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   . وه  بوبۆته3/10/2006،  ممه ، س شه39   ژماره، ئاونه ی نامه فته  هه  له ته م بابه هئ
  

موو   هه تخۆشی لهس ده. رچوو رمی کوردستان ده ستووری هه شنوسی ده مین ڕه که  یه22/8/2006ڕۆژی 
وستکی  هه. شانیان ره  سه یان خستبووه یه وره  گه رکه و ئه  ئه م که که  ده یانهاز و پسپۆڕو شاره ئه

و  وه بۆ پداچوونه  کی کوردستان نی خه م کۆمه هرد  به ته  خراوه که ره ستووه  ده  که یه شارستانیانه
ریکی دکتۆرام  ی ئستا خه وه رئه به من له. کانیان بینییهج و ترن ربینی سه ها ده روه ، ههنگاندن سه هه
 ،بی زهه یی و ئیتنی و ئایینیی و مه وه ته  بواری شوناسی نه زام له ک شاره یه  بواری شوناس و تا ڕاده له

  می پۆژه که  یهی روازه ده و  که دباجهر  سه  مه خت بکه کانمدا جه رنجه  سه له پمباشبوو  بۆیه
  .  شوناسی کوردستان تن به  تایبه ، کهکه ستوورییه هد
 و وا  یه وه گای قزبوونه ج  کرچ و کاه  هندهکه ستووره ی ده که  کوردییه قه  ده ب بم که تا ده ره سه له
 دکتۆر  فزیۆنی کوردسات گوم له له  ته من دونی له. ت زمانی کوردی بسوت کات زگی به  مرۆڤ ده له

 ماو  بنه  و بکرابا به وه ته بایه کوردی بنوسرا تا به ره سه  له  که قه  ده بوایه بانی بوو گوتی ده هنوری تا
 بۆ   وابکرا، بۆیه خۆزگه. بی و ئینگلیزی بکرابا ره ک عه ، وه کانی دیکه ر زمانه ی سه رجومه وسا ته ئه
ش بم الوازی  وه ب ئه ده.  وه مه که  ده دووبارهبانی  ی دکتۆر نوری تاه که  پشنیازه که ییه میشه  هه قه ده

  واژه سته ده و   و زاراوه کو داڕشتن و ڕزمان و وشه ، به  نیه وه  خاهو ندی به یوه نھا په  ته که قه زمانی ده
وردی  زمانزانانی ک م له که ک ده یه هن پشنیازی لیژ یه کشهم  بۆ رزگاربوون له.  وه تهگر بژاردنیش ده هه

چ من هی.  که قه ی ده وه بۆ داڕشتنهران،  روه  هاوکاری یاساناسان و مافپه بی و ئینگلیزی به ره و عه
وا و گۆشت بۆ  نان بۆ نانه"   ده  که یه  هه نده و په ڕم به  باوه وانی ناگرم چونکه ی زمانه خنه ڕه
  ".ساب قه

  ب بم که ر بنوسم، ده سه وی تبینیان له مه ی ده کییانه ره  سه و خاه ر ئه  سه ی بچمه وه پشئه
 باسکی   کورته که باجهدی.  یه  هه وه  کوردتکردنه و پویستی به  پویست درژه که زیاد له باجهدی

ک  کۆمه. ی تدا دیاریبکرت که ستووره هۆی نوسینی ده کورتی  به یامک بت  په بوو  ده که  مژووییه
 "  ، ده بۆنمونه.  تی ناسیونالیستی کوردی داناوه ر رۆمانسییه سه  لهیما  بنه ه ک شی تدایه ه هه

آی  یه نامه گه  هیچ به...بی ره  عراقی عه  له بووه شك نه  رۆژان به  رۆژك له...آوردستانی عراق
آانی  ۆنه آ جوگرافیناسه ی مژوونووس و خشانه نه و آتب و ئه  و وه نه ناآهاستیان مژوویی پشت

  و وه نه خه درۆیان ده آان به وروپاییه می ئه بیسته م و ی شازده ده آانی سه خشه نه ب آشاویانن و ره عه
گیز ر آوردستان هه و رناآات مرین تپه  چیای حه  له وه باآووره راق، لهوت سنووری ع رآه بۆیان ده

   له شک بووه م به  بهنادۆڵ  ئه  له بووه هشک ن  ڕاسته کوردستان به".بووه نادۆڵ نه  ئه شك له به
ڕی  بوو تا دوای شه ، عراق خۆی بوونی نه وه راقیشه ع ند به یوه  په له. تی عوسمانی ئیمپراتۆرییه
کی  ئیدیعایه بۆ  ی کورده کی ناسیونالیستانه یه وه تکردنه  ڕه وه  باسکردن له م بۆیه که جیھانی یه

 دوور   به انهمکش م کشمه ب خۆ له کان ده ستوورییه  ده قه  ده من پموایه. بی ره ی عه ناسیونالیستانه
  . کانه کادیمیه رکی ئه  ئه مه  ئه بگرن، چونکه

کراوه،  کی کوردستان نه یی و ئایینیی خه وه ته کلتوریی و نه  بۆ فره  پست ئاماژه دا پ به که  دیباجه له
ک پویست  کانی کوردستان وه یی و ئایینییه وه ته  نه ر پکھاته سه بهی  تیانه هامه و نه  بۆ ئه نجه په

ی   ئاماژه وه ئهر بۆ  چت هه ده  وه  له  شونکیدا هاتووه کان له یلییه ، ناوی فه بۆنمونه.  کراوه درژنه
ت تا بکرابوه  نیه وه ن ئهپناوه  ناوی ئنه و له  ڕاستیدا له. شمان هناوی  که دیباجه   له ی که  شو 

ک   نهیی عراق میشه ستوری هه  ده  به یه  ئاماژه  جیاجیاکان کراوه کان و پکھاته وییه ته  نه مینه که
کانی کوردستان بکرت  اتهھشنی پک چه مه  هه قتر باس له  زه واچاکه. رمی کوردستان ستووری هه ده
  . کان نییه رمه  و ئهنورکمان و سریان و کلداک ت  وه کورد جیان،  له وه ته  نه ی به وانه تی ئه تایبه به

  ، به وه  لکبکاته واژه سته و ده ندک زاره  هه  زانستیانه نیوهیتوا  نه که ستووره  ده ب بگوترت که دا ده لره
،  ئمه"کات  ستپده  ده مه به  که ستووره ده. ل ، گه وه ته ک نه گرن، وه  خۆده مک له  چه ی که وانه تی ئه تایبه
ی کوردستانی 'ل گه ' ژین به  کوردستان ده ی له وانه موو ئه  هه  واته،ین" عراق- آوردستانلی گه

  که ی دیباجه کی دیکه یه  بگه له دواتر .  بییه ره ی عه)الشعب(ی  ر زاراوه رامبه  به دکردوون، که ناوزه



 

 

ستوری   ده ستووره م ده ر ئه گه دا ئه ، لره"ستان وه نه آانمان ییه وه ته  نه مافه  خۆگلكردن له به " هاتووه
. تناوببر' ل گه ' کرت به کی کوردستان ده  خه  باس له نک کهموو شو  هه بت له  ده کوردستانهلی  گه
،  بکرت که وه ته  نه  به بت ئاماژه  ده لی کوردستانه کانی گه وه ته  نه ک له وه ته ست نه به ریش مه گه ئه
  م بواره  الوازی زمانی کوردی له دیاره. ی تورکمان وه ته ی کورد، نه وه ته ی بین نه وه ک ئه وه
  داوه ک کۆڕی زانیاری کوردستان، بیاری نه وانی، وه نکی زمانه ی تا ئستا الیه وه  بۆ ئه وه ڕته گه ده
  ستوره  ده بت له  ده و قاتیپاتیکردنه  ئه موایهمن پ.  چیه ل، وه، گه ته  نه ست له به  مه ی که وه ر ئه سه له
وێ  مه دا ده ر لره هه.  وه نه کالبکه  یه یه له سه هم م کان ئه نداره یوه  په نه ت و الیه الببردر که ییه همیش هه

 گروپی  یکهی د وانه کو ئه  کوردستان نین به  له ی دیکه وه ته ز کورد نه یره  غه  به م که  بکه وه  به ئاماژه
  .  نیه یه له سه م مه م ئستا کاتی باسکردنی ئه  بن، به وه ته ی نه وه زیاتر له  نیئیتنی
  ی بۆ ڕاکشرا، پویستی به نجه  په وه ره سه  له گرت که ده  زیاتر هه  زۆر وه  له خنه  ڕه که اجه دیب دیاره

   بینهئستا با.  ره ر گیانداهزه ده به  ڕاده ی له که ، درژییه یه  کردنکی جوان هه و پوخته وه کورتکردنه
 ، کوردستان،ی که  یاساییه مه ت سیسته مدا ده که ی یه  مادده له. م که ی یه روازه کانی ده ر مادده سه
کان  ته سه  ده دا نه نده م به م له ، بهستت به آان ده ته سه ی ده وه لك جیاآردنهر  سه ما له بنه
  .  کانی تدا دیاریکرابت ته سه  ده  که ندک کراوه  بۆ بهش  ئاماژه یاریکراون نهد

می   دووه خای م له به.   وردی هاتووه مدا به ندی دووه  به رمی کوردستان له دیاریکردنی سنوری هه
ی 140ی ده ماد رمی آوردستان، پشت به ی ههبۆ دیارآردنی سنوری آارگ" ت م ده ندی دووه به
ی پشخۆی  که خاهڵ  گه ک له تییه  خۆیدا دژایه  خۆی له مه ئه". سترت به فیدرای دهستوری  ده

 ی بۆ زیادبکرت؛ یه م ڕسته کرێ ئه ده.  کافی بوو که نده می به ه دووخایر   هه وایهممن پ. کات دروستده
  ی له وه ک ئه ، وه2007 تا کۆتایی سا ی داهاتووه، هک رنامه  به ک له تی عراقی، وه ر حکومه گه ئه
مانی کوردستان  لهر و کات په  ئه، وه کاته کالنه رم یه ی سنووری هه  کشه، ییدا هاتووه میشه ستووری هه ده

        .  شنه م چه کی له ییه سه  چاره ر جۆره  یان هه.رم کات بۆ دیاریکردنی سنووری هه خاندهر ک ته یه لیژنه
مپکرد  ل ئاماژه و گه وه ته مکی نه ی چه رباره  ده روه سه  له ی که ته و ئیشکالیه مدا ئه شه ی شه  مادده له
تورآمان، (آانی دی  وه ته  آوردو نه  له ھاتووهراق پكع-لی آوردستان گه "ت   ده که مادده. وت که رده ده

ی  ، نازانم هۆکه کانی دیکه وه ته  نه  له وه ته دا کورد جیاکراوه لره". )ب ره ن و عه رمه آلدان، ئاشوری، ئه
لی  گه' بنوسرت  یه بوا نا ده ده.  دیاره  کوردی پوهی وه ته زلزانینی نه  خۆبه م جۆرک له ، به چیه

ش  وه له. ب هر ن و عه رمه تورآمان، آلدان، ئاشوری، ئه، آوردی  وه ته نه   له ھاتووهراق پكع-آوردستان
:   ئیتنیانه م پکھاته ی کوردو ئه وه ته  نه  له لی کوردستان پکھاتووه  بگوتریت گه  که یه وه ڕاستر ئه

، من  رمه  هه  له هاوتیبوون ندی به یوه  پهی و شونه تا ئه. ب ره  و عهن رمه ، ئهتورکمان، کلدان، ئاشوری
ی مافی هاوتییبوونیان  وه ی دان یان لستاندنهاکان توان رمه هه و  تی فیدرالیه سه  ده وه  ئه پموایه

    .  خرت  ڕکده وه کانه  فیدرالیه ته سه ن ده الیه  له رکه م ئه ، ئه نیه
 زۆر  ، قسه"کات لی کوردستان ده ی گه ی موسمانتی زۆرینه ناسنامه "  باس له م، که فته ی هه مادده
کی  ی ئایینیی خه ندک پکھاته ستوور ناوی هه  بۆ ده رمه ورتی زۆر شهک م به به. گرت ده هه

هلی  یی و ئه ک و کاکه به  شه  به  به تیکردنه ڕی بحورمه و په  ئه مه ئه. ناوببات"  هی دیکه " کوردستان به
. باسکراون"  کههی دی"کی خرا  یه  ئاماژه چی به ، که هاتووه  نه که ستووره  ده  ناویان له کان، که قه هه

م  زانن ئه م، چاکده که یان لدهستخۆش ، دیسان ده یان داناوه ستوره م ده ی ئه رانه و پارزه  ئه پموایه
ی  و پکھاتانه  به تییه م بحورمه که ک گوتم یه  وه ، چونکه جیه زۆر نابهستوور   ده  له واژانه سته  ده ۆرهج
 من  بۆیه. گرن دهخۆ  له وه فسیر و لکدانه تی ته  ئیشکالیه واژانه سته ه د مجۆره میش ئه ستن، دووه به  مه که

. تکانی کوردستان بھنر  ئایینییه  پکھاته  تاکه دا ناوی تاکه نده م به  له م که که  ده وه پشنیازی ئه
  سانه و که کانی ئه افه م  به ک ئاماژه یه  هیچ شوه  به  که یه وه  ئه نده م به ند به یوه  په  له خاکی دیکه

  وه  ئایینه ندی به یوه  چ په مه دا بپرسن جا ئه  لره یه وانه له. ن  هیچ ئایینک ناکه و له یه  په ناکات که
 ڕزی  کانی دیکه ڕه ک باوه بت وه  ده ، بۆیهڕ  باوه  له بوونیش جۆرکه ڕنه  باوه م به ؟ من ده یه هه

  . لبگیردرت
کانی   باشترین مادده کک له  یه بت و به ری نه سه  هیچ تبینیم له م ساته  تا ئه کهک  یه مادده

 مافی   ڕاشکاویی و وردی باس له  به ، که مه شته ی هه ی دابنم مادده که ستووره میی ده که ی یه روازه ده
ب  لی کوردستان، به  گه  که ی دیاریکردوه و بارودۆخانه کات و ئه لی کوردستان ده نووس بۆ گه چاره
نووسی  ر چاره سه  بیار له مافی خۆیانه  ،ی دیکهکان هن  الیهسان و  بۆ پرس و بۆچوونی که وه ڕانه گه

لی کوردستان مافی   گه چونکه.  ستنیشان بکرایه  ده که  میکانیزمی بیاره بوایه م ده به. ن خۆیان بده
  دیاره. مان رله بت یان بیارکی په ی ڕیفراندۆم ده  ڕگه ه ل نوسسازه  چاره م بیاره تی بزانت ئه خۆیه
لی  موو گه نووسی هه  چاره ندی به یوه  په که له سه  مه م، چونکه که شنیازی ڕیفراندۆم دهمن پ



 

 

تی  ڵ حکومه گه رم له ندی هه یوه رکخستنی په   به تن  تایبه ، که  ش  و ده نۆی مادده.  یه  هه وه کوردستانه
  . پشتیوانیلکردنن وستخۆشیلکردن ، جگای ده وه کانیانه موو خاه  هه به، درایفی
و  یپکردوه ی یازده ئاماژه  و مادده  ئای کوردستانه ، که م وتاره  ئهرکی ی سهخار   سه ستا با بینهئ

  زاندنی ئای عراق له دان و دابه ی هه له سه  مه موومان ئاگادارین که هه.  خشاندوه ی نه که وهچوارچ
و  لی ئه  درژایی مژوو سیمبو ئا به. و مقۆمقۆی خوقاند  و ملمالنه  کشه نده  چه م دوییانه کوردستان له

.   بووبت ...وه، حیزب هتد ته ل، نه  ئیمپراتۆر، گه که نه ، جا الیه یداوه و هه بویکردوه  قه  که  بووه نه الیه
ی  وه نگدانه  ڕه م ئایه ئه: یگوت شی ده که کورتییه بدات، به راق ههع ئای  وه دهتیکر گشتی ڕه کورد به

  م گوتاره  ئه من پموایه.  لی عراقی نیه  یان گه گه ئایینی کۆمه کلتوری و فره یی و فره وه ته نه فره
نفال  و ئه عسه ی به ئا ئاکه  ی که وه  له  بجگه وه ، ئه دایهکی زۆری ت ی کورد ڕاستتیه یه کگرتوانه یه
ک   کاتکدا ئایه  کورد له  که یه وه وێ بیم ئه مه ی من ده وه ئه.  نجامدراوه  ئهاد یی ژر سایه له
  پن که سه کی کوردستان ده ر خه سه ک به چی ئایه ، که وی تدانیه ی ئه وه  ڕانگدانه  که وه کاته تده ڕه
شنوسی   ڕه  له! لی کوردستان نیه ئایینیی گه کلتوریی و فره نگی و فره رهه فه ی فره وه نگدانه ڕه
   ڕاسته مه ر ئه گه ئه.  لی کوردستان کراوه کلتوری گه م فره رپیش بت، باس له سه ، به که ستووره ده
  تان له ئای کوردس ی به و ئایه  ئه ، یه وه ستم ئه به مه.  بگیردرت نسیپهم پر بت ڕزیش له ده
 بۆ  کی دیکه ب ئایه  ده  من پموایه یهبۆ. ک کوردستان  نه  ئای کورده وه ، ئه دا ناسراوه که ستووره ده

کوردستان دابژرت بنه  ده ت، کهیه ی ئه ماکه کرت، به م ئاستای کورد بم هه ی ئ  ک سیمبول وند
ک تورکمان،  لی کوردستان بن، وه ی گه کانی دیکه کھاتهی پ وه نگدانه  ڕه دبکرت کهایی بۆ ز مای دیکهه

لی  کلتوری گه  فره ڕزگرتن له. یلی ک و فه به ب، ئزییدی، شه ره عهن،  رمه ئهئاشوری، کلدانی، 
   دان به  که ی نانه و الیه  له وه کاته رد جیادهیی، کو میشه ستووری هه  ده سپاندنی له کوردستان و چه

تی   رۆژهه کی هاوتابت له یه ب نموونه یی کوردستان ده میشه ستووری هه ده. نانن) راالخ(ر  رابه به
وێ پشنیازی همای   من نامه دیاره. لی کوردستان ک بت بۆ ناساندنی گه ڕاست و هۆیه ناوه

رس و ستوور خۆی پ ی ده وه ی نوسینه ب لیژنه  ده م، چونکه لی کوردستان بکه ی گه کانی دیکه پکھاته
 چ  ی که وه ربن له ب بیارده خۆیان ده وان به ئه. کان بکات زایانی پکھاته رو شاره ڵ نونه گه ڕاوژ له
  . بت وان ده ی ئه وه نگدانه خشک ڕه هما و نه

  و قاوغه ب له م کورد ده ، به یه ر ئای ئستا بڤه سه کردن له  کوردان قسه من دنیام بۆ زۆرک له
گرت و   ده کانی دیکه وه ته  نه ڕز له  هک یه وه ته  نه لمن که  بیسه  نمونه و به وه ره  ده  بته ڕووته

 نوێ  ر له کی بۆ سه ره  سه ره مای هه  بنه ی کردۆته سانی دیکه بوکردنی که یی و قه لبوودهپرنسیپی 
  ی دان به نهندا و به و مادده ئه. تی کوردستان یه می سیاسی کۆمه خشاندنی سیسته و نه وه داڕشتنه

نگاو   هه ووه بت له م ده نن جگای پزانین به نی ده رمه بوونی زمانی تورکمانی و سریانی و ئهرمی فه
  ش وه ب ئه ده. ی کوردستان هگ کانی کۆمه زهکردنی ر بایی و تۆکمه اتر تهیرچی ز ت بۆ ههتربھاوش

  ک ئای کورد، ئای کورد پویست به  نه و بۆ ئای کوردستانهازکرایستکاری پشن  ده بم که
  . ستکاریکردن ناکات ده

ک   وه یه رگه ناوی پشمهبردنی ی  له سه ، مهدا که ستووره  ده  لهکردن سته وه ی هه ی جگه خاکی دیکه
م   که وه ای دروستبوونیهرت سه  له رگه  هزی پشمه  چونکه من پموایه.  کوردستان رگریکردن له هزی به
و   ئه،ایمی میلیش  ته  بۆ رزگارکردنی له ، بۆیه  بووه وه نک یان حزبکی کوردستانییه  الیه ر به تا زۆر سه

. 'رگری کوردستان هزی به'ت ناوی لبنرت سپردر یکردنی کوردستانی پدهرکی پارزگار  ئه ی که هزه
مانی  نیشتیئینتیمای ها، روه هه.  وه تهکان دووربخر ردانی حیزبه وهستت  ده وبدرت له رجک هه  مه به

شدارانی  هیوادارم به. پدانی شه زراندن و گه ی دامه  بناغه کانیدا ببته ناو ریزه و کوردستانیبوون له
موو  کو هی هه کانی من، به رنجه ر پشنیاز و سه ک هه ستووری کوردستان، نه شنووسی ده نووسینی ڕه

نترکردنی  مه وه  زیاتر ده  بگره  لدان نیه ستیش تانه به مه. بگرن  دکی فراوان وه سک به هک
موو   هه کی کوردستان به خهن  الیه لهستی زیاتر پشتیوانیلکردنی  به مه ، به یه که ستووره ده

 .  وه کانیه پکھاته
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