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ڕوحییییییییییس ڕحمییییییییییاهىىوی مییییییییییحەمەد مییییییییییىک ی  کە دیییییییییییى  ی تیییییییییی ی بە 

جیییییییییییییییییىیهەوەی ڕزەیییییییییییییییییار  ىازی کیییییییییییییییییىردی  ە ڕحماهە اهە اهیییییییییییییییییی ا 

 هىوسییەوە.
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 پێشەکی

 دوو  بە کە هاتووە،(krinoــkitike)بە التینیدا لە ەڕەخن زاراوەی

 :دێت واتا

 عیکردنەوە یان جیاکردنەوە/ یەکەم

 .هەڵضەنگاندن یان حوکومدان/دووەم

 لەزمــــا   بەکارهــــاتووە، بــــ  ی(نقــــد)زاراوەی عەربیغــــدا زمــــا   لە

ــــ  ی(criticism) زاراوەی ئینگلیزیغـــــدا  زاراوەیە ئەم بەکارهـــــاتووە، بـ

 بەکاریهێنـاوە، نووصـینەکانیدا لە(( خـورەە را ض ف)) یەکەمجار ب 

 (.بیرکردنەوە صەرلەنوێ ) دەگووت ڕەخنەی بە کە

ــــێوەیە بەم ڕەخـــــــــــــــنە ئ کضـــــــــــــــ  ردیػ فەرهەنگـــــــــــــــ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــە عـ ــ ــ ــ ــ  پێناصــ

ـــات ــ ـــــانکردن،))دەکـــ ــ ـــــاخود بەیـ ــــاندا   یـــ ــ ـــــ ەر نــــــــاڕازە وونە نیغــ ــ  لەهەمـ

ـــ ێ ، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــان عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــێ  یـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ن بە کەصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  و هەڵە لە تێگەیغـ

ـــــام  لە ڕەخــــــــــــــــنە واتە(( کەموکورتییەکــــــــــــــــا   ــ ــ ــ ــ ـــــاخود هەڵە، ئەنجـــ ــ ــ ــ ــ ــ  یـ

 .دەبێت دروصت کەموکوڕی

 و ئــابووری  و صیاسـی  دیـاردەی و پــرش چەنـدی  کتێ ەعـدا لەم

 عــی اری  وتــاری   زنجیــرە چوارچێــوەی لە ڕۆعــن یری  و کــ مەەیە  

ـــــراونەتە ڕەخنەییـــــــــــــدا و ــ ــ ــ ــــاش، بەر خــ ــ ــ ــ ــ  نـــــــــــــاوەڕۆکەوە ڕووی  لە واتە بـ

ـــــای ەت و هەمەڕەنگــــــــ  ـــین تـــ ــ ـــــاکە بە نـــ ـــــێ   تـــ  لە ،دیــــــــارەکراوەوە پرصـــ

ـــــەوە ڕووی  ــ ــ ــ ــ ـــــاڵێ ، لە کاتیغـ ــ ــ ــ ــ ـــــان صـ ــ ــ ــ ــ ـــــاوەیەک  لە یـ ــ ــ ــ ــ  دیــــــــــــــارەکراودا مـ

ــــو  نەنووصـــــــــــــراون، ــ ــ ــ ــ ــــ  گەڕانەوەیە بەڵ ـ ــ ــ ــ ـــ  ڕابردووەەکـــــــــــــ  بـــ ــ ــ ــ ــ  بە نسەــ

 و پــرش هەنـدێ  لە وردبـوونەوە و بیرکـردنەوە صـەرلەنوێ  ئامـانی 

ــــوکە   دیـــــاردەی ـــ   بە هەنـ ـــیکردنەوە مەبەصـــ ـــەنگاند   و عــ  هەڵضـــ
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 ئامادەصـــازەیە  و وو داهـــات لە تیغـــکدان خەمخـــ رانە،  و دروصـــت

 ئامانی  بە ه عدارەدان لە چەعنێکە و داهاتوو  هەنگاوەکا   ب 

 .گەعەصەندن و نوی وونەوە

ـــ ر وتــــــــارانە زنجیــــــــرە ئەم ــ ـــــێ  لە پێغـــ ــــایت لە بەعـــ ــ  ڕۆژنــــــــامە و صــ

ــــ   لە هەنـــــدێ  و کوردصـــــتان باعـــــوری کاغەزەیەکـــــا   و ئەلیک رۆ ـ

 .بوونەتەوە باڵو کوردصتاندا ڕۆژهەە   صایتەکا  

 

 

 

 

 

 ئاری جەالل
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 سەرک دە اوی کىرد و درح 

کەم رۆژ ھەیە گوی یضــــــــــــــــــــ   ئەم وتەیە نەبیــــــــــــــــــــت، کە دەڵێــــــــــــــــــــت     

صیاصـــــــــــــەت ھەمـــــــــــــووی درۆەە، یـــــــــــــاخود صیاصـــــــــــــییەکان زۆربەیـــــــــــــان 

ــــ     درۆدەکەن، پرۆفیضـــــــــــ رج ن جەی میرعـــــــــــەمیر  ــ ــ ــ ـــ  بـ ــ ــ ــ لە کتێبــ

 ،صـــەرکردەکان درۆدەکەن، دەڵێت"صیاصـــەتکەدارەکان درۆنـــاکەن

 کەن."وتن  ڕاص یدا ڕەزەل  دەبەەم لە

کتێــ ەکەی پرۆفیضــ رج ندا درۆی صــەرکردەکا   جیوــان ڕوون    

ـــ یکانیا    کیان لە پێنــــاو بەرژەوەنــــدی ھاونیغــــێدەکــــاتەوە، کە بەعـ

وە، لە کاتەجیاوازەکانـدا، ئەگەر ـ  درۆ و وەیەکەیاندا درۆەـان کـرد

ا و کردەیەکـــــ  بەـــــزراوە لە ھەمـــــوو ئـــــای  و ئایـــــدۆل جیادا و  ک مەڵگـــــ

 .کلتوریکدا

بەەم ئەوەی بــــــــــ  مــــــــــ  گــــــــــرنگە درۆی صــــــــــەرکردەکا   کــــــــــوردە لە    

کــــوم ا   عــــارەان زەــــاتر لە وق نــــاا  عــــاش و عار غــــدا کە تەنوــــا ح

 .چارەکە صەدەیەکە

صـــــــــەرکردە صیاصـــــــــییەکا   کـــــــــورد کەلەعـــــــــاش بـــــــــوون بە لێـــــــــدا      

دەھـــ ڕ  ڕۆعـــن یری و خەبـــاتکردن لە پێنـــاو ئـــازادی و دادپەروەرەـــدا 

ــــو    ھەمووانیـــــــان کەڕکردبـــــــوو، ھەتـــــــا لە عـــــــاش بـــــــوون لە چـــــــاوی گـــ

قەڵەم بە دەصــــتانەوە وەا بنــــاغەدانەری ی نــــا   کــــ ن و عــــارەزای 

  قوتابخانە فەلضەفیەکان دەبینران.

عاش و بـوون بە دەصـەەتدار یەکەم چینـ  وە لە بەەم کە ھاتنە   

گـــــــــــــــــا کە کەوتە تیرۆکـــــــــــــــــردن و ئیوـــــــــــــــــانەکرد   ڕۆعـــــــــــــــــن یران و ڵک مە

ــــوینێ   ،ە دەبـــــوو یـــــان وەا حیـــــز  بیـــــربکەنەوەعـــــاعیران ک ـــان عـ یــ
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نــــــــامێنن بــــــــ  ژەــــــــانکردن ب ەــــــــان. دوای ئەوایــــــــػ درۆەەکــــــــ  ترەــــــــان کە 

عــ  وو کە ئــازادی بــوو بــ  تاکەکــان کە ھەر ھــاوەتییەا ئینتیکــای 

بــ حیز  نەبووبێــت بە چەنــدی  عــیوە ەــێ بەظ دەکــرێ لە داھــا   

ــــت، دادپەروەری د  ئەم ھەریــــــــــــــــــــــــکە، لەدوای ئەوانــــــــــــــــــــــــیػ درۆی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ێــ

بێــــت بە ڵ ــــو لەگە  ر صـــەرکردایە   کــــورد نەا نەیتـــوا   دادپەروە

گەیغـــت بە عـــار دەمـــو دەزگـــا حوکومیەکـــا   تـــاەن کـــرد و ئـــاودیوی 

 .صنوورەکانیان کرد

یەکێ ــــــــــ  تــــــــــر لە درۆکــــــــــا   صــــــــــەرکردەکا   کــــــــــورد دروصــــــــــتکرد      

کە زۆر ەـــــێ عـــــەرمانە ئیغـــــیان لەصـــــەر ئەم  ،دوژمنـــــ  وەھوـــــ  بـــــووە

 تەوە بــای ەت لە کاتێکــدا کە دەنگــ  نــاڕازی بەرز درۆەە کــردوە،بە تــ

لە نــــاوچە جیاجیاکــــا   ھەریوــــ  کوردصــــتان، خەــــرا چەنــــدی  درۆی 

و دەرەکیـــان دروصـــت    گەورەیـــان کـــردوە و دەیـــان دوژمنـــ  نـــاوخ  

 .کردوە

ڕیگـــــــــــــای درۆکـــــــــــــردنەوە ھەردەم ئیغـــــــــــــیان لەصـــــــــــــەر  ھەروەھـــــــــــــا لە   

دا،کە یکانیدروصــتکرد   تــرش کــردووە لە د  و دەروو ــ  ھاونیغــ 

ـــان وا ــ ـــــاکرد خ ەــ وە ئەوان نەبــــــــ  ئەزموونەکەمــــــــان لە دەصــــــــت و وینـــ

 .دەچێت و ھەموو گەل  کورد لەناو دەچێت

کـــــــــــا   ڕوودا ـــــــــــ  جەنگیغـــــــــــدا ھەردەم  صـــــــــــەرکردەکا   کـــــــــــورد لە    

درۆکانیــــــان ئامــــــادەبووە، ئەو ھەــــــزانەی لە بەردەصــــــ یاندابووە وەا 

ـــــادە و  ھەزێ ــــــــــ  تــــــــــ ککە لە ڕووی چەا و پێداو ضــــــــــ   جەنگــــــــــ  و  ــ ــ مـ

ـــــی ــ ــ ــــ  مەعنەوەیـ ــ ــ ع یــــــــــوینــــــــــاکردوە، بەەم لەصــــــــــەر ئەرزی واق ەوەالیە ــ

ـــــە پــــــــــــــــــێ،ەوانەکەی ڕاصــــــــــــــــــ  ووە، ئەزمــــــــــــــــــوو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ی داعــــــــــــــــــػ ئەم ڕ   عـ

ـــا و  ــ ــ ــ ــ ـــ  کە ئەگەر ئەمرە ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــردەوە، کاتێـــ ــ ــ ــ ــــوچە  کــ ــ ــ ــ ــ ـــــانەیەی پــ ــ ــ ــ ئەفضــ
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کدا ھەمــوو کوردصــتان بە ێەزەکــان نەبوونــایە، لە چەنــد صــەعاتهزل

 .دوای یەکدادەکەوت

ۆی صـەر   و مغەخ رەکا   ئەمـ ندوین صەرکردە ع رعگەرەکا     

ـــای یجەصـــــــــــــتەی تـــــــــــــاا بە تـــــــــــــاک  کـــــــــــــورد لە ڕ  ــ ــ ــ ــ ـــــەدان دەزگــ ــ ــ ــ ـــای صــ ــ ــ ــ ــ گــ

ڕوناک یران ، و  ەوە و بەھاوکاری بەعێ   زۆری ڕۆعن یر نڕاگەیاند

مام صـــــــتایا   ئـــــــاین  و ڕۆژنامەنووصـــــــان، ھەردەم پاکـــــــانە بـــــــ  درۆی 

صــــــەرکردەکا   کــــــورد دەکەن و ھ کــــــاری   صــــــەرەکین بــــــ  مــــــانەوەی 

 .کوم انیداود کەصە لە حئەم چەن

صــــــــــەرکردەکا   جیوـــــــــــان بەعــــــــــێ  لە درۆکانیـــــــــــان لە پێنـــــــــــاو  گەر   

گەلەکەیانـــــدابێت، ئەوا ھەمـــــوو فەرھەنگـــــ  صیاســـــی  و ڕاگەیانـــــد   

ت درۆەەا نــــــادۆزەتەوە لە بەرژەوەنــــــدی خەڵکــــــدا یــــــکــــــوردی بگەری

کردبێ یـــــــــــــان، بەڵ ــــــــــــــو ھەمـــــــــــــووی لە پێنــــــــــــــاو بەرژەوەنـــــــــــــدی خێــــــــــــــ  و 

ـــتە لە  ەە ئەو وتەیەی کە دەڵێت:"پێو حیزبەکانیانـــــــــدا بـــــــــووە، بـــــــــ   ــ ــ ضــ

ەکەوە داریــــــــــــ  بنە ریــــــــــــت بــــــــــــ  صیاســــــــــــی  و یتەنیغــــــــــــت ھەرصیاصــــــــــــی

 ".صەرکردەکا   کورد زۆر گونجاوە

ـــەرکردایە    ــ ــ ـــار  صــ ــ ــ   کـــــــــورد بە درۆکانیـــــــــان ئاصـــــــــکان و زەوی  دواجــ

کوردصـــــــــتانیان فرۆعـــــــــت و صـــــــــەرجەم ئەو داھاتـــــــــانەی کە لەصـــــــــەر 

و کارەصــــات ئەوەیە یان  زەوی و ژیــــرزەوی کوردصــــتان ھەیە فرۆعــــ

لەپـــــــــاظ ئەو ھەمـــــــــوو درۆەە و ئەو کارەصـــــــــات و فرۆعـــــــــتن  ھەمـــــــــوو 

کوردصـــــــتان کەصـــــــانێ  ھەبـــــــ  بەرگرەیـــــــان لێـــــــ کەن و عـــــــەڕەان لە 

 پێناودا بکەن!؟
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 مىزایەدەک دن بە هاوی پێشمەرگەوە

لە چەنـــد ڕۆژی ڕابــــردوودا عەبــــادی صــــەرۆا وەزەرا ــــ  حوکــــومە   

ــــ  ل ــ ـــا   عەرا ــ ــ ـــەرکەوتن  هەزەکـــ ــ ـــرات صـــ ــ ـــــدا عەـــ ــ ـــــ  دژ بە داعغـ ــ ە جەنگـ

هێنــــــــــــا،لەبەران ەردا لە  ڕاگەیانــــــــــــد و نــــــــــــاوی هیــــــــــــزی پێغــــــــــــکەرگەی نە

هەریوـــــــــــــــــــــــ  کوردصــــــــــــــــــــــــتان هەرایەکـــــــــــــــــــــــ  ڕاگەیانــــــــــــــــــــــــد   زۆر لە نــــــــــــــــــــــــاو 

 میدیاحیزبیەکاندا دروصت کرا.
بە نـــــاوی رغـــــتگیری لە هەزەکـــــا   پێغـــــکەرگە و تەنـــــانەت حیـــــز      

ـــــەوە کادرەکــــــــا   هێنــــــــایە صــــــــەر جـــــــــادە لە عــــــــاری هەولەــــــــر ، لەو ال  ــ عــ

کـــــــــــ مەڕا پەرلەمانتـــــــــــاری کوردصـــــــــــتان کە مـــــــــــاوەی دووصـــــــــــا  زەـــــــــــاتر 

پەرلەمانەکەیـــــان بە فەرمـــــا   حیـــــز  دەرگاکـــــا    داخرابـــــوو، داوای 

 ڕۆژی  رغووەان دەکرد بە ناوی ڕۆژی پێغکەرگە.

لە ڕاصـــــــــــ یدا ئەم هەوەنە هـــــــــــیە نـــــــــــین، جـــــــــــگە لە مـــــــــــووزایەدەی     

ەر لەم کـا   صیاسی  ەێ نرش و هیە لە دۆخ  پێغکەرگە نـاگ ڕی، ه

هــــــــــ ی  مــــــــــوزایەدەکردنە بە نــــــــــاوی پێغــــــــــکەرگە پێغــــــــــکەرگەیەا بە 

هەژار ــــــــــــ  و نەبــــــــــــوو   پــــــــــــارە بــــــــــــ  کر ــــــــــــ  خــــــــــــانووەکەی لە صــــــــــــنوری 

 صلێکانیا   خ ی کوعت!

کەواتە حەقــــــکە ئەو پەنــــــدە کــــــوردیە بۆــــــی  کەدەڕــــــا) بەری خــــــ ربە 

بەـــــــــ ( نـــــــــاگیرێ (حیزبەکـــــــــا   خـــــــــاوەن دەصـــــــــەەت نـــــــــاتوان  چی ـــــــــر بە 

 ە   ناڕاصت ڕایگغ   چەواعە بکەن.موزایەدە و هەڵک
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بە گغـــــ   هەزەکـــــا   پێغـــــکەرگە لە دۆخێ ـــــ  صـــــەخ   ئابوورەـــــدا    

دەژەـــــ ،  بەعـــــی   زۆرەـــــان کەصــــــوکاری عـــــەهید و ئەن ـــــال  نــــــاوچە 

جیاجیاکـــــا   کوردصـــــتان ، دواتـــــر ػ بەهـــــ ی  صـــــەخ   ژەانیـــــانەوە  

لە بیضـــــت صـــــاڕ  ڕابـــــردوودی حوکـــــوم ا   کوردیـــــدا نەیـــــان توانیـــــوە 

  ئەکادیو  تەواو بکەن و لە پێناو دابینکرد ـ  بێیـوی ژەـا   خویند 

خ ەــان و مــا  و منــداڵەکانیان بــوون بە پێغــکەرگە، لە ئیضتاعــدا 

جــــگە لە کەمــــ  مووچەکانیــــان و دواکەوتنــــ ، کە تــــا ئێضــــتاموچەی 

ـــــانگ  ) ــ ــ (یـــــــــــان وەرگرتــــــــــووە و زۆربەیـــــــــــان کــــــــــری،ین لە صـــــــــــادەترە  ٩مـ

 مافەصەرەتاییەکانیان ەێ بەع .

ـــــان    وو هێنــــــانەوە بەوەی کە کوردصـــــــتان لە قەیرا ــــــ  دارایـــــــدایە بیـ

ب ەە ژەا   پێغکەرگە وایە، بیانووەەک  زۆر ناڕاصت و ەێ بنەمـایە، 

ـــــاوەی ئەو) ــ ــ ــــونکە لە مــ ــ ــ ــ ـــراقیػ ١١چـ ــ ــ ــ ــــومە   عیــ ــ ــ ــ ـــــاڵەی کە حوکـ ــ ــ (صــ

بووجەی هەریو  دەنارد پێغکەرگە هەر خاوە   مووچەیەک  کەم 

ری بـــــــــــــــــــوو وەا ئێضـــــــــــــــــــتا تەنـــــــــــــــــــانەت وەا ەـــــــــــــــــــێ بەهـــــــــــــــــــایەا صـــــــــــــــــــەی

پێغــــکەرگەیان دەکــــرد و ئەگەر کەصــــێ  ەـــــێ ئــــیػ بووەــــایە دەیـــــان 

 وت هەر پێغکەرگەظ نیت؟

ئەوان نەا هەر ژەــا   پێغـــکەرگەیان دابــین نەکـــردوە،بە ڵ ـــو لە    

مـــــــــاوەی ڕابـــــــــردوودا نـــــــــاوی پێغـــــــــکەرگەیان بـــــــــ  مەرامـــــــــ  خ ەـــــــــان بە 

کارهێنــــــــــاوە، و خ ەــــــــــان بەدورگرتــــــــــووە لەوەی ئەم هەــــــــــزە بــــــــــکەن بە 

ـــتک  ــ ــ ــ ــ ــــ  نیغــ ــ ــ ــ ــ ا   بەڵ ـــــــــــــو هەوڵیـــــــــــــان داوە وەا هەـــــــــــــزی حیـــــــــــــز  هەزی ـ

دەرکەویــــت دواتــــر ػ کە بە رژەوەنــــدییە ئــــابوور   و عەخضــــەکا   
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هەـــــزی تـــــای ەت بە خ ەـــــان  نـــــاو حیـــــز  زۆربـــــوون هەنـــــدێ  بەر ـــــرش 

دروصـــت کـــردووە بە نـــاوی پێغـــکەرگەوە بـــ  پاراصـــتن  بەرژەوەنـــدی 

 ئابووری و صیاسی  خ ەان.

 

 

 خىالهەوە  ەهاو بازهەی بۆش ا

ئەگەر کەمێـــــــ  ئـــــــاوڕ لە ڕابـــــــردووی نسە ـــــــ  ژەـــــــان بـــــــدەینەوە، لە     

هەریوــــــــــــــــــ  کوردصــــــــــــــــــتان و دروصــــــــــــــــــت بگەڕیــــــــــــــــــنەوە بــــــــــــــــــ  ڕۆژگــــــــــــــــــاری 

(بەعــێ  لەداخوازەیەکــا   خەڵــ  ١١١١خ  یغــاندانەکا   صــاڕ  )

 و ڕۆعن یرانکان بیردەکەویتەوە.

گرنگ رینیان ئەوە بوو کەبوودجەی هەریو  کوردصتان صاەنە     

ــــ  چوارچێــــــــوەی چەنــــــــد  ــ ــــت بــ ــ ـــرات دەینەرێــ ــ ـــــ ێکداحوکومە   عەـــ ــ قیضـ

هەری  هەرکات بەرژەوەنـدی نەمـا، یـاخود گرفتێـ  دروصـت بـوو، 

بـــــــــــوودجەکە دەبـــــــــــ ێ، هەر بـــــــــــ ەە نـــــــــــاکرێ بـــــــــــوودجەی هەریـــــــــــ  بەم 

عــێوەیە تەخغــان و پەخغــان بکریــت و بخــریتە خسمە ــ  عــەخط 

 و حیزبەکانەوە.

ـــــ  بەڵ ـــــــو پێوصــــــــتە ئــــــــابوورەیەک  بەهەـــــــزی  ــــــــێ بنیادبنرێــــــــت، کەر      ـــ

 کغــتوکاڕ   ــێ چــاالا بکریــت و پێداو ضــتییەکا   بــ  دابــین بکــرێ، 

چــــــــــونکە کەرتێ ــــــــــ  گــــــــــرنگە و ب بــــــــــ ەی رغــــــــــ   کەر ــــــــــ  ئــــــــــابوورەیە و 

 بەرهەمەکا   پێداو ض   گرنگ  بازاڕەکا   عارەکا   هەریک . 
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داوا دەکـــــــــرا کەر ـــــــــ  پیغەصـــــــــازی بەو بـــــــــوودجە زەبەالحە پەرەی    

چـــــــونکە پێوصـــــــتە پـــــــارەی  پێ ـــــــدرێ، صـــــــندو   داهاتەکـــــــان هەبێـــــــت،

پێوصــــــت هەبێــــــت، بــــــ  هەر ئەگەر و کارەصــــــاتێ  کە ڕوو لە هەریــــــ  

ب ـــات، هەروەا کەصـــە بەناوصیاصـــییەکا   کـــورد مـــاوەی چـــارەکە 

 صەدەیەکە دەڵین هەموو جیهان دوژمنکانە.

ئەودەمە چەنـــــــدی  تـــــــ مە   ناعـــــــرە  و پ ۆصـــــــەیەک  بەعـــــــەیتان    

ــــاندانەکان نیغــــــــــــاندا   هەمــــــــــــوو ئەوانەی بەژداربــــــــــــوون لە  ــ ــ ــ خ  یغــ

ڕۆژانە بەڕیـــوە دەچـــوو، تـــ مە   ناعـــیری  نەمـــا نەیخەپـــا  خەڵ ـــ ، 

(گەنجیـــــــــــان ڕعـــــــــــت و بە دەیـــــــــــان ١١دەصـــــــــــەە   کـــــــــــوردی خـــــــــــوین  )

 کەصیػ برەندار هەبوو.

ئەوکـــــات زۆربەی خەڵ ـــــ  کوردصـــــتان بەعـــــێ  بـــــوون لە هەرای    

ڕاگەیانــــد   حیزبەیەکــــان دژی خ  یغــــاندانەکان بــــوون، ەــــێ دەنــــ  

ئاصــت ئەو نــادادییەی هەبــوو، لەبەرانــ ەر  ب یــ  پــارە کە بــوون لە 

 وەا مووچە وەرەان دەگرت!

هەر ـــــ  حیزبەکـــــا   ئ   زصـــــوین  ئەودەمەیە بە ڕاگەیانـــــدن لەگە  

خ  یغــاندان بــوون،بەەم لە واقیقــدا قاچێکیــان لەگە  خەڵــ  و 

 قاچێکیان لەگە  دەصەەت بوو.

ئەمجارەیـــــــــــــان ا  نـــــــــــــوێ دەصـــــــــــــتی ێکرد  ڕۆژگـــــــــــــار تێـــــــــــــ ەری و ق نـــــــــــــا   

حوکـــومە   هەریـــ   ب ەـــاری فرۆعـــتن  نەو ـــ  دا، بە نـــاوی ئـــابووری 

 صەربەخ  ،بەغدادیػ مووچە و بوودجەی ڕاگرت.
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 کە ری  لە یەکەم مانگەوە دەصـتی یکردعکض   حوکومە   هە   

نەی تـــــــوا   مـــــــووچەی هاوەتییـــــــان لە کـــــــا   خ ەـــــــدا بـــــــدات، کە تـــــــا 

ــــ  ئیضـــــــــــــــــتاظ دریـــــــــــــــــێەی هەیە، هـــــــــــــــــیە ئاصـــــــــــــــــ ەەک  ڕوون  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــیە بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نیــ

 وەرگرتنەوەی مووچەکان لە الیەن فەرمان ەرانەوە.

دواتــر ئەنجامــدا   ڕە رانـــدۆمەکەی هەریــ  کە چەنــدی  دۆصـــ      

نــــــاوخ    و دەرەکــــــ  وتیــــــان ئەم کــــــارە مەکەن لە ئێضــــــتادا بەەم لە 

صـــایەی ک مەڵێـــ  کەصـــەوە ئەو عکضـــتە گەورەیە ڕووەـــدا، بەەم 

 کارەصاتەکە هەموو کورد باجەکەی دا.

ئێضتا عتەکان گ راون مووچەخ ران لەپاظ دووصا  بـای  ت    

و خ  یغـــاندان کە مـــ  پـــێ  وایە خـــوالنەوە بـــوو بە دەوری بـــازنەی 

ب عـــدا، صـــەرجەمیان ئەمضـــا  گە بـــوون و چـــونەوە مـــاڵەوە، وەا 

 بۆێ  صەرجەم داخوازەەکانییان جێ ەجا کرابێت!.

 هەر ــــــــــ  ئەو کەصــــــــــانەی دەصــــــــــەەتدارن کە تــــــــــا دوینــــــــــ  دەچــــــــــوونە

بەغـــــــــــــــــــــداد و بەو ەڕی فیـــــــــــــــــــــز و خـــــــــــــــــــــ بەگەورەزانییەوە دەیـــــــــــــــــــــان وت 

 بەغداموفلیضە، ڕی  نەدەکەوت  لەگەڵیان.

ئێضـــــتا ئەوانـــــیػ لەنـــــاو بـــــازنەی ب عـــــدا دەصـــــووڕینەوە لە دیـــــوی    

دەرەوەی بـــــــــــازنەکەظ ڕۆژنامەنووصـــــــــــان وەصـــــــــــتاون و پەیتاپەیتـــــــــــا و 

ن هەموو ڕۆژی  لە کا   صـوورانەوە بە نـاو بـازنە ب عـەکەدا لێـدوا

دەدەن و دەڵەن ئامادەی گ توگ ە  و ڕازە  بە مەرجەکانتان بەەم 

 بابەص ێت صوورانەوەمان لەناو بازنەی ب عدا.
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لە ک تایــــدا دەپرصــــ  ئەگەر مووچەخــــ ران ئەوەدەمە رغــــتگیری    

خەڵ ــــــا   بەئاگــــــا   عــــــەقامەکانیان بکــــــردایە باعــــــ ر نەبــــــوو لەوەی 

زنەی ب عـــــــــــدا دووصــــــــــا  بە بەردەوامـــــــــــ  و بەەـــــــــــێ صـــــــــــود بە لەناوبـــــــــــا

 بضووڕینەوە؟

دەصــــــــەەتدارا   ئەو دەمە کە هەر ئەم دەموچــــــــاوانەی ئێضــــــــتان    

گوییـــــــان لە دەنـــــــگە دڵضـــــــ زەکا   ئەودەمە و دڵضـــــــ زا   مـــــــاوەیەا 

پـــێػ ئێضـــتا بگرتـــایە لەصـــەر پرســـی  ڕە رانـــدۆم باعـــ ر نەبـــوو لەوەی 

ئێضـــــــتا ئـــــــاوا بەب،ـــــــوک  و بە دەنگـــــــ  لەرزۆا و عـــــــەرمنانەوە داوای 

 کەصانێ  بکەن کە ئامادەنین گویتان لا بگرن؟ گ تووگ  لە

بیییییییییییییییییییۆ س شیییییییییییییییییییۆڕ  د ی دەسیییییییییییییییییییەی ی 

 کىردی ڕووهادات؟

دەصــــــــەە   پــــــــاوانخوازی کــــــــوردی لە مــــــــاوەی چــــــــارەکە صـــــــــەدەی    

حوکوم انیـــــدا هاوعـــــێوەی حیـــــزبە چەپەکـــــا   صـــــەردەم  صـــــ  ێت، 

توانیــــــــــوەە   هەژمــــــــــوو   خــــــــــ ی  بەصــــــــــەر  صــــــــــەرجەم جومگەکــــــــــا   

ــــت، بەم ــ ـــــادا بگریــ ــ عـــــــــێوە ناعــــــــرەنە دریــــــــێە بە حوکـــــــــوم ا    کومەڵگـ

صــــــــــــەقە   بــــــــــــدات، کە لە ئەنجامــــــــــــدا بــــــــــــ تە هــــــــــــ ی دروصــــــــــــ  وو   

چەنـــدی  مافیــــا و چەتەی ب ەن ــــاش لە ملـــ  بەنــــاو صیاســــی ، کە ئەم 
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کەصــــــــــانە صـــــــــــاما   صـــــــــــەرزەوی و ژیـــــــــــرزەوی و تەنـــــــــــانەت ئاصـــــــــــکا   

 هەریو  کوردصتانیغیان فرۆعتووە.

ـــــەت دەکەن     ــ ــ ــــانەی کە صیاصــ ــ ــ ــ ــــومەڵە کەصـ ــ ــ ــ لەم هەریـــــــــــکە ئەم کـ

نەبوونــــــایە، لە هەر وەتێ ــــــ  تــــــر بوونــــــایە بەم عــــــێوەیە ئیــــــدارەدا   

خرا ـــــــــــ  دەصـــــــــــەەتیان بکـــــــــــردایە زۆر دەمێـــــــــــ  بـــــــــــوو لە دەصـــــــــــەەت 

 هێنرابوونە خوارەوە.

بەەم چەنـــــــــــد ه کاریـــــــــــ  وای کــــــــــــردووە عـــــــــــ ڕظ دژی دەصــــــــــــەە   

 کوردی ڕوونەدا کە ئەمە بەعێ  لەو ه کارانەیە.

ـــــێ  یەکەم/بەرەەککەوتنـــــــــــــــ  نێـــــــــــــــ    ــ ــ ــ ــ ـــــتکە بۆــ ــ ــ ــ ــ ـــان: مەبەصــ ــ ــ ــ ــ ــ وان نەوەکــ

کوردصـــتان دابەعــــ ووە بەصــــەر دوونەوەدا، نەوەیەکیــــان پیرەکــــان  

کە صـــەردەم  دەصـــەە   بەعضـــیان دیـــوە، ئەم نەوەیە دەصـــەە   

کـــــــوردی هەر چ نێـــــــ  حوکوم انیـــــــان ب ـــــــات پێـــــــ  ڕازەـــــــین، چــــــــونکە 

ـــەن ئەگەر  ــ ــــدەیە کە دەڵــ ــــومرا   ئەوەنـــ ــــ  حوکـــ ـــان بـــ ــ ــــتن  ئەمــ تێگەیغـــ

نانیغکان نەدا ـێ و صـادەترە  مافیغـکان نەەـێ  دەصەە   کوردی

 هەر باع رە لە دەصەەتێ   تر.

جـــــــــگە لەم دووحیــــــــــزبەی کە حــــــــــوکک ان  و عکضــــــــــ یان هێنــــــــــاوە لە 

ئیــــدارەدا   ڕی ــــو ێ   هەریوــــ  کوردصـــــتان کەســــی  تــــر بە عایضـــــتە 

نــــــــــــــازان ، هەرەــــــــــــــی  تونـــــــــــــــد دەکەنە صــــــــــــــەر ئەو گەنجـــــــــــــــانەی کە هەر 

ی ک مەڵگـــا هەرگیـــز لەوە تێناگـــا ب چـــوونێ   جیـــاواز بۆـــەن. ئەم نەوە

کە مرۆ ێـــــــــــــــ  ئـــــــــــــــازاردراو  ئیهـــــــــــــــانەی پێکـــــــــــــــرا لە کـــــــــــــــا   داواکرد ـــــــــــــــ  
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مافەکانیــــــــدا لە الیەن کەصــــــــێ  بە کاڵەــــــــی  هەورامــــــــ  و بە زمــــــــا   

کوردی ئازاربدرێ هیە جیاوازەیەک  نییە لە کەصێ  لەژیر عەگـال  

عەرەەــــــــــــ ، یــــــــــــان خــــــــــــاوەن ڕ غــــــــــــێ   هاوعــــــــــــێوەی خــــــــــــومەین ، یــــــــــــان 

 را ئازاربدرێ.جەندرمەیەک  تو 

دووەم/تـــــــ ڕی کـــــــومەە   فەیضـــــــ ووا: ئەم تـــــــ ڕە لە صـــــــەرەتای    

صــــەرهەڵدا   عــــ ڕظ لە وەتە عەرەبییەکــــان لە صــــەرەتای صــــاڕ ) 

( وەا داینەمــــــــــــــ ی عــــــــــــــ رظ دەناصــــــــــــــرا و دەبــــــــــــــووە عــــــــــــــوین  ١١١١

ک بـــــــــوونەوەی ناڕازەیەکـــــــــان، بەەم لە هەریوـــــــــ  کوردصـــــــــتان تـــــــــ ڕی 

  بـــــــوونەوەی زۆربەی کـــــــومەەیە   فەیضـــــــ ووا بـــــــ تە عـــــــوین  خـــــــاڕ

دەنــــــــگە توڕەکــــــــان، ئەگەر تە هــــــــا یەکجــــــــار ب،یــــــــتە نــــــــاو ئەم تــــــــ ڕەوە 

تێــــــــــدەگەیت کە چەنــــــــــد دەنگــــــــــ  نــــــــــاڕازی زۆرە، بەەم  بە جنێویــــــــــ  

توڕەبــوو   خــ ی خــاڕ  دەکــاتەوە لە دەصــەەت، ئەمە جــگە لەوەی 

بەعــێ   تــری کەصــا   ئەم ت ڕەکــ مەەیەتیە ەــێ ئومێــدبوونی   وا 

ــــانەوە گەو  ــ ــــ تە ناخیــ ــ رەتــــــــرە  کارەصــــــــاتیػ ڕووبــــــــدات ئەوان هەر چــ

 خەرە   نوکتە و قضەی خ ەان  و ەێ باک  لەوەی    ڕوودەدات. 

صـــیێەم/ مغـــەخ رکرد   تاکەکـــا   ک مەڵگـــا:ئەم جـــووت حیـــزبە    

لە ماوەی ڕابـردوودا توانیوەـانە کـ مەڵێ   زۆر لە خەڵ ـ  لە ڕیگـای 

 ێ بدەن، حیزبەوە بکەن بە خاوەن مووچە و ئیکتیازی بەردەوام  

کە لە دەرئەنجامدا بووە ه ی درووصتکرد   چینێ   توو   ئاصا 

کە تە ها گوی،کەکا   فەرمانەکا   حیـز  دەبێضـتێت، لە ئێضـتادا 
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بـــــــــوونەتە بـــــــــاری   گەورە بەصـــــــــەر حوکـــــــــومەتەوە و هەرگیـــــــــز حیـــــــــز  

 ڕیگەنادات مووچە و ئیکتیازەکانیان کەم بکریتەوە.

ەەت لە مـــــــاوەی ڕابـــــــردوودا چوارەم/ڕاگەیانـــــــدن:حیزبەکا   دەصـــــــ   

صــــــەدان کەنــــــاڕ  بضــــــ راو و بینــــــراو و  خوینراوەــــــان دروصــــــتکردوە کە 

هەردەم بانگەعــــــــــــــەکاری   چــــــــــــــاا بــــــــــــــووە بــــــــــــــ  دەصــــــــــــــەە   حیزەــــــــــــــ  

خ صـــــــــــەپەن، کە هەردەم و لە کـــــــــــا   دروصـــــــــــ  وو   هەر دەنگێ ـــــــــــ  

ناڕازەـــــــــــــــدا لەصـــــــــــــــەر عـــــــــــــــەقام بووبێـــــــــــــــت، یـــــــــــــــان ڕۆعـــــــــــــــ یرێ ، یـــــــــــــــان 

اینی  بووبێـــت ئەم دەزگایـــانە زۆر ڕووناک یرێـــ ، یـــاخود کە صـــێ   ئـــ

بە نابەر رصــــــــــانە مامەڵەیــــــــــان لەگە  کــــــــــردوە و دەیــــــــــکەن، هەر ــــــــــ  

تـــــ مە   ئەخ  ـــــ  و ناعـــــرە  و نازنـــــاوی خیانەت ارەـــــان داوەتە پـــــا ، 

هــ ی ئەوەی بەعـــێ   دیــاری ک مەڵگـــای کــوردی ناه عـــیارن  کە بە

  لەژیر کارەگەری ئەم ڕاگەیاندنەدان.

هەـــزانەی تـــری نـــاو    خـــاوەن جـــورئەت:ئەوپێنە/نەبـــوو   حیزبێ ـــ     

گ ڕەپــــا   صیاصــــەت، کە ئامادەگییــــان هەیە بەعــــێکیان بــــوون بە 

دووکا   صیاسی  و خاوە   ب ەـاری خ ەـان نـین و بەعـی   تر غـیان 

تــاڕادەیەا تێــوەگ ون لە خــرار ئیــدارەدا   هەریوــ  کوردصـــتان و 

لە بەژداربــوون لە برد ــ  صــاما   گغــ  ، کە ئەمەظ وای کــردووە 

کـــا   ڕەخنەگـــرت ، یـــاخود هەوڵـــدان بـــ  جـــووە   عـــەقام خەـــرا لە 

کـــــــانەوە هەمـــــــوو مەلە ـــــــ  ڕابردووەـــــــان  الیەن ڕاگەیانـــــــدنە حیـــــــزبەییە

هەڵبرێتەوە. هەر ب ەە دەصەە   کوردی بەردەوام دەبێت، چونکە 
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ک مەڵگـــــــــــــــــــای کـــــــــــــــــــوردی خـــــــــــــــــــاڵییە لە هەزێ ـــــــــــــــــــ  بە جـــــــــــــــــــورئەت، کە 

ـــەر عــــە ـــان لەصـ ـــ  و داوای مــــا   صــــەرکردەکانیان و الیەنگرانیـ قام بـ

 یان بکەن.فەوتاوی چارەکە صەدەی ڕابردووی هاوەت

 ئۆپۆزسیییییییۆن بییییییىووی گییییییۆڕان هییییییی   ە

 بارودحخەکە هاگۆڕێ

هەــــزەی کە لە هەنــــاوی ناک کییەکـــــا     بــــسووتنەوەی گــــ ڕان ئەو    

هەزێ ــ  ئ   زصــی ن لە دایــ  بــوو لە صــاڕ )  نــاو یەکێتیــیەوە، وەا 

دیــاری ڕەخنەگــری دەصــەەتەی یەکێ ــ   ( وەا یەکەم هەــزی ١١١٩

و پــار   دەرکەوت و لە مــاوەی چوارصــاڕ  ئ   زصــی ن بــوو    وەا 

هەزێ ــــــ  خــــــاوەن هەڵو وــــــی  ڕوون و خــــــوڵقێنەری صیاصــــــەت کــــــاری  

دەکــرد، صیاصـــیەکا   پـــار   و یەکێ ـــ  لە هەرکاریـــ  و ب ەاریـــ  کە 

 دەیاندا،حضاە  هەڵو ض   گ ڕانیان دەکرد .
یـــدیایەک  بەهیـــزی رەخنەگرانەبـــوو کە بەوتەی گـــ ران خـــاوە   م   

خ ەــــــــــــــان بەر رصــــــــــــــا   دەصــــــــــــــەەت دەرگاکانیــــــــــــــان لەصــــــــــــــەر خ ەــــــــــــــان 

داخضــــــتووە، بیــــــنەری گەعــــــ   هەواڵەکــــــا   بــــــوون، لە مــــــاوەی ئەو 

چــــــوار صــــــاڵەدا بــــــاروگوزەرا   هاوەتیــــــان زۆر لە ئیضــــــتا باعــــــ ر بــــــوو 

حوکــــــــــــــــــــــومەتیػ بە هــــــــــــــــــــــ ی بــــــــــــــــــــــوو   ئ   زصــــــــــــــــــــــی نەوە زۆرتــــــــــــــــــــــرە  

 ێغکەظ دەکرد.خسمەتگوزاری پ
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وعــو  بەرەو دەصــەەت بەعــداری دواتــر بــسووتنەوە گــ ڕان بە در    

دووەم هەڵب ارد ــ  پەرلەمـــا   کوردصـــتا   لە تەمە ـــ  خ ەـــداکرد و 

لە پــاظ کێغکەکێغــکێ   زۆر حوکومەتیــان پێکهێنــا لەگە  پــار   

و چـــوار وەزارە ـــ  وەرگـــرت، بەەم لەکاتێکـــدا کە صـــەرەتای قەیرا ـــ  

ێ کردبـــــــوو، هەر زووظ میـــــــدیای یەکێ ـــــــ  کەوتە دارا ـــــــ  دەصـــــــ    ـــــــ

دژایەتیکرد ــــــــ  وەزەــــــــر و وەزارەتەکــــــــا   گــــــــ ران وەرەگرت ــــــــوون. پــــــــاظ 

تێ ەربـــــوو   نـــــسەکەی صـــــاڵێ  لە بەعـــــداری حوکـــــومەت، پـــــار   بە 

هــــــــــ ی دەصــــــــــتبردن بــــــــــ  یاصــــــــــای صــــــــــەرۆکایە   هەریــــــــــ  وەزەرەکــــــــــا    

بــــــــــسووتنەوەی گــــــــــ را   دەرکــــــــــرد و نەیهێغــــــــــت صــــــــــەرۆک  پەرلەمــــــــــان 

تەوە صـەرکارەکەی. بەەم گـ ڕان لە ح ـومەت نەکغـایەوە و بگەری

 کە   لەمیدیاکانەوە بە ح ومە   عەقوعر ناوەان دەهێنا.

پــــــــاظ دووصـــــــا  و لە کاتێکــــــــدا حوکـــــــومەت عکضــــــــ    گـــــــ ران لە   

لەدابینکرد ـــــــ  صـــــــەرجەم خسمەتگـــــــوزارەە گغـــــــتییەکا   خەڵکـــــــیػ  

بــــا   هێنــــاوە و نیــــو مووچەکەەــــی  بــــ  نــــادرێ تــــازە هــــاتووە دەڕــــا خە

ئ   زصـــی ن بـــوون هەڵـــدەبێیرە ، کە مـــاوەی دوو صـــاڵە عـــەقام و 

الیەنگرا ـــــ  ئەم بـــــسووتنەوەیە ئەم داوایـــــان لێـــــدەکەن )پرصـــــیارەکە 

ئەوەیە ئایا بوون بە ئ   زصی ن لەم کاتەدا    لەبـارودۆخ  ژەـا   

خەڵ  دەگ ڕێ( لەکاتێکدا کە دۆخ  میـدیا   بـسووتنەوەی گـ ڕان 

ـــــدایە، وە ــ ــ ــــ  خراپــ ــ ــ ــ ا جـــــــــــاران میـــــــــــدیای گـــــــــــ ڕان بیـــــــــــنەر و لە دۆخێ ـ

گویگری نییە؟ ئایا ئەگەر خ  ێغاندان و دەنگ  ناڕازی بەرزبێتەوە 
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ـــاڕ  ) ــ ــ ـــــاو ١١١١وەا صـ ــ ــــاچێ   لەنـ ــ ـــــەەت و قــ ــ ـــــاو دەصـ ــ ــــاچێ   لەنـ ــ ( قــ

عـــــــەقام دەبێـــــــت؟ )ئایـــــــا بەڕیـــــــوەبەری ناحیەکـــــــان و قایکقامەکـــــــان و 

پاریسگـــــــــــــــــاری صـــــــــــــــــلێکا   و بەڕیوەبەرەکـــــــــــــــــا   پەروەردە و صـــــــــــــــــەرجەم 

ا   حوکــــومە   خــــ جێی  صــــلێکا   و ئیــــدارەی گەرمیــــان و پ صــــتەک

ڕاپەرەــــــــــ  وەرەگرتــــــــــوە واز لە پ صــــــــــتەکانیان دەهێنن؟یــــــــــان بەردەوام 

دەبـــــــــ  و تە هـــــــــا رغـــــــــتوانییەکا   هەوەتیـــــــــان لە ڕاگەیانـــــــــدنەکانیەوە 

 دەبێت؟

 

قىربییییییییاوی ەوڵە ییییییییی کییییییییىرد   کیییییییی ایە د

 بیرکییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دهەوەی خ ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی  

   ناوەڕاصت، خـاوە   کورد یەکێکە لە گەلە ک نەکا   ڕۆژهەە   

مە ووەەکـــــــــــ  دوور و دریـــــــــــێی پـــــــــــر لە ملک نێـــــــــــیە لە پێنـــــــــــاو مـــــــــــانەوە و 

ق ــــــــــووڵنەکرد   ژیردەصـــــــــــتەییدا خەبـــــــــــا   کـــــــــــردووە بە دڵنیـــــــــــاییەوە 

ئەگەر کەصــێ   بیگــانە، لە هەرکــو   ئەم دونیــایەدا زانیــاری تەواو 

پەیــــــــــــــــــــــــــــداب ات لەصـــــــــــــــــــــــــــــەر ڕووبەر و ژمـــــــــــــــــــــــــــــارەی دانیغـــــــــــــــــــــــــــــتوا   هەر 

انسا و مـــــــــــادە خـــــــــــاوە زۆرەی کەصـــــــــــەرچاوەی چوار ـــــــــــارچەکەی ئەوکـــــــــــ

ژەــــــــــانێ   عــــــــــ ومەند دەبێــــــــــت بــــــــــ  تاکەکــــــــــا   ئەگەر حوکــــــــــوم انێ   

دادپەروەرهەەێ،صــەری صــوڕدەمێنن لەوەی ئەم گەلە پـــ ە لەهەژار 

 و لەڕووی پێگەوە الوازە و ەێ دەوڵەتە!
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لە ڕابـــردوودا صـــەرجەم بـــسووتنەوە ڕزگارەخوازەکـــا   گەلـــ  کــــورد    

وو   دەوڵە ــــــــ  کــــــــوردی بــــــــووە، باعــــــــوری داخوازەیــــــــان دروصــــــــت بــــــــ

کوردصــــــــــــتانیػ کە مــــــــــــاوەی چــــــــــــارەکە صــــــــــــەدەیەکە وەا هەریوــــــــــــ  

کوردصــــــــتان ناصـــــــــێنراوە لە الیەن پـــــــــارتە صیاصـــــــــییە کوردیەکـــــــــانەوە 

بەریوەدەبرێ، هەردەم باسی  دەوڵە   کوردی لەصـەر زارەـان بـووە، 

 وەا کارتێ   فغار بەران ەر حوکومە   ناوەندی بەکارەان هێناوە.

م لەصــــــەر ئەرزی واقیــــــع کــــــاری جــــــدییان بــــــ  نەکــــــردووە و هـــــــیە بەە 

بنــــــــاغەیەک  دەوڵەتێ ــــــــ  بەهەزیــــــــان دانەمەزرانــــــــدووە.بەڵ وهەردەم 

زاراوەی دەوڵە ــــــــــــــــــــــ  کوردییــــــــــــــــــــــان بەکارهێنــــــــــــــــــــــاوە بــــــــــــــــــــــ  داپ عــــــــــــــــــــــین  

کەموکورتیەکــــــان، یــــــان لەوکــــــاتەی هەرای راگەیانــــــد   دەوڵەتیـــــــان 

 ووە.کردوە لەژیرە ک مەڕ  مەرام  حیزبییان جێ ەجا کرد

دواجــار ئەم کــارتە بەهەــزەی کــورد بەەــێ ئەوەی دیراصــەیەک  ورد    

بکــــرێ، لەژیرکــــارەگەری کــــومەڕا ڕاویێکــــاری پــــارەخ ر و خانە غــــین  

هەندێ  وە   بێگانە و خ ع اوەڕ   هەندێ  حیزە  تـر، لە عـەو 

ڕۆژیکـــــــداو بە نـــــــاوی ڕە رانـــــــدۆمەوە لەگە  عـــــــاری کەرکووکـــــــدا لە 

 .دەص یاندا

ـــــدا    ــــا    لە ک تایـ ـــــر و لەدوای نەمـــ ـــــاڕ  تــ ــــەد صـ ـــــێ  صـــ ـــــت  بۆـ دەمەویــ

تەواوی ئەم صیاصــــــــــــــــــیانەی کـــــــــــــــــــورد بە خ ەـــــــــــــــــــان وحیزبەکانیـــــــــــــــــــان و 

صـــــــــــەرجەم ئەو هاوەتیـــــــــــانەی ئەم هەریوـــــــــــ  کوردصـــــــــــتان و نـــــــــــاوچە 

کوردصـــتانییەکا   کەرکـــووا و قەزا و ناحیەکـــا   تـــر هـــیە کەش و 



  
 

24 
 

الیەنێ  ناتوا ێ باسی  دەوڵە   کوردی و کەرکـووا ب ـات چـونکە 

ـــــاک ەوانەوە بە ــ ــ ـــــ  و تـ ــ ــ ـــ  خێۆە ـ ــ ــ ــ ــــایەی عەقۆێ ـ ــ ــ هەزتــــــــــرە  کــــــــــار    لە صــ

فغــــــــــــــارمان لەدەصــــــــــــــتدا، هـــــــــــــــیە هــــــــــــــاوەتییەا بــــــــــــــروای بە حیـــــــــــــــزبە 

صیاصـــــــییەکان نەمـــــــاوە، تـــــــا جـــــــاری   تـــــــر باســـــــی  دەوڵە ـــــــ  کـــــــوردی و 

پاراصـ ن و گەڕانەوەی عــاری کەرکـووک  بــ  بـکەن بــ  صـەر هەریوــ  

یەک  گەورە و کوردصــــتان، بەڵ ــــو هاوەتیــــان ئێضــــتا لە ەــــێ ئومێــــدی

هی ک ـــــــــووەەک  دوای جەنـــــــــ  دەچـــــــــ ، کە تە هـــــــــا مووچەیەکیـــــــــان 

 .هەەێ پێ  بێە  و لە جەن  دوورب  هیچ  ترەان ناویت

 

کییییییىرد  ە دابشییییییەوە بییییییۆ ڕ   اهیییییی حم و 

 هەڵبژاردن

لە صــەرەتای هــاتن  داعغــەوە بــ  خــاک  عەــرات و دروصــت بــوو      

ــــ  مەترســـــی  لەصـــــەر هەریوـــــ  کوردصـــــتان و دەصـــــت ێکرد   هەـــــر  ظ بــ

صــــەر خــــاک  هەریــــ ، کــــورد خــــاوە   یەا هەڵو ضــــت نەبــــوو، هەتــــا 

کارەصـــــا   جین صـــــایدی یەزەـــــدییەکا   عـــــەنگا  ڕووەـــــدا، مەترســـــی  

کوردصـــــــتان بە گغــــــــ  ، و کەوتە صـــــــەر عـــــــاری هەولەــــــــر بە تـــــــای ە   

ەــسی نــاو الیەنەکــا   هەریــ  پــتەوە   بەەم دواتــر تــوانرا نەا هەر یەک

کوردصــــــــــتانیػ هـــــــــــاتنە کەی دیـــــــــــبکریــــــــــت، الیەنەکـــــــــــا   پارچەکــــــــــا   

مەیــــــــــدان و پاڵ غـــــــــــ   هەریــــــــــ  بـــــــــــوون، ئەمەظ وای کـــــــــــرد کەم ڕۆژ 
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هەبێت وەفدی وەتا   هاو ەیکا   دژ بە داعػ صەردا   هەریوـ  

 .کوردصتان نەکەن

   زۆری خـــاک  نـــاوچە داب اوەکـــان بخـــاتە ژیـــر ێکـــورد تـــوا   بەعـــ   

دەصـــەە   خـــ ەەوە، چەکێ ـــ  زۆر ـــػ بـــ  هەـــزی پێغـــکەرگە دابـــین 

 .کرا، ناوی پێغکەرگە صەرجەم صنورە صیاصییەکا   جیها   ب ی 

 

بەەم لە ڕە رانــــــــــــدۆمێ   عــــــــــــوومدا کە ب،ــــــــــــووک ری  دیراصــــــــــــەی    

ئەکــادیو  بــ  نەکرابــوو صــەرجەم ئەوەی هەبــوو کــورد لە دەصــ یدا 

و هـــیە زلهەزێـــ  ئامـــادەنییە بـــ  چەنـــد چـــرکەیەکیػ گـــوێ لە کـــورد 

 . ێ کردبوو  بگرێ و گەڕاینەوە ئەو عوینەی دەصتکان

 

ضتاعـــــــدا صــــــــەرجەم حسبەکــــــــان ەـــــــێ بــــــــاا لەوەی لە عــــــــاری ێلە ئ   

کەرکــــــــــوا و نــــــــــاوچە داب اوەکــــــــــان ڕوودەدات، صــــــــــەرەتای تەعرەــــــــــ  

دەصـــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــێ کـــــــــــــــــــــــردۆتەوە ، هەنگـــــــــــــــــــــــاو بەرەو هەڵب اردنەکـــــــــــــــــــــــا   

ـــرات ــ ــ ــ ــ ــ ـــا   عەــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــکرا تە هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــێوەیەک  ئاعـ ــ ــ ــ ــ ـــین و ئەوەی هەیە بە عـــ ــ ــ ــ ــ ــ دەنێــ

یکـــا   دیکوکراســـی  بـــسووتنەوەی گـــ ڕان و کـــ مەڕ  ئیضـــ م  و هاو ە

هێنـــــــــــاوە بە نـــــــــــاوی  دادپەروەری لیضـــــــــــ ێکیان بـــــــــــ  ئەو ناوچـــــــــــانە پێ 

 .نیغتکان

هەــــــزانە دووانیــــــان خــــــاوە   پــــــێگەی جەمــــــاوەری  لە ڕاصــــــ یدا ئەم    

نەبوون لە عاری کەرکوا و هیە کورصـییەکان نەبووە،دەیـانەوێ 

مضــ گەری   بە هەردووکیــان ئەگەر کورصــییەکیػ بێــت بــ  خ ەــا 

 .کەن
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ەوە -ر ــ  هاو ەیکــا   دیکوکراصــییە کە لە الیەن د.بەرهەمهە    

صـــەرۆکایە   دەکــــرێ، یەکەم ئەزمــــوو   بەژداری کردنێ ــــ  هەمــــوو 

 ١٦ڕووداوەکــا     گــرەوی خــ ی لەصــەر ئەوە کــردوە بتــوا ێ بەهــ ی 

ئوکت بەرەوە ئەو دەنگانەی لە یەکێ   توڕەن، وە ک مەڵی  دەنگ  

بەهـــــــــ ی ئەنجامــــــــــدا   کەمـــــــــیػ کە لە صیاصـــــــــە   پـــــــــار   نـــــــــارازە  

 .ڕە راندۆم ب خ ی بەرێ 

چـــونکە  ،پـــار   و یەکێتـــیػ ج ریـــ  لە ەـــێ دەنگیـــان هەڵبـــ اردوە   

 . ەر خەڵ   ئەو ناوچەیەن  لە ئیحراج  بوون بەرایتوەی  ج ر 

وە ییەبەەم کارەصــــــــــــــــــــــات ئەوەیە ئەم فـــــــــــــــــــــــرە لیضــــــــــــــــــــــتییە بە دڵنیـــــــــــــــــــــــا

وو ێ   تـــــــــری بەدواوەیە، کە هەمـــــــــڵی و دۆڕان و ئاعـــــــــ ەتاەپەرتەواز 

 .زبەکان لێ  بەر رص یح

ــــاب  ئەو      لە ێدەمەظ هەمـــــــوو حیزبەکـــــــان لە ڕەگـــــــای بەعـــــــ مخـــ

کــادرە ەــێ عــەرمەکانیانەوە عاعــەی هەمــوو کەنــاڵە ئاصــکانییەکان 

 .داگیردەکەن و ت مە   خیانەت بە الیەنەکا   تر دەفرۆعنەوە

 

 

 

 

 

 

 



  
 

27 
 

 1٤٢د ساهەوە مادەی 

ا هەردەم جێگـای کەرکووا ئەو عارەی لە صەدصـاڕ  رابـردوود    

ملک  ــــێ و خــــاڕ  نــــاک ک  نێـــــوان حوکــــومە   عەــــرات و بـــــسووتنەوەی 

ڕزگـــــــارەخوازی کوردبـــــــووە، کە گـــــــرنگییە ئـــــــابوورەیەی کەی، خــــــــ ی 

دەبینێــــــــــتەوە لە بــــــــــوو   یەدەگێ ــــــــــ  زۆری نەوت لە نــــــــــاوچەکە، کە 

 ەک  ئەم ملک  ێ بەردەوامە بووە.ه کاری   صەر 

عـــارە خـــ ی و دانیغـــتوانە هەر ئەمەظ بـــووە وای کـــردووە ئەم     

ڕەصـــەنەکەی بە هەمـــوو پێکهاتەکـــانیەوە کە نیغـــتەجێ  عـــارەکەن 

هەردەم زۆرتـــــــــــــــرە  قوربـــــــــــــــا   بـــــــــــــــدەن، بە تـــــــــــــــای ەت لە صـــــــــــــــەردەم  

حوکـــــــــومرا   حیزەـــــــــ  بەعوـــــــــی  ڕووخـــــــــاودا، کە هەمـــــــــوو ج رەکـــــــــا   

 ڕاگواصـــــ ن و تەبقـــــیط و تەعرەبـــــ  بەرانـــــ ەر بەکـــــارهێنرا و کە رغـــــ  

 کەوتووە.عەری بەر نەتەوەی کورد 

حیزەـ  بەعــط ڕووخــاو دەصــەە   کــوردی گەیغــتە کەرکــووا و    

بەعــــی   زۆری ناوچەکــــا   چــــواردەوری، بەەم دەصــــەە   کــــوردی 

بەهـــ ی هەڵـــ ەی پـــلە و پ صـــ   بەغـــداد و دەصـــت کەوتنـــ  زۆرتـــرە  

پــــــــــارە و صــــــــــامان نەیتــــــــــوا   عــــــــــارەکە بگەرینێــــــــــتەوە صــــــــــەر هەریوــــــــــ  

(و ٥٨ارد بە مــــــادەی )کوردصــــــتان، بەڵ ــــــو ئاینــــــدەی عــــــارەکەی صــــــ 

 (ی دەصتووری عەرات!١٤١دواتر )

ئــــــــــــاخر لە کــــــــــــو   دونیـــــــــــــادا بــــــــــــووە نەتەوەیەا دڵنیابێـــــــــــــت لەوەی    

خـــاکەکە خــــ  خــــ ەە   بیخـــاتە چوارچێــــوەی مــــادەیەک  دەصــــتووری 

بڵــــــــــــــا دوای ئاصــــــــــــــا   کــــــــــــــردنەوەی دۆخەکە بــــــــــــــا ڕاپرســــــــــــــی ، یــــــــــــــاخود 

صــەرژمەری بکریــت، هەمــوان دەڵــەن نیغــ یکان دایــکە کەش هەیە 
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(، یــان خــ ی ب،ێــت بــ  تـــاقیگە ANDدای ــ ، بنەریــت بــ  رغــکنین  )

 دڵنیابێتەوە کە دایکێ   یان نا؟ تاوەکو 

هەروەهــــــــــــا دەصــــــــــــەە   کــــــــــــوردی لەجیــــــــــــا   بەکارهێنــــــــــــا   نــــــــــــاوی    

کەرکـــــــــــــــــــــووا وەا بەعـــــــــــــــــــــێ  لە نیغـــــــــــــــــــــتکان، وعـــــــــــــــــــــەی نـــــــــــــــــــــاوچە 

جێناک کەکـــــــا   لە ڕاگەیانـــــــدنەکانەوە ناصـــــــاند بە هەمـــــــووان، وەا 

 ان لە کوردصتا   بوو   هەبێت!انیبۆێیت کە گوم

بەعــــێ  لە هاوەتیـــــانیػ ه کــــارن بـــــ  ئەم دۆخەی کەرکـــــووا،    

( یــــان وەرگــــرت ، لەجیــــا   ١٤١چــــونکە پــــارەی قەرەبــــووی مــــادەی )

ــــوینەکا   خ ەـــــان نیغـــــتەجێبن، بەەم  ـــار و عـ ئەوەی ب،ـــــنەوە لە عــ

هەر لە ناوچەکـــــا   پێغـــــ ریان لە هەریـــــ  مـــــانەوە، کەصـــــێ  ئامـــــادە 

تەوە عـــارەکەی خـــ ی ئەی بـــ  لـــ مەی عەرەەـــ  هـــاوردە نەبێـــت ب،ێـــ

بکریــت کە بــ  ئەوانــیػ پــارەی قەرەبووەــان وەرگــرت نەگەڕانەوە بــ  

ەکەکەیـان گـ ڕی، ئەوان جێگـایەک  ڕ زیدی خ ەان، بەڵ و تە ها گە

 ریان دەصت کەوتوە بە ەێ بەرام ەر چ ن جێ  دەهێۆ ؟ەپ خ

صــەەتداری دە (صــا  کــورد حــا   و١١لەدوای بەعــط زەــاتر لە)   

ــــو  ،ئەو ناوچــــــــانە بــــــــوون ــ ــــوا   کەرکــ ــ ـــا بگەریو نەا هەر نەیتــ ــ ــ تەوە نـ

ــــا   و  ،صـــــــەر هەریوـــــــ  کوردصـــــــتان ــــوا   تەبـــ ــ ـــــی  تـ ــــو نەەــ وحـــــــ  ڕ بەڵكـــ

لە پێنـاو  ،پێکەوەژەان لەنێوان پێکهاتەکا   عارەکە دروصت ب ـات

ــــومرا   وئەوەی ئەوانــــــیػ تێگەیغــــــتنیان بگ ڕیــــــت بــــــ  کــــــورد و ح کــ

 ریکدا بێە   نەا عەرات.کورد حەزبکەن لە چوارچێوەی هە

لەدوای هاتن  داعػ و ک ن رۆڵکرد   عـارەکە و صـەرجەم نـاوچە  

ەکا   دەرەوەی هەریــــــــــــــــ   بە خــــــــــــــــوین  پێغــــــــــــــــکەرگە و یکوردصــــــــــــــــتانی

هاوکاری خەڵ   ناوچەکە، لەجیا   ئەوەی لەصەر ئاص   ناوخ  و 
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بەیەک ەــسی هەوڕــ  گ توگ بــدەن لەگە  وەتــا   نــاوچەکە و عەــرات 

ـــ انەوەی ــ ــ ــــ  گەــ ــ ــ کەرکـــــــــووا بە پ  ـــــــــ  وردەوە، وتیـــــــــان صیاصــــــــــە    بـ

ـــ  و مـــــادەی )یـــــئەمـــــری واق ــــا ئەکەیــ ( ک تـــــا   هـــــات و ١٤١ع جێ ەجـ

 اوەتەوە صەر هەریو  کوردصتان!ڕ کەرکووا گە

کە بە ب چــوو   مــ  خراپ ـــری  جــ ری صیاصــەتکردبوو، چـــونکە    

وان هەریـــــــــ  و بەغـــــــــداد نـــــــــاجێگیرن و ێـــــــــلە عەـــــــــرات صـــــــــنوورەکان لەن

تداربوو ئەوە حـــوکو  ەققـــیػ واتە کـــێ دەصـــەصیاصـــە   ئەمـــری وا

ە دوو مانــ  لە عـــەو لڕەهــا دەکــات، ڕە رانــدۆم کــرا و دوای کەم ــر 

ڕۆژیکــــــــــدا کەرکــــــــــووا هەمــــــــــوو ناوچەکــــــــــا   تــــــــــر کەوتــــــــــووە دەصــــــــــت 

ـــرات، ئوح ـــضــــتا ئەوانــــیػ بە صیاصــــە   ئەمــــری واقێکــــومە   عەـ ع یــ

  ڕیگـــــــــــا لە چـــــــــــوو   کتێـــــــــــ  دەگـــــــــــرن بـــــــــــ  یـــــــــــکـــــــــــوم دەکەن، ڕۆژ وح

ــــو  ـــان و یژیـــــ  عەرە  دەنەـــــرنە صـــــەر گونـــــدە کوردیا و ڕۆ و کەرکـ ەکــ

دا و دەرەــــــــــــــــان دەکەن و جیــــــــــــــــاوازی لە خسمەتکرد ــــــــــــــــ  گەرەکەکانـــــــــــــــــ

 دابەعکرد   پ ۆژەکان دەکەن.

ـــــتاظ ح    ــ ــ ــ ــ ــ ەکــــــــــــــــان پــــــــــــــــ   پــــــــــــــــ   بەرەو بەغــــــــــــــــداد یزبە کوردییــــــــــــــــئێضـ

ۆ غتوون، هەر لەصەر ئاص   عەخوی  و پەرلەمانتار تا صـەرۆک  ڕ 

ـــــەوە کە یز ، بەصــــــــــەرۆک  ئەو  حیــــــــــح ــ ــ پێغــــــــــرەوی ڕە رانــــــــــدۆم زبەعـ

بـوون، ب ەارەـان دابـوو بە هاوەتیـان بە پاصـ  ر   دەوڵە ـ  کــوردی 

و دراوی کوردیەوە صەردا   بەغداد بکەن، لە پێناو پ صـت و پـارە 

و دەصەەتدا لە دەرگای هەمـوو حـسبە عەراقیەکـان دەدەن، بەڵێنـ  

 ڕاصتکردنەوەی هەڵەکان دەدەن.
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ـــام لە  ( لە١٤١بەەم کەرکــــــــووا و مــــــــادەی)    ــ ــ ـــیە کـ ــ ــ ـــــدای هـ ــ ئەجێنـ

صـــــــــــەردانەکانیاندا نیــــــــــــیە و ئامادەعــــــــــــ  بــــــــــــ  چەنــــــــــــدی  مــــــــــــاوەی تــــــــــــر 

بەش کوردێــــــــــــــ  نەبێــــــــــــــت و  ،پاریسگــــــــــــــاری   عەرە  حــــــــــــــوک  ب ــــــــــــــات

 ەر ئەوعــارەی ڕووباریــ  نـهەمـووانیػ خ ەــان بێـدەن  کــردوە بەرا

خــوین  لە پێنــاودا ڕژاوە و ئەو عــارەی دانیغــوانەکەی ئــازار نەمــاوە 

 .کەنەوەتا   نە
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 ئ مە و مەرەی سپی

لە هەریو  کوردصتان بە گغ   و لە صنوری پاریسگای صلێکا      

بە تـــای ە   ڕۆژ نیـــیە هەواڕـــ  گیـــان لەدەصـــتدا   ئەزەسانکـــان ڕامـــان 

نەچەڵکێنێـــت، مەرگیـــان نەبێـــتە صـــەردێ ی هەواڵەکـــان ئەو ــــػ بە 

 .ه ی ڕووداوەکا   هاتووچ وە کە بە مەرگ  صپ  ناصراوە

( دا لە صــنوری ١١١٩بەگــویرەی ئامــاری   فەرمــ  تە هــا لەصــاڕ )   

ـــان ١٩١صـــــــــــلێکا   بەهــــــــــــ ی ڕووداوی هــــــــــــاتووچ وە ) ــ ــ ــ ( کەش گیانیـــ

 ( هەزار کەصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیػ٣صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتداوە، زەـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتر لە)لەدە

( ١١برەنـــــداربوون،کەبەگویرەی ئەم ئامارانەبێـــــت لەهەر ڕۆژیکــــــدا )

 !کەش بوون بە قوربا  

ەریو  کوردصتان عکض   زۆربوو   ڕووداوەکا   هاتووچ  لە ه   

حوکـــومە   هەریـــ  دەردەخـــات وەا چـــ ن لە صـــەرجەم بوارەکـــا   

تـــــــــــــری خسمەتگـــــــــــــوزاری عکضـــــــــــــ   هێنـــــــــــــاوە، لە چارەکـــــــــــــ  صـــــــــــــەدەی 

حوکوم انیـــــــــدا نەیتوانیـــــــــوە پرۆژەیەکــــــــــ  خسمەتگـــــــــوزاری صــــــــــ راتیی  

 .جێ ەجا ب ات

تەنـــــــــــــــــــانەت لە بـــــــــــــــــــواری ڕیگاوبـــــــــــــــــــان و هـــــــــــــــــــاتووچ دا نەیتوانیـــــــــــــــــــوە    

اوانکردن و دروصتکرد   ڕیگاوبا   نوێ، کە صەرکەوتووبێت لە فر 
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لەگە  گەعەصـــــــــــــــــــــەند   دانیغـــــــــــــــــــــتوان و ژمـــــــــــــــــــــارەی عـــــــــــــــــــــ فەران و 

ئوتوم ێلەکـــــــــا   هەریوـــــــــ  کوردصـــــــــتان بگونجێـــــــــت، لە کاتێکـــــــــدا کە 

بەدریــــــــــێای ح ـــــــــــومرا   ئەم حیزبـــــــــــانە ملی نـــــــــــان دۆالر بـــــــــــ  ڕیگاکـــــــــــا   

هاتووچ  تەرخان کراوە، بەەم بەه ی گەندەڕ  و دزەەوە لەجیا   

وصــــــــتکرد   جــــــــادەی نــــــــوێ و فراوانکرد ــــــــ  هەر مــــــــاوەی جاریــــــــ  در 

ــــت دەکەن بە پینەکرد ــــــ  بە  ـــان و دەصــ ـــەر جــــــادە ک نەکـــ ـــنە صـــ دەچـــ

نـــــــــــــاوی نـــــــــــــ ژەنکردنەوەی جادەکـــــــــــــان، لەکاتێکـــــــــــــدا هەر ئەو کـــــــــــــاتەی 

صەرقاڕ  پینەکرد   بەعێ  لە جادەکەن فەوزا و قەرەباڵغییەک  

وص  وو   زۆر لەصەری دروصت دەبێت، کە دواتر دەبێتە ه ی در 

 .ڕوداوی هاتوچ ی تر

یەکێ ــــــــ  تــــــــر لە ه کارەکــــــــا   بەردەوامــــــــ  ڕوداوەکــــــــا   هــــــــاتووچ     

هــــــــــــاتن  بەردەوامــــــــــــ  ئوتــــــــــــوم ێلە لە ڕیگــــــــــــای ک م انیاکــــــــــــا   هێنــــــــــــا   

ئوتــــــــــــــــــوم ێلەوە کە بەعــــــــــــــــــێ   زۆرەــــــــــــــــــان خــــــــــــــــــ  بەر رصــــــــــــــــــەکان و ئەو 

صـــەرمایەدارانەیە کە بەر رصـــانیان لە رغـــتەوەیە، کە بەەـــێ ئەوەی 

ربــــــوو   ژمــــــارەی دانیغــــــتوان و جەنجــــــاڕ  عـــــــەقام و حضــــــا  بــــــ  زۆ 

 . ڕیگاوبانەکان بکەن

هەروەهــــــــــا ه کــــــــــاری   تــــــــــری ڕووداوەکــــــــــا   هــــــــــاتووچ  کە لە هەر    

چرکەیەکـــدا بێــــت ئەەــــێ بە ئاصـــا   وەربگــــرە  یەخەی هەر تــــاکێ   

ئەم ک مەڵگایە بگریـت، ئەو گەنـدەڵییە زۆرەیە کە لە کـا   پێـدا   

ە ئەمیان دووصەرەیە واتا چەنـدێ  م ڵە   ع فەریدا دەکریت، ک
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حوکـــــــومەت و دەزگـــــــای پەیوەندیـــــــدار لێـــــــ  بەر رصـــــــە لەوەی کەســـــــی  

نەعیاو و ناعارەزا م ڵە   ع فیری  ـێ ئەدریـت لە ڕیگـای واصـتە و 

خسمخـــسمێنەوە، ئەوەنـــدەظ تاکەکـــا   ک مەڵگـــا بەر رصـــ ، چـــونکە 

ـــــاییە و  ــ ــ ــ ــ ــــیەکان ال ئاصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــێوەی صیاصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــان هاوعـ ــ ــ ــ ــ ـــــدەڵییە یــ ــ ــ ــ ــ ئەو گەنــ

ـــان  ــ ــــێ ئەوەی پێکەنییــ ـــــدە ، کە بە ەـــ ـــەن گەنــ ــ ـــان دەڵــ ــ ــــدێت کە پێیــ پێـــ

ــــت  ــ ــ ـــــای بەدەصــ ــ ــ ــــ ڵەتە بەنایاصـ ــ ــ ــــت ئەم مــ ــ ــ ــــ فەریان هەبێــ ــ ــ ـــای عــ ــ ــ ــ توانـ

دەهێـــــنن، لە کـــــا   ڕۆعـــــتنیدا بەتی رەوەەکـــــ  زۆر دەڕۆن و ڕەچـــــاوی 

هـــــــــــیە یاصـــــــــــا و ڕینکـــــــــــاییەا نـــــــــــاکەن و کەصـــــــــــا   تـــــــــــر ػ دەکەن بە 

 .قوربا  

تووچ ، چـونکە یاصاظ بەدەرنییە لە زەادبوو   ڕووداوەکـا   هـا   

صـــــــــــسای کەم دەصـــــــــــەپێنێت بەصـــــــــــەر ئەو کەصـــــــــــەی بەهـــــــــــ ی خەــــــــــــرا 

ڕۆ غـــ نەوە ژەـــا   لە کەصـــا   تـــر دەصـــەنێتەوە، بە تـــای ەت کاتێـــ  

ت مەت ــارەکە ڕیککەوتنــ  کــ مەەیە   بــ  بکریــت لە دەرەوەی یاصــا، 

لەدوای عــــەظ مانــــ  لە حوکومــــدا   دەگەریــــتەوە نــــاو ک مەڵگــــا و 

غـــــوە وە دەگەریـــــنەوە بـــــ  عـــــ فەری زۆربەیـــــان بەهەمـــــان ئەقۆێ ـــــ  پێ

کـــــردن، هاوعـــــێوەی ئەقۆێ ـــــ  ئەوصیاصـــــیانەی حوکـــــوم ا   هەریـــــ  

دەکەن و بە هــــیە عــــێوەیەا پــــ ن و بەرنامەیــــان نیــــیە ئەم گــــرفتە 

گەورەیە چارەصـــەربکەن، هەمــــوو کەصـــێ  دەبێــــت لە چــــاوەڕوا   

 .مەرگ  خ ەدابێت
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 ییییییییییییار  ەری بییییییییییییایکۆ ی  ییییییییییییایی تییییییییییییىر ی 

 تدەرکەو 
ڵی   خەــرا بکەیــ  بە چــارەکە صــەدەی ڕابــردوودا لە ئەگەر خەیــا   

باعــوری کوردصــتان لە بــواری پەیوەنــدی بازرگــا   لەگە  وەتــا   

دراوســــــــین و بــــــــوو   بەرهەمــــــــ  نــــــــاوخ    ب مــــــــان دەردەکەویــــــــت، کە 

وەتــا   دراوصــێکان بە تــای ەت ئەــران و تورکیــا بازاڕەکــا   باعــوری 

صـــاەنە داهـــاتێ   کوردصـــتان لە ڕووی ئـــابوورەیەوە قـــ ر  کـــردووە 

زۆرەـان لە باعـوری کوردصـتان دەصـت دەکەویـت، کە بە ج ریــ  

قەبــارەی بازرگــا   تورکیــا و باعــوری کوردصــتان زەــاتر لە چەنــدی  

ملیـــــ ن دۆالربـــــووە، ئەمەظ وای کـــــردووە کە باعـــــوری کوردصـــــتان 

هەریکێ ـــــ  مغـــــەخ ر بێـــــت و هـــــیە بەرهەمێ ـــــ  نـــــاوخ    نەبێـــــت و 

گرنگیـــــــــان بەم پرصـــــــــە هەصـــــــــ یارە  دەصـــــــــەەتدارا   باعـــــــــور ػ زۆر 

نەدەدا لە پێناو قازانی  مادی خیرا ب  خ ەان، چونکە لە باعوری 

کوردصـــــــــــــــتان بەعـــــــــــــــێ   زۆری بازرگانەکـــــــــــــــان وابەصـــــــــــــــتەی حیـــــــــــــــزبە 

 .جیاوازەکا   باعورن

هەر ئەمەظ بــــــــوو وای کردبــــــــوو کە هەردەم تورکیــــــــا و ئەــــــــران لە    

ەن کە کـــــــا   بـــــــوو   هەر گرفتێــــــــ  لە باعـــــــور هەڕەعـــــــەی ئەوەبــــــــک

ــــای ەت  بە ان بە ڕووی باعــــــــــــــــــــــــــــــــــــوردا دادەخەن،دەرگاکانیــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تــ
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لەصـــــــــــــــەروبەندی پرۆصـــــــــــــــەی ڕە راندۆمــــــــــــــــدا بەڕەصـــــــــــــــو  ئەمەیــــــــــــــــان 

راگەیاند، ئەم پرۆصەی بازرگانییە بەردەوام لە گەعـەکردندابوو، 

تــــا ئەوکــــاتەی حوکــــومە   تورکیــــای فاعیضــــت و ڕەگەز ەرصــــت لە 

وای ( دا هەرەـــــــــــــی  کـــــــــــــردە صـــــــــــــەر ڕۆژئـــــــــــــا١١١٩ئ کتـــــــــــــ بەری صـــــــــــــاڕ  )

کوردصـــــــــــتان بە ئامـــــــــــانی  لەنـــــــــــاوبرد   ئەزمـــــــــــوو   خ بەڕیـــــــــــوەبەری 

کوردی و ق کرد   گەل  کورد و گەلەکـا   نـاوچەکە و دەصـتدریێی 

 .کردنە صەر ک،ان و ژنا   کورد لە ڕۆژئاوا

ئەمەبــــــوو وای کــــــرد کــــــاردانەوەی خەــــــرا لە ت رەک مەەیەتییەکــــــان    

ی بــای     دروصــت بێــت و لەصــەر ئاصــ   ڕیکخراوەکــا ػ بانگەعــە

کــــــــاەی تــــــــورک  و گەعــــــــتکردن بــــــــ  تورکیــــــــا دەصــــــــت  ــــــــێ ب ــــــــات، لە 

ڕاص یدا بای     کاە و خواردەمە   و گەعتکردن ب  وە   تورکیا 

زۆر ێغـــــــــــــــــ ر و لە صـــــــــــــــــاە   ڕابردووعـــــــــــــــــدا لە الیەن چاالکوانـــــــــــــــــان و 

هەنــــــــــــدێ  دەزگــــــــــــای ڕاگەیانــــــــــــدنەوە کــــــــــــاری لەصــــــــــــەر دەکــــــــــــرا، بەەم 

ــــ  ناه عــــــــیاری خەڵـــــــــ  لەو ق نــــــــاغەدا وا ــ ــــت بـــ ــ ـــرادە نەبێـــ ــ ــ ـــــرد ئیـ ــ ی کــ

 .بای     کاەی تورک 

بەەم ئەمضـــا  لە صـــاتەوەخ   دەصـــت ێکرد   هەرعـــەکانەوە لە     

باعـــوری کوردصـــتان خەڵ ـــ  بە ەـــێ ئەوەی چـــاوەڕ   حوکـــومەت و 

حیـــزبە صیاصـــیەکان بـــکەن خ ەـــان کەوتـــنە بـــای     کـــاەی تـــورک  و 

خ  یغــــــــــــــــــاندا   خ رصــــــــــــــــــ   صەرتاصــــــــــــــــــەری لە پێنــــــــــــــــــاو ڕۆژئــــــــــــــــــاوای 

وردصـــتان و یەک ەـــسی نەتەوەییـــدا، هەر ئەمەیە وای کـــردووە لەم ک



  
 

36 
 

چەنـــد ڕۆژی ڕابـــردوودا بەر رصـــا   )میـــت( بێـــنە صـــەرخەت لەصـــەر 

ئەم پرصــە صــەردا   هەولەــر بــکەن و یەکێــ  لە باصــەکانیان باســی  

بــــای     کــــاەی تــــورک  بێــــت، کە چــــ ن ک تــــا    ــــێ بێــــت و قەبــــارەی 

ـــای بازرگــــــــا   لەگە  باعــــــــور گەعــــــــە  ــــــــێ بــــــــدەنە ــ ــ وە. کە ئەمە جێگـ

دەصتخ عــــــییە بــــــ  گەلــــــ  باعــــــور، چــــــونکە ئامــــــانجەکەی پێ ــــــاوە و 

زەــــــا   گەورەی لە ئــــــابووری ئەو وەتە داوە، بە ەــــــێ بــــــوو   چەا و 

خ مانـدووکردن تە هــا لە بــازار و مـاڵەکەی خــ ەەوە ب ەــاری بــای     

داوە، نە کەصــــــیػ مــــــرد لە برصــــــاو نە کەصــــــیػ بەڕوو ـــــــ  گەڕا لە 

 .بازاڕدا

بــــــــــــــ ەە پێو ضــــــــــــــتە ئەم بــــــــــــــای  تە بەردەوام بێــــــــــــــت، نەا بــــــــــــــ   هەر    

مـاوەیەک  کــا   و بازرگانــانیػ هەڵو ضـ   مرۆ ــایە   و نەتەوەییــان 

بــــخەنە پــــێػ قــــازانی  مــــادییەوە، هەر بــــ ەە بەردەوام ــــوون لەصــــەر 

  بە ق نـــا  ئەم بـــای  تە فـــراوان  بـــای     کـــاەی تـــورک  ئەگەر ق نـــا

رمایەداران لەباعـــــــــور بکریـــــــــت و زەـــــــــاتر حوکـــــــــومەت و خەڵ ـــــــــ  صـــــــــە

هەوڕــ  ئـــابووری خ بێیـــوی بـــدەن، تـــا لە ک تایـــدا قەبـــارەی بازرگـــا   

لەگە  دەوڵەتــــــــــــا   دراوصــــــــــــێ  باعــــــــــــوردا کە هەمووەــــــــــــان دوژمنــــــــــــ  

نەتەوەی کـــوردن و بە ئەقۆیە ــــ  فاعـــیزم حوکــــوم دەکەن، لەصــــەر 

خـــــــــــــــاک  داگیرکـــــــــــــــراوی کوردصـــــــــــــــتان، بە تەواوی کەم بێـــــــــــــــتەوە و بە 

ان رزگــــار بێــــت لە دەصــــت هەڕەعــــەی یەکجــــاری باعــــوری کوردصــــت

ئەم دەوڵەتـــــــــــــــانە، ئەوکـــــــــــــــات باعـــــــــــــــور دەبێـــــــــــــــتە هاوکـــــــــــــــاری   باەـــــــــــــــی  
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بـــسووتنەوەی ڕزگـــارەخوازی پارچەکـــا   تـــری کوردصـــتان، خ ەـــی  لە 

کــــــا   هەر هەنگاویــــــ  بە ئامــــــانی  صــــــەربەخ    زەــــــاتر لە مەترســــــی  

 خن ان، یاخود ئابۆو   ئابووری ڕزگاری دەبێت.

 

 کۆمەڵگای خەوتىو 

ر لە هەعت صا  پێػ ئێضتا لە وە ـ  تـو ط، گەنجێـ  بە زەات   

نـــــاوی محـــــکەد ئەل ـــــوو عەزەـــــسی لە بەرانـــــ ەر دەصـــــت بەصـــــەراگرتن  

عەرەبـــــانەکەی، کە صــــــەرچاوەی بێیــــــوی بـــــوو ئــــــاگری لە جەصــــــتەی 

خـــــــ ی بەردا، پــــــــاظ مـــــــاوەیەا مــــــــانەوە لە نەخ  ـــــــ انە گیــــــــا   لە 

دەصــــــــــــــتدا، بەەم بـــــــــــــــوەە صـــــــــــــــەرەتای هەڵگیرصـــــــــــــــاند   عـــــــــــــــ رظ لە 

ــــو ط، میضـــــر، لی یـــــا، بەحـــــرەی ، یەمەن، چە نـــــدی  وە ـــــ  وەا )تـ

صـــــــــــــــورەا ( کە ئەمەی دواییـــــــــــــــان تـــــــــــــــا ئێضـــــــــــــــتاظ دۆخـــــــــــــــ  وەتەکەی 

نـاجێگیرە. خ صـوتاند   مــحەمەد ئەل ـوو عەزەــسی  ک تـا   هێنــا بە 

دەصــــــــەە   دیکتــــــــات ری زەــــــــ  عابــــــــدی  بــــــــ  عەلــــــــ   و لە مــــــــاوەیەک  

وەدرەاننـــا.  کەمـــدا ع ڕعـــگە ان بە خ  یغـــاندا   مەدە ـــ  لە وەت

گەر خ صـــــــوتاند   ئەل ـــــــووعەزەسی صـــــــەرەتای عـــــــ ڕظ بێـــــــت، ئەوا 

بەئاگـــا   و ه عـــیاری خەڵ ـــ  تـــو ط بـــوو لە ئاصـــت مافەکـــا   وای 
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کـــــــــــــــرد دریـــــــــــــــێە بە خ  یغــــــــــــــــاندانەکان بـــــــــــــــدەن هەتـــــــــــــــا گەیغــــــــــــــــت بە 

 دەرئەنجامێ .

دەرئەنجامەکــــا   ع رەــــی  عەرەەــــ ، یــــاخود بە هــــاری عەرەەــــ ،     

رچـیەا بووبێـت بـ  مـ  گرنـ  نـیە لە بەباظ، یـاخود بە خـرار هە

ئێضــــــــــــتادا، بەەم ئەوەی بــــــــــــ  مــــــــــــ  گــــــــــــرنگە، کە هەمــــــــــــان عــــــــــــێوازی 

خ صوتاندن وەا ناڕەزاییەا لەالیەن گەنجێ   عاری ڕانیەوە لە 

چەنـــــــد ڕۆژی رابـــــــردوودا لە بەردەم عـــــــارەوا   عـــــــارەکەیدا هێکـــــــا و 

پەیـــام  گـــرنگە، کە وا کەصـــانێ  هەن ناڕەزایەکەییـــان گەیغـــت تە 

ـــ ێ  ، ئامــــادەن خ ەــــان بضــــوتەن بەهــــ ی ئەو دۆخە صــــەختەی ئاصـ

 .کە هەیە لە هەریو  کوردصتان

چیرۆکـــــــــــ  خ صـــــــــــوتاند   ئەم گەنـــــــــــجەی هەریوـــــــــــ  کوردصـــــــــــتان،    

ئەوەیە کە داوای کــــــــــــــــــــردووە زەوەەکەی ب ــــــــــــــــــــات بەخــــــــــــــــــــانوو، بەەم 

، لەگە  کە ڕیگــــــرە چــــــونکە بەرعــــــەقام دەکەویــــــتعــــــارەوا   عــــــارە

ــــادام ،بەەم دەزگا ــــ اند   یاصــ ــــێػ ئەوەی چەصـ ــــومەت پــ ـــا   حوکــ کــ

قــــــــورگ  هاوەتیــــــــا   ەــــــــێ دەصــــــــەەت بگــــــــرن و یاصــــــــایان وەا خــــــــ ی 

لەصـــەر جێ ەجـــا بـــکەن، ب،ـــ  لەو هەزاران زەوەـــیە ب ـــ ڵنەوە ، کە 

کـــرا بە  ـــێ  و بـــاخ  بەر رســـی  حیزبەکەکـــا   هەریـــ  بە دەصـــەەت و 

زۆرەــــــــــــــــنەی حیــــــــــــــــزبە بە نــــــــــــــــاو چاکضــــــــــــــــازەخوازەکان، و پاعــــــــــــــــدزەکا   

کا   ئەم هەریـــکە و عـــەوان ژەـــا   عـــاهانەی چـــواردەوری بەر رصـــە
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وەا میرەکــــــــــــا   وەتە عەرەبیەکـــــــــــــا   تێـــــــــــــدا دەبەنە صـــــــــــــەر و ژەـــــــــــــا   

 .خەڵكە کەعیان وەا هاوەتیا   ئەفرەقایە

صیاصـــــــییەکا   ئەم وەتە هەتـــــــا لە عـــــــاش بەر ـــــــرش بـــــــوون لەژیـــــــر    

ـــــەدەی  ٨١و  ٧١نــــــــــــاوی عــــــــــــ ر گەریــــــــــــدا، نەوەی صــــــــــــاە    ــ ــ ــ ـــا   صـ ــ ــ ــ ــ کـ

دوای راپەڕەـــــــــ  کە گەیغـــــــــ نە دەصـــــــــەەت  ڕابردووەـــــــــان خەڵەتانـــــــــد،

هەموو هەوڵێکیان لە پێناو خ ەان و خانەوانەدەکانیان خضتەگەڕ 

                  ،صاما   صەرتاصەری کوردصتانیان دابەظ کرد ب  خ ەان. 

عــان هەر ئەم کـــ مەڵە صیاصـــییە، کاتێـــ  بـــ    نەوت مەصـــ   پا   

دی، لەژیـــــر نـــــاوی  کـــــردن و ژمـــــارە ەـــــێ ک تاییەکـــــا   داهـــــا   نەوتیـــــان

چاکضـازی و پاکضـازی و حیزەـ  نـوێ دا چەنـدی  حیزبیـان دروصـت 

کـــــــرد و نەوەی دوای ڕاپەڕەــــــــ  دەخەڵەتــــــــەن، کە ئەم نەوەیە کــــــــوڕ و 

کچـــــ  ئەو دایـــــ  و بـــــاوکەن،  لە ق نـــــاا  عـــــاش خەڵەتێنـــــران لە ژیـــــر 

پەردەی ع رعـەوە زۆرتـرە  قوربانیــان دا، بەەم کەم ـری  مافیــان 

ـــــت کەوت! ئەم ح ــ ــ ــ ــ ــ یزبــــــــــــــــانە، کە بەنــــــــــــــــاو عــــــــــــــــەڕی دادپەروەری دەصـ

دەکەن، صەرە گەورەکا   صەرەوەیان هاوبەظ و هاوکاری هاوڕێ 

ک نەکانیــــــــــــــان  لە حیــــــــــــــزبە دەصــــــــــــــەەتدارەکان و ئامانجیــــــــــــــان تە هــــــــــــــا 

پەردەپ عـــــــــــــکرد   عکضـــــــــــــتەکا   دەصـــــــــــــەەت و ک کرد ـــــــــــــ  دەنگـــــــــــــ  

 .ناڕەزا   خەڵکە

یە کە ئەوەی جێگای هەڵو ضتە لەصەر کردنە ک مەڵگای کوردی   

صاەنە صەرباری ئەوەی لە صەرجەم رض رەیە جیاوازەکا   بازاڕی 
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کــــــــــــــار و صــــــــــــــەرچاوە مرۆەیەکــــــــــــــان و زا ضــــــــــــــتە جیاوازەکــــــــــــــان و زمــــــــــــــانە 

جیاوازەکــــان دەرچــــوو پێــــدەگەیەنێت، هاوعــــا   ئەوەی لەچەنــــدی  

زان ـ ی دەرەوە و نــاوە دەرچــووی ماصـتەر و دکتــ رای هەیە، کە ــ  

صـتە بەرانـ ەر خـوی  و کەرامە ـ  ک مەڵگایەک  خەوتووە، ەێ دەربە

مرۆ ێ ــــــــ  هـــــــــاودی  و زمـــــــــان و نەتەوەکەی و هـــــــــیە ڕووداویـــــــــ  ڕای 

ناچەڵەکێنێـــــت ، تەنـــــانەت ئەگەر خ صـــــوتاند   مرۆ ێـــــ  بێـــــت لە 

پێنــــــــــــاو مــــــــــــافێ   رەوای خ ەــــــــــــدا. هەر ئەم کەصــــــــــــانە کە زۆربەیــــــــــــان 

گەنج  و وزەی چـاالک  ک مەڵگـان و لە ت ڕەک مەەیەتییەکـان وتە 

ن دەبین ، هەر یەکەیان ب خـ ی فەیلەصـوفێکە، بەەم و قضەکانیا

لە کردارەــدا نــاتوان  پێغــ ەوی ب،ــووک رن پەیــام  نــاڕەزا   بــکەن، 

بـــــــــ  صـــــــــادەترە  مـــــــــا   خ ەـــــــــان، کە پـــــــــاظ چـــــــــارەکە صـــــــــەدەیەا لە 

حوکــــــوم ا   کــــــوردی بە دەصــــــ یان نەهێنــــــاوە، وەا ئــــــاو و کارەبــــــا و 

 .هەل  کار

ــــت وەا     ــ ــ ــ ـــردەکەمەوە ناکریــ ــ ــ ــ ـــــد بیـــ ــ ــ مــــــــــــرۆ  بێەــــــــــــت و ئەو هەر چەنــ

هەمــــــــــوو نــــــــــادادپەروەرەیەی هەیە، بی ینــــــــــت لەم هەریــــــــــ  ، کە هەر 

حیزبێ  بارصـتەی قەبـارەی خـ ی بەردەکەویـت، و هەمـوو صـاما   

صــــەرزەوی و ژیــــر زەوەیـــــان بــــ  خ ەــــان بـــــرد و ئاصــــکانیػ کە زانیـــــان 

ب ەان نابرێ ناچار ژەنگەکەیان پیط کرد کە ب تە ه ی دەرکەوتن  

ـــــی  لە  ــ ــــدی  نەخ ەــ ــ ــ ئێضـــــــــتادا، لەبەرانـــــــــ ەردا ڕووداوی ـــــــــ  وەا چەنـ
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خ صــــــــــــــــوتاند   گەنجێـــــــــــــــــ  ڕاتنەچەڵەکێنێـــــــــــــــــت، بـــــــــــــــــ  داواکرد ـــــــــــــــــ  

 لە خەوی قو  بە خەبەر نەیەتەوە. صادەترە  مافەکا   خ ت و 

 

  ە جى ى پڕ کۆمەڵگای

ـــــاوی   گەر    ــ ــ ـــرا چــ ــ ــ ــ ـــ ی  خەــ ــ ــ ــ ــــو بە بگەــ ــ ــ ــ  و ت ڕەک مەەیەتییەکـــــــــــان نێـ

ـــاڵە ــ ــ ــ ــ ــــکانییەکان، کەنــ ــ ــ ــ ــ  ردەورمــــــــــــــانچوا لە ئاوڕیـــــــــــــ  هەروەهـــــــــــــا ئاصـ

 کــوردی ک مەڵگــای ئێضــتادا لە ئەنجــامەی ئەو دەگەیــنە بــدەینەوە

ـــــاو ــ ــ ـــــاو بە هەنگــ ــ ــ ـــــایەک  بەرەو هەنگــ ــ ــ ـــــاو جنێـــــــــــوفرۆظ ک مەڵگــ ــ ــ  هەنگــ

ـــــت، ــ ــــگە ئەمەظ کە دەنێـ ــ ـــــراپە کــــــــارەگەرەیەک  لە جــ ــ ـــــتادا لە خـ ــ  ئێضـ

ـــــراپە صــــــەرەتایەک  ــــ  خـ ـــا   بــ ــ ــــونکە داهــــــاتوو، نەوەکـ ـــــنە چــ ـــەر دێـ ــ  صــ

 .ویرانە کەلتوری  

 حیــزبە لەنــاو هەیە کــ    تــاڕادەیەا مە ووەەکــ  جنێــو کەلتــوری   

ـــــییەکا   ــ ــ ــ ــ ـــات هەر ئەوان کوردصــــــــــــــتاندا، صیاصـ ــ ــ ــ ــ ــ  بەرژەوەنــــــــــــــدیان کـ

ـــا   لە و نەبووبێـــــــت یەا لەگە  ــ  لە پەرت وونــــــــدا و جیــــــــابوونەوە کـــ

 بــ  ت مەتیــان و جنێــودان کەوتــوونەتە یەک ــر، ق ــووڵکرد   جیــا  

 .هەڵ ەصتووە یەک ر

 هـــ ی  بە پـــار   لە صیاســـی  ەـــ مەکتە بـــاڕ  جیـــابوونەوەی لەدوای   

ــــ  ــ ــ ــــ  جیــــــــــاوازەوە تە وانینــ ــ ــ ــــوم ا   و عــــــــــ ڕظ بــ ــ ــ ـــز ، و حوکــ ــ ــ ــ  بە حیـ

ــــدی  ــــێوە چەنـــ ــــو عـــ ــــ مەت و جنێـــ ـــــان، دەدرایە تـــ  کەلتـــــــورە ئەم پاڵیــ
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 دواتـــر ػ و ڕاپەڕەـــ  تـــا خ ەـــان، لەگە  هێنایـــان تـــر ػ حیزبەکـــا  

ـــ نە نـــــاوخ  عـــــەڕی  لە ـــیری  جنێـــــوی  ئەو ەڕی، گەیغــ  خـــــرار و ناعــ

 لە ڕە ــــ رم بــــاڕ  جیــــابوونەوەی اوەتییــــانەوە،ه گــــو   نەچێــــتە نەمــــا

ــــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  هـــــــــــــــــ ی  بـــــــــــــــــووە گـــــــــــــــــ ڕان بـــــــــــــــــسووتنەوەی لەدایک ـــــــــــــــــوو   و یەکێ ـ

ـــ  دروصـــــــــ  وو   ــ ــ ـــــدی جنێـــــــــوی  ک مەڵێــ ــ ـــی  تونــ ــ ــ  هەردووال کە صیاســ

 .ه کاربوون

 کــــ مەەیەتییەوە ڕووی  لە بەەم بــــوو، صیاصــــییەکە ڕووە ئەــــرە تــــا   

 ەعـــــێ  ب ئـــــاینین، پیـــــاوا   کە هەیە، حــــسوری  جنێـــــو تـــــری  جــــ ری  

 ڕیگـای لە ڕۆژانەظ و هەفتـانە مسگەوتەکـانەوە مینـ ەری  لە زۆرەـان

ـــاڵە ـــاڵودەکەنەوە، جنێـــــو ئاصـــــکانییەکانیانەوە کەنــ  هونەرمەنـــــدێ  بــ

 لە بێت جیاواز کە هەبێت ب چوونێ   هەر عاعیرێ  نووصەری 

ـــــردنەوە ــ ــــ  و بیرکـ ــ ـــــت ئەوان تە وانینــ ــ ـــــادە خــــــــ ی  دەبێـ ــ ــــات ئامـ ــ ــــ  ب ــ ــ  بــ

 نووصـــەر وتـــاری  جـــار زۆربەی اتێکــداک لە ئیهـــانە، و جنێـــو چەنــدی 

 .نەخویندۆتەوە عاعیرەکەیان عیقری  یاخود کتێ ەکەی، یان

 دەکەویـــتە زوو زۆر ک مەڵگـــایەکە کـــوردی ک مەڵگـــای ئاعـــکرایە   

ـــ   کــــــــارەگەری  ژیــــــــر ــ ــ ـــــاین  هەصـ ــ ـــی  ڕووداوی  و ئـ ــ ــ ــــونکە ، صیاسـ ــ ـــــا چــ ــ  تـ

ـــــتاظ ـــــایەک  ئێضــ ـــــدیکان ک مەڵگــ ــــ ەە هەیە، تەقلیــ ــــوە ئەم بـــ  بە جنێـــ

 ڕاگەیاندنەکانیػ باڵودەبێتەوە، ک مەڵگادا نێو بە راخە عێوەیەک 

ـــــای ەت بە صــــــــــــــــەرەکین، ه کــــــــــــــــاری   ــ ــ ــ ــ ـــاڵە تـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــکانییەکان کەنـ ــ ــ ــ ــ ــ  و ئاصــ
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ــــونکە فەیضـــــــــــ ووا، دیـــــــــــارەکراوی  بە ت ڕەک مەەیەتییەکـــــــــــان ــ ــ ــ  لە چـ

 .ماڵێکەوە هەموو  دەچنە ئێضتادا

 

ـــــتادا لە    ــ ـــــد ئێضـ ــ  دامەزرانــــــــد   صــــــــەرقاڕ  بەڕیــــــــس هــــــــاوڕییەک  چەنـ

ــــ  یەکگرتووەکــــــــــــــــــان نەتەوە مە  یــــــــــــــــــار  بە ڕیکخــــــــــــــــــراویک  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ئەوەی بــ

ــــدەن ـــیرینە کەلتـــــــورە ئەم باڵوبـــــــوونەوەی زەـــــــاتر لە ڕیگـــــــا هەوڵ ـــ ــ  ناعــ

 ناونیغــــانە ەــــێ کوعــــندەی دەردێ ــــ  ئــــازادییەوە نــــاوی  بە کە بگــــرن،

 .ماڵێکەوە هەموو  هات تە

ـــــ     ـــــێ  مــ ـــــتادا لە وایە پــ ـــــیە، درەنـــــــ  ئێضـــ ـــــێ   چـــــــ ن  وەا نیـــ  بەعـــ

 خــــ ی  مەرامـــ  بــــ  کەلتـــورە ئەم صـــاڵێ  چەنــــد بە تـــوا   ک مەڵگـــا

ــــاتەوە، ــ ـــــاواظ باڵوب ــ ـــــێ   ئـــ ـــــا تــــــــری  بەعـــ ـــتکردن بە ک مەڵگـــ ــ  بە هەصـــ

ـــــت بەر رصـــــــــــیاری   ــ ــ ــــەنەکرد   لە ڕیگـــــــــــا دەتوانێــ ــ ــ  کەلتـــــــــــورە ئەم تەعـــ

ـــا   پێنـــــاو لە بگریـــــت، ــــدە نەوەکــ ـــنن چـــــاو ناکریـــــت کە ئاینـ  لە هەڵ ێــ

ـــــادا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــایەک  لەگە  بەرکەوتەی ڕاصـــــــــــــــــــــــــــــــتەوخ  و دونیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ک مەڵگـــ

 .بێت جنێوفرۆعدا

 خەو،) لە نیــــیە برە ــــ  ئــــێکەظ ژەــــا   بۆــــێ  دەمەویــــت تایــــدالەک     

ــــــتان، ــــێکط خـــــــواردن، هەصـ ــــو( صـــ ــــ ەە بەڵ ـــ ـــــێە ، ڕیگـــــــادراوە بـــ ـــــا بــ  تــ

 کەم الیە ـ  بە بـێە  ج ری  عانکان، صەر بخەینە بەر رصیاری  

ـــــان نەا کردبێــــــت، ئاصــــــوودە خ مــــــان ـــــدات ئازارمــــــان وەێدانکـ  کە بـ

 .نەبوبێت گغ یکان چاالکییەک  و بەرهەم هیە
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 گەهجان و حیزب

گەنجـــان چینێ ـــ  دیـــاری نـــاو ک مەڵگـــان، کە بە چـــاالک ری  و پـــر    

وزەتــرە  چــین ئەژمــاردەکری ، کە دەتــوان  ڕۆ  بگەــرن لە خــسمەت 

کــردن لەصــەرجەم بوارەکــا   ژەــان و بەڕیــوەبرد   ئیــدارەی حیزەــ  و 

                  حوکوم ا   لە هەریو  کورصتان.                                         

بەەم بەداخەوە ئەم چیــــــــــــــــنە چــــــــــــــــاالکە پــــــــــــــــر وزەیە لە چینێ ــــــــــــــــ     

چــــــــاالکەوە کــــــــراوەتە چینێ ـــــــــ  ناچــــــــاالک  گــــــــویرایەڕ  پەراویسخـــــــــراو، 

عــێوا   بەڕیــوەبرد   حیــزبە کوردییەکــان بکەیــ ، ئەگەر صــەیری   

ب مــــــان دەردەکەویــــــت لە زۆربەی  جــــــومگە هەصــــــ یار و دیــــــاری نــــــاو 

ب ەـاردان، بە دەصــ   کـ مەڵە کەصــانێکەوەن حیزبەکـان کە عــوین  

 کە لە عاخەوە هاتوونەتە عارەکان.

حوکــــوم انییەک  عکضــــت مـــاوەی زەــــاتر کە چــــارەکە صـــەدەیەکە    

خواردوەـــان لەم هەریـــکەدا کـــردووە، کە بە عـــێ   زۆرەـــان خـــاوە   

ب وانـــــــامەی نـــــــسم ، یـــــــاخود هەر هـــــــیە  ب وانـــــــامەیەک  ئەکادیکیـــــــان 

 اسی  بیرکورت بەوالوە هیچ  تر نین!                                                                       نییە، کە لە ک مەڵێ  صی

ئەم کــــــــ مەڵە کەصــــــــە بە نــــــــاوی ع رعــــــــە و ئەزمــــــــوونەوە نەا هەر 

گەنجانیان پەراویـس خضـتووە ،وەتوانیوەـانە و صـەرکەوتووظ بـوون 
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ـــــ   لەوەی هەرکــــــــــات بیانەویــــــــــت گەنجــــــــــان بەکــــــــــار هێنن بــــــــــ  م ــ ــ ەبەصـ

 صیاسی  خ ەان.

هەردەم صــــــــەرا   حیزبەکــــــــان لە کــــــــا   دروصــــــــ  وو   تەنــــــــگەژەی    

نــــــــــــاوخ  و صـــــــــــــازدا   خ  یغــــــــــــاندان،کە هەنـــــــــــــدێ  جــــــــــــار گـــــــــــــرژی و 

قوربانیشــــــــــــی  لــــــــــــا کەوتــــــــــــ تەوە، گەنجــــــــــــا   خ ەــــــــــــان نــــــــــــاردۆتە صــــــــــــەر 

عـــــــــــــــــەقامەکان، دواتـــــــــــــــــر ػ ئەگەر بە صـــــــــــــــــودی حیـــــــــــــــــزبەکە خـــــــــــــــــ ی 

ـــتکەو   تەواوبووبێـــــــــــــت ئەوا خەـــــــــــــرا صـــــــــــــەرکەوتنەکانیان و  ــ ــ ــ ــ ەا دەصــ

صیاســـــی  ب خ ەـــــان بـــــردووە، لە کـــــا   عکضتیغـــــداخ ەان ەـــــێ بەری 

 کردووە و گەنجانیػ بە تاوان ار ناصاندوە.

هەربـــــــــ ەە پێو ضـــــــــتە گەنجـــــــــا   نـــــــــاو حیزبەکـــــــــان   صـــــــــی  الر و      

ئیضــــــ مییەکان بەئاگـــــــابێتەوە. بە بیـــــــری خ ەـــــــا    هێنـــــــنەوە،کە ئەوە 

ـــار بە دە صــــ   حیزەــــ  و ح ــــوم  ئەوانــــ  دەبێــــت حوکــــوم انبن، و ب ەـ

بـــــــــــــــــ ، وە ڕۆڵیـــــــــــــــــان هەبێـــــــــــــــــت لە بوونیاتنـــــــــــــــــان و بەرەو ێ ـــــــــــــــــ وو   

هەریکەکەیــــان، نەا کــــ مەڕا کەســــی  بەنــــاو صیاســــی  بــــ  مەبەصــــ   

 صیاسی  و عەخوی  و مەرام  تای ەت بە کارەان  هینەن.

کە بەعـــــــــێ   زۆری ئەم صیاصـــــــــیانە  تێـــــــــوەگ ون لە گەنـــــــــدەڕ  و    

ۆڕــــــ  دیارەــــــان هەبــــــووە لە خــــــرار ئیــــــدارەدا   حیزەــــــ  و ح ــــــوم  و ڕ 

 عکوی  ئیدارەدا   کوردصتان.
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 بێ ئىم  ک دوی گەهجان

گەنجـــــان لە زۆربەی جیهانـــــدا داڕیـــــێەری صیاصـــــەت و ئـــــابوورە ،    

هەروەهـــــــــــــا لە ناوەنـــــــــــــدی ڕۆعن یریغـــــــــــــدا ڕۆ   و پـــــــــــــێگەی خ ەـــــــــــــان 

هەیە،بەەم لە کوردصــــــتان ئەم دەنــــــگە پــــــر وزە و چــــــاالکە هەردەم 

ـــراوە و بە چــــــــــــــــــــاوی کەمەوە صــــــــــــــــــــەیرکرا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا   بەکەم بینـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وە، تواناکـ

 دووچاری چەندی  ع ان و قضەی ڕووخێنەر دەبنەوە ڕۆژانە.

لەصـــــــــەر ئاصـــــــــ   صیاســـــــــی  هەلـــــــــومەرج  گونجـــــــــاو نیـــــــــیە بـــــــــ  بەژداری 

گەنجــان لە صیاصــەتدا ڕیگایــان پێنادریــت تواناکانیــان بــخەنەگەڕ و 

لەصــــــــەر ئاصــــــــ   کــــــــ مەەیە   بەهــــــــ ی زاڵ ــــــــوو   هەصــــــــ   خێۆەکــــــــ   

ەورەکـــا   نـــاو خەـــزان ڕیگایـــان لێـــدەگریت، لەصـــەر بەصـــەر کەصـــە گ

ئاصــ   ڕۆعــن یرییػ بە هەمــان عــێوە خەون و ئەندنغــەکانیان لە 

ضــەی ڕووخێنەرەــان بــواری هــونەری و ئەدەەــ  بەکەم دەبینرێــت و ق

 بەران ەردەکریت.

لە مــــاوەی  ڕابــــردوودا هــــاوڕییەک  بەڕیــــس باســــی  ئەوەی کـــــرد، کە لە 

ـــــت   ـــــ  هەصــ ــــدەوەی کتێـ ــــت خوینـــ کــــــردووە توانـــــــای نوصـــــــین  تەنیغــ

هەیە، بەەم الی کەصــێك  تـــر باصـــ  کـــردوە کە لەجیـــا   ڕینکـــای و 

تــ  بنووصــین مەخــوینەوە تــ  لە هاوکــاری وتــووەە   پێوصــت ناکــات 

ئەوەی  و هی،ـــــــت بـــــــ  نانووصـــــــریت خوینـــــــدنەوە فەـــــــری هـــــــیە نابیـــــــت

 دەینوصیت هیە نییە!

ـــی،ەوە دیــــــــارە ئەم بەڕیــــــــسە خــــــــ ی هــــــــی،ە بــــــــ ەە وابەڕای مــــــــ   ــ  بە هـــ

ئەوه نییـ  هەموومـان بیـبن بـ  نووصـەر  ندنەوه ب یگرتووەە  ، خو 

، ئەعــــێت ئــــێکە بخــــوینینەوە و بیــــنن بە مــــ مێ   و عــــاعیر و وەرگەــــر
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ب،ـوا وڕوونــاکییەا بــدەی  بە منــداڵەکانکان و یــان چــرایەا بــین 

بــــــــــــــــ  دواڕۆژی کەصــــــــــــــــا   چواردەورمــــــــــــــــان، ئەگەر قــــــــــــــــا    عــــــــــــــــاعیر 

رێ   وەا مەرەـــوان ورەـــا نەبـــوایەتە چـــرایەا ڕەنـــگە ئێضـــتا ڕۆعـــن ی

قـــــا ع مـــــان نەبـــــوایە، کە دەنگێ ـــــ  دیـــــاری نێـــــو کـــــایەی ڕۆعـــــن یری و 

 ئەدەە  کوردە.

.کە چــــــــــاوی کــــــــــردەوە کەوتە هەروەهــــــــــا لەتیــــــــــ  هەڵکە ــــــــــ  عــــــــــاعیر

نێـــــــــــــــــــــــــوکتێ ە کــــــــــــــــــــــــــا   بـــــــــــــــــــــــــاوکیەوە کەدواتــــــــــــــــــــــــــر کــــــــــــــــــــــــــارەگەری تەواوی 

ـــین  لەصـــــــەرهەنگاونا   هەڵـــــــکەت بەرەو ــ ــــدنەوە و نوصــ ــ ـــای خوینـ ــ دنیــ

 بردوە.

( کتێبــ  ١١١١دواوە و لە صــاڕ  ) کەمێــ  بگەڕیــکەوە بــ دەمەویــت 

)چێغـــــــــ   مجێـــــــــور( ی مام صـــــــــتا هەژار موکرەـــــــــانی  خوینـــــــــدەوە کە 

مام صــــــــتا هەژار باســــــــی  ڕووداوی ــــــــ  گەــــــــ ایەوە کە کــــــــا   فەقێیە ــــــــ   

مام صـــــــــتا دەڵیت:"ڕۆژیـــــــــ  لەگە  فەقێیەکـــــــــ  هـــــــــاوڕی   داوەەـــــــــڕوو 

یقرە بـــووم،منیػ عــــیقریک  نوصـــی وو بــــ م خوینـــدەوە و ــــ  ئەو عــــ

خــــــ  کێــــــیە؟ منــــــیػ وتــــــ  خــــــ  مضــــــتەفا بەگــــــ  کــــــوردیە،ئەو ػ و ــــــ  

زۆرجوانە ڕەحکە   لێ یت ئادەی جـاری   تـر ػ دووبـارەی کەرەوە 

،و ــــــــ  بــــــــ  دووەم جــــــــار دووبــــــــارەم کــــــــردەوە ئەو ــــــــػ دووبــــــــارە کەوتە 

پەصــنکرد  ، منــیػ خــ م بــ  ڕانەگیــراو  وتــ  وەە کــاکە ئەو عــیقرە 

ــــا   دە ـــاتەدا لەجیــ ــ ــــ مە جــــــا لە وکـ ــــ  خــ صــــــت خ ەــــــی  هــــــاوڕیکەی خــ

هەژار وت ــووی توخــوا ئەوەعــیقرە کــ مەڕ  قضــەت ڕەسکــردووە و ەــێ 

صــەرەوبەرە نووصــیوتە، جــا هەژار ــػ وەا خــ ی نووصــیوەە   زۆر 

 پێ  ع اوەتەوە.

 



  
 

48 
 

بەەم دەرئەنجام    ڕووەدا هەژار نەکەوت و صەرەڕای صەخ      

نە ژەــا   بــوو بە عــاعیرێ   گەورەی کــورد و خــاوە   دیــوانێ   جــوا

بە نــــاوی بــــ  کوردصــــتان،چوار نــــامیلکەی دکتــــ ر عەلــــ  عــــەر قە   

وەرگەـــ اوەتە صـــەر زمـــا   کــــوردی کە تـــا ئێضـــتاظ لەنـــاو خــــوینەرا   

کوردصــــــــــــــــــــــتا   باعــــــــــــــــــــــوردا خــــــــــــــــــــــوینەری هەیە و صــــــــــــــــــــــاەنە چـــــــــــــــــــــــار 

دەکریتەوە،دیـــــــــــوا   مەالی جەزەـــــــــــری عـــــــــــیکردۆتەوە کەصـــــــــــامانێ   

ردەووە کە ئەدەەـــ  گـــرنگە، فەرهەنگـــ  هەم ـــانە بـــ رەنەی ئامـــادەک

ئێضـــــتا وەا صــــــەرچاوەیەک  زا ضــــــ   صــــــوودی لێــــــدەبینرێت،بەه ی 

عـــــــارەزا   وردی لە زمـــــــا   فارســـــــی  تـــــــوا   چوارەنەکـــــــا   خیـــــــام زۆر 

بەجوا   وەرگە ێتە صەر زما   کوردی. داصتا   مەم و زەن  گ ڕی 

بــــــ  کــــــوردی صــــــ را  ،هەروەها کتێبــــــ  چێغــــــ   مجێــــــور کە پــــــ ە لە 

ەوەی ڕزگـــــــــــــــارەخوازی کـــــــــــــــوردی یاداعـــــــــــــــت و ڕووداوی نـــــــــــــــاو بـــــــــــــــسووتن

باعــور،جگە لە مــانەظ عــەرح  قورئــا   پیــرۆزی  کــردووە، لەــرەدا 

پرصـــــــــیاری  دروصـــــــــت دەبێـــــــــت ئەو فە قێـــــــــیەی هەژاری عـــــــــ اندەوە 

دابـــــوو؟ لە   بواریـــــ  خسمە ـــــ   خـــــ ی  ـــــ  کـــــرد؟  ـــــ  لە هەگـــــ ەی

 کرد؟

هەر بـــــ ەە ئەم چیــــــرۆکەی هەژارموکرەــــــا   عـــــاعیر زۆرگــــــرنگە بــــــ     

ـــ  کە دەی ــ ــ ــ انەویــــــــــت خ ەــــــــــان دروصــــــــــت بــــــــــکەن و نەکەونە گەنجانێـ

ژیرکـــارەگەری کەصـــا   ڕووخێـــنەر و ەـــێ هیـــوا و ئومێـــد لە ژەـــان و لە 

 کاری نوێ و داهێنا   نوێ جا لەهەر بواریکدابێت.
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 یم دی؟چ

صــــــــاتەوەخ   گەرم ــــــــوو   بانگەعــــــــەی هەڵب ارد ــــــــ   دروصــــــــت لە   

 باڵوبــــ ەەوە،  پەرلەمــــا   سوردصــــتاندا گرتەیەســــ   یــــدی     ەصــــێ

 ێغـــەی ســـ مەەیە   هەیە کە  ا ە هەرعـــدەساتە صـــەر هـــاوەتییە

لەگە   ەصـــــــە ەدا، بەەم لە ڕیگــــــــای دادگــــــــاوە چارەصــــــــەری ناســــــــا، 

یــــاخود حیـــز  دەمـــان،ە ەی دەصــــ    ،بەڵكـــو بە پاڵ غـــ   عـــەخط

مرۆ ێــــــ  دەعــــــكێنێت و ئیهــــــانەی پێــــــدەسات، هەروەهـــــــا    ەرامە ــــــ

 .جنێو بە دامودەزگاسا   حوسومەت دەدات؟

ـــــێػ ” زوو پـــــــ لیط رایگەیانـــــــد: هەر     ـــــاوەیە  پــ ـــار مــ ــ ـــــی  ت مەت ــ  ەســ

 .ووبەڕوو بوونەوەیە دا دەصتگیر راوەڕ ئێضتا لە 

دیارە ئەم ج رە سـارانە بەرئەنجـام  الوازی یاصـاسانە لە هەریوـ     

 ەروەهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دەصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكەوتن  چە ە لە الیەنه ،سوردصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتان

هەموو ەصـــــــێكەوە بە ڕیگـــــــایەس  ئاصـــــــان یـــــــان لەســـــــا   بانگەعـــــــەی 

 .اردندا دەبەخغریتەوە بەصەر ئەندام و الیەنگرا   حیزبداهەڵب  

هەروەها بەر رصە حییزبیەسـانیػ ه سـارن، چـونكە نەیـانتوانیوە    

ـــــری  ڕ ەــــــــــێ الیەنــــــــــبن لە ساتێكــــــــــدا ت مەت ارەســــــــــان  ــ ــ ـــا دە ـ ــ ــ ــ ــــ  دادگـ ــ ــ اپێچــ

تەداخـــــــــو  دە ەن و هەنــــــــــدێكیان دەبــــــــــنە تەرە  لە گــــــــــرفتە ەدا، 

ە بــــــــ  زەــــــــادبوو   ئەم الوازی دەصــــــــەە   دادوەر ــــــــػ ه ســــــــاریك  تــــــــر 

 .ج رە حاڵەتانە

عـــــەرمانەتر میـــــدیاسا   حیـــــزبە جیاوازەســـــا    بەەم لە هەمـــــوو ەـــــێ   

بێ یەنـانە سـار لەصـەر ئەم حـاڵەتە بـكەن  وە ە نەیـانتوانی ،هەریکە

و ب نە سار   فغار لەصەر دەزگاسا   ئەمن  و دەصەە   دادوەری و 
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ــــ  مەبەصــــــ   بەڵكــــــو هەر زو  ،بەر رصــــــان لە هەریوــــــ  سوردصــــــتان و بــ

بانگەعــەو ســ  ردنەوەی دەنــ   ەوتــنە باڵو ــردنەوە و بەسارهێنــا   

 .ب  مەبەص   حیزە 

میـــدیاسا   یە ێ ـــ  هەر زوو هەوڵیانـــدا، وا نیغـــا   بـــدەن  ە     

دەصـــــــتگیر رد   ت مەت ـــــــار بەصـــــــە بـــــــ  س تـــــــا   هـــــــاتن  ئەم هەرایەی 

 .دروصتكراوە

او ، خوینــــــــدراوی پــــــــارتیػ   لە ریگــــــــای میــــــــدیای بیضــــــــ راو ، بینــــــــر    

ەوە   لە ڕیگای ئەو هەموو صایتەی  ە بە پارەی مـیللەت یرەصکی

بۆێـــ  خەڵكـــ  ەـــێ  ادروصـــتكراون و بەڕیوەدەبریـــت  ەوتە هەرا، وە

 ابـــــــــــردووی صـــــــــــنووری ژیـــــــــــرڕ ئاگـــــــــــان و ڕووداوەســـــــــــا   چەنـــــــــــد مـــــــــــانگ  

ــــەەتیا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لەبیـــــــــــــــــــــــــــــر چــــــــــــــــــــــــــــــووبێتەوە  ە چـــــــــــــــــــــــــــــ ن لە ســــــــــــــــــــــــــــــا    دەصـ

ـــــەقێنیان بە ما ــ ــ ــــاندانەساندا عەقغـــ ــ ــ ــ ـــــتایەس  بەتەمەن خ  یغــ ــ ــ ــ م صـ

ە دەدا و دوایـــــــــػ لەدادگــــــــا ەــــــــێ عـــــــــەرمانە ل ــــــــرد و د ت رەــــــــان بەر ز 

 !داوای قەرەبووەان لێدە رد

ەنـــــــگە ئەو میـــــــدیایانە بیریـــــــان چـــــــووبێتەوە  ە هـــــــێک  نـــــــاویكیػ ڕ     

هەبــــــوو پێغــــــکەرگەبوو، بەەم هەمــــــوو ریــــــس لێگرتنێكیــــــان ئەوە بــــــوو 

یەوە، ەوانەی صـــــــــــنووری صـــــــــــلێکا    ـــــــــــراڕ نیـــــــــــوەی صـــــــــــەری تاعـــــــــــراو 

 پرص  ئەوەبوو حورمە   پێغکەرگە ؟حەقکە ب

یاخود میدیاسا   صەر بە بسووتنەوەی گ ڕان بیریان چوو چەنـد    

ئەوالی  ەناڵە ەیـــــــــــــــــــــــــان لەنـــــــــــــــــــــــــاو گـــــــــــــــــــــــــردی زەرگەتە لە   مەترەـــــــــــــــــــــــــ

ەخنەی تووندی دەگرت لە ڕ وصیكدرا  ە چەندی  صا  و ۆژنامەنڕ 

 ەڕووی   نەیــارا   گــ ڕان و خسمە ــ  پــرۆژەی گــ ڕا   دە ــرد، بەەم

قەڵەمـــــــ  رەخـــــــنە و زمـــــــا   گـــــــ ڕا بـــــــ  بـــــــسووتنەوەی گـــــــ ڕان بەعـــــــێ  
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ەخنەیــــــــــــان ق ــــــــــــوو  نەبــــــــــــوو پەالمارەانــــــــــــدا و لە گــــــــــــردە ە ڕ لەوانەی 

 !دەرەان  رد

ئەمەویــــــت بۆــــــێ  ئەرســــــ  میــــــدیایە عــــــەربكات لە پێنــــــاو  ەرامە ــــــ      

ەــێ جیــاوازی   ان و پاراصــتن  عەخضــیە   هەمــوو  ەصــییــهاوەتی

بەپێـــ  بەرژەوەنـــدی عەخوـــی  و  ازەـــ ، نەیو ح ئـــاین  و ئایـــدۆل جیا

ــــ      پــــــارچە قوماعــــــێ ازەــــــ   ەرامە ــــــ  مــــــرۆ  وەیح لێ كــــــات چــ

 .  بەدڕ  خ ەان بیدورن بویت ئاوا بیب ێ و دوا

اصـــــــ یدا دەبێـــــــت هاوەتیـــــــا   ئەم هەریـــــــکە هەردەم لەخەمـــــــ  ڕ لە    

ـــ   ە تو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ مەەیە   و و ئەوەدابــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــە و گیروگرف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــی   ێغــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ەــ

ـــــایػ ن ــــدێكجار  یاصــ ــــ    ەبـــــــ ، لەگە  هـــــــیە  ەش و گرو ێـــــــهەنـــ ــ بـ

ئەوی نەبـــــــــــنە قووربـــــــــــا   الوازی دەصـــــــــــەە   دادوەری و دەزگاســـــــــــا   

حكـــــــــومەت و  ەرامەتیغـــــــــیان ئەوەنـــــــــدەی تـــــــــر نەعـــــــــكێنرێ لەالیەن 

 .زبەسانەوەیح
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 تەقەی بەهاو خۆش ی

رنانەی نێوک مەڵگــــای ییەکێـــ  لەو دیـــاردە ناعارصــــتا   و ناعـــ    

ە کەنــــاو دەب یــــت بە تەقەی خ ەـــــی ، کــــوردی، دیــــاردەی تەقەکــــردن

کە ڕ غــــــەی ئەم دیــــــاردە ناعــــــرەنە دەگەریــــــتەوە بــــــ  ئەوکاتــــــانەی لە 

گونــــــــــدەکان ئــــــــــاهەنگ  هاوصـــــــــــەرگیری صــــــــــازدەکرا،لەو کـــــــــــاتەدا وەا 

 دەرب ەن  خ ەی  تەقە بە ئاصکاندا دەکرا!
ک مەڵگـــــــــــا ه کاربووبێــــــــــت بـــــــــــ  ئەم    ئەگەر جــــــــــاران دواکەوتــــــــــوو    

ورد لەوەدا کورت بووبێتەوە ژ هێنان لە دیاردەیە، و ڕوانین  تاک  ک

   تـر یـان تەنـانەت لەو هەمـان گونـد و ێگوندی   تر، یان عەعـرەت

بنەمــــــــــــــــاڵەدا ڕەمــــــــــــــــسی صــــــــــــــــەرکەوت  بووبێــــــــــــــــت، ئەی ئیضــــــــــــــــتا و لەم 

صــــــــــــەردەم  تەکنەل جیــــــــــــا و جیهــــــــــــانگیری و مــــــــــــ دێرنەدا دەمــــــــــــ  هەر 

ەکان یــــــاخود صــــــەیری یتــــــاکێ   کــــــورد بکەیــــــتەوە لە عــــــوینە گغــــــتی

ـــــدا ە ەکـــــــــــا   بکەیـــــــــــت لە ت ڕەک مەباڵوکراو  ــ ــ ـــان لە یەا کاتــ ــ ــ ــ یەتییەکــ

و ش و صــــــــــــــەدان مام صــــــــــــــتای ئــــــــــــــاین  و فەیلەصــــــــــــــو  و ڕۆژنــــــــــــــامەنو 

عــــــەرەزای  ورضــــــ  ری دەرو ــــــ  و نــــــاش ڵک مەو چــــــاودێری صیاســــــی  

ـــی    ــ ــ ــ ــــاک یر  و ڕۆعــــــــــن یر و ڕو و فەلەا ناسـ ــ ــ ــــاعیر  و نەرمەنــــــــــد و ه و نــ ــ ــ عــ

صــــــەر، هەمــــــوو ئەمــــــانە دەبینیــــــت قضــــــەدەکات ، گــــــوێ لە هــــــیە و نو 

  تــــــر ناگریــــــت و خــــــ ی وادەردەخــــــات دوایــــــ  حەقــــــیقەت الی کەســــــی

 ئەوە!
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ـــــرانەی تــــــــــــــبەەم لە حەقیقە    ــ ــ ــ ــ ـــــایەک  ویـ ــ ــ ــ ــ هەمــــــــــــــوو ئەو  ،دا ک مەڵگـ

نەا لەصـــەر خەڵكـــا     ،پێغـــگری نـــاوانە صـــود وکـــارەگەری نەبـــووە

  و لەصەر خودی کەسی  قضەکەر خ ەی !تر بەڵ

گـــــــای دەرب ەنـــــــ  خ ەـــــــی  لە کـــــــا   صـــــــەرکەوتن  یتـــــــا ئێضـــــــتا تـــــــاکە ڕ    

الیەنێ ــــــــــــــ  صیاســــــــــــــی  لە هەڵب اردنەکانــــــــــــــدا دیــــــــــــــاردەی تەقەکرد ــــــــــــــ  

ە بە ئاصـــــکا   نـــــاوچە جیاوازەکانـــــدا، کە ئەم دیـــــاردەی یهەرەمەکیـــــ

  بە  ،تەقەکـــردنە  هەمووجاریـــ  چەنـــدی  قوربـــا   لێکەوتـــ تەوە

 و   بە کوع ن. نبرەندارکرد

مـــــــــا   ژەـــــــــان جـــــــــگە لەوەی  یکوعـــــــــتن  مرۆ ێـــــــــ  و لێضـــــــــەندنەوە   

ەوە صـــــسای قورســـــی  لەصـــــەرە یە و لە ڕووی یاصـــــایتـــــاوانی   گەورەی

ت و جەرگــ  رێواتــای ئەوەعــە کە خەزانێــ  لەبەرەەا هەڵدەوەعــێن

ـــ  ــ ــ یــــــــان باوکێــــــــ  دەصــــــــوتێنرێت و زۆرجــــــــار  ژنیــــــــ  بێــــــــوەژن  ،دایکێـ

ـــــدادە ــ ــ ـــــت منـ ــ ــ ـــان ێ ێ  ەــــــــــڵبێـ ــ ــ ــ ـــ  یـ ــ ــ ــ ـــــێ دایـ ــ ــ ـــــی  ەـ ــ ــ ـــــت، کەسـ ــ ــ ـــــاوا دەبێـ ــ ــ بـ

تەقەکەر ـــــػ زۆر ەـــــێ عـــــەرمانە وبەجـــــورئەتەوە باســـــی  ژمـــــارەی ئەو 

یــان باســی  جــ ری چەکەکەی  ،دەکــات کە تەقانــدوەە  فیغــەکانە 

 دەکات!

الیەنە صیاصــــــــــــــــییەکان و حوکــــــــــــــــومەت ه کــــــــــــــــاری صــــــــــــــــەرەک  ئەم    

، دیــــاردەیەن و ەــــێ بــــاک  لە صــــەندنەوەی مــــا   ژەــــان لە مرۆ ەکــــان

ـــەر بەعــــــێ  لە الیەنگرانیانــــــدا  ــــونکە چەا دابەظ دەکەن بەصـــ چــ

ــــ   لە بــــــ نە جیاوازەکـــــــان و ح ــــــومەتیػ مـــــــ ڵە   چەا هەڵگــــــرت  بـــ

هەنــــــــــــــدێ کەش دەکــــــــــــــات هەنــــــــــــــدێجار کە هــــــــــــــیە ه کــــــــــــــاری   بــــــــــــــ وا 

 .کە   ێ نیە ب  وەرگرتن  م ڵەتە شیپێکراو 
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زووظ لە صـــــــــاتەوەخ   دەصـــــــــت ێکرد   تەقەکـــــــــانەوە الیەنە  هەر   

ـــەن نجیاوازەکــــــــــــان لە ڕاگەیانــــــــــــد ــ ــ ــ ــ ــــە و دەڵـ ــ ــ ــ ـــەر عاعــ ــ ــ ــ ــ ـــنە صـ ــ ــ ــ ــ ەکانەو دێـ

خ عـــــــییەکانتان بە تەقەکـــــــردن دەرمەبـــــــ ن، وەا بۆێـــــــ  ئاگایـــــــان لە 

 کە خەڵ  چ ن چەکیان دەصت کەوتوە.نیە، هیە 

جــــگە لە تەقەی خ ەــــی  دیــــاردەیەک  تــــر ػ لە ب نەکانــــدا بەدی    

ە ئاگرەنەکانە کە دیاردەیەک  زۆر ناعـرەنە و  یدەکریت  ئەو ػ یارە

ـــــاو گە ــ ــ ــ ـــان و نـ ــ ــ ــ ــــە، و لە ک ەنەکـــ ــ ــ ــ ــــێ ئەوەی ڕ نایاصایغــ ــ ــ ــ ـــــدا بەەــ ــ ــ ەکەکانـــ

 ب  دانیغتوا   بکریت دەتەقێنرێت.حضا  

زۆرجــــــار تێ ینــــــ  ئەوەم کــــــردووە کە هەــــــزە ئەمنییەکــــــان  ئەگەر ــــــ    

هەر زوو دەگەنە نــــاوچەکە بــــ  ئەوەی کەصــــا   فرۆعــــیار دەصــــتگیر 

ــــکەن ــ ــ ـــییە بە ،بــ ــ ــ ــــت خ عـــ ــ ــ ـــــایە   دەصــ ــ ـــرە عـــ ــ ــ ـــا ئەـــ ــ ــ ـــ  کە ە تـــ ــ ــ م دەپرصـــ

ـــــای ـــــدە نایاصـ ـــــ  ەە و هەمــــــووان دەزانــــــین صــــــەرچاوەی بیئەوەنـ زارکرد ـ

  و لە نـاو خەڵکییە ب  لە صنورەکانەوە بەئاصا   دێتە خاک  هەریـ

 اندا وا بەئاصا   باڵودەکریتەوە؟بازاڕەک

ـــای و      ــ ــ ــ ــ ــ ــــانەوە بە یاصــ ــ ــ ــ ــ ــــا   جیهـــ ــ ــ ــ ــ ـــــ  لە وەتـــ ــ ــ ــ ــ ــــ  چەا و تەقەمە ــ ــ ــ ــ ــ بـــ

ـــــا    دەک   ــ ــ ــ ــ ت یـــــــــــــــاخود وەا هاوکـــــــــــــــاری دێـــــــــــــــت بـــــــــــــــ  هەـــــــــــــــزە یـــــــــــــــنایاصـ

ـــان ــ ــ ــ ــ بـــــــــــــ  پاراصـــــــــــــتن  ئەمنیە ـــــــــــــ  هاوەتیـــــــــــــان و پاراصـــــــــــــتن   ،ئەمنییەکــ

صــــا   صــــنورەکان و ئامادەباەــــی  بــــ  هەرەــــی  دوژمنــــان بەەم وا بەئا

ـــــامەڵەی یدەگـــــــــــــــــاتە دەصـــــــــــــــــ   کـــــــــــــــــادری ح ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا   مــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــان و بەئاصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ زبەکــ

پیوەدەکریـــــت و لە ب نەکانـــــدا ئاصـــــکا   کوردصـــــتا    ـــــێ گولەبـــــاران 

ـــــێ ێدەکریـــــــت و پــــــــێػ کەوتـــــــنە صــــــــەرزەو ػ جەصـــــــتەی مرۆ  ـــــ  ەـــ  ـــ

 خویناوی دەکریت؟ ێگوناخ   
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ی اكلتییییییییییییىوری دەه یییییییییییی ان  ە  ۆمەڵگیییییییییییی

  ىردی ا

ـــــایەس   صــــــــــەدەی رابــــــــــردوودا ســــــــــ مەڵگەی ســــــــــوردی لە    ــ ــ بە س مەڵگـ

یە اداخــــــراو و دوا ەوتــــــوو هەژمــــــار دە ــــــرا، هاوەتیــــــا   ئەم س مەڵگــــــ

ان نەبـــووە و بیر ـــردنەوەی خێۆەســـ  یەهایـــان خوینـــدەوارەڕ زۆرەـــنەی 

و عەعـــــــــــــــرەتگەرا   بەصـــــــــــــــەرەدا زاڵ ـــــــــــــــوو، هەر بـــــــــــــــ ەە لە صـــــــــــــــەدەی 

رابـــردوودا ئەو نـــوخ ە  ەمە دیـــارەی رۆعـــن یران و عـــاعیرا   ســـورد 

ـــداوە، تــــاوەسو ســــورد ئەم ق نــــاغە تێ ەڕیهەمــــوو هەوڵێكیــــان  ت و نێـ

هــــا   خەڵكیــــان دەدا  ە منــــداڵەسانیان بەەــــێ جیــــاوازی بنەــــرنە بەر 

خوینـــــــــــدن لە پێنـــــــــــاو ئەوەی لە صـــــــــــەرجەم بوارەسانـــــــــــدا ب وانـــــــــــامەی 

بەرز هێـــــــــــــنن و ڕۆڵیـــــــــــــان هەبێـــــــــــــت لە خسمەتكرد ـــــــــــــ  وەتە ەیــــــــــــــان و 

 .ڕۆعن یربوون

اڕ  ڕابــــــــــردوودا دواجــــــــــار ئەم هەوڵە صــــــــــەر ەوت و لە بیضــــــــــت صــــــــــ   

س مەڵگــــــای ســــــوردی زۆرەــــــنەی ڕەهــــــای تا ەســــــا   بــــــوون بە خــــــاوە   

ب وانــــــــــــــامەی جیــــــــــــــاواز جیــــــــــــــاواز تەنــــــــــــــانەت لە ئێضــــــــــــــتادا، ئەوەنــــــــــــــدە 

 ل م هەیە  ە ئەوەندە ژمارەیان زۆرە یب وانامەی بەسال ری ش و د

 .حوسومەت ناتوا ێ هەل  سار غیان ب  دابین بكات

ـــــت    ــ ــ ــ ــ ــ ـــــای داخە بەدەصــ ــ ــ ــ ــ ــ هێنـــــــــــــــــا   ب وانـــــــــــــــــامە و  بەەم ئەوەی جێگــ

بەصەربرد   چەندی  صا  لە خویندن نەیتوانیوە تا ەسا   سـورد 

  لەو ق نــــــــاا  بیر ــــــــردنەوەی خێۆە یــــــــیە دەربازبكــــــــات، تــــــــا ئێضـــــــــتاظ 

و تەنـــانەت   چەنـــدی   ەســـی  خـــاوەن د تـــ را و مام صـــتا و پس غـــ
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لە عـــــاعیران و نووصـــــەران عـــــانازی بەو عەعـــــرەتگەرەەوە   بەعـــــێ

ی خێــــ  و عەعــــرەتە ەیان هەڵگرتــــووە هەر دە ەن و پاعــــگری نــــاو 

بـــــــــ ەە ئەم خـــــــــوالنەوەیە بەدەوری خێـــــــــ  و عەعـــــــــرەتدا بەردەوامـــــــــ  

 .هەیە

ئــــاخر سارەصــــاتێك  گەورەیە لە چەنــــد رۆژی رابــــردوودا ساندیــــدی    

یە ێـــــــ  لە حیزبەســـــــان صـــــــەردا   عـــــــارۆچكەیەس  دیـــــــاری هەریوـــــــ  

و سوردصــتا    ــردووە بــ  ســ  ردنەوەی دەنــ  و بانگەعــە بــ  خــ ی 

حیزبە ەی، بەەم هەر لەناو بارەگای حیزبە ەی خ ەدا پێیان وتوە 

ـــــ   ــ ــ ـــــرەتێ" خەڵ ــ ــ ــ ـــــد عەعــ ــ ــ ـــــێکە لە چەنــ ــ ــ ـــــاوچە ەی ئــ ــ ــ ـــدێت،   نــ ــ ــ ــ پێكــ

 ادەعـــــسانین چەنـــــدیان لەگە  ئـــــێکەن تە هــــــا ب،ـــــ  بـــــ  الی صــــــەرۆ 

اما   ئەوا دەنگــ  زۆرەـــنەی ئەنـــد ەنعەعــرەتەسان ئەوان بەڵـــەن بـــد

 عەعرەتە ە ب  ت  مض گەرە."

ەەــێ لەوە سارەصــات ر صــەرۆس  عەعــرەتێ   ە ئاصــ   دەەــێ  ــ  ه   

زانـــــین و خوینـــــدەواری صـــــ ر بێـــــت، بەەم ب ەـــــار لە دەنـــــ  و وەێدا ـــــ  

 ەصـەسا   چــواردەوری بــدات  ە بە دڵنیــاییەوه زۆربەیــان خــاوە   

 !ب وانامەی بەرزن؟

 ەصا   هەڵگری ب وانامەی د تـ را و ماصـتەر و مام صـتایان و    

ـــان بە پ ــ ــ ــ ـــكان  ە خ ەــ ــ ــ ــ دەزانـــــــــــ  حەقە لە  اێغـــــــــــەنگ  س مەڵگـــــــــــپس غــ

ــــ   ــ ــ ــ ـــ  بــ ــ ــ ــ ــ ـــان بپرصـ ــ ــ ــ ــ ـــافە    خ ەـ ــ ــ ــ ــ ـــــادەترە  مــ ــ ــ ــ ـــــر  ە لە صـ ــ ــ ــ ـــــێك  تـ ــ ــ ــ  ەصــ

ـــــەو لە عەقۆێ ــــێ بەعــ ــ ـــــی  ەـ ــــیەسا   خ ەــ ــ ـــ  کتا ە ەصـ ــ ـــــراو لە و  ــ داخــ

رەنووش و ئایندە و سار ەوتوو زەاتر هیچ  تری نییە ب ەار لەصەر چا

 .دەنگ  م  بدات
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باه ەشیییییییییییییییەی هەڵبیییییییییییییییژاردن و ت ازاویییییییییییییییی 

 ەكانپەیىەه یە  ۆمەییەتی

یە ێــــــــ  لە ریگــــــــا مەدەنییەســــــــان بــــــــ   اهەڵبــــــــ اردن وە پ ۆصــــــــەی   

دەصتاودەصـــــــــتكرد   دەصـــــــــەەت، یـــــــــاخود چـــــــــوونە پەرلەمـــــــــان و بە 

ئ   زصــــــــــــی ن بــــــــــــوونە، عەــــــــــــرات و هەریوــــــــــــ  سوردصــــــــــــتانیػ لەدوای 

رووخا   حیزە  بەعوـی  قەدەغە  ـراو چەنـدی  هەڵب ارد ـ  گرنگـ  

اردنەســــان بەگغــــ   تێــــدا ئەنجامــــدراوە، لەپــــێػ ئەنجامــــدا   هەڵب  

نـــــــــــسەكەی مانگێـــــــــــ  بانگەعـــــــــــەی هەڵبـــــــــــ اردن ئەنجـــــــــــام دەدریـــــــــــت و 

ـــــام  ــ ـــــە ئەنجـ ــ ــــێوە بانگەعـ ــ ـــــدی  عــ ــ ـــــدەسان بە چەنـ ــ ـــان و ساندیـ ــ حیزبەســـ

دەدەن، بەەم ئەوەی گـــــــــــــــرنگە چـــــــــــــــ ن ئەم بانگەعـــــــــــــــەیە ئەنجـــــــــــــــام 

ســــــا   گەرم ــــــوو    دەدریــــــت، بەداخەوە لە هەریوــــــ  سوردصــــــتان لە

ناڵەســــا   راگەیانــــدن بە بانگەعــــەی هەڵبــــ اردن بەعــــێك  زۆر لە  ە

بینـــــــراو و نووصـــــــراو و خـــــــوینراوەوە ئەوەنـــــــدەی ســـــــار لەصـــــــەر عـــــــكان و 

خــــــــــرار نیغـــــــــــاندان و ناعــــــــــیرن  رد ـــــــــــ  نەیارەسانیــــــــــان دە ەن نیـــــــــــو 

 .ئەوەندە پ ۆژە و ساری خ ەان باش نا ەن

ئەم خــــرار نیغــــاندان و ناعــــیرینكردنەی یە  ــــری بە  ــــردنەوەی    

ر دەچێـتە صـەر عـەقامەسان و دەرگای توندوتی ی دادەنریت، زۆرجـا

عـــــــەڕ و ئـــــــاژاوەگە ی لێـــــــدە ەویتەوە، هەمـــــــووان بـــــــووە  بە  ەســـــــی  

صیاســی  و قضـــەی لەصـــەر دە ەیـــ  و هەرەـــی  توونـــد دە ەیـــنە صـــەر 

 ەر  ە بیـرورای جیـاوازە لە تـ ، لەـرەوە ئەو نـلیضتەسان،  ەسی  بەرا

پەیوەنـــــــــــــــدییە ســـــــــــــــ مەەیەتییەی  ە لە نێـــــــــــــــوان خـــــــــــــــسم و هـــــــــــــــاوڕێ و 
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خەـزانیػ  انانەت هەندێكجار لەناو ئەنـداما   یەدراوصێكان و تە

 . ەم دەبێتەوە تووەی  ترازان دەبێت

(ی مــــــــــــایط هەڵب اردنەســــــــــــان تەواو بــــــــــــووە و هەمــــــــــــووی ١٣ڕۆژی )   

ــــتەیە دواتــــــر الیەنەســــــا   سوردصــــــتان بە گــــــویرەی ئەو  اچەنــــــد هەفــ

دەنـــــــــــــــــــــگەی هێناوەـــــــــــــــــــــانە ســـــــــــــــــــــ دەبنەوە و هەو  دەدەن بە پـــــــــــــــــــــ ن و 

بەغـداد و ئەوان  ێغـەیەس  ئەوت ەـان  ئەجێندای گغتییەوە ب،نە

 . خ ەان دەڵەن تای هەڵب اردن صارد دەبێتەوە انامێنێت، وە

لە ئەنـــــدام پەرلەمـــــانە تازەســـــانیػ هەوڵـــــدەدەن  ەصـــــە   بەعـــــێ   

 انسەكەســــــــــــا   خ ەــــــــــــان لە چــــــــــــوار دەوری خ ەــــــــــــان دامەزریــــــــــــنن، وە

بەەم ئەوەی  ،پاصـــــەوان، ئەوان تـــــا چـــــوار صـــــاڕ  تـــــر ریكـــــدە ەونەوە

 ەویتەوە و دروصـــــــــــــــــــت نـــــــــــــــــــابێتەوە ئەو ڕیـــــــــــــــــــس و پەیوەنـــــــــــــــــــدیە ریكنـــــــــــــــــــا

ــــ مەەیەتی ــ ە جــــــــوانە بـــــــووە  ە پــــــــێػ بانگەعـــــــەی هەڵبــــــــ اردن لە یسـ

 .نێوانکاندا هەبووە

ـــتە دو     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ەە پێو ضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ر لە زمـــــــــــــــــــــــــا   تەعـــــــــــــــــــــــــیر و تونــــــــــــــــــــــــــدوتی ی و بـ

ر لە تەخـــوە  و بانگەعـــەبكریت، باعـــ روایە بە ڕیگـــای گ توگـــ  و دو 

ـــــ  ا بگــــــــ ڕەنەوە و هڕ  رد ـــــــ  یە  ــــــــری بیـــــــرو  ــــاعەت پێكرد ـــ ــ ــــ  قەنــ ــ ەوڕـ

ـــرو نــــــــــــ ەســـــــــــی  بەرا ــ ــ ــ ــــدەی   ە بیـــ ــ ــ ــ ای بگ ڕیــــــــــــت گەر مەبەصــــــــــــ   ڕ  ەر بــ

 .گ توگ  ە ئەوەبێت
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 ەری سەرهاوک و خىارهاوکهىه

دوو ڕۆژی ڕابـــــــــــــــــــــــــــردوودا یەکێـــــــــــــــــــــــــــ  لە ھەواڵە گەرمەکـــــــــــــــــــــــــــا    لە   

ـــــابە   یت ڕەک مەەیەتییەکــــــــــان و صــــــــــایتە کــــــــــوردی و عەراق ــ ـــان بـــ ــ ــ یەکـــ

  بــوو لە ئاصــکاندا، لە بەرزی ی نێــوان دوو ف ۆکەوا ــ  عەرا ــڕ عــە

(ھەزار مەتــــــرەوە ڕووەــــــداوە، عــــــەڕەکە لەصــــــەر خــــــواردن بــــــووە، ٣٧)

 .ژەا   صەر غینا   ناو ف ۆکەکەیان خضت تە مەترصییەوە

گەر صــــــــــــــــەیری   صروعــــــــــــــــ   ک مەڵگــــــــــــــــای عەرا ــــــــــــــــ  بکەیــــــــــــــــ  لەوە    

تێــــــدەگەی  کە دوو عــــــت زۆر گــــــرنگە بەالیەوە کە وەا ھونەریــــــ  

ــــونەر  ــ ــ ــ ــ ـــــیػ ھــ ــ ــ ــ ــ ـــــن  ئەوانـ ــ ــ ــ ــ ی صــــــــــــــەرناوا و  خــــــــــــــوار نــــــــــــــاوکە، کە دەی یـ

 .ھەردووکیان صەرچاوەی کێغەن لەم وەتە

ک مەڵگــای کــوردی و عەرا ــ  ک مەڵگــایەک  بخ رە،جاگرنــ  نیــیە     

 ـــــــــــــــــــــــــ  دەخـــــــــــــــــــــــــوات و چەنـــــــــــــــــــــــــد دەخـــــــــــــــــــــــــوات ھەردەم ئەوەی بە الی 

تاکەکــــانیەوە گرنــــ  بــــووە چــــ ن بتوانێــــت زۆرتــــرە  پــــارە بە دەصــــت 

ارد   لــــا بکــــ ی و بیخــــوات، بوێنێــــت، تــــا زۆرتــــرە  و بە تــــام ری  خــــو 

ە دەصـــــــــەەتدارەکا   ڕۆژھەە ـــــــــ  ناوەڕاصـــــــــ ییػ ھەمـــــــــان ییصیاصـــــــــ

کێغــــەیان ھەیە لە کــــا   میوانــــداری میوانەکانیــــان، ئەوەی گــــرنگە 

لەالیــــان چــــ ن  بتــــوان  زۆرتــــرە  جــــ ری خــــواردن بــــ  میوانەکانیــــان 

 .دابنەن ب  ئەوی گلەیان لا نەکەن

ۆتە صـــــــــەر تەندروصـــــــــ   ئەم زۆر خـــــــــ رەە زۆرجارکـــــــــارەگەری کـــــــــرد   

کەصــەکان کە بەڕاصـــ   کارەصــاتە ھاوەتیـــا   ئەم وەتە صـــەخ ری  

کــــــا   ژەانیــــــان ئەو کــــــاتە بێــــــت الیــــــان کە پس غــــــ  ئاگــــــاداری کــــــاتەوە 



  
 

61 
 

لەوەی ھەنـــــــدێ  جـــــــ ری خـــــــواردن نەخـــــــوا لە پێنـــــــاو تەندرووصـــــــ   

 !  ھەندێ  نەخ ەی  دریێخایەن خ ی، یاخود تەعەنە نەصەند

ـــھــــــــونەری   تــــــــر ھەیە ک    ــ ــ ـــدەگوتر   ە پێـ ــ ت ھــــــــونەری خــــــــوار نــــــــاوا یـــ

ئەمەظ ڕ غـــــــــــەیەک  کـــــــــــ    ھەیە لە جیوـــــــــــان بەگغـــــــــــ   و وەتـــــــــــا   

ڕۆژھەە ـــــ  ناوەڕاصـــــت بە تـــــای ە  ، کە لە ئەنجـــــام  کپـــــ  صـــــێکط 

ــــ تە ، دروصــــــت بــــــووە الی ھەردوو رەگەز بە تــــــای ەت ڕەگەزی نەــــــر بــ

صـــەرچاوەی صـــەدان کێغـــەی کـــ مەەیە   نـــاو خەـــزان و دادگاکـــان، 

داوی کوعـــــــــــــــــــــــ   و لێکوەڵوەعـــــــــــــــــــــــا   خەزانەکـــــــــــــــــــــــا   چەنـــــــــــــــــــــــدی  ڕوو 

 .لێکەوتووەتەوە

بەڵ ـــو بەعـــێ   زۆری ، ئەم ھـــونەرە تەنوـــا تاکەکـــا   نەگرتـــ تەوە   

صیاصـــــــــــییەکا   گرتـــــــــــ تەوە کە ھەردەم ڕەگەزی بەران ەرەـــــــــــان وەا 

نێ،ریـــــــــ  بینیـــــــــوە و خ عــــــــــیان ڕاو ـــــــــ ، ھەردەم ھەوڵیــــــــــان داوە لە 

 ەر و نــــــــــەزی بەراڕیگــــــــــای پ صــــــــــتەکانیانەوە بــــــــــگەن بە جضــــــــــتەی ڕەگ

 .خوارناوکیان تەرکەن

بیــــــــــری مــــــــــرۆ ە لە  بەەم ئەوەی لەم وەتە پەراویسخـــــــــراوە ھــــــــــسر و   

نەیە ئــاواظ اپێوصــ   ڕۆژ   کاتێکــدا چــ ن صــێکط و خــواردن گــرنگە

عەقلـــــــــــــ  مـــــــــــــرۆ  پێوصـــــــــــــ   بە تەرکـــــــــــــردنە، کە ئەو ـــــــــــــػ لە ڕیگـــــــــــــای 

خوینـــــــــــدنەوەی بەردەوامـــــــــــ  کتیـــــــــــ  و گەڕان بە دوای صـــــــــــەرچاوەی 

 .ەبێتزا ض   د

ـــ  نـــــاد    ـــا   ئەم ک مەڵگـــــایە ھـــــیە گرنگـــــ  بە عەقــ ن، ەبەەم تاکەکــ

ئەوانەظ کە دەخـــــویننەوە و لەڕیگـــــای کتێـــــ ەوە پێغـــــگری عـــــاعیر و 

نووصـــــەر و ڕۆعـــــن یر و ھونەرمەنـــــد یـــــان صـــــینەماکارەان ھەڵگرتـــــوە، 

  بــ  دووبــارە تەرکرد ــ  صــەرناوکیان یــئەم ناوانەیــان کــردۆتە ئام از 



  
 

60 
 

یـــــــــــێراو کـــــــــــاری ڕ ێوەیەک  بەرنـــــــــــامە بـــــــــــ  داو خوارناوکیـــــــــــان، کە بەعـــــــــــ

 . ب دەکەن

ـــ    ەکان و دەنووصــــ  لە پێنــــاو ییخ ەــــان نسەــــ  دەکەنەوە لە صیاصـ

پــــارەدا، کە دواتــــر صــــەرناوکیان تەــــردەکەن لە خــــوارد   ج راوجــــ ر 

لەصەر مەزی صیاصییەکان، ھەروەھـا بەو پـارە زۆرەی بە دەصـ یان 

ــــ  و ھێنـــــــــــــــــــــــاوە و لە ڕیگـــــــــــــــــــــــای بەکارھێنـــــــــــــــــــــــا   ڕۆعـــــــــــــــــــــــن یری و کت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ێـ

پیغـــەکەیانەوە ھەوڕـــ  تەواو دەدەن بـــ  ئیضـــتخ   کرد ـــ  ڕەگەزی 

 .نە لە پێناو گەیغ ن بە تەرکرد   خوارناوک  خ ەاندایمێ

 

 بۆ بڕ ار  وه کڕوزاهه

  عـێک  ر ب  ران ـ     ب  زه صـهێنا   بـ  ده بـ  ب   وه نگ  ک وزان  ره  ف    

       دریێخایـ  صـت  ه   و ژیرد وڵـ  ەـێ ده  نگ     کورد. ڕه صای  ک   ل 

ـــــ  ده ـــــ  صــ ـــــ   ە   بێگانــ ـــــ  ره  م ف  دروصـــــــتکرد   ئـــــــ   لــ ر  دا کارەگـــــــ  نگــ

ـــهێنا   ماف  ده  بـــــووەێ، تـــــاک  کـــــورد بـــــ  بـــــ  ی  وه جیا   ئـــــ  کا  ،لـــــ  صــ

کا   ب ـــا،  خواصــت   وا لــ  ت دابنـــن و داکــ ک  ره ن هــ  خــاوه  خــ ی بــ 

،  ختــــ  دب  ، ب  تــــ    گ ، ن  ) گوناحـــ   کــــ   وه وه ڕ ـــ  ئــــ   دا لــــ  و  ئــــ  هـــ 

  وه و نوزانــــ   وه و الەنــــ   وه پاڕانــــ   ( بــــ  ، الواز و زۆرلێکــــراوه وماوه لێقــــ 

ـــن و خواصــــت  کــــ  ره ران   ب      لــــ  زه صــــ   بــــ  ه  ی  ــــێ  ک  ی دا ببزوینـ

  لـــ   وانـــ  ڕ  کوردیغـــدا، ل  ک مـــ      بـــ  صـــای  ک   لـــ   وه ملــــێنن. ئـــ  بض 

  وه ت  نگ  داوه ره ،کان دا    حیزب  رکردای  ص 
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عط  بـــ  -ی کوردصـــتا    ره زا   بـــ  ئەم پەڕەگـــرافە لە کتێبـــ  "م ـــاوه

" نەوعـــــــــــــــــــــــیروان مضـــــــــــــــــــــــتەفا نووصـــــــــــــــــــــــیوەە   و تائێضـــــــــــــــــــــــتاظ ١٩٩١

بەردەوامە، دوین  کوڕی عەهید ئاص  لە تەمەنێ ـ  کەمـدا گیـا   

لەدەصـــــــــــــــــــــــــتدا و ڕاگەیانـــــــــــــــــــــــــد   کـــــــــــــــــــــــــوردی وچاالکەکـــــــــــــــــــــــــا   تـــــــــــــــــــــــــ رە 

هەمووەــــان بە جاریــــ  کەوتــــوونەتە  ک مەەیەتییەکــــان و هاوەتیــــان

کـــــ وزانەوە و عـــــیقر وتـــــ  بەباەیـــــدا و هەر حیـــــزبە و لەصـــــەری دێـــــتە 

جوا  ڕۆژنامەنووصە و وینەی ک    ب ەاری ک چکردووی بە ئاەی 

ــــ  حیــــــــــح ــ ــ ـــرت، بــ ــ ــ ـــــام دەنەـــ ــ ـــاتەوە و پەیـــ ــ ــ ــــاخر یــــــــــزبەوە باڵودەکـــ ــ ــ زبەکەی ئــ

ـــداڵێ  لەو تەمەنەدا ح ــ ــ ــ ــ ــ زبــــــــــــــــایە   چــــــــــــــــوزا ێ؟ تــــــــــــــــاوا   چیــــــــــــــــیە یمنـــ

دن لەجیــا   نیغــاندا   بەرنــامەی تەمە ــ  خــ ی حسبــایە   ڕاگەیانــ

بـــ  ئەکـــاتە نـــاو ئـــاو  و نــــانەوە ، ئـــاخر بـــ ەە هەر ـــ  مرۆ ـــ  کــــوردە لە 

ــــونکە  ـــار مــــــاوەی منــــــاەنەوە چــ ــــت صــــــاڵیدا ئەنیشــــــین بە دیـــ دوای بیضــ

 .مناڵی  خ ی نەدیوە

صــــــــــــــت ری و فەیضـــــــــــــــ ووا و ئینضــــــــــــــتاگرام  پـــــــــــــــرە لەویـــــــــــــــنە و هەر    

ێ پــــــــــــــــــــێػ مردنەکەەــــــــــــــــــــی  کە لە پەخغــــــــــــــــــــانە عــــــــــــــــــــقر و ئەنووصــــــــــــــــــــر 

نەخ  ــــ انە بـــــوو زانـــــرا دۆخــــ  لە مەترصـــــیدایە خەـــــرا بەر رصـــــەکان 

گەیغــــــ نە ئەوێ وەا خەمخــــــ ر خ ەــــــان نیغــــــاندا بەەم کەم ــــــری  

قضـــــــــە لەصــــــــــەر ه کـــــــــاری مــــــــــردنەکەی دەکریـــــــــت و دوور لە صــــــــــ ز و 

 .هەصت کەم ری  کەش قضە دەکەن

  ڕــد ڕۆ خەــزان تــا چەنــ اجــورئە   ئەوەی نــیە بڵــو کەش ناپرســین    

   دەروو ــــــ  ئەم منــــــداڵە چــــــوار صــــــاڵە؟هەبــــــوو لە تێک،ــــــوو   دۆخــــــ

ب ەار ک    دوا   کـرد پـاظ هەفـتەیەا چـ ن  اکەصێ  نییە بڵ   

ر و یتا هەموو کـورد بـووە بە عـاعضڕیس لە کەصوکاری دەگریت؟ ئێ
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ــــ نراو  ــ ن ژەانیـــــــــان بـــــــــ  ەن، کاربەدەصـــــــــتانیػ بۆــــــــەبەباەیانـــــــــدا دەڵــــــــ ەهــ

   تـــر بـــوو ێهەفـــتەیەا و کە بـــابەتم پـــاظ ە فەراهەم دەکەیـــ ، بە

یەتیەکـــــــان کەش بیـــــــری ئەو ئـــــــازارەی ە بە باســـــــی  میـــــــدیا و ت رەک مە

 !نامێنن

خویندن ئەبەخغری  هەتا     عەهید لە زان  کان لەکر ڕمندا   

ئەهــەن و ئەبەن گــوایە ئەمە چیــیە ەــێ  ێ(کتــاە   ــ١١ک تــا   صــا  )

 . ەر دەخوینننبەرا

ــــ  کــــــرد بەەم     ــــ    دوا ــ ـــار کــ  صــــــەدان ب ەــــــاری تــــــر هەن کــــــوڕی ب ەـــ

ـــــین  ) ــ ـــان ناپرسـ ــ ــ ــــەهیدن و کەش لێـ ــ ــــ  عــ ــ ــــەهیدن و کچــ ــ ـــــاڵە ١١عــ ــ (صـ

 !زان  ەـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان تەواوکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردووە و کارەـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان نیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیە

 اوە بە دەمدچەیەکیـــــــــــــان بـــــــــــــ  بـــــــــــــ اوەتەوە ملێ نێـــــــــــــ  جارەـــــــــــــان و مو 

 .نداوچاوەا

جـــــا قـــــوڕی خەصـــــت ئەوکـــــاتە ئەگیـــــرێتەوە کـــــە و کـــــوری عـــــەهید    

ـــەر خ ەــــــــان خـــــــــاوە   برەــــــــاری خ ەـــــــــان بـــــــــ  و ب ــ ــ ـــــردبێتەوە صــ ــ ـــــان کــ ــ یریـ

ـــجـــــگەلە و ح ،بەالیەنیكـــــ  صیاســـــی  تـــــر بـــــ  ـــان عـــــەهید یــ زبەی باوکیــ

ەظ ڕ یدایە بـ  نکـوونە کـ،ەکە لەچكێ ـ  لەصـەر بێـت و کـو ێبووە ت

ز  بێت یان الیە   کەم ب چـوونێ   یلەحسبی   دەرەوەی جوت ح

 .ئەەێ لە ماڵەوە دانیغ  دڕەخنە   هەبێت ئەوە ئی ر ب  ئەبە
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وشییییییییی ن و ى وداوەكییییییییاوی  و ڕ دبىووی ز ییییییییا

 هەڵىەشاه هەوەی خێزاهەكان

ۆژانە چــــــــــــــــــــــاویك  خەــــــــــــــــــــــرا بە صــــــــــــــــــــــایتە ئەلك رۆنییەســــــــــــــــــــــان و ڕ گەر    

ۆژ ڕ ت ڕەس مەەیەتیەسانـــــــــدا بگەـــــــــرێ  لە هەریوـــــــــ  سوردصـــــــــتان  ەم 

هەیە نە بیـــــــنە خـــــــوینەری هەواڕـــــــ  ســـــــوژران و خ سوعـــــــ ن،  ە وە  

 ۆ هەواڵێكـــ  بەپەلە مـــامەڵەی لەگە  دە ریــــت و دەنووصـــرێ ئەمــــ

ژنە ەی    ،ێــــــــ  خــــــــ ی سوعــــــــت،  ەمێــــــــ  پــــــــێػ ئێضــــــــتا پیاویــــــــ

 .سوعت و دواتر خ ی سووعت

ئەمـــــــــــانە و چەنـــــــــــدی  هەواڕـــــــــــ  تـــــــــــری لەم عـــــــــــێوەیە بەردەوام لەم     

ــــایەدا  ــ ــ ــ دەزگاســـــــــــا   راگەیانـــــــــــدن خەـــــــــــرا و  ،وو لە زەـــــــــــادبوونەڕ س مەڵگـ

بەپەلە ســاری لەصــەر دە ەن و هەوڵــدەدەن هەرەە ەیــان پێغــەن  

ـــــردنەوەی ـــ  لە باڵو ـ ــ هەواڵە ە، بەەم ئامــــــادەنین بەدواداچــــــوون  بـ

وداوانە لە ڕ بـــــكەن لەوەی ه ســـــاری خ سوعـــــ نە ە چیـــــیە؟ بـــــ  ئەم 

 حاڵەتەوە بوون بە دیاردە؟

مام صــــتایا   ئــــاینیػ لە مینــــ ەری مسگەوتەســــانەوە مضــــوڵکانا      

ب رمــــا و فەڵەصــــ ین  و وەتــــا   عەرەبیــــان هەمــــوو بەصــــەر ردنەوە، 

ـــان و  ــ ــ ــ ــــت خ ەـ ــ ــ لە هەریــــــــــکە ەی خ ەــــــــــان تەنــــــــــانەت  بەەم لە تەنیغــ

هەنـــــــــــدێكجار نسەـــــــــــ  لەمـــــــــــاڵە ەی خـــــــــــ ی رووداوەســـــــــــا   سوعـــــــــــ ن و 

ـــ ن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ وەانـــــــــــــــــداوە، بەەم وتاریكیـــــــــــــــــان تـــــــــــــــــای ەت نە ـــــــــــــــــرد بە ڕ خ سوعـ

بــ  چارەصــەر رد    ێــ ه سارەســا   زەــادبوو   ئەم حاڵەتــانەو هەوڵ
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ـــــدەن لە  ــ ــ یگــــــــــای ه عــــــــــیار ردنەوەی هاوەتییــــــــــانەوە هەوڵ ــــــــــدرەت ڕ بـ

سوعـتن   ەسـی  تـر ا نە بەگ توگـ  بـکەنان سانیکێغەچارەصەری 

 .جوان بكریت الی هاوەتیان و خ سوژی، هەوڵ دریت  ژەان

دەزگاسا   پەیوەندیداری حوسومیػ خ ەـان ەـێ دەنـ   ـردوە لە    

ئاصـــــــــــت زەـــــــــــادبوو   تـــــــــــاوانە س مەەیەتییەســـــــــــان و هەڵوەعـــــــــــانەوەی 

خەزانەســان، پێوصــتە ه سارەســا   روون بكــریتەوە دواتــر چارەصــەری 

 .ب  بدۆزریتەوە

زەــــــــــــــــــــادبوو   ئەم تــــــــــــــــــــاوانە  کا  ه ســــــــــــــــــــارە ئاعــــــــــــــــــــكرا   لەیە ێــــــــــــــــــــ   

تەوە بــــ  ئەو دۆخە صــــەختەی ئــــابووری  ە یــــس مەەیەتییــــانە دەگەڕ 

ــــومەت و ەبەرۆســــــــــ  هاو  ــ ــ ـــــ   حوســ ــ ــ ـــــام  عكضـ ــ ــ ـــــرت لە ئەنجـ ــ ــ ــــا   گـ ــ ــ تیــ

 .دانیدا بەعدارن ڵحیزبەسان  ە هەمووەان لە صەرهە

ــــدی   ەش خرا ـــــــــ  دۆخـــــــــ  دارا ـــــــــ  هاوەتیـــــــــان وای  ـــــــــردو     ــ ــ ە چەنـ

بەهـ ی هەژارەەوە خـ ی سوعـتوە و چەنـدی   ەش بـ  گەیغــ ن بە 

یگــای دزەكــردنەوە ڕ پــارە ریگــای نایاصــاییان بەسارهێنــاوە،  لە   ب یــ

ـــــد ــ ــ ــ ــ ـــــت  ە هەنــ ــ ــ ــ ــ كجار بـــــــــــــــ تە هـــــــــــــــ ی ئەوەی  ەصـــــــــــــــە ە  ەســـــــــــــــی  ێبێــ

 ە  ،بەرانــــــــــ ەر ػ بكووژیــــــــــت، بــــــــــ  پــــــــــارە ەی یــــــــــان ئوتــــــــــوم ێلە ەی

ـــار نە ــ ـــــتبە تــــــاوا   دزی دادگــــــ هەر ادواجـ ــــو وە ،ا   دە ریـ  ابەڵكــ

 . دادگا   دە ریت  بكوژی

عكضــــــــ    ەرتەســــــــا   تــــــــری حوســــــــوم  و ەــــــــێ ئومێــــــــدی قـــــــــو  الی    

گەنجــــــــان و نەبــــــــوو   هەلــــــــ  ســــــــار ردن و دانەمەزران لە صــــــــێكتەرە 

جیاوازەسانـدا و عكضــ    ەر ــ  تــای ەت و ئی  صــ وو   بەعــێكیان 

 . ە بە دەر رد   سارمەندەسان س تا   هاتووە
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ەو ه ســـــارانەی بـــــاش  ـــــران ه ســـــاری صـــــەرە ین و پێوصـــــتە هەمــــوو ئ

نە  قضـــــــەی لەصـــــــەر بكریـــــــت بەڵكـــــــو چارەصـــــــەری بە پەلەیـــــــان بـــــــ  

ەسـان  ەم بدۆزرەتەوە ب ئەوەی هەر هیە نەبێت تـاوانە س مەالیەتی

 .تەوەێب

هەر ڕووداوەســـــا   سوعـــــ ن، بەڵكـــــو لە هەریوـــــ   الە ئێضـــــتادا نە   

ــــت  ادیاظ وەسورصـــــــتان دیـــــــاردەیەس  تـــــــر دەبینرێـــــــت  ە میـــــــ ــ پێوصـ

ســـــاری لەصـــــەر نە ـــــردنەوە ئەوەظ جیـــــابوونەوەی هاوصـــــەرەسانە لە 

یە  ــری  ە لەگە   ــردنەوەی دەرگاســا   دادگاســا   هەریکــدا هەتــا 

گری ەصـــــــــــ   هاوصــــــــــــەرگیری دەبەنە بەردەم دادوەر    ـــــــــــە و سوڕەـــــــــــ

چەنــــدی  ژن و پیــــاوی تــــر لێكجیــــادەبنەوە لەبەردەم دادوەر بەهــــ ی 

ك  صـادە بـ  ێتـا ژەـان، خرا   دۆخ  دارا ـ  و نەبـوو   هەلـ  سـار ردن

 .خ ەان و خەزانەسانیان دابین بكەن

زۆربـــــــــــــــــوو   ریـــــــــــــــــێەی جیـــــــــــــــــابوونەوە واتـــــــــــــــــای هەڵوەعـــــــــــــــــاندنەوەی    

ـــــاو   ێ دایـــــــــخەزانەســـــــــان و ەـــــــــ ــ ـــنە  ،بـــــــــوو   منـــــــــداڵەسان او بــ ــ ــ  ە دەبــ

قوربـــــا   صـــــەرەس  ئەم جیـــــابوونەوەیە و دۆخیكـــــ  دەروو ـــــ  خـــــرار 

بـــــــاو ە ەظ دەســـــــات، منـــــــداڵەسان دەبێـــــــت چـــــــاوەڕ     وو لە دایـــــــڕ 

 .ژەانێك  قورش و صەخت ب  لە ئایندەدا

ـــان  نزەــــــادبوو   تاوانەســــــا   سوعــــــ     ــ و هەڵوەعــــــاندنەوەی خەزانەسـ

ا   لە ئایندەدا دەردە ەویت ب  دەصەەتدارا   سارەگەرەیە خراپەس

هەریـ  و ئەوصـا دەزانـ    هەڵەیە یــان  ـردووە  ە نەیـان توانیــوە 

ا    رد ـ  هەریوـ  سورصـتان   پ    ص راتی ییان هەبێت ب  حوسوم

 .نەوە چارەصەر رد   دۆخە ە ئەصتەمەێساتێ  بەئاگاد
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ڕحسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییەی هاوسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییەرگیری  ە پ

 مەت سی ایە 

صــــــــەرگیری یەکــــــــێکە لە پ ۆصــــــــە هەرە جوانەکــــــــا   پ ۆصــــــــەی هاو    

گەیغـــــتن  دوو  نێوک مەڵگـــــا جیاوازەکـــــان، کە بـــــرەتییە لە بە یەک ـــــر

پێنـاو ژەـانێ   ئـارام و بەخـتەوەر و  ڕەگەزی جیاواز کە نەـر و مـەن، لە

ـــپ کــــردنەوەی صــــەرجەم پێداو ضــــتییە ڕوحــــ  و جنضــــییەکا   ن وان ێـ

ردەوامــــ  ژەــــان و ئەو دوومــــرۆ ە، خضــــ نەوەی وەچە بە ئامــــانی  بە

دوورکەوتــــنەوەی تاکەکــــان لە الدا ــــ  ئەخ  ــــ  و دروصــــت نەبــــوو   

کە مرۆ ەکـــــــــــان هەصـــــــــــت بەتەنیـــــــــــا   بـــــــــــکەن،  ،ب عــــــــــا   دەروو ـــــــــــ 

انەکــــان و هاوصـــەرگیری ڕیگـــاظ دەگریـــت لە هەڵوەعـــاندنەوەی خەز 

 لێک رازا   ک مەەیە  .

هاوصـــەرگیری بە یەک رگەیغــــتن  دوو کەصــــە پــــاظ بیرکــــردنەوە و    

ضـــــــەنگاندیان بـــــــ  یەک ـــــــر دەگەنە ئەو بـــــــ وایەی کە ژەانیـــــــان ەـــــــێ هەڵ

یەک ـــر زەحـــکەتە و گەیغـــتوونەتە ق نـــاغێ   تەمەن کە لە هەمـــوو 

ڕووەەکەوە پێوصــــ یان بە بە یەک ــــر گەیغــــ نە، دواتــــر بــــ  مــــاوەیەک  

یـاخود کێغـە و گرف ـ  گەورە  ،دریێ بەیەکەوە دەب ، ئەگەر مەر(

ەدا و لە صـایەی یەک ـردا ژەـان نەیەتە ڕیگایان، لە مـاڵێ   خنجـی ن

دەبەنەصــــــەر، ئەگەر خــــــوداظ منـــــــداڕ   ــــــێ بەخغــــــین ئەوا هەمـــــــوو 
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ـــــ   و ژەانیـــــــــان دەکەنە قوربـــــــــا   لە پێنـــــــــاو پەروەردەکردنێ ـــــــــ  درو  ــ صــ

منــــــداڵەکە و دابینکرد ــــــ  ژەــــــانێ   ئــــــارام بــــــ ی، بە ئامــــــانی  ئەوەی 

مرۆ ێ  بەرهەم بێت کە ب ێتە مایەی خەر بـ  ک مەڵگـا و خەـزان و 

ـــــا  ــ ــ   چــــــــــواردەوری، کەصــــــــــێ   دەصــــــــــ  اا و داوین ــــــــــاا بێــــــــــت کەصـ

 لێپرصراوەیەی کەدەکەویتە دەص  . لەصەر ئەو کار و 

بەەم لە ئێضـــتادا پ ۆصـــەی هاوصـــەرگیری لە بەردەم هەڕەعـــە و    

مەترصـــییەک  گەورەدایە، بە پێـــ  دوایـــ  ئامـــاری فەرمـــ  دادگاکـــا   

( ڕیـــــــــــێەی جیـــــــــــابوونەوەی هاوصـــــــــــەران لە ١١١٨هەریـــــــــــ  لە صـــــــــــاڕ  )

 عاری   وەا صلێکا   سین هێندەی صاڕ  پێغ ربووە.

بە پێــــ  ئەو ئامــــارەی باڵوکــــراوەتەوە ڕیــــێەە تەەت و جیــــابوونەوە لە 

 ،(دا١١١٨( حـاڵەت و لە صـاڕ  )١٩٨٥(دا )١١١٧هەولەر لە صـاڕ  )

 ( حاڵەت زەادیکردووە.٦١٣بەمەظ ) (حاڵەت و ٣٥٩٨بووە بە )

(دا لە صـــلێکا   ١١١٧هاوکــات لە ئامــارەکەدا هــاتووە لە صــاڕ  )   

(دا ڕیـــــــــــــــــێەکە بە ١١١٨( حــــــــــــــــاڵەت بـــــــــــــــــووە بەەم لە صـــــــــــــــــاڕ  )١٣٦١)

ــــاڵەت و ٤١٨٥عـــــــــــێوەیەک  بەرچــــــــــــاو زەــــــــــــادیکردووە و بــــــــــــووە بە ) ــ ــ ــ (حــ

( حـــــاڵەت زەـــــادیکردووە، لە پاریسگـــــای دهـــــ کیػ ١٧١٥بەو ێـــــیەظ )

ـــــاڕ )١٣٨٤) ــ ــ ــ ــــاڵەت و لە صـــ ــ ــ ــ ــ ــــاڵەت ١٥١٩(دا )١١١٨(حــ ــ ــ ــ ــ بــــــــــــــووە و (حــ

 (حاڵەت زەادی کردووە.١١٥)

کـــــــومەت مەترصـــــــیدارن ودەرگـــــــایەک  وئامـــــــارە فەرمیـــــــانەی ح ئەم   

ـــان لە ەگەورەیـــــــــان کـــــــــردۆتەوە لەصـــــــــەر هەڵوەعـــــــــاندنەوەی خ ــ ــ زانەکــ

کوردصتان، کە بە گغ   دەرئەنجام  چەندی  ه کاری دیارن کە 

ـــات و دخەزا ــــــ  کــــــوردی ڕۆژانە دەصــــــت و پەنــــــجەی لەگە  نەرم  ەکـــ

 خ ی و بەو ض   خ ی ژەا   خەزا   خ ی ویران دەکات.
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خانــــــــــــــــــد   ڕژیوـــــــــــــــــــ  بەعوــــــــــــــــــی  عەرا ـــــــــــــــــــ ، و ئاعــــــــــــــــــکرایە لەدوای ڕو    

کوردصـــــــتان بە ڕووی صـــــــنورەکاندا بە عـــــــێوەیەک  خەـــــــرا و فـــــــراوان 

کـــــرایەوە و دۆخـــــ  دارا ـــــ  خەڵـــــ  بەرەو باەـــــی  چـــــوو، بەردەوامـــــیػ 

ڕۆژانە تەکنەل جیـــــــــای پێغـــــــــکەوتووی جیهـــــــــا   دەگـــــــــاتە هەریـــــــــ  کە 

ارهێنــــــــا   هەمــــــــووی بــــــــ خسمە   مــــــــرۆ ە، بەەم لە کوردصــــــــتان بەک

ـــ  و ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا وەا م بایـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاد و  تەکنەل جیـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوتەر و ئای ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ک م یــ

هاوچەعـــــــنەکانیان بەهـــــــ ی نەبـــــــوو   ڕۆعـــــــن یری گغـــــــ   تاکەکـــــــان 

ئەوەنــدەی بــوونە مــایەی ئــازار و کێغــە و هەڵوەعــاندنەوەی خەــزان 

ن و زەـــــــــادبوو   خیـــــــــانە   زەوجـــــــــ  و بەالڕیـــــــــدابرد   ک،ـــــــــان و کــــــــــوڕا

 نەبوونەتە ه ی خسمەت کردنیان .

ـــان     فراوان ـــــوو   ڕاگەیانـــــدنەکان کە بەعـــــێ   زۆری دوور لە پاعــ

ســــی  و بە عــــێوەیەک  پــــی ن بــــ  و هەمــــوو بەهــــایەک  کــــاری ڕۆژنامەنو 

داڕیێراو لە ڕیگای درامای تورک  و بیا   و چەنـدی  چـاو ێکەوت  و 

پرصــــــــیاری ەــــــــێ واتــــــــا کرد ــــــــ  لە  و ئاراصــــــــتەکرد    دروصــــــــت کــــــــردن

لەنێــوان کەصــەکان و گەنجــان بە ئامــانی  نەمــا   عــەرم و ئەدە  

خەزانەکـــــــان توانیـــــــان ک مەڵێـــــــ  گەنـــــــ  دروصـــــــت بـــــــکەن کە جنێـــــــو 

 بێتە هێکای ڕۆعن یری تاا الیان. فرۆع ن

پێو ضـــتە ک مەڵگــــای کـــوردی بە ئاگــــابێتەوە لەو خەوە قورصــــە و    

لە ئاصــت ئەم کارەصــاتە ەــێ دەنــ  نەبێــت، کە لێکەوتەکــا   هیچــ  

ەڵەبــجە، بەەم ئەبێــت بە کەم ــر نیــیە لە کارەصــاتەکا   ئەن ــا  و ه

ئەن ـــــــا  و هەڵەبـــــــجەی صـــــــپ  نـــــــاوی بەرەـــــــ ، کە دەرگـــــــای چەنـــــــدی  
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نەهـــامە   دەکـــاتەوە بەڕووی هەموانـــدا، وەا زۆربـــوو   خانەکـــا   

لەع رۆەـــــــــــــی  و زەـــــــــــــادبوو   فەصـــــــــــــادی ڕانەگەیەنـــــــــــــراو، هەروەهـــــــــــــا 

زۆربــــــــــوو   منــــــــــداڕ  ەــــــــــێ صەر ەرعــــــــــت کە دواجــــــــــار پێوصــــــــــتە لەنــــــــــاو 

ـــــری  کە ئەوەظ دوای خانەکــــــــــــا   ەـــــــــــــێ صەر ەرعـــــــــــــتان ب ــ ــ ــ ــــو بکــ ــ ــ ــ ەخێـــ

گەورەبوونیــــــــــــــان کێغــــــــــــــە گەورەکانیــــــــــــــان دەردەکەویــــــــــــــت، چـــــــــــــــونکە 

چارەنووصــــــــێ   نادیــــــــار چاوەڕییــــــــانە و لەگە  گەیغــــــــ ن بە ق نــــــــاا  

کە دەڵیـــــت مـــــ  کـــــێ ؟ چــــــ ن  ،گەنیـــــ  ئەو پرصـــــیارە نـــــاخ  دەکــــــ ڕا

بــــووم؟ بــــاوک  کێــــیە؟ دایکــــ  کێــــیە؟ پاعــــان بە تەمەنێ ــــ  کەمەوە 

ـــارکردن و  ــ ـــتە بەرکــ ــ ـــــی  ، ناوبازاڕەکـــــــا   عـــــــار  دەکەویــ ـــــەوە توەــ لەو غــ

چەنــــدی  کــــاری نــــاهەموار و قــــورش و دەصــــتدریێی و تــــوظ بــــوون و 

ئــــــــــالودەبوون بە مــــــــــادە ه عـــــــــــ ەرەکان دەبێــــــــــت، هەروەهــــــــــا توەـــــــــــی  

 و   قورش دەبێت .و دارووخانێ   دەر 

هەروەهـــــا هەڵوەعـــــاندنەوەی خەزانەکــــــان و باڵوبـــــوونەوەی کــــــاری    

ـــــی ــ ــ ــ ــ ــــدی  نەخ ەـ ــ ــ ــ ــ ـــای چەنـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــائەخ    دەرگــ ــ ــ ــ ــ ـــاتەوە نـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــناا دەکــ ــ ــ ــ ــ   ترصــ

ضتە هەمـوان  ب ەە پێو  لەنێوک مەڵگا، وەا نەخ ەی  ئایدز، هەر

لە خەمـ  ئەم کێغـە گەورەیەدابـین، نەا ب یـنە بەژدار لەم تـاوان 

رینە بــدەی ، پێو ضــتە دوای یو کارەخراپــانە و ڕەواب بەو میــدیا ناعــ

ئەنجــــام دا ــــ  هاوصــــەرگیری و خضــــ نەوەی منــــداڵەکانکان خ مــــان 

 ت ڕەک مەەیەتییەکان. ن بکەی ،نەا ڕاگەیاندنەکان وەیاپەروەرد
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قەی اوییییییی دارااییییییی و  ییییییار  ەری  ەسییییییەر 

 نگىه ە ا

ـــــانەی  گونــــــــــدەکان لە زۆربەی جیهانــــــــــدا بە هــــــــــ ی ئەو     ــ ــ چاالکییـ

تێیـدا ئەنجــام دەدریـت بە ب بــ ەی رغـ   عــارەکان هەژماردەکریــت، 

  و چــــونکە زۆربەی دانیغــــوا   گونــــدەکان چاالکییەکــــا   کغــــتوکا

ئاژەڵـــــــــداری ئەنجـــــــــام دەدەن و بەرهەمەکانیـــــــــان ڕەوانەی عـــــــــارەکان 

دەکەن بە صــــــــــــــــــــــاخ وونەوەیان و پ کــــــــــــــــــــــردنەوەی پێداو ضــــــــــــــــــــــتەکا   

دانیغـــــتوا   عـــــارەکان، هەر ئەمەعـــــە وای کـــــردووە کە پەیوەنـــــدی 

توونــــــــــــدوت   دروصــــــــــــت ێت لە نێــــــــــــوان عــــــــــــارەکان و گوندەکانــــــــــــدا بە 

 .بەردەوام 
ـــــدەکان لە    هـــــــ ی ئەوچاالکییـــــــانەی تێـــــــدا بەزۆربەی جیهانـــــــدا  گونــ

ئەنجـــــــــام دەدریـــــــــت بە ب بــــــــــرەی رغـــــــــ   عـــــــــارەکان هەژماردەکریــــــــــت، 

چـــــونکە زۆربەی دانیغـــــوا   گونـــــدەکان چاالکیەکـــــا   کغـــــتوکا  و 

ەی عـــــــــارەکان ئاژەڵـــــــــداری ئەنجـــــــــام دەدەن، وبەرهەمەکانیـــــــــان ڕەوان

ـــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ   صـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وونەوەیان و پ کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــردنەوەی خدەکەن بە مەبەصـ

ـــ ــ ــــتوا   عـــ ــ ــــتەکا   دانیغـ ــ ارەکان، هەرئەمەعـــــــەوای کــــــــردوە پێداو ضـ

کەپەیوەنــــــــــدی توونــــــــــد و تــــــــــ   دروصــــــــــت ێت لە نێــــــــــوان عــــــــــارەکان و 

 .گوندەکاندا بە بەردەوام 
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ـــــدەکانیػ     ــ ــ ــ ــ ــ ــ کوردصــــــــــــــــــتانیػ پــــــــــــــــــاظ ئەوەی بەو بیــــــــــــــــــانووەی   گونـ

دانیغــــتوانەکەی یــــارمە   ڕاصــــتەوخ ی بــــسووتنەوەی ڕزگــــارەخوازی 

الیەن  کـــــــوردی داوە، لە ک تـــــــا   هەعـــــــتاکا   صـــــــەدەی بیضـــــــتدا لە

ڕژیوـــــــــــــــــ  بەعوـــــــــــــــــی  ڕووخـــــــــــــــــاوە وە زۆربەی کـــــــــــــــــاولکراو بەعـــــــــــــــــێ  لە 

دانیغــــــــــــتوانەکەی ئەن ــــــــــــا  کــــــــــــران و بەعێکیشــــــــــــی  بە زۆرەملــــــــــــا لە 

ئ ردوگاکـــان و ناحیەکـــا   چـــواردەوری گونـــدەکان نیغـــتەجا کـــران، 

 کە چەنـــدی  کـــارەگەری خرا ـــ  لـــێکەوتەوە، وەا زۆربـــوو   دەصـــ  

بـــــــــــــووە هـــــــــــــ ی کـــــــــــــار لە عـــــــــــــارەکان و نەبـــــــــــــوو   کـــــــــــــاری پێوصـــــــــــــت کە 

دروص  و   ەێ کـاری گەورە و نـاجیگیری بـاری دەروو ـ  دانیغـوا   

گونـــــــــــدەکان کە ماڵەکانیـــــــــــان کـــــــــــاو  کرابـــــــــــوو، وە ڕاگواصـــــــــــ رابوون و 

نەمــــــــا   بەرهەمــــــــ  نــــــــاوخ ، کە بەعــــــــێ  لە پێداو ضــــــــ   نــــــــاوخ ی 

 .پ دەکردەوە

بەەم لەگە  دامەزرانـــــــــــد   حوکـــــــــــومە   هەریوـــــــــــ  کوردصـــــــــــتان    

اری ڕیکخـــــــــراوە خەرخوازەیەکـــــــــان و هەوڕـــــــــ  گونـــــــــدەکانیػ  بە هاوکـــــــــ

دانیغـوا   گونــدەکان دووبـارە ئــاوەدان کـرانەوە، بــوونە پاڵ غــ ێ   

گەورە بـــ  عـــارەکان بە تـــای ەت لەو دەمەدا کە بە هـــ ی بـــارودۆخ  

صیاســـی  نـــاوچەکە و بـــوو   هەرەعـــەی بەردەوام لەصـــەر ئەزمـــوو   

یەا حــــوکک ا   هەریــــ  و بــــوو   عــــەری نەگر وــــی  نــــاوخ ، تــــا ڕادە

 .بازاڕەکا   عارەکانیان بە بەرهەمەکانیان پ کردب ەەوە
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( ١١١٣بەەم دووبــــارە و دوای ڕووخــــا   ڕژیوــــ  بەعــــط لە صــــاڕ )   

بە هـــــ ی ەـــــێ پ  ـــــ  حوکـــــومە   هەریوـــــ  کوردصـــــتانەوە گونـــــدەکان 

دووبــــــارە زۆربەی چــــــ   بــــــووەوە. کــــــ   بەرەو عــــــارەکان دەصــــــ    ــــــێ 

ە کەرتەکـــــا   حوکـــــوم  کــــرد، بە هـــــ ی بــــوو   هەلـــــ  دامەزرانــــدن ل

کەر ـــــــ  صـــــــەربازی بە تـــــــای ە  ، کە لەدوای دروصـــــــ  وو   قەیرا ـــــــ  

 .دارا   کارەگەرەیە خراپەکا   دەرکەوت

 ــ  حوکــومە   هەریوــ  کوردصــتان قەرزی کغــتوکاڕ  و  ئەگەر   

پێغـــــینەی خــــــانووبەرەی بــــــ  گونــــــدەکان کــــــردەوە لە پــــــێػ دروصــــــت 

ـــــدێ   ،یرا ـــــــــــــــ  دارا ـــــــــــــــ  لە هەریوـــــــــــــــ  کوردصـــــــــــــــتانبـــــــــــــــوو   قە ــ ــ ــ ــ هەنــ

خسمەتگوزاری وەا بنکەی تەندرووص   و کردنەوەی خویندنگە و 

گەیانــــــد   کارەبــــــا بە بەعــــــێ  لە گونــــــدەکان، بەەم چــــــونکە پ  ــــــ  

پێغــوەختە نەبــوو، هەروەهـــا درەنــ  وەخــت بـــوو نەیتــوا   ڕیگـــا لە 

 .لێغاوی گوندەکان بگریت ب  عارەکان ەک    ب

ەریوـــــــ  کورصـــــــتان و لەگە  دروصـــــــ  وو   قەیرا ـــــــ  دارا ـــــــ  لە ه   

نەمـــــا   هەلـــــ  کـــــار لە عـــــارەکان و دواکەوتنـــــ  بەردەوامـــــ  مـــــووچەی 

فەرمـــان ەران و بــــوو   صیضــــتەم  پاعـــەکەوت، تــــا ڕادەیەا کــــ    

پــــێ،ەوانە دەصــــ    ــــێ کــــرد لە عــــار و قەزاو ناحیەکــــانەوە بە گغــــ   

بەرەو گونـــــدەکان، ئەمەظ هەنگـــــاوی   زۆربـــــاظ بـــــوو بە ئاراصـــــتەی 

ــــومە   ئــــــاوەدان کــــــردنەوەی گ ونــــــدەکان، بەەم ئەوەی گــــــرنگە حوکــ
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هەریــــــــــــــــ  لەگە  بــــــــــــــــاظ بــــــــــــــــوو   بــــــــــــــــاری دارایــــــــــــــــدا کە لە ئێضــــــــــــــــتادا 

صــــــــــــەرەتاکا   دەرکەوتــــــــــــوە، پــــــــــــێػ ئەوەی دووبــــــــــــارە کــــــــــــ چکردن لە 

الدێ ـــــانەوە بــــــ  عــــــارەکان دەصــــــت پێ  اتەوە،هەوڵ ــــــدات صــــــەرجەم 

ئەو خسمەتگوزارەــــانەی پێو ضــــ ن و گــــرنگ  بــــ  گونــــدەکان جێ ەجــــ  

ردنەوەی بــــــــــنکەی تەندرووصــــــــــ   و خوینــــــــــدنگە و بکریــــــــــت، وەا کــــــــــ

گەیانــــد   کارەبــــا جــــادەی قیرتــــاو کــــراو بەوگونــــدانەی تــــا ئیضــــتا پێــــ  

نەگەیغــــــــــــتووە و نــــــــــــ ژەنکردنەوەی ئەو خسمەتگوزارەــــــــــــانەی پێغــــــــــــ ر 

 .ئەنجام دراون، بەەم پێو ض یان بە نویکردوە هەیە

هەروەهــــا کاربکریــــت بــــ  پێــــدا   دووبــــارەی قەرزی کغــــتوکاڕ  بە    

ەردەوامــــ  و فەراهەم کرد ــــ  بــــازار بــــ  صــــاخکردنەوە ی صــــەرجەم ب

بەروبوومەکان جا   بەروبووم  عـیرەمە   بێـت ،یـان کغـتوکاڕ ، 

بە ج ریـــ  کە جوتیـــار بتوانێـــت بەدەر لە دابینکرد ـــ  پیداو ضـــ یە 

مادییەکــــا   لە ڕەگــــای داهــــا   بەرهەمەکــــانیەوە پاعەکەوتیشــــی  لــــا 

بکــــریتەوە، ه کاریــــ   و صــــاشب ــــات، بەرهەمەکــــا   بە نرخــــ  گونجــــا

نەا هەردەم لە بیـــــــــری  بێـــــــــت بـــــــــ  نیغـــــــــتەجا بـــــــــوو   لە گونـــــــــدەکان

 بێت. نیداتهێغجێ
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 و کتێب زاهکۆ

زان ــ  لە صەرتاصــەری  جیهانــدا عــوین  زانــین و زا ضــت بــووە و    

نــــــــــــا   زان ــــــــــــ دا کتێ ــــــــــــیػ وەا صــــــــــــەرچاوەی ێهەردەم لەگە  ناوه

  جیهــــــــان ڕۆژانە دێــــــــت، لە صــــــــەرجەم زان  کــــــــا    زا ضــــــــت وزانیــــــــار 

فەرخوازەکــــــــــــــان  بەعــــــــــــــێ   کاتەکانیــــــــــــــان بە خوینــــــــــــــدنەوە لە زان ــــــــــــــ  

ێنێت و ەهبەصــەردەبەن و کتێــ  بەعــێ   گرنگــ  ژەــا   زان ــ  پێکــد

لە ئەنجامیغـــــــــــــدا جـــــــــــــگە لە خ ڕۆعـــــــــــــن یرکردن و بەرزکـــــــــــــردنەوەی 

ئاصـــــ   زا ضـــــ  ، خوینـــــدنەوە دەبێـــــتە ه کـــــاریکیػ بـــــ  پێ  ضـــــتن  

 ی فەرخواز لێ  دەخوینێت.ئاص   زا ض   زان   و ئەو بەعە
ـــیە یبەەم لە زان  کـــــــا   کوردصـــــــتان هـــــــیە پەیوەنـــــــدی    ــ ـــــتەو نــ ەک  پــ

لەنێـــوان فەرخـــوازان و کتێـــ  و کتێ خانەکـــا   زان ـــ  و ک لێجەکـــان، 

کە ئەمەظ ب خـــــــــــــ ی کارەصـــــــــــــاتە، خوینـــــــــــــدکار گەر بـــــــــــــ  ڕاپـــــــــــــ رتێ   

ناچـــــــــــاری نەبێـــــــــــت کە مام صـــــــــــتاکەی ڕای دەصـــــــــــ ەرێت ئامـــــــــــادەنییە 

کتێ خانەی زان  ، یان ک لێجەکەی، لە ڕاص یدا  هەرگیز ب،ێت ب  

ئەوەنـــــــــــدەی صـــــــــــێۆ   گیـــــــــــراوە لە زان  کـــــــــــان نیـــــــــــو ئەوەنـــــــــــدە کتێـــــــــــ  

بخوینـــــــــــــدرایەتەوە، لە ئێضـــــــــــــتادا بەدەر لە بەرزبـــــــــــــوونەوەی ئاصـــــــــــــ   

ضــــــ   زان  کــــــانیػ بەرەو ــــــێػ ڕۆعــــــن یری فەرخوازەکــــــان ئاصــــــ   زا 

 چووبوو.

بوون لەو تە هــــــــا چەنــــــــد ڕۆژیــــــــ  دەوامکــــــــردن بەصــــــــە بــــــــ  عــــــــارەزا   

ویران ـــوونەی لە زان  کـــا   هەریوـــ  کوردصـــتان هەیە و لەو دێـــ ەی 

چیرۆکنــــــــــــــــووش مام صـــــــــــــــــتا عـــــــــــــــــیرزاد حەصـــــــــــــــــەن تێـــــــــــــــــدەگەیت کە 

ــــت فەرخوازیـــــــــــــــدەڵێت:"لەزان  کـــــــــــــــا   کوردصـــــــــــــــتان  ــ ــ ــ ــ ــ   ئەگەر بیەویـ
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 ،بخــــــــــوینێتەوە ئەوا بەعــــــــــەرمەوە کێ ێــــــــــ  دەگریــــــــــت بەدەصـــــــــــ یەوە

ەوە" لە ی ــــــانیچـــــونکە توەـــــی  تــــــانە و تەعـــــەر دەبێـــــت لە الیەن هاوڕ 

ڕاصـــــــــــــ یدا ئەم جـــــــــــــ رە بیرکـــــــــــــرنەوەیەی خوینـــــــــــــدکاری  بـــــــــــــ  کتێـــــــــــــ  

ێو ض   کە پ ،بەرئەنجام  چەندی  ه کاری کەڵەکە بووی پێغ رە

 بە لێ  ڵینەوەی ورد هەیە.

ـــــدی  پـــــــــــــــێػ زان ـــــــــــــــ  لە ق نـــــــــــــــاا  ئامـــــــــــــــادە انفەرخـــــــــــــــواز     ــ ــ ــ ــ   و ناوەنــ

ـــــی    ،فەرنەکـــــــراون بخـــــــویننەوە جـــــــگە لە مادەکانیـــــــان ــــونکە بەعــ ــ چـ

صـــــــــــتایان خ عــــــــــــیان نـــــــــــاخویننەوە بەڕاصــــــــــــ   کارەصــــــــــــاتە زۆری مام  

مام صــــــتا بیــــــت و کتێ خــــــانە لە ماڵەکەتــــــدا نەبێــــــت، ڕۆژانە تــــــوو   

تەوە کە کــــــــــردووتە بە ئەرا ێــــــــــئاصــــــــــا تە هــــــــــا ئەو چەنــــــــــد الپەرەیە بۆ

بەصـــەر فەرخوازەکـــانتەوە.و دواجـــار ػ هەر کـــ مەڵێ   تـــوو   ئاصـــا 

 جێگەی دەگریتەوە.

(فەرخواز ١١اتە پ ل  )گمادە   کە دەدواتر ػ لە صاڕ  ک تا   ئا   

ــــاڵی   تەواو لە  ،دەکــــــــــریتە دوژمنــــــــــ  زا ضــــــــــت و کتێــــــــــ  ــ ــ ــــونکە صــ ــ ــ چــ

ــــوینی ــ ــ دایە هیچــــــــــ  کەم ـــــــــر نیــــــــــیە لە دۆزەش و هەمـــــــــوو ئاینــــــــــدەی کعـ

ـــاتێمەرێ    ــ ـــــد کـ ـــ ن بە چەنـ ــ عــــــومەوە، کە زۆرجــــــار لە هەر لە دەبەصـ

تێــــ  دەچێــــت و نکــــرەی ترســــی  هینــــا   نکــــرەی کەم بــــاری دەروو ــــ  

 ت.هێنێ کەم دە

هەر بــــــ ەە کە دەگــــــاتە زان ــــــ  خــــــاڵییە لە هەمــــــوو جــــــ رە زانــــــین و    

زانیارەیەا، کتێ خانەکا   زان  ظ لە ئاص   پێوصتدا نین، ڕاصتە 

ڕەنـــگە بە هەزاران صـــەرچاوەیان ال دەصـــت کەویـــت، بەەم زۆربەی 

ئەو صەرچاوانە کتێب  زۆر ک ن  وکوالیتییـان لە ڕووی چـاپەوە زۆر 

ەر بیەویت بخوینێتەوە بەبەردەوام  ئەوا گ خراپە، کە ب  کەصێ 
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لە ، ئەبێــــــــــــت حضـــــــــــــاە  کسبـــــــــــــوون و الواز بـــــــــــــوو   چاوەکـــــــــــــا   ب ـــــــــــــات

ــــ ەەک  ێئ ــ ـــــیە ئاصــ ــ ـــــدا هـ ون نیــــــــیە بــــــــ  چارەصــــــــەرکرد   ئەم ڕو ضتاعـــ

 گرفتە و ئاعتکردنەوەی خویندکاری زان   و کتێ .

 

 ە زاهکۆ یییییییییییییییییییییاوی کىردسیییییییییییییییییییییتان  یییییییییییییییییییییس 

 دەگىزەر ت؟

هەر کەصـێ  بکەویـت، جـا ئەو هەرکاتێ  نـاوی زان ـ  بەرگـو       

 کەصـــــــــە هـــــــــاوە   وەتێ ـــــــــ  پێغـــــــــکەوتووی ئێضـــــــــتای جیهـــــــــان، یـــــــــان

ـــــ  وەتێ ــــــــــــــــــــ  خــــــــــــــــــــاوەن عارصــــــــــــــــــــتا   مە وو ــــــــــــــــــــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاخود وەتێ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، یـ

صـــــــەرەتای بنیادنـــــــا   ک مەڵگـــــــا و دەزگـــــــا و  تازەپێگەیغـــــــتووی کە لە

دامەزراوەکـــــــــــــــــــا   دەوڵەت،یـــــــــــــــــــان هەریکەکەیانـــــــــــــــــــداب ، یەکضــــــــــــــــــــەر 

ەوکـاتەدا بە بیضـتن  نـاوی زان ـ  ئەندنغە و خەیاڕ  کەسی  گـویگر ل

دەچێــــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــــ  الی گەورەتــــــــــــــــــــــــــــــــرە  ناوەنــــــــــــــــــــــــــــــــدی مەعرە ــــــــــــــــــــــــــــــــ  

وەتەکەی،ناوەنــــــــــدێ  کە النــــــــــکەی زا ضــــــــــت و داهێنــــــــــانەو صــــــــــاەنە 

 ەیەنێت لە رض  رەیەجیاوازەکاندا.هەزاران فەرخواز پێدەگ

مام صــــــتایان و فەرخــــــوازا   زان ــــــ  لە جیهانــــــدا صــــــاەنە چەنــــــدی     

ئەنجـــــــــام دەدەن و  پـــــــــ ن و پـــــــــ ۆژە و  تـــــــــویێەنەوەی گرنگـــــــــ  زا ضـــــــــ  

 پێغنیارەان ب  الیە   پەیوەندیدار هەیە لە پێناو پێ  ضتن  وەت.

 

بەەم لە زان  کــا   باعــوری کوردصــتان کە تە هــا ژمــارەی زان ــ     

(زان ـــ  ، زان ـــ  ئەهلییەکـــانیػ بـــرەتین ١٨حكومییەکـــان بـــرەتییە لە )
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ەک  زۆری زان ـــــــ  ( زان ــــــ  ، کە ئەمەظ دەرەـــــــدەخات ژمـــــــارەی١٩لە )

بــــــــــــوو   هەیە لە باعــــــــــــوری کوردصــــــــــــتان، بەەم ئەم زان  ەــــــــــــانە لە 

قەیرا ــ  قــووڕ  زا ضــ   و مەعرە ەییــدادەژە ، چــونکە فەرخــوازا   

ئەم زان  ەـــــــانە هـــــــیە گرنگـــــــ  بە ئاصـــــــ   زا ضـــــــ   خ ەـــــــان نـــــــادەن بە 

 تای ەت فەرخوازا   زان   ح ومییەکان.

دەبێـــــــت بە زۆر و لە فەرخـــــــوازای زان ـــــــ  لە باعـــــــوری کوردصـــــــتان    

بکەن و چەند ئامادە پێناو نکرەدا ناچاربکری  کە ڕاپ رتێ   صادە 

و صـــەردا   کتێ خانەکـــا   نـــاو  نکتێ ێـــ  وەا صـــەرچاوە بەکـــار هێن

بـــــــــــــــ  زا ضـــــــــــــــ   لەم زان ــــــــــــــ  بـــــــــــــــکەن لە کاتێکــــــــــــــدا کە بە هەزاران کتێ

 کتێ خانانەدا هەن.

ە لە دۆخــــ  زان  کــــا   باعــــوری کوردصــــتان بەج ریــــ  خــــراپە ک   

یـــــــــــــــــادی ڕۆژی زمـــــــــــــــــا   کوردیغـــــــــــــــــدا ئەمضـــــــــــــــــا  ڕیێەیەکـــــــــــــــــ  کەمـــــــــــــــــ  

ــــاتن   کیەکـــــــــــــــــان بـــــــــــــــــوون،فەرخوازئامـــــــــــــــــادەی چاال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا   هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بەەم لەکــ

گــــــورانی ە ێ   میللــــــ  بــــــ  زان ـــــــ  بەمەبەصــــــ   صــــــازدا   ک  ضـــــــێ ێ  

ه ڵەکــــــا   زان ــــــ ی   ەهەمــــــوو کورصــــــییەکا   یەکێــــــ  لە گەورەتــــــر 

 صلێکا   پ ب وو!

کوردصـــــــــــــــتان نـــــــــــــــوینەرایە    فەرخـــــــــــــــوازا   زان  کـــــــــــــــا   باعـــــــــــــــوری   

دووچینـــــ  ک مەڵگـــــای کـــــوردی دەکەن، ئەو فەرخـــــوازانەی لە زان ـــــ  

حكومییەکــــــــــــــــان دەخــــــــــــــــوینن نــــــــــــــــوینەرایە   چینــــــــــــــــ  هەژار و ئاصــــــــــــــــت 

مامناوەنــــــــدی ک مەڵگــــــــا دەکەن، کە بەعــــــــێ   زۆری ئەم چیــــــــنە بە 

تـــای ەت ڕەگەزی نەـــر جـــگە لە خوینـــد   زان ـــ  کـــاری   تـــر دەکەن بە 

ەوە، کە ئەمەظ وادەکـات ەنپربک ان  مادییی الیە ەمەبەص   ئەو 

ـــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدات بە خوینــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  کەم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   زان ـــــــــــــــــــــــ کەی، لەڕووی  گرنگـــ
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خویندنەوەعــــــــــــــــەوە بە کلتورنەبــــــــــــــــوو   خوینــــــــــــــــدنەوە لە باعــــــــــــــــوری 

و کوردصـــــتان ه کـــــاریکە بـــــ  دووری لە کتێـــــ ، هەروەهـــــا خرا ـــــ  ئە

 رض رەانەی لە زان  کاندا هەیە.

کــان دەخوینــدریت لە کە بەعــێ   زۆری ئەم رضــ رەانە لە زان     

ـــین، ب ح ــ ــــت نـــ ــ ـــیە پێوصــ ــ ـــــتادا هـــ کــــــــومەتیػ لە کەر ــــــــ  گغــــــــ   وئێضـــ

پێوصــ   پێیــان نیــیە و هەلــ  کارەــان بــ  دابــین ناکــات، هەر ئەمەعـــە 

وای کــــردووە کە مــــاوەی چەنــــدی  صــــاڵە هەزاران دەرچــــووی زان ــــ  

ەــــــــــــــــێ کــــــــــــــــارن و دەنەــــــــــــــــردرینە مــــــــــــــــاڵەوە.ب تە هــــــــــــــــ ی ئەوەی فەرخــــــــــــــــواز 

هێنـا    ادیو  و هەوڵـدان ب بەدەصـت خویند   ئەکـ صاردبێتەوە لە

 صودبەخػ. ب وانامە و ئەنجامدا   تویێەنەوەی زا ض  

فیرخــــــوازا    ،هەر ــــــ  زان ــــــ  ئەهلییەکــــــا   باعــــــوری کوردصــــــتانە   

ــــونکە ، ئەم زان  ەـــــانە لەڕووی ئاصـــــ   زاصـــــتییانەوە لەرغـــــ رن  لە چـ

بەعــێ  لە زان ــ  ئەهلیەکــان پێو ضــتە فەــری زمــا   زەنــدوی جیهــان 

کە ئینگلیـــــزییە بـــــ  وەرگیـــــران وەا فیرخـــــواز لەم زان ـــــ ەە، وە  بیـــــت،

ئەم فەرخـــــــــــوازانەی لەم زان  ەـــــــــــانە دەخـــــــــــوینن نـــــــــــوینەرایە   چینـــــــــــ  

کەمیــــنەی ک مەڵگــــا دەکەن کە کــــە و کــــوڕی دەوڵەمەنــــد ودەصــــت 

ڕۆ غــــــتوو و بەر رصــــــەکا   باعــــــوری کوردصــــــتان .ب ەە تـــــــاڕادەیەک  

زان  ەــانە بخوینێــت  زۆر کــە و کــوڕی خەزا ــ  ئاصــا   ناتوانێــت لەم

لە کاتێکــدا صــاەنە بەەــی  نــوێ بە پێــ  پێوصــ   هەلــ  کــار زەـــاتر لەم 

زان  ەــــــــــــــانە دەکــــــــــــــریتەوە. کە ئەمەظ دووبــــــــــــــارە صــــــــــــــتەمێ   تــــــــــــــر لە 

فەرخـــــــوازی زان ـــــــ  حوکومییەکـــــــان کە نـــــــوینەرایە   بەعـــــــێ   زۆری 

 ک مەڵگا دەکەن.
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 و ماچەکەی زاهکۆ ھىهەر

ـــــیکای گەالنە     ــ ــــونەر صـ ــ ـــــتادا ھــ ــ ــــدەی میللە ئێضـ ــ ـــان لە لو ئەوەنــ ــ ــ ەتــ

ــــدە بەڕیگـــــــــــــــای ھونەرەک ــ ــ ــ ــ ــ ــــو ئەوەنـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــری  نیـ ــ ــ ــ ــ ــــانەوە دەناصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ھــــــــــــــــ ی  ەیـ

چــــونکە ھـــونەری ڕاصــــتەقینە ڕۆحــــ   ،صیاصـــییەکانیانەوە ناناصــــری 

مــرۆ  ئاصــودە دەکــات بە ھــ ی جوانیەکـــانییەوە، بەەم بەداخەوە 

لە ئێضــــــــــــتادا ھــــــــــــونەر لە کوردصــــــــــــتان لە کارەصــــــــــــاتێ   گەورەدایە، 

چەنــــدی  گــــ رانی ە ی مــــیللەوە گــــو   ھەمــــوان  ڕۆژانە بەنــــاو ھــــونەر

پــــــــ دەکەن لە وعــــــــەی ناعــــــــیرن و صــــــــووکایە   کــــــــردن بە مــــــــرۆ  و 

 .تویێەکا   ک مەڵگا

لە ماوەی ڕابردوودا دوو گ رانی ە  گ رانییەکیان باڵوکردەوە کە    

پــــــ  بــــــوو لە جنێــــــوو صــــــوکایە   پێکــــــردن بە زان ــــــ  پەیکانگاکــــــان کە 

ــــولەیەک  دەڵـــــەن )زان ـــــ  جێـــــ  مـــــا  و مـــــووچە(  ــــ  گـ ــــ کەم بـ یـــــان )چیـ

ب نوو، لەگە  ڕەسێ دەمـان،ە، تەقەکەم لەو صـەگ ابە بی ـ ین  بـ  

ـــــسانین لە    ــ ــ ــــ  ئەوەی بـ ــ ــ ــــە بــ ــ ــ ـــــ ە بەصــ ــ ــ ـــــین دێـ ــ ــ ـــا ئەم سـ ــ ــ ــ ھەڵەبجە(تەنوـ

لە ک مەڵگایەکـــــــــدا کە تائیضـــــــــتاظ زۆربەی ، کارەصـــــــــاتێکدا دەژەـــــــــ 

چەکـــــــــدارە و ماڵەکـــــــــان پـــــــــرن لە چەا وە منـــــــــداەن و مەردمنـــــــــداەن 

 .یە لەگەڕ  لە ناو ماڵەکانیاندابەرکەوتەیان ھە

و ضــتە بەردەوام کـــار ێزان ــ  ناوەنــدێ   مەعرە ـــ  گەورەیە، کە پ   

ـــکر بـــــ  بەرەو پی ـــــ وو   ب ، نەا ب،ـــــووککردنەوەی لەوەی ئایـــــا تیــ

کـــــــــــــە کـــــــــــــوڕی مـــــــــــــا  کـــــــــــــردووە یـــــــــــــان نـــــــــــــا، گرەکـــــــــــــان وایە پێو ضـــــــــــــتە 

ــــاڵەتە یــــــــلێ ــــــــ ڵینەوەی ورد بکریــــــــت، ھ کـــــــــارەکەی چ ــ ــــ  ئەوحـــ ــ یە ؟بــ

 .ا تانەوو تەعەر بە خویندکار ب رۆعریتەوەنەا وە ،ھەیە
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ـــــدن،ەێ بەظ  لە خوینــــــــدکارا   زان ــــــــ      ــ ـــــا  خوینـ ـــــد صـــ ـــاظ چەنـــ ــ پـــ

دەب  لە ھەموو ھەلی   دامەزراندن و پێکەوەنا   ژەـان و نـاتوان  

ژەـــــــــا   ھاوصـــــــــەرگیری پێـــــــــ  بوێـــــــــنن، بەعـــــــــی   زۆری کـــــــــە وکـــــــــوڕی 

ئێضــــــتای ھەریوــــــ  کوردصــــــتان تەمەنیــــــان نسەــــــ  دەبێــــــتەوە لە ســــــی  

ـــــا  ــ ــ و کە ـــــــــــ  نـــــــــــاتوان  خەـــــــــــزان پێکەوەبنـــــــــــەن، ەـــــــــــێ بەظ بـــــــــــوون  صــ

لەھەمــوو ئیکتیازیــ ،وە ئاصــ ەەک  ڕوو ــ  نیــیە بــ  چارەصــەرکرد   

 .ئەم دۆخە

کەواتە لەزان ــــــ  یــــــان لە ھەرعــــــوینی   تــــــر حــــــاڵە   لەو عــــــێوەیە    

لەنێــــــــــــــــــــوان ھەردوو ڕەگەز بــــــــــــــــــــ ی ھەیە ڕووبــــــــــــــــــــدات، بەەم بــــــــــــــــــــ  بە 

ـــ  یمەبەصـــــــــــت زان ـــــــــــ  باصـــــــــــدەکردێت و خـــــــــــاڕ  دەکـــــــــــر  ــ ــ ــ تەوە لە ئەرکــ

 صەرەک  خ ی؟

ـــیـــــــاخود بەکارھێنــــــــا   جنێـــــــو بــــــــ  کەســـــــی  بەرا    ــ ــــاە  نـــ ــ  ەر کە بەحضــ

گـــــــــــــــــــــــــــــــــــ رانی ە  وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــەی )صەگ ا (،وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــەی) ف انـــــــــــــــــــــــــــــــــــدن (ب  

ـــوکایەتییە بە ، خ عەو ضــــتەکەی بەکاردەھێنێــــت کە دیضــــانەوە صـ

 ەر و ڕوانیـــــــــــــــــــنە لێـــــــــــــــــــ  وەا کـــــــــــــــــــاەیەا، نەا وەا نـــــــــــــــــــڕەگەزی بەرا

 .مرۆ ێ 

ەک مەەیەتییەکــــــــــــــــان بــــــــــــــــووبێ نە عــــــــــــــــوین  گەر لە صــــــــــــــــەرەتادا ت ر    

باڵوبـــوونەوەی ئەم گـــ رانیە،ئەوا لە مـــاوەی ڕابـــردوودا لە چەنـــدی  

کەناڕ  ئاصکا   ئەم گورانی ی ە بەرنامەی ب  کراوە بە مەبەصتیػ 

 .لە ھەموو بەرنامەکان ئەم گ رانییەیان دەگوتەوە

ئاعکراعە لە ھەریو  کوردصتان خەزانەکان ھەمووەان پێکەوە    

ـــــە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ کە ئەمەظ  ،   بەرنــــــــــــــــــــــامە تەلەفسە نیەکــــــــــــــــــــــان دەکەنیرکردصـ

 .کارەگەری خرار جێدەھێۆێت لەصەر پەروەردەی منداڵەکان
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ضتە وەزارە   ڕۆعن یری کەناڵەکان ئاگادارب اتەوە کە ڕیگە  پێو    

کەصـــێ  نەدەن بەنـــاوی ھـــونەرەوە صـــوکایە   بە چینێ ـــ   ەبە ھـــی

رانییەوە گـــــــــــا ب ـــــــــــات و ئەو ھەمـــــــــــوو جنێـــــــــــوەظ بە نـــــــــــاوی گـــــــــــ  ڵک مە

 .بخسینرێتە ناو مێغ   تاکەکا   ک مەڵگاوە

 

 ئەرێ سەدام ف اشتە بىو؟

دوای هــاتن  تەکنەل ژەــا و بەکارهێنــا   ت ڕەک مەەیەتییەکــان  لە   

و فـراوان بوونیـان لە هەریوـ  کوردصـتان و بەکارهێنانیــان لەالیەن 

زۆرترە  هاوەتییەوە بە بەردەوامـ ، ئەمە وای کـردووە ج ریـ  لە 

وزا و رغــــێوی دروصــــت ێت، بە ج ریــــ  هەر ــــ   یــــدۆ و قضــــەی فە

ـــــتەوە،نەعــــــــــــیاو و ویـــــــــــــنەی نەعــــــــــــیاو هەیە ەـــــــــــــێ صا ضــــــــــــ ر  ــ ــ ــ  باڵودەبێــ

لەعـــــکری  لە خەڵکـــــیػ لە تێ،ـــــەن قضـــــەدەکات و دەنووصـــــێت بە 

 هەیە، یاخود ڕای خ ی دەردەب یت. بیانوی ئەوەی هەڵو ض  

   ئەوەی مەبەصــتکە قضــەی لەصــەر بــکەم ویــنە و وتە و  یــدۆکا   

گەورەتـــرە  دیکتــــات ری صـــەدەی ڕابــــردوو )صـــەدام حوصــــەن(ە، کە 

لە الیەن چەنـــدی  پەیــــ  و ئەکــــاون   کـــوردییەوە ویــــنە و  یــــدۆی بــــ  

ـــــتایػ دە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــریتەوە و صـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتەیەا باڵودەکـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت وەا فر غــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ کریــ

 نیغاندەدریت!

جــــا ئەوەنــــدەی مــــ  چــــاودێری ئەو پەیجــــانەم کردبێــــت دەگەڕیــــ     

ـــاڵو  ــ ــ ـــــەدام بـ ــ ـــــدوانانەی صـ ــ ـــــدۆ و لێـ ــ دەکەنەوە کە باســــــــی  کــــــــورد ئەو  یـ

دەکـــات و پــــاک  خــــ ی نیغــــان دەدات، ب نکــــوونە صــــەدام صــــەردا   

نــاوچەیەک  عــاخاوی کوردصــتا   کــردووە لەگە  کــوڕە جوتیاریــ  
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ـــــاوەدان دەکەمەوە و  ــ ــ ــ ـــــدەکان ئـ ــ ــ ــ ـــ  گونـ ــ ــ ــ ــ ـــت: "مـ ــ ــ ــ ــ ـــــەدەکات و دەڵێـ ــ ــ ــ قضـ

کارەباتــــان بــــ  دەهێــــن  و ژەانتــــان پاریسراودەبێــــت، بەەم پێغــــکەرگە 

ـــــدەر  ــ ــ ــ ــ ــ نــــــــــــــــاوی دەبــــــــــــــــات ویرا ــــــــــــــــ  دەکەن، یــــــــــــــــاخود لە کە ئەو بە تێکـ

 یــدۆەەک  تــردا صــەدام لە هــ ڕ  دادگــادا هەوڕــ  جوەنــد   صــ زی 

خەڵكـــ  دەدات و دەڵێـــت: "لەکـــا   عـــەڕی )کویـــت(دا، کە خـــ ی بە 

ڕزگـــــارکرد   کویـــــت نـــــاوی دەبـــــات ئەفضـــــەری   عەرا ـــــ  دەصـــــتدریێی 

 کـــردۆتە صـــەر هـــاوەتییەک  عەرە ، کە نە عەرا ـــ  بـــووە و نە کـــوی  

بـــووە، بەەم مـــ  لیـــ نەم بـــ  دروصـــتکرد بـــ  صـــەملاند   تـــاوانەکە لە 

ک تایــــدا فەرمـــــان  کـــــرد بە لە )صـــــێدارەدا   و ســـــین ڕۆژ تەرمەکەیـــــ  

هێغتەوە تا ب ێت بە عیبرەت، ئایا ئەوە لە ڕ شی  م  دەوەعێتەوە 

  هێۆ  دەصتدریێی بکریتە صەر گەل  کورد؟(

ـــین جــــــــا لەکــــــــا   قضــــــــەکردنەکەی صــــــــەدامدا میــــــــوزەکێ     ــ ــ   غەمگـ

دانــــراوە لەگە  دەنــــگەکەدا، لە تێ،ێنــــیػ لەعــــکری  لە هــــاوە   

ــــ   کــــــــوردی ەــــــــێ ئاگــــــــا و بەئاگــــــــاظ ڕەحــــــــکەت و  ــ ـــــی  بــ ــ ـــ  و صتایشـ ــ پەصـــ

 صەدام نوصیوە.

لە ڕاصــــ یدا صــــەدام هیچــــ  کەم ــــر نەبــــوو لە هیــــتلەر و صــــتالین و    

دیکتات رەکـا   صــەدەی بیضــت، هیــتلەر ه ڵ ک صــ   کردبێــت ئەوا 

ــــال  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــەدامیػ ئەن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرنییە لە  صـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  کەم ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــداوە، کە هیچـ ــ ــ ــ ــ ــ ئەنجامـ

ـــان دەکەن و گەلـــــ   ه ل ک صــــ   جـــــولەکە، کە ئێضــــتا حـــــوکو  جیهـ

کـــــــــــــــــوردیػ لە باعـــــــــــــــــور هەر لە خەمـــــــــــــــــ  ئەوەدایە مانگـــــــــــــــــانە بــــــــــــــــــ ە 

مــــــــووچەکەی وەرگریــــــــت یــــــــان نــــــــا، پارچەکــــــــا   بــــــــاکور و ڕۆژهەە ــــــــ  

کوردصــــــــــتانیػ کوردبــــــــــوو   لێضــــــــــەندراوەتەوە و زمــــــــــان و کلتــــــــــور و 

ەنــــــــــــاو دەدریــــــــــــت لە الیەن داگیــــــــــــرکەرانەوە، لە هــــــــــــسری نەتەوە ــــــــــــ  ل
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ڕۆژئاوای کوردصتانیػ هەر   هەزی تیرۆرصتییە هەر ڕۆژە و لەژیر 

 هەزەکان دژی کورد بەکاری دەهێنن.ناویکدا دروص   دەکەن و زل

صـــــو اکەی صـــــەدام لە ئەن الـــــدا هەر ـــــ  جـــــ ری صـــــسایە بەکـــــاری    

اکیزەکــا   لە کتێبــ  )پ هێنـا لە دژی کــورد، نووصـەر محــکەد ڕەئـو 

ئەن ــا (دا، کە لێ ــ ڵینەوەیەک  وردە لەصــەر کــ،ە فرۆعــراوەکا   

ئەن ــــــــا  زۆر بەوردی کـــــــــاری لەصـــــــــەر پرســــــــی  ژ ـــــــــ  کـــــــــورد کـــــــــردوە لە 

ئەن ـــــــــا  و لە زەنـــــــــدانەکا   صـــــــــاتەوەخ   دەصـــــــــت ێکرد   پ ۆصـــــــــەی 

 بەعضدا.

کە چەنــدی  چیرۆکــ  ڕاصــتەقینەی کــ،ە کوردەکــا   تێــدایە کە    

مرۆ ـایە   لە ناخیـدا هەبێـت عـ ا  ئەصتکە ب  کەصێ  کەمێـ 

نەبێــت، یــاخود نەگـــری لەبەردەم چیرۆکــ  ئەو ک،ـــانەدا، لە الپەرە 

(ی کتێـــــــ ەکەدا چیرۆکـــــــ  ژنێـــــــ  دەگەـــــــ ێتەوە بەنـــــــاوی )ڕەحـــــــکە ٦٨)

ع ــــدولکەرە ( کە دەربــــازبووی ئەن ــــالەو دەڵێــــت: " بە چــــاوی خــــ م 

لە صـــــەربازگەی تـــــ بساوە دەصـــــتدریێەکردنە صـــــەر ئافرەتـــــان  بینـــــوە، 

،ێ ـــــــــــ  زۆر جـــــــــــوان کە نـــــــــــاوی بەیـــــــــــان بـــــــــــوو خەڵكـــــــــــ  گونـــــــــــدەکا   ک

(صـــــــــــــا  بـــــــــــــوو، ١٥ – ١٤قەرەحەصــــــــــــەن بـــــــــــــوو تەمە ـــــــــــــ  لەنێـــــــــــــوان )

عەصکەرەکان پەالمارەان دەدا: تا لەتاوا عێت بوو، دواتر بە زنجیر 

 دەیان ەصتەوە بە پەنجەرەکانەوە".

هەروەهـــــا ئــــــافرەتێ   هەڵهـــــاتووی عەرعەر دەگەــــــ ێتەوە: ڕۆژی وا    

(پیـــــــاو هـــــــاتوونەتە الم و دەصـــــــتدریێەان کـــــــردۆتە صـــــــەر ١١هەبـــــــووە )

 ناموص .
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ئەمانە دوو نکوونەی زۆر کورت ، بەەم ئاوینەی هەزاران تاوا      

گەورە صـــــــەدام حوصـــــــەن ئەنجـــــــام  نـــــــاو ئەن ـــــــال ، کە دیکتـــــــات ری 

 ێضتاظ لێیان کردوە  بە فرەادڕەش.ئ داوە،

یاصـاوە  لە ڕاصـ یدا مـ  پـێ  وایە پێو ضـتە حوکـومەت لەڕیـگەی   

ڕیـــــــگە نەدات ئەم جـــــــ رە تێگەیغـــــــ نە باڵوبێـــــــتەوە، لەنـــــــاو کـــــــوردا و 

هەر ـــــــــــ  ئەکاونـــــــــــت و پەیـــــــــــ  هەیە کە لەم عـــــــــــێوەیەن دابخـــــــــــری  و 

کەصــــا   رغــــت ئەم کــــارانە صــــسای یاصــــا   تونــــد بــــدری ، بەەم ئەو 

هاوەتیــــــــانەی تێ،ــــــــەن دەنووصــــــــ  لەو پەیجــــــــانە و صـــــــــتایػ دەکەن 

ـــــایەی وەا نــــــــــــــاڕەزاییەا لە حوکــــــــــــــومە   هەریــــــــــــــ   ــ ــ ــ ــــەکانیان مـــ ــ ــ ــ ــ قضــ

هەڵو ضــــتە لەصــــەر کــــردنە، چــــ ن گەنجێ ــــ  ئەم وەتە گەیغــــت تە 

وای  ق ناغێـــ  کە ئی ـــر بەـــزاری لە ژەـــان و حوکـــوم ا   لەم هەریـــکە

 لێ  ات صتایشی  صەدام ب ات؟!

ئەو کەصــانەظ کە لە نائاگـــاییەوە لە پرســی  ئەن ـــا  و هەڵەبـــجە    

ـــتە و بەعەرەبکـــــــــــــردن و تەعرەـــــــــــــ  و تەبقـــــــــــــیط نووصـــــــــــــیوەانە پ ــ ــ ــ ــ ێوصــ

ئاعــــــــنابکری  بەم تاوانــــــــانەی صــــــــەدام و بیــــــــر و ب چونیــــــــان بگ ڕیــــــــت 

ردی لەکەدار لەبەرانــــــــ ەر دیکتــــــــات ری   وا گەورە کە ناموســــــــی  کــــــــو 

 کرد.

ـــــ      ــ ــ ــ ــ ـــجە و ویرانکرد ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا  و هەڵەبـ ــ ــ ــ ــ ـــا   ئەن ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتە لێکەوتەکـ ــ ــ ــ ــ ــ پێو ضـ

گونـــــــــدەکان ئاعـــــــــنابکری  بە نەوەی نـــــــــو   کـــــــــورد، کە  ـــــــــ  بەصـــــــــەر 

، هەر ـــــــــــــ  پەیوەنـــــــــــــدی بەو هـــــــــــــاتووە تـــــــــــــا گەیغـــــــــــــتووە بەم ق نـــــــــــــاغە

کەصــانەوەیە کە بە ئاگــاییەوە تێ،ینەکانیــان دەنوصــ  و صــتایػ و 

پەصــن  صـــەدام دەکەن لە ت ڕەک مەەیەتییەکــان و لە بەـــزاری و ەـــێ 

کـــــاری کە بەەـــــی  زۆری زان ـــــ ی تەواو کـــــردووە و کەش حضـــــا  بــــــ  
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ب وانامەکەیـــان ناکـــات و دەصـــ ی اری وەتـــ  و صـــودیان لـــا نابیرێـــت 

، بەەم تــــــــــوڕەن لە دەصــــــــــەە   حیــــــــــز  و بەتــــــــــای ەت مرۆ ــــــــــ  پــــــــــاک 

دەصــەەتدارەکان و هەروەهــا ئەو حیزبــانەی بە نــاوی چاکضــازەیەوە 

 گەندەڵیەکا   ئەم وەتەن.عەرە   

ــــ نە الی ئەو کەصــــــانە کە     ــــ  نەهێغــــــتن  ئەم تێگەیغـ هەوڵـــــدان بـ

نــــــــاڕەزا   خ ەــــــــان ئــــــــاوا دەردەبــــــــ ن، ئەرکــــــــ  حوکــــــــومەتە لە جیــــــــا   

دەنـــــ  بــــوون لەصـــــەر ئەم بـــــابەتە هەڵو ضـــــتەی خــــ کەڕکردن و ەـــــێ 

جـــــددی هەبێـــــت بە ج ریـــــ  لە ج رەکــــــان هەوڵ ـــــدات ئینتیکـــــا بــــــ  

هاوە   کورد بگە ێتەوە و ڕیگەنەدات کە توانا و لێوەعاوەییەکا   

گەنجا   وەتەکەی بگ ڕیت ب  جنێو و ئیهـانەکردن بە کەصـوکاری 

صـــــــــەربەرزی عـــــــــەهیدان و ئەن ـــــــــا  کـــــــــراوان، چـــــــــونکە یەا وعـــــــــە 

نوصـــریت بـــ  رغـــتگیری کرد ـــ  صـــەدام وکلتـــورەکەی یەکضـــانە بە ب

ئیهـــانەکردن بە بەەـــی  زۆری میللە ـــ  کـــورد بەگغـــ   و کەصـــوکاری 

صــــەربەرزی عــــەهیدان بە تــــای ە   کە ئەمەظ مــــایەی ق ـــــوڵکردن 

 ..نییە
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 پیرەمێرد و چەپ

پێػ ئەوەی ب،کە صەر باسی  دۆخ  ڕۆعن یری و ک مەەیە   لە    

بیضــتەم لە باعـوری کوردصــتان، ئەندنغــەم  صـەرەتاکا   صــەدەی

دەمگەڕینێـــــــتەوە بـــــــ  زەـــــــاتر لە عـــــــەظ صـــــــا  پـــــــێػ ئێضـــــــتا، کاتێـــــــ  

مام صـــــــتای وانەی زمـــــــان و ئەدەەـــــــ  کـــــــوردی لە ق نـــــــاا  دوانسە ـــــــ  

ئامــــــــادەی کە ک تـــــــــا ق نـــــــــاا  پـــــــــێػ چـــــــــوونە زان ـــــــــ ەە لە صـــــــــەرجەم 

فەرخوازەکــــــــا   پــــــــ لەکەی پرســــــــی  نــــــــاوی تەواوی پیرەمەــــــــردی عــــــــاعیر 

 چیە؟

( فەرخــــــــوازی تێـــــــــدابوو بەعــــــــێ   زۆرەـــــــــان ٣١پــــــــ لەکە زەـــــــــاتر لە )    

خ ەان ب  نکرەی بەرز ئامادەکردبوو، بەەم ەێ دەنگییەک  تای ەت 

پــــــــ لەکەی پ کــــــــرد، چــــــــونکە هــــــــیە کــــــــام لە فەرخوازەکــــــــان وەەمیــــــــان 

النەبــــــوو، تــــــا ئەودەمە فەرخوازەکــــــان نەیــــــان دەزا ــــــ  کە پیرەمەــــــردی 

 لەر و وەرگەــــر نـــاوی )حــــاج  عـــاعیر و نوصـــەر و ڕۆژنــــامەنووش و لێ ـــ

 ت فیق(ە.

بە گغـــــ   نەزانیـــــنەکە پەیوەنـــــدی بەوەوە هەبـــــوو هـــــیە کـــــام لە      

فەرخوازەکــــــــــان خــــــــــوینەری کتێــــــــــ  نەبــــــــــوون، بەەم خــــــــــ  خــــــــــوینەری 

کتێ ـــــــــــــیػ بوونـــــــــــــایە ڕەنـــــــــــــگە پیرەمەردیـــــــــــــان تە هـــــــــــــا وەا عـــــــــــــاعیرێ  

بناصــیایە، یــاخود بەهــ ی پەنــدەکانیەوە بیــان ناصــیاییە و ئاگــاداری 

ەم و توانـــا گەورەکەی نەبوونــــایە لە بوارەکــــا   تــــردا، ئەمەظ بەره
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ه کاری خ ی هەیە کە لەدێ ەکـا   ترداباسـی  دەکەم چـ ن هەوڕـ  

 ونکرد   نووصین  پیرەمەر دراوە لە ڕابردوودا.

پیرەمەــــــــــرد جــــــــــگە لە عــــــــــاعیری ڕۆژنامەنووصــــــــــێ   بەتوانــــــــــابووە،     

ی ب ــــات، توانیــــوەە   خسمەتێ ــــ  زۆری بــــواری ڕۆژنــــامەگەری کــــورد

هەروەهــــــــا وەرگەــــــــ  و لێ ــــــــ لەری   بەتوانــــــــابووە، چەنــــــــدی  صــــــــا  لە 

ئەصـــــــــــــــــــــتەم و  ژەـــــــــــــــــــــاوە و عارصـــــــــــــــــــــتانیەت و ڕۆعـــــــــــــــــــــن یری دەرەوەی 

کوردصــــتا   دیــــوە، ئاگــــاداری   وردی ڕووداوەکــــا   ئەودەمە بــــووە، 

هەروەهــــــــــا ڕۆعــــــــــن یرێ   بەئاگــــــــــابووە لە گ ڕان ارەیەکــــــــــان و هـــــــــــاتن  

کوردصـــــــــــتان وکـــــــــــارەگەری و  ئایــــــــــدۆل جیا جیاوازەکـــــــــــا   جیهـــــــــــان بـــــــــــ  

 ب  ک مەڵگای کوردی و دۆزی کوردی.لێکەوتەکان 

لەدوای ک تـــــــــــا   هـــــــــــاتن  جەنگـــــــــــ  یەکەمـــــــــــ  جیهـــــــــــان و ڕووخـــــــــــا      

ـــــەکە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاوە نەخ عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــکا  ، کە بە پیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  عوصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دەوڵە ــ

ناصراوە،دابەعکرد   ئیکپرات رەەتیەکەی بە صەر وەتا   زلهەز کە 

تە ژیرکــــارەگەری لەناوچەکەدابوونیــــان هەبــــوو، کوردصــــتانیػ کەو 

دەصــــــــــــــــەە   ئینگلیزەکـــــــــــــــــانەوە، ک مەڵگـــــــــــــــــای کـــــــــــــــــوردی کە ئەودەمە 

ک مەڵگـــــــایەک  هەژار غـــــــین  دوای جەنـــــــ  بـــــــوو زۆربەی هەرەزۆری 

دانیغـــــــــــــــــــــــــتوانەکەی نەخوینـــــــــــــــــــــــــدەواربوون و کەم ـــــــــــــــــــــــــری  بـــــــــــــــــــــــــنکەی 

تەندرووصـــــــــــ   و خوینـــــــــــدنگە بـــــــــــوو   هەبـــــــــــوو، لە ڕووی ب چـــــــــــون و 

ـــا   بیروبــــــــــــاوەڕەوە زەــــــــــــاتر ئــــــــــــای  زاڵ ــــــــــــوو بەصــــــــــــەر صــــــــــــەر  ــ ــ ــ ــ جەم کایەکـ
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ک مەڵگادا، بەەم لەگە  گ ڕان ارەەکا   ناوچەکەدا هێدی هێدی 

 ب چوون و فکری نوێ هاتە ناو کوردصتانەوە.

(بە ١٩١٧فکـــــــــری چەر کە دوای ع رەـــــــــی  ئ کتـــــــــ بەری صـــــــــاڕ  )   

جیهانداباڵوب ەەوە،گەعــــــــــــــــەی کــــــــــــــــرد و گەیغــــــــــــــــتە کوردصــــــــــــــــتانیػ، 

و ، لەبەرئ ەوەی ک مەڵگــــــــــــــای کــــــــــــــوردی ک مەڵگــــــــــــــایەک  دینــــــــــــــ  بــــــــــــــو 

هەروەهــــــــــــا بە گغــــــــــــ   دەرەبە( حــــــــــــوکو  دەکــــــــــــرد لە گونــــــــــــدەکان، 

چەپەکـــــــان هەوڵیانـــــــدا لە ڕیگـــــــای دوومەوە چاالکییەکانیـــــــان بـــــــکەن 

 تاکەکا   ک مەڵگاوە بەجا  هێل . وکارەگەری بەصەر 

چەپەکـــان ئەوصـــا و ئێضــــتا و ئاینـــدەظ صـــەرەکی ری  دروعــــکیان    

ـــــات )ئــــــــــازادی(یەوە هەردەم دەیۆێــــــــــنەوە و پێیــــــــــان وایە دەب ــ ــ ـــــت خەبـ ــ ێـــ

 بەردەوام بێت لە پێناو ئازادیدا.

پیرەمەـــــردی عـــــاعیریػ  وەا نووصـــــەر و عـــــاعیرێ  و زمانسانێــــــ     

ب چـــــــــوو   تـــــــــای ە   خـــــــــ ی هەبـــــــــووە لەصـــــــــەر فکـــــــــری چەر، کە لە 

ـــــا ) ــ ــ ــ ــ ـــامیلکەیەک  تە هـ ــ ــ ــ ــ ــ (الپەرەییــــــــــــــدا نووصــــــــــــــیوەیە  ، ب چــــــــــــــوو   ٨نـ

 ڕەخنە   توندی هەبووە و دژی فکری چەر بووە.

سی  صور( ناونیغـا   ئەو نـامیلکەیە کە پیرەمەـرد )ئاوەڕەعەی ڕو    

(نووصــیوەە   و چــا   کــردووە کە تێیــدا ڕەخــنە لە ١٩٤١لە صــاڕ  )

فکـــــــــــــــــــــــــــری چەر دەگریـــــــــــــــــــــــــــت،چونکە زۆر تونـــــــــــــــــــــــــــدن و خ ەـــــــــــــــــــــــــــان بە 

پێغـــــــکەوتنخواز و دانـــــــا و ڕۆعـــــــن یر دەزانـــــــ .بەەم جـــــــگە لە خ ەـــــــان 
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کەصـــــیان ق ـــــو  نیـــــیە هەمـــــوو ب چـــــوونێ   تـــــر بە کـــــ نە پەرصـــــت و 

 ەوتوو و نەزان ناوزەند دەکەن.واکد

هەروەهـــا پیرەمەــــرد ڕەخنەیـــان لێــــدەگریت کە هەمـــوو مە ووەــــان     

کـــــــورت کـــــــردۆتەوە لە ڕەخنەگـــــــرت  و دژایە ـــــــ  کرد ـــــــ  )صـــــــەرمایە و 

صـــــــەرمایەداری( و هەوڵـــــــدان بـــــــ  ڕووخانـــــــدن و لەنـــــــاوبرد   هەمـــــــوو 

 صیضتەمەکا   تر کە پیرەمەرد ئەمە بە تووندڕەوەی دادەنێت.

ـــر  ــ ــ ــ ــ ــ د لەصـــــــــــــەر ئەم ڕەخنەگــــــــــــــرتنە لەجیـــــــــــــا   وەەمێ ــــــــــــــ  ورد و پیرەمە

قەنــــــــــــــــــاعەت پـــــــــــــــــــێکەری بـــــــــــــــــــدریتەوە و لەڕیگـــــــــــــــــــای گ تووگـــــــــــــــــــ  یـــــــــــــــــــان 

نووصین،ڕاصـــــــــــتەوخ  دوای چـــــــــــاپکرد   ئەم نـــــــــــامیلکەیە کە تە هـــــــــــا 

(دێـــــــــــــــــــــــــرە، چەپەکـــــــــــــــــــــــــا   ئەو دەمە نەیا هێغـــــــــــــــــــــــــتووە ٩٥(الپەڕە و)٨)

ـــــ  و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ   خەڵ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتە دەصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتەوە و بکەوەــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ەکا   باڵوبێــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نوســ

ـــــانکردۆتەوە. ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ئەمە لە کاتێكــــــــــــــــــــدا هەردەم باســــــــــــــــــــی  ئــــــــــــــــــــازادی و  ک ەـ

گ تووگـ کردن ویـردی صـەر زارەـان بـووە. لەدوای مرد ـ  پیرەمەـردی 

عــاعیر و ئەنجامــدا   چەنــدی  لێ ــ لینەوە و چــاپکردنەوەی دیــوان 

کـــراوە یـــاخود وبەرهەمەکـــا   و لێکـــدانەوە ب ەـــان ئەم بەرهەمەی ون

 کاری لەصەر نەکراوە.

ەیوەنــــــدی بەو ڕەخنــــــانەوە هەیە کە کە بە بــــــ وای مــــــ  ئەمەظ پ   

پیرەمەردی عاعیر لە چەپەکا   گرتووە، ئاعکراعە بەعێ   زۆری 

ڕۆعــــن یران و ڕونــــاک یران و لێ ــــ لەرا   کــــورد لە مــــاوەی ڕابــــردوودا 

خ ەـــان لەژیرکـــارەگەری چەپەکانـــدابوون، یـــاخودچەر بـــوون، ئەم 
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چــــــاپەی ئێضــــــتاظ لە الیەن لێ ــــــ ڵەر) د.ئــــــاراش محــــــکەد صــــــا  (.ە 

چـــاپکراوە و دووبـــارە نـــوێ کـــراوەتەوە بەهاوکـــاری بـــنکەی ژەـــ  کە وە

نوســــ ەیەکیان لەدەص نوصــــەکان البــــووە و گرنگــــ  مە وو ــــ  خــــ ی 

 هەیە.

پرصـــــــیارەکە لەــــــــرەدا ئەوەیە ئایــــــــا فکریــــــــ  بەرگەی ڕەخــــــــنەی نــــــــاو    

(دێـرە، ئەگەر ئەم فکــرە ٩٥(الپەرە و)٨نـامیلکەیەا نەگریـت تە هـا)

و حوکـــوم ان چـــ ن ڕیگـــا دەدات  ب ێـــتە خـــاوەن دەصـــەە   صیاســـی 

بەئـــــــازادی کـــــــارکردن بـــــــ  الیەن و گرو ـــــــ  تر؟چـــــــ ن ڕیگـــــــا دەدات بە 

بــــــوو   باڵوکــــــراوەی ڕەخنە ـــــــ  و نووصــــــین  ڕەخــــــنەی و باڵوبـــــــوونەی 

فیل  و دراما ئەگەر بە تە وانینێ   ڕەخنە   برواننە فکری چەر، 

 یاخود عێوازی حوکوم انیکردنیان؟!
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 ۆ م حڤ هیت ت
 

تێــــــــــ  ئەچیــــــــــتە عــــــــــاری صــــــــــلێکا   ئەو بینــــــــــا و تەالرانە ئەبینــــــــــ  کا   

بەنـــــــــاوی بەرگـــــــــری لە مـــــــــا   ژنـــــــــانەوە کـــــــــراونەتەوە، بـــــــــوونەتە هـــــــــ ی 

 زۆربوو   ژن کوع ن و وەێدانت ئازارت نادات.

 

 تۆ م حڤ هیت 

کاتێ  بە تەنیغ   مسگەو   گەورەی عاری صلێکانیدا دەڕۆەت    

ـــتە و و ئەو هەمـــــــــــــــــــوو پیـــــــــــــــــــاوە بەتەمەنە دەبینـــــــــــــــــــ  لەصـــــــــــــــــــە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ر ع صــ

عەقامەکان و لەژیر بەفر و باران و گەرمای هاوە  خەرە   تەزبیح 

فرۆعـــــــــتنن، لە کاتێکـــــــــدا ئەو چیـــــــــنەی ک مەڵگـــــــــاکەن کە پێو ضـــــــــتە 

 ڕیسەان لا بگیرێت، وەێدانت ئازارت نادات.

 

 تۆ م حڤ هیت 

کاتێــــــــــــ  ئەچیــــــــــــتە نــــــــــــاو بــــــــــــازاڕی   وەا کاصــــــــــــ م ڵەوە ئەو کــــــــــــ،ە    

ەواو کـــــــــــــــردووە، هەرەەکەی لە گەنجـــــــــــــــانە ئەبینـــــــــــــــ  کە زان  ەـــــــــــــــان ت

بواریكـــــدا رضـــــ  ڕە و لەجیـــــا   ئەوەی لە بـــــواری خ ەـــــان کـــــاربکەن، 

ـــان لەگە  دەکریـــــت و لە خولەکێکـــــدا  ـــاە مامەڵەیــ ـــار  ١١وەکـــــو کــ جــ

ئەڵـــــــــەن تێضـــــــــت. زۆرجـــــــــار بەکـــــــــاردەهێنرێ  بـــــــــ  کـــــــــاری تـــــــــر ػ، تـــــــــ ظ 

 وەێدانت ئازارت نادات.
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 تۆ م حڤ هیت  

ەوە کچــ  عــارەکەت لە هەژارەــدا، کاتێــ  ئەبینــ  بە نــاوی ئــازادیی   

یـــان لەژیـــر کــــارەگەری ئەم دۆخەی میـــدیا دروصــــ   کـــردووە و ژەــــا   

هەمــوا   عــێواندووە، چــ تە کاف ریــایەا و هەتــا نەرگەلەیەکــت بـــ  

دائە ـــــــێ چەنـــــــدی  جـــــــار تەحەروەـــــــی   ـــــــێ ئەکـــــــرێ و تـــــــ ظ بەو ەری 

 صن  بادانەوە دانیغتووی، هیە وەێدانت ئازارت نادات.

 

  تۆ م حڤ هیت 

کاتێـــ  بـــ  ژەمە خواردنێـــ  ئەچیـــتە کـــام مـــ ڵەی گران رۆعـــە لە    

عـــــــــارەکەدا، لە ئـــــــــازاری ئەو ژن و کـــــــــ،ە برصـــــــــیانە تێنـــــــــاگەی کە لە 

بەردەم چێغـــــــــــتخانە ئاصـــــــــــاییەکا   عـــــــــــاردا ئەپـــــــــــاڕینەوە بـــــــــــ  ئەوەی 

 نانێ   نێوەڕۆەان ب  بک ەت، ت ظ وەێدانت ئازارت نادات.

 

 تۆ م حڤ هیت 

عــــــــــــــــاردا هەنگــــــــــــــــاو بە هەنگــــــــــــــــاو لەگە  کاتێــــــــــــــــ  بەنــــــــــــــــاو بــــــــــــــــازاڕی    

هاوڕیکەت، یاخود خەـزانەکەت دەڕۆی بەڕیـدا و چەنـد هەنگاویـ  

پـێػ ئەوەی بگەیـتە عـەقام  مەولەوی بـاوک  عـەهیدێ  ئەبینـ ، 

کە هەمــــــوو ڕیــــــس لێگــــــرتنەکەی ئەوەیە ئیشــــــی  ب ەــــــا  ێ   ئەکــــــات و 

چاوەکـــــــا   لەصـــــــەر ق نەرەکـــــــانتە بـــــــ  ئەوەی ب ەـــــــاخ  ب ـــــــات و تـــــــ ظ 

 زارت نادات.وەێدانت ئا

 

 تۆ م حڤ هیت 
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کاتێــ  دەگەیــتە الی کتێ خــانەکەی عــومەری مەکــتەبە و چەنــد    

هەنگاوی  خوارتر ئەچیتە ناو چایخانەی عەع ەوە بەناو ڕۆعن یر 

و عاعیر و ڕووناک یرەکا   عارەکەت دەبین ، هەمـوو خوینـدنەوە و 

ێهات زانیاری و ڕۆعن یرییان بووە بە تاوڵە و دۆمینە، ئێوارەعیان ل

بە بەردەم ئەو هەمـــــــــــــــــوو ئـــــــــــــــــازارەدا عـــــــــــــــــ ڕ ئەبـــــــــــــــــنەوە بەرەو نـــــــــــــــــادی 

مـــــــــــ زەفین، بەردەم دەرگـــــــــــاکەظ پـــــــــــ ە لە منـــــــــــاڕ  هەژار ئەپـــــــــــاریتەوە 

 بنێغ ێ   لێ ک ی، ت ظ وەێدانت ئازارت نادات.

 

 تۆ م حڤ هیت 

صا  پێػ ئێضتات بیـر ئەکەویـتەوە،  ٩کاتێ  ئەچیتە )صەرا( و    

   خ ی عـەهیدبوو و کـ مەڵێ   کە خەڵ  لەو عوینە لە پێناو ما

 ـــــێ گەورەبـــــوون و بـــــوون بە ئەنـــــدام پەرلەمـــــان و خـــــاوە   عـــــوقە و 

  ێ  و ت ظ وەێدانت ئازارت نادات.

 

 تۆ م حڤ هیت 

کاتێــــ  بــــ  صــــەیران و خ ەــــی  و چیــــ بینین ئەچێــــتە بەرزاییەکــــا      

عـــار بـــ  وینەگـــرت  و عـــەڕە تـــ  ەڕ  بەفـــر، بەەم هەر لە عـــارەکەت 

ات بـــــــ  لی رێــــــــ  نەوت و تـــــــ ظ وەێدانـــــــت ئــــــــازارت خەڵـــــــ  هاواردەکـــــــ

 نادات.
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 تۆ م حڤ هیت  

کاتێــــــــ  خــــــــ ت دەکەی بە دەم اصــــــــ   دەنگــــــــ  نــــــــاڕەزا   خەڵكــــــــ     

ناوچەکەت، لەژیرەوەظ بەناوی ڕیکخراوی ژەنگە و گەعەپێدان و 

میــــــــــــــــدیا و دەزگــــــــــــــــاوە خــــــــــــــــ ت دەوڵەمەنــــــــــــــــدەکەیت و ناڕەزاییەکــــــــــــــــا   

 ارت نادات.خەڵکیػ کپ دەکەیتەوە و وەێدانت ئاز 

 

 تۆ م حڤ هیت 

کاتێـــــ  ئەو هەمـــــوو صــــــتەمە ئەبینیـــــت، کە یەکەم کەش خــــــ       

بـــووی بە قوربـــا  ، گـــو   خـــ ت لـــا خەوانـــدووە و دەصـــ ت گرتـــووە 

 بە کاڵوەکەتەوە با نەی ات، وەێدانت ئازارت نادات.

 

 ک یە؟ کىرد ڕحشيبیری 
 

ـــــتادا لە    ــ ــ ــ ــ ــــکەوتنە ئەو بەهـــــــــــــــ ی  ئێضــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرایەی پێغـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بـــــــــــــــواری  لە خە

 ب،ــــــووا، گونــــــدێ   بە بــــــووە جیهـــــان و ئــــــاراوە هــــــات تە ەل ژەـــــاتەکن

 کە بیزان ، جیهاندا لە خەڵك  زۆربەی ئەوەی ب  بەصە ڕووداوی 

 لەصــــەر هەڵو ضـــتە مـــایەی دەبـــنە ڕووداوانە لەم بەعـــێ  زۆرجـــار

ـــــردن ـــــای ەت کوردیغـــــــەوە ڕۆعـــــــن یرا   الیەن لە کـ  باعـــــــوری لە بەتــ

 .کوردصتان
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 لە قضـەکانیان و هەڵو ضـت صـتانکورد باعوری لە ڕۆعن یران   

ـــــان ئەوەدایە، چوارچێـــــــوەی ـــــاو لە ئەوان وایە پێیـــ  مرۆ ایەتیــــــــدا پێنـــ

 و ئاژە  و مرۆ  کوعتن  و ئازاردان ج رە هەر دژی  و دەنووص 

 .ک مەڵگان ژەنگەی یاخود داری ، بە گەیاندن زەان تەنانەت

 

 چییە؟( مرۆ دۆص  ) هیومانیزم

 

ـــــای    ــ ـــــان مرۆ ــــــــ ، واتـ ــ ـــێت مرۆ ــــــــایە   یـ ــ  ئەو هەمــــــــوو  بە. دەبەخغـــ

ــــ  ڕیسدانــــــــــان و بەخــــــــــتەوەری  بە ب وایــــــــــان کە دەگــــــــــوترێ  تیــــــــــ رانە ــ ــ  بــ

 پێکهێنـــا   و مـــرۆ  هەمەالیە ـــ  پێغـــکەوتن  و مـــرۆ  کەصـــایە  

 . هەیە مرۆ  ک مەەیە   ژەا   ب  لەبار هەلومەرجێ  

 

 کە ناص ، ڕەوع   ک نتاک   و پەیوەندی لە برەتییە هیومانیزم   

ـــــا ــ ــ ــ ـــــاغەک و بنەمـ ــ ــ ــ ـــــاخ  دەرهــــــــــــاتووی ەیبنـ ــ ــ ــ ـــ   مــــــــــــرۆ ە، نـ ــ ــ ــ ــ  بەمەبەصــ

ـــــدوت ڵکرد   ـــــدییەکا   تونــ  و ژەـــــــنگە و ژەـــــــان لەگە  مـــــــرۆ  پەیوەنــ

ـــــدا ــ ــ ــ ـــرەوەظ. ک مەڵگاکەیـ ــ ــ ــ ــ ـــــت ئەوە لەـ ــ ــ ــ ـــــیە کە دەگەیەنێـ ــ ــ ــ ـــ ێ   هـ ــ ــ ــ ــ  عـ

 .مرۆ  بە بێت نام  کە نییە مرۆ انە

 

ـــــانیزم،    ــ ــ ـــــای بە ژەـــــــــــان عـــــــــــێوازی   وەا هیومــ ــ ــ  و مرۆ دۆصــــــــــــ   واتــ

ـــکەندە وونەوەری  بـــــــــــــ کە ئەوەی وەا مـــــــــــــرۆ ، ڕوانیـــــــــــــنە ــ ــ ــ ــ  و ه عــ

 مرۆ ەکـان ئەمەظ بـ  بگیرێت، کەرامە   و توانا   لە ڕیس دەبێت

 .نییە جیاوازەیەکیان هیە
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ـــــ انەی ئەم ئەگەر    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوینینەوە، صـــــــــــــــــــــەرەوە دێــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــەر کە بخـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لەصــ

ـــ  نووصــــــــراوە، مرۆ دۆصــــــــ   ــ ــ ـــــنەوە ڕابــــــــردوو  لە بیرێــ ــ ـــین بکەیـ ــ ــ  دەبینــ

ــــکردنە ڕووداوی  بـــــــارەی لە کـــــــورد ڕۆعـــــــن یری  ـــەر هەرعـــ ــ   ـــــــارە گ   صــ

ـــــدۆ عــــــــارل ) ـــ یان فەرە ضــــــــا لە( ئی ـــ ــ  ڕۆعــــــــن یرێ  هەبــــــــوو، هەڵو ضـــ

ـــــدۆ عـــــــــارل ) گ  ـــــــــاری  پەالمـــــــــاردا   دەنووصـــــــــێت ــ  صـــــــــەرەتای لە( ئی ــ

 .بوو  ڕادەرب ە  ئازاد   پەالماردا   دا،١١١٥

 

ــــ  زۆر مرۆ دۆصـــــــــــــــــتییانەوە بەهـــــــــــــــــ ی  هەر هەروەهـــــــــــــــــا    ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بە گرنگـ

 بـکەن رکا لەوەی زەاتر زۆر دەدەن هوڵ ک ش کارەصا   وەرگە ا  

 ناصاند   ب  کردووە، کارەان جیهان بە بناصێنن ئەن ا  ئەوەی ب 

 ڕۆعن یرا   ڕاص یدا لە کورد، گەل  الی جولەکەکان جین صایدی

 وایە پێـــان و مرۆ دۆصـــتییەوە بەنـــاوی  دەیـــکەن عـــەڕەی ئەو کـــورد

ـــــت ـــــەەتێ   ژیــــــر پێکەوەژەــــــا   دەبێـ ـــــی  الر دەصـ ـــــت، دروصــــــت صـ  بێــ

 بـــ واننە ئیضـــ م ئـــاین  کـــراوی  بەدیـــاری  ئـــاینەوە تە وانینـــ  لەصـــەرو 

 ئازارەکـــا   صـــەر دێـــتە کاتێـــ  زلە، قضـــەی و دروعـــ  تە هـــا مـــرۆ 

 نـــایەتە دەم لە وعـــەیەکیان  و دەبـــ  دەنـــ  ەـــێ موصـــوڵکان مرۆ ـــ 

ـــــدا لە دەرەوە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  لە کاتێکـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــین وەا گەورەی وەتێ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  کە چــ

 تێیـــدا موصـــوڵکان کەمینەیەکـــ  دەصـــتە بـــاە عـــیو   صیضـــتەمێ  

ـــــسەکە دەژی، ــ ــ ـــــ  ملیـــــــــــ ن ( ١١١) ینــ ــ ــ ــــویرەی بە کەصــ ــ ــ ــ ـــــ  گـ ــ ــ  یکانگای پــ

ـــ رالیا صـــــ راتی ی     صیاصـــــ   ی ڕۆژنامـــــ   لـــــ    ـــــ  ڕاپ رتێكـــــدا  لـــــ  ئوصــ

 زاران هـ   بـ    ـ  سـات ده  وه لـ  بـاش ، وه ت  باڵو راوه پ صت واعنت ن 

 ی وه ئـ  ویـ ای زەندانێكـدا  ل  رن  ص  ص    ده    ( وەگ ر ) موصۆکا  
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ـــ ر ــ ـــــسا پێغــ ـــــ  صــ ـــــ  و دران ئــ ـــــرا، ده ڕەـــــــان بیروباوه ین لق تــ ـــــتا  ــ ـــــ  ئێضــ   بــ

ـــا زۆره ـــار ردن بــــ  ملـ  ر    ــــ ( ٩)  لــــ   ــــری  ده  سارگــــ ( ١٧) ڕاپێچــــ  سـ

ـــین، جیاجیــــای    ـــــ ( نیــــ ) برانـــــدی پــــێاڵوی  ی سارگـــــ  نێوەانــــدا  لـــــ  چـ

 .چین  ل   جیهانیی  براندێك 

ـــــ     ـــــ  راپ رت  پێ  بــ ـــــ    ــ ــــتگیر راوه ده و ئــ ــ ـــۆکانان   صـ ــ ـــــ   موصــ ــــوان  لــ ــ  نێـ

ـــــاە   ــ ــ ـــــ ( ١١١٩ – ١١١٨) صـــ ــ ــ ــ ـــــ   لـ ــ ــ ـــینگیان  ر    ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــ  عـ ــ ــ ــــوین   لـــ ــ ــ ــ  عــ

ـــار ردن ــ ــ ـــــت  و ســ ــ ـــــ  و  وه دوورخرانـــــــــ  جێ وونیان نیغــ ــ ـــــ  و ره بــ ــ  م ێك   ــ

ــــ  زۆره ــ ــــێوه ملێــ ــ ــــان  زەنـــــــــدان ی هاوعـــ ــ ـــــ  بردیــ ــ ــــ  بیـــــــــانووی  بــ ــ  بنب  رد ـــ

 بـ  و س رۆنـا  ایرۆسـی  ی وه باڵوبوون  دوای ل  ەم ب  ئاین ، ڕگیری  پ 

ـــــ  ــ ــ ــ ــ ـــــ  ان،س ئابوورەیــــــــــــــ   زەانــــــــــــــ  ی وه پ  ردنـ ــ ــ ــ ــ ـــین    حوسومـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ  چـ ــ ــ ــ ــ  نێو لـ

 بـــ  صـــ ێكیان قده ه  هـــیە ی وه ئـــ  ەـــێ  ەن پێـــده سارەـــان سانـــدا سارگ 

 .رف كات ص 

 

 ڕۆژانە هندۆص  زۆرەنەی کە هندصتان وەا وەتێ   لە یاخود   

 دەدریــت، وەتە ئەو موصــوڵکانا   کەمیــنەی ئەعــكەنجەی و ئــازار

ــــوڵکان، ملیــــــــــ ن (١٧١) لە زەــــــــــاترە ژمارەیــــــــــان کە ــ ــ  تــــــــــازەترە  لە موصــ

  بە ڕەگەزنـــامە ڕیگەنـــادەی  ڕایگەیانـــد وەتە ئەو پەرلەمـــا   ب ەارەـــدا

ـــــا   ــ ــــوڵکا   کــــــــ چ ەری  هاوەتیـ ــ ــــ  هەرســــــــین موصــ ــ  کە دراوصــــــــێ  وە ــ

ــــتان) ــ ــ ــ ــــتان و ئەفغا ضــ ــ ــ ــ ـــاتێکیػ بــــــــــــدرێ، ە(بەنگ دیــــــــــــػ و پاکضــ ــ ــ ــ ــ  کـ

ــــاندا   ــ ــ ــ ــ ـــ   نــــــــــــــاڕەزا   خ  یغــ ــ ــ ــ ــ ــ  هەزار ٥ لە زەــــــــــــــاتر پێکــــــــــــــردووە دەصـ

ــــیان ــ ــ ــ ــ ـــــد و دەصــــــــــــــتگیرکردووە کەصــ ــ ــ ــ ــ ـــــێکیان چەنـ ــ ــ ــ ــ  کوعــــــــــــــتووە، کەصـ

 نیغـــینەکان موصـــوڵکان نـــاوچە لە پەیوەنـــدیان هێۆەکـــا   هەروەهـــا

 .ڕاگرتووە
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ـــاتەدا لەم بەەم    ــ ــ ــ ــــێ ڕۆعــــــــــن یران کـ ــ ــ ـــــان ەــ ــ ــ  بە هەڵبــــــــــ اردووە، دەنگیـ

 هەڵگــــری  زۆرەنەیانــــدا نــــاخ  لە ئەوەی بــــ  دەگەڕیــــتەوە مــــ  بــــ وای

 بەڵ ـــو نـــین، دۆصـــت مـــرۆ  هەر نەا موصـــوڵکان، مرۆ ـــ  لە ڕقـــ 

 موصــوڵکانانیػ لە کـردن رغـگیری  ئیضـ مە، کە اینەکەعـ ئ دژی 

 کەم ینــ  ئەوان ئەگینــا پـارە، پەیــداکرد   بـ  نــابینن ڕیگـایەا وەا

 و صــــــەوزا   و درەخــــــت و دار پاراصــــــتن  و ئــــــاژەەن مــــــا   پاراصــــــتن 

ـــــان بە دەکەن، ژەــــــــــــنگە ــ ــ ــ  صروعـــــــــــــ یان و ژەنگە ـــــــــــــ  ڕیکخـــــــــــــراوی  دەیــ

 حضاە  لە ەردەگرن و  ب  نەصرەەی و پارە صاەنە و دروصتکردووە

ـــــیللەتە، ئەم ــ ــ ـــــەوە مـ ــ ــ ــــات ئێوارەیــــــــــان لەوالعـ ــ ــ ـــــاخ  بەرەو لێهــ ــ ــ  گەورە بـ

 بە برژانــــد   و ئاصــــ  گ عــــ   خــــوارد   بــــ  ئەڕۆن حیــــز  پیــــاوا  

 . وەت دارودرەخ  

 

ـــــتادا لە کوردصــــــــــتانیػ هەریوــــــــــ  لە    ــ ــ ـــی  کە ئێضـ ــ ــ ــ  ک رۆنــــــــــا نەخ ەـ

ـــــێ   ــ ــــتانە قەڵەم ئەم گەرمە، پرصـــ ــ ــ ــــ  وەا بەدەصــ ــ ــ ــــ  زۆر بۆێــ ــ ــ  خەمــ

 و ئـــاین  مام صـــتایا   لەصـــەر هەرایـــان گەورەتـــرە  بێـــت انخەڵکیـــ

 هەریــــ  فتــــوای بــــاەی ئەنجــــومە   کە دروصــــتکرد، زانایــــان یەکێ ــــ 

 خ ەـان بەەم بوەصـتێنین، هەینـ  نـویێی  ساتەدا لەم ناتوانین وتیان

ـــــ  ــ ــ ــ ــ ـــــان کە لەوەی ئەکەن گێــ ــ ــ ــ ــ  پاریسگــــــــــــــــای ئەنجـــــــــــــــوومە    ڕۆژ هەمــ

 و فەرمانگەکـان دەوامـ  ڕاگرتنـ  بـ  ک بوونەوەیـدا هەوڕـ  صـلێکا  

ـــــت ڕی ــــــــــــــاری  ــ ــ ــ ــــ  پێو ضـــ ــ ــ ــ ــ ـــــان، خ  اراصــــــــــــــتن  بــ ــ ــ ــ ـــزبە بەەم هاوەتیـــ ــ ــ ــ ــ ــ  حیـ

 لەصـەر ب ەـاری  هێغـت نەیان و صەرخەت هاتنە دەصەەتدارەکان

ــــ  ئەی بــــــــــــــدریت، ــ ــ ــ ــ ــــێ بــ ــ ــ ــ ــ ــــ  لە دەنگ ــــــــــــــوون؟ ەـــ ــ ــ ــ ــ ــــ  خەمـــ ــ ــ ــ ــ  پـــــــــــــــارەی ب ەنــ
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 و ڕۆعـــــن یری  بەنـــــاو ناوەنــــدەکا   و تـــــویێەنەوە بەنـــــاو صــــەنتەرەکا  

 تائێضـــتا کە بــوون؟ صــێ ەرەکانتاندا یامیـــد  و صیاصــی  پەرەپێــدا  

 وەا ڕۆعن یر ئێوەی یاخود بەردێ ، صەر نەخضت تە بەردێکتان

 قضـەکانتان عـوین  و کـات  و جوڵێنێت بتان حیز  ئەبێت ڕۆب ت

 ب ات؟ دیاری  ب 

 لەوصـەری   مرۆ ێ ـ  خەم  هەر نەا کورد، ڕۆعن یری  ئەمەیە   

ـــــا ــــ  و دونیـــ ــ  بەهــــــــ ی  بەەم صــــــــەوزاییە  ،  و ڕووەا و ئــــــــاژە  خەمــ

ـــزبەکەی ئەوەی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدا هەنـــــــــــــــــــاوی  لە حیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ م  دژایە ـــــــــــــــــــ  خ ەــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ئیضــ

ـــــت لە هەڵبــــــــــ اردووە ــ ـــــان ئــــــــــازاری  ئاصـــ ــ ــــوڵکان مرۆ ــــــــــ  ملی نـــ ــ ــ  لە موصــ

 .کەڕوەڵە جیهاندا

 

 کۆرحهادا سەردەمی  ە کىردستان
 

ـــــتادا لە    ــ ــ ــــ  ک رۆنـــــــــــا  ایرۆســـــــــــی  کە ئێضــ ــ ــ ــ ـــــان زۆربەی بە تەنگـ ــ ــ  جیهــ

ــــوە، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتەم  هە  نیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وەتە زۆربەی تەندروصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   صیضـــ

ـــــا   پێغـــــــــــــــکەوتووەکا   ــ ــ ــ ــ ــــت تە جیهــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــیە پرصـــــــــــــــیارەوە، ژیـــــــــــــــر خضـ ــ ــ ــ ــ   هــ

ـــــان چارەصــــــەری   ــــێ خەرایـ ـــــیە  ــ ــــ  نیـ  و  ایرۆصــــــە ئەم توعــــــ ووا   بــ

 و لەدەصـتدەدەن گیـان جیاوازەکان وەتە لە کەش صەدان ڕۆژانە

ـــی  هەزاران ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر ػ کەسـ ــ ــ ــ ــ  ت مــــــــــــــاردەکری ، نــــــــــــــوێ  توعــــــــــــــ ووی وەا تـ

ــــێ کوردصــــــــــــتانیػ ــ ــ ــ ـــــندەیە  ایرۆصـــــــــــــە لەم نەبـــــــــــــووە بەظ ەـــ ــ ــ ــ  و کوعــ

ـــان، صـــــــــــەرباری  ۆژبەڕۆژڕ  ــ ــ ــ ــــ وان ژمــــــــــــارەی بەەم هەوڵەکــ ــ ــ ــ  زەــــــــــــاد توعـ

 .دەکات
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 حـــــاڵەتێ   هـــــیە فەرمـــــ  بە ئێضـــــتا تـــــا کوردصـــــتان، ڕۆژئـــــاوای لە   

 دروصــــــ  وو   صــــــەرەتای لە هەر ت مــــــارنەکراوە، ک رۆنــــــا  ایرۆســــــی 

 قەدەغەی  صـــورەا، لە حـــاڵەتە یەا ت مـــارکرد   کە مەترصـــییەوە

ــــ  اعــــــــــــــــــــــیگەیاندووەڕ  هەروەهــــــــــــــــــــــا ڕاگەیانــــــــــــــــــــــدووە، هــــــــــــــــــــــاتوچ ی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بــ

 ئامەرێکیــان مرۆ ــدا، لەەــی  لە ک رۆنــا  ایرۆســی  دەص نیغــانکرد  

ـــــاوە، ـــــرکەدا( ٣١) لە کە داهێنــ ـــــا   چــ  ک رۆنــــــــا  ایرۆســـــــی  دەص نیغــ

ـــات ــ ــ ــ ـــــدا لە دەکـ ــ ــ ــــ  و هەژاری  بەهــــــــــ ی  بەەم. لەعـ ــ ــ ـــ   کەمــ ــ ــ ــ  پێداو ضـ

 هاوعـێوەی دوژمنێ ـ  بەقەد دەکریـت چـاوەڕوان مـادی و پس غ  

ــــاتەوە، قوربـــــــــــا   وردصــــــــــــتانک داگیرکەرەکـــــــــــا   دەوڵەتە ــ ــ ــ  ئەگەر بخــ

ـــــان ــ ــ ـــــت خ  اریسەیــــــــــان ڕۆعــــــــــن یری  هاوەتیـ ــ ــ ـــــد و نەبێـ ــ ــ ـــــ  پابەنـ ــ ــ  بە نەبـ

 .ڕینکاییەکانەوە

 

ــــ  ک رۆنـــــایەدا صـــــەردەم  لەم کوردصـــــتانیػ بـــــاکوری لە     دەوڵە ـ

ـــەر تـــــــــورا داگیــــــــرکەری  ــ ــ ـــــە   لەصــ ــ  خـــــــــ ی  ڕەگەز ەرصـــــــــتانەی صیاصــ

ـــ   دووبـــــــــارە ڕابـــــــــردوودا ڕۆژا ـــــــــ  لە بەردەوامە، ــ ــ ـــــردۆتە دەصــ ــ  بە وەکــ

ــــ  ــ ــ ـــی  ق کرد ـ ــ ــ ــــتگیرکرد   و صیاســ ــ ــ  عـــــــــارە عـــــــــارەوا   صـــــــــەرۆا دەصـ

 .کورد گەل  ص ەنەوەی هەوڕ  لە بەردەوامە و کوردییەکان

 

 ک رۆنــــا  ایرۆســــی  گەعەصــــەند    کوردصــــتانیػ ڕۆژهەە ــــ  لە   

ــــاش کوردصــــــتان بەعــــــەی ئەو کـــــوردا   بەردەوامە،  دەکەن لەوە بــ

ــــ  کە ــ ـــران دەوڵە ــ ــ ـــــیە ئەـــ ــ ــــ  لە هـ ــ ــــ  خەمــ ــ ـــــاوچەک خەڵ ــ ـــــیە ەدانـــ ــ  و نیـ

ـــ  ڕۆژانە ــ ــ ـــین ئازەسانیـــــــــان مەرگــ ــ ــ  لە ڕووی  تەندروصـــــــــ   کەر ـــــــــ  و دەبــ
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ـــــتە، ــ ــ ــ ـــــت زۆر قوربـــــــــــــا   چـــــــــــــاوەڕوا   عكضــ ــ ــ ــ ـــــاو لە ئەکریــ ــ ــ ــ ـــــاوچە نــ ــ ــ ــ  نــ

 .کوردییەکاندا

 

ـــییە هەر ــــــــــ     ــ ــ ــ ـــا   صیاصـ ــ ــ ــ  لە کوردصــــــــــتانە باعــــــــــوری حوکوم انەکـ

 کارکردن و کوردصتان ڕۆژهەە   و ڕۆژئاوا کرد   هاوکاری  جیا  

ــــ  ـــــت، ڕیگـــــــایەا هەر بە کوردصـــــــتان بـــــــاکوری لە کـــــــورد دۆزی بـــ  بێــ

 مــووچەی ناتوانێـت حوکـوم ا   لە صــەدەیەا چـارەکە پـاظ بەەم

 کــــردۆتە ک رۆنــــای  ایرۆســــی  و ب ــــات دابــــین فەرمــــان ەران مــــانگێ  

 نەو ـــ  پـــارەی بە فەرمـــان ەران، چەوصـــاندنەوەی بـــ  دەصـــ   کـــاەی

ـــر مــــــیللەتە ئەم دزراوی  ــــ  لە خەـــ ــــوە خــ ــــکر یەا نەدیــ ــــدیای لەعــ  میــ

ـــــدا لە کـــــــردووە، دروصـــــــت صـــــــێ ەری  ــــلێکا   پاریسگـــــــاری  کە کاتێکــ ــ  صـ

 لەزاری  دەرمــان دابینکرد ــ  یــاخود چارەصــەر، دۆزەــنەوەی هەواڕــ 

ـــــایەک  ــ ــ ـــــاوخ ەیەوە ک م انیـ ــ ــ ـــاتەوە، نـ ــ ــ ــ ــــکردنە دەکەونە باڵودەکـ ــ ــ  هەرعــ

ـــی  صــــەری،  بەملک نێـــــ  کــــردووە ترصناکەعـــــیان  ایرۆصــــە ئەم پرســ

 صـلێکا   ناوچەی وەیئە صەرباری  تەندروصتیػ وەزارە   حیزە ،

ـــــ  زۆ ـــــــــــــ  بە ــ ــ ــ ـــی  پــ ــ ــ ــ ــ  ڕۆژانە و کـــــــــــــردووە دیـــــــــــــاری   ایرۆصـــــــــــــەکە مەترســ

ـــار نــــــــــوێ  توعـــــــــ ووی ــ ــ ـــــت، ت مــ ــ ـــــەوان بەەم دەکریـــ ــ  ئامارەکــــــــــان کە عــ

ـــاتەوە ــ ــ ــ ــ ــ ــــکنینەکان دەرئەنجـــــــــــــــام  زۆربەی باڵودەکــ ــ ــ ــ ــ  عـــــــــــــــاری  خـــــــــــــــ  رغـــ

 .بەرباڵوترە صلێکا   صنوری لە  ایرۆصەکە کاتێکدا لە هەولەرە،
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 هاو  گە و کتێب
 

ـــــاوەی لە    ــ ـــــتن  لەدوای ڕابــــــــــردوودا مــ ــ  بە ک رۆنــــــــــا  ایرۆســــــــــی  گەیغــ

 عارەکا   لە هاتوچ  قەدەغەی بە ب ەاردان و کوردصتان هەریو 

 بە مـاڵەوە، لە مـانەوە بە هاوەتیـان هانـدا   و کوردصتان هەریو 

 بەرکەوتنیـــــان ئەوەی بــــ  بـــــکەن هــــاویرگە خ ەـــــان دەرەوە نەچــــوونە

ــــ  لەگە  ــ ــ ــ ــ ـــــردا خەڵ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت، تـ ــ ــ ــ ــ   ایرۆصــــــــــــــە ئەم ئەوەی بەهــــــــــــــ ی  نەبێـ

ـــــندەیە ــ ــــێوەیەک  کوعــ ــ ــ ـــرا زۆر بەعـ ــ ــ ـــــان و خەـــ ــ  لە دەگــــــــــوازریتەوە ئاصــ

 ئەوەی بـــ  بەصـــە کەصــێ  تە هـــا کە تـــر، کەصــێ   بـــ  کەصــێکەوە

 .ب ات توظ کەش دەیان

 

 ڕۆژنامەنووصـــان و  ڕۆعـــن یران  ڕاگەیانـــدنەکانەوە لە بـــ ەە هەر   

ــــ  زۆر ـــــان  دەدەن بەوە  گرنگــ ــــدەن هاوەتیـ ــــ  هان ــ ـــــت ئەوەی بــ  ئاعـ

( خوینـــدنەوە کتێـــ ) ئاعـــنایە هەمـــوان الی کتێـــ ، لەگە  نەوەب ـــ

ـــــردنەوەی ـــای کـ ــ ـــــرە ەیە دەرگـ ـــــەدەی لەم بەەم مــــــرۆ ، الی مەعـ  صـ

 کلتور، بە نەبووە خویندنەوە کتێ  ئێضتاظ تا یەکەدا، و بیضت

ـــــان ــ ــ ــ ـــــدا لە و ڕابـــــــــــــردوو  لە هاوەتیــ ــ ــ ــ ـــــان زۆربەی ئێضتاعــ ــ ــ ــ  بە کاتەکانیــ

ـــــا  لەج کە بەصــــــــــــەردەبەن، ت ڕەک مەەیەتییەکــــــــــــان ــ ــ ــ  ڕۆعــــــــــــن یری  یـ

 .باڵودەکاتەوە جەه 

 



  
 

014 
 

 خوینــدنەوەی لە جەخـت بـ  ئەوەیە گــرنگە مـ  بـ  ئەوەی بەەم   

 لە دەهێنێـت بەرهەم    خویندەوە کتێ  ئایا ؟ دەکریتەوە کتێ 

 کوردصتان؟

 و نووصـــەران و  ڕۆعــن یر نـــوخ ەی ئەو  کوردصــتان هەریوــ  لە   

 کتێـ ، دنەوەیخوینـ بـ  هانـدەدەن هاوەتیان کە ڕۆژنامەنووصان

 ڕەخنەگــر ڕۆعــن یری  دروصــتکرد   جیــا   لە  ڕابــردوودا مــاوەی لە

ـــــاخ ، و ــ ــ ــ ــ ـــــا   لە یــ ــ ــ ــ ــ  بە نووصـــــــــــــــەری  و ڕونـــــــــــــــاک یر دروصـــــــــــــــتکرد   جیــ

 جـــورئەت، بە ڕۆژنامەنووســـی  دروصـــتکرد   جیـــا   لە هەڵو ضــت،

 نسە ــ  لەپــاظ کە دروصــتکردووە، حیزەــ  ڕۆعــن یری  لە لەعــكری 

 کوردصـــتان، هەریوـــ  لە دەڕ گەنـــ لە پـــ  حوکـــوم ا   لە صـــا  ســـی 

 بـــــ  دایە، ماصـــــتاوچێ   و صـــــتایػ لە پـــــ  کتێبـــــ  نووصـــــین  لە تـــــازە

ـــیری  خـــــــــ ی  ئەوەی ــ ــ ــــات عــ ــ ــ ـــــییەکا   دووەمـــــــــ  نەوەی الی ب ـ ــ  صیاصــ

ـــاش، ــ ـــــەدەی چــــــــارەکە لە نووصــــــــەران کوردصــــــــتان هەریـــــــــو  لە عـــ  صـــ

ـــوک  زۆرەــــــان هەرە زۆربەی ڕابــــــردوودا ــ ـــــا   لە پێنووصــــــەکانیان نـ  جیـ

ـــــددی ڕەخــــــــــنەی ــ ــ ـــوک  بە ،بەجــــــــــا و جـ ــ ــ ــ  ژەهرەــــــــــان پێنووصــــــــــەکانیان نـ

ـــــادا بە ڕعـــــــــتووە ــ ــــ  بـــــــــوون ه کاریـــــــــ  و ک مەڵگــ ــ  بـــــــــوو   بەردەوام بـــ

ــــدەڕ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاو عـــــــــــــــــــ ڕبوونەوەی و گەنـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا   صـــــــــــــــــــەرجەم بەنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جومگەکــ

:" دەڵێـت(  باەدا مرۆ  ) کتێب  لە فەیلەصو  نی،ەی ک مەڵگادا،

 پەرصــــت، پــــارە نــــسم ، نەفــــط کەصــــانە ئەم بــــاەوە مرۆ ــــ  لەدیــــدی

 ئەو و دەصـــــەەت هەواڵـــــدەرەکا   ڕەعـــــ ینەکان، ،ماصـــــتاوچییەکان

 پ خۆەواتێــ  هەمــوو  ئامــادەن پــارە خــاتری  لەبەر کە نووصــەرانەی

 ".بنووص 
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ـــــاوەی لە هەر    ــ ــ ـــــاو نووصــــــــــەری   ڕابـــــــــــردوودا مـ ــ ــ  لە تەنسنـــــــــــووش بەنــ

ـــــدا بەرنــــــــــــامەیەک  ــ ــ ــ ـــــان تەلەفسە نیـ ــ ــ ــ ـــی  لێیـ ــ ــ ــ ــ ـــــیە ڕەخــــــــــــنەت پرسـ ــ ــ ــ  لە چیـ

 لە صــــورەکان، ەهــــێۆ  لە نـــادەن خ ەــــان و ـــ  وەەمــــدا لە نووصـــەران

 بێـت قضـەکردن ئەو الی صورەکان هێۆە چاوەڕی ووم م  ڕاص یدا

ـــەر ــ ــ ــ ــــدەڕ  لەصــ ــ ــ ــ ـــــا   دەوڵەمەنـــــــــــدبوو   و گەنـ ــ ــ  کەش هەزاران نایاصــ

ـــەر ــ ــ ـــــاە  لەصـ ــ ـــــا کــــــــ ی  حضـ ــ ـــــتکا   هەــــــــزی  نەبــــــــوو   و ک مەڵگـ ــ  و نیغـ

 ڕابـردوو، صـەدەی چـارەکە حوکـوم ا   فاعل  و پەرلەمان ناکارا  

ـــــاو نووصـــــــەری  بەەم ـــ  شتەنسنـــــــوو  بەنــ ــ  کە ئەوەبـــــــوو  الی صـــــــور  هێڵــ

 نـــاکەن، قضـــە  و نانووصـــ  ئـــای  دەربـــارەی نووصـــەران لە بەعـــێ 

ـــــاخود ــ ـــــامەلەی یــ ــ ـــ م مجــ ــ ــ ـــــەی و دەکەن ئیضــ ــ ـــــددی قضــ ــ ـــەر جــ ــ ــ  لەصـــ

 ؟!ناکەن

 

 لە ڕۆژنامەنووصــــ  بەنــــاو کە تــــر لەعــــکری   لەوەی جــــگە ئەمە   

ـــ   ـــێ ەر صــــای   ڕیگــــای لە م بایلەکانیــــانەوە، و ک م یــــوتەر رغـ  و صـ

 بــــاوکەوە و دایــــ  ەــــێ پەییــــ  صــــەدان و صــــەربەخ  و هلــــ ئە بەنــــاو

 هــــاوە   حە ــــ  ، عــــێواندووە ک مەڵگایــــان ڕاصــــتییەکا   صــــەرتاپای

 عـەو بە هـاوە   کە کـردووە وایان دەصەەتە، حیزە  دوو  الی کە

 بــدات ڕۆژنامەنووصــانە و چــاالکوان و هەــز ئەو بە جنێــو ڕۆژ بە و

 لە هەیە ەم ارەەیصــــت و گەنــــدەڕ  هەمـــوو  لەم دەگــــرن  ڕەخـــنە کە

 .کوردصتان هەریو 

 

ــــ  وایـــــــــــــانکردووە    ــ ــ ــ ــ ـــــان خەڵ ـ ــ ــ ــ ـــــان و بێنــ ــ ــ ــ ـــــەەت بە یــ ــ ــ ــ ــــێ وەا دەصــ ــ ــ ــ ــ  ەـ

ـــــەەت ــ ــ ــ ـــنن دەصـ ــ ــ ــ ــ ــــیانەی الیەنە ئەو و ب یـ ــ ــ ــ ـــــد ڕەخــــــــــــنەی صیاصــ ــ ــ ــ  و تونـ
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 و دوژمـــ  وەا هاوەتیـــدا پێنـــاو لە دەکەن عـــەڕ و هەیە جـــددیان

 .ب ینن گەندە 

ـــــدا لە    ـــ  ک تایــ ــ ــــدنەوەی دەپرصـــ ــ ـــــ  خوینــ  ەیبەرهەمەک ئەمە کتێـــ

ــــوخ ە ئەم کە بێـــــت ــــ  دروصـــــتکردووە، ڕۆعـــــن یرەی نـ   ـــــ  بە خەڵ ـ

ـــ  توانـــــایەکەوە و وزە ــــ  مەیلــ ـــت؟ خوینـــــدنەوە بـ ـــێ بە هیـــــوای ب،ێــ  کــ

 بگ ڕیت؟ ژەا   بێت

 

 

 بەردەوام ئازار  ی هەڵەبجە
 

ــــ  هەردوو  عــــــەری  لەگەرمـــــ     ـــرات دراوســــــین دەوڵە ــ ـــران و عەـــ  لە ئەـــ

ـــــەدان ڕۆژانە کە الیەا، ــ ــ ـــی  صــ ــ ــ ــ ـــــردە دەوڵەت هەردوو  لە کەســ ــ ــ  دەکــ

 هاوەتیــا   کــا   بە تــاا بــ  نەهــامە   و مــاڵویرا   هەروا.قوربــا  

ـــــا، وەت هەردوو  ــ ـــ  دەهێنـ ــ ـــــەوە لەالیەکـــ ــ  بــــــــسووتنەوەی عــــــــەڕی   تر غـ

ــــومە   لەگە  کوردصـــــــــتان باعـــــــــوری لە کـــــــــورد ڕزگـــــــــارەخوازی  ــ ــ  ح ـ

 بە کە دەبـــرا، بەڕیـــوە دیکتـــات رەوە صـــەدام  الیەن لە کە  عەـــرات،

ـــــێك  ئەوەی هـــــــــ ی  ــ ـــەرکردایە   لە زۆر بەعــ ــ ــ ـــی  صــ ــ ــ ـــا   ئەو صیاســ ــ ــ  کــ

 .نەبوو  دۆخەکە ب  وردیان خویندنەوەی کورد

 

 صــــەختەی عــــەڕە لەو ملک  ــــێ لەو بەعــــێ  بــــوونە هەربــــ ەە       

ــــ  ــ ـــــت مـــــــــاوی  بـــ ــ ـــــا  هەعــ ــ  قەزای لەدەرئەنجامـــــــــدا. بـــــــــوو  بەردەوام صــ

ــــێوەیەک  بە هەڵەبـــــــجە ـــا   عـــ ــ ـــــت کەوتە کــ ـــــێ  دەصــ  هەـــــــزی  لە بەعــ
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ــــەدام ڕژیوـــــ  پاعـــــان پێغـــــکەرگە،  کەوتە دڕنــــــدانە وەیەک بەعـــــێ صـ

ـــ  بە عــــارەکە ب ردومــــانکرد    لە کە. کــــراو قەدەغە کیکیــــای چەکـ

ـــــد ــ ـــــدا چەنـ ــ ـــی  هەزار( ٥) لە زەــــــــاتر خولەکێکـ ــ ــ ـــەهید کەسـ ــ ـــــرد عـــ ــ  و کـ

 .برەندارکرد تری  کەسی  هەزاران

 

ـــ  برەنــــــــــــــــــدارەکا      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا   کیکیــــــــــــــــــاوی، چەکـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لە چارەصـــــــــــــــــــەر لەجیـ

 وە ـــ  و کوردصـــتان ڕۆژهەە ـــ  ڕەوانەی عەـــرات، نەخ  ـــ انەکا  

ـــران ــ ــ ـــــران ئەــ ــ ـــــا کە. کــ ــ ـــــتاظ تــ ــ ـــــێ  ژەـــــــــا   ئێضــ ــ  و برەنـــــــــداران لەو بەعــ

ـــەهیدان کەصـــــــــوکاری  ــ ــ  ئەو کیکابـــــــــارانەی ئەو کـــــــــارەگەری  لەژیـــــــــر عــ

 .ماوە کاتدا

 

ـــــتاظ     ــ ــ ـــــا ( ٣١) کە ئێضـ ــ ــ ـــەر صـ ــ ــ ــ ــــــجە کیکیابــــــــــارا   بەصـ ــ  دا هەڵەبــ

 پـــرۆژە لە بەعـــێ  کرد ـــ  و عـــارەکە ئـــاوەدا   صـــەرباری  تێ ەڕیـــوە،

ــــ  خسمەتگوزارەەکــــــــــان ــ ــ ــــ  هەروەهــــــــــا. کەعــــــــــارە بــ ــ ــ  بە عــــــــــارەکە کرد ــ

. بەردەوامە ئازاری   صاریێنەبووە، برەنێ   عارە ئەو بەەم پاریسگا،

 ئەمە. نـــین پێداو ضـــ یدا لەئاصـــ   هەر خسمەتگوزارەەکـــا   چـــونکە

. نـــیە دیـــار پێـــوە عـــاری  صـــیکایەک  هـــیە پاریسگـــا بە بـــوون صـــەرەڕا  

 عـارەکە  ـ خسمەتکرد لەجیا   صیاصیەکانیػ الیەنە و ناوە تە ها

 عـوین  کـردۆتە عـارەکەیان حوکومەتەوە، لە نوینەرانیان لەڕیگای

 .دەدەن قوربا   خەڵ  لەبەران ەردا  و صیاسی  ملک نێ 
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 وا نەتوانیەوە کوردصتان هەریو  حوکومە   ئێضتا تا هەروەها   

 و عــــەهیدان کەصــــوکاری  قەرەبــــووی ب ــــات عەــــرات حوکــــومە   لە

 .ب اتەوە عارە ەول  کیکا   چەک  بەرکەوتوا  

 

 و جیهیـــان وەتـــا   لەزۆربەی حیزبەکوردیەکـــان ئەوەی صـــەربارەی  

 ب تەرخـــــان زۆری  پـــــارەیەک  صـــــاەنە و هەیە نوینەرایەتیـــــان ئەورو ـــــا

 نەکردوە هەڵەبجە کەیوی  ب  کارەان پێوصت وەا بەەم.  دەکەن

 .بیناصێنن جین صاید وەا جیهان ئاص   لەصەر ب ئەوەی

 

! خ  ـااڵیە هێکـای هەڵەبـجە خەڵ   ب  ەمضا ئ م  بەب وای   

 صـــا (٣١) بەهـــ ی  یادێـــ  هـــیە ک رۆنـــاوە مەترســـی  بەهـــ ی  چـــونکە

 . ناکریتەوە عارەکەدا کیکیابارانکرد   بەصەر تێ ەرە 

 

ـــات وا ئەمەظ هەربــــ ەە     یـــــادەکەوە نەکـــــردنەوەی بــــ نەی کە دەکــ

 گەنـــدەڕ  و نەخـــورێ زۆر پـــارەیەک  ڕابـــوردوو، صـــاە   هاوعـــێوەی

ـــــر و دانەکریتتێــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ـــــسمەت دواتـ ــ ــ ــ ــ .  ب رۆعــــــــــــــنەوە بەعــــــــــــــارەکەی بەخـ

 نەدریــت عــارەکە بەخەڵ ــ  نــاوەڕۆا ەــێ گەورەی بەڵێنــ  هەروەهــا

 .ناکریت جێ ەج  لا هیچ  بەدڵنیاوە دواتر کە
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 مافیا اوی کىردایە ی 

ناصــــــــــــی نالیزم، یـــــــــــــاخود کـــــــــــــوردایە   لە صـــــــــــــادەترە  پێناصـــــــــــــەیدا    

وەی کــــورد لە پاراصــــتن  زمــــان و هەوڵــــدان بێــــت بــــ  مافەکــــا   نەتە“

کلتــــــوری نەتەوەکەی، هەوڵـــــــدان بێـــــــت بــــــ  دروصـــــــتکرد   دەوڵە ـــــــ  

کـــــــــــــــوردی و دەرچـــــــــــــــوو   بێـــــــــــــــت لە ژیـــــــــــــــر دەصـــــــــــــــەە   داگیرکەرا ـــــــــــــــ  

ی، دابــــین کرد ــــ  ژەــــانێ   دادپەرەوەرانە بێــــت لە صــــایەی کەخــــاکە

ئەو دەصـــەەتەی حیزبـــانەوە کە خ ەــــان بە نـــوینەری کــــوردایە   لە 

ئەوا تێــــــــدەگەی  حیــــــــزبە زلهەزەکــــــــا   ” ن دەزانــــــــ هەریوــــــــ  کوردصــــــــتا

کوردصــتان کە بــرەتین لە پــار   و یەکێ ــ ، هەتــا لەعــاش بــوون ئەم 

بــابە   کــوردایەتیە ئــامرازی   باعــ ووە بــ  چــوونە ملک  ــێ لەگە  

دەصــــەەتە دیکتات رەەکــــا   عەــــرات و صــــ زی خەڵکیــــان ڕاکێغــــاوە. 

ێــــوەکردووە تە هــــا بەەم لەناوەڕۆکــــدا ئەو کــــوردایەتییەی باصــــیان ل

 .وەا ڕیگایەا بەکارەا هێناوە ب  گەیغ ن بە دەصەەت

هەردوو حیــــــــــــــــــزبەکە لە جیـــــــــــــــــــا   پاراصــــــــــــــــــتن  زمـــــــــــــــــــان و کلتـــــــــــــــــــور و    

نەتەوەکەیـــان، هەر لە ق نـــاا  عـــاخدا خـــوین  گەنجەکـــا   خ ەـــان 

دەڕعــــــــت لە پێنــــــــاو پاراصـــــــــتن  بەرژەوەنــــــــدی عەخوــــــــی  و مـــــــــانەوەی 

 .عەخضەکا   صەرەوەی حیزبەکانیان

کارەصــــــــا   هەر صیاصــــــــە   هەڵەی ئەمــــــــان بــــــــووە ه کاریــــــــ  بــــــــ     

هەڵەبــــجە و ئەن ـــــا . ئەوان کە هــــاتنە عـــــار ػ لەصــــەر جەصـــــتەی 

          کـــــــــوردایە   ژەـــــــــان. بەەم لە جیـــــــــا   دەوڵەتـــــــــدار   و دروصـــــــــتکرد   
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دەوڵە ـــ  دامەزراوە ــــ ، یەکەم هەنگــــاو کەوتـــنە دزەنــــ  کەرەصــــتە و 

ـــــ  ــ ــ ـــات   فەرمـــــــــــانگە ح ومەیەکـــــــــــا   ئەو پێو ضــ ــ ــ ــ ـــــر لە یەکەم  ،کــ ــ ــ دواتــ

هەڵب ارد ــ  ئــازادانەی دوای بەعضــدا کەوتــنە تەزوەرکرد ــ  دەنگـــ  

ـــــان، کە لە ڕیگــــــایەوە هەنگــــــاو بەهەنگــــــاو هەڵب اردنیـــــــان لە  مهاوەتیـ

ڕیگایەا ب  دەصتاو دەصتکرد   دەصـەەت، گـ ڕی بە ڕیگـایەا بـ  

 .ەێ ئومێدکرد   هاوەتیان لە گ ڕا   حوکومرا  

خ ەــــان هێنــــایە بەردەرگــــای هەمــــوو مــــاڵێ   ئەم دواتــــر عــــەڕی ناو    

هەریـــــــــــــکەوە. لە جیـــــــــــــا   دروصـــــــــــــتکرد   پـــــــــــــێکەوە ژەـــــــــــــان لە نێـــــــــــــوان 

هاوەتیـــــــــــــــان، هەمـــــــــــــــوو ماڵێکیـــــــــــــــان کـــــــــــــــرد بە دوژمنـــــــــــــــ  ئەوی تـــــــــــــــر و 

 .عارچێ یان داهێنا

لە بــــــــری پاراصــــــــتن  زمــــــــان، وایــــــــان لە هــــــــاوە   کــــــــرد لە صــــــــنوری    

ـــان  صــــــــلێکا   گــــــــاڵتە بە زاراوەی خەڵكــــــــ  دهــــــــ ا و زاخــــــــ   ــ ـــــات، یـــ ب ـــ

بەپێ،ەوانەوە. تەنانەت لە نێـوان زاراوەکـا   صـلێکا   و گەرمیانـدا 

گرفـــت دروصـــت بـــکەن. خەڵکـــیػ بـــوو بە بەعـــێ  لەو ملک نـــیەی 

ناعــیرینانەی کە ئەوان دەصــ یان پێکردبــوو. تەنــانەت ئەم حیزبــانە 

وایــــان لەخەڵ ــــ  کــــرد لە جیــــا   ئەوی هەوڵ ــــدان لە الدێ ــــان بــــێی 

رغـــ   ئـــابوری بـــ  و ئاصایشـــی  خـــ راا دابـــین  کە دەتـــوان  ب بـــ ەی

بـکەن، هـاوە   عـار ڕ ــ  لە خەڵ ـ  گونـدبێت و هەصـ   خــ بەکەم 

 .زانین دروصت ب ات لە الی خەڵ   گوندەکان
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لەدوای ئەم کـــــارانە ق نـــــاا  ڕوخـــــا   ح ـــــومە   بەعـــــط دەصـــــ      

پێکـــــــرد کە لەــــــــرەوە کــــــــوردایە   دووبــــــــارە خــــــــ ی نــــــــویکردوە لە ڕووی 

 ریــــ  وەا کــــار   فغــــار بەکــــار دەهــــات،مــــاوەی جادروعــــکەوە. هەر 

  .بەتای ەت پرسی  صەربەخ ی کوردصتان

 

بەەم لە ژیــــــــر ئەم ماصــــــــکەدا هەزاران کەش بەهــــــــ ی هــــــــاتن  ئەو    

پـــــارە زۆرەی بەغـــــداوە بـــــوون بە ملیـــــاردێر و صـــــەرا   دەصـــــەەتداری 

 .کورد بوون بە مافیای کوردایە  

 

جیــا   پاراصــتن  زمــان بە ئەو کەصــانەن لە “مافیــای کــوردایە      

بەرنــــــامە و لە ڕیگــــــای دەزگاکــــــا   ڕاگەیانــــــدنەوە کە لەصــــــەر حضــــــاە  

خەڵـــــــــــــــكە ڕەعـــــــــــــــوڕووتەکەی هەریـــــــــــــــ  کە مێغـــــــــــــــکیان پرکـــــــــــــــراوە لە 

کـــــــــــــــوردایە   زمــــــــــــــــا   کـــــــــــــــوردی دەعــــــــــــــــێوی  و ئەخ  ـــــــــــــــ  ک مەڵگــــــــــــــــا 

 .”تێکدەدەن

ئەمانەئاعــ   ک مەەیەتیــان عــێواندووە و لە تەنیغــ   دروعــو     

ضـــــــــــا   بـــــــــــ  گەلـــــــــــ  کـــــــــــورد، ئازادیـــــــــــان لە کەدارکـــــــــــردو ئـــــــــــازادی و یەک

یەکضــــــــــانیان لە نێــــــــــوان دوو ئەنــــــــــدام  یەا خەزانــــــــــدا نەهێغــــــــــت و 

خ ەــــــــان بــــــــوون بە خــــــــاوە   بــــــــاش و فــــــــێ  و ک م انیــــــــا و صــــــــەروەت و 

 صامانێ   زۆر لە بانکەکا   ئەورو ا

. 

بەعـــــــــــــێ  لەم صـــــــــــــەرکردایەتیەی کـــــــــــــوردە لە جیـــــــــــــا   پاراصــــــــــــــتن    

ن هێنــــــــــــایە نــــــــــــاو خــــــــــــاک  کوردصــــــــــــتان و نەتەوە، هەــــــــــــزی داگیرکەرەــــــــــــا
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چاوصـــــــاا  داگیرکەرەـــــــانکرد بـــــــ  عـــــــەری کـــــــوردا   بەعـــــــەکا   تـــــــری 

 .کوردصتان

 

بەرهەمـــ  دروعـــکەکا   کــــوردایە   بـــ  هاوەتیــــان برە ـــ  بــــوو: لە    

دورکەوتــــــــنەوەی لە ئــــــــاینەکەی، ویـــــــــران بــــــــوو   زمــــــــان، ڕوخانـــــــــد   

 هەصــــــــ   نیغــــــــتکان ەروەری، ەــــــــێ هیوابــــــــوون لە هەڵبــــــــ اردن، ژەــــــــان

کـــــــــردن ەـــــــــێ مـــــــــووچە و پـــــــــارانەوە لەبەردەرگـــــــــای ئەم بەر ـــــــــرش و ئەو 

بەر ــرش بـــ  ژەمێـــ  نـــان، نەتــوانین بـــ  صـــەردا   کرد ـــ  پس غـــکێ   

رضــــ  ر بــــ  چارەصــــەرکرد   نەخ عــــیەکا  ، نەبــــوو   ئــــاوی پــــاا و 

 .کارەبا کە پێداو ض   صەرەتای هەر هاوەتیەک 

وە لەبەردەمــ  نەبــوو   هەلــ  کــار و لەبەرامــ ەردا خــ  ب،ــوککردنە   

عـــــەخط و حیزبـــــدا بـــــ  دەصـــــتکەوتن  هەلێ ـــــ  کـــــاری ناعایضـــــتە بە 

 .ب وانامە و بوارە ئەکادیکەیەکەی خ ی 

بەڕـــ  کە بەرهەمـــ  دروعـــکەکا   کـــوردایە   ئەمـــانە بووبێـــت بـــ     

هاوەتیــان، ئەوا ژەــا   فیــرعەون ئاصــابووە بــ  خــاوەن دروعــکەکان 

کانیان لە باع ری  و خ ەان و کەصوکارەان و عەعیرەت و پاظ دزە

زان  کـــا   جیهـــان دەخـــوی  و لە باعـــ ری  نەخ  ـــ انەکا   جیهـــان 

چارەصـــــــــــــــــەر بـــــــــــــــــ  خ ەـــــــــــــــــان وەردەگـــــــــــــــــرن و صـــــــــــــــــو ایەک  گەورەظ لە 

 .ڕاگەیانــــــــــــــــــــــــــــــــدنەوە رغــــــــــــــــــــــــــــــــ یوانیانە و بەرگرەانیــــــــــــــــــــــــــــــــان لێــــــــــــــــــــــــــــــــدەکات

چینێ ـ  کــ ەلەظ هەیە کەتـا ئێضــتاظ ویـنەی ئەم صیاصــیانەی بە 

ـــــیەوە لە ــ ــ ــ ــــاڵەکەیەوە هەڵواصــ ــ ــ ــ ــ ــــەکا   مـ ــ ــ ــ ــ ــــد    گ عـ ــ ــ ــ ــ ـــــا   پێگەیانـ ــ ــ ــ جیــ
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منــــــــداڵەکەی بە پەروەردەی دروصـــــــــت، باســــــــی  پـــــــــاڵەوا   صـــــــــەرۆک  

 .حیزە  ب  دەکات، کە ئەم وینەکەی هەڵواصیەوە لە ژوورەکەیدا

 

تاکەی جەستەی گەر ال یاوی پەکەکە 

 بە  ەت  ەت ک اوی ببیىین ؟
 

پێغـــــ ر جارجـــــار گوی یضـــــ   هەرەـــــی  دەوڵە ـــــ  داگیـــــرکەری تورکیـــــا    

گەرە کــا   پەکەکە، لە زنجیــرە چیــای قەنــدی  و دەبــووە  بــ  صــەر 

دواتـــــــــــر هەواڕـــــــــــ  عـــــــــــەهیدبوو   گەرەـــــــــــ یەا یـــــــــــان چەنـــــــــــد گەرەـــــــــــ  

ـــەرکردنە  ــ ــ ــ ـــــتە لەصــ ــ ــ ـــــای هەڵو ضــ ــ ــ ـــــرایەوە، بەەم ئەوەی جێگــ ــ ــ باڵودەکــ

ئەوەیە لە دوو صــــــــاڕ  ڕابــــــــردوودا فرۆکەکــــــــا   صــــــــو ای داگیــــــــرکەری 

ا تورکیـــا بە ئاعـــكرا صـــنوری ب ردومانەکانیـــان فـــراوان کـــردوە، نە

هەر قەندی  بەڵكو لە عەنگا  و ده ا و عاخ  ئەزمەر و صنوری 

ومانیغـــــــــدا لە صـــــــــنوری قەزای درانـــــــــیە و قەەدزی و لە نـــــــــوی رن ب ر 

مـــاوە   صـــەربە پاریسگـــای صـــلێکا   هەرعـــکردۆتە صـــەر ئوتـــوم ێلێ   

گەرە کـــا   پەکەکە، جەصـــتەی لەت لەت بـــووی گەرە کـــان نـــاخ  

 .هەموو کوردێ   بەعەرە  دەهەژینێت

 

بەردەوام  هەرعـەکا   ئەم دەوڵەتە داگیـرکەرە وای کـردوە نەا    

هەر گەرە کـــــــــــا   پەکەکە لە هەر ب ردومانێکـــــــــــدا گرەکــــــــــــانەی ئەوە 

ـــەهیدبکریت، کە  ــ ــ ـــــاەی ئەو حیزبەظ،عـ ــ ـــەرکردەی بـ ــ ــ ــــت کە صـ ــ بکریــ
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ئەمەظ نیغــــــانەی چــــــاالک وو   ەــــــێ صــــــنووری دەزگــــــای هەواڵگــــــری 

ی هــــــــــات تە ئــــــــــاراوە تورکیــــــــــایە لە باعــــــــــوری کوردصــــــــــتان. ئەم دۆخە

بەرئەنجــام  عکضــ   حوکــوم ا   کــوردیە لە باعــوری کوردصــتان 

چــــــونکە هەرعــــــکردنە صــــــەرخاک  وەتێكــــــ  تــــــر پێغــــــێۆکرد   هەمــــــوو 

بەهـــــــــــــــا دەصـــــــــــــــتوری و بـــــــــــــــ گە یاصـــــــــــــــایە نێودەوڵەتیەکـــــــــــــــانە، کە ـــــــــــــــ  

دەصــەەتداری باعـــور نەا هەرەـــێ دەنـــ  و ەـــێ هەڵو ضـــ ن، بەڵكـــو 

(کیلـــ مەتر لەناوخـــاک  هەریکـــدا ٣٥ڕیگایانـــداوە بەدریێا ـــ  زەـــاتر لە )

هەزەکـــا   تورکیـــان بــــوو   هەبێـــت و چەنــــدی  بارەگـــا   کــــردۆتەوە، 

ـــاڕ  ) ــ ــ ــ ــ ــ (،وە هەر هەزێ ـــــــــــــــ  تورکیـــــــــــــــا هـــــــــــــــات ێتە هەر ١١١٧لە دوای صــ

نـــــاوچەیەک  باعـــــوری کوردصـــــتان ئامـــــادە نەبـــــووە بەجێـــــ   هێۆێـــــت، 

ئەم هەـــــزانە بەردەوامیغـــــ  لەصـــــەر پێغـــــ ەوی کە زۆرجـــــار جـــــگە لە 

   گەرە کــا   پەکەکە هاوەتیــا   ناوچەکەەــی  کــردوە عــەهیدکرد

بەقوربا   و زەرەر وزەا   گیا   و ماڵیان لێداون. لەت لەت بوو   

جەصـــتەی گەرە کـــان بەردەوام دەبێـــت، چـــونکە ئەم دوو حیـــزبەی 

لەباعوری کوردصـتان حـوکو  رەهـای کوردصـتان دەکەن، تـاوەکو 

ـــــاو ئێضـــــــــــــتا گریـــــــــــــدراوی هەردوو وەتـــــــــــــا   تورکیـــــــــــــا و  ــ ــ ــ ـــران  لە پێنــ ــ ــ ــ ــ ئەــ

بەژەوەنــــدی ئــــابوری خ ەانــــدا ئامــــادەنین گ ڕان ــــاری لە صیاصــــتەی 

 گغ   و صیاصە   دەرەوەیاندا بکەن.

 

بەهــــــــــــــــــ ی پــــــــــــــــــارتیەوە هەژمــــــــــــــــــوو   تورکیــــــــــــــــــا بە بەردەوامــــــــــــــــــ  ڕوو    

لەزەـــــــادبوونە لە هەریــــــــو  کوردصــــــــتان، عـــــــەهیدکرد   بەردەوامــــــــ  

دا، گومـانیػ گەرە کان و هەرعکردنە صەرەان لەهەر جوڵەیەکیانـ

دەخـــانە صـــەر تواناکـــا   باعـــوری کوردصـــتان لە رووی ئەمـــنەیەوە. 
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بە ب چــــوو   مــــ  گرف ـــــ  گەورە نەبــــوو   هەــــزی نیغـــــتکانیە کە لە 

ئێضــــــــــتادا هەــــــــــزە ئەمنیەکــــــــــا   باعــــــــــوری کوردصــــــــــتان جــــــــــگە لەوەی 

دابەعـــ وون بەصـــەر هەردوو حیزبـــدا هەـــزی عـــەخط و بەر رصـــیػ 

ــــ  دروصـــــــــــ  ووە کە لە جیـــــــــــا   ئینتکـــــــــــا   ن ــ ــ ــ ـــان بــ ــ ــ ــ ـــــتکا   ئینتکایــ ــ ــ یغــ

عـــــــــــەخط و حیـــــــــــز  یـــــــــــاخود ب یـــــــــــ  مـــــــــــووچەی مانگـــــــــــانە هەیە، لە 

کاتێکـــــــــــــدا کە ئەم هەـــــــــــــزانە عایضـــــــــــــتەی ژەـــــــــــــا   عـــــــــــــەرەفکەندانەن. 

باعــــ ری  چارەصــــەر بــــ  ک تــــا   هــــات  بە عــــەهیدکرد   گەرە کــــان 

گەڕانەوەیە بــ  پـــرۆژەی بـــسووتنەوەی گـــ ڕان و دیـــدگای نەوعـــیروان 

تـــــری کوردصـــــتان، کە بـــــرە یە لەوی مضـــــتەفا بـــــ  پرســـــی  پارچەکـــــا   

پێو ضــــــتە پەیوەنــــــدیەکا   باعــــــوری کوردصــــــتان لەگە  دەوڵەتــــــا   

ئەــــــــران و تورکیـــــــــا لە ڕیگـــــــــای ح ـــــــــومەتەوە بێـــــــــت و لەصـــــــــەر حضـــــــــاە  

بەرژوەنـــدی پارچەکــــا   ترنەبێــــت، چـــونکە باعــــوری کوردصــــتان لە 

ژیـر بەر رصــیارە   گەورەدایە بەرامــ ەر پارچەکــا   تــری کوردصــتان، 

و کلتــــــــــــــــــــورو ئــــــــــــــــــــای  و نەتەوەیــــــــــــــــــــان لە ژیــــــــــــــــــــر مەترســــــــــــــــــــی   کە زمــــــــــــــــــــان

لەناوبردنــــــدایە، پێو ضــــــتە هەر ــــــ  هەزەکــــــا   باعــــــوری کوردصــــــتانە 

صـــــــــــــــــــــەرجەمیان هەـــــــــــــــــــــزی نیغـــــــــــــــــــــتکا   تـــــــــــــــــــــ کەمە بـــــــــــــــــــــ  و هەمـــــــــــــــــــــوو 

پێداو ضــــــــ یەکیان بــــــــ  دابــــــــین بکریــــــــت، لە جیــــــــا   پاراصــــــــتن  بــــــــاخ  

بەر ـــــــــــــرش و مـــــــــــــا  و بەکارهێنانیـــــــــــــان لە ناڕەزایەتیەکـــــــــــــا   نـــــــــــــاوخ  و 

ـــــەنگەرگر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ت  بەرامــــــــــــــــــــــــــــــ ەر هەزەکــــــــــــــــــــــــــــــا   پارچەکــــــــــــــــــــــــــــــا   تــــــــــــــــــــــــــــــری صـ

کوردصـــــــتان،بەرگری کـــــــردن لە صـــــــنورەکا   باعـــــــوری کوردصــــــــتان 

ئەرکــــــــــ  صەرعــــــــــانیان بێــــــــــت و ئامــــــــــادەب  بــــــــــ  هەر هاوکــــــــــارەەا بــــــــــ  

بەعـــــەکا   تــــــر و بە ئەرکــــــ  خ ەـــــا   بــــــسان  و پیغــــــەکەیان بە پیــــــرۆز 

 بسان .
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ی درەنـــ  یـــان زوو لە پێنـــاو باعـــوری کوردصـــتان و پارچەکـــا   تـــر    

کوردصـــــــــــــــتانیػ دەبێـــــــــــــــت ئەم پـــــــــــــــرۆژەیە هەر جێ ەجێ کریـــــــــــــــت، بە 

پـــــــــێ،ەوانەوە ئەگەر بەردەوام بـــــــــ  لەصـــــــــەر ئەم جـــــــــ رە صیاصـــــــــەت 

کـــردنە ئەوا نەا هەـــرظ بـــ  صـــەرگەرە کان بەردوام دەبێـــت بەڵ ــــو 

ژەا   هەر هاوەتیەک  باعـوری کوردصـتانیػ لەمەترصـیدادەبێت، 

ــــوان  هەروەهـــــــا هەرکاتێـــــــ  ئەم وەتە داگیـــــــرکەرانە بیا ــ ــــت دەتـ نەوەـــ

ئەم خ بەڕیــوەبەرەە دەصــتوورەەی لە باعــوری کوردصــتان هەیە و 

نــــــاونراوە هەریوــــــ  کوردصــــــتان بەهــــــ ی الوازی و نەبــــــوو   پایەکــــــا   

 دەوڵەتداری ب وخێنن.

 

 

 د ساهەوە ڕ   اه حم

ســین صــا  تێ ەردەبێــت بەصــەر ب ەــاری ئەنجامــدا   ڕە رانــدۆم بــ    

ربەی حیـــــــــــــــز  و الیەنە صـــــــــــــــەربەخ ی کوردصـــــــــــــــتان کە لە الیەن زۆ 

کوردصــــــــتانیەکانەوە لە باعــــــــوری کوردصــــــــتان ب ەــــــــاری لەصــــــــەردرا، 

لەوکـــــاتەدا بەدوو ئاراصـــــتە داوا دەکـــــرا ڕە رانـــــدۆم نەکریـــــت یـــــاخود 

دەنگـــ  نەخەـــر بەرزبکـــریتەوە کەمەیـــان ئەوەنـــدەی مەرامـــ  حیزەـــ  و 

عەخوـــــــــــــی  بــــــــــــــوو ئەوەنــــــــــــــدە دڵضـــــــــــــ زی نەبــــــــــــــوو، بەەم ئاراصــــــــــــــتەی 

ڕۆعــن یر و ئەکـادیو  و کەصــا   دڵضــ ز دووەمیـان کە بەعــێ  لە  

هاوارەــــــــــان کــــــــــرد کە ڕە رانــــــــــدۆم حەقە و ڕیگــــــــــایە بــــــــــ  صــــــــــەربەخ ی 
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کوردصـــــتان، بەەم ئێضـــــتا کـــــا   نـــــیە چـــــونکە لە چـــــارەکە صـــــەدەی 

ڕابــردووی حــوککرا   جــووت حیزبــدا هــیە پــایەک  دەوڵە ــ  کــوردی 

نەچەصـــــــــ ێنراوە و کار شـــــــــی  بەعـــــــــێوەی کـــــــــرداری بـــــــــ نەکراوە، بەەم 

ە رانــدۆم کە پێغــ ر کــارتێ   فغــاری بەهەــز بــوو بەدەصــت دواجــار ڕ 

صـــەرکردایە   صیاســـی  کـــوردە وە ئەنجامـــدرا، حوکـــومە   هەریوـــ  

کوردصــــــــــــــــــــــــــتانیػ نەا هەرخــــــــــــــــــــــــــ ی نەگــــــــــــــــــــــــــرت لەبەردەم تەحەداو 

رووبەڕوونەوەکانــــــــــــــــــــــــــدا کە وەتــــــــــــــــــــــــــا   نــــــــــــــــــــــــــاوچەکە وەا پیغــــــــــــــــــــــــــەی 

هەمیغـــــەیان کەوت ــــــوونە هەڕەعــــــە لێکرد ـــــ . هەروەهــــــا عەــــــراقیػ 

ـــــس  ــ ــ ــ ــ ـــــدی  صــ ــ ــ ــ ــ ای هەریوـــــــــــــــ  کوردصـــــــــــــــتانیدا کە لەدەرئەنجامـــــــــــــــدا چەنــ

ڕووداوەکـــــا   عــــــانسەی ئ کت بەرەـــــان لــــــێکەوتەوە و کــــــورد لە قەزای 

دووزخورمــاتوو ئەوەی پێــ  کــرا لە جین صــاید کەم ــر نەبــوو نیـــوەی 

 خاک  کوردصتانیػ بەه ی خیانەتەوە لە دەصتدا. 

لە پــــاظ ســــین صــــا  لەم ڕووداوە بەعــــێ  لە حیــــزبە کوردیەکــــان    

غـــــــــداد خەرە ـــــــــ  عـــــــــەڕەی وەرگرتنـــــــــ  وەزارەتـــــــــدان و ئەوانەظ لە بە

ئەکەنە کاندیــــــــد بــــــــانگ  صــــــــەربەخ ی کوردصــــــــتانیان دەدا بەگــــــــو   

خەڵکیـدا، بەهـ ی عکضــت هێنـا   ڕە رانــدۆمەوە هەمـووان یەک ــر 

ت مەت اردەکەن کە ئەم دێـ ە هەمـان ئەو قضـەی بیرخضـتکەوە کە 

کە بە  ە(کەوتییً هەتییییىە  و سییەرکەوتً هەزاربیییاو ی هەیدەڵێــت) 

دڵنیـــــــــــــاوە ئەگەر ڕە رانــــــــــــــدۆم صـــــــــــــەرکەوتوو بــــــــــــــوایە لەو کــــــــــــــاتەدا کە 

صــــەرکەوتن  بــــ  ئەوکــــاتیػ ئەگەری ــــ  الوازبــــوو، ئەوا ئێضــــتا چــــ ن 
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دەزانێـت  ١٩٩١عیلکا   و ئیض م  خـ ی بەخـاوەی ڕاپەڕەنـ  صـاڕ  

 ئەوا ئاوها لە ڕە راندۆمیغیان دەڕوا  .

رەی باعــــــوری ئەوەی گــــــرنگە لە پــــــاظ ئەم ب،ووک ــــــوونەوەی قەوا 

کوردصـــتانە لەدوای ئەو گ ڕان ارەـــانەی هـــاتنە ئـــاراوە و لە نـــاوخ ی 

کوردصتانیغــــــــــــدا دۆخـــــــــــــ  ژەـــــــــــــا   هـــــــــــــاوە   لەو پەڕی صـــــــــــــەختیدایە 

صــــــــەرکردایەی صیاســــــــی  کــــــــورد  ــــــــ  کــــــــردوە بــــــــ  ئەوی لە ئاینــــــــدەدا 

هەرچ نێ  بووە لە ژیر دەصەە   ح ومە   عەرات دەربازی بێت، 

تکردوە؟ ئایـــــــــــا لە ڕەگـــــــــــای کەر ـــــــــــ  ئایـــــــــــا پایەکـــــــــــا   دەوڵە ـــــــــــ  دروصـــــــــــ

کغـــــــتوکاڵەوە کـــــــاری کـــــــردوە بـــــــ  دابینکـــــــردن و پاراصـــــــتن  ئاصایشـــــــی  

خــــــــــــــــ راا؟ ئایــــــــــــــــا حیزبەکوردیەکــــــــــــــــان توانیوەــــــــــــــــانە و هەوڵیانــــــــــــــــداوە 

پەیوەنــــــدیەک  هاوصــــــەن  لەنێــــــوان هەریوــــــ  کوردصــــــتان و وەتــــــا   

دراوصــــــێ  دروصــــــ کەن، لە رووی بازرگــــــا   پەیوەنــــــدی پــــــتەوی وای 

ەتـــــــانە الیە ــــــــ  ئابوورەــــــــان توەـــــــی  عکضــــــــت یت ەــــــــێ هەیە کە  ئەم و 

باعــــــوری کوردصــــــتان و نەتــــــوان  هەڕەعــــــەی داخضــــــتن  صــــــنووری 

لێ کەن؟ ئایا ح ومە   هەری     کـردوە و دەکـات بـ  بـووژانەوەی 

کەر ـــــــ  پیغەصـــــــازی بـــــــ  ئەوەی گەنجەکـــــــا   کـــــــاری دەصـــــــتکەویت و 

 ڕیگای ک   هەڵنەبێیرت؟

ەزراوەکـا   ح ـومەت و ح ومە   هەریـ  هەوڵیـداوە بـ  ئەوەی دام

هەــزە  ئەمنیەکــان لە دەصــ   حیــز  دەربــازی بێــت و بــبن بە دەزگــا و 
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هەـــــزی نیغــــــتکا  ؟ ئایــــــا  ــــــ  کـــــراوە بــــــ  ئەوەی تــــــاک  کــــــورد ئیتکــــــا   

ب خـــاا و نیغـــتکانەکەی بگەڕیـــتەوە، لەکاتێکـــدا ئێضـــتا کەصـــانێ  

فەربــــــــــــــــــــــوون بە ئاعــــــــــــــــــــــكرا لە ت ڕەک مەەیەتیەکــــــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــــــانازی بە 

ـــ  خوڵقـــــاوە دیکتـــــات ری   وەا  صـــــەدامەوە دەکەن؟ ئێضـــــتا دۆخێــ

کە ئەوانەی چەکــــ  بەرگــــری لەعــــەر   میللەتیــــان لەعــــان کردبــــوو 

عــــــــــــەرم لەخەباتەکەیــــــــــــان دەکەن و ئەوانەی جــــــــــــاظ و خــــــــــــ فرۆظ 

 بوون بە عانازەەوە جاعایەتیەکەیان بە هاوە   دەفرۆعنەوە!

وەەمــــــــــ  ئەم پرصــــــــــیارانە ئەگەر بەعــــــــــێوەیەک  ڕەهــــــــــا ئاراصــــــــــتەی    

حیزەـــــــ  ح ـــــــومرا   زەــــــــاتر لە چارەکەصـــــــەدەیەک  باعــــــــوری هەردوو 

کوردصــــــــتان بێــــــــت، ئەوا پــــــــارت و الیەنەکــــــــا   تــــــــر ػ بەرکەوتەیــــــــان 

هەیە لەوەی وەەمــــــــ  ئەم پرصــــــــیارانە بــــــــدەنەوە کە ڕەنــــــــگە بــــــــ  ئەم 

دۆخە زۆری وەەمـــ  پرصــــیارەکان ئەوبێــــت کە هــــیە نەکــــراوە، بەەم 

هەرای ئەوەی گـــــــــــــــــــــــــــرنگە کەی دەکریـــــــــــــــــــــــــــت؟ کـــــــــــــــــــــــــــێ دوور لە ژاوەژاو 

راگەیاندن بە بێدەنگ  کورد لە باعـوری کوردصـتان ڕزگاردەکـات، 

بەەم مەرجـــــــــــــ  پێغـــــــــــــوەختەی دەوڵەت دروصـــــــــــــتکرد   هەریکێ ــــــــــــــ  

بەهەــزە دورصــتکرد   تــاکێ   بە ئینتکــایە بــ  خــاا و نیغــتکان کە 

دروصـــــــــــــــــــتکرد   ئەم مـــــــــــــــــــرۆ ە هێنـــــــــــــــــــدەی پێو ضـــــــــــــــــــ   بە ژەـــــــــــــــــــانێ   

ـــــ   بە عــــــــــــەرەفکەندانە و دەصــــــــــــەەتێ   دادپەرورە هێنــــــــــــد ــ ــ ــ ە پێو ضـ

فرۆع نەوەی دروعو  گەورە و بەکارهێنـا   هەنـدێ  دەصـتەواژە 
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نـــیە کە عـــەخط بەر ـــرش و حیـــز  خـــ ی  ـــێ گەورە ب ـــات ئەو ـــػ 

 نان نەبێت بیخوات.

 

  ه ک ئازاری ڕح  11٢
 

لە مــاوەی ڕابــردوودا کە عــەپ ل  دووەم  ایرۆســی  ک رۆنــا ڕووی لە 

 ی گیـــــــان لە کوردصـــــــتان کـــــــرد، تـــــــا ئێضـــــــتاظ بەردەوامە، بـــــــ ەە هـــــــ

دەصــــــــتدا   صــــــــەدان هاونیغــــــــتکا  ، بەەم بە ئازارترەنیــــــــان ژنێ ــــــــ  

تەمەن بیضــــــت صــــــاڕ  خەڵكــــــ  عــــــاری خــــــانەقین بــــــوو، لە نەتەوەی 

ڕۆژ بە ئـــــازاری  ایرۆســـــی  ک رۆنـــــاوە لە نەخ  ـــــ انە ١١١کـــــورد کە 

چەنــــــــد ڕۆژی ڕابــــــــردوودا گیــــــــا   لە دەصــــــــتدا، بەەم کەش لە  بــــــــوو.

میـــــــــــــدیای کـــــــــــــوردی تە هـــــــــــــا وەا  ئازارەکـــــــــــــا   ئەم ژنە تێنەگیغـــــــــــــت،

ـــــردەوە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا   باڵوکــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  ئاصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .هەواڵێ ـــ

 

لە کاتێکــــــــدا دەتــــــــوانرا پــــــــێػ مەرگــــــــ  لە ڕیگــــــــای هەڵـــــــــکە   میــــــــدیای 

بەرفـــــــــــــراوانەوە هەوڵ ـــــــــــــدریت لە پێنـــــــــــــاو چارەصـــــــــــــەرکرد   ئەم ژنەدا 

ڕاصتە  ایرۆسی  ک رۆنا تـا وەکـو ئێضـتا چارەصـەری   تـای ە   نـیە و 

هەمـوان دڵنیـای  لەوەی کە  جیهان پێـوە گیـروەدە بـووە، بەەم خـ  

صیضــــــــــــــــتەم  تەندروصــــــــــــــــ   وە ــــــــــــــــ  تــــــــــــــــر لە هەریوــــــــــــــــ  کوردصــــــــــــــــتان 

پێغـــــکەوتووترە، لەوالعـــــەوە ڕیكخراوەکـــــا   ژنـــــان کە زۆربەی هەرە 

زۆرەــــان گریــــدراوی حیــــزب  و صــــاەنە و مانگــــانە بــــودجە و مــــووچەی 
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تای ەتیــــان بــــ  دابــــین دەکریــــت و لەصــــەر چەنــــدی  پرســــی  الوەکــــ  بە 

ـــر دەکەن، بەەم بە چەنــــــــــــــــدی  ڕۆژ قضــــــــــــــــە د ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدیا داگیـ ــ ــ ــ ــ ەکەن و میـــ

هەمووەــــــان نەیــــــانتوا   و هەوڵیــــــان نەدا هاوکــــــارب  لەوەی ئەم ژنە 

ڕەوانەی دەرەوەی وەت بکریـــــــــــت بەو هیـــــــــــوایەی چارەصـــــــــــەری   بـــــــــــ  

 .بکریت

 

زۆرەـــنەی ک مەڵگـــای کـــوردیػ کە بەعـــێ   زۆری ژەـــا   ڕۆژانەیـــان 

ـــیە  بە دیــــــــــــار تــــــــــــ ڕە ک مەەیەتیەکــــــــــــانەوە بەصــــــــــــەردەبەن هەفــــــــــــتە ــ ــ ــ ــ نـ

کەصـێ  نەکەن بە نـاویك  گەورە و کــ،ە مـ دیلێ   نـوێ دروصــت 

نەکەن، چەنــــدی  بەخغــــراو و خــــاوەن پێداو ضــــ   تــــای ەت نەکەن 

بە مــــــــــــــایەی خ ەــــــــــــــی  خ ەــــــــــــــان و ئــــــــــــــازاردا   ئەوان، ئەم زۆرەــــــــــــــنەی 

ک مەڵگــای کــوردیە بە بەردەوامــ  صــەرقاڕ  جنێــودانە بە ئەو درامــا 

  جنێــودان بە کــ،ە کــوردی و تورکیــانەی پەخــػ دەکریــت، لەگە

م دێـــ  و چاالکەکـــا   تـــری فەیضـــ ووا، بەەم هەرخ ەـــان بیـــنەری 

بەردەوامـــــ  ئەم درامـــــا و کەصـــــانەن و زۆربەی کاتەکانییـــــان بە دیـــــار 

فیــــدی  ڕاصــــتەوخ کانییانەوە بەصــــەردەبەن، ئەم کەصــــانە لە بــــ نە 

ئاینەکانــــــدا دەم ڕاصــــــ   دینــــــ  ئیضــــــ م  و زۆرتــــــرە  هەــــــرظ دەکەنە 

ـــــان ــ ـــەر ئەو کەصـ ــ ــ ەی هەر ب چوونێكیــــــــان هەبێــــــــت جیــــــــاواز لەوان، صـ

بەەم کەم ری  ڕەوعت و ئاکاری ئیضـ م و موصـوڵکا   ڕاصـتەقینە 

یــــــان تێــــــدا نــــــیە، کە دەکــــــرا ئەم لەعــــــکرە لە تــــــ ڕە ک مەەی یەکــــــان 

ئەگەر ڕۆعـــــن یری بەکارهێنـــــا   تـــــ ڕە ک مەەیەتیەکانیـــــان هەبـــــوایە 

ـــا   ب وونــــــایەتە، گەورەتــــــرە  کــــــار   فغــــــار لەصــــــەر دەصــــــەە  ت لە کـــ

بـــــــــــــــــــــــــــوو   حــــــــــــــــــــــــــــاڵەتێ   لەو عـــــــــــــــــــــــــــێوەیەدا کە ئازارچەعــــــــــــــــــــــــــــتن  ئەو 
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هاونیغــتکانیە خــانەقینیە و لە بەهــاری تەمەنیــدا بــوو، بە ئامــانی  

 .هەوڵدان ب  چارەصەکرد  

 

هەروەها ئەم لەعکرە ئەگەر لەم ج رە حاڵەتانەدا کارەگەری یان 

بە ئاراصـــــــــتەی باعـــــــــە هەبـــــــــوایە بە دڵنیـــــــــاوە لە بوارەکـــــــــا   تر غـــــــــدا 

کارەگەرەـــــــــان دەبـــــــــوو کە ڕەنـــــــــگە هێنـــــــــدە بوونـــــــــایەتە فغـــــــــار لەصـــــــــەر 

ح ــــــــومەت دۆخـــــــــ  کوردصـــــــــتان لە ڕووی کـــــــــ مەەیە   و صیاســـــــــی  و 

ئــابوورەەوە ئێضــتا بە جــ ری   تــر بــوایە دۆخــ  کوردصــتان نەا بەو 

ج رە صەختەی ئێضتا کە لە صەرجەم بوارەکا   خسمەتگوزاری و 

 .دابینکرد   مووچەدا عکض   هێناوە
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 پێرست

 ٤ ..پێغەک   ...................................................................................

 ٦ ........................................................  صەرکردەکا   کورد و درۆ 

 ٩ .....................................  موزایەدەکردن بە ناوی پێغکەرگەوە

 ١١ ...............................................  خوالنەوە لەناو بازنەی ب عدا

 ١٥ .................. ب    ع ڕظ دژی دەصەە   کوردی ڕوونادات؟

 ١٩ ........ ئ   زصی ن بوو   گ ڕان هیە لە بارودۆخەکە ناگ ڕێ

 ١١ ............ دەوڵە   کوردیػ کرایە قوربا   بیرکردنەوەی خێ !

 ١٣ ........................ کورد لە داعغەوە ب  ڕە راندۆم و هەڵب اردن

 ١٦ ...........................................................  ١٤١دیضانەوە مادەی 

 ٣١..... ............................................................  ئێکە و مەرگ  صپ 

 ٣٣....... ......................  تبای     کاەی تورک  دەرکەو کارەگەری 

 ٣٦ .................................................................  ک مەڵگای خەوتوو 

 ٤١ ............................................................ لە جنێو پ  ک مەڵگای

 ٤٣ ...................................................................... گەنجان و حیز 

 ٤٥ ............ ............................................ ەێ ئومێدکرد   گەنجان
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 ٤٨ .......  ...................................................................  چی  دی؟

 ٥١ .... ....................................................... تەقەی بەناو خ ەی 

 ٥٤.. ....................... ی سوردیدااسلتووری دەنگدان لە س مەڵگ

 ٥٦ ..... س مەەیەتیەسان پەیوەندیە ترازا   و هەڵب اردنەی بانگەع

 ٥٨ .. ......................................... ھونەری صەرناوا و خوارناوا

 ٦١ ................................................................ ب  ب ەار  وه ک وزان 

 ٦٣..... ..................................... وع نو وداوەسا   سڕو زەادبوو   

 ٦٦ ............................... پ ۆصەی هاوصەرگیری لە مەترصیدایە!

 ٧١ .....................  نکارەگەری لەصەر گوندەکاقەیرا   دارا   و 

 ٧٤ .........................................................................  و کتێ  زان  

 ٧٦ ...........................  لە زان  کا   کوردصتان    دەگوزەریت؟

 ٧٩  ..................................................... و ماچەکەی زان   ھونەر

 ٨١  ...... .........................................  ئەرێ صەدام فر غتە بوو؟

 ٨٦ ..   ................................................................ پیرەمەرد و چەر

 ٩١... ....................ت  مرۆ  نیت ..............................................

 4٤ ................................................. ؟کێیە کورد ڕۆعن یری 

 ٩٩........ ..............................ردەم  ک رۆنادا.....کوردصتان لەصە

 ١١١. ................................................................... کتێ  و هاویرگە

 ١١٥ .................................................. هەڵەبجە ئازاری   بەردەوام

 ١١٨  .....................................................مافیاکا   کوردایە   

 ١١١؟.... کراوی ب ینینجەصتەی گەرە بە لەت لەت تاکەی 
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 ١١٥..... .............................دیضانەوە ڕە راندۆم  ................

 ١١٩ .......ئازارەکا   ژنێ  .....................................................
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