
  دا که ناوچه  له زنه یامی ئاوگۆڕکی مه کانی کوردستان، په  شاره ر له ماوه ی جه وه ڕینه اپهڕ
  

٠٣/٠٨/٢٠٠٥  
ژن هه

  
کاتکدا    دا، له هاباد و سنه کانی مه  شاره تی کوردستان له ی ڕۆژهه مدیده ری سته ماوه  جه وڕۆکه ئه   
ری  ماوه ڕینی جه زموونی تکشکاو؛ راپه دوو ئه.  زموونه نی دوو ئه وخۆ خاوه وخۆ و ناراسته  ڕاسته ڕێ، که په راده
  یه وانه له. ی باشووری کوردستان١٩٩١ڕینی ئازاری  تری ئران و ڕاپه کانی دا هاوشانی شاره١٩٧٩ سای  له
راوردی  ر به گه الم ئه  بن، به م بۆچوونه  دژی ئه وه پارزییانه  کۆنه  له چ وه  ناهوشیارییانه بن، چ له سانک هه که
م ئاکا  هیچکامیان به بینین، که دهریان،  سه کی له ره م و کارایی ده رده ڕای جیاوازی سه ره  سه که ڕینه ردوو راپه هه
     ! یشتوون گه نه
ر،  ماوه جه کان له په خونی چه کان و دژه  بۆ ئاخوندهی جیھانی نده هۆی زالبوونی پاگه  بهدا١٩٧٩ڕینی   راپه له
  ی دژه ره کو به ڕین تکشکا، به ک ڕاپه ش نه مه ست و به ده گرنه ت ده سه کان ده ر ئاستی ئران ئاخونده سه له

  وانه ی پچه  ئاراسته  به گه کانی شۆرش بن و کۆمه پۆله هاوکاری جیھانی توانییان سواری شه شۆڕش به
کانی  ناو ڕیزه کی له ره کان توانی دووبه  سیاسییه ملمالنی پارت و گروپهر ئاستی کوردستانیش  سه له. ھاژوونب

شکرکشی  ر له رامبه به ر له ماوه رگری جه یی به ڕی و ئازادیخوازدا دروست بکات و ئاماده ری راپه ماوه جه
  .ن کاندا، الواز بکه سوپای ئاخونده

  یی پارت و گروپه سته یمانان و وابه کی هزی هاوپه ره رای ڕۆی سه ره شدا، سهزموونی دوومی  ئه له
   کوردستانییه ره و به ر ئه تر هه راستیدا فره  له ی کوردستانی و ئۆپۆزسیۆنی عیراقیدا که ره کانی ناو به سیاسییه
دا،  ڕینه و راپه ناو ئه  له ی که وه ه ت ئه تایبه بوو، به ندیان نه وه رژه به ری له ماوه ڕینی جه ی راپه وه ر ئه به بوون، له

  دا له)راکانشو(کان ته  سۆڤییه ری خۆ ڕکخستوو له ماوه ی ئران، هزکی رادیکای جه١٩٧٩ی سای  وه ک ئه وه
م، ڵ ڕژ گه  له ره وی ملیۆنی و دواتر گفتوگۆی به ڕخستنی کۆڕه  و به که ڕینه ندندا بوو، تکشکانی ڕاپه سه ره په

دا  و ساته ردوو ال له ندی هه وه رژه ی کوردستانی و هاوبه ره کان و به یمانه هاوپه ستوری کاری هزه  ده چووه
  .عس ڵ ڕژمی به گه له
  

  ڕینه م ڕاپه گشتی بۆ پشتگیری له تی کوردستان و ئران به کانی ڕۆژهه  سیاسییه ی هزه وڕۆکه یی ئه نائاماده   
ن و   بکه خۆییه  خۆبه دانه رهه و سه وان ناتوانن کۆنترۆی ئه  ئه  که وه ڕته گه  ده وه ی بۆ ئه ه، هۆک رییه ماوه جه
ی  په تی چه ین و سیاسه  بهڵ ڕژم و گه  گفتوگۆ له ته  چاویان بیوه  که وه واندا نایته تی ئه اتیژییهرڵ ست گه له

  التی کوردستان سوود له  ڕۆژهه ر له ماوه ر جه گه توانم بم، ئه  ده وه نیاییه د به. دا که هچ ناو کان له زلھزه
کانی   راماینی هزه ڕین به ر راپه گه وا ئه گرن، ئه نهر ی باشووری کوردستان وه١٩٩١اری ی ئاز که زموونه ئه

  وه پیانه  چه ر له کان هه  سیاسییه  هزه  که ی گومان نییه  کوردستاندا کۆتایی بت، هیچ جگه کۆماری ئیسالمی له
وا ب  ن، ئه که  بۆ کشاو نه خشه کشی کتوپو نه ی کوردستانی پاشه ره ک به ر وه گه  تا ڕاستییان، ئه بیگره
گیرساندنی شه  هه ودوو به س نه م بۆچوونه ئه. ن به بار ده ڕین له قین، ڕاپه ری و کۆنه گه الت و ناوچه سه ڕی ده   
  م ڕووداوانه ی ئه وه  بوونه کو دووباره ، به وه  نائومدییه  له گرێ و نه  ده اوهچر  سه وه ییهتی سیاس  ڕک و دژایه  له

  !  ک نییه یه وه ته ک و نه یه هچ ناو ت به  و تایبه یه کی مژووی هه یه پشینه
  

ر خۆ  مه  لهکان  سیاسییه نه وستی الیه  هه ، بواننه م بۆچوونه وتنی باشتری راستی ئه رکه بۆ ده   
  ها بواننه روه هه!  که ڕینه نکردنی ڕاپه خاوه  خۆ به وه وشه  و له وه »شوانه«ختکردوو  نکردنی گیانبه خاوه به
کان و ڕاکشانی ڕای گشتی بۆ  ی خۆپشاندانه وه ری کردنه رتاسه خان و سه یان بۆ هه وه کرده نگاوی به هه

یاندن  ییان بۆ گه ت نائاماده نانه کانی کۆماری ئیسالمی و ته رییه رکوتگه سهڕووی  ر و خستنه ماوه  جه پشتیوانی له
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ڵ  گه  له رگیره  ده  کۆماری ئیسالمی دووباره دا که م کاته  له وانانی ئازاده و راکسانی مدیای جیھانی و ڕۆژنامه
کانی باشووری   سیاسییه یی هزه وه ته وستی نه  هه  بواننه وه والشه  له!تۆمی کی ئه ر چه سه وروپی له کیتی ئه یه

 و  تییه وایه ته ر زمان و بنی زمانیان مافی نه ی سه  قسه ، که وه وایانه رمانه وا و نافه رمانه  فه کوردستان به
ی ر ماوه بت، جه وان نه ری ئه رکوتگه رگرتن و سه  ترسی به ر له گه ئایا ئه! زانن  ده وه ته ری نه که  قسه خۆیان به

پاندنی  وت و سه ستکه ی ده وه ندنه ترسی لسه م مه رده به ر ئستا له  هه ی باشووری کوردستان که مدیده سته
ری  ماوه ڕینی جه کان بۆ پشتگیری ڕاپه قامه رشه  سه ریدا، ناڕژته سه  به ک ئراندایه کۆمارکی ئیسالمی وه

  ؟  هاباد و سنه مه
  

   چ له تی بۆرژوازی کورده وستی چینایه  هه مه کی و کاتی چاو لیبکرن، ئه رێ الوه ناک لکن، که  خاگه مانه    ئه
 ئامانجی خۆی  ری به ماوه ڕینی جه ر ڕاپه گه  ئه ری، چونکه ماوه ڕینی جه ر ڕاپه رامبه  به باشوور ت و چ له ڕۆژهه

ی  وه ئه. دایک بوون  پناویدا له  له بت، کهیان نا وتانه ستکه و ده کی ئه روخه ک هزی سه وان وه وا ئه بگات، ئه
پینن،  مان بیسه ته وان به ی ئه وه ، ئه رکوتی ئایینی نییه تی و سه وایه ته می نه  سته ن کۆتاییھنان به وه دوایه وان به ئه

کان دابین بکات،  یهسی که کان و تاکه  گشتییه  ئازادییه ، که  نییه تی ئازادانه رایه به ڕوه میکی به ئازادی و سیسته
ی  واکه رمانه  فه ی کوردستانی و دوو پارته ره وستی به  هه توانین له ش ده مه تی و ئه یه که وانه کو پچه به

  ن و مافه که ر ده ماوه نووسی جه  چاره  یاری به  ساه  چوارده دا ببینین، که بان تی بارزان و تاه پاشایه
کانیانی  ستھنان و پاراستنی کورسی پارته ده کارتی قومار و یاری به  به ان کردووهکانی کوردی تییه وایه ته نه

  !ن که پده
  

،   گرنگه دا فره م ساته ی له وه الم ئه ، به وه بته  باسی تریشی لده  بکرت و فره  قسه کرێ فره  ده وه م باره له   
جماون و   به هاباد و سنه ڕیوی مه ری ڕاپه ماوه  بۆ جه وه ڕینه و دوو ڕاپه  له ی که و وانانه  له رگرتنه سوود وه

وتن،  رکه رکردنی سه جکانیان بۆ مسۆگه ستبه کی و ده ره  سه ت و خاه رخه ری سه ماوه سوراوانی جه کرێ هه ده
  :شیکیانن  به مانه ڕای من ئه  به ، کهست بھنن ده  به لوه

  
  .اندانکانی مانگرتن و خۆپیش پکھنانی کۆمیته -
ری دروشم و ب ونی گشتین، له خهربی خواست و   ده کان، که رییه ماوه  جه ی داخوازییه وه رزکردنه به -

 .کان  سیاسییه داخوازیی پارت و گروپه
ربایجان و  ت  ئازه تایبه ری ئیران، به رتاسه  ئاستی سه ری له ماوه سوراوانی جه ڵ هه گه ندیگرتن له یوه په -

 .حواز ئه
 . کاپیتالیست ک ئاتاک و دژه کانی وه وه کانی ماف و بزووتنه  جیھانییه نده ناوه گرتن بهندی یوه په -
 .وانای ئازاد ت ڕۆژنامه تایبه کان، به ییه سانه  ره ندییه رنجی ناوه واڵ و راکسانی سه یاندی هه گه -
ی میدیای  وه  کردنه ه خواردن، ل کار، له  مانگرتنی گشتی له ر له ست بردن بۆ مانگرتنی گشتی؛ هه ده -

 .ت سه ده ربه وانی سه ت و بایکۆتی ڕۆژنامه سه ده ربه سه
ناو   شونی کار و له کان له رییه اوهم  جه یته و ڕکخراوهج بۆ پکھنانی کۆم ستبه ی دهو هه -

 . م ڕکخراوانه لنانی ئهر نو سه نووک له ده ڕه ر شه سه کاندا و خۆبواردن له که ره گه
ڕین  کانی راپه بت کۆمیته الم ده ، به وه ی بکرنه رتاسه کان تا بلوت سه وه بت هه  ده ی که وه پاڵ ئه له -

 .ن ج بده ستبه ب و بیاری پویست و ده خۆیی خۆیان هه ربه ر شونک ئازادی و سه هه له
ر ڕۆشنایی  به  لهتب  دهدا م کۆمیتانه ناو ئه کی سیاسی له یه ر پارت و ڕکخراوه شداری هه به -

 .، بتر ماوه کان بۆ جه ی گشت بیاره وه ڕانه گهندی و خواست و  وه رژه به
 .ک موکی گشتی کان وه گشتییه  و شونه  و فرگه رمانگه  و فه ره کانی پاراستنی خانووبه پکھنانی لژنه -
 .ک بۆ پاراستنی ئاسایشی دانیشتوان ڕه کانی گه پکھنانی کۆمیته -



 .بات سی و تانی ده ی که وه ندنه سه ست بۆ تۆه  ده سک که ر هز و که هه تن بهرگر به -
ری و  ماوه  بۆ پکھنانی گاردی جه وه وتنه رکه م ساتی سه که یه ر له کان هه کاربوونی کۆمیته ستبه ده -

 .هیزی پارزگاری
 .ر ماوه نگی جه  دهیاندنی کاریان بۆ گه فزیۆن و خستنه له ر ڕادیۆ و ته سه ستگرتن به ده -
مای  ر بنه سه کان له  گشتییه  و شونه رمانگه  و فه  و کارخانه کانی کارگه ن و کۆمیته نجومه پکھنانی ئه -

 و سپاردنی  وه ره ڕا بۆ سه وه  خواره  له وخۆ و ئازادانه بژاردنی ڕاسته ی گشتی و هه وه کۆبوونه
هۆی  رشتی کردنی به رپه ندان و سه ان و کارمهر  کارگه  به و شونانه تی ئه رایه ڕوبه به

 . وه کانیانه تییه رایه به ڕوه خۆبه
یی و   پیشه ری ڕکخراوه رتاسه کاربوون بۆ پکھنانی فیدراسیۆن و کۆنفیدراسۆنی سه ستبه ده -

 .کان تییه رایه به ڕیوه مای خۆبه ر بنه سه کان و والت له رمه ههی  وه کان و ڕکخستنه رییه ماوه جه
جکردنیان،   جبه کانن و خۆبواردن له ڕینه ستی نو ڕاپه موده رکی ده  ئه که.. تر ندین خای  و چه مانه ئه -

  التخوازه سه  ده مۆی هزه سته  ده کاته ڕین ده م ڕاپه کات و هه یی دروستده ره وبه ره م بوار بۆ بسه هه
 .کان کییه رو خه سه

یاندنی   گه ندی به یوه ی په نده وه ی وت، تا ئه وه ره ده  له سوراوانه رکی هه ئهتر   فره م خاالنه ندک له هه -
 . سته یوه کان په  جیھانییه نده  ناوه ر به ماوه نگی جه ده

  
  ر له ماوه وامی هزی جه رده بت بۆ به ڕک هه وتن بگات و پانه رکه سه ڕین به ی راپه وه  کورتی بۆ ئه    به
 و  وه سوراوان ڕوونکردنه رکی هه ڕین و ئه  راپه  له ره ماوه کانی جه وا ئامانجه وام، ئه رده یدانی به مه وه هاتنه
  ینن؛  گه  ده  لووتکه ڕین به یامی ڕاپه  په  که لکه ھنجانی داخوازیگه هه
  

 ئیران،   له وه  جیابوونه  ئرانی فیدرایدا چ به  له وه  مانه تی دانیشتوانی کوردستان چ به رایه به ڕیوه خۆبه -١
  . یه ی هه و بیاردانه ر مافی ئه ماوه نیا جه ردوو باردا ته هه  له که

 . وه که ر داهاتی خه سه کان به  ئایینییه زگه خۆری داموده  مشه ت و کۆتایی هنان به وه ده جیایی ئایین له -٢
 . و ڕاهناندا رده روه می په  سیسته موو توخمکی ئایینی له رهاویشتنی هه ده -٣
 .نوان ژنان و پیاواندا  له نه  الیه مه کسانی هه ئازادی و یه -٤
 و شار و  رم و ناوچه ر هه  هه تی خۆی له رایه به ڕوه ی به بژاردنی شوه  هه ر له ماوه ئازادی جه -٥

 . و گوندکدا سارۆچکه
،   گوند یا شارۆچکه ی دانیشتوان له ر زۆڕینه گه یی، ئه وه ته کی نه یه مینه ر که مافی خودموختاری بۆ هه -٦

 .رکردنی ئازادی کولتورییان دا پکبھنن و مسۆگه رم ، هه شار، ناوچه
 .کان رییه رتاسه نووسساز و سه  چاره موو پرسه ر هه سه ڕخستنی ڕاپرسی گشتی له به -٧
ران و ژنان  رمانبه  فهران و کانی کارگه رییه ماوه  جه رانی ڕکخراوه واوی نونه شداری و چاودری ته به -٨

کانی  شه ری گشت به ماوه بژردراوی جه رانی هه نشینان، وای نونه ندامان و خانه مئه و الوان و که
تی  ڕه  داڕژانی یاسای بنه زا و پسپۆری بواری یاسایی له سانی شاره شانی که کوردستان، شانبه
 .خۆ ربه سهک وتکی   ئران چ وه رمک له ک هه کوردستان چ وه

  
کی  یه وه ڕوو بوونه ر ڕووبه ر بۆ هه ماوه کردنی جه  و خۆ ئاماده وه  هوشیارکردنه توانن له  ده مانه ئه

ری  گه  ئه و ژیانی ئاسایی گه ی کۆمه وه ڕین و ڕیکخستنه  پاش راپه ڕین و چ له کاتی راپه ڕوانکراو چ له چاوه
 ردی ده وا به ب، ئه کانی خۆی ئاشنا نه ماف و خواسته ر به هماو ر جه گه ڕای من ئه به.  یه راوودانی هه
چی  ندی، که تی ناوه سه ده  جیایی له وه کرده  ساڵ به١٣پاش   له چن، که باشووری کوردستان ده دانیشتوانی

ک   نه ن، که که ک مۆر ده  یاسایه ریکه م، خه ه  قه ته  داوه وه ته ری نه نونه  خۆیان به ی که وانه  ئه ورۆکه ئه



عس  می به رده ی سه کو یاساکه ن، به ر ناکه ر مسۆگه ماوه  بۆ جه١٩٧٠کانی ئازاری  وته ستکه می ده النیکه
  مه ئه! کات ست پیده  کۆماری ئیسالمی عیراقی فیدرای ده  به ک که چاو، یاسایه به وتووتر دیته چاویدا  پیشکه له
  ست پارته  ده نووسی خۆی بداته ر چاره گه ، ئه وه بته ر ده ماوه ڕووی جه  ڕووبه  که یه ترسییه و مه ئه

  گه نووسی کۆمه گرتنی چاره وه سته ده کان و به کردنی ڕووداوه  ئاراسته کان و خۆی دوور بگرت له سیاسییه
 ! ردایه ماوه ی جه ره کگرتووی به وی یه  گره نیا له مووی ته ش هه مه  ئه!ش کی گه یه و دیاریکردنی ئایده

  
  التی کورستان ری ڕۆژهه ماوه ڕینی جه وتوو بت راپه رکه سه  
  کان التخوازه سه  ده ران و هزه روه رگ و ڕسوایی بۆ سه مه  

 
 

  
     


