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 مةهاباد قةرةداغي
 ذةخنة و تثذوانيين من  وسةبارةت بة هزر

 ) لة كوردستانذؤژنامة و ذثكخراوةكاين ژنانو  1!)؟(حةمة بؤ بةذثز كوردة(
  :سةرةتايةكي پثويست

لة ذابردوودا و لة چةند بابةيت جياوازدا بؤچووين ذةخنةگرانةي خؤم دةربارةي ذةوشي ژن لة كوردستاندا، 
 بةم كثشةيةوة و تثذوانيين كؤنةخوازانةيان بؤ پرسي ژن، ذةويت كاري ذثكخراوةيي و بة پةيوةندي دةسةألت

ةن و ئةو مةبةستةيان كردووة بة ئامانج،  پرنسيپ كار بؤ ئازادكردين ژن دةكتايبةت ئةو ذثكخراوانةي كة وةك
  .  ابووةكاين ژناين كوردستان بنئةو ذؤژنامانةي كة زماحناصي ژنن و بؤ ئةوة هاتوونةتة ئاراوة كة دةربذي كثشةلةئار

 
ووين بكةمةوة سةبارةت بة مرؤضبيين، ژنبيين و كوردبيين ذ ئةوةي كة بة پثويسيت دةزامن لةم وةألمةدا بة كؤنكرثيت

 سث كؤصةكةن و باوةذي خؤمم لةسةريان بنيات ناوة و  و ئازادخيوازي و مرؤضدؤسيتيةكسانيخوازي  .خؤمة
پرنسيپي خةبايت منن و لة قووأليي هةر يةكثكيان ذاماوم و هةوصم داوة و . ةند دةكةمانيين خؤميان پث بةهرةمذوو
دةم ذاستگؤيانة ذةفتاريان لةگةصدا بكةم و وردبينانة خؤميان لةگةصدا بگوجنثنم، نةك ئةوان لةگةص خؤم ةد

 .بگوجنثنم

                                                 
نثت  نووسةرةكةي بة   ،لة كوردستان2003/ 12/ 12 يشاين نووسينثكة كة لة  وةألمثك بؤ خاتوو مةهاباد قةرةداغي، ناون 1

بؤ كةسثكي بةدواداچووي كثشةي ژنان و خوثنةري ذؤژنامةكاين ژنان ئاسانة ستيلي . وة بألوي كردؤتةوة)كوردة حةمة(ناوي 
بؤية پثم سةير بوو بة . ذؤژنامةيةكنووسيين ئةو كةسانة بناسثتةوة كة لةو ذؤژنامانةدا دةنووسن، نةخوازةصأل سةرنووسةري 

 وةألمي نووسينثكي مين داوةتةوة كة لة )كوردة(ئةم خامنةبة هةر حاص . ناوي خوازراوةوة وةألمي نووسينثكي من بدرثتةوة
نثت دا بألو كراوةتةوة و، پاشتريش لة  هةر لة ماصپةذي كوردستان) لة كوردستاندا جةستةي ژن دةكرثت بة كوتاص(ژثر ناوي

ئةم هثژاية لة نووسينةكةيدا داكؤكي لة ذؤژنامة و ذثكخراوةكاين ژنان دةكات .  لة كوردستان بألوكراوةتةوة) ئةمذؤ(نامةي ذؤژ
لة كاتثكدا من ذةخنةم لة دةسةألتداراين شاري سلثماين و هةصوثسيت ئةوان . كة پثي وا بووة من ذةخنةم لثيان هةبووة
 لة كرؤكي ئةو نووسينة ذةخنةية. تةيان لةشكذيي ژنان و بة كاألكردين جةسگرتووة سةبارةت بة دياردةي لةشفرؤشي و

لةو نووسينةدا ئاماژةم بة ذؤژنامةي ذثوان كردووة كة زجنريةيةك چاوپثكةوتين لةگةص .  و داكؤكيكردنة لة ژندةسةألت
ة دةردةخات من ئاگادارم كة سلثماين و سةرؤكي باندةكةيان كردووة، ئاماژةكردن بةو خاصة خؤي ئةو لةشفرؤشةكاين شاري

 ذةخنةي من لةو كارانة نيية كة ئةوان كردوويانة، بةصكة لة. ئةو كارانةي كة ذؤژنامةكاين ژنان و ذثكخراوةكان دةيكةن
لة تةواوي وةألمةكةي بةذثزيدا بةدحاصيبوون لة ناوةذؤكي . بةدواداچووين ئةو كارانةية كة لة خودي كارةكة گرنگترة

بؤية لة بايت ئةوةي وةك كةسثكي داكؤكيكار لة مايف ژن هاودةنگي من بثت و پرسيار لة . دةكةوثذةخنةكةي من دةر
بؤ ئةو سوكايةتيية بة ژين كورد دةكةن؟ لة جيايت ئةوةي دةست بة چاوي ئةواندا بكات و، ويژدان و ( دةسةألت بكات 

 ، مين بة بثوژدان و بثئينساف پثناسة كردووة، كة گواية ئينسايف ئةوان هبثنثتة ژثر پرسيارةوة، هاتووة وةألمي من دةداتةوة و
بة هةر حاص من لة جيايت ئةوةي ئةو !). غةدرم لة ذؤژنامة و ذثكخراوةكاين ژنان كردووة و ذةخنةي نابةجثم لث گرتوون

ؤچوون و وةألمةي ئةو خامنة هثژاية تووذةم كات، هةوص دةدةم لة وةألمثكي هزريدا، هةندث خاصي گرنگ سةبارةت بة ب
بؤ دصنيابوون دةكرث . تثذوانيين خؤم سةبارةت بة ژن و هةصوثسيت خؤم سةبارةت بة ذثكخراوةكاين ژنان ذوون بكةمةوة

  . هةردوو بابةت خبوثنيتةوة
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ببينم، ببيستم يان هةسيت پث بكةم  كاتث لة هةر كوث و  لة هةر كةس و اليةنثكةوة ناذةواييةك يان سوكايةتييةك 
جا ئةو كةسة بة تايبةيت دةكرثت،  و ئازادي ژن ژنبةرامبةر بة بةگشيت و  و ئازادي مرؤض كة بةرامبةر بةمرؤض 

نة دةتوامن لثي بثدةنگ مب و، پياو بثت يان ژن، ئةو اليةنة كورد بثت يان ناكورد، ئةو حيزبة چةپ بثت يان ذاست، 
كايت دةنگكردندا هةألواردن بكةم و، چاوپؤشي لة هةصة و هةصوثسيت كةسثك، اليةنثك، يان نةش پثم ذةواية لة 

و، ئةگةر بثاليةنانةش دةربذينةكامن ئةم پرنسيپة بؤ خؤم ذوونة. ةمةوةدياردةيةك بكةم و ، ئةواين دي زةق بك
كؤصةكةي باوةذي من پثك ئةوةي من خةبايت بؤ دةكةم و . هةصبسةنگثندرثت بؤ بةرامبةريش هةمان ذوونيي هةية

  : بريتيية لة ذاشكاوانةتر ذووين دةكةمةوة،دةهثنثت
 . مرؤضدؤستيي: يةكةم

هيوادار بووم ناچار نةكرمث . با هةموومان يةكترميان خؤش بوث :درومشي من ئةوةية و چةندان جاريش دةرم بذيووة 
 گوماين ئةوة دةكةن بؤچووين ذةخنةگرانةي خؤم بثم و ئةم درومشة شي بكةمةوة، يان وةبري ئةوانةي هبثنمةوة كة

كة من ئةوة درومشم بث و، . من تةهنا دژايةيت كردن بثت و چ پةيامثكي ديكة و مةبةستثكي تري تثدا بةدي نةكةن
بدةم، كة ئةم درومشة ناونيشاين دوو هؤنراوةشم پثك دةهثنث، !) با هةموومان يةكترميان خؤش بوث(بانگةوازي 

 . مني پةيذةوكاري خؤم دةمبيةكةبثگومان ئةوة 
 ، ذاستكردنةوة، پثناسةكردنةوة، گومان دروستكردين پؤزةتيض و هةصوثستوةرگرتينمن ذةخنة لة پثناوي بنياتنانةوة

مةگةر بؤ مةبةسيت  (.نة شثوة و نة ناوةذؤكي ذةخنةكامن پثچةوانةي ئةمانة نني و نابن.  دةگرمكان، لة ناذةواذةوا
بشثوثندرثن و دةربذينةكامن لةتوپةت بكرثن، دةنا نةئاصؤزن تا ثك يان اليةنثك كةسسياسي، يان تايبةيت 

 ذوون و ذاست ذةخنة ئاراستةي ئةو اليةنة دةكةم كة .لثكنةدرثنةوة، نةش مةتةصن تا لثكدانةوةي جياواز هةصبگرن
رتبث كة پثويست بووة ذةنگة لة پةراوثزي ئةوةشدا ذةخنةم لةو اليةن و ذثكخراوانة گ .سةرچاوةي ناذةواييةكةية

 )هةصوثسيت پثويست وةربگرن و وةريان نةگرتووة
 . يةكسانيخوازي: دووةم

يةكسانيخوازي الي من پرنسيپثكة و باوةذم واية ئةم دةستةواژةية وةك خؤي كة ناوةذؤكثكي قووصي مرؤضانةي 
رثت بة ياري  و بة هةية و، لة سروشيت مرؤضانةي مرؤضةوة هةصهثنجراوة، ئاوا كاري پث بكرثت، نةك بك

 و كاردانةوةي بةذانگاربوونةوةيةكي بانگةشةي سياسةت و، بة درومشي زةقي بثكاريگةريي و بة بصندگؤي دةنگؤ
 . دياريكراو

يةكسانيخواز . ي لةگةصدا بكات ذةفتارئةوةي هةصگري سيفةيت يةكسانيخوازيية، بة بذواي من پثويستة ذاستگؤيانة
 يان وثست بةرامبةر هةر ئاكار و وتارثك دةرببذثت كة لة بةهاي مرؤضبووين ژنپثويستة ئةو كةسة بثت كة هةص

بة ناوي يةكسانيخوازييةوة گةمةي ترسناك بة  كةمدةكةنةوة، كة برةو بة كلتووري خثصةكييانة دةدةن، كة پياو
 . پرسي ژن و يةكسانيخوازيي دةكةن و هتد

تةوة و، كة پرسي ژن دةكرثت بة كايةي سياسي و، كة پرسي يةكسانيخوازي لة ناوةذؤكي خؤي بةتاص دةكرث
بانگةشةي دميوكراسي و، مايف مرؤض و، بة كردةوةش پثچةوانةكةي لة سةرزةميين ذياصيتة دةبينم، ذةخنة دةگرم، 

ئةمةش نةك بة مةبةسيت . ئيدي لة اليةنثك بثت، يان ذثكخراوثك، كةسايةتييةك بثت يان نووسةرثكي ژن يان پياو
، بةصكة لة پثناوي ئاگاداركردنةوة، وةبريهثنانةوة، چارةسةركردن،  هتدگاصتةجاذي و ذووخاندن و سةركؤنةكردن 

 .بةچاكي بةكارهثنان ، كةصكوةرگرتن نةك كةصكئاوةژوو وةرگرتن
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 بةألم نةك هةر .، نةك بة پثچةوانةوة بثت بؤ خزمةيت ئامانج كة ئامرازمن وا دةذوامنة پرؤسةي نووسني (
باوةذم واية بةهرةي نووسني، يان هةر بةهرة و . جني پريؤزي مرؤضانة، ئازادخيوازانة و يةكسانيخوازانةئاما. ئاماجنثك

توانايةك كة مرؤض هةيةيت ئةگةر لة پثناوي ئاماجنثكي لةو جؤرةدا نةبثت و بؤ پثچةوانةكةي بةكار بربثت، 
بؤ بؤچوونة ذةخنةييةكاين خؤم و، هةر ئةمة ذوونكردنةوةي منة .) . بةهرةيةكي دژوارة و توانايةكي نثگةتيضة

كةسثكي تر بة هةر چي جؤرثكي تر لثكي دةداتةوة و كةصكئاوةژووي لثوةردةگرثت، ئةوة كثشةي من نيية، بةصكة 
 . پةيوةستة بة جؤري تثذوانني و جيهانبيين و مرؤضبيين و دياردةبيين خؤيةوة

 .ئازادخيوازي: سثيةم
 بةنديوارييم بؤ  رثكم وژثندةثك و نةژادثك  و جؤرواتة سةر بة . موردثكي كژنثكم، ئينجا مرؤضمن سةرةتا 

 . وةك ژثندةر هةيةژن  وةك نةژاد و كورد وةك جؤر، مرؤض
 نةمكردووة بة و ذامانكؤصةكةيةكي باوةذي من پثك دةهثنث، بة هةذةمةكي و بث بريكردنةوة  كة ئازادخيوازيي

من ناتوامن ئازادمي بؤ ژن بوث، بةألم بؤ كورد نةمةوث ، يان .  بدةمپرنسيپي خؤم و خةبايت بؤ بكةم و قورباين بؤ
چؤن . م بؤ كورد نةمةوثألئازادمي بؤ كورد بوث بةألم بؤ گةالين تر نةمةوث، يان ئازادمي بؤ گةالين تر بوث بة

بوث و دژ بة ئازادمي بؤ كورد   كةي ذةوايةة؟ئازادمي بؤ ژن بوث و دژي ئازادي پياو مب يان بة پثچةوانةودةبث 
 كةي شياوة كؤيلةيةيت بؤ ژن، بؤ كورد  يان بؤ مرؤضثكي تري دنيا قبوص ؟ئازادي گةالين دي مب، يان بةپثچةوانةوة

 ؟ بكةم و لثي بثدةنگ مب
چؤن بتوامن ذةخنة لة سياسةيت جيهان نةگرم كاتث لة بةكؤيلةكردين مرؤضدا، لة وثرانكردين ژينگةي مرؤضدا، لة 

  چؤن دةتوامن ذةخنة؟هةژاركردين بةشي هةرةزؤري مرؤضدا بة كاراييةوة ذؤصيان بينييوة و دةبيننبثدةسةألتكردن و 
لة دةسةألتدارة داگريكةرةكاين دراوسثي كوردستان نةگرم كة گةلةكةميان كردووة بة كؤيلة و، بة هةزاران 

 ون بتوامن ذةخنة لة ئةي چؤ؟ دةزانني خؤيانبةصگةي وةك خؤر ذوون ئاشكراي دةكات كة كورد بة كؤيلة
ؤصي يان كة دةبوو ذزگاركار بن، ذ كورد نةگرم كة پثچةوانةي ذؤصي خؤةيتدارانأل و دةسةؤكي پارتسةر

ي بؤ داگريكاران و، تؤخكردنةوةي سنووري بةناذةواكثشراوي نثوان بةشةكاين كوردستان و، ييسازشكار
  .ندنةوةي كةسايةيت مرؤضي كورد، دةبيننشكا
جةستةي ژن دةكرث و، دةسةألت  كةسايةيت و بة مرؤضايةيت و بة نگ مب لةو سوكايةتييةي كة بةدةكرث بثدة ئايا

، ة لة گةيل كوردكؤكيكردنةسةأليت كوردي دةگرم، لة پثناوي داكة ذةخنة لة دهامةتيية؟ خؤي بةشثكة لةو نة
ة لة پثناوي ئةوةي ئةمةش نةك لة پثناوي ذووخاندين دةسةأليت كوردي، بةصك. ي كورد، ژين كوردهاوألتي

دةسةأليت كوردي دةسةألتثكي مرؤضانة، دميوكراسي، مةدةين بثت و، ئةم چةمكانةش بؤ گةمةي سياسي بةكار 
دةسةأليت كوردي كة لة دواي ذاپةذينةوة فةرامانذةواي . نةبات، بةصكة ذاستگؤ بثت لةگةص ئةو چةمكانةدا
ن كة خؤم بةشثكي ئةو خةباتةم پثكهثنابثت و مثژووي ژيامن م. كوردستانة، بة خةبايت هةموومان هثنراوةتة سةركار

ئةو گةواهييةم بؤ دةدات، پثويست بةوة ناكات ذووين كةمةوة كة من بؤ ذووخاندن ذةخنةي لثناگرم بةصكة بؤ 
دةسةأليت كوردي .  جياواز بثت لة دةسةأليت بةعس%100 دةسةأليت كوردي بة ذثژةي خوازيارممن . بنياتنان

 شانازي پثوة بكةين، ئةگةر وا  بثت كة ئثمةي ئازادخيواز، يةكسانيخواز و مرؤضدؤستثكي وا سةألتدة ويستةپث
 نةكةين كة لة هي دةسةأليت پثشوو بچثت، كة ين و سازش لةسةر ئةو ذةفتارانةينةبثت پثويستة ذةخنةي لثبگر

 .دةسةألتثكي داگريكةر و  ديكتاتؤر و دواكةوتوو بوو

 :انيين ذةخنةگرانةذةخنة، ذةخنةگر و تثذو
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قايلبوون بةوةي كة . وانينة پثويستييةكة بؤ گةشةدان و پةرةسةندنتثذوانيين ذةخنةگرانة و گوزارةكردن لةو تثذ
 لةو كؤمةصگانةدا برةوي پث دةدرثت كة ئةصتةرناتيضي باشتر و باشتر و باشتر،نةخوازياريي  بةستةزمانيي و ،هةية

 .  ي سةرتاپاگرييي هةية و كاري بؤ دةكاتدةسةألت مةيلي كؤنتذؤصكردنثكي ذةها
ذووناكبرياين كورد، كة پةرة بة تثذوانينثكي ذةخنةگرانةي لةو جؤرة بدةن، ذثگة لة گةشةسةندين مةيلثكي 

 . گرنسةركوتكارانةي واي دةسةألتداراين كؤمةصگة دة
 ئةو مةيلة لةناو خؤياندا لة ناو كؤمةصگةدا چةند جؤرثكي دةسةألت، هةر جؤرة و بة كؤمةصث ئامرازي تايبةيت

 ئةو كؤمةصگةيةي تثذوانينثكي . دي پيادةي دةكةناين، بةرامبةر بةو گةشةپثدةدةن وپةروةردة دةكةن و
هةصوثستيان بةرامبةر ئاكاريان نةخاتة ژثر پرسيارةوة و ذةخنةگرانةي بةرامبةر بة دةسةألتةكان نةبثت و، 

پثويستة ئثمة برةو بة كاميان . سة بكرثت و، ببثتة مايةي بةزةييوةرنةگرثت، دةشث وةك گةلثكي بةستةزمان پثنا
بدةين تثذوانينثكي ذةخنةگرانة لة دةسةألت و هةصوثستوةرگرتن لة ئاكارة ناپةسةندةكانيان، يان بةستةزمانيي و 

 بوون بة مايةي بةزةيي؟
 :دةسةأليت سياسي

مةدا و بة كوردستاين ئثمةشةوة ، دةسةألت لة  دةوصةت و دامودةزگاكاين، كة مةخابن لة وألتگةيل ناوچةي ئث
وةك .  پايةي خؤي دةچةسپثنث هاوأليت ذثگةي بثپايةكردين هاوأليت و كؤنتذؤصكردين مجوجوص و بريكردنةوةي

دةبينني چؤن دةسةألتداراين فةرمانذةوا لة وألتگةيل وةهادا كة دثن، بؤ فةرمانذةوايي رةها و هةميشةيي دثن و لة 
 ئةو .سةألتة رةها و هةميشةييةدا،  لة مرؤضايةيت دةچنةوة و هاوألتييش لة مرؤضايةيت دةخةنپثناوي ئةو دة

ئيدي هاوأليت بتوانث لة البردين  دةسةألتگةلة هاوأليت هثندة زةليل و بثكةسايةيت و بثدةسةألت دةكةن، مةحاصة
فرياذةسيان بثت و، ةمريكا بتوانث مةگةر هثزثكي زةالم و ذاماصةري وةك ئ.  چكؤلةش بلةيزثتدةسةألتدا ذؤصثكي 

 . مةيلي كؤنتذؤخلوازانةي خؤي بسةپثنثت،ئةويش بة نؤرةي خؤي و بؤ پاداشت و نرخي ئةو فرياذةسييةي
 :دةسةأليت ئابووري

 هةصسوذثنةرة زةبةالحةكاين بازاذ، كة هاوئامانج لةگةص دةوصةتدا، بة ئامرازي سةرماية و ذةهةندةكاين سةرماية، 
دين ذووبةري ناوچةي بازرگاين خؤيان و، ئةستووركردين سةرمايةي كارا و سةرمايةي نووستووي بؤ فراوانكر

توثژي سةرةوة كة كةمايةتييةكن لة كؤمةصگةكاندا، لة هةژاركردن و بثدةرةتانكردين چيين خوارةوة و، 
 . ئةمانن كة مرؤض دةكةن بة كوتاص و شتومةك. بثدةنگكردين چيين ناوةذاستدا ذؤص دةگثذن
كرثتةوة و، دةكرثت ، لة هةموو بةهايةكي سروشيت و مرؤضانةي بةتاص دة كة جةستةي ژن بازرگاين پثوة دةكرثت

لةو وألتانةدا كة دةسةألتةكان بة هاوكاري و هاوبةشي مرؤض بثدةسةألت و هةژار و . بة كةرةستةيةكي بثگيان
بةستانةي خؤيان، پثويستة لة بةرامبةريشياندا هثزثكي بثدةرةتان دةكةن و، بةرنامةي تايبةيت خؤيانيان هةية بؤ ئةو مة

كاريگةر دروست ببثت بؤ بةرهةصسيت كردن و فشار دروستكردن و، ذثگةنةدانيان بؤ بةردةوامبوون لة 
ئةو هثزة ش پثويستة هثزي ئاوةز بثت و ذووناكبريان بة پلةي يةكةم لة . بةكؤيلةكردن و بة كاألكردين مرؤضةكان

 . بةرهةصستيكردنةدا بةرپرسيارندروستكردين ئةو 
 :دةسةأليت ئاييين

 دادپةروةري  پةروةردةكردين ناوةوةي مرؤض و كة بة ذواصةت نوثنةري اليةين ذؤحي  مرؤضن و دةبواية كار بؤ
بةألم دةسةأليت ئةوان تثكةص بة سياسةت و بةرژةوةندي ئابووري دةبثت و، هيچ پةيوةندييةكي بة اليةين  .بكةن

نوثنةراين ئةم دةسةألتة گةرةنيت مانةوة و فراوانبوونةوةي دةسةأليت خؤيان . ناوةوةي مرؤضةوة نامثنثذؤحي و، بة 
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 دةگوزةرثن و، بة ئايني كايةي سياسةت و ئابووري ي بؤية لة اليةين ذؤح .لة دةوصةت و فةرمانذةوايةيت دا دةبينن
. ئةو تثذوانينةش نةگؤذ و چةسپاوة.  دةبثتة تابووئةمان يةك تثذوانينيت بؤ دةستنيشان دةكةن و الدان لثي. دةكةن

لةم تثذوانينةدا ژن . هةرگيزيش نابثت لة كؤيلةيةيت خؤي دةرباز بكات! لةم تثذوانينةدا مرؤض كؤيلةي خوداية
مرؤضثكي ناتةواوة، هةرگيزيش نابثت پثچةوانةكةي بسةملثنثت و بؤ ئةوةي نةهثصثت پثچةوانةكةي بسةملثنثت 

ژن . بذثت و، هةر تواناكاري و ذثگة و ذثبازثك بؤ گةشةسةندين ئةو باش بثت، لثي تابوو دةكاتدةرفةيت لث دة
ئةو بوونةوةرة كؤنتذؤصكراو و دةرفةتلثبذاوةية كة لةسةرةتاي دروستبووين ئايينةكانةوة نةخشة بؤ بثپايةكردن و 

يني و پةيذةوةكاين تثكةص بة سيستةمي بؤية لةو شوثنانةدا كة ئا. كؤنتذؤصكردين بريي لةذثگةي جةستةيةوة كراوة
بازاذبةدةستاين ئةو وألتةشن، ئيدي ژن تاذادةي ) دةسةألتداران(ئةوان سياسي و دةسةألت دةبثت و، هاوكات 
 . نادياريي ون دةبثت و مثژووبةدةر دةكرثت

 ئةو ذةخنةية ژن خؤ ئةگةر. بؤية لةو جثگايانةدا گةشةسةندين تثذوانيين ذةخنةگرانة بة گشيت دةبثت بة مةحاص
بيگرثت و، ئةو گومانة ژن دروسيت بكات و، ئةو بةرهةصستيية لة ئاوةزي ژنثكةوة هةصقوألبثت، ئيدي فةتواي 

 .نةماين تؤمار دةكةن
 

 بة گشيت ذةخنةگرتن لة دةسةألتةكان. تثذوانيين ذةخنةگرانة هةميشة پؤزةتيضة و لة پثناوي گةشةپثدان و پةرةسةندنة
 . كاري تاكة كاس و تاكةنووسةر و تاكة ذثكخراوثك نيية، بةصكة كاري هةمووانة

دةسةألتةكان، هؤي تايبةيت خؤيانيان هةية لةوةي كة ذث لة گةشةسةندين تثذوانيين ذةخنةگرانة دةگرن و، 
، تةهنا مثتةوة وبةألم ذووناكبريث، تاكثك، ذثكخراوثك لة ذةخنة بسص. ذةخنةگران بة دوژمن ناوزةد دةكةن

 . ببينثت، نة ئاسايية و، نةش پؤزةتيضديووي نثگةتيض لة ذةخنةدا 
ئةگةر لة ناو ئةو ذةخنانةدا كة لة دةسةألتة جؤربةجؤرةكان دةيگرم، لة پةراوثزيدا يان بة الوةكي ذةخنةيةك 

ةوة و، بؤ  كرابثت، بؤ ئاگاداركردن، يان ذؤژنامةيةكي ژنانئاراستةي كةسثك يان ذثكخراوثكي ژنان
 . هةصوثستگرتين بةهثزترة لةو هةصوثستةي كة وةرگرياوة و كاريگةريي نةبووة

 :سةبارةت بة بابةتةكةي من ، وةألمةكةي كوردةخامن
، ببوة هةوثين وةألمثكي ) لة كوردستاندا جةستةي ژن دةكرث بة كوتاص(ئةو نووسينةي من كة لة ژثر ناوي 

 و تيايدا داكؤكي لة ذثكخراوةكاين ژنان و بووةوةة حةمة بألوي كردنووسراوي خامنثكي هثژا بة ناوي كورد
 ذاماين مين و وةألمةناوةذؤكي ئة. ! هةصسةنگاندووة)بث ئينساف و بث وثژدان(ذؤژنامةكانيان كردووة و مين بة 

 . بةرامبةر هةندث پرسي گرنگ وروژاند
 !وةألمدةرةوة ژنة نةك دةسةألت :يةكةم

بازرگانيكردن بة جةستةي ژنةوة بوو كة لةم دواييةدا بة تايبةت لة باشووري كوردستاندا  ذةخنةكةي من لة بارةي 
و، بة تايبةتيتريش لة شاري سلثمانيدا برةوي پثدراوة و دةسةألت نةك هةر لثي ئاگادارة بةصكة بةشثكة لة 

وةألمدةرةوةي . سةألتواتة نووسينةكةي من داكؤكيكردنة لة ژن و ذةخنةية لة دة. مامةصةپثكةراين جةستةي ژن
 هةميشةييان بثدةنگ و بث وةألمن و كةچي ئةوان وةك پيشةي. ئةو ذةخنةيةي من دةببواية دةسةألت بثت

ژنثك وةألمي ئةو  لة بايت ئةوان. چاوةذثن بةرهةصستكاران و ذةخنةگران خؤيان بثزار بن و بثدةنگ بن لثي
 ذةخنةي خؤي ئاراستةي دةسةألت بكات  هاوذا بثت ودادةبوو لةگةص من) وةك ئاسايي(ذةخنةيةي داوةتةوة، كة 

پثويست بوو ويژداين فةرمانذةوا و .  داواي وةألم لة دةسةألت بكات پرسيار ئاراستةي دةسةألت بكات و و
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 وونةذ ي بةدواداچووي بةردةوامبةرپرسان هبثنثتة ژثر پرسيارةوة، نةك ويژداين من و قةصةمي من، كة بؤ خوثنةر
  . داكؤكي لة كث دةكات و لة بةرةي كام چني و توثژي كؤمةصگة دةنووسث لةوةيت پثي دةنووسم كة قةصةمي من

 :ين)ئثمة(ش  هةر ) ئثوة( و ) ئثمة (:دووةم
 سةبارةت بة پرسي ژن و خةبايت دةردةكةوث كة، ! دةدوث) كوردة حةمة(كة بة ناويلة وةألمةكةي ئةو خامنةدا

حاصيبوونثك هةبثت ك سةبارةت بة ئاماجني ژناين يةكسانيخواز بةدلةية.بثتيةكساين خوازيي گثژاوثك لة ئارادا 
بةذثزي وا لة ژناين كوردي هةندةران  .و، سةبارةت بة ذةخنة و ذةخنةگرتن ترس و گومانثكي دةرووين هةبثت

 . ناويان دةبات، وةك ئةوةي گروپثكي دةرةكي بن و بةرامبةر بة ئةوان وةستابن) ئثوة(دةدوث و بة 
لة كؤمةصناسيدا وا . ، گرنگة بة قوصيي لثي ذامبثنني و لة ئيماژةكانيان بگةينية )ئثوة( و)ئثمة(ئةم دةستةواژةي بؤ 

يةك هةبثت و لة دةرةوةي گروپي )ئثوة(لة مرؤضدا كاتثك دروست دةبثت كة ) ئثمة(ذوون دةكرثتةوة كة هةسيت 
بة )ئثمة(خؤيان ،  وةوة دةدوثن)ئثوة(و ) ئثمة(ي ناوواتة ئةوانةي كة بة . بينرثتدا وةك بةرهةصست و دژ )ئثمة(

 .بة گروپي دةرةكي دةزانن) ئثوة(گروپي ناوةكي و ئةواين تر 
ئةوانةمان كة داكؤكي لة ژن دةكةن،  جوگرافياي ژيانيان . ئثمة ژين كوردين، لة هةندةران بژين يان لة كوردستان
ژنثكي كورد كة .  ةص ئةو پرسةدا گرنگ و جثي بايةخةگرنگ نيية، هثندةي جؤري تثذوانني و ذاستگؤييان لةگ

وةك داكؤكيكارثكي كثشةي ژن خةبات دةكات بة ناوي ژين كوردةوة دةدوث و، لة هةر كيشوةرثكي دنيادا 
بةرامبةر بة ). ئثمةي ژين كورد(ية، )ئثمة(بژي لةگةص ژين كوردي كوردستاندا لة يةك گرووپدان ئةويش گروپي 

. هةية، كة گروپثكي دةرةكني) ئثوة( گروپثكي ناوةكي خؤمان ناوزةد دةكةين، گروپي گروپي ئثمةش كة وةك
ي ژن )ئثمة(گروپي دةرةكي لةم پرسةدا دةبث هةموو ئةو كةس و اليةن و گروپانة بن كة دژ بة مرؤضايةيت 

 و ، پرس و كثشةكةمان دةكةن بة كايةي سياسيةن و، كي ژن دة)ئثمة(دةوةسنت و، كار بؤ بثپايةكردين 
 .بازرگاين بة بةهاپريؤزةكامنانةوة دةكةن

م ذوونكردةوة، ئيدي پثويست ناكات وةألمي ئةو پرسيارة بدةمةوة كة خامني )ئثوة(و ) ئثمة(كة دةستةواژةي 
 ئةي ئثوة چيتان كردووة؟ : ناوبراو ئاراستةي ژناين كوردي هةندةراين دةكات و دةپرسث

كردوومانة، هثندة كةمة كة بةداخةوة نةبووةتة )وةي كوردستانئثمةي ژين كوردي ناوةوة و دةرة(ئةوةي 
يةكثك لةو هؤيانةش، كة من . فشارثك بؤ سةر دةسةألت و ذثگةي لةو سوكايةتيية نةگرتووة كة بة ژن دةكرثت

پثم واية گرنگترين هؤيانة، ئةو دووبةرةكييةية كة لة نثوان ذثكخراوةكاين ژناندا دروست كراوة بةهؤي 
، خودي ئةو ةنكة ژنگةلثكي ناحيزيب و دةرةوةي ئةو ذثكخراوانةش داكؤكي لة ژن بك. حيزبةكانةوةدووبةرةكي 

بؤية ئةفسوس دةنگي ژن لة كوردستاندا . انژنانة هاندةدرثن بؤ دژايةتيكردن و وةألمدانةوة و بةرپةرچدانةوةي
 .  بة دةنگثكي فشارهثن بؤ سةر دةسةألتووةناب

 ن  ذؤژنامة و ذؤژنامةوا:سثيةم
لة هةمان نووسيين مندا ئاماژة بة هةندثك ذؤژنامةوان كراوة كة لة ذؤژنامةيةكي عةرةبيدا ناويان هاتووة و ئةو 
دوكؤمثنتةيان بة هةصبةستراو لة قةصةم داوة كة ناوي كچاين ئةنفالكراوي فرؤشراو بة يانةكاين ميسري تثداية و، 

 من لةو ذؤژنامةوانانة ئةوة بووة كة ئةگةر ذؤژنامة ذةخنةي. يلة فرؤشتووينؤذژمثي بةعسي داوةشاو وةك ك
عةرةبييةكة درؤي بةدةميانةوة كردووة دةبوواية ئةوان هةواصةكة بةدرؤ خبةنةوة، كة بةدرؤيان نةخستؤتةوة ماناي 
ئةوةية قسةيةكي وةهايان كردووة، كة قسةيةكي وةهاشيان كردبثت ماناي ئةوةية بةرگرييان لة ذژمثي بةعس 
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ةم هاوكثشةيةي من دةيصثم ذوونة و وةك سادةترين هاوكثشةي مامتاتيك كة دةصث يةك و يةك ئ. كردووة
 . دةكاتة دوو، واية

ئةو ذؤژنامةوانانة دةبوواية وةألمي ذؤژنامة عةرةبييةكة بدةنةوة، ئةگةر درؤي بةدةميانةوة لة پرؤسةيةكي ئاساييدا ، 
 دژي ذؤژنامةكة لة دادگايةكدا سكاألةوانةكة بةدرؤ خبةنةوة و كردووة لة ذاگةيةندنثكي ذةمسيدا ذؤژنامة و ذؤژنام

. نةك ئةوةي كة كوردة خامن  داكؤكي لة ذؤژنامةوانةكان دةكات و لة جيايت ئةوان دةدوثت. تؤمار بكةن
 . وةألمةكةش لة جيايت ئةوةي ئاراستةي ذؤژنامة عةرةبييةكة بكات، ئاراستةي مين كردووة

نة لة دةرةوةي نة لة اليةنثك نيية، كة دةنووسم، خؤم و تايبةتييم لةگةص هيچ كةس و من هيچ ناكؤكييةكي كةسيي 
زؤر . سةرةوةي هيچ كةسثكةوة دةبينم، بةصكة خؤم لة ناو گةل و لة ناو وألت و هاوئاماجنةكاين خؤمةوة دةبينم

ين و ئاگاداري جار سةبارةت بة نووسةراين كوردي هةندةران ئةوةش دةگوترثت كة لةناو واقيعةكةدا ناژ
هةموومان باش دةزانني كة ئةمذؤ كات و شوثن ئةو بايةخ و . ئةمة بؤ ئثستا ناگوجنثت. پرؤسةكاين ناوةوة نني

لة ئةو نووسةرةي كة . مانايانةي جارانيان نيية بؤ تثگةيشنت لة واقيعثك لة شوثنثك يان لة كاتثكي دياريكراودا
 كورد، بؤ كثشةي ژين كورد، بؤ ئازادي و سةربةخؤيي هةندةران دةژي و هةموو بووين خؤي بؤ كثشةي

ستان وردكوردستان تةرخان دةكات، چؤن دةبثت تانةي ئةوةي لثبدرثت كة ئاگاداري كوردستان نيية چونكة لة ك
 ناژي؟ 
 .ئةركي ژناين دةرةوةي كوردستان: چوارةم

 دةرةوةي هةندةران بةوة دةستنيشان خامني وةألمدةرةوةي ئةو ذةخنةيةي كة لة دةسةألت گرتبووم ، ئةركي ژناين
: بؤ ژن دةكرثن و دةپرسث و دةصثئةركمان پارةپةيداكردن بثت بؤ ئةو پرؤژانةي كة لة كوردستاندا دةكات كة 

 )تا ئثستا فةندثكتان وةرگرتووة كة هاوكاري يةك ذثكخراو بكةن؟(
ازيي و ش بكرثت، پثويستمان بة پارةي خثرخوئةو پارةيةي كة لة وأليت ئثمةدا هةية ئةگةر بة دادپةروةرييةوة دابة

لة پثش . فؤندي ئةو ذثكخراوة خثرخواييانة نيية كة لة ذؤژئاوادا بؤ هاوكاريكردين وألتاين هةژار دروست دةبن
 ذووخاندين ذژمثي بةعس دا تةهنا ئةگةر لة بودجةي نةوت بةرامبةر بة خؤراك دا ژين كورد مايف خؤي پث دراباية

مليؤنان و بگرة . ، يةك ژين دةستكورت لة كوردستاندا نةدةماةستكةوتة خؤيية وةرگرتبايةو بةهرةي لةو د
. لثي ذاكشاوة لة كؤنتؤي دةسةألتداراندا  دزراوة وملياريش دؤالري نةوت و ساماين سروشيت وألتةكةي ئثمة

 بة هةموو اليةكةوة ئةو ئثمة لة جيايت ئةوةي ئةركي سواصكردين پارةمان لةسةر بثت بؤ پرؤژةي ژنان، دةبوواية
فشارة دروست بكةين كة هةقي دزراومان وةربگرينةوة و لة مايف ذةواي خؤمان كة دةبث بةهرةمةند بني بة 

   .ئابووري وألتةكةمان، وةربگرينةوة و بةو پارةيةي خؤمان پرؤژةي هةمةجؤر بؤ ژناين وألتةكةمان دابنثني
 چ فشارثكمان دروست كرد؟

فشار . ة خاتوو كوردة لة ژناين كوردي هةندةران بة گشيت و لة من بة تايبةيت دةيكاتپرسيارثكي ذةواية ك
فشار لة كاتثكدا دروست دةبثت، كة . كاتثك دروست دةبثت كة هةصوثستثكي گشيت و يةكدةنگييمان هةبثت

 نةك بة ، كاتث هةصوثست بةرامبةر بة رةفتارثكي دةسةألت دةگرم، ئثوةش هاودةنگم بن ،)هةر كث مب(منثك 
فشار ئةو كاتة دروست دةبثت كة سةنگةرثكي بةرهةصسيت قاييم لة ناو ذووناكبريان و ذاستيخوازان و . پثچةوانةوة

 . ناكؤك بننةك ئةمانة لةناو خؤياندا ناتةبا ويةكسانيخواز و پثشكةوتنخوازاندا دروست ببثت، 
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لة پثناوي پشتيوانيكردين ژناين ناوةوةي ژناين كورد لة هةندةران ذثكخراويان دروست كردووة و، هةموويان 
بؤ ذثكخراوةكاين ناوةوةي كوردستان پةيدا ناكةن، هؤي ) پارة(كة . كوردستان دروست بوون و كار دةكةن

 . نازانن و ئةركي ئةوان ئةركثكي مةعنةويية نةك مادديئةركي خؤيان بة ة كارئةوةية كة ئةو
داواي لثبوردن يارة ئاراستةي من كراوة كة چيم كردووة ؟ ئةگةر وةكو تاكثكيش ئةو پرس من چيم كردووة؟

 .دةكةم لة وةألمنةدانةوةي، چونكة نائاسايية مرؤض باس لة كارةكاين خؤي بكات

 :وتةي كؤتايي
من و ئثمة، تؤ و . پرسي ژن، سةرةذاي ئةوةي كة خؤي پرسثكي ئاصؤزة، هةوصي ئاصؤزتركردنيشي دراوة و دةدرث

ئثمةي ژين كوردي داكؤكيكار لة مايف ژناين (اوبريدا كؤدةبينةوة و من واي ناودةنثم ئثوة  لة يةك گرووپي ه
دصنياتان دةكةمةوة لةوةي كة ئةگةر لةناو دووبةرةكي و ناتةباييدا خولبخؤين، چ دةستكةوتثكمان بؤ ). كوردستان

هزر و تثذوانيين خؤمم بؤ بثتم هيوادارم لةم نووسينةدا تواني. ژنان نابثت و، خةبات و تثكؤشامنان بة فيذؤ دةچثت
ذثكخراوةكاين ژنان بة تايبةت ذوون كردبثتةوة، ئةگةرچي ئاواتةخوازبووم ئةوان لة ميانةي نووسني و 

 . ذةخنةكامنةوة خؤيان ئةو دةركةيان بكردايةوة و، ئةو بةدحاصيبوونة ذووينةدابا
... 
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