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  !ابه ته  که ک وه ربگرت، به  شه ڕتی ناو بردنی سه رچاوهھه مو که س بۆی ھه یه  له م ب

 
  "انانه:  وه رگنه ری کورده  له  بیر و بۆچونه  جیاوازه کانی مه به ست له م وه رگھه م ئاگا کردنه وه ی خو ، 

ا مه تله بک، ئیلزامه ن به  مانای خه لکانی وتانیتر و ھه م دیتنی پشتی ڕوداوه کانه  و وه رگانی ھه ر مه قاله  ی
ئه گه ر که م و کوری و ئیشکاتکیش له   !  دروست یا غه له ت، قه بوڵ یا ره دی بیر و بۆچونی ئه و نوسه رانه  نیه

 "سپاس !  ته رجومه که دا ده بینرت یا بم بورن، یا تکایه  له و ھه نه  ئاگادارم که نه وه
     
 

 
 

  10.11.2007  وتاری ھه یئه تی نوسه ران
  13.11.2007 به شی دوھه می ڕکه وتی وه رگان

 
 ه  قوربانی کراوه کانزکان وه رکورده 

 
ڕکخراوی نه ته وه  به  به ره که ت و پشتیوانی    ، ئه مریکا و تورکیهکه  حکومه ته کانی ،  دژی پکک و بیاره یئه 

چه ند  ، و ھه روه ھا ھزه  ھه رمیه کانی ناوچه که  داویانه  8گو گروپی سه نعه تی واته  یوئن   یه کگرتوه کان
. زیاد ده کات تا ئستا کراون،  شه ڕی عاقداسبه ریکه  له  ژر    ھه مو ئه و تاوانه  زۆرانه یبه تاوانکیتر 

که  له  عیاق خۆیان ھزه  چه کداره کانی پکک له  خۆ ده گرن، ئه مریکایی نه  ته نیا  -کانی شه ڕی تورکی قوربانیه 
له    ش چینی کرکاری تورکیه ه ر وه ھا و ھدوده کانه وه کانی کوردستان له  ھه ر دو الی حخه   به کو ، حه شار داوه
بۆ ئه وه ی که  مشت بینن قوربانیه کان به  وه رزڕۆی قه راره  که   نیشته جکانی ئه م ناوچانه  کورده  .خۆی ده گرت

  .به  شوه کی کاتی بشارنه وه کانی به ینی ئه مریکایه کان و تورکه کان نھنیه و مه 
 

زۆر به  توندی دژی پکک  تورکی –ئۆپاسیونی ھاوبه شی ئه مریکی   Die World Socialist Web Siteسایتی 
 ساڵ  به  ھۆی ده یان ، که  ، به کو جونه وه یکی ناسیونالیستیهڕکخراوکی تۆریستی نیه پکک .  ڕه ت ده کاته وه 

ته ئسیراتی له  سه ر خه که که ی داناوه  و    کوردستان گه لی و ژرده سته ییه وساندنه وهچتا به  ئه مۆکه ش 
 . پشتیوانیشی لده کرتله  الیه ن خه کیشه وه  ھه روه ھا 

بوش چرای سه وزی لدا بۆ ئه ردۆغان له مه ڕ ھشی نیزامی دژی 
 )2به شی  (کورده کان
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ته نیا به وه نده  ده چته  ژر پرسیاره وه  که     پکک،دژیی زۆر توند و تۆی ھه س و که وتی ئه مریکایه کان شوه 

 و که  زۆر به  پکک نزیکه  ، ی کوردی ئرانه که  ڕکخراوه ک،ات ده ک ھاوکات پشتیوانی له  په ژاکواشنگتۆن
 ڕکخراوکی چ. و له  کیوه کانی قه ندیله وه  دژی حکومه تی کۆماری ئیسالمی ئران شه ڕ ده که نپکه وه  کار ده که ن، 

ی چ ڕکخراوک ناوی بنن و دژایه تیان بکه ن و "ڕکخراوه ی تۆریستی"که  ئه مریکایه کان به  ناوی   یچه کدار
، ھه مو ئه مانه  ده گه ڕته وه  پشتیوانیان ل بکه ن"  شۆڕشگانی ئازادیخواز'ناوی به   که  ئه مریکایه کان چه کداری

   . ده ره وه ی ئه و کاته ی ئه مریکا له و ناوچانه دابۆ سیاسه تی
 
به ر فراوانه  دژی ھه مو ھه ده فداری ھشکی رنامه ی داڕژراوی ھشی نیزامی تورکه کان دژی پکک، به 

 و  ده کشنه  ناو ئه م شه ڕه وه  وان به  بی ھیچ پاڕزک ھه مو کورده کانی ناوچه کهئه .  کورده کانی ناوچه که
 ئه م  ،شکی زۆری عاقیشی گرتۆته وه که  ھه مو ئه فغانیستان و به شه ڕ و ماوانیھه ویکه  بۆ ئه وه ی که  

 .ی توه  بگننناوچانه ش
 

ڕگا ه  سیاسیه کانیشیان ، ته نانه ت ئه گه ر سه رۆکگه لی کورد له و ناوچه داجگای سه رنج و پرسیاره  که  ئایا زۆر 
: و(  .نب ھه وست بتورکیه دا ھشی نیزامی ئه وان له  به رانبه ر به م ،  که  ھش بکه نبه  تورکه کان بده ن

ی گه لی کوردستان له م ناوچه یه  له  گه ڵ ڕابیته )  !ھه وست وه رده گرن  ،به  ب حیزبه کان  ،واته  کورده کان خۆیان
یه کیه تی نیشتیمانی  واته  -  کۆنتۆی خۆیاندایه ی که  حکومه تی باکوری عراقیان له  ھه ردو حیزبه که 

 حیزبه که ی ،پارتی دمۆکاتی کوردستان   حیزبه که ی سه رۆک کۆماری عراق جه الل تاه بانی و،کوردستان
به  ر دوک حیزبه کان ھه شوه  بینای و کتور ۆترش   .ئاۆز و تونده  –   رمی کوردستان مه سعود بارزانیسه رۆکی ھه

ھه ردوکیان وه مده ره وه ی پداویستیه کانی به شکی که می خه کی کوردی شوه کی خ و عه شیره تی دامه زراون و 
 .ھه رمه که ن

 
مه سموم به  ته واوی ، جه وی سیاسی ناو وته که ی یشۆڤینیستی دژه  کوردژه ھراوی  ناوخۆی تورکیه دا جه وکی له 

، به  دۆڕاندبویانله  به رانبه ر ڕه قیبه کانیان پشتر له  سیاسه تی ناوخۆییدا کان، که  ژناه    .کردوه
ک پ له  ھاوینی ڕابردودا ئا    .توانیویانه  جارکیتر بنه وه  سه ره وهیه وه  -دروستکردنه وه ی فه زای دژی پکک

له  ه  که  دیمۆکاتئه م حیزبه  ھزکی  ، له  به ر ئه وه ی که  زۆر که س پیان وا بو هووبھه بژاردنه کانی برد
م ئستاکه ش وه زیر ئه ردۆغان و به   . به رابه ری ھز دروست بکه نی تورکیه دا،به رانبه ر ژناه  نیزامیه کان

 و به م شیوه  خۆیان که وتونه ته  داوه ته  ده ستیاننامه ێ ده ست ئاوه ه  کردنیان سه رۆک کۆمار عه بدولله  گول 
   . ژنراه کانه وهده ست

 
 ه وه به  دژایه تیکردنه کان له  دژی پکک  په یوه ندی   که دژی کورده کان، له    ی تورکه کانم دژایه تیانه ی ئه خیرئه 

به      ک پ  له  سایه ی حکومه تی ئای که  شفه رھه نگیانه  و کولتوریدیانپدانانه     وه عده  وتۆزقاه  ئه و   ،ھه یه
ه ند ڕۆژی ڕابردودا به  شوه کی به رنامه  بۆ داڕژراو، چ  له   . ژر پرسیار بردنیه وه درابون، دوباره    نکورده کا
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 نانه ت له  ده ره وه ی وتیش له  تاراوگه ه  ت. چه ند پۆژه کی کورده کان سه رته ونه چه ند ھشکی جیا جیا کرا
کان ه یونالیستسناتورکه  اری بلینی ئامان ش  له   .داانویی کورده کان و تورکه کان رشه ڕ و پکدادان له  به ین

ه ندین خۆپیشاندان له  ھه مو چ  دا ئاخری حه وتوی رابردوله   .ھجومیان برده  سه ر مه رکه زکی کولتوری کورده کان
 .به شداریان تیدا کرد که  ھه زاران که س ئامانیا ھه م له  دژی پکک و ھه م بۆ پشتیوانی له  پکک به ڕوه  چون

 
سیاسه ته  پشتیوانی له  ئمه   ، ت کردنه وه ی ھش له  دژی پکک له  الیه ن ئمه وه  به و مانایه  نیه  کهڕه 

وساندنه وی چه   نیه  بۆپ ھیچ ومکی پکک   . ده که یندانه که یانوبه رخناسیونالیستیه کانی ئه وان و شوه ی 
به   ڕه وشته ی که  پکک گرتویانه ته  به ر، حاکمانی تورکیه  توانیویانه  که   به ھانه ی ئه وبه   .مژویی گه لی کورد

به  که ڕات و به  شوه کی نا ڕک واته  پکک وان ئه   .پوازک له  به ینی کورده کان و تورکه کاندا بچه قننئاسانی 
ھشی به خر ھاتنی  و ته نانه ت ھه وییان داوه  که  بیارنامه ک له  گه ڵ تورکه کاندا ئیمزا بکه نو پک 

  . کردیان بۆ عاقیشنیزامی ئه مریکایه کان
 

                               نالیزمۆ و ئاخری خه تی ناسیستبۆنبه 
 
 حکومه ته کانی  زلھزه کان و فرت و فویه کانیده بنه  قوربانی سیاسه ته مه  یه که مین جار نیه  که  کورده کان ئه 

ه وه  نیشانده ده ن مو روداوه کان ئھه    .کورده کان پن له م جۆره  ترادژیانهمژوی   .ناوچه ی ڕۆژھه تی ناوه ڕاست
ھه ر وه ک مه سه له ی دمۆکاسی، ،  نه ته وایه تی و زوم و زۆرینه وه چه وسا  ه یش ککردنه وه ی گێ پوچکه یکه  

  .ه وه  قابیلی حه ل و فه س کردن نیناره سه ری ناسیونالیستیچله  ڕگه ی 
 

   له  الیه ن ھزهبه دوای کۆتایی شه ڕی یه که می جیھانیده وه ته کان له  ڕۆژھه تی ناوه راستی ئه مۆدا، حدودی 
بریتانیا و وتانی   .داندراون  ، ده وتی عوسمانیمیرات له وه رگرتنی  به  ناوی که وتوه  ئیمپیالیستیه کانسه ر

 حدوده کانی  1Sykes-Picot  به  پی بیارنامه یکی ھاوبه شی نھنی به  ناویدا 1916فه ڕانسه  ھه ر له  سای 
  که  له وان له  بیارنامه ی سڤردا ئه .جیا کردبوه وهله  ڕۆژھه تی ناوه ڕاست ناوچه ی ژر ده سه تی خۆیانیان 

به م ئه و دو ده وه ته  ، وه کاندا کشاحدوده  دخوازه کانی خۆیانیان به  ناو سه حراکان و ک به سترا، )1920(
حاکمک  ده دان و دواتریش  شه ڕ دژی یه کتر بهنه ته وه کانیان  ، چه نده ھا نه ته وه یان لک جیا کرده وهکاره یان 

  .حاکمده کرده  کراوی خۆیانیان له وی ی باوه ڕ پ ده ستنیشانده یاخۆ ئه شرافکی
 
 
    ) ئه و دو ونه ی خواره وهبواننه  ، ئه م بیارنامه یه خوازراوه کانیبۆ دیتنی حدوده  :  رگوه (

                                                
 له  به ینی دو ده وه تی ئیستیعمارگه ری فه ڕانسا و بریتانیا ئیمزا 16.05.1916له  ڕکه وتی Sykes-Picot  بیارنامه ی : رگوه    1
که  له و کاته دا له  به یوت دیپلۆمات بو له  الیه ن دیپلۆماتکی زیره کی فه ڕانسه وی ی زایینیدا 1915م بیارنامه  له  مانگی یازده ی ئه   .کرا

     . نوسراوه  و کاری له  سه ر کراوهبریتانیایی یMark Sykesھه روه ھا   وFrançois Georges-Picotبه  ناوی 
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 !راون بونه وه ی بیارنامه که  ھن بۆ ڕۆشنترله  الیه ن منه وه دو ونه  ئه م  :  رگوه 

          
ته نانه ت پش شه ڕی یه که می جیھانیش ھه وی زۆری دا که  کورده کان له  دژی وه تی ئیستیعمارگه ری بریتانیا ده 

 موسنه وت داری ئه یاله تی    ، ی که  ئا به م شوه یه  بتوانتبۆ ئه وهحکومه تی عوسمانیه کان به  شه ڕ بدات، 
یشدا وا پشبینی کرابو که  کورده کان و ئه رمه نیه کانیش ده وه تی ی سڤبیارنامه   له .  کۆنتۆڵ بکات

باقی وه ک تورکیه    به شکی چکۆله بو که  له  پاشماوه ی ده وه تی عوسمانی به س بیار .  خۆیانیان ھه بت
 یاخی نامه یه به  دژی ئه م بیار ناسیونالیسته کانی تورکیه  به  سه رۆکایه تی مسته فاکه ماڵوه  بو که  ئه    .بمنته وه

ته ره فه کانی بیاری    ، دوای شه ڕکی س ساه ی ئازادیخوازانهبه که مالیسته کان    دواتر   . و وه ستانه وهبون
م ماوه دا بریتانیایه کان عه القه یان له   .سڤریان مه جبور کرد به وه ی که  بیاره که  ھه مدیسان ده ستکاری بکه نه وه

ویالیه تی   ن پشتر توانیبویان که ، بۆ ئه وه ی که  ئه وا و پشتیان تکردن نه مابه  پشتیوانیکردن له  کورده کان
 ک له  بکه ن به  موساق به شاقیشعیی خ به  ته و و عۆکۆنت وۆیاندا باوی له  ژ. 

 
  .به  ده ستیانه وه یهبه  ناوی تورکیه  و شوه یه  بو که  تورکه کان ئه و حدودانه یان به  ده سته وه  گرت که  ئه مۆکه  به 

،  ئران–وان به  سه ر چوار ده وه تدا ئه    . ده بون ب ده وه ت مانه وهی میلیون که س26گه لکی کان که  کورده 
له  الیه ن کان له و کاته وه  تاکو ئستا دایمه  و ده رھه م کورده   . دابه شکران-عاق، تورکیه  و سوریه  

      . و ڕه گه زی بونتوشی وه حشیانه ترین چه وسانه وه ی نه ته وه ییه رانیانه وه  داگیرک
 
 و ھه مو نه ته وه به به  پرسی نه ته وه کان و کی دیمۆکاسیانه  بده نه وه  والموان بون له وه ی که  ه مالیسته کان ناتکه 

ڕه  شه   . ژیابونپکه وه ه دا چ ناو وھه مویان له دور و درژ  که  سایانکی زۆر جیاوازه وه ه  به  ئاینگه لی جۆراوجۆر
 .ھاتده  ده سته ی گروپه  نه ته وه یه کان کۆتایی پ ه ده ست به  ده رکردن و ئاواره کردنی ی تورکه کانئازادیخوازیه کان

، یونانیان ک میلیون و نیو یونانی ناچار کران که  تورکیه ی نوێ به  ج بن و یه ک میلیون تورکی یونانیشیه 
 تورکیه  کۆمه کوژی کران و یا له  1915له  یه ک میلیون ئه رمه نی له  زیاتر   . به  ج ھشتبه ره و تورکیه 
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به  ھیج کلۆجک کان که  ته قریبی یه ک پنجه می دانیشتوانی تورکیا ده بون، کورده   .ه ر و ئاواره  کرانده ربه د
بونیان بو   "ه کانتورک" ناو تورکیه ی نوی مۆدندا، ته نیا و ته نیا له   .مافی که مایه تی نه ته وه ییان پ نه درا

 کۆمه کوژی ئه رمه نیه کان،  به  ڕه سمی ناسینیو ئارای کولتوری کورده کان یا خۆ باس کردن ھاتنه   .ده ژیانو 
 . به  دوای خۆیدا ده ھنتجه زای زۆر حه ساسله  تورکیه   تاکو ئه مۆشھه 
 
ت که  ئه و حدوده  بۆنی ئه وه ی ل ھاتبته نانه ت وکاته وه  تاکو ئستا ھه ر جۆره  ھه وڵ و ته قه الک که  له 

ترین شوه  شه ڕ و به  خویناویئه وه  ،  یا خۆ ئاڵ و گۆڕی پ بکات ھه بوه شنته وه   داندراوانهده ستکرده  
  ته ڕپا   .اوه ته  ناوچه کهشدا ڕاک به  دوای خۆیتیه کانی و ده سبه جش زلھزه  ئیمپیالیس وهپکدادانی لبۆته

ئیجازه یان داوه  که  دایمه  و ھه وڵ ده ده ن، سه ربه خۆ  ناسیونالیسته کان که  بۆ ده وه تکی کوردستانی  یه کورد
م  ئه .خۆیان ھه یانسوڕاندوندی  به  ئاره زوی شسته کان و ئه وانیده رھه م ببنه  ئه بزاری ده ستی ئیمپیالی

، تاه بانیکوردستانی حاه ته  به س شامیلی حای پارتی دمۆکاتی کوردستانی بارزانی و یه کیه تی نیشتمانی 
ده بنه   و ھه ر به م بۆنه شه وه  زۆر به  ئاسانی  ساز کراونانکه  به  شوه کی زۆر عه شیه تی و سونه تی بنه ماکانی

-که  بنه ما مائۆئیستی شامیلی پکک ش ده کات،  ناکات، به کو ھه روه ھا،به رده ستی ئه م ده وه ت و ئه و زلھز
      .مه خدوش ده کات   پرسیاری چینایه تیله مه ڕ  ، ھه مو ھه وه کانه که ی نه ته وایه تیه پرسیارو ستالینیستیه که ی 

  
  )ی بابه ته که نرنوسه  بیر و بوای ئه مانه  ھه مو :ه رگو(
       
 

 :سه رچاوه ی ئامانی
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