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بشی دووەم

شیاوی باس، ھموو رکخراوە خوندکاریی و پیشییکان، بانگاشی سربخۆییان دەکرد، ل ل راستیدا ل پشت 
سۆکسش جگ لوەی پاسۆک راستخۆ ل پشتی بوو، ھرنب زتر ل . ھر یککیانوە، پارتکی سیاسی ھبوو

بشکی کمیان خۆیان ب کاژیک دادەنا و ژمارەکی ئجگار کمیش  خۆیان . بوونئندامکانی ھاوبیری پاسۆک ٣/٤
تنیا ھر ب سۆکس دەزانی و ل ئوروپا ھاتبوون نو ئم رکخستن نتوەییوە و ئارەزووی کاری 

. حیزبایتییان ندەکرد

پچوانوە پشتیوانی ھاوبیرانی ب . ھیچ ھاوبیر و کسک الری ل نزیکی سۆکس ب پاسۆکوە نبووبم
مرجع ھستی نامۆیی و دوورە /کوردستان بووبووە، بشک ل خباتی کوردبوون و سرچاوەی ئیلھام، ب ئم ژدەرە

.وتی، تا ڕادەی خسان و وشکبوونوە، تاکی کوردی کوشتبوو

د،بوان، دەزان پداویستی و ئرک ئوەی ئلفوبایک ل سرەتاکانی سیاست بزان و ریالیستان ل پرسی کور
و شوەی خبات لسر گۆڕەپانی کوردستان،ک میدانی راستقین و کاریگر و کارای خبات،فرە جیاوازە ل کار 

.و گمارۆدراوەنیشتمان داگیرکراو و دابشکراوو تکۆشانک ل دەرەوەی جوگرافیای ئم

ا نیی،ک بناخی راستی تکۆشانی گلی کورد ل خاکی کوردستان خۆی ھیچ گومان لوەد: کمال فوئاد دە. د
دای و جبجکردنی مسلی کوردیش ب پلی یکم بستراوە بو تکۆشانوە ک سرچاوەکی ل خاکی 

دەقووە ھکوردستان.

و توانای خۆی بخات ھر کار و تکۆشان لدەرەوەی کوردستان، گرێ ندراب ب کوردستانوە،چند ھوڵ 
وە دەچرەو ووشکبوونر سست و بڕ،ھگ.باتش حوکمی واقیعی خمت و چی داوا .ئکوێ ب واقیع ل

. ئوەی دەرەوەی واقیع دەتوان رۆی ھاوکار و پاپشتی بگێ. بکات،لودا زەمینی دروستی تکۆشان شین دەبت
تی،کور: کامیل ژیریش دەنی کوردایەسیگکدستان.

 وە،کبازی پاسۆک بداتت و رسیاس ش بوو،رەنگ برکی سۆکسدا، ئم راستی و پرینسیپر رۆشنایی ئبر لھ
چتری . خاوەن بارەگا و پشمرگ و پوەندیی کوردستانی بوو. ل کوردستان ئا بدەستی خباتی کوردایتی بوو
پوەندیی ئۆرگانی سۆکس لگڵ . گرانی بیری نتوەیی بووراستقین و برھستی کۆکرەوەی وزە و توانای ھ

پاسۆکدا، ھر وەک ھرگیز شتکی شاراوە نبووە ل ھیچ ھاوبیر و کسک، ھمان کات سرچاوەی ھزکی 
ورە بوو بۆ ھاوبیران و سۆکسی ھیوا و پشتیوانی گخش و تروسکوزەب.



بپی ھلومرجی پویست راپۆرت ل نوان . بووە لئوروپاسکرتری سۆکس،نونرـ ھمیش بپرسی پاسۆک
ھاوکات سکرتر و کۆمیتی بڕوەبرایتی سۆکسش ھمان . سرکردایتی پاسۆک و لقی ئوروپادا ئاوگۆڕ کراوە

.ی سۆکس، ئامانج و شادەماری پاسۆکن٤و ٣ھر بۆ نموون دروشمی  کۆنگرەی  . جۆر پیوەندییان ھبووە

کس بوکراوە و ئدەبیاتی پاسۆکی دووبارە چاپ و بودەکردەوە، یادی دامزراندنی پاسۆک، سان ل الین سۆ
ھاوبیرانی سۆکس و پاسۆکوە پکوە  دەکرایوە و پوەندییکی توندوتۆڵ ل نوان ھاوبیرانی ناوەوە و دەرەوەی 

اسۆک،ل الین ھاوبیرانی رکخستنکانی پاسۆک و گل کۆمک و یارمتی دارایی بۆ پ. کوردستان دا ھبوو
ئمان و زۆر کاری تر مشتکن ل خرمانی تکۆشانی ئاشکرای ھاوبیران،ل . سۆکسوە  ل ئوروپاوە کۆدەکرایوە

.ھردوو رکخستنکداشانبشانی یکتر

ۆم ھلومرج بوو، ک گل پاسۆک،ل زەمینی تمنی خباتی خۆیدا و ب تایبت لو قۆناغدا، محکومی ک
چندین ھزی دیکی کوردستانی : بۆ نموون. جاران، ل دەرەوەی ویستی خۆی کاریگرتی لسر سیاستی دادەنا

کت وە دوور بوون و بتییکوردای ھزر و ستراتیژ،  ل بوون و بدا ھکگۆڕەپان باتلرمی خرگک بوون، ا س
گیرکرەکانی تندەپڕاند، ـ ئۆتۆنۆمیخواز بوون ب ھموو مۆدلکانی ل چوارچوەی دەوت دا

!!.سۆسیالیستخوازک ل چشنی کۆبای کاسترۆ  و رۆمانیای چاوچیسکۆ. ئایدۆلۆژیخوازییوە ـ 

ئ بۆ پاسۆک، ک پارتکی نتوەیی و ل ھر ل ڕسکانیوە بانگوازی یکتی و تبایی ریزەکانی بزوتنوەی 
ایتی کردبووە دروشمی نوەندی خۆی، و لبر ڕۆشنایی تیشکی بیروباوەڕ و ڕبازەکیدا کاری لسر گوتاری کورد

تبایی و یکتی نو ڕیزەکانی بزاڤی نتوەیی دەکرد، ندەبوو ھوی ھگیرساندنی شڕی دەستویخی ئم 
رانی کوردستان، ھمیش پچوانی  دروشم و حیزب و الینان بدات، چونک شڕکردن ھم خزمت بوو ب داگیرک

بم  دەب . چمک و ستراتیژ و گوتاری نتوەیی کوردە،ک پاسۆک ل بنچیندا وەک پرنسیپ باوەڕی پیی نبوو
 ر  پرنسیپس بوو، لرگیزیش ئامادەی سازش نرگیزاو ھمارۆدراوی ،دیسان ھرباری گوەش بگوترێ سئ

ون و کوردایتی و چ بازرگانی و ھرزانفرۆشییکیشی ،ب ستراتیژی رەوای نتوەییوە بنچینییکانی کوردبو
. ندەکرد

بۆی کموزۆر دەبوو ب ئاوەزوو و دیقتکی وردبینانوە، مام لتک ئم بارودۆخی ئو ھموو کۆم ھزە 
ل کوردستان،ک ل بردەم ئو ھموو و ھاوساتیش ھبوونی ئو کۆم ھاوبیرەی پاسۆکیش . چکدارەدا بکرت

ھڕەش و ئابووقداندا لبرچاو بگیرێ و ناکرێ سربخۆ و نابرپرسان، بردەوام لشڕە دەندوکی الینکان 
.و پالماردانیاندا بین

یان مامۆستا جمال نبز و چند کسکی ھجگار کم، ل نو سۆکسدا، دەربستی لبرچاوگرتنی ئم راستی
نبوون و دەیانویست ل گۆڕەپانی پانوبرینی ئوروپاوە، بیار بۆ کوردستان بدەن  و سۆکسش بۆ مرام و 

ب کورتی ئو ئقت و سیاستی مامسلمنییی ئوان  نونرایتییان دەکرد، . ئامانجکانی خۆیان وەکابرن
ئوروپا بکرت میدانک، بۆ است بگیرت بر وشوازکی دیکی سیروانگیکی ل پشتوە بوو، دەخوازرا

.بگژداچوونوەی الینکان و برتسکردنوەی جموجوکانیان

رەنگ ئمش کارتکی باش بوای، وەک تاکتیک بۆ کاری سیاسی و گوشار ھنان بۆ الینکانی دیک، ل دیسان 
برامبر ب سیاستکردن لسر زەمینی واقیعی کوردستان کورتی دەھنا و ندەکرا وەک ستراتیژ بردەوام، کار 

دەبت سۆکس ب ھموو : ان دەکرد و دەیانگووتکات ھر  پداگریی،بۆی ئو بڕزان. بم کارت بکرت
کردن، ھنگاوەکانی کارئاڕاست و شوەیک سربخۆ بت و داباو بت ل سیاستی پاسۆک و خباتی کوردستان، 

.بنبست بوون دەچوونبرەو نادیار و

سیاستی رامبربوون، ل بش ڕازی نئم چند ھاوبیرە، ک کمین بوون و ب ڕای زۆرینھبت داوا و ویستی
 ڕیزەکانی دا گشتی سۆکس دەرەوە،لت و لو ی خۆیان لو ھاوبیرانت بۆ ئتایب حاڵ بوو،بخت و مکی سکار

دەرئنجام ھوست و  ڕوانگکیان، نیتوانی جی خۆی ل نو . پاسۆکدا خباتیان کردبوو و قوربانییان دابوو



نی دەنگ و ھوستکان بالی خۆیدا راکش و ب پرنسیپی زۆرین و کمینش رازی ھاوبیراندا بکاتوە و زۆری
.نبوون

ئم بۆچوون و دەنگ کمینی، ھاوشانی بھزبوونی سۆکس و پلھاوشتنی چاالکییکانی، تا دەھات بندتر 
چندرووتی دوور ل واقیعوە ، رەنگ ل چند خاڵ و پرسکدا،ب پودانگی ئوروپا،و ل رووی تیۆریی. دەبۆوە

راستی ل قس و باسکاندا ھبووب، ل ھرگیز ندەکراو ناکرێ ئو سیاست لسر زەمینی واقیعی چ ئوروپا 
بکورتی ئوەی دەویسترا،  ب ناوی سۆکسوە بکرێ، خۆگیرکردن بوو،ل گۆشیکدا و . و چ بۆ  کوردستان پەو بکرێ

و ل دەوروبر و  میللت و واقیعی خبات، و کردنوەی برەیکی شڕ بوو، ب رووی ھموو دابانکی گورە بو
ئگرچی پویست بگووترێ، ھموو . الیکدا، شڕک ک ن ب پاسۆک و سۆکس دەکرا و ن باوەڕیشیان پی بوو

ب دی ھموو ھاوبیرانیش ، ب تکاپداویستییکانی کار و خباتی دەوروبری ناسروشتی  پاسۆک و سۆکسش
.  بم دیسان لو واقیع تاڵ و ئالۆزکاوەدا، تنیا ئوە شیاوی ھسوڕاندن و دەستبرکردن بوو، ک کرا. نبوو

بکورتی و کرمانجی ئوەی ل سۆکس دەوا دەویسترا،ندەکرا نوی بنی سیاست و واقیعبینی و خوندنوەی 
جگ چونک لو پوەندییدا،چ دەرەتان بۆ سۆکس و پاسۆک  ندەمایوە،. دەرەکیدروستی بارودۆخی ناوخۆیی و 

دەبوو ھردەم، پوەندی گرژ و ئاۆز و ناتندروستی، لگڵ الینکانی تردا ھبت و نتوان رۆی ئرنی لوەی
رقای پاسۆک و سۆکس بم دووریش نبوو، س.و کارای خۆی لنو ھاوکشیی دۆزی کورد دا،ب دروستی  بگت

.برەیوە، ب ئاکامک بگیشتای، ئرک سرەکیی نتوەییکی خۆی ل بیربچتوە یاخود ل بار برت

 وەندییو پھاوبیری پاسۆکیش بوون و ئاگاداری ئ،رە زۆری ھاوبیرانی سۆکسشی ھب دا،کساتم چرکئا ل
ھر ناھموارییک بت،پڕاگندەی ئوروپا بووبوون،خباتی خۆیان ل ئۆرگانییی ھردوو البوون و ب حوکمی 

ئوروپاش ب درژکراوەی ب چندوچوونی خباتی وت و نو ریزەکانی پاسۆک دەزانی و ب ھموو قناعت و 
کردنی باوەڕکوە،سرباری ھندێ وردە سرنج و تبینی تایبت، متمان و باوەڕیان ب شوەی خبات و سیاست

ھاوبیرانی کوردستان ھبوو،خۆشییان ب ئاونی بانمای دەنگ و رەنگ پدەرەوەی ربازی پاسۆک بتایبت و 
ب ... کوردستان ب گشتی دەزانی و سرجم کار و چاالکییکانیان ب ئقیکی زنجیرەی خباتی پاسۆک دەزانی

ب گیان و جست و خون و بوو،وردستان سرچاوەککورتی ب الی زۆرینی ھاوبیرانی سۆکسوە، پاسۆک ل ک
رچاوەیو سی ئلندەران جۆگوانی  ھژوو دروست دەکات و ئسک، منبووفرم.

ئا لم بارودۆخ ھستیارەدا ئو دەستیی سربخۆیی رەھای سۆکسیان ل پاسۆک و کوردستان 
رکی دیکدا ھسوڕنن و ب رەچاوکردنی بارودۆخی دەخوازی،دەیانویست بۆ مبستکانی خۆیان، سۆکس ببا

دەستی زۆرینی سۆکسش داوای . پاسۆک و کوردستان بیکن چککی ھرش بردن سر ھموو الیک
. لبرچاوگرتنی چندایتی و چۆنایتی بارودۆخی کوردستان و پگی پاسۆک و  ژیانی ھاوبیرەکانیان دەکرد

و رۆژان شڕی ئران و ئراق ل گرمیدا بوو، کوردستان بووبووە میدانی ئو شڕە شایانی وەبیرھنانوەی، ئ
. نگریس، پوەندیی سیاسیکانی ریزەکانی کوردایتی دووچاری لکترازان و شڕی یکترکردن بووبووەوە

ردنی کوردی ب رژمکی سددامی بعسی ئفلقیش برنام و نخشی راگوزان و تواندنوە و ب عرەبک
.ئاشکرا راگیاندبوو،چندیشی پبکرا،ھاوشانی شڕەکی لگڵ ئراندا، جبجی دەکرد

ل بارودۆخکی وا داسپاوی پ مترسیدا، ئرکی پارتکی نتوەیی بر ل ھر دروشم،بانگوازە بۆ پاراستنی 
.تی گوتار و ریزەکانی نتوەیکتی و تبایی الینکان و تکا و ھاواری بردەوام بۆ یک

پاسۆک لم میداندا، لبردەم برپرسیارتییکی مژوویی گورە و ترسناکدا خۆی دەبینییوە، بۆی تاڕادەی خۆ 
ب مرجک ک ل حوکمی .توانوە ئامادەگی  پکھنانی یکتی و یکگرتن و تبایی لگڵ الینکاندا ھبوو

.   ی بھزبوونی  بازووی کوردایتی و سنگری خبات بۆ پارزگاریی ل کورد و کوردستانبگنویستدا بوو،مرج
دیارە کارکردن ب پچوانی . پاسۆک ئمی دەکرد  و  ل پناوی ئم ھیوا و ئامانجشدا،قوربانی و باجی زۆری دا

نتی دەنوتی ناکورداینی و بیر و سیاسرم گوتارەوە، مانای نت، ڕەوتی ئک بر جۆرھ دەبوو ب بۆی،
.سۆکس  و پاسۆک خۆی ل دوورە پرز گرن



ھربۆی . مخابن دەستی نوبراو، نک ئمیان پ ھرس ندەبوو، بکو ب جۆرک ل سازشییان دادەنا
بردەوام پداگرییان لسر ئوە دەکرد، ئوەی بۆ ئوان ل پایتختکانی وتانی ئوروپا ب ئاسانی دەگووترێ و 

. دەکرێ، پویست ھاوبیرانی کوردستانیش ھروا بکن

ـ ئگرچی ب دڵ و گیان بۆ کورد و کوردستان دەژیان ـ ل ئاکامی ی من سرجم کشی ئو ھاوبیران، ب دید
ژیان و تکۆشان و پوەندییکانی نو کوردستان و ل سروشتی ن، ناواقعیبوون و ب ئاگابوون ل دوورییان ل نیشتما
.سرچاوەی گرتبووو گۆڕانکارییکانوەھلومرجی خبات

ماوتی


