
 1

 

ک جنۆسایدی  یه ده سه
  وام و، رده به
 ی وه بزووتنهنووسی  چاره

  باکووری کوردستان

ریی  سایی ربه  له
پارتی کرکارانی 

  !کوردستاندا
   سیروان کاوسی:نووسینی                               

10/11/2010                                                           
  ) :*1(زیری دادی تورک گ وه دبه سعه حموود ئه مه

  یه م وته رداری ئه  تورک سه ت با چیاکانیش بزانن که نانه با دۆست و دوژمن، ته'':  یه مه بوا و تیۆری من ئه
ر و  ب نۆکه هد،  یه وه هویش ئ ، ئه مافک زیاتر هیچی تری نییه ب، له زدا تورک نه گه  خون و ره ی له وه و، ئه
تک  رفه هیچ ده !  تورکیایه ئره،  موو دنیا زیاتر ئازادیی تدایه هه وتکداین، له  له ئمه. ت تورک بی کۆیله
، با  وه س ناشارمه که ستی خۆم له سۆز و ههمن بینن   ده.تر بۆ ناتورک روونادات وره گه زیاتر و  مه له

  .''!ریببن ده  بن یه کیان هه ر بیروڕایه کانتان هه ره نونه
 ستانی رژمی ده و، دنیابوونی کاربه1923سای  له ''یمانی لۆزان په''پاش کۆتاییھاتنی 

پشتگوخستنی   ت به باره سه ،)رکوتات ئه (مال فا که مستهتیی  رۆکایه سه  بهزراوی تورکیا دامه تازه
 انی که  و نیشتمانهی کورد وه ته نه   که، وه مه دهر کانی سه زلھزه ن الیه لهخۆیی کوردستان  ربه سه
 ی که سته دارودهمال و  فا که مسته، شکرد ئازادیدا دابه تاتۆر و دژ بهنوان پنج رژمی دیک له
شکی   به  کهکانی تورکیا هر سنوور سه بهالتی سیاسییان  سه قامگیرکردنی ده هستی س به مه به
 انی رستانه زپه گه ره مکی سیاسیی ی سیسته ی خاکی کوردستانی پبابوو، بناخه وره گه
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  کانی ناتورکی دیکه وه ته ی کورد و نه وه ته ، نه وه پی ئه به  داڕشت، که وه هتورکچتییئیدۆلۆژیی  به
  . نوی تورکیای لنرابوو  که وه  بتونهدا  نویه ییهسو جوگرافیا سیا نو ئه  لهبوو ده

ڕی   بیروباوهیویکردن په ، بهکی تورکیا دواییه ک له کانی یه ته حکوومه  وه وساته له
.  بردووه ڕوه زیی کوردیان به گه پاکتاوکردنی رهتی  سیاسهمال،  فا که ی مسته رستانه زپه گه ره

 ئحساننووری عیدی پیران و  شخ سهکانی شۆرشهرکوتکردنی  پاش سهکانی  قوچۆسامناکه
ك ملیۆنونیو  پتر له وه هانهۆی  به  که1938بۆ  1925 کانی  ساه رسیم له زا ده یدڕه  سهپاشا و
، پاشان  وه هان دوورخرانتمانی خۆیزدونیش  لهش زاری دیکه دانھه تداچوون و، سهآورد 

 و  نجه  شکهگرتن و و شاوی یدی کولتووری و ئابووری و مژوویکارهنانی جنۆسا به
ی  وه ته ر نه رامبه بهژین،  زایندا دهی  هی سی زاره تای هه ره سه  له  کهمۆ تاکو ئهترۆر و تۆقاندن، 
  .کرن دهوکراون و  په ،ی که کورد و نیشتمانه

 نانی  ڕای به ره  سه،لکی نامرۆڤانه ههکارهوازر ک هه نه ، ن تورکیاوه الیه  له موو ش 
زن و   مه و رفره بزاڤکی به  وڕۆکه ئهکو  ، به وه توایه  تورکدا نهزی گه ره نو لهی کورد  وه ته نه

   و شار و شارۆچکه.  داوه ریھه  سهباکووری کوردستانی ری رتاسه سه لهریی  ماوه ی جه بونه
ی سیاسی و کارهۆ  به ی تورکیا که ندانه به و شار و مه ها ئه روه کانی کوردستان، هه گونده
 پانی  گۆڕه ته تکا بوونه ، به جکراوه اکاندا کوردیان ل نیشتهجیاجی مه دهر سه  له وه تییه یه کۆمه

 . تورکیاری رکوتکه ی سه زگه داودهسوپا و  ورژم دژی   لهریی ماوه خۆپشاندانی جه بزاڤ و
ی  شه م به  له،یی وه ته ڕی نه  و بیروباوهنووسی  و هاوچارهکتی یه وکبوون   یهبیریست و  هه

ری  ماوه کانی جه ڵ رۆژ داخوازییه گه ژ له و، رۆ وامدایه رده ندنی به سه ره په ماندا له که نیشتمانه
  . گرت دهر یی وه وه ته مکی نه رۆک و چه هنوزیاتر کورد، 

بات و   خه بۆ وه ڕته گه  ده، ییه وه ته  نه م هۆشیارییه ندنی ئه سه ره ، چاوکانیی په ئاشکرایه
دژی  یی لهکدار ڕی چه گیرسانی شه هه  به  که،پارتی کرکارانی کوردستان وامی رده چاالکیی به

کوژی  شه  رهنگ و زه وه وی ترس و شه  جه ره  به ره دا، به١٩٨٤سای  ری تورک له رژمی داگیرکه
ر باکووری  سه  بهیان ساڵ بوو  دهی که  رژمی تورک و سوپادڕنده  که،تۆقاندنی شکاندو 

 و نگی رهه فه ی ه  کۆڕوکۆمه و زراندنی بنکه دامهش،  مه شانی ئه شانبه. انپاندبووی کوردستاندا سه
نو چین   حیزبی لهرکخستنیسازکردنی   ونوخۆی وت  و له وه ره ده  لهمرۆڤی و رۆشنبیریی

شکی  شۆر  که''Med Tv''نای ئاسمانی  ی که وه  کردنهها روه ، ههر ماوه  جهکانی و توژه
 کهی خۆشکرد  وینه ، زهناری کوردستان پکھ رتاسه سه وردیی له کنگی و رۆشنبیریی رهه فه

کانی  شاره  لهگشتی،  بهرانی کورد روه رۆشنبیران و نیشتمانپه  چینی تکنۆکرات و خوندکار و
چاالکی و   لهشداری  وخۆ به راستهرخۆیان و،  به نه زات بدهتورکیا،  له باکووری کوردستان و

هۆی  بوو به وتی خۆیدا ڕه لهش  مه ئه .ن  بکهدا رۆشنبیریی کوردی وباتی حیزبی و مرۆڤی خه
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بترس و  ئاشکرا و به به ،دێ  و لهشار  لهک نی خه کۆمه  مۆ که  ئهی بارودۆخهم  لقاندنی ئهخو
م  ئهنی پکھنا شانازیی  وه  ئهر به  له.ن که  خۆیان دهیی وه ته  سیاسی و نهسکردن، داوای مافی

  بدۆلال رزدار عه(ی  که کهۆر  و سهنستادپارتی کرکارانی کور بۆ ،  سیاسییه  شه  گه دۆخه
انی کوردستان باتی پارتی کرکار مژووی خه ش له کی گه یه هڕ ک الپه  و، وه وه ڕته گه  ده)الن ئۆجه

   .کرت  تۆماردهدا باکوور  لهمان که له و، بزاڤی رزگاریخوازیی گه
ی شخ  که شۆرشه  به  کهلی کورد ی نوی رزگاریخوازیی گهبات ، خه)ی زاینی2010(مساڵ  ئه
  م مژووه درژایی ئه  به.ڕکرد دوبیست و پنج سای تپه ، سهستپکرا  ده وه مزینییه یدۆ شه عوبه

ندین   چه.رپاکراون  کوردستان به  بچووک له و وره ڕینی گه یان راپه دهی کورد،  ساته پکاره
م  ستخات، به کی کاتی ده یه شوه یی بهرباز وتنی سیاسی و سه رکه تی سه جاریش کورد توانیویه

 هیچکاتک ،لی کورد  گهکانکردنی ره ربه بهش،  وه پش ئه و  ساه جدوبیستوپن م سه درژایی ئه به
هیچ کات و   له. بکشت رکی خونژی درژه اگیرکهدژی د  له یتوانیوه  نهساڵ26 ی  ماوهبۆ
کیزی  یهمۆ  ی ئه ونه به ،کانیدا ئامانجه یشتن به پناو گه  له یتوانیوه لی کورد نه گهمکیشدا  رده سه
تیی  رۆکایه سه  هاوکات ،  رزییه ربه  جی دخۆشی و سه مه  ئه رتوویی خۆی بپارزت، کهکگ و یه

  مکی دیکه رده کات و سهر هه له کات، دهرشتی رپه  سهی که له باتی گه  خه هباکووری کوردستان ک
یمان  ری تورک و هاوپه کهیر رژمی داگ که ترسیی زیاتر بکا و، هۆشیاربت مه ت بهس هه  پویسته
  وه م بزووتنه  ئه، وه وامیانه رده ی پیالنگیی به گهڕ توانن له ، نه که نوچه کانی له نده وه رژه و هاوبه
   که،تتی بپسن زنجیری کۆیلهکۆتوهن کورد  ن و، نه ی کورد تووشی شکست بکه مژووییه

  .  ستوپی ئاالوه دهمل و مۆ له  تاکو ئه وه یمانی لۆزانه په له
کارانی کوردستان  و مژوویی پارتی کر وره تی گه  خزمه ت به باره  سه وه ره ی سه ند ده م چه ینی ئهپاش نووس

پ ک رامیاریی   له  که رهو کی گه سییه مایه  ل که،باکووری کوردستان لهتی  ستی کوردایه ی هه وه دووکردنهزین له
!  یی و کوردستانیی، نییه وه ته کی رۆنی نه یه رنامه نی ستراتیژ و به  خاوه م پارته ، ئه یه وه کرت ئه یدهد ک دا به

رۆژک  ،وا و یاسایی کی ره ک داوایه لی کورد وه بۆ گهنووس  رزکردنی درۆشمی مافی دیاریکردنی چاره باتی به له
 دمۆکراتی یباسرۆژک  .کا  دهی ئازاد و دمۆکراتتی ناڤین راسیۆنی رۆژههسازکردنی فدی   پۆژه باس له

تی   و، سازبوونی حکوومهکا یمانی لۆزان ده نی پهکا نده ی به وه ، داوای زیندووکردنه وگۆڕێ هنته  دهتورکیا له
 با، رۆژکیش  ناوده که هناوچ  پشوی لهکیا ورکتیی خاکی تو ر یه ترسی بۆسه مه باشووری کوردستان به کوردی له
ش باس  وڕۆکه ئه؟ !کبگرت دا یه'' پی تورک چه''ڵ  گه  له ا، کهک ی دمۆکراتی ده گه  پارتی کۆمه هداوا ل

'' پژاک''ناوی  و، به'' پژاک''زمانی   هاوکات له.کات  دهکوردستانیی یی وه ته کی نه یه زراندنی کۆنگره دامه له
وتووترین  ترین وپاشکه ڵ دڕنده گه ی گوتوبژ له وه ، داوای ئاگرب و کردنه وه ه) ئازادی کوردستانپارتی ژیانی (

  .کات کوردی ئیسالمیی ئران ده  کۆماری مرۆڤخۆر و دوژمن به-م  رده رژمی سه
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رزدار  زمانی ه ل  که، پ ک کتیی رۆکایه ی سه چووانه کنه یه  له وست و روانگه م هه ئه
سی و زایانی سیا الی شاره، وه کرنه  بوده وه وه نوی ئه  بین به  یان باشترهالن، دۆ ئۆجهب عه

 پ ک ڕاستی  به ه ک ی دروستکردووه م پرسیاره  ئه، وه ره  کورد و دنیای دهرانی روه نیشتمانپه
کی سیاسیدا شه  سیاسی وله و ئیدۆلۆژی کام روانگه  لهکناو چ ئامانجمی تورکیا ڕی رژ پ
    ؟بات وکوێ ده ره  به یه وه م بزووتنه ئهئاکامی  کا و، ده

 ئایدال و  د تورک و ئامینه حمه رزدار ئهتیی  رۆکایه سه  بهی دمۆکراتی گه پارتی کۆمه
ریی  ماوه تیی بزاڤی جه رۆکایه  سه  کهی سانه و که گشتی ئه  و بهمیر یالزانا و ئۆسمان بایده له

کانی  کتیی ریزه بۆ راگرتنی یهتاکو ئستا ، ن که ی باکووری کوردستان دهنوخۆ کورد له
زۆر ،  وه دنیاییه م به به.  یان کردووه چووانه کنه یه  له ستهو م هه یان پشتگیریی ئه که له گه

لی کورد  نی گه  کۆمه یی که وه ته  نهگۆڕی  نهپالتفۆرمکی  وبوونی ستراتیژ  نهنت، ناخایه
ی  که تییه رۆکایه ل و سه گه ، وه اته کۆبکدا دیاریکراو رۆشن وکی یه رنامه روی درۆشم و به ده له

، رژمی بین دهدا سوودی ل ونوه ی له وه ا و، ئهک رلشواویی سیاسیی ده سهتووشی 
  کیزییه زن و یه مه باته م خه  ئهڕێ گه لک ده هه  له  سانکه ، که یهری تورکیا هداگیرک
  .رت نوبه ی باکووری کوردستان له وتووه که تاکھه
رانی پ ک   رژمی تورک و نونهنوان  و دیداری نھنیی له وه ، کۆبوونه کی نادیاره یه ماوه

چ  کان له وه رۆکی کۆبوونه ردووال و ناوه کانی هه ره تی نونه سه ده.  ستیپکردووه ک دا ده
 ی باکوور، وه تیی بزووتنه رۆکایه  پ ک ک و سه!ایزانتس ن  جارێ که وه ؟ ئهئاستکدان

 موو پارتی هه ی و دیپلۆماسیدا له سیاسکاری له   کهن ده وای پشانده و نووسیندا  وته رچی له گه ئه
دا  وه هکرد  له  ئمهلزاترکن،   و  شاره کانی پشوو و ئستای کوردستان کارامه رکخراوه و

 ریی شانۆگه زنی له زموونی تاڵ و دته یان ئه  ده ی کورد وه ته نه. ینینک ناب هیچ جیاوازییه
موویاندا  هه  له ، که یه  ههداکانی کوردی نه ران و الیه  نوان داگیرکهی''مفاوضات''و '' مذاکرات''

کانی نوان کورد و تورک  وتووژه  نموونهبۆ.  سات بووه  و کارهشکانتووشی کورد 
،   و، دوای رووخانی ئیمپراتۆریی عوسمانیستبوونی تورکیای تازهتای درو ره سه له

کانی عراق،  و رژمهباشووری کوردستان تیی  رۆکایه ی نوان سه یان جاره کانی ده وتووژه
 کۆماری کوردستان و، دواتر کۆماری ئیسالمیی زاشا و ڕه مه  حهکانی نوان رژمی وتووژه

ڵ حیزبی دمۆکراتی کوردستانی ئران،  گه تیی له بهتای  به،ت ئران و کوردی رۆژهه
ی کورد  وه  بزووتنه وه ڕه ی شه ڕگه یانتوانیب له ر نه گه ر ئه تانی داگیرکه وه موویاندا ده رهه هه له

دانی  ک به یه  و بۆماوهڵ کورد گه ریی وتووژ له  شانۆگهر  به ته نایان بردووه دامرکنن، په
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جارکی دی  و،  که وه ی بزووتنه وه بۆ تکدانی چوارچ یان خۆشکردووه وینه زهنی درۆ،  وبه واده
  . وه ته پاندووه رددا سهلی کو گهر  سه نگ ودیکتاتۆرییان به زه وه شه
یان ساڵ  ش ده پاتوانت تیی کورد نه رۆکایه ب سه  دهی تاکه،  وه کی دیکه الیه ک، له الیه  له مه ئه
باتی   له.یی وه ته کی نونه یه کشه  بهی بکات که وه ته ی نه  کشهورانیی،بات و قوربانی  وما خه

ی  ه ، کۆمه وه گنهی  ده وه شانازیشه  به وه داخه  به ران که ڵ داگیرکه گه ی نھنیی له وه کۆبوونه
می  یهنی س الیه ن به بکه ک چاودر و نوبژیوان  وهوتانی دمۆکراتکان و  کگرتووه یه وه ته نه

 و  و ماده رۆکی ئه نجامی وتووژ و، ناوه چۆنتیی ئه ی کورد له وه ته وام نه رده  و، بهگفتوگۆکان
رۆکی  ناوه ش له وه ره  دنیای ده وه یه وڕیگه له ، ئاگادار بکرنکرن ر ده سه  لهانی باسی خانه

یی  وه ته ونهکی ن  پشتیوانییهش وه بهن،  ردووال تبگه هه) حسن نیت (کان و، نیازپاکیی وه کۆبوونه
  . ن کهببۆ کورد دروست

   ویستوویانه میشه یشتوون و، هه  تگه ته م بابه رانی کوردستان زۆر باش له  داگیرکه ئاشکرایه
ی نیازناپاکی و فرتوفیان  وه یی بت، بۆ ئه شاراوه نھنی و، به ڵ کورد به گه کانیان له وتووژه
ی نوانیان  رکردنی کشه سه نیازی چاره بهم  نی سیه الیهن  ده رنهکرێ، هاوکات  ئاشکرانه

، مۆ  و تاکو ئه یاندووه مان گه که کشه بهی  وره  گهزیانیش  مه ئه .شداربت کاندا به وه کۆبوونه له
ریاندا  سه  کوردستان به  که  چاولکراوه  و وتانه نوخۆیی ئهی   کشه ک وهی کورد  کشه
   .  اوهشکر دابه
می سوسیالیزمی مۆدن و پکھنانی کۆنفدرالی  زراندنی سیسته ، بیری دامه وه ئالیی دیکه له

،  تیی پ ک ک وه رۆکایه ن سه الیه  له ند ساکه ی چه ماوه تی ناڤین که رۆژهه دمۆکرات له
ڵ  گه  له چۆن،کیداتور یرستی زپه گه کولتووری ره ڵ ئیدۆلۆژی و گه کرت، له وازی بۆ ده بانگه
 بژین و  وه  پکهشدا کی سیاسیی هاوبه ی جوگرافیایه چوارچوه  بتوانن له گونجن، که کدیی ده یه

،   و زۆر پرسیاری دیکه مانه ئه! ؟ ڕوه ن به  ببهک کیه  وهتیی یه می سیاسی و کۆمه سیسته
   سیاسییه رلشواوییه  سهو  و، بۆ ئهیی وه ته بوونی ئامانج و ستراتیژی نه بگومان بۆ نه

ی رزگاریخوازی کوردی  وه رتاخواری بزووتنه کاندا سه شه موو به هه  له  که وه ڕته گه ده
  . داگیرکردووه

 ڵ تورک گه ن لهژیا وه  پکهتی  سیاسه''س ریانی ''نوان  کوردستان، لهتیی باکووری رۆکایه پ ک ک و سه 
تی کوردیی،  وه زراندنی ده ، بیری دامه وریالیستیتیکردنی دنیای ئیمپ پ و دژایه ی چهڕ وباوهبیر دان به ، درژهو
م  پی بارودۆخی کات ورۆژ جگۆڕک به به کی زۆر ناتوانرێ یه بۆ ماوه .بژرت کیان هه ب یه ده

 سته ههسو ت که یه  جیاواز لهک ی کورد له وه ته وگوڕی نهمر پشتیوانیی گه.  بکر ک پ  
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داخوازیی  کو ئامانج و ، به  نییه وه جیھانبینینی سیاسییه تیی ئیدۆلۆژی و وایه هۆی ره به
 و،  دوای ئازادی و رزگاریی خۆیدا وه  به  سانکی زۆره  که سته  و بنده کی کۆیله یه وه ته نه

   . دا داوهگوی ی ئازادی و رزگاربوونی به  وشه  که رۆککی کورد کردووه ر سه هه ی به متمانه
  و حیزبتیی رۆکایه ی سه روانگه و  وته ستاش له پشتر و ئمان یه ه  هه م روانینه  ئه ئمه

 ی رگه پشمه ندام و بوون به ئه  بوون به  که ، بینیوهی کوردستاندا کانی دیکه شه ی به رکخراوه
ست و جۆتکار و مۆسمان و کۆمۆنی واری به  کوردهی  کۆمهکانی یاوازهج موو پکھاته هه

حیزب و  هتد، له...  و  کانی دیکه  دمۆکرات و ئاینهوند  مه وه  دهوار و مامۆستا و خونده
خوازی خۆیاندا، ی خراوهکرکانیان  تی حیزبه وابوونی سیاسه ی راستوڕه نیشانه به د

واریی  وردهی ک گه کانی کۆمه موو چین  وتوژه شداربوونی هه کاتکدا به م، له ه قه ته داوه
ی کورد  وه ته  تکای نه کات که قی ئاشکراده زه  به یه  راستینهم باتی سیاسی  وحیزبیدا، ئه خه له
ش مانای  مه ئه.  ستی ناکا و، خوازیاری ئازادییه  ژرده ز به ر چین و توژک بت، حه هه ر به سه
   که یه یی هه وه ته کی گشتی و نه ه سازیی  پویستی بهی ئستادا م بارودۆخه  له له م گه  ئه وایه

ی  تی پۆژه  خزمه ی بخاته که له ش، هزوتوانای تکای گه  هاوبهکی یه ره ک به بتوانت وه
تی کوردستان و،  ریی باکووری کوردستان، رۆژهه ماوه ڕینی جه راپه.  وه رزگاریی نیشتمانییه

ی  هیدی رگه هۆی ترۆری شه ر به وبه مه ند ساک له  چه ها رۆژاڤای کوردستان که روه هه
رکوتی رژمی  ی سه زگه دژی داوده ویی له زنه عشووق غه خۆیی کوردستان دوکتۆر مه ربه سه

  .  م راستییه هزن بۆ زانینی ئه ی به ری سووریا رابوون، نموونه داگیرکه
کی  ره  دهن هزی الیه ان لهی که  خاکه ی،تی درژایی مژووی مرۆڤایه ی که به وانه ته و نه موو ئه هه

ر  ستی داگیرکه ده یان له که و نیشتمانه، تکۆشیون   داگیرکراوه وه مه رده و زۆردارانی سه
دانی کۆلۆنیالیزمی  رهه تیی پاش سه تایبه الن به باتی رزگاریخوازیی گه خه.  رزگارکردووه
 و،   لووتکه یشته  گهکانی جیھان هر موو کیشوه تایی ههپان ی رابردوودا، به ده دووسه جیھانیی له

خۆیی  ربه سه ، بهر کانی داگیرکه رکردنی هزه دهری جیھان، دوای  رتاسه سه  له وه ته یان نه ده
   که وه گرته یش دهی کورد وه ته ک نه ستی وه کی بنده یه وه ته نه، بگومان  یه م دیارده ئه. یشتن گه
نوان پنج رژمی  ملی و بپرسوڕاکردن پی، له زۆره  بهم، که نگی دنیاگری یه  کۆتایی جهپاش له

  وتنه  که رستانه زپه گه کی ره یه خشه پی نه به،  وشکرا ئازادیدا دابه تۆر و دژ بهدیکتا
 کانزا و  و زمان و کولتووری وزی و ئابووری گه ڕووی ره لی کورد له جنۆسایدکردنی گه

ون و  هه  ش مانای وایه مه ئه.  وه هیی کوردستانمژووواری  واری و ئاسه سامانی کورده
 رزگاربوون ستی به  بۆ مهکۆن و ئستادا  لهی کورد وه ته  نهڕنکی موو بزاڤ و راپه مۆی هه دینه



 7

کوردستان،  کیی له ره ناکۆکیی سه . پندراوه ریدا سه سه  به  کهک تییه ستی وکۆیله بنده  له بووه
ی  یدۆلۆژی و بیرۆکهداتاشینی ئ  بهش م ناکۆکییه  و، ئه رانیدایه  داگیرکهی کورد و وه ته نوان نه له
رۆکی   ناوه  له وایه  و ره مژوویی م راستینه  و ناتوانت ئه انیوهیتو ، نه ییانه وه ته وت و نانه چه

  .  وه د بشواتهکانی کور وه بزووتنه
ڕۆژی  ش له م قۆناخه  و، ئه ریی نیشتمانییهباتی رزگا خهقۆناخی ،  کوردستان بات له قۆناخی ئستای خه

تی  وه زراندنی ده  کوردستان و دامه ران له رکردنی داگیرکه ده  و، به ستیپکردووه  ده وه شکردنی کوردستانه دابه
 ی باتی زۆرینه وپۆگرام و خه په  بوانینه  وه وپرنسیپه م روانگه ر له گه ئه. خۆی کوردستان کۆتایی دت ربه سه

 و ئامانجیان بات خهر  ک هه نه'' : بین وه یهڕاشکاوی توانین به کانی کوردستان، ده ب و رکخراوهپارتی و حیز
یی و  وه هت کتیی نه  یه یان لهش وره کو زیانی گه ، بهبووه یی کورددا نه وه ته ندی و ستراتیژی نه وه رژه تی به خزمه له

  . '' خۆی کوردستان داوه ربه ی سهت وله زراندنی ده بیری رزگاری و دامه
ی  وه خواره ، هنانهرانی کوردستان ستکردی داگیرکه سمی ناساندنی سنووری ده ڕه به

 سکی رته تی به سه  و هندک ده بۆ مافی کولتووری وه خۆییه ربه سه لی کورد له داخوازیی گه
 و، وه هر ی سنووری وتانی داگیرکه رچوهچوا ی کورد به وه ته نهباتی  ی خه وه ستنه نوخۆیی، به

 و  وه ست پانکردنه ده،  ر ی نوخۆیی وتانی داگیرکه کشه ی کورد به کردنی کشه
 هزی کردن له قه  تهڕ و گیرسانی شه  هه و کوردستانشکی بهری  داگیرکه هلریکردن  سواکه
رستی و  حیزبپه .کداریی  و چه پالن و ستراتیژی سیاسی هیچب  به،شکی دی ری به داگیرکه

 و ڕی نوخۆیی شهسازکردنی کدی،  دژی یه  له رگه ندام وپشمه پاوانخوازی و هاندانی ئه
ڕولکدانی نوخۆ و، کوشتن  ک، سازکردنی شه ستی یه ده ی کورد به اران رۆلهز کوشتدانی هه به
، ''!!تیی  چینایهڕی شه''ناوی   بهکانی کوردستان ندهووچیاوگشت  ده  لهکدیی ی یهراونان و

سازکردنی  ر  به نابردنه  و، پهری حیزبی نگه دژی هاوڕێ و هاوسه ی لهپیالنگی
تی  سه گرتنی ده وه سته ده  بۆ بهک دژی یه هراوی له ی ژه نده پرۆپاگه  ورتیی گه سته وده سته ده

تی  وه زراندنی ده دنی بیری دامهتیکر ش دژایه مانه رباری ئه سه.  وامه رده  بهوڕۆ  تاکو ئه حیزبی که
هی  ی کوردیان له وه ته باتی نه خه تکا  به، وهج بیانووی داتاشراو و ناقۆ و نابه  بهکوردی
لک ماورانی و  ش گه هو هئ.  ، الداوه خۆیی بووه ربه  ئازادی و سه یشتن به  گه ی خۆی که راستینه

 بات توسی ساک خه سهڕبوونی   و، پاش تپه وه ته وتووه کهنجامی ل تی و قوربانیدانی بئه هامه نه
   . نمان ل دیارنییهووکی ر  ئاسۆیه وه که هیچ الیه  لههاتوو، هشتا نه ژماره و قوربانیدانی له

  ستوپنج ساکه ی شه اوهم  ی که وه  له نی کوردستان جگهکا حیزب و پارتی و رکخراوه
ر  کو هه ، به یی الیانداوه وه ته ربازی نه  له،)واقازی تیی پشه رۆکایه سه پاش کۆماری کوردستان به له(
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نگاندنی دروست  سه پی هه  و، به و زانستی تانه کی بابه یه ر بناخه سه  هیچیان له تاوه ره سه له
ی یران ی قه رچاوه ڕاستیدا سه زراون و، له مه  دانهتیی کوردستان یه بارودۆخی سیاسی  وکۆمه له

 . وه ڕته گه  ده یه م دوو دیارده ر بۆ ئه کان هه نوخۆیی حیزبه
 شکی  ئازادی سیاسی که  بهبوونی وتکی ئازاد و  به سازکردن، پویستی حیزب و رکخراوه

 مافی، یدایاسا له   که یه  ئازاد و دمۆکرات ههوتکی هپویستی ب،  یه دمۆکراسی هه و
ی جیاواز،   چین و روانگه ز و گه ر به ره ندیکای سه  سه و ه  کۆمهدروستکردنی حیزب و

زراوبویستن ره رجی سه دروستکردنی حیزبدا دوو مه له  ش مانای وایه مه ئه. پارکیی پ:  
  وتکدا پکدن،  له ی که تی و سیاسی و ناڕامیارییانه یه  کۆمه و حیزب و رکخراوه موو ئه هه میان، که یه

رکراب و،  به سته پی یاسا ئازادی سیاسی وچاالکییان ده  به  که یه هشکی ئازاد و دمۆکرات ه  که هپویستیان ب
  وه ته  حکوومه  له  کهی  و مووچه بووجهو له ، وه  ومیدیای ئازادی دیکهت حکوومه ر به سهی میدیای  رگه بتوانن له

رری  سه نگک له ست و ئاسته ربه  و، هیچ بهن خۆیان بکهکانی   و ئامانجه  بۆ روانگه نده گرن، پرۆپاگه ریده وه
  .بت یان نه که کردن بۆ حیزبه نده چاالکی سیاسی و پرۆپاگه

واو   تهیستی ربه بین و سه ڵ و ئازادی راده کانی تاک و کۆمه موو ئازادییه یاسادا هه له  پویستهم،  دووه
، یان  ی میدیاوه هڕگ مای خۆی له سک له رکه  ههی وه چاوکرابت، بۆ ئه بیاردانی سیاسییدا ره له
 دخوازی خۆی ندیکای   وسه یاسی وحیزبیدا، حیزب و رکخراوهی س مینار و کۆڕوکۆمه سه ی لهندشداریکر به به
  ندیکاوه  سه  حیزب و فیساره ی فنه ڕیگه ندیی ئابووریی له وه رژه  به ڕکی وا که  باوه گاته  و دهبژرت هه
 ر حیزب و ، هه وه مانه رله داری و په بژاردن و رفراندۆمی شاره ی هه ڕگه وجا له ئه. کرت رده به سته هد

ی ت وه  ده.وێ رکه دهدا بۆ  تییه تایبه و خوله نیا له چووکی خۆی تهیی و ب وره گه  و باره  و قه ک رژه یه رکخراوه
ی  که واوبوونی ماوه پاش ته. ست ده گرتهت ب سه  ده ا دیاریکردووه یاسی که  ماوهو تاخولی داهاتوو کهبژردرا هه
  وه ژرنهب کانی دخوازی خۆیان هه حیزبه یان ، حیزب وه نگدانه ی ده ڕگه  له دیسان که ی وتهک  خه نوێ رله سه
  وه ئه! ب، یان نا  پشوو دهی خولی وانه پچه تی نوێ به وله ی ده وجا پکھاته  ئه. وه رزته مهتی نوێ دا وه و،ده
  !کرت  دیاریده وه که نگدانی خه ی ده ڕگه له

چۆنتیی سازکردنی  ت به باره  سه  تییانه ڕه  زانستی و بنه  رجه مه م چوونی ئه نه ڕوه هۆی به به
ک رژمی نادمۆکرات و  ستی کۆمه ی کورد بنده وه ته  نه کوردستاندا که  له حیزب و رکخراوه

  و خۆی،حیزبکرۆکی  سهر  گه  ئه یه بۆچوونکی ناڕاست و نازانستانه ، ئازادییه یکتاتۆر و دژ بهد
 تی  تایبهرۆکی چین و توژکی سه ی، یان به که وه ته نه وی  وپشهرۆک سه  به،ی که حیزبه

  .یاری بکاتد ی که وه ته  نه سیاسیینووسی  چاره،خۆی بدات به  ومافه ی بزانت و، ئه که وه ته نه
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  وه ناتوانین بیر لهتی،  رانییه ستی داگیرکه ی کورد بنده وه ته ی نه و ڕۆژه ، تاکو ئهبگومان
 ،پیم کرد  ئاماژه وه ره سه  له ی که تییانه یه  سیاسی و کۆمه و ئازادییه  ئه  که وه ینه بکه
  ی دیکه  هنده حیزبی تازه و سازکردنی پارت و  حیزبحیزبنه  .ین کوردستاندا دابینیان بکه له

یی و  وه ته ی زانستی و نه ڕوانگه  بتوانت له ک که یه ڕیگه تاکه. کا  ئاۆزتر ده پرسی کورد
  ب ده  یه وه ، ئهی کوردبکات وه ته ی نه مژینه ی له رکردنی کشه سه تی چاره خزمه   وه مژووییه

 رامیاری و  و پارت و رکخراوه موو ئه هه  و،رندرێز مهبداهز   بهیندکی کوردستانی ناوه
  کانی کوردستان که جیاوازه و پکھاتهمو ری هه ر و، نونه روه تیی نیشتمانپه سایه که ناڕامیاری و

. شداربن به تیدا ، یه خۆی کوردستان هه ربه تی سه وه زراندنی ده خۆیی و دامه ربه سه ڕیان به باوه
ری و  ماوه یاندن و رکخستنی جه ی کوردستان و راگهشکری رزگاریخواز رشتیی له رپه سه
 پرسی کورد تیکردنی رۆکایه سه، بۆ ستۆی و، تبکۆشت ئه بگرته... باتی دیپلۆماسی و  خه
  .نوخۆی وت   و له وه ره هد له

ی نیشتمانیی کوردستان   دا کۆنگره1985سای  ، له  مژووییه رکه م ئه جکردنی ئه بۆ جبه
یی  وه ته ی نه  کۆنگره1995سای   دواتر له.کانی ندامه  ئه ککم له  منیش یه  که– زرا دامه

وڵ و چاالکی و  موو هه ڕای هه ره سه،  ییه وه ته نه م دوو سازییه ئه. زراندن دامه کوردستان هاته
ب ک حیز پتر وه  لینونن،  و ده داهاتوودا نواندوویانه  پشووتر وئستا و له ک که دسۆزییه

،    وه خۆیانه ت به موکورتیی جیاوازی تایبه  و که ه  هههۆی یان به که ریه  و، هه کاریان کردووه
مام  ته به( کرا ڕوانده  لیان چاوه بن کهدا یه وره  گه تییه رهرپرسیا و به ئاست ئه یانتوانی و ناتوانن له نه
.  ) بنووسم یه م دوو کۆنگره کانی ئه وتنی ئامانج و پۆژه هک رنه کانی سه هۆکاره ت به باره تی گونجاودا، سه رفه ده له

موکورتی و  وکه ه  هه ب له درت، ده یی ده وه ته ندکی نه زراندنی ناوه ر بیاری دامه گه  ئه بۆیه
ندکی کوردستانیی  ناوهی   و، بناخه وه  بکۆدرته نده م دوو ناوه وتنی ئه که رنه کانی سه هۆکاره

ک  ییشدا وه وه ته ئاستی نونه سترێ و، له نوخۆی کوردستان پشتی پببه  له ژرێ کهز دابه به
  .  بکرتر سه لهماستی پرسی کورد حیسابی  ده

پۆگرامی ئازادی و زراون و،  ی کوردستان دامه وه ره ده نوخۆ و له له که ی نهارکخراو  وو حیزب وپارت ئه
دا  هیی وه ته  نه زگه م ده پکھنانی ئه  وگرنگ لهرچاو توانن رۆی به ، ده هگرتوو خۆیی کوردستانیان هه ربه سه

وکردنی  ن بۆ پته ک بکه یه ڵ به تییان تکه یه رکرده  و سهندام ی ئه یاندن و ژماره  و راگهبگن و، توانای مادی
رستی و  ی ناوناوبانگ و حیزبپه ۆدهر گیر  ههمانیش ر ئه گه م ئه به.  ییه وه ته  نه م سازییه ی ئه ردی بناخه به
  ک، که یه با و دژبه  و ناتهتکاری ناکۆک ک سیاسه  کۆمه  بهبن داهاتوودا ده وا له تخوازیی بن، ئه سه ده

خۆیی  ربه  و، سهن که خۆیی کوردستان ده ربه  سه ه باس ل ب که داده وه نیا له کانی دی، ته ڵ حیزبه گه جیاوازییان له
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  هبتک  خزمه هیچ ش بگومان وه  ئه  که،تییان بپارزری رۆکایه یی سهوکورس رجک پله مه ، به ان پخۆشهکوردستانی
  .نت یه ناگه کوردی  کشه
ستی  خولقاندنیدا ده کانی کوردستان له تداره سه ده   کالسیک و حیزبه  که نوخۆییی  وکشهر زۆر هۆ به له

کانی  شه موو به یی بۆ هه وه ته کگرتووی نه کی یه یه زگه  ده مه سته ادا دژوار و ئهبارودۆخی ئست ، له یه بایان هه
درۆشم و ئامانج و   بهستانکانی کورد شه به ک له ر یه هه پشدا له توانرت له  ده وه ر ئه به له. زرت کوردستان دابمه
هاوکات .  سازبکرت کوردستان جیاجیاکانی شه هب یی له وه ته ندی نه ان ناوه، ی کۆنگره  وه ییه وه ته پرۆگرامی نه

کانی کوردستان  شه موو به کانی هه نوان حیزب و پارته ش له ر پالتفۆرمیکی هاوبه سه وتن له وبدرێ بۆ رککه هه
و  ی ئهوڕوو ره  به وه نووسییه کبوون  وهاوچاره بیری یه کدیی بپارزن و، به راندا یه ر پیالنی داگیرکه رامبه به   له که

یش، ئامانجی دواڕۆژستراتیژ و  . وه بته ستان دهکانی کورد شه به کک له ر یه وڕووی هه ره  به  که وه ه ببن کشانه
زراندنی  و دامه کوردستان ری رتاسه  سهی کورد بۆ رزگارکردنی خاکی وه ته باتی تکای نه  خهکخستنی یه

  .رای کوردستان بت کگرتووی فده تی یه حکوومه
زنخوازیی  ستی مه رستی و هه زپه گه کولتووری رهڕ و  بیروباوههۆی   به،کورت وکرمانجیی

وت که  مانکی زۆری ده ، زه یه ی هه دان ساه کی سه  مژوویه  کهستی کورد کانی بانده وه ته نه
سانی و، ک ردا ب و، بیری ئازادیخوازیی و یه سه  گۆڕنی به یه رستانه زپه گه  ره و کولتووره ئه

ش  م گۆڕانکارییه ئه.  وه زی جیاواز جی بگرته گه  و ره وه ته نه کولتووری رزگرتن له
ک  یه ده مان و سه  چ ساڵ و زه  دیارنییه  کهستی کورد کانی بانده وه ته کی نهبیرومش له

واری  ندهخورکی رۆشنبیران و چینی  کو ئه ، به ستی کورد نییه ی بنده وه ته رکی نه دات، ئه رووده
لی  چۆکردنی گه دنی ئاگری قهلی کورد و، خۆشکر تیکردنی گه ایهباتی دژ  له  که یه النه و گه ئه

وکاتیش ناب  رچی ئه گه ئه. یان کانی دیکتاتۆر و نامرۆڤانه مه ن بۆ گۆڕینی سیسته  بیاربدهکورد،
 ردا، مافی کورد ی داگیرکهتکی دمۆکرات سایی حکوومه  له  دخۆشبکرت که وه کورد بهلی  گه

  بینین که کانی دمۆکراتی ئیسرائیل و ئینگلیز و سپانیا ده ته  حکوومه  ئمه چۆنکه. کرت دابینده
ی عراقی  وه دروستکردنه!  وستیان چۆنه ند و باسک، هه ستین و ئیرله له ر داخوازیی فه رامبه به

م   بۆ دنیابوونی ئه یه  باشترین نموونه وه تیی باشووری کوردستانه رۆکایه ن سه الیه نوێ له
ر  لیاوه جیل عه غازی عه  ی عراق له التدارانی تازه سه  ده وه م رۆژه هک یه ر له  هه  که، راستییه

 ندیی  و پوهر ده به راده ، دسۆزیی لهری و مالکی عفه تاکو جه!) !ی پارتیمان کهااوز کۆنه(
ی  تی تازه سه ی ده ی چوارچوه وه وکردنه کارهنا بۆ پته یان بهی کورد  و ناسیاسییانه نازانستانه
  تاکو ئست وه  ه2003  له سمی بناسن که ڕه  به و مافانه کک له وی یه ، بئهیبی ره عراقی عه

  !کات جبوونیان ده  داوای جبه   تکا و رجاوه بهتیی کورد  رۆکایه سه
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،  وه وته ال و چه ریی البه سه چاره رقاکردنی کورد به باتی سه ، له و''!س ب به'' بائیتر  وه ر ئه به له
 ی کورد بکات وه ته نه ا لهداوکانی رابردوو،  ه ی هه وه بووکردنه ره بۆ قه تیی کورد رۆکایه با سه

ی  ه  کۆمه  و، داوا لهبگرێ خۆیی بۆ کوردستان هه ربه سهدرۆشمی رفراندۆم بۆ کوردستان و، 
رشتیی  رپه ردستان و، سهوک  تانی دمۆکرات بکرت با بنهکان و، و کگرتووه یه وه ته نه

سات  مژووی پکاره وی کورد بتوان، له ته ی نه وه کوردستان، بۆ ئه ن له کی گشتیی بکه راپرسییه
نووسی  نگ بۆ دیاریکردنی چاره واودا ده ئازادیی ته ب ترس، له و خوناویی خۆیدا، جارک به

بیروڕا و داخوازیی   و رزگرتن له و دمۆکراسی، بیری ئازادیخوازی دواوه به مه با له. تخۆیبدا
رۆکی  رستی و سه می حیزبپه رده سه. وبکرت  په وه کانییه ن حیزبه الیه لی کورد، له ی گه راستینه
 کالسیکی پی کولتووری سیاسیی چه ت بوون به  تایبه وا که رمانه وی فه پشهحیزبی  و  تاقانه

رپانی  اسی و گۆڕهسیی  وژه ب له  ده  نادمۆکراتییه م کولتووره  و، ئه رچووه سه ستالینیزم، به
وخۆی  ردنی راستهشداریک به. تکش بکر  ریشهکانیدا شه موو به هه ی کورد له وه ته باتی نه خه
ۆلۆژی و چین و موو ئاین و ئاینزا و ئاید هه کانی کوردستان به جیاوازه موو پکھاته هه

نگی خۆیانی تدا  نگ و ره  ده  کهشی کوردستانیدا ترکی هاوبه ر چهژ  له کان جیاوازه توژه
خشت، هاوکات  به ی کورد ده وه ته باتی نه  خه زن به  هزوتوانای مه ی که وه  له ، جگه وه ببیننه

ری ف ای دانیشتوانی کوردستانتک ، وه  پکه و پکھاتانه موو ئه باتیکردنی هه هاوکاری و هاوخه
 وتی خۆیدا کولتووری سیاسی ڕه کا و، له  دهبیروڕای جیاواز  له  و رزلنان ی همنانهژیان وه پکه

کی تاک تاکی دانیشتوانی کوردستان نو مش  لهکسانیی و دمۆکراسی و بیری ئازادیخوازی و یه
   کهی  کوردستانییه ته و حکوومه  و، ئهچن ده  وه ئاین  وئیدۆلۆژی و  بیروڕای جیاوازه به

 ری و روه  دادپهی ر بناخه سه  له بت که تک ده زرێ، حکوومه مه دستان داده کور دواڕۆژ له
 .نرت دهدا کانی مرۆڤ مافه اسی و رزگرتن لهئازادی و دمۆکر

ی  وه تنهبزوو کانی رکرده سه ک لهک کانی یه وته له  کۆپلهدووی  وه نووسینه دا به لره
ناخیم بگن،  مه .م دنم که نووسینه  کۆتایی به*)2(ن ناخیم بگ همناوی  رزگاریخوازی جوو به

دژی سوپای  ستین، له له  فهویی رزه سه کان له باتی جووه ر خه سه هکی وردی ل یه وه پداچوونه
ی  ده ی سه1948 بۆ 1942سانی نوان   له، نده به و مه جی ئه کانی نیشته به ره ئینگلیز و عه

مانای  دا، به م وتاره ناخیم بگن له ی مه م قسانه ئهی  وه جکردنه . دا نووسیوهرابردوو
  یه و کشه  ئه ، چۆنکه ستین و ئیسرائیل نییه له  فه نوانی کشه  تیکردن  و دژایهپشتیوانیکردن

  وه وای کورده ی ره کورد و کشه ی بهک ندییه  داهاتوودا هیچ پوه له ئیستا و، نه رابردوو و، نه له نه
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 70 ساڵ بۆ 65لک  ی گه رکرده  سه که یه و راستییه  ئهینیا بۆ زانین  تهکو ، به و، نایبت نییه
ت بۆ  وه یان و، سازکردنی ده که له کتیی گه پاراستنی یه  بیریان له یه وشوه ساڵ پش ئستا به

سازی و  ڕووی ئابووری و پیشه یان له که یه وڕۆ وته  و، ئه هو ته یان کردووه که رشوبوه په له گه
ین  راوردیان بکه وجا به وتووترین وتانی جیھان، ئه  ریزی پشکه ته یاندووه  گه وه ربازییه سه
ر  کتیی سنووری وتانی داگیرکه  یه یه وه ویان بۆ ئه موو هه  هه کانی کورد که رکرده ڵ سه گه له

ترسیی  می زاینداین، هشتا مه ی سه زاره تای هه ره سه  له مۆ که ک ئه ڕۆژکی وه هبپارزن و، ل
  !  رماوه نیوماندا هه ڕی نوخۆیی له روودانی شه

  : کشم  رادهناخیم بگن کانی مه  وتهی وه رنجتان بۆ خوندنه سه

دوژمنی  وت، رقی له ی خۆشده که له گهی  وه ئه... کات تی ده کۆیله ت له فره وێ، نه ی ئازادیی ده وه  ئه...''
کانی  ر پیالنه رامبه به له .تی یه که ککی نو نیشتمانه موو زروزۆه هه ، رقی له ره روه ی نیشتمانپه وه ئه. تی یه که له گه

  بوونه بوون ده ک هه ند هۆیه رمان، چه کانی بۆ سه ڕه خوستانی ئینگلیز وگوشاری سوپای ئینگلیز و سی ده کاربه
  :ن ده نوماندا روونه ڕی نوخۆیی له  شه ست که ربه به

  وه نگرانمان به ندامان و الیه ، ئه)گۆن زفای لیۆمی ره ئه (ماندا، حیزبی که حیزبه  هیچکاتک له ئمه –م  که یه
ر   سه ژتهتھاو  ده  که یه ه  هه و بۆچوونه  ئه چۆنکه. ن ی جوو بکه کانی دیکه تی حیزبه  دژایه کرد که گۆش نه

  . ڕی براکوژیی ی شه که ه که

  ئمه.  الته سه ختی ده ر ته سه ، نیازی چوونه''ڕی براکوژیی شه''گیرسانی  ی هه کی دیکه هۆیه –م  دووه
تی  وه زراندنی ده نیا بۆ دامه  ته ئمه. ست ده الت بگرینه سه  دواڕۆژ ده نگاین که جه  نه وه هیچکاتک بۆ ئه

رمان بۆ  هانده!! ک بۆ حوکمکردنیان مان، نه که وه ته  شۆرشمان کرد بۆ رزگارکردنی نه ئمه. نگاین جه ئیسرائیل ده
، درخیمان  خونی خۆشمان بوایه شمان پویستی به که ڕه ر بیروباوه گه ت ئه نانه ته .مان بوو که ڕه بات بیروباوه خه
   ئمه  کهکات ده ته وه و ده  ک حوکمی ئهم دواڕۆژ رین، بهپناو ئامانجماندا بکوژ بووین له کرد و، ئاماده ده نه
 و،  یه ته وه و ده زراندنی ئه  دامه کیی ئمه ره ستی سه به مه.  ، گرنگ نییه  و، قوربانیمان بۆ داوه نجمان بۆداوه ره

ستی و   دوورودرژی بندهی پاش سانکی وه زاران جوو، بۆ ئه ی هه وه ڕانه تی بۆ گه کانییه رگه ی ده وه کردنه
ین،  رگرتندا شۆرش بکه التوه سه پناوی ده  له ر بمانویستایه گه ئه. ن ئازادیی بده ک به یه ناسه تیی، هه ینه شمه به
. وبو کست دهب و ئینگلیز تووشی ش ڕمان دژی عاره شهبات و  ک و، خه یه ی جیاوازی دژ به سته  دوو ده بووینه وا ده ئه
م  به! شی بکات که وه ته دا هاوکاریی دوژمنی نه وپناوه  له یه کات، ئاماده رگرتن شۆرش ده التوه سه ی بۆ ده وه ئه

  بانیشمانکرد، چۆنکه ره ڕی عه ڕی ئینگلیز و شه ست، شه نو ده ست له ده...  وه شایه وه  کاری وامان ل نه ئمه
  .''. .... وه کدی بته یه کین و ناتوانین رقمان له  یه ر ئمهخ نه. مان بوو که له موومان رزگارکردنی گه ئامانجی هه
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ی تورکی، رۆژی '' ملیت''ی  رۆژنامه ی تورکیا له) زیری داد وه(گ  دبه سعه حموود ئه کانی مه قسه  –*) 1(
  هرگیراو  وه،'' و ئستای کورد ی مژینه کشه''رتۆکی   په له.  وه ته  بوبووه1930ردانی سای  ی جۆزه19
باقی  مه د حه ممه ڕز محه به.  ساننووری پاشاڕاڵ ئح مانی کورد، ژنه یی و قاره وه ته ی نه رکرده سه'': نووسینی له
 .  کوردی تی به  کردوویه وه بییه ره عه له

مین  ردار سدیق ئه ناخیم بگن، سه نووسینی مه ، له)The Revolt('' ڕین راپه''رتۆکی  په  –*) 2(
  .  سود چاپکراوه  له1996سای . کوردی هتی ب کردوویه

  


