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 هاوڕێیان و دۆستانی بەرێز و خۆشەویست ی داواکاریەکەم لەوەاڵم دانەوە کۆی
 

  :  بۆ ئەم نامیلکەیە 
 

 

 
 

 ٧٩.......... .......................................................................................... چەند وتەیەک
  ٧١.... ............................................................................................. دەقی داواکارییە

 
 :پێشەکی
 

 
 ئیاوەلژیی ئیشای  بەسارراەەی  نەباوەە گرینگا  دا کاارەکەی لە نەقشا  رەحماا  الی لە :حەمەرەسووڵ کەریمیی -٧

  ٧١ ...............................................کردەەە یە ال هەموە بژ کاری جیاەازی بێ بژیە هەر بوەە حیزب 
 

 چەناو بەقەدەر ئیمیانااتییەەە باێ پەڕی بەە ە تەنیاا تاق  بە نەقش  ڕەحمان  :مامۆستا عەبدوڵاڵ حەسەن زادە -٩
 ٩٢ .............كردەە  بەئاڕشیڤ  ە کردۆتەەە کژ ی...ە کژمەاڵیەت  ە سیاس  دییژمێنر  ە بابەت سیاس  حیزب 

 

 ەە  دڵسااژزی الیەنێیاا  ە هەبااێ چاااپ  ئیمیااان  ئەگەر نەقشاا  رەحمااا  ئارشاایوەکەی بیگومااا  :جەلیییگ دییادانی -٣
 ٩١ .....بێ ەەدی خەەنە ئەە هیوادارم کە دەردەچێ لێ بەکەلی  کرێب  چەنوین چاپیا بژی ە پەیوابێ لێ فرشرەی

 

 كاان  كاره بێگوماا  مێژەەیا   شاوننەەاری ەی كژكردناه ە ئارشایو باواری  لاه  ئێمه یاری هه هژی  به :هاشم کەریمی -١
 ٣١ ...................................... یه هه زۆری كجار یه سوەدی ە ەه ته كردەه پڕ گرنگ  یەك  گژشه حما  ره كاك
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 م کاه ە  الەازه ما  کاه ەه ته نه ی ناوه مه هره به ە ئاه دڵساژزی ە ەیسار  نه خاژ ر رامباه به  لاه مم ڵه قه :مستەفا شڵماشی -٢
 ٣٣ .............................................................................................................دننێ

 

  پڕاەپڕ نامیلیەیەک  ئامادەکردن  کە دیارییەکەەە بە ە دانەنیشروە بێخەم ە بێیار نەقش   ڕەحما  :قادر وریا -١
 ٣١ ......................................دەسەلمێنێرەەە خژی بەرەکەت  پڕ بوەن  بژنانەیە  پێوەنیواربەە ت بابە

 

 ی ساانه که ە ئاه ماناوەەبوەن  ە ت حماه زه لاه رنزلێناناه شانێ  چه حماا  ره کاا  ی کااره م ئه :ئاسۆ حەسەن زادە. د -١
 ٣٢ .............................چاالکن ە نوەسن ده ما  که له گه بات  هخ ە دۆخ به نویوار پێوه کان  له سه مه ی باره له
 

 کردناا  خاازمەت بااژ زۆری کاااتێی  ە ڕۆینااامەگەرییە کاااری ە سیاسااەت ە ئەدەب لە حەزی ئەە :کەمییاڵ کەریمییی -٨
 ١٧ ..........................ییان  لە سەرەک  بەشێی  بوەتە کە ەەها کردەەە  تەرخا  بژ ڕنگەەە لەم نەتەەەکەی

 

 لە ە نەکەەتاوەنەەە دەەر دیماوکرات حیزبا  ە کوردسارا  خەڵیا  ئامانجەکاان  لە چارکەیی  بژ :عومەر باڵەکی -٢
 ١١ .............................................ئامانجەکا  چوەن  بەرەپێ  بژ ەەرگرتوەە کەڵییا  دەرفەتێ  هەر

  
 ە ئەرزشان بە ە باای  بە کەس زۆر الی لە بەلیاوە مانەەە الی بە هەر نە  بەرهەمانە  ئەە :حەسەن قادرزادە -٧١

 ١١ ..............................................................................................هەیە خژیا  جێگای
   

 ە خاژی بەریەەەناوی ەەپاش خژی حیزبیانەی ە کوردانە ە سیاس  ییان  نەیروان  قەت رەحما  :سەعید بەدزادە -٧٧
 ١١ ..................................................................................................بوا بنەماڵەکەی

 

 دیاایەی ناااەنی  چ نیشاارما   ە گەل بااژ هااژگری لە جااگە بەراناابەر  بااێ کااارانە ئەم هەمااوە :ئیقبییاڵ سییەفەری -٧٩
 ٢١ ...........................................................................................نێیندا لەسەر دەتوانین

 

 ەە  بەڵیااوە نەبااوەە زانیاااری ە ئارشاایو جەناابەی هەر تەنیااا کژکراەەکااانە ە بەرهەم ئەم :کوێسییتان دییادانی. د -٧٣
 ٢٩ .....................................................کردەەە کژمەڵگا یارمەت  بەرهەم بە ە بەرۆی راگەیانونێی 
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 رم  دڵگاه را  نوەساه ە باێ م رهاه به زیااتر ی نوەسراەه نوەسەر تا ر تیوه یارمه  بێره ده کارەکانت :عەبدوڵاڵ حیجاب -٧١
 ٢١ ........................................................................نابێ ە  كانیا  مه رهه به  كه   بكه یوا په

 

 خەباات  مێاژەەی نوەسینەەەی بەبێ سیاس   مێژەەی بە یارمەتیوا  خانەی دەچنە کارەکان  ئەم :سمایگ بازیار -٧٢
 ٢٢ ........................................................................نوقوسرانە نەتەەەیە ئەە رزگاریخوازانەی

 

 ئەرکە ئەە نەناساە ماناوەەی  مارۆەە ئەم باییەکاان  پڕ کارە سەر بە سەرپێی  چاەخشانونێی  :اییسەدیق باب -٧١
 ١٧ .............................................(..سژران )کوردی ەنژەی دۆسرواری تاکێی  هەر شان  سەر دەخاتە

 

 بەتااق  نااەبراە کە. باڵەکاردنەەەیە ە بیریڕەەنااک ناەەناونی  کااری کارانە  ئەە بڵێم ئەگەر :حەسەن شێخانی -٧١
 ١١ ..........................................................................کردەەە باڵەژک  ناەەنونی  کاری تەنیا

 

 ە حاو  ڕەسامی  سیاساەتی  ە هەڵونسات ە ەتاوەنژ نوەساراەە  باابەت  هەزارا  کاژکردنەەەی :سمایگ شەرەفی -٧٨
 ١١ ..........................بیاتەەە قەرەبوە کەمایەسییە لەم بەشێ  توانیویەت  ڕادەیە  تا ژمارکردن ت.. هرو

 

 ییانیاناوا لەکاات  ماناوەە ە دڵساژز تێیژشاەران  داەە هەەڵیشام ە باوە بااش پاێم هەمیشاە مان :هەیاس کاردۆ -٧٢
 ١٢ .............................................بگیرێ قەدریا  کژمەڵگاەە لەالیە  بیرنرەەەە زەق زەحمەتەکانیا 

 
 ە کاوردی حیزبا  رەەناکبیری   میویا  بواری) الیەکەەە هیچ لە تائێسرا ڕنگەدا لەە ئەگەرچ  :خەلیگ غەزەلی -٩١

 ١٩ ..................................................................................لێنەدراەەتەەە ئاەڕی( کژمەڵگە
 

 سااتێیوا ە کاات هەماوە لە دەکارێ کە بەڵاگە ە زانیاری ە داتا لە گەنجینەیەکن چاالکییانە ئەم :عەلی بداغی -٩٧
 ١٢ ..............................................................بێ قایم پێ  پشرت هەم ە ببەسر  پێ پشر  هەم

  

  تاه خزمه م له  کردەه نه ش بێبه کوردسرانیشت تری کان  شه به باق  کوردسرا  اڵت  ڕۆیهه  له جیا :سۆران نووری -٩٣
 ١٨ .............................................کورد ران  تێیژشه ت نیسبه  به  یه ئێوه دڵسژزی ی نیشانه ی  مه ئه  که
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 ە کاردەەە تەرخاا  کااتەی هەماوە ەئە چااەەڕەانییە  هایچ باێ بە ڕاباردەەدا ساڵ  دە لە :کەماڵ حەسەن پوور -٩١
 ٨١ .....................................................بوەە خژبەخشانە هەموەی کە کێشاەە زەحمەتەی هەموە ئەە

 

 باااڵ  ئەەیاا  ە هەیە القیااا  نوەسااراەەکانی  ە هەیە دەنگاا  تەنااێ بە دەساارێ  بەڵااێ  :حەسییەن حییاتەمی -٩٢
 ٨٣ ...........................................................................................................پیواە 

 

 ئێسارا ە ئاه.  سایه که ناوی چه ە ئاکاادیم  ناونی  ناەه کااری ییاات ده دا بواره ە له نیا ته  به ە ئه :هاشم رۆستەمی -٩١
 ٨٨ ............................................................. رنێریه ئینه ئارشیوی ترین ەره گه ە باشررین ن  خاەه

 

 سیاسا   جژراەجاژری ئاساەەاری کە بەنارخە گەەرەی گەنجینەیەکا  نەخش  ڕەحمان  ئارشیوی :ئاشق ئیسماعیلی -٩١
 ٢٣ .................................................................................هونەری  ە کژمەاڵیەت  ئەدەب  

 

 ە ئارشاایو لەە تونژینەەەكانیانااوا ە لێكااژڵینەەە لە كااورد داهاااتوەی نەەەی ناایە لەەەدا شاا  :بێییبەپ پیتۆتییی -٩٨
 ٢١ ....................................................ەەردەگر  كەل  دەەڵەمەنو سەرچاەەیەك  ەەك بەڵگەنامانە

 

 بەشایی  ئارشیوساازی بیساروەن  هەییەل  بناغەی هەڵیەنون  قولینگ  دانەفەرها ئەە :سەید ئەحمەد حوسێنی -٩٢
 فەەتااااا  لە ە کژدەکاااااتەەە سااااەردەم ئەدەباااا  ە سیاساااا  بابەتەکااااان  نوەسااااراەەە ە داەەتااااێ دەساااات نیشاااارمان 

 ٢٨ .....................................................................................................دەیانپارنزیت
 

 هااژی بااژتە الیەکیراار لە ە نەتەەەیاایە مەزناا  ئارشاایونی  الیە  لە تێیژشااانە  کااارە ئەم :حوسییێب بەخشییی -٣١
 ٧١٧ .......................................................خوازیاران  دەسرپێڕاگەیشرن  بژ ڕادەبەدەر لە ئاسانیاری

 

 ەەرگرتاوە رۆینامەکاا  ە ماڵپەڕ ە کژمەاڵیەتییەکا  تژڕە لە نوەسراەانەی ئەە نەقش  بەرنز :عەزیز شێخانی. د -٣٧
 ٧١١ ............................باڵەییردەەنەەە سەرلەنوێ ئینررنێروا رایەڵیەی لە کژکراەە ە نامیلیە شێوازی بە ە
 

  کاری تەرخان  خژی یان ی لە زۆری بەشیی  بەرامبەر ب  ە ەچا  بێ ماەەیەدە لەە :پەژە جەواد دانش. د -٣٩
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 ٧١١ ............کردۆتەەە پر جژرەاجور بواری لە بەڵگەکا  کردنەەەی کژ لە گەەرەی کەلینیی  ە کردەە جژراەجژر
 

  خزمەتەکانیا  ە ەا  ە  سەربازی چەشن  ە پێویسرە شەە نا  ەە  هەبوەنیا  ئێوە ەە  کەسان  :وریا ماملێ -٣٣
 ٧١٨ ..................................................نەتەەەکەیا  زانسری  ە ری هز گەشەی لە دادەنێت کاریگەری

 

 رەەداەەکاان  ە کارەسات لە زۆر یەکجار بەشێی  ڕەنگە هەنەسرابا  پێ  بەریزتا  ئەگەر کارن  :رەشێد قازی -٣١
 ٧٧٧ ..............................بێبەریبا  لێ  داهاتوە نەسەلەکان  ە نیشربا لەسەر فەراموەشیا  تژزی سەردەم 

 

 پێشااەکەی لەسااەر ماارۆ  هەتااا باشاان هانااوەرنی  کوردساارانن  خاااک  لەرەگەزی کە ئێااوە :محەمییمەد سییلێمانی -٣٢
 ٧٧٣ ..................................بیات ڕاگەیانوا مەجال  لە کارەکەی ڕۆڵ  ە گرینگ  بە هەست ە بەردەەامبێ

 

 دەەڵەمەناوکردن  باژ ە بەنارخ ئاڕشیونی  کردن  درەست بژ غەریب ە دۆست بابەت  نەەەیکژکرد :شەهال دباغی -٣١
 ٧٧١ ..............................................................دەەێ ڕیای بێ ە هێمنانە کاری کوردی کرێبخانەی

 

 بایخەیە دا لەداهااتوە ە راگاری خاژت الی لەشانازی پڕ مێژەەیەک  نەتەەەکەما  داهاتوەی بژ :بتایم چووکەڵی -٣١
 ٧٧٨ ........هێشروە  بەجێ بژ چ  خژیا  پێ  نەسلەکان  کە کوردسرا  رزگارکراەی ە ئازادیخواز گەل  بەردەسر 

 

کارەکااان  کااا  رەحمااا  بااژ نەەەکااان  داهاااتوە ە بااژ ئەە کەسااانەی بەدەای لێیااژلینەەەە  :مەولییوود سییوارە -٣٨
  ٧٩١ ............................ەە   دەتوانێت سەرچاەەیەک  یەکجار زۆر بەنرخ بێتتەنانەت نوەسین  تێزکانیانە

 

 ە کااژکردنەەە خەرییاا  دڵسااژزانە سااپاردبێ  پێاا  دامودەزگااایە  یااا کەس ئەەەی بەبااێ :کوێسییتان فتییوحی -٣٨
 ٧٩٩ ...................................دەنوەسن کژمەاڵیەتییەکانوا لەتژڕە کە خەڵیانێیە نوەسین  بەنامیلیەکردن 

 

 ئاەڕی تێینژلژییوا ە مەجازی دنیای مژدنرن  لەسەردەم  کەمرر کورددا ئێمەی لەناە ئەەەی :پێشەوا عەلی پوور -٣٢
 ٧٩٣ .......................................................................زانیارییە بانی  ە ئارشیو دەدرنرەەە  لێ
 
  رەخسانوەەە ڵێیژڵەرا  بژ ئەەەی دەرەتان  کردەە  درەسر  رەحما  کا  کە نامیلیانەی ئەە :حمەدیمادیح ئە -١١
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 ٧٩٢ ...............................بیەەنت دەست زۆریا  زانیارییەک  کورتوا ماەەیەک  لە ە ئاسا  بەشیوەیەک  کە
 

 لە خژیااا  توانااای بەپێاا  کە دەگااری سااانەکە ئەە مانااوەەبوەن  ە زەحاامەت لە ڕنااز هەم :شییەونەم هەمزەیییی -١٧
 ٧٩١ ..................دەنەخشێنن مێژەەە ئەم الپەڕەکان  سیاس  تێیژشان  ە نوەسین بە ە دا  جوەاڵنەەە خزمەت

 

 باژ هاەڕنیاان  دڵا  چاژ  دەزاناێ ە شاارەزایە ە بارەا بە دیماژکراتێی  نەقشا  ڕەحماا  :رەزا محەممەد ئەمینی -١٩
 ٧٩٢ .............................................................پێببەخشێ ەرەیا  ە بیات ەرمگ خەبات درنژەدان 

 

 لە بەدڵنییاایەەە بەاڵم نەباێ دیاار زۆر رەحماا  كااك خازمەتەی ئەە دا ئێسرا لە لەەانەیە :شلێت حەسەن پوور -١٣
 ٧٣٩ .............لێوەردەگیرێ زۆریا  ەڵكێی ك دا لەداهاتوە ە سەرچاەە دەبنە بەرنزیا  زەحمەتەكان  دا داهاتوە

 

 بە کاارە ئەەیناواران  دەسار  دەگەیەنێرە کارنی  ڕۆیە هەر ە نەەەسراەە کار لە ئێسراش :محەممەد فەقی عەلی -١١
 ٧٣١ ........................................................زانیاریەکانیا  لە پڕ ە ڕازاەەکا  بەرهەمە ە پێزەکان 

 

 ە گرینگا  داهااتوەدا لە بەئەرخەیاانییەەە بەاڵم ئێسارا نە  رەنگە ئەگەرچ  نەقش  کارەکان  :وریا رەحمانی -١٢
 ٧٣١ ...............................................دەردەکەەێ بژ زیاتر زۆر بەنرخەما  هەەڵە ئەم زنوەی بایەخ 

 

 ە ئاه موە هاه زانیااری ئاسار  ری ساه  بردناه ە یانو  ساوەدگه هاژی  هبژتا  نرخاه  باه  کااره ە ئاه :لوقمان زەهتاییی -١١
 ٧١١ .........................................نونن شر  فێربوەن  ە ناسین ە دیرن زرۆی تامه ە خوازیار  که ی سانه که

 

 ماان کە سااانێ کە ناساا   رەحمااانەەە کااا  ناسااانون  ە نوسااراەە ڕنگااای  لە کەساام زۆر :سییکااڵ حەکیییم زادە -١١
 ٧١٩ .............................................بیسربوە ناەیانم تەنیا ە نەبوە خەباتیا  مێژەەی لەسەر شارەزایم

 
 زیاتر چێژی کە دەکات نوسەری  لە ەا تەنانەت نوەسەرا  بابر  رازانونەەەی ە کژکردنەەە بە :ئازاد عەباسیان -١٨
 ٧١١ .....................................................بێت بەردەەام کە بورنت ها  ە ببینێ خژی نوسراەەکەی لە
 

  خورجێن  دەەرە  بناری هەگبەی رەنگاڵەیە  کەشیژڵێی  نەقش  هاەرێ ئارشێوی :سەید خدری میتسەیدی -١٢
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 ٧١١ .........................................کوردسرا  بەرەە دەئایەێ ەەسرا  بێ درنژە پشوە شژرسوارنی  پاشیژی
 

 ە  شااەەنخوەن  ە بەمانااوەەبوە  ە باااڵ  تەنیااا بە ئاگااادارم ەەە"یەکبااوە " گژەاااری لەبااارەی :سیییتوان کاوسییی -٢١
 ٧١٨ ..............هێنایەبوە  یمارەت دەیا  هەیارانەدا  خانوەیەک  لە زەنگین ە رەنگین کانادای لە خژبەخشانە 

 

 ە پێااز بە ەتااری ە کێرااب ساەربردەە لە دەکەی پار ناااخ  خەرییا  بەراناابەر باێ اباتجەن :نەبەز عەلیی دوسییت -٢٧
 ٧٢٧ ........................دەکەی بایەخەکا  پر شرە گژاسرنەەەی ە داری ئەمانەت فیری خژشما  دەای  نەەەکان 

 

 بوارەکاان  هەماوە ەل ئەسارژ گرتوەتاانەتە بەرنزتاا  کە نارخەی بە ئەرکە ە کار ئەە ش  بێ :وەستا رەحمان -٢٩
 ٧٢١ ................................................................بوەەنە فێر لێ ە تەقویر جێگای سیاسیوا ییان 

 

 کاات . ئافەرینێا  چااەەڕەانی  باێ ە پااداش باێ جیااەازی   بێ هەموانە خەم  لە کەریم :کەریم فەرخەپوور -٢٣
 ٧٢١ .......................................................ئینسان  ئەرکێی  تن گر ەەسرژ بژ دەکا تەرخا  پشوەی

 

 ەەفا ە حیزب ە نیشرما  بە عیشق. دەکرێ عیشق بە تەنیا کردەەتانە جەنابرا  ئەەەی :مەسعوود رەواندوست -٢١
 ٧٢٨ ........................نیشرما  تێیژشەرەکان  رۆڵە گیانفیوای  ە مانوەەبوە  ە شەهیوا  خونن  بەرامبەر لە
 

 سانوەرداری ئارشایوی جژرنا  ە سەرچاەەساازی  خانەی لە کە کارە شێوە ئەم منەەە رەانگەی لە :ئاالن بەهتامی -٢٢
 ٧١١ .......................................بەرینرر پڕۆیەیەک  بنەمای ببێرە دەکرێ دەبینێرەەە  خژی دا ئیلیررۆن 

 

 کە دەەێ زۆری پشوەدرنژی ە پیگێری سال ٧١ ماەەی لە ئاەا کاری ئامایەکردنە بە پێویست :وەیسیکەریم ئەڵال -٢١
 ٧١٩ .............................................بوە  ەرد ە خایە  درنژ ئاەا کاری ەەبەر شان  ناتوانن کەس زۆر

 

 چەناو مااەەی ساپێردراە  پێ ئەرکێی  ە  بەرپەرسیاریەتیە هیچ بێ ە خژبەخشانە کە کەسێ  :رۆژە عەزیزی -٢١
 ٧١١ ........................................................دەدات نوسراەەکا  ە بابەت کژکردنەەەی هەەڵ  ساڵێیە

 

  ئارشیڤ   به ت خزمه ە  سوەده به ە ە نرخ به ت  حمه پڕزه زۆر كجار یه كارنك  نابت جه كاری :مستەفا مەعتووفی -٢٨
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 ٧١١ ....................................................................كا ده حیزب  سران  ده به م ڵه قه ە را  ەسهنو
 

 ئەە چااپیردن  باژ باوە  رەحماا  مامژسارا یارمەت  ئەەەیە گەل دڵسژزان  ە حیزب لە داەام :عوسمان بێورانی -٢٢
 ٧١٨ .............................لێوەربگر  کەڵییا  دەارۆیی  ەەەین ە بمێنەەە هەتاهەتایە ئەەەی بژ بەرهەمانە

 
 باشاررین ئەمەش ە کاردەەە رەەداەکاا  چاژنییەت  لە گوزارشاررا  بەردەەام شاێوەی بە ئێاوە :سامان فەقی نەبیی -١١

 ٧١١ ..........................................................................................نوەسییە مێژەە چەشن 
 

 هەسر  خژبەخشانەیەە داەەتێ دەسرت کە تژ کارەی ئەم بڵێم دەبێ دەمارگرییە  هیچ بەبێ :شٶڕپ ئەسەدزادە -١٧
 ٧١٧ ..............................................................................پەرەەریرە نیشریما  ە کوردایەت 

 

 بااواری پێشاارر کە کەسااانەی ئەە هەم ە تێیژشااەرا  کردناا  تەشااویق هااژی بااژتە کااارە ئەم :کەمییاڵ ڕەسییت ار -١٩
 ٧١٣ .................لێورگر  سوەدی ە بیخونننەەە بروانن نەبوەە سیمینارەکانوا لە بەشواربوەنیا  یا  خوننونەەە

 

 ە جااوا  ئەرکیكاا  ماا بەردەەا بە ە پسااانەەە بااێ ساااڵەدا چاان ئەە ماااەەێ لە :یوسییخ خەلیییگ پییوور ئییازەر -١٣
 ٧١٢ ....................................................................هێناەە جێ بە خژت نیشریمان  پەسنوکراەی

 

 بەشاێیە ئارشایو بەڵیاوە دەدا  نیشاا  مێاژەە راسرییەکان  نەتەنیا" بابەتەکا  ئارشیوکردن  :ئارەپ لورستانی -١١
 ٧١٨ ......................................................نەتەەەکا  یا  کژمەڵگە  گرەەپ ناسنامەی ە شوناس لە
 

  لاه ر هاه ە ی بكاه رباڵەتر باه ڕەانینات دیاوە ەا كاارنك   ته ساررواەه ده ر گاه ئه باوە باشرر پێم :ئەحمەد شێتبەدی -١٢
 ٧٨١ ............................................... ەه هێلییه نه تیس قه خژت دا حیزب  ی كالیەنه یه بیری ی چوارچێوه

 

 گرانبەهایاانە ە بەخ  خژ کارە ئەە دەیبینن هەموا  ە دیارە دا بوار زۆر لە پەنجەتا  جێ :ئەحمەد حسەینی -١١
 ٧٨٧ .............................................................................زیاتر قەدریا  کردەتن جەنابت کە

 

  کردەە  تژمار داتو نەەەکان  بژ قەڵەم  خاەە  ئەدیبان  ە نوسەرا  ئەزمون  کژمەلێ  :ناست قادرپوور -١١
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 ٧٨٩ .....................بەهایە گرا  ە بەنرخ چەنوە کارە ئەە قەدری دەزانێ تێگەیشرو بیرە تیژ مرۆە  تەنیا 
 

 کەس نەیە  کااری کە هەساراەە ئەرکێا  بە چااەەرەان  ە زیجێااەا بێا  بە نەقشا  ڕەحما  :بێژەن قارەمانی -١٨
 ٧٨١ ............................حیزبێیە ە دەسەاڵت بەهێزی ڕاگەیانون  ناەەنویی  ە کەس چەنویین بەڵێم ئەگەر

 

 ە ەتااار لە پاوخرەیە  ناەەنااەە کەچا  گرتااوەە ەەئەسارژ کژبەناوی ئاماادەکردن  نەتەنیااا :مەنسیوور متوەتیی -١٢
 ٧٨١ ............الیە  هەموە دیوی بەر ئەیخاتە پوخر  بە ە کژدەکاتەەە حیزب  هاەڕنیان  ەتوەنژی ە راەەنوەس

 
 کااردنەەەی باااڵە ە کااژکردنەەە بااژ داەە هەەڵاات پاااداش بااێ کە هەڵونساات خاااەە  مشااورە بە :سیییتوان حەفیییدی -١١

 ٧٨٨ .................................................................................گشر  بەشێوەیی  دییژمینرەکا 
 

 ٧٢١ .....نەتەەەی  ماف  ە نیشرما  ە گەل بە کرد  خزمەت خانەی دەچێرە کارەتا  ئەم دیارە :خالید دەردی -١٧
 

  چاپ دا کریبی  چوارچیوەی لە کژکراەەیە  هەر یا  نامیلیەیە  چەنو هەر بروان  ئەگەر :کوێستان نستانی -١٩
 ٧٢٩ ...............................................................................کرێبخانەکا  بنیردرنینە ە ینبیر

 

. بینیاوە دا باوارە لەە باشا  زۆر دەەرنیا  ە رۆڵ نەقشا  رەحماا  دا راباردەە سااڵ  ٧١ لە :محەممەد خادمیانی -١٣
 ٧٢٣ ..............پربایەخە گەنجینەنی  کوردسرانن  رۆیهەاڵت  بە سەبارەت زۆربەیا  کە بەرهەم ١١١ بە نێزی 

 

 بابەتەکاان  کە نەکاردبێرەەە لەەە بیریشایا  هەر بابەتەکاا  خااەە  لە هێناون  بێات ڕەنگ :نەنوەر کەریمی -١١
 ٧٢١ ...........................................................پارنز  ب  ە کژبیەنەەە پێی  ە ڕن  بە ئاەا خژیا 

 

 ٧٢٢ ........................ناچێت ڕزگار ڕنگای تێیژشەران  بیر لە جەنابت کارەی ئەە :عەبدوڵاڵ حەسەن زادە -١٢
 

 گەلەکەماا  بە زۆرت خزمەتێیا  ە جاێ بە ە پیارۆز ئەرکێیا  داەتە دەسارت جەنابت بەراسر  :کامتان حەدداد -١١
 ٧٢١ ...........................................................................................................کردەە
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 لاه بەردەەامات ئاماادە کارد  ئەم نامیلیەکاانەی بژ دەڵێم پێ نەبونت ە مانوە خژش  دەست :ناست توحیدید،  - ١١
 ٧٢١. ........................................بەگشر  له رۆیهەاڵت  کوردسرا  بەتایبەت  گەلەکەما  خەبات  سەر

 

 بەشاێكیا  ئەەە نەكردەبااەە كاژ كەساایەتانەت لەە بەشاێ  نوساینەكان  شاێوە بەم تژ ئەگەر :سوڵتان دواڵویی -١٨
 ٧٢٨ ...لەناەدەچو 

 ٧٢٢ ..................شیلگیرانەتا  چاالک  ە نەناس  مانوەە ە هەەڵ هەموە له دەگرم ریز :حەلیمە رەسووڵی -١٢
 

 کژتاای  ڕەگەز ە دیالێیات ە نااەچە جیااەازی بەباێ هاەساەنگەرانت ە هاەڕنیاا  باژ ئەمەگناسایت :رام قیادریئا -٨١
 ٩١١ .............................................................................................................نایە

 

 ٩١٧ ...........................گەیانوەەە ج  بە ئەرکەت رەترینگەە ەتارانە ئەم بەکژکردنەەی :ئەحمەد قازی -٨٧
 

 سااکار ە ساادە کەرەسەیەک  بە ە خسروەە ەەگەڕ خژی ئیمیانات  ە توانا ە ەزە هەموە نەقش  :حەسەن غەمبار -٨٩
 ٩١٩ ..................................................بیا نەتەەەکەی ە حیزب بە خزمەت پاکەەە ە سادە دڵێی  بە
 

 ٩١١ .................................................رابردەە  ساڵ  ٧١ ماەەی لە کراە ئامادە لیسرەی نامیلیە -٨٣
 

 ٩٧٣................. ...........................هاەڕنیا   نوەسراەەکان  ە بابەت ەتوەنژ  لە لیسرەی بەشێ  -٨١
 

 ٩٧١ ..............................................................نامیلیەکا   یەکەم  ەیالپەڕ ەننەی ئالبژم  -٨٢
 

 ٩٩٧ ........................................هاەڕنیا   ئامادەکراەی نامیلیەی یەکەم  الپەڕەی ەننەی ئالبژم  -٨١
 

 ٩٩٢ .......................................... (Yekbun) یەکبوە  گژەاری یەکەم  الپەڕەی ەننەی ئالبژم  -٨١
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 وتەیەکچەند 
 

 !خوێنەری هێژا

 
لەساەر ڕەەداە  کارەساات  ... ساڵ  تەەاەە خژبەخشانە سەرقاڵ  کژکردنەەەی بابەت  سیاسا   ئەدەبا  ە هراو ٧١

تاا داهااتوە ساەرچاەەیە  باژ  بژنە نەتەەەی  ە نێونەتەەەییەکانم تا ئارشیڤێییا  لێ ئامادە کەم بژ ئەەەی ببیارە
لەهەما  کات پێم باش بوە بازانم تاا چ رادەیە  لەم کاارەم دا . نەەەی ئێسرا ە داهاتوە کەلی  خژی لێ ەەربگر 

لێ دەرەانن ە بایەخ ە گرینگیەک  هەیە؟ چژن  سەرکەەتوە بوەم ە  ئەەەی ئەنجامم داەە الی هاەرنیا  ە دۆسرا  چ
ن  ئەم کارە خژبەخشانە چاین؟ ە رەخانە ە پێشانیاریا  لەم پێوەناوییەدا چایە؟ باژ ە ناتەەاەی ە کەم ە کوەڕییەکا

هەر بااژیە لە . ئەەەی لە یناار ڕەەناااکی  سااەرنب ە تێبینییەکانیااا  لە داهاااتوە دا باشاارر درنااژە بەم کااارە بااوەم
اەڕنیااا  ە بە ڕەەانە کردنا  ناامەیە  باژ ه( ی زایینا ٩١٧٢ی فێبریاونری ٩٣)ی کاوردی٩١٧٨ی ڕشاەمەی ١ڕنیەەتا  

باژ بنوەسان  کاانمییەکاارە چاالک ڵساا ٧١ لە بارەی دۆسرا   داەام لێ کرد  کە بیرەڕا ە رەخنە ە پێشنیاری خژیانم
بەخژشاایەەە بەشااێی  زۆر لە خژشەەیساارا  بە ناااردن  نااامە ە . تااا لەکارەکااان  داهاااتوەم دا کەلییااا  لێااوەرگەرم

  ناازانم بە چ زمانێا  ساپاس ە پێزانینا  خاژم دەرحەق بەم بە راسار. نوەسین  تایبەت ەەاڵما  ئەرننییاا  دامەەە
 هەر بژیە پەنام بردە بەر ئەم هونراەەیەی شاعیر گەەرەی . هەموەە لوتف ە گەەرەییەی بە منیا  بەخشێوە دەرببڕم

 :کورد مامژسرا هێمن کە دەڵێ
 

 من چیم؟ بژت نوەسیوم بژت بنوەسم ئه
 ڵگورد نیم پان  هه نویل  گژڕه دەنوی قه
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 ر چ  ەردم چم گه رزای  ده ە به ره به

 رنی  کوردم ر پێ  تێیژشه خاک  به
 

باااەەڕم نەدەکاارد زەحاامەت ە . جااارنی  دیاایە سااپاس ە دەسرخژشاایرا  لێااوەکەم بااژ نوەسااین  نااامە جوانەکانرااا 
بە . نشەەنخوەن  ە مانوەە بوەنەکانم لەە ئاسرە دابن کە شایان  ئەە هەموەە لوتف ە پێزانین ە ەشاە جواناانە با

کرد ە هانرا  دام کە لە جارا  زیاتر ە بەرپرسانەتر ە شێڵگێرانەتر ئەرک  . راسر  ئێوە منرا  دڵگەرم ە سەرفراز
سەرشان  خژم بەجێ بگەیەنم ە تا ئەەکاتەی لە توانام دا هەیە لە خزمەت بە گەل ە نیشرمانەکەم لەە ڕنگاایەەە 

 .نەکەمکەم تەرخەم  
 

 بەر لەم پێوەناوییە دا بە دەسارم گەیشاروە  لە دەەتاژی  ئەم ناامیلیەیە دا دەخەمە کژی ئەم نوەسین ە بابەتانەی
 .لە گەڵ ڕنز ە پێزانینم بژ لوتف  هەموە ئیوەی بەڕیز .دیوەتا 

 
 بژی کورد  ئاەەدا  بێت کوردسرا 

 
 رەحما  نەقش 
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 :یەداواکاریدەقی 
 

 .........   بەڕێز
 

 لە دەڵ ڕێز و ساڵو،

 
خژبەخشانە دەسرم داەەتە کارن  کە بیرۆکەی خژمە ە کارنیە سەخت ە دیەار  ئەەی  گەڕا  بەدەای کژی ساڵە  ٧١

نوەسراەەی سیاس  ە ڕۆشنبیری  پێوەنویوار بە کوردسرا  بەگشر  ە ڕۆیهەالت  کوردسرا  بەتایبەت  کە نوەسەرا  
کردەەنەەە  بە خژشییەەە تێیاوا ساەرکەەتوە ە قەڵەم بەدەسرا  لە تژڕە کژمەاڵیەتییەکا  ە ماڵپەرەکانوا باڵەیا  

ئارشێڤ  باش توانیومە  دە ساڵە بەردەەام ئەم بابەتانە لە چوارچیوەی نامیلیەی تایبەت دا باڵە دەکەمەەە ە. بوەم
 .کژبیەمەەە

 
. دەزانم هەر کات بیەەمە بژسەی مەرگ  چەنو دنڕنیم هەر لەسەر دەنوەس . جا ئێسرا بە نژرەش بێت نژرەی خژمە

لە جیات  ئەە کات  ئێسرا ئەگەر پێرا  خژشە بیرەڕای خژت لەسەر ئەم کارە . ەر بژیە من نەغو نادەم بە قەرزه
چاالکیااانەم بنوەسااە ە پێشاانیاری خااژتم پااێ رابااگەیەنە ە کەم ە کوەڕییەکااانم بااژ دەسرنیشااا  باایە بااژ ئەەەی لە 

منی  کژی ئەم نوەسراەانەی ئێاوەی . ێ ەەربگرمکارەکان  داهاتوەم دا بژ باشرر ە دەەڵەمەنوتر کردنیا  کەڵییا  ل
 .دەەتون  نامیلیەیەکوا باڵە دەکەمەەە  بەڕنز له

 

 : دوون و باڵوم کتدوونەوەکتم ئامادە تا ئێستا یتایبەتانە نامیلکە کۆی ئەو ئەمەپ لیستەی
 

 .نامیلیە ٨: کەسایەت  شەهیو -٧

 .نامیلیە ١: کەسایەت  کژچیردەە -٩
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 .نامیلیە ١: وی کژچیردەەشاعیر ە هونەرمەن -٣

 .نامیلیە ٧٢: کارەساتەکا  -١

 ەتوەیژ ٩٣: ەتوەنژەکانم -٢

 .نامیلیە ١٩بژنەە یادەکا  ە بابەت  جژارەجژر  -١

 .نامیلیە ١١: بابەت ە نوەسراەەکان  هاەڕنیا  ١

 .کژبەنو ٧٩١( ٩١٧٨تا  ٩١١٢ساڵ    له)ساڵ  رابردەە ٧١کار ە چاالکییەکان  حو  لە   شێ  له ی بهنو کژبه -٨

   یمارە ١٢ "یەکبوە "  گژەاری ئێلێیررۆنی -٢

 . ر ە ەننە بژ سپاس ە پێزانین ە بژنە جژارەجژرەکا ێبەرچاە پژسریمارەیەک  ئامادە کردن   -٧١
 

 بەرهەم ٣١٨= گژەار  ١٢کژبەنو    ٧٩١ەتوەنژ     ٩٣  نامیلیە  ٧١١: کژی ئەم باڵەکراەانە
 

 . تیایە ەەاڵم  نامەکەم بە نەرنن  ە ئەرنن  بوەەە: تێبێن 
 

  . پێشەک  زۆر سپاسرا  دەکەم
 

 : بەسپاس ە ڕنز ە حورمەتەەە
 رەحما  نەقش 

 ٩١٧٢ی فێبویونری ٩١
 
 
 
 
 

http://yekbunblog.files.wordpress.com/2013/01/kobendi-2009.pdf
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 پێشەکی
 
 
 
 
 
 
 

 حەمەرەسووڵ کەریمی
 

 دی دادەڕان بە دوای ئازا
 

لە نێاو . بە دەای ئازادی دا دەگەرنن ە خولیاای بە ئاازادی ییااننە  ەنڵزۆر  ئەە مرۆەانەی کە بە دەای ئازادی دا 
ئااازادیخوازا  دا بە گشاار  مرۆەاا  هەمەڕەنااگ ە هەمەجااژر دەبینااورنن  بەشااێییا  سەەداسااەری تااا سااەر ەەدی اااتن  

یە سرانواردەکان  جی اان  دا دەگەڕنان ە بەشاێییا  خەم لە  ییەکانن ە بەشێییا  بە دەای ئازاد هەموە جژرە ئازادی
یەکان  ساەر ڕنگاای تێیژشاانیا  بە  نیشرما  ە نەتەەە ە خا  ە گەل دەخژ  ە لەە پێناەەدا هەموە جاژرە مەترسا 

 .دڵ قەبوەڵ دەکە 
 

لە نێوا  ونناەی ساڵە خەباتێی  سەخت ە خ ٧١١کوردسرا  بە گشر  ە ڕۆیهەاڵت  کوردسرا  بە تایبەت  زیاتر لە 
ە گەلا  کاورد لە ڕۆیهەاڵتا  کوردسارا  لە ئاارا " رینمەکاان  پەهالەەی ە کژمااری ئیساالم "داگیرکەران  کوردسارا  

لە دەای دامەزراناا  کااژمەڵەی ینیاااز ە حیزباا  دنمااوکرات  کوردساارا  ە کژماااری کوردساارا  بە پێشااەەایەت   . دایە
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ەر فەسڵێی  دییەی خەبات ە تێیژشا  بژ ئاازادی ە ساەربەخژی  شەهیو قازی محەممەد سەرۆ  کژماری کوردسرا  س
 .دەسر  پێیرد کە هەنوەکەش ئەم خەبات ە تێیژشانە بە شێوەی جژراەجژر ە هەمەالیەنە هەرەا بەردەەامە

 
ی ٧٣٢١ئەەەی جێگاای سارنجە ئەەەیە کە لە شااژڕش ە ڕاپەڕینا  گەالنا  ئێاارا  بە دیی رینما  پەهالەەی لە ساااڵ  

دەزگاای ساەرکوتیەری  ە نجان  ەاڵت ەنرای تونژەکان  دییەی کژمەڵگای کوردسارا  ە ئێارا  بەگاژ دامهەتاەی دا گە
ساەا  ە یانوارمەری ە ئەرتەش ە هێزەکان  دییەی شای ئێرا  دا چوەنەەە ە لە ماەەیەک  چەناو ماانگ  دا تەخات 

 .ت دا کێشاە بەخر  شای ئێرانیا  ئاەیەە کردەەە ە بژ ماەەیە  ئازادی باڵ  بە سەر ەاڵ
 

دەای ڕەەخان  رینم  پەهلەەی  کوردسرانی  ئازادی بەخژیە دیات  لە ساەریە  کوردسارا  ەە  پێگەیەکا  پارەەی 
ئەم شژڕشە سەیری دەکرا ە لە یەکەم دەرفەت دا حیزب  دنموکرات  کوردسرا  ەە  حیزبێی  ڕیشە داکوتراە لە نێو 

یە  لەم ئاازادی. ارسارانەکان  بە پانراای کوردسارا  کاردنەەەخەڵیوا  بانیە ە بارەگاای ڕنابەری ە هێاز ە کاژمیرە ش
یەدا پژل پژل خەڵ  ناەی خژیا  لە ڕیزەکان  حیزب  دنموکرات دا دەنوەس  ە دەبوەنە ئەنوام ە پێشمەرگەی  کات 

گەنجەکاا  . دنموکرات  شاری سەردەشری  ەەکوە شارەکان  دییە هێز ە کاژمیرە شارساران  تاایبەت بە خاژی هەباوە
ڵ یەکێەتیاا  الەا  ە حیاازب تااێیەڵ ببااوە  ە لە نێااو ئەە گەنجااانەش کەسااان  ناسااراە دەبینااورا  ە ئەەەش لەگە

گەنجەکااا  ە تونژەکااان  دیاایە بە دەای حیزباا  . هانااوەر بااوە بااژ ئەەەی کە گەنجەکااان  دیاایەش بباانە پێشاامەرگە
ەانااگەی حیزباا  دنمااوکرات  دڵخااوازی خژیااا  دا دەگەڕا   زۆربەی خەڵیاا  سەردەشاات ە دەەرەبەری بیرەباااەەر ە ڕ

کوردسرانیا  لە ال پەسەنو بوە  لە ماەەیەک  کەم دا بە سەدا  ە بگرە بە هەزار  کەس بوەنە ئەنوام ە بە سەدا  
 .کەسی  بوەنە پێشمەرگە

 
لە نێو ئەە سەدا  پێشمەرگەیەدا پژلێ  گەنب دەبینورا  کە پێشەنگ ە پێشرەەی دیاری ڕنیخاراەی الەا  ە دەسارە 

کا  ئەحمەد نەقش  ە کا  رەحما  نەقش  ە براکان  دییەی ەە  . ان  حیزب  دنموکرات  کوردسرا  بوە ە پەلەک
دڵسژز بە گەل ە نیشرما  دەبینورا   ئەە دەە برایە سااڵنێی  زۆر ەە  پێشامەرگەی حیزبا  دنماوکرات خزمەتیاا  

 .م  چاال  ە هەڵسوەری ئەە حیزبە یەەە ئەنوا بەگەل ە نیشرما  کرد ە ئێسراش هەرەا بە گەرم  ە بە دڵسژزی
 یەەە بە هژی ئەەە لە گەڕەکێ  دەیییا  ە دەەکانەکەشیا  تەنیا چەنو میررن  لە ماڵ  ئێمە ە  لە هەڕەت  منواڵ 



 ساڵ کارو چاالکی بەردەوام ٠١

٩١٧٢ یام - ٩١٧٢ یڕەمەناب  

 

 

18 
 

 لە دەەکانەکان  ماڵ  ئێمە دەەر بوە  یەکررما  دەناس   بە بنەماڵە ئاسنگەر ە ناڵبەنو بوە  ە کوڕەکانیا  لە 
ە بوەن  قوتابخانە ڕەەیا  لە دەەکان  کاکیا  دەکرد ە دەبوەنە هاەکاار ە یارمەتیاوەری کاارە دەای خوننو  ە تەەا
 .قورسەکان  ئاسنگەری

 
یەکاان   پێ ە یاری تاژپ " ئێسای  باازی"پێ  ڕەەخاان  ڕینما  پەهالەەی گەنجەکاا  بە یااری خلیسایەی ساەر بەفار 

پێ  دەکرد ە لەە بواردە ڕۆڵا   توانا یاری تژپ  دییەەە خەری  بوە   کا  رەحما  نەقش  ەە  فوتباڵیسرێی  بە
لە نازییەەە " بارام"یەکا  دا دەگێڕا ە بە هژی هاەڕی بوە  لە گەڵ خوالێخژشبوە کا  ناسار کەریما   باش  لە یاری

م دەناس  ە زۆرجار بە هژی ئەەە کە هاەڕن  نزیی  کاکم بوە لە هەڵس ە کەەت  ڕۆیانەی ە "رەحما  نەقش "کا  
یەەە کاا  ڕەحماا   اگادار بوەم  هەر بژیە ئەە حەقە بە خژم دەدەم کە بڵێم هەر لە تەمەن  گەنجیەتا کارەکان  ئ

ەە  برا گەەرەیە  دەناسم ە لە سەر ییان  تاکە کەس  خژم کاریگەری باش  هەباوەە  کاا  ڕەحماا  قژناخەکاان  
واری سەردەشات ە باژ مااەەیە  لەم خوننو  تا ەەرگرتن  دیپڵژم دەبڕێ ە دەاتار دەبێارە کارمەناوی ئیاوارەی بەخشا

 .ئیوارەیەدا کاری کارمەنوی خژی بەڕیوەدەبا
 

ڕەەتاا  شااژڕش زۆر خێاارا دەچااژ پااێ  ە لەگەڵ فرااوای جی ااادی خااومەین  بااژ سااەر کوردساارا  گەنجەکااا  ڕەە لە 
 ی  ەنارای ساەدا  کەسا  کاا  رەحماا . پێشمەرگایەت  دەکە  بژ ئەەەی بەرگری لە خا  ە گەل ە نیشارما  بایە 

دیاایە چەکاا  پێشاامەرگایەت  بە شااا  دادەکااا ە دەبێاارە پێشاامەرگە ە ئەرکاا  پێشاامەرگانەی خااژی لە ناااەچە دەساات 
پێوەکا ە دەاتری  ەە  مامژسرای قوتابخانە لە ئاەای  ە شوننەکان  ینر دەسەاڵت  پێشامەرگە دا ئەرکا  پیارۆزی 

خونناو  ە نوەساین دەکاا  کاا  ڕەحماا   مامژسرایەت  لە بەرگا  پێشامەرگەدا بەڕنوەدەباا ە بە ساەدا  کەس فێاری
زۆربەی گوناااو ە ئااااەای  ە شااااخ ە پێوەشااارەکان  شاااونن  پێشااامەرگایەت  خاااژی گەڕاەە ە لەگەڵ ساااەرکەەتن ە 

بە هاژی . پاشەکشەکان  حیزب هەر لە گەڵ کژمیرە شارسران  سەردەشت ە لە تەنیشت دەفرەری سیاس  حیزب بوەە
  مەجاال  ئەەەی بە کاا  رەحماا  نەدا کە براوانێ خونناون  باااڵ تەەاە ئەەە کە شژڕش ە راپەرین  گەالن  ئێارا 

بیا  حیزب  دنموکرات  کوردسرا  پژلێ  گەنب ە پێشمەرگەی نێو ڕیزەکاان  حیزبا  باژ خونناو  ە فێرباوەن  زماا  
 .ڕەەانەی دەرەەەی ەاڵت کرد  کە یەکێ  لەەا  کا  رەحما  نەقش  بوە
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 ەن  زما  هاەکاتی  بژ ماەەی ساڵ ە نیون  لە دەفرەری پاریس خەریی  کا  ڕەحما  ەنرای خوننو  ە فێربو
پاااش . یەەە کارەکااان  بەڕیااوە دەبااا نوەسااین ە تایااد کردناا  نوەسااراەەکان  حیاازب دەبااێ ە لەەناا  زۆر بە دڵسااژزی

دۆڵا  ی هەتاەیوا کا  ڕەحما  بژ سەردا  دەگەڕیرەەە کوردسرا  ە لە ٧٣١٢مانەەە لە ئورەپا لە بەهاری سااڵنێ  
. جافایەت  ە لە گەەرەدێ لە دەفرەری سیاس  حیزب  دنموکرات  کوردسرا  چاەم بە کا  رەحما  نەقشا  کەەتەەە

ئەە باژ سااەردا  گەڕابااژەە بااژ الی هاااەڕێ ە هاەساەنگەران  ە لەگەڵ هەر دیااوارنی  باازە ە خەنااوەی لە ڕەەخساااری 
 .چاەم بە کا  رەحما  کەەتبژەە زۆر دڵخژش بوەم کە دەای سااڵنێ  دەەری جارنی  دییە. دەباری

 
خەبااات بە گشاار  هەر دەهااات ە سااەخت ە دیەارتاار دەبااوە  هێاازی پێشاامەرگەی کوردساارا  باانیە ە بارەگاکانیااا  

یەکان  نێوا  باشوەر ە ڕۆیهەاڵت ە زۆربەی هێزەکا  لە سنوەری شارەکان  خژیا  بنیە  هاتبوەنە کونسرانە سنوەری
گەرمەڵە ە بەمااژ ە سااوەرکێوی بااانە ە چژمااا  ە  وردساارا  لە دەەرەبەری هااان ە بارەگایااا  هەبااوە  لە خااوارەی ک

 هێارۆ " کوڕاداەێ ە دۆڵ  سەفرە ە زەرەە  ە گەاڵڵە ە گەەرەدێ تا دەگەیشارە بنااری مامەناوە لە پشات قەاڵدزێ 
ەنااویل بااژ بناااری ق ە لەەێ ڕا" کچااا  ە مااارەدەێ   گژڕێباااەزێ  دەشاارێو  شاایوەڕەز سااونێ  گەڵااوەڕەز  کونەمااارێ

ە هەرەەهااا مااامە "   لێااویێ ە بااژ کریساایا سااینەمژکە  ئاشااەوڵیە  ئەساارێرۆکا   بااژڵ   قەنااویل  سااڵێ  ئێنااوزێ"
خەتیب ە حەسەنە بەشە ە کونسرانەکان  هەڵگورد ە خواکور  ە زۆر شاونن  دیایە بباوەنە شاونن  خژپێگەیاناو  ە 

ا  هەر لەم ساڵەدا کا  ڕەحماا  لەگەڵ کاا  حەسانەەەی دەای جەەلەکان  پێشمەرگایەت  ە ەەرزی ساردی ە سەرم
قاساام قارەمااان  ە چەنااو هاااەرنیەک  دیاایە دەنێااردرننە سااینەمژکە بااژ الی زینااوەیاد نەماار کااا  ئەبااوەبەکر ڕاد لە 

 .سەنگ ە ئەەەش کا  رەحما  زیاتر دڵخژش دەکا مەڵبەنوی سپ 
 

  یەکەم کاری لە بواری ڕاگەیاناو  دا ردەە ژراەجژری بەڕنوە بکا  رەحما  لەگەڵ ئەەەدا لە ئورەپا دەییا کاری ج
کاا  ڕەحماا  لەگەڵ هااەڕن  تێیژشاەر کاا  مسارەفا شەڵماشا  لە ەاڵتا  هولەناو . دەرکردن  گژەاری ئااەارە باوەە

یەکەم گژەااار کااوردی بە ناااەی ئاااەارە لە چاااپ دەدە  ە چەنااوین یمااارەی خژبەخشااانە لااێ چاااپ ە باااڵە دەکەنەەە ە 
 . ەنێرە قژناخێی  دییە لە کاری ڕاگەیانو لەەێ را کا  ڕەحما  پێ د

 
 بژ یەکەم گژەار بە ناەی ئاەارە بوەە؟ چوەنیە ناەی ئاەارە ناەنی  دیار ە خژشناەی ڕیزەکان  حیزب  دنموکرات  
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   کا  رەحمانی  ئەە ناەەی هەرەا لە   بوەەکوردسرانە ە ناەی شەهیو مەال ئاەارە ەنردی سەرزمان  ئازادیخوازا
  ئەە ییااان  ئاااەارەی  ە دەەرە ر لە بیااری ئااازادی گەلەکەی دابااوەەەبااژاردەەە  ئەە لە تاااراەگەش هەگااوترە هەڵن

ە دەەر لە زناااوی لە ەاڵتااا  ە تاراەگەنشاااین  لە ساااەر بااااەەڕ بە ئاااازادی نیشااارما  قەباااوەڵ کردباااوە ە ئێساااراش ب
 .  دڵ  هەر بژ ئازادی نیشرما  لێوەداداییبوەن  خژی

 
  چاوەنیە نااکرێ ئااەڕ لە کااری   لە ییان  کا  رەحماا  نەقشا  باوەناسانون  بەشێ ئەم چەنو دنرەی سەرەە بژ

مرۆەێی  نەسرەەتوەی ەە  کا  ڕەحما  بوەیەەە بەاڵم خوننەر زانیااری لە ساەر ئەە مارۆەە نەباێ  ئەگەرچا  ئەم 
 .ا  باس کرد بێنوەسینەی سەرەەە زۆر پوخت نییە بەاڵم هیوادارم کە هەنون  زانیاریم لە سەر ییان  کا  ڕەحم

 
دەای بااڵە باوەنەەەی ئادرەسا  . م دامەزرانو" گیارەنگ"ی هەتاەی ماڵپەری ٧٣٨٩ی زائین  بەرامبەر بە  ٩١١٣ساڵ  

گیاڕەنگ ە ەەشاانەکان  ە بااڵە کاردنەەەی باابەت  هەمەالیە  لە مااڵپەری گیاڕەنگاوا  هااەڕێ رەحماا  نەقشا  لە 
  هاەکااتی  هاان  دام کە کاات  زیااتر باژ ە ەنرای پیرۆزبای  کرد ێوە گرتم کەسە دیارەکا  بوە کە پەیوەنوی پ

 . نوێ کردنەەەی ماڵپەری گیاڕەنگ تەرخا  بیەم ە ئامادەبوەن  خژش  بژ هاەکاری گیاڕەنگ دەربڕی
 

لەە کاتەەە ماڵپەری گیاڕەنگ چەنو جار بەرگ ە دیزاینا  خاژی ناوێ کاردۆتەەە ە هەماوە جاارنیی  کاا  رەحماا  
 . نیاری خژی لە سەر ئەە نوێ کردنەەەیە هەبوەەبین  ە پێش تێ
 

ڕەحما  نەقش  بە درەەست کردن  هەنون  پژسرێر ە رازاناونەەەی بەشاێ  لە پژسارێرەکا  بە پڕۆگراما  فرژشااپ 
دەاتار بە باژنەی جژراەجاژر هەناون  نوەساین  باژ گیاڕەناگ . هاەکاری خژی لەگەڵ ماڵپەری گیاڕەنگ دەست پێیارد

 . هاەکارنی  باش  ماڵپەری گیاڕەنگ بوە دەنارد  ە لە سەریە 
 

یەکا  ە درەەست بوەن  ماڵپەری جژراەجاژری کاوردی ە  لەگەڵ بەرفراەا  بوە  ە گەشەی ڕۆیانەی ڕۆینامە ئێلیررۆن 
فارس  ە عەرەب   ئەەجار دەنیای نوەساین لە الپەرەی ساپ  ە قەڵەمەەە باوە بە الپەرەی ئێلیررۆنا  ە لە جیاات  

 نوەسین بە قەڵەم  تەخرەکلیل  کامپیوتێر جێگای نوەسینەکان  گرتەەە ە ئەەجار بابەت ە ەەرەق ە کاغەز ە 
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 نوەسراەەی ڕامیاری  کژمەاڵیەت   ئابوەری  ەەرزش  ە ئەدەب  ە هونەری ە هەمەڕەنگ لە ماڵپەر ە لە ڕۆینامە 
 .یەکا  دا لە الیە  نوەسەرانەەە باڵە دەبوەنەەە ئێلیررەن 

 
یناا  ە بە لێزاناا  خااژی یەکەم کارەکااان  خااژی بە کااژکردنەەەی بابەتەکااان  شاایمیاباران  کااا  ڕەحمااا  بە ەردب

یەدا باڵە ببوەنەەە  سەردەشت ە زەردە ە شەهیو مەال ئاەارە دەست پێیرد ە هەموە ئەە نوەسینانەی کە لەە پەیوەنوی
ە باابەتە لە یە  ناامیلیەدا ئەە کاات کاژکردنەەەی ئەە هەماو. کژکردبوەنەەە ە بژ ماڵپەری گیااڕەنگ  ڕەەانە کارد 

زۆر سرنب ڕاکێ  بوە  لە ماەەیەک  کەم دا کا  ڕەحماا  کەەتە بیاری کاژکردنەەەی ئەە بابەتاانەی کە ڕەەیاا  لە 
لەە کارەشا  دا تاا بڵێا  ساەرکەەتوە باوە  زۆر باوە  ئەە . یەکا  ە کوردسارا  ە ڕاپەریان باوە مەسەلە نەتەەایەت 

ا  باڵە دەکردەەە ە بابەت  دییەیا  ئامادە دەکارد  زۆرنا  لەەا  باژ خژیاا  بە نوەسەرانەی کە سااڵنێ  بوە ەتاری
دەای ەتار ە بابەتاکان  خژیا  دا دەگەڕا   بەاڵم کا  رەحما  ەتارەکان  ئەەان  کژکردبوەنەەە ە باژ هەر کامێا  

 ەک  ڕەنگین  بژ درەەست یەکا  دا نامیلیەی بوخچەیەک  لە سەر کامپیوتێرەکەی درەەست کرد بوە ە لە ڕۆیە تایبەت 
 .دەکرد  ە دەاتر باڵەی دەکردەەە

 
سااڵ کردەەنا  خژبەخشاانە باوە   کاات  خاژی باژ  ٧١ڕەحما  نەقش  هەموە ئەە کاارانەی کە لە مااەەی زیااتر لە 

 . دیاری کردەە  ە بەم جژرە خزمەت  بەرچاەی بە دەەڵەمەنو کردن  ئارشیوی کوردی کردەەە
 

ئەەەیە کە بە باااێ جیااااەازی ڕەگەزی ە ئاااایین  ە بیرەبژچاااوەن  سیاسااا  ناااامیلیەی کاااارنی  دیااااری کاااا  ڕەحماااا  
ئەەەی لە الی ئەە لە کارەکەی دا گرینگا  نەباوەە بەسارراەەی  ئیشای  ئیاوەلژیی حیزبا  . جژراەجژری ساز کردەە 

ا   بااوەە هەر بااژیە بااێ جیاااەازی کاااری بااژ هەمااوە الیە  کااردەەە  ئەە لە سااەر کەسااایەت  شااەهیوە ناەدارەکاا
یەکا   لە سەر شاعیر  یە کژچیردەەەکا   لە سەر کارەساتە جژراەجژرەکا   لە سەر بژنە ە یادە مێژەەی کەسایەت 

یمااارەی گژەاااری یەکبااوە  ە  ١٢ە هونەرمەنااوە کژچیردەەەکااا   بااابەت ە نوەسااراەەی کەسااە دیارەکااا  ە دەرکردناا  
وردسرا  ە درەەست کردن  دەیاا  پژسارێری ڕازاەە لە هەرەەها لە سەر کارە چاالک  حیزبەکەی حیزب  دنموکڕات  ک

یەکا  ە هەرەەهاا ڕناز ە تەقاویر لە تێیژشاان  یناا  ە الەا  ە پێشامەرگە ە مامژسارا ە قوتااب   سەر ڕۆیە مێژەەی
ی گەالەناژ  ٩٢وە ڕۆیی شاەهیوان  کوردسارا   ێی خااکەل٧١جیاا لەەانە لە ڕۆیەکاان  ەە  نەەرۆز  . ئامادە کاردەەە
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ڕۆیی ینااا   ڕۆیی منااوااڵ   ڕۆیی دایاا   ڕۆیی باااە   : یەکااان  ەە  ی ڕنبەنااوا   ڕۆیی جی ان ٩ەەز  ی سااەرما٩١
ی نوامبر  ڕۆیی مامژسرایا   ڕۆیی زمان  کوردی  ڕۆیی ئاااڵ ە پێشامەرگە ە دەیاا  ڕۆیی ٩٢ی مارس  ڕۆیی ٨ڕۆیی 

 . دییە جیا لە پژسرێر زۆرجار نامیلیەی تایبەت  بژ ساز کردەە 
 

 گژەاری یەکبوە  کە لە  ١٢کژبەنوی کارە چاالک  حو    ٧٩١  ەتوەنژ ٩٣نامیلیە   ٧١١: باڵەکراەنە کژی ئەم
 .نامیلیە ە بەرهەم  تاکوە ئێرە ئامادە کردەە  ٣١٨سەریە  

 
ئەەانەی لە سەرەەە ئامایەیا  پێیراەە  بە تەنیا کاا  ڕەحماا  بە کاامپوتێرنی  شەخسا  ە بە باێ هایچ ماوەچە ە 

  تایبەت  ە تەنیا خژبەخشانە بە ئەەین  ئازادی نیشرما  کردەەن   ئەەانەی شارەزای کاری تاید ە هیچ داهاتێی
کاری مونرای ە درەەسریردن  کرێب ە نامیلیە  دەزانن کە پڕۆگرام  ئەە جژرە کارانە جیا لە گران  ە دابین کردنا  

ی ە کااری نوەساین ە کااری گرافییا  لەگەڵ بەردەەامی  بەڕۆی ە نوێ دەکرننەەە  هاەکاات کاامپیوتێری کااری مونراا
کااامپیوتێری ئاسااای  جیاەازیااا  هەیە  بەاڵم کااا  رەحمااا  بە بااێ گونااوا  بە بااێ ئەەەی ڕەە لە هاایچ ئژرگااا  ە 
دامەزراەەیە  بیااا ئەەە لە سااەر گیرفااان  خااژی ە بە خەرجاا  خااژی بەشااێ  لە کەرەسااە ە پڕۆگرامەکااان  دابااین 

 .کردەە 
 

قورس ە تاقەت پڕەەکێنە  بە ئژرگانێی  دەەڵەمەنو بە هەموە کەرەساەکان  پێشایەەتوەی  بە دڵنیایەەە ئەە کارە
ە هەرەەها بە چەنوین کەسەەە بە زەحمەت بەڕیوە دەچێ  کەم نەبوە  ئەە ماڵپەڕ ە گژەار ە ڕۆینامە ە   ئێلیررۆن 

حیوەمەتیشاەەە باژ تەرخاا   تەلەفزیژ  ە ڕادیژیانەی کە بودجەی زۆریا  لە الیە  ئژرگاا  ە ڕنیخاراە ە تەناانەت
کرا بوە  بەاڵم نەیا  توانیوە درنژە بە کارەکەیا  بوە   بەاڵم کا  رەحما  بە ئیرادە ە هیممەت  خژی ە بە شەە 
ە شااەەنخوەن  توانیااویەت  لە ئاساات ئەە کااارەدا ڕەەسااوەر ە سااەرکەەتوە بێاارە دەر ە بە تەنیااا لەگەڵ هەموەیااا  

 .جیاەاز بێ
 

ەرە زۆری نامیلیەکاان  باژ مااڵپەری گیاڕەناگ نااردەەە  لە مااڵپەری گیاڕەناگ دا باژ ەەاڵما  کا  ڕەحما  زۆربەی ه
 .زەحمەتەکان  الپەرەی تایبەت بە کژکراەە ە نامیلیەکان  ئامادەکراەە
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ئەەەی جێگای لێو ەردبوەنەەەیە زۆر بە کەما  دیراراەە کە نامیلیەکاا  هەڵەیاا  تێاوا باێ ە یاا لە شاوننێ  کەم ە 
. ە نوەسااراەەکا  توەشاا  کێشااەی فەنناا  بااوەبن  ئەەەش ەردبیناا  ە ەریااای  کااا  ڕەحمااا  دەردەخااا کااوڕی بااابەت

پێاااواچوەنەەەی بەردەەامااا  بابەتەکاااا  هەم کاااات  زۆری دەەێ ە هەمااای  زۆرجاااار کاااا  ڕەحماااا  هەڵە ە پەڵەی 
 کەس  دەست  نوەسەرانیش  ڕاست کردۆتەەە  زۆرجار هەڵەی تاید کرد  ە هەڵەی ئیمالی  ە ڕننوەس  هەنون 

 .نیشا  کردەەە ە خاەە  بابەت  لێ ئاگادار کردۆتەەە کە ڕاسریا  بیاتەەە
 

خەمخژری کا  ڕەحما  بەەە نەەەسراەە  زۆرجاار باژ رازاناونەەەی ناامیلیەیە  بە دەای ەنانەی گونجااە دا گەڕاەە ە 
جیاا لەەانە . ەکە ڕابیێشاێلەە بەشەش دا بە حەق توانیویەت  بە دانان  ەننەیە  سارنج  خاوننەر باژ الی باابەت

کادربەنوی لە نوەسینەکا  ە دانان  سەرپەڕ ە ینارپەڕە ە داناان  یماارەی الپەرە ە هەناون  جااری  ڕازاناونەەەی 
 . یەشوا کا  ڕەحما  زۆر سەرکەەتوە بوەە تایبەت بە هەما  ڕۆی بیرتیژی گەڕەکە ە لەە پەیوەنوی

 
ری دیت بێ  ەە  کەس  شارەزا لەە بوارەدا کار دەکا  ەتاوەنژ ە کا  ڕەحما  بە بێ ئەەەی خول  تایبەت  مێویاکا

ئەگەر ڕەەی لە کەساێ  کارد . چاەپێیەەتن دەکا ە بیرەڕای کەسەکا  ەە  خژیا  بە باێ دەساریاری بااڵە دەکااتەەە
بێ بژ پەیوا کردن  ەننەیە   یا ەەرگرتن  زانیاری لە سەر مەساەلەیە   یاا پێشانیاری ەتاوەنژ ە چااەپێیەەتن  

کرد بێ  لە ئەگەری ەەاڵم  نای کەسەکە دا دڵگرا  نەبوەە ە بەڵیوە مااەەی پێاواەە کە هاەکااری بیاات ە خاژ  پێ
 .ئەگەری  هەر ەەاڵم  نەدابێرەەە ئەەە ڕەەی لێ ەەرنەگێراەە

 
یەکا   نەبوەن  پڕۆگرام  تایبەت  لەبەر دەست دانەبوەن  هێناون  زانیااری ە یاا هاەکااری نەکردنا   کەم ە کوڕی

یەنەکااا  ە ڕنیخراەەکااا  ە ەەاڵم نەدانەەەکااا  کااا  رەحمانیااا  دڵسااارد نەکااردۆتەەە  بەڵیااوە هەەڵاا  داەە کە ال
ەکاااوڕی  باااێ دەتااوانێ کاااارەکەی درناااژە باااوات ە ئەەەش ڕەمااازی  نیشااا  باااوات کە بە باااێ ئەەانەش ئەگەر بە کەم

 .سەرکەەتن  کارە دیارەکان  کا  رەحمانە
 

ری خااژم ە گیاڕەنااگ ە کااا  رەحمااا   دەبااێ بڵااێم ئااێمە هاەکاااری جیااانەبوەەی ئەەەنااوەی دەگەرناارەەە سااەر هاەکااا
 .یەەە دەکەم یەکان  کا  ڕەحما  ە کارەکان  یەکررین ە ەە  گیارەنگ ە ەە  خژم شانازی بە هاەکاری
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پێشنیاری من ئەەەیە کە ڕنچیەی ئەم کارە بیەی بە کاارنی  گرەەها  ە تەناانەت ئەگەر بیارێ ئیجاازە ە ماژڵەت  
 .ای  ە ئیواری لە حیوەمەت  هەرنم  کوردسرا  ە یا شونن  پەیوەنویوار بژ ەەر بگرێیاس
 

 ش  داڕشرن  بەرنامەیەک  ئەەتژ  پێشنیار دەکەم  هەموە نامیلیەکا  پرینت بیرنن ە سەحاف  ە بەرگوار بیرنن  بێ
کردنا  لە ئژرگانێا  دا پێویسر  بە هاەکاری ماددی ە مەعنەەی دەبێ کە ئەەەش دەکارێ دیساا  لە ڕنگاای ساەپت 

 .یەدا هاەکاری جەنابیشت دەکەم دابین بیرێ ە لەە پەیوەنوی
 

بژ هەرچ  زیاتر ناسانون  کارەکانت پێشنیار دەکەم ماڵپەرن  ە یا الپەرەیە  درەەست بایەی کە هەماوە کاژکراەە 
یەش دا هاەکاارت  ەیوەناویە نامیلیە ە بەرهەمەکانت لەەدا دابنورنن ە کارەکان  داهااتوەت ئاساانرر بیاات ە لەە پ

 .دەبم
 

یە ە هیوادارم کە نموەنەی ەەک  جەنابات هەر  بە گشر  کارەکا  ە زەحمەتەکانت جێگای ڕیز ە پێزانین ە قەدردان 
لە زیاد بوە  دابن ە کارەکانیشات لە ڕنگاای داباین کردنا  ئاامێری باشاررەەە ئاساانرر بابن  شاانازی بە هاەکاریات 

ە بە ناااەی خااژمەەە پااڕ بە دڵ سوپاساا  زەحمەتەکاناات دەکەم ە هیااوای بەردەەاماا  ە  دەکەیاان ە بە ناااەی گیاڕەنااگ
 .سەرکەەتنت بژ بە ئاەات دەخوازم

 
 ٩١٧٢ا  ١٩ا  ٩١
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 :مامۆستا عەبدوڵاڵ حەسەن زادە
 

  دییژمێنر ە بابەت سیاس  حیزب  چەنو بەقەدەر ئیمیاناتییەەە بێ پەڕی بەە ە تەنیا تاق  بە نەقش  ڕەحمان 
 ...كردەە  بەئاڕشیڤ  ە کردۆتەەە کژ ی...ە کژمەاڵیەت  ە سیاس 

  
 
 
 
 
 
 

 نەقش  ڕەحمان  کا  خژشەەیسرم برای ە هاەڕێ
 

  گەرم ساڵەی دەگەڵ
 

 هەر ە جاوا  ە بەساوەد کاارە ئەە لەساەر بەدرنژی ناتوانم. خوننوەەە داەاکارییەکەتم نوەسیوتە ەە  یا  نامەکەت
 هەزارا  خونناونەەەی بە پێویساری  ئەەکاارە ئەەەی لەبەر پراری  باوەنم  ە بنوەسم تتاقەتپڕەەکێنە کاتەدا لەە

 نەباوە مااڵ» ئێسارا ە باوەم کڵاژڵ خوننونەەە بژ لەجێوا هەر کە من بژ ئەەەش ە هەیە تژ کژکراەەکان  لە الپەڕە
 بەاڵم. بەدەرە تواناالە بڵاێم دەکارێ ساەر  هااتژتە تییش  بێراقه ە پیری  «بوە لەەەنوی  تێیرد ڕەەیا  میوانا 
 :م كه ده عەرزت ب  ڕازی لێم نوەسینێ  کورتە بە ئەگەر

 
  ە داەە تژم بەنرخەی کارە ئەە پەسن  جار بەدەیا  بوەبێ  لێ ئاگاشت تەنانەت ە کردبێ داەات خژت بژ بێئەەەی
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  ە بابەت سیاس  حیزب  چەنو بەقەدەر ئیمیاناتییەەە بێ پەڕی بەە ە تەنیا تاق  بە نەقش  ڕەحمان  گوتوەمە
 .كردەە  بەئاڕشیڤ  ە کردۆتەەە کژ ی...ە کژمەاڵیەت  ە سیاس  دییژمێنر 

 
  کوردییەکا  حیزبە هەموە کرێبخانەی ە بیرنن چاپ دا بەرگ چەنوین لە تژ کارەکان  تەەاەی بیرایە بوە ئارەزەەم

 باژ ئەمەماا  بەداخەەە کە ێسارائ بەاڵم. بیارێ دەەڵەمەناو پاێ کوردیاا  نوەساان  ڕۆیناامە ە مێژەەناوەس هەموە ە
 ئەلەکرڕۆنا  کرێبخانەیەک  بڵێم ەەخرە یا  فایلێ  بیرننە یەکەەە بەسەر هەموەیا  دەکەم پێشنیار هەڵناسوەڕێ 

 دۆاڵر دە دەەری ئەگەر تەناانەت(ڕەمزی دراەنی  دان  بە خوننەرن  ە ئژگرن  هەموە کە دابنرێ بژ ئادرەسێییا  ە
  نگاه ڕه ی بكاه قساا  ف  ڕه شاه سامایل  كااك ڵ گاه له ر گاه ئه  ەه یاه باره ە لاه. بكاا لژدیاا داەن براوانێ )باێ کەمرری  ە

 .  بگه باش ئاكامێك  به
 
 .خوازم ده ئاەات بژ زیاترت ەتن  ركه سه ە ەام  رده به
 

  زاده   سه حه بوەڵاڵ عه برات
 

٩١٧٢ - ٩ - ٩٢ 
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 :جەلیگ دادانیهاوڕێ 
 
 
 
 
 
 

 ە پەیوابێ لێ فرشرەی ەە  دڵسژزی الیەنێی  ە هەبێ چاپ  ئیمیان  ئەگەر نەقش  رەحما  یوەکەیئارش بیگوما 
 ...بێ ەەدی خەەنە ئەە هیوادارم کە دەردەچێ لێ بەکەلی  کرێب  چەنوین چاپیا بژی

 
هاەڕێ رەحما  نەقش  لە چاخ  گەنجیوا بە باەەرنی  قاوەڵەەە هاات ریازی حیازب ە ەە  مامژسارای شاژڕش ە لە 

 ماەەی چەنو ساڵ  سەرتای خەباتیوا لە ناەچەی سەردەشت جێگەی خژی لە دڵ  هاەسەنگەرانیوا کردەەە 
 

ەە  پێشاامەرگەیەک  ەریااا ە خوننااوەەەار بە بڕیااای حیاازب دەگەڵ پژلیاا  لە پێشاامەرگە خوننااوەارەکان  حیاازب بە 
 .مەبەسر  خوننو  ە پ  گەیشرن بەرێ کرا بژ فەرانسە

 
بە تاایبەت  ئەەەناوی مان بەرپرسا  تەشاییالت  لە دەرەەەی . لە کاری حیزب  غافل نەبوەئەەەنوی مەجال  بوەبا 

ەاڵت بوەم  خوننوکارەکا  ئێوارەی بەر رۆیانا  پشاودا  لە شااری ەیشا  را دەهااتنەەە پااریس ە ئەە مااەەی لەەێ 
 .دەمانەەە بە دڵەەە کاری حیزبیا  دەکرد

 
کردن  بەسرەبەنوی رۆینامە ە بەرێ کردنیا  باژ ەاڵتاان  دیایە ە کا  رەحما  لەەی  لەە کەسانە بوە بە رەدیف 

 .کژمیرەکان  حیزب  ە هەر کاریی  پ  یا  ئەسپاردبا لە ئەنجاموانیوا دریغ  نەدەکرد
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 لە هوڵەنوی  ئەنوام  کژمیرەی حیزب ە بە تەەاەی مانا چاال  . نوەدەای چەنو ساڵێ  لە فەرانسە را چوە هوڵ
گەیانون  ئەرک  حیزبا  ئاماادەگ  تەەاەی هەباوە  بەلیاوە باژ جاێ بە جاێ کردنا  دیاوارە بوە نەتەنیا بژ بە جێ 

 .سیاس  یەکان  مەسئولین  حیزب  کە دەگەیشرنە هوڵەنو هاەکاریی  دڵسژز ە کارئا بوە
 

جگە لە تەکسیر کردنەەە رۆینامەی کوردسرا  بە هاەکاری هاەڕنیان  حیزبا  بە تاایبەت  کاا  مسارەفا شەڵماشا  
 یمارە گژەاری ئاەارەیا  چاپ ە باڵە دەکردەەە کە لە نەەع  خژیوا گژەاریی  پڕ نیوەرۆ  ە باش بوە جیگەی  چەنو

 .کەل  لێ ەەر گرتن بوە بژ هاەڕنیان  حیزب  ە خوننەران  بەتێیرا
 

ت  هەرکارنی  دییە هەیبا بژ گەیشرن بە کاری حیزبا  ەەالی دەناا ە کەم هەباوە جاگە لە کااری حیزبا  ە کاوردایە
بیاارە فیااری بااژ الی کااار ە شاارێی  دیاایە بچااێ بەڕاساار  لەەیاا  نمااوەنەی ئەنااوام ە کااادرنی  باا  جیاارە ماجااب ە 

هەر لە فەرانساەەە دەسار  باژ کاژکردنەەەی بەڵیەکاان  حیزبا  کارد ە بارەای بە پیویسار  . خژبەخش  حیزب  باوە
 .هەڵگرتن ە پاراسرن  ئەسنادی حیزب  ە بەڵگە مێژەەییەکا  هەبوە

 
ەنو ساڵ هەڵوەدای کانادا بوە چەنو ساڵێییش  لەەێ هەر بەعیشە  حیزباایەت  ە کاوردایەت  تێاپەڕ کارد پاش چ

ییاان  ئەە بباوە بە بااڵە کاردنەەەی شار   یساەرمایە. لە دینای میویای  ە ئینررنێت دا کاری کرد ە خژی پێگەیانو
دایەت   پەرەپێاوان  لێا  تێگەیشارن ە بەکەل  نەهەر لە بواری حیزب  دا بەڵیاوە لە هەر بوارنا  دا کە باژ کاور

 .پرەە بوەن  رەەح  هاەکاری ە برایەت  بەکەل  بوە  کات  خژی بژ باڵە کردنەەە تەرخا  دەکرد
 

چەنااو ساااڵ لەمەەبەر هەساار  کااوردایەت  ە نیشاارما  خژشەەیساار  لە کاناداشاا  هەڵگاارت ە لە شاااری ساالێمان  
ر  لە هاایچ کارناا  بەنااو نەبااوە بەکااژڵەمەرگ  دەیێ بەاڵم لەە شااارەی پااایرەخر  رۆشااەنبیری  دەساا. گیرسااایەەە

ئیمااان  پااژاڵین  هەرەا بەهیاازە ە ئارشاایوەکەی بە کااژڵیەەەیە ە هەرەا خەریاایە بە هەزارا  الپەڕەی کااژکردەتەەە  
بەبێ چاەەراەن  پاداش لە ریگەی خەتە بەهێزەکەی میویای خژیەەە لە ئیخریااری دۆسات ە بارادەرا  ە خاوننەران  

ئەم بوارە دا ەە  هەمیشاە ماناوەەی  ناناسا  ە باێ ەچاا  خەریایە  بیگوماا  ئارشایوەکەی ئەگەر ئیمیاان  دەنێ ە 
 چاپ  هەبێ ە الیەنێی  دڵسژزی ەە  فرشرەی لێ پەیوابێ ە بژی چاپیا چەنوین کرێب  بەکەلی  لێ دەردەچێ کە 
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 .هیوادارم ئەە خەەنە ەەدی بێ
 

ی  ئەمگناسا  حیازب باوەە ە هەیە ە دەباێ بەڵیاوە کاوردنی  دڵپاا  ە دەتوانم بڵێم کاا  رەحماا  نە هەر ئەناوامێ
دڵسژزە ە بێ چاەرەان  هەر خزمەتێی  لە دەسر  بێ بە حیزب ە نەتەەەکەی دەکا ە دەبێ ئەە زەحمەتەی چەنوین 
 ساڵە کیشاەیەت  بە هێنو بگیرێ ە قەدردان  لێ بیرێ بەش بەحاڵ  خژم بە دڵەەە سپاس  دەکەم ە سالمەت  ە 

 .مە  درنژی ە سەرکەەتن  هەرچ  زیاتری بژ بە ئاەات دەخوازمتە
 

 ٩١٧٢ - ١ - ٧جەلیل گادان   
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 :هاشم کەریمیهاوڕێ 

 
 حما  ره كاك كان  كاره بێگوما  مێژەەی   شوننەەاری ەی كژكردنه ە ئارشیو بواری  له  ئێمه یاری هه هژی  به

 ... یه هه زۆری كجار یه وەدیس ە ەه ته كردەه پڕ گرنگ  یەك  گژشه
 

 
 
 
 
 

 
 كان  ماه رهه ر به ساه هنگانونێ  ل ڵساه رك  هه من یەکێیم لەە کەسانەی کە ئه  ڕنز كه حمان  به سوپاس بژ كاك ره  به

پااێ سااپاردەم  هەرچەنااو بەراساار  کارەکااان  ئەەەنااوە زۆر ە بەکەڵاا  ە رنیااوپێین کە ئەە کااورتە نوەسااینەی ماان 
 . ە زەحمەتانەی ئەە نینەەاڵموەری ئەە هەمو

 
  را   لاه ناوه هاژی چوەنماا  باژ هه  ەه باه داخه  اڵم به   به ەه ناسیوه تیه رگایه رتاكان  پێشمه سه  حمانم له من كاك ڕه

ت   ەه بوه  ەلاه ناویما  هاه یوه ەه په فوە  ە ناماه لاه ڕنگاای ته  نیا لاه ناو سااڵ  راباردەەدا تاه چه  ك دابڕاەین ە له یه
ە ە بااژنەتە ت  کە هێنااونییا  بارسااراییا  لە نااامیلیەی تێپەڕانااوە كانیااه چاااپ ە باڵەکااردنەەەی نامیلكه رقاڵ  سااه

 . رگرتوە  ە سوەدم لێ ەه  زۆریانم خوننوەتەەەەام  رده کرێب  من به
 

كاات مان  رده ده  تاازه یك  ر جار نامیلكه هه  ەه بڵێم كه م ئه كه ز ده م  حه كا  بكه ڕۆك  نامیلكه ناەه  ی باس له ەه ر له به
   ر نیاه فاه  ك نه ی نااەبراە كااری یاه ماناه رهه ە به راسار  ئاه  باه. ڵێم بوەن  پێاوه سرخژشا  ە ماناوەە ناه د جاار ده سه

م  ەام لااه رده بااهرەانییە   بااێ هاایچ چاااەه  بااه ە  جەساارەی خااژیەت  کە خژبااه خشااانهبەڵیااوە بەرهەماا  مایەدانااا  لە 
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نگین  بە  ست ره جار جوان  ە ده یەك   ەه كنیكیشه ەه ە ته بواری رازانوه  له. نیشرما  دەکات بە گەل ە  دا خزمه بوارده
 . کارەکائیەەە دیارە

 
كاان   ەی شوننەەاری مێژەەیا   بێگوماا  كاره بواری ئارشیو ە كژكردنه  له  یاری ئێمه هژی هه  رۆكوا  به بواری ناەه  له

  یادنا  لاه ەی باڵەكردناه  باژ نموەناه.  یاه كجار زۆری هه ەه ە ساوەدی یاه تاه یەك  گرنگ  پڕ كاردەه حما  گژشه كاك ره
م  لاه. نرخ ە جێگای خژی بوە  ی كردەە  یكجارزۆر به هیو بوەن  ئاماده نجا ساڵ شه دەای په    كه اڵ ئاەاره هیو مه شه

ناساانوەە    ری جیلا  تاازه خونناه  هی با ال ئااەاره بات  ماه م ە ییاا  ە خاه رهاه نیا به تاه  حماا  ناه دا  كاك ره نامیلكه
یك   نموەناه. ی زاینا ١٨ - ١١ی هەتااەی ١١ - ١١بازەەتنەەەی سااڵەکان    ەی  باوە لاه ڵكوە یادن  ە ئاەڕداناه به

نگین   سارره ده  تاوا  باه ی تایبه ناو نامیلكاه چه  حما  له كاك ره    كه   زینوەە راگرتن  یادی كژماری كوردسرانه دیكه
  مااه رهه كا   به كیه ره سااه  ره ئاكرااه   ەننااه  ی گەلەکەمااان  كااردەە  جااا چ بە نوەسااین چ بااه كورتااه  ێااژەهە م ەننااای ئااه

 . گشر  ناسانوەە  كان  كژماری به ەته سركه ده كا  ە سیاسیه  فەرهەنگیەکا   رەەداەه ت  ە اڵیه كومه
 

دەای شژڕشاا  گەالناا    ت لاه تایبااه    باهبات  حزبا  دیمااوكرات ئاڕشای  كاارد  ە زیناوەە راگرتناا  خااه  ت بااه باره ساه
  هیو  كه ران  شه ڕنبه  ت به باره مێ  سه رهه به   وەنهبژ نم. ەه ته سوەدی كژ كردەەه  م  به رهه حما  به ئێرا   كاك ره

 . فاداری  بژ لەخژبوردەی  بێ ەننەیا  هیو بوەنیا  ە ەه ی شه   شێوه ییاننامه  له  پێ  هاتوەە
 

كان  حزباا   كا   كااارە چاالكیااه رخااه هاەچه  ر رەەداەه سااه  كجار زۆری لااه ەیك  یااه حمااا  كژكردنااه هاەكااات  كاااك ره
 . نونكانی  کردەەە  نگانونه ڵسه دیموكرات ە هه

 
رنغاا   كااان  حزبااوا ده را  ە كادره ئاڕشاای  كردناا  بیاار ەرای رنبااه  ە بااه  ەی نوەسااراەه كااژ كردنااه  حمااا   لااه كاااك ره

لیل گااادان   كاااك  ك جااه   كااه نزاده سااه بااوەاڵ حه مامژساارا عه  ت بااه باره ت سااه ی تایبااه نامیلكااه  بااژ نموەنااه. كردەە نااه
ی  ەه كااان  حزباا  دیمااوكرات ە بزەەتااه ڵسااوەرا  ە كادره هه  شااێك  زۆر كااه ساامایل  بازیااار  كاااك قااادر ەریااا ە به

 . ما  كه ەه ته نه
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ە  زینوەە راگرتن  یادی ئه  اڵی دیموكراتوا  توان  به اران  قهكات  موەشكب  نگین  خژی  له سرره ده  حما  به كاك ره
كان   تاه نایه باشارر بناساێنێ ە جه  ئێماه  به  هیوانه ە شه بات  پڕ لە شانازیا   ئه ەەری  ییا  ە خهە  یاد هیوانه شه

 . ریسواتری بكا  رینم لە قاە بوا ە
 

 ت  باره سه  ی نامیلكه ەه   باڵەكردنه بژ نموەنه. ڕێ په جار تێوهسنوەری سیاس  ە حزب  زۆر   حما  له كان  كاك ره كاره
شار  ماارس  ە  هه  ت باه ی تایباه ەی نامیلكاه هێمنا  شااعیر  باڵەكردناه مامژسرا  گرنگ  زمان  كوردی  یادن  له  به

 . دی ماملێ مه حه نو مه رمه یادی هونه
 

ب    ده باواری سیاسا   ئاه  كا   لاه تیه ساایه راگرتن  كه ساره جهر ەە ە به یادكردناهحماا    كان  كاك ره كاره  بە کورت 
  .مەگناس  ناەبراە بژ ئەە کەسایەتیانەی نەتەەەکەما  فاداری ە ئه ەه  له  یكه ەه نگوانه ری دا ە کولروری ره هونه

 
 . م كه ەە سوپاس  دهبارەشە لەە    كه كردەه ش نه حما  منیش  بێ به كا  ره  م  كه ش  لێ زیاد بكه ەه ئه  پێویسره

 
 ریم  هاشم كه
 

 ٩١٧٢ی مارچ  ١
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  :مستەفا شڵماشیهاوڕێ 
 

 ...دننێ م که ە  الەازه ما  که ەه ته نه ی نوه مه هره به ە ئه دڵسژزی ە ەیسر  نه خژ ر رامبه به  له مم ڵه قه
 
 
 
 
 
 
 

 
  ترسااێ کااه ده  ەه ە ئینسااا  لااه  کااارنی  دیەارهقشاا   حمااان  نه   کااا  ڕه ەیساار  ەه سااێی  خااژ نه ر که سااه نوسااین له

ی  ناسام هێناوه قشا  ده حماان  نه ت  کاا  ڕه ەه ئه. ەاەی ماف  خژی پێ بوا ته  توانێ به بگێڕێ  نه  رچژنێ  خامه هه
خساای  خااژی  ییااان  شه  بیااری لااه  نااوه ەه ەه  نیااو ئه تااه ی کردەه کااه ی ە حیزبه کااه ەه ته کان  نه ئامانجااه  بیااری لااه

ناوامێی  چااال  ە الەچااک   ئه  کاه  ەه میالدیاه ی0891سااڵ    ر له یناسم  هه ده  ەه مێژیشه  له  دیاره  که. ەه ته کردەه نه
  ت لاه تایباه  ری دا  باه کااری هوناه  شات ە لاه رده ی سه ناەچاه  ت  الەان  حیزبا  دنماوکڕات  کوردسارا  باو لاه کیه یه

ی  بنیاه  ر یاا  لاه ی ئاسانگه شاانژی کااەه مامژسرایان  شاڕڕشکه   بیرم ماەه  ئێسراش له. ەتو بو رکه ری دا سه شانژگه
بو ە  ک  هاه ره دا ڕۆڵا  ساه ە شاانژیه حما  له کا  ڕه. ش کرد شت پیشیه رده ی سه جژی ناەچه شێوه  ری سیاس  له فره ده

 . ەتو بو رکه زۆری  سه
 

.  ی دایاه که ی ە حیزبه که ەه ته بیری نه  دایم له  که  یه ەه   ئهحما ی کا  ڕه نوانه تمه خاەه باش سه نوی زۆر ە تمه تایبه
اڵم  ییان  خاژی ڕابگاا  باه  رەساما  دا  به خس  خژی ە سه داهاتوی شه  به  که  خساەه ل  بژ ڕه زۆرجار هه  نوه رچه هه

ە  ەه تااه پااێ  قااازانج  نه رگیز قااازانج  خااژی ەه ی ە هااه کااه له ەای گه دۆزی ڕه  ت بااه خزمااه  بااه  گرنگاا  زۆرتااری داەه
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پاێ  ە   تاه م  باژ هاتوه ڵاه نگ ە چه لێ  ته کان  ییان  دا گه جژره  جژر به قژناغه  نو له رچه هه.  داەه ی نه که حیزبه
بواری .  گرتوه ڵنه ی هه که حیزبهە   ەه ته نه  ت به خزمه  سر  له اڵم بژ ساتێیی  ده   به باری ییان  دیوه زۆر باری ناله

شاێی  زۆر لاه چاالکاان  باواری سیاسا    به  ت باه ت خزماه ناناه ته  کاه  رباڵە باوه باه  ناوه ەه حماا  ئه ت  کاا  ڕه خزمه
 . ەه ته ت  کوردسرانیش  گرتوه اڵیه ب  ە کژمه ده ئه
 

ت  نانااه ک  ماااددی ە ته رەانیااه بێ هاایچ چاەه ە بااه  خشااانه قشاا  خژبه حمااان  نه کااا  ڕه  نااوین ساااڵه ی چه ماااەه  ەه ئااه
نگ  ە  رهااه ی   فه ەه تااه مێااژەەی حیزباا   نیشاارمان   نه  بااه  ەره تێی  ئێگجااار گااه خزمااه  تااه ساار  داەه ەی   ده عنااه مه

. ت  حیزب  دنموکڕات  کوردسرا  تایبه کان   به سیاسیه  ی کورد ە حیزب ە ڕنیخراەه ەه ته ت  کوردسرا  ە نه اڵیه کژمه
کان   چاالکیاه  ری  لاه باه ن  خه دا  بژڵراه تا ئێسارا ساه  ەیسره ەیست ە خژ نه شهخژ  نوه رمه نگین ە هونه ست ڕه ە ده ئه

ی نیزیاا   زەەربااه  کااه  ەه تااه لیررۆن  زۆر ڕناا  ە پێاا  باااڵە کردەه ک  ئااه یه شااێوه  حیزباا  دنمااوکڕات  کوردسااران  بااه
ڵیو    بااه ی کاردەه ەره تێی  گاه زماهخ  ەه یانونااه بااری ڕاگه  نیا لاه   تاه ە نااه  کان  حیزبا  تێوایاه ەاەی چاالکیاه تاه به

 . م هێناەه رهه نویش  بژ حیزب به مه ەڵه ئاڕشیڤێی  ده
 

  ت  ە زانسریشا  باه اڵیاه نگ   کژمه رهاه ت  سیاسا   فه ساایه یا  که کان  ده م  نوسینه رهه به  ەه له  حما  جگه کا  ڕه
.   ەه لیررۆن  دا باااڵەی کردەنااه دیزاینێیاا  جااوان  ئااه  ڕناا  ە پییاا  لااه  ە بااه ەه تااه ە گژەااار کژکردەه  ی نامیلیااه شااێوه
کان  کوردساارا    رزه ربه سااه  هیوه ر شااه سااه  ی لااه دا  پژساارێر ە کااارت  زۆر ڕازاەه حمااا  سااه کااا  ڕه  ەانااه ڕای ئه ره ساه

کار   ە گرنگ  به هە ته کا  باڵە کردەه تیه اڵیه نگ  ە کژمه رهه سیاس   فه  تیه سایه نوا   که رمه چاالکان  سیاس   هونه
ەرۆز     جێژناا  نااه   دا  ەه ریاه ەه ە بیره  ر بژنااه هااه  ها لاه رەه هااه.  کا  داەه تیه سااایه که  شااێی  زۆر لاه ە چااالک  به

ی بااڵە  کارتپژساراڵ ە نامیلیاه  ەه ی دییاه یا  بژناه هیوا   ڕۆیی ینا  ە ده ڕۆیی شه  لێوه  خاکه ی01نوا    دەەی ڕنبه
تا ئێسرا باڵەی   ەێ که که رده ده  مانه رهه ە به ی ئه یماره  حما  له ی خژمانوەەکرد  ە دڵسژزی کا  ڕه دهڕاد.  ەه کردەنه

   .گژەار ١٢کژبەنو ە  ٧٩١  ەتوەنژ  ٩٣  نامیلیە ٧١١  بریرین له  که  ەه کردەەنه
 
ناوین سااڵ  ڕاسار  دا دەای چه  لاه  ت  کاه کان  خژیه مه رهه به  شێی  بچو  له به  سرا  دایه رده به  ی له یه ە نامیلیه ئه
ەڵ   ە هاه ەه تاه بیار هاتوه نگ   خاژی ەه رهاه ب  ە فه ده نوا   چاالکان  سیاس   چاالکاان  ئاه رمه هونه  ت به خزمه  له
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  گا  داەهگرن  ماه رهه م به ری ئاه نوساه  ی که نوه ەه ر ئه گرێ هه ڵ ده هه.  ەه کان  خژی بواته مه رهه به  ئاەڕنیی  له  داەه
کار ە تێیژشا  ە   بڕەاننه  ەه چاەی ڕنزه  هیوادارم به. ە کان  ئه مه رهه به  سی  گرن  بوا به مو که س  هه مو که هه  به
 .نێ حما  ە نرخ  شیاەی خژی بوه کان  کا  ڕه مه رهه به
 

  باوا  کاه  ە چاالکیاناه باه  ێ درنژهبروان  ەه شێی  ساغه له  قش  سااڵنێی  دەەر ە درنژ به حمان  نه کا  ڕه  زەەمه ئاره
  تیاره ە خزماه   زۆرتار باژ ئاهچڕ ەتن  هاه رکه ساه.  ما  دایاه کاه ەه ته ەای نه پێنااەی دۆزی ڕه  موی لاه ڕاسار  دا هاه  له

ی  هناو مه هره ە به ەیسار  ە دڵساژزی ئاه ر خاژ نه رامباه به  مم لاه ڵاه قه. خاوازم ئااەات ده  ما  به که ەه ته ی نه ەیسره خژنه
 .م دننێ ە که  ما  الەازه که ەه ته نه
 

01 - 3 - 9108 
 فا شلماش  مسره
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 :قادر وریاهاوڕێ 

 
 بابەت  پڕاەپڕ نامیلیەیەک  ئامادەکردن  کە دیارییەکەەە بە ە دانەنیشروە بێخەم ە بێیار نەقش   ڕەحما 

 ...ەەەدەسەلمێنێر خژی بەرەکەت  پڕ بوەن  بژنانەیە  پێوەنیواربەە
 

  
 
 
 

 قادر وریا
  

 لە باس جیات  لە پێشەکییەکەم. نوەس  نەقش  ڕەحما  کا  نون  بەرهەمێی  بژ پێشەکییەکم سێ ساڵ لەمەەبەر
 باژ  (حەساەنزادە مامژسارا ەتوەنژەکاان  لە وەبپێی اات کە) ئەنررنێرییەکان  کرێبە یا نامیلیە تازەترین ناەەرۆک 
 بااڵە ماڵپەڕەکاا  لە ئەنرارنێرییەی کرێابە ئەم خاژی باژ کەکاتێا  . کارد خاا تەر خژی زەحمەتەکان  لە ڕنزگرتن

 بااژ. باایەمەەە بااڵە خااژم فەیساابوەک  لە کە پێوەنااوی  بەەەەە باوە  خااژم پێشاەکییەکەی مناای  کاارد محەز ەە ەکارد
 ساەرنب .تا لە گەڵ بابەتەکەی خژم پێیەەە باڵەیا  بیەمەەە کرد فەیسبوەکەکەیم سەردان  کا  رەحما  ەننەیەک 

 ە نوەسااین نااامیلیەکردن  بە ە کااژکردنەەە بااژ خااژی توانااای ە کااات هەمااوە کە ڕەحمااانە کااا  ئەم ئەەەیە ڕاکااێ 
 پاڕ دیوارەکەشا  ە کاردەە تەرخاا  کوردسارا  بازەەتنەەەی نێاو الیەنەکاان  ە کەساایەتییەکا  جژراەجژری چاالکی 

 یەکێا  ئەمەش. ناادۆزییەەە خاژی  ەننەیەک  انەتتەن نامیلیەیە  ە کرێب دەیا  ئەە بەرگ  سەر ەننەی لە کردەە
 ە هێنااەە خاژی لە ەازی دا  گشات پێناەی لە راسر  بە کە دەگەیەنێ خژبەخشە مرۆەە ئەە تایبەتمەنوییەکان  لە

 ە خژبەخشاا  هەمااوەە بەم ە بێاات بیاار لە ئەەمااا  مەمانااا   ەایە حەق بااژیە هەر. دەکااا خااژی لە زەڵاام تەنااانەت
ئەمە ئەە پێشاەکییەیە کە کاات  خاژی باژ ڕنزگارتن لە شاەەنخوەنییەکان   .بگارین لاێ ڕنزی ە بزانین فیواکارییەی

 :ئەگەر چ  زەحمەت ە دڵسژزییەکان  ئەە  لەمە زیاتر هەڵ دەگر . ئەە مرۆەە خژبەخشە نوەسیومە
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 دەەردەەراە پێشارری  دیاارە. دەناسام زەحمەتەکاانیەەە بەرهەما  لەڕنگاای نەقشا  ڕەحما  کا  دەچێ ساڵ 01 بژ"
 ماارۆەە ئەم خژبەخشااانەی مانااوەەبوەن  ە زەحاامەت ئاشاانای دەایاا   ساااڵەی 01 ئەم ڕادەی بە بەاڵم بیسااربوە ناااەیم

 بوارەکااان  لە پشااوەدرنژانەی ە حەەسااەلە بە تێیژشااان  ە هەەڵ سااەر ناااچمە دا  پێشااەکییە لەم ماان. نەبااوەم دڵسااژزە
 باسا  تەنیا. دا کوردسرا  ڕۆیهەاڵت  لە ئازادیخوازنە ە نەتەەەی  بزەەتنەەەی ە دیموکرات حیزب  بە خزمەت دییەی

 ئارشایوکردن  بە ە کاژکردنەەە باژ خژتەرخاانیردن  ئەەیا  ...دەکەم خزمەتەکان  بوارەکان  لە یەکێ  یا الیەنێ 
 .کوردسرانە ڕۆیهەاڵت  لە کورد بزەەتنەەەی ە دیموکرات حیزب  بە پێوەنویوار راپژرت  ە بابەت

 
 ە دامەزراەە جژراەجاااژری تێیژشاااان  ە چااااالک  لە ڕنیوپێااا  مانگاااانەی باااوڵرەنێی  سااااڵە چەناااوین ڕەحماااا  کاااا 

 ە ماڵپەرەکا  سەرنج  بەر دەیخاتە ە دەکا ئامادە حیزبە ئەم بەرپرسان  ە کوردسرا  دیموکرات  حیزب  ئژرگانەکان 
 یماارەیەک  هەر کە دەکاا ئاماادە" یەکباوە "نااەی ینر لە ئەنررنێر  گژەارنی  زۆرە سااڵنێی  بڵێم دەتوانم. هژگرا 

 خااکەلێوە ی01ی ڕنبەناوا   9 :ەنانە بژ دا  بژنەکا  زۆربەی لە. ڕازاەەتەەە هەمەڕەنگ بابەت  ە ەتار کژمەڵێ  بە
  (دای  زمان  جی انی  ڕۆیی)فێوریە ی90 (پێشمەرگە ڕۆیی ە ئاال ڕۆیی)سەرماەەز ی92 کوردسرا   شەهیوان  ڕۆیی
 پوەشپەڕە ی99  (کوردسرا  دیموکرات  حیزب  دامەزران  ساڵڕۆیی)گەالەنژ ی92   (ا ین جی انی  ڕۆیی)مارس ی9
 باێخەم ە بێیاار رەحماا  کاا  هراو  ە(هاەڕنیانیاا  ە شاەرەفیەنوی.د قاساملوەە.د تیرۆرکرانا  یاادی)خەرمانا  ی92

 پااڕ بااوەن  بژنااانەیە  پێوەنیااواربەە بااابەت  پڕاەپااڕ نااامیلیەیەک  ئامااادەکردن  کە دیااارییەکەەە بە ە دانەنیشااروە
 باازەەتنەەەی ە دیمااوکرات تێیژشااەرنی  دەایاا  کااژچ  ە  شااەهیوبوە  کااات  لە. دەسااەلمێنێرەەە خااژی بەرەکەتاا 

 چاا  تااا دابااوەە کەمااین لە رایسااپاردبێ  کەس ئەەەی بااێ نەقشاا   رەحمااا  هەمیسااا  کوردساارا   ڕزگاااریخوازانەی
 دا  ئەنررنێراا  نااامیلیەیەک  تااون  لە ە کاااتەەە کژیااا  ەیەه کەسااایەتییە ە رەەداەە بەە پیوەنویااوار باشاا  باابەت 

 .بابەتانە ئەم تامەزرۆیان  ە  ا ەتینو بەرچاەی بیانخاتە
 

بژ ئەەەی لە ڕەنج  فەرهادی  کارەکان  کا  ڕەحما  باشرر تێ بگەین هەر بژ نموەنە لە سەر یەکێ  لە کارەکان  
  هەڵونسارەیە  خاژ گرتاوەەتە حەساەنزادەی عەباوەڵال ەڕنزب ەتوەنژی حەفرا لە زیاتر کە "هەەپەیڤین کژمەڵێ "

. ناامیلیەیە بەە کردەەنا  ە کاردەەنەەە کاژ ەتوەنژەکاان  تەنیاا رەحماا  کاا  ئەەەیە  مەسەلەکە ەت ڵڕەا. دەکەین
 ئەەەی باژ بەاڵم. نەکاردەە هرویشا  ە  نوەسین بژ پەراەنز ە  ەەرگێڕا  ە  نوەسین کاری نەکردەە  لێیژڵینەەەی ەاتە
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 ساەد چەناو نااەبراە دەباێ کە ئەەە یەکەم. خااڵ دەە باوەینە سەرنب بەسە ئەەەنوە هەر بزانین کارەی ئەم ایەخ ب
 ە  پاراسااارن ە کاااژکردنەەە ە هەەپەیڤیناااانە ئەم دۆزیااانەەەی باااژ خاااژی کاااات  لە ڕۆی شاااەەە چەناااوین یاااا ساااەعات

 ئەەەیە خااڵ دەەهەم. خاژی کاات  لە  مایەداناا پەڕی ئەە یاان  ئەمە کردباێ؟ تەرخا  دییەیا  ئامادەکارییەکان 
 باژ. دەگەڕنان دا ەتاوەنژانە ئەم دەای بە کە کاردەە کەساانە بەە گەەرەی خزمەتێیا  چ ەەخژگرتنەی ئەر  بەم کە

 ەەربگارم  لاێ ساوەدی دا نوەساینێیم لە تاا دامااەم کەساایەتییە  ەتاوەنژی یاا کرێاب یاا ەتار بژ کە جار زۆر خژم
 دڵخاواز ئاکاام  بە جااری  زۆر. خاوالەمەتەەە دا بەدەای دا... ە پەیاب ەئەە ڵپەڕماا لەم ساەعات بە ەابوەە جاری

 تاونژینەەەی  کاارنی  بژ یا حەسەنزادەیە  مامژسرا بیرەبژچوەنەکان  تامەزرۆی کە کەسێ  بزانە جا. نەگەیشروەم
 ناامیلیەیەەەە ەمئ هاژی بە کەساایەتییە  ئەە ەتوەنژەکاان  لە چەناو یاا یە  ساەر بگەڕنارەەە هەیە بەەە پێوسر 

 !بوەەتەەە؟ هاسا  چەنو کاری حەسەنزادە  بەڕنز هەەپەیڤین  دەیا  هاەکات  ەەدەسر ێنان 
 
 باااواری لە خژبەخشاااانەی ماناااوەەبوەنە ە زەحااامەت ئەە هەماااوە باااژنەی بە نەقشااایم ڕەحماااا  کاااا  سااااڵە مێاااژ لە

 ە  دیمااوکرات حیزباا  بە پیوەنویااوار بابەتەکااان  بەئارشاایوکردن  ە کاارد   نااامیلیە بە کاارد   پااژلێن کااژکردنەەە 
 شاایان  ەنە  ساەربازە ئەە .نااەبردەە" ە  ساەربازی" بە دەیانیێشاێ  دا کوردسارا  ڕۆیهەاڵتا  لە کورد بزەەتنەەەی
 کاا  نامیلیاانەی ە  ئیمەیال ئەە باژ کارد ڕیساێڕچێیم دا ئیمەیلەکاانم نێاو لە ئەمڕۆ هەر. ڕنزلێگرتنە ە دەسرخژش 

 لە ئایمەیلم 321 لە زیااتر کارد تەماشاام. نااردەەم باژی ە  کاردەە  ئاماادەی دا رابردەە  ساڵ 01 ماەی لە رەحما 
 حەق زەحمەتیێشااە باارا ئەە ئامااادەکراەی نااامیلیەی هەڵگااری یااا  311 نەبااێ هەر کە هاااتوە  بااژ ڕەحمااانەەە کااا 

 "! وشم؟نەک مانوەەی دەسر  ە نەبم مەمنوەن  ە نەزانم قەرزداری بە خژم چژ  دەی. بوە  نادیارەم
 
ئیسرا کە کا  ڕەحما  نەخش   جارن  لە جارا   ئاەڕی لە خژی داەەتەەە ە دەیا ەەێ بیارەڕای کەساایەتییەکا   

لە ساااەر کااااار ە مشااااوەرخواردنەکان  خاااژی لە پیوەنااااوی لە گەڵ کااااژکردنەەە ە بە ئارشااای  کردناااا  نوەسااااین ە 
 خەما  ئەەەیە هیاوام. دەڵاێم پێ پێرۆزبای ژش ە   دەسخمەکەد ێل  بوەنەمانوەەن دا بزانێ  دەەبارە لێوەانەکانیا 

 سااەر لە ئاسااوەدەترەەە خەیاااڵێی  بە ە دەکااا ئااارەزەە خااژی جااژرەی بەە رەحمااا  کااا  بگەڕناان لااێ ییااا  ە  نااا 
 .بێ بەردەەام ڕۆشنبیری ە  سیاسەت مەیوان  چاالکان  ە  تێیژشەرا  بە خزمەتەکان 
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 :ئاسۆ حەسەن زادە. دهاوڕێ 

 
 کان  له سه مه ی باره له ی سانه که ە ئه مانوەەبوەن  ە ت حمه زه له رنزلێنانه شنێ  چه حما  ره  کا ی کاره م ئه

 ...چاالکن ە نوەسن ده ما  که له گه بات  خه ە دۆخ به نویوار پێوه
 
 
 
 
 
 
 

  
 !تی ی خۆیه پ بێ، نۆره به نۆره

 
 ە ئااه کان  ره تێیژشااه ە ڕنز بااه  سااه که ە قشاا  نه ری رەه نیشاارمانپه ی ماڵااه بنه ناااەی ڵ گااه له ەه منواڵیااه لااه ر هااه ماان
 باه ڕا ەه  ره ده لاه کاه باوەم شااد قشا  نه حماا   ره کا  دیواری به نجام ره سه زۆر سااڵنێی  پاش. ئاشنام یه ماڵه بنه
 اشپاا ە ئااه. دڵسااژزه ە ەازیع مرااه ە شاایرین بڵێاا  تا هااه سااێی  که ەت رکااه ده بااژم ە کوردساارا  بااژەه ڕا گااه کجاری یااه
 کردبوە پێ سر  ده بوە سااڵنێ  که کارن  ر سه له خژی  ی دییه تێیژشان  ە کار نا په  له کوردسرا  بژ ش  ەه ڕانه گه
 ت ناناه ته ە دنماوکڕات حیزب  ران  تێیژشه کان  توەنژه ە ت بابه ە ەتار پژلێن  ە  ەه کژکردنه ەی  ئه بوە؛ ەام رده به
 ی ماڵااه بنه ی بازنااه ی  ەه ره ده ران  نوەسااه هاا  گاارینگن مانااوا که له گه نوەساا  رهچا لااه کااه ر ەه تااه ە بژنااه هێنااون  بااژ

 . دنموکڕاتی 
 

 گریناگ ەه رەانگاه دەە له م النییه تێ داەه نه سر  ده پێشرر س که هیچ دا خژی شن  چه له که حما  ره کا  ی کاره م ئه
 . نرخه به ە
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 ە دۆخ باه نویاوار پێوه کان  له ساه مه ی باره لاه ی ساانه که ە ئاه ەبوەن مانوە ە ت حمه زه له رنزلێنانه شنێ  چه م که یه
 . چاالکن ە نوەسن ده ما  که له گه بات  خه
 

 بوەن  هاه ەه  بناه ده بااڵە ئینررنێراوا جی اان   لاه ت باباه ە لێاوەا  لێشااە باه رۆیاناه کاه مێیوا رده ساه لاه م  دەەهه
 باه ت  یارماه    کاه ده کاا  گوتراەه ە نوەساراە پاژلێن  ت باباه پێ  باه  یاا ر نوەساه پێ  باه کاه شنه چه م له ئامرازی

 .  که بواره ران  لێیژڵه ە هژگرا  سر  ده ر به ەنره که ده ئاسان  به دەاتر که کا ده رشیڤێ  ئه درەسربوەن 
 
 باه قشا   نه حماان  ره کاا  لوتف  ر به ەتبینه که شنه چه م به جارن  له زیاتر نگه ره ە جارن  ئێمه موە هه ر گه ئه

 کا  مخژری  خه ە دڵسژزی  له خژش  ده ە سوپاس ەه كه ریه سه به موەما  هه مجاره ئه تا هه بوە ی خژ ی نژره بێ ش نژره
 .ین بیه تپڕەەکێنه  تاقه کارنی  زانم ده که دا کاره ە له حما  ره
 

 ە باه.  کانیوایاه ته خزمه ە کاار لاه ەام  رده باه ە قش  نه حمان  ره کا  بژ درنژتر رچ  هه پشوەی ە   مه ته زەەم ئاره
 .بگا ما  که ەه ته نه رزگاری  ەه موەیانه هه رەەی سه له ە خژی کان  ئاەاته به حما  ره کا  که  ئاەاته

 
 ٩١٧٢  ی مارچ٩١
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 :کەماڵ کەریمیهاوڕێ 

 
 ڕنگەەە لەم نەتەەەکەی کردن  خزمەت ژب زۆری کاتێی  ە ڕۆینامەگەرییە کاری ە سیاسەت ە ئەدەب لە حەزی ئەە

 ...ییان  لە سەرەک  بەشێی  بوەتە کە ەەها کردەەە  تەرخا  بژ
  

 
 

 یادێک لە ماندووبوونەکانی تێکۆشەرێکی نادیار

 
. ماەەیە  لە هولەناو ماایەەە ە دەایە ڕەە لە کاناادا دەکاا. لە شارەەە بژ شاخ ە دەای  بەرەە هەنوەرا  کژچ  کرد

چەنو ساڵێ  تێوەپەڕێ  بیری هاەڕنیا  ە کوردسارا  .   ە یادەەەرییەکان  بەردەەام لە خەیاڵ  دایەبیری نیشرما
دڵ  ئاژقرە نااگرێ ە ڕەە لە . ئەە خولیایەی لە مێشی  دایە ڕنگەی حەسانەەەی لە دەەرە ەاڵت لێ دەبەسرێ. دەکا

ڕە لە خژشەەیساری  نیشارما  ە خاژی کوردنا  کە دڵا  پا. نیشرما  دەکاتەەە ە خژی لە باەەش  داەێ بژ حەەانەەە
بە هاەشااان  ئااازادیخوازا  ە تێیژشااەران  دنمااوکرات دەزانااێ ە لە پێناەیانااوا گەلێاا  ئەرکاا  لە بەر دەم خژیااوا 

ئەە حەزی لە . ئەە تێیژشەرە نادیارە کاا  ڕەحماان  نەقشا  خەڵیا  سەردەشات لە ڕۆیهەاڵتا  کوردسارانە. داناەە
ەرییە ە کااتێی  زۆری باژ خازمەت کردنا  نەتەەەکەی لەم ڕناگەەە باژ تەرخاا  ئەدەب ە سیاسەت ە کاری ڕۆیناامەگ

ئەە بە تەنیاااا ە باااێ هااایچ پشاااریوانییەک  ماااااڵ  ە . کە باااوەتە بەشاااێی  ساااەرەک  لە ییااااان کاااردەەە  ەەهاااا 
ئاااەڕدانەەەیەک  کەس یااا الیەنێاا  خژبەخشااانە ەە  پێشاامەرگەیە  لە بااواری چاااپ ە باڵەکااردنەەەدا ئەم ئەرکە 

لە گەڵ ئەەەی لە خااژم ڕانااابینم خااژ لە قەرەی هەڵسااەنگانون  ئەە هەمااوە . لە سااەر شااان  خااژی داناااەەگەەرەی 
زەحمەتانەی کاا  ڕەحماا  بە تاایبەت لە باواری ئەدەبیاات ە ڕۆیناامەەانییەەە باوەم  بەاڵم لە بەر ئەەەی زۆربەی 
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ینێیی  بێ چەنو دنرن  بنوەسام ە لە کارەکانیم دیروە ە زۆریا  سەرنجیا  ڕاکێشاەم  حەزم کرد بژ سپاس ە پێزان
 .قەدەر توانای  خژم ەە  کەسێ  کە بە بەردەەام  باڵەکراەە جوراەجژرەکانیم دیروە  سپاس  بیەم

 
لەە سااااڵنەدا کااا  ڕەحمااا  بااێ ەچااا  ە بااێ . کردەیاا  کردناا  بێرۆکەکااان  تێااوەپەڕێڕیااار ە بەساااڵ بە سااەر ب ٧١

   بەردەەام بوەە لە بڕین  ئەم ڕنگە ە تەنیا تەلیفژنێی  هاەڕنیەک  چاەەڕەان  هیچ پاداشێ  ە بە بێ مانوەەبوە
لەە . بژ دەسرخژشانە بەس بوەە کە ئەە دڵ  بە کارەکەی خژش بێ ە مانوەەی  ئەە نژبەی لە کارنی  بحەسێنێرەەە

یەخێی  باا" یەکباوە "جام  گەیاناوەە  کە هەموەیاا  جاێگەی تێڕاماانن  باڵەکاردنەەەی گژەااری نکارانەی کە بە ئە
. تایبەت  هەبوە کە لەەدا هەەڵ  دەدا لە سەر بابەت  جژراەجژر  ەتار ە بابەت  جیاجیا ە جیااەاز بااڵە بیااتەەە

ئەمە رناااگەیە  باااوە باااژ ئاشاااناکردن  خاااوننەران  گژەاااارەکە بە بیرەبژچاااوەن  نوەساااەرا  ساااەبارەت بە مەساااەلە 
راەە ە ەتاااوەنژەەە کە ڕادەیەکاا  زۆریاااا  لاااێ ئەم بژچوەناااانە بە هااژی باااابەت ە نوەساا. گرینگەکااان  ساااەر ڕنیااا 

باڵەبااوەەەە  یااارمەت  زۆری داەە بە خااوننەران  کە لە هاەڕنیااان  خاااەە  بابەتەکااا  لەسااەر مەسااەلە گرینگەکااا  
لەە نوەسراەە ە ەتوەنژانەدا سیاسەت  ئەدەبیات ە زما  زیاتر بەرچاە دەکەە  ە تەنانەت باابەت  . باشرر تێبگە 

 .اە هزری  لە بیر نەکر
 

 ٧٩١سااڵەدا لە  ٧١بەشێی  دییەی کارەکان  گرینگیوانە بە کار ە تێیژشاان  حیزبا  دنماوکرات  کوردسارا  کە لەە 
ئەمە . دا باڵەکااراەنەتەەە"کژبەنااوی بەشااێ  لە کارەچاالکییەکااان  حیزباا  دنمااوکرات  کوردساارا " بەشااوا بە ناااەی 

ە بەردەەام  چاەەدنری هەموە جوەڵە سیاس   چەکاواری  دەری دەخا کە ناەبراە ەە  کادرنی  چاالک  ڕاگەیانو  ب
هونەری ە کژڕەکژبوەنەەەکان  حیزب  کردەە ە بژ بەرگرتن لە پرش ە باڵەی  مانگانە هەموە ئەە شارانەی لە ساەر 

لە ڕاسریوا بە بێ ئەەەی لە ڕاگەیانون  حیزبەەە هایچ ئەرکێیا  باژ دیااری کراباێ . یە  داناەە ە باڵەی کردەەنەەە
شانە ئارشیویی  مانگانەی درەست کردەە کە هەر کەس ە هەر کات بایەەێ دەتاوانێ لە پەیاجەکەی ە ساایر  خژبەخ

نااەبراە ئەم ئەرکە قورساەی خساروەتە ساەر . کوردسرا  ە کاورددا بیبینێارەەە ە ئەم کاار ە چاالکییاانە بخاوننێرەەە
  زەحمەت بن هەتا چااالکییەک  حیزبا  شان  هەتا هژگران  حیزب  دنموکرات بە بەردەەام  ە بە بێ ئەەەی توەش

 .ببیننەەە ڕاسرەەخژ بچنە ناخ  چژنیەت  کار ە تێیژشان  تێیژشەران  دنموکراتەەە
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کا  ڕەحما  لە پاڵ ئەە هەموە ئەرکەدا  شەهیوا  ە کەسایەتییە نەمرەکانیشا  لە یااد نەکاردەەە ە لە زیااتر لە 
کەسااایەتییە کژچیردەەەکااا  ە شاااعیرا  ە هونەرمەنااوان   نااامیلیەی جیااادا بە خەمخااژرییەەە یااادی شااەهیوا   ٩١

کاژچیردەەی کاردەەتەەە ە ەەفااای خاژی باژ کااار ە تێیژشاان  ئەە نەمارانە دەرخسااروە کە هەر کامەیاا  الپەڕەیەکاا  
 . زنڕینیا  لە مێژەەی گەلەکەما  نەخشانوەەە

 
تەنیاا ساپاس کردنێا  پشارگیری بیارێ لە ڕاسریوا کارە جژراەجژرەکان  کا  ڕەحما  شیاەی ئەەەیە کە لە جیات  

بژ بەردەەام بوەن  ە جێ  خژیەت  خوننەران  قەڵەم بەدەسر  بابەتەکان  لە سەر هەر کاام لە باڵەکراەەکاان  بە 
جیا هەڵسەنگانو  بیە  بژ ئەەەی گرینگ  کارنی  لەە جژرە بەرجەسرەتر بیارێ ە هاناوەرنیی  باێ  باژ کەساان  

 .ەحما  لەە بوارەدا توانای  خژیا  بخەنە گەڕخژنەەیست ە خژبەخش  ەە  کا  ڕ
 

٩١٧٢ - ١ - ١ 
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 :عومەر باڵەکیهاوڕێ 

 
 دەرفەتێ  هەر لە ە نەکەەتوەنەەە دەەر دیموکرات حیزب  ە کوردسرا  خەڵی  ئامانجەکان  لە چرکەیی  بژ

 ...ئامانجەکا  چوەن  بەرەپێ  بژ ەەرگرتوەە کەڵییا 
 
 
 
 
 
 
 

ی نەقشی هونەرمەندو دەست رەن یببۆ کاک رەحمان  

  
 پاێ  ەاباشاە کە دێ ماناایە بەە ئەەە ە دەباێ درنژ لینگ  مرد کە مردەە دەڵێ کە هەیە پەنون  دا کوردەەاری لە

 لەە دەما ەەێ ئەەی. دابێاین یەکرار باژ رناز ە بزانین یەکرر زەحمەتەکان  قەدری بیاتەەە دەەر لێیما  قەدر ئەەە
 ە هاااااەری تێیژشاااان  کااااری لە رنااااز کڵاااژڵەکەم پێنوەساااە بە بااااوەم هەەڵ کە ەەیەئە بنوەسااام دا دنااارە چەناااو

 دا راگەیانو  ە هونەری کاری ە پێشمەرگایەت  سەنگەری لە ساڵە بەچل نزی  ماەەی کە بگرم خژم هاەسەنگەرنی 
 حیزب لە  ئژرگانێ یا کەسێ  کە نەبوەە ئەەە چاەەرەان  کات هیچ ە دەکا نیشرما  ە گەل بەئامانجەکان  خزمەت

 باواری لە تاایبەت  بە کارن  کردەەە پێ  هەسر  کە هەر خژی ەەزیفەی لە بیجگە بەڵیوە راسپێرێ کارنی  بژ دا
 لێ کاری قژڵ  دیموکراتە حیزب  ئامانجەکان  ە کوردسرا  خەڵی  حەقخوازی جواڵنەەەی قازانج  بە تەبلیغییەەە
 ە بارازننێرەەە هونەرییەەە بواری کارەکەلە شێوە باشررین بە بروان  هەتا چێشروەە پێوە شەەنخوەن  ە هەڵیردەەە

 تەمەناا  لە کاااتە ئەە هەتااا کە یە نەقشاا  رەحمااان  کااا  کەسااە ئەە. کوردساارا  خااوننەران  دیااوەی بەر بیخاااتە
 کاااری ە بپێااوێ پەرەەر قارەمااا  سەردەشاار  کااان  ناااەچە ە بیااا شااا  لە چە  دابااوە توانااای لە ە دابااوە الەەتاا 
 لە رەحماا  کاا  چاونیە نەکارد دریغا  بیاا حیازب ئامانجەکاان  باژ خەڵا  ئااپژرای نێو لە تەشییالت  ە تەبلیغ 
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 ە حیازب ئامانجەکاان  بە باوە ئاشانا ە باوەە دای  لە کوردپەرەەر ە خژشەەیست نیشرما  ە شژرشگیر بنەماڵەیەک 
 باشاررین بە خاژی کارەتێیژشان  حیزب  ئەرک  بە شارەزا کادرنی  ەە  کورتوا ماەەیەک  لە توان  هەربژیە گەل 
 غافڵ نیشرمان  ە حیزب  کاری ە ئەر  لە کات هیچ بوە ەاڵتا  پەرنوەی کە ئەەکاتەش ە بەرێ پێ  بەرەە شێوە
 کاا  کرد ەای قەدر. راگەیانو  باش  هاەکارنی  بە بوە حیزب پێواەیسر  نیازە ە هەڵومەرجەکا  بەپێ  ە نەبوە

 لە گااوزەرا  ە ییااا  بااواری لە ئەەەدا گەڵ لە کوردساارا  باشااوەری بگەرناارەەە ە ب یڵااێ بەجااێ هەنااوەرا  رەحمااا 
 ەکاژ هونەریەکاان  کاارە بە راگەیاناو  باشا  هاەکاارنی  ەە  بەاڵم باوەە دا تەنگەیە لە هەموەما  ەە  کوردسرا 
 سیاسای  ەتاارەە حیزبا  رنورەسمەکان  چوەن  بەرنوە ە کوردسرا  رۆینامەی نوسەران  بابەتەکان  ە ەتار کردنەەە

 ناایمچە تااوەی  دەە لە کردنیااا  دیاازانین بە دا بااوارە لەە چاااال  هاەرنیااان  تاااک  تااا  ئەدەبیەکااان  تەنااانەت ە
 بە گەەرەی خزمەتاا  هەم ە کااردەەە بابەتااانە ئەە نوسااەران  بە هەم گەەرەی خزمەتاا  دا کرێبێاا  یااا گژەارناا 

 بە دەتوانری کات هەموە ە نرخ بە ە گەەرە ئارشیونیەک  بژتە بوارەدا لەە کارەکان  کە کردەەە حیزب راگەیانون 
 سااغ  لەش ە درناژی تەمە  داەای دا کژتاای  لە. بیەەێ دەسرت ە بگەری  دەت ەەی بابەتەی ئەە بەدەای ئاسان 

 براوانین شایسارەدا رنورەسامێی  لە دا ئاازاد کوردساران  لە هیاوادارم ە دەخوازم ئاەات بە نەقش  رەحمان  کا  بژ
 لە ە ئیمیاناااات کەمرااارین بە کە بگااارین ئاااازیزانە ئەە هەماااوە ە رەحماااا  کاااا  باااوەن  ماناااوەە ە ئەر  لە رناااز

 دەەر دیماااوکرات حیزباا  ە کوردسااارا  خەڵیاا  ئامانجەکاااان  لە چاارکەیی  باااژ ییااا  ناڵەبااااری زۆر هەڵااومەرج 
 کە رۆیە ئەە هیاوای بە. ئامانجەکاا  چاوەن  بەرەپاێ  باژ ەەرگرتاوەە کەڵییا  دەرفەتێ  هەر لە ە نەکەەتوەنەەە

 .بێ تنورەست شادە رەحما  کا  کاتی  ئەە هەتا ە هەڵبیەین کوردسرا  بەرزایەکان  لە سەرکەەتن ئااڵی
 

 ٩١٧٢ی ٧١  مارچ
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  :حەسەن قادرزادەهاوڕێ 

 
 ...ەیەه خژیا  جێگای ە ئەرزشن بە ە بای  بە کەس زۆر الی لە بەلیوە منەەە الی بە هەر نە  بەرهەمانە  ئەە

  
 
 
 
 
 
 

 ە نەتەەەیا  ئەرکە ە کاار لە هەردەم هیاوادارم تاایبەت   سالەی ە رنز گەل لە! نەقش  رەحما  کا  بەرنزم برای
 ە جاژرا شاێوەی بە ە دا قژناا  زۆر لە بەرنزت کە باسە شایان  ب   سەرکەەتوە دا هونەریەکانت ە پێشمەرگایەت 

 ساااەنگەری لە کاااردەە  دا گەلەکەماااا  ئاااازادیخوازانەی باااات خە لە بەشاااواریت قژناغەکاااا  بە تاااایبەت ە جاااژر
 رییخراەی ە دەزگا ە دام چەنوین لە کرد  ەکار تییژشەر ە ئەزموە  بە سیاس  کادریی  تا بگرە را پێشمەرگایەت 

 دە بەرناازەەە ە ناااکرنن بیاار لە ە دەباان تژمااار دا مێااژەە دلاا  لە خزمەتەکاناات بااژیە ەبەرچاااە  دیااار دا حیزباا 
 کژ ە داچوە  دەا بە خەریی  زۆر شەەنخوەن  ە بوە  مانوەە بە دا رابردەە سال  دە لە کە کارەی ئەە نن نرخێنور
 رنباواران  ە حیازب نوساراەەکان  ە بەلاگە کردن  دەکژمێنت بە ە سیاس  تێیژشەران  ە نوسەرا  بەرهەم  کردنەەە

 بە هەر نە  بەرهەماانە  ئەە ە دەکەم لیاێ یتدەسرخژشا بژنەەە بەم پێزانینە  ە رنز جێگای زۆر بوەی رنبازە ئەم
  سالمەت  ە ساغ  هیوای گەل لە هەیە  خژیا  جێگای ە ئەرزشن بە ە بای  بە کەس زۆر الی لە بەلیوە منەەە الی

 ە فەرهەنااگ خزمەتاا  زیاااتر ئەەەی بااژ برەخسااێ بااژ باشااررت دەرفەتاا  ە هەل ئاااەاتەخوازم زۆر  درنااژی تەمە  ە
  ساەرکەەتوە ە باژی هەر بگەینا   داهااتوە نەەەکاان  بە ساوەد بە زانیااری ئەەەی باژ بایەی گەلەکەما  رەناکبیری

 .ب 
 

 ٩١٧٢  ی مارچ٣
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  :سەعید بەدزادەهاوڕێ 

 
 ...بوا بنەماڵەکەی ە خژی بەریەەەنوی ەەپاش خژی حیزبیانەی ە کوردانە ە سیاس  ییان  نەیروان  قەت رەحما 

 
 
 
 
 
   

  
 !دۆستێکی رەزا سوک و لەبەرداڵنچەند وشەیەک بۆ هاورێ و 

 
 دۆسارایەتیما  ە پەیوەناوی. دۆسارین ە دەناساین یەکرار نەخشا  رەحماان  کاا  دەگەڵ دەچاێ  ساڵ چوار ە س  بژ

 کاا  بارای ئەحامەدی کاا  ە مان کاات ئەە. باوەە کوردسارانوا دنمژکرات  دەحیزب  ئازیزانم  ە دۆست زۆربەی ەە 
 الیا  لە رەحما  کا . دەکرد کارما  سلێمان  لە حیزب پێوەنویەکان  بەش  لە ە بوەین هاەکار بەیەکەەە رەحما 
 بە خژی زیاتر لەەن  شادە  ە بەبزە لێو گەنجە ئەە. فەرانسە بژ ناردرابوە زیاتر پەرەەردەی بژ حیزبەەە رنبەری
 لە زۆر نەیراوان  ە خونناو  سەر پڕیایە کەمرر بژنەش هەر. دەکرد خەری  حیزبەەە کارەکان  راپەرانون  ە ئەر 

 ە کوردسارا  دەهااتەەە بەساەردا  جارنا  ناا جاار باژیەش هەر. بیەەنارەەە دەەر حیزب  رۆیانەی ئەرکەکان  ە کار
 گارا  کورنی . دەکەەت ەەبەردڵ زیاترم دەرۆی  زیاتر زەما  تا. دەبوین بەیەکەەە من ە ئەحمەد کا  دەگەڵ زیاتر
 ە شااادی بە زۆرمااا  رۆیاناا  ە شااەەا . لەبەرداڵ  ە سااو   ەحر گەرم  مەجلاایس خااژش  قسااە بڵێاا  هەتااا. نەبااوە

 نە بااێ  گاارا  داڵ  کە کاارد  قسااەیەک  ە هەڵونساات ە کااار نەخااژی قەت. کااردەە بەرێ یەکراار دەگەڵ پێیەنیاانەەە
 .ببڕێ لێ بزەیا  بوە   لێ ئەەی کژرەکان  ە بەر دەەرە دا ئیزن  قەتی 

 
  دیاری خژی ییان  بژ نوێ جێگای ە شونن ە بیا کژچ ەاڵتا  زۆر لە کرد  ناچاری کە بوە  جژرن  رەحما  ییان 
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 زیااتر تێگەیشارن  ە ناساین ەە  باشا  بەرهەمێی  خژی  ییان  ناسەقامگیریەکان  ە ناخژش  دەگەڵ ئەەەش. بیا
 ە ییاا لێا  ەاڵتاانەی ئەە هەماوە لەە کە ئەەەش دەگەڵ. هێناا پێا  ئاێمە رەحماان  بژ جیاەاز  فەرهەنگ  ە کلرور

 ئەە ساەرباری نە کەەتەە  دەەر کاوردانەی بااەەری ە لەبیار نە قەت هاات  توشا  گارانییەی ە ساەخر  هەموە ەئە
 .کەەت ەەدەا حیزب  ئەرکەکان  راپەرانون  لە خژی  تواناییەکان  ئەنوازەی بە دەرەتانییە  بێ هەموە

 
 باوا  بنەمااڵەکەی ە خاژی ەەەناویبەری ەەپااش خاژی حیزبیانەی ە کوردانە ە سیاس  ییان  نەیروان  قەت رەحما 
 لە خاژی ئەەەی نەکراباێ  دیااری باژی ە نەکاوترابێ پێا  چ ئەساپێردرابێ  پێ  چ بوبێ  جێگایە  لەهەر بژیەش

 نوساین ە راگەیاناو  کاری لە. رەنگینە دەست ە بەسەلیەە ە زەەق بە کورنی  رەحما  .داەە ئەنجام  بوەە  توانایوا
 ە درنژ پشوی ە تاقەت بەرهەم  کژکردنەەەی ە نوسین کاری. بەتوانایە زۆر بەشەدا ئەم کارەکان  کژی ە دیزاین ە

 لەقەرەی قەرە دەتاوانێ کەسای  کەم ە کەمان تاای رەحماا  بەشاەدا لەم هەڵناگرێ  خوا دەەێ  چاک  سەلەیەحە
 بەراساار  تاقااانەیە  نەڵااێم ئەگەر خژیااوا  حیزباا  هاەرنیااان  بەرهەماا  کااژکردنەەەی ە راگەیانااو  کاااری لە. بااوا

 ە پەرتاو  دا هاەرنیاان  ەناژی ە ەت ە نوساین شاونن بە ئینرزارن  ە چاەەرەان  هیچ بێ. ەننەیە کەم بڵێم دەکرێ
 ە کژبیااتەەە هاەرنیاان  باسەکان  یا  ەنژ ە ەت نوسراە  هەتا دەکا  دەنیا قویبن  ە کەلێن ە نوسراە ە رۆینامە

 پاێ  بیسات  نەم قەتای . بیاتەەە بالە بژیا  لەسەررا ە بیا جوا  ە رن  ە پا  بژیا  ە بیاتەەە دەسەریەکیا 
 ەاباێ  پێا  پیااە کە بیا کەەت ە هەلس جژرن  یا . دەکەم بژ کارەت ئەە بڵێ بەکەس بیا  تەەاە کارەکەی ئەەەی

 ە دڵخااوازانە تەەاە. بااێ سپاسااێیی  ئەگەر تەنااانەت هەیە  چاااەەرەانیەک  ئەنجامااواەە  بااژی رەحمااا  کااارەی ئەە
 کاادری رەحماا  کاا  بڵێاین نااکرێ بەرەسام  کاا . دەکا کارەکان  نەتەەەکەی دۆزی خزمەت  بژ زیاتر ە انەرەفیە

 بەشونن ناناسم  کەس. دەبا بەرنوە حیزبەکەی بژ کادرا  ە بەش چەنوین کاری بەتەنێ بەاڵم حیزبە  راگەیانون 
 رنا  ە جاوا  بەرهەمە بە توش  ە بوەبێ  حیزبییەەە  قەڵەمبەدەسران  ە دنمژکرات حیزب  نوسراەەکان  ە هەەاڵ

 تژمااار رەەداەەکااان  ە ئاێمە سااەردەمەی  ئەم خەباات  مێااژەەی رۆینا  ئەگەر. نەکەەتبااێ رەحماا  کااا  پێیەکاان  ە
 ساەرچاەە لەە  یەکێا  نەخشا   رەحماان  کارەکاان  بیارێ  درەسات لاێ ناوێ نەەەکاان  باژ مێژەەیەکیاا  ە بیرنن

 .دەبێ دەەڵەمەنوانە
 

  دەگەڵ بوە  خژش پێ  هەمیشە بەاڵم. هەبوە دەرەەەی ەاڵتان  لە ییان  ە مانەەە ئیمیان  ەخش  ن رەحمان 
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 گەراەەتەەە سااڵێیە چەنو بژیەش. بێ دەگەڵیا  نزییەەە لە ە بێ خژی خەڵیەکەی ناخژشیەکان  ە خژش  ە ئازار
 ە ەیساات گەیانااون  ە کااژکردنەەە ە ە نوسااین ە راگەیانااو  لە بەرهەمەەە پااڕ بەاڵم ساااکار ییااانێی  بە ە نیشاارما 

 . دەدا ییا  بە درنژە هەموا   گون  بە میللەتەکەی ئازەراکەن 
 

 رەزا پیااەە ئەە دەخاوازم هیاوا. خەلیەکەیەتا  ە هاەرییاان  ە رەفیەاا  ە حیازب باژ لەخاژی زیااتر رەحما  کورت 
 نیاز بە ە ببینێ خژی ئاەاتەکان  هەموە خژی چاەی بە بروان  ە  بێ خەم بێ ە بەخرەەەر ە شاد هەمیشە سوەکە 

 .بێ ئامێزیوا لە بەخرەەەری ە شادی ە هەڵمیسێ میللەتەکەی ئازادی بەرامەی ە بژ  ە بگا ەیسرەکان  ە
 

 بەگزادە سەعیو
 

 سوئێو
 

 ٩١٧٢ فێورییەی ی٩٢
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 :ئیقباڵ سەفەریهاوڕێ 

 
 ...دانێین لەسەر دەتوانین دییەی ناەنی  چ ا  نیشرم ە گەل بژ هژگری لە جگە بەرانبەر  بێ کارانە ئەم هەموە

 
 
 
 
 
 
 

 لەبەش  بەتایبەت کورد  تاک  لەمێژە. پێشیەش ئێمەت حورمەت  ە رنز! نەقش  رەحما  کا  خژشەەیسرم هاەڕێ
 کلراوری  بنەمارەساەنەکان  بنچیانەە دۆزیانەەەی باژ بەدەاداچوە  لێیژڵینەەە  نوەسین  داەەتە دەسراین رۆیهەاڵت 

 ئەدەباا  ە چانااو بە پێشاایەش بەناارخ بااابەت  زۆر توانیویااانە ە گەلەکەمااا  مێژەەیاا  ە نیشاارمان  یاا  نەتەەە
 بەرهەماانەی ئەە کاژی خاڵبەخاڵ  ە کەسبەکەس مەسەرچب ئەمبابەتە لەسەر ە لێرە نام ەەێ. بیە  نەتەەەکەما 

 سااەرجەم لەسااەر ێیااژڵینەەەل بااژ زانساات لە خەرمانێاا  بااژتە ە هێناااەە بەرهەمیااا  نەتەەەکەمااا  تێیژشااەران  کە
 ە لێیاژڵەر ە نوەساەر هایچ کە بڵاێم ئەەە ئینساافەەە بە دەتاوانم بەاڵم. هاەچەرخوا مێژەەی بەدرنژای  رەەداەەکا 

 لەخاژدەگر   جژراەجژر بواری چەنوین کە رەنگوارەنگە  بابەتە هەموە ئەە دا دەساڵ ماەەی لە نەیانروانیوە  .....
 ە زامەت هەماوە ئەە .گەلەکەماا  ئەدەبیەکاان  سیاسایەکان   ە نیشارمان  ەەەی  نەت بەڵگە خەرمان  سەر بخاتە
 لە جاگە بەرانابەر  باێ هەمویشایا   ... ە بژداناا  باودجە گەڕا   ساەرچاەەدا بەدەای داناا   کاات باوە   مانوەە
 دەسرخژشیت ە ن نەبوە مانوەە خژم بەنژرەی. دانێین لەسەر دەتوانین دییەی ناەنی  چ نیشرما   ە گەل بژ هژگری

 کە هەیە  ەردبینیاات ە بەدقەت ئەەەنااوە دەزاناام کە زۆر  پێشاانیار. بااێ درنااژ تەمەناات ە سااا  لەشاات لێااوەکەم 
 ئەە ە بااوەەە رۆیهەاڵت باشااوری لە ئاااەڕ  داهاااتودا لە بااوە هەەڵ دەکاارێ بااژت ئەگەر. باایەی بااژ بەدەاداچوەنیااا 

 . داهاتوت بەرهەمەکان  لە بەشێ  بە بیە ەشەکردنوایەگ ە پەرەسەنو  لە رۆی لە رۆی کە نەتەەەییە هزرەبیرە
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 . بێ زۆر ەینەتا . خژش دەسرا  ە نەب  مانوەە دیسا . کرماشانە ە ئیالم لوڕسرا   پارنزگاکان  لێرە مەبەست
 

 سەفەری ئێەباڵ هاەڕنرا  رنز  لەگەڵ
 

 ٩١٧٢ ی٩ی ٩٢
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 :کوێستان دادانی. د

 
 بە ە بەرۆی راگەیانونێی  ەە  بەڵیوە نەبوەە زانیاری ە ئارشیو جەنبەی هەر تەنیا اەەکانەکژکر ە بەرهەم ئەم

 ...کردەەە کژمەڵگا یارمەت  بەرهەم
 
 
 
 
 
 
 

 سالی رابتدوودا٠١بێ وچانی هاورێ کاک رەحمان نەقشی لە ەند وتەیەک لە سەر کارو زەحمەتی چ

 
م دەبااێ دا  بەە اڵسااال لەمەەبەر  بە ٣١ەە بااژ نیزیاا  کااا  رەحمااا  نەقشاا  دەگەرناارە ەهەرچەنااو ناساایاەی ماان 

بەرنزیا  ئاشنا بوەم  لە سەر داەای  ڵزیاتر دەگەلە رنگای دەسرپێی  نوێ لەشێوەی کار کرد    راسرییە دابنێم کە
هەرچەنااو دەزاناام قااابیل  چەنااو خالێیااوا ئامااایە بە گرینگاا  شااێوەی کاریااا  باایەم  خژیااا  ئیااز  بە خااژم دەدەم لە

 .بێ ەچان  بەرنزیا  نابێت زەحمەت 
 

بااوە کە ماان ە چەنااو هاااەرنی  دیاایەی حیزباا  ئەرکاا  کارەباااری راگەیانااون  حیزباا   ٩١١٢لە سااەرەتاکان  سااال  
دەرەەەی ەالت لە ساەر شاا  باوە کە بەەپەری باێ ئیمیاناات  پێرساونێل ە ساال لە  ٣تاا  ٩ دنموکراتما  بژ مااەەی

ەی ڵهەم لە دەای لەت باوەن  بنەماا یاوا کە هەم پرساە سیاسایەکا  ە  لە کاتێین  دەباوە ئەم کاارە راپەرنناڵماا
باژ کەساانێ  کە   یەکجار زۆری ناەخژی  ە دەرەک  لە ساەر ئەم ئژرگاانە باوە بەگشار   گەەرەی دنموکرات فشارنی
بە ەەخااات بە جاااێ ەەە ئەگەر مەرکەزە شاااوننێی  گشااار  راگەیاناااو  نەبێااات  دەزانااان کە لەم باااوارەدا کاریاااا  کااارد

ون  کارەباری راگەیانو  لە پرش ە بالەی نیرەی کاری نیشرەجێ لە ئورپا  بژ ئەم بەشە کارنی  زۆر ئاساا  گەیان
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تێیژشەریا  تێوا هەلیەەتوەە  بەالم گەل  کورد ە ئەنواما  ە الیەنگران  حیزب کەسان  زۆر بە ئەزموە  ە. نەبوە
ە بە بااێ ئەەەی بەرنااامە ریاازی ە پالناا  بااژ زۆر خااژ بەخشااانە شااا  دەدەنە بەر کارناا  کە لە ەەخراا  ئاساارەموا 

دانااورابێت کااار کردنیااا  ە هەلسااورانیا  ئوتوماتیاا  یارمەتیااوەرنی  زۆری لە بەرەەپێشااچون  کارەکااا  بە خااژیەەە 
کااا  رەحمااا  نەقشاا  یەکێاا  ە شااایەد بلااێم تەنیااا کەسااێ  بااوە کە لەە کااات ە ساااتەدا بە دەرکردناا  . دەبینێاات

ە هەلسەنگانوی کارەبااری بەشا  الن  کەم بەش  ئارشیو ە زانیاری ژەار یارمەتیوەری نامیلیە  کژبەنو  ەتونژ ە گ
زۆر جاری ەا هەیە لە (. اکا  ئارشێونی  پرلە زانیاریەتێیرای بەرهەم.)  ئێمە لە دەرەەەی ەالت کردەەەراگەیانون

وسیا  لە ساەر کاارە رۆتینا  ناگە   یا  ئەم سەلیەە کارییا  نیە  یا  فوک ئژرگانێیوا بەرپرسان  بەش یا  ەنرا
م کەسااێ  ەە  کااا  رەحمااا  هەلااوەکەەنت ە رەنااگ بێاات بە بااێ ئەەەی خژشاا  بزانێاات کە اڵرۆیانەی خژیااانە  بە

کارەکان  چەنوە یارمەتیاوەر باوەە ەە  ئەەە ەایە کە مەنبەعێا  لە زانیااری بە باێ بەدەاداچاوە  ە ەەخات ساەرز 
  رابااردەەدا بەرهەم ە ڵبە باارەای ماان لە دەسااا. لیاا  لێااوەردەگریادە دەبێاات ە کەکاارد  لە بەر دەساارت حااازرە ئاماا

ارشایو کارد  زەحمەتەکان  کا  رەحما  نەقش  یارمەتیوەرنی  باش  هەم لە باری دەسررەس  بە زانیااری ە هەم ئ
 .سپاسێی  یەکجارە زۆرە کە جێگای پێزانین ەە کژ کردنەەە کردەەە بوەە 

 
نیا هەر جەنبەی ئارشیو ە زانیاری نەبوەە بەلیاو ەە  راگەیاناونێی  بەرۆی بەرهەم ە کژکراەەکان  کا  رەحما  تە
کەمرر ەا هەیە بژنە ە موناسبەت بوەبێت ە کاا  رەحماا  پیشارر بەرناامە  ە بە بەرهەم یارمەت  کژمەلگا کردەەە 

هەنگااەی لەم  ریزی نەکردبێت ە داەای ەتونژ یا  ەتاری لە کەسان  شارەزاە پسپژر نەکردبێت  بەرنزیا   بەەەخت
ە دلسااژزی ە بەرپرساایایەت  ە ئەرکاا  نەتەەەیاا  بااوەن  خااژی لە  اەەتەەە ە بە راگەیانااون  کااردەە  بااارەەە هەلێناا

. ەتاوە بەجاێ گەیاناوەەەچوارچیوەی کاری راگەیانون  دەتاوانین بلاێن ساەربەخژ ە هاەکاات ئژرگاانیزە کاراە ە جێیە
ە چەناوە بابەتەکاا  ە زەحمەتاکاان  ئەەاماا  ایەەە چوەین  مە کە چەنوە بە هانکەتوەتە سەرشان  ئێبەقیە کار 

پیشااوازی لااێ کااردەەە ە یارمەتیااوەری ئەم تریبااوەنە تااایبەتیە بااوەین کە بە حەق دەتااوانین بلێااین جێگااای هەمااوە 
 (ەتوەنژەکا  ە کژبەنو.)زی بەە مەرجە خژیا  ەیسربێریا دلسژزان  گەل ە حیزب بوەە بە بێ جیاەا

 
 بابەتەکانە    تێما یا  ەرەیانون  گرینگ  کارە زەحمەت  چەنو سالەی کا  رەحمانەەە دیارە خالێی  دییە کە بە

 بەرنزیا  بە پێ توانای خژیا  ئەم باسانەیا  ەرەیانوەەە ە بگرە . خەیرە حیزبیەکا  بێتجا بژنەی حیزب  یا  
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ەەبیرهێناانەەە ە لێیگرناوان  ە   باژ نماوەنە لنااخ  باساەکا چاژتە نااە ار زیاتر لە راگەیەناوراەی حیزبا  زۆر ج
  بە جژرناا  کااار ئاسااان  لە سااەر  ڵسااا ٧١ر ە بژچااوەن  کەسااان  شااارەزا لە سااەر بااژنەە بابەتێاا  لە ماااەەی نەزە

رەانگەی کەسایەتیەکا  ە باساەکا  باژ ئاێمە ئاماادە کاردەەە کە براوانین هەلساەنگانونێی  درەسات ە ەدەقیاق ە بە 
رای کژمەلگاکەمااا  لە سااەر بااابەت ە تێمااای رۆی تەنااانەت ئااالو گااژری بیاارە ەتەکااا  ەلە سااەر بابێناات کااراە دەکژم

 (رەنگوانەەەی لە ەتوەنژەکا  ە بابەت ە نوەسراەەی هاەرنیا )بیەین 
 

تریبونێ  بژ دەنگ  ی  ە یەکسان  خوازی  بەرهەم ە کژکراەەکان  کا  رەحما   نموەنەیە  لە کااری یەکساان  ە 
شاەرت نایە لە . ە هیاوادارم کە هەر بەردەەام بێاتناا  باوەە لە مااەەی راباردەەدا   یتریبژنێ  بژ دەنگا  باێ دەنگا

سااایرێی  تااایبەت ە راگەیانااونێی  تااایبەت دا مەقااالە ە ەتااونژ بااالە بیاارنرەەە  ئااێمە لە کژمەلگااای کوردەەاریااوا 
م اڵە ئاساانە بە کە ش  کردنەەەی هینون  بابەتیا  بەالەە بژ گرینگۆر ساحێب نەزەر ە ەردبینما  هە  کەسان  ز

ئەم جژرەی دەبێت توانای دارشرن ە ەەخر  دارشرن ە رن  ە پێ  کردن  ئەم جژرە کارەیا  نیە یا  ساەلیەەی ئەم 
کارانەیا  نیە  گرینگ  کار ئەەەیە کە خەلیان  موخاتیب بروانن بیارە بژچاوەن  جیااەاز لە ساەر بابەتەکاان  رۆی 

  بە شێوەی تایبەت ە بەرۆی ە مانوەەیەت  خاژی هەمیشاە یەکێا  لەە دایە کە کا  رەحما بیبینن ە بیبیسن  لێرە
ر ئاالو گاژرە کەسانە بوەە کە تریبوەنێی  بژ ینا  نە  هەر لە سەر مەسائیل  مەربوت بە پرسا  ی  بەلیاژ لە ساە

ەەەە مەجال  بژ ینا  تەرخا  کرد" سیاسەکا  ە پیاەانەکانیشوا"سیاسیەکان  ناەچە بەگشر  ە هەرەەها لە بابەتە 
 (ەتوەنژەکا   بابەتەکا )بە سەری کردەەنەە ئەرزش  بژ بیرە رای ئەەا  داناەە کە جێگای پیزانینە 

 
م باژ ئەەەی اڵلە ئاست زەحمەتە خژبەخشەکان  کا  رەحما  نەقش  زۆر خال  دییە هە  کە جێگای ئاماایە بان بە

تەمەناورنژی ە ساەرکەەتن  زیااتر باژ کاا   لە کژتاییاوا ەنارای دەسرخژشا  ەەبێرەەە نوەسراەەکەم زۆر دەرەدرنژ ن
ریاز ە اەرنیاان  کاا  رەحماا  بە تاایبەت  رەحما  ئاەاتەخوازم کە کژمەلگاای کاوردەەاری بە گشار  ە دۆسارا  ە ه

سااپاس ە پێزانیناا  خژیااا  بااژ کارەکااان  ئەم جااژرە کەسااانە بە شااێوەی هاەکاااری جوارەجااژر دەرببااڕ  ە برااوانین بە 
ژرە کارە کەسایەتیە پار نیزی  دا سەرە سامانێ  زیاترە  ئژرگانیزە کراە بوەین بەم جهەموەما  لە داهاتوەیەک  

هەم خژمااا  لە  ەپاار لە رەەناااک  ئەەا  مسااژگەر بێاات سااەلیەانەی کاااری راگەیانااو  کە هەم داهاااتوەی ەزەە ە بە
 .بەرهەم  ئەە هاەرنیانەما   زیاتر بەهرەمەنو بین
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  بە قەلەما  کاول  ەرناز ە نموەنەتاا  زۆر بێات  بە پاێ پێویسار  ئێاوەحمان  بهەر بژی ە سەرکەتوە ب  کا  رە
 .خژم تا ئەە جێگایە توانای  نوەسین ە لێیوانەەەم هەبێت لە داهاتوەشوا بژ هاەکاریرا  لە خزمەتوام

 
 رنز ڵگەدە

 
 کونسرا  گادان 

 
٩١٧٢ - ٣ - ١ 
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 : عەبدوڵاڵ حیجابهاوڕێ 

 
  كه   بكه یوا په رم  دڵگه را  نوەسه ە بێ م رهه به زیاتر ی نوەسراەه نوەسەر تا ر تیوه یارمه  بێره ده کارەکانت

 ...نابێ ە  كانیا  مه رهه به
 
 
 
 
 
 

 حمان  هێژا كاك ڕه
 

كردن  كار  رفراەانرر ەتن ە به ركه نورەسر   سه م ە هیوای ته كه كردنت ده بات ە خژمانوەە ت  خه زۆر سوپاس  خزمه
رز كاژ   ن  قاه اڵم كاورد گوتاه ەت  به نگ  كه دره ت ەه كه اڵمه ەه  كه  ەه داەای لێبوەرەنه  به. خوازم كانت بژ ده كیهە چاال

 . ەتێ بێ  نافه ده
  
ە   ی نوەساااراەه  ەه ەه ە باڵەكردناااه ریك  خژماناااوەەكرد   نوەساااین  ەتاااوەنژ  كژكردناااه خاااه  مێژسااااڵه  زانااام لاااه ده
شاێك   به  چونكاه.  خت ە كااتگره كاارنك  ساه  ەه ئه. ی  رگه پێشمه رگه ە كژنه هاەڕنیان  پێشمهكان  دۆسرا  ە  مه رهه به
.  ەه هێنون  جاری  دابڕنژرنناه  نگه بێ بژار بكرنن ە ڕه نابن ە ده  ئاماده  ەه كژكردنه  نیا به ر ته   هه مانه رهه ە به ئه

ە جارەبار   بژڵه   ەرده  نگه ر   ڕه ڵوه ك هه جێگایه  بكرنن ە یا لهەال  م ال ە ئه ی ئه ر جارن  دەە ەشه گه ئه  دەەر نیه
دا  مه رده م ساه له  ته حمه زه  ەێ كه ە كات ە ئینێریی ده  دا   ئیڕاده كژڵ نه  ە كاره ئه  بژیه. ڕیكیشت توەش بێ شه  نیوه
  .بێ خژی زیاتری هه  ش  به  سێ  له كه
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كااه؛  ك یه ی ەه كااه نجامه چێ  ئه ك بێگااار نااه ر زۆریاا  ەه گااه ئه  سااان  دیكااه   كهم رهااه ی به ەه ەه ە باڵەكردنااه كژكردنااه
. دات ە ئاغاااش پااارەەی لااێ باااده  ەه مێنێرااه نیا مانااوەەبوەن  بااژ ده تااه  ەه ره ەكار یااا كژكااه رهااه به  كااه  یااه ەه ەی  ئه ئااه

ڵبژارد  ە  هااه  دڵفراەاناا  ە بااه  بااه  حمااان  هێااژا  چونكااه كاااك ڕه  جێگااای ڕناازه  كردناات بژیااه دڵسااژزی ە خژمانااوەە
ە  ی ئاه مااەه  زانام لاه ده. ەام بان رده نوەساینوا باه  ی له ها  بوه  ڵكان  دیكه ی تا خه كه ده  ە بێگاریه ی خژت ئه ئیڕاده

دسارا  ی كور ەه كان  نێاو بزەەتناه ماه رهه   به م  خاەه رهه ی به ەه ە باڵەكردنه  ەه ریك  كژكردنه خه  دا كه موە سااڵنه هه
   . ماڵت ئاەا. ەام  رده ر به ە ئێسراش هه  داەه اڵم كژڵت نه به  ەنخوەن  كێشاەه بوەی زۆرت مانوەەی  ە شه

 
ر  ك ە هاه یه ر ڕساره ر دنڕنا   هاه باژ نوەساین  هاه.  كاارنك  ئاساا  نیاه  رپرسانه ت نوەسین  به یابه ته  نوەسین  به

  م شت له كه یه. ی ست بژ پێنوەس ببه رچاە گرتنیا   ناكرێ ده به  بێ له  به    كه نسیپێ  هه پڕه  ڵه ك كژمه یه ڕه الپه
ی گاوتن   ڕۆك ە شاێوه نااەه  قاوەڵ  بیار لاه  باێ باه ده  نوەسا   بژیاه بزان  بژ كێ ە بژ چ  ده  كه  یه ەه نوەسین دا ئه

  ڕنزگارتن لاه.  كا  دابڕناژی ەشاه  دەایاه نگێن  ە ڵیانساه   هه ەه  یاه كانروا بكه تاەەتون  نوەسراەه  یام  نوەسروە له په
  بااێ لااه ر ده ڵ خوننااه گااه  ڵ خااژت ە لااه گااه  ڕاساارگژی  لااه. كانروا دیااار بااێ ی نوەسااراەه چوارچێااوه  بااێ لااه ر ده خوننااه

ی  ده دا ەردبااین باا  ە ڕنگااا نااه رچاەه سااه  ساارن بااه ڵبژارد  ە پشربه هااه  بااێ لااه ده.  ەه نااگ بواتااه كانت دا ڕه نوەەسااراەه
 .ش كاری  دیكه   ە زۆر ەرده بێ نه  جێ  مرمانه  كه  ەه كانره ناە نوەسراەه  بكاته  ك دزه یه اەهچ سه
 
ی  شاێوه  ە باه  ەه باێ بیركردناه  ە باه رپرس جێیاا  گرتباێ ە ئاه ری باه الی نوەساه  له  نسیپانه ە پڕه شێك  ئه به  نگه ڕه

. چااە بكاا جلیساان  باێ پێویسارن ڕه ڕەەی مه  مێ  كاه رهاه بهباژ خوڵەاناون    ی كاه نسایپانه ە پڕه موەی ئه ئاسای  هه
ك  یه ەشاه  ڵاه ڕیزكردنا  كژمه  نیا باه ە تاه  تاه حمه نوەسین كاارنك  زه  ناگژڕێ كه  ە ڕاسریه هیچ شرێ  له  ەه اڵم ئه به

  چونكاه.  تاه حمه ین زهك خاودی نوەسا ر ەه ش هه ە نوەسراەانه ی ئه ەه باڵەكردنه  ە دەباره  ەه كژكردنه. جێ نابێ  جێ به
  ەه شه الی دیكه  رپرس ە له به  دا بب  به  سان  دیكه ر نوەسین  كه رامبه به  له  ەه كه الیه  له  سپێرێ كه ركێكت پێ ده ئه
وە م هه  كه  ك  قورسه تیه رپرسایه به  ەه ئه. بێ دا نه ڕۆك  نوەسراەه ی نوەسین ە ناەه ر شێوه سه  ەتژت به اڵتێك  ئه سه ده
 . ەنرێ خژی لێبوا س نه كه
 

 ی  نامیللكه  دا بنێم كاتێ  كه ە ڕاسریه دا  به  بوەنت  پێم خژشه بات ە مانوەە خه  ەنڕای ڕنزگرتن ە سوپاس له
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الم درەسات باوە   لاه  كه  م بیرۆكه كه كێشابوە  یه  تت پێوه حمه زه  كان  خژمم بین  كه ە ەتوەنژه  نوەسراەه  شێ  له به
یشارن  باژ گه. رانم بێ را  ە بیسه شیاەی خوننه  م كه ش بكه مێ  پێشكه رهه به  دەاەه به  چژ  بروانم لێره  ە كهبو  ەه ئه
ساان  دڵساژزی  پشاریوان  كه  اڵم لاه مێ  باه گاه تی  نه قاه  نگاه ە ڕه  پێشاه  ك  دەەر ە درنژم له ڕنگایه  سره به ە مه به
  بێراه كاا  ده ماناوەە ده  ەه ساان  دیكاه كان  كه ماه رهه به  خاژی باه  باونر كاهنابت  ك جاه ساێك  ەه كه. دڵنیام  ك ئێوه ەه

  .كانیا  ە  نابێ مه رهه به    كه یوا بكه رم  په را  دڵگه م بێ ە نوەسه رهه ی زیاتر به ر تا نوەسراەه تیوه یارمه
 

 . خوازم را  بژ دهرفیرازی ەتن ە سه ركه ت ە مانوەەبوەنرا  ە هیوای سه حمه سوپاس بژ زه  دەباره
 

 ٩١٧٢ی مارچ  ٩٧
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 :سمایگ بازیارهاوڕێ 
 

 رزگاریخوازانەی خەبات  مێژەەی نوەسینەەەی بەبێ سیاس   مێژەەی بە یارمەتیوا  خانەی دەچنە کارەکان  ئەم
 ...نوقوسرانە نەتەەەیە ئەە

 
 
 
 
 
 

 پەیڤێکی کورت لە بارەی تێکۆشانی رەحمان نەقشی

  
لە ئاساارەنگەکان  بەردەم مێااژەە نوەساا  نەتەەەکەمااا  هەیاری بەلااگە ە دییااژمینرە ە چیرۆکاا  ئەم هەیار یەکێاا  

بااوەنەش ەەبااالەکەی بااژ خەم ساااری تاااک  کااوردە بااێ دەسااەاڵتەی نەتەەەکەمااا  کە دەبااوە مشااوەری لێخواردبااا 
بااااڵ  خەم سااااردی ە باااێ ئەگەر لەم دەالقەەە بااارەانینە هەەڵەکاااان  رەحماااا  نەقشااا   نااااەبراە ەە. دەگەرنااارەەە

 .تەفاەەت  بەرامبەر بەم مژارە گرینگە لە ئەسرژی خژی دارنیوە
 

کە لەمەیاا  ) راسرە مێژەەی سیاسا  تەنیاا رەهەناونیە لە رەهەناوەکان  مێاژەەی ئاابوەری  کاژمەاڵت  ە کولراوەری
ەتیااوا  بە مێااژەەی کارەکااان  رەحمااان  نەقشاا  دەچاانە خااانەی یارم نەتەەەیە  ە( دەیااا  لااق ە پااژی  لێااوەبێرەەە

سیاس   بەاڵم لە بیرما  نەچێ مێژەەی هاەچەرخ  کورد  بەبێ نوەسینەەەی مێژەەی خەباات  رزگااریخوازانەی ئەە 
 .نەتەەەیە نوقوسرانە

 
 الیەنیی  تری تێیژشان  رەحما  نەقش  کە جێ  ئامایە پێیردنە  ئەەەیەکە ناەبراە ئەم چاالکیانە بێ گوما  
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وە  ە شەەنخژن  ە هەزینە هەلگرە بە خژبەخشانە ە بەبێ چاەەرەان  پاداشرێ  ئەنجام دەدا ئاەنرەیە بە مانوەە ب
ە ئەم لە زەمانەیەکوایە کە سیسرەم  سەرمایەداری بە پێ  سرەشر  خژی کە بریریە لە کاال کردن  هەماوە شارێ  

 .بیات بە کاال ە بیفرۆشێ" هەناسە دانی "ە بگرە رۆیی  
 

 !کا  رحمان  بەرنز
 

 ام بەردەەام  لە تێیژشا  ە تەمەنورنژ بێت بژ خزمەت  پررهیو
 

 سمایل بازیار
 

 ٧٣٢١رەشەممەی . کژیە
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 : سەدیق باباییهاوڕێ  

 
 شان  سەر دەخاتە ئەرکە ئەە نەناسە مانوەەی  مرۆەە ئەم باییەکان  پڕ کارە سەر بە سەرپێی  چاەخشانونێی 

 (...سژران )کوردی ەنژەی دۆسرواری تاکێی  هەر
 
 
 
 
 
 

 
 لە پێوەندی بەرزنتخاندنی زەحمەتە پڕ باییەکانی

 
 کا  ڕەحما  نەقش ؛

 
 .مێژەەنی  دنرینەن  هژرام  کەخژی هەڵگرە ەەرگێڕی   ئەمە ەاتەیەکە بە زما[مان  نەەی]

رقاڵ بە کار ە ساەبەرانبەر کەسان  پڕ[ مان  نەەی]ەشەی   خەڵی   (مانوەە نەبوەن ) لە هژراما  لە بری ەشەی
 .ئی  ە کاری سەخت گژ دەکە 

 
ەە  ئەەینواری خزمەت بە کژمەڵگا ئەرک  ڕنناونن  تاا ئاسار  ( پێغەمبەر)ەە  مێژەە باسوەکات کات  خژی مان  

ڕفژرمیزەکرد  ە نونیاری ئایین  پێشوە دەخاتە ئەسرژی خاژی بەڵیاوە بە ئەم شاێوە تاوانێبێر  النا  کەما  توانااە 
 .هزری خژی بخاتە گەڕ

 
 رۆکە دینیەکان  زەردەشر  لە دەرباری ساسان  لێ  ەەخژ دەکەە  ە دەربار لە مەترس  کارە کردەەەکان  ئەم سە
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نگاا  داەەتەەە بیرمنااوە کە ئیراار لە نێااو خەڵیااوا پلەەپااایە ە حااورمەت  ەە  ڕنبەرنیاا  مەزناا  ئااایین  ڕاساارگژ دە
 .  توەش  مەترس  هەرەس هێنا  دەکاتئەگەر پێ  لە مان  نەگیردرنت ئەەە ئایینەکەیائاگادار دەکە  کە  

پێسارەکەی پاڕ لە کاا هەڵ داەسان تاا . دەدات( م٩١١ماارس  ٩)فەرمان  کوشارن ( زاین ٩٢٣ا  ٩١١)بارام  یەکەم 
 .خەڵ  چاەیا  پێ بیەەنت ە ئیرر کەس نەەنرنت بە الی باسو خواس  ئایین  ئەەانوا بچێت

ەنارای خژشەەیسار  لە نێاو زەیان ە ەحمەتەکاان  زار چوەن  کام مانەەەە ڕنب بە خەس  بێ ئاشەکەت  مان  شەل ە
 .مێشی  خەڵیوابژ هەمیشە تژمار دەکرنت

  
بەسەر ئەە کارەساتەدا تێپەڕیوە هێشرار لە هژراما  بژدڵوانەەە ە پاڵپشر  زەحمەت ە مانوەە ساڵ  ٧٨١٢هەنوەکە 

ەە    ە بەری ڕەنجا  خاژی ببیناێزەحامەتەکەت باێ بەرهەم نەمێنا   "ماان  نەەی"بوەن  خەڵیا  تێیژشاەر ەشاەی 
 .یادگارنی  مێژەەی  ماەەتەەەەە    مانێ ا ت لێ نەقەەمێ

 
نااوە خزمەتیااارە  کەسااایەتیە بیرمە  بە حااورمەت  بیاار هێنااانەەەی ئەە بە جیااا لەم ەتە کااورتە پڕەاتااایە دیسااا

ەغڵااو دا   ڕزقاا  بااژ هەڵ گاارتن ە همااار کردناا  د "مااانێ"حەیااوان  کەەڵ کااراە لە یناار ناااەی پێساار  چااا  کااراەی 
ەاتە بەرەکەت ە بژنوی خەڵ  هێشرار لە لەش  مان  دا ەە  .   ئارد لە ماڵەکا  کەڵی  لێ ەەر دەگیردرنتزسرا 

 . یادگار لە بیرەەەری خەڵیوا پارنزراەە
 

 مەبەست لە ئامایە بە ئەم بە سەرهاتە جیا لە گێڕانەەەی مانای ەشە ە گژ کردنێی  خااەە  ڕاباردەەی دەەرە درناژ
 .نیشرما  پەرەەرە یشارەت دا  بە ڕەنج  پڕ نێوەرۆک  تاکێی  دڵ فراەا  ەئ
 

---------- 
 

ڕەحما  نەقش ؛ پێشارر ییاا  ە هەماوە تواناای خاژی لە خازمەت شژڕشا  بەرگاری نیشارمان  بەرانابەر پالنا   کا 
 .داپڵژسێنەرانەی کژماری ئێسالم  لە کوردسرا  ەەگەڕ خست

رازی نیشارمانەکەی ە م هیچیات ئەەین  داکژک  لە خەبات ە خەباتیارا  باژ ساەرفدەاتر لە هژلەنو گرسایەەە بەاڵ
  ڕیزی پێشەەەی چرکەساتەکان  ییا  ە نەفەس کێشا  بژ خژی تەرخا  کردبوە نە  هەر سارد ەئەرکێ  کە لە
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بە  سڕی بە خاژەە نەدیات بگارە ساەرلە ناوێ بڵێساە ە گاوڕە تینا  زیااتری ساانو بە چەشانێ  کە ییاان  هەناوەرا 
لە ەیسار  خزمەتیااری دۆزی  هەموە جەزبە خەیااڵەیەکانیەەە نەی توان  کااریگەری باژ کەمرارین پاشاگەز باوەنەەە

 .بخوڵەێنێڕەەای ەاڵت 
 

ئەەە بااوە کە دیسااا  کەڵاایەڵەی گڕەتینااواری سااەر بەرەە قیاابلەی ئاااەات ەەرچەرخانااو  هەساات ە سااژزی پیاارۆزی 
 .ش  بێ ئژقرەی  دەکاتدەرەەن  ئەم زاتە خژ نەەیسرە بە جارن  توە

 
ناوێ ئەمجارەیااا  بە گااونرەی ەەەی شاااڕنگەی ئااارەزەە دنرینەکاا  ەاتە خژتەرخااا  کردنێیاا  ئاکاام دەساارەمال  باوەن
لە شااانازی ەەفاااە بەڵااێن بااژ پێااوا  ە درنژەداناا  ڕنچاایەی پااڕ( دەساارەە داەناان بااوەن  قەڵەم)گااژڕان  هەلااو مەر  

ەرزی ڕنژەیەکاا  ە خااوەی بخاەەنااوارەت  لە خااژ: پەیمااانگەل  ەە  ن بەراناابەر هاااەبیر ە هاەسااەنگەر بە سااەلمانو
 .  کژچیردەا  بە نوەسین ە ەەرد دانەەەی بەسەرهاتە شانازی خوڵەێنەکانیا بەرچاە لە شەهیوا 

 
  ئامااایە بە ە تاا ئاساار  نوەساین لە ساەر شاااعێر ە هژنەرمەناوی خزمەتیااری ەاڵتپانراای  بەخشاین بە ئەم ئەرک

ساارا  لە   گلێاار کاردنەەەی بااابەتەیلێ دڵسااژزا  ە یارمەتیاوا  بە قەڵەماا  قەڵەم بەدەاەەکا وڵەێنااورکارەسااتە خ
 .تایبەت  بەرهەمەکانیا چوارچێوەی باڵەکردنەەەی 

 
ە پژسرێر ە بابەت  لەم چەشنە الینیرری دەەڵەمەنو کردن  بزاە  کوردی بە نمایشر  ڕەنگ ە شێوازی جیاەاز گژەار

ەرخ  خەبات  پڕ لە هژرازە لێژی گەلەکەی لە ڕنزی پڕ لە ڕنزی کارەان  نەپساەەی بژ تامەزرۆیان  مێژەەی هاەچ
 .دەیمێردرننرەحما  کارە بە نرخەکان  کاکە 

 
ی  نەناساە ئەە ئەرکە دەخااتە ساەر شاان  ە پڕ باییەکان  ئەم مرۆەە مانوەەچاەخشانونێی  سەرپێی  بە سەر کار
بیااتە دەس خژشا  ەنارای ماناوەە نەباوەن   ئاافەرین ە ساپاس ە کە (سژران )هەر تاکێی  دۆسرواری ەنژەی کوردی

دەسرە گوڵ  قەدر زانین بژ تژماری ئەە گەنجینە بەنرخانە کە بێ گوماا  بەرهەما  ڕەنجا  هەزارا  ساەعات کاارە 
 .مانوەە بوەنە

 

 ئاڵما  ٩١٧٢ - ٩ - ٩١ سونق بابای 
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 :حەسەن شێخانیهاوڕێ 

 
 ناەەنونی  کاری تەنیا بەتاق  ناەبراە کە. باڵەکردنەەەیە ە ڕەەناکبیری نی ناەەنو کاری کارانە  ئەە بڵێم ئەگەر

 ...کردەەە باڵەژک 
 
 
 
 
 
 
 ەتاااری خژبەخشااانە  ە داهێاانەرانە ە خژڕساا  شااێوەیەک  بە نەقشاا  ڕحمااا  کااا  ڕابااردەەدا ساااڵ  دە ماااەەی لە

 بااڵەی ناامیلیەدا فاژڕم  لە ە تەەەکاردۆ کاژ کوردساران   ڕۆیهەاڵتا  بەتاایبەت کاوردی  سیاساییەکان  ە نوەسەرا 
 زۆری ماناوەەبوەن  ە زەحامەتە کارنی  نامیلیە شێوەی بە ەتارانە ئەە مژنرایی ە گرافی  ە کژکردنەەە. کردەەنەەە

 لە ەتارەکانم  ڕەحما   کا  لەەانەی  یەکێ  ەە  من. پێزانینە ە سپاس شایان  ڕەحما  کا  کارەی ئەە دەەێ؛
 .دەکەم سپاس  دنیایە  ەەە کردەەن کژ نامیلیەیەکوا

 
 هەم ئەەەی بااژ دەکەنەەە  باڵەیااا  کرێبااوا دەەتااون  لە ە دەکەنەەە کااژ ەتارەکانیااا  نوەسااەرا  کە باااەە ئێساارا

 نوەسااەرانە ئەە لەگەڵ ڕەحمااا  کااا  کاااری جیاااەازی . باان ەەرگاارتن لێ کەڵاا  قااابیل  بەردەەام هەم ە نەفەەتااێن
 نوەساەرەکا  هەرەەهاا کاردەەە  ەتارنوەسا  ە نوەساەر دەیاا  باژ بەڵیاوە نەکاردەەە بژخاژی کارەی ئەم کە ئەەەیە 

 چااکە ڕەحماا  کاا  نەبوە ؛ ڕەحمانی  کا  کارەی ئەە ئاگاداری هەر نەبژتەەە  باڵە ەتارەکانیا  نامیلیەی هەتا
 ە کردنەەەکاژ. کردەەە خژی قەرزداری ە منەتبار ئەەان  ە کردەەە ەتارنوەسانە ە نوەسەر بەە گەەرەی خزمەتێی  ە

 ڕەحمااا  کااا  ڕاسااریوا لە. کااوردی ڕۆینامەنوەساای  ە دەق دەنیااای بە خاازمەتێیە نوەسااەرا   ەتاااری باڵەکااردنەەەی
 ئاماادە کورد سیاسی  چاالکان  ە نوەسەرا  لە بەشێ  کە بوەە ئەدەبیانە ە مێژەەی  ە سیاس  دەقە ئەە پارنزەری
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 نایە کەم کاارنی  نەتەنیاا ئەمەش. پاراساروەن  فەەتاا  ەل ئەەیا  ە نوەسایوە ەتااری خەڵیێا . ئافرانوەەیانن ە
 کاا . جێاوەگرێ سیاسایوا ە ئەدەبا  مێژەەنوەسای  چەشانێ  ە ئارشایوکرد  ە کرد   بەدییژمێنت خانەی لە بەڵیوە
 لە نمااوەنە باژ دەزانااین ئەماڕۆ ئەگەر. کااردەەە بەمێاژەە نوەسااینمان  چااالکی  ە کااار ڕاباردەەی کااارەی بەم ڕەحماا 

 ە" کوردسااارا " ڕۆینااامە ڕناااگەی لە گرینگاا  بەشاااێی  گااوزەراەە  ە داەە ڕەەی چااا  کوردساارانوا ژمااااریک سااەردەم 
 بیاار چژنیااا  نوەسااەرا  ە ڕەەناااکبیرا  سااەردەموا لەە دەزانااین ئەمااڕۆ ئەگەر کژمااارەەەیە؛ سااەردەم  باڵەکراەەکااان 

 نەپارنزرابااا   ئەەکااات کراەەکااان باڵە ە نوەسااراە ئەگەر. سااەردەمەەەیە ئەە نوەسااراەەکان  ڕنااگەی لە کااردۆتەەە 
 لەە لێیااژڵینەەە یااا  دەبااوەین؛ گەەرە گەلێاا  ئاساارەنگ  توەشاا  مێااژەەییە سااەردەمە ئەە لێیااژڵینەەەی لە ئااێمە

 .دەبوە ناتەەاە ە پڕکەمایەس  ە چەتوە  زۆر یا  دەبوە نامومیین سەردەمە
 
 مێاژەە  جژراەجژرەکاان  ساەردەمە مرۆەەکاان  ە داهێناراەە نوەساین کە هەیە مانای کاتەەە لەە مێژەە بنەڕەتوا لە
 ساەردەمانە لەە دییژمێنراانەەە  ئەە ڕناگەی لە ئاێمە ە کاردەەە دییژمێنات بە بیرکردنەەەکانیاا  ە دەسایەەت ە کار

 ە تێڕاما  پاراسرن  لەپێناەی گرینگە هەنگاەنی  نوەسەرا  ەتاری نامییەکردن  بە ە کژکردنەەە بژیە. دەکژڵینەەە
 لە داهاااتوە نەساالەکان  ئەگەر. دیااارییراە مێژەەیاا  قژناااغێی  بەدەسااران   قەڵەم لە بەشااێ  ەکااان بیرەبژچوەن

 ڕناگەەە لەە ە دەباێ یارمەتیاوەریا  گریناگ ساەرچاەەیەک  ەە  نامیلیاانە ئەم بێگوماا  بیاژڵنەەە  ئاێمە سەردەم 
 چاونیە داەە؛ ڕەەی ە گوەزەراەە چ  ائێمەد سەردەم  لە دەزانن هەرەەها ە کردۆتەەە بیر چژنما  ئێمەمانا  دەزانن
 ئەە خاااودی ە جڤااااکین دیاااارییراەی بەسااارێنێی  ە مێژەەیااا  سااااتەەەخرێی  هەڵەاااوەاڵەی نوەساااینانە ئەە هەماااوە

 دەچێارە بەرباڵە مانایەک  بە ئەمەش. دەناسێنن پێت ە مێژەەییە  بەسرێنە ە ساتەەەخت ئەە نوننگەی نوەسینانە 
 .هەیە زۆری بایەخێی  کە ڕەەناکبیرییە  تایپێی  ە انری ئەمەش مێژەەنوەسییەەە؛ خانەی

 
. پاراسارنیا  باژ کێشااەە زۆری ماناوەەبوەنێی  ە هەەڵ کاارەی بەم ڕەحماانی  کاا  ە نوەسایو  ەتارما  ئێمەمانا 

 کاا . باڵەکاردنەەەیە ە ڕەەنااکبیری ناەەناونی  کااری نەقشا   ڕەحما  کا  کارەی ئەە بڵێم ئەگەر نەگوتوە زیادم
 ە باایەخ هەم ە دەردەخا کارەکەی قوەرسای  هەم ئەمەش .کردەەە باڵەژک  ناەەنونی  کاری تەنیا بەتاق   ڕەحما

 .کارەکەی گرینگی 
 
 .بێ بەردەەام پڕبایەخەی کارە لەە ە بێ تەمەنورنژ ە لەشسا  ڕەحما  کا  هیوادارم کژتاییوا لە
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 :سمایگ شەرەفیهاوڕی 

 
 تا تژمارکردن .. هرو ە حو  ڕەسمی  سیاسەتی  ە هەڵونست ە ەتوەنژ ە نوەسراە بابەت  هەزارا  کژکردنەەەی

 ...بیاتەەە قەرەبوە کەمایەسییە لەم بەشێ  توانیویەت  ڕادەیە 
 
" 

 
 
 
 
 

 "قیمەت"ێکی دەورە لە پیاوێکی بە"هیمەت

 
 کاورد ئاێمەی ەەەبەداخ". ڕاباردەە کاردنەەەی دەەباارە هاژی دەباێە ڕابردەە  لە ەەرنەگرتن ئەزموە  ە دەرس" دەڵێن

 .کردۆتەەە دەەبارە خژما  مێژەەی جار دەیا  بە!. دەەڵەمەنوین پێوەنوییەدا لەم
 

 کە کااورد ئااێمە. بیەیاان تژمااار ە سااەبت ڕابااردەە توانیبێرمااا  پێویساارە ەەربگیااردرێ  دەرس ڕابااردەە لە ئەەەی بااژ
 لە زەە زۆر هەر ڕابردەەماا  کە ئەەەیە سەرەکییەکەی هژکارە کراەین  رابردەە دەەپاتیردنەەەی بە ناچار بەردەەام
 ە بگەڕنااانەەە باااژی لێاااوەرگرتن دەرس باااژ ە بیەیااان ئاڕشااایو ە ساااەبت ڕاباااردەە نەماااانروانیوە کاااردەە  ە  خژماااا 

 .بیخوننینەەە
 

 ئێساارای  تااا ماایللەتە ئەم. کورساارانە کااژمەڵگەی کەمایەساای  گەەرەتاارین بوارەکانااوا  هەمااوە لە ئاڕشاایو نەبااوەن 
 ئەەەیا . بیااتەەە بیر تژکمەی  بە پێویست ەە  داهاتوەی  بژ ناتوانێ بژیە بپارنزێ  خژی دەەیڕابر نەیروانیوە
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 ڕاباردەەەکە کە ڕاسارە!!. کاردەین ساەبت ە تژماار بژیاا  دیایە خەڵیان  هەمانە  خژما  ڕابردەەی لە ئێسرا تا کە
 .ەکردە تژماریا  ە سەبت خژیا  ئامانج  بژ ە مەیل بە ئەەا  بەاڵم ئێمەیە  ه 
 

 بازەەتنەەەی خاەەناوارنر  ە رنابەری ئەرک  کە ڕابردەەدا  ساڵ  هەشرا بە نزی  لە بەتایبەت ە پێوەنوییەدا لەم
 زۆرتااارین باااوەە  کوردسااارا  دنماااوکرات  حیزبااا  شاااان  لەساااەر کوردسااارا  لەرۆیهەاڵتااا  کاااورد گەلااا  سیاسااای 

 ڕەەداەەکا  ڕابردەەی تژمارکردن  ە ئاڕشیو رەەی لە دنموکرات حیزب . دنموکراتە لەحیزب  رەەیا  کەمایەسییەکا 
 گەڵ لە ئێسرایشا  تاا ە باوەە خەم کەمارەر زۆر بەڵیاوە کاردەە  کار الەازی تەنیا نە خژیەەە تێیژشان  مێژەەی ە

 .کەمرەرخەمە زۆر بابەتەەە لەم بێت
 

 لە تەنیاا ە تااڵبە دەسار  بە کە بیەیان" قایمەت" بە زۆر کەساێی  ی"هایمەت" بە دەر  ئەەەیە باژ پێشەکییە ئەم
 ە گرا  ە گەەرە کارنی  داەەتە دەسر  ساڵێیە چەنو کەمایەسییە  ئەم خەسارەکان  لە تێگەیشرن ە دڵسژزی رەەی
 کااژکردنەەەی بە ئێساارا تااا ە   لەبەرچاااەا  پێشاامەرگەیەک  ە تێیژشااەر ەە  نەقشاا   ڕەحمااا  کااا . بااایەخ پااڕ

 تژماارکردن  ە کوردسارا  دنماوکرات  حیازب ڕەسامی  ەتی سیاسا ە هەڵونسات ە ەتوەنژ نوەسراەە  بابەت  هەزارا 
 . بیاتەەە قەرەبوە کەمایەسییە لەم بەشێ  توانیویەت  ڕادەیە  تا جیاجیاکانوا  بوارە لە حیزب چاالکییەکان 

 
 دەیاا  ساەر لە هەیە  دنموکراتەەە حیزب  بە پێوەنوییا  کە هەڵونسرانەی ە بابەت ئەە کژکردنەەەی لە جیا ئەە

 کاا . پڕئەرزشان ە بەنارخ کااری هەموەیاا  هەر کە کاژکردەەنەتەەە بابەت  ە کردەە کاری جژراەجژر دییەی فایل 
 سەبت ئێف.دی.پ   شێوازی بە ە کرێب چوارچێوەی لە الپەڕەی  سەدا  جژراەجژر فایل  دەیا  بە ئێسرا تا ڕەحما 

 بەاڵم. زەەەنو  ە زۆر ماددی ئیمیانات  بە یمقای  پشت ە دەەڵەت  دامەزراەەی کاری ڕاسریوا لە کە کردە  تژمار ە
 .کردەە  بەتاڵ دەسر  بە ە بەتەنیا ئەمانەی هەموە ئەە

 
 ڕەحمااا  کااا  خژشەەیساارم  مامژساارای ە هاااەڕێ لە مانااوەنەبوەن  ە دەسرخژشاا  ەنااڕای پێوەنااوییەدا لەم بااژیە

 ئاڕشایو لە گەەرە سامانێی  ە بایەخپڕ بە کارەکەی ە هەبێ بژی پێزانینم ە رنز دەزانم؛ خژم  ئەرک  بە نەقش  
 .بەەبڵێنم کوردیوا کرێبخانەی ە
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 ە ئوڕگاان  شاێوەی بە براوانین کوردسرا   دنموکرات  حیزب  ەە  هەم ە کورد ەە  هەم ئێمە؛ رۆین  ئاەاتەخوازم
 .بوەین ئەنجام( ڕابردەە تژمارکردن  ە ئاڕشیو)پێویسرە ە زەرەەەری کارە ئەم سیسرماتی  

 
 .نەقش  ڕەحما  کا  خژشەەیسرم  هاەڕن  بژ تەمەنورنژی ە لەشساغ 

 
 شەرەف  سمایل

 
 هەتاەی ی٧٣٢١ ڕەشەممەی ی٧٧
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  :هەیاس کاردۆهاوڕێ 

 
 زەق زەحمەتەکانیا  ییانیانوا لەکات  مانوەە ە دڵسژز تێیژشەران  داەە هەەڵیشم ە بوە باش پێم هەمیشە من

 ...بگیرێ ەدریا ق کژمەڵگاەە لەالیە  بیرنرەەەە
 
  

 
 
 
 
 

 !بە نیشانەی ئەمەدناسی بۆ زەحمەتێکی بێسنوور

 
 ە دەمێنااێ ساوڕ سااەرم نەقشا  ڕەحمااا  کاا  تێیژشااەر خژبەخشاانەی ە بەردەەام کردناا  خژماناوەە لە بەڕاساار  مان

 ساااڵە دە لە زیاااتر. دەگاارێ سااەرچاەە لەکااونڕا داهێناانە ئیبریااارە هەمااوە ئەە نااادرنرەەە لێاا  بااژم دەکەم هەرچا 
 کاارەم جاژرە ئەە نەدەاتار ە پێشارر نە کە بەڕنزەیە ئەە هێنەری مانوەەی  ە بەردەەام هەەڵیی  لە ئاگام کەموزۆر
 بە ەنانەەە  کەم خەالقییەتا  ە ئیبریاار بە زۆرەەە  حەەساەلەی ە ساەبر بە نەقشا  بەڕنز. نەدیوە دییە لەکەس 
 ساااڵەدا لەدە زیااتر ئەە لەماااەەی. نەباوە نمااوەنەی کە کارنا  داەەتە دەساار  بێاوریغەەە ئەمانەتااواری  ە دڵساژزی

 دیایەی کژکراەەی ە نامیلیە دەیا  گەەرەیە  شانازییەک  خژی کە  "یەکبوە " گژەاری یمارەی ١٢ دەرکردن  لە جگە
 هەم شاایان  خزمەتێیا  بەمجاژرە ە ڕەنگاناوەە کاوردی ڕزگااری  ڕنا  ڕنڕەەانا  تێیژشاان  ە خەبات بە پێوەنویوار

 سیسارمێی  بە ە ئەلێیرڕۆنا  بەشاێوەی کارانەشا  ئەە هەماوەی. کاردەە کاورد بازەەتنەەەی مێژەەی بە هەم ە بەەا 
 .بن سەرنجڕاکێ  هەم ە بێ ئاسا  خوننونەەەیا  هەم کە کردەە  تژمار ئاسا  ە جوا  هێنوە

 
  باڵە ئەلێیرڕۆن  ێوەیبەش" زینوەە مێژەەی" نامیلیەی بڕاەە پێ ڕەحمانەەە کا  لەالیە  ئەەەم شانازی  خژم کە من
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 ە زەحاامەت هەمااوە ئەە لەحانااو ناااتوانم قەت بااوەم  پااڕۆیەکەی بەشااواری دییەشااوا بااابەت  لەچەنااو ە بیاارنرەەە
 پێا  باژ ەای مااڵی  ئیمیاان  هەیە ئەەەم دەساەاڵت  نە بەداخەەە هەرچەناو. بم تەفاەەت بێ کردنەیوا خژمانوەە

 هااەفیری پاڕۆیەکەی کردنا  باشارر بژ سەلیەەم بە ە کارجوا  نوەشهێ نە ە بوا ئیبریارەکەی بە پەرە زیاتر بێنم
 ە ئاافەرین هەزار بڵاێم پێا  ە ڕابگەیەنام پاێ خاژم  قەدرزانی  نوەسینەەە کورتە ئەم لەرنگای دەتوانم تەنیا بم 

 ە مااڵ  زۆری ئیمیاناات  بە کەساەیە چەناوین تیمێیا  کااری دەیایەی ە کاردەەتە تاژ ئەەەی بڵاێم پێ . دەسرخژش
 ئەەەی. مااڵ  ئیمیاناات  ە کاادر چەناوین کردنا  تەرخا  بە سیاسییە حیزبێی  کاری دەییەی تژ ئەەەی. ینیی تێ
 مااایە لەخااژاین زیاااتر خزمەتاا  بااژ کە دێ لەدەسااریا  خژبەخشااانە ە باااەەڕ بە ئینسااانە ئەە تەنیااا دەیاایەی تااژ

 .دادەنێن
 

 زەق زەحمەتەکانیاا  ییانیاناوا لەکاات  ماناوەە ە دڵساژز تێیژشاەران  داەە هەەڵیشام ە باوە باش پێم هەمیشە من
 یاا  باورێ  پاێ پایەیاا  پالەە نەباێ ئەەە هەر ڕنزگارتن ڕەناگە .بگیارێ قەدریاا  کژمەڵگااەە لەالیە  بیرنرەەەە
 ئاگاادار کەساانە ئەە هەتاا باێ بەس سوپاساگوزاری باژ بازەیە  نیشاانوان  ڕەناگە بەڵیوە بیرنن  ماڵ  یارمەتی 

 ە ساەرنجە جێا  بارەەە لەچەنو ڕەحما  کا  بەنرخەی کارە ئەە. نابێ ە  خەڵ  لەچاەی  باشەکانیا کارە بیرنن
 . لێنانە ڕنز ە سوپاسگوزاری شیاەی بژیەش

 
. بیاا ماناوەە خاژی ە بیاا بەردەەام کااری ییاان  درناژەی بژ ناچارە کە دەیی لەەاڵتێ  بەڕنزە ئەە ئەەەکە  یەکەم

 کاا  ەە  کەساان  بە تەنیاا ئەەە. نیە ئاسا  پڕزەحمەت ئاەا کاری بژ زیادی کات  دۆزینەەەی شوننانە جژرە لەە
 . بخوڵەێنێ بەرهەمانە ئەە بروانێ هەتا بیاتەەە کەم خژی حەسانەەەی لەکات  ناچارە کە دەکرێ ڕەحما 

 
 باااڵە ئەلێیرڕۆناا  نااامیلیەی یااا  کرێااب بەشااێوەی بەڕناازەەە ئەە لەالیە  بابەتااانەی ئەە هەمااوە ئەەەکە  دەەهەم

 . لەخەبات جژرنیە خژی ئەەە کە هەیە کوردەەە بزەەتنەەەی ە خەبات بە پێوەنوییا  وەنەەەب
 

 هەر کەساااایەتییەکا   لە خاااژی دەەریااا  یاااا  نیزییااا  چااااەگرتن  لەبەر باااێ ڕەحماااا  کاااا  ئەەەکە  ساااێ ەم
 ە داڵەاڵەیا  ئەەپەڕی ئەەە. پاڕۆیەکەی نێاو دەیخااتە داباێ بازەەتنەەە گشاری  قازانج  لەجەهەت  نوەسراەەیەک 
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 ساەرلەنوێ ناکااتەەەە کژ نوەسراەەکا  تەنیا ڕەحما  کا  گرینگە  زۆری  کە چوارەم. دەگەیەنێ ناەبراە گەەرەی 
 باژ سەرنجڕاکێشاررە بژخاوننەر کە گاونجێنێ دەیاا  بەجژرنا  دەکااە تێاوا جوانیارییاا  بەڵیاوە ناکاتەەە  باڵەایا 

 کرێبێیاا  لەدەەتااون  نوەسااراەە دەیااا  کااردەە ەای کارئاسااانی  ڕەحمااا  کااا  هااونەرەی ئەە. ئاسااانرربێ خوننااونەەە
 .خوننەر بەردەسر  بخرننە بەکەڵ  فەرهەنگێی  ەە  ە بیرنن سەبت ئەلێرڕۆنیوا

 
 هەرە لەکاارە یەکێا  مان بەباڕەای کە باوارەدا لەە نەقشا  هااەڕێ بەردەەاما  کااری بەساەر دەسااڵ تێپەڕین  دەای

 سوپاسا  ە دەکەم لێ دەسرخژشی . دەڕەانم لێ  پێزانینەەە بە خژم بەحاڵ  بەش من ئەمڕۆیە  دنیای بەنرخەکان 
 ە درنژ تەمەنێی  ە سا  لەشێی  ڕەحما  کا  هیوادارم. کردەە تەرخا  بژی بەنرخانەی کاتە ئەە هەموە بژ دەکەم

 . ەەرگرین کەڵ  جوانەکان  لەکارە زیاتر بروانین ئێمەش هەتا بێ نسیب بە لەشادی  پڕ ییانێی 
 

 قەدرزانییەەە ە سوپاس پەڕی بەە
 
 کاردۆ هەیاس

 
٩١٧٢ - ٣ - ١ 
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 :خەلیگ غەزەلیهاوڕێ 

 
 ئاەڕی( کژمەڵگە ە کوردی حیزب  رەەناکبیری   میویا  بواری) الیەکەەە هیچ لە تائێسرا ڕنگەدا لەە ئەگەرچ 

 ...لێنەدراەەتەەە
 

  
 
 
 
 
 

 وەفایەک بۆ تێکۆشەرێک

 
ئااخر ئەەە چ نوەساینێیە  کە ئەە . ەساێ  لەم دەنیاایە بەجاێم دنڵاێ  لەساەری بنوەسامقەت حەزم نییە کاتێا  ک

 .دۆسرە ئیرر خژی نایبێن  ە تا زینوەە بوە نەیزانیوە چژنم لەسەر بیرکردەەتەەە
 

رق  دەنیام لەە کەسانەیە تا کەسێ  دەمرێ  دەسبەجێ دەکەەنەخژ ە بەشا  ە باڵ  دا هەڵاوەڵێن ە ەەهاا بەرزی 
خاژ "کاردنەەە زۆرتار باژ  ئەڵابەت ئەە بەرز .گەر خژی زینوەە بوایە  گومان  دەکرد لەسەر ئەە نوەسراەەدەکەنەەە 

 .یە" بەرز کردنەەە
 

بەاڵم زۆر بەداخەەە کااژمەڵگەی ئااێمە ەە  ماان . حەزم ئەەەیە مرۆەەکااا  تااا زینااوەە  ڕای خژمیااا  لەسااەر دەربااڕم
ئاێمە لەراسااریوا زیناوەە لەبیاار  .ە ەە  مان بیار دەکاااتەەەبیرناکااتەەە  یاا باشااررە بڵاێم کەم کەس لەم کژمەڵگااای

 . دەکەین ە مردەە دەپەرسرین
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کەساێی  دیااری ئاێمە کاژچ   باژیە تاا ئێسارە هەر. بەخرەەەرانە هەمیشە لەگەل ئەە شیوە عەقڵیرە سنوەرم هەباوە
ە  هەرەاش باسام دەای  کردبێ  گەر شیاەی قسە لەسەرکرد  باوەبێ  باێ شاەرم ە شایژ چاژنم لەساەر بیرکاردەەتەە

 .بوە" بوت سازی"کردەە کە زۆرتر رەخنە ە پێشگرتن بە 
 

حەزی ماان  ڵەە  باساام کاارد زۆرتاار حەز دەکەم لەسااەر زینااوەا  قسااە باایەم  بەاڵم بەداخەەە کژمەڵگەکەمااا  لەگە
ەری ەەە ە بە زیناوەەی  لەسابەاڵم سەرەڕای ئەەەش لەم دەقەدا دەمەەێ دۆست ە هااەڕییەکم بەساەر کەم. ناتەبایە
بەڵێنای  دەدەم ئەگەر پاێ  . کە بزاناێ الی مان چ باایەخێی  هەیەچوە  بەڕاسر  شایاەی ئەەەی دەزانام  .بنوەسم

ئەە سااەرم نەنیااایەەە  ئەە سااەری نااایەەە  سااەرەڕای ئەەەی دۆساات ە هاااەڕی  چەنااوین ساااڵەمە ە سااەرەڕای ئەەەی 
 .هیچ  لەسەر نەنوەسمچاالکیەکان  بایەخوار دەنرخێنم  

 
بەاڵم لەەەت  دەیناسم کەسێی  تێیژشاەری ! ئەەەنوە زۆرە بەڕاست لەبیرم چوە چەنوە. ڵە رەحما  دەناسملەمێژ سا

بااەەڕەم   تاا ئەە ڕادەیە کە لەە.   هایچ ئیاوییایەک  لەە باوارەدا نەباوەلەەەتەش دەیناسام. ڕاگەیاناو  باوە بواری
 . ی ئەە بوارەیە"سەربازنی  ە "زۆرتر 

 
سەرەتاکا  کە هێشرا ئینرێرنێت نەباوە  . دەبێ کە کاری جژربەجژری ڕاگەیانو  دەکات رەحما  زیاترە لە سێ دەیە

رەحما  تا ئینرێرنێت هات  دەیا  بەرهەما  . بە هەزینە ە زەحمەت  خژی کارەکان  لەچاپ دەدا ە باڵەی دەکردەەە
 .تا  کوردساران  باڵەکاردەەەباڵەکردەەە ە سەدا  یادکردنەەەی گیانبەخریردەان  بازەەتنەەەی ڕزگااریخوازی  رۆیهەاڵ

لەەەتەش ئینرێرنێات هااتوە  . ئەڵبەت زۆرتار لەە الیەنەی کە ڕەحماا  لەبااری فییارییەەە خاژی تێاوا دەبینێارەەە
 .رەحما  چەنو سەت نامێڵیە ە کرێب  ئامادە ە باڵەکردەەتەەە

 
لەباااری فییااریەەە لە جێاا  سااەرنج  ماان ئەەەیە کە ڕەحمااا  نااا ئیااوئژلویی  هەڵسااوکەەت دەکااات ە سااەرەڕای ئەەە 

دەکااتەەە ە ەە   ە دا دەگەڕی ە بەرهەمەکانیاا  کاژوالیەنێ  نازنیە  خاژی بە شاونن تێیژشاەران  ساەربەخژی زینا
بەم شااێوە توانیااویە قەدر زاناا  زەحاامەت ە تێیژشااان  دەیااا  . نااامێڵیە یااا کرێباا  ئەلیررۆناا  باڵەیااا  دەکاااتەەە
 .هژی ئەەە لەگەل الیەنێ  نین  فەرامژش کراە تێیژشەری گەلەکەما  بێت کە خاەە  بەهرە  ە بە
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الی من چاالکیەکان  ڕەحما  نموەنەی تێیژشان  ئینسانێی  خژبەخش  تیگەیشروە کە بێ ئەەە چااەەڕەان  ئاافەرین 
یە بێات کە خاژی پاێ  ە پێواهەڵگوتن  ئەم ە ئەە بێت  تەنانەت بێ ئەەە دەربەسر  هەڵونسار  ئەەالیەنە سیاسا 

. ی خژی دەکات ە ئەەەی ەە  ئەر  بژ خژی دایناەە  شەرافەتمەنوانە ە سادقانە بەڕنوەی دەباتنزی  دەزانێ  کار
ئااەڕی ( باواری میاویا  رەەنااکبیری   حیزبا  کاوردی ە کاژمەڵگە)ئەگەرچ  لەە ڕنگەدا تائێسارا لە هایچ الیەکەەە 

رەحمااا  "ەڕی  خژشەەیساارم بااژیە ماان بە ئەرکاا  خااژمم زاناا  قەدرزانیاا  خااژم پێشیەشاا  باارا ە هااا .لێاانەدراەەتەەە
بااایەم ە بەم چەناااو دناااڕە ئاگااااداری بااایەم کە مااان دەرکااا  زەحااامەت ە تێیژشاااانیم کاااردەە ە هیاااوادارم " نەقشااا 

 .کژمەڵگەکەشما  بەە ئاسرە بگات کە دەرک  تێیژشان  تاکەکان  خژی بیات ە بە زینوەەی  قەدرزان  بێت
 

 ٩١٧٢ی مارچ  ٧٧
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 :عەلی بداغیهاوڕێ 

 
 پێ پشر  هەم ساتێیوا ە کات هەموە لە دەکرێ کە بەڵگە ە زانیاری ە داتا لە گەنجینەیەکن چاالکییانە ئەم

 ...بێ قایم پێ  پشرت هەم ە ببەسر 
 
 
 
 
 
 
 

 !کا  ڕەحمان  خژشەەیست سەرەتا ڕنز ە ساڵە
 

ە لەپێناااە خزمەتێیاا  مانااوەە نەباا  ە خااودا دەەاماا  عااومرت بااوا  چااونی  دەزاناام هەمااوە تەمەناات بااژ نەتەەەکەت 
بااژیە سااەرەتا هەم ساااغ  ە ساااڵمەت  ە تەمەنااورنژی ە هەم بەردەەاماا  لەە کااارە . پڕبایەخااوا تەرخااا  کااردەەە

 .پڕنرخەت بژ بە ئاەات دەخوازم
 

کە دەە سااڵ  -بەنوەی موخلیس پێ  ئەەەی لە نیزییەەە بە خزمەت جەنابت بگەم ە چاەم بە دیرنت ڕەە  بێارەەە 
بەرهەم ە ماناوەەبوەنەکان  جەنابات بە کاار ە چاالکییەکاان  حیازبم  - مینارن  لە سلێمان  بوەلەەە پێ  ە لە س

  ماااڵپەڕی ناەەنااوی  حیزبااوا باڵەمااا  "کوردساارا  ە کااورد"پااێ دەگەیشاات  کە لە چوارچێااوەی فایاال ە نااامیلیەدا لە 
ژکراەەی نوەسااین ە بااابەت  ئەە فااایالنە دنییومێنرێاا  بااوە  لە کااار ە چاااالکی  مانگااانەی حیاازب  کاا. دەکااردەەە

نوەسەران  ڕاگەیانون  حیزب  کژەتار ە نوەسینەکا  لەسەر بژنە ە ڕەەداەە مێژەەی  ە سیاساییەکان  بازەەتنەەە ە 
 سازی کە کارنی  گرینگ ە پڕزەحمەتە ە لە تاقەت  هەموە کەسوا   کە هەموەیا  دەچنە خانەی دنییومێنت... 
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 .نین
 

سااازی بااریرییە لە خساارنەبەر دەساار  کژمەڵێاا  زانیاااری    ەەتەکااان  دنییومێنااتیەکێاا  لە تایبەتمەنااوی ە دەرک
پژلێنبەنوییراە کە جیا لە الیەن  ئەرشیڤیرد  ە هێشرنەەەی؛ دەتوانێ بنەماا ە ساەرچاەەی زانیااری  بااش باێ باژ 

اە   ئێسارا بژیە دەتوانم بڵاێم ئەە بەرهەماانەی جەنابات کە شاەەنخوەنی  زۆرت لەساەر کێشا. زۆر کار ە پالن  دی
گەنجیانەیەکن لە داتاا ە زانیاااری ە بەڵاگە کە دەکارێ لە هەمااوە کاات ە سااتێیوا هەم پشاار  پاێ ببەساار  ە هەم 

 .پشرت پێ  قایم بێ
 

ئەم کارە  یا  باشرر ەایە بڵێم ئەم پڕۆیەیەی جەنابت پێما  دەڵێ چیما  کردەەە  ئەم ڕنگەیەماا  چاژ  بڕیاوە ە 
ێما  دەڵێن بژنە ە ڕەەداەەکا  چ  بوە  ە چ پاشخانێییا  لە مێژەەی نەتەەە ە پ. ئێسرا لە چ شونن ە پێگەیەکین

بزەەتنەەەکەمانوا هەیە  پێما  دەڵێن ئەە کەسایەتییانەی بەردنییا  لەسەر بەردنا  لەە ڕەەتەدا دانااەە چژنیاا  
نەناسا    بە مانوەەی  بژیە ئەە گەنجینەیەی جەنابت... نیوە ە چییا  لێ کەەتژتەەەبیر کردەەەتەەە ە چژنیا  ڕەا

ە بە پشوەدرنژی کژت کاردەەنەەە ە باژت پاراساروەین ە خساروەتە بەردەسار  هەماوەانی   هیممەتێیا  چیااییە کە 
 .قیمەت  لەسەر دانانورێ

 
بژیە دەڵێم کە شانازیت پێوە دەکەم  زۆرت لێ فێر بوەم ە مەمنوەن  جەنابیشارم کە لەە خەرماانە پاڕ بەرەکەتەدا 

مەبەسرم کژکردنەەەی بەشێ  لە نوەسینەکان  منە لە ڕاگەیانون  حیزبوا کە . )بچوەکم پێ دراەەمنی  جێگەیەک  
بە هیممەت  جەنابت لە کرێبژکەیەکاوا کاژت کردباوەنەەە ە  باا ئەەەش بڵاێم هەناوێ ەتاار ە نوەساین  خاژمم چااە 

ەخاا کە زیااتر لە هەماوەا  ەە ئەەەش قەدری زەحمەتەکان  جەنابت پرار دەرد. پێیەەتەەە کە خژم هەر نەممابوە 
 .(بە دڵسژزییەەە بە خەم  ئەم کارەەە بوەی

 
 !کا  ڕەحمان  زۆر خژشەەیست

 
 لە کژتاییوا ە بە نژرەی خژم جارنی  دییە لە قوەاڵی  دڵەەە سپاست دەکەم ە هیوای تەمەنێی  درنژت بە 
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 .لەشساغ  بژ دەخوازم
 

 ....بەنرخە هەرەا بەتین هەنگاەەکانت هەرەا چیای  ە خژشەەیسریت بژ ئەە کارە
 

 برات
 

 عەل  بواغ 
 

 ی هەتاەی0381ی ڕەشەمەی 99
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 :سۆران نووریهاوڕێ 

 
 ی  مه ئه  که  ته خزمه م له  کردەه نه ش بێبه کوردسرانیشت تری کان  شه به باق  کوردسرا  اڵت  ڕۆیهه  له جیا

 ...کورد ران  تێیژشه ت نیسبه  به  یه ئێوه دڵسژزی ی نیشانه
 
 
 
 
 
 
 

 قش  حما  نه ڕنز کا  ڕه هاەڕن  به
 

 ەنڕای ساڵە
 

  ساا  میشاه م هیوادارم هه که ڕنز ده ی به ئێوه  دڵ پیرۆزبای له ی کوردی پڕبه9108ەرۆزی  ی هاتن  نه بژنه  تا به ره سه
 .ت ب  ە ساڵمه

 
بیانم ماناوەە  ده  ناو سااڵێیه ی چه مااەه اڵم باژ باه  ڕنزدا نییاه ی باه ڵ ڕاباردەەی ئێاوه گاه نو من ئاشانای زۆرم له رچه هه
ی نوەساین ە ەتااری  ەه کا  ە کژکردناه حیزبیاه  نامه ڵگه ە ئارشیو کردن  به  ەه ریی  کژکردنه خه  ە دڵسژزانه  ناسانه نه

اڵت   ۆیهاهڕ  جیاا لاهدا  م کااره ران  کاوردی لاه بات  تێیژشاه ییاا  ە خاه  لاه  ەه ان  کاورد ە ئاەڕداناهبید را  ە ئه نوسه
  یاه ی دڵساژزی ئێوه ی  نیشاانه ماه ئه  که  ته م خزمه له  کردەه ش نه کان  تری کوردسرانیشت بێبه شه کوردسرا  باق  به

 .ران  کورد ت تێیژشه نیسبه  به
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ت نورەساریوا نیا تێی  باشا  ئاابوری ە ته زعیاه ەه  ییت له شاری سلێمان  ده  نابت که ئێسرا له جه  بژخژم ئاگادارم که
تێ   رایه را  ە شاه اڵم خراپ  باری گوزه یت به ته م خزمه ریی  ئه ڕەانی  خه بێ هیچ چاەه به  ەه مررین ئیمیاناته که  به
ت   ساائولیه ی ئیحساساا  مه نیشااانه  مااه ئه  ڕنز بگاار  کااه ی بااه ی ئێااوه تانااه م خزمه پااێ  بااه  یانروانیوه تێیااوایت نااه  کااه

رم ە گاوڕتر  نورنژبیت ە گاه مه ته  ناچێ ە هیوادارم که  زایه به  که  نزخه  تێی  به خزمهڕنزتا   ی به م کاره   ئه یه ئێوه
داهااتوەدا   ما  هیوادارم له که له گه  ت  زیاتر به ت زۆربێت بژ خزمه ی نموەنه ت بوه پیرۆزه  م کاره به  جارا  درنژه  له
    جاارنی  دییاهچااپ باورنت  تا  لاهڕنز کان  باه ته خزمه  شێ  له م به ما  النییه که هاەکاری دڵسژزان  نیشرمانه  به
 .خوازم ئاەات ده  ەتنت بژ به رکه ت  ە سه اڵمه سه   ەغسا
 

 ڵ ڕنزدا گه له
 

 سژرا  نوەری
 

09 - 0 - 0389 
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 : کەماڵ حەسەن پوورهاوڕێ 

 
 زەحمەتەی هەموە ئەە ە ردەەەک تەرخا  کاتەی هەموە ئەە چاەەڕەانییە  هیچ بێ بە ڕابردەەدا ساڵ  دە لە

 ...بوەە خژبەخشانە هەموەی کە کێشاەە
  

 
 
 
 
 
 

 تێکۆشەرێکی بێ ئیددیعا

 
 خژشناە بنەماڵەیەک  کوڕی نەقش   ڕەحما  کا  منواڵیمەەە سەردەم  لە من گەڕەکێیین  خەڵی  کە ئەەەی لەبەر

 کاا  کە ئەەەیە دێ ەەبیارم ئێارا   گەالنا شژڕشا  پاێ  ساەردەم  لە ئەەەی. دەناسام سەردەشات شاری ناسیاەی ە
 بیارم لە ڕەەنا  بە هێشارا کە شارانەیە لەە یەکێا  مەلەەا  پێا  تاژپ  تیما  گاژڵچ ) ەەرزشایار الەنی  ڕەحما 

 .ەەفایە بە دۆسرێی  ە قسەخژش ە جەفەنگباز کوڕنی   (ماەە
 

 لە زۆر بەشاێی  ەە  ا ڕەحما کاا  دنماوکڕات حیزبا  ئاشایرای چااالکی  دەسارپێی  ە ئێارا  گەالنا  شژڕشا  پااش
 هێرشاااا  هااااژی بە حیاااازب کە کاتێاااا  ە حیاااازب ئەنااااوام  بە بااااوە ئەەدەم هەڵونساااار  بە ە خااااوننگەرم الەاناااا 

 کااا  دیاایەی  باارای دەە لەگەڵ ڕەحمااا  کااا  بااوە  شااار چااژلیردن  بە ناچااار ئیسااالمی  کژماااری سااەرکەەتیەران 
 بە خازمەت بە درناژەی شژڕشاوا مامژسارای رۆزیپیا بەرگا  لە ە پێشامەرگە بە بوە نەقش   ڕەحیم کا  ە ئەحمەد
 .دا گەل ە حیزب
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 هایچ لە مارۆ  دەایە ە دننن سیاس  چاالکی  لە ەاز هژیە  هەر بە ماەەیە   دەای کە کەسانەی ئەە ڕنژەی زۆر 
 .نابیسرێ لێ شرێییا  هیچ ە نایانبینێ شوننێ 

 
 پەرە دەای ە دا خاااژی چااااالک  بە درناااژەی حیااازبەەە الیە  لە ەاڵت دەرەەەی باااژ بەڕنیااارا  دەای ڕەحماااا  کاااا 

 .دەرکەەتەەە ناەی زەە زۆر ئینرەرنێت ئەسرانون 
 

 بە ە گارینگە لێارە چەناوە کاات کە دەزانان ڕۆیئاەای  ەاڵتان  لە تایبەت بە دەیین  تاراەگە لە کە کەسانەی ئەە
 تەرخاا  باژیە اهێڵێرەەە نا باژ ئەەتاژت کااتێی  ئاساای  ییاان  چەرمەساەرییەکان  پیشاە  گرتنا  چااە لەبەر بێ

 تاکەکەساا  ییااان  بااژ دەدە  هەەڵ کەس زۆر کە دەکااا ەا هەیەتاا  ەاڵتااانە لەە ماارۆ  کە کەمە ماااەە ئەە کردناا 
 .بیە  تەرخان  بنەماڵەکەیا  ە خژیا 

 
 کااتێی  چااەەڕەانییە   هایچ باێ بە ڕابردەەدا  ساڵ  دە لە کە کەسانەیە دەگمە  لەە یەکێ  ڕەحما  کا  بەاڵم
 دە لە بێ بیرم لە من ئەەەی .کردەەە تەرخا  دییە خەڵی  بەرهەم  کردنەەەی باڵە ە کردنەەە کژ بژ زۆری جاریەک

 :کردۆتەەە باڵە بەرهەم  بوارانەدا لەە ئاسا پێشمەرگە ڕەحما  کا  ڕابردەەدا ساڵ 
 

 کاژچیردەە  هونەرمەنوی ە شاعیر کژچیردەە  یا شەهیو کەسایەت  لەسەر نامیلیە یەکبوە   ئێلێیررۆنیی  گژەاری
 نوەساراەەکان  کاژی یادەکاا   ە باژنە ناامیلیەی ەتاوەنژ  قەەماە   کوردسرا  لە کە کارەساتەکان  لەسەر نامیلیە

 ە ەنانە پژسرێر  بەرچاە ڕنژەیەک  کردن  ئامادە هەرەەها ە حیزب چاالکییەکان  کژبەنوی هاەڕنیا   لە کەس ١١
 .جیاەازەکا  بژنە هەرەەها ە سپاسنامە

 
 بە ە پاراسارن لە نااەبراە پەناجەی جاێ ە نەقشا  ڕەحماا  کاا  نااەی کە ەاییاردەەە تێیژشاانە ە کاار ئەە هەموە

 .بمێنێرەەە سەر تا بەرهەمە هەموە ئەە کردن  ئارشیف
 

  چونیە." ئیودییا بێ تێیژشەرنی " نا بابەتەکەمم ناەی من کە نییە سەیر زەحمەتە  ە کار هەموە ئەە لەبەر
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 ئەە ە کاردەەە تەرخاا  کااتەی هەماوە ئەە چاەەڕەانییە  هیچ بێ بە ڕەحما  کا  ڕابردەەدا ساڵ  دە ەل بەڕاسر 
 هاااەڕن  بە پێشاایەش خااژم پێزانیناا  ە سااپاس لێاارەەە .بااوەە خژبەخشااانە هەمااوەی کە کێشاااەە زەحاامەتەی هەمااوە

 کارەکانیاوا  لە امباوە بەردەە ە ساەرکەەتن سااغی   لەش هیاوای ەناڕای ە دەکەم نەقشا  ڕەحماا  کاا  تێیژشەرم
 .بێ سەرکەەتوە دا ییان  بوارەکان  گشت لە ئاەاتەخوازم

 
 کوردی ی٩١٧٨ ڕەشەمەی نژزدەی

 
 حەسەنپوەر کەمال
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 :حەسەن حاتەمیهاوڕێ 

 
 ...پیواە  باڵ  ئەەی  ە هەیە القیا  نوەسراەەکانی  ە هەیە دەنگ  تەنێ بە دەسرێ  بەڵێ 

  
 
 
 
 
 
 

 مان نەقشی دێکۆمێنت کار و ئارشیڤ سازی بەتواناکاک رەح
 

 پێشەکی

 
گەلێیا  مەزنا  پێوەناوی نێاوا  مرۆەەکاا  لەساەر  میویا  تژڕە کژمەاڵیەتییەکا  ە ماڵپەڕەکاا   رساانە - سوسیال

. کاااتژمێری ئااارای  زەمااا  لە زۆربەی هەرزۆری جی ااا  دا بوەنیااا  هەیە ٩١گااوێ زەەی ئەمااڕۆیە کە رۆیە شااەە ە 
نیاا  گاارینگن کە هەمااوە چااین ە تاااونژ ە رەگەز ە نەتەەە ە تاااکو ە کااژیە  کە ئژگریااا  پێیااا  هەباااێ ە ئەمڕاز

بەپێویسر  بازاننن بە تەمەنەی جژراجاژر ەلە هەماوە نەتەەەکاان  چاوە  ە گەەرە  ە چاوەکەڵە  ە لەساەریە  بە 
 .  میلیارد خەڵ  بەردەەام لەگەڵ  ئاەنرە ە تێیەاڵە 

 
یا ئەگەر هەیباێ ئەەەناوە چاوەکە کە . میویا ئیمیان  نییە  - ە بە بێ پێوەنوی ە سوسیالییان  ئەمڕۆ ەای لێ اتو

. لە بەرانبەر ئەە دەنیا مەز  ە رەەنا  ە رەنگااەڕەنگە دا  زۆر چاوەکە ە داخاراە ە تااقەت پاڕۆکێن ە زەماا  بەرە
ناانە سەرساوەڕهێنەرە  دەنیاا  ی کانادای  سەردەم  ئینررنێات ە ئەمرازەکاان  پێوەناوی بەهاژی ئەە داهێ مە  مەها 

 بە  - لە دەنیای ئەمڕۆ دا: ی  دەڵێ ئاغای مانوە  خودابەخشیا . پێناس دەکا" شارۆچیەیەک  جی ان "بە 
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 ." دەسرێ  بە تەنێ دەنگ  هەیە  نوەسراە الق  هەیە ە قسەکرد  باڵ  هەیە" - میویا - یارمەت  سوسیال
 

ە قسەکرد  کارد  رەناگ دەدەنەەە؛ ە پرار بە هاژی ئەە کەساانەیە کە ئەە شوب انونانەی بە هژی زەما  ە نوەسین 
یاا  لەنێاو کاامپێوتێڕ دا   خزمەت  مەزنیا  بە ئێمە مانا  کردەە ە ئەلفاوبێ  ناا التینا  لەساەر پێرەکاان  التین 

بەە ئەەا  زەحمەتێی  زۆریا  کێشااەە هەتاا کوردەکاا   فارساەکا  ە عەرەبەکاا   ە کەساان  شاارەزا . جێگیرکردەە
گرینگاا  پرااری ئەە بەشااە لەەە دایە کە  . زمانااانە  برااوانن بنوەساان ە بخااونننەەە ە پااێیەەە لە پێوەنااوی دا  باان

نوەسا  بەهژی ئاشنای  لەگەڵ  یە  التین چوەنیە داهێنەرەکان  کامپیوتێر ە بەرنامەکان  کار پێیردن  بە ئینگلیس 
بااژیە . بەاڵم پااێچەەانەکەی زۆر زەحاامەتە.   زۆر کەمەپیرەکااا  ە لە چەپ بااژ راساات نوەسااینیا   کێشااە ە گرفریااا

 . خزمەکاران  ئەە بەشە زۆر جێ  رنز ە سپاسن
 

بەاڵم بژ ئێمەی کورد بە گشری  . میویا  خولیای خژی هەیە -هەر مرۆەێ  بەهەر مەبەسرێ  کە دنرە نێو سوسیال 
خەبات ە تێیژشاا  باژ مااف  نەتەەیاین  ە لە رۆیهەاڵت  کوردسرا  بەتایبەت   بژ ئەە کەسانەی خولیای ئازادی ە

 . میویا کاراترین ە کاریگەرترین ئەمراز ە ەەسیلەی کەل  لێ ەەرگرتنە - سوسیال
 

لەم دەنیایە دا  بەە ئەمراز ە ەەسیالنە  دنیژمێنرێ  دەتوانێ خزمەتێی  گەەرە بە مەسەلەیەک  پێوەناوی دار بیاا 
بااژیە ئەە کەسااانەی لە دنیژمێناات سااازی ە باڵەکااردنەەە ە  .ە قەناااعەت بااژ راساار  ە ناڕاساارییەکەی درەساات بیااا

چوەنیە نادیارەکا  دیار دەکە  ە نارەەنەکا  رەە  . راگرتن  دا چاالکن  گەەرەترین خزمەتیاری گەل ە نیشریمانن
 . یا  دەکە  ە دەاتری  هەرما 

 
 کاک رەحمان نەقشی و دێکۆمێنت کاری

 
لە هەل ە مەرجێی  زۆر . انازی هاەڕن  ە ناسیاەیم لە خزمەت  دا هەیەساڵ  رابردەە دا  ش( ٧٢)لە ماەەی پازدە 

زۆر سااەخت ە دیەاری ییااا  ە نااارەە  ە تاااقەت پڕەەکێناا  ەەزعییەتاا  پەناااخوازی  لە ەاڵتاا  کانااادا دا  بەدەساات 
زۆربەی کاتەکااان  بەکااار لەساااەر  - لەبەر ەەزعییەتاا  تااایبەت  خااژی -کااورت  ە بێیاااری بااژ بێژەیاا  رۆیانەی 

 . مپیوتێر ە خوننونەەە ە دەەڵەمەنوکردن  مێش  ە بیر ە هژش  تێپەڕ دەکردکا
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لەگەڵ کااا  رەحمااا  ە . دا  دەە لەت بااوە ٩١١١کاتێاا  حیزباا  دنمااوکڕات  کوردسااران  ئێاارا  بەداخەەە لە ساااڵ  
ەین  لەینر نیخراەەی  بوچەنو هاەڕن  دییە کە لە شاری لەنو  لە رۆیهەاڵت  کانادا دەییا  ە چاالک  سیاس  ە ر

.   ەە  ئەنوام  حیزب  دنموکڕات  کوردسرا   چاالک  خژما  دەست پێیرد"هێلە گشرییەکان  رنبازی ئێمە"رننونن  
یا   هااەڕی  چااال  ە  لە شارەکان  دییەی ەە   هامێڵرژ   تژڕننرژ  ئژتاەا ە شونن  دییەی دەەر ە نزیا  لەەا 

 . دۆست ە الیەنگرما  هەبوە 
 

جاگە لە . لە دەرەەەی شااری لەناوە  باوە ٩١١١ی رنبەناوان  ٩گرینگما  بەڕنوەبردن  رنوڕەسم  ر یەکەم چاالک  زۆ
رۆیهەاڵتا  کاناادا  یماارەیە  لە هاەڕنیاا  ە دۆسارانما  لە ئەمرییاایەش ڕا باژ بەشاواری ە ئەمەگاواری باژ یاادی 

 . کژمارە مەزنەکەی کوردسرا  بەشواریا  کرد
 

ری ە ئاگاداریمااا  لەە بەرنااامەیە دا  بە هااژی زەحمەتەکااان  پوساارێر درەساات یەکێاا  لە هااژیە گرینگەکااان  بەشااوا
دەای ئەەکات  کا  رەحماا  بەردەەام . کردن  تارادەیە  هاەبەش  کا  رەحما  نەقش  ە کا  عەبوڵال سەیوا بوە

 . ە شلێگیر بە شەە پرر خەریی  تاپت ە نوەسین ە بەرنامەی جژراجژری دنیژمێنت سازی بوە
 

ساڵ کاری بەردەەام ە بەهێزی خژبەخشانەی  یەکێ  لە مەزنررین دییژمێنات ساازەکان   ٧١ا  بە پرر لە کا  رەحم
ئەە بەڕناازە خەباتیاااری مانااوەەی  نەناساا  هەزارا  سااەعات کااارکرد  لەسااەر  دنیژمێناات  .رۆیهەاڵتاا  کوردساارانە

سرێرسااازی بە بااژنە ە رەەداەە کاااری  ەناانە سااازی شااەهیوا  ە نەماارا  ە تییژشااەرا  ە خەباتیاااران  زینااوەە  پژ
نامیلیە ە کرێب باڵەکردنەەە لە سەدا  مەتڵەب  پێوەنویوار بە مەسەلەی کورد ە خەبااتە رەەایەکەی  . گرینگەکانە

لە قەڵەم بەدەسرا  ە مەتڵەب ە ەتارنوەسا   کژبەنوسازی مانگانە لە کار ە چاالکییەکان   رۆیانەی حیزبەکەی ە 
توانااای  ە مشااوەڕ خااژری  ئەە سااەربازە ەنەیە کە پاشااخان   - بەرهەماان ٣٨١ێساارا کە تااا ئ -زۆر کاااری دیاایە  

پێشمەرگە ە تێیژشەری دنارین ە  - کا  ئەحمەد نەقش  براکەی کە  -. بنەماڵەیەک  خەباتیاری شاری سەردەشرە
یە ە هەم بەخژشاییەەە هەم لە قەناویل ە کاژ. برا گەەرەی بەرنزی کا  رەحمانە -ئەنوام  ئێسرای چاالک  حو  ە

 . لە نژرەنژ شانازی هاەڕن  ە هاەخەباتیم لەگەڵ ئەە بەڕنزش هەبوە ە هەیە
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زۆر بە پێویساار  دەزاناام ئەەەش بە مانشااێری  گەەرە لە ییااا  ە تێیژشااا  ە هاەڵااوا  ە چاالیەکییەکااان  کاااکە 
ئینرییاا  )ەکااا  رەحمااا  بنوەساام کە  هەاڵڵە خااانم  هاەسااەر ە هاااەراز ە هاەپشااروان  یەکێاا  لە ەەزە ئەرننیی

بوە کە ئەە مرۆەە لەخژبردەە ە بەقانەعە بە ییانێی  هەیاری ە دەست کاورت   بەاڵم بیار دەەڵەمەناو ە ( موسبەت
من بە نژبەی خاژم زۆر . دڵ گەەرە  ەسەربەرز ە پڕ هیممەت  یار ە یاەری شەە ە رۆیان  کاکە رەحما  بوە ە هەیە

 .  زۆری سپاس دەکەم
 

 ئاکام

 
ا  باژ دنیژمێنات کااری ە ئارشای  ساازی ساڵ  راباردەە د ٧٢ەرخژری کا  رحما  نەقش  لە نزی  بیر تیژی ە مشو

ئەە بەرناازەی لە رناازی خزمەتیااارا  بە گەل ە نیشااریما  بااژ رەنااگ دانەەە ە پاراساارن  تێیژشااا  ە بەرخااژدان  
خاریجییەکاا  مێاژەەی هەتاا ئەم دەایاانە  لەهەر بەیاان  ە بەاڵم . نەتەەیەکەیەت  کە سەدا  ساڵە خەباات دەکاا

بژیە بە درناژای . رەەداەەکان  بژ نوەسیو  ە ئیسرا بە پێچەەانە ئەەا  لە سەرچاەەکان  کوردەکا  کەل  ەەردەگر 
ساالن  داهاتوە ە لە داهاتوەیەک  دەەرتردا  خزمەتەکان  کاکە رەحما  سەرچاەەیەک  گرینگ ە زۆر جێا  بااەڕەی 

ەتەەەکەما   بە تایبەت  لە رۆیهەاڵت  کوردسرا  ە لەنێو کار ە تێیژشا  سەلمانون  بەشێی  گرینگ لە مێژەەی ن
چوەنیە هەموە بە کات ە مێاژەەی . ە چاالکییەکان  حو  لە نێوخژی  نێشریا   لە باشوەڕی کوردسرا  ە تاراەگە 

 . ە بە بەڵگە ئارشیو کراە ە پارنزراە 
 

نوەساراەە ە مەڵەتەبا  پێویسات باژ خاوننەرا  ە .  پەیج  فەیسابوەک  کااکە رەحماا   تەیی ە پاڕە لە کااری جاوا
ئژگران  ئازادی ە رزگاری  کوردسرا  ئەەنوە دەەڵەمەنو ە پڕ نێوەرۆکن کە ئەگەر کەس یاا کەساانێ  تەنیاا ئەەا  

ئەرێ ئەم هەماوە کاارە خژبەخشاانەیە شاایان  خەاڵت کارد  بە دنیژمێنات . بخونننەەە  بە چەنو سااڵ تەەاە ناابن
 سازی نییە؟  کاری ە ئارشی  

 
یمااارە گژەاااری یەکبااوە   یەکیەتیاا  نەتەەەیاا  بە بەشاایوەیەک  بەربەریاان لە نێااو  ١٢کاااکە رەحمااا  بە دەرکردناا  

کژمەڵگەکەما  ە هەموە حیزب ە رییخراەە سیاس  ە مەدنییەکا  ە هەموە چاین ە تونژەکاان  گەڵ لە کوردسارا  بە 
بەە ئومیااوەی ئەە یەکیەتیاایە لە سااابات  . یاا  زۆری کێشاااەەپێویساات زانیااوە ە دەزانااێ بااژیە لەە بااوارەش زەحمەتێ
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سازی   کوردسرا  دا سەرکەتوە بێ ە ئەگەر ەاڵت  یەکگرتوەی  نەتەەەییما  بژ درەست نابێ  با هەەڵ بژ فەرهەنگ
 .بژ یە  بوە  ە یە  ریزی بوەین

 
میویا دا  دەتوانینن  - ە سوسیالکاکە رەحما  لە زۆربەی بوارەکا   ئەەەنوەی زەحمەت کێشاەە ە هەەڵ  داەە کە ل

ئەە خوننوەەە لەساەر بەڕنازی تژماار بیەیان کە بەڵاێ  دەسارێ  بە تەناێ دەنگا  هەیە ە نوەساراەەکانی  القیاا  
 . هەیە ە ئەەی  باڵ  پیواە 

 
 .  کاکە رەحما  گیا  تەمە  درنژ ە سەرکەتوە بێ  سەربازی ەن  گەل ە نیشریما 

 
 حەسە  حاتەم 

 
 .ی هەتاەی ٧٣٢١ی رەشەممەی ٩٣ی کوردی ە  ٩١٧٨بەرانبەر بە  ٩١٧٢ی مارس   ٧١
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 :هاشم رۆستەمیهاوڕێ 

 
 ە باشررین ن  خاەه ئێسرا ە ئه.  سیه که نوی چه ە ئاکادیم  نونی  ناەه کاری ییات ده دا بواره ە له نیا ته  به ە ئه

 ... رنێریه ئینه ئارشیوی ترین ەره گه
 

  
 
 
 
 

 !قش  حمان  نه همامژسرا ر
 

ری  رەه ی شژرشاگێر ە نیشاریمانپه ماڵاه ناوین بنه شات چه رده ی سه کاه جاوا  دڵگیره  شااره  اڵت  کژردسرا  ە له رۆیهه  له
نگ  رهاه ل ە نیشرما  ە فه گه  ت به موە ەجودی خژیا  بژ خزمه هه  که ماڵه نوامان  بنه رچاەی ئه شیك  به به  تێوا  که

بیناین ە باسا    رنزاناه به  ماڵاه ە بنه   نااەی ئاه یاه    به دا ناکرێ یه لێره.  رخا  کردەه یا  ته که ەه ته ە کولروری نه
کان   بات ە گیانبازیااااه ر خااااه سااااه  ک  خێاااارا بااااه یااااه ەه ر ئاەردانه هااااه     چوەنیااااه یااااه بات ە تێیژشااااانیا  بیه خااااه
ەنن  نوەسااین   یرر  بااژ خژیااا  هااه ماڵااه ە زۆر بنه کا   کیمزاده کا   حااه مامیه کا   شااه دداده کا   حااه نپوەره سااه حه
هێڵن  م  لاێ بخاژ  ە ناه مخژران  کاورد خاه سرا  ە خاه ده م به ڵه داهاتوەدا قه  نوین رۆما  ە کرێبن ە هیوادارم له چه
 .رامژشی  بسپێردرێ فه  به  خت کردنه م فیواکاری ە خژ به ئه
 

  ەه کارده  یا  باه کاه ماڵه ناوامان  بنه ئه  ر چااە لاه ک  باه یاه یماره  شااردا کاه ی رانه رەه نیشریمانپه  ماڵه ە بنه نێو ئه  له
ڵ باار  گاه ە میرژدی گونجااە له  شێوه  رج  جژراەجژردا به ل ە مه هه  ر ە له به  بات  رزگاریخوازیا  گرتژته ت خه رنگه

 .  - قش  نه  ی ناسراە به یزه هی حاج  ف ماڵه ت  نیشریمانی  خژیا  داەه بنه خزمه  یا  به ە دۆخوا درنژه
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نێاو خاژی   حیزبا  دنموکراتاوا چ لاه  کاا  ت لاه ریزه تایباه  س  ساڵ  راباردەەدا باه  ی زیاتر له ماەه  کا  له قشیه نه
بات ە  باسا  خاه  کاه  نیاه  ەه ت  ئه رفه شوا ده لێره.  بوەه رچاەیا  هه قش  به رانوا  رۆڵ ە نه نوه هه  کوردسرا  ە چ له

ت ە ماناوە  حماه موە زه ە هاه   باژ ئاه فایه   ەه نیا ەه ته  سرمانه به ڵیو مه ین  به گشر  بیه  کا  به قشیه شان  نهتێیژ
 !ناس ر زۆر بن مامژسرای مانوەەی نه ەننم ە بڵێم نمونه ری رنز دانه قش  سه حما  نه ی ریزدار مامژسرا ره بوەنه

 
 !حمانم چۆن ناسی مامۆستا ره

 
ری امارکاری کژ ساه شات ە تاا کاات  هاتنه رده شااری سه  جا  هێشات ە رەەم کارده  بژ خونناو  گوناوم باه  کات که ە ئه

ساانێ   ڵ که گاه  ت  لاه کان  دیی رنژیم  پاشایه زاهوراته کات  ته  ە چ له  قوتابخانه    چ له ەه ەێ مامه ئیسالم  له
ی  ناسراەانه  ماڵه بنه  ە کا  له قشیه نه.   ئاشنا ە دیارناەنی  ش بژم بوە  به ماڵه س ە بنه ئاشنا بوەم ە ناەی زۆر که

ە  ئاه. ت حورماه ی رناز ە م جێگاه م ناساراە باوە  هاه ر هه ەرەبه ڵی  شار ە ده ەای خه ته  بژ نزی  به  م بوە  که ەده ئه
الماری  یسااالم  پااهنجام زرەز گااژردرا  کژماااری ئ رئه بوە تااا سااه ڵیا  نااه گااه م له ەه نزییااه  ک  لااه اڵەیااه کااات ماان تێیه

ناچاری ە بژ   ر به رەه ی نیشرمانپه ی دییه ماڵه کا  ە زۆر بنه قشیه نه  ەه شه م هژیه به.  ەه کان  دا ە داگیری کردنه شاره
 . ی کوردسرا  کرد کان  دییه گونو ناەچه  جێ هێشت ە رەەیا  له  خا  ە نیشرمان  خژیا  شاریا  به  دیفاع له

 
ی   م ئااخژ ئااەارهاڵ باه.  ەه گیرسایه  هن(زەرا ) جیرانه دن  گونوی ئێمه  رێ که گونوی بێوارن  سه  حما  له مامژسرا ره
  حما  به ە برەای قوڵ  مامژسرا ره  ر ەره سه  راپ بن له ری خه توانن شوننوانه ده  ماڵه شێی  بنه ماڵ ە به  ە دەەری له

 !رگیز ی؟ هه که له خژی  گه ربه رزگاری ە سه
 

ە   خشااانه خژبه  ی کااه ر زۆر زەە چااوە بااژ ریاازی مامژساارا شژرشااگێرانه سااژز هااهڵ  الەنیاا  خاااە  باارەا ە د هە ە ئااه
  ەتنیا  باه رکه ەتن تاا ساه ساره رسا  خاژراگری ە نه ە ده  ەه دا  کارده کانیا  ئاەه ری قوتابخانه نگه ئاسا سه  رگه پێشمه
 .  ەه گوەته رکا  ده کراه داگیر نه  کان  گونوه شه چاەگه  منواڵه

 
   له! مشیێ گونوی کونه  گونوی بێورا  مامژسرای شژرش بوە  منی  له  حما  له مامژسرا رهی هەتاەی ٧٣٢٢ساڵ  
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ە  کاان  ئاه باێ نازه  منواڵاه  باه  ەه گوەتناه  ریی  ەاناه رم خاه ەار ە دڵ گاه   الەی خونناوه یاه ش یماره کان  دییاه گونوه
 . بوە   ره ەه ده
 

الی   باوە  لاه  رۆیی پشوی قوتابخانه  ین  که رۆینی  هه  حما  داەای کردبوە که مامژسرا ره  دا بوە که هساڵ ە ر له هه
 .  ەه ە کژببینه ئه
 

.  ەه باوە کژبوەیناه  کاه کاان  قوتابخانه یەەره  کێ  لاه یاه  ی مامژسرا  که که مزڵه  بێورا  ە له  رۆیی دیارییراەدا له  له
ە باس  مامژسارا   دەای دانیشرن ە برن  قسه. حما  بوە ژسرا رهمالی ما    له اسیاە بژ ئێمهن  سێی  نه چوەین که  که
  "محەمامەد"نااەی مامژسارا . ناساراە باێ  تا  ناه باژ زۆرباه  نگاه ره  کاه  رنزه م باه ئاه! رنز حما  ەت  مامژسرایان  باه ره
  ە لاه  توانایاه  ناونی  باه رمه ە هونه ئه. یی ده  لێره ە  ت  عێراقێ رای کردەه سر  حیومه ر ده به  ە له  هەەلێرڵی   خه

ی  ەرۆزی شاانژی کااەه ش رازی بن بژ ناه ر ئێوه گه ەێ هاەکاریما  بیات ە ئه ی هه ده.  یه شانژدا ئوسرادنی  کار کوشره
 . ین ر نمای  بیه ئاسنگه

 
مرین   ینیااوا  تااه رۆیاناا  هه  ا  ە لااهتای  خژماا ره ئیمیانااات  سااه  بااه. کاارد  ە پێشاانیاره موەما  پێشااوازیما  لااه هااه

 . ست پێ کرد ما  ده شانژکه
 

ناوی  ناەه  لاه  ەرۆزدا شاانژکه رۆیی نه   له  کردبوە که  ەه حما  کارسازی بژ ئه   مامژسرا ره ەه ی حیزبه ی کژمیره رنگه  له
یه  ە شاێوه باه. وە نماای  بیارێبا( دۆڵا  دنماوکرات  ناسراە به)جژ دۆڵ  شیوه  ەکات له ئه  ری سیاس  حیزب که فره ده

رۆی ە کات  دیااری کاراەدا   ری سیاس  ە له فره گای ده باره  یشرینه ەرۆزدا گه پشوی نه  ک  دەەر له یه دەای بڕین  رنگه
بوا   م ئاماده رجه رم  سه ک  گه ڵ پێشوازیه گه له  شانژکه. ش کرا پێشیه  دا شانژکهەم ی پێنج جێ  ساڵژن  کژنگره  له
راسار   به. ەری بینا  هاکاوا ده یده رۆڵا  ئه  لاه  نواناه رمه حماا  زۆر هونه مامژسارا ره  تی  که تایبه  به. ەرەە بوە ره به
رۆڵ    ش که ە مامژسرایه ئه  ەش بڵێم که با ئه.  یا  ساڵ کاری شانژی  کردەه ە ده  رنی  پرۆفیشیناڵه کره تگوەت ئه ده

 . ی نوانو رۆڵه ئەم ە  ئه  نوانه رمه حما   هونه ی مامژسرا ره هما  شێو هه  ری گێرا به ی ئاسنگه کاەه
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رپرساا  کژمیساایژن   ەکات به ئااه  لیل گااادان  کااه رناازدار کااا  جااه  ەاە بااوەن  شااانژکه دەای تااه  کااه  بیرمااه  ر لااه هااه
ە  م ئاه رجه ساه  دا کهلێنێش     به که قویری گرەپه سرخژش  گوتن ە ته ە  ەنرای ده حنه ر سه سه  ت  بوە هاته اڵیه کژمه
ناوی  زامه ە ره  ەتوەی شاانژکه رکه ی ساه ش نیشاانه ماه ئه. کردبوەماانن  ە شاانژیه بژ کاری ئاه  که  ەه نه ما  بوه رجانه خه
 .ری سیاس  بوە فره ریز ده به
 

نوی بێژەێ ی ئااال  ە گونوی ەاەا   گو  ت  له به ی ره شارچیه  ما  له که دا شانژیه ەرۆزه ە نه ی پشوی ئه ماەه  ر له هه
 . بوە ی هه رانه ک  زۆر باش ە شوننوانه یه ەه نگوانه ده  ە شانژیه ەکات ئه ئه. رێ نمای  کرد گونوی بێوران  سه

 
کان   ره رباه بات ە به ی خاه   شاێوه ەه کان  کوردسارانوا گرتاه ر شاار ە گوناوه ساه  سر  به سال هاتن رۆیشرن  ریژیم ده

ل  ران  حیازب ە گاه تێیژشاه  رچاە لاه ک  باه یه دا یماره بات ە تێیژشانه ە خه دریژی ئه  له. هاتردا  سه ئاڵ ە گژری به
ت  اڵم غورباه باه.  ەه ریبی  کارده ی غه ەاڵت  کانادا کاڵه  حما  له مامژسرا ره. ر به تیا  گرته ی غوربه ناچاری رنگه  به

. ەیا  پاوخررر ە مشاورخژرتر کارد ڵیو ئاه بڕی  به نیشریما  دانهم   ر ە خه بیر ە باەه  ەیا  له   ئه ری نه ده ربه ە ده
  شاواری لاه ەنرا بژ به  له.  ەڵ  داەه ی هه که له ەای گه بژ ناسانون  دەزی ره  موە تواناەه هه    چاالکێی  حیزب  به ەه

ت   رایاه رنبه ناژهەم ی  گرهکاژن  ت   لاه ەرانا  مامژسارایه دەای لێیاوابڕان  ده. کوردسارا   ەه رایه ی حیزبوا گه کژنگره
 . ەه کرر شاد بوەینه دیواری یه  شژرشگێر به

 
  چاالکااه  کێ  لااه حمااا  یااه   مامژساارا ره یااوا کااردەه ەیااا  په یساابوە  بره رنێت ە فه نرااه ئه  ی دەاییااوا کااه م سااااڵنه لااه

ە   ی بژناه ر ە لژگژ ە رنیالماه   پژسرهخشانون نگین  ە نه ست ره ده  له  ە جگه ئه.  شه ە بواره کان  ئه ناسه مانوەەی  نه
ە ە رۆیی باژ  ە شاه  ت پرەکێنێ بژ خاژی دیااری کاردەه رکێی  زۆر قورس ە تاقه ئه  نو ساڵێیه ە چه کا   ئه سمه رنوره

نیا  ته  ە به ئه  ی که ەه راسریوا ئه  له .بێت  ی پوخت ە کارناسانه که ەێ کاره ی ه   بژ خژی ده نێ تا ەه   داده ریه سه له
ترین  ەره ن  باشااررین ە گااه ە ئێساارا خاااەه ئااه.  ساایه نااوی که نااونی  ئاکااادیم  ە چه ییااات کاااری ناەه دا ده ە بااواره لااه

ە   کا   باژ چااالک  ە بژناه ریاه ەه کا   باژ یااد ە بیره م کژر ە سیمیناره رجه ە بژ سه ئه  چوەنیه.  رنێریه ئارشیوی ئینه
  ت باه کاان  تایباه کا   ەتاره تیه سایه خریردە  دیو ە بژچ  که ە ئازیزان  گیا  بههیوا   کا   بژ یادی شه راسیمه مه

ر  گشار  باژ هاه  باه... شار  ماارس  رۆیی خژشویسار  ە ەرۆز  هه نوا   ناه   دەەی رنبه کان  ەه ە دیارهناسراە   رۆیه
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کااژی   ەه تااه مانه ئه  حمااا  بااه امژساارا رهم  ەه ئااه  ەه ر باااڵە کرابێرنااه سااه  نوەسااراە ە ەتاااری لااه  تێ  کااه رەداە یااا بابااه
کان   تااه خزمه.  ەه تااه رنێر  چاااپ ە باااڵەی کردەنه ک  ئنیرااه یااه   رۆینامه تااوا ەه ی تایبه نامیلیااه  ە لااه  ەه تااه کردەەنه

  چوەنیاه .  یمار نایاه ئاه  پێنوەس  مان باژی لاه  رچاە  که زۆر ە به  نوه ەه دا ئه م بواره ت له تایبه  حما  به مامژسرا ره
م پاێ  دا ئاماایه ی مان لێاره ەانه ئه  لمێنێ که سه ما  بژ ده ەه یوا ئه که یسبوەکه ی فه ره ر الپه سه  ر چاە خشانونێ  به هه

 .رەارن  خه  کردەە   مشرێین له
 

دارم داری ناس  هیوا کان  مامژسرای مانوەەی نه ته حمه ت ە زه م خزمه رجه کژتاییوا ەنرای ریزی بێ پایانم بژ سه  له
ر بگارێ ە  ما  باه کاه له ی رزگااری گه ران  رنگاه م تێیژشاه رجه قشا  ە ساه حماا  نه نب ە ماناوەە باوەن  مامژسارا ره ره
   .ەه شاد بینه  کرر دیواری یه  کوردسران  رزگارکراە ە ئازاددا به  موەما  له هه
 

 م  هاشم رۆسره
 

    ٩١٧٢ - ٣ - ٧٢ نژرەنژ
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 :ئیسماعیلی ئاشقهاوڕێ 

 
 کژمەاڵیەت  ئەدەب   سیاس   جژراەجژری ئاسەەاری کە بەنرخە گەەرەی گەنجینەیەک  نەخش  ڕەحمان  ئارشیوی 

 ...هونەری  ە
  

 
 
 
 
 
 

کا  ڕەحمان  نەخش   تێیژشەرنی  دڵسژز کە لە کات ە ییان  خژی بژ خزمەت بە ئەدەبیات  نیشارمانەکەی ماایە 
 .دادەنێ

 
ر کژمەڵێ  دا کەسانێی  دڵسژز ە خژبەخش  ئەەتژ هە  کە ئەەەنوە لە بیری خزمت بە خەڵ  گوما  لە نێو هە بێ

ە نیشاااارمانەکەیا  دا  ە ئەەەنااااوە خەماااا  چاااااەەدنری ە پاراساااارن  دەساااامایە ە بااااایەخە هااااونەری  ئەدەباااا  ە 
  خژیاا  ەرد کولروەرییەکا  دەخژ   کە لە هەر دەرفەتێا  کەلا  ەەردەگار   لە هەماوە دەەرەبەر ە دەەر ە نیزییا

دەباانەەە ە لە کااات ە مەەدای حەسااانەەەی خژیااا  مااایە دادەنااێن بااژ ئەەەی یااارمەت  بە پاراساارن ە تژمااارکران  
بەرهەمەکان  نوەسەرا  ە شاعیرا  ە هونەرمەنوان  نەتەەەکەیا  بیە   تا ئەە بەرهەمانە نەفەەتێن ە لە الیە  

ە الیەکاا  دییەشااەەە ئاسااەەارەکا  ە  نەباان  دەاتاار بە زەحاامەت ە ڕەنجاا  بەرهەم ێنەرانیااا  بەفیااڕۆ نەچااێ ە ل
 .لێوەرگرتن ە بەرچاەڕەەنی  نەەەکان  دادێ بپارنزرنن فەرامژش  نەسپێردرنن ە بژ کەل 

 
 هاەڕن  بەڕنز ە خژشەەیست کا  ڕەحمان  نەخش  یەکێ  لەە دەگمە  تێیژشەرانەیە کە تەمەنێیە لەە ڕنگایە دا 
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ێ ە کاااات  خاااژی باااژ کاااژکردنەەە  خسرنەەەساااەریە  ە پاراسااارن  بەرهەمااا  ماناااوەە دەباااێ  شاااەەنخوەن  دەکێشااا
 .قەڵەمبەدەسران  ەاڵتەکەی خژی تەرخا  دەکا

 
زۆری نوەسەرە کوردە ڕۆیهەاڵتییەکا   بە تایبەت ئەەانەی لە چوارچێوەی حیزب  دنمژکڕات  کوردسرا   بەش  هەرە

ا  بە گشاار  تێیژشااان  ئەدەبییااا  هەبااوەە ە هەیە  ە حیزبەکوردییەکااان  دیاایە دا کاااری ڕۆینااامە گەری دەکە   یاا
ئەەا  . دەرەتااا  ە کەمااواهاتن ە بژخژیااا  توانااای ماااڵییەک  ئەەتژیااا  ناایە کە ئاسااەەارەکانیا  لە چاااپ بااوە  بێ

بەداخەەە نە دەزگایەک  باڵەکردنەەەی خژماڵ  شا  دەبە  کە سایلەیەک  هومێاویا  باژ چااپیردن  بەرهەمەکانیاا  
کە براوانێ ساەبارەت بە چااپیردن   کولروەری  ە ناەەنو یا  ئژرگانێی  دەسڕۆیشروەی کژمەاڵیەت  ەدیار بێ ە ن لێ

ئەە مەسەلەیە کاتێ  ڕەەنرر ە بەرچاەتر خاژ دەناوننێ کە بازانین . بیا کرێبەکانیا  یارمەتی  فیری ە ماڵییا  پێ
ارەی هەناوەرا  باوە   ساەدا  نوەساەر  لە نێو تێیژشەرا  ە خەباتیااران  ڕنگاای ئاازادی ە کاوردایەت  دا  کە ئااە

ەەرگێڕ  شاعیر ە هونەرمەنو هە   کە لە هەموە ماەەی خەبات  ڕزگاریخوازانەی ئەم چلسااڵەی دەایا  دا بەردەەام 
ئەە بەرهەمانە هەنگاە بە هەنگااە  هێناون  جاار . نوەسیویانە ە هاەتەریب تێیژشان  ئەدەب  ە سیاسییا  هەبوەە

اش بوەە تاقولژق لە ئژرگاا  ە گژەاارە ئەدەبا  ە سیاساییەکان  حیزبەکاا  دا چااپیراە  ە پسانەەە ە سەردم  ە بێ
باڵە بوەنەەە  بەاڵم بە دەگمە  ەا هەبوەە کەسێ  توانیبێر  هەموە ئەە نوەسینە جژراەجژرانەی خژی کژ بیااتەەە  

 . بگرێ  یا  بە شێوەی کرێب باڵەیا  بیاتەەە تایپیا  بیا ە ڕایا 
 

یە دا ئەەەشما  نابێ لەبیر بچێ  کە بەش  زۆری ئەە قەڵەمبەدەسرانە شاارەزایییا  لە کااری نوەساین لەە پێوەنوی
دەتااوانن نوەسااراەەکا  تایااد تیینییاا  ەەسەریەکخساارنەەەی بابەتەکانیااا  دا ناایە ە ئەەپەڕەکەی  بە کااامپیژتێر ە

 .ەکانیا  بە کژکراەەەەی  ببیننهەربژیە ئەگەر کەسێ  یارمەتییا  نەکا  زۆر زەحمەتە بروانن بەرهەمبیە   
 

کا  رەحماان  نەخشا  ڕاسات ئەە کەساە یارمەتیاوەرەیە کە خژبەخشاانە ە دڵساژزانە  بەباێ چااەەڕەانی  مااددی ە 
. تەنانەت دەسرخژشانەیەک  ساکاری   دەتوانم بڵێم زۆربەی هەرەزۆری ئەە نوەساەر ە شااعیرانە بەساەر دەکااتەەە

نەیەکااا  گەەرەی بەنااارخە کە ئاساااەەاری جژراەجاااژری سیاسااا   ئەدەبااا   ئارشااایوی کاااا  ڕەحماااان  نەخشااا  گەنجی
 . بەدەیا  نوەسەری بە شێوەیەک  ڕنیوپێ  تێوا پارنزراەە( ئەگەر نەڵێم بەسەدا )کژمەاڵیەت  ە هونەری 
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نەخشاا  کااا  ڕەحمااان  نەخشاا  لەە بااوارە دا  ئەە کاااتە بەرزتاار ە درەەشاااەەتر خااژ دەنااوننێ  کە ئەە بااێ ئەەەی 
بزانن ە ئاگادار بن  تەنانەت ئاسەەاری ئەە کەسانەی اا ەاهەیە اا لە دەە دەیەی  خاەەنبەرهەمەکانی  پێتەنانەت 

پێشررەەە  لە فایل  تایبەت  دا پاراسروە ە لە کاتێ  ە بژنەیە  دا لەپڕ ە نەخافڵ  لە شیڵ ە شاێوەی کرێبێیا  
جاا ئیاوی خااەەنبەرهەم هەر . د  بژ دەنێرێپا  ە خاەنن  ئینرێرنێر   بە هەردەە  شێوەی پێ  دێ  ئێف ە ەژر

 .دەکا ە پێزانین دەردەبڕێ دەکا  چەنوە دەسرخژش  لێ خژی دەزانێ چەنوە خژشحاڵ دەبێ  چەنوە شانازی  پێ
 

بااڕا ە کااا  ڕەحمااان  بەڕنااز ە  ساااڵ پااێ  ئێساارا ئەە خژشااییەم پێ کەسااانە بااوەم کە دەە ماان بژخااژم یەکێاا  لەە
ژکراەەیەک  جااوا   لە نوەسااراەە ە بەرهەمە شااێیرییەکانم   بااێ ئەەەی پێشاارر خژشەەیسات بەە شااێوەیە نەخافااڵ کاا

الپەڕەیاا  بااوە  بەشاا  زۆری ئەە  ٣٧١ئەەکااژکراەەیە کە لە ڕاساار  دا کرێبێیاا  . ئاگاااداری کااردبمەەە  بااژ ناااردم
مااژکرات  بەرهەمە جژراەجااژرانەی مناا  تێااوا بااوە کە لە گژەااار ە ڕۆینامەکااا   بەتااایبەت باڵەکراەەکااان  حیزباا  دن

 . کوردسرا   سایرە ئینرێرنێرییە جژراەجژرەکا  ە فەیسبوە  دا  تا ئەەدەم باڵە ببوەنەەە
 

جێگای سەرنب ە دڵخژشبوەنێی  زۆر بەتایبەت ئەەە بوە  کە لەە کرێبە دا هێنون  ەتار ە بابەتم تژمار کرابوە   
باااڵەم کردبااوەنەەە ە بەشااێی  بەرچاااەی کە دەەرەبەری ساااڵەکان  دەیەی یەکەماا  دەەهەزار ە تەنااانەت پێشاارری  

ئێساراش ئەە کرێابە دیگیرااڵییە  کە لە باواری مژنراای  . ەتارەکانم  بژخژم  نە مابوە  ە نە ەەبیریشم دەهاتنەەە
خاونننەەە   ڕازانونەەە ە ڕنیوپێیییەەە کەموننەیە  لەساەر دیاواری فەیسابوەکەکەم داناوراەە ە ئەەانەی بیاانەەێ ب 

 .ەەرگر  بەزنننە سەر کامپیژتێری خژیا  ە کەلی  لێ ا ە دەتوانن بەسادەی  دایدەسریا  ەن  ڕادەگ
ئەڵبەت ەە  پێشررباسم کرد کا  ڕەحما  ئەە لوتفەی هەر لە گەڵ من نەکردەەە  بەڵیوە بەرهەم  دەیا  کەسا  

 .دییەش  هەر بەەشێوە جوا  ە دڵگرە کردۆتە کرێب  دیگیراڵ  ە پێشیێش  کردەە 
 

ەنااڕای ئەەەی جااارنی  دیاایەش پااڕ بەدڵ سوپاساا  زەحاامەت ە مانااوەەبوەنەکان  کااا  ڕەحمااان   بەشاابەحاڵ  خااژم
نەخشاا  دەکەم ە تێیژشااان  دڵسااژزانەی بەرز دەناارخێنم  هیااوادارم هەمیشااە سااەرکەەتوە بااێ ە ییااانێی  تەیی لە 

 .ساڵمەت  ە شادی  بژ بەئاەات دەخوازم
 

 .ی زاین ٩١٧٢ی مارس  ٩٢ئاشق 
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 :تیبێبەپ پیتۆهاوڕێ 
 

 ەەك بەڵگەنامانە ە ئارشیو لەە تونژینەەەكانیانوا ە لێكژڵینەەە لە كورد داهاتوەی نەەەی نیە لەەەدا ش 
 ...ەەردەگر  كەل  دەەڵەمەنو سەرچاەەیەك 

  
 
 
 
 
 
 
 

 دەستخۆشانەیەك بۆ بەرێز كاك رەحمان نەقشی

  
 كەسااایەت  چەنااو گەڵ لە ئێاارا  ران كوردساا دەنگاا  رادیااژی دامەزراناا  ساااڵڕۆیی بیساارەمین بااژنەی بە خااژی كاات 

 لە مامژساارایە ئەە بااوە  زانكااژ مامژساارای ە مێژەەناااس كەسااانە لەە یەكێاا  كە كاارد ەتوەنژمااا  كااورد بەناەبااانگ 
 هایچ دایان خەباات مەیاوان  لە ە پێشامەرگەین كە ئاێمە رایسپاردین جار چەنو پرسیارەكانما  ەاڵموانەەەی پەنای

 .هێز بە بەڵگەنامەیەك  دەبێرە خژیوا كات  لە چوەنكە نەفەەتێنین بێ نڕنكی د ئەگەر تەنانەت نوەسراەەیەك
 دەباێ نەتەەەیەك كە تایبەتمەناوییانەین ئەە هەموە خاەەن  كورد ئێمەی دەهات لەەەرا مامژسرایە ئەە ئامژیگاری 

 ئەگەر ە هەیە زیااتر بەڵگەناامەی بە پێویسریما  مێژەەییەەە بوەاری لە تایبەت بە سەلمانونیا  بژ بەاڵم هەیبێ
 ئەساروەرتر پشات هەیان كە لەەە زۆر داباا نوەساراەەكا  پاراسرن  ە راگرتن بە بایەخیا  زیاتر باپیرانما  ە باب

 .دەبوەین
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 نەتەەەكەماا  داهااتوەی باژ ئێسارا جیلا  ە لێاوەرگرتبێ دەرساما  ئەەەیە گرینگ رابرد  رابرد ئەەەی گوتەن  كورد
 .بێ بەر لە خەمەی ئەە

 
 هەتاا بەرهەمەكاان  ە كاردەە كاارە بەە دەسار  خژبەخشاانە كە ئەركوەخژگرانەیە لەە یەكێ  نەقش  رەحما  كاك

 رنگاای شاەهیوان  لە چااە بەر یماارەیەك  بەساەرهات  ە ییا  .گژەار  ە كژبەنو ە ەتوەنژ ە نامیكە سەدا  ئێسرا
 ە شااێیر ە بااابەت ە كردەە ەتااار تژمااار كااردەە دەاییااا  كااژچ  خەباتااوا ریزەكااان  لە كە نەماارانەی ئەە ە رزگاااری

 ەتە ە پەیام كردنەەەی كژ لە ە كردۆتەەە كژ نامیلكەكانوا تون  لە قەڵەمبەدەسران  لە زۆر هەیمارنك  پەخشان 
 .نەبوەاردەە خژی ەتارەكانی  ە
 

 ەەك نەبەڵگەناماااا ە شااایورئا لەە تونژینەەەكانیاناااوا ە لێكاااژڵینەەە لە كاااورد داهااااتوەی نەەەی نااایە لەەەدا شااا 
 .دەبێ رەەنرر بەرچاەیا  ەەرگرتنوا ئەزموە  ە حوكموا  لە ە ەەردەگر  كەل  دەەڵەمەنو سەرچاەەیەك 

 
 شاێوەی لە هەر ە الپەڕیا  رەەی ساەر بێانە ئەركوەخاژگر ە دڵساژز رەحماان  كااك بەرهەماانەی ئەە دەخاوازم هیوا

 ە بكارێ باژی ئەگەر خاژ.دەباێ زیااتر رادەگا ا پێی دەسریا  كەسانەی ئەە یمارەی چوەنكە نەمێننەەە  ئەلكررۆنیوا
 ."حەجە دەە حەج " ئەەە نەكا بێبەش كوردسرانیشما  دیكەی پارچەكان  ە بكاتەەە درنژتر هەەڵەكان  سنوەری
 ئااەات باژ زیااتری هەرچا  ساەركەەتن  ە لێاوەكەم دەسرخژشا  ە دەكەم نەقشا  رەحماان  كاك لە نەبوەن  مانوەە

  .دەخوازم
 

 0381ی رەشەمەی 8
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 :سەید ئەحمەد حوسێنیهاوڕێ 
 

 ە داەەتێ دەست نیشرمان  بەشیی  ئارشیوسازی بیسروەن  هەییەل  بناغەی هەڵیەنون  قولینگ  فەرهادانە ئەە
 ...دەیانپارنزیت فەەتا  لە ە کژدەکاتەەە سەردەم ئەدەب  ە سیاس  بابەتەکان  ە نوەسراەە

 
 
 
 
 
 
 

 رەحمان  خژشەەیست
 

ترن  ئاال  لە بن  ددانموا ماابوە کە پشاوی هااەین  چێژی کرەس  ە گیویی دەشر  کەپرا  ە هەنارەهێشرا تام ە 
  خوننااو  لیااورا ە لەگەڵ هاەپژلەکااانم بە ریااز ڵزەنگاا  دەسااپیی  سااا. هااات ە قوتابخانەکااا  کاارانەەە  دەایاا 

 .رایانگرتین
 

هەەاری ساارالینوا رەشاامال     لە کااژنەبەریااوەبەری خوننراااڵ  ساامێل بااادراە  قەمچیەکاا  رەش بەدەساارەەە  خەیااال
کژمەلیا  خەە   باەەشای  تواناا ە . چاەی لە قوتابیە رەاڵەت دیەنن ە دەرەە  پڕ لە بزەکا  بریباوە هەلوابوە ە

 .سرا لە چوارچێوەی قوتابخانەیەکوا کژببوەنەەەژ  ە چە  مامڵئامێزن  منوا
 

ناز ە تەری  کەەتوەکەماناوا ناسایم نااەی  لە پژلە بێم یەکەم جار لە نزییەەە اڵی  شارن  بوین بەڵهەرچەنو خە
چااال  باوە  . دەکاردەەە   تایبەتمەنوی خاژی هەباوە  ە ئەەی لەەانیرار جیااڵێرەحما  کژمە. رەحما  نەقش  بوە

 .کارەکان  سرنجڕاکی  بوە  ە ەە  ئێمە نەدەچوە. بزۆز بوە ە کاری سەیری دەکرد 
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ش دەەر لە ەاقیی  زۆرجار دزنوی جی ا   خولیاکانما  لە ئاسامان  پارلە ساکار تیپەر دەبوە  ە ئێمە رۆیەکا  زۆر
وارا  لە بان ساێبەری دارگونزەکاان  رەزی جاژاڵ ە بەیانیاا  لە ێایا  دەگرت ە ئڵدا  با  سادەی  ە شیرین  سەردەشت

لە قوتابخانە رەحمانم تەنیا .   مام دەرەنش  ئژقرەیا  دەگرتڵناە توەتڕکەکان  کانیەمەری ە باغەکان  خوار ما
 .دەدیت ە کاری هاەبەش ە بزۆزی هاەبەشما  لەم قژناغەدا نەبوە

 
تەرباژش ە . کات تێپەری ە رەحمانم بە پێشمەرگایەت  پاش ئەەەی لە شار هااتینەدەر  لە گوناوی بیاورا  دیارەەە

  رابااردەە ە ئەە دیااوارەما  کااورت بااوە زۆرتاار لە یناار سااێبەری بیرەەەریەکااان. ەرد ە پیرااژڵ ماموساارای شااژرش بااوە
قوتابیەکاان  شاانژی کااەەی ئاسانگەریا   ڵ مامژسرا ەڕەحما  لە بیورا  لە گە. گوزەری زەمە  بە بێوەنگ  تیپەری

رەحما  رۆل  سەرەک  لەم شانژیەدا هەبوە ە . بەش نەکرد لە بینین  بێ ەاەا پرۆ  کردبوە ە ئیمەشیا  لە گونوی 
 .کاری سەیری دەکرد  ە بە گژ شر  تازەدا دەچژەە ئەە ەە  جارا . لە چەنو شوین پیشیەشیا  کرد

 
دا   قەدەر لە هێڵەگااا  دایااان ە پااااش مااااەەیە  ئەە لە پااااریس ە مااان لە ەیااایە  لە قژنااااغێی  تاااایبەت ە کاااد

بە . کااردنەەەی بالەکراەەکاان  حیاازب بااوە بە ئیمیاناات  ئەەکااات سااەرقال  بااڵە. پەیوەناویما  بە یەکەەە گاارتەەە
. بژیری لە سرەدی شژرشگێری کە خژی کژی کردبوەنەەە باژ نااردبوەمڵحیزب کاسیریی  گو بژنەی جێژن  چل ساڵەی

 .دا بیست ە زۆری پێ کەیفخژش بوەم م یەکەمجار لەە نەەارە"هژ کاک  پێشمەرگە"
 

چاارەنوس ە تەتەڵەی ییااا  بەردەەام بااوە ە ئەم جااارە لە هولەنااو میااوان  بااوەم پاشااا  هەر لەەنااوە لە دەرکردناا  
 .چااڵ  بوە ە هەموە یەمارەیەکیش  بژ من دەنارد" ئاەارە "گژەاری 

 
  بە سەر دەەنیادا کیشا بەسرینیی  لەبار بژ زەەق ە حەزی رەحما  رەخسا ڵ  ە باڵکە ئینررنیت کەەتە دەست خە

. بەربەسات ە گرفرەکاان  رۆیناامەگەری پێشاوە نەماابوە. تا هژبە ە هەەاری تواناکان  لێ هەڵوا ە پەرنزدیار بیت
ەنیا ەردبین  خەالقیەت ە شەەنەخوەن  پیویست بوە تاا مارۆ  براوان  خولیاا ە ئارەزەەکاان  تیاوا بەدی بێناێ ە ت

 .ی ئەم گژرەپانە بوەڕرەحما  کو
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ئەە فەرهاااادانە قاااولینگ  . ئێسااارا مااااەەیەک  دەەر ە درناااژە رەحماااا  پەرنااازی لە دەنیاااای ئەلیررۆنیاااوا رەنگیااانە
  ئارشیوسازی بەشایی  نیشارمان  دەسات داەەتاێ ە نوەساراەە ە بابەتەکاان  هەڵیەنون  بناغەی هەییەل  بیسروەن

 کژکردنەەەکان  ئەگەر ئیمرۆش بژ ئایمەی کاورت. دەکاتەەە ە لە فەەتا  دەیانپارنزیت سیاس  ە ئەدەب  سەردەم کژ
 .ێ ەەردەگرنتنیام دەارۆی  نەتەەەکەما  بە فەخرەەە لییا  دەرەانیت ە کەلییا  لڵبین زۆر جیگای سرنب نەبیت د 

 
 . ڕەحما  ەە  هاەپژلەکان  ناچێت ە کاری سەیر دەکات
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 : حوسێب بەخشیهاوڕی  

 
 بژ ڕادەبەدەر لە ئاسانیاری هژی بژتە الیەکیرر لە ە نەتەەەییە مەزن  ئارشیونی  الیە  لە تێیژشانە  کارە ئەم

 ...خوازیاران  دەسرپێڕاگەیشرن 
 
 
 
 
 
 
 

 خژشەەیست ەحمان ر کا  بەڕنز
 

 باش  کاتەتا  ئەە
 

 بەە جەنابرااا  ەە  سااێی ەک بە سااەبارەت خااژم هەساار  ە ەیساات نیاایە ئاسااای  کااارنی  ماان بااژ ناشااارمەەە لێاات
 بە جەنابرا  لەسەرزەحمەتەکان  خژم بژچوەن  زان  ئەرکم بە ئەەەش سەرەڕای. ئاراەە بێنمە تایبەتمەنوییانەەە 

 .دەربڕم کورت 
 

 مان ڕادەیەی ئەە تاا کوردسرا   لە تایبەت بە خژیوا نەەع  لە ئێوە کاری شێوەی ە مێرژد دەلێم  یڕاشیاە بە زۆر
 باواتە دەسات بێات  کەس پاداشار  لە چاەی ئەەەی بێ ە دڵخواز بە ە خژبەخشانە مرۆەێ . بێوننەیە بم  ئاگادار
 .چەشنە لەە کارنی 
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 ە شاەە ە بێوچاا  هەەڵا  ساڵ چەنوین ماەەی لە کە ەیبەرهەمان ە کار ئەە کژی سەر بە خێرا چاەخشانونێی  بە
 ە ەزە خاەەن  دەتوانن دەگمە  کەسان  تەنیا کە دەردەکەەێ بژ ڕاسرییەما  ئەە گەیشروە   ئاکام بە شەەنخوەنیوا

 .بن ئەەتژ ئەرکێی  هەڵگری
 

 خوننااەی کارەساات  را هەزا توەش  رابردەەدا ساڵ  سەد لە تایبەت بە نەتەەەکەما  رزگاریخوازانەی جوەاڵنەەەی
 شا  لە چە  پێشمەرگەی گیانبەخریردن  ە خژڕاگری ە خەبات جێپەنجەی کوردسرا  خاک  بسر  بە بست. هاتوەە

 نەەەی بااژ ئێساارا ئەەەی دڵنیااایەەە بە کە ئافرانااوەەە مێژەەیەکاا  گژشااەیەک  هەر. ەهەیە بااوەە بەدەساات قەڵەم ە
 .دەریا لە دڵژپێیە ماەەتەەە ئەەڕۆما 

 
 ە مێااژەە شااارەزای ە ئاگااادار پێویساارە کااراەە داگیاار ە دابەش خاااک  کە کااورد تااایبەت بە نەتەەەیە  هەر تاااک 

 ە بناسااێ خااژی نەتەەەیاا  ناساانامەی هەم ئەەەی بااژ بێاات خااژی پااێ  بەرەی تێچااوەی ە تێیژشااا  ە هەەڵ چااژنێر 
 .بێرەەە ەنەهامەتییەکا  پێش اتە بەرەەرەەی ئەزموەنەەە بە هەمی  ە بیپارنزێ

 
 هاژی باژتە الیەکیرار لە ە نەتەەەیایە مەزنا  ئارشایونی  الیە  لە بەسارێنەدا  لەە بەڕناز ئێاوەی تێیژشاان  کارە

 فەرهەنگییەکااان  ە کااژمەاڵیەت  ە سیاساا  بەرهەمە بە خوازیااارا   دەسرپێڕاگەیشاارن  بااژ ڕادەبەدەر لە ئاسااانیاری
 .کوردسرا  ت رۆیهەاڵ لە تایبەت بە کورد رەەناکبیران  ە نوەسەرا  زۆربەی

 
 ە سیاساییارا  نوەساراەەی ە بەرهەم دەای بە گەڕا  ە کەنوەەەکژشا  مەیاوان  لە کە جەنابرا  ەە  کەسێی  کاری

 بەهارە ە تواناا لە کژمەاڵیەتییەکاا   تژڕە سەر لە کردنەەەیا  باڵە سەرئەنجام ە کژکردنەەە ە کورد رەەناکبیران 
 ە دەکا نەتەەەکەما  مێژەەی لە بەرچاە بەشێی  مانەەەی بە گەەرە ەهەر خزمەت  ە دادەنێ مایە خژی کاتەکان  ە

 .بیرێ دیاری بژ نرخ  ە بپێوننورێ ناتوانرێ پێوانەیە  هیچ بە دەیانپارنزێ  فەەتا  ە پچڕپچڕی لە
 

 دەسرخژش  لە جگە دەبە  بەرنوەی دڵسژزی ە سەداقەت پەڕی بەە ە دیارییردەە بژخژتا  بەرنز ئێوەی ئەرکەی ئەە
 کەسا  ساەدا  بە کە کاارنی . نەهێشارژتەەە مان بژ کەم الن  رەخنەیەک  پێشنیارە چەشنە هیچ جێگای دڵخژش  ە
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 ە داەە ەەبەرهەمااوەی شاانرا  تەنیااا بە ئێاوە نەیااانیردەە  خژشایا  بەرهەمەکااان  باژ تااا  ەە  تەناانەت نوەساەر
 .بردەەە بەرنوەتا  سەرکەەتوەی  بە زۆر ئێسرا هەتا

 
 .نوەەبوەنەکانتما هەموە بژ سپاس

 
 .بگەی ئاەاتەکانت بە ە بێت زۆر ەننەتا  شانازیمان   جێ 

 
 .بەخش  حوسێن: براتا 

 
 بژ  شاری ئاڵما      ٩١٧٢ - ٣ - ١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ساڵ کارو چاالکی بەردەوام ٠١

٩١٧٢ یام - ٩١٧٢ یڕەمەناب  

 

 

104 
 

 
 :عەزیز شێخانی. دهاوڕێ 

 
 ە نامیلیە ازیشێو بە ە ەەرگرتوە رۆینامەکا  ە ماڵپەڕ ە کژمەاڵیەتییەکا  تژڕە لە نوەسراەانەی ئەە نەقش  بەرنز

 ...باڵەییردەەنەەە سەرلەنوێ ئینررنێروا رایەڵیەی لە کژکراەە
 
 

  
 
 
 
 

 کارە خژبەخشەکان ز رەحما  نەقش  بژ هەڵسەنگانون  ەەاڵم  داەکاری  بەڕن
 

کارنا  کە پاڕە لە ەزە ە هێماا ە . کاری خژبەخ  لە نێو ئێمەی کورددا هێشرا نەبژتە کولروەرنی  تژکمە ە رۆیانە
کااری خاژبەخ  ر گەل ە خەڵیا  دیایەدا لە کاژنەەە لە نێاو ئاێمەی کاورد ە زۆ. ە کژمەڵگەکاا  دەڕازننێارەەەمرۆ  
ئەە سااوننەتە لە مەیااوان  خەبااات ە . چااوە   کە زیاااتر رەنااگ ە بااژن  ئااایین  ە خێرخوازانەیااا  هەبااوەە بەڕنااوە

اەە  بەاڵم تەەاە ە یەکاااالکەرەەە بەرهەڵسااریاری دی بە دەساااەاڵتە سەردەساارەکانوا بە رناااژەی جیاااەاز گەرم راگیااار
بە ەاتاااایەک  دیااایە  خەڵیێیااا  کەم لەە خەبااااتەدا بەشاااواریا  کاااردەە ە زۆرایەتااا  رۆڵ ە نەخشااا  . نەباااوەە

لە گژڕەپان  ەنژە ە ئەدەب ە ەەرگێڕانوا رنژەی تییژشا  ە کاری خژبەخشانە بەرچاە نەبوەە ! چاەلێیەریا  نوانوەە
شایان  باسە  کە دۆخ  گشری  ە هەرەەها جژری تێڕەانین  ئاێمە لە .   نییەە بارتەقای حەشیمەت ە دۆخ  کوردا

 . بوەن  رنچیەی کاری خژبەخ  داناەە ییا  ە داهاتوە کاریگەری زۆری لە سەر الەاز
 

 رەحما  نەقش  لە ماەەی سااڵن  رابردەەدا کاتێی  زۆری بژ کاری خژبەخ  تەرخا  کردەە  کە بە کارنی  
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رنچایەیە   کە دەکارێ لە باوارە جیاەازەکاان  کاژمەڵگە ە ییاان  رۆیانەی خەڵیاوا . یمێاردرێخژبەخش  جیااەاز دە
بەڕناااز نەقشااا  لە مااااەەی ساااااڵن  راباااردەەدا ئەرکااا  کاااژکردنەەە  . بااارەەی پێباااورێ ە کاااژکەرەەە ە رنیاااخەر باااێ

اەبراە ئەە نااا. ئارشااایڤیرد  ە دەەباااارە باڵەکاااردنەەەی نوەساااراەە ە باااابەت  بەشاااێ  لە نوەساااەران  راپەڕاناااوەە
نوەسااراەانەی لە تااژڕە کژمەاڵیەتییەکااا  ە ماااڵپەڕ ە رۆینامەکااا  ەەرگرتااوە ە بە شااێوازی نااامیلیە ە کااژکراەە لە 

کا  رەحما  بەم شێوازە دەخوازێ خزمەت بیات ە کاتێی  زۆر بژ . رایەڵیەی ئینررنێروا سەرلەنوێ باڵەییردەەنەەە
کژکردنەەەی ەتار ە نوەساینەکا  ە . ا  زۆر خژ لە قەرەی نادەینئەم کارە خژبەخشە تەراخا  دەکات  کە  ئێمەمان

بەتەکاا  لە کورتمااەە ە هەرەەها بابەتە پێوننویوارەکا  کارئاسان  زۆر بژ کااری تاونژینەەە ە هەڵساەنگانون  با
کارەکاان  نااەبراە . کار ە تێیژشان  رەحما  نەقش  جێگەی رنزە ە شیاەی پشارگرتن ە هاناوانە. درنژمەەدا دەکات

 . ە رەنگە بە رنژەیە  لە حیزبێی  دیارییراە نیزییرر بن  بەاڵم بایەخ  خژیا  هەیە جژراەجژر 
 

ا  کەسااان  ئااژگری ئەە کااارە ساارایل ە شااێوازی تێیژشااانی بە باااەەڕی ماان کااا  رەحمااا  باشااررە لە گەڵ کەس یااا 
کاات ە دەرفەتا  . بایە ەەرگێڕانا  بابەتەکاا  قژناخبەناوی بابەت  نوەسەرا  یاا  . بەرباڵەتر ە رنیخراەتر بیە 

نوەساااراەە ە باااابەت  رەخنەگااارانە زیااااتر . ەدەاداچاااوەن  بابەتەکاااا  دابناااێنزیااااتر ە زۆرتااار باااژ کاااژکردنەەە ە ب
. باااس لە پرساا  کااورد ە حیزبااایەت  لە رۆیهەاڵتاا  کوردساارا  یااا  بە گشاار  کوردساارانوا دەکە  کااژبیەنەەە  کە

. دیااارییردن  بااازنەی کااار ە زەمااا  گاارینگن  کە بە کااژڵەکەی ئارشاایڤیردن  بااابەت ە نوەسااراەە پێناسااەدەکرنن
یەک  گونجاە باژ  نوەساراەە گونجاەە  کە ئەە نامیلیە ە بابەتانە لە ماڵپەڕنی  سەربەخژدا باڵەبیرننەەە  کە مەکژ

 .  ە بابەتەکا  بێ ە خوازیارا  بە ئاسان  بروانن بابەت  دڵخوازی خژیا  بوۆزنەەە
 

. کوردایەت   دەەری لە نیشرما  ە ییا  لە غوربەت لە کاری خژبەخشاانەی نەقشایوا پااڵنەر ە هاناوەری ئەرنناین
لەە بایەخاانە   کە تاێیەڵ بە کااری خژبەخشاانەی  باەەڕ ە ئیما  بە سەرکەەتن ە هەرەەها گەڕانەەە بژ نیشرما 

لێاارەدا مانااوەەنەبوەن  لەە بەڕناازە . ناااەبراە ە زۆر کەساا  دیاایە   کە پاکااانە خااا  ە خەڵیاا  خژیااا  خژشااوەەێ
 . دەکەم  کە خژنەەیسرانە لەە مەیوانەدا بە گونرەی توانا ئەم کارانەی ئەنجام داە 

 

 نەەە بژ نیشرما تەمەنێی  درنژ  کە پڕ بن لە رۆیان  گەڕا
 سەرکەەتوە ب 
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 : پەژە جەواد دانش. د هاوڕێ

 
 کەلینیی  ە کردەە جژراەجژر کاری تەرخان  خژی ییان  لە زۆری بەشیی  بەرامبەر ب  ە ەچا  بێ ماەەیەدە لەە

 ...کردۆتەەە پر جژرەاجور بواری لە بەڵگەکا  کردنەەەی کژ لە گەەرەی
 
 
 
 
 
 
 

 پێزانیب و سپاسێک

 
 باژ دیایەی هااەرن  چەناو ە مان حیازب ئەەکات کە ٧٢٨٩ ساڵ  بژ دەگەرنرەەە نەقش  ڕەحما  بەرنز ە من ناسین 

 دەفارەری لە ڕەحماا  کاا  کاات ئەە. پااریس ەوەنااردب سنورەەە بێ رەکان ودەکر رنگەی لە برینەکانما  چارەسەری
 ە حیازبیەەە کااری بە ساەری رزۆ رەحماا  کاا . دەکارد کااری ئینرشاارارت بەشا  لە پاریس لە حیزب نوننەرایەت 
 ئەم. ەباو قااڵ حیزب نوننەرایەت  دەفرەری کراەەکان  باڵە ە کوردسرا  رۆینامەی چاپ  ە کرد  ئامادە بەتایبەت 

 نیاازییەەە ە دەر لە ە بەرداەامە ەا هەر دناارم چەنااو ئەم سااین ەنو خەرییاا  کە ئێسااراش تااا خژشاایەەە بە ناسااینە
 سەر لەر زانیاری ە لیست کردنەەەی کژ تایبەت  بە جژراەجژر بوارەکان  لە ڕیزەبە ئەەە تێیژشان  ە کار ئاگاداری

 .مەبو حیزب شەهیوەکان 
 

  بژ یارمەت  داەای ە برم رەحما  کا  بژ پەنا" پایا  ب  کشرار"کرێب  نوسین  کات  لە کە کرد ەای ئەەەش هەر
 بە زۆر لێاوەکرد  چااەەرەانیم کە جاژرەی ئەە هەر رەحماا  کاا . بایەم ترەرکراەەکا  ە ئییوام لیسر  کژکردنەەەی
 .بیەم سپاس  دڵ بە پر دییەش جارنی  لێرە خژیەت  جێ  ە کردم هاەکاری دڵفراەانیەەە
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 ە کردەە جژراەجژر کاری تەرخان  خژی ییان  لە زۆری بەشیی  بەرامبەر ب  ە ەچا  بێ ماەەیەدە لەە رەحما  كا 
 ئێسارا تاا بەرنزە ئەە کاری دیارە .کردۆتەەە پر جژرەاجور بواری لە کا بەڵگە کردنەەەی کژ لە گەەرەی کەلینیی 

 چەناو بەم ەیسارم خژم نژبەی بە منی . کراەە لێ سپاس  ە نرخێنوراەە گرینگ بە زۆر تریشەەە کەسان  الیە  لە
 ەنارای ە بایەم لاێ قاوردان  ە ساپاس کردەیەتا   ئێسارا تا بەرنزە ئەە کە کارانەی بەە کورت ئامایەیەک  ە دنرە

 .دەخوازم ئاەات بە بژ  کەرەکان  لە سەرکەەتن  ە بەردەەام  هیوای ساڵمەت  ە ساخ ئاەات 
 
 .نامیلیە ٨: شەهیو کەسایەت  -٧
 .نامیلیە ١: کژچیردەە کەسایەت  -٩
 .نامیلیە ١: کژچیردەە هونەرمەنوی ە شاعیر -٣
 .نامیلیە ٧٢: کارەساتەکا  -١
 ەتوەیژ ٩٣: ەتوەنژەکانم -٢
 .نامیلیە ١٩ جژارەجژر بابەت  ە یادەکا  ژنەەب -١
 .نامیلیە ١١: هاەڕنیا  نوەسراەەکان  ە بابەت -١
 .کژبەنو ٧٩١( ٩١٧٨ تا ٩١١٢ ساڵ   له)رابردەە ساڵ  ٧١ لە حو  چاالکییەکان  ە کار  له شێ  به نوی کژبه -٨
   یمارە ١٢" یەکبوە " ئێلێیررۆنی  گژەاری -٢
 .جژارەجژرەکا  بژنە ە پێزانین ە سپاس بژ ەننە ە پژسرێر بەرچاە ک یمارەیە کردن  ئامادە -٧١

 بەرهەم ٣١٨ = گژەار ١٢ کژبەنو  ٧٩١ ەتوەنژ  ٩٣ نامیلیە  ٧١١: باڵەکراەانە ئەم کژی
 

 پەیە دان  جەەاد
 

 ٩١٧٢ فوریەی ٩٢ بە بەرامبەر ٧٣٢١ رەشەممەی ی١
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  :وریا ماملێهاوڕێ     

 
 کاریگەری خزمەتەکانیا  ە ەا  ە  سەربازی چەشن  ە پێویسرە شەە نا  ەە  ا هەبوەنی ئێوە ەە  کەسان 

 ...نەتەەەکەیا  زانسری  ە هزری  گەشەی لە دادەنێت
 
 
 
 
 
 

 
 !ئاڕشیو کورد، نەتەوەی بێ

 
 :ئەمڕۆ گونم لە ڕادیژ گرتبوە کە بێژەرەکە دەیگوت

 
ەە کە بااژ لااوەتگیرانێ دەبااێ ە باشاارر ەایە کە خەڵیاا  نااژڕەنژ ئەەساااڵ لەچاااە پااارەکە  دەرمانێییااا  بەکااار هێنااا

 بەرپرسا  بەدەاداچوەن  بژ بیە  بزانن چ باسە؟
 

 : ئەە هەەاڵە لەەانەیە ڕەاڵەتێی  هاکەزای  هەبێت ە بەخژما  بڵێین
 

 جا تژ خوا ئەەە هەەاڵە ئەەانە کات  خەڵی  پێ دەگر ؟
 

ەزنە کە ئێمە خەڵیان  ەاڵتان  دەاکەەتوە بەگشاری  بەاڵم لە ڕاسریوا ئەە هەەاڵە هەڵگری ناەەرۆکێی  ئەەەنوە م
ە کااوردی چااارەڕش بەتااایبەت   چەتااوەنە لێاا  تێاابگەین کە لە ەاڵتاا  نااژڕەنژ هەمااوە شاارێ  لەسااەر ئەساساا  
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ڕایەی ڕنژەی  ە شارۆەەی کارناسا   دەکرنات کە بەرچااەڕەەنییەک  ەڕنوە دەچێت ە بە لێیوانەەەیەک  ئاڕشیوکرد  ب
 . زەکان  کژمەڵگا دا ەەبەر چاە بخات ە سوەدی هەبێت بژ جیل  ئێسرا ە ەەچەی داهاتوەهەراە لە سژنگە جیاەا

 
ئێساراش ناازانین کە بە درەەسار  ڕناژەی  .کورد بێبەشررین نەتەەەیە لە ئاڕشیو کردن  هەموە چەشنە بابەتەکاان 

 ! دانیشروان  کوردسرا  چەنو کەسە؟
 

ئەەی  نەتەەەکان  تر بژیا  ئاڕشایو کاردەەین ە )ساڵ  ١١١تە ئێسراش جگە لە چەنو پەڕتوە  کە تەمەنیا  ناگا
  مێژەەیەک  دیاار ە پشرئەساروەرما  نیایە کە هەباوەن  خژماا  بە دەەنیاا بساەلمێنین (بە زمان  بێگانە نوەسراە 
یا  مێژەەیەکەیا  لێ فەەتانوەەین یا  بژخژما  کەمرەرخەم باوەین لە ئاڕشایوکرد  ە . ەە  قەەارەیەک  سەربەخژ

 . اراسرن  دەقە مێژەەییەکا پ
 

دەقە ئەدەبااا  ە ەنژەییەکاااان  دەیاااا  هەڵیەەتاااو ە گەەرە پیااااەی ئەم باااوارە تێاااواچوە  ە هااایچ ئاساااەەارن  لە 
بەرهەمەکانیا  لەبەردەست دا نییە دەنا  چژ  دەبێ شێیرەکان  مامژسرا ەەفای  بە چەنو جژر لەبەر دەست دابان ە 

 !ەم میرخاسە بیرمەنوە چژ  دەبێ نەپارنزرابێت؟ئاسەەارە ئەدەب  ە عیرفانییەکان  ئ
 

ڕاساارە  مێااژەەی کااورد ئەەەمااا  بااژ دەردەخااات کە بەردەەام چەەسااانوەەیانینەەە ە هەر ە گیفاا  نەتەەەییااا  لااێ 
باشااررین کاااری  بااژ ئاساایمیلە کردناا  . ئەساارانوەەینەەە ە پااڕ ە پااارە ە پانرەیااا  کااردەەین ە ئاساایمیلە کااراەین

ە ئاڕشیوکرد  نەزانێت ە مێژەەی خژی لە هەموە بوارەکاا  لەبیار بیااتەەە ە نەزانێات کە کاێ نەتەەەیە  ئەەەیە ک
بوەە؟ کێ  هەبوەە؟ چ  هەبوەە؟  چ  بەسەر هااتوەە؟ چا  لەدەسات داەە؟ تاا نەتاوانێ هەڵپەڕتااەتن  هەڵەکاان  

 .خژی بیات ە هەنگاە بەرەە پێ  بەرنت ە گەشە بیات
 

دا  بوارن  هاتژتە ئاراەە کە النییەم بژ ئێمە گەل  بنوەست  بوەەتە بوارنی   بە خژشییەەە لە دەەنیای هاەچەرخ
زنڕین ە دەکرنت لە سایەی تێینژلژیی ە کەسان  دڵسژز ە خەمخژرەەە  ئاڕشیوی کژبەرهەم  نەتەەەیا  چاێ بیرنات 

ارەکە نەزانان ڕەناگە ئەە کاارە هەناوەکە زۆر بەرچااە نەبێات ە خەڵا  لە نرخا  کا. ە بمێنێرەەە بژ جیلا  داهااتوە



 ساڵ کارو چاالکی بەردەوام ٠١

٩١٧٢ یام - ٩١٧٢ یڕەمەناب  

 

 

110 
 

بەاڵم  کە تااژزی زەمە  لەسااەریا  بنیشااێت  ئەەکاااتە دەردەکەەناات کە کااورد خاااەە  چ کژگااایەک  نەتەەەیاایە لە 
 . بابەت  جیاجیا ە هزری هەمەڕەنگ ە بیری گەش

 
بە خژشاااییەەە هە  ە دەناسااام زۆر کەسااا  دڵساااژز ە خەمخاااژر کە بەدڵ ە گیاااانەەە هەساااریا  بەە کەمایەساااییەی 

کا  ڕەحماان  نەقشا  یە  . ردەەە ە شێلگیرانە ە مانوەەیینەناسانە لەە بوارەدا قژڵیا  هەڵماڵیوەنەتەەەکەیا  ک
لەە عاشاااەانەی نەتەەەکەی خاااژیەت  کە ئەەیناااوارانە کاااات  خژیاااا  تەرخاااا  کاااردەەە باااژ کاااژکردنەەەی دەقە 

  .جژراەجژرەکا 
 

ربازی ە  ەا  ە خزمەتەکانیااا  کەسااان  ەە  کااا  ڕەحمااا  هەبوەنیااا  ەە  نااا  شااەە پێویساارە ە چەشاان  سااە
 .کاریگەری دادەنێت لە گەشەی هزری  ە زانسری  نەتەەەکەیا 

 
 . هیوادارم ەننەیا  زۆر بێت

 
 ەریا ماملێ

٩١٧٢ - ٩ - ٩١ 
  

Grimstad, Norge 
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 :رەشێد قازیهاوڕێ 

 
 تژزی سەردەم  رەەداەەکان  ە کارەسات لە رزۆ یەکجار بەشێی  ڕەنگە هەنەسرابا  پێ  بەریزتا  ئەگەر کارن 

 ...بێبەریبا  لێ  داهاتوە نەسەلەکان  ە نیشربا لەسەر فەراموەشیا 
  

 
 
 
 
 
 

 .نەقش  رەحمان  کا  بەڕنز
 

 ئەە تێگەنشاروی ە عایلم ە زانسات رادەی لە نەتەەەیە   هەر سەرکەەتن  هژکارەکان  لە یەکێ  دەزان   هەرەە 
 ئیمپڕاتژرەکاا  ە حاکم ەاڵتان  لەدۆایەکان  یە  هێڕەشە ە شەڕ هژی بە دەرفەتە ئەم خابنمە بەاڵم. نەتەەەدایە

 بەهاااژی کاااورد بەەحااااڵەش. نەخوڵەااااەە کاااورد نەتەەەی ئاااێمەی باااژ باشااا  بە هەریااامەکەی ە کوردسااارا  ساااەر باااژ
 زۆر ە کەم یەت تژانیاو حەیاار  ە بەیات ە گاژران  ە فڵیلاژر شایڵ  لە نەریارەکەی ە کڵراور پارسرن  ە بەربەرکان 

 . بیات ڕەزگار مرد  لە خژی هوەیەت 
 
 ە نوساراەە ئەم زۆری هەرە زۆربەی خژبەخشاانە کە باوەی کەساانەی لەە یەکێا  بەرنزتاا  نونشاوا  سەردەمان  لە

 خوڵەاناوۆە ساەردەمیا  مێاژەەی لە بەشاێ  کە ئەەکەساانەی لەالیە  لەەی ە لێارە کە بابەتاانەی ە ەتار ە بژچو 
 پەرتوکخاانەی بە هەر نە  ەیانەت  باێ خزمەتێیا  کردەەەتاا  بەم بەرنزتاا  .کاردەە  تژماارت ە ەکاردەنەە کژت

 باژ ئەماانەتەەە بە کاوردت خەبااتگێران  لە بەشێ  بژچونانەی ە بیر ئەە هەموە کارەتا  بەم بەڵیو کردۆە کوردی
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 زۆری هەرە زۆربەی ئاەاتەکاان  ەب گەنشارن مەر لە ئەزموناانە لەم ئەەانی  تا. کردۆە ئامادە داهاتوت نەسلەکان 
 بەلاێ. بیپاارنز  چااە گلێانەی ەە  ە ەەربگار  کەلا  کرد بەخت گیانیا  نەتەەەکەیا  بژڕزگاری کە کەسانەی ئەم
 بە مێااژەەی لێیااژلێنەران  ە نوسااەرا  ە دۆساارا  ئەدەب هەمااوە اڵیە  لە اڵزمە بەریزتااا  خژبەخشااانەی کااارە ئەم

 ە کارەسااات لە زۆر یەکجااار بەشااێی  ڕنەگە هەنەساارابا  پێاا  بەریزتااا  ەرئەگ کارناا . بیاارێ سااەیر ڕناازە چاااەی
 . بێبەریبا  لێ  داهاتوە نەسەلەکان  ە نیشربا لەسەر فەراموەشیا  تژزی سەردەم  رەەداەەکان 

 
 خەباتیاااری ڕۆلەیەکاا  ەە  کە دەکەم تێیژشااانەت کااارە ە زەحاامەت ئەە هەمااو سوپاساا  خااژم بەحااال  بەش ماان

 لە زۆر بەشاێ  خاژت ماناوەەبون  بە داەە حەەلات دەربەدەریاوا ئااەارەیەە لەساەردەم  ساراشئێ ە شااخ لەسەردەم 
 ە خااژش دەساارا  دیسااا . باایەی ڕەزگااار فەەتااا  لە بەلااگەیە  ەە  دیمانەکااا  ە نوسااراەە ە راپااژرت ە رەداەەکااا 

 .بوەی نەتتێیژشا کارە بەم درنژە پسانەەە بێ هیوادارم ە دەخوازم بەئاەات بژ مانوەەنەبونرا 
 

 قازی رەشیو بڕاتا 
 

 کوردی ی٩١٧٢ - ٣ - ٩  
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 :محەممەد سلێمانیهاوڕێ 

 
 بە هەست ە بەردەەامبێ پێشەکەی لەسەر مرۆ  هەتا باشن هانوەرنی  کوردسرانن  خاک  لەرەگەزی کە ئێوە

 ...بیات ڕاگەیانوا مەجال  لە کارەکەی ڕۆڵ  ە گرینگ 
  

 
 
 
 
 
 

 .رم  ڕنزدار ڕەحما  نەقش بژ هاەڕن  تێیژشە
 .ەنڕای ساڵە ە حورمەت

 .هیوای تەمە  درنژی ە ساغ  ە سەربەرزیرا  بژ دەخوازین
 

  ڕەناگە هێنااون  جااار خیارە بەە کارەتااا  بایەم کە سەربەساارانە ە خژڕساا   ئەە  ئەگەر زۆر ڕاشایاەبم لە گەڵرااا
بەیەك ەشە دەڵاێم دەسارخژش ە . ەرکەتوە ربەرز ە سئەرکەتا  خسرژتە سەرشا  ە بە دڵنیایەەە زۆری  تێیوا سە

بێگوەمااا   . کااابەر ە هەرخااژت بااراەە ە یەکەماا مەلەەانێیا  بێ اەتااای  ئەە بااوارەی  ە لە مەیااوان  کاارداردا  باێ ڕە
نەتەەەکەما  جێگاای گەیاناونە بە بەزافیڕزگااریخوازی  خازمەتبەسوەد ە بەکەڵ  کە ئاماانب لێا  کارنی  ئەە تژ 

  قەڵام خاژی بە دەسرەەسارا  دەزانا  کە لە نوەەبوە  ە شەکەت  کاری بەنرخراا اسر  ماسرایش  گەەرەیە ە لە ئ
 . ەسف  ئێوەدا نەتوانێت ەشەیەك بوۆزنرەەە ە بە هاەتای  ئێوەی بزانێت

 
   گرینگ  ئەە هەنگاەی بەرنزتا  لە داهاتوەدا زۆر باشرر دەربیەەنت ە لە نرخ  هیالک  ە شەە نەخوەنیرادایرە 
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ێرەدا جگە لەدەسرخژش  ە ڕنز ە سپاس  خاڵێا  یاا  باابەتییم بە بیاردا نەهاات  باژ ئەەەی بایخەمە من ل. بگەین
 .سەر خەرمان  مرەاری ە ڕەنگاڵەی پێشەی مژدنڕ  ە ناەازەتا 

 
مرۆەااانەی هاەشااێوەی بەڕنزتااا  زۆرنااین ە ئەگەر کارناا  یااا  خزمەتێاا  بە بااارەدۆخ  ئێساارادا بەداخەەە ئەە  لە

ری بگەیەناان  ەەك منەتێاا  بە گەلەکەمااا  ە بە رەەیاا  سیاساا  ە نوەسااەرانیوا ئەدەنەەە ەبە  ئەدەبیااات ە ڕۆشاانبی
کاری ئێوە جگە لە دەسرخژش  ە سرایشایرد   لە بەرنزتاا  ە جەەهەری . کژمەڵێ  گلەی ە گازنوە خژیا  دەردەخن

 .کارەکەتا   شرێی  ترشینابم لێرەدا بیڵێم ە لێ  زیاد بیەم
 

خسرنەەەی ەتار ە بابەت  هەمەڕەنگ ە جژر بەجژری بەشاێ  لە ئاازادی بیرانا  ڕۆیهەاڵتا  کژکردنەەە ە بەسەریەك
کوردسرا   کە زۆرینەیا  پەرەەردەی فییری سیاس  ە کژمەاڵیەت  ە تەشییالت  حیزب  دنمژکڕاتن  بێگوەما  سوەد 

نوین ساڵەی لەگەکەماا  ارییەکان  خەبات  چەەە کەڵی  خژی هەیە ە زۆربەی بابەت ە لێیوانەەەکا   باس لە دی
لە پێناەی ماف  سیاس  ە نەتەەایەتیوا دەکا ە باس ە خواسەکانی  بەشێییا  ئاماایە بە ڕڵڵا  حیزبا  دنماژکڕات 

      .ەەك هێزنی  بەرچاە دیاری ڕۆیەهاڵت  کوردسرا  دەکات
 

ەتا   ەەك ئەماڕۆدا  ئەە کارەی بەرنزتا  دەسرا  پێیردەە لە هەلومەرجێی  هەسریاری خەبات  سیاسا  ە نەتەەای
بێگوەما  نیشانەی ەشیاری سیاس  ە ڕۆشنبیری ئێوە دەگەیەنێت ە ئەنجاموان  کارنی  لەە جاژرە  کە کاژکردنەەە ە 
باڵە کردنەەەی بابەت ە ەتار ە ەەرگێڕان  تێیژشەران  ڕۆیهەاڵت  کوردسرانە لە نامیلیەی تایبەتاوا  بەدڵنیاایەەە 

 . چاالکوانان  کورد لەە بەشەی ەاڵتوادەبێرە مایەی  هانوان  نوەسەرا  ە 
 

پاشااا  زۆر بەدەگاامە  کەسااێك  هاەشااێوەی بەڕنزتااا  هەڵ دەکەەناات بە بااێ بەراماابەر ئەە ئەرکە قااوەرس ە گاارانە 
بخاتە سەرشا  ە بە بێ لە بەرچاەگرتن  بیرەبااەەڕی سیاسا  ە هازری  خازمەت بە دۆزی کاورد ە هەماوە الیەك ە 

ڕەنگە خەڵی  ئەە تاژ زۆر بەدەگامە  هەڵابیەەێ ە الناییەم . کوردسرا  بگەیەنێتبزەەتنەەەی سیاس  ە شژڕشگێڕی 
بی ەەێ خژی لە قەرەی  کارنی  بەسوەدی هاەشێوە بوات لە ڕنگای  خزمەت بە بواری ڕاگەیانو  ە بااڵە کاردنەەەی 

 .  ەشیاری سیاس  ە نەتەەایەت  لە کوردسرانوا
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ە ەتااری سیاسا  ە کاژمەاڵیەت  ە کژڕبەناوی ئەدەبا  بە مێاژەەی کژکردنەەە ە بااڵە کردنەەەیا  کاژی لێیاژڵینەەەی 
بەدیزاینێی  جوا  ە نایاب باڵە دەکرننەەە  النییەم بژ ی تایبەت  بە نوەسەرا  ە رەناکبیرا   کە "نامیلیە"شێوەی 

ە جێگاای  خاژیەت  ڕناز لە کاار کەەاباوە .   زیااتری بەدەادا دناتخاە  نامیلیەکا  فارە جێگاای دڵخژشا  ە هاناون
 . مانوەە بوە  ە شەەنەخوەنیرا  بگرین ە دەسرخژش  ئەە کارە گرینگ ە بەنرخەت لێوەکەم

 
ئەرک  کژکردنەەەی  باابەت  زۆربەی نوەساەرا  ە تێیژشاەران  سیاسا  ڕۆیهەاڵتا  کوردسارا  تاا  بەە کارەتا  کە 

 .یەگرتژتە ئەسرژ  بێگوەما  لە چەنو بواردا گرینگ  ە بایەخ  سیاس  ە کژمەاڵیەت  هە
 

یەکێ  لە خااڵە جەەهەریەکاا  ە کارداری کااری ئێاوە لە ڕاسارای  باڵەکاردنەەەی ەشایاری سیاسا  ە نەتەەایەتیاوا 
پێناسە دەکرێ ە لەە ڕنگایەەە ئاسژیەک  فراەان  پەیوەنویرا  بە رنگاای  ئەە نامیلیاانەدا کە بە دیزانا  جاوا  ە 

 . پڕنێوەرۆك ئەنجاموەدیت
 

نزیا  بایەیەەە ە هەەڵاوەدە  مەەدایا  دەەری پەیوەدنییەکاا  لە یەك کە لەەناوا   ارخاڵێی  تری  گرینگ  ئەە ک
لە کوردسرا  گەشەبیا ە هەموە سەربنەمای ڕنچیەیەک  فرە ڕەنگ  ە هزری ە فییری نەتەەەی  لەکژدەنگ  سیاس  ە 

سرانن   هانوەرنی  رەگەزی خاک  کوردلەئێوە کە . هاەبەش  نیشریمانیوا کژبیاتەەەالیەك لە دەەری بەرنامەیەک  
 .  باشن هەتا مرۆ  لەسەر پێشەکەی بەردەەامبێ ە هەست بە گرینگ  ە ڕۆڵ  کارەکەی لە مەجال  ڕاگەیانوا بیات

 
کاك ڕەحمان  زنوە ئاازیز ە تێیژشاەر  بەەکاارەی کە ئەنجاام  دەدیات  بە دڵنیاایەەە بەشاێی  زۆری ئەە باابەت ە 

نرا  لە فەەتاا  ە بزرباوە  پاراساروەە کە دەسرخژشا  ئەە کاردارە بە نوەسراەانەی نوەساەران  ڕۆیهەاڵتا  کوردسارا
 .  مێژەەی سیاس  ە جوەاڵنەەەی  کورد دەسپێرین

 
 بڕات

 محەممەد سلێمان 
  ٩١٧٢ - ٣ - ٣ 
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  :شەهال دباغیهاوڕێ 

 
 کوردی کرێبخانەی دەەڵەمەنوکردن  بژ ە بەنرخ ئاڕشیونی  کردن  درەست بژ غەریب ە دۆست بابەت  کژکردنەەەی

 ...دەەێ ڕیای بێ ە هێمنانە کاری
  

 
 
 
 
 
 

 :دەیان ساڵ کاری بێ مووچە و بێ پاداپ و کۆکتدنەوەی

 
 . نامیلیە ٨: شەهیو کەسایەت  -٧
 . نامیلیە ١: کژچیردەە کەسایەت  -٩
 . نامیلیە ١: کژچیردەە هونەرمەنوی ە شاعیر -٣
 . نامیلیە ٧٢: کارەساتەکا  -١
  ەیژەتو ٩٣: ەتوەنژەکانم -٢
 . نامیلیە ١٩ جژارەجژر بابەت  ە یادەکا  بژنەە -١
 . نامیلیە ١١: هاەڕنیا  نوەسراەەکان  ە بابەت ١
 . کژبەنو ٧٩١( ٩١٧٨ تا ٩١١٢ ساڵ   له)رابردەە ساڵ  ٧١ لە حو  چاالکییەکان  ە کار  له شێ  به نوی کژبه -٨
   یمارە ١٢" یەکبوە " ئێلێیررۆنی  گژەاری -٢
 جژارەجژرەکا   بژنە ە پێزانین ە سپاس بژ ەننە ە پژسرێر بەرچاە یمارەیەک  دن کر ئامادە -٧١
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. دەەەشاێرەەە هەیە  نیشارمان  ساەربەرزی باژ قەڵەم ە ەشاە بە بااەەڕی کە خاژبەخەش ئاگرین  ڕەحێی  لە تەنیا
 بااژ ە رخبەناا ئاڕشاایونی  کردناا  درەساات بااژ غەریااب ە دۆساات بااابەت  کااژکردنەەەی ە کااار لە سااااڵنە هەمااوە ئەە

 نیایە  ەەبیار دۆسار  دۆسات کە زەمەنێیاوا لە. دەەێ ڕیاای بێ ە هێمنانە کاری کوردی کرێبخانەی دەەڵەمەنوکردن 
 کە کااارەی ئەە ئاڕشاایوا   ە فایاال ناااە دەخەیاارە ەشااەیە ە نوەسااین ئەەەی قویبنێاا  ە کەڵااێن هەر لە جەناباات

 كاااوردانە ەیژدانااا  لەڕەی چااااەەڕەان  باااێ ە تەنیاااا سااااڵیا  بە جەنابااات دادەناااێن  باااژ دەزگاااای ە دام دەەڵەتاااا 
 کەم ساایەت. گیاا  ڕەحماا  کاا  ساپاس" لە جاگە بڵاێ دەتاوانێ چ ڕەحراا  گەەری لەبەرامبەر ئینسا . کردەەتانە

 ."نەبێ
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 :بتایم چووکەڵیهاوڕێ 

 
 گەل  بەردەسر  بیخەیە دا لەداهاتوە ە راگری خژت الی لەشانازی پڕ مێژەەیەک  نەتەەەکەما  داهاتوەی بژ

 ...هێشروە  بەجێ بژ چ  خژیا  پێ  نەسلەکان  کە کوردسرا  رزگارکراەی ە ئازادیخواز
  

 
 
 
 
 
 

 وەک ئەمەدناسی بۆ کاک رەحمان نەقشی

 
 نەقش  رەحما  کا  مانوەەنەناس بەرنزە تژی بژ ەرنز سالە

 
 بەخشاانە خاژ باێ بەدەسااڵ نزیا  لەەانەیە ەکاردە جەنابت نەخشاەی بەکارنی  هەسرم من درنژە دەەرەە ماەەیەک 

 ئااازادی ئەەینااواران  دڵاا  ە خااژت سەرشااان  خساارژتە قورساات ئەرکێیاا  بااێ مااادی پاداشااێی  لە چاااەت ئەەەی بااێ
 هەیە خاژی تاایبەت  جێگاای ە پڕباایخە زۆر مان الی بەڕناز ئێاوەی کااری. کاردەە شاد پێ قەڵەم خاەە  نوسەران 

 باێ زیناوەە ە بەکەڵا  سەرچاەەیەک  دەتوانێ تژ بەنرخەی کارە ئەە داهاتوە ڵ سا لەچەنوین بڵێم دەتوانم چونیە
 شاااەهیوان  تەنااانەت ە ئێاارا  ە کوردساارا  مەسااەلەکان  بە پیوەنویاااوار لەبەشااەکان  هەرکااام نوەسااینەەەی بااژ

 .کوردسرانی 
 

 ەهەنااوەکان ر هەمااوە بەڵیااوە بااێ لەدەیماان چەکەکەت لااوەلەی باا  بەدەساات چە  ناایە ئەەە شااەرت  کاارد  خەبااات
 کەەاباوە. هەیە تاایبەت  گرینگا  ە ئەهمێایەت زۆردارە رناژیمە ئەە لەبەرامابەر کاورد چەەسااەەی گەلا  بژ خەبات
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 دیماوکراتە  حیزبا  لەئەناوامان  زۆریە  ە مان خوشحاڵ  جیگای هەیە تایبەت  گرینگ  سوینگەیە لەم تژ ئەرک 
 بەردەسر  بیخەیە دا لەداهاتوە ە راگری خژت الی ەشانازیل پڕ مێژەەیەک  نەتەەەکەما  داهاتوەی بژ توانیوتە کە

 .هێشروە  بەجێ بژ چ  خژیا  پێ  نەسلەکان  کە کوردسرا  رزگارکراەی ە ئازادیخواز گەل 
 

 ئەەانە هەماوە لەگەڵ بەاڵم نیە کوڕی کەموە بێ ئەگەرچ  دەزانم پیرۆز بە زۆر تژ ئەرکەی ئەە خژم ەە  من بژیە
 سااا  هەمیشاە ە باوەی درنااژە هەرەا قورساە ئەرکە ئەە براوان  پێشاوە لە چاااالکرر وادارمهیا خوەشاحاڵییەە جێگاای

 .ب  درنژ تەمە  ب  ەسالمەت
 

 دەەبارە بەسالەێ
 هەتاەی ی٧٣٢١ رەشەممەی ی٢

 چوەکەڵ  برایم
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 :هاوڕێ مەولوود سوارە

 
ای لێیژلینەەەە تەنانەت نوەسین  کارەکان  کا  رەحما  بژ نەەەکان  داهاتوە ە بژ ئەە کەسانەی بەدە

 تێزکانیانەەە   دەتوانێت سەرچاەەیەک  یەکجار زۆر بەنرخ بێت 
 
 
 
 
 
 

 ئەرشیڤ و مێژووێك بۆ نەوەکانی داهاتوو

 
ساڵە کەمن چاەم بەکارە چاالکییە بەرچاەەکان  برای بەرنزم کاا  رەحماا  نەقشا  دەکەەنات ە  ٧١ ماەی زیاتر لە

یڤ  بازەەتنەەەی کاوردی باژ نەەەکاان  داهااتوەلە ڕۆیهەاڵتا  کودسارا  دەەلەمەناوتر ە لەدەنیای مەجاازی دا ئەرشا
کارەکان  کا  رەحما  نەقش  بژ ئەە کەسانەی کە لە کژکردنەەە ە لەسەر کژمپیاوتێر دانیشارن . بەڵگەمەنو کردەە

چااو  ە خژمانااوەە ە لە دەردی شااەەنخون  تێااوەگە   باااش دەزاناان کە ئەە کااارانە چەنااوە سااەخرە ە چەنااوە بەدەادا
کا  رەحما  جیا لەەەی کات ە لەخژ بردەەنی  زۆری بژ ئەە کارانە تەرخا  کاردەە  بەڵیاو دەکارێ . کردن  دەەنت

 .بلێم لە زۆر بابەت  ییان  تایبەت  خژی چاەپژش  کردەەە بژ ئەنجاموان  ئەە کارانە
 

دەساات ە دەیخااوننەەە ە زەحمەتیااا  بە کارەکااان  کااا  رەحمااا  بااژ ئەە کەسااانەی کە ئەە نامیلیانەیااا  دناانە بەر
کاااژکردنەەە ە ئامادەکردنیاااانەەە نەکێشااااەە  رەناااگە ەە  کاااارنی  ئاساااا  بێااارە پاااێ  چااااە  بەاڵم ئەگەر تژزنااا  
ەردبیاانەەە لە یمااارەی کارەکااانی  ە بەردەەام بااوەن  بااژ ماااەەی چەنااوین ساااڵ  ئەەجااار دەردەکەەێ کە ئەم کااارانە 

ەڵگاری چ باایەخێی  مەعنەەیایە  باژیە لەم ساژنگەیەەە هەڵاوەگرێ باایەخ بە چەنوە کات  بژ تەرخا  کاراەە ە ه
 . ناسانونیا  بورێ بژ ئەەی خەڵی  زیاتر دەرفەت  ئەەەیا  هەبێ کە سود لە کارەکان  ەەربگر 
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کارەکاااان  کاااا  رەحماااا  باااژ نەەەکاااان  داهااااتوە ە باااژ ئەە کەساااانەی بەدەای لێیاااژلینەەەە تەناااانەت نوەساااین  
هەرەەهاا ئەرشایڤێی  دەەڵەمەناوە باژ ئەەەی لە    دەتوانێت سەرچاەەیەک  یەکجار زۆر بەنارخ بێات تێزکانیانەەە 

 .جەریان  کاری رۆیانە ە بژنە جژربەجژرەکانوا کەڵییا  لێ ەەربگیردرێ ە لێیا  فێر ببین
 

  رەحماا  جارەبار کە چاە لە ئەرشایڤ  کارەکاان  کاا  رەحماا  ئەکەم  بەپێا  جژراەجاژری کارەکاا   دەبینا  کاا
دەیا  قەڵەم  لە چەنو نەەە ە بژچوە  جیاەاز بەسەر کردەەەتەەە کە ئەمەش نیشاانەی بیار کراەەیا  ە پێزانینا  
کا  رەحمانە بژ ئەە قەڵەم ە کەسایەتییانە ە هەر ئەمەش بەڵگەیەک  دییەیە باژ ئەەەی ئێمەماناانی  بە چااەی 

 .رنزەەە بڕەانینە زەحمەت ە مانوەەبوەنەکان  ناەبراە
 

کاتێ  قوەڵ دەبیرەەە لە کارەکان  کا  رەحما  ە ئەە کاتەی کە بژ ئەم کارانە تەرخاان  کاردەەە  هەسات دەکەی 
پشوەدرنژییەک  یەکجار زۆر ە ئیرادەیەک  لەبن نەهاتوە ە لە پشر  ئەم هەموەە کارەەەیە کە باێ گوماا  ئەمە لە 

ئیاارادە ە بەردەەامیاایەی کااا  رەحمااا  تەنیااا ە  بەگااونرەی ئەزمااوەن  ماان  سااەرچاەەی ئەم. توانااای کەم کەس دایە
 . تەنیا ئەگەڕنرەەە بژ باەەڕنی  پێشمەرگانە

 
کا  رەحما  ئێسراش بە ئیرادەیەک  پێشمەرگانە ە ناخێی  تەیی لە نیشرما  دۆسر  بەردەەامە ە پێم ەایە هەتاا 

بان  ئاێمە هێاز ە ەزەی زیااتر  یمارەی کەسان  دڵساژزی ەە  کاا  رەحماا  لە باوارە جیاەازەکاناوا زیااتر ە زیااتر
 . ەەردەگرین ە هەنگاەەکانما  بەرەە سەرکەەتن خێراتر دەبن

 
لە کژتای  دا  جارنی  دییە سپاس ە پێزانین  خژم بەرانبەر بە زەحمەت ە مانوەەبوەنەکان  کا  رەحما  دەەبارە 

 .دەکەمەەە ە هیوای بەردەەام  ە تەمەنورنژی ە ساڵمەت  بژ ئەخوازم
 

 زدالەگەڵ رن
 

 لەنوە  -مەەلوەد سوارە 
 

٩١٧٢ - ١ - ٧٩ 
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  :کوێستان فتوحیهاوڕێ 

 
 نوەسین  بەنامیلیەکردن  ە کژکردنەەە خەریی  دڵسژزانە سپاردبێ  پێ  دامودەزگایە  یا کەس ئەەەی بەبێ

 ...دەنوەسن کژمەاڵیەتییەکانوا لەتژڕە کە خەڵیانێیە
  

 
 
 
 
 
 

 خاژی ڕەحماا  کاا  هەر مەگەر کە ئەسرژ گرتژتە  ئەرکێی خژبەخشانە ساڵێیە چەنو ماەەی نەقش  ڕەحمان  کا 
 ساپاردبێ  پێا  دامودەزگاایە  یاا کەس ئەەەی بەباێ. بیاا خژبەخشاانەیە ئەرکە ئەم مانوەەیەت  تەەسیف  بروانێ

.  دەنوەساان کژمەاڵیەتییەکانااوا لەتااژڕە کە خەڵیااانێیە نوەسااین  بەنااامیلیەکردن  ە کااژکردنەەە خەرییاا  دڵسااژزانە
 کاااری لە بەڵیااوە ناااچێ  کەس تاااکەیە  ئەرکاا  ە کااار لە کردەەیەتاا  ئێساارا تااا ڕەحمااا  کااا  ئەەەی ەڕاساار ب

 هەمااوە ئەە کااژکردنەەە ە گەڕا . دەکە  تێااوا کاااری دڵسااژز کەساا  چەنااوین کە دەچااێ چاپخااانەیە  ە دامودەزگااا
. دڵسااژزی ە حەەسااەلە ە ەتتاااق لە باا  کێوناا  مەگەر ناایە  ئاسااا  کااارنی  سااایرەکانوا ە فەیساابوە  لە بااابەتە
 ئەەناوە تەنیاا. بایەم ڕەحماا  کاا  دڵساژزییەی ە حەەساەلە ە تاقەت هەموە ئەم ەەسف  چژ  نازانم من بەڕاسر 
 کااا  بمێناا  لەشسااا  ە درنااژ تەمەمە  .بااوەتە خەڵیااانە بەە بەراناابەر دڵسااژزییە هەمااوە ئەە بااژ سااپاس دەڵااێم

 .کێشاەتە زەحمەتانەی ئەە هەموە بژ سپاس. بەڕنز ڕەحمان 
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 :پێشەوا عەلی پوورهاوڕێ 

 
 ئارشیو دەدرنرەەە  لێ ئاەڕی تێینژلژییوا ە مەجازی دنیای مژدنرن  لەسەردەم  کەمرر کورددا ئێمەی لەناە ئەەەی

 ...زانیارییە بانی  ە
  

 
 
 
 
 
 

 رەحمان نەقشی سەربازی ون

 
 کاا  پێشامەرگانەی ە سیاسا  تێیژشاان  بە باوەم ئاشانا دیبێات یەکررماا  نزییەەە لە ئەەەی بێ دەساڵە بە نزی 

 دەسارەبەنوی ە کاژکردنەەە باژ باوە جەنااب  خولیای راکێشا من  سەرنج  زۆر ئەەەی ماەەیەدا لەە نەقش   رەحما 
 .سیاسیەکا  بابەتە ە ەتار ە هەەاڵ کردن 

 
 ئارشایو دەدرنارەەە  لاێ یئاەڕ تێینژلژییوا ە مەجازی دنیای مژدنرن  لەسەردەم  کەمرر کورددا ئێمەی لەناە ئەەەی

 کە بانیەیە ئەە کردن  درەست ساڵە  چەنو لەە داەەتێ دەسر  نەقش  رەحما  کا  کە ئەەەی زانیارییە  بانی  ە
 لە بچا  بار ەەێ ئەگەر کە چەشانێ  بە کاردەە  دەساربەنوی ە کاژکردۆتەەە چاالکییەکاان  ە هەەاڵ ە ەتاار تێیوا

 نامیلیەکاان  لە دەتاوان  ئاساان  بە زۆر بیاژڵیەەە  حیزب چاالکییەک   یا رنیخراە ساڵ  ە مانگ فاڵ  تێیژشان 
 .رابگا شرانە بەە دەسرت رەحما  کا 
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 ساەرنج  هەمیشاە خاژی تێیژشاان  بە بەاڵم نەباوە بەنەسایب لەنازییەەە دیاواریانم شاانازی ئێساراش تا کە من بژ
 ە درناژی تەمە  هیاوای ە نەناساەی ماناوەە رەحە ئەە باژ بایەم سپاسا  دناڕانەدا لەە شاانازییە جێگەی راکێشاەم 

 .دەخوازم بژ سەرکەەتن 
 

 بچوکت برای
 

 پوەر عەل  پێشەەا
 

02 - 3 - 9108 
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  :مادیح ئەحمەدیهاوڕێ 

 
 بەشیوەیەک  کە رەخسانوەەە ڵێیژڵەرا  بژ ئەەەی دەرەتان  کردەە  درەسر  رەحما  کا  کە نامیلیانەی ئەە

 ...بیەەنت دەست زۆریا  زانیارییەک  کورتوا ەک ماەەی لە ە ئاسا 

  
 
 
 
 
 
 

 کورتەیەک لەسەر کارەکانی کاک رەحمان نەقشی

 
بەرهەماگەلەی لە نااردم کە ساەرنج  خاژم لەساەر ئەە  لەم رۆیانەدا بەڕیز کاا  رەحماا  نەقشا  داەاکاارییەک  باژ

ژکردنەەەی ەتاار ە بەرهەما  نوەساەرا  ە کاا  رەحماا  بە کا. ساڵ  رابردەەدا کژێ کردەەنەتەەە بنوەسم ٧١ماەەی 
 01لە مااەەی ئەە ... کەسایەتییەکا   یا  کژکردنەەەی کژمەڵە ەتارنا  لەساەر باابەت ە رەداەنیا  دیااری کاراە ە

باڵە کردەەەتەەە کە یەکێ  لەە ناامیلیەگەلە کاژکراەەی یماارەیە  " پ  دی ئێف"ساڵەدا دەیا  نامیلیەی لە فژرم  
لەگەڵ دەسخژش  دەەبارە ە سپاس  تایبەت بژ کا  رەحما   لێرە لە چەنو خاڵوا ساەرنج  . لە کارەکان  من بوەە

 :خژم لەسەر زەحمەتەکان  ئەخەمە ڕەە
 
ئەە کارگەلەی کە کا  رەحما  ئەنجام  داە  پێ  هەموەشرێ  دەربڕێ تاقەت ە دڵسژزی ە لە خاژبردەەییەک   -٧

اناااا  ئەە تاقەتەماااا  نیااایە کە تەناااانەت کارەکاااان  خژماااا  پێشااامەرگانەیە کە بە دڵنیااااییەەە زۆرنااا  لە ئێمەم
 . کژبیەینەەە تا چ بگا بەەەی بپەریینەسەر کاری خەڵی  دییە
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بە کژکردنەەەی بەرهەم  نوەەسەرا   کەسایەتییەکا   رۆینامەنوەسا  ە خەڵی  جژراەجژر ا  نەقش  کا  رەحم -٩
 .حمەتەکان  ئەە کەسانە ە ئەمەش شیاەی پێزانینەلە راسریوا بە شێوەیە  رنزی گرتوەە لە مانوبوە  ە زە

 
هەر چە  لەمڕۆدا بە هژی بەرفراەان  تژڕی ئینرێرنێت  دۆزنانەەە ە دەسرڕاگەیشارن بەساەرچاەە جژراەجژرەکاا   -٣

کارنی  ئەسرەم نییە  لەگەڵ ئەەەش کا  رەحما  بەە کارانەی ئاسانیارییەک  یەکجار زۆری بژ ئەە لێیاژڵەرەەانە 
لە راسااریوا کااا  رەحمااا  . لێیااژڵێنەەە لە رەەداەە جژراەجژرەکااا  ئەکە  ە پێویسااریا  بە سااەرچاەەیە کااردەەە کە

رنگاکااان  دەساات ڕاگەیشاارن ە گەڕا  بە دەای سااەرچاەەدا  کااورت کااردەەەتەەە ە ئەە نامیلیااانەی کە کااا  رەحمااا  
سااا  ە لە ماااەەیەک  کورتااوا درەساار  کااردەە  دەرەتااان  ئەەەی بااژ ڵێیااژڵەرا  رەخسااانوەەە کە بەشاایوەیەک  ئا

 . بەتایبەتی  لەسەر حیزب  دیموکرات ە رۆیهەاڵت  کوردسرا . زانیارییەک  زۆریا  دەست بیەەنت
 
بەگشاار   ئەگەر کااژی کارەکااان  کااا  رەحمااا  نەقشاا  لێیبااوەینەەە ئەەا بەدڵنیاااییەەە کاااتێی  زۆری دەەێ ە  -١

رەناگە دەرەتاان  ئەەەی باژ نەهێشاربێرینەەە ( رەەی یمارەەەلە )زۆری نامیلیەکا  . قسەی زۆر زیاتری  هەڵوەگرێ
کە بپەریینە سەر هەموەیا  ە قسەیا  لەسەر بیەین  بەاڵم لە هەما  کاتوا ئەمە دەرخەری ئەە راسارییە کە کاا  
رەحما  چەنوە بە دڵفراەان  ە دڵسژزییەەە کات  خژی تەرخا  کردەەە بژ کژکردنەەەی بەرهەم  یمارەیەک  زۆر لە 

 .ەسەرا  ە کەسایەتییەکا نو
 

لە کژتاییوا ماەەتەەە بێژم کە کارەکان  کا  رەحما  قسەی زیاتر هەڵاوەگرێ ە ئەە کاورتە ساەرنجانەی مان  لە 
ئاست زەحمەت ە مانوەەبوەنەکان  کا  رەحما  دا شرێی  ئەەتژ نییەەە  باژیە لێارەەە ەناڕاێ دەسخژشا  ە سپاسا  

 . بژ کا  رەحما  ئەخوازمدەەبارە هیوای ساڵمەت  ە تەمەنورنژی 
 

 لەگەڵ رنزدا
 

 مادح ئەحمەدی
 

٩١٧٢ - ٣ - ٧٢ 
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 :شەونەم هەمزەییهاوڕێ 

 
 بە ە دا  جوەاڵنەەە خزمەت لە خژیا  توانای بەپێ  کە دەگری کەسانە ئەە مانوەەبوەن  ە زەحمەت لە ڕنز هەم

 ...دەنەخشێنن مێژەەە ئەم الپەڕەکان  سیاس  تێیژشان  ە نوەسین
  

 
 
 
 
 
 
 

 !ڕەحما  کا  بەڕنز
 

 !ساڵە
 

 .دەدەنن جەنابت زەحمەتەکان  ە کار لەسەر کە بێ کەسانە ئەە ڕیزی لە ناەم دا ڕنگەت لەەەی سپاس پێشەک 
 

 بە خزمەتیارد  باژ دیەارت ە لەناو ە کەنو پڕ ە سەخت ڕنگایەک  خژت  بەردەەام  تێیژشان  ە هەەڵ بە جەنابت
 هەرەەها  ە حیزب  تێیژشان  ە چاالک  ە کار کورد  بزەەتنەەەی ژەەییەکان مێ ڕەەداەە ئارشیوکردن  ە کژکردنەەە

 کارە بەە جەنابت. دەکەیەەە باڵەیا  تایبەتوا فایل  ە نامیلیە تون  لە کە بەر گرتژتە نوەسەرا  نوەسین  ە ەتار
 ە زەحاامەت لە ڕنااز هەم ە کااردەەە ڕزگااار فەەتااا  لە ڕەەداەانەت ئەە خااژت بەشاا  بە هەم بەناارخەت ە بااایەخ پاڕ

  تێیژشان  ە نوەسین بە ە دا  جوەاڵنەەە خزمەت لە خژیا  توانای بەپێ  کە دەگری کەسانە ئەە مانوەەبوەن 
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 .دەنەخشێنن مێژەەە ئەم الپەڕەکان  سیاس 
 

 هەر خاژم ەە  ئەمان. پاڕەەکێنە تااقەت ە ساەخت کاتوا هەما  لە ە ەننە کەم خژیوا جێ  لە جەنابت کارەی ئەە
 ەاما  براگەەرەیەک  ە هاەرێ کە دەبم خژشحاڵ هەم دەبینم جەناب تازەی فایلێی  ە دەکەمەەە یسبوە فە کە کات

 باژیە دەچێاژی  پێنااەەدا لەە ئازارنا  ە ساەخر  چ کە تێاوەگەم هەم ە  دەخاوا گرینگەکا  شرە لە خەم کە هەیە
 .نگەتر سەر نەیەتە کژسپێ  ە ساردی هیچ ە بێ درنژ بەرهەمت بە تەمەن  هیوادارم

 
 کە پێباڕاەە ئەەەم شاانازی کە منای  تاایبەت  بە ئێماه  لە کاام هەر ئەەەیە کاات  بێات  نژرەش بە ئەگەر ئێسرا

 ە بگارین زەحمەتەکانات لە ڕناز دابناێن مان چاالکییەکاان  ە نوەسین بژ فایالنە ە دنییومێنت لەە یەکێ  بەڕنزتا 
 براوانم کە نایم ئاسارەدا لەە ئەمان هەرچەناو. بڵێاین پاێ خژمانات دەسرخژشانەی ە سپاس نوەسینە دنڕە چەنو بەە

 پێازانینەت ە ساپاس ئەە کە بوە سەرشانم ئەرک  بەاڵم بوەم  جەنابت بەنرخەکان  ە نایاب کارە بە تەەاە حەق 
 .بیەم ئاڕاسرە

 
 ڕەحما  کا  نەب  مانوەە ە دەسرخژش

 
 داهاتوەدا لە بەردەەام ە سەرکەەتن هیوای

  
 

 هاەڕنت
  هەمزەی شەەنم

 0381ی ڕەشەمەی 99

  
 
 



 ساڵ کارو چاالکی بەردەوام ٠١

٩١٧٢ یام - ٩١٧٢ یڕەمەناب  

 

 

129 
 

 
  :رەزا محەممەد ئەمینیهاوڕێ 

 
 ە بیات گەرم خەبات درنژەدان  بژ هاەڕنیان  دڵ  چژ  دەزانێ ە شارەزایە ە برەا بە دیمژکراتێی  نەقش  ڕەحما 

 ...پێببەخشێ ەرەیا 
  

 
 
 
 
 
 

 !متۆڤێکی ماندوونەناس و خۆنەویست" ڕەحمان"کاک 

 
اسیموا لەگەڵ زۆر کەس  بەەە  ە کارامە  شارەزا لە یەکێ  یا  چەنو بواردا ئاشانا لەماەەی ییانم ە لە ییان  سی

بوەم هەمیشاە ڕنازم لە کاارە چاالکییەکانیاا  گرتاوەە  بەتاایبەت ئەە کەساانەی کە بە ئایخالس ە خژنەەیسارییەەە 
وەە سااەرەڕای هاەسااەنگەرانیا  قااژڵ  هیممەتیااا  لێ ەڵمااالێەت بە گەلەکەیااا   حییزبەکەیااا  ە تەنیااا بااژ خاازم

 .مانوەەبوە  ە زەحمەتێی  زۆر  بەرهەم  بەنرخ ە شایسرە دەخوڵەێنن
 

یەکێاااا  لەە کەسااااانە کە توانێااااویەت  لە بااااواری ڕاگەیانااااو  ە نوەسااااین ە کااااژکردنەەەی بااااابەت  هاەڕنیااااان  
ڕنیااان  نااامیلیە  ەتااوەنژ  کژبەنااوی ەتارەکااان  هاە ١١١نیاازییەی انە شااان  ەەبەر ئەە ئەرکە بنااێ ە مانوەەنەناساا

 ".ڕەحما  نەقشییە"ە گژەاری  بەشێوەیەک  جوا  ە ڕازاەە دەرکردەەە  کا  " کوردسرا "دەسرەی نوەسەران  
 

نامیلیەی لەسەر کەسایەت  شەهیوان  گەلەکەما   ٣١کا  رەحمان  دەست ڕەنگین ە داهێنەر ە لە ماەەی دەسااڵنوا 
هەرەەهااا بەەەش . نوەساایوەی ڕۆیهەاڵتاا  کوردساارا  کااردەە  ە شاااعیر ە هونەرمەنااوا  ە ساایما ناسااراەەکان  کااژچ
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نامیلیەی دۆسرا  ە هاەرنیان  کژ کردەەەتەە  ١١نامیلیە ە بابەت  جژراەجژری دییەی نوەسیوە ە  ٧٩٩نەەەسراەە ە 
 . دۆسرا  ە خوننەران  کردەەە  ە پێشیەش  ئەدەب

 
لە  ٩١٧٨هەتا  ٩١١٢یەی لە نێوا  ساڵەکان  نامیل ٧٩١بەڕنز کا  ڕەحما  توانیویەت  بە شێوەیەک  جوا  ە ڕازاەە 

ی "کوردسارا "کارە چاالکییەکان  حیزب  دنمژکرات  کوردسرا  ە ەتار ە بابەتەکان  ئەنوامان  دەسرەی نوەساەران  
یەکێا  لەە . خژشەەیست لە تژی نامیلیەیەک  ئینرێرنێریاوا پێشیەشا  خاوننەرا  ە نوەساەران  ئەە ەتاارانە بیاات

ئەەکااات سااێ سااال بااوە گەرابااوەمەەە نێااو )ە کااا  ڕەحمااا  ەتارەکااان  منییشاا  لەەماااەەیەدا  کەسااانە ئەماان بااوەم
بەڕاسر  پاش دیرن  سەربەرگ  نامیلیەکە . کژ کردەەەتەەە ە بە شێوەیەک  جوا  ئامادەی کردەەە( ڕنزەکان  حیزب

ەە ئەرکە ەەئەسرژ بگارێ ە ە ئەە کارە جوا  ە بەپێزە  لەالیە  دڵم زۆر خژش بوە کە هاەڕنیەکما  توانیویەت  ئ
بابەت ە ەتارەکاان  مان ە بااق  هاەڕنیاان  دەسارەی نوەساەرا  بەشاێوەی ئێلێیرڕۆنا  بەئارشایو بیاات ە لەالیەکا  
دییەش بژماوەرکەەت کە کاا  ڕەحماا  باژ کاژکردنەەە ە ئاماادە کردنا  هەر ناامیلیەیە  دەباێ چەناوی خاژ ماناوەە 

کارنا  کە هەر لە کەساێی  لێ ااتوە ە مانوەەنەناسا  . ەکەە کردباێ کردبێ چەناوە ماڵپەڕەکاا  ە ڕۆینامەکاا  شاە 
ەە  کا  ڕەحما  نەقش  دەەەشێرەە ە هەرکەسان  ەا پشوەدرنژ دەتوانن خژ لەقەرەی ئەە کارە مەز  ە بایەخوارە 

هەر بااژیەش پاااش دیرناا  نااامیلیەکەی خااژم ئەە پەیااامەم لە سااەر نااامیلیەکە نوەساا  کە ئێساارا دەقاااەدەق . بااوە 
ڕەحماا  "ی خژشەەیسات لەالیە  هااەڕن  بەڕناز کاا  "کوردسرا "کژکردنەەەی بابەت ە نوەسراەەکانم لە : ێنمەەەدەی

یەەە بژ من چاەەڕەاننەکراە ە ەە  دەڵێن سورپڕایز بوە؛ ەنڕای دەسخژش  ە ئەەپەڕی پێزانین لەە دیاارییە "نەقش 
مەگا  کاورد ە کوردسارا  ە دنماژکڕات بام هەتااا جاوانەی کاا  ڕەحماا   هیاوادارم براوانم یەکێا  لە ڕنڕەەانا  بەئە

 "!لوەتیەی سەرکەەتن
 

ە دەیااا  ەناانە ە پژسارێری حیزباا  ە هاەڕنیااان  " یەکباوە "گژەاااری ئێلێیررۆنیاا   ١٢لەمااانەش کااا  ڕەحماا   جاگە
نوەسەر ە تێیژشەری دنرین  دنمژکرات   تەنیا ەە  سپاس ە پێزانین لە کار ە تێیژشانیا   بە باژنەی جژراەجاژر 
ئامادە ە باڵە کردەەتەەە کە لەە بوارەشوا ئەمن  لەبیرنەکردەەە ە ەننەیەک  من  بەشێوەیەک  جوا  دیزاین ە بااڵە 

 .ەە  خژم سپاس  دەکەم ە خژم بە قەرزداری لوەتف ە دڵیراەەی  کا  ڕەحما  دەزانم. کردەەەتەەە
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نیاان  باژ درنژەدانا  خەباات گەرم بیاات ە کا  ڕەحما  دیمژکراتێی  بە برەا ە شارەزایە ە دەزانێ چژ  دڵا  هاەڕ
ئەە کە بژخژی لەسەرەتای شژڕشا  گەالنا  ئێارا  ە هاتنەساەرکاری ڕنژیما  کوردکاویی کژمااری . ەرەیا  پێببەخشێ

هەمیشااە هانااوەری خەباتیاااران   پەت ە سااێوارە سااااڵنێ  پێشاامەرگە بااوەە ە لەهەمااا  کاااتەەە ئەنااوام  حیاازبە 
ە زۆرینەی ئەە کەسانەی کە مەشموەل  لوەتف  کاا  ڕەحماا  باوە   هەتاا گەیشارن دنموکرات بوەە ە دڵنیام ئەمن 

 .بە ئازادی ە سەربەسر  گەلەکەما  لە ڕۆیهەاڵت  کوردسرا   درنژە بە خەبات ە تێیژشا  دەدەین
 

 دیسااا  دەسخژشاا  لە کااارە جااوا  ە ڕازاەە ە بەنرخەکااان  کااا  ڕەحمااا  دەکەم ە هیااوادارم ەە  هەمیشااە مانااوەە
اسانە لەخزمەت دۆزی ڕەەای گەلەکەما  ە حیزب  دنموکرات  کوردسرانوابێ  ە بەهەم ە چاالکییەکان  زیااتر ە نەن

 .ڕازاەەتربێ
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 :شلێت حەسەن پوورهاوڕێ 

 
 زەحمەتەكان  دا داهاتوە لە بەدڵنییایەەە بەاڵم نەبێ دیار زۆر رەحما  كاك خزمەتەی ئەە دا ئێسرا لە لەەانەیە

 ...لێوەردەگیرێ زۆریا  كەڵكێی  دا لەداهاتوە ە سەرچاەە دەبنە رنزیا بە
  
 

 
 
 
 
 

سەرەتا سوپاس بژ جەنابت کە منت بژ باسێ  لە سەر کارەکان  خژت هەڵبژاردەەە ە دەاتاری  هیاوای ساەرفەرازی 
 .میەکانت دا بژ بەئاەات دەخواز زیاترت لە کار ە ئەرک  مێویای  ە شەخس 

 
یەکااا  ە ەناانەی نەگەتیاا  جێگااای  رنێاات ە دەنیااای مەجااازی پەرەی ساارانو ە نوەسااینە دەساات خەت دەای ئەەە ئینر

 .خژیا  دا بە کیبوردی نوەسین ە ەننەی دیجیراڵ  دەنیای نوەسین ە ەننەش ئاڵوگژڕیا  بە سەردا هات
 
ۆینامە ئێلیررۆن  ە کا  رەحما  نەقش  یەکێ  لەە کەسانەیە کە هەر زۆر زەە توان  لەگەڵ دەنیای ئینررنێت ە ڕ

ماڵپەرەکا  خژ بگونجێنێ ە بە درەەست کردن  پژسرێر ە کژکردنەەەی نوەسین  نوەسەرا  ە یا کژکردنەەە بابەت لە 
یەکا  هاتە نێو دەنیای ڕۆینامەی ئێلیررۆن  ە بە گشر  بوە بە یەکێ  لەە کەسانە  سەر ڕۆیە مێژەەی  ە کەسایەت 

 .ن  ئەە بەشە دابێکە بەردەەام لە بیری دەەڵەمەنوکرد
 
 یەکێ  لە خاڵە هەرە دیارەکان  نامیلیە ە کژکراەەکان  کا  ڕەحما   بەردەەام  کارەکەیەت   بە گشر  لە ڕۆی ە 
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یەت  ە هەەڵا  داەە کە بە  حەەتوەەکان  ساڵ دا کا  ڕەحما  بە بێ پشوە خەریی  داڕشرن ە دیزانا  نامیلیەکاان 
یەکان  فەیسبوە  دا بگەڕێ ە ئەە بابەتاانەی کە  یەکا  ە الپەرە شەخس  رنێر یەکا  ە الپەرە ئینر ماڵپەرە کوردی

 .یەکانن کژ بیاتەەە پەیوەنویوار بە کەسایەت  ە یا ڕۆیە مێژەەی
 
  خاڵێی  دییەی جێگای سەرنج  کارەکان  کا  ڕەحما  ئامایەە نوەساین  ساەرچاەەی بابەتەکاانە ئەەەش پاراسارن

نوەسااەری بابەتەکاااانە هەرەەهاااا ئەەە کە بە تەنیااا ە باااێ هاەكاااار ئەە ئەركەی  زەحاامەت ە كااااری ماڵپەڕەكاااا  ە
ش  کاری گرەەپێ  ە تەنانەت ئژرگاانێی  ەە  راگەیاناونە  بەالم کاا  ڕەحماا  بە  ەەئەسرژی خژی گرتوەە كە بێ

 .تەنیا ە بە ئیمیاناتێی  سادەی شەخس  خژی ە خژبەخشانە بەڕنوەی دەبا
 
خوننەرا  ڕۆی بە ڕۆی بەرەە باشرر ابێ  بەاڵم بە هەەڵ  كاك رەحما  ە كەم ە كوڕی ن ش  كاری لەە چەشنە بێ بێ

 .بوە  دەچێ
 
  لەەانەیە لە ئێسرا دا ئەە خزمەتەی كاك رەحما  زۆر دیار نەبێ بەاڵم بەدڵنییایەەە لە داهااتوە دا زەحمەتەكاان

باژیەش دەەباارە ەەبیار بەرنزیاا  دنانمەەە  رێبەرنزیا  دەبنە سەرچاەە ە لەداهاتوە دا كەڵكێی  زۆریا  لێاوەردەگی
كە دەبێ لە هەڵبژاردنا  بابەتەكاا  ە نوەساراەەكا  دا زۆر دیاەەت بكاا ە لە بە ناامیلكە كردنا  هەماوە شات خاژی 

 .ببونرێ
 
 ەە  خاژم سوپاسا  زەحمەتەکااان  کاا  ڕەحماا  دەکەم ە هیااوای ساەركەەتن  زیااتری لە كارەكااان  دا باژ بەئاااەات

ژتااای  دا بە هااژی ئەەە بااژ خااژم شااارەزای  زۆرم لە سااەر کاااری مێااویای  ە نوەسااین ە ەەرگێاارا  بە لە ک. دەخااوازم
 ..شێوەی زانسر  نییە  هەر بژیە ناتوانم لە سەر هەموە کارەکان  کا  ڕەحما  بە ەردی بنوەسم

 
 بە هیوای سەركەەتن زیاتر بژ بەرنزیا 

لەگەڵ ڕیز ە حورمەت 
 پوەر شلێر حەسە 

٩١٧٢ -٣ - ٧٨ 
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  :محەممەد فەقی عەلیهاوڕێ 

 
 بەرهەمە ە پێزەکان  بە کارە ئەەینواران  دەسر  دەگەیەنێرە کارنی  ڕۆیە هەر ە نەەەسراەە کار لە ئێسراش

  ...زانیاریەکانیا  لە پڕ ە ڕازاەەکا 
 
 
 
 
 
 
 

 سەردەمێکە ناوی کاک ڕەحمان نەقشی بۆ مب ئاشنایە

 
بەی تێیژشەران  دیمژکرات  کاتێ  بەتەەاەی ئاشنا ە خژشەەیسرر ە زیاتر بەاڵم کا  ڕەحما  بژ من ە ەابزانم زۆر

کەەتە بەرداڵ   کە دەسر  دایە کاڕنی  پیرۆز  ئەەی   ئەرک  کژکرنەەەی ەتار ە نوسراەە ە بابەتەکاانە  کە لە 
تر لە دە ساڵە  دنیای ەنب یا  ئینرەرنێت دا باڵە دەکرننەەە یا  باڵە کراەنەتەەە  کا  ڕەحما  بە ەتەی خژی زیا

ەە  ەنبگەڕییاا  چاااال  ە لێاازا   هەمااو کااونب ە کەلەبەرەکااان  ئینرەرنێاات دەگەڕێ ە ەتااار ە بااابەت ە نوسااراەەی 
جژراەجژری نوسەرا   یا  دۆکژمنرار ە ەنانەە بە کاورت  ە بە کاوردی هەرچایە   کە کەڵیا  هەباێ ە بە پەرش ە 

ئەە بابەتگەلەی کا  ڕەحما  کژیا  . نامیلیە دا باڵە دەکاتەەەباڵەی باڵە کرابێرەەە  کژدەکاتەەە ە لە چوارچێوەی 
  هەباێ... کاری لە گەڵ نوسین ە لێیاوانەەەدەکاتەەە  بێجگە لەەەی کە زۆر بە کەڵین ە پیویسرە هەرکەسێ سەرە

  دەڵەمەنویەکیشاان بااژ دنیااای زانیاااری دیجیراااڵ  کااوردی  .پێویساار  بە دەساات پێڕاگەیشاارن بەە بابەتااانەی هەیە
 .دیارە   ئێمەی کورد بەداخەەە لەەبوارەدا ئێسراش فەقیریما  پێوەچوە

 
 ان  ەزانیاری ئەە کارەی کا  ڕەحما  ئەرکێی  یەکجار قورسوتاقەت پڕەکێنە ە ەەخرگرە  لە هەموەش گرینگرر لیز
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ا بگەڕن    لە الیە  زانیاری دەەێ  کە تژ چژ  ە لە کوێ دەتوان  بە دەای ئەم بابەتانە دتایبەت بە خژی دەەێ
ە دۆزینەەەیااا  ە هەرەەهااا لێزانیەکاا  باشیشاا  لە بااواری کارەباااری دیاازاین ە ڕناا  ە پێییاارد  بە نەرمەفاازاری 

کات  کە لە فەرهەنگ  ئورەپایەکا  دا بە زناڕ نااەدنر دەکارێ  بەڕاسار  پێویسارە باژ ئەەەی براوان  بە . تایبەت
شااانازیەک  گەەرەیە باژ کااا  . داهاات  هەبااێ باژتئەرکێیا  ەا پیارۆز هەساار   ئەەیا  بااێ ئەەەی پشاریوانەیەک  

ێسااراش لە کااار ئڕەحمااا  کە ەادیااارە ئەەانە هیچیااا  بەربەساات نەبااوە  ە توانیااویەت  بە سااەریا  دا زاڵ بااێ  
نەەەسراەە ە هەر ڕۆیە کارنی  دەگەیەنێارە دەسار  ئەەیناواران  کاارە بە پێزەکاان  ە بەرهەمە ڕازاەەکاا  ە پاڕ لە 

 .زانیاریەکانیا 
 

ئەەەی بژ من زۆر جێگای سرنجە  زۆرجار بە دڵ پێم خژش بوە ەننەیەک  کاا  ڕەحماا  لە گەڵ بابەتەکاان  خاژی 
دا ببینم  بەاڵم بەداخەەە ئەەەم تا ئێسراش نەبین   یا  کاا  رەحماا  لەە کاارە خاژ دەباونرێ یاا  مان بەرچااەم 

بژ خاژ پێوەڕاناا  ە ناەباناگ دەرکارد  ە خاژ  ئەەە لە الی من ئەەە دەنوننێ  کە کا  ڕەحما  ئەە کارە. نەکەەتوە
ناسانو  ناکات  بەڵیو بە ئیما  بە ڕنبازەکەی  ە باژ خازمەت بە دۆزی گەلەکەی  دەسار  داەەتە ئەە کاارە ە نااە 

دەکەەنرە پلەیە  ینر ئەم ئەرکە پیرۆزە  کە خژی هەسر  بە گرینگ  ژناسنو  لە الیە  کا  ڕەحمانەەە ەننە ە خ
لەەانەیە هێنون  کەس بڵێن  باشاە خاژ کاا  ڕەحماا  . نانی  سود ە تام ە چێژیا  لێوەردەگرینکردەەە ئیمە مەما

خاەەن  نوسینەکا  ە ەننەکاا  نایە تاا خژیاانپیوە بناساێن   بەاڵم ئەەەی ڕاسار  باێ هیناون  شات هە  لە ییاان  
ەیشارن بە باابەت ە ەنانە ە مرۆەەکا  دا  کە گرینگ  تایبەتیا  هەیە  بژ نمونە لە کات  پیویست دا دەست پێڕاگ

باژ نماونە  ەننەکاان  کژمااری کوردسارا   کە ڕاسارە . زانیاری پێویست لە سەر ڕەداەن  یاا  رەداەگەلێیا  تاایبەت
سااڵنێی  زۆر کەسان  ەە  بەڕنز حەسەن  قازی کاریا  لە ساەر دەکاات ە کژیاا  دەکااتەەە ە سااغیا  دەکااتەەە  

 .ە ەەها نامیلیەیە دا ە بە شێوەیەک  رن  ە پێ  باڵە بیرننەەەبەاڵم النییەم بژ من یەکەم جارە کە ل
 

کارایەەە  یا  نمونەی دییەما  زۆر   ئەەی  ەتار ە بابەت  نوساەرا   کە بەداخەەە زۆر جاار کە لە شاوننێ  بااڵە
م تازە زۆر بە زەحمەت دەتوەان  بیاوۆزیەەە  بەڕاسار  ەە  ئەەەەایە کە حەەتخاان  رۆسارەمت تێاپەڕ کردباێ  بەاڵ

 .لە الیە  کا  ڕەحمانەەە ئەە کارە زۆر ئاسانیراەەتەەە ە هیوادارم هەرەا درنژەی هەبێ
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کااتەەە ە  دڵنیام کا  رەحمانی  ەە  هەماو ئاێمە دەتاوانێ ەنانەی پرۆفاایل  فەیسابوکەکەی زۆر بە ئاساان  بەڕۆی
بگاارێ ە دایبنااێ  بەاڵم ... هەر ڕۆیەە ەننەیەکاا  لەە کەنااار دەریااا ە لە پاااڵ ئەە چیااا ە لەە دەشاات ە لەە دەرە 

پرۆفایل  کا  رەحما  ئێسراش گوڵێی  اللەی سوەرە کە بە هژنەراەی مامژسرا هێمنا  شااعیر ڕازاەەتەەە ە دەسار  
کااا  رەحمااا  یەکێاا  لەە تێیژشااەرانەیە  کە بااێجگە لەەەی . چەباا  گژشااەی سااەرن  ئااااڵی پیاارۆزی کوردساارانە
بنەمااااڵەکەی هەماااو هەسااات ە نیسااار  خژیاااا  نااااەەتە خااازمەت ساااااڵنێی  زۆرە خاااژی ە زۆریە  لە ئەناااوامان  

کاااا  ڕەحماااا  خژشااا  ئێساااراش دڵ ە دەرەنااا  بە هاااژنراەەیەی مامژسااارای پاااایەبەرز ە شااااعیری . نەتەەەکەیاااا 
 :نیشریمانیما  مامژسرا هێمن موکریان  دەگەشێرەەە ە تەسیین  پێ دەدا کە دەفەرموێ

 
 بژت نوسیبوم  بژت بنوسم  ئەمن چیم؟

 قەنویل  گژڕەپان  هەڵگورد نیمدەنوی  
 

 بەرەە بەرزای دەچم  ئەگەر چ  ەردم 
 خاک  بەرپێ  تێیژشەرنی  کوردم 

 
مرۆ   کە لەە جژرە کەسانە لە ناە کژمەڵگایەکەیوا دەبین   هەست بە سەربەرزی ە شانازی دەکات  ئەە کەسانەی 

ی  ئااەا گەەرە ە پیارۆز دەکە  ە دڵا  باێ هایچ چااەەڕەانیە  ە باێ هایچ پشاریوانیە  هەڵ دەسارن دەسات بە کاارن
ئەەانە بااێ ئەەەی خژشاایا  . هەزارا  کەس خااژش دەکە  ە دەباانە سااەرچاەەی زانیاااری سااەدا  نوسااەر ە لێیااژڵەر

بیان ەەێ  ەە  تیشی  خژر سەردەکە  بە ماڵ  دڵ  هەماوی ئەەکەساانەی  کە ڕۆیێ لە ڕڵیا  لە گەڵ کاژکراەە ە 
 .نیرریا  ئاشنا دەبننامیلیە ە بابەت ە کارە هونەریەکا

 
بژیە من لێرەدا بێجگە لە سەری ڕنز ە حورمەت دانەەانوە  بژ  زەحمەت ە تێیژشان  کا  ڕەحما  ەتەیەک  زیادیم 

هیوادارم تەمنێی  زۆر ە لەشێی  سا   ە کات ە دەرفەت  زیاتر بژ ئەەەی بەرهەم  زیااتر بگەیەنێارە دەسار  . نیە
 .ئژگران 

 
 زاین  ٩١٧٢ - ٣ - ٨ەییە   - وتری ئ    محەممەدی فەقێ عەل 
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 :وریا رەحمانیهاوڕێ 

 
 ئەم زنوەی بایەخ  ە گرینگ  داهاتوەدا لە بەئەرخەیانییەەە بەاڵم ئێسرا نە  رەنگە ئەگەرچ  نەقش  کارەکان 

 ...دەردەکەەێ بژ زیاتر زۆر بەنرخەما  هەەڵە
  

 
 
 
 
 
 

ژەەی خژمااااا  ئەەجااااژرەی پێویساااارە ەە  خااااژی یەکێاااا  لە کێشااااە سااااەرەکییەکان  ئااااێمەی کااااورد ئەەەیە کە مێاااا
ئەەەنااوەی کە هەشااە زیاااتر بەدەساار  نوەسااەر ە مێژەەنوەسااە بیانییەکااا  نوەسااراەەتەەە ە کەمراار . نەنوەساایوەتەەە

بەشا  زۆری ئەم گارفرەش دەگەڕنارەەە باژەەی کە رەناگە ئەە گارینگییەی . هەەڵ ە مانوەەبوەن  خژمان  پێوە دیارە
ئێسارا بەرهەما  راباردەەیە ە . ردنەەەی بەڵگەنامە جژراەجژرە مێژەەییەکانماا  نەداباێپێویسرە بە ئەرشی  ە کژک

قاسملوەی نەمری  دەڵێ هەر میللەتێ  ئەگەر هەەڵ نەدات بە دیونی  رەخنەگارانەەە خاژی ە . ەە  چژ  شەهیو د
. ک  ئەەتااژ بااێێنااا  ە دەساارەبەر کردناا  داهاااتوەیە رابااردەەەکەی بخااوننێرەەە هەرگیااز ناااتوانێ دڵخااژش بە پێی
ەەێ باابەت یاا تاونژینەەەیە  لەساەر میاژەەی کاورد ە  ئێسراش کاتێ  کە مێژەەنوەسێی  کورد یا غەیری کورد بای

کوردساارا  بنوەسااێ زۆر بە دەگاامە  دەساار  بە هەنااون  سااەرچاەە ە بەڵگەنااامەی کااوردی رادەگااا ە زیاااتر لە دەقە 
ەمایەسااییە بە رادەیەکە کە بەشااێی  زۆر لە مێااژەەی ئەە کەمرەرخەماا  ە ک. غەیااری کوردییەکااا  کەڵاا  ەەردەگاارێ

جاا یاا هەر . اتەیەک  رنیخراەیشن تەنانەت الی خژشیا  نەمااەە نوەسراەی حیزبەکانی  کە خاەەن  سیسرم ە پێی
لە بنەڕەتوا ئەە گرینگییەی پێویسارە پێا  نەدراەە ە کاژ نەکاراەەتەەە ە هەڵنەگیاراەە  یاا بە هژکااری جژراەجاژر 

ێی  ئەەە دەگەڕنرەەە بژ جژری ییان  ئەە حیزباانە کە بەشاێی  زۆری لە ئااەارەی  ە باێ دەرەتانیاوا پشی. فەەتاەە
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تێپەڕ بوەە بەاڵم بەدڵنیاییەەە بەشێی  بەرچاەیش  دەگەڕنرەەە باژەەی کە عەقڵا  بە ئەرشای  کارد  ە پاراسارن  
باژ . قەت مشاوەری کاافی  لاێ نەخاوراەەبەڵگەنامە مێژەەییەکا  لەنێو ئێمەی کورددا هەر لە کاژنەەە الەاز باوەە ە 

ەناانە کاتێاا  کە باااس لە کەسااایەتییەک  ناااەدار ە کاااریگەری ەە  شااەهیو پێشااەەا قااازی محەماامەد ەە  یەکەمااین 
. سەرۆ  کژماری کوردسارا  دەکارێ کەمرارین بەڵاگەی مێژەەییماا  لە خاودی ئەە کەساایەتییەەە لەبەر دەسات مااەە

دەگەرناارەەە بااژ کژمەڵێاا  گێااڕانەەە ە نوەسااین  دیااگەرا  ە هەنااونیی   شااناخر  ئااێمە بااژ قااازی محەماامەد زیاااتر
کەچاا  دەقێیاا  ئەەتژمااا  لە نوەسااین ە . لێوردبااوەنەەە لە جااژری سیاسااەت ە کااارکردی حیومەتااواری  بەڕنزیااا 

یاا نماوەنەیەک  . سەرنج  جەنابیا  جیا لە چەنو پەڕاەنزنی  کورت لە تون  چەنو کرێبێیوا زیاتر دەست ناکەەێ
دەکرێ ئەە رۆینامە ە بەڵگەناماانەی دەای کژمااری کوردسارا  تاا کاات  شژڕشا  ئێارا  باێ کە بەداخەەە بەشا  دی 

 .هەرەزۆری کژنەکراەەتەەە ە فەەتاە 
 

هژکاری نوەسین  ئەم چەنو دنڕە بەرلەەەییە رەەییردنی  رەخنەگرانەی هەبێ زیاتر ەە  رنز ە پێزانین  خژمە بژ 
ا  رەحما  نەقش  کە سااڵنێیە خژی بە کژکردنەەە ە باڵەکردنەەەی ەتار ە باابەت  ئەە کارە گرینگ ە بەنرخەی ک

بەشێی  زۆر لە هاەڕنیا  ە ئژرگانەکان  حیزب  دنموکرات کە لە راگەیەنە جژراەجژرەکانوا باڵە باژتەەە خەریا  ە 
ە باایەخ  زناوەی ئەم ئەگەرچا  رەناگە نە  ئێسارا بەاڵم بەئەرخەیاانییەەە لە داهااتوەدا گرینگا  . مانوەە کاردەە

بژ ەننە کاتێ  کە سەیری باابەت ە نوەساینەکان  دە سااڵ  ئەخیاری . هەەڵە بەنرخەما  زۆر زیاتر بژ دەردەکەەێ
دا دەکەیاان  پراار لەگەڵ (ئژرگااان  حیزباا  دنماوکرات  کوردساارا )هەناون  لەە نوەسااەرانە لە رۆینااامەی کوردسارا  

ات  چەکوارییەەە بەرەە بەسرێنێی  فرە رەهەنوی جەمااەەری ئاشانا ئیسرواللەکا  ە ئەە گوەرانە سیاسییەی لە خەب
ەە  کااوللییەتێی  ( بە حااو  ە حااوکاەە)ئەمە ئەەە دەگەیێنااێ کە ئەگەر حیزباا  دنمااوکرات . دەبااین ە تێااوەگەین

ەاحیو لەبەرچاە بگرین  سەرەڕای گشت هاەبەشییەکا  لە مێژەەیەک  دەەر ە درنژ بە نسیژ ە سەرکەەتنەکانیشەەە  
ئاراسارەیە  . ەچ  ئێسرا لە دەە ئاراسرەی سیاسی  جیاەازدا بە لێیوانەەە ە کارکردی جیاەازەەە خاژی دەردەخااتک

کە هێشااراش خااژی بە درنااژەدەری رنبااازی خەبااات  چەکااواری دەزانااێ ە پراار لەە چوارچێااوەیەدا خااژی دەبینێاارەەە ە 
سیاساای  نێوخااژی  ە دەرەکاا  ئاااڵوگژڕی کەچاا  ئاراساارەکەی دی پێاا  ەایە بەەپێاایەی هەلااومەرج  . دەشااجوڵێرەەە

جیودی  بەسەردا هاتوە ە بارەدۆخێی  جیااەاز لە پێشاوە لە ئاارا دایە  باژیە پێویسارە شاێوازی خەبااتی  بەپێا  
 .زەرەەرەتەکان  سەردەم ە ئیمیانات  مەەجود گژڕانیاری  بەسەردا بێت
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ا  بپااارنزین دەتااوانین خوننااونەەەیەک  مەبەساار  ماان لە هەمااوەی ئەە قسااانە ئەەەیە کە بڵااێم ئەگەر مێژەەەکەماا
ئەەکاات رەناگە باشارر بجاوڵێینەەە ە داهاتوەماا  باشارر . درەسرررما  بژی هەبێ ە دەرس  باشرریش  لاێ ەەرگارین

 .بیەین
 

هەر بااژیەش پێمااوایە جێاا  خااژیەت  هەمویسااا  سااپاس ە پێزانیناا  خااژم ئاراساارەی بەڕنااز کااا  رەحمااا  نەقشاا  
بەە هیااوایەی لە داهاتوەشااوا هەر بەردەەام بااێ ە . وەنێی  زۆری لەە بااوارەدا بااوەەباایەمەەە کە هەەڵ ە مانااوەەب

قوەڵرر بە ناخ  مێژەەی کژنرردا بچێرەەە ە کرێبخانەیەک  بەنرخ لە ئەرشی  ە بەڵگەنامە مێژەەییەکا  باژ خاژی 
یشا  لە تاون  سپاساێی  تاایبەتی  ەە  خاژم کە بەشاێ  لە ەتاار ە بابەتەکاان  من. ە میللەتەکەی درەسات بیاات

 .رنز ە سپاس. نامیلیەیەکوا کژ کردۆتەەە ە باڵەیش  کردۆتەەە
 

 ەریا رەحمان 
 

٩١٧٢ - ٣ - ٩٢  --  ٩١٧٢ - ٧ - ٢ 
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  :لوقمان زەهتاییهاوڕێ 

 
 ە یارخواز  که ی سانه که ە ئه موە هه زانیاری ئاسر  ری سه  بردنه ە یانو  سوەدگه هژی  بژته  نرخه  به  کاره ە ئه

  ...نونن شر  فێربوەن  ە ناسین ە دیرن زرۆی تامه
 
 
 
 
 
 
 

 !رچاوان ون نابب و نامتن به  ردیز له دیب و هه به کان ئه باشه  و ئاکاره  وه کتده

 
 حماا  ره رنازدار نگاین  ره سات ەده تیێ  حمه زه ە ناس نه مانوەەی  مرۆەێی   له رنزەپێزانین بژ ناقابیل دنری نو چه
 قش  نه
 

 سااڵ  01 ی مااەه  لاه  خشاانه خژبه   کاه  یه ناساانه رەمانوەەنه تێیژشه  تیه ساایه که ە لاه کێ  یاه قشا  نه حماا  ره کا 
 ت ناناه ته ە ن  ده ەماه سیاسا  ەچاالک  ر نوسه یا  ده ت  یارمه ڕەانێ  چاەه ەهیچ رن  رامبه به هیچ بێ  به دا رابردەە
 ەچ نااەخژ  لاه چ کاوردی  ڵگای کژمه جژراجژری چین  به کانیا  بیرەبژچوەنه ە  ڕەانگه  تاکوە داەه سیاسیش  حیزب 

 یاناون  ەگه پێاوا  ەباژ ش ساره به مه ە ئاه باژ. بناساێنێ کوردسارا  اڵت  ڕۆیهه  له ت تایبه  به کوردسرا   ی ەه ره ده  له
   باه ەه بیاته را  ەخونناه را  نوساه ن ی ماباه  لاه   رگایاه ده بروانێ ی ەه ئه ەبژ نوێ بیرەفیری ی ەه ەباڵەکردنه زانیاری

 ت سیاسه  به نویوار یوه په جژراەجژرکان  ته ەبابه  نوسراەه ی ەه کژکردنه  به  کردەەه سر  ده چا  بێوه ەتێیژشان  ەڵ هه
 یاا  ده   ەباه کرێاب نوین چه ەبه کژچیردە ە هیو شه ت  سایه که نوین چه ی ییاننامه ری  ەه بیره ر ینا   هونه ب  ده  ئه

  نرخاه  باه  کااره ە ئه.  ەه ته باڵەکردۆ کا  تیه اڵیه کژمه  سایره ر سه  له کررۆن  له ئه کرێب  ە "پوز" ی شێوه  به ی نامیلیه
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 ناسین ە دیرن زرۆی تامه ە خوازیار  که ی سانه که ە ئه موە هه زانیاری ئاسر  ری سه  بردنه ە یانو  سوەدگه هژی  بژته
 .ننون شر  فێربوەن  ە
 

 ق حاه ە ر رامباه به هایچ باێ  باه ە  خشاانه خژبه قاورس ەا رکێی  ئاه گرتن  سرژ ئه ەه ە ت ساعه دا  سه کردن  رخا  ته
  یاه هه پێزانینم ە ەرنز سپاس خژم حال   به ش به  بژیه ە ناکرێ س که موە هه  ەبه  ته حمه زه لێ  گه شرێی  سرێ  ده
 نیشرما  ە  ەه ته نه  به ت خزمه  له ەام  رده به ە درنژی    مه ته ە ت  ساڵمه ە ساغ  هیوای ە رنز به حمان  ره کا  بژ
 .خوازم ده ئاەات  به بژ
 

  لاه کاورد ران  خونناه  باه ەا  ئاه ناسانون  ە را  نوسه دان  ت  یارمه ە هاەکاری بژ حما  ره کا  کان  نرخه  به  کاره
 ە  کاراەه  جرەباه ته دا کاورد نێاو  لاه  نیاه زۆر ک  یاه ماەه  کاه  نوییاه  شرێێی کا  تیه اڵیه کژمه  تژره ە ئینررنێت رنگای

   یاه ی ەه ئه بێ  به کا  تیه اڵیه کژمه  تژره  له ە  ەه ئینررنێره رنگای  له توانێ ده سرێ  ربه به هیچ بێ  به س که موە هه
 .                          رابگا جژراەجژر  زانیاری  له پڕ   که نامیلیانه ە کرێب  موەه ەهه به سر  ده بوا نری  سه
 

 ە  چێشاروەه ریا  سه  له زۆری ەنخون  شه یا  ەه باڵەکردنه ە کردنیا  ئاماده ە  ەه کژکردنه بژ ەیست خژشه حمان  ره کا 
 . بوەه هیال   پێوه زۆریا 

 
 پێشانیاری   کاوە ەه ە  نیاه هێژا حمان  ره  کا ی که کراەه بونه ره قه ە خ بایه پڕ  کاره ر سه  له   شرێیم خنه  ڕه کوە ەه

 کاا  مانوەەبوەن  ە نب ره  به کانما  نامیلیه ە کرێب ە ر  نوسه  که ی ەانه ئه چ موەما   هه  که   یه ەه ئه داەام ە هیوام
 .بگرین رنزیا  به کان  ته حمه زه کارە  له رنز ر  خوننه  که ی ەانه ئه چ ە  ەه ته باڵەبونه ە  ئاماده حما  ره
 

 هرای  زه لوقما 
 هێلسینی 

 
٩١٧٢ - ٣ - ٧ 
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  :سکااڵ حەکیم زادەهاوڕێ 

 
 مێژەەی لەسەر شارەزایم من کە کەسانێ  ناس   رەحمانەەە کا  ناسانون  ە نوسراەە ڕنگای  لە کەسم زۆر

  ...بیسربوە ناەیانم تەنیا ە نەبوە خەباتیا 
 
 
 
 
 
 

 
 !کورد؛ زیندوو کوژی متدوو پەرەستە

 
 . وە کات لەسەر ئەە بڕەایە بوەم ە هەم کە دەبێت ڕنز لە کەسەکا  ە زەحمەتەکانیا  بگرین کە لە ییا  دا هەم

زۆر مرۆەاا  شااارەزا ە بەتوانمااا  لە دەەرەبەردا دەییاان کە زەحمەتاا  زۆر دەکێشاان ە شااەە ە ڕۆی دەخەنە سااەر یە  
 . بەبێ چاەەڕەان  خزمەت بە نەتەەەی  کورد ە نەەەی  داهاتوە دەکە 

 
یەکێ  لەە کەسانەیە کە جاێ پەناجەی لەزۆر باواردا دیاارە ە هەماوە هەەڵ ە تواناای  خاژی  کا  رەحما  نەقش  

من بژخژم یەکێا  . خسرژتە گەڕ بژ ئەەەی کەسان  خەباتگێر  هونەرمەنو  ەەرگێڕە هرو بە نەسل  ئێمە بناسێنێت
انەەە کاژ دەکارننەەە دەخاوینمەەە ە ساودیا  لاێ لەە کەسانەم کە هەموە جارێ ئەە نامیلیاانەی لەالیە  کاا  رەحما

زۆر کەسام لە ڕنگاای  نوساراەە ە ناساانون  کا  رەحما  بژ من بژتە پردی  لە نێوا  ڕابردەە ە ئێسرادا  . دەبینم
  .کا  رەحمانەەە ناس   کەسانێ  کە من شارەزایم لەسەر مێژەەی خەباتیا  نەبوە ە تەنیا ناەیانم بیسربوە

 
 کارەکان  هەەڵ  داەە بژ ناسانو  ەەبیرهێنانەەەی ئەە کەسانەی کە جێ پەنجەیا  لە بوارە کا  رەحما  بە 
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جوراەجژرەکااان  مێااژەەی نەتەەەی کااورددا دیااار بااوەە؛ هەر بااژیە بەشااێ  لەە کەسااانەی کە ئێساارا لە ییانااوا   
 . ە ییا  داماەەقەرزداری کا  رەحمانن ە دەبێت ڕنز لە زەحمەتەکا  ە کەسایەت  کا  رەحما  بگر  تا ل

 
 . سپاس بژ هەموە ئەە زەحمەتانەی تاکوە ئێسرا کێشاەتن هیوادارم کە نمونەتا  زۆر بێت

 
 سیااڵ حەکیمزادە

 
 ٩١٧٢ی ئەپریل  ٧
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 :ئازاد عەباسیانهاوڕێ 

 
 نوسراەەکەی لە زیاتر چێژی کە دەکات نوسەری  لە ەا تەنانەت نوەسەرا  بابر  رازانونەەەی ە کژکردنەەە بە

 ...بێت بەردەەام کە بورنت ها  ە ببینێ خژی
  

 
 
 
 
 
 

 بێبەرامبەر هەوڵدان بۆ رادەیاندنی کوردی خزمەتێکە بە نیشتمان

 
 .دە ساڵە خژبەخشاانە ساەرقاڵ  کاارنی  بە نارخە کە ەە  ئەر  نێاوی دنناێ هەر ەە  خژیا  ئامایەیا  پێیرد 

لە ئێساارا دا هەر کەسااە ە لە هەەڵاا   .م کەس بیاار لەەە دەکاااتەەەکژمەڵێاا  کاااری بە ناارخ کە لە ئێساارا دا کە
ئێسرای دەەرا  دایە ە کەم کەس هەیە بیر لە داهاتوە بژ بەرهەمەکان  بیات ە تەناانەت زۆر نوەساەری  هە  کە 

ە  لەم ناەە دا جێگەی رنزە گەر بیرۆکەیە  بێرە گژڕ ە بیر لە ئەرشی  کرد . تا ئێسرا ئارشیڤێی  تایبەتیا  نیە
 .نەخشانون  کژمەڵە نوسراەەی نوسەرا  ە بەرهەمەکانیا  بیاتەەە

 
هەماوە هەەڵ ە ەزەیەکا  خاژی ەەگەڕ خساروە باژ  کا  رەحما  نەقشا  ئەە کەساەیە کە مااەەی دەسااڵە بێبەرامابەر
پێا  دەڵاێ ئەر  کە ەە  حەز ە خزمەتێا  لێا  . کژکردنەەەی بەرهەم ە نوەساراەەی بەشاێ  لە قەڵەم بەدەسارا 

بەاڵم لە داهااتوە دا ئەە نوەساەرە ە  لەەانەیە لە ئێسرا دا بە هاکەزای  چاە لەە کارە بە نارخە بیارێ . انێدەڕە
 . نیشرما  پەرەەرانە بژیا  دەردەکەەێ کە کا  رەحما  لەسەردەمێ  دا سەربازنی  ە  بوەە
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دەکاات کە چێاژی زیااتر لە  بە کژکردنەەە ە رازانونەەەی باابر  نوەساەرا  تەناانەت ەا لە نوساەری کا  رەحما  
 .نوسراەەکەی خژی ببینێ ە ها  بورنت کە بەردەەام بێت

 
 .کاری کەسان  ەە  کا  رەحمانی  کەمرر نیە لەە خزمەتە ئەگەر نوەسەر خزمەت دەکات 

 
ئێساارا ئەە هاەڕنیەمااا  هەمااوە  کێشااەی ە گرفراا  میااویای کااوردی زۆر جااار نەبااوەن  ئەرشاایڤێی  بەقااوەەت بااوەە 

 .ژ بەهێز کردن  ئەرشئڤێیە کە لە داهاتوەدا دەردەکەەێ کە خژزگە دەیان  ەە  کا  رەحما  هەبوەنایەهەەڵێی  ب
 

گەلێین  چونیە کارە بە نرخەکان  کا  رەحما  خژی نموەنە ئەمە پێوا هەڵگوتن نیە بەسەر کا  رەحما  نەقش  
 اەنزی زما  ە مێویای کوردیەەە بژ خزمەتەکان  ئەە بژ میویای کوردی ە ەە  مێوالیایە  دەمێننەەە بە ئ

 
 .سەرنب راکێ  بژ خوننونەەە ە سەرنج  خوننەر جوا  ە رازاەە ە کارنی  بەنرخ ە زەحمەت  کارنی  بێ مەرامبەر 

 
  نااامیلیەی یااادی شااەهیوا  ە کااژکردنەەەی بااابەت  ییااا نەخشااانون  ەناانەی تێیژشااەران  بەردەەام لە شااژڕش ە 

 .سەد جار بژیت بژ ئەە کارە بەنرخانە. ژ نیشرما  تا هەتایە دەمێنێرەەەهەموە ەە  دیاریە  ب نوەسەرا  
 

تا لە ییانوا ماەە با کارەکان  رنزی لێ بگیردرێ ە  نەغوی  نادات بە قەرز . گەر بە نژرەش بێت نژرەی خژیەت 
 .جێگەی بایەخ بن ە هیوادارم سااڵنێی  زۆر بمێنێ بەسەالمەت 

 
ێ  بژ کا  رەحما  پێ  بڵێاین دەسات ە پەناجەت زنڕینرار لە جاارا  باێ کاا  جێ  خژیەت  ەە  سپاس ە پێزانین
 .رەحمان  خژشەەیست ە خژنەەیست

 
بەم کورتە نوسراەە هیچ نەبێ ەیسرم پێ  بڵێین کە  رەحما  هێشرا کەمە   تا زیاتر بنوسرێ لەسەر کارەکان  کا

 .بەرهەمەکانت جێگەی بایەخن ە دەمێننەەە
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 :ەیدیسەید خدری میتسهاوڕێ 
 

 درنژە پشوە شژرسوارنی  پاشیژی خورجێن  دەەرە  بناری هەگبەی رەنگاڵەیە  کەشیژڵێی  نەقش  هاەرێ ئارشێوی
 ...کوردسرا  بەرەە دەئایەێ ەەسرا  بێ

 
  

 
 
 
 
 
 چااەی تەپەساەرکراەما   ییانگەی ە ئاێمە کاراەی رەەگیار نیشارمان  ش  بێ: نەقش  رەحما  کا  هێژا هاەرن  بژ

 بەرخودانااوا ە خەبااات رەهەنااوەکان  لەهەمااوە کە گەلەکەمااا  رۆڵەکااان  فیااواکاری ە هاایممەت یااوتەبر هیوایااا 
 ئاکااام ە ماازڵ بە ە گەل چارەنوساا  دیااارییردن  ماااف  کردناا  دەساارەبەر بااژ دەگێاار  دەەر هەمیشااە لە شاایلگیرتر
 رۆیهەاڵتاا  لە یبەتبەتااا کژمەڵگاکەمااا  ئێساارا دەبینااین بەخژشاایەەە خونناەیمااا   خەبااات  کااارەان  گەیانااون 
 لە خژیاا  یا کژمەڵگا تونژەکان  ە چین هەموە ە بەسرژ گوڕی کوردایەت  ە خەبات ئێمەیە  رەەگەی کە کوردسرا 

 لەکەڵیەڵەیاناوایە نەتەەەخاوازی بیاری ە رزگاارین ە ئاازادی خوازیااری چەشانێ  بە یاا دەبینانەەە رنیخسرنەکانوا
 کژمەڵێ  نیوەدا لەە هەڵنەگرە  حاشا بەڵگەیەک  شاخ ە شار خەبات  گرنوان  ە تەریب مەبەسرە ئەم بژ گوراەە 
 باێ کاردۆ  رەچااە ساەرکەەتنیا  تاا نەسارەەتن ە بەالداداەە لاێ چاکیا  هیممەتەەە بەەپەری ە هەڵیەەتوە مرۆە 

 سااڵە ٧١ لە زیااتر نەناساانەیە ماناوەی  خەباتیاارە لەە یەکێ  نەقش  رەحمان  کا  خژشەەیسرما  هاەرن  ش 
 بە ساەری پااکیەەە دەسات بەەپەری بژیە بەپێزە  گەل  بابەت سەرقاڵ  بەهێزی هزری ە خامە بەنوک  ەەچا  ێب

 پەخشان  تاەڵ  ە شێیر هەەارگەی پارنزەەە بە ە هەناەیا  دەالقەی ناە چژتە ە کردۆ گژڕغەریبەکانو دڵ  ماڵ 
 ە دادا شان  هەگبەی بە نەگوتراەی ەەتەی ە ەەدینەهاتو  ئاەات  کژمەڵێ  بیرەەەری  دەفرەری کردەنەەە  بەسەر
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 سورپژشا  کارەان  گەیانوە خژی ە بڕی کوڕی هەەرازی گەەەی درەنگە خوانێی  ئێوارە مانیرژرەکەی  پشت گەرایەەە
 رنا  باارییە هێوی هێوی بەرەەئاسژ  بەسرژ رنچیەیا  خونناەی کەفەڵ شێ  یاڵ ئەسپ  هەتەردەکا تاچاە! خەبات

 رادەینان  شال  شاەهیوەکا  تەرما  !گەچااڵە چڵەکاا  نیاوە نامە ە ئەرخەەانینە پێناسەکا    دەبڕ غەدر کەەشەن 
 دەرۆ  ە دنن نیگاکانیەەە پرۆیکرژری کەبەبەر هەیننانەی ناخ ئەەدیمەنە ە ەەگەرێ خێرا دەکا حەز نەقش  هاەرێ

 ناسای  ەهەسار  ساژز لەگەڵ ژەە مێ بژ بارگە بیانیاتە بین ەەرد دنیژمێنرارنی  ەە  ە مانیرژرەکەی نێو بیانخاتە
 دەای !راەی پیاااڵەی هاااە دەبێاارە ە غەزەل هەناااەی ناااە دەشاارە ە خەیاااڵ کااژتری بە دەبێاات نوسااەرانوا ە شاااعیرا 

 ئااخ ئەەیناواران  لژغەی خەرما  بژ هەڵوەچنن پاراە ەەشەی چین چین کرد تەڕ ئەەین بادەی بە گەرەەیا  ەەییە
 .ەار ە
 
 نااە چاژ دەا  ئیسارایا  لە دانەەە  دابردەی ەەردی ە کردنەەە بەسەر کەسایەت  گەلێ  پییەەتن چاە ە دیمانە بە

  ئارشااێوی کااورت  بە دەبااوە  یااارا  کااژڕی تااێیەاڵەی بااوارد  خااژ بااێ بژنەەیادەکانااوا لە گریمانەکانیااا   ە ئەگەر
 بااێ درناژە شااوەپ شژرساوارنی  پاشاایژی دەەرە  خاورجێن  بناااری رەنگاااڵەیە  هەگابەی کەشایژڵێی  نەقشاا  هااەرێ
 .کوردسرا  بەرەە دەئایەێ ەەسرا 

 
 میرسەیوی خور سەیو

 
 .فینالنو
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  :سیتوان کاوسی ێهاوڕ

 
 کانادای لە خژبەخشانە  ە  شەەنخوەن  ە بەمانوەەبوە  ە باڵ  تەنیا بە ئاگادارم ەەە"یەکبوە " گژەاری لەبارەی

 ...هێنایەبوە  رەتیما دەیا  هەیارانەدا  خانوەیەک  لە زەنگین ە رەنگین
 

 
 
 
 
 
 

 برای زۆر بەڕنز کا  رەحما  نەقش 
 

 .  ساڵەنی  گەرم  برایانەتا  لێبێ  هیواموایە تەنورەست ە بێوەی ە سەرکەەتوەبیت
 

 . لەسەر داەا ە پێشنیازی بەڕنزت  پێ  کژچیوەاییا  ئەم چە  دنڕە لەبارەتانەەە دەنوەسم
 

بژیاات بااژ خزمەتاا  زیاااتر بە ەشااە ە ەنااژە ە بیااری بەرز ە پیاارۆزی سااەرەتا هیوامااوایە تەمەنااورنژ بیاات ە هەر 
 .سەربەخژی  کوردسرا  ە  رزگاربوەن  نەتەەەی کورد لە کژیلەت  ە بنوەسری 

 
  ئەەانا  "یەکباوە "کاکە رەحماا  گیاا   ئەە بەرهەماانەی لەنامەکەتاوا نێوت ێنااە   جاگە لە یمارەکاان  گژەااری 

  ە  نەمخوننوەەنەتەەە  لەبەر ئەەە ناتوانم لەبارەی ئەە بەشانە لە تێیژشین دییە بەداخەەە بەدەسرم نەگەیشروە
 . ە چاالکیرا   یا  لەبارەی کەموکورتییەکانییەەە شرێ بنوەسم جێ  بایەخ ە رەزامەنوی  ئێوەی هێژا بێت
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نە  لە کاناادای ەەە ئاگادارم بە تەنیا باڵ  ە بەمانوەەبوە  ە شەەنخوەن  ە  خژبەخشاا"یەکبوە "لەبارەی گژەاری 
رەنگین ە زەنگاین لە خاانوەیەک  هەیارانەدا  دەیاا  یماارەت هێناایەبوە  ە  کەەتانە بەردەسار  خاوننەرەەەی کاورد 

تەییباوە  لە زانیااری ە بیارەەەری ە لێیاوانەەەی بازا  ە شژرشا   "یەکبوە "ناەەرۆک  . لەنێوخژ ە لەدەرەەەی ەالت
ناا  خوننااوەەار ە الەا  ە رۆناااکبیری تازەپێگەیشااروەی کااورد زیاااتر لەراسریشااوا چی. بەشااە جیاجیاکااان  کوردساارا 

لەبەر ئەەە . پێویسر  بەم الیەنە رۆشنبیرییە نەتەەەییە یە  نە  الیەن  باڵەکراەەی چاالک  ە بیری حیزبایەتی 
باەەڕی پێشنیاز ە داەای منی  لەبەڕنزت  بەر لەمردنم ئەەەیە  لەمەەدەا کات  خژت تەرخا  بیە بژ خزمەت  بیرە

نەتەەەی  ە  چیوییە کات  خژت بژ خزمەت  حیزب ە حیزبایەتی  دامەنێ  چژنیە  ەە  خزمەت  سااڵن  پێشوەت 
بەفیڕۆچااااوەن  خزمەتاااا  حیزبااااایەت  لەبەر ئەەە نیاااایە کە هاەڕنیااااا  ە هاەسااااەنگەرەکانت بە . بەفیااااڕۆ دەچااااێ

ب ە حیزبەیااااتییرد  لە کوردسااارا  خااازمەتەکەت دەزانااان  یاااا  ناااایزانن  بەڵیاااوە لەبەر ئەەەیە  ئاماااانج  حیاااز
بەگشااری   بااژ دەسااەالت ە بەریەەەنااوی  کەساا  ە دەساارەەدایرەی حیاازبییە ە هەرچیاایە  لەبااارەی بەریەەەنااوی  

 . خەڵی  کوردسرا  بوەەدان  ئەنوام ە جەماەەری حیزب ە  نەتەەەییەەە دەڵێن ە پێشرر گوتوەیانە  بژ فریو
 

بەەاتاای بیاری رزگااری  خاا  ە نیشارمان  نەتەەەی کاورد ە  دامەزراناون  بەڕنزت دەزان   بیرەباەەڕی نەتەەەیا  
یەکەم هەنگاااەی کااردەیی  بااژ جێبەجێیردناا  ئەم . دەەڵەتاا  سااەربەخژی کوردساارانە لەسااەر خااا  ە نیشاارمانەکەی

ئامااانجە پیاارۆزە  تەبااای ە پێی ێنااان  نێوەنااو ە چەترنیاا  نەتەەەیاا  ە داڕشاارن  پالتفااژرمێی  نەتەەەیاایە کە 
ساێ چاارەکە . ا  بێ  لەئاسار  نێوخاژ ە دەرەەەڕەەش  هەموە حیزب ە رنیخراەە ە پێی اتەجیاجیاکان  کوردسرزمان

بەدنمژکراتییردن  رینمەکان  خوننخژر یانەی ەە  فیوراڵ  ە ئژتژنژم  ە سەدەیە بیرۆکەی نازانسرانە ە نانەتەەەی
کەر  جاااگە لە خاااژڵیردنە چااااەی خەڵااا  ە ە داگیااارکەر ە  شاااانازییرد  بە هااااەەاڵتی  ساااەر بە ەاڵتاااان  داگیااار

کردناا  نەتەەەی کااورد بەراماابەر چارەنوەساا   چ دەساایەەتێی  نەبااوەە ە   هیااوا چەەاشااەکرد  ە  ماااڵونران  ە بااێ
 .بێگوما  لە داهاتوەشوا نایبێت

 
 مێااژەەی ەبە باااەەڕی ماان  دەبااێ رۆناااکبیرا  ە نیشاارمانپەرەەران  کوردساارا   خژیااا  یەکالباایەنەەە  بە ئەرکاا  

رن  راست پێشان  گەلەکەیا  بوە  ە  چیوی نەبنە شەری  ە هاەبەش  ئەە مااڵونران  نەتەەەی  خژیا  هەڵسن  
 ە کارەساتە یەکلەدەاییەکانەی لەسای  حیزبایەت  ە شەڕی نێوخژی  ە  پاەانخوازی ە کونخاگەردانییەی باڵ  
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 .بەسەر گژڕەپان  سیاسی  کوردسرانوا کێشاەە
 

 . لەشساخ  ە سەرکەەتنم هەیە بژتا  هیوای تەمەنورنژی ە
 

 هاەبیرتا  براە
  

 سیرەا  کاەس 
 

٩١٧٢ - ٣ - ١ 
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 : نەبەز عەلی دوستهاوڕێ  

 
 خژشما  دەای  نەەەکان  ە پێز بە ەتاری ە کێرب سەربردەە لە دەکەی پر ناخ  خەریی  بەرانبەر بێ جەنابت

 ...دەکەی بایەخەکا  پر شرە گژاسرنەەەی ە داری ئەمانەت فیری
 

 
 
 
 
 
 

 تۆ بڵێی سەردەشتیێەک هەبێ و فەخت بە تۆوە نەکات

 
ان  ناسانامەی گەلێا  ماموسرا هەیاری موەکوریاان  لە پێشاەک  هەنباانە بژرینەیاوا زماا  ەە  یەکێا  لە ئامێرەکا

کەی جینگڵێییا  لە دەفەرموێ لە دراەسێیەت  خژما  نەتەەەی ەا هەیە کە بەدەربەسران  زما  ە ەنژەدەخەمڵێنێ ە 
... ەبە کااژکردنەەەی بیاات ە باااە ەشااە خژیااا  داەە ە ەەخژکەەتااوە  ە کااالەی ئاساانیا  هەڵپێچاااە  ە دەسااریا  کاارد

 .جلیسان  هەیەدەەڵەمەنوا  رازاەەیە ە رەەی مە سەرئەنجام ەشەدانێییا  لێ ساخیردەەە لە ەە  بوەک 
 

ناگ ە ەشاەدا  نیایە ە دەم هەەێ لە ساژنگەی ئەە باساەی باس  من باس  نێوەرۆ  ە ەشەگەل  نێو دەەتاوی  فەرهە
ماموسرا هەیاری مەزنەەە بااس لە خژنەەیسار  ە بەدەرەەسار  مرۆفێا  بایەم کە لە دەسااڵ  راباردەە دا شاەەێ بە 
رۆیەەە درەیااااو  ە دەساااارە ە لە مالناااا  شااااەەنەخوەن  ە بااااێخەەی بااااوە بااااژ ئەەەی لە ئاساااات بەرپرسااااایەتیەک  

کە لە راسر  دا بژ خژی بژخژی دیارییردەە رەەسوەری بارەگای خەڵ   ( ە پەیف  کوردی  خزمەت بە ەنژەە)ەیژدان 
 . ە خاکەکەی بێت

 



 ساڵ کارو چاالکی بەردەوام ٠١

٩١٧٢ یام - ٩١٧٢ یڕەمەناب  

 

 

152 
 

کاا  رەحمااا  نەقشا  کااورە رەەح ساوەکەکەی گەرەکاا  سااەرچاەێ سەردەشات ە گژشاایراەی مەکرەبا  دنمااوکرات باااش 
بلایمەت ە لی ااتوە ە بەتواناشا   دەزان  زرەەز ە ەەزع  کوردی نەهامەت  توەش بوە ەای لێ کاردەە ئەگەر مرۆەا 

  بەرهەما  رەناب ە کونرەەەریاا  لە ترسا    دەیان  بەهارەە داهێناانی  باوەبنلێ هەڵیەەتبن ە هەرکامیا  خودان
شەق ەزللەی یانوارم ە عەسیەر ە پژلیسا  یا  لە بن گڵ  دا رزیو  یاا  لە گاڕە پێچا  تەناوەەرێ شاەتە  دراە  

 . وەنە قەقنەسبە چەشن  دەرەەن  خاەەنەکەیا  ب
 

ئەە باش ئاگادارە کە هەتا ئێسراش  لە گەڵ بێ تژمار ە پاشەکەەت ە بە دنیژمێنت کرد  لە الی تاک  کاورد یاا  
هەر نییە یا  ئەگەر هەشە تازە خەرییە لە چەکەرە دەر دێ ە مام هێمن گوتەن  تاا پیااەی هەیار دەگااتە بەغاوا 

 .دەەرە
  

  زماانەکەی تەییە لە میللەت  کورد دا میللەت  ەاهەیە ێ کە لە دراەسێیەت کاکە رەحمان  نەقش  دەبینێ ە دەبیس
بەرگااری پااێ لە خااژی ناااکرێ لە ەشااەگەل  ەەرگیااراە داگیرکااراە ە ئەگەر دایرەکیناا  رەەت ە قااوەت دەمێنێاارەەەە 

ەکەیا  شاراەەش نییە کە مێژەەی ئەە نەتەەانە لە زمان. خژشیان  ەشەی خژماڵ  پێنامێنن بەش  چا  ەتەنانەت 
  باشرر نییە ە سەرتاپای هەڵبەسرراەە ە فری بە سەر راسرێیەەە نییە  بەاڵم ئەەا  خوا پێواە  لە کەل دەرهاتوە

پرتژکخانەە زانسارگەکانیا  جمەیاا  دێ لە کرێاب ە نوەساراەە ە کاوردی  هەر بە ناشاوکری نەباێ جاارێ میشیشا  
 .میوا  نییە

 
ردایەتاا  دەکااایە بەری ە تاااە دەداتە قەڵەمێاا  ە بە نێااو رەید ە لە ەەهااا ساااتە ەەخرێاا  دا کاااک  ماان چاااک  مە

هەڵااونرە زەرد ە ماااهوە هەڵەمااوەت  دەنیااای مەجااازی دا بااێ ەچااا  خەرییاا  پاشااەکەەتیرد  ە دارشاارنەەەە بە 
دنیژمێنت کردن  بەرهەما  سیاساەتوانا  ە ئەدیاب ە چاالکواناان  جژراەجاژری گەلەکەماناوایە ە ئاکاام ە ئەنجاام  

بوەنەش  کژگایە  لە کریب ە ەتار ە دیوارە چاەپێیەەتن  کەسایەتیە هەمە چەشنەکان  کوردسرا  بە  ەەئەە مانو
 .گشر  ە رۆیهەاڵت بەتایبەت  لە خژ دەگرێ

 
   تواناە لەسەرەخژی  ە پشوەدرنژی تایبەت بە خژی دەەێ   دڵنیام ئەەکارە تاقەت پرەەکینەهاەرنم کا  رەحما
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بە خاژرای  نیایە کە دەڵاین ئەەەی مااڵ  لە ئاسامان  . ەی دا کەس لە تژ شیاەتر نیایەە بە دڵنیایشەەە لەە رنباز
 . کردەە ترس  لە هەڵفرین نییە

 
اەە  بەهرەکااان  جەناباات بەرهەمەکاناات بااژ لە خاابااژ ئەەکااارە پیاارۆزەت سااێ دەساارە قەرزدارتاان یەکەم نوەسااەر ە 

 .کردەە  فەەتا  رزگار
 

دنەەە ە پوخرەکرد  ە حازرکردن  ئەە بەرهەمانت بژ کیشا  کە بژ ئەەا  دەەهەم خوینەر کە جەنابت ئەرک  کژ کر
 . حوەکم  گراەیلیەە مەقسوەدیا  هەبوە

 
راب ە ەتااری بە پێاز ە نەەەکاان  ێجەنابت بێ بەرانبەر خەریی  ناخ  پار دەکەی لە ساەربردەە کسی ەم میژەە کە 

 .ەکا  دەکەیدەای  خژشما  فیری ئەمانەت داری ە گژاسرنەەەی شرە پر بایەخ
 

 دانێ ە تەمەنت درنژبێت بژ درنژەی خزمەت بە حیزب ە گەلهەربژی ە ەننەت لە زیاد بوە  
 

سوپاسات دەکەم جێگاای ( ئەگەر بژم هەباێ ەەکالەتیاا  بایەم)  خژم لە جیات هەموە سەردەشریا  ڵحاەش بەمن ب
  .فەخر ە شانازی کاک  من
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 :وەستا رەحمانهاوڕێ 
 

 جێگای سیاسیوا ییان  بوارەکان  هەموە لە ئەسرژ گرتوەتانەتە بەرنزتا  کە نرخەی بە ئەرکە ە کار ئەە ش  بێ
 ...بوەەنە فێر لێ ە تەقویر

  
 

 
 
 
 
 

 بۆ کاک رەحمان نەقشی دەست رەن یب و خۆ بەخش

  
 کیااانێی  ە خژنوسااین چااارەی ماااف  هێنااان  ەەدەساات بااژ گەالنەی ئەە تااایبەت بە ە دەنیااا گەالناا  زۆربەی نێااو لە

 ە بەرامابەر باێ کە هەڵاوەکەە  خاژبەخ  کەسانێی  خژرس  دا   تێیژشا  ە خەبات ە شژرش حاڵ  لە سەربەخژ
 بە خژیاا  نەتەەەکەی جاواڵنەەەی ە شژرش بە  بەرامبەر خژیا  شان  سەر ەەزیفەی ە ئەر  چاەەرەانیە  هیچ بێ
 حەقخاوازانەی جواڵنەەەی ناە ناسەی ئەر  ە ەشخژب کەسایەتیە دەگمە  لەە یەکێ  بەرنزتا  کە دەگەیەنن  جێ

 پێشامەرگە چااەەرەانیە  هاێچ ە باوە  ماناوەە باێ زۆرە ساااڵنێی  مااەەی کە کوردسارانن رۆیهەاڵتا  لە کورد گەل 
 ە نوسااین دییااژمینریردن  بە ە کاارد  ئەرشاایف ەە  باازەتنەەەکە بە بەراماابەر خژتااا  نیشااریمان  ئەرکاا  ئاسااا

 تێیژشاا  ە خەبات گژرەپان  ناە کەسیەتیەکان  نوسین  ە بابەت کژکردنەەەی ە حیزب  چاالکیەکان  ە بەڵگەنامە
 ئەە دڵنیاایەەە بە زەحامەتە  بە ە گیار ەەخات چەناوە نارخە بە کارە ئەە دەزانن بژخژتا  هەر کە دەبە   بەرنوە
 باژ چەشانە لەە  کاارنی بەرناوەبردن  دەناا بەرنزتاا  ەە  ناسا  ئەر  ە خاژبەخ  کەساان  بە مەگەر کاارە شێوە

 .دەکرنت بەدی کەسوا کەم توانای ە تاقەت لە درنژ ە دەەر ماەەیەک 
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 جێگاای سیاسیوا ییان  بوارەکان  هەموە لە ئەسرژ گرتوەتانەتە بەرنزتا  کە نرخەی بە ئەرکە ە کار ئەە ش  بێ
 بە ە چاااەەرەان  بااێ بەرنزتااا  ەە  کژمەڵگااا ناااە تاکەکااان  هەمااوە ئەگەر چااونیە بااوەەنە  فێاار لااێ ە تەقااویر

 ئەەەی ەنارای شا  باێ گەیانوبا جێ بە گەلەکەما  جواڵنەەەی نیسبەت بە خژیا  نیشریمان  ئەرک  مەسئولیەتەەە
 لە بزەتنەەەکەما  ئەەرۆکە کاتوا هەما  لە ە دەبوە جێگیر ناەمانوا لە ناسانە ئەر  ە خژش ە سالم جەەنی  کە

 .دەبوە تردا ئاسرێی  ە شونن
  

 ە رناز ساەری دانەەاناون  ەنارای خاژم ناژبەی بە بەرنزتاا  خژبەخشاانەیەی ە جاوا  هەسارە ئەە ەتنیسب بە ئەمن
 هەسارێی  ە بەخەمخژری هەرەا هەمیشە هیوادارم بەرنزتا   لە نەبوەن  مانوەە ە خژش  دەست ە سپاس ە نەەازش

 دەسارەکانت ە دەکەیان ێاوەپ شاانازیت ناەماناوا  لە بیات باوە  فێار لاێ شاایان  ە جاوا  نماونەیەک  شژرشگێرانەەە
 خەبات سەرکەەتن  ە نەبێ کەم سەرما  سەر لە سایەت هیوادارم دەخوازم  ئاەت بە بژ ساڵمەتیت ە ساغ  ە خژش

 ە ییا  هەموە ئازادی پیرۆزی رنگای رنبواران  لە زۆرن  ەە  بەرنزتا  کە گەلەکەما  حەقخوازانەی بزەتنەەەی ە
 ە گەل ساەرکەەتن  ە ئاازادی ماویدەی تاابڵژی رەنگینەکانات دەسارە بە ە ینا بب دانااەە پێنااەدا لە خژتاا  تەمەن 

 کوردسرانوا دۆڵێی  ە شاخ ە دەشت ە شار ە گونو ماڵێی  هەموە سەر بە ە بنەخشێن  شێوە جوانررین بە نیشریما 
 .بیەیەەە باڵە

  
 رەحما  ەەسرا براتا :  بەرنزەەە
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  :کەریم فەرخەپوورهاوڕێ 
 

 ەەسرژ بژ دەکا تەرخا  پشوەی کات . ئافەرینێ  چاەەڕەانی  بێ ە پاداش بێ جیاەازی   بێ هەموانە خەم  لە
 ...ئینسان  ئەرکێی  گرتن 

 
 
 
 
 
 
 

 !ڕەحمان نەقشی
 

 .سەربازێکی فیداکار بۆ پاراستنی زمانی کوردی و بەرهەمی هاوڕێکانی

 
 سااەر تێیژشااەرانەەە بەرهەماا  کااژکردنەەەی خەماا  بە کە رۆشاانبیرن  دەیناساام  زەحمەتەکااانیەەە بە دەەراەدەەر

 ە ەشاە مشارێ  تاا دەبان یە  ئااەنرەی کیبژردەکەی ە پەنجە ە دەست بەیا  سپێوەی لەگەڵ ە سەرین سەر دەخاتە
 بااێ ە پاااداش بااێ جیاااەازی   بااێ هەمااوانە خەماا  لە. بیااا زیاااد کااوردیەەە ئەدەبیااات  ە زمااا  خەرمااان  بە ڕساارە

 ە شاە  تێینژلاژیی دنیاای ئینساان   ئەرکێی  گرتن  ەەسرژ بژ دەکا تەرخا  پشوەی ت کا. ئافەرینێ  چاەەڕەانی 
 خاواردنێی  ەە  ە باوۆزنرەەە ڕۆینامەکاا  ە ڕسرە ە ەشە بروانێ تا کار دەخاتە هەناسەی ە هزر ە بیر دەکا  کەە

 ڕنزکردنا  ە سارنەەەڕنیخ ە دیرانەەە لە نەقشا  ڕەحماا  کاا  نەخشا  ە دەەر. هاەڕنیان  بەردەست بیخاتە ئامادە
 ەناانەی ە ڕەنااگ بە نااامیلیەیە  ڕەنگانااون  ە نەخشااانو  بێگومااا . ڕناازە جااێگەی هاەڕنیااان  نوەسااراەەی ە بااابەت

 .نییە کەسوا هەموە توانای لە ە پێویسرە زۆری کاری ە کات هاەڕنیانیەەە
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 ئەە زۆر . زەحااامەتە چەناااوە ڕەحماااا  کاااا  کاااارەکەی کە دەزانااان دەردەچاااێ  ساااەریا  ەردەکارییاااانە لەە ئەەانەی
 لە یەکێا  یا "ڕەحماا " کاا . دەنێانەەە ساەر نیشارمانەەە ئازادی  خەم  بە خژبەخشانە ە دڵسژزانە کە کەسانەی

 شانەی باێ نەیراوان  بەاڵم باوە  هەنوەرا  پەڕیوەی دا گەلەکەی ئازادی  پێناە لە کە ئازادییە ڕنگەی تێیژشەران 
 خەما  ناوەکە ە پێچاایەەە نیشرما  بەرەە بنەی ە بارگە ە هەڵمژی ی ئاسوەدە هەەای کوردسرا  کونسران  شەماڵ 
 لە گژشاەیەکە ئەرکە ئەە. دەناێ هەنگااە ئاازادی  ڕەەنا  ئاسژی بەرەە ە ناەە کژڵ لە هاەڕنیان  خەم  ە نیشرما 

  ساەخر ڕناگەی ە شەخسا  ییاان  لە بەردەەامیارە ە سەرفرازی ە ساغ  هیوام. خەرەارن  لە مشرێیە ە ئەرکەکان 
 . دا کوردایەت 

 
 ڕنزم گەڵ لە

 
 فەرخەپوەر کەریم

 
 هەتاەی  ی٧٣٢١ - ٧٩ - ١

 
 کژیە - دنموکڕات قەاڵی
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 :مەسعوود رەواندوستهاوڕێ 

 
 خونن  بەرامبەر لە ەەفا ە حیزب ە نیشرما  بە عیشق. دەکرێ عیشق بە تەنیا کردەەتانە جەنابرا  ئەەەی

 ...نیشرما  تێیژشەرەکان  رۆڵە  گیانفیوای ە مانوەەبوە  ە شەهیوا 
 

  
 
 
 
 
 

 نەقش  رەحما  کا  تێیژشەر ە بەڕنز برای
 

 رنز ساڵە ەنڕای
 

 بااوەنە مانااوەە ە کااار هەمااوەە ئەە شااایان  کە بنوەساام چ ە بیەم پااێ دەساات ەە کااوێ لە دەکەمەەە بیاار رۆیە چەنااو
 سااڵەی چەناو تێیژشاان  لە بچاوە  هەرچەناو رنزگرتنێیا  ە پێازانین خاانەی بچێارە ە بێ جەنابت دڵسژزانەیەی

 .جەنابرا 
 

 تژماارکردن  بە ەننەیە کەم خزمەتێی  ە بەنرخ کارنی  رابردەەدا ساڵ  دە لە حیزب چاالکییەکان  کارە کژبەنوی
 نیشاارما   رزگاااری  رنگااای شااەهیوان  کەسااایەتی  ە لەییااا  باساایرد . گەلەکەمااا  ە حیاازب خەبااات  مێااژەەی

 ە دەیاا  ئاماادەکردن . کوردسارا  تاکێی  ە رنیخراە هەر بژ نیشرمانییە ئەرکێی  ە ێیەبەج ە نرخ بە رنزگرتنێی 
 زۆر ە  دا حیازب تێیژشاان  ە خەباات مێاژەەی لە سااڵە دە دەەرەیەک  لە ەننە ە پژسرێر ە گژەار ە نامیلیە سەدا 
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 هونەرمەنااوانەی ریزۆ حەەسااەلەیەک  ە کااات تەرخااانیردن  ە مانااوەەبوە  سااایەی لە کە دیاایە بەرهەماا  ە کااار
 خاااک  ە نیشاارما  شاایرین  بە فەرهااادانە ئەەینێیاا  ە دڵسااژزی بە تەنیااا ە تەنیااا بەرهەم اااتوە  جەنابرااانەەە

 .دێ ەەدی کوردسرا 
 

 بەرامبەر لە ەەفا ە حیزب ە نیشرما  بە عیشق. دەکرێ عیشق بە تەنیا کردەەتانە دەەرەیەدا لەم جەنابرا  ئەەەی
 ە زەحامەت هەماوە لەە رنزگارتن باژیە. نیشارما  تێیژشەرەکان  رۆڵە گیانفیوای  ە وە مانوەەب ە شەهیوا  خونن 

 نەبان ماناوەە ە خاژش دەساررا  بڵێم دەتوانم تەنیا. نیە ئاسا  کارنی  من ەە  کەسێی  بژ دڵسژزانەیە تێیژشانە
 .سەربەرزی بە بژین هەر. دنموکرات تەەەقوعەکەی بێ ە دڵسژز سەربازە

 
 براتا 

 
 رەەانوەەست مەسیوەد

 
٧٣٢١ - ٧٩ - ٧٧ 
٩١٧٢ - ٣ - ٩ 
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  :ئاالن بەهتامیهاوڕێ 

 
 خژی دا ئیلیررۆن  سنوەرداری ئارشیوی جژرن  ە سەرچاەەسازی  خانەی لە کە کارە شێوە ئەم منەەە رەانگەی لە

 ...بەرینرر پڕۆیەیەک  بنەمای ببێرە دەکرێ دەبینێرەەە 
  

 
 
 
 
 
 

 ون پێزانینێک بۆ سەربازێکی

 
 لە کەس زۆر رەنااگە. هەرمااا  ە پڕبااایەخ ئەرکێیاا  بەر داەەتە شااان  خژبەخشااانە دیمااژکرات هاااەڕنیەک  ساااڵە دە

 نەخشاا  رەحمااا  کااا  بەڕنااز کە دیربااێ ئیلیررۆنیانەیااا  نااامیلیە ئەە نێااوە نێااوە فەیساابوە  کااژمەاڵیەتی  تااژڕی
 ە بابەت ئەە رۆینامەنوەسا   لە بەرچاە ارەیەک یم نوەسین  ەتارە لە پێی اتوە  نامیلیانە ئەم کژییردەەنەتەەە 

 .نوسراە ...  ە کارەساتەکا  نوسراە   کەسایەتییەکانەەە دەای  کژچ  یا  شەهیوبوە  بەبژنەی نوەسینانەی
 

 ە سیاسا  کەساایەتییە ە نوەسەرا  لە بەرچاە یمارەیەک  ئیلیررۆنی  ئارشیڤیەرنی  بژتە رەحما  کا  چەشنە بەم
 داهااتوە ە ئێسارا خاوننەری ە نوەساەر باژ مشاورخژری ە مایەلەخژداناا  بێ بە بێگوما  کە کارن . فەرهەنگییەکا 

 . بێ پڕزەحمەت زۆر دەتوانێ ەاڵتەکەما 
 
 خاژی دا ئیلیررۆنا  سانوەرداری ئارشایوی جژرنا  ە سەرچاەەساازی  خانەی لە کە کارە شێوە ئەم منەەە رەانگەی لە

 ساااەرچاەەیەک  لە بەرهەمەکااا  کاااژی کە ەاتااایە بەم. بەرینراار ۆیەیەکااا پڕ بنەمااای ببێااارە دەکاارێ دەبینێاارەەە 
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 رنگاای لە ئەەەی باژ دەکاا خاژش رنگاا کارە ئەم دیارە. بیرننەەە کژ دا ماڵپەڕن   یا  ەنبالگ ەننە بژ دیارییراە 
 .بن ەنڕاگەیشرن دەست شیاەی ئینرێرنێریشەەە ەەگەڕان  ماشینەکان 

 
 رەحمااا  کااا  هەەڵاا  بە دەایاایم سااااڵنەی ئەم نوەسااینەکان  لە بەشااێ  ەک کەسااە دەیااا  لەە  یەکێاا  ەە  ماان

 بەڕنزیاا  هیاوادارم پێازانین  ە ساوپاس ئەەپەڕی ەناڕای کاژکراەەتەەە  دا ناامیلیەیە  چوارچێوەی لە نەخشییەەە
 .پێبوا پەرەی زیاتری  بەڵیوە بێ  بەردەەام هەر نە  بەنرخەدا ئەرکە لەم
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  :ریم ئەڵالوەیسیکەهاوڕێ 

 
 شان  ناتوانن کەس زۆر کە دەەێ زۆری پشوەدرنژی ە پیگێری سال ٧١ ماەەی لە ئاەا کاری ئامایەکردنە بە پێویست

  ...بوە  ەرد ە خایە  درنژ ئاەا کاری ەەبەر
 
 
 
 
 
 
 

 نەقش  رەحما  کا  بژ
 

 دا ئارشێو کارەباری ە بژار لە بەرنزتە تێیژشان  سالەی ٧١ ئەمسال کە ئاگادارکرام
 

 مەمنااوەن  ە سپاسااگوزار زۆر ئێجگااار  خااژم حااال  بە بەش دیمااژکرات چااااڵک  ئەنااوام  ە کااورد تاااکێی  ەە  ماان
 .. خزمەتەکانرم

 
    کورد بەگشر  ە کوردسرا  رۆیهەاڵت  سیاس  حیزبەکان  هەم ە زۆریا  کورد سیاس  حیزبەکان  هەم داخەەە بە

 ئەە. داەە بایخەکانیا  بە دییومینرە ە نوەسراەە کژکردنەەەی ە ئامادەکردن  ە ئارشیوە بە گرینگ  ە  بای  کەمیا 
 دیماوکرات  حیزبا  کااری بەتەنیاا نەقشا  رەحماا  کاا  بەرنازت بەاڵم گەەرەیە مژسساەیەک  ە ناەەناو کاری کارە

 قەرزداری بە خژم زۆر کە کەسانەم لەە یەکێ  خژم من. کردەتەەە ئاسا  زۆر کەسایەتیت ە الیە  زۆر ە کوردسرا 
 :یەکەم بەەشێوە دانا  فیسبوەکەت سەر لە ئامادە ە کژکردەتەەە منت نوەسینەکان  زۆربەی بەرنزت. دەزانم بەرنزت
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 دیرنااا  بە بیەیااان هااایمەت ئەگەر مااان ە ن ڕهااااە دەیاااا : دیااایە لەالیەکااا  ە کااارد  رزگاااارت بااااڵەی ە پااارش لە
 باژ نوەساراەەکانت کە بەرنازت ئارشایوی رنگاای لە دا ا نوەساینەکانم لە پێشوە ساڵەکان  ڵگە لە جیاەازیەکانما 

 دیایەش الیەکا  لە. بیەیانەەە کەم زۆریاا  ە دابیانەەە پڵەکانماا  ە هەڵە بە بااش زۆر دەتاوانین کردەین  ئامادە
 کاژکراەەی کە ئاێمە کە گرینگا  هژیەک  بەرنزت هاەکاری بوا  خژی بەبایخەکان  کارە بە گرینگ  دەکا حەز  مرە

 بە کەس ساەدا  مان باژ خژشاە هەسات ئەە هەماوەی دێ دەست لە کارنیما  دەکەین هەست ین یدەب نما کاەنوەسراە
 .  بەرنزتە هیمەت  ە کژش 

 
 شان  ناتوانن کەس زۆر کە دەەێ زۆری پشوەدرنژی ە پیگێری سال ٧١ ماەەی لە ئاەا کاری ئامایەکردنە بە پێویست

 . بوە  ەرد ە خایە  درنژ ئاەا کاری ەەبەر
 
 کاا  ە عەزیازی خالیاو کاا  ە زادە  ەحەسا ساراژمام نوەساراەەکان  چوەم بەرنزت ئارشیوی رنگای لە جار زۆر نم

 . خژینوەتەەە ەرەیام قادر
 
 کردەی مانوەە  ەزۆری بایخە بە زۆر کارنیە  بەرنزت کاری کە مانوەنەبێ رحما  کا  هاەرنم دەلێم دا کژتای  لە
  .  بەردەەامیش  هەر ە
 
 . ەپێیەت رن  ە دەقیق ە ەرد لەەکارە دریژنت پشوە ە پیگیری ە بەردەەام  بژ سپاس 

  سەرفەرازب 
 

 ئەڵالەەیس  کەریم برات
 

 ٩١٧٢  مارش  ی٩ نورەنژ
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 : رۆژە عەزیزیهاوڕێ 

 
 هەەڵ  ساڵێیە چەنو ماەەی سپێردراە  پێ ئەرکێی  ە بەرپەرسیاریەتیە  هیچ بێ ە خژبەخشانە کە کەسێ 

 ...دەدات نوسراەەکا  ە ەتباب کژکردنەەەی
 

     
 
 
 
 

 لە خەمخااژر کەسااێی  کااوردی  راگەیانااون  ە کرێبخااانە دڵسااژزی کەسااێی  چاالکیەکااان  کااارە لە باساایرد  بێگومااا 
 ە بەرپەرسایاریەتیە  هیچ بێ ە خژبەخشانە کە کەسێ . نیە ئاسا  هەرەا کورد نوەسەران  نوسراەەکان  ە بابەت

  .دەدات نوسراەەکا  ە بابەت کژکردنەەەی هەەڵ  ساڵێیە چەنو یماەە سپێردراە  پێ ئەرکێی 
 

 کاژکردنەەەە بە هەساراەە ئێسرا بە تا کوردیە   راگەیانون  بواری دڵسژزەی کەسە ئەە نەخش  رەحما  کا  بەڕنز
 ئەەانەشااوا هەمااوە لەگەڵ. کااورد مێااژەەی گرینگەکااان  ڕەەداەە بااژنەە بە تااایبەت نااامیلیەی چەنااوین ئامااادەکردن 

 بەرچااەی دەیخااتە نامیلیەدا تون  لە ە کژکردۆتەەە کوردی بەدەسران  قەڵەم ە نوەسەرا  لە زۆر بەشێی  بابەت 
 ئارشااایفەکەموا لە ە نوەسااایبێرم پێشااارر کە نەمابێااات ال خاااژمم نوەساااراەەی ڕەناااگە کە نایشاااارمەەە. خوننەرانیاااا 

 .کژییردەەنەەە ە کێشاەە مەت زەح ە دەسیەەتوەە  رەحما  کا  ئارشیفەکەی لە  بەاڵم نەبوەبێ 
 
 ئەەە ئااەات  بەاڵم بنوەسام  بەڕنزیاا  ماناوەەبوەنەکان  ە کاار ساەر لە کە دەزانام بچاوەکرر بە لەەە زۆر خژم من

 مێاژەەی لە دەییاا کاوردی ەراگەیاناون  ئەرشایف بە سااڵە دە لە زیاتر ماەەی رەحما  کا  خزمەتەی ئەە دەخوازم
 رەحماا  کاا  کە دڵنیام. دەبن پەیوا کەم زۆر سەردەمەدا لەم بەڕنزیا  ەە  ش خژبەخ کەسان  بنوسرێ  دا کورد
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 رنزگارتن بەاڵم دەکاات  خازمەتە ئەە بەرامابەر باێ ە دەساڵە لە زیاتر ماەەی هەبێ چاەەڕەانیەک  هیچ ئەەەی بێ
 ەە  ان کەساا نمااوەنەی ئەەەی هیااوای بە ە هەموەمااانە ئەرکاا  بەڕنزیااا  ەە  دڵسااژزی کەسااان  بەرهەمەکااان  لە

 .بێت زۆر کوردیوا راگەیانون  بواری لە بەڕنزیا 
 
 هیاوایە بەە ە کاوردی راگەیاناون  بە کردنراا  خازمەت ساڵ دە لە بەڕنز هاەرن  نەبیت مانوەە دەڵێم کژتاییوا لە

 پێویسار  ساەردەمەدا لەم کاوردی راگەیاناون  چونیە بوە   گەەرەتا  خزمەتە بەە درنژە رابردەە دەساڵ  هەرەە 
 .ئاەاتمانە سەربەرزیرا  ە درنژی تەمە  ە جەنابرانە ەە  دڵسژزی کەسان  ەب
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 : مستەفا مەعتووفیهاوڕێ 

 
 م ڵه قه ە را  نوەسه ئارشیڤ   به ت خزمه ە  سوەده به ە ە نرخ به ت  حمه پڕزه زۆر كجار یه كارنك  نابت جه كاری

 ...كا ده حیزب  سران  ده به
 
 
 
 
 
 

ر  باه كوردسارا  باوەم له  تا له هه. م كه ەت دەای لێبوەرد  ده نگ  كه دره ەه  كه اڵمه ەه  كه  ەه له! حما  گیا  كاك ره ساڵە
بوەم   كاناوا زۆر چااالك ناه تییه كژمێالیه تژره  لاه  ك  دیكاه الیاه  ك ە كاری دانیشگا لاه الیه  ی حیزب  له كاری رۆیانه

من  ئاه  ەه داخاه به. ڵب  زماا  ە برەكراسای  ئیاوارانم غاه ڵبه ریك  غه خاه   مێژ نیاه لاه زۆر  رێ كه ده ئێسراش له  دیاره
ی  ە كژكراەاناه ە نامیلكاه موە ئاه ناو ە چاژنی  هاه چه  ر لاه چااك  ساه  نابت ببینم ە به كان  جه موە كاره هه  مروانیوه نه
ڵاێ    ده ەه اڵم نااتوانێ بیانواتاه ەێ به كه رزا  ده ن قهب ەه  ك كابرای كه ەه  جا بژیه. رننم ر كێشاە   ده سه تت له مه زه

ی  راتاه زه ە نه رار بێ ئاه ر قه گه ئه.  ەه مه یا  ده ڵێ بڕیارم دا نه ڵێن چژ ؟ ده ده. جاتم بوە رزا  نه ست قه ده ی له ئژخه
ەجار شارێكیا   نگێنێ  جاا ئاه ڵیا  ساه موەا  ببینێ ە هاه كانت هه خژی دا ە كاره بێ پیاە شینگاڵ  له   ده ەه یه كژ بكه

ە   سااوەده نرخ ە ە به ت  بااه حمااه كجار زۆر پڕزه نابت كااارنك  یااه گیا   كاااری جااه ئااه.  ەه بمێنێرااه  ر بنوەسااێ كااه سااه له
رزی  عاه  یاه ت هه رفاه م ده ناوه ەه رئه هه  ەه داخاه به .كاا ساران  حیزبا  ده ده م به ڵاه را  ە قه ئارشیڤ  نوەساه  ت به خزمه

م  كاه نورنژیت باژ ده مه ەام  ە ته رده هیوای به. م كه كانت ده یری كاره سه  ەه قویره چاەی رنز ە ته  به  كهم  ت بكهناب جه
  باه  شانه ە چه ت  كااری لاه رفاه گرێ ە ساااڵنێك  زۆر ده ربینگت پاێ ناه باه  ە زەەاناه به  دزنوه  له جه ە ئه ە هیوادارم ئه

  بژیاه.  نامیلكاه  كانمت كردبوەناه تاه شاێ  بابه ە به  ر كردباژەه ساه منات به  ەه خژتاه ی  ەره گاه  پێشرر لاه. نابت بوا جه
ی  ەه تێك  زۆری هاەڕنیاا  ە ئا  خاژم پاێ  ئاه بابه  رابكێشم كه  ەه نابت بژ ئه رنج  جه ی سه ەه شێ   بژ ئه ڵێم به ده
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  ە ە پێویسارا  باه تاه حمه زه  یا  كاارنك  زۆر باه هە كژكردناه  ەاناه ئه. ز  ر كاغاه سه نیا له بن  ته كا  هه ر سایره سه له
م ە هیاوای  كاه نابت ده حاڵ  خاژم سپاسا  جاه  ش به به  جارنك  دیكه. ی سكا  بكرنن ەه بژ ئه  یه ش هه هاەكاری دیكه

 . خوازم ەتنت بژ ده ركه سه
 

 فا برات مسره
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 :عوسمان بێورانیهاوڕێ 

 
 ئەەەی بژ بەرهەمانە ئەە چاپیردن  بژ بوە  رەحما  مامژسرا یارمەت  ئەەەیە گەل ژزان دڵس ە حیزب لە داەام

 ...لێوەربگر  کەڵییا  دەارۆیی  نەەەی ە بمێنەەە هەتاهەتایە
  

 
 
 
 
 
 

 چەند دێڕێک لەسەر مامۆستای شۆڕپ رەحمانی نەقشی

 
 دییەی ناەچەکان  ەە  ئێمەش گونوی اد پاشایەت  رنژیم  سەر بە ئێرا  گەالن  شژڕش  سەرکەەتن  سەرەتای لە

 دامەزرانااون  شااژڕش بەنرخەکااان  هەرە کااارە لە یەکێاا  ماااەەیەدا لەە. پێشاامەرگە هێاازی دەساات کەەتە کوردساارا 
 شاەهیو قوتابخاانەی نااەی بە قوبخاانەیە  سەردەشات نااەچەی ساەرن  بێاوران  لە. گوناوەکا  لە باوە قوتابخانە
 گونو منوااڵن  کردن  خزمەت ە گوتنەەە دەرس خەرییێ لەەێ شژڕش امژسرایم چەنوین کرایەەەە بەسیری محەممەد

 ە خژشەەیسات مامژسارایەک  رەحماا  مامژسارا. باوە نەقشا  رەحمان  مامژسرا دڵسژزانە مامژسرا لەە یەکێ  بوە  
 ابیاا قوت فێاری کوردایەتیشا  ەانەی ە شژڕشاگێڕی سارەدی قوتابخاانە ەانەکاان  گاوتنەەەی ەنڕای بوە کوردپەرەەر

کارد  لەشاا  خەیاانەت  چەکا  دەاتار ە بوبێات رەحما  مامژسرا قوتاب  کە نایەت پێش  کەسم ئەمن بژیە دەکرد 
 مامژساارا ئاخونااوی رنژیما  پاسااوارەکان  ە جاااش الیە  لە رۆیهەاڵت گوناوەکان  ە شااار داگیرکردناا  لەدەای .بێات

 دەایا  ە تێیژشاا  ە خەباات بە درناژەی ە ەبەرگارت شاخ  رنگای کورد دییە شژڕشگێڕان  هەموە ە ەە  رەحمانی 
 رنگااای کاناااداش لە رەحمااا  مامژساارا بااوە  نیشاارەجێ کانااادا ەاڵتاا  لە ە کاارد هەنااوەرا  لە رەەی زۆر ماااەەیەک 

 کارد  خازمەت کەەتە کاامپیوتێرەکەی ە پێناوس رنگاای لە دییەە شێوازنی  بە جار ئەە بەرنەداە گەلەکەی رزگاری
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 کاردەە   رزگااری فەەتاا  لە کاژکردۆتەەە دا نامیلیەیە  چەنو لە نوسەری چەنوین ەتوەنژی ە ەتار ماەەیەدا لەە
  حیزبا  چاالکیەکاان  کژبەناوی کاردەنەتەەە  بااڵە ە ئاماادە ئەلیررۆنا  بەشاێوەی یەکبون  گژەاری یمارەی چەنوین

 بااڵە ە نەخشاانوەە  ەی زیناوە شژڕشاگێڕان  ە شاەهیوا  ەنانەی بەساەدا  ە کاردەە  ئاماادە کوردسران  دنموکرات 
 ماناوەە هەماوە ئەە بەرابەر لە دەباێ ە پێازانین ە رناز جێگاای رەحماا  مامژسارا کاارانەی ئەە هەموە. کردەنەتەەە

 گەل دڵساژزان  ە حیازب لە داەاشام. لێبگارین رنازی مااەە دا ییاا  لە هەتاا دا نیشارما  بە کردن  خزمەت ە بونە
 نەەەی ە بمێاانەەە هەتاهەتااایە ئەەەی بااژ بەرهەمااانە ئەە چاااپیردن  ژباا بااوە  رەحمااا  مامژساارا یااارمەت  ئەەەیە

 .لێوەربگر  کەڵییا  دەارۆیی 
 

 بێوران  عوسما 
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 :سامان فەقی نەبیهاوڕێ 

 
 ...نوەسییە مێژەە چەشن  باشررین ئەمەش ە کردەەە رەەداەکا  چژنییەت  لە گوزارشررا  بەردەەام شێوەی بە ئێوە

 
 
 
 
 
 
 

 !نەناس مانوەەی  رەحمان  کا  ڕنز ە اڵەس
 

 باواری گەشاەی بە خازمەت باژ دیاساپژرا لە بەنرخرا  تەمەن  لە دەیە یە  لە پرر دنرین خەباتیارنی  ەە  ئێوە
 .کردەەە تەرخا  کوردسرا  ڕۆیهەاڵت  لە سیاسەت ە رەناکبیری 

 باساە ە چااالک  ە رەەداە دۆکیاژمێنریردن  بە باژ بوەنەتاا  مانوەە ە زەحمەت ئاکامی  کە هەگبەیە ئەە گوما  بێ
 .پێزانینە ە شانازی  جێگای کە بەرهەم ێناەە  داهاتوە نەەەکان  بژ زانسرییانەی ئەرشیڤێی  سیاسییەکانە 

 
 رەەداەەکانراا  کردنا  پاژلێن ە کارد  ئەرشای  مێاژەەی بەاڵم کارد  تەرخا  خژبەخشە ئەرکە ئەە بژ کاترا  ئێوە
 . ردک ئێمە فێری ەانە ەە 

  گەشەی بە خزمەت ڕنرەەی لە کژڵنەدا  ەانەی فێری ئێوە لە هەردەم چوەکەیەکرا   برا ەەکوە بلێم دەتوانم
 ە کااردەەە رەەداەکااا  چااژنییەت  لە گوزارشااررا  بەردەەام شااێوەی بە ئێااوە. بااوەمە نیشاارما  سیاساای  ە کولرااوەری 

 .نوەسییە مێژەە چەشن  باشررین ئەمەش
 

 ...نەقش  رەحما  ێهاەڕ سەرکەەتن هیوای



 ساڵ کارو چاالکی بەردەوام ٠١

٩١٧٢ یام - ٩١٧٢ یڕەمەناب  

 

 

171 
 

 
 :شٶڕپ ئەسەدزادەهاوڕێ 

 
 نیشریما  ە کوردایەت  هەسر  خژبەخشانەیەە داەەتێ دەسرت کە تژ کارەی ئەم بڵێم دەبێ دەمارگرییە  هیچ بەبێ

 ...پەرەەریرە
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١حورمەت ە ڕنز ساڵەە
 ١نەخش  ڕەحما  کا  بەڕنز بژ
 

 لەزۆر ١بنوساینەەە پێویسات ەەکاوە خژماا  ڕاباردەەی نەماانروانیوە دۆڕاناوەمانەە مێاژەەدا لاااە هەمیشاە کورد ئێمەی
 کااارە باامەەێ ئینسااافەەە بە ئەگەر ١نوساایوەتەەە ئااێمە بااژ مێژەەیااا  خژیااا  کەیفاا  باااااە بێگااانە خەڵیاا  جێگایااا 

  هاەکااات ١پێشااێ دەچیاارە ڕەداەەکااا  لەگەڵ ئەەەی لەگەڵ ەچااا  بااێ بڵااێم پێویساارە باایەم  باااس تااژ چاالکیەکااان 
 داەەتاێ دەسارت کە تاژ کاارەی ئەم بڵاێم دەباێ دەماارگرییە  هایچ بەباێ ١دەکەیت باس خژی ەە ( زینوەە ەیمێژە)

 نایە جیااەازیەک  هیچ کە ١سەردەمە شژڕشێی  خژیوا لە ١پەرەەریرە نیشریما  ە کوردایەت  هەسر  خژبەخشانەیەە
 زۆر ە شااەهیوا  ییاننااامەی ەنژەەتااو ە نوسااین کااردنەەەی زینااوەە ١گەلەکەمااا  خەبااات  دیاایەی بەشااەکان  لەگەڵ
 بەم دەتوانن بەڕنز ئێوەی ەەکوە بەحەەسەلەی ە بین ەرد شارەزاە کەس  ە نایەت کەس هەموە لەدەست تر  بابەت 
 دەبااێ بژچااوەنم نەزەرە هەمااا  ئااازاد کوردسااران  لە بمێاانم  ئەگەر دەاڕۆییشااوا لە بێگومااا  ١هەساارن گاارانە ئەرکە
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 ماناوەە هەماوە لە ڕناز ە ساوپاس خژیاوا شونن  ە لەکات ئەگەر یە ەەفای  بێ ١ەئێو زەحمەتەکان  ە ئەر  لەسەر
 ١نەگیرێ ئێوە بونەکان 

 
 بااژ بیەیاان باسااانە ئەم کوردساارا  تەلەەیزیژنەکااان  شاشااەی سااەر لاااااە خژمااا  کوردسااران  لە ڕۆیناا  هیااوادارم

 .داهاتوە نەەەکاناااا 
 

 بەردەەام پیرۆزەتاا  کاارە ئەم لەساەر داەادەکەم ١دەخاوازم باژ ا ئاسوەدەت ییانێی  ە باش تەنورەسریەکاااا  هیوای
 ١کوردە گەل  بژ هەر سەرکەەەتن بێگوما  ە بن
 

 ١ئەسەدزادە شژڕش برات
 

  ئەمرییا ٩١٧٢ -٩ -٩٣
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 : کەماڵ ڕەست ارهاوڕێ 

 
 یا  وننونەەەخ بواری پێشرر کە کەسانەی ئەە هەم ە تێیژشەرا  کردن  تەشویق هژی بژتە کارە ئەم

 ...لێورگر  سوەدی ە بیخونننەەە بروانن نەبوەە سیمینارەکانوا لە بەشواربوەنیا 
 
 

 
 
 
 
 
 

دە ساڵ خزمەت و تێکۆشان لەبواری کۆکتدنەوە وبەئاڕشیوکتدن، لەکارە هەرە جوانەکان و دتین ەکانی کاک 
 !ڕەحمان نەخشی 

 
 ە کااااژڕ ە حیزباااا  تەشااااییالت  هەرەەهااااالە ەڵەتااااا دە دامودەزگاکااااان  لە نوەسااااراە ە بااااابەت بەئاڕشاااایوکردن 
 کاورد ئاێمەی لەنێو. دەنیادا پێشیەەتوەی ەاڵتان  لە بەتایبەت. پێوەدرێ تایبەتیا  گرینگیەک  کژمەاڵیەتییەکا 

 لەساەر بای ەەێ کەساێ  ئەگەر .کاارکراەە باوارەدا لەم کەمرار هژکاار بەچەناوین بەتاایبەت   حیزبەکا  ە بەگشر 
 ئەم!  ئەمیارە بژ یارمەتیوەر  بابەتەکا  باڵەکراەەە ئاڕشیوی بێش  بیا  لێیژڵینەەە تایبەت ی بابەتێ یا  مێژەە

 .دەەێ تایبەت  حەەسەلەی کارە نیەە زۆرسانا کارەش
 

 هەمااوەی لە ە جیاااەازی ە فەرق بااێ ە خااژی ئیمیانااات  بە چااەەڕەان   بااێ دەساااڵە ماااەەی نەخشاا  رەحمااان  کاا 
 کاارە لەم خزمەتیاردنە یا یخەر پساانەەە باێ دیاارییردبێ  باژ ئەرکا  الیەنێا  ا یا حیزبێا  ئەەەی باێ گرینگرار
 . پیرۆزەدا
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 رۆینامەکا  ە گژەار یا  کژمەاڵیەتیەکا  تژڕە لە جژراەجژردا بواری لە تێیژشەرا  لە هێنون  کە دیروەمە زۆرجار
 لە کارەچاالکیەکانیان  تەەاەی ە ماەەی دەای کردەەە پێشیەش ەتارنییا  دا سیمنارن  لە یا  نوەسیوە  بابەتیا 

 ە تێیژشاەرا  کردنا  تەشویق هژی بژتە کارە ئەم .خەڵ  بەرچاەی خسروەیەتیە ە کژکردەنەتەەە بژ نامیلیەیەکوا
 ە بیخاونننەەە براوانن نەباوەە سیمینارەکانوا لە بەشواربوەنیا  یا  خوننونەەە بواری پێشرر کە کەسانەی ئەە هەم

 .لێورگر  سوەدی
 

 باوارەدا لەم خەباتاوا گرینگا  لەگژشاەیەک  کە ئەرکاوارکردەەە خژی خەمخژر  ە دڵسژز کادرنی  ەە  حما رە کا 
 پیرۆزبااای  بااوارەدا لەم کااارکردن  دەساااڵ بەبااژنەی ە لێااوەکەم دەسرخژشاا  لێاارەەە. بیااا نەتەەەکەی بە خاازمەت
 !دەخوازم بژ زیاتری بەرهەم  ە سەرکەەتن هیوای ە لێوەکەم

 
 ڕەسرگار کەماڵ

 
٩١٧٢  - ٩ - ٩٢ 

 سوئێو
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 :یوسخ خەلیگ پوور ئازەرهاوڕێ 

 
 جێ بە خژت نیشریمان  پەسنوکراەی ە جوا  ئەرکیك  بەردەەام  بە ە پسانەەە بێ ساڵەدا چن ئەە ماەەێ لە

 ...هێناەە
  

 
 
 
 
 
 
 ماناوە تێیژشاانوا ەکاار ە ئەر  لە ە با  تەنورەسات شاادە سااغوە لەش هەردەم هیاوادارم گیاا  رەحما  کا  ەاڵس

 کە بایەم بەرنازت سپاسا  جەنابات  ڵحاا ە ەەزع گونبیسار  لە جاگە نامەەە کورتە ئەم رنگاێ لە کرد حەزم نەب 
. بایەم بااس بژ خژمت چون  بژ راە جەنابت یماەەیە ئەە ڵسوراەیەه کارە بە سەبارەت ئەەەێ بژ ڵبژاردەەەه  منت
 کە دەکەم لا  خژشایت دەسات ە دەکەم چاالکیاانەت ە تێیژشا  ەهەمو ئەە سپاس  خژم  ڵحاەب شەب من گیا  کاکە

 جاێ بە خاژت نیشاریمان  پەسانوکراەی جاوا  ە ئەرکیكا  بەردەەاما  بە ە پساانەەە باێ سااڵەدا چن ئەە ماەەێ لە
 دەەری بڵااێم دەتااوانم دا ەاقااع لە دەکەی کااار ە چاااالک  خااژت ئەرکاا  کااارە لەسااەر هەر ئیسااراش تاااکو ە هێناااەە

 دیااری پێوناوی ساەرەراێ تاژ کە ئەەەیە گرینگرار هەماوی لە. کردۆتەەە خژت پێ جێ ە گیراەە الکتچا میویایەک 
 بەشاەکانت ەهەماو ساەری جیاوی چاالکوانێا  ەەکاو حزبا  دەماارگیری بێ بە بەاڵم موشەخەسەەە حزبێی  بە کراەت

 ئەە نیشانەێ تر کەسایەت  چەنوین ە ئیبراهیم سەیو کا  فواد کا  بیرەەەرنیان  یادە کردەنەەە بەسەرت ە داەە
 گیاان  کە تێیژشاەرانێ  لە بیارەەەری یاادە هەرەەهاا ە راپاژرت ە هەەاڵ گواسرنەەە لە دییەەە الیەک  لە .راسریە
 گەشا  خاونن  بە کوردسارانیا  دۆلاێ چیااە ە دشات ە کاردەە بەخت دا سەربەسر  ە ئازادی ە گەل پێناە لە خژنا 
 لە کە سیاسایانەێ کەساایەتیە ئەم گرتنا  رناز ە کاردنەەە بەسەر لەەانەش جگە ە نەەیسراەی رازانوۆتەەە خڕیا 
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 رزگااری پێنااە لە کاریاا  فیاواکاریوە ە دلساژزی بەەپەری زیااتری  خود یا ە سەدە نیو بە نێزی  ە حەیاتواماە 
 رنااز ە هونەرمنااوا  ە را یشاااع ناسااانون  ە کاارد  کااار داەەتەەە  رەنگاا  کااارت بەرنااامەێ لە کااردەە کوردساارانوا

 لێنانیا  رنز ە کردەا  کژچ کەسوکاری دڵوانەەەێ ە خژش  سەرە. بوە کانتیەچاالکی لەکارە دییە بەشیی  گرتنیا 
 ە دیوماانەە دەێ هەموماا  کە ەەداباو کارەکانات چێاوەێ چاوار لە هەر دیایە شار  دەیاا  ە نەخسرنیا  گوێ ەەپش 
 .ێیژشانەتت ەهەمو ئەە بژ سپاس پێزانینە  ە قەدردان  رنزە جێگای

  
 رۆی لە تاایبەت بە گوراناوایە حاال  لە دەنیاا بایەم  شارێ  بە ئیشاارە لێرەدا خژیەت  جێ گیا  رەحما  کا  ...

 ئێمەش ئازیزەکەێ کوردسرانە ئاڵوگژرە ئەە شەپژل  گوما  بێ دەکرێ زۆر گژری ئاڵو چاەەرەان  ناەەراست هەاڵت 
 بە کاوردە تێیژشاەرنی  هەموە سەرشان  ئەرک  من برەاێ بە سیەنا هەلەکە دادنت سەر بە گژرانیاری ە دەگرنرەەە
  رەەناااکبیران  ئەدەباا   رەناااکبیران  باان ەلەکااوێ کرتباا  قەراریااا  جێگااایە  هەر لە جااا رەەناااکبیرا  تااایبەت
 یەریاا جاوی بە زۆر دەبێ دییە رەەناکبیران  چەشنە هەموە ە زانیژکا  رەەناکبیران  علم   رەەناکبیران  سیاس  

 رەماا ەەگ شا  ە موفەسارە شارەزاە ە پسپور کەسان  ئێمە. نەدەین دەست لە هەلە ئەم ئەەە بژ بن گژرانیاریە مئە
 نابێ کە قەزییەکەیە ئەسڵ  ئەەە کە سڕ  ساردە الەازە کاریوا گژرا  لە بەاڵم دەکە  ەەزعەکە تەفسیری کە زۆر 

 بەاڵم دەکە  دەنیااا تفساایری ەرەناااکبیرا  ە وا بریمەناا ە دانشاامنوا  هەمااوە دەڵاا  کە مااارکس قەەلاا  بە بێاات  ەا
 رەداەەکاا  گاژری ئااڵو لە چاە فەلسەف  ە مەنرەق شێوە بە هەرهەموما  هیوادارم گژرانە گرینگە ە ئەساس ئەەەێ
 ە ڵبااژارد ەه بااژ شورشااگیرانەما  ە جااوی ڵونساار ەه  بە ە چاااەەدنرێ تێشاایو یناار بخەناانە راساارێیا  ە بیەیاان

 لە ئااازاد ە سەربەساات ییااانێی  بااژ بێاات درەساارما  ئینریخااابێی  ە ماااڵین ڵەه لاا  ڵ قااژ درەساات ئینریخااابێی 
 ە ئینریخااب دەڵاێم باژیە بێات بەئازارماا  مێحنەتەکاان  دەردە هەماوە ەەاڵماوەرەەەی کە داهاتومانوا ە موسرەقبەل

 کااژنەکە جاا  حیومەتێاا  چ کە ئەەە دەڵێاات لنااین ە هەرەە  گاارینگە زۆر دەەێ چیمااا  ە بێاات چاا  ڵبژاردنمااا ەه
  ەەالچو لەەەێ گرینگررە زۆر بگریرەەە

 
 .ڵهەرحا دەر
 

  دانیە لەەە گوما  اڵمەب پێشەەە دنرە کاردا لە هەڵە تەبیە  ە نییە خەتا هەڵەە بێ ئەرکێی  کارە هیچ بێگوما 
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 تاوانێدە خاژێ هەم ە دەباێ ئەزماونرر بە ە زیرەکرارە چااالکررە پاوخرەترە کارەکا  بردن  پێ  رەەت  لە ئینسا 
 نماونەت خاژش دەسارەکانت دیساا  هەبێات گرینگا  رۆلا  دەتوانی  بەر دەەرە یارمەت  هەم ە کات باش هەڵەکان 

 .نەب  مانوە ە بێت زۆر
  

 یوسف برات رنزم گەل لە
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  :ئارەپ لورستانیهاوڕێ 

 
 ناسنامەی ە شوناس لە بەشێیە ئارشیو وەبەڵی دەدا  نیشا  مێژەە راسرییەکان  نەتەنیا" بابەتەکا  ئارشیوکردن 

  ...نەتەەەکا  یا  کژمەڵگە گرەەپ 
 
 
 
 
 
 

 باشاارر بەاڵم بااوەنین  لەسااەری کاااتژمێر دەیااا  دەتااوانین بیەیاان  قسااە ئارشاایو گرینگاا  لەسااەر بمااان ەەێ ئەگەر
 .ییەچ" بابەتەکا  ئارشیوکردن " لە مەبەست کە بوەین نیشا  نموەنە  هێنون  لەرنگەی کە ئەەەیە

 
 هەموەماا  کە هەرەەهاا باساە  ئەم کاردنەەەی شا  باژ نماوەنە  باشاررین کوردسارا  کژمااری سەردەم  رۆینامەکان 

 دا دەسات لەبەر ساەردەمە ئەە رۆیناامەی الپەرەکاان  کوردسارا  کژماری رەەخان  دەای دەیە چەنوین ماەەی دەزانین
 کاورد نەتەەەیا  کژمااری یەکەماین بە ساەبارەت یاا خژ نوەساراەەکان  ە باابەت لە کەس هێناون  کە بژیە نەبوە 
 ە فاکاات بە دەکە  مێااژەە کاااری کە ئەەانەی یااا  سیاساا  چاالکااان  کە کاتێاا  دەاتااری  ە دەباان هەڵە توەشاا 

 بااژ یارمەتیااوەر  نەخااوازراە یااا  خااوازراە نااین درەساات مێژەەیاا  لەبااواری کە بابەتااانەی ە کرێااب لەە بەڵگەهێنااا 
 .خوننەرا  نێوا  لە نادرەست تێگەیشرنێی  پەرەسەنون 

 
 دەیە چەناوین کە ئەەانەی تەناانەت ە سیاسا  چاالکاان  لە کەس زۆر کە بڵێاین دەتوانین زۆرتر رەەنیردنەەەی بژ

 را بیارە گاژرینەەەی ە بژباسایرد  باوە فیاری ناەەناونی  تەنیاا یکااز کاژمەڵەی کە ەاباوە پێیا  کردبوە خەباتیا 
 کژماار ساەردەم  کوردسارا  رۆینامەی یمارەکان  باڵەبوەنەەەی لەدەای بەاڵم ئێرا   ە کوردسرا  رەەداەەکان  لەسەر

 کە سااڵە ١ بە نزیا  ئاێمە: دەڵێ ئێران  رۆینامەیەک  لەگەڵ دا ەتوەنژن  لە محەممەد قازی پێشەەا کە دەبینین
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 حەمیااوی حەماامەدم سااەیو یااا . دەکەیاان جێبەجااێ خژمااا  کارەکااان  ە دەساارەەەیە بە دەسااەاڵتما  دا کوردساارا  لە
 راشایاەانە رۆینامەیە ئەە چاپەمەن  بەرپرس  خژسرەەی عەل  ە کژمار سەردەم  کوردسرا  رۆینامەی سەرنوەسەری

 لە توانیویاانە رۆیهەاڵت کوردەکاان  پەهالەەی شاای رەزا دەسەاڵت  رەەخان  لەدەای کە دەنوەسن  ەتاردا چەنو لە
 دەبیناین ەاباوە کە. بمەزرنانن دا کاوردی دەساەاڵت  دا کوردسارا  رۆیهەاڵت  بەشێی  لە هەتاەی ی٧٣٩١ خەرمانان 

 ە دنماوکرات حیزبا  دامەزراناون  باژ باوە بنەماایە  بەڵیوە نەبوە  فیری ناەەنونی  هەر نە  یکاز کژمەڵەی کە
 .کوردسرا  کژماری

 
 ئارشایو بەڵیاوە دەدا  نیشاا  مێاژەە راسارییەکان  نەتەنیاا" بابەتەکا  ئارشیوکردن " کە دەردەکەەێ دا کژتای  لە

 .نەتەەەکا  یا  کژمەڵگە گرەەپ  ناسنامەی ە شوناس لە بەشێیە
 

 خەرییا  چاەەڕەان   هیچ بێ ڕابردەەدا ساڵ  دە ماەەی لە کە بیەم نەقش  ڕەحما  کا  سپاس  لێرەدا خژشە پێم
 تایبەتمەنوییەکان  ە دۆخبارە چژنیەت  لەسەر ئاسانرر بروانن داهاتوە نەسڵەکان  هەتا بوەە ئارشیو کژکردنەەەی

 .بێنن بەدەست زانیاری کورد خەباتیاران  ئێسرای
 

٩١٧٢ - ١ - ٢ 
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 :ئەحمەد شێتبەدیهاوڕێ 

 
 بیری ی چوارچێوه  له ر هه ە ی بكه رباڵەتر به ڕەانینت دیوە ەا كارنك   ته سررواەه ده ر گه ئه بوە باشرر پێم

 ... ەه هێلییه نه تیس قه خژت دا حیزب  ی كالیەنه یه
 
 
 
 
 
 
 
 ە  هااتوه باژ زۆرم یامێك  پاه  ەڕۆیاناه ئه . ەه ماه ده ده ت كاه داخوازیه اڵما  ەه ئێسارا  بباوەره .هێاژا حماان  ڕه كااك ەاڵس

 .رنزتا  به ی كه یامه په ر سه  پڕیامه  نه  بژیه ە بوەم  یامانه په ە به  اڵمواناەه ەه ریك  خه
 
 ی مانوەەبوەناه ە ت حماه زه ە ئاه باژ م كاه لێوه سرخژشایرا  ده خاژم حاڵ  شابه  باه مان. تاا  داەاكاه  باه ت باره ساه اڵم به

 . .كورد یەە بزەەتنه ەای ڕه دۆزی  به  یه ەره گه تێك  خزمه دا خژی شن  چه  له ە  كردەه چاكرا  كارنك . كێشاەتانه
 

 ڕەانینات دیاوە ەا كاارنك   ته ساررواەه ده ر گاه ئهباوە  باشارر پاێم اڵم باه .با  ەام رده باه ر هاه دا ت كااره م لاه هیوادارم
 ش دیكه كان  نه الیه ە  ەه هێلییه نه تیس قه خژت دا حیزب  ی نه كالیه یه بیری ی چوارچێوه  له ر هه ە ی بكه رباڵەتر به
 می  هاه ە ننیبیا ده زۆرتار ڵكانێك  خاه ە ی كاه ده زیااد كانت تاه بابه باژ زیااتر ری خونناه م هاه ئاەا .بگری رچاە به ەه
 .ی بكه زیاتر كاری ە بخوڵەێن  زیاتر م  رهه به  كه بێ ده تر  ئاەاڵه سرت ده
 

 خوازم  ده ئاەات به بژ زیاترتا  ەتن  ركه سه سرخژشی  ده ەنرای دیسا 
 .د حمه ئه برات
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 : ئەحمەد حسەینیهاوڕێ  

 
 کردەتن جەنابت کە گرانبەهایانە ە خ بە خژ کارە ئەە دەیبینن هەموا  ە دیارە دا بوار زۆر لە پەنجەتا  جێ

 ...زیاتر قەدریا 
 

 
 
 
 
 
 

 ساڵە کا  ڕەحما  نەقش 
  جوانەکەتا  نامە بژ سپاس بەڕنز

 
 عەیب ە بێخەەش ئاگادارم لێێ کژمەاڵیەتیەکانەەە تژڕە لە من کە ساڵەی چەنو ئەم ماەەی لە جەنابرا  کارکردەی

 ە بەخاا  خااژ کااارە ئەە دەیبیاانن هەمااوا  ە دیااارە دا بااوار ۆرز لە پەنجەتااا  جااێ چاااەم  بەر هاااتونەتە عااار ە
 بەدەادا ە باوە  ماناوەە چەنوە تێوەگە  کە دەیزانن کەسانە ئەە زیاتر قەدریا  کردەتن جەنابت کە گرانبەهایانە

 دەڵااێم ئەەەنااوە هەر دەکااردی عەرزم بێگومااا  دەساایارەکانت لە ببااردایە شاا  عااارییم ە عەیااب گەر دەەێ  چااوەن 
 ڕۆینا  ببێات مان نسیب  بە شانازیەش ئەە هیوادارم بێت گەەرەتر لەەە دەرەنت ە دڵ ە ساخ لەشت ە درنژ تەمەنت

 ئەە برااوانن هەمااوا  هیااوادارم ڕیزبەنااوەەە  باایەەنە نەخشااانوەەتن پێشاارر بابەتەکااانەی ئەە ەە  نوسااراەەکانم
 .نەبین بێبەش لێێ بوە جەنابت نەسیب  گەەرەییەی

 

 حسەین  ئەحمەد تایبەتیم حورمەت  ە ڕنز گەڵ لە
٩١٧٢ - ٩ - ٩١ 
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 : ناست قادرپوورهاوڕێ 

 
 بیرە تیژ مرۆە  تەنیا  کردەە  تژمار داتو نەەەکان  بژ قەڵەم  خاەە  ئەدیبان  ە نوسەرا  ئەزمون  کژمەلێ 

 ...بەهایە گرا  ە بەنرخ چەنوە کارە ئەە قەدری دەزانێ تێگەیشرو
  

 
 
 
 
 
 

 .خۆشەویستبۆ متۆڤێکی تێکۆشەرو قەڵەم 

 
 ئیرادەیەکا  خاەە  کوردسرا   دنموکڕات  حیزب  دنرین  کادری پێشمەرگەە نەقش   رەحما  کا  تێیژشەر بەرنزە

 بڵاێ هەتاا. شاەهیوا  رنباازی ەەفاابە بە ئاارامو ە ساەرخژ لە گەەرە  دڵ نیشاریمانپەرەەر  نەەیسات  خاژ بەهێزە 
 باێ بە هاەساەنگەران  ە هاەرنیاا  ەشاەی  بە ەشاە کانوا سااتە ە کات هەمو لە کە زەڕەبین ەە  ەردبین مرۆەێی 
 باڵەیا  یلییررەن  شێوازی بە کرد  چاپ گژەار ە بابەت بژ کردەە تەرخا  خژی  کات  ڕۆی شەە ە دەبێنێ جیاەازی
 . دەکاتەەە

 چەنوە ەک خژنەەیسرە مرۆەە ئەەە کە دەزانێ بناسێ ڕەحما  کا  کە کوردایەت  ە ئازادی  رنگای تێیژشەرنی  هەر
 . هاسەنگەران  ە هاەرێ ەننەی ە بابەت کژکردنەەەی بژ داناەە خژی  ییان  لە کات 

 
 تژمااار داتااو نەەەکاان  بااژ قەڵەماا  خااەە  ئەدیبااان  ە نوسااەرا  ئەزماون  کژمەلێاا  ە دەکااات تژماار بااژ مێژەەیاا 

  .بەهایە گرا  ە بەنرخ چەنوە کارە ئەە قەدری دەزانێ تێگەیشرو بیرە تیژ مرۆە  کردەە  تەنیا 
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 باێ بە دیایە کەساەکان  بژ خژیا  کات  ەهەمو ەا کەمن مرۆەانەش جژرە لەە ە دەکرێ کەس کەم بە ئەەەش ئاخر
 . کردەە تەرخا  بەرانبەر

 
 پەیارەب  باێ ە خەم دەخاوازم بێ ئااەات بە باژ باشات تەنورەساریەک  ئاارەزەی هەمیشاە کە دەڵاێم ئەەەناوە تەنیا
 .بەاڵب  بێ ئازارە

 
 قادرپوەر ناسر برات
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  :بێژەن قارەمانیهاوڕێ 

 
 چەنویین بەڵێم ئەگەر کەس نەیە  کاری کە هەسراەە ئەرکێ  بە چاەەرەان  ە جێاەازی بێ  بە نەقش  ڕەحما 

 ...حیزبێیە ە دەسەاڵت بەهێزی ڕاگەیانون  ناەەنویی  ە کەس
  
 
 
 
 
 
 

 !نیرادەیاندن و ئەرکە هەستیار و نیشتمانیەکا

 
 بەتاانبەت جی اا  لە"  دنموکراس  چوارم رکن"  دنموکراس  پایەی ە کوڵەکە بە گشر  بە راگەیانو  نییە خژڕا لە

 ەەاڵتان  خژی لەگەڵ کە ئازاد بیری زیاتری گشەکردن  هژی بژتە ئەەەش هەر دەرکردە  ناەی پێشیەەتو ەەاڵتان 
 .ناەە بونیاد دنموکراس  دەسر  سەر لە ئازادی

 
 ماناای جێیاوا لە هەر ئەەیرریا  بێ  بە یەکییا  دەەانە   ئاەاڵ پێشیەەتوە ەەاڵتان  لە راگەیانو  ە اس دنموکر

 .نییە
 

 ەایایە لەش ئەناوامان  ەە  ساەرکار هااتبیرە خەڵا  مەتماانەی دەنگا  بە کە دەساەاڵتێ  ە سیسرم بژ راگەیانو 
  ...... پێشانوەدا رنگای القە ە دست دڵە میشیە  گژیە  چاەە 

 
  ە ئازاد ەاڵتان  ڕیزی دەچیرە بێگوما  هەبوە دەنگ  ە رەنگ فرە سەربەخژ ە ئازاد ڕاگەیانون  ەەاڵتێ  هەر
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 هەماوە بە راگەیاناو  گشار  بە باوە با  بێ دەنگ فرە ە ئازاد راگەیانون  بوەن  لە ەەاڵتێیی  هەر شەکردەە ەگ
 ە دەسااەاڵت ەابساارەی ە دابساارە ە ڕایەڵ یگااژ نیی راگەیانااو ئەەە بااوە دەسااەاڵتوا قااژرغ  ە پاااەا  لە شاایوازەکان 
 ە ئاازار بژ دایە ەاڵتانە ئەە یەکەم  رنژەی ە ریزەی لە ئێرانی  کە سێ ەم  ان یج ەاڵتات  هاەشێوەی دەسرەمویە

 .گشر  بە چاپەمەن  ە راگەیانو  لەسەر سانسژر ە باییوت
 
 راگەیاناون  کەرەساەکان  هەموە راگەیانو    نییە جیاجیاکا  بوارە لە نوەسین تەنیا مەبست ڕاگەیانو  دەڵێن کە
 بەتەنیااا باااڵم بێاات راگەیانااو  هەەیناا  پێی ێاانەری رەنااگە لەەانە یە  نوەسااین کە دەگاارێ خااژی لە سااەردەمە ئەە

 .....نییە راگەیانو  مەف وەم  ە پێی اتە تەەاەکری
 

 تەناز  برەشاور  ەەرزناامە  ە نگناامەما ە حەەەتوناامە کرێاب  رۆیناامە  رادیاو  ەا   ت  ەە  کەرەسەکان  هەموە
 شاایوەکاری دەیااا  بە سااەرەەە ناەەنااوانەی ئەم خساارن  ەەکااار بااژ هژکااار  کەرەسااانەی ئەە سااەرجەم ە کارییاااتور
 خاانەی دەچانە هەماوەی هەر چااپەمەن  ناەەناوی گشر  بە ە پێیواهاتنەەە ە بەنوی خاڵ ە سەحاف  ە زەریفیاری

 راگەیانااو  کە جااارە ئەە دەدە  یە  دەساار  بە دەساات ئەەانە هەمااوەی ێاا کات راگەیانااو  برپرساااییەت  ە ئەر 
 .دەردەخا خژی دەبێت درەست

 
 پاردەی پشار  ئەگەر بێات تەەاەکەر ناتوایات بەتەنیاا بااڵم ڕاگەیاناونە کاری خەمیرمایەی ە هەەین نوەسین راسرە
 .نەبێت

 
 بەەردی کارد  باساما  بەناویانە خااڵ لەە کەیاین راگەیاناو  کااری ساەیری ساەرەەە دەقەی ئەە رەانگەی لە ئەگەر
 زەحمەتا  پاڕ ە گارا  ە قاورس ئەرکا  بە دەبیاین ئاشانا زیاتر راگەیانو  گران  ە قورس ئەرک  بە بەدیین سرنب

 ..... زیاتر سەنگرە ئەە ناەنیشانەکان  بێ  پێشمەرگە
 

  کە دەردەخا خژی زیاتر اڵنەداسا لەە راگەیانو  بەش  لە نەقش  رەحما  بەڕنز زەحمەتەکان  ە ئەر  لێرەدایە
  کو ە ریزبنوی لە بوەە سەرکەەتوە چەنو لەهەمانیاتیشوا کێشاەە زەحمەت چەنوی گژرپانەدا لەە بەڕنزیا 



 ساڵ کارو چاالکی بەردەوام ٠١

٩١٧٢ یام - ٩١٧٢ یڕەمەناب  

 

 

186 
 

 حیزباا  ەە  کاااری پااڕ گەەرە حیزبییاا  کااژمەاڵیەت  ە سیاساا  بابەتەکااان  سااەرجەم کردناا  ئاڕشااێ  ە کااردنەەە
 زۆربەی ەەتاااری ە بااابەت کردناا  پااولین ە دەساارەبەنوی ە ردنەەەخڕکاا هەمانیاتیشااوا لە ە کوردساارا  دنمااوکرات 
 .دنموکرات حیزب  بە سەر ە رۆیهەاڵت کوردی نوەسەران 

 
 خونناونەەەیا  هەر ئەەا  ئااخر بیاری مەزەناوە ئاساا  کااریی  بە نەبان راگەیانو  کاری شارەزای ەانەی بژ رەنگە

 کاا  بەڕناز کە نەبان کاریا  ە ئەر  ەەهاا رپرسااییەت ب ە قورسا  ئاگااداری" سێبەریین بر خوری کاڵ " لەسەرە
 خزاناوەەتە کوردسارا  ا کورد بژ دەەڵەمەنوی ئاڕشێڤێی  کردەە تەرخا  بژ خژی کات  ساڵە چەنو نەقش  رەحما 

 شاارزەای دەالقایەەە لەم کە داهااتوە نەساڵ  ە ئێسارا نەەەی بژ سامانێیە ە سەرەت کە کوردی کرێبخانەی کژنج  ە
 .....بن گەلەکەییا  کارەسات  پڕ مێژەەی ە رەەداەەکا 

 
 ە جێاااەازی بێاا  بە بااوەە بڕشاات پشااریار بە ە کاای  زەحاامەت کەسااێی  ئەرکەیااوا لەە بەحەق نەقشاا  ڕەحمااا 

 ڕاگەیانااون  ناەەنااویی  ە کەس چەنااویین بەڵااێم ئەگەر کەس نەیە  کاااری کە هەسااراەە ئەرکێاا  بە چاااەەرەان 
 .... دانیین زیادەرەەەی ە ئیغراق بەحیساب  ێناکر بوەە حیزبێ  ە دەسەاڵت بەهێزی

 
 هەموە ئەە بوەە پرسیار بژم هەمیشە بوەم کارەکان  ئاگاداری زۆر ڕادیەک  تا کەسێ  ەە  دەزانم خژم  ئەرک  بە

 ە ڕاگەیاناو  کااری بە عاالقە ە ئیارادە ە پشاریار ە فراەان  دڵ هەموە ئەە بوەە ڕنز جێگای بژم هەمی  زەحمەتە
 ...... شیوە بەم نیشرمانەکەی ە گەل مێژەەی لە بەشێ  کردن  تاپژ ە پاراسرن

 
 .... ئامانجەکان  بە گەیشرن پێناەی لە ئاەاتەخوازم بژ زیاتری سەرکەەتن  هیوای لێیوەکەم نەنبین  مانوەە

 ژبا هەیە تاانبەت  جێگاای نەقشا  رەحماا  دڵنیاشام هەیە خاژی دەەری توڕەکژمەاڵیەتێیاا  لە راگەیانو  بێگوما 
 مژر بە سەر خەزینەی سەردان  بوە کورد نوەسەرنی  ەتاری مێژەەی رەەداەیی  بە پێویسرم رۆیی  ئەگەر کورد من 

 .... نابیت ە  لێ مێژەەم دەدم نەقش  رەحما  کا  کراەی تاپژ ە
 

 قارەمان  بیژە  - هاەڕنیرا  ە برا
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  :مەنسوور متوەتیهاوڕێ 
 

 ەتوەنژی ە نوەسراەە ە ەتار لە پوخرەیە  ناەەناەە کەچ  گرتوەە ەەئەسرژ کژبەنوی ئامادەکردن  نەتەنیا
  ...الیە  هەموە دیوی بەر ئەیخاتە پوخر  بە ە کژدەکاتەەە حیزب  هاەڕنیان 

 
 
 
 
 
 

 ساەرتا ە دەکەەت حیازب چاالکیەکاان  کژبەناوی بە چااەم کاورد ە کوردسارا  مااڵپەری لە بوە ساڵێ  چەنو ماەەی
 حەەساەلەەە بە زۆر نەقشا  رەحماان  کاا  ئەەە زانایم دەاتار دەکا  ئامادە ئەەە اەڕنیا ه لە یە  کام نەموەزان 
 ەتااوەنژی ە نوەسااراەە ە ەتااار لە پااوخرەیە  ناەەناااەە کەچاا  گرتااوەە ەەئەساارژ کژبەنااوی ئامااادەکردن  نەتەنیااا

 خااژمەەە الی نەیەشااێنم سااەرتا  .الیە  هەمااوە دیااوی بەر ئەیخاااتە پااوخر  بە ە کژدەکاااتەەە حیزباا  هاەڕنیااان 
  دەکرد  کارە ئەە خاەە  رنیوپێییەی ە بەرپرسیاریەت  بە هەست بەە کەیفم ە دەکرد کارەم ئەە ئافەرین  هەمیشە

 جاالبیەکەی ە رەحماانە کاا  زەحمەتا  ە کاار هەماوەی ئەەانە ەەاڵ ەتا  پرسا   ەریام قادر کا  لە رۆین  هەتا
 ئەە ئاگااداری کەس کەم ەتا  قاادر  کاا. گرتاوە ەەئەسارژ ەیئەرک ئەە راساپاردبێ پێما  ئەەەی بێ بە کە ئەەەیە
 ... ەەخرە ە دنیایە ئەی بیزانن با راگەیانونن لە کە ئێوە بەاڵم رەحمانە کا  کارەی

 
 ئەر  ە دڵساژز کە دەخاوازم ئەەە ئااەات  ە ئەڵاێم بەڕناز رەحماان  کاا  بە خژشاانە دەس خژمەەە الی بەهەرحاڵ
 .بێ زۆر ئاەاما  ەەخژگری
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 :سیتوان حەفیدیهاوڕێ 

 
 بەشێوەیی  دییژمینرەکا  کردنەەەی باڵە ە کژکردنەەە بژ داەە هەەڵت پاداش بێ کە هەڵونست خاەە  مشورە بە

 ...گشر 
 
 
 
 
 
 
 

 نەقش  رەحما 
 

 چاژ  دەزان  نەم کرد نوەمەچ هەر تێیژشەر ی ڕنهاە یادی ی ەسرەڕ چەنو بە کە بوم ئەەەدا لەبیری وەب  ەماەەی
 م ەبی مشژرشگێڕە ڕێهاە ئەە ەەسف 

 
 بە کاادری ەیا ەئ سامەبنو رەه شارێ  ئەەباێ ەرەیەگ مباڕی دەدەر کە بێ کورتی ەب دەکری کە بەرخژنا ە تمەغیر

 قش ەن حما ەڕ سراژمام دنموکرات حیزب  ەەج 
 

 هیوا شاە شاری ت ەکوردای بیری کانگای سەردەشت شاری شژڕشگێڕی ماڵەیی ەبن هەڵیەەتوەی قش ەن حما ەڕ کا 
 ماناوەە شژڕشاگیر ئیماا  بە کادری ەە  دەەبرای ە خژی بە ساڵە چل ماەەی قش ەن حما ەڕ سراژمام بوەە دای  لە

 دەکە   خەبات دنموکڕات حیزب  کان ەڕیز لە .نەناس
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 شا  هەڵماڵ  لێ ت ەهیمم قژڵ  شارە ەەئ الەان   ە کچا  دەگەڵ هاەشا  ەیەپەهل نیزام  ڕەخان  دەەای هەر
 لەڕیزەکااان  کەیا ەشژڕشااگیڕ بنەماااڵە ە نەقشاا   یماا حەڕ کااا  ە قشاا ەن دەحاامەئ کااا  ڕناازدار براکااان  بەشااان 

 کاااژمەاڵیەت   پێشااامەرگایەت   تەبلیغاااات   تەشاااییالت   خەباااات  بێپساااانەەە دنماااوکڕات حیزبااا  تەشاااییالت 
 . بردەەە بەڕنوە سرایەت  ژمام
 

 کان ەشاێو ماوەەه لە توانیاوتە ەەەبەخژشای باین ەرد ڕەڵساوەبەه تێیژشاەرە کاادریی  تاژ نەقشا  ڕەحماا  سراژمام
 بێناا  بەجااێ نیشاارمان  ە حیزباا  کااان ەئەرک بەئەزمااوە  کااادرنی   ەە دڵسااژزانە ە چاالکااانە ە بەشااواری خەبااات
 ڕنزی  جێگای

 
  پاااداش بااێ کە هەڵونساات خاااەە  مشااورە بە ە تێیژشااەر ئەە لەڕناازی یەکێیاا  تااژ سااەڕاحەت بە حمااا ەڕ سااراژمام
 ە ەنانە ڕەداەەکاا   ت ەتاایبەب ..گشار  یی ەبەشاێو کاا ەدییژمینر ەەیەکاردن بااڵە ە ەەەکاردن کاژ باژ اەەد ەڵتەه

  هاا بەت یتااا بە سییاساایەکا  کەسااایەتیە نژیەەتااو لژگژکااا   هیوا  ەشاا ە حیزباا   ڕاپپژرتەکااان  رەکا ەپژساار
  ڕۆیهەاڵتااا لە .وردسااارا ک پێشااامەرگەی الەا   یناااا   شااااعیرا   نوساااەرا   هەرەهاااا خژشەەیسااارەکەما  حیااازبە

 ەەەزۆڕە شااەەنخونیی  ە مانااوەبو  زۆرە زەحمەتێیاا  بە ەک زنااڕینەت کااارە ئەە هەماا ربە هیااوادارم کە .کوردساارا 
 دا گژەارەکاا   ڵپەرەکاا  ام ە   ەباو فەیاس لە یەئەەان یاانخەی ەیا  گشار  شاێوەیی  بە براوان  هاتوە  ستدە

   ەمێژە بو زنڕین ەیی ەسەرچا بیانیەیرە تەەە ەبون داباڵە باڵەکا 
 

 نەبێ  ە  نجتەڕ زەحمەتیێ  تژیی 
 

 پاێ درناژەی هەر داهاتوشاوا لە پێشاوت ئەرکەکان  ەنڕای شژڕشگێڕ ە ئەزمو  بە کەسێی  ەە  هیوادارم خژم کاک 
 لەالیە  بباوری  انمکاگەموکوڕیە لە دەباێ کزباوە  چاەەکاانم ڕەحماا  کا  نەب  مانوەە خژش  دەست ەنڕای بوەی 

 ئیخریاری  خاەە  دەکەی کەم زیادە ە پاسرە ە اسرەر چژن  ازادیئ من
 

 فیویەح سرەا  را ژسمام مەالعبوالخەلق  ئاەاتمە  سەرکەەتنت
 ٩١٧٢ فێبویونری ی٩٣
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 : خالید دەردیهاوڕێ 
 

 ...نەتەەەی  ماف  ە نیشرما  ە گەل بە کرد  خزمەت خانەی دەچێرە کارەتا  ئەم دیارە
 
 
 
 
 
 
 

 !بێ لێ گەەرەتا  خوای ساڵەی نەقش  رەحما  کا  بەرنزم برای
 

 بااژ تەنیااا جەناباات کااارەی ئەە دیااارە ناااردم  بااژ چاالکیەکاناات کااارە لیساار  کە ئەەەی بااژ سااپاس زۆر گیااا  کاااکە
 نەکاردەە ئەەەی باژ کارانەتاا  ئەە جەنابات کە دەزانم ئەگینا بەرنزتانە  تێیژشان  کارە دەەران  ەەبیرهێنانەەەی

 ماااەەی لە جەناباات زەحمەتااانەی ئەە کە بڵااێ حەق پیاااە خژشەەیساارەکەم ئااازیزە باارا .بیااا رینرااا ئافە خەڵاا  کە
 یاا  کەس ئەەەی باێ بە بەرنزتاا  چاونیە لێیاردنن  مانوەەنەبوەن  ە دەسرخژش  جێگای رابردەەدا ساڵ  چەنوین

 کااژکردنەەەە ە ننوەساای بااژ کاتەتااا  هەمااوە ئەە خژتااا  بااژ بسااپێرێ پااێ زەحمەتەتااا  پااڕ کااارە ئەە الیەنێاا 
 جژراەجاژر کااری ەنانەی پژسارەرە درەساریردن  هەرەەهاا ە دۆسارا  ە هاەرنیاا  جژراەجاژری باابەت  باڵەکردنەەەی

 هیاوادارم نەتەەەیا   مااف  ە نیشارما  ە گەل بە کارد  خازمەت خاانەی دەچێارە کارەتا  ئەم دیارە کرد  تەرخا 
 باژ گەەرە خاوای مارۆ  ئاێمەی دیاارە گیاا  کاکە .چاکە رەەخێ تەرازەەی تای بخاتە بژ زەحمەتەکانت گەەرە خوای

 خاوای باوەین هەەڵ باوەینەەەە خژماا  ییاان  ەە ئاەرنا  ەایە حەق باژیە کاردەین درەسر  خواپەرەسر  ە عیبادەت
 رەناگە باواتەەە  کردارەکانماا  پاداشار  دەتوان  کە یە اللە زات  تەنیا چونیە بیەین رازی خژما  لە پەرەەردگار

 ئەەە بەاڵم باێ  دڵخاژش مااەەیە  باژ بەرپرسایەتییە  یا  مادی هاەکاریەک  یا  مرۆ   بارەقەاڵیەک  بە مرۆ 
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 الیەناا  بەاڵم بیااا خژشااحاڵ ماااەەیە  بااژ ماارۆ  جەساارەی  الیەناا  دەتااوانێ کااارە ئەە چااونیە ناایە بەس بەتەنیااا
 کە کارانەتاا  لەە دەکەم پێشانیار بژیە هەیە  گەەرە خوای زییری ە عیبادەت بە پێویسر  مرۆ  رەح  ە دەرەەن 

 ە ئیسااالم پیاارۆزی دیناا  بااژ جێگااایەکی  دەکاارنرەەە باااڵە کژمەاڵیەتیەکانااوا تااژرە لە جەناباات زۆری زحمەتێیاا  بە
 الی دڵنیااابە پاداشرەکانیشاا  ە بان بەهرەمەنااو لێا  کااوردی کژمەڵگاای زۆریاانەی ئەەەی باژ بیاارنرەەە بەرنامەکاان 

 لەە کاااارە ئەە هەرچەناااو ەەریبگااارین  کژمەڵگاکەماناااوا لە رەناااگە ئێسااارا تاااا کە لەەەی زیااااتر  زۆر مەز  خاااوای
 چاونیە هەیە  ئەەاناوا دەسایردەکان  بەرنامە گەڵ لە زۆری ناتەبای  عەەلەمەدا ە عەلمان  دەسرەاڵت  سەردەمەی

 کە کاتێیوایە لە ئەەەش داەە  بڕیار تا  بژ دینیا  زۆرینەە بژ دنموکراسیا  خژیانوا کژنفرانسێی  لە دەنن  هەر
 هەرچەنو کژتایشوا لە بردەەە ناە تاغوت رنگای بە دییەی رنگاکان  باق  داەەە بڕیار مرۆ  بژ دین  گەەرە خوای

 خژشەەیساارم باارای.خەسااارەتمەنوانە لە هەڵنەبژناارێ دیاانە ئەە هەرکەس دەفەرمااوێ بەاڵ کااردەە سەرپشاا  مرۆەاا 
 گەەرە خااوای جەناباات  سااەربەرزی ە ساااڵمەت  ە ساااغ   ئاااەات بە نەباا   دڵگاارا  دنااڕانەم چەنااو بەە هیااوادارم
 امین الل م بیا  الیەکما  هەموە هیوایەت 

 
 گەردی خالیو بچوەکرا  برای

 
٩١٧٢ - ٩ - ٩٢ 
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  :کوێستان نستانیهاوڕێ 
 

 چاپ دا کریبی  چوارچیوەی لە کژکراەەیە  هەر یا  نامیلیەیە  چەنو هەر بروان  ئەگەر
 ...کرێبخانەکا  ردرنینەبنی ە بیرین

 
 
 
 
 
 
  

 بااژ ە جەناباات بااژ نەبااوەن  مانااوەە ە خژشاا  دەساات ە ریااز ساااڵە ەیاارای رەحمااا   کااا  باااش کاااتەت ئەە ساااڵە
 بە بیاات دەسات ە بیاات تەرخاا  کاات جەنابات شاێوەی بەە دەتوانێ کەس کەم کە کاری  بەرامبەر زەحمەتیێشانت

. خژشییە دەست جێگەی ئەەە بەراسر  کە کورد نوسەران  ە کەسایەت  لە کژمەڵێی  نوسراەی ە بابەت کژکردنەەەی
 زۆر رادەیەکا  تاا بەاڵم بایەم کژکراەەکاا  هەماوە سەیری بەیە  یە  نەمروانیوە زۆرم سەرقاڵ  هژی بە من دیارە

 ەهەی پیشانیارم ە ی بەاڵم نایە تیبینایەکم ە ساەرنب هایچ جەنابات لە خژش  دەست ەنرای دیوە جەنابرم کارەکان 
 هەر یاااا  ناااامیلیەیە  نااوەچ هەر براااوان  کاااژکراەنەتەەە نااامیلیە ەە  کە ئەەەی ەیااارای براااوان  ە بیااریئەگەر 

 مان کاردەەە کارەت ئەە نازانم دیارە. کرێبخانەکا  بنیردرنینە ە بیرین چاپ دا کریبی  چوارچیوەی لە کژکراەەیە 
 .خژش دەسرت دەبارە. نەمزانیبیت

 
 ٩١٧٢ ی٩ی ٩٢
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 : ەد خادمیانیمحەممهاوڕێ 

 
 کە بەرهەم ١١١ بە نێزی . بینیوە دا بوارە لەە باش  زۆر دەەرنی  ە رۆڵ نەقش  رەحما  دا رابردەە ساڵ  ٧١ لە

 ...پربایەخە گەنجینەنی  کوردسرانن  رۆیهەاڵت  بە سەبارەت زۆربەیا 
 

 
 
 
 
 

 باش  کاتە ئەە گیا  رەحما  کا 
 .ەکەتنام ناردن  ە بەسەرکردنەەە  بژ سپاس زۆر
 

 تاااژرە بەرفراەانااا  پەرەساااانون  ە لەداییباااوە  ە راگەیاناااو  تێینژڵاااژیی خێااارای گەشەساااانون  دەگەڵ هاەکاااات
 ساااڵ  ٧١ لە. دیااوە بەخااژیەەە زۆری پێشاایەەتن  ە سااانوەە گەشااەی باااش کااوردی  راگەیانااون  کژمەاڵیەتیەکااا  

 زۆربەیا  کە بەرهەم ١١١ بە نێزی . بینیوە دا بوارە لەە باش  زۆر دەەرنی  ە رۆڵ نەقش  رەحما  کا  دا رابردەە
  لەە رنزدەگاارم. پياازانینە ە خژشاا  دەساات جااێگەی ە پربااایەخە گەنجینەنیاا  کوردساارانن  رۆیهەاڵتاا  بە سااەبارەت
 کردنا  درەسات باژ بەدڵفراەانا  جارنا  چەناو کە دەکەم بەرنزتاا  ساپاس هەرەەهاا ە باوەنەت ماناوەە ە زەحمەت
 . کردۆتەەە باڵە کژبەنوەکانوا لە منیت چاالکیەکان  ە کار ە کردەە منت هاەکاری پژسرر

 

 . بێت دا زیادبوە  لە هەمیشە بەرنزتا  ەە  پەرەەری نیشرما  ە دڵسژز نمونەی
 

 .دا ئازاد کوردسران  لە دیوارت ئاەات  بە
 

 خادمیان  محەممەد برات دەبارە حورمەت  ە رنز
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  :نەنوەر کەریمیهاوڕێ 

 
 ە ڕن  بە ئاەا خژیا  بابەتەکان  کە نەکردبێرەەە لەەە بیریشیا  هەر بابەتەکا  خاەە  لە هێنون  بێت ڕەنگ

  ...پارنز  ب  ە کژبیەنەەە پێی 
 
 
 
 
 
 

 .بن ساڵمەت ە سا  هەر هیوادارام ە باش کاتەتا  ئەە بەڕنز ڕەحمان  کا  ساڵە
 

 ئەە کاژکردنەەەی موباالغە بێ بە .قورسررە کردەتانە ئێوە کارەی لەە یان  قورسە زۆر من لە داەاکاریەکەتا  کاکە
 شایڵ  لە زیناوەە بەڵگەیەکا  ەە  تژمارکردنیاا  ە دراە  ئەنجاام کە چاالکیانەی ە نوسین ە ەتار ە بابەت هەموە

 ئێاوە ئەەەی بێت ڕەنگ تەنانەت. دابێت بەڕنز نەقش  ڕەحما  کا  توانای لە تەنیا ە تەنیا مەگەر هەر نامیلیەدا
 ە ڕنا  بە ئااەا خژیاا  بابەتەکاان  کە نەکاردبێرەەە لەەە بیریشایا  هەر بابەتەکا  خاەە  لە هێنون  کردەتانە

 تواناای مان کاوا چاوە  قورساە زۆر مان لە داەاکەریەکەتاا  گوتم بژیە دا ڕاسر  لە !پارنز  ب  ە کژبیەنەەە پێی 
 ئەر  ە زەحامەت هەماوە ئەە ساەر لە بایەم بەیاان  ە بوەم پێ خژی  حەق  بروانم دەربڕینێ  بە کە هەیە ئەەەم

 ئەنجاام  بە بااەەڕ بە مرۆەێیا  ەە  خژبەخشاانە ە  گارا  ە قاورس ئااەا کاارنی  بژ بەڕنزتا  سازکردنەی خژ بژ
 ە تێیژشانرا  هەەڵ لە نەبن مانوەە ە خژش دەسرا  بڵێم دەتوانم هەر! بن بەردەەام شێلگیرانەش هەرەا ە بگەیە 
 .خوازم ئاەاتە بژ دا ییا  لە باشررینەکانرا  هیوای

 
 !بەڕنز ڕەحمان  کا  ئازیز هاەڕن  بوە بیر لە ئێمەشرا  کە سپاس
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 :عەبدوڵاڵ حەسەن زادەهاوڕێ 

 
 ...ناچێت ڕزگار ڕنگای تێیژشەران  بیر لە جەنابت کارەی ئەە

 
 
 
 
 
 
 

 پاساا سو دڵ بە پااڕ خااژمەەە الیە  لە نەبیاات  مانااوەە ە بێاات خااژش دەساارەکانت بەڕنااز  ڕەحمااان  کااا  ساااڵە
 تێیژشااەران  بیاار لە جەناباات کااارەی ئەە دەخااوازم  ئاااەات بە بااژ زیاااترت سااەرکەەتن  هیااوای دەکەم زحمەتەکاناات

 باوەن  مانوەە ە قوڕسە ئەرکێی  بێگوما  کە کردەە تەرخا  بژ خژت زنڕین  کات  تەەاەی کە ناچێت ڕزگار ڕنگای
 گەڵاانەزەری لە خااژتە نااژرەی کە جەنابیشاات لاا قەە بە تێیژشااا   لە بیاات بەردەەام هەر هیااوادارم دەەناات زۆری

 بیات پاایەدار ە باژی هەر دەخاوازم ئاەات بە بژ درنژیت تەمە  ە ساخ  لەش هیوای ە پێویسرە زۆری  ە جەنابرم
  ڕنزموا  دەگەڵ گەلەکەما   ە حیزب بژ
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  :کامتان حەددادهاوڕێ 

 
 ...کردەە گەلەکەما  بە زۆرت زمەتێی خ ە جێ بە ە پیرۆز ئەرکێی  داەتە دەسرت جەنابت بەراسر 

  
 
 
 
 
 
 

 !ساڵە گیا  رەحما  کا 
 

 باواری لە هەم کاردەە  گەلەکەماا  بە زۆرت خزمەتێی  ە جێ بە ە پیرۆز ئەرکێی  داەتە دەسرت جەنابت بەراسر 
 پالکاارد کردنا  درەەست بە هەم دا خەباتگیڕا  بەسەرکردنەەەی لە هەم ە سیاس  جژراەجژری بابەت  کژکردنەەەی

 ساپاس زۆرت خاژم بەحاڵ  بەش من. پێزانین ە رنز جێگای زەحمەتەکانت بەراسر  .دا کردەا  کژچ ە شەهیوا  لە
 شاەەنخوەن  گوەماا  بێ بە ە کردەە تەرخا  کارانە ئەە بژ زۆرت کاتێی  دەزانم ە خژبەخشانت کارە ئەە بژ دەکەم
 پااێ خژبەخشاات مێااویاکاری خەاڵتاا  دا ئااازاد ردساارانێی کو لە دا نزیاا  داهاااتوەیەک  لە هیااوادارم. کێشاااەە زۆرت
 .بورێ

 
 !جوانەکانت کارە بژ پایا  بێ رنزی ساڵە

 
 ٩١٧٢ - ٩ - ٩١  حەدداد کامرا 
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 :ناست توحیدیهاوڕێ د، 

 

 گەلەکەما  خەبات  سەر له بەردەەامت ئامادە کرد  ئەم نامیلیەکانەی بژ دەڵێم پێ نەبونت ە مانوە خژش  دەست
 رۆیهەاڵت  کوردسرا  بەتایبەت   بەگشر  له

 
 
 
 
 
 
 

 هااەرەەه م ەکەد تژخ ریزەەب زان ێخ ژب ش ژخ ە ت ەالمەس هیوای تاداەرەس له گیا   حما ەر ەاڵس زەنر گەڵ له
 گەلەکەماا  خەباات  ساەر له بەردەەامت ئامادە کرد  ئەم نامیلیەکانەی ژب مەڵێد ێپ بونتەن مانوە ە ش ژخ ستەد

 ئەە تە سیاساایەکان کەسااایە ە چاااالک  ییااا  سااەر لااه هەرەەهااا ە   کوردساارا  بەتااایبەت  تاارۆیهەاڵ لااهبەگشاار  
 تەەاەی بااااه هەمااااوە ئەم نامیلیااااانەم ئەماااان کااااات  ن ەنەبااااو هااااژی بااااه نەکەم گەڵ لااااه درەت ئەگەر خەباتاااه 

 رەنوەئ کا  رریزدا یییواەنوسراە له جاری  خوینوەنەەه  بەشییم  ە گیراە  سەردا به چاەم بەاڵم نەخوینوەنەەه 
 یژتا کاار ە چاالکییەکاان  باه یەئیشار نگلیس ئی دانیشروی ناەبانگ به ریەسەنو ە لییژلەر ناس ەژەێم ران  ڵسو
 جاا ته ەکەشاانژیێت ە ڵەەه ناان اد رزەب باه ە نارخ به یەنیشان من ژب ەهەئ که کردبوی  ێل سرخوش ەد ەوب کرد

 یااا ەد تێاابەه جااالمەم رەگەئ کااه کااردەه  لااود داە  وەمااەهنامیلیەکااانرم  زی ناار ە شااانازی جیگااای ماان ژباا یااهژب
 .کوردسرا  ژب ە لەگ ژب بمین  رەه بن  شژخ کانتەچاە ە ستەد بارهەەد ەه ەنمنخو
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 :سوڵتان دواڵوییهاوڕێ 

 
 ...لەناەدەچو  بەشێكیا  ئەەە نەكردەباەە كژ كەسایەتانەت لەە بەشێ  نوسینەكان  شێوە بەم تژ ئەگەر

 
 
 
 
 
 

 بەە ناباتەج پێكردنا  دەسات لەساەرەتای هەر مان سااڵە ترین جژا  لەگەڵ  خژشەەیست رەحما  كاك بەرنزم برای
 دەڕناژە خازمەتەت ئەە بەرنازت كە دا لەەمااەەیە .بەنارخە ە پێویسات هەنگاەیك  ئەەە كە ەابوە الم  گڕینگە كارە
 ە پێاوەڵیم دەسرخژشایرا  خاژم ەەك مان .ەەودابا باو  لەزیااد ما هەبەر ە ەەدەركەەتو زناتر كارەكەت گرینگ  داەە

 شاێوە ئەگەر تاژ بەم كە دانێایە لەەە شاكم مان چاونكە. باێ بەردەەام دەم هەر كەڵكەتاا  بە ەخزمەت ئەە ماهیودار
 پیاارۆزە كەەابااوە ئەە ئەركە .لەناااەدەچو  بەشااێكیا  ئەەە كااژ نەكردەباااەە لەە كەسااایەتانەت بەشااێ  نوسااینەكان 

  خژازم بەئاەادە بژ بەردەەامیت ە مەت السە ە ساخ ە سەركەەتن ئاەات  دا لەكژتای  دایییە خژی لەجێ
 

 دەەبارەم رنزی گەڵ لە
 

 ٩١٧٢ ی٩ی ٩٢
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 : حەلیمە رەسووڵیهاوڕێ 

 
 ...شیلگیرانەتا  چاالک  ە نەناس  مانوەە ە هەەڵ هەموە له دەگرم ریز

 
 
 
 
 
 
 
 موەهە له گرمەد ریز ەهەدیر نوەچ ەەئ ریگای له ە ەهەمخو  ەالی له قش ەن حمان ەر کا  زمنرەب برای. ریز ەاڵس
 ە باااوە  ماناااوەە ە ر ەئ ریەد مەاڵەە ەشاااان مەئ چااا  رەگەئ تا ەشااایلگیران چااااالک  ە ناسااا ەن ماناااوەە ە ڵەەه

 باه یەئاراسار خاوم پیزانینا  ە ساپاس زیرا ژساڵد ە باوە  ماناوەە رەرامبەب له زان  پیویسرم به. نییه دلسوزیرا 
 ەهەتەن رفرازیەسا ژبا بمیانن رەه. کانتەخەبای پر کاره له بین نوەسوەدم دەاش ە مهەل هیوادارم .مەبی ریزتا بە
 ە ەتوەەرکەسا میشاهەه ە مەکەد لا  خوشایرا  ساتەد ە خوازمەد ئاەات به ژب زیاترتا  چ  رەه ەتن ەرکەس ما ەک
 .بن رازەف رەس
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  :ئارام قادریهاوڕێ 

 
 ...نایە کژتای  ڕەگەز ە دیالێیت ە ناەچە جیاەازی بەبێ هاەسەنگەرانت ە هاەڕنیا  بژ ئەمەگناسیت

  
 
 
 
 
 
 

 ە هاەڕنیاا  باژ ئەمەگناسایت ناایە  گاوتن لە گەەرەیە  ە پیارۆز ئەەەنوە پیرۆزەت کارە ئەە بەڕنز  ڕەحمان  کا 
 لەە لێنااا  ڕنااز بااژ دەتوانااورا خااژزگە نااایە  کژتااای  ڕەگەز ە دیالێیاات ە ناااەچە جیاااەازی بەبااێ هاەسااەنگەرانت

 ! بورێ پێ تێیژشانت خەاڵت  ە ئەمەگناس  خەاڵت  ە لەخژبردەەی  خەاڵت  زەحمەتانەت
 

 دڵااا  ە کاااردۆتەەە جێگاااات دا کاااورد میلیژناااا  دڵااا  لەنااااە کە ئەەەیە بەپێزتااار ە گەەرەتااار لەەی خەاڵتااا  بەاڵم
 !تەەەکردەەنە بەسەرت خنجیالنەکەت لەماڵپەڕە کە خژشیردەەە کەسانەت ئەە بنەماڵەی

 
 دا حاو  قالب  لە تەنیا کە هەیە داەاکاریم یە  ە بێ زۆرتر نمونەت ە پیرۆزە کارە لەە بە بەردەەام هەر تیایە

 زیاااتر ە باایەرەەە بەسااەر دیاایەش حیزبەکااان  ە خەباتەکااا  کژمەڵەکااا . حااوکا ە مەمێاانەەە بەسااەرکردنەەانە ئەە
 ! بێنە ەەدەست خەڵ  کژمەاڵن  خژشەەیسر 

 
 !ب  سەرەفەراز ە ەتوەسەرکە هەمیشە

 
 قادری ئارام برات
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 : ئەحمەد قازیهاوڕێ 

 
 ...گەیانوەەە ج  بە ئەرکەت گەەرەترین ەتارانە ئەم بەکژکردنەەی

 
  
 
 
 
 
 
 
 تەخازم لە ڕۆی شاەە بە فیاواکاریانە شورشگیرانەە زەر کە کەسە ئەە تو زەحمەتەکانت ە بوە  مانوەە بو ریز ەاڵس

 بونت مانوە دەسر  ە  تیبگێر لە ریزت دەبێ ەیوەڵب ریزی جێگای کەەن بونت نەتەەەکوا بەدەسران  قلم ە نوسەرا 
 دەباارە دانیاانیەاهەد سااتێ  کایاا ەنەە ساەرکەەتن  ژبا ڕەی شەە کە یەمرەەان ئەە مە ەک گژشەرنت بە گەرمێ بە

 .ناسەن مانوەە حمان ەر کا  شژخ دست
 

 نااچنە ا ژجا کاا ەکار دەناا تیاوابت رەخانەی حەتامە  دەباێ ژبا شبتژخ دسرت کردەە هەموەیا  لە چاەم من ەاڵه 
 فیااواکاری لە رەخاانە هەرکەس موابێااتێپ ەەگەیانااوە جاا  بە ئەرکەت ەتاارینرگەە( ەتااارانە) ئەم کااوکردنەەی پااێ 

   بیەیات ماناوەە تژخا زیاارتر هێاوادارم شژخا دسات دەڵاێم مان باویە هەلنایات شاری  هیچ بە چاەی بگرنت نابتەج
 بێت سەرکەەتوە
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 :حەسەن غەمبارهاوڕێ 

 
 ە سادە دڵێی  بە ساکار ە سادە کەرەسەیەک  بە ە خسروەە ەەگەڕ خژی ئیمیانات  ە توانا ە ەزە هەموە نەقش 

 ...بیا نەتەەەکەی ە حیزب بە خزمەت پاکەەە
 

  
 

 
 
 
 
 

 !کورتە ئاوڕیک و وەفایەک بۆ کاک ڕەحمان نەقشی

 
 ڕزگاااری ڕنااگەی داگیرساااەی ییلەمااژی دەباانە ە گەلەکەیااا  ڕەنگاا  ە دەنااگ بە بااوە  کاتێاا  هەمااوە کااورد الەاناا 

 ە خەباات بە ە شاژڕش چایلەی دەسارە دەبانە دەسارە دەسارە کوردسارا  شاارەکان  ە گوناو ڕۆلەکاان !  نەتەەەکەیا 
 ە سەردەشاات شاااری! دەکەنەەە ئاااەەدا  کوردساارا  ە دەکە  ڕیسااوا داگیاارکەرا  ە ڕادەگاار  زینااوەە ەاڵت تێیژشااانیا 

 هە  بنەمااڵە کەم. ڕاەەساراەە بەپێاوە هەردەم شژڕشاەکا  تێیاڕای نەهااتوەی گیارا  لە قەاڵیەکا  ەە  ەکان گونو
 لاێ خاوا بنەمااڵەی! نیشارما  ڕزگااری ڕنا  قورباان  قاژچ  نەکاردبێرە کچیاا  ە کاوڕ چەناو سەرساەەزە ناەچە لەە

 پێیردنا  دەست سەرەتاکان . دەدیرەەە مەیوانەدا لەە خژیا  خوننوەەاریا   کوڕی دەە نەقش  فەیزەی مام خژشبوە
 ئیمزا دەیمنانیا  مەرگ  خژیا  بەخونن  ە دەکوڵ  سەردەشت شاری الەان  خونن  بوە  پاشایەت  حیومەت  مەرگ 
 کالسا  سەردەشات  الەانا  پاژل پاژل شژڕشاگێڕ  الەانا  باژ ئێیاوام ە گارتن ە ڕاەناا  شاونن  بە بباوە شاار. دەکرد

 ە هێاز بە کامیاا  هەر بارایە  جاوەتە. دەکارد شژڕش بارەگاکان  ە بنیە ە شاخ لە  ڕەەیا ە دەکرد چژڵ دەرسیا 
 ە گارت شااخیا  ملا  هاەکالسایەکانیا  ە ەهاەکاار هااەڕێ ساەدا  ەناڕای ە هێشات جاێ شااریا  پرەەەەە توانایەک 

 ە هاەڕێ بوەنە نەقش  ڕەحما  کا  پێ  مانگ سێ نەقش  ئەحمەد کا .کرد سەرەەری پڕلە سەنگەری لە ڕەەیا 



 ساڵ کارو چاالکی بەردەوام ٠١

٩١٧٢ یام - ٩١٧٢ یڕەمەناب  

 

 

203 
 

 لە ساەنگەر دەە لە بەاڵم ڕنباز ە فیر یە  بە برایە دەە لەە هەرکام. ئازادی ە ئاشر  ڕنگای کوڕان  هاەسەنگەری
 لە گەەرە بارا نەقشا  ئەحامەد ەکاا  کارد  فێر ە پەرەەردە سەنگەری لە نەقش  ڕەحما . بوە  دا نشریما  خزمت

 نەخشا  دەباوە نەقشا  ڕەحماا . دەکژشاا  تاێ ێشامەرگەپ ە خەڵا  برینواری ە نەخژش کردن  چارەسەر سەنگەری
 خازمەت شاژڕش مامژسارای ەە  ە بیااتەەە قوتابخاانەیە  توان  دا هەنگاەی یەکەم لە دا  بوارە لەە بگێڕێ خژی
 حیزباا  فێرکردناا  ە پەرەەردە بەرپرساا  هاااەڕنیەت  بە نەقشاا  ڕەحمااا  کااا . بیااا کااورد چاەگەشاا  منااوااڵن  بە

 حیزبەکەماا  بەرجەسارەی فەرماناوەی گەەرە پشاریوان  ە قاادری ڕەحایم کا  ەاتە ەردەشتس ناەچەی لە دنموکڕات
 ەە  نەقشاا  ڕەحماا . کااردەەە قوتابخانەیاا  بێاورا  ڕازاەەکەی ە جااوا  گوناوە لە مەالعەزیاازی حەمەدەمینا  کاا 

 پەرەەردە کاارە ەب خژش دڵ ە بوە خژی بە شای  زۆر ئەەەی ەنڕای بێورا  گونوی لە شژڕش قوتابخانەی مامژسرای
 قوتابخاانە بەردەرگاای لە بەیانیاا  هەماوە بنوسان  ە بخاوننن بروانن کە بوە دای  زمان  بە منوااڵ  بارهێنان  ە

 ەە  ڕەقیاب ئەی سرەدی پێگەیانو   خژ بژ بێ منواڵەکا  باش  هانوەرنی  ئەەەی بژ دەکرد منواڵەکان  چاەەڕن 
 دەرگااای بەیانیااا  ەەرزشاا  بە ماااەەیە  بااژ دەاتااری  ە دەگااوتەەە قوتابخااانەی منااوااڵن  بە نەتەەایەتاا  ساارەدی

 ە داب باسا  شاێیر  گاژران   سارەد  بە دەرساەکا  نێوئااخن  ەانەکاا   ە دەرساەکا  ەنڕای. دەکرایەەە قوتابخانە
 ڕەحماا  ئەەکاتانەی خەرەەەی بیر هەرەا کژیلەبین ئێمە تاکەی تاکەی سرەدی. دەکردەە پڕ کوردی کلروری ە نەریت
 بیخونننەەە کژرس بە بوە کرد فێر منوااڵن  کە بوە  شژڕش مامژسرای ەە  نەقش 

 
 تێیژشاەری بارای ە هااەڕێ باسا  بێ بەکورتی  مەبەسرم ناەەرۆک  سەر بچمە ئەەەی پێ  دەزانم خژم  ئەرک  بە

 ڕەحما  ا ک ە نەقش  ئەحمەد کا  لە هەریە  کە ئەەەیە مەبەسرم. بیەم نەقش  ئەحمەد کا  سەخرەکانم ڕۆیە
 لە مانوەنەناساا  ە خەباااتگێڕی هەیبەتاا  ە توانااا لە پااڕ کااوردایەت  ڕنبااازی ە ڕنگااا مەیااوان  باارای دەە نەقشاا 
 پەنجەیاا  جاێ ە داەە خەباتە بەە ڕەەایەتیا  ئەمەگناسیەەە ە دڵسژزی بە ە بوە  دا شژڕش کردەەەی بە مەیوان 

 نێو لە خەبات  ە کار سەرەتای هەرلە نەقش   ڕەحما  امامژسر گەەرەی برا نەقش  ئەحمەد کا ! بەرچاەە ە دیار
 باژ ە دەرماان  بەشا  لە ە حیازب سیاساەتەکان  لە شاارەزا ە سیاسا  کاادرنی  ەە  دا دنموکڕات حیزب  ڕیزەکان 

 پیارۆزەی ئەرکە ئەە ە دادەمەزراناو دەرمانخاانەی دا گونوەکا  لە شەڕ مەیوان  برینوارەکان  ە نەخژش چارەسەری
 گوناو بە گوناو مناواڵەکان  ە مااڵ گرانا  کاژڵ  پێشامەرگەکا  ە کاادر لە بەرچااە بەشاێی  ەنڕای ە ەبردد بەڕنوە
 باژ ە دەکاردە ئااەەدا  چاژڵ  کاژنێی  خاانوە ە دەگواسارەەە شاەڕەکا  مەیاوان  نزی  ە پێشمەرگەکا  ە کادر ەنڕای



 ساڵ کارو چاالکی بەردەوام ٠١

٩١٧٢ یام - ٩١٧٢ یڕەمەناب  

 

 

204 
 

 دەای بە خژشا  دەاتار ە دەکارد یاواپە منواڵەکان  حەەانەەەی بژ بچوەک  جێگەیەک  حەەتوە چەنو ە مانگ ماەەی
 ڕەەسااورنی  ینە ئەگینااا ە خژشااە گێااڕانەەە بە هەر سااەخرانە ڕۆیە ئەە یااادکردنەەەی. دەکەەت حیزبییەکااان  ئەرکە
 چاژ  شاەڕگەکا  پشار  لە ە پێشامەرگە هێازی دەای بە بەشااخ شااخ ە دێ بە دێ منواڵەەە چەنو ە خژی بە کورد

 بە نەقشااا  ئەحااامەد کاااا  کە نااااچێیرەەە بیااار کاتاااانەم ئەە. نەباااوە ساااا ئا هەرەا دەتاااوانەەە  ە هەڵاااوەقرچا 
 خزمەتا  ە کارد درەسات ڕەبەت لە بچوکیاا  دەرمانخاانەیەک  گەەرەم بارا ئەمینا  محماو مەال ڕەەانشااد هاەڕنیەت 

 ساەدەقەی ە ساواڵ! نااچێرەەە بیار لە هەرگیز قادرزادە ئەسر  پور شادبێ ڕەح . دەکرد پێشمەرگەکانیا  ە خەڵ 
 بە. دەناا پێشامەرگەی ە خەڵا  خازمەت لە ە ئەحامەد کاا  دەسار  بە دەیاوا ە دەکرد شارەکا  لە دەرمان  ە دەەا

 باێ بە دا بەرامابەر لە ە دەباوە پەیاوا قاژڵە ە قەرز بە نەباوە  ئاساا  هەرەا دەرمانانە ە دەەا ئەە هێنان  دەست
 کاا  باوەن  شەهیو دەای بە بوە هەتاەی ی٧٣١٣ لێوەی خاکە. دەکرا پێ خەڵی  خزمەت  پوڵێ  ە دەسیەەت هیچ

 هاەڕنیاان  خاڵەبااد  سێوەی دەرەەی لە حیزبەکەما  پێشمەرگەی ١ ە شەمام  حوسێن کا  ە نواەێ عەەاڵی فەقێ
 بەری دەەرە ەاتە جاادە بەر نااەچەی بەرەە دەیمان زۆرەی پەالماارە لەە قورسارر زەڕبەی لە الدا  خژ بژ پێشمەرگە
 جەاڵڵ بارایم نااەچەی کاژمیرە بەرپرسا  دا کااتە لەە نەقشا  ئەحامەد کاا . ڕۆیشارین نەزیربا ە کوردا  بناەیلێ 

 بەر ناااەچەی بەرەە ئااێمە ە هەڵبااڕا  پێشامەرگە هێاازی لە دیاایە هاااەڕن  دەە لەگەڵ حیزبا  ئەرکاا  هااژی بە  باوە
 هێازەی ئەە انەەەیا م ڕۆی چەنو دەائ لە ە دەمێننەەە خاڵەباد ە زەرد شاخە دەەرەبەری لە بەڕنزانەش ئەە جادە 

 القا  بەر گاوللەیەک  ئەحامەد کاا  ە دەکە  کاادرە لەەساێ تەقە جانوارا  الی لە دابوە ناەچەیەی ئەە پەالماری
 بااژ خااژرا  ە دەرمااا  ە دەەا بااێ ە دەکە  ڕزگااار دەرەکااا  پەالمااار هێاازە چنگاا  لە خژیااا  برینااواری بە ە دەکەەێ
 دەساریا  ە دەدە  حەشاار شااخێ  بان لە خژیاا  تر کادرەی دەە ئەە گەڵ لە برینواری بە ڕۆی ە شەە چەنو ماەەی

 گاەانەکااانی  ە شااوا  ە دەبااێ جێگیاار لااێ زۆری هێاازی دەەرەبەریااا  کە ئەەەئ هااژی بە ە ڕاناگااا شااوننێ  هاایچ بە
 هایچ بە دەساریا  بەرپرساەکەیا  القا  برینا  ەەزعا  هاژی بە هاەڕنیاانەش ئەە ە  بوە  دەەەرە لەە خژ ناتوانن
 چااژڵ بەرزاییەکااا  دەیماان هێزەکااان  سااەرئەنجام. دەمێناانەەە ڕۆی چەنااو نااا  بااێ ە برساایەت  بە ە ڕاناگااا  شااوننێ
 بەم پێشاامەرگایەت  ڕۆیاناا  ئازارەکااان  ە سااەخر . دەکاارنرەەە هاەڕنیااانەش ئەە بااوەن  دەرباااز بااژ ڕنااگە ە دەکە 
 .نەکردنەەە دیا دڵسار ە دانەدا  پێ چژکیا  سەخرییانە ە ئازار ئەە بەاڵم بوە   شێوەیە

 
  ە توانا ە هێز بە مرۆەێی  ەە  الەەتیەەە سەرەتای لە هەر دەبینین بیەم نەقش  ڕەحما  مامژسرا باس  ئەگەر
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 گەلە بەرحەقاا  ە ڕەەا هاااەاری بە ببااێ داەە هەەڵاا  هەمیشااە ە نەکااردەە درنغاا  دا مەیااوانە لەە چاااال  ە چوساات
 مان پێنوسا  کااری لێ اتوەیەکان  ە توانا لە باس ە بوەم پێ یخژ حەق  ناتوانم دا باسیردنە لەە. چەەساەەکەی

 کااا  زەحمراا  ە توانااا ئاساار  لە ە نەمێاانم جااێ بە کااارەانە لەە دا  دنااڕە چەنااو لەە ماانە مەبەساار  ئەەەی. ناایە
!. بەرکەەێ گەەرەیەماا  بااغە لەە گوڵێا  کەم النا  قەرزدارین پێ  ەیژدانەەە بە زۆربەما  کە دا نەقش  رەحما 

 ە دەدا لاێ سەربەسار  ە ئاازادی باژ دڵ  لێوڕنژە شژڕشگێڕی هەسر  هەگبەی الە تازە گەنجێی  سەردەشت اریش لە
 دا پێشامەرگە کژڕی لە خژی ە دەنێ هەنگاە شاخ بەرەە ە دەهێڵێ جێ شار داگیرکەر دەیمن  زۆری ە زەڵم لە بێزار

 فەنا  کاادری ە شاژڕش مامژسرای بە ەدەبێ ا بارهێن ە پەرەەردە بەش  لە پێشمەرگە بە دەبێ شاخ لە. دەبینێرەەە
 بە کەساێی  بە دەباێ ە دەکاا ڕەنگین  دەست دا هونەری بەش  لە دا بوار زۆر لە سوەد بە کارەکرەرنی  ە سیاس  ە

 ڕنگااای پێشاامەرگایەت  پیاارۆزی بەرگاا  پژشااین  ساااڵ چەنااوین دەای. بااوەە نیشاارەجێ لێاا  ناااەچەیەی لەە کەلاا 
 گوناوا  باێ ئاسا پێشمەرگە شاخ زەمان  ڕەحمانەکەی مامژسرا کانادا  لە گیرسانەەەی دەای ە گرتەبەر هەنوەران 

 پیاارۆزی ئەرکاا  بە پشاوەدا  بااێ ڕۆیی ە شاەە خساارنەەە  ەەساەریە  ساااما  ە ساەرەەت ە دەرەەە خؤشاا  ییاان  بە
 فەرهەنگا  ە سیاسا  ە کلراوری حیزبا   نوەساراەەکان  کردنا  چااپ ە کاژکردنەەە خەرییا  بوە  هیال  شژڕشگێڕی

  هونەرمەنااوا  ە نوەسااەرا  ە شاااعیرا  کردەەکااا   کااژچ کەسااایەتیە سااەر لە نااامیلیە شااەهیوا   نااامیلیەی: ەە 
 ە کاااادر چااااالک  ساااال  ٧١ کژبەناااوی جژراەجژرەکاااا   باااابەتە ە ەتونژەکاااا  یادەکاااا   ە باااژنە کارەسااااتەکا  
 ساەر لە کە باوە جژراجاژر ناامەی ساپاس ە ەەنان ە پژسارێر ە یەکباوە  ئیلیررەنییا  گژەاری حو   پێسمەرگەکان 

 بەر ە بیاا خاوننەر ە خەڵا  حیازب بە پێشایەش کە باوە  بەرهەم( 329) ساەرجەم نوەساینانە ئەە هەموەی یە 
 کاوردی فەرهەنگا  ە کلراور بە دا  پەرە پێنااە لە تەنیاا مەعانەەی ە مااددی چااەەڕەان  بێ بوا  پێ ڕەەنیا  چاە

 خااژ کە تواناکااان  هێاازە هاازرە ە بیاار دەڕەاناامە الەە چەنااوین لە ە ناااکەم لااێ ەچااا نیگاااەە گژشااە لەیە . تێیژشااا
 ە تواناااا ە ەزە هەماااوە باااوەە نیشااارەجێ لێااا  ەاڵتەی ئەە خژشااایەکان  هەماااوە لە دەەر موخلیساااانە ە نەەیسااارانە
 ە حیازب بە خازمەت پااکەەە ە ساادە دڵێیا  بە سااکار ە ساادە کەرەساەیەک  بە ە خساروەە ەەگەڕ خاژی ئیمیانات 
 پاێ باشا  ساامانێی  ە ساەرەەت دەیراوان  نەکردباایە ئەەکاارەی خژبەخشاانە ئەگەر رەحماا  کا . بیا نەتەەەکەی
 دابااین پااێ خژشاا  ییااانێی  ساااکار  ە سااادە ییااانێی  لە کردبااایە کاااری دەزگااایە  لە یااا ە خسااربایە ەەسااەریە 

 باژ بگاونجێ باژ دەرفەتیاا  باشاررین کەە  دە هەڵ بەدەگمە  مرۆەانە ئەە بڕەانینە تر الیەک  لە ئەگەر. کردبایە
 .دا باەەڕەکەت ە بیر ە ئامانب پێناە لە کرد  خەبات بژ بنێ ەەالی شانازیەەە بە بەاڵم! پێڕاگەیشرن ە پێگەیشرن
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 91 ە پێشمەرگە  دەرەەەش لە کەسانەی ئەە کار ە ییا  فیری جیات  لە دەیمێردرنن دەست قامی  بە کە ئەەانەی
 ساەرفراز  ە ساەربەرز . نەقشایە رەحماا  کاا  مرۆەاانە لەە یەکێا  .دا  کاوردایەت  ە ڕششاژ لەخازمەت سەعات
 ە نیشاارما  ناااخ  لە ئەەا . دەکەە  هەڵ دا کژمەڵگااا نێااو لە پێشاامەرگە ەناانەی بە ڕەحمااا  کااا  ەە  ئەەانەی

 .دەیین خەڵیەکەیا  ە ەاڵت ە نیشرما  بژ هەر ە گرتوەە سەرچاەەیا  دا خەڵیەکەیا 
 

 ئاماادە ناامیلیەیە  کاوڕەکەم باوەن  دایا  لە یادی بژ دەمەەیست کاتێ ! ناچێ بیر لە کە ڕەحما  کا   چاکەیەک
 کرا پێ پێشنیارم خژم هاەڕنیەک  ڕنگای لە بگەیەنم  چاپ  بە ە بژبیرێ دیزان  سەردەمیانە شێوەیەک  ەبە بیەم
 ە دەەر: فەرموەی دا ەەاڵم لە بژکردبو فونمتەلە دا فورسەت یەکەم لە. بیا هاەکاریم ە بیەم بەڕنزیا  لەگەڵ قسە
 کاردنەەە لاێ بیر بێ ە بوەی کوردایەت  ڕنگای دەرەنشێی  یا تێیژشەرن  کە بوەم جەنابت ناەی بیسر  گوێ نزی 

 بەرزە مرۆەێیا  هێناوە دەباێ مارۆەە ئەە بەڕاسار  ئایاا! باوە گوما  ە ش  جێ  بژم کە دامەەە ەەاڵم  شێوازن  بە
 بیرێ پێم هەرچ  چاەا  بە بڵێ تەنیا گرتن بەهانە بڕە بێ شێوەیە بەە من نەدیرن  دەیە سێ دەای کە بێ پیرۆز
 لە لەگەڵا  ناامیلیەیە ئەە کاری بژ ماەەیە  دەای .بیەم تەەاەی با بنێرە بابەتەکا  زەە ناکەم  درنغ  ە دەییەم
 لااێ گوناات خااژ سااەرە لە مەنااوە حەەسااەلە  بە کارەکااان   بااژ ناایە بااژ ڕۆیی ە شااەە دەرکەەت بااژم دابااوەم  تەماااس
 ئەەا ە مەکە لاێ پەلەم ە نایە کااتم ەە  بڕەبەهاانەی ە بیاا تراشا  ئیشیال ە کوڕی ە کەم ئەەەی بێ ە ڕادەگرێ

 نەکااا دا کەس سااەر بە ماانەت ە بااێ خااژی کاااری کە کەسااێ  ەە  نەبیساات  لەەانەم کااام هاایچ!ناااکرێ ئاااەا ە نااابێ
 بە جاێ کاارەکە دەمەەێ خاژم کە شاێوە بەە تا دا هەەڵ  بوە  انوەەم بێ ە بوە من کارەکەی دان  ئەنجام خەریی 

 کەم الن  الپەڕەیە سەد نامیلیە ئەە بژ! کرد بژ چوەن  دەادا بە دڵسژزتر ە پەرۆشرر بە خژم لە زۆر ...بیرێ جێ
 چاا   بابەتەکاا  بە جێگاژرکێ ناامیلیەکە  بەرگ  گژڕین  ەننەکا   گژڕین  بژ بژکرد  تەلەفونم ە پەیام جار دە

 بەڵیااو دەرنەبااڕی بێاازاری ە تااوڕەی  ە نیگەراناا  نە  !نااامیلیەیە ئەە کردناا  باان سااەرە ئیمالیاا   هەڵەی کردناا 
 ە کاار شاێوە ئەە بڵاێم حەق بە بمێناێ بژماا  دەڵاێم تەنیاا!. بایەم باژ چوەن  دەادا بە دەدام هان  زیاتر هەرجارە
 جەنابات ەە  شژڕشاگێڕی مرۆەێیا  لە پێیاانە ە ڕن  ە جوا  ڕەفرارە ە قسە شێوازی ە شێوە ە حەەسەلە ە تینی 
 مەینەتا  بەش کوردساران  بەخەڵیا  کرد  خزمەت پێناە لە سەرفرازی ە بەرزی سەر بە بمێن  بژما  هەر. جوانە

  .داگیرکەرا  چەپژک  ینر
 

 ٩١٧٢ - ٩ - ٩١  -  غەمبار حەسە  حورمەتەەە بە
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 ساڵی رابتدوو ٠١نامیلکە ئامادە کتاو لە ماوەی 

 
 :کەسایەتی سیاسیی و ئەدبییەکان

 
 الپەڕە ناوی نامیلکە ریز

 ٧١١ سمیژ -ی سمایل ئاغای شیا   تیرۆری ناجوانمێرانه ٧
 ٩١١ قازی محەممەد گوڵێ  بوە لە سەحرا رەەابوە ٩
 ٧١١ ( ٩١٧٧ی پوەشپەڕی ٩٩)هەتاەن  داساڵەی ئاەابوەن  ٩٩لە  ٣
 ٧١١ ساڵەی کارەسات  ەییە  ٩٣لە یادی  ١
 ٢٩ قاسملوە. ی ساڵە شەهیو د٩٢یادی  ٢
 ٧٢١ ساڵەی قاسملوە ڕنبەر ە زانای ئاشریخواز ٩١یادی  ١
 ٧٢١ قاسملوە.بیرەبژچوەن  جیاەاز کورد ە بیان  لەسەر کەسایەت  شەهیو د ٧١١ ١
 ٢٢ ارەسات  ەییە ساڵەی ک ٩٨یادی  ٨
 ١١ هیو دەکرور قاسملوە ت  شه سایه که  ت به باره سهنوەسەرا    ڵبژارده هه  کژرته ٨١ ٢
 ١١ بژاردە گەڵێ  لە ەتە بەنرخەکان  شەهیو دەکرور سەعیو ٧١
 ٢١ ساڵەت  کارەسات  مییژنوەس ٩١یادی  ٧٧
 ١١ مییژنوەسساڵەت  کارەسات   ٧٢یادی  ٧٩
 ٧٨١  شژڕشگێڕ شاعیرە ئاەارەی ال مه هیو شه ٧٣
 ١١    ەره سوەڵ باب  گه یو ره هیو سه یادی سوارچاکێی  مێژەە  شه ٧١
 ٣١ ردی  گه سوەڵ الره مه هیو شه ی ساڵه 91 یادی ٧٢
 ٧٧٣  شەهیو قادر قادری؛ یادت لە دڵما  دا هەر دەمێنێ ٧١
 ١٢   قەاڵی دنموکڕات ی خەرمانان٧١ییاننامەی شەهیوان   ٧١
 ٩٣  ردسرا اڵت  کو هیوی رۆیهه ران  شه ی رنبه ییننامه  کورته ٧٨
 ٩٩١  تێیژشەری دنرین مامژسرا عەزیز محەممەد ی ماڵئاەا ٧٢
 ٧١١  مامژسرا شێ  عیزەدین حوسێن ساڵەی کژچ  دەای   ٢یادی  ٩١
 ٣٢  عەزیز یوسف هاەڕێ ساڵەی  ٣٨یادی  ٩٧

http://yekbunblog.files.wordpress.com/2013/01/simko-shkak.pdf
http://yekbunblog.files.wordpress.com/2013/01/d988d8aad987e2808cdb8c-daa9d987e2808cd8b3d8a7db8cd987e2808cd8aad987e2808cdaa9d8a7d986-repaired.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d-sahid.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d-sahid.pdf
http://yekbunblog.files.wordpress.com/2013/01/seid-resol-babi-gewre1.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d8b4db95d987db8cd8af-d982d8a7d8afd8b1-d982d8a7d8afd8b1db8cd89b-db8cd8a7d8afd8aa-d984db95-d8afdab5d985d8a7d986-d8afd8a7-d987db95d8b1-d8af1.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d8b4db95d987db8cd8af-d982d8a7d8afd8b1-d982d8a7d8afd8b1db8cd89b-db8cd8a7d8afd8aa-d984db95-d8afdab5d985d8a7d986-d8afd8a7-d987db95d8b1-d8af1.pdf
http://yekbunblog.files.wordpress.com/2013/01/d8b1db8ed8a8d987e2808cd8b1d8a7d986db8c-d8b1db86da98d987d987e2808cdab5d8a7d8aadb8c.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d985d8a7dab5d8a6d8a7d988d8a7-d8aadb8edaa9db86d8b4db95d8b1db8c-d8afdb8ed8b1db8cd986-d985d8a7d985db86d8b3d8aad8a7-d8b9db95d8b2db8cd8b2.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d985d8a7d985db86d8b3d8aad8a7-d8b4db8ed8ae-d8b9db8cd8b2db95d8afdb8cd986-d8add988d8b3db8ed986db8c.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d8b9db95d8b2db8cd8b2-db8cd988d8b3d981db8c.pdf
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 الپەڕە ناوی نامیلکە ریز
 ٧٩١ هاەڕێ نەب  قادریساڵەی ماڵئاەای   ٩١یادی  ٩٩
 ٧٢٩  حیم  ی ماڵئاەای  کا  عوسما  ره ساڵه ٧١ یادی  ٩٣
 ٧٩١   یا فەتراح کاە هاەڕێماڵئاەای   ٩١
 ٧٩١  ساڵەی ماڵئاەای  هاەڕی  تەها عەتیە  ٢یادێ  ٩٢
 ٧١١ ماڵئاەای  هاەڕێ ئەبوەبەکر ڕاد  ٩١
 ٢١١  مامژسرا هێمنری کورد ساڵەی شاعیری ناەدا ٣١یادی  ٩١
 ٢٩   س ر مامژسرا شێرکژ بێیه ماڵئاەای  شاعیر ە تێیژشه  ٩٨
 ٩٢٣  مامژسرا حەسە  زیرە  ئەسرێرەیەک  گەش  ئاسمان  گوران  کوردی ٩٢
 ٣١١ مامڵ   محەممەد کورد ناەداری هونەرمەنوی لە یادن  ٣١
 ٧٨٢  مامژسرا قالەمەڕە؛ چرییەی ئەهورای  میللەتێ  ٣٧
 ٧٩١  شاعیری ناەدار مامژسرا شەریف حوسێن پەناه  یادن  لە ٣٩
 ٨١  یە  ساڵە نیلسژ  مانونال دەای  کژچ  ٣٣
 ٧١١  ڕنزلێنا  لە مامژسرا عەبوەڵاڵ حەسە  زادە ٣١
 ٧٧٣  رنزگرتن لە هاەڕێ هاشم کەریم  ٣٢
 ١٩  ڵ  سیمبژل  خەبات ە بەرخژدا  سه   شیوه سه مامژسرا حه ٣١
 ٣٩١    تهەاڵکەبودەەنو هێمای خەبات  مەدەن  رۆی ٣١
 ٧٣٩  یادن  لە خاتوە دانیل میرەرا  ٣٨
  

 

 :کارەساتەکان
 

 الپەڕە ناوی نامیلکە ریز
 ٩١٨  (رۆیی شەهیوان  کوردسرا  ی خاکەلێوە٧١ ٣٢

http://yekbunblog.files.wordpress.com/2013/01/daa9d8a7daa9-d8b9d988d8b3d985d8a7d986-d8b1d987e2808cd8addb8cd985db8c.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/daa9d8a7daa9-d8aad987e2808cd987d8a7-d8b9db95d8aadb8cd982db8c.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d985d8a7d985db86d8b3d8aad8a7-d987db8ed985d9861.pdf
http://yekbunblog.files.wordpress.com/2013/01/d8b4db8ed8b1daa9db86-d8a8db8edaa9d987e2808cd8b3-2013.pdf
http://yekbunblog.files.wordpress.com/2013/01/d8b4db8ed8b1daa9db86-d8a8db8edaa9d987e2808cd8b3-2013.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d8a7d985db86d8b3d8aad8a7-d8addb95d8b3db95d986-d8b2db8cd8b1db95daa9-d8a6db95d8b3d8aadb8ed8b1db95db8cdb95daa9db8c-daafdb95d8b4db8c-d8a6.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d8a7d985db86d8b3d8aad8a7-d8addb95d8b3db95d986-d8b2db8cd8b1db95daa9-d8a6db95d8b3d8aadb8ed8b1db95db8cdb95daa9db8c-daafdb95d8b4db8c-d8a6.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d985d8a7d985db86d8b3d8aad8a7-d982d8a7d984db95d985db95da95db95d89b-da86d8b1db8cdaa9db95db8c-d8a6db95d987d988d8b1d8a7db8cdb8c-d985db8c1.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d985d8a7d985db86d8b3d8aad8a7-d982d8a7d984db95d985db95da95db95d89b-da86d8b1db8cdaa9db95db8c-d8a6db95d987d988d8b1d8a7db8cdb8c-d985db8c1.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/db8cd8a7d8afdb8edaa9-d984db95-d8b4d8a7d8b9db8cd8b1db8c-d986d8a7d988d8afd8a7d8b1-d985d8a7d985db86d8b3d8aad8a7-d8b4db95d8b1db8cd981-d8ad.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d985d8a7d986d8afdb8ed984d8a7.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d8aad8a7db8cd8a8db95d8aa-d8a8db95-da95db8ed8b2d984db8ed986d8a7d986-d984db95-d985d8a7d985db86d8b3d8aad8a7-d8b9db95d8a8d8afd988dab5dab5.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d8aad8a7db8cd8a8db95d8aa-d8a8db95-da95db8ed8b2d984db8ed986d8a7d986-d984db95-d985d8a7d985db86d8b3d8aad8a7-d8b9db95d8a8d8afd988dab5dab5.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d986d8a7d985db8cd984daa9db95db8c-d8b1db8ed8b2daafd8b1d8aad986-d984db95-d987d8a7d988da95db8e-d987d8a7d8b4d985-daa9db95d8b1db8cd985db8c1.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d986d8a7d985db8cd984daa9db95db8c-d8b1db8ed8b2daafd8b1d8aad986-d984db95-d987d8a7d988da95db8e-d987d8a7d8b4d985-daa9db95d8b1db8cd985db8c1.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d985d8a7d985db86d8b3d8aad8a7-d8add987e2808cd8b3d987e2808cd986-d8b4db8cd988d987e2808cd8b3d987e2808cdab5db8c.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/daa9db95d8a8d988d8afd988db95d986d8af-d987db8ed985d8a7db8c-d8aedb95d8a8d8a7d8aadb8c-d985db95d8afdb95d986db8c-d8b1db86da98d987db95dab5.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d9a1d9a0db8c-d8aed8a7daa9db95d984db8ed988db95.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d9a1d9a0db8c-d8aed8a7daa9db95d984db8ed988db95.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d9a1d9a0db8c-d8aed8a7daa9db95d984db8ed988db95.pdf
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 الپەڕە ناوی نامیلکە ریز
 ٣٧١  شەەی یەڵوای خونناەی  دنموکڕات ١١
 ١٣١ ( قەاڵی دنموکڕات)شەهیوا  سومبول  خژراگری نەتەەەیەکن ١٧
 ٩١٩  هەڵەبجەساڵەی کارەسات   ٩٨یادی  ١٩
 ٣٩١  (ساڵەی شێمیاباران  سەردەشت ٣١یادی  ١٣
 ٣١١  ساڵەی ئەنفال ە جینژسایو ٩٨یادی  لە  ١١
 ٧١١  داقەاڵدزێ  بژمباران  ساڵە ١٩لە یادی  ١٢
 ٢٩  دا ٧٢٢٧ی ساڵ  کژڕەەساڵەی  ٩٢ن  لە دیا ١١
 ٣١٩  شەنگال ە ئەنفال ئیزیویەکا  ١١
 ٣١١  (ل  کورد ین  دیی گه توای خومه فه)نامرۆەانه  ە یینژسایوی الەنژ گه ی٩٨ ١٨
 ١١   هاباد الەی مه ٢٢ئێیوام   ی ی ساڵه٣١  ١٢
 ٧١ : کوردسرا اڵت   رۆیهه  ڵیویی کژماری ئیسالمی  ئێرا  له کژمه ٢١
   ٩٨  ی سەردەشت٧٣٢١ی سەرماەەزی ساڵ  ٧١شەهیوان   ٢٧
 

 نامیلکەی ئامادە کتاوی تێکەاڵو
 

 الپەڕە ناوی نامیلکە ریز
   ٧٩   ٩١٧٢ زسران  ەەرزی کژبەنوی ٢٩
   ٧٨١ بەخێر   یادیا  یارا   یادی ٢٣
   ١٧١   ئااڵە پێشمەرگە دەە هێمای نەتەەەی  کوردسرا  ٢١
   ٩١١  کارەانێ  لە ڕنبەران  شەهیوی حیزب  دنموکڕات ٢٢
   ٧٧١   جەنگ  جی ان  یەکەم ٢١
   ٧٨   ی ڕەەسیا٩١٧٨انی  فیفای  جام  جی ٢١
   ١٩٨  عەفرین رەمزی بەرخژدا  ٢٨

https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d8b4db95d988db8c-db8cdb95dab5d8afd8a7db8c-d8aed988db8ed986d8a7d988db8cdb8c-d8afdb8ed985d985d988daa9da95d8a7d8aa4.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d8b4db95d988db8c-db8cdb95dab5d8afd8a7db8c-d8aed988db8ed986d8a7d988db8cdb8c-d8afdb8ed985d985d988daa9da95d8a7d8aa4.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d8b4db95d987db8cd8afd8a7d986-d8b3d988d985d8a8d988d984db8c-d8aedb86d8b1d8a7daafd8b1db8c-d986db95d8aadb95d988db95db8cdb95daa9d9866.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d8b4db95d987db8cd8afd8a7d986-d8b3d988d985d8a8d988d984db8c-d8aedb86d8b1d8a7daafd8b1db8c-d986db95d8aadb95d988db95db8cdb95daa9d9866.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d987db95dab5db95d8a8d8acdb951.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d8a6db95d986d981d8a7d984-d988-d8acdb8cd986db86d8b3d8a7db8cd8af1.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d982db95dab5d8a7d8afd8b2db8e-d985db95daa9db86db8c-daa9d988d8b1d8afd8a7db8cdb95d8aadb8c.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/daa9db86da95db95d988.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d8b4db95d986daafd8a7d984-d988-d8a6db95d986d981d8a7d984-d8a6db8cd8b2db8cd8afdb8cdb95daa9d8a7d986.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d8b4db95d986daafd8a7d984-d988-d8a6db95d986d981d8a7d984-d8a6db8cd8b2db8cd8afdb8cdb95daa9d8a7d986.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/28db8c-daafd987e2808cd984d8a7d988db8eda98e2808cd988-da98db8cd986db86d8b3d8a7db8cd8afdb8ce2808c-d986d8a7d985d8b1db86daa4d8a7d986d9872.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/28db8c-daafd987e2808cd984d8a7d988db8eda98e2808cd988-da98db8cd986db86d8b3d8a7db8cd8afdb8ce2808c-d986d8a7d985d8b1db86daa4d8a7d986d9872.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/28db8c-daafd987e2808cd984d8a7d988db8eda98e2808cd988-da98db8cd986db86d8b3d8a7db8cd8afdb8ce2808c-d986d8a7d985d8b1db86daa4d8a7d986d9872.pdf
http://yekbunblog.files.wordpress.com/2013/01/12db8c-d8acdb86d8b2d987e2808cd8b1d8afd8a7d9861.pdf
http://yekbunblog.files.wordpress.com/2013/01/daa9db86d985d987e2808cdab5daa9d988da98db8c.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d8b4db95d987db8cd8afd8a7d986db8c-d9a1d9a41.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/ئاڵاو-پێشمەرگە-دوو-هێمای-نەتەوەیی-کوردستان-2.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/ئاڵاو-پێشمەرگە-دوو-هێمای-نەتەوەیی-کوردستان-2.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/daa9d8a7d8b1d988d8a7d986db8edaa9-d984db95-da95db8ed8a8db95d8b1d8a7d986db8c-d8b4db95d987db8cd8afdb8c-d8addb8cd8b2d8a8db8c-d8afdb8ed985.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/daa9d8a7d8b1d988d8a7d986db8edaa9-d984db95-da95db8ed8a8db95d8b1d8a7d986db8c-d8b4db95d987db8cd8afdb8c-d8addb8cd8b2d8a8db8c-d8afdb8ed985.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d8acdb95d986daafdb8c-d8acdb8cd987d8a7d986db8c-db8cdb95daa9db95d985.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d8acdb95d986daafdb8c-d8acdb8cd987d8a7d986db8c-db8cdb95daa9db95d985.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d8acd8a7d985db8c-d8acdb8cdabed8a7d986db8cdb8c-d981db8cd981d8a7db8c-d9a2d9a0d9a1d9a8db8c-da95d988d988d8b3db8cd8a7.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d8b9db95d981d8b1db8cd986-d8b1db95d985d8b2db8c-d8a8db95d8b1d8aedb86d8afd8a7d986.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d8b9db95d981d8b1db8cd986-d8b1db95d985d8b2db8c-d8a8db95d8b1d8aedb86d8afd8a7d986.pdf
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 ٧٣١  ساڵەی کژماری کوردسرا  ١٩یادی  ٢٢
 ٩٢  پانژرامای مێژەەی کژماری کوردسرا  ١١
 ٣١٢ ( ٧)کوردسرا  کژماری ەننەی مێژەەی ١٧
 ٣١٨ ( ٩)کوردسرا  کژماری ەننەی مێژەەی ١٩
 ٧١١ کوردسرا   ڕڵیهەاڵت  لە کوردی زمان  بە خوننو  پرس  ١٣
 ٩١ دنمژکڕاتی    سوسیالیزم  بژ نوێ خوننونەەەیەک  ١١
 ١١  (ەاالنراین)خڕشەەیسر  رۆیی ١٢
 ٨٨ دنیادا  ى رەازه ده م رده به له كوردى زمانى ١١
 ٧٢١ ئێرا   گەالن  شژڕش  ساڵەی ١١ ١١
 ٨١ زمانەەانی    بابەت  هێنوێ ١٨
 ١٧٣ تیرۆریزم  ە ئێرا  ئیسالم  کژماری ١٢
 ٩٧٣ سوەەریا  لە ئەمرییا کشانەەەی پەراەنزی لە ١١
 ٧٣١ (نوەسین  کەماڵ حەسە  پوەر): سوسیال دنموکراس  چیە ١٧
 ٣٧٢ شوناس  نەتەەەی    زگماک   زمان ١٩
   ٣٨  ( کامرا  ئەمین ئاەە.دنوەسین  ) :یە  بژ چەمی  سژسیالیزمگەڕانەەە ١٣
 ٢١ نوەسین  توم گولبیری  :شێوازی خەباتەنوۆم باشررین ریفرا ١١
 ٩٧٣ لە پەراەنزی کشانەەەی ئەمرییا لە سوەریا  ١٢
 ٧٧١ ت  کوردسرا  ناەەنوی هاەکاری حیزبەکان  رۆیهەاڵ ١١
 ٣١ : نامیلیەی ماڵئاەا یادیا  بەخێر ١١
 ٧١  (کەماڵ حەسە  پوەر:)ڕەانگەی ڕەخنەگرانە ١٨
 ٧١  جەلیل گادان  هاەڕێەتوەنژی  ١٢
   ٩٧  هاشم کەریم  هاەڕێەتوەنژی  ٨١
   ٩٨  مسرەفا شڵماش  هاەڕێەتوەنژی  ٨٧
   ٩٣  عەبوەڵاڵ حیجاب هاەڕێەتوەنژی  ٨٩
   ٩٧  کەماڵ حەسە  پوەر هاەڕێەتوەنژی  ٨٣
   ٣٩  عارز باەەجان  بەرنزەتوەنژی  ٨١

https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/db8cd8a7d8afdb8c-d9a7d9a2-d8b3d8a7dab5db95db8c-daa9db86d985d8a7d8b1db8c-daa9d988d8b1d8afd8b3d8aad8a7d986.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d9bed8a7d986db86d8b1d8a7d985d8a7db8c-d985db8eda98d988d988db8c-daa9db86d985d8a7d8b1db8c-daa9d988d8b1d8afd8b3d8aad8a7d9862.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d9bed8a7d986db86d8b1d8a7d985d8a7db8c-d985db8eda98d988d988db8c-daa9db86d985d8a7d8b1db8c-daa9d988d8b1d8afd8b3d8aad8a7d9862.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d8b3d988d8b3db8cd8a7d984-d8afdb8ed985d988daa9d8b1d8a7d8b3db8c-d8acdb8cdb95.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d8b3d988d8b3db8cd8a7d984-d8afdb8ed985d988daa9d8b1d8a7d8b3db8c-d8acdb8cdb95.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d8b1db86da98db8c-d8b2d985d8a7d986db8c-d8afd8a7db8cdaa9db8c.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/daafdb95da95d8a7d986db95d988db95db8cdb95daa9-d8a8db86-da86db95d985daa9db8c-d8b3db86d8b3db8cd8a7d984db8cd8b2d985.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d8b1db8cd981d8b1d8a7d986d8afdb86d985-d8a8d8a7d8b4d8aad8b1db8cd986-d8b4db8ed988d8a7d8b2db8c-d8aedb95d8a8d8a7d8aadb95.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/ناوەندی-هاوکاری-حیزبەکانی-رۆژهەڵا.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/ناوەندی-هاوکاری-حیزبەکانی-رۆژهەڵا.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/نامیلکەی-ماڵئاوا-یادیان-بەخێر.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/نامیلکەی-ماڵئاوا-یادیان-بەخێر.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/da95d988d8a7d986daafdb95db8c-da95db95d8aed986db95daafd8b1d8a7d986db95.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/da95d988d8a7d986daafdb95db8c-da95db95d8aed986db95daafd8b1d8a7d986db95.pdf
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 ٣١   (  -ی )ی کورد  ەه ی ییانه ڵه کژمه ٨٢
   ٩٣٩ ساڵ خەبات ە تێیژشان  حیزب  دنموکڕات  کوردسرا   ١١ ٨١
 ١١١   کوردسرا  کژماریساڵەی دامەزران   ١١یادی  ٨١
   ٩٢٨  ی سەرماەەز رۆیی هەڵیردن  ئااڵە رۆیی پێشمەرگە کوردسرا ٩١ ٨٨
   ١٢١  Newroz - نەەرۆزجەین  نەتەەایەت   ٨٢
   ٧٨١  ٧٣١١  - ١١کان   ی ساڵه ی شژڕشگێڕانه ەه بزەەتنه ٢١
   ٩١٩   ژپیی -سەدەیە  دەای ساییس  ٢٧
    ٧٨١   ساڵەی رۆینامەگەری كوردیوا ٧٧٨لە یادی  ٢٩
   ٧٧٩  (کژمەڵێ  بابەت ە ەتوەنژ) زمان  زگماک رۆیی نێونەتەەی   ٢٣
   ٧١١   ی مارچ رۆیی نێونەتەەی  ینا ٨یادی  ٢١
   ٣٩١  یژی ینا رۆیی بەرەنگاری تونوی ە تی نژەەمبەری ٩٢ ٢٢
   ٧٩٨   ررۆیی نێونەتەەەی  کرنیا ٢١
   ٧١١   باشوەری کوردسرا  ٧٢٢٧ ڕاپەرین ساڵەی  ٩٢یادی  ٢١
   ١١ ( ماڵپەڕی رۆیی کورد) :ی مارچ٨کژمەڵی  ەتوەنژ بەبژنەی  ٢٨
   ١١ (  ماڵپەڕی ئەمڕۆ)کژمەڵێ  دیمانە بەبژنەی رۆیی ی  ٢٢
   ١٩  (قادر ەریانوەسین  )ماف  مرۆ   ت به تی  تایبه ەڵه نوکراەی نێوده سه ڵێ  په کژمه ٧١١
 ٧٢١    ی  کورد ەه ته ی نه کژنگره  ت به باره نگانو  ە بیرەڕا سه ڵسه ڵێ  هه کژمه ٧١٧
 ٣١٢  دا  بیان  ە وردک نوەسەران  بژچوەن  بیرە لە کژبانێ ٧١٩
 ٧٣١    رۆیئاەای کوردسرا  لە دیوی نوەسەران  کورد دا ٧١٣
   ١٣٣ (چوار بەشە: )دیوە بژچوەن  نوەسەران  کوردە بیان  لە سەر داع  ٧١١
 ١١  یەکەم کژنفڕانس  نێونەتەەەی  لەمەر کوردی  فەیل  لە پارڵمان  ئوڕەەپا ٧١٢
   ٧٧١ ( ەتوەنژ ەنبالگ  ئەمڕۆیانە(:مڕۆ دا ا  دەننێ ە ئهنێو  اڵت  کوردسرا  له ڕۆیهه ٧١١
 ٧١٨ (  هەیاس کاردۆنوەسین  ) -مێژەەی زینوەە  ٧١١

http://yekbunblog.files.wordpress.com/2013/01/daa9db86d985d987e2808cdab5d987e2808cdb8c-da98db8c-daa9d8a7d9811.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/komari-kurdistan.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/newroz-d986db95d988d8b1db86d8b2.pdf
http://yekbunblog.files.wordpress.com/2013/01/namilkei-46-471.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d8b3db95d8afdb95db8cdb95daa9-d8afd988d8a7db8c-d8b3d8a7db8cdaa9d8b3-d9bedb8cdaa9db86.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/e2808cd984db95-db8cd8a7d8afdb8c-d8b1db86da98d986d8a7d985db95daafdb95d8b1db8c-d983d988d8b1d8afdb8cd8afd8a7.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d8b2d985d8a7d986db8c-d8b2daafd985d8a7daa9db8c.pdf
http://yekbunblog.files.wordpress.com/2013/01/25db8c-d986d988d8a7d985d8a8d8b1db8c1.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d8b1db86da98db8c-daa9d8b1db8edaa9d8a7d8b11.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/da95d8a7d9bedb95d8b1db8cd986db8c-d9a1d9a9d9a9d9a1.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/da95d8a7d9bedb95d8b1db8cd986db8c-d9a1d9a9d9a9d9a1.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/da95d8a7d9bedb95d8b1db8cd986db8c-d9a1d9a9d9a9d9a1.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/da95d8a7d9bedb95d8b1db8cd986db8c-d9a1d9a9d9a9d9a1.pdf
http://yekbunblog.files.wordpress.com/2013/01/daa9db86d985d987e2808cdab5db8edaa9-d8a8d8a7d8a8d987e2808cd8aa.pdf
http://yekbunblog.files.wordpress.com/2013/01/d983db86d986daafd8b1db95db8c-d986db95d8aadb95d988db95db8cdb8c-d983d988d8b1d8af-d987d987e2808cd988d984db8ed8b12.pdf
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    ٩٢  (چوار بەش)رۆییمێری مێژەەی کوردسرا  ٧١٨
   ٧٨  (ساڵە ١٩)لیسرەی ئەنوام  رنبەری حیزب  دنموکڕات لە کژنگرە یە  تا شازدە  ٧١٢
   ٧٩١   لە باشوەری کوردسرا  دیواری الریجان  ە سەحرارەەدی لە پەراەنزی ٧٧١
 ٣١٨   لە پەراەنزی لە دەست دان  فەریناز خژسرەەان  ە راسان  مەهاباد ٧٧٧
 ٩٩   میژەە حیزب  دنموکرات  کورته ٧٧٩
 ٩٩١ چەکواری   خەبات  - مێحوەری رۆیهەاڵت ٧٧٣
 ١٨   (  نوەسین  مەال محەممەد خزری: )بەهاری کوردەەاری سوەر ە شینە ٧٧١
 ١١ :  هەمین رۆینامەی کوردسرا  ١١١نامیلیەی تایبەت بە بژنەی دەرچوەن   ٧٧٢
 ٣٩ (قادرپوەر ناسر)یا  به هیزی کان  رگه پێشمه سیاس  بات  خه ە ییا   له   یه کورته ٧٧١
 ٩١   (نوەسین  عەل  بواغ ) کورت  ە پوخر  دنموکڕاس  به ٧٧١
 ٩١ ی مارچ   ٨ساڵەی رۆیی  ٧١١ک  کورد لە سەد ین  چاال ٧٧٨
   ٧٩ ( نوەسین  مسرەفا شڵماش : )بوە  جی ان  به ٧٧٢
 ١١ کارە تێیژشان  بەردەەام    ساڵ 01 نگ گیاره ٧٩١
 ١١ مێژەەی سەردەشت پڕە لە سەرەەری بژ ئازادی   ٧٩٧
   ٩٨   کژنگرەی ئەنررناسیونال  سژسیالیستمین ٩٢ ٧٩٩
 ١١ (  مەدەن نوەسین  حوسێن )ده  سرراتیژی ە کوردسرا  ٧٩٣
 ١   ئامرییا  کژماری رۆ  مێژەەی سه ٧٩١
 ٧١   ی برزیل٩١٧١مژنویال   ٧٩٢
    ٩٧١ = ٧٧٩  -  ٧١١: (دەە بەش )رەەداەەکان  ئەم دەایانەی عێراق  ٧٩١
    :د رۆ  بارزان  بژ ئامه ی سه که ره فه راەیزی سه په  له ٧٩١
 ٢١ (نوەسین  حەمە ڕەەسوەڵ حەسە  پوەر) -  یارا یادی ٧٩٨
   ١٨  خول  توپێ پێ ەاڵتان  ئورۆپادا ٧١  شرێ  به گه ٧٩٢
 ٧٧   ٩١٧٩ - ٧٨٢١سااڵن   تژپ  پی  مپێی  ئژله ٧٣١

http://yekbunblog.files.wordpress.com/2013/01/rojjmeri-kurdistan-4.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d984db95-d9bedb95d8b1d8a7d988db8ed8b2db8c-d8b3db95d981db95d8b1db8c-d984d8a7d8b1db8cd8acd8a7d986db8c-d988-d8b3db95d8add8b1d8a7d8b1d988.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d981db95d8b1db8cd986d8a7d8b2-d985db95d987d8a7d8a8d8a7d8af.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d981db95d8b1db8cd986d8a7d8b2-d985db95d987d8a7d8a8d8a7d8af.pdf
http://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/daa9d988d8b1d8aad987e2808c-d985db8cda98d988d988.pdf
http://yekbunblog.files.wordpress.com/2013/01/d8afdb8ed985d988daa9da95d8a7d8b3db8c-d8a8d987e2808cdaa9d988d8b1d8aadb8c-d988-d9bed988d8aed8aadb8c-1.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/daa9db86d986daafd8b1db95db8c-d8a6db95d986d8aad8b1d986d8a7d8b3db8cd988d986d8a7d984db8c-d8b3db86d8b3db8cd8a7d984db8cd8b3d8aa.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2013/01/tope-pe.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2013/01/d8a8db95d8b4db8c-db8cdb95daa9db95d9852.pdf
http://yekbunblog.files.wordpress.com/2013/01/barzani-le-amid1.pdf
http://yekbunblog.files.wordpress.com/2013/01/daafd987e2808cd8b4d8aadb8edaa9-d8a8d987e2808c-14-d8aed988d984db8c-d8aad988d9bedb8e-d9bedb8e-d8afd8a71.pdf
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   ٢   ئێرا   له  ڵ سزای سێواره گه  کان  له ره ربه رۆی به ٧١کن   چاالکییه ٧٣٧
   ٩١   (٩١٧٩) مانگ  رابردەەی سوەرییه ٧١کان   رۆییمێری رەەداەه ٧٣٩
 ٢  جام  جی ان  تژپ  پێ دا مین هه  نێو نژزده  شرێ  به گه ٧٣٣
ساڵ   ٧١لە نموکڕات  کوردسرا  دیزب  ە چاالکییەکان  حکار   شێ  له نوی به کژبه ٧٣١

 .کژبەنو ٧٩١( ٩١٧٨تا  ٩١١٢ساڵ    له)رابردەە
٣١١ 

 ٧٣١٨  یمارە ١٢ "یەکبوە "  گژەاری ئێلێیررۆنی ٧٣٢
 ٩١٨٩١  کۆی الپەڕەکان 
 

 :یانبابەت و نووستاوەکانی هاوڕێ وتووێژ، لە بەشێک
 

 پەڕەال هاوڕێیان ریز الپەڕە هاوڕێیان ریز
   ٧٢٨ پوەر  حەسە  کەماڵ ٩٧ ٢١٩ (ەتوەنژ)مامژسرا عەبوەڵاڵ حەسە  زادە ٧
   ٧١٧ حیجاب عەبوەڵاڵ ٩٩  ٣١١ (:ەتوەنژ)خالیو عەزیزی  ٩
 ١٨١ دەباغ   شەهال ٩٣ ٣١١   ...( ەتار ە پەیامەکا )خالیو عەزیزی  ٣
 ٨٨ ربازیا سمایل ٩١   ٧١٣ ...(  ەتوەنژ  ەتار)مسرەفا مەەلوەدی  ١
 ١٨١ عەل  بواغ  ٩٢ ٣٢٩ دەکرور ئاسژ حەسە  زادە ٢
 ٧٢٣ باپیری شلێر ٩١ ٩١١ مسرەفا شڵماش  ١
 ٣٩١   ئەحمەدی مادیح ٩١ ٩٢٩ قادر ەریا ١
 ٩١٩ رەحمان  ەریا ٩٨ ٧٧٨ کەریم  کەمال ٨
 ٧٢١ ئەمین    محەممەد رەزا ٩٢ ٩١١ عومەر باڵەک  ٢
 ٢١٨  شێخان    زعەزی ٣١ ١٧٢ کەریم  رەسوەڵ حەمە ٧١
 ٩٢٢ سلێمان   محەممەد ٣٧ ١٧ بەگزادە سەعیو ٧٧
 ٧١٨  ری فه ئێەباڵ سه  ٣٩ ٧٩٣ پیرۆت  شەهیو ڕەحما  ٧٩
 ٩٢١ لورسران   ئارەش ٣٣ ٩٣٩ شێخان  حەسە  ٧٣

http://yekbunblog.files.wordpress.com/2013/01/namilke-d986d8a7d985db8ed984daa9d987e2808c.pdf
http://yekbunblog.files.wordpress.com/2013/01/d8b1db86da98da98d985db8ed8b1db8c-d8b1d988d988d8afd8a7d988d987e2808cdaa9d8a7d986db8c-16-d985d8a7d986daafdb8c-d8b1d8a7d8a8d8b1d8afd9883.pdf
http://yekbunblog.files.wordpress.com/2013/01/daafd987e2808cd8b4d8aadb8cdaa91.pdf
http://yekbunblog.files.wordpress.com/2013/01/kobendi-2009.pdf
http://yekbunblog.files.wordpress.com/2013/01/kobendi-2009.pdf
http://yekbunblog.files.wordpress.com/2013/01/d8a6db8ed982d8a8d8a7dab5-d8b3d987e2808cd981d987e2808cd8b1db8c.pdf
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 الپەڕە هاوڕێیان ریز الپەڕە هاوڕێیان ریز

 ٣١٨   ( ٩)قادر ەریا ٣١ ٩٢٢ شەرەف  سمایل ٧١
 ٩١١ مسرەفا مەعرەەف  ٣٢ ٧٨١ چوەکەڵ  برایم ٧٢
 ٨١ م    حاته سه حه ٣١ ١٨٩  فروح   کونسرا  ٧١
 ٧٨١   هانگیری برایم جه ٣١ ١١ رۆسرەم  هاشم ٧١
   ٧١٣ بەهرام   عەبوەڵاڵ ٣٨ ١٨ گادان  ونسرا ک ٧٨
 ٢١ عەزیزی  رۆیە ٣٢ ٣٧١ ئیسماعیل  ئاشق ٧٢
 ١٢ پوەر  حەسە  خالیو ١١ ٧٣١ ( ٩)ئاسژ حەسە  زادە. د ٩١
   ١٧٧ رەزا شوا   ٢٩ ١٢ نەب  فەقێ ساما  ١٧
 ٧٩٨  مەکاڵەەی    ئەحمەد ٢٣ ٢٩  هەمزەی    شەەنەم ١٩
   ٨١ مرەەت   مەنسوەر ٢١   ١٣١ زەهرای    لوقما  ١٣
   ٩٩ رەسوەڵ   حەلیمە ٢٢ ٧٢١ رەەانوەەست  مەسیوەد ١١
 ٧٨١ برایم الجان  ٢١ ١١٩   ئێرانپوەر ناسر ١٢
   ٧١١  کونسرا  عومەرزادە ٢١   ٧١١ قادرپوەر  ناسر ١١
   ٣٧ عەبوەڵاڵپوەر  هەییر ٢٨ ٧٩١ ئەڵاڵەەیس   کەریم ١١
 ٩٨١  عەل  لەیالخ ٢٢ ٧١١    ئاگر باڵەک  ١٨
 ٨٢ رەسوەڵ  ییوار ١١   ١١١ قاسم   تاهیر ١٢
 ١٨ سەلیم  رەحما  ١٧ ٩١١  خالیو محەممەدزادە ٢١
  ٧١١ (٩)عومەر باڵەک   ١٩   ٧١١  بانەی  ئازاد ٢٧
 ٧١١٣٢ :کۆی الپەڕەکان 
  
 
 
  

https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d985d8b3d8aadb95d981d8a7-d985db95d8b9d8b1d988d988d981db8c.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2014/08/d985d8b3d8aadb95d981d8a7-d985db95d8b9d8b1d988d988d981db8c.pdf
http://yekbunblog.files.wordpress.com/2013/01/d8a8d8a7d8a8d987e2808cd8aad987e2808cdaa9d8a7d986.pdf
http://yekbunblog.files.wordpress.com/2013/01/braim-lacani-1.pdf
http://yekbunblog.files.wordpress.com/2013/01/braim-lacani-1.pdf
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 الپەڕە ناوی نامیلکە ریز
 ٧٨١   (چوکەڵ  برایم نوەسێن : )حیزب شەهیوی فەرمانوەران  ٧
 ٩٢٩ (  برایم چوڵەک نوەسین  ) (مەی شەهیوا ییننا) ئەسرێرە گەشەکان  رن  خەبات ٩
 ٧١١   ( نوەسین  حەسە  خەمبار): کاربین ە بیرەەەرییەکا  ٣
   ١٧  ٢: یماره کورد گژەاری ین  ١
 ١١٩ (نوەسین  برایم چوەکەڵ ) کا  خره سه  رۆیه ٢
 ٨١ (نوەسین  لوقما  زەهرای )چیرۆ    ڵه کژمه - رگ ردان  مه سه ١
 ٧٢٩ زەهرای  لوقما  نوەسین ( )رۆما ) ؟ ەه بربینمه رۆین  بلێێ م  که شاره ١
 ٧٣٩١ ی الپەڕەکانکۆ 
 

 

 ٨٨٧٣٣: کۆی دشتی الپەڕەکان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://yekbunblog.files.wordpress.com/2013/01/d8a6db95d8b3d8aadb8ed8b1db95-daafdb95d8b4db95daa9d8a7d9864.pdf
https://yekbunblog.files.wordpress.com/2013/01/d8a6db95d8b3d8aadb8ed8b1db95-daafdb95d8b4db95daa9d8a7d9864.pdf
http://yekbunblog.files.wordpress.com/2013/01/roje-sextekan.pdf
http://yekbunblog.files.wordpress.com/2013/01/daa9db86d8b1d8aad987e2808c-da86db8cd8b1db86daa9.pdf
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 :الپەڕی یەکەمی نامیلکەکان وێنەی بۆمیلئا
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 :نامیلکەی ئامادەکتاوی هاوڕێیان الپەڕەی یەکەمی وێنەی ئالبۆمی
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 (Yekbun) الپەڕەی یەکەمی دۆڤاری یەکبوون وێنەی ئالبۆمی
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