
  :بکت ی وه ندنهخو

  یی رزنجه  بهۆ ھه

  

                                                                  

 و یریروناکب ی ه مهۆک یکان وکراوهب له
  رکوک که یت هی مهۆک

  ٢٠١١   رکووک که

  

 ی و دوو تو  رازاوهیکرگ به له       
 یل د شاکه مه  کاک محهدا هڕ  الپه٣٣٤

، یت هیرکردا ر و سه نهیزر  دامهیندام ئه
 یستیالیسۆ سیزبی حیدواتر وه بزوتنه

 یرھات سه  و بهیر وه رهیکوردستان ب
ست  وهی  پهیکان  روداوهی وه ره و ده وه ناوه

  .ران نه خویدیر د به خاته  ده١٩٩٣ ـ١٩٧٦ینسا کوردستان له به

تا دوا  وه  دروستبوونهیات ره سه ر له کان ھه  رووداوهیناو و ھه نیۆندوو و راستگی زیکواھ ک گه وه... یل شاکه
 و یی که  پارتهیکان رھاته سه به  یژوور م سه خاته شک دهی، ت وه ته مانه ئه  بهیکان ناغهۆق

م  له. ون که رچاو ده ار و گرنگ بهیست و ھه  شاراوهین هی الل  دا گهیل  شاکهیکان هییر وه رهیب له.کوردستان
یش ک به وه وه بزوتنه. ون که ار دهید  بهیروون  بهیکان رپرسه  بهیست کورد و ئایپرس شتن لهی گهت وه هی روانگه

یک هی کا ناسنامه هیۆر ب بووه، ھه  نهیسپاو  و چهیی فکریک هییتک هی کوردستان ی کهی دیکان زبهی حیرۆز ره ھه
و  وه ابوونهیک ج لیک تووش هیر  سه ن جار لهیند سپاو چه چه  نهۆباتدا ب  خهی هند سا و چه  لهی سته رجه به

ندامان   خواردووه و ئهیدا خولی و ھزریس  کهیو ملمالنن له شهیم ا ھهکت به.  بوون ھات پارچه پارچه
ت  به ، ھه زب الواز بووهیش ح مه زب بوون و بهی حیو هی په له وه وتنه چوون و دوورکه کدا ھه هی  بهیرم رگه سه
یزھ و به کمهۆ تیکند ئاکامدا ناوه له.  وتووه رکه  بهیش گورزیت هی کوردای وه ، بزوتنه م گرفتانه  ئهینجام رئه سه



زار  دان و ھه سه  بهی زبهیو ح ئه زب بکات،ی حیت هیرا  و رابهنپ  بسهیۆ خیست دهبا وهیتوانی ار نهین ب خاوه
  . وهیخش  کوردستاندا بهیناوپ  لهیدیھ شه

یو پاشان حزب وه  بزووتنهیبوون  ھهییژادر به: نووس  ده٢٤٩ هڕ  الپه له وه هییت هیئازا به وه م رووه  لهیل شاکه
  ...بوو مووان دروست نه  ھهیشتو الیۆڕ زمان و قسهین کار  خاوهیک هی رکرده ست، سهیالیسۆس

پ و  چهوان ن  حزب لهی فکریبوون ر نهیگشتوو، جیۆڕ  قسهی رکرده  سهیبوون نه :   دا ده٢٥١ هڕ الپه ان لهی
یک هی رکرده  سهیچوونۆدوان و ب کات دا لێند ھه له. موکراتیال دیسۆ و سی زانستیستیالیسۆاست و سڕ
یران نجده هڕ ی ه مهۆان کی یوعی شی حزبیک هی رکرده  سهیچوونۆروبیب بوو له اواز نهیست جیالیسۆس

یت هیوا ته  نهی له سه  مهیباس ست کهیلایسۆ سیک هی رکرده بوو سه  وا ھهیجار وه شه وانه چهپ به..کوردستان
  .دوا ده کۆ پاسیکریکو ھاوب کرا، وه ده

یکان ارهید رکرده ند و سه سول مامه ح و رهدا سای  سهیال وه تهگ مان دهۆ بیل ک شاکه ش وه شانهم ک ئه
  . رچاو بووه ست بهیالیسۆ سی کهید

و  به دانه ست ئاماژه به م ، مه که ست دهیالیسۆ سی وا الینر  نهیک هی اردهیر د سه له  من قسهت کات به ھه
م  له. کن هیس و ال که ر دان له شه و ته ک تانه ، نه راره رقه دا بهی کوردیت اسهی سیایدن  لهی هییرانوما

  .ن وه کوردستان ھاوشیکان زبهی حی نهیرۆز هی شهھاوک

  :وه تهگ  دهۆمان بی چیل ن شاکهڕۆبن

ک ینز  له١٩٨٢ یھار به  حسک لهیت هیرکردا  سهی وه بوونهۆک هییکار ست ھه به ل، مهیند  قهیکان اوه روودیدوا
ش بوو ۆخخوال وه هیی گشتیرسکرت  بهیت هیرکردا  سهیندام  ئه١٢ یبوون ئاماده ل بهیند  قهیبنار له وکه زیگوند

ان ی که وه بوونهۆکان ک رکه  ئهیشکردن زب و دابهی حیۆ ناوخیخۆبارود  لهۆ گفتوگیدوا..گرن ده وه نده سول مامه ره
 گرنگمان یک خا  دهب عد، راده ستا سهۆمام...  وه نه وبکه بییتاۆ کیاندنی  راگهێو انهی ده.تب واو ده ته
 و یزینگلی و ئینس ره  فهیستعماری ئی رستانه په نهۆ کیوت سوکه  ھهیکردن دانهیش ئیو ئه رکردووهیب له
  !قیزامبۆا و میبی نامی شهک له هیاکیمر ئه

  ؟ هی ھه وه مه ئی خهۆم بارود و ئه مهئ ان بهیک هییند وهی و چ په ا چنهیبیق و نامیزامبۆ میگووت د کاکهی سه هخا

  ...کات ا دهی دنی شانهو ک  باس لهیرم گه عد به ستا سهۆمام

م  ئاسته دا به هۆم د تو له ن؟ئهی رهل که هی هھ مهئ  لهیس ئاگا ستا کهستا ئۆ مامیگووت د کاکهی سه هخا
ن ین تا بتوانی دا بکهی ک په شهیف ئارد و دوو سندووقه رده چوار فه خوا خوامانه.  ارهید وهئاسمانت ل

تو  ن ؟ ئه مه ئی وه بوونهۆم ک  ئهینجام  ئهیوانڕ موو چاوه ھه مه و عاله  ئهیزان  وادهۆت ئه.نی ش  بدهڕۆش به ژهدر



ند  نن تا چه بۆت لۆینۆڕ یب که ک مرهند ز و ھه کاغه سته  دوو بهرانشار و ورمیپ له  ناردووتهۆم ئه
ستعمار ی ئیمب ته وه ره لێو ته ؟ دهێو چت ده. ان ناینن ت دۆجا نازانم ب. نی چاپ بکه که الغه به ک له هی نوسخه

  ٦٦ /٦٥ ره الپه! ن ؟ی بکه

یای دنیکسۆپاراد  لهێر  سهی و باسه  ئهی راستۆب وانهپ نهی بکه چوونهۆ بییاوازیجو  م نموونه نھا ئه ر ته    گه
 ھزر و یتک هی زبیر ح ش گه ودانگهم پ ت، بهف  ب ناتوانبا ل به مه ه یئاشکرا. نی گه ده تی کوردینزبیح

و  وه تهگ مان دهۆر ب نووسهک  وه. ت نابیبات  خهیژ دریک کاروانیت و  رهیتان ره ت ، وا دهب  نهیکار
 دا ٩٢ هڕ الپه له. شتی  گهێکو و ئاکام به بووه  ھهیک هی کھاتهک چ پ.س.ان حیلماند کان سه ش رووداوهیدواتر

  : ھاتووه

،  ست بووه به  ال مهیت هینای چیبات  خهۆتدا ب هڕ بنه ان لهیزبیز حیز و کاک قادر عه نه نگه بدولخالق زه کاک عه
   .  گرنگهی الیت هیوا ته  نهی له سه  و مهزان  دهیمارکس به  و نهیوعیش به  نهیۆ  خیبار هکاک قادر ج

ست یالیسۆ ناو سیکان هیی ھزرو ملمالن شهت و ک بهی تای باسوخواست مهۆک به ژهدر هی وهم ش به... ر نووسه
 رووداودا ی مهۆ کی وه انه گی ژهدر اتر لهدو. ر چاو به خاته کان ده که هی دژ به ک و بگره هی دوور له استهڕو ئا

ل   گهی پارتی وه ناوه ش ھاتنهیک و پاشانۆست و پاسیالیسۆ سیکگرتن هی یکان هو  ھهیک هی کورته
  .دات دهپ ئاماژه

  .رچاو به مه خه ست دهیالیسۆ سی نگاوه م ھه ر ئه سه  وورد لهیرنج دا دوو سه رهل

ک، ۆ پاسیت بهیتا ش به  کهیوان  و ئهیت بهیتا ست بهیالیسۆ سیت هیرکردا ناو سه له:  ر ده نووسه... م که هی
ان ی یاسی سینتحاریکان، ئ زعه وه ر به رانبه  بهید، نائومڵ تایعیواق ربازکردن بوو له دهۆخ که کگرتنه هی

  . ٢٩٥ ـ٢٩٤ل.. وه کهان پیموو ھه

یدروشم م، بهر  ھهیت  حکومهیزراندن  کوردستان و دامهیمان رله  پهیبژاردن م ھه که هی یت دوااد بی مان له
ان ی ئاغاکانیشتیخوا ش بهی جارانل و گه موکراتانهیو ناد  ناکوردانهیز ئاوه  بهیتک هی و یوان پارت نی
. شی کوردستانی کهی دیکان شه به ورد له کیکان زه و ھی کوردستانی ره  ناو بهیکان مانهی ھاوپه زبهیموو ح  ھهیت

ییر  پاکساز سه  سووربوون لهیتپرسراو و لیی وه ته  نهیکانیموو گ ھه  دوور لهیتک هی و یدا پارت هییژووم ساته
م   ئهیدیئ. یت هیان و کوردایۆ خۆش ب  و رهڵ تایکنووس چاره  بووهی کوردکوژیڕ دواجار شه. که پانه هڕۆ گیکان نه
کان  بچووکه زبهیح بژاردن دژ به  ھهۆ قورس بیرج مه. ڕ گه هی خرای وته چه ته اسهیو س  ئهۆوخ  راستهیقوربان بوونه
ش  مه ، ئه! بوویکدار  چهی وه رووبوونه ان رووبهیت  رفه م ده وده ئه.  کوردستانیداھات ان له یشکردن بهش بیدانراو و دواتر

 کوردستان یران رکهی داگۆبوو ھانا ب ان دهی.   وه هییژووم هییتاریرپرس و به  ئهیر بارژ تهبوو بچ نه ک ئاماده



کگرتن  هی ۆڕ وپه نهیپ نجام به رئه  و سه بایاریب  بووهید  و نابهییناچار هیۆب. بوو وره  گهیکتاوان ش  مه سان ئه
  . شتی گه  نهیت هیکوردا به هییک چسوود کان، تاکه  ژمارهیادکردنیم و ز که له  جگهنا ده

  .کان هییژووم هیی راستی وه  روونتر کردنهۆم ب که ک ده هی ند نموونه چه به ند ئاماژه دا چه

ک ۆ پاسیکریشراو ھاوب کۆب خشه خت نه ش وه پیکپالن کان به بژاردنه ش ھه پێژۆند ر
کات.  وه هیتک هیناو   چووه فاندووڕ یمان سلیناو شار  لهیکۆ پاسیم که هی یس م کهیر  موالزم کهی که هییت به

ن  وا ئاماده اند کهی انگهیرا وه مه ستهۆ مام ریگار  لهیتک هیدا بکات،  و تاوانباره  ئهڵ گه له وه نهیچپ لیست
ان یپاو   سهیکڕ  شهیانیڕم دوو رده به وته ک کهۆپاس.  ن ده کوشت ده دا به هی له سه و مه  ئهیناوپ کدار له  چه
  .     که  رووداوهیشکردنۆرام  و فه

م یر زم کهموال .بژارد ھه وه هییشاناز  بهیم  دووهیگا رل  دژوار و قورس بوو، وهل ک گهۆ پاسۆ ب شدا که وه ک ئه
  .     کوشت   کورد بداتهیکڕکو ک تاکهل ئوتومبۆب هیین ز ئامادهیرگ واھه

ت، گر  دهی زاتیکم  حویت و داخوازق له ئه خنه کدا رهوتار ک لهۆ  پاسیکریک ھاوبۆدھ زدا لهۆور  نهی ژنامه
ناو  به بروسکه م بهیر م کهیبوو موالز وه ، ئه  کردیندان توندیز  لهی پارتیکۆ دھی لقیرپرس  بهیرانیفازل م

و  ر ئه گه. ک ئازاد بکاتۆ پاسی رهیو ھاوب نان ئهی بادیدیج ن مه سه  حهیل  کرد عهی داوای پارتیکۆر  سهۆ
  . وه تهان نابی باسیدا ج رهل ن که ش ھه کهی دی دان نموونه ان و سهی ت دهر بیب مان له

ی سهۆ پریشدار به وه ته هڕ بنه ر له بوو ھه ده نه  کهی هییو راست ئه نهیشتی ک گهنگ مان درهۆ خۆب مهئ....م دووه
  ٢٩٨ل ... هیکگرتنمان بکردا هی

ینکا نه هیموو ال م ھه رده به له  بووهییژوو و میاسی و سیی وه ته  نهیک هییداخواز شهیم ھهکگرتن  هی یو   ھه
م دوو  ئه.  هی  ھهیۆخ ت به بهیژ و تا دریک هیژووک مۆ حسک و پاسیکگرتن هی یو ھه. کوردستان دا

ت و باس و خواست  دان بابه سه و به هی ھه وه کهان پییروما  سهییاسی سیند وهی ن پهیتر کمهۆن و تیباشتر زبهیح
ۆب وه تهڕ گه تدا ده هڕ بنه له هی سهۆو پر  ئهیوتن که رنه ه و  سید ھاتنه  نهیکارۆ ھل وه. دات  دهێگر وه کهان پیناو
ۆان بیکزبیان حیکان ندامه ئه ک لهش به.  حسکیال سته رجه  روون و ئاشکرا و بهیی ھزریک هی  ناسنامهیبوون نه
  .      و حسکدا دروست کرد بوون ان لهیۆخ

ت و  هڕ بنه له  گووتنهیانیشا. نا کگرتن دا داده هیر  رانبه هب ر لهۆو ناج هڤب  به  ی نهم خا ئه شهیم ک ھهۆ    پاس
ت  هو  دهیزراندن  دامهی و ئامانجیی وه ته  نهیبات خه  باس لهزبی، حی وه  بوو لهیتیبر که شهشدا کیر وھه جه

ت  بی که ته ویعیواق یاسی و سینگ رھه  و فهیت هی مهۆ کیانی ژیو ناخ نیوقو  ھهیکان هڕ روباوهیبکات و ب



! کبگرن؟ هین ۆت چ بینینی و لی مارکسییوری تیشرو  و دهیت هینای چیبات  خهیرم رگه سه کهی دیکزبیو ح
  ؟!ن کهڕ به که کاروانه وه که پێو کو ره ت بهکر  دهی ئه! ت ؟ب  دروست ده لیک ھات چش پیکگرتن هیر  گه

ک  کتر، نه هی یکردنۆکتر قووتدان و پاشک هی له هییتی، بری کوردیکگرتن هی ی فه لسه کدا فهکات له مه ئه
ی وه  ئهیبر  کوردستان دا، لهیکان کگرتنه هیموو  ھه خابن له مه.  وه هییتاریرپرس  بهیر بارژ تر چوونه زانهۆسد
ش  مه له.  م ھاتووه رھه  به وتنه  و دوورکهی و سستیت ، الوازک بیدا اتر لهی زیزۆس دیانیو گ ز و ووزهھ

ۆ  بیکی ماتماتیک هی شهھاوک تهب کگرتن ده هی ی سهۆ، پر وه هیی وه ته  نهیک هی رنامه  بهیبوون  نهیۆھ ترسناکتر به
  .ک خه شه  رهی  ژمارهیرکردنۆر و بۆز

ت و ز بکاھ  بهیۆخ وه ستهیالیسۆ سی رگه شمه پیز ھیر  له  باش بووهیند پ  چه وه هیۆ خی روانگه ک لهۆپاس
ناو و  بووهیان بیۆ خیچاو وهمان ش ھه ش بهیستیالیسۆ، س وه تهزۆ بقیت هی کورداۆ باشتر بیکان ره کادیتوانا

م دوو   ئهیکردن  موتوربهیر له. یکان رهی ھاوبی که هی به که هی یک و تواناۆ پاسیکان رهباز و کادر و ریب
یپان هڕۆر گ  سهیکان  و دروستکراوهملمالن  دوور لهیت هیا کوردی خورتیکز ھینانکھ پیتان ره ده وه زهھ

  .  ستهیوپ ست ویوک پ له گه وه شه نووکه ھه  بهیت هی کوردای ژهۆو ر  ئهۆب بوو، که کوردستان  ھه

ست ، بوو یالیسۆ سیت هیرکردا  سهییبا ناته که وهۆکگرتندا روون ب هی ی نگرهۆک له: نووس  دهیل کاک شاکه
  .   تست بیالیسۆر س ھه هی نگرهۆو ک  ئهینجام ئه م له که هی یند رمه ره  زهی وه  ئهیۆھ به

و   ئهیست و سروشتیالیسۆ سیۆ ناوخیکان شه کۆب ستهیو نه گه  بهی کهی دیک هی ش ئاماژه هم خا سان ئهید
  .یڕ پهدا تیدا پ کهی دیکان نه هی الڵ گه  لهی کگرتنه هی ی سهۆپر

 ناو یڤیکت ک ئه له  گهیکن هیش الیکۆ پاسیخود بووم که نه هییاسیس نگاوه و ھه  ئهیینگر هیم الۆمن خ
یو ، ئهرچ  ده لیریک دوو ھاوب هی کوردستان ی وه ره ده ک لهۆ پاسیکان کخستنهران و ریھاوب. بوو که سهۆپر
یر بهر سژ ک و لهۆس پای وهچوارچ ستاش لهتا ئ باتمان ھه خه دان به ژه دریاریا بكت  بهی کهید

  .دا دایکان دروشمه

حمود  مهی حاجی مه حه  کاکهک ته ست بوو، لهیالیسۆ سیمان سلیمر ھه  لهی وه ر ئه به له...یل ستا شاکهۆمام
ک بوون ، ینز وه هییکان رکرده  سه ر لهۆک بوون و زۆ پاسیرانی ھاوبیزدارژا و رھ ره  ھهیست و براۆدا دوو د

 دا  کهی دیو باس کۆ پاسی)کاک ئازاد(ک و ۆپاس یشانیر ناونژ  له که وه نووسمه ده هی ند ووشه و چه ئهدا  رهل هیۆب
  .نیمار کردووۆ تیۆ دا ب٣٨ ـ ٣٧ل  له

ی نده وه ئه. رز بوو ان بهییت هیوا ته  نهیست ھه. وار بوون نده شار و خویک ان خهی ربهۆک زۆدا پاسیراست    له
  . بوونڵ هیان و گویسپلید ان بهیموو م ھه ، بهیڕ په ده نهس ت نجا که په  لهانی ئاگادارم ژماره



یانرگ  وهیو توانا وه ندهخو  دهیرۆز.  بووتوانا  بهیکر ر و نووسهینبشۆ ریکاویپ... کاک ئازاد
یژی تیکم ه دا قهیسای سیجوو  ھهینینووس له .بوو ھه وه شه وانه چهپ  و بهی و فارسیب ره  عهۆب وه هییکورد له
 پیرکاتی کاری نهدا و نانهینووس رهۆو ج  ئهڵ گه  کات لهێند ھه. عریش ک به خشان نه په به ارهید نا،ھ کار ده به

  .شاک  دهیماناش

یت م تاقه ،به وه ندهخویش ده ناش بوو،اتو  بهیک هی رمانده فه. بوو  نوکتهیھل ش و ئهۆخ قسه...میر مالزم که
کتربوون، کاک  هی یر واوکه  کاک ئازاد تهڵ گه له. ر بوو به ر لهۆ زیشی کوردیرانی شاعیعریش.بوو   نهینینووس

واو   کاک ئازاد تهیکان نهیینووس  بهی وه رکرد بوو، ئه  دهی ناوبانگیکان هییت هی مهۆ و کیاسیس وهجن م بهیر که
  .کرد ه دیواو  تهیک  زارهیجو ھه م بهیر ، کاک که هیبووا نه

ی کوردستانی ره  بهیزراندن  و دامهی گشتی وه  ئاشتبوونهی رباره  دهیاری زان مهۆ کێر  سهی و باسانه له جگه
  . وه نهینخو نفال و ده و ئه

  . وه تهۆوکرد بیۆ خیانیژ ک له هی ک کورته ته  لهی نامه گه و به  نامه مهۆشدا کییتاۆک    له

مان و ی رزگاریبات  خهیژوو میاریست  ھهیکمان رده  سهۆب وه تهمانگ ده مه رھه م به  ئهی وه ندنهخو
و  ر به رانبه شتنمان بهی گه تیۆ ئاسی وه  ئهی هیما تهب ده ند، که سوودمه گه  و بهیاری زان مهۆک ئاشنابوون به

  .تب فراوانتر  ختانه سه ژگارهۆر

یم رھه به  بهی کوردی بخانهران و کت نه خویدیوام دیھ ، بهیل د شاکه مه ستا محهۆمام  لهیشۆستخ  دهیاو
  . ندتر بکات مه هو ش ده کهید

  نیرل  به٢٠.١٢.٢٠١١

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^             


