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 هەشت خاڵی مەهاباد

 
 ەلی زایین   ی ٢١٧١ - ٢ - ٢٧ =ی هەت   اوی ٢٣٥٧ ین   دانەبڕێ ی٢٨ ەوات ران،ێ   ئ ەش   ا ل یم   یژڕ یووخ   انڕپ   اش  ژڕۆ شەش   

 ەل ینەیحوس   نیدەزێ  ع خێش   س  تاۆمام ڵیم  ا ەڵگەل گ  رنەد یین  دەوەیپ ەوە   "بازرگ  ان یمه  د" ران،ی  زەو کۆرەس   ەینگینووس  
 داری د ۆب  هاب ادەم وەرەب  رەف رووه وشی دار یتیەکاۆرەس  ەب تەحک ووم یرانەنێن و ەل کەیەس تەد ەک نەدەردەبەخ. هابادەم
 یرانەنێن و ەیس تەد یتیەکاۆرەس  ەک ار ک یری زەو (٢)ر،ەف رووه وشی دار. ڕێ ەتەوت ووەکورستان ک یکەڵخ یرانەنێنو ەڵگەل
 یکانەش  ار یرانەنێدوات  ر ن  و یژڕۆ ەیوارێ  ئ. نیدەزێ  ع خێش   س  تاۆمام یردانەس   ۆچ  وو ب   اس  تڕکیەب  وو،  ۆس  تەئ ەل یت  ڵەوەد

 .ەوەبوونۆک یازەڕخ میحڕە هاباد،ەم یشار یناودار یتیەساەک ڵیما ەکوردستان ل
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 یواک  انڕە ییەداخ  واز ڵەیەاڵ، گزایین  یی ٢١٧١ - ٢ - ٢١ =ی هەت  اوی ٢٣٥٧ی ن  دانەبڕێ ی٣٣ رەس  ەل ٢١ یوەش   یکێنگ  انەدر 
هش ت  ەقطعن ام" ەب ەک ران،ێئ یتڵەوەد یتیەراەنێنو ەیستەد ەدرا ب ەوەکوردستان یکانەشار یرانەنێنو نیەالەکورد، ل یلەگ

 :ەڵێد کانییەداواکار یمەوتەح ڵیخا. کردەد یناوبانگ "هابادەم ڵییخا شتەه ڵەیەاڵگ" ە، وات"مهاباد یاەماد
 

 ەک ننەیەگەدی اڕ کاننەنیکوردنش  ەش ار یرەنێن و ەک داەوەب وونۆک مەل ەئاماد یرانەنێنو مووەه
 ەک تێ ب كێ تەئەیه رەه یکۆرەس ەیەوەئ ەیستیشا ،ینەیحوس نیدەزێع خێش ستاۆمام ینابەج
 .ییندەناو یتڵەوەد ەڵگەل ژێوتوو ەتێوەکەد ەوەکورد یلەگ نیەالەل

  
 نیدەالحەس  ان،ی بلوور ین ەدوکت ور قاس ملوو،   ەب وون ل ی یتیبر نیدەزێع خێش ستاۆمام ەل ەجگ ،ەوەبوونۆک وەئ یشدارانەب

 یک انییەکار ەورد ەب تەبارەم ن س  ٢٣٢٥ ڵیس ا. یدەم ام ننارەس  ،ینەیحوس  اللەج خێش  ،یتانڵسو فاەفوئاد مست ،یدەموهت
 (٢).ەوەوکرداڵب کمێوتار ڵەیەەاڵگ مەئ
 
 نیەالەل یواک انڕە ەب وو م اف ەوەئ یوانەڕکردبوو، چ او ییشدارەب داییتیەپاشا یمیژڕ یووخاندنڕ ەل ەچاالکان ەکورد ک یلەگ
 . چووەرنەمخابن وا د. نێبناسر ییسمڕە ەب ەوەتڵەوەد
 

 نەورۆزی خوێناویی شاری سنە
 

 ەزێ     ه ،ی زایین     ی٢١٧١ - ٣ - ٢٨ =ی هەت     اوی ٢٣٥٧ی ەممەش     ڕە ی٢٧ ەیوارێ     ئ ە، وات٢١٧١ یزۆورەن شێپ      ژڕۆ دوو
 یزۆورەن ەب ەک پاندەس   داەش  ار وەئ یک  ەڵخ رەس  ەب انیکەڕێش   ،ەس  ن یگ  انەپاد ەیرمان  دەف یوانیپش  ت ەب کانەرس  تەپەنۆک

 ١١ش ار،  ەیش خانۆخەن یئام ار ێ یپەب. خراپ دا ب وو رۆز یک ێخۆد ەل ەس ن یش ار ژڕۆ ێس ەیماو ۆب. ەناسراو ەسن ییناوێخو
 .دا ستەدەل انیانیگ داەژانڕۆ وەل سەک
 
 یکێناوش ار، ئاک ام یکاروب ار ەیمن انێه یکخس تنڕێو  ەکەخۆد ەیوەورکردنێ ه ۆب  ەس ن ەل" شۆڕش  یراۆش" یشانۆکێو ت ڵوەه
 مەل تەاڵس ەد یکانەرەمسەج مووەبوو ه ەوەئ انیستەبەم ،یسالمیئ یمارۆک یزراوەدامەتاز یمیژڕ ەب فادارەو یکانەزێه. بووەن

 .بوو رەمانگەک قیناودار صد یتیەساەشار، ک یاۆڕش یژێبەگوت. ستەد ەبگرن ەشار
 

  ەب رانێئ یکەڵخ مووەه کداێکات ەل: ینووس ۆیو ب یطالقان ەال تیآ ۆتاران ب ۆنارد ب یکەیەبرووسک نیدەزێع خێش ستاۆمام
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 !کراون نێخو یتانەڵکورد خ یتانەرەدێب یکەڵژن و مندال و خ شتوون،ڕۆی زۆورەن یریوپەرەب ەوییەشۆو خ یشاد
 
 ەت اران و ل ەل کێس انەب وو ک ەوەئ ەیش انیش ا، ن یم یژڕ یووخانڕپاش  کێمانگ ەل اتریز کێمەک ،ەوەنانەو ئاژاو ەڕش مەئ

 مەردەبەل نێدابن    کێس   تەربەب ەک انەڕگەد کیەانووی   ب ۆب    ش،یکوردس   تان یخ   ود ەل وانەئ ینگران   یەال ه   اەروەق   وم، ه
 .کورددا یلەگ یکانییەداخواز

 
 انێ ڕئ یک انەو ناودار اڵب ا ییەتیەس اەک ەل کەیەس تەد ز،ۆورەن یم ەدووه یژڕۆ ،ەس ن یشار ەیخۆد وەب تەبارەس ۆگفتوگ ۆب
، (ۆن  اوخ یری  زەو) یدجوادیص  در ح  ا  س   ،یبهش  ت ەال تی  آ ،یطالق  ان ەال تی  آ ەب  وون ل یت  یبر ەوانەئ. ەس  ن یش  ار ەش تنەیگ

 ییش  دارەو ب ینەیحوس   نیدەزێ  ع خێش   س  تاۆمام یتیەکاۆرەس   ەب د،ک  ور ین  یەال. ص  در یو ابوالحس  ن بن   یرفس  ننان یهاش  م
 ەزاد یم وفت دەح مەئ الەم ەوەداخەب. ک انەوەبوونۆک ەکوردس تان چ وون یکانەش ار ییاس یس ییتیەس اەو ک ک انەزبیح یرانەنێنو

 یین  دەوەیوان پەئ ەڵگەل اوازی  ج ەبک  ات و ب کانەدانوس  تاندن ییش  دارەک  ورددا ب یرانەنێن  و ەیس  تەد ەڵگەل ب  ووەن ەئام  اد
 .گرتەد
 
 یک یرەخ( کش ور) ۆن اوخ یری زەو ەیک ات وەئ کڕێ ک ورددا،  یرانەنێو ن و رانێ ئ یتەحک ووم یرانەنێن و وانێ ن ەیوەبوونۆک ەل

ب وون و ناچ ار ب وو دوو ج ار  ن  ەد یواری د یزان دنەب یک یرەخ داەس ن یش ار یئاسمان ەب کانییەنگەج ەکڕۆبوو، ف کردنەقس
 :رانێئ یشەرتەئ ەیرماندەف ۆب اردن یکەیەبرووسک ریزەو داەکات وەل! تڕێبب یکانەقس
 

 یاگرتن  ڕو  کەڵ  خ ڕەییت  وو ۆیه   ەتەب  وو داەس  ن یش  ار رەس  ەب ینگ  ەج ەیکڕۆف   ین  ڕیف"
 کەڵ  خ ەل ەقەت ەوەگ  انەپاد نیەال ەل ؟ەرک  ردووەد ەیرم  انەف وەئ ێک  . ەمێئ   یگ  انۆگفتوگ

 (٣)"!تێریابگڕ کردنەقەت راێخ نەبد رمانەف. ەخستووەڕێو انیو کوشتار نەکەد
 

 ەویەوک  رااڵب کەیەانن  امەیب داەوانەب  وونۆک وەئ یئاک  ام ەل. ت  اران ۆب   ەوەانەڕگ ژڕۆپ  اش چ  وار  انێ  ڕئ یت  ڵەوەد یرانەنێن  و
 یری  زەو نیەال ەل ەکەانن  امەیب. ەکەخۆب  ارود ەیوەورکردنێ  ه ۆب   تێ  ریبگەڵب  وو ه س  تیوێپ ەک ەینگ  اوانەه وەب تەبارەس  

 ۆواژ ەوەت ر یکێس ەک ن دەو چ نەاڵردەئ وس  ی ،ەزاد یم وفت دەحمە، ئ(ستانکورد ێینو یزگارێپار) ەبان یونسی میبرا ،ۆناوخ
 .کرابوو

 
 کورد،  یتیەراەنێنو ۆڕیک یکۆرەس نیدەزێع خێش ستاۆمام ت،ەحکووم یرانەنێنو ەیستەد ەڵگەل کانەوەبوونۆک ییتاۆک پاش
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 .ەوەکرد ەستەرجەب یکورد یلەگ یکانییەکەرەس ییەداخواز تر یکێجار داێیت ەوەوکرداڵب داڵخا شتەه ەل یکێاندنەیاگڕ
 
 ەب ک   داەیەوەبوونۆک ەت   اران ل یش   توویدان یک   انەکورد ی زایین   ی٢١٨٧ - ٣ - ٢١ =ی هەت   اوی ٢٣٥٧ی ەوێلەخ   اک ی١ یژڕۆ
 :ەهاتوو مداەهێس ڵیخا ەکرد؛ ل تڵەوەد ەیئاراست داڵخا نجێپ ەل انیکانییەداواکار ،یریصادق وز نیالد صارم یتیەکاۆرەس
 

 ینەیحوس     نیدەزێ    ع خێش     س    تاۆمام ەک ەوەنەی    کەد ییداگرێ    پ ەوەس    انید ەمێئ     -٣
 (٣).نەکەد ۆگفتوگ ییسمڕە یستانەدەکارب ەڵگەل ەبکات ک کێتەئەیه رەه یتیەکاۆرەس

 
 سەفەری تاران و قوم

 
 ەڵگەک رد و ل انی  ت اران و ق وم یردانەس  ەوێلەخ اک ی١ یژڕۆدوکت ور قاس ملوو،  یتیەکاۆرەس ەب موکراتید یزبیح یرانەنێنو

 مۆفران دڕێ رانێ ئ ەدوات ر ل یژڕۆ. ەوەب وونۆت اران ک ەل تڵەوەد یاڵب ا یرپرسانەب ەڵگەپاشان ل. بووەه انیدارید ینەیخوم
ی ناڵگ و ی٢١ یژڕۆ! داەمۆان دڕفڕێ وەل ک ردەن ییش دارەک ورد ب یل ەگ. چ وو ەوەڕێ ب" نا انی ێرەئ ران،ێئ یسالمیئ یمارۆک ۆب"

و  ینەیخ  وم ەڵگەک  رد و ل یق  وم یردانەس   شیت  ر یکێدوکت  ور قاس  ملوو ج  ار زایین  ی، ی٢١٧١ - ٥ - ١ ەوات ی هەت  اوی٢٣٥٨
 .کرد ۆیتاران گفتوگ ەل تڵەوەد یرپرسانەب
 
ی ٢١٧١ - ٥ - ٢٣ ەوات ی هەت  اوی٢٣٥٨ی ناڵگ  و ی٢٣ یژڕۆ ینەیحوس  نیدەزێ  ع خێش  س  تاۆمام ،ۆن اوخ یری  زەو یداوا رەس  ەل

 ینەیخ وم یردانەق وم س  ەو دوات ر ل  تڵەوەد یب اال یرپرسانەب یدارید ۆتاران ب ۆچوو ب ەژڕۆ ندەچ یكێرەفەس ەب ،زایینی
 ۆب   یخودموخت  ار ەک  ورد، وات یل  ەگ یواڕە یخواس  ت یم  ەاڵو ەب  وو ک ەوەئ م  وکراتید یزب  یو ح س  تاۆمام یک  انییەداواکار. ک  رد

ق انون  ەک رد ل انیداوا نیدەزێع خێش ستاۆمام یرەفەهاوس یکانییەنییئا ستاۆمام. ەوەتێبدر رانداێئ ەیوێچوارچ ەکوردستان ل
 .ەعیش ینزاییئا نهاەت کەن تێبناسر ییسمڕە ەب "سالمیئ ینید" رانداێئ یاساس

 
 ەل سەک زارەدهەس   ن دەچ. ک  رد انەینگەدێ ب نیدەزێ  ع خێش  س تاۆمام ەیرەفەس   مەب تەبارەس  رانێ  ئ یان دنەیاگڕ یزگاک انەد

 ەیژن  امڕۆ ەب س  تاۆمام. ک  رد انیش اندانیپۆخ نی  ۆزەڤیلەو ت وی  ادڕ ەب رەرام  بەب ییزاڕەن ا ین  ڕیربەد ۆکوردس  تان ب   یکانەش ار
 :گوت ی"ندگانیآ"
 

  یال ۆب رانێئ یکانیە یمیلەک ەل کەیەستەد یدارید یلمیو ف ڵواەه نیۆزەڤیلەو ت یۆراد
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 ییەتیەس  اەک مەم  ن و ئ یداری  د ەل ەک  ردو انەینگەدێ  ب یچ  ەک ،ەوەنەکەوداڵب   ینەیخ  وم
 (٥).نیهاتوو ەوەکوردستان ەل ەک ەیزانەڕێب ییەنییئا

 
 زارەه انەی د ەب. ەوەش تڕۆی هاب ادەم وەرەب نیماش  ەب ەوێوەو ل ەسن ەشتەیگ ەکڕۆف ەب داەوەانەڕگ ەل نیدەزێع خێش ستاۆمام
  بووەه یرۆز یکەیەوەنگدانەو د کردێل انیرمەگ ییشوازێپ هابادەو م کانۆب ،ەبان قز،ەس ،ەرەواندید ،ەسن یکانەشار یکەڵخ
 .رانداێئ یکانەژنامڕۆ ەل
 
. ب  وو وامەردەب رانێ  ئ یان  دنەیاگڕ یزگاک  انەو د رپرس  انەب ەڵگەل ۆو گفتوگ   داری  د ڵەس  ا وەئ ینیو ه  او ه  ارەب ی  یژاێدر ەب
 .نێبکر رەسەچار کانەشێک ێکرەد ەخوازانییو ئاشت ەمنانێه یگاڕێ ەب ەک کردەد انییداگرێکوردستان پ یرانەبڕێ
 
 ینەیخ وم ۆنارد ب  یکەیەبرووسک نیدەزێع خێش ستاۆ، مامی زایینی٢١٧١ - ٦ - ٢٢ =ی هەتاوی ٢٣٥٨ی ەڕپووشپ یکیە یژڕۆ
 :ەڵێد داێیت
 

 یتەاس یس...// ەلەگ یدوژمن ان یق ازانن ەب داەکەن اوچ ەل ییتیەدوژمنا یدانەو دن ییژیتوندوت
 ەیوەک   رد ،ەڕش    ۆب    انیهان   دان ەو کراو،ۆمەس   تەد یکێس   انەک ەب ەو پ   ار کەچ ەیوەوک   ردناڵب

 . ەکانەڕۆرەس ەتەحکووم
 
 یازڕو  یارئاگ اد ێب ەک ورد ب ەو دژ ب لەگ ەدژ ب یس انەک کێن دێه کا،ەن ەژڕۆ وەخودا ب رەگەئ

 یانی  ز ەل ەک ەس  ینگر یک  ێالنیپ ەمەئ ..ن،ەب  ک ەک  ار وەئ تێ  وەانهیب( ینەیخ  وم) رەبڕێ   یب  وون
 (٦).ەوییەترسەم ەخاتەد ەیکەکەڵو خ تاڵو یشیو ئاسا ەرانێئ یشۆڕش

 
 ی  ۆیادڕ ەین  دەپاگڕۆپ وەئ ۆب   ش  نێکەادڕ رنجەو س   نەدەد ییش  دارۆه ک  داێندراوەیەاگڕ ە، ل"ت  اران یک  انەکورد یت  ییەمعەج"

 .ەوەکرد یواڵکورد ب یلەگ ەدا دژ ب تاران
 

 ەل م   انێگو یەوا ەوەئ کەو.. تێ   کرەد ڵەەاڵکوردس   تان گ ەدژ ب کێ   النیپ تێ   کرەد س   تەه..." 
 (٧).کورد یلەگ ەب تەبارەس تێشا بووب یمەردەس یۆیادڕ
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ش ار و  یراۆش . ننێ زرەدابم ەڕقەو م وانیرەم یناو شار ەدا بچن انڵیوەپاسداران ه یسپا داەژانڕۆ وەل ک،ێپاساو چیه ێبەب
 کێ کات. نەدەک نێت ەکەش ار یئ ارام یخ ۆد نەب ک یازڕ تڵەوەد یرانەنێدا ن و ڵوەه انیرۆز یتانڵسو فاەفوئاد مست تەبیتاەب
 ەل انۆی  خ ەیوەئ ۆب   زرانەش  ار دام یک  ینز یکیەئوردووگ  ا ەک  رد و ل انی  چۆش  ار ک یک  ەڵک  رد، ناچ  ار خ ییداگرێ  پ تڵەوەد
 .ابگرنڕدوور  میژڕ یکانەستەپاسداران و دارد یکانەزێه ەڵگەل کێدادانێپ ەشنەرچەه
 

 س  تەه یگ  وت ک  انەکورد یت  ییەمعەج یکۆرەس   ،یری  ص  ادق وز نیدوات  ر ص  ارم ال  د ەف  تەه دوو
 یک انەخوازیئازاد ەزێ ه ەداوا ل. کوردس تان ەل شتنڕنێخو ۆب كنێالنیپ یشتنڕدا یکیرەخ نەیکەد
 (٨). ونەربکەس خوازانەڕش نەدەن گاڕێو  نڕبەڵه ن ەد ن،ەیکەد رانێئ

 
 ینەیخ وم ۆن ارد ب  یەاڵرئاوەس یکەیەنام موکراتید یزبیح ،ی زایینی٢١٧١ - ٨ - ٧ =ی هەتاوی ٢٣٥٨ی ژێالوەگ ی٢٦ یژڕۆ
 یل ەو گ م وکراتید یزبیح یدژ ەل ەندەوپاگڕپ ەک ەنووسراو داەیەنام وەل .ەویەوکرااڵب کانداەژنامڕۆ یمەکیە ەڕەیالپ ەل ەک

 .کوردستان یکانەشار یکانەگانەپاد ۆب ەزێه یناردن یکیرەخ شەرتەو ئ ەوامەردەب اندنداەیاگڕ یزگاکانەد ەکورد ل
 

 سەپاندنی شەڕ بە سەر کوردستاندا
 
 یک  انەزێو ه م  وکراتید یزب  یح انیینووس   ک  انەژنامڕۆ. ک  ردێپ یس  تەد ەوەورام  انەه ەکوردس  تان ل یدژ ەل ەڕش   ننامەرەس  
. ەوەخس تۆدرەب ڵەیواەه وەت اران و ق وم و ئ ۆن ارد ب  ەیبرووس ک اللەمام ج! ەپاو یشار رەس ەتەکردوو انیرشێه یبانڵەتا
 .کوردستان ەب تەبارەس ۆدر ڵیواەه ەیورەگ ێڕیردەس ەبوو ل ڕپ کانەژنامڕۆ یمەکیە ەڕەیالپ شداەوەئ ەڵگەل
 
 ەزێ ه م ووەدا ه یرم انەف ۆدر یک ڵێواەه ەیبن ا  رەس ەل ،ینەیخ وم ی زایین ی٢١٧١ - ٨ - ٢١ = ٢٣٥٨ی ژێالوەگ ی٢٨ یژڕۆ
 کێناڵس ا. ان دیخا یم انگ ێس  ەک ین اوێخو یکەڕێش  یکێس تپەد ەب وو ب ەوەو ئ نەکوردس تان ب ک ەل ووڕ رانێ ئ یکانەکدارەچ

! ینەیخ  وم ەب ەدراو ەڵەه ییاری  زان س  تەنقەئ ەب ەک انیلماندەس   رانێ  ئ یم  یژڕ یک  ات وەئ یرپرس  انەب ەل کیش  ەدوات  ر، ب
 (١).ەوەوونکردڕ مەباس وەئ یکێنیەال ندەچ یورد ەو ب ینووس کمێوتار ەتەباب وەئ رەسەل ٢٣٢١ ڵیسا
 

 ەل ینەیخ    وم! ەوەک    ردەد واڵب    انیکوردس    تان یک   انڕۆڵە یکردن     ع   دامێئ ەینێ    ت   اران و یک    انەژنامڕۆ یم   ەکیە ەڕەیالپ
 یزب  یح م  وکرات،ید یزب  یح یو دوکت  ور قاس  ملوو و گ  وت نیدەزێ  ع خێش   س  تاۆمام رەس   ەک  رد یتون  د یرش  ێه ک  داەیەوەبوونۆک
 !ەتانەیش
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 یس نوور، ال رەس  یکانەگون د ەش تنەیکوردس تان گ یران ەبڕێو  ەوەرانی گ کانەش ار کیە یدوا ەل کیە کانداەڕەش یتاەرەس ەل
 ەئام اد ەڕەش  مەئ ۆب  انۆی خ ەڵەمۆک  ەو ن م وکراتید یزبیح ەن. ن ەناوز ڕیخ ەکوردستان ل یشتمانین یتێکیە یکانەڕەقەم
 .ندراێپەکورددا س یلەگ رەس ەب ەڕش. کردبووەن
 
 ەو ل ییداکاری   ف ەڕیپ وەگون   د ئ ەش   ار و ل ەک   ورد ل یک   ەڵک   رد و خ انی   نییۆاڵپ یک   ییەرگرەب ک   انەمانەقار ەرگەش   مێپ
 داەکەو ن اوچ ه انیج یک انیۆادڕو  ەژن امڕۆ ەکوردس تان ل یک ەڵو خ ەرگەش مێپ یباتەخ م،یژڕ ەییندڕد. نواند انییبوردووۆخ
 .بووەه یرۆز یکەیەوەنگدانەد

 

 سەرەتای گفتوگۆکان لەگەڵ نوێنەرانی کۆماری ئیسالمی ئێران لە شاخ
 

 کانەش ار یک ەڵخ یب اتەخ ه اەروەه م،ی ژڕ یک انەزێه یو شکس ت ەرگەش مێپ یک یە یدوا ەل کیە یوتنەرکەس ەڵگەل هاوکات
 یرتۆاپ  ڕ ێ  یپ ەب. ەوەمی  ژڕ ەڤ  یژڕۆ ەتێ  وەکەکوردس  تان د یکانییەاس  یس ەکخ  راوڕێ ەڵگەو دانوس  تاندن ل ۆگفتوگ   ەیکۆری  ب
 ەو ب  ان ش  تەردەس وانێ  ن ەل ،ی زایین  ی٢١٧٨ - ٢٣ - ٨ =ی هەت  اوی ٢٣٥٨ی رەزبڕە ی٢٦ یژڕۆ نه  اەت  اران، ت یک  انەؤژنامڕ

 ەیورەگ یکێڕێردەس . ب وون نێروش وەس ێو ب  ن داریبر سەک ٧٣ ەیکیکوژران و ن ز ربازانەپاسداران و س ەل سەک ٣٢ مەکیالن
 ەف  اجع: "ب  وو ەمەئ ،ی زایین  ی٢١٧٨ - ٢٣ - ١ =ی هەت  اوی ٢٣٥٨ یرەزبڕە ی٢٧ یژڕۆاطالع  ات  ەیژن  امڕۆ یم  ەکیە ەڕەیالپ
 !"در کردستان نیخون
 
 ەاوی   پ" )کردس   تان کن   ا هس   تند؟ اب   ر م   ردان: "ەیەه ێڕەردەس    مەئ دا ەکەژن   امڕۆ ەیەیژم   ار وەئ یم   ەکیە ەڕەیالپ ەل رەه
 :ەڵێد شێاکڕرننەس یشت نیندەچ داێیو ت یتیەووینووس ییبابا یعل ەکەوتار( ن؟ێکوەکوردستان ل یکانەزنەم
 

 ەل ەوەنەکەش ت د مووەه ەل ریب شۆڕش یرانەبڕێو  تڵەوەکوردستان، د ۆب رنێنەم ەعیش یالەم"
 رم انۆز وتەم زگ ەل هاب ادەم ۆچووب ووم ب  ەک رەفرووه وشیدار ەڵگەل منەئ. تێبەکوردستان ن

..  ک را،ەن م انۆب نەیبخەڕێ و کێش ۆو خر شۆج ( ینەیخ وم) ەوەش ۆڕش یرەبڕێ  یناوەب داڵوەه
ت  اران و  یرەفەس   ۆن  اوخ یری  زەو یش  تێبانگه رەس  ەکوردس  تان ل یالەم ن  دەچ و نیدەزێ  ع خێش  

و  ی  ۆادڕ ەل ڕیرموگ  وەگ ەب نۆاڵو ک   ەک  ووچ یبچ  ووک ینگوباس  ەد ک  داێکاتەک  رد، ل انی   ق  وم
 وەب تەبارەس   ۆب   ک  ردەد انی  هاوار ەوەهاب  ادەکوردس  تان و م ەل ،ەویەک  راەوداڵب نی  ۆزەڤیلەت
ق  وم،  ۆب   رنێ  نەد دانێ  ل واتاڵس   ەو ب رەپتۆک  یلێه ەب ەس  ەدرەم ڵیمن  دا! نڵێن  ا چیه   ەرەفەس  
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 ینیئوتوب وس و ماش  ەو ب ەخ راپ واەه انی کوردس تان گوت یالک انەو م نیدەزێع خێش ۆب یچەک
 (٢٣)!" البینقیئ یرەبڕێ یدارید ۆچوون ب ۆییخ

 
 ۆڵیجموج . شیتەاڵس ەد ەل کی نز یکێس انەک ەیەوانەو ل رانیوون اکبڕ ن اوەل خاتەردەد تەبیتا یکێچوونۆروبیب ەنینووس مەئ
ک ار  یری زەو تاەرەس. کردێپ یستەد ەوەنێشو ندەچ ەکوردستان ل ەیوەبزووتن یتیەراەبڕێ ەڵگەگرتن ل ییندەوەیپ ۆب یاسیس
  ۆب! نەیکەد ۆگفتوگ" کوردستان یکەڵخ" ەڵگەل انگوتەیو د انەڕگەد دستانداکور یکانەشار ەب سەک ندەو چ رەفرووه وشیدار
 !"نەبک وانەئ ەڵگەل ۆگفتوگ نڕۆشاخ، ب ەوان ل ەمێئ یرانەبڕێ" ،ەوەرگرتەو انیمەاڵو کیەچوون  کێشار رەه
 
کوردس  تان  یکانییەاس یس ەزێ  ه ەڵگەل کردب وونێل یو داوا یران ێئ یرپرس  انەب ۆب  بووینووس  ەین  ام اللەم ام ج داەوانێ ن مەل

 .نەبک ۆگفتوگ
 

 ەو ل ش  تەردەس ەه  ات رەف  رووه وشی  دار ،ی زایین  ی٢١٧١ - ٢٣ - ٧ = ٢٣٥٨ی رەزبڕە ی٢٥ یژڕۆ
 یب   ەرەع ینیۆس  یزۆپۆئ ەب رەس   یکێس  انەک ەک وتەک اللەم   ام ج ەب یچ  او نۆاڵش  کین یگون  د

 ەڵەمۆو ک  نیدەزێ ع خێقاس ملوو، ش  ەڵگەل ەداری د مەئ شێپ  اللەمام ج. بوو ەڵگەل یشیراقێع
 (٢٢).بوون ەئاماد ینەیخوم یکێرەنێو نو اڵبا یکێرەفسەئ ندەچ رەفرووه ەڵگەل. کردبوو یژێاوڕ

 
 ران،ێ   ئ یرانیزەکوۆرەس    یکێرەنێن   و ،ی زایین   ی٢١٧١ - ٢٣ - ٢٣ =ی هەت   اوی ٢٣٥٨ی رەزبڕە ی٢٢ ەدوات   ر، وات ژڕۆ شەش   
 شێپ     وتەرکەد". یتیەفان    دووڕ" م    وکراتید یزب    یح ەک ان    دەیانگیاڕ ک    انەژنامڕۆو  هاب    ادەم ەه    ات" ب    اکالمیص    ادق ز"
 یەواێی و پ تڵەوەد یس تێوەڵه ەل ەگرت وو ەیخ نڕە ب اکالمی، ز"اطالع ات" ەیژن امڕۆ ەڵگەل داەوتنەکێچاوپ ەل" ەیکەفاندنڕ"
 .ەوەتێزرۆبد ەکەشێک ۆب ییاسیس یكێرەسەچار ێبەد
 

محم  د  الەم ەڵگەل یس  رەع یرەع  وم الەم ،ۆگفتوگ   ۆب   رای  گ نیدەزێ  ع خێش   س  تاۆمام ەڵگەل کانییەن  دەوەیپ مەکیە کێ  کات
 یاس یس یرەف تەد یردانەس  ش،ەه اوب ۆیگفتوگ  یستەبەم ەب کانڵەوەه یکردن ن ەماهەه ۆب ستاۆمام یرەنێنو کوەو ،یعباس

دوکت ور قاس ملوو  مەاڵک رد، ب انڵی قبوو ییدای ف یک یچر یکخ راوڕێ شیو دوات ر ەڵەمۆک . کرد انەڵەیمۆو ک موکراتید یزبیح
 ەچ  ونک نەین  اک ییش  دارەب ۆیەب   ت،ڵەوەد ۆب   ەن  اردوو م  انۆخ یک  انییەداخواز ەوە  باکالمیص  ادق ز یگ  اڕێ ەل ەمێئ   یگ  وت
 .نیوانەئ یمەاڵو یوانەڕچاو
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ی ٢١٧١ - ٢٣ - ٢١و  ٢٨ =ی هەت اوی  ٢٣٥٨ی رەزبڕە ی٢٧و  ٢٦ یژان ڕۆ ەب وو ک اللداەمام ج ییەیوانیناوبژ مەئ یئاکام ەل
 وشی دار"ک ار  یری زەو و نیدەزێ ع خێش  س تاۆمام وانێ ن ەل کێداری د ش ت،ەردەس ەین اوچ ەل فەڵەبن ووخ یگون د ەلزایینی، 
 ەب یتیەب  ن و س  ووکا ین  ێنه ک  انۆتوگگف اگ  رن،ڕ ەقەت ک  انەکورد کێ  رجەم ەب ان  دەیگیاڕ "رەف  رووه". درا نن  امەئ "رەف  رووه

 ەب وو ک ەوەئ ەیکییەداواک ار شینیدەزێع خێش ستاۆمام. شنینەکورد داد یرانەنێنو ەڵگەل ژێوتوو ۆب وانەئ ت،ێکرەن ینەیخوم
  کانییەندانیو ز تێبچ ەوەڕێکوردستاندا ب یشۆڕش ەچاالک ل یکانییەاسیس ەزێه مووەه ییشدارەب ەئاشکرا و ب ەب کانۆگفتوگ
 .نێبکر ادئاز
 
 ەوەیەب  ار وەل ەرگەش  مێپ یزێ  ه نەخ  او یکانییەاس  یس ەکخ  راوڕێ ەک ،ەوەوونک  ردنڕ ۆیب   س  تاۆمام سەئ  اگرب ەب تەبارەس  
 کان،ەشار و گون د رەس ۆب واڵشا ەب نانێه ییتاۆکوردستان و ک یکانەناو شار ەو پاسداران ل شەرتەئ یمانەن ەب, رنەاردڕیب
و  هاب ادەم ڵیخ ا ش تەه ڵەیەاڵگ ن،یدەزێ ع خێش  س تاۆمام یتیەکاۆرەس ەکورد ب یتیەراەنێنو ەیستەد. تێدێپ ییتاۆک ەڕش
 (٢٢).کراون یاریکورد د یلەگ یکانییەداخواز داێیت ەک ەویەناێه تڵەوەد یرانەنێنو ریبەو ەیسن
 

 س   تاۆمام ەل ەک   ردوو یداوا رمەن یکێزم   ان ەب کاندا،ەش   تنیدان یزێ   راوەپ ەو ل ەژڕۆ وەئ رەه رەف   رووه م   ان،یزان دوات   ر
م ام  مەه. تێ بکر ۆب  یس تیوێپ ینیبک ات و پش کن ۆڕپس پ یش کیپز یردانەس  ێت وانەد ڵێشەد تەنانەت! قوم بکات یکێرەفەس
 ه  اەو و ەباش   رۆز نیدەزێ  ع خێش   س  تاۆمام ییندروس  تەت ەوییەش  ۆخ ەب ەک ەویەدا انی  جواب ێوەل انڕێی  هاو مەو ه اللەج
 (٢٣)! تێنازانر ستیوێپ ەب کێرەفەس

 
. ب   ووەه یرۆز ەیوەنگ   دانەد داەروەد یک   انیۆادڕ ەل مەو ه رانێ   ئ یک   انەژنامڕۆ ەل مەه س   تاۆمام ەیداری   د مەئ ینگوباس   ەد

 :ەوەوکرداڵب یکێاندنەیاگڕ موکراتید یزبیح یاسیس یرەفتەد ،ەیەوەبوونۆک مەئ یدواەدواب
 

 یین دەناو یت ڵەوەد ەڵگەک ورد ل یل ەگ یرانەنێن و ەک ەان دووەیانگیاڕ تاڵو ەیوەرەد یکانیۆادڕ"
و  ەوەب وونۆک چیه  ەک نینەیەگەدی اڕ ەمێئ . ەندراوەیەاگڕ سەئاگرب ۆیەربەو ه نۆگفتوگ یکیرەخ

 سەئ  اگرب شۆیەب   رەو ه ی  یەن ت  داڵەوەو د م  وکراتید یزب  یح یرانەنێن  و وانێ  ن ەل کێ  ژێوتوو
 ڵخاف  ەکدارانەچ یباتەخ ەل شیکێسات ۆب ێناب ەمێئ یکانەانبازیگ ەرگەشمێپ... ەندراوەیگەانڕ

 (٢٣)"!بن
 

  ێڕیردەس رێژ ەل یفارس یزمان ەب ەوەوکرداڵب یکەیەلکینام ەڵەمۆک ف،ەڵەبنووخ ەل رەو فرووه ستاۆمام ەیکۆگفتوگ پاش



 گفتوگۆکانی کورد و شەرخوازیی کۆماری ئیسالمی ئێران

 

 

11 
 

 ەیوەک  دانێل یکردنێت  اوتو یاێ  ڕو داەان  دنەیاگڕ وەل. ب  ووەه یرۆز یکەیەوەنگ  دانەد ەک( ژێو وت  وو ەمێئ  " )م  ا و م  ااکرات"
 ەب دراەدێ  گر ۆیخ   ی  یتیەواەتەن یم  اف ەب ش  تنەیگ ۆک  ورد ب   یل  ەگ ییرداواک  ا م،ی  ژڕ ەڵگەل ژێوت  وو ەب تەبارەس   ەڵەمۆک  
 :ەک اندەیگیاڕ ەڵەمۆک داەیەاننامەیب وەل. و هتد کانەکیموکراتید ییەو ئازاد رانێئ یالنەگ مووەه یماف یینکردنیداب
 

 - ٢٣ - ٢١ =ی هەت  اوی ٢٣٥٨ - ٧ - ٢٧ یژڕۆ ەک ەانیی  داخواز وەل نەی  کەد ییوانیپش  تەمێئ"
 یس  تەادڕ ت  داڵەوەد یرانەنێن  و ەڵگەل ژێوت  وو ەل ن،یدەزێ  ع خێش   س  تاۆمام ،ی زایین  ی٢١٧١

 ".کرد یرەفرووه وشیدار زەڕێب
 
 :ەڵێد ەڵەمۆک ەیکەاندنەیاگڕ س،ەئاگرب ەب تەبارەس
 

 مەل ەمێو ئ   ی یەن سەئ  اگرب یکردن  ڵقب وو یوات  ا ەب کێ ونەل چیه   ەب ژێوت وو یکردنڵقب وو"
 (٢٥)".نەیکەد چاوڕە تنامڤییە ەینموون ەوەیەبار

 
 چ  ووەد ەوەڕێ  ب ک  ایمرەو ئ تن  امڤییە یت  ڵەوەد یرانەنێن  و وانێ  ن ەل سیپ  ار ەل ەب  وو ک ەژانێوت  وو وەئ ەڵەمۆک   یس  تەبەم
 !بوو وامەردەب تنامڤییە ەل ەڕش ەک کداێکاتەل

*** 

 ەیس تەد ینانێکهێپ ۆب کردێپ یستەد ڕرموگوەگ رۆز یکۆڵێجموج ر،ەفرووه وشیدار ەڵگەل فەڵەبنووخ ەیوەبوونۆک یدواەدواب
 یزب  یح. کوردس تان یلق   ییدای ف یک  یو چر ەڵەمۆک  م  وکرات،ید یزب یح ن،یدەزێ  ع خێش  س  تاۆمام وانێ ن ەک  ورد، ل یرانەنێن و
 ەمێئ  ەب ەکەدانوس تاندن ییتیەکاۆرەس  ێب ەد, نیکوردس تان ەیوەب زووتن یرەبڕێ و  ییکەرەس  یزب یح ەمێئ  گوتەید موکراتید
 .شداربنەناکات ب ستیوێپ ەکید یکانەکخراوڕێ. تێب ەڵگەل شیستاۆمام ەباشێوامان پ. تێب
 

 ەب تەبارەدوکت ور قاس ملوو س  ەڵگەل تەبیت اەبک ات و ب م وکراتید یزب یح یاس یس یرەف تەد یکێردانەدا س  یارڕی ب ستاۆمام
 کێ وکات نیب وو ەڵگەل داەردانەس  وەل شیس تاۆمام یرەف تەد یکێن دامەئ ن دەمن و چ. کرد یوباسەقس تڵەوەد ەڵگەل ۆگفتوگ

دوکت ور قاس ملوو و  شیش ترێپ. بوو ێوەل راێکووچ سیکر ەییرانسەف یوانەژنامڕۆو  رەنووس موکرات،ید یزبیح یال ەنیشتەیگ
 .کردبوو انیستاۆمام یردانەکوردستان س یخۆبارود ەب تەبارەس چوونۆروبیب ۆڕیوگڵئا ۆب یاسیس یرەفتەد یندامانەئ
 
  یزبیح یاسیس یرەفتەد یال ۆب نیچوو ،ەستاوۆمام یرەفتەد نیەال ەل یاالسالم خێش حێمن و فات داەکید یکێردانەس ەل
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 یتییەنۆچ    ەب تەبارەس    یاس   یس یرەف   تەد ین   دامانەدوکت   ور قاس   ملوو و ئ ەڵگەل ۆگفتوگ   . ێپش   کاو یئاش    ەل م   وکراتید
و  ەوەنیم ا ێوەل وەش . بوو کانییەاسیس ەنیەال یکردن ییشدارەب ەیوێو ش تڵەوەد یرانەنێنو ەڵگەل کانۆگفتوگ یبردنەوەڕیب
 .بوون ێوەل حێکاک فات ینۆک یستۆو د ریشاع یانینەسەح یلەو ع منێه ستاۆمام ەک نیبوو زبیح ینەمەچاپ یشەب یوانیم
 

 درێژەی گفتوگۆکان لەگەڵ نوێنەرانی دەوڵەت، و بارودۆخی ئاڵۆزی ناوخۆی ئێران
 

. ەوەب  ووەد خترۆت   ەورد ەورد یس  المیئ یم  ارۆک یک  انەرۆراوجۆج ڵەب  ا وانێ  ن ێ  یو ملمالن ۆن  اوخ یکانەش  ێک ران  داێئ یئاس  ت ەل
 - ٢٢ - ٦ =ی هەت  اوی ٢٣٥٨ی رەوەڵ  زەخ ی٢٥ یژڕۆ ننامەرەگوش  اردا ب  وو، س   رێ  ژ ەل ەک "بازرگ  ان یمه  د" رانیزەکوۆرەس  

 .ەویەشاێک کارەل یستەد ،ی زایینی٢١٧١
 
 . تاران ەبوو ل کایمرەئ یتەفارەس یندانەکارم مووەه یگرتنەبارمت ەب ران،ێئ ەل کراوەواننەڕو چاو ن یگر رۆز یکێووداوڕ
 
 رەس  یەانکوت اەڵیه" مامیئ ێڵیه ینگریەال یندکارانێخو" ،ی زایینی٢١٧١ - ٢٢ - ٣ = ی هەتاوی٢٣٥٨ی رەوەڵزەخ ی٢٣ یژڕۆ
 یمەردەس  ەل ەک ار مەئ. ش کردنۆخ ۆب  انیش یگاڕێ ک ووەڵب گ رتنەنێپ انیشێپ کەن شیئاسا یکانەزێو ه کا،یمرەئ یتەفارەس
ب وو،  ک ایمرەئ ەل ەک ران،ێ ئ یش ا ێب ەد ەب وو ک ەوەئ ەیکەانووی ک را و ب ک ادایمرەئ یم وکراتید یمارۆککەرەس رێکارت یمیج
 !ەوەتێبکر رانێئ یسالمیئ یمارۆک یستەادڕ
 

 کێ  نیەال ن  دەو چ رانێ  ئ یتەن  او حک  ووم یک  انەاوازیج ڵەب  ا رەس  ەل ب  ووەه یرۆز یکێکردنێک  ارت ک  ایمرەئ یتەفارەس   یگرتن 
 یوەش وور ەب رەس  ەیوانەئ تەبیت اەو ب کێ نیەال ن دەچ. ننێکاربەب ەگرتنەبارمت وەئ انۆیخ ەیگێپ یوکردنەپت ۆب انییتوان
 .مەڵەق یەداەد کایمرەئ یسمیالیمپرەئ ەب دژ یکێنگاوەه ەب انەیمەبوون، ئ( تۆڤییەس یتێکیە)
 

 خۆپیشاندانی گەورەی ڕۆژی جەژنی قوربان و ڕۆڵی مامۆستا شێخ عێزەدین
 
 م  ووەه ەل ووڕ ەوەوک  رداڵب یتەبیت  ا یکێامەی  پ نیدەزێ  ع خێش   س  تاۆمام ژن،ەج شێپ   ەف  تەه کیە ەوات رەوەڵ  زەخ ی٣ یژڕۆ
ی ٢٣٥٨ی رەوەڵ زەخ ی٢٣ ەقورب ان وات یژن ەج یژڕۆ ەک کردەکورد د یلەگ ەل یداوا ستاۆمام داەامەیپ وەل. کوردستان یکەڵخ

 .نەبخەڕێو ەورەگ یشاندانیپۆو خ رنکوردستان بگ یشۆڕش یختکردوانەانبیگ ەل زڕێ ،ی زایینی٢١٧١ - ٢٢ - ٢ = هەتاوی
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 ەل ەوەک ارەیو پ ییدای ف یک یچر ،ەڵەمۆک یکانەکخراوڕێ ،ینەدەم یچاالکان نیەالەل نیدەزێع خێش ستاۆمام ەیکەندراوەیەاگڕ
 لیس رائیئ ی ۆادڕو  یس  یب  یب  ی ۆادڕ یفارس  یش ەو ب یب ەرەع ەب ۆک ارل نتۆم ی ۆادڕ ،ەوەل ەج گ. ەویەوکرااڵکوردستان ب مووەه
 ەچکۆش ار، ش ار م ووەه ەل. ک ورد یلەگ ییکگرتوویەو  ییباتەهاوخ ینڕیربەد یژڕۆ ەبوو ب ەژڕۆ وەئ. اندەیاگڕ انەیکڵەواەه

 انی زڕێو  خس تەڕێو انەی ورەگ یش اندانیپۆهاتن، خ ەستاوۆمام ەیکەوازەبانگ ن ەد ەب کەڵکوردستان خ یکانەورەگ ەو گوند
 خێش   س  تاۆک  ورد، مام یل  ەگ ەک یلماندەس   ەکی  د یکێج  ار ەمەئ. کوردس  تان ەیرانێش  گۆڕش ەیوەب  زووتن یدانیهەش   ەگ  رت ل

 .بچن ەوەیەکەوازەبانگ ن ەد ەب نەئاماد مەردەو ه زاننەد انۆیخ یباتەخ ینگەشێپ ەب نیدەزێع
 
 ەل انەی قەت ەب ان یک ینز ەل. ەڕێوتەک ەوەشتەردەس ەتاران ل ۆب ەوەانەڕگ یستەبەم ەب شەرتەئ یکێستوون داەژڕۆ وەل رەه

ب وون  رەوروبەد یه اتێد یکەڵخ ەمانەئ. بوون نداریبر سەک وتەو ح ختکردەب انیانیگ سەئاکامدا دوو ک ەکرد و ل کێنیماش
 ەڵگەل ینەیحوس    اللەج خێش    یکانەرگەش   مێپ ەوەپ   اش ئ. چ   وونەد ەانب    وەرەب ش   اندانیپۆخ ەل کردنییش   دارەب ۆب    ەک

 سەک وتەح نه  اەت سەک ٧٢ ەل "ه  انیک" ەیژن  امڕۆ ڵ  یواەه ێ  یپەئاکام  دا ب ەل ەک ەوەقورس   یکەڕێش   ەوت  نەک ەکەس  توون
 رەس  ەل کش کاوێت یش ەرتەئ ینیماش  ٢٥ مەکیالن  (٢٦).ب وون ریس ەئ انەی کییەک وژراو و باق سەک ٥٢. رب ازبنەد انیبوویتوان
 شیم  وکراتید یزب  یو ح ەڵەمۆک   یکانەرگەش  مێدوات  ر پ. م  ابوونێجەب قزەس   - ەب  ان ه  اەروەو ه ش  تەردەس - ەب  ان ەیج  اد

 (٢٧).اندەیگ تڵەوەد یکانەزێه ەب انیقورس ەیربەو ز بوونەکەڕەش یشدارەب
 
 ۆب   تڵەوەد یتەبیت  ا ەیس  تەد" )ح  ل مس  ائل کردس  تان یدول  ت ب  را ەژی  و أتی  ه" یکه  اتنێپ ڵ  یواەه رەوەڵ  زەخ ی٣ یژڕۆ

, یس  حاب ەال و ع  زت انیهاش  م ص  با  ر،ەف  رووه وشی  دار ەوات ری  زەو ێس  . ەویەوک  رااڵب( کوردس  تان یکانەش  ێک یرەس  ەچار
 .بوون ەیەستەد مەئ یندامانەئ
 
 ٢٢ - ٣ = ی هەت اوی٢٣٥٨ی رەوەڵ زەخ ی٢٢ یژڕۆ م وکرات،ید یزب یح ین دەناو ەیتیمۆک یندامەئ ،یسامیح میرەک ەیگوت ەب
 هاب ادەم ین داوەب ەک رد ل انی و داوا هاب ادەم ەه اتن( یو س حاب انیصبا  ر،ەفرووه) تڵەوەد یرانەنێنو ،ی زایینی٢١٧١ -
و  انی ال ۆب  نیناوش ار، چ وو ەوەاب ووەڕب وو گ کێ ژڕۆ ن دەچ ەک ان،یبلوور ینە  ەڵگەمن ل ەڵێد یسامیح. نەیبک انیردانەس
 ێم امل زی زەع ەش تنیدان مەب تەبارەس  مەاڵب ک ات،ەد انی بلوور ین ەو   ۆیخ  یباس نهاەت یسامیح (٢٨).نیشتیدان انەڵیگەل
 (٢١).ەراویگ کێل انەیقس انیصبا  ەڵگەل تەنانەبوون و ت شدارەب داەشتنیدان وەل شیمنێه ستاۆو مام وەئ ەک ەوەتێڕێگەد
 

 الەم نه اەت ەک رد ک یم وکراتید یزبیح ییاسیس یرەفتەدوکتور قاسملوو و د یردانەس شەیکید یکێجار نیدەزێع خێش ستاۆمام
  یاڕکێبکات و یازڕ موکراتید یزبیدا ح ڵیوەه ستاۆمام ەک ەوەتێڕێگەید رەعوم الەم. برد ۆیخ ەڵگەل یسرەع رەعوم
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 .نەیبک ۆگفتوگ تڵەوەد یرانەنێنو ەڵگەل بنەئاماد ،ەکید یکانییەاسیس ەکخراوڕێ
 
 یرانەنێن و ەڵگەل کەیەوەب وونۆک ەوەس انید ەک وتب وونەکڕێ رەفرووه وشیدار ەڵگەل. بوو وامەردەب اللەمام ج ییرەخێستپەد

 ی هەت اوی٢٣٥٨ یرەوەڵ زەخ ٢٨ یژڕۆ یانەیبەرلەس . ونەب ک ەڵگەل ب وونەن ەئاماد موکراتید یزبیح ەوەداخەب. تێکورد بکر
 ەین  اوچ ەل ورانێ  ب یگون  د وەرەب نیدەزێ  ع خێش   س  تاۆمام ەڵگەل ەک نیب  وو سەک نین  دەچ ی زایین  ی؛٢١٧١ - ٢٢ - ١ ەوات
 .بوون ەڵگەل ش ییدایف یکیو چر ەڵەمۆک یرانەنێنو. نیتەکەڕێو شتەردەس
 
 حم  انڕە الەم ،یاالس  الم خێش حێف  ات ،یمهت  د نیالد ص  ال  ،یمحم  د عباس   الەم ،یس  رەع یرەع  وم الەم ەوات ،ەمێئ   ەژڕۆ وەئ

 وس  ی ،ەزادی لەع میدبراەیس  ەبوون ل ییتیبر ەڵەمۆک یرانەنێنو. نیبوو ستاۆمام ەڵگەل ڕێو من هاو ییزاڕە زیزەشکاک، ع
 یک ەڵخ ەک( یم یرەک ه زادێب) دەمەم قی رف ،یرخانێش  نیمحمدام ەوییەدایف یکیچر یکوردستان یکخراوڕێ نیەال ەل. نەاڵردەئ

 ەیکییەو ش  اخاو چێچ  اوپێپ گ  اڕێ ەل. ب  وو ەڵگەل ش  مانیستاۆمام یرەف  تەو د ەڵەمۆک   ەیرگەش  مێپ کەیەژم  ار. ەن  انیرباەئاز
 گ اداڕێ ەب رۆز یتوانەدەی ن یالق  یئازار رەبەل)بووبوو  یسوار نەاڵردەئ وس ی ەیسترێه وەئ وران،ێب یگوند وەرەب ەڵەتووژ

 ەدابووڕێ ف ۆیزوو خ  ەوییەای ور ەب رۆز وس  یک اک  ەختانەشبۆخ! یپۆو ت ەوەخوار بوو رێدەڵه وەرەب سکا،یخلەڵ، ه(واتڕب
 .بوو نداریبر ییسووک ەو ب شتەیگێپ یئازار کێمەک رەخوار و ه

 
 ین  ان یو خ  واردن ەوەس  انەح ۆب   ەکەوتەم  زگ ەنیچ  وو رم  انۆز یش  ەب ن،یب  وو رۆز ەیوەئ رەبەو ل ورانێ  ب ەنیش  تەیگ ەمێئ  
 کەیەن امییداخواز وەش ێنێدو یگوت. کردنەقس ۆکردم ب یبانگ زرابوو،ەدام کڵێما ەل کێسەک ندەچ ەڵگەل ستاۆمام. ییانەیب

 مێپ  ەکەوەب وونۆک شێپ  ۆیەب  ن  ،ەدر ەوتەک رۆز ەکەنینووس یقەد نییدوا. تڵەوەد یرانەنێنو ەب نەیدیب ەک (٢٣) ەنووسراو
انحالل منل س : "بوو ەمەئ کانڵەخا ەل کێکیە. ەوەندنێخو ەکرد ب ستمەد بوو،یمدەن ەمن ک. ەوەنینێخویب ەکید یکێجار ەچاک

 ەبگ ر ی یەن ەخوازانیاش تئ کەن! ەگونن اوەن یک یەداوا ەوەئ س تاۆگ وتم مام(! ک انەبریخ ینەنن ومەئ ەیوەشانەوەڵه" )خبرگان
 ندەس  ەپ انیی  و چ یچ   ەک ەوەتێک  رەد واڵب   "منل  س خبرگ  ان" ینگوباس  ەد ەوەت  اران ی  ۆیادڕ ەل کێ  ژڕۆ م  ووەه. ەیەخوازانەڕش  

 ن؟ەیبک ەیوەشانەوەڵه یداوا نیتوانەد نۆکورد چ یرانەنێنو ەیمێئ. ەکردوو
 

 ەیکی  د یوان  ەئ ەڵگەل ژێ  اوڕ ەب ێب  ەد ،ەاس  تڕ تەکەچ  وونۆب یگ  وت ب  وو،ەن ڵدەب ڵەیخ  ا وەئ یش  تنڕدا ەیوێش   شیس  تاۆمام
 ەک ەوەک  رد رمی  م  ن ب مان،ەکەرەفەس   شێپ   ییەانەی  ب مەگ  وتم ئ! ەک  راو ەو ئام  اد پی  تا ک  انییەداخواز ن  دەرچەه ن،ۆڕیگ  یب
 ەب. ب  وو شۆخ  ێپ یرۆز س  تاۆمام! ەن  اوێه مەکەپکردنیت  ا ینیماش   ۆیەب   ت،ێ  بەه کێ  تەباب ینینووس   ەب س  تمانیوێپ ەیەوانەل
 .باش بوو ێیپ وەئ ەک ڵەخا وەب تەبارەس ینووس کمێاریشنێمن پ ستاۆمام ەڵگەل ژێاوڕ



 گفتوگۆکانی کورد و شەرخوازیی کۆماری ئیسالمی ئێران

 

 

15 
 

. ک را ێج ەبێج ەک رد ک انی کۆڕێوگڵئا ن دەچ یاریش نێب وون و پ یازڕ ەنی رۆز وت،ەم زگ ەل رانەبراد یال ۆبرد ب مەکەنووسراو
 ەیکەقەد شیس تاۆدوات ر مام! ب وو شۆن اخ ێ یب وو پ وەئ یه  ڵەخ ا وەئ یم ەکیە یشتنڕدا یاریشنێپ اربووید ەک ەیسەک وەئ
 ەک  را ب ەوەک  رد و ئ یم  زایئ س  تاۆمام ،ەوەش  تڕدا مەکەنووس  راو م  ووەه ەکەپیت  ا نیماش   ەب ێنوەرلەپاش  ان س  . ک  رد ندەس  ەپ

 .تڵەوەد یرانەنێنو ەڵگەدانوستاندکار ل ەیستەد ییسمڕە ییداخواز
 

 ەل رچ اوەب یک ێزێه. ک ردێپ یس تەد ەوەب وونۆه اتن و ک اللەم ام ج ه اەروەو ه تڵەوەد یرانەنێن و ،ەژڕۆ وەئ ەڕۆیوین یدوا
 .زرابوونەدام رەوروبەد ەکوردستان ل ییشتمانین یتێکیە ەیرگەشمێپ
 
  ییەنەیخوم یرەنێنو اربووید ەک کێسەک ،یسحاب ان،یصبا  ر،ەفرووه ەوات ،ەکەریزەو ێس ەبوون ل ییتیبر تڵەوەد ینیەال

ک  را و  رۆز وباسەقس  . ش  داربووەب شیالل  ەم  ام ج(. ه  اتبوو تڵەوەد یرانەنێن  و ەڵگەل ەوەت  اران ەل وەئ) یق  از دەح  مەو ئ
 .کرانەد ێتاوتو ەردووالوەه ەل کانییەوانەڕو چاو کانییەداواکار یرۆراوجۆج ینیەال
 
 زان مەو د ەوەتەاکردووی نڵد یمن  ،ینەیخ وم م امیئ تەخ زم ەتەچ ووم گ وتەید رەف رووه ەب وو ک ەوەئ مانییکەرەس  یکەیەشێک
 راێ  خ نیت  وانەو د ەباش   رۆز یکەیەش  انین ەوەئ ن  ن،ەیەابگڕ سەئ  اگرب رەگەئ ەوێ  ئ. بک  ات رەس  ەک  ورد چار ەیش  ێک ەخوش  ێیپ
 ڵیم ا ەل ەمێئ  ەک ەوەبک ات یوون ڕ ی یمنێه ەب داڵی وەه ک رد،ەید وەئ کانەقس  ەل کێش ەب ەک یدەموهت ال ەس. شێپ ەنیبچ
 نه  اەک  ورد ت یک  ەڵخ گ  وتەید شیس  تاۆمام. ەک  ردوو انەی  قەپاس  داران ه  اتن و ت یو س  پا شەرتەو ئ نیش  تبوویدان م  انۆخ

 کیەال م  ووەه. ندراێپەس  رداەس  ەب ەڕیش  ک  ووەڵک رد، ب ەڕش   ەب یس تەد ەک ب  ووەن ەرگەش مێپ ،ەک  ردوو ۆیخ  ەل یزگ ارێپار
 .تێستەوەادڕ ەڕو ش ەواوەت ەکەکار ت،ێنەیەابگڕ سەئاگرب شەرتەئ رەگەئ نڵێب تڵەوەد یرانەنێنو ەب ستیوەانەید
 

 رەئ اخ یو گ وت رەف رووه ەک رد یووڕ داەرێ ل ال ەک اک س ! ن نەیەابگڕ ێجەستبەد یسەئاگرب ێبەد ەوێئ گوتەید رەه رەفرووه
ب دات  رم انەف ێت وانەد یش ۆیخ یخ ود رەه ەد ت،ێ بکر ێج ەبێج ەوییەاس یس یگ اڕێ ەل ەکەشێک ەشۆخ ێیپ مامیئ یرمووەناف
 ینگ ەد ۆیەرب ەه. ب وو شۆن اخ ێپ  ەیەیقس  مەئ رەف رووه. تێ بەد واوەت ەکەڕەو ش  ابگ رنڕ ەقەت تڵەوەد یکانەزێه مووەه
 ەین دەوەئ رەه تڵێ ب چیه ەیوەئ ێبەب داەرێل ال ەکاک س. ەویەدا یدەموهت ال ەس ەیکەقس یرچەرپەب سانیو د ەوەرزکردەب

 .شتێهێجەب ەیکەوەبوونۆو ک ستاەه ەکرد ک
 

 ەانۆی گفتوگ ەش نەچ مەم ن ل یزم وونەئ رەفرووه یمن گوتم ئا ا داەرێل. شاێک داەکەوەبوونۆک رەسەب ڵیبا ینگەدێب کەیەماو
 س تاۆمام ک وەو یکییەتیەس اەک کداێکات ەل شیوەو ئ یدەموهت یئا ا ەب رەرامبەب نابتەج ەیئاخافتن ەوێش وەئ مەاڵب ،ەمەک
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ک را و  ەکید یوباسەقس کێمەک تریئ. تێریبگ ستاۆمام ەو ل ەکەوەبوونۆک ەل زڕێ ەستیوێپ! ێیەجەناب ەشتوویدان نیدەزێع خێش
 .رەفرووه وشیدار ستەد یەدا یسمڕە ەکردبوو ب مانەئاماد ەک ەینووسراو وەئ ستاۆمام ننامەرەس
 

 :ئەمەی خوارەوە دەقی داخوازییەکانەی ئەو ڕۆژەیە

 
 ەیوێ   چوارچ ەل ک   اتەد ییتیەەاڵمۆو ک    یئ   ابوور ،ییاس   یس ییخودموخت   ار یک   ورد داوا یل   ەگ -٢
 .باسکراون داەو سن هابادەم ڵیخا شتەه ڵەیەاڵگ ەل ەانییداخواز مەئ یکانییەکارەورد. رانداێئ
 یت  ێکیە ەین  امڵەەاڵگ" ەل ەک ەیەانیی  ئازاد وەئ م  ووەه یربوونەبەس  تەد یک  ورد داواک  ار یل  ەگ -٢
 ن،ییئ  ا یئ  ازاد ،ەوانەل. ەدا ه  اتوو"  ۆڤم  ر یم  اف ی  یردوونەگ ەین  امڕجا" ەل ه  اەروەو ه "النەگ

 وژن ان  وانێن ەل واوەت ییکسانیەو  ییتیەزبایح ن،ینووس ن،ڕیربەادڕ بوون،ێجەشتیکار، ن ،ەڕباو
 .ەوەتێگرەد اواندایپ
 یل  ەگ ین ڕیربەد ییزاڕەن ا ۆیه   ەتەب وو "منل س مسسس ان" یب  اتەل "منل س خبرگ ان" ین انێکهێپ -٣

 رەبەل ەوەش    یتر یک    یەالەل. کانەوتنخوازەش    کێپ ەن    دەو ناو رانێ    ئ ەیکی    د یالن    ەک    ورد و گ
 نەی   کەداواد دا،ەس   یجلەم وەل رانێ   ئ یالن   ەگ یک   ورد و ب   اق یل   ەگ یرانەنێن   و یبوونەنەئام   اد

 رەس ەل یق انون اساس  یکردنییاری و د "منل س مسسس ان" ین انێکهێپ ۆب  تێبکر ادئاز یکێبژاردنەڵه
 .یسالمیئ یتەعیرەش یانیگ هاەروەو ه یموکراسید یکانییەکەرەس ماەبن

 
 ەینگ  اوانەه مەئ یەس  تیوێپ ،ەانییکەرەس   ەداخ  واز وەئ یرکردنەبەس  تەد یس  تەبەمەب ب  ارەل یکیەواەش  وهەک ین  انێکهێپ ۆب  

 :نێریبگەڵه ییراێخ ەب ەوەخوار
 

و  وتنخوازەش   کێپ ەیژن   امڕۆو  کانییەاس   یس ەکخ   راوڕێو  زبی   ح م   ووەه ۆب    ییئ   ازاد -٢
 .انیمووەه ۆب ەوەندنەووسڕئاب
 .ەییناوچ یراوانیگێکرەب یککردنەپاسگاکان و چ یکردنۆڵپاسداران، چ یسپا ییرکردنەد -٢
 یح    وکم ەیوەش    اندنەوەڵو ه کانییەاس    یس ییەن    دانیز م    ووەه یراێ    خ ییئ    ازادکردن -٣

 .(کوردستان ەیوەرەد ۆب کانەکورد ڵەماەبن) یاگواستنڕو  ەوەدوورخستن
 یربوونەبەس   تەد ت   اەکوردس   تان ه ەل ییربازەس    ۆڕیوگڵئ   ا ەش   نەچ م   ووەه یس   تانەو -٣

 .کورد یلەگ یکانییەکەرەس ییەداواکار
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 .ۆناوخ یرستانەپەنۆک ەب نەبد کەچ تدارانەاڵسەو د تڵەوەد ێناب -٥
 ەیوانەئ ،ەڕش   یک  انەتاوان رەس   ەب ش  تنەیاگڕ ۆئ  ازاد و ئاش  کرا ب   یدادگ  ا یزران  دنەدام -٦
 .ەبردوو ەوەڕێکورد ب یلەگ ەدژ ب انییاساینا یو دادگا ەکوشتوو انیکەڵخ
و  ڵییم   ا ەانی   و ز رەرەز وەئ ەیوەب   ووکردنەرەکوردس   تان و ق یدانیهەش    ەل زگ   رتنڕێ -٧
 .وتوونەکورد ک یکەڵخ ەل ندراوداێپەس ەڕیش یمەردەس ەل ییەیحڕۆ
 ەیش ێک یرکردنەس ەکورد و چار یلەگ ەییوەتەن یماف ەب تەبارەس کداێژێوتوو مووەه ەل -٨

 .تێچاوبکرڕە ییوردەب ەو سن هابادەم ڵیخا شتەه ڵەیەاڵگ یکەڕۆناو ەستیوێکوردستان، پ
 

 ینیحس نیعزالد دیس
 

 (٢٢) ی زایینی٢١٧١ - ٢٢ - ١ = ی هەتاوی٢٣٥٨ یرەوەڵزەخ ی٢٨
 
 ەلەپەب وو، ب ۆس تەئ ەل انەی کەوەبوونۆک یش یئاسا ەک یش تمانین یت ێکیە یکانەرگەش مێپ یرپرس ەب داەکەوەبوونۆک یژڕۆ ەل
م ام . نەب ک رشێ ه ەیەوانەل رانێ ئ یش ەرتەو ئ ەکەخۆد یواندنێش  ۆب  ەیەه کێدانڵ وەه یو گ وت اللەم ام ج ەان دەیگ ۆیخ
 !ەوەنەبد انیو جواب زنێپارەم ێل انیستەکرد، د انڵەیجوو ەک رەه یگوت ەاوانڕبێل اللەج
 
 مووم انەه شەیمێو ئ  ەوەانەڕگ تڵەوەد یرانەنێن و. ه اتێپ ییت اۆک رەوەڵ زەخ ی٢١ ەممەش  یژڕۆ ەڕۆیویش نێپ ،ەکەوەبوونۆک

 ەک رد ب س تمانەد ەکەوەب وونۆن او ک ەه اتبوونەن ەک کێس تانۆد یو ب اق کانەرگەش مێپ ەڵگەل وران،ێ ب ەیکەوتەم زگ ەنیچوو
 ەیقس  ال ەکاک س ەیوەرەد ەچوون ەب تەبارەس. بوو یازڕ ەکەشتنیدان یئاکام ەل اللەمام ج. کانەوباسەقس ینگاندنەسەڵه

 یگش تەو ب ڕیرب ەد انۆیخ یاڕرویب شیتر یکێسەک ندەپاشان چ! رداەفرووه مەد ەچاکت دا ب یمن و وت یال ەکرد یووڕکرد، 
 .باش بوو ێپ انەیکەشتنیو دان کانەوباسەقس
 
 ینێش  و ەه  اتبوو ەک ک  انەگانێب ەوانەژن  امڕۆ ەل کێ  کیە ؛ەوەبووب  وونۆک ێوەل رۆز یک  ێکەڵو خ وان  انەژنامڕۆ رەد ەنیه  ات ەک
 یئاگ ادار ەک شی وەئ. ب وو( یمس اوەن) یش یئوتر یوانەژن امڕۆو  رەنووس ر،ێشلیب رێننێه ناندیردێف کان،ۆو گفتوگ ەوەبوونۆک

م ام  ەیناوبانگەب ەنێو وەئ. کرد ەیقس اللەو مام ج نیدەزێع خێش ستاۆمام ەڵگەلبوو، دواتر  ەژێوتوو وەئ یکانییەکارەورد
 (٢٢).یتیەگرتوو ورانێب ەل ناندیردێف ەژڕۆ وەئ ،ەنینووس یکیرەو خ ەشتوویدان کەیەژەیپ رەسەل ەک اللەج
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ت اران  ەیورەگ ەیژن امڕۆدوو  رەه ەک کێش نەچ ەب ران دا،ێئ یک انەژنامڕۆ ەل ب ووەه یرۆز یکەیەوەنگدانەد ەیەوەبوونۆک وەئ
آت ش "، "ب ا س ران کردس تان در سردش ت یاعزام  أتی مااکرات مهم ه: "انیینووس داەورەگ ێڕیردەس ەو اطالعات ل هانیک ەوات

 ".درا ننامەئ ینیحس نیو عزالد رەفرووه وانێن ۆیگفتوگ یناخۆق نییدوا ێنێدو". "است کیبس در کردستان نزد
 
 

 هیأت نمایندگی خلق کرد -دەستەی نوێنەرایەتی گەلی کورد 
 
 یزب  یح ەب  وو ک ەوەئ تڵەوەد ەڵگەل ۆگفتوگ   ۆک  ورد ب   یرانەنێن  و یکەیەس  تەد ین  انێکهێپ یگ  اڕێ رەس  ەل ییکەرەس   ەیش  ێک
. بک ات ییش دارەب شینیدەزێ ع خێش  س تاۆو مام تێ ب ەمێئ  ەب ییتیەرپرس اەب ێبەو د نیکەرەس یزێه ەمێئ گوتەید موکراتید
 یرانەنێن و داێی ت ەک ک ردەد هاب ادەم ڵییخ ا شتەه ەیارنامڕیب ەب انەیئاماژ ش ییدایف یکیو چر ەڵەمۆک ستا،ۆمام یرەفتەد

 تڵەوەد ەڵگەل ەک تێ ب کەیەستەد رەه یکۆرەس ێبەد نیدەزێع خێش ستاۆمام ەکردوو انیداوا ییسمڕە ەکوردستان ب یکانەشار
 م   ووەه ەو ل ەوڕی   ربەد ەیەارن   امڕیب وەل انۆی   خ ییوانیپش   ت ەورەگ یش   اندانیپۆخ ەکوردس   تان ب یک   ەڵخ. ک   اتەد ۆگفتوگ   

 انیکانەرگەش  مێو پ کانییەاس  یس ەزێ  ه م  ووەه یش  انۆکێو ت ب  اتەخ ەل زڕێ   ەس  تیوێپ ه  اەروەه. ەم  ارکراوۆت کان  داەژنامڕۆ
 .تێریبگ
 
 ەش  اندانیپۆپ  اش خ تەبیت  اەب. ەوەب  وون ڕوپ  ڕچ کان،ەس  تەربەب یش  تنێهەن ۆب   کێرەس  ەچار ەیوەنی  زۆد ۆب   ک  انڵەوەه
 خێش   س  تاۆمام ەیکەوازەب  انگ ەب  وو ب ڕرموگ  وەگ رۆز یکەیەوەجواب  دان ەک ەوەقورب  ان یژن  ەج ەینۆب  ەکوردس  تان ب یک  انەورەگ
 .کێوتنەککڕێ ەب شتنەیگ ۆب ەیەه اتریز یکێلەیم کردەد ستمانەه ن،یدەزێع
 
 ا،ی ، مهن دس ئار(س تاۆمام یک ینز یکێس تۆش اگرد و د وق اف،ەئ یرپرس ەب) ەنزادەسەح کرەبووبەئ الەم ەوەهابادەم یشار ەل
 کەڵ  خ ەب  وو ک ەوەئ انەی  کەامەیپ (٢٣).ێژوێ ب ەل س  تاۆمام یردانەس   ەه  اتن کەڵ خ یرانەنێن  و ک  ووەو ەوجەس   میس ەق الەم

 یس تێوەڵه ی یورد ەب س تاۆمام. نەب ک ۆو گفتوگ  ش نیدابن تڵەوەد یرانەنێن و ەڵگەل ن ەک دیە کانییەاس یس ەزێه واننەڕچاو
 یزب  یح ەڵگەل شیکێج  ار ن  دەو چ ەیەئام  اد ەژێ  م ەل وەئ ەک یباس  کرد و گ  وت ەرانەنێن  و وەئ ۆب   ۆیخ   یبوونەو ئام  اد ۆیخ  
 .ەکردووێل ەیقس موکراتید
 

 ەک اربووی  د ژب  ووێم ەل ەکەاریش  نێپ. ک  رد انیش  یموکراتید یزب  یح ییاس  یس یرەف  تەد یردانەس   هاب  ادەم یک  ەڵخ ەیرانەنێن  و
و  ەکی  د ەیکەنیەال ێس   یش  داربوونەب یتییەنۆچ   ەویەم  اەپاش  ان د. بک  ات ک  انۆگفتوگ یتیەکاۆرەس   ێب  ەد س  تاۆمام. ی  یەچ
 وانەئ ەب  وو ک ەوەئ ییاری  خواز ەتاوەرەس   ەل رەه م  وکراتید یزب  یح. کان  داۆگفتوگ ەل وانەئ ڕۆڵ  ی یش  کردنەداب یتییەنۆچ  
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 م وکراتید یزب یح یهاوت ا کان داۆگفتوگ ەل وانەئ ڕۆڵی کردەد یداوا شەڵەیمۆک. نەکورد بک یرانەنێنو ەیستەد یتیەکاۆرەس
 وانەئ ەک ەیوەئ رەبەل ەن گڕە. ب وون یازڕ انیش داربوونەب ەب نه اەت ییدای ف یک یچر یکخراوڕێ ت،ێب رمیبەل ەیندەوەئ. تێب
 .ابووێڕگەکوردستاندا ن یکانییەرگرەو ب ەڕش ەل انۆیوتەئ یکڕۆڵێ هاەروەتاران بوو، ه ەل انییکەرەس ەیگێپ
 

 خومەینی "ئاشتیی"پەیامی 

 
 ەزێ  ه م  ووەه یرش  ێه یرم  انەف ،ی زایین  ی٢١٧١ - ٨ - ٢١ = ی هەت  اوی٢٣٥٨ی ژێ  الوەگ ی٢٨ ەک ەیس  ەک وەئ ،ینەیخ  وم

ی رەوەڵ زەخ ی٢٦ یژڕۆ ،ەوەمان  پ اش ئ ێس م،ەڵەق یەدا نیخائ ەب یرانەبڕێو  رکردەکوردستان د ۆب یرانێئ یکانەکدارەچ
 :یگوت! ەوەوکرداڵب ییئاشت یکێامەیپ ،ی زایینی٢١٧١ - ٢٢ - ٢٧ = ی هەتاوی٢٣٥٨

 
 ەب) ش داییکات یت ڵەوەد یتەاڵس ەد رێ ژ ەک   ل مەگەدێ م ن ت"...ک ورد یانی خوش کان و برا ەل واڵس
 ت   انێپ ت،ێ   ب تەللیو م    ەوێ   ئ یخواس   ت ییاویش    ەک ەیرۆج    وەئ( بازرگ   ان یمه   د یتیەکاۆرەس   
 ەژێ در ەوییەازپ اکین ەڕیوپەک   ب مەکەداوا د تەبیت ا (یرانەنێن و) ەیس تەد ەل "...شتوونەیگەانڕ
 یب  اق ه  اەروەه ک  ان،یەیەللیو م یاس  یس ،ینییئ  ا ییەتیەس  اەک لەگەل ەو ن؛ەب  د ک  انۆگفتوگ ەب

 - ەش ەیمێئ ییداخ واز ەک - وانەئ یک انییەداخواز یین انێهیدەب ت اەبگرن، ه ییندەوەیپ کانەژێتو
"!! تێبب ێجەبێج ەخوازانڵد یکەیەوێش ەبا ب



 ژێوت  وو ۆک  ورد ب   یل  ەگ یرانەنێن  و ەیس  تەد ین  انێکهێپ یس  تەبەمەب م  انۆخ ین  یەچ  وار ال یک  انۆو گفتوگ ەوەب  وونۆک هاوک  ات
 .ییتاۆک ینا ۆق ەشتەیگەد کبوویرەخ ت،ڵەوەد لەگەل
 
 ی  یمەرهەب کان،ییەاس  یس ەزێ  ه ییو هاوک  ار کانەش  ار یک  ەڵخ ییریپش  تگ س  تا،ۆمام ەیناس  انەنییماندوو یش  انۆکێو ت ڵوەه

 ییتیەراەنێن  و ەیس تەد" ی زایین ی؛٢١٧١ - ٢٢ - ٢١ = ی هەت اوی٢٣٥٨ی رەوەڵ زەخ ی٢٨ یژڕۆ ننامەرەس . ەوەوتەکێل  یباش 
 :اندەیاگڕ ۆیخ یکهاتنێپ کداەیەاننامەیب ەل( خلق کرد یندگینما أتیه" )کورد یلەگ
 

 یواڕە یب اتەخ ەل انۆی خ ییوانیپش ت ی یاڕکێت ەکوردستان ب یکەڵخ ەک داەدژوار ەرجەلومەه مەل"
 ییاگرۆڕو خ  ب اتەخ یئاکام ەل"... ،ەووڕیربەد کانییەاسیس و یینییئا ییەتیەساەو ک کانەکخراوڕێ

 ییاس  یس ەیچ  ار گ  اڕێ ەب یل  ەیم تڵەوەکوردس  تان، د یکانەرگەش  مێک  ورد و پ یل  ەگ ەیمان  انەقار
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 ەیس  تەد ،ییخودموخت ار ینانێس  تهەدەکوردس تان و و یکانییەکەرەس   ەش ێک یرەس  ەچار ۆب  "...ەیەه
 :کهاتێپ ەیەوێش مەکورد ب یلەگ ییتیەراەنێنو
 

  .کۆرەس - ینەیحوس نیدەزێع خێش* 
 .ژێبەگوت - رانێئ یکوردستان یموکراتید یزبیح* 
 .ندامەئ - رانێئ یکوردستان یشانێتکەحمەز ێڕیشگۆڕش ەڵەیمۆک* 
 ".ندامەئ - کەڵخ یکانییەدایف ەکیچر یکخراوڕێ یکوردستان یلق* 

 
 ەیس تەد" ەک ردن ل ییوانیپش ت ۆب . کوردس تان یک ەڵخ ڵییش حاۆو خ ی یرمەگڵد ۆیه ەبوو ب کانییەاسیسەزێه ەینگاوەه مەئ
 .چووەوەڕێب شاندانیپۆکوردستان خ یکانەشار مووەه ەل ک،ەڵخ یزڕێکیە ینڕیربەد ۆو ب "کورد یلەگ یتیەراەنێنو
 
ت   اران و  ەل "منل   س خبرگ   ان" ەچووب   وون ک   رد،ەد ەناس   ێپ" کانەمانڵموس   و ەک   ورد" ەب انۆی   خ ەک کێ   تاقم دا،ەوانێ   ن مەل
 مانڵناموس  و وانەئ ەیگ  وت ەب ەک ەیس  انەک وەئ ەڵگەل تڵەوەد ۆیگفتوگ   ەب رەرام  بەب ییتیەزاڕەن  ا ین  ڕیربەد ەیش  انینەب

 انگوتەی  د ،ینەیخ  وم م  امیئ ی  یتیەراەبڕێ ەک  ردن ل ییداگرێ  پ یاێ  ڕو ەم  انگرتن وەئ یش  دارانەب (٢٣).گرتب  وو انی  ب  وون، مان
 ەم  انگرتووان وەئ! ەکی  د ییس  المیئ یک  ێتاڵو ەوەزنێگ  وەد ەوڵەم  ا ەب ،ەوەتێ  درەن" انیکانییەرعەش   ییەداخ  واز" یم  ەاڵو رەگەئ
 .بوون ەزاد یموفت دەحمەئ الەم ینگرانیەال ەل کێشەب
 
  ەیاننامەیب موکراتید یزبیح ییندەناو ەیتیمۆک کێکات ی زایینی،٢١٧١ - ٢٢ - ٢٥ =ی هەتاوی ٢٣٥٨ی زەرماوەس ی٣ یژڕۆ

  ،ەوەوکرداڵب ەوەانۆیخ نیەال ەل یسەئاگرب
 
 مەاڵب! شێپ  ەنەی بب کانۆگفتوگ نیتوانەد سەئاگرب ێبەب گوتەیو د کردەد ییداگرێپ ۆیخ ەیکەستێوەڵه رەسەل رەه ەڵەمۆک

 تێ بکر یازڕ ەڵەمۆک  دراڵ وەه ەس تاوۆمام یرەف تەد نیەالەو ل تێ نەیەابگڕ سەئاگرب ەل ۆیخ ییوانیبوو پشت ەئاماد ستاۆمام
 وتەرکەد ۆیب  س تاۆمام کێکات. ننەیەابگڕ سەئاگرب شیوانەئ ەستیوێپ ت،ێبەه انیکڕۆڵێ کانداۆگفتوگ ەل تێوەانهەید رەگەئ
 یرانەبەوەڕێ  ب یکێردانەک  رد س   یس  رەع رەع  وم الەم ەل یداوا ک  ات،ەد ییداگرێ  پ ۆیخ   یش  ووێپ یس  تێوەڵه رەس  ەل ەڵەمۆک  
 ەڵگەل شیوان ەئ رەگەو ئ تێ ناب وانەڕچ او اتری ز ەوەل ەن اردن ک ۆب  ەیاش کاوانڕو  وونڕ یکێامەی پ ستاۆمام. بکات ەڵەمۆک
 ەل ەڵەمۆدوات   ر ک    یژڕۆ. ەڵەمۆک    ۆیس   تەئ ەتێ   وەکەد سەئ   اگرب یکردنەنڵقب   وو یک   انەو ئاکام ییتەاریرپرس   ەب ون،ەکەن
 .اندەیاگڕ یسەئاگرب کداێاندەیاگڕ
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 ن،یدەزێ   ع خێش    س   تاۆمام ،ی زایین   ی٢١٧١ - ٢٢ - ٢٧ =ی هەت   اوی ٢٣٥٨ی زەرماوەس    ی٦ یژڕۆ ەب   وو ک ەوەئ یدواەدواب
 ییوانیپش ت ،ەن دراوەیەاگڕ ەوەڵەمۆو ک  م وکراتید یزب یح نیەالەل ەیسەئاگرب وەل ەک اندەیگیاڕ داێیت ەوەوکرداڵب یکێامەیپ
 :ەڵێد ستاۆمام داەکەاندنەیاگڕ ەل. کاتەد
 

 ن،یب  وو ییاس  یس ەیگاچ  ارڕێ ینگ  ریەال وامەردەک  ورد، ب رەس  ەل یلل  یم یمەس  ت یگرتن  ەڵه ۆب   ەمێئ  "
     (٢٥)."ندراێپەس رداەسەب مانەڕش

 
 ەیمێئ  نیەالەل ەک ەس ەئاگرب مەئ اربووی د مەاڵب. ەوەهات رەبەو انیکیەپشوو کەڵو خ رایاگڕکوردستان  ەل ەڕش ەشنەچ مەب

 ەوەتڵەوەد نیەال ەل ن درابوو،ەیەاگڕ ەڕش  ەب ن انێه ییت اۆو ک وت نەکڕێ ەب ش تنەیگ یس تەبەم ەو ب ییازپ اکین ەب ەوەکورد
 ەل ەب وون و ج گ خوازەڕئ اخر ش  ت اەه ەتاوەرەس ەل رەه وانەئ ەک انخستیرەد کانەووداوڕ یوتڕە. کاێپەد ەیکید یکێئامانن

 !بوونەدەن یازڕتر  یکێچیه ەب وال،ەو ئ مالوەئ ێب یمیسلەت
 

 یکانییەکەرەس  ییەداخ واز ەک ەوەوک رداڵب ڵییخ ا شتەه یکڵەیەەاڵگ "کورد یلەگ یتیەراەنێنو ەیستەد" س،ەئاگرب یدواەدواب
 ەیس  تەد" یکه  اتنێپ ەل ییریپش  تگ ه  اەوەرەو ه ەانیی  داخواز مەک  ردن ل ییوانیپش  ت یس  تەبەم ەب. ۆخ  ەگرتەد یک  ورد یل  ەگ
کوردس تان  یرەرانس ەس ەل ،ی زایین ی٢١٧١ - ٢٢ - ٢٧ = ی هەت اوی٢٣٥٨ی زەرماوەس یشەش یژڕۆ، "کورد یلەگ یتیەراەنێنو
 . اندەیاگڕ ەبوونەوەکێو پ ییباەت وەل ۆیخ ییشبوونۆخێو پ ییوانیکورد پشت یلەساز کرا و گ ەورەگ یشاندانیپۆخ
 

 :ەیەکەاننامەیب یقەد ەمەئ
 

 !رانێئ یرەکوشێت یالنەگ
 !کورد یباتکارەخ یلەگ
 
 ەل انۆی خ ییوانیپش ت ەکگرت ووانیەکوردستان،  یکەڵخ ەک داییەژووێو م اریستەه ەرجەلومەه مەل
 کانەوتنخوازەش    کێپ ییەنییو ئ    ا یاس    یس ییەتیەس    اەو ک ەکخ    راوڕێو  زبی    ح یواڕە یب    اتەخ
 یش  تنێهەن رەس  ەل ورداەڵەزەخ ی٢٦ یامەی  پ ەل ینەیخ  وم م  امیئ ەک ک  داێکات ەل. ەان  دووەیاگڕ

 ییریو پش تگ ک اتەد یداگرێ ک ورد پ یلەگ رەسەل ییاسیو س ییللیم ،یینگەرهە، فییئابوور یمەست
 یل  ەگ یواڕە ەیوەب  زووتن یش  داربووانەب ەمێئ  . ک  اتەک  ورد د یپرس   ەیخوازانیئاش  ت یرەس  ەچار ەل
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 یبوونەئام  اد ەو ووڕ ەنەی  خەکوردس  تان د یک  ەڵخ یکانییەکەرەس   ییەداخ  واز ەکی  د یکێک  ورد، ج  ار
 تڵەوەد یتەبیت    ا ەیس    تەد ەڵگەل ەوەخ    وار ەیانیی    داواکار مەئ رەس    ەل ۆگفتوگ     ۆب     م    انۆخ
 .نینەیەگەادڕ
 
ی ٢٣٥٨ یزەرماوەس    ی٦ ەممەش   ێس یژڕۆ نەی   کەکوردس   تان د یرەش   ۆکێت یک   ەڵخ م   ووەه ەداوا ل 

کوردس   تان  یرەرانس   ەس ەل ەڕۆوی   ن یدوا ی ێس    رێک   اتژم ،ی زایین   ی٢١٧١ - ٢٢ - ٢٧ =هەت   اوی 
 ەل ت   انۆخ ییریپش   تگ داەش   اندانانیپۆخ مەل. داییگش   ت یکێش   اندانیپۆخ ەل نەب   ک ییش   دارەب

و  زبی ح یرەنێن و ەل ەک ورد ک یل ەگ یتیەراەنێن و ەیس تەد ەل هاەروەو ه ەوەخوار یکانییەداخواز
 ه اەروەه. ن نەیەابگڕ ،ەکه اتووێپ نیدەزێع خێش ستاۆمام یتیەکاۆرەس ەکوردستان ب یکانەکخراوڕێ

 رەه ن،ەی کەد رانێ ئ یک انییەنییو ئا یلل یم ییەتیەساەو ک کانەکخراوڕێ کان،ەزبیح مووەه ەداوا ل
 .نڕرببەکوردستان د یلەگ یواکانڕە ەخواست ەل انۆیخ ییوانیپشت تێگوننەد انۆیب کێنۆچ
 
 .تێندرێبگونن دا یقانون اساس ەو ل تێبناسر ییسمڕە ەکوردستان ب یخودموختار -٢
کرماش    ان، کوردس    تان و  الم،یئ     یزگ    اێچ    وار پار وانێ    ن ەل ەک کان،ەنیکوردنش     ەن    اوچ -٢

 .تێخودموختار بناسر یکەیەکیە کووەو ،ەشکراوەداب ژاواداڕۆ ینانیرباەئاز
 ،ۆوخەاس تڕئ ازاد،  یکێبژاردنەڵه یگاڕی ەل( کوردستان یمنلس مل)کوردستان  یللیم ینەننومەئ -٣
 ۆب   " کوردس   تان یخودموخت   ار یتەحک   ووم" ەنەنن   ومەئ مەئ. تێن   درێهەکدێپ ەوییەو گش   ت ین   ێنه
خودموخت ار  ەین اوچ یش یو ئاسا یینگەرهەف ،یتیەەاڵمۆک ،یئابوور یکاروبار مووەه یبردنەوەڕێب
 .تێرێبژەدەڵه
 یک  انەزراوەو دام کانەداری  ئ ەیوەنۆڕیگەو ن  ام رک  ردنێف ییس  مڕە یزم  ان ەتێ  بەد یک  ورد یزم  ان -٣

 کانەس ەدرەم ەل دایی کورد یزم ان ەڵگەل یفارس  یزمان ،ییتاەرەس یمەچوار یلۆپاش پ. کوردستان
 .ەشیکوردستان ەل هاەروەو ه رانێئ یرەرانسەس ەل کانەداریئ ییسمڕە یزمان ،یفارس. تێندرێخوەد
 ییەوت ووەدواک وەئ  ەک کێش نەچ ەکوردستان ب ۆب تاڵو یگشت ەیبوودج ەل کێشەب یینکردنیداب -٥

 .ەوەتێبکر بووەرەق ،ییەللیم یمەست یئاکام ەک ،ییەیئابوور
 .بنەد شدارەب ندداەناو یتەحکووم یبردنەوەڕێب ەکورد ل یلەگ یرانەنێنو -٦
 و  ڵییپوو یتەاسی، س(شەرتەئ) ییللیم یزگارێپار ،ەوەرەد یتەاسیس ەڕمەل یکاروبار مووەه -٧

  داییندەناو یتەحکووم ییتەاڵسەد ەل یئابوور یینیەژخاێدر ڵەیەاڵو گ ەوەرەد یدراو، بازرگان
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 .چنەد ەوەڕیب ەوەکوردستان یخودموختار یکانەرگانۆئ نیەال ەل ۆناوخ یکانەکاروبار یباق. تێبەد
 ،ەوەب  وونۆک ،ییرەگەژن  امڕۆ ن،ینووس   ن،ڕیرب  ەادڕ یئ  ازاد ک  ووەو ک  انەکیموکراتید ییەئ  ازاد -٨
 .تێکرەد رەبەستەد رانێئ یرەرانسەس ەل ەڕروباویو ب نییئا یئازاد هاەروەو ه ەکخراوڕێ زب،یح

 
 ،ینەیحوس نیدەزێع خێش

 ران،ێئ یکوردستان یموکراتید یزبیح
 ران،ێئ یکوردستان یشانێتکەحمەز ێڕیشگۆڕش ەڵەیمۆک
 .کوردستان یلق - رانێئ یلەگ یکانییەدایف ەکیچر یکخراوڕێ

 
 ی زایینی٢١٧١ - ٢٢ - ٢٥ = ی هەتاوی٢٣٥٨ یزەرماوەس یچوار

 
 کۆبوونەوەی دەستەی نوێنەرایەتی گەلی کورد و نوێنەرانی دەوڵەت

 
 وشی دار ەڵگەل یک ەالو یش تنیدان ه اەروەه ،ۆن اوخ ییت اۆکێب ەیوەب وونۆو ک ڕمش توم ر،ۆز ەیرەو ب ەنێپاش ب هاباد،ەم ەل

 یژڕۆ ننامەرەس . کوردس تان ەنێ ب ەوەکێپ تڵەوەد یدانووستاندکار ەیستەدرا د ارڕیب ،ینەیخوم یکێرەنێنو ندەو چ رەفرووه
 أتی  ه" ەڵگە، ل"خل  ق ک  رد ین  دگینما أتی  ه" ەیوەب  وونۆک مەکیە ،ی زایین  ی٢١٧١ - ٢٢ - ٢٢ ەوات ی هەت  اوی٢٣٥٨ - ١ - ٢٣

 .ەوەبوونۆک هابادەم یشار ییرماندارەف ەل( کوردستان ۆب ییازپاکین ەیستەد) "کردستان تیحسن ن
 
 : ەبوون ل یتیکورد بر یرانەنێنو ەیستەد
 

 ، (ەستاوۆمام یرەفتەد نیەالەل) اریدانش میرەو ک یاالسالم خیفاتح ش: ینیحس نیعزالد خێش ستاۆمام* 
 یزب  یح) یق  از دەح  مەو ئ یس  امیح می  رەک ان،ی  بلوور ین  ە  ،ێم  امل زی  زەع ،ەزاد نەس  ەح ڵاڵب  دوەدوکت  ور قاس  ملوو، ع* 
 .(موکراتید

  .(ەڵەمۆک) یعیفەش رەعفەو دوکتور ج نەاڵردەئ س یۆ ،ەزادیلەع میبراهیئ ،یدەموهت ڵاڵبدوەع* 
 (٢٦)(.خلق یفدائ یکهایچر یکخراوڕێ) یتانڵسو رەنوەو ئ یرخانێش نیمەدئەمەمح ،یمانەیسول هرووزێب* 
 
 :ەبوون ل یتیبر تڵەوەد یتەئەیه
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 بایش  ک دیمحم  د رش   ژاوا،ڕۆ ین  انیرباەئاز یحقگ  و ئوس  تاندار دیجمش   ان،یهاش  م ص  با  ،یس  حاب ەال فروه  ر، ع  زت وشی  دار
مال   ک  ڵاڕن   ەژ ت،ەئەی   ه ییربازەس    یژک   ارێاوڕ یآذر الڕن   ەژ "س   تاد مش   ترک ارت   ش" یرانەنێکوردس   تان، ن   و یئوس   تاندار

 (.یشهربان) سازساعت ڵاڕنەو ژ( یژاندارمر)
 
ک  رد و  شەش  کێپ ەیکەوەب  وونۆک ەیوەک  ران یوت  ار نیدەزێ  ع خێش   س  تاۆمام. ان  دیخا ەیقیق  ەد ٣٥ ەیکین  ز ەکەوەب  وونۆک

 وامەردەک ورد ب یدوات ر گ وت. ەویەاێ ڕگ ۆیخ  یک انەماف ەب شتنەیگ ۆب شانۆکێو ت باتەکورد، خ یلەگ یژووێم ەل کەیەکورت
 یبوونڵش حاۆخ ه اەروەه. ەندراوێپەس رداەسەب ەڕێش ژووێم ییژاێدر ەو ب ەبوو کانەشێک ەیخوازانیئاشت یرەسەچار ینگریەال
 . ناساند یتڵەوەد یرانەنێنو ەیستەد یندامانەئ رەفرووه وشیپاشان دار. اندەیاگڕ ەکەوەبوونۆک یچوونەوەڕێب ەل ۆیخ
 

 . ناساند یانەیکەکخراوڕێ یکورد و ناو یلەگ یتیەراەنێنو ەیستەد یندامانەئ یناو ەکیە ەکیە شینیدەزێع خێش ستاۆمام
 
 انیو ف   دائ ەڵەمۆک    ەڵگەل نیه   اتووەن ەمێئ    یو گ   وت ەویەدا یس   تاۆمام ەیکەقس    یرچ   ەرپەب انیهاش   م ص   با  داەرێ   ل

 (٢٧)!ەوەشتنینەدان ەوەکێپ کێکات چیه داییاستڕ ەل ەوەپاش ئ تریو ئ اندەیاگڕ انیکیەبوو پشوو ەوەئ! نەیدانووستاندن بک
 

 (:ییفدا یکهایچر یکخراوڕێ یرەنێنو) یمانەێسول هرووزێب ەیگوت ب 
 
 یتیەراەنێن و ەیس تەد" ەیکه اتێپ: یدوکتور قاسملوو گ وت ان،یصبا  یئا ا ەینڕیربەد مەئ یدواەب
 ەل س   تاێئ شێپ    ەف   تەکوردس   تان دوو ه یک   ەڵخ ؛ەیەه ەوەم   انۆخ ەب یین   دەوەیپ "ک   ورد یل   ەگ
 مەل انۆی خ ین یرەب ییوانیپش ت ییسمڕە یکەیەوێش ەب ودااڵربەو ب ەورەگ ەیوەبوونۆو ک شاندانیپۆخ
 (٢٨)."ەوڕیربەد "کورد یلەگ یتیەراەنێنو ەیستەد" ەیکهاتێپ

 
 ەکخ   راوڕێ ەڵگەل نین    ەئام   اد وانەئ گ   وتەد انی   رانێئ یایدی   و م ک   انەژنامڕۆ ەب تڵەوەد یرانەنێن   و ەک یەداەوەل رەیس   
 ،ەیەوەب وونۆک مەپ اش ئ ی"پش وو" یک ات ەل یچ ەک! ش نینەداد "کەڵ خ یرانەنێنو" ەڵگەل نهاەو ت نەبک ۆگفتوگ کانییەاسیس

 ەڵگەل ەمن ارەئ ش تبوون،یدان م وکراتید یزب یح ەڵگەج اران ل رۆز ەک رەف رووه وشیو دار انیو هاشم صبا  یسحاب ەال عزت
 ه اەروەو ه ەڵەمۆک  ەڵگەل ەوەس انید شیدوات ر یژڕۆ! ک رد انیوباس ەقس ەوەکێپ  کەیەو م او ەوەب وونۆک ەڵەمۆک یرپرسانەب
 .شتنیدان ییدایف یکهایچر یرانەنێنو ەڵگەل
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 ەیوەب   وونۆپ   اش ک ژڕۆدوو ) ،ی زایین   ی٢١٧١ - ٢٢ - ٢٣= ی هەت   اوی ٢٣٥٨ی زەرماوەس    ی٢٢ ەیوارێ   قاس   ملوو ئ دوکت   ور
 :ەڵێد وەئ. ەرننەس یگاێج ەک ەکردوو یکۆیەگفتوگ هابادەم ینیۆزەڤیلەت ەڵگە، ل(تڵەوەکوردستان و د یرانەنێنو
 

 فەرەت ەل.. ب  وو نیکترناس  یە نه  اەت ک  ووەڵب ب  ووەن ەرەم  وزاک ێرێ  پ ەیش  تنیدان وەئ ەیکییەاس  تڕ"
ن او  ەب گ روو  کێن دێدا ه" ک ورد یکەڵخ یندگینما  أتیه" ەل ێناب ەک رایگ ەوەل ەخنڕە ەوەتڵەوەد
 ەک ێب ەه مانەقەح وەئ شەیمێئ ێبەد ن،ەبد انۆیخ ەب ەقەح وەئ (تڵەوەد) وانەئ رەگەئ.. بنەه
 ەیوەئ ۆب  ،ێن ێمەن تییەساسەح ەیوەئ ۆب مەاڵب !..ێناو مانەناڵو ف تێوەد سمانەنکاڵف ەمێئ نڵێیب
 ەل) ەمێئ ەک ،ەکردوو انڵیقبوو شەیکید یکانەگرووه ت،ێشاندابین مانۆخ یتییەن یحوسن یاستەڕب
 نیواداری  ه... داەژێوت  وو وەل نیش  داربەخل  ق ک  رد ب ین  دگینما اتی  ه ک  وەو (داه  اتوودا ەیوەب  وونۆک
 (٢١)!"گرنەن ێپ مانەکید یانوویب یدیئ

 
 وانێ  ن یکانەدانوس تاندن م  ووەه ەو ل "خل  ق ک رد ین دگینما أتی  ه" ین انێکهێپ یک  ات ەل ەک ەیەوەن انێرهیبەو ییاویش   داەرێ ل

 ک انەکخراوڕێ یوێ ن ەک ەیوەب تەبارەس  ب ووەن کێوتنەککڕێ چیشار، ه ەشاخ و چ ل ەچ ل دا،ەکید ەیکەنیەال ێو س ستاۆمام
 یرەنێن  و یدەم  وهت ەعب  دال ن،یش  اخ ب  وو ەل ش  تاێه انی  کێجار ەرمی  بەل تەن  انەت. ۆڕگ  ەتەیەن تڵەوەد یرانەنێن  و ەڵگەل
 ؟ی یەچ مانەکەش داربوونەو ب ەکەه اتن یک ەڵک یدەئ ن،ەی بک شەقس  ەو ن تێ بەه ومانێن ەن ەمێئ رەگەجا ئ یگوت ەڵەمۆک
 یل ەگ یتیەراەنێنو ەیستەد ۆییناوخ ەیوەبوونۆک ەل ز،ەرماوەس ی٢٣ ەیکییەگشت ەوەبوونۆک شێپ یژڕۆ ەک ەاستڕ ەوەئ مەاڵب

 یوێ ن ەک رد ک انی داوا( انی بلوور ین ە  تەبیت اەب) م وکراتید یزب یح یرانەنێن و ن،یدەزێ ع خێش  س تاۆمام ڵیم ا ەک ورددا ل
 یش  ت یداوا ەورد ەورد ن،ەی  بک ڵقب  وو ێل   انەی  وەئ ەس  تاوێئ ەل رەگەئ اج   یگ  وت س  تاۆمام! تێ  برەن ک  انەزبیح ەل چک  امیه
 .کردەن ڵقبوو انیەیداوا وەئ ییدایف یکیچر یکخراوڕیو  ەڵەمۆک یرانەنێنو. نەکەدێل اترمانیز
 
 کان  داەتڵەحا م  ووەه ەل مڵ  ێب ەیەوانەل انی   ،ەیربۆز ەل. ەس  تیوێپ رانێ  ئ یان  دنەیاگڕ یزگاک  انەد ڕۆڵ  ی ەب ەئام  اژ داەرێ  ل
 وەئ! ەوەک ردەوداڵب" دموکراته ا" ەڵگەل چ وونەڵکهێت ەب انیپاس داران یو س پا شەرتەئ ەڵگەل ەرگەش مێپ یک دادانێپ ڵیواەه
: ب  وو ەمەئ ه  انیک ەیژن  امڕۆ یم  ەکیە ەڕەیالپ ێڕیردەس   ختک  رد،ەب یانی  گ ەڵەمۆک   یرەبڕێ   یتانڵس  و فاەفوئ  اد مس  ت ەیژڕۆ
 م وکراتید یزب یح ەیرگەش مێپ ەک ەنانێش و وەل (٣٣)"! ک وژرا ک انەموکراتید یناوبانگەب یرانەبڕێ ەل کێکیە یتانڵفوئاد سو"
 !"مهاجمان" یاننووسەید ،یەبوواەن
 
  یزڕی ەل بووەه یرۆز یو ئاشنا ستۆو د رانێئ ەناسراو بوو ل ییاسیس یکییەتیەساەدوکتور قاسملوو ک ،ەوەتر یکیەالەل
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 ین  اوەب ەڵەمۆک   یران  ەبڕێ ەل چک  امیه ،یتانڵس  و فاەفوئ  اد مس  ت یختکردنەانبی  پ  اش گ. کانداییەاس  یس ەکخ  راوڕێو  زبی  ح
 .ناسرانەد ییندەناو ەیتیمۆک یندامەئ کەو انیمووەه وتن،ەکەدەرنەد رەبڕێ انی یگشت یرێسکرت

 
 ەل ،یتیەویباش ناس  رۆو ز ەکردوو ۆیکاک فوئاد گفتوگ ەڵگەل وانیرەم ەل ۆیخۆب ەک رانیزەکوۆرەس یگرێج مرانەچ فاەمست
ش فق س رخ  م وکرات،ید یزبیح ،ییفدا کیچر: "ەڵێد ن،ێو کوردستان ک وانیرەم ەل پەچ ەک کداێوانەژنامڕۆ یاریپرس یمەاڵو

 !ناکات ەڵەمۆک یباس (٣٢)"!هایو جالل طالبان
 

 کەیەنێ و داەد انی رۆز ڵ یوەچاالک ب وون، ه رۆز انداێڕئ یئاست ەتاران و ل ەل ەک ەتوود یزبیح ەب رەس یکێسانەک هاوکات
 ەڵەمۆک . کردەان دیناێو انۆی خ ەل کی نز رۆز یک ێزبیح ک وەو و ەیەه م وکراتید یزب یح نه اەت ەک نەبد شانیکوردستان ن ەل

 ێپش تگو ب ووەد ەب وون ک وڕەتون د یکێس انەک ەوەت وود یزب یح ەیوان گڕ ەب وو، ل( تۆڤییەس  یت ێکیە) ەیش ورو ەدژ ب ەچونک
 .نێبخر
 
 ەوەئ یس تەبەم ،یزان ەد یکانییەاس یس ەزێه یتییەنۆو چ ندەکوردستان و چ ەیوەناو بزووتن یکانییەکارەورد ەک ەیمیژڕ وەئ

 ێ ڵل یئ او ەل ،ینەگوت انۆیبتوانن خ ەیوەئ ۆب ەوەکورد یلەگ ییزڕیکیەناو  ەبخات کێنێلەک ەنانڕیربەد ەشنەچ مەب ەبوو ک
 !بگرن یماس
 
 ەب    وو، ل ینەیخ    وم یرەنێک    ات ن   و وەئ ەک ،یکرم   ان ەال تی    آ هاب    اد،ەم ەیوەب   وونۆک وەپ    اش ئ ڵو چ    وار س   ا س   تیب

 :ەڵێئاوا د" کردستان ەژیو ران،یچشم انداز ا" یارۆڤگ ەڵگەل کداێوتنەکێچاوپ
 

 ن   دام،ەئ ک   وەو کەن مەاڵب ەوەب   ک ەڵگەل شۆیت   ەکوردس   تان، ئ ەچ   نەد ییازپ   اکین ەیس   تەد انی   گوت"
م ن، . ەوەنیم ا مانۆخ رەه ،ەتانێپ میتەبیتا یکێگوت کار م انیصبا  یئا ا ەب... ەبک ێل انییرێچاود

 ەڵگەل تێ  وەتانهەد ەک ەوێ  گ  وتم ئ. کردنەقس   ەب س  تمکردەد...  یمهن  دس س  حاب ان،یمهن  دس ص  با 
 ییس  مڕە ەب م  وکراتیو د ەڵەمۆک   ناس  ن؟ەد ییس  مڕە ەب (ەزب  انیح) مەئ ای  ئا ن،ەب  ک ۆگفتوگ   ەم  انەئ
. ەس  نووردار تمانەاڵس  ەو د ەخ  راپ م  انەکەخۆبارود س  تاێئ انی  گوت ن؟ەب  ک یچ   تێ  وەتانهەد ناس  ن؟ەد
 کانمانەس نوور نیبت وان م انۆخ ت اەه ننێبن و یژیتوندوت تواننەن ەک کێشنەچ ەب نەیکەد ڵقا انیرەس

 (٣٢)!"نەیبک ن ەدێب ەمانەو ئ ەوەنەیبک ۆگردوک مانەکەشەرتەئ ،ەوەنیبگر
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 نن،ێلمەک ورد بس  یل ەگ یواڕە یم اف ی یەن ەوەئ تڵەوەد یرانەنێن و ەینیقەاس تڕ یس تەبەم یم انزانەد شیک ات وەئ رەه ەمێئ
 وک اتەئ ن دەرچەه. ش ابووێاکڕ ۆگفتوگ  وەرەب یوانەئ ەکوردستان بوو ک یکەڵخ ییاگرۆڕو خ ەرگەشمێپ یباتەخ ەوەئ کووەڵب
 .بووەن ەوەستەدەب مانۆوتەئ ەیگەڵب ێلەو ،ەاستڕ ەچوونۆب وەئ لماندەسەید ینیبەد رمانۆز ەیشانین
 
 ێڕیردەس  رێ ژ ەل ەیژم ار مەکیە ٢٣٣٣ ڵیس ا یه ارەب. ەوەتێبەد واڵتاران ب ەل کێدوومان  جار ەکێارۆڤگ "رانیچشم انداز ا"
 یش   یمەدووه ەیژم   ار ٢٣٣٥ ڵیس   ا یزییپ   ا. رچ   ووەکوردس   تان د ەب تەبیت   ا ەوات "کردس   تان ەژی   و - رانی   چش   م ان   داز ا"
 یس ەک ن دەچ ه اەروەو ه یسحاب ەال و عزت انیهاشم صبا  ەوانەل ت،ڵەوەد یوکاتەئ یرپرسانەب داەارۆڤگ مەل. ەویەوکرااڵب

 ەیمێئ  ەیمەردەس  وەئ ەیوەک دانێل ەک ڕیرب ەکورد د یلەگ یرانەنێنو ەڵگەل ۆگفتوگ ەب تەبارەس انۆیخ یچوونۆروبیب شیتر
 ڵیس ا یک انەووداوڕ ەڵگەو ل ەویەک داێل مەوباس انەقس وەئ یورد ەدوو وت اردا ب ەم ن ل ٢٣٣٦ ڵیس ا. لماندەس ەد ییواوەتەب

 (٣٣).کرد راوردمەب ٢١٧١
 
 ،ەویەوک   رااڵب ران   داێئ یک   انەژنامڕۆ ەل کڵەیەەاڵگ ،ی زایین   ی٢١٧١ - ٢٢ - ٢٧ =ی هەت   اوی ٢٣٥٨ی زەرماوەس    ی٢٦ یژڕۆ
 ەوەئ انگوتەی  د ەوەتڵگ  ا ەب ک  داەڵخ وێ  ن ەل(! ییرەبەوەڕێ  بۆخ ەوات - ییردانەخ  ودگ) "اس  تانها یخ  ودگردان"ن  ابوو  انی  وێن
و  ییخودموخت  ار وانێ ن ەل ەیەه رۆز یکییەاوازی ج"گ  وت؛  ی اطالع ات ەیژن امڕۆ ەب نیدەزێ  ع خێش  س تاۆمام! ە"ییردانەرگەس "

و  داری د ن دەچ ەدوکتور قاس ملوو ل ".تێناب یازڕ ەوەکورد ب یلەگ ن،ەیبک ڵیقبوو شەیمێئ رەگەئ تەنانەو ت داییردانەخودگ
 "!ییەچ یردانەخودگ یکۆرەمانا و ناو ێنازان سەک: "یگوت کانەژنامڕۆو  کەڵخ ەڵگەل داۆگفتوگ

 
 یکەیەانن امەیب ،ی زایین ی٢١٧١ - ٢٢ - ٢٢ ەوات ی هەت اوی٢٣٥٨ی زەرماوەس  ی٣٣ یژڕۆ "ک ورد یل ەگ یتیەراەنێن و ەیستەد"
کردب   وو  انی   تڵەوەد یش   ەشکێک   ورد پ یرانەنێن   و ەک ەیانیی   داخواز وەئ ەڵگەل "یخ   ودگردان" ڵەیەاڵگ داێی   و ت ەوەوک   رداڵب
 ەیس    تەکردب    وو، د یاریش    نێپ تڵەوەد ەک ەیوەو ئ ەانیی    داخوازا وەئ وانێ    ن یرۆز ییاوازی    ج یاەڕرەس    . ندراێنگەس   ەڵه
 .نەبد کانۆگفتوگ ەب ەژێدر نەئاماد ەک اندەیگیاڕ یتیەراەنێنو
 
 یک  انییەداخواز وانێ  ن یرۆز ییاوازی  و ج" اس  تانها یخ  ودگردان" ڵەیەاڵگ ەک  ورد ب یل  ەگ یتیەراەنێن  و ەیس  تەد ەیکەمەاڵو ەل

 :نێندریبەد ەناڵخا مەئ واندا،ەئ ەیکەاریشنێکورد و پ
 

 ەل ک  ات،ەد رانێ  ئ یس  تاێئ یزگاک  انێپار یو باس   ەک  راوەن یاری  ک  ورد د یتەاڵس  ەد رێ  ژ ەین  اوچ* 
 !نێجەشتین انێڕئ یزگاێچوار پار ەکورد ل ەک کداێکات
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 .ەندراوێپەس یعشر یاثن ەعیش ینییئا ت،ڵەوەد ینید کووەو سالمیئ یبات ەل* 
 یراۆش  ە، وات"خودگردان استانها یشورا" نەڵێد وانەئ ەمان کردوو"کوردستان یمنلس مل" یداوا ەمێئ* 
 !زگاکانێپار ییرەبەوەڕیبۆخ

 نەڵ ێد وانەئ ت،ێ ب یک ورد ییتاەرەس  یمەچ وار یلۆپ  ت اەه ن دنێخو یزم ان ەداوام ان ک ردوو ەمێئ* 
 !( ناتانگرن ەوەنڵێب رسەد تانۆخ انیبنووسن  یکورد ەب رەگەئ ەوات". )ەئازاد" یکورد یزمان
 یم   ارۆک "یق   انون اساس   " ەب ەدراوێ   ش   ت گر م   ووەه ۆوخ   ێن یموکراس   یو د ییئ   ازاد ەب تەبارەس   * 
 یمۆفران دڕێ ەل ەبوو ک ەانییرانەگین وەئ رەبەل رەه ەمێئ! ەداوەنێپ ینگەکورد د یلەگ ەک ەوییەسالمیئ
 !کردەن مانییشدارەب دایە" یقانون اساس" وەئ

 
 ەڵگەل ۆگفتوگ   ۆب   نەکەکوردس  تان د یردانەس   ەک ان  دەیانگیاڕ ەوەس  انید ر،ەف  رووه وشی  دار ەوانەو ل تڵەوەد یرانەنێن  و
 "ک  ورد یل  ەگ یتیەراەنێن  و ەیس  تەد" ەڵگەل کێ  کات چیه   ،ەکییەس  مڕە ەش  تنیدان مەکیەپ  اش  ت  ریئ مەاڵب! ک  ورد یرانەنێن  و
 !خستەکنڕێ انەیوەبوونۆک
 

 :هاتبوو داێیت ەک ەوەوکرداڵب  ۆیخ یشەش ەژمار یاندنەیاگڕکورد  یلەگ یتیەراەنێنو ەیستەد ەینگینووس
 

 تێ بەد رەبەس تەد ەک ات وەئ ای نەک ورد ت یپرس  ەیخوازانیئاشت یرەسەچار ەک نەڕەیباو وەئ رەسەل ەمێئ
. یخودموخت  ار ەک  ورد وات یل  ەگ ی  یتەڕەبن یداخ  واز ەب  دات رنجەس   یددی  ج یکەیەوێش   ەب تڵەوەد ەک
 ربوونیلگێش  یاەڕرەس  ...کانەدانوس تاندن مەردەب ەخ اتەن ەمەڵەنگ وچەت رۆراوج ۆج یانووی بەب وهاەرەه
 ەمێئ    ... ناک    ات وتەس    وکەڵه ەوییەتەاریرپرس    ەب ەب تڵەوەد ین    یەال ەوەداخەب ،ەوەمێئ     نیەالەل
 ەڵگەل ش تنیو دان ۆگفتوگ  ،ەوەن ان ی یکەرەدووب ەل ۆیخ  تڵەدو یتەبیتا ەیستەد ەک نەیدەد ییشدارۆه
 (٣٣).تێزێدا بپار" کەڵخ ەڵگەل ۆگفتوگ" یناو رێژەل رپرسەناب یسانەک

 
 یک ڵەیەەاڵگ رەس ەکورد، ل یلەگ یتیەراەنێنو ەیستە، دی زایینی٢١٧١ - ٢٢ - ٢٥ = ی زایینی٢٣٥٨ی فرانبارەب یچوار یژڕۆ

 یخودموخت  ار ۆب   ڵییخ  ا ٢٦ ڵەیەاڵگ" ێڕیردەس   رێ  ژ ەل انی  کورد یل  ەگ یک  انییەداخواز ننامەرەو س   وت  نەککڕێ شەه  اوب
 .ەویەوکرااڵب فرانبارەب یشتەه ەممەش یژڕۆ انداێڕئ یکانەژنامڕۆ ەل ڵەیەەاڵگ مەئ. ەوەوکرداڵب" کوردستان

 
  ییکەرەس ڕۆڵی داڵەیەەاڵگ مەئ یشتنڕدا ەل دا،ییاسای ییبوار ەل بووەه یرۆز یکییەزاەشار ەبوو ک یریصادق وز نیالد صارم
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 ڵ اڵدویە اس اناس،یدوو . رایگەدێ ل یرۆز یزڕێ  ەوە ییدایف یکیو چر ەڵەمۆکحدک،  ستا،ۆمام نیەال ەل وەئ. اێڕگ ینگیو گر
 .بوون یریصادق وز نیصارم الد یدرەدیاری( موکراتید یزبیح) ێمامل زیزەو ع( ەڵەمۆک) یرەگلیب
 

کوردس  تان  یتیەراەنێن و ەیس  تەد ڵییەیخ ا ٢٦ ڵەیەاڵگ وەئ ەک ان دەیگیاڕ ک  انەژنامڕۆ ۆب  ک  داێدوانێل ەل رەف رووه وشی دار
 رانەنێن و ەیس تەد ەڵگەل مانییس مڕە یداری کوردس تان د ەتەنیچ وو ەک ەمێئ ،یگوت هاەروەه! تێناکر ڵقبوو ەوەمێئ نیەالەل
 مەل نۆچ  نیب زان ەک ردوو م انۆگفتوگ کێ نیەال انی  کێس ەک ەڵگەل تەبیتا یکەیەوێشەب کووەڵب ،ەکردووەن کانەکخراوڕێ انی

 (٣٥)!رەد ەنێیب ەستەبنب
 

 انیان    دنەیاگڕب    وون و  داەوەب    وونەدۆک ەل وامەردەب ب    وو،ەک    ورد ه یک    ەڵخ یتیەراەنێن    و ەیس    تەد ەک ەیوەئ یاەڕرەس    
 ەیوەئ کەو. ک ردەد انی موکراتید یزبیو ح نیدەزێع خێش ستاۆمام یباس نهاەت کانەژنامڕۆو  رانێئ یرپرسانەب ،ەوەکردەوداڵب
 ەیەدەاری د مەئ ،ەوەتەیدەدەڵه ەژانڕۆ وەئ یکانەژنامڕۆ ەڕەیالپ کێکات! تێبەکوردستان ن ەل ەکید ییاسیس یکێکخراوڕێ چیه
 یتەبیت ا ەیس تەد ین دامەئ انیهاش م ص با . نۆڕگ ەد ک انەزبیو ح کانەس ەک ین او س تەنقەئ ەب ەک تێ وەکەردەئاشکرا د ەب
 اوازی جەب ک ووەڵب ن،ەیناک ۆکورد گفتوگ یلەگ یتیەراەنێنو ەیستەد ەڵگەل تداەڕەبن ەل ەمێئ: "یگوت ەاشکاوانڕ رۆز تڵەوەد
 (٣٦)!"نەیکەد کانییەاسیو س ینییئا ییەتیەساەک یردانەس
 
. رانێ ئ یت ڵەوەد ەڵگەل ەدانووس تاندن یک یرەخ ەوەکی د یکیەگ اڕێ ەل م وکراتید یزب یح ەک نیب ووەکات ئاگادار ن وەئ ەمێئ

و  ەک  ردوو انی   ق  وم یردانەس   ەوەکێپ   یق  از دەح  مەو ئ ییایی  مهن  دس ئار ،ەزاد حس  ن ەعب  دال ەک وتەرکەد م  انۆدوات  ر ب
 ۆب    ەویەزراێگ   و ینەیدوات   ر خ   وم یژڕۆ ەڵ   ێد مەاڵب ی   یەن ری   بەل ەیکەژڕۆ ەزاد حس   ن (٣٧).ننی   بب ینەیخ   وم ەانیس   توویو
 ەب رەهی زایین ی، ٢١٨٣ - ٢ - ٢٣ ەوات ی هەت اوی٢٣٥٨ی ن دانەبڕێ ی٣ ەیوارێ ئ ەک اتەد شەوەئ. ت اران ەل کەیەشخانۆخەن
 رەس  ەو ل ەوەتەناردوو انیجواب ەوەقوم ەل هاباد،ەم ۆب وانەئ ەیوەانەڕپاش گ ژڕۆ ندەچ ،ەزاد حسن ەعبدال ەیوەانێڕگ ێیپ

 .قوم ەل "یرازیمکارم ش ەال تیآ" ستەد ەداتەیو د باتەد کڵەیەەاڵگ ۆیخ نهاەت ەزاد حسن ەمنارەئ قاسملوو،دوکتور  یداخواز
 
 س تاۆدا ب وون، مام ت اران و ق وم یگ اڕێ ەل یانڕێی و هاو ەزاد حس ن ەعبدال ەیژانڕۆ وەئ ەک ەیەوەنانێرهیبەو و رنجەس یگاێج
 یل ەگ یکانەوتەس تکەد یس نەپ ن دان،ەبڕێ یدوو ەینۆب ەب هاب ادداەم یش ار یرەم اوەج ەیورەگ ەیوەبوونۆک ەل نیدەزێع خێش

. داەدێ  ل ۆب   انڵەی  پەچ ەوڵییەش  حاۆخ ەب ەکەکەڵ  ک  رد و خ ی"ک  ورد یل  ەگ یتیەراەنێن  و ەیس  تەد" یباس   تەبیت  ا ەک  ورد و ب
 یرانەنێن   و ەڵگەل داری   و د ژێوت   وو ۆب    تەبیت   اەک   رد ب یکانییەاس   یس ەزێ   ک   ورد و ه یل   ەگ ییکگرت   وویە یداوا س   تاۆمام
 (٣٨).تڵەوەد
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 یکخ راوڕێ یرانەنێنو. ەوەندێخو انیامەیپ ەتوود یزبیح یکێرەنێو نو انیبلوور ینە  ندانداەبڕێ یدوو ەیوەبوونۆک مانەه ەل
 ان  داۆیخ یک  انەوتار ەل ژێدوو گوت  ارب رەک  رد و ه انییش  دارەب شی  (یعیفەش   رەع  فەدوکت  ور ج) ەڵەمۆو ک   ییف  دا یکه  ایچر
 یک ات ەل تەبیت اەب ک انییەکورد ەزێ ه ییکگرتوویەکورد و  یلەگ ییتیەراەنێنو ەیستەد یزکردنێهەب رەسەکرد ل انییداگرێپ

 !تداڵەوەد ەڵگەل ژێوتوو
 
 داەس  مڕەوڕێ وەل ەیام  انەیپ وەل کێ  کیە. ب  وو هاب  ادەم ەل داەژڕۆ مەالحس  ن ل یه  ان رانێ  ئ ەل نیس  تەلەف یریفەس   مەکیە
 یل ەگ ییب اتەهاوخ یباس  داێی ت ەک م وکراتید یزب یح ۆب وو ب " نیس تەلەف یلەگ یکیموکراتید ەیرەب" یامەیپ ،ەویەندراێخو

 (٣١).کاتەد نیستەلەف یلەکورد و گ
 
 ەل ەج گ ەژانڕۆ وەئ رەه م وکراتید یزب یح ەک نڵێ یب یوون ڕ ەب نیت وانەدان، د س تەردەبەباشتر ل کانەنامەگەڵب ەک ستا،ێئ

 ێب ەب ەم انەئ م ووەه. مارۆککۆرەس  ەبووب وو ب ەت از ەک ص در یبن  ۆب  ەووینووس یشیکەیەقوم و تاران، نام ۆب رەنێنو یناردن
 کێ ویمان   و ن ەک ک داەیەاننامەیب ەل م وکراتید یزبیح یاسیس یرەفتەد! کورد یلەگ یتیەراەنینو ەیستەد ەیوەئاگادارکردن

 :ەوینووس یئاوا ،ەویەوکراواڵب ەنگاوانەه وەپاش ئ
 

 یواوەت ۆییخەربەک ورددا س  یل ەگ یتیەراەنێن و ەیس تەد ەل ن دامەئ یک انەکخراوڕێ ەک ام ل رەه ... "
ب دات و  ۆیخ  یارڕی ب ک داێبوار رەه ەل ەکی د یوان ەل اوازیج ێتوانەد... ەیەه یکیژۆلۆدئیو ئ ییاسیس
 کێپرس   رەس  ەل ۆیخ   یک  انەچوونۆو ب تێ  بگر یین  دەوەیپ ت  دااڵو یتدارانەاڵس  ەد ەڵگەل ەیوەئ انی  
 (٣٣)."تێنەیەابگڕ

 
 !دەسەاڵتداران ئاگربەس دەشکێنن

 
کوردس تان،  ۆو پاس داران ب  شەرتەئ یواڵش ا رەرامبەبەو ل باتداەخ یدانەیم ەل ،ەانییکۆناک وەئ یاەڕرەس ەک ەشێاکڕرننەس
 وەل ەوات. ەوەب وونەد می ژڕ یک انەزێه ینگ ارەرەب رداەنگەس  کیە ەو ل ەوەکێپ  ،ەڵەمۆو ک  م وکراتید یزبیح یکانەرگەشمێپ
 ەل انیی زگارێپار تەنانەبوون و ت باتەهاوخ موکراتیو د ەڵەمۆبوون، ک انێڕالنگیپ یکیرەخ ەوەکرد ەب تڵەوەد ەک ەینێشو
 .کردەد کتریە یکانەزێه
 
  یزبیح یکانەرگەشمێپ ی زایینی،٢١٨٣ - ٢ - ٣٣ =ی هەتاوی ٢٣٥٨ی ندانەبڕێ ی٢٣ یژڕۆ "ەڵەمۆک ەخبرنام" ڵیواەه ێیپەب
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ئاکام دا  ەل. ب وون ری رگەد می ژڕ یکانەک دارەچ ەزێ ه ەڵگەل ەرەوان دیو د رەوانس ڕە ،ەپ او اران،ی کام ەل ەڵەمۆو ک موکراتید
و  ەختک ردووەب انی انیگ ارانیمکا یکەڵخ سەک ٢٢ هاەروەو ه موکراتید ەیرگەشمێپ ێو س ەڵەمۆک ەیرگەشمێچوار پ مەکیالن

 (٣٢).کاتەجاش و پاسدار د ەل سەک ٦٥ ەیکینز یکوژران ەباس ل "ەخبرنام". بوون نداریبر شیکەیەژمار
 
 ەک انیینووس  ەورەگ ێڕیردەس ەتاران ب یکانەژنامڕۆ اڕکێتی زایینی، ٢١٨٣ - ٢ - ٣ =ی هەتاوی ٢٣٥٨ی ندانەبڕێ ی٢٣ یژڕۆ
 یتیەراەنێن و ەیس تەد ی٢٢ ەژم ار یان دنەیاگڕهاوک ات . ەک ردووێپ یس تەکرماش ان د یکوردستان و ئوستان ەل یناوێخو ەڕیش
 ٢٢و  ەرگەش مێپ ۆن  داەرەوان دیو د ەوپا اران،یکام ەیژانڕۆ مەئ یکانەکدادانێو پ ەڕش ەل ەڵێد ەک ەوەوکرداڵب انیکورد یلەگ
 .جاش کوژراون ٣٢و  ەختکردووەب انیانیگ ارانیکام یکەڵخ یسەک
 
. ک را لێش ێپ ەوەمی ژڕ یک انەزێه نیەال ەو ل تێ بگر رەرگەب یدوو مان  توان ەل اتریز کێمەک سەئاگرب ،ەکید یکیەواتا ەب
 انیس تەد انۆی خ یئاسان ەب رۆز ستاێئ ت،ێنەیەابگڕ سەئاگرب ەکورد ک ەل کردەد انیهاوار شتەردەس یورانێب ەل ەک ەیوانەئ

 .فاعیدێب یکەڵخ ەل کردنەقەت ەب ەوەکردبوو
 

 گەاڵڵەی شەش خاڵیی حیزبی دیموکرات
 
 یس المیئ یم ارۆک یتەحک ووم ەب وو ک اری ئاشکرا د ەو ب تڵەوەکورد و د یرانەنێنو وانێن ەوتبووەک کییەسارد ەک کداێکات ەل

 وانێ ن ەل ی یکەرەدووب ین انێکهێپ ۆب  ب ووەه رۆز یکێدانڵ وەبک ات، ه ێج ەبێکوردس تان ج یکەڵخ یکانەخواست بووەن ەئاماد
 انی گاڕێو  رانێ ئ یکانییەاس یس ەکخ راوڕێ انی گ ەوتب وونەک کانەوڕەتون د ەزێ ه شیت اران ەل. کوردس تان یکانییەاس یس ەزێه
 .نەبب ەوەڕێب ییو چاالک ەورەگ ەیوەبوونۆک شووترێپ کوەو داەدەن
 
 م وکراتید یزب یح تەبیت اەب ەب وو ک ارید کان،ییەاسیس ەزێه ەیوەککردنینز کێل ۆب رۆز یکێدانڵوەه یاەڕرەکوردستان س ەل

 تەن انەو ت هابادەم ەکورد ل یلەگ یتیەراەنێنو ەیستەد یکانەشتنیدان. ەوەوتنەکەدوور د کێل اتریز هاتەد تاەه ەڵەمۆو ک
 .کانەزێه ەیوەکبوونینز ۆیه ەبوونەن هاباد،ەم یشار ەل ندانەبڕێ یدوو یسمڕەوڕێ ەل ەڵەمۆک ڕیرموگوەگ یکردن ییشدارەب
 
 یژڕۆ ۆب . ک ارکرد ەب یس تەد هاب ادەم ەل م وکراتید یزب یح یمەچ وار ەیکونگر ندانەبڕێ ی٣٣ یژڕۆ ەبوو ک کداێخۆد هاەو ەل

 . بوو نیدەزێع خێش ستاۆمام ەوانەل کیەکرابوون و  شتێبانگه ەوەرەد ەکوردستان و ل ەل رۆز یکێوانیم ،ەکەکونگر ەیوەکران
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 ی یتیەراەبڕێ ێ ڕژ ەل شۆڕش  ەب دانەژێ در یباس  داێی ن ارد، ت ینەیخ وم ۆب یکێامەیو پ اندیخا یژڕۆ شەش مەچوار ەیکونگر
چ وار مان    ەیکین ز. ەوەتێزرۆکوردس تان ب د ەیش ێک ۆب  ییت اۆک یرەسەبدات چار ستوورەد مامیئ ەک ەو داواکار کاتەد وداەئ

 ین  او رێ  ژەل ان،ی  بلوور ین  ە  ەوانەل ،یین  دەناو ەیتیمۆک   یکێس  ەک ن  دەو چ دای  ووڕ کەیەوەابوونی  ج ،ەیەک  ونگر مەپ  اش ئ
 .رانێئ یسالمیئ یمارۆک ەکردن ل یینگریەال ەوتنەو ک ەوەبوون کینز ەتوود یزبیح ەل "چوار ەینگرۆک ینگرانێشو"
 

 "ەژی  و أتی  ه" ەڵگەل ه  اەروەو ه مارۆککەرەس   ص  در یبن   ەڵگەگ  رت ل انیین  دەوەیپ م  وکراتید یزب  یچ  وار، ح ەیپ  اش ک  ونگر
 ەل نیدەزێ ع خێش  س تاۆمام. ەوەم ان ەانیین دەوەیپ مەئ ەیوەرەد ەک ورد ل یل ەگ یتیەراەنێن و ەیس تەد. کردن ۆگفتوگ ەوتنەک

 وانەئ وانێ ن ەل ەک تێریگەردەو یددیجەب تڵەوەکورد و د ۆیگفتوگ کێکات اندەیگیاڕاطالعات  ەیژنامڕۆ ەڵگەل کداۆیەگفتوگ
 .تێدا ب" کورد یلەگ یتیراەنێنو ەیستەد"و 
 
 ،یق از دەح مەئ ان،ی بلوور ین ە  ەڵگەل وەئ م وکراتید یزب یح یچ وار ەیپاش کونگر ،ەزاد حسن ەعبدال ەیوەانێڕگ ێیپ ەب
 یرانەنێن  و ەیس  تەد ه  اەروەو ه مارۆککەرەس   ص  در یبن   ەڵگەو  ل ەک  ردوو انی  تاران یرەفەس   ینیم  وع دی  وەو ن یق  از یەوزەف
 ەنووس راو ەب نەکەدێ ل انیداوا کان،ەچوونۆروبیب یکۆرەناو ییو باسکردن صدر یبن لەگەل ۆپاش گفتوگ. ەوەتەبوونۆک تڵەوەد

 ەل کێ  ژوور ەل مار،ۆککۆرەس   یداوا رەس   ەل ەکەس  ەک نجێ  پ رەه ەک ەوەتێ  ڕێگەد ەزاد حس  ن. تڵەوەد ەب نەب  د ک  انییەداخواز
 مەئ (٣٢).نەکەد ەئام  اد "م  وکراتید یزب  یح ڵیخ  ا شەش   ڵەیەاڵگ" ێوەل رەو ه ش  نینەداد رانێ  ئ یرانیزەکوۆرەس   ین  ایب
 ەک تڵەوەد یرانەنێن  و ەب ەدراو ی زایین  ی،٢١٨٣ - ٢ - ٢٨ =ی هات  اوی ٢٣٥٨ - ٢٢ - ١ ەوات ژڕۆ م  انەه ەیوارێ  ئ ڵەیەەاڵگ
 .تێبکر صدر یبن یئا ا یمیسلەت
 
 ەک ش   ووترێپ یک   انڵەەاڵگ م   ووەه ەڵگەل راوردەب ەب م  وکراتید یزب   یح ڵییخ   ا شەش   ڵەیەاڵگ یکردن    شەش   کێپ ەیوێش  
 .ەشێاکڕرننەکراون، س ەئاماد ەڵمۆکەب
 

 یکانەو ش  ار ک  انەزبیح یرانەنێن  و ەل کەی  ژمار نیەال ەل هاب  ادەم ڵیخ  ا ش  تەه ەیارن  امڕیب* 
  کرا؛ ەئاماد ەوەکوردستان

 یکانییەاس   یس ەزێ   و ه کانەش   ار م   ووەه یرانەنێن   و نیەال ەل ەس   ن ڵیخ   ا ش   تەه ەیارن   امڕیب* 
 کرا؛ ەئاماد ەوەکوردستان

  ستا،ۆمام)کورد  یلەگ یتیەراەنێنو ەیستەد یاندنەیاگڕ ەڵگەهاوکات ل زەرماوەس یچوار یژڕۆ* 
  ەنیەچوار ال وەئ ییهاوکار ەب ڵیخا ٨ یکڵەیەەاڵ، گ(ییفدا یکیو چر ەڵەمۆک موکرات،ید یزبیح
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  کرد؛ێل انییوانیپشت ەورەگ یشاندانیپۆخ ەکوردستان ب یکەڵخ مووەدواتر ه ژڕۆدوو  ەک ندرا،ەیاگڕ
. کردب  وو ەیئام  اد یری  ص  ادق وز نیالد ک  ورد، ص  ارم یل  ەگ یک  انییەداواکار ڵییخ  ا ٢٦ ڵەیەاڵگ* 
چ وار  وانێ ن ەل اڕروی ب ۆڕیوگڵئ ا ەب ەیکییەت اۆک یق ەو د ک انییەکارەورد تاەه چووێپ یژڕۆ ندەچ
 .کرا تڵەوەد ەب شەشکێپ ەویە "یتیەراەنێنو ەیستەد" نیەالەکرا و ل ندەسەپ دا،ەکەنیەال

 
 داەاریپرس  مەئ یم ەاڵو ەل رەفرووه وشیدار ،ەوەموکراتید یزبیح نیەالەل ڵییخا شەش ڵەیەاڵگ یشکردنەشکێپ یدوا کێژڕۆ
 ک  انۆگفتوگ ەب ەژێ  در ییدای  ف یک  یو چر ەڵەمۆک   ن،یدەزێ  ع خێش   ەل اوازی  ج م  وکراتید یزب  یح ەیرانەنێن  و مەئ ای  ئا": ەک
 :ەویەدا یمەاڵو "ن؟ەدەد
 

 ەیش  ێک یرەس  ەچار ەب تەبارەس   ەوەزبی  ح مەئ نیەالەل رەو ه م  وکراتنید یزب  یح یرانەنێن  و ەم  انەئ"
 (٣٣)."ەووڕیربەد انۆیخ یچوونۆروبیکوردستان ب

 
 :تێنووسەد ەنزادەسەح ەعبدال ،ڵییخا شەش ڵەیەاڵگ ەب تەبارەس
 

 ٢٦ ڵەیەاڵگ ەیپ  وخت گ  وتەید ب  ووەه کێ  چوونۆب زب  دایح ییتیەراەنێن  و ەیس  تەد ین  دامانەئ وێ  ن ەل
 (٣٣) !!ییەردانەخودگ ڵەیەاڵگ ەیپوخت وابووێیپ ەکید یکێچوونۆو ب ڵییەخا

 
 ەب ش  ترێپ ەیانیی  داواکار وەب  وو ل اوازی  ج رۆز ڵییخ  ا شەش   ڵەیەاڵگ! ەاس  تترڕ مەدووه ەیمەئ داییاس  تڕ ەل یەوا مێپ   م  ن
 :ەڵێد کووەڵب ،یەداێت یکورد ەناکات ک ەزگاکێچوار پار یباس ڵەیەەاڵگ مەئ. درابوو تڵەوەد
 

و  ییای  و جو راف ییخیت  ار یرجەل  ومەه یرچ  اوگرتنەبەل ەکوردس  تان، ب ییای  جو راف ەیوێ  چوارچ"
 (٣٥)"ێبکر یارید کەیەناوچ رەه یشتووانیدان ەیربۆز یستیو و ییئابوور

 
 یزم  ان ەب تەبارەس  ". کوردس  تان ییرەرانس  ەس یش  ورا" ەڵ  ێکوردس  تان، د یلل  یم ینەنن  ومەئ یب  اتەل ڵییخ  ا شەش   ڵەیەاڵگ

 ەک ەداواکراو داڵییخا ٢٦ ڵەیەاڵگ ەل. تێنریبەد رچاوەب یکەیەکشەپاش داڵەیەەاڵگ مەل ،یکورد
 

  یلۆپ ەو ل تێبەد یکورد ەب ندنێخو یکانەپل مووەه. ییداریئ ییسمەر یزمان ەتێبب یکورد یزمان"
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 ."تێبەد یملەرۆز یفارس یزمان ەدواوەب مەچوار
 
  :ەڵێد ڵییخا شەش ڵەیەاڵگ مەاڵب

 
 ن دنێو خو کانەداری ئ وانێن ینینووس ەنام ۆکوردستاندا ب یخودموختار ینیوەرزەس ەل یکورد یزمان"
 (٣٦) !"تێبناسر ییسمڕە ەب یفارس یزمان شتینەت ەل

 
و  کردنەئام  ادۆخ ۆک  ات ب  وو ب   یکوش  تن یس  تەبەم ەک رانێ  ئ ەل ییاس  یس یتەاڵس  ەد ،ەانڕی  موکووەک وەئ م  ووەه یاەڕرەس  
 ەب رەف  رووه وشی  دار. بک  ات ڵقب  وو شیم  وکراتید یزب  یح یەیداوا وەئ ب  ووەن ەئام  اد تەن  انەت ،ەکی  د یکەڕێش   یپاندنەس  
  :گوت ی "اطالعات" ەیژنامڕۆ
 

ک رد و  داێ ت م انۆڕوگڵئا "دول ت ەژی و أتی ه" ەل ەمێئ  م وکرات،ید یزب یح ەیکڵەەاڵگ ەب تەبارەس"
 (٣٧)"...مارۆککەرەس ەدامان ب

 
ی ٢٣٥٨ - ٢٢ - ٢٢ یژڕۆ زبی ح یاس یس یرەف تەد مار،ۆککەرەس  ەڵگەل م وکراتید یزب یح یرانەنێن و یداری پاش د ژڕۆ ەدوازد

 ن    دانەبڕێ یدوو یژڕۆ ەڵ    ێد یاس    یس یرەف    تەد (٣٨).ەوەوک    رداڵب یکەیەانن    امەیب ی زایین    ی،٢١٨٣ - ٣ - ٢٢ =هەت    اوی 
و  ەکخ راوڕی وەل ەخ نڕە ییتوند ەب ەکەاننامەیب. ەکردوو انەیدارید وەئ یو داوا صدر یبن مارۆککەرەس ۆب ەناردوو انیکەیەنام

و  "ک   ورد یل   ەگ یتیەراەنێن   و ەیس   تەد" ەیوەوردانەد ،ییوڕەت   اک ەب م   وکراتید یزب   یح ەیک   ار وەئ ەک تێ   گرەد ەتاقم   ان
 .زاننەد ییسازشکار

 
 ه  ارداەب یم  انگ مەکیە ییت  اۆک ەک  ورد و ل یل  ەگ یک  انییەداخواز ەل چک  امیه یەداەن انێی  گو تەاڵس  ەناود یخوازانەڕش   مەاڵب
 .پاندەکورددا س یلەگ رەسەب انییرەرانسەس یکەڕێکرد و ش لێشێپ انۆیخ یکانەواد مووەه( ٢١٨٣)

 
 تاوانی گەورەی ئەوان و هەڵەکانی ئێمە

 
  مەئ ەیوەبوون ب نیشبەگ ەوەرانێئ یسالمیئ یمارۆک یزراندنەدام یتاەرەس ەکوردستان ل ییاسیس یرانەنێکورد و نو یلەگ
  ەڵگەل ەوەاڵئاو یشەباو ەب ەتاوەرەس ەل رەکورد ه یرانەبڕێ. ەوەدووپات ناکات ییپادشا یتەحکووم یکانەڵەه ەمیژڕ



 گفتوگۆکانی کورد و شەرخوازیی کۆماری ئیسالمی ئێران

 

 

35 
 

 یک ێتاڵو ەیوێ چوارچ ەک ورد ل یواڕە یم اف ەب ەشتنەیگ ستەبەم ەک ەوەردنک انیاینڵزوو د رۆو ز شتنیدان تڵەوەد یرانەنێنو
 .رانێئ ەل کدایموکراتیئازاد و د

 
 یس المیئ یم ارۆک ەب رەرام بەکوردس تان ب یکانییەاس یس ەزێ ه م ووەو ه نیدەزێ ع خێش  س تاۆمام یستێوەڵه رەس ۆب کێرننەس
 انی . نێبک ر رەسەچار کانەشێک ەوییەئاشت یگاڕێ ەل ەیوەئ ۆدا ب یکێولەه مووەکورد ه ینیەال ەک ەڵێد ێپ مانەوەئ ران،ێئ

 ەل س  تیوەهەیو د ک  ردەد ۆیخ   یواڕە یم  اف یک  ورد داوا یت  ەللیم ەک ەیوەل ەج  گ ب  ووەئ  ارادا ن ەل کەیەش  ێک مڵ  ێب ەباش  تر
 .تێریبگ کانییەداخواز ەل زڕێو  یێبژ داییئازاد

 
 مانەس تەه وەئ کێ کات چیه  ن،یب وو تڵەوەد یرانەنێن و ەڵگەل ەوەب وونۆو ک ۆگفتوگ یکیرەخ ەیەیماو وەئ مووەه ییژاێدرەب

و  ییئ    ازاد ەب ەڕو ب    او ین    یدوورب ،ییزۆس    ڵد ەب رەرام    بەب ین    یەال ەل کێس    انەک انی     کێس    ەک ەک ب    ووەن داەی    ال پ
 ەک مەڕەب  او وەئ رەس  ەل ک  ووەڵب ،ی  یەکوردس  تان ن ۆب   یزۆس  ڵد رەه س  تمەبەم. کوردس  تان ەتەه  اتوون ەوەک  ردنەڵهەوەکێپ
 یکەیەش   انین داییاس   تڕ ەل ،ی   ێبژ یلل   یم یمەس   ت ەدوور ل ەک   ورد ب یل   ەگ داێی   و ئ   ارام ت منێه    یکێکوردس   تان یب   وونەه
 !یەداۆئاس ەل ییو ئازاد یموکراسید رانێئ ەل ەک ەیوەل ەیەستەرجەب
 
 ەڵگەج ار ل ێس  سیپ ار ەل ت،اڵو ەیوەرەد ەچ ووم رەفەس  ەب نیدەزێع خێش ستاۆمام یرەنێنو کووەو ەک ٢١٨٢ ڵیسا یهارەب
 ەچ ووەن ۆیب  ەک' مقاوم ت یمل  یش ورا'ن او  ەتێشێابکڕ ستاۆدا مام ڵوەه یرۆز. شتمیدان نیموجاهد یکۆرەس یوەجڕە سعوودەم
 ێتاران ن اتوان ەل کێتەاڵسەد چیه گات،ەن ۆیخ یماف ەکورد ب رەگەئ گوتم کردەکوردمان د یلەگ یماف یباس انیکێجار! رەس
 یکییەاس تڕ ،ی یەن ەش ەڕەگ وتم ه" ت؟ەی کەد ەش ەڕەه" یو گ وت ەوەیەکییەکورس  ەب ەداو ڵیپ ا. بک ات تەحک ووم داییئارام ەل

 یک ەڵو خ ک ارانێکر یم اف ت،ێ ریگەن یموکراس یو د یئ ازاد ەل زڕێ رەگەئ. ەوەمەبک ژێدر مەکەستڕبا  مەاڵب ،ەگرەنەڵحاشاه
 !داتەد ووڕشت  مانەه رەه ت،ێکرەن چاوڕەژنان  یماف ژار،ەه
 
. ەوەنیس   تەبو تڵەوەد ەب رەرام   بەب ن ەک   دیە یم   انتوانەن ش   مانداۆیناوخ ەل ەوەداخەب ەک مڵ   ێب ەوەتەم   او دایی   تاۆک ەل

 یتووش  ک انەزێه مەرجەس ەیکات وەئ مەاڵب ،ەوەتێد داییموکراسید یکێرەوێپ مووەه ەڵگەل تەبەڵه یینگەدەو فر ییزبیحەفر
 ەب ش  تنەیگ ۆب   شەه  اوب یو پالن   ییب  اەت ،ییهاوک  ار ەب س  تمانیوێپ ت،ڵەوەد ەڵگەل ۆگفتوگ   ەوت  نەب  وون و دوات  ر ک ەڕش  
و  کەیەل ای ج یینیه انبیج ران،ێ ئ یک انەووداوڕ یوت ڕە رەس  ەل اوازی ج ەیوەکدانێل یاەڕرەس. بووەه کراوییارید یکێستەبەم
  ەک ن،ەیبک کانەشەبهاو ڵەخا رەسەل ییداگرێپ کراەکوردستان، د یگاەڵمۆک ەب تەبارەس رۆراوجۆج یچوونۆروبیب هاەروەه
 .مانکردەن یددیج ەب
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 ییتیەئ ازا بام انیتوان رەگەئ! ب ووەن ش مانەهاوب یژێاتڕو س ت کیتاکت ،ەڕش ۆب ەن ،یو ئاشت ۆگۆگفت ۆب ەن ،ەوەداخەب ەمێئ
و  ەوەنەیبکۆک     کداێنێش   و ەل رانەبڕێ   ک    ادر و  ییه   اتووێو ل زم   وونەکوردس    تان، ئ یک   ەڵخ ییداکاری   ف کان،ەرگەش   مێپ
 .یەبووا وانمانەڕچاو اوازیج ییواوەتەب یکۆیەئاس بووەوانەل ،یەناباێه سکەرتەب ییندەوەرژەب ەل انیواز کانییەتیەساەک
 

 ٢٣٢٢ - ٢ - ٢ :دیسو - یرەندەسکەئ دەحمەئ
 

------------------------------------------------------------------- 
 

 :سەرچاوەکان
 

  یریزەو ەبوو ب داییسالمیئ یمارۆک ەل. بوو ندانیز ەل کڵیسا ندەشا چ یمەردە، س"یمل ەجبه" یچاالک یندامەفروهر ئ وشیدار -٢
  ەیکڵەما ەل ەیکەرەهاوس ەڵگەل ٢١١٨ ڵیسا تدارانەاڵسەد. کوردستان ۆب تڵەوەد "تیحسن ن أتیه" یاوڕسووەڵه یرەنێکار، نو

 .انیکوشتن ۆقەچ ەب داۆیخ
٢-   ahmadeskandari.com  
 ٢٣٥٨ - ٢ - ٦ هانیک ەیژنامڕۆ -٣
 ٢٣٥٨ - ٢ - ٢٢اطالعات  ەیژنامڕۆ -٣
 ٢٣٥٨ - ٢ - ٣٢ "ندگانیآ" ەژنامڕۆ -٥
  ٢٣٥٨ - ٣ - ٣اطالعات  ەیژنامڕۆ -٦
 ٢٣٥٨ - ٣ - ٢٢ ندگانیآ ەیژنامڕۆ -٧
 یکوردس  تان رەس   ۆب   یه  ادیج یرم  انەف ینەیخ  وم ەک ەیەوەئ شێپ   ەف  تەدوو ه ەمەئ! رنجەس  . ٢٣٥٨ - ٥ - ٦ ن  دگانیآ یژن  امڕۆ -٨
 !اندەیاگڕ
١-   https://www.sharpress.net/all-detail.aspx?Jimare=152186  

 .٢و  ٢ ەڕەیالپ ٢٣٥٨ - ٧ - ٢٧اطالعات  ەیژنامڕۆ -٢٣
  ٢١١٧ فاەمست روانیوشە، ن"٢١٨٣ - ٢١٧١ راقێع یکوردستان یکانەووداوڕ ەیوەناو یوید نن،ێشکەئ یکتریە کانەننەپ" یبێکت -٢٢
 .٢٣٥٨ - ٧ - ٢٨ ەڵەمۆک ەژیو ەخبرنام -٢٢
  "کوردستان ەژیو - رانیانداز ا چشم" یارۆڤگ ەڵگەل ۆگفتوگ ەل تڵەوەد ی"تیحسن ن أتیه" ەل ندامەئ یرانیزەدواتر و هاڵەسا  ٢٣
 .نەبک ییرەسەسبەد ێوەقوم و ل ەنەبیب کێڵێف ەب ستیوەانهەید ەک ەوەکرد استڕپشت انەیوەئ
 - ٢٣ - ٢١) ٢٣٥٨ - ٧ - ٢٧" ومس ئل  م ااکرات یخ ارج یحزب دمكرات کردستان ايران درب ار  اخب ار راديوه ا یاعالمي  دفترسياس" -٢٣

٢١٧١) 

https://www.sharpress.net/all-detail.aspx?Jimare=152186


 گفتوگۆکانی کورد و شەرخوازیی کۆماری ئیسالمی ئێران

 

 

37 
 

 .٢٣٥٨ یرەوەڵزەکوردستان، خ یشانێتکەحمەز ێڕیشگۆڕش ەڵەیمۆک یرگانۆئ ک،یە ەژمار شۆڕما و مااکرات، ش -٢٥
 .٢٣٥٨ - ٨ - ٢٧ هانیک ەیژنامڕۆ -٢٦
 .٢٣٥٨ - ٨ - ٢٣ ش،ەش ەژمار ەڵەمۆک ەخبرنام -٢٧
 .٢٣٢٢کتاب ارزان  ،یزبان فارس ەب ،یحسام میخاطرات کر -٢٨
 ەک ورد ل یو پرس  ژێوت وو یژووێ م ەب تەبارەس یرەندەسکەئ دەحمەو ئ ێمامل زیزەع ەڵگەل کایمرەئ ینگەد یکورد یشەب ۆیگفتوگ -٢١
 .رانێئ

https://www.dengiamerika.com/a/5691942.html?fbclid=IwAR2Uh-

Fc6lalTSHaVsQs8eiPyIQKhNwdo_xTTNunMPjjMcR4K6sf0PzI6gQ 

و  یدەم وهت ال ەس  ،ییدای ف یکیو چر ەڵەمۆک نیەال ەل اڕکێو کان،ییەکەرەس ڵەخا ەیوەکدانێو ل ستاۆمام ەڵگەل ەوەبوونۆپاش ک -٢٣
 .کرابووەئاماد ەوە  یاالسالم خیش حێفات
 "٢٣٥٨ ەخلق، آذرما ییفدا یکهایسازمان چر ەخبرنام" ەل یفارس ەب ەکەقەد -٢٢
 .ەوەتەکردوو استڕپشت Ferdinand Hennerbichlerرێشلیربێننێه ناندیردێف یخود ەڵگەل مییەاریزان مەئ -٢٢
 .٢١١١ دیسو ،یمیرەک یلەع یکردنەئاماد ەل "یحیبەز حمانڕەبدولەع یرهاتەسەو ب انیژ" یبێکت ەوانڕب -٢٣
 .٢٣٥٨ - ٨ - ٢٨اطالعات  ەیژنامڕۆ -٢٣
 .٢٣٥٨ - ١ - ٢٣اطالعات  ەیژنامڕۆ -٢٥
 - ١ - ٢٦اطالع ات . ب وون سەک ٣ ییف دا کی و چر ٣ ەڵەمۆ، ک ٦ موکراتید یزبیح س،ەو دوو ک نیعزالد خێش: ەڵێد انیصبا  -٢٦

٢٣٥٨. 
 یزەرماوەس  ی٢٢ ەوات ەیەوەب وونۆک وەپ اش ئ یژڕۆ هاب اد،ەم ینی ۆزەڤیلەت ەل یعیفەش رەعفەدوکتور ج ەیوەانێڕگ ن ەد یمارۆت -٢٧

٢٣٥٨. 
 .شووێپ ەیرچاوەس مانەه -٢٨
 .٢٣٥٨ یزەرماوەس ی٢٢ یژڕۆ هاباد،ەم ینیۆزەڤیلەت ەڵگەل ۆگفتوگ ینگەد یمارۆت -٢١
 .٢٣٥٨ - ٦ - ٢٢ هانیک ەیژنامڕۆ -٣٣
 .١ ەڕەالپ ٢٣٥٨ - ٦ - ٢٢اطالعات  ەژنامڕۆ -٣٢
 .١ ەڕەالپ ٢ ەژمار( ٢٣٣٥) ٢٣٨٣ یزییپا (کوردستان ەب تەبیتا ران،ێئ یندەوەرژەب)" کردستان ەژیو ران،یچشم انداز ا" یارۆڤگ -٣٢
٣٣-   ahmadeskandari.com  
 .٢٣٥٨ - ١ - ٢٣خلق کرد،  یندگینما أتیدفتر ه ی٦ ەژمار یاندنەیاگڕ -٣٣
 .(٢١٨٣ - ٢ - ٢) ٢٣٥٨ - ٢٣ - ٢٢اطالعات  ەیژنامڕۆ -٣٥
 . ٢٣٥٨ - ٢٣ - ٢٦اطالعات  ەیژنامڕۆ -٣٦
 ٢١١٥ یشتەه یمانگ / ٢٣٧٣ یژێالوەگ ەزاد حسن ە  د ک ا، عبدال یشانۆکێو ت باتەخ یابردووڕ ەل کڕێئاو - شانۆکێت ەدەوسین -٣٧
 .٢٣٥٨ - ٢٢ - ٢ هابادەم ینیۆزەڤیلەو ت یۆادڕ ینگەد یمارۆت -٣٨
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  ەویە یقاز رەعوم نیەالەل نیستەلەف یکیموکراتید ەیرەب یامەیپ ٢١٨٣ - ٢ - ٢٢ هابادەم ینیۆزەڤیلەت یۆادڕ ن ،ەد یمارۆت -٣١
 .ەویەندراێخو
 یب ێکت - ٢٣٥٨ - ٢٢ - ٢٢ت اران  ەل زبی ح یتیەراەنێن و ەیس تەد ەیوەانەڕگ یدوا م وکراتید یزب یح یاس یس یرەفتەد ەیاننامەیب -٣٣
 .٢٣٢٢ یچاپ ٢٧١ ەڕەالپ ،ۆکارد اسەیه یژێوتوو ،ەنزادەسەح اڵبدوەع باتەخ یزموونەئ
 http://www.komele.nu/archives/232  ەڵەمۆک یبازڕی یتیسا ەل ٢٣٥٨ - ٢٢ - ٢٣ یژڕۆ ٢٨ ەژمار ەڵەمۆک ەخبرنام -٣٢
 ٢١١٥ یشتەه یمانگ - ٢٣٧٣ یژێالوەگ ەزاد حسن ە  د ک ا، عبدال یشانۆکێو ت باتەخ یابردووڕ ەل کڕێئاو - شانۆکێت ەدەوسین -٣٢
 .٢٣٥٨ - ٢٢ - ٢٢اطالعات  ەژنامڕۆ -٣٣
 .٢١١٥ یشتەه یمانگ - ٢٣٧٣ یژێالوەگ ەزاد حسن ە  د ک ا، عبدال یشانۆکێو ت باتەخ یابردووڕ ەل کڕێئاو - شانۆکێت ەدەوسین -٣٣
 .شووێپ ەیرچاوەس مانەه -٣٥
 .شووێپ ەیرچاوەس مانەه -٣٦
 .٢٢ ەصفح ٢٣٥١ - ٣ - ٢٣اطالعات  ەژنامۆر -٣٧
 یب ێکت - ٢٣٥٨ - ٢٢ - ٢٢ت اران  ەل زبی ح یتیەراەنێن و ەیس تەد ەیوەانەڕگ یدوا م وکراتید یزب یح یاسیس یرەفتەد ەیاننامەیب -٣٨
  .٢٣٢٢ یچاپ ٢٧١ ەڕەالپ ،ۆکارد اسەیه یژێوتوو ،ەنزادەسەح اڵبدوەع باتەخ یزموونەئ
 

---------------------------------------------------------- 
 

 رەحمان نەقشی: ئامادەکردنی
 

 ی زایینی٧٢٧٢فێبریوێری = ی کوردی ٧٢٧٢ڕێبەندانی 
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