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  تی سیاسی بابه
  
   

 ی جیھانیی بی ی پوانه  ژماره بجه ه ساتی کیمابارانی هه آاره .١
 ندی چاک مک بۆ ناوه ، وه  خوانه مۆ له  ئه  نانه و نانه ئه .٢
 یژه ی ماروپه مه  گه بوون له ڕگایه بۆ ڕزگار تی کوردی تاکه وه ده .٣
 یی و جیھانیدا کشی ناوچه  کشمه شونی مرۆڤی کورد له .٤
 بدو ساح لی عه  کاک عه رمانده رۆکی فه کی پیرۆزبایی بۆ سه یه بروسکه .٥

   )کان بیپارزن خه مشایه(
 رنجک ند سه چه بالک برن و ران له نابه ی په فته هه .٦
  برا کوژی .٧
  برا  پایزه و نه یه  برای هه کورد نه .٨
  للوجه  فه مان به د خۆزگه ، سه نی علوجه مه ن زه مه زه .٩
  وه  سکای بۆ جنف برده وه رپی کورته  ده دام به سه .١٠
  کلکی ماوه ، گا گورواوه واوه ستوری عراق ته ده .١١
تی و  یه نوان هۆکاری ئابوری و کۆمه ران له نابه ی په کشه .١٢

 تیدا مرۆڤایه
 تی کوردی   سه وستی ده ریتانیا و هه  به رانی کورد له نابه په .١٣
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          ی جیھانیی بی ی پوانه  ژماره بجه ه ساتی کیمابارانی هه آاره
 Guinness کتبی  رسام بوون کاتک له کانم زۆر سه کوڕه

World Records 2007ه  ناوی هه   دا چاویان به بجه  
  الماری کیمیاوی که ترین ڕوداوی په وره ک گه وت وه که

  و کتبه ئه. المارکدا کوژرابت  په  تاکه س له زۆرترین که
کانی  ره رسوڕهنه  سه سات و دیارده  ڕوداوو کاره  به ته تایبه

   که وه  بازاڕه وته که موو ساک چاپکی نوی ده جیھان و هه
  . موو جیھان  بۆ هه ی تدایه و ساه یی ئه ی پوانه ژماره
ک  ق وه قاوده رچی ده گه  ئه بجه ه ر هه الماری کیمیاوی بۆ سه په

 ڕیزی ڕوداوو  ته  ناوی چوه وره ساتکی گه رگه ک ڕوداوو مه م وه ، به کراوه وێ باس نه ت لهو مانه خۆمان ده
  کانی جینۆساید دژ به  جیھانی ناساندنی تاوانه  به  له نگاوکی باشه ش هه مه و ئه وه کانی جیھانه  مرۆییه ساته کاره
  .لی کورد گه
  :  کراوه مجۆره  به بجه ه رگبی هه ساتی جه دا باسی کاره و کتبه له
  

  الماری کیمیاویدا ک په  یه ی کوژراو له زۆرترین ژماره
  ناوبران که  کاتک له و قوربانیانه ئه. کی کیمیاویدا کوژران الماری چه  په ک تاکه  یه س له  که٤٠٠٠ری  وروبه ده
  ، ئراق له بجه ه  هه ی خۆیدا له که و وتهتی کوردی ن مایه ندامانی که الماری ئه ینی ئراق په دام حوسه رۆک سه سه

  . دا١٩٨٨مانگی ئاداری 
 - ڕی ئران ی شه  ماوه  له  گوایه ی که و پشتگیرییه ر ئه سه کان بوو له  سزادانی کورده الماره و په بیانوی پشتی ئه

  . شی ئرانیان کردووه  پشکه١٩٨٨- ١٩٨٠ئراقدا 
  :دا ببینیت وه ی خواره و لینکه دواداچونی ئه  به  به هوا و هه سی ئه ی ئه توانیت ونه ده
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   ندی چاک    مک بۆ ناوه ، وه  خوانه مۆ له  ئه  نانه و نانه ئه
کانی  وه دا هه م بواره یدان و له  مه لی کورد هاتۆته  جینۆسایدی گه رگری له ندکی به ناوه ک  ندی چاک وه ناوه

فرانس ڤان  باری کوردکوژیاندنی تاوان  دادگایی گه  به وه مویشیانه رو هه سه دیارن و ناکرت نکولیان لبکرت، له
سک یان   باسی که  که  باوه ک الی ئمه بنم وه  شانوبای ڕکخراوی چاکدا هه پویست ناکات من به. ئانرات
.  قوڕدا یت به بت بیکه ک یان ده له نی فه شکه  که نیته یه یگه بنیت تا ده ندی پداهه وه بت ئه نکت کرد یان ده الیه

ی  کی دیکه  خه هاش به  وه ی خۆی ببینم و چۆنه قینه ی ڕاسته واره  کش و قه  به نده و ناوه ئهوت  مه من ده
  .  بناسنم
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ندی چاک پشتگیری  ناوه:  ناونیشانی وت به  که نده و ناوه وازکی ئه  بانگه ڕکدا چاوم به ند ماپه  چه کاتک له
رامۆشکراو  کی سیاسی فه ک زیندانییه  وهکات، کانیان ده ی مافهکات و داوای دابینکردن کان ده  سیاسییه زیندانیيه

  . ر بنوسم سه کی له ند تبینیه  چه زانم که رشانی خۆمی ئه رکی سه  ئه به
ک جگای  ک داواکارییه ، وه ک خۆیان ناویان لناوه ، وه یه وه وازو ڕنومایی و ڕونکردنه و بانگه  باوی من ئه به

 له بواری   کوردستان زۆر دووره یدانی واقعی ژیانی ئیداری و سیاسی له ر مه  سه یته د م که  به ڕزه
ت  نانه تی سیاسی و ئیداری و ته سه تا ئستا ده  هه وه داخه  کوردستان، زۆر به له.  وه سپاندنه جکردن و چه جبه

مۆ   ئه ن کاکه ک ئه ک خه ورت و وهپ کان ده  سیاسییه ری حیزبه  پوه ر به ی ناو بازاڕیش هه ژیانی ڕۆژانه
 مافکی  رجۆره  ڕگا بۆ دابینکردنی هه  تاکه رامۆشه  فه ی که وه ئه! بیت هیچت بۆ ناکرت نک نه  الیه ر به سه
  .  و چی کردووه  چی بوه نکی سیاسی ئیتر گرنگ نییه  پاڵ الیه  خۆی بداته  که یه وه ئه

،  کانه  سیاسیه ر حیزبه گه کات؟ ئه ی ک ده ی ئاراسته و داواکارییه ڕزی چاک ئه دی بهن م بزانم ناوه که ز ئه من حه
 خائین   دیاره وه کراونه بو نه ره  قه ی که وانه و ئه وه بوو کردۆته ره  قه  مژه وان زیندانیانی سیاسی خۆیان زۆر له ئه

تی  ی حکومه ر ئاراسته گه ئه!  وه  پشه ته تونهها گینا بۆ تا ئیستا نه ل و حیزبن، ئه و خۆفرۆش و دوژمنی گه
ن  که  ده و حیزبه ی ئه زکییه ر داوای ته  هه وانیش دیاره  باشترین باردا ئه وا له  ئه رمی کورستانیشتان کردووه هه
ی  ر ئاراسته گه هخۆ ئ.  وه بینینه مام ده مان حه مان تاس و هه ر هه شدا هه م نوه  و له پناویدا زیندانی کشاوه  له که
ست بت بۆ  ده کی له رچییه کی کوۆی کورستان بگومانم هه وا خه  ئه کی کوردستانیشتان کردووه خه

وا   ئه کی ئاساییه یه ر خۆزگه ش هه وازه و بانگه ر ئه گه ؟ ئه سته ده م ئایا چییان به کات، به قوربانیانی خۆی ده
  . کانی خۆم  دووره موو خۆزگه هه پاڵ  مه خه  ده یه و خۆزگه منیش ئه

اللۆ منیش زیندانی   ناونیشانی  وه به ڕزدا بو کرده  کوردستان نت ی به کانی خۆم له من کاتک یاداشته
سانی دسۆزو  ن که الیه یشت له شیم پگهستخۆ فونی ده له یام و ته و په دان نامه  سه  به  !سیاسی بووم

کتی  رپرسکی یه کانی کوردستان یان به  سیاسییه ی زیندانییه ه  کۆمه بوو که م پمخۆش ده وه، به ره روه کوردپه
ی  و یاداشتانه و ئه بھاتایه  چاوی هه و ئستاش چاالکه یداندا بووه  مه  له مه رده و سه  ئه نیشتمانی کورستانیش که

، ئیتر من هیچی ترم  مه رده و سه ی ئه بات و خۆڕاگرییه و خه  بۆ ئه کی لبکردمایه ستخۆشییه  و ده وه ته بخونایه
   و ئستا له  ناویان هاتووه ی که وانه س له  هیچ که خوانه مۆ له  ئه  نانه و نانه  ئه م چونکه به. ویست ده لیان نه
  وه گرت چاویان به ستیان گۆچان ده کتی نیشتمانی کوردستان دا ده یهرمی کوردستان یان  تی هه حکومه

  !بوو ره م بگرت، ئیتر چ جای قه و ڕۆژه ی ئه بات و قوربانییه و خه ک ڕز له یه  یان نامه  بروسکه  به هات که نه هه
ک  و وه مکردووه م و نه ک ناکه یهگینا هیچ سکا  ڕوو ئه مه  بخه یه له سه م مه ک ئه ک ڕاستییه م وه که ز ده من حه
 من  وان زیاتر پویستیان به چت ئه و پده داوه سکیانم نه گای هیچ که ر  ده رگیز له  هه !وه ت ناکوزمه کورد ئه
مان  ر هه تی هه  زۆر پویستیان پیه ش که وانه  ئه  که یه وه  ئه رانی زۆری منه ی نیگه ی مایه وه م ئه به. بووبت

 .  وه یانگرته رج ده مان مه گرن و هه رده م وه وه
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  ...  یژه ی ماروپه مه  گه  ڕگایه بۆ ڕزگاربوون له تی کوردی تاکه وه ده
  
  کی دیکه یه وه ته موو نه ک هه کورد وه.  تییه وه نجامی بده ره ر کورد هاتوون ده سه  به ی که هتیان هامه و نه موو ئه هه
  یه و شوه ر به  هه رانییه ی نیگه ی مایه وه م ئه ، به و خ و هۆزدا خۆی ڕیکخستووه ی تیره  شوه تا له ره سه
یی بچوک قایل  وتکی ناوچه ستکه  ده کان به رکرده سه.  وه ته تواوه کگرتودا نه کی یه یه وه ته ی نه  بۆته و له وه ته ماوه
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ترسی   مه ی کوردی هاوشانی خۆیان ببته ی خکی دیکه رکرده  سه  که بووه یان هه وه  ترسی ئه میشه بوون و هه
  نمونه.  ستیان هناوه ده کی داماوی خوارخۆیاندا به ر خه سه  به ی که یه یی و پایه وره و گه ت و ئه سه ر ده سه له
گ  کی به مین زه فخانی بدلیسی یان کوردو کوردستانی ئه ره ی شه رفنامه ر کتبی شه گه و ئه  زۆره وه ر ئه سه له

ستی  ده ل و مریشک به تی قه ر داوه سه کانی کورد له رکرده ی زۆری سه  زۆربه وت که که رده  بۆت ده وه بخونیته
  . براکانیان کوژراون

سکی   که  که ئاشکرا دیاره تی تاکی کورددا به سایه  که  له وه داخه به.  مان زۆره وجۆره ی له  مژووی نوشدا نمونه له
ستی  ده  به ی که یه ت یان شون و پایه سه و ده ر ئه سه زانت له ترسی ده  مه ی خۆی به وه ته هاوزمان و هاونه

 دوکانکی پیتزادا یان   کرکارک بت له سه و که ؛ ئیتر ئه ی دروستکردووهیای خۆیدا بۆ خۆ  خه  یان له هناوه
نی کیانکی   خاوه ته بووه تا ئستا نه  هه کورد چونکه. کانی پارتکی سیاسی بت ندییه یوه لپرسراوی  په

و  ناسراوه ست نهک پوی ک وه یه وه ته ک نه  بوونی خۆیشی وه بینراوه تی کوردی نه وه خۆی خۆی و ده ربه سه
رنجی  مترین سه کرت و که یری ده کی سه ی الوه ی ناوخۆو کشه ک کشه ربت وه سه رشتکی به هه
  . کشت ی ڕاده که ره وروبه ده
  خۆ له ربه تکی سه وه ک ده  وه کی بوونی نییه  هیچ بیانوویه وه یی و زمانه وه ته ی نه  باره یت  له تی کوه وه ده

موو جیھان  ر هه  سه کی بکرته ستدرژییه ر ده  هه خۆیه ربه تکی سه وه  ده م چونکه ، به  سعودییه  لهئراق یان
ری جوگرافی   ڕوبه ر به گه رچی ئه گه ئه. ر سه ته ستدرژی کراوه  ده ن کیان و سیاده تکی خاوه وه  ده ژنت که هه ده

.  وه کانیه زاو ناحیه موو قه  هه ی پارزگای سلمانی ببت به نده وه ر ئه  هه و وته چت ئه ین پده حیسابی بکه
ن و  مه  ئراق و یه  له ی که بییه ره ی عه و ئومه  له شکه ر به  هه وه ب و کولتوره زهه ی زمان و ئاین و مه باره له

ت و  وه و ده خۆبن ئه ربه وت سه یانه  ده و وته کی ئه  خه  چونکه ش بین که وه  ئه م پویسته به. ن  هه سعودییه
 گرنگ   که وه  پشه  دته یه له سه و مه دا ئه لره.   الریمان لی نییه  و ئمه وای خۆیانه یان مافکی ڕه خۆییه ربه سه
بت  رتووی ههکگ یی یه وه ته تی نه وه ک ده ک یه یه وه ته  نه گرنگ نییه.  یان بچوک بت وره  گه نده ت چه وه  ده نییه

بات  تی خه  کورد مافی خۆیه  بین که وه  ئه  پویسته دیاره. ندی و مامناوه وره تکی بچوک و گه وه ند ده یان چه
زوی  زانن و ئاره  کورد ده  خۆیان به  که وه و ناوچانه موو ئه  هه یی بکات به وه ته کگرتووی نه تکی یه وه بۆ ده

ک   وه وه  بکاته کانی دیکه کیشدا داوای ناوچه یه  سنوری پارچه تی له رد مافی خۆیهکو. ن که  ده وه کگرتنه یه
مۆ   ئه و ناوچانه ر ئه گه  ئه دا نیم که ڕه و باوه م من له  باشوری کوردستان، به قین و موس له رکوک و خانه که
رکوک  ن یان که ک ده اسیان بکرت یان وه ئیتر دواتر ناتوانرت ب وه تکی کوردییه وه  ناو سنوری ده ونه که نه

  .تکی کوردی وه کردنی ده نگین بیانوو بت بۆ دروست نه جه قین یان تا ماوین ده و خانه
مانی  ی قاره رکرده سه. خۆیی و ئازادی ربه  بۆ سه باتی کردووه  خه میشه ین هه رنجی مژووی کورد بده ر سه گه ئه
  وه وه س خۆیان به زۆرکه. باتکارو خۆڕاگربووبن خۆبوردوو خه  زیاتر له ی دیکه وه ته نه زۆر  چت له و پده بووه هه
. بادا نجی کوردی به تی کردو ڕه س خیانه که و فنه یه رکرده  سه تای فنه  فن قۆناغ خه  گوایه ن که که ریک ده خه
نجامی بیانووی سیاسی و  ره ش ده ی دیکهندک و بۆ هه زانی و کوۆییه ی نه س مایه  بۆ زۆرکه م قسانه ئه

ی  ی کشه م گرکوره کرت به و ده باتی زۆر کراوه وڵ و خه  هه دام که ڕه و باوه من له.  تییه ملمالنی حیزبایه
کان  هت کورد رکی ئینگلیز ده ک نوسه وه.  کییه مه ڕه و هه رنامه کی زۆر ببه یه ی تاڕاده که باته  خه دایه وه کورد له
م ناتوانن  م هرشیاندا، به رده به ر له مپه  له توانت ببته م هز ده المار که  په ستیان دایه  ده ری چاکن، که هرشبه

بات و   خه وه داخه  به وت که که رده دا ده لره. بن ی خوناوی ده کشه دا تووشی پاشه و باره ن و له رگری بکه به
  که  دواتر ماره ست هناوه ده کی به رچییه هه.   وابووه یژه ک مارو په  وه میشه هکۆشش و ماندووبوونی کورد ه

کانی   سیاسیه نه  الیه ک و نه  خه و نه  کردووه که  کشه رکی به تی کوردی ده رکردایه  سه تی و نه خواردویه
  .ش دیکه
  نه  و الیه کان کردووه وره  گه ته وه وس و دهرودرا  ده یی له  گله میشه  هه که ڕینه تی شۆڕش یان ڕاپه رکردایه سه

   به و خۆیان کردووه ی دیکه که نه  ملی الیه کانیان کردۆته تییه هامه موو نه کانیش ئۆبای هه ره به  ڕکه سیاسییه
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ندکیان  هه:  وه شکه ند به  چه  به ش بووه که که خه. ین که  ڕزگارتان ده  ئمه و ووتویانه١ڕوانکراو هدی چاوه مه
میشیان  شی سھه م و به نی دووه  الیه یان ووتویانه ندکی دیکه کات و هه م ڕاست ده که نی یه  الیه ووتوویانه

  .رگیز ناکرت  هه کرا تازه  نه و کاته  ئه واوی نائومد بوون و ووتویانه ته به
   تاکه وه تییه وه گای نوده ن کۆمه الیه  لهپکراو ن سنورو ئاو متمانه تکی کوردی خاوه وه توانین بین ده ده

وتی  ستکه یان ده ستھنانی ده ده ت به وه ب ده به.  یژه ی ماروپه مه  گه ی کورد له رهنانی کشه  بۆ ده که ڕگایه
ک  بت کاه هش د  خواردنی مارو ئمه بته ر ده نجامدا هه  ئه رد له و کوو هه ها ماوه نده و گران و بینی چه وره گه
  . ژنۆ بشکنین  ئه به

کی زۆر  یه  باشوری کوردستان تاڕاده  ساه١٥ی   ماوه وه کان ئه  ڕاستییه تر بوانینه ڕوونتر و کۆنکرتیانه
ک  وه.  ت نییه وه م ده تیش، به ک حکومه  یه ندک جار زیاد له و هه یه تی هه نو خۆماندا حکومه له.  خۆیه ربه سه

ر  گرت و ئران هه ک ده  بیانویه ر ڕۆژه تورکیا هه.  وه کیان نایه راو هۆریایه ک چ هه ی ئایه ر کشه سه هبینیمان ل
ن چی؟  کان ده وره  گه ته وه ی ده ئه.  پرسه ر مه وی هه ره ی ئه  بۆ ئومه وه  و ئه وه نته ک ده یه  کشه  جۆره ڕۆژه

  وه داخه وانیش زۆر به زانت و ئه وان ده  ڕاستی ئه سته  و دۆستی دهیمان  هاوپه  دی خۆیدا خۆی به کورد له
  .  زۆر بزانن بۆ کوردستان چت هشتا ئۆتۆنۆمی به پده
   باکوری ئراق زیاتر ناوی کوردستانی به مریکا له ئه.  وه ی زۆر بھنینه توانین نمونه  ده سته به و مه  بۆ ئه ئمه
ریتانیا  به.  ی کوردستانی ئۆتۆنۆمی دانیپدانراوه  ناوچه وه  ه١٩٧٠ی ئاداری ١١  ر له کاتکدا هه ت له مدا نایه ده

 ئۆتۆنۆمی و  کان بۆ کوردستان، دانی به  کورده  ره نابه  په ی وه ستی ناردنه به  باکوری ئراق، بۆ مه  له بجگه
ر  گه  ئه  دیارهKAZ(Kurdish Autonomous Zone)2کان  ی ئۆتۆنۆمی کورده ت ناوچه و ده کورددا ناوه
  یی له س گله موو که  هه ر له  به  پویسته م ئمه به. باشترمان پنان وه ش له تانی دیکه وه تنین ده ه خه خۆمان نه
  . ین ک بکه  خه یی له کامی گله ش دوای نابه  هنده س بین و نه ڕوانی که  چاوه  هنده ین و نه خۆمان بکه

رمی کوردستان  تی هه رۆکایه کانی سه یاندنه  گۆڤاری گوندا و ڕاگه یی له دین کاکه که له ی کاک فه که مهشیماننا په
ی  نن، ناتوانت چاره بک دانیپداده ره م عه  تا ئیستا که ش، که و فیدراییه ت ئه نانه  ته ی که وه ن بۆ ئه ئاماژه

؟ ! وه تکی فیدراییه  ناو حوکومه چینه ڵ ک ده گه  خۆمان بپرسین له  له  پویسته  بکات و ئمه کانی ئمه رده ده
  وه  ئه  دیاره ک؛ که موو الیه  هه  له نگی و ڕزگرتنه یشتن و هاوتایی و هاوئاهه کگه یه  له ت پویستی به فیدراییه

کدا  یه وام به رده  به ی که تنییانه بی و سیاسی و ئه زهه  مه نه و الیه ڵ ئه گه تی ئراقیدا و له وه ناو سنوری ده له
  . ودا  خه ر له گه  مه ری بوونی نییه گه دا ئه مه رده م سه پرژن، له ده هه
ین کاتک  خۆی خۆی سبه ربه کی سه یه واره نی قه  خاوه توانت ببته باتیدا نه ی خه م قۆناغه ر کورد له گه ئه
و  دا، یان سونه که  ناوچه کانی گۆڕا له ندییه وه رژه ریتانیا به بوو، یان به دا هه وه  کشانه ندی له وه رژه مریکا به ئه

ک هز یان و یان و   یه هدی و تورکمان بوون به کتر، یان سوپای مه  ملی یه ستیان کرده و ده وه  ئاشتبوونه شیعه
کتر و  کردنی یه نوک و لۆمه ده ڕه  شه هچین و ل رده  ده وه  نزیکی کلکییه و له که می ماره  ده وه چینه  ده ئمه... یان
   ناکات که وه کی جیھانیش باسی ئه دا هیچ میدیایه و کاته له. وه مان بۆ نامنته ڕی ناوخۆ زیاتر هیچی دیکه شه
ندک  ن و هه که رشوبو چاومان لده  خکی په ه ک کۆمه کو وه  به تک زومی لکراوه تک و میلله وه ده
  . تمان  خزمه نرنه ر ده انۆس و شیری ئکسپایهتوو ف په

ش  مه  باش نازانت، ئه تی کوردی به وه زراندنی ده و دامه وه تی سیاسی کوردی ئستا جیابوونه سه  ده دیاره
  :ک ند هۆیه  بۆ چه وه ڕته چیت بگه پده

 . رمووه یانفه  هشتا نه وره تانی گه وه  ده چونکه 
 . ڕازی نابت وه  تورکیا به وه موویشیانه رو هه سه  دراوس و لهتانی وه  ده چونکه 

                                                 
  . ڕزگاریان بکات ن که که ڕوانی هاتنی ده  چاوه وه زرۆییه  تامه زانن و به  دوا ئیمامی خۆیانی ده کان به  شیعه زر که هدی مونته مه 1
ر ئراق  سه   له2006st  Augu01 issued 3.0V   بویتنی ژماره بوانه2 

=view?iraqpolicybulletin/countryspecificpolicybulletins/documents/uk.gov.homeoffice.ind.www://http
Binary  
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بت و ناتوانت باری دارایی  ژارو الواز ده  هه کانی دیکه رکوک و ناوچه  ب که  کوردستان به چونکه 
 . ڕوه خۆی ببات به

کانی  قین و ناوچه انهرکوک و خ زرت دوایی ناتوانین داوای که بمه  دا ته وه و ده ر ئستا ئه گه  ئه چونکه 
 . وه ینه  بکه دیکه

 .گرین رده  ئراق وه تی زۆر له و یارمه  و پاره غدایه  به ر پویستمان به  هشتا هه چونکه 
  . ی دیکه ها چونکه نده و چه مانه ئه
  :بت خت نه چت زۆر سه  پده وه ینه  بده ر و چونکانه گه و ئه می ئه وت وه ر بمانه گه ئه

  ته و میلله  بین به یژه ریکی ماروپه ر خه  هه رموو، ئمه یان فه رگیز نه  هه وره تانی گه وه ر ده گه ئهی  ئه •
 .وه بچینه  و زوو زوو تکبشکین و تھه ٣ی بناویله که  شاییه ین به و شۆڕشیان ل بکه داماوه

ر  گه م ئه به! تی کوردیدا بنت وه  ده بت تا دان به  بنشتی کوردی ڕازی ده جا توخوا تورکیا به  •
وا بۆ  ستدرژیش بکات ئه ر ده گه   سنورت بگرت و خۆ ئه بت ڕز له ت بیت تورکیاش ناچار ده وه ده
  ر کردیشی خۆ کورد له ر هه گه ئه. ری سه وت له که کات و قورستر ده ی ده ن سیاده تکی خاوه وه ر ده سه
 .  چی بترست ت ئیتر له ر نایه هس نفال و کیمیاوی خراپتری به ئه

ند بوونی  مه وه  ده  له و سنور زۆر باشتره ن سیاده م خاوه ت به رامه ژارو بده تکی هه وه ده •
 .کان سوله مه

وبدرت  بت هه م ده  زۆر گرنگ و ستراتیژین، به کانی دیکه رکوک و ناوچه ی که وه ڕانه  گه دیاره •
 .وان  بۆ الی ئه وه ڕته ک کوردستان بگه ر کوردستان نه  سه وه ڕنه وان بگه ئه

ر   هه وان وادیاره ئه. خۆن ک ده موو الیه  هه و له یبی نییه کان هیچ عه سوله  باری ئستا بۆ مه دیاره •
  وه ره  ده یان له رمایه و سه وانیش پاره تی کوردی شکست بخوات و ئه سه ن ده و ڕۆژه روانی ئه چاوه
  .  ڕ ه گ نه بخه

ی  وه ستی وروژاندنی پرسیاری زیاتر و کردنه  به  مه ی زیاتر به وه  بۆ باس و لکۆینه  پشنیارکه م باسه ئه
  مه رده  و سه لک ساه  گه لی کورد که وتدا بۆ گه ستکه ستھنانی ده ده ک به پناوی نه لۆگ و گفتوگۆ، له رگای دایه ده
 . یژه ی ماروپه مه  گه ی کورد له داو ڕزگارکردنی کشه وتانه ستکه و ده پارستنی ئهپناوی  کو له ست دن، به ده به

org.kurdistannet.www 2006 September 09  
com.dengekan.www://http /2006September 09   
com.kurdistanan.www://http / 2006September 09   
com.klawrojna.www://http /   2006 September 08  
com.news4kurdistan.www://http / 2006 September hT11  

  
  یی و جیھانیدا  کشی ناوچه  کشمه شونی مرۆڤی کورد له

وت، زیاتر   مرۆڤی سپی که م جار چاویان به که  یهباووباپیرانمان   که وه و کاته له"
  کانی سیخناخ کرد له و گۆڕه ، ئه) ساڵ٧٠(ر  وبه مه  زستان له تی ده ڕه وت که  حه له

ون کرد  ی قزه و شتانه و ئه ئه.  و ورانکارییه ڕبازی ئه.  ئسکوپروسکی ئمه
   لهو  ئهزانی  وامان ئه ئمه...  جوان و خاونی کردبوون م وته  گیانی ئه که

هاتووه، ی خۆرئاوا  رده زهک   وه  که وت رکه م ئستا ده به.   هاتووه وه ڕوناکییه
                                                 

ڕین و  په ودا تده کانی ڕگای سلمانی به  کاروانچییه  که وه گنه ی شارباژداو وا ده  ناوچه  له کی کۆنه یه له سه  مه ی بناویله که ییه شا 3
   دت که بۆ کارک یه له سه م مه ئه.  وه کرده یان نوێ ده که گرت و شاییه ستیان ده دا ده که ڕینی شاییه په  شونی هه موو جارک له هه
  . ت یه رگیز کۆتایی نه تاو هه ره  سه وه وام بچته رده به
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  یزانی  ئهشت کهخ مان پببه و شتانه  ئه یمانیدا که و په ئه... یانی ی به کازیوهک  نه
  ی لکردین، به شه ڕه کانیش هه یمانه وت، دوای په ناکه رگیز چاومان پیان هه
و زیاتر و  ئه. کانی  پۆینه  کۆت و زنجیره  به کانی، وه  زیندانه کانی، به ربازه سه

  کک له یه." [ ونی کرد یبرد پیس و قزه  نه شی که وه  تان برد، ئه زیاتری به
مینی  رزه  سه ی له که مریکا کاتک خه  ئه کان له  سوره کانی هیندییه کرده ر سه

  .]رنران ده خۆیان وه
  زانه م و الوازو گل و نه  کورت و که نه.  مینه م زه ر ئه ی سه کانی دیکه موو مرۆڤه ک هه  وه مرۆڤی کورد مرۆڤکه

 ڕابوردودا  کان له وروپییه  ئه ڕیده ک گه  وه  کوییه ن و نه کان ئه ب و تورک و فارسه ره  عه ک شۆڤنییه وه
چت  م؛ پده  باسی بکه ر کورد وتراوه سه ی له وتانه  چه و شته موو ئه دا هه پویست ناکات من لره.  باسیانکردووه

کی جیھان   خهموو  هه  له  که  نییه مانه و قاره ی تریشدا کورد ئه که  دیوه م به به. موو کوردک بیانزانت هه
   که  نییه وروپییه  ئه وه ته و نه کورد ئه.  کی جیھان ژیرتره موو خه  هه  له  که  نییه ک و زرنگه و زیره  و ئه ئازاتره

 جگای ستایش و  ستی دیار بت و بوبته تدا جگا ده کانی خۆرهه  گله وتووه  کوۆڵ و دواکه وه ته ناو نه له
  . دا  تیرۆره ناو دژه نگی به جه می  رده م سه تی له تایبه  به؛کانی خۆرئاوا هو ته نانی نه پداهه

ک کافرو زیندیق و   وه وه کانه ب و موسومانه ره ن عه الیه رچی له گه شت، مرۆڤی کورد ئه یه ر دتان لم نه گه ئه
یری  ب و ئیسالم سه ره ی عه  ئومه هشک ل ک به  وه وه ن خۆرائاوایشه الیه کرت، له چکاوخۆری خۆرئاوا چاویلده

م  ستم له به من مه.  وه نه وانی جودا بکه  له وتۆ نابینن که کی ئه ن هیچ جیاوازییه ده رنج ده ند سه رچه کرت و هه ده
ر   من هه دیاره (  زمانی دیکه  وکوردی و به ریکن به ندک ئستا خه ک هه  وه تی خۆرئاوا نییه  دژایه ووتاره
   ساه١٥ی  ک ماوه  وه نانی خۆرئاوا نییه ستیشم پداهه به مه. ن ده الماری ده په) ری زمانی ئینگلیزیمئاگادا
ک   وه کانه ستم بینینی شته به کو مه رخان کردووه؛ به ته و بچوکی کورد خۆیان بۆ  وره کی زۆری گه یه ژماره

  .  وه کانه  ئاساییه مرۆڤه  نیگای  گۆشه خۆیان و له
  دا که وه م ئه رده به  له  ڕگر نییه مه ، ئه  وایه مینه ر زه م سه ی ئه ر مرۆڤکی دیکه ک هه ین مرۆڤی کورد وه ه ئ که

  و پویستی به یه ندی خۆی هه تمه  تایبه م جیھانه ی ئه کانی دیکه وه ته موو نه ک هه بین مرۆڤی کوردیش وه
  فا له وشیروان مسته نه.   توانای باسکی ئاوا کورتدا نییه  له که  یه ی زانستی هه وه و توژینه وه لکۆینه
   ببته کانی دیکه وه ته ک نه  وه یتوانیوه  بۆچی کورد نه  که داوه وه کی کورتی به یه کانی خۆیدا ئاماژه نوسینه
  ک نمونه ی وه  دیکهندانی  بیرمه ندک له ز و هه به مال نه کانی مامۆستا جه ی خۆی و بۆچونه واره نی قه خاوه
ی  سانی دیکه رکی که  ئه  به  و دیاره وه واسراوی هشتۆته  هه ی به که له سه ر مه ویش هه م ئه  به وه؛ ته هناوه

  .  وه  لیبکۆنه زانت که ئه
کی  یه ماوه. واست ده کدا هه  الیه ک و خۆی به یه ر ماوه  هه تی خۆی نییه وه و ده واره نی قه  خاوه کورد چونکه

هۆ برای 'چواندو گۆرانی  کان ده ستینییه له  فه دارانمان کوردیان به تمه ران و سیاسه زۆر شاعیرو گۆرانیبژو نوسه
ستین و زوم  له کرد باسی ڕزگاری فه عس سازده  خۆپیشاندانمان دژی ڕژمی به که. چین مان بۆ ده' ستینی له فه

ت  کانی کوردستانی خۆرهه  ناوچه کک له  یه کاتک له. کرد کانمان ده هوتافه  ڵ به می ئیسرائیلمان تکه و سته
 ڕژمی   چونکه وه وته م بیر که یه له سه و مه ئه! مریکا ر ئه رگ به مه: وتکدا نوسرابوو ستی مزگه  ئاوده بینیم له

مریکا و  ر ئه رگ به ن بن مهکا قامه ر شه سه  ئاشکرا له کات به ک بانگ ده وو ڕۆژ خه کۆماری ئیسالمی شه
  و دروشمه  کوۆی ئه دا وا به  نھنیه و شونه بت له  ئیتر نازانم بۆ ده و کاره، تیشیان بکات بۆ ئه چت خه پده

  ! بنوسرت
کان  هب ره  عه  چواند که ساسانه  که که و جوله دا کوردیان به ی دیکه که  دیوه ندک به  هه وه ڕینیشه  دوای ڕاپه له

  و بوون؛ که نفال کراون و تووشی کۆڕه موو جیھان بوون و ئه ی هه وازه رده یان داگیرکردون و په که خاکه
مکی  کانی هیچ وه که  برا جوله  له کانی و نه به ره  برا عه  له کورد نه. ر کورد هاتوون سه ش ڕک به وانه ئه
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ی   ئومه  له کراوه شکی جیانه  موسومان و به کانیش به که  جولهزانن و  کافری ده کان به به ره گرت و عه رنه وه
  .ب ره عه
ک  تی ئیسالم وه  دژایه وتنه پ که چه  ڕاست و به و به ڵ ئیسالمه گه ی کورد له  کشه دان که ڕه و باوه ندک له هه

  چونه.  دۆستی کورد بن وه موویشییه رو هه سه وتنخوازو له موویان دیموکراسی و پیشکه  هه کانی دیکه ئاینه
 ویردی  و بوو به تی ئه سایه تی و که وتی تایبه سوکه ری ئیسالم و هه مبه تی پغه  ژیانی تایبه  به وه خواره
توانن  م ده که ی بیستویه ده کانی سه ره  پوه توانن به  ده  که کانکی زۆرو زۆر پیان شانازییه رزمانی خه سه

 نین و  کانی دیکه وان ئاگاداری ئاینه  کاتکدا ئه له.  وه  قورئاندا بدۆزنه افی ژنان لهپشلکاری مافی مرۆڤ و م
 ژیانی  ر به گه یان ئه! بیستن  ده ره مه یرو سه ند چیرۆکی سه  چه وه ورات و ئینجیل بخوننه ر ته گه نازانن ئه

   ژیانیان بگریت؛ که  له خنه توانیت ڕه  ئاسانی ده هند ب  چه وه  خواره شدا ڕۆبچیته ی دیکه رانه مبه و پغه تی ئه تایبه
 هیچ سیحرو جادوو  ؛ چونکه وره کی زانستی گه یه وه ک دۆزینه  نه یه دا کارکی گالنه مه رده م سه  له مه ئه

وا  ه ئاین ئ بت و به  خوا هه ڕت به ر باوه گه خۆ ئه.  ک ڕۆژی ڕوناک دیاره ی ناوێ و وه وره کی گه یه وه دۆزینه
 زۆر  که له سه وا مه بت ئه ڕیشت نه ر باوه گه کن، خۆ ئه  یه ک موویان وه ی خوان و هه موویان قسه  هه و کتبانه ئه

   پیاندا ڕۆبچته رکی کورده ر ئه  بۆ هه وایه جا که. ب جیاوازای موویان چیرۆکی دروستکراون به هه:  ئاسانه
  ؟ !  نییه و کاره هریکی ئ  خه سی دیکه  و بۆ که وه خواره

ی زۆری  و تچونیان زۆربه  پاره واته.  ڕوه برن به  ده وه نیسه ن که الیه کان له ی قوتابخانه  زۆربه ره  ئینگلته له
 هی   له تی جاوازه سه وێ ئاین ده  له  بین که و ڕاستییه بت ئه  ده دیاره. کرت  دابین ده وه نیسه ن که الیه له

ی  چوارچوه  له و قوتابخانانه  ئران و ئه  کوردستان یان کۆماری ئیسالمی له ی ئیسالمی لهپارتکی سیاس
و   نوان ئه  له سمکی ئاینییان جیاوازه ند ڕوڕه نھا چه خونن و ته  ده ییدا وانه وه ته پرۆگرامی خوندنی نه

ن و  که رشتی ده رپه کان سه  پرۆستانته ی که وانه ن یان ئه که رشتی ده رپه کان سه  کاسۆلیکه دا که قوتابخانانه
ر  ک موسومانن یان هه ه چه  ڕه  به ش که و قوتابیانه ئه. کات رشتییان ده رپه وخۆ سه ت ڕاسته وه  ده ش که وانه ئه

  باسی  قوتابخانه له.  ر نییه سه ن، هیچ فشارکیان له  ناکه سمانه و ڕوڕه زوی ئه ن، یان ئاره ئاینکی دیکه
مجار ئاسمان و  که خوا یه:  ورات باسی کردووه  ته ی که یه و شوه کان به  بۆ مناه دروستبوونی جیھان کراوه

موو شونکی داپۆشیبوو، خوا ووتی با ڕوناکی بت،  بوو، تاریکی هه ی نه وی شوه وی دروستکرد، زه زه
ی ناونا ڕۆژ و  که خوا ڕوناکییه.  وه ی جیابته تاریک  ووتی با ڕوناکی له ڕوناکی هات و خوا بینی ڕوناکی باشه

رگیراون،   وه  وه ه کتبی پیرۆز  له  که ن  پیرۆزانه و چیرۆکه  ئه مانه  ئه :دواتر نوسراوه... و شی ناونا شه که تاریکییه
  ووه کان له ستره  بوو، ئه وره کی گه یه وه قینه مجار ته که یه: کات ئاوا باسی دروستبوونی جیھان ده م زانست ئه به

... ها بلیۆن ساڵ نده وی دوای چه ر زه سه وی و ئینجا ژیان له دروستبون و خۆریش پکھات و دواتریش زه
یامی زانستیش  ن و په که  منان ده ش به ک چیرۆک پشکه کانی کتبی پیرۆز وه وان چیرۆکه  ئه مجۆره به
ها  نده  چه ، چونکه  نییه  کشه وه  هاوبیرم ئه پرۆگرامی خوندنهم  ڵ ئه گه ک من له یه تا چ ڕاده. نن یه گه ده

نگ   پشه رکی خۆمی نازانم ببمه  ئه م من به یان هاوبیر نین، به گه  له زانم که ش ئه و وته کانی ئه مامۆستاو خه
کی  ستۆی خه  ئه س له موو که  هه هر ل  به  رککه و ئه یه کی زۆر ئاۆزی هه یه  پکھاته وه ی گۆڕینیان؛ ئه رکرده و سه
  . پویستی بزانن ر به گه ؛ ئه  خۆیاندایه و وته ئه

ڕمان  ئیتر باوه. رداری ببین ستبه  ئاسانی ناتوانین ده روا به و هه یه مۆدا شونی خۆی هه گای ئه  کۆمه ئاین له
های بزانین  وتوو ڕه  پشکه به.  کی دیکه چیهر داری بت یان هه رمایه ی ڕژمی سه که بت یان نا، هۆکاره پی هه
   له ی که وییه و توندڕه و ئه ت جیایه وه  ده کاندا ئاین له گا خۆرئاواییه  کۆمه  له دیاره.    چیرۆکی هۆنراوه یان به
  ماوه ن نهواندا یا نو ئه  له یه کانی دانیشتوی خۆرئاوادا هه ناو موسومانه کرت یان له ستی پده ت هه خۆرهه

تی   بابه وه رخۆن، ئه سه رم وله کان نه ون و کریستیانه و تۆندڕه کان توڕه بۆچی موسومانه.  وه ته مبوه یان زۆر که
ی  وه ئه.  یه هتدی هه...رونی و  تی ده یه  و هۆکاری کۆمه وه  زۆر جۆر لکبدرته کرت  به  و ده  نییه م باسه ئه
ندی  وه رژه ر به گه وتبت ئه که دوای ئاین نه چت وه ک پده یه وه ته  هیچ نه  که یه هو  ئه الی من زۆر گرنگه له
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  که  ئاینه ڵ به تی خۆیان تکه وایه ته ندی نه وه رژه بووبت، یان ڕونتر بین به یدا هاوجوت نه  گه تی له وایه ته نه
ال  ربه ین گیان و که ر حوسه  هه ی فیزیک و مادهر مارکسی بن و پۆفیسۆر گه کان ئه  فارسه بۆ نمونه.  کردووه

من، .  وه بیننه یاندا ده که  ئاینه بوونیان له و بوون و نه وه ته ر ئاین و نه  هه وه کان ئه که جوله. زانن رزو پیرۆز ده به به
  مدولیلال ئمه حهل ت ئه  نه بینیوه بکم نه ره تا ئستا عه  هه وه، ر کرده سه ختی له رکیشم جه ک براده وه

ش  کانی دیکه و ئاینه وه ته ئیتر بۆ هیندۆ و نه. ر باس ناکرن کان هه  پاکستانی و هیندییه وه ئه. موسومانین
مان   هه ر به و هه وه ر شتکی دیکه  پش هه یی خۆیان خستۆته وه ته ندی نه وه رژه  به وانه ئه. ر وابت چت هه پده

ت و  ڕه  بنه ڕاست، له تی ناوه  خۆرهه کان له  کۆمۆنیست و شیوعییه موو حیزبه ین هه ر نه ی گه پودانگ زۆربه
  . ست بوون رده ی سه وه ته نه) ناسیونالیستی(یی  وه ته ندیدا، حیزبی نه وه رژه به

 موسومان   ببین بهین؟  چی بکه و ئمه  چییه م، ئایا چاره که یه:  وه وڕوم بکرته ره دا دوو پرسیار به چت لره پده
، یان ئاینکی  ر ئاینکی دیکه  سه موو بچینه ین، یان هه  خۆمان دروست بکه ت به یان کۆپی ئیسالمی تایبه

 ئاوا ئاینی  وانه ته و نه  ئه ئایا که: م ؟ پرسیاری دووه وه ینه شتی بۆ خۆمان زیندو بکه رده ک زه یی وه وه ته نه
نگاری خۆیان و  ره  به ن، بۆچی ئمه که ش ده تی ئمه  و دژایه و ئاینانه ه ل یه خۆیان یان کۆپی خۆیان هه

 مژوو  بوایه  ده و پرسیارانه می ئه و بوونی خۆماندا؟ وه واره  پناوی دروستکردنی قه  له وه بینه کانیان نه ئاینه
   له م ڕوون و ئاشکرایه به. ها کی وه یه نگ بت بۆ دروستکردنی پۆژه  دره چت تازه پده.  وه ته ر زوو بیدایه هه

  ت به ی تایبه له سه ی ئاین مه له سه مه. وان بین له ند ده رمه ره ی کورد زیاتر زه ر ئمه تی کردنیشیاندا هه دژایه
نو  یان لهر ئاینک بت   هه ر به بت ئازاد بت سه نیدا ده ده کی مه گایه  کۆمه ، له سه ر که و هه گایه کانی کۆمه تاکه
م  به. بت  هیچ ئاینک نه ر به  بت و سه سکی مرۆڤدۆستی ساده  یان که وه ر بگوزته نگه کاندا سه ئاینه

و  وه کی زیاتر بخاته ره تی و دوو به چت ئاگری دژایه وا پده ک ئه یه وه ته ی نه  کشه کرت به  ده که له سه کاتک مه
  . بوو ده رک نه  هیچ عومه بوایه ک نه لییه ر هیچ عه گه ئه: ن ک ئه وه
 خۆرئاوا  بینن که دا ده وه  له که   خۆرئاواو کشه  له خنه  ڕه ته ستیان داوه ندک کورد ده دا هه م ملمالنیه م به  وه له

زی ئیسالمیش  بکات و ئاینی پیرۆ مه و کوفرو سته تی ئه  دژایه لی کوردی موسومانه رکی گه نھا ئه  ته و به کافره
داری و  رمایه  ڕژمی سه وه ین هۆکاری ئه  ده ندک کوردی دیکه هه. تای خۆی ره ماکانی سه ر بنه  سه وه بگته
   ڕیشه  ئیمپریالیزم له تا زووه موو پۆلیتاریای جیھان و هه نگی هه  پشه بت کورد ببته ده.  تییه گای چینایه کۆمه
  ! نت بکه هه

شۆرت  و داده نت و ئه ده مدا هه  به ر بۆیه هه.  وه ته یدۆزیوه ڕت و هشتا نه گه دا ده  دوای ناسنامه  به کورد دیاره
س  تی که  دژایه ق نییه  و حه نو ناخی خۆیدایه ی کورد جارێ له  بوای من کشه به. سیش نات سوپاس و که

 بگرت  وه  تیرۆردا پشی پشه ری دژه نگه  سه ریست یان له تیرۆ ببت به. بنت سدا هه  که خۆڕا به بکات یان له
 ساڵ ١٥ی  واسراوی باشوری کوردستان بۆ ماوه کانی ناگۆڕت و باری هه ییه وه ته  نه  ستراتیژییه له سه  مه هیچ له

وان  بت و ئه  دهکانی تدا  بچوکه سی و حیزب و گروپه  که وتی تاکه ستکه  ده یه له سه م مه ئه.  یه باشترین نمونه
ی ستراتیژی  له سه م مه ست بھنن، به ده وتی کاتی به ستکه ندک ده ر شتک هه رانبه  شتک به توانن به ده
گۆڕی   نه ر به ین هه یری بکه ش سه  پارچه کگرتوو یان پارچه تی کوردی یه وه ک ده ر وه گه یی کورد ئه وه ته نه
تکی  وه تکی کوردی یان  ده وه ی کوڕی باشین خۆرئاوا بت و ده وه ر ئه به ه ل مه سته و زۆر ئه وه هته ده

   هنده کانیشمان نان مادام ئوه ی تریشدا خۆ برا موسومانه که  دیوه به. کوردی بچوکیش دروستبکات
  .  وه رموو جیاببنه رن فه موسومانن وه

 . ت و ئارامه مه کی زۆر کوردستان بمه یه و تاڕاده رمه  گه هبی شیع ره و عه بی سونه ره ڕی نوان عه مۆ شه ئه
منی  ر ئه ترسی بۆ سه مه ' کایش کورد به زانن و سوننه  سونی ده کان کورد به شدا شیعه م ملمالنیه رچی له گه ئه
 چاکی  ان زۆر بهک تی ئراق ئینگلیزه وه  کاتی دروستبوونی ده.زانن ده' کتی خاکی عراق بی و یه ره ومی عه قه

ی  مینه ست که  ده ت به سه ی ده وه ندی خۆیان، به وه رژه  بۆ به نگاندبوو، دیاره سه تی ئراقیان هه یه باری کۆمه
کی خۆی  خۆییه ربه  سه  سای ڕابوردودا نیمچه١٥ی   ماوه رچی له گه کوردستان ئه. ڕاستدا  ناوه  بت له وه سوننه
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چت  ندی تورکیاو پده وه رژه م به ، به ی ئراقدا ئارامتره کانی دیکه موو ناوچه چاو هه لهو ئستاش  لماندووه سه
ی   کشه  پویسته تی و وا دیاره ک خۆیه ر وه دا هه که  ناوچه کانیش له وره  گه ته وه ندی ستراتیژی ده وه رژه به

پی   هه تاوه ره  سه ر له  هه وه  ئه یه  هه وه شه ی شیعهب ره  عه ندی به یوه رچی په هه.  وه ک خۆی بمنته کوردیش وه
  رچی به گه  ئه بی سوننه ره عه.  یه مترین قورساییان هه ی خۆرئاوادا که خشه  نه  و له ستیاندا تۆپیوه  ده یاز له به

  ئارامی ئراق له کلیلی  وه ی ستراتیژییه  باره م له  ئاشوبن به ر به  خۆرئاوان و سه ش تیرۆریست و دژه ڕوکه
و  کات ئه رمی کاری بۆ ده گه  ئستا خۆرئاوا زۆر به وایی که  یان ئاشته وه ی ئاشتبونه و پۆژه واندایه ستی ئه ده

  .لمنت سه  ده ڕاستییه
   هاتوینه  ئمه وه ڵ خۆرئاواو ووتیان ئه گه ر مزی گوفتوگۆ له  سه ر هاتنه سه گال به ک عه ر کۆمه گه  ئه باشه
ناوی نیشتمان  س به ست بین که ده  کاربه ر ئمه گه ئه.  یه ست ئمه ده ، کلیلی ئاسایشی ئراق به وه پشه
منون و خواتان  ین زۆر مه  هاتوون پیان ده وه ناوی جیھاده  به ش که وانه ئه. ڕ ناکات  دژتان شه  له وه رییه روه په
 بۆ  ش که وانه ئه.  هیچ پشتیوانکیان نامنت ؛ چونکه  چاریان ئاسانهگینا  ئه ر وازیان هنا باشه گه ڵ، ئه گه له
ون و  که ک ده په نیاو چه ن ته که  ده  کاری خراپه ستی دزی و ڕاوڕووت و تان وبۆ و سکس و شتی دیکه به مه

   به وه ته ی دۆزراوه ته وه  خۆتان شاهیدن، ئه وه شیش ئه وتی ڕه ی نه له سه بۆ مه. ین که ریان ده سه خۆمان چاره
 و کورد هیچیان   شیعه  که یه وه  ئه م داواکاری ئمه به! بوبت ییتان هه تان گرت گله و خوا ده  بووه وه ست ئمه ده
  و کاته بت ئه ده. بۆی دانابوون' مووزی نیشتمانی و سی ته ڤده شۆڕشی حه '  زیاتر که وه بت له ست نه ده به
  ؟!وان و بۆ کورد ی بت بۆ ئهمی خۆرئاوا چ وه
 ستراتیژی  تیکردنیان بیرک له  یان دژایه وه  بنکی ئایدیۆلۆژیاکانه  به وه باتی نیشتنه  بوای من کورد له به
ی  خشته کان له ییه) عاتفی( کاتی و سۆزداری  ک ڕوداوه  و دوور بوانت نه  باشتره وه یی خۆی بکاته وه ته نه
نان و  ک پداهه روه  هه وه بۆ کورد، ستته  خۆرئاوا هیچ نابه ک له ییه تی و گله ر دژایه هه.  وه پکه  ته نه رن و بیخه به

  .چن رده کام ده  کۆتاییدا نابه کانیان له یمانتییه هاوپه
  
ی  وه  ئه ئومدی کرد به موویان فوویان لده  هه به.  وه کیان دۆزییه یه ستره  ئه یمون گوه ک مه جارک کۆمه" 
   گوه وه یمون ئه برای مه: ڕی و ووتی  تپه ووه ک له یه که چۆله.  زانی پشکۆی ئاگره  وایان ئه  چونکه وه شته بگه
. ر فوو کردن سه وام بوون له رده گرت و به ان لنهیر گو وان هه  ئاگر، ئه  و نابت به و پشکۆ نییه یه ستره ئه

ریدا  سه پۆککی دا به کان چه یمونه  مه کک له ، یه وه ستی پکرده مدیس ده الیان و هه  وه  فی و هاته جارکی دیکه
  ]  رگیراوه  وه باوه یده ی به و دیمنه لیله  کتبی که له [" و کوشتی

 com.klawrojna.www21/07/2006  
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com.news4kurdistan.www2006-07-23                  
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  بدو ساح  لی عه  کاک عه رمانده رۆکی فه کی پیرۆزبایی بۆ سه یه بروسکه
  )              کان بیپارزن خه مشایه(
  
کان و  بییه ره  عه ناه ی که  ووته بدو ساح به لی عه عه

 بۆ  وه  خۆی بپاوته  نییه ی خۆی ئاماده که ڕه ماپه
ر   هه وه ئه! ن ت قبوڵ ناکه م میلله تی به رۆکایه پۆستی سه

موو هاوکارو  وستی هه کو هه  به و نییه وستی ئه هه
  وه داخه  به بیدا که ره  دیموکراسی عه کانتی له هاو بیره
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شکین  ر به وت تا ئراقی بین هه مانه وت و نه کو بمانه وه؛ به ره  ده  بته یه و بازنه  له یتوانیوه هشتا کوردیش نه
  . ب ره ی عه  ئومه له

  . م ش بکه ی پشکه یه و بروسکه  ئه وه  مژوییه ۆنهو ب  پویستم زانی به منیش به
  
  ت خری میلله و فه سواری عروبه بدو شۆڕه لی عه  کاک عه رمانده رۆکی فه ڕز سه به

رزتاندا بۆ  ی به وه بژاردنه  هه  له ک نییه  هیچ دوو دیه که وه  مه که  دنیات ده وه رزی کردنه ربه  سه ست به  هه زۆر به
  کرد که ڕم ده ر باوه  هه خواردایه تیمان سوندیشت نه ری برایه سه به. ن مه تی کۆماری یه رۆکایه  سهپۆستی

رموو  ت فه جا بۆ خۆت نه. رۆک  سه  به وه بونه ده  نه بوایه  نه یه مدیده  سته ته و میلله ر خاتری ئه به ر له گه ڕزتان ئه به
بت  و ده مو ئه ی ئه ر قسه به  له دیاره(نگ ووتیان   تکای ده ت به م میلله وت، به وت، تیلالهی نامه بیلالهی نامه

م،  نابتدا بت من هه ئاستی جه  له یه س هه ، بۆ که بژارده ی هه رکرده ی سه وت ئه ر تۆمان ده هه%) ٩٩.٩٩بین 
و  زانم ئه ، من چاک ئه%٩٩.٩٩ین بت ب ک ده ی خه ر قسه به رچی له گه ، ئه قه ر ئه موو گیانت هه تۆ هه
  !د دا سه سه ک له نه% ٩٩٩.٩٩  نوسراوه ی قابی زی سویسری لی نه ؛ ئه  هناوه کووه ت له یه ڕژه
  و گران وره ی گه رکرده سه

  کان  وساوه هیوای چه
  باوکی بباوکان

ک  چیت نه کان ده نده  ڕۆحی خواوه بت له  کوفر نه کرت، تۆ به تۆ ده ر به  هه ، کوره تۆ جوانه ر له تی هه رکردایه سه
ی  وه موویان خۆیان کوشت، بۆ ئه ر هه یان هه کی ئور دوای مردنی پادشاکه  خه  که وه بیرت چوه له. مرۆڤ

  وه ری و ئاشوره می سۆمه رده  سه  له ده  دڵ مه دڵ له.   پادشای ئور زۆر زیاترت قابیله تۆ له. ن تی بکه ودنیا خزمه له
یووت   ڕۆژ ده نوسی و به و یاساکانی ده  شه حاموڕابی به.  ر وا بووه  هه ره ڤه و ده  له رکرده  سه تا نوکه
ستتان  جا ده. ن ت ده  میلله ر وا به ستاش ههئ. یاندم م پی ڕاگه که نده خوداوه

کانی  ن و وته مه  یه نابینیت له. بت  ده ره بت خۆ به ت وا نه خۆش بت، میلله
 ئیتر   چاکه وه ، ئه  نییه وه ره ده  چۆن ژنان کونی چاویشیان به ره ڤه و ده ی ئه دیکه
تیش  وره ، عه ته وره ف عه ره  شهیاو حه.  ن گرنگ نییه که  چیده وه رده  پشت په له
  .ک داپۆشراو بیت رچاوی خه به  له  که یه وه ئه

 عاقن، چ کاتک  نده ب چه ره زانم عه م ئه که نای ئم بی سی ده یری که  سه من که
 پشت  و له ر جاده سه  له کی ئره خۆ خه.  ن ده ن و چ کاتک توڕی ده که چک ده له

ن قات  مه  یه  له وز بووه وی سه ر زه سه ی گیا له ته وه ئه. کن ک یه ر وه  هه جاده
چت  ئاشرا پده  به ر بوتک بیره سه م له ڕونن به شیش ده کشن و حه ده
کاندا چی   ماه ت له ت ده وه یانووت ده  ئران ده له. ن داریشیی بده کو له ن به ر دارکاری بکه ک هه نجک نه گه
  ری درۆ کردنه،  هونه وه ئه. بت  دیار نه  وه  لوتانه ک ماست به  با وه ن؛ واته که بلیغی مه م ته ، بهن ن بیکه که ده
  . شن  لی ببه کی ئره خه
  ب و ئیسالم و بگره ره کانی جیھانی عه  و بنکرده رکرده موو سه ر هه نیا نیت، هه ت، تۆ ته ی باوکی دیموکراسیه ئه

. زانن و کورسی ده و پایه  نرخی پله زانن، ئوه یی ده رکرده  مانای سه ئوه.  ه گه دۆکانیشت له بوزی و هین زۆر له
ر دوور  هه. ن که باتکی خوناوی ده چ خه.  کورسی حوکم نه گه ک ده رگییه  مه  چ کولله  به زانم ئوه من چاک ئه

تا . ندیق و تابوری پنجتان ق کردبت  و زهها خائین نده ستی خۆتان چه ده ڕزتان به چت به ڕۆین پده نه
  .  کردووه  هیچ کردارک درغیتان نه و له وه کردۆته  هیچ شتک ستان نه  له یه و پایه و پله یشتون به گه
  لی  مۆ عه عه

جا .  وهکیم بینی بژاردنی الوه ک هه یی و کۆمه بژاردنی ناوچه بژاردنکی گشتی و دوو هه ریتانیا هه  به من له
ر  گه ش ئه یه و نیوه نگدان و له کیش ناچت بۆ ده ی خه بژاردنن؟ نیوه ی هه  که وانه م ئه خۆت ئه تو خوا به
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تی  ر تاقه  هه رزتان که به. دات وتن لده رکه وا ئیتر جاڕی سه سک ئه  که ن به نگ بده ی ده٥٥دا  سه له
  !  هنن  ده٩٩دا  سه  و له٩٩دا   سه  له و پۆسته کلیفی کردون بۆ ئه ت خۆی ته  و میلله ماوه تیشتان نه رۆکایه سه

ن  ک ئه خه ڕن به گه و ماڵ ده کان خۆیان ماه ، کاندیده یره  زۆر سه بژاردن لره  هه  نا، کوره وه ر ئه جا هه
نگ   تکای ده ت به  بت میلله وه  ژر لفه ر له  هه ؟ کاندیدک کاندیده یی نییه  شوره وه جا ئه! ن نگیان بۆ بده ده

  .وت تۆ ر تۆم ده هه: بن
ست  ر یان ده کسه رناچت یه ککیان ده  یه که.  نرخی نازانن و پایه  پله ن به گه  ئاسانی ده  به مان چونکه ئه
؟  ی پیاوه  قسه وه ا ئهتوخو!  لی هناوه شه ی فه که  وا پارته کات که رمی ئاشکرای ده  بشه  یان به وه کشته کارده له
ی بت  وه باتی ئه ، له دات خائینه  نه  ئمه نگ به س ده ر که ی بت هه وه باتی ئه له. و بچوکی نازانن وره  گه وانه ئه
ا ڕ وه ره ده ستک له ی بت ده وه باتی ئه  شاخ، له وه چینه ی بت ده وه باتی ئه ، له وه ینه که و هز کۆده زویر کراوه ته
  . بن ردار ده ستبه  ئاسانی ده ر وا به تن، هه وستی پیاوانی خۆرهه  هه مانه  ئه که.  داوه وگیری تھه که

لی هنا ووتی من  شه بژاردندا فه  هه ریتانیا کاتک له رۆکی پارتی پارزارانی به ، مایک هاواردی سه بۆ نمونه
 بۆ  ماوه  نه وه ره به م به و منیش هنده هناوه ست نه ده وتنی به رکه  سهم که  پارته  چونکه وه کشمه کار ده ست له ده
  مه ئه.  سکی دیکه م بۆ که که  جگا چۆڵ ده م، بۆیه تی حیزب بکه رکردایه بژاردنی داهاتوو دوای چوارساڵ سه هه
ستیان گۆچان   یان ده سته ده یان به شتک ی که سانه و که موو ئه  بوای هه کو به ڕزتان به  بوای به ر به ک هه نه
  .  بت بۆ خۆ ترۆزی نییه ، پیاو چۆن پیر ده یه وستکی ترسنۆکانه  هه ره ڤه و ده گرت له ده
ر  گه ت مه  خۆرهه له:  وتبووی ی که ره  کوردیش میدیادا که نووسه  له   وه رکم خونده دا وتاری براده یه و ماوه له
غریب و حافز  نی مه سه ینی ئوردون، شا حه ک مردنی شا حوسه ک بمرت وه یه رکرده ه دوور س زاو به قه
موو  ڕزتان و هه  به  به  خۆشه و مژده م ئه که ز ده م ئستا حه به.  حاه گینا گۆڕانکاری مه دی سوریا ئه سه ئه
ربگرن   به ی که وه ر ڕۆژ بۆ ئه  سه ان خستۆتهوی  خۆرئاوا شه  زاناکان له نم که یه  ڕابگه ره ڤه و ده کانی ئه رکرده سه
و  ، خوا به  که یه ناکاوانه  له و مردنه رگرتن له زانیت بۆ؟ من بزانم بۆ به ده.  مردنیش چت له  پیربوون و پده له

  .    وه ڕزتان بگرته ک به سانکی وه ی که خه  یه یه وانه کات، له ی نه ڕۆژه
ن بن و بیروڕا  مه رۆکی یه ی سه خامه کانی فه خۆتان ئاگاداری دوا چاالکییه چاوی  ی خۆتان به وه بۆ ئه

و  ن و ئه  بکه ڕزه و به ڕی ئه ردانی ماپه توانن سه ، ده وه بژاردنی داهاتوو بخوننه ڕ هه مه کانی له دیموکراسییه
   !: نت یه گه چی دهکانی  وو بۆ هاوشوه  بۆ ئه ره ڤه و ده ن دیموکراسی له  خۆتان حوکم بده کاته

viewarticle=task&news=option?php.index/ar/ye.gov.presidentsaleh.www://http
545=sid&    
org.distannetkur.www 2006-06-27com   .klawrojna. www 
   بالک برن و ران له نابه ی په فته هه
                         رنجک ند سه چه
  

ن  سه و ڕه  ناوچه ران له نابه په. ریتانیا  به  له د کراوه ران ناوزه نابه ی په فته  هه یران به  ی حوزه٢٥- ١٩ی نوان  ماوه
 جیاجیاکانی   ناوچه ن له که ش ده دا چاالکی جۆراوجۆر پشکه یه فته و هه  له وه  جیاجیاکانه نگه زو ڕه گه و ڕه
  وته که و ده یه ره ی باکوری خۆرئاوای ئینگلته کی جوانی ناوچه یه ی بالکبرن شارۆچکه شارۆچکه. ریتانیادا به

   که سی تدایه   که٣٦٤ ، ٢٠٠٥ری  مبه ری نۆڤهی ئاما گوره دا، به یه و شارۆچکه له.  وه شره ی النکه ناوچه
 جیاجیاکانی  نویاندا کوردی پارچه  یان وتی لکجیاوازان؛ له وه ته  نه٣٧  ر به رین و سه نابه داواکاری په

، کان پۆلنیان کردون رمییه  فه ی وته گوره وان به رچی ئه گه ئه.  پکبھنن رزترین ژماره چت به کوردستان پده
کانی  دا کورده  لره کان، که من دوای پاکستانییه زۆریان کوردن، دووه ره ی هه  زۆربه کان، که چی ئراقییه که

  . ژمردراون ش نه کانی دیکه ت و ناوچه خۆرهه
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- ١٩٥٠ سانی  و له وه مه رهه و به مھنانی زۆری ئه رهه هۆی به  به موو ناسراوه  شاری په بالکبرن،  پشتر به
  ستی کارکردن له به  مه  به وه ری هیندیه  کیشوه  نیمچه  له  بینیوه وه خۆیه ی کۆچی به وره  لشاوکی گه١٩٦٠
و   له کانی خۆی کردووه ردانی هاوتییه گاندی خۆی سه. کانی ڕستن و چنیندا موو یان کارگه کانی په کگه
کان   ئاسیاییه  نگالدشن که به پاکستان و هیند و بهکی  ی دانیشتوانی خه% ٢٠ی بالکبرن  شارۆچکه. دا شاره

. نگالدشین میشیان به کی که یه ر هیندی و پاکستانین و ژماره رانبه ک به یه کی تاڕاده یه ڕژه  به وانه ئه. ناسراون
ی بالکبرن کان م ئاسیاییه بی جیاوازدا، به زه ها ئاین و مه نده ر چه سه شبوون به رچی دابه گه کان ئه ئاسیاییه

ئاینی ئیسالم یان ئیسالمی پاکستانی، .  زۆریشیان سوننی بن ره ی هه چت زۆربه یان موسومانن و پده%٩٥
   به ته  ئیسالمی جیھانی و زیاتر تایبه  له یه ، شوازکی جیاوازی هه رکی ئینگلیز باسی کردووه ک نوسه وه

  ره و نوسه ئه.  وه نه که  لکیان جودا نه ستیانه به کانی خۆیان و زۆر مه ییه تی و ناوچه  تایبه ندییه وه رژه خۆیان و به
م   به کی جیھان کراوه موو خه ی هه و ئاراسته یامکی جیھانی پیه رچی ئاینی ئیسالم په گه: ت  ده ئینگلیزه

ش هۆکاری  مه ئه. کرت ی خۆیان ده که ی ناوچه و ئاراسته یی پیه یامکی ناوچه ئاینی ئیسالمی پاکستانی په
  کردنی ئاین و کولتوور بت که نوانیاندا تکه چت له  پده  که یه تی هه یه زۆری سایسی و ئابوری و کۆمه

 موسومان بوونی خۆیان  ستیانه به  کولتوور و زۆر مه  به واوی ئاینیان کردووه  ته وان به ئه.  وان کردویانه ئه
   له ی که رگه و جلوبه ت ئه نانه ته.  وه کانی ئاینه رمانه و فه  پایه ند بوون به ک پابه  وهک ک کولتوور نه بپارزن وه

رکی  ئه ن و به به رگی ئیسالمی ناوی ده  جلوبه وان به  کولتووریان، ئه  له شکه و به  هناویانه وه ی خۆیانه که وته
بن و  ریتی ئینگلیزی ده  کولتوورو داب و نه ڵ به م تکه زۆرکه.  بیپۆشت زانن که موو موسومانکی ده هه
.  وه ریتی خۆیانه  دابونه ندن به ر پابه بن هه دایک ده یان له می ئره ی سھه وه  نه  له شیان که و منانه ت ئه نانه ته

کانیان  کوڕهکانیان و کچ بۆ   کوڕ بۆ کچه وه  وتی خۆیانه  یان له نو خۆیاندایه ی ژن و ژنخوازییان له زۆربه
.    ناسراوهForced and arranged marriageزۆرو پشتر پالبۆدانراو   ژنوژنخوازی به  به هنن؛ که ده
  وه وانه  هۆی ئه  بهHalalی   ووشه گرن که رده ڵ وه  فرۆشتنی گۆشت و خواردنی حه كکی زۆری ئابوری له که

  که ل و شمه لوپه  که تی خۆیان له یه ستی ئابوری و کۆمه به مهوان بۆ  ئه.  وه  نو زمانی ئینگلیزییه ته هاتووه
ر ببینیت نوسرابت گوزانی  بت گه یر نه  پت سه ، بۆیه رامیان داناوه ڵ و حه ر حه کانیشدا هه بگیانه

  ! ڵ ڵ یان لیمۆدۆزی حه ڕیشتاشینی حه
ت  وروپای خۆرهه مریکای باشور و ئه کانی ئه ی ناوچهک فریکی و خه ب و چینی و ئه ره رچاو عه کی به یه  ژماره

  . جبوون بت ر یان بۆ کارو نیشته نابه ری، په نابه ک داواکاری په  ئیتر وه وه؛ ته  بالکبرن گیرساونه له
منستی  ن لقی بالکبرنی ڕکخراوی ئه  الیه  هۆلی وسی هۆڵ له  دا له٢٠٠٦یرانی   ی حوزه١٧  ممه  ڕۆژی شه له

 ١٩  رمی له  فه  به که فته رچی هه گه ، ئه وه رانه نابه ی په فته ی هه بۆنه  سازکرا به نگکی خنجیالنه  ئاهه وه رناشناه ئینته
 بوو  که نگه ر ئاهه شداری گروپی کوردی فلمکارانی مانچسته به دا به نگه و ئاهه له. کات ست پده یراندا ده ی حوزه

تی   گروپکی کوردی توانیویه  که یه وه  ئه ی دخۆشییه ی مایه وه ئه.  گۆرانی کوردیڕک و په نگی هه  ئاهه به
موویان و   هه  به ت بووه  تایبه وتۆدا که  ڕۆژکی ئه کان بکات له  جیاوازه نه سه و ڕه وه ته موو نه نگی هه پشه
ت و کیانی  وه نی ده  خاوه  کورد چونکه  که یه وه  ئه نگییه ی دته ی مایه وه م ئه به. ما  سه موویانی هنابووه هه
  .برت  ناوده وه ناوی دیکه  به میشه  هه خۆی خۆی نییه ربه سه

ر   گروپی فلمکارانی تورکی مانچسته  به رناشناڵ بوو، منستی ئینته ندامکی ئه  ئه که که رنامه ری به شکه پشکه
  وه رزوو بۆیان ڕاستکرایه رچی هه گه ئه.  سوپاس کران وه یهناوی گروپی ئرانی  کۆتاییشدا به و له! ناوی بردن

نھا  ته   یاندنانه و ڕاگه  ئه ین که  تبگه وه  له  ئمه م پویسته ک کورد، به ک ئراقی و دواتریش وه مجار وه که یه
ی کورد   ئمه میشه ی هه وه ئه. ت وه ی بده  بۆ ئمه کی جیھانه  دیدگای خه وه بوون و ئه کی نه رزاره کی سه یه ه هه
 کوردک  که. ناسن کان ده رمییه  فه ته وه ر ده وان هه  ئه ک کورد نامان ناست چونکه س وه  که  که یه وه  ئه ممانه خه

ر بوترت کورد یان  ت گه نانه  بت و ته وه ناوی تورکیا یان ئراق یان ئرانه بت به کات ده زن ده کارکی مه
کشرابت  دا نه وره ده ی جیھان هی به خشه ر نه سه و وتک له ر ئاوازی پاکستانه سه ر له  هه  لره وه ئهکوردستان 
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ک لیان   خه نده ندن و چه مه وه  ده نده کانی چه رکرده ک سه  نه ک گرنگه الی خه  له  وه ؛ ئه وه س نایناسته که
  . یه ند ژنیان هه ترست و چه ده
کامی دی خۆی ڕبازی ژیانی خۆی دیاری   به  که دراوه ی پنه وه رگیز بواری ئه نوخۆیشیدا هه  لهلی کورد گه

  میشه ری کوردستانن، هه شکه رو دابه  داگیرکه دا که و وتانه ر ئه سه شبوونی کوردستان به  دابه  له بکات و بجگه
  ر له هه. ن ستنیشان بکه زا بۆ کورد ده نه راو ههرپشک بوون دۆست و دوژمن و ب کانی کورد خۆیان سه رکرده سه
تی  وه  دژی ده م پارچه  پشتیوانی کوردی ئه هاجار بوون به نده  چه تانه وه و ده ری مندا ئه وه ی ژیان و بیره ماوه
  ته کان کراوه نگه هی تف لکجار لوله گه.  بوون ر دوژمنان براوه  هه میشه  هه وه  داخه  به  که وه وانه  پچه والو به ئه

 بۆ  یه له سه م مه ئه. وتوین رکدا خه نگه  سه ڵ سوپای پاسداران له گه لک جاریش له سوپای پاسداران و گه
لک زیاتر حسابی بۆ   شه  بزنه ت له ی میلله وه ب ئه ر وایه؛ به ی تورکیش هه عس و ژاندرمه ی به قواتخاسه
بی   ببورن، یاڕه کان ووتوویانه رکرده دوا سه وه فاشی باسکراون و دوو ڕۆژ له  کانیش ڕۆژک به ته وه ده. کرابت
ن و  که ڕۆژک ئۆتۆنۆمیمان بۆ داوا ده!  یبیان نییه ر تۆزک ئاق ببن عه فتار فاشین و هه  فاشی نیین و ڕه تۆبه

،   شوانه رکرده ن سه ده. ردنیان ئازا بت ر هیچمان ناوت و گه ن هه ڕۆژکیش فیدرای و دواتریش ده
  . ی که له  بزنگه بت شوان لپرسراوبت له و ده له تیش بزنگه وابت میلله که

ست زۆر  موده کی کاتی یان ده ستھنانی دواکارییه ده ری به گه ی ئه له سه ک و مه یه وه ته ی خواستی نه له سه  مه دیاره
  ی که وه  و شتکی جودای ووتبت له وه می کردبته سک ده ر که  هه میشه  هه م بۆ کورد که لکجیاوازن، به

و  شه ڕه  هه ر به ییان بووه هه نوکه ندی هه وه رژه به  یان له کانی دایانناوه و کام و ژیره ه  ب هه رکرده سه
  .  وه ته می دراوه ناوبردن وه و زۆرجاریش له وه چاوسورکردنه

  وه م ئایا ئه به. ک کورد خۆ پکبھن، وه ربه تی سه وه  کاتی ئستادا ده نن لهتوا چت نه  پده وه ته ندک نه هه
ندک حیزب  هه! ن شی بکه غه ده ش خراپتر قه وه  گۆڕ، یان له  بھنن و و بیننه و داوایه  واز له  که یه وه ی ئه نیشانه
یی  ش گله و ئمه وه نه رزبکه  کاتی ئستادا به له  و داوایه توانن ئه  نه یه وانه یی له تی ناوچه ن و حکومه و الیه

  وه ین و ئه ند ملیۆنی بیار بده کی چه یه وه ته باتی نه  ناتوانین له ئمه: توانن بن م خۆ ده ین، به یان لناکه وه ئه
و   ئه ؛ چونکه ه زۆر قورس وه  ئاستی لپرسراویدا بت ئه  سکی کورد که له بۆ که. یه که و خه داواو ویستی ئه

و  مه ، تابوری پنجه  خائینه ی بت وا نییه وه ئه. رسترت بت بپه و ده یه له و گه ری ئه رو ژنه رو پارزه دروستکه
  .  ستی دوژمنانه ده
ی  وه و ئه سئول بت ژیانی زۆر ڕاقییه ی مه وه  ئه ک جودایه، یه  ئاستی ژیان و بژوی زۆر له  کوردستان چونکه له
  رگری له  ئاگرو ئاسن به بت به  ده وه  ئاستکی لپرسراوییه چته  ده ی که سه و که ؛ ئه ت بت زۆر کۆه عیه هڕ

رکوت  بت سه و ده ته و پۆست و  نازو نیعمه  له یه شه ڕه کیش هه ییه و گله خنه ر ڕه  هه ی بکات و دیاره که پۆسته
  . بکرت

ک چاوی  ریب و نامۆو کلک و پاشکۆی خه ک غه  وه میشه و هه سارو داماوه خه  نج به ت ڕه وه ی بده وه ته نه
  دی ناسنامه و داخ له کانی توڕه  تاکه میشه هه. برت تان ده کانی به وتی تاکه ستکه  ده میشه هه. کرت  لده
کانی  رکرده  سه کو زۆر له بهک  ر دوژمنان و خه ک هه و نه  لکندراوه وه زۆر پیانه  به کانیانن که کییه وه ال

  .ن یان بکه وه شاندنه وه ر باسی هه گه وا نابینن ئه خۆیشمان پیان ڕه
  
  : نگه و ئاهه نکی ئه ند دیمه ڵ چه گه رموون له فه
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ریتانیا به؟ !کناگرن رێ کرکارانی جیھان بۆ یه ئه  
 

ی  و جاڕی شۆڕشی پۆلیتاریایان دا زۆربه وه نگس مانیفستی کۆمۆنیستیان بوکرده ی مارکس و ئه وکاته ئه
رگی  مه زار کوله  هه  به ی که و کتبانه ندا بوو ئه مه ته تا له ت مارکس هه نانه ته. زانین  شتی ده کی جیھان به خه

ی  رکرده  سه وره رمی گه دوای ته س وه  که١١نھا  ته. ی کین و ببازاڕ بوون س ده م که  که وه کرده بوی ده
ی لت س ڕق  زۆرترین که دا که وه تۆ له': نگسی هاوڕی دسۆزی ووتی شی ئه ر گکۆکه سه وتن و له پۆلیتاریا که

رچوو،  نگس وا ده ی ئه که ڕاستیدا قسه له. 'ن وه داخه م ئستا دنیام ملیۆنان بۆت به ت هنا بوو به مه که بوو یه
.کانی جیھان وساوه ویستی کرکاران و چه سوفی جیھان و خۆشه یله ناوبانگترین فه  به مارکس بوو به  

   که یه وه ی ئه که گرت؟ ئایا هۆکاره کیان نه  کرکارانی جیھان یه بۆچی  که یه وه  ئه ی ئستا جگای پرسیاره وه ئه
 قۆناغکی  ته داری چووه رمایه داریدا، یان سه رمایه  شیکارکردنی ڕژمی سه دا چوو بوو له ه هه مارکس به

، یان  ست داوه هد و هوشیاری خۆیان له تای خۆیانه ؟ ئایا کرکاران خه کردووه رکی پنه  مارکس ده  که وه ته تایبه
  سازییه  پیشه  وته داری له رمایه ن؟ ئایا سه  مشکیان سبکه کان توانیویانه دارییه رمایه ته سه وه ده

و شۆڕشی پۆلیتاری پویست ناکات؟ یبی نییه  عه کاندا ئیتر چی دیکه وتووه پشکه  
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  ی سۆسیۆلۆجی و ئابوری و کریمینۆۆجی نییهک یه وه مۆشماندا هیچ باس و لکۆینه  ڕۆژگاری ئه ڕاستیدا له له
کی زۆری پۆفیسۆرو  یه ژماره. کرت کانی مارکس دابین نه وه شیکی زۆری بۆ بیرو بۆچون و لکۆینه  به که

موو   و هه دارییه رمایه ر سه داری هه ایهرم سه. زانن کی توندو تۆڵ ده  مارکسیه پسپۆڕانی زانکۆکان خۆیان به
م  م که  به ، وه شه شه الو قه ری پۆلیس و مه فسه  ئه ت به نانه یه ته  سیستمکی ناعادیالنه  که  کۆکه وه ر ئه سه س له که
.زانت ڕوان کراو ده  چاوه  نزیک یان به ری شۆڕشکی کرکاری به گه  ئه س ئستا که  

  رمایه شی کتبی سه ش به ک شه داری و وه رمایه ر سه سه ش کتب بنوست له  شه ی دانابوو که وه مارکس پالنی ئه
ت،  وه ر ده سه  بیار بوو له ی دوایی که که نھا س کتبی نووسی و س کتبه ڕاستیدا ته له.  وه بوی بکاته

  کات که واباس ده) ٢٠٠٣:٢٥(هیوجس . نوسران رگیز نه بازرگانی جیھانی و بازاڕی جیھانی بینوست هه
 مارکس بۆ س   که خۆگرتووه ی له تانه و بابه موو ئه  هه دا هاتووه رمایه می کتبی سه که رگی یه  س به ی له وه ئه

.  وه رگ بوکرایه م به که نھا یه ی ژیانی خۆیدا ته  ماوه م له  نیازیدا بوو، به م له که کتبی یه  
ری  نگسی هاوڕێ و هاوکاری و جنیی هاوسه نھا ئه دوای مردنی ته  له تی ناخۆش بوو که ستخه  ده مارکس هنده

ک  کرد وه یان ده  پشیله ڕه  شه  زیاتر له یه وره  گه سوفه یله و فه شنوسی ئه  ڕه وه؛ کانی بخوننه ستنوسه یانتوانی ده ده
ک  ندی خه یوه و په می نامه وت وه که  ده وه یای ئه فر ر به نگس هه ڕاستیدا دوای مردنی مارکس ئه له!  نوسراو له

: ر ووتی کی زانکۆی النکاسته مامۆستایه.  وه بووه  ناوبانگی زیاتر بو ده وکاته  ئه ر مارکس؛ که سه  له وه بداته
م  ، به وه ری نایه رگیش سه  مه  کوله رگی ژیاو به مه  کوله دا، به س گرنگی پده م که مارکس تا خۆی مابوو که'

  کانی خسته  چاپکردنی کتبه یان قازانج له ت؛ هنده که ره  خرو به کان بۆیان بوو به داره رمایه دوای مردنی سه
   کردبت که دارییان وا تۆکمه رمایه ویش سه کانی ئه ی نوسراوه وه  لکدانه ر به چت هه پده.  وه ی گیرفانه نکه ته

'.وت ناکه  
ق دوای  به  سای ڕه٢٠جی هشتبوو  ستنوسدا به ی ده  شوه  مارکس له که' ها  به کانی زده ۆرییهتی'ڕاستیدا   له

. وه  پاکنوسکراو بوکرایه وه ن کاوتسکییه الیه مردنی له  
ستی  به ی مه وه  ئه دا که ی پنه وه ژاری بواری ئه رگی و هه مه  کوله نی کورتی مارکس و ژیانی پ له مه  ته مجۆره به

  می مارکسی و خۆ به کی که یه وه ژماره ته و بو کراوه  نوسراوه شی که وه ڕاستیدا ئه له. ز ر کاغه  سه بوو بیخاته
!  وه ته سی خوندویاننه قی ئه ک ده کان وه مارکسی زانه  

یفستدا  مان  به ک جارکی دیکه ر ڕوداوک یان گۆڕانکارییه ندا بوو دوای هه مه  ته مارکس تا خۆی له
ک   وه کم ووتووه رچیه م و هه رکی دیکه مبه  من پغه یووتووه ی دوای مردنی؟ خۆ مارکس نه  ئه باشه.  وه چووه ده

؟  هاتووه ردا نه سه  هیچ گۆڕانکاری به٢٠٠٦ تا  وه ه١٨٨٣ سای   جیھان له ی گوایه ئه. رستن  و بیپه وه خۆی بینه
داری  رمایه  تان و پۆی ڕژمی سه یتوانیوه ک مارکس نه س وه  هیچ که ین کهدا بن و ڕاستییه  دان به پویسته

رێ بۆ کرکارانی جیھان  ئه: تی بپرست م خۆ مرۆڤیش مافی خۆیه به.  وه کانی شیبکاته کارییه بپوت و وورده
کناگرن؟ یه  
. وان زۆر نزیک بوو الی ئه ری لهری شۆڕشکی کرکا گه  ئه وه ی مانیفستی پارتی کۆمۆنیست بو بووه وکاته ئه
نی  مه  ته  له بوو؛ بجگه رپا نه کاندا به وتووه  پشکه سازییه  پیشه  ووته رگیز له  هه  کرکارییه و شۆڕشه م ئه به

  ش که وه ئه. زراندنی سۆشیالیزم  هۆی دامه بووه رگیز نه  هه  که ڕینکی دیکه ند ڕاپه ی پاریس و چه کورتی کۆمۆنه
م  رپاکرا به  به وه رانه نجده ن کرکاران و ڕه الیه  له  ڕوسیا ڕویدا بگومان شۆڕش بوو، شۆڕشکیش بوو که هل
م   بوو، به زه ربه ڕاستیدا لینین شۆڕشگکی پشودرژو جه له. زانت  سۆشیالیزم ده ی به که نجامه ره س ده مکه که

 هۆی  بوونی بواری گونجاو بووبت به ر نه به مارکس؛ جا ئیتر لهی  که ری ڕبازه واوکه  ته پناچت بووبته
.  کی دیکه ر هۆیه  یان هه وه تییه  کاری شۆڕش و حیزبایه  به وه رقاڵ بوونییه سه  
لک پرسیاری  ر گه دوای شۆڕشی ئۆکتۆبه وروپاو جیھانی خۆرئاوا له  ئه بوونی شۆڕشی پۆلیتاری له رپانه به

گرامشی .  وه ته  لی ماوه ر به کی زۆر هه یه م تاڕاده  به ر کراوه سه ی جیا جیای له وه  لکۆینهها نده چه. ووروژاند
و زۆریش  یه ند هه وروپا چینی ناوه  ئه م له بوو به ند نه  ڕوسیا چینی ناوه  له  که یه وه ی ئه که ت هۆکاره ده
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و ووتی چینی  ئه.  وه  زووی بتوته ند به کرد چینی ناوه ڕاستیدا مارکس وای پشبینی ده له.  ن قورساییه خاوه
و  ره ون به ربکه بت سه  ده یه وه ؛ یان ئه وه وتوته کشی نوان پولیتاریاو بورژوازیدا خۆی ده  کشمه ند له ناوه

. لماند ی سه وه هی ئ وانه مژوو پچه.  بۆ ناو چینی کرکار وه  خواره بت بنه  ده یه وه ڕیزی بورژواکان یان ئه
   قۆناغک که یشتۆته داری گه  رمایه گرامشی ووتی سه.  ن نفوزو قورساییه ند چینکی خاوه مۆ چینی ناوه ئه
  وتۆته مۆ که و، چینی کریکار ئه ی ئه  ووته کیداو، به ر هزرو مشکی خه سه  به وای کۆنترۆی کردووه ته به

ری  گه  ئه دابوو که ڕه و باوه شدا له وه ڵ ئه گه گرامشی له.  وتووه جاڵ که  دهدوای کورتانی و به رئاویلکه شونی سه
ر بوونی  ری شۆڕشکی کرکاری هشتا هه گه رستی و خۆویستیداو ئه ر خۆپه سه  کرکاران زاببن به یه  هه وه ئه
. یه هه  
م وتی  که  یه دا، که ره  ئینگلته ن لهکانداو ڕونتربی وتووه  پشکه سازییه  پیشه  ووته مۆ کرکاران له ئه

یرکردنی  م سه ده قوڕنن به ک هه یه ند بیره وا بت و چه ڕوانن کار ته  جیھاندا چاوه  له سازی بووه پیشه
ن؟ رپا بکه بیریاندا دت شۆڕشی کرکاری به رگیز به ئایا هه!  وه کانی دووگۆییه یارییه  
  مریکا بووبوون و به ی ئه ربازبووبوون و ئاواره ر ده  جینۆسایدی هیتله  له نی کهما ی ئه که  الوکی جوله ه کۆمه

نھا  و ته ماوه ری شۆڕشکی پۆلیتاری نه گه  ئه  تازه دا بوون که ڕه و باوه ی فرانکفۆرت ناسرابوون له قوتابخانه
رستی  ر گیانی خۆپه سه ان زاڵ ببن بهی کرکار وه ین بۆ ئه رپابکه  شۆڕشکی ڕۆشنبیری به  که یه  هه وه بواری ئه

کرت؟ تی پده ناعه  قه که و خه  تاکی ئه م ئایا تاک به به. خۆبوردن دروست ببت سداو گیانی له  که تاکه  
و  واوی ژر پ خستووه ته سی به که  ڕۆی تاکه گرن که  مارکسیزم ده  له وه ی ئه خنه ی فرانکفۆرت ڕه قوتابخانه

.  وه کان کردۆته  ئابورییه ر هۆکاره سه  لهختی نھا جه ته  
مھنان  رهه کانی به ی هۆکاره وه  لکدانه و به ئه.  ی من و تۆ سۆشیالیزمی بینیوه نده وه ر ئه  مارکس هه شایانی باسه

م  به. تی سۆشیالیزمی داڕش یان بیرۆکه وه ژوکردنه داری و چۆنتی ئاوه رمایه مھنانی سه رهه کانی به ندیه یوه و په
داری  رمایه  چۆن ڕژمی سه ژیاندا بمایه ر ئستا مارکس له گه بت؟ ئایا ئه رگیز بوونی ده  هه و سۆشیالیزمه ئایا ئه

کرد؟  ستنیشان ده نگاوی داهاتوی چۆن ده نگاندو هه سه ده هه  
 

: رگیراوه  وه رچاوانه م سه ک له که  
Hughes, J., A. et al. (2003)  Understanding Classical Sociology. 2nd ed. 

London: SAGE Publications. 
ر  سه-ت بۆ خوندنی با شری خۆرهه یمانگای النکه  په شی کریمینۆۆجی له کانی خوندنی به ت و وانه بابه
  .ر نکاسته  زانکۆی ال به

www.kurdistannet.org 
1-5-2006 0:40 

  
  
  
 سای  له. بات ق ده نوسم دم شه  دم شیعرکی مزری بۆ نه  شتک بدات له م که رچی من شاعیر نیم به گه ئه

 ناردم بۆ   سلمانی و کاته له ئه. م نووسی م شیعره  بوو ئه ڕی ناوخۆ یان براکوژه ی شه رمه  گه  دا  که١٩٩٦
و  ر ئه سه  ساڵ به١٠ڕبوونی  ی تپه بۆنه ئستاش به.  وه کرایه م بونه دیان بوو به  به گۆڤاری سیخورمه

  مه  بکه یه م هۆنراوه  ئه ی مژوو، پم باشه خانه  مۆزه  توڕدرابته ڕی براکوژه ی شه وه  ئومدی ئه داو به ساتانه کاره
  !دیاری
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  برا کوژی
  

  وین که  پیان ووتین ڕکنه وه ره ده کانمان له دۆسته
  وێ  له  دۆستامن زۆره ئای که

  وێ  گیانمان که زایان له قه
   وه ره  ده کانمان له ن، دۆسته وه ناوه کانمان له دوژمنه

   یره خوا سه به
   یره  ته که چۆله

   ره وت به ش پمان ده ر، ئمه ڤه وت ده وان پیان ده کاتک ڕک بووین ئه
   ڕه ن هه ن بۆ ده  ده که
  !ک جیاوازین یه خوا زۆر له به
  ن   کاتک ده نهقیا  زۆر هه  دورانه و وته کی ئه خه

  ون که مه ڕک
  ن سانی پش مژوو  ده
  میان کوشت وره  گه کی باپیره یه وان هاتن و پشیله ئه

   کات زۆه گوم نه ی به وه ، ئه ڕۆه: بوو کۆبدات ووتی  نه و پیاوانه باپیریشم له
   یه وه ی من ئه نھا ڕاسپارده نھاو ته هیچ شتکم لتان ناوت ته

  م ر چه وبه کی ئه ک تیر بت بۆچاوی خه شتان دایم وه مووی له
  راز  گ و گورگ و به ڵ سه گه ن له ئاشتی بکه

  م ری چه وبه کی ئه ڵ خه گه ن له که ن ئاشتی نه که م نه به
  ق ق و ناهه ڕی نوان هه  شه ره، راو به مبه م ئه ڕی ئه شه
  اوازنک جی یه ی ئجگار زۆر له وه ته ڕی نوان دوو نه شه
  ین ئاسمانکی قووی زۆر شین م چیبکه به
   ردوکمانی داپۆشیوه هه
   نوسه ڕی چاره  شه مه ئه
   یی و نفوزه وره ڕی گه شه
   ڕی گومرگ و فلوسه شه
   و بزنه گ و پشیله ی سه ڕی تۆه شه
   ی توکنه که رخ و گوره ی به ڕی تۆه شه

  تی تی و جاشایه تی و کلکایه وابت سوکایه جاکه
  تی دا با ناو بنین پاشایه ڕه م شه پناوی ئه له

www.kurdistannet.org 
             9-3-2006 13:02 

com.blogspot.knowledgesource.www 
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  ...  برا  پایزه و نه یه  برای هه کورد نه
  

کانی   بۆ سوده شه بانگهڕ  ر مه  گه شتکی بمانایه(
 گورگ  کاتکدا که  بکات له وزه خواردنی سه
 Inge- The.  )دایه لله  که ی له نیازکی دیکه

Reason of Things   
. هنین کاریان ده س زیاتر به موو که  هه ی کورد له  ئمه ن که و وشانه کانمان ئه برا و براکانمان، دۆست و دۆسته

 شتم   به نگه ڕه. تی تورک زیاتر دۆستمان بت وه  ده  له  که بینیوه ی کوردم نهمن تا ئستا هیچ دۆستک
وان  ک ئه س وه م که  دۆزی کورد به ڕوانته وان ده ک ئه س وه موو که م هه ده رنج ده ند سه رچه م هه یت به تبگه
  .کات ده  هه وه  کوردستانه  له شم که ایهو و هه نا نات من دژی کوردو ناوی کوردو ئه  ڕاشکاوی و بپچ و په به
برا بۆ  ی پایزه چت زاراوه م پده  به وه، نه ی براو دۆستی بۆ ڕوون بکه  زاراوه  که  نیه وه س پویستی به که

 زۆر زوو  ڕو ئاودرییه وه رزی کشتوکاڵ و له  وه هارو هاویندا که رزی به  وه  الدێ له له. س نوێ بت زۆرکه
ن  گمه ده م به به.  ک شتکی نامۆ نییه  کوته ڕه ندک جاریش شه و هه قاه مه بت و ده ک زویر ده یه دیان لهک  خه

کان بیر  و کشه وه بنه موو ئاشت ده رزی پایز هه هاتنی وه به. ک بکشن یه ی دوور له بگرن و کینه ک هه یه ڕق له
رزی   ئیتر وه ن چونکه ڕ بکه ر کانی و ئاوو ئاودری شه سه  له نیه وه  پویستیان به ئاخر ئیتر چی دیکه.  وه چنه ده
  وه بنه س ده موو که  هه مجۆره به.  رچووه سه  کشتوکاڵ به ڕن چونکه گه زوی خۆیان ده  ئاره ڕو مات به مه.  ماوه نه
  م له یه و زاراوه  منای ئه من به.  وه بته م دهکا هاردا نابه  به و له نھا بۆ پایزو زستانه  ته تییه م برایه م ئه برا به به

  . ھنجا زۆر لھه شم به یه وه و ڕونکردنه پیاوکی دراوسمان بیست و ئه
ستور س  کات، ده بکات و نه) تانازول(داشکاندن .   براشی نییه  پایزه ک براو دۆستی نییه ئستا کورد وه

ن  ڕۆی بکه وپه وش پینه ی له وه بستان بۆ ئه ره ن بۆ عه ش بیبه وه ای ئهرگدروو بت و دو الی به  ئران له مانگ له
  .  براش  پایزه  به وه ر نابنه وان هه ، ئه  قبومانه کات براکانمان زویر نابن مه ر بت خواده م هه و ئه
ومان، سونی و کافرو موس. ین که ڕوانی گودۆ ده  چاوه  سایشه٢٥٠٠و   کاتمان ناسکه میشه ی کورد هه ئمه
 بۆ  باشه. بت ش ده ن ئراق دابه که  نه قوربانه ن به یت ده که باسی کورد ده مریکی و میسری که ، ئه شیعه
موویشیان  و هه ش بووه  دابه یه ی هه ته وه  بۆ کوردستان ئه ؟ باشه وه  خواره  هاتۆته وه  ئاسمانه ی ئراق له خشه نه
  . بین ش ده ر خۆماندا دابه سه وام به رده  خۆیشمان به  که دایه وه  له که تییه گبه نه. زانن رعیی ده  شه به
مان  ری هه عفه  بۆ جه وه دامه سه له.   وایه ک دووباره ر وه  هه چی بۆ ئمه ، که وه کاته  نه بت مژوو خۆی دوباره ده

ی  که ری بت ئۆتۆنۆمییه عفه  جه ر به گه کرت و ئه  باسی کوردستان نه یه وه گرنگ ئه. مام مان حه تاس و هه
کانی خۆیشمانیان   دۆسته  خرانه و کاره وان بۆ ئه ، ئه جا بۆ وا نییه. وا نابینت ی شخ جافریشمان په مانه زه
  .  ه گه له

  مهئ. وو ڕۆژیان بوو شی شه تککردن به جینۆسایدو ئه. شخوراو بوون دامدا داماوو به مانی سه  زه کان له شیعه
  وت بچنه یانه وان ده ئستا ئه. واندن مان خه ڕوو ده ری داربه  بن سبه وێ له مانھنان بۆ کوردستان و له ده

شی  ستوری ڕه وان ده ئه.  وه ی بھننه ر ئمه سه  به ر هاتووه سه چییان به.  وه نه و بکه دام و السای ئه جگای سه
  . ن ی بۆ بکه رن ئیمزای به ک بین وه  خه  ناچارین به رهش دیا و ئمه  نوسیوه دژی ئمه خۆیان له
 بۆ  شه ت باگه  هیممه ت بت یان به  ئستا به قیمه ی که فیزیۆنیانه له  ته ناه و که  ئه د دنیام که دا سه سه من له
 سازدانی مزگردو  ن به که ست ده  ده که ستوره ند کردنی ده سه ن، دوای په که هد ده ی سیستانی و شا فه که ستوره ده

ر ئستا  گه بت ئه ی چی ده ن، ئه ت بکه فره نه  به ستوره و ده ی ئه وه دارانی کورد بۆ ئه تمه سیمینار بۆ سیاسه
  . کات کانتان دیاری ده  ڕونی و ڕاشکاوی مافه ی به و کاته ن تا ئه که چن و قبوی مه  مه ککیان بن کوره یه
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کانی  وانه ر ڕاستبت، پاسه گه  ئه ڕوان ناکرت، که  باشتری لچاوه وه ویدا له ئراقی عاره  نوسی کورد له ره چا
  . وه یان بجونه گه ر و دوژمن له ک داگیرکه ن و وه وانانی کۆماری بده الماری پاسه ری په عفه جه

  وه  ئاڕمی کوردستانه  به ت نابت فۆکه  ده  که تی تورک نییه وه  ده  زۆر ڕقم له وه سه ی زۆر که وانه  پچه من به
بت  مان بۆچونی نه ردا هه وهه  جه س نابینم له م که ده رنج ده ند سه رچه ک هه چونه. دا بفت ر خاکی ئمه سه به
ی  وانه پچه من به. ب سودوو دژی کورد بت  ڕاشکاوی و به وان به ک ئه  وه سیش نییه م که ر کورد، به سه له

  ن چونکه ده الل ده کانی مام جه الماری گارده  په م که ری ناکه عفه کانی جه وانه  پاسه یی له  زۆر گله وه سه کهزۆر 
هیوای  وان و به ختی عاره غای پایته  به کات له بت چی ده ی نه رانه الل نیازکی داگیرکه ر مام جه و گه قیان نییه ناهه
  ؟ چییه

 org.kurdistannet.www 
 4-10-2005 0:13  

  للوجه  فه مان به د خۆزگه ، سه نی علوجه مه ن زه مه زه 
 

  وه  دوای نه  له وه  مژوو نه آانمان بوون به تی و آوۆییه ینه ابوردوین، مهِستی ر  داماوی ده میشه ی آورد هه ئمه
! شت یانكردین به گینا ده یزانی ئه مان نه آه رآرده سه. ین آه آك تاوانبارده ی یه جارهر و هه وه ینهِگر آتری ده بۆ یه
  م جاره یخۆ ئه ؟ ئه  یان جۆركی تره ئایا وایه!  وه ازاندبووینهِگینا بۆیان ر ستیان ماچ بكات ئه چوو ده نه
موومان  ی آورد هه ئمه. جۆركی تر بت  آه چت آشه نجامی بوو، پده مان ئه ی بۆ هه ستیانمان ماچ آرد، ئه ده

ت و  سه ق و حیساب الوازو بده ر حه  سه دیینه چی آه آین آه مومان زیره ، هه چی سیاسیشمان نییه سیاسین آه
ز  گه وه رزو ئه  ئه وه  ئه ت وانییه آوۆین، آ ده . 

 خانی  چونه آان نه وداوهِتا ر وانی تر بۆ هه  من و تۆو ئه روانییه ، گه ابوردووهِستی ر ووتم آورد داماوی ده 
واو، آ ووتی؟  ء ، ووتیان تورآیا ته ی ووت نه وره مریكای گه  ئه  تورآیا به آه. دان ابوردوو هیچ گرنگیمان پنهِر

بت سك   آه نگه ره. زی لگرتِمریكا ر  ئه بوو بۆیه ی نه وره مریكای گه سلیمی ئه رج ته ب مه تورآیا به. آورد
 بن خۆ  وره ندك گه رچه م هه به, و گرانن وره تكی گه وه وان ده آرت ئه ك تورآیامان بۆده  چۆن وه  ئمه آاآه
نازولی بۆآردن مریكاش ته ر ئه ء و هه چی ووتیشیان نه آه,  وجهِیت فر ر ده مریكادا هشتا هه چاو ئه له .  

خۆین،  ر به  سه وه نابتانه ی جه سایه  خۆمان له ها ساه نده  چه وه  ئه  ئمه مریكای بووتایه  ئه ر آورد به بوو گه چ ده
نجامدا چیمان   ئه له: ز ر آاغه  سه  بۆمان بنووسنه  ئستاوه م له خربن به  به شریفتان هناوه  ته ئستاش ئوه

 شف و   لهِر شه: ت  آورد ده بوو، چونكه ر ده باشت  ئسته  له رچۆن بوایه یان هه آه مه ن؟ وه آه ن یان بۆده آه لده
ر  ن، هه وومان تبكهِ ر  پیاوانه و گوره  ئه زانی آه متر ده  آه  به وه  خۆمان له  ئمه م دیاره به! رمان ر خه سه ئاشتی له

وتنی  ككهِِقوربانی ر وانیش آردینیان به تی وان بووین ئه مه رحه وانی مهِر سلیم بووین و چاوه رج ته ب مه  به بۆیه
   . للوجه فه

   به و الوه ۆن لهِ بر مناینه: ووتین هات پی ده نددا پیاوك ده ماوه آاتی شایی و زه  الدێ بووم، له  مندای له من به
پیاوان خواردنیان . بووین وان دهِر آردو چاوه مان دهِر ش باوه ئمه.  خواردنتان بۆ دت عاقی دانیشن ئسته

ر تاو  هه.  وه شی مندان بمایه م جار به م آه وان، به ی ئه آه  پاشماوه بوون، ژنانیش له  دهِواردو مرخ ده
  . دت رئسته یووت هه هات ده آك ده تاوكیش یه نه
ین،  آه  عاقی دانیشن خۆمان بۆتان ده  آوردیان ووت به آان به وره  گه ته وه مدا ده آه نگی جیھانی یه  جه له
 دوای  م له م به آان باس بكه  آارییه موو ورده دا هه ناآرت لره! ّش آردین یان دابه آه استیان آردو خاآهِر
   خۆی به ماوه زلھز، ئاین، ئیدۆلۆژیا نه.  گۆمی خوندا نوقوم بوو میش آۆماری سابخ له نگی جیھانی دووه جه
  موسومان و آافر له, ت و خۆرئاوا موویان، خۆرهه ؟ ئایا ههپای چی  بۆچی و له باشه.  وه آاته  تاقی نه ئمه
 . یه وه  خۆمانه  له آه یان سوچه. كنِژاردا ر ی هه ر ئمه رانبه به
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 باشی بۆ دیاری  نوسی به سكی تر چاره هیوا بت آه دا به م دنیایه  له سیش نییه  آه كو تاآه  به وه ته ك نه نه
ت دپاآی و گلی  رخ ده رونناسی هاوچه روونی بت زانستی ده خۆشكی ده  نه هس و آه ر ئه  گه بكات، مه

ر  ر واش بت، هه گه مان بت؟ ئه رده و ده موومان ئه  هه تۆ بیت ئمه. ن آه آانتان وا گۆش مه مناه: آشتن یه
زانیت ه خۆت ن  به یه وه  ئه م به به, بت ری هه سه  چاره نگه هِخۆمان بزانین ر به .  

ی آۆماندۆی   ئه  موسومانه  ستالینی ناگات، آه  مارآسییه آه:  وییه هِموو شتكدا شتگیری توندر  هه آورد له
ر آورد  ده  قه  به وه رگییه  جه  به و تیری ناوه هِ ئیسالمی توندر ی آه مریكایه و ئه ، ئستاش ئه تابه ی خهِری آور عومه

ر آورد  ده قه ری به یسه  قه  تۆرابۆرای لكرا به ی آه یه و ئوسامه ئستاش ئه.  تیرۆریستان دژی  له رم نییه دی گه
ر  رنبه  به وو له هِآتر توندر بۆ گیانی یه, س بت  ناآرت به ینهِرێ آور ئه. شت  نایه وه  ئیسالمی سیاسییه پشتی به

  . آانیشدا گل و ساویلكه وداوهِر
ین   بكه وه تیش به ناعه ر قه گه ، ئه بووه  نه وه له زه  ئه ر له وا بت هه ، جا آه منیشی نییهو دوژ س نییه آورد دژی آه

  وه ئه, م  ناآه  قسه گه  ب به من به. زگاری ببتِ ر و ماورانییهِم آوشتو بر ش له آه كه چت خه وا ئیتر پده ئه
  ژمهِ دژی ر ب و فارس و تورك برامانن ئمه ره ن عهموو نا  میدیایی آوردی، هه وه آان و ئه  سیسییه پارته

ستی   ده چی به  البردنیاندا آه بینین له آی ده ره ۆی سهِ ر  ئمه میشه رچی هه وان، گه ك ئه آانین نه دیكتاتۆرییه
 تا شای  وه وییه فه سهمی عوسمانی و  رده سه له.   ر دۆه ی گا ههِن ر  بۆ شاخ و پمان ده وه ماننرنه  ده وه تاه به

نھا خۆمان ین، یان ته موویان تاوانباربكه وان هه آرت ئه ، ده  حامانه وه  ئه آه ددامی ناو آونه ئران و سه .  
   ب و نه ره  عه ، نه بی و  تورآییه ره  زمانی عه آانیان به رنامه شكی زۆری به آان به  آوردییه  ئاسمانییه ناه آه

ندك جار آوردك   هه ونییه ی جگای قزه وه ئه. گرت رده كیان لوه  آوردیش آه ن و نه آه هیریان د تورك سه
   ده آه آك بۆ شونی فیعل و فاعیله ند خوله آات و چه ڵ آوردكی تر ده گه وتن له ر چاوپكه نچه آی په بییه ره  عه به
  وه م ئه نای آوردی، به ر آه  سه رژته س نایپه و آه یه هنای خۆیان ه یان آه ب ده ره عه. نت ت تا دایاندهِر گه

 . شویش و هانی هانی بۆ ئمه  ته  به بووه
ی  ه  ته بت به ممان ده ریكی چین بۆ ده پرسن خه  لمانده  آه ر وانییه ، گه آات ئامانجی نییه  دهِر  شه آورد آه

وت،  پرست چیتان ده آیش لمانده ره سكی ده  آه ه، آ س دژمانه موو آه س نین هه دژی آه ئمه. قیو ته
  ی تر بمانكات به آه نه ك الیه وه ی نه وه  ترسی ئه آین و له آی بوون ئستا پارته ر جاران خه گه آانمان ئه ئامانجه

  آات له ن لدهآی پرسیارما ره ناكی ده ك یان آه یه ۆژنامهِ ر آه.  وه نینهِر په نشكۆ خۆمان ده ی خاوه آه فیله
  . موو دنیا دۆستمانه گینا هه  ئه یه ی نوان خۆمان هه نھا آشه  ته  ئمه گات آه نجامدا واتده ئه
ی  آه ك نابات و باسی ئاوره یه ر ماوه مك دڵ، هه و ده مك قودسه رآوك، ده ین آه مئاوزت ده ی من ده ته وه ئه

بژاردنی  آاتی هه چی له درت، آه  آوشت ده نجی جوان به ك گه آۆمهیدان و   ناو مه وه   دتهِگورِگور باوه
ر هیچی ناوت و  ر نیاز پاآی خۆی هه به نی حوآمی عراق آورد له نجومه رآوك دا بۆ ئه ری آه نونه
  . براآانی خشت به یبه ده
و  ییمان نییه  هیچ گلله رموو ئمه یفه دواو ده  دهدا بییه ره نای عه ڵ آه  گه  له وه ولره  هه رك له دا براده ۆژانهِم ر له
م عاجز  رهه به. ن دََّل  بۆ ده وایه ی آه ر پرسی ئه وت، آابرای بژه ت و نامانه مان نایه ر پوه  هه وه ب ئه نسه مه

آی تر  ڵ آابرایه گه  لهی آه به نسه  مه رح آرد آه  وای شه ڤاه و هه یژم ئه ر درۆ نه گه,  بۆ سلمانی وه ته و چووه بووه
 . و معاشه ی دائیره له سه ی مه آه  آوردییه و، به آلی آردووه شه
یزانی  خۆی چاك ده, جوس ووت فورسی مه آانی ده  ئرانییه  ئراندا عراق به- ی عراق  ساه٨نگی   جه له
 ٨ی   بوو ووره ته جوسییه قی مهِو ر هر ئ هه. نان زانمان داده  گل و نه ش به آات، ئمه  بۆ آ ده ت چی و قسه ده

ش  وه م نكولی له بوو به  پشتگیری زۆری هه ژمهِو ر  و ئه هِر و شه زانم ئه  ده ی بۆ دابین آرد، دیارهِر ساڵ شه
جوس  قو قینی فورسی مهِ و ر وه ره  ده و چ له وه ناوه آرد چ له بی پشتگیرییان لده ره ی عه ی ئومه  زۆربه ناآرت آه

ی  وره رچوانی ده نگی ده هه  ئه  آه چی ئمه آه. زاران  هه  له آه یه نھا نمونه  ته وه ئه. ر ئسكیان آاری آردبوو تاسه
  مه ئاخر حه. ین س بده وت ئازاری آه  نامانه ین؛ ئمه آه  بۆ منان ده ین و قسه شه ی قه ین ئهِگر ران ده فسه ئه
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  وه  ژره ن و له آه ت ده زانم سوعبه یخوات، خۆ ئه  بت گورگ دهِر ی مه وه  و ئه گه ملمالنی گور م ژیانه گیان ئه
  یته ده ی خۆت ده ی ووره وا نیوه  ئه مه  سوپاآه مه كت ووت ئا ئه  خه  به م آه به! تی بۆ ناوخۆ تایبه وانین، به

ستی دوژمن ده .      
.  ین و باجی درۆآانیشمان زۆر قورسه آه آرین، درۆ ده ب گۆش ده هر تی عه گیانی برایه ین به ی هه ته وه  ئه ئمه
و  زانین له فام ده  نه موو دنیا به كی هه ت شتكی تر، خه  میلله ین و به ك شتك ده رچاوی خه  به  له ئمه
ووتیان باسی . آاتس نا ری آه سه بت به ری خۆمان نه سه  به آه چی آوه ر، آه  سه نینه داو آویان ده بواره

قیبمان  هِیر یشتبووین آوردو آوردستان و ئه گه ی تنه  ماناآه واوی له ته ، هشتا به  ناسونالیزمه وه ن ئه آه آورد مه
ر  ومی بوون و سه آردین خۆیان قه  گۆشیان ده ی آه  شیوعی و آۆمۆنیستیانه و حیزبه چی ئه آه.  یبه  حه آرد وه

ك   وه ناوچوونی نییه و له وه ست ترسی توانه رده ی سه وه ته  نه م چونكه تیش بوون، بهس رده ی سه وه ته  نه به
بینی ده  زیاترمان نه وه  له بانه سپی ژر عاره ك ئه ش ڤه بوو ئمه  دیار نه وه  لویانه ماست به . 

ن  زیندانی توند بكه وێ له ی له وه بۆئهو تورآیا  ره  به  بووه ۆآهِ پی خۆی سواری فر  به وروپاوه  ئه  له آوردم بینیوه
آات ده وه دا ئه م دونیای خودایه سك له رێ هیچ آه ئه.  نیازیان باشه: و بژن ! 

مانی  آه ر ووته  هتله ن چونكه نسا ده هِر كی فه چی خه خۆن آه ربه و سه وره تی  گه وه مانیا دوو ده نساو ئه هِر فه
آن برای یه و ئوه یبه سیش نات عه ت و آه نایه مان هه  ئه ن به چاوما  ئمه داگیرآردووه .  
 دوعای پیاوچاآان  چی آه ، آه وه آدییه  یه یاننا به  ده بوایه تۆمیشیان هه ر بۆمبای ئه گه آتی ئه پارتی و یه

  و ماوه یر بوو ئه ن و خۆیشیان پیان سه ر بكه سه بوو گوفتوگۆی له  هیچ خاك نه وه ریگرت و ئاشتبوونه سه
ی   جگه اللم له من مام جه: یووت سعود ده  آاك مه  آه یه وه  ئه وه ش بۆ ئه گه به.  یان آردووهٍِر رچی شه سه  له درژه

پش  نگاوك له ند هه آات چه زده سعود حه زم آاك مهِر زانم برای به من ده: یووت اللیش ده و مام جه بابم داناوه
وساآار نین،  آان هند ساده له سه زانم مه  من ده دیاره. ێًم ده رحی ده  گوریسك ته میشه  هه  بۆیهواتِ بر وه منه
ك جیاوازین،  یه  حیزبی سیاسی له  ئمه  ئاشكرا بن آاآه ر به بت گه ڵ نین، چ ده ش ئاژه آه كه م خۆ خه به
ر  ، هه وه وانه پچه چی به آه. وین كبكهِش ر ك خای هاوبه ر آۆمه سه آرت له م ده  به ندیمان جیاوازه وه رژه به

  ! آانی  بتۆ له  دوایی باگوه ن باشه وانیش ده و ئه وه آبگرنه ت یه ت ده میلله
رو  سه ت له حكومه. ك  یه سیش نات بببن به  و آه یه آاندا پارتی لك جیاواز هه  دیموآراتییه موو ووته  هه له
بژاردن بكات چونك  شداری هه  به دا بۆی نییه و ووتانه آو پۆلیس له آی وه زگایه و ده یه وه تییه ی پارتایه له سه مه
ش باسی دیموآراسی و  یخۆ ئمه م ئه  جیاوازن به ئمه وان زۆر له سك بتن ئه  آه نگه هِر. خۆبن ربه بت سه ده

هاتون  نه  خۆرئاواوه ر له  هه مانه هو سیست ر ئه گه ی مه ین ئه آه ت ده فیدراییه . 
ش  هِوتی ر ر خاتری نه به ریكاو له مه ر خواستی ئه سه ناچاریو له ریتانیا به زیرانی به رۆك وه تۆنی بلری سه

الی من جگای  ی له وه م ئه و گران نیشاندا، به وره ززافی زۆر خۆی گه وو قهِر رچی له گه ردانی لیبیای آردو ئه سه
رچی لیبیا هاوآاری  گه  ووتی ئه وه وانه پچه كو به  به ماوه ربراین و هیچ نه  هه یوت ئمه  بلر نه  آه یه وه  ئه نجهر سه

كی  خه وست له آدوو هه ر یه بت گه چ ده. ژ نابتِئاسانی سار ربی وابه ساتی لۆآه م زامی آاره آات به باش ده
 . ر مرۆڤه مرۆڤ هه. ك جودانین یه رله شدا هه مه فرببین ، خۆله

تكین   میلله  ئمه یه وه  ئه آه ، به یووت پیاوی چاآه  ده بای بكردایه رحه س مه رآه بوو هه ك هه آابرایه
دوای " سۆری"ن  وانیش ده ین و ئه آه ییان لده ن آۆك گله آه  نائومدیشمان ده ، آه وه ینه آه وابیرده
 . ه مان هه  هه وه وینه آه ك ده یه ددانامنت و پاشماوه  هیچمان له ش ئیتر ئمه آه سۆرییه

توانین  ی بۆ ده ، ئه وه ستینه وویان بوهِو ر ره ژارین و ناتوانین به تئكی هه  میلله  بن ئاخر ئمه نگه هِر
ك بگرین و هتد ین و خه ت دروست بكه ین و دوو حكومه یمانتییان بكه هاوپه ...  
و  ك عاره ددامین نه ی آورد باقی، ووتمان دژی سه فت و آشه هِسی تر شا ر ك آه  دژی شاین نه مهووتمان ئ

  ها ساه نده ، چه ڵ آمانه گه زانین له  هشتا نه نگه هِ ر ئمه. ی آورد باقی ق و آشه  جی حه ددام چووه سه
  . حای نابین م مه به. ندرێ نادرێ هس ق تا نه ، حه س نییه وخ بهِر بر هه: تی شاعیركمان ووتوویه
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  شه هِر  هه  جنوو به و، به هِو توندر هِسانك بووم تور اندا تووشی آهِرگر بواری وه ریتانیا زۆر جار له  ووتی به له
و  ك آردووهر م ته خراپانه و شته موو ئه  هه وه وانه پچه  به رخه م ده آه  آۆتایی فلیمه و منیش آه ستیان پكردووه ده
  وه نه خه رده  زه همنی و به گات و به ی خۆی ده فیكه آابرای ئینگلیزیش له.  اوهِرگر یم وه آه ی آشه نھا پوخته ته

 داوای  وته آه ت و دهِگۆر  ده  پله١٨٠ی  آه  گچه بینم آابرای آورده آات، ده و پاراوی بۆدهِر ی ته چوار قسه
یان ِر  گوی من تپه  له وه ی منه  سایه آانیشت له و ئیھانه آراوه را هشتا تۆ هیچت بۆنهرێ ب ئه. نازول لبوردن و ته

آی ل  یه ر آورته و هه وه ش دته وسته م هه م له پای چی؟ من قزم له ت له هِ پر  له وه انهِر گه م هه  ئه آردووه نه
بینن آابرای ئینگلیز   ده ندك جار آه  هه یه وه یر ئه سه)  آه ارهر آ رانبه  به  ناپاآیشه مانه رچی ئه گه ئه(م ِگر رده وه
ر  خاتری میسته واآردمان به ن ئه بورن و ده شیان ده آه قه  حه واوی له ر ته  هه بانه وخۆش و میھرهِ ر نده وه ئه ! 

ش و آۆی  وان بهی ن ندییه و پیوه آتیكیش ئه  و زانستی دیاله رواركه ی خه ت مشتك نمونه آورد ده  
و  ی جاك سترۆ بگره آه فونییه له  ته ندییه یوه  په  و گوێ له وستی سیاسی آورد بكه یری هه  سه ، ده لماندووه سه
رو خۆت حوآم   یاوه ریكاو الله مه آانی ئه  خۆشه ر قسه رانبه  به تی سیاسی آورد بده رآردایه شبینی سه رنجی گه سه
  . بده

ی   قسه  به ی تۆزك متمانه نده وه  ئه ریكایه مه ی ئه رگۆشه و جگه وره  گه هِ آور ئیل آهتی ئیسرا وه ده 
   به ت دداری نییه  سیاسه ت وایه  گیان سیاسه رناگرت، الله  وه ك قسه ی نوسراو یه گه ب به ریكاناآات، به مه ئه

ون  تی خوا آه حمه هِرر زانن وامان پناآرت به ر ده گه ئه: ین ش وابكه ، با ئمه وه رنرتهِت و چاوبازی ببر ئیشاره
.ك ڵ خه گه وی لهِس بت درۆو دوور ئیتر بابه.  تا ئاشششششششششششششششششششش به .  
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  وه و جنف برده ره  سكای به وه ی آورتهرپ  ده دام به سه
 
 The Sun ی  ڕۆژنامه  له٢٠٠٥ی ئایاری ٢٠ینی   ڕۆژی هه وه رپی آورته  ده وتنی دیكتاتۆری دۆڕاو به رآه ده

آانی  ناه و آه وه ری جیھاندا بو بوونه رتاسه سه آان به ونه.  وه یری نایه آی سه راو هۆریایه ریتانیدا هه ی به
خۆی  The Sun ی ووته فیزیۆن به له ته

ری  رتاسه سه ی ئایار، له٢١  ممه ڕۆژی شه
ی  ونه. آی بھاوتایان پدان جیھاندا گرنگییه

  له E-Bay ر سه  له وه رپ قوته  ده دام به سه
م شوآور بۆ  ستیان پكرد به  ده وه  پنسه٣٠

  رم بوو الی ئواره خوا بازاڕیان هند گه
  دام زۆر جار به سه. ند  پاوه٤.٤٠  خۆی دا له

ڕی  وپه ی خۆی به  ونه وه رمانه رخه رپی سه ده
دا   دیجله  آاتك له وه  بوآردۆته وه شانازییه

آی  یه وه نگدانه آرد و هیچ ده ی ده له مه
وك  رخه دا سه كهشونكی دی شوات و له آانی ده  جلكه وه رپی آورته  ده  به مجاره ل ئه وه. بوو وتۆشیان نه ئه
  !رنجاآشن شكنت زۆر سه ده

  وه آانه مریكییه  ئه ربازییه  سه رچاوه  سه ی له وته ی دیكتاتۆری لكه و ونانه  ئه تی گوایه  وتویه آه ڕۆژنامه
  ر زاری ووته سه وان له ئه.  عراق الواز ببت ستكاری له رهه  به  آه وه آرنه  بوده وه ستی ئه به مه  و به رگرتووه وه
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  دام نه كی بزانن سه  خه یه وه ستیان ئه به  مه ن آه  ده یان ئاشكراآردووه و ونانه  ئه  آه وه آانه ربازییه  سه بژه
ستی زین  ر ئاوده سه  تا دون له  آه یه وته دام دیكتاتۆركی دۆڕاوو لكه رمان سه  سۆپه و نه نده خواوه
ستی  ده  آوۆی و داماوی خۆی به مۆ به م ئه به [Reuters] !مووی زبوون آانی هه هستشۆر نیشت و ده داده

  ریتانیا و شونانی دیكه ی به زاران برا موسومانه و هه  بۆ ئه یامه و په چت ئه پده. شوات آانی خۆی ده خۆی جله
آان   پاآستانی و هیندییه  موسومانهی%٩٩. [زانن  ده ندو فریشته  ڕۆحی خواوه دام به ڕاستی سه  به بت آه

ی ئایاری ٢١  ممه  ڕۆژی شه  له شایانی باسه.]  زانن نگاری آوفرو خۆرئاوا ده ره مزی ئیسالم و به  ڕه دام به سه
ر  سه ك سور بوون له آانی دیكتاتۆری دۆڕاویان نیشاندا وه ه ی هاوه ی دیكه ك ونه  یشدا آۆمه٢٠٠٥

  .یاند ك ڕایگه ی خه و قسه یبه ر عه به  له رۆك بۆش آه رانی سه  نیگهرباری یان سه بیروڕاآه
ك  ی آردو وه یه له سه و مه  باسی ئه وه ژاره داخو په  زۆر به لجزیره نای ئه م آه ، به  زۆر ئاساییه آه له سه تا ئرا مه

موو  كو دژی هه دام به سی سهخ  شه ق به رهه ر ده ك هه ترین پشلكاری مافی مرۆڤ چاویلكرد نه وره گه
یی  دگاری و پیشه ر ئیعتیباراتی ئه به  له و ونانه  ئه ئمه:  ووتی  وه ته زاآه نه ر زۆر به خانمی بژه! تی مرۆڤایه

رین ت وره  گه مه یووت ئه ده! دا ستران ده  ئه ی له قه ر له  هه وه  ئه ساونه لخه ی زیاد ئه آه ره خۆ پارزه. ین خش ناآه په
 ڕكخراوی خاچی  شایانی باسه. و جنف ڕاپچ بكرت ره بت به تی و ده موو مرۆڤایه  هه ق به رهه  ده تاوانه

نفال آران   آورد ئه١٨٢.٠٠٠نازانم آاتك .  نگه  پشلكاری مافی دیلی جه وه تیش ووتی ئه وه سوری نوده
 .بوووت گوی چ گاجووتكدا خه ڕكخراوی خاچی سوری جیھانی له

نگ  تی دیلی جه تایبه  زیندانیان و به ی جیھانیی مافی مرۆڤ سوآایتی آردن به ی جاڕنامه گوره  به من دنیام آه
ی حیسابی بۆ هیچ  و آه یك مافی مرۆڤی آردووه یه یماننامه وی هیچ په یه نگ په دام آه ل سه  وه شتكی یاساخه

 یان دیلی  نگه دام تاوانباری جه  من نازانم سه وه شه آی دیكه الیه له.  ووهتی آرد آی مرۆڤایه هایه دگارو به  ئه جۆره
ری آوردو  دام بژمرم بۆ خونه آانی سه موو تاوانه دا پویست ناآات من هه  آورته م نوسراوه ؟ له!نگ جه
تی گشتی  رایه به هڕو به"نھا باسی  م من ته بگرت به وتۆش زۆر زۆری بوت و زۆر هه رآكی ئه چت ئه پده
دا  م جیھانه ی ئه چ شونكی دیكه  له رێ آوڕینه ئه.  ابح البشریهذ للم  العامه م المدیریه آه ده" آان  مرۆییه سابخانه قه

؟  وه ی مرۆڤییه  ناوی آوشتارگه  به بووه و گرانی هه وره آی گه یه رمانگه  ئاشكرا فه سمی و به  ڕه تك به حكومه
 Middle East ن الیه  دوایی له  آه وه  بخونته آه  سوره منه آانی ئه نامه گه ناآات با بچت بهڕ ی باوه وه ئه

Watch و Human Rights Watch ئاشكراآران وه ه . 
رهنراو   بۆر ده  آونه  بۆ نایت آاتك دیكتاتۆریان نیشاندا له لجزیره ی ئه ئه 

  ی دیله بوو؟ آاتك ونه تی نه آی آۆآوژ بۆ سوآایه می پشكنرا بۆ چه ناوده
مریكی  ربازی ئه آكرابوون و سه ڕووتی سواریه  به آان نیشاندرا آه عراقییه

و  ی ئه ئه. بوو تی نه دان بۆ سوآایه ده وانیش نیشانیان ده ئه ....  وه دوایانه له
كو    به گریسه  بن آاركی نه وه هر  ده هاتۆته میان نه ده تا ئستا له  هه  بۆ نایت آه ربینه موو مرۆڤ سه هه
   .ن آه وانتی و جیھادی پیرۆز چاویانلده ك پاه وه
مریكیدا   زیندانكی ئه  له  قورئانی پیرۆزه  به وه تی آردنه ناوی سوآایه آانی به نه و زوڕناژه لجزیره ئه
فغانستان و   ئه و آوۆڵ له ی گل و ساویلكهس ها آه نده  هۆی آوژرانی چه و بووه وه یان نایه آی دیكه راوهۆریایه هه

آان   مرۆڤه  آه ڕكی دیكه ر آتب یان باوه  قورئان و هه تیكردن به  سوآایه دام آه ڕه و باوه من له.  شونانی دیكه
 م یی به سیحی بت یان آاآه  ئیتر ئیسالم بت یان هیندۆس، مه حكومه تی مه ڕیان پیه و باوه الیان پیرۆزه له
  و وته و دادگاو یاسای ئه ره  به وه  ئه ن پویسته وتۆ بكه ربازك آاركی ئه  سه هًڵ ربازك یان آۆمه ر سه گه ئه

بت   چۆن ده ی دیاره آه نجامه  ئه  آه وره ر هزكی گه رانبه یاندنی جیھادكی فاشیل به  ڕاگه ك بكرت به ببرت نه
 . حكومی آردووه مریكی خۆی مه تی ئه و حكومه یه ته و حكومه  بیروڕای ئه وه  ئه  آه لماوه سه هیچ جۆرك نه و به

زاران گوندی   آاتی ورانكردنی هه ؟ آ بوو له  قورئان آردووه تی به دام سوآایه ی سه نده وه  آ ئه باشه 
آانی خاپور  ۆزی شیعهدی پیر رقه سوتاند؟ آ بوو مه  ده وه ردووی پكه وت و داروپه آوردستاندا قورئان و مزگه
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 قاقای  یاندایه یوت توخوا ده آرد؟ آ بوو آاتك مناكی داماو ده واآانیان ده  پشه تی به آرد و سوآایه ده
آرد بۆ   بانگ ده وه آه  تیه بوجاسمیان به د ئه مه یوت تو موحه  ده  و آه یه یانووت خوا ئیجازه نین و ده پكه
  م دواییه له. آرد  آوردستان جیھادیان ده دامدا له آانی سه ك هزه ته  له زیره لجه نانی ئه  ژه زوڕنا مه و ده ی؟ ئه وزه
  مانانی وته موسه:  ئاخافت مجۆره دا ناو به وه آدا دانی به یه  دانیشتنی پرسه ركی موسومان له براده
م آاتك  ین به آه زای آافران ده چین غه  ده هتاندبوون و ووتبووی گوای ه ی خه دامی زام هه آان سه بییه ره عه
تیان خواردبوو،  فه و بارك خه وه مان بووبوونهًش آانیان بینی بوو آۆك په وته  آوردستان و مزگه شتبوونه گه
 ! هاتووین ین تازه م ووتبوویان چیبكه به
 بۆ  وه تیه دیاری بردویه و به نفال آردووه  نازداری ئهآی یه ند آیژۆه  چه آه یه ره ردی و هه  نامه یانكردۆته  نه دیاره 
 !!!جد و حیجاز نه

گۆڕن و  كی ده پی بیروڕاو بۆچونی خه  نین و به سته رجه خالق و مافی مرۆڤ شتكی به دگارو ئه  ئه دیاره
ها  موو به  زۆر باش بت و هه سكی دیكه چت الی آه  پده سك زۆر خراپه الی آه ی له وه ئه. جیاوازن
بت  و ده ك جیھاده ربینی خه  سه الی جزیره  له وجۆره ربه هه.  داڕژراون و پودانگه آان به تییه مرۆڤایه
  ." ترین پشلكاری مافی مرۆڤه وره گه " وه رپ قوته  ده دام به م نیشاندانی سه ی بۆ بكرت به شه بانگه
زمی نوی  و نه یاندنی ڕووی ڕاستی ئه  ڕاگه وه و ئه تره والوه م بهدا سه دام زۆر له ڕاستیدا ڕیسوابوونی سه له

موو  نگی آۆتایی هه كو زه آات به ت ده  زیندانكدا په  آونه دام له ر سه ك هه  نه  آه جیھانی و جیھانگیرییه
ی  وه ودوا ئه مه  له  چونكه  نییهقیان آانی ناهه رده و دۆست و هاوده زیره لجه ئه.  وه آانیانه له ر گه سه  به آانه دیكتاتۆره
شا .  وه  بھنته وه  واشنتۆنه ت له قه  موافه بیدا پویسته ره نی عه ته  وه ی دروستبكات له آه می ماه قاتی دووه

ی گۆڕان  وره آی گه یه وآه گژه: رموی  و دونی فه  آردووه وه رآی به  ده وه ی خۆیه و مناییه ن به رده بدوی ئه عه
كو  نت به ال ده دام وه ر سه ك هه  نه  نویه م سیستمه ئه. چاآی بگت مان، خوا به آه  ناوچه ڕووی آردۆته
آان  سته  ژرده وه ته چت بۆ نه رچی پده گه  ئه  جیھانییه زمه م نه ئه! دام  سه ش ببته سكی دیكه ناهت آه

شنت و  وه ده ك هه ریه به آانیش له ره رآوتكه و سه وره  گه ته وه م ده هنت به دینه خۆ به ربه و سه وره تی گه وه ده
ش بۆ  وه ئه. آات رشوبو ده شی ماندا په ر به سه آانیان به بات و ماه دام ده ردی سه ده آانیان به رآرده سه
تا ئستا   هه  آه وته سكه باشترین دهی آورد وابزانم  ك ئمه  زوملكراوی وه مویشه ت و هه سه آی بده یه وه ته نه
  . بینیبت ونمان پوه خه
 
  ریم ال آه تا مه عه
 ریتانیا به

 ٢٠٠٥ی ئایاری 21
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  ... تیدا ایهتی و مرۆڤ یه نوان هۆکاری ئابوری و کۆمه ران له نابه ی په کشه

ک  ی وه ر هۆکارکی دیکه  هه ر له  به بووه ری هۆکاری ئابوری و سایسی هه نابه ی په له سه  مه وه ته ڕه  بنه ر له هه
  نگه ی دوو جه  ماوه نیشتوانی له ی دا ریتانیا ژماره به.  ته و بابه وتن و شتی له تی و فریاکه مافی مرۆڤ و یارمه

کانی   هنانی خه  پویستیان به میشه هه.  هاتووه ردا نه سه وتۆی به مۆش گۆڕانکی ئه هتا ئ  هه وه که جیھانییه
و خواردنگاکانیاندا و  و کارخانه  کارگه ڕخستناین له گه و به  مرۆییه و بۆشاییه ی ئه وه  بۆ پکردنه  بووه دیکه

  ! ن هکانیان بۆ گسک بد قامه ن و شه تاین بکه ن خزمه ک خۆیان ده یان وه
کی باشوری  شدا خه  قۆناغکی دیکه و له سته به و مه کانیان هنابت بۆ ئه شپسته  قۆناغکدا ڕه چت له پده

 بۆ  یان کردووه شه وێ بانگه وان چون له ئه. الدش نگه تی هیند و پاکستان و به تایبه تی ئاسیاو به خۆرهه
جبوونیشیان بۆ  و پویستی نیشته شتی فۆکه ی گهک من ئاگادارم کر رزان و وه هنانی کرکاری هه
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رستگا   نزیکی خۆیان په توانن له کانیان نیشانداون و پیشیان ووتون ده دابینکردون و ڕگای کارگه
  و به  ئه  که ر شتکی دیکه ی خۆی خوا یان هه  شوه س به ر که وێ هه  له وه کار هاتنه  له ن و که دروستبکه
  وه نه که  نه ی دیکه له سه ت و مه ت و میاسه  سیاسه هیچ جۆرک بیر له م به رستت، به  بیپهزانت پیرۆزی ده

  . یه ک بڤه چونه
س و کارو خ و  رچی زیاتری که م ڕاکشانی هه ، به ر وایان کردووه  هه ودواییه وانیش تا ئه ئه
ناو  ڕی تیروریستی له کردنی بیروباوه نه شه هوی و ت وژمکی توندڕه  ته کانیان و بوونی ئاین به ته شره عه
ژادی و نا  واردنی نه ستی و هه زپه گه ها هۆکاری ڕه نده  چه  ئاین به  له  بگومان بجگه کانیاندا، که نجه گه
دا بواری شیاکرکردنی  لره(رۆک و هۆ  ک ناوه  نه یه که له سه شی مه نھا ڕوکه و ئاین ته هزکراوه کسانی به یه
ند   چه ک جۆر بن و له یه ر له گه  ئه مانه  ئه  که ی پیرۆزی ئینگلیز دروستکردووه وه ته ، ترسکی بۆ نه )   یهنی

ری بۆیان  ره ر شتک زه کانیش هه زه بت؛ په کان هه زه ری بۆ په ره چت زه ستن پده ق ببه خاکی ووتدا چه
  . بخرت باڕه بت له بت ده هه

   ئینگلیز له ری جیا له گه فه ستنی تایه قبه س و چه و الفاوی ڕاکشانی خزم و که رگرتن له  به بۆ باشترین چاره
  وه نت، بیرکردنه یه ی بگه په ستی چه  ده یتوانیوه ریش نه ت هیتله نانه  ته کاندا که مینی پیرۆزی ئینگلیزه رزه سه

 ژر   دا قبویانکرد و خستیانه١٩٩٨ سای   لهبوو وه وروپی ئه  قبوکردنی یاسای مافی مرۆڤی ئه بوو له
  و یاسا نویه ی ئه گوره به. جکردنی  جبه ستیانکرد به  یاساو ده دا بوو به٢٠٠٠سای  تا له) حن شه(چارج 

ی وماوک کو لقه  به رکی ئابوری نییه ت و کۆچبه  بۆ کارکردن نایه وه ی بمنته وه  بۆ ئه وه  وته ی دته وه ئه
  .  خۆ یگرینه ی مرۆڤدۆستان ده رکرده ری مافی مرۆڤ و سه ک پارزه ش وه و ئمه سیاسییه

 نوانیاندا کارل   له  که ی داوه ره و لک زانای گه ی گه  داده وه  کۆنه  له ره ق بت ئینگلته ڕاستیدا پیاو حه له
 ناوی   لشاو به ک به رگرتنی خه م وه هب. رام بین  حه ک به دا نابت نمه و بواره ، له بیره مارکسم له

 ئاگا بت  سک لیان به ر که گه و ئه یه تی هه یه  هۆکاری ئابوری و سیاسی و کومه وه رانی سیاسیه نابه په
 تا  ه بیگر وه رازیلییه  به  تا سۆمای و له  بیگره وه  کورده  له  نویانه ره نابه م په ئه.  کردووه وابزانم تاوانکی نه

ری زیانیشیان بۆ  گه ک توخم و ئه  یه  ببنه  که یان نییه وه ترسی ئه و مه ییان تدایه ش و سپی و قاوه چینی؛ ڕه
  .  کان زۆر دووره زه په
   بنشته کان کردیان به رزترین ئاستی و ڕۆژنامه  به یشته  گه رانه نابه و په ی ئه  د ا ڕاده٢٠٠٢ سای  له

  کوره: راو ووتیان  هه کان کردیان به وه  توندڕه ییه وه ته  شۆڤنی و نه  پارته وه والشه  لهی ژر دانیان و خۆشه
 کو  ر به وا هه بینی ئه  ده وه  داگیرکردنییه ونیان به ر خه  ناپلیۆن و هیتله ی که مینه رزه و سه ون ئه فریا که
  . داگیرکرا وه وماوانه ناوی لقه گیراو به

رگرتنی لشاوکی باش   وه  له بوو بجگه ی نه چوو، هیچ چارکی دیکه بژاردن ده و هه ره بهپارتی کرکاران 
ش  وه کردنداو دوای ئه و کشتوکاڵ و بواری خواردن ئاماده و کارخانه  کارگه ڕیان له گه ک بۆ خستنه خه

فزکردنی   ڕه ستاین کرد به ده.  وه ینهیان نر  ده م زوانه ن به  لره ش که وانه رناگرین و ئه س وه که: وازی  بانگه
 کارکردن؛   به وه کرده ستی ده  فرت وف ده زویرو به  ته چوو به  ده که و خه  ئه وه رچاویشیانه به ک و به خه

ن  داران و خاوه رمایه  سه هاتن ڕاوژیان به. راندا  لیستی باجده بت له ی ناوی هه وه ب ئه دا به باجی ده
ران بگرین،  نابه  لشاوی په ر له توانین به  ده و جۆره ین به که  ده غه ده ش قه  کاری ڕه رد، ووتیان ئمهکان ک کاره
  .وت که کیان ده کان په ن، کاره که  نه  قوربانه وانیش ووتیان به ئه
  کات و له  کاردهش  ڕه س به زار که  هه١٠٠   زیاتر له یزانی که ت ده وه ؛ ده وه  مایه و جۆره  به م باره ئه

  م ووته یانووت ئه کان ده  ئاماره وه والشه له. گرت رلده میان به کجار که کی یه یه نھا ژماره ساکیشدا ته
  .  یه زار کرکاری بیانی هه  هه٦٠٠  پویستی به
.  وه کانی دایه یارهموو پرس می هه وروپی وه ی ئه ه ژارو داماو بۆ ناو کۆمه کی زۆر ووتی هه یه هاتنی ژماره

. ین که فیان تیاده سره  مه و نه یه رییان هه نابه  مافی په وان نه هنین بۆ کارکردن، ئه  ده و ووتانه کی ئه خه
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کی ووت   خه یتانیش له ر تۆزک زمانیان زانی شه و هه رده و قژیان زه بت چاویان شینه ر نه وان هه ئه
ری  گه بن ئه ر خۆیشیان تیرۆریست نه گه  ئه  که وه کانه ی موسومانه وانه  پچه هوان ب ئه.  وه جیایان ناکاته

ن و زۆرترین  که مترین کرێ کارده  که به.  زۆر دوورن النه سه و مه ، له یه  تیرۆریستیان هه چکه ھنانی به هه
 کری دوو کاژر کاری  کدا که یه فته  هه ند له  پاوه٤٠. منونن وان مه ر ئه  هشتا هه کاریان بھنه کاژر به

ک مانگی   کری یه نگه دۆڤیاو التڤیاو ڕۆمانیا ڕه  مه  له که فغانییه و کری ڕۆژکی کوردیك یان ئه ئینگلیزکه
  !رک بت به ڕوه به

و   میوانه میوان ڕقی له: ت و کوردیش ده ق کردووه کان له  کۆنه  میوانه  جگایان به  نویانه م میوانه ئستا ئه
  !       ردووال  هه خوش له خانه

  
٢٣:٨:٣٤ ٩/٢/٢٠٠٥www.kurdistannet.org  
  
  تی کوردی   سه وستی ده ریتانیا و هه  به رانی کورد له نابه په
فغانستان،  دوای ئه ریتانیا له مریکاو به زمونی ئه م ئه  دووه دام و بوونی عراق به  دوای ڕوخانی ڕژمی سه له

  وانه تدا ڕه  نزیکترین فورسه  له گرتووه رنه رییان وه نابه ی مافی په و کوردانه  ئه ریتانی بیاریدا که تی به حکومه
کان  ی ئۆتۆنۆمی کورده  بۆ پاراستنیان و ناوچه ماوه ک نه  بۆ کوردستانی ئازاد و ووتی هیچ بیانویه وه بکاته

Kurdish Autonomous Zone -KAZی ، وه  ئازادهد ن کوردستان؛ من هه رایی نه ان بهلموو  هات ب
  !  KAZر  سه  نوسراون له٢٠٠٣ ی مارتی ٢٠ دوای   له الیه که کانم له  نامه گه به

ی ئیمزا کردو  وجۆره زراندنی، بیارکی له ر دوای دامه کسه زای یه ره ی که که  کارتۆنییه ته  حکومه شایانی باسه
و   بۆ ئه وروپاوه  ووتانی ئه ک له ی خه وه  کردنه وانه  ڕه دیاره. ریتانیا  به کان له ییهفغان  هۆی ڕاپچکردنی ئه بووه

  چونی الی خۆمان نییه بوون و هه ک توڕه کی وه یه له سه و مه روا ئاسان نییه ی هاتون کارکی هه ی که لوه وتانه
  . کرت و حسابی ووردی بۆ ده

و   ئه لمنت که  قبوی بکات و بیسه  هاتووه ی لوه که ره نابه  په ی که و ووته  ئهتی بت حکومه رج ده م مه که یه
و توشی هیچ  و ژیان و ئاسایشی پارزراوه ر نییه سه کی له ترسییه و هیچ مه یه و وته کی ئه  خه  به ره نابه په

  هتد...و  وه ناو مرۆڤ نابته کی مافی به  پشلکارییه جۆره
تی   حکومه  له کات بجگه  قبوی ده مان دنیا بن که  قبوڵ بکات یان ئه یه له سه و مه  دونیادا ئه  له یه ت هه ومهم حک که
رکدا  نابه ر په  بریتی هه سۆماڵ نوانی خۆمان بت له. رمی کوردستان و سۆماڵ تی هه زایی و حکومه ره که

  .  دیکهوانی ئیتر نازانم بۆ ئه! گرت رده  وه بک پاره
ها جار وتانی  نده کان تا ئستا چه کگرتووه  یه وه ته  کومیساری بای نه وه دامه دوای ڕوخانی ڕژمی سه له
کانی  وه قینه تی دوای ته تایبه به.  وان ئامن نییه  بوای ئه شکی عراق به هیچ به :   که وه وروپی وشیار کردۆته ئه
 دا UNHCR Iraq Emergencyڕی   ماپه  له و دۆکیومنتانه موو ئه توانیت هه ده. خت ولری پایته هه

    iraq/vtx/texis/bin-cgi/ch.unhcr.www://http . وه بخونیته
و ڕۆژیان ئیتر ووتیان کاتی و نزگای شه  مه کاتکدا عراق و کوردستان بوو به ریتانی له تی به مساڵ حکومه ئه
ش  مینه رزه و سه کانی ئه ته ی خۆ حکومه ین و ئه که کان نه کگرتووه  یه وه ته ش هیچ حساب بۆ نه  ئمه  هاتووه وه ئه
! ن که  ئیمزای ده وه ب خوندنه رچی بنوسین به موویان عایدی خۆمانن و هه ن عراق هه ک پی ده  خه که

! کان م پیان زۆر بوو بن کوردو ووتیان عراقییه به. کانیان دا ی کورده وه رداش کردنهکجاری سنو بیاری یه
  . ری سیاسین نابه موویان شایانی مافی په کان هه به ره مووی کوردن و عه کاتکدا هه له

ریان نوسیبوون و  سه هکان ل ریتانییه  به نی کۆشک و ڤلالو ڕۆژنامه  خاوه  لیدز بوونه لی کیمیاوی له کانی عه خزمه
   به ناوه ستیان نه رات هاتبت ده لالدو پیاوکوژ و پیاوکی موخابه رچی جه دامیش هه دوای ڕوخانی ڕژمی سه له
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ر چی  سه  له ئیتر گرنگ نییه!  وه ترسییه  مه وته که  ژیانی ده وه ر بنررته گه  ئه م پیاوه ئه:   و ووتویانه وه ڕویه
  .  ه بوو وازه رده په
جۆرک  بی سیاسی پارتی به کته رمی کوردستان و مه تی هه کانی حکومه  ووته ی جی داخه وه م ئه به
  !   نییه ینانه ین و به و که وان ئاگایان له  ئه  گوایه رن که که واشه چه
  .منون وا من مه  بت ئه جۆرهو   من ئاگاداری نیم، به دا که النه سه و مه شیان، له کانی دیکه وسته موو هه ر هه گه ئه
   
  

  
  ریم ال که تای مه عه
  ٢١:٤٣:٣٤ ٨/١٩/٢٠٠٥  وه  کاتی بوکردنهریتانیا به

org.atnnetkurdis.www   
  
   ...     کلکی ماوه ، گا گورواوه واوه ستوری عراق ته ده

م بمبورن  ، به یه دا دووڕیانک هه رده  زه و دارستانه له
ک   وه م چونکه شت بکه ردوکیاندا گه  هه من ناتوانم به

  ٤]رت فرۆست ڕۆبه. [ ک ڕبوارم نھا یه بینن من ته ده

                                                 
  . رگیراوه  وه وه ه"  پرسیار١٠٠"  کتبی  له  4
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و   له نده به.  ماوه  نه ن گوناهی پوه ک ده  وه ستوره و ده ، ئه و نوسراوه تراوهستوری عراق و ر ده سه زۆر له
  پناویدا داڕژراوه  له  که وه سته  ده دات به  ده و ئامانجانه موو ئه و هه یبه واوو بعه  ته ستوره و ده  ئه  که دایه ڕه باوه
  :ک وه

ژر  نھا له  ته بووه کگرتو نه رگیز وتکی یه  هه دا که وتهو  ری ئه رتاسه  سه ڕی ناوخۆ له رپابوونی شه به .١
  . بت دا نه ڕم و تیر و نزه

ر باسی  گه  ئه وه ته تدا نایه وه ڵ ده گه  بوای من هیچ ئاینک له  به ت که ریعه پاندنی حوکمی شه داسه .٢
 ئیسالم بت یان بوزی،  و ئاینه هین، ئیتر ئ  بکه میانه رده تکی سه وه وایی دیموکراسی و ده رمانه فه

  گشتیتر بین ئایدۆلۆژیاو حوکم واته ت یان به وه ئاین و ده. یی کریستیان بت یان کاکه
رو ستالین و   هیتله ی که و تۆتیاریزمه  ئه واته.  رکوت وحوکمی ئاگرو ئاسن ت و سه دیکتاتۆرییه

زارانی هاوبیری   خۆی و هه ژر ناوکدا، که ازک و له شو  به که ر یه  هه های دیکه نده مۆسۆلینی و چه
قیت   ناهه یت واته ه قم، تۆ هه  حه من ڕاستم واته. ی کردووه ، پیاده ی زانیوه خنه رو ڕه  پیرۆزو سه به

 !ی من یان بتکوژم که ر ڕبازه  سه دیته
 .رمی کوردستان کامکردنی هه نابه .٣
 .انی کوردست رگه هزی پشمه ککردنی  چه .٤
 .کانی مرۆڤ کامکردنی مافه کان و نابه نییه ده  مه موو ئازادییه ی پزیسکی هه وه کوژاندنه .٥
م  ی دووه نھا ماده  ته  کاتکدا که بت له  پویست نه ستوره و ده ی ئه  بگه  به چت شیکارکردنی بگه پده

  .  وه سته ده دات به  ده ستوره و ده ی ئه ناسنامه
  ٥ . شریعه تی ته ڕه ی بنه رچاوه و سه ته وه ده) سمی ڕه(رمی  ئیسالم ئاینی فه- م که هی: م ی دووه ماده

م   دژی ئاینی ئیسالم و له ت هیچ شتکی دیاریکراوم نییه  تایبه  من به  که وه مه  ڕونبکه وه دا ئه  لره پویسته
   بوای من ئاینی ئیسالم ئاینکه به!  وه مه هک س سارد ده  ماستاویش بۆ که م و نه که دی ده  ترس به شدا نه یه گوته
 ئاین   به کانی دیکه له سه ت و مه ڕو ئایدیۆلۆژیاو الهوتییه مان شوازی بیروباوه ، هه کانی دیکه موو ئاینه ک هه وه
تیرۆرو ر   سه  پشکی خۆیشی هاویشتبته ر ئاینه  جیاجیاکاندا هه  مژوییه مه رده  سه چت له پده.  وه یگرته ده

  ٦. کانی مرۆڤ و کوشتوب پشلکردنی مافه
نگاو  م هه که بت یه نی بکات ده ده گای مه  کۆمه سک باس له ر که گه ت و ئاین دوو شتی لکجیاوازن؛ یان ئه وه ده
  . وه ک جودابکاته یه  له و دوو شته ئه

  ت له سه رهنانی ده ، شۆڕشک بوو بۆ دهتی گایه به ره نھا دژی پاشاو ده بوو ته نسی شۆڕشك نه ڕه شۆڕشی فه
ڕاستدا مانیفستی پارتی کۆمۆنیستیش  ناوببرت، له  ئاین له بوون که  نه وه وان خوازیاری ئه ئه. کان شه ستی قه ده

و  وه کانه سه که تی تاکه ناعه ڕو قه  بیروباوه  به یه ندی هه یوه کو ووتیان ئاین په ، به وه کرده رز نه های به کی وه داوایه
هیچ شونکیش دیاری  له. پت سه سدا دانه ر که سه زۆر به و به وه ت جیابکرته سه ت و ده وه  ده  له پویسته

  .  وه گرته کان ده موو ئاینه کو هه هایی به زیدی و به  یان یه سیحییه ، مه که  یان جوله  ئیسالمه و ئاینه  ئه کراوه نه
تی  سه  ده  واته و وته شریعی ئه ی ته رچاوه  سه وتک و ببته) سمی ڕه(رمی   ئاینی فه ر ئاینک ببت به هه
ت و مافی مرۆڤ   دیموکراسیه ستور ئیتر باسکردن له  ده  به ی کردوه که ته ریعه و شه و ئاینه  به هاو تۆتای دراوه ڕه

  .  وه بته تاڵ ده ر به کسه و یه یه شتکی پوچ و ببناغه  و ئاینه تی ئه ریعه ی شه وه ره  ده  له رشتکی دیکه و هه
  : سپاندوه واوی چه ته شیان به یه له سه و مه دا ئه) لف ئه(ی   بگه  له  زۆر هۆشیارانه ستوره و ده رانی ئه دارژه

  .کانی ئیسالم بت  جگیره ک دابژرت دژی حوکمه نابت یاسایه: لیف ئه

                                                 
رگانی   وه رگیراون له  وه وه ستوری عراقه شنوسی ده رگدراوی ڕه قی وه  ده نگی سور نوسراون له  ڕه  به ی که و ڕستانه ئه  5
  . ران زهری ڕۆشنبیری پار نته سه
  .ریم ال که تای مه رگانی عه یڤیس، وه نوسینی باری ده"  وه کی جیھانییه یه  ناو ناخی دیارده چونه: تیرۆریزم"  کتبی  بوانه  6
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  ر له ن و هه ڵ و ببناغه  پوچه ستوره و ده کانی ناو ئه و بگه شکی زۆری ماده  به ته بوای من وا دا به لره
  .بت هیوایان نه س به  که مۆوه ئه
  .کانی دیموکراتی بت ک دابژرت دژی پرنسیپه نابت یاسایه: ب

ستی  دا هه که ستوره تاپای دهر سه  له مه  ئه شکنن، که س نه  دی که  دانرابت که  بۆیه یه م بگه چت ئه پده
و  ی ماده وه گژاچونه کامی و به ناچی و نابه  نیوه  به شه سه موو که و باسکردنی مافی هه ر ئه کرت و هه پده
  . ستور ک ده ڕکی ناوخۆی خوناوی بزانم نه ی شه  پۆژه  به  که  من کردووه  وای له یه ستوره و ده کانی ئه بگه
سانی  ی ئازارو ئازاری که رچاوه  سه  ببته بت که دا نه و کاته نھا له  ته س ئازاده موو که نیدا هه ده گای مه  کۆمه له

تی و ژیانی خۆیدا  وتی تایبه سوکه ڕی و هه ڕو بباوه رگ و باوه ی ئاین و زمان و جلوبه له سه  مه له.  بدات دیکه
رکی دایکوباوک یان   ئه  منداڵ بت ڕاسته سه و که کاتکدا ئه له.  ڕگای بۆ دیاریبکات س بۆی نییه  و که ئازاده
سکی   که بته ن تا ده وتی بکه سوکه رشتی شوازی ژیان و هه رپه  سه  که ته وه رشتیکارانی یان ده رپه سه
  ی که یه ادهو ڕ  ئه ته یشتونه گه کانی هشتا نه ییه سته  توانا ژیری وجه ی که وه ر ئه به ش له مه ئه. یشتو پگه
ک  یه ش و سپی له ت ره ک کورد ده باشی بناست و وه  به سانی دیکه کانی خۆی و که ندییه وه رژه به

  .  وه جیابکاته
کی گشتگیرو بۆ  یه شوه  به و ئازادییانه  ئه نی داڕژرابت پویسته ده کی مه گایه ر بۆ کۆمه گه ستورک ئه ده
ر ئاینک   هه و ئاینه  ئیتر ئه وه تی ئاینکی دیاریکراودا بیانپلیشنته ریعه ژر شه ک له س باسبکات نه موو که هه
ڕی و   بباوه یخوازت یان به  خۆی ده  ئاینک که ر ڕبوون به هه  باوه س ئازاد بت له موو که ر هه گه ئه. بت

س ئازاد بت ئیتر  موو که  بۆ ههسمی ئاینی راسیم و ڕوره  مه ت بۆ؟ که وه رمی ده بئاینی ئیتر ئاینی فه
  .ت باسبکرت تایبه بت به ینی بۆ ده خۆدانی حوسه له

س  چت که پده. گرت  داده وه ر ئه سه ر پی له  هه وه  خواره دا چووه که کونه دام تا به ی عراق یانی چی؟ سه سیاده
  دا به وان لره م ئه  به رانی بگانه درژیکهست تک پارزراو بت دژی ده وه ی ده  سیاده بت که  نه وه الری له

ودان بۆی یان پالندانان بۆی  ی کوردستان یان هه وه و جیابونه ستیان کوردستانه به دام مه مان پودانگی سه هه
  ا خۆ بهد  ده  سداره کانی له  کورده  کوڕه دام که سه. ی نیشتمانی عراق رتی و سیاده روه ستدانی سه ده  له یه وه ئه

کرد و  ده ک نه کارییه  هیچ تاوان و خراپه ستیان به ستان هه ده  هه و کاره  به ی که وانه زانی، ئه ده کارکی خراپی نه
ر  هه" سپاندبوو که  ی چه وه دام ئه یی سه میشه ستوری کاتی و هه  ده کرد چونکه جیان ده  جبه وه رۆشه  په زۆر به

ردا  سه دانی به سداره  و دایببت حوکمی له وه  عراق جیابکاته ک له یه ن ناوچهشک یا وت به سک بیه که
ی   گوره  به . ل پکھاتووه ک گه  یه  تاکه  له زن که ر عراقی مه رانبه  به ی کردووه وره چونکه ناپاکی گه" سپت چه ده
کانیش  ستور و کورده پی ده  به نجامداوه یشتمانی ئهرککی ن دا ئه ده سداره کانی له  کورده ی که وه  ئه یه و بگه ئه

  !  ستوره و ده ر به رانبه خائین بوون به
   به ک که یه ڵ و دژ به ڵ و پکه رکی تکه ک ماف و ئه  کۆمه  له  بریتییه ستوره و ده کی گشتی ئه یه شوه به

  .   تی کییه ره ی سه ره وه  ته تی شیعه ریعه تی ئیسالم یان ڕونتر بین شه ریعه  شه  که ک داڕژراوه یه شوه
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