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وارانی ئیمۆی باشووری  ی رۆشنبیر و خونده زۆربه  جیاواز له  خی بهدا ره تا قه کاک عه    
.  وه ی کوردییه بخانهنو کت  خاته ده  یتا کتبی نوێ و دانسقه یتا په په  کوردستان سانکه

ی  ، ھنده کانیدا نییه نگه ره  فره  مه ھهر خودی نووسین و به  ر له تا ھه کانی کاک عه گرنگی کاره
جیاوازی . بژرت یانده ھه  ر نووسه  که  دایه تانه و بابه ئه خی خودی ھا و بایه نگ و به سه  له

کانی   ته ستیاری بابه دا بۆ قوی و ھه کهوانی دی ڵ ئه گه ر له ی کارکردنی برای نووسه کایه
و   وه مای بیرکردنه ر بنه سه و له  تییانه کی بابه یه شوه  تی و بهس خه تا به کاک عه.  وه ڕته گه ده

  بهنو پانتایی رۆشنبیریی کوردیدا   ھشتا له  ، که که ھایه رمی باسه رگه ی خۆیی سهی وه لکدانه
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پای و رۆشنبیرانیان پ   ته جیان داوه تی نابه و تۆمه  مارۆدراوه هزاران پالن و فروف گ ھه
ی  گرنگه  ره ھه  ایهم ک ئاوڕی پویست له  که  ش وای کردووه مه ئه.  و ل تۆراندووه  تۆقاندووه

شنی ورووژاندنی  چه  تانه م بابه ر ئه سه کردن له کا قسه ر بۆیه ھه . وه درته نه کوردبوونمان
  رمه ی شه رده بیش ھاوشانتی بۆ دڕینی په ده کی ئه تییه و ئازایه کرت ماشا ده بۆکان تهتا   باسه

  . کان رلشواوه سه  زه ی ناحه مۆه ی چه وه رچدانه رپه کان و به زۆکه نه
وردی، یی ک وه ته ستی نه ، کهگوتاری کوردی: کانی پرسه  لدوان لهکردن و  و راڤه  وه لکۆینه    
قت و رۆشنبیریی  عه، خۆیی ربه ونی سه واری، خه ی کورده گه کانی نو کۆمه ، فاکتهت وه ده

  .تا پکدنن کانی کاک عه مه رھه ی ووتار و باس و بهکی ره بنجی و سه  ره شی ھه کوردی به
  هو کتبخانی نکان هو بۆچوون  کراو و قسه ئاماده  قه نا بۆ تیۆریی و ده ی په وه ر پش ئه نووسه

چاوی   گرت و به ده نگاو ھه ھه  وه ی کورد خۆیه که ورانه  ماه  ، دت لهرت کان به جیھانییه
کانی  ڵ قۆناغه گه له  پله  به  پله  وه شه لره. کات یر ده ی خۆی سه گاکه کامرا واقعی کۆمه

  گفتوگۆ و  وته که ده نیاکان ییهماس میان و که رده کانی به هنگ کردن و ئاسته شه دان و گه رھه سه
  .ری کورد ست خونه رده به  خاته م و ئاکامگیریی ده رھه به  وه یان و لیانه وه توژینه

ی رۆشنبیر و رۆشنبیریی کوردی تیا خول  یراناوییه قه  رجه لومه م ھه داخی له ره نی قهکا کاره 
  .تی خۆیه ی ئیستکی پ به شایسته خوات، ده
، تا بین کانی کاک عه کتومت ھاوبیر و ھاو رای بۆچوونه  ئمه  نییه  وه دا ئه لره  ت قسه به ھه
  وه ر پیانه نووسه ی و باسانه ختی ئه گرنگی و سه  به  دانه ئاماژه  ست زیاتر له به مه کو به
  کۆمه  می ھناوه رھه هر تا ئستا ب ی نووسه جۆرانه مه ھه  و باسه درژایی ئه  به.   رمه رگه سه

و و   راسۆیانه شی سهیخۆو   کاندا وورووژاندووه ستیاره ھه  ڕێ پرسه ره سه ی لهپرسیار
  . ودایانه عه
رگای نووسین و   وامی له رده گی به ، ئاماده ناساندن نییه  تا پویستی به عهکاک    

انی کتب و ڕگ وهنجامدانی  نرخ و ئه  می به هرھ ی به وه فزیۆنی و بوکردنه له تنی ته چاوپکه
  . کردووه رکی ئاشنا موو خونه ھه  به  تی دانسقه بابه

م  سلمانی  که رگی یه به \گوتاری ناسیۆنالیزمی کوردی : ناوی  ر به می نووسه رھه دوا به  
م  ئه . رنجلدانکی شایانی پویسته دا سه ره الپه  520دووتوی   نج و له ی ره چاپخانه  له 2007
پی   ر شونی به ئامزه و ھه خنه کی ره یه وه م خوندنه م ناساندن و ھه ی من ھه نووسینه  کورته

و   ردان بت کردوومه سه لگرتن و بۆچوون له خنه تبینی و ره  ی خۆم پویستی به لیقه سه
ن ت و ناونیشا م بابه رجه ی سه وه له  جگه.  مخۆره زا و پسپۆڕانی خه ری شارهشکی تریشی کا به

  تا به ارم کاک عهھیواد.  ری کارم کردووه سه من له  گرن، که ده ھه  وه کان زۆر زیاتر له و باسه
 .رگرت لم وه  وه سنگکی فراوان و دۆستانه

یی  وه ته ژووی گووتاری نهر گوتار و م سه کی چ و پ له یهکی پشه  به  که مه رھه ستپکی به ده 
گری ھزر و زانیاریی و  ھه  کات که ده  گووتارانه و ا باس لهد لره. کات دهستپ ده کورد

 .گن بونیاتیاندا رۆڵ ده  ز له گه  توخم و ره یین و کۆمه وه ته جیھانبینی نه
کانی گوتاری کوردی   وتنی و پایه رکه گوتاری کوردی و مژووی ده... مدا که شی یه به  له    
م  خی زمانی کوردی له زی زمان و بایه گه رۆی ره  لهباس   وه لره . وه کاته ر ده سه به
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  بۆته و نه  یهی زمانی کوردی ھشتا ناوچه  راسته  وه ره الی نوسه به .کات دا ده یه ھاوکشه
ندتی خۆی  تمه و تایبه  ی گرتووه شه ڕه زاران ھه ی ھه رگه ش به وه ل ئه گه له ،زمانکی ستاندارد

.  بیناکردنی گوتاری الوازی کوردیدا کردووه  شداری له ش بت بهکزی  و به  ر پاراستووه ھه
ییدا  وه ته ی گوتاری نه ۆسهپر  شداری له تر به رانه کاریگه  کگرتووش که بوونی زمانکی یه نه

تا  مژووی نوی خۆیدا ھه کوردیش له. یی وه ته تی نه وه بوونی ده بۆ نه  وه گته ، دهبکات
ی  گرنگانه  و پرسه ر ئه سه له  ییانه وه ته نه بیاری  بووه ھای نه کگرتوو و ره یه تکی سه دهئستا 

زمانی   بت به یی ده وه ته وتنی گووتاری نه رکه نی ده  ر ووته ئیدی نووسه. زمان بدات ک وه
نینی و توا  وه مانا و بیرکردنه  ین که بکه  و زمانه و ئینجا باس له  وه ستینه ببه  وه کوردییه

  .یی پکدنت وه ته گوتاری نه  ڕۆکی کوردانه ناوه
وا  ی که و بوایه ئه  گاته ر ده ، نوسهکانی مژووی کورددا رووداوه  به شتکی وورد دوای گه 

گوتاری   نتۆلۆژیای کورده ری جوگرافی و ئه رووبه  رکدا که رووبه  ست له گوتاری باده
  ئمه.  پکاوه  واوی نه تی ته قیقه ھهم  کی تدا بت به استییهش ر ده  م بۆچوونه ئه. یه بگانه

ن ئیمۆ یا  وتاوه کی زۆری مژوومان فه بارستاییه ،ی وت داگیرکراویماندا میانه  هل
  دا ئمه که ناوچه  له  ی ناوی شارستانتی و ئاینیشه وه ئه. نی خاوه   ته بوونه  تداری دیکه سه ده
ک  ی ئاڤستا وه و راستییه دان به ئاماژه نھا ته.   یه مان تیاندا ھه وره شداری گه کو کورد  به وه
ین   وه ریکی ساخکردنه خه  ش که می دیکه رھه  به و کۆمه  زمانی کوردی نووسراوه  قک به ده
ر شانی  سه رکی ئه  وه ته ، ماوه یه و ھه  بووه ھه گی ی زمانی کوردی ئاماده وه ر ئه سه لهن  گه به

نی  کورد کات خاوه . وه نه مان بۆ زیندوو بکه وونبووانه  ڕه و الپه ئه  مژوونووسان و رۆشنبیرانه
نی نووسین  ی کورد خاوه ھنده  که ی ناوچه تانی دیکه ش میلله ده  بووه  نوسراوانه  قه م ده ئه
  . کرت شتی ده رده ای ئایینی زهر ئاڤست سه له  ت کات قسه تایبه به. بووبن ر نه بووبن یان ھه نه

 .کات رابردوودا ده  تاری کوردی لهو فاکتی گرنگی گو  بوونی دوو پایه نه  ر باس له برای نووسه
و   وه یه که م دوو کۆه پشت ئه  ق وا له و فاکتی عه  شارستانتییهمیشیان  میان فیکر و دووه که یه
 . گه تیو و ب ره گوتاری کوردی ھه:  ش ده تییانهم راس نجامی ئه رئه ده. سوڕن ییان ده ھه

ت  وه بوونی ده تی و نه سه ردی بده ده  به  ر ئاماژه سهوبرای نو  شدا جاریکی دیکه ئاخر لره
  و فاکته  بگانه  ریی ھزه و کاریگه  ران زۆر دڕندانه شاوی داگیرکه .الی کورد ناکات

ماشای  با ته.  ھزتر بووه تی کوردی ھجگار  به سه ده ر  سه کان له کییه ره ده
و  ھاتنی عوسمانی پۆلی ئیسالمی و شاوی کانی بابلی و ئاشوری و شه هتدارتیی سه ده

  .ین رد بکهراو کانیان پ به ین و راستییه هعسیزم بک مالیزم و به وی و که فه قاجاری و سه
 زمانی ک یه وه ته نه  زانییه 21ی  ده سه  ستا کها ئت  وه تهب ده  وه قدا جی ئه کام عه  له    
؟؟ الی !!بتر  سه نی لهناوبرد ی له شه ڕه بکرت و بوونی ھه بوونی نکۆی ل ؟ ھه!بت  غه ده قه
 ریان  ب و فارس سه ره عهتورک و   له  جگه  باس بکه  م چیرۆکه ئه  م دنیایه کی ئه ر ھاووتییه ھه
  !!.سووڕمت ده  یه ر کورد ھه سه ی له هی بونه  و زومه له

  وه سکی شیعره رته ی داخراو و به بازنه  دانی گوتاری کوردی به ھه ر سه تا کاک عه
زۆری   به کان خرا و شیعرییه  رچاوه سه  دا که وه ت بهچ ش ری تده مه ئه.  وه ستته به ده

ستی پیان  متر ده ر که داگیرکه و  رکراوه به له زوویی  به  وه که ن خه الیه و له  وه ته بوبوونه
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موو  ھه . ی پداوه ریش ئاماژه وسهوک خودی ن روه ھه .دا کانی دیکه رچاوه چاو سه  له  شتووه گه
رچی ناکۆکیش  ری گه وا گای کورده کانی کۆمه سروته  هیانتوانیو کان نه بگانه  قورسایی گوتاره

  که ،کان لتوورییه که  وت دیارده که رده شدا بۆمان ده مه به. رن ناو به خۆیاندا لهڵ  گه بوون له
تی  و کورد توانیویه  ھاتووه تیان نه قه ره ده  وه ی کوردبوون فشاری توانه پداویستی ژیانی رۆژانه

 ی که ته قیقه و ھه ئه  گاته یدا ده که ی نووسینه درژه  له  کانه زیره ر سهونو پاشان . بیانپارزت
  ی که وه بۆ ئه  وه گته ده  نووکه تا ھه ھه  وه کۆنه  الوازی گووتاری کوردی له کانی ھۆیه  ک له یه

  . کاندا بووه نا کوردییه  رچاوه رتی سه ژر کاریگه گوتاری کوردی له
بارودۆخی ناومای کورد   له  ردانی بگانه ستوه شکراوی و ده ت واقعی داگیرکراوی و دابه به ھه
 ، و بزاوتکی کوردانه  ر جوه ھه رکوتکردنی موو شتکی کوردی و سه ی ھه وه وتاندن و سینه فهو 
و   رچاوه و سه  سه ره ، کورد ھیچ که ر بۆی چووه ک کاکی نووسه وه  یه وه ی ئه که نجامه رئه ده
نا بدات و   دا پهی هسای بت خۆی له ر نه تا ھه  ردووهب  نای بۆ ھی بگانه ، په اوهم تریالکی نه مه
  پارزگاری لهک بت  یه ر شوه ھه وێ بگرت و بتوان به و ئه  ی ئره ی شاوی دڕندانه رگه به

وتی تۆپۆگرافی  که مارۆدان و ھه شکراوی و گه ستاتووی داگیرکراوی و دابه. خۆی بکات و بمنت
کانی و  خته و گران و سه قورس  نده ھه ره  ربگرت و له ند وه ھه  بت به کوردستان ده

نگی   رھه ئابووری و فه تی و سیاسی و یه ر ژیانی کۆمه سه کانی له رتیییه نه  رییه کاریگه
، توانای  ی س چوارکی دیکه قه ر پله به  وتبته ست و قاچی ببن و که مرۆڤک ده. حای بین

  .  وه حاه دنیای مه  چته ی ده وه و مانه  وه سانه ھه
یر  ی سه، جبت نه  وه ڕ رابردوویه مه هک ل یه رشیفخانه و ئه  نامه گه نی به ر خاوه کورد گه    

ی ھاووتییانی  لله که کانی کوردستان سنگ و خانه ش مۆزه نووکه تا ھه زانین ھه ک ده وه. نابت
و  رگیراوه وه  وه لره ر ھه  ی پارزراویشه وه ئه.   کانه تاریک و گۆڕستانه  کوردستان و کونج و تاقه

یان  خۆ و ده ربه یمانگای سه و په  ت و زانستگا ستگای تایبه ا دامودهنا کو ده.   شتووه گه  ئمه  به
  وه نی کوردۆلۆگییهو پاراست  وه لکۆینه  ن به دا کار بکه م بواره رخان له ئینیستیتووتی ته

 .وی زیادڕه  ی مانی کورد  نابته ر موعجیزه سه له  ک جاران قسه له کا گه ربۆیه ھه. رم بن رگه سه
نگی جیھانی  می جه ده سات له:  و ده  وه گته ده مان بۆک یه رگورشته ستا ھمن سهۆمام  

تی  وای ھاتنی ئوردووی سوور بۆ رۆژھه ھه   وه هوی کانی شووره فرۆکه ری  له مدا ددوه
بۆ باوکی   که یانه به  وه داوانه ه خۆشی و ھه  به، ھمن  وه هبت کوردستان و ئران بوده

ساردی و   چی باوکی به که. ی بدات شکره و له وێ مزگنی ھاتنی ئه یه و ده  وه باته ده
  چیایه ،بزن و زن ر ھه <  ده  وه م خۆیه ده  و به گرت رده ی ل وه که واه ھه  وه رانییه نیگه

 *.دن و چیا ھه روهزی بۆ خۆپار ی و واتایه به.  >زن مه
: پرس رووژنت و دهو پرسیارکی گرنگ دهتا  کانی گوتاری کوردی دا کاک عه شی پایه به  له

مان  ، ھهی گوتاری کوردی ما و پایه بنه  هبن ده  م دوانه کو ئایین کام له ی کورد وه گوره  ئایا به
ئایینی   قکی تر که ج و فکر و عه نھه هتی یان م ئیسالم ھناویه  قی که جی فیکری و عه نھه مه
  پاڵ ئیسالمدا که  کی تر له یه وه ق و لکدانه ج و عه نھه تی، یان مه شتی ھناویه رده زه
  تی؟ دا ھناویه ی نۆزده ده سه  وفی ئیسالمی له سه ته
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وگرافیای  ج  بت له ده. وت مان چنگ ناکه م پرسیارانه مکی ئه سانایی وه روا به ھه  دیاره
وجا  ، ئهرخان بکرت ته  م تزانه ر ئه سه رکی فراوان بۆ کارکردن له رۆشنبیریی کوردیدا رووبه

  . مکی گرد و کۆمان ال دروست بت ی وه ه کرت گه ده
دانی نووسینی  رھه وه بۆ سه شتییه رده شکستی ئایینی زه  گوتاری کوردی له ...م  وهشی دو به

نکی کورتدا  مه ته شتتی له رده زه  که  یه وه پدان بت ئه  دا شیاوی ئاماژه ی لره وه ئه  .کوردی
بر و  زه  ئیسالم به  که ته سه ستدانی ده ده دوای له ، ت کاری پکردووه سه و ده   ست بووه باده

الم ی ئیسشکر رله ھاتنی سه چیرۆکی . واری داوه ی شونه وه وی سینه ھه  وه وره ھزکی گه
ی  گه شتی به رده گاکانی زهرست ردنی کوردستان و کاولکردنی پهلید و داگیرک خالیدی کوری وه
  چته کات خالید ده  وه نهگ ده. کورستاندا  تی کاولکاری ئیسالم بووه له زیندووی سیاسه

. وت که زن ده ی مه کتبخانه  وت و چاوی به که ست ده رده ندان کتبی به چه  وه گاکانهرست په
نی کتبی پیرۆز بت رزی  خاوه موو ئاینک که ھه  یامی ئیسالمدا دانی پدا نراوه په  ک له وه

راگرتنی  سه ستبه وای ده خالید ھه... ن بده>  جزیه<کرن  گرانی ناچار ده رت و ھهگی لده
م  ریش به عومه. نرت تاب ده ری کوڕی خه می ئیسالم عومه ی دووه  لیفه کان بۆ خه کتبخانه

ی خۆشمان  وانه ر له وێ و خۆ گه چت نامانه ی خۆمان نا وانه ر له گه:  وه هدات می ده وه  یه شوه
   . نییه  ھیچی دیکه  و پویستمان به  یه چ خۆمان زۆرمان ھه ده
گورزی  ر تتی بهش رده ، زه نووکه تا ھه ھه  وه کۆچییه 610سای   ش له یه و ماوه درژایی ئه  به   

ماکانی  بنه  لک له گه  م پودانگه به. وت که ت ئیسالم ده تایبه  ی خۆی به وه ره کانی ده ھزه
ند  چه و له  ک بووه یه ند نوسخه ئاڤستا چه   راوهزان ی تا ئستا ش وه ئه . وتاون و شوندراون فه
شت  رده کانی  پاش زه شه به  ل له و گه  وێ  پارزراوه و له  کی جیاوازدا لره رستگایه په

  . وه ته کۆکراوه
  کان بوون له شکری ئازای ساسانییه ان لهک کورده:  یدا ده که فارسنامه  لخی له تا ئیبن به وه ئه
فرھنگ ئران گرداوری فریدون   نامه  له .بوون  موویان کوژران و ئاواره ڕی ئیسالمدا ھه شه

  : ده  جماوه ورامی به ی ھه زاراوه به   یه شیعره  م پارچه ئه  که  ک ھاتووه یه گه جنبیدی به
  

  خاپوور  ب کردنه ره زۆر کار ئه
  زوور تا شاره ھه  گونا و پاه

  دیل پشینان  نیکان وه ژن و که
  روی ھونیان رد ئازاتلی ژه مه

  تیران کوژران ھورمزگان رمان ئه
  کان وره ی گه وره گه  وه ھویژشان شاھرده

  س بکه  وه شت مانه رده ن زهئایی
  **س  یی کانا ھورمزد و ھیچ که زه به
  
 . ی بردووه ڕوه تی ساسانی کوردی لوڕی به وه ی ده وه به  یه کی ھه شیدیش رایه مال ره جه. د

 .وتان نی کورد بوون و کوژران و فهکی ساسا ره شکری سه له : وسیش ده فیرده
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م  ر ئه سه  ته ی کراوه موو شواندن و شاوانه و ھه ، دوای ئهین کهبیر ب  له  وه ا نابت ئهد لره 
ی چاک و کرداری  بیری چاک، قسه(  له  شتتی که رده ڕی زه باوهی بیرو چی سکوچکه که  ئایینه
 . وه ته رۆشنی ماوه  کی داگیرساو به ک چرایه و  وه  رز راگیراوه ر به ، ھه بووه  سته رجه دا به) چاک

ل ئایین  گه  شتتی بگره رده ر زه ک ھه نه  یه وه ، ئه پدانه شایانی ئاماژه  ش که یکهکی د راستییه
وروپاش  ئه  ک له یه ریقا و تا راده فه ئاسیا و ئه  له  و نیشتیمانی دیکه  وه ته نه  و ئاینزا و بگره

  زی ئیسالم بهھ رتی به ژموون و کاریگه ش ھه مه ئه. گرت ی شاوی ئیسالمیان نه رگه به
  . خات دیار ده  رتیدا به رتی و نه ردوو باری ئه ھه

رووی رۆحی و   یامی ئیسالمی له په<ی  وه بۆ ئه  وه گرته ستی ئیسالم ده تا باده کاک عه
تی الی کورد و  زوویی توانیوویه ، به ندی پ بووه مه وه واو چ و ده کی ته یه رنامه به  وه دنیاییه

پشتر   ی که رۆحییه  و بۆشاییه شتی جگای خۆی بگریت و ئه رده تری ئایینی زه گرانی ھه
  بچتهکی مژوویی کورتدا کورد  یه ماوه  و له  وه م بیگرته شتی داگیری کردبوو ئه رده یامی زه په
  .> نویه  و ئایینه ر ئه سه
  پارزگاری له  زووی بووه یش ئارهم و ھه  رگری کردووه م به وا کورد ھه که  وه یگته مژوو ده  

ی  وه کارھنان و لکدانه خراب به دوای شواندن و به شبوون ت ھه به ھه. ی بکات که ئایینه
یان زووی ئاینکی نو ئاره،  م ئایینه ئه نگرانی باری الیه وتی  ناله سوکه شتتی و ھه رده زه

ژر باری   کورد له  بارکدا زۆر گران بووهموو  ھه  له. چوون  وه پیر ئیسالمه  و به  کردووه
بی و کولتوور و  ره ئیسالم و زمانی عه  وه ئالره. و خۆی راگرت  وه ئیسالمدا راست بته

قورسی   به کانی کوردبوون نده ھه ر ره سه لهگرانی خۆیان  دا داگیرکارییه  و پرۆسه کانی له گوتاره
وحیدی ئیسالمی و  هی تنی گوتارکی گشتگیر خاوهدا  و میانه ر کورد له ئیدی گه . داناوه

تا دروست بۆی  کاک عه  ی که وه ک ئه یی کوردی بووبت وه وه ته ی نه و شاراوه رمن گوتارکی شه
  من پم وایه.  می ھناوه رھه به  که ستییه بنده  ته و  کتومت حاه  ویسته نه گه به  وه ، ئه چووه

ھی خۆی   ھ و بهی و نه  وه ستدا بسیته کۆنه  کانیشمان له ریته یویست دابونه ئیسالم ده
نجام  رئه ن و سهر کردوو سه له و زۆرانبازی  داوه م کورد ملی نه ، به وه بکاتهیان پ  که جگه

می  رده سه   می ئیسالمدا  له ده ر له ھه کورد  یکشه   مژوودا دیاره  ک له وه .ر پاراستوونی ھه
ردوو  ، ھه وهتوو که ئیسالمکردن نه  رشاوی به به باسیدا عهو وی  مه تی ئه وه ده ر و هعوم  لیفه خه
ری یاسا و  پده ر درژه وی و عوسمانلی ھه فه مانیش سه بی پاش ئه ره تی نا عه سه ده

و کرت  نفال ده ئه  مژه  کوردستان له  کی دیکه واتایه به .ر کورد سه تی ئیسالم بوون له سیاسه
 .کی بوو بت ره پژانی ھزی ده ڕ و پکداھه یدانی شه کوردستان مهی  ھنده  ھیچ وتک نییه

کی نو  مژوویه. رژینی سیاسی و سنوور نادیار بووه کی ب په کوردستان جوگرافیایه
ژیانی ماکی و  .  م ھاتووه رھه نووسراو و شوندراوی تدا به ستانی نه نگه تاریکستان و جه

وانی  تکبووی ئه الدا براو و ئه ی به وره ستی و زومدا گۆڕانی گه ژر باری بنده نۆکی کورد لهمی
  . گرتووه  خۆوه ی به دیکه

  کانی کورد له خواسته و وت بتوان ویست که نه ھز ھه کی به یه رکرده ک یان سهھز چیبۆ     
  و پرسیاره ئه! ؟ن رزگار بکه  ناسروشتییه  و باره بکات تا خۆ له  له خۆییدا فۆرمه ربه دروشمی سه

رووی سیاسی و ھۆشیاریی   وا له وت که که رده شدا ده مه به.  رماوه واجی خۆی ھه بۆ ئستاش ره
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بووین و بیرمان   روونی کراوه و ده  قتی ساده ئه ستی ده شکستخواردووی  میشه ھه   وه ییه وه ته نه
  . کاردا بووه دا لهکانمان  دییهن وه رژه و به الی خۆمان م به که

  ب بریتیبن له کانی ده یی و پایه وه ته ی گووتاری نه رچاوه سه :کات تا داوا ده کاتکیش کاک عه
زمانی   و به  وه ته قی نه می فکری و عه رھه و به  وه ته ی نه گ و ریشه تی و ره نایه سه ره
ت و  سه بوونی ده لی نه مان پرسگه ر ھه سه  وه دیسان دینه    ربۆیه ھه... ش بت وه ته هن

ک گۆی  حای کورد وه .ت م نایه رھه کراو ھیچی پ به غه ده قه یر بوون و زمان سه له  شه ڕه ھه
  . جۆرک لیداوه و به  وه که الیه  و له  که ر یه و ھه  بووه  تانه سه م ده یاری نوان ئه

  : ی دوارۆژی رووناک دا دهشیعر  له  وه م رووه مامۆستا ھمن له
  

  فیۆ  خورا به قی کورد ده مژ بوو ھه  له
  یکرد شین و رۆڕۆ مژ بوو کورد بوو ده  له

  قنی دوژمن دا یدانی شـــــــــــــــه مه  له         
  کوو گۆ رداری کوردی بوو وه ری سه سه         

  
وا  دووری نابینم که  به.  بووه نه  ئاسووده ایش و ژیانکیکوردستاندا ئارامی و ئاس  رگیز له ھه 

 شاخاوی و  و ناوچه  ، وا کورد رووهبووبت  شانه ره موو ھه م ھه ئه رزی ترس و له  له
  ش له مه ئه.  ج بووه یان نیشتهناچاری ل  و به  تووه کان ھه هخت سه  کان و شونه وته شکه ئه

ت  نانه تانی خۆسازی و بیناسازی و دروستکردن و ته ره و ده  وه خاته ژیانی شارستانتی دوور ده
  ش به ھزی له  ق له شارنشنینیدا عه  له:  لدون ده خه ئیبن . نیوه شی ل ته وه بیرکردنه
   . بستتره

  وه وایی بھنینهی د ند ساه م چه ئهنفالی  شاوی ئهو   و نامرۆڤانه  تی دڕندانه سیاسهبا   
بوو  بت توانای تۆماری چییان ھه ده ش وانی دیکه کان و ئه نفالکراوه ئه. ..رچاوی خۆمان  به

  .؟ بگومان ھیچ بوو بت یان ھه وه تی کام بیرکردنه رفه ؟ یان ده! بت
ی  رده روه می خوندن و په ، سیسته بردنی خۆی نییه ڕوه گای بهست داموده ...ی داگیرکراو وه ته نه

زۆر شت پ   ی و داکۆکی لهنگاری ره و به  ھزی خۆپارزی نییه و  ره سه ی له شه ڕه ھه ، نییه
  .بگات  وه دوای نه  له  وه ست نه ده و به م بن رھه ش ناتوان گووتارک به م جۆره به . ناکرت

شبت  ر ھه نابت و گه  رشیفخانه و ئه  نامه گه و به  رچاوه هبت وا س  که ش حاوباره مه ئه  هک
: پرسیارکی گرنک  تا کردووته کاک عه   یه ته قیقه م ھه ر ئه ھه. بت کاڵ دهست و کرچوالواز و س

  ؟ وه کانییه و پایه  رچاوه سه  به  ری نییه وھه کی گه ندییه یوه ئایا الوازی گوتاری کوردی په
تاکی  . کی سستی و بھزی گووتاری کوردییه ره ھجگار سه ھۆکارکی   مه وه ئه دنیاییه  به   

و  ره به  وه ، تا لیانه بووه ک نه کۆیه ک سه ی وهرشیف ی خۆمای تۆمارکراو و ئه سه ره کورد که
  .وت رکه کی با سه یه عریفه مه دوندی ھزر و

  تا پی وایه کاک عه ، کانیشدا می میرنشینه رده سه گوتاری کوردی له ...مدا سیه شی به  له  
قۆناغی   شتۆته گه ، وا کورد نه رنشین بووهمان ووتاری خ و می هم رده و سه مادام گوتاری ئه
کات و  کانی کورد دا ده مژووی میرنشینه  شتکی درژ به ر گه برای نووسه.  وه ته دروستکردنی نه
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دا  و نوه له. ن که د ده ت ناوزه وه ت و ده حکومه  به  تانه سه م ده ئه  گرت که ده  وانه له  خنه ره
تکی کوردی  وه ده  یووبی به تی ئه وه نابت ده  یووبی و پی وایه دینی ئه الحه الی سه  گاته ده

رووی  له: وا نووس که تا دواجار خۆی ده.  وه دنته  یه م دیارده ی زۆر بۆ ئه گه به. دابنرت
گری  یان ھه  تیی ب وه ته نه  یووبی بکرت که ئه  داوا لهدا  و قۆناغه وه ناکرێ له راستیشه

  ی تزکی مارکسیزمه وه ش ھنانه مه پاساوی بۆ ئه. کی ناسیونالیزمی کوردی بت یه هرنام به
ویش  تی  ئه یه ندنی کۆمه سه ره په  له  تییه می قۆناغکی تایبه رھه ناسیونالیزم به:  ده  که

  .  سازییه می شۆڕشی پیشه رھه به  واته  وتنی چینی بۆرژوایه رکه قۆناغی ده
م  وت ئه یانه کانی تری کوردستان ده پ و مارکسسته چه  ک زۆر له ش وهتا کاک عه  وه داخه به   

و  ازی بوون لهس نی شۆڕشی پیشه ی فارس خاوه ئاخر که. دا ببن ر کورد سه  نیا به ته  قابه
قۆناغی   به ویدا مه تی ئه وه ر و ده عومه  لیفه می خه رده سه ب کوا له ره رێ عه دا؟ ئه مه رده سه

زی ناسیونالیزم  گه گری ره ھه  وانه توانت ب ئه تا ده کاک عه  شتبوون؟ باشه سازی گه پیشه
  وه ناسی مۆدرنه ندانی کۆمه ی بیرمه روانگه  له نووس تا ده ر خودی کاک عه ھه !.بوون ؟ نه

  .  یه می مۆدرنته رھه ناسیۆنالیزم به
و   وه ته مدراوه وه  زۆر شونی دیکه له  و  بۆچوونی مارکسیزم زۆر کراوه  ر هس له  جارێ قسه

بۆ   گه بهسواوه   و تزه راخی به یر بوو کاک قه ، الم سه وه ته کانی دراوه زهرچی ھیپۆتی په به
یدابوونی ناسیونالیزم  ر په سه ش له بۆچوونی مۆدرنه وجا ئه .!!! وه نتهنوکانی د  شرۆڤه

دانی شۆڕشی  رھه پش سه ناسیونالیزم له  سترت چوونکه رووی مژوویی پشتی پ نابه له
. لمن سه ده  م راستییه و ئه  یه ھه  وه یان لکۆینه ده به . بووه ھه  وه نساشه ره ی فه وره گه
و   وه هت ندی پش شۆڕشی ناوبراو و نه ندی و پورتوگالی و ھۆه نسی و ئینگلیزی و سکۆتله ره فه

ندی  وه رژه بوون و به ھه کانی  ییه بنچینه  پرسه پتر   و شۆڕشه ئه .تیش بوون وه ن ده خاوه
  ی سته رجه باشتر بهکی نودا  یه چوارچوه  له و  وه قانده ته وروپا کانی ئه وه ته الی نهپارزی 

نو خۆشماندا   خۆ له.  یهس پیان وا که ل ک گه وه  مانی ناسیونالیزم نییهما  و شۆڕشه ئه. کرد
  ت به النی رۆژھه ی تر الی گه رچاوه و سه  دیاردهیان  ده فخان و ره شه کانی خانی و مه رھه به
  . بووه ناسیونالیزم ھه  پش مۆدرنه  ده ندین سه چه
و  ستیار ر خاکی ھه سه  دا دته که باسه له  وه بوونهدا دوای شۆڕ ته بابهم  ر له ر ھه نووسه  

کانی  هدیار  کشه  کک له یه:  ر کراو و ده سه ی مشتوم له هدیک کی یه له سه وورووژاندنی مه
ب زانینی  به  که  یه وه تاکو ئستا ئه  وه وتنییه رکه تای ده  ره سه  ناسیۆنالیزمی کورد له

و   زمی دواوهی ناسیونالی رکی کراوهب بوونی گووتا ناسینی خۆیی و بهب  ناسیۆنالیزم و به
، کانی وه بزووتنه  لی کورد و به هگ  ر به رانبه به  دا بووه گرتنکی عاتیفانه خنه ره  وامیش له رده به

ویشدا  دوای ئه و به  حیزبکی ناسیۆنالیستی کورد زانیووه  خۆی به  که )کاژیک(  بۆ نموونه
ی زانستی  نی گوتارکی کراوه وهخا...  وهزانیو  رنامه مان به گری ھه ھه  خۆی به  که )پاسۆک(

  وه وانه پچه  کو به خۆ بگرت به  یی کورد له وه ته ی نه ری پرۆژه وھه گه  بوون که وتۆ نه ئه
ر  سه له  یانتوانیووه سک بوون و نه ودا ته ندی مه ھه ره نی گوتارکی عاتیفی داخراوی تاک هخاو

یان  کی نوخبه ستییه ت که نانه ری یان ته وهما کی دیار و جه ستییه جوگرافیای کوردستان که
  .بت ھه
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و  به )کاژیک و پاسۆک( پارتی دوو  له و لنۆرین  ئیمرۆوه  به  و پوانانه به  و رۆژگاره گردانی ئه
  ت و بۆچوونه م بابه ئه.  وه وتۆته لکه کانی  کانی راستییهپ نه تا کاک عه  الی یه الم وایه شوه

  وه یه م گۆشه دیدی خۆم و له  من به. ر بکرت سه ی له وه یان لکۆینه ده  خۆ به بهر سه کرت به ده
  .م که دا ئیستک ده یه م وستگه کورتی له  به
  

   :پاسۆک  نموونه  ناسیونالیزمی کوردی و به
  
و   بوکراوه گرامی پاسۆک بکرت وو پرۆ ماشای په ر ته گه...  ناسیۆنالیزمی زانیوه ـ1

ی  ندین ژماره چه تی و گۆڤاری ئای سووری کوردایهی  ژماره 33  ین له بکه  کانی اننامهی به
ی  باتی رۆژانه ی تر و خه هیان بوکراو ی ئازاد و ده خۆیی و گۆڤاری روانگه ربه ی سه رۆژنامه

رچاو  روونی به  ناسیونالیزمیمان به کانی کییه ره ما سه گشتی و بنه ، ھهین پاسۆک بکه
  وه ته کانی نه بایی ریزه تهو کتی  کی الی ناسیونالیزم داوای یه ره ر ئامانجی سه گه. وت که هد

وتی  ستکه جاران ده ك له و گه  بووه  م ئامانجه بۆ ئه، وا پاسۆک قورسایی بیر و کاری بت
  وه م رووه ملۆ لهھید قاس شه.  وه تکردۆته و ره  ست داوه ده دا له م راستییانه پناوی ئه ی له وره گه
ی  ری کشه سه کان بۆ چاره کگرتووه یه  وه ته گای نه باره  ته گاکانی پاسۆک بوونه یگووت باره ده

و داکۆکی ل   کات پاسۆک ناسیونالیزمی زانیوه. کانی کورد پژاوه کدا ھه یه به  نوان حیزبه
ییدا  ڕی ورانه و په ردستاندا لهکو  ، باری سیاسی و ئیدیۆلۆژی له وی کردووه یه پهو   کردووه

ر پوازی ناوخۆ  ، گه وه یدانه مه  ھاته  ییانه وه ته ندی نه  دروشمی نوه کۆمه  پاسۆک به . بووه
بوو  ، باری کورد دوور نه کردندا واقعیتر بوونایه پیاده  رانی پاسۆک له ندک سه ڕابا و ھه لگه

، پش کسان لکی یه تانکی ئازاد  گهکوردس{ انی ک دروشمه.  وه ته جۆرکی تردا بشکایه  به
کی  هچی پ ، تا ملکه نھا موکی کورده ، کوردستان تهب کورد بین ر شت بین ده ی ھه هو ئه
س بن  شت به ده}  ته سه ی بوون و ده رچاوه ر سه ماوه کگرین و جه خستووین با بۆ ئازادی یه نه

م کات  به.  مک و ربازه و چه یشنی له تگه پاسۆک و یری ناسیۆنالیزم وھه لماندنی جه بۆ سه
  ندرت و خونی تاکه ته باتی لده کانی خه کییه ره رگا سه کان تکای ستاوژه موو ده ھه  هب

ندێ  وه تا ھه کانه شکی حیزبه رۆک و سکرتری به سه لهکرت و  ڵ ده ی ھاوبیرانی حه تاکه
ن بۆ  ده م ده ه قه ترسی له مه  ن و به که ده  ره سه وڕی بهی خۆفرۆش سیخ ندامی دیکه ئه

ر  بوو گه یمان ھه نی کوردستانی ھاوپه بی سیاسی الیه کته بیاری مه !.ران  پش خۆیان داگیرکه
تکی  رفه ی  ئیدی ھیچ ده ده. ب لیبدرن ڕن ده ت تپه کی تایبه یه واره و قه  ژماره  پاسۆک له

ڕی کوردکوژی  و ملمالن و شه  کشه  ؟ پاسۆک زۆر خۆی له!. وه منته  ان دهسوڕ تی بۆ ھه بابه
  م راستییانه ئه .تیان گالند  وه تییه ی تایبه خشه بیار و نه  ل به ، وه وه و دوور خسته پاراست

ست  به کو مه به.  یان نییه وه هکردن دا گاسنه لرهی زۆر زیاترن و ئامانجیش  و شرۆڤه  شیاوی قسه
وێ  یانه ی ده وانه موو ئه تا و ھه کاک عه  به نیشاندانیانه و  کانه ی رووداوه وه رداچوونه سه به

برای   ند پم وایه رچه ھه.  خت و دژوارانه سه  و رۆژگاره ئهر  سه  نه تیشککی رووناکی بخه
پرسیاری   مه ئه ، بان کردووه س بۆ خۆی ل نه ، بهبت  م مژووه ووردی ئاگاداری ئه ر به نووسه

،  قسه  دا بته ش لره کی دیکه هراستیی .؟  کانه تا ئاساییه می الی کاک عه و وه  کییه ره سه
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  یی کوردی ـ به وه ته بژری سیاسی ـ نه سته ، دهتی ڕی پیه تاش باوه کاک عه ک  ویش وه ئه
یی  وه ته سانی نه و که پاسۆک. ر ی کاریگه ن ھزکی تۆکمه خاوه  سانایی و ب گرفت نابنه

سانی  ن ھز و حیزب و که الیه کو له ، بهوتوون که ران نه ی گرانی داگیرکهر گورز نھا به ته
     . وه ته بوونه  زانه تی ناحه رووی دژوارترین سیاسه ناوخۆشه رووبه

  
نھا  ، تهم پدا رێ ئاماژه سه ک له وه. یش بووه وه ته ی نه هنی گوتارکی کراو خاوه ـ 2

بوونی گووتارکی  و دیکۆمنتی ھه  گه کانی پاسۆک به ماشاکردنکی ئۆرگان و بوکراوه ته
درژایی  به  س بت که به  و نموونه ش ئه ده .ون که رچاو ده به  شی کراوه ی رووگهی وه ته نه

ک  اسی وهڵ ھز و پارتکی سی گه له  ندیدا بووه یوه باشترین په  بات تا ئیمۆش له سانی خه
پارتکی    زۆر خادا له  کانی له ما فیکرییه دید و بنه  نیستی کوردستان که کۆمه یپارت

  به  ستکردنه م ھه ر و ھه رانبه ندکردنی رای به سه م په ھه  مه ئه. دوورن  ک پاسۆکه یی وه وه ته نه
و  دا تا ئه ی دیکهوان رووی ئه به  ی پراکتیکیشه وه م کرانه پداویستی ھز و ھزری تر و ھه

بوونی  تی و نه رامه م ده گرفتی پاسۆک که.  وه ر و دوژمنانه ری داگیرکه نگه سه  ونه که ی نه شونه
و   رانه ، تا بتوانت کاریگهدا مه رده و سه ک رادیۆ بوو له یاندنی پویستی وه ستگای راگه ده

ک  بی سیاسی یه کته مه  له  بوایه ھهشی  وه  ئه ک ده. ر بگات ماوه جه  نگی به ده وخۆ راسته
ت  میلله  به  که نگه ی ده وه ر بۆ ئه سه  خرایه ده ئامرکی ھانیھانی نه  وه کوردییانه  و حیزبه له
تا ھیچ  وه یان ئه ی کانی دیکه مه رھه به  ت و زۆر له تایبه ی به بهم کت هتا بۆ ئ کاک عه  .؟!گات نه
زی  چییانی ناحه نده گهی پروپا و قسه  وه خوندۆته پاسۆکی نه کی یه و بوکراوه  رچاوه سه

یدا  م کاره پاڵ ئه ستک خۆی له به یاخود مهی  که مای نووسینه بنه  تی کردۆته کوردایه
کانی پاسۆک  بوکراوه  ک له یه رچاوه سه  به  یتوانی ئاماژه ک راستی ده نا وه ده. !! شارداوه حه

  من به . وتووه ر چاوی پیان که وت برای نووسه رکه ی بۆمان ده هو بدات یان کاژیک بۆ ئه
چ   وت پمان ب چاوی به نایهبت ک  ر بیانوویه ھه تا به وا کاک عه م که ده  وه دنییاییه

شیان  قسه خۆڕا دت له و  وتووه کهکانیان  دیاره  ره یان نووسه یان کاژیک کی پاسۆک یه راوهبوک
  .کات دهر  سه له
ی  ، قوتابخانه رازکی کوردانه: ردی ژر سه یان ووتار له ده به  توانم ئاماژه دا ده من لره   

  له  که، کانمان تاییه ره سه  رهما مووش چتر شاده ھه و له  وه ری پاسۆکه نگه سه و بانگ لهپاسۆک 
ی بوون ر ھه سه له  وه بھنمه  موونهن  به  وه ته بوکراونه  دا) تی ی كوردایهئای سوور(کانی  ژماره

ب  .بوو یدا که یاندنه میکانیزمی گه  نھا له ته ی پاسۆک، گرفتیی الی پاسۆک وه ته گووتاری نه
 ش مانه ر له ده به .ینن تا پی لده کاک عه  ر له به  و ئمه  ماسییه ش که مه حاشالکردن ئه

، ند دکدا چه  ، پاسۆک له وه کانییه ی دروشمه رۆژنهکو  پاسۆک له: ک ی وه یان بوکراوه ده به
پرۆگرامی  رمانی بیری پاسۆک و خه  ک له یه ند سواه ، چهرمانی بیری پاسۆک خه  ک له ۆیه مه

 .  وه دا بوکردۆته رییه ره م سه ی له ندانی دیکه ی کورد و چه له سه حوکمی زاتی و مه پاسۆک و
ی مارکسی ـ لینینی  ه کۆمه  هی کوردستانی ل ره نانی بهداوای پکھ 1974کاژیک سای 

وڵ و  یان ھه و ده کرد نیست  قیاده مرکزی ـ پارتی کۆمهـ  ندی  تی ناوه رکردایه کوردستان و سه
  .مووی رامای س ھه ره کرا ھه  وه کۆبوونه
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شی  ا ـ ی پشکهی کوردستانی ھاوت ره ی ـ به رنامه به  یلول سی شۆڕشی ئه ره پاسۆک دوای ھه   
ھید  شه ـ الل ڵ شاسوار جه گه ندین دیداری له کرد و چه  مه رده و سه کانی ئه سیاسییه  نه الیه

م  بات بۆ ئه ی خهپان رگۆره ھزترین بای ناو ی،ن، ک و سه ک به وه  ه ری کۆمه ئارام نونه
ونی  خه رمی رگه سه  وه بری ئه له. ھات نه  وه یه که وازه نگ بانگه ده  س به ل که وه. کرد  سته به مه

 زۆکی تر کی نه ھایه تهل و ش.ونی ئیدۆلۆژی م خه  ن و زرهپا وانی گۆڕه و پاه و پارتی پشه
 رسکا و   وه کوردانه  ی ما ھزری و روانگه م بنه هپاسۆک ب دا ختانه سه  و رۆژگاره  له به .بوون
   کانی ماو و قسه  پک له چه کانی لینین و هرگانی دوا نام هریکی و ش خه کانی دیکه خه

تا بۆ شۆڕشکی  ره و پشتئاشان سه  قناقه  ی باسی پرۆلیتاریایان لهن سعود ووته مامۆستا مه
  .کرد ده ی کوردژاران وار و ھه خونده عراقی و دواتر بۆ نه

پاسۆک   کیش به رزییه دهوجا  ئه دا انی دیکهک هن الیه  سووژنک بکات به تا ره سه تا با کاک عه   
  . دا
  ا نییهو مانای به ،وتوون که س نه ستی که رده بهک پویست  وه  م بوکراوانه ین ئه کات ده    
  وه ی پاسۆکه رگه ستن و ھزی پشمهکانی رکخ رگای ریزه  له  چونکه ،نھا بۆ خۆمان بوو بت ته
کان  سیاسییه  نه بۆ الیه ت تایبه هو ب بوو ھهش کی با یه رژه  به یان وه وونهتی بوب رفه ده

  .ئاگا بوون  تی لی به رۆشخۆرانی پرسی کوردایه وان و په و ئه  نردراوه
، وتبت که نه  مانه خۆیشی چاوی بهکاتی  ی که تتی نووسینه ا بۆ بابهت رز کاک عه به گریمان   

  .ستت کانی پشتیان پ ببه و شرۆڤه  وه سانایی بۆ لکۆینه ئستادا به  یتوانی له وا ده
  
  ی له خنه ره  وه سۆزه  ی به وه له  وهادرانی زیاتر  ی داگیرکه الیستانهتی کۆلۆنی قاوی سیاسهـ  3 

تا بگرم  کاک عه  پ له ھا پهوئا  باسهم  ئه ر سه وت له راستی نامه به .ی کورد گرتبت وه بزوتنه
  وه پاسۆک به.  مایانه ب بنه   م بۆچوونه ی ئه وه کردنه چهڕم بۆ پو دا بگه گه دوای به و به

بیشدا  ده ت ئه نانه ی مژوویی و ته بوکراوه  ی خۆشی و ناخۆشیدا و له یاننامه به  له  ناسراوه
 . وه رانیان کردۆته ران و نۆکه هی داگیرک نامرۆڤانه و  تی دڕندانه قاودانی سیاسه کی بۆ له جیه

  وه م دیده له. مژوودا  له  یی الی پاسۆک کارکردنه رده روه کانی په رترین پرنسیپهدیا  كی له یه
  وه ته ساتی نه رگه مه  م و ماورانی و ژیانی پ له شکراو و سته و دابه کراونیشتمانی داگیر

 تی ونی سیاسه کارکردن و ھه وامی نو ھزر و رده گی به راندا ئاماده ستی داگیرکه رده سه له
، بت بوو بت و ھه کانی تر ھه نه الیه  کی له ییه و گازنده  خنه یی و ره ر گله پاسۆک ھه  . پاسۆکه

  به.  یه و ھه  بووه ھه  وه کانه ستراتیژییه  و پرسه  ھزرییانه  رییه وھه جه  م خاه ندی به یوه په
دۆلۆژیخوازانی ناواقعی و رچتی و ئای تی ئۆتۆنۆمیخواز و داگیرکه م قاوی سیاسه رده پاسۆک ھه

ر حیزب و  ی کوردی ھه وه ته باکانی نه  ندییه وه رژه تی و به ربازی کوردایه  ران له الده
ی  وه و شکانه یبارگرژی  له ندپارز و دوور وه رژه ی لۆژیککی  به چوارچوه نکی کوردی له الیه
یر  جی سه . کانی کردووه ی بۆچوونه پیاده و  گرتووه ر و دوژمنانی کورد قازانجی داگیرکه  به

ڵ  گه هندی ل یوه تاکو ئیمۆش باشترین په ھه اد م راستییانه ر رۆشنایی ئه به وا له که  نییه
و   ری کوردستاندا  رانسه سه  له یه کاندا ھه خۆییخوازه ربه سه  په چه  ئایینی و ھزه و ئه م رجه سه

  .کات پاپشتییان ل ده
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، بارزانی گری گووتاری کوردی بن پاسۆک ھه بری کاژیک و ی له وه ی ئه بارهر رچی ده ھه    
می  رده بۆ سه  راورکردنه و به ، ئه گری گوتاری کوردییه و ھه  ی کردووه وه تی بزوتنه رکردایه سه

پناوی   وتن و له مای رکه ر بنه سه له 1963سای .  یه و ھۆکاری خۆشی ھه  راسته کبوونی کاژی
.  ی کرد که بارزانی و شۆڕشه  ی رزگاریخوازی کورد دا کاژیک پشتیوانی له وه خستنی بزوتنهر سه
 1975ئازاری   ی له که بارزانی و شۆڕشه   بت که ئاگادار نه  وه تا له تۆ بی  کاک عه ی ده
ر واقعی  سه و کات بوونی له ، بارزانی ئه دا رسکاوه 1975یلوولی  ئه  ک لهپاسۆ. سیان ھنا ره ھه
موو  ھه  یش بهی وه ته ھاوبیرانی نه رۆی بارزانی ناکرت و  راستیدا نکۆی له  له. بوو بات نه خه

ھیچ   یه وه ست و بیرکردنهو م ھه ئه. کرد پشتیوانی شۆڕش و بارزانییان ده  وه که توانایه
ل  ر گه سه و تبینی له  خنه ره کاژیک ش مه رباری ئه سه. کرد ده ناتیفکی تری قبوڵ نه ر لته ئه

ی  انیدا ـ بوکراوهنوان کاژیک و بارز  ؟ لهدیکۆمنتیش کراوه  و به  ووهب پرسی گرنگ ھه
کانی  رووداوه وتووی نو مژووی که کی دیار و ھه تییه سایه ک که ی بارزانی وهرۆ. کاژیک

بۆ  رباربوون سهدا  و میانه له کاریزمایی خۆیشی یی و شاوه لوهیی و  ماه ی بنه هکوردستان و پای
ـ   وه رگه شکری ـ ھزی پشمه رووی له ش زیاتر له که هریی کاریگه. تی گرتنی گووتاری کوردایه ھه

تا  پارتی ھه. ک بیر نه  ر بووه ھز بیارده  کی دیکه واتایه ، به وه رووی ھزره ک له بوو نه
وانی  زۆر قه و م و که کات ربازی مارکسی لینینی ده  لهوی  یه رک پهجۆ ش به نووکه ھه

ک  ت وه وه زراندنی ده تی دامه ی سیاسه رامه بۆن و به  حاه دات و مه و لده  عراقچتی لداوه
  یی به وه ته گرانی بیری نه کاتکدا ھه  ، لهست پ بکرت یی الی پارتی ھه وه ته ستراتیژی نه

  ن و تابووی باسکردنییان له که ده  م پرسه ر ئه سه قورسی کار له  به  وه پاسۆکیشه کاژیک و
 س بن  به  ند خاه م  چه ئه  پم وایه .شکاند  وه مه نگی جیھانی دووه بی سیاسی دوای جه ده ئه

ی پاسۆک کورد . ی گووتاری کوردییه رنامه گری بیر و به ر بزان ک ھه ی برای نووسه وه بۆ ئه
 و  ر ناسیۆنالیزمی کوردی کردووه سه ی له ت قسه همای ئیسراح که  به  بۆیه  زانیوه  وه ته نه  به

  .  ه)کسان لکی یه ی ئازاد  گهکوردستانک(ندی ، دروشمی نوه
شکی  ، به کردووه  ڕه م رباز و بیروباوه وی له یه سات پاسۆک په  یه وه بیر ھنانه شایانی وه
ی  دان ناووناتۆره سه به یان و ساته کانی ئه ھۆکوته سگا ده دهکانی کورد و  سیاسییه  باشی ھزه

گرانی بیری  پاڵ ھه  دایه ت نازتییان ده نانه ئیسالم و شۆفنی و ته  بکوژ و دژه ره عه
نی سیاسی  پۆلیتبیرۆی الیه. دا دژی ھانده  یان شواز له ده  ری کوردیان به ماوه تی و جه کوردایه

ناوی کورد و کوردستان  ژماردنی   وتنه که ھاتن ده ، ده ری کردایه یانکی پاسۆک ده ر به بوو ھه ھه
تی  ر کوردایه سه نگیی له نه  به یی وره گه شیان به مه و ئه  تووهکارھا ندجار به تا بزانن چه

ورۆزدا  تی نه وایه ته ژنی نه ی یادی جه یاننامه به  ت له نانه خۆشیان ته .کرد ژمارد ده ئه
د  سه سنی حافز ئه دا و په یان ده ویدا ھه وورهشان و بای ش  دا و به الیزمیان دهالماری ئیمپری په

ناو  ر خۆی و حیزب و به ک ھه نه  یه مان ھه رکرده سه... کرد ینی و ستالین و ھتد یان ده و خومه
رزار و سوپاسگوزاری  قه  کورد بهموو  کو ھه ، بهزان ران ده رزاری داگیرکه قه بهی  که شۆڕشه

 ... شام داوه له یان که ی خۆیی و حیزبه ی داده وه رئه به ر له زان  ھه د ده سه لئه حافز ئه
تی  وه خۆیی و ده ربه زانین دروشمی سه موان ده  و ھه تا پمان ده ک کاک عه کورتی وه به
ۆک کاژیک و پاس  ر له ک به س و الیه که دا ھیچ مه له.  ری ناسیونالیزمه وھه یی جه وه ته نه
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بۆ    م راستییانه ات ئهس  وه س و شت نامنته بۆ ھیچ که  یشتن و متمانه ، ئیدی تگه وه نه نایه
  .شوندرت ده  ستی دیکه به مه
 دا) ن، سۆران، بابان و بادینان رده ئه(کان  کوردییه  میرنشینه  به  کهشدا  شته و گه نو ئه  له
رجی  لومه می ھه رھه به  زراوانه و دامه وا ئه کات که ده  وه به  ئاماژهر  برای نووسه یان کات ده

ن  الیه شی له و گووتارانه م ئه رجه سه. فارس و تورک  ن واته که نی ناوچهکا ته سه الوازبوونی ده
  وه اتر پاساو بۆ ئهدو.  خه قتی ی عه وه نگدانه ھاتوون ره م رھه به  وه م میرنشینانه ئه

گی  ئاماده دا ناسیونالیزم مه و ده له وروپاشدا ندێ شونی ئه ت و ھه رۆژھه  له  که  وه دنته
  . یه می مۆدرنته رھه ناسیونالیزم به  ڕی وایه تا باوه کاک عه  چونکه ش مه ئه . بووه نه

می ئابووری فیۆدای  سیسته ی وه له  بریتییه  تاوه ن کاک عه الیه ی ورووژاو له خاکی دیکه    
بری  له  ش وای کردووه م ھۆکار و خاسته و ئه  ن ناسنامه خاوه  بۆته گای کوردیدا نه کۆمه  له
ر جوگرافیا و  سه  ش له م میرنشینانه و ئه  تی فیوداڵ میرنشینی فیوداڵ دروستکراوه وه ده
ر  و گه  بووه یان نه خ و جوگرافیاکه زاندنی سنووری بی خ دروستبوون و توانای به سه نه

کبوون و  گرتن و یهک رگای یه ک له نه  بووه  وه ڕ و داگیرکردنه رگای شه  نیا له بووبتیش وا ته
  . وه کتییه یه
 راستی و  کۆمه ر  وا ھهبین  دا نهیکانیش ڵ بۆچوونه گه ر له گه تا  ی کاک عه  وانه م خوندنه ئه

  .رکردنن سه له کار گرن و شیاوی  ۆدهخ  فاکتی گرنگ له
کانیان  وجیاوازییهیی  وه ته یی و ھۆشیاریی نه وه ته ستی نه باسکی ھه  شه م به کۆتایی ئه ر له به
می قۆناغکی  رھه به  وه ته وتنی نه رکه ده : ردا زاه ده ر نووسه سه ی به ڕه و باوه ئه. کات ده

تی  سه قۆناغی ده  گای کوردی له ی کۆمه گوره  و به  هتیی یه ندنی کۆمه سه ره دیاری په
  نییه ی کورد وه ته نه  ر پی وایه نووسه.  ھاتووه پکنه)  وه ته نه(مکی نوێ  چه  کاندا به میرنشینه

  له  ککه یه  مه ئه  پم وایه .ین یی بکه وه ته ستی نه ر ھه سه له  ک نامنت قسه مانایه  بۆیه
  مکه و ده  بوون ئاشکرایه وه ته ی نه پناسه. یدا مه رھه م به تا له کانی کاک عه چوونهدزوترین بۆ
رم  ی گه رده وبه بگره  ک زیاتر له یه ده سه  نیوه دوای له . ری ھاتووه سه مشتوم له  کۆتایی به

تا  کاک عه  تازه  به  کاندا تازه نیست و مارکسییه ڵ کۆمه گه یان نا له  یه ر کورد ئوممه سه له
  ی کورد له وتووانه کی و دواکه خه  ندی ئالۆز و نیوه یوه په. مان باس ر ھه بۆ سه  وه مانباته ده

  ساه 2000  ک نیشتمانکی زیاتر له وه  می باری سیاسی کوردستان بووه رھه کتردا، به نو یه
     .کان  یای تیۆریسته کان و خه ی نو کتبه ک پناسه ، نه کۆلۆنیالکراوه

   
  .کان درخانیه ڕینی به راپه ،مدا یه ی نۆزده ده سه ی لهم گوتاری کورد شی چواره به 
  .می میرنشینی باباندا رده سه وف له سه م گوتاری کوردی و گوتاری ته شی پنجه به 
  

کردنی خۆیدا  شه ی گه پرۆسه  ری کوردی لهوا گوتا گرت که داده  وه ر ئه هس ر پ له نووسه
  ته میرنشینی ھناوه  رکه م ئه یاندنی ئه نجامگه ئه بری به له. ت دروست بکات وه ده  یتوانیوه هن

پرسی . تی سنووردار بوون رتی و خیه گه نی گووتاری ناوچه خاوه  م میرنشینانه ئه.  وه کایه
چی   ر به هنووس.  تیڤدا شوازکی نگه  ۆن بوون لهئۆپۆزیسی  له  گشتی جۆرکه وف به سه ته
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  پی وایه. ست وه رادهتیدا  ڵ گووتاری خیه گه ندی له یوه وف و په سه ر سیماکانی ته سه له
ت  تایبه  به.  بووه عریفی نه کی فیکری و مه گری ھیچ سیمایه وفی کوردی ھه سه گووتاری ته

ر  نووسه. رگیراون وه  هو ئیسالمه  نا کوردی بوون و له  م گووتاره کانی ئه رچاوه سه:  کات ده
ی  گری پرۆژه یان ھه بوو بت وا فکرکی کوردی ھه بت که دا گومانی ال دروست ده مه له

، قادری تی گووتاری خیه  یه ئاڕاسته 3م  کات ئه ست ده کات ھه. بت  وه سانس و رابوونهیرن
وفیش  سه ته. پکبھنن یی وه ته گووتارکی نه کبگرن و یه  یانتوانیوه ندی نه قشبه و نه

ندی  ھه قادری گووتارکی داخراوی تاک ره. ندی بووه قشبه شی قادری و نه بهکوردستان دا له
چاوی قوربانی   هدنیا شۆردووی ب  ست له نی گووتارکی ھمنی ده ندی خاوه قشبه و نه  هدوتیژتون
  .یری خۆکردووه سه

  
  .باباندا می رده سه بی له ده ئهم گووتاری  شه شی شه به
   
زاری گۆرانی الی   کات به وتنی نووسینی کوردی ده رکه تای ده ره ر باسکی کورتی سه نووسه 

ر  سه ی فۆلکلوری له نجه کشی په  و شیعریش بهشیعر   خۆی له  ، کهدانی مه ھه باباتاھیری
اباندا و می ب رده سه له. کات ده  سته رجه شتی به رده یامی ئایینی زه په )گاتاکان(کشی 

ر  سه  وه ڕنه گه دا دت و ده ر باره سه کی سپی به تایه ستی نالی و سالم و کوردی کوده رده سه له
کوردی  رووخندرت و توخمکی نا تی کوردی ده نایه سه ش ره مه به. بی و فارسی ره کشی عه

وتاری شاعیرانی باسی گ لهدا  تا ی کاک عه یه لیقه سه به  وه م خوندنه هل.  وه کاته ی پده جگاکه
و  زنت و له تی میرنشین ببه سه سنووری ده  یتوانیوه نه  م گوتاره بۆچی ئه: پرس بابان دا ده
م  ی ئه وه قکردنه زه ؟ ربگرت یی بوون وه وه ته خاستی نهو تا   وه منته دا نه سکه جوگرافیا ته

  ی شیعر به و بوایه ئه  نته گه تا ده کاک عه  غهو قۆنا ر ئه سه  تبینی تر له و کۆمه  پرسیاره
   .گرتنی فیکر دابنت وسین بۆ ھهزی نو گه الوازترین ره

  
  .ن رده م میرنشینی ئه وته حهشی  به
  

واکانی  رمانه ، فه دراوی خۆی لداوه  م میرنشینه وا ئه دات که ده  وه هب  شدا ئاماژه لره
رانیان  سهووار و نو کانیشیان ھانی خونده میره ، وه خوندۆته  وه هناوی خۆیان  کانیان به خوتبه

ی  درژه  له . وه یان بنووسنه که ماه بنه کی یه ر رووداو و چاالکی و دیارده مژووی ھه  داوه
ی  ی کوردستان و ناوچه شه و به تی گۆرانی کوردی له نایه سه کات ره ده  وه دا باس له که باسه

شتتیش  رده ئاینی زه.  ھزی گووتاری کوردییه کی به یه ت پایه تایبه ورامان به ھه
ستی  بۆ ھه پرس ر ده کاکی نووسه.  یه ھه  م میرنشینه ر گووتاری ئه سه کی باشی له رییه کاریگه

  که موو ناوچه وای ھه رمانه فه  خۆی بکاته  بووه تخوازی الی ھیچ میرکی کورد دروست نه سه ده
م پ . رکردنیکی جددیه سه له  ش شایانی قسه مه ئه. ؟ وانی دیکه ک ئه وه  وه ناکورده وکورد   به

سعود  مامۆستا مه.  یه مژووییه  م گرفته می ئه که یی تاکی کورد ھۆکاری یه و ساویلکه  ساده  وایه
 )ماد(  ی لهو تی کۆرش گره رایه رابه  نشی به خامه ھه ی و رۆژه ئه : ده  وه م رووه د له مه محه
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یا و  لعوونی بحه ندی مه سه ی کاشکی خونمژکی ناپه وه. لژی  وته مان که گلۆره  وه برده
ر  سه کاندا ئینجا با قوڕی دنیامان به نشییه خامه ر ھه سه کرد به کانی زاڵ ده رم ماده بشه

ی  رستانه یتانپه ی شه هرگب ی جه سفتوسۆیه  ی به وه رمھنه شه  و رووداوه بۆ ئه  خۆماندا بکردایه
و   کاشکی و خۆزگه  زاران زار ھه ی ھه وه. کرد ئازاد ده  ی بگانه قه ق و له شه  کوردی له  که
     !!.ستی شکاوم ده
  
  .م گوتاری میرنشینی سۆران شته ھه شی به 
  

  کۆرهپاشای   به  پاشا که د مه محه ، م میرنشینه ت به باره ر سه کانی نووسه ی بۆچوونه پوخته
خات  کانی رکده ی فراوان بکات و کاروباره که تی میرنشینه سه ری ده توانی رووبه  ناوبانگه به

م جموجوڵ و  ئه. کی دروستکرد ی بارووت و چه نت و کارگه ده  وه ھزکی باش پکه(...) 
  به  کات بۆیه کان زیاد ده ترسی الی عوسمانییه دات مه دا رووده ره ڤه م ده ی له ندنه سه ره په

ن و میر ب  ده الماری ده حموود دا په می سوتان مه رده سه غدا و والی موس له تی والی به یارمه
و   ناوبانگ بووه توندوتیژی به به  م میره ئه. یکوژن دات و پاشان ده ده  وه سته ده ڕکردن خۆی به شه
و   تی بووه قتی خیه مان ئه گری ھه میش ھه ئه  واته که.  بادینانی داوهالماری میرنشینی  په
ر  سه م تا کورت زۆر شتی له ی که نانه و میرنشینه ک له یه . بووه ی ناسیونالیزم نه گری پرۆژه ھه

ند  چه  دا خۆم له من لره.  ، میری سۆرانه و بیروڕای جیاوازی دروست کردووه  نووسراوه
  .بورم کان ده ی باسه وه کردنه باره

  
  .ھریدا می شخ عوبدوی نه رده  سه کوردی له ریگوتا 9
  

و   بووه یی بوونی ھه وه ته وا شخ عوبدو خاستی فراوانی نه نووس که تا ده کاک عه
ریتانیا  بۆ بایۆزی به کیدا یه نامه  له.  کانی کوردی کردووه تی داخوازییه رکردایه سه  شخکه

، یاسا و  وانی تر جودایه ئایینی ئه  ئاینیان له ، کی جیاوازه یه هو ته ی کورد نه وه ته نه: نووس ده
ستی  ده  وێ کاری خۆمان له مانه ، دهکی جیاوازین یه وه ته نه  ن ئمهدیسا(...)  ریتیان جیاوازه نه

نیشان   وانی دیکه ھری بۆ جیاوازی نوان کورد و ئه یامی شخی نه دا په لره .خۆماندا بت
 . دیاره  دانکی ناسیونالیزمی پوه رھه ش سه یه وه خۆ جیاکردنهم  ئه. دات ده
  
  .ھمی گوتاری کوردی ادری کۆیی و وهحاجی ق 10 
  

کاریی حاجی  رزه می ھه رده سه  پی وایه و  وه کاته ر ده سه کورتی ژیانی حاجی به  ر به نووسه
ھیچی   کوردییانه  ته سه م ده و حاجی بۆ ئه  ند میرنشینکی کوردی بووه مانی چه ھاوزه

ھی   کانی به راوردکی کاره به پاشان .   داوه کی خۆی بۆیان نیشان نه ندییه و پابه  ووتووه نه
 .کات کان ده بۆ میرنشینه  وه هکانیان شیعرییه  قه دهری   ندییان له یوه په کوردی نالی و سالم و

. بوونی ئاواره  ر له نانی گووتاری کوردیدا بهپکھ  له  بوونی حاجییه نه ی ئاماده گه ش به مه ئه
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بوونی  چینی بۆرژوازی  و نه لۆژیا و  کنه مھنان و ته رھه می به بوونی سیسته نه  پاشان باس له
م  ی ئه رۆه  کتی حاجی بکات به ره ی حاجیدا و گه مه رده و سه کات له ریی ده رۆشنگه

دوای  .نت بوودا داده ئاستی نه  و له کز  ی الی حاجی بهی وه ته ستی نه ھه  شه و بۆیه  رجه لومه ھه
تای گووتاری  ره کاندا سه درخانییه ی به ماه واری بنه و ھه  سایه  ی له وه بوون و گیرسانه ره ئاوه

  .وت که دیار ده  کوردی الی حاجی به
ک  فراوانی وهر کی بهی شار ره نجه په  کان له وره گه  بوونی حاجی بینینی گۆرانه ئاواره 

  وه لره. دات یی حاجی ده وه ته ستی نه دانی ھه رھه پتر ھانی سه  وه و کاته مبوی ئه سته ئه
کاک .  وه  رییه ژر کاریگه  وتۆته و که  هی ناسیونالیزمی تورکی کردوو وه ماشای بزوتنه حاجی ته

،  الواز و  خۆگرتووه له باسی گوتاری کوردی  کانی حاجی که شیعرییه  قه ده  تا پی وایه عه
  وه ره یان زانا و لکۆه ده کاتکدا به  له . خۆ گرتووه یان له عریفه متر فیکر و مه دروشمئاسان و که

وی  ھه ، واگرن رز راده ونالیزمی کوردیدا بهی ناسی شونگه  ی حاجی له زای کورد پایه و شاره
 یرترین پرسیاری  ش سه حاجی ده  یزم لهی ناسیونال ی ناسنامه وه ندنه تا بۆ لسه کاک عه

 .؟؟؟پکنھنت ر خونه
 

  .یی کوردی وه ته ی کوردستان و گوتاری نه رۆژنامه 11
  

  کات و کۆمه ی کوردستان ده رچوونی رۆژنامه ده باس له  تییانه شتکی وورد و بابه گه  به
رووی پرسیارکمان  تکا رووبه  هب.  وه یه که دوو توی لکۆینه  خاته ستیاریش ده پرسیاری ھه

دا  یه وه ته و نه لهریی و  ماوه ھزکی جه  ی ناسیونالیزم بووبته وه ش بزوتنه وا ده که  وه کاته ده
  بووترت نوسین به  ته حمه ت زه به ؟ ھهبت بوونی نه ئاماده  وه ته ی نهزمان  ھشتا نووسین به

ی کوردستان  وا رۆژنامه بین که  ک چۆن دژواره روه ، ھه بووه ی شیعردا نه وه ره ده ی لهکورد
؟ برای کزیش بت  ر به گه  عریفییه و مهتی سیاسی و فیکری و مژوویی  تای نووسینی بابه ره سه

، کورد  بووه  قورس و درندانه  ان ھندهر شاوی داگیرکه  که  وه باته بیر خۆی ده له  وه ر ئه نووسه
و   جوه  رجۆره کورد ھه. ربکات ی خۆیدا ده که نیشتمانه  کیش له یه ت رۆژنامه انهن ته  یتوانیوه نه
ک  ی وه تی زلھزکی دیکه یارمه  و به  رجاره ھه  تانه سه م ده کی کردبت ئه ربزوییه سه

و  حای کوردب و کوردستانیش پخوستی ئه  مه ئه  که . رکوتیان کردووه ئینگلیز و رووس سه
ر  نوسه!. ؟؟ وه منته ده  کی دیکه ایهھ ت بۆ شته رفه بت، چ ده  ر و دوژمنانه داگیرکهموو  ھه

رکردنی  ری ده دات و مانا و ھماکانی پانه درخان ده نووسینکی میقداد به  به  ئاماژه
  ه و که یشتن و ھۆشیاریی و زانایی ئه ئاستی تگه  وه وت و  لیه که رده مان بۆ ده که رۆژنامه

  گی کورده ئاماده لماندنی سه  که رۆژنامه رکردنی گرنگی ده. خات دیارده ی کورد به پیاوه
ر  تا ھه کاک عه. ورانی ئیمپاتۆرتی عوسمانلیدا ده  له  وه خۆی خۆیه ربه کی سه یه ناسنامه به
کان و  لمانی جیاوازی و ھۆکاره گووتاری کوردی ئایینی و عه  دا باس له م میانه له
م  رنجکی پویستی من له سه. کات ر ده سه یان له وه کات و لکۆینه کتر ده یه راوردکردنیان به به

بی  زھه زی ئایینی و مه گه گرنگترین ره  گوتاری فارسی به  ی که وه له  بریتییه  وه یه روانگه
بین   هو منته ده. وه ته تواوه بیدا نه ره عه  فارسیش له و گوتاری  بووه  رتی ئاوته گه شیعه
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ی گشتی ئیسالم  دژی ئاڕاسته  بدا له رھه گوتارک سه  وه ئستاشه  به  مه سته کارکی ئه
  وه یه که وه ته نه  ڕۆیی وا به ره دا سه ره ڤه و ده بتوان له  ھیج ھزکیش نییه!.  وه ستته بووه
کات و  پرسی گوتاری کوردی ده  ڵ به ستیار تکه تا خاکی ھه کۆتایی کاک عه  ر له به .بکات

ی  شداری سواره میدا وای کرد کورد به دولحهب می سوتان عه رده سه وئایینی لهپرسی ھا  الی وایه
بیاری   وه ئه  یه وه راستی ئه. ندا بکات رمه کوشتاری ئه  شداری له بت و به  میدییه حه
رمانی  بوون فه  ساته و کاره ری ئهشدا ی به و کوردانه و ئه  تی سیاسی سوتان بووه سه ده

و  رووی ئه ن رووبه رمه ئه  دا که خته وه و ساته ئا له.  ج کردووه ربازک جبه ک سه سوتانیان وه
ک  ره سه  کوردی موسمان و بگره  شی ماه نو باوه  ن له رمه دان ئه سه  به  وه بته ده  کوشتاره

کن و  له گه  وه م رووه ی مژووییش له گه به. رزراوندراون و پا  سانی تردا داده خ و که
  .پدانیان ناکات  ئاماژه  پویست به

   
  .تی و گوتاری کوردی معیه قی جه ره عاون و ته کورد ته12 
  
ریی  و کاریگه  وه قی تورکییه ره ئیتحاد و ته   ندییان به یوه و په  م رکخراوه رانی ئه زرنه دامه 

 خت کانیدا جه ی بیروبۆچونه پوخته  ر له نوسه.  ره میان جی باسی نووسه که هر ی سه م له دووه
.  کانه تورکه  وه ی الساییکردنه که و گوتاره  م رکخراوه زراندنی ئه دامه  کات که ده  وه ر ئه سه له
ی تری  ندانی دیکه ک رۆسۆ و چه پیاوکی وه  ونکهچ  دا نییه مه ک له نگییه ھیچ نه ت به ھه
یان بۆ شۆڕشی  مینه و زه  ڕالتی ئینگلیزیدا کاریان کردووه رتی لیبه ژر کاریگه نسیش له ره فه
  . نسا خۆشکردووه ره ی فه وره گه
  

   .تلیس و گوتاری کوردی ی به 1914ڕینی سای  راپه 13
  

پشتیوانی   به  وی داوه درخان ھه زاق به دولرهب دا عه ڕینه م راپه وا له وس کهنو تا ده کاک عه
  که ڕینه لیم راپه ال سه ستگیرکردنی مه دوای ده.  وه ستته رووس دژی بابی عالی بوه

و بوونی   سییه که  می ناسیونالیزمی تاکه رھه ش به ڕینه م راپه ئه.  وه ته دامرکاوه
  . بووه گی نه ری ئاماده ماوه ناسیونالیزمکی جه

  
   .می جیھانیدا که نگی یه سانی جه  گوتاری کوردی له14
  

ڕی تورک و  نو شه گالنی کورد له و بارودۆخی توه  مه رده و سه کانی ئه کی رووداوه یه کورته
م  رجه سه. روو  خاته دا ده و میانه یی کورد له رنامه مان و رووس و ئینگلیز و ببه ئه

یی  وه ته بونی ھۆشیاریی نه و نه یی کورد وه ته ستی نه وازیی کهکانیش بۆ ال ھۆکاره
 . وه گته ده
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  .مدا که نگی یه کۆتایی ھاتنی جهندی  روبه سه گوتاری کوردی له 15
  

کورد   تا پی وایه کاک عه.  ی مژووی کورد سانا نییه ناسکه  م قۆناغه نگاندنی ئه سه ھه
گری گوتاری  ی کوردی ھه ک نوخبه الیه  له.  م دوو بۆچووندا گیری خواردووه رده به له

  وه شه ی دیکه الکه  له.  وه ندکردۆتهی کوردستانیان بخۆی ربه ناسیونالیستی بوون و داوای سه
  یه ره م دوو به ئه.  تالوتلیان بووهتیدا  قتی خیه وتوویی و ئه دنیای دواکه  تا لهر ھش ماوه جه
ر  سه  ر دته نوسهدواتر . شتوون گه ش بۆ پکھنانی گوتاری ناسیونالیزمی نه خای ھاوبه  به
حمود  ی شخ مه ه ندیی و مامه یوه تی ناسیونالیزم و رۆی ئینگلیز و په تی و چۆنایه ندایه چه
ری  ماوه کی ناسیونالیستی جه یه وه بوونی بزوتنه نه  ر کات باس له نوسه. دا م بواره له
ر  گه:  ده  وه قه کی زه یه ه ھه  وتۆته ، کهکات تی کوردستان ده یه عی کۆمهقووی نو واق ھه

  ندییان پوه یوه کان په ، وا ئینگلیزه ی پ ببرایه کوردستاندا په  له وتۆیی کی ئه یه وه بزوتنه
  . وه کانه ک خه ره الی ئاغا و سه چوون به ده کرد و نه ده
. رانار و ئاشککانی شخ دی سیونالیزمهنا  وه کان بۆ سنووردارکردنی بزووتنه وی ئینگلیزه ھه   
دا  1916  و له  که ھاتنی بۆ ناوچه  ر له ، ئینگلیز به مان پداوه شدا ئاماژه شونی دیکه  ک له وه
ی ئینگلیز  و جانتا دبلۆماسییه ئه. نسادا مۆرکردبوو ره ڵ فه گه ی سایکس پیکۆی له یماننامه په

ت و بگیر  و کاته رانی ئه سه ک له یهی گله  ڕی من تاکه باوه  به. گرتبوو خۆ نه  ھیچی بۆ کورد له
ڵ  یان پوچه که ونه ن و خه ی سایکس پیکۆ تکبده که خشه یانتوانی نه وا ده که  یه وه وا بت ئه ره

  ر له سه  وه داخه به  که. تی یهڕی پ تاش باوه ی کاک عه بۆچوونانهو  ش به مه ئه.  وه نه بکه
   .وازی بکرت توانرا رۆی پویست شخیش شوندراو و نه

  
   .ی واقیع وه ره ده  ریف پاشا ناسیۆنالیستک له شه 16 
  

 تی و وه نوده  بواره  ت له تایبه  ریف پاشادا  به ڕاڵ شه نه ژیان و تکۆشانی جه  شتکی به گه
شکی  خۆیی کوردستاندا به ربه پناوی سه  ی کوردستاندا له وه ره ر ئاستی ده سه دبلۆماسی و له

ناوی  نو ھهکانی  گۆرانکارییه  ی وایهر پ نوسه. تا پکدنت ی کاک عه که کی  نوسینه ره سه
. ک ناسیونالیستک ریف پاشان وه وتنی شه رکه کی ده ره نگی جیھانی ھۆکاری سه ردوو جه ھه

 ھری و دری نهاولقدب ن شخ عه الیه ی کورد له م زاته کانی ئه وه ھه  که  پدانه  شایانی ئاماژه
رمی  گه  به  وه مریشه حمودی نه و شخ مه نعالی کوردستا ی ته ه درخان و کۆمه مین عالی به ئه

ک  دانی یه رھه کی باشی نیشاندانی سه ش ھمایه مه ئه.   پشتیوانی لکراوه  و دسۆزانه
. لمنت سه ی کوردستان ده شانه و به  رکردانه م سه یی الی ئه وه ته ندیی نه وه رژه به
  :بو دوو ھۆکار  وه ڕته گه ده  وه ره الی نوسه  ی کورد به م پاشایه کانی ئه وه وتنی ھه که رنه سه

  
  .بوونی ناسیونالیزم تیدا نه گای کوردی ئاماده وتوویی کۆمه ـ  دواکه 1
  . وه واقعی کوردستانه  ریف پاشا له ـ دووری شه 2
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  .کوردیدا گوتاری  ھری له بدولقادری نه شونی شخ عه 17
  
ر ژیان و  سه ند باسک له چه  ر به ی مژووی کورد نوسه وره گه  تییه سایه م که ت به باره سه 

و   ی نۆزده ده کانی سه ستیاره ھه  رووداوه  یی و رۆی له ماه ی ئایینی و سیاسی و بنه پگه
  .کات ست پ ده بیستدا ده

خۆیی  ربه کات چۆن بۆ پشتیوانی داوای سه هد  م زاته کی ئه گۆڕییهتوس ھه  دواتر باس له
نگ دروشمی  ، دواتر پاش کۆتایی جهکات ی ئاشتی پاریسدا پشتیوانی ده کۆنگره  ریف پاشا له شه

زۆری   ره شی ھه به: کات ب ر ده برای نووسه  وا له  وسته م ھه ئه.  وه کاته ئۆتۆنۆمی بند ده
ر  سه ڕی خۆیان یان له ر بیروباوه سه جگیری له  به  یانتوانیووه کان نه ناسیونالیسته  تاکه

ڕی  بیروباوه ر سه ی کورد له ییهکالسیک  رکرده م سه نجام ئه رئه سه . وه وستی خۆیان بمننه ھه
ک  ته خۆن له کات و شکست ده عیدی پیران ده ی شخ سه که شداری شۆڕشه ، سات بهتی کوردایه

  .درت ده  سداره دا له زارانی دیکه ھه
   
  .ھمدا وه  درخان ناسیونالیستک له زاق به بدولره عه 18 
  

ی دسۆز و رۆشنبیر و ھۆشیاریی  رکرده و سه  یان رۆه ده کان به درخانییه ی به ماه بنه
خۆیی  ربه پناوی سه  ارییان لهگیان و مای خۆیان فیداک  به  که  وتووه که ییان تدا ھه وه ته نه

ستی حاجی  رده ی کورد شاگردی به وتووه که ھۆشیار و ھه  رکرده م سه ئه.  ردووهکوردستان دا ک
ی  ند زمانکی بگانه چه.  تی بووه مدا شیرمژی کوردایه ستی ئه رده سه و له  قادری کۆیی بووه

 کان و الوه  تورکه  ڕی به باوه.  بووه تی عوسمانیدا ھه سه ده  پۆستی گرنگی له و کۆمه  زانیوه
ر  نوسه . بووه کورد ھه  کاندا بۆ پشتیوانیکردن له الی رووسه یلی زیاتری به و مه  بووه ئینگلیز نه
ب . ی که ته ھزی میلله  ی به وه له  ستووه به  وه ره ده زیاتر پشتی به  یه رکرده م سه ئه  پی وایه

م  م ک له که تا ده کاک عه  پرسیارک له  وه مه بکه  یه رکرده م سه ر ئه سه وت له ی بمه وه ئه
ست  ده وتنی به رکه کی سه ره دا ب پشتیوانی ده ی ئمه ره ڤه و ده ت له تایبه  دا و به دنیایه
ران  یی داگیرکه و دڕنده  ئاگایه  ی به که وه ته ئاستی ھۆشیاری نه درخان له به. کات ع! ؟ ھناوه

رووسیش . بات کیدا ده ره و پستیوانی دهالی ھاوکاریی  وجا ناچاریی بیری به ، ئهبین ده
ی  و کاته ی ئه ییه ناوچه  ھزه به  م ھزه بژاردنی ئه ھه  ، بۆیهبوون ری کوردستان نه گیرکهدا

بۆ ژیرتی و ووریایی و   وه الی منه ، به بووه ھه  که پانه ر گۆره سه له یی ئاماده  رووس که
م  ش چ ئه مه له  جگه .کردن خۆ نه به  ک متمانه نه  وه تهڕ گه ده  که کی باشی واقعه یه وه خوندنه

، وا  کشابایه رانه  ھزانه  م جۆره ستی ھاوکارییان بۆ ئه ر ده ش گه وانی دیکه و چ ئه  رکرده سه
. کرد  و دابانیان ده  وه وتنه تاقکه وه  یان له خنه توندی ره  یانی تر به م ده تا و ھه م کاک عه ھه

دوای میکانیزمکی تردا بۆ  به و  دوور بووه  ھم به وه  له  رکرده م سه بن ئه  خۆمانه قی ھه  بۆیه
 . ڕدا بووه گه  ی له که خۆیی وته ربه سه  یشتن به گه
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  .ی سمکۆی شکاک وه گوتاری بزوتنه 19 
  

کانی و  سیاسییه  ی ژیانی سمکۆی شکاک و جموجوه ندێ وستگه ی ھه وه رکردنه سه به
مر و  درخان و شخی نه زاق به بدولره ھا و عه ید ته ڵ سه گه کانی له ییه وه ته نه  ندییه وهی په
  . وه کاته ی کورد دا ده لھاتووه  رکرده م سه رووی ئه ر به رگای باس الی نوسه دهندانی تردا  چه
یی و ئاوگۆری  وه هت ستی نه ری ھه  له  وه کانی تره کورده  رکرده سه  کانی سمکۆ به وه موو ھه ھه

تا م  وار به خونده ک پیاوکی نه وه. بووه   وه ییه وه ته ندی نه وه رژه ی به وه ر و خوندنه بیروباوه
دا  وه ته مژووی نه  گی له ی کوردستان ئامادهخۆ ربه تی سه وه ده ر ئسک دسۆز و فیداکار بۆ سه
  بووه یی کورد ھه وه ته کتی نه یه  ڕی به م باوه ھه سمکۆ: نووس تا ده هک کاک ع وه  . لماندووه سه

  ه م که ی زۆری ئه قه وڵ و ته رباری ھه سه. کی ره تی ده پشتگیریی و یارمه  میش به و ھه
  .م ه قه  داته ده رمیی گوتارکی ھه  ی به که ر گوتاره نووسه  هی رکرده سه

  
   .عیدی پیران ڕینی شخ سه ی راپهگوتار 20 
  
کی  یه رۆژهو پ  رنامه نی گوتار و به میش خاوه ئه  که  یه وه ش ئه ڕینه م راپه ر له ی نووسه خنه هر
  ندی له ت چه وه زراندنی ده خۆیی و دامه ربه ئایا پرسی سه.  بووه یاریکراوی ناسیونالیستی نهد

  . دیار نییه  ست بووه به دستان مهجوگرافیای کور
     

  .و گوتاری کوردی ڕینی ئاگریداخ راپه 21
  

 . ی کردووه ڕینه م راپه تی ئه رکردایه پشتیوانی رکخراوی خۆیبوون سه  ئیحسان نوری پاشا به
کات و  ی ده که رد و شۆڕشهی کو ڕاه نه م جه و تکۆشانی ئه  م رکخراوه کی ئه یه ر کورته نوسه

و جیھانبینی فیکری   عریفه هگات م ده  وه نجام به رئه یان ده که ک بۆ گووتاره یه وه هخوندن
ر  ماوه رجارکیش جه ک ھه دی ناکرت و وه کی ناسیونالیستییان تدا به یه وه پویستی بزوتنه

  .ری رتاسه ڕینی سه گی راپه بۆ ئاستی ھۆشیاری و ئاماده  تی ماوه یه شتنی کۆمه پگه
  
  .المی بارزانی بدولسه گوتاری شخ عه 22 
  
ی نیشتمانی  وه ی بۆ بزوتنه رنامه سه به م که که یه  یه رکرده م سه را ئهی کریس کۆچ قسه  به  

سمی ناساندنی زمانی  ره خات و داوای به لیستک رکده  و داواکانی کورد به  کورد نووسیوه
م  تی له وایه ته ستی نه ندی و ھه قشبه ربازی نه. کات ده پی  رده روه و خوندن و په کوردی

خۆیی  ربه ی سه رنامه به  یه رکرده م سه ئه:  ر ده نووسه .  بووه گی ھه دا ئاماده تییه سایه که
تی عوسمانیدا  وه ی ده سایه ک له ئۆتۆنۆمییه  جۆره  ی داکۆکی له ھنده  بووه کوردستانی نه

    .ن ده ی ده سداره تی له ر کوردایه سه  نجام تورک له رئه و سه  کردووه
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  .زای درسیم ید ره ی سه که نهڕی گوتاری راپه 23 
  

تی و  و ئازایه تا باس له ی کورد دا کاک عه دیاره  رکرده م سه ژیانی ئه ک له یه ک کورته ته له
سایدا گیانی خۆی بۆ کورد و  72نی  مه ته له  کات که زا ده ید ره ی سه یه جوامرانه  وسته ھه

  ڵ گه له رسیم ده  ی له که ڕینه دوای شکانی راپه کان ره داگیرکه  کات و تورکه خت ده کوردستان به
  تا پمان ده ک کاک عه شدا وه ڕینه م راپه له .ن ده ی ده سداره  دانی تردا له دوو کوڕی و سه

و   وه ته بوونه وری کۆنه ده ورکی ناسیونالیستی له ماوه و جه  بووه یی ھه گوتارکی ناوچه
  که تا سا شۆڕشه  یه رکرده م سه ھیدبوونی ئه دوای شه . بووه گی نه ش ئاماده ت نوخبه نانه ته
  و نامرۆڤانه  زۆر دڕندانه ر تی تورکی داگیرکه وه جاردا دهدوا له  وام بووه رده به

  . وه دایمرکاندۆته
  
  .ن رده شید ئه ردار ره گوتاری سه 24 
  
کات و پمان  ده  یه ماه م بنه تی ئه سه نتازیای ده ون و فه و خه  ماه تا باسکی بنه کاک عه  
 .ئامانج  یی کردۆته ماه ندیی بنه وه رژه شت پاراستنی به  ر له به  یه یه رکرده م سه ئه   که ده

  یه وه شی ئه که ھۆکاره.  کاندا کردووه ی قاجارییه سایه تکی سنوورداریان له سه زووی ده ئاره
ھیچ   یه رکرده م سه ئه.  وتووه که رنه ناسیۆنالیزم ده  وه تییه هی ندنی کۆمه سه ره رووی په له

  . ماوه جنه دوا به له  وه و گوتاری ناسیونالیستییه  ڕ پرۆژه مه دیکۆمنتکی له
  
  .رزنجی حمودی به کانی شخ مه ڕینه گوتاری راپه 25 

  . وه مه که روخانی حوکمداری یه  حمود له سروشتی گوتاری شخ مه 26
  .یدا که می حوکمدارییه ی سیه وره ده  حمود له گوتاری شخ مه 27
  

حمودی  شخ مه گوتاری کانی ژیان و قۆناغه  راخی باس له تا قه دا عه ره الپه 91ی  نزیکه  له
زی گووتاری  گه ڕین و ره اپهروشی شاری سلمانی و  ره حوکمداری و کانی  رس ساته ھه  له مر نه

  رچاوه یان جۆری سه ده ش پشتی به م باسه بۆ ئه .کات ده کانیدا رهشیع  ونالیستی لهناسی
نگی  ردوو جه رۆژگاری ھه  شخ له  که  وه ڕته گه ده  وه بۆئه  م کاره خی گرانی ئه بایه.  ستووه به

کانی پاش داڕمانی ئیمپاتۆرتی  شکردنی سنووره ی سیاسی و دابه خشه جیھانی و کشانی نه
  . و جموجوی سیاسی کردووه ڕین عوسمانی راپه

تی شخ و رۆی ربازی قادری و  سایه کانی دروستبوونی که کییه ره سه  مژووی ژیان و پاشخانه
ر  نووسه . وه کاته ر ده سه و پی به چ  به  وه عیده شخ مارف و شخ سه  له یی ماه ی بنه پگه

ریی  ماوه کی جه ک ئایدۆلۆژییه وردی وهشدا ھشتا ناسیونالیزمی ک مه م سات و ده له  پی وایه
ی شخ  ماه قی بنه ره وتنی ئیتحاد و ته رکه تا ده  یه وه م لکۆینه پی ئه  به.  وتووه که رنه ده

 ،بوون ترسی عوسمانی نه و جیی مه ترساون دواتریش لیان نه .ی بابی عالی بوون جی متمانه
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وازی  رگای بانگه  کان له ترسی تورکه جی مه   تهب ده  که والنا خالید مه تی سایه که ی ھنده
  .کرا  نجام ئاواره رئه و سه  وه یه که ئایینییه  ربازه

نگی  ندی جه روبه سه مر له وا شخی نه ت که مان پ ده وه ئه  که ی نووسینه خاکی دیکه
بۆ پشتیوانی تورک جارک  شدا م قۆناغه له. وت که رده ک ده یه رکرده ک سه مدا وه که جیھانی یه

م  داخی له ره قه .نگ جه پنجون دژی رووس ده  له دژی ئینگلیز و جارک  یبه شوعه  له
  له  ر بووباشت  ی بکردایه م ھزانه تی ئه شخ  ھاوکاریی و دۆستایه  دا پی وایه ندییه پوه

ک  ل وه وه. کی ناوت هقی ته مه و ھیچ ده  ش دروست راسته مه ئه. رانی کورستان داگیرکه
کردنی نیشتمانی ھنا و  ی پارچه رنامه مان پدا ئینگلیز بۆ کورد به پشتریش ئاماژه

لیک  ک دواتریش مه ریف حسنی حیجاز و وه ست شه ده  کیشی بوو ریشی کورد بداته ره گه
کی دژوار و  اکتۆیهو دیف  هو قووتکرده ی ناونرا عراق که که زۆه  ته وه ر ده سه یان به یسه فه
ند کارتکی جیاواز و  چه  شخ ناچار بوو به  م جۆره به .تۆقان شخدا ھه م رده به ختیان له سه
پالن و   شخ باش له.  ملمالنوه  وته ن بکه ندان الیه دژی چه  کدا یان له یه ره ند به چه له
و  شکی ئه ئینگلیز به  به  بوونی متمانه نه کا ربۆیه یشتبوو ھه ی ئینگلیز تگه رنامه به

  . ڵ ئینگلیزدا تۆمار کراوه گه خت و خوناوی له سه ی رده و به  درژایی بگره به  که  یه راستییانه
وان  له  یان پله ده  ک  شخ به یه ماه سانک ـ بنه ست که ده  درایه  دروستکراوه  و عراقه ئه

  .تر بوو شایسته
شخ  ت الی سه بردنی ده ڕوه ت، کاروباری به تا پمان ده ک کاک عه شدا وه م قۆناغه له  

گی  ئاماده  وه ره ماوه تی جه یه ھۆشیاریی کۆمه  ، ناسیونالیزم به واو و نارکوپک بووه ناته
و ری   وه ته تدا ھراونه سه ی ده ی بازنه وه ره ده بژری رۆشنبیرانیش له سته ده.  بووه نه
ی سلمانی و  ر بۆ ناوچه زی جوگرافی و سیاسی ھه ئاوه .ت دراوه ان نهشداریی حوکمی به
 .دا ری ناسیونالیزمانه رتاسه ر گوتارکی سه رانبه به  له  ش کورتھنانه مانه ئه.  ری بووه وروبه ده
شایانی . ی دن که باسه  مر کۆتایی به شیعرکی شخی نه  ی پارچه وه شیکردنه  نجام به رئه ده

ن  الیه  ت له تایبه  رکردنکی جددین به سه له  کانی شیاوی قسه بیروبۆچوونه  ل له گه  که  هگووتن
  . وه زا و پسپۆڕانه شاره

    
  .ھاباد گوتاری کۆماری مه 28 
  
ی  شه و به ی سیاسی له وه ی بزوتنه که مژووییه  میژووی کۆمار و پاشخانه  به  که نو باسه  چوونه 

م  له  یه وه ریبم ئه دا ده ی پویست بت لره رنجه و سه ئه . کات پدهست  کوردستاندا ده
ک  وه ک میر حاج کی وه تییه سایه ، کهکرت دروست ده) ک.ژ(ی  ه کۆمه  دا که نده روبه سه

.  رانی رکخراوی ناوبراوی کردووه و رنمایی دروستکه  بووه گی ھه ئاماده ری حیزبی ھیوا نونه
یی و  هکان ناوچ ڕینه موو پارت و راپه ھهری گوتا  ر پی وایه نووسه  که  کدایهکات  له  مه ئه

  .ی کوردستان کانی دیکه شه و به  هناوچ  له  و داباو بووه  تی بووه خیه
  خۆی له  کات که ده  ه تی کۆمه کی سیاسه ره ی سه که چوار کۆه  به  تا ئاماژه کاک عه  

تۆزێ .  وه داته نگ ده ت و ئاشتیخوازیدا ره نییه ده ، مهتی کوردایه تی، کانی ئیسالمه دروشمه
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زراندنی پارتی  و دامه  که ناوچه  کات له وی ده شکری شوره یدابوونی له په  ر باس له پاشتر نووسه
کتومت   ه گووتاری کۆمه  ی که نجامه و ئه ئه  گاته کات و ده ربایجان ده نیستی ئازه کۆمه

م  ئه.  ی ئرانه وی و توده شوورهربایجان،  زهنیستی ئا گووتاری پارتی کۆمه ی وه نگدانه ره
!  وه ته مان بۆ راکشا جووت نایه نجه په  وه ره سه ی له کییه ره ما سه بنه 4و  ڵ ئه گه ش له بۆچونه

دی کی جد یه قسهدا  لره. کات دا ده و میانه د و رۆی له مه تی قازی محه سایه که  دواتر باس له
 داوای  کات و ده ندی حیزبی دیموکراتی ئران ده ک دروشمی نوه ر پرسی ئۆتۆنۆمی وه سه له

  جی به  وه زی سیاسی کورده نو ئاوه  هھری ھنای بدولقادری نه شخ عه  ئۆتۆنۆمی مۆدلکه
  ی لهو ورهی پشتیوانی شو و خراپه  اکهی چ ر شرۆڤه سه  دواتر دته .لژ کرد خۆیی  ربه داوای سه

  .کۆمار
گرت و  ر ده نگه له وا دانی پشه وه سته ده ی خۆبه هل سه ر مه سه له  م باسه کانی ئه قورسترین ده

شدا ناسیونالیزمی   لره دواجار پمان ده .کات کان ده ر شیکارکی جوانی رووداوه برای نووسه
   . مان ناکام بووه که زه و ئاوه  بووه دایک نه پویست له

  
  .گای داخراو و گوتاری خواستراو کۆمه: کورد 29
  .مھنی تیرۆر رھه قی به و عه لتوری داخراو گوتاری توندوتیژی و که: کورد 30
  

مکی گوتار و  چه  ستی باس له چو خه  ستیارانه ھه  ته و بابه دا پش مائاوایی له شه م دووبه له
ووردی  پاشان به .کات ناوی گوتاری کوردیدا ده ھه  هر ل ندروست و ترسینه ی ناته  دیارده کۆمه

.  لتووری کوردی کردووه ر که سه رتی له نه  کاریان به  روو که  خاته ده  و ھۆکارانه  و ئاڕاسته ئه
رتی  ی نه وه نگدانه ویش ره ، ئهکرت ست پده کراو ھه کی حاشا نه تاش راستییه الی کاک عه

تی تاکی  سایه ر که سه له  رانه ند و ناشارستانی داگیرکه سه اری ناپهفت قت و ره لتوور و ئه که
  .فتاری ژیانتی و ره  وه یرکردنهکانی ب دوور و نزیکه  نده ھه کورد و ره

تابوو و   ی رۆشنبیرانی ئستادا  شوه سته نو ده دا له ستیاره گرنگ و ھه  م کایه کارکردن له     
و تاوانکدا  ی گوناه پله  ش له ندکی دیکه الی ھه.  خۆ گرتووه کی له یه وه مینه ترس و سه

نیا  و ته به دا یدانه م مه له تا کاک عه نج و ماندووبوونی ره  یه وه م دیده ئا له . ند کراوه ریزبه
  .  شایانی رزلگرتنه  وه باییه

  مان ھیوام وایه که وه ته ی نه جددییهرۆش و  په  برا ھژا و رۆشنبیره به  و سخۆشی له وای ده   
ندکردنی زیاتری  مه وه ده ر سه وام بت له رده به  ی ناوازه می دیکه رھه و به ی تررگ به  به
     .ی کوردی نگ و کتبخانه رھه فه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :کان رچاوه سه

  .ھمن روون، تاریک و    *
 .نی ده حسن مه.. م  که رگی یه تان ، به وه کوردستان و ستراتیژی ده** 
  

 


