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  :بۆ پ�شک�ش�

ی تینوت�ی وس�رو ئ�م پ�رتۆک� پ�شک�ش دەک�م ب�و ک�س�ی ل�

 س�رووی زیندانیی بۆ ئازادیی، ل�خاک بۆ ئاو، گیا بۆ ه�تاو، 

دەیپ�رستم و پیرۆزترین�  ،و ئاینزای�ک ه�ر ئاین پ�&ەوکاری باوەڕی 

  0/م.  

پ�شک�45 دەک�م ب� ی�ک�م مامۆستای ژیانم، ف�ری زمانی 

رینی کوردی کردم، ف�ری کردم شت�ک ل� س�رووی ما7ی دنیا و یش

 پووڵ و سامان�وەی�، ئ�ویش س�رب�رزان� و ئاوڕووم�ندان� ژیان�.

پ�شک�45 دەک�م ب�و ک�س�ی ماڵ و سامان و ه�رچی ه�یبوو، 
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، مرۆڤخۆرانی س�ردەمک�وت� ب�ر شا=/وی ل�شکری 

کی پانزەساڵ شاخ و ی�کیان م�ردمندا7� ل� جگ�رگۆش�کانی دوویان

ن�و دۆزەخی ش�مش�م�کوDرە، خۆ4C ل� گ�ڵ هاوس�ری  ل�

زەردەشت ئاسای و کوڕDکی بچکۆ0/ن� و دوو کیژوو�7ی خ�مباری 

س�هۆ7ب�ندان و  ، ل� ش�وDکیی چاو ب� فرم�سکه�ناس� سارد

، راگوDزران، کلوو کلوو ب�فری رDگ�ی ی س�قززستان ب�ست�ل�کی

، ف�ر4C د شاری ئسفهان''''فووE(ب�ب&ان�وە ه�تا بیابان�ک�ی 

  سپی بۆ راخستن.

ئ�م پ�رتۆک� پ�شک�45 دەک�م ب�و ک�س�ی سا=/ن�ک� ''ئا=/ 

ل�گ�ڵ  ،داوە  ی'' ل�ن�و گل�ن�ی چاوی ح�شار گ�ش�ک�یه�تاو 

ه�7یکا و ج�ژنی هاتن�دی  ه�7هاتنی بووم�ل�Mی ب�یانیی،

  ئاوات�کانی بگ�&ێ. 

ئامین ۆز و م�زنم. ئ�م ک�س� م�زن و پیرۆزە دایکم�. دایکی پیر 

. ماوەی مانگ�ک� ل� ج�دا ک�وتووە و، ل� خانمی تانجمیری

  ب�رب�رەکان�ی س�خت دای� ل�گ�ڵ ج�7ت�ی م�شک. 

ب� درDژایی ه�موو چرک�ی�کی پ�نج ساڵ دای� گیان، 

ه�موو ئ�و چرک� و ساتان�ی ل�ب�ر دەرکی  ق�د دەسب�س�ریت، ب�

دەکرد، ب� گۆمی  تت�واری ب�رزەف&ی كچزیندان چاوەڕDی دیداری 

 س�داندرDژایی بست ب� بستی  ب� ،�7تفرم�سکی دەیان سا

ی ک�ژ و شاخان و ئ�م دیو و ئ�و دیوی ۆچتووفرس�خ ها

  پ�ت ماچ دەک�م، س�ری رDزت بۆ دادەن�وDنم. نیشتمانت، 

ه�ر ک� دای� گیان، گ�ورەیی تۆ و ک�سای�تیی ب�رزی تۆی�، 

�وەکانت و خزمانت ن =/نی دەسپ�روەردەت،مندان�خۆش ک�وتی، 
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پ�ک�وە وەک گل�ن�ی چاوی خۆیان، وەک کۆرپ�ی�کی ساوای تازە 

هاوڕێ و ناسیاری  س�دان دەبینیخۆ  خزم�تت دەک�ن.  ،ل�دایکبوو

ن�زیک دDن� س�ردانت. ت�نان�ت دەروDش� ش�یداک�ی  دوور و

گ�یاندە0/ت و، ب� کۆڵ گریا و  ئازادیی و=/ت، ل� س�قزەوە خۆی

 ''.ئاوای بسر هاتووە! ،دەگI8مکی کورد ''شین بۆ دای: وتی

ئ�مان� ه�مووی وەرام�ک� بۆ رابردووی پاک و خاوDنت، بۆ بوDری و 

 ، بۆ د7سۆزیی ل� رادەب�رزتئازای�تی و ه�ست و ه�7وDستی 

  .ب�دەرت

خ�م و ئاواتی  یزەریا د7ۆپ�ک� ل�دای� گیان، ئ�م پ�رتۆک�، 

، چ�رم�س�ریت�ی ژیانی پ& ل� چ�Mپۆش�کی ن�و خ�رمان ب�رزت.

پ�شک�45 تۆی م�زن و بوDر و ئازا و د7سۆزی دەک�م. ب� ج�ست� 

س�ری  و ناتوانم ه�موو ب�یانیی�ک پ�ت ماچ بک�م ،ین ودوور  کل�

بۆ  هزرب� ه�ست و  خۆشت دەزانی رDزت بۆ دان�وDنم، ب�=/م

  . یندان�ب&او  �کسات�کیش ل

ەنگ هیواموای� ئاواتی دەیان سال�ت ب�ت�دی. تاریکی و ش�وەز 

دیداری ی�ک  ب&وDت�وە، ل� ئاسۆوە رۆناکیی س�ره�7دا، ب�

ه�وای ئازادی ه�ورامان و ژاوەرۆ و ه�موو و=/ت  ە،شادبین�و

  ه�7مژین�وە.

  :ژ�ر پ8تو تۆزی  خۆڵ

     سیروان       

 :    12/6/2019دووشم
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 م8ژووی یاسای جیاکردنوەی ئاین

ت و دەسW(تدار�تMدەو یی سیا��ل

  Secularizmس8کۆE(ریزم   ELaizizm(ئیزیزم 

  و، بیری بنچینگری ئیس*(میی

(*)Fundamentalisme! Islamisme  

سا�7ی  100ی زاینیی، یادی  2005پ�رل�مانی ف�رانس�، سا7ی  

) ی کردەوە. چ�ند Laîsîtê''یاسای E(ئیسیت'' (پ�سندکردنی 

 انا و کۆم�7ناس ومانگ�ک پ�ش ئ�م یادکردن�وە م�ژوویی�، [\ ز 

 Michelineخاتوون میشولین میلۆ (ب�ناوی  پسپۆڕی جیهانیی

Milot(  ل�و=/تانی) ز ژان بۆبرۆ�) ل Jean Baubêrotکانادا، بڕ

) Robert BlankarteوW(تی فرەنسا، بڕ�ز رۆب8رتۆ ب*(نکارت (

 کۆن� ، دوای پ�داچوون�وە و شیکردن�وەی یاسالوW(تی مکزیک

درابوو  ب&یار 1905پ�رل�مانی ف�رەنسا ک� سا7ی  پ�سندکراوەک�ی

و،  خست�س�ریل�س�ری، گ�ل�ک ت�بینی و بۆچوونی تازەیان 

و=/تانی  ل� کۆم�7ناس و زانا و مامۆستای زانستگ� 250ناردیان بۆ 

ند، رووسیا و Mد، هۆ�ئینگلیز، ئمریکا، ئMمانیا، نۆرو�ژ، سو

کرد دنی وردیان و ...هتد، ک� ئ�مان�ش ه�7س�نگان ئارژانتین

و، بۆچوون و زانیاریی خۆیانیان خست�س�ر پ&ۆژەک� و،  ل�س�ری

ناردیان�وە بۆ ف�رەنسا، بۆ ئ�وەی جارDکی دیک� دوای 

''یاسای پ�سندکردنی ل�0/ی�ن پ�رل�مانی ف�رەنساوە، ب�ناوی 
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بکرێ و،  پ` س�رتاس�ری جیهان کاری ل� E21(ئیسیت'' لسدەی 

 ی. پاشان دەقی پ&ۆژەیاساک�، ب�بدرDت بۆ ج�ب�ج�کردن ه�وڵ

فرەن�Z و ئینگلیزی و سپانی و روو�� و چینی و زمان�کانی 

  و چ�ندین زمانی دیک� بa/وکرای�وە. ژاپۆنی  و عرەبی

یاسای 0/ئیزیزم ت�دەپ�ڕDت، ب�=/م ب� س�ر ساڵ  112ئ�وڕۆک� 

رۆژه�=/تی ناڤین،  زۆرب�ی و=/تانی جیهان، ب�تایب�تیی ل� ل�

چ�وساندن�وەی رەگ�زی و ئاینی و پ�ش�لکردنی  دیکتاتۆری و

کردن ب� ماف�کانی سیا[4 و  ماف�کانی مرۆڤ و، ب�&یزی

ش�وازی  ن�ت�وەیی گ�0/نی بندەست ل�وان� ن�ت�وەی کورد، ب�

  جۆراوجۆر درDژەی ه�ی�. 

 ی پ�دەگوترDت، ل� ''E(ئیسیت''ل�زمانی ف�رەنسا  'E(ئیزیزم'''

مانای جیاکردن�وەی ئاینی ه�ی� ل� بن�ڕەتدا وش�ی�کی یۆنانیی� و، 

و=/ت و  حکووم�ت و دەس�=/تدارDتیی سیاسیی. 0/ئیسیت� ل�

ی  (_�عیت)کۆم�7گ�ی�کدا س�ره�7دەدا ک� حکووم�ت رەوای�تی 

خۆی ل� ئاین، یان ئاینزای�کی تایب�ت�وە وەرناگرێ و، ت�ک&ای 

س�رب�ستیی سوود ل�و مافان�  ئ�ندامانی کۆم�7گ�، دەتوانن ب�

پ�ی یاسای دDمۆکراتیکی و=/ت�ک�یان بۆیان  رن ک� ب�وەربگ

  رەچاوکراوە.

   خاMی بنگهین پ8کهاتووە: E3(ئیسیت ل

س�رب�خۆیی ت�واوی حکووم�ت و ناوەندەگشتیی�کانی  1-

  کۆم�7گ� ل�ب�رامب�ر ئاین.

ه�ر ک�س ئازادە ل� بیروباوەڕ و پاراستن و پ�&ەوکردنی  2 -

  ئ�گ�ر باوەڕی ئاینیی ن�ب�ت. ئاین، یان ئاینزای خۆی، ه�روەها
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هیچ چ�شن� ه�=/واردن و جیاوازیی�ک دانانرDت ل�ن�وان   3 -

سیا[4 و  یرەگ�زی ژن و پیاو، رەنگی پ�ست، ئاین، ئیدۆلۆژ

ب�پ�ی یاسا خاوەنی مافی  گ�ن�ت�وە. ت�ک&ای ئ�ندامانی کۆم�7

  ی�کسانن.

 0/ئیسیت� پاوانی هیچ کولتوور و ن�ت�وە و کیشوەرDکی تایب�ت

نیازDکی گشتیی کۆم�7گ�ی جیهانیی� ک� بتوان�ت دنیای�کی  ،نیی� و

ه�ر جۆرە دیکتاتۆری و چ�وسان�وەی ن�ت�وەیی و  دوور ل�

ئاستی  رەگ�زی و ئاینی و چینای�تیی بۆ وەچ�کانی داهاتوو ل�

  ه�موو جیهان دابین بکات.

شۆر_� بیری 0/ئیزم س�رچاوە و س�رەتاک�ی دەگ�ڕDت�وە بۆ 

و بزووتن�وەکانی دژ ب�کل�س�سا0/ریی  سای فرەن 1789

 4Cخۆشک�ربوون ل�ه�7گیرسانی شۆرDل�س�دەی ه�ژدە، ک� ر

نوDی  و 0/پ�ڕەی�کی گ�ش و 1871ل�سا7ی  پاریسم�زنی 

ل�ب�ردەم ئازادیخوازانی ن�ک ه�ر ف�رەنسا، ب�7کو ت�ک&ای ئۆرووپا 

یکمجار لE(ین پرلمانی فرەنساوە لساMی و  کردەوە

. کۆتایی سای جیاکردنوەی ئاین ل حکوومت پسندکرایا 1905

س�دەی ه�ژدە و س�رەتای س�دەی بیست هاوکاتبوو ل�گ�ڵ 

پ�رەس�ندنی بیری ئازادیخوازی و پ�شخستنی ئازادیی 

کۆم�=/ی�تیی ل�کیشوەری ئۆرووپا و پاش�کش�کردنی پاپا و 

کل�س� ل� حکووم�ت و دەس�=/تدارDتیی سیا[4 و کۆم�=/ی�تیی. 

م ئ�م پاش�کش�کردن� ل� ئاستی ئۆروپا وەکی�ک ن�بوو، ب�=/

لوW(تانی باکووری ئۆروپا وەکو نۆرو�ژ و سو�د و دانمارک چۆنک� 

*) و 1و فن*(ند، هروەها ل ئاMمانیا و ئینگلیز، ک پرۆتستانتیسم (
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سالی لن8ویاندا  500ر�فۆرماسیۆنی مسیحیی، م8ژوویکی 

�نکانی دیکی ئۆرووپا هی، چینی ئاینیی وەک باقی شو

لE(ین پ8شکوتنخوازانوە پE(مار ندرا، هاوکات خ8راتر توانییان 

دەسW(تی کل8س کم بکنوە و ناچاریکن ملکچی  ل

یاسایک ب8ت ک لE(ین زۆرینی خMکوە پسنددەکر�ت، 

 .لموە بیر�کی سیاسیی نوێ بناوی ''س8کۆE(ریزم'' هاتکای

Eرچی س8کۆتی لیکدیی ئگMئیزیزم ئاین و دەو)E ریزم وەک)

جیاکردەوە، بW(م ر�ی لبردەم چاE(کیی سیا�� و کۆمW(یتیی 

  چینی ئاینیدا نگرت. 

ل�گ�ڵ پ�رەس�ندنی بزووتن�وەکانی رۆشنبیریی ئۆرووپا ک� ب� 

سایی سوودوەرگرتن ل�و  ن�وی&ۆیوە، ل� ''ر�ن8سانس''

 خوDنی خۆیان ب� ۆرووپا ب�دDمۆکراسیی�ی ک� ئازادیخوازانی ئ

ه�نابوو، چینی ئاینی توانی خۆی ل�گ�ڵ  دەستیان

گۆڕانکاریی�کاندا رDکبخا و، حیزب و رDکخراوە و تلویزیۆن دابن` و 

ناوی  ئاستی ه�موو ئۆرووپا ب� چاپ�م�نیی بa/وبکات�وە و ل�

  ل� ه�7بژاردن�کاندا ب�شداریی بکات.  د�مۆکراتمسیحییوە پارتی 

ی خوارەوەدا بکورتی دMم دوو خاەتوانین س8کۆE(ریزم ل

  پ8ناس بکین: 

جیاکردن�وەی ئاین ل�ب�ڕDوەب�رDتیی کۆم�7گ� و حکووم�ت.  -1

ت�ک&ای ناوەندە گشتیی�کانی کۆم�7گ� ل�ب�رامب�ر ئایندا 

 (4gش�خ) کی ک�[4�س�رب�خۆن و، ل�یاسادا ئاین وەک پرس

  چاویل�دەکرDت. 
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تن�وەی ه�موو ئۆرگان و س�کۆ0/ریزم ب�واتای گواس -2

ناوەندەگشتیی�کانی کۆم�7گ�ی�، ل�ئاین�وە بۆ چوارچ�وەی 

  نائاینیی.

 ەوە، س�کۆ0/ریزم ئا7وگۆڕ ''*)*( ''کارڵ شمیتوانگ�ی ر  ل�

پ�کردنی ف�لس�ف� و پ�روەردە و کولتوور و سیاس�ت و ئابووری 

و دەس�=/تدارDتیی سیاسیی�، ل� کل�س�وە بۆ دەو�7تی مۆدDرنی 

  یی.نائاین

دوو دیاردە سیا[4 وکۆم�=/ی�تیی�وە  سایی ئ�م ب�کورتی، ل�

حکووم�ت�کانی رۆژاوای ئۆروپا و چ�ن  (E(ئیزیزم و س8کۆE(ریزم)

و=/ت�کی دیک� ل� دنیا توانیویان� ئازادیی سیا[4 و کۆم�=/ی�تیی و 

ئاسایش و خۆشگوزەرانی بۆ ت�ک&ای دانیشتوانی و=/ت�کانیان 

 ل�سکاندیناویا، ند سا7�ک� ل�و=/تانی ماوەی چ� بک�ن، ل`، دابین

وپا، ئ�م� وو ب�گشتی ل� رۆژاوای ئۆر  فرەنسا وئMمانیا، ئینگلیز 

شاهیدی پ�رەس�ندنی رەوت�کی رەگ�زپ�رستان�ین و، ک�ش�کی 

دژ ب�پ�ناب�ران پ�یدابووە. ه�روەک هاوینی رابردوو ل�و=/تی 

�ی ب�نیشان Breviks'بر�ڤیکس'' نۆروDژ فاشیست�ک ب�ناوی '

دەرب&ینی ناڕەزای�تیی ب�رامب�ر سیاس�ت�کانی حیزبی 

دەس�=/تداری سوسیالدDمۆکرات، بۆمب�کی ب�ه�زی ل�ب�ردەم 

نووسینگ�ی س�رۆکوەزیراندا ت�قاندەوە، پاشان ه�رشیکردە س�ر 

 دورگ�ی�کی دەرەوەی ئۆسلۆ ب�ڕDوە ج�ژنی 0/وانی پارت�ک� ل�

�ندەهای چ دەچوو، ب�دە[Diژی گولل� ه�شتا 0/وی کوشت و

  دیک�4C بریندارکرد.

ک� ب�ناوەند و چاوکانیی ئازادی ودDمۆکرا[4 ن�وبانگی  رووپائۆ

ه�ی� و، رۆل�کی م�زنی ل�پ�شخستنی ئازادی و دDمۆکرا[4 
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ل�کیشوەری خۆی و ل�ئاستی ه�موو جیهان گ�&اوە و، ل�پ�45 

ه�موویان�وە، و=/تی ف�رەنسا ک� ب� دایک و 0/نک�ی بیری 

i]ت، ئ�وڕۆک� راست�وخۆ و ناڕاست�وخۆ ل�0/ئیسیت� دەناD 

 انپ�رەپ�دان ب�بیری رەگ�زپ�رستی و دژای�تیکردنی ئاینیی دەستی

ه�ی�، ک� ئ�م�ش ب�ت�واوەتیی ب�پ�چ�وان�ی ه�موو ئ�و یاسا و 

 رۆژاوای ئۆرووپایپرنسیپان�ی� ک� بناخ�ی سیست�می س�کۆ0/ری 

ب�رامب�ر  ل� دەولتی سارکۆزیی. بۆ نموون�، بنیادنراوەل�س�ر 

ئاسیا و پ�ناب�رانی دانیشتووی ف�رەنسا ک� زۆرین�یان ل�و=/تانی 

رDکخراوەکانی  هاتوون، ب�ئاشکرا پشتیوانیی ل� ئفریقاوە

خاتوون ئنج8*( م8رکل  توندئاژۆی و=/ت�ک�ی دەکات. یان

)Angela Merkelبۆنی ر�کخراوی E(وانی  ) سرۆکی ئMمانیا ل

)Wسیحیی وتکیدا دە8Mت: ''ئ8م لگڵ پارتی د�مۆکراتم

کس8ک  بهاپیرۆزەکانی ئاینی مسیحیدا جۆشدراوین و هر

  ئم پسندنکات، ناتوان8ت ل8رە بژیت...!'' 

ئم لکات8کدا بپ8ی یاسای رژ�مکانی س8کۆE(ری  وW(تانی 

پا، ت8کIای دانیشتوانی وW(ت سرەڕای جیاوازیی رەگزی و و ئۆرو

یروباوەڕ، دەب� مافیان وەکیک ئاینی و نتوەیی و ب

  پار�زراوب8ت.

 پورتۆگال و یۆنان و سپانیاس�ره�7دانی ق�یرانی ئابووریی ل� 

و پ�رەس�ندنی رDژەی ب�کاریی  فرەنسا و ئینگلیزو ه�روەها ل� 

زەوین�ی خۆشکردووە بۆ س�ره�7دانی ناڕەزای�تیی ل�ن�و گ�0/نی 

ک�  زبکانی راست''''حیحکووم�ت�کانیان. هاوکات،  ئۆرووپا دژ ب�

ل�س�ر بنچین�ی دژای�تیی رەگ�زی و پاراستنی ب�رژەوەندیی 
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چین�کانی خاوەندەس�=/ت دام�زراون، ت�دەکۆشن رووی 

0/ی پ�ناب�رانی دانیشتووی ئۆرووپا راک�شن.  دژای�تیی�کان ب�رەو

پ�رەس�ندنی زیاتری ئ�م دیاردەی� ب�پل�ی ی�ک�م  ب�ردەوامی و

کۆ0/ری ئۆرووپا دەدا، ئ�وجا زیانی بۆ زیان ل� سیست�م�کانی س�

پ�ناب�رانیش دەب�ت ک� زۆرین�یان دەیان سال� نیشت�ج�ی 

ب�ڕDوەبردنی کاروباری  ئۆرووپان و رۆ7ی ب�رچاویان ه�ی� ل�

  کۆم�=/ی�تی و ئابووری و خزم�تگوزاریی.

  

 جیاوازیی ن8وان زانست و ئاین!

/ریزم پاش خوDندوەی ئ�و چ�ن دD&ەی س�رەوە ل�بارەی سیکۆ0

و م�ژووەک�ی، جیاوازیی ن�وان ئاین و زانست دەخ�ین�ڕوو ک� 

چاوکانی و بناخ�ی بیری 0/ئیسیت� و سیکۆ0/ریزمی ل�س�ر 

  داڕDژراوە!

ئاشکرای، بنچینی هموو ئاین8ک ل میتۆلۆژیا و باوەڕەوە ''

 هاتووە، باوەڕکردن برووداوگل8ک ک لسرووی توانای جست

وەک کرداری پرجۆ (معجزە). مرۆڤی  و بیری مرۆڤوە ب8ت،

خاوەنباوەڕ، خۆشویستییکی لرادەبدەر و ب8سنووری 

برامبر باوەڕەکی هی و، ئاینی خۆی بڕاست و رەوادەزان� 

و رێ بخۆی و بک�� دیش نادات بچاوی شکوگومانوە 

بIوان8ت ئاین و باوەڕەکیوە. ئاین ل خۆشویستی و ئڤینی 

سرچاوەدەگرێ ک بزۆر بریناگیرێ و لن8و ب8سنوورەوە 

بMگ  نابر�ت. باوەڕ بپ8چوانی زانست، بتاقیکردنوە و ب

لسرناکر�ت. باوەڕی باوەڕداران  ساخناکر�توە و، مشتومIی
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وەک خۆی  دەقکانی نگۆڕە و، بت8پڕبوونی چاخ و سدەکان

دDک (ئ�م کۆپل� تۆخکراوەی س�رەوە، ب� ه�ن. ''دەم8ننوە

(فسف و رامانی یارسانی پ�رتۆکی  ی )3گۆڕان�وە ل� 0/پ�ڕە (

دوکتۆر ل�نووسینی  ل فرهنگ و کۆمMگی کوردەواریدا''

   وەرگیراوە، جمال نبز

پ�چ�وان�ی ئاین�وە، زانست ل� ئ�نجامی تاقیکردن�وەی  ب�

ب�ردەوام و شیکردن�وە و ه�7س�نگاندن و ه�7وەشاندن�وە و 

اڕشتن�وە و پشتب�ستن ب� ئ�زموون و داه�نان نوێ د س�ر ل�

 ه�موو ئ�و دیاردان� دەکۆ7�ت�وە ک� ل� پ�یدادەب�ت. زانست ل�

ل�دەکات�وە.  دنیای خۆی و دەرەوەی خۆیدا دەیانبین�ت، یان بیریان

ه�ر ل�م�ش�وە بووە، ه�موو ئ�و پ�شک�وتنان�ی کۆم�7گ�ی 

�داهاتوودا ه�موو بوارەکاندا پ�یگ�یشتووە و ل مرۆڤای�تیی ل�

   پ�یدەگات، ل�زانست�وە س�رچاوەیان گرتووە.

  

  رۆژهW(تی ناڤین  و س8کۆE(ریزم!

کولتووری پ�ک�وەژیانی  و سیست�می سیکۆ0/ریزم و بیر

جیابیرانی سیا[4 و ئاین و ئاینزاجیاوازەکان و گ�ل�جیاوازەکان ل� 

دنیای ئیسm/م ب�گشتی و ل� رۆژه�=/تی ناڤین ب� تایب�تی، ل�ب�ر 

هۆکار، بوونی نیی� و، دەب` بM�ین ه�شتا زۆریماوە ئ�م  دوو

دیاردە پ�شک�وتووە ک� ناوی ئازادی و ی�کسانیی�، ل�دەرگ�ی 

و=/تانی ئیسm/میی بدات. چۆنک� س�رج�می ئ�و رژDمان�ی 

دەس�0/تی و=/تانی ئیسm/مییان ب�دەست�، کۆم��7رژDم�کی 

دەول�تانی ، و تۆتالیتار و دیکتاتۆر و پاوانخواز و دژ ب� ئازادین
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ل� ست�مکاریی  پۆشییانچاو رۆژاوا ل�پ�ناو ب�رژەوەندیی خۆیان، 

و  ئ�م رژDمان�ی� ب�رامب�ر خ�7کی خۆیان و گ�0/نی دەوروب�ر

ئ�م�ش وایکردووە، سیست�می سیا[4 و کردووە.  بندەستیان

دواک�وتویی بم�ن�ت�وە و،  کۆم�=/ی�تیی و0/تانی ئیسm/میی ب�

و رDکخراوەی سیا[4 و کۆم�=/ی�تی و  ل�باتی هاتن�کای�ی حیزب

س�ندیکای جۆراوجۆری س�رب�خۆی پیش�یی، تاک� حیزب�ک و تاک� 

، دەس�=/تی و=/ت و حکووم�تی و بن�ما�7ی�ک س�رۆک

ف�ره�نگی چ�قب�ستووی ل�س�رووی ئ�م ک�شان�وە، ب�دەستب`.  

س�دان سا�7ی هۆزای�تی و ئاینیی، س�رتاپ�ی کۆم�7گ�ی ئ�م 

زەوینی دنیای  و، با7ی ب�س�ر ئاسمان و و=/تان�ی ت�نیوە

 ئیسm/مدا ک�شاوە.  زیاتر ل� س�ت سال�، ت�واوی ئ�و بزووتن�وە و

ب� کۆلۆنیالیزم و،  شۆرشان�ی ل�ن�و گ�0/نی موسMمان دژ

بیروباووەڕی  رژDم�کانی ست�مکاری خۆیان ه�7گیرساون، ب�

 ئیسm/می و س�رۆکای�تیی�ک�4C ل�0/ی�ن ش�خ و م�0/ و بن�ما�7

نا[iاوەکانی ئاینی ئیسm/م و رDکخراوەی ئیسm/میی�وە رDب�رDتیی 

، ل�ڕDگ�ی کودەتای نی ئیسm/مییکراون. ل�ه�ندDک ل�م و0/تا

 نیوە ئیس*(میی'' - ''نیوە E(ئیک یس�ربازیی�وە، رژDم

دام�زرDندراوە و، پا7یداوە ب� ی�ک` ل� زله�زەکان�وە، وەک ل� 

فغانستان و رژ�می می�Z و پاکستان و لیبی و سووریا و ئ

 حمڕەزاشای ئ8ران روویدا ک ئمی دواییان لڕ�گی کودەتا و

تی محمد  بنخشی ئینگلیز  وMبردنی دەو)E مریکا وئ

هاتوە سر  1953موسدق سرۆکوەزیرانی ئ8ران لساMی 

  تختی پاشایتیی.



 

 - 20 -

ئیمپریالیزم و زله�زەکان،  � و دەسکردان�یجا ئ�م رژDم� واب�ست

ب�0/ساییکردن�وە ل� سیست�می سیاسیی رۆژاوا و ئ�و 

ه�ی�، ه�ندDک ئازادیی کۆم�=/ی�تییان دا  رۆژاوادDمۆکراسیی�ی ل�

ب� خ�7کی خۆیان، وەک کردن�وەی سین�ما و پ�رەپ�دانی 

لقوپۆپ�کانی هون�ر و ئازادیی پۆشینی جلوب�رگ و خواردن�وەی 

گ�ڕەکی  کهۆلم�نی و کردن�وەی باڕوقومارخان� و کردن�وەی

بیانیی�کان و  ڕDگ�ی کۆمپانیا ل�شفرۆ4C و، هاتنی ت�کنۆلۆژیا ل�

کردنی کۆم�7گ�ی ئیسm/میی ب� ب�کاره�ن�ری ک�لووپ�لی بیانیی. 

ئ�مان� ب�ت�کرا روخساری ئ�و کۆم�7گان�ی گۆڕی، ب�=/م ناخ و 

مای�وە، چۆنک�  قوو=/یی کولتووری ئ�م کۆم�7گان� وەک خۆی

mم�کانی و=/تانی ئیسDمیی، ب�زانایی�کی ت�واو و بۆ خاتری رژ/

ه�شتن�وەی دەس�=/تی خۆیان و ه�شتن�وەی گ�لی خۆیان ل� 

ناهۆشیاری و دواک�وتوویی، کارDکی بناخ�ی و ریش�ییان ل� 

ن�کرد و ه�رچییکیانکرد پرۆپاگ�ندە و چاوب�ستن و  و=/تانی خۆیان

س�ق�تی  �وەیفریودانی خ�7کی خۆیان بوو. 0/ساییکردن

رۆژاوایی، زەوین�ی�کی ل�باری رەخساند بۆ کولتووری 

گ�ش�س�ندنی بیری بنچین�گری ئیسm/میی ل�ڕDگ�ی مزگ�وت�کان 

وەندەکانی پ�روەردەی ئیسm/میی، ل�0/ی�ن ب�C\ ل� �و ن

موسMمانانی توندئاژۆی و=/تانی ئیسm/میی�وە، ب�ناوی جیهاد 

 وچ�ک� و�ل�دژی و=/تانی زلهیز و رژDم�کانی واب�ست�یان ل� ن

a&ان�وەی دەس�=/ت /وکردن�وەی بیریب�س�روەریی  و گ

 موسMمانان ل�ڕDگ�ی دام�زراندنی حکووم�تی ئیسm/میی، ک� ب�

پ�ی یاسا و ن�رDتی س�رەتاکانی ئیسm/م بچ` ب�ڕDوە.  ل�ب�ر ئ�وە 
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وەک چۆن ل�کۆتایی س�دەی بیست�مدا ل�ئ�ران، رژDم�کی 

وم�ینیی بنچین�گری ئیسm/میی شیع� ب�ڕDب�رDتیی ئای�تۆm7/ خ

دام�زرا و، دواتریش ل� چارەکی ی�ک�می س�دەی بیستوی�ک، 

 وحکووم�ت�کی توندئاژۆی سونن�  ب�ناوی ''داعش'' س�ریه�7ه�نا 

چ�ن سا7�ک بوو ب� گ�ورەترین ک�ش� و م�ترسیی بۆ س�ر 

ئاسای45 کۆم��7گ�ی ن�ون�ت�وەیی، ل� داهاتووشدا دەب` ل�ن�و 

ان�وەی بزووتن�وەکانی دنیای ئیسm/مدا، چاوەڕوانی س�ره�7د

  دیک�ی توندئاژۆی ئیسm/میی بین.

م�ژووی ئیسm/می سیاسیی س�رەتا و چاوکانیی�ک�ی ل�0/ی�ن 

وە دام�زرا، ک� خ�7کی و0/تی ''حسن ئلبنا'' ک�[\ ب�ناوی

�Zل�گ�ڵ قاهیرەل�شاری  1928بوو. ئ�م ک�س� ل� سا7ی  می ،

mمییان دام�زراند ژمارەی�ک ل� قوتابیی�کانی، بزووتن�وەی�کی ئیس/

درۆشم و  ''ئخوان ئلموسلمین'' (برایانی موس�مان).ب�ناوی 

''خودێ ئامانجمان، ئامانجی رDکخراوەک�شیان، بریتیبوو ل�: 

رەسووMی خودێ ر�برمان، قورئان برناممان، جیهاد و 

 .''رDکخراوەک�، دوای ت8کۆشین کارمان، شهیدبوون ئارەزوومان

gبوو ب� گ�ورەترین حیزبی سیا[4دام�زرانی، ل�می i  و

ئاینزای ، ل�ن�و دنیای ح�ش�م�ت�کی زۆری ل` کۆبووەوە و

 ه�رچی 0/ی�نگیرانی ئیسm/می سیاسیی�،و،  پ�رەیس�ند سونن�شدا

، یان ب� هاندان و پشتگیریی ل� ڕDبازی ئ�خوان�کان پ�&ەویکردن ب�

و=/تانی خۆیاندا حیزب و پارتی ئیسm/مییان  ئ�خوان�کان ل�

و چا0/کبوونی ئیسm/می  دام�زراند. ئ�م ش�پۆلی ئیسm/میگ�رDتیی�

رۆ7�کی  سیاسیی ل� ماوەی ن�زیک ب� س�ت سا7ی رابردوو،
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گ�راوە ل� راک�شانی شۆرشگ�&ان و دژب�رانی رژDم�کانی  گ�ورەی

توندئاژۆی  ی ئاشکرا و نائاشکرای0/ی رDکخراوە ئیسm/میی بۆ

 ول� خوDندەوار چینی 0/وان و ئیسm/می و دوورخستن�وەی

    سیست�م� هاوچ�رخان� و دDمۆکراتیک�ی ل� ئ�ورووپادا ه�ی�.

ی�ک` ل�م رژDمان�ی و0/تانی ئیسm/میی سا0/ن�کی زۆر توانیی 

0/ی و=/تانی دDمۆکرات و گ�0/نی ناوچ�ک�، ب� رژDم�کی 0/ئیک و 

سیکۆ0/ر خۆی بدات�ناسین، رژDمی ترکیای تازە بوو ب� 

مست�فا ک�مال، ه�ر  مال'' (ئتاترک).''مستفا کس�رۆکای�تیی 

دوای دام�زرانی حکووم�ت�ک�ی ل�کۆتایی مانگی ئۆکتۆب�ری 

، ئاین و سیاس�تی ل�ی�ک جیاکردەوە و ئ�لفوب�ی  1923سا7ی 

ئارامیی گۆڕی بۆ 0/تینی و رDیکردەوە بۆ سازکردنی چ�ن حیزب�کی 

سیاسیی ک� ب�پ�ی یاسای و=/ت چا0/کیی سیاسیی بنوDنن. ئ�م 

سیست�م�کی ش�شدانگ ئیسm/می  ڕان� بن�ڕەتییان� ل�گۆ

س�ردەمی ئیمپراتۆریی عوسمانلیی�وە بۆ رژDم�کی نائاینیی، 

کاریکردە س�ر زۆرین�ی ل�کۆل�ر و سیاس�تکاری ن�وچ�ی و 

بW(م جیهانیی، ک� رژDمی ترکیا ب� رژDم�کی سیکۆ0/ر بدەن�ق��7م. 

ی سیستم یاسا و ن8وەرۆکی هموو ئوانی شارەزای

، ئو راستینیان باشدەزانی ک  ند�مۆکراتی و سیکۆE(ریزم

ژایی ست ساMی رابردوو ر�د رژ�مکانی یکلدواییکی ترکیا ب

نبووە و نیی ک لسیستمکانی  هیچیک� لو مرجانی ت8دا

 سیستمی سیاسیی ترکیا ب E(ئیک و س8کۆE(ردا پI8ەودەکر�ن.

توە و یک وW(ت و یک ئیدۆلۆژیی رەگزپرستانی یک ن

زمان دامزرا و هوMیدا نتوەکانی بندەستی، لن8و رەگزی 
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خۆیدا بتو�ن8توە و، مافیانی پشتگو�خست. ئم سیاستی 

ف�8بازانی ترکیا ئیمIۆک داو�نی گرتووە و دوای هاتنسرکاری 

ئیس*(مییکان بسرۆکایتیی ''رەجب تیب ئردۆگان''، ترکیا 

دۆخ8کوە بئاشکرا دژایتیی هموو پرنسیپ و  کوتووەت

یاساکانی پسندکراوی ن8وننتوەیی دەکا و، وەک سردەمی 

عوسمانلی، ئیدۆلۆژیی ئاینی و ئیدۆلۆژیی رەگزپرستانی 

ترکی ت8کڵ بیککردووە و، جیا لسرکوتی بردەوامی 

 نتوەی کورد، لساE(نی رابردووشدا رۆMی گورەی گ8راوە ل

یارمتیدان و پروەردەی ر�کخراوەکانی توندئاژۆی ئیس*(میی 

.    لناوچک

سا7�ک� ش�پۆل�کی ب�رین و م�زنی ج�ماوەریی  ماوەی پتر ل�

و=/تانی ع�رەبی  دژی رژDم�کانی دیکتاتۆر و دژ ب�ئازادیی، ل� ل�

ب�ردەم  س�ریه�7داوە، ب�=/م ئ�وی ک� ب� کۆسپی گ�ورە ل�

گ�یشتن ب� کۆم�7گ�ی�کی ئازاد و  گ�0/نی و=/تانی ع�رەب بۆ

دDمۆکرات دادەنرDت، گرنگتر ل� رژDم و س�رۆک�کانیان، ئ�و 

کۆسپ و ت�گ�رە ئاینی و ف�ره�نگی و م�ژووی و ئابوورییان�ن 

ن�و ئ�م و=/تان�دا م�ژووی�کی دDرینیان ه�ی� و، بوون�ت�  ک� ل�

چاخ�کانی کۆن و ئ�ستا4C ل�گ�ڵ ب`، چ�ند  هۆی ئ�وە ک� ل�

ن�ک ببن ب�میری س�رب& ب�س�ریان�وە و، ل�ڕۆژان�کی وەک ک�سا

س�رەتای ه�زارەی س�ی�می زاینیدا دەژین،  ئ�م&ۆشدا ک� ل�

 ک� رۆ7�کی م�زنی ل� )***تئۆکرا�� ئاینیی (دیکتاتۆری و 

ه�شتن�وەی دەس�=/تی خۆی ه�ی�، ل�ب�رگ و ش�وازDکی تازەدا 
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اپ�ڕینی س�ره�7�ن�ت�وە و، ه�و7بدات بۆ س�رپ�رشتیکردنی ر 

  گ�0/نی ع�رەب و رۆژه�=/تی ناڤین ب�گشتیی.

ل�گ�ڵ باشووری  - گ�0/نی ع�رەب و ت�ک&ای و=/تانی ئیسm/می 

کوردستان ک� ئ�وڕۆک� ل�0/ی�ن کورد خۆی�وە دەبرDب�ڕDوە، بۆ 

�� ئرکیان گ�یشتن ب� دDمۆکرا[4 و ئازادیی�کی راستین�، 

:  لپ8ش

ۆیی ت�واوی جیاکردن�وەی ئاین ل�حکووم�ت، س�رب�خ -1

وەندەکانی کۆم�0/ی�تیی ل�ب�رامب�ر �ئۆرگان�کانی سیا[4 و ن

ئایندا. هیچ ئاین�ک ب� ئاینی ف�رمیی (رەسمی) و0/ت ن�نا[Diت. 

حکووم�ت ل�ب�رامب�ر ه�موو ئاین و ئیدۆلۆژیی�کاندا ب�m/ی�ن 

  ب�ت.

ئازادیی بیروباوەڕ چ ئاینی، چ نائاینیی. ت�ک&ای دانیشتوانی  -2

جامدانی چا0/کیی سیا[4 و ئاینیی خۆیاندا ئ�ن و0/ت ل�

  س�رب�ست و ئازاد بن.

هیچ چ�شن� جیاوازی و ه�=/واردن (تبعیض) Dک ل�ن�وان  -3

. �کرDتتاک�کانی کۆم�ڵ، رەگ�زی ژن و پیاو، ن�ت�وە و ئایندا ن

  ت�کرای دانیشتووانی و0/ت خاوەنی مافی ی�کسان بن.

ی ئ�م�ش�وە ک� ب� کوردستان -ل�کۆم�7گ�ی و=/تانی ئیسm/می 

خاوەنی زۆرین�ی�کی موسMمانین، [\ جۆرە بۆچوون و 

ل�کدان�وەی جیاواز س�بارەت ب� جۆری رژDم و دەس�=/تدارDتیی 

  سیا[4 ب�دیدەکرDت:



 

 - 25 -

پ�&ەوانی بیری بنچین�گری ئیسm/مین و، بۆ  دەستی یکم -1

ه�نان�س�رکاری رژDم�کی ئیسm/میی ت�دەکۆشن ک� ب�پ�ی یاسا و 

ڕDسای  و سm/میی ببرDب�ڕDوە. قورئان و یاسادەستووری ئی

س�رچاوەی ب&یاردان و ب�ڕDوەبردنی کۆم�7گ�  ئیسm/میی ب�

بۆ ئ�م  ''یکگرتووی ئیس*(میی''باشووری کوردستان  دادەن�ن. ل�

  ئامانج� ت�دەکۆشن.  

ئ�و ب�ش�ن ک� پرۆپاگ�ندە بۆ دام�زرانی دەستی دووەم  -2

و، دە7�ن رژDمی ئیسm/میی  رژDم�کی دDمۆکراتی ئیسm/می دەک�ن

دەتوان�ت ل�گ�ڵ مۆدDرنیزم و گۆڕانکاریی�کانی تازەی جیهان خۆی 

بگونج�نی و مافی دام�زرانی س�ندیکا و رDکخراوەی پیش�یی و 

کۆم�=/ی�تیی ب�رەسمی بنا[\، رDز ل� مافی مرۆڤ و بیروباوەڕی 

جیاواز بگرDت. 0/ی�نگرانی ئ�م بیرکردن�وەی�، رژDمی ئ�ستای 

یا ب�نموون� دەه�نن�وە، ک� توانیوی�تی س�رک�وتووان� تورک

ل�ماوەی ئ�م چ�ن سال�دا و=/تی تورکیا بباب�ڕDوە و رDژەی گرانی 

  و ب�کاریی ک�م بکات�وە و، گ�ش� ب�ئابووریی و=/ت�ک�ی بدات.

 ، دام�زرانی حکووم�تی ئیسm/می و ه�ردەستی س8یم  -3

ی سیا[4 و دەست�وەردانی چینی ئاینی ل�کاروبار  چ�شن�

کۆم�=/ی�تی و=/تدا رەتدەک�ن�وە و، ب�زیان بۆ س�ر کۆم�7گ� و 

و=/تی دەزانن و بۆ دام�زراندنی حکووم�ت�کی س�کۆ0/ری 

پ�رل�مانیی ت�دەکۆشن و باوەڕیانوای� هیچ جۆرە  - فرەحیزبی 

گۆڕان و چاکسازیی�ک ل� حکووم�تی ئیسm/میدا روونادا، چۆنک� 

باوەڕی ب� ئازادی و مافی مرۆڤ و بن�ڕەتدا  حکووم�تی ئاینیی ل�

 ی�کسانیی ن�وان رەگ�ز و مرۆڤ�کان نیی� و کۆم�7گ� ل�
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دواک�تووییدا دەه�M�ت�وە و، بۆ مان�وەی خۆی، ناکۆکی و 

  دوژمنای�تیی ئاینیی پ�رەپ�دەدات.

 ان�کولتووری ئازادیخواز  و ئاشکرای�، دDمۆکرا[4 و هزر روون و

 ل� �ب�ردەوام کارپ�کردنیئ�نجامی  پ&ۆس�ی�کی م�ژووی و ل� ل�

وچ�ی �ل�ب�ر ئ�وە گ�0/نی نه�ر ن�ت�وەی�کدا پ�دەگات. ن�و 

و دادپ�روەریی  دDمۆکرا[4 رۆژه�=/تی ناڤین بۆ گ�یشتن ب�

ب�ردەمدای�. با  درDژیان ل� و کۆم�=/ی�تیی، رDگ�ی�کی دوور

وت�ی چاودDرانی  وچ�ک�، ب��چاوەڕوان بین، راپ�ڕینی گ�0/نی ن

 ، ئای� دەتوان�ت کۆتایی ب�''بهاری عرەبی'' سیاسیی، هاتنی

''بهاری یان ؟ سیست�م�کانی دیکتاتۆر و س�رەڕۆ به�ن`

ل` شین دەب` و، ئیدۆلۆژیی ئاینسا0/ری و  ئیس*(میی''

   ل� ن�وچ�ک� زیاتر پ�رەدەست�ن`؟ ئیسm/میگ�رDتی

  

  کورد! انیس8کۆE(ریزم و بزووتنوەی رزگاریخواز 

ن�ت�وەی کورد ب�درDژایی س�دەی  ن�یرزگاریخوازابزووتن�وەی 

دژی کۆیل�تی و دیکتاتۆری و ن�وەرۆکی خۆیدا ل�  رابردوو ل�

، هیچکات�ک جیا و ج�نۆسایدی ب�ردەوامی بووە و چ�وساندن�وە

وەدیه�نانی ی�کسانی و دادپ�روەری و  خ�بات بۆ ن�بووە و نیی� ل�

و کۆم�=/ی�تیی. هیچ ن�ت�وەی�ک ه�ندەی  ن�ت�وەییئازادیی 

 ش�وەزەنگ و وەرۆکی دیکتاتۆری و�ن�ت�وەی کورد ل� واتا و ن

، ب�درDژایی م�ژووی ووە ورەش�کوژی و ب�مافیی ت�ن�گ�یشت

داب�شبوونی، بندەستی کۆم��7رژDم�کی رەگ�زپ�رست� ک� 
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م�ژوویان پ&ە ل� خوDن&شتن و کاولکاری و داگیرکاری و بچووکترین 

نیوە. ه�ر بۆی�، کورد گ�0/نی بندەستیان ب�ڕەوا ن�زا ۆماف�کیان ب

چ�ند پ�ویستی ب� س�رب�خۆیی و رزگارکردنی خاک�ک�ی�تی، 

چیدیک�  ،ه�ندەش پ�ویستی ب�وەی� ل�و=/ت و نیشتمان�کدا بژی

ل�0/ی�ن هیچ س�رکردە و حیزب و ه�زDکی خۆیی و ب�گان�وە، 

ل�س�ر بیروباوەڕی سیا[4 و ئاین و ئاینزا و هزر و رامانی 

، توو4C و سووکای�تی پ�ن�کرێ ن�درێ، جیاوازەوە ئازار

  راوەدوونان و گرتن و گولل�بارانکردن ن�ی�ت. 

 ل�پاش دەیانساڵ قوربانیدان و ما7وDرانیی، ن�ت�وەی کورد ل�

س�رەڕای ه�موو  ،باشووری کوردستان ب�ش�کی نیشتمان�ک�ی ل�

دەس�=/ت�کی  نیمچ� خاوەنیک�مای�سیی�ک ک� ه�ی�تی، 

حکووم�تی Dمی کوردستان). � ب�ناوی (حکووم�تی ه�رسیاسیی

ج�ی هیوا و رۆناکی و رDپ�شاندەری  بب�ت ب� ه�رDم دەتوان`

ن�ت�وەی کورد ل�ه�موو ب�ش�کانی کوردستان، ب� م�رج�ک، 

وەند و س�رچاوەی �ل�باتی حیزب، حکووم�ت و پ�رل�مان بکرDن� ن

ب&یاردانی سیا[4 و کۆم�=/ی�تی و ئابووری و ه�موو 

یاسادا هیچ ئاین، یان ئاینزای�ک  ل� ئۆرگان�کانی دیک�ی و0/ت.

ق��7م  ن�کرDت� ئاینی ف�رمی و ئاین�کانی دیک� ب� ناف�رمیی ل�

ن�درDن. ئاین وەک پرس�کی ''ک�سیی'' دابنرێ و، ئاین و 

ی�کدیی جیابکرDن�وە. حکووم�ت  حکووم�ت ب�ف�رمیی ل�

ئاین�کان ب�m/ی�ن ب` و راست�وخۆ، یان ناڕاست�وخۆ س�بارەت ب� 

یی ل�هیچ ئاین�ک ن�کات. ه�موو جۆرە بیروباوەڕDک پشتگیر 
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ئازادب�ت، ب�م�رج�ک پ�نا ن�بات� ب�ر توندوتیژی و زمانی ه�ڕەش� 

   و سووکای�تیی ب�کارن�ه�ن�ت.

  

 ،ناMی ستE(یت و لۆکاMی ج8ی داخ، چندین کدوا وت

وچیی) حیزبیی لE(ین حکوومتی هر�موە دامزراون، 8(ن

ی تاک تلفزیۆن8کی دانناوە ک بW(م حکوومت خۆ

زمانIەو_� هموو پ8کهاتجیاوازەکانی کوردستان ب� و 

ڕووی هۆشیاری  ت8بکۆش8ت بۆ پروەردەکردنی تاکی کورد ل

 نتوەیی و فرهنگی و رۆشنبیری و کولتووری و، ڕ�زل8نان ل

بیروباوەڕی جیاواز و، د�مۆکرا�� و بیری ئازادیخوازیی 

  ب�(وبکاتوە.. 
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  ژ�دەر

ی�ک�ک� ل� لق�کانی  )Protestantism( پرۆتستانتیسم: – )*(

ئاینی دیان (م�سیحی) و س�رەتا ل�س�دەی پانزەی زاین ل�0/ی�ن 

وە پ�یدابوو.  ''مارتین لۆتر''ق�ش�ی�کی ئ�7مانی ب�ناوی 

زۆرین�ی پ�&ەوانی ئ�م ئاینزای� ل� باکووری ئ�ورووپا دەژین. 

ل�پ�&ەوانی ئاینی م�سیحی دەگوترێ ک� ل� پرۆت�ستان ب�و ب�ش� 

ب�رامب�ر ب�ش�ک ل� یاسا و دەستووری پاپا و کل�س�ی رۆم 

وەستان�وە و داوای چاکسازی و  گۆڕانیان دەکرد . م�ژووی 

 بۆ س�دەی پانزەی زاین دەگ�ڕDت�وە.پ�&ەوانی ئ�م ئاینزای� 

ل�شاری  1888)، سالی Carl Schmitt( کارل شمیت –*) *(

رگ ل� ئا7مانیا هاتووەت�دنیا و ل�مانگی ئاپریلی سا7ی پM�ت�نب�

ل�شارەک�ی خۆی کۆچیدواییکردووە. کارڵ شمیت مافناس،  1985

ف�یل�سووف و، ل�کۆل�ر و iCۆڤ�کارDکی سیا[4 و کۆم�=/ی�تی 

ب�ره�م�کی زۆری  و زانای�کی ب�ناوبانگی س�دەمی بیست�م بوو. 

ڤ�کارانی دوای خۆی ب�ج�ه�شتووە و زۆرب�ی زانا  وiCۆ

ب�ناوبانگی ئ�ورووپا وەک وا7ت�ر بنیامین، ل�ئۆ شتراوس، یۆرگن 

های�رماس، فریدریش هایک و چ�ندین زانای دیک� ل�بارەی 

روانگ�ی سیا[4 و کۆم�0/ی�تیی کارڵ شمیت�وە ل�کدان�وە و 

بۆوچونی خۆیان بm/وکردووەت�وە.  ف�لس�ف�ی سیا[4 کارل 

دا  کارکردنی زۆری شمیت و ب�ره�م�کانی ل�س�دەی بیست�م

ل�س�ر  کۆم�7گ�ی سیاسیی رژDم�کانی ئ�ورووپا ب�تانیب�تی و 
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جیهان ب� گشتیی دانا. زۆرب�ی نووسین�کانی رەوای�تیدان� ب� 

فاشیزم و، دژای�تیکردن� ل�گ�ڵ ''دDمۆکرا[4 لیبراڵ''، (دDمۆکرا[4 

  ئازاد). 

ب�کوردیی�ک�ی  )Theocracy(ت8ئۆکرا�� ئاینیی  - )***( 

/تدارDتیی ئاینیی دەگ�ی�ن�ت. وش�ی ت�ئۆکرا[4 دەس�=

ل�بن�ڕەتدا یۆنانیی� و مانای حکووم�تی خودای ه�ی� و، ب� 

حکووم�ت�ک دەگوترێ ک� خودا و ئاین�کی تایب�ت ب�س�رۆک و 

خاوەنی رژDم  وکۆم�7گ� دەزان` و، خودا ل�ڕDگ�ی 

 وەلی فقینوDن�رەکانیی�وە حکووم�ت دەکات، بۆنموون� 

سm/میی ئ�راندا  دە7`، نوDن�ری خودا و رەسوولی ل�رژDمی ئی

خودا وئیمام�کانی شیع�ی�. ه�روەها ل�و=/تی سعوود بن�ما�7ی 

خۆیان ب�نوDن�ری خودا و پ�یامه�ن�ری ئیسm/م  ئال سعوود''''

  دەدەن� ق��7م و رژDم�کی ئاینسا0/ر ب�ڕDوە دەب�ن.

  

ل ماMپڕی ئمIۆ،   10/4/2013ر�کوتی ئم وتارە.  -*

و ل  بۆکان''، ل ماMپڕی ''کۆنگرە'' –ماMپڕی ''رۆژهW(ت 

  چندین ماMپڕی دیکشدا ب�(وکرایوە.
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 بیرەوەرییک و،

  چند د�Iیک 

       ی کارەساتی ''ئنفال' دا!  24یادی  لMسا  
  

''ی  ٨''ئنفال'' وشیکی عرەبیی و ن8وی سورەتی ''

.ا=/نوب&ۆی ج�نگ� و، ئای�ت�ک� ئ�نفال مانای دەسک�وت و ت قورئان

، ''کافران''ب�س�ر   ''موس�مانان''دوای س�رک�وتنی ل�شکری  ل�

  وە هاتووە.''بدر'' ئ�نجامی ج�نگی  ل�

داگیرک�ریشدا،  رژDمی ب�ع4g ع�رەبی رەگ�زپ�رست و ل�

ن�وی زنجیرەه�رش�کی ب�ربa/وی س�ربازیی بوو بۆ س�ر  ''ئنفال''

  نی ی�کجارەکیی ن�ت�وەی کورد.م�ب�ستی ق&کرد کوردستان ب�

 چوو، ب� ب�ڕDوە 30/9/1983نیوەش�وی  ''ئنفالی یک''

هۆزی بارزانی شوDنبزرکران. زنجیرەی ئ�نفال  8000هۆی�وە 

ئ�نجامی ه�ر4C  ک�شا. ل� درDژەی 26/10/1988تاکو  14/4/1988

دڕندان�ی سوپای داگیرک�ری ع�راق، دانیشتووانی ه�زاران گوندی 

 و ژن182000تا0/ن برا،  سامانیان ب� و کران�وە، ماڵکوردستان کۆ

ن�و لم و زیخ�=/ن�کانی ع�راقدا  0/وی کورد ل� و منداڵ و پیر

ق�ساوخان�ی  کران، دەیانه�زاری دیک�ش ل� زیندەب�چاڵ

و زیندان�کانی دیک�ی ع�راق، خران� ژDر شک�نج�  ''نۆگرەسلمان''

ئاوی پیس  و سووکای�تی و دەستدرDژی و، رۆژی س�مون�ک و

دەرخواردیان دەدرا، بۆ ئ�وەی زۆر ن�ژین و شاهیدی م�رگی 

ی�کتری بن. ه�زاران منداڵ و ب�سا=/چووی ن�و ب�ندیخان�کان 
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ل�ماوەی�کی ک�مدا مردن و، ج�ست�ی ب�گیانیان دەبووە خۆراکی 

 بۆ خواردنی گۆشتی 0/ش�ی کوردان ل� دەڤ�رەک�،س�گگ�لی 

  .دەوروب�ری زیندان�کان کۆببوون�وە

پاش  وە ل� ''ئنفال''بارەی کۆم�7کوژیی  زانیاریی ت�واو ل�

دەستی کورد ک�  ک�وتن� 1991راپ�ڕینی م�زنی ب�هاری 

ه�زار کیلۆ 14، ب�ک�45 ی�پ�ڕە0/ق�وارەک�ی چوارملیۆن 

داودەزگ�کانی سیخوڕی و  ڤیب�7گ�نام�بوون و، ل�ن�و ئ�رشی

ی�تیی و بنک�کانی ف�رماندە ستخباراتئی وئمن چ�وس�ن�ری 

سوپای ع�راق ل� کوردستان و ع�راق ک�وتن� دەستی کوردەوە. 

 یک8تیی نیشتمانیی کوردستانوەن�زیکی دەت�ن ل�0/ی�ن 

توانی  پارتی د�مۆکراتی کوردستانیشدەستیب�س�رداگیرا، 

دەستبگرDت ب�س�ر چوارت�ن ب�7گ�نام�دا. ل�مانگی گو=/نی سا7ی 

1992Dتیی نیشتمانیی کوردستان زۆر�کی ئ�و ب�7گ�نامان�ی ، ی�ک

. ئ�م ''میدڵ ئیست واچ'' Middle East Watchدا ب� رDکخراوەی 

کاتی  کورد ئ�نجامدا ک� ل� 250ن�وەندە گوتووب�ژی ل�گ�ڵ 

کۆم�7کوژیی�کاندا توانیبوویان خۆیان رزگار بک�ن. زانیاریی ئ�م 

0/پ�ڕەیی،  270پ�رتۆک�کی  ک�سان� ل�گ�ڵ ب�7گ�نام�کان ل�

وە ب�زمانی ئینگلیزی چاپ  ''میدڵ ئیست واچ''دی ل�0/ی�ن ن�وەن

و بa/وکرای�وە. ناوەندەک� ل�ئ�نجامی ل�کۆ7ین�وەیدا ئاوا با[4 

''پرۆسی ئنفال هیچ پاکتاوکردنی رەگ�زیی کورد دەکات: 

جیاوازییکی لگڵ گلکوژیی جوولککان بدەستی 

'!  '.نازییکانوە نیی
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چیرۆکی د7ت�زDنی شاراوەی ب�س�رهاتی ئ�نفالکراوان، ه�زاران 

زیخ�=/ن�کانی کاکیب�کاکیی و=/تی ع�رەبدا  و ژDر لم ل�گ��7 ک� ل�

 ک�سان�ی ل� �رات و گۆڕکراون. گ�&ان�وەی بیرەوەریی ئ�و تاک

پرۆس�ی ئ�نفالی ب�دناو رزگاریان بوو، چیرۆکی د7ت�زDنی خۆیان 

کۆتایی�کانی س�دەی بیست�م بۆ جیهان  و کۆیل�تی گ�ل�ک�یان ل�

  ئاشکراکرد.

ل8رەدا سرنجتان بۆ خو�ندنوەی چند E(پڕەیک لکت8بی 

''میدڵ ئیست واچ'' لبیرەوەریی یک8ک ل ئنفالکراوەکان 

 بج لMبناوی ''محمد'' رادەک8شم ک دوای کیمیابارانی ه

ئ8رانوە گڕاوەتوە بۆ باشوور و وەک سدانک�� دیک، دوای 

(ین ه8زەکانی رژ�موە برەو گیراوە و لE ،گڕانوەی

  چارەنوو�� نادیار ن8ردراوە! 

-          -           -  

 چارەنوو[4 نادیاری خۆم و  دانیشتبووم، بیرم ل�''لداW(نک

 ب�دەس�=/تی و ب�شم�ین�تیی گشت زیندانیی�کان دەکردەوە. ل�

پشتم�وە ترپ�ی پ�ی�ک رایچ�Mکاندم... ک� 0/مکردەوە، پیاوDکی 

ریشسپی با=/ب�رز ل�م ن�زیکبووەوە، پاش سa/وکردن و  چاوشینی

ه�وا7پرسینم، ل�ت�نیشتم�وە ل�س�ر زەویی� رووت و رەقوت�ق�ک� 

  دانیشت. 

  : ناوم عونیی، خMکی گرمیانم!گوتی

  سرچاوم هاتی خاMۆ عونی. -

بجی!M  باوککم بیستم خMکی ه

  ب�M وای مام عونی.  -
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  ؟!بۆچی ه8ناویانی بۆ ئ8رە

پاش کیمیابارانکردنک، نمانتوانی لئۆردووگاکانی گوتم:  -

ئ8ران هMبکین، لبر ئوە بچاکمانزانی بگڕ�ینوە بۆ 

  کوردستان.

 مندال�وە ل� و ماڵ کوڕەک�م، خۆزیا ب�خۆزیای خوا منیش ب�

  بۆمبای کیمیایی بکوژرای�تم! س�ر خاکی خۆمان ب�

 ئ�م� روویدا یا خوا ن� �وام�7` خا7ۆ ع�ونی گیان، ئ�وەی ل -

هیچ مرۆڤ�کی س�ر ئ�م زەویی�ش روون�دات!  ل� ئ�وە و، ن� ل�

  ه�ناوە بۆ ئ�رە؟ ئ�ی ئ�وەیان بۆ

: داخم مام عونی هناسیکی قووMی هMک8شا و گوتی -

گران� رۆ�7.... کوڕەکانم ه�ر پ�نجیان ژنیان ه�نابوو. کچ�کانم 

منداڵ بوون.  43اوەنی ه�ردووکیان شوویان کردبوو. ب�گشتیان خ

 ل� ''عمید بارق''ل�پ& رۆژDک ج�یش و جاش ب�س�رکردەی�تیی 

گوندەک�مان ن�زیکبوون�وە، دەستیانکرد ب� ت�ق� و، تۆپبارانکردنی 

گوندەک� و دەورووب�ری. گشتمان شپرزەبووین. کوڕەکانم و 

کچ�کانم ل�گ�ڵ مندا�7کانیان ه�موویان روویانکردە شیوەک�ی 

ی ک� بۆ رۆژی ت�قووتۆق و ت�نگان� ل�وDدا ب�ردەم ئاوای

  پ�ناگ�ی�کمان ت�دا دروستکردبوو.

ت�ق� ک�مک�م زیادیکرد تاکوو ه�موویان ب�رەو ح�شارگ�ک� 

ی ژنم، وتمان پیربووین و ک�س  ''سلما'' رۆیشتن، ب�=/م من و

کاری ب�س�رمان�وە نیی�، بۆی� ل�ن�و ما�7ک�دا ماین�وە. بینیم 

سووت`، منیش بۆ رۆژی رەش ه�ندDک کای�نی ما�7ک�مان دە

پارەم ل�وDدا شاردبووەوە، خ�را رامکرد تا دەریک�م. ل�ژDر بنمیچی 
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س�Mمین�وە ل�ن�و  کای�ن�ک�دا مندا7�کی ت�م�ن چوارسا7م بینی ب�

چ&ەدووک�7دا بوو، ب�کوڵ دەگریا و ه�نسکی دەدا، ئاگرەک�ش 

مندا�7  خ�ریکبوو ل�ی ن�زیکدەبووەوە. ئیتر ل�سۆزی گریانی ئ�و

 چووی�وە، ب�ه�7م�ت باوەشم پ�داکرد و ل� پوو�7ک�م ل�بیر

ئام�زم گرت و، ه�نام�دەرەوە. ل�م کات�دا س�یری شیوەک�م کرد، 

دیم ج�یش و جاش�کان پ�ناگ�ک�یان دای� ب�ردە[�Dژی گولل� و 

. ئ�وجا بنزین و ن�وتیان پ�دارژاندن و ئاگریان ''ئارپی جی''چ�کی 

ل�و کات�دا، م�رگ و سووتانی  یان. ئاب�ردای� ج�ست�ی ه�موو 

ه�موویانم ب�چاوی خۆم بینی. ل�پ& چ�ندین س�رباز و جاش 

دەوریانگرتم و، ب� چمکی ف�ق�یان�ک�م راک�شیانکردم بۆ ن�زیک 

کردەوە بینیم ژن�پیرەک�ی  ئۆتۆمۆبیل�کی ''ئیڤا''، س�رمب�رز

خۆشمی ت�دای�. چ�ن ویستیان مندال�ک�م ل�بست�نن، ب�=/م من 

�مدان` و ه�7مدای� ن�و ئیڤاک�وە. س�لمای خ�زانیشم خ�را گرتیی� ن

ئام�ز و منیشیان س�رخست. ل�ن�و ئیڤاک�دا رایانگرتین، ئاگریان ل� 

پ�کک�وت�ی  و ت�واوی ما=/نی گوند ب�ردا. پاشان ل�گ�ڵ چ�ن پیر

  . چمچماڵدیک�ی ئاوایی�ک�مان، بردمانیان بۆ س�ربازگ�ی 

. ل�وDش [\ ''تۆپزاوا'' ی کورکووکۆ رۆژی دوایی بردمانیان ب

رۆژ ماین�وە. ل�م ماوەی�دا ک�م�ک هاتین� س�رخۆمان. ئ�وسات� 

زانیم منا�7ک� کوڕەزام� و، مندا7ی کوڕی س�ی�مم�. ئیتر بۆنی 

''سوپاس بۆ خوا یک8کیانم بۆ ه�موویانم نا ب�م مندا�7وە. گوتم: 

دەرچووە، ئم لش بچکۆE(نی کم8ک سوکنایی دMم 

  دەداتوە!''.
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خواردنمان س�موونی رەق بوو. دەبوای� ت�ڕم بکردای� بۆ 

ئ�وەی بخووس�ت و مندال�ک� بتوان�ت بیخوات. خۆمان د7مان 

گیرابوو، ن�ماندەتوانی هیچ بخۆین. دوای [\ رۆژەک�، بردمانیان 

و، ه�ر ئ�و رۆژە هاوردمانیان بۆ ئ�م زیندان� ل�م  ''سماوە'' بۆ

  بیابان�!

باوک بۆ مندال�ک�. رۆژی ت�نیا  و من بووم ب�دایکل�رە ئیتر 

ی�ک س�موونمان ه�بوو بۆ خواردن. ک� مندال�ک� بر[4 دەبوو، 

ناچار پ�نام دەبردە ب�ر ئاودەس�ک� و، ل�وێ دەگ�ڕام، بوای� ی�ک 

 دوو س�مونی کۆن و ت�ڕ و ک�ڕاویم دەدۆزیی�وە، ئ�وجا ب� –

 �دەکردەوە، ب�چ�قۆی�ک دامدەتا4C تاکو پی4g و ک�ڕووەک�م ل

ئاو ک�م�ک ت�ڕمدەکرد و دەمکرد ب�خواردنی ژەم�کی مندال�ک�. 

ه�شتا ب�م ژیان� رازیبووم، چۆنک� ئ�م مندال�م ل�گ�7دا بوو، 

  وامدەزانی ه�موو کوڕەزا و کچ�زاکانم ل�گ�7دان.

رۆژDک گ�رما زۆری بۆ ه�ناین. مندال�ک�م بردە ب�ردەم تانکیی 

ت�کی ت�ڕ ب�دەموچاویدا ب�نم. ئاوی ح�وش�ک�وە بۆ ئ�وەی دەس

س�ر  ژوورەک�ی�وە ک� ب� ل� ''م*(زم حجاج''کات�کمزانی 

هۆ�7کانی زینداندا دەی&وانی، ت�ماشایکردین، ن�ڕەی ل�ه�7سا، 

ترس ش�Mژاندمی و رامکردە دواوە و خۆم ت�ک�7ی زیندانیی�کانی 

دیک� کرد، ب�0/م فریای مندال�ک� ن�ک�وتم و ج�مه�شت. مندال�ک� 

چواردەوری  ن�ڕەی ح�جاج و ه�=/تنی من زیاتر ترسا و ب�ب� 

خۆیدا دەی&وانی و دەقیژاند. مm/زم ح�جاج هات و رووب�ڕووی 

مندا�7ک� وەستا. مندال�ک� ب�دەم گریان�وە ل�یدەڕوانی. ح�جاج 

  ''ئم منداMی ک8ی!؟ ئم سگی ک8ی؟''هاواریکرد: 
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گورەم : منیش پ�م ل�ج�رگی خۆم نا، چووم� پ�5\ و گوتم

 .: بۆچی ب8دەنگ ناب8ت؟ بۆ ناترس8ت من گوتیمنداMی من

 : قوربان مندال لهیچ ت8ناگات!منیش وەرامیمدای�وەدەبین8ت!؟ 

ک�بل�ک�ی دەستی ب�رزکردەوە و، زۆر  حجاجل�م کات�دا 

ب�ب�زەییان� و ب�دەم جن�ودان�وە ک�شای ب�پشتی ئ�و 

ن�وەستا ب�ه�موو  ب�ست�زمان�دا و ت�ختی زەوی کرد. ب�وەش�وە

پۆستا�7ک�ی ه�7یدا ب�دەمی مندا�7ک� و، دەمی  ه�زیی�وە ب�

  چ�قاندە ن�و قوڕەچMکاوەک�ی ب�ر ت�ن�ک�ی ئاوەک�وە...

پرم�ی  خا7ۆ ع�ونی بۆ چ�ن سات�ک ب�دەنگبوو، ئ�وجا دای ل�

چاوەکانیدا دەهاتن�خوار گوتی:  گریان، ل�کات�کدا فرم�سک ب�

  ندالشم بچاوی خۆم بینی...!مرگی ئم ... مرگی ئم م

منیش ه�ردوودەستم ل�ئ�ژنۆم گیرکرد، س�رمنا ب� 

ئ�ژنۆکانم�وە... بۆ کMۆلی و داماویی خا7ۆع�ونی و خۆم و 

   گریام...''.و شارەک�م  ک�سوکار

                                           -           -           - 

ش8خ رش�ک�ی ل� شۆ خوشکوبرای ئازیزی کوردم، ه�ر

قۆناخی نوD`  ک� ب� 1887ل�سا7ی  عوبیدۆ�M( شمزینیی

ن�ت�وەی کورد شۆر4C رزگاریخوازیی گ�ل�ک�مان دەژم�ردرDت، 

ه�موو ب�ش و پارچ�کانیدا دەیان جار ج�نۆساید و راگوDزانی  ل�

زۆرەمل` ب�رامب�ر پ�&ەوکراوە، ب�0/م هیچکات` ن�یتوانیوە ئ�م 

ه�وDن و دین�مۆی س�ریدDن، بکات� کارەسات و ج�نۆسایدان�ی ب�

دەیان ن�ت�وەی . ی�کگرتن و رزگارکردنی خۆی و نیشتمان�ک�ی
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ن�ت�وەی جوو گ�لکوژی و ن�هام�تیی�ک  ل�وان� ،بندەست

ب�س�ریانهات، کردە ه�وDنی ی�کگرتن و راک�شانی پشتیوانیی 

، ب�=/م ئ�م�ی گ�یشتن ئازادی و س�رب�خۆیی ب� و ن�ون�ت�وەیی

وژیی�کانی رابردوومان ن�ک ه�ر ل�بیرچووەت�وە، کورد، کۆم�7ک

ب�7کو ل�س�رەتای ه�زارەی س�ی�می زاین و، دوای رووخانی 

رژDمی ئ�نفالچی ع�راق و پاش ب�دەرەتانبوونی رژDمی داگیرک�ری 

تورک ل�ب�رامب�ر شۆر4C بورکانئاسای باکووری کوردستان و، 

رۆکی پاش گوشاری ب�ربa/وی ن�ون�ت�وەیی بۆ س�ر ئ�ران، س�

حیزب�کانمان ج�خت ل�س�ر پارDزگاریکردنی جوگرافیای سیا[4 

و0/تانی داگیرک�ر دەک�ن�وە، رژDمی رووخاویان بۆ 

یان� و نازانستان� و ی، درۆشمی ناسیاسدادەم�زرDنن�وە

و  ''پ8کوەژیانی هاوبش''و  ''برایتی''نان�ت�وەییان�ی وەک 

ە بۆ پیامکی ''گڕانوو  ''د�مۆکراتیزەکردنی رژ�می تورک''

و  ''خودگردانی''و  ''فیدراMی''و  ئایتۆ�M( خومینی''

و،... هتد ب�گوDی  ''فیدراسیۆنی گE(نی رۆژهW(تی ناوەڕاست''

ن�ت�وەی کوردی س�رل�ش�وDندراو و کۆم�7گ�ی ن�ون�ت�وەیی و 

ن�یارانی کورددا دەدەن. داس�پاندنی ویست و ئامانجی 

ن�ت�وەی کورددا، تاکو ئ�م&ۆ س�رۆکای�تیی حیزب�کان ب�س�ر 

یاریکردن و ب�&Dزیکردن بووە ل�گ�ڵ ویست و داخوازیی ل�م�ژین� 

  چارەنوو[4 ن�ت�وەی چارەرە4C کورد.    و
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کانی Mسرۆکایتیی کورد چۆن دەتوان8ت قرەبووی ه

  رابردووی کاتوە!

پ�وەندیی ل�گ�ڵ بریندار و ک�سوکاری ئ�نفالکراوەکاندا،  ل�

نی دەروونی ک�سووکاری ئ�نفالکراوان، باشکردنی چاککردنی 0/ی�

باری ژیان و گوزەرانیان، دادگ�ییکردنی ت�واوی س�رۆکجاش و ئ�و 

ب�کرDگیراوە کوردان�ی ب�شداریی ئ�نفالکردنی ن�ت�وەک�یان 

کردووە، ئ�وجا دەستنیشانکردنی کۆمیت�ی�کی کارا ل�0/ی�ن 

دناساندنی کۆمیتی بج8نۆسایحکووم�ت و پ�رل�مان�وە ب�ناوی 

، سازکردنی لۆبی و، راک�شانی ئنفال لئاستی ن8ونتوەیی

ئامانجی پرۆژەی  پشتیوانیی ن�ون�ت�وەیی بۆ ئ�م م�ب�ست� ب�

دەو�7تی س�رب�خۆی کوردستان ل�ریزی ئ�و ئ�رک� گرنگ و 

م�ژوویی و ن�ت�وەییان�ی� کارب�دەستانی ه�رDم دەبوو وەک 

م�ت�ک�یان خا7ی بنگ�هینی ب�رنام�ی سیاسیی حکوو

ن�بووە ئ�گ�ر ب�هزر و باوەڕی  دەستنیشانیک�ن. ئ�ستاش دDر

ن�ت�وەیی�وە ل� دەساڵ تاقیکردن�وەی شکستخواردووی 

پ�ک�وەژیان ل�ع�راقی تازە ئ�زموونیان وەرگرتب�ت، ئ�وا ل�باتی 

س�رقا7کردنی ب�س�م�ری خۆیان و ن�ت�وەک�یان ب� ج�ب�ج�کردنی 

ن داڕDژن بۆ گ�&ان�وەی خ�رای و... هتد، پm/ 140یاسا و مادەی 

فراندۆم�ک Dناوچ�داب&Dندراوەکان و خۆشکردنی زەوین�ی ر

ب�چاودDریی کۆم�ل�ی ن�ت�وەی�کگرتووەکان و و=/تانی دنیای 

ئازاد، بۆ ئ�وەی ن�ت�وەی کورد بتوان` ل�ئازادیدا دەنگ بۆ ئازادی 

و دیاریکردنی چارەنوو[4 سیا[4 خۆیبدات. ب�کورتی، 
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د ل�بندەستی و دام�زراندنی دەو�7تی رزگاربوونی کور 

س�رب�خۆی کوردستان، تاک� رDگ�چارەی ن�ت�وەیی و مرۆڤی و 

ژیران�ی� ک� ن�ت�وەی کورد و نیشتمان�ک�ی ل�ه�ڕەش� و 

پاکتاوکردنی رەگ�زیی ل�0/ی�ن داگیرک�رانی خوDن&Dژ و ف�Mزان و 

  پیm/نگ�&یی�وە دەپارDزDت!

  

ی ئنفال و هموو هزاران س�(و بۆ گیانی پاکی شهیدان

  شهیدانی کوردستان!

هرشکاوەب8ت ئاW(ی برز و پیرۆزی رزگاری و سربخۆیی 

 کوردستان! 

  

  

  

ل ماMپڕی 16/4/2013   :ی ر�کوتئم وتارە،  -*

)، ل ماMپڕی 1کۆنگرە، ل گۆڤاری ''ققنس'' (ژمارە

  ''ئیمIۆ'' ب�(وکرایوە. 
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وە،  پ8کدادانی حیزبایتیی شڕ و ل 

 بۆ ملم*(ن8ی    

  زاراوە و ئلفوب8ی ''سۆرانی''، ''E(تینی''! 

  2012(ئم وتارە، مانگی خرمانان (س8پتمبر) ی 

بۆکان'' و، چن  –لماMپڕی ''کۆنگرە'' ئمIۆ''، ''رۆژهW(ت 

 ماMپڕ�کی دیک ب�(وکراوەتوە!)

)، ل�0/ی�ن 2012س�رەتای مانگی خ�رمانان (س�پت�مب�ری 

، راگ�یاندن�ک ۆی پ8شدەستی بۆ پاراستنی زمانی کوردی''''گر 

''زمان و ئلفوب8ی کوردی: لن8وان ش8واندن و ب�ناوی 

 9/9/2012بa/وکرای�وە و، تاکو رۆژی  چارەسری زانستیدا''

مامۆستای زانستگ�، س�رۆکی حیزب،  حفتاویک و چوارسد

 نووس�ر و شاعیری ناودار، ئ�ندام پ�رل�مان، ک�سای�تیی

ن�ت�وەیی، مامۆستای ئاینیی، هون�رم�ند و رۆشنبیری باشوور و 

نیشان�ی پ�سندکردنی،  ب� ،رۆژه�=/تی کوردستان

 راگ�ی�ندراوەک�یان واژۆکردووە. 

''گرۆی پ8شدەستی بۆ  بۆکورتکردن�وەی ناوی: 1ت8بینیی 

  ناویدDنم!گ. پ. ب�دوو پیتی پاراستنی زمانی کوردی''، 

نوو[iاون، ''رە_� تۆخ''  ب�رەنگیئ�و دD&ان�ی : 2ت8بینیی 

   دەره�نراون!گ. پ.   ل�نوو[iاوەک�ی

دوو  ب�ڕDوەچوونی دەکات ب� س�رەتا ئاماژە گ. پ. 

بۆ چارەس�رکردنی ک�ش�کانی  دیاربکرو  هول8ر ل� ،کۆنفرانس
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س�رک�وتوو  گ. پ.ب�=/م ب�وت�ی  ،زمانی کوردی ب�ڕDوەچوون

ه�ردوو کۆنفرانس�ک�،  ن�بوون�، چۆنک� بانگ�شتی ب�شداربووانی

ب�پ�ی پ�وەری سیا[4 بووە، ن�ک پ�وەری زمان�وانی و زانستی. 

ناوی  ژDر دوای رەخن�گرتن ل�و دوو کۆنفرانس�، ل� گ. پ.ئ�وجا 

د7سۆزیکردنی بۆ پارستنی زمانی کوردی و گ�ش�پ�دانی زمانی 

کوردی و ئاماژەکردن ب� موسMمانبوونی زۆرین�ی کورد و، 

' و ''سۆرانی'م�ندبوونی نووسینی کوردیپ�شک�وتن و دەو�7

وازه8نان ل ه�نان�وەی چ�ندین ب�7گ�ی ناباب�تان�ی دی، 

ه�ردوو  و داوا، ل�ئلفوب8ی ''سۆرانی'' به�8ی سۆر دادەن� 

ب�کاره�نانی ئ�لفوب�ی  ب�4C باکوور و رۆژاوای کوردستان دەکات

نن کوردی (سۆرانی) دەسپ�بک�ن و، واز ل� ئ�لفوب�ی 0/تینی به�

ک� ل�0/ی�ن رژDمی ئ�تاترک�وە ب�زۆر س�پ�ندراوە ب�س�ر باکووری 

  ..!کوردستاندا..

 پ�ویستیدەزانم ب� ن�و کاکMی باس�ک�وە، ب� ل�رەدا بۆ چوون�

. بگ�ی�نم، ئ�لفوب�ی 0/تینی ه�ر گ. پئاگاداریی ئ�م ب�ڕDزان�ی 

 ل�س�رەتای س�دەی بیست�وە، ل�0/ی�ن چ�ندین زانای کورد، ب�

حممد باشق''، ''تۆف8ق وەهبی''، ''ئحمد موختار ''مناوی 

ک� جاف''، ''جمال عیرفان'' و ''ئحمد بهجت قراخی'' 

ک�  'بدرخانییکان''گ�ڵ ' خ�7کی باشووری کوردستان بوون، ل�

''دوکتۆر سعیدی خ�7کی رۆژاوای کوردستان بوون، ه�روەها 

دستان، دواتر ل� رۆژه�=/تی کور  سنخ�7کی شاری  کوردستانی''

 سا=/ن�ک ل� جمال نبز،نیوەی س�دەی رابردوودا دوکتۆر  ل�

بنج و بناوانی زمان�ک�یان کۆ7یوەت�وە و، ب�کاره�نانی ئ�لفوب�ی 
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0/تینیان بۆ ه�موو ب�ش�کانی کوردستان پ�شنیازکردووە. ل�ب�ر 

ئ�وە با ب�ش�وەی�کی راست و پاگژ ئ�م راستین� دیرۆکیی� 

ەمارگرژی و خۆش�ویستیی بۆ زار و بنزار و بنوو[Diت�وە و، ب�د

  ناوچ�ی�ک ئ�و م�ژووە ن�ش�وDندرDت.

پاش ئ�م رۆنکردن�وەی� س�بارەت ب� چۆن�تیی دەستپ�کردنی 

ئ�لفوبیی 0/تینی ل� باکوور و رۆژاوای کوردستان، س�رنجتان بۆ 

  رادەک�شم: گ. پ.ی ەک�خوDندن�وەی کۆپل�ی�ک ل� راگ�ی�ندراو

 زمانی یوهنو�کردنه و ندکردنمهوMهده (... دە7`: گ. پ.

 و وتنپ8شکه. زانستییه و ژیاری م8ژوویی، کیپ8ویستییه کوردی

 کاندازانستییه بواره مووهه له خ8را کردنیشهگه و گۆڕانکاری

 کوردی زمانی ب�ده که یتییهرپرسیارهبه وئه مردهبه مانخاتهده

 زانیاریی و زانست کانیبواره وتنیپ8شکه ڵگهله خۆی بتوان8ت

 به نیاته هاوه خۆگونجاندن8کی. بگونج8ن8ت دامهردهسه مئه

 که یستاندارده کوردییه زمانه وئه پ8شخستنی و ندکردنمهوMهده

 زموونیئه وهڕووه وله ب�ده و کر�تده ج�ج8به یههه ئ8ستا

 کانیخشهنه مووهه بۆ کمایهبنه بکر�ته باشوور کوردستانی

 داستهپ8وه مله ر.... ههوهکوردییه زمانی داهاتووی به ندیدارپ8وه

 تیحوکوومه'' زموونیئه وانییزمانه و م8ژوویی نرخی ب�ده

 و هابادمه له کوردستان کۆماری ،''نووبیجه کوردستانی

 و باشوور کوردستانی شهبه ردووهه یڕزگاریخوازانه یوهبزووتنه

 ئاژاوه وئه. زانستی و ویعنهمه پاMپشت8کی بکر�ته W(تڕۆژهه

 هۆی به دواییدا یساW(نه مله ینگییهرههفه و وانیزمانه

 یداپه وهزموونهمئهکه و زموونب8ئه سانیکه ردانیستت8وهده
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 زمانی وتنیپ8شکه مردهبه له جیددی کییهرهگهته ب8تهده ،بووه

  ).داکوردی

ه�ژای گۆتن�، ئ�م� ه�شتا رDگ�ی�کی زۆرمان ل�ب�رە بگ�ین� ئ�و 

ئاماژەی پ�دەکا و، ئ�زموونی  گ. پ.کوردیی� ستانداردەی  ک� وا  

باشووری کوردستانی پ�دەکات� نموون� و بن�ما! ئ�وە راست� 

ل�باشووری کوردستان ژمارەی�کی زۆر گۆڤار و رۆژنام�ی کوردی 

ادیۆ و ک�نا7ی ت�ل�فزیۆنیمان ه�ن، بa/ودەکرDن�وە، چ�ندین ر 

حیزب�کانی رۆژه�=/تیش ه�ندDکیان، جگ� ل�رۆژنام� و ما7پ�ڕی 

حیزبی، خاوەنی ک�نا7ی ئاسمانین، ب�=/م ه�ر0/ی�ن و حیزب�ک 

ل�نووسین و پ�یڤیندا ش�وازDکی تایب�ت ب�خۆی ه�ی�. ت�نان�ت 

 ئ�و ک�نا�7ت�ل�فزیۆنی و رۆژنام� و ما7پ�ڕان�ی ک� س�ر ب�

 دەس�=/تدارەکانن، نووسین و پ�یڤینیان زۆر ل� ووم�ت و حیزب�حک

ی�کترەوە جیاوازن، زمانی پ�یڤین و نووسینی ه�ندDکیان زۆر 

دوورە ل� ڕDزمان و داڕشتنی کوردیی�وە. ه�شتا پ�رتۆکی 

قوتابخان�کانی ژDردەس�0/تی پارتی و ی�ک�تی وەکی�ک نین، ئ�م� 

�کتر ئ�و حکووم�ت� کاتیکدا ه�ردوو0/یان ب�هاوب�شیی ی ل�

دام�زرانی  س�ر سا7�ک ب� چ�ن و دەب�نب�ڕDوە. دوای بیست

وەندDکی زمان�وانیی �حکووم�تی ه�رDم، ه�شتا خاوەنی ن

زانایانی زمان�وانیی ه�موو پارچ�کان و  ک� ل� ی�زانستی نی

ه�رDم�کانی کوردستان پ�کهاتب�ت... هۆی بوونی ئ�م ئاژاوە و 

انی کوردیدا ب�دیدەکرDت، زم پش�ویی�ی ک� ئ�وڕۆک� ل�

کوردیی�کان  دەگ�ڕDت�وە بۆ س�رج�م پارت و حیزب و رDکخراوە

هۆی پ�&ەوکردنی  ب�گشتی و  پارتی و ی�ک�تی ب�تایب�تیی، ک� ب�

بیری حیزبای�تیی، گوDیانن�داوەت� ئ�وەی ک�سانی شارەزا و 
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پسپۆری زمان�وانیی میدیاکانیان س�رپ�رشتیی بک�ن. زۆر 

 میدیای حیزب�کاندا کاردەک�ن، ب� سان�ی ل�دەگم�نن ئ�و ک�

 ش�وازDکی زانستیی شارەزای زمان�ک�ی خۆیان بن. ل�ب�ر ئ�وە ل�

بۆ  ''ه�8ی سۆر''باتی دانانی  با ل�  گ. پ.پ�ش ه�رشت�کدا 

، داوا ل� حکووم�تی ه�رDم بکا، ه�و7�کی ''E(تینی''ئ�لفوب�ی 

دەی� ک� ن�ت�وەیی و کردەیی بدا بۆ چارەس�رکردنی ئ�م دیار 

ب�رەوڕووی زمانی کوردی بووەت�وە! پ�شک�وتنی زمانی کوردی 

ب&یاری د7سۆزان� و ن�ت�وەییان�ی حکووم�تی ه�رDم و  ب�

زمان�وانیی دەکرDت ک� ل�  -وەندDکی زانستی�دام�زراندنی ن

  ک�سانی د7سۆز، شارەزا و نیشتمانپ�روەر پ�کهاتب�ت.

 داستهپ8وه مله رهه (.... دە7`: گ. پ.ل� کۆپل�ی�کی دیدا، 

 که بکر�ن، ختجه رینوههگه و گرنگ ڕاستیی دوو ب�ده

 ریسهچاره و ڕاست یوهبیرکردنه بۆ رج8کهمه یشتنیانت8گه

 یزۆرینه و W(تییهڕۆژهه ل8کیگه کورد،: مکهیه. کانک8شه ڕاستی

 هش8کبه وهتییهشارستانه و جۆگرافیا م8ژوو، ڕووی له و موس�مانه

 ئ8رانی، زمانانی خ8زانی له ش8کهبه کوردی زمانی: مدووه وان؛له

 وئه. ورۆپاییهیندۆئه زمانانی گرۆی رسه وهچ8تهده ویشئه که

 و زمان و کورد تییوایهتهنه یناسنامه یبنچینه نهE(یه ��

  ...)کوردن نگیرههفه

 دەگات� .پ. گ کووری ت�&وانینی ئاستی ل�رەدا دەبینین وەک

 دوو س�ر تیشکدەخات� و دەکا دانسقان� ل�دوانی و، لووتک�

: ی�ک�میان: دەنوو[\ و م�ژوویی و گرنگ و گ�وه�رین راستیی

 زمانی: دووەم! موس�مان زۆرین و رۆژهW(تی گل8کی کورد''

   ''....!ئ8رانی زمانانی خ8زانی ل بش8ک کوردی
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ۆ ج�ب�ج�کردنی ک� ه�ستاوە ب� ئ�رک�کی وا پیرۆز ب گ. پ.

زمانی ی�کگرتووی کوردی، دەبوو بیزانیبای�. ئ�م ئ�لفوب�ی ئ�ستا 

ع�رەب پ�یدەنووس�ت، ن�هی ع�رەب� و ن�هی ئیسm/م، ب�7کو 

جووەکان�وە وەرگیراوە! بۆچی دەب` بۆ  ''ئارامیی''ل�زمانی 

ئ�لفوب�ی�ک�ی ل� جووەوە وەربگرDت،  ع�رەب رەواب`، زمان و

مپراتۆرDتی کۆنی موسMمانی سونن�، رژDمی ترکیای خاوەن ئی

ب�ه�ندDک بیرازکاریی�وە بیکات�  ئ�لفوب�ی ف�رەنسا وەربگرێ  و

بۆچی بۆ زۆرDک ل� و=/تانی  ؟ئ�لفوب�ی ف�رمیی زمان�ک�ی!

موسMمانی ناع�رەب ل�دنیای ئیسm/م رەواب` ئ�لفوب�ی خۆیان 

پ�&ەوبک�ن، ب�=/م ب�بۆچوونی زانایانی خاوەن&ابردووی گ�ل�ک�مان 

ک� تاکو ئ�م&ۆ ژمارەیان گ�یشتووەت� چوارس�د و ح�فتاوی�ک 

 سۆرانی، ب� –ع�رەبی  –ک�س، وازه�نان ل� ئ�لفوب�ی ئارامیی 

  نیشان�ی یاریکردن ب� ئاگر دابنرێ و، ب� ناڕەوا ل�ق��7م بدرێ!؟  

 وەندDکی زمان�وانیی پسپۆڕ و شارەزا، ل�رق، یان ل��ن کۆڕ و

رDک، یان بۆ رازیکردنی خۆش�ویستیی زار و ئاین و بنزا

ئ�لفوب` بۆ زمانی ن�ت�وەک�ی ه�7نابژDرDت،  ،دەرودراوس�کانی

ب�7کو ئ�لفوب�ی�ک پ�سنددەکات ک� ف�ربوونی دژوار و چ�توون 

ب�ت بۆ ن�زیککردن�وەی پارچ�کانی کوردستان  ن�ب` و رDخۆشک�ر

چۆنک� ساخبوون�وە ل�س�ر رDزمان و ئ�لفوب�ی�کی  .ی�کدی ل�

تنی کورد خ�راتر دەکا و، ل� گ�ل�ک 0/ی�ن�وە هاوب�ش، ی�کگر 

خزم�تی ب�رژەوندیی گشتی ن�ت�وەی کورد دەکات. بوونی 

زۆرین�ی کوردی موسMمان، وەک موسMمانانی ناع�رەبی و=/تانی 
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دیک�، هیچ ک�ش� نیی� و کوردیش دەتوان` قورئان ب� ئ�لفوب�ک�ی 

  خۆی بخوDن�ت. 

و م�ژوو و 0/ی�کی دیک�وە، زمان  0/ی�ک، ل� ئ�م� ل�

نیی� ل� زمان،  شارستان�تی و ف�ره�نگی کورد، ب�ش�ک ن�بووە و

م�ژوو، شارستان�تی و ف�ره�نگ و جۆگرافیای دراوس�کانی ک� 

ع�رەب و فارسن. زمان و م�ژوو و ف�ره�نگی ترک و  ترک و

ع�رەب ل�کوێ و، کورد ل�کوێ؟!  پاشان ساخبوون�وەی کورد 

ی پ�شخستنی ی�ک�تیی خزم�ت خۆی ل�س�ر ئ�لفوب�ی�ک ک� ل�

ن�ت�وەیی و زمانی ی�کگرتوویدا ب�ت، چ پ�وەندیی�کی ب� 

زمان�ئ�رانی و ه�ندئۆروپایی�وە ه�ی�؟! ئای� ئ�و گ�0/ن�ی وا 

خزمای�تیی زمانییان ل�گ�ڵ کورددا ه�ی�، پرسورایان کردووە 

ب�کورد بۆ گۆڕینی ئ�و کۆم��7 ئ�لفوب�ی� جیاواز ل�ی�کان�ی ک� 

  ؟  ئ�م&ۆ ه�یان�...!

لفوب8ی کوردی بۆ E(تینی (...گۆڕینی ئه ه�روەها دە7`:گ. پ. 

 شهبه لفوب� لهکاره8نانی دوو جۆر ئهبه له وهیا بیرکردنه

ک ه�8ی سوور ب8ت وهW(ت و باشووردا، دهکوردستانی ڕۆژهه

ی بۆ خشهرباس یا نهبه هیچ جۆر�ک بخر�ته و ناب8ت به ببینر�ت

زانین بۆ ده ورهکی گهترسییهمه ها بهین8کی وهگۆڕ  دابنر�ت. ئ8مه

لفوب8ی پاندنی ئهی کورد. سهوهتهر ئاسای±� زمان و نهسه

 نرخه له ک8کهلفوب8ی کوردی یهئاگر. ئه به E(تینی یاریکردنه

ڕی ک باوهوه ب� بپار�زر�ت. ئ8مهتیمان و دهوایهتهکانی نهپیرۆزه

 ر لهوروبهE(نی دهزموونی گهئه یشتنمان لهپ8ی ت8گهخۆمان و به

 یهوهری ڕاست و زانستی ئهسهچاره وانیدا پ8مان وایهبواری زمانه
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کاره8نانی زموونی بهتای ئهرهسه له کوردستانی باکوور، که له

لفوب8ی کوردی، کاره8نانی ئهبه ست بکر�ت، دهزمانی کوردیدایه

لفوب8ی ئه ند سا8Mکدا بتوانن خۆیان لهی چهماوه ی لهوهبۆ ئه

W(م ن. بهمالیزم ڕزگار بکهپ8نراوی کهنگی سهرههفه E(تینی و له

 کیههیچ ش8وه ئ8مه به ین کهکهخت دهجه وههاوکاتیش ئه

وان و پ8نین و زمانهسدا ناسهر کهسهبۆچوونی خۆمان به

بIیار  وهو ڕووهتوانن لهده کوردیزانانی کوردستانی باکوور خۆیان

  ن...).بده

خۆمان زۆر  بۆ ''ه�8ی سۆر''ب�ڕاستی، ئ�م�ی کورد ل�دانانی 

ب�رامب�ر ئ�و پرس و ک�شان�ی  وەستا و کارام�ین، ب�=/م ل�

، 140چارەنووسمان�وە ه�ی�، وەک مادەی  پ�وەندییان ب�

 ناوچ�ک�ش�ل�س�رەکان، پر[4 ک�رکووک، ب&یاردان بۆ دیاریکردنی

وەندی ستراتیژی ن�ت�وەیی و .. �مافی چارەنووس، پ�که�نانی ن

هتد، ب� ناکارام�ی و گ�m/ن� و س�رزارەکیی باسیان ل�وەدەک�ین. 

''ئی رۆژDک کۆم�7�ک پ�یدادەبن، ل� [iوودی ن�ت�وەیی 

، ئ�ستاش 'ئاW(''ی ه�7دەپ�چن، کۆم�7�کی دیک�ش ل� ' رەقیب''

  نۆرەی زاراوە و ئ�لفوب�ی�!

�Mی سۆر بۆ 0/تینی، دژای�تیکردن�کی ئاشکرای� ل�دژی دانانی ه

ب�4C گ�ورەی نیشتمان�ک�مان ک� باکووری کوردستان� و، 

دژای�تی [\ ملیۆن کوردی رۆژاوای کوردستان�. پ�داگریی زەق و 

 س�بارەت ب� گ. پ.توند و دوور ل�ژیرب�ژیی (منطق) ی 

ۆشکردنی ک�ش� و نات�بایینان�وە و د7خ ئ�لفوب�ی 0/تینی، جگ� ل�
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داگیرک�رانی کوردستان و، رازیکردنی ه�ندDک موسMمانی 

ب�کرDگیراو، ک� دژی س�رب�خۆیی و دام�زرانی  ت�نگ�تیلک� و

دەو�7تی کوردین و، ب�ت�مان رژDم�کی وەک سعوودی و تا�7بان 

و کۆماری ئیسm/میی ئ�ران، ل� کوردستان دام�زرDنن، چ 

  دەستک�وت�کی دیک�ی نیی� و نایب�ت.

 ان و ه�و7دان بۆ داس�پاندنی ه�ر جۆرە ئ�لفوب�ی�ک ل�ب&یارد

بارودۆخی ئ�ستای کوردستاندا، ب&یارDکی ناب�رپرسیاران�ی� و ت�نیا 

هاوب�ش� ن�ت�وەیی� دەدات ک�  زیان ل�و نیوەچ�M ه�ست و بیرە

چ�ن سا7�ک� ل�ه�موو ب�ش�کانی کوردستان س�ریه�7داوە. 

ەنووسسازی ئ�وڕۆدا بارودۆخی ه�ستیار و چار  ن�ت�وەی کورد ل�

پ�ویستی ب�خۆپاراستن و پ�که�نانی ناوەندDکی گشتگیری 

کوردستانیی ه�ی� ک� بتوان�ت پارDزگاریی ل�خ�بات وب�رخۆدانی 

ه�موو ب�ش�کانی نیشتمان�ک�مان و دەستک�وت�کانی باشووری 

  کوردستان بکات. 

ب�گومان ل�ب�ش�کانی باشوور و رۆژه�=/تی کوردستان 

رDژە ب�ش�وەزاری سۆرانی دەنوو[iێ و کورد سا=/ن�کی دوورود

خاوەنی ب�ره�م و گ�نجین�ی�کی گ�ورەی�، هاوکات دەب` 

ئ�وەش ل�ب�رچاوبگیرDت ک� دوو ب�4C دیک�ی کوردستان ل�م 

ئ�لفوب�ی� ت�ناگ�ن و، ناتوانن سوود ل� ب�ره�می ب�ش�کانی 

ناوەڕاست و خوارووی کوردستان ببینن. ئ�وەشدەزانین نووسینی 

0/تینی ل�باکووری کوردستان ه�شتا س�رەتاکانی�تی، ب�=/م کوردی 

دەب` ل�ڕوانگ�ی�کی ن�ت�وەیی و درDژخای�ن بیر ل�ک�ش�ی زمان 

  بک�ین�وە، وەک رDگ�ی�ک بۆ گ�یشتن ب� ی�ک�تیی ن�ت�وەیی.
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ل�م دۆخ�ی ئ�ستادا ئ�م� ئ�رکی حکووم�تی ه�رDمی 

نی کوردستان� ک� بووج�ی پ�ویست ت�رخان بکات بۆ پ�که�نا

جمال زمان�وانی و زانایانی وەک مامۆستا  –وەندDکی زانستی �ن

 نبز و دوکتۆر کوردستان موکریانی و دوکتۆر زرێ یوسف پۆڤ

کوردی کوردستانی سۆری پ�شوو و دانیشتووی ئ�ستای رووسیا 

 هورامیک� چ�ندین ب�ره�می ل�س�ر زمانی کوردی و زاراوەی 

مان�وانانی شارەزا و د7سۆز نووسیوە، ل�گ�ڵ ز  لۆڕی و سۆرانیو 

باکوور و و نیشتمانپ�روەر ل�ه�موو ب�ش�کانی کوردستان ل� 

، 'سۆرانی''رۆژاوا و کرمانجی ناوەڕواست ک� ب�ه��7 ناوینراوە '

 گ. پ.ل� ه�رDم�کانی کرمانجی خواروو ک� ل� راگ�ی�ندراوەک�ی 

کرماشان و خانقین و ئی*(م تا لۆڕستان و دا ناویان نیی�، وەک 

کۆبکرDن�وە. ئ�م ناوەندە پ�ویست� س�رب�خۆ ب` و،  ختیاریب

خۆی دووربگرDت ل� ن�وچ�گ�رDتی و زاراوەپ�رستی و ک�ش�ی 

حیزبی و سیاسیی. زاراوە و بنزاراوەی ه�موو ن�وچ�کانی 

ک�و بک�ن و وش�ی ب�گان�ی ل` بژار بک�ن و، وکوردستان ش�نو

ن ئ�لفوب�ی�ک بۆ ه�موو کوردستان پ�سند بک�ن. پاشا

حکووم�تی کوردستان بیکات� ب&یار بۆ ه�موو ن�وەند و 

 ئۆرگان�کانی و=/ت ب�گشتی. ب�گومان ب�چ�ن قۆناخ�ک و ل�

ماوەی چ�ند سا7�کدا دەتوانرDت ه�موو ب�ره�م و بa/وکراوەی�ک 

وەندی زمان�وانیی �وەربگ�&درDن� س�ر ئ�و ئ�لفوب�ی�ی ک� ن

رێ ل�ب�ردەم  پ�سندی دەکات، ت�نیا ل�م رDگ�ی�وە دەتوانرDت

 ک�ش�ی�کی نان�ت�وەیی و دژ ب�کوردی تازەدا بگیرDت ک� ئ�و

جارەیان ب�ناوی زاراوە و ئ�لفوب` وە، خ�ریک� ل� کوردستان 

  س�ره�7دەدات...
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''گرۆی پ8شدەستی بۆ ی ەک�ل�خوارەوە دەقی راگ�ی�ندراو

، ل�گ�ڵ لیست�ی ناوی ئ�و ب�ڕDزان�ی پاراستنی زمانی کوردی''

کردووە بۆ ئاگاداریی زیاتری ئ�وەی ب�ڕDز  واژۆیان ل�س�ر

  بa/ودەک�م�وە!

......................  

   کوردی زمانی پاراستنی بۆ ستیپ8شده گرۆی

  ری زانستیداسهن8وان ش8واندن و چارهلفوب8ی کوردی: لهزمان و ئه

  2012ی مانگی نۆ,  13, ممهپـ8نجشه

ول8ر(پاییزی هه رانس، لهند مانگی ڕابوردوودا دوو کۆنفی چهماوه له

ی وه)، ڕ�ک خران بۆ ل8کۆMینه2012هاری کر (به) و دیاربه2011

ی کانی زمانی کوردی و تI8وانینی ئاسۆی داهاتووی. دوو دیاردهک8شه

 ر وا بهی پرسیارن و ناکرێ ههدا ج8گهو دوو کۆنفرانسهزۆر ئاشکرا له

  ئاسانی چاوپۆشییان ل� بکر�ت:

ی وهردوو کۆنفرانس خۆپ8شاندانی سیا�� بوون زیاتر لهم: ههکهیه

ی وهکانی زمانی کوردی و دۆزینهی ک8شهوهل8ک بۆ ل8کۆMینههه ببنه

ی کورد و وهتهندیی نزیک و دووری نهوهرژهبه ری زانستیی وا کهسهچاره

رشتیکردن و رپهتی. ڕ�کخستن و سهڕهری بنهپ8وه ی بکاتهکهزمانه

ک ر�کی سیا�� بوو نهپ8ی پ8وهشداربووان بهت بانگه8شتنی بهنانهته

  وانی و زانستی.زمانه

کان بانگ کرابوون، Mک8کی زۆر بۆ کۆنفرانسهرچی خهگهم: ئهدووه

نا��او و جیددی و  وان و کوردیزانهزمانه که یهوهی ئهکهW(م ڕاستییهبه

کۆی  . لهوهئاشکرا دوور خرابوونه کرابوون و بهکان بانگ نهزانستکاره

�� د کهول8ر و س8سهشداربووی کۆنفران�Z هه�� بهد کهدووسه

ک کرێ وهڕاستی ده به ی کهوانهکر، ئهشداربووی کۆنفران�Z دیاربهبه

  بوون.س زیاتر نهکه 10 وان و کوردیزان ناو ببر�ن لهزمانه
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ندێ ی ههوهب�(وکردنه کانی خۆیان بهردوو کۆنفرانس کارههه

کی یهوهربIی بیرکردنهڕۆکدا دهناوه له ڕاسپ8ری کۆتایی پ� ه8نا که

ک8شانی ئ8ستا و داهاتووی زمانی کوردی. خشهک نهسیا�� بوون، نه

ی وهشاندنهMوهک8کیان ههما بوون؛ یهکان دوو بنهری ڕاسپ8رییهوههگه

ک8تیی تی یهڕهته بنهبووه ساW(ن8که بوو که ستاندارده بییهدهئه و زمانهئه

ر زمان و سهلفوب8ی E(تینی بهپاندنی ئهمیش سهیی و دووهوهتهنه

  تیی کورددا.نگ و شارستانهرههفه

و ی ئهوهخو�ندنه مIۆی کوردستاندا و بهرجی ئهلومههه له

 وهبیرکردنه ات، دیارهدکاندا ڕوو دهموو بوارههه ی لهقووMه کردنهشهگه

ک بۆ یهخشهنگ و زمانی کوردی و دانانی نهرههداهاتووی فه له

ی زمانی کوردی وهندکردن و نو�کردنهمهوMهه8زکردن، دهبه

وتن و گۆڕانکاری و . پ8شکهکی م8ژوویی، ژیاری و زانستییهپ8ویستییه

و م ئهردهبه مانخاتها دهکاندزانستییه موو بوارههه کردنی خ8را لهشهگه

ڵ گهب� زمانی کوردی بتوان8ت خۆی لهده ی کهتییهرپرسیارهبه

دا بگونج8ن8ت. مهردهم سهکانی زانست و زانیاریی ئهوتنی بوارهپ8شکه

 و زمانهندکردن و پ8شخستنی ئهمهوMهده نیا بهها تهخۆگونجاندن8کی وه

و ب� لهکر�ت و دهج� دهج8به یهستا ههئ8 که یستاندارده کوردییه

موو ک بۆ ههمایهبنه زموونی کوردستانی باشوور بکر�تهئه وهڕووه

م ر له. ههوهداهاتووی زمانی کوردییه ندیدار بهکانی پ8وهخشهنه

زموونی وانیی ئهب� نرخی م8ژوویی و زمانهدا دهستهپ8وه

هاباد و مه ی''، کۆماری کوردستان لهنووبتی کوردستانی جه''حوکوومه

کوردستانی باشوور و  شهردوو بههه یی ڕزگاریخوازانهوهبزووتنه

وانی زمانه و ئاژاوهوی و زانستی. ئهعنهپاMپشت8کی مه W(ت بکر�تهڕۆژهه

سانی ردانی کهستت8وههۆی ده ی دواییدا بهم ساW(نهی لهنگییهرههو فه
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 کی جیددی لهیهرهگهته ب8ته، دهیدا بووهپه وهزموونهمئهکهزموون و ب8ئه

  وتنی زمانی کوردیدا.م پ8شکهردهبه

ناکر�ت و ناب8ت ڕابوردووی  بزانین که وهئه هاوکاتیش زۆر گرنگه

نگ و رههو فه وهش8نینهMوهی زمانی نووسینی کوردی ههزارساMههه

ز و م8شکی مرۆڤی کورد دان ساMی ئاوهمی سهرههتی و بهشارستانه

و  وهر بیرکردنهین. ههست پ� بکهده وهسفره و له وهبµZینه

ی کهنجامهت و پاشخان، ئهڕهبنه کاتهنه و ڕابوردووهک ئهیهخشهنه

و  وهتهبوونی نههه له شهڕههه _� وا کهسات8کی ڕهکاره ی8ن8تهمانگهده

  کات. ردیش دهنیشتمانی کو

ی وهب� پIکردنهک8شیی زمانی کوردی دهخشهی نهئامانج8کی دیکه

و  وههیوای نزیکبوونه کان ب8ت بهکوردییه درزی ن8وان زاراوا و دیال8کته

نگ و نیشتمان و رههک8تیی زمان و فهی یهچوارچ8وه ه8زبوونیان لهبه

رن هانده و دوو کۆنفرانسهئهکانی ی کورددا. ڕاسپ8ری و ئاخاوتهوهتهنه

 یان لهوهک نزیکبوونهبۆ فراوانترکردنی درزی ن8وان زاراواکانی کوردی، نه

  کدی.یه

ب8ت ستانداردکردنی زمانی کوردی دهپ8دان و بهشهپ8شخستن و گه

هیچ  ] و، بهCultural Policyنگیی [رههتی فهسیاسه ش8ک ب8ت لهبه

گشتی  ک8شه کانی زمان له. دابIینی ک8شهوه�تهک ل8ی جیا ناکریهش8وه

کۆسپ و  Mکهری ناکات، بهسهر چارهک ههنگ نهرههکانی فهتییهڕهو بنه

  وتنی.م ڕ�Iۆی پ8شکهردهبه خاتهیش دهری دیکهمپهله

خت رین جهوههب� دوو ڕاستیی گرنگ و گهدا دهستهم پ8وهر لههه

ری سهی ڕاست و چارهوهبۆ بیرکردنه رج8کهیان مهیشتنت8گه بکر�ن، که

ی و زۆرینه W(تییهل8کی ڕۆژههم: کورد، گهکهکان. یهڕاستی ک8شه

وان؛ له ش8کهبه وهتییهڕووی م8ژوو، جۆگرافیا و شارستانه له و موس�مانه

ویش ئه خ8زانی زمانانی ئ8رانی، که له ش8کهم: زمانی کوردی بهدووه
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ی بنچینه نهو �� E(یهورۆپایی. ئهر گرۆی زمانانی هیندۆئهسه وهچ8تههد

  نگی کوردن.رههتیی کورد و زمان و فهوایهتهی نهناسنامه

نگی رههکانی زمان و فهی ک8شهوهڕ�کخستنی کۆنفرانس بۆ ل8کۆMینه

 بواری زماننا�� و ی لهسانهو کهک ب8ت بۆ ئهیهب� یانهکوردی ده

 و باسانهله ڕ�وشو�نی زانستییانه توانن بهزان و دهکوردیزانیدا شاره

ی وهر ئهبهر لههه سدان کهی سهوهوه.کۆکردنهنهو بیر بکه وهبکۆMنه

 وE(وهخۆپ8شاندان8کی سیا�� به کوردی بنووسن یا بدو�ن، له توانن بهده

ر بکات. سهنی کوردی چارهکانی زماو ناتوان8ت ک8شه نییه هیچی دیکه

نگ و رههناوی فه ی بهندانهکۆ و ناوهزراو و مهستگا و دامهیان دهو دهئه

ن، کهشداری دهدا بهو کۆنفرانسانهزراون و لهدامه وهزمانی کوردییه

ی گرۆ و ڕ�کخراوی سیاسین و وهرهتی دهزۆریان ڕوواMه ره_� ههبه

بوونی توانست و وازهرتهی زیاتر و پهرهگهی تههۆی دروستبوون بنهده

  کان.وانهی زانستیی کوردیزان و زمانهوزه

ڕوو  وێ زۆر دMسۆزانهمانه، دهمان ئیمزا کردووهوازهم بانگهئه که ئ8مه

وان، رووناکبیر، کوردیزان و ر، زمانهموو نووسههه ینهبکه

کانی ک8شه که وهینهن بۆ ڕوون بکهیاوهنگناسانی کوردستان و ئهرههفه

ی تا ئ8ستا ڕ�ک خراون، کۆنفرانسانه و جۆرهنگی کوردی بهرههزمان و فه

بیریان ل�  تانهڕهکی زانستی و بنهیهش8وه ب� بهر ناکر�ن و دهسهچاره

 مایانهم بنهوێ ئهمانهده و کاریان بۆ بکر�ت. هاوکات ئ8مه وهبکر�ته

  دا:نهیشتن8کی ڕاستتر و گشت*(یهپ8ناوی ت8گهین لههخت بکجه

 ندن کانی زمانی ستاندارد، زمانی ڕهتهبابه�سمی و زمانی خو

ر باس و به یا کۆنفران�Z زانستیدا بخر�نه وهکۆبوونه کرێ لهده

W(تی ستهک و هاوکاریی دهکۆمه زا، بهسانی شارهو که وهل8کۆMینه

و میکانیزم8ک بۆ  وهیانهبارهنگی لهوتن و هاودهڕ�ککه ن بهسیا��، بگه

  .وهڕ�کخستن و کارپ8کردنیان بدۆزر�ته
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 ی کورد و وهتهموو نههه ندیی بهی زمانی کوردی پ8وهک8شه

 له ئ8مه .یههه وهتیی کوردهنگی و شارستانهرههداهاتووی سیا�� و فه

مان کهلهباتی گهوڵ و خهیی ههک پشتگر یهموو ش8وههه کات8کدا به

موو هه سمیبوونی زمانی کوردی لهڕهبۆ ئازادکردن و به ینکهده

 زانین کهگرنگی ده کانی کوردستاندا، هاوکاتیش زۆر بهشهبه

رچاو بگیردر�ن و هیچ بهش8کی کوردستان له ر بهکانی ههندییهتمهتایبه

کانی شهر بهسهتی زمانیی خۆی بههدات سیاسخۆی نهبه  ش8ک ڕ�گهبه

  پ8ن8ت.ی کوردستاندا بسهدیکه

 ت، بهک ئامانج تهلفوب� وهناکرێ ئه�و  کههۆیه Mکهماشا بکر

ربIینی ئامانجی ڕاستنووسین و چاکتر ده یشتن بهبۆ گه ئامIاز�که

کردنی شهوتن و گههایش بۆ پ8شکهوهرکانی زمان8ک و ههنگهده

هیچ جۆر�ک  لفوب8ی E(تینی بهک. ئهیهوهتهتیی نهنگ و شارستانهرههفه

کانی زمانی کوردی ب8ت. نگ و فۆنیمهی دهوهرهرامدهناتوان8ت وه

نیا بۆ تدا تهڕهبنه له کهلفوب8یهئه ت بۆ زاراوای کرمانجی، کهنانهته

ش ناکات هلفوب8ی E(تینی بدروست کراوه، ئه یهو زاراوانووسینی ئه

دا هیچ لفوب8یهو ئهله ن، کهکرمانجیدا هه فۆنیم له پ8نج دانه چونکه

وا ین، ئهندی بکهر با�� کوردیی ناوهگه. ئهنراوهکیان بۆ دانهه8مایه

  .نراوهرف8کیان بۆ دانهدا ه8ما یا حهکهلفوب8یهئه له ن کهوت فۆنیم ههحه

 یی ههماوه کورد لهMلفوب8ی ک ئهڕابوردوودا یه زار سا

بی دهموو ئهر ههو هه کار بردووه ی بهکهکیی بۆ نووسینی زمانهرهسه

_� مIۆیشدا بهڕۆژگاری ئه نوو��اوه. له لفوب8یهو ئهک*(سیکی کوردی به

و %) به85م و داه8نانی کوردی (تا سنووری رههزۆری ت8کست و به رههه

مدا ی بیستهدهکانی سهکان و سییهبیسته ت. لهنوو���ده لفوب8یهئه

پ8نران: و زمانی کوردیدا سه وهتهنه ش8ک لهر بهسهلفوب� بهدوو ئه

ر کوردی سهبه مالیستی تورکیاوهن ڕ�ژیمی کهE(یه لفوب8ی E(تینی لهئه
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 وهن ڕ�ژیمی ستالینهE(یه لفوب8ی کریلیکیش لهپ8نرا و ئهتورکیادا سه

لفوب8ی کوردی بۆ E(تینی یا ر کوردی سۆڤی8تدا. گۆڕینی ئهسههب

کوردستانی  شهبه لفوب� لهکاره8نانی دوو جۆر ئهبه له وهبیرکردنه

 و ناب8ت به ک ه�8ی سوور ببینر�تب8ت وهW(ت و باشووردا، دهڕۆژهه

ی گۆڕین8ک ی بۆ دابنر�ت. ئ8مهخشهر باس یا نهبه هیچ جۆر�ک بخر�ته

ی وهتهر ئاسایی±� زمان و نهزانین بۆ سهده ورهکی گهترسییهمه ها بهوه

لفوب8ی کوردی ئاگر. ئه به لفوب8ی E(تینی یاریکردنهپاندنی ئهکورد. سه

ک وه ب� بپار�زر�ت. ئ8مهتیمان و دهوایهتهکانی نهپیرۆزه نرخه له ک8کهیه

 ر لهوروبهE(نی دهزموونی گهئه نمان لهیشتپ8ی ت8گهڕی خۆمان و بهباوه

 له یهوهری ڕاست و زانستی ئهسهچاره وانیدا پ8مان وایهبواری زمانه

کاره8نانی زمانی زموونی بهتای ئهرهسه له کوردستانی باکوور، که

 ی لهوهلفوب8ی کوردی، بۆ ئهکاره8نانی ئهبه ست بکر�ته، دهکوردیدایه

نگی رههفه لفوب8ی E(تینی و لهئه ند سا8Mکدا بتوانن خۆیان لهچهی ماوه

ین کهخت دهجه وهW(م هاوکاتیش ئهن. بهمالیزم ڕزگار بکهپ8نراوی کهسه

پ8نین و سدا ناسهر کهسهبۆچوونی خۆمان به کیههیچ ش8وه ئ8مه به که

 وهو ڕووهتوانن لهوان و کوردیزانانی کوردستانی باکوور خۆیان دهزمانه

  ن.بIیار بده

 می کوردستان بۆ تیی سیاسیی ههرکردایهین سهکهداوا ده�ر

سانی ڵ کهگهنیا لهنگی کوردی تهرههکانی زمان و فهی ک8شهوهل8کۆMینه

ر و زانستکارانی جیددیدا وان و کوردیزان و ڕووناکبیر و نووسهزمانه

  هاوکاری بکات. 

م تو�ژی ڕووناکبیر و ردهبه ینهخهده م ڕاستییانهدا ئهکات8ک له ئ8مه

 Mگهدان بهیان و سهو دهپ8ویستی نازانین ئه واری کورد، بهخو�نده

ش دا پ8شکهکانمان ل8رهپاMپشتی بیر و بۆچوونه بنهی دهزانستییانه

 یا کۆنفرانس8کی زانستیدا وهی کۆبوونهچوارچ8وه W(م لهبه ین.بکه
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می رجهسه و له یهوهم ڕوونکردنهڕۆکی ئهناوه رگری لهتوانین بهده

  ین. کانمان بکهوانییهزمانه Mو�ستههه

  گرۆی پ8شدەستی بۆ پاراستنی زمانی کوردی

ئاسۆ گرمیانی، ئحمد باوەڕ، ئحمد قازی، ئمجد شاکلی، 

کۆ نجمدین، ئمیر قازی، بختیار ئمین، بدران ئحمد حبیب، پش

جووتیار تۆف8ق هورامی، خبات عارف، رزگار ش8خانی، رەفیق سابیر، 

سوداد رەسووڵ، سE(م ناوخۆش، ش8خ عومر غریب (میر ئاکرەیی)، 

ش8رکۆ ب8کس، عا�� رەباتی، فرهاد شاکلی، فرەیدوون ئرشدی، 

فهمی کاکیی پ. د. فواد حم خورشید، کاوە ئمین، لتیف 

عومر ع��ی، محمد موهتدی، موحسین جوام8ر، نا��  هMمت،

  رەزازی، نریمان خۆشناو.

 لفوب8یئه و زمان پاراستنی وازیبانگه بۆ ئیمزاکردووان ناوی لیستی

  کوردی

  م)که(پاشکۆی یه

مIۆ تا ئه که تۆمار کراوه ڕ�زانهو بهدا ناوی ئهم پاشکۆیهرنج: لهسه

یش س8کی دیکهر که. ههیان ئیمزا کردووههکوازه] بانگه9-9-2012[

و ج8ی  توان8ت ناو و پیشهبکات، ده وازهم بانگهوێ پشتگریی ئهبیه

تای رهسه ی لهی�هو دوو ئیمهک8ک لهدانیشتنی خۆی بن8ر�ت بۆ یه

  دا نوو��اون.کهوازهبانگه

انی. میز سل8مدادگای ته ر لهمین دادوهد ئهمهحاکم ڕزگار محه . 1

ر، پار�زگاری پ8شووی سل8مانی بدول پسپۆڕی زمان، نووسهمال عه. جه2

ڵ یسه. فه3زیری پ8شووی ڕۆشنبیری و مافی مرۆڤ سل8مانی.  و وه

 - 5. ول8رر ههر�م، ل8کۆMهرۆکی ههیاندنی سهباغ ڕاو�ژکاری ڕاگهده

خو�نی تبهمانی کوردستان، خوندامی پارلهدداد ئهشیر حهE( بهدۆکتۆر مه

. 6ند سو�د. رمهریم هونهدنان که. عه5ول8ر.  یات ههلیل خهوتی جهمزگه

ند رمهر، هونهرۆک کۆماری ع8راق، نووسهیی ڕاو�ژکاری سهر دزههۆمه
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رانی کورد ک8تیی نووسهرۆکی یهم بۆتانی سهمه. کاکه7ول8ر. هه

مال مامۆستا و کهد مه. د. محه8ول8ر. چیرۆکنووس و ڕۆماننووس هه

. سۆزان شیهاب نووری 9زانکۆی ماMبۆرن ئاوسترالیا.  ر لهل8کۆMه

. ناسک تۆفیق 10ول8ر، سل8مانی. مانی کوردستان ههرلهندامی پهئه

د حمهیان ئه. به11ول8ر. مانی کوردستان ههندامی پارلهریم ئهبدولکهعه

زیز سورم� ژاد عه. نه12 ول8ر.مانی کوردستان ههندامی پارلهنووری ئه

نگ رهه. سه13ول8ر. مانی کوردستان ههرلهندامی پارگI8،ئهشاعیر، وه

ر، . ئارام قادر نووسه14ول8ر. مانی کوردستان ههرلهندامی پاج ئهرهفه

مانی کوردستان پارله Mی ئیس*(می لهرۆکی فراکسیۆنی کۆمهسه

 مهکر حه. به16مانی ع8راق. رلهپا ندامی. عوز�ر حافز ئه15ول8ر. هه

. على عبدول�( ئحمد ئندامى 17مانی ع8راق. رلهندامی پاسدیق ئه

.سW(ح حمید ڕەمزان 18پ8شوى پارلمانى کوردستان دەربندیخان. 

د حمهبار ئه. د. جه19ئندامى پ8شووى پارلمانى کوردستان کفرى. 

ددین هول8ر. E(حهردی زانکۆی سهن سه رۆکی به _� زمانی کوسهحه

. 21حوی پسپۆری زمان، مامۆستای زانکۆ سل8مانی. د مهمه. د. محه20

E(م . سه22ول8ر. ر، مامۆستای ئایینی ههر چنگیانی نووسهE( عومهمه

. 23ول8ر،سل8مانی. بات ههی خهری ڕۆژنامهرنووسهبدو�M( سهعه

. ش8خ 24*(سیکناس کرماشان. ر، کلی سوMتانی نووسهد عهمهمحه

ول8ر. ل، ههر�م شاکهرۆکی ههلی ڕاو�ژکاری ئاینیی سهد شاکهممهموحه

. مامۆستا 26د مامۆستای زانکۆ سل8مانی. مهر قادر محهنوه. د. ئه25

د حمه. ئه27سل8مانی.  بواری ژینگه کادیمی، پسپۆڕ لهماڵ موفتی ئهشه

ر، ردی نووسه. ڕ�بین هه28دهۆک، سو�د.  ندازیار، ڕووناکبیرموفتی ئه

زیری پ8شووی ر، وهکر کاروانی نووسهبوبه. ئه29ڕووناکبیر سل8مانی. 

ر ن نووسهسهعید حهسه مه. حه30ر�م سل8مانی. تی ههحکوومه

ول8ر. رگI8 ههر، وهیی شاعیر، نووسهڕۆژ ئاکره. به31کوردستان، سو�د. 

. د. 33ول8ر. ر، چاE(کوانی مافی مرۆڤ ههی نووسهداغرههاباد قه. مه32

ڤاڵ . د. هه34. ر گوڵ مامۆستای زانکۆ سل8مانی/ کۆیهمارف عومه
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. شکۆ 35ر، ڕووناکبیر سل8مانی. کر مامۆستای زانکۆ، نووسهبوبهئه

ننا . د. موسه36کار سو�د. ندی ش8وهرمهر، هونهری دیزاینهسکهلی عهعه

کگرتوو تیی یهرکردایهندامی سهزانکۆی سل8مانی، ئه له مین مامۆستائه

. حاجی کاروان 38ر دهۆک، سو�د. زوان گولی نووسه. ڕه37سل8مانی. 

ر ن نووسهسهریق حهد فهمه. محه39رکووک. ر، بانگخواز کهنووسه

نووس ر، ڕۆژنامهلی نووسهد عهمه. حامد محه40کۆپنهاگن/ دانمارک. 

. علی 42ول8ر. ر ههرهادی نووسهحمان فهبدولIه. عه41ول8ر. هه

ر، ن پ8نجو�نی نووسهسه. حه43محمد فق� وەزیری پ8شووی ع8راق. 

. 45وان سو�د. ندی زمانه. هیوا زه44چیرۆکنووس سل8مانی، ئاوسترالیا. 

. خالید سل8مان 46ول8ر. نووس ههر، ڕۆژنامهلی نووسهریم وهڕ�بوار که

ر، . نیهاد قازی نووسه47رمیان، سل8مانی. نووس گهر، ڕۆژنامهنووسه

ر . دۆکتۆر تۆفیق ئاMتونچی نووسه48. ندهچاE(کوانی مافی مرۆڤ هۆMه

. مستفا ساMح کریم نووسر، ڕۆژناموان، وەرگI8 سل8مانی. 49سو�د. 

. سE(م منمی 51. ڕەئووف ب8گرد چیرۆکنووس، وەرگI8 سل8مانی. 50

. 53. مستفا عبدو�M( نووسر سل8مانی. 52ووس سل8مانی. چیرۆکن

. یاسین قادر برزنجی 54تاهیر ساMح سعید چیرۆکنووس سل8مانی. 

. فوئاد مجید می�Zی نووسر سل8مانی. 55نووسر، شانۆکار سل8مانی. 

ری ئکاد�می سل8مانی. 56Mزا تۆفیق ل8کۆ. کۆزاد 57. پ. د. ج

سیریۆلۆجی بواری م8ژووی کۆن و ئه ر لههد ل8کۆMحمهد ئهمهمحه

. 59سار/سو�د. ر حهیس نووسهوهکیم کاکه. حه58. ندهڕۆتردام/هۆMه

ر، زاز نووسه. ئازاد قه60نووس سل8مانی. د پاکژ شاعیر، ڕۆژنامهمهمحه

فوور ساMح . غه61. ندهری هۆMهی ئاین و رۆحیگهفهلسهپسپۆڕی فه

. حوس8ن 62رکووک، سل8مانی. نووس کهر، ڕۆژنامهبدو�M( نووسهعه

نووس، باغ ڕۆژنامهE(ل ده. جه63لجیکا. کار بهندی ش8وهرمهیی هونهکاکه

W(تنا�� ڕۆژهه یانی پسۆر لهت ڕۆژبه. دۆکتۆر فرسه64ر سو�د. نووسه

کار سل8مانی. شید ش8وهختیار ڕه. بهM. 65مانیارلین/ئهوم8ژووی کورد به

. 67ر کۆپنهاگن/ دانمارک. مال قادر نووسهئاسۆس جه .66
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. توانا 68ول8ر. نووس ههر، ڕۆژنامهرداری پار�زهددین یاسین سهحوسامه

ئووف W(ح ڕه. سه69ر، چیرۆکنووس کوردستانی باشوور. مین نووسهئه

. ڕووناک شوانی 70. ندهر هۆMهمامۆستای مۆسیقا و ئاوازدانه

. 72. سو�د شاعیر دمهمحه E(مسه. 71 وردی سو�د.مامۆستای زمانی ک

 نووسڕۆژنامه بارزانی ساقی. 73. سو�د م8دیاکار رگI8،وه دروودی حامید

نار ری گۆڤاری ههرنووسهد کوردۆ سهمه. محه74. ریکامهئه رنووسه/

یی . ئاری کاکه76ریکا. مهر ئه. دکتۆر ئازاد مورادیان ل8کۆMه75سل8مانی. 

داغی ره. فوئاد قه77ورۆز سو�د. E(یتی نهتهسه ر لهر، ب8ژهسهنوو

ری گۆڤاری واW( رنووسهبدو�M( سهت عهداله. عه78ر سل8مانی. نووسه

ریم . که80ر سو�د. رگI8، ل8کۆMهمی�Zی وه . کاوه79پر�س سل8مانی. 

 نووسمال چۆمانی ڕۆژنامه. که81رگI8 سو�د. ر، وهنووسه تاقانه

ک8ش ستۆکهۆMم/ ر و و�نهعید عارف باپیر نووسه. سه82هیندستان. 

. 84ریکا. مهر، مامۆستای زانکۆ ئهیی تو�ژهعید کاکه. سه83سو�د. 

مین د ئهمهبدولقادر محه. عه85ر بریتانیا. ریف نووسهن شهچیمه

ر، زمانزان فی نووسهجهک نه. سیامه86ریکا. مهنووس ئهڕۆژنامه

ر، چاE(کوانی سیا�� و . د. گوMمراد مورادی نووسه87دا. نهکه

. 89دا. نهر کهیلی نووسهژاد سیوه. نهM88مانیا. مامۆستای زانکۆ ئه

W(ح ساE(ر . سه90دا. نهند کهرمهر، هونهوزاد ش8ردڵ نووسهنه

نووس سل8مانی. د شاعیر، ڕۆژنامهمهوشت محه. ڕه91نووس. ڕۆژنامه

ر، یلی نووسه. ئیدریس سیوه93رگI8 سو�د. ر وهزاد هۆمه. ئا92

باس بۆسکانی مامۆستای زانکۆ . عه94نووس سل8مانی. ڕۆژنامه

. 96ول8ر. بی ههدهگری ئهخنهر، ڕهنتک نووسهمه مه. حه95سل8مانی. 

ر، عارف نووسه . ستاره97س شانۆکار سل8مانی. رهشید ههڕهمهحه

ول8ر، ر، دیپلۆمات هه��ۆ پیرباڵ نووسه. خه98ل8مانی. نووس سڕۆژنامه

 بیبه. شاW(و حهM100مانیا. رگI8 ئهرزنجی وهد بهمه. محه99فین*(ند. 

. 102ول8ر. سوول شاعیر ههوت ڕهرکه. سه101ر سل8مانی. نووسه

 ی زمانی کوردی لهی ف8رگهرنامهری بهبهڕ�وهرگI8، بهدیاکۆ هاشمی وه
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. 104نووس. د ڕۆژنامهمهلی محه. عیماد عه103ۆسات سو�د. ئاس

. سل8مان 105نده. ر، مامۆستای زانکۆ فینلهزیز ش8خانی نووسهعه

تا موفتی . عهW106(تی کوردستان. ڕۆژهه/رگI8 خانهر، وهدMسۆز نووسه

ر سل8مانی. د عارف نووسهحمه. ئه107ن/ بریتانیا. ندهنووس لهڕۆژنامه

Mگا، ت و پر�� کۆمهبواری سیاسه لی چاE(کوان له. ئاراس وه108

ر، چاE(کوانی بواری مافی . میترا ئاریان نووسه109ر سل8مانی. فۆتۆگرافه

. تاریق 111نووس. ر، ڕۆژنامهزیز نووسهڤین عه. ئه110لجیکا.  ژنان به

ووس . هیوا قادر شاعیر، ڕۆمانن112رویج. ه8دی پ8داگۆگ، زمانناس نه

. 114دا. نهر چیرۆکنووس، مامۆستا که. فارووق هۆمه113سل8مانی. 

دیق عوسمان . سه115ول8ر. رشتیار ههرپهر، سهینی قادر نووسههه

ر، مامۆستای غدید حاجی نووسه. د. مه116ول8ر. ر، مامۆستا ههنووسه

. د. 118ول8ر.  د مامۆستا ههحمهلیم ئه. لوقمان سه117ول8ر. زانکۆ هه

. لوقمان 119ول8ر. _� م8ژوو ههبه هدی قادر مامۆستای زانکۆ لهمه

ر، . نایف ش8خانی نووسه120ول8ر. ر ههروهر، مافپهفارووق نووسه

رگI8 ر، وهیی نووسهرزنجهMۆ به. هه121ول8ر. ند، مامۆستا ههرمههونه

د حمهق ساMح ئهفی. ڕه123ر سو�د. . هاشم کۆچانی نووسهM122مانیا. ئه

رگI8 بدو�M( قادر دانساز وه. عه124ی ژین سل8مانی. رۆکی بنکهسه

. ئازاد 126ر دانمارک. سوور نووسه. کاروان کاکه125ستۆکهۆMم/سو�د. 

. 127ول8ر. روونزانی ههلی ئیسماعیل مامۆستای زانکۆ، پسپۆڕی دهعه

لی پ8نجو�نی . نا128ول8ر. رگI8 ههر، وهلی نووسهئامانج شاکه

نووس ر، ڕۆژنامهوانی نووسهردههد گه. فه129نووس سوی�Zا. ڕۆژنامه

ر سو�د. ندازیاری کۆمپیوتهحموود ئه. خلوود مه130ستۆکهۆMم/ سو�د. 

زیز . دانا حوس8ن عه132حموود سو�د. . دوکتۆر دانا مه131

ول8ر. نووس ههر، ڕۆژنامهن نووسهسه. غازی حه133نووس.  ڕۆژنامه

ت دحهنعان مه. که135ندازیار سل8مانی. بار شاعیر، ئهیب جه. ته134

نووس، درخان ڕۆژنامهکر بهبوبهمید ئه. حه136رگI8 سو�د. ر، وهنووسه

. ئیبراهیم باجW(ن نووسر 137ول8ر. درخان ههزگای بهرپر�� دهبه
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. مستفا 139. عبدو�M( حسن قادر نووسر کE(ر. 138خانقین. 

. دکتۆر فرهاد قادر 140سعید على نووسر و وەرگI8 کE(ر. 

. فاتح سE(م محمد شاعیر 141مامۆستاى زانکۆى گرمیان کE(ر. 

. ئحمد محمد 143. ئحمد شاکلى نووسر کE(ر. 142کفرى. 

. دکتۆر بیان مانى مامۆستاى 144ئیسماعیل نووسر دووزخورماتوو. 

. ڕەحمان خانى ڕۆژنامنووس 145نرمندى ش8وەکار کE(ر. زانکۆ و هو

. 147ول8ر. ر ههیدون سامان شاعیر، نووسهره. فه146دەربندیخان. 

. نامیق باباخان 148محمد حسن قادر هونرمند کE(ر. 

ف غفوور ڕۆژنامنووس 149هونرمندى ش8وەکار کE(ر. M. خ

. مW( تحسین گرمیانى 151کE(ر. . ساMح هE(ج شاعیر 150کE(ر. 

. دکتۆر جE(ل سعدو�M( حسن مامۆستاى زانکۆى 152نووسر کE(ر. 

. سامان 154. ئارى عوسمان خیات نووسر کفرى. 153گرمیان کE(ر. 

. 156. عومر شریف نووسر کفرى. 155کریم ڕۆژنام نووس کفرى. 

در ئیسماعیل . قا157ب8ستوون سE(م ڕۆژنامنووس کفرى. 

. ئمل باجW(ن ڕۆژنامنووس خانقین. 158ڕۆژنامنووس کفرى. 

. حسن 160. وەلى شریف حسین وەندى نووسر خانقین. 159

. دMشاد ئنوەر ڕۆژنامنووس کE(ر. 161هیاس هونرمند خانقین. 

. حس8ن محموود 163رمیان. . ساMح میروەیÀZ ڕۆژنامنووس گه162

. تها سل8مان شاعیر کE(ر. 164ى زانکۆى گرمیان کE(ر. على مامۆستا

. 166. دکتۆر ئوم8د برزان برزۆ مامۆستاى زانکۆى گرمیان کE(ر. 165

. ئحمد محمد 167مید مامۆستاى زانکۆى گرمیان کE(ر. دارا حه

. سمکۆ سابیر ڕۆژنامنووس کE(ر. 168قادر ڕۆژنام نووس کE(ر. 

پۆ_� . حامید کۆنه170ان ڕۆژنامنووس کE(ر. . ئازاد عوسم169

یی سیب ئاکره. ئیحسان حهW171(تی کوردستان. مامۆستای زانکۆ ڕۆژهه

نگنووس رههرگI8، فهبریز وهلی له. عه172نووس ئاکرێ. ڕۆژنامه

ر، ر نووسهد عومهحمه. د. موحسین ئه173ستۆکهۆMم/سو�د. 

ر، شانۆکار ئووف نووسها ڕه. دان174ول8ر. مامۆستای زانکۆ هه
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 ری نووسین لهبهڕ�وه. ساE(ر حیسامی به175ستۆکهۆMم/سو�د. 

ر لی) نووسهلی عهران وههرۆ (کامه. نه176ول8ر. ی میدیا ههڕۆژنامه

ر . سارا عومه178ن. ندهر بریتانیا / له. زاهیر باهیر نووسه177رویج. نه

لی مامۆستای زانکۆ بریتانیا. ر عهمه. عو179ر دانمارک. شاعیر، نووسه

تاح د فهمه. کاروان محه181دیب چۆمان. ئه . ب8ستوون مینه180

د خو�ندکاری مهد محهحمه. یووسف ئه182چیرۆکنووس سل8مانی. 

لی خو�ندکاری . میقداد شاکهE183(ر. بی کوردی کهدهئه ماجست8ر له

عروف ر�م عوسمان مه. هه184. رمیانجیۆگرافیای مرۆیی گه ماجست8رله

. 186ر بریتانیا. د تاMب نووسهمه. محه185نووس سل8مانی. ڕۆژنامه

د حمه. ئه187بریتانیا. / ر بیرمینگهامد نووسهمهئیبراهیم ساMح محه

. رۆژ دی*(ن داسوک پسپۆڕ 188نووس سو�د. ر، ڕۆژنامهب نووسهجهڕه

مسا. ننا / نهر ڤیهE( نووسهر کامهژا. هه189بواری ئای تی سو�د.  له

رزنج ر بهیار عومه. دۆکتۆر به191. دۆکتۆر هیوا کۆیی دکتۆر سو�د. 190

. 193ر سو�د. ند، نووسهرمهداغی هونهرهد قهسعه. ئه192سو�د. 

 . موحسین ع ماجدی مامۆستای زمان له194رویج. زیز خدر نهوزاد عهنه

E(ح . سه196رویج. ر نهزا شوان نووسه. ڕه195ا. ن بریتانیندهزانکۆی له

لی ر عهعومه . کاوه197ل، سل8مانی. ر شاکهلی نووسهد شاکهمهمحه

ر ج نووسهرهتیف فاتح فه. له198مامۆستای زمانی ئینگلیزی بریتانیا. 

حمان جاف مامۆستاى زانكۆى بدولIه. د. ئیبراهیم عه199ركووك. كه

بانى مامۆستاى زانكۆى حیم تاMه. ئوم8د ش8خ ڕه200قین. رمیان خانهگه

هاوى مامۆستاى زانكۆى د زهمه. دكتۆر محه201قین. رمیان خانهگه

ریب مامۆستاى زانكۆى د غهمه. دMشاد محه202قین. رمیان خانهگه

 نى کت8بفرۆشیی ش8روانهد خاوهحمه. دMشاد ئهE203(ر. رمیان كهگه

. دكتۆر E205(ر . ر كهیانى نووسهمید ڕۆژبهبدوM*( حهعه .E204(ر. كه

. 206ول8ر. دین ههE(حهئیبراهیم قادر جاف مامۆستاى زانكۆى سه

د مه. محهE207(ر. رمیان كهریم مامۆستاى زانكۆى گهند كهسیامه

. 208پوورى كورد سل8مانى. لهرى گۆڤارى كهرنووسهجید سهردان مهمه
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. 209رمیان. یى گهردهروهرشتیارى پهرپهریف سهد شهحمهح ئهساMه

رمیان. E(ر گهتیى كهڕهى بنهرى قوتابخانهبهڕ�وهبدو�M( بهید عهرى سهتایه

E(ر رى كهیمانگاى كۆمپیوتهد ئیبراهیم مامۆستاى پهمهوزاد محه. نه210

مۆستاى زانكۆ راوى ماد سهحمهریم ئهحموود كه. مه211رمیان. گه

. دانا E213(ر. ند كهرمهبدولقادر هونه. عوسمان عه212سل8مانى. 

ركووك. ر كهنووسه نهنگه. ڕ�بوار زه214ركووك. ر شاعیر كهسكهعه

. ئاكۆ شوانى 216ركووك. نووس كه. ئارام شوانى ڕۆژنامه215

(ر . Eنووس كهریم ڕۆژنامه. سۆران كه217ركووك. نووس كهڕۆژنامه

حموود . مهE219(ر. نووس كهلى ڕۆژنامهE( عه. ئارام ئیكرام مه218

ند رمهد هونهحمهست ئهربه. سهE220(ر. ند كهرمهد نا�� هونهمهمحه

مامۆستاى زانكۆ  نهنگهدین زهجمه. دۆكتۆر ئیسماعیل نهE222(ر. كه

W(تی ڕۆژهه /ورامانریفی چیرۆکنووس ههرشید شه. فه223رمیان. گه

ول8ر (فائیزی کر قادر مامۆستای زانکۆ ههبوبه. د. فائیز ئه224کوردستان. 

. 226ول8ر. نووس ههر، ڕۆژنامه. تامان شاکر نووسه225کر). E( بهمه

یی . شوان کاکه227ول8ر. ر، مامۆستا ههبدو�M( نووسهر عهیدهحه

ن سه. ڕ�بوار حه228بواری پزیشکی بریت.  خو�ندکاری دۆکتۆرا له

د مه. غازی محه229کسانی سو�د. و پر�� ئاشتی و یه چاE(کوانی ژینگه

ج ره. سامان ساMح فه231ر. . ئاری ئازاد نووسه230رکووک. شاعیر که

رگI8 د شاعیر، وهمه. یاسین محه232ت/سل8مانی. ربهنووس عهڕۆژنامه

ری رنووسهی ئیمتیاز و سهنریم خاوهر که. هاوژین عومه233سل8مانی. 

E(حی . د. سه234یان پر�س سل8مانی. ڕی بهیان و ماMپهی بهڕۆژنامه

روونی و ری زانستی دهرگI8 تو�ژهنووس، وهر، ڕۆژنامهرمیان نووسهگه

ر چیرۆکنووس، . فارووق هۆمه235روونناس سیدنی/ئوسترالیا. ده

. 237ر سل8مانی. کۆMهر، ل8داغی نووسهره. فازڵ قه236رگI8. وه

با�� لیل عه. جه238لیلی مامۆستا ئۆپساE(/ سو�د. خه عدییهسه

W(تی ورامان/ڕۆژههئاڤ8ستاناس هه. رگI8ر، شاعیر، وهنووسه

رپر�� ر، بهج نووسهرهجید فه. ڤیان مه239ول8ر. کوردستان/هه
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ژی . ئه240ر سل8مانی. ی ج8ندهوهری نیشتیمانی بۆ ل8کۆMینهس8نته

ق . فایهM241ک سل8مانی. ری گۆڤاری هاواری خهرنووسهمال سهجه

. کو�ستان فتووحی چاE(کوانی بواری 242زان سو�د. ردهروهعید پهسه

ند سل8مانی. رمهر عوسمان میکائیل هونه. چ8نه243کانی ژنان . مافه

جید ات مهی. حه245ر سل8مانی. بدو�M( نووسهق� عهدین فهجمه. نه244

بواری م8ژوو  ر لهد نووسهحمهمال ئه. جه246رخی شاعیر سل8مانی. په

. 248نبۆرگ/سو�د. باس مامۆستا گو�تهیا عه. سوره247ول8ر. هه

ریوان . مه249ر/بریتانیا. رگI8 مانچ8ستهسیروان ئیسماعیل وه

ت سل8مانی. رو�ش سالح مامۆستای زانکۆ، زانستی سیاسهدهمهحه

. 251رویج. ر ئۆس�ۆ/نهشاعیر، نووسه . ئیسماعیل ئیسماعیلزاده250

. 252ر مۆسکۆ/ڕووسیا. شید خو�ندکاری ماستهد ڕهمهجوام8ر محه

. ئاW( ستریدسمان 253وت سو�د. مستفا حیدەری ئیمامی مزگه

حیدەر . 255رگI8 سو�د. . سۆزان بندیان وه254مامۆستای زمان سو�د. 

. ئمین حیدەری مامۆستای زمان 256نووس سو�د. امهحیدەری ڕۆژن

. ڤانا 258نووس، مامۆستا سو�د. . کمال ڕەئووف ڕۆژنامه257سوید. 

مید کۆمMناس سو�د. د حهمه. زانا محه259محمد کۆمMناس سو�د. 

. دانا حس8ن 261. ئحمد محمد مامۆستای زمانی کوردی سو�د. 260

سامان حسن محمد زانای ئایینی سو�د.  . مE(262نووسر سو�د. 

E(ری . عومر ئحمد قادر که264. زیاد هورامی سیا�� سو�د. 263

. محمد 266. ئاکۆ محمد سابیر شاعیر سو�د. 265مامۆستا سو�د. 

. دMخواز کرکووکی مامۆستا سو�د. 267برزنجی ڕۆژنامنووس سو�د. 

. برهم 269امۆستا سو�د. . بڕ�ز محمد عوسمان هورامی م268

. بیان لتیف ئحمد خو�ندکاری 270ڕەئووف پار�زەر سل8مانی. 

ر، مامۆستا . جمال ئحمد نووسه271زانستی ئیس*(می سل8مانی. 

. دانا ڕەسوول 273. ژیان محموود مامۆستا سو�د. 272سو�د. 

 . شادان کرکووکی خو�ندکاری274خو�ندکاری کۆل8ژی پزيشکی سو�د. 

. ��وە 276. سۆزان جمال ڕەئووف پار�زەر سل8مانی. 275زانکۆ سو�د. 
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. ڤیان جمال ڕەئووف 277جمال ڕەئووف مامۆستا سل8مانی.  

مال . هیوا جه278ڤیزیۆن سل8مانی. لهنووس، پیامن8ری تهڕۆژنامه

. تریف حس8ن مامۆستا سو�د. 279ئووف خو�ندکاری زانکۆ سل8مانی. ڕه

280 . ئاڤان برزنجی 281ش8خ لتیف مامۆستا سل8مانی. . حسيب

. بناز ش8خ محمد قرەداغی شاعیر 282خو�ندکاری زانکۆ سو�د. 

. 284نی نرویج. ده. میران شارباژ�Iی چاE(کوانی مه283سل8مانی. 

 محمد مامۆستا سو�د. 285شادان سعید مامۆستا نرویج. M)Wگو .

. سیروان 287انای ئایینی سو�د. . مE( ئیسماعیل دیانیی ز 286

. سروەت خالد 288ئیسماعیل دیانیی خو�ندکاری زانکۆ سو�د. 

. 290داغ. ره. مE( ڕەئووف قرەداغی مامۆستا قه289مامۆستا سو�د. 

. ئارام ئیبراهیم ڕەسوول 291ر سو�د. ئامانج ئیبIاهیم ڕەسوول نووسه

. 293مامۆستا سو�د.  داغیره. ئاسۆ قه292خو�ندکاری زانکۆ سو�د. 

. د. بیار عومر 294چنار قادر خو�ندکاری زانکۆ یۆتۆبۆری/سو�د. 

. ساE(ر محمد سابیر نقشبندی 295مستفا دۆکتۆر سو�د. 

. 297. پخشان سامی ئابووریناس هول8ر. 296ئابووریناس هول8ر. 

ید فای سه. مسته298ن/بریتانیا. ندهزن عوسمان پسپۆڕی زمان لهمه

ب، دهرین، پسپۆری بواری شیعر، زمان، ئهمامۆستای زانکۆی ڕاپه مینه

ریف د (شهمهلیم موحه. عوسمان سه299ر. سهنگهنگنوو�� سهرههفه

ر ینی نووسه. ش8رزاد هه300. ر ڕانیهرز�ر) شاعیر، نووسهوه

نووس، ڕۆژنامه نهنگهد زهحمه. یاسین ئه301ستۆکهۆلم/سو�د. 

با�� دین عهE(حه. سه302و سل8مانی. ری گۆڤاری برهرنووسهسه

میر . ئه304ول8ر. ر فاریق شاعیر هه. ڕابه303هاباد. ر مهنووسه

. ئارام حاجی مامۆستای زانکۆ 305ندا. ر فینلهدی نووسهممهموحه

E(ر. ر سموود/که. ه8من خورشید دۆکتۆر، شاعیر، نووسه306سل8مانی. 

د مه. موحهE308(ر. ر، مامۆستا سموود/کهورشید نووسه. قانع خ307

. ب8ستوون 309بی کوردی سل8مانی. دهمین مامۆستای زمان و ئهئه

ق8دین ته مه. چۆمان حهE310(ر. نووس کهیی چاE(کوان، ڕۆژنامهژاMه
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یاندن ر ڕ�شاوی مامۆستای ڕاگهحیا عومه. د. یه311ر سل8مانی. نووسه

 عید خو�ندکاری دکتۆرا لهوش8روان حوس8ن سه.نه312سل8مانی. 

رگI8، ری وهیوان ئازه. سه313زانکۆی نیوکاسÈ بریتانیا.  ت لهسیاسه

ول8ر. رگI8 ههندی وهقشبهڤین ساE(ر نه. ئه314. خو�ندکاری زانکۆ سنه

مین دۆکتۆر مه. د. تاریق حه316ول8ر. سابیر مامۆستا هه جیبه. نه315

فا قادر . وه318ر سو�د. ندازیاری کۆمپیوتهت ساMح ئه. نیهایه317سو�د. 

ستیار مامۆستا سو�د. رسیم هه. ده319تیب سو�د. سوMتان ئیمام و خه

زیز میر عه. ئه321شید مامۆستا سل8مانی. ڕهمهریمان حه. نه320

ر سو�د. حمان نووسهوڕه. ڕۆژ ئه322نشین سو�د. یی خانهبجهMههه

یی بجهMهمیر هه. ئازاد ئه324یف ڕۆشنبیر سو�د. ر. سازان شه323

زووری ڕۆشنبیر د حوس8ن شارهمه. ئیحسان محه325مامۆستا سو�د. 

. کاوان عوسمان 327یی مامۆستا سو�د. بجهMه. کانی هه326سو�د. 

سو�د.  -عبان زاخۆیی مامۆستا زاخۆ. شه��328و�M( مامۆستا سو�د. نه

لی خو�ندکاری و عه. پµ±8ه330وان عوسمان مامۆستا سو�د.  . ماک329

. دارا 332ن/بریتانیا. ندهر له. ئاسۆ بابان نووسه331ر سل8مانی. ماسته

مین مهسنا حه. حه333ر مالیزیا. د خو�ندکاری ماستهمهحاجی محه

نووس سل8مانی. . شوان میرزا ڕۆژنامه334ورامی مافناس سل8مانی. هه

حمان بدوڕهنگ عهرهه. فه336حمان مامۆستا سو�د. بدوڕهدانا عه. 335

رگI8، شاعیر، بری وهر هۆژهنوه. ئه337رگI8 سل8مانی. نووس، وهڕۆژنامه

ندی قشبهش8خ نه حمود کاکه. پشتیوان مه338م8دیاکار تاران/ئ8ران. 

بی دهئه عرووف مامۆستای زمان و. دادیار ئازاد مه339ول8ر. ر ههنووسه

. فازڵ 341ر سو�د. د نووسهحمه. ڕ�واس ئه340واندز. کوردی ڕه

ر، ریم نووسهلی که.عهM342مانیا. مورادی خو�ندکاری دکتۆرا ئه

ول8ر. کان مرۆڤ ههنستیتیوتی کوردستان بۆ مافهرۆکی ئهسه

نگ رهه_� کوردی، فهرپر�� بهرگI8، بهر، وهE(ح نووسهریف فه.شه343

ولI8. رگI8 ههر وهفا ڕابه. مسته344. ئاژان�Z کوردپا سنه ر لههونه و

 خۆشییهر، پسپۆڕێ نهمین نووسهد ئهمه. د. دیدار محه345
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 -هابادمین قادری دۆکتۆر مهد ئهمه. د. محه346ول8ر. کان ههروونییهده

ر . ڕ�به348یی مامۆستا سل8مانی. مهد شهمهE( محه. دانا مه347سو�د. 

دی حمهک ئهرانه. فه349یی خو�ندکاری زانکۆ چیک. بجهMهتیف ههله

ر، مین نووسهد ئهمهلی محهر عه. عومهM350مانیا. شاعیر سنه، ئه

د مهلی محه. عوسمان عه351یی سل8مانی. ردهروهرشتیاری پهرپهسه

ش8خ سدیق W(ح . سه352مین مامۆستای زمانی کوردی سل8مانی. ئه

ر، سالح تۆفیق نووسهمهد حهممه. موحه353نووس سو�د. ڕۆژنامه

فا شاد مسته. ڕه354تی سل8مانی. W(یهتی کار و کۆمهزارهری وهبهڕ�وهبه

رگI8 د وهمهئووف محهڕهمهحه دیه. هه355سوMتانی مامۆستا سو�د. 

یس وهلیل کاکه. جه357دا. نهئووف شاعیر که. ه8من ڕه356بریتانیا. 

. 359. ندهر هۆMهن نووسهسه. تاهیر حاجی حه358ول8ر. ر ههنووسه

ر، نووری شاعیر، نووسه . گوM)Wه360ش شاعیر سو�د. ڕهکاکه مهحه

E(ن رده. ئه362ولI8. بدو�M( شاعیر هه. دMشاد عه361ریکا. مهرگI8 ئهوه

ر، بدو�M( نووسهموفید عه. 363رگI8 سل8مانی. یی وهبجهMههه

نووس لی ڕۆژنامهلی وهد عهممه. موحه364نووس بریتانیا. ڕۆژنامه

یاMی . لوقمان خهE366(ر. رگI8 که. عیسا چیایی شاعیر، وهE365(ر. که

ق� سل8مان ژار فه. ههE367(ر. رمیان کهزانکۆی گه مامۆستا له

د مه. خالید محهE368(ر. د/کهبیات سمووده_� ئهر بهخو�ندکاری ماسته

شکاری ی8نکار، پ8شکهبدو�M( ڕاگه. چرا عه369ول8ر. نووس ههڕۆژنامه

حمان بدوڕهد عهمه. عادل محه370ولI8. هه ناMی سپ8دهکه له رنامهبه

ر، زمانناس سل8مانی. لی نووسه. ڕ�بوار عه371خو�ندکاری زانکۆ فرانسا. 

ی ندهزگای خهرپر�� دهی8نکار و بهڕاگهنگاوی . عوسمان سه372

بۆ  فهلسهڕی فهرپر�� ماMپهر، بهفا نووسهریم مسته. که373نازدارن. 

نووس ر، ڕۆژنامههانگیری نووسه. برایم جه374رویج. منداW(ن ئۆسلۆ/نه

مایی گری سینهخنهرو�ش کاریکاتۆریست، ڕهلی ده.عه375دا. نهکه

تی سل8مانی. W(یهری کۆمهح تو�ژهفیق ساMهل8ر ڕه. د376رکووک. که

ر، لیل ئازادیخواز نووسه. جه378ی±� ڕووناکبیر بۆکان. قوڕه . کاوه377
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زان خو�ندکاری مهبدو�M( ڕهدین عه. نووره379ریکا. مهنووس ئهڕۆژنامه

ورامی بانگخواز د حاجی عابد ههمه. محه380ر پاریس/فرانسا. ماسته

. 382ول8ر. نووس ههر، ڕۆژنامهلی ساMح میران نووسه. عه381. سو�د

ر . سۆران عومه383ر سل8مانی. د مامۆستا، نووسهحمهئه مهدارا حه

مال نووری . که384نی سل8مانی. دهنووس، چاE(کوانی مهڕۆژنامه

وار زای شو�نهبواری م8ژووی کۆن وشاره ر لهعرووف ل8کۆMهمه

. کامیل 386ر سل8مانی. فا شاعیر، نووسهE(م مسته. سه385سل8مانی. 

ر رگI8، نووسهW(دز�ی شاعیر، وهقه . سواره387نووس. ر ڕۆژنامهعومه

نووس، داغی شاعیر، ڕۆژنامهرهد قهمه. کامل محه388سل8مانی. 

نووس، م8ژوونووس. ریم ڕۆژنامهبدولخالید سابیر که. عه389ر . نووسه

سل8مانی.  راج چیرۆکنووس، شانۆنامهمین سهد ئهمهمحه. فوئاد 390

. 392نووس. ر، ڕۆژنامهورامی نووسهلی عارف ههد عهمه. محه391

د حمه. ئه393نووس سل8مانی. ر، ڕۆژنامهعید نووسهد ساMح سهمهمحه

کر . به395شید شاعیر. د ڕهمه. لوقمان محه394گر. خنهزا شاعیر، رهڕه

د حمهتحو�M( ئهحموود فه. مه396لی مامۆستای زانکۆ. ر عهعومه

مین قادر مامۆستای ئهمه. ش8رکۆ حه397مامۆستای زانکۆ سل8مانی. 

. 399ریم مامۆستای زانکۆ سل8مانی. لی که. ب8ستوون عه398زانکۆ. 

. ڕووپاک 400لی ج8گری داواکاری گشتی سل8مانی. د عهحمهئاE(ن ئه

ر حوس8ن پسپۆڕی . د. شی*(ن عومه401ی8نکار سل8مانی. گهریم ڕاخدر که

نی و دهکر چاE(کوانی مهبوبهماڵ ئه. شه402راورد سل8مانی. زانستی به

نی دهوزاد چاE(کوانی مهورۆز نه. نه403مامۆستای زانکۆ سل8مانی. 

دزاده . ئازاد محمهE405(ل مامۆستا سل8مانی. . خۆ_� جه404دانمارک. 

دین ڕۆماننوس، . یووسف عیزه406نی. دهی8نکار و چاE(کی مهڕاگه

. گۆران 408ندازیار. تحو�M( ئه. ئاسۆ فه407ر سل8مانی. رگI8، نووسهوه

ری قامو�� بدو�M(پوور نووسهژیر عه. هه409باس شاعیر سل8مانی. عه

ناڵ مه8نانی کوردکهرهه_� بهرپر�� بهکوردی) به-ژیر (فار�� هه

دەمین خو�ندکاری دکتۆرا، مهد حهحمه. دMشاد ئه410. کۆیه -زقسه
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. ئح*(م فتاح 411ول8ر. رز_� ههنووسانی وهی ڕۆژنامهسکرت8ری ل8ژنه

. ڕ�بوار ن��و�M( حبیب 412خو�ندکاری زانکۆ دهۆک ـ نرويج. 

بجه. ڕاگهM. 414ی8نکار بازیان. . بشدار ئبووبکر ڕاگه413ی8نکار ه

. ئحمد محمد 415وزاد عزیز خدر بڕ�وەبر سل8مانی ـ نڕويج. ن

ی8نکار سل8مانی. . ئارام ئحمد عزيز ڕاگه416ی8نکار کE(ر. عزيز ڕاگه

. یادگار 418. عومر محمد تییب مامۆستا سل8مانی، نرويج. 417

 . ئیدريس ئیبراهیم نژاد419ی8نکار سل8مانی. ئیسماعیل محمد ڕاگه

. 421. ی8نکار نغده. منسوور عزيزی ڕاگه420. ی8نکار نغدهڕاگه

. عبدولکريم 422شاکر محمد یاسين دەرمانساز دهۆک ـ نرویج. 

. سمیرە ساMح سعید 423عبدوڕەحمان ڕووناکبیر خانقین ـ نرویج. 

 ی8نکار. مولوود بهرامیان ڕاگه424خو�ندکاری زانکۆ دهۆک ـ نرویج. 

. حيدەر 426ی8نکار سردەشت. . عوسمان عباس ڕاگه425بۆکان. 

. تییب سعید عبدو�M( دەرچووی 427جمیل جاف نووسر هول8ر. 

. سۆران س8وکانی نووسر 428رویج. کۆل8ژی شریع دهۆک، نه

بجه. 429سل8مانی. M. حسن حمکریم نووسر، م8ژووناس ه

. . گۆران عباس شاعیر بیاره431. و��ه. نبز هورامی شاعیر ت430

. محمد جلیل علی بڕ�وەبری نووسينی بانگی حق پ8نجو�ن. 432

. محمد ئحمد ساMح 434ی8نکار شنۆ. . مولوود بهرەنگ ڕاگه433

. 436. نشوان زوب8ر مامۆستا دهۆک. 435يارمتیدەری پزيشک نرويج. 

. ئاراس مجید ڕەحیم 437ج. عوسمان عبدو�M( ئندازيار نروي

. حاجی زرنکی مامۆستا دهۆک، نرويج. 438خو�ندکاری زانکۆ نرويج. 

. د. ئوم8د بارزان 440. سالم حاج نووسر، ڕۆژنامنووس دهۆک. 439

حمان مامۆستای زانکۆ بدوڕه. د. ئیبراهیم عهE441(ر. مامۆستای زانکۆ که

ول8ر. ڕ�کخراوی زماننا�� هه س لهنوو. دل8ر ئیبراهیم ڕۆژنامهE442(ر. که

ول8ر. ڕ�کخراوی زماننا�� هه نووس لهر نایف ڕۆژنامهنوهر ئه. کۆچه443

سووڵ . باباڕهE445(ر. داغی مامۆستای زانکۆ کهره. د. فارووق قه444

حوس8ن  مزه. هه446ول8ر. سووڵ مامۆستای زانکۆ ههنووری ڕه
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رگI8ی کوردی، دی وهر موهتهعومه. W447(دزێ. مامۆستای زانکۆ قه

روین میرزایی مامۆستای زمانی . په448فار�� ، سو�دی سو�د. 

. سابیر ڕ�کانی چاE(کوانی 449وان جوانIۆ/ کرماشان. ئینگلیزی، زمانه

. شی*(ن ڕ�کانی چاE(کوان دهۆک، سو�د. 450نی دهۆک، سو�د. دهمه

زیز . دMسۆز عه452ندیخانی مامۆستا سو�د. ربه. ویداد ده451

حموود یونس . مه453چاE(کوانی بواری مافی ژنان سل8مانی، سو�د. 

. زیاد عوسمان خو�ندکاری زانکۆ دهۆک. 454چاE(کوان دهۆک، سو�د. 

. ب8وار E456( عوسمان سپینداری زانای ئایینی دهۆک، سو�د.  . مه455

. ئازاد موحسین 457موحسین خو�ندکاری زانکۆ دهۆک، سو�د. 

ر موحسین خو�ندکاری وسه. که458دکاری زانکۆ دهۆک، سو�د. خو�ن

ر، مامۆستای د نووسهحمه. یونس سل8مان ئه459زانکۆ دهۆک، سو�د. 

ر باس شوان نووسه. عه460زوور.  ن/شارهڕایهبی کوردی زهدهزمان و ئه

لفوب8ی کوردی ری کت8ب8کی ئهریف دانهجید شه. ڕ�زان مه461ندا. فینله

ر سل8مانی. شید نووسهڕه مهندازیار عوسمان حه. ئه8462مانی. سل

هزری سیا��  ر لهE(نی نووسهردهلی ئهعه . ئیبراهیم میکه463

نی و مافی مرۆڤ دهمین چاE(کوانی مهردار ئه. سه464سل8مانی. 

 –عرووف پزیشک سو�د د مهرشه. د. ئه465ن/ بریتانیا. ندهله

. 467نووس سل8مانی. عادل شاسواری شاعیر، ڕۆژنامه. 466کوردستان. 

فه همی . 468ول8ر. نووس ههر، ڕۆژنامهد نووسهحمهریم ئهبدولکهعه

ددین دره. به469نووس و مامۆستا سل8مانى. مه تۆفيق ڕۆژنامهحه

تۆفيق مامۆستا  مهميد حه. حه470عوسمان مافناس سل8مانى. 

 هید. ى شهبجهMهجووتيار فايق مامۆستا هه. 471هيد. ى شهبجهMههه

  
  
  
  
  



 

 - 72 -

  دیمانی ''رۆناهی'' (کۆمار تی ڤی)، لگڵ

  سیروان کاو�� نووسر و کسایتیی نتوەیی،

  ر�بوار نW(�� :پ8شک8شکاری برنام

  

  7/11/2012ر�کوت: 

 بڕ�ز سیروان کاو��، ئمکاتتان باش. زۆرجار باس ل

�ت. وەک یکم پرسیار لبڕیزتان:بیروباوەڕی نتوەیی دەکر  

بیری نتوەیی E(ی بڕ�زت چ واتایکی هی و ب ک�  -

  دەوتر�ت نتوەیی؟

سa/ووڕDزی گ�رم بۆ ب�ڕDزت و بۆ بین�رانی خۆش�ویستی  و:

  کۆمار تی ڤی.

پ�ش ل�دوان س�بارەت ب� بیری ن�ت�وەیی، با بزانین ن�ت�وە یان 

  میلل�ت چیی�؟

خMMک8ک دەگوترێ ک خاوەنی م8ژووی نتوە ب کۆم

هاوبش، زمانی هاوبش، نیشتمانی هاوبش، فرهنگ و 

   داونر�ت  وکلپووری هاوبش بن.

کورد ل�س�ر خاک و نیشتمانی خۆی، م�ژووی�کی 

ه�زارانسا�7ی ه�ی�، خاوەنی ئ�م تایب�تم�ندییان�ی� ک� 

   ئوجا بیری نتوەیی چیی؟پ�یدەگوترDت: ن�ت�وە. 

ب�کار دەبرێ و،  و کورددا وش�ی بیری ن�ت�وەیی زۆرل�ن�

زۆرین�ی حیزب و رDکخراوەکانیش ه�و7دەدەن 0/ی ج�ماوەر 

خۆیان ب� ن�ت�وەیی پ�شاندەن و، ئ�م وش�ی� بۆ م�ب�ستی 

  ب�رژەوەندیی حیزبیی ب�کار دDنن!
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تی Mزراندنی دەوبیری نتوەیی بمانای بیری دام

� ناسیۆنا�7ش واتای دام�زراندنی . ئ�م دەو�7تناسیۆناMی کوردیی

دەو�7تی س�رب�خۆی کوردستان و، بوونی ناسنام� و کیانی 

س�رب�خۆی کوردیی� ل�س�ر نیشتمان�ک�ی ک� ناوی کوردستان�. 

بیری ن�ت�وەیی پشتگیری و بانگ�واز بۆ رەوابوونی ئیدۆلۆژی و 

بۆ  وئاینزای�کی تایب�تی ن�و کۆم�7گ� ناکا، ب�7کو چین و ئاین و

اریی کورد ت�دەکۆش�ت ب� ه�موو پ�کهات�کانیی�وە، چۆنک� رزگ

خاک  و  ه�رتاک�کی کورد ئ�ندامی ئ�و کۆم�7گ�ی� و ناتوانرDت ل�

ن�ت�وەک�ی جیاکرDت�وە. ک� وابوو بیری ن�ت�وەیی، بیرDکی 

 ری کوردستانیی�. ت�ک&ای ن�ت�وەی کورد ب�ه�موو پ�کهات�یگشتگ

و ناوەندDکی کوردستانیدا جیاوازەکانیی�وە دەتوانن ل�ن�و ب�رە 

خ�بات بۆ ئازادی و رزگاریی نیشتمان�ک�یان بک�ن. ئ�م روانین� 

  بن�مای بیری زانستان�ی ن�ت�وەیی کوردیی�. 

بشکانی کوردستان  ل �چوارچ8وەی هریک گلی کورد ل

ک بسر داگیرکراندا دابشکراوە، هر جۆرە ماف8کیش 

ی و ترکی و سووری و ع8راقی هاووW(تی ئ8ران بدەست ب8ن�، ب

م، نک ب هاووW(تی کوردستانیی، هر بۆی ئو Mدەدر�ت ق

 خبات و چاE(کییان ناچن خانی بیروباوەڕی نتوەییوە ل

بناوی  ،چوارچ8وەی جۆگرافیای سیا�� داگیرکرانی کوردستان

''فیدرالی'' و ئۆتۆنۆمی'' یان هر وشیکی چوتوچو��ی 

�ی نتوەی کورددا دەدر�ن و جماوەری کوردی پ� دیک بگو

  دەکر�ن. چواش
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ماوەیک ئمریکا و یک8تیی ئورووپا گمارۆی  -2پ 

ئابوورییان خستووەتسر ئ8ران، ئمش بووەت هۆی دابزینی 

 پووMی ئ8ران و سرهMدانی گرانی. مبستی رۆژاوا ل

خاندنیتی، یان ئ8ران بۆ روو خستنسر گۆشاری ئابووریی سر

  بۆ ئوەی ناچاریبکن واز لپIۆژە ئتۆمییکی به8ن8ت!؟

س�ردەمی  ماوەی زیاتر ل� [4 ساڵ ب�تایب�تی ل� و:

، ئ�مریکا ه�و7یدا ل�ڕDگ�ی دیالۆگ محمد خاتمیس�رکۆمار 

ئا7ۆزیی  و وتووDژەوە ئ�ران به�ن�ت� س�ر م�زی گفتوگۆ و، گرژی و

�=/م رژDمی ئ�ران سیاس�تی ن�وانیان ئاسایی بکات�وە. ب

خۆن�زیکردن و پ�وەندیی ل�گ�ڵ رووسیا و چین و و=/تانی 

ئ�ورووپای پ�&ەوکرد. ئ�ران ب�درDژایی ئ�و سا=/ن� ن�ک ه�ر 

ل�گ�ڵ ئ�مریکا ئامادەی گفتوگۆ ن�بوو، ب�7کو ب�ردەوام دژای�تیی 

کردووە. ئ�م سیاس�ت�ی ئ�ران ل�ڕۆژی ئ�م&ۆدا، وەک رابردوو 

 وە، چۆنک� بارودۆخی سیاسیی جیهان و ناوچ�ک� ب�برەوی ن�ما

ت�واوەتیی گۆڕاوە و، ئ�مریکا س�رەنجام توانی ب�رەی�کی 

دژی ئ�ران  گ�ڵ ئ�ورووپا و هاوپ�یمان�کانی ل� هاوب�ش ل�

پ�کب�ن` و پ�ک�وە ب&یاربدەن گوشاری ئابووریی ب�ربa/وتر بخ�ن� 

ش�یان، س�ر ئ�ران. ب�ماوەی�کی ک�م دوای ئ�م ب&یارە هاوب�

رDگیرا ل�ه�ناردەکردنی ن�وت و، نرخی تم�ن ب�ڕDژەی�کی زۆر 

داب�زی و، پ�داویستیی�کانی رۆژان�ی خ�7ک ب�ردەوام گرانتر 

  دەبن.  

ب�گومان گوشاری ئابووریی هاوب�ش ل�0/ی�ن ئ�مریکا و 

ئ�وروپاوە بۆ س�ر ئ�ران، ب�خ�رایی ناب�ت� هۆی رووخانی رژDمی 
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شدەکات بۆ پ�رەس�ندنی ناڕەزای�تیی ئیسm/میی، ب�=/م زەوین�خۆ

س�رتاس�ری ئ�ران، دیارە م�ب�ستی س�رەکیی  ج�ماوەریی ل�

ئ�وەی� ل�پ�شدا پش�وی و گرانی و   ئ�ورووپا و ئ�مریکا

  کۆم�7گ�ی ئ�راندا بa/وبک�ن�وە. ناڕەزای�تیی ل�ن�و

باب�تی پ&ۆژەی ئ�تۆمیی، چ�ک�ک� ب�دەست و=/تانی رۆژاواوە. 

m/نی ئ�مریکا و ئ�ورووپا، رووخاندنی رژDمی ئامانجی س�رەکیی پ

ت�مای� دەستی  ئیسm/میی ئ�ران�، چۆنک� رژDمی ئ�ران ن�ک ه�ر ب�

ڕۆژی ئ�وڕۆدا گ�ورەترین  ل� وب�چ�کی ئ�تۆم بگا، ب�7کو

م�ترسیی� بۆ س�ر ب�رژەوەندیی ئ�مریکا و ئ�ورووپا ل�ناوچ�ک�، 

کردنی ت�رخان پوول و ب�ردەوام س�رقا7ی ناردنی چ�کوچۆڵ و

بووج�ی زۆرە بۆ رژDم�کانی دیکتاتۆر و رDکخراوەکانی 

  ت�رۆریستیی ل�ئاستی ه�موو جیهان. 

کۆتایی�کانی مانگی ئۆکتۆب�ر (رەزب�ری ئ�مساڵ)  ل�

و=/تی  ف&ۆک�کانی ئیigائیل کارگ�ی�کی دروستکردنی چ�کیان ل�

رانکرد، چۆنک� ئ�و کارگ�ی� ل�0/ی�ن سوپای باسۆدان بۆمبا

 حماس وحیزبو�M(ران�وە دام�زرابوو، چ�کی بۆ پاسدارانی ئ�

 دروستدەکرد. ئ�م� ت�نیا نموون�ی�ک� بۆ زانینی م�ترسیی�کانی

   ئ�ران بۆ س�ر رۆژاوا.

ب�کورتی، ستراتیژی تازەی ئ�مریکا و هاوپ�یمان�کانی، گۆڕینی 

رژDم�کانی دیکتاتۆر و دDمۆکراتیزەکردنی سیست�می سیا[4 و 

وەڕاست�. رووخانی رژDمی �ه�=/تی نکۆم�=/ی�تیی و=/تانی رۆژ 

ئیسm/میی نیزDک� و دوای دیاریکردنی چارەنوو[4 سووریا، ئ�وجا 

  ب�د7نیایی�وە نۆرەی رووخاندنی رژDمی ئیسm/میی ئ�ران�.
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پ8تانوای دوای رووخانی رژ�می ئ8ران، چ برە و ه8ز�ک  -3پ 

  دەتوان8ت دەسW(تی سیا�� بگر�تدەست؟

زیاتر  �س�ر ئ�م پرسیارە کاتیل�راستیدا باسکردن ل و:

، 1979ه�7دەگرDت. دوای دام�زرانی کۆماری ئیسm/میی ل�سا7ی 

کارب�دەستانی رژDم بۆ س�قامگیرکردنی بناخ�کانی رژDم�ک�یان، 

 ه�7یانکوتای� س�ر بنک�وبارگ�ی حیزب و رDکخراوە سیاسیی�کان ل�

 0/ی�نگری س�ر ب� س�رتاس�ری ئ�ران، ه�زاران ئ�ندام و

برد و دەستیانکرد ب� دەرکردنی ک�سانی  نیان ل�ن�وحیزب�کا

 دDمۆکرات و ئازادیخواز و جیابیرانی کۆماری ئیسm/میی ل�

وەندەکانی ل�شکری و خزم�تگوزاری و پ�روەردە و ئابووریی. �ن

ئ�م&ۆ  وئ�م سیاس�ت� دوای مردنی ئای�تۆa7/ خوم�ینیی تاکو

/a7ران�وە خامن�ی و دەو�7ت و کارب�دەستا ل�0/ی�ن ئای�تۆ�نی ئ

دەکرDت. ل�ب�ر ئ�وە هیچ 0/ی�ن و ب�رەی�ک ل�ن�و  کراوە و پ�&ەو

 چوارچ�وەی ئ�و سیست�م و ئ�راندا ن�ما ک� بتوان�ت ه�ر ل�

نی و ب�ئاشکرا ت�بکۆش�ت بۆ وش�وازDکی قانو رژDم�دا ب�

ج�ب�ج�کردنی داخوازیی�کانی ج�ماوەری نارازیی. ه�رچی 

و رDکخراوەکانی س�ر ب� رDکخراوەی کۆمۆنیست و دDمۆکرات 

ک�مای�تیی� ئاینیی�کان�، ل�ئ�ران رایانکرد و رDی ه�ندەرانیان 

گرت�ب�ر. ت�نان�ت حیزبی توودەی ئ�ران و رDکخراوی موجاهدینی 

''جبه ملی ایران'' (برەی ناسیۆناMی گ�لی ئ�ران وب�ش�ک ل� 

ک� ل�س�رەتاوە هاوکاریی حکووم�تی ئیسm/مییان کرد،  ئ8ران)

ب�ر شا0/وی حیزبوa7/ و پاسدارانی ئیسm/می ک�وتن و، دواتر 

گۆڕەپانی سیاسیی ئ�ران ل�ماوەی دووسا7�ک دوای دام�زراندنی 
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 /a7میی، ب�ت�واوەتیی ک�وت� دەستی ئای�تۆ/mکۆماری ئیس

  خوم�ینی و پ�&ەوانیی�وە.

دوای نیشت�ج�بوونی ئۆپۆزسیۆنی رەنگاوڕەنگی ئ�ران 

پ�ی ژمارە و ڕیژەی ئ�ندام و ل�دەرەوەی و=/ت، ه�ری�ک�یان ب�

ئیدۆلۆژییان، س�رل�نوێ خ�باتی  0/ی�نگر و جۆری بۆچوون و

  سیا[4 و رDکخراوەییان دەستپ�کردەوە.. 

لچند ساMی رابردوودا، دوای لشکرک8شیی ئمریکا و 

بان و سددام حس8ن، Mمی تا�هاوپیمانکانی بۆ رووخاندنی رژ

'  ک بوو بهۆی رووخانی دواتر سرهMدانی ''بهاری عرەبی'

 چند رژ�م8کی دیکتاتۆر و، هڕەشوگوڕەشی رۆژاوا ل ئ8ران و

سووریا، جموجو8Mکی برچاوی خستن8و ئۆپۆزسیۆنی ئ8رانییوە 

و، کوتووتن خۆ بۆ ئوەی پاش رووخانی رژ�می ئیس*(میی،  

  دەسW(تی سیا�� بگرندەست. 

ئیسm/میدا، ل�ن�و ه�موو 0/ی�ن�کانی ن�یاری رژDمی 

سا=/ن�ک� ل�گ�ڵ ژمارەی�ک ل�  حمڕەزاشاکوڕەگ�ورەک�ی 

0/ی�نگرانی رژDمی پاشای�تیی رDکخراوDکیان ه�ی� و ماوەی 

چ�ندین سا�7 ب�ش�ک ل�میدیای ئۆپۆزسیۆنی ئ�رانی ل�دەرەوەی 

و=/ت ب�میدیای ب�4C فار[4 دەو�7تی ئ�مریکاش�وە، پ&ۆپاگ�ندە 

�ڕەزاشا دەک�ن. چ�ندین بۆ ئامانج و ب�رنام�ی کوڕی ح�م

، ل� رDکخراوەی ئ�رانی و ژمارەی�کی زۆر ل� کارب�دەستانی پ�شوو

0/ی�نگرانی رژDمی پاشای�تی،  ئ�ندامانی بن�ما�7کانیان وگ�ڵ 

، ئازادی و دDمۆکرا[4 و ''نجات ایران''ل�ژDر درۆشمی 

حکووم�تی خ�7ک و درۆشمی بریق�داری دیک�ی ل�م چ�شن� 
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ا دەول�تانی ئ�مریکا و ئ�ورووپاش کۆبوون�ت�وە. ه�روەه

 باشترە و دەتوانن ه�ر ل� ئۆپۆزسیۆن�کی وایان 0/ پ�سندتر و

  س�رەتاوە متمان�ی پ�بک�ن و پشتیبگرن. 

ئ�وڕۆش ب�  و0/ی�ن�کی دیک� ک� ه�ر ل�س�رەتاوە و تاکو

رژDمی ئیسm/میی،   گ�ورەترین ه�ز و ئۆپۆزسیۆنی دژ ب�

gکخراوی ه�روەها ب� دوژمنی ئ�مریکا و ئیDا، رi]ائیل دەناi

موجاهدینی گ�لی ئ�ران�. ک� خاوەنی ئ�زموون�کی چ�کداریی 

دەیانسا�7ی�، ماوەی�ک دوای دام�زرانی کۆماری ئیسm/می، ب� 

ف�رمانی خوم�ینی ه�زاران ئ�ندامیان گیران و گولل�بارانکران، 

، ل�0/ی�ن رژDمی 1983-1982سا=/نی  دوای چوونیان بۆ ع�راق ل�

ل�ی، ب�=/م دوای رووخانی رژDمی  پشتیوانی کراس�دام�وە 

س�دام حس�ن، ئ�مریکا چ�کی کردن و ب�رە ب�رە ئ�و رDکخراوە 

 پ�ن و وایل�کردس�رک�ش�ی دەست�مۆکرد و کردی ب�  یاخی و

لیستی رە4C ت�رۆر  ل� ، بۆ ئ�وەیسا=/ن�ک ل�ی بپاڕDت�وە

  بیه�ن�ت�دەرێ.

ات� موجاهدین و ئ�ست` ئ�مریکا، ئ�م دوو ه�زە ئۆپۆزسیۆن� و

 ب�رەی س�7ت�ن�تخوازەکانی ل�دەستدای�، دیارە ه�ردووکیان تا

س�رئ�سقان دژ ب�ی�کن، ب�=/م ل�سیاس�تدا دوژمنای�تی و 

دۆستای�تی تاس�ر نیی�، ب�تایب�ت ئ�گ�ر ب�رژەوەندیی زله�زDکی 

 وەک ئ�مریکا ب�ت�ن�وان�وە. ل�ب�ر ئ�وە ب�دووری نازانم، ل�

ریکا ئ�م دوو رDکخراوەی� رازیکا بک�ون� داهاتووی ن�زیکدا ئ�م

دژی  گفتووگۆ و دانووستان، بۆ ئ�وەی ئۆپۆزسیۆن�کی ب�ه�ز ل�
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کۆماری ئیسm/میی پ�کبه�نن و، پ�ک�وە بناخ�ی حکووم�ت�ک 

داڕDژن، ئازادیی کۆم�=/ی�تی و نیمچ� ئازادیی�کی سیاسیی 

  دەست�ب�ر بکات.

�ی�ک دەب` ل� ب�کورتی، ئۆپۆزسیۆنی داهاتووی ئ�ران، پ�کهات

پارت و رDکخراوە جیاجیاکانی ن�ت�وەی فارس ب� ئاینی و چ�پ و 

راست و دDمۆکراتیان�وە، ل�گ�ڵ ه�ندDک حیزب و رDکخراوەی 

ئ�رانی س�ر ب� ن�ت�وە و ک�مای�تیی� ئایینی وئاینزاکانی دیک�... 

چارەنوو[4 کورد و ن�ت�وەکانی بندەستی دیک� دوای رووخانی 

ئاستی هۆشیاری و پ�گ�ی ج�ماوەری و  رژDمی ئیسm/میی، ب�

  ب�رنام� و پm/تفۆرمی س�رب�خۆی ئ�و گ�0/ن� خۆیان�وە گرDدراوە. 

  داهاتووی کورد بگشتی چۆن دەبینن؟  -4پ 

ب�گومان گۆڕانکاریی�کانی چ�ن سا7ی رابردووی ن�وچ�ک�،  و:

 رووخانی رژDمی داگیرک�ری س�دام حس�ن، ش�ڕی ن�وخۆیی ل�

 ون�ت�وەیی بۆ س�ر ئ�ران، ئ�مان� ه�مووی ل�سووریا، گوشاری ن�

 دەکرDت ل� سوود و ب�رژەوەندیی کوردن، ش�مان�ی ئ�وەش

داهاتووی�کی  ل�گ�ڵ رژDم�کانی ئ�ران و سووریا ل�پ�وەندیی 

ن�زیک گۆڕانکاریی گ�ورەتر رووبدەن. ل�ب�ر ئ�وە ن�ت�وەی کورد 

  ل�بارەی داهاتووی خۆی�وە گ�شبین�.

دستان�وە، ل�ب�راورد ل�گ�ڵ رابردوو، ئالیی ن�وخۆی کور  ل�

خوDندەواری و ئاستی هۆشیاری سیا[4 و ن�ت�وەیی کۆم�=/نی 

گرتووە. ئیم&ۆک�  ڕDژەی�کی زۆر پ�رەی خ�7کی کوردستان ب�
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 باکووری کوردستان ل� بزووتن�وەی�کی گ�ورەی ج�ماوەریی ل�

ئارادای� و، ن�ت�وەی کورد ب�درDژایی م�ژووی چ�ن ه�زارسال�ی، 

هیچ چاخ و س�ردەم�کدا خ�باتی وا گ�ورە و ب�ه�ز و  ل�

  ی�کگرتووی ب�خۆی�وە ن�بینیوە. 

کورد، ل�کۆن�وە تاکوو ئ�ست`  ئ�و ک�ش� گ�ورەی�ی ک�ب�=/م 

، بۆی ن�دۆزیوەت�وە باش و ژیران�یماوی�تی و رDگ�ی�کی 

ی�کن�گرتنی�تی و، ن�یتوانیوە بۆ رزگاربوونی خۆی و نیشتمان�ک�ی 

ن�ت�وەییدا کۆب�ت�وە. بارودۆخی جیهان و  ل� ژDر چ�ترDکی

خۆره�=/تی ناڤین، بۆ کورد زۆر ل�بارن، ب�=/م کورد ناتوان�ت 

ن�وما7ی خۆی ی�کبخات، ب�گومان ئ�م�ش سووچ و تاوانی 

پ�ش ه�ر شت�کدا بیر ل� ب�رژەوەندی  حیزب�کانی�تی ک� ل�

حیزب�ک�یان و پاراستنی دەس�=/تی خۆیان دەک�ن�وە. بۆ نموون� 

ن�یانتوانیوە  یک8تی و پارتیباشووری کوردستان  شتا ل�ه�

حکووم�ت�کی ی�کگرتووی یاسایی دام�زرDنن، ه�روەها 

پ� ک� ک� و پارتی د�مۆکراتی س�ره�7دانی ناکۆکیی ل�ن�وان 

 ل� رۆژاوای کوردستان، بوونی رق�ب�ری و دژای�تی ل� کوردستان

�م بارودۆخ� ن�وان حیزب و رDکخراوەکانی رۆژه�=/تی کوردستان ل

ب� واتای م�ژوویی و ه�ستیار و چارەنووسسازەی ئ�وڕۆدا، 

خیان�ت�کی ئاشکرای� ل� دژی ئامانج�کانی ن�ت�وەی کوردی 

  دەک�ن.

ل�رەدا ب�رپرسیارەتیی گ�ورە دەک�وDت� ئ�ستۆی 

 دەرەوە، چ ل� نیشتمانپ�روەران و ئازادیخوازانی کورد چ ل�

کورددا  ایی ل�ن�ون�وخۆی کوردستان، بیری ی�کگرتن و ت�ب
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بa/وک�ن�وە و زەوین� خۆشبک�ن بۆ پ�که�نانی ب�رەی�کی 

راستین�ی کوردستانیی، بوونی تلویزیۆن�کی ن�ت�وەیی ل�م دۆخ� 

ه�ستیارەی ئ�م&ۆدا دەتوان�ت رۆل�کی کارا و م�ژووییی بگ�&Dت 

بa/وکردنی رۆشنبیریی ن�ت�وەیی و ی�کخستنی ریزەکانی  ل�

می رDفراندۆم بۆ کوردستان و مافی دەوری درۆش گ�لی کورد ل�

  دیاریکردنی چارەنووس ل�0/ی�ن کورد خۆی�وە. 

زۆر سپاس بۆ ئ�وەی ه�ژا ک� ئ�م دەرف�ت�تان بۆ رەخساندم، 

 ل� کۆمار تی ڤی،ه�روەها  ''رۆناهی''،هیواموای� ب�رنام�ی 

بa/وکردن�وەی رۆشنبیریی ن�ت�وەیی و ی�کخستنی ن�وما7ی کورد 

  س�رک�وتوو ب�ت.
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  دیمان�ی رۆژنام�ی ''هاوو=/تی''

  ،ل� گ�ڵ نووس�ر و ک�سای�تیی ن�ت�وەیی

  سیروان کاو[4

14/4/2012          

  سازدانی جیهاد ح�م�ک�ریم ل�نۆروDژ
  

 ،نابی کاک سیروان کاو�� پاش س*(وجه

 !تی کوردیوMهدیسان ده

 ل8کی تر لهر گهک ههلی کورد وهنووس بۆ گهمافی چاره

م ئه ی کهنووسانهو چارهك8کیش له، یهوایههاندا ماف8کی ڕهجی

 ،یورهون8کی گهخه به بووه رهباتگI8 و ت8کۆشهخه لهگه

 ر چوارپارچههه چ له خۆیهربهت8کی سهوMهدروستکردنی ده

ی گو�ره ش8کیدا بهبه ی کوردستاندا، یان لهکهشکراوهدابه

ندی وهرژهتیی و بهW(یهابوریی و کۆمهبارودۆخی سیاسیی و ئ

رۆکی کان و سهE(ی کورده له کیشهیهماوه .لهم گهگشتی ئه

 لهم گهدۆستانی ئه ند�کیش لهسعود بارزانیی و ههر�م مههه

م ی هاوW(تی ئهڕۆژنامه وهپ8شیشه ، لهوهوروژ�رانه رهوهم تهئه

ت نانهی بۆ سازدا، تهت و دیمانههندین بابی ورژاند و چهورهته

ر و سهونو بهەر عه ڵ دۆستهگهله و دیمانانهند�ک لههه

و بۆ  ورهم تهی ئهوهکاندا بوو. جار�کی تر بۆ وروژاندنهڕۆشنبیره

زانی  پ8ویستمان به یهرهوهم تهکانی ئهندهههڕوونی ڕه رچاوبه
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ر و ڕۆشنبیرانی کورد و م نووسهردهبه نهیهند�ک پرسیار بخههه

  .لهم گهکانی ئهبهرهعه دۆسته ند�ک لههه

تی وMهزراندنی دهر دامهسهکردن لهم/قسهکهپرسیاری یه

ت8کی سهتی دهتایبه گشتی و به کوردی بهMلی خۆ بۆ گهربهو

و جیهاندا چۆن کهی ئ8ستای ناوچهم بارودۆخهکوردی باشوور له

 بی کهرهکانی وW(تانی عهڕین و شۆرشه؟ ئایا ڕاپهوهو�نیتهخده

تۆتالیتار و  تهبی دژی حوکومهرههاری عهبه بر�ت بهناو ده

 یان نا؟ سیاسییه م پرسهبۆ وروژاندنی ئه کان هاندان8کهدیکتاتۆره

ل�ماوەی بیست سا7ی رابردوودا ک�  :1وەW(می پرسیاری 

ژDردەس�=/تی رژDمی  کوردستان ل� ب�ش�کی گ�ورەی باشووری

دەرەوە، ن�ت�وەیی�کانی کورد ل�ه�ر رDگ�ی�ک�وە  ب�عس ه�نرای�

توانیب�تیان، داوایان ل�کارب�دەستانی پارتی و ی�ک�تیی کردووە 

ئ�م دەرف�ت� تاکه�7ک�وت� م�ژوویی� ب�کار ب�نن بۆ دام�زراندنی 

� دەو�7تی س�رب�خۆی کوردستان، ب�=/م ه�موو ئ�و داوایان

باتی دەو�7تی کوردیی، رژDمی  خران و، ل� پشتگوێ

ل�ب�ری�که�7وەشاوەی ع�راقی داگیرک�ریان س�رل�نوێ 

 ان�یدرDژایی م�ژووی خ�باتی رزگاریخواز  دام�زراندەوە. ب�

بزووتن�وەک�ی ش�خ عوب�یدۆa7/ی  گ�ل�ک�مان، ه�ر ل�

سا7�ک ل�م�وب�ر، ن�ت�وەی  130ش�مزینیی�وە ک� دەکات� ن�زیکی 

ه�لی گ�ورە و م�ژوویی وەک ئ�م دۆخ�ی ئ�ستای بۆ  کورد

ئالیی ن�وخۆی کوردستان�وە ئاستی  ه�7ن�ک�وتووە، چۆنک� ل�

بیری ی�کبوون و  هۆشیاری سیا[4 و ن�ت�وەیی و

دا ل�هیچ کات وزەم�ن�کدا وەکو  ن�و کورد هاوچارەنووسیی ل�
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ئالیی ن�ون�ت�وەییشدا، ئ�م� ی�ک�مجارە  ئ�م&ۆ ن�بووە، ل�

�ک زله�زی گ�ورەی جیهان ل�س�روویان�وە ئ�مریکا ب�ن� کۆم�7

رۆژه�=/تی ناڤین بۆ م�ب�ستی ل�ن�وبردنی رژDم�کانی داگیرک�ری 

کوردستان. ت�نیا شت�ک ئ�م&ۆ کورد پ�ویستی پ�ی�تی ئ�وەی�، 

هاوب�شیی ل�گ�ڵ ت�ک&ای  س�رۆکای�تیی حکووم�تی ه�رDم ب�

و ئ�و  حیزب و رDکخراوە و ک�سای�تیی نیشتمانپ�روەر

ندDکی �وەک�مای�تییان�ی خۆیان ب� کوردستانی دەزانن، ن

بب�ت� دەم&است و  ن�وەندەن�ت�وەیی دابم�زرDندDت و، ئ�م 

ن�وخۆ و  پ�وەندیی ن�ون�ت�وەییدا و، ل� گوت�ب�ژی گ�لی کورد ل�

دەرەوەی کوردستان س�رۆکای�تیی خ�باتی ی�کگرتووی  ل�

  بکات. ن�ت�وەی کورد

وەکانی و=/تانی ع�رەبی، دەیانساڵ پ�ش س�بارەت ب� بزووتن�

''بهاری ک� ل�وان�ی� بب�ت�   ''بهاری عرەبی''س�ره�7دانی 

ئازادی و دDمۆکرا[4 و  ، ن�ت�وەی کورد بۆ گ�یشتن ب�ئیس*(میی''

س�رب�خۆیی ت�کۆشیوە و توو4C گ�ل�ک کارەسات و ن�هام�تی 

و ما7وDرانیی بووە. س�رەڕای ئ�وە، س�رک�وتنی ه�ر 

ن�وچ�ی رۆژه�=/تی  ن�وەی�کی رۆشنبیری و ئازادیخوازیی ل�بزووت

ناڤین، ب�گومان کاریگ�ریی ل�س�ر گ�0/نی دەوروب�ری خۆی 

خزم�تی دDمۆکراتیزەکردنی کۆم�7گ� و رژDم�کانی  دادەن` و

  سیاسیی ناوچ�ک� دەکات.

 له کوردی تیوMهده دروستبوونی ماکانیبنه/مهودو پرسیاری

 دروستبوونی بۆ باره له) ع8راق ردستانیکو( کوردستان باشوری
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 که یمایانهبنه وئه نا رگهئه نا؟ یان ئ8ستادا، له تهوMهده وئه

 ن؟کامانه بارنییهله

 ڕۆژDکی م�ژوویی و زۆر مخابن ل�  :2وەW(می پرسیاری 

ه�ستیار و چارەنووسسازی وەک ئ�م&ۆدا، ئ�و بن�ما و دەزگان�ی 

دنی دەو�7تی کوردیی، پ�کن�ه�نراون. پ�ویستن بۆ دام�زران

بووج�، ئاسایش، سوپا، دادوەری و ت�ک&ای ناوەندەکانی سیا[4، 

دەس�=/تی  پ�روەردە و ..هتد ل�ژDر ل�شکری، خزم�تگۆزاری و

ه�ردوو حیزبی ف�رمان&ەوادای� و، پاش ت�پ�ڕبوونی زیاتر ل� 

ساڵ دوای رووخانی  بیست ساڵ ب�س�ر دام�زرانی ه�رDم و نۆ

Dراق، ئ�م دوو حیزب� ب�رژ�4 عgهۆی  می داگیرک�ری ب�ع

پ�&ەوکردنی ب�رژەوەندیی حیزبی و بن�ما�7 و دەست�ودایرەی 

خۆیان�وە، رDیانگرتووە ل� دام�زرانی  حکووم�ت و پ�رل�مان�کی 

ه�7بژاردەی خ�7ک، ک� بتوان�ت س�رپ�رشتیی س�رج�م 

ەپ�دانی داوودەزگ� و ئۆرگان�کانی و=/ت بکا و، ت�بکۆش�ت بۆ پ�ر 

هۆشیاریی ن�ت�وەیی و، داوا ل� کۆم��7ی ن�ت�وە ی�کگرتووەکان 

فراندۆم�کی ئازاد و Dو و=/تانی دDمۆکرات بکات چاودDریی ر

باشوور،  س�رب�خۆ بک�ن ل� کورستان، بۆ ئ�وەی گ�لی کورد ل�

 دەنگ بۆ دیاریکردنی چارەنوو[4 خۆیبدات. ل�ب�ر ئ�وە ب�

ا کۆسپ�ک ل�س�ر رDگ�ی ڕۆژی ئ�م&ۆدا ت�نی باوەڕی من ل�

ن�ت�وەی کورد بۆ گ�یشتن ب�س�رب�خۆیی ب�دیدەکرDت، 

 سیاس�تی ه��7ی ه�ردوو حیزبی دەس�=/تدارە. 

کۆمپانیاکانی ئ�مریکا و رۆژاڤا گوند ب�گوند و دۆڵ ب�دۆ7ی 

کوردستان ب�دوای ن�وت و کانزا و [iۆشتی زەنگینی کوردستاندا 
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 یە پشکی خۆیاندەگ�ڕDن بۆ ئ�وەی ل�م خاک� پ&خ�روب�ر 

وەرۆکی ئ�م گرDب�ستان� ل�گ�ڵ و=/تانی رۆژاوا �ه�7گرن.  نل�

چ�ک�، نائاشکران و، �وو=/تانی ن کراون، وەک فرۆشتنی ن�وت ب�

ل�ڕDی چ�ن ک�سان�کی حیزبیی�وە ئ�نجامدراون، ک� ب�هیچ 

ش�وەی�ک خزم�تی ک�ش�ی رەوای کورد ناک�ن. پ�&ەوکردنی 

کووم�تی ه�رDم�وە دەتوان�ت سیاس�ت�کی ن�ت�وەیی ل�0/ی�ن ح

ب�ن�ت بۆ سازکردنی لۆبی و  کارت�ک ب�کار وئ�م گرDب�ستان� وەکو

پشتیوانی دیپلۆما[4 و سیا[4 ل�0/ی�ن ئ�و کۆمپانیان�وە ک� 0/ی 

قازانجی  دەو�7ت�کانیان دام�زرانی دەو�7تی کوردی ل�

ب�رژەوەندیی و=/ت�ک�یان بدەن�ناسین و، پشتگیری دام�زراندنی 

  ی س�رب�خۆی کوردستان بک�ن. دەو�7ت

پ�که�نانی کابین�ی نوDی حکووم�تی ه�رDم و،  پ�یام�ک�ی 

ب�ڕDز ن�چیرڤان بارزانیی س�بارەت ب� ل�ن�وبردنی گ�ندە7ی و 

ن�ه�a/نی دووئیداری و سازکردنی حکووم�ت�کی گشتگر ج�ی 

د7خۆشین، ل�گ�ڵ ئ�وەشدا دەب` چاوەڕوانی رۆژانی داهاتوو 

دەکرDن، یان  م قسان� وەک رابردوو ل�بیربزانین ئ� بک�ین و

س�رۆکای�تیی ه�رDم ب&یاریداوە چیدیک� کات ب�فی&ۆن�دا و 

متمان� و ڕDزی ج�ماوەی کورد بۆ0/ی حکووم�ت رادەک�ش�ت�وە و، 

توانای ئابووری و پ�وەندیی دیپلۆما[4 و پشتیوانیی  و ه�ز

ت�ک&ای ج�ماوەری کورد دەخ�ن�خزم�تی بنب&کردنی ه�ژاری و 

�شک�وتنی و=/ت و گ�ش�ی ئابووری و کۆم�=/ی�تی و، پ&ۆژەی پ

  دام�زراندنی دەول�تی س�رب�خۆی کوردستان�وە.
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 زر�تدابمه مIۆداله کوردی تیوMهده رگهئه/مس8یه پرسیاری

 ک8شه توان8تده تهوMهده مئه ئایا کوردستاندا، باشووری له

 باشور کیMخه مIۆیئه کانیسیاسییه و تییW(یهکۆمه

 بۆ وهک8شانه مئه روسهله تری ل8کیگهک8شه یان ربکات؟سهچاره

  ب8ت؟دروستده

 م�زراندنی دەو�7ت�کی کوردیی ل�دا :3وەW(می پرسیاری 

باشووری کوردستان، گ�ورەترین رووداوی م�ژوویی دەب�ت بۆ 

کورد ک� دەیانسال� ل�پ�ناویدا قوربانیی ب�ئ�ژماری داوە. ئای� 

4 و کۆم�=/ی�تیی�کان دوای دام�زرانی دەو�7تی ک�ش�سیا[

پ�کهات� و  کوردیی چارەس�ردەکرDن یان نا؟ ئ�وە پ�وەندیی ب�

وەرۆکی حکووم�ت�ک�وە دەب�ت. بۆ نموون� ئ�گ�ر ئ�و �ن

حکووم�ت� کوردیی�، حکووم�ت�کی س�کۆ0/ر ب` و ماف و 

ئازادیی�کانی تاک و ه�موو پ�کهات�کانی کۆم�7گ� و، بیروباوەڕی 

یاواز و ئاین و ئاینزاکانی ت�دا دەست�ب�ر بکرDت، دەست�وەردانی ج

حیزب و بن�ما�7 و هۆز و ئیدۆلۆژیی سیا[4 و ئاینیی ب�س�ر 

حکووم�وت و کۆم�7گ�وە ن�م�نیت، حکووم�ت و س�رج�م 

داوودەزگ� وئۆرگان�کانی و=/ت ل�0/ی�ن ک�سان�کی نیشتمانپ�روەر 

ئ�وکات ب�د7نیایی�وە ن�ک و پسپۆڕ و ئ�کادمیک�وە ببرDن ب�ڕDوە، 

ه�ر ک�ش�سیا[4 و کۆم�=/ی�تیی�کان چارەس�ردەکرDن، ب�7کوو 

کوردستان ب�خ�رایی دەتوان�ت پ` بن�ت� ریزی و=/تانی ئازاد و 

پ�شک�وتووی جیهان�وە و، ه�موو کورد و کوردستانیی�ک ل�و=/تی 

  خۆیدا ل�ئاسایش و ه�منی و ئازادی و س�رفرازیدا دەژیت. 
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ک ئامریکا و کانی جیهان وهزله8زه تهوMههد/4پرسیاری 

 کان بهورپییهئه تهوMهرانسا روسیا و چین و دهریتانیا و فهبه

تیی زایهکانی خۆیان ڕازییبوون و ناڕهندییهوهرژهی بهگو�ره

لی خۆ بۆ گهربهت8کی سهوMهزراندنی دهر دامهسهبIن لهردهده

 تانهوMهم دهڕ�ی ڕازیبوونی ئهورد چاوهلی کی گهتا کهکورد. هه

ریتانیا و تی بهتایبه به تانهوMهم دهند�ک لههه کات8کدا که ب8ت، له

پ8ناوی  له شکردوهرانسا خۆیان کوردستانیان دابهفه

و موو ئههه رپرسن لهوان بهکانی خۆیاندا، ئهندییهوهرژهبه

هۆی لی کورد بهگه ی کههیوهوساندنهتیی و چههامهنه

 ؟تو_� بووه وهتییهوMهب8ده

ئ�م� هیچ ب�7گ� و نوو[iاوەی�کمان  :4وەW(می پرسیاری 

ل�ب�ردەستدا نیی�، یان باشترDک� بM�م تاکو ئ�ستا ن�مبیستووە و 

زله�زەکان پشتیوانی  ن�مخوDندووەت�وە ک� و=/تانی رۆژاڤا و

بن. ه�روەها رێ ب�  دام�زرانی دەول�تی کوردی بن، یان دژی

ن�ت�وەی کوردیش ن�دراوە ک� ل� رفراندۆمیکی ئازاددا ب&یاری 

س�رب�خۆیی داب` و، زله�زەکان دژای�تیی ب&یارەک�یان کردب�ت. 

ئ�م� قس� و پ&ۆپاگ�ندەی ئ�و حیزبان�ی� ک� دەیانسال� ل�پ�ناو 

پاراستنی ب�رژەوەندیی خۆیاندا ن�یانویستووە داگیرک�رانی 

خۆیان تووڕە و زیز بک�ن و، ه�موو جارDک  کوردستان ل�

  بارودۆخی جیهانی و ئیقلیمی لبارنین بۆ کورد!گوتوویان�: 

گ�ل�کی هۆشیار و خاوەنهزری ن�ت�وەیی، ب�رژەوەندیی 

ن�ت�وەیی خۆیدەنا[\ و، کۆیل�تی و بندەستیی ب�ش�رم و 

دەکات رDز ل� ب&یار و  شوورەی و ملشووڕیی دەزان` و، دنیا ناچار
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ی بۆ گ�یشتن ب�ئازادیی بگرن. ل�م� ه�لی باشتر بۆ کورد ویست

ه�7ناک�وDت ک� رژDمی ع�راق ئاوای ب�س�رب�ت، رژDمی سووریا 

داهاتووی ن�زیکیشدا گورزی کوشندە ل�  رووخاندای� و، ل� ل�

ئ�رانی داگیرک�ریش دەدرDت، ترکیای رەگ�زپ�رستیش ل�ب�رامب�ر 

ستان دۆشداماوە و، بزاڤی ب�وDن� و ج�ماوەریی باکووری کورد

هیچ پیm/ن�کی بۆ ناچ�ت�س�ر. با ئیتر واز ل�و سیاس�تکردن� چ�وت 

و نان�ت�وەیی� به�نین، ک� ل�کاتی ب�ه�زبوونی داگیرک�راندا 

و ب�رخۆدانمان ب�گوDی دنیا دەگ�ی�نین،  هاواری بندەستی و ش�ڕ

داگیرک�ریشدا  �کیل�کاتی 0/وازبوون، یان رووخانی رژDم

Dناوییان ماچدەک�ین و، رژDمی رووخاویان بۆ دەموق�پۆزی خو

دادەم�زرDنین�وە و، دە7�ین ئ�م�مان بۆی� کرد چۆنک� بارودۆخمان 

  ل�بار نیی�!!  

رۆکی پارتی دیموکراتی کوردستانی سه /5پرسیاری 

ن8ت یهگهده وهکانی ئهل8دوانه کهیهسعود بارزانی) ماوهع8راق(مه

 تی کوردی بدات بهوMهزراندی دهیاندنی دامهی ڕاگهمژده که

ی گۆران وهری گ±� بزوتنهمانکاتدا ڕ�خههه Mکی کوردستان، لهخه

ه8ز�کی  به و بووه مانهرلهکور�� په 25نی خاوه کهویهبزوتنه که

ورۆزی یامی نهپه کوردستاندا، له تیی و سیاسیی دیار لهW(یهکۆمه

8Mک ناب8ت و کۆمهقسه تی کوردی بهوMهده یاند کهمسالدا رایگهئه

تی کوردی. وMهزراندنی دهڕوو بۆ دامه مای پ8ویستی خستهبنه

ی ورهE(یان دوو ه8زی سیاسیی گه له جیاوازه م دوو ل8دوانهئه

  بۆی؟ ت چییهوهنگ8نییت و خو�ندنهسهMدهچۆن هه وهکوردستانه
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ڕ�زدار مسعوود ک�  گومانم ل�وە نیی� :5وەW(می پرسیاری 

خ�ون ب� دام�زرانی دەو�7تی کوردیی�وە دەبین` و،  بارزانی

ل�دوان�کانی ناوب�ناوی ل�م بارەوە ل� بیروباوەڕیی�وە 

''بزووتنوەی س�رچاوەدەگرDت، هاوکات بۆچوونی رDکخ�ری 

تی کوردی بقس یش ب�ڕاستدەزانم ک� دە7`:  گۆڕان''Mدەو''

 ست...!''.ناب� و کۆم8Mک بنمای پ8وی

ی�ک�م م�رجی ه�نگاونان ب�رەو دەول�تی کوردیی، ئ�وەی� 

وەندDکی ی�کگرتووی کوردستانیی پ�کبه�نرDت. ئ�م ن�وەندە �ن

ن�ت�وەیی� ل�بوارەکانی ی�کخستنی ن�وما7ی کورد، 

ه�نان�س�رکاری حکووم�ت�کی ه�7بژاردە ک� س�رپ�رشتیی و=/ت 

 دیپلۆما[4 ل� ئ�ستۆی. پ�که�نانی شاندDکی ب�گشتیی بگرDت�

پسپۆڕ ل� سیاس�تی  نیشتمانپ�روەر و زمانزان و ک�سانی

ن�ون�ت�وەیی، دانانی میدیای�کی ن�ت�وەیی، کۆکردن�وە و 

فراندۆم بۆ DرDکخستنی ج�ماوەری کورد ل�دەوری درۆشمی ر

مافی دیاریکردنی چارەنووس، ه�و7دان بۆ  کوردستان و

 راندۆم ب�سازکردنی لۆبی، پاشان داوای ئ�نجامدانی رDف

چاودDریی کۆم��7ی ن�ت�وە ی�کگرتووەکان و و=/تانی دنیای ئازاد. 

ئ�مان� کۆم��7 خالی گرنگن ل�و بن�ما و ئامادەکارییان�ی ک� 

پ&ۆس�ی گ�یشتن ب�س�رب�خۆیی کوردستاندا  پ�ویست� ل�

  ئ�نجامبدرDن

زراندنی (دامه م داخوازییهب8ت ئهڕ�زت دهڕای بهبه/6پرسیاری 

 لی کورد ب8ت و بهکی گشتی گهی کوردی) داخوازییهتوMهده

نجامبدر�ت؟ و ڕاپر�� گشتیی ئه وهخۆپیشاندان و واژوکۆکردنه
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ند حیزب8کی حیزب8کی سیاسیی یان چه که سهبه وهیان ئه

  بن؟ وهگرنگه و پرسهپشتی ئه سیاسیی له

ب&یاری  جاڕی س�رب�خۆیی کوردستان ب� :6وەW(می پرسیاری 

داخوازیی ل�م�ژین�ی کوردە و  یزبیک نادرێ و، ئامانج وح

چارەنوو[4 ه�زاران سال�ی نیشتمان و ن�ت�وە و  پ�وەندیی ب�

وەچ�کانی داهاتووی کوردستان�وە ه�ی�. پر[4 دام�زرانی 

دەو�7تی کوردیی دەبی بکرDت ب� داخوازیی گشتی ل�0/ی�ن 

وە. داوای پ�کهات�جیاوازەکانی کوردستان� توDژ و ت�ک&ای چین و

ج�ب�ج�بوونی ب�ندەکانی جاڕنام�ی جیهانیی ماف�کانی مرۆڤ 

بکرDت ل�کوردستان، ل�ڕDگ�ی رDفراندۆم�وە ب�چاودDریکردنی 

کۆم��7ی ن�ت�وە ی�کگرتووەکان، بۆ ئ�وەی گ�لی کورد ب�ب` 

دەنگ بۆ ئازادی و  و چاوسۆرکردن، ل�ئازادیدا ترس و ه�ڕەش�

ب� سیاسیی�کانی کوردستان رزگاریی ی�کجارەکیی خۆیبدات. حیز

م�ژوویی و  پ�ویست� ل�م قۆناخ� م�ژوویی�دا رۆ7ی مرۆڤی و

ن�ت�وەیی خۆیان بگ�&ن و، دین�مۆ و هاندەربن ل�ج�ب�ج�کردنی 

 ئ�م ئ�رک� پیرۆز و م�زن�دا.
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  هۆکارەکانی ت8رۆری                          

   سکین جانYZ، فیدان دۆغان و لی*( سۆیلمر، 

  لپاریس (پ8تختی د�مۆکرا��)!
  

  سیروان کاو��:

 20/1/2013ر�کوتی: 

 سدەیک، لوکاتی ک وW(تانی کۆلۆنیالیستی  ن8زیک ب

، ئم کرد رۆژهW(تی ناڤین بوونی نوت ل جیهانیی هستیان ب

داتاشین و گۆڕەپانی ملم*(ن8ی سیا�� و،  چی بوو ب8ون

ڕژ�م8کی دی کردنوەیقوتMکتاتۆر و سرەڕۆ و، کۆم

ن8وان گE(ن و،  پ8کدادانی خو�ناویی ل شڕ وهMگیرسانی 

ک8برک8ی ن8وان دنیای دووجمسریی، دواتریش ک یک8تیی 

و،  یوەسۆڤ8ت هرەسیه8نا، دنیا پ8ینای قۆناخی تاکجمسری

شڕی ن8وان کۆمۆنیزم و بۆرژوازی، ج8ی خۆیدا بشڕی ن8وان 

  می سیا��. دنیای ئازاد و ئیس*(

) 4Cر�پت�مب�ری 11دوای ه�کخراوەی 2001ی سDی ر (

وەندی �با�7خان�ک�ی ن بۆ س�ر دوو ''القاعدە''ت�رۆریستیی 

، و=/ت� ی�کگرتووەکانی ئ�مریکا توانی نیۆیۆرکبازرگانیی ل� 

بکا،  رژDمی تا�7بان ب&ووخ�ن` و رDکخراوی ''ئ�لقاعدە'' پ�رت�وازە

غانستان، زەوین�ی خۆشکرد بۆ هاوکات ل�شکرک�شیی بۆ س�ر ئ�ف

نیازی ج�ب�ج�کردنی ستراتیژDکی  ئ�مریکا و هاوپ�یمان�کانی ب�

نوێ و گۆڕینی جوگرافیای سیا[4 دنیای ئیسm/م ب�گشتی و 
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رۆژه�=/تی ناڤین ب�تایب�تیی، ب� ه�نانی س�دانه�زار س�رباز و 

وچ�ک�وە بۆ ئ�وەی �گران ب&ژDنن� ن و چ�کوچۆ7ی ج�نگیی گ�ورە

ی�کی دوورودرDژتر ب�رژەوەندیی�کانیان ل� خۆره�=/تی بۆ ماوە

  ناڤین بپارDزن. 

پشتگیریکردنی 0/وەکیی ل� ئۆپۆزسیۆن و بزووتن�وەکانی 

ج�ماوەریی گ�0/نی رۆژه�=/تی ناوەڕاست دژی رژDم�کانیان، 

ک�ش�ی ن�وخۆیی و  ب� خۆره�=/تی ناڤینس�رقا7کردنی گ�0/نی 

رۆر و رDکخراوەکانی ش�ڕی ئاینیی، ل�ن�وبردنی م�ترسیی ت�

خۆیان، دواتر داب�شکردنی و=/تانی  بنچین�گری ئیسm/می ل�س�ر

پ&ح�شیم�ت و، دام�زراندنی چ�ندین دەو�7تی تازە ل�ج�یان، 

ئامانجی ئ�و ستراتیژە نوDی� پ�کدDنن ک� ئ�مریکا و 

ه�نگاو س�رقا7ی ج�ب�ج�کردنین.  هاوپ�یمان�کانی ه�نگاو ب�

قۆناخ�کی ه�ستیار و  ستا ب�ب�کورتی، ئ�م بارودۆخ�ی ئ�

  . چارەنووسساز ل�م�ژووی رۆژه�=/تی ناڤین دادەنرDت

کی ئ8مش ک ن8زیک بسدەیک لموبر  کوردستان

لE(ین وW(تانی کۆلۆنیالیستی جیهانییوە وەک گۆشتی قوربانی 

 کرا و، خرای پارچپارچMڕژ�م8کی دیکتاتۆر و  ژ�ر دەستی کۆم

 پرادۆرەوە، لگڵ سرهMدانی ئم کشرەگزپرست و کۆم

ک  یبۆ رەخساوە سیاسیی نو�ی،  هل8کی ز�Iین و م8ژوویی

بتوان8ت دوای سدەیک قW(چۆکردن و، راگو�زانی زۆرەمل� و 

ماMو�رانیی، بیر لداهاتووی خۆی و چارەنوو�� سیاسیی 

  خۆیکاتوە.
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دەکا، کورد خۆی ناسیوە و خ�بات بۆ رزگاربوونی  ل�و سات�وە

هیچ چاخ و س�ردەم�کدا وەک ئ�م بزووتن�وە م�زن و ب�رین�ی  ل�

سات�وە  باکووری کوردستانی ب�خۆی�وە ن�بینیوە، هاوکات ل�و

دەس�=/تدارانی ترک ب�زۆرەمل` و خوDن&Dشن دەس�0/تی خۆیان 

هیچ س�ردەم و س�دەی�کدا  س�ر گ�0/نی دیدا س�پاندووە، ل� ب�

ویی سیا[4 ن�هاتوون. ه�ندەی ئ�ستا توو4C س�رل�ش�وا

 هۆکاری س�رن�ک�وتنی پیm/نگ�&یی رژDمی ترک ب�تایب�تیی ل�

 ژیان�وەی ه�ستی ن�ت�وەیی ل� سا7ی رابردوو، ک�  ب� 30ماوەی 

باکووری کوردستان دەژم�ردرDت، بۆ زانایی و ل�وەشاوەیی 

سیا[4 و بیری کووری رDب�رانی باکووری کوردستان دەگ�ڕDت�وە 

 پای� و ب�رژەوەندیی تایب�تی خۆیان، ب`ک� ب�گوDدان� پل�و 

کردەوەی دڕندان�ی ه�زەکانی رژDمی داگیرک�ری  س�Mمین�وە ل�

چیاکان،  ش�قام و ب�ندیخان� و گۆڕەپانی شارەکان و ل� ترکیا، ل�

پ�ش�وەی ه�موو رووداوەکان�وەن.  ل�گ�ڵ ن�ت�وەی خۆیانن و ل�

ەکی و زیر  0/ی�کی دیک�ش�وە، ب�زانای و 0/ی�ک، ل� ئ�م� ل�

 4Cر�&ی و ه�نگ/mکدان�وەی ب�ج` توانیویان� ه�موو پی�ل

س�ربازی و گوشاری ه�زەکانی س�رکوتکاری ترک و، هاوکاریی 

 0/وەکیی رۆژاوا ل�گ�ڵ رژDمی ترک، پووچ�ڵ بک�ن�وە و، رۆژ ل�

گ�ڵ رۆژ خ�بات�ک�یان زیاتر بۆ پ�ش�وەب�رن. پ�رەس�ندنی 

است�کی سیا[4 و بزووتن�وەی باکووری کوردستان ل�ه�موو ئ

، رژDمی یدیپلۆما[4 و ج�نگی پارتیزانی و خ�باتی ج�ماوەری

 بوونی کورددا بن` و، ب� کردووە س�رزارەکیی دان ب� ناچار رکیت

و  پارتی کر�کارانی کوردستانگ�ڵ  نه�نی و نیوەئاشکرا ل�
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بک�وDت�  )BDPپارتی ئاشتی و د�مۆکراتی (س�رۆکای�تیی 

وەرۆکی بیری رەگ�زپ�رستیی �ەزای نوتووDژەوە، ب�=/م ئ�وی شار 

ترک و ئ�لفوب�ی سیا[4 ب�ت، باشدەزان�ت کۆم�7گ�ی ترک 

ل� بیری ئازادیخوازی و  ورDگ�ی�کی دوورودرDژی ل�ب�رە تاکو

ی�کسانی و کولتووری دDمۆکرا[4 ت�بگات. ل�ب�ر ئ�وە کردن�وەی 

با[4 وتووDژ ل�گ�ڵ کورد ت�نیا بۆ م�ب�ستی ت�کدانی ی�کگرتووی 

ک&یزیی خ�باتی باکووری کوردستان�. نموون�ی ئ�م�ش دوای و ی�

ڕ�زدار عبدو�M( بa/وبوون�وەی دەنگۆی گفتوگۆی ن�وان ترکیا و 

ف&ۆک�کانی سوپای ترک چ�ندرۆژ ل�س�ری�ک ب�خ�ستی  ئۆجE(ن،

و ه�رDم�کانی دیک�ی گ�ریm/یان کرد.  ''قندیل''بۆمبابارانی 

ه�وا7ی  2013 /9/1شاری پاریس�وە ل�ڕۆژی  پاشان ل�

سکین جانYZ (سارا) ئندامی دامزر�نری پ� ک� ت�رۆرکردنی 

فیدان دۆغان و ناوەکانی  ژن� ت�کۆش�ری دیک� ب� ، ل�گ�ڵ دووک�

میدیاکان�وە بa/وبووەوە. رژDمی ترکیا ه�ر زوو  ل� لی*( سۆیلمر

ه�و7یدا س�رنجی خ�7ک بۆ0/ی ک�ش�ی با�7کانی ناکۆکی ن�و 

خۆی دوور خات�وە،  ل� ک�ک` راک�5\ و تاوان�ریزەکانی پ` ک` 

تاوانباری  ڕۆژنام�کانی ترک ئ�رانیان ب� ئ�وجا ه�ندDک ل�

  رووداوەت�رۆریستیی�ک� دای�ق�ل�م.

 ی س�ر ''سوپای قودس'' دەزانین پ�وەندیی ل�گ�ڵ ئ�راندا، ل�

، ل�سا=/نی رابردوودا گ�ورەترین تۆڕی ''اط*(عات''ب� وەزارەتی 

ی ل� ئ�ورووپا و ه�موو و=/تانی جیهاندا سیخوڕی و ت�رۆر 

بa/وکردبووەوە. س�دان س�رکردە و سیاس�تکار و ئازادیخوازی 

کۆماری ئیس*(مییوە کورد و ئ�رانیی ل�0/ی�ن ت�رۆریست�کانی 
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ت8رۆرکران، بE(م چند سا8Mک بهۆی ک8شی ن8وخۆیی و 

تیی بۆ سر ئ8ران، هاوکات چاود�ریی Mگوشاری ن8ودەو

Mی پۆلی�Z نه8نیی رۆژاوا لسر بنک و مزگوت و توندوتۆ

باMو�ژخانکانی ئ8ران لدەرەوە، ت8رۆری نیارانی رژ�می 

ئاستی ن8وچکشدا،  دەرەوە راگیراوە. ل ئیس*(میی ل

ن8وان رژ�مکانی سووریا و ئ8ران  دژایتییکی توندوتۆڵ هی ل

پژاک،  ئ8ران وو ع8راق دژ ب رژ�می ترکیا. دوای ئاگرب�� ن8وان 

 دواتریش دوای ئوەی پارتی کر�کارانی کوردستان توانی ل

وچکانی 8ئنجامی ر�ککوتنی لگڵ رژ�می ئسد، زۆرینی ن

، دەس�=/ت�کی خۆج�ی ل�و رۆژاوای کوردستان کۆنتIۆڵ بکا و

 ب� ن�وچان� دام�زرDن`، رژDمی ترکیا ه�راسان بووە و، تر[4 ل�

 ` ی�. چ�ند جارDک ش�ڕول�کدان ل�ه�زبوونی زیاتری پ` ک` ک

' و ''سر�کانی'ن�وان ه�زەکانی گ�ریm/ و سوپای ئازاد ل� 

شوDن�کانی تر روویانداوە. ب�م�دا دەب` بزانین ب�رەی�کی 

0/ی�نان�دا ه�ی� دژ ب� رژDمی  ران�گ�ی�ندراو ل�ن�وان ئ�م رژDم  و

ترکیا و ئۆپۆزسیۆنی سووریا ک� ل�0/ی�ن ترکیاوە پشتگیریی 

 دۆخی ئ�ستادا ه��7ی وا رژDمی ئ�ران ل� ل�ب�ر ئ�وەدەکرDت، ل�

پاریس، ش�ڕDکی  ناکا، ب�کوشتنی چ�ن کادرDکی پ` ک` ک` ل�

 ن�خوازراو ل�گ�ڵ پژاک و پ` ک` ک` دەستپ�کات�وە، ب�

پ�چ�وان�وە زۆر ب�0/ی�وە گرنگ� سنوورەکانی رۆژه�=/تی 

  ت�ق� و رەق� ب`.کوردستان ب` ش�ڕ و 

 7/12/2007وتی رDک� ''ویکیلیکس''،م�کانی ب�پ�ی ب�7گ�نا

 بروسک�ی�کدا زانیاریی دەدات� ترکیا س�بارەت ب� ئ�مریکا ل�
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 ن�زیک�وە س�کین� ئ�وان�ی ل� .ل� ئۆرووپا پ� ک� ک�دارایی�کانی 

 �gیان ناسیوە، ئاگاداری رۆ7ی گ�ورەی بوون ل� کۆکردن�وەی جان

    ئاستی کیشوەری ئۆرووپا بۆ پارت�ک�ی. دارایی ل�

سکین چ�ن م�ب�ست�ک ل�پشت ه�و7ی ترکیا بۆ ت�رۆرکردنی 

YZژیان  جانDیانیی�وە ه�ن، ی�ک�م س�رزارەکی وتووDو هاوڕ

ل�گ�ڵ ع�بدوa7/ ئۆج�0/ن دەستپ�کرد، دوو ڕۆژ دواتر پ�نج�ی 

 تاوانیان خست�س�ر پ` ک` ک` خۆی، بۆ ئ�وەی ئ�و پ�یام� ب�

� خوازیارین خ�7کی خۆیان و دنیای دەرەوە بدەن، ک� ئیم

ئاشتی چارەس�رکرDت، ب�=/م ئ�وە با�7ناکۆک�کانی پ`  ک�ش�ک� ب�

ب�ردەم چارەس�ریی ئاشتییان�ی  ک` ک` خۆیان رDگرن ل�

ک�ش�ک�. هاوکات ئ�و پ�یام�شیان ب� س�رۆکای�تیی پ` ک` ک` 

ن�و ج�رگ�ی  خۆتان بترسن و، ل� دا ک� ل�م�ودوا دەب` ل�

ن. ئ�وجا رژDمی ترکیا ئۆرووپای دDمۆکراتیشدا دەتانکوژی

ک�س�کیان بۆ کوشتن دەستنیشانکرد، زانا و زیرەک و کارگ�& بوو، 

بوو ل�س�رپ�رشتیکردنی دارایی و سامانی پ` ه�رۆ7ی گ�ورەی 

ک` ک` و، ب�م زووان� ج�گ�ی پ&ناب�ت�وە.  ه�و7ی 0/وەکیی رژDمی 

تۆم�تبارکردنی ئ�ران، س�رنجی خ�7ک و 0/ی�نی  ترک ئ�وە بوو، ب�

ل�و  و4 و کۆم�=/ی�تیی ل�س�ر خۆی 0/ب�رێ، ب�7کوسیا[

ڕیگ�ی�وە ناکۆکی و ش�ڕ ل�ن�وان پ` ک` ک` و ه�زەکانی ئ�ران 

  ڕۆژه�=/ت ه�7گیرس�ت�وە.  ل�

باب�ت�ک ل�کۆتایی ئ�م باس�دا ب�گرنگیدەزانم و، دەم�وێ 

 س�رنجی خوDن�رەوەی بۆ راک�شم، ئ�وەی�، س�رۆکای�تیی کورد ل�

ه�موو  تایب�تی و س�رۆکای�تی کورد ل�باکووری کوردستان ب�
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ب�ش�کان ب�گشتی، چ�ندە بای�خ و گرنگیی ب� گفتوگۆی ن�وان 

خۆیان و رژDمی ترک و رژDم�کانی دیک�ی داگیرک�ر دەدەن، 

 پ�ویست� س�ده�ندە ه�و7بدەن ک�ش�ی گ�لی کورد ل�

چوارچ�وەی ترکیا و و=/تانی داگیرک�ر به�نن�دەرێ و  بیک�ن ب� 

ن�ت�وەیی. داوا ل� دنیای ئازاد و کۆم��7ی ک�ش�ی�کی ن�و

ن�ت�وەی�کگرتووەکان بک�ن پشتگیریی ن�ت�وەی کورد بک�ن بۆ 

س�رپ�رشتیکردنی راپر[4 ل� کوردستان. ئ�م� تاک� رDگ�ی 

زانستی و ن�ت�وەیی و ژیران�ی� کورد بتوان�ت خۆی و 

ئازادی و  دەستی رژDم و کۆم�7گ�ی دژ ب� نیشتمان�ک�ی ل�ژDر

ستی ترک و داگیرک�رانی رەگ�زپ�رست و پاشک�وتووی رەگ�زپ�ر 

  ئ�ران و سووریا و ع�راق رزگار بکات.
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ل گڵ سیروان کاو��  نوچن8توتوویژی 

 نووسر و کسایتیی نتوەیی،

 2012ی ت±�ینی دووەمی ساMی 9رۆژی 

) ل رۆژنامی نووچن8ت 9/11/2012(

  ب�(وکراوەتوە.

   :نووچن8ت توەری

  دیجل ئۆپراسیۆنی فرماندەیی

 نوری حکومتی بغدا، و هر�م ن8وان گرژییکانی گرمی ل

 راگیاند، دیجلی ئۆپراسیۆنی فرماندەیی دامزراندنی مالیکی

 ب� ب فرماندەیی، ئو راگیاندنی کورد برپرسانی وتی بپ8ی

 بووە نوەزیرا ئنجوومنی هاتکانیکپ8 و پرلمان رەزامندیی

 ل ،140 مادەی پ8ش8لکردنی و ع8راق دەستوری ل E(دان و

 ئستۆگرتنی ل فرماندەییک ئرکی راگیاندنی، سرەتای

 دواتریش بوو، دیال و كركووك لپار�زگای هریك ئمنیتی

 ع8راق وەزیرانی ئنجومنی سرۆكایتی دیوانی فرمان8كی ب

وەبسترای سE(حددینیش پار�زگاری  ئۆپراسیۆنكانی ب

 ئمنی دۆسیی دیجل، فرماندەیی ئرککانی پ8ی ب. دیجلوە

 .وەردەگیر�توە شارەکان ئنجومنی و پار�زگار ل

 یاسایی نا هنگاوان ئو دە8Mت، بارەوە لو کرکوکیش پار�زگاری

 .قبوMبکر�ت ناب8ت و دەستورین نا و

ەیوە ئوەی، ک ئاخۆ پر�� نوچن8ت بۆ رۆشنبیران لو بارەو

بۆ دامزراندنی فرماندەیی  ،خو�ندنوەیان چیی



 

 - 100 -

دەستبسرداگرتنی هموو دەزگا  و ئۆپراسیۆنکانی دیجل

ئمنییکانی کرکوک، و ناوچ دابر�نراوەکان؟، ئایا فرزکردنی 

 ئم فرماندەیی سربازیی بسر کرکوک و ناوچ

�نراوەکانی کوردستان، بب� I؟ دابپر�� کورد هۆکارەکی چیی

   غیابی کورد؟ E(وازی کورد؟ یان چی؟ متر�� چیی؟

 پ�وەندیی ل� ئ�م ک�ش�ی ک� ئ�م&ۆ کورد ل� :سیروان کاو��

گ�ڵ رژDمی ب�غدا ه�ی�تی، ریش� و بناخ�ک�ی بۆ ن�زانی سیا[4 

و 0/وازیی بیری ن�ت�وەیی س�ۆکای�تیی ه�ردوو حیزبی 

''هر�می ە ک� دوای دیاریکردنی دەس�=/تداری کورد دەگ�ڕDت�و

بۆ چ�ند سا7�ک ش�ڕی ن�وخۆییان خست�ڕێ و،  نفIین''

کوردستانیان کردە گۆڕەپانی ڕمبازDنی رژDم�کانی داگیرک�ری 

ل�کاتی ل�شکرک�شیی ئ�مریکا  2003ئ�وجا ل�سا7ی  .ترکیا و ئ�ران

و هاوپ�یمان�کانی بۆ رووخانی رژDمی خوDن&Dژی س�ددام،  ئ�م 

ب�شداریی زانایانی  � دەس�=/تدارە ل�باتی ئ�وەی ب�دوو حیزب

کوردستانیی،  نیشتمانپ�روەر و 0/ی�ن�کانی دیک�ی سیا[4 کورد  و

بیرDکی کوردستانیی�وە  پm/تفۆرم�کی ن�ت�وەیی ئامادەبک�ن و، ب�

 پیری ئ�و ه�ل�تاکه�7ک�وت� م�ژوویی�وە بچن، کردیان�وە ب� ب�

خوازیی ل�م�ژین�ی گ�ل�ک�یان بازاڕی حیزبحیزب�ن� و ب�گوDدان� دا

درۆشمی  ڕای گشتی ج�ماوەری کورد، ب� و، ب�ئاوڕدان�وە ل�

''ع8راقی و  ''برایتی''نازانستان� و نان�ت�وەییان�ی وەک 

و ... هتد، رژDم و  ''کردنی کورد بع8راقیی پلیک''و  وەکیک''

جۆگرافیای ع�راقی ل�ب�ری�که�7وەشاوەیان س�رل�نوێ زیندوو 

و، دەس�=/تیاندای� دەستی کۆم�7�ک ع�رەبی  کردەوە
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 ت�ماشبوون ئ�و کۆم��7 ع�رەب� تازە رەگ�زپ�رستی تازە. ب�

 پ�ی یاسا و ب� نیازپاکیی کورد ت�بگ�ن و ب� دەس�=/تگ�یشتووە ل�

چ�پک� گو�7وە  رDگ�ی دیالۆگ و ئاشتیی، ناوچ� داب&Dندراوەکان ب�

یوەی ش�ودا ن پ�شک�45 کورد بک�ن�وە و، ع�رەبی هاوردە ل�

وچ�کانی خۆیان، چۆنک� بیری دDمۆکرا[4 و �بگ�&ن�وە بۆ ن

ئازادیخوازییان ل�سایی ب�رەک�تی ع�راقی نوDدا گ�ش�ی کردووە 

  و، نایان�وێ ل�وە زیاتر ش�رم�زاری کورد بن!!!

ئ�م کارەی س�رۆکای�تیی دوو حیزب�ک� ب�رامب�ر چارەنوو[4 

ناوDکی دیک�ی کورد کردیان، جگ� ل�ساویلک�یی سیاسیی، چ 

 0/ی�نی ن�ت�وەیی�وە ب� ل�نانرDت. ئاکام�ک�4C جگ� ل�وەی ک� ل�

ماوەی دەسا7ی رابردوودا،  زیانی کورد شکای�وە، ب�7کو ل�

 ه�زاران کورد ل�سایی ع�راقی نوDدا کوژراون، ه�زاران بن�مال� ل�

گوڕەش� ودەستدرDژی  و ناوچ� داب&یندراوەکان، ب�هۆی ه�ڕەش�

گوندی  و ناچاریی شار �رۆری ع�رەب�وە ب�و سووکای�تی و ت

[\ پارDزگ�ک�ی بندەس�=/تی حکووم�تی  خۆیان ج�ه�a/وە و ل�

  ه�رDم نیشت�ج` بوون�.

ه�نگاوDکی دیک�ی رژDمی ع�راق�  ''ه8زی دیجل''دام�زراندنی 

بۆ ت�سکترکردنی سنووری کوردستان و، [�ین�وەی ی�کجارەکیی 

ی سیا[4 و پ�گ�ی و، ن�ه�شتنی دەس�=/ت ''140''مادەی 

داب&Dندراوەکان.  ن�وچ� ج�ماوەری و ه�زی پ�شم�رگ�ی کورد ل�

ل�ب�ر ئ�وە پ�ویست� حکووم�تی ه�رDم چیدیک� کات ب�فی&ۆ ن�دا 

و سیاس�ت�کی بوDران� و ن�ت�وەیی بگرDت�ب�ر. ئ�م دۆخ�ی ئ�ستا 

ب�گومان ج�` م�ترسیی� و، 0/وازیی سیاسیی حکووم�تی ه�رDم، 
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پ�رل�مانی  ستان، وەزیر و ئ�ندامانی کورد ل�پ�رل�مانی کورد

بانیس�رۆیان�وە ڕDزدار  ب�غدا ل�Mل تا)E پ�شاندەدات ک� ل� ج

  ب�رامب�ر پیm/نگ�&یی دەو�7تی ع�راق ب�دەنگن! 

(غازی دوای رووخانی رژDمی س�دام، س�رکۆماری کاتیی 

ه�ڕەش�ی ل�دەکردین ک� ئ�وکات کۆ=/ن�کی  عجیل علیاوەر)

ئیبراهیم ەست ن�بوو، پاشان س�رە هات� س�ر ب�غدای ب�د

سیاس�تی کورد دەکرد،  ب�ئاشکرا گا7ت�ی ب� جعفری

دەکات، گوای� یاسا  نووری مالکیئ�وڕۆک�ش کورد گل�یی ل� 

 پ�ش�لدەکات. ه�7وDستی ئ�م دەس�=/تداران�ی ع�راقی تازە ل�

 بیری رەگ�زپ�رستی و خۆب�زلزانینی ن�ت�وەی ع�رەب�وە س�رچاوە

Dت ک� ب�رامب�ر کورد ه�یبووە و ه�ی�تی و، پ�وەندیی ب� دەگر

ک�س�ک و دوان�وە نیی�. با بۆ جارDک و بۆ ه�میش� ن�ت�وەی 

کورد ل�م راستین�ی� ت�بگا و، سیاس�تکاری کوردیش چیدیک� 

  ل�پ�ناو ب�رژەوەندیی خۆیدا خۆڵ ن�کات� چاوی خ�7ک�وە.

ژنام� و گوڕەش� و چاوسۆرکردن�وە ل� رۆ و دەرب&ینی ه�ڕەش�

ل�0/ی�ن کارب�دەستانی  بۆ د7خۆشکردنی کورد، میدیای کوردی

ه�رDم�وە، چ ئ�نجام�کی نیی� و نایب�ت، ب�7کو ب&یاری کردەیی 

''ئاگادارکردنی ئمریکا ، ''دەربIینی هMویستی هاوبش''وەک: 

 ئگری هMگیرسانی جنگ لE(ین مالکییوە''، و ئۆرووپا ل

''خۆپ8شاندانی  بۆ کرکووک''، ''ناردنی ه8زی پ8شمرگ

پ�ویستن. پاشان دیاریکردنی  سرتاسریی ل کوردستان''،

 ماوەی�ک ل�0/ی�ن وەزیرە کوردەکان و ئ�ندامانی کورد ل�
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ئ�گ�ر ب�توو  -حکووم�تی ع�راق پ�رل�مانی ع�راق، بۆ کشان�وە ل�

 پ�&ەوکردنی سیاس�تی دژ ب� دەو�7تی مالیکی ب�ردەوام ب�ت ل�

ڕDوەبردنی ئ�م خا=/ن� ب�گومان دەست�ب�ری ی�ک&یزیی کورد. ب�

وە  2003کورد و گ�یشتن ب� داخوازیی�کانی دەکات ک� ل�سا7ی 

 چاوەڕوانی ج�ب�ج�بوونی�تی.
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  م�ژووی�کی ونبوو، 0/پ�ڕەی�ک ل�

  ئ�ست�رەی�کی گ�4C ئاسمانی

 گ�ل�کی نووستوو!
    

  ر�کوتی: 

17/2/2014  

ت� مرۆڤی و ن�ت�وەییان�ی ل�0/ی�ن ی�ک` ل�و کارەسا

داگیرک�رانی کوردستان�وە ب�رەوڕووی کورد و خاک�ک�ی و 

ناسنام�ی ن�ت�وەیی و ھ�بوونی کراوە، پاکتاوی ف�رھ�نگی و 

 تواندن�وەی رەگ�زیی کورد بووە ل�ن�و رەگ�زی خۆیاندا. خۆیان

گ�ڵ  کردووە ب�خاوەنی خاکی ھ�زارانسا�7ی کورد و ل�

�ن�ک کۆیل�تی و بندەستیی، کورد م�ژووی ت�پ�ڕبوونی زەم

چووەت�وە و، زمان و کولتوورەک�ی ل` بووە  راستین�ی خۆی ل�بیر

بنزار و پاشکۆی کولتووری داگیرک�رانی کوردستان. گ�ر  ب�

ئ�م&ۆک� تۆ بچیت� ھ�ر شارDکی لۆڕستانی گ�ورە تا دەگات� 

 خ�7کی ئاسایی و ق�ل�مب�دەست بووی�رئ�حم�د و ک�وکیلۆی�، ل�

و رۆشنبیرەک�ی بپر[4 رەگ�زی ئ�وە چیی�؟ نایزانن! زۆرب�یان 

دە7�ن: لۆڕین و خ�7کی ئ�رانین ، ھ�ندDکیان خۆیان ب� گ�ل�کی 

س�رب�خۆ ناودەب�ن، ک� خاوەنی زمان و م�ژووی خۆی�تی، 

ئ�م�  تاکوت�راش دە7�ن کورد و لۆڕ ی�ک رەگ�زن و، جیانین، جا

Dک وەرامتدەدات�وە، ل�ب�ر د7ی تۆی کورد، یان وەک ل�کۆ�7ر

  نیی�. ئ�وەیان دیار
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نووس�رانی ب�ش�کانی رۆژھ�=/ت و باشووری  ب�ش�ک ل�

کوردستان ب�ل�کۆ7ین�وە و خۆماندووکردن ب�م�ژووی ئ�و 

ب�شان�ی خوارووی کوردستان، لۆڕستانی گ�ورە و کوردستان ب� 

چ�ند  ل�ی�ک ن�ودەب�ن. ن�خش�ی کوردستان ل� دوو ب�4C جیا

جیاجیادا بa/ودەک�ن�وە، ل�ی�کیان ن�خش�ی  ق�بارەی جۆر و

کرماشان�، ل�وی دیک� تا سنووری ئیm/م�. ل�  وکوردستان تاکو

باکووری کوردستانیش ھ�ر ب�م ش�وەی�. حیزب�سیاسیی�کانیشمان 

ناوی کوردای�تیی�وە نوقمی  سا7�ک� ب� ک� زیاتر ل� پ�نجا

کام�  پاوانخوازی و گ�م�ی حیزبای�تین، گوDیانن�داوەت� ئ�وەی

فارس و، کام ب�4C دی ل�ن�و ترک و ع�رەبدا  ب�ش کراوە ب�

تواوەت�وە و، چی بک�ن و چ پm/ن�کی ف�رھ�نگی و ن�ت�وەیی 

 داب&Dژن بۆ زیندووکردن�وەی ھ�ستی ن�ت�وەیی ل�و ب�شان� ب�

ئ�وە سیاس�تی  تایب�تی و ل� کوردستان ب�گشتی.. ل�ب�ر

نی ک�ش�ی کورد رەگ�زپ�رستان�ی داگیرک�ران و، ب�حیزبیکرد

پ�ناو ئامانج و  ل�0/ی�ن س�رۆکای�تی و رۆشنبیرانی حیزبیی ل�

بوون  ب�رژەوەندیی ک�[4 و حیزبیی، پ�ک�وە دین�مۆی�کی ب�ھ�ز

س�رل�ش�واوی و ناھۆشیاریی  بۆ ھ�شتن�وەی ن�ت�وەی کورد ل�

  سیا[4 و ن�ت�وەیی.

 دوای خوDندن�وەی ئ�م کورت� پ�ش�کیی�، با پ�ک�وە چاوDک ب�

پ�ڕەی�کی م�ژووی لۆرستان و ژیانی رۆ�7ی بلیم�ت و م�زنی 0/

  بخش�نین! بیبی مریمی بختیارییئ�م دەڤ�رە خاتوون 
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پ�رتۆک�  ل� شرەفخانی بدلی�Zم�ژوونا[4 گ�ورەی کورد 

ی چن دا دە7`:  ''شرەفنام''م�ژوویی�ک�ی Mما''چوارسد بن

ەی ھۆزیکی کورد بسرۆکایتیی حسن فس�ویی لسد

 ئمIۆ) ل مانگی (ھشت سدەیک بر ل -ش_� کۆچی 

رۆژاوای کوردستان و  ناوچکانی شامات و ''ک8وی سماق'' ل

سووریای ئ8ستاوە برەو زنجیرەچیاکانی خوارووی زاگرۆس 

ن8وی بختیاری  ن8ویاندا ھۆز�کی بچووک ب کۆچیانکرد. ل

ۆیکی لگMیان کوت''. ئم کۆچکردن ک تاکوو ئورۆ ھ

سوارەی جنگی ن8ویIۆیوە. دوای  نزانراوە، بناوی کۆچی ھزار

گیشتنیان بم ھر�می ئ8ست� ک پ8یدەگوترێ لۆڕستان، 

سرۆکی ھۆز (حسن فسلویی) بخ8رایی ھۆزەخۆج8یکانی 

ژ�ر رک8فی خۆیوە و، حکوومت8کی سربخۆی  وچکی خست8ن

تی ''ئتابکانی م8ژوودا بناوی حکووم پ8کھ8نا ک ل

فس�ویی'' (ئتابکانی لۆڕ) نا��اوە. پاش بدەستوەگرتنی 

وچک لE(ین حسن فس�وی و ھ8زەکیوە، 8دەسW(تی ن

ڕ�گی تترەوە  ھۆزەکانی دیکی رۆژاوای کوردستان ل

رۆژاوای کوردستانوە برەو لۆڕستان  ئاگادارکران، ئوانیش ل

لۆڕستان و ئی*(م و بوویر ئحمد و ھموو  کۆچیانکرد و، ب

ک8وکیلۆیدا ب�(وبوونوە. چند سدەیک دواتر، هۆزی 

ھۆزی گورەی لۆڕ، بوون ب دوو  بختیاریی ک لق8ک ل

بشوە، ب_� ''چوارلنگ'' و بشکی دیکش ب ''حفت 

   لنگ'' نا��ان''.



 

 - 107 -

ان جا ئ�م م�ژووە، ئیم&ۆک� ن�ک ه�ر کوردی ب�ختیاری و لۆڕست

و ل�کستان نایزانن، ب�7کوو ل�و باوەڕەدام ب�دەگم�ن کورد ه�ن 

ل� ه�موو ب�ش�کانی کوردستان، ئاگاداری ئ�م م�ژووە ونبووەی 

  خۆی ب�ت.

کارەساتی کورددا ک�م نین  م�ژووی ھ�زارانسال�ی ت�ژی ل� ل�

ئ�و ژنان�ی ل�سایی زانای و ل�وەشاوەی و ک�سای�تیی ب�رزیان�وە 

�رDتی داس�پاوی کۆم�=/ی�تییان ت�کشکاندووە سنوورەکانی داوون

و، ن�ک ھ�ر بوون�ت� ج�ی س�رنج و رDزی رەگ�زی ن�رین�ی 

پ�ش�نگی و س�رۆکای�تیی ھۆز و  ولووتب�رزی کوردەواریی، ب�7کو

گۆڕەپان�کانی ج�نگدا ن�وبانگی  ھ�رDمی خۆیانکردووە، یان ل�

ل�م ئازای�تییان سنوورەکانی کوردستانی ت�پ�ڕاندووە. ی�ک` 

بیبی مریمی ئ�ست�رە گ�ش و بلیم�تان�ی کوردەواری، ناوی 

س�ردەمی خۆیدا ن�وبانگی ئازای�تیی�ک�ی  و ل� بختیاریی

پای ت�پ�ڕکرد، و سنوورەکانی کوردستان و ئ�ران و و=/تانی ئۆرو

ھاوکات، بوو ب� ج�ی باس و رDز و ستایش و رقون�فرەتی 

  . س�ردەمی خۆی زله�زەکانی

ی ز) ک� دەکات� 1876ی ھ�تاوی (1253ی سا7 بیبی مریم

دایکبوو،   ن�و ھۆزی ب�ختیاریی ل� ئ�م&ۆ، ل� سا7�ک ب�ر ل�140

 ل�، س�رۆکھۆزی گ�ورەی ب�ختیاریی حس8نقولیخانباوکی 

سا7یی�وە بوو ب� حوکمرانی ب�ختیاریی.  24ت�م�نی 

گ�ڵ  حس�نقولیخان چ�ن ش�روشۆرDکی گ�ورە و خوDناویی ل�

ی ھ�7گیرساند و، توانی ھ�موویان ھۆزەکانی دەوروب�ر 

بخات�  چوارمحل و بایادیو  چوارلنگت�کبشک�ن` و، ھۆزەکانی 
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 س�رەتاوە بۆ ب�ھ�زترکردنی دەس�=/تی ل� ژDرڕک�فی خۆی�وە. ل�

 ھ�رDم�کانی خوارووی کوردستان، یارم�تیی س�ربازیی ل�

نا��ەدینشای حکووم�تی قاجاڕەکان ل�ئ�ران وەرگرت و، ل�0/ی�ن 

''نازم بختیاری'' (چاود�ری و  ''ئیلخان''نازناوی  ڕەوەقاجا

 بوو ب� خاوەنی پانزەسا7�ک پ�ب�خi5ا، ب�=/م دوای بختیاریی)

Dکی گ�ورەی چ�کدار و،  س�رۆکای�تیی پووڵ و سامان و ھ�ز

 ل� .حکووم�ت�کی س�رب�خۆی پ�کھ�نان�وچ�ک�ی گرت�دەست، 

 نداMیی)،(بزاراوەی کوردی ناوچک کڕDگ�ی ک�نداوەوە 

سوپای و=/تانی کۆلۆنیالیستی  پ�وەندیی گرت ب� ئ�فس�رانی

و ب` ئاگاداریی حکووم�تی تاران، س�دان  بریتانیا و پۆرتۆگال

گومانی  خۆ ب�ه�ز کردنی حس�نقولیخان، پارچ� چ�کی ک&ی ل�یان.

و، کوڕەک�ی خۆی قاجاڕەوە نا[iەدینشای خست� د7ی 

بوو، راسپارد،  ھانئسفک� حاکمی شاری  للسوMتان''ی''ز 

بارودۆخی ب�ختیاری و دەس�=/تی  ب�ناوی س�ردان�وە چاوDک ب�

حس�نقولیخاندا بخش�ن`. کوڕەک�ی نا[iەدینشا دوای 

''تواوی نام�ی�کی نارد بۆ باوکی و ت�یدا نوو[4:  س�ردان�ک�ی، 

ئو راپۆرتانی پ8شوو لE(ین ''فرھاد میرزا'' حاکمی ''فارس'' 

دەسW(تی حس8نقولیخانوە  و بارەی ھ8ز ل شیراز) پار�زگی(

کمیشوە نوو��اون،  نوو��اون، نک ھر راستن، بMکو ب

حس8نقولیخان دەسW(ت8کی سربخۆی پ8کھ8ناوە و، بۆ دواڕۆژی 

.''  دەسW(تک_� ئامانجی گورەتری ھی

نا[iەدینشا دوای خوDندن�وەی راپۆرتی کوڕەک�ی، بیری ل� 

ی کوڕی  للسوMتان''ی''ز ن کردەوە و، کوشتنی حس�نقولیخا
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ھ�ر ش�وازیک بووە ک�ش�ی لۆڕستان و حس�نقولیخان  راسپارد ب�

بنب&کا. کوڕەک�ی نا[iەدینشا، بۆ س�ردان�کی ف�رمیی 

حس�نقولیخانی بانگھ�شتی ئ�سف�ھان کرد، ئ�میش بانگیشت�ی 

ئ�سف�ھان.  بوو کوڕەکانی چوو ق�بو7کرد و ل�گ�ڵ دووان ل�

ی شا و دەست�ودایرەی حکووم�ت و سوپاوە ل�0/ی�ن کوڕ 

پ�شوازیی گ�رمی ل�کرا، ئ�وجا بردیان بۆ بینینی م�شقی سوپا. 

 کات�ک حس�نقولیخان چاوی ب� م�شقی سوپای ئ�ران ک�وت، ب�

''سد سواری ل�لسو7تانی گوت: یشازادە ز  گا7ت�و ت�ش�رەوە ب�

 .بختیاریی برامبرە لگڵ ھزار شڕکری سوپای ئ8وە!''

ب�ناوی س�ردانی ف�رمانگ� و لق�کانی نا7`،  ل�لسو7تان ھیچیز 

) ل� خانلیعلیقو( و )ئسفندیارخان(ه�ردوو کوڕەک�ی  وە،سوپا

بۆ ن�و ھۆدەی�کی گ�ورەی  دەیانب�نو،  دەک�ن�وە جیا باوکیان

کۆت و زنجیریان دەک�ن و ، ان دەک�نس�ربازیی. ل�وێ چ�کی

دەک�ن،  ل�لسو7تان ئاگاداریز ئ�فس�رەکان زیندان�وە.  دەیانخ�ن�

 ئ�میش کوڕانی خان ب` ک�ش� و ت�ق� و رەق� دەسب�س�ر کران.

ب� ک�یخۆ4C و رووخۆشیی�وە روودەکات� حس�نقولیخان و دە7`: 

یان بۆ قاوە ''ف�رموو با بچین� ن�و کۆشک قاوەی�ک بخۆین�وە! 

دDنن، ب�=/م ژەهرDکی کوشندە کراوەت� ن�و قاوەی خانی 

ن چرک�ی�ک دوای خواردن�وەی قاوەک�ی، ئیش و ب�ختیاریی، چ�

 توانای ئازاری زۆر گرمۆ�7ی دەکا و ب&ستی ل�دەب&ێ و،

س�ربازەکان ب�کوتوزنجیر دەیب�ستن�وە و  ب�رگریکردنی نام�ن`.

ئازارەوە  و دەم ئ�ش دەیخ�ن� ن�و زیندان�وە، پاش دوو رۆژ ب�

  گیان ل�دەستدەدات.
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نی ھ�نابوو. ل�م دە ژن�، ماوەی ژیانیدا دە ژ حس�نقولیخان ل�

وانزەیان کچ و ش�4C دیک�ش کوڕ. ی�ک` وھ�ژدە مندا7ی بوو، د

کاتی  بیبی مری�م ل� ''مریم'' (بیبی مریم).ل� کچ�کان ن�وینرا 

کوژرانی باوکیدا ت�م�نی نۆسال بوو. ھ�ر ل�و ت�م�ن�دا س�رنجی 

بن�مال� و خزمان و ھۆزەک�ی بۆ0/ی خۆی راک�شابوو، ھ�موو 

ب�دەستوبردی بیبی  و سوارچاکی و تیرھاویشتنی خ�را پ�سنی

ب�بیری ک�سدا  ،کۆم�7گ�ی دواک�وتووی ئ�وسا یاندەکرد، ب�=/م ل�

ن�دەھات ئ�م کیژۆ�7ی�، رۆژێ دەب�ت ب� س�رل�شکری کوردانی 

خ�یا7دا ن�ھاتب`، ب�=/م  رەنگ� بۆخۆ4C ئ�وەی ب� .ن�وچ�ک�

رووداوەکانی ل�ھاتوویی خۆی و، پل�ی کۆم�=/ی�تی و رەوتی 

س�ردەم، ئ�و ک�سای�تیی� گ�ورەیان ل�خولقاند ک� بۆ ھ�تاھ�تای� 

  کورد شانازیی پ�وەبکات.

سا7یدا ب�پ�چ�وان�ی ویست و ئارەزووی 15ت�م�نی  بیبی ل�

خانی  ''ئیبراھیمناوی  ج�نشینی باوکی ب� خۆی، ل�

ھۆی  مارەکرا. ل�0/ی�ک ب�زەرغامولسلتنی بختیاریی''

ما�7، ل�0/ی�کی دیک�وە چۆنک� ھاوس�ری حوکم&انی وبانگی بن�ان

 و شوDن�ک بچووبای�، ھ�زیکی چ�کداری ئازا بوو، بۆ ھ�ر لۆڕستان

ت�یاری ل�گ�ڵ دەچوو. ئ�م ھ�زە ب�ماوەی�کی ک�م ک�وت� ژDر 

و پ�کدادانان�ی  و، ل�و ش�ڕ بیبی ی�وە ف�رمانی راست�وخۆی

ئ�ران و ن�وان سوپای  دوای کوژرانی باوکی و براکانی ل�

، ب�رە ب�رە ل�ن�و ج�ماوەری روویاندەداھ�زەکانی ب�ختیاریدا 

لۆڕستاندا وەک ف�رماندەی�کی ئازا و ل�ھاتوو ن�وبانگی دەرکرد. 

 دەو�7ت�کانی ئینگلیز و رووسیاش ک� ل�و س�ردم�دا ب�
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ن�وان خۆیاندا داب�شکردبوو،  Dکک�وتن�کی نه�نیی، ئ�رانیان ل�ر

کووم�تی قاجار و سوپای ئ�ران ح راست�وخۆ پشتگیرییان ل�

دەکرد.  ھ�زەکانی لۆڕستان ش�ڕی دوو کۆلۆنیالیستی گ�ورەی 

گ�ڵ ئ�وەشدا  س�ردەم و، حکووم�تی قاجاڕیان دەکرد، ل�

ل�سایی رژدی و شاخاویبوونی ن�وچ�ک� و ئازای�تیی رۆ�7کانی 

لۆڕستان، ب�خوDنی خۆیان پارDزگارییان ل�و ھ�رDم� ئازاد و 

  ستان دەکرد.س�رب�ست�ی کورد

ی ز)، بیبی مری�م وەک 1910ی ھ�تاوی (1288سا7ی 

ھیزەکانی ب�ختیاری، ل�گرتنی شاری  ف�رماندەی ب�ش�ک ل�

گ�ورەی ئ�سف�ھاندا رۆ7�کی گ�ورەی گ�&ا. ئ�م رووداوە 

ھاوکاتبوو ل�گ�ڵ پ�رەس�ندنی شۆر4C نوDخوازیی گ�0/نی ئ�ران 

براگ�ورەک�ی دژی حکووم�تی قاجاڕەکان. بیبی مری�م ھانی  ل�

بک�ویت�ڕێ. ن�خش�ی گرتنی تاران ک�i5ا،  تاراندا بۆ داگیرکردنی 

نھ�نیی ل�گ�ڵ دەست�ی�ک ل� ئازاترین ھ�زەک�ی  بیبی مری�م ب�

ن�زیک  ژDر ف�رمانی خۆی�وە چووە ن�و شاری تاران و، ل�

 (میدانی بھارستان)،با�7خان�ی پ�رل�مانی ئ�وکاتی ئ�ران 

ف�رماندەی�تیی  ی دیک�ی ب�ختیاریی ب�خۆیان ح�شاردا. ھ�زەکان

باشووری خۆرئاوای تاران�وە ل�شکر و  برای ل� سردار ئسعدی

س�نگ�رەکانی سوپای ئ�رانیان ت�کشکاند و س�رک�وتووان� 

 پ�یاننای� ن�و شاری تاران�وە. بیبی مری�م خۆی و ھ�زەک�ی، ل�

ردە ح�شارگ� ھاتن�دەرەوە و، ل�ن�و ج�رگ�ی شاری تاران ھ�رشیانب

 س�ر داوودەزگ�کانی حکووم�تی ئ�ران. ھیزەکانی ئ�ران ل�

ب�رامب�ر ھ�ر4C برووسک�ئاسا و بوDریی ب�سنووری چ�کدارانی 
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مۆ7گ� و س�نگ�رەکانیان چۆ7کرد و  کورد خۆیان پ�&ان�گیرا و

دەستی ھ�زەکانی  ت�واوەتیی ک�وت� ھ�=/تن. شاری تاران ب�

گوتی گورەی مز ، سردار ئسعدی بختیارییکوردەوە. 

کردە ن�وەندی ف�رماندەی�تیی. ف�رماندەی  سوپاساE(ری

 ، ب�''لیاخۆف''بوو ب�ناوی رووسھ�زەکانی ئ�ران ژەن�ڕا7�کی 

مزگ�وتی  بۆ چاودDریی س�رکۆنسولی رووس و بریتانیا چوو

سوپاسا0/ر، ل�ب�ردەم س�ردار ئ�سع�د دا چۆکی دادا، ب�نیشان�ی 

 سردار ئسعد�ب�رپ�ی ت�سلیمبوون، شمش�ر و چ�ک�ک�ی ل

ک� هاوکاتبوو ل�گ�ڵ ه�7گیرسانی  تاراندانا. دوای داگیرکردنی 

ج�نگی دنیاگری ی�ک�م، ناوبانگی ئازای�تیی بیبی مری�م ب�ھ�موو 

  ئ�راندا بa/وبووەوە. 

ملمm/ن�ی و=/تانی  ک�ب�رک` و ینیی�وەی زا1914ل�سا7ی 

 و نی ب�پیتگ�ورەی کۆلۆنیالیست ب� م�ب�ستی داگیرکردنی و=/تا

 ب�رەک�تی جیھان، ج�نگ�کی گ�ورە و خوDناویی ل�ک�وت�وە ک� ل�

م�ژوودا ن�وی ل�نرا ج�نگی ی�ک�می جیھانی. ل�و ش�ڕەدا بۆ 

 ی�ک�مجار بۆمبای کیمیایی ب�کارھ�نرا، ج�نگی جیھانیی ی�ک�م، ل�

ئاستی ئۆرووپا و ھ�موو جیھان کارەساتی مرۆڤی و ما7وDرانی و 

ئینگلیز و ب�دوای خۆیدا ھ�نا. سوپای  برس�تی و قاتوق&یی

ئاMمان و ی ھاوپ�یمان ل�دژی سوپای فرەنسا و رووسیا

ج�نگدا  ل� ئاسیا و ئفریقا و ئۆرووپال�[\ کیشوەری  عوسمانی

  بوون. 

 بیبی مری�م ک�ش�ی ن�وان و=/تانی گ�ورەی کۆلۆنیالیستی ب�

ه�رDم�ک� و،  ھ�لزانی بۆ ب�ھ�زکردنی دەس�0/تی خۆیان ل�
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اما7ینی ل�شکری حکووم�تی تاران و، 0/وازکردنی دەس�0/تی ر 

 پ�شدا ئ�م بیر سیا[4 و س�ربازیی بریتانیا و رووسیا ل� ئ�ران. ل�

ئامانج�ی خۆی ئاشکرا ن�کرد و ب�زیرەکی و ھۆشیاریی�وە  و

 ئ�ران، ل� ھ�نگاوی نا. نام�ی�کی نارد بۆ ف�رمانداری بریتانیا ل�

لۆڕستانی بۆ دەو�7تی بریتانیا  �زیهنام�ک�دا پشتیوانیی خۆی و 

ژDریش�وە پ�وەندیی ب� ئا7مان�وە گرت و ھانیدان ب�ن�  دەرب&ی، ل�

کوردستان�وە و، ل�گ�ڵ ھ�زەکانی ع�شایری لۆڕستان، سوپای 

رووسیا و ئینگلیز ت�کبشک�ن. دەو�7تی ئ�7مانیا ک� خ�ونی ب�وەوە 

�ی ج` پ کوردی) -عرەبی-(کنداوی فار��دەدی ل�ئ�ران و 

خۆی قایم بکات، پ�شوازیی ل�پ�شنیازەک�ی بیبی مری�م کرد. 

چ�کووچۆ7ی  شاندDکی سیا[4 و ئ�ندازیاری و ھ�زDکی چ�کدار ب�

 ئا7مان�وە گ�یشتن� ن�وچ�ی لۆڕستان. ل�و ماوەی�دا ل� باش�وە ل�

دیاردەی  لۆڕستان و ک8وگیلۆی و بوویر ئحمدگ�ل�ک شوDنی 

ب�یارم�تی ھ�زی  بیبی مریمدزی و رDگریی س�ریھ�7دابوو. 

برد و زۆرب�ی خان و  رDگران�ی ل�ن�و و ئا7مان ت�واوی ئ�و چ�ت�

ھ�زی  ک�سای�تیی�کانی ن�وچ�ک�4C ناچارکرد، خۆیان و

ع�شایریان ببن ب� ب�ش�ک ل� دەس�0/ت و سوپای لۆڕستان. 

دوای ی�کخستنی هۆزەکانی ه�رDم�ک�، ئ�وجا ھ�ر4C بۆ س�ر 

 تپ�کرد. ف�رماندەی�تیی سوپای ئینگلیز ل�ھ�زەکانی ئینگلیز دەس

باشوور و باشووری رۆژھ�=/تی ئ�ران، ل�شکرDکی تایب�تیان 

). South Persia Rifles، (''پۆلی�Z باشوور''پ�کھ�نابوو ب�ناوی 

و  ئینگلیزی و سیکی ھ8ندی چ�کداری  6000ئ�م ل�شکرە ل� 

 -اوی ن ، نپ�کھاتبوو  ئفریقاو0/تانی داگیرکراوی  و   ئ8رانی
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 و�نی بیبی مریمی بختیاریی

بوو. بنک�ی س�رەکیی ھ�زەک�  ''سایکس''ژن�ڕاڵ  یانف�رماندەک�

دانرابوون. ھ�زەکانی ب�ختیاریی  شیراز و کرمانشارەکانی  ل�

تا  ،ئسفھان و کرماشانو شاری گ�ورەی  لۆڕستانت�واوی 

ن�زیکی ک�نداویان ب�دەست�وە بوو، ھ�روەھا چ�کدار و 

و دەورەب�ریشیدا بa/وببوون�وە.  شیراز نی نه�نییان ل�رDکخست

خ�لکی ئاساییش ببوون� ھ�وا7چن و دەنگوبا[4 تازە و جموجۆ7ی 

ھ�زەکانی ئینگلیز و رووسیایان دەگ�یاندە بیبی مری�م و 

  ه�زەک�ی.
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 ی ز)، بیبی مری�م ھ�زDک ل�1919ی ھ�تاوی (1297سا7ی 

ئ�وەی یارم�تی ئازاترین چ�کدارانی خۆی ناردە ک�نداو بۆ 

و ھ�زەک�ی و  ''ویلھۆم واسمۆس''ئ�فس�ری ئ�7مانی 

ج�نگ�ک�یان دژی ئینگلیزەکان.  بدەن ل�تنگستان ئازادیخوازانی 

وو، داوای بت�واوەتیی ت�نگ�تاو ب سوپای ئینگلیز ل� ک�نداو ب�

یارم�تیی س�ربازیی ل� رووسیا کرد. ھ�زDکی ھاوب�4C رووسیا و 

پ�شدا چووە شاری ئ�سف�ھان و  م ھ�زە ل�بریتانیا پ�که�نران. ئ�

داگیریکرد. دەستیانکرد ب� ئازاردانی خ�7ک و پشکنینی ما=/ن و 

دۆزین�وەی شۆرشگ�&انی کوردی لۆڕ. ھ�رشیانکردەس�ر ما�7ک�ی 

بیبی مری�م و، تا=/نیانکرد، ئ�وجا مال�ک�شیان سووتاند. بیبی 

� س�رۆک مری�م ل� ف�رماندەی�کی بچووکی ب�ختیاریی�وە ببوو ب

ل�ھاتوویی  و ک�سای�تیی�کی ئازا و بوDر و سیاس�تزان. ب�کارزانی و

 خۆی توانیبووی پشتیوانیی ی�ک` ل� زلھ�زەکانی گ�ورەی دنیا بۆ

راک�5\، ل�و زلھ�زە ه�ندازیاری س�ربازی و ھ�ز و  خۆی0/ی 

چ�کوچۆڵ وەربگرێ، بۆ ئامانجی سیا[4 و ن�ت�وەیی خۆی 

  ب�کاریب�ن`.

ژمارەی�ک ل� ب�گزادە و ئ�ندامانی بن�ما�7ی ھ�ژای گوتن�، 

بیبی مری�م ک� 0/ی�نگری ئینگلیز بوون، ب�ھۆی پ�گ�ی ج�ماوەری 

و ل�وەشاوەی و ناوبانگی بیبی مری�م�وە، ن�یانتوانی رDیل�بگرن 

 ب�گوDدان� ناڕەزای�تیی گ�ورەکانی ھۆزەک�ی، ب&یاریدا ل� بیبی و،

 ح�شیم�تیی خۆی و دژی ئینگلیز ش�ڕ بکا و، ن�ک ھ�ر ھۆزەک�

ه�موو ح�شیم�ت و ه�زی کرماشان و ئیm/م و  لۆڕستان، ب�7کوو
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لۆڕستان تا دەگات� ک�نداو ل�دەوری س�رۆکای�تیی ب�ختیاریی 

  .کۆکردەوە

، نوDن�ری ئسفھانکاتی ھ�ر4C ئینگلیز بۆ س�ر شاری  ل�

ل�  ''فۆن کاردۆف''دەو�7تی ئ�7مان بۆ کاروباری ئ�ران ب�ناوی 

دەژیا و، راست�وخۆ ل�0/ی�ن دەست�ی�ک چ�کداری ئ�سف�ھان 

ھاوب�4C ئ�7مانی و کوردەوە پارDزگاریی ل�دەکرا. ھ�زیکی 

کران بۆ گرتنی فۆن کاردۆف، ب�=/م  تایب�تی ئینگلیز دەستنیشان

تاریکیی ش�ودا  چ�کدارەکانی ب�ختیاریی توانییان بیشارن�وە و، ل�

اخاویی�کانی ش بگ�ی�نن� ن�وچ� فۆن کاردۆفشار ج�بھ�Mن و 

رۆژ م�وانی بیبی  45ماوەی  فۆن کاردۆفھۆزی ب�ختیاریی. 

ڕDگ�ی  مری�م بوو، پاشان ھ�زیکی چ�کداری ل�گ�ڵ نارد ک� ل�

ن�زیکی  کرماشان�وە بیگ�ی�نن� ن�و خاکی عوسمانیی. ل�

 و ھ�رش دەبنکرماشان، ھ�زەکانی رووس ئاگاداری ھاتنیان 

ختیاریی، چ�کدارەکانی س�ریان. ف�رماندەی ھ�زەک�ی ب�دەک�ن� 

''دەبین دوو دەست، دەستی یکم : دە7`و،  داب�ش دەکا

دەکا، دەستی دووەمیش پ8±� ر بڕ�ز فۆن و ھاوڕ�یانی رزگا

سوپای رووس دەگرێ بۆ ئوەی دەستی یکم بتوانن فۆن 

. ب�مش�وەی� دەست�ی�کی چ�کدار ک� خنوە'' کاردۆف دوور

پ��5ەویکردنی  یشانکران رێ ل�بوون، دەسنک�س  60ژمارەیان 

خ�رای ھ�زەک�ی رووس بگرن. ئ�م دەست�ی�، بوون� پ�شم�رگی 

ئ�وانی دی، ب�رگریی�کی ب�وDن�یان کرد، دەیان س�ربازی رووسیان 

برد. ھ�زەک�ی رووس گ�مارۆیاندان و بارانی تۆپ وگولل�یان  ل�ن�و

 ب�س�ردا باراندن و، ھ�موویان کوشتن، کات�ک چوون� س�ر
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انیان، ت�گ�یشتن ئ�م دەست�ی� خۆی کردووەت� قوربانیی بۆ 0/ش�ک

  رزگارکردنی کارب�دەست� ئا7مانیی�ک�. 

ڕDگ�ی ئ�ست�مۆ�7وە گ�یشت�وە ئا7مان و،  ل� ''فۆن کاردۆف''

ل�وێ ب�س�رھاتی خۆی بۆ حکووم�ت و میدیای و=/ت�ک�ی 

گ�رای�وە. رۆژنام�کانی ئا7مان زۆر پ�سنی ئازای�تی و جوام�ریی 

  مری�م و گ�ل�ک�یان کرد.بیبی 

ئ�و ھ�زە ھاوب�ش�ی رووس و ئینگلیز پ�کیانھ�نابوو، ل� 

ئ�سف�ھان�وە دەک�ون�ڕێ بۆ تووناکردنی ھ�زەک�ی ئ�7مان. بیبی 

ن�خش�ک�یاندەزان` و، خۆی س�رکردەی�تیی ھ�زیکی  مری�م ب�

 ''تیران و کرۆن''ن�وچ�ی  ب�ختیاری دەکا و، شوDنیاندەک�وێ و، ل�

 ئ�سف�ھان�وە دوورە، ل�چ�ن 0/وە ھ�رش �تر ل�کیلۆم 45ک� 

دەکات� س�ریان، ئ�فس�رەکانی رووس و ئینگلیز ب�وپ�ڕی 

 س�رسووڕمان�وە دەبیننن، ھ�زەکانی بیبی مری�م ب�سMکردن ل�

مردن، ل�ژDر ئاگری تۆپخان� و بارانی گولل�دا پ��5ەویدەک�ن، 

بن. دەیان س�رباز دەکوژرDن و، س�دان س�ربازی دیش برینداردە

گ�مارۆی  بیبی مری�م ھ�و7دەدا ن�ک ھ�ر ھ�زەک�ی ئا7مان ل�

ئینگلیز و رووس رزگار بکا، ب�7کو ھ�زەکانی ئ�وان گ�مارۆبدا و 

 4Cلۆڕستان بکات� گۆڕستان بۆیان. ف�رماندەکانی سوپای ھاوب�

پ�ل�  ن�خش�ک�ی بیبی مری�م دەزانن، ب� رووس و ئینگلیز ب�

و ئ�سف�ھان دەکش�ن�وە. ب�م ھ�زەکانیان کۆدەک�ن�وە و، ب�رە

ب�رامب�ر  ش�وەی� ھ�زی دوو زلھ�زی کۆلۆنیالیستی جیھانیی ل�

ورەی پۆ=/ین و ل�ھاتوویی بیبی مری�م و، ھ�زەکانی ئازای کورددا 



 

 - 118 -

دەشک�ن و، پیاوان و 0/وانی لۆڕستان دەتوانن ل�شکری 

  .ف�وتان رزگاربک�ن کۆلۆنیالیست�کی جیھانیی وەک ئا7مان ل�

پشتیوانی و دMسۆزی و پ8بندبوونی بیبی مریم ب  پادا_� ل

ھاوکاری و ھاوپیمان8تیی ن8وان بختیاری و ئاMمان، ئیمپراتۆری 

 ئاMمان (ویلھۆMمی دووەم) تابلۆی ئMماس و خاچی ئاسنین ک

تی ئاMمان بوو، بدیاریی Mورەترین مدالیای دەوبۆ  دەن8رێگ

 Mمان ھواMی ب''بیبی مریم''. رادیۆ و رۆژنامکانی ئا

 تی ئاMمانیان ب�(وکردەوە ک دراوە بMتی دەو)Wناوبانگترین خ

 خاتوون8کی قارەمانی کورد. بیبی مریم بوو ب یکم ژن ل

.  ئاستی ھموو جیھان ک بب8ت خاوەنی ئم خE(ت

مال�ک�ی بیبی ل� ب�ختیاریی، ببوو ب� پ�ناگ� و مالی ھ�موو 

Dک ل�و ک�سای�تی و ناوداران�ی ب�ھۆی ئازادیخوازانی ئ�رانی، زۆر

دژای�تیکردنی ئینگلیز و رووس و حکووم�تی واب�ست�ی قاجاڕەوە 

ب�رەوڕووی گرتن و کوشتن دەبوون�وە، ب�رەو لۆڕستان 

ھ�7دەھاتن و ب�پ�ی راسپاردە و ف�رمانی بیبی مری�م 

دەح�وDندران�وە و پارDزگارییان ل�دەکرا. [\ ل�م ک�سای�تیی� 

 ''ملک الشعرای بھار''و سیاسیی� نا[iاوان�  نووس�رو ئازادیخواز 

دوکتۆر و، ئ�وی دیک�شیان  ''علی ئکبری د�ھخودا''و 

بوو ک� ئ�وان ل�شارەکانی دیی�وە و،  محممدی موسدق

ئ�سف�ھان�وە رایکردە ب�ختیاری و ل�0/ی�ن بیبی  ئ�میش ل�

ابینکرا. مری�م�وە پ�شوازیکران و ماڵ و ج` و رDی تایب�تیان بۆ د

کات` دوکتۆر موس�دق گ�یشت� 0/ی بیبی مری�م، ب�خ�رهاتنی 
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ژن8کی لچک بسری، بIنو  ئو رۆژەی''تا کرد و، گوتی پ�ی: 

 ، ژیان و گیانت پار�زراوە''.وەبدەستی بختیاریی لژیاندا ما

ی 1951ل�سا7ی  دوکتۆر محممد موسدقبوو دواتر  ئ�وە

 �ران، خ�بات�کی سیا[4 وزاینیی بوو ب�س�رۆکوەزیرانی ئ

 ئ�ران دەرکرد و کۆم�=/ی�تیی گ�ورەی خست�ڕێ و، ئینگلیزی ل�

  ھ�=/ت. بغداب�رەو  حمڕەزاشاش

 ب� 1918ئ�گ�رچی ج�نگی جیهانیی ی�ک�م ل�سا7ی 

(ئینگلیز و رووسیا و فرەنسا) س�رک�وتنی ب�رەی هاوپ�یمانان 

مانگی  هاتنسر دەسW(تی کۆمۆنیستکان لو بوو، ل` ت�وا

ل رووسیا ب سرۆکایتیی ''ل8نین'' و،  1917ئۆکتۆبری ساMی 

سرتاسری خاکی وW(تانی  دامزرانی رژ�می سۆڤ8تیی ل

تر[4 خست� د7ی دەول�تی بریتانیاوە ژ�ردەسÎEتی رووسیا، 

س�ر  ئ�ران و، هاتن� ب�وەی پ�رەس�ندنی بیری کۆمۆنیستیی ل�

 جگ� ل� ڤ�ت ل� ئ�ران، کاری رژDم�کی کۆمۆنیستی س�ر ب� سۆ

 ئ�ران، ک�نداویش ب�ت�واوەتیی دەک�وDت� دەستی رووسیاوە ک�

شادەماری وزە و ئابووریی بریتانیا بوو. ئ�م�  ل�و س�ردەم�دا

ل�0/ی�ک، ل�0/ی�کی دیک�وە، بوونی ه�زاران ئازادیخوازی س�ر ب� 

شۆر4C نوDخوازیی ل� تاران و شارەگ�ورەکانی ئ�ران ک� دژ ب� 

ه�روەها ل�ن�و خاک . کانی کۆلۆنیالیستی بریتانیا بوونسیاس�ت�

و ن�خش�ی ژDردەس�=/تی حکووم�تی قاجاڕ و ل� رۆژه�=/تی 

کوردستان دوو ه�رDمی س�رب�خۆ پ�کهاتبوون ک� حکووم�تی 

قاجاڕ هیچ دەس�=/ت�کی سیا[4 و س�ربازیی ن�بوو 

ب�س�ریان�وە. ی�ک�میان، ن�وچ�ی بندەس�0/تی رDب�ری 
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بوو ل� ب�4C باکووری  سمکۆی شکاکورد، ئ�فسان�یی ک

خۆره�=/تی کوردستان، دووه�میشیان، ناوچ�ی س�رب�خۆی 

 بیبیلۆڕستان ب� س�رۆکای�تیی ش�رەژنی م�ژوویی کورد 

ع�رەب�کانی خۆزستانی  ه�روەها. مریمی بختیاری

ه�رDم�کی  ش8خ خزعل،خاوەنسامانی ن�وت ب�س�رۆکای�تیی 

ۆی ئ�م رووداوان� ب�س بوون بۆ س�رب�خۆیان راگ�یاندبوو. ک

 ئ�وەی بریتانیا ت�بگا ب�رژەوەندیی�کانی ل� ئ�ران و ل� ک�نداو ل�

م�ترسیدای� و، کوور و ورد، بیر ل� چۆن�تیی پاراستنی 

  ب�رژەوەندیی�کانی بکات�وە. 

ئ�م بارودۆخ� دژوارەی ل� ن�وچ�ک� ب�رەوڕووی بریتانیا 

ح�وت�مین ی�تیی ببووەوە، هاوکاتبوو ل�گ�ڵ س�ردەمی پاشا

، ک� ئ�میش ل�گ�ڵ ''ئحمو شا''پاشای قاجاڕ ب�ناوی 

دەس�0/تی رەها و ب�ربm/وی ئینگلیز ن�بوو، ل� رDگ�چارەی�ک 

دەگ�ڕا خۆی و رژDم�ک�ی و ئ�رانی ل` رزگاربکات. ل�گ�ڵ ئ�وەی 

بریتانیا سوپا و چ�ک و جب�خان� و کارنا[4 ئابووری و س�ربازی و 

 ئ�ران دانابوو، ب�=/م ئ�حم�دشا ل� کارب�دەستی سیاسیی ل�

گ�رم�ی ج�نگی جیهانیی ی�ک�مدا، رایگ�یاند دەو�7تی ئ�ران 

هیچ 0/ی�ن�کی  ب�m/ی�ن دەب` و، پشتگیری و، 0/ی�نگیری ل�

 1919س�ردان�کی45 بۆ بریتانیا ل�سا7ی  ناکات. ل� ب�ش�ڕهاتوو

ب�رپ�رچی ئ�و رDکک�وتننام�ی�ی دای�وە ک� س�رۆکوەزیران�ک�ی 

'') ب�ستبووی. ن�وەرۆکی  بریتانیال�گ�ڵ *)''، 1وسووقولدەول

رDکک�وتننام�ک� بریتیبوو ل�وەی ه�موو کاروبارDکی سیا[4 و 

ئابووری و دیپلۆما[4 و س�ربازیی ئ�ران، دەب` ل�ڕDگ�ی 
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کارناسانی بریتانیا و ب�رەزام�ندیی دەو�7تی بریتانیا 

اند:  ئ�نجامبدرDت! ئ�حم�دشا ل�کۆبوون�وەک�دا رایگ�ی

تواوەتیی دەخات ژ�ردەستی  ''ر�ککوتننامک ئ8ران ب

بریتانیاوە. پ8م باش بچم ل وE(تی سویس (سوی�Zا) گ8زەر و 

 .''!کلم بفرۆشم، بW(م نچم ژ�رباری ئم ر�ککوتننامی

دوای مشتوم&Dکی زۆر و پ�داگریی س�رۆکوەزیران�ک�ی و 

ر رDکک�وتننام�ک� کارب�دەستانی بریتانیا، ئ�حم�دشا ناچا

قبو7دەکات، ب�=/م دوای گ�ڕان�وەی بۆ ئ�ران داوا ل� 

دەکا واز ب�نی و ل�جیی ئ�و،  سرۆکوەزیران وسووقولدەول

دوای 0/بردنی  ئحمدشاس�رۆکوەزیران�کی دیک�ی دانا. 

وسووقولدەول�ی س�ر ب� ئینگلیز، ئ�وجا ه�و7یدا ل� سۆڤ�ت 

یی گرت ب� س�رۆکی پ�وەند 1921ن�زیک ب�ت�وە و، ل�سا7ی 

  و، پ�یمانی هاوکاریی ل�گ�ڵ مۆرکرد. ''ل8نین''سۆڤ�ت 

دەو�7تی بریتانیا ب� ه�7س�نگاندنی ت�ک&ای ئ�و ک�ش� و 

ئا7ۆزییان�ی ب�رەوڕووی ببوون�وە، بیری ل� کودەتا و رDگ�چارەی 

ی�ک` ل�  1920س�ربازیی کردەوە. مانگی رەزب�ری سا7ی 

''ژنرال ئ8دمۆند  ف�رماندە ب�ناوبانگ�کانی بریتانیا ب�ناوی

''، چوو بۆ ئ8ران، بۆ ئوەی لن8زیکوە چاود�ریی *)2( ئایرۆنساید

بارودۆخی ئ8ران و، سرپرشتیی نخشی کودەتایکی 

وینستۆن  ی ئینگلیزسربازیی بکات ک لE(ین سرۆکوەزیران

Mتیی دەوەوە ''ه8ند –بریتانیا ''تی چرچیل و سرۆکای

 دوای چاودDریکردنی وردی ل�ئایرۆنساید  نخشکی ک8±�ابوو.

س�ر ف�رماندەکانی ل�شکری ق�زاقی ئ�ران، س�رنجی بۆ 0/ی 
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رادەک�i5ێ و، چ�ن جارێ رەزاخان  ی�ک` ل� ف�رماندەکان ب�ناوی

و  د7&ەق ل�گ�7ی دیدار دەکا و، د7نیادەب` رەزاخان پیاوDکی بوDر 

کار و راستگۆی� و، ک�س�کی گونجاو و شیاوە ک� بتوان`  و سا

لمانگی ر�بندانی هر ئو  خزم�تی س�رخستنی کودەتا بکات.

) ب�شداریی  ب�قزو�ن  دوادیداریان ل� شاری)، 1920سال

ئایتۆ�M( سید  ب�ناویئینگلیز  ک�سای�تیی�کی ئاینیی س�ر ب�

 ب�ئایرۆنساید،  ەدا. ل�و دیدار دەچ`ب�ڕDوەزیائدین تباتبایی 

ت و سوپای بریتانیا ل ن8وچک دە7`رەزاخان Mدەو'' :

پشتگیریت دەکین ببیت ب یکم دەسW(تداری ئ8ران. هروەها 

 پ8مانباش ئایتۆ�M( سید زیائدین تباتبایی بب8ت ب

سرۆکوەزیرانی ئ8ران. نخشی کودەتاک بمش8وەی دەب� 

دەکیت، ئوجا ئ8م  ران داگیرلپ8شدا لگڵ ه8زەکت تا

 لگڵ ئحمدشا قسدەکین بۆ ئوەی ب� ک8ش واز ل

 دەسE(ت به8ن8ت. ل کۆتاییدا با ئوەشت پ� ب�8م، ئ8م ب

هموو ش8وەیک پشتگیریت دەکین دەسE(تی ئ8ران 

بتوێ ل پشتوە  ڕۆژان گر رۆژێ لئبگریتدەست، بW(م 

دەبین!''. رەزاخان دە�M: ''ب8Mنت  خنج8رمان ل8بدەی، لن8وت

دەدەم� ل بIیاری ئ8وە دەرناچم و پار�زەری  برژەوەندیی 

  بریتانیا دەبم''.

و 0/بردنی  22/2/1921دوای س�رک�وتنی کودەتا ل�ڕۆژی 

ئ�حم�دشا ل�س�ر دەس�=/ت، ئیمپراتۆریی قاجاڕ ه�رەسیه�نا و، 

''خان'' و، ل� رەزاخان بناخ�ی رژDم�کی ناسیۆنا7ی فار[4 داڕشت 

ل�س�ر خۆی  و، پاشن�وی ''پ�هل�وی''''شا'' ەوە بوو ب�  '''بگ'و 
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و بن�مال�ک�ی دانا،. ئای�تۆa7/ ت�بات�بائیش بوو ب� س�رۆکوەزیران. 

هاوکات ل�گ�ڵ دام�زرانی رژDمی تازەی پاشای�تیی، ل�پ�شدا 

س�ر ئازادیخوازانی ئ�رانی. ل�و کات�دا پ�رل�مانی ئ�ران  ه�رشکرای�

�0/ی�ن زۆرین�ی�کی رۆشنبیر و  سیکۆ0/ر و نوDخواز و ل

ئازادیخوازەوە ب�ڕDوەدەچوو، رەزاشا خۆی س�رپ�رشتیی ه�زDکی 

سوپای کرد، ب� تانک و تۆپ�وە ه�7یکوتای� س�ر پ�رل�مان و، 

گوتی: ''دەرگ�ی ئ�و گ�وڕە (ت�ویل�ی�)، داخ�ن!''. پ�رل�مان درای� 

 ەزەنگ�کی سامناک ب�ب�ر تۆپ و ویرانکرا. رەش�کوژی و ش�و

 س�ر تاران و شارەگ�ورەکان س�پ�نرا. ه�زاران ک�س ل�

س�دارەدران، ل�ن�ویاندا کۆمۆنیست�کان و 0/ی�نگرانی سیکۆ0/ریت� 

  و شاعیر و  نووس�ران پشکی گ�ورەیان ب�رک�وت. 

 س�رکوتی ئازادیخوازان ل� شارەگ�ورەکان، ه�روەها ل� جگ� ل�

کوردستانیش�وە، کارب�دەست و  س�رتاس�ری ئ�ران ب� رۆژه�=/تی

ف�رمانب�ر و ه�زەکانی چ�کداری رەزاشا دەسیانکرد ب� س�پاندنی 

باج و س�ران�ی زۆرەمل` و، سووکای�تی و سووتاندنی دەواری 

هۆزەکان و ناچارکردنی ت�ک&ای خ�7ک ب� پۆشینی جلوب�رگی 

 و، رDب�ندکردنی رDپ�وانی پ�&ەوانی شیع� ل� ایئۆرووپ

مانگی مح�ڕەم و شینگ�رانی ئیمام حس�ن � ن لس�رتاس�ری ئ�را

داهات و  ش�قامی شارەکان، ل�گ�ڵ ل�س�ندن�وەی زۆرDک ل� ل�

بووج�ی تایب�تی چینی ئاینیی ل� م�زارگ� و ن�وەندەکانی ئاینیی، 

دژی  س�رتاس�ری ئ�ران ل� ب�ت�ک&ا ش�پۆل�کی ناڕەزای�تیی ل�

دنی زۆروزەنگ رەزاشا و رژDم�ک�ی بa/وکردەوە. ب�=/م ب�هۆی نوان

و رەش�کوژی و دەسب�س�رکردنی زۆرین�ی ک�سای�تی ئاینی و 
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کۆم�=/ی�تی و س�رۆکهۆزەکان و بردنیان بۆ تاران، ک�س ن�یدەوDرا 

  ئاشکرا دژای�تیی رەزاشا بکات. ب�

دوای شکستی ئ�7مانیا و، س�رک�وتنی بریتانیا ل�  بیبی مریم

ه�موو  ان، ل�ج�نگی ی�ک�م و، با0/دەسبوونی بریتاینا ل� ئ�ر 

علیقولیخانی کاروبارDکی سیا[4 و ج�کداریی کشای�وە و، 

بختیاری ناو��او ب سردار ئسعدی بختیاری برای بیبی 

دەس�=/ت و س�رۆکای�تیی ب�ختیاری و ن�وچ�ی لۆڕستانی  مریم،

گرت� ئ�ستۆ. ئ�م�ش بۆ بریتانیا دەرف�ت�کی باش و گونجاو بوو، 

/ت و خاوەنپ�گ�ی ج�ماوەریی هۆزی گ�ورە و خاوەندەس�0

 ب�ختیاریی، بخات� ژDر رک�فی خۆی�وە. بۆ ئ�م م�ب�ست�ش ب�

راوDژ و ئامۆژگاریی کارناسانی سیاسیی بریتانیا ل� ئ�ران، رەزاشا 

خۆی ل� س�ردار ئ�سع�د ن�زیک کردەوە و،  خۆی ب� قوتابی و 

0/ی�نگیری س�ردار ئ�سع�د و شۆر4C نوDخوازیی دای� ق��7م. 

کردل�ی پشتی بگرDت بۆ دام�زراندنی سیست�م�کی داوای 

سردار سیا[4 و کۆم�=/ی�تیی هاوچ�رخ و پ�شک�وتوو ل� ئ�ران. 

داواک�ی پ�سندکرد و، بوو ب� وەزیر و س�رۆکی  ئسعد

وەزارەتی ج�نگی رژDمی رەزاشا و، بوو ب� ن�زیکترین هاوڕێ و 

ەزاشا راوDژکاری رەزاشا. ه�موو رۆژێ ل�گ�7ی کۆدەبووەوە و، ر 

بۆ ه�ر شوDن و کۆبوون�وە و ن�وچ�ی�کی ئ�ران بچووبای�، س�ردار 

ئ�سع�د ل�گ�7ی دەچوو. بووج�ی تایب�ت بۆ ن�وچ�ی ب�ختیاریی 

دیاریکرا و، چا و رۆن و برنجی ه�ندستانی بندەستی بریتانیا، 

گ�ی�ندرای� شاخ و دۆڵ و شارۆچک� و گوند و  ن�و رەشماڵ و 

  دەواری هۆزی ب�ختیاریی. 
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ۆی ئ�م پ�وەندیی� توندوتۆ�7ی ن�وان رەزاشا و، س�رۆکای�تیی ه

هۆزی ب�ختیاریی، وەک ئاماژەمداپ�ی، ل�ب�ر بوونی دوو ه�رDمی 

''کی لۆراسپی ب�س�رۆکای�تیی بوویرئحمدس�رب�خۆی 

و، ه�روەها ل�ب�4C س�رووش�وە ن�وچ�ی  بوویرئحمدی''

 ل� ''مریوان'' وە تاکوو ''ماکۆ''، بوو ک� ه�ر ل� سمکۆی شکاک

بندەستیدا بوو. ئ�م دوو س�رۆکای�تیی� ئامادەن�بوون دەس�0/تی  

 رژDم�ک�ی رەزاشا قبووڵ بک�ن. ه�روەک سمکۆی شکاک ل�

گ�رم�ی س�رک�وتن�کانی ب�س�ر سوپای ئ�ران، نام�ی�کی نارد بۆ 

''سوپاسا0/ری ه�زەکانی ئ�ران ک� هاتبووە  ''زەفرەلدەول

''بچاوی خۆت دەبینی، ئو نتوانی ۆی: ئازەربایجان، و نووسیب

ک ژمارەیان ل نتوەی کورد زۆر کمتر بوو، چلۆن توانییان 

مافی خۆیان ل دەولتانی گورەی وەک ئMمان بست8نن و 

بسربخۆیی بگن. ئگر نتوەی کوردیش نتوان� مافی 

خۆی ل ئ8وە بست8ن�، ئوا مردنی ل بندەستی و کۆیلتی پ� 

  *)''.3شترە! (با

وردی چاودDریی بارودۆخی ئ�رانی دەکرد  دەو�7تی ئینگلیز ب� 

و، سوور بوو ل� پشتگیری و ب�ه�زکردنی رەزاشا بۆ ئ�وەی بتوان` 

ب�رامب�ر ه�ڕەش�ی کۆمۆنیزم و  ئ�ران�کی ب�ه�زی ی�کپارچ� ل�

رژDمی سۆڤ�تییدا دابم�زرDن�ت. ل�ب�ر ئ�وە ئینگلیزەکان ب�رامب�ر 

�و7�کی سمکۆی شکاک بۆ ن�زیکبوون�وە و ب� ه�موو ه

رازیکردنی ئینگلیز ک� پشتگیریی دام�زراندنی دەول�تی 

س�رب�خۆی کوردستان بکات، سیاس�تی درۆ و ت�فرەدانی 
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بریتانیا ه�روەها ل� ع�راقی دەستکردی خۆی،  .پ�&ەودەکرد

ب�رامب�ر ب� کورد ه�ر ئ�م سیاس�تی پ�رەودەکرد و، ه�موو ئ�و 

کردیان، بۆ  شای کوردستان ش8خ محموودل�گ�ڵ  کۆبوون�وان�ی

ش8خ فریودان و ت�فرەدان و، هاندانی هۆزەکان بوو ل�دژی 

ن�وبردنی بزاڤی رزگاریخوازیی کورد و،  و، ل� محموود

ع�راقی دەسکردی و رژDمی گوD&ای�7ی  پارDزگاریکردن بوو ل�

  . ملیک فیسڵ

ووی ئم ناو و بوویرئحمد یان ''ک8وگ8وویل'' (هردهۆزی 

ن8وچی ک8وگیلووی ب گۆیژ دەMین:  ن8وچی یکن. ل

شاخ و دۆڵ و پ8دەشتکانیدا دارگۆیژی  ک8وگیوویل، چۆنک ل

. ''کهگیلوی و بویراحمد''ناوە انئ8ران ن8وی یزۆری لI8واوە، رژ�م

ن8وچی ک8وگیلووی بگشتی خاوەنی نوت8کی زۆری 

 ک لی رابردووەوە تاکوو ئیمIۆست سا لبننهاتووە و، هر ل

ل چارەکسدەی بیستویکدا دەژین، نوتی ئم 

 ی نوتی ئ8ران پ8کدەه8ن�، هMدەه8نجرێ و، ب 75%ن8وچی

هۆی  بۆڕیی دەیگو�زنوە بۆ کنداو، بۆ  دورگی ''خارک''.

 سرەکیی دژایتی و ناڕەزایتیی سرۆکایتیی هۆزی بوویر

ندەکرد وەک هۆزی بختیاریی، ئمانیش ائحمد ئوەبوو، داوای

  . هب8تل فرۆشتنی نوت بش بووجی تایبتیان 

 گ�رم�ی ج�نگی ی�ک�می جیهانی و ل� ه�ژای گۆتن� ل�

دژی  ل� بفرماندەیتیی بیبی مریم، جنگی لۆڕستانگ�رم�ی 

بوویرئحمد ل  چ�کدارەکانی ه�زیئینگلیز و رووسیا  سوپای
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س�دان ممسنی و شیراز،  شارەکانیو،  بووشهر و کنداو

بردبوو،  ل�ن�وبریتانیا و رووسیایان  س�ربازی ه�ردوو سوپای

 ل�مMبندی تنگستان،  ن�وبانگی ئازای�تیی ب�وین�ی ئ�م هۆزە ل�

 ل راستییش ئم .ل کنداودا ب�(وببووەوەکوردستان و ئ8ران و، 

دوای یداتوە. نامی کاربدەستانی ئوکاتی بریتانیادا رەنگ

و، قاجاڕی  کۆتاییهاتنی ج�نگی ی�ک�م و، رووخانی رژDمی

رەزاشا لE(ین ئینگلیزەوە، سرکردەکانی  ه�نان�س�رکاری رژDمی

 بیبی مریمی  ب� پ�چ�وان�ی ه�7وDستی بن�مال�یک8وگیلووی

بک�ن و،  رەزاشائامادەن�بوون هاوکاریی رژDمی بختیاریی، 

 ردنی ئینگلیز و رژDم�دەسکردەک�ی.ب�ردەوامبوون ل� دژای�تیک

 .  ئم بMگنامی خوارەوە زیاتر رۆناکیی دەخات سر بابتک

س�رکونسوولی  ''بÈ8'' ی زاینی،1910لمانگی گوW(نی ساMی 

 ''سI8 خۆرج بارکلی''نام�ی�ک دەنوو[\ بۆ  شیراز،ل�بریتانیا 

�گ�ڵ ، ئ�میش دەقی نام�ک�ی ''ب��'' لتارانبا7وDژی بریتانیا ل� 

(سI8 نام�ی�کی خۆی دەن�رێ بۆ وەزیری دەرەوەی بریتانیا 

 نام�ک�یاندا ئاماژە ب� ه�ر4C  هۆزی بووی�ر ل� ئ8دوارد گ8ری).

ئ�حم�د بۆ س�ر بنک�ی س�ربازی و کۆمپانیای ن�وت دەک�ن و، 

دە7�ن پ�ویست� ئ�م هۆزە س�رکوت بکرDن. چ�کدارەکانی ئ�م 

یانکوتاوەت� س�ر ، ه�7بووشهرهۆزە ه�روەها ل� شاری 

 ''باسک'' کونسولخان�ک�مان و ه�و7یانداوە س�رکونسوول ب�ڕDز

دژی ئ�م هۆزە  بکوژن. ئ�گ�ر ن�توانین هۆزەکانی دیک� بۆ ش�ڕ ل�

رازی بک�ین، بۆ ه�زەکانی بریتانیا زۆر ئ�ست�م و دژوارە بتوانن 
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ه�زDکی ئ�وتۆ خوDن&Dژ و دڕندە و ئازا ل� ن�وچ� شاخاویی�کانی 

  ب�رین.  �ن�وخۆیان ل

س�ردەمی رژDمی قاجاڕدا، چ�ندین نام�ی دیک�  ب�کورتی، ل�

ل�بارەی ک�ش�ی بووی�رئ�حم�د، ل�0/ی�ن کارب�دەستانی ئینگلیز 

 ئ�ران، بۆ وەزیر و دەو�7تی خۆیان ن�ردراوە. ل�دوای هاتن� ل�

، هۆزی 1930س�رکاری رژDمی رەزاشا و، تاکوو سا7ی 

ین ک�ش� بۆ س�ر بووی�رئ�حم�د، ببوو ب� گ�ورەتر 

  26/6/1930ر�کوتی ب�رژەوەندیی�کانی بریتانیا ل� ک�نداو. 

-''ویلیام ناکس دار��'' بڕ�وەبری کۆمپانیای نوتی ئینگلیز

 نام�ی�ک دەنوو[\ بۆ)، Persian Oil Company-Angloئ8ران (

: و، ل�نام�ک�دا دە7`''تیموورتاش'' وەزیری کۆشکی رەزاشا 

ەوە، ''ئابادان'' ئ�م&ۆ ل� کۆمپانیای شاری  ''بڕ�ز تیموورتاش،

: نووسینگکانمان و هاتووەبۆم و، نووسیویان�ت8ل8گراف8ک 

همارخان و کۆگای کلووپلی دەره8نانی نوت ل مMبندی 

لی'' ک ل باکووری رۆژاوای شاری ک''گ8چ پووکاک'' و، گ8چ کروو

 ر) چکداری بووی150بووشهر هMکوتوون، لE(ین (

کراوەت سریان و، بینا و خانووەکانیان  ئحمدییوە ه8رش

کردووە. چکدارانی ئم  و�رانکردووە و، کلووپلکانیشیان تاW(ن

ئنجامدا و،  چن تاوان8کی دیکیانهۆزە ساMی رابردووش 

  چندین چکدار و فرمانبری ئ8مشیان کوشت''.  

ئو '' ەنوو��:د''دار��''،  ل�وەرامی نام�ی''تیموورتاش 

دەکر�ن و،  زووترین کات سرکوت _µەخۆر و ئاژاوەچییان ب

  بردنیان''. ئامادەکاریی پ8ویستیش کراوە بۆ لن8و
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، ''هارت'' باMو�ژی ئمریکا 1930مانگی (نورۆز) ئاپریلی  ل

راپۆرت8کیدا ک دەین8رێ بۆ دەولتی ئمریکا، دە�M:  ل تاران، ل

زییکانی باشووری ئ8رانوە، زانیارییکی ''لبارەی پش8وی و ئاMۆ

ناوی  سوپای بریتانیا ب زۆر لE(ین فرماندەیکی سر ب

''کول8ن8ل داد'' ەوە گیشتووەپ8ی. بڕ�ز داد بۆمی نووسیوە، 

چکداری بوویرئحمدی، بزووتنوەیکیان لدژی رژ�می  3000

 ئ8ست� ئ8ران و بریتانیا دەسپ8کردووە و، تنیا ئم هۆزەی

راپۆرت8کی دیکی  دەکن...''. ل دژایتی و بربرەکان8مان

 سرکونسوولی بریتانیا ل ئسفهان، نوسیویتی: ''بۆ ل

 ن8وبردنی هۆزی بوویرئحمد، هزار پارچ چکمان داوە ب

هۆزی بختیاریی، سردار ئسعد خۆی سرۆکایتییان دەکات، 

ان. جگ ل هۆزی بختیاری، هروەها پووMی پ8ویستیش دراوەپ8ی

) چکداری ترکمانی قشقایی خۆیان 2000هروەها (

 سر بوویر سوپای ئ8رانیش بۆ ه8رشکردن نووسکردووە.اون

) کس. 8000ئحمد، لشکر�کیان ئامادەکردووە و، ژمارەیان ( 

''تیموور تاش''وەزیری کۆشکی رەزاشا داوای ل بریتانیا 

ۆپ، لگڵ چندین تۆپ و، هروەها ) گوللت3000کردووە، (

ئۆتۆمۆبیل بارهMگرەکانی کۆمپانیای نوتی ئینگلیز بدەن پ8یان 

بۆ گواستنوەی ه8زەکانیان برەو چیاکانی زاگرۆس بۆ 

  رووبڕووبوونوەی چکدارەکانی بوویرئحمد. 

 دوای هموو ئامادەکارییکی سربازیی، لشکری ئ8ران ب

تۆپ و دوو زر�پۆش و چوار  16دەوە، ب سرباز و فمان 8000

چکداری هۆزی  2000فIۆکی ئینگلیز و تیپ8ک سواری چکدار و 
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 ل گڵ سرۆکایتیی نا��خانی قشقایی، ترکمانی قشقای ب

چکداری هۆزی  500چکداری هۆزی بختیاری و  1000

چکداری هۆزی فارسیمدان، لگڵ سدان  500کشکۆMی و 

 ب ''خشت''و  ''کمارج''انی شاری کازروون و چکداری هۆزەک

کۆکرانوە و، سرلشکر حبیبۆ�M(  ''یاوەر کازمخان''سرۆکایتیی 

شیبانی لE(ین رەزاشاوە دەسنیشانکرا فرماندەری ت8کIای 

  ه8زەک ب8ت. 

 )*4''کی (ه8ز�کی شڕزانی ک8وگیلووی ب فرماندەیتیی 

کس بوو، ل  700ەیان لۆراسپی بوویرئحمدی'' ک ژمار 

ناوی ''تنگی تامۆرادی'' دامزران بۆ  برزاییکانی دۆ8Mک ب

ر�گرتن ل داگیرکردنی ن8وچکیان. وشی ''تنگ'' ن8ویکی 

و شاخی  رەسنی کوردیی و، ب دۆ8Mکی قووڵ دەگوترێ ک چیا

ئمبروئوبری سریان ه8ناب8توە یک. بۆ نموون ناوی 

سر''ی هورامان هر لموە هاتووە. یان گوندی ''تنگی

خان�. یان تنگی -''تنگی گرژاڵ'' لن8وان جادەی سردەشت

''بردەزەرد'' ی ن8زیک سردەشت لرۆژهW(ت. هروەها وشی 

''تنگتاو'' بواتای تنگاوبوون و گیرخواردن، یان تنگنفس 

روەها ک  ب واتای ''هانکهانک'' و ''نفس توند'' ە. ه

م ک ب واتای ناخۆشیی ژیان'' ە.M  وشی ''تنگ و چ

 ب ،پۆشت و تیار و قشوونی ت8ر 5/6/1930ر�کوتی  

پشتیوانیی فIۆکی ئینگلیز و تۆپخانی سوپای ئ8ران، برەو دۆڵ 

 و تنگی تامۆرادی پµ±8ەویدەکن. ه8زەکی بوویرئحمد ب

هموو E(یکوە  و، لخ8رایی گمارۆی لشکری ئ8ران دەدەن 

�ژی گولل. دارµر دە�دەوەن و دۆڵ و چیا ئاگری  و دەیاندەن ب



 

 - 131 -

دەب�. کی لۆراسپ فرماندەی ه8زی بوویرئحمد،  ت8بر

رۆژ برگریدەکن، ب شویش،  دادەڕ�ژێ. ب پ*(ن8کی تۆکم

شویخوون دەبن سر لشکری ئ8ران. دوای پ8نج رۆژ ه8ر_� 

ی ئ8ران توو_� سرل8ش8وان دەکن و، بردەوام، ه8زەک

 دەوریان دەیانخن دۆخی برگرییوە. لن8و تنگکدا چوار

ئاکامدا لشکری ئ8ران  دەگرن و، توانای جمووجوMیان ل8دەبIن. ل

) ) سربازی ئ8ران و چکداری 5000دەشک� و، زیاتر ل

هۆزەکانی سر ب رژ�می ئ8ران دەکوژر�ن، سرلشکر شیبانیی 

گڵ سدان سرباز و فرماندە و چکداری هۆزەکان، ر�ی ل

ڕ�گی هۆزەکانی بختیاری و  هW(تنیان ناب�. رەزاشا ل

قشقاییوە داوای ئاگربس و کشانوەی پاشماوەی ه8زەکی 

 :�Mیناکا و، دەMرماندە قبوورژ�م دەکن. بW(م کی لۆراسپی ف

یی بگڕ�توە!''. ئوی پ8یناوەی خاکی ئ8موە، ناب� بزیندوو 

سرەنجام ب پ8داگریی سرۆکهۆزەکانی بوویرئحمد، کی 

لۆراسپ گمارۆ لسر پاشماوەی ه8زەکی ئ8ران هMدەگرێ و، 

برەو شاری شیراز دەکش8نوە. راگیاندنی رژ�م ب*(ویکردەوە، 

کسیان ل8کوژراوە، بW(م ه8زی بوویرئحمد  (3500)

دەستدای و،  کوژراویان لبر )5000رایانگیاند، E(شی (

  دەستیشیانگرتووە بسر هزاران پارچ چکی جۆراوجۆردا.

دوای تواوبوونی ئو نبردە گورەی، ن8وبانگی زیرەکی و 

 بلیمتیی کی لۆراسپ و ئازایتیی ب8و�نی ه8زەکی بوویر

ئحمد ب هموو کوردستان و ئ8راندا ب�(وبووەوە. لو شڕەدا 

   .) کسیان ل8کوژرا42وویرئحمد (به8زی 
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چوون و شکست� گ�ورەی�ی سوپای ئ�ران، ک�  دوای ئ�و ئاوڕوو

، رەزاشا نموون�ی ن�بووە تاکوو ئ�م&ۆ ل�هیچ ج�نگ�کی پارتیزانیدا

س�رۆکای�تی دادگ�ی�کی  سوپاساE(ر ''ئمیر ئحمدی''ب&یاریدا 

ه�موو  و بکا سرلشکر شیبانیل�کۆ7ین�وە ل�  ،س�ربازی بکات

سا7یش بیخات�  دەس�=/ت�کی ل�بست�ن�ت�وە و، ماوەی دوو و پل�

. شکستی سوپای ئ�ران ه�روەها بوو ب� هۆی شکانی زیندان�وە

 سامی رەزاشا و سوپاک�ی و ب�رزبوون�وەی ورە و متمان� و ترس

تر[4  رژDمی تاران. دەو�7تی بریتانیا ل� ب�رامب�رب�خۆی هۆزەکان 

گری ش�ڕ بۆ شارەکان و ب�تایب�تیی بۆ بa/وبوون�وەی زیاتری ئا

ڕDگ�ی رەزاشاوە داوایان ل�  س�ر کۆمپانیای ن�وت ل� ک�نداو، ل�

ک�ش�ی بووی�رئ�حم�د  کرد س�ردار ئ�سع�دی ب�ختیاریی

  چارەس�ر بکات. 

سردار ئسعد ب چوارست چکداری بختیارییوە چوو 

ووەوە لگڵ خوE(محس8نخان و سرتیپخانی بوویرئحمدی کۆب

و دMنیایکردن مافی ئابووریی ت8کIای ن8وچی لۆڕستان 

بزیادیشوە برچاوگیراوە. سرۆکایتیی وەزارەتی جنگ 

لدەستی خۆماندای (مبستی خۆی بوو! ن.)، ئاسایش و 

پار�زگاریی ن8وچی خۆمان لدەستی خۆماندای. ئ8م هروەها 

شتنی نوتی ل فرۆ و لگڵ رەزاشا و ئینگلیز ر�ککوتووین

ئ8ران، بووجیکی تایبت بIاوەتوە بۆ ئاوەدانکردنوە و بژ�ویی 

و  ساویلک� و س�ردار ئ�سع�دی د7پاکخMکی لۆڕستان! 

 زۆرین�یب�م ل�دوان�ی کاریکردە س�ر  خۆن�ناس و دوژمن ن�ناس

س�رۆکهۆزەکانی لۆڕستان و بووی�رئ�حم�د و ئاگری ش�ڕ 
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ش�ی گ�ورەی بووی�رئ�حم�دیان کوژای�وە و، ئینگلیز و رەزاشا ک�

  ل�کۆڵ بووی�وە. 

یکم '' دە�M: لبیرەوەرییکانیدا ئسعد سردار بارەوە لم

رۆژی مانگی خرمانان بوو. تلفۆن زەنگی ل8دا، لE(ین 

نووسینگی رەزاشا ل کۆشکی ''سعدئاوا'' وتیان رەزاشا 

(ی زووترین کات بتبین�! دەسبج� کوتمڕێ، E دەیو�ت ب

یموورتاش وەزیری کۆشکیش لوێ نیوەڕۆ گیشتم کۆشک. ت

بوو. پش8وی و تووڕەیی بروخساری رەزاشاوە دیار بوو. گوتی: 

''ئمیرلشکر شیبانیی بچوارهزار قشوونوە بۆ تمب8کردنی 

بڕ�زانی بوویرئحمدی لشیرازەوە رۆیوە بۆ بوویرئحمد، 

ر قشوون و، ژمارەیکی بW(م هموو شوێ ه8رشدەکنوە س

زووترین کات  زۆریان کوشتووە و برینداریش زۆرن، پ8ویست ب

بکویتڕێ و بگیت ن8وچک و فریای سرلشکر شیبانیی 

بکویت. فرمووی کی ر�دەکوێ؟ وتم: سعات8کی تر 

دەکومڕێ. ب پل خۆمگیاندە لۆڕستان. دوو شووڕۆژی تر 

کی زۆری دیکی قشوونی ئ8ران جنگ در�ژیک8شا و، ژمارەی

ت8داچوون. داوای ئاگربس و کۆبوونوەم کرد لگMیان. 

شوکرۆM*(خانی بوویرئحمدی، ئیمام قولیخانی ممسنی، 

مE(قوباد سیسختی، سرتیپخانی بوویرئحمدی ئامادەبوون 

چک دان8ن. هموویان لگMم هاتن بۆ تاران و، ت8کW(وی 

  بوون. حکوومت و دەسE(ت

بمش8وەی ب هوMی دMسۆزانی سردار ئسعد بۆ رەزاشا  

 ئم ل کوژایوەبوویرئحمد  ئاگری بزاڤیو رژ�مکی، 
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کی یک8تییکی Mماکات8کدا ئگر سردار ئسعد و بن

نتوەییان پ8کبه8نابای و هموو هۆز و ه8زەکانی کرماشان 

 اMی)، یانیکبخستای، بزاراوەی لۆڕی کند ب(تاکوو کنداو 

دMنیاییوە نک هر رژ�می رەزاشای دەسکردی ئینگلیز هرە�� 

- دەه8نا، بMکوو ر�ککوتنی (کۆن�Zسیۆمی نوتی ئینگلیز

 بختیاری) یش لE(ین ئینگلیزەوە بۆ ماوەیکی کاتیی بکار

ندەه8نرا و، بکردەوە دەخرای بواری ج8بج8کردنوە و، 

تی ئینگلیزیMرژەوەندیی ش ناچاردەوکانیدەبوو، بۆ پاراستنی ب 

ت. چۆنک هروەک  ،ل کنداو، پشتی کورد بگرێMدەو بب� ب

ی نوتی ئوکات و ئ8ستای  75%لسرەوەتر ئاماژەمداپ8ی، 

 ئ8ران، چاوکانییکی ل ''لۆڕستان'' و پار�زگی ''ئی*(م''ەوەی ک

   م8ژووی کۆندا ن8وی ''مادسپ8ندان'' بوو. ل

مانگ8ک دوای نبردی م8ژوویی ''تنگی تامۆرادی''،  

فرماندە و جنگاوەری ئازا و کمو�ن، کی لۆراسپی 

 شارۆچکی ممسنی ن8زیکی شیراز، ل بوویرئحمدی، ل

پی*(ن8کی لپ8شدا داڕ�ژراو، مامریش ئاسا، تقی ل8دەکرێ و، 

 بوویردەکوژر�ت. دوای کوژرانی کی لۆراسپ ه8زەکانی 

ب8سریان ل8هات و، ئاکامی هموو  گیانیئحمد، وەک 

شڕەکانیان ک دواتر لگڵ سوپای ئیران کردیان، شکست و 

  ماMو�رانی و کۆچی زۆرەمل� بوو. 

ب�4C س�رووی رۆژه�=/تی کوردستانیش،  ل�ئ�وجا 

ب�هۆی ه�رش و گوشاری  سمکۆی شکاکشۆرش�ک�ی 
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یا و ه�روەها رژDمی س�ربازیی رژDمی رەزاشا و رژDمی ترک

دەسکردی ع�راقی س�ر ب� ئینگلیز، ب�ت�واوەتیی کز ببوو. سمکۆ 

پ�نای بردبووە ب�ر شاخ�کان و، ئ�وان�ی ل�گ�7ی مابوون ب� 

پیm/نی  1930پ�نج�ی دەست دەژم�ردران. ل� پایزی سا7ی 

شنۆ کوشتنی داڕDژرا و، ب�ناوی گفتوگۆوە بانگکرا بۆ شارۆچک�ی 

ی رژDمی رەزاشاوە درای� ب�ر دە[�Dژی گولل� ل�0/ی�ن ه�زەکان، و

 و کوشتیان. دوای کوژرانی سمکۆ و رازیبوونی ه�زی بووی�ر

ئ�حم�د ب�وەستاندنی ش�ڕ، ه�موو بزاڤ�کی چ�کداریی ل� 

رۆژه�=/تی کوردستان ب�تایب�تی و ل� ئ�ران ب�گشتیی بن�ب&کرا و، 

ی ل�0/ی�ن رژDمی رەزاشاوە زەوین� خۆشکرا بۆ س�قامگیرکردن

ئ�ران و، داڕشتنی  دەس�=/تی رژDمی پاشای�تیی پ�هل�ویی ل�

بناخ�ی رژDم�کی ناسیۆنا7ی تایب�ت بۆ فارس و س�پاندنی ب�س�ر 

  گ�0/نی ئ�راندا. 

ه8ژای گۆتن، بپ8چوانی شۆرش رزگاریخوازانکی سمکۆی 

 شکاک، داخوازیی سرەکیی سرۆکایتیی ن8وچی لۆڕستان ب

ران، بشدابوونیان بوو لدەسE(تی ئ8ران گشتی لگڵ رژ�می تا

و، بIینوەی بشبووج بوو ل فرۆشتنی نوت بۆیان. ئمش 

وەک ل د�رەکانی خوارووتردا دەچینسری، ئم سیاستی 

سرینگرت،  نک هر سرۆکایتیی هۆزی بختیاری و لۆڕستان

رەگزی و ئابووری و فرهنگی و  بMکوو توو_� ج8نۆساید�کی

بوون م8ژوویی بردەوام هاتن و، دوای ت8پڕبوونی ست ساڵ، 

  .ب گل8کی ب� ناسنامی لبیرکراو
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محممد علی  1933مانگی گ�=/ڕDزان (ئ�کتۆب�ر)ی سا7ی 

ب� س�رۆکوەزیرانی ئ�ران. مح�مم�د ع�لی فرووغی بوو فرووغی 

دایکبووی تاران، ف�یل�سووف، وەرگ�&، م�ژووزان، نووس�ر،  ل�

ات و رۆژنام�نووس، س�رۆکی شاندی ئ�ران بوو ل� دیپلۆم

 )Paric Peace Konferance''کۆنفران�Z ئاشتیی پاریس'' (

ی 21-18دوای کۆتاییهاتنی ج�نگی ی�ک�می جیهانیی ل� رۆژانی 

ل�0/ی�ن دەو�7تانی براوەی ج�نگ�وە  1919مانگی جۆنی سا7ی 

ی ب�سترا. ئامانجی کۆنفرانس�ک� داب�شکردن پاریسل� شاری 

خاکی ئیمپراتۆریی عوسمانلی و، داڕشتنی ق�وارەی�کی سیاسیی 

تازە بوو ل� دوو کیشوەری ئاسیا و ئ�فریقا. م�ب�ستی شاندەکی 

بک�ن ئ�ران  ئ�رانیش ئ�وەبوو، دەول�تانی براوەی ج�نگ رازی

 ن�کرێ و، ئ�و و=/ت و خاک و س�رزەوینان�ی ئ�ران، ل� داب�ش

ل�تانی رووسیا و بریتانیاوە س�ردەمی رژDمی قاجاڕ، ل�0/ی�ن دەو

داگیرکراون، یان ل� خاکی ئ�ران داب&Dندراون، بدرDن�وە ب� ئ�ران، 

 ئرمنستانوەک دەیان شار و، ه�زاران کیلۆم�تر خاکی و=/تانی 

 ئۆزبکستان و تورکمانستان و ئازەربایجان و ئفغانستان. و

مح�مم�د ع�لی فرووغی [\ ساڵ دوای دەسب�کاربوونی وەک 

ی دام�زراند و، ل�م  ''فرهنگستانی ئ8ران''کوەزیران، س�رۆ

ن�وەندەدا دەسکرا ب� نووسینی دەستوور و ئ�لفوب�ی فار[4 و 

کۆکردن�وەی وش� و نووسینی قامووس و، دەرهاویشتنی 

س�دان وش�ی ع�رەبی و، ه�7بژاردن و پ�سندکردنی س�تان 

راوەی زا ل� ''باوە تاهیر همدانی''وش�ی تازە. هۆنراوەکانی 

کوردیی لۆڕیی�وە گۆڕدرا بۆ ب�زمانی فار[4. چ�ندین پ�رتۆکی 

و، داڕشتن�وە و  ''ئار_� کواندار''چیرۆک و چیرۆک�شیعری وەک 
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''شانامی چاپدانی ه�زاران ب�رگ ل� داستان�شیعری  ل�

 ''رۆسم و زۆراو''ی. رDخستنی شانۆگ�ریی ف8ردەو��''

ن، بۆ بردن�س�ری ل� قاوەخان�کانی ئ�را شانامی ف8ردەو��

ه�ست و باوەڕی ئ�رانپ�رستیی. هاوکات ل�گ�ڵ ئ�م چا0/کیی� 

خوDندنی ه�موو زمان` گیرا و، زمانی  ف�ره�نگییان�، رێ ل�

فار[4 بوو ب�زمانی ف�رمیی و=/ت. خوDندنگ� و زانستگ� ل� تاران 

و ل� شارەکان دام�زران و، ب� زمانی فارسیی پ�رتۆک بۆ ه�موو 

امادەکرا. ل� کارەکانی دیک�ی مح�مم�د بوارDکی خوDندن ئ

فرووغی، نووسینی چ�ن کت�ب�کی م�ژوویی بوو، ل�بارەی 

م�ژووی پاشاکانی ئ�ران، ب� دەسکاری و پ�داه�7دانی زۆرەوە و، 

ی پاشایتیی'' 2500''م8ژووی بیرۆک�ی M0/ی�ن  ل� سا

 محممد فرووغیرەگ�زپ�رستانی فارس�وە ل�رەوە س�ریه�7دا. 

اگاداری بارودۆخی ترکیا بوو، پ�وەندیی�کی ن�زیکی45 ه�روەها ئ

س�رۆکی ترکیای تازە ه�بوو.  مستفا کمال (ئتاترک)گ�ڵ  ل�

 1934رەزاشا ل پایزی ساMی ل�س�ر پ�داگریی فرووغی، 

چۆن�تیی سیاس�تی  ن�زیک�وە ل� ، ل�سردانی ترکیای کرد و

یک  یک ئاW( و یک نیشتمان و یکزمان و رەگ�زپ�رستان�ی

ئتاترک بناخی رژ�مکی لسری  ئاگاداربوو ک�نتوە 

دانابوو. لرۆژی چوارشمم، مانگی د�سمبر (بفرانبار)ی 

لسر داوا و پ8شنیازی محمد علی فرووغی و،  1934ساMی 

دوو زانا و نووسر و رەگزپرستی دیکی فارس بناوی سعی 

ناوی ''پرشیا'' ی  نفی�Z و سی حسن تقیزادە، رەزاشا

گۆڕی و کردی ب ئ8ران. داوا ل هموو دەسگ و ئۆرگانکانی 

ی گE(ن کرا، Mن8وخۆی وW(ت و، باMو�ژخانی وW(تان و کۆم
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''پرشیا''، وشی ئ8ران بکار ب8نن. ئم  اویلمودوا لجیاتی ن

ناوگۆڕینش لبر شاردنوەی رەگزپرستیی فارس بوو لژ�ر 

، لپ8ناو سیاستی تواندنوەی رەگز و نتوەکانی ناوی ئ8ران و

دیکی ن8و جۆگرافیای سیاسیی ئ8ران کرا. ب کورتییکی 

دەتوانین بل8ین، محمد علی فرووغی و هاور�بازەکانی، 

لE(ینی تیۆری و هزرییوە بناخدانر و داڕ�ژەری ر�بازی 

  رژ�مکی رەزاشا و،  ناسیۆناMیزمی فارس بوون. 

ی گۆتن�، بۆ ئ�م چ�ن ک�سای�تیی� ن�ت�وەپ�رست� فارس� ه�ژا

گرنگن�بوو ئاستی زانای و خوDندەوارییان چ�ن` ل� رەزاشا زیاتر و 

ب�رزترDک�، ب�7کوو ئ�وەیان بۆ م�ب�ست و گرنگبوو ل�ڕDگ�ی 

رەزاشا و ب� پشتگیریکردنی رەزاشا، دەو�7ت�کی ناسیۆنا7ی فارس 

ش بخ�ن� ژDر دەستی دام�زرDنن و، خاکی چ�ن گ�ل�کی دیک�

درDژایی  خۆیان�وە و، بیک�ن ب�  مو7کی ه�تاه�تایی خۆیان. ب�

م�ژووی پ�یدابوونی هۆشیاریی ن�ت�وەیی گ�0/ن، ئ�م دیاردەی� 

ن�و کورددا ب�پ�چ�وان�وە بووە و، س�رۆکای�تی و سیاس�تکار و  ل�

چینی رۆناکبیر و خوDندەواری کورد شانب�شانی داگیرک�ران، 

کردنی گ�لی خۆیانداوە و، خزم�تی س�قامگیریی ه�و7ی توونا

  دەس�=/تی داگیرک�رانیان کردووە. 

هاوکات لگڵ ئامادەکاری و برنامڕ�ژی و داڕشتنی 

بناخکانی هموو ئۆرگان و دەسگکانی رژ�می ناسیۆناMی فارس 

بسر گE(نی ئ8ران و، به8زکردن و پروەردەکردنی سوپای 

زیری جنگ و هۆزی بختیاریی، ئ8ران، سردار ئسعدی وە

 دMخۆش و سرخۆ_� ئو ر�ککوتن سیا�� و دەسکوت
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 ئابووریی بوون، ک ل گڵ رەزاشا لسری ر�ککوتبوون. چۆنک

سرەوە ئاماژەمداپ8ی، هۆزی بختیاری و دواتریش  وەک ل

هۆزی بوویرئحمد ل فرۆشتنی نوتی ئ8ران، بووجی 

  ە. تایبتیان بۆ بIابووەو

ماوەی ش�ش سا7دا ک� س�ردار ئ�سع�د وەزیری ج�نگ  ل�

بوو، ه�موو وەرزDکی پایز، رەزاشا و س�ردار ئ�سع�د و ژمارەی�ک 

ل� باکووری  'گورگان''ل� کارب�دەستانی رژDم، دەچوون بۆ شاری '

ئ�ران بۆ بینینی ک�ب�رک�ی ه�سپ سواری و غاردانی ه�سپ. ل� 

وەک  �1933مب�ر) ی سا7ی رۆژی ه�ینی مانگی گ�=/ڕDزان (نۆڤ

ب�رنام�ی ه�موو سا7`، ل�0/ی�ن س�ردار ئ�سع�دەوە خ�=/ت�کان 

ب�س�ر براوەی ب�شدارانی ک�ب�رک�ی�ک�دا داب�شکران. ل�گ�ڵ 

سرهنگ کۆتاییهاتنی ک�ب�رک�ی�ک�، س�ردار ئ�سع�د ل�0/ی�ن 

و، ژمارەی�ک پۆلی4g  سوهیلی سرۆکی شارەوانیی تاران

کرا، ب� ک�ل�بچ� و زنجیرەوە بردیان بۆ چ�کدارەوە دەسب�س�ر 

ی تاران. ئ�وجا ه�7یانکوتای� س�ر ما7ی ''ق��''زیندانی 

ژمارەی�ک ل� س�رۆکهۆزەکانی ب�ختیاری و بووی�رئ�حم�د و 

لۆڕستان ب�گشتیی ک� ل� تاران دەژیان و، ئ�ندام پ�رل�مان و 

 'تیموورکارب�دەستبوون، ه�موویان گیران و خران� زیندان�وە. '

ی ب�رەگ�ز ترکمانی ه�رDمی خۆراسان و، وەزیری کۆشکی تاش''

رەزاشا، گیرا و ل�س�دارەدرا. ئ�م�ش ئاماژەی�کی ئاشکرابوو ک� 

ت�واوەتیی رDکک�وتوون،  بزانرDت رەزاشا و راوDژکارانی فار[4، پ�
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ل�وەب�دوا ه�موو پۆست و کورسیی�کانی دەس�0/ت ب�دەستی 

  فارس�کان�وە ب�ت.

شک�نج� و ئازار، س�ردار ئ�سع�د ل�0/ی�ن دوای چوارمانگ 

، ب� پزیشک ئحمدییدوکتۆرDکی سیخوڕی رەزاشا ب�ناوی 

دوایدا دەیان س�رۆکهۆزی دیک�ی ن�وچ�ی  دەرزیی ژەهر کوژرا. ب�

لۆڕستان ل�س�دارەدران، یان خران� زیندانی ه�تاه�تایی�وە. 

ه�رش�کی س�ربازیی گ�ورە کرای� س�ر لۆڕستان و، ه�زاران 

ار و گوند سووت�ندران، دەسدرDژیی کرای� س�ر ژنان و دەو

دەستکرا ب� تا=/نکردنی خشMوزD&وزیوی ن�وما=/ن. ش�ڕDکی 

ما7یی ل�گ�ڵ سوپای رەزاشا دەسپ�کرد و،  و خوDناوی و س�ر

 راسپارد )یعلیمردانخان( گ�ورەک�ی کوڕە بیبی مریرم

  ف�رماندەی�تیی ب�رخۆدانی لۆڕستان بکات.

 ش�ڕەکاندا راست�وخۆ ب�شداربوو، ل� ل�ع�لیم�ردانخان 

س�نگ�ری پ�ش�وە، ب�رەوڕووی ه�زەکانی دوژمن دەبووەوە. 

دەنگی ب�رز و ش�ران�ی، ه�وDنی ب�رخۆدانی پۆ=/یینی چ�کدارانی 

لۆڕ بوو. ه�موو خ�7کی لۆڕستان، ئازای�تیی�ک�یان، ب� ئازای�تیی 

ڵ و بیبی مری�می دایکی دەشوبهاند. دوای ت�پ�ڕبوونی دوو سا

ب�هۆی بۆمبابارانی ف&ۆک� و تۆپخان�ی ئ�ران�وە ه�زاران ژن و 

0/و ت�داچوون، بۆ بریندارەکان هیچ چارەس�رDک  و منداڵ و پیر

دوایی�ک گیران�وە.  ل� ن�بوو. شارەکانی لۆڕستان ی�ک

 ئ�میر ئ�حم�دی و شاب�ختی ب�ف�رماندەکانی سوپای ئ�ران 

جارەکیی لۆڕستانیان ف�رمانی رەزاشا ب&یاری قو=/چۆکردنی ی�ک
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وشکیان پ�ک�وە  و دابوو. ب�ب�زەییان� کورد وت�تی: ''ت�ڕ

  دەسووتاند''. 

داگیرکردن�وەی لۆڕستان و، ت�پ�ڕبوونی زەمان، زۆر ل�و 

پشتیوانیی  ب�7گ�نام� و زانیارییان�ی شاردەوە سوپای ئ�ران ب�

لۆج�ستیکی س�ربازیی ئینگلیز، پاکتاوی رەگ�زییان ب�رامب�ر 

دDی لۆڕستان ب�ڕDوەبرد. ل�گ�ڵ ئ�وەشدا  و شار ووانیدانیشت

 جگ� ل�و دەیان ب�7گ�نامان�ی ل�ن�وان ف�رماندەکاندا ئا7وگۆڕ

کراون، یان رەزاشایان ل� س�رک�وتن�کانیان ئاگادار کردووەت�وە، 

بانگی ئ�رانی ناوه�روەها بیرەوەریی دوو خاتوون� گۆرانیب�ژی ب�

کت�بی  ل�گ�ڵ، ک زەڕابی''''ملووو ''قمر ملووک وەزیری'' 

    - ''''وW(تانی سرسووڕه8نر و خMکان8کی دلۆڤان

)Strange Lands and Friendly Peopleنووسینی  ) ل

 Williamبانگی ئمریکا، ویلیام ئۆرڤیÈ داگ*(س ناودادوەری ب

Orville Douglas  تا رادەی�ک گ�ورەیی کارەساتی

  دەک�ن. ق�=/چۆکردن�ک�مان بۆ ئاشکرا

بۆم:  ووک زەرابی دە�M، قمر ملووک گ8رایوەمل

گڵ ''مورتزاخانی نیداوود'' (مووسیقاژەنی  ''شو�کیان ل

سردەمی رەزاشا)، لE(ین سوپاساE(ر ئمیر ئحمدییوە 

کی. زۆربی ئندامان و کاربدەستانی Mبانگ8شتکرابووین بۆ ما

ت هاتبوون. دوای تواوبوونی برنامMورەی دەوی گۆرانی و گ

 مووسیقی، گوMبارانیانکردم. سوپاساE(ر ئمیرئحمدی، دەستمی

 ،گرت و بردمیی E(ی کورسییکی خۆیوە و، وتی: ل8رە دانیش
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بانگی یک� ل بردەستکانی کرد و، گوتی:  ،دەستمی ماچکرد

بIۆ ئو خورجین به8نابۆم ل لۆڕستانوە ه8ناوم! کابرای 

8نا و دایدەستی میرئحمدییوە، بردەست خورجینکی ه

دەستیکرد ب ن8و خورجینکدا و جووت� گووارەی دەره8نا و 

وتی: ئم بۆ تۆی، پ8شک8شتب8ت! گووارەی گو�ی چپی کردە 

گو�م، بW(م نیتوانی گووارەکی دیک بکات گو�م. بۆی لن8و 

خۆت بیکرە گو�ت. سوپاسمکرد و  لپی دەستمی دانا و وتی

وە سر کورسییکم، تماشایکی گووارەکم کردەوە، هاتم

 ،بینیم  لختیک خو�نی رەش و گۆشتی وشکبووی پ8وەی

 زانیم ئم تاE(نیی ن8وچی لۆڕستان. بپل ئو دانی ب

بوو، دەرمه8نا، پ8چاموە و، بیانیی زوو بردم بۆ  گو�موە

بانگ، ناودووکانکی ''حاجی ئولحسنی E(ل، ز�Iینگری ب

دووکانکی ل چواڕ�یانی ئستمۆڵ دای، فرۆشتم پ8ی و، 

   پووMککیم بخ±� ب خMکی هژار و ندار''.

در�ژەی گ8رانوەی ئم بیرەوەرییی  ئوجا ملووک زەڕابی ل

:�Mر ملووک دا دە''ماوەیک بسر ئو باسدا ت8پڕێ.   قم

رەزاشا)  شو�کیان ''تیموورتاش'' (وەزیری کۆشکی

کی خۆی. دەیان کاربدەست و Mبانگ8شتیکردم بۆ ما

دوای کسایتیی سیا�� و کۆمE(یتیش لوێ بوون. 

نانخواردن و خواردنوە و مووسیقا و  تواوبوونی برنامی

گۆرانی، داواکرا دیارییکان بکر�نوە و،  به8ر�ن سر م8ز. 

دیارییکانمان دەوری م8زەک کۆبووینوە و تماشای  هموو ل

کرد. جوانترین و گرانترین دیاریی، جووت� گووارەی زمIووتی 
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ئنتیک بوو، گوتیان بایی چل هزار تمن (بۆ ئاگاداریی 

تمن و،  خو�نرەوە، ئو سردەم گوندی بچووک ب چن ست

گوندی گورە و ئاوەدان و پIخ8روب8ریش ب چن هزار تمن8ک 

ن.). -فرۆشتنی پ8دەکرا و گکاندا کر�نن8وان ئاغا و دەرەب ل

بیری گ8رانوەکی قمر ملووک کوتموە، پرسیم ل کوێ 

کIدراوە؟ وتیان خزم8کی ن8زیکی تیموورتاش ل ز�Iینگرییکی 

    حاجی ئولحسنی E(ل کIیویتی ب چل هزارتمن....!.

   بیرەوەریی ئم دوو خاتوون هونرمندە ئ8رانیی ل

 شم�Z، 1354 تیرماه دهم شنبه سه اط*(عات،(می: رۆژنا

 وزیری قمرالملوک یادواره مهر، آوای کتاب از نقل به 20ص

1373 ،�Zوەرگیراوە) 238  ص شم!  

د ب�ناوی وەک ل�س�رەوە ئاماژەمکر  ڤیلیام داگ*(س ه�روەها

س�ردانی ، ، ماوەی�ک دوای ج�نۆسایدی لۆڕستانکت�ب�ک�ی

ئ�نجامی گ�ڕان و ل�کۆ7ین�وە و  گوندەکانی لۆڕستان دەکا و،

 Strange Lands and Friendly( یدیمان�کانی ل� پ�رتۆک

People(  دەنوو[\ و، ب�زمانی ئینگلیزیی ل� ئ�ورووپا و ئ�مریکا

''ئوی رژ�می ئ8ران دە7`:  ڤیلیام داگ*(س. ی دەکات�وەبa/و

تواوەتیی سیاستی  برامبر خMکی لۆڕستان ئنجامیداوە، ب

نی ه8زیکی داگیرکر برامبر وW(ت و گل8کی داگیرکراوە. قIکرد

سوپای ئ8ران دوای داگیرکردنی شارەکان، سیاستی کۆچوڕەوی 

زۆرەمل8ی برامبر خMکی لۆڕستان پI8ەوکردووە، بهۆی 

بۆمبابارانوە هزاران کس ت8داچوون و، گوندەکانیان 

کان لن8وان بۆم، فرماندە سووت8ندراون. پیاو�کی لۆڕ گ8رایوە
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شمش8ر  خۆیاندا گرەویان دەکرد کات� پیاوان و E(وانی لۆڕ ب

جستی ب8سرەوە چن هنگاو زیاتر  سردەبIن، کامیان ب

هMد�ن!؟ پیاو�کی سوزەی کتی باW(برز، خMکی گوند�کی 

لۆڕستان گI8ایوە بۆم: ''بیانیی زوو ب حیل و رمڕمی پ8ی 

دەوار و رەشماڵ  سربازەکان لن8و قیIەقیI و زنازنایهسپ و 

دەهاتن. ل  دەرەوە، ژمارەیکی زۆر سرباز برەو ئ8م هاتین

هسپکانیان دابزین. دەسیانکرد ب تقکردن، بچاوی خۆم 

E(و و  و بینیم چندین پیاو و منداMی ساوا و بچووکیان کوشت، پیر

زریک و  و منداMیان دەکوشت، بزەییان ب کس ندەهات. قیژە

هاواری ئو خMک بستزمان، فرماندە و سربازەکانی 

پنای برد�کی بچووکدا خۆی  کردبوو. هاوژینم ل ه8ندەیتر هار

کۆمکردبوو، سربازەکان برەوE(ی چوون، منیش خۆمگیاندەE(ی 

و، خنج8رەکم دەره8نا و، بسرییوە وەستام. سربازەکان 

کوت و هۆشم لخۆم نما. کات� تقیان ل8کردین. گوللم بر 

، دیتم کوژراوە، خو�نی گش و گرمی هاتموە سر هۆش

هاوژینم دەڕژای سر سینگم. دەیان E(شی ژن و پیاو و منداڵ 

سوپای ئ8ران شو�نکیان بج� ه8شتبوو،  لو ن8وەدا کوتبوون.

 دیارە چووبوون بۆ قE(چۆکردنی گوند و خMکی دیک. هستام

8زی رۆیشتنم نبوو. خۆمگیاندە سرکانی و، سرپ� ه

برینکانم شۆرد. دوو شوی تواو لبر ئازار و 

خو�نلبرچوونم، ه8زی رۆیشتنم نبوو. چن پیاو�کی خMکی 

گوندەکمان توانیبوویان خۆیان رزگاربکن، هاتنوە، بIیارماندا 

و E(شی کوژراوەکان بن8ژین. لماوەی دوو رۆژدا داڵ و E(شخۆر 
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دڕندەی ک8وی E(شی زۆر ل کوژراوەکانیان ت8کدابوو. جگ لم 

چن کس، کس ب زیندوویی دەرنچوو. هموو خMکی 

گوندەکمان کوژران. سوپای ئ8ران، دەیانهزار مڕ و بزن و گا و 

Èرچی خش و ز�I و هسپی گوندەکانیان لگڵ خۆیان برد، ه

 سرباز و وماW(ن، لE(ینزیو و نقدین و مافوور و کلوپلی ن8

   فرماندەکانی سوپای ئ8رانوە تاW(نکران..... ''.

  و�نی لس8دارەدانی ژمارەیک ل سرۆکهۆزەکانی لۆڕستان 

 مری�می بیبی بن�ما�7ی حوکم&انیی لۆڕستان، داگیرکردنی دوای

 ل� زیاتر پاش لۆڕستان، ن�وچ�ی خۆب�ڕDوەب�رDتیی و ب�ختیاری

 ئاواتی و هیوا و ب�ختیاری ب�ختی چرای و، �ناھ�رەسیھ نیوس�دە

 علیمردانخان. کوژای�وە ه�میش� بۆ لۆرستان خۆییبوونی

 شارۆچک�ی ل� ن�ب�ردی دوا ل� مری�م، بیبی کوڕەک�ی

 یرەش�مم� مانگی ل� خۆرمۆوە، شاری ب� س�ر ی''سپیدەشت''

 مانگی چوارش�مم�ی رۆژی ل� دواتر، سا7یک و، گیرا 1934 سا7ی

 ل�س�دارەدرانی. ل�س�دارەدرا تاران ل� 1935 مارچی

 کردە د7ت�زDنی و تاڵ کاریگ�ریی ه�ندەیدیک� ع�لیم�ردانخان،
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 شاعیر. گرت�وە لۆڕستانی س�رتاس�ری مات�م و شین. خ�7ک س�ر

 ش�رع�لیم�ردانخان بارەی ل� ئ�ستاش و ئ�وکات ھون�رم�ندانی و

 ئ�ران ایسوپ ھ�زەکانی س�ر بۆ ش�رئاسای ھ�ر4C و ئازای�تی و

 بۆ زیندووراگرتنی گۆرانییان و [iوود و نووسیوە شیعریان

  . خوDندووە ناوەک�ی

دوای داگیرکردن�وەی لۆڕستان، رەزاشا ب� دەرکردنی 

و، تاران راگ�ی�ندراوەی�ک ل�بوردنی گشتی دەرکرد و، ل� رادیۆی 

لمانگی ) 5ل 28 ژمارە ( ''پهلوی''ه�روەها ل� گۆڤاری 

سرلشکر دواتریش ل� ئ�رشیڤی ه�روەها  1935,ساMی  ئاپریلی

ل� رەزاشا دا بa/وکرای�وە. ) 18( 0/پ�ڕە ل�محممد شابختی 

''تواوی هۆز و عشیرەتکانی راگ�ی�ندراوەک�دا دە7`: 

ی ئازا و بMرۆ جرگی ئ8رانی  لۆڕستان، هاووW(تی ئ8ران و ب

 یننیشتمان ئژماردەکر�ن. ئ8م گوجی و تاوانکانیان ناگر 

  . برچاو و، ل8بوردنی گشتی رادەگینین''

دوومانگ دوای ل�ن�وبردنی ه�زی چ�کداری لۆڕستان و 

کوشتنی ه�زاران مرۆڤی سڤیل و ت�کشکانی ڤین و ورەی خ�7کی 

لۆڕستان و، دوای ئ�و سووکای�تیپ�کردن� رەزاشا ب� خ�7کی 

) ی ه�ر ئ�و Juneمانگی جۆزەردان ( لۆرستانی کرد، ئ�وجا ل�

 س�ردانی لۆرستان و سن� و کرماشانی کرد. ل� )1935( �،سال

 خۆرمۆوە (خرم ئاباد).س�ردانیدا بۆ لۆرستان، چووە شاری 

و س�رۆکهۆزەکانی دیک�  ''ب8رانوەن''س�رۆک و گ�ورەکانی هۆزی 

پ�شوازییان ل� رەزاشا کرد. ئ�ویش د7نیایکردن گیان و ما7یان 

  ەب�ت....! د ل�سایی سوپا و رژDمی ئ�راندا پاریزراو
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رۆشنبیر و ک�سای�تیی ناودار و ف�رماندەی ئازا و بیبی مریم 

 خ�می ل�دەسدانی کوڕەک�ی و ل� دل�ر، دەسب�س�ر کرا و، ل�

 خ�می کوژرانی گ�ورەکانی بن�ما�7 و ح�شیم�ت و گ�ل�ک�ی، ل�

 ل� ،وبانگی هۆزی ب�ختیارییاخ�می ل�دەسچوونی دەس�=/ت و ن

ئ�سف�ھان کۆچیدواییکرد. شاری  ی زاینیی ل�1938سا7ی 

م�ژوونووسانی کۆن و تازەی فارس ه�رچیی�کیان ل�بارەی 

 ه�موویان پ�سن بن�ما�7ی سانانی ب�ختیاریی�وە نووسیوە، ه�ر

و ستای45 ئ�م بن�ما�7ی� دەک�ن، گیان و ژیانی خۆیان و 

هۆزەک�یان کردە قوربانی ب�ه�زبوون و س�قامگیربوونی 

راستیشدا ه�ر وابووە و، ب�ب`  جۆگرافیای سیاسیی ئ�ران. ل�

پشتگیریکردنی خانانی ب�ختیاریی ک� س�ردەمان�ک ئ�سف�هان و 

بوو، رژDمی ناسیۆنا7ی یان ب� دەستئیm/م و کرماشان تا ک�نداو 

ئ�ران س�قامگیر ن�دەبوو. ل�رەدا خستن�ڕووی کورت�ی�ک  فارس ل�

وبانگی ب�ختیاریی ل� س�دەکانی ام�ژووی دەس�0/ت و ن ل�

، رۆناکیی زیاتر دەخات� س�ر  باب�ت�ک�مان، ک� بزانین چلۆن رابردوو

گ�ورە و خاوەندەس�0/ت�، ب�دەستی خۆیان، کوردە ئ�م بن�ما�7 

ن�ک ه�ر هۆکاربوون ل� ق�0/چۆکردنی هۆزی خۆیان و ن�وچ�ی 

ل� [�ین�وەی  رۆ7ی گ�ورەیان گ�را ب�7کوولۆڕستان ب�گشتیی، 

   !ی کوردستانناسنام�ی ن�ت�وەیی ئ�و ب�شان�ی خواروو

س�ردەمی  زیاتر ل� چوارس�دە ل�م�وب�ر، هۆزی ب�ختیاریی ل�

ن�وچ�ک� خاوەندەس�0/ت  ل�  نادرشای هوشارس�ف�ویی�کان و 

ل�0/ی�ن نادرشای ب�رەگ�ز  ''علیمردانخانی یکم''بوون. 

ک� ژمارەی  ''ع8راقی عجم''کوردەوە کرا ب� ف�رماندەی سوپای 
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''ع8راقی عجم'' ه8ژای گۆتن( دار بوو.چ�ک(پ�نجاه�زار)  50000

ل بریتیبوو ل زنجیرەچیای زاگرۆس ل کرماشانوە تاکوو کنداو، 

همدان و کاشان و قزو�ن و قۆم و، گڵ هر�مکانی 

هۆزەکانی لۆڕستان و چیاکانی ئلبۆرز ل باکووری تاران). 

ژDر ف�رماندەی�تیی  کرماشان و ئیm/م و بووی�رئ�حم�د ل�

و،  ه8ندستانلیم�ردانخان ل�س�ردەمی نادرشا، ل� داگیرکردنی ع�

و گ�ل` شوDنیتر  قفقازیا و قندهارت�واوی ج�نگ�کانی  ل�

ت8رۆری نادرشا لE(ین کوردەکانی  دوایدەوری س�رکییانگ�را. 

خۆراسانوە،  علیمردانخان زۆربی ن8وچکانی ئ8رانی خستژ�ر 

'یکرد ب فرماندەی هموو دەستییوە و، ''کریمخانی زەند'

 سوپاکی. دوای رووخانی حکوومتکی کریمخانی زەند ک

ساڵ هموو ئ8ران و کوردستان و ب_� لع8راقیش  26ماوەی 

هۆزەکانی لۆڕستان و بختیاریی، ژ�ردەسW(تیدا بوو،  ل

دژی ه8زەکانی ئاغامحمدخانی  بزووتنوەیکی گورەیان ل

دەسپ8کرد. لسردەمی حکوومتی  ۆل''قاجاڕی برەگز ''مغ

سرۆکایتیی  محمدعلیشای قاجاڕ، ه8زەکانی لۆڕستان ب

''سردار ئسعد'' نوەی علیمردانخانی یکم، ل مانگی 

شاری تارانیان داگیرکرد و محمد علیشای  1909جۆنی ساMی 

 دەسE(ت و لقاجاڕ هW(ت و پنایبردە بر باMو�ژخانی رووسیا 

مکانی ئسفهان و �دوورخرایوە و ن8ردرا بۆ رووسیا، هر

کرماشان و همدان و ئی*(م و هموو لۆڕستان تا کنداو 

کوتوە دەستی هۆزی بختیارییوە. دوای سرکوتنی 

شۆر_� نو�خوازیی (انق*(ب م±�وط)، جافرقولیخانی بختیاریی 
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 لگڵ دەستیک ل کسایتیی گورەکانی ئ8ران،

حکوومت8کی کاتییان پ8که8نا بۆ بڕ�وەبردنی ئ8ران. جافرقولیخان 

 )�Mزلۆهروەها پ8داگرییکرد بۆ لس8دارەدانی ئایتۆM*( ش8خ ف

نووری ک دژی ''شۆر_� نو�خوازیی'' بوو. دوای هW(تنی 

محمدعلیشا، کوڕەکی بناوی ئحمدشا ه8نرای سر 

دەو�È'' و ''زەنگان'' و تختی پاشایتیی. ل شارەکانی ''ئر 

دیکی ترکنشینی  مMبند�کی''خالخال'' و ''ئهر'' و چن 

، ناڕەزایتییکی جماوەریی مE(کانئازەربایجان، بهاندانی 

لدژی شۆر_� نو�خوازیی هMگیرسا. خلک دەسW(تی 

شارەکانیان گرتدەست و، حکوومتی تاران داوای ل سردار 

کرد برەو ئازەربایجان قشوون بخاتڕێ. ئسعد (جافرقولیخان) 

چندین هزار چکداری بختیاری و قزاق بفرماندەیتیی 

 جافرقولیخان چوون بۆ داگیرکردنوەی شارەکانی ئازەربایجان. ل

ماوەی نۆمانگدا شڕ و پش8ویی ئو هر�میان کوژاندەوە و، 

 ،کرد دەسبسر یکس ل سرۆکهۆزەکانی ئازەربایجان 120

_بۆ  اه8ن �نیوەیان ل ئردەو�È زیندانیکران و نیوەکی دیک

تاران. جافرقولیخان هروەها لگڵ ه8زەکی چوون بۆ تور�ز و 

وبانگی شۆر_� الگڵ ستارخان و باقرخان دوو سرکردەی بن

نو�خوازیی برەوڕوو بووەوە و، دوای چن رۆژ شڕ و پ8کدادان، 

سرکردەک_� دەسبسر کرد شاری تور�زی گرت و، هردوو 

و، ه8زی چکداری تور�زی ب8چک کرد. جافرقولیخان دوای ئم 

زنجیرە سرکوتنان برەو تاران گڕایوە و، لE(ین دەیانهزار 

هۆتافک8شان و درۆشمی بژی  خMکی دانیشتووی پ8تختوە ب
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زی بختیاریی، پ8شوازیی 8ئ8ران و بژی سردار ئسعد و بژی ه

  رەی ل8کرا. گو

ل پادا_� ئم سرکوتنانی هۆزی بختیاری لپ8ناو 

سقامگیرکردنی دەسE(تی سیاسیی رژ�می تاران ئنجامیاندا و 

کانی کرماشان و لۆڕستان و بوویرئحمد  بMنی رۆ�خو

کرا  1920بگشتی هاتدی، جافرقولیخان لمانگی گوW(نی ساMی 

بڕ�وەبریتیی  �� ساڵ لب پار�زگاری شاری کرمان و ماوەی 

قولیخان لبیرەوەرییکیدا دە�M: جافر کرمان بردەوامبوو. 

''بتمام کۆتایی وەرزی بهار واز ل حوکمIانیی کرمان ب8نم، 

 زۆر  1200چۆنک حکوومت مانگی Mم پووتمن دەن8رێ بۆم، ئ

کم و بشم ناکا و، پ8ویستم ب چوارهزار تمن. ل گیرفانی 

ت خۆم Mرفی م8وانی و کاروباری دەوو ل دارایی خۆم س

پووMی خۆم پ8داویستی و کاروباری  دەکم. ناتوانم چیدی ب

ت ج8بج� بکم...!''. Mدەو   

دوای ئ�وە جافرقولیخان، وازی ل� دەس�0/تی کرمان ه�نا و 

ب�پشتگیریی رەزاشا کرا ب� حاکمی  1923ل�مانگی گو=/نی سا7ی 

استیدا بۆ دوورخستن�وەی زیاتری بوو ل� ئ�م�ش ل�ڕ  خۆراسان،

ه�رDمی خۆی. دوای دامرکاندن�وەی ه�ر جۆرە جموو7�کی 

چ�کداریی دژ ب� حکووم�ت ل�س�رتاس�ری ئ�ران، کاتی ئ�وە 

هاتبوو دەس�=/ت و ه�زی ب�ختیارییش ل�ن�وببرDت. رەزاشا داوای 

 ل� جافرقولیخان کرد ه�موو هۆزەکان ل� کوردستان و ل� ئ�ران، ل�

س�رەتاش�وە هۆزی ب�ختیاریی چ�ک بکرDن و، چ�ک ل�ن�و خ�7کدا 

کۆبکرDت�وە و، ت�نیا سوپا چ�کی پ` ب�ت. جافرقولیخان 
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ف�رمان�ک�ی ج�ب�ج�کرد و، ه�موو س�رۆکهۆزەکانی ناچارکرد 

چ�کدان�ن، ب�=/م گ�ورەکانی هۆزی ب�ختیاریی دژای�تیی 

ۆرب�ی ب&یارەک�ی جافرقولییان کرد و، ب�قس�یانن�کرد و، ز 

ه�رDمی لۆڕستان ب�گشتیی، خ�7ک  چ�ک�کان شاردران�وە. ل�

چ�کیان وەک ئامرازDکی پ�ویست بۆ پارDزگاریی ل� بن�مال� و 

هۆزی خۆیان و سامان و م�ڕوما=/تیان ب�کار دDنا، رژDمی 

تارانیشیان ب� دەس�0/ت�کی بیانی دەزانی، ل�ب�ر ئ�وە ن�چوون� 

  ردەوە. ژDرباری ب&یارەک� و، چ�ک�کانیان شا

ه�موو خزم�تکردن� ب�سنوورەی هۆزی گ�ورەی  مئاکامی ئ�

ب�ختیاری ل�پ�ناو ئ�راندا کردیان، وەک ل�س�رەوە ئاماژەمداپ�ی، 

 جگ� ل� ما7وDرانی و ج�نۆساید و تا0/نکردنی کانزای لۆڕستان، ل�

ه�مووی گرنگتر [�ین�وەی ناسنام�ی ن�ت�وەیی ه�رDمی 

دیک�ی ن�بوو. خانانی  لۆڕستان، چ ب�ره�م و دەسک�وت�کی

 ب�ختیاریی ل�کرماشان�وە تا ک�نداو و بووشار (بوشهر) ل�

بندەس�=/تیاندا بوو. ح�شیم�تی ناوچ�ک�یان ل�گ�7بوو، ک�چی 

جافرقولیخانی ب�ختیاریی گل�یی ل� حکووم�تی تاران دەکات 

ئگر بۆی و، ب�4C ناکات!!  مووچ�ی ک�میان ب&یوەت�وە

روەر و م8ژوونوو�� مزنی کورد تنانت زانا و نیشتمانپ

''دا با[4 رەچ��7کی  شرەفخانی بدلی�Z ل ''شرەفنام

راستین�ی هۆزی ب�ختیاریی ن�کردای�بۆمان، دیسان د7نیادەبووین 

ک� ئ�مان� کوردن و، هیچ گ�ل و هۆز و ن�ت�وەی�کی س�ر خ&ۆکی 

زەوین جگ� ل� کورد ه�ند خۆب�ک�مزان و گ�ل و ن�زان ن�بووە و 

 و دەس�0/تدارانی دەر و ش�یدای نۆک�رای�تیکردنی میر نیی�
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دراوس�ی خۆی ب` و، ب�دەستی خۆی، میر و بکوژ و س�رب& بۆ  

  خۆی بخولق�ن�ت. 

پوو7پ�رستی و ت�سکبینی و خۆپ�رستی و دەس�=/تپ�رستی و 

خیان�تکاریی س�رۆکهۆزی ب�ختیاریی، زەوین�ی�کی گ�ورەی 

�تی ناسیۆنا7ی فارس،  م�ژوویی رەخساند بۆ داڕDژەرانی دەو7

ج�نۆسایدDکی ب�ربa/و و ه�م�چ�شن�ی ئابووری و ف�ره�نگی و 

تا0/نکردنی کانزا و سامان و، م�ژوو و زمان و ک�ل�پوور و 

شوDن�واری م�ژوویی ب�رامب�ر ئ�و ه�رDم� گرنگ�ی کوردستان 

بک�ن. ل�ماوەی س�ت سا7دا سیاس�تی رەگ�زپ�رستان�ی  پ�&ەو

 اریکردووەت� س�ر لۆڕستان، توو4C ل�بیرفارس ب�رادەی�کی وا ک

چوون�وەی م�ژووی و رەگ�زیی هاتووە. کولتوور و زمان و 

چووەت�وە و، ئیم&ۆک� ب�سووکای�تیدەزانن  م�ژووی خۆیان ل�بیر

ب�کورد ن�وببرDن و، شانازیی�وە بۆیان رەگ�ز و زمان و م�ژوویان 

  هاوب�4C فارس ب�ت. 

دا دەژین، ) 21ک� س�دەی (ل� رۆژی ئیم&ۆدا ک� ل� ی�ک�م چارە

پارچ� و ه�رDم�کانی ن�وەراست و س�رووی کوردستانیش  ل�

گ�ڵ لۆڕستانی  بارودۆخی کورد جیاوازیی�کی ئ�وتۆی ل�

ل�دەستچوو نیی�. خ�باتی خوDناوی و پ&کارەساتی هاوچ�رخی 

ب�ش�کانی ن�وەراست و باکووری  سال� ل� 130کورد زیاتر ل� 

ی ئ�م م�ژووە دوورودرDژە کوردستان درDژەی ه�ی�. دوا

ب�ئ�نجام�، کوردی ه�ر ب�ش�کی کوردستان خۆی ب� هاوو=/تیی 

رژDم و گ�لی داگیرک�ری ب�ش�ک�ی خۆیدەزان`. سۆز و 

خۆش�ویستی و ه�ستی هاوب�4C ل�گ�ڵ فارس و ترک  
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وع�رەبدا ه�ی�، ن�ک ل�گ�ڵ کوردی هاوڕەگ�ز و هاوخوDن و 

یک�ی کوردستان. هاوم�ژوو و هاوچارەنوو[4 پارچ�کانی د

سیاس�تی ج�نۆسایدی ف�ره�نگیی داگیرک�رانی کوردستان 

چ�ن کاریگ�ریی داناب�ت،  س�د ه�ندە سیاس�تکار  ، ل�س�ر کورد

و چینی ب�ن�و رۆشنبیر و رDکخراوەی سیاسیی کوردیی رۆ7یگ�راوە 

ل� چ�سپاندنی ناسنام�ی گ�ل و جۆگرافیای سیاسیی داگیرک�ران 

  ب�س�ر ن�ت�وەی خۆیدا. 

گ�ر بیری س�رب�خۆیی کوردستان ه�ر ئاوا ب�خاوەن ب` و، 

ح�شیم�تی کوردستان ه�روا ناهۆشیار بن، سیاس�تکارانی 

خۆپ�رست و دەس�0/تخواز و کورتبینی کورد، ب�ردەوامبن ل� 

ه�رزانفرۆشکردنی کوردستان و ل�پ�ناو ب�رژەوەندیی خۆیاندا 

سووریا و  کوشندەی ع�راقچ�تی و ئ�رانچ�تی و ژەهراوی و تۆوی

ترکچ�تیی ل�م�شکی تاکی کورددا بa/وبک�ن�وە، دەب` د7نیابین 

ئ�وی س�ت ساڵ ل�م�وب�ر ب�س�ر لۆڕستان و ب�ش�کی گ�ورەی 

داهاتووی�کی ن�زۆر دووردا کورد  خاکی نیشتماندا هات، ل�

ب�دەستی خۆی، ج�نۆسایدی ناسنام� و ه�بوون و زمان و 

  س�رتاس�ری نیشتمانی خۆیدەکات.
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  ''ژ�دەر''
  

ئحمد قوام نا��او ب ''قوامولسMتن''، ساMی  -*)1(

1873  1955ساMی  مانگی ئگۆستی ل تاران هاتووەت دنیا و ل

کۆتاییکانی  ل تاران مردووە. ئحمد قوام، دووجار ل

سردەمی رژ�می  حکوومتی قاجاڕ و �� جاریش ل

سازان و سرۆکوەزیرانی ئ8ران بوو. یا ،حمڕەزاشا

سیاستکار�کی شارەزا و زیرەک بوو، دەستووری شۆر_� 

نو�خوازیی لE(ین ئحمد قواموە نوو��ا و، دوای 

پسندکردنی لE(ین دەستی سرۆکایتیی شۆرشوە، 

. دکر  واژۆ و مۆردەستوورەکی قاجاڕ''  ی''موزەفردینشا

و  دامزرانی کۆماری کوردستان ب سرۆکایتیی پ8شوا قازی

 سرۆکایتیی جافر پیشوەری ل کۆماری ئازەربایجان ب

 1946ساMی  لسردەمی سرۆکوەزیران ئحمد قوام 

کۆتایی هاتبوو،  1945ساMی  روویاندا. جنگی دنیاگری دووەم ل

رەزاشا لسر تخت E(برا و لE(ین ئینگلیزەوە دوورخرایوە بۆ 

ڕەزا) ماوەی کمتر کی (حمگورە کوڕە و باشووری ئفریقا

. ینابووئینگلیز لسر تختی پاشایتیی دا ،سا8Mک بوو ل

باکووری ئ8ران و ب_� ل خاکی  ه8زەکانی یک8تیی سۆڤ8ت ل

رۆژهW(تی کوردستان مابوونوە و ئمش بدMی ئینگلیز و 
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ئمریکا و وW(تانی رۆژاوا نبوو، دەیانگوت: رووسیا بتمای ئو 

  سر خاکی خۆی.  هر�مان بخات

ئ8ران  بۆ ناچارکردنی سۆڤ8ت، ئمریکا و ئینگلیز ه8زەکانیان ل

کشاندەوە. هاوکات. قوامولسMتن ب نخشی ئینگلیز، چوو 

بۆ مۆسکۆ و ر�ککوتن8کی ساختی لگڵ ستالین مۆرکرد و، 

ه8Mنجانی هموو نوتی باکووری ئ8رانی دای. مرجی 

دەرەوەی ه8زەکانی سۆڤ8ت   بردنر�ککوتنک_� بستوە ب

و وازه8نانی سۆڤ8ت ل پشتگیریکردنی دوو کۆمارەکی 

کوردستان و ئازەربایجان. ستالین قبوMیکرد و داخوازییکانی 

قوامولسMتنی ج8بج8کرد. دوای داگیرکردنوەی کوردستان و 

 ئازەربایجان لE(ین ه8زەکانی ئ8ران، ئوجا قوامولسMتن ل

تی تازە ب ستالینی راگیاند سرۆMبرا و، دەو)E کوەزیرانی

وەرۆکی ر�ککوتنامکیان قبووڵ نیی و، بزیانی 8ن

ئوکات لبارەی  حمڕەزاشا هربرژەوەندیی ئ8رانی دەزانن. 

قوامولسMتنوە ل8دوانیدا و، گوتی: ''حزرەتی ئ_�ەف 

به8ز و  برامبر کۆمۆنیزمدا شوورەیکی ئحمد قوام، ل

 .''  پۆW(یین

-1880( Edmund Ironside''ئ8دمۆند ئایرۆنساید  -*)2(

) ژنڕالی سوپای ئینگلیز و، داڕ�ژەری سرەکیی کودەتای 1959

دژ ب ئحمدشای قاجاڕ بوو. بIیاری کۆتایی کودەتا  1920ساMی 

ه8ند و -لE(ین لۆرد ر�دینگ ج8گری سرۆکی حکوومتی ئینگلیز
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بریتانیا، ڤ8نستۆن چرچÈ'' ەوە درا. سرۆکوەزیرانی 

 )�Mتۆج8بج8کری کودەتا ''رەزاخان میرپ8نج''، (رەزاشا) و، ئای

  سی زیائدین تباتبایی بوون.

دا سمکۆی شکاک،  یک� ل ن8زیکترین  1919لساMی  -*)3(

بۆ  ناردراو�ژکارەکانی خۆی بناوی ''سید تها شمدینان'' 

'' گورە برپرسیاری بریتانیا �8سن'ڤبغدا بۆ ئوەی لگڵ '

گفتووگۆ بکات لبارەی پر�� دامزراندنی دەولتی سربخۆی 

کوردستان. کاربدەستکی ئینگلیز دژایتیی بۆچوونکی دەکا 

ت8کی کوردیی. جار�کیتر Mزراندنی دەوو، دە�M بریتانیا دژی دام

 سمکۆی شکاک ل 1921مانگی خرمانانی ساMی  و ل

 ۆچکی ''شنۆ''، لگڵ کاربدەست8کی دیکی بریتاینا بشار 

ناوی ''کاکس'' کۆدەب8توە و، داوای پشتگیریکردنی بریتانیا 

تی کوردی. دیدارMزراندنی دەوو کۆبوونوەکانی  دەکات بۆ دام

دیوەخانی ''بابکر  ل چندین جاریتر سمکۆ ل گڵ ''کاکس''

یک� لو  شکاک ل ئاغای پشتدەر'' بردەوامدەب�. سمکۆی

کۆبوونوانیدا دە�M: ''ئمن و سی تها ب8Mنتاندەدەین�، 

تی بریتانیا چکوچۆMی پ8ویستمان بدات� و، Mر دەوئگ

تی کوردی Mزرانی دەوب8Mنمان پ8بدەن پشتیوانیی ل دام

هموو شارەکانی  رەگزپرستکان ل دەکن، ئ8م ترک

 ئیالتی مووسلیش کوردستانی ترکیا رادەماMین. ل
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دەریاندەپڕ�نین. ئ8م ب8Mنتان پ8دەدەین، شاری ''ئنقرە'' 

ب_� کوردستانی ئ8رانیش،   (ئانکارا) شتان بۆ دەگرین. ل

 دەر دەستیان ه8زەکانی ئ8ران رادەماMین و، شاری ''سن'' ش ل

  دەه8نین....''. 

ت و�کی رەسنی کوردیی رۆژهW(اوشی ''کی'' نازن –*) 4(

میر و پاشا'' ی 'و،  ل ئاڤ8ستا ب''کۆی'' هاتووە و، واتای '

 .هبووە. هروەها ل ئاڤ8ستا نوو��اوە ''کۆی'' ن8وی هۆز�ک

وشی ''کیوەن'' ەوە وەرگیراوە،  وشی ''کی'' لبنڕەتدا ل

 ک ن8وی یک� ل حوت ئست8رەکی دراوس8ی زەوین. ل

زمانی  '' و ل Saturnن8وی ''عرەبی ''زحل'' و ل ئینگلیزی 

فار�� ن8وی''کیوان''ە. ل ئفسان و میتۆلۆژیای کۆندا ئاسمان 

ل پلی  Saturnحوت نهۆم و ئست8رەی ''کیوەن'' یان 

  سرووی هموویانوەی.  حوتم و ل

وشی ''کۆی'' ل ئاڤ8ستاوە چووە ن8و کۆمMگ و کۆشکی 

ای پاشاکان''. وەک ''کیکاوس''، میرانوە و بوو ب نازناوی ''پاش

.  پاش کیقوباد''، کی لۆراسپ''، ''کاوس'' (برای کیخۆ��ەو)

چن هزارسا8Mک وشی کی بووە ب 'کاک'' و، ''کاک'' و. 

کابرا'' (کاورا) و ''کاک برا''، ''کاکوەیس''، ''کیان''، ''کاکیان''، 

 یارسانکان و ''کیبانوو یان کیوانوو.'' هروەها ب_� ل

پI8ەوانی کۆنی ئاینی زەردەشتی ل باشوور ب ''کاکیی'' 
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یک''  ن8ودەبر�ن. وشی ''وەن'' بمانای ''وەکیک'' و ''وەکوو

دوو هۆزی  اویماوە، وەک ن اوەە، ئیمIۆکش ل کوردستان ئم ن

ک فارس کردوویتی ب  گورەی ''سکاوەن'' ل لۆڕستان

باشووری  ''هموەن'' ل هۆزی ''سگوەن''. هروەها ناوی

هۆزی گورەی ''کاکوەن'' ل کرماشان و  یانکوردستان، 

لۆڕستان. بش8کی ئم هۆزە لسر ر�باز و ئاینی هزارنسالی 

 ن8ودەبر�ن. '' خۆیان ماون و، ب پ8رەوانی ئاینی ''یاری
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  س�رچاوە:
  

ی لئ8ران'' E(پڕە ''م8ژووی دەسW(تدار�تیی ئاینی پرتۆکی 1-

)، (نووسینی سیروان کاو��). بۆ خو�ندنوەی لسر تۆڕی 186(

)، و  www.kncsite.comئینترن8ت، بIوان ماMپڕی ''کۆنگرە'' (

ی یک''.''کت8بخان )www.emrro.comماMپڕی ''ئمIۆ''  (  

سمکۆی شکاک لن8وان '')  1(ژمارە ''کۆبربمپرتۆکی '' -2

توانجی خو�ندەواری خۆیی و، رق و ب8زاریی داگیرکرانی  و تان

  ).64سیروان کاو�� E(پڕە ( :کوردستان''، نووسینی

3-  هۆکارەکانی سرەکیی راپڕینکان لسردەمی رەزاشا ل

 ب 2013ی رەشمی ساMی زمانی سرکۆنسوولی بریتانیا (مانگ

  . )زمانی فار�� ب�(وکراوەتوە

پرتۆکی ''ل8کۆMینوەی بارودۆخی سیا�� و کۆمW(یتیی  -4

''، 1963بۆ  1925هۆزی بوویرئحمد لن8وان ساE(نی 

  نووسینی: ستار سدری (بزمانی فار��).

5-  ''ویکیپ8دیا''، ''ژیاننامی جافرقولیخانی بختیاریی'' (ب

  ی فار��). زمان
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   بایکۆتکردنی ک�مپینی

  !ترکی شتوم�ک�کی جۆرە ه�موو
  

20/10/2014       

  خوشک و برای هاوڕەگز و هاوخو�نم، هاونیشتمانم!

  ئگر ب ڕ�گی فIۆکی ترکیا دەگڕ�یتوە کوردستان!

  ئگر پیشت بازرگان، لکۆمپانیای ترکی کلوپل دەکIیت!

اشووریت و ل ئۆروپا دەژی و، ئگر کوردی رۆژهW(ت، یان ب

  ل ترکیا خانووت کIیوە!

ئگر دانیشتووی ئۆروپایت و، برەو ترکیا دەچی، بۆ ئوەی 

 پشووی ساW(نت ل ترکیا بریتسر!

ئگر سیاستکار و دەسW(تداریت و لگڵ ترکیا 

!  ر�ککوتننامی چندین و چن میلیارد دۆE(ریت هی

تان دەژی، شتومکی ترکیا دەکIی، ئگر ل باشووری کوردس

  چۆنک بازاڕی نیشتمانتی داگیرکردووە!

بۆ چرک�سات�کیش بووە، بیر بک�رەوە پ�نا ب�رە ب�ر ویژدانی 

خۆت، چارەنوو[4 خاک و ن�ت�وەک�ت ل�سایی ژDردەستیی 

داگیرک�ران�وە به�ن� ب�رچاوت، ئ�وجا دەزانی، ئ�و پارەی ل� 

�ت� لیرەی ترکی، خزم�تی داهات رDگ�ی تۆوە دەب گیرفانی تۆ و ل�

و بووج�ی رژDم` دەکا ک� شانب�شانی ع�رەبی سونن�، ب�وDن�ی 
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س�ردەم�کانی ع�با[4 و عوسمانی ب&یاریداوە خاک و 

  داگیرکراوی و کۆیل�تی به�M�ت�وە. ن�ت�وەک�ت ب�

کچی جوان و ن�ون�مام و شۆڕە0/وی  و ه�زاران کوڕ

چی دواڕۆژی تازەپ�گ�یشتووی گ�ل�ک�ت ک� هوم�د و وە

نیشتمان�ک�تن، گیان و ژیان و داهاتووی خۆیان ناوەت� 0/وە، 

چوون�ت� ب�رەکانی ج�نگ�کی گ�ورە و پیرۆزەوە، ب�رگری ل� 

ج�نۆسایدی خاکی نیشتمان و گ�ل�ک�ت دەک�ن. دەسا تۆش 

ه�7وDست بنوDن�، ن�فرەت بک� ل� ه�رچی خۆ4C و داهات و 

اگیرک�ری نیشتمان�ک�ت بوونی د ب�رژەوندیی�، ک� خزم�تی ب�ه�ز

  و، ل�ن�وچوونی گ�ل�ک�ت دەکات!

درDژایی م�ژوومان  ه�ل�کی تاکه�7ک�وتووی زD&ین ب�

س�ریه�7داوە، ئ�م ه�ل�ش ب� خوDنی کچان و کوڕان و ژنان و 

بوون،  هاتووەت� 'کۆبان�''پیاوانی گیانب�خ45 گ�ل�ک�مان ل� 

ان�! ب�هۆی ئ�ستا دنیای ئازاد و کۆم�7گ�ی ن�ون�ت�وەیی پشتیوانم

پشتگیریی ئاشکرای ترکیا ل�دڕندەکانی توندئاژۆی ع�رەبی سونن� 

ناکۆکیی ل�ن�وان رژDمی ترکیا و رۆژاوا س�ریه�7داوە.  (داعش)،

کوردیی�  ئ�مریکا و رۆژاوا ب�گشتی یارم�تی س�ربازیی ئ�و ه�زە

جوان و ب�ه�زە دەدەن ک� تاکوو دوDن` ل�ب�ر خاتری دلی 

دەدرای� ق�ل�م. ل�م� ''ت8رۆریست'' � رەگ�زپ�رستانی ترک، ب

ه�لی باشتر بۆ کورد روونادا. دەسا تۆش ب�کردەوە ه�نگاو بن` 

و ل�م قۆناخ� ه�ستیارەدا بب� پشتیوانی گ�ل�ک�ت. 

پشتگوDخستنی سوود و ب�رژەوندیی ک�سیی خۆت، حیزب�ک�ت 

یان بن�ما�7ک�ت، ه�رچ�ندە بچووکیش ب�ت، رۆ7ی ه�ی� ل� 
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ئابووریی دوژمنی ن�ت�وەک�ت و، پ�شخستنی  0/وازکردنی توانای

 بزاڤی رزگاریخوازیی گ�ل�ک�ت.

با خۆپ�شاندانی ج�ماوەریی باشووری کوردستان بۆ پشتیوانی 

ل� کۆبان`، هاوکات ب�ت ل�گ�ڵ درۆشم و ک�مپین بۆ 

بایکۆتکردنی ه�موو جۆرە شتوم�کی ترکی. با داوا ل� حکووم�تی 

ی ستراتیژ و ب�رژەوەندیی ڕوانگ� ه�رDمی کوردستان بکرDت، ل�

ن�ت�وەیی�وە ب&وان�ت� ه�ر جۆرە پ�وەندیی سیا[4 و ئابووریی 

ل�گ�ڵ داگیرک�رانی کوردستان. ه�موو ب�ش�کانی کوردستان و 

ه�ر بست�کی کوردستان، خاک و نیشتمانی ه�زاران سال�ی 

کوردن و، وەکی�ک گرنگییان ه�ی� و، هیچ پارچ� و بست�کی 

قوربانی ب�رژەوەندیی ب�ش�ک و حیزب�ک  کوردستان ناب` بکرDت�

  و 0/ی�ن�ک.

  خوشک و برای هاوڕەگز و هاوخو�نم، هاونیشتمانم! 

ئ�گ�ر دەمان�وێ کۆتایی ب�زنجیرە ج�نۆسایدی گ�ل�ک�مان 

به�نن ک� ل�0/ی�ن ترکان�وە س�دان سال� درDژەی ه�ی�! ل�ه�ر 

بوار و رDگ�ی�ک�وە دەتوانین پشتیوان و د7سۆزDکی راستین�ی 

 رDبازی پیرۆزی رزگاری و س�رب�خۆیی کوردستان بین، ل�ژDر

دەستی داگیرک�ری ترک و، ه�روەها داگیرک�رانی ت�نگ�تیلک� و 

رەگ�زپ�رستی فارس و ع�رەب، ک� ب�گوDدان� ه�موو یاسا و 

پرنسیپ�کی مرۆڤی و ن�ون�ت�وەیی، دڕندەتر و گ�ورەتر ل� 

داگیرکردنی  رابردوو، سوورن ل�س�ر ق&کردنی ن�ت�وەی کورد و

  نیشتمان�ک�مان!
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  چ�ند دD&Dک ل�بارەی

  *)!1''ئا=/''ی کوردستان�وە (
  

  سیروان کاو��

9/12/2014  

ی�ک` ل�و خا�7 بنگ�هین و س�رەکییان�ی ک� ب�هۆی 

ک�مت�رخ�می و 0/وازیی بیری ن�ت�وەیی کورد خۆی�وە، تاکوو 

ی�. س�رەڕای  ''ئاW(''ئ�ستا ل�س�ری رDکن�ک�وتووە، ک�ش�ی 

 م�ژووی نوDدا خۆی ل� درDژی خوDناویی ک� ل� و ت�کی دوورخ�با

، ه�شتا کورد خاوەنی ئا=/ی�ک نیی� ک� 0/ی دەدات ساڵ 140

ت�ک&ای ج�ماوەری کوردستان و 0/ی دنیای دەرەوەش ه�ما و 

  پ�ناس�ی�ک ب�ت بۆ ه�بوونی کورد وەک ن�ت�وەی�کی س�رب�خۆ. 

ڕDکخراوەی  و هۆی ئ�م کورتی و نات�واویی�ش ت�نیا بۆ حیزب

ناگ�ڕDت�وە ک� پتر ل�  و نان�ت�وەیی ئۆتۆنۆمیخواز و کۆمۆنیست
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نیوس�دە خ�بات و چارەنوو[4 سیاسیی کوردیان گرDدا ب� 

چوارچ�وەی و=/تانی داگیرک�ر و، بۆ رازیکردنی د7ی داگیرک�ران و 

داتاشینی بیرۆک�ی چ�وت و  چ�پ�کانی باندەستی کورد، ب� پارت�

یکردنی ی�کگرتن�وەی کورد و دەو�7ت و ئا0/ ناقۆ=/ ک�وتن� دژای�ت

و ئ�م ک�ش�ی� م�ژووی�کی وب�7ک و، ناسنام�ی ن�ت�وەیی کورد،

''ش8خ عوبیدۆ�M( شۆرش�ک�ی  کۆنتری ه�ی� و، ه�ر ل�

مستفا تا شۆر4C ئ�یلوول ب�س�رۆکای�تیی  شمزینی'' یوە

قۆناخی س�رکردەی�تیی کm/سیکی کورد  دوا ک� ب� ن�مر بارزانیی

) 010/نیک�م�وە زیاتر ل� دە ( ژم�ردرDت، ن�ت�وەی کورد ب�دە

شۆرش و بزووتن�وەی ه�7گیرساندووە، ب�=/م جگ� ل� 

باشووری  حکوومتکی شای کوردستان ملیک محموود ل

''شۆر_� خۆییبوون'' ، م�زرادا 1919کوردستان ک لساMی 

 ل� 1933بۆ  1930ل�  (بسرۆکایتیی ئ8حساننووری پاشا)
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، ه�روەها کۆماری کوردستان ب�س�رۆکای�تیی کووری کوردستانبا

ل� رۆژه�=/تی کوردستان ک� ئا=/ی ف�رمیی خۆیان  پ8شوا قازی

وDن� و نوو[iاوە گ�یشتوون�ت� ئ�م&ۆ، ل�بارەی  ه�بووە و، ب�

ب�ردەستدا  ئ�وانی دیک�وە هیچ ئ�رشیڤ و نوو[iاوەی�کمان ل�

/''ی ه�ر ی�ک` ل�و شۆرشان� نیی� و، نازانین ن�خش� و رەنگی ''ئا=

وت� و گ�&ان�وەی  چۆن بووە؟ ئ�وی دەیزانین زیاتر پشتب�ستن� ب�

ئ�و ک�سای�تی و نیشتمانپ�روەران�ی ک� دوای ن�مانی 

شۆرش�کان، ل�بارەی رەنگ�کان و ن�خش�ی ئا0/کان�وە دواون. 

ب�گومان هۆی ئ�م�ش دەگ�ڕDت�وە بۆ بیرت�سکی و 

ۆشنبیران�ی ک� ل�و کات و ت�ن�گ�یشتنی ئ�و نووس�ر و ر 

کۆسپی  و س�ردەمان�دا ژیاون، رووداو و ب�س�رهات و گرێ

 بزووتن�وەکانیانو دەرەکی و ئا0/ و ئامانج و روانگ�ی  ین�وخۆ

ن�کردووە، ک� وەچ�کانی دوای خۆیان  ب�راستی و دروستی تۆمار

  بتوانن سوودی ل` ببینن.

اوەنی خ ملیک محموود، حکووم�تی کردپ�یوەک ئاماژەم 

ن�وەراستیدا وDن�ی مانگ  ئا0/ی�ک بووە ب�رەنگی س�وز ل�

ک�i5اوە، ک� ئ�م�ش وەک زۆرDک ل� و=/تانی ئیسm/میی ئ�وکات 

و ئ�ستا، ل� ئا=/ی ئیمپراتۆریی عوسمانیی�وە وەرگیرابوو. 

 ''ئارارات''ک� زۆر جاریش ب� شۆر4C  ''خۆییبوون''شۆرش�ک�ی 

شۆرش�کان ل�م�ژووی کورد ی�ک` ل� گ�ورەترین  ن�ودەبرێ و، ب�

''ئ8ران'' ی ک�ی، ه�ر ئ�و ئا=/ی  ''ئاE(''دەکرDت، ن�خش�ی  ئ�ژمار

 یب�و جیاوازیی�وە ل� ن�خش�ی ئا0/سردەمی پاشایتیی بوو 

، ل�ن�و و کۆم��7ی خۆییبوون دا، ه�تاو ب�رەنگی زەرد
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''ئاگری و  ''ئاگری گورە''چیای  ه�تاوەک�شدا وDن�ی دوو

  و. ک�i5ابو بچووک''

ب  ر�کخراوەییکمین  ب ''ژ�کاف'' کئ�وجا کۆم��7ی  

و نتوەیی لم8ژووی سیاسیی کورد تۆمار  نه8نی دیسیپلین و

ل�گ�ڵ ئ�وەی ک�  ی زاینیی سریهMدا،1942ساMی  ل کراوە و

ی�کگرتن�وەی کورد و کوردستان و کیانی کوردی بوو،  باوەڕی ب�

، ''نیشتمان''�ڕەی رۆژنام�ی ب�=/م ئا0/ی ن�بوو، ت�نیا ل�س�ر پ

کۆماری ی زاینیی، 1946سا7ی  وDن�ی ه�تاوی دەک�شا. دواتر ل�

ی ژ�کافل�س�ر بناخ�ی هزریی  کوردستانM دام�زرا، ب� کۆم

بۆ کۆمارەک�ی کرد، ک�  'ئاW(''ف�رمیی ب&یاری ل�س�ر ه�7بژاردنی '

نیشانی  رەنگی سۆر لسرەوە، بن�خش�ک�ی ب�مجۆرە بوو: 

نیشانی  ن8وەراست ب انی کوردستان، رەنگی سپی لشهید

دوو چپک گنم وەک ل ن8وەڕاستی ه�8 سپییکدا ئاشتی، 

کوان ک8±�اوە، ب کتانی سۆر پ8چراوەتوە، ک نیشانی بۆ 

کشتوکاڵ و بروبووی کوردستان، لن8و کوانکدا قلمیک 
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ژ�ر قلمکش  خو�ندەواری و زانست، ل دانراوە ک ئاماژەی بۆ

 واتای ئوەی خو�ندەواری وەک هتاوو�نی هتاو ک8±�اوە 

ب رەنگی سوز ل خوارەوەش  رۆناکیی ب وE(ت دەبخش8ت.

. لۆگۆی دانراوە نیشانی ئاوەدانی و ��وشتی جوانی کوردستان

فرمییکانی  ن8و ئم ئاE(ی، لسر راگیندراوە و نام

  کۆمار دادەنرا.سرکۆمار و وەزارەتکانی 

حیزبی ی ەمدوای رووخانی کۆماری کوردستان، کۆنگرەی دوو

ئحمد س�رۆکای�تیی  ب�1964ل�سا7ی  د�مۆکراتی کوردستان

گوندی  ل� ''سربخۆیی بۆ کوردستان''ل�ژDر درۆشمی  تۆفیق

باشووری کوردستان ب�ڕDوەچوو، ه�ر ئ�و ئا0/ی�ی  ل� ''سوون�''

�وە بب` هیچ گۆڕان�ک. ل� کۆنگرەکانی کۆمار ل� کۆنگرەدا ب�رزکرای

پاشکۆی ن�وی  گ�ڵ لکاندنی ن�وی ''ئ�ران'' ب� دواتری حیزبدا، ل�

حیزبی دDمۆکراتی کوردستان�وە، لۆگۆی ن�و ئا0/ی کۆماریش 

   گۆڕدرا و، وDن�ی ه�تاوDکی گ�ش ل�ج�ی دانرا.
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ئ�م ئا0/ تازەی� ه�ر ل�س�رەتای ه�شتاکانی زاینیی�وە، ل�0/ی�ن 

گۆڤار و رۆژنام�  نپ�روەران و رDکخراوەی ن�ت�وەیی و ل�نیشتما

دەرەوەی و=/ت وەک ئا0/ی  ن�ت�وەیی�کان ب�تایب�تیی ل�

ک� دواب�دوای ه�رەسه�نانی  پاسۆککوردستان ق�بوو7کرا. 

کۆنگرەی نیشتمانیی دام�زرا،  1975شۆر4C ئ�یلوول ل�سا7ی 

 �ل و پارتی سربخۆیی کوردستان 1985ساMی  کوردستان ل

س�رەتای ه�شتاکان ل�دەرەوەی و=/ت دام�زران، ل�کۆنگرە و 

بۆن� ن�ت�وەیی�کاندا ئ�م  ئا0/ تازەیان دادەنا. دوای  س�مینار و

ب�ش�کی باشووری  ل� ''هر�می دژە فIین'' 1991ئ�وەی سا7ی 

، ک�سای�تی دام�زرا کوردستان ل�0/ی�ن و=/تانی هاوپ�یمان�وە

مامۆستا عبدو�M( ی کورد نیشتمانپ�روەر و خ�مخۆری ناودار 

س�مینار و دانیشتن و کۆڕی شیعری ه�زاران ک�[4 و  ل� پش8و

دیدارەکانی ل� باشووری کوردستان، رۆ7ی گ�ورەی گ�&ا ل� 

ت�گ�یاندنی 0/ی�نی سیا[4 و ج�ماوەری کورد ب�گشتی ل� گرنگی 

  و پ�ویستیی ئا0/ وەک ناسنام�ی ن�ت�وەیی. 

باشوور  ل� ک� ژمارەی�کیان ل�ن�و حیزب�کانی رۆژه�=/تیشدا 

پ�ش  ل� یک8تیی شۆرشگI8انی کوردستاندام�زروان، 

 کوردستانی ئا=/ی ،1992ه�موویان�وە دوای دام�زرانی ل�سا7ی 

 سربخۆیی درۆشمی ب� و، ه�7دا پ�شم�رگ�کانی بنک�ی ل�س�ر

 ئ�م. دەستپ�کرد چ�کداریی و سیا[4 چا0/کیی کوردستان بۆ

 ئ�ستا. ''کوردستان ئازادیی پارتی'' بۆ ڕیگۆ ناوەک�ی دواتر حیزب�

 و حیزب ت�ک&ای ه�روەها ه�رDم، حکووم�تی ل� جگ�

 بنک� ل�س�ر کوردستان ئا0/ی باشوور و رۆژه�=/ت رDکخراوەکانی
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 چارەک� ب� ن�زیک. ه�7دەدەن کۆنگرەکانیاندا و بۆن� ل� و بارەگ� و

 ئا0/ی ه�7کردنی و=/ت دەرەوەی ل� و ن�وخۆ ل� س�دەی�ک�

 ن�ت�وەیی�کان بۆن� ل� و ن�ت�وەیی ن�رDت�کی ب� بووە وردستانک

 داوDنی و دەشت ل� 0/دێ، و شار ل� ،نورۆز ج�ژنی ل� ب�تایب�تیی

 ل�گ�ڵ و خۆ4C و س�ما و شایی ل� چیم�ن، و م�رگ و چیا

 کیژان ب�س�ردەستی کوردستان ئا0/ی ،نورۆز [iوودی خوDندنی

  .  دەش�ک�ت�وە ی�وەکوردەواری بچووکی و گ�ورە و کوڕان و

ر و وب�کورتی، ن�ت�وەیی�کانی کورد ل�ه�ر دوو ب�4C باشو

دەرەوەی و=/ت، رۆ7ی گ�ورەیانگ�&ا ل�وەی ک� 0/ی  رۆژه�=/ت و ل�

ئا=/ی  ئاستی دەرەوەش ئ�م ئا0/ی�، ب� ج�ماوەری کوردستان و ل�

پرلمانی  11/11/1999کوردستان بنا[Diت. ڕDک�وتی 

گ ئ�م ئا0/ [\ رەنگ�ی وەک ئا=/ی ب�ت�کرای دەن کوردستان

ف�رمیی حکووم�تی ه�رDم پ�سندکرد. ئیستا ئ�م ئا=/ی�، ن�ک 

ئاستی  ل� وباشوور و رۆژه�=/تی کوردستان، ب�7کو ه�ر ل�

  ن�ودەو�7تیش، ب�ئا=/ی کوردستان دەنا[Diت. 

ئ�وی ماب` ل�دوانیکی کورتی ل�س�ر بک�م، ج�ن�ک�وتنی ئا=/ی 

C4 باکوور و رۆژاڤای کوردستان.کوردستان� ل� ه�ردوو ب� 

، ل�و دوو ب�ش�ی پارتی کر�کارانی کوردستانوەکدەزانین 

پ� کوردستاندا پ�گ�ی�کی ج�ماوەریی گ�ورە و ب�ه�زی ه�ی�. 

ئ�م&ۆ گ�ل�ک داه�نانی  وماوەی دام�زرانیی�وە تاکو ل� ک� ک�

بواری ئابووریی س�رب�خۆ، میدیا، ش�ڕی چ�کداری و  گرنگی ل�

ماوەریی ئ�نجامداوە. پیm/نگ�ریی ب�ردەوامی رDکخستنی ج�

سیا[4 و چ�کداری و دیپلۆما[4 رژDمی ترکیای توو4C شکست 
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ل�م  ''کۆبان�''،کردووە. ب�رخۆدانی ش�رڤانانی پ` ک` ک` ل� 

دوو مانگ�ی دواییدا، ن�وبانگی ئازای�تی و ئازادیخوازی و بیری 

وە. پ` ک` ه�موو جیهاندا بa/وکردە پ�شک�وتنخوازان�ی کوردی ب�

ک` هاوکات ل�گ�ڵ ئ�م خزم�ت� گ�ورە و ب�رچاوان�ی، ه�روەها 

 ''ئی رەقیب''،ب� پ�سندکردنی [iوودی ن�ت�وەیی 

ه�7وDست�کی ن�ت�وەیی گ�ورەی نواند و ب` هیچ ک�ش�ی�ک 

[iوودی ''ئ�ی رەقیب'' بوو ب� [iوودی ن�ت�وەیی ل�س�رتاس�ری 

پ�ناو ی�ک�تیی  ک` ل� ک� پ` ک` 'ئاE(''کوردستان. ماوەت�وە س�ر '

ن�ت�وەیی ل�س�ر ئ�م خا�7 بنگ�هین� ن�ت�وەیی�ش رDکبک�وێ و 

ئا0/ی کوردستان پ�سندبکات، ب�م�ش ن�ت�وەی کورد ه�نگاوDک 

ل�و ستراتیژە هاوب�ش� ن�زیکدەب�ت�وە ک� م�ب�ست ل�ی، رزگاریی 

ی�کجارەکیی نیشتمان و دام�زراندنی دەو�7ت�کی س�رب�خۆی 

  س�رتاس�ری کوردستان. � ل�سیکۆ0/ر و مودD&ن

 سربخۆیی و رزگاری پیرۆزی و برز ئاW(ی شکاوەب8ت هر

  !کوردستان

  

  

 بۆ دەرو�ش سیروان ر�زدار داوای لسر وتارە ئم -*) 1(

) کوردستان د�مۆکراتی پارتی زمانIەو_�'' (خبات'' رۆژنامی

 دا) 4707( ژمارە ل 18/12/2014 ر�کوتی و، نوو��اوە

 !وەتوەب�(وکرا
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  كوردستان س�رب�خۆیی بۆ یفراندۆمر 

  كوردە گ�لی رەوای ماف�كی      

وتوو�ژی رۆژنامی خبات (ئۆرگانی پارتی د�مۆکراتی 

  کوردستان)، 

  لگڵ سیروان کاو��

  ساسان دەرو�ش سازدانی:

17/2/2016          

یفراندۆم بۆ سربخۆیی كوردستان و درووستكردنی ر 

تی كوردستان، خMو دەو ونی د�رینی تواوی گلی كوردستان

لو پ8ناوەشدا ب كۆی ڕاپڕین و شۆڕشكانی كورد دەریایك 

خو�نی ل كاروانی نبIاوی شهیدانی كورد و كوردستانی 

 پ8شكشكردووە و برای گشتی و شقامی كوردیش پ8یانوای

تی كوردستان و  2016 ئمساڵMیاندنی دەوزۆر گونجاوە بۆ راگ

ونوە ل ع8راق ك هاوكات بۆ هMوەشاندنوەی نخش جیابو

درووستكراوەكانی داگیركاران ل ڕ�ككوتننامی سایكس بیكۆ، 

تییی ك زۆربی زۆری وW(تانی Mن8ودەو لگڵ ئو پشتگیریی

جیهان و زله8زەكان بۆ پ8شمرگ و مانوەی ئزموونكی 

یاتر قسكردن هر�می باشووری كوردستان ل ئارادای. بۆ ز 

لسر ئم توەرە گرنگی ك بۆت بش8ك ل باسكانی ن8و كۆڕ 

و كۆمMی كوردستان بڕ�ز سیروان كاو�� رۆشنبیر و 

 م8ژوونووس و سیاستزانی كورد بم ش8وەی بۆمان دوا:
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بۆ ناردنی بیروڕای خۆم ل�بارەی پر[4  سیروان کاو��:

م هاوبیرەت ل�گ�ڵ دەزانی ئ� ریفراندۆم بۆ كوردستان، ب�ڕDزت

و س�دانی  جمال نبز و كامیل ژیر و عبدو�M( پش8وهاوبیران 

دیك�، دەیان سا�7 بۆ س�رب�خۆیی كوردستان ت�دەكۆشین، 

ب�شب�حا7ی خۆم ژیانم ل�س�ر ئ�و رDبازە پیرۆزە داناوە. ل` 

ب�داخ�وە ل�م دۆخ�ی ئ�ستا ك� برس�تی و ب�نانی و ه�ژاریی ب� 

ەت�وە و ناكۆكیی ن�وخۆیی پتر ل�ه�ر كات�كی كوردستاندا بa/وبوو

دیك� ی�ك�تیی ن�ت�وەیی ت�كداوە و دەستی داگیرك�رانی 

ه�ناوەت� ن�و ژیانی سیا[4 و كۆم�=/ی�تی و ئاسایش و ئابووریی 

حكووم�ت و كۆم�7گ�ی باشوورەوە، پ�ش ه�ر شت�ك پ�ویست� 

ئ�م ك�ش�ی� چارەس�ر بكرێ و متمان� بگ�&درDت�وە بۆ خ�7ك، 

تدەزانی خ�7ك ب� زۆریی متمان�یان ل�دەستداوە. ب� ن�ه�a/نی خۆ

ئ�م ك�ش�ی�ی ئ�ستا زەوین� خۆشدەكرDت بۆ ه�نان�دی ئ�و 

ئاوات�. ب� د7نیایی�وە ئ�وكات خ�7ك ب�شداریی�كی كاریگ�رتر 

دەك�ن و ئ�وكات وەك ئ�ست` قس�ی ك�سان�كیش ناڕوات� پ�ش 

مانجی دیك�یان پشتی ورووژاندنی خ�7ك�وە ئا ك� ل�وان�ی� ل�

ه�ب�ت! ل�ب�ر ئ�وە نووسین و ل�دوان ل�بارەی پر[4 راپرسیی ل� 

كوردستان ل�م دۆخ� ئا7ۆز و ش�واوەی ئ�ستا ن�ك ه�ر خزم�تی 

ئ�و پرۆژە م�زن وپیرۆزە ناكات، ب�7كو ل�0/ی�ن ئ�وان�ش�وە ك� 

ئ�م�  سا=/ن�ك� دەتناسن، ب� جۆرDكی دیك� ل�ت دەڕوانن.

ك�وە، هیچ گ�ل�ك مافی رەوای یاسایی و ل�0/ی�ك، ل�0/ی�كی دی

مرۆڤی و م�ژووی و ن�ت�وەیی خۆی ك� دام�زرانی دەو�7تی 

س�رب�خۆی�، ناخات� دەنگ�وە. ب�7كو زەوین� خۆشدەكات بۆ 
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، ك�سای�تییی� مسعوود بارزانییراگ�یاندنی. خۆزگ� رDزدار كاك 

جمال نبز و ن�ت�وەییی�كانی ل� باشوور و دەرەوە وەك 

Mبدو�( پش8و و كوردستان موكریانی و دوكتۆر جمال رەشید ع

و... هیتد، بانگه�شت بكردای� و  و كامیل ژیر و حكیم كاكوەیس

بۆ دەمژم�رDكیش بووە راوDژی ل�گ�ڵ بكردای�تن. ئ�مان� ب� 

داڕDژەر و م�عمار و مامۆستای بیری  جمال نبزتایب�تیی 

ۆ ب�شداریكردن ل� زانستان�ی كوردای�تیین، داواكردن ل�یان ب

پ&ۆژەی رزگاریی كوردستان ب� د7نیایی�وە كاركردی زۆری دەب` ل� 

ن�وخۆی كوردستان و  كۆكردن�وەی پشتیوانیی خ�7ك ل�

خستن�گ�ڕی دیپلۆماسیی�كی پسپۆڕ و شارەزا و نیشتمانپ�روەر 

ل�دەرەوەی و=/ت. ل�ب�ر ئ�وە ل� كات و دەرف�ت�كی گونجاوتردا 

ت` با جارێ وازی ل` ب�نن و بزانین ل� خزم�تدا دەبم و ئ�س

س�ركردای�تیی كورد ل� باشوور، ئای� پاش ئ�م ه�موو ن�هام�تی 

و ما7وDرانیی�، دەتوانن پ�ك�وە بك�ون� ه�وڵ بۆ چارەس�ركردنی 

ق�یرانی دارایی و سیا[4 و دام�زراندنی حكووم�ت و سوپا و 

ئاسایش و پ�رل�مان�كی كارا و پسپۆڕ و نیشتمانپ�روەر ك� 

  ەس�=/تی حزبی ب�س�رەوە ن�ب�ت!؟د
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  وتوو�ژ لبارەی پر�� رفراندۆم و،

  سربخۆیی کوردستانوە!

سازدانی: ساسان خبات، رۆژنامنوو�� رۆژنامی 

 ''خبات''  زمانIەو_� پارتی د�مۆکراتی کوردستان!

مامۆستام کاک سیروان، دنیایک سوپاس  و ڕۆژ باش هاوبیر

هی بۆتان ماندوونبن، و�ن و نامکت حورمتم  و دەکم ڕ�ز

  گیشت

 7/8/2017  –ساسان خبات 

  

 دەقی پرسیار و وەW(مکان:

تداری ماف8کی ��وشتی و /1پMموو  دەوڕەوای ه

 نتوەیک بکوردیشوە ؟ بۆچی تائ8ستا کورد ب� بش لو

! ؟ماف

ل�راستیدا هاسان نیی� وەرامی ئ�م پرسیارە ب�  سیروان کاو��:

دD&ێ بدرDت�وە، چۆنک� گ�ر بمان�وێ ل� هۆکارەکانی ب�  چ�ن

دەو�7تن�بوونی کورد بدوDین، دەب` 0/پ�ڕەکانی س�تسا7ی 

رابردووی پ�یماننام�ی سایکسبیکۆ و لۆزان و سیاس�تی دوو 

بلۆکی س�ردەمی ''ج�نگی سارد'' ه�7دەین�وە و دەب` 

ین�وە بۆ کاتی داب�شکردنی کیشوەری پانوب�رینی Dبگ�ڕ

سمانلی ل�0/ی�ن و=/تانی کۆلۆنیالیستیی�وە، ک� چۆن دەیان عو

دەو�7تی تازەیان ل�س�ر خاکی عوسمانلی دام�زراند، ب�=/م 
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کوردستانیان پشتگوDخست. ب� هۆی ئ�و داب�شکردن� نامرۆڤان�وە 

گ�لی کورد، ه�زاران کارەساتی ب�س�ره�نراوە و، سامان و کانزای 

ان هاوکات رDیخۆشکرد بۆ ب� تا0/ن براوە. داب�شبوونی کوردست

س�ره�7دانی حیزب و رDکخراوەی سیاسیی ل�جوارچ�وەی 

سنووری دەول�تانی داگیرک�ر و ب� داتاشینی درۆشم و ب�رنام�ی 

چ�وت و نان�ت�وەیی، هۆکاربوون و ه�ن ل� رەوای�تیدان و 

چ�سپاندنی زیاتری سنوورەکانی دەستکردی داگیرک�ران ل� ن�و 

ردستان. ئ�م دوو هۆکارە دەرەکی و م�شك و د7ی ج�ماوەری کو

ن�وخۆیی� ش�وت و کاریگ�رییان داناوە بۆ ئ�وەی کورد دوای 

ساڵ بندەستی و ه�7ک�وتنی چ�ن ه�ل�کی م�ژوویی بۆی،  س�ت

 ن�توان` بب�ت ب� خاوەنی خاک و نیشتمان و ناسنام�ی خۆی.

100 لدوای ت8پربوونی یپ8ت وانی /2پ  سال ل

کورد مافی  ،هMوەشاندنوەی کۆ وامی سایکس بینڕ�کوتن

 دەرفت بقۆز�توە؟ خۆیتی ئو

: دوای رووخانی م�مل�ک�تی س�رب�خۆی سیروان کاو��

 ل� ش8خ محموودکوردستان ب� س�رۆکای�تیی شای کوردستان 

، چ�ن ه�7یک ل� باشووری کوردستان ه�7ک�وت بۆ 1923سا7ی 

ردوو بوو، کورد، ی�ک�میان ل�س�رەتای ن�وەدەکانی س�دەی راب

 ل� ''هر�می دژەفIین''کات` ل�0/ی�ن ن�ت�وە ی�کگرتووەکان�وە 

چ�ن ناوچ�ی�کی باشووری کوردستان دیاریکرا و کاتی 

بوو ک� داوای ل� پارتی و ی�ک�تیی  فرانسوا میترانس�رکۆمارDتیی 

کرد کار بک�ن بۆ دام�زراندنی پ�رل�مان و ل�شکر و 
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�یانکرد و ل�کیس س�رۆکای�تیی�کی کوردستانیی! ب�=/م ن

شدا دەرف�ت�کی م�ژوویی و زD&ینی  2003کوردیاندا. ل�سا7ی 

کات` رژDمی ب�عس ڕووخا، ب�داخ�کی گران�وە  دیک� س�ریه�7دا،

ئ�و ه�ل�ش ل�بار برا و ل�باتی س�رب�خۆیی کوردستان، 

حکووم�تی داڕووخاوی ع�راقیان بۆ ع�رەبی سونن� و شیع� 

ردن�وە ل�یان بۆ وەرگرتنی دام�زراندەوە و ک�وتن� دەستپانک

مووچ� و بژDویی ج�ماوەری کوردستان. ئ�ستا دەب` کورد وەک 

دواه�ل ب&وان�ت� ئ�م راپرسیی� و پ�شانی کۆم�7گ�ی ن�ودەو�7تی 

و داگیرک�رانی45 بدات خ�بات و قوربانیدانی ب�ئ�ژماری ل�پ�ناو 

   گ�یشتن ب� ئازادی و س�رب�خۆیی نیشتمان�ک�ی بووە.

8ویست ناسنامی دیاریکراوی خۆمان هب8ت تاچند پ /3پ

وەک کورد ل ئندام بوون ل نتوەیکگرتوەکان ؟ چۆن بتوانین 

 بکین! کارە ئو

گرنگترین کارێ بۆ ب�ئ�ندامبوون ل� ن�ت�وە  سیروان کاو��:

ی�کگرتووەکان دەب` بکرێ و تاکوو ئ�ستا دیار نیی� کراوە یان نا؟ 

� کۆبوون�وەی ب�ردەوامدا ب` ل  UN  ه�رDمی کوردستان ل� گ�ڵ

و، داوایان ل�بکات رDگ� بدەن وەک ف�ل�ستینیی�کان، ه�رDمی 

. ئ�وجا دەبووا UN  کوردستان نوDن�ری چاودDری ه�ب�ت ل�

ل�ماوەی ئ�م چارەک� س�دەی رابردوو کاریانبکردای� بۆ سازکردنی 

0/بیی ل� ئ�مریکا و پ�رل�مانی ئۆرووپا و سیاس�تکاری و=/تانی 

دDمۆکرات ب�گشتی، بۆ ئ�وەی پ�ش راپر[4 ب�7�ن ب� دنیای 

ل�  یس�رۆکای�تیی ه�رDمی کوردستان بدەن، پشتیوانی
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راپرسیدەک�ن و، ل� ئ�گ�ری س�رک�وتنی راپرسیی، پشتیوانیی ل� 

دەنگی ج�ماوەری کوردستان بۆ س�رب�خۆیی دەک�ن. بوونی ئ�م 

[4 0/بیی�ش ب� کۆمیت�ی�کی پسپۆڕ و کارا و شارەزای دیپلۆما

دەکرDت ک� ل� کوردی باشوور و ل� کوردانی ب�ش�کانی دیک�ی 

کوردستان بن. ب` پشتیوانیی و=/تانی دیمۆکرات و ب` 

ب�شداریکردنی شاندی ف�رمیی کۆم��7ی ن�ت�وە ی�کگرتووەکان، 

ه�ر راسپرسیی�ک ل� کوردستان بکرDت س�رک�وتوو ب` یان 

وروب�ر و دنیا ناس�رک�وتوو، ت�نیا رای ج�ماوەری کوردستان بۆ دە

 دەردەخا و زۆر ئ�ست�م� کورد ب� ئامانج بگ�ی�ن`.

سربخۆی کوردستان ئرک8کی  دەنگدان بۆ ڕیفIاندۆم و /4پ

 نتوەیی وئخ*(قی یان میزاج؟

: ل� وش�ی میزاج ت�ن�گ�یشتم و باشوابوو ئ�و سیروان کاو��

وش�ی� ب� کوردی بنوو[Diت. دەنگدان بۆ س�رب�خۆیی 

ه�ر ئ�رک�کی م�ژوویی و ن�ت�وەیی�، ب�7کوو  کوردستان ن�ک

ئ�نجامدانی ئ�م راپرسیی� تاقیکردن�وەی�کی م�ژووییش� بۆ 

ج�ماوەری کوردستان، دوای س�تساڵ ج�نۆساید و ما7وDرانی و 

سووکای�تی و ب�&Dزیی ب�ئ�ژمار و دەستدرDژی و تا0/نکاری و 

ەی�کی داگیرکاریی، چ�ن ل� ئازادیی ت�گ�یوە؟ هاوکات تاقیکردن�و

گرنگ و م�ژوویش� بۆ س�رج�م سیاس�تکار و س�رۆکی 

حیزب�کانی کوردستان چ�ن باوەڕیان ب�و درۆشم و ب�رنام�ی 

خۆیان ه�ی� ل� س�ردەمی رژDمی گۆڕب�گۆڕی ب�عس�وە تاکوو 

ئیم&ۆ ب� گوDی ن�ت�وەی کوردیاندا داوە. ب� کورتی قوربانیدان و 
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باشووری  ما7وDرانیی س�تسا7ی رابردووی گ�ل�ک�مان ل�

کوردستان ب�م راپرسیی�وە ب�ندە. ل�ب�ر ئ�وە ئ�رکی م�ژوویی و 

 ن�ت�وەیی و مرۆڤی ه�ر تاکیکی کوردە، ل�م راپرسیی�دا ب�شداری

بکا و، ب� دەنگی ب�7` بۆ س�رب�خۆیی، پ�شانی کۆم�7گ�ی 

بدات گ�ل�کی هۆشیارە و شایانی  ن�ون�ت�وەیی و داگیرک�رانی

   ئازادیی�.

سیا�� هر�می باشووری کوردستان برەو  ئای ڕ�گی /5پ

گمسیاسیکاندا  و ڕیفIاندۆم بۆ سربخۆیی لم هلومرج

 بدروست دەزان�؟

ئ�وی راستیب`، دیاریکردنی ک�متر ل� دوو  سیروان کاو��:

مانگی دیک� بۆ راپرسیی، د�7ڕاوک` و پ�ژارەی خستووەت� د7ی 

ە، چۆنک� ه�موو نیشتمانپ�روەر و د7سۆزیکی کوردستان�و

بارودۆخ` ن�وخۆی کوردستان ب�هۆی ناکۆکیی حیزبای�تیی�وە زۆر 

یک8تیی نیشتمانیی کوردستان ک بش8کی گرنگی خراپ�. 

حکوومت پ8کد�ن�، بهۆی ئاMۆزیی ن8وخۆیوە سیاستی 

بان8ک و چن هوا دەگI8ێ. گو�یکی ل ئ8ران و گو�کی تری±� 

. ئ�وجا ی±� E(ی راپرسیینووساندووە ب دەمی گۆڕانوە و زمان

بزووتن�وەی گۆڕان بانگ�ش�ی گ�ندە7ی و قووتدانی سامانی 

خ�7کی رەشووڕووت و ناکۆکیی حیزبای�تیی، ت�ک�ڵ ب� مافی 

ب&یاری چارەنوو[4 ن�ت�وەی کورد کردووە، ل� کات�کدا دەبوو 

س�رووی  ب�رژەوەندیی ن�ت�وەی کورد و رزگاریی کوردستان ل�

دان�ت. پ` ک` ک` ل�م دۆخ� ناسک و  ن�وخۆیی�کان�وە ک�ش�
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ه�موو  ه�ستیارەدا زیاتر ل� داگیرک�رانی کوردستان ل�

رDگ�ی�ک�وە دژای�تیی ه�رDمی کوردستان و راپرسیی دەکات، 

ل�دەکرا ل�م دۆخ� ه�ستیارەی  ل�کات�کدا چاوەڕوانیی ئ�وەی

باتی دژای�تیی ئاشکرای راپر[4 و  باشووری کوردستان، ل�

، 0/نیک�م ب�دەنگب` و تایب�تم�ندیی ئ�م حکووم�تی ه�رDم

  ب�ش�ی کوردستان ل�ب�رچاو بگرDت.

س�رەرای ئ�م خال� 0/وازان�، ن�ت�وەیی�کان و نیشتمانپ�روەرانی 

خاوەنئ�زموون و پاگژ ک� م�ژوویی�کی ت�ژی ل� خزم�تیان ه�ی� و 

ل� ن�و رۆشنبیران و چینی خوDندەواری کوردەواریی ب�گشتیی 

ان ه�ی�، ل� 0/ی�ن س�رۆکای�تیی ه�رDم�وە بۆ پ�گ�ی�کی ب�ه�زی

بوو  ستیئ�م پرس� چارەنووسسازە پشتگوDخراون، ل� کات�کدا پ�و 

س�رۆکای�تیی ه�رDم پ�شوەخت بیانبین` و پرسوراوDژیان ل� گ�ڵ 

بکا و، داوایان ل�بکات ل�م دۆخ� ه�ستیارەدا رۆ7ی خۆیان بگ�&ن. 

کی خۆیان میدیای س�رج�م حیزب�کان، دەبوو ه�موو کات�

ت�رخانبکردای� بۆ ئ�وەی ج�ماوەری کوردستان ل� پ�ویستیی 

ب�شداریکردن ل�م پرس� م�زن و م�ژوویی�دا هۆشیار بک�ن�وە. 

ب�داخ�وە جگ� ل� میدیای پارتی دDمۆکرات ک� تاکm/ی�ن� 

پ&ۆپاگ�ندەی راپرسیدەکات، ئ�وانی دی وەک ئ�م پرس� ئ�رکی 

ل� ه�موو شارەکانی  ئ�وان ن�ب`، گرنگیی نادەنپ�ی. دەبوو

باشووڕ و ل� دەرەوەی و=/ت خۆپ�شاندانی ج�ماوەریی رDکبخرای� 

بۆ پشتیوانیی ل� راپر[4 و س�رب�خۆیی. س�مینار و میتینگی 

گ�ورە و ج�ماوەریی بۆ بگیرای�. دەبوو س�رنجی دنیای دەرەوە 

فراندۆم ل� کوردستان. دیمان� ل� گ�ڵ Dرابک�Di5ت� س�ر پر[4 ر
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ۆستانی کورد ل� دەرەوە بکرێ و داوایان ل�بک�ن سیاس�تکار و د

فراندۆم ل� کوردستان بن. ب�داخ�وە ئ�مان� هیچی Dرۆژی ر

ن�کراون و، وەک گوتم ه�ر ئ�مان�ش� بوون�ت� هۆی د�7ڕاوک` و 

تر[4 د7سۆزانی کورد. ل� ئ�گ�ری س�رن�ک�وتنی راپرسیی، 

س�رۆکای�تیی ه�رDم ناتوان` سووچی س�رن�ک�وتن�ک� بخات� 

�ستۆی ج�ماوەری کوردستان و ب�شدارین�کردنی ه�ندێ 0/ی�نی ئ

سیاسیی کوردستان�وە. پر[4 م�ژوویی و گرنگی س�رب�خۆیی 

ئ�وڕۆک� ک�وتووەت� س�رشانی ب�ڕDز کاک م�سعوود بارزانی و 

س�رۆکای�تیی ه�رDم�وە. ل�ب�ر ئ�وە هیواموای� ب` دوود7ی و ب� 

ندۆم، ئ�و کات و فراDد7نیابوونی ل�س�داس�د ل� س�رک�وتنی ر

کردب�ت. س�رن�ک�وتنی راپرسیی، دەب�ت ب�  رۆژەیان دیاری

گ�ورەترین کارەسات ل� م�ژووی کورددا. ئ�مجارەیان کورد 

ب�دەستی خۆی، ئ�نفالی خۆیدەکا و، ئ�م�ش ش�رم�زاریی�کی 

دەب` بۆ کورد دوای س�ت ساڵ بندەستیی، ه�لی بۆ  گ�ورە

 کردنی خۆیبدات!ه�7ک�وێ، ل� ئازادیدا دەنگ بۆ کۆیل�

بۆ سربخۆیی کوردستان هرەشی دەرەکی تاچ  /6پ

ڕادەیک مترسی وئگر هب8ت چۆن خۆمانی ل� دەربازبکین 

 بۆ سرکوتنی پرۆسکمان؟

ب� د7نیایی�وە رژDم�کانی داگیرک�ری ئ�ران و  سیروان کاو��:

ترکیا ل� ئ�ستاوە ک�وتوون�ت� ه�وڵ و پیm/نگ�&ان بۆ ئ�وەی 

یی�ک� س�رک�وتوو ن�ب�ت. ب�دەنگیی ئ�ستایان ل�ب�ر ئ�وەی� راپرس

چاوەڕوانی ئ�نجامی راپرسیی�ک� دەک�ن. گ�ر راپرسیی دەنگی 
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زۆرین� ب�دەستب�ن`، دەب` چاوەڕوانی ه�ڕەش� و ل�شکرک�45 و 

سنوورداخستن و گوشاری ئابووریی بۆ س�ر باشووری کوردستان 

کخرێ، ج�ماوەری بین. ل�ب�ر ئ�وە پ�ویست� ن�وما7ی کورد ی�

کوردستان ئامادەبکرێ بۆ پاریزگاری ل� س�رب�خۆیی و خاک و 

ک�رام�تی خۆی. هاوکات پشتیوانیی ئ�مریکا و ئۆرووپا زۆر گرنگ 

و پ�ویست� و، 0/نیک�م پ�ش سا7` ه�رDمی کوردستان ل�گ�ڵ 

دەو�7تانی هاوپ�یمانی ش�ڕی ''داعش'' رDکک�وتب`، دوای 

ل� ب&یاری ن�ت�وەی کورد بۆ  ت�واوبوونی ج�نگی داعش، رDز

س�رب�خۆیی بگرن و رDن�دەن جارDکیتر دانیشتووانی باشووری 

 کوردستان ب�رەوڕووی ئ�نفال و داگیرکردن ببن�وە.

لدەستی ه8زی پ8شمرگی کوردستاندای  140مادەی  /7پ

ل ناوچکانی دەرەوەی هر�م تا چند ل کۆتایی جنگی 

 یان ل� بکین؟تیرۆریستان دەتوانین پار�زگار 

بۆ کاتبردن�س�ر و خاپاندنی  )140مادەی (: سیروان کاو��

وە ئ�و مادەی� ج�ب�ج�ن�کرا و  2003کورد بوو. ل� سا7ی 

 س�ت 140ب�د7نیایی�وە گ�ر ش�ڕی ''داعش'' رووین�دابا، مادەی 

ن�دەکرا. پ�ویست� پ�شم�رگ�ی کوردستان  سا7ی دیک�ش ج�ب�ج`

ەی بتوان` ل�ب�رامب�ر دڕندەکانی پۆشت� و ت�یارتر بکرDت بۆ ئ�و

توندئاژۆی ئیسm/میی (داعش) ب�رگری ل� کوردستان بکا و لمۆزی 

ه�ر دوژمن�کی دیک� بشک�ن` ل� دوای داعش بی�وێ چاوبب&Dت� 

   بست�کی خاکی کوردستان.

تاچند ڕاست چاودیرانی سیا�� دە8Mن کورد ئم  /8پ

 دەو�ت؟دەرفت لدەست بدات کاتی تروقوربانی زیاتری 
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ب�د7نیای�وە ئ�م� راست� و ل�دەستدانی ئ�م  سیروان کاو��:

دەبیت،  دەرف�ت� ل� داهاتوودا ن�ک ه�ر دژوارتر و ئ�ست�متر

س�رج�م ب�ش�کانی دیک�ی کوردستان  ب�7کوو تۆوی ب�هیوایی ل�

بa/ودەکات�وە. ب�هیوایی ب�رامب�ر چارەنووس و س�رکردەکانی و 

یی خۆی و نیشتمان�ک�ی. بیری ب�رامب�ر ب� دەو�7ت و س�رب�خۆ 

دDن` و، زەوین�ی�کی ل�بار  ن�ت�وەیی بۆ ماوەی�کی زۆر ه�رەس

بک�ن بۆ  بۆ داگیرک�ران و ب�کرDگیراوانیان دەڕەخس�ن` کار

چ�سپاندنی زیاتری ف�ره�نگ و سیاس�تی داگیرکاران�یان ل� 

  کوردستان.

ئوانی گم بسربخۆیی کوردستان دەکن و  /9پ

ازانن وناسنامی نتوەی ل باخMیاندای چۆنیان بڕەوای ن

 ت8دەڕوانی؟

: ئ�گ�ر م�ب�ست ل�م پرسیارە داگیرک�رانی سیروان کاو��

کوردستان�، ئ�وا مافی خۆیان� و ل� داگیرک�ر ه�ر کردەوەی دزDو 

و نامرۆڤان� چاوەڕواندەکرێ، ل` ئ�گ�ر م�ب�ستت ئ�وەی� کوردی 

ۆیان بن، ب` هیچ وا ه�بن دژی ناسنام�ی ن�ت�وەیی خ

دوود7یی�ک دەچن� ن�و بازن�ی خۆفرۆش و نیشتمانفرۆشانی 

کوردستان�وە و، ناب` و ناکرDت وەک هاوو=/تیی کوردستانیی ل� 

 ق��7م بدرDن.

تی  دوای سربخۆیی و ل /10پMدروست بوونی دەو

 کوردستان پ8تان وای میکانیزم زۆرب� بۆ ل8دانی گندەMی و

 ن8وماMی کورد؟ هروەها یکخستنوەی



 

 - 183 -

س�رب�خۆیی و دام�زراندنی  : دوای گ�یشتن ب�سیروان کاو��

دەو�7تی س�رب�خۆی کوردستان، پ�ویست� بناخ�ی حکووم�ت�کی 

کوردستانیی سیکۆ0/ر داب&Dژرێ و ئ�و حکووم�ت� دەنگ و رەنگی 

چین  ه�موو تاک�کی کورد و کوردستانی و ه�موو ئاین و ئاینزا و

ردەواریی ب�ت. ل� حکووم�ت�کی و توDژDکی کۆم�7گ�ی کو

سیکۆ0/ردا دەس�=/تی دەو�7ت و ئۆرگان�کان سنووردارە و، 

پ�رل�مان س�رچاوەی دەس�0/ت� و ل� خ�7ک�وە وەریدەگرDت. 

ه�7بژاردنی خولی پ�رل�مانی ه�ر چ�ن ساڵ جارDک و، 

دەستاودەستکردنی دەس�0/ت و بوونی پ�رل�مان و میدیای ئازاد 

رگان�کی س�رب�خۆ، رێ ل�ب�ردەم و وەزارەتی داد وەک ئۆ

گ�ندە7ی و دیکتاتۆری و ب�کاره�نانی دەس�=/ت بۆ ب�رژەوەندیی 

 ک�[4 و حیزبیی دەگرDت.

تی کوردستان دەب8ت سیمبولی پ8کوەژیان  /11پMدەو

 کهمیش E(نکی ژیانی نتوەوئاین و ئاینزاکان بووە؟

 ەم: وەک ل� وەرامی پرسیاری س�رەوە ئاماژ سیروان کاو��

، دام�زرانی حکووم�ت�کی سیکۆ0/ر ل� کوردستان، کردپ�ی

دەکا  دەست�ب�ری پ�ک�وەژیانی ئاین و ه�موو پ�کهات�جیاوازەکان

و مافی ه�موو جیابیرانی سیا[4 و حیزب و رDخکراوەی سیا[4 

و م�دەنی پارDزراو دەب�ت. ئ�م� ل�0/ی�ک، ل�0/ی�کی دیک�وە، 

0/نک�ی چ�ن ئاین�کی  کوردستان ل� دDرزەمان�وە تاکوو ئیم&ۆ

مرۆڤان�ی وەک میترایزم و زەردەشتی و مانیزم و پاپ�کیزم و یاری 

ع�سای و ئاینزاکانی  و ئ�زدی بووە و، پ�&ەوانی ئاینی مووسای و

س�ر ب� ئیسm/می ل` ژیاوە و دەژی. ل� گ�ڵ هاوو=/تیانی ناکوردی 
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وەک ترکمان و ئاسۆری و کلدان ب` هیچ ک�ش�ی�ک ژیاوە و 

 �م�ش ل� ف�ره�نگی رەس�نی کوردەوە س�رچاوەدەژی. ئ

و  دەگرDت ک� گ�ل�کی دەمارگرژ نیی� و ه�من و ئاشتیخوازە

 �ی�.7سا خاوەنی ک�لتووریک` مرۆڤان�ی چ�ن ه�زار

ه��7ی  ل�رەدا ب� پ�ویستیدەزانم ئاماژە بک�م ب� ب�کاره�نانی ب�

و هاوو=/تیانی ناکوردی دیک� ل�  ''ترکمان''بۆ  نتوەوش�ی 

. زۆرجار ل�0/ی�ن ب�C\ ل� س�رکردەی دەژین شووری کوردستانبا

حیزب�کان و کارب�دەستانی حکووم�تی ه�رDمیش�وە ناوی 

ب� ن�ت�وە دەب�ن. ئ�م�  ترکمان و کلدان و ئاشوور و ��یانی

ه��7ی�کی سیاسیی گ�ورەی� و ب�گومان ل� ن�شارەزایی سیاسیی 

 بنچین�یی یخا7�کدەگرێ و نازانن  ئ�و ب�ڕDزان�وە س�رجاوە

ئ�وەی�، ئ�و خاک�ی  ''نتوە''ناوبردنی کۆم��7خ�7ک` ب� 

دەژی، هی خۆی�تی. ه�موو ئ�و ک�مای�تیی� ناکوردان�ی  ل�س�ری

و خاک و  ل� کوردستان دەژەین، هاوو=/تیی کوردستانن

ه�روەک دوو ملیۆن کوردی  نیشتمان�ک�یان ناوی کوردستان�.

ۆن کوردی ستانبول، دانیشتووی تاران و ئ�7مان و چوار ملی

ل� ترکم�نستان  یشهاوو=/تیی ئ�رانی و ئ�7مانی و ترکیان. ترکمان

ن�ت�وەی� ن�ک ل� کوردستان! ناوه�نانی ئ�و ک�مین� هاوو=/تیان�ی 

کوردستان ب� ن�ت�وە و بوونی دوو ئیدارەیی ل� کوردستان 

 دەک�ن، ب� کارDکی وایکردووە ئیم&ۆ داوای ه�7دانی ئا=/یان

سب�ین�ش ل�س�ر خاکی کوردستان داوای د7نیایی�وە 

س�رب�خۆیی دەک�ن، تۆش ناتوانی رDیانل�بگری، چۆنک� خۆت 

 .''نتوە!'' ناوتناون
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تی لگڵ ئم  /12پMگای ن8ودەوMپ8ت وای چند کۆم

ڕەوایی دەزانن ک بتوانن قرەبووی  ب و مافماندای

یان لMندسا همووزیانکانمان بدەنوە ل گوناحی چ

 دابشکردنمان؟

: کۆم�7گ�ی ن�ودەو�7تیی ب�رژەوەندیی سیروان کاو��

ن�ت�وەیی و سیاسیی خۆیان ب� مافی رەوا دەزانن و، گوDنادەن� 

تاوان�کانی رابردوویان. کوردیش ناب` چاوەڕوانیی ئ�وەیان 

داوای ل�بوردن بک�ن ل�ی. ی�کگرتوویی کورد  ل�بکات رۆژێ ب�ن و

ۆیی، تاک�ڕDگ�ی� دنیای دەرەوە و سۆربوونی کورد بۆ س�رب�خ

 حیسابی ن�ت�وە و مرۆڤمان بۆ بک�ن و رDز ل� ب&یارمان بگرن.

تانی جیهان بکین  تاچند بIوا /13پMپ8شوازیکردنی دەو ب

بۆئم پرسمان ک همیش ل ڕوانگیی ئوانوە بۆ میللتانی 

 ژ�ردەست ب برژەوەندی کاریان کردوە نک بویژدان؟

: ه�روەک ب�ڕDزیشت دەزانی ل�کولتووری و��سیروان کا

و  ''برایتی''و  ''ویژدان''سیاسیی دەول�تاندا وش�ی 

ل�دەک�ن�وە  ' بوونی نیی�، ئ�وی بیری''دوژمنایتی'و  ''هاوڕ�تی''

ن�ک  ،ب�رژەوەندیی سیا[4 و ئابووریی و=/ت و ن�شتمان�ک�یان�

پ�داگریی کورد بۆ گ�یشتن ب�  شتی دیک�. ی�کگرتووی و

ئاستی  س�رب�خۆیی و سیاس�تی ژیران�ی س�رۆکای�تیی کورد ل�

ن�ودەو�7تیدا پ�وان� و م�رجن بۆ راک�شانی پشتیوانیی 

   ن�ودەو�7تیی.

بۆچوونتان چیی لبارەی ''جووE(نوەی نخ8ر لئ8ستادا  /14پ

بۆ راپر��''. وەک ئاگادارن ئم جووW(نوەی ل سل8مانی دامزرا 

سیی بۆ سربخۆیی ک بIیارە لڕۆژی بۆ دژایتیکردنی راپر 

 ) بڕ�وەچ8ت.2017ی س8پتمبری ئمساڵ (25
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پشت�وەی  : ب�د7نیایی�وە دەستی ئ�ران ل�سیروان کاو��

دام�زرانی ئ�م جوو=/ن�وە نان�ت�وەیی�ی�. دیارترینی ئ�م 

و ب�ڕDوەب�رەک�ی  NRTپیm/نگ�&یی�ی ئ�ران ل�ڕDگ�ی ک�نا7ی

وەدەبرDت. ئامانجی ئ�م ب�ڕD شاسوار عبدولواحیدەوە

جوو=/ن�وە ئ�وەی� س�رنج و بیری خ�7ک ل� پر[4 گرنگ و 

م�ژوویی س�رب�خۆیی کوردستان بگویزن�وە بۆ داوای نان و کار 

و مووچ�. ئ�گ�رچی ئ�م داوایان� پ�ویستیی ژیانی رۆژان�ی ه�ر 

کۆم�7گ�ی�کن، ب�=/م س�رفرازی و س�رب�خۆیی ن�ت�وەی�ک و 

ک�ی ل�س�رووی ه�موو داخوازیی�کی رزگاربوونی نیشتمان�

دیک�وەی�. خ�باتی ب�وچان و قوربانیدانی ب�ئ�ژماری کوردیش ه�ر 

بۆ ئ�م م�ب�ست� پیرۆزە ه�7گیرساون. ب�داخ�وە ل�و کۆمیت�ی�دا 

شیان  ''فرهاد سنگاوی''ک�سانی خاوەن&ابردووی د7پاکی وەک 

 رسیی ل�ت�دای� ک� فریودراون و نازانن چ دەست�کی گa/و و پ& م�ت

پشتی ئ�م بزووتن�وە نان�ت�وەیی�وەی�. پ�ویست� میدیای 

حکووم�تی ه�رDم و میدیای ئ�و حیزبان�ی راست�وخۆ پشتیوانیی 

دەک�ن، ب�گوDدان� ناکۆکیی حیزبیی، ه�و7بدەن  ل� راپرسیی

ج�ماوەری کوردستان ل� گرنگیی دەنگدان بۆ س�رب�خۆیی 

ن�ک�ون� داوی بک�ن�وە، بۆ ئ�وەی ب� ناهۆشیاریی  هۆشیار

 پیm/نگ�&یی داگیرک�رانی کوردستان�وە.

 ل کۆتاییدا ملیۆن� جار ب�M بۆ سربخۆیی!

ب�M بۆ دامزراندنی کوردستان8کی ئازاد و د�مۆکرات و 

 سربخۆ!

هر شکاوەبیت ئاW(ی برز و پیرۆزی ئازادی و سربخۆیی 

  کوردستان!

  



 

 - 187 -

  ژمارەی�ک ل� Dستیه�7و

نیشتمانپ�روەرانی  هاوبیرانی ن�ت�وەیی و

  کوردستان،

  ل�بارەی راپرسیی باشووری کوردستان!
  

  !هاونیشتمانیانی بڕ�ز

 خ�بات و قوربانیدانی س�دسا7ی رابردووی گ�ل�ک�مان ب�

گشتی و باشووری کوردستان ب� تایب�تیی پ�یناوەت� قۆناخ�کی 

س�دەی  گرنگ و چارەنووسسازەوە. گۆڕانکاریی�کانی چارەک�

 ''دووس�ر  =/تی ناڤین، کوردستانی ه�ناوەت�رابردووی رۆژه�

م�تر[4 و  . ن�ت�وەی کورد ل�م دۆخ� پ&ڕ�یانی مان و نمان''

ه�ستیارەدا پ�ویستی ب� ت�بای و ی�ک&Dزیی ه�ی� بۆ ئ�وەی 

ازە ب� س�رک�وتوویی سبتوان` ئ�م قۆناخ� گرنگ و چارەنووس

ت�پ�ڕDن`، زنجیری کۆیل�تی ببپس�ن` و، بب�ت ب� خاوەنی 

�ی ت�ژی ل� کارەسات و قوربانیدان و 7سا شتمانی ه�زارننی

  .ما7وDرانیی

ئ�نجامدانی راپرسیی بۆ س�رب�خۆیی، تاقیکردن�وەی�کی گرنگ 

و م�ژوویی� بۆ رۆشنبیران و چینی خوDندەوار و س�رج�م 

ساڵ ج�نۆسایدی  ج�ماوەری کوردستان، دوای 0/نیک�می س�ت

کردنی ب�ئ�ژمار و ن�ت�وە و خاک و کانزا و م�ژووی و ب�&Dزی

   پ�شلکردنی ک�رام�تی، چ�ن ل� ئازادی و رزگاریی ت�گ�یوە؟

هاوکات  ،ئ�نجامدانی راپرسیی بۆ س�رب�خۆیی

تاقیکردن�وەی�کی م�ژووییش� بۆ س�رۆکای�تیی س�رج�م 
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حیزب�کانی کوردستان، چ�ن ب&وایان ب� درۆشم و ب�رنام�ی 

ن�دییان گ�لی حیزب�کانیان ه�ی�، ک� سا0/ن�کی زۆر ل�پ�ناو هات

   !کوردیان کرد ب�گژ داگیرک�رانی پ&چ�ک و دڕندەی دا

دەنگدان بۆ س�رب�خۆیی کوردستان ئ�رکی ن�ت�وەیی و 

نیشتمانی و م�ژوویی ه�موو تاک�کی کوردە، ل�س�روویان�وە 

هاوبیرانی ن�ت�وەیی ک� سا=/نیکی زۆر ت�کۆشین و ل� س�ختترین 

وانخوازی و سا0/نی حیزبپ�رستی و ش�ڕی براکوژی و پا

پارەپ�رستی و ش�ڕی شار و ناوچ�گ�رDتیی تاکوو ئیم&ۆ 

ک�سای�تیی خۆیان پاراست، بیری پیرۆزی رزگاریی کوردستانیان ب� 

زیندوویی راگرت و ه�زاران رۆ�7ی کوردیان پ�گ�یاند. دەنگدان بۆ 

س�رب�خۆیی، پشتیوانی و 0/ی�نگریی ل�چ تاک و حیزب�ک نیی�، 

پ�سنی ه�رک�[\ بکرDت، جاڕی هاوکات دەب` پشتگیری و 

س�رب�خۆیی دەدا و، ب&یاریداوە بندەستیی خۆی و ن�ت�وەک�ی ب� 

  !شوورەیی و تاوان بزانی

ل�رەدا س�رۆکای�تیی ه�رDمی کوردستان ئاگادار دەک�ین�وە، 

دەنگدانی ج�ماوەری تینووی ئازادی و س�رب�خۆیی، ن�ک�ن ب� 

ب�غدا. چۆنک�  قوربانی ساتوس�ودای سیا[4 و بازرگانی ل� گ�ڵ

ئ�وکات ن�ک ه�ر متمان�ی ج�ماوەر بۆ ئ�م پرس� م�زن و پیرۆزە 

دەستدەدەن، ب�7کوو ب�کاره�نانی ئامانج و ب�رژەوەندیی  ل�

گشتیی ن�ت�وەی کورد بۆ ه�ر م�ب�ست�کتر جگ� ل�س�رب�خۆیی، 

خزم�تکردنی ئاشکرای� ب� داگیرک�ران و ب� تاوانی گ�ورەی 

  .ی ل� ق�ل�مدەدرDتم�ژویی و مرۆڤی و ن�ت�وەی
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 ''جووE(نوەی نا لداوا ل�و مرۆڤ� د7پاکان� دەک�ین ل� دەوری 

کۆبوون�ت�وە، خ�بات بۆ ل�ن�وبردنی  ئ8ستا بۆ سربخۆیی''

گ�ندە7یی، ت�نیا ل� کوردستان�کی س�رب�خۆدا دەکرێ، ن�ک ل� 

بندەستبوونی ن�ت�وە و داگیرکراویی نیشتمان�ک�مان. خۆتان 

ت�کدەران�ی ل�0/ی�ن رژDم�کانی داگیرک�ری  ست�بگرن ل�و دە دوور

 ترکیا و ئ�ران و ع�رەب�هاودەست�کانی شیع�یان ل� ب�غدا، ل�

ن�وتاندا بm/وکراون�ت�وە. ب� د7نیایی�وە، دوای دام�زراندنی 

دەول�تی س�رب�خۆی کوردستان، دەنگی ئ�م� و ه�موو 

رۆشنبیران و ملیۆنان ج�ماوەری زەحم�تک�ش ل� پاڵ 

س�رکاری  ەب�ت بۆ ن�ه�a/نی گ�ندە7ی و ه�نان�دەنگتاند

دەو�7ت�کی مۆدDرن و پ�شک�وتوو، ک� ت��دا مرۆڤی کورد ل�س�ر 

خاکی خۆی ه�ست ب� ئاسایش و س�رب�رزی و ئازادی و 

   خوشگوزەرانی بکات.

دەک�ین: ڕDز ل� ب&یاری  پارتی کر�کارانی کوردستانداوا ل� 

نی چارەنوو[4 خۆ ج�ماوەری باشووری کوردستان، بۆ دیاریکرد

بگرێ و ب� کردەوە، پشتیوانی س�رخستنی ئ�م پرس� گرینگ و 

  .م�ژوویی� ب�ت

دەک�ین،  حکوومتی هر�می کوردستانل� کۆتاییدا داوا ل� 

ح�فت�ی�ک دیاریبک�ن بۆ پشتیوانیکردنی راپرسیی ل�0/ی�ن 

Dخستنی ر ن�وخۆی و=/ت، ب� دەرەوە و ل� ج�ماوەری کوردستان ل�

کوردستان س�رتاس�ریی، داخوازیی رەوای گ�لی  خۆپ�شاندانی

پ�شک�45 نووسینگ�ی کۆم��7ی ن�ت�وە ی�کگرتووەکان، 

پ�رل�مانی ئۆرووپا، پ�رل�مانی و=/تانی ئ�ندام و نائ�ندام ل� 

  ئۆرووپا و کۆنگری4g ئ�مریکا بکرDت.
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  یکگرتووییمان دەستبری سرکوتنماندەکات!

  !ب�M بۆ سربخۆیی

یکگرتووی گلی کوردستان لپ8ناو  سرکوێ خباتی

 !دامزراندنی کوردستان8کی ئازاد و د�مۆکرات و سربخۆ

25/8/2017  

..............  

  :واژۆ لE(ین

پار�زەر کامیل ژیر  -2سوید.  /ستۆکهۆMم ،دوکتۆر حس8ن خلیقی-1

 /حکیم کاکوەیس کرکووک -3 .سل8مانی/باشووری کوردستان

حمڕە_� هرەس، سل8مانی/باشووری  - 4باشووری کوردستان. 

نیهاد  - 6. کریم رۆژ، سل8مانی/ باشووری کوردستان -5کوردستان. 

سیروان  -8پشکۆ ئمین برلین/ئMمانیا.  -7. سلیمانی ل سراج

 10.کمال غریب، ئامستردام/هۆE(ند -9. کاو��، ئۆسلۆ/نۆرو�ژ

سیروان ساMح 11- .فرهاد عبدولحمید سل8مانی/باشووری کوردستان

 سوران ئحمد نادی - 12. رەشید، سل8مانی/ باشووری کوردستان

 شممیی بختیار -14. نۆرو�ژ/ئۆسلۆ علی سمکۆ-13. ئلمانیا/کۆلن

نداMمانیا -15 .هۆMنووری کریم وE(تی  16 .هMۆ برزنجی، برلین/ئ

شاناز قورئانی  - 18مE( مجید پاW(نی، لیلسترۆم/ نۆرو�ژ - 17. ئMمانیا

 -20. یۆنس حمد، هوMیر/ باشووری کوردستان -19کۆMن/ئMمانیا. 

. شوان برزنجی، درام8ن/ نۆرو�ژ -21. قیس بلباس، ئۆسلۆ/ نۆرو�ژ

 عیماد علی سل8مانی 23. محمد قورئانی، لندەن/بریتانیا -22

 –25 .ن8عمت کاو�� لندەن/ کانادا - 24. باشووری کوردستان/

 -27 .کانادا/لندەن حدی�Z، عبدۆ�M( -26اهیم جهانگیری کانادا. ئیبر 
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نریمان گۆمیی  -28 .سویس وW(تی ل رەحمانی ئیووب

ئاری  -30کامران ئحمد برلین/ ئMمانیا.  -29کۆپ8نهاگن/دانمارک. 

فۆئاد حممین سراج، سل8مانی/  -31حم کریم لندەن/بریتانیا. 

 فریاد -33. بختیار شابان برلین/ئMمانیا -32 .باشووری کوردستان

 محمد کوردۆ -34. کوردستان باشووری/سل8مانی حس8ن، ش8خ

 - 36. هۆW(ند وW(تی /فارس عومر -35 .سوید/ستۆکهۆMم مولوود

 رەشید عومر ئارام -37. کوردستان باشووری/سل8مانی ئاشنا شوان

 بهاری هاوڕێ 39-. انیابریت دەرگزەنی گۆران -38. ئMمانیا/برلین

ئحمد فرەج  -41. بلژیک وE(تی نW(�� ر�بوار -40 .نۆرو�ژ /ئۆسلۆ

 -42محممد بگی بابان شاری سل8مانی/ باشووری کوردستان. 

توانا ئحمد سۆران  -43فرەیدوون قادر هانۆڤر/ ئMمانیا. 

E(ح ف -45روودی چاE(کیی ئۆسلۆ/نۆرو�ژ.  -44 .شتۆتگارت/ ئMمانیا

-47. ئMمانیا/شتوتگارت سیوەیلی ئاE(ن -46. ش8خ رەوف ل سوید

 شۆڤیل، علی-48. کوردستان باشووری/سل8مانی جاف حسین

دوکتۆر کاوە رەزا سل8مانی/باشووری  -49. ستۆکهۆلم/سوید

 تۆفیق عوسمان -51 رەزا حم فرەج، ئMمانیا/کۆلن. -50. کوردستان

 - 53. ستۆکهۆلم/ سوید وW(تی ئازاد ب8ستوون -52. برلین/ئلمانیا

دابان دMشاد حسن،  -54. نۆرو�ژ/ساندفیوورد حسن علی دMشاد

شۆرش برزنجی  -56جبار عومر ئMمانیا.  -55. ساندفیوورد/نۆرو�ژ

درەخشان  - 58 حسیب ئمین، برلین/ ئMمانیا.  -57ل ئMمانیا. 

 ساسان -60. رلین/ئMمانیابرزی پشکۆ ب59 -ئمین برلین/ئMمانیا. 

 لنیا 62-. بریتانیا لندەن ل ئاری E(س -61. هۆE(ند وE(تی ل خبات

 باشووری /سل8مانی ئفراسیاو ئاری - 63بریتانیا.  لندەن ل ئاری

 نریمان -65. برلین/  ئMمانیا عبدولل ئاوات -64. کوردستان
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ستۆکهۆMم/ سوید.  خبات جمال رەفعت -66. سوید وE(تی ئحمد

ئمین ئیسماعیل زادە ل  -68زانا حس8ن، بریتانیا/لندەن.  -67

فE(ح  -70نادر توحیدی ئلمانیا/ شتۆتگارت.  -69ئMمانیا/برلین. 

بینای ئمین، ئلمانیا  -71کر�کار، سل8مانی/باشووری کوردستان. 

E(ن شوان،  -73ئمین وەی�Z، ئۆسلۆ/نۆرو�ژ.  -72. برلین/

دوکتۆر تاهیر حیکمت، دۆسلدۆرف/ ئMمانیا.  -74 .نشۆپینگ/سویدی

شوان خوشناو  76-دوکتۆر هۆگر مامۆستا ل زانستگی سل8مانی.  -75

سی کمال ئیبراهیم هول8ر/  -77مامۆستای زانستگ ل هولیر. 

سۆران کوردی سل8مانی/باشووری کوردستان.  -78باشووری کوردستان. 

ئحمد ن��ەدین  -80ول8ر/ باشووری کوردستان. تامان شاکر ه -79

ب8*(ن نوزاد  -81رەسووڵ دەربندیخان/ باشووری کوردستان. 

ب�ند  -83ژووان نوزاد ستۆکهۆMم/سوید.  -82ستۆکهۆMم/ سوید. 

 ئیلهام محمد سعید ستۆکهۆMم -84نوزاد، ستۆکهۆMم/سوید. 

E(ن لتیف  -86لتیف رەوف مارف ستۆکهۆMم/سوید.  -85سوید. /

خ��ەو  - 88لنج لتیف ستۆکهۆMم/سوید.  -87ستۆکهۆMم/سوید. 

 عبدولرەحمان محممد نرمین -89 قادر ئمین ستۆکهۆMم/سوید.

 -91. ئمستردام /هوE(ند قرەداخی ساE(ر -90. سوید /ستۆکهۆMم

 ئحمد نووری شی*(ن -92. ئلمانیا/ میونشین ئیبراهیم بروسک

 باشووری /سل8مانی رەزا کاوە دوکتۆر 93- ویدس /ستۆکهۆMم

نوزاد علی -95ئازاد علی نجار ل وW(تی نمسا/ -94. کوردستان

 - 97ئاسۆ علی نجار ل وW(تی نمسا. -. 96نجار ل وW(تی نمسا

هونر خفاف  -98 .ئاری ئیبراهیم محممد نۆرنب8رگ/ ئMمانیا

ئفندی، ستۆکهۆMم/سوید.  فرەیدوون حس8ن-  99 ستۆکهۆMم/سوید.

 مستفا فرم8سک -101. حیدەر حم کریم ساMزبۆرگ/نمسا-100
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 جوان -103. بلجیک وW(تی کاکیی ئڤین -102. ئMمانیا/شتۆتگارت

 - 105بریتانیا.  ئنوەر دلیر -. 104 ستۆکهۆلم /سوید شۆڤیل علی

 الکم -107. ئمریکا سعید دلشاد - 106. هوW(ند چلبی بژار

 -109. کۆلن/ئلمانیا حسیب، ئاریان دکتور-108 .هوE(ند د،ومحمو

 عومر هندرین -110. دوسلدورف/ئMمانیا عومر گرمیان

-112. دوسلدورف/ ئMمانیا عومر، سیڤان-111. دوسلدورف/ئMمانیا

ی، ناهید-113 .ئیسین/ئMمانیا سالی شیرینMمانیا ساM. ئیسین/ئ

ی، سیڤان -114Mلمانیائ سای ئMمانیا - 115.  ئیسین/ Mڤین سا ئ

شارا کامیل ژیر  - 117عارف کریم سوید/ستۆکهۆلم. -116ئیسین.  /

شوان نووری کریم ل ئMمانیا.  - 118سلیمانی/باشووری کوردستان. 

هوراز سابیر ل ئMمانیا. -120عزیزە عومر دەباغ ل ئMمانیا. -119

دانا -123حم شوان ل ئMمانیا.  -122یا. ش8خ ئیلیاس ل ئMمان-121

 - 125شی*(ن ئحڕەش ل ئMمانیا.  -124محمد تاهیر ل ئMمانیا. 

 - 127سوید. / سۆران کاو��، یۆتۆبۆرگ - 126ئارۆ دانا ل ئMمانیا. 

کۆڕەو ئحڕەش ل  -128 کاوە ئمین سل8مانی/باشوری کوردستان.

ئاڤان حم تاهیر ل  -130ند. شن نووری ل هۆE( -129ئMمانیا. 

لوەند ر�کوت، 132-منسوور ئمیری، ئۆسلۆ/نۆرو�ژ . -131ئMمانیا. 

نامۆ -134حاجی ئحمد خونج ل وE(تی هۆE(ند. -133کۆMن/ ئMمانیا. 

بختیار ئنوەر شاری سل8مانی/باشووری -135نووری، کۆMن/ ئMمانیا. 

- 137ۆسلۆ/نۆرو�ژ. ئاوات محممد توف8ق ئ-136کوردستان. 

بینایی ر�کوت کۆMن/  -138  سوهی*( محمد ئحمد ئۆسلۆ/نۆرو�ژ.

-140ن. شاهۆ کاردۆخی سل8مانی/ باشووری کوردستا-139 .ئMمانیا

 تاهیر عاجی سE(ح -141 . سل8مانی/کوردستان باشووری تاهیر گۆڤند

 باشووری حم رەوف کامران142-. سل8مانی کوردستان باشووری
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فریق  -144قادر شکاک /سل8مانی.  -143. سل8مانی/ وردستانک

 -146جمال ئ_�ەف قارەمانی /سل8مانی. -145موحمد /سل8مانی. 

ئازاد شکاکی، باشوری  -147شارا شالی باشووری کوردستان/سل8مانی. 

زیرەک حمید سل8مانی/باشووری 148-کوردستان/سل8مانی. 

باشووری کوردستان. / سل8مانی سE(ح رەزا سعید، -149کوردستان. 

مستفا  - 151باشووری کوردستان. / محمد محوی، سل8مانی -150

 -153دوسلدۆرف. / بنار جE(ل مجید، ئلمانیا -152چوارتای، ئلمانیا. 

عومر ئحمد رەنگینی  -154ڤان عومر، ئMمانیا/دوسلدۆرف. 

 - 156دستان. جمال سالح، سل8مانی/باشووری کور  -155سل8مانی. 

ئحمد محمد  -157باشووری کوردستان. / هیمن محمود، سل8مانی

بورهانی مام خدر،  -158باشووری کوردستان. / ئاب*(خی، سل8مانی

 -160محمد ئیمام، سل8مانی.  -159سل8مانی/باشووری کوردستان. 

نهرۆ مستفا  -161باشووری کوردستان. / نهرۆ هینی، سل8مانی

 عبدوW( حدی�Z لندەن/کانادا. -162 .اشووری کوردستانب/ سل8مانی

دMشاد ئحمد  -164سE(م قادر سل8مانی/باشوری کوردستان.  -163

 -166. یتها حس8ن، سل8مان -165سل8مانی/باشووری کوردستان. 

سیڤر کامران،  -167عومر ئارام سل8مانی/باشووری کوردستان. 

د�رین  -169ۆ محمد ئMمانیا. دەوەن هل -168ئMمانیا/برلین. 

 .سیتکی، ئMمانیا /برلین ئاوات عب -  170علی، ئلمانیا /برلین. 

هیران ئحمد،  -172دەرون محمد برزنجی، ئلمانیا/برلین.  -171

دی*(ن برزنجی،   -174نجات مزهر، ئلمانیا.  -173ئلمانیا/برلین. 

کژاڵ کE(ری  - 176ر ل ئMمانیا. بورهان مام قاد -175ئلمانیا. 

محمد پارسا شافعی، ئۆتاوا/کانادا.  -177کE(ر/ باشووری کوردستان. 

  .E(وەران ئاغا سیوەیلی، سل8مانی/باشووری کوردستان -178
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م�تر[4 و  پیرۆزبایینام� و، ئاماژەی�ک بۆ دۆخی پ&

ل�0/ی�ن ژمارەی�ک  چارەنووسسازی دوای راپرسیی،

ن�ت�وەیی و نیشتمانپ�روەرانی ل� هاوبیرانی 

  !کوردستان�وە

  !هاونیشتمانیانی قارەمان، گلی خۆڕاگری کورد

 !بڕ�زان، سرۆکایتیی حکوومتی هر�می کوردستان

س�رک�وتنی راپرسیی س�رب�خۆیی باشووری نیشتمان، ل� 

بن�مال�ی س�رب�رزی ش�هیدان، ل� ج�ماوەری ه�موو ب�ش�کانی 

ی ه�رDمی کوردستان و، ه�روەها س�رۆکای�تی کوردستان، ل�

ل�ه�موو هاوبیرانی ن�ت�وەیی پیرۆزب�ت ک� سا=/نی ساڵ 

ب�گوDدان� ب�رژەوەندیی خۆیان، س�رەڕای گیروگرۆی زۆری 

دەرەکی و ن�وخۆیی، بیری پیرۆزی ن�ت�وەییان وەک گل�ن�ی چاو 

   .پ�دا پاراست و پ�رەیان

 وانوەک چاوەڕ  25/9/2017دوای س�رک�وتن� م�ژوویی�ک�ی 

دەکرا، رژDم�کانی رەگ�زپ�رست و داگیرک�ر، ب�گوDدان� رای 

ج�ماوەری کوردستان، ب�ردەوامن ل� پ�رەوکردنی سیاس�تی 

نکوولیکردن ل� ماف�کانی ن�ت�وەی کورد و، ب�ت�مان وەک پیش�ی 

س�ت سا7ی رابردوویان، گ�ل�گورگئاسا ب�رەو کوردستان ه�رش 

وقمی خوDن و ئاگر و به�نن و، جارDکیتر باشووری کوردستان ن

  .بارووت بک�ن
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فراندۆم، قۆناخ�کی تازە ل� خ�باتی سیا[4 و Dدوای ر

ن�ت�وەیی کورد دەستپ�کردووە. چارەنوو[4 خ�باتی س�ت سا7ی 

رابردووی گ�ل�ک�مان، دەس�=/تدارDتیی خۆیی و دەسک�وت�کانی 

چارەک� س�دەی رابردوو، ب�م دۆخ�ی ئ�ستاوە گرDدراوە. گ�ر 

ژDر گوشار و ه�ڕەش�  �تیی ه�رDمی کوردستان ل�ب�توو س�رۆکای

ب&یارە م�ژوویی�ک�ی باشووری  و چاوسۆرکردنی داگیرک�ران، ل�

کوردستان پاشگ�زب�ت�وە، ئ�وا ب�دەستی خۆیان بیری دەو�7تی 

دەن�ن.  کوردی و بیری رزگاریی کوردستان بۆ ه�میش� ل� گۆڕ

ەک�ین، ل�ب�ر ئ�وە داوا ل� س�رۆکای�تیی ه�رDمی کوردستان د

ه�روەک ب&یاری بوDران�تاندا بۆ ئ�نجامدانی راپر[4 و، ب� 

ئاواش چاوەڕوانی  ی�کگرتوویی پرۆس�ک�تان س�رخست، ه�ر

 ڕDکخستنی زیاتری ن�وما7ی کورد ه�و7یل�دەکرDت،  ئ�وەتان

بۆ ئ�وەی ب� ه�زی  ،ل� ه�موو ب�ش�کانی کوردستان بدەن

دستان، وەک پۆ=/یینی پ�شم�رگ� و پشتیوانیی ج�ماوەری کور 

رابردوو ن�توانن شکست ب� کورد به�نن. ئ�وە پشتیوانیی 

سMکردن�وە ل� رژDمی  رۆژه�=/تی کوردستانتان بینی، ک� چۆن ب`

درۆشمی  پ�ت و س�دارە، رژان� س�ر ش�قامی شارەکان و ب�

هاودەنگی و هاوچارەنووسیی  ''پیرۆزە، سربخۆیی پیرۆزە''،

بریی. ل� رۆژی ئیم&ۆدا، خۆیان ل�گ�ڵ باشووری نیشتمان دەر

دەنگ و پشتیوانیی ت�کرای ج�ماوەری کوردستانتان ل� گ��7. 

ب�ردەوام بن ل� ب&یاری بوDران� و سیاس�تی ن�ت�وەییتان و، 

بک�ن.  م�ژووی�کی پ&س�روەریی بۆ خۆتان و بۆ گ�ل�ک�تان تۆمار

ی کاتی  2003ب� کورتی، ه�لی زD&ین و تاکه�7ک�وتووی سا7ی 



 

 - 197 -

س�دام ل�دەستچوو، پ�ژیوانیی ئ�وەش چ  رووخانی رژDمی

سوودDکی نیی�، گرنگ ئ�وەی� ئ�م دوا دەرف�ت�ی بۆ کورد ماوە، 

 !ل� دەستین�دەن

بدات ل�س�ر  داوا ل� پ�رل�مانی کوردستان دەک�ین ب&یار

نووسینی دەستور و یاسای حکووم�تی س�رب�خۆی کوردستان و، 

ریکراودا ئ�و ماوەی�کی دیا داوا بکات ل� یاساناسانی کورد ل�

بواری دیپلۆماسیی، کۆمیت�ی�ک ل�  بک�ن. ل� ئ�رک� ت�واو

شارەزایانی ئ�و بوارە پ�کبه�نرێ ل� کورد و دۆستانی کورد، 

وەند و �رووبک�ن� کۆم�ل�ی ن�ت�وە ی�کگرتووەکان و ن

ئۆرگان�کانی سیاسیی ن�ودەو�7تیی، ه�روەها داوا ل�و 

راپرسیی کوردستان دەو�7تان�ش بکرDت پشتگیرییان ل� ئ�نجامی 

کردووە، رDبدەن ب�کردن�وەی با7وDژخان�ی کوردستان ل� 

 .و=/ت�کانیان

ئاشکرای�، ه�ر ه�رش و پ�0/مارDک ل�0/ی�ن سوپای ع�راق�وە 

ل�دژی کورد ئ�نجامبدرێ، ب&یار و ف�رمان�ک�ی ل�0/ی�ن رژDمی 

کۆن�پ�رست و داگیرک�ری ئ�ران�وەی�. ل�ب�ر ئ�وە هاوکات ل�گ�ڵ 

دنی ج�نگ و ه�ر4C سوپای ع�راق بۆ س�ر کوردستان، دەستپ�کر 

پ�ویست� س�رج�م حیزب و رDکخراوەکانی رۆژه�=/تی کوردستان 

ب� ه�زی پ�شم�رگ�یان�وە و ل� ژDر ف�رماندەی�تیی هاوب�ش 

ب�رەو رزگارکردنی شارەکانی رۆژه�=/تی کوردستان ب&ۆن و، هانی 

کی ج�ماوەری رۆژه�0/تی کوردستان بدرDت بۆ راپ�ڕین�

س�رتاس�ری و راما7ینی داودەزگ�ی نگری4g کۆماری ئیسm/میی 

 .ل� کوردستان
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ب�رە و هاوپ�یمان�تیی�کی ن�ت�وەیی و کوردستانیی ل� گ�ل 

 4Cر�ت، ل� ئ�گ�ری هDنر�کبه�کارانی کوردستان پDپارتی کر

سوپای ترک یان گوشاری ئابووریی بۆ س�ر باشووری کوردستان، 

رۆژاوا کراوەبن بۆ گ�یاندنی  سنوورەکانی ن�وان باشوور و

ه�رچ�شن� یارم�تیی�کی پ�ویست ب� ی�کدیی. ب�رینترکردن و 

فراوانترکردنی ه�رچی زیاتری ب�رەکانی ج�نگ ل�دژی 

داگیرک�ران، دنیای ئازاد ناچاردەکات بۆ رDگریکردن ل� ج�نۆسایدی 

کورد و، رDگریکردن ل� ت�ش�ن�س�ندنی سیاس�تی داگیرک�ران�ی 

  .و ترک ل� ناوچ�ک�، ب�هانای کوردەوە ب�نرژDمی ئ�ران 

دەک�ین ئ�و چ�ن ک�س� نان�ت�وەیی و نیشتمانفرۆشان�  داوا

ب�ندی  و ب�زووترین کات، ل� دەس�=/ت دوور بخرDن�وە ک� ل�س�ر

راپرسیی گ�ل�ک�یان بۆ دیاریکردنی چارەنوو[4، خیان�تیان ل� 

�ران، ، ب� پیm/نی رژDمی داگیرک�ری ئو ن�ت�وە و نیشتمان کرد

ه�و7یاندا راپرسیی ل� ک�رکووک ئ�نجامن�درDت. ه�شتن�وەیان ل� 

دەس�=/ت جا ب� ه�ر ن�و و هۆی�ک ب�ت، رDیان بۆ خۆشدەکات 

ب�ردەوامبن ل� پیm/نگ�&ان و هاوکاریکردنی داگیرک�ران و 

  .زیانگ�یاندن ب� ئامانج و ب�ژەوەندیی گشتیی ن�ت�وەی کورد

ی کورد لپ8ناو رزگاریی سرکوێ خباتی یکگرتووی نتوە

تی سربخۆی کوردستانMزراندنی دەو  !یکجارەکی و دام

 !کوردستان بژی سربخۆیی، بژی ئازادی، بژی

7/10/2017  
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 :واژۆ لE(ین

حمڕە_� هرەس، -2 .دوکتۆر حس8ن خلیقی ستۆکهۆMم/سوید-1

ئندازیار کمال غریب، -3سل8مانی/باشووری کوردستان. 

دوکتۆر محممد محوی، سل8مانی/باشووری - 4.ۆE(ندئامستردام/ه

حسن -6کریم رۆژ سل8مانی/باشووری کوردستان. -5کوردستان. 

دوکتۆر سیروان ساMح رەشید مامۆستای -7شافعی ئۆتاوا/کانادا. 

 سیروان کاو�� ئۆسلۆ-8زانستگ، سل8مانی/باشووری کوردستان. 

فرهاد عبدولحمید، -10 .هMۆ برزنجی، برلین/ئMمانیا-9نۆرو�ژ. /

- 12نووری کریم وE(تی ئMمانیا. -11سل8مانی/باشووری کوردستان. 

نریمان گۆمیی، -13نادی ئحمد سوران، کۆلن/ئMمانیا. 

ندا-14کۆپ8نهاگن/دانمارک. Mی هۆعیماد علی -15 .بختیار شمم

 مE(مجید پاW(نی لیلسترۆم-16سل8مانی/باشووری کوردستان. 

 یۆنس حمد، هول8ر-18 .سمکۆ علی ئۆسلۆ/نۆرو�ژ-17نۆرو�ژ. /

دوکتۆر کاوە -20قیس بلباس ئۆسلۆ/نۆرو�ژ. -19باشووری کوردستان. /

 محممد قورئانی لندەن-21رەزا، سل8مانی/باشووری کوردستان. 

کاوە فتووحی -23دوکتور ئاریان حسیب ئMمانیا/کۆلن. - 22بریتانیا. /

ئیبراهیم جهانگیری. -25 .از قورئانی کۆMن/ ئMمانیاشان-24دانمارک. 

 وW(تی ل رەحمانی ئیووب -27 عبدۆ�M( حدی�Z لندەن/کانادا.-26

کامران -29. سل8مانی زانستگی ل مامۆستا هۆگر دوکتۆر-28 .سویس

-31ئاری حم کریم لندەن/بریتانیا. -30ئحمد برلین/ئMمانیا. 

بختیار  -32 .، سل8مانی/باشووری کوردستانفۆئاد حممین سراج

فریاد ش8خ حس8ن، سل8مانی/باشووری  -33شابان، برلین/ئMمانیا. 

عومر -35 .کوردۆ محممد مولوود ستۆکهۆMم/سوید-34کوردستان. 

شوان ئاشنا، سل8مانی/باشووری کوردستان. -36 .فارس، وW(تی هۆW(ند

گۆران دەرگزەنی، بریتانیا. -38. ئارام عومر رەشید برلین/ئMمانیا-37
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- 41ر�بوار نW(�� ل وE(تی بلژیک.  -40رەزا شوان، ب8رگن/ نۆرو�ژ. -39

-42ئحمد محممدبگی بابان، سل8مانی/باشووری کوردستان. 

 ،توانا ئحمد سۆران-43فرەیدوون قادر، هانۆڤر/ئMمانیا. 

فE(ح ش8خ  -45و�ژ. روودی چاE(کیی، ئۆسلۆ/نۆر -44 .شتۆتگارت/ئMمانیا

- 47شتوتگارت/ئMمانیا.  ،ئاE(ن سیوەیلی -46وW(تی سوید.  ل رەوف

علی شۆڤیل -48حس8ن جاف سلیمانی/باشووری کوردستان. 

رەزا حم -50 .لندەن/کانادا ،ن8عمت کاو��-49سوید/ستۆکهۆلم. 

- 52عوسمان تۆفیق ئلمانیا/برلین. - 51کۆلن. / فرەج، ئMمانیا

دMشاد علی حسن، - 53ستۆکهۆلم. / ئازاد سویدب8ستوون 

. دابان دMشاد حسن، ساندفیوورد/نۆرو�ژ -54ساندفیوورد/ نۆرو�ژ. 

 حسیب -57 .ئMمانیا برزنجی شۆرش - 56.ائMمانی عومر، جبار -55

-59درەخشان ئمین برلین/ئMمانیا. -58. ئMمانیا/ برلین ئمین،

- 61ساسان خبات ل وE(تی هۆE(ند.  -60 .یابرزی پشکۆ برلین/ئMمان

ئاری -63لنیا ئاری، لندەن/بریتانیا. -62لندەن/بریتانیا.  ،E(س ئاری

بیان محمدی  64- سل8مانی/باشووری کوردستان. ،ئفراسیاو

 نریمان -66. برلین/ئلمانیا عبدول*(، ئاوات-65ئۆسلۆ/نۆرو�ژ. 

 .سوید/ستۆکهۆMم رەفعت، مالج خبات -67. سوید وE(تی ئحمد

ئمین ئیسماعیل زادە - 69زانا حس8ن بریتانیا/لندەن. - 68

فE(ح -70شتوتگارت. / نادر توحیدی ئلمانیا- 70.ئMمانیا/برلین

ئمین وەی�Z، -71 کر�کار، سل8مانی/باشووری کوردستان.

تامان -73سوید. / E(ن شوان شاری ینشۆپینگ-72ئۆسلۆ/نۆرو�ژ. 

- 75 .ئلمانیا ،مستفا چوارتای-74ر، هول8ر/باشووری کوردستان. شاک

سی کمال -76شوان خوشناو مامۆستای زانستگ ل هولیر. 

 سۆران کوردی سل8مانی-77هول8ر/باشووری کوردستان.  ،ئیبراهیم

 ،نرمین محممد عبدولرەحمان-78باشووری کوردستان. /
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 دەربندیخان/ ،رەسووڵ ئحمد ن��ەدین -79ستۆکهۆMم/سوید. 

 ژووان -81 .سوید/ستۆکهۆMم نوزاد، ب8*(ن -80 باشووری کوردستان.

ئیلهام -83. سوید/ستۆکهۆMم نوزاد ب�ند-82. سوید/ستۆکهۆMم نوزاد

لتیف رەوف مارف، -84محممد سعید، ستۆکهۆMم/سوید. 

لنج لتیف -86سوید. / E(ن لتیف ستۆکهۆMم - 85ستۆکهۆMم/سوید. 

- 88خ��ەو قادر ئمین، ستۆکهۆMم/سوید. -87ستۆکهۆMم/سوید، 

ساE(ر -89وW(تی ئۆتریش (ئاوستریا).  ،هونرمند عE( سE(حیان

 نووری ئحمد ستۆکهۆMم/شی*(ن -90قرەداخی هوE(ند/ئمستردام.  

ئازاد علی نجار، -92کانادا. / حس8ن شافعی ئۆتاوا-91سوید. 

ئاسۆ علی نجار ل -94نجار، نمسا.  نوزاد علی-93نمسا/ڤین. 

هونر -96ئاری ئیبراهیم محممد، نۆرنب8رگ/ئMمانیا. -95نمسا. 

 ستۆکهۆMم ،فرەیدوون حس8ن ئفندی-97خفاف ستۆکهۆMم/سوید. 

فرم8سک -99حیدەر حم کریم، ساMزبۆرگ/نمسا. -98سوید. /

وW(تی بلجیک. ئڤین کاکیی ل -100شتۆتگارت/ئMمانیا.  ،مستفا

دلیر ئنوەر بریتانیا. -102سوید/ستۆکهۆلم.  ،جوان علی شۆڤیل-101

-105برلین. / بینای ئمین ئلمانیا -104دلشاد سعید ئمریکا. -103

هندر�ن عومر -106گرمیان عومر ئMمانیا/دوسلدورف. 

- 108دوسلدورف.  سیڤان عومر ئMمانیا/-107ئMمانیا/دوسلدورف 

ی ئMمانیا /ئیسین.  -109ئیسین. / سالی، ئMمانیاشیرین Mناهید سا

ی ئMمانیا/ئیسین.  -110Mمانیا  -111سیڤان ساMی ئMڤین سائ

شارا کامیل ژیر -113عارف کریم سوید /ستۆکهۆلم.  -112ئیسین. /

 شوان نووری کریم ل ئMمانیا.-114سل8مانی/باشووری کوردستان. 

هوراز سابیر ل ئMمانیا.  -116اغ ل ئMمانیا. عزیزە عومر دەب-115

دانا  -119حم شوان ل ئMمانیا.  -118ش8خ ئیلیاس ل ئMمانیا.  -117

ئارۆ -121شی*(ن ئحڕەش ل ئMمانیا. -120محمد تاهیر ل ئMمانیا. 
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شن نووری ل -123کۆڕەو ئحڕەش ل ئMمانیا.  -122دانا ل ئMمانیا. 

بینایی ر�کوت،  -125ئاڤان حم تاهیر ل ئMمانیا. -124هۆW(ندا. 

حاجی  -127لوەند ر�کوت کۆMن/ئMمانیا. -126کۆMن/ ئMمانیا. 

 - 129 .ئMمانیا/کۆMن نووری نامۆ-128. ئحمد خونج ل وE(تی هۆE(ند

 محممد ئاوات-130. کوردستان باشووری/سل8مانی ئنوەر، بختیار

 سوهی*( محممد ئحمد، ئۆسلۆ-131. �ژنۆرو/ئۆسلۆ توف8ق،

شاهۆ کاردۆخی،  - 133نۆرو�ژ. / منسوور ئمیری، ئۆسلۆ- 132نۆرو�ژ. /

گۆڤند تاهیر، باشووری  -134سل8مانی/باشووری کوردستان. 

 سE(ح حاجی تاهیر، باشووری کوردستان-135کوردستان/سل8مانی. 

دستان/سل8مانی. باشووری کور  ،کامران رەوف حم -136سل8مانی. /

فریق  -138ئلمانیا. / هندازیار بروسک ئیبراهیم میونشین -137

جمال ئ_�ەف  -139سل8مانی/باشووری کوردستان. ،موحممد،

شارا شالی باشوری کوردستان/سل8مانی. -140قارەمانی/سل8مانی. 

بختیار شفیق -142ری کوردستان/سل8مانی. وئازاد شکاکی باشو-141

زیرەک حمید، سل8مانی/باشووری  -143یتانیا/لندەن. ئاغا، بر 

باشووری کوردستان. / سE(ح رەزا سعید، سل8مانی -144کوردستان. 

نیهاد سراج، -146باشووری کوردستان. / محمد ئیمام، سل8مانی-145

 جE(ل بنار-148 ئMمانیا./ ئار�ز داراپوور، هانۆڤر-147سل8مانی. 

. دوسلدۆرف/ئMمانیا عومر ڤان-150 .ۆرفدوسلد /ئلمانیا مجید،

- 152. کوردستان باشووری/ سل8مانی رەنگینی، ئحمد عومر-151

هیمن محموود،  -153جمال سالح، سل8مانی/باشووری کوردستان. 

ئحمد محمد، ئاب*(خی،  -154باشووری کوردستان. / سل8مانی

مانی/باشووری کاوە ئمین، سل8-155 باشووری کوردستان./ سل8مانی

 E(وەران ئاغا سیوەیلی سل8مانی/باشووری کوردستان.-156کوردستان. 

نهرۆ مستفا -158باشووری کوردستان. / نهرۆ هینی سل8مانی-157
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نزار مستفا سل8مانی/باشووری -159 باشووری کوردستان./ سل8مانی

-161بورهانی مام خدر سل8مانی/باشووری کوردستان. -160کوردستان. 

E محموود، کمال-162 سل8مانی/باشووری کوردستان. ،(م قادرس

 تها-164. کوردستان باشووری/سل8مانی ئحمد، دMشاد-163. هوE(ند

 عومر ئارام، سل8مانی -165. کوردستان باشووری/سل8مانی حس8ن،

کژاڵ کE(ری، کE(ر/باشووری کوردستان. -166 باشووری کوردستان./

167-  رەحمان ئمینی، لندەن-M168مانیا/برلین. دی*(ن برزنجی، ئ

سیڤر کامران، -170نجات مزهر، ئلمانیا/ئیسن. -169کانادا. /

-172برلین. / دەوەن هلۆ محمد ئMمانیا-171ئMمانیا/برلین. 

 سیتکی، عبدولل ئاوات-173 د�رین علی ئلمانیا/برلین.

- 175 .برلین/ ئلمانیا نجی،برز  محمد دەرون-174. برلین/ئلمانیا

. نۆرو�ژ/ئۆسلۆ بهاری هاوڕێ-176. برلین/ئلمانیا ئحمد، هیران

قادر شکاک، سل8مانی/باشووری -178. شافعی پارسا محممد-177

ب8*(ن شوان،  -180سوید. / سۆران کاو��، ینشۆپینگ-179کوردستان. 

وردستان. ژووان سبری سل8مانی/باشووری ک-181سوید. / ینشۆپینگ

عدنان بکر هول8ر/باشووری -183ئاوستریا.  ڤییننا/ ،ئازاد ئاران-182

کمال حسن، - 185ئاسۆ سید، ئۆسلۆ/نۆرو�ژ. -184کوردستان. 

 .کوردم ئاوارە سیدنی/ئۆسترالیا-186سل8مانی/باشووری کوردستان. 

ئحمد عارف -188باشووری کوردستان. / بختیار بیارە سل8مانی-187

ئنوەر خراجیانی ئمین، -189ئمریکا. / ریزگی ڤیرجینیاپا

یحیا برزنجی -191سل8مانی. / کوردی کوردستانی- 190ماMمۆ/سوید. 

هوار عومر هول8ر/باشووری -192هول8ر/باشووری کوردستان. 

- 194خ��ەو برواری، سل8مانی/باشووری کوردستان. -193کوردستان. 

E(ل پشتیوان،  -195ی کوردستان. باشوور / عومر شفق سل8مانی

 هول8ر ،جمال سوورچی -196سل8مانی/باشووری کوردستان. 
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نوزاد ساMح، سل8مانی/باشووری کوردستان. -197باشووری کوردستان. /

ئاری عوسمان، -199شه*( عزیز، سل8مانی/باشووری کوردستان. -198

 یسل8مان رووناک ئحمد،-200سل8مانی/باشووری کوردستان. 

سل8مانی/باشووری  ئازاد گرمیانی-201باشووری کوردستان. /

 - 203سل8مانی/باشووری کوردستان.  علی رەشید،-202کوردستان. 

 تۆفیق، ر�بوار -204باشووری کوردستان. / سل8مانی هۆرامی شادمان،

ب�ند -206رەزانووری، ستۆکهۆMم/سوید.  -205لندەن/بریتانیا. شی*(ن. 

 هیمداد علی هول8ر-207ووری کوردستان. باش/ ناوراس هول8ر

-209جوان علی ستۆکهۆMم/سوید. -208باشووری کوردستان. /

رزگار علی شۆڤÈ -210باشووری کوردستان. / سروەر ئامبر، هول8ر

نیشتا ئحمد، سل8مانی/باشووری کوردستان. -211ستۆکهۆMم/سوید. 

رەم کریم، سیران ک-213یاسین حسن، هۆMست8ن/ئاMمان. -212

چۆمان حم تاقییلدین، باشووری -214هول8ر/ باشووری کوردستان. 

ر�بوار نووری -216بختیار موE(نا لندەن/بریتانیا. -215کوردستان. 

 دل8ر کریم علۆ هول8ر-217رەشید سل8مانی/باشووری کوردستان. 

باست رۆستم، هول8ر/باشووری -218باشووری کوردستان. /

 - 220هیوا حس8ن سل8مانی/باشووری کوردستان. -219کوردستان. 

 جمال، هونر-221 موراد منتک، هول8ر/باشووری کوردستان.

 هول8ر رەسووڵ، سرکوت -222. کوردستان باشووری/سل8مانی

ب�ند تۆفیق فرەیدوون، ئۆسلۆ/نۆرو�ژ. -223. کوردستان باشووری/

دMنیا -225سترالیا. فخرەدین گرمیانی، ئادەE(یدە/باشووری ئۆ-224

بج/باشووری کوردستان. M ،بختیار ئنوەر-226ش8خ جمال ه

 رەفیق سابوونچی، سل8مانی-227سل8مانی/باشووری کوردستان. 

ئاڤان نلی، سل8مانی/باشووری کوردستان. -228باشووری کوردستان. /

دەوەن مارووف، -230ئاوارە کورد، سل8مانی/باشووری کوردستان.  -229
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 هاوسر ئحمد، سل8مانی -8231مانی/باشووری کوردستان. سل

سمیر م. تاهیر، ئاکرێ/باشووری کوردستان. -232باشووری کوردستان. /

بژار -234سE(ح کرکووکی، هول8ر/ باشووری کوردستان.  -233

بی ل هۆW(ند.M  چ

  

  

  ت8بینیی!

کاک حمڕە_� هرەس، ، ی ه8ژابۆ هاوبیران و ڕ�ز سوپاس

ل کۆکردنوەی ناو و Mۆ برزنجی و کاک پشکۆ ئمین، کاک ه

  .ماندوو بوون و یارمتیمیانداواژۆی نیشتمانپروەراندا 
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  نیشتمانفرۆشان لبارەی وشیک چن

  !ئ8ستا دۆخی ،و 

  29.10.2017: ر�کوتی

 خ�باتی تازەی قۆناخی ب� ک� ابردوور  س�دسا7ی ماوەی ل�

 نیشتمانی یانتیخ و تاوان دەکرDت، مارئ�ژ  کورد زگاریخوازییر 

 .ڕووینداوە 2017 ریئوکتوب ی16 ۆژیر  کارەساتی چشنی ب

 و کردەوە و شر شۆ و بزاڤ ه�موو نیی� ئ�وە م�ب�ستم ل�رەدا

 ابردوو،ر  سا7ی س�ت ماوەی ل� کورد س�رۆکای�تی ه�7وDستی

 ڕابردووی�کی ئ�گ�ر ب�د7نیایی�وە. یان�تخ و ل�ه��7 بووە دوور

 و ما7وDرانی ساڵ س�ت دوای ه�بوای�، ن�ت�وەییمان و اوDنخ

 ک�، ن�دەبووین د7ت�زDن� و ڕەش ڕۆژە ئ�م توو4C قوربانیدان

 س�رکردەی�تیی ب�ئاگاداری کورد، ب�ناو دەعبای�کی چ�ند

 ادەستکردنیر  بۆ پm/نداڕDژن کوردستان خ�لکی و �ک�یانحیزب

 و کانزا و وچ��ن و شارۆچک� و شار چ�ندین و کرکووک شاری

 .ع�راق و ئ�ران ب�داگیرک�رانی کوردستان سامانی

  !سل8مانی بڕ�زی خMکی

، داگیرک�رانی و ه�ی� تانم�ژووی�کی پر ل� س�روەریئ�وە  

تان پ` ن�یانتوانی چۆک ب� درDژایی م�ژووی سل�مانی، کوردستان

ب� ژDم�کانی داگیرک�ری ئ�ران و ع�راق ر دابدەن. ئ�م&ۆک� وا 

 ل` انشارەک�یخۆفرۆش�کی پارەپ�رست،  هاوکاریی چ�ن

نیشتمانفرۆش� ناوبانگ و  داگیرکردوون. ئ�و بن�ما�7 خۆفرۆش و

بۆ ه�رزانفرۆشکردنی  ه�نا ک�سای�تی مام ج�0/لیان ب�کار
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کوردستان. پ�ویست� دەس�=/تیان بنب&بک�ن و ڕۆحی ج�0/ل 

 بک�ن. ب�ردەوام بن ل�تا�7بانی و ه�موو ش�هیدان د7خۆش 

س�روەریتان ل� پ�ناو ئازادی و  ب� م�ژووی پ& ل�درDژەدان 

  .س�رب�خۆیی کوردستان

" جماوەری کوردستان با بچن ، گۆڕیشدا ب8ت ل8رەدا با ل

سر گۆڕی مام جE(ل و پرسن ل8ی: "دەیان ساڵ ڕۆلی 

قارەمانی ئم نیشتمانت هاندا سینگی خۆیان بکن ب قلخانی 

تتوانی هاوسر ومندالکانی برگری ل نیشتمانکیان، بۆچی ن

خۆت بو دروشم و وتانت پروەردە بکیت ک هفتیک پاش 

 .''.؟کۆچی دواییت نیشتمانکت نفرۆشن!

خیان�تی بن�ما�7ی تا�7بانی و نیشتمانفرۆشانی دیک�ی 

س�رک�وتووان�ی  هاوب�شیان هاوکاتبوو ل�گ�ڵ ئ�نجامدانی

اڵ دەرف�ت�ک س 100. دوای کوردستان اپرسیی س�رب�خۆییر 

ئازادی  ڕەخسا بۆ کورد ک� ل� ئازادیدا دەنگ بۆ س�رب�خۆیی و

باوەڕ ب�خۆبوون و  خۆی بدات. هیوای�کی بۆ پ�یدا بوو، ه�ست و

بووژای�وە. ه�موو ب�ش�کانی کوردستان  ب�خۆکردنی ت�دا متمان�

است ل�م ر س�رک�وتنی باشووریان ب� س�رک�وتنی خۆیانزانی. 

�دەدا، کوڕە گ�ورەک�ی تا�7بانی و دایکی و کات� پ& ل� هیوا و هوم

ژاندە ر خزمانی، دەیان ه�زار ه�زی چ�کداری داگیرک�رانیان 

کوردستان�وە، شان ب�شانی داگیرک�ران ج�ژنی داگیرکردن�وەی 

  .کوردستانیان گ�را

کۆچووڕەو و شینگ�ران و ئ�نفالی خاک و ن�ت�وە ئ�مجارەیان 

نیی�کی ه�ژاند. ب�دەستی کورد خۆی، د7ی ه�موو کوردستا
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س�رتاس�ری کوردستاندا ک�شا.  ش�پۆلی ناهوم�دی با7ی ب�

دەرف�ت ڕەخسا بۆ زوڕناژەن و ه�لپ�رستان و ب�کرDگیراوانی 

دژی س�رب�خۆیی و ئاواتی پیرۆزی ن�ت�وەی�ک،  داگیرک�ر، تا ل�

  .دەست بک�ن ب� گا7ت� و سووکای�تیکردن

 ر دەیک�ن ل�ژیم�کانی ئ�ران و ع�راق ل� باشوور ئ�وی ئ�ستا 

س�رکاری  ن�وبردنی ه�رDمی کوردستان و ه�نان�

ت�مای�  کرDگیراوە ل� سل�مانی. ترکیاش ب� ب� س�رۆکای�تیی�کی

واب�ست�ی سیا[4 و ئابووری خۆی بکات. ل�ب�ر 0/ی�نی پارتی 

ئ�وە پ�ویست� حکووم�تی ه�رDمی کوردستان کاربکات بۆ 

ب�ردەوام  و ردن�ت�وەی کو باوەڕ و متمان�ی ورە و ه�شتن�وەی

اگ�یاندنی س�رب�خۆیی کوردستان. ت�نیا ب� ورەی ب�رز و ر ب�ت ل� 

پ�&ەوکردنی پ&ۆژەی س�رب�خۆیی کوردستان دەتوانرDت ئ�م 

  .دۆخ� م�ترسیدارە پووچ�ڵ کرDت�وە

ئازای�تی  س�رک�وتن ب�س�ر ئ�م دۆخ� ئا7ۆز و م�ترسیدارە، ب�

کاک  و بوDری و باوەڕی ن�ت�وەیی س�رۆکای�تی ه�رDم و

م�سعوود بارزانیی�وە ب�ستراوە. کاک م�سعوود ڕۆژDک پ�ش 

"ئ8م  :گوتی هول8رل�  کوردستان سربخۆیی بۆ ڕاپر��

چاوەڕوانی ئ�وەی ل�دەک�ین ل�  ".!ناگڕ�ینوە بۆ دواوە

ج�ماوەری  ب�7�ن بدات�وە ب�ب�7�ن�ک�ی پاشگ�ز ن�ب�ت�وە. 

ت�وەیی�کانی و کوردستان ب�ردەوام� ل�س�ر ئاوات و ئامانج� ن�

  ل�ژDر هیچ گوشار و بارودۆخ�کدا 0/نادا ل�ی. 

ل�رەدا دەنگۆی وازه�نانی کاک م�سعوود بارزانی ل� 

س�رۆکای�تی ه�رDم، ن�ک ه�ر چارەس�ر نیی�، ب�7کوو ئا7ۆزی و 
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پش�وی زیاتر ل� ن�و نیشتمانپ�روەران و ج�ماوەری کوردستان و 

ری کوردستان ب� پ�شم�رگ�دا دروستدەکات. چۆنک� 0/ی ج�ماوە

ه�ما و سونبولی ی�ک�تیی ن�ت�وەیی و پ&ۆژەی دام�زراندنی 

دەو�7تی س�رب�خۆی کوردستان دەنا[Diت. ل� ئاستی دەرەوەش 

  .وەک نوDن�ر و گوت�ب�ژی پر[4 کورد نا[iاوە

ل� کۆتاییدا، با ئ�و دەست� خۆفرۆش و نیشتمانفرۆشان� 

زۆر کورتتر  "ئاغاکانیان"،د7نیابن، ت�م�نی نگری4g خۆیان و 

ل�وەی� ک� خ�ونی پ�وەدەبینن و ل�وە زیاتر ش�رم�زار دەبن ک� 

  .ه�ن

ی شهیدان و Mماسرکوتن هر بۆ نتوەی کورد و بن

کانی دMسۆزی کوردستان دەب8تMڕۆ.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 - 210 -

   یوتوو�ژی گۆڤار 

Politeiajornal, zhmaray 2 

Behari 2019  

  سیروان کاو�� :لگڵ 

 
کاو�� تکای ئگر بکورتی ژیانی خۆتان بۆ  کاک سیروان -1

  خو�نرانی گۆڤاری پۆلیتیا باس بکن. 

ساڵ  64داوای ب�ڕDزتان،  ل�س�ر :)1( پرسیاری وەرامی -*

 م چ�ن دD&ەی خوارەوەس�ربردە و بیرەوەریی ت�م�نم ل�

پ�شک�45 خوDن�رەوەی ه�ژای گۆڤارەک�تان دەک�م. کورت�ی ژیانم 

ی زاینیی 1954انگی رەزب�ری سا7ی م ب�م چ�شن� بووە: ل�

 بن�ما�7ی�کی پ& ل� قتارچییانگ�ڕەکی  و ل� سنل�شاری 

ح�شیم�ت، هاتووم�ت� دنیا. پ�نج برا و [\ خوشکم ه�ی�. باوکم 

س�ر ب� ژاوەرۆ و  ''د�رمۆMی''سن�یی و دایکیشم خ�7کی گوندی 

ه�ورامان� و، پا7یداوە ب� چیای س�رک�ش و جوان و رازاوەی 

) سا7یم�وە مال�ک�مان باری کرد و 7ەوە. ل�ت�م�نی ( E(ن''''عوا

خوDندنی س�رەتای و ناوەندی و . سقزوە چووین بۆ سن ل�

  ت�واو کردووە. سن و سقز و کرماشاندواناوەندین ل� 

سا=/نی م�ردمندا7یم وات� ش�ست�کان و س�رەتای ح�فتاکانی 

ست�کی س�دەی رابردوو، ب�هۆی شۆر4C ئ�یلوول�وە، ک�ش و ه�

کوردای�تیی ل� شار و گوندەکانی رۆژه�=/ت س�ریه�7دابوو. 
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زۆرب�ی خ�لک پاشنیوەڕوان گوDیان ل� رادیۆی دەنگی شۆرش 

 ب� مE(مستفا و خوشک لی*(قاسمبیرم� وDن�ی  دەگرت. ل�

دەرەوەی  دیواری ج�ن دووکان�ک�وە بوو. رۆژDکیان ل�

نکوچۆخ�ی�کی قوتابخان�ک�مان کابرای�کی کورت�با=/م بینی را

ب�ردابوو، ری45 ساف تاشیبوو، دەمانچ�ی�کی دابوو  جوانی ل�

 ب�س�رەوە بوو. رەش و سپی ل�ب�ری پشتوDن�ک�ی. جامان�ی�کی

ە، هاوڕDکانی خۆی خستووەت� ''کو�خاشریف''گوتیان ناوی 

 4Cداوی ئ�منی�وە، ه�موویان کوژراون، حکووم�تیش پادا

پ�ی. ئ�م� با[4  دەدا کردووە. خ�7کی قس�ی خراپ و جن�ویان

سل8مانی موعینی و س�ردەمی بزووتن�وە ج�کداریی�ک�ی 

و هاوڕDیانیی�تی، ک� زۆرب�یان  شریفزادە و مE( ئاوارە

ب�رزبوون�وەی ه�ستی  ت�داچوون.  رژDمی شا بۆ رDگرتن ل�

کوردای�تی و ترساندنی خ�7ک، دەستیکرد ب� ل�س�دارەدانی 

ۆژ�کیان ترمی سمایلی ر ئاشکرای پ�شم�رگ�ی رۆژه�0/ت. 

شریفزادەم بینی ب گوریس پ8چابوویانوە لپ�±8 

زر�پۆش8کیان دانابوو، بن8و شاری سقزدا گ8رایان. هاوکات 

لگڵ ئم بزووتنوە شۆرشگI8یی، ژمارەیک چتش 

دەکرد، رژ�می حمڕەزاشا، بۆ  پیداببوون و، ر�گرییان

   دەبرد.  چت ن8وچواشکردنی خMک، پ8شمرگ_� هر ب

رۆژDکیان بزانم مانگی گو=/ن بوو،  وا، بووم ه�شتمپۆلی  ل�

مامۆستاک�مان س�رقا7ی وان�گوتن�وە بوو، ل� پ& ل� جادەک�ی 

ت�نیشت قوتابخان�ک�مان�وە ک�س�ک ب� بMیندگۆ جاڕیدەدا و، 

ب`  ن،دەدە چ�ت� ل�س�دارە دەیگوت وەرن بۆ س�ربازگ�ی شار،
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تا و ب�ڕDوەب�ر، ت�كرای قوتابیی پۆل�کان ئیزن وەرگرتن ل� مامۆس

0/و و منداڵ، ژن و  و پیر ب�رەو س�ربازگ�ی شار رۆیشتین. ه�زاران

و ورد و درشتی شار ه�وا�7ک�یان زووتر زانیبوو،  ل� پ�ش  پیاو

 وەک م�روول� رووی ل� ئ�م�وە بوون. ت�ک&ای ح�شیم�ت�ک�

پیاوDکی  چاوەروانیی دوو س�عات زیاتر ل� کرد. پاش س�ربازگ�

بوو، خ�7کی  ''ئولمجی''سووک�ل�ی 0/وازیان ه�نا، ناوی 

بوو. ل�ب�ر چاوی خ�7ک�وە  سقزپ�نای  ه8جانانیگوندی 

رۆژی  گولل�بارانیانکرد و ح�شیم�ت س�ربازگ�ی چۆ7کرد. ل�

 ''نام8ق''دێ رژان�وە س�ربازگ�ی شار،  و دواییدا ح�شیم�تی شار

وەک  ،نام8قولل�بارانکردنی س�ردەست�ی چ�ت�کانیان ه�نا. پ�ش گ

 دوDن` چووم� پ�45 پ�ش�وە بۆ  ئ�وەی بزانم گولل�باران، یان ل�

 س�دارەدان چۆن�؟ ئیستاش دوای دەیان ساڵ ئ�و دیم�نان� ل�

وت�ی خۆیان، خاوەن  شای ب� ب�رچاوم ماون و، رژDمی ح�م�ڕەزا

سال�، بۆ چاوترس�نکردنی گ�لی کورد،   2500شارستان�تیی 

ئ�م�ش بانگ�شتدەکرد دیم�نی گولل�بارانکردن ببینن. مندا7ی45 

نیی�،  واتای ئ�وەی� ن�گب�تی و ب�ب�ختیی ن�ت�وەی کورد ه�ر ئ�وە

داب�شکراوە، ب�7کوو بندەستی  و خاک و نیشتمان�ک�ی داگیر

کۆم��7ڕژDم�کی دڕندە و دیکتاتۆر و رەگ�زپ�رست و 

  دواک�وتووە..

یی سیاسیی�وە، ب�هۆی چا0/ک کرماشانل�شاری  1978ساMی 

ک� ب�  ''جوانش8ر''ساواک ه�7یکوتای� س�ر مال�ک�م ل� گ�ڕەکی 

وبانگ�، ماوەی ش�ش مانگ ب� نه�نی و اب�ن پاوەییکانگ�ڕەکی 
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چ�ن شارDک ژیام. دوای رووخانی ی�کجارەکیی رژDمی  ل�

ئیسm/میی، کات` پاشای�تی و، هاتن�س�رکاری رژDمی کۆماری 

فتوای  1979گ�0/وDژی سا7ی  مانگی  ل� ئایتۆ�M( خومینی

بووم.  کرماشاندژی ن�ت�وەی کورد دەکرد، من ل�  جیهادی ل�

و  موجاهدینی خMکی ئ8رانکچی س�ر ب�  و ه�زاران کوڕ

بوون  دەیانه�زار خ�7کی سڤیلی شارەکانی ئ�رانم بینی، چاوەڕوان

ل� کرماشان�وە بیانن�رن بۆ س�رکوتکردنی گ�لی کورد. ل� 

و، ب&یارمدا ل� گ�ڵ رۆ�7کانی  سقز�وە بۆ کرماشان�وە گ�ڕام

گ�ل�ک�م چ�کی پ�شم�رگای�تی بک�م� شان بۆ پارDزگاریی ل� 

ن�ت�وە و نیشتمانم. دوای چ�ن مانگ�ک بووم� ف�رماندە و وەک 

داش�هارە ک�وتم� ئ�و ن�وە، سا7ی ن�خایاند، س�رج�م ئ�ندامانی 

 بن�ما�7ک�م ب�رەوڕووی راگوDزانی زۆرەمل` و زیندان و

خۆشاردن�وە و، تا0/نکردن و داگیرکردنی ماڵ و سامانیان هاتن. 

ئاس�واری ئ�و کارەسات�ی ب�س�ر بن�ما�7ک�م هات ئ�ستاش ه�ر 

ناخۆ4C و د�7راوک` و  ماوە و، کۆتایی ن�هاتووە. سا=/ن�ک ب�

رDی ئاوارەییم  1988ب�هیوایی ت�پ�ڕبوون. ل� وەرزی پایزی سا7ی 

تم و، ل�0/ی�ن نووسینگ�ی رDکخراوەی گرت�ب�ر و، ب�رەو ترکیا ه�=/

، وەک پ�ناب�ری سیاسیی ئنکارای�کگرتووەکان ل� شاری  ن�ت�وە

. نۆرو�ژ چووم� و=/تی 1989ی سا7ی 12مانگی  ل� .وەرگیرام

 سا=/نی ل�رەوە ژیان و کاری سیا[4 و ن�ت�وەییم دەستیپ�کرد. ل�

پارتی سربخۆیی ئ�ندامی س�رکردەی�تیی  1998-1991 ن�وان
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و، ب�رپرسیاری  ''ئاW(''و، س�رنووس�ری گۆڤاری  کوردستان

  . بووم گ�ی راگ�یاندنی پارت�ک�سدە

ناوی ئو برهمانی ک تا ئ8ستا نووسیوتانن و بتمان  -2

  یان بکنوە چین؟و داهاتوو ب�( ل

ئ�ستا تاکوو  ب�ره�مان�ی): ئ�و 2وەرامی پرسیاری (

  نووسیومن، بریتین ل�: 

\ جار چاپکراوەت�وە، چاپی ی�ک�می سا7ی [  ''ئفیون'' -1

  ی�. 2009

(ل  ''م8ژووی دەسW(تدار�تیی ئاینیی لئ8ران'' -2

''ب�رگی ی�ک�م'' سفوییوە تا رووخانی رژ�می حمڕەزاشا)، 

 چاپکراوە. 2010سا7ی 

  چاپکراوە.  2011(ب�رگی ی�ک�م) سا7ی  ''کۆبرهم'' -3

تنبوونی کورد'' -4Mدەوسا7ی  1)گی (ب�ر  ''هۆکارەکانی ب

 چاپکراوە. 2015

 2018چاپی ی�ک�م، مانگی گو=/نی سا7ی  'زەلکاو''' -5

 بa/وکراوەت�وە. 

)، ئامادەی چاپ�، هاوینی 2، (ژمارە  ''کۆبرهم'' -6

 بa/ودەکرDت�وە. 2019ئ�مساڵ،  

) 2019ئ�مساڵ  یزی، ئامادەی چاپ�، (پا''وتووو�ژ'' -7

 بa/ودەکرDت�وە.
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کۆنگرەی اگ�یاندنی ه�روەها ب�رپرسیارDتیی دەسگ�ی ر  -8

بۆ  (رۆژاڤا)، ب�ڕDوەبردنی رادیۆی کۆنگرە نیشتمانیی کوردستان

هاوکاریی ژمارەی�ک ل� هاوبیرانی ن�ت�وەیی  ماوەی [\ ساڵ ب�

 . گۆران دەرگز�نی، شی*(ن و شوان برزنجیوەک 

پI8ەوی ن8وخۆیی  ''دەستوور ونووسینی پ�ش�کی و  -9

تن و ئامادەکردنی وەک و، داڕشکۆنگرەی نیشتمانیی کوردستان'' 

، ل�0/ی�ن نووسینگ�ی کۆنگرە ل� ل�ندەن، 2002پ�رتۆک، ل�سا7ی 

دووه�زار دان�ی ل` چاپ و بa/وکرای�وە. ه�روەها بa/وکردن�وەی 

. 2011بۆ سا7ی  1998ل�ن�وان سا=/نی  گۆڤاری کۆنگرەژمارە ) (53

زۆرب�ی ژمارەکانی کۆنگرە ل�گ�ڵ چ�ندین پ�رتۆک و گ�7یک 

سایتی کۆنگرە ل�م  ا[4 و رۆشنبیریی ن�ت�وەیی ل�باب�تی سی

 www.kncsite.comلینک�ی خوارەوە دانراون:    

ناوی  ب�رDوەبردنی ب�رنام�ی�کی ت�ل�فزیۆنی ب� - 10

وەشانی ن�وەندی بۆ ماوەی سا7�ک.  KomarTVل�  ''رۆناهی''

. ب�رنام�ی و=/تی سوید ل� بوو ''ماMمۆ''شاری  ل� ک�نال�ک�

کژاڵ مرزبان،  ،ر�بوار نW(�� هاوبیرانهاوکاریی  ب� رۆناهی

ل� ن�ورۆزی  بیان محمدی و هاوڕێ میرۆیی رزگار موکری،

ح�فت�ی دوو رۆژ  2013 ەوە بۆ ن�ورۆزی سا7ی   2012سا7ی 

ل�س�ر  ''رۆناهی''ب�ش�ک ل� ب�رنام� و دیمان�ی ب�ردەوام بوو. 

 ە دانراون. ما7پ�ڕی کۆنگر 

کاک سیروان کی و چۆن لتک کۆنگرەی  -3پرسیاری 

  نیشتمانیی کوردستاندا ئاشنا بووی؟
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سا=/نی ن�وەدەکانی س�دەی  ل� ) :3وەرامی پرسیاری ( -*

رابردوو ل� و=/تی نۆروDژ، رDکخراوەی�کی ف�ره�نگی و  ن�ت�وەیی 

ی یکگرتووی د�مۆکراتیکی کوردستان''ناوی  ب�M زرادام� ''کۆم

بوو. ئ�ندامانی پارتی س�رب�خۆیی کوردستان ک� ئ�وکات منیش 

دام�زرانی ئ�م کۆم��7 ف�ره�نگیی�دا دەوری  ئ�ندامیان بووم، ل�

س�رەکییان گ�&ا. کۆم��7ک� س�دان ئ�ندامی ه�بوو. هۆی 

ب�ه�زی و زۆربوونی ئ�ندام�کانی ل�راستیدا ل�ب�ر ش�ڕی 

پارتی و،  کوردستانیک8تی نیشتمانیی ن�وخۆیی بوو ل�ن�وان 

ل�باشوور، ل�ب�4C رۆژه�=/تیش، ک�ش� و د�مۆکراتی کوردستان 

حیزبی د�مۆکراتی کوردستانی ئا7ۆزیی ن�وان ه�ردوو بال�ک�ی 

جا ی�ک�تی نیشتمانی و بال�ک�ی حیزبی دDمۆکرات ک�   ئ8ران.

ن�وی&ۆیبوو،  کاک جلیل گادانی و مE(حسنی رەستگارب�با7ی 

هموو جارێ ب ف�ره�نگیی�ی ئ�م�  بوون.  ل�گ�ڵ ئ�م کۆم��7

گاMتوە ب نو�نرەکانی یکیتی و بالکی حیزبم دەگوت: 

کمان E(واز نب� و بتوانین Mهیواموای یکنگرنوە با کۆم

ب�داخ�وە ناکۆکیی حیزبای�تی ل�و خزمتی ئو منداE(ن بکین! 

ال�ک�ی ئ�ورووپای�ش گ�یشتبووە ئاست�ک، ئ�ندامانی ه�ردوو ب

حیزب، ه�موو پ�وەندیی�کی هاوڕDتی و خزمای�تییان ل�گ�ڵ 

ی�کدی پچراند و، ت�نان�ت زەختیان ل�مندا�7کانیشیان دەکرد، واز 

ل� هاوڕDتیی ی�ک به�نن و، هاتووچۆی ی�ک ن�ک�ن. ل� ی�ک` ل� 

کۆنگرەکانی سا=/ن�ی M کوردستانییکان، فیدراسیۆنی کۆم

 هۆ7ی کۆنگرە ب�دەنگی ب�رز هاواری0/وDکی ژیر و رۆشنبیر، ل�ن�و 

حیزبکان، وازمان ل� به8نن! کوردستانتان ''کرد و، گوتی: 
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ئیتر ''. ت8کداوە، خریکن ئورووپاش لئ8م ت8کدەدەن!

0/ی�نگرانی ی�ک�تی و پارتی  ش�ڕەچ�قۆ و دارکاریکردنی ئ�ندام  و

باتی  شارەکانی ئ�ورووپا با ل�و0/وە بوەست`، ک� چۆن ل� ل�

ج�نۆسایدناساندنی ئ�نفال و ه��7بج�،  وە ه�و7بدەن بۆ ب�پ�ک�

ئاوڕوو و ک�رام�تی کوردیان ل�ب�ر چاوی خ�7کی ئ�ورووپا 

 دەشکاند.

جا ل� کۆم�ل�ک�دا، ب�C\ ل� کوردەکانی رۆژاڤای کوردستانیش 

ئ�ندام بوون. زۆر کاری باشماندەکرد. کردن�وەی قوتابخان�ی 

کوردی و، ب�ڕDوەبردنی کوردی بۆ مندا=/ن و کm/[4 موزیکی 

ەوە  1994بۆن�ی ن�ورۆز و ه��7بج� و گ�لیک چا0/کییتر. ل�سا7ی 

ئ�ندامی کۆمیت�ی ب�ڕDوەب�ریی کۆم�ل�ک� و، هاوکات ئ�ندامی 

بووم  1996فیدراسیۆنی کۆم��7کوردستانیی�کان بووم. ل�سا7ی 

ب� ب�رپرسیاری رDکخراوەک�. هاوکات ل�گ�ڵ چا0/کینواندن ل�م 

شم بa/ودەکردەوە.  ''ئاW(''نگیی�، ه�روەها گۆڤاری کۆم��7ف�ره�

ڕDگ�ی هاوڕDک�وە  ل�جمال نبز ئ�درە[4 مامۆستا 

ژمارەی ''ئا=/'' و، راپۆرتی سا0/نی کۆم�ل�ک� و،  پ�مگ�یشتبوو. دوو

ه�روەها چ�ن دان� بa/وکراوەی کۆم�ل�ک�م ناردبۆی و 

کرد ت�ل�فۆن�ک�ی خۆشم نوو[4 بۆی. دوای چ�ن رۆژێ ت�ل�فۆنی

و، زۆر پ�سنی ناوەرۆکی بm/وکراوەکانی کۆم�ل�ک�ی کرد و، 

کورتی  4C ب�دڵ بوو. ئ�وجا ب� ''ئاW(''ه�روەها دوو وتاری ن�و 

 کۆنگرەی نیشتمانیی کوردستانیپ�کهات�ی  ئامانج و بیروباوەڕ و

ئم نوو��اوانی ناردووتن، بۆم، ل�کۆتاییدا وتی:  گ�رای�وە

کاک جواد مE( ل لندەن، ئو  کۆپییاندەکم و، دەین8رم بۆ
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ئ�م�  سرۆکی کۆنگرەی و، پ8م باش پ8وەندییتان هب8ت!

س�رەتای ئاشنابوونی من بوو ل�گ�ڵ کۆنگرەی نیشتمانیی، دیارە 

نی =/نی زووترەوە دەنا[4، سا=/سا مامۆستا ن�ب�زم ب�ن�و ل�

ی ن�وچ�ی بندەس�0/تی پ�شم�رگ� س�رەتای ه�شتاکان ل�

باشوور دەژیام،  رژDمی ب�ع4g ع�راق  ل� نییی�ک�تی نیشتما

جمال ن�وی  (منع التجول)، ''ر�بندکراو''.ن�وینابوو ناوچ�ی  

م وەک دوو نووس�ر و شاعیری  نبز و عبدو�M( پش8و

  ن�ت�وەیی بیستبوو. 

ئیتر دوای ج�ن رۆژ کاک� ج�واد م�0/ ت�ل�فۆنیکرد و، ل�ڕDگ�ی 

تی کۆبوون�وەکانی کۆنگرەی پۆست�وە ه�موو ب�7گ�نام� و راپۆر 

 ناردبۆم تا ئ�وکات ه�یانبوو.  پ�وەندیی ن�وانمان ب�ردەوامبوو. ل�

مانگی ئۆکتۆب�ر، بانگ�شتی کۆنگرەی چواری  و ل� 1998سا7ی 

ن�زیک�وە  ل�ندەن ب�ڕDوەچوو. ل� کۆنگرەی نیشتمانیی کرام ک� ل�

بۆ ی�ک�مجار ج�مال ن�ب�ز و ج�واد م�0/ و گ�ل` ک�سای�تیی 

  یا[4 و ن�ت�وەییم بینی. س

رۆ�M بڕ�زت ل کۆنگرەی نیشتمانی چ بوو و  -4پرسیاری 

  چند ساڵ و چۆن ئندام و هاوکاری کۆنگرە بووی؟

وەرامی پرسیاری س�رەوە  وەک ل� ):4وەرامی پرسیاری ( -*

ب�ف�رمیی  1998مانگی ئۆکتۆب�ری سا7ی  ئاماژەمداپ�ی، ل�

یشتمانیی کوردستان کرام. بانگ�شتی کۆنگرەی چواری کۆنگرەی ن

پارتی سربخۆیی سال و کات�دا ئ�ندامی س�رۆکای�تیی  ل�و

ل� ئ�ورووپا  1989بووم. پارتی س�رب�خۆیی ل� سا7ی  کوردستان

کۆبوون�وەی پارتی س�رب�خۆییدا پ�شنیازیان کرد  دام�زرابوو. ل�
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بم ل�  KNCنوDن�ریتیی پارت�ک� ب�شداری کۆنگرەی چواری  ب�

چووم� هۆ7ی  10/11/98ارDکم نوو[4 و ل�رۆژی ل�ندەن. وت

دوکتۆر جمال نبز و هندازیار برووسک کۆنگرە و ل�ن�زیک�وە 

ئیبراهیم و کاک جواد مE( و ژنڕال عزیز عقراوی و دوکتۆر 

موزەفر پرتۆما، ش8خ لتیف مریوانی، ش8خ عومر غریب، 

دوکتۆر  هونرمند حمڕە_� هرەس، دوکتۆر جمال رەشید،

کوردستان موکریانی، پروین موشیروەزیری و دەیان کسایتیی 

دیکم نا��. دوای چندین ساڵ بدیداری مامقالی دەباغی 

ن�ویاندا چ�ندین ئ�ندام  . چ�ن س�تک�س ل�شادبووموە

پ�رل�مانی بریتانیا و، نووس�ر و ه�روەها شارەداری گ�ڕەکی 

  بوون.  نگرەب�شداری کۆ هامرسمی�Z لندەنگ�ورەی 

کۆنگرەی چوار، دوو ڕۆژ ب�ردەوامبوو. چ�ن ب&یارDکی دەرکرد. 

دوای ت�پ�ڕبوونی دوو رۆژ، س�رۆکای�تیی کۆنگرە داوایانکرد ل�م، 

ب�یاننام�ی کۆتایی کۆنگرە بنووسم. ه�روەها ب�رپرسیارەتیی 

دەسگ�ی راگ�یاندنی کۆنگرەی نیشتمانیی بگرم� ئ�ستۆ. دەبوو 

پارتی س�رب�خۆیی کوردستان ی�کm/یی  پ�شدا خۆم ل�گ�ڵ ل�

بک�م�وە. پارتی س�رب�خۆیی ئ�ندامی کۆنگرەی ن�ت�وەیی بوو 

دەبرا. ب�شداریکردنم ل�  وە ب�ڕDوە پ� ک� ک�ک� ل�0/ی�ن 

و، بۆچوون و شیکردن�وەی خۆم ل�بارەی  kncکۆنگرەی چواری 

کۆنگرەی نتوەیی کوردستان و، کۆنگرەی جیاوازیی�کانی ن�وان 

ل� ه�شت 0/پ�ڕەدا نوو[4 و، ناردم بۆ انیی کوردستان نیشتم

ئ�ندامانی س�رکردەی�تی و ئ�ندامانی پارتی س�رب�خۆیی، ئ�وجا 

کۆبوون�وەی س�رکردەی�تیشدا  داوای کۆبوون�وەم کرد و، ل�
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پ�شنیازم کرد ل� کۆنگرەی ن�ت�وەیی کوردستان بکش�ین�وە، ببین 

وتین،  من و ب�C\ ل� ب� ئ�ندام ل� کۆنگرەی نیشتمانیی. رDکن�ک�

ئ�ندامانی س�رکردەی�تیی کشاین�وە و، ل� مانگی یانزەی سا7ی 

ف�رمیی بووم ب� ئ�ندامی کۆنگرەی نیشتمانیی  ەوە ب� 1998

کۆتایی  ل�وازم ل� حیزبای�تیی ه�نا. ب� ی�کجارییی کوردستان و، 

ئ�ندامی س�رۆکای�تیی  2011ەوە تاکوو سا7ی  1998سا7ی 

ی راگ�یاندنی کۆنگرە، ه�روەها ب�رپرسیاری کۆنگرە، ب�رپرسیار 

  کۆنگرە بووم بۆ ب�4C رۆژه�=/تی کوردستان.  

ئایدیای کۆنگرە نیشتمانی کوردستان ل E(ین چ  -5پرسیاری 

 کسان8کوە هات ئاراوە؟ کۆنگرە ل کین8وە، چۆن و ب

 دەستپ8شخری چ کسان8ک دامزرا؟ ک� بوون ئو کسایتیی

  ە نتوەییانی ک بوون ئندامی کۆنگرە؟ زانا و نا��او

 بیری دام�زرانی ن�وەندDکی ن�ت�وەیی ب�): 5وەرامی پرسیاری (

ناوی کۆنگرەی نیشتمانیی کوردستان، س�رەتا ل�0/ی�ن دوکتۆر 

ج�مال ن�ب�زەوە بوو. چ�ن مانگ` پ�ش دام�زراندنی کۆنگرە، 

و=/نی سا7ی دەیان ک�سای�تیی�وە و، ل� مانگی گ پ�وەندیی گیرا ب�

,1985 knc  زیز ل�0/ی�ندوکتۆر جمال نبز، ژنرال ع

عقراوی، پIۆفیسۆر ساMح گابوری، دوکتۆر موزەفر پرتۆما، ش8خ 

لتیف مریوانی، جواد مE( و، هندازیار برووسک ئیبراهیم 

دام�زرا. هاوکات ل�گ�ڵ دام�زرانی کۆنگرە، پ�وەندیی گیراوە ب� 

ادمی و رۆشنبیر و نووس�رەوە. س�رۆکی دەیان ک�سای�تی و ئ�ک

) وە 2بوو. ل� کۆنگرەی ( ژنڕال عزیز عقراویکۆنگرەی ی�ک�م 

) ک� دواکۆنگرەی کۆنگرەی نیشتمانیی بوو، کاک 6تا کۆنگرەی (
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 )Eکۆنگرەی نیشتمانیدا جگ� ل�و  س�رۆکی بوو. ل�جواد م

ی�تی ک�سای�تیی� ناوداران�ی ن�ویانمه�نا، ه�روەها چ�ندین ک�سا

دوکتۆر حس8ن خلیقی، رەهبر جE(ل و زانای دیک�ی وەک 

مامش برپر�� کۆنگرە ل وW(تی فن*(ند، مامۆستا ئحمد 

هردی شاعیر و ئندامی دامزر�نری ''کاژیک''، عبدولIەزا 

سووختا، پرۆفیسۆر سE(ح جموور، فرهاد زەینعلۆش، دوکتۆر 

دوکتۆر جمال  کوردستان موکریانی، یاساناس کامیل ژیر،

ی زانا و نیشتمانپروەری گورە ئاپۆ عوسمان Mمارەشید، بن

سبری، رەوشن بدرخان، شوان برزنجی، سمکۆ علی، گۆران 

ه�موو ب�ش�کانی  نیشتمانپ�روەری دیک� ل� دەیانو  دەرگز�نی

هاوبیری کۆنگرە بوون، یان خۆیان ب� ئ�ندام و کوردستان، 

  نگرە زانیوە.  هاوبیروباوەڕی ن�زیکی کۆ

ئامانج یان ئامانجگلی کۆنگرەی نیشتمانی  -)6پرسیاری (

  کوردستان چ بوون؟ 

) 9( م: ئامانج�کانی کۆنگرە بریتیبوون ل� )6وەرامی پرسیاری (

  :�ی خوارەوەخا7

کۆنگرە ت�دەکۆ4C بۆ پ�رەپ�دانی ه�ست و بیروباوەڕی  -1

مرۆڤی ن�ت�وەیی و، زیندووکردن�وەی ک�سای�تیی ن�ت�وەیی 0/ی 

خاوەنی خاکی  کورد، بۆ ئ�وەی خۆی ب� کورد بزان` و، خۆی ب�

  کوردستان بزان`.

کۆنگرە ت�دەکۆ4C بۆ دەرکردنی داگیرک�ران ل� کوردستان  -2

ڕDگ�ی دیپلۆما[4 و خۆشکردنی زەوین�ی راپرسیی  ب�

س�رپ�رشتیکردنی کۆم�ل�ی ن�ت�وە  (رDفراندۆم)، ب�

د و دDمۆکرات، بۆ ئ�وەی ی�کگرتووەکان و، نوDن�رانی دنیای ئازا
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ئازادیدا دەنگ بدات بۆ دیاریکردنی  ن�ت�وەی کورد بتوان` ل�

 چارەنوو[4 خۆی.

 کۆنگرە ت�دەکۆ4C بۆ رزگارکردنی ن�ت�وەی کورد ل� -3

 کۆم�ل و ی�ک م�ترسیی ق�=/چۆکردنی ن�ت�وەیی و کوشتاری ب�

ل�دوایی�ک و، راگوDزانی ب� کۆم�ڵ و، ج�نگی ب�کۆتایی و 

دنی خاک و زمان و ف�ره�نگ و ئابووری و سامان و ج�نۆسایدکر 

 کانزای کوردستان.

کۆنگرە ت�دەکۆ4C بۆ ستاندن�وەی ه�موو ئ�و ن�وچان�ی  -4

ب�پ�ی سیاس�تی رەگ�زپ�رستان�ی ب�ع�رەب و ب�ترک و، ب� 

فارسکردنی کوردستان ل�0/ی�ن داگیرک�ران�وە زەوتکراون و، ل� 

 خاکی نیشتمان داب&Dندراون.

کۆ4C بۆ [�ین�وەی ه�موو ش�واز و کۆنگرە ت�دە -5

 و، ب� تانشوDن�وارDکی داگیرکاری و پاشک�وتویی ل�کوردس

تایب�تی ن�وت، بۆ ئاوەدانی و  ب� ،کاره�نانی سامانی ن�ت�وای�تی

گ�ش�پ�دانی کوردستان. ه�روەها دابینکردنی ی�کسانی و 

دDمۆکرا[4 ل�س�ر بناخ�ی سیست�می سیکۆ0/ریزم و، 

ی مرۆڤان� و س�رب�رزان� و گوزەران�کی ج�ب�ج�کردنی ژیان�ک

ب�خت�وەران� ک� شیاوی ن�ت�وەی کورد و ه�موو کوردستانیی�ک 

 ب�ت.

کۆنگرەی نیشتمانیی کوردستان رDز و مافی ی�کسان  -6

 بۆ هاوو=/تیانی ناکورد ک� پ�شین�ی�کی چ�ن ه�زاران `دادەن

 سال�یان ل� کوردستاندا ه�ی� و، خۆیان ب� کوردستانیی دەزانن.

نگرەی نیشتمانیی ت�دەکۆ4C بۆ ب�دیه�نانی ئاسایش کۆ -7

و رDزگرتن ل� مافی مرۆڤ و ج�ب�ج�کردنی ب�ندەکانی ب&یارنام�ی 
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مافی مرۆڤی جیهانیی ل� کوردستان. رDز دەگرDت ل� ه�موو 

بیروباوەڕDکی جیاوازی سیا[4 و ئاینی و رەگ�زی و چینای�تی و 

 ه�روەها ژن ب�ت یان پیاو.

دام�زراندنی پ�وەندیی ئاشتی و  کۆنگرە ت�دەکۆ4C بۆ -8

ئاسایش ل�گ�ڵ گ�0/نی هاو[\ ل�س�ر بناخ�ی ی�کسانی و 

ب�رژەوەندیی هاوب�ش. کۆنگرە ه�روەها رDز ل�و پ�یمان و 

 رDکک�وتن� جیهانییان� دەگرێ، ک� بۆ سوودی ئازادی و ی�کسانیی

 مرۆڤن و، ب�شداریکردن ل� ب�دیه�نانی ئاشتی و ئاسایش ل�

 دەزان`. یهان، ب� کارDکی گرنگ و پ�ویستن�وچ�ک� و ل� ج

کۆنگرە ت�دەکۆ4C بۆ س�قامگیرکردنی دەس�=/تدارDتیی  -9

ن�ت�وەی کورد ل�س�ر خاک و نیشتمانی و دام�زراندنی کۆماری 

  س�رب�خۆ و سیکۆ0/ر ل� کوردستان.

ل سرەتای دامزراندنی کۆنگرەی نیشمانی  -)7پرسیاری (

وون؟ کۆنگرەکان ل کوێ کوردستانوە چند کۆنگرە بر�وە چ

بڕ�وە دەچوون؟ ب ش8وەی ئاسایی، چند کس بشداری 

کۆنگرە دەبوون؟ ش8وازی پ8وەندی و کاری کۆنگرە چۆن بوو؟ 

  چند لقی هبوون؟

ب` ل� کۆنگرەی دام�زرانی کۆنگرە ک� ) : 7وەرامی پرسیاری (

ل� ل�ندەن ب�سترا، س�رج�م ش�ش  1985مانگی گو=/نی سا7ی 

. 1989لندەن، لساMی  ) ل1کۆنگرەی (�ڕDوەچوون. کۆنگرە ب

 1996) ساMی 3لندەن، کۆنگرەی ( ل 1991) ساMی 2کۆنگرەی (

کۆنگرەکاندا  . ل�) ل لندەن6) و (5) و (4ل پاریس، کۆنگرەی (
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ک�س ب�شدارییان کردووە.  400ک�س�وە بۆ  200ل� 

ە بوو. پ�وەندیی�کان ب�ڕDگ�ی ئینت�رن�ت و، فاکس و ت�ل�فۆن�و

لق�کانی کۆنگرە بریتیبوون ل� راگ�یاندن، لقی باشوور، لقی 

رۆژه�=/ت، پ�وەندیی دیپلۆما[4. کۆمیت�ی سکاندیناڤیا، 

  کۆمیت�ی ئ�7مانیا. 

ش8وەی هاوکاری و پ8وەندی کۆنگرە لتک ه8زە  )8پرسیاری ( 

کوردییکاندا چۆن بوو؟ ب پ8چوانوە ه8زە کوردییکان و 

تل کۆنگرەدا پ8وەندی چۆن بوو؟ ئایا کۆنگرە حکومتی هر�م ل

لتک ر�کخراوگلی سر ب نتوەکانی تریش پ8وەندی 

 هبوو؟

ل�بارەی پ�وەندیی کۆنگرەی نیشتمانیی ): 8وەرامی پرسیاری (

کوردستان و حکووم�تی ه�رDم و ب�گشتی حیزب�کوردیی�کان�وە، 

 کۆنگرە وەک پرنسیپ م�رجی رزگاربوونی کوردستانی ل�

دەکرد ه�موو پ�ک�وە ل�ژDر  ی�ک�تیی ن�ت�وەییدا دەدیت. داوای

چ�ترDکی ن�ت�وەیی، پm/تفۆرم و درۆشم�کی هاوب�4C ن�ت�وەییدا 

کۆبین�وە. ل�گ�ڵ حکووم�تی ه�رDمیش چ�ن جارێ ه�و7درا و، 

کۆبوون�وە سازکرا و، خاوەنی ئ�م دD&ان� چ�ن جارێ ل� ن�زیک�وە 

ون�وەکان بووم. هاوبیرانی ب�شداربووم، یان ئاگاداری کۆبو

دوکتۆر کوردستان موکریانی و مامۆستا کامیل ژیر و باشوور، 

زانای گورە  کۆچکردوو دوکتۆر جمال رەشید و کاک حمڕە_� 

و  چ�ندین هاوبیری  هرەس و ش8روان رەشید و نزار محمد

دیک�، ل� کوردستان ل�گ�7یان کۆبوون�وە، ب�=/م داواک�ی 

دەخست. چ�ن هۆکارێ ل�پشتی ئ�م  ێکۆنگرەیان پشتگو
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ه�7وDست�ی حکووم�تی ه�رDم�وە بوو. باوەڕیان ب� س�رب�خۆی 

و دەو�7تی کوردی ن�بوو. ن�یاندەویست داگیرک�رانی کوردستان 

گومان ل� ع�راقیبوونیان بک�ن. پ�وەندی و ب�رژەوەندیی 

ئابوورییان 0/ زەقتر و تۆختر بوو. ن�یاندەویست و ئ�ستاش 

زب و رDکخراوەی ن�ت�وەیی یان نان�ت�وەیی ل�ن�و رDنادەن حی

سنووری دەس�0/تیان گ�ش�بکا و، ئاپۆرە و ح�شیم�تی ل` 

کۆب�ت�وە. ئ�وجا حیزب�کانی رۆژه�=/تی کوردستان، دوای دەیان 

ساڵ مان�وەیان ل� باشوور، پ�روەردە و کولتووری سیا[4 

و  باشووریان وەرگرتووە. ب�ن�و حیزبی رۆژه�=¢تن و ب�کردەوە

باشوورن. بیر و ع�قMی   اودەق حیزبیبیرکردن�وە، دەق

کوDخاگ�ردانیی ب�س�ریاندا زا�7. ئ�وی بیری ل�ناک�ن�وە، 

ب�رژەوەندیی کوردە و، ئ�وی بیری ل�دەک�ن�وە گ�یشتن 

ع�رزدادانی ی�کدیی�. زۆر  ب�دەس�=/ت و، پاشقولگرتن و ب�

ی�ن. ئ�وجا ئاسایی بوو ک� هیچیان ب�پیری بانگ�وازی کۆنگرەوە ن�

ش، چ�ن جارێ ب�رەوڕووی س�رۆکای�تیی کۆنگرە  ''پ� ک� ک�''

ه�7کوتان� س�ر کۆبوون�وەی و کۆبوون�وەکانی بوون�وە و، ل� 

کۆنگرە و ل�دان و درۆشمدان و ه�نان�خوارەوەی ئا=/ی کوردستان 

ک�  ترابل�Z لیبیل� ئ�7مان، ه�تا گرژی و ناکۆکیی سازکردن ل� 

0/ی�ن دەو�7تی لیبیاوە ب�ف�رمیی کۆنگرەی نیشتمانیی ل�

بانگ�شتکرابوو، تا تۆم�ت خستن�پاڵ کۆنگرە گوای� س�ر ب� پارتی 

بارزانیی�...، ب�گشتی هۆکاربوون ل� ن�بوونی پ�وەندیی�کی باش  و

  و ت�ندروست و ن�ت�وەیی ل�ن�وان کۆنگرە و حیزب�کاندا.

ل�بارەی پ�وەندیی ن�وان کۆنگرە و، رDکخراوەی ن�ت�وەیی و 

�ت�وەیی�کان�وە، مخابن زۆر خراپ بوو. هۆی س�رەکیی ئ�م�ش ن
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خۆب�زلزانی و ناکۆکیی کۆن و، بۆچوونی ک�سیی ل�بارەی ئ�وانی 

 بوو ک� وەک ئ�م� ن�ت�وەیی بوون. پ�راوDزخستن و ب� ی�وەدی

ه�ندن�گرتنی دەیان ن�ت�وەیی د7سۆز و پاک ک� ل� دەرەوەی 

پ�وەندییی شاردن�وە،  و بازن�ی کۆنگرە بوون، خۆپ�رستی و پارە

ب�متمان�ی و نووسان ب� س�رۆکای�تیی�وە، دوای ج�ن سا7�ک، زۆر 

گران و خراپ ب�س�ر کۆنگرەدا شکای�وە و، توو4C ق�یران و 

پش�ویی ن�وخۆیی کرد و، ئ�و دەزگ� ن�ت�وەییی� جوان� ک� 

ن�ت�وەییی�کانی  ماوەی�ک ج�ی هیوا و ئاواتی ژمارەی�ک ل�

وو، ه�رەسیه�نا و،  ت�کۆشین و خ�بات و راستین�ی کوردستان ب

ل�ب�ر ئ�وە ئ�و ک�س و دەست�و گرووپ� د7سۆز چا0/کیی وەستا. 

ت�مان ل�داهاتوودا دەزگ�ی�کی  و نیشتمانپ�روەران�ی ب�

هۆکاری  ن�ت�وەیی سازبک�ن، باشوای� و پ�ویست� ب�وردی ل�

شکستی رDکخراوە ن�ت�وەیی�کانی پ�ش خۆیان بکۆ7ن�وە، بۆ 

  �ر ب�و رDچک�کوDر و شکستخواردووەدا ن�چن�وە. ئ�وەی ه

مرجکان و ش8وەی ئندام8تی ل کۆنگرەدا چۆن  )9پرسیاری (

بوو؟ سرۆکایتی کۆنگرە چۆن هMدەبژ�ردا؟  پ8وەندی 

 گرووپگلی جیاوازی نتوەیی ب کۆنگرەوە چۆن بوو؟ 

ئ�ندام�تی، ئ�و ک�س�ی  یم�رج�کان): 9وەرامی پرسیاری (

پ�شین�ی جاشای�تی و دەبوو ئ�ندام ل� کۆنگرە،  دەبوو ب�

خیان�تی ب�رامب�ر ن�ت�وە و نیشتمانی ن�بووب`، مرۆڤ�کی 

رەوشتب�رز و خاوەن ک�سای�تیی ب�ت. دەسپاک و داوDنپاک ب�ت. 
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باوەڕی ت�واوی ب� س�رب�خۆیی و دەو�7تی س�رب�خۆی 

   کوردستان ه�ب` و، ب� کردەوە خ�باتی بۆ بکات.

ندام دەبوو ی�ک` ل� هاوبیران ناوی ب�رزکات�وە بۆ وەرگرتنی ئ�

و بیناس�ن`، کورت�ی�ک ل� بیروباوەڕ و ک�سای�تیی باس بکات. 

دوای ق�بوو7کردنی دەبوو پسوول�ی ئ�ندام�تی پ&کات�وە و، ن�و 

ئ�ندام�تی ئاوا بنوو[\. پسوول�ی  ژDریو واژۆی خۆی ل�

  :نوو[iابوو

کی گورەی بۆم ب ئز ........... ج8ی سربرزی و شانازیی

 ئندامتیی کۆنگرەی نیشتمانیی کوردستان وەردەگیر�م.  ئز، ب

نیشتمانم، ب ئاW(ی پیرۆزی کوردستان، ببیروباوەڕم سو�ند 

دەخۆم، تا دواهناسی ژیانم بۆ پرەپ8دانی بیری نتوەیی و 

ئرکی  و سربخۆیی و، بۆ ئازادیی کوردستان ت8بکۆشم. کار

بگینم.  کۆنگرە بوپڕی دMسۆزییوە بج�پ8سپ8ردراوی 

  برامبر ئرکی پ8سپ8ردراوم کمترخمی و سستی نکم.

 ئز، ب ئاW(ی کوردستان و، ب نیشتمانم سو�ند دەخۆم ک

نه8نییکانی کۆنگرە بپار�زم، برامبر هاوبیرانم، برامبر دارایی 

م پاک و کۆنگرەی نیشتمانیی کوردستان و، برامبر نتوەک

دMسۆز و وەفادار بم. هیچ کردەوەیک ئنجامندەم بب8ت هۆی 

زیانگیاندن ل کۆنگرەی نیشتمانیی کوردستان و، برژەوەندیی 

  نتوەکم.

  ن8و و واژۆی ئندام ..........

  ن8و و واژۆی کۆمیتی برپرسیار: 

  ر�کوت: ..........
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، س�رۆکی کۆنگرە ل� کۆنگرەکاندا ه�7دەبژDردرا و

س�رۆکای�تیش دوای کۆنگرەکان ل�0/ی�ن س�رۆکی کۆنگرە، ب� 

ه�7دەبژDردران. جۆری   دوکتۆر جمال نبزپرسوڕاوDژ ل�گ�ڵ 

پ�وەندیگرتن ب� ک�سای�تیی� ن�ت�وەیی�کان�وە، ل� ه�ر و=/ت` 

نیشت�ج�ی بوونای�، ئ�ندامانی کۆنگرەی ئ�و و=/ت� پ�وندیی 

  دەگرت ل�گ�7یان. 

گرووپ و پارتی جیاوازی ن�ت�وەیی باش  پ�وەندیی کۆنگرە ب�

ن�بوو، باشتروای� بM�م پ�وەندیی ن�وان ن�ت�وەیی�کان ب�گشتی 

 باش ن�بوو. ئ�م�ش چ�ن هۆکاری بوو، ب�ش�کیم ل� کت�بی

دا نووسیوە و، خوDن�رەوە دەتوان` ل�وێ ''زەلکاو'' 

بیانخوDن�ت�وە. ب�داخ�وە ب�ش�کی ئ�و ناکۆکییان� لووتب�رزی و 

ایب�تی ن�وان ک�س�کان بوو. ئ�م�ش کارکردی ه�بوو ل� ک�ش�ی ت

پشتگوDخستنی ی�کتری، ه�روەها تر[4 ل�دەسدانی پل�ی 

ل� ی�ک ی ن�ت�وەیی�کان س�رۆک و س�رۆکای�تیی. ئ�گ�ر ک�ش�

 بM�ین، ن�ت�وەیی�کان خۆشیان ب� دەب`خا7دا بگونج�نین 

 �ناخی بیروباوەڕەک�یان ت�ن�گ�یشتوون و، ه�ر ب ت�واوەتیی ل�

 بیری هۆزای�تی و حیزبای�تی و ن�وچ�گ�رDتی و شار و زاراوە

پ�رستیی�وە خۆیان کردووە ب� دەم&است و نوDن�ری 

بیروباوەڕەک�. ئ�م�ش زیانی ل�بیری ن�ت�وەیی داوە و، بیری 

ن�یتوانیوە بب�ت ، ساڵ ت�کۆشین و چا0/کیی ن�ت�وەیی دوای س�ت

کوردستان ب� رDکخراوDکی ب�رفرە و پ�گ�ی ج�ماوەریی ل� 

  پ�یدابکات.
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ش8وەی کاری راگیاندنی کۆنگرە چۆن بوو؟ ئایا  ):10پرسیاری (

کۆنگرە رۆژنام، رادیۆ، ماMپڕ یان تلفزو�نی هبوو؟ کۆنگرە 

 چۆن ب_� دارایی خۆی بڕ�وە دەبرد؟ 

کۆتایی سا7ی  راگ�یاندنی کۆنگرە ل� ):10وەرامی پرسیاری (

من سپ�ردرا، ل� ی�ک�م  ەوە ک� ب�رپرسیارەتیی�ک�ی ب�1998

ناوی کۆنگرەی نیشتمانیی  ه�نگاودا دام�زرانی ما7پ�ڕDک بوو ب�

کوردستان. م�ب�ستیش ئ�وە بوو ما7پ�ڕەک� بب�ت ب� پ�رتۆکخان� 

و ئ�رشیڤ�کی ن�ت�وەیی و بa/وکردن�وەی ه�واڵ و زانیاریی 

تایب�ت ب� کوردستان و و=/تانی داگیرک�ری کوردستان. ه�روەها 

''کۆنگرە'' ک زمانIەو_� وەی گۆڤارDک ب�ناوی بa/وکردن�

 ب�ت. ژمارەکانی گۆڤارەک� ل� کۆنگرەی نیشتمانیی کوردستان

ن�وان دوو تا [\ مانگ بa/ودەکرای�وە. خستن�ڕDی راگ�یاندنی 

، 2002بۆ سا7ی  1998کۆنگرە سووک و هاسان ن�بوو. ل�سا7ی 

�کی ک�مپیۆت�رDکی م�کنتا4C مۆدDل کۆنم ه�بوو، چ�ن ژمارەی

ل�گ�ڵ  سویدکۆنگرەم پ` بa/کردەوە، ل�ناکاو ت�کچوو، بردم بۆ 

بردمان  مامۆستا دوکتۆر حس8ن خلیقیهاوبیری خۆش�ویستم 

بۆ دووکانی کوردDکی ک�مپیوت�رزان، بۆی چاکن�کرا، دوای مانگ` 

کریم دانشیار نووسر و هاوڕDی خۆش�ویستم، کاک 

امی دەستی کسایتیی خۆشوسیتی شاری مهاباد و، ئند

نو�نرایتیی گلی کورد بۆ وتوو�ژ ل گڵ کۆماری ئیس*(میی 

ل�پ�وەندیی�کی ت�ل�فۆنی بوومان پ�ک�وە،  ،1980-1979لساMی 

ئ�پ� م�کنتاش�کی چاکی ه�ی� و، پ�ویستی نیی�پ�ی. چووم�  وتی

شاری وDسترۆ[4 سوید و دوای سا=/ن�کی زۆر ب�دیداری ی�ک 

و م�واندارDی�کی با4C کوردان�،  خزم�ت شادبووین�وە، جگ� ل�
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خۆڕایی  ه�روەها ک�مپیوت�رەک� و، ه�رچی ک�لووپ�لیی�تی ب�

دایپ�م. زۆر سوپاسیم کرد و، ب� خۆشحا7یی�وە گ�ڕام�وە بۆ 

دەسپ�کردن�وەی کاری راگ�یاندن ه�ند ک�یفم سازبوو،  ئۆسلۆ. ب�

 . دوای ئامادە''ب کلکم فیتووم ل8دەدا!''موکریانی گوت�نی: 

دان�م ل`  100، ل� چاپخان�ی�کی ئۆسلۆ ''کۆنگرە''دنی گۆڤاری کر 

و  انچاپدەکرد، ل�ڕDگ�ی پۆست�وە دەمنارد بۆ ئ�دری4g هاوبیر 

0/ی�ن� سیاسیی�کان ک� 0/م بوون. دان�ی�کیشم ک�سای�تی و 

 دەنارد بۆ ل�ندەن ئ�وانیش ل�وێ چاپیاندەکرد و  بa/ویاندەکردەوە

. بۆ دانانی باب�تی تازەش ناردو بۆ باشووری کوردستانیشیان دە

ل�س�ر ما7پ�ڕەک�، پوو7م دەدا ب� هاوبیرDکی کۆنی دەیان سال�ی 

ڕجا ه�تا کارەک�ی دەکرد و، ژمارەکانی  و تکا پارەخۆش�ویست، ب�

سا7ی  کۆنگرەمان ب�سکانکراوی ل�س�ر ما7پ�ڕەک� دادەنا. ل�

م  ''پی ��''بانک ق�رزکرد ک�مپیوت�رDکی تازەی  پوو7م ل�  2002

ک&ی ل�گ�ڵ پرینت�رDکی باش و، ئینت�رن�تم دانا ل�س�ری و، ئیتر 

ژمارەکانی کۆنگرە و، زۆر باب�تی دیک� ب� ڕDکوپ�کی دەگوDزران�وە 

ه�ندازیار  ''تۆم''ب�ناوی س�ر ما7پ�ڕەک�. هاوڕDی�کی نۆروDژیم 

کاریدەکرد، ماوەی ه�شت مانگ  ،بوو ل� کۆمپانیای ئ�پ�

ت�نیا جارێ ق�بوو7یکرد ش�راب�کی  خۆب�خشان� یارم�تیدام  و،

ڕDگ�ی ک�س�ک�وە ف�ربووم چلۆن  سووری بۆ بک&م. دوای ئ�و، ل�

س�ر ئینت�رن�ت. ک�ش�ی دیک�م ل� ئامادەکردنی  فایل�کان بخ�م�

بوو، ئ�و هاوبیران�ی هاوکارم بوون ل�  گۆڤاری کۆنگرە ئ�وە

س�رووی ت�م�نی  ت�م�نی من و ل� گۆڤارەک�، ه�موویان ل�

خ�رایی  بوون، وەک من دژوار و زەحم�ت بوو بۆیان ب� من�وە

خۆیان ل�گ�ڵ دیاردەی�کی پ�شک�وتووی وەک ک�مپیوت�ر 
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رDکبخ�ن. ل�ب�ر ئ�وە وتار و نووسین�کانیان ب�دەسنووس دەنارد 

ا تایپ بک�م و، ڕ س�ر و، منیش دەبوو ب� وتارەکانی خۆشم�وە ل�

ازە داڕDژم زمان�وانیش�وە ه�مووی وەکی�ک ب�و ش�و 0/ی�نیل�

ک� بۆ گۆڤار و راگ�یاندنی کۆنگرە رەچاومدەکرد. جگ� ل�مان�، 

کاری تایپ و ئامادەکردنی خۆب�خشان� و ب� ماندووبوون�کی زۆر 

ل�گ�ڵ نووسینی  ب�C\ ل� کت�ب�کانی دوکتۆر ج�مال ن�ب�ز،

   کت�بی خۆم، ئ�م� ب�کورتی ش�وەی کاری راگ�یاندنی کۆنگرە بوو.

، ئ�ستاش ما7پ�ڕەک� ماوە، ئ�م�ش کۆنگرە ما7پ�ڕی ه�بوو

 هۆی ه�شتن�وەی ما7پ�ڕی.  www.kncsite.com: لینک�ک�ی�تی

کۆنگرە ل�ب�ر ئ�وەی�، ئ�رشیڤ�کی دەول�م�ندە بۆ چینی رۆناکبیر 

و خوDندەوار و بۆ ه�ر نیشتمانپ�روەرێ پ�ویستی ب� س�رجاوە و 

ی زانیاریی ه�ب�ت. کۆنگرە ه�روەها ماوەی�ک رادیۆ و ت�ل�فزیۆن

تل�فزیۆن و  رادیۆی  2005ی مارچی سا7ی 11ڕۆژی  دانابوو. ل�

دەستی ب�وەشانکرد.   ''رۆژاڤای کوردستان''کۆنگرە، ب�ناوی 

 24ویزیۆن�ک� ه�فت�ی س�عات`، رۆژانی ه�ینی، رادیۆک�ش �تل

س�عات ب�رنام�کانی پ�خشدەکرا. دەست�ی ئامادەکاری رادیۆک�، 

ۆرش و شوان برزنجی و، هاوبیران گۆران دەرگز�نی، شی*(ن ش

چ�ن هاوبیرDکی دیک�ش جارجارە داوای هاوکارییان  من بووین،

ویزیۆنی رۆژاڤا دوای [\ مانگ ل�ب�ر ن�بوونی �ل�کراوە.. تل

پووڵ، پ�کیک�وت. رادیۆک�ش دوای [\ ساڵ و [\ مانگ ئ�ویش 

دام�زرانی تی ڤی و رادیۆک� ل� ل�ب�ر ب` پارەیی ب�دەنگبوو. 

ی چۆن دابینکرا؟ دوای ماوەی�ک بۆچی پووڵ و بووج� و پوو�7ک�

بووج�ی ل�ب&ا؟ ئ�م�یان ه�ر کاک ج�واد م�0/ و کاک دوکتۆر 
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ج�مال ن�ب�ز دەیانزانی. من وەک ب�رپرسیاری راگ�یاندن ئ�وەم 

ب�0/وە گرنگبوو، ب�رنام�کانی رادیۆک� ئامادەبک�م. باوەڕ و 

 ووج�ی میدیامتمان�ی زۆرم وایل�کردم پرسیار ل�بارەی چاوکانیی ب

ن�ک�م، ب�د7نیایی�وە بۆچوون�ک�م ه��7بوو.  و دارایی کۆنگرەوە

چ�شنی کارکردنی ئ�م ب�ڕDزان� ک� ل� ب�متمان�ییان�وە 

س�رجاوەیدەگرت، دوای ماوەی�ک زیاتر ت�ش�ن�یس�ند و، 

زۆرین�خایاند، هاوبیرانی ل�ندەن ل�س�ر ش�وازی چ�وتی 

ن و چ�ندین هۆکاریتر، ب�ڕDوەبردنی نووسینگ�ی کۆنگرە ل� ل�ندە

هاتن�دەنگ و چ�ن جارێ کۆبوون�وە کرا و، ل� دوو کۆبوون�وەیاندا 

منیش چووم و ب�شداربووم، ژمارەی�ک ک�سای�تیی د7سۆز و 

مامۆستا محمد و  ش8خ لتیف مریوانینیشتمانپ�روەر وەک 

ئازاد قورئانی و سابیرکۆکیی و ش8روان رەشید و و  شیدا

 و چ�ندین هاوبیری د7سۆزی دیک�، ل� حمساMح کرکووکی

دام�زرانیی�وە تاکاتی  کۆنگرە کشان�وە و وازیانه�نا. کۆنگرە ل�

وستانی چا0/کی و خ�باتی، ، کۆمیت� یان ئۆرگان�کی ن�بوو ب�ناوی 

ل�و0/  و پوو7�کیش بووب` ل�مm/ و ئ�گ�ر پارە''دارایی''. 

ج�مال  دەسک�وتب`، ه�ر س�رۆکی کۆنگرە کاک ج�واد و، دوکتۆر

  ن�کراوە.  ن�ب�ز زانیویان� و ک�سیدیک�ی ل` ئاگادار

ئ�م� ل�کات�کدا بوونی دەزگ�ی دارایی بۆ ن�وەندDکی 

 ن�ت�وەیی ل�ریزی س�رەکیترین خاڵ و ب�ندیی�تی و پ�ویستی ب�

بوونی کۆمیت�ی�کی کارا و ل�زان و شارەزا ل� ئابووری ه�ی�. 

اری راست و ب�ج` و ه�روەها ل� دانانی رادیۆ و تی ڤی ک�شدا، ک

بوو، ن�ک ه�ر ئ�ندامانی دام�زرDن�ر و  ن�ت�وەیی ئ�وە
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س�ۆکای�تیی کۆنگرە، ب�7کوو ت�کرای ئ�ندامان و ک�سای�تیی 

نیشتمانپ�روەر و رۆناکبیران بانگ�شت بکرای�تن و ل� 

 کۆبوون�وەی�کدا گرنگیی بوونی میدیای�کی ن�ت�وەیی بخرای�ت�

چۆن بتوانن ب� ه�و7ی ه�موویان ڕوو، راوبۆچوونیان وەربگیرای� 

ئ�م دەنگ� رەس�ن و ن�ت�وەیی� ب�ردەوام بک�ن! ب�=/م ه�زار 

  مخابن.....

ئایا پ8تان وای ک تلفزو�ن8کی نتوەیی  -11پرسیاری 

دەتوان� باندۆڕ�کی زۆری لسر هۆشیاری نتوەیی کورد 

هب8ت؟ چندە ئوە بۆ کورد دەلوێ ک تلفزو�ن8کی نتوەیی 

 هب8ت و لمپرەکان چین؟

ب�د7نیایی�وە تل�فزیۆن�کی ن�ت�وەیی  ):11وەرامی پرسیاری (

ه�موو کوردستان دەخات�ڕێ.  شۆرش�کی گ�ورە و م�ژوویی ل�

ه�ست و باوەڕی ی�کبوون و هاوخ�می و هاوچارەنووسیی ل�ن�و 

. کورد ت�دەگات پ�کدDن`کوردی ه�موو ب�ش�کانی کوردستان 

مانی پ�ک�وە گرDدراوە. ت�ل�ڤیزیۆن�کی ن� و چارەنووس و مان

نیشتمان 0/ی  ن�ت�وەیی، بیری رزگاریی خاک و رزگاریی ن�ت�وە  و

ئامانج�کی پیرۆز. بوونی ت�ل�ڤیزیۆن�کی  و تاکی کورد دەکات� بیر

ن�ت�وەیی، ف�ره�نگی رDزگرتن ب�رامب�ر بیروباوەڕی جیاوازی 

ب�رامب�ر گ�ل  ئاینزای جیاواز و خۆش�ویستیی ن�وکۆم�7گ�، ئاین و

. بۆ ئ�م�ش پ�ویست� پ�ش پ�کدDن`و نیشتمان 0/ی تاکی کورد 

دانانی ت�ل�ڤیزیۆن، دەست�ی ب�ڕDوەب�ر، یان ئ�و  ژمارە کوردە 

نیشتمانپ�روەران�ی ب�م ئ�رک� پیرۆزە ه�7دەستن، ل�ناخی 

م�زنیی کارەک�یان ت�بگ�ن، ب�رنام�ی�کی زانستان� و ن�ت�وەیی بۆ 
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سات و کات�کی پ�خ45 ت�ل�ڤیزیۆن�ک�  رەچاوبک�ن ک� ه�موو

ل�خزم�تی پ�گ�یاندنی ئاستی رۆشنبیری و ف�ره�نگی و 

  کۆم�=/ی�تی و ن�ت�وەیی ن�ت�وەی کورددا ب�ت. 

تاکوو ئیم&ۆ ه�موو ئ�و بیرکردن�وە و کۆبوون�وان�ی ل�0/ی�ن 

ن�ت�وەیی�کان�وە بۆ دانانی میدیای�کی ن�ت�وەیی کراون، 

  س�رک�وتوو ن�بوون�، 

پ8وەندی ئندامانی کۆنگرە ئ8ستا ل تک یکتردا  -12یاری پرس

چۆن، ئایا هاوکاریتان هی بۆ هیچ پIۆژەیک؟ هند�ک جار 

 بیاننام ب ناوی هاوبیرانی کوردایتی دەردەکن، دەتوانن ئم

  کم8ک بۆ خو�نران ڕوون بکنوە؟

 انمزۆرب�ی ئ�ندامانی کۆنگرە پ�وەندی): 12وەرامی پرسیاری (

 راگیرانیل�گ�ڵ ی�ک ماوە. ماوەی زیاتر ل� سا7�کیش دوای 

کۆنگرە، کۆبوون�وەکانی ئ�ندامانی کۆنگرە ل� سکاندیناڤیا 

ب�ردەوامبوو. بیرمان ل� کردن�وەی ک�نا7�کی س�رب�خۆی 

ن�ت�وەیی کردەوە، ب�=/م کۆسپی س�رەکیمان ن�بوونی بووج� و 

خی ئ�ستادا هیچ پارە بوو. بۆی� ه�و�7ک�مان س�رین�گرت. ل�دۆ

  پ&ۆژەی�کمان نیی�. 

ی�وە، دوای  ''کۆملی هاوبیرانی کوردایتی''ل�بارەی 

ن�مانی چا0/کیی کۆنگرە بیر ل� دام�زرانی رDکخراوەی�کی 

 ن�ت�وەیی کرای�وە ک� ن�وەندەک�ی ل� باشوور ب�ت. بۆ ئ�م�ش ب�

ل�  2013وەرزی ب�هاری  ل� کاک کامیل ژیرهاوبیر پ�شنیازی 

زۆرب�ی و کۆبوون�وەی�ک سازکرا ل� سل�مانی  'ستیک'''گوندی 
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نوDن�رDتیی  منیش ب� ت�یدا ب�شدار بوون هاوبیرانی باشوور.

هاوبیرانی سکاندیناڤیا و چ�ندین هاوبیری دیک� ل� ئ�ورووپا ل� 

کۆبوون�وەی ''سیت�ک'' ب�شداربووم. ب�داخ�وە ئ�و پm/ن و 

 ری ل�کرابووەوە، واب�رنام�ی بۆ گ�ش�ی ئ�م رDکخراوە تازەی� بی

دەرن�چوو، ل�ب�ر ئ�وە ت�نیا ئ�وەی پ�کراوە جارجارە ب�یاننام�ی�ک 

  بa/وبکات�وە.

زۆر باس لم دەکردر�ت ک کورد پ8ویستی ب  -13پرسیاری 

کۆنگرەیکی نتوەیی/نیشتمانی هی بW(م هموو جار�ک 

 شکست دەه8نی. دوایین هوڵ کۆنگرەیک بوو ک ب

بارزانی ر�ک و تنیا ل ئاستی یکمین دانیشتندا دەستپ8شخری 

مایوە و تواو بوو. یان بۆ نموون کۆنگرەی نتوەیی 

 کوردستان (ک ن ک) هی. پ8تان وای بۆچی ئو هوW(ن

سرناگرن؟ سکریکترین لمپرەکان بۆ دامزراندنی 

 کۆنگرەیکی نیشتمانی ب تایبت و دامزراوەگل� نتوەیی ب

  شتی چین؟گ

کورد ن�ک ه�ر پ�ویستی ب� سازی یان  ):13وەرامی پرسیاری (

ن�وەندDکی کوردستانیی ه�ی�، ب�7کوو بۆ ن�ت�وەی کوردی 

، ب` ی پارچ� پارچ� کراوکۆیل�ی ژDرپ�کراوی نیشتمانداگیرکراو

دام�زرانی کۆنگرە یان چ�ترDکی ن�ت�وەیی، ناتوان` رزگاری و 

چ حیزب` ه�رچ�ندە گ�ورەش س�رب�خۆیی ب�خۆی�وە ببین�ت. هی

بکا و، ناتوان`  ب`، ناتوان` نوDن�رDتیی ت�ک&ای ن�ت�وەی کورد

کورد ب� ئامانج بگ�ی�ن`. کوردستان پ�کهات�ی�کی چینای�تی و 

و، ت�ن` ن�وەندDکی کوردستانیی�  جۆراوجۆرەئاینی و رەگ�زیی 
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دەتوان` ه�موو ئ�م پ�کهات�جیاوازان� ل�دەوری خۆی کۆبکات�وە 

ک�وە ت�بکۆشن بۆ رزگارکردنی نیشتمان�ک�یان و دام�زرانی و، پ�

سیست�م�کی سیکۆ0/ر ک� ب� ی�کسانیی مافی ه�موو ئ�م 

پ�کهان� جیاوازان� دابین بکات. حیزبای�تیی بریتیی� ل� بیری 

پارDزگاریکردن ل� ئیدۆلۆژی، یان چین�کی تایب�تی ن�و کۆم�7گ� و 

دیی ئابووریی ل�س�ر بناخ�ی دەس�0/تی حیزبی و ب�رژەوەن

دادەم�زرDت، ن�ک بۆ رزگارکردنی ن�ت�وەی�کی بندەست. بۆ 

کاری  ن�ت�وەی کورد ک� هیچ ئ�زموون و شارەزایی�کی ل�

پ�ک�وەژیان و دDمۆکرا[4 نیی� و، ئ�وی دەیزان` و بینیوی�تی 

کردەوە و ف�ره�نگ و سیاس�تی نامرۆڤان�ی داگیرک�رانیی�تی، 

ت ب� زانستگ�ی�کی بوونی دەزگ�ی�کی نیشتمانیی دەب�

بۆی  کاتی رزگاربوونی کوردستان زۆر ساناترە دDمۆکرا[4 بۆی. ل�

جۆرە  بکا و، ب�رپ�رچی ه�ر کی سیکۆ0/ر قبوڵ�سیست�م

سیست�م�کی تاکپ�رستیی بدات�وە ک� زال� ب�س�ر رۆژه�=/تی 

  ناڤیندا. 

ئ�وجا ئ�وەی ک� حیزب` ه�7دەست`، سازیی�کی ن�ت�وەیی 

چاوی خ�7ک�  اش�کردنی خ�7ک و خۆ7کردن�دادەن`، ت�نیا بۆ چ�و

و ب�کاره�نانی ئ�و ن�وەندە ن�ت�وەیی�ی� بۆ ئامانج و ب�رژەوەندیی 

ئاشکرا خۆیان ب�  حیزبیی. چۆنک� س�رل�ب�ری حیزب�کان ب�

هاوو=/تیی و=/تانی داگیرک�ر دەزانن و ئ�م�ش ناشارن�وە و 

ه�موو ه�ول�کیان بۆ ئ�وەی� ببن ب� ب�C\ ل� دەس�0/ت ل� 

پ�ت�ختی و=/تانی داگیرک�ر و، ل�و ب�ش�ی کوردستانیش دەوریان 

ه�ب` ک� س�ر ب� و=/تانی داگیرک�رە. ل�ب�ر ئ�وە ن�ت�وەییی�کان 
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کارDکی ه��7 و نان�ت�وەیی دەک�ن، دەبن ب� ئ�ندام ل�ن�و 

دەسگ�ی�کی ب�ناو ن�ت�وەیی، ک� ل�0/ی�ن حیزبیک�وە 

ک�  ەیی کوردستانکۆنگرەی نتودادەم�زرDندریت. بۆ نموون�، 

سا0/نی سا�7 دام�زراوە، ساڵ دوای ساڵ کزتر و 0/وازتر بووە، 

چۆنک� پاشکۆ و گریدراوی سیاس�ت�کانی حیزب� 

دام�زرDن�رەک�ی�تی ک� پ` ک` ک` ی�. دام�زرانی کۆنگرەی 

نیشتمانیی یان ه�ر سازیی�کی ن�ت�وەیی ل�0/ی�ن بارزانیی، یان 

�ک�م م�رجی ئ�وەی�، س�رۆکی ه�ر حیزب�کی دیک�وە ب�ت، ی

ئ�گ�ر ب�ڕاستی ب&وایان ه�ناوە ب� س�رب�خۆیی کوردستان، 

حیزب�ک�یان ه�7وەش�نن�وە و، سازیی�کی گشتگیری کوردستانیی 

دام�زرDنن. جۆنک� تاکی ناحیزبیی کورد و تاکی س�ر ب� 

حیزب�کانی دیک�، ه�ست ناک�ن دەبن ب� ئ�ندامی پارتی بارزانیی، 

دەسگ�ی�کی س�رتاس�ریی ی ب�7کوو دەبن ب� ئ�ندام

، کارDکی وا ب�د7نیایی�وە ل�خزم�تی بارزانیی، یان کوردستانیی

س�رۆکی ه�ر حیزب�ک دەب` ب�م ه�نگاوە ه�7دەست`، ه�روەها 

  خزم�تی رزگاریی ی�کجارەکیی ن�ت�وەی کوردیشدا دەب�ت. ل�

ب پ8ی ئزموونی کارکردن ل ر�کخراوەیکی سیاسیی  -14

  یارگل8کتان هی بۆ ئو پرۆژەی هاوش8وە؟نتوەییدا، چ پ8شن

و  باوەڕی من، ه�ر تاک و دەست� ب� ):14وەرامی پرسیاری (

گرووپ` خۆیان ب� ن�ت�وەیی دەزانن و بیر ل� رزگاریی کوردستان 

دەک�ن�وە، ل�پ�شدا و، ب�ر ل� ه�ر کارێ، پ�ویست� ل�گ�ڵ خۆیان 

ی و دژواریی راستگۆ بن و، ب�ترس و ش�رم، ب� وردی بیر ل� گ�ورە

رزگاریی کوردستان بک�ن�وە، بیر ل�وە بک�ن�وە ک� هیچ 
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دەسک�وت و ب�رژەوەندیی�کیان نیی�  و نایانب` و، دەب` ژیان و 

کات و ت�نان�ت گیان و ت�م�نی خۆشیان بخ�ن� خزم�تی ئ�و 

  پ&ۆژە پیرۆز و هاوکات دژوار و س�خت�وە.

� خۆرە ی�ک` ل�و ک�ش� ن�وخۆیی� س�ق�ت و چ�وتان�ی بووە ب

و ش�رپ�نج� و وەک ن�خۆشیی�کی چارەس�رن�کراوی ل�هاتووە، 

ئگر لن8و زۆربی گE(ن سرکردەی ک�ش�ی س�رۆکای�تیی�. 

 گورەی ل8هMکوتووە و خMک و نتوەکی بسرفرازی و

بختوەریی گیاندووە، بۆ کورد بپ8چوان بووە و، سرکردەی 

بدیاری ه8ناوەبۆی. زۆربی  کارەسات و ماMو�رانیی کورد ک8ش و

زۆری ئو نهامتی و شکست و شڕی ن8وخۆیی و 

لشکرک8شیی داگیرکران بۆ سر کوردستان، بفیت و پی*(ن و 

جاشایتی سرکردەی کوردەوە بووە. سرکردەی کورد،  ک8شی 

رەوانی و نخۆشیی دەروونیی خۆی بسازکردنی حیزب و بوون 

، گل و خاک و نیشتمان و خو�نی سرۆک چارەسر کردووە و ب

ی کوردی خستووەت خزمتی ن8وبانگ و Mزار رۆدەیانه

برژەوەندی و دەسE(تی خۆیوە. ناکۆکیی نیوخۆیی حیزبکان، 

سووکایتی و زۆرجار ت8رۆری کسایتی و جستی و دەرکردن و 

کۆکردنوە، همووی لنخۆشیی سرۆک و  کۆتل و دەست

سرجاوەدەگر�ت. لبر ئوە ئگر بIیار ل سرۆکایتییوە 

دامزرانی سازییکی نیشتمانیی دەدرێ، پ8ویست ئندامانی 

دامزر�نری پIۆژەیکی وا پیرۆز، بیری سرۆک و 

خۆیاندا بمر�نن. دەستوور و میکانیزم8کی  سرۆکایتیکردن ل
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و ر�کخراوەکدا 8واش دابنر�ت، زەوینی ئوە خۆشنکر�ت، لن

ماوەیک یک� برزبکر�توە و، ئویش خMکی هلپرست پاش 

و، ریسک بکاتوە ب  و چپ�ل8دەر لدەوری خۆی کۆکاتوە

   .خوریی

 1ب�کورتی، دەتوانین ک�ش�ی کوردستان ل�[\ خا7دا بگونج�نین:

داب�شبوونی کوردستان ل�ن�وان رژDم�کانی داگیرک�ری و  -

تووناکردنی کورد ک� ب�کاره�نانی ج�نۆسایدی ه�م�چ�شن� بۆ 

زیاتر ل� س�تسال� ب�ش�وازی سیست�ماتیک ب�ڕDوەدەچ`. ه�ر 

ی�ک` ل�م رژDمان� گرDدراوی پ�وەندیی سیا[4 و س�ربازی و 

ئابووریی ن�وچ�ی و جیهانین و، بۆ دەسگ�ی�کی ن�ت�وەیی 

ل�س�ری پ�ویست� ل�کۆ7ین�وەی ورد بکات ل�س�ر ه�موو جۆرە 

ک�ر ب� و=/تان و زله�زەکان و، خا7ی پ�وەندیی�کی رژDم�کانی داگیر 

[\ چارەک�س�دەی�  -2ب�ه�ز و 0/وازی ئ�م پ�وەندییان� بناس�ت.  

حیزب و رDکخراوەی کوردی سازکراون و، س�رل�ب�ریان خ�باتی 

کردووە و، خۆیان  پارچ� ن�ت�وەی کوردیان داب�ش و پارچ�

ب�هاوو=/تیی و=/تانی س�ر ب� داگیرک�ران دەزانن و، ه�موو 

ان�کیان ب�رامب�ر کورد ئ�نجامداوە و دۆزی کوردیان ب� تاو

چ�قب�ستوویی ه�شتووەت�وە. س�رەرای قوربانیدانی ب�ئ�ژمار، 

کورد ن�یتوانیوە ه�نگاوDک بۆ پ�ش�وە ه�7بگرDت. زۆرب�ی 

ئا=/ی کوردستان�وە،  درۆشمی ن�ت�وەیی و حیزب�کان، ب�

و،  س�رل�ش�واویی�کی زۆریان ل�ن�و کورددا درووستکردووە
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ه�موو سنوور و پرنسیپ�کی ن�ت�وەیی ش�وDندراوە. پ` ک` ک` 

ر�زدار میدیاشیی�وە  ن�ت�وە دەدوێ. ل�-ل�ق�ندیل، دژی دەول�ت

ب� س�رۆکی ن�ت�وەیی ن�ودDن`، ئ�گ�ر ئاپۆ  عبدو�M( ئۆجE(ن

ناب` ب�س�رۆکی کۆنگرەی  بۆچیس�رۆکی ن�ت�وەی کوردە، 

ق و کیس�7یان ن�ت�وەیی کوردستان؟ ل�باشووریش وەک بۆ

ل�هاتووە، ه�م ل�ئاودا دەژین، ه�میش ل� وشکایی. ع�راقین و، 

ک�  حیزبی د�مۆکراتی کوردستانن�ت�وەیی و کوردستانیشن! یان 

ه�ر ئ�رانیی�ک خۆی  ە، زیاتر ل� پ�نجاسا�7 ل�'ئ8ران''پاشن�وەک�ی '

یادی دام�زرانی کۆماری کوردستان ه�موو  پ` ئ�رانیترە، ک�چی ل�

دەپ�ڕێ!! ل�ب�ر ئ�وە ت�گ�یاندن و هۆشیارکردن�وەی سا7` ه�7

بهۆی  -3. سازیی�کی ن�ت�وەیی راستین�ی�ن�ت�وەی کورد ئ�رکی 

ی حیزبکانوە، چین8کی زەبE(حی بن8و  سیاستی پI لMه

رۆشنبیری رەخنگری خۆبژ�ن و هلپرست و ماMپرست و درۆزن 

، لن8و حیزبکان و زۆرب�� و هیچنکر لدەرەوەی وW(ت پ8گیوە

 بن، یان لدەرەوەی حیزبکان ن8وەرۆکی ئمان وەکیک و جگ

ل خزمتی خۆیان و دMخۆشکردنی خۆیان ب چاE(کیی سر 

 و فیسبووک و ئینترن8ت و قسوبا�� ن8و کۆڕوم8وانی چ خ8ر

ل�گ�ڵ ئ�م هاوکات  برهم8کیان نیی ب±� ن8وی خزمتی ل8بن8ی.

ۆرووپادا زال�، ژمارەی�ک کوردی ک�ش�ی ب�س�ر کوردی ئ

دەرەوەی و=/ت دەژین و  نیشتمانپ�روەر و د7سۆز ه�ن ک� ل�

دەستیان هاتب` درDخیان  سا0/نی سا�7 د7سۆزان� ئ�وی ل�

ئ�گ�ری سازبوونی سازیی�کی کوردستانیی ک�  ن�کردووە و، ل�
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د7نیابن ل�ی، ه�موو توانای�کیان ب�کار دDنن بۆ گ�ش� و 

  س�رک�وتنی.

ت�م ئ�وەی�، ه�ر دەسگ�ی�کی نیشتمانیی دDنت� ن�و دوا و

گۆڕەپانی سیاسیی کوردستان�وە، ئاگاداری ئ�م ک�ش� و ئا7ۆزییان� 

ب�ت ل�0/ی�ن حیزب و سیاس�تکار و رۆشنبیری خۆبژDنی کوردەوە 

توو4C بووە. خستنب�ڕووی ک�ش�کان، واتای ئ�وەی� رزگارکردنی 

ۆکردن�کی پۆ=/یین متمان�ب�خ کوردستان، پ�ویستی ب� باوەڕ و

ه�ی�. ل�دەرەوەی و=/ت دەتوانرێ کاری باش بکرDت، ب�=/م چ�ق و 

ن�وەندی خ�بات و ت�کۆشین� ن�ت�وەیی�ک� کوردستان�. دەیانه�زار 

ن�وخۆی کوردستان ه�ن ک� وەک  رۆ�7ی رۆناکبیر و د7سۆز ل�

شان�ی ه�نگوین پ�ویستیان ب� چاندنی هزر و پ�روەردەی�کی 

�ت�وەی کورد و کوردستان شیاوی ئ�م ژین� ن�ت�وەیی ه�ی�. ن

س�رشۆڕان�ی� نیی�. هۆشیارکردنی ن�ت�وەی کورد ب� مافی رەوا و 

مرۆڤی و م�ژوویی خۆی، ه�وDنی رزگارکردنی�تی و ئ�وکات خۆی 

  هۆشیاریی�وە ب&یار ل�س�ر چارەنوو[4 خۆی بدات. دەتوان` ب�

  

  بچووکی هموو کورد�کی پاگژ و نتوەیی: 

  سیروان کاو��              

6/6/2019                    
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  ت8بینیی:

)، 3ئم گفتووگۆی، ل گۆڤاری ''پۆلیتییا جۆرنال'' (ژمارە 

ب�(ودەکر�توە. بۆ خو�ندنوەی گۆڤارەک، ئم لینکی 

 :  خوارەوە (ب_� کوردی) کلیک بک

  

.cowww.politeiajornal 
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ربرهمکانی دیکی نووس  

سالی ل  ''ئفیون'' چاپی یکم و دووەم، پرتۆکی  – 1

ل وW(تی نۆرو�ژ چاکراوە. چاپی س8یم، ل سل8مانی   2009

لE(ین ''سنتری ئاشتی بۆ تو�ژینوە و ل8کۆMینوە''، 

  چاپ و ب*(وکراوەتوە.  2012لساMی 

ار�تیی ئاینیی ل ئ8ران''، برگی ''م8ژووی دەسW(تد - 2

ل شاری ئۆسلۆ ل نۆرو�ژ  2010یکم، چاپی یکم، ساMی 

  چاپ کراوە. 

ل شاری ئۆسلۆ،  2011'' ساMی 2ژمارە  –''کۆبرهم  - 3

  ل وW(تی نۆرو�ژ چاپ کراوە. 

تنبوونی کورد''، ل شاری  - 4Mدەو ''هۆکارەکانی ب

راوە ب پرتۆک. ل مانگی ل تای*(ند، تایپ و ک –کۆنکان 

  ل شاری ئۆسلۆ، ل نۆرو�ژ چاپ کراوە. 2015خرمانانی 
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ل 2018مانگی گوW(نی ساMی ''زەلکاو''، پرتۆکی  - 5 

، ل ش8وەی پرتۆک تایپ و ''تای*(ند''ل  ''کۆنکان''شاری 

  ل سر تۆڕی ئینترن8ت ب�(و کراوەتوە.  و ئامادە کراوە

6 -  کراوە '' ل تای*(ند تایپ2ژمارە  –م پرتۆکی ''کۆبره

مانگی  ل و کراوە ب پرتۆک، لسر ه��8 ئینترن8ت

  ب�(و کرایوە. 2019جۆزەردانی ساMی 

  

*- ، یان هر بۆ دەسکوتنی هر یک� لم پرتۆکان

،ل ر�گی  سرنج و رەخن و ت8بینی و پ8شنیاز�کتان هی

  ئم ئ8میلوە پ8وەندیی بگرن:

Sirwan.kawsi@gmail.com 
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