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  !م که رینتان بۆ ده ی راپه کۆنگره تی حکایه
  د حمه لی ئه وزاد عه نه

  ق رده سه

  ببته  م نووسینه رایی ئه بۆ به  نگه ره  ، کهبشکنم  دوو وشه  به  م نووسینه قی ئه رده وت سه مه تا ده ره سه
" ژر ناونیشانی  ورد لهرانی ک نووسه 1991می سای  که ی مانگی تشرینی یه 17 -15رۆژانی . را کاروانسه

ی  سته سیان بۆ ده ک که کی ئاسایی رتوشکراو کۆمه یه ر کۆنگره ک ھه و وه  وه گردبوونه" رین ی راپه کۆنگره
ند  رشانی چه سه زیاتر له ی که رک و ماندبوونه هئ  یه و کۆنگره کردن بۆ ئه بۆ خۆئاماده. بژارد ر ھه به روه به

ی  وه کۆبوونه ،کان لقی شاره  یه و کۆنگره پش ئه  دیاره. بوو ده س نه که 10یان  ژماره  رک بوو که نووسه
ژر  کان له رانی شاره ی نووسه وه کۆبوونه. ستنیشان کردبوو یان ده ندامانی کۆنگره خۆیان کردبوو و ئه

کتیی  و یه ئه  واته. چوو ده ڕوه به" رانی کوردستان کتیی نووسه یه" ری  به ڕوه ی به سته رشتی ده رپه سه
ی  که کارتۆنیه  سته ک ده کرد، نه باتی ده خهکانی کوردستاندا  شاخه  له  رگه ھاوشانی پشمه  ی که رانه نووسه
مژووی دا  نووسینه  م کورته لهناکرت   دیاره. رانی عیراق دیب و نووسه کتی ئه ۆتۆنۆمی یهلقی ئ

  رانی کوردستانیش به کتی نووسه بۆ یه! م رانی کورد باسم بکه نووسهمین رکخراو بۆ  که زراندنی یه دامه
  و زانیارییانه بۆ ئه.  یه تی خۆی ھه یش حکایهرانی کوردستان ی نووسه ه درووستبوونی کۆمه !  مان شوه ھه

رانی  کتی نووسه یهرانی کورد یان  کتی نووسه یه" ن م بکه م کتبه یری ئه توانن سه ران ده خونه
  ".دستانکور

   قوه بۆ شه  وه ڕانه گه

  ڕه شه.  وتووه وی ملیۆنی لکه و کۆڕه  وه ڕووی شکست بووه رووبه 1991ڕینی سای  ی راپه وه دوای ئه
کانی  مارهال ی سلمانی دیوارکیان بۆ په" زم ئه" ولر و  ی ھه" کۆڕێ" کانی  مژووییه  نووسسازه چاره

  وته کان که کورد و کوردستانییه  ی حزب و ھزه کی زۆربه ره گای سه اره، بچنی ددام حوسن ھه رژمی سه
، یی رگه پشمهندکی پ جموجۆی سیاسی،  به مه  بووه  قوه شه". ولر باکووری ھه"   قوه واری شه ھاوینه

کانی نیسان و  مانگه  ولر بووین که ری شاری ھه دیب و نووسه ک ئه ش کۆمه ئمه. تی یه کۆمه ئابووری،
  قوه بیارماندا بۆ شه مان ، زۆربهنیژیا ت ده ند شارکی تری کوردستانی رۆژھه ھاباد و چه مه  مایس له

رخان  ند ژوورکیان بۆ ته ی مامۆستا عوسمان چه که ھوتله  ی کوردستانی له ره بهتا  ره و سه  وه ڕنینه بگه
کی  یه رگه ر پشمه ک ھه ران و وه گای نووسه باره  بهمان کرد  قوه ی گشتی شه کردین و پاشان کتبخانه

  .کرد معی کارمان ده جه سته شوازکی ده  به  یه و ماوه ئه. ژیاین ئاسایی ده

  ! داوه د بۆ من خری نه حمه ی مامۆستا برایم ئه که کۆڕه

  برد که ده ڕوه وعیمان به نه یکان کۆڕک فتانه ھهی  زۆربهم  که یران تا مانگی تشرینی یه مانگی حوزه  له
ر  گه بوو، ئه کان ھه کورد و کوردستانییه  ی حزب و ھزه رکرده ک و سه نو خه  کی باشی له یه وه نگدانه ده

ختیار،  ال به حمود عوسمان، مه مه. برد؛ د ڕوه به  سه ند که م چه کات کۆڕمان بۆ ئه ڵ نه گه م درۆم له زاکیره
  له  و بجگه  مه سی تر، ئه ندان که زیز سورم، چه ژاد عه ال قادر، نه د مه مه ال محه مه د، حمه ئیبراھیم ئه

سیاسی  کۆڕی  بوو که نه  رچی کاری ئمه گه ئه. کان قه نگاندنی ده سه و ھه  وه کۆڕی شیعر و چیۆک خوندنه
بوو، ئ ھیچ رکخراوکیش  ھه  نهکۆڕا  وجۆره ژێ پویستی بهوێ رۆ م زروفی ئه ین، به بکه  ساز و ئاماده

کرد،  نی ده ر ناوبانگ و بالیه سه کان زیاتر کارمان له تییه سایه بژاردنی که بۆ ھه. بوو تا کۆڕبگت نه



www.dengekan.com 

2010-07-18 Page 2 

 

ند کۆڕکم  ی چه من ئیداره  یه و ماوه ئه.  وکاته کانی ئه ی حزبه کایه  ربھاوین له کرا خۆمان ده ده م نه به
مامۆستا   شکردندا که کاتی پشکه  لهد بوو،  حمه ی مامۆستا برایم ئه که کان، کۆڕه ۆڕهک  کک له کرد، یه

 واوبوونی ر دوای ته ھه. سفم کرد دار وه تمه نووس، سیاسه ر، رۆژنامه دیب، پارزه ر، ئه ک نووسه وه برایمم
ج کرد  ی نابه دان و قسهعلیق ل ته  ستیان به بوو ده ھه  قوه ی شه وره چی حزبی بچووک و گه  که کۆڕه

  وه یان کردبوو، من له که ی کۆڕه عه کان موقاته حزبه  ندک له ری ھه ، نونه که کردنی کۆڕه ئیداره  ر به رامبه به
ندک  م ھه کانی مژووی حزبی کوردی، به ره روبه ب سه  ره فته م قوربانی نو ده که یه  ترسام ببم به ده
کک  ی مامۆستا برایمدا یه چه  زیاتریش ئازاری دام له  ی که وه ئه. یان بۆ کردبوومی خر عاق قسهسی  که
ی قی  جاده  کرد له نی بۆ مامۆستا برایم ده جۆرک شیوه  بهبوو برایم ی مامۆستا  که دژی کۆڕهی  سانه و که له

  !!کرد تۆزی ده

  !ی رادیۆی جیاواز دوو ئستگه  له  رنامه دوو به

لی کوردستان  نگی گه ی رادیۆی ده ڕینیش ئستگه ڕین و دوای راپه کاتی راپه  ڕین و له ش راپهرچی پ گه ئه
نی ناحزبی  ک رکخراوکی بالیه وه  م ئمه کرد، به وێ رۆژی ده رین و واقیعی ئه تی راپه رکردایه سه

کتیی  ی یه - لی کوردستان گی گهن ی ده ئستگه  له  وسا بجگه ئه. کرد کان ده نه ڵ الیه گه مان له ه مامه
بوو،  ی پارتی دیموکراتی کوردستانیش ھه -ی عیراقنگی کوردستان ی رادیۆی ده نیشتمان کوردستان، ئستگه

ژیاین  ولر و رواندز ده و ھه  قوه شه  رانی کوردستان له کتیی نووسه ناوی یه  به  ی که یه سته و ده له  ئمه
شی  و پشکه  سورم ئاماده زیز ژاد عه نه  بیاردرا کهو  بت یمان ھهب ده کی ئه هی رنامه به  بیاماندا که

ن  سه ولود ئیبراھیم حه ش مه و کاره بکرت و ئه  ک بۆ مندانیش ئاماده یه رنامه به  ، پاشان بیاردرا کهبکات
نگی  ده  له  واته ، وه کرایه بوده  هی رادیۆک ردوو ئستگه ھه  له  که رنامه ردوو به کرد، ھه شی ده پشکه  ئاماده

ران  کتیی نووسه ناوی یه رچی به گه ش ئه یه رنامه و دوو به ئه. نگی کوردستانی عیراق لی کوردستان و ده گه
خوازم  ده  خۆزگه. بوون  که کتییه ولری یه ندامی لقی ھه سدا چاالکی دوو ئه ئه  م له ، بهنکرا ش ده پشکه

  .دا پارزرابن ی رادیۆیه و دوو ئستگه رشیفی ئه ئه  له  که نامهر ردوو به ھه

  کرین ده رمۆشیان نه فه

کان بۆ  فده رم بوو، ھاتن و چوونی وه عس زۆر گه تی به ی کوردستانی و حکومه ره گفتوگۆی نوان به  ،و کاته ئه
دا  ق و تۆق ب سه رچی ته گه سوار کردبوو، ئه ناسه کی تۆزک ھه نگی چه رکوک ده ولر و که غدا و ھه به
ری  فه سه  له  ک که یه رکرده ر سه ناگرێ ھه ب تر بوون، خوا ھه شره کانی گفتوگۆ خۆش مه م مزه بوو به نه
و گوندی   قوه شه  ند جارک له دا چه یه و ماوه کرد، له ش ده ئمه  کیان به پرس و رایه  وه ھاته وال ده ئه

حمان پشوازیان ل کردین و  بدولره ، سامی عهحمود عوسمان مه. سعود بارزانی، د مهالل،  مام جه ،داسارداو
  ر به رامبه به  کانیش رای ئمه ی جاره و زۆربه گفتوگۆ بزانن  ر به رامبه ش به کیان بوو بۆچوونی ئمه ره گه

  .تیڤ بوو ددام حوسن نگه ک سه ڵ رژمکی وه گه گفتوگۆ له

  رزنجی الل به ی جه باکه رحه یار و مهی خالید جوت که حزبه

ریم  رزنجی و که الل به من و جه یانوک ون، شه ی خۆش ناکه و قسه  نوکته  له  ران دیب و نووسه ئه  دیاره
وان  ش ئه ش ناوه هدانیشتبووین و ناوبوو   رمۆته ی وابزانم ھه که گازینۆیه  شتی و خالید جوتیار له ده
  وڕاشکا ورده شه.  وه ک خول بخۆمه یه دیار بیره  ریک بوو به کرد و منیش خه هپیان نۆش دقی چاو س ره عه

نوان   لهرزنجی بۆ ھوتل داکشاین،  الل به باکانی جه رحه مهکانی خالید جوتیار و  یرانه م حه ده به  ورده
ر  م ھه رده به لهرزنجی،  الل به جه. کانی ل بوو واوی حزبه کی ته ره گای سه باره ماندا که و ھۆتله  رمۆته ھه

ک  ، رگای یه فن بکه  با له رحه گووت مه ی ده گاکه وانی باره پاسه  کرد و به کی ده یه سته وه کدا ھه گایه باره
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ی  باکه رحه ک ئوسلوبی جیاوازی مه گایه ر باره کاتژمرک بی و بۆ ھه  زیاتر له  به  کاتژمرمان به  که چاره
. کردن بای لده رحه کان سو و مه ی حزبه وه ی فکر و ئایدیۆلۆژیا و بیرکردنه رهگو  گۆڕی و به ده

  وی ھاوینه و شه به  قسه  ھاتنه ده  وه ته زاکه ب و نه ده ئه  به  نده وه ئه  وه ی شه و دوانزده کانیش به وانه پاسه
  .ناسی رانیان ده ی نووسه سه ند که و چه کان ئه تییه سایه س و که واوی حزب و که ته  باری، چونکه کر ده شه

  رینه یگووت براده کرد، ده حزبی ده  ی بوون به له سه رحی مه ته  تی زۆرجار بۆ گاته حمه خالید جوتیاری ره
ند  ران و پاشان چه کتیی نووسه حزبی یه  ین به بکه  رانه کتیی نووسه و یه رن با ئه ستم دامنتان وه ده

ین و  بکه  وه وبوونه ش و تکه باتی ھاوبه رحی خه ین و ته کان بکه وره گه  ڵ حزبه گه له کی جدی یه وه کۆبوونه
وری  ناوپارووی چه  وته که ده انستم بی سیاسی و ده کته تی و مه رکردایه ندامی سه ئه  بین به بۆ خۆمان ده

شاعیرانی کالسیکی و دوای   تهیاخود زۆرجار بۆ گا. ن که شمان ده ب به  و حزبانه رنا ئه گه ئه !گومرگ
ندامکی  ئه  ر له فکرم ھه نالی ده  ی له نده وه یگووت؛ ئه ده  کرد، بۆ نموونه ش ده کان دابه ر حزبه سه وانی به ئه

  کتیی بووبت و به یه  کۆنه  نگه مدی ره م حه ، به و باب شیوعی بووه ر بابه گۆران ھه  وه کات، ئه پارتی ده
  !!....گونجاو بت  نگه تی پاسۆک ره رکردایه یش بۆ سه -خوا قانیع

 .. !ڕین و  ی راپه کۆنگره

  

ی  ی وره وه رزکردنه نیا به نیاو ته رین ته ی راپه بۆ سازدانی کۆنگره  بیرمان لکردووه  ھۆکارک که  تاکه
ک  وهکرابت  هجۆرک تروسکایی ئاود  به  نگه بوو، ره  که ڕین و کۆڕه ری دوای شکستی راپه ماوه جه
  رانی کورد له کتی نووسه ی یه وه شاندنه وه عس بۆ ھه ی به که ی بیاره وه مدانه ک بۆ وه رییه ستپشخه ده

  س بیری له که نه  بوایه نه  سه ند که م چه ر ئه گه ئهکشان  و خۆھه  بابی فشه  چته ر نه گه ئه. دا 1982سای 
کانیش  ن، ناوه بکه  دا کۆنگره و ساته ران له نووسه  زانی که پویستی ده  بهس  که  نه  وه کرده ده  کۆنگره
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ش، رۆ عدو په سهکر خۆشناو،  بوبه ئهدیانی، زیز سورم، ئازاد جن ژاد عه الن بایز، نه سه ر ئه: " ن مانه ئه
سوڵ،  فا ره ددین مسته عیزه. یانی، د ن، زاھیر رۆژبه سه ولود ئیبراھیم حه رزنجی، مه الل به خالید جوتیار، جه

  له  که شتی، منیش ریم ده مال، که د، حاکم جه حمه ال قادر، رکار ئه د مه مه ال محه یی، مه دین کاکه که له فه
داوای  بهبن  دوو س ناویتر ھه  نگه ره ، گردانی کۆنگره ر سه موویان بچووکتر بووم زۆر سووربووم له ھه

سروفکی  مه  هسووک  ی کوردستانی بیاری دا که ره ی به وه ئیتر دوای ئه". ماون بیرم نه له  وه لبووردنه
بردنی  ڕوه بۆ به ک داندرا یه سته کان کرد و ده رهرایی کردنی کاروبا  ستمان به دهبکات   که کۆنگره
یان  که الی کاره  به  تا رۆژی کۆنگره  یه سته و ده ی ئهسک ند که چه  وه داخه به  که  کانی کۆنگره رهکاروبا

 .   قوه ولری دانیشتووی شه رانی ھه ی  نووسه رشانی ئمه سه  وته که  که رانییهواوی بارگ چوون و دیسان ته نه

 

  

  !و مانشتکی حزبی  ی کۆنگره رۆژنامه

  له  "؛ نووست ده "ختی بنکۆل کراو دره" یدا  م کتبه زیز سورم له ژاد عه نه  ی کۆنگره ۆژنامهر  ت به باره سه
و بوو دوای دانوسانکی زۆر  کانی تدا ئاماده ی لقه تی زۆربه رایه نونه  رفراواندا که کی به یه وه کۆبوونه

  ش به پک ب، ناوی کۆنگره  کاری کۆنگره ی ئاماده ال، بیاردرا لیژنه ندێ گیروگرفتی البه ھهپشی   ھاتنه
کی  یه رکردنی رۆژنامه ویشدا پشنیاری ده پاڵ ئه  من پشنیارم کرد و له  زانم که ی ده وره فکی گه ڕه شه

ر و ئازاد  رنوسه ک سه من وه  به  زانم که ده  وره فکی گه ره شه  ر به ویش ھه ئه  که  ناوی کۆنگره  به  رۆژانه
د و  حمه وقی و رکار ئه ران و شه ی نووسه سته ک ده وزاد علی وه ولود ئیبراھیم و نه مه جندیانی و

م خۆش  به.. کی نوێ و تژی ماندوو بوون  یه وه ر سپررا و تاقیکردنه ده ک یاریده فاش وه عبدالرحمان مسته
ک  یه نامه گه بوونی ھیچ به رنه به هم ل ، به یه ھه  گرافه ره م په ت به باره رنجم سه ک سه کۆمه" 35بوو، ل

وێ  م ئه ژاد پۆنی کردوون به نه  ی که یه و خانه ئه  چته کانمان ده ی کارکردنه شوه  م راسته نیا ده ته
س رۆژی   لهژاد  نه  راسته  ، چونکه وه کرده تم ده ن ره تمه م بۆ ھاتبا حه یه و شوه ر بیاری به گه رۆژێ ئه

س و  رک ھه رنووسه ک سه ژاد وه نه  راسته،   مان شوه هھ  وتبت منیش به خه کاتژمر نه 10  نگه ره دا کۆنگره
ی رایکردنی  گوره  ر به گه م ئه به وت، و که ر ئه زۆر به ره کرد و پشکی ماندووبونی ھه وتی ده که

کرد،  کو کاری سکرتری نووسینم ده م بهبوو نهران  نووسهی  سته وا من ده ئهبت   که کانی رۆژنامه کاروباره
  !!. نووسیوه نه  که ر رۆژنامه سه ناوی خۆمان لهنازانم بۆ م داخی گرانم  به

ئای " کانی رکخراوی  ئامره  کانی به رییه ھونه  کاروباری نووسین، کاروباره  له  بجگه  یه و رۆژنامه ئه
یش، رکار  - ل پارتی گه  و له" وقی شه" ولود  زیاد مه  مه حه ئای شۆڕش،  له  که" ل پارتی گه" و " شۆڕش

  ئمه  ی رۆژی کۆنگره رنامه واوبوونی به دوای تهبوو  ده. ماندوو بوون  که رکردنی رۆژنامه ده  د زۆر به حمه ئه
ئامری   بهو دوای تایپ و دیزاین کردن  ببین  که ریکی رۆژنامه انی خهی به رله ی سه 3یاخود  2تا کاتژمر 

و ولود ژاد و مه یانیش من و نه کرد و بۆ به چاپمان ده  قوه شه  لهفرۆشتن   دوکانکی قرتاسیه فۆتۆکۆپی
کی  یه گشتی رۆژنامه  به. کرد ش ده مان دابه که دا رۆژنامه ناو ھۆی کۆنگره لهفا  حمان مسته بدولره عه

  کاندا زۆر ورد و به ته ی بابه زۆربه  له .ڕین ی راپه رهبۆ کۆنگ  مژووییه کی یه نامه گه و به  یه خنجیالنه
" ی  سعود بارزانی وشه م ناوی مه رده به و له  داڕژراوه  زۆر حزبیانه   2م مانشتی ژماره بووین به لیقه سه
ر  سه به  یه ه هو ھ ئه. ھنرت کارده کاندا به حزبییه  ئۆرگانه  له  یه م وشه زانرت ئه ک ده وه،  داندراوه" ڤاڵ ھه
 3دا  ی کۆنگره رۆژنامه  رحاڵ له ھه  به .کرد نه  رکیان پ ش ده کۆنگره ندامانی و تا ئه ڕی مووماندا تپه ھه

  : یه که س ژماره ر ئیندکسی ھهش  مه ئه .رکرد دهمان  ژماره
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  ؛ ڕه الپه 4  له  و بریتیه  رچووه ده 15/10/1991، رۆژی 1  ژماره

  1ل دابی، ل کانی گه کتی ریزه ڕین و یه پناوی راپه  کانمان له مه ه مانشت؛ با قه

  1زیز سورم، ل ژاد عه یانی باش، نه به

  1ری، ل یده خر، ممتاز حه ران یادت به کتی نووسه ی یه که وره برا گه

  2حمان مزووری، ل بدولره باژرێ من سلمانی ی، عه.. ک بو کاغزه

  2ران، لو کۆنفرانس، شیعری گۆ ره به

  2ن، ل سه ولود ئیبراھیم حه وێ، مه رکه سه  تا کۆنگره

ھید  ری شه ک نووسه ناوی کۆمهمانن،  که کتیه ی شانازی یه کانمان چرای رگا و مایه ھیده شه  ره نوسه
  3ل،  نووسراوه

  4ی کوردستانی، ل ره واز، کارگی به بانگه

  ...کدا یه ند ونه ڵ و چهوا ک ھه ڵ کۆمه گه له

  ؛ ڕه الپه 4  له  و بریتیه  رچووه ده 16/10/1991، رۆژی 2  ژماره

پویستی   ستی به ، ھه می ئوه ه ک قه ران، وه ک نووسه س وه که: سعود بارزانی ڤاڵ مه مانشت؛ ھه
  1، ل کردووه ستی و ئازادی نه ربه سه

  1، ل مین رۆژی کۆنگره که یه  ت به باره واک سه ھه  راپۆرته

  1زیز سورم، ل ژاد عه انی باش، نهی به

  2، ل وه بوبۆته" ند ھه مامی ره" ئیمزای   د، به حمه لی ئه وزاد عه ، نه وه ھۆی کۆنگره  له

  2، ل وه تهبوبۆ" خابور" ئیمزای   فی بهگڤان یوس ک ژ کۆنگرێ دا، سه ند دیتنه چه

  2ن، ل سه ولود ئیبراھیم حه وێ، مه رکه سه  تا کۆنگره

ھید  ری شه ک نووسه مانن، ناوی کۆمه که کتیه ی شانازی یه کانمان چرای رگا و مایه ھیده شه  ره هنووس
  3، ل نووسراوه

  4ل ، وه بویکردۆته" گردوان" ئیمزای   د به حمه لی ئه وزاد عه ی ماندوو، نه قوه شه

  4لتاریق جامباز، مرانمان بین،  کداری نه مه با ئه ده

  ...دا تی تر و ونه بابه  ورده ند ڵ چه گه له

  ؛ ڕه الپه 4  له  و بریتیه  رچووه ده 17/10/1991، رۆژی 3  ژماره

  1ک، ل پووشه  شکرتان به ر تۆفان ب له گه ئه.. ک ڵ یه گه ن له) بن کا( ک ئاگری  تا وه مانشت؛ ھه
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  1زیز سورم، ل ژاد عه خوداحافیز، نه

  1، ل مین رۆژی کۆنگره وهدو  ت به باره ک سهوا ھه  راپۆرته

  2، ل وه بویکردۆته" ند ھه مامی ره" ئیمزای   د، به حمه لی ئه وزاد عه ، نه وه ھۆی کۆنگره  له

  2ن، ل سه ولود ئیبراھیم حه وێ، مه رکه سه  تا کۆنگره

ھید  ری شه ک نووسه کۆمه مانن، ناوی که کتیه ی شانازی یه کانمان چرای رگا و مایه ھیده شه  ره نووسه
  3، ل  نووسراوه

  3، سنوور، ل گوتووه زیان نه ر و به جگه

  3رزنجی، ل ، ئازاد به وه کۆنگره  ک له یه دیارده

  4بدوالی جندی، ل ، عه ن کوردی یه سه فتنا خام ره رکه ێ کۆنگرا سه) ڕین راپه( کۆنگرا 

 . نووسی و ونه علیقی رۆژنامه ت و ته بابه  ندان ورده ڵ چه گه له

  

  

 .. !کوردستانیی  رکرده م و سه که زمی کتبه به

  

م  بۆ کۆنگره  ی که یه نامیلکه  و له  بریتیه" رانی کوردستان کتی نووسه رانی کورد یان یه کتی نووسه یه" 
ت رانی کوردستان ب کتی نووسه ران، ناوی یه کتیی نووسه م کرد ئایا یه تکی تازه رحی بابه نووسی و ته

رانی  کتی نووسه یه: "  که ناوی رکخراوه  بووم که  وه ڵ ئه گه من له ؟!رانی کورد کتی نووسه هیاخود ی
ر  سه و زیاتریش کارم له م کردبوو که ی فکره ه زانستی گهکی  یه شوه  ش به مه بت و بۆ ئه" کوردستان

ب و ئاسوری و  ره رانی عه نووسه  کوردی ل ناژیت، ئایانیا  ر ته ھه  خاکی کوردستان کردبوو کهبنیاتی 
یی و  وه ته گری ناوکی نه ھه  ندام که ئه  رکخراوک ببنه  توانن که کلدان و تورکمان چۆن ده
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ئای " یاندنی رکخراوی  شی راگه به  لهی  که تایپه ، که کتبه .ی درووست کردبت؟کی بۆ خۆ یه چوارچوه
رفی  سهالن بایز  سه ش کاک ئه که راکشانهی  تایپی کرد و پاره" وقی شه"  ولود زیاد مه  مه حهو  کرا" شۆڕش

ر  سه دا به می کۆنگره که رۆژی یه  م ل راکشاو له دانه 350  ئامری فۆتۆکۆپی زیاتر له  ولر به ھه  و له کرد
  .شم کرد ندامان دابه ئه

  و دژه  ژان و جووه ھه  ندامان جۆرک له هزۆری ئ ره ی ھه ی زۆربه وه و خوندنه  که شکردنی کتبه دوای دابه
ش کرد و  دابه  وه و لکدانه  ر دوو فکره سه م به ندامانی کۆنگره ئه  یه و نامیلکه ھۆی ئه به. وه وته نگی ل که ده

  م و به که ران ده کتی نووسه تی یه تی بای کوردستانیه رکردایه یانزانی من سه ندامان ده ی ئه زۆربه
  رحه و فکر و ته کورتی باسی ئه  به  رگایان دام که  ری کۆنگره به ڕوه ی به سته ده  ی  که وه یش دوای ئهت تایبه

ی  وه ندک روونکردنه سووڵ ھه فا ره ددین مسته ش پرۆفیسۆر عیزه که گروپی کوردییهن  الیه  لهم و  بکه
رانی  ڵ نووسه گه کرد له ی من ده که رحه وتی ته ره  رانی شاخ پشتگیریان له نووسه. ش کرد پشکه
  و رووداوه دوای ئهم دۆڕاندی،  که وته نگداندا ره کاتی ده  م له سکی تر، به ند که چهنج و  وتنخواز و گه پشکه

ند  م من و چه به  وه ره ده  ج بھین و بچینه  به  ھۆی کۆنگره  پیان باش بوو که  ندامکی زۆری کۆنگره ئه
  ، دیاره غدا دایه تی رژمی به خزمه کرد له ستمان ده بوو، ھه مان پ باش نه وته سوکه و ھه ئه رک براده

  وتنی کۆنگره که رنه ترسی سه ر مه گه ئه  ستیان به ر زوو ھه کتیی نیشتمانیی کوردستان ھه تی یه رکردایه سه
تی  رکردایه تی پ ی وتم؛ سه حمه ره ی -مال الم و دواجار حاکم جه  سیان ھاتنه ک و دوو که کردبوو، یه

ین رژمی  که ن و کارک نه که چۆڵ نه  که یت ھۆه ت بکه که رحه نگرانی ته الیه  داوا له  کتیی پ ی باشه یه
  م له نیا ده م، ته باس بکه  م که رحه وتنی ته که رنه دا ھۆکاری سه اکرت لرهن. غدا پ ی خۆش بت به

واوی  رنا ته گه ئه  لکاوه ی پوه" کورد" ی  و وشه  یان زاراوه که ران رکخراوه کتیی نووسه یه نیا کوردستاندا ته
  .ن" کوردستان" ی  و زاراوه گری وشه کانی تر ھه رکخراوه

 

ری  ب و ھونه ده پاشکۆی ئه  له 8/7/2010دا رۆژی  نامه گه و به  ک ونه ڵ کۆمه گه له  ته م بابه ئه: رنج سه
  . وه ی کوردستانی نوێ بوبۆته نامهرۆژ

  

  


