
  !ئستا، نووسینوەی مژووخوندنوەی 
 آنووسینمال میراودەلیانی آوردییآ  

 تلدەرەوەی و   
  

  ! وه ی کوردستانی بۆ پشه ره به )17(
  )ەنووسراوب بۆنی راگیاندنی برەی آوردستانییوە (

 1988، ئاداری 7 ژمارە پیڤ،
  

ند  و چه ره ند سه تی چه دیبلۆماسییهی   شوه یی، به  شاراوه  پان و پۆڕیی، به ڕی ئران و عیراق به شه
خت و   پایته  تۆپ، له ڕه  سارووخ و شه ڕه پاپۆڕ، شهڕی  ڕی شارورانی، شه ی شه  شوه ، به نه الیه
  دا، له) لیج خه(کانی   شاره رو دھاتی کوردستاندا، له شا  عیراق و ئراندا، لهکانی شاره
ش و   ڕه  بازاڕه لهکاندا،  کگرتووه  یه وه ته گای نه یوانی باره ناو هۆڵ و هه کانی جیھاندا، له خته پایته

  ناو تاریکایی مشکه کاندا، له  ب بنه وتییه  نه ناو قوویی بیره ، لهك فرۆشتندا کانی چه شین و بۆره
ڕی کۆلۆنیالیستی ڕژمی فاشی  شهو کاتیشدا ،  ر له هه.  وامه رده و به وامه رده به.. کاندا، فاشیستهن و کۆ
ی  وه ته ی، دژی نهیئیمپریالیزمی جیھانب و  ره کانی عه رسته په  کۆنه  پاپشتی هزه عسی، به به

  ، ب وچان، له وه ب خاوبوونهدا، ) ژینۆساید( یی  وه ته الچۆکردنی نه ڕی قه شهی   شوه کوردمان، له
  . وامه رده و به وامه رده ، بهتر کی دڕندانه یه  بۆ شوه وه کی دڕندانه یه شوه

  
  . وه ینه  بده با ئاوڕك بۆ دوواوه

  داو له ری هه  فاشی تۆرانی سهرستی زپه گه ی ره وه مدا، بزووتنه که ڕی جیھانیی یه ی شه  ماوه له
و  ڵ ئه گه  له خرایی خۆی ستا، توانی به  وه وه ره  دژی هرشی ده یه وه م بزووتنه  ئهکاتکدا

رپاکردنی  بهکاندا بکات بۆ  ریالیستییه ئیمپ ڵ هزه گه  له مه دا بگونجن و موساوه رجه لومه هه
ن و و راگورا وه تواندنهن و هرشی  رمه لی ئه  دژی گه لیستانهالچۆکردنی کۆۆنیا ترین شاوی قه وره گه

نجامی   ئه  له.لی کورد دژی گهیی،  وه ته لتووری نه واری که ی شونه وه سینهدھات ورانکردن و 
ك   وه له گهو  ن و ئه ناو ببه ن له رمه ی ملیۆن و نیوك ئه توانیان نزیکهکان   فاشیسته دا تۆرانه مه ئه
لی کورد  ی ڕزگاریخوازی گه وه ووتنه بز  به کوشندهبرکی  ها توانیان زه روه هن، هه  نه وه ته نه
باتی  رخۆی و ڕبازی خه  سه  هاتۆته وه یه ده م سه شتاکانی ئه تای هه ره  سه ، له  تازه کهنن  یه بگه

  .ر  به وه یی گرتۆته وه ته یخوازی نهڕزگار
تی   ڕۆژهه کانی تر له یی یه وه ته  نه واره تاتۆرك و درووستکردنی قه زراندنی تورکیای ئه  دامه به

تکی  وه ند ده رجی درووست بوونی چه لومه ریالیزم، ههندی ئیمپ وه رژه و به خشه پی نه نزیکدا، به
   به سته  وا به وه لتوورییه کهی و یی و سیاسی ڕووی ئابوور  له وه که الیه  له شۆڤنی پك هات که

 و ریی ئه وهه رکی جه واوکه رج و ته هنجام و م ك ئه ر وه هه  وه کی تریشه  الیه ئیمپریالیزمن و له
  گرته کانی تر ده متییه کان و که وه ته نه  ق به رهه تی کۆلۆنیالیزمی ناوخۆ ده ، سیاسه یی یه سته وابه
و  نیانه هریمه ئهتکی ئیمپریالی   قووربانی سیاسه کوردستان بوو بهی  وه ته  نه شنه م چه به... ر به

   تورکیاو ئران و عیراق و سووریا کهکانی  شۆڤنیسته کی ناوخۆیی ڕژمه نییه کۆۆ ی کرا به که وته
 ندی و قازانجی وه رژه  جیاتی و بۆ به م له و هه م وتانه  شۆڤنیی ئهم بۆ خاتری بۆرژوازی هه

و  یی کردنی ئه میشه رگرتن و هه سه پناوی  و له وه وسننه چه لی کورد ده ئیمپریالیزمی جیھانی گه
ی  ی رزگاریخوازانه وه رکوت کردنی بزووتنه کپ کردن و سهنگاوك بۆ  موو هه شدا هه وه وساندنه چه
ی و یشبگیر ی و رهیشبکوژ رهتا تاوانی  ترین تاوان هه  دڕندانه گرن و له ده ههلی کورد  گه
   رزگاریخوازی کورد، بهی وه ، بزووتنه یه م واقیعه ر ئه به ر له هه.  وه یی س ناکاته وه ته نهالچۆکردنی  قه



ی  وه  گرنگترین بزووتنه ی، بۆتهیتی مژوویی و جوگراف رجی بابه لومه هه حوکمی  ناچاری و به
  که وه ی زاتیی بزووتنهیزی و الوای هۆی کزر به ر چی له گه ڕاستدا، ئه تی ناوه  ڕۆژهه رزگاریخواز له

ی  م گرنگتییه ، هشتا ئه وتووه ی تی که هیسی سیا تۆڕهو  ی ئهین الیه ی و فرهیی و دژواریخت خۆی و سه
ی  وه  کزبوونی بزووتنه به.  کراوه  نه مه رجه  ئاستی جیھاندا ته ی لهیواری سیاس  کردارو شونهئاستیبۆ 

 و کوردستانی خواروو،  وه  سانی بیسته ر له ژووروودا، هه کوردستانی  رزگاریخوازی کورد له
 باتی ی خه شخه و جۆشپدانی مه وه نهدا رهه ندی سه یدان و نوه  مه هکوردستان، بوو بی  رگه ناوجه

کانی بارزان ، درووست بوونی پارتی  ڕینه ڕاپهحموود،  کانی شخ مه ڕینه یی رزگاریخواز، ڕاپه وه ته نه
ست  هد و به و شۆڕشه وامی ئه رده یلوول و به  ئهی شۆڕشی وه قینه  دوایشدا ته دیمۆکراتی کوردستان و له

ك   کوردستانی خواروو داو وه کی زیاتری به دا، گرنگییه1970 ئازاری سای  ۆتۆنۆمی لههنانی مافی ئ
  دا، هاته وره موو کوردستانی گه  هه لی کوردستان له ی گه  شۆڕشگانهی وه ی بزووتنه رگه جهناو

و  وه که  الیه ست له رده ی سه وه ته کانی نه ی شۆڤینیسته خشه رنج و نه ی سه  جگه  بوو به مه  بهو وه پشه
   تاقه دا بوو که وه ی کورد له وه ی بزووتنه وره ی گهیگرنگ.  وه کی تره  الیه زمی جیھانی لهئیمپریال
   بوو له قینه ری راسته کاریگهو  ن وزه  ئیمپریالیزمی خاوه ری دژ به ماوه لیی جه کی گه یه وه هبزووتن
لی  ده کی جه یه  شوه  به یه وه تنهم بزوو  ئه وه کی تریشه  الیه  لهو وه که الیه تی نزیکدا له رۆژهه

  که نه الیهردوو   گرێ درابوو ههمپدا بۆ دیمۆکراسی و سۆشیالیز کانی چه باتی هزه خهڵ  گه مژوویی له
   و هزهئیمپریالیزم کاتکدا   له  که ی داخه م جگه به.  کتر بوون ی یهیر واوکه رو ته هزکه به

تی  وتنی رۆژهه ی پشکه  پرۆسه ی کوردییان له له سه مهرناکی  ته وری  خه واوی ده ته کان به فاشیسته
ی کورد  وه تبوو چ بزووتنه داڕش م پیه نی خۆیان به هریمه ی ئه خشه نگاندبوو و نه سه ڕاستدا هه ناوه

ندنی  سه ره و پهوتن  ی ئاسۆی پشکه رباره نینکی ستراتیژیان دهپ و دۆست تیروا کانی چه خۆی چ هزه
م   ئه دا خنکاندبوویان، که) حوکمی زاتی(وتووی  ی دواکه ی کشه رچوهچوا بوو و له ی کورد نه له سه مه

نگ و ڕوخساری جۆراوجۆردا   ره  له وره ی گه وه ته شۆڤینیزمی نهوتنی  رکه واوی بۆ ده ودای ته  مه یه کشه
مافی ( قی  موتهی  وانه کارو پچه ك دژه  وه م درووشمه تی کات ئه تایبه  به. م کردووه راهه فه

  ...  و مافه ری ئه لمنه رو سه واوکه ك قۆناغ و ته ك وه نرێ نه داده) نووس چاره
  
ی ئازاری 11وتنی  ڕککهی   چوارچوه  مافی ئۆتۆنۆمی له ی کورد به وه یشتنی بزووتنه رچۆن ب گه هه

کی  تای مژوویه ره  سه یان به وته سکه دهم  راسان کردوو ئه کانی هه  ئیمپریالیسته و هزهوا تهدا 1970
  بووهك  یه  کوردستاندا تا ڕاده ئاشتی له. ر وابوو ش هه که ڕاستییه. ڕاست دانا تی ناوه نوی ڕۆژهه

وت و  دنی نهکرخۆماییعسدا و   ناو حزبی به پ له وتنی باکی چه دان و پشکه رهه هۆی سه
غدا و زیاد کردنی نرخی   به له) ئۆپك(م کۆنفرانسی  که ستنی یه ی نیشتیمانی و به ره پکھنانی به

عسی  رانی به سه. کاند ته  هه وه  بناغه کانی له دارییه رمایه  سه  ئابووری وته  کهك یه  شوه وت به نه
وت   خۆمای کردنی نهی کورد له سه رکردنی مه سه ره ب چا  به  که وه ند جار دوو پاتیان کرده وسا چه ئه

ی  وه دانی بزووتنه رهه سهی  ی کورد موژده وه وتنی بزووتنه ش پشکه مه  له جگه. بوو ده مومکین نه
   له دا، جگه ش ده و سووریه تورکیه کوردستانی داگیرکراوی ئران و  لی کوردی له شۆڕشگی گه

داو  و وتانه کانی تریش له یی یه وه ته  نه متییه بار بۆ ئازادی که هکی لت رفه شکردنی ده پشکه
 نیاو ته ك به  هیچ گۆڕانکارییه دیاره. دا که واوی ناوچه  ته ی لهیی و ئابووریت یه وتنی کۆمه پشکه
  هزه. کان ڕوو نادا تییه کانی جیھان و دژایه می ڕوی ڕووداوه ر جه سه رز له په دووره

ڕی  شه(ی   چوارچوه  جیھاندا له تی له یه یی و کۆمه وه ته  نهموو ئاوگۆڕکی کانیش هه لیستهئیمپریا
مدا داری و سۆشیالیز رمایه تی نوان ڕژمی سه  و ڕۆژئاواو دژایهت کانی ڕۆژهه ره ربه و به) سارد
س . ن که بۆ ده و حیسابی ن ده رنجی ده  سه وه یه) جیوپۆلیتیکی(کی  یه  ڕوانگه  له وه بینن و لره ده

ی   ژماره   لهC.F.G.WHEBELL  ویبیل.جی.ئیف.ی ئازار، سی11ی  که وتنه مانگ دوای ڕکه
ی کورد  له سه  کوردستان و مهی رباره ی ده یه م ونه مریکیدا ئه ئه) ڤاری جوگرافیگۆ(یرانی  حوزه
  : دووهش کر پشکه



دا درژ  رمه و هه  به  چونکه یه دا هه) ڕی سارد شه(ی   چوارچوه رناکی له ته کوردستان شونکی خه[ 
   کم سنووری عیراق له350  متر له که.  وه بته ب نزیکترین ده ره  جیھانی عه ت له  سۆڤیه  که وه بته ده

م   به سنووری نوان تورکیاو ئران که...  وه کاته  جیا ده وه رووه  سه کتی سۆڤت له نزیکترین کۆماری یه
و ) کتی سۆڤت یه) ( ئیحتیواکردنی( مارۆدانی   بۆ گه یه) سینتۆ(ی  قه ڕوا، الوازترین ئه دا ده یه وچهنا
  م ناوچه ها ئه روه کتر بوون، هه ختی یه رسه  ڕابردوودا دوژمنی سه  له که  نوان دوو وتدایه له

کان و  نییه رمه رچاون ئه به ی له وانه ، له یه یی تری تدا هه وه ته متی نه که  شاخاوییه
( ندامی   ئه ، که عیراقدا بووهست  ده موو گیروگرفتکی کورد له تا ئستا هه... کانن ئازربایجانییه

ك تا توندوتیژی  ك هه ، وه کان داخستووه  عیراقییه تورکیا سنووری خۆی بۆ کورده.  نییه) سینتۆ
کانی تورکیاش  و زۆری پ ناچ کورده کاتهی  له سه هنیا م م ته ، به وه خۆی دوور بخاته کدار له چه
ن  الیه تکی شۆڕشگی کورد له  حکوومه ن دراوه ك به ر وه گه ئه. ن که  ده و ملمالنیه شداری ئه به
 ڕۆژاوان  ر به ی سه تانه وه و ده  نوان ئه خرته  ده وره گهلنکی  وا که زرێ، ئه  دابمه وه کتی سۆڤته یه
و  ره دا به) الھالل الخصیب( ی  وه  ناوه توان هاوتایی هز له ت ده کتی سۆڤیه ت، یه کتی سۆڤیه یهو 

وری هزی  دهك خستنی  هزکراوی خۆی بۆ په ریایی زۆر به کارهنانی هزی ده  به خۆی ڕابکش به
) صیب هیاللی خه(ی  وه  ناوه کانی له یمانه تی ماددی بۆ هاوپه ی یارمه وه  گواستنه مریکی له ریایی ئه ده

  دات که ی ده وره تکی  گه رفه ها ده روه ش هه مه ئه. یببێوێ دا ك بیه یه ر ناوچه  هه شنه م چه داو به
وروپشتی ڕژمی ئستای خۆی بۆ   ده ت له وه وانی ب ده ته نهمای ئابووری  تی و ته وایه ته ستی نه هه
  ]...کار بن ندی خۆی به وه رژه به
حیسابیان بۆ   وه کی جیۆپۆلیتیکییه یه  گۆشه  له میشه کان هه  ئیمپریالیسته بینین که  ده شنه م چه به
  .ن که نی بۆ ده و حیسابی دوورخایه ی کورد کردووه که سه مه

  تانی ئیمپریالیستی تۆقاندب و به وه ی ئازاردا ئاوا ده  یازده کورد لهوتنی شۆڕشی  رکه ر سه گه خۆ ئه
وکی گرنگ بووب بۆ   ئرانیدا، هه-مریکی نجامی پیالنی ئه  ئه  له1975سی  ره یای خۆیان هه خه

وا   عیراقدا، ئه لی کورد له کانی گه وته سکه ی ده وه و فت کردنه  مژوو بۆ دوواوهی وه گانه
النی ئران و  گهرپابوونی شۆڕشی   کوردستانداو به  کورد له کداری له باتی چه خهی  وه دانه رهه سه

 هۆی  ت و ژووروشدا، بوو به  کوردستانی ڕۆژهه ی لهیکدار ڕینی چه ستپکردنی ڕاپه شاو دهڕووخانی 
کی شۆڕشگی  یه وه  چاوی خۆیان بزووتنه  دی و به کان بته یستهی ئیمپریال که  ترسناکه ونه ی خه وه ئه
 دی سیناریۆی  هاتنه  پناوی نه  له بۆیه. ندا ببیننی کوردستا  س پارچه ی کورد له وه ته رفراوانی نه به

حسبی   به) کتی سۆڤت  یه ر به تکی شۆڕشگی سۆسیالیستی کوردی سه وه ده( درووست بوونی 
ی ناوبراوو زۆر  و وتاره ك له روه هه.  کرد لی کورد ئاماده ی تریان بۆ گه نیانه هریمه ی ئه خشه خۆیان نه

  :  بووه م جۆره  به میشه تورکیاو وتانی ناتۆ ههوێ حسبی  که رده دهی تردا  نامه گه به
ی شۆڕشگی  وه ندی بزووتنه  نوه  بته یه و بۆی هه هزه زۆر به عیراقدا  نیا له ی کورد ته وه  بزووتنه-1
  .لی کوردستان گه
 تی  حکوومه واته) زی رکه ی مهت حکوومه( بۆ الوازی  عیراقدا زیاتر  ی کورد له وه هزبوونی بزووتنه  به-2
  .هزی کورد خۆی ك بۆ به  نه،وه گرته غدا ده به
راوزکردنی  ب کزکردن و په ر نه  یان هه یه وه بزووتنهو  ناوبردنی ئه  باشترین ڕگا بۆ له  بۆیه-3
و پاپشتی رێ غدا بھز بک  به ی لهیز رکه تی مه  حکوومه یه وه ، ئه تورکیاو ئراندا کراوه  ك له روه هه

  . لی بدا وه ڕی توندوتیژییه وپه بکرێ تا به
دوو (  تورکیاو ئران  میشه ب هه وا ده  بدا، ئه که وه  بزووتنه یتوانی له ر عیراق خۆی نه گه  ئه-4
  سته به م مه رس وتدا بۆ ئه هه نوان  واو له  بن و هاوکاری ته م کاره ی ئه ئاماده) نتۆ سهتی  وه ده
  .ب هه
ك  ب وه کو ده یر بکرێ به خۆ سه ربه کی سه یه له سه ك مه رگیز وه ی کورد ناب هه له سه   مه-5
ی  چوارچوه  کان له ی کورده وه تی تواندنه  دابنرێ و سیاسه و وتانه کی ناوخۆیی ئه یه له سه مه
  .دا هان بدرێ و وتانه ی ئه وه ته نه



 خواروودا کوردستانی  ی کورد له وه ا بۆ کوردستان بۆ لدانی بزووتنهی تورکیا بۆ ناردنی سووپ خشه نه
و ڕژمی عیراقی و تورکی 1979-1976 سانی   و هاوکاری ڕژمی ئرانی و عیراقی له1963 سای  له

مووی   هه مانه هتد ئه... دا1984-1981 سانی  ی سووپای تورکی بۆ کوردستان له وه  ناوه هاتنه
کانن بۆ لدان و   فاشیسته  شۆڤنییه ئیمپریالیزم و ڕژمهالی ب وچانی  قه ڵ و تهو ی هه گه به
  . ی کورد وه بزووتنهناوبردنی  له
  
، ڕی پاپۆڕ شه(کانی  ته و بابه ڕه و شه کانی ئه نگوباسه دهو   گۆڕیه ڕی عیراق و ئران له  شه مۆش که ئه
 تا  بار درووست بووه تکی له رفه  دهاندنی ڕۆژاواییی  باس و خواسی ڕاگه ته بوونه) هتد... شار ڕه شه

رستی  ز په گه تدارکردنی ڕژمکی فاشی ڕه سه دههزکردن و   ڕگای به کان له  ئیمپریالیسته هزه
  کوردیش، بهلی  ی گه وه ناوبردن و تواندنه دا ، پیالنی له) لیج خه(ڕی  ری شه  سبه لهکورد کوژ، 

ڕی عیراق و  مۆ شه ئه. نن یه نجام بگه  ئه  به وه ڕییه گه رمی و دڕنده ڕی ب شه وپه  ئه یی و به خشکه
ی و ئابووری یوت موو داهاتی نه عس هه ڕژمی به.  کاردایه ، له شاراوه) جیھانی(ڕکی  ك شه ئیران وه

  ڕه م شه رزی وتانی ئیمپریالیستی، بۆ ئه و کوت و قه هاتووی سعوودیه  بن نه خشیشی له عیراق و به
تی   ئایدۆلۆژیه ری که سکه کی عه گایه  کۆمه گای عیراقی کردۆته ری کۆمه رانسه و سه ك داوه ته شه

   . ردا زاه سه به) کوژری ده یان  یان بکوژه( و درووشمی  ردا کشاوه سه شی به فاشی و نازی بای ڕه
  
  :دا م کاته له
 پاپشتی تورکیاو ناتۆ،  کان به عسییه  به یان کۆلۆنیالیستهکان  هاوبیره  فاشییه کوو تۆرانییه روه  هه-1
/ ناوبردنی فیزیکی لهی   شوه ی خۆیان له ی ئیمپریالیستانه گرن تا پۆژه رده ت وه رفه  ده ڕه م شه له
  .ن  بکه ی پیاده که دی خاکه به لی کوردو داگیرکردنی ئه یی گه سته جه

ن و سووپای عیراقی بۆ  ده  پ ده ره کانی عیراقدا په به ره ناو عه لهیی  وه ته تی نازیی نه  ئایدۆلۆژییه-2
  .هنن کار ده ب کردنی کوردستان به ره  عه شبکوژی کوردو به ڕه
ی  رگری ب ونه هزبوونی به  ئاستی به  له ڤتنامدا کان له مریکییه  ئه ك چۆن ئیمپریالیسته روه  هه-3
  کوشت دانی ڤتنامی به  به  واته که ڕه شه) ڤتنامی کردنی( تی  هتکشی ڤتنامدا، سیاس حمه لی زه گه

ی  رستانه زپه گه ڕی ڕه شه) کوردی کردنی به(تی  کانیش سیاسه عسییه نا، بهکار ه  یان به-ڤتنامی
ماڵ وران و بکارو ب ها  زاره  ناچار کردنی هه ش به مه هنن ئه کار ده ی کورد به وه ته خۆیان دژی نه

  . وه کانیانه س و هاو زده  خونی براو که ستیان بچته جاش و ده  جاش و سووکه  ببنه نا که په
ترسیدا   ئاستی مه نیا له مۆ ته مان، ئه که وه ته عس دژی نه الچۆکردنی کۆلۆنیالیستی به ڕی قه شه
 پانایی و درژایی کوردستانی  کرێ، شاوکه  ده  کارکه  گۆڕیه  له تکه قیقه حه.  وه ته ماوه نه

زاران مرۆڤی  رکردنی هه ده ربه دان دێ و ده ی سه وه ی سینه  شوه  له وامه رده کی به یه پۆسه  وه گرتۆته
 تراژیدی پ انکیك داست ك، وه یه ك و شوه  چه موو جۆره  هه کوردو، کوشتنی ژن و منداڵ و پیر به

موو سات و ئانك، خۆی  موو ڕۆژو هه مدا، هه وهو دادی ب  ناسه خون و فرمسك، پ ئاه و هه
دا ویژدانکی زیندوو  رینه م دنیا به دا، له م تاوانانه موو ئه  عاست هه  له  که جگای داخه. خا رده ده
  . هو بته رز نه به  رانه روه جوو و هاوارکی مرۆڤپه نه

 شونی  ستان، له وه سته داماوو دهرلشواو  ك سه  خۆمان، وه  هشتا ئمه ، که تره وره جگای داخکی گه
  .ب مان نه وه کی ڕوونی کارو جوونه یه رنامه ین و بهن و نه نگاوکی پته خۆمان گژ بخۆین و هه

وێ کوردستان  یه  ده عس که  بهی ڕژمی رمانه یاندنی ئاشکراو ب شه  دوای ڕاگه  که جگای داخه
بات و  یدانی خه  مه ی له ستانه و هزو ده ڵ بکا، هشتا ئه ل و زه خاپوور بکاو کوردکوشتن حه

ت  رفه ش زیاتر ده م کاره ست بنن و به ده ر به کی کاریگه باتییه کتی و هاوخه یهتوانن  رگریدان، نه به
  .یخوازیمان بخنکننی ڕزگار وه نگی بزووتنه ن و پتر ده  دوژمن بده به

و  ك له موو الیه و هه و تاوانی رابردووه ه نجامی هه ی ئستا تیداین ئه م حاه  ئه  که گومانی نییه
  .شدارن و لپسراون دا به و تاوانانه ه هه



  .ل بھاوین کی په  بۆ شتی الوه نه.  وه ینه  بۆ رابردوو ئاوڕ بده م، با ئستا نه به
ر  مان، ئستا هه که له خشی گه ری خون به ماوه پویستی قۆناغی مژوویمان، ئستا جهئستا 

ڕاستی دۆست و  ر دۆستکی به مان، ئستا هه که له مخواری گه کی خه یه ندو ڕۆه ڕووناکبیرو هۆشمه
  . دستانییهی کور ره  چار به ن، چار، تاقه که ن و ده که مان، هاوار ده که وساوه  چه وه ته دسۆزی نه

  شه ڕه و هه تی ئه قه ره ب ده باردا هه ی له وه ی ئه و مانایه ب، به ی کوردستانیش چار نه ره  به نگه ڕه
  .مۆ ب ی ئه ورانه گه
ب، هیچ   چار نه وه ر ئه  گه ، چونکه ی کوردستانییه ره بهی  ره  چار، به شدا، چار تاقه مه ڵ ئه گه م له به

 نین، یان  وه ته ، نه  ئمه ب مانای وایه  چار نه وه ر ئه  گه ین، چونکه  نابهکی دی شك یه چاره
  پوه راوزکدا به په  ، له وه خولینه ی جوغزی مژوو و جوگرافیادا ده وه ره  ده کین، له یه وه ته نه
م و   دامانی ئه  بهست ب ده ك خۆمان، ده وهنین، :  یه وه  مانای ئهردوون پی نازان،  گه ستاوین که وه
ب،  تی خۆمان نه ب، بیری خۆمان و ئایدیۆلۆژیه ب خواستی خۆمان نه  بگرین، ده وه وه ئه

ماستمان  ده  ز بکا، بته  ئاغامان، ک حه  بته وه رچی راست بته ب، هه تی خۆمان نه ستراتیژیه
،  کی کوردی و کوردستانیش نییه یه له هس یانی مه: ب ی کوردستانی نه ره ر به ، گهکوردی کورتی و به به

 بژین  رستانه کتر، خۆپه  خونی یه وه م بنینه  بین ده ب ئاماده  بۆخۆمان، یانی ده سه رکه یانی هه
  !!! تریش ب که ری کردن بۆ خه  نۆکه ر به گه ئه
ری  ماوه  زۆری جه ره ی هه خاو زۆربه رده  ده ته قیقه م حه ی مژوویی دوورو نزیکمان ئه گه یان به ده
  . وه ینه  بکه  دووپاته گانه و به و پویست ناکات ئه م ئاکامه  ئه ته یشتوونه گهمان  که له تکشی گه حمه زه

    له کوردستانی خواروودا ی پنج حیزبی یاننامه  به ی کوردستانی له ره ی به یاندنی پۆژه  راگه بۆیه
 ئاسمانی  یی بوو، که ینهز لکه بوو، پشتنکی په وره کی گه  خۆیدا مزگنییه ، خۆی له30/7/1987
و زیندانی و  کان، ئاواره مخواره خهکان،  موو زامداره هه... ست ر به مه  که ری کوردستانی له رانسه سه

و  ی چاوی هیوایان وره  سوورمه دا، بینییان و کردیانه وره  کوردستانی گه کان، له وتووه کۆست که
  .رگرت یان ل وه تازهکی  یه وزه

  . وه ته ممان داوه نگ وه و زۆر دڕه  خواستی مژووه مه ئه.   نییه  بۆ دوواوه وه ڕانه ئستاش گه
و تانکراوو،  رووتکراوهدان جار رێ پ گیراوو،  ختی کاروانی مژووی سه نگ وه ی دڕه رقافه  سه مه ئه

  م گۆشه ی بیستدا، له ده ی سه م دواچۆره ، له تازه  به ، تازه ، ئسته هیدکراوی کورده زامدارکراوو شه
ش  وه ئه:  خۆی ئاشکرا بکات و ب یه ی هه وه مدا، توانست و خواستی ئه که ی بیست و یه ده نیگای سه
  .و قۆناغم رنامه  بارو به یه وه منم، ئه

  . وه ڕته  ناگه  بۆ دوواوه م کاروانه ئه
  یانگرێ و له قن، یان خون ده چه  شونی خۆیان ده ن، یان له که  ده کش  پاشه ی بۆ دوواوه وانه ئه

منن،  ج ده  به وانه ئه: ون که دهلو پۆو گفت و گۆ   په نیش و له  دادێ سامیان ل دهترسی قۆناغی
 ی رقافه  نوان سه  جارکی دی له وانه ه، ئه جیان ده مان به که له باتی گه  کاروانی خه وانه ئه
  . وه ماندا جیان نابته که وه ته  نهی وه رفرازی بزووتنه سه
  !ن؟ یه یامی خۆی ڕاناگه پهدایك ناب و ناوو ناونیشان و  له) ی کوردستانی ره به( سا بۆ  ده

  ؟ بۆ سست و خاوو ب هزو ب پزه
  نته یه دستان ناگه کورکانی زنه یامی چیا دوژمن به نگی زوی کاروانی خونی ئای کوردو په بۆ ده

  کون و قوژبنی دنیا؟
  : زن ده ك گۆرانی مه یان وه

  
  بۆ زوبانی ب گرم

  ست بم  ربه  سه نایه
   مه عبه خۆیی که ربه ڕبوارم سه

   مه ر ڕگه شتی خون گه ده



یه لله بازم که رده م به  خطوورهب   
   یه و قیبله م به گه تا ئه
  ت  قه  گوفتارانه شنه چهم  مم ئه رده  سه هاته بۆ نه
  ت  قه ی ئازانه وه وانی کرده  پاه بوومه بۆ نه

   ئاخزار زار ئۆف، ئاخ، هه ئۆف، هه
  !ژار ئاخ تی کوردی هه غیره

  
ی کوردستانی  ره به   که یه وه ر ئه به ر له هه!!  تره وره  گه  درووشم و شیعرو عاتیفه  له که له سه مه:  ڕاسته

  وه ئه: ك ب یه ره به. ستاب ڕوانینی ستراتیژی ڕاوهنتیق و تر ق و مه ر عه سه ك له یه ره به.  پویسته
رفراوان و  تی به رایه  نونه وه  ئهی کورد، وه کبوونی بزووتنه  یه وه ی کورد، ئه وه ڕکخراوی بزووتنه
گیز ڕگای ر رگیزاو هه کتی و هه یهك ب بۆ  یه  چوارچوه ك که یه ره به. دیمۆکراتی کورد

  .دا ڕی براکوژی نه ی شه وه بوونه ی ناکۆکی و دووباره وه دانه رهه سه
تکش  حمه ری زه ماوه  جهشداری کی دیمۆکراتی فراوان بۆ ئاگاداربوون و به یه  چوارچوه ك که یه ره به
ڕن و   تبپه بهحیز} 5 {و ی ئه  چوارچوه  له ك که یه ره به. م بکات راهه ت و بیارداندا فه  سیاسه له
کان   نیشتمانییه ستییه لیی و ڕۆشنبیری و که گه  کی تری سیاسی و ڕکخراوه یه سته موو ده ودا بۆ هه مه

و هزی  رخستنی وزه گه کخستن و به یدانکی فراوان بۆ یه شدار بن و مه  تیدا به وه بکاته
  له سه رامۆشکردنی مه فهتی قو قاپ کردن و  جیا  له ك که یه ره  به-ر پك بھن ماوه ی جه گانهشۆڕش
موو کارك  ی هه رباره ی دیمۆکراتی و لپسراو ده خنه ڕبین و ڕه بیروڕادهرگای  کان، ده نووسییه چاره
بی  کته ی وتدا مه وه و ناوه وه ره  ده  له ك که یه ره  به- وه ، بکاته مان گرنگه که وه ته ژی نهڕۆ  بۆ پاشه که

رگای هاوکاری   ده ك که یه ره  به..ی کورد پك بن وه کگرتووی بزووتنه یاندنی یه  و ڕاگهتی هرای نوبه
تی   ڕۆژهه  له پشکاوتنخواز لهر حیزبکی کوردستانی و نیشتمانی و  ڵ هه گه باتی له و هاوخه

ب و  ی ئاشکرای هه هرنام  روون و به ستراتیژی ك که یه ره ر گازی پشت، به  سه ندو جیھاندا بخاته ناوه
 مافی درووستکردنی  گاته تا ده  وه بژاردنی حوکمی زاتییه  هه مان له که له نووسی گه مافی چاره

کو  ب به نه) ئینعیزالی( ك  یه  هیچ شوه  به ك که یه ره به.. لمن خۆ بسه ربه ی سیاسی سه واره قه
ر  ڵ هه گه یمانی ستراتیژی له وکاری و هاوپهنا بۆ ها ساغ و درووست و ب پچ و پهکی  یه بنچینه

  ، یان له یه مان هه که له نووسی گه  مافی چاره ڕی به  باوه  کورددا دابن که یره غههزکی نیشتمانی 
  . وه گرنه ك ده ماندا یه م قۆناغه کانی ئه کتیکه ته ئامانج و  زۆر له

  له سه ت و مه موو بابه و هه یه پشینهرجی  مه) ی کوردستانی ره به( وتنی  کارکه درووست بوون و به
ل بکرن،  دا، حه و چوارچوه ی ئه وه ره  ده ك له ، نهدا و چوارچوه ناو ئه ب له کانی تر ده وردو درشته

موو کوشتن،  و هه ڵ ئه گه کرێ، له مان ده که له ق گه رهه ده  شدا که موو تاوانکارییه و هه ڵ ئه گه مۆ له ئه
.   یان زۆر کزه  جیھاندا نییه لی کورد له سه نگی مه نگ و ڕه ، ده  گۆڕیه شدا له ورانکارییهبین و 

ی  دوای نزیکه.  پاندووه دا خۆی سه وه ره  ده کان له  کارو چاالکیی کورده زۆکی و سیستی و خاوی له نه
  ك و له  یه وه ه ببن توانیوهیان کان نه  خوندکارییه ها جار دانیشتن ڕکخراوه نده دوو ساڵ گفتوگۆو چه
ی   جگه م حاه  ئه یه وه بوترێ ئهمترین شت  که.  بن وایه ك نه ، وه وه ئسیریانه ڕووی چاالکی و ته

  . رپاکراوه  دژ به کانی له الچۆکردنی ئیمپریالیسته ڕی قه مان شه که له  کاتکدا گه  له زارییه رمه شه
، مژوویی  رییه وهه  جه م پرسیاره ر ئه  سه وه ی دواییدا، دته وه کردنه شی ، له که له سه موو مه م هه به
  ، ، سیاسییه یه

  نگاوه م هه دی هنانی ئه ب به ، به یه کگرتووی کامه ، ڕکخراوی سیاسی یه ری کیه  نونه؟ کورد کیه
  . هو منته راوزی ده رو په مۆ ببه ی وتدا ئه وه ره  ده  دی لهر کارکی هه
وێ،  و له  لرهڵ س و کۆمه  تاك تاك که کان، نه  ڕۆشنبیرییه  ڕکخراوه کان، نه  خوندکارییه  ڕکخراوه نه
  . بدون وه ی کورده وه  ناوی کوردو بزووتنه ری کوردو به  نونه توانن ببنه ده



ن شونی درووستی توان کی دیمۆکراتیی فراوان ده یه بوونی چوارچوه  هه  به مانه موو ئه م هه به
و هاوارك،  ، شتك هزو وزه وه  شونی خۆیه ، له و ڕکخراوه ه ر کۆمه و هه که ر یه و ههخۆیان بگرن 

  . دنیای بناسن مان و به که وه ته کگرتووی نه باتی یه وی خه وی پته ر ڕه  سه بخاته
ك  دا په وه ره  ده کانی له  چاالکییهموو  هه  که ی کوردستانییه ره وتنی به وتن و دواکه که کارنه به

  .خستوون
کانی  ندییه  پوه کۆی ئاوگۆڕکی خرا له ر سه سه جیھان له. ڕۆن  تیژی دن و ده کان به مۆ ڕووداوه ئه

  . ستاوه ییدا وه وه ته نو نه
ب  م به  به. ته ڕۆژههخ پدانی ڕۆژئاواو  رنج و بایه و جگای سه و زیندووه یه ی کورد هه له سه مه

کمان  الیه قه موو ته  خوری، هه  به وه بته موو ڕیسکمان ده کگرتووی کورد هه نگکی یه نگ و ڕه بوونی ده
  . و، ئیشکردن بۆ بگانه م و به واسین به خۆهه   به وه بته ده

لی   گه  پویسته  که  ئارادایه  له وه ڕاسته تی ناوه خۆرههت   نیسبه ی گرنگ به له سه ئستاش س مه
  . بکات و خۆیان بۆ ئاماده وه رنجیان بداته  وریایی سه کورد به

  ).ستین له  فه واته( ڕاست  تی ناوه ری گیروگرفتی خۆرهه سه کی جیھانی بۆ چاره یه ستنی کۆنگره  به-1
ی  ه چوارچو ڕی عیراق و ئران له رك بۆ شه سه ی چاره وه ودانکی جیھانی بۆ دۆزینه  هه-2
  .ك گرتۆکاندا  یه وه ته ئاسایشی نهنی  نجوومه ئه
  .ورووپی گای ئه ندامی کۆمه  ئه رگرتنی تورکیا به ی وه له سه  مه-3
.  یه  هه وه مانه که له ڕۆژی گه و پاشه  کشه وخۆی به ندی ڕاسته  پوه النه سه م مه ک له ر یه هه

فدی  کگرتووی فراوان و وه کردنی یادداشتی یه  ئاماده به پویستی  مانه ک له ر یه کردن بۆ هه خۆئاماده
وی خۆیان بۆ  هه پیالن و  کانی فاشی و ئیمپریالیست، له ر چی هزه گه ئه...  یه کگرتوو هه یه
لی ڤتنام  ك گه الن وه باتی گه ون، مژووی خه مان ناکه که له ی ڕزگاریخوازی گه وه ناوبردنی بزووتنه له

بات سووربوونی  ر خه سه رگری و له وامی به رده  به دا که نیشانمان دهستین،  له یرو فهزائ و کووباو جه
کان  لیستهران و کۆلۆنیا  داگیرکه ر به الی خۆیدا ڕابکش و سه  رای گشتی دنیا به یه الن بۆی هه گه
ی  وه تواندنه و ناوبردن ی له ده  سه- می زانست و زانیاری و هوشیارییه رده مۆ سه ئه... وی بکات نه
 یان  نجامه م ئه  ئه ته یشتوونه  کوردیش گهزانی  دوژمنان و ناحه  که گومانی نییه.  رچوه سه الن به گه
وتنخوازی  پشکه رای گشتی ئینسانی و   که   گومانیشی نییه- نجامه و ئه ئه  نه گه نگ یان زوو ده دڕه

 -ماندا بکا که وه ته ی نه له سه  مه ش به  زیاتر باوه یه و بۆی هه یه ی هه ته ناعه م قه دنیا زیاتر ئه
م  ی ئه گه  به )Helsiki Watch Report ) (ی چاودری هیلسینکی ه کۆمه( ی  م دوایی یه رتی ئهڕاپۆ

   سای   له  که تیی جیھانیه هو هیلسینکی ڕکخراوکی نادهچاودری .  یه بۆچوونه
ی  وتننامه کانی ڕکه نده  به للی و جیھانی به حه ی مه وه هستن خۆبهپدانی  ره په{ دا بۆ 1979 

م   ئه کهیی دا  ڕه  الپه160 ڕاپۆرتکی  له.  ت ڕۆژاوادا درووست بووه  نوان ڕۆژهه له} 1975هیلسینکی 
ی مافی  رباره هیلسینکی دهکانی  نده رچاوگرتن و کارپکردنی به به ی له ی شوه رباره  ده ڕکخراوه
کی  ی سیه  نزیکه وه ، بوی کردۆته یان کردووه یه تننامهو و ڕککه  ئیمزای ئه دا که و وتانه مرۆڤ له
  م ڕاسپارده دا ئه که  کۆتایی ڕاپۆرته له.  رخان کراوه  تورکیادا ته زعی کورد له  بۆ باسی وه که ڕاپۆرته
  : تورکیادا بیار دراون ی کورد له له سه ی مه رباره  ده گرنگانه

کان   تورکه  پیان که نییانه ده  سیاسی و مه و مافه  تورکیاداو دانی ئه  بوونی کورد له دان نان به* { 
  . یانه هه
ش  یی یان ببه وه ته وتی نه هه  کان له ی کورده وانه مکردنه و ماف که موو ئه  هه دوایی هنان به •

ی   بۆنه نگ گان به ڕک و ئاهه په و ههکارهنانی زمانی کوردی، مۆسیقا  به ڕگادان به. ن که ده
کارهنانی ناوی کوردی،  کارهنانی زمانی کوردی به  به ڕگادان به...  وه کانه  کوردییه ژنه جه
کان و   زیندانه کان له ره کان و میوان و پارزه ن زیندانییه الیه زمانی کوردی لهکارهنانی  به

  .کان گرتووخانه
 .ی کوردی وه ی کتب و بوکردنه وه ندنی ڕکخراوی کوردی و بوکردنهزرا  دامه ڕیگادان به •



نگاو  متی کوردی و هه کهکانی  ی گیروگرفته وه مانی بۆ لکۆینه رله کی په یه زراندنی کۆمیته دامه •
 .زعییان گرتن بۆ باشکردنی وه هه

 .کان وانی دھاته گرتنی نیزامی پاسه هه •
 .}و هتد وه ره  ده رانی کورد له نابه کردنی پهراسان  هه  دوایی هنان به •

 کوردستانی  زعی کورد له ی وه  چوارچوه تی له تایبه گجار گرنگن به  یه م ڕاسپاردانه  ئه دیاره
  . یه ر هه کورد هه:  ب  نییه ن و ئاماده  تورکی شاخاوییان داده  هشتا ڕژمی تورکی به ژووروودا که

ڕی  ڕۆژی شه ی بیاردانی پاشه چوارچوه  ی کورد له وه وری بزووتنه  ده او بهو کی ته روا گرنگییه هه
  ... رخراوه مریکیدا ده ئه) سیناتی (  ر به  ڕاپۆرتی کۆمیشنی سه ك له روه  هه یه  ههعیراق و ئیراندا
و م  رده م ڕۆژو سه ر له گهکون؟  کورد له: دا وتی م ڕۆژانه ك، له یه بگانه... دۆستکی کورد

تتان  رفه  جارکی تر ڕۆژگار ده ته حمه نوینن، زه نگی خۆتان نه نگ و ڕه ون و ده که رنه دا ده رجه لومه هه
ڕۆژی  و پاشه له سه تا مه.  وه نه زرکه نگ به ن ده ر کوێ هه  هه ن، له ن هاوارکه ر کوێ هه  هه ، له وه بداته
کگرتوو هیچتان بۆ  تی یه رایه ب نونه م به  به وه دهن تی ناوه جندای ڕۆژهه ئه ناو  وته که ش ده ئوه

  !!کات؟  ده مه ئاخۆ کورد ئه)  ناکرێ
  
  
  
  
  


