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 تەیفوور بەتحایی

 

 
 

 لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە

 
 ینادنێو خو ایادن ەتەهااتوو ەسان ەل. یاسایس یچااکک لمسااز،یف ر،ەنووسا( ١٩٤١ یئاازار ی٨ یکباوویداەل) ییتحااەب فورەیت
 کڵێسااا شااداێدان یسااوپا ڵەیەاڵگ ەیوێااچوارچ ەل ناادنێخو یکردناا واوەت یدوا. ەکااردوو واوەت داەشااار وەل رەه ییتاەرەساا
 گرتناداەنێو یشاەب ەل« تارانادا ینیاۆزەڤو تل ماەنیسا ەیساەدرەم» ەل ١٩١٢ تااەه ١٩٦٩ یکانڵەساا ەل. ەکردوو ییستاۆمام
 یگروپاا ەل یتەناادامەو ئ پەچ یژۆلۆدیاائا ینگااریەک ۆیهاا ەب( یمسااەش ینجاااەپ)م  ١١ ەیەید یتاەرەساا ەل. یتیەناادووێخو

 ۆبا ییتااەتاهەه ینادانیکارا و ز ییدا، دادگاا «یوەهلەپ حەرەف» یگرنتەبارمتەب ڵەیەاڵگ ەل «ەدوازد یگروپ» ەناونراو ب
 یاسایس یبااتەکوردساتان و خ ەویەاەڕئاازاد باوو و گ کانداییەاسایس ییەندانیز یباق ەڵگەدا ل١٩١٩ یشۆڕش یکات ەل. رچووەد
 ەل ۆیخا یاسایس یچااکک مەاڵب شات،ێه ێجا ەب یزباێح ١٩٨٥ ڵیساا ەل. داێاپ ەژێادر کراتاداۆمێد یزباێح یکاانەزیر ەل ۆیخ
 یلمایف یساتاۆمام دادایساو یکانەساەدرەم ەل کێاکیە ەل ەهاوکاات ک. ەداوێپ ەژێرد دیسو ەبوون ل ێجەشتیو پاش ن ددایبعەت
 . ەچاکک بوو سازەرەکەیو پ رەنووس کووەو ،ەبوو ماەنیو س نتارێکومێد
 

 ژیان
 
 یساتاۆمام یبااب. باوو ەسان یرئااواۆج یکاەڕەگ یشاتوویدان ڵیمنادا شاتەه یکڵەیەمااەبن یماەنجێپ ڵیمنادا ییتحااەب فورەیت
 یماەکیە یکلیو سا ناداەهمەب ١٥ ەیساەدرەم ەل ییتاەرەسا ینادنێخو. ەبووڵماا یواناەبن یکیو دا ەسن ییتاەرەس یکانەسەدرەم
و  یربازەساا ەتەچااوو یەدوا. ەناادووێخو( سروشاات ەیرشاات)شاااپوردا  یرسااتانیبەد ەل مەدووه یکلیو ساا یلەبااوع ەل رسااتانیبەد

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D8%B7%DB%8C%D9%81%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%B7%D8%AD%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpg?uselang=ckb
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 ەب رەئااوا، سا میکاەح یگوناد) حراەسا نەمەتاورک ەتەودانا  چاو یساوپا یساتاۆمام کووەو ،یربازەس ینانێراه ەیورەپاش د
کونکااوردا  یکااانەوەکردنیتاق ەل ەیکەرورەباارا گ یاریااژۆم ەب ەساان ۆباا ەوەانەڕگ یدوا ییتحاااەب(. کاااوو  دەگااونب یزگاااێپار
 واوەپااش ت. ێرێبژەدەڵاه گارتنەنێو ەیو رشات یریاگەردەدا و «نیۆزەڤیو تل ماەنیس یعال ەیسەدرەم» ەو ل کاەد یشدارەب

 تەرامەک. ێباەدا ئاشانا د «انیدانشا یتاەرامەک» ەڵگەل ێوەو ل رازیشا یشاار ەتێاچەد ندایۆزەڤتل ەکار ل ۆب ندنێخو یبوون
 وەئ ەڵگەل فاورەیت یتیەو ئاشانا ەباووەه یکادارەچ یبااتەخ ەب ەڕیبااو یەنادووێوخ داەساەدرەم وەل رەه شاترێپ  یوەئ ەک
 . یەدایانیژ ەل ەتاز یکێناخۆق یکێستپەد
 

 خەبات
 
 ییماەنیسا یتاەاڵخ یدانا ۆبا ەک کاداێژنێج ەل ەیکڕەو کاو رانێائ یشااژن یگرتنەباارمتەب ەبوو ل یتیبر گرتنەبارمت ڵەیەاڵگ
 ڵەەاڵگ مەئ. «ەوەزادەکمەع زاەو ر ماکارەساا بااا ەع» نیەک ەل کانییەاساایس ییەناادانیز یئااازاد یسااتەبەم ەب. هاتەکاادێپ

 یکااار ەکڵەەاڵگ یچااوونەوەڕێب یتیەنۆکاارا و چاا ێاایل یشااوازێپ ەوانەئ نیەک ەل ەک (١).ییتحاااەو ب انیدانشاا یگروپاا یەدرا
 یناانێه ساتەدەباوو و ب تاداەرامەک ەڵگەل ینادەوەیپەل ەک ەوەتەتاانەف ریامەئ" نیەک ەل نجاامەئ ەل رەب مەاڵکارا، ب رەسەل
 یمااانگ ەل تەتااانەف ریاامەئ ەل ەجااگ ەکەگااروپ یناادامانەئ مااووەه (٢).ساااواک یەدرا یرتۆگرتبااوو، راپاا ۆسااتەئ ەب یکااەچ
شاا باوون و  یرۆرێات ڵەیەاڵگ ینادامەئ ەک تریساەدوو ک کاناداەوەنۆڵیکێل یوتاەر ەل (٣).کاران رەبەساتەدا د١٩١٣ یرمانانەخ
 انۆیوخەراساات یکییەناادەوەیپ ەوەئ ێباا ەئاشااکرا کاارا و ب ،ەوەکااانەراویگ ەل کێااکیە نیەک ەبااوون ل ەکیااد یکااێگروپ ەب رەساا
 ەب ەناادەروەپ مەئ (٤).کااران ییدادگااادا، دادگااا کیە ەکااران و ل ەڵکێتاا ەوەساااواک نیەک ەل ،ێبااووبەه داەگااروپ مەئ ەڵگەل
 :ەبوون ل یتیبر ەک. ناسران ەدوازد یگروپ ەب ەکانەکراو ییدادگا ەیژمار ۆیه
 
 زاەر ،ماکارەسااا باااا ەع ،انیدانشااا تەرامەک ،یمیلەسااا مەدەماااوق هرێناااوچەم ،یساااورخڵگو وەسااارەخ ،ییتحااااەب فاااورەیت»
 رهااادەف ،ناا ەرهەف میبااراهیئ ،ییەتحااادیئ میەرەم ،شۆاپیساا زاەمااورت ،یگااەرزادیم ەشااکو ،یدیمشااەج جەریاائ ،ەدزاەکمەع
و  رگارتەو انیعدامێئ یحوکم .نوچهرەم ج،ەریئ زا،ەر با ،ەع ت،ەرامەک و،ەسرەخ فور،ەیت مداەکیە یدادگا ەل. «یرەسەیق
و  ییتحااەب فورەیت یحوکم رجامداەف یناخۆق ەل. ەویەام ۆیخ کووەو مەکیە یسەک نجێپ ۆب ەحوکم وەئ مداەدووه یدادگا ەل
 یگولساورخ وەسارەو خ انیدانشا تەرامەک یحاوکم مەاڵب ،ییتااەه تااەه ینادانیز ەکرا ب ەزادەکمەع زاەو ر ماکارەس با ەع
 . ەویەما عدامێئ ەب رەدادگادا ه ەل یژۆلۆدیئا یرگرەب ۆیه ەب
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 گەڕانەوە بۆ کوردستان

 
. ەسان ەویەاەڕدا ئازاد باوون و گ١٩١٨ ەیوەڵزەخ ی٣ ەل ەکید یکانییەندانیز ەڵگەل ندانیز ڵسا نجێپ یدوا ییتحاەب فورەیت

 ەینگرۆکاا ەو ل ەوەرانێاائ یکوردسااتان یکراتۆمااێد یزبااێح یکااانەزیر ەچااوو( داەساان ەڕیشاا یندەروبەساا ەل) کەیەپاااش ماااو
 یکواناا یتااێکیە یتیەرپرساااەو ب ردراێاابژەڵه زبێااح یناادەناو ەیتیمۆکاا یناادامەئ ەب( ١٩٨٢ یزسااتان) زبااداێح یمااەنجێپ
 تەاڵهۆر یکاوردان یبااتەو خ انیاژ رەسا ەل یناارێکومێد یلمیچوار ف داڵچوارسا ەیماو ەل فورەیت. گرت ۆستەئ ەب یکراتۆمێد

و  (٦)(دیابعەت ەل ماەنینانت و س ڵیوایفست) کانداڵەوایفست ەل ەلمانیف مەئ (٥).ییەنان و ئازاد انینیناسراوتر ەساز کرد ک
 ەل( ەڵەمۆک) رانێئ یستینۆمۆک یزبێو ح کراتۆمێد یزبێح وانێن ەڕیش ۆیه ەدواتر ب. دراون شانیپ کانداەرۆراجۆج ەنۆب ەل

 یچااکک ەیربۆز ساتاێو ئ دیساو ۆکرد با یچۆک زبیح یتەندامەئ ەئازاد بوون ل یدوا. کرد زبێح ەل ییوااڵدا ما ١٩٨٥ ڵیسا
 . یەنداینووس یبوار ەل
 

 بەرهەم

 
 یلم ف

 
 ١٩١٩ نتارێکومێد - ئازار
 ٨٣ تاەه ١٩٨١ نتارێکومێد - یو ئازاد نان
 ٨٣هتا  ١٩٨١ نتارێکومێد - وارەه

 ٨٣هتا  ١٩٨١ نتارێکومێد - کانەزەربەس ەشاخ
 ٨٣هتا  ١٩٨١ نتارێکومێد - کانەمەش ییروناکا

 ١٩٩١دراما   گورگ ەلەگ
 ٢١١٢ کانەجەرەق ەب تەبارەس نتێکومێد - اچایبلێد
 ٢١١٦ نتاریکومێد - شەر یالنیپ
 

 کتێب 

 
 فارسی 
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 ١٩٩١ خیۆ ختەب خۆچ ەیئاغ
 ١٩٩٣( مانۆر) ەوەانیزر مەد ەب انیژ

 ١٩٩٨( ژێچوار وتوو) تیەواەر چوار
 ٢١١١(ەوییەدیسو ەل انێڕرگەو) ادایدن ەل دارەو ن دارا
 

 کوردی 

 
 ١٩٩٢( کۆریچ - یۆنارەس) ژێکوەگ
 ١٩٩٣( مانۆر) ەوەانیزر مەدەب انیژ

 ٢١١١(ییتحاەب فورەیو ت یرجەف الیژ یشەهاوب یکار) دیوارەکورد ەڵیمۆک ەژن ل یماف
 ٢١١٢( ەوییەدیسو ەل انێڕرگەو) لمیف ۆب یۆنارەس ینینووس

 ٢١١٣( ەاننامیژ) ڵاەیخ یرەفەس
 ٢١١٥( مانۆر) ۆیخ کووەو انیژ
 
 کانەزێراوەپ
 
  بر رضا عالمه زاده ییبطحا فوریدو نقد عبا  سماکار و ط -١

http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=46718  

  یمحمود فاضل:گزرش  ران،یا یشفاه خیتار تیموقع، سا یب یفنجان چا کی -٢
  ٢١١٢ ات،یخانه هنر و ادب:، چاپ اول گوتنبرگ، ناشر(از کرسان تا کردستان) الیسفر خ فور،یط ،ییبطحا -٣
 ی٢٥ یوتاەکڕێ ەل. ٢١١٦ یئاازار ی١٣ ەل ەکاراو یڤرشاەئ ەوەنەساڕە ەل". کراویڤرشاەئ یشاانەو("٣١)یخاطرات عازت شااه -٤
 .  ەنراوێه ٢١١٦ یاریئا
 یبلد دالهیعصر نو،  ،یاسیس یهزار زندان یسال پس از آزاد ٣٢ -٥

http://asr 
-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=11994  

 ، سوئد، ٢١١١اکتبر  د،یدر تبع ینمایس یدوره جشنواره جهان نیهشتم شوازیبه پ -٦
 یممااووزەت ی١٣ http://www.cinemaye-azad.com/views&news/views&news01.html Archivedگااوتنبرگ

 . نیشەم کەبەیو ەل, ٢١١٤
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 :کانەرچاوەس

 
https://web.archive.org/web/20160414235201/http://taifor.nu/start.htm 

https://archive.is/20160403220357/http://www.lajvar.se/ketab/shoreshi/shoreshi-samakar.ht 

 ٢١١٢ ات،یهنر و ادب ەخان:، چاپ اول گوتنبرگ، ناشر(از کرسان تا کردستان) الیسفر خ فور،یط ،ییبطحا
 عزت  خاطرات

 (٣١)یشاه
https://web.archive.org/web/20160313071716/http://irandidban.com/master.asp?id=13144 

http://asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=11994 ، 

  ،یفارس یس یب یب
http://www.bbc.com/persian/arts/2014/04/140425_l41_book_fetanat_interview 

 ١٣٨٥ب لس انجلس، چاپ دوم هستم، شرکت کتا یشورش کیعبا ، من  سماکار،
 یمحمود فاضل: گزارش ران،یا یشفاه خیتار تیموقع، سا یب یفنجان چا کی

 http://www.oral-history.ir/?page=post&id=2123 

 یمحمود فاضل: گزارش ران،یا یشفاه خیتار تیسا است،یبر س یبر هنر چشم یدست
 http://www.oral-history.ir/?page=post&id=1946 

 یبلد ەال دیعصر نو،  ،یاسیس یهزار زندان یسال پس از آزاد ٣٢
  

http://asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=119 
 گوتنبرگ ، سوئد،٢١١١اکتبر  د،یدر تبع ینمایس یجهان ەجشنوار ەدور نیهشتم شوازیپ ەب

https://web.archive.org/web/20140713030505/http://www.cinemaye-

azad.com/views%26news/views%26news01.html 
 

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

http://asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=11994
http://asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=119
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 پەیامی سەرەخۆشی حیزبی دێموکراتی کوردستان
 
 
 
 
 
 

 
 اسراو و دێرێن تەیفوور بەتحاییبە بۆنەی کۆچی دوایی تێکۆشەری ن

 
 یمبرەپتێسا ی١١)رماناانەخ ی٢١،ەممەشا نجێپ ەڕۆیویپاش ن ،ییتحاەب فوورەیو ناسراو ، ت نیرێد یباتکارەخ ەوەداخەب رۆز

 ەشایمەه ۆبا ەیکەورەگ ڵەد دا، ەیکیاد یکاانەرزەب ەو ئاماانج ەیکەوەتەن ییزگاارڕ یناوێپ ەل باتەخ کێنەمەت ی، دوا(٢١٢١
 .وتەک دانێل ەا ل یتاڵو ەدوور ەا ل دێئسو یتاڵو ەل
 
 ەل( ١٩٤١) ١٣٢٦ ڵیناسااراو بااوو، سااا ەیاایوەتەو ن پەچ یکێرەشااۆکێو ت رەنووساا ماکار،ەنیساا کەو ەک ییتحاااەب یفااوورەیت

و  مەخ یگاارەڵه ەبااوو ب شۆیەباا رەه. بااوو ەساان ی"وراواەج" ینینشاا ژارەه یکااەڕەگ یبااوو ەورەو گ ەکبااوویدا ەل ەساان یشااار
 ەیوەوسااانەوچ مەو ساات یتیەشااا یماایژڕێ ییرۆکتاااتید یدژ باااتەو خ شااانۆکێت یگاااێزوو ر رەو ه ژارانەه یکااانییەتەنەیم
 مەسات یکردنا یتایەو دژا یاسیس ییچاکک ۆیهەب زاشادا،ەڕەمەح یتەاڵسەد یمەردەس ەل فوورەیکاک ت. بژاردەڵه یرۆراوجۆج

 تەرامەک ،یسااورخڵگو وەخوساار کەو ،ەمەردەساا وەئ یناسااراو یناااو ناادەچ ەڵگەل( ١٩١٣) ١٣٥٢ ڵیسااا ەل ،ەویاایەردارۆو ز
 .ێنرێپەسەد رداەسەب ییتاەتاهەه یندانیو دواتر ز دانەدارێس ەل یارڕیب تاەرەس. نێکرەد رەسەستبەد... و انیدانش

 
 ەکاارد و بااوو ب مااوکراتێد یزباایح یکااانەزیر ەل یووڕ ار،یااد یکێناااو کەو ییتحاااەب فااوورەیت ران،ێاائ یکنااەگ یشااۆڕش پاااش

. ینەیخااوم یشااتووەیگ تەاڵسااەد ەب ەو تاااز رسااتەپەنۆک یمااێژێر یدژ ەکااورد ل یاایرگرەب یرەو هااون اتیاابەدەئ یکەەیکۆڵەکاا
 ەیتیمۆکا یندامەئ کەو چوو،ەوەڕێب( ١٩٨١ یسامبرێد) ١٣٦١ یزەرماوەس ەک موکراتێد یزبیح یمەنجێپ ەینگرۆک ەل ییتحاەب

 یلمایچاوار ف ەل اتریز دا، موکراتید یزبیح ییرەبڕێ یزڕی ەل یمەرهەب ڕپ یشانۆکێت ەیماو ەل. ردراێبژەڵه زبیح ییندەناو
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 انیاانیارترید ەک ناااێه مەرهەکوردسااتان ب یتااەاڵژهۆر ەکااورد ل ەیمااافخوازان ەیوەکوردسااتان و باازووتن یکااەڵخ یانیااژ رەسااەل
 .یە" ینان و ئازاد" یلمیف
 
 ەب یکااار دا  یقااەد ینااانێمهەرهەو ب نیووساان ران،ێاارگەو یبااوار ەل ،یگاارەنێو و ماەنیساا یبااوار ەل ایااج ،ییتحاااەب فااوورەیت

کاورد  ەیمافخوازان ەیوەو بزووتن یرگرەب یاتیبەدەو ئ ماەنیس ەب انەینجەپ ێج ەک ەیەرانەنووس وەل کێکیە وەئ. کرد ینرخ
، "یۆخا کاووەو انیاژ"، "ڵاەیخ یرەفە، س"تیەوایچوار ر"، "ەوەانیزر مەدەب انیژ" یکانەبێکت. ێنێمەکوردستان د یتەاڵژهۆر ەل

 فاااوورەیت یکاااانەمەرهەب یرماااانەخەل ەنماااوون نااادەچ... و" ادایااادون ەل دارەدارا و ن"، " دایاااوارەکورد ەڵیمۆکااا ەژن ل یمااااف
 .نییتحاەب
تاا دوا  ،ەوەرساابوویگ دێساوئ یتااڵو ەباوو ل ڵساا ژێامەل ،ەویایەتاڵو ێو با یاسایس یشانۆکێت ۆیهەب ەک ییتحاەب یفوورەیت

 یزبایح ەڵگەل ۆیخا یینادەوێباوو و پ وامەردەب ەرانیلگێشا داەیکەوەتەن یواکانەر ەماف اونێپ ەل باتەخ ەل یانیژ یکانەسات
 .بوو انیمەو هاوخ ریهاوب اوکار،ه مەد رەو ه اندڕپچەن یانڕێیو هاو موکراتێد
 
 کێتەساارەخ ەب ییتحااەب فاوورەیکااک ت یساتدانەدەل ت،اڵو ەیوەرەد ەکوردساتان ل یموکراتێد یزبیح ییرەبەوەڕێب ەیتیمۆک
 ڵەیساا نینادەچ یشاانۆکێو ت بااتەخ ەتێاوانەڕد ەوەزێار یچااو ەو ب ێزاناەکوردساتان د یتاەاڵژهۆر ەکاورد ل ەیوەبازووتن ۆب

کاک  یزانیو ئاز سوکارەک ،ڵەماەبن یشەشکێپ مانۆخ یشۆخەرەس ەوەدستانکور یموکراتێد یزبیح نیەک ەل ۆیەب رەه. ناوبرا
 یرگارەب یاتیابەدەو ئ ماەنیسا یگرانۆها یتەبیتاا ەکاورد و ب یرانەشاۆکێت مەرجەو س مانەقار ەیسن یشار یکەڵخ فوور،ەیت
 .نەیکەکوردستان د یتەاڵژهۆر ەل
 
 .ێب زەڕێو ب رزەب یو ناو ادیشاد و  فوورەیکاک ت یانیگ
 

 کوردستان یموکراتێد یزبیح
 

 تاڵو ەیوەرەد ییرەبەوەڕێب ەیتیمۆک
 

 ٢١٢١ی سێپتەمبەری ١١: ڕێکەوتی - ایدیم کدح یڕەپڵام: سەرچاوە
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 لە دنیای هونەر کرد سینەماکارێکی ناسراوی کورد مااڵوایی
 
 
 
 
 
 
 
 
 ەل" ییتحااەب فاوورەیت"کااک  رانێائ یکوردساتان یموکراتێد یزبیح ینیرێد یرەشۆکێکورد و ت یناسراو یرەو نووس ماکارەنیس
 .کرد ییدوا یچۆک دیسوئ یتاڵو ەل داڵیسا ١٣ ینەمەت

 

 یدوا. ەکااردوو واوەت داەشااار وەل یدننااێو خو ەبااوو کیااداەل ەساان یشااار ەل یتاااەی ه١٣٢٦ساااڵی " ییتحاااەب فااوورەیت" کاااک
 .ەکردوو ییستاۆدا مامشایدان یسپا" ڵەیەاڵگ ەیوێچوارچ ەل ندنێخو یواوکردنەت
 
 
 
 
 
 
 

 .یتیەندووێخو گرتنداەنێو یشەب ەل" تاراندا ینیۆزڤیلێو ت ماەنیس ەیسەدرەم"لە  ١٣٥٢هەتا  ١٣٤٨لە ساڵەکانی 
 

 یگرووپا" رانێائ ەل یتیەپاشاا یمەردەسا یکاانەپەچ ەکخاراوڕێ ەل ندامبوونەئ ۆیهەب یتاوەه یچل ەیەید ەل" فوورەیت" کاک
 ڵاڵتااوەرامەک" رانێاائ ییاساایس ەیکیااد یرانەشااۆکێت ەڵگەل ڕێدا، هاااوایااوەهلەپ حەرەف" یگرتنەبااارمت ەب ڵەیەاڵگ ەل" ەدوازد
 .رچووەد ۆب ییتاەتاهەه یندانیز وکرا  ییدادگا" یسورخ ڵگو وەو خوسر انیدانش
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ئاازاد  یتیەپاشاا یماێژڕێ یمەردەسا یکانییەاسایس ییەنادانیز ەڵگەل ڕێدا هااو١٣٥١ساڵی  ەل رانێئ یکنەگ یشڕۆش یکات ەل
 .داێپ ەژێدر ۆیخ ییاسیس یباتەخ ەسن یشار یارید ییاسیس یچاکک کەیەژمار ەڵگەکوردستان و ل ەویەاەڕبوو و گ

 
 .بوو یندەفکەرەر شدوکتور قاسملوو و دوکتو یکانەکینز ڕێهاو ەل کێکیە فوورەیت کاک

 
 ەمەرهەب ەل کێااکیە" ینااان و ئااازاد. "کااردەد ماداەنیو ساا لمیفاا یشااەب ەل یرەهااون یکااار یاساایس یکااار ەل ەجگێباا ناااوبراو

 .ەا"اییتحاەب یفوورەیت"کاک  یکانییەرەهون
 

 ییچاااکک مەاڵکاارد، ب ییئورووپااا یتاااناڵو ەل یووڕو  ەوەتیاانێکوردسااتان بم ەل یتااوانەین ڵەییماااەبن یگرفتاا ۆیهااەب دواتاار
 .داێپ ەژێدر دیسوئ یتاڵو ەبوون ل ێجەشتیپاش ن ۆیخ ییاسیس
 
 .کرد ییدوا یچۆک دیسوئ یتاڵو ییبوورۆوتی یشار ەل داڵیسا ١٣ ینەمەت ەل نجامەرئەکورد س ەیناسراو ەماکارەنیس وەئ
 
 :ەیەشنەچ مەناوبراو ب یکانەمەرهەب
 

 ١٩٩١ خیۆ ختەب خۆچ ەیئاغ
 ١٩٩٣( مانڕۆ) ەوەانیزر مەد ەب انیژ

 ١٩٩٨( ژێچوار وتوو) تیەواڕە چوار
 ٢١١١(ەوییەدیسوئ ەل انێڕرگەو) ادایدن ەل دارەو ن دارا
 ١٩٩٢( کۆریچ/یۆسنار) ژێکوەگ

 ٢١١١(ییتحاەب فورەیو ت یرجەف الیژ یشەهاوب یکار) دایوارەکورد ەڵیمۆک ەژن ل یماف
 ٢١١٢( ەوییەدیسوئ ەل انێڕرگەو) لمیف ۆب یۆسنار ینینووس

 ٢١١٣( ەاننامیژ) ڵاەیخ یرەفەس
 ٢١١٥( مانڕۆ) ۆیخ کووەو انیژ
 (٢١١٨) رێنجەسپەئ
 
  یشۆخەرەکورد، س ەیماکارەنیو س رەشۆکێت وەئ یستدانەدەل ۆب ۆیخ یداخبوونەب یاێڕو رانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح
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 .تێزانەد انیمەخ یکیرەش ەب ۆیو خ کاتەد رەشۆکێت یندانەرمەو هون سوکارەخزم، ک ،ڵەماەبن ەل
 
 ٢١٢١ی خەرمانانی ٢١
 

 ٢١٢١ی سێپتەمبەری ١١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
 

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

 کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان
 

 تحاییبۆ مەرگی نابەوەختی کاک تەیفوور بە پەیامی ڕێزلێنان و ماڵئاۆایی و سەرەخۆشی

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

 
 
 
 
 
 یجەرەف الیژ یخانم زەڕێب

 خانم دایو و ئا ژانەه کاک
 !کوردستان یخوازیرزگار ەیوەبزووتن یزانۆسڵو د ستانۆد
 
 ەراو و لناسا یرەشاۆکێت ناوبانا ،ەب یاسایس ینادانیز ،ییتحاەب فوورەیکاک ت یو گران ختەوەناب یرگەم ۆب ەوەبه داخ رۆز
 .وتەک دانێل ەل ەشیمەه ۆب ڵید شانۆکێوت باتەخ ەل کێنەمەپاش ت ەک رێرشگۆش یندەرمەو هوون رەو نوس ەنیژێم
 

 و  نێشو یرچاوگرتنەبەل ەکرد و ب یتیەپاشا یزامین یدادێو ب یرەرابەناب ەب یستەزوو ه رۆز ییتحاەب یفووریت کاک
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و  یخوازیکساانیەو  یرەروەدادپ یریلگێشا یکێباتکاارەخ ەزوو باوو ب رۆز ،ینووساانەو هاوچار ۆیخا یانیژ ەیژارانەه ەینگیژ
 یپاەچ یناساراو یباتکاارەخ کەیەژماار ەڵگەل ێهااور داڵیسا ٢٦ ینەمەت ەل  یتاوەه ی١٣٥٢ ڵیسا شدایەندەوێپ وەل رەه
 ەیدارێساا یساازا ،ەوەساااواک یزگاااەد نیەکەل انیرکرانەسااەستبەپاااش د انیدانشاا تەرامەو ک یسااورخڵگو وەخوساار کەو یرانااێئ
 ناادانیلااه ز ١٣٥١ ڵیتااا سااا یچااەرگەئ. ێردرۆگااەد ییتاااەتاهەه یناادکرانەب ۆباا یەساازا وەو پاشااان ئ ێندرێپەسااەد رداەسااەب
پاااش  ٥١ یزییلااه پااا ەساان یشااار یکااەڵخ ەیورەگ یازۆشااێو بااه پ کەڵااخ یزار رەساا ەوتەک یناااو و ناوبااانگ مەاڵب ناادکراەب

 .یئازاد ینویت یکەڵو خنا ەویەراەگ کانەخانیندەب یرگاەد یشکان
 

و  رەنووسا کەو رانێائ یکناەگ یرشاۆش یوتنەرکەبوو، پاش سا واردنەاڵو ه مەو ست تەنەیو م ردەد یئاشنا ەک فوورەیت کاک
 ەیژێادر یتەیەرگەشامێو پ کەڵاخ ینەاڵمۆکا یاگرۆڕخا یرەنگەله س ەیکەوەتەن یستەربەدەو ب نەڵێب نەخاو یکێندەرمەهوون

 کەو یساتدانەدەل انیاگ یکاات تااەو ه باژاردەڵه ەیتااراوگ یانیاژ یناچاار ەب ڵساا نادەپااش چ و دواتر داۆیخ یباتەخ ەب
باه  یباه باشا ۆییخا ینسانیو ئ ەباتکارارانەخ یرکەئ رداەو هون اتیبەدەئ یرەنگەس ەل یرزگار یگاێر یفاەوەب یکێرەشۆکێت
 .ناێهێج
 
 ریلگێشا یکێرەشاۆکێت ،ییتحااەب فاوورەیت یرگەم ەب تەاڵهژۆر یکوردستان ەکورد ل یلەگ ییخوازیرزگار ەیوەبزووتن گوومانێب

 یساتیوەشۆناساراو و خ یکیەمایو ئاازا، سا رێبو یکێرەو نووس ندەرمەهوون ر،ێرشگۆو ش پەچ یکیەتیەساەک نا ،ەنیوماندوو
 .موومانەه ۆب ەیەورەگ یکێتەسارەخ فوورەیکاک ت یرگەم. چوو ستەدەل
 
و  زتاانیئاز ڵەیوڕدوو  رەو ه فاورەیکااک ت یزدارڕێا یرەهاوسا زەڕێاب یخاانم الیاژ ەوێائ ەل یشاۆرخەس ەوەمبارەخ ەنۆب مەب
 یرانەشااۆکێکوردسااتان، ت یکااەڵخ ەل یشااۆخەرەس هاااەروەو ه تااانەوادەخااانم و گشاات خان دایااو ئا ژانەکاااک ه زمااانەڕێب

 .نەیکەد یزانیو ئاز ستانۆد مووەو ه ەسن یشار یراگرۆخ یکەڵخ تەبیتا ەو ب خوازیئازاد
 

 .ییتحاەب فوورەیت یزیئاز یادی یبژ
 یکانییەنسانیئ رزەب ەئامانج یبژ
 

 کوردستان یشانێتکەحمەز ەڵەیمۆک
 

 یتاوەه ی١٣٩٩ یرمانانەخ ی٢١
 

 ینییزا ی٢١٢١ یسپتامبر ی١١
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 !شوێن پەنجە و جێ پێکانی تەیفوور بەتحایی بەم زوانە ناسڕێنەوە

 

 
 

 قادر وریا

 
دا،  سابووکەیف ییتیەەاڵمۆکا ۆڕیت یکورد یرانەنێکاره ەب ینتێمۆک ەل" ێشاد ب یوحڕ" ەیادڕ ەب کەیەستڕ چیه مڵێب توانمەد

 یو تااوان النیپ ەب یرانەشۆکێو ت عدامکراوانێ، ئ چکردوانۆک ەینێو ،ەیکەد سبووکەیف یردانەس ەک رەه. ەوەتۆبەدووپات ن
و  ڵتاا ینووساەچار ۆبا ەوەتەڕێاگەد یکێشاەب شەمەئ. شانێکەادڕ رنجتەسا وانەب داریندەوێپ یستۆو پ دکراویهەش رانەرکیداگ
مااردوو  یتڵەسااەخ ەب ییناادەوێپ یشاایکێشەب ،ەیەوەتەن وەئ یباتکااارانەخ یتەبیتااا ەکااورد ب ەیمێئاا یتااەنەیم ەل ڕپاا یخااۆد
 ۆخاەچاوون، و ساتمانەد ەل ەک ن،ێباو شامانۆو خ نیبگار انیازڕێ نیدان، ناازان انیاژ ەل کاانۆڤەتاا مر. ەیەه ەوەمانیستەرەپ
 !!نیوەکەد
 
 یتاەاڵژهۆر ییخوازیو ئازاد ەییوەتەو ن پەو چ یاسیس ەیوەبزووتن وێن یارید یکیەمایس یچۆک ڵیواەه ش،ەڕۆیەویدوان مەئ

 ١٣٦٢ - ١٣٦١ یکانەساال مەکیکنا ەک کیەمایسا. ەوەنادێدا خو سابووکەیف ەتواناام ل ەب یکێرەو نووسا ماکارەنیکوردستان، س
 ،ەوەکااوتنەد داێاات ییرەو هااون ێڕیشااگۆڕو ش یاساایس ەیوان وەئ ەک داەنوراەکااال  و د وەل. تیماادەد ەوەکینااز ەجااار ل رۆز
 ەیژنااامڕۆ ەوتااار ل کەو ەک یکانەنینووساا. بااوون خیەبااا ێاایج ەوەکم ەو، ب ەتااوید میکااانەلمیف ەل کێناادێه. بااووم شاادارەب
 یساانەک ینینووسا ەپتار ل ۆیخ یمەردەسۆو ب بوومەد رێف انێیل ،ەوەبوونەد واڵب داەناڵسا وەئ ی"کوان" یارۆڤو گ" کوردستان"
 یباااتەخ ەب داریااندەوێپ یکااانەجوان ەمااانڕۆ ەل" ەوەانیاازر مەد ەب انیااژ" ەیکەمااانڕۆ. شااکاندمەد انییااتێنویت یزباایح ەیکیااد
 تااەه  ەوە"کورسان" ەل)میشۆیخ یانیژ ەیربردەس یبێکت یpdf یلیفا. ەوەندوومنێخو ەکوردستانن ک یتەاڵژهڕۆ ەیانێڕشگۆڕش

 ەبوو، چاونک ترەلەپ ەمن ب ەمردن ل مەاڵب ،ەوەنمێخویدا ب کێتەرفەد ەتا ل نابووێه ستەد ەب یو فارس یکورد ەب(کوردستان
 .کرد واوەت ،ەوەنمێخویمن ب ەیوەئ  ێپ ،ەیکەواوەنات ەنووسەچار

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2374175355932025&set=piaarp.100000187523046&type=3&size=2048,1536
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 یباااتەو هاوخ ڕێهاااو وەئ. ناسااراو بااوو یکێناااو ،ەوەشاایتیەشا یماایژڕێ یووخااانڕ  ێپاا ەل رەه ،ییتحاااەب فااوورەیت کاااک
 یرباازەد دەبەئ ینادانیز یسازا ەب یتیەشاا یمیژڕێ ییزامین یدادگاێب ەل. بوو انیدانش یالڵتوەرامەو ک یگولسورخ یوەخوسر

 ەب ەڵکێتاا ران،ێاائ یکنااەگ یشااۆڕش یوتنەرکەساا یدوا. رەد ەهااات رزەربەساا ناادان،یز ەل مەدادگااا و ه ەل مەه مەاڵبااوو، ب
 یرەنێاامهەرهەو ب کااارەئاماد. ردراێاابژەڵه یناادەناو ەیتیمۆکاا یدامنااەئ ەب ٥ ەینگرۆکاا ەبااوو، ل مااوکراتید یزباایح یشااانۆکێت
 ییسااوپا یرشااێه رەراماابەب مااوکراتید یزباایو ح تەاڵژهڕۆ یکااەڵخ یباااتەخ ەب تەبیتااا ییکااورد یینتێمیااۆکۆد یلماایف مەکیە
 . بوو( ینان و ئازاد)یسالمیئ یمارۆک
 
 یکواناا یاایتیەکیە ییگشاات ییرەبەوێاارەو  ب یاساایس یرەفااتەد وانێاان ییناادەوێپ یپاارد ەبااوو ب ەدا بااوو ک  یمەردەسا وەل رەه
 .کرد داەیپ مەیوەکینز ەل نیناس یشانس ەکات بوو ک وەو، من  ئ موکراتید
 
 ێایپ نێو شاو ەناجەپ ێجا. زانامەکاورد د ییرگرەب یاتیبەدەو ئ ماەنیس ۆب کێسارەخ ەب ییتحاەب فوورەیکاک ت ییدوا یچۆک
 یناەیچااو و  ز ەل ،ەنیزانێو پ زڕێ یانیشا دا یرگرەب یماەنیو س اتیبەدەو ئ ەانێڕشگۆڕش یکولتوور یندکردنەمڵەوەد ەل وەئ
 .ەوەتڕێناس کانەادی ەل شەزوان مەو، ب ێون ناب ەبواران مەئ یگرانۆه
 

 .میگرانۆو ه ستانیوەشۆخ مووەو ه ەیکڵەماەبن یمەهاوخ
 

 ٢١٢١ی سێپتەمبەری ١١: ڕێکەوتی -دیواری فەیس بووکی نووسەر : سەرچاوە
 

---------------------------------------------- 
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 تەیفوری بەتحایی

 
 
 
 
 
 
 

 سەرۆ قادر

 
تاا  زامڤیا یوانەڕچااو: یگووت ەوەندەخ ەب داینیپرسڵواەه ەل کەیەماو  ێپ. بووم نیمگەغ ێلەگ فورەیکاک ت ییانئاوایژ ەب
  ەل  یااوەئ تیااد رانێاائ یشااۆڕش یدوا ١٩١٩ ەل فااورمەیت مەکیە یماان جااار. بااوو ەیرەفەساا مەئ یسااتەبەم. مڕۆباا یکجاااریە ەب

 ێڕیشاگۆڕش) یگولساورخ یوەو خوسار وەئ یکردنا ییدادگاا یقاەد اندا،ێڕشاگۆڕش یو هوتاف ەناو زرم ەل ندا،یۆفزەلەت ەیشاش
 ۆیخا ەیکەناوباانگ ەب ەفااعید ۆو خوسار ساتابوونەو یکادیە یشاان ەشاان ب انیاردووکەه کارا،ەد خا ەپ(یرانێئ یناوبانگەب
 یمااێرەه ەل مااانیۆو راد نیااۆفزەلەت یکااادر یاناادنەیگێپ ۆیتینسااتەئ نیمااەکیەهاوکااار و  ەنیبااوو مەدوو یجااار.  ەوەناادێخوەد

 یرەشاۆکێت کێاکات ەرمیابەل ەوییەشااناز ەب. ەوەانادەیگێپ ێنوەرلەسا یکادر انەید ڵچوار سا ەیماو ۆب. زراندەکوردستان دام
مان کارد  ەل یووڕو  امااڕ فاورەیت ەل ،ەوەخاوارد یکەل کماانەیەقاو فاورەیت ڵەگەباوو، ل وانیام انیابلور یناەکورد غ یناودار
 !وت؟ەستکەد ێکو ەل تەورەگ ەاویپ وەئ: یگووت

 
 . بوون انەیکەتاڵو ەل فاعکردنیو د ندانیز یمانەقار انیردووکەه وانەئ
 
 .ستمەوەسن  د رەسەل ستەد انیادی ۆب ەوییەشاناز ەب ستاێئ
 

 ٢١٢١ی سێپتەمبەری ١١: ڕێکەوتی -وکی نووسەر دیواری فەیس بو: سەرچاوە
 

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

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.kurdipedia.org/default.aspx?lng=1&q=200911022318362224&psig=AOvVaw1TGlfiELQ4gyLrkbzGJpf0&ust=1600630003124000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCLis359esCFQAAAAAdAAAAABAD
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 .ڕێئالیسمێکی تاڵی کوردانەیە" ژیان بەدەم زریانەوە"

 
 

 
  
 
 
 

 شەهال دەباغی

 
 ەب ەیانیاسااتڕ"و  ساااتەرو کا ووداوڕ وەئ رەنووساا یخااود یولااەق ەب. ەیەکااوردان ڵیتااا یکێساامیئالڕێ" ەوەانیاازر مەدەب انیااژ"
 نیریناشا یکێنگاباان کێاکات کەو ک،ێاونەخ یکانەساوور ەورەه کەو". کۆریاچ ەتەو بوون ونەڕیپێت رداەنووس ڵیاەیخ یایدن
و  ایانەت یکێنساانیئ مەاڵب. ێبنووسا ەیکەتیەساەتاا و ێناەداد" انیژ" مەردەبەل کێزەو کاغ مەڵو ق ەوەکاتەد ندانیز یرگاەد
جاار  ماووەه ەن ک"ەئاام" یرینجەساپەئ یکاۆریچ کەو ەشایمەه ەیانیاوایه وەئ ؟ێبنووسا یواکاانیه یەئاخر وش ێک ۆب  ەکێب
 . ێکوژرەئاوات بوو ن ەب انیژ
 

 وەئ. نیباااەد ەڕپێااات انێیااال ینگەدێاااب ەب ماااووەه مەاڵب سااانەک رۆز یانیاااژ یسااایدەح ەک کااااەد ەووداوانڕ وەباااا  ل رەنووسااا
 ەو ب نێااڕگەردەو ێلاا یووڕو ژنااان  ەرگەشاامێپ یەدوا مەاڵب ێگرتاارەردەو ێلاا یکااەڵجاااش ک یخسااتن داوەل ۆباا نەمیچاا/ەیژن
 ێباااەد ەشااایمەه ۆباا ناڵکهااااێت کێساااات ناادەچ یدوا و ێباااەد کەیەرگەشاامێپ یئاشاااق ەیکاااچ وەئ یباساا. ناسااانەد ەیدکااارەب
 ەمپااارۆخ رێااژ ەل ڵسااا  یژڕۆئاااخر  ەل ەیکچااان وەئ. ێگاارەڵه ییایاانەت ەب یمااەحڕەو  وحڕناااو  ەیمڵئاااو یتیەرپرساااەب

 ،ەوەنیناااب انەیکڵەمناادا تەو ق باانەد جەلەف ەنجەشااکەئ  رێااژ ەو ل ناادانیز ەونەکەد سااتانیو ز ێبااەد کیاادا ەل انەیکڵەدامناا
 .نیبژ کداەیەوشەح ەل رەگەئ تەنانەت
 
 ەتااق ەو ئاام بانەد ەورەگ" ەئاام" یک ەل یژارەه ەب ەک ەیەو بابان کیدا ێب ڵەمندا وەئ یرهاتەسەب" ەوەانیزر مەدەب انیژ"

  یریاپ وەرەب شەو ئام ەهاتوو رەسەب یچ یباب ێنازان  ەو ک ەندانیز ەل یکیدا ەک کڵێمندا مەاڵب. ێشۆفرەد ۆب ۆیخ یبزن
 ەشاایمەه وەئ یانیااژ مەاڵب ێبااەد ەورەگ ڵمااا وەو ئ ڵمااا مەل یژارەه ەب" انیااژ" ؟ێبااەه ێبااەد یکێنووسااەچ چار واەڕد رگەو م

https://www.google.iq/url?sa=i&url=http://azadii.net/Home/List/3&psig=AOvVaw2ETsn0Yx_4Xg7AIQttK0vE&ust=1600630378824000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLitmoL79esCFQAAAAAdAAAAABAD
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 فوراەسا ەڵگەل ەک ڵماەک ،ەیەه کێسەبا ک. ێبنووس ۆب یتیەسەو عدامێئ رێژ ەتا ل ییەن یسەک تەنانەت ،ەانیزر مەد رەبەل
 یگااێج ەک ژارەه یکڕێئااخر کاو. ەووکارد یردێاو دواتار م ەساتوویو یشاۆدووراودوور خ ەک کێکچ فورا،ەس. ەکردوو یندەماوەز
 :ێنووسەد عدامێئ رێژەل مەاڵب ؟ێب شەهاوب یانیژ ریبەل ێتوانەکوا د ییەن یوەخ
 
 ."ێب فوراەس ەئاگات ل نایگ ڵماەک"
 
 وانەئ. ەیەناسانام ێبا یکڵێمندا ،ەناسنام ێب یکێژن ،ەناسنام ێب یکەیەوەتەن یهات رەسەب" ەوەانیزر مەد ەب انیژ" یمانڕۆ
 .بنەد ژارترەو ه سترەکێب ووداوڕ یدوا ەل ووداوڕ ەشیمەو ه ییەن انیسەک داەنیرەب هانیج مەل
 
 تێااد" ییتحاااەب" مجااارەئ ،ەوییەنووسااەد انۆیااخ ەیوەتەن یسااتیئالڕێ یمااانڕۆ زاکڵباااو  یو گااورک رێبۆفلاا کێمانەردەساا رەگەئ

 یکایدا ی"پیات" ەیواقعاان وەئ. ەباوو اناداێیت ستمانەد مانۆو خ رەرکیداگ ەیواقعان وەئ ،ەوەتێنووسەکورد د یکانڵەتا ەواقع
 یانیااژ تەنااانەت. نیااژەد ەوەانیاازر مەدەب ناااەپ ێو باا  ەکێباا گاااداەڵمۆک ەلو  ننێااد مەرهەب ەئااام ان،یااژ ن،ەمیچاا ن،ەمیچاا
 رەه ساتەبند یژارەه یکاەیەوەتەن یتااک کەو ماووەه ەزۆریاپ یباج ل،یکام ک،ەامیس ،ەمەح کەو کاەڵمۆک ەیکید یکانەپیت
 .ەیەوەانیزر مەدەب
 
 یرەنێوسااەکااورد چ یرەکااارگ کێااوژڕ ەئاااوات ەو ب ییەسااتیالیسۆس یکێساامیئالەدیئ یوەاڵکێتاا ییتحاااەب یساامیئالڕێ تەبەڵااه

و  بانەن ن ەدێاب رداەگەنجەشاکەئ ی"ناد ەهەم" رەرامابەبەو ل ێباەه انۆیاخ یکایندەسا کاارانێو کر ێبناسا ۆیخا یرەرکیداگ
 ڵایتەق انیاژ ۆبا ەک ەیەوەئ اریپرسا مەاڵب. نەباک رداەگەنجەشکەئ رەسەب نۆتێب کۆڵێک کێلیقەسەرەج ەب قیەفا کەو کێژڕۆ
 کەو رگەو م ەماناادوو باااوو یگەناادیز یکااانەانیزر ەل ایاااباادا  جاااتەن ق،یەفااا ،ەیکەقیفاااڕەتااا  ؟ێگاارەد ۆسااتەئەو وانەئ
 ۆیبا یکاانەووداوڕ رۆراوجاۆج ەیوێشا ەب ەئاام کێاجار ماووەه ەک رینجەساپەئ ەساپەئ یکاۆریچ کەو ؟ێنیبەد نجڕە یواوبوونەت
 ڵسااەو ن ییەتاااۆک ێباا کەیەوەتەو ن انیااژ ینجااڕە. ێکااوژرەبااوو ن ئاااواتەب انیااو ژ کااوژراەد رەه ئاااخرداەل مەاڵب ەوەگااوتەد
 .ندانیز ەونەکەد ۆژنەئ رەسەو ل کشکاوێت ڵسەن یدواەل
 
 یشایردەس ینگایز" ەک ێدروسات با ەئاام ەیکەقسا ەناگڕە ؟ییەچ نداندایز ناوەو ل یژارەه ەلڕپ یکێانیژ هاەو ییمانا استەڕب
 یقااات زارەه انیااژ یرماەساا کێااکات یدەئ مەاڵب." راێااب تەتاااق ەرماکەساا ،ەوەرماااکەگ ەینۆباا ەب.  ەه یشاایرمەو گ  ەه
 ؟ێب ەرماکەگ
 



 یادێک لە تەیفوور بەتحایی نووسەر، فیلمساز، چاالکی سیاسی

 

 

20 
 

 ."ەماو رەو ه ەبوو مداەڵگەل کێنێشو مووەه ەل  یدواتر ەک ەستەه وەئ. یبیرەغ نەڵێد ێیپ ەک ەیەشت وەئ ەمەئ ەنگڕە"
 یناادانیز ەبااوو ک" یگلساارخ" یفیدڕەهاااو وەئ. ەوەتەوینووساا یژووێاام ۆیخاا یشااەب ەب ،یاایەن مااانڕۆ یرەنووساا ایاانەت ییتحاااەب

 . ەوەتێبنووس ەیکەوەتەن یو ئازار نجڕە تاەما ه ندوویز تریوەکرا و ئ ربارانیت انیکێکیە. رزاندەل انیشا
 
 دایاسااتڕ ەل. ەکااورد یانیااواەنێموعتااادان و ب ژاران،ەه یانیااژ نااج،ڕە ،ڤەباا ،ۆتاااب یباساا ییتحاااەب یکانەنینووساا یگشااتەب
 یتااوەه ژانڕۆ ەل کێاژڕۆ رەگەتاا ئ کااەد ویشڕو ئا نتێمۆکێد ەکورد ب یشانێتکەحمەز یگرفت ەلڕو پ ختەس یانیژ ییتحاەب
 داەوەانیازر مەدەب انیو ژ ۆیخ کووەو انیژ ەل اینەکات ت وەبوو ئ مترەک ای ماەن یژارەو ه تەاڵکورد ه ینسانیئ یرەوەختەب

 ەژانڕۆ ژارانەکاات ه وەتاا ئ مەاڵب. ەباوو   یمااوێژان و ک ڕپ هاەو یکییەتەهامەو ن یژارەه کێمانەردەس ەک نیبزان نیبتوان
 ەل ەشاتترڕەجاار  ەیربۆز ەک انیاژ کەو و ۆیخا کاووەو انیاژ کەدروسات و. واقعادا ەو ل قەد یجوانکاار ێب ن،یژەد ەرۆج مەب
 .رگەم
 

 رەگەئ تەناانەت. ێبنا ێپا رێاژەل نینووسا یبکاا و ئاازاد رۆسانسا ۆیبکاا، خا" ساازش" ێناب کێرۆج چیهەب کۆریچ یرەنووس
 .کاەد کانێگر مووەه یباس کردنۆڕسانسۆخ ێب ییتحاەب فوورەیت. ێوەبک اینەو ت کیرەت
 

 . "......"  کرد فوورەیکاک ت ەڵگەل مەقس هارەب یکورد ەیبخانێکت ەل یبەدەئ یکۆڕێک ۆ٭ ب
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  موومانه ی هه ژاره کۆچی دوایی کاک تەیفوور بەتحایی جێگای په: ریمستەفا هیج

 
 

 
 
 
 
 

 واڵب یکێامەیپ" ییتحاەب فوورەیت"کاک  ییدوا یچۆک ەینۆبەب رانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح ییگشت یپرسراوێل
 .ەوەکرد

 
و  باه.  مووماناه هه ی ژاره پاه یگااێكاورد ج یر وسهند و نو رمه و هونه ێڕشگۆڕش ییت هیسا كه ،ییتحا به فووری كاک ته ییدوا یچۆك
 یكاڵ كاورد و خاه ینادان رمه هونه ت باهیتا و به یانڕێیو هاو ستانۆو د یزڕێ به ی هڵما بنه یش شكهێپ مانۆخ ییشۆخ ره سه  وه نهۆب
 رز به یو ناو یادی. نی كه ده  سنه یر شهۆكێت
 

 رانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح
 

 یگشت یپرسراوێل
 

 یجریه فاەمست
 

 یتاوەه ١٣٩٩ یرمانانەخ ی٢١
 

 7272خەرمانان  21

 
 

https://kurdistanmedia.com/so/news/مستەفا-هیجری-کۆچی-دوایی-کاک-تەیفوور-بەتحایی-جێگای-پهژارهی-ههموومانه
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 .کاکە تەیفوور بەتحایی مالئاوایی لێکردین

 
 

 
 
 
 
 

 مەولوود سوارە

 
 یشاادارەو ب كیرەشااەب مااانۆو خ مەکەد فااووریکاااک ت یسااتانیوەشۆو خ سااتانۆد مااووەو ه انیاازێرەب ەیمااالەبنەل یشااۆخەرەس
 .شاد یروح ن،یزانەد انیمەخ
 
 فاووریکااک ت یهاوکاار ەعبادالل ساتاەکاک و وکاتەئاشنا بووم، ئ فوریکاک ت لەگەل ١٣٦١ یسال ەئاوار یزێه ەجار ل مەکیە

 ۆبا ی،دوا مەباک انیاهاوکار داەکەلمیفا یکێشاەبەلەکارد ک مانەل یداوا ێوەل فاووریکاك ت. هاتبوون یردارەب لمیف یکارۆبوو ب
 یوێان ەیلمیفا وەئ س،یپاار ۆبا ردراێان فاوورەیکااک ت ەوەزبیاح نیەکەل  ەکەلمیف یو مونتاژ تیدیدروست کردن و ئ یکاروبار

 . موکراتێد یزبیح ەبوو ل لمیف یکار یمەرهەب مەکیە وکاتەئ ینرا نان و ئازاد ێل
 

 .تێشاد ب فووریت ەکاك یروح
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 تەیفووری بەتحایی و خێڵی درۆ

 
 
 
 
 
 

 
 ڕەسووڵ سوڵتانی

  
 كێاادوان كیە ێبااەجاروبااار ن( تبااوونەل یو دوا تبااوونەل  ێپاا)  یزبیااح وێاان ەل! مەبااك رزەع تااانۆدر ۆجااا باا ،یناسااەمدەن
 كەو. ناااێهەن یناااو ەوییەنگیگاار ەب  ەك چیهاا تەكردبااوو، ق انیااكار رانێاائ یكوردسااتان ینگااەد یااۆادڕ ەل میاادەق ەیوانەل
 . ەوەتێبووب زبیح ۆڵكەو ل ێبووب كێزمڵۆم كەو. وابوو ێبووبەن
 
 رگارت؟ەو تاانیچوونۆو ب كانتانیڤییەت ەجار بانگتان كرد ندەبوو، چ ندوویتا ز ؟ییەچ ەل تانەهات و هاوار وەئ ستاێئ ەوەئ
 كرد؟ ێپر  پ تانەندەچ
 
 نا؟ێه كێپ ۆب نانتانێزلڕێ یسمڕەوڕێ ندەچ
 
 ؟ۆدر ێڵیخ یچ نەڵێد ەیئ
 
 بكا؟ رێشتمان ف ێندێه ەوەتێب ناردەدووتان ن ەل كێجار یچۆكارم كرد، ب ڵكوردكانا ەل ڵسا شتەه
 
 ێمااەڕن تااانڵما نڕۆبااەد ڕەكااو ؟یناادەناو ەیتیمۆكاا ەب ەوەتێااو بب ێباا میمااوه ترسااانەد كاارد؟ەباسااتان ن یچۆباا ؟ەوەهاااتەدەن
 . ەڵاڵوێرەئ
 

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FJamalErfan.Library%2Fposts%2F2242536039407267&psig=AOvVaw1LEAwYRE-JwRH88Fy2L8_1&ust=1600717151831000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCms5y--OsCFQAAAAAdAAAAABAD
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 :مەڵێد مۆخۆب م،ۆخ ڵیحا ەب شەب جا
 
 .ێڕێگەد ۆب نمیو پاش مردن ش ێناگر زمێر ستاێئ مەب ەیو ێقوون ەل
 ؟یگرەد مۆبمرم ب ولوود،ەمام م ێرەئ: یگوت ۆیەب

 ...ەبگر مۆب ۆت ندوومیتا ز ەرەو یگوت
 ......كانەتێش ەیگڕێ یەئاوا

 
 ٢١٢١ی سێپتەمبەری ١٤: ڕێکەوتی -دیواری فەیس بووکی نووسەر : سەرچاوە

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

 
 بە بۆنەی کۆچی ناوادەی ئەم گەورە مرۆڤەی کوردەوە

 
 
 
 
 
 

 
 رامبود لوتفپووری

 
 ەوڵەد ینااخ ەل ییدحااەب فاورەیکااک ت ندەرمەهون یباتکارەخ ییدوا یچۆک ینێزەتڵد ڵیواەه یستنیب ەب ڕۆمەئ ەوەداخ ەب
 ۆو راسااتگ تواناااە، بزۆسااڵد یکێباااتەو هاوخ ڕێهاااو کەو ەک ەیوەل ەجااگ فااورەیکاااک ت. رتمگاایدا ەورەگ یکااێمەو خ ژامەه
و  زیکم ئاااز ەل شاامیباوک یاایتێنجەگ یمەردەساا یکییەلۆو هاااوپ ڕێوهااا کە، وبااووەه مااداڵد ەل ییتەبیتااا یکییەسااتیوەشۆخ
، کااک نمیابب فورەیکاک ت یوتوبوری یرشا ەل دیسو ەجار ل نییو دوا مجارەکیە ۆب ەک ەیوەرلەب دایراست ەل ۆیخ. بوو زەڕێب
 ۆیەباا. بااووەه شااکمداێم ەل یجااوان یناااێو دانەو ساا انەیااد ەو ب بوویباوکماادا ناساا یکااانییەرەوەریو ب ەقساا وێاان ەل فااورمەیت
 یەگوماانم نا. ساتیوەشۆخ یکیەئاشانا باوو ئاشانا. ێتبیمادەن شاترێپ واەک کردەن ستمەه تەق تمید ەوەکینز ەل ەک مجارەکیە
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 بااووەرەق یکییەساایەماەکوردسااتان و ک ییرەو هااون یبااەدەئ یگاااەڵمۆک ۆباا ەیەورەگ یکێسااارەخ ەزنەم ۆڤەماار مەئ یمااانەن ەک
 .ەوەمانەییوەتەن یباتەخ یمایس ەب ێبەد  یگرەنەڵه
 
 ڵەیمااەو بن ساتانۆد تەبیتاا ەکاورد ب یزانۆساڵد مووەه ەل یشۆخەرەس ەوەکورد ۆڤەیمر ەورەگ مەئ ەیناواد یچۆک ەینۆب ەب
 .مەکەد یزەڕێب
 
 ێب زەڕێو ب رزەب یزیئاز یادی
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 .کۆچی تێکۆشەری دێرینی دێموکرات ،دڵسوز و هونەرمەند، کاک تەیفوور بەتحایی
 
 
 
 
 
 
 

 موسا باباخانی
 

  ێپ ەوەمان  ل ندەتا چ  یبوو،دواتر فوورەیکاک ت ەوەنیکرد ۆیب یزانست ەیوێش ەب  ێاندنەیاگڕ ەیرەدو ەک  ەک مەکیە
 .کردمەد ینێنوڕێ ەوێش نیباشتر ەب ێجار مووەو ه کردەد ەڵگەل میهاوفکر ینیۆفزەلەت یتەباب رۆز ۆب
 
 .بووەه ەیانێڕشگۆڕش یتەوواەت ەب یکێهزر کردەد مانەقس ەوەکێپ ەک  یمیژڕێدژ  ەب باتەخ رەسەل
 
 .زانمەو کارتان د  ەک یمەخ یکیرەش ەب مۆاندن،خەیاگڕ یبوار ەل مۆخ یستاۆمام کەو
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 .شاد بوو حتڕۆ
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 .هونەری شۆرشگێریت هەزاران سالو لە گیانی
 

 
 
 
 
 
 

 شێرکۆ جەلیل گادانی

 
 ختەسا یکێورانەد ەل ەمرەن مەئ یرەهون ەل ڕپ یستەد ەب نالداۆشێفۆپر یئاست ەل ییماەنیس یکورد یلمیف یرەنیرهەد مەکیە

 .سازکرا وکەع ستاەو یهاوکار ەو دژواردا و ب
 

 .تیرێرشگۆش یرەهون یانیگ ەسالو ل زارانەه
 

 .داواخوازم ۆب تانیو سبور تێشاد ب یروح. زانمەئ متانەخ کیرەش ەب مۆخ موەکەد انیزەڕێب ەیمالەبن ەل یشۆخەرەس
 ییتحاەب فورەیت: گرەنێو و رەنێرهەد
 
 ان،یاژ. ەباوو داەرگەشامێپ یساتەد رەبەل ١٩٨٤ تااەه ١٩٨١ ەل ەک ەراویاگ ەینانێشاو وەل ەلمیفا مەئ ١٩٨٤باوون  واوەت ڵیسا

 4891.یزادئانان و  لمیف. ەیەکەکار یکۆرەناو یرگرەو ب ەڕکار و ش
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 بێ شک مەرگی کاک تەیفور خەسارێکی گەورەیە

 
 
 
 
 
 
 

 نەریمان مەنبەری

 
   ساتاێتاا ئ ەک ەیوەئ مەاڵب نم،یابب ییتحااەب فاوورەیکااک ت ەوەکیناز ەل ەک باووەن مەوەئ یشانسا خاتەو چیمن ها ەوەداخ ەب
 رەروەشاتمانپین تیاتاا بل داکار،یف ر،ەر،نووسیرووناک ب یکێنسانێئ وەئ ەک ەبو ەوەئ ،ەستومیب انیزەڕێب رەس ەل ەوەدوور ەل

 ەکردو مانەکەلەگ یواەر یزۆد ەب یتەخزم کێلەگ ەویەکانەشانۆکێو ت تەحمەز یگاێر ەو ل ەبو ستیوەن ۆو خ
 
  ەکراوەن بووەرەگران و ق وەورەگ یکێسارەخ فورەیکاک ت یرگەشک م ێب
 
 ماووەه ۆباوون با بوورەسا یوایاهو  مەکەئو خزماان  ومەگشات ق ان،یازەڕێب ڵەیمااەبن ەل یشاۆخ ەرەسا ەوەمنااکەخ ەنۆب مەب
 خوازمەد انیکیەک
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 کاک تەیفوور مرۆڤێکی خەباتکار و لێهاتوو بوو

 
 

 
 
 
 
 

 کاووسی عەزیزی

 
 یینادەناو ەیتیمۆکا ێایرەب یندامەکوردستان و ئ یتەاڵژهڕۆ ەیسن یشار یماکارەنیسو  یاسیس ییتیەساەک ییتحاەب فوورەیت
 .کرد انیژ ەل ییئاواڵما انیڕئ یکوردستان یکراتۆمێد یزبیح
 

 ینینووسا نینادەچ ەیەرگەشامێو پ كەڵاخ یبااتەخ ەک  یناان و ئاازاد یلمایف یدروسات کردنا ەلەجاگ ییتحااەب فوورەیت کاک
 .کوردستان بوو یتەاڵژهڕۆ ییتیەواەتەن ڤیبزا وێن یهاتووێو ل باتکارەخ یکۆڤێمر فوورەیکاک ت. ەیەه ینگیگر

 

 ێب شۆخ ەیکەوەتەو کار و ن  ەک یرەشاد و س یووحڕ
 
 :یقاز نەسەکاک ح لەگەد ژێوتو ەل ییتحاەب
 
باوو  ژێادر یکاێکیە. ەدروسات کارد لممیچوار ف نیبوو کانەشاخ ەل ەک مەد وەئ مەاڵب ،ەکارم کردوو  یشترێپ ەارید: ییتحاەب

 انیاانیژ ێوەو ل وارەه ەچانەد نۆچا ەک ەرانەچبۆکا یوارەه ەچاوون  ەب ەک ە "وارەه" انیاکێکیەباوو،  "ینان و ئاازاد" یناو
 ینااو ەب  یکاێکیەو  ەیەرگەشمێپ یانیژ یباس "کوردستان یکانەرزەربەس ەشاخ"  یناو ەب شەکید یکێکیە. ەورتک رۆز ەنۆچ
چاوار  وەئ. باووەدا ه ەکەڕەشا یزماان ەل ەک یئاابوور ۆیمارەگ وەئ یوژمەت رێژ ەل ەکەڵخ یانیژ یباس "کانەمەش ییووناکاڕ"
 .ەساز کردوو ێوەل مەلمیف
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 ئۆغرت بەخێر کاک تەیفوور
 

 

 

 

 
 
 
 

 سیاوەش گۆدەرزی

 
    دایگولسورخ وەو خوسر انیدانش ەکرامت الل یدوا ەب
 ...هات  یتحاەب یفوورەیت ەیرۆن ڕۆمیئ
  فوورەیکاک ت رێخەب غرتۆئ
 
و  ناجەگ ەیمێئ یلهامیو ئ لۆدیو ئا کانەستەو ش نجاکانەپ ینۆکیبوون، ئا کانەچل یکدارەچ ینینەاچڕ یکانەخماخەچ وانەئ
 .  مردنمان تاەه یشاناز ەیگێج
 
 واکاناتیو ه  نساانیئ یم زنت، غاه ماه ینجا هڕ  که کێ، کات...یفار  ب انیکورد  انیتورک  ۆت  که  هی هه یک هییاوازیچ ج... »
 دپوورەسەئ ەزوهر« ... ترینسانیئ کێم که این ته یکێهانیج یقاندنڵخو ۆب  تێبچووک ب یکێنگاو هه
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 تەیفۆور.مەرگی ناوادە و دڵتەزێنی

 
 
 
 
 
 
 

 حەسەن قازی

 
 یرەو هاوساا سااتیوەشۆخ یسااتۆد زا،ێااه یماکارەنیناسااراو، ساا یرەشااۆکێت سااتمیدا ب رانەبەخ ۆڵااید ەل سااتاێئ رەهەوەداخ ەب
 دێساو ەل یرۆباەتیۆ یشاار ەل یشاۆخەن کەیەمااو یدوا ییتحااەب فوورەیت ان،یکانڵەدوو مندا یفادارەو یباب الویژ یگەمەئەب
 رۆز ورۆفاەیت.ەنێازەتڵو د ەنااواد یرگاەم نیماەدوو ەوەدا ئ ەماانگ مەبار لڕەیگ دەیڤیاد یناکااو یرگاەم یدوا. ەوەتەنااو یرەس
. ێناێمەدا د یکاانەمەرهەب ەد یماان رەه یانیاو ژ انێاڕرگەو و مانڕۆتا  ،ەبگر ەوەلمیف ەل ەشتووێهێج ۆیخ یدوا ەل یمەرهەب
 .ێکورد ساخ ب یلەگ یرەس. مەکەد یستانۆو د ڕێهاو مووەوه مۆخ ەل ان،یکانڵەو مندا الیژ ەل یشۆخەرەس ەوڵەد یناخەل
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 مال ئاوایی تێکۆشەریکی دیکەیی دێرینی دێمۆکرات

 
 

 
 
 
 
 

 ناوەندی پێشمەرگە دێرینەکانی دێموکرات

 
 دانا   ەییک ەمانیشتیخاک و ن یرزگار ناوێپ ەل یانیژ مووەه ەک ەییستیوەن ۆخ ەریرشگۆش وەئ ییتحاەب وریڤت کاک

 .بواریر ڕپ شانتۆکێو ت باتەخ ەییگیشاد و ر روحت
 

  یەن تیئازاد ێبەه نانت
  یەنانت ن ێبەه تیئازاد

 
 یکردنا یرگارەو ب شاانۆکێو ت بااتەکاورد و خ یساتەد رێاژ یلەگ ەیینیقەراست ینتاریمۆکێد ەک ینان و ئازاد یلمیف یمەرهەب
 .کراتۆمێد یرانەشۆکێت ییک ەزراویپار یکێمانتەئ ورفیکاک ت ەیینیو ێب یکێادگاری کەو ەکوردستان ەییرگەشمێپ یزێه
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 بۆ کۆچی کاک تەێفوور بەتحایی

 
 

 
 
 
 
 

 رەش زەمانیئا

  
 یناادنۆێو خ ناااێه ەڵه تنیااد ەب یچاااو ەساان یشااار ەل ەبااوو ک 4812ی مارساای سااالی9 یبااوو کیاادا ەل ییتحاااەب فااورەیت 

 ،ەووەوت ەیماموساتا وان کەدانا  و یساوپا ەساال ل کیە ەمااو ۆبا ندنێخو ییتاۆک یدوا ەب. کرد واووەت ەسن ەل ییتاەرەس
 ەب ەیژێااتاااران در ەدا ل گاارتنەنێو یشااەب ەل ماەنیو ساا رەهااون یبااوار لە 4827هەتااا  4898ساااڵەکانی  ەل فااورەیکاااک ت

 ەل یتەناادامەو ئ پەچ یریااب ەل یرەنااگیەک ۆیهاا ەدا ب یناایزائ 22 ەیەید تاەرەساا ەل ییتحاااەب فااورەیکاااک ت. دا  ناادنێخو
 یکاات اوتا ێپەساەدا د رەساەب ییتااەتاهەه یندانیز"یوەهلەپ حەرەف"  یگرتنەبارمتەب ڵەیەاڵگ ەل" ەدوازد"ناو  ەب یگرووپ
 مەرجەساا ەڵگ ەل رانێاائ ینااەاڵگ یرشااۆش یوتنەرکەساا ێهااو ەب یاایو دوا یبااەد ناادانیز ەل 4828 ەل رانێاائ ینااەاڵگ یشورشاا

 یماوکراتید یزبایح یکاانەزێنااو ر ەل ێخاو ییاسایس یباتەکوردستان  و خ ەوەتێرەگەو د تێد یرزگار کانییەاسیس ییەندانیز
 یناونااد ەتیمۆکاا یناادامەئ ەب ۆگاارت و باا سااتووەئ ەدا و زبیااح ەل یتیەرپرساااەب نیناادەچ کیە ۆباا داەئ ەژێااکوردسااتان دا در

 یکاڵچااا ڵپااا ەبااوو و ل ێجەشااتین ێوەئ ەو ل دیسااو یتااەاڵو  ەکاارد یروو 4891 یسااال ەکوردسااتان و ل یمااوکراتید یزباایح
 ەب ەباوو ک کاڵادا چا  یسااز ەرەکەیاو پ نینووس یبوار ەو ل تارینێکومێد یلمیف یماموستا ەدا بوو ب دیسو ەل ێخو ییاسیس

 ەورەگ ەدل ەیساال 56 یناەمەت ەو ل دیساو یتاەاڵو ەک ەنجەرپێش یناخوش لەگ ەل یکانەرەربەب رۆز یکەیماو ییدوا ەوەداخ
   تێب ندوویز مەد رەه یو ناو ادی شتێه یجەب ەیکڵەماەو بن ارانی یرۆو ک وتەک دانێل ەل ەشیمەه ۆب ەیکەئاوات ەو پر ل

 ەبوون ل یتیبر فورەیکاک ت یکانەمەرهەب ەل کێشەب    : 
 
 4882ئاغەی چۆخ بەخت یۆغ ( ١

 ژیان بە دەم زریانەوەکە( ٢ 
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 4881روومان بوو  

  4889چوار رەوایەت یان چوار وتووێژ (٣

 7224دارا و نەدار وەرگێراوە لە زەمانێ سویدییەوە سالی 

 
و   لمیفااا وەئ ەل کێاااکیە رچاااوو،ەد 7249 یباااوو ساااال "رێاااجەن ەساااپەئ" یماااەرهەب نیئااااخر ەتااار ک یماااەرهەب نینااادەچ و
 یزبایح یبااتەو خ انیاژ رەسا ەل ەباوو ک" یناان و آزاد" ەمەه ۆبا  ەوەتێانێمەکاورد د یلکاەخ یریاو ب ادیا ەل ەێتانینێکومێد
 بووکوردستان  یموکراتید
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 بەداخەوە كاك تەیفور بەجێی هێشتین
 
 
 
 
 
 
 

 هێمن سەیدی

 
كارد،  رەپێات یوتەساكەو پار د مەرهەپار ب یكێانیژ. بوو مرانەن یكاروان ەب لەكێو ت نیشتێه ێیجەب فورەیكاك ت ەوەداخەب
 یماێرەه یتەحكاوم هااەروەكوردساتان و ه ەیایوەتەن ەیوەو بزوتن رانێئ یپەچ ەیوەبزوتن تەسبین ەب یباش ەب ۆیخ یركەئ

 .ایژ ەرزانەربەپاك و س یشیانیژ مووەدا و ه نجامەكوردستان ئ
 
  راێخ ەك یقاز ینەسەكاك ح ۆسپا  ب. ەوەكرد واڵب فورەیكاك ت ەیكەبێكت رەسەل مەستۆپ مەئ رەوبەمەل ڵسا ندەچ
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 ینكایل. ێبادو ەیكەبێاو كت ۆیخا یانیاژ رەساەكارد تاا ل تەعاوەد ڤای یتا ركێسات ۆبا یفاورەیگارت و كااك ت ەوێاپ یندەوێپ
 .مێنەداد ەستۆپ مەئ رێژ ینتێكام ەل ەكەوتنەكێچاوپ

 
 ێب زێرەو ب رزەب رەو ه ندوویز رەه فورەیكاك ت یادی
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 تا ئێستا جێگە و پێگەی ئەم گەورە پیاوە لە ڕیزەکانی دێموکراتدا لە کوێ بوو؟
 
 
 
 
 
 

 شەونەم هەمزەیی

 
 بوو؟ ێکو ەل موکراتداێد یکانەزڕی ەل ەاویپ ەورەگ مەئ ەیگێو پ ەگێج ستاێتا ئ

 
 .شاد یوانڕەکرد و  ییوااڵکورد ما ەیوەبزووتن وێن ەیارید ییەتیەساەک وەئ ،ەورەگ ەاویپ مەئ
 
 ەاویاپ وەئ یکاانەمەرهەو ب انیاو ژ تەو خازم ەیایورەگ ەبا  ل هاتەن کێسەک ،یانیژ ەل ییوااڵو ما ییدوا یچۆتا ک مەاڵب

 .ننێبناس ێینو ەیوەن ەب مەک یکن انیبگرن،   ێل یزڕێ کێجار ۆبکا و ب
 
 .ێناب یکێسوود  ەک ۆب ەو ن ۆیخ ۆب ەن تریکات ئ وەئ ەک نەیبک کانەسەک یسفەو نیتوانەمردن د یدوا اینەت ەمێئ
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 ەمێو ئا ێدرۆڕبگا ەیواناگڕ کێاژڕۆ نیترساەد ەوەل ن،یبگار نادوویز ەل زڕێ ەوەزێپار ەو ب نیبترس ندوویز ەل نیبوو رێف ەمێئ
 .ەوەداخەب نیزمیاتڤرێنسۆک یماێه ەمێئ. نیب! مانەکەکردن فیتار یزارەرمەش
 
 کداێسااەک یانیااژ یکااەیەگڕب ەب نیناا ەئاماااد تەنااانەت ەمێئاا ن،یترسااەد انۆڕگاا ەو ل نیزانااەد زۆریااپ ەب مااانۆخ ەیوت ەمێئاا
 .ێب یزاوۆو ت رزەع رەس ەتێوەبک - ەزۆریپ رۆز ەک - شەمێئ ەیو قس ێدرۆڕدواتر بگ کەوەن ن؛ڵێیب ەڵه
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 .یادی و ناوی کاک تەیفوور بەرز و بەڕێز بێ
 
 
 
 
 
 

 مادح ئەحمەدی

 
. نیشاتێهێجەب ەشایمەه ۆکوردساتان با یتاەاڵژهۆر یو ناساراو نیرێاد یرەشۆکێت ،ییتحاەب فوورەیت ،ەوەداخ ەب ڕپ

 ەل یەتاااەتاهەه ۆباا یکااانەمەرهەب یوارەنێشااو ەبااوو ک ن ەشااێو پ مەرهەب ڕپاا یکییەتیەساااەک فااوور،ەیکاااک ت
و  لمیو فاا ماەنیساا یگاااێر ەل باتااداەخ یدژوار یکێناااغۆق ەل ییتحاااەب. ەوەتێاانێمەکااورد دا د یاایرگرەب یاتیاابەدەئ

 . ەوەکرد ەیکەوەتەن یواکانەماف ر ەل یکۆو داک ەوەچوو مداەو ست یرکاریداگ گژەب ،ەوەیەراکێکام
 

و مافخوراوان  ژارانەه یمەخ ۆیەببوو، ب ەورەگ داەگەڵمۆک یژارەه ینیچ وێن ەل دا،ەسن ی"وراواەج" یکەرەگ ەل وەئ
 .بوون یکانەنرخەب ەمەرهەب ینێوەه
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 زەڕێاو ب رزەب فاوورەیکااک ت یو نااو یادیاو  مەکەد فوورەیکاک ت یزانیو ئاز ڵەماەبن ەل یشۆخەرەس ،ەوەنۆب مەب
 .ێب
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 ژیان بەدەم زریانەوە
 

 
 
 
 
 
 
 

 رەحیم رەشیدی
 
 ماارۆكان ت سااته م هااتبوو تااكوو كاره رهاه دا به یای ساته ره كهێب یم رده ساه  لاه  كاه لمهیف. تباوویم د"ینان و ئاازاد" یلمیف شترێپ

  و كاات لاه ئاه 7222سااڵی ینیهااو. بادات شاانیپ یئاازاد ۆبات با خاه ێیر تهمان كاتادا راسا هه  له و وه تهێبنووس ژووێبكات، م
  وه کوان دا بچمااه ی4 ی نگرهۆكاا  لااه یشاادار به ۆباا ت؛اڵو ی وه ره ده  کوان لااه یرپرساا كااوو به وه اردرابووڕیااب ام،یااژ ده سیپااار

 یماد حه ستاۆمام ۆب  وه مه بهیب  هی هه كێكتووڕ كرد په یداوا  بوو ڤی یت شكیت یكیكن ته یكادر یدروود دیكاك حام. كوردستان
 .یمناس ده و رگهێف  لهبوو  ستامۆمام یشۆخ یكات یمد حه ستاۆمام.  هۆیك  له
 
پااش   هیادوا.  وه ندماهێدا خو تااناڵو یئاسامان  داو لاه وه راناه گه یگااێر  و له وه بردمه  بوو  تووكهڕ و په ئه" ەوەانیزر مەدەب انیژ"
و  م ئااه دووهااه یجااار ۆباا سااانید ن،یبااوو  وه كااهێپ ژۆنااد ر چه ،یدوور كڵێنااد سااا پاااش چه  كااه یمانێساال  لااه كێاازیئاز یداریااد

 . وه ندهێخو  هۆیك ۆب یمانێسل یگاێر  له م تووكهڕ په
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 ی وه راناهێگ. كردباوون ڵ گاه و كاارم له نیمناسا ده  باوون كاه  كانه رگه شمهێو پ مان ئه هه  تووكهڕ و په ئه یكان مانه قاره  له كێش به
 یكردنا ماارۆت كاووڵ به كێمانۆر ی وه ر دارشتنه ك هه دا نه یراست  له  انهێیراوك هڵتر  و د وا،یه ،ڕ شه ،یت هامه موو نه و هه ئه
 ...بوو كان هڤب   ته بابه یكردن مارۆو ت وه وتنه یرخاسێم ییتحا به. بوو  وه هیكان هییو خراپ یباش موو هه  به ژووێم
 

 ید رشاه ئه دوونیار كااك فه زمێر باه یبارا  كه ڤی یت شكیت  دا له" امانڕ" یكان رنامه به   له یكان دابوه قسه مێوگ  یجار ند چه
 دانێال  لاه ی كاه وره گه  هڵاد دیساو  كورد له یم رهه به ڕپ یك اوهیپ ،7272ی سێپتەمبەری 42 یژۆر. برد ده  وهێر به ی رنامه و به ئه
 رسااز كهی پاه ماكار، نهیسا ر،ێارگ ر، وه نووساه ،ییتحا باه. باوو  "وه انهیم زر ده  به انیژ" ین  خاوه ییتحا به یفووری و ته ئه. وت كه

 . وه تهێنێم ده ییندوویز  به یناو  شهیم هه ۆو ب هشتێج به ۆیپاش خ  له یزێپ به یم رهه به انی و ده بوو، ئه
 

 ێب رێخ به یزیئاز یادی
 

 ٢١٢١ی سێپتەمبەری ١٢: ڕێکەوتی -دیواری فەیس بووکی نووسەر : سەرچاوە
 

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

 کۆچی دوایی کەسایەتی ناوداری کورد کاک تەیفوور بەتحایی
 
 
 
 
 
 
 

 ڕێکخراوی جیهانی کورد  

 
 نجێااپ یژڕۆ ەل ییتحاااەب فااوورەیت سااتاۆکااورد، مام یناسااەنیزانااا و ماندوو یباتکااارەو خ رەنووساا نااد،ەرمەهون یاایدوا یچۆکاا
 .کرد ەژارەو پ مەخ یتووش یکیەک مووەه ٢١٢١ - ٩ - ١١ ەممەش

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.worldkurdorganisation.com/2020/06/18/18062020/&psig=AOvVaw13kIuEildBfhCYJcclQ9wn&ust=1600634163958000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODr3YiJ9usCFQAAAAAdAAAAABAI
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و  کااانییەماااف و ئازاد یرکردنەبەسااتەد ناااوێپ ەل شااانۆکێو ت باااتەخ ەب یسااتەد ەویاایەتەکو یتااەرەه ەل ییتحاااەب زەڕێااب
 . کرد یتیەەاڵمۆک یرەروەدادپ ینکردنیداب هاەروەه
 

 یدادگااا نیەک ەل ان،یو دانشاا یسااورخیگول کەو باتکاااران،ەخ ەل تریسااەک ناادەچ یاێااڕو یتاااوەه ی١٣٥٢ ڵیسااا ەل ناااوبراو
 . پاەس رداەسەب ییتاەتاهەه یندانیز یسزا یتیەپاشا یمەستیس
 
 شاانۆکێو ت بااتەخ یگااڕێ ێنوەرلەو سا تێابەد زگاارڕ ەخانیندەب ەشا، ل یمێژڕ یووخانڕ ۆیه ەب یتاوەه ی١٣٥١ ڵیسا ەل
 . رەب ەتێگرەد
 
 . ێڕییەشگۆڕش یاتیبەدەو ئ مانڕۆ لم،یف یکانەبوار ەل زێپ ەب یمەرهەب کەڵێمۆک ینەخاو ییتحاەب زەڕێب
 
 . چوو سیک ەل یتەاسیو س رەهون یایدن ەیکید یکێتیەساەک مانەکەوەتەن ،ییتحاەب زێرەب ییدوا یچۆک ەب
 
کوردساتان  یکاەڵخ مەرجەو سا ساتانۆو د ڵەماەبن ەب ۆیخ یمەهاوخ ەژارەو پ مەخ ینڕیربەد یاێڕکورد، و یهانیج یکخراوڕێ
 . ێگرەادڕ ندوویز ەگەمەئ ەسادق و ب ەرەشۆکێت وەئ یادیو  تێنەەیگەادڕ
 

 ٢١٢١ی سێپتەمبەری ١١: ڕێکەوتی  - کورد  یهانیج یکخراوڕێماڵپەڕی 
 

------------------------------------------ 
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 هونەرمەندێکی کورد کۆچی دوایی کرد

 
 

  
 
 
 
 

سااڵیدا کاۆچیی دوایای  ١٣  ی ڕۆژهەاڵتای کوردساتان لە تەمەنای-ینەماکاری کوردتەیفوور بەتحایی نووسەر و هونەرمەندی س
 کرد
 

ی ڕۆژهەاڵتاای -ی شاااری ساانە١٩٤١ی ئااازاری ٦تەیفااوور بەتحااایی نووسااەر و سااینەماکار و چاااککوانی سیاساای لەدایکبااووی 
 .و خوێندنی سەرەتایی هەر لەو شارەدا تەواو کردووە  کوردستانە

 
لە قوتابخااااانەی سااااینەما و تەلەفزیااااۆنی تاراناااادا لە بەشاااای وێنەگرتناااادا  ١٩١٢هەتااااا  ١٩٦٩بەتحااااایی لە ساااااڵەکانی 

خوێندوویەتی، لە سەرەتای حەفتاکانی سەدەی رابردوو بە هۆی کیەنگری ئایدۆلۆژی چەپ و ئەنادامەتی لە گروپای نااونراو 
و زینادانی هەتاهەتاایی باۆ دەرچاوو  دا، دادگاایی کارا« فەرەح پەهلەوی»لە گەاڵڵەی بەبارمتەگرنتی « گروپی دوازدە»بە 
زیندانییە سیاسییەکاندا ئازاد بوو و گەڕایەوە کوردستان پاشان لە واڵتای ساووید نیشاتەجێ   دا لەگەڵ١٩١٩کاتی شۆڕشی   و

 .بوو
  

- :ئەمانەی خوارەوە بەشێکن لە کار و بەرهەمەکانی تەیفوور بەتحایین
  

 ١٩٩١ئاغەی چۆخ بەخت یۆخ 
 ١٩٩٣( رۆمان)وە ژیان بە دەم زریانە

 ١٩٩٨( چوار وتووێژ)چوار رەوایەت 
 ٢١١١(وەرگێڕان لە سویدییەوە)دارا و نەدار لە دنیادا 
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 ١٩٩٢( چیرۆک/سەناریۆ)گەکوێژ 
 ١٩٩٣( رۆمان)ژیان بەدەم زریانەوە 

 ٢١١١(کاری هاوبەشی ژیال فەرجی و تەیفور بەتحایی)مافی ژن لە کۆمەڵی کوردەواریدا 
 ٢١١٢( وەرگێڕان لە سویدییەوە)فیلم  نووسینی سەناریۆ بۆ

 ٢١١٣( ژیاننامە)سەفەری خەیاڵ 
 ٢١١٥( رۆمان)ژیان وەکوو خۆی 

 
 ٢١٢١ی سێپتەمبەری ١١: ڕێکەوتی

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

 
 تەیفوور بەتحایی سینەماکار و نووسەری رۆژهەاڵتی کوردستان کۆچی دواییکرد

 
 

 
 
 
 
 

 حدکا یشووترێپ یرێسکرت ،یندەفکەرەسادق ش. د ەڵگەل ییتحاەب فووریەت
 

 فریا یونسی

 
 .ئێوارەی ئەمڕۆ تەیفوور بەتحایی، سینەماکار و نووسەری رۆژهەاڵتی کوردستان لە سوێد کۆچی دواییکرد

 

ی مارسای 9رۆژی . انی لە رۆژهەاڵتای کوردساتتەیفوور بەتحایی یەکاێکە لە پێشاەنگەکانی ساینەما و نووساینی رۆماانی کاورد
 لەو ساڵەوە تا . 4898لە شاری سنە لەدایکبووە و هەر لەو شارەی رۆژهەاڵتی کوردستان خوێندوویەتی تا ساڵی  4812
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 .خوێندنگەی بااڵی سینەمای ئێران خوێندوویەتی و بڕوانامەی فیلم هەڵگرتنی لەو خوێندنگەیە وەرگرتووە لە 4827ساڵی 
  

کەسە یەکەمەکان کە لە رۆژهەاڵتی کوردساتان کااری ساینەمای کاردووە و یەکەماین بەڵگەفیلمای  تەیفوور بەتحایی یەکێکە لە
 .لەسەر سینەمای کوردی تۆمارکردووە کە یەکێک لەوانە فیلمی نان و ئازادییە کە ناوبانگێکی زۆری هەیە

  
 

 
 
 
 
 
 

 سادق شەرەفکەندی و مستەفا هیجری. تەیفوور بەتحایی لەگەڵ د
  

و چەپخااوازی لە ئێراناادا، لەگەڵ خوساارەو  47کااانی سااەدەی رابااردوو بە تاااوانی ئەناادامێتی لە گرووپاای  22لە سااەرەتای 
لە شۆڕشاای . کەساای دیااکە ساازای گرتووخااانەی ئەبەدی بەسااەردا سااەپا 42گوڵسااورخی، شاااعیری شۆڕشاای ناسااراوی ئێراناای و 

 .ادکرا و گەڕایەوە بۆ کوردستانبەندکراوانی سیاسی دیکەی ئێران ئاز لەگەڵ 4828گەکنی ئێراندا لە ساڵی 
  

هەیە کە بە یەکێاک لە نووساەرەکانی رۆژهەاڵتای کوردساتان لە باواری " دەگمەنای"تەیفوور چەندین رۆمان و کتێبای چیرۆکای 
کتێبی لە کوردستانەوە بۆ کوردساتان یەکاێکە لەو کتێباانەی کە لە چوارچێاوەی ژیانناامەی . رۆمان و چیرۆک ناوی تۆمارکراوە

  .نەییدا نووسراوەکوڕێکی س
  

رۆژەی سنەی بینیوە و تۆمااری کاردووە، بەاڵم بە درێاژای ئەو چەندسااڵەدا  71تەیفوور بەتحایی خۆی بە چاوی خۆی شەڕی 
هەروەهاا چەنادین وەرگێڕانای هەیە کە یەکێاک . جگە لە چەند میدیایەک نەبێ، زۆر خۆی لە هەڤپەیڤین و دەرکەوتن نەداوە

 .ەدارەکانی ستیڤان روستیلیووسەلەوانە کتێبی داراکان و ن
 

 ٢١٢١ی سێپتەمبەری ١١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رووداو  : سەرچاوە
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وە هەتا " کورسان"  لە" سەفەری خەیاڵ"هەڤپەیڤین لەگەڵ تەیفوور بەتحایی لە مەڕ کتێبی 
 کوردستان

 
 

 
 
 

 

 

 

لە ڕاوێژی ئەمجاارە دا زۆر بە خۆشاییەوە . ڕاوێژبینەرانی بەڕێز بەخێربێنەوە بۆ بەرنامەی خۆتان، بەرنامەی  :حەسەن قازی
میوانااداری دەکەیاان لە ڕێاازدار تەیفااووری بەتحااایی کە ساایمایەکی ناسااراوە، بەڕێااز تەیفااووری بەتحااایی هەم نووسااەرە، هەم 

لەو بەرنااااامەیە دا بە بااااۆنەی . ەهااااا فێرکاااااری کاروباااااری مێاااادیایی یەسااااینەماکارە، هەم ڕەخنەگااااری ئەدەبیاااایە و هەر و
کە لێارە دا دەیبیانن بە زماانی کاوردیی ساۆرانییە، و هەر وەهاا بە  "ساەفەری خەیااڵ"نەوەی ئااخرین کتێبای بە نااوی باڵوبوو

دە ڕاستیدا لە نااو ئەو بیوگرافیاانەی، ژینناماانەی کە دەو ساااڵنەی دواییادا نووساراون ئەوە بە . زمانی فارسی  دەرکەوتووە
انگهێشاتمان لە بەرێزیاان کارد لە بەرناامەی ڕاوێاژ دا بەشاداری باکەن لە بۆچوونی مان زۆر چااوڕاکێ  باوو، بەو باۆنەیەوە ب

 ،زۆر بە خێر بێی کاک تەیفوور. ستێرک تیڤی و زۆر خۆشحالین دەعوەتی ئێمەی قەبووڵ کردووە
 

 .زۆر سپاست دەکەم، ساڵو بۆ بینەرانتان و سپا  بۆ ئێوە کە ئەو بانگهێشتنەتان کرد: تەیفوور بەتحایی
 

، بەر لەوەی بێیانە "ساەفەری خەیااڵ"ێ  ئەوەیکە بێینە سەر هێندێک تاوتوێ کردن و باسکردنی نااوەرۆکی پ :حەسەن قازی
 .سەر ناوەرۆکەکەی،ئەگەر دەکرێ کورتەیەک پێ  کتێبەکە با  بکەی ؛ دواتر دەگەینە سەر کارەکانی دیکەشتان

 
 پێ  کتێبەکە مەنزوورت؟: تەیفوور بەتحایی

 
 .یانی ژیانی پێ  ئەو شتانەی لە کتێبەکەدا نووسیوتە! ەکەژیانی پێ  کتێب :حەسەن قازی

 
 ژیانێکی پێ  ئەوە ژیانێکی شەست ساڵەیە چۆن من ئاوا کورتی کەمەوە لە چوار کەلیمە دا؟، بە  : تەیفوور بەتحایی

https://4.bp.blogspot.com/-qkUXBQXhf88/Wh8cyt-3MrI/AAAAAAAAFSg/U8bZRiKf8YglX6ONWz3gNsyWegBAETRSACLcBGAs/s1600/464706_274800015998476_714451476_o+(1).jpg
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م باۆ ساەربازی و لەوێ گەورە بووم دیپلۆمم وەرگرتووە و لەوەودوا لە سنە وەدەرکەوتوو. دەکرێ بڵێم منداڵی من لە سنە بووە
بۆ خوێندن لە زانکاۆ و لەوەو دواش چاوومەتە تێلێڤیزیاۆن ئیشام کاردووە ،دوایەش چاوومە زینادان و دوایەش لە ئینقایالب دا 

، ئازاد بووین و ژیانی پێشمەرگایەتی دەستی پێکرد، جوواڵنەوەی ڕزگاریخوازی کوردستان دەساتی پێکارد، ئەمنای  ەر بووینب
و ئەوانە بە تەقااویمی ئێراناای و لەودوا هاااتمە دەرەوەی وواڵت و لەو  ٦٣دەگەیاانە ساااڵەکانی لەوێاادا بەشاادار بااووم هەتااا 

 .ئاخرانەشەوە چوار پەنج ساڵە چوومە کوردستانی باشوور
 

ووشیاری سیاسی بەڕێزت، یاانی کەنگاێ دەتاوانی باۆ خاۆت ئەگەر باسای باکەی و لێکاااڵی کەیەوە لە کەنگێاوە  :حەسەن قازی
 ێندن لە دەورەی ئیمدادی یانی دەبیرستان یان کەنگێ؟دەستی پێکرد؟ لە خو

 
تەبیعەتن ئەو ژیانەی کە ئێمە هەمانبووە و لە ژێر چەپۆک . نا، دیارە هیچ شتێک لە پڕ دەست پێ ناکا: تەیفوور بەتحایی

باوو ئەو دەم  دا و لە ژێر تەوژمی حکوومەتی پاشایەتیدا زەمینەی فەراهەم کردووە، بەاڵم وەکوو چاککی سیاسای هەمیشاە وا
بۆ منی  هەر وا باووە، هەر وا کە دە کتێبەکەشادا بە شاێنەیی باسام کاردووە کە چاۆن کوێکای . کە لە زانکۆ دەستی پێدەکرد

بەتایبەت، ئەو دەم کە ئاێمە . شارستانی کە دەچووە زانکۆ تازە لەوێ دنیایەکی بۆ دەکراوە کە زۆر شت هەیە دەبێ فێری بێ
، بە تاااریخی ماایالدی دەبێااتە چاال، پەنجااا بە تاااریخی ١١و  ٦١و، دەکاارێ بڵیااین ساااڵەکانی بااوکو بااووین دنیااا لە شۆڕشاادا 

بە تاایبەت هەتاوی ئەو سااڵنە بوو کە جوواڵنەوەی ڕزگاریخوازی وواڵتانی ژێر دەستە لە هەموو دنیا دەساتی پاێ کارد باوو، 
زگاریخوازانەکاانی ئەفریقاا هەباوون، جوواڵنەوە ڕ ، شەڕی وییەتنام هەبوو، ئینقیالبی کووبا کرا بوو،لە ئەفریقا و لە ئاسیا

ی میالدی دا جاوواڵنەوەی خوێنادکارانی ئوڕووپاا هەیە کە جەنابات حەتامەن خاۆت تێیادا بەشادار باووی، ٦٨لەودوا لە ساڵی 
ەو ، چون ئاران دەرسی دەخوێند یا لە تەبرێززیاتری لێ دەزانی، ئەوانە هەموو تەئسیری دەکردە سەر خوێندکارێک کە لە ت

لەوێ ئەو فکرە سیاسییە باۆ تاۆ . و؛ شیراز بوو، تاران بوو، تەبرێزدەم لە ئێران دووسێ شار زیاتر نەبوو کە زانکۆی تێدابو
دەهات هەموو ئەوانە چییە و بۆ ئێمە وەک خوێندکار و ڕووناکبیر و خەڵکی ئەو وواڵتە بۆ ئێمە جوواڵنەوەیەکمان نیایە، باۆ 

ئینسااان بیااری دەکااردەوە کە چ شاایوە سیاسااەتێک باشااە یااا چ شااێوە سیاسااەتێک دەیخااوا، ئااێمە دەبااێ ماال باادەین جااا لەو دوا 
 . نایخوا، چۆنە ئاوا

 
یااان ئەوەی کە لە کیەناای تااۆ و دۆسااتەکانت  "پەروەناادەی بااارمتە گاارتن"ئێسااتا ئەگەر بگەیاانە سااەر ئەو  :حەسەەەن قەەازی

، باۆ ئەوەی لە بەرانابەر ەلتەنەتی بە باارمتە بگارنەماڵەی ساکەسێک لە بن  تەرحێکی ئاوا هەبوو، گەاڵڵەیەکی ئاوا هەبوو
. یندانە سیاسییەکان لە نااو بیاروڕای گشاتی جیهاان دا بناسارێئەوە دا زیندانی سیاسی ئازاد بکرێن یان ئەوەی کە کەیسی ز

کە ئێاوە وا بزانم دەو ساەروبەندی دا . ساڵەی شاهەنشاهی لە شیراز دەگیرا ٢٥١١بە تایبەتی  لە سەروبەندێکدا کە جێزنی 
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دەستتان بە چاککییەکانتان کرد هێشتا بزووتنەوەی چریکیی شاری، یانی شاەڕی پاارتیزانیی شااری کە دواتار لەچەناد سااڵ 
ستان کردووە، تا ئەو جێگاای دیارە لە کتێبەکەدا با. بەر لە ڕووخانی ڕێژیمی پاشایەتی زۆر تەنیبووەوە، بەو شێوەیە نەبوو

، لەبەر ئەوەی ئەو دادگاایەی ئێاوە بە هەم بۆ کەسانی دی سەرنجڕاکێ  بێ نەرانی ئێمە و، ئەمن پێم وایە هەم بۆ بیدەکرێ
ئەمان باۆ خاۆم یەکێاک لەو کەساانەم کە بە دژی ئەو حاوکمی ئێعادامەی کە دابوویاان . شێوەی عەلەنی باوو لەو ساەروبەندیدا

 .ی زایینی یە١٩١٢زۆر لە مێژە،  ر مابێ، چونکەبۆبەڕێزت و بۆ چوار کە  لە هاوپەروەندەکانت، ئەگەر چاکم لە بی
 

 .چل و سێ ساڵ گوزەراوە: تەیفوور بەتحایی
 

ئەگەر بکرێ بە شێوەیەکی هێندێک دوورو درێژتار لەوەی لە . دوو حەفتەیەک ئێمە مانمان گرت لە نانخواردن :حەسەن قازی
 .هەم حەول دان بۆ بارمتە گرتنەکە و هەم دادگایەکە. کتێبەکەدا هاتووە باسی بکەی

 

 
 

ئەوەڵ ئەوەی بڵێم، ئەوەی کە ئێوە لە چاوار چێاوەی کۆنفێدراسایۆنی خوێنادکارانی ئێرانیادا ئەو کارەتاان : تەیفوور بەتحایی
وە زیمانەن ئەوە تەئسایری . کرد، ئەوە بڵێم ئەوەل کە زۆر مایەی دڵخۆشای باوو باۆ ئاێمە وەختێاک خەبەرەکەماان دەبیساتەوە

یەکێااک لەو . و پێاانج کەسااەی کە ئێعاادامیان بااۆ دەرچااوو بااوو ئێعاادام نەکااراینکاارد زۆر لە سااەر ئەوەیااکە ئااێمە سااێ کە  لە
هۆیانە ئەو مانگرتنانە بوو، ئەو ئێعترازانەی دنیا بوو چون ئەو دەم شا پێی خۆش بوو کە دێتە دەرەوە کە لێی دەپرسان باۆ 

ەاڵم ن بکااا دەیبەخشاام، بئەوەی قەساادی ماا ئێعاادام دەکەی، فاااڵن دەکەی جااوابێکی هەبااێ کە ئەویاا  هەمیشااە ئەوەی دەگااوت
 .ئەوەی کە قەسدی وواڵتەکەم بکا نایبەخشم جا ئەوە یەکێک لەو هۆیانە بوو کە حوکمەکەیان شکاند

 
 .پێ  ئەوەی بگەینە وێ ئەگەر دەکرێ هێندێک باسی خودی چاککییەکە بکە :حەسەن قازی

https://3.bp.blogspot.com/--K958gHc8b8/Wh8c31p8o7I/AAAAAAAAFSo/l4Gw7de92HkCvqnAcfKavDUJ8uuPhHeyQCLcBGAs/s1600/10325151_582616351883506_6965841080665759496_n.jpg
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نەوەی چریکای دوایە دەساتی پێکارد وا نیایە چااڵکییەکاان ئااوایە، ئەوەی کە جەنابات فەرماووت کە جاوواڵ: تەیفوور بەتحایی
 .پێ  ئەوە دەستی پێکرد بوو

 
 ڕا دەستی پێکرد بوو   "سیاهکەل"لە  :حەسەن قازی

 
دو ساڵ پێشتر و ساڵەکانی پەنجاا پۆساتری چریکەکانیاان لە دیوارەکاان دەدا کە مەردم باڕۆن یاانی هەر : تەیفوور بەتحایی

انە باوو کە ئاێمەش وەک تەبیعەتەن ئەوەش یەکێک لەو شات. ۆرت بدەن و ئەوانەڕاپ کە  لە هەر کوێ کەسێکیانی دیت بچن
تەنیاا شاێوەیەک باوو کە ئاێمە دەماان دیات . خوێندکاری ئەو زەمانە سرنجمانی ڕادەکێشا و دەیبردین بۆ ئەو شێوە لە خەباات

ێمکاانە هەر وەک لە کتێابەکەدا و تەبیعەتەن ئیمکانات شەرتە، چ ئیمکاناتێکات هەیە باۆ ئەو کاارە، لە پاڕ ئەو ئ. ئەو دەم
ت کە ئااێمە بتااوانین لەو باڵوکااردنەوەیە، لەو جەژنەی سااینەمایی دا بەشاادار بااین و بتااوانین لەوێ پااێ  هااا باساام کااردووە 

وواڵنەوەی ، جاچریکای دەساتی پێکارد باوو چ بوو؟ هەر لەو سااڵنەدا کە شاەڕی. دروست بکەین یا گرەوگانێک بگرین هەرایەک
، یا بڵێین جوواڵنەوەی چەکدارانە باشاترە، چاون چەمکای چریکای زۆر بەرتەساکە، زینادانییەکانیان بوو چریکی دەستی پێکرد

زیناادانییەکان سااەرکوت کرابااوون، زیناادانییەکی زۆر . خەبەرەکانیشاای بە ئااازادی نەدەهاااتە دەرەوە زۆر سااەرکوت کاارد بااوو و
ئاێمە  هاتبوونە زیندان و ئەوە بوو بە ئەنگیزەیەک باۆ بە هەر بەهانەیەک لەگەڵ ئەو جوواڵنەوەی تازە کەوتبوونە زیندان،

لە کیەک ئەو ئیمکانەی کە پێ  هاتبوو، لە کیەکای  ئەو فکارە کە ئەلئاان ئاێمە دەباێ بە . کە بێین ئەو تەرحە دابڕێژین
ڵەی سااا ٢٥١١جەژناای "و  "جەزیاارەی ئااارام " دنیااا ڕابگەیێنااین کە لە ئێااران زیناادان هەیە، چااون ئەو دەم پێیااان دەگااوت

 .دەگیرا "شاهەنشاهی
 

 ئەوە چۆناوچۆن بوو؟ موو وەکوو گرووپێکی سیاسی لەو تەرحە ئاگادار بوون یانهە باشە ئێوە  :حەسەن قازی
 

بەاڵم ئەوانەی کە هێنایانە دادگاا . نا، تەبیعەتەن شێوەی ڕێکخراوەیی وا بوو کە هەموویان ئاگادار نەبن: تەیفوور بەتحایی
 .جگە لە دوو کە . موو ئاگادار بووندوو نەفەریان هە جگە لە

 
 .دیارە ئێوە کە بەیەکەوە دادگایی کران دوو گرووپی جیاواز بوون :حەسەن قازی

 
وایە، لە واقعادا ئەو گارووپەی کە دوانیاان هااتنە نااو ئەو پەروەنادەیە یەکێکیاان خوسارەو گولیساورخی : تەیفوور بەتحایی

. ئەوانە شەش مان  پێشاتر گیراباوون ئەساڵەن ئاگایاان لەو مەساەلەیە نەباووبوو، یەکێکیشیان مەنووچێهر موقەدەم سەلیمی 
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وایاان لە مەحفەلای خۆیانادا ئەوانای  قساەیەکی ئا. ئەمن بۆخۆم خوسرەوم قەت نەدیبوو، لە مەحکەمە ئەو دوو کەسەم دیات
 . ە ناو ئەو گرووپە، لە بەر ئەوەی یەکێک لەو مەحفەلە هاتبووات ئەو دوانەی کردە یەک پەروەندە، ساواک هکردبوو

 

 یانی لەگەڵ هەردووکان پێوەندی هەبوو؟ :حەسەن قازی
 

 ! ئاوەتا: تەیفوور بەتحایی
 

 ئەو خانمی میزادەگی :حەسەن قازی
 

 
 
 
 
 
 
 
 

جا ساواک ئەو دوانەی کردە پەروەنادەیەک لە واقعادا، بە قەولای کەرامەتای . بەڵێ، شکووهی میرزادەگی: تەیفوور بەتحایی
 . یە شانۆگەرییەک کە بتوانن تەبلیغاتی خۆیانی پێوە بکەندانیشیان کرد

 
 باشە هۆی چ بوو کە مەحکەمەکە عەلەنی بوو و لە ڕادیۆ و تێلێڤیزیۆنەوە باڵو دەکراوە؟ :حەسەن قازی

 
وەک گوتم، دەیانەویست پڕۆپاگاندای خۆیان بکەن کە ئەوە لە وواڵتی ئاێمە دا هەن کەساانێک کە دژن و : تەیفوور بەتحایی

ئەوە بەشاێکی باوو، بەشێکیشای ئەوە باوو کە سااواک؛ . ئێمە بە شێوەی دێمۆکڕاتیک محاکەمەیان دەکەیان و ئەو جاۆرە شاتانە
، بیرەوەرییەکااانی کە ژەنەڕالەکااان دەینووساان و نااازانم کاربەدەسااتانی ئەو اش دەرکەوتااووە بە پێاای ئەو شااتانەییااانی ئێساات

ر وەئایال مەساەلەی تێاڕۆ. بە شا بڵێ ئەوە ئێمە گیانی تۆماان نەجاات دا دەمی دەینووسن، ساواک دەیەویست یەکجاری دیکەش
 . ە گەورە کەنەوە "تێرۆریزم"، بەاڵم ئەوان دەیانەویست ئەو مەسەلەی ئەسڵەن لە تەرحی ئێمە دا نەبوو

https://2.bp.blogspot.com/-7WUdQhcTMsk/Wh8c8KMORjI/AAAAAAAAFSs/lkNvjugom-EvSWxSFZvNf1KT_TxBNCXrQCLcBGAs/s1600/bethayi+2.png
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 .ئێوە دەتانەویست بارمتە بگرن و بۆ ئازاد کردنی داوا بکەن زیندانی ئازاد بکرێ :حەسەن قازی
 

 بەڵێ داوا بکەین زیندانی ئازاد بکرێن : تحاییتەیفوور بە
 

 باشە دادگای ئەوەڵ حوکمی ئێعدامی چەند کەسی دەر کرد؟ :حەسەن قازی
 

 .کە  حوکمی ئێعدامی وەرگرت ٨دادگای ئەوەل : تەیفوور بەتحایی
 

 بوو وا نییە؟ ١٩١٢ئەوە لە ئاخرو ئۆخری ساڵی  :حەسەن قازی
 

 . ی میالدی بوو١٩١٣ئەوە ئەواییلی : تەیفوور بەتحایی
 

 چەندی پێ چوو هەتا دادگای تەجدیدی نەزەر، پێداهانەوە پێک بێ؟ :حەسەن قازی
 

 مان  و نیوێک، دوومان : تەیفوور بەتحایی
 

 .دادگای دووەم ئەو حوکمانەی هێندێکیانی شکاند و هێندێکیانی تەئیید کرد :حەسەن قازی
 

پەنااج نەفەری تەئییااد کااردەوە کە ئەو پەنااج نەفاارە؛ ئەو دەم وابااوو کەساای شااکاند و  ٣حااوکمی . بەڵااێ: تەیفەەوور بەتحەەایی
ل، دەتوانین کۆی بکەیانەوە بڵێاین بەو ساێ لەوێدا بە سێ دەلی. حوکمی ئیعدامی سیاسی و غەیرە سیاسی دەبوو شا ئیمزای کا

یەکێک ئەوەی کە ئەو سێ کەساەی کە ئێعادام . دەلیلە ئەو جیاوازییەیان دانا کە دوو نەفەر ئێعدام بکەن و سێ نەفەر نەکەن
  .نەکران ئێمە هەر سێکمان کارمەندی تێلێڤیزیۆن بووین

 
 تێلێڤیزیۆنی میللی ئیران :حەسەن قازی

 
ڵێ، تێلێڤیزیۆنی میللی ئێاران و ئەو دەم ڕەئیسای تێلێڤیازۆن خزمای شااژن باوو، ئاغاای ڕەزای قاوتبی، بە: تەیفوور بەتحایی

، بە ئیساتیالحی کالسایک کۆترەکاان و بازەکاان ، ە دەربار دا دوو دەساتەگییەک هەیەئەو دەم ئەو شتە هەبوو کە دەیانگوت ل
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ردیانەوە لەوەیدا، چون ئەگەر ئێمە ئێعدام کرابااین ئەوە کۆترەکان ب. جا ئەو تەرحە تەرحی بازەکان بوو بە دژی کۆترەکان
ئێسااتا کە ئینسااان . ئەوان فشاااری خۆیااان هێنااا بااوو وا دیااارە. یااانی شااتەکە سااابت ببااوو و بە زەرەری ئەوان تەواو دەبااوو

 .بیرەوەرییەکانی ئەو زەمانی ئەوان دەخوێنێتەوە دەبینێ بەڵێ وا بووە شتەکە
 

ور ئەو دوو مانگەی کە لە حاڵەتێکی نادڵنیایی دا کە چ دەبێ و دەتزانی کە لە ژێر حاوکمی باشە کاک تەیفو :حەسەن قازی
 لە سەر دانابووی؟ ئێعدام دای هەستت چۆن بوو، چۆنت فکر دەکردەوە، ئەوە چ تەئسیرێکی

 
ۆ ژیاان بە جاێ لە کیەک ئەتا. ، گوتنی ئەوە ڕۆمانێکی دەوێ یانی ئەگەر ئینساان هەساتەکانی بڵاێڕاستە: تەیفوور بەتحایی

فەرقای ئەوەی کە دەسات دەدا بە خەبااتی چەکاداری . دێڵی لە کیەکای دیکەشاەوە ئەتاۆ ئەو ئاماادەگییەت هەباووە لە پێشادا
لەگەڵ ئەوەیااکە کاااری سیاساای دەکااا و دەگاارێ و دەکەوێااتە قۆناااخێکی ئاااوا فەرقەکەی ئەوەیە، ئەوەیااکە خااۆی بااۆ خەباااتی 

تێدایە، مەرگی تێدایە بەاڵم ئەوەی کە تۆ دابنیشی و ماتڵ بی هەتاا کاتێاک مەرگ چەکداری ئامادە کردووە دەزانێ کوشتنی 
 . بگا ئاسان نییە

 
 ئەتۆ ئەو دەمی کوێکی بیست و چەند ساڵە بووی :حەسەن قازی

 
 . عومرم بیست و پەنج ساڵ بوو: تەیفوور بەتحایی

 
ەوە زینااااادوون، بەاڵم دوو لە کەهەرسێکیشاااااتان ئێساااااتا بە خۆشااااایی دوایە حاااااوکمی ساااااێتان شاااااکا، :حەسەەەەەەن قەەەەەازی

گولیسورخی و دانیشیان ئێعدام کران و بە تایبەتی کەڕامەتی دانیشایان کە تاۆ لە کتێابەکەت دا زۆر  هاوپەروەندەییەکانتان 
 .دەکرێ هێندێک باسی کەڕامەتی دانیشیان بکەی. چاکت ناساندووە وەکوو ڕەفیقێکی خۆت

 
بە تەجروبەتار لە ئاێمە . ێکی بە تەجاروبە باوو باا بڵێاین لە کااری سیاسایداکەڕامەتی دانیشایان ئینساان: تەیفوور بەتحایی

بوو، لە بەر ئەوەی پێشتر چووبووە زیندان، ساڵێک زیندانی کێشا بوو و ئەو زیندانە خۆی تەجروبەیەک دەدا هەم لە بااری 
زۆر شاوجا  و زۆر بەهەسات بۆ خۆشی شەخساەن ئینساانێکی . موقاوەمەت کردنەوە هەم لە باری تەشخیسی ڕەئی و بۆچوونەوە

ئااخر زۆر جاار کە باسای چریاک و ئەوانە . ، نە وەک ساەربازێکساتەکەی هەساتێکی هونەرمەنادانە باوودەکرێ بڵێای هە. بوو
ناا، واش نیاایە زۆر لەوانەی کە . دەکەن خەڵاک وا دەزاناێ ئەوانە وەک مایخ داکاوتراون، سااەربازن و میلیاتەرن بە مەعناایەک

ون یااان لە دەرگیااری دا کااووژراون دەبینااین شااێعریان گوتااووە دەبینااین زۆر هەسااتێکی ناسکیشاایان ئیعاادام کااراون، شااەهید کاارا
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هەبووە، ئەگەر ئەو هەستەیان نەبوایە بەرەو ئەو ڕێگایە نەدەچوون، خۆشەویستی خەڵکە دەیانباا بەرەو ئەوەیاکە لە گیاانی 
اکەی دە کەرامەت لە دادگاکەیدا کە دادگا  توانم بڵێمیانی ئەمن دە. کەرامەت لەوە دا نموونە بوو ئەلحەق. خۆشیان بوگزەرێن

هەماوو وا دەزانان ئاێمە . دیت، خوب ئێمە بێ تەجروبەتار باووین لەو؛ دەیگاوت ئەگەر ئەودادگاایە خاوێن نەدا دەبێاتە سایرک
دەباێ دادگاا  ساواک هەموومانی هێناوە لێرەمانی دانااوە، جاگە لەوەی کە دەباێ موقااوەمە بکەیان و قساەی خۆماان بکەیان لە

 . ژنکارێک بکەین ئەوانە نەتوانن نەمان کو
 

یەکێاک لە هاوڕێکانات . باشە جەنابت لە هەر دوو دادگاکان دا وەک دەڵاێن تاوانباارکراوی دەرەجە یەک باووی :حەسەن قازی
، ئەمان ساەرهەڵداوێکم باسای کاردووە و ئەتاۆش "مان یاک شورشای هساتم"کاک عەباسی سەماکار لە کتێبەکەیدا کە بە نااوی 

ەوە لێرە با  دەکەی و لە کتێبەکەیدا باسی دروستی بەشێک لە دیفاعیاتی تۆی کردووە و تاۆ خەڵاک ماوراجەعە دەدەی بە ئ
کتێبەکەی وی، وام لە بیرە، دەکرێ بە کورتی بڵێی کە فەرقی دیفاعی تۆ لەگەڵ دانشایان کاردی یاان گوڵیساورخی کاردی دە 

 چی دابوو؟
 

ا کە نووساایومە ماان و کەرامەت و خوساارەو دیفاعییەکەمااان لە ساااواک نەنوساایبوو دەزاناای ئااێمە هەر و: تەیفەەوور بەتحەەایی
ئەوان نەیاندەزانی ئێمە چ دەڵێاین لە . ئەوانیدیکە هەموویان نووسیبوویان ساواک کۆنتڕۆلی هەبوو بە سەر دیفاعییەکەیاندا

مان ڕەد کاردەوە گوتماان ئەو دادگاایە بە  دەیانزانی موقاوەمەت دەکەین لە بەر ئەوەی ئاێمە ساەاڵحییەتی دادگاکەشا. دادگە
دوایە ئێمەیان یەک ساەعات پاێ  . ، ئەوە دادگای نیزامییەکا چون ئێمە جورمی سیاسیمان هەیەساڵح نییە ئێمە موحاکەمە ب

ئەماان . ئەوەی بچیانە ئااخر دیفاا  دایاننااین لە ژوورێاک، هەر ساێکمان پاێکەوە کە دانیشاین دیفاعییەکاانی خۆماان بنووساین
، چ شتهایەکی کۆمەاڵیەتی دەبێتە هۆی ئەوەی کە مەسەلە وا حاد باێ باۆ ەر ئەوە کە چ شتهایەک بووەتە هۆیمە سزیاترچوو

جەوانەکان کە دەست بدەنە هەمچین کارگەلێکەوە، باێ ئەوەیاکە یەک کەلایمە باسای ئەوەی تێادا باێ ناابێ بایکەن، ئیشاتیبا 
وتبوو هەرچی دەڵێی بیڵاێ کەیفای خاۆتە بەاڵم حەقات نیایە بڵێای تەنانەت ئێمە بە وەکیلەکەشمان گ. دەکەن، یا فاڵن دەکەن

، دەسااتم دانااابووە سااەر کەم و کەساارییە کۆمەاڵیەتییەکااان و ئەو ماان شااتەکەم زیاااتر کااۆمەاڵیەتی بااوو .ئەوانە پەشاایمانن
وە کە کێشااانەی کە لە کااۆمەڵەی ئااێمە دا هەبااوو بە عەقڵاای ئەو زەمااانەی خااۆم، بەاڵم کەڕامەت و خوساارەو چااوونە پااای ئە

کەرامەت بە تاایبەتی زۆر بە تونادی مەساەلەی مارکسایزمی تەڕح کارد، خوسارەوی  کە هەماوو . دیفا  بکەن لە ئیادەئۆلۆژی
دیفاعییەکەیان دیتاووە، جمهاووری ئیساالمی  بااڵوی کاردووەتەوە، نەختێاک بە کی مەزهەب دا و نەختێاک بە کی مارکسایزم 

وە کاولەن دەتاوانین . ی ئەرزی ئێاران و ئەو جاۆرە شاتانە باسای ئەوانەی کارددا، ئەوی  هەر باسی ڕەد کردنەوەی ئیساالحات
ئەوەش یەکێاااک تااار لە . بڵێاااین یەکێاااک تااار لەو دەکیااایلەی ئەوان کەوتااانە بەر ئێعااادام ئەو توناااد بوونەیاااانە لە دادگاااا

 . فاکتۆرەکانە
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د و ئێاوە لە زیناادانەکانی جااۆر بە باشاە دوای ئەوە حااوکمی جەنابات و سااەماکار و عەکمە زادە بااوو بە ئەبە :حەسەەەن قەەازی
 . جۆری تاران دا ڕاگیرابوون

 
 . "ئێوین"بووم و لە  "قەسر"من لە : تەیفوور بەتحایی

 
 ئەوە هەتا ساڵی چەند؟ :حەسەن قازی

 
 . بە تەقویمی ئێران ٥١ی میالدی دەکا ساڵی ١٩ساڵی : تەیفوور بەتحایی

 
خەباااات و  ساااەلتەنەتی پەهااالەوی بڕووخاااێ بە بەرەکەتااایئیااادی پاااێ  ئەوەی کە . دەکااااتە شاااەش سااااڵ :حەسەەەەن قەەەازی

بە جااۆر، بە تااایبەتی شااارە گەورەکااان وەکااوو تاااران و تەورێااز، ئێااوە پااێ  خۆپیشاااندانەکانی خەڵااک لە شااارەکانی جااۆر 
 ڕووخانی ڕێژیمی شا لە زیندان ئازاد بوون وایە؟

 
 .بەڵێ وایە: تەیفوور بەتحایی

 
 نە؟بەڕێزت یەکسەر چوویەوە س :حەسەن قازی

 
  .بەڵێ: تەیفوور بەتحایی

 
لە کتێبەکە دا دەڵێی لە سنە خەڵک دەیانەویسات بە گەرمای پێشاوازیت لاێ باکەن بەاڵم لە هەماان کاتادا لە  :حەسەن قازی

 .بەر ئەوەی ڕێژیم زۆر هار ببوو لەوانە بوو پێشی خەڵک بگرێ کە بێنە پێشوازیت
 

 .هەڕەشەیان کرد بوو. بوو مومکین نەبوو، تەهدیدەکەیان کرد: تەیفوور بەتحایی
 

 .لە بەر ئەوە ئێوە بە ڕێگەیەکی دیکە دا چوونە ناو شار :حەسەن قازی
 

 ئەمن ئێستاش کە خۆم بیری ئەو ڕۆژانە دەکەمەوە دەڵێم من وەک کەسێک کە شەش ساڵ لە . بەڵێ: تەیفوور بەتحایی
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، ئەتاۆ نااازانی چ خەبەرە، دەبااێ کەساای بااوومکە ، ماان یەکساااڵ تەواو لە ژوری تاان بااووم بە تااایبەتی لەو ئااخرانەوەزینادا
، چاون حکاوومەت نیزامای باوو، فەقەت هااتن بە منیاان گاوت. ئەوانەکەسێک بێ ڕێنوێنیت بکاا چ باکەی چ نەکەی و فااڵن و 

حکاوومەت نیزامای لە ساەعاتی . دەورەی سەرۆکوەزیریی ئەزهاری باوو لە هەماوو ئێاران حکاوومەت نیزامییاان ئایعالم کارد باوو
ئەو دەم ڕەئیسای پادگاانی سانە . مەوە سانە تەقاریبەن ساەعات شاەش باووێوارەوە دەستی پاێ دەکارد، کە مان گەیشاتشەشی ئ

خەبەری دا بوو بە ماڵی ئێمە کە ئێمە ئەو شتە تەحەمول ناکەین ئێوە مەبنە هاۆی ئەوە کەساێک بکاووژرێ کە لەو دوا ئێاوە 
دەرێ نایانەوێ بکەونە گێچەڵ و زیمانەن هیچکەسای  نەیادەزانی  ئەوانی  کوڕیان تازە لە زیندان هاتووەتە. تاوانبار دەبن

یاانی ساوار دەباێ بە ساەر جەوەکە دا یاا دەڕووخاێ؟ ئایاا دوای ڕووخاان باوو تاازە . سەرنیویشتی ئەو حکوومەتە چای لاێ دێ
نەباوو باێ بڵاێ مەردم بیریان کردەوە خۆزگە وامان کرد با، یەکێکیان خۆم، خۆزگە گوێم نەداباا بەو هەڕەشاەیە، بەاڵم کە  

ندانی حەقاای خۆیااان بااوو، خەڵکاای  دەیانەویساات ئەوە بااکەنە بەهااانە بااۆ نیشااا خەڵکاای  . وا نەکەیاان وا بکەیاان چ بکەیاان
ێمە، ئەڵابەتە زۆر تەناانەت دەساتەیەک هااتنە بەر مااڵی ئا. ، حەقای خۆیاان باوو ئەوە باکەندژایەتی لە گەڵ حکوومەتەکە

مان چاوومە ساەربان قساەم کارد و ئەو شاتانە بەاڵم ئیادی دەساتەیەک هااتن ، چاوماان بە یەک کەوت و ئەکە  هاتنە ماڵێ
یان خوێند، یانی خەڵک ئیشی خۆی کرد، ئەو شتەی کە دەیەویست نیشانی بدا بە حکوومەت کە ئاێمە  "ئەی ڕەقیب"سروودی 

 .کیەنگری دژەکانی تۆین ئەوەیان گەیاند
 

بە تەقااویمی ئێااران چەناادی پااێ چااوو کە  ١٣٥١ە ئابااانی باشااە دوای ئەوەی کە تااۆ گەیشااتییەوە ساانە ل :حەسەەەن قەەازی
بەشێوەیەکی ئەکتیڤ و چاککانە شان وەبەر کاری سیاسی بادەی یاانی پاێ  ئەوەیاکە موقااوەمەتی چەکادارانە لە کوردساتان 

 دەست پێ بکا؟
 

سای ببینیانەوە، ساازمانی سیا ساێ ڕۆژ دواتار ئەمان لە سانەوە هەساتام چاوومە تااران کە لەوێ بگەڕێاین: تەیفوور بەتحەایی
چااون ئااێمە لە زیناادان خەبەرمااان . نین ئەوان چ دەکەنبتااوانین لە چوارچێااوەی سااازمانە سیاسااییەکاندا کااار بکەیاان یااان باازا

 "ساازمانی فەدایای"زۆر بیرم لەوە دەکاردەوە کە   ئەمن بەش بە حاڵی خۆم. نەبوو لە دەرێ ئەو سازمانانە لەچ وەزعێک دان
 .کاری تێدا بکەم دەبێ جێگایەک بێ ئەمن بتوانم

 
 لە بەر چی، لە بەر ئەو پێوەندییانەی کە لە زیندان دا هەت بوو؟ :حەسەن قازی

 
هەم پێوەناادییەکان، هەم ئەو تەفەکااورەی کە پێشااتر هەمااان بااوو و ئااێمە کیەنگااری خەباااتی چەکااداری : تەیفەەوور بەتحەەایی

 ەی نەما بوو، خەڵک هاتبووە دەرێ ئیدی، ئێستا بووین، بەاڵم ئیدی خەباتی چەکداری خۆشمان دەمانزانی ئەو تاو توون



 یادێک لە تەیفوور بەتحایی نووسەر، فیلمساز، چاالکی سیاسی

 

 

52 
 

 ئیدی خەڵک بوو بڕیاری دەدا، ئیدی کزم نەبوو ئەتۆ بچی بانگێک ببڕی یان نازانم سەرلەشکرێک بکووژی بۆ ئەوەی بە 
 
 
 
 
 
 
 
 

دوو شات بە  . یاان دەگاوت "مەرگ بەر شاا"ئیدی خەڵک حاڵی باووە هااتوونە دەرێ و . خەڵک بڵێی بابە ئەوانە دیکتاتۆرن
نەیاان باوو، دوەم  ، دروسات و حیساابینێ بیانباا بە جێگایەکیاان بگەیێناێهەبوو یەک ئەوەی خەڵاکەکە ڕێکخراوێاک کە بتاوا

کە . خەتەری ساوار باوونی ڕێکخاراوە ئایینییەکاان بە ساەر جەوەکە دا زۆر زۆرە  ەوەیکە هەر لە زینادانەوە ئاێمە دەماانزانیئ
ئەو دەم تەنیا کەسێک کە جەمعییەتای   تەواو کەوتە دەست ئەوان تەنانەت لە سنەشلەودوا دیتمان بە هاتنەوەی خومەینی 

ۆیان دەکرد جەنابی موفتی زادە بوو کە ئەوی  ئینسانێکی مەزهەبای باوو یاانی کۆ دەکردەوە، دەیبردە مزگەوتەکان و قسەی ب
تن و ساانە بااوو بە جێگااایەک کە ساانەش بە دەساات مەزهەبییەکااانەوە بااوو هەتااا یەواش یەواش ئیاادی سااازمانەکانی دیااکە هااا

 .دەکرا بڵێی زیاتر تاندانسی چەپی هەبوو هەتا مەزهەبی
 

باسااکردنی کیەناای سیاساای مەسااەلەی کااورد و   ئەتااۆ لە کتێبەکەتاادا ئاماااژەیەکی زۆر چاوڕاکێشاات هەیە :حەسەەەن قەەازی
ئەوەیە کە کە گۆیاا کوردەکاان لە هەڵکەوتی کوردەکان لە چوارچێوەی ئێراندا کە زۆر جار چاوی لێ هەڵدەبوێردرێ، ئەوی  

دا ئیشااارە بە چەنااد سیسااتمی شااا دا هاایچ بەشاادارییان نەبااووە بەاڵم ئەتااۆ بە تااایبەتی لە ناااو ئەفسااەرانی ئەڕتەشاای ئێراناا
جااا نااازانم ئەو ووشااەیەت بە " سااەننەدەجی"وەکااوو کااورد باساایان ناااکەی دەڵێاای . کەسااێک دەکەی کە هاوشاااری خااۆت بااوون

بااۆ وێاانە یەک لەوانە ژەنەڕاڵ باایگلەری، کەمااانگەر، زەمااانی، مااوحەرەری یااا سەرلەشااکر . ان چااۆنتااایبەتی هەڵبااژاردووە یاا
بەوەی دەبەساتییەوە . جەنابات ئەوە بە چای دەبەساتییەوە. ساواک بوو یاا عیساا پەژماان مەنسوور پوور کە لە کاربەدەستانی

 .نی کابرا شانی وەبەر ئەو ناسێنەیە داوەیا. ئێتنیستی زۆر گرین  نییە یان چۆنمیللەتدا  -کە لە سیستمی دەوڵەت 
 

دەزانی مەسەلەی کورد بوون و ئێتنیسیتە و کوردایەتی و ئەوانە، ڕاساتەکی باۆیە مان مەخسووساەن قاامکم : تەیفوور بەتحایی
لە سەر سنە داناوە چون لەوێ زیاتر من خەڵاک دەناسام و یاا محەلای ژیاانی خاۆم باووە چااکتر پێای دەزانام و وەک نماوونە 

https://2.bp.blogspot.com/-adH7n7UczsQ/Wh8dDWjkDpI/AAAAAAAAFS0/3NfOERSDDTkz-oJIaK-VbmDQVVHsKb5GwCLcBGAs/s1600/bethayi.png
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ئەو دەم نەبااوو ئەو شااتە، تەنااانەت بااۆ ئااێمەش کە سیاساای بااووین و ئەوانە، نەبااوو، حەڕەکەتەکە نەبااوو لە ناااو . ومەگرتااو
خوب، بەشێکی ئەوە بوو کە دیکتاتۆرییەکی یەک نەفەرە هەباوو و هەماوو خەلکای  لەو بەر . کۆمەڵ دا وەکوو مەسەلەی کورد

مانە سیاساییەکان چااکی باۆ چاوو باوون کە دەیاانگوت تەزادی ئەساڵی، ئێستا دەزانین بە ڕاست بە دروستی ئەو دەم سااز. بوو
ئەوانەم کە مان دەسات نیشاان کاردووە، . دووبەرەکی ئەسڵی لە بەینی خەڵک و دیکتااتۆری دایە، لە بەیان خەڵاک و شاا دایە

، کۆڵێاک "نامەردجەوا"نەختێک بچینە ئەوکتریشەوە ئێمە کۆڵێاک،هەر لە دەورەی شاا دا کەساانێکمان هەباوو پێیاان دەگاوتن 
لەو خەڵکاای عەشاااییر و شااتی وایااان کاارد بااووە جەواناامەرد یەکاای بڕنەوێکیااان دابااووە دەسااتیانەوە مەسااەلەن پارێزگاااری لە 

، بچاااین پااااوە ببیناااین "پااااوە" پارێزگاااارییەکە ئەوە باااوو کە یەکێاااک وەک مااان کە هەساااتاین بچاااین باااۆ. مەرزەکاااان باااکەن
یاانی کاریاان ئەوە باوو، ئەوە نەباوو کە پێشای عێاڕاق بگارن یاا . کیان دایانجەوانمەردەکان ئێمەیان گارت و تەحاویلی سااوا

مەساەلەن ووشاەی . ئەوە نەباوو، یەک دەسات نەباوو کاورد، ئەو جاوواڵنەوە کاوردییەی کە دوایە دروسات باوو. پێشی چ دەگارن
 .جاش نەهاتبووە ناو کورد لە بەر ئەو ووشەی پێشمەرگە هێشتا نەهات بوو

 
 .ەتی لەو ناوچانەی کوردستان لە کی ئێوەبە تایب :حەسەن قازی

 
 
 
 
 
 

 
 

کە وا بوو شتکە بۆ من زۆر ئاسااییە کە هەر وا کە . بە تایبەتی لە باشووری کوردستانی ئێران مەبەستمە: تەیفوور بەتحایی
ئەو  .ئاااێمە سیاسااایمان هەباااووە بە دژی ئەو ڕێاااژیمە ڕاوەساااتاوە هەر وا خەڵکێکااای  هەباااوون کە خزمەتیاااان بە وان دەکااارد

خزمەتەش تا ڕادەیەک نۆرماڵە یانی خەڵک هەر چۆنێک بێ ژیانی دەوێ لە ئیادارە دادەمەزرێ و دەباێ خاۆی بەڕێاوە بەرێ، 
. وەلااێ وەختێااک بااووی بە سەرلەشااکەر، وەختێااک بااووی بە ئەڕتەشاابود ئیاادی ئەوە لەوێ ئەتااۆ خزمەتێکاای تااایبەتی دەکەی

زۆری دیاکەش هەباوون سااواکی باوون، فااڵن باون فیساار   ەوە دەناا خاۆفەرقەکەی ئەوەیە بۆیە من نماوونەی ئەوانام هێنااوەت
یەکێااک بە مناای دەگااوت ئەگەر ئەتااۆ لەگەڵ شااای . ، بەاڵم ئەوانە لە حەدی ژیااانی نۆرماااڵی ئەو زەمااانە ئاسااایی بااووبااوون

 .موخالیف بووی بۆ چوویە تێلێڤیزیۆنەکەی شا؟ بابە ئێمە بۆ نان چووبووین لە بەرا، چووین کار بکەین
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ئەوە زانادراوە کە بەڕێازت . دەستت کرد بە کااری سیاسای، دوای ئەوەی لە زیندان هاتییە دەرێ و ئیدی باشە :حەسەن قازی
چوویە ناو ڕیزەکانی حیزبای دێماۆکڕاتی کوردساتانی ئێاران کە ئەو دەمای نااوەکە ئااوا بە کاار دەهاات، ئەوە چۆنااوچۆن باوو 

گەنااج و وەچەی ناوێ زیاااتر تەمایولیاان هەبااووە بە ڕێکخراوەکااانی کە لە چاونکە وەک زاناادراوە لە نااوخۆی شاااری سانە ئەو 
 .شانی چەپی حیزبی دێمۆکرات دا هەڵکەوتبوون لەو سەروبەندی دا

 
وەک مەهابااد و سەردەشات و وەک باانە و . عەرز بێ لە سنە ئەو دەم حیزبی دێمۆکڕات کواز بوو لە سانە: تەیفوور بەتحایی

. "کااۆمەڵە"و وەک  "فەدایاای"دیااکەم باااش دەناساای وەک   بەاڵم ئەو دوو سااازمانەکەی. یان هەیەئەوانە نەبااوو، ئەوان سااابیقە
هەر لە زیناادانەوە دەمزاناای کە فەدایاای تووشاای ئینشاایعاب دەبااێ، بۆچااوونی جااۆر بە جااۆری تێاادایە شااتێکی  مەسااەلەن ئەماان
ڕێبەرەکانیاان دە زینادان دا باووین یاان شایەد خەڵکای دیاکە ئەوەیاان نەدەزانای بەاڵم وەک ئاێمە کە لەگەڵ . یەکدەست نییە

لەگەڵ ئەو خەتەش نەباااووم کە . یەک نیااایە ئەتاااۆ بڵێااای دەڕۆم بەردەوام دەبااامهاتوچووماااان هەباااوو دەماااانزانی ئەوە جێگاااا
ئەو دەمای کنای کەم  "کاۆمەڵە"لەو کشاەوە . دەیەویست پشتیوانی خومەینی بکا کە من بە شێنەیی شەرحم داوە لە کتێابەکەدا

لە ساەر  لە بەر ئەوە بۆ نموونە من بۆ خۆم. ندی مائۆیست بوون، ئەمنی  زۆر سنوورم هەبوو لەگەڵ ئەو تەفەکورەزۆر بە تو
شیرکەتهایی تەعاونی، ئیسالحات ئەرزی، فاڵن و ئەوانە تەحقیقاتم کرد بوو و دەمزانای ئەو بۆچاوونەی ئەوان هەیاانە وەک 

ە خۆشایان پێای گەیشاتن پااش سااڵێک بەاڵم ئیادی ئەو دەم ئەو دوو نیمە فێئاۆداڵ نایمە موساتەعمەرە بە تەواوی هەڵەیە ک
زۆر کە  دەڵێن بۆ خۆت سازمانێکت دروست نەکرد؟ بۆ خۆم ساازمانی چ دروسات باکەم، ئەوان کااری . هەبوون سازمانە چەپە

، چاوو باووم کڕاتئەو دەم حیزبی دێماۆ.   نەگرمخۆیان کردووە، دوایە لە شەڕی سنە دا ئیدی ئەمن نەمدەتوانی دانیشم مەوز
دەچووی لە خەڵکای ئاسااییت  مەسەلەن لە سنە ئەتۆ. کین ڕاستەکەت دەوێهاتوچوویانم کرد بوو دەمزانی ئەوانە زیاتر خەڵ

، لە ناو بازار ئەمالوئەوک، من ئیرتیباتی نێو خەڵکیم زۆر بوو، بە تاایبەت هەر وا کە لە کتێابەکەدا ئیشاارەم پاێ دەپرسی
کای کرێکارانی سەد دا کارم دەکرد کە دووسەد سێسەد کرێکاری تێدا بوو، ئاێمە و پەناچ شەشاێکی کردووە مەسەلەن لە سەندی

خەڵاکەکە زیااتر . دیکە ئەو سەندیکایەمان بە دەستەوە بوو و من بۆ خاۆم لەوێ ئیشام دەکارد، کااری ئارماتۆربەنادیم دەکارد
ەوە بوو یاانی جەوانەکاان ناا، جەوانەکاان زۆر بە ئەڵبەتە ئەو خەڵکەی کە تەمەنیان لە سەر. بەرەو حیزبی دێمۆکڕات بوون

وەلێ جەوانەکە نەبوو ڕەئی دەهێناوە جا لە بەر ئەوە من دیتم ئەوێ زیاتر بە ئیدەکانی منەوە نزیکە کە کاار لە . گوڕ بوون
 .ناو خەڵک دا بکەی

 
ە بە تاایبەتی باۆ مااوەی دا ئیادی دوای ئەوە باسای شاەڕی نااوخۆ دەکەی ک "ساەفەری خەیااڵ"باشاە ئەتاۆ لە  :حەسەن قازی

ڕوویادا چەندین ساڵ لە بەینی حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستانی ئێران و کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردساتانی ئێاران 
لە نێو ئەوانە دا شەڕێکی ناوخۆیی دەساتی پاێ کارد و زۆر نااوچەی . کە ئەو دەمی هیچیان لەت نەببوون بەو شێوەیەی ئێستا



 یادێک لە تەیفوور بەتحایی نووسەر، فیلمساز، چاالکی سیاسی

 

 

55 
 

ۆشدا ئەو مەساەلەیە، یانی لە عەینی حاڵدا کە لە شەڕ دابوون لەگەڵ حکوومەتی مەرکەزی، لە نێو خ کوردستانی تەنییەوە،
پرساایاری ماان . کتێبەکەتاادا موخااالیفی ئەو شااەڕانەیئەتااۆ ئامااارت وەرگرتااووە لە سااەرچاوەکانی هەر دووک ک، وا دیااارە لە 
نێوخاۆی حیزبای مێماۆکڕاتی کوردساتانی ئێرانادا کە  ئەوەیە لەو سەروبەندی دا کە ئەو شەڕە دەستی پاێ کارد گەلاۆ ئەتاۆ لە

ئیمکاناتی دەست ڕاگەیشتنیشت هەبوو بە دەسەاڵتدارانی سەرەکی لەو حیزبە دا قەت بە ئاشاکرا و بەشاێوەیەکی حەدی باسای 
 ئەوەت کرد کە ئەو شەڕە شەڕی براکوژی و لە ڕاستیدا شەڕی خۆ کوژییە یان نا؟ 

 
ئەو دەم کە زۆر بە شێنەیی لە کتێابەکەدا باسام کاردووە هەر دووک ک، . گوێی نەدەدایەیبا، بەاڵم کە  : تەیفوور بەتحایی

لە خااوارەوە دەبااوا  هەم کااۆمەڵە، هەم دێمااۆکڕات ببااوون بە ئەڕتەش، سیسااتمێکی تەواو نیزاماای لە سااەرەوە دەسااتوور دەهااات
ت دەکارد، کاار گەیشاتە ئەو جێگاا هەر قسەشا. تەنانەت کاۆمیتە مەرکەزییەکاان دەساەاڵتیان بەدەساتەوە نەباوو. ئیجرا بکرێ

یا مەسەلەن ئەوک دەیگوت ئەوەی پێی وا حیزبی دێمۆکڕات شاتە . دا نییەکە  بڵێ ئەوە شەڕی براکوژییە جێگای لەو حیزبە 
کە  نەیدەبیساات، دەت گااوت بەاڵم . ئەوە نیاایە تەوجیهاای تێئۆریااک و یااا نااازانم چاای و ئەوانە. خاازمەت بە بااورژوازی دەکااا

ڕاستە مومکینە ئەو دەم، ئەڵابەتە پڕێنسایپی حیزبای ئیجاازەی نەدەدا ئەمان دابنیشام مەقاالەیەک بنووسام خاۆم . نەدەبیسترا
باڵوی کەمەوە، وە نیایە، مارۆئ ئەوەڵ دەباێ بێاتە دەرەوە ببێاتە موساەقیل لەودوا بتاوانێ مەوزعێکای ئاشاکرای دژی حیزبێاک 

 . بگرێ
 

ڕا نەبااوو ەومااا، دەو سااەروبەندی دا هاایچ گراییشااێک لە هاایچ کیەنێااک یااانی دەو وەخااتە دا کە ئەو شااتە دەق :حەسەەەن قەەازی
 انبەر ئەوە دا ڕاوەستێ و بڵێ نایکەم وڕێبازێکی سێهەم نیشان دا؟زۆر بە توندی لە بەر کە
 

 .نەمدیت ئەمن: تەیفوور بەتحایی
 

 .ە دێمۆکڕات دا و نە لە کۆمەڵە دانە ل :حەسەن قازی
 

من بە تاایبەت زیااتر ئیتایالعم لێای هەیە لە ژێار تەوژمای یانی حیزبی دێمۆکڕات کە . نەمدیت، نەمدیت: تەیفوور بەتحایی
کە هەر وا کە خاۆت لە جەرەیاان دا باووی و دەیزانای و منای  باسام  "کورتە با  باوو"ەی دوو سێ شت دابوو، یەکێک مەسەل

کااۆڵەوە بااوو، یەکێکاای  مەسااەلەی  کااردووە، یەکێااک هاااتنە دەرەوە، چااوونە ئەو دیااوی ساانوورەکانی ئێااران، بااارێکی زۆری بە
جا لە شەرایتی وا دا کە گوتم ببوو بە ئەڕتەش، سیستمەکە تەواو ببووە نیزامی شایەد کە  نەیدەوێرا یا فکریاان . شەڕەکە

 .دەکردەوە ئەگەر شتێکی وا هەبێ زۆر بە توندی بەرخوردیان لەگەڵ دەکرد
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ە یەک نزیک بوونەوە، بەیەکەوە بەیانیان داوە تەناانەت لە ساەر ئێستا وەک دەزانین دوو کیەنی ئەو شەڕە ل :حەسەن قازی
، و دیاارە تاا ی ڕووداوی ئااوا دووپااتە نەبێاتەوەپێات وا هەیە باۆ ئەوە. انمەسەلەی هەڵبژادنی سەرۆکایەتی کۆماار لە ئێار

ێااابەکەت دا چ لە کتئەو جێگاااایەیەی کە کیەنەکاااان موساااەلەح بااان ئەو ئیمکاااانە هەر هەیە، بەاڵم باااۆ ئەوەی ئەوە نەباااێ 
 .پێشنیار دەکەی؟ لەوێدا وەبیرم نایە شتێکت گوتبێ

 
ە باۆ ئەوەی ئەوە تیکارار نەبێاتەوە باا لە ئێساتاوە ئەگەر ئاێمە لە بەشی دواییدا ئەوەشم با  کردووبا، : تەیفوور بەتحایی

و لەو دوا . ایم بااێئیتیحاااد دەکەیاان پااێکەوە، ئەگەر یەکێتیاایەک دروساات دەکەیاان پااێکەوە یەکێتیاایەکە دەبااێ بنەماکااانی قاا
ئۆرگانیزاسیۆنێک بۆ بەڕێوەبردنی وواڵت هەر لە ئێستاوە پێک بێنین کە سەر بە هیچماان نەباێ بەتەواوی، کە گوتاوومە ئەو 

ئێمە دەوڵەتێک دابنێین، دەوڵەتی چووزانم دەوڵەتای لە تەبعیاد، دەوڵەتای پێشاوەخت، . کارە پێشتری  دەمانتوانی بیکەین
ئەو کاادرانە . بەاڵم کەسانێک بن، کادری هەیە ئەو میللەتە، ئەو میللەتە پڕە لە کادری لێهاتوو. ەچ نێوی دەنێن موهیم نیی

ئەوان باا بەڕێاوەی بەرن ئاێمە وەک حیازب پشاتیوانییان بکەیان، ئاێمە . دابنێین شتەکان بۆ داهاتوو بادەینە دەسات ئەوانەوە
 . نگە موشکڵ بێ بەاڵم خەبات هیچوەخت هاسان نەبووەڕە. ئەوە ڕێگاکەیەتی بە نەزەر من. وەک حیزب تەئمینیان بکەین

 
وا بازانم . زۆرباشە، ئێستا ئاێمە هێنادێک بێیانە ساەر کارەکاانی دیکەتاان، بە تاایبەتی لە باواری ساینەما دا :حەسەن قازی

هێنادێک  ئێوە وەکوو سینەماکارێکی پێشمەرگە دەستتان کرد بە سازکردنی هێندێک فیلمی بەڵگەیی لە دەرەوەی شاران دەکارێ
 .لەوانە بناسێنێ جا دوایەش، باسی شتی دیکەش بکەین

 
یەکێکای . دیارە پێشتری  کارم کردووە، بەاڵم ئەو دەم کە لە شااخەکان باووین چاوار فایلمم دروسات کاردە: تەیفوور بەتحایی
ەچانە هەوار و لەوێ ە کە بە  چاوونە هەواری کاۆچبەرانە کە چاۆن د "هەوار"بوو، یەکێکیاان  "نان و ئازادی"درێژ بوو ناوی 

باسااای ژیاااانی پێشااامەرگەیە و  "شااااخە ساااەربەرزەکانی کوردساااتان" یەکێکااای دیاااکەش بە نااااوی. ژیانیاااان چاااۆنە زۆر کاااورتە
کە لە زماانی شاەڕەکە دا  باسی ژیانی خەڵکە لە ژێر تەوژمی ئەو گەمارۆی ئاابووری "ڕووناکایی شەمەکان"بە ناوی  یەکێکی 

 .کردووە ئەو چوار فیلمەم لەوێ ساز. هەبوو
 

، لە سااوێد کە نیشااتەجێی سااوێد بااووی و چااوون لە مێکاای درێژتاارت لە ئوڕووپااا ساااز کاارددوای ئەوانەش فیل :حەسەەەن قەەازی
 .وواڵتێکی دوور فیمەکەتان هەڵگرت

 
 ئایدیاکە  "گەلە گورگ"بەڵێ چووین لە قەزاقستان فیلمێکمان دروست کرد کە من دەرهێنەری بووم بە ناو : تەیفوور بەتحایی
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حوسااێن عااارف وەرگیااراوە بەاڵم زۆر دەسااتکاری کاارا، تەبیعیشااە، هەر ڕۆمانێااک کە تااۆ   ناااوەکەی لە ڕۆمااانی گەلەگااورگ ی و
فیلمای   ئەوە دەکرێ بڵێین یەکەم. کەی بیکەی بە سینەمایی نووسەر وەک چیرۆک نووسیویەدەیکەی بە فیلم دەبێ دەستکاری ب

، یانی فیلمەکە دەر هاتووە، پێ  ئەوە ئێمە فیلمای دڕاماییماان نیایە کە بە دا تەواو بووە ١٩٩١درامایی کوردی یە لە ساڵی 
ئەوە یەکەم فیلمای کاوردی یە کە . و شاتی جیااوازنبا وا بڵێم چون فیلمی کوردی لەگەڵ سینەمای کوردی دو. کوردی قسان بکا

ی ووتاارەکەی کاوردی یە، شاتەکانی بۆ خۆی یەکەم دۆکومێنتی کوردی یە، یاان "نان و ئازادی" بە کوردی قسان دەکا هەر وەک
 .بە کوردی یە

 
 دوای ئەوە ئیدی بەردەوام نەبووی لە دروست کردنی فیلم وەختێک کە لە سوێد بووی؟ :حەسەن قازی

 
ناا ئیادی، باووم بە مامۆساتا و وەختێاک دەبای بە مامۆساتا حەز دەکەی خوێنادکارەکانت ئای  باکەن وەک : تەیفوور بەتحەایی

 .و هەستە پەیدا دەکەیدەڵێی خۆت کردووتە ئە
 

 .حەولێکیشتان دا بۆ دروستکردنی کۆمەلەی سینەماکارانی کورد :حەسەن قازی
 

هەر ئەوە بوو ئەو فیلمەی گەلەگورگ ی  هەر لە چوارچێاوەی ئەو کاۆمەڵەی ساینەماکارانە دا کارا، بەاڵم : تەیفوور بەتحایی
زیاااتر هونەرمەناادی جااۆر بە جااۆری دیااکە بااوون تەنیااا . نسااینەماکار ئەوەناادە نەبااوون کە بتااوانن درێااژە بە کااۆمەڵەکە باادە

ناا ئیادی نەکارا بەردەوام . سینەماکاریان دەکرێ بلێین من بووم و یەک دوویەکی خوێندکار کە لە ساوێد ساینەمایان دەخوێناد
  ٢١١٣هێشاتاش ئاێمە، هێشاتاش ئاێمە ئەوە . دەزانی سینەما پارەی دەوێ، ئێ پارەش دەبێ لە جێگایەک پەیادا باکەی. بین

چااون . بە داخەوە کااۆمەڵەی کااورد نەگەیشااتووەتە ئەو جێگاااییەی کە سااەرمایەداری ئااێمە بێاات سااەرمایە لە سااەر فاایلم دابنااێ
جاا . بگەڕێتەوە، هیچ ئیتمینانێک نییە کە پارەکە دەگەڕێاتەوەسەرمایەدار سەرمایە لە سەر شتێک دادەنێ کە دوایە پارەکەی 

، ئێسااتا لە کوردسااتانی باشااوور دروساات دەکاارێ هەمااوو بااوودجەی ە لە کوردسااتانئەو فیلمااانەش ک. ێنلە بەر ئەوە داینااان
 .دەوڵەتی لە پشتە جا لەبەر ئەوە ئێمە لێرە نەمانتوانی ئیدی بوودجەیەک پەیدا بکەین کە درێژەی پێ بدەین

 
 باشووری کوردستان  دوای ئەو ئاڵوگۆڕانەی لە باشووری کوردستان بوو ئێوە بۆ چەندین ساڵ چوونە دەزانین  :حەسەن قازی

 
 . تەقریبەن ٢١١٢وە ڕۆیشتم هەتا ٢١١٦لە : تەیفوور بەتحایی

 
 ساڵە چت دەکرد؟ ٦لەوێ ئەو ماوەی  :حەسەن قازی
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کە ئەو کەساانەی لەوێ " ناوەنادی ڕاهێناانی کاادری ڕاگەیانادن"لەوێ مەدرەسەیەکمان پێک هێناا بە نااو : تەیفوور بەتحایی
د پێ  هەموو شاتێک بێانە ئەوێ بە شاێوەیەک نەختێاک عیلمیتار و ئاکاادێمیتر ئەو ئیشاەیان لە تێلێڤیزیۆنەکان کاریان دەکر

ری  خۆم لەوێ کارم لەگەڵ دەکاردن بەاڵم مامۆساتای دیاکەش فێر بن، کە لەوێ ئەمن بەرپرسی ئەو مەدرەسەیە بووم و زیات
 .ڕۆژنامە ئەو شتانە دەرسیان دادەدازمان، زمانی کوردی دا، لە باری مەسەلەی ڕاگەیاندن،   هەبوون دەهاتن لە باری

 
 .یانی لەو ماوەیە دا کاری فێرکاریت هەبووە لە بواری هەم تێکنیک و هەم دەرهێنان :حەسەن قازی

 
 .هەم تێکنیک و هەم دەرهێنان: تەیفوور بەتحایی

 

بااووک دا چەنااد  ئێسااتا ئااێمە چااونکە وەختمااان کەم ماااوە بینەرانیشاامان بە ڕێگااای کپەڕەکەمااان لە فەیااس :حەسەەەن قەەازی
 : یەکەم پرسیار ئەوەیە. پرسیارێکیان ناردووە دیارە تا ئەو جێگای ماوەی بەرنامە ئیزن دەدا دەکرێ وواڵم بدەیەوە

 
. میلیاارد دەساتگای ڤیادێئۆ لە دنیاا دا دەتاوانن پێوەنادی چاێ کەن ٥١نازیکەی  ٢١٢١تا  ٢١١٥هەتا چەند ساڵی تر لەبەینی 

. میلیاااردە ٥١ئۆ کانسامپشاان، یااانی بەکااار هێنااانی ڤیاادێئۆ و کااوردی  بەشااێک دەبااێ لەو بەشاای زۆری تڕافیااک دەبێااتە ڤیاادێ
؟ ئایاا ئەساساەن ساینەماکارانی کاورد ئەو پیشابینییەی کەلک وەرگرتن لەو ئیمکاناتە چیایەبەرنامەی سینەماکارانی کورد بۆ 

 کە کراوە وەکوو ئیمکانێک دەبینن یان نا؟
 

 .موویان بەیەکەوە با  بکەم لەبەر کاتئەوە پرسیارێکە با پرسیارەکان هە
 

بە فارسی نووسین بۆ مان هاساانترە هیاوادارم ئەوە کێشاەیەک نەباێ : پرسیارێک کە بینەرێکمان بە فارسی نووسیویەتی دەڵێ
نرخای کتێابەکەی ئێاوە لەوە دایە . بەر لە هەموو شتێک سپاستان دەکەم کە ئەو کتێبەتان نووسیوە، سەفەری خەیاڵ. بۆ ئێوە

ڕووداوەکانتااان بااا  کااردووە و لێکاادانەوەی  کیەنگااری لە گروپێااک یااان کەسااێک یااان پااارتییەک بااکەنئێااوە بااێ ئەوەی کە 
وداوەکاان هێنااوەتە گاۆڕێ کە دیاارە ئەمان لەگەڵ هێنادێک لە لێکادانەوەکانی ئێاوە هەر لە جێادا شەخسی خۆتان لە سەر ڕو

ە کەسانێکی کە دەیخوێننەوە بە ڕوانگەیەکای کراوەتار لە شاتەکان ، بەاڵم بێ شک کتێبەکەی ئێوە دەبێتە هۆی ئەوموافیق نیم
پارتییەکاان و گارووپە  ئەمان دەمەویسات بپرسام کە ڕەد فێعلای، عەکساولعەمەلی. بڕوانن و کردەوەیان بەشێوەیەکی دیاکە باێ

اتیاک کەساانێک کە ؟ لە وواڵتاانی دێمۆکڕسەبارەت بەو کتێابە چ باووە ، بە تایبەتی پارتییە سیاسییە کوردەکانسیاسییەکان
ێکی دیاکە بیروباوەڕی جیاوازیان هەیە بە باوەشی ئاواڵەوە وەردەگیرێن چاونکە ئەوان دەبانە هاۆی ئەوە کە ئینساانەکان جاار
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بگەڕێنەوە سەر بیروباوەڕەکانی خۆیان و لە سەر ڕا بیر بکەنەوە و بە لەبەرچاو گرتنی ئەوەی ئەو کەسانەی کە لەو ساااڵنە 
تەبعیاااد لە وواڵتاااانی دێمۆکڕاتیاااک ژیااااون گەلاااۆ ئێاااوە پێشاااوەچوونێکی ئەوتاااۆ لە نااااو سیاساااییە  دا مەجباااوور باااوون بێااانە

؟ و بەر بە کتێبەکەتاان دەبیانن یاان ناائێرانییەکان و بەتاایبەتی پاارتییە کوردییەکاان لە پێوەنادی لەگەڵ ڕەد فێعال بەرانا
ی جیاوازتاان لەوەی ئێساتا دەکارد؟ لەگەڵ ئاارەزووی ئەگەر ئێوە دووبارە بژینەوە و ئەوەی ئێستا دەیزانن زانیباتان چ کارێک

 .سەرکەوتن
 

لە  بینەرێکی دیکەش سەبارەت بە مەحاکەمەکە پرسایاری کاردووە گوتاوویەتی کە شاایعەیەکی ئااوا هەیە کە بەڕێاز بەتحاایی
 .مەحکەمەی نیزامی داوای لێبوردنی کردووە بۆیە ئەو حوکمە شکاوە

 
هەبووە بە نێوی مەسعوود بەتحایی کە لە زیندان هاوکاری ڕێژیمی شای دەکارد کە  دەبێ بدرێ کەسێک دیارە ئەو تەوزیحەش

. ووە ساەر بە گرووپای شاوکرواڵی پااکنەژاد کە جمهاووری ئیساالمی کوشاتیهیچ جۆرە پێوەنادییەکی بە تاۆوە نیایە، کەساێک با
 .پاشماوەی کاتەکە بۆ جەنابت فەرموو. بەتحایی دواتر کە ڕێژیمی شا ڕووخا ئیعترافی کرد هاوکاری ڕێژیمی شای کردووە

 
 

 
 
 
 
 
 

. عەرز بێ سوئالی یەکەم کە تێکنیکێکی تازە دێ، نازانم دەبێ بێ تا لەوەو دوا بازانین ئاێمە چ دەکەیان: تەیفوور بەتحایی
ئەڵبەتە یەک شت فەقەت بڵێم ئەوەی کە پێمان وا بێ سینەماکاری کورد بۆ خۆی بڕیار دەدا کە چ بکا لەگەڵ تێکنیاک ئەوە 

ناازانم ئەوە . ا نییە، ئەوە ئەنیستیتوویەکی دەوێ کە سەرمایە دابنێ و بتوانێ ئیمکاناات باۆ ساینەماکارەکان فەڕاهەم بێناێو
 . من زۆری  سەر لەو تێکنیکە تازانە دەرناهێنم. ناکرێ جواب بدەینەوە چون داهاتوویەکە

 
ەیە تا ئێساتا هایچم نەبیساتووە، یاانی لە هایچ کاوێ مەسەلەی دووەم کە مەڕبوت بە ڕەد فێعل یان کاردانەوە لە سەر کتێبەک

وەک خەڵکای ئاساایی هەباووە، . نەمبیستووە کە ئەوانە شتێکیان لە سەر نووسیبێ چاک یان خراپ وەک سازمانە سیاسییەکان

https://4.bp.blogspot.com/-USw5eagULYQ/Wh8c1NatCLI/AAAAAAAAFSk/YJnxk-oBatAaNGk9CGyT0xK_07QWKc-ZwCLcBGAs/s1600/967035_274800789331732_756336260_o.jpg
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موهیم بۆ منی  هەر ئەوەیە کە ئەوی  ئیشاارەی . کەسانێک کە هەر وەک خۆشی گوتوویەتی لەگەڵ بۆچوونەکانی من نەبوون
پێ کاردووە کە وتووێژێاک دروسات بباێ ئەسالەن هەدەفای ئەو کتێابە لە بنااغەوە ئەوە باووە کە شاتەهایەک تەرح بکەیان کە 

 . شتی تازە دەر بێ  لەوەو دوا بتوانێ وتووێژێک دروست بکا کە لەو وتووێژە مومکینە
 

  دەدەم بە کتێبەکەی پەرویز ساابیتی مەسەلەی سێیەم مەسەلەی دادگاکە، ئەو قسەیە بە تەواوی رەد دەکەمەوە و ڕێفرێنسی
کە لەوێدا عیرفان فەرد هەر ئەو سوئالەی لێ دەکا لە ئاغاای ساابتی ئەویا  زۆر بە ڕاشاکاوی دەڵاێ ناا هایچ هاوکاارییەکی 

 .لەگەڵ ئێمە نەکردووە
 

 
 
 
 
 
 
 

ەگەڵ هاوساەرت بەڕێاز زۆر باشە، دیارە بەرێزت ڕۆماننووسیشی و هەر وەها سەبارەت بە مەساەلەی ژناانی  ل :حەسەن قازی
  ئەماان داوا لە بیاانەران دەکەم. کاتەکەمااان لێاارە دا تەواو دەبااێ. ژیااال کە ئەویاا  چاااککی بااواری ژنااانە کتێبتااان نووساایوە

یەوە بە هەر دووک زماان لە گاوتنبێرگ لە ساوێد بااڵو باووەتەوە کتێبەکە یان بە کوردیی سۆرانی یاان بە فارسای کە بەخۆشای
هیاوا دارم ئەو کتێباانە وەدەسات . هاوکاارانم ئادرێسای وەشاانخانەکەش لە ساەر ئەکاران بنووسان  ئەگەر بکارێ. پەیدا بکەن

تااکوو ڕاوێژێکای دیاکە . و بە خوێندنەوەی ئێمە سپاسی نووسەر دەکەین بۆ بەشداری لەم بەرناامەیە دا. بێنن و بیانخوێننەوە
 . کی ئێوەمان خۆش

 
باۆ بەرناامەی ڕاوێاژ بە شاێوەیەکی زینادوو لە تێلێڤیزیاۆنی ساتێرکەوە  ٢١١٣ی مەی ٢٦یەکشەمە  ئەم هەڤپەیڤینە لە :تێبینی

 .باڵو کراوەتەوە، دەکرێ ڤیدێئۆی بەرنامەکە بەم ناونیشانە لە تۆڕی کۆمەڵی یوتیووب دا تەماشا بکەن
 

 ٢١١١ی نۆڤەمبەری ٢٩:  ڕێکەوتی  -  روانگەوێبالگی : سەرچاوە
 

https://2.bp.blogspot.com/-NlJwnw3iq8I/Wh8dGlDROKI/AAAAAAAAFS4/JxGfF1EUsRc8XTc95eRBntDGvzt3nRPiwCLcBGAs/s1600/bethay+4.png
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 وتارێكی بچوك لەمەڕ بابەتێكی گەورە

 
 

 
 
 
 
 

 تەیفوور بەتحایی

 
خودموختاری، فێدراڵی، سەربەخۆیی؟ لە كوردستانی رۆژهەاڵت دنیا و بە تایبەت رۆژهەاڵتای نێوەڕاسات كەوتاووەتە باوارێكی 

بەشااێك لە . كاااتی ئەوە هاااتووە باسااە كۆنەكااان تااازە بكاارێنەوە و پێااداهاتنەوە لە روانگەكاناادا بكاارێ. تااازەی سیاسااییەوە
جیا بووەوە، دیكتاتۆرەكانی دنیای عەرەب یان کبران یاان جێگایاان بە جیاددی لێاژ باووە، فەلەساتین  بە دەنگدان" ئێتیوپی"

باا هێشاتا دانیاان پێادا . باسی واڵتێكای ساەربەخۆی هێنااوەتە پێشاەوە، كوردساتانی باشاور فێادرالێكی بۆخاۆی دامەزرانادووە
ێكای تاازەی نێاونەتەوەیی دایە و چااوەڕوانی گۆڕانكااریی قەیران ئێاران لە . نەنابێ، بەاڵم بە كردەوە نەختێك بەڕێاوە دەچاێ

كەوابوو ئۆپۆزیسیۆنی كورد دەبێ زۆر بە وردی و وریاایی هەلاومەرجەكە لێاك باداتەوە و پاالن و بەرناامە . قووڵی لێ دەكرێ
بەپێای . بەرلە هەر شاتێك، ئەوە دروشامی ساتراتێژییە كە ئەركەكاان دیااری دەكاات. بۆ خۆی دابنێ و ئامادەكاریی باۆ بكاات

چاوونكە یەكەم فااكتەر لە هەر گاۆڕانێكی سیاسایدا بااڵنسای . بۆچوون و بیروباوەڕ و كردەوەكان دیار دەبان  ئەو دروشمەیە كە
دەبااێ باازانین پشااتیوانی لەو خواساات و ئایاادیایە تااا چ رادەیەكە و ئااێمە بااۆ دابااین كردناای چەنااد   .هیزەكااانی دوو بەرەیە

كێشاەیەكی سیاساییە كەلە ( میللای)كێشاەی نەتەوەیای .كە تاا چەناد بە قاازانجی ئاێمەیەئامادەكاریمان كردووە و هەلومەرجە
كۆمەڵێاك دەگاااتە كااۆدەنگییەك و خااۆی لەوانیتاار بە جیاااواز . قۆنااخێكی مێژووییاادا سااەرهەڵدەدا و چارەسااەری سیاساای دەوێ 

دەستەوە یاان دیكتااتۆری نەتەوەی بااڵپێكهاتنی ئەم بڕوایە بە هۆی داگیركردنەوە بووبێ یان بە هۆی زۆڵم و زۆری . دەزانێ
گرین  ئەوەیە خەڵكێاك پێای وایە بە چارەساەركردنی كێشاەی میللای كێشاەكانی دیاكەی . ، جیاوازییەكی زۆری نییەپاوانخواز

لەڕاساتیدا كاتێاك ئەم گارێ كاوێرە . چارەسەر دەكرێ، یان بڵێین رێگا بۆ چارەسەركردنی كێشە كۆمەاڵیەتییەكاان دەكارێتەوە
دەكەوێاتەوە و دەبێاتە كۆساپێكی گەورە لە رێگاای چاارەكردن و   اوە و خەبااتی باۆ دەكارێ و كاوژران و مااڵوێرانی لاێدێتە ئار

بااۆیە لەم شااێوە كااۆمەاڵنەدا هەتااا ئەم كۆسااپە کنەچااێ كێشااەی وەك چینااایەتی و . پێڕاگەییشااتن بە ناتەباییەكااانی دیااكەدا
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دەبااێ هەر لە سااەرەتاوە شااێوە   كەوابااوو،. مەودا پەیاادا ناااكەن دێمۆكراساای و کبردناای داب و نەریاات و كولتااوورە كۆنەكااان
ئەم باساەی مان لەساەر ئەم شاێوە چارەساەرەیە كە خاۆی لە . چارەسەرێك رەچاو بكرێ كە دوایە بڕوبیانوی لێی پەیدا نەباێ

ا ئەم ئااخرانە هەر لە سەرەتای جوواڵنەوەكاانی نەتەوەیای كاوردەوە هەتا.دروشمی ستراتژیكی هێزە سیاسییەكاندا دەبینێتەوە
گەرچی هێندێ هێز و رێكخاراو دروشامی دیكەشایان هەباووە، . بەگشتی ئەوە دروشمی خودموختاری بووە كە دووپات كراوەتەوە
لەو واڵتااانە كە كااورد تێیاادا دەژی لە پاااش شااەڕی دووهەم . بەاڵم نەبااووەتە دروشاامی جەماااوەر و كاااری شاایاوی بااۆ نەكااراوە

یەداری زاڵ دەبێ، هەموو كاتێك دەساەاڵتێكی دیكتااتۆری ناوەنادی هەباووە كە نەیهێشاتووە بەمالوە كە دەورانێكی نوێی سەرما
. كەمە نەتەوەكان بە هیچ جۆرێك مافی كولتوری و ئابووری و سیاسیی خۆیان هەبێ یان لە دەزگاكانی دەسەاڵتدا بەشدار بان

ان بەرپرسای باااڵی كاورد یاان بەلاووچ یاان سااڵە لەساەر كاارە، بەاڵم یەك وەزیار یا ٣٢بۆ نماوونە كۆمااری ئیساالمی ئێاران 
ئەمە دەبێاتە هاۆی ئەوەی كە ئەم نەتەوانە . هەماوو دەساەاڵت لە پااوانی شاێعە و مەک دایە. توركەمەن یان سوننە دانەنراوە

ساەردێڕی ئەم داوخاوازە لەبااری . خۆیان بە هاوبەش لە واڵتدا نەزانن و داوای بە رەسمی ناساینی كەساایەتیی خۆیاان باكەن
كە كەمتارین داوخاوازە (. ئۆتۆناۆمی)اسییەوە مافی چارەنووسە كە کی ئێمە دیاری كردنی ئەم ماافە بباوو بە خودموختااری سی

هێزەكانماان کواز و پەرش و بااڵو باوو، خەڵكەكەماان دەساكورت و . نەبوو، نەمانتوانی دابینای بكەیان. لە مافی چارەنووسدا
. یەوە پشاااتیوانی نەباااوو، چاااوونكە بە كێشاااەی نێوخاااۆیی واڵت دەناسااارێهەژار باااوو، خواساااتەكەمان لەبااااری نێاااونەتەوەی

پاوانخواز و شۆڤینیست و دژی گەلی بوو و باۆ راگرتنای دەساەاڵتی باێ ئەماال و ( هێزی دەسەاڵتداری ناوەندی)دوژمنەكەشمان 
ین، ئەوە كێشااەكە بەاڵم ئەگەریاا  وا نەبااا و سااەركەوتبا. ئەوکی خااۆی لە هاایچ كردەوەیەكاای نامرۆڤااانە سااڵی نەدەكااردەوە

سااێ دەساااەاڵتی ( هەر لە كااۆنەوە هەتاااا ئێسااتا)چارەسااەر نەكرابااوو، چااوونكە لە هەماااوو داوخوازییەكااانی خودموختاریاادا 
. بنچینەیاای دراوە بە حكااومەتی ناوەناادی كە دەكاارێ بڵێااین لە هەمااوو جێگااایەكی ئەم دنیااایەدا سااێ كااۆڵەكەی دەسااەاڵتن

هێناادێ دروشاامی تێكەڵكااراو وەكااوو دێمۆكراساای و سۆساایالیزم و شااتی لەم  .ئەرتەش، ئااابوری و سیاسااەتی نێااو نەتەوەیاای
سیسااتەمی ئااابوری و كااۆمەاڵیەتی واڵتیااك بەپێاای . بابەتااانە نااابێتە گااارانتی بااۆ دابااین كردناای لەنێااو بردناای جیاوازییەكااان

حكاااومەتی نااااوچەی خودموختاااار بااایەوێ و نەیەوێ پاشاااڕۆی . گەشااەی ئاااابووری و چاااۆنیەتی شۆڕشاااەكەیەوە دیااااری دەكااارێ
لەبااری ئاابوورییەوە . زۆرینەش دیتماان بەباێ زۆرەملای دەنگای بە خاومەینی و یاسااكەی دا. یاسا زۆرینە دایدەنێ. ناوەندییە

تەنانەت ئەگەر دێمۆكراسای شاێوە پارلەماانی راساتەقینەش . چاو لە دەستی ناوەندە و زۆری  قسە بكا ئەرتەش دێتە سەری
ە ئاێمە هیچكاات دەنگای زۆرینەماان ناابێ، واتە ئەوە حكاومەتی ناوەنادییە كە هەماوو دامەزرێ، بە لەبەرچاو گرتنای ئەوە ك

شتێكی بەدەستە و هەركات بیەوێ، هەلومەرجەكە دەباتەوە دۆخی خۆی و ناوچە خودموختارەكەش هیچی بۆ بەرگری لە خاۆی 
ە هەباێ ئەوە خودموختااری باۆ ئەگەری  دێمۆكراساییەكی راساتەقین. نییە و هیچی پێ ناكرێ جگەلە هەاڵتنەوە بۆ شاخەكان

خۆی لە مانا دەكەوێ و قۆناخێكی دیكە لە مێژووی كۆمەڵ دەست پێدەكات كە ستەمی نەتەویی نابێ تێیادا ماابێ كە باتەوێ 
بە كاورتی دروشامی خودموختااری وەاڵمادەرەوەی ماافی چاارەنوو  و .بەشێوەی خودموختاری بەرپەرچی ناتەباییەكان بدەیتەوە
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پاااش هەڵگرتناای دروشاامی فێاادراڵی لە .یە و هاایچ مەودایەكای  بااۆ نەهێشااتنی چەوسااانەوە ناڕەخساێنێماافی نەتەوایەتاای نیاا
لێكادانەوەیەكی چڕوپاڕ و   كوردستانی باشوردا، ئەم دروشمە بوو بە دروشمی رێكخراوە كوردییەكانی رۆژهەاڵتای ، بەباێ هایچ

كااومەتی ناوەناادی داناای پێاادا نەناااوە، بەاڵم بە گەرچاای لە عێراقیشاادا هێشااتا بە تەواوی سااەرنەكەوتووە و ح. رازی كەرەوە
ئەوەش دەسكەوتی هاوسەنگی هێزەكان و هەلاومەرجی تاایبەتی داگیركاردن و روخاانی رژیمای پێشاووی . كردەوە داسەپێندراوە

كااێ دەڵااێ ئەو بااارودۆخە لە . چەنااد دەوام دێنااێ و چاای بەسااەر دێ، باسااێكی دیااكەیە. عێااراق بااوو كە ئەو هەلەی رەخساااند
( كااورد و عەرەب. )دا دووپااات دەبێااتەوە؟ ئەوەناادە هەیە باازانین یەكەم جیاااوازی ئەوەیە كە عێااراق دوو نەتەوەیاایەئێرانیشاا

سیسااتەمی فێاادراڵی یەكێااك لە سیسااتەمە ئاساااییەكانی ئەوڕۆی دنیااایە و لە . بەاڵم ئێااران کناایكەم شااەش نەتەوەی تێاادایە
بۆیە پێیان دەڵاێن . و یەكیان گرت( ١١١١)ن و بەیانكیان نووسی وکیەتە سەربەخۆەكان دانیشت. ئەمریكاوە دەستی پێكردووە
هەروەهااا پاااش شااەڕی یەكەم لە سااۆڤیەت واڵتە سااەربەخۆكان یەكێتییەكیااان پێكهێنااا كە پێاای . ویااالیەتە یەكگرتووەكااان

وە نازیسام لە ئاڵمان پاش شەڕی دووهەم بۆ بەرگاری كاردن لە پێكهااتنی دیكتااتۆرییەكی شاێ. دەكوترا یەكیەتیی كۆمارەكان
ئەگەر لە مێااژوو و چااۆنیەتیی پێكهاااتن و ئیاادارەی ئەوڕۆی ئەم ... دەسااەاڵتی ناوەناادی بەش بەش كاارا و بااوو بە فێاادراڵ

پێكهێنانی سیستەمی فێادراڵی لە خواسات و خەبااتی خەڵكای ساەربەخۆی : یەكەم. واڵتانە بڕوانین دوو شتمان بۆ دەردەكەوێ
مااوو کیەك ئااازادی هەڵبژاردنیااان هەبااووە و یەك ناااوچە خااۆی بەسااەر ئەواناای دووهەم هە. ناوچەكااانەوە دەسااتی پێكااردووە

كە وابااوو ئااازاد بااوون لە دیاااری كردناای مااافی  .دیااكەدا نەسااەپاندووە و كەساای  بە زۆر نەهێنااراوەتە نێااو سیسااتەمەكەوە
ئاشاكرای خەڵاكە، بە ساێهەم خواساتی . دووهەم سەربەخۆبوون مەرجی پێشەكی فێدراڵییە. چارەنووسدا یەكێك لە مەرجەكانە

با بازانین جاگەلە كاورد كاام لە نەتەوەكاانی ئێرانای فارەنەتەوە خەبااتی باۆ . خەباتكردن و نیشاندانی ویستی سەربەخۆییە
ئازەرییەكاان . ئەم دروشمە كردووە، یان دەیكا؟ فاار  كە باۆ خاۆی حااكمە و ناایەوێ یەك بساتی لەژێار دەسات بچێاتە دەرێ

بە )ئەوانای دیكەشایان لە باشاترین هەلادا . و تەنیا داوای خوێنادن بە زماانی دایكای دەكەنجگەلەوە لە دەسەاڵتدا شەریكە 
تاوركەمەن و بەلاوچ و لاۆڕ و عەرەب هێشاتا . بە مافی خۆیان دەزانن كە لەگەڵ ئازەربایجانی باكوور یەك بگرنەوە( دروستی

كان لە باااازنەی هێنااادێ روونااااكبیر و نەگەیشاااتوونەتە ئەو رادەیە كە خەباتەكەیاااان ببێاااتە خەبااااتی گەلەكەیاااان و قساااە
كەوابوو ئەو مەرجە كە دەبێ هەموو کیەنەكان ئامادەیی مااددی . رێكخراوی دەرەوە واڵتیدا ماوەتەوە و قسە دێ و قسە دەڕوا

بەشاێكی زۆر لە ئۆپۆزیسایۆنەكانی رژیام بە مەرجێاك . و زەینییان بۆ داباین كردنای سیساتەمی فێادراڵی هەباێ نەهااتۆتە دی
بپااارێزرێ و بە هاایج شااێوەیەك ( تمامیاات ارضاای)ورددا دادەنیشاان كە پااێ  هەر شااتێك تەواویەتاای خاااكی ئێااران لەگەڵ كاا

قەباووڵ كردنای ئەم مەرجە یاانێ كاۆڵ . بەداخەوە ئەمانی  ملكەچی ئەو خواستەن و هاواریشای باۆ دەكەن. نەخرێتە بەربا 
باۆ خودموختاااریەكە، یااان بڵێااین ناااوەكەی فێاادراڵییە و  ئەمە راساات یااانێ گەڕانەوە. دان باۆ شااۆڤینیزمی دواكەوتااووی ئێراناای

بەرلە هەر دروشاامێكی . مەرجاای ئااازادیی هەڵبااژاردن هەر لە ئێسااتاوە شمشااێری بەڕودا كێشااراوە. ناااوەرۆكەكەی خودموختاااریە
وەش ئەو نەتە. هەر نەتەوەیەك واڵتێك، ئەمە یاسای نێو نەتەوەییشای لە پشاتە. فێدراڵی دەبێ دروشمی سەربەخۆیی بدرێ
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باا پەنجاا جاۆر ئاهەنا  و . با بە سێ زمان قسە بكات، یان لە ساێ رەنا  و رەگەز باێ. خۆی بە كۆدەنگی خۆی دیاری دەكا
كە  . ئەوە ئەواناان خۆیااان بە نەتەوە دیاااری دەكەن و دەناا  بااۆ سااەربەخۆیی خۆیااان دەدەن. هەڵپەڕكااێ و جلااوبەرگی هەبااێ

گرنا  ئەو خەڵاكە خاۆی بە ئەمریكای . ی تێادایە...رەگەز و زماان و ٥٢هەیە بتوانێ بڵێ ئەمریكا یەك نەتەوە نیایە كەچای 
ئەگەر خۆماان ئەو . هەماوو مێژووەكەیاان دووساەد و چال سااڵە. پێویستی بە كۆنە قەباڵەی مێژوویی  نییە. دەزانێ و تەواو

اواز و ساەربەخۆمانیان كۆدەنگییەمان هەبوو و ئامادە بووین سەربەخۆ بین، ئەوجار ئەگەر ئەوانی دیكەش بە نەتەوەیەكی جی
لە سیاساەتدا . زانی، ئەودەم دەتوانین دابنیشین و یەكەتیی فێدراڵ پێك بێنین، یان شتێك وەكوو بازاڕی هاوبەشای ئورووپاا

سی ساڵ لەمەوبەر، بەشای . ئەو سنوورانەی ئەمڕۆ پەنجا ساڵ لەمەوبەر لە ئارادا نەبوون. هیچ سنوورێكی پیرۆز بوونی نییە
وتەیەك هەیە كە زۆر . ئەماڕۆ ئەنادامی رێكخاراوی نێاونەتەوەیین. نی ئەفریقا لە هیج لیساتەیەكدا نەباوونهەرە زۆری واڵتا
ئەمە . ئێوە دەتانەوێ سنووری تازە داناێن( مەبەستیان ئورووپایە)دەڵێن دنیا خەریكە سنوورەكان ک دەبا . دووپات دەبێتەوە

مان باۆ . سانوورەكان لە ئورووپاا لە نێاوان واڵتاانی ساەربەخۆ دایە مندااڵنەیە كاڵ باوونەوەی( خەڵك فریودان)دماگۆژییەكی 
دەبااێ لەگەڵ ئااازەری و عەرەب ساانوورم نەبااێ بەاڵم لەگەڵ باارا كوردەكااانی شاندەسااتم بە تێلاای دڕو و دیااواری بتااۆن جیااا 

. ەی مێااژووەمناای  دەڵااێم كاااری شااۆڕش دووبااارە نووسااینەو. رەنااگە بگااوترێ ئەمە مێااژووی لە پشااتە و وا هاااتووە. كاارابینەوە
گەرچاای ئەوە مااافی خۆمااانە و . هیااوادارم ئەم وتەیەم وا لێااك نەدرێااتەوە كە ئااێمە دەبااێ كوردسااتانی گەورە دروساات بكەیاان

ئاااواتی هەمااوو كااوردێكە، بەاڵم ماان باساای دروشاامی سااتراتیژیكی ئەم قۆناااخە دەكەم لە كوردسااتانی رۆژهەاڵتاادا و پااێم وایە 
ی رۆژهەاڵت تەنیاا دروشامی دروساتە و تەنیاا رێگاچارەساەری داباین كردنای مااف و كاتی هاتووە و سەربەخۆیی باۆ كوردساتان

بشاازانین لەپێناااو ئەم . داوخوازییەكااانی گەلەكەمااانە و تەنیااا رێگااای كەم كااردنەوەی دەسااەاڵتی سااەركوتكەری ناوەناادییە
ییە با هەر ئێستا بازانین نەك ئەوەش كە لەگەڵ ن. دروشمەدا هەر ئەوەندە دوژمنایەتیمان لەگەڵ دەكرێ كە تا ئێستا كراوە

کی ئااێمە  ااا كە دەگاااتە ( وەكااوو زۆر شااتی دیااكە)هەڵەكە لە كااوێ دایە؟ بااۆ باساای فێاادراڵی ا .دواتاار بە جێمااان بهێڵااێ
سااەروگوێالكی دەبااڕدەرێ؟ نەزانیناای رێبەرایەتییەكااانە؟ پەلە كااردن و چاااولێگەرییە؟ خااۆ بەكەم زانیاانە؟ خااراپ لێكاادانەوەی 

ئەویا  ئەوەیە   یان لەسەر ناوین؟هەركام لەمانە بێ، یاان هەنادێك لە هەر كامیاان، یەك شات روونە،هەلومەرجە؟ یان كالو
دەترسێین بە تەنیا نەتوانین خواساتەكانمان بێنیانە . دەترسێین لە پەراوێز بخرێین. كە دەترسێین باسی سەربەخۆیی بكەین

. پێویسااتییان بە ئااێمەیە دەنااا کشاامان لااێ ناااكەنەوە ئەوان. ئەوانە ئێسااتاش هەواڵاای ئااێمە نااین. لە هەواڵ دەگەڕێااین. دێ
ئەگەر رۆژی خاۆی گەیشات دەباێ بازانین كە خەڵكای كاورد . گومان لەوەدا نیایە هەر دەباێ خۆماان خواساتەكانمان بهێنیانە دی

 وای لاێ. بۆیە دەبێ لەباتی كار لەسەر خەڵكەكانی دیكە كار لەسەر خەڵكی خۆماان بكەیان. تەنیا خۆی بە كەڵكی خۆی دێ
و لە ئاكامدا بزانین كە ئەوە هاوساەنگی هێاز و دەساەاڵتە كە چارەنووساەكە دیااری دەكاا، نەك . بكەین باوەڕ بە خۆی بێنێ

كە دروشاامی سااەربەخۆییمان هەڵگاارت، دەبااێ هەر لە ئێسااتاوە كااار بااۆ پێكهێنااانی .قسااەی خۆشاای سااەرمێزی كۆبوونەوەكااان
باۆ پێكهێناانی ئەم دەوڵەتە كاۆدەنگییەك . ساەاڵت بەدەساتەوە دەگارێدەوڵەتێك بكەین كەلە داهاتوودا، لە رۆژی شۆڕشادا دە
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ئەمەش یاانێ وتاووێژێكی چڕوپاڕ لە نێاوان هێازە . یەكگرتنێاك لەساەر ساتراتیژیی خەباات. لە هێز و رێكخراوەكان پیویستە
. م هێاازانەیەپااێ  سەرتیشاای وەکنااانی پاااوانخوازی و تاااكڕەویی ئە. كوردییەكاناادا، كە هیااوادارم درەناا  نەبااووبێ و بكاارێ

ئەوەش كە دەیەوێ بە رشتن و فیدا كردنی خوێنی كوردان حكومەتی تاران بە دەستەوە بگرێ با لە خەونی خۆشی خۆیدا باێ 
 .و كارمان پێ نەبێ

 
 ٢١١١ی ئاگۆستی ٦:  ڕێکەوتی  -  كوردپاماڵپەڕی :  رچاوه سه

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

 
 لە تئۆری و پراتیکدا( راسان)ی نوێ خەباتی چەکدار

 
 
 
 
 
 
 

 تەیفوور بەتحایی

 
 مەئ یرۆتئاا ەک اومەڕگ ێایل رۆز داڵەکساایە مەل. ەنادراوەیەاگڕ تەاڵژهڕۆ ەل ەتااز یکادارەچ یکەیەوەناڵجاوو ەکڵێساا ەیمااو
 داڕۆوەئ یراناێئ ەل یەوا مێپا مۆخا ۆمان با ەچاوونک. سامیبب انیا نمیابب ەوەکێنێشاو ەگوتاار ل ەب انی ەنووسراو ەب ەوەناڵجوو
و  ەخانڕە انیا ،ەگوتنەڵداهێاپ انیا ەو نووساراو ەگاوتراو اساانڕ ەب تەبارەسا ەیوەئ مەاڵب. ەهااتوو یکدارەچ یباتەخ یکات
 فتاااەح یباااتەخ ەیژێاادر ەمەئ ەک ێگااوترەد  یکێجااار مااووەه. یاایەن ەوییەرۆتئاا ەب یناادەوەیو پ ەخااود دروشاام ایاا ،ەناادەپ
 .ەیەچوونۆب وەئ یرەرخەد یشەکەوێن. دابوو یپشوو ەوەباشوور ییندەوەژرەب ۆیه ەب کەیەماو ەک ڵەیەسا
 

 ی٥١ یشاۆڕش یدوا ەک ێبا ییەیکادارەچ ییەرگارەب وەئ ەیژێادر ێنااتوان ەمەئ مڵاێب ێوەمەو د مەکەدێپ ستەد ەوەرێل رەه من
 . بووەه ەیژێدر کانەستەش یدەوقێن تاەو ه کردێپ یستەد رانێئ
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 :جیاوازییەکان ئەمانەن

 
 وپێشو

 
 .چووبوو کێت ستمیس ۆیکرابوو و تان و پ شۆڕش رانێئ ەل وکاتەئ -
 
جاار  رۆز. ئاساان باوو  یگرتنەڵه .کەو چ کردەد یغموومەم ەب انیستەبوون، ه یئازاد یماەت ەب شۆڕش یدوا ەک کەڵخ -
 .وتنەکەد کەڵخ یدوا ەبوون ب کانەزبێح ەوەئ
 
 .وونب ەناوچ یحاکم کانەزبیئازاد بوون و ح کانەگوند -
 
 یکاەڵک کیاتاکت یکەیەوێشا کاووەو کراەد یندەناو یستووەبەن پەڵپ یزێه ەڵگ ەل ژێو وتوو یکدارەچ ییرگرەب یکیالکتید -
 .ێریرگەو ێل
 
 .چوونەڵکهێت ەیادڕ ەشتبووەییگەن وانداێن ەل انییکۆناک شتاێکوردستان ه یکانەزێه -
 
 .گرتەردەو انیکەڵک ییەکەرەدژب وەل کانەزێه مووەبوو و ه انداوێن ەل رەکیارید یکێرەفاکت کووەو راقێو ع رانێئ ەڕیش -
 
 :ستاێئ
 
. ەمااوەحاکم ن یزێه ەییرەوبەرەس ێو ب وکاتەئ ینقالبیئ یزاەف. ەماوەباسکرا ن ەوەرەس ەل ەک ەیرجانەلومەه وەل چکامیه -
 .استەڕوێن یتەاڵژهۆر ەیندڕد یقامگرتووەس یکانەزێه ەل کێکیە ەتەبوو رانێئ
 
 ەڵگەو ل ەهاااااتوو کااااداۆچ ەب ەوەانیااااژ یویاااابژ یاااایدژوار ۆیهاااا ەب یرۆز ەرەه یشااااەو ب یاااایەن ەینیوتڕگااااو وەئ کەڵااااخ -
 .ەگونجاندوو ۆیخ داەکەرجەلومەه
 
  نیترسەم یگاێج اتریز کانەجاش، گوند یدانان رەبەو ل ییەن ەوەکوردستان یکانەزێه ستەدەئازاد ب یبست خاک کیە -
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 .ناگاەپ تاەه
 
 .ەبوو رەگۆمس یبوون کەڵک ێو ب ەوەتەکراو یتاقەب هاەبار میژڕ ەڵگەل ژێوتوو -
 
 یتااەئەیه ەیادڕ ەل کاووەڵب ،ەمااو رەه رۆو ز مەک ەنیبار وەو ئ ومااەق وانااداێن ەل انەڕیشا ایانەتەکوردساتان ن یکاانەزێه -
 .ییەن انیینگەهاود ماندا،ەز وەئ یکورد یکەڵخ یتیەراەنێنو
 
 ییسااالمیئ یجمهااور یفااێکڕ رێااژ ەل  یباشااوور کەیەادڕو تااا  راقێااع کااووەڵب ،ەماااوەن ایاانەتەن راقێااو ع رانێاائ ەڕیشاا -
 .یەرانداێئ
 
 .ییەن ستداەردەبەل( ەو پار کەچ)شووێپ ەیمکاناتیئ وەئ -
 
و  ەیەتاااز یکییەرۆتئاا ەب یازیااو ن کاەدێااپ سااتەد ەتاوەرەساا ەو ل ێیەنااو ییکاادارەچ یباااتەخ ەتاااز ەیوەناڵجااوو وابااوو،ەک
 .ەوەتیەنا ستاداێئ ەیرجەلومەه مەئ ەڵگەل یچیه نۆک ەیوانەئ
 

 تئۆری، ستراتێژی، تاکتیک

 
 :ێبکر یارید ەیینێش ەب ێبەد ەشت ندەچ مەئ داەکات مەل یکدارەچ یباتەخ ییستیوێپ یکردنیارید ۆب

 
 :تئۆری

 
 کوردستان یگاەڵمۆو ک تەحکوم ،یتیەەاڵمۆک یرجەلومەه ەیوەکدانێل -
 یکدارەچ یباتەخ یتەرورەز یکردن شانیستنەد -
 (ئامانج) گا؟ەد ێکو ەو ب ێچەد نۆچ ،ێچەد ێکو ۆب. ەباتەخ مەئ ییندەناغبۆو ق ەوەکردنیش -
 

 :ستراتێژی

 
  بوو،ەن انیدروشم چیا ه.ج یرەدژب یکانەزێه ەک ۆیخ یکات ،ەنموون ۆب. ێئامانج ب یرەکیارید ەک وونڕ یدروشم یبوونەه -
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 ،ەوەناکاات ۆکا کەڵاخ ایانەتەن ساتاێئ ەوەئ مەاڵب. ینگاارەرەب ۆبا کێازو ئامرا کەڵاخ یدروشام ەبوو ب یخودموختار یدروشم
 یزێااه. ەییوەتەونێاان ەیشااێک ەتەکااورد و کوردسااتان بااوو ەیشااێک. یەوا رەه  ڵییدراێااف یەوا مێماان پاا. کاااەد انیشاایزارێب
 . ێبەه یوتووەشکێپ یدروشم ێبەد وتنخوازەشکێپ
 
 ێاێپ ێڕشاگۆڕش یكاەڵو خ ییەن ەهادانەب مووەه وەئ یمەاڵو مترەک ۆییخەربەس ەل نەیوەتەن ەل کێشەب انی نەیوەتەن رەگەئ
 .ێناب یازڕ
 
 ەیەکاام میاژڕ یکواز ینێشو ێبکر یارید ێبەد. یالتیشکەت ،یزامین ،یفکر ییتوانا. و دوژمن ۆییخ یکانەزێه ەیوەکدانێل -
 ئاکااامەب ەمەئ. ماانیژڕ یکااانەییژیتااون وت یقاااودانەل کیاارەخ رەه کااانەزێه مااووەه ڵەسااا یساا ەنمااوون ۆباا. ێباادر ێوەل ەک
 انەیدانێائ تااەیپ تااەیپ  ۆڤیمار یمااف یکخاراوڕێکارد و  کوتیباا انیامیژڕێ ایدن یتاناڵو ەیربۆز ەک گاێج وەتا ئ شتەییگ
 .ییەن یکواز ڵیخا ەوەئ ەک داەد شانین ەمەئ.  یتۆیەخ ینێشو ەل میژڕێ مەاڵب. کاەد
 
 انی ریزەو ناڵف ەیچوار وش ەب شکردنۆخڵد کەن كدا،ەڵخ وێنەل تەبیتا ەکارا ب یوانیپشت ستەبەم. وانیپشت یکردنیارید -
 .ئورووپا یمانێپارل یرەنێنو
 
 .ەناخانۆق وەئ ییندەمانبەو ز یندەناغبۆق -
 .کانداەناغۆق ەشکست ل یرەگەئ یینیشبێپ -
 .ناغۆق رەه یدوا ەوەکدانێل ەیگێپ یدانان -
 انیا. نەیاکەد ەداریائ ینۆچا ن،ەیاکەچ د میژڕێا یووخاانڕ یدوا ەنماوون ۆبا. نااغۆئااخر ق ەب شتنەییگ یدوا ۆب یکارەئاماد -
 .ییەن ەباس مەئ ەیوەرەمدەاڵو ەنووسراو کانەزبیح ەیرنامەب کووەو ەک ەشتان وەئ. ێچەد ەوەڕێب نۆچ ۆخەربەس یتڵەوەد
 مەو ک کااانەکادر ۆباا تیاایەکقەخ ۆڕیگاا ەهاااتن یرگاااەد یکردنڵەو ئاااوا کااانەزبێو ح زێااه وێاان یبااوروکرات ەیوەکااردن مەک -

 .خوار ۆب ەوەرەسەل یرمانەف ەیوەکردن
 

 :تاکتیک

 
 .ەردراوێبژەڵه ەک ەکیتاکت وەئ یکیرۆتئ ەیوەکدانێل -
 .کیتاکت ینۆڕیگ ۆڕیمان -
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 .کانەکیتاکت یاندنەیگ ێجەب ۆب کەڵخ وێن یکانەو کادر کەڵخ ەییئاماد -
 

*** 
 

 . ەیەه داۆڤمر یژووێم ەل ینۆک رۆز یکیەابردووڕ یکدارەچ یباتەخ
 
 یتاریچیه ەبااتەخ ەوێشا مەل ەجگ شترێپ ،ەبوو یتەریشەع - یدالۆفئ ەک ەیکییەتیەەاڵمۆک ەخۆبارود ێپ ەکورد ب تەبیتاەب
 شەوەئ یدوا. باووەن بااتەخ ۆبا یکییەرۆتئا چیها. ژ کااف ەڵەیمۆکا یمەردەسا ەنەییاگەد تااەه مەاڵب. ەکاردووەیو ن ەویزانەن

و  یرۆتئا ێباەد ێرێابژەڵه ەتااز یکیەگااڕێ ێوەیەد رەگەئ ساتاێئ. ەوتاووەک کاانەووداوڕ یدوو ەو ب ەبووەن یوونڕ یژێسترات
 .ێبەه ەیوەکدانێل
 
 ،ەئااراو ەهااتن کاانەخوازیزگارڕ ەوەناڵجاوو ەک مەدووه ەڕیشا یو دوا مداەساتیب ەیدەسا ەل تەبیتاا ەب نداێڕدۆم یورانەد ەل
 سااتەدەب یوتنەرکەساا وتااوون،ەککڕێ ەکەتاڵو یرجەلااومەه ەڵگەل ەک ەیوانەئ. ەوەتەکااراو یتاااقەب یرۆو تئاا ەوێشاا نیناادەچ
 نیچاا ەبااوو ل ۆمااائ یزێاات ەک ەوەهاااتێد یگاااڕێ ەل کانەشااار ۆیمااارەگ ەنمااوون ۆباا. ەناااوێه انیشکساات ەکیااد یوانااەو ئ ەناااوێه
 ...و ناێه یشکست رانێئ ەو ل وتەرکەکوبا س ەل شۆڕش ۆب شۆڕش. وتەکەرنەزوفار س ەل مەاڵب. وتەرکەس
 
 یچااو یورد ەب رۆز ێباەد راناداێئ ەل) لەگ یکانییەدایاف ەکیچار)٥١ یکانڵەساا یکدارەچ یباتەخ یکانییەرۆتئ یەوا مێپ من
 یورد ەب انەیکەشکسااات ۆیو هااا ێکردبااا انەیاااکار وەئ اساااانڕ یرانەوازکەباااانگ ەک ەیەه ەوەگوماااانم ل. ەوەتێندرێبخشااا داێاااپ
شااخ و  یبااتەخ یدانێاگر ەمەئ ەک نەڵێدەڵاه داێپ یعرێش تەنانەو ت ەوەتێگوترەو د ێگوترەد رۆز ەنموون ۆب. ەوەتێکدابێل

 یووداوڕ. کاردێپ انیساتەد ەوەب رەو ه باووەه کاناداییەدایف وێانەل وکاتەئ ەبوو ک ەانییرۆتئ وەل کێکیە ییەرۆتئ مەئ. ەشار
 یەدوا.  گارتنێل یاگاڕێ وەئ)وتەکێلا ییکاار ەیربەز نگااوداەه مەکیە ەل اساانڕ یتاەرەسا یووداوڕ کاووەو استڕ ەک لەاهکیس

 ۆخااەبۆخ لەاهکیپاااش ساا یکااانەووداوڕ یوتااڕە ەک. شااار ەل ایاانەت انیااشاااخ  ەل ایاانەت. بااا  رەب ەوتەک ەکیااد ییرۆدوو تئاا
 یگااێج اتریاز ییەرۆتئا مەئ ەوەشاار ەب کانەگوناد ییدراوێاو گر کانەشاار ەیوەبوونەورەگ ەب ستاێئ. خست رەس یشار ییرۆتئ
 .ەیەه یامانێڕت
 
 ی ٤٦ ڵیسااا...و ەفزادیو شاار ەئاااوار یگروپاا) کوردسااتانەل شااترێپ کااووەڵب لەاهکیساا ەل ایاانەتەشاااخ ن ەل ایاانەت یرۆتئاا
 یزێااه. لیاارزێب ەل ۆیەپامااارۆت یزێاات تااداەڕەبن ەشاااخ و شااار ل یرۆتئاا. نااابووێه یو شکساات ەوەکرابااوو یتاااق ەب( یتاااوەه

 . شار ەل ینێنه یالتیشکەو ت کانەشاخ و گوند ەل زانیپارت
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 یکاانەزانیپارت واەڕد یستەهاسانتر د میژڕێ ەبوو ک ەوەئ. کرد رەسەل انەیوەکدانێل یەدوا انۆیخ ەک ەرۆج وەئ یکواز ڵیخا
 یەدوا. بکاا ینگاارەرەب ێتاوانەد کراویاریاد یکەیەتاا مااو رێجاوت یکاەڵخ (ەوەتێنێوڕەب ێل انەیکەکەڵبکا و خ رکوتەشاخ س

 یباااکوور ەل ەوەکردنیتاااق مەئ. ۆپامااارۆت یشکساات ۆیهاا ەوو بباا ەمەئ) کاااەد چۆکاا انیاا کاااەد کاادارەچ یزێااه ەپشاات ل انیاا
 یانوویاب ەب نۆچا تمانید. شار ەئاشکرا ل یالتیشکەشاخ و ت ەل الیگر. پ. د. ه - ک.ک.پ. کرا ەوەئاخران مەل  یکوردستان

 .داشار ەل ینێنه یکخراوڕێ ەتێبەد اینەو ت اینەت ەوابوو ئاخر چار ەک. یسڵۆداپ انیشار یکخراوڕێ ەالویگر
 

 .ئەمەش چەند مەرجی هەیە کە بە کورتی باسی دەکەم

 
 یکاێمیژڕێ. ێچاەد رانێائ یتاوەه ی ٥١ یکانڵەسا یرجەلومەه ەل رۆز رانداێئ ەل ستاێئ یباتەخ یرجەلومەه ەک یەمواێپ من
کاتادا  ماانەه ەو ل ندراوێترسا کێاکەڵخ باات،ەخ ۆبا منەناائ یهااتێد. کداێشات مووەه رەسەو حاکم ب ،ەییزەب ێب ەڕۆیرەس

 یدانێاال ینێشااو تەو حکااوم. ترنیازڕناا وکاااتەل رۆز کەڵااخ سااتاێئ ەک یەداەوەل ەکییەاوازیاج. باااتەخ ەیئاماااد یرۆز یکوانا
 وەئ ەنەگەد ەکەڵااخ وەئ تاااەه ،ڕچا ییالتیشااکەت یکاار. بکااا ۆبا یکااار ەوەناڵجاوو ێبااەد ەک ێایەیەپ ێجاا وەئ ەمەئ. ەرتارۆز

 :نڵێب ەک ەئاست
 
 ۆبا ەینیامەز وڕەشاێپ یزێاه ەک ەیەکاات وەئ ەوەئ. نینێووخیاڕب نیتاوانەد ەمێئا کاووەڵ،ب ێووخڕب ێبەد ەمیژڕێ مەئ اینەتەن

 یساتیوێپ ەمەکارد ئ شاانمیستنەد ەک رواەه. واڕئامانج با وەرەب یتوانەو د ەیەه کەڵخ یکردن کدارەو چ کخراوڕێ یکاراکردن
 .کانەباتکارەخ ییکارەو ئاماد ییەندەناغبۆق ەب
 
 یکااێزێه انیاا کێسااەک ناادەچ نیەک ەل ارڕیااب ؛ەک ەیەوەئ ەشااەهاوب مووانااداەه ەو ل ەکانەشکساات وومااەه ۆیهاا ەک کەڵەیەه

 ەب کەڵاخ ێوەانیاب ەک ەوەئ یبااتەل(. ەوەخوار ۆب ەوەرەس ەل) ێوەبک انیدوو ەل کەڵخ ێوەانەید یەو دوا ێدرەد ەوەنوخب
 یرەوروبەد ەل ەک نینا ەوانەئ  یکاەڵخ) ەوەرەسا ۆبا ەوەخاوار ەل. )بان کەڵاخ یوانیپشات وانەئ ێباەد شن،ێبک انداۆیخ یدو
و  یایەن انەییائاماد وانەئ ڵێجاووەد کەڵاخ ەکاات ک وەئ  یجاار رۆز. ێنااب یکاێمەرهەب چیشکسات ها ەل ەجگ ناەد. اننۆیخ

 یبااوون ەیاایزەب ێو باا کەڵااخ ییوانڵەپااا یباساا ەک ەوەتێاانێمەد ۆباا انەیااوەئ ایاانەت  یوانااەئ. ێکاارەد رکوتەساا ەکەوەناڵجااوو
 . ێناب نیش ێیل یچیه شەمەو ئ ن،ەبک تەاڵسەد
 

 ەل ،ەوەنەکەکوردساتان د ەل ێناو یکادارەچ یبااتەخ ەل ریاب ەیوانەئ. نینایبەد رۆز ەینماوون نینێبخشا ابردووداڕ ەب کێچاو
 ەکەشااێک ەل ەنیقەاسااتڕ یریااب. ەسااتومانیب کانداەاریپرساا یمااەاڵو ەل سااتاێتااا ئ ەک ەوەئ کااووەو یغااێبلەت ەیوەماادانەاڵو یبااات
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 ساتداەردەبەل اساانڕ ۆبا کییەتئاور ەک ێریاگەد ەکاات وەئ کیرۆتئ ەیخنڕە(نەبک شەب کەڵخ ەڵگەل انیکانەریو ب .ەوەنەبک
 اریاد یووناڕ ەب کانەوتەساتکەد ێبەد. نەبد یکوشت ەب دانیهەش یئامار یادکردنیز ۆب ییەن هارەب یایگ کەڵخ ڕیکو)... ێب

 .زاننیب  یوانەئ ێبەد ەوەئ ،ێب ەڵگەل انیکەڵخ ێوەانەید رەگەئ مەاڵب ،ێب ارید انۆیخ ۆب ەنگڕەمن نازانم . بن
 
 .ییەن اریرپرسەب ێیل ایدیکوردستان م ەڕیپڵو ما ەرەنووس یینیبێرا و ت ەتەباب مەئ یکەڕۆناو
 

 ٢١١١ی خاکەلێوەی ١٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
 

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

 بەدەم زریانەوە ژیان
 
 
 
 
 
 
 

 تەیفوور بەتحایی

 
. مەک ناادەرچەکااورت، ه ناادەرچەه. ابوویااژ ۆیخاا ڵااید ەجااار ب کیە.داگرتبااوو ینااەمیچ یانیااگ مااووەه یرەوەخااتەب یسااتەه

 نا،ەدێال ەڕقەم ۆبا یشاتێچ. گارتەدەن یوەز یپاا. نارایبەد ەوییەوێال رەساەب ەپاش دوو مانا  باز. ەوەببوون شەگ یکانەچاو
 باردەد یکەیەرێکاول ایا ەویام ەدان ندەچ ەناوەپ ەو جارجار ل داەد یژنان یتەارمیناو باخان  ەچووەد دا،ەد ڵیامەج یتەارمی
 مەاڵب کاراەدەنێپ یتیەرگاەشامێپ یکقا رەب ەل. فیرەکاک شا یستەردەب ەببوو ب کخراو،ێر یکادر ەببو ستاێئ ەک کەامیس ۆب

 ەل رەه ەک وبااو ەوەئ کخااراوێر یکااار. سااووک کردبااوو یفیرەک شااکااا یو کااار اندڕسااووەدەڵه یکخااراوێناااو ر یراپااەچاااک و خ
 رەوبەمەل ڵسااەد کیە خراباوو،ەدان یئاوەشاەب کیەخوراباوو،  یرزەق کیە. ەوەنەباد کەڵخ یمەاڵو ەوارێئ تاەه ەوییەانەیب

و  کاراەد شەب راتیام. کاراەد تڵەساەم. ژن کراباوو ەژن ب. شاکاندبوو ەیکیاد ڵیمندا یرەس کێکیە ڵیمندا. درابووڕبێل  یدار
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. کرانەدەڕێااب ناادانیز ۆبا ایاا کاارانەد ەمیارەشااکاندبوو ج انیااکتریە یو کقا سااتەو د دابااوو انیاکتریە ەل ەیوانەشاائیجارجاار 
 انۆیاخ کەروەه یشایاتریز یشەب ەارید. گرنەداد کێشار یکیەک ەبکا ک ەانییتڵەوەد ەداریئ وەئ مووەه یکار بووەد کخراوێر
 .ەوەمانەد
 
. ننێاب رانیادوو ج ەیشاێک ەبییتااۆک ستیوەانەید کەامیو س فیرەکاک ش. بوو یوەباخ و ز ینیرژەپ یباس. چاشت بوو وەمەد
 نا ڵیپ ەل یکێکارماامز کاووەو. کرد ۆڵەیکزک ەکەرکەشان د یسووچ ەکرد و ل داێژوور ەب ۆیخ فانەڕب ەلۆچک یکێکچ ناکاوەل

 ەوەکەواریاااد ەتوناااد ب ۆیو خااا اێاااڕگەد ەلەپ ەب یکاااانەتاوەڵەو ه شەر ەو چااااو هااااتەد ەیو هاساااک یرزەلەدەڵاااترسااااو ه
 ؟ێوەکچم چتد ەنووساندبووچ بوو

 
 .داەدەنێپ یشیانیگر یتۆڵەبوو، تر  م ڵوەه ،یرزەلەد یوێل

 .ێوەخودا نام ەب... نا ،ێوەنام
 .ەکتیجا چبوو دا.. ؟یداوێیل کتیکچم؟ دا ێناو چت
 !ێناو ردمێم ،ێوەنام ن،
 ؟ێکچ ییەچ وتێن ؟یچ یردێم
 

 ەیتااز یدارڵاگو یساوور یرەکاوود یکێکراسا. باوو داێاگو ەل ەیگاوار. سوور کردباوو انیناکانۆگ رەرشتبوو،س انیکانەشەر ەچاو
 ەنەخ ەب ێایپ یکاانەقامک رەو سا راباوویگ ەنەخ ەل ەتااز یستەد. دابووێت ەیشووش ەیدوو بازن یکێکەچەم رەه. ردابووەبەل

 .شکانەل شۆرەپ ەیلۆچک یکییەنیچ ەبووک. سوورکرابوو
 .مەبک ردێم ێوەنام ،ێناو ردمێم

 :یگوت ەوەنینەکێپ ەکرد و ب کەامیس ەل یروو فیرەش کاک
 !مەناگێت
 ؟یداو ردێم ەب انێیک ەب یپرس کەامیس
 .مەزاکۆئام ەب

 :ڕیخوێیت شتبوو،یدان ێوەل رۆب ەلیسما
 .ەید ەستەهەد ،ەهاتووێل یچ ەمانەز وروەد وەئ ؟ەماوەن اتانەیح ۆب. ەبک رمەش ،ێکچ ڵێما ەوۆبچ ەستەه

 :یگوت ەوەانیگر یسکینەه مەدە، ب.شاێک دایناۆگ رەسەب یشەر ەیاوۆڕش یچاو یکل ەڵگەل سکێفرم
 .مەناک ردێم م،ۆنار
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 ؟ەچ بوو یزانەد ۆتەئ لیسما کاک
 .ێڕیخو ،ەتووەاڵه ،ەوەتەانیستووێگو وەش وەئ ،ەمام قادر ڵەما یبووک'' نیریش'' ەوەئ قوربان

 ؟ێیەک ەیکەردێم
 ؟ێێەک یکچ

 ؟ەرێئ یەهاتوو ۆبابت؟ ب ڵیما یەچووەن ۆب ڕۆڵە
 .ییەن بابم

 .یتیەلیفەمام قادر ک.. شار ەتۆو چ ەوەتەکردوو یردێم ڵەدوو سا یکیدا. ەکردوو یخودا یمرەع یباب ەوەئ
 

. اد ەیکەکاچ یکماارەکارد و پ ەچاپ ەب یکێواڵسا. ێژوور ەگرتباوو هاات ەویایەزار رەبەب ەیکەدەشا ۆیمام قاادر لا یژن یەسان
 نااوەب هااتەنەڵه یووڕ ەل یەساان. کارد یگاورپ کاناداەنێنو نااەپ ەو ل فیرەپشات کااک شا ەخسات ۆیو خا یکاندیزر نیریش
 .ستاەاوڕ ەکەرکەد ناەپ ەل رەو ه ەکەژوور یرەس وەئ ەواتڕب اواندایپ
 .ەبەیع ؟ەیبەد وومانڕئاب ۆب.نمیریش یکچ نڕۆیب ەرەو

 .ڵێەن چیو ه ێشیدان رواەه بووەدەن فیرەش کاک
 .ێبەد ێجەبێج ستاێئ کمیدا ەشیدان کێتاو
 :یپرس ،ڵێب چیه  ەک داەن یتۆڵەم کەامیس. شتیدان ۆیحاست خ ەل یەسان
 ؟ەداد ڵیەچند سا ەکچ وەئ
 .ەاوڕب ەمار ر ەش ەب ،ێزانەد کەچوزانم، م منەئ
 :کرد نیریش ەل یروو کەامیس
 ؟ەندەچ نتەمەت یزانەد ۆت نیریش
 :یو گوت شانداێپ یستەد ردووکەه یکانەلۆچک ەقامک نیریش
 .ەازدی
 .ەرێبن ۆمام قادرمان ب کمیدا ڕۆب ەستەه
 :یەداەڵیبوو ه رۆب ەلیمام قادر و سما ەڵگەل یشۆناخ وانێن ەک میحەر ەیس
 .ەاوڕبێپ یباب ەل یکێباخ ەکچ وەئ. ەیەکەباخ رەبەل ەوەئ
 
 ەساتاوەوەران یرەساەل شڕەکاو. ۆیخا ەیکڕەکاو ۆبا ەوڕیبەماار ەیکەکچ. ێبەن ۆیخ خواەین  ەک ێوەیەو د یتیەقادر مام مام
 .ەوەتۆشارد ۆیخ ێکو ەل یزانەدەین  ەک تبووەاڵه وەش ێنێدو رەه. ەتووەاڵه  یوەو ئ یتیەقاندووۆت ،ەزگ کچ ەتۆچ
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 :یاندڕگو دایرەسەب فیرەکاک ش ،ێژوور ەمام قادر هات چووەنێپ یرۆز
 
 رم ؟ەچ  یر ەیدەد ردێم ەب ڵەسا ەازدی ێکچ نۆچ
 .ەکردووەن رعمانەش الفیخ ربانقو
 ؟ەکراو ەغەدەق ڵسا ەژدەه رێژ یکچ یدان ردێم ەب ینازان ۆت
 .ەکردوو مانیرعەش ەب ەمێقوربان ئ مەرزکەع تیچ ەاڵو
 .ەبان  ک ڵیماەک ستاۆمام ڕۆب ،ێناب ێجەبێمن ج ەب ەرعەش ەرعەش مەئ م،یحەر ەستەه
 

 کەم. دا نااارد یکەم یدواەب. گاارت یئاااور نیریشاا یتنااید ەب شااتبووێهێج ەشااار ب ەل ڵیمناادا یچااوار کچاا ۆیخااۆب ەک سااتاۆمام
 ساتاۆمام یشاتینەت ەو ل ێژوور ەهاات ەنااردوو انادایدوا ەب کانەرگەشمێپ وەکراوێیپ ەک ییەیتەحورمێب وەل بزرکاوەڵه ن ەر
 یکەماام قاادر و م شۆڕشا یقاانوون ەکوتاا و ب رداەساەب یسایدەو ح تیەئا رچوا ێس دا،ەن یتۆڵەم ستاۆمام. شتیدان ڵماەک

 .ندانیز ەنارد
 

 م؟ەبکێچ ل ەیکچ وەئ ستاێئ ،یزابەقێدروست کردم ب ۆب کارت
 .ەوەنینیبەد ۆب یلیفەک یەدوا تاەه کێسەک ڵیما ەرێنیب
 .نەمیچ یک ەنەبیکرد ب یاریشنێپ کەامیس
 "ەوەانیزر مەدەب انیژ"یمانۆر ەل کێشەب
 

---------------------------------------------------------- 
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 دوایین بیروڕا گۆڕینەوە لەگەڵ کاک تەیفوور بەڕێگای فەیس بووک دا

 
 

 
 
 
 
 

MAR 14, 2020, 9:56 PM 

 
 کمێاریپرسا ەکااک. یکردباەن ەیوڵەماا یشاتوویدان نااۆرۆک وادارمیاه. باش تەکات مەئ نەسەح کاک :تیفوور بەتحایی

 داەیکییەفارس ەل. ەیکییەفارس مەه ەیەه مەیکییەکورد مەمن ه سنێروانب زەڕێب یتڵەوەد خ،ێئاغا ش یبێکت. ەیەه
 ساتەد رەبەل تەیکییەساینگلیئ ۆتاەئ ەناگەر. یایەن داەیاکییەکورد ەل ەک. ۆپاشک یوێن ەب ەیەه یکێشەب ەوەئاخر ەل

 ؟ەکردوو ادیز ێیل ۆیخ ۆب یرانێئ یکابرا ای ەیەه ێوەل ۆەپاشک وەئ ۆئاخ ،ێداب
 

 ێنەیسب ەیرنامەب ۆب مەکەوانیم یناچار بووم هاتن. ەباش زعمەو مەاڵب مڵماەل. فوورەیت ەکاک کمەس :حەسەن قازی
و  خ،ئاغاێشا یباێکت یاناێڕرگەو. تەکەاریپرسا ەڕم ەل. نەیابک کێاکار پیساکا یگااڕێ ەب کاووەڵبزانم ب مەک نسلەک
  یئوتر ەل رۆز یکەیەماو ەک یەدووکر یلەع تەروەدوکتور س یتەحمڕە انێکیە ەیەه یکورد ینیۆرسڤێدوو  تڵەوەد
 ۆب یکیەتاەرەس نیبوو مارت شۆخ ێیئاشنا بوو، پ نیمارت ەڵگەل ەوەمن یگاڕێ ەل ینووسەد یشۆخ یکییەو کورد ایژ

 ەل ەکەبێاکت ستیوەد ەین نیوا بزانم مارت. نارد ۆب ەیرچاوەس ەیستیل کێندێه رەه رژاەپەن ەوەداخەب ەک ێبنووس
 ەوییەناادەهول ەوا باازانم ل  یااژارەه یویاادەن ڕیدواتاار کااو. رگەدوو ب ەتێا بکاارد ەیکییەرانۆساا یکااورد ەانێااڕرگەو
 .ێوەکەد ستەد( ێڵرهەس) ەکوورەتاز یزمان ەب انی نیاڵئان انەیوەئ ەک یرانۆس ییکورد ەکرد ەیکەبێکت
 

 .ەوەتەاوێڕگیرەو ژارەه ەیکڕەکو ەمەمن ه ەیمەئ :تیفوور بەتحایی
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 ەهااات ک ێپاا فەیااک یرۆز نیمااارت ەک یەکااردوو ینساایۆ یخااان میباارا ماارەن ەکییەفارساا ەانێااڕرگەو :حەسەەەن قەەازی
 .ەکردوو داێت انیردانەوێستەد رانێئ ەوابزانم سانسور ل. ەاوێڕرگەو ەیکەکار لیئاوا قاب یکێڕێرگەو
 

و  ۆپاشاک ەیەوانەل ەیەشەدوو ئات یکێستینالیۆناس ەیوەئ رەب ەل ێب ژارەه ەیکڕەکو یئ رەگەجا ئ :تیفوور بەتحایی
 .ێساز کرد ب ۆب ۆیاشکم
 

 ەیەه نیاڵئان ۆرکێش ەیوەئ زانمەد مەاڵب. ییەن ستەد رەب ەل کانمەنوسخ ەل چکامیمن ه ەوەداخ ەب :حەسەن قازی
 

 یایدوا ەیشاتان وەو ئ ەباجەڵەه یساتەکار یباس ایئا ،یسینگلیئ ەب ەوەندووتێخو تەکەبێکت ۆتەئ :تیفوور بەتحایی
 ؟یەداێئ
 

  ێشاکێپ زێات کەو ١٩١٨ ڵیساا ەکەبێاکت ەچاونک. ێبا داێات ەیباجەڵەه یسااتەکار یباس ێنا، ناکر :حەسەن قازی
 ەکراو

 
 ەل ەشاەب وەئ ۆئااخ ەیەوەئ مەکەاریپرسا. ەیەه میونسای ەیکییەو فارسا رکوێشا ەیکییەمان کاوورد :تیفەوور بەتحەایی

 ؟ەکردوو ادیز ێیل یونسی انی ەیەه داەیکڵەسەئ ەل داەیکییەفارس
 

 کەو داێااوەل ەنااگڕە. نەناادەل ەل ەدێااز یشاااراتینتیئ یئاا ١٩٩٢ ڵیسااا یئاا یسااینگلیئ یپچااا مەکیە :حەسەەەن قەەازی
 ؟ییەو چ یچ ەکردوو یادیز یونسی ەک ەیوەئ. ێکرد ب ەیبجەڵەه یباس نیپاشنووس

 
 ەل ساانێبروان. ەیەکو مەو ب ١٥ ینااەڕیراپ یباساا. ەگوتااوو دایاارانێئ ڵیشااان و بااا ەب کێااختەن :تیفەەوور بەتحەەایی

 ،ەکااردووەن یباساا  یمااەئ. یاایەن داێیاات یکوردسااتان یمااارۆک یو باساا ەهاااتوو مەدووه ەڕیشاا اتااەه داەیااکەبیکت
 .دووشک بووم ێیل ۆیە، ب١٥ ۆب ەوەتەوەڕێپ
 

 ئاگادارت  ؟ەیەه نیاڵئان ەیکییەسینگلیئ ەنیۆرسڤێبزانم  مەبک تێن ەل کێچاو ەیبد زنیئ رەگەئ :حەسەن قازی
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 .ەوەمەکەد
 

 رم؟ێبن ۆب تەکییەفارس ێوەتەد رەگەئ. ەباش رۆز :تیفوور بەتحایی
 

 مەکەسپاست د ێبەن تەحمەز رەگەئ :حەسەن قازی
 pdf.نسنیبرو نیمارت - دولت - خیش - اغا - مردم کرد یشناس جامعه

 
 ێباەیه ەیەوانەل ١٩٩٢ ڵیساا یئ مەاڵب. ییەن ۆیپاشک ەیەکەزێت رەه ەک ەکیەسینگلیئ یمەکیە یچاپ :حەسەن قازی

 ینسایۆ ەیکەانێاڕرگەو ەل رۆز ەستوویب نمیمارت ەدووجار ل کیە منەئ. ەاوێڕگیرەو ١٩٩٢ یپچا یووڕ ەخان ل میبرا
 .بووەدەن ەیتیەزاڕە وەئ نەتمەکرابووبا ح ادیز ێل یکێشت رەگەئ ،ییەازڕ
 

 ینینووساا ەوێشاا کااووەو رۆز یئاااخر ەیوەئ. ەباشااتر ێپاا ەیکییەکااورد ەل رۆز مەکییەفارساا  یمناا :تیفەەوور بەتحەەایی
 .ەیین ەکەبێکت
 

 ەیکەد اساتڕ مەاڵب ەهااتوو رەنووسا ینینووسا کەو" پساگفتار"یفارس ەدا ب ەکەبێکت یرستێپ ەل ەکاک :حەسەن قازی
 نیماارت ەل کێامەیپ ەب ستاێئ رەه ەیەوەئ ەچار نیباشتر ک،یمێئاکاد تاەه ەیەوانانەژنامڕۆ اتریز رۆز ەیکەحنەل

 .مەبک اریپرس
 ،ەباش رۆز :تیفوور بەتحایی

 
  ؟ۆب ییەن ەکەبێکت یباق کەپسگفتار و یحنەدا ل ەکەبێکت یفارس یانێڕرگەو ەل ینووس مۆب ەوەئ :حەسەن قازی

 ،ەوەداتەد ماڵو نۆچ نیبزان
  

 
 یفارس یچاپ ەل زانمەد ەڵێد ییەن ی "پسگفتار" چیه ەکییەسینگلیئ ەچاپ ێژێئ نیمارت ،ەکاک کمەس :حەسەن قازی

 ەڕیشا یدوا ەل ینووسا کمێمان شات ەڵاێد. دا ەکییەژووێام تاەرەسا ەو لکباردرا باو رانێائ ەڕمەل یشاەب رانێئ ەدا ل
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 میبارا یەوا  مێجاا مان پا. ێمن ب ینینووس ەک ەوەناسمینا چیه مەکەد "پسگفتار" وەچاو ل ەک ستاێئ مەاڵب نداو،ەک
 میرجەماوت یئا ەسگفوفتارپ وەئ ەک ێوەرناکەدا د ەکەبێکت یکراو تالیجید ەینوسخ ەو ل ێبینووس ەیوەئ ۆیخان خ

 .یبژ رەه. ە
 

 .یب شۆخ رەسپا  و ه رۆز هیوا :تیفوور بەتحایی
 

 ەو ل ەکاردوو یخراپا یکێکاار یایەن رەنووسا یو ئا ەرجمەموت ینینووس ەوەئ ێبینووسەین رەگەئ مەاڵب :حەسەن قازی
 .ەوەتێشەناو ینسیۆ کەو یکیەزانا

 
 کیە کاانەکورد یباێکت. ەکاردوو ەیکااران وەل میکااک بارا. میمان پرسا ۆیەبا. ەوینووساەن یچاینا ه :تیفوور بەتحایی

 .ەوەتەدراوێڕگەرنەو یواوەت ەب یشەب کیە نیبزان ەک ێندریناب داێت ەیوش
 

 ێکرد ب ێپ ەیئاماژ کێنێشو ەچاپکراو دا ل ەینوسخ ەل ەنگڕە بووەه مەبکێمن کت. ەداخ ێیج رۆز :حەسەن قازی
 

 .ییەن مەکەنازانم من چاپکراو  :تیفوور بەتحایی
 .مەکەد ێل یچاو چمەد ەوەتێبکر ەوەرەد یگاڕێبا . ێبەه لێبروکس یتوویستینەئ ەیبخانێکت ەل ەنگڕە :ازیحەسەن ق

 
 یشاەب داەکییەفارسا ەل. داناا کیە رەرانابەب ەکیاد یکێجاار مەکییەو فارسا یکاورد ساتاێئ رەمان ه :تیفوور بەتحەایی

 یماارەئ ەب رەگەخااان ئ میباارا یەوا مێپاا ماان. یسااالمیئ یسااۆڕش ۆباا ەوەڕیااپ ناکاااوەل یشااەکەژووێم. ەکبااراو رانێاائ
. یایەن وەه ەمەئ ێبنووسا زداێاراوەپ ەو ل کاایب انیا کاا،ەچااپ ن ەوێشا وەب ەبێاکت وەئ انی بواەد یەبوا  یسانسور

 .وەئ یبوون ەییتوود ەیروانگ ۆب ەوەتەڕێگەد یکێشەب یەوا مێمن پ مەاڵب
 

Chat Conversation End 

 
 ٢١٢١ی سێپتەمبەری ١٥: کەوتیرێ  -  ەوانگڕ یبنووسێو: ەرچاوەس
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