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 شاز و شةبةح و چوولة
 ئةجمةد شاكةيل

:كوردي هةندةران  
جاري يةكةم . من زؤر كةم سةري كوردستان دةدةمةوة، هةرچةندة زؤريش حةز دةكةم، بةآلم هثندة هاسان نيية

، پثش گةيشتنمان بة ژثر دةستةآليت 1997-12-25. 1997 چوومةوة و جاري دووةميش كؤتايي 1992ساصي 
لة يةكثك لة خاصةكاين پشكنيين توركيادا، كة هثندة زؤرن ناخؤشيان كردووة، لة كايت  حوكوومةيت كوردستان، 

پشكنيين ساكي كةسثكدا، كة لةگةصماندا بوو و دةگةذايةوة وآلت، سةربازة پشكنةرة توركةكة، لةنثو يةكثك لة 
ي بوو، وثنةي )پؤذ(كاسثتةكة، فيلمثكي ذوويت سثكس. ثكي ضيديؤي دةرهثنا)نةوار، شريت(ساكةكانيدا، كاسثت

سةربازةكة لة خاوةن كاسثيت پرسي، كة ئةوة . ژنثكي ذوويت بةسةرةوة بوو، كة هةموو لةشي بة دةرةوة بوو
سةربازةكةش گويت، ئةوة قةدةغةية و . ئةويش گويت، ئةوة هي برادةرثكة، بؤ كةسثكي ديكةي ناردووةتةوة! چيية

گويت، كة ئةو كاسثتة الي خؤي گلدةداتةوة و هةصدةگرث تا  ئةودواي مشتومذثكي زؤر كابراي سةرباز . نابث بيبةي  
ئيدي بةو جؤرة لة كابراي سةرباز . دةگةذثتةوة و پاشان وثي دةداتةوة)  كوردستان(1لة عرياق) خاوةين كاسثتةكة(

وم بوو بة مشتومذمان و من سووربو ،ةص ئةو برادةرةي خاوةن كاسثتةداپاشان لةگ. و پشكنينةكة دةرباز بووين
 كارثكي قؤذ و نابةجثية، -هثنانةوةي كاسثيت لةو بابةتة بؤ كوردستان: واتة–لةسةر ئةوةي، كة ئةو كارةي ئةو 

ئةو برادةرةش هةر دةيگوت، كة . چونكة كوردستان خؤي حاص و گوزةراين زؤر جوان نيية، تا ئةوةيشي بؤ بربثتةوة
بذوام بةو قسةيةي  نةدةكرد و دةمزاين درؤ دةكات و هةر من هةرگيز . ئةو كاسثتة هي خؤي نيية و هي برادةرثكثيت

بثجگة لةو كاسثتة دوو جانتاي پان و بةرينيشي پث بوون، كة بة خةتثكي زؤر درشت لة سةريان . هي خؤيةيت
بة قةويل خؤي ئةو جانتايانة .    و هةردووكيان ذثكالمي جگةرةي مارصبؤرؤ بوونMARLBOROنووسرابوون 

سةرباري ئةوانةش كؤمةصثك .  جانتاي ذثكالمي مارصبؤرؤيان تثدا بوون40ا بوون و هةر يةكةيان تةنث جانتايان تثد
. هةموو ئةو شتانةي دةبردنةوة كوردستان. كآلوي مارصبؤرؤ و جلي مارصبؤرؤ و شيت ديكةي مارصبؤرؤي پث بوون

ژوازيية كوردانةي هةندةران، كة دواي قسة و باس، بؤم دةركةوت، كة ئةو برادةرة سةر بة يةكثكة لةو خثزانة بؤر
ئةو جؤرة كةسانةش بثجگة لة بةرژةوةندي ماددي خؤيان، هيچي ديكةيان بة . خةريكي بازرگاين و كذين و فرؤشتنن

هةموو دنيا بة الي ئةوانةوة، بازاذثكي گةورةية و هةموو شتثكيش بة الي ئةوانةوة، ذةنگة مرؤضيش، . خةياصدا نايةت
                                                                                                . و فرؤشتنةكاآلية و قابيلي كذين

 
 
 
 
 

:بةشينةوةي خؤراك  

                                                
  1 .غةيةركةكان وشةي كوردستانيان بة زاردا نايةت و ئةو وشةية الي ئةوان قةدةتو 
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، "نةفت بةرانبةر خؤراك" ي986 و عرياق، لة سةر بذياري UN(2( دواي پثكهاتين ذثكخراوي نةتةوة يةكگرتووةكان
زووقة بة سةر تةواوي خةصكي عرياق و كوردستاندا، لة زوبثر و بةسرةوة تا زاخؤ و ئيدي بة شثوةيةكي ذثكوپثك ئا
مانگانة بة گوثرةي ژمارةي ئةنداماين خثزان هةموو ماصثك، ئارد، شةكر، ذؤن، . ئيرباهيم خةليل، دابةش دةكرث

ةو خؤراك و خةصك بة وةرگرتين ئ. ، نيسك، سابوون، تايد، و شيت ديكةش وةردةگرن3چاي، برنج، فاسؤليا
 بة زياد كات بؤ - و جارجاريش سةددام حوسةين–خوا لة كؤيف عةنان "پثويستييانة، حةساونةتةوة و زووزوو دةصثن

بثگومان خةصك مايف خؤيانة، كة سوپاسگوزار بن، چونكة بةذاسيت بة . و سوپاسي وان دةكةن" ئازووقةكةيان
لة هةموويش گرنگتر بؤ وان . گراين و نةبوونة ذزگاريان بووةوةرگرتين ئةو ئازووقةية، تثر بوون و لة برسييةيت و 

چريؤك و داستان و گثذانةوةي زؤر و . پثيان دةدرث) خؤذايي، بةالش(ئةوةية، كة تةواوي ئةو خثري خوداية بة مفت
خةصكة . زةبةندة، لةبارةي نةداري و گرانيي پثش نةوت بةرانبةر خؤراك و دابةشكردين ئازووقة دةگثذدرثتةوة

هةرچي خةصكاين دةستذؤ و . هةژارةكة، سةختييةكي زؤريان ديوة و ئةگةر سوپاسي شةيتانيش بكةن، مايف خؤيانة
دةوصةمةند و بؤرژوازيشة، نة پثش ئازووقة و نة پاش ئازووقةش، پثويستييان بة هيچ نةبووة و نةبوونةيان بة 

 گراين و نةبوونة و شاردنةوة و بةگرانفرؤشتين خؤيانةوة نةبينيوة، چونكة ئةوان خؤيان لة سازكردن و ئافراندين
ئةوان خؤيان بة پثزانني و هاريكاريي و . ئازووقة و برسيكردين خةصكة هةژارةكةدا، نؤرةي لةبةرچاويان بينيوة

لة كاتثكدا دةبوو ئةو . بةشداري و پارثزگاريي دةسةآلتداراين كورد، تةواوي ئةو قةيران و كارانةيان ئةجنام داوة
ةية بة گوثرةي پثويستيي دابةش بكرثت و ذادةي هةژاري و دةوصةمةندي، لةبةرچاو بگريثت، كةچي بؤرژوازيي ئازووق

دةستذؤ و دةوصةمةند و دةسةآلتداري كورد، ئةوذؤ زؤر بثشةرمانة و مشةخؤرانة، لة وةرگرتين ئازووقةدا، مالنثي 
. يكي ئةو مةسةلةي دابةشكردين ئازووقةيةيةهةژاران دةكةن و ئةوانيش بةشي خؤيان وةردةگرن، كة ئةوة كةلثن

خةصك هةن ناوي منداصي خؤيان، كة لة هةندةرانن : ، بؤ منوونةتزؤرجارانيش فرتوفثص لة وةرگرتين ئازووقةدا دةكرث
نووسيوة و ئازووقةي ئةوانيش وةدةگرن، يا لة چةند شوثنثكي جياوازي كوردستان ناوي خؤيان و خانةوادةيان 

خةتةرثكي مةزن، كة من بؤ خؤم لة بةشينةوةي ئازووقةدا . ةند شوثنة ئازووقة وةردةگرننووسيوة و لةو چ
وةرزثر، كة ئارد، برنج، ذؤن، نيسك، . دةيبينم، كارتثكردنة سةر كشتوكاص و گوند و وةرزثري كوردستان و عرياقة

ثت، چونكة لةو بذوايةداية، ، ئيدي ئارةزووي كاركردن و چاندين نامثنتفاسؤليا و شيت ديكةي، بة مفت دةستكةوث

                                                
ئةو هةصةيةش لةوةوة هاتووة، كة لة وشةگةيل .  من پثمواية نثودثركردين ئةو ذثكخراوة بة نةتةوةيةكگرتووةكان لة زماين كورديدا، هةصةية 2
"United Nation"دةوصةتةيةكگرتووةكان دثت، چونكة:ي ئينگليزييةوة وةرگرياوة، كة بة واتاي  "Nation" ي ئينگليزي لثرةدا، دةكاتة
نةتةوة "كةواتة لةبري.، لة زماين ئينگليزيدا، چ جياوازييةك نيية"نةتةوة"و " دةوصةت"زؤرجاران لة نثوان وشةي". نةتةوة"نةك " دةوصةت"

ئةگةر نةتةوة يةكگرتووةكان ذاست بوواية و  هةموو نةتةوةگةيل جيهاين . ذاستترة" دةوصةتةيةكگرتووةكان"بگوترث  " UNيةكگرتووةكان 
باسك، كورد، قةرةج، ئينديان، بةلووچ، سريان، پةشتؤن، ماوري، تاميل، ئةبورجيني، ئاشووري، توركمةن، چثچين، كلدان، :  دةبوو گرتبايةوة،

ئةو ذثكخراوة، لة باشترين . دةيان نةتةوي ديكةي ئةم جيهانة، كة بث دةوصةتن، ئةندامي ئةو ذثكخراوة بووايةن...بةربةر، سام، چةركةس و
فرانسي، ئيتايل، يؤناين، سوثدي، : واتة ئةو نةتةوانةي، كة خاوةين دةوصةيت خؤيانن، وةك" نةتةوةگةيل دةوصةتدار" بة نوثنةريحاصيشدا، دةكرث

يش وةك زؤرينةي ذثكخراوةكاين " دةوصةتةيةكگرتووةكان"بثجگة لةوةش ذثكخراوي . دابنرثت...ئةصماين، تورك، بوصگاري، چيين، ژاپؤين و
                                                                         . جيهانبيين و فةرهةنگي ذؤژاوان و ديد و بؤچووين ذؤژاوايان لة سةرة  و  ذةنگدانةوةيجيهاين، كاريگةري بري

                                                                                                                               
يةكثك لةو خزمانةم لة كوردستان، كة ئةويش وةك هةموو يةكثكي ئةو ميللةتة بة  وةرگرتين ئةو ئازووقةية هثندة بةختةوةر و دصخؤش    بوو،  3

                                  دةي باشة ئةجمةد، ئةي الي ئثوة بائيع هةية؟ ئةي فاسؤيل لة كوث وةردةگرن؟       : هةر خؤش خؤش لثي دةپرسيم
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 و ئةو شةكةتبوونةي خؤيشي لة 4كار و شةكةتييةكةي خؤي چ خثرثكي نيية و بةرهةمةكةي لة بازاذدا نافرؤشرثت
هةر وةك منوونةيةك بؤ ئةوة، من . زيادةية، بةوةش كشتوكاص تا دثت الواز دةبثت و وةرزثر لثي دوور دةكةوثتةوة

: ي.د"بثگومان ذؤژاوا و . وولةكةي ئوردومن ديت دةفرؤشراناتةي بةسرة و كبؤ خؤم لة بازاذي سلثمانيدا تةم
يش، كة هةر بةدةست ذؤژاواوةية، بؤ خؤيان بة بةرنامةذثژي و نةخشةدانان، ئةو جؤرة "دةوصةتةيةكگرتووةكان 
ةست و هةژار تةواوي سامان و پثشكةوتن و دةوصةمنديي ذؤژاوا، لة سةر حيسايب گةالين بند. كارانة ئةجنام دةدةن

ذؤژاوا دةيةوثت ئةو دةضةرانة، ئةو وآلتانة، . و جيهاين سثيةم و چوارةمة، كة كوردستان و عرياقيش، بةشثكن لثيان
ئةو گةالنة، بة هةژاري و نةداري و دواكةوتوويي مبثننةوة و هةرگيز لةسةر پثي خؤيان ذانةوةسنت و هةميشة 

لة بري ئةوةي ئارد لة " ي. د" ئةگةر وا نةبوواية،  دةبوو دةنا.توورةكةلةمل و كةشكؤصلةشان و دةرؤزةكةر بن
ئةمةريكا و كةنةدا و كوث و كوث بكذث، دةيتواين گةمني لة وةرزثري كوردستان و عرياق كذيبا و هةر لة كوردستان 

كةكةش هةر ئةوةش بؤ برنج و فاسؤليا و نيس. و عرياقيشي هاذيبا و ئةو ئاردةي بة سةر خةصكةكةدا دابةش كردبا
دةكرا ذؤن و سابوون و تايدةكةش هةر لة عرياق . ذاستة، چونكة لة عرياق و كوردستانيشدا هةموو ئةوانة دةچثنرثن

و ذؤژاوا، وةها كارثكيان كردبا، هةم كشتوكاصي "ي.د"ئةگةر. خؤي بكذن، چونكة لةوث ئةوانةش وةبةرهةم دةهثنرثن
ر زؤر دةبوو و هةميش پارة و دراوي زياتر دةهاتة نثو وآلتةوة و عرياق و كوردستان دةبووژايةوة و هةم دةرفةيت كا

. مامةصةي پث دةكرا و زثتر دةكةوتة دةست خةصك و بةوةش داهايت نيشتمانيي و داهايت تاكةكةسيش زيادي دةكرد
 و وةلث ذؤژاوا ئةوةي لة نةخشةدا نيية، بةصكة داذووخان و تثكشكان و داتةپيين ئابووري و جضاكي و فةرهةنگي

شتثكي پثويست و گةلثك گرنگ، كة . سياسي گةالين سثيةم و چوارةم و بة دةرؤزةكةركردين ئةواين مةبةستة
و ثؤنترؤصكردن و ئازمايشكردن دثنة ندةبث لةمةذ ئةو ئازووقانةوة بگوترث ئةوةية، كة ئةوانة هةر هةمووي بث ك

لثنؤذين و ئازمايش  ت، كة خؤراك و شيت ديكة بثادالة هيچ وآلتثكي ئةم جيهانةدا شتثكي وا ذوو ن. كوردستانةوة
ئةو كارة لة . ئةوة تةنث لة كوردستان واية. ة بازاذةوةن و خبرثببةشرثنةوةبثتة نثو وآلتةوة و بة سةر خةصكدا 

ئةستؤي دةسةآليت سياسي و كارگثذي كوردستانداية و ئةوان بةرپرسن لثي، چونكة كث دةصث ئةو خؤراكانة شيت 
كردنةوة لةوةي، كة بةشثكي ئةو ئازووقانة لة بة بري! كؤن و كات بةسةرچوو نينيييان تثدا نيية يا خراپ و ژاراو

لةم . ةوة دثن، دةبوو زياتر لةو بارةيةوة بة تةنگ كؤنترؤصكردين ئةو ئازووقانةوة هاتبان...توركيا و عرياق و مسر و
ئةو كارة نيشانةي . اك، ناهثنرثنة نثو وآلتةوةوآلتة ئةوروپاييانة هيچ شتثكي كؤنترؤصنةكراو، بة تايبةت خؤر

                                   .ان، كة لة كوردستاندا دواشتثكة بريي لث دةكرثتةوةوةهاتن و گرنگييدانة بة هاووآلتيبةتةنگة
 

:خاصي پشكنني، بازگة  
ةن، هةرچةندي برييان لث بكةيتةوة لة نثوان سلووپي و خابووردا لة باكووري كوردستان، كؤمةصة خاصثكي پشكنني ه

ئةو . بيانوو بة مرؤض دةگرن) سةرباز و پؤليسي تورك(ئةو بازگةيانة مرؤض وةذز دةكةن و ئةوانةي لةوثشن
بثجگة لة پشكنيين جانتا و . كارةشيان زياتر لة كايت گةذانةوةدا، لة ديوي باشوور بؤ باكوور، وةبةرچاو دةكةوثت

                                                
 سةممووين لث 40-30لةو يةك كيلؤ ئاردة، . نانةواخانةكان يةك كيلؤ ئاردي گةمني كوردستان، يا عرياق لة بازاذدا، بة يةك دينار دةكذن 4

 ديناريان 40-30بةو يةك دينارةي، كة يةك كيلؤ ئاردي پث دةكذن، : واتة. دينار دةفرؤشنةوةين بة يةك ودروست دةكةن و هةر يةك سةممو
  .       بة كةمتريش لة يةك دينار: دةبث ئةوةش بزانني، كة وةرزثر، بةرهةمةكةي بة گةمنيي دةفرؤشثت، نةك بة ئارديي، واتة. دةستدةكةوثتةوة
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 ميتريش پتر 10دةدات و جاري واش هةية نثوان خاصي پشكنينثك و يةكثكي دي شتومةك، كة چةندين جار ذوو
لة شوثنثكدا لة دواي گومرك و ئةوانةي پارتيي، ژوورثكي گچكةيان هةية، كة تايبةتة بة پشكنني و . نيية

.  ژوورةوة دةبةنة ئةو-ئةگةر پثي بن–مرؤض بة نامة و كتثب و گؤضار و ذؤژنامةوة . خوثندنةوةي نامة و چاپةمةين
ئةگةر . كتثبةكان ذووپةل ذووپةل هةصدةدةنةوة، دةياخنوثننةوة و پرسيار لةبارةيانةوة دةكةن. نامةكان دةكةنةوة

ئةوانة كثن و چ كارةن و تؤ پثوةندت چيية پثيانةوة و زؤر پرسياري : ناو و شيت وا لة نامةكاندا هةبوون، دةپرسن
انيي تةلةفؤنكردن، ئةوةي لة كوردستانةوة بةرةو ئةوروپا دةگةذثتةوة لةبةر نةبووين پؤست و ناذثكي و گر. ديكةش

جاري وا هةية دواي هةصپچذيين نامةكان و . يا بة پثچةوانةوة، وةك ئاسايي، دةيان نامة و ذاسپاردةي خةصكي پثية
ض بة سةليقة خوثندنةوةيان، نامةي ئةم دةخرثتة زةريف نامةي ئةوي ديكةوة و يا بة پثچةوانةوة، ئيدي دةبث مرؤ

بثگومان ئةوةي لةو خاصي پشكنينانةي توركيادا دةكرث، گةورةترين . بياندؤزثتةوة و بة خاوةنةكانيان بگةيةنثت
هةر تةنث لةبةر كوردبووين ئةو ) توركةكان(ئةوان. سووكايةتيية بةو خةصكة كوردةي، كة دةگةذثنةوة وآلت دةكرثت

من ئةو .  بؤ كوردستان ئةو سووكايةتييةيان پث دةكةنخةصكةي، كة دةگةذثنةوة و لةبةر گةذانةوةيان
سووكايةتيپثكردنة تةنث بة سووكايةتيپثكردين خةصكاين هاتوچؤكار نازامن، بةصكة بة پلةي يةكةم 
سووكايةتيپثكردين، دةسةآلتداراين باشووري كوردستانة، كة توركةكان هيچ جؤرة حيسابثكي ذةمسي و قانوونييان 

ةو بةزمةدا تثدةپةذثت، مةرگي خؤي بة ئاوات دةخوازثت و دةصث، تؤبة ئيدي جارثكي دي بةم مرؤض كة ب. بؤ ناكةن
ذثگةيةدا هاتوچؤ ناكةم، بةآلم مرؤض شيت زوو لةبري دةچثت و هةر پاش ماوةيةكي دي كيچ دةكةوثتة كةوصي و 

وصةتثكي داگريكةري ئةوانة خاصي پشكنيين توركيان و توركياش دة. هةمان ذثي هات و نةهات دةگرثتةوة بةر
كوردستانة و لةشكرثكي فاشي و كؤمةصة سياسةتكارثكي نؤكةري ذؤژاوا، بة ئاگر و ئاسن، فةرمانذةوايي دةكةن، 

ية، ژمارةي خاصي پشكنينةكانيان ئةگةر "ئازادي و دميوكراسي"بةآلم لة باشووري كوردستان، كة گواية وآليت 
ثجگة لة خاصةكاين پشكنيين نثوان ئيرباهيم خةليل و هةولثر، كة نازامن ب. لةوانةي توركيا زثتر نةبن، كةمتريش نيني

 8دثگةصة، كة لة ژثر دةسةآليت پارتيداية، -هةولثر.  خاصي پشكنني هةن16چةندن، لةنثوان هةولثر و سلثمانيدا، 
 پاريت و يةكيةيت، ةكانيشدا،لة ژمارةي بازگ.  بازگة8سلثماين، كة لة ژثر دةسةآليت يةكيةتيداية، -بازگة و دثگةصة

لة بازگةكاين پاريت، چ لة ئيرباهيم خةليلةوة بؤ . يةكةيان كردووة، كة ئةجنامثكي باشي نةبوو"فيفيت-فيفيت"ي ؤپثذ
هةولثر و لة هةولثريشةوة بؤ دثگةصة و چ بة پثچةوانةشةوة، مرؤض لة ئؤتؤمبيلةكان دانابةزثنن و جانتا و ساك و 

لة بازگةكاين يةكثيت لة دثگةصةوة بؤ سلثماين و بة پثچةوانةيشةوة، بة الي خورج و شتومةك ناپشكنن، بةآلم 
مرؤض بة تةنث . كةمةوة لة هةر سةرثكةوة، چوار پثنج گلةت، مرؤض دادةبةزثنن و جانتا و شتومةكةكاين دةپشكنن

 و هةموو 5دةبةنة ژوورثكةوة و لة سةر جلةكانةوة دةست بة لةشيدا، لةسةرةوة تا پايني دثنن و دةيپشكنن
پرسيار دةكةن . شتةكاين بةركيشي پث دةردةكةن و لةبةردةم خؤياندا، لةسةر مثزثك دايدةنثن و تةماشاي دةكةن

لة گةذانةوةمدا بؤ . بؤ دةچي بؤ سلثماين يا بؤ هةولثر؟ بؤ الي كث دةچي؟ چةند دةمثنييةوة؟ و زؤري ديكةش
ين و پشكثندراين، لة يةكثك لةو نةفةرانةي، كة لةگةصمان بوو هةولثر، لة بازگةيةكي نثزيكي دووكان، كة دايانبةزاند

: گوتيان. پرسةي خزمثكم: پرسةي كث؟ گويت: گوتيان. دةچم بؤ پرسة: پرسييان، بؤ دةچي بؤ هةولثر؟ گويت
 كة ئةمة پرسيار و وةرامثكة،. خوا كوشتوويةيت: بؤ مردووة؟ گويت: گوتيان. چةند ذؤژثكة: كةي مردووة؟ گويت

                                                
، هةرگيز پشكنيين لةش و دةركردين شيت نثو  لة كوردستان و عرياق بووم و چةندين جاريش بة بازگةكاندا تثپةذ بووم1980 تا مانگي ئةيلوويل 5 

                                                                                                                                              . گريفان و ئةوانةم تووش نةبووة
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بدات و ئةجنام بدرثت، ئةويش دواي ذووداوثك يا كارةساتثك، يا لة چريؤكثكي پؤليسيدا، لة دادگةدا ذوودةكرث 
ي، ژثر "ئازادكراو"مرؤض شيت ئةوتؤيي دةخوثنثتةوة، نةك لة بازگةيةكي پشكنيين نثوان سلثماين و دثگةصةي 

 سلثماين، يةكثك لةو الوانةي، كة لة لة بازگةي پشكنينةكةي چوارباخي. دةسةآليت كورد و لةنثوان دوو كورددا
زانستگةي سةالحةدديين هةولثر دةخوثنن، بؤ سلثماين دةگةذثتةوة، دةگريث و دواي يةك دوو شةوي زينداين، بة 

، كة لة هةولثر "برايةيت"هؤي ئةم و ئةوةوة بةري دةدةن، تاكة هؤيةك بؤ گرتنةكةي، ئةوة دةبث، كة ذؤژنامةيةكي 
لة هةموو دنيادا و بة درثژايي مثژوو، كة خةصك ذا دةبن و شؤذش . ة دةردةچث پث دةبثتو لة اليةن پارتييةو

دةكةن، بؤ ئازادي و نةهثشتين بازگةي پشكنيين دةكةن، كةچي لة كوردستانةكةي ئثمةدا، بة پثچةوانةوة، 
                                                           .6بازگةكاين پشكنني زياد دةبن و ئازاديي مرؤضيش دةتاسثندرثت

                                                           
:زمان   

زمان يةكثكة لةو شتانةي، كة بةرگؤذانة و بة گوثرةي ذةويت كؤمةصگة و پثشكةوتين فةرهةنگي و ئابووري و 
ثي تثدةكةوثت و بةوةش زمان پثشدةكةوثت اليةنةكاين ديكةي ژيان، ئةويش دةگؤذثت و وشةي نوث و دةربذيين نو

هةرچي زماين پةيضني و نثو خةصكة، . ئةوةي لة باشووري كوردستان وةدي دةكرثت، وا نيية. و دةوصةموندتر دةبثت
ديارة ئةو وشة بيانيانةش . هثندةي زاراوة و وشةي بياين كةوتووةتث، كة خةصك لة وشةي كوردييان جودا ناكةنةوة

ؤقيون، بةصكة لة ئةجنامي هةندث ذووداوي سياسي و گؤذاين باري ئابووري و جةنگ و نةبووين هةرلةخؤذا هةصنةت
وشةي كوردي بؤ ئةوانة و هاسان بةكاربردن و لثكتثگةيشنت و دةيان فاكتةري ديكةوة هاتوونةتة گؤذث و خؤيان 

ةندة بة زياين زماين كوردي ي لة بةكاربردين وةها وشةگةلثكدا، هةرچزؤرجارانيش اليةنثكي قؤمشةي. وةسةپاندو
هةندةك وشةش تايبةتن بة باژثذثك يا دةضةرثك و تةنث لةو . دةشكثتةوة، وةدي دةكرثت، بة تايبةت لة سلثماين
لةو وشة باوانةي، كة لة . ر نابرثن و ذةنگة نةشناسرثنةوةدةوروبةرةدا بةكار دةبرثن و لة شوثناين ديكة بةكا

خةصك ئةم وشةية بؤ هةموو شتثك . ة)شاذ:  بة عةرةيب(، "شاز"كةوةية، وشةي سلثماين بة سةر زاري گةورة و گچ
لة بازاذدا، بةقاص، دوكاندار، شةربةتفرؤش، جلفرؤش، كووتاصفرؤش، هةموو هاوار . و لة هةموو كاتثكدا بةكار دةبةن

ورما، شازي توو، شازي پرتةقاص، شازي هةنار، شازي سثو، شازي خ.  يان بة سةر زارةوةية"شاز"دةكةن و وشةي 
شازي پياز، شازي شةربةت، شازي چاكةت، شازي پاصتؤ، شازي تةنةكة، شازي سةركردة، شازي قةل، شازي 

 كة زؤر باوة، ،وشةيةكي دي. شازي هةموو شتثك، بةرگوث دةكةوثت...حيزب، شازي مريشك، شازي تةزوير و
ئةم وشةية، لة ناوي ئةو . ة و مؤتةكة دثتة، كة بة واتاي، تارمايي، شةو)شبح: بة عةرةيب(، "شةبةح"وشةي 

فذؤكة ئةمةريكاييةوة كةوتووةتة سةر زاري خةصك، كة لة جةنگي كةنداودا، دةهاتة سةر عرياق و لة شةمشةمةكوثرة 
طائرة : تارماييةفذؤكة"عةرةب نثوي . دةچوو و ذاداري عرياقي نةيدةبيين و دةهات كاري جاسووسي ئةجنام دةدا

بةآلم لة سلثماين خةصك بؤ پارةي كاغةزي . بوو و كورديش ئةو شةبةحةي لةوةوة وةرگرتووةيان لث نا "شبحية
ية و بؤ قةمسةصةي چةرمي ذةشي گرانبايي و ئؤتؤمبيلي )موزةووةر، قولاليب( ديناريي عرياقي، كة ساختة 250

                                                
ا، لة دةسپثكي سةركةوتنيدا بوو، خةصك لة باژثذي تاران، پةالماري سةعايت پاركينگ و د1979دةصثن كة شؤذشي گةالين ئثران لة سايل   6

كة پاسدار و پؤليس لثيان هةصدةپثچن و لثيان . ذاگرتين ئؤتؤمبيلةكان، كة پارةيان تث دةكرثن، دةدةن و لةبن دةريان دةهثنن و دةيانشكثنن
                                                ، مةگةر ئثمة ئيتر ئازاد نني، ئةي ئازادي ياين چي؟ مةگةر شؤذش نيية: دةپرسنةوة، ئةوان لة وةآلمدا دةصثن
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ةبةحثكي لةبةردا بوو، شةبةحثكي كذي، يا ش: دةصثن. مثرسيدسي ذةشي تازة و جوان و گرانبةها، بة كاري دةبةن
تةباخي ، كة بة واتاي كةچة"چوولة"وشةي .  ديناريي كذمي250ة يا بة ئةوةندة شةبةح كذمي، واتة بة ئةوةند

بچووكي يةكچاويي پرمثزئاسا، كة بة نةفت كار دةكات و هي هةژاران و نةدارانة، بةكار دةبرث، ئةميش هةر لة 
چوولة، هي خةصكي گريفان بةتاص و  . دا، گةيشتووةتة كوردستانخوارووي عرياقةوة و لة كايت جةنگي كةنداو

شاز، شةبةح و چوولة، تةنث لة سلثماين، بةكار دةبرثن و لة : سةير ئةوةية ئةم وشانة. نيشتةجثي خانووة قوذةكانة
 يا فرؤشةر: ، واتة)بائع: بة عةرةيب(، "بايع"يا " بائيع"وشةي . هيچ شوثنثكي ديكةي كوردستاندا، نابيسرثن

، لةكن هةندثك بووة بة "فاسؤليا. "فرؤشيار، ئةويش وشةيةكي باوة و لة هةموو كوردستان و عرياقدا، بةكار دةبرثت
يش "ماش"و بة" ماشي سپي: "دةصثن" لؤبيا"، لة سلثماين نيية و بةكار نابرثت و لةوث بة "لؤبيا"وشةي ". فاسؤيل"

، وةك ئةوةي،كة نؤكي زرنگ و وريا و "نؤكةحؤلة"ترثت ، لة سلثماين پثي دةگو"نؤك". "ماشةذةشة: "دةصثن
جيپ و الندكرؤز و ، كة لة باشووري كوردستان و عرياقيش بؤ ئؤتؤمبيلة "لةيال عةلةوي"وشةي . هؤشياريش هةبثت

ؤ و الندرؤضةر و چريؤكي و ذةجنذؤضةرة بةرز و پانوپؤذةكاين بةرپرساين حيزب و حوكوومةتةكاين جريكرايسلةر و پا
ئةم .  و كارمةنداين ذثكخراوة بيانييةكان، بةكار دةبرث، وشةيةكة لة سلثماين، هةولثر و دهؤك بةكار دةبرثكورد

وشةية لة نثوي ژنةئةكتةري توندوتؤل و خرپن و خذوخةپان و مستخذ و گةش و خوثنگةرمي مسري، لةيال 
 ئؤتؤمبيالنة دةبن، وا دةزانن سواري هةموو ئةو بةرپرسانة، كة سواري ئةو جؤرة. يةوة هاتووة)علويليلى(عةلةوي

، "سةلكةشةهيد"يا " سةركةشةهيد"لة هةولثر وشةي . لةيال عةلةوي بوون و مسيت ئةويان لة ئامثز گرتووة
 -مانةندي لةيال عةلةوي و ئةو جؤرانة –ي ئةو ئؤتؤمبيلة گةورانة )تةگةر، تاية(سةركةشةهيد، بة پثچكة. دةبيسرثت

مةبةسيت خةصك لةوة ئةوةية، كة هةزاران الوي كورد شةهيد بوون و ئةوانةي . اري دةبندةگوترث، كة بةرپرسان سو
ئثستا بةرپرس و كاربةدةسنت، بة سواربووين ئةو ئؤتؤمبيالنةيانةوة و ناز و فيز و كةشخةييان بة سةر خةصكدا، 

لة سلثماين . ندا بئاژؤنوةك ئةوة واية، سةري ئةو شةهيدانةيان بؤ ماشينةكانيان كردبث بة پثچكة و بةسةر وا
      :دةصثن" تةواو"لة كايت ئاخافتندا، خةصكي لةبري . تي عةرةيب دةردةبذدرث"ط"بة شثوةي " ت"زؤرجاران تيپي

، ئةمة ئاسايية، بةآلم لة سةر دوكاين پةنچةرچي و تايةفرؤش، بنووسرث "هطاي ":دةصثن" تاية"و لة بري "واوطه " 
وةنةبث ئةو وشةية تةنث لةيةك جثگةدا، بةرچاو بكةوثت، بةصكة لة هةموو . يية، ئةمة شتثكي باش ن"فرؤشهطاي"

و " چاك دةكةم"و " چاككراو"و " چاككردن"و " چاك"وشةي ". هطاي"نووسراوة " تاية"سلثمانيدا، لة بري وشةي
" سةرچاكردن"، ئاسايية و دةبث وابث، كةچي لة سلثماين، ئةوة هيچ بة گوتن، بة نووسينيش دةنووسن "چاكم كرد"

، كة خواردنةوةيةكة لث دةنرث، لة سلثماين "چاي"بة وشةي". وةرشةي فآلن بؤ چاكردين ذاديؤ و كامريا"يا 
دا، چ جياوازييةك "چاككردن"ي " چا"يةي خواردنةوة و " چا"، واتة لةنثوان ئةو"چا، چالثنان، چاكردن"دةگوترث 

لة . دةينووسن" سةريةشة"واتة ژانةسةر، لة سلثماين بة وة هاتووة، "سةرئثشة"كة لة " سةرثشة"وشةي . ناكرث
لة "، "لةو خثزانة گةورةيةدا"، "17حةضدة "، "دثت"، "سووذبدات"يا " هةوصبدات"، وةك "بدات"بري وشةي 

 و لةو خثزانة 17هةوصبات يا هةوصبيات و سووذبات و يةت و حةضة  ":، لة سلثماين دةنووسن"لثيدا"، "دااسينةم
بؤ دةسپثكردين فرمان، " د"لة كاتثكدا كة بةكارهثناين تيپي . نانووسن" د"و تيپي "  لة سينةمايا و لثياگةورةيةيا و

الي زؤرينةي زمانضاناين كورد، وةك سةرةتايةك بؤ نثزيكخستنةوةي زاراوة و شثوةنووسينة كورديية جياوازةكان 
لة سلثماين دةبثتة ...و" ات، دةخوات، دةكاتدةذو"ية، وةك "د"دادةنرثت و لةبةرچاو دةگريثت، كةچي ئةو تيپي 
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" باخةكانيان ئاو ئةيةن"لة سلثماين دةبثتة" باخةكانيان ئاو دةدةن يا ئاو ئةدةن"، ذستةي"ئةذوات، ئةخوات، ئةكات"
. و نووسةري زةالم زةالم لة گؤضار و ذؤژناماندا و هةر بة خواست و ويسيت خؤيان، ئةو جياخوازيية هةصدةبژثرن

، لة سلثماين دةبن بة "ژنةكةي تر، ماصةكةي دي، ذؤژثكي ديكة"، وةك "تر، دي، ديكة" لة بري پاشگري زؤرجاران
ئةو "ي ئةدضثربدا، وةك" كة"ي پاشگر و "كة"، بةوةش جياوازي لة نثوان "ژنةكةي كة، ماصةكةي كة، ذؤژثكي كة"

 ئازاد كة بةرانبةر چاخيانةي ژنةي كة هاوسثمانة، يا ذؤژي شةممة كة دةكاتة ئةوةندةي مانگ، يا ماصي
ة، ئيدي )جوث، جودا، جوايةز(تؤ كة دةصثي فآلنة شت لة فآلنة شيت ديكة جياواز . ، نامثنثت"حةسريةكةية

 كة وشةي ،ةمتثدةگةي، كة شيت يةكةم وةك شيت دووةم نيية، وةلث من لة نووسيندا و لة سلثماين ديتوو
بؤخؤي لةحاصةيت بةراورددا بةكار دةبرثت و ناكرث لة " جياواز"شةي و. بةكار براوة" جياواز"لةبري "  جياوازتر"

: جياواز، جياوازتر، جياوازترين، وةك: حاصةيت بةراوردي باآل و بةراوردي باآلتردا بةكار بربثت، ناتوانرث بگوترث
رةسةر كراوة و ، چا"و،ؤ،وو"و" ي،ث"لة ذثنووسي كوردي ئةمذؤدا تا ذادةيةك كثشةي . گةورة، گةورةتر، گةورةترين
 و دةخوثنثتةوة، گةرةكة جياوازيي نثوان ئةو تيپانة ت و دةنووسثت كة كوردي دةخوثني،قانوونثكي هةية و ئةوةي

. ت يا هةر بةكار نابرثتبة دةگمةن بةكاردةبرث" وو"ئةوةي مرؤض لة سلثماين وةدي دةكات تيپي. بزانثت
:          سلثماين بؤ بةرز يا نزمكردنةوةي دةنگ، دةصثن، كة كوردييةكي پةتيية و زؤريش خؤشة، لة"دةنگ"وشةي  

كة لةوةيت  ،"ذةوةند"وشةي ". تةلةضزيؤنةكة كةمكة تىو صهبةرث يا  تىو صه ذاديؤكة زيادكة يا "تىو صه"
. بةكار دةبرث" مسيرة: ذثذةو، بة عةرةيب"بةكار براوة، كةچي لة سلثماين بؤ " كؤچةر"كورد هةية، بة واتاي 

يش دةكاتة " ئةنگوست"، كة دةكاتة ئةو ئةصقة زثذة يا زيوة يا هةر شتثكي دييةي دةكرثتة پةجنة و "يلةئةنگوست"
دةگوترث " ئةنگوستيلة"لة هةندث شوثين كوردستان بة . ش بؤ بچووككردنةوة بةكار دةبرث"يلة"پةجنة و 

" ئةنگوستيلة"ة لة خانةقينيش بة ، ديار"شيت پةجنة"ش، واتة " وانة"هةر دةكاتة پةجنة و " كلك"و " كلكةوانة"
واية ئةو وشةيةش هةصةية، ئةگةر لة داذشنت و ذةگي وشةكةوة بؤي بچني، ، من پثم"كلوانك"دةصثن " نةكلكةوا"و

، نةك هةر واتاي پةجنة "موست"كةي ذاستة، وةلث "يلة"، "موستيلة"هةرچي سلثمانيشة ئةو وشةية لةوث بووة بة 
ئثجگاري، "، لة سلثماين بووة بة "يةكجاري، يةكجارةكي"وشةي . يكةيشي نييةنادات، بةصكة هيچ واتايةكي د

گريوگرفتةكة لةوةداية ئةو وشانة لة سلثماين لة نووسيندا بةرچاو دةكةون و . ، كة هيچ واتايةك نابةخشن"هثجگاري
، ئةو وشانة خةريكن لة هةندث وشة هةن، كة يةك واتايان هةية و بة دوو جؤر دةگوترثن. لةنثو خةصكدا بآلو دةبنةوة

. ناوچةيةكدا ساغ دةبنةوة و هةر يةكةيان لة ناوچةيةكدا بةكار دةبرث و لة ناوچةكةي دي هاوواتاكةي بةكار دةبرث
و " ئافرةت"لة ناوچةي ژثر دةسةآليت پارتيي زؤرتر وشةي . لة كورديدا يةك واتايان هةية" ئافرةت"و " ژن"وشةي 

يةكيةيت ئافرةتان، ذثكخراوي ئافرةتان، كؤبوونةوةي ئافرةتان، مايف " دةگوترث .بةكار دةبرث" ژن"كةمتر وشةي 
بةكار "ئافرةت"بةكار دةبرث و وشةي " ژن"لة ناوچةي ژثر دةسةآليت يةكيةيت بة پثچةوانةوة، وشةي ". ئافرةتان
". انيةكيةيت ژنان، ذثكخراوي ژنان، كؤبوونةوةي ژنان، مايف ژنان، كؤمةصةي ژن"دةگوترث . نابرث
يش دةگوترث، كة پتر لة "قوتاخبانة و قوتايب"هةمان شت بؤ ". ژن"يان پث باشة و يةكثتيش "ئافرةت"پارتيي

من بةش . بةكار دةبرثن" خوثندنگة و خوثندكار"ناوچةي پارتيي بةكار دةبرثن و لة ناوچةي يةكيةتيش هاوواتاكانيان 
كة " زانكؤ"وشةي . ذاستتر و جوانتر و باشترن لةواين ديم پث "ژن، خوثندنگة، خوثندكار"بة حاصي خؤم، وشةگةيل 

بةكار دةبرث، وشةيةكي داتاشراوة و هيچ واتايةكي نيية و هةصةيةكي گةورةية، " جامعة: زانستگة، بة عةرةيب"بؤ 
، لة "زانكؤي سلثماين، زانكؤي هةولثر، زانكؤي دهؤك"كة تا ئثستاش هةر لة سةري دةذؤن و دةنووسن و دةصثن 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 8

واتة " نياز+ پثش "كة دةكاتة " پثشنياز"وشةي ". زانستگةي سلثماين، زانستگةي هةولثر، زانستگةي دهؤك"بري 
هيچ واتايةكي " نيار"ذاستة، بةآلم " پثش"، "نيار+ پثش "كة دةكاتة " پثشنيار"، كةچي دةنووسرث "پثش مةبةست"

، 19/6: بةكار دةبرث، وةك بصثي.." ثژوو، ذؤژيمثژووي ذؤژ، ذؤژ، م"، كة لة بري 7"بةروار"وشةي . نيية و هةصةية
لة كاتثكدا دةكرث . ، وشةيةكي هةصةية و هيچ واتايةكي نيية، كةچي هةر بةكاريش دةبرث13/11، 17/9، 22/8

بة " مثژوو، ديرؤك"الي عةرةب، كة هةم " التاريخ"بؤ ذؤژ و ساص و هةموو شتثك بةكار بربث، وةك " مثژوو"وشةي 
، كة وشةيةكي زؤر باوة لة كوردستان، وشةكةش بؤ خؤي "عةلالگة"وشةي . و هةم ذؤژ دةگرثتةوةواتا فرةوانةكةي 

خةصك لة سلثماين، كة سواري پاس دةبن لة . كة كورديية بةكار دةبرث" دةصق"عةرةبيية، لة بري وشةي 
". ، دادةبةزيندادةبةزم"، واتة "دابةزين هةية"شوثنثكةوة بؤ شوثنثكي ديكة و دةيانةوث دابةزن، دةصثن 

، "ماطول"وشةي. ي عةرةبيية، كة لة عرياق بةكار دةبرثت"اًكو نازل"، وةرگثذانثكي وشةي "دابةزين هةية"وشةي
مادام، "كة هثندة عةرةبيية و ئثستاكة عةرةب خؤيان نايناسنةوة و بةكاري نابةن، لة سلثماين لة بري وشةي 

وةك وشةيةكي كورديي، جثي " مادام"ن هةر عةرةبني، بةآلم بةكار دةبرثت، هةرچةندة هةردوو وشةكا" مادامةكي
يا " سةنتةر"لة زؤر جثگة لة سلثماين، هةولثر و دهؤك و شارؤچكةكاين ديكةش، وشةي . خؤي كردووةتةوة

، لة سةر دةرگا و هةندث خانوو، كة بارةگا و بنكةي هةندث ذثكخراوي كؤمةآليةيت، سياسي يا "سةنتةري فآلنة شت"
، "مركز: نثوةند، بنكة، مةكؤ،  بة عةرةيب"ئةو وشةية لة بري .  يا تةلةفؤخنانةن، بةر چاو دةكةوثفةرهةنگي،
وشةي . بةكار دةبرث" منبر: سةكؤ، بة عةرةيب"لة بري " پالتفؤرمي فآلنة شت"و " پالتفؤرم"وشةي . بةكار دةبرث

ت، ئةو وشةية بة كوردي دةبثتة ، كة وشةيةكي عةرةبيية و كوردةكة زؤر باشي بةكار دةبا"جثب تةلةفؤن"
، كةچي كورد بةالي "تةلةفؤين دةستيي"يا دةكرث بگوترث " تةلةفؤين گريفان، تةلةفؤين باخةص، تةلةفؤين بةرك"

لة هةموو دنيادا بةو شلةيةي، كة دةكرثتة ماشينةوة و وزةي دةداتث و پثي دةذوات، دةگوترث . ئةوانةدا ناچثت
كة فيلمثك لة تةلةضزيؤن يا سينةما پثشان ". پانزين يا پةنزين" دةضةري بادينان بووة بة، كةچي لة"بةنزين يا بانزين"

ئةمشةو يا :" ، كةچي لة سلثماين دةگوترث"ئةم شةو يا فآلنة كات، فآلنة فيلم، پثشان دةدرثت: "دةدرثت، دةگوترث
يارة لة هةموو كوردستانيشدا، وةك د". فآلنة كات، فآلنة فيلم دةكرثت، دوثين فآلنة تةلةضزيؤن فآلنة فيلمي كرد

: فليم، عةرةب دةنووسن"كة بؤ خؤي وشةيةكي ئةوروپايية، دةگوترث " فيلم"وآلتاين عةرةب و عةرةبزمانان، بة
وشةيةكي ديكةي ناقؤآل، كة نةك هةر لة وآلت بةصكة لة هةندةرانيش  فرةجار لة نووسيين كورديدا بةرچاو ". فلم

يا " فآلن كةس هةصسا بة كردنةوةي كؤنگرةي چةندةمي ژنان"، دةنووسن "فآلنة شتهةصسان بة "دةكةوثت، وشةي 
يا ) للنسٍا...قام بافتتاح الموتمر(، ئةمة لة عةرةبييةوة"ذثكخراوي فآلن هةصدةستث بة دروستكردين فآلنة مةكتةب"

                                                
ي - كة ئةفسةرثك بوو و ساآلنثك لة نثو هثزي پثشمةرگةي شؤذشي ئةيلوولدا بوو-دؤستثكم بؤي گثذامةوة، كة لة شةوكةيت مةال مسايل 7

دةبن، ئةمحةد تةوفيق، كة ذثبةري حيزيب دميوكرايت كوردستاين " بةرواري ژثري"و " بةرواري باآل"،كاتثك  لة ناوچةي 1963بيستووة، كة ساصي 
بةرواري، ذؤژي ئةوةندةي، "دةنثرث و لة كؤتايي نامةكةيدا دةنووسث، ) عولةما(ئثران بوو و لةگةص بارزانيدا بوو، نامةيةك بؤ عةبدوذذةمحان زةبيحي

ة ناوچة يا گوند يا دةضةري بةرواري، كة دةكاتة جثگةي نووسيين نامةكة و مثژووي ذؤژ و مانگ و ساصةكة، ، وات" 1963مانگي ئةوةندةي، ساصي 
دواتر كة عةبدوذذةمحاين زةبيحي، وةآلمي ئةمحةد تةوفيق .  1989-10-2، يا كرماشان 1984-1-4هةولثر : وةك ئةوةي بنووسرث 

بةو جؤرة . بةروار، ئةوةندةي ئةوةندة: ژوو يا ذؤژي ئةوةندةي ئةوةندة و ئيدي دةنووسثيةي لث دةبثتة، مث"بةرواري"دةنووسثتةوة، ئةو وشةي 
.                  بةذاسيت دةزانن و پثذؤي دةكةن!" نةخوثندوو"زةبيحي ئةو پةتا و دةرد و  بةآلية دةخاتة نثو زماين كوردييةوة و ئثستاش خةصكي 
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: كورد دةتوانث بصث. نييةوةرگرياوة و دةربذينثكي كورديي ) المنظمة الفالنية تقوم بتشييد المدرسة الفالنية(
                        .ي چةندةمي ژناين كردةوةب دروست دةكات و فآلن كةس كؤنگرةذثكخراوي فآلن، فآلنة مةكتة

                                                             
:كارةبا  

. سلثمانيش لة دووكان و دةربةندخيانةوةكارةباي شاري هةولثر لة دووكانةوة وةردةگريثت و كارةباي شاري 
شاري هةولثر زؤرجاران بث كارةباية و لة ذؤژثكدا چةند . كارةباي دووكان و دةربةندخيان بة دةست يةكثتييةوةية

ئةوةي سةيرة سلثماين، كة خؤي . خةصكي هةولثر دةصثن، يةكثيت كارةبايان لث دةبذث. سةعاتثك هةية يا هةر نيية
لةوثش لة ذؤژثكدا چةند سةعاتثك كارةبا بة ماآلن دةدرثت يا هةر .  ذةوشي لة هةولثر باشتر نييةخاوةين كارةباية،

خةصك زؤر . لة يةكثك لة گةذةكةكاين شاري سلثماين، دوو سث ذؤژي تةواو كارةبا نةبوو. بة تةواوي دةبذدرثت
كةوتووة و بووةتة هؤي قرتاندين ) ولةمح(قاو وا بآلو بووةوة، كة پشيلة وةنثو موحةوويلة. ناذةحةت بووبوون بةوة

ئةو پشيلةيةي كة بووةتة هؤي : "باوكم ئثوارةيةكي لة مزگةوت گةذايةوة و گويت. وايةر و شيت وا و بذيين كارةبا
لةوانة بوو ئةگةر ئةو بارة چةند ". بذاين كارةبا، لة مزگةوت بووة بة سةگ و دةصثن سةگ وةنثو موحةوويلة كةوتووة

خةصكي وآلت، كة تا ذادةيةكي زؤر شارةزاي فرتوفثص و . ةردةوام بوواية، ئةو سةگةش بوواية بة فيلذؤژثكي ديكة ب
تةصةكةبازيي بةرپرساين ناوچةكةن، بة گومانةوة دةذواننة ئةو جؤرة ذووداوانة و شيكردنةوةي تايبةتيان بؤيان 

 لة بنةذةتةوة هةصيدةكةنن و باري دةكةن خةصك پثيان وابوو لة حاصةيت وادا، موحةوويلةكان لث دةكةنةوة و. هةية
و دةيگوثزنةوة بؤ جثگةيةكي دي و زؤرجاريش ئةو جثگةية ئثرانة و ئاوةوديوي ئةوثندةرثي دةكةن و لةوث 
دةيفرؤشن، يا چةكدار و هثزي ئثران خؤيان دةكةن بة شاردا و بؤ وةي خةصك نةيانبينث، كارةبا دةبذدرث، هةردوو 

                                                                    .ا تثپةذثندرابوو و بينيبوويانحاصةتةكةش بة سةر خةصكد
                                                                   

:چاخيانةي شةعب  
ئةو چاخيانةية ديرؤكثكي هةرچةندة . لة ناوةندي باژثذي سلثمانيدا، چاخيانةيةك بة نثوي چاخيانةي شةعب هةية

كؤين هةية و هةميشة جثي دانيشنت و دةمةتةقث و كاتبةسةربردين، نووسةر و ئةهلي ئةدةب و قةصةم بووة، 
لةو چاخيانةيةدا، پاسپؤرت، مارةنامة و . ئثستاكةش هةر واية، بةآلم بثجگة لةو تاقمة، بووة بة شوثين شيت ديكةش

ناسنامة، وثنةگؤذين، ناوگؤذين، بةصگةنامةي هةر خوثندنگة و زانستگةيةك و كاغةز و بةصگةي ژثنان، تةآلقنامة، 
خوشك و برا، دةكرثن بة كچ و . خوشك لة برا و دايك لة كوذ، مارة دةكرثن. دةيان شيت ديكةش، دروست دةكرثن

كيا، بة بؤ تور). لةوث دةصثن خاريج(باس باسي سةفةري دةرثي وآلت و هةندةرانة. كوذي، خوشك و براي خؤيان
دةيان قاچاخچي لةوث دانيشتوون و . باس باسي دؤالرة و مامةصة بة دؤالرة. تا يؤنان بة هثندة دؤالر. ئةوةندة دؤالر

هةر يةكةو يةك دوو كةس دةباتة پةنايةكةوة و كاغةزي ساختةيان بؤ دروست دةكات و دةداتث و ذثگةي هات و 
جارجاريش بؤ بايةخدان بة . انيا و هؤصةندايان، بؤ باس دةكاتنةهايت توركيا و يؤنان و ئيتاليا و سوثد و ئةصم

دةبث زؤر وريا بني و با لثرة بگوثزينةوة و با دواي "كارةكةي خؤيان، بة گوثي موشتةرييةكانياندا دةدةن، كة 
اوي ، حاصبوكي تةو"ماوةيةكي دي يةكتر ببينينةوة، چونكة ئاساييش بة شوثنمانةوةية و دةمانگرن و سزامان دةدةن

ئةوةي بة بريي مرؤضدا . ئةو كارانةش بة بةرچاوي ئاساييشةوة دةكرثن و خؤيشيان پثوةنديان بة ئاساييشةوة هةية
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برادةرثكي وةذز لةو ژينگةية، هةم لة قاچاخچيياين پارة و هةم لة . نايةت، لةو چاخيانةيةدا ذوو دةدات و دةكرث
 ".، كورد دةبثتة شتتانةي شةعبة لة بنةذةتةوة بذووخثنرثئةگةر ئةم چاخي:"قاچاخچيياين وشة و ئةدةب، دةيگوت

                                                           
:ذةوشي فةرهةنگيي  

. لة هةردوو ناوچةكاين ژثر دةسةآليت پارتيي و يةكيةيت، گرنگييةكي تايبةت و فراوان بة باري فةرهةنگيي دةدرثت
چ لة هةولثر و دهؤك .  بؤ ئةو مةبةستة تةرخان دةكرثت-ية و بة گوثرةي توانسيت خؤيئةصبةتة هةر ال–پارةي زؤر 

هةر يةكةو تايبةتة بة . و چ لة سلثماين، بة دةيان گؤضار و حةفتةنامة و مانگنامة و وةرزنامة و ذؤژنامة، دةردةچن
لة هةر ال و چةند دانةيةكيش هي . زؤربةي ئةو چاپةمةنييانة لة ژثر دةسيت پارتيي يا يةكثتيدان و هي وانن. شتثك

بآلوكردنةوة و ذاگةياندن لة كوردستان، شتثكي حيزبيية و چ ئازادي و سةربةخؤييةك . حيزب و اليةنةكاين ديكةن
وةزارةيت ذؤشنبرييي لة هةولثر سةرباري ئةو بآلوكراوانة، . ئةوةي هةية هي حيزب و دةسةآلتة. لةو بوارةدا نيية

و ) پارتيي(بثجگة لة ذؤژنامةي برايةتيي. شي، چاپ كردووة و دةكات و بآلو دةكاتةوةژمارةيةكي زؤري كتثبي
كة پتر بايةخ بة ئةدةب بة هةموو -، كة ذؤژانة دةردةچن، دوو گؤضاري فةرهةنگيي)يةكثيت(كوردستاين نوثي

گةالوثژي نوث، لة ذامان، لة هةولثر و، .  زؤر باش دةردةچن و بة شثوةيةكي پوختة و جوان-شثوةكانييةوة دةدةن
بثجگة لة نووسةراين هةولثر و دهؤك و . ذامان پتر بآلو دةبثتةوة و نووسةرانثكي زؤرتر، تثيدا دةنووسن. سلثماين

هةرچي گةالوثژي نوثية، پتر نووسةراين . هةندةران، نووسةراين ذؤژهةآليت كوردستان و سلثمانيش تثيدا دةنووسن
نةوة، زمانة كوردييةكةي ذامان، بةرينتر و ذةوانترة، تا كوردييةكةي گةالوثژي لة ذووي زما. سلثماين تثيدا دةنووسن

گةالوثژي نوث، هةر . ي ذثنووسي نوثي كوردي دةكات تا گةالوثژي نوثؤلة ذووي ذثنووسيشةوة، ذامان پتر پثذ. نوث
 لة ذووي زمان و گؤضاري گةالوثژي نوث،.  دانراوة8بة ناوةكةيشيدا دةردةكةوث، كة بؤ ژياندنةوةي گةالوثژ

ذثنووسةوة، سيمايةكي سلثمانييانةي وةخؤ گرتووة و تا ذادةيةكيش، ذثنووسة كؤنة كوردييةكةي ساآلين شثست و 
كردين ئةو نووسينة كؤنة و ئةو شثوةزمانة ناوچةيية، پتر كار دةكاتة سةر ؤپثذ.  دةكاتؤحةفتاكان، پثذ

ئةوةي كة .  ئةوةش شتثك نيية، كة ئةوان بريي لث بكةنةوةدووركةوتنةوةي زاراوة كوردييةكان لة يةكدي، بةآلم
جثي سةرجنة و لة نثو تةواوي ئةو كار و چاالكيية فةرهةنگيية باشانةي، كة لة كوردستان ئةجنام دةدرثن، دةستثك 

ديارة كارگثذيية . هةية برةو  بة هةرزةفةرهةنگثكي ذؤژانةي سووك و چرووكي بازاذيانةي خؤسذةرةوة دةدات
ئثستا . ييةكةش لةو ذةوشة بثئاگا نني، ئةگةر خؤياين لث گثل نةكةن و بة چاوپؤشيين خؤيان ئةجنام نةدرثتكورد

ئثمة دةبث شتثكي . فةرهةنگي زؤر و بؤر لة كوردستان باوة، واتة گوثنةدان بة چؤنايةيت و گوثدان بة چةندايةيت
ؤژنامة و گؤضار پاروةنانثك ناكةنة دةم مرؤضثكي گرنگيش لة بري نةكةين، ئةويش ئةوةية، كة دةركردين هةزاران ذ

برسييةوة، مةبةستم ئةوةية خةصك هثندةي تامةزرؤي پذكردنةوة و ئةجنامداين پثويستيية ژيانيية ذؤژانةكانيانن، 
لة كوردستان پارة و پووصثكي فرة بؤ دةركردين . هثندةيان پثويسيت بة قسةي زيل زگتثراين ذؤژنامة و گؤضاران نيية

ر و ذؤژنامة و ذاديؤ و تةلةضزيؤن و كاري ذاگةياندن خةرج دةكرثت، ئةوةش پتر بؤ خزمةيت حيزبةكان و گؤضا
دةسةآلتةكانة، كةچي زارؤك و بثوةژن و هةژار و لثقةوماواين ئاوارة و پامشاوةي گازباران و ئةنفال و عةرةباندن، بؤ 

                                                
سةجادي    .  لة بةغدا دةردةچوو، عةالئةددين سةجادي و ئيرباهيم ئةمحةد، دةريان دةكرد1949-1939گؤضاري گةالوثژ، كة ساآلين  8

      .                            ةچث ئثستا ئةو لةبري كرابث و لةبةر خاتري ئيرباهيم ئةمحةد بةو ناوةوة دةربكرثوا پثد. نؤرةيةكي مةزين تثدا هةبوو
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لةيةك و باوةشثنثك كة لة سةرما و گةرما بيانپارثزث كوصبة و كوالنةيةك و بؤ ژةمةخؤراكثك و بؤ پؤشاكثك، بؤ چوو
                                                                                   .بة دارا دةچن...و بؤ چؤذثك ئاوي خاوثن و

                                                                                  
: رهاويشنت و القرتثپال  

لةنثو بآلوكراوةكاندا جاروبار بة نثوي گاصتة و سوعبةتةوة، تانة و پالر لةم و لةو دةگريث، بةآلم مةبةستةكةش هةر 
، لة "سيخورمة"گؤضارثكي گاصتةجاذيي و تةنزامثز بة نثوي . ديوةكةي ديكةيةيت و لة قينةوة دةگوترث و دةنووسرث

شتثكي چاك و عةنتيكة و خؤش و پثويستة و بؤ كورديش تا ذادةيةك شتثكي وةك گؤضار . سلثماين دةردچثت
لةو بذوايةدام . ، ئةمة وةك سووكايةتيكردنثك بة هةولثر.."هةولثرة ماست: "لة يةكثك لة ژمارةكانيدا دةصث. نوثية

ة، بةآلم واي ئةگةر هةولثر لة ژثر دةسةآليت يةكثتيدا بوواية، ئةو گؤضارة هةر چةندة هةر وا بريي دةكردةو
                                                 :هةر لة هةمان گؤضاردا و لة شوثنثكي ديكةدا دةنووسث. نةدةنووسي

ةكةي "كرماشان شاري شريينم"ئةمة بةصث بة گاصتةوة و وةك ".  سلثماين شاري شريينم    ئةهلي شارت تيا نابينم"
يين هةستثكي ناوةوةي نووسةرةكةي و كةمينة خةصكثكي بريتةسكي شاري حةسةن زيرةك گوتراوة، بةآلم دةربذ

سلثمانيية، بةرانبةر دةيان هةزار ئاوارةي كةركووك و گةرميان و خانةقني و هةولثر و هةصةجبة و ناوچة و گوندةكاين 
 ناشريينيان بة  كة ذؤژانة لةوث دةيان سووكايةيت بةو خةصكانة دةكرث و شيت،ئةوة هيچ. دةوروبةري سلثماين خؤي

ثرة و لة خؤيشيان لدةردةبذدرثت، كة گوثدا دةدرث، لثرةش لةم ئةوروپاية هةمان هةست لة اليةن خةصكانثكةوة 
                                                                                             .9دةبينرثنچاوي ئةوروپاييانةوة وا 

                                                                                            
:كارگثذي و باري سياسي  

، شاري هةصةجبةش، كارگثذييةكي تايبةيت )يةكيةيت(و سلثماين) پارتيي( لة هةردوو حوكوومةيت هةولثرثجگةب
حوكوومةتةكاين سلثماين و . ةكاتخؤي هةية، كة بزووتنةوةي ئيسالميي كوردستاين عرياق، سةرپةرشتيي د

هةولثر، حوكوومةتگةلثكي عةملانني، بةآلم كارگثذيي هةصةجبة، وةك دؤستثكم بؤي گثذامةوة چونكة خؤم نةچووم 
  و -كة كورد بةوانةوة ماوة و هةر ئةوةيشي هةية-بؤ ئةوث، ئيسالمني و لةوث سةيران و ذةشبةصةك و چؤپيكثشان

ئةگةر جاران باشووري . بث كايت نوثژ دةست لةكار هةصگرن و ذوو لة مزگةوت بكةنخةصك دة. خواردنةوة قةدةغةية
كة گرنگترين –ئةو سث بةشة و بةشي چوارةميشي . كوردستان، يةك پارچة بووبثت، ئةمذؤ چوار پارچةية

 هةولثر و سلثماين، لة سةردةمي حوكوومةيت عرياقدا،.  لة ژثر دةسةآليت حوكوومةيت عرياقداية-بةشيةيت

                                                
بةذثوةي دةبرد، ك بارزان شاسوار لة ستؤكهؤصم  كة كا، "پةجنةرة"شةوثكي يةكشةممة، پاش سةعات يازدة، ذاكشابووم و گومث لة ذاديؤي كوردي  9

كاك هيوا تازة لة سةفةرثكي كوردستان گةذابووة و باسي سلثماين بؤ . كاك بارزان گفتوگؤيةكي لةگةص كاك هيوا قادري شاعريدا دةكرد. دةگرت
و چي و چي كرد و لةپذ هةسيت سلثمانيچثيت بةرز بة وشةي شاعريانة و جوان و دةنگثكي ناسك و خؤش، باسي باري فةرهةنگي . بيسةران دةكرد

كاك بارزان بةآلم شاري چي، كوا شار وةك جاران ماوة، كوا خةصكي : "بووةوة و تووين دةنگي گؤذا و بة دةنگثكي خةمني و ئازاردارةوة گويت
ة بكات، كة ئةو الدثييانة كثن و بؤچي هاتوونةتة ئةمة بث ئةوةي باسثكي ئةو". شاري تثداية، شار ئثستا پذة لة الدثيي و الدثيي داگريي كردووة

 و خانةقني -مسري، مانگاي هؤصةندي:  زؤرجاران لة سلثماين بة كةركووكييةكان دةصثن-سلثماين و پاشخانثكي ئةنفال و عةرةباندن و كةركووك 
، يا )جاران(فغاين و عرياقي، يا عرياقي باسي مسريذثك وةك ئةوةي ذةگةزپةرستثكي ئةوروپايي باسي ئثمةومانان، يا ئثراين باسي ئة. بگثذثتةوة

                                                            ئةمةش ئةگةر جؤرثك لة ذاسيزم نةبثت دةبث چي بثت؟  . ستيين بكاتللوبناين و ئوردوين باسي ف
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هةريةكةو پارثزگارثك، بةذثوةبةري پؤليسثك، بةذثوةبةري پةروةردةيةك، سةرؤكي شارةوانييةك، سةرؤكي 
ئثستاكة هةريةكةو حوكوومةت و كؤمةصثك وةزير و سةرؤك وةزيران و دةيان . دةيانربد بة ذثوة...لةشساغييةك و
 هةية و لة سلثمانييش پارثزگة و -ارتييسةر بة پ–لة هةولثر پارثزگة و پارثزگاري سلثماين . بةذثوةبةري لثية
لة . لة هةردوو هةولثر و سلثماين، پارثزگة و پارثزگاري كةركووك هةن.  هةية-سةر بة يةكيةيت-پارثزگاري هةولثر

وا باوة، كة لة توركياش، هةر لة .  هةية-سةر بة حوكوومةت–باژثذي كةركووكيش، پارثزگة و پارثزگاري كةركووك 
كةركووك چوار پارثزگاري هةية و هيچ كاميشيان : واتة.  پارثزگاري كةركووك هةبووة و هةيةمثژة، پارثزگة و

كةركووكي . 10هثندةي ذثزةيةك خثريان بؤي نيية و لة ئازار و دةردةكاين خةصكةكةي تؤزقاصثك كةم ناكةنةوة
اسةتكاراين كوردةوة، قودسي كوردستانةكةي تاصةباين و دصي كوردستانةكةي بارزاين، بة دةگمةن لة اليةن سي

 دةردةكرثن و ئاوارةي كوردستاين بندةسيت 11ذؤژانة خةصكي كورد لة كةركووك و خانةقني. باسي لثوة دةكرثت
پارتيي و يةكيةيت دةبن، لةوثش تةنث وةك ژمارة و هةواص و ئامار و پةراوثزثك، لة دةسگاي ذاگةياندنةكانياندا، 

ان بة مةسةلةي كةركووك و گةرميان، زثدةذؤيي و ناوچةگةريةيت نةبثت، ذةنگة بؤ گرنگيد. باس دةكرثن و هيچي دي
ئةگةر بصثم پثويستة ذثكخراوثك يا بزووتنةوةيةكي تايبةيت خؤي هةبثت، وةك بزووتنةوةي ذزگاريي كةركووك يا 

ندةسيت لة نثوان كوردي دةضةرةكاين بن دةسةآليت كورد و  كورداين كةركووك و دةضةرةكاين ب. هةر ناوثكي ديكة
  دابذانثك هةية و تا ذادةيةك ئةوذؤ -بة هؤي نةبووين پثوةندثكي پتةو و سةختيي هاتوچؤوة-حوكوومةيت عرياق 

حوكوومةيت هةولثري سةر بة پارتيي، بة . خةريكة بةيةكدي نامؤ دةبن، كة ئةوةش بة زياين كوردةكة دةشكثتةوة
كؤمةصثك حيزيب ديكةي بثجگة لة پارتيي تثداية، ةوة، كة )پةرلةمان(هؤي ئةجنومةين نيشتمانيي كوردستان

هةصبژثردراوة و دانراوة، وةلث ئةو حوكوومةتةي سلثمانيي سةر بة يةكثتيية، پةرلةمان هةصينةبژاردووة، چونكة 
چ بنةمايةكي : واتة. سلثماين پةرلةماين لث نيية، بةصكة هةر بة بذياري سةركردةيةيت يةكثتيي خؤي دانراوة

بؤ " فةل"وشةي . يان لث ناوة"فل:  بة عةرةيب-فةل" هةر لةبةر ئةوةش، خةصك نثوي حوكوومةيت قانووين نيية،
 يا بريةي نثو 12"بريةي كراوة"يا "عةرةقي كراوة: "واتة. بةكار دةبرثت" برية"و " عةرةق"خواردنةوة و بة تايبةت 

كي كوردي نيشتةجثي بةغدا بوو، مةعرووف جياووك، كة كوردپةروةر و ذووناكبريث. نةك سةرمؤر) بةرميل(پووت
گةيشنت بة ئةندامثيت پةرلةمان لةم وآلتةدا كارثكي هاسان : "لةمةذ ئةندامةيت خؤي لة پةرلةماين عرياقدا دةصث

هةروةها پثويسيت بة پثشكةشكردين . ئةو كارة پثويسيت بة وةئةستؤگر و پشت و  پةنا و پاذثرةوةيةك هةية. نيية
                                                

دواي . ويستيم هةندةك وردة شيت لث بكذم. لة كةنار يةكثك لة شةقامةكاين سلثماين، كابرايةكي تةزبثح و موور و وردةواصةفرؤش دانيشتبوو  10
ص و گوزةراين داخثكي زؤري لةدصدا بوو و هثندةي دنيايةك لة ذةوشي خؤي و ماص و منداصي و حا. قسةكردن، دةركةوت كابرا كةركووكيية

كةركووكيياين ئاوارة بثزار بوو و جةخيت لةسةر ئةوة دةكرد، كة هةردوو زحليزبة كوردييةكة، كةركووكييان و گةرميانييان بة كوشت دةدةن و بةكار 
                               .  دةبةن و بةرهةمي شةذةكانيشيان خةصكي ديكة دةخيوا و گةرمياين و كةركووكييانيش تةنث ماصوثرانييان بؤ دةمثنثتةوة

                                                                                                                                   
.ةوة و ئةويش وا كوردبذ دةكرثتلوةتة ذيزي كةركووك و خانةقني و شنگائثستا ناوچةي مةمخووريش چو  11  

عةرةقثكة نة لة كارگة و نة ماشيين دروست .  كة لة شووشةي سةرمؤردا نيية،و عةرةقي فةل، بؤ ئةو عةرةقة بة كار دةبرثت) فل(وشةي فةل  12 
كايت خؤي لة دةوروبةري دةضةري بةعقووبةي عرياق لةو جؤرة عةرةقة . لة ماآلندا و بة شثوةيةكي سةرةتايي بة قاچاخ دروست دةكرثت. دةكرثت
يشي پث دةگوترا، چونكة ئةوةي " اًبوالكلبچة:ئةبولكةلةبچة"ئةو عةرةقة ". عرق هبهب: "عةرةقي هبهب، بة عةرةيب"دةكرا، بة نثوي دروست 

كة دةيفرؤشت و ئةوةيش كة دةخيواردةوة و سةري گةرم دةبوو و دةسيت دةكرد بة قسةي ناجؤر و كاري ناجؤر، ئيدي دةگريان و دةخرانة 
بريةي . تعةرةقي فةل دةژمثردرثي عةنكاوةي الي خؤيشمان هةر بة عةرةق.  ئةوة ذووبةذووبوونةوةيةك بوو دژي دةسةآلتزؤرجاران. زيندانةوة

  ".اجبو بشكة" و بة فارسييش دةبثتة  "Draughtbeer" و  بة ئينگليزي دةبثتة "Fatöl "فةل بة سوثدي دةبثتة
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ة، بؤ ئةوةي حوكوومةت بذوام پث بكات و لثم دصنيا بثت، كة من دژ بة سياسةيت وي بةصگةنامة و بةصثندان هةي
 پةرلةمانةكةي 1996 ئايب 31ئةمةي ئثستاي هةولثر يا ئةوةي پثش –ديارة پةرلةماين كوردستانيش . 13"نيم

ايةيت و هيچ لةو  هيچ لةو پةرلةمانة عرياقييةي سةردةمي پاش-زةماين فيفيت فيفتييةكة، يا ئةوةيش كة دواتر دثت
ئةنداماين تةنث ئيمزا دةكةن و بؤ هةموو شتثك . پةرلةمانانةي، كة ئةوذؤ لة جيهاندا هةن، باشتر و كاراتر نيية

ن و تةنث بةگرثي ملدا دةدةن "ئةشهةدوبيلال"ملكةچي سةركردةيةيت حيزبةكاين خؤيانن، بة كوردييةكةي دةستةي 
ةسةآلتداراين خؤيان النادةن و سةرباري ئةوةش مووچةيةكي فرة و  و بة موو لة سياسةيت د14ن"موافج"و خثصي 

ئةگةر لة نثوان كارگثذيي هةولثر و سلثمانيدا بةراوردثكي خثرا بكرثت، . مفت وةردةگرن و چاكيشي دةگوزةرثنن
هةرچةندة -ئةوةي سلثماين پتر لة دةسةآليت حيزب و ميليشيا و هثزي چةكدار دةچثت، وةلث ئةوةي هةولثر

شثوةي كاركردين كارگثذييةكان بة بةراورد .  تا ذادةيةك لة حوكوومةت دةچثت-ش هةر حيزب دةسةآلتدارةلةوث
ي پاش 14ي پاش نيوةذؤ يا تا كاتژمثر 13ي بةياين تا كاتژمثر 8كاتژمثر . لةگةص شوثناين ديكةدا، گةلةك سةيرة

دنةوة و پثشوازيي ميوان و سةردان و ديدةين زؤربةي كايت كارمةندانيش بة كؤبوونةوة و چاي و قاوة خوار. نيوةذؤ
ئةمة بؤ .  سةعاتان كار بكةن، باشة3 سةعاتةي كاردا، ئةگةر 5-4لة ماوةي ئةو . دؤست و هاوذثيان بةسةر دةچثت

بثجگة لةوةي، كة كايت كاركردن كةم و . وآلتثكي تازةچثبوو و دارةدارةكةر، كارثكي يةكجار چةوت و زيانبةخشة
ئةوةي كارمةند نةناسثت و حيزب كؤمةكي نةكات و دةوصةمةند نةبثت و . صكةكةش بة ذثكي ناذواتكورتة، كاري خة

قانوون لة سةرووي هةمووانةوةية،كاري بؤ ناكرثت و هةموو : واسيتةي نةبثت و بةرتيل نةدات، هةرچةندة دةشصثن
. ةر ئةمسةر و ئةوسةري پث دةكةنكاري ذؤژثكي بؤ دةكرثتة ساصثك و ه. كارةكاين دوا دةكةون و بة ئةجنام ناگةن

زؤربةي حيزبةكان لة هةرددو ال هةن و بؤ خؤيشيان بة . حيزب و ذثكخراوي سياسي، لة هةولثر و سلثماين گةلةكن
ئةگةر حيزبة ذةسةنةكة لة هةولثر بثت، ئةوا فؤتؤكؤپييةكةي لة سلثمانيية و يا بة . هةمان ناوةوة كار دةكةن

، كة لة سلثماين و لة هةولثريش هةية، ئةوةي 15 سؤسياليست دميوكرايت كوردستانبؤ منوونة حيزيب. پثچةوانةوة
هةندةك حيزبيش هةن، كة . سلثماين خؤي بة ذةسةن دةزانثت و ئةوةي هةولثر بة فؤتؤكؤپي دةداتة قةصةم

 خؤيان ذةسةن و فؤتؤكؤپييان نيية، بةصكة هةر ذةسةنن و لة هةردوو ال ذثكخسنت و خةصكي: سةرتاسةرين، واتة
بزووتنةوةي ئيسالمي، يةكگرتووي ئيسالمي، حيزيب شيووعيي عرياقي، : منوونةي ئةو حيزبانةش ئةمانةن. هةية

حيزيب شيووعيي كوردستاين عرياق، پارتيي كاري سةربةخؤي كوردستان، حيزيب كؤمؤنيسيت كرثكاريي عرياق و 
قةصةمذةويي پارتيي قةدةغةن و لةگةص پارتييدا لة دةضةري ) ك.ك.پ(بةآلم ). ك.ك.پ(پارتيا كاركةرثن كوردستان

لة جةنگدان، ديارة مادام نثواين ئةوان و پارتييش خراپة، ئةوا دةبث لةگةص يةكيةتيدا نثوانيان خؤش بثت، كة هةر 
يان دةفرؤشت و لة كةللةي سةر هاواريان )ذانكوچؤغة(لة سلثماين و لة بازاذدا، خةصكم دةبيين جلكي كورديي. وايشة

                                                
.11، ص1937بغداد ، مطبعة الزمان، )1930-1928(جياووك، معروف، نيابتي في  13  
لة ، هةبووة، كة هةمووجار "الشيخ محمد العريبي"لة سةردةمي پاشايةتيدا لة عرياق، ئةندامثكي پةرلةمان بة نثوي شثخ موحةممةد ئةلعرثيب   14

 بكرثت، سةرؤكي كة كات هاتووةتة سةر ئةوةي بذيار لةسةر شتثك بدرثت و دةنگداين بؤ. ةي پةرلةماندا نووستووةقكايت كؤبوونةوة و دةمة
پةرلةمان لثي پرسيوة، كة شثخ عرثيب چ دةصث و ذاي چيية؟ ئةويش كة لةخةو ذاچصةكثنراوة، يةكسةر دةسيت بةرز كردووةتةوة و گوتوويةيت 

                                                               ". ذام لةسةرة، لةگةصم، باشة: ، بةعةرةبيي عرياقي و بة كوردييش دةكاتةموافق: موافج، واتة"
                                        

- لة ئةوروپا كة زثد و النكي ئةم جؤرة حيزبانة و بريوباوةذةكانيانة، پثيان ناگوترث، سؤسياليست دميوكرايت، بةصكو دةگوترث سؤسيال  15
                                                                         .  ؤيل و ئينگليزيدميوكرات، بة گوثرةي زماين فرانسي و ئيسپاني-دميوكرات يا سؤشيال
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ذانةكة پةكةكة، چؤغةية پةكةكة، دةستةجلة پةكةكة، شؤذشگثذة پةكةكة، ئةمة وةك : د و دةيانگوتدةكر
لة جضينثكدا لة سلثماين بؤ .  نيشانةيةك بوو بؤ توانسيت ئةجنامداين چاالكيي پةكةكة لة دةضةرةكةي يةكيةتيدا

ئامادة بوون و قسة و باسي خؤيان  حيزب، كة هةر هي ئةو شارةن، 23بةيعةتدان بة جةالل تاصةباين، نوثنةري 
بثگومان لة هةولثريش هثندةي لثية ئةگةر پتريش نةبن، بةآلم لة ناوچةكاين ژثردةسيت پارتيي، يةكثيت . دةكرد

ذثگةي كاركردين ئاشكراي نيية و ناتوانثت كار بكات و لة ناوچةكاين ژثردةسيت يةكثتيش، پارتيي ذثگةي كاركردين 
دا كة هةموو حيزبةكاين ديكة و لة هةردوو ناوچةكاندا مؤصةتيان هةية و بة ئاشكرا كار ئاشكراي نيية، لة كاتثك

من لةو بذوايةدام، كة ئةو هةموو حيزب و ميزب و شتگةلة، زيادةن و ئةوانة پتر ذؤصي فرؤشگة دةبينن و . دةكةن
 ذةنگة وةك ذيزپةذثك بتوانني .خثريان بؤ ئةندام و اليةنگراين خؤيان نةبثت، بؤ هيچ كوردثكي ديكة خثريان نيية

باسي يةكگرتووي ئيسالمي بكةين، كة هةندةك نةخؤشخانة و تيمارخانةيان هةية، كة بث پارة و بة مفت يا زؤر 
ذةنگة زثدةذؤيي نةبثت ئةگةر بصثم لةگةص بووين هةموو ئةو . هةرزان و هةموو كاتثك تيماري خةصكي نةدار دةكات

لةو ) ذؤشنبريان(ة زةقانةي نثو باژثذةكاين كوردستان و ذؤصي فةرهةنگييانحيزب و ذثكخراوة سياسي و درومش
. بابةتة باسانةدا، هثشتا ئةو بزاضة سياسييانةي كوردستان سيما و سروشتثكي هؤز و خثلةكيةتييان پثوة ديارة

 شثوةي خةصكي كورد پتر پثويسيت بة بزاض و ذثكخراوي گةلثر و گشيت و سةنديكا و جةماوةريية، بؤ گؤذيين
                                                       .بريكردنةوة، باري جضاكي، ئابووري، سياسي و هةموو اليةنةكاين تر

         
:هةآلتين خةصك بؤ دةرثي كوردستان  

را لة لة ماآلن، لة جادة و كووچة و كؤآلنان، لة چاخيانان، لة گةراجان، لة زؤر شوثن و جثگة، هةر كة زان
ئةو . هةندةرانةوة هاتووي، ئيدي شةپؤيل پرسيار ذووت تث دةكةن، لةمةذ ئةوةي چؤن خؤيان بگةيةننة هةندةران

زؤربةي ئةو خةصكةي ئةوث، ئةگةر بؤي . پرسيار و لثگةذان و وردةكارييانة، پتر لة الوةكانةوة بةرةوذووي دةبيتةوة
ئةوةي .  و خؤي دةگةيةنثتة ئةوروپاتستان بةجث دةهثصثبكرث و بؤي بلوث، ئةوا بة هةر شثوةيةك بثت، كورد

 - ...وآلت، خاك، بريوباوةذ، نةتةوة، ئايني، شؤذش، خزم و–جاران خةصك باسي دةكرد و بة اليةوة گرنگ بوو 
مرؤض دةتوانث چةندي بصثي بةهثز بثت و خاوةين :"كارين يةس، دةصث. ئةمذؤ پووصثكي قةصپ ناكات و باوي نةماوة

ةبةست بثت و بذياريشي دابثت، لة جيهاندا شتثك ئةجنام بدات، بةآلم هيچ شتثك نيية، وةك بثكاري، باشترين م
خثزانثك، بة خثرايي تثكشكثنثت و هيچ شتثكيش وةك دةرككردن بةوةي، كة مرؤض توانسيت بةخثوكردن و 

ة كوردستان وةدي دةكرثت و ئةم حاصةتة ل. 16"ژياندين منداصةكاين خؤي نيية، بذوابةخؤبووين مرؤضثك داناذزثنثت
هةية، بةآلم ئةوانةي كة كوردستان جثدةهثصن و ذوو لة هةندةران دةكةن، ئةو جؤرة كةسانة نيني، بةصكة 
خةصكانثكن دارايي و سامان و توانسيت ئةوةيان هةية، پارة و پووص مسؤگةر بكةن و بيدةنة قاچاخچي و خؤيان 

 هةزار 6-5ن ئةگةر هةر هيچي خةرج نةكردبثت، ئةوا بة الي كةمةوة ئةوةي دةگاتة هةندةرا. بگةيةننة هةندةران
بةشثكي زؤري ئةو خةصكةش كة لة وآلتةوة دةردةچن، بة كؤمةك و هاندان و . دؤالري ئةمةريكي خةرج كردووة

فرةجار ئةو خزم و كةسانة، هةندةران لة بةر . 17نةخشةي خزم و كةسوكاريانةوة لة هةندةران، دةگةنة هةندةران
                                                

.كارين يةس، سةرؤكي ذثكخراوثكة لة لؤس ئةجنلس، كة دژي بةنگ كار دةكات  16  
يان بؤ دةنثرنةوة و پثيان پاسپؤريت خؤيان. پارةي قاچاخچييان بؤ دةدةن. و كةسوكار و دؤست و برادةر پارةيان بؤ دةنثرنةوة خزم  17

مارة ...بة ناوي شووكردن و ژثنانةوة، خوشك لة برا، كچ لة باوك، دايك لة كوذ، پوور لة برازا، برازا و خوشكةزا لة مام و خاص و. دةياثنن
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اوي ئةوانةي وآلت دةكةنة بةهةشت و واي دةخةمصثنن و دةذازثننةوة، كة ليك بة دةم ئةوانةي وآلتدا دةهثنثتة چ
                                                                                                                           .خوارث

                                                                                                                             
:تةلةضزيؤن، ذاديؤ، مؤسيقا و گؤراين  

تةلةضزيؤن و . لة هةردوو پثتةختةكاين سلثماين و هةولثر، چةندين وثستگةي تةلةضزيؤين و ذاديؤيي هةن
 سةر بة حيزب و ذثكخراوثكة و پتر بري و بؤچووين ئةو ذثكخراو و حيزبانة پةخش ذاديؤيةكاين كوردستان هةر يةكةو

زؤرجاران لةو .  حيزبةكاين ديكةش ئةوانةيان هةية-كة فةرمانذةوان–نةك هةر يةكثيت و پارتيي . دةكةنةوة
ي و ئينگليزي و تةلةضزيؤنانةوة فيلم و پرؤگرام و گؤرانيگةلثكي بياين پثشان دةدرثن، تةنانةت وةرگثذانة سوثد

ئةصماين و فرانسييةكةي بة سةرةوةية، بة گوثرةي ئةوةي ئةو فيلم و پرؤگرامانة لة چ وآلتثكي ئةوروپاييةوة 
لة بازاذ، چاخيانة، تاكسي، . گؤراين و مؤسيقاي بياين لةو تةلةضزيؤنانةوة زؤر لثدةدرثن. براونةتةوة كوردستان

نيخانةكاندا، بة زؤري مؤسيقا و گؤرانيي بياين لثدةدرثن و دةبيسرثن و ئؤتؤمبيل، هوتثل، چثشتخانة، خؤشاو و شريي
لة هةولثر . مؤسيقا و گؤراين عةرةيب، توركي و فارسي زؤر باون. بة دةگمةنيش ستران و مؤسيقاي كوردي لثنادرثن

وةكةمي لثكرد، سواري تاكسييةك بووم، كابراي ذانةر، كاسثتثكي عةرةيب لثدةدا، كة دةنگي ژنثك بوو، پرسياري نا
ديار بوو ئةو حةنناويية زؤر بةناوبانگ بوو، چونكة لة گةلثك شوثن . 19" مامؤستا18ئةوة مةيادة عةنناوية: "گويت

لة تاكسييةكي ديكةدا لة هةولثر دةنگي گؤرانيبثژثكي ديكةي عةرةمب گوث لث بوو، كاكي ذانةر، . دةنگي دةبيسرا
نثوي سةمرية سةعيد و كازم ئةسساهري و ئةوانةش لة هةموو كؤذ . ا حةدداددايان: واتة". ئةوة ديانا عةددادية:"گويت

لة خؤشاوخانةيةكي سلثماين كاسثتثكي گؤرانيي توركي خرابووة سةر و هثندةي . و كؤمةصثكدا بةرگوث دةكةون
ؤرانيية لة كابراي خاوةن شوثنةكةم پرسي، كة بؤ دةنگي ئةو گ. دةنگ درابووية، لةو دةوروبةرة هةمووي دةبيسرا

ئةوةيان :"گويت. خؤ خةصك هيچ لةوة تثناگةن: گومت". خةصك حةزيان لثية:"توركييةي وا بةرز كردووةتةوة، گويت
سلثماين پثش ساآلين دةسةآليت . توركياش الي ئةو خةصكة بووبووة خاريج: واتة". بةسة كة ئةوة هي خارجية

، مةگةر خةصك بؤ خؤي لة ماآلندا گوثي لثگرتبثت، دةنا كورديي هةرگيز گؤراين و مؤسيقاي توركي تثدا لث نةدراوة
عةرةب قسةيةكيان . نثوگةلثكي ناسراون لةوث...لة شوثنة گشتييةكاندا نةبووة، وةلث ئثستا ئيرباهيم تاتليسز و

ئةو ذةوشة كارثكي واي كردووة و ". گؤرانييةكاين گةذةك مرؤض هةصناپةذثنن: اغاني الحي ال تطرب:"هةية دةصث
ة سةر خةصك، كة بةرةبةرة مؤسيقا و گؤراين كورديي بة بثتام بزانن و گوثث لث نةگرن و گرنگيي پث نةدةن و دةكات

ي دةسةآليت كوردي، گؤرانيبثژاين 1991خةصك و بةتايبةت نةوةي نوث و الواين پاش . چثژيي لث وةرنةگرن
ين مؤسيقاي ناذةسةن و الواز و بثبايةخ و هةر بؤيةش دةبينني چةند. كوردي خؤمان ناناسن و مةيليشيان بؤيان نيية

                                                                                                                                                   
ژنةكوردثكي دانيشتووي . اثننبة ئؤتؤمبيل دةچن بة شوثنياندا و دةي. دةكةن و بة ناوي ژن و مثردةوة و بة ذةمسيي دةيانگةيةننة هةندةران

سوثد، وةك بةصگةيةك بؤ ناردنةوةي پاسپؤرت بؤ كوردستان و هثناين خةصك بة قاچاخ و ناوي ساختةوة، لة تةلةضزيؤين سوثدةوة، پؤليس 
اسپؤرتةوة، سيازدة جاران قسةيان لةگةصدا دةكرد و تةنث دةنگي دةبيسرا و وثنةيان پثشان نةدةدا، لة ماوةيةكي كةمدا و بة بيانووي بزربووين پ

خةصكانثك لثرة لةم سوثدة، كة شةووذؤژ و هةردةم دةهؤص و اليف چةپايةيت و ماركسايةيت لثدةدةن، نةك . پاسپؤريت نوثي لة پؤليس وةرگرتبوو
                                          .                               تةواوي خانةوادةكةيان، بةصكة نيوةي خثص و شارةكةي خؤيانيان گةياندووةتة سوثد

   
 

."مةييادة حةنناويية"، ئةو هةضاصة مةبةسيت ئةوة بوو كة ئةو گؤرانيبثژة "ح"دةبثتة" ع"و " ع"دةبثتة" ح" لة هةولثر18   

.شةي مامؤستا لة هةولثر زؤر باوة و بة هةمووكةسثكي پانتؤص لةپث، دةگوترث مامؤستاو19    
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هاتوونةتة نثوانةوة و لة بازاذدا هةن و لة هةموو كتثبفرؤشي و سةرجادةيةك و " كوردي"بثتام و شثوثنةري بة ناو 
بثجگة لةو تةلةضزيؤنة كوردييانة، توركياش بة مةبةسيت . شوثنثكدا، وثنةي ئةكتةر و سترانبثژاين تورك دةفرؤشرثن

وةي بثذةوشيت و بةرةآليي و خراپة، چةند كةناصثكي تةلةضزيؤين ذووت و پؤذنيشاندةر، ئاراستةي بآلوكردنة
ئةوةش بةبةرچاوي بةرپرساين كوردةوة و بة . كوردستان دةكات و لة زؤر جثگةش زؤر بة هاساين وةردةگريثت

                                                               . پثزانيين ئةوان و بثئةوةي دژةكارثكي بةرانبةر ئةجنام بدرث
                                                               

:پةيكةر و ناوي جاددة و مةيدانان  
لة كوردستان چي لة پةيكةر زؤرترة؟ پةيكةر بؤ كث نةكراوة؟ لة سلثماين پةيكةري ئاسؤي دةالك و شثخ مةمحوود 

كث و كث و چي و چي هةن، بةآلم ... پريةمثرد و ئارام و جةمايل عةيل باپري و دةست و دةساذ وو) باوك(و بثكةس
هةن و لة مةيدانثكدا، پةيكةرثكي شثخ ...لة هةولثر پةيكةري هةژار و مووسا عةنتةر و! پةيكةري گؤران نيية

شثخ "وابوو نثوي لة، حةقبچكؤلة و وردي. وود نةبثتمةمحوود كراوة، لة هةموو كةسثك دةچثت، لة شثخ مةمح
سةرباري ئةوةش، سواري شتثك كراوة، بة حيساب ئةسپة، وةلث بة . 20يان لةبري شثخ مةمحوود لث نابا"خولة

ش "كةريلة" و دةتوامن بصثم ش نيية21"حةسساويية"بذواي من نةك هةر ئةسپ نيية، لة ذةگةزي كةرة چاكةكاين 
ستيي ئةوة ناحةقييةكة بةرانبةر شثخي گةورة، ئةو شثخ مةمحوودة بةذا. ، بةصكة كةرثكي خوثذيلةية و هيچيترنيية

    :سوارچاك و مثرخاس و ذثبةرة كراوة و، شثخ دةبوو پةيكةري بة گوثرةي مةزنيي خؤي بؤ بكرثت، كورد گوتةين
مانييش، لة و فرانسوا ميتران، هةم لة هةولثر و هةم لة سلث) دانيال ميتران(نثوي خامني ميتران ". كاآل بةقةد باآل"

خامني ميتران و فرانسواي . جاددة و چوارذث نراون، وةك ئةوةي، كة كورد لةو دووانة زياتر كةسي ديكةي نةبثت
ئةوان ئةگةر جارثك نثوي كورديان . مثردي، هةر كارثكيان كردبثت، تةنث بؤ قازاجني گةل و وآلتةكةي خؤيان بووة

، بةآلم خمابن سةراين كورد و خةصكاين 22ن بة ذثژميي عرياق كردووة، بةرانبةر بةوة دةيان خزمةيت گةورةياهثنابثت

                                                
ناوثكي لةذ و " خولة"ة، لةگةص تةواوي خؤشةويسيت و ذثزمدا بؤ شثخي نةمر، ئةو پةيكةرة پتر شايستةية بة "مةمحوود"اوةي ، بچووككر"خولة"  20

                                                                                     . الواز و نةناسراو، نةك مةزنثكي وةك شثخ مةمحوودي يةكةم شاي كوردان
.، ناوچةيةكة لة عرياق و كةري ئةوث بة ناوبانگة بة بةرزيي و گةورةيي و چوارپةل ئةستووريي و زليي)الحساوية(حةسساويية 21   
دواي گازباراين هةصةجبة و شةهيدكردنيي ئةو شارة و كارتثكردين تاوانةكاين ذثژميي عرياق لة وثژداين مرؤضايةيت و نثودةوصةتيي و   22

ي دةنگيي ناذةزايي و تووذةي گةالين جيهان، دةنگة دةنگ و هةرايةك لة جيهاندا بآلو بووةوة، بؤ گرتين كؤنگرةيةك لةمةذ پشتگريي بةرزبوونةوة
دا، ئةو كؤنگرةية، لة پاريس و 1989- 1-7لة . ، كة بةكاربردين چةكي كيميايي تثدا قةدةغة كراوة1925جثبةجثكردين پرؤتؤكؤيل جنثضي ساصي 

خوثين لث دةچؤذا و بة دةسيت خةصتاخنوثنةكة بوو و  بة پثي ژيربثژي و واقيع و ذاستيي، دةبوو كورد، كة لةشة. ي ميتران كرايةوةبة كؤششي خامن
ذيژميي عرياق هةزاراين لث كوژرابوو، لةو كؤنگرةيةدا، كة شثوة دادگايةك بوو، ئامادةيي هةبثت و لةشي برينداري خؤي پثشان بدات، بةآلم بة 

كرد و لةپثناوي سةركةوتين كؤنگرةكةشدا و بةشداربووين دةوصةتاين عةرةب، كة هةذةشةي تثدا  دةوصةت بةشدارييان 149وة، پثچةوانة
بةشدارنةبووين كؤنگرةكةيان كرد، ئةگةر كورد ئامادةي بثت و بةگوثرةي سياسةيت دةرةوةي فرانسة، كة ذثژميي عرياق بة دؤستثكي زؤر نثزيكي 

دثكي ئابووريي بةهثزي لةگةصيدا هةية، خاتوو ميتران، ئامؤژگاريي دؤستاين كوردي كرد، كة بة تةواوي لة كؤنگرة خؤي دةزانثت و پثوةن
دووركةونةوة و هيچ كارثكيش، وةك خؤپثشاندان و جضني و خذبوونةوة و هاتوهاواري ذاگةياندن و بآلوكردنةوة، كة دةبثتة هؤي سازكردين كؤسپ لة 

رةدا، ئةجنام نةدةن و نةبنة هؤي سةرثشةي ئامادةبوواين كؤنگرة و نةهثصن چةند سةرگةرمثك خؤ بة ژووري كؤنگرةكةدا ذثگةي چاالكييةكاين كؤنگ
وةك گاصتةجاذي و سووكايةتيكردنثكيش بة كورد، كة بؤ خؤي بريندار و كوژراو بوو، عرياقي . بكةن و غةدرلثكراويي و بثتاوانيي كورد خبةنة ذوو

بثگومان بةرژةوةندي فرانسة لة سةرووي بةرژةوةندي . گهثشيت كؤنگرة كرابوو و وةزيري دةرةوةي عرياق ئامادةي بووكوژةر و تاوانبار بان
كؤنگرةكة بة ئارامي و بةبث ئامادةيي كورد، تةنانةت . كوردةوة بوو و دؤستايةيت دانيال و ميتراين مثرديشي لةگةص كورددا، سنووري خؤي هةبوو
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لة . خؤبةذؤشنبريزاين ئةوروپازةدةي كورد، ئةو شتانة بة هاساين نابينن و بة ورديي ذووداوةكان ناخوثننةوة
 ، بةصكةت و پةيكةري بؤ ناكرثتكاتثكدا كة لة سلثماين وثنةي مةال مستةفاي بارزاين، نةك هةر هةصناواسرث

يةك دوو وثنةي بارزاين لة سلثماين هةبوون، هي ئةو كاتةي يةكثيت و . قةدةغةيشة و خةصكي لة سةر دةگريثت
پارتيي پثكةوة فةرمانذةواييان دةكرد، هةر دواي تثكچوونيان لةگةص يةكديدا، يةكسةر درابوونة بةر دةستذثژ و 

                                                                                                                        .دذثنرابوون
                                                                                                                       

:ذثكخراوة بياين و خثرخوازةكان  
 هثندة لة كوردستان زؤرن، كة لة زؤر شوثن و جثگةدا، تابلؤي ناوةكانيان ،"خثرخواز"ذثكخراوي بياين و بةناو 

بثجگة لةو ئةوروپاييانة، لةو . هةر ذثكخراوثك لةوانة دةيان خةصكي ئةوروپايي كاري تثدا دةكةن. دةبينرثن
انيگةلثك كة بي. ذثكخراوانةدا، خةصكي كوردستانيش كار دةكةن، پتر وةك وةرگثذ و كارگةر و يارمةتيدةر و شؤفثر
پارة بة دؤالر . لةگةص ئةو ذثكخراوانةدا كار دةكةن و دةگةنة وآلتگةلثكي وةك كوردستان، باشترين ژيانثك دةژين

كة ئةوان دؤالريان لة بةركدا بثت، هةموو شتثك بؤ ئةوان . وةردةگرن و دؤالر لةو وآلتانةي ئثمةدا ئاگر دةكاتةوة
ئةوانة نةك هةر .  مار لة كون و مةال لة مزگةوت دثننة دةر -ؤشنةك بة قسةي خ–هةرزانة  و بةو پارةيش 

خؤشترين و بةتامترين خؤراك و خواردنةوة، بةصكة ذابواردن و مثبازي و هةموو اليةنثكي ديكةي ژيان بة پووصثكي 
 شؤفثرة بيانييةكاين ئةو ذثكخراوانة بة هؤي دةستذؤيشتووييانةوة زؤرجاران بؤ خؤيان. كةم مسؤگةر دةكةن

هةر . شؤفثري ناكةن و لثي پاص دةدةنةوة و  شؤفثري كورد بة كرث دةگرن بؤ ئةوةي خؤيان حبةوثنةوة
ذثكخراوثكي ئةوروپايي، ئةگةر بة ناوي خثرخوازي و كؤمةك و ئةو شتانةوة هاتنب بؤ كوردستان، لة بنةمادا و بث 

: ةبةستگةلثكي ديكةي شاراوةيان هةيةسثودوو و لة پةناوپثچي كارة ذةمسي و ئاشكراكانياندا، وةك نةريت، م
خذكردنةوةي زانياري لة بارةي ورد و درشيت جضاكي كوردةوة، باري سياسي، ئابووري، ئاييين، فةرهةنگي، زمان، 

هةموو شتثكي ديكةشةوة، گةياندين ئةو زانيارييانة بة دةسگا جاسووسي و ...نةريت، سةربازيي، هؤز وخثص و
ئةم جؤرة . و بآلوكردنةوةي ئاييين عيسايي، بةشگةلثكي شاراوةن لة بواري كارةكانيانثنييةكاين وآلتاين خؤيان 

كارانة بةشثكن لةو كارانةي، كة ذؤژهةآلتناسان دةيانكرد و دةيكةن، كة ذاشكاوانةتر كاري جاسووسي و 
انييةكان، كة لة بارةگاي سةرةكي تةواوي ذثكخراوة بي. ذاپؤرتنووسني بووة، بؤ سوود و قازاجني وآلتاين خؤيان

ن، چونكة عةينكاوة، ناوچةيةكي مةسيحيية و ئةو ذثكخراوانة "عةينكاوة"كوردستانن، چ هةولثر و چ سلثمانييش، لة 

                                                                                                                                                   
كورد دةبوو ئةوة . جنامةكةيشي لة كن كورد نةبثت، كة بة قسةي فرانسييةكانيان كرد، لةكن هةمووان چاوةنؤذكراو بووئة. وةك چاودثريش، گريا

. بزانن، كة ئةو كؤنگرةية عرياق، نة بة نثو و نة بة ناذاستةوخؤ، تاوانبار ناكات و كؤنگرةكةش تةنث بؤ هثوركردنةوةي ذاي گشتيي جيهاين گرياوة
فتح اهللا، جرجيس، آراء محظورة في شؤون عراقية معاصرة، دارالشمس للطباعة والنشر، :  ةوة، بنؤذةلةمةذ ئةو مةسةلةي

 راندل، جوناثان، اًمة في شقاق دروب كردستان كما سلكتها، ترجمة فادي حمود، :هةروةها بنؤذة .8-6، ص 1994ستؤكهولم، 
دا، فرانسوا ميتران، وةزيري نثوخؤي فرانساي "ئةجلةزاير"خيوازي لة سةردةمي شؤذشي ذزگار .291 ، ص1997دارالنهار للنشر، بيروت

تةواوي ئةو خاكانةي، كة لة نثوان .ئةجلةزاير فرانساية:"فرانسوا ميتران ئةو كاتة گوتوويةيت. ئةجلةزايريش كؤصؤين فرانسا بوو. كؤصؤنياليست بوو
درثژةيان هةن، هةموويان لة بن يةك قانوون ) ءخط اٍالستوا(هثصي يةكساينسنووري باكووري فرانساوة تا هةرمثي كؤنگؤ، لة باشووري درثژةهثص، 

 كؤصؤين فرانسا بوواية، - يا هةر گةلستان و نةتةوةستانثكي ديكةيش-ئةگةر كوردستانيش ". و يةك پةرلةماندان و لة يةك نةتةوةيش پثك هاتوون
                                                                      .               ة دةگوتگومان لةوةدا نيية، كة فرانسوا ميتران هةمان قسةي لةمةذ ئةوثشةو
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ئةو ذثكخراوانة هةوص دةدةن ئينجيل لة نثو خةصكدا بآلو بكةنةوة و ئاكار و ذةوشيت . پتر لةگةص ئةواندا دةگوجنثن
، بة سةرپةرشتيي كؤسرةت ذةسووص 1996ي حوزةيراين 11،10،9ژاينلة ذؤ. مةسيحييانة فثري خةصك بكةن

يادي ذابوردوو دةكةينةوة، بؤ ئةوةي " و لة ژثر درومشي 23عةيل، سةرؤك وةزيراين حوكوومةيت هةرميي كوردستان
ة ئينجيل، كؤذثكي فةرهةنگيي، لة هؤصي ميديا ل: واتة" دةنگي كتثيب پريؤز"، بآلوكراوةي "داهاتوو بنيات بنثني

           :هةولثر و بة ئامادةبووين خةصكثكي زؤري بانگهثشتكراو، ساز كرد، بؤ دةمةتةقةكردن لةمةذ ئةم بابةتانةوة
.ركةوتوو، دؤكتؤر ستيضن مانسضيلدنيشانةكاين ذثبةري سة .1  
.كورد لة تةورات و ئينجيلدا، مامؤستا دؤگآلس اليتني. 2  
. نتينايتسداد لة كتثيب پريؤزدا، دؤكتؤر ميك ئة. 3  

مةبةستيان لة . لةو كؤذةدا ويستوويانة بيسةملثنن، كة كورد پثش ئةوةي ببثتة ئيسالم، مةسيحي بووة
يادكردنةوةي ذابوردوو، يادكردنةوةي مةسيحييةيت كوردة و بةوةش دةيانةوث داهاتوويةكي مةسيحييانة بؤ كورد 

 بؤ خؤي ك، سةرؤكي حوكوومةيت كوردالكييةسةير ئةوةية وةها چا. 24بنيات بنثن و كورد مبةسيحثنن
دياردةيةكي لةوة دزثوتر، كة خةريكة . سةرپةرشتيي دةكات و بثگومان دةستخؤشيي لة هةصسووذثنةرانيشي دةكات

كوردستان دةتةنثتةوة و هةر پثوةندي بة مةسةلةي مةسيحييةتةوة هةية، گرنگيدان و ئاهةنگگثذاين سةري ساصي 
ئثمة هةموو دةزانني ئةمة چ پثوةندثكي بة وآلتاين ئثمة و گةالين ئثمةوة . يسايةمةسيحي و جةژين لةدايكبووين ع

ئةو جةژنة بگرن، ئةوا مايف خؤيانة، وةلث ...ئةگةر مةسيحيگةيل كوردستان و عةرةبستان و فارسستان و. نيية
ةري ساص و شايي سةرگةرمكردين خةصكي موسوصماين كورد بة هؤي تةلةضزيؤن و ذاگةياندن و ئةوانةوة بة باسي س

، كارثكي يةكجار نابةجثية و گةلةكيش لة نةريت ...سازكردن و خؤشي دروستكردين دةستكرد و هثناين بابانؤئثل و
لة ئةوروپا كة ئةو كارانة دةكرثن، پتر مةسةلة بازاذ و فرؤشنت و بازرگاين و . و سروشيت جضاكي كوردةوة دوورة

بةرپرساين ". هثلكةي قاز بكات" چ پثويستة خةصكةكةي ئثمةش لة كوردستانثكي هةژاردا،. كذين و پارةية
   .بثبةرپرسيي وآليت خؤمان لثناگةذثن كوردةكة بة دةردي خؤيةوة خةريك بثت و دةيانةوث بة تؤبزي بيئةورؤپثنن
:قاچاخ و بازاذ و باري ئابووري و چينايةيت       

لة توركيا و . ن كردووةتة بازاذثكي گةورة و كراوةي ئازاد، كوردستانيا)پارتيي و يةكيةيت(فةرمانذةواياين كوردستان
بازرگاناين گةوةرة و . ئثران و عرياق و وآلتاين كةنداو و ئوردونةوة، هةر كاآلية و شتة و خؤي بة كوردستاندا دةكات

رةداران، كة فةرمانذةواياين وآلتيش يارمةتييان دةدةن و بةشدارن لةگةصياندا، بة ئارةزووي خؤيان دثن و دةچن و پا
كةريت تايبةتيي لة كوردستان، لةسةر حيسايب كةريت گشتيي، گةشة دةكات . دةكذن و دةفرؤشن و خاوةين بازاذن

رمايةداري دةچثت و جياوازيي چينايةتييش تا دثت، وآلت پتر بةرةو پةرةسةندين بؤرژوازي و سة. و پثش دةكةوثت
دةوصةمةندانثك پةيدا بوون، كة سةريان لة زؤريي . خوياتر دثتة بةرچاو و چيين هةژاريش تا دثت لة زيادبوونداية

بثگومان هةموو دةوصةمةندييةكيش لة سةر حيسايب خةصكة هةژارةكة دةبثت و لة . پارة و پووصي خؤيان دةرناچثت
". مامن نعمة موفورة إال وبجانبها حق مضاع"ةوة وةك ئيمام عةيل دةصث، مافثكي بزركراو هةيةتةنيشتيي

                                                
 كؤسرةت ذةسووص عةيل، سةرؤكي حوكوومةتةكةي يةكيةيت نيشتمانيي كوردستان بوو لة هةولثر و دواي ئةوةش هةولثر 1996- 8-31تا  23

                                                                                                                 .  هةولثر وةدةرنرانكةوتةوة دةست پارتيي و يةكثيت لة
، 15 والعدد 1996-6-22، السبت14هكذا نتذكر الماضي لنبني المستقبل، وطن الشمس، العدد ‘زنگابادي، جالل، ا: بنؤذة 24

.1996-7-6السبت   
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جياوازييةكان هثندة زل و زةق و لةبةرچاون، مرؤض پثي سةيرة، چؤن كةسثكي برسي و نةدار، كة لة ماصي خؤيدا 
عجب من شخص ال يجد ‘ني الإ:"دةصث) بي ذر الغفاري‘ا(خؤراكي دةست ناكةوثت، وةك ئةيب زةرئةلغةفاري

، دةست ناداتة مششثر و ناچثتة دةرث و پةالماري "في بيته قوتا، كيف ال يخرج الي الناس شاهرا سيفه
گةشةسةندين كةريت تايبةت، دةكاتة پثگةيشتين چينثكي بؤرژوازي، كة ذةنگة ببثتة هؤي . خةصك نادات

زؤرينةي ئةو پرؤژانة بازرگانني و بة مةبةسيت هةرچي پةيدابووين هةندةك كار و پةيدابووين هةندةك پرؤژة، بةآلم 
دةوصةمةندبووين ئةو چينة بؤرژوازيية . زووتر قازاجنكردن و گريفانپذكردن  و  دةوصةمةندبوونةوة دثنة ئاراوة

 ناكاتة سةر خةصكي هةژار و نةداري خوارةوةي كؤمةص، بة پثچةوانةوة ينيية، هيچ جؤرة كاريگةرييةكي ئةرثبازرگان
دةبوو ئةو كار و بوارانةي، كة پثوةندي ذاستةوخؤيان بة .  خةصكانة پتر زيان دةبينن و تا دثت هةژارتر دةبنئةو

. لة ژثر چاودثري كةريت گشتيدا بووايةن...خةصكةوة هةية، وةك هاتوچؤ و گواستنةوة و تةلةفؤن و نةخؤشخانة و
كةريت گشيت، تثكةص و پثكةصن، چونكة هةر بةآلم گريوگرفتةكة لة كوردستان ئةوةية، كة كةريت تايبةت و 

دةسةآلتداران بؤ خؤيان ئةگةر بة تةواوي خاوةين كةرتة تايبةتييةكة نةبن، ئةوا بةشثكيان هةر تثيدا هةية و 
خةصكاين . بةبةرچاوي ئةوانةوة و بة پثزانني و يارمةتيي ئةوان، تةواوي كاري قاچاخ و ذاووذوويت بازاذ دةكرثت

 چةپ و تا دوثنث دژة هةموو دةوصةمةندي و قاچاخثك، ئةوذؤكة خؤيان سةرپةرشتيي ئةو كارانة كةونة ماركسيست و
يةكثك لة كاآل هةرةسةرةكييةكان، كة لة بازاذدا برةوي باشي . دةكةن و خؤيان سةرمايةدار و چةوسثنةري خةصكن

 كة تةنيا تايبةتن بة كذين و بازاذي گةلةك گةورة هةن،. هةية و داهاتثكي زؤر و زوو وةدةست دةخات، جگةرةية
جگةرةي وا لة كوردستان دةفرؤشرثن و دةستدةكةون و دةكثشرثن، لة ذؤژاوا و ئةوروپا، كة . فرؤشتين جگةرة

ئةوروپا ئةو جؤرة جگةرة كؤنة . خؤيان بةرهةمهثنةريانن، لة بازاذدا نابينرثن و نني و فرؤشتنيان قةدةغةية
ثن و فذث بدرثن، دةنثرثتة ئةو وآلتة بثسةر و بةرانةي وةك كوردستان و بةواين كاتبةسةرچووانة، كة دةبث لةنثو برب

دةفرؤشثت و دةنثو سينگ و خوثين خةصكي هةژاري ئةو وآلتانةي دةكات، بؤ ئةوةي هةم تووشي شثرپةجنة و 
ة كؤنة هةزارويةك دةرديان بكات و هةم پارة و پووصةكةيان ببات و بيانذووتثنةتةوة و هةميش دواتر دةرمان

ةكاين خؤيان بؤ پتر نةخؤشخسنت و كوشتنيان، لةوث سةرف بكات و پث بفرؤشثت، بؤ نبةخشكاتبةسةرچوو و زيا
بثجگة لة جگةرة، خواردنةوةش بازاذثكي باشي هةية . ئةوةي هةم لةنثويان بةرن و هةم خةصكي ئةوروپا باشتر بژين

ديكةوة دةهثنرثنة كوردستان و لة كوردستانيشةوة بةرةو و بة لثشاو لة وآلتاين توركيا، سووريا، عرياق و شوثين 
يا ئيمارايت . عرياق-كوردستان-ئثران-ئيمارايت عةرةيب: قاچاخ بةم شثوةية دةسووذثتةوة. 25ئثران دةنثردرثن

-كوردستان-توركيا-يا ئةوروپا. عرياق-كوردستان- توركيا- سووريا-ئوردون- كووةيت- سعووديية-عةرةيب
يش بة پثچةوانةوة لة عرياقةوة بؤ كوردستان و لة كوردستانةوة بؤ شوثناين دي قاچاخ دةذوات، گةلةك جار. عرياق

جاري وا هةية دةسةآلتداراين كوردستان داواي جؤرة ئؤتؤمبيلثك دةكةن، كة لة بةغداوة بؤيان . بةتايبةت ئؤتؤمبيل
ييانةوة كوژراون و ئؤتؤمبيلةكان هةر دثنن و فرةجار باس لةوةش دةكرثت، كة خاوةنةكاين لة اليةن دز و قاچاخچ

                                                
مةاليةكةي كة خوتبةي جومعةي  . شةوثكي لة تةلةضزيؤين يةكگرتووي ئيسالمييةوة نوثژي جومعةيان لة مزگةوتثكي سلثماين پثشان دةدا  25

مةاليةكة واي دةگوت بووية منيش واي - دةخوثندةوة، هثرشثكي زؤري كردة سةر فارووقي مةال مستةفاي مةال ذةسووصي سةفوةيت دثلثژةيي
مةال، ژمارةي .  ئةوةندة ميليؤن دينار خواردنةوةي لة فآلنة خانوودا هةصگرتووة و دةفرؤشث و بازرگانيي خواردنةوة دةكاتكة بايي-دةنووسم

فارووقي مةال مستةفا، يةكثك بوو لةوانةي كة دةيةويست بة شؤذشي چةكداريي، عرياق بة . پووصةكة و ناوي خانووةكةي بة ذثكي دةگوت
                                  !. ئثستا لة موصتيميلثؤنثرةكاين كوردستانة. كي كؤمؤنيسيت و سةرمايةداريي لة بةين بةرثتكورستانيشةوة، بكاتة وآلتث
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لة خةصكم ژنةفتووة، كة ئؤتؤمبيلي لة بةغداوة هثنراويان بينيوة، خوثين . ئةوانة خؤيان دةيانگةيةننة كوردستان
ئةگةر بةراوردثك لة نثوان ذةوشي ئابووري خةصكي كوردستان و عرياقدا بكرثت، ئاشكراية كة خةصكي . پثوة بووة

دؤستثكم كة هاتوچؤي كةركووك و موسص و بةغدا دةكات، . ين و ئاسيت ژيانيان بةرزترةكوردستان باشتر دةژ
لة كوردستان پارة ". ئثمة لةوناوة وةك كووةيتييةكاين جاران و ئةوانيش وةك خةصكي بةسرةن: "دةيگوت

يناري كوردستان  د15. سوويسرييةكة هةر لة بازاذ و مامةصةداية، وةلث عرياق پارةي چاپ و قولاليب بةكار دةبات
مووچةي مامؤستايةكي سةرةتايي لة ناوچةكاين بندةسيت حوكوومةتدا . ديناري عرياقة1000بةرانبةر بة 

يةكثك لةو پرؤژة ئابوورييانةي، كة دةوصةمةنداين كورد .  ديناري كوردستان45ديناري قولالبيية، كة دةكاتة 3000
لة هةولثر و سلثماين . ة، تةلةفؤخنانة و فاكسخانة و ئةوانةيةبايةخ و گرنگيي پثدةدةن و بازاذثكي زؤر گةرمي هةي

ئةمانة ذاستة خزمةتثك بة خةصكةكة دةكةن و كوردستان بة جيهانةوة گرثدةدةن، وةلث لة هةمان . گةلةك زؤرن
ة كاتدا، تةواوي زانياري لة بارةي كوردستانةوة و ناوةذؤكي ئاخافنت و گفتوگؤيةكان و فاكسةكان دةدةصث و دةگات

دةسةآلتداراين كوردستان و هةندةران و ئةو شوثنانةي، كة خذكردنةوةي زانياري ثنييان بة الوة گرنگة، بةوةش 
و لة هةولثريش " بازاذي دؤالرةكة"لة سلثماين بازاذثك هةية بةنثوي . خزمةتثكي گةورة بة دةسةآلت دةكرثت

 و نؤرة پارةيةكي بيانييان تثدا دةكذدرثهةموو ج. ئةو دوو شوثنة بؤرسةي كوردستانن. هةية" شثخةصآل"
. ديارة نرخي دؤالر و پارة بيانييةكاين ديكة و دينار، دةوصةمةندان و دةسةآلتداران، دياري دةكةن. ندةفرؤشرث

ذؤژي وا هةية، بؤ ئةوةي دؤالر لة بازاذدا نةهثصن و بيكذنةوة، نرخي دؤالر هةرزان دةكةن و نرخي دينار زياد دةكةن 
زؤرجارانيش كاتثك دةيانةوث دينار خذكةنةوة، ئةوا بة . ن خةصك بيةوث دؤالر لة كؤصي خؤي بكاتةوةو وا دةكة

 –گةلةك جاران حوكوومةيت بةغداش . ئةوان كة دؤالر خذدةكةنةوة، دةينثرنة دةرثي وآلت. پثچةوانةوة دةكةن
ي جياوازيي چينايةيت و شثوةي وةك منوونةيةك.  دةسيت لةو وازييةدا هةية-ذةنگة ئةواين ديكةي دةوروبةريش

لةگةص " خواپثداوثك"سبةينانثكي ذةمةزان لةماصي : بريكردنةوةي دةوصةمةندان لثي، دةكرث ئةم منوونةية باس بكةم
چةند كةسثكي ديكةدا دانيشتبووم، نةدارثك خؤي وةژووردا كرد و دواي سآلو و چاك و خؤشي دانيشت و بة زماين 

 كرد، كة بةو زستانة ساردة ئاگر لة ماصةكةيدا نيية و نةكراوةتةوة و يةك ژةمي بة ذؤژووةوة باسي ذةوشي خؤي
ي تثروتةسةليش، كة بة بيانووي نةخؤشييةوة بة ذؤژوو "خواپثداو"كابراي . خؤراكي تثر بة زگي خؤي نةخواردووة

ين و دةچينة بةر هةموو هةر دةمر: "نةبوو و خؤراكثكي خؤشي لةبةردةستدا بوو و دةخيوارد، خؤش خؤش دةيگوت 
قاپي خوا، ئاگر هةبث و نةبث، زستان هةر تةواو دةبث و دةوصةمةند و هةژار و تثر و برسي هةموو هةر دةمرن و تةواو 
دةبن و هةموو دةگةذثينةوة الي خوا، مردن ذثگةي هةموومانة، هةر خوا خواية و  دنيا كا و باية و هيچ شتثك بث 

، وةك ئةوةي بةو قسانة كابراي هةژار گةرم بكاتةوة و زگي تثر " خؤيةيتخوا ناكرثت و هةموو شتثك ئارةزووي
ديارة ئةو قسانة فةلسةفة و ئايديؤلؤژيا و بريوبؤچووين بؤرژوازييانة و هةموو شتةكان دةدةنة دةست خودا و . بكات

ةرگؤذان نيية و واية، ذةوشثكي ئةوتؤيي بةهثصنةوة و دةدةنة قةصةم و پثيانمرؤض زؤر بثدةسةآلت و هيچ كارة د
وةنةبث تةنث خةصكة بةصثندةر و .  گؤذيين يا تةنانةت بريكردنةوة لة گؤذينيشي، دةستثوةردانة لة كاري خودا

بازرگانةكة دةوصةمةند بن، ئةوذؤ بةرپرسان و دةسةآلتداراين حوكوومةيت و حيزيب لة كوردستاندا، ئةوانيش 
دنگة و بازاذ و فرؤشگة و پثشانگةي ئؤتؤمبيل و چي و چي، هي سةدان خانوو و خوار. چوونةتة ذيزي پارةدارانةوة

ئةگةر ذثك و ذةوان بة نثوي خؤيانةوة  نةبثت، كة زؤرجاران نيية، ئةوا . فآلنة بةرپرس و خامن و كاك و ئةوانةن
ديارة كةسثكيش ناپرسث،كة فآلنة . بةنثوي خةصكي ديكةوةن و ئةو بةرپرس و دةسةآلتدارانة هاوپشكن تثياندا
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بةرپرسثكي، كة تا دوثنث لة چيا بوو و وانةي شؤذشگثذث بة خةصك دةگوتةوة، كوثذا وا دةوصةمةند بوو؟ تؤ بصثي لة 
واية، ئةو بةرپرس و خةصك پثيان.  وةها پرسيارثك بكاتكث دةوثري. باوك و باپريييةوة بؤي مابثتةوة؟

واية، دةوصةمةند خودا دةوصةمةندي  خةصك پثشيان.دةسةآلتدارانة دةبث هةروا بن و دارا بن، چونكة ئةوانة بةرپرسن
دةوصةمةند و  دةسةآلتدار و بةرپرس و پارةداري .  كردووة و  هةژاريش خودا نةيداوةتث و هةر دةبث وابثت

كذين و فرؤشنت و ...چاوچنؤكي كورديش، وةك هي هةموو جيهان، بث گوثدانة ذةوشت و هةسيت مرؤضايةيت و
ةدةن و تا دثتيش گريفانةكانيان ئةستوورتر، خوانيان ذازاوةتر، خؤراكيان چةورتر و بازرگانيي خؤيان ئةجنام د

                                                                                                           .ژيانيان خؤشتر دةبثت
                                                                                                           
:خوثندن و خوثندنگة  

خوثندكاران و خوثندنگةكاين سلثماين و قوتايب و قوتاخبانةكاين هةولثر، كتثيب خوثندنةكانيان لة بةغداوة بة لؤري 
يي سةرؤكي فةرماندة بؤ گةيل ديار"لة اليةن سةددام حوسةينةوة بة دياري بؤ دثت و لةسةر لؤرييةكانيش دةنووسرث 

كتثيب . و دةسةآلتداراين كورديش بة خؤشحاصييةوة وةري دةگرن و بةسةر زارؤكاين كورددا دةيبةشنةوة" كورد
بابةتةكاين نثو ئةو كتثبانة هةر ئةوانةي جاراين . منداآلن وثنةكةي سةددامي هةر پثوةية و زؤرجاران اليش نابرثت

داصي كورد، مثژووي عةرةب و جوگرافياي نيشتماين عةرةب دةخوثنثت و هثشتا هثشتا من. سةردةمي حوكوومةتن
. باشووري كوردستانةكةي لةمةذ خؤيشمان، هةر بةشثكة لة عرياق و عرياقيش بةشثكة لة نيشتماين عةرةب

 مامؤستاياين زانستگة،. خوثندين زانستگة و كتثبةكانيان هثشتا هةر عةرةبني و هيچ شتثك نةكراوةتة كوردي
تةواوي شثوةي . زؤرجاران خةصكانثكن، كة هةر دةرچووي كؤليژةكاين خؤيانن و بذثك منرةيةكي بةرزيان هةبووة

بثجگة لة . كاركردين بارهثنان و پةروةردة و فثركردن، هةر لةسةر هةمان هثصي جاران و حوكوومةت دةذوات
يپي التيين توركي و خوثندنگةي توركييش خوثندنگة ذةمسي و حوكوومةتييةكان، ئثستا خوثندين زماين توركي و ت

ئةم كؤليژة توركيية و زانسيت . عيشق، هةية: ، واتة"ئيشيق"لة هةولثر كؤليژثك بة نثوي كؤليژي . لة برةوداية
گةلةك جاران بينايةي خوثندنگةيةك، دوو سث دةستة خوثندكاري تثدا . توركايةيت و توركاندين تثدا دةگوترثتةوة

                       .ثجثيي دابةشيان دةكةن بةسةر داين بةياين و داين نيوةذؤ و داين ئثوارةدادةخوثنث و لةبةر ب
                             

:ذةنگ  
 كة لة سلثماين و هةولثر و ناوچةكاين ديكة، تةواوي ذةنگةكاين ديكةيان ،ذةنگي سةوز و ذةنگي زةرد، ذةنگگةلثكن

مي و فةردار و ديوار و تةالر و هةموو شوثنة . ئةو دوو ذةنگة زاصن. زةرد پارتييةكةسك يةكثتيية و . داپؤشيوة
هةموو . خةصكي وآليت ئثمة بةسةر ئةو دوو ذةنگةدا دابةشبوون. حوكوومةتييةكان، بةو دوو ذةنگة سواغ دراون

ردةوة بگةذثي، كارثكة لة هةولثر بة تةزبثحي كةسكةوة و لة سلثماين بة تةزبثحي زة.  شتثك سةوز يا زةرد دةبينن
. جل و پؤشاكيش هةمان جياوازي دةگةيةنن.  و بة چاوي گومانةوة لثي دةنؤذدرثتتسةرجني خةصك ذادةكثشث

 لةو ذةنگانةدا -ناصثم ئايديؤلؤژي، چونكة ئةسصةن جياوازي ئايديؤلؤژي لة ئارادا نيية–خةصك جياوازيية حيزبييةكان 
ن لة هثلكة دثنة دةرث، خودا زةردي كردوون، لة گةرميان و كةالر و ئةو جووجكةي گچكة، كة بؤخؤيا. دةبينثتةوة

كابرايةكي الدثي لة . دةضةرة، سةوز دةكران، بؤ ئةوةي لةگةص ذةنگي فةرمانذةواياين دةضةرةكةدا بگوجنثنرثن
رداس لةوةيت تةو–كة بةرةو سلثماين دةذوات، بؤ دةمةزةردكردنةوةي تةورداسثك  ئؤتؤمبيلثكي گشتيي كرثدا،
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، لة بازگةيةكي نثزيكي شار، لثي دةپرسن، ئةو تةورداسة بؤ كوث -هةية، دةگوترث دةمةزةردكردين تةورداس
. و ناوثرث بصث دةچم دةمةزةردي دةكةم" دةمةسةوزي دةكةم..دةمة..دةيبةم بؤ شار، دةمة:"كابراش دةصث. دةبات

نگةكةي دي، سةر بة زةردان لة سةر بة كةسكان و بةو شةذةذةنگة مثشكي ئةو خةصكة تژي كراوة لة ذق و قني لة ذة
                          .خةصك بؤ خؤيان كةم ماندوو نني، بةوةش هثندةي دي باريان گران كراوة. بة پثچةوانةشةوة

         
:وثنة  

 دةسگة و كرابا بة نيشانةيةكي نةتةوةيي و گةيل و نيشتماين و لة هةموو شوثن و جثگة و)باوك(دةبوو بارزاين
ديارة دةبوو ئةو كارة لة تةواوي ئاخي .  وثنةي دانرابا-ئةگةر خةصك بؤ خؤي خواستباي–دائرية و بنكةيةكدا 

 تةنث دةضةرةكاين دةسةآليت پارتيي بگرثتةوة، چونكة لة -ئثستا–كوردستاندا كرابا، وةلث ذةنگة ئةم باسة 
بة خراپة –ييةكاندا فةرمش لة شوثنة يكة ناوهثناين بارزانيدةضةرةكاين بندةسيت يةكثتيدا، نةك وثنةي بارزاين، بةص

 قةدةغةية و كةس ناوثرث لة كودووي تةذيشدا باسي بكات، وةلث لة ماآلندا خةصك نةك هةر بة ذثز و -نةبثت
خؤشةويستييةوة باسي بارزاين دةكةن، بةصكة وثنةي بارزانييش ئةوةندةي دةرفةيت تثدا بثت و بةرپرسان نةيبينن 

 كة ئةوذؤ لة هةولثر بةرچاو دةكةوثت، نةك تةنث وثنةي ،ئةوةي. وشي گرفت و سةرثشةيان نةكات، هةصدةواسنو تو
ئةگةر خةصك بة ئارةزوو . بارزانيية، بةصكة هي ئيدريس بارزاين و مةسعوود بارزاين و نثچريضان بارزانيش هةصواسراون

، وةلث ئةگةر ببثتة لةذووادامان و هةست بة و ويسيت خؤيان وثنةي هةركةسثك هةصواسن، ئةوة شتثكي باشة
بازاذي كذين و فرؤشتين وثنةي بارزانييان لة هةولثر لة . تةنگپثهةصچنني و پثوةبوون، ئةوةيان ئيدي خؤش نيية

برةوداية و بازرگانيي پثوة دةكرثت، بريا وةك بذيارثكي سياسي و بؤ ذثزگرتن لة شكؤ و مةزنيي بارزانيي باوك، 
مي و فةرلة سلثمانييش وثنةي جةالل تاصةباين لة دةسگة . ريا و سنووري بؤ دادةنراذثگةي لث دةگ

حوكوومةتييةكاندا هةصواسراوة و تاصةباين بؤ خؤيشي زؤرجاران، كة كؤبوونةوةي حيزيب و حوكوومةيت و 
                                                                  . ذثكخراوةيي و ديدار دةكات، لة ژثر وثنةي خؤيدا دةيكات

                                                                  
:دةسگا سيخوذيية دةرةكييةكان  

لة شارةكاين هةولثر و سلثماين و ديارة شوثين ديكةش، دةيان مةكؤ و بنكةي دةسگاي سيخوذيي وآلتاين دةوروبةر 
 -ذةنگة عرياقيش–بنكةي جاسووسي توركيا و ئثران . وسييةكاين وآلتاين ذؤژاواديارة بثجگة لة دةسگا جاسو. هةن

" ميگ زميين"لة سلثماين بة ئاشكرا ئؤتؤمبيلي . نيشان و ذوومةيت ديكةداولةو شارانة هةن، بةآلم لةژثر ناو و ناو
ناوي مةكتةب و بارةگاي توركيش لةژثر . ن)طالعاتا(ئثراين بةو جادانةدا دةخولثنةوة و ئةوانةش، هي ئيتتيالعات

بثجگة لةمانة . حيزب و ذثكخراودا، دةيان كون و كةلةبةري دؤزيوةتةوة بؤ جاسووسيكردن لةسةر خةصكي كوردستان
دةسگا جاسووسييةكاين وآلتاين ذؤژاوا و ئيسرائيليش لةو ناوة هةن، وةلث ئةوانةي ئةوان زؤر بة ثين و لة بنةوة 

بووين مؤسادي ئيسرائيلي لة باكووري : "ون، كة نووسةرثكي ئيسرائيليية دةصثشولومو نكدمي. كاري خؤيان دةكةن
عرياق، : ، دةرفةيت ذةخساندووة بؤ چاودثريكردين بةالي كةمةوة چوار وآلت، كة ئةمانةن)كوردستاين عرياق(عرياق

شي عةرةيب و مؤسادي ئيسرائيلي لة باكووري عرياق بؤ الوازكردين هةوص و كؤش...توركيا، ئثران و سووريا
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ديارة دةسةآلتداريةتيية كوردييةكانيش، هةر يةكةوة دةسگاي . 26"ئيسالميية لة بةرةنگاربوونةوةي ئيسرائيلدا
سيخوذي و جاسووسيي خؤيان هةية، كة ئةوانيش زؤرجاران هةر بؤ بةدبةخيت و نةهامةيت ذةشةكوردةكة چث دةبن 

                                           .سنت، چةند دانةيةكياننئاسايش، زانياري و پارا: و كار دةكةن، وةك منوونةش
                                          

:حوسةين كثشكةيي  
، كاتثك لةگةص يةك دوو برادةردا دةچوومة سةرداين دؤستثك، پياوثكي بذثك بة تةمةين، "گوآلن"لة پرسگةكةي 

قسةي بؤ . ر لةسةر و كورتةك و شةرواص لةبةري قسةخؤش دانيشتبووسةر و ذدثن پاك تاشراوي، پؤشتةي مثزة
ئةو پياوة . ديار بوو چاوةذثي ديتين كةسثكيان دةكرد. كةسثكي گةجنتر دةكرد، كة لة تةنيشتييةوة دانيشتبوو

ة كةتبوومة سةر ئةو سثين و سفرةيةي، كة پذ بوو ل:"باسي جةژن و شايي و زةماوةند و بؤنةيةكي دةكرد و ديگوت
ئةمنيش لة بؤ خؤم گؤشتم دةخوارد و هةر گؤشتم دةخوارد، لثدة عوسثن لة بؤ خؤت گؤشيت خبؤ، لثدة . گؤشيت

عوسثن، ئةو گؤشتةم دةخوارد و ئةو چةورييةي بة دةست و مةچةك و دم و لثومدا دةهاتة خوارث، ئاي چةند بة 
او كيژاين، يةك لةوالم، يةك لةوالم، بؤين لةززةت بوو، بة خؤمم دةگوت لثدة عوسثن گؤشيت خبؤ، پاشان كةمتة ن

ئةوالم دةكرد و بؤين ئةوالم دةكرد، بؤين مسر و مثخةك و قةنةفلم لة بؤ خؤم دةكرد، وةي خؤش بوو، وةي خؤش 
لة ...دةوجا دةرمث و: بوو، لثدة عوسثن، ئةوجا كيژان داوايان كرد عةيرانيان لةبؤ برمث، ئةمنيش دةستم پث كرد بة

ئةو كابراية هثندة بةتامةوة ئةو چريؤكةي دةگثذايةوة، مرؤض هةر حةزي ...". گوتنةك، لثدة عوسثنبؤم گوتن، چ 
لةپذ كايت ئثمة هات و . كة باسي ئةو گؤشتخواردن و كيژانةي دةكرد، زاري ليكي تث دةزا. دةكرد گوثي بؤ ذادثرث

كة پرسيارم .  پياوة لة پرسگةكة نةماوةدواي نيو سةعاتثك كة گةذاينةوة، ديتم ئةو. ئةو پرسگةيةمان بة جثهثشت
كرد، گوتيان ئةوة حوسثن كثشكةيية، كة حةيرانبثژثكي بةناوبانگي ئةو دةضةرةية و چووةتة ژوورث بؤ تؤماركردين 

خةصك زؤريان پث . گؤشتخواردن لة كوردستان، نيشانةي بوون و خؤشگوزةراين و دةستذؤيشتنة.  ديدار و حةيران
ةخوات و لة بانگهثشنت و بؤنة و خواين ذازاوةدا دةست بة خثري خوداوة بنثت و بصث بةخوا سةيرة مرؤضثك گؤشت ن

برا من گؤشت ناخؤم، چونكة ئاژةص گوناهة و سةربذين و خواردين ئاژةص كارثكي نامرؤضانة و بثبةزةييانة و نابةجثية 
اژةص، لة سةر ذووةكخؤريي ژياوة، و دوورة لة سروشيت ذةسةين مرؤضةوة، كة پثش دؤزينةي ئامثرثك بؤ كوشتين ئ

ئةگةر كاك حوسةين كثشكةييم بديتبايةوة، بة تةما بووم هةندثكي باسي بةستةزماين و بثگوناهي ئاژةص و 
                                        .ذووةكايةيت بؤ بكةم و بةصكة خودا هيدايةيت بدابا و وازي لة گؤشتخواردن هانيبا

 
:ئيسالمي سياسيي  

كان، الوان 1960ساآلين . بآلوبوونةوةي ئيسالمي سياسي و ئةو جؤرة بريكردنةوانة، ئةوذؤ لة كوردستان باوة
نثوي گيضارا، ماو، . وةدووي بريوباوةذي چةپ دةكةوتن و شؤذشگثذاين جيهان، دةبوونة سةرمةشق و منوونةيان

ة و هةزاران الو، كچ و كوذ، دةبيين، كة سةري زمان ئةوذؤكة ئةو باسة گؤذاو.  ئةوانة لة سةر زاران بوون...كاسترؤ و
 ،نةواري مةال و وةعزدةرة مسرييةكان و خؤماصييةكان. و بين زمانيان كتثب و بآلوكراوة ئيسالميية توندذةوةكانة

                                                
، 6420،التغلغل اٍالسرائيلي في كردستان العراق، الشرق االًوسط، العدد)كردي مقيم في القاهرة( لمفتي، عبدالمنعم اًسعدا  26

.8،ص1997-7-31الخميس    
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گوث لث دةگرن، كة هةموويان ئاگريان لث دةبارث و ذثزةيةك خؤشي و چثژ لة ژيان و ئةم جيهانةدا ناهثصنةوة و 
دةيان . دةمةتةقة لة سةر چؤنيةيت دؤزةخ و شثوةي سووتاندين مرؤض و ئةوانة دةكةن. ي دةسذنةوةهةموو

نة دةكرد و دژي هةموو جؤرة ؤياكؤكييان لةو جؤرة بريوذا توندذخوثندكاري زانستگةم بيين، زؤر بة گةرمييةوة دا
ة ئةوذؤ لةو وآلتةدا لة برةوداية، يةك نني و ئةم بابةتة ئيسالمييانةش، ك. ئازادييةكي هزر و ژنان و بريكردنةوة بوون

دةيان لق و چصيان لث دةبثتةوة و هةر يةكة بة جؤرثك لثكي دةداتةوة و بةو جؤرة سةريان لة خةصكة موسوصمانة 
الوثكم چاوپثكةوت، كة نوثژي دةكرد، هةردوو قؤص و دةسيت چةپ و ذاست لة سةر هةردوو . نةريتييةكةش تثكداوة

. "X"، وةك تيپيواتة دةسيت ذاسيت لة سةر شاين چةپي و دةسيت چةپي لة سةر شاين ذاسيتشاين دانابوو، 
كة نةك ئيسالم بآلو دةكةنةوة  ئيسالمييانةدا، پاشان بؤم دةركةوت كة ئةوانةش جؤرثكي تايبةتن لةنثو ئةو دةستة

ولثناين عةرةبييش، نةك دياردةي نا. و پةرةي پث دةدةن، بةصكة سةر لة خةصكي دصپاك و ذاستگؤيش دةشثوثنن
نثوي گةلةك سةير و سةمةرة، كة ئةوذؤ . هةر بؤ زارؤك، بةصكة بؤ خوثندنگة و دةسگةكانيش، لةو وآلتة پةيدا بووة

بةو شثوةيةش بة نةخشة بثت يا بث ئةوةي بريي لث . عةرةب بؤ خؤيشيان بةكاري نابةن و لةبرييان چووةتةوة
ئةوذؤ لة كوردستاندا برةو بة . ايةيت، پيادة دةكرثت و ئةجنام دةدرثتبكرثتةوة، پرؤسةي مراندين گياين كورد

   .هةموو جؤرة بريوباوةذثكي دژ بة كوردايةيت و سةربةخؤيي كوردستان دةدرثت
                                                                                 

: بةرپرساين كوردستان و سةرداين هةندةران  
ة يةكثك لةو بةرپرسانةي كوردستان، بة تايبةت كةسثكي وةك جةالل تاصةباين، دةچثتة دةرثي كوردستان و بة ك

تايبةت ئةوروپا و چةن وردة بةرپرسثكي ئةو وآلتانة دةبينثت، لة دةسگاي ذاگةياندنةكاين خؤيانةوة، يةكجار زؤر 
ةر تاصةباين، سكرتثري ذؤژنامةنوسيي، سكرتثري ئةگ. گةورةي دةكةنةوة و دةخةنة سةري و زثدةذؤيي تثدا دةكةن

جثگري بةرپرسي كاروباري ذؤژهةآليت نثوةذاست، لة وةزارةيت كاروباري دةرةوةي ئةمةريكا يا بريتانيا يا توركيا، يا 
 ببينثت، ئةوا....ئةندامثكي پةرلةماين يةكثك لةو وآلتانة، يا بةرپرسثكي سؤسيال دميوكرايت فرانسة يا ئةصمانيا يا

، وةك بصثي ئةو كابراية بةرپرسي چارةنووسي كورد بثت و بتوانث تهثندة بة گةورةيي باس دةكرثت و نثو دةبرث
ئةوةي لة ئةوروپا ژيابثت دةزانثت، بينيين هةر بةرپرس . دةسبةجث كارثكي يةكجار مةزن و پةذجوو بؤ كورد بكات

دژوار نيية و بة تؤ و من و ئةويش دةكرثت، كة هيچ و كارمةند و حيزيب و پةرلةمانتارثك، كارثكي هثندة سةخت و 
ئةو زلباسكردنة ذةنگة بةسةر . سةروكاريشمان لةگةص دةسةآلت و حيزب و ئةوانةدا نيية و تةنث نوثنةري خؤيشمانني

خةصكي هةژار و كصؤصي كوردستاندا تثپةذ بثت، چونكة لة كوردستان هةر كة لة تةلةضزيؤنةوة گوترا، جةالل تاصةباين 
واية، يسپانيا بينيوة، ئيدي خةصك پثيانآلنة ميستةر و مسيؤ و سنيؤري لة ئةمةريكا و ئينگلستان و فرةنسا و ئف

ئةوة ئيدي تةواو و كورد بوو بة شت و سةرؤكةكةي خؤيشيان گةلةك مةزن و تواناية بؤية دةتوانث خةصكي لةو جؤرة 
دياردةيةم بة زؤري لة ذاگةياندنةكاين سلثمانييةوة من بؤية باسي جةالل تاصةباين دةكةم، چونكة ئةو . ببينثت

                                               .دةديت و ئةوان باسي ذاخستين فةرشي سووريان بؤ جةالل تاصةباين دةكرد
                                              

:گواستنةوةي خزمةيت شةهيدان  
ئةو شةهيدانةي كة كايت خؤي بة -ذيي سلثمانييةوة، خةصكي كةسوكاري شةهيدةكانلة تةلةضزيؤنةكاين كارگث

 دةهاتنة سةر تةلةضزيؤن و شةهيدةكاين خؤيانيان -لة سةنگةري پارتييدا بوون: پارتييةيت شةهيد كراون، واتة
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كة ئةندام يا ئازاد، : وةك منوونة دةتوانني بصثني: واتة. دةگواستةوة بؤ ليسيت شةهيداين يةكثيت نيشتماين
پثشمةرگةي پارتيي بووة و لة شةذدا دژ بة حوكوومةت يا يةكيةيت، شةهيد بووة، يا حوكوومةت لة سةر ئةوةي 
سةر بة پارتيي بووة لة سثدارةي داوة، ئثستاكة كةسوكاري، كة لة دةضةري دةسةآليت يةكثيت نيشتماين 

زيكبوونةوة لثيان و بذثك دةسكةويت ديكة، ناو و كوردستاندا دةژين،  بؤ خؤ خؤشةويستكردن لة كن يةكثيت و ن
كوردايةيت و خزمةتةكاين ئةو ئازادة دةگوثزنةوة بؤ نثو ليسيت يةكثيت نيشتماين و ئازاد بة شةهيدي يةكثيت 

ئةم جؤرة كارانة، بؤ گواستنةوةي خزمةيت كارمةندان و . دةدةنة قةصةم و ئيدي وةك پارتييةك ناوي نابةن
دةدرثت، كة لة دةسگةيةكةوة دةگوثزنةوة يا دةگوثزرثنةوة بؤ دةسگةيةك يا كارگةيةكي ديكة و كرثكاران، ئةجنام 

لة شؤذش و كاري شؤذشدا، وةها كارثك . ئةو ساآلنةي پثشينةشيان بؤ دةخرثتة سةر ساآلين كارة نوثيةكةيان
                                                       .لةكةداركردين كاري شؤذشگثذي و نثوي ئةو شةهيدة سةر بصندانةية

                                                       
:كؤذي بانگثشنت و گؤصمةز  

. بآلوبوونةوةي بانگهثشنت و كؤذي دانيشتين خواردنةوة و ذابواردن و قومار لة نثو بةرپرسان و دةسةآلتداراندا
جؤرة چاالكييانة، كة بة مةبةسيت زگ وژثرزگ تثركردن ئةجنام دةدرثن، لة ئةو . پارةيةكي يةكجار زؤري بؤ دةذوات

اليةن دةسةآلتداران و دةسذؤيشتووانةوة بايةخثكي يةكجار زؤريان پث دةدرثت و هي وايان تثداية هةر بؤ ئةوانة 
 دةخرثنة بةر باس كؤذي نثو هوتثالن و هؤآلن و ماصة بةرپرسان، لةنثو خةصكاين دةرثي دةسةآلتدا زؤرجاران. دةژين

 و بذثك لة كاردا بةرز بنةوة و پلةيةك تخةصك دةزانن، كة ذةگةزي مثينة زؤرجاران ئةگةر كاريان پث بدرث. و ذةخنة
ديارة . وةرگرن، بةرپرسان، لة ئةجنامي نثزيكبوونةوة و فريودان و مثبازي و بةصثن و مةرجةوة، ئةجناميان داوة

لة . ، كة ئةوة حاصةتة باوةكة بثت، وةلث باسي ئةو مةسةلةية زؤر دةكرثتخودانةخواستة، مةبةستيش ئةوة نيية
ئةمانة سةرباري ئةوةي، كة بةرپرسان . زانستگة و مةرجي وةرگرتين خوثندكارانيشدا لةو جؤرة باسانة دثنة گؤذث

 كة ژين نوو پياو"ئةوان ژن لة دواي ژن دثنن و بةدةردي مامؤستايةك گويت. فرةژنييان كردووةتة قانوون و باو
ديارة لةگةص بةرةوپثشچووين مةرجةكاين ژيان و گةشةسةندين ئابووري كةسةكي و ". دثين، خؤ نوو دةكاتةوة

ئؤتؤمبيل، و گؤذاين شثوةي هةلسوكةوت و فراژووتين گشتثدا، دةسةآلتدارانيش وةك مؤدةي جل و پؤشاك 
                                                                  !پثويستيان بةوةية ژنةكانيشيان بگؤذن و خؤ نوث كةنةوة

       
:ديا و ذؤژناضانان و ئةركي ذووناكبريانيم  

ديا و دةسگاي ذاگةياندنةكاندا، بة زؤري خةصكانثك وةپثش دةخرثن، كة خزمةت يلة بواري ذؤژنامةگةري و كار لة م
ئةوانةي كة تةنث بة گرثي ملدا دةدةن و ئةشهةدوبيلال ". ندةوةذن و پةسن دةدة"ئةوانةي كة . بة دةسةآلت دةكةن

ديارة خةصكانثكي لةو بابةتةش نةك هةر لة سةردةمي ذثژميي كورديدا، بةصكة لة زةماين بةعس و هي . دةكةن
ديكةشدا، دةتوانن و توانيويانة زؤر بة چاكيي جثي خؤيان بكةنةوة و لةو ئاوازةي، كة دةسةآلت دةيةوثت خبوثنن و 

نووسةر و ذؤژنامةوانان، لة سنووري بريوبؤچووين دةسةآلتدا . و ذةنگةي، كة دةسةآلت دةيةوثت لةبةر بكةنئة
: ئةگةر وةها كارثك، واتة. دةصثن و دةنووسن و ئةو هثص و بازنةيةي دةسةآلت بؤي داناون، هةرگيز نايبةزثنن

ردة و دةمامكثكي سةر ذوويان و دةرخسنت و چاودثري و ذةخنةگرتن لة دةسةآلت و بةرپرسان و داماصيين هةموو پة
پثشانداين هةموو ثين و شاراوةييةكيان، بكرابايةتة ئةركثكي سةرةكي ذؤژنامةواين وةك كة لة هةموو دنيادا واية، 
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ئةودةمي دةبوو دةيان ذؤژنامةوان و ذةخنةگر تووشي گرتن و لثكؤصينةوة و لثپثچانةوة و زيندان بنب، وةلث كةنگث 
تان وةها كارثك ذووي داوة؟ بةشي زؤرينةي ذؤژنامة و ذؤژنامةضانان لةوةي زياتر كة زماحناص و لة كوردس

. پاساودةري كارة هةصة و نابةجثيةكاين دةسةآلتدارانن، چي ديكةن؟ هةر بؤيةش خؤشي دةگوزةرثنن و چاك دةژين
ةواين بوثر و ئازا و ذاستگؤ و زيرةك و ئةمة ناكاتة ئةوةي، كة لة كوردستان ذؤژنامةواين بوثر نةبثت، گةلةك ذؤژنام

. جةربةزة هةن، بةآلم بةرةنگاربوونةوةي دةسةآلت، سةرةذؤيي دةوثت و زؤرجاران باجةكةي گران و زؤر دةبثت
ئةوةش بة ذةوشةنبري و ذؤژنامةضان و نووسةري گةل و گؤمي مةنگ شصةقثن دةكرثت، كة دةتوانن لة سةرمايةدار و 

 و هةر بؤ خؤيشي تكدةن، نةك بة هي دةربار و چةشة بوو، كة دةسةآلت دةيانئافرثنثبؤرژوازي و دةسةآليت تث
                                                                                               .مةميوون ئاسا هةصياندةپةذثنثت

                                                                                                
: كةونة بةعسييان  

نةك هةر لة نثو دةسگةي ذاگةياندندا، بةصكة لة دةسگةي كارگثذي و ذاوثژكاري و زانستگة و بةذثوةبردنيشدا و لة 
، خةصكاين كؤنة بةعسي، كؤنة موستةشار، كؤنة جةيش شةعيب، كؤنة جاش، كؤنة پياوي هةستةوةردازؤر جثگةي 

زؤر كةس . كوومةيت بةغدا هةن و ذثزيان لث دةگريثت و پلة و پاية و كاري باشيشيان پث دراوة و دةدرثتحو
واية، كوردستان ئةوذؤ بووةتة عةفلةقستان و  بزاضي كوردايةتييةوة دثن، پثيان كة بة تةنگ خاك و كورد و،لةوانةي

ئةز ناصثم .  دةبنةوة ژثردةستة و كؤيلةكةي جارانحاص بةم شثوةية بذوات، ئةوان دةبنةوة سةردار و قوربانييانيان
قذان دةنثو ئةو كةونةبةعسييانة خبةن و هةصيانواسن، لثگةذثن با بژين و كار بكةن وةك ئةو خةصكةي ديكة، وةلث 
                 .مةيانكةنة كةصةگا و بةرپرس و دةسةآلتدار بةسةر خةصكي هةژار و قوربانيداو و چةوساوةي كوردةوة

                                                      
:ژن  

 و باس لة تزووزوو هةواصي كوشتين ژنان دةبيسرث. چةوساندنةوةي ژن و ذةگةزي مثيينة، تا بصثي زيادي كردووة
ةوة "شةرةف"و " ذووسپثيت"و " داوثنپيسي"كة ژنثكيش بة بيانووي . خؤكوشنت و خؤسووتاندين ژنان دةكرث

 لث دةنني، بةآلم هةر ئةو پياوةي، كة لةگةص ئةو ژنةدا وةها كارثك ئةجنام دةدات، خةصك ي"قةحبة"نثوي دةكوژن، 
لة بواري ئازادي ژنان و مايف يةكسانياندا لةگةص پياودا، كوردستان، ساآلنثك . بة كازانؤضا و ذاسپؤتيين دةزانن

، ذةوشي ژنان گةلثك باشتر و )1980تا ساصي (كة من بؤ خؤم هثشتا لة كوردستان بووم. بةرةوپاش گةذاوةتةوة
خؤپثچانةوة و كةنارگرتن و دووركةوتنةوة لة كؤذي پياوان، ئثستا باوة و پثچةوانةكةي . پثشكةوتووتر و ئازادتر بوو
ئثستاش تةماشاي ژن وةك الواز و ناكارا دةكرثت و تةنث نؤرة مثيينةييةكي پث ذةوا . بووةتة ذيزپةذ و ناپةسةند

                                      .، كة ئةمة بؤ خؤي بة فيذؤداين بةشثكي زؤري وزةي خةصكي كوردستانةتدةبينرث
  

:كةپكي حةمةداغا و كآلوقاسم  
لةو شةذ و پثكدادان و فةرتةنةيةي نثوان پارتيي و يةكيةتيي، هثندةي ناوي كةپكي حةمةداغا و كآلوقاسم دةبيسرا، 

چةندين . ة نةدةبيسرا و دةتگوت كوردستان تةنث ئةو دوو شوثنةي تثداية و هيچي ديكةهثندة ناوي جثگةيةكي ديك
كةس لةسةر ئةو دوو قوتةية، كة زؤرينةي خةصكي كورد هةر ناشزانن كةوتوونة كوث و چ بايةخ و گرنگييةكيشيان 

                                                                                                                            . كوشت نيية، درابوونة
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:بةخشندةي دز   

دةسةآلتداراين كوردستان فرةجاران پارة و پووص، بة سةر هةندةك كةسي دةست و پثوةند و نثزيكي خؤيان و 
ووبوون و كار و كؤششي دةرباردا دةبةشنةوة، وةك ئةوةي كة لة گريفاين خؤيان بثتة دةرث و ئةوان خؤيان بة ماند

، گةلةك جاران لة نووسينةكانيدا، )علي الوردي(زاناي جضاكناسي عرياقي،عةيل ئةلوةردي. خؤيان پةيدايان كردبثت
بةخشندةي تاآلنكةر، يا بةخشندةي دز، دةكات، وةك منوونةي سةركردة و سةردار : ، واتة"الوهاب النهاب"باسي

ردوون و دزيوين، بةخشندةيي دةنوثنث و دةبةشثتةوة، وةك ذةوةند و و ذثبةرثك، كة لةو شتگةلةي تاآلنيك
، كة هةم تاآلين و دزي و هةم بةخشندةييشيان بةالوة، "البدو: بةدوو" كؤچةراين ذةمشاصنشيين دةشتايي عةرةب

ثت يا جا چ بة تؤبزي ب–ئةگةر لة خةصكة دارا و دةوصةمةند و خاوةن دةسةآلتةكة بسثنرثتةوة و وةرگريي . حةآلصة
 بة سةر خةصكي هةژار و بثدةسةآلت و شايستةدا ببةخشرثتةوة، -)كة ئةمةيان هةر نابثت(حوسن و ذةزاي خؤيان

ئةوا كارثكي يةكجار پريؤزة و دةستخؤشيي گةرةكة، وةلث ئةوةي كوردستان و تةواوي دةسةآلتداراين ئةم 
                              .دةنة دارا و دةسةآلتدارجيهانةش، بة پثچةوانةوةية، ئةوان لة هةژار و نةدار دةدزن و دةي

                  
:هةيبةت و شان و شةوكةت  

دياردةيةكي يةكجار سةير، كة لةو جضاكانةي ذؤژهةآلتدا، بة كورديشةوة، وةدي دةكرثت، دياردةي بة گةورةيي زانني 
 سةيري - ئةوة هيچ بةشثكيان لة ترسدا-كي زؤرخةصكانث. و ذثزلثگرتين جةلالد و مرؤضكوژ و خةصكي دةسةآلتدارة

هةندةك الوي كوردم بيين، ديارة لةوانةي كة مثشكيان . ئةو جؤرة كةسانة وةك قارةمان و ئازا و جةربةزة دةكةن
شؤراوةتةوة و تةنث قسةي بةرپرسةكانيان دةصثنةوة، باسي خةصكي خوثنذثژ و دز و تاآلنكار و ئةشكةجنةدةريان 

كصؤصترين خةصك ئةوانةن، جةلالد و مرؤضكوژ .  و بوثر دةكرد و كؤصثكيش ئيعجابيان پثيان هةبوووةك مرؤضي ئازا
                                                                                        . منوونةي پياوةيت و دلثري بن لةكنيان

                                                                                      
:ژياين تايبةتيي بةرپرسان  

يان، بة سةر خةصكدا دةكرد و خةصكيان "شؤذشگثذي و بريوبارةذ"ئةو بةرپرس و دةسةآلتدارانةي، تا دوثين فشةي 
تةسةل و هان دةدا بؤ خؤبةكوشتدان، ئةوذؤكة لة شارن، بةرپرسن، خاوةن دةسةآلتن، گريفانپذن، زگتثرن، تثرو

تةنث مةسرةف و خةرجيي ئؤتؤمبيلة پانوبةرينةكاين خؤيان و ژن و . خذوخةپانن، گووپ سوور و خذةصةن، پؤشتةن
ئةمانة . منداصيان و پاسةوانانيان لة يةك ذؤژدا، هثندةي مةسرةف و خةرجيي، گةذةكثكي هةولثر و سلثماين دةبثت

رساين حيزيب و سةرؤكي حوكوومةت و وةزيرةكانيان، دةيان كة دةچنة سةر كار و لة كار دثنةوة، بة تايبةت بةرپ
ژن و منداصيشيان  دةيان ئؤتؤمبيل و . ئؤتؤمبيل و پاسةواين چةكداريان بة دواوةية و جادةيان بؤ چووص دةكرث

ئةگةر باسي خانوو و باخچةي نثو ماص و مثزي خواردنةوة و شثوةي ژياين تايبةيت و ژن . پاسةوانيان لة خزمةتداية
                                                             .  منداصيان بكرثت، ئةوا دةبث شانامايةكي لة سةر بنووسرثتو

                                            
:كؤمةآليةيت  
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ةيةية، ئةوة هيچ كة دةسگايةك بةنثوي كؤمةآليةيت لة كارگثذيي سلثمانيدا هةية، ديارة لة هةولثريش هةر بةو شثو
كؤمةصثك كارمةند و مووچةخؤري تثدا كار دةكةن، خةصكانثكي زؤري دةمذاست و ذدثنسپيياين هؤزةكانيش بةهؤي 

ئةم دةسگاية بؤ چارةسةركردين كثشةي عةشايةر و خثصةكان دانراوة، . ئةو دةسگايةوة نانيان كةوتووةتة ذؤن
 كارگثذاين سلثماين كة فرةجاران باس لة ناخثصةكييةيت و .بةآلم بؤ خةصكانثك بووةتة مايةي خثر و بژثوي

لة ذثگةي ئةم . پثشكةوتنخوازيي خؤيان دةكةن، لة هةمووان زياتر گرنگيي بةو دةسگا كؤمةآليةتيية دةدةن
يت سلثماين زووزوو سةراين دةسةآلتداريية. دةسگايةوة، ديوةخانانة بة سةرؤك هؤزةكان و دةمذاستانانيان دةدرثت

دةدةن خؤيان لثيان نثزيك خبةنةوة ةتةكان دةكةن و بةردةواميش هةوصهؤز و ذدثنسپيياين عةشري سةرؤكسةرداين
و بةردةوام پثشوازيشيان لث دةكةن، وةك كارثكي سياسي و بةذثوةبردن، ئةمة هةنگاوثكي باشة، بةآلم 

ي ئةمذؤدا، ئةجنامثكي باش بؤ زيندووكردنةوة و هةوصداين گةشةپثداين بريي عةشريةتگةري، پثموانيية لة ذؤژگار
                                                                                                     .گةيل كورد ثنثتة پثشةوة

                                                                                                     
:ارمةندك  

لة دةسگة كارگثذييةكاين دةسةآلتداريية كوردييةكاندا، مرؤض كة سةردانيان دةكات، ئةگةر نيوةي ئةو كارمةندانةي 
بة هةزاران كارمةند تةنث كاريان ئةوةية، مؤرثك لة . لةو شوثنانةدا كار دةكةن زياد نةبن، ئةوا چواريةكثكيان زيادةن

دةنووسن، كة تؤ وةك موراجيعثك دةياندةيتث، يا تةنث يةك ئيمزا دةكةن، كاغةزثك دةدةن يا ژمارةي ئةو نامةية 
عةريزة و "بثجگة لةوةي، كة تؤ بؤ هةر كارثك بچيت، دةبث داخوازينامةيةك. يا تةنث نووسينثك تايپ دةكةن

ن و بة بؤ ئةو مةبةستةش، دةيان داخوازينامةنووس، لةبةر دةرگاي دائريةكاندا دانيشتوو. بنووسيت" عةرزوحاصثك
بؤ تةواوي ئةو داخوازينامانانةش، . مةكينةي نووسني و زؤرجارانيش بة دةست داخوازينامةكةت بؤ دةنووسن

كة  .كلثشةي ئامادة هةية و تؤ نابث لةوة دةرچيت و ناشبث بؤ خؤت بينووسيت، هةرچةندي سةواديشت هةبثت
 بة حيساب بؤ ئةجنامدان و ذاپةذاندين كاري دةچيتة ژوورثكي ئةو كارمةندانةوة، دةبيين چةندين كةس دانيشتوون

خةصك، بةآلم كاري ئةو خةصكةش هةرگيز ناذوات و جاري وا هةية حةفتان و مانگان و ساآلن دةخايةنثت، تا كارثك 
                        .ديارة ئةم دةردة تةنث كوردستاين نةگرتووةتةوة، بةصكة تةواوي ذؤژهةآلت واية. بگاتة ئةجنام

       
:زيندان  

هةردوو دةسةآلتةكةي هةولثر و سلثماين، لة دامةزراندن و بنياتناين زيندان و گرتووخانةدا، كةمتةرخةمييان 
لة هةولثر لة سةر ئةوةي سةر بة يةكثتني و لة سلثماين لةسةر ئةوةي سةر . خةصكثكي زؤر لة زينداندان. نةكردووة

بثگومان وةك هةموو وآلتثكي ذؤژهةآلتيش، پارثزةر . نانةدا دةكرثتباسي ئةشكةجنةش لةو زيندا. بة پارتيني گرياون
لة سةر چيايةكي بةرزي نزيكي ئاكرث، ! و مايف مرؤضة گرياو و زيندانييةكة لة ئارادا نيية و كةس بريي لث ناكاتةوة

 زيندانثكي بينايةكي يةكجار مةزن هةية، كايت خؤي قةآل و سةربازگةي لةشكري حوكوومةيت عرياق بووة، ئثستاكة
                                                                                  .گةورةي پارتيية و سةدان كةسي تثدا بةندن
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هةآلتوو و دةركراوي كةركووك و گةرميان و . رةيان لث نراوة، چةندين جؤرنئةوانةي ئةوذؤ لة كوردستان نثوي ئاوا
ئةمانة بة .  بةغدا و خانةقني و پامشاوةي ئةنفال و هةصةجبة و هةآلتوواين جةنگيي نثوخؤ، خذ بة ئاوارة دةژمثردرثن

 هةندةكيان بة شثوةيةك .واية هيچ ئامارثكي ذثكوپثك لةبارةيانةوة نييةجؤرةكانيانةوة، گةلةك زؤرن و پثمهةموو 
بةگشتيي باري ژيانيان هثندة خراپة، كة گةلثك . لة شثوةكان تثكةص بة ژينگةي نوث و هةواري نوثيان بوون
هةآلتوواين خةصكي سةر بة يةكثيت لة هةولثرةوة بؤ . سةختة، بتوانرث وثنةيةكي ذاست و دروستيان خبرثتة بةر چاو

ارتيي لة سلثمانييةوة بؤ هةولثر، ئةوة هيچ كة تةواوي ماص و حاصيان سلثماين و هةآلتوواين خةصكي سةر بة پ
اين خؤيان بكةن، هةر ذثك وةك جثهثشتووة، بة هيچ شثوةيةكيش ناتوانن سةرداين شار و گوند و كةسةك

لة سلثماين چوومة سةرداين ماصةدؤستثك، كة . ستينييةكان و ئيسرائيل يا كؤريايية باكوور و باشوورييةكانلف
هةرچةندة دةركة كرابووة لة . ثكيان لة سوثدة و بة نيازي ئةوةي هةواصثكيان ببةمةوة بؤ ئةو كةسةي سوثدكةس

ئةوانة لثرة :"دةركةمان دا و چووينة نثو حةوشةكةوة و پرسياري ئةو ماصةمان كرد، ژنثك لة سةربانةوة گويت
با خثراكةين و هةصثني، ئةو :"وذثيةكةم گوتدةسبةجث بة ها". نةماينة و چووينةتة هةولثري، ئيستا ئةمة لثرةينة

ماصةي ئثمة بؤي هاتووين، هةآلتوون و ئثستا لة هةولثرن و ئةم ماصةش هةولثرين و ئةم ماص و خانووةيان داگري 
كردووة، تا خةبةريان لث نةداوين و بة بيانووي پثوةندةوة بةو ماصةي لةمةذ خؤمان داركاريي نةكراوين، با فرياي 

ديارة داگريكردين خانوو و ماص تةنث لة سلثماين نيية، بةصكة هةولثر و شارةكاين بندةسيت ". نخؤمان بكةوث
                                                                                                    .پارتييش هةمان شيت تثداية
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بة هةموو – من بة هيچ جؤرثك گومامن لةوة نيية، كة ئةم ئةزموون و كارگثذيية خؤماصييةي كوردستان
كوردستان وآليت ئثمةية و .   گةلثك لة كارگثذيي حوكوومةتة داگريكارةكان بؤ ئثمة باشترة-ناتةواوييةكيشييةوة

استين ئةم ئةزموونةي لة ئاراداية و تثكؤشان بؤ يةكخستنةوةي ماصي كورد، پثويستة و گةشةپثدانيشي بةرةو پار
باشتر ئةركي هةموو كوردستانييةكة، وةلث ئةمة ئةوة ناگةيةنثت، كة دةبث چاوپؤشي لة ناتةواوي و كثماسي 

ةركووك و خانةقني و دةضةرةكاين ديكةي، ئثستا كوردستان، بةبث ك: وايةممن پث. موون و كارگثذييةكة بكةينئةز
ئثستا . وةك لةشثكي نيوة سةقةت و ئيفليج واية، كة بة تةواوي كارا نةبثت و تةنث دةم و زماين لة كاردا بثت

كوردستان، بووةتة ئةزموونگةيةكي گةورة بؤ تاقيكردنةوةي هةموو شتثك، لة بواري ئايني و سياسةت و فةرهةنگ و 
اين كؤمةصگةوة بيگرة، تا دةگاتة ئابووري و ژثرخاين كؤمةصگة، بةبث ئةوةي هيچ يةكثك لةو جضاك و تةواوي سةرخ

ئثستا كوردستان، وآلتثكة بازاذي قاچاخي تثدا گةرمة و . ئةزموونانة بة فيلتةر و پاآلوگةيةكدا تثپةذ ببثت
زادانة و  بة ئارةزووي خؤيان مؤصگةيةكي بژثويشة بؤ جاسووسان و خةصكاين سةر بة داگريكاراين كوردستان، كة ئا

ئثستا لة كوردستان قانووين شاز و شةبةح و چوولة، پيادة دةكرث و ئةو قانوونة لةوث . تةراتثين تثدا دةكةن
 دةبث -وانيية تةنث خةون و خةياصثكي ذؤمانسييانة بثتكة پثم–بؤ گؤذينيشي . سةردةستة و لة گؤذثية

ذؤبني (كةن و، دژي شاز و شةبةحييةكان يةكبگرنةوة و بزاضثكي چوولةييةكان، هةست بة چةوساوةيي خؤيان ب
                                                                          ... يانةي شؤذشگثذ، سازكرثت، بثتة گؤذث و)هوود
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