
.کانهیاخهبۆ درۆو /17موهکورته

فیی لسهکی ھزری و فهیهر بناغهسهلهکبویهه، کۆمهکاژیک.. بۆزانیاریی زیاترداو /16موهدوای کورتهبه-1
کدی یهبهکانیانهخستنکریزنجیرهو گرتکییهلی کورد پارتی گهڵگه، لهیشدوای سانکبو،زراو دامهپته

! دواوههدایوهتییهڕوی چونیهم لهد، بهنیسهرهپهوهندتییهڕوی چه، کاژیک لهشکگرتنهو یهبه.کرانموتوربه
کرابو 64، سایدامنی شاری سلمانیلهوندکهکانی ماسی گ! (وهدناوی کانی ماسییهی بهھۆی روداوش بهوهئه
حیزب و ستی ھیچ دهوبوهوانهتاکهوشتانهکییهوهرچی کردهگه،و روداوهئه)ربازیی پدکسهکی یهبنکهبه

و ئه1964داکگرتنهو سای یهر لهھه، چونکهوتزۆرکهر کاژیکسهلهم، بههبونهدواوهرکخراوکی سیاسیی له
و دیموکرات پارتی بهریانمسهندیی دو جهوهیپهپشترش،کهروداوهرانی نجامدهئهندێ لهھه.رویداروداوه

وستۆپاکیی خۆی لهک ئهنیابهبهک پارتی،، وهیکردبوهن،تیی کاژیکیشرکردایهسه.هبوھهوهلیشهگهپارتیبه
ی و روداوهئهکهکاژیککانی یارهخساندبو بۆ نهلیشی رهبو، ھهورهکی گهیههھهک، وهشوهئه،پیشانبداروداوه

دو .هشبوکهڕوداوهئاگام لهو نهکگرتنهو یهئاگام لهغدادبوم و نهبهجینیشتهداو ساهمنیش له!.پننرا بسهسهبه
داتیهرکردایهو سهمانگ له3نیا تهتیی کاژیک،رکردایههندامانی سھاوکاری ئهبونهلیش کهی گهکهرکردهسه
.لگهله، نهوهتهپرسیوهکاژیکیان لهنهئیترپاڵ بارزانیی باوک وتهچونهوهدوای ئه. وهتهونهما

ناوھنانی روارو بهبهدرژی و بهبه،ترداپشو بواریبۆنهله. نی کاژیکبومهمی تهکهکی پنج سای یهیهکورتهمهئه
.ناکاوهکردنهدوبارهپویست بهدامهوهم کورته، لهدواوموهکانهرهکتهئه

بۆگوماناوییکیهزرتانیڕهشهتازهبهتازهدا،کگرتنهو یهئهرسهساڵ به50ڕبونی زیاتر لهدوای تپه، ئسته-2
، ک رکخستنوه،کاتکدا ئستهله!!بوببونی ھهپشتروجۆرهڕکی لهی شهوهکرێ بئهدروستئهنهو دو الیهئه

ڕهو شهکانی ئهزانین درۆپویستی ئهبهیهبۆ!.ماونژیاندا نهلهکانیشیانندامهی ئهو زوربهچاالکیدانینھیچیان له
:کانراستییهپیشاندانی بهوهینهکهپوچهیالییهخه

دا 1960لهکاژیکنامهتایپ چاپکراویبهیر نامیلکهسهله) لکسانی بۆ گهیه-کوردستان بۆکورد(دروشمی -ا
،و دروشمهنکردنی ئههخاوهبۆ خۆبدرنئهئستهی کهونهو ھهئه.یهو دروشمهتاپۆی ئههوئه.سپنراوهچه
.یاکی خاوهخه



ھیچ له.بوهکۆمهکی بهتییهرکردایهسهمیشهھهوبوردوهرپرسیارتی نهبهھیچکات خۆی لهتی کاژیک،رکردایهسه-ب
.نگیکدهیهبهگونجاوی وبهیانبوهوهنیی مانهنھشوهئه.بوهمی نهکهسی یهکهکرتر یاسرۆک یاسه،رۆژکدا

.!بوهبونیان نهکهکشنهھهوهو پۆستانهبهیترسکهخۆی وووێکهیاڵ نهخهزڕهشون سیشکهبا

هزکاغهڕهدو پهو ئهستۆیئه، ناچتهکانی کاژیکخستنهکریوهشاندنهوهکھهریهبهورانکردن و لهتاوانی-پ
ھیچ کهوهکییهسی الوهدو که(ن الیه، لهوارانهخوندهالوازو نهداڕشتنکیبهدا25/1/1975و 21لهیشه
کداالیهک بهریه، ھهشروارهو بهر دوای ئهھهو)بوهکانی کاژیکدا نهرکخستنهرزیان لهکی بهیهو پایهپله

و پش زهاغهکڕهو دو پهند ساک پش ئهی، چهکهراستییه.وهرداھاتسهیلولیشی بهنسکۆی شۆڕشی ئهوهکردویبوه
،نھنیبه،تیدارکردایهر سهسهتا بهدهی کووی پوچهھهسک وند کهان چهی نوئاژاوه،دهغهکۆنفرانسی نه

و داوهریانھهسه!!شتیتریشوتیرکردایهسهش لهوانهمو ئهی ھهوهشاردنهم و کهسی یهکهستی خۆکردن بهبهمهبه
!.کانی رکخستنکپچانی ریزهیهلهوورانکردنھۆیتهبونه

بۆکاژیک کی تازهتییهرکردایهزراندنی سهی منداو دامهکهماهلهگوایه1972یالیی سای ی خهکۆنگره-ت
: لماندومهسهوهرهلمنهی سهگهبهپشتر به! وایه) یاڵخهبهلیفهخهبونه(ک چیرۆکی ؟ وه!کی منیهقسهبه

بوب، بونی نهیهو کۆنگرهئهکهویستهنهگهبه. می زیاتریش پیشانبدهگهم بهئاماده! بوه؟ بونی نهای وکۆنگره
داء (یان و منیش توشی ر خهریزکراون، ھهوهیاییهخهو کۆنگرهناوی ئهبهش کهیایانهخهو بریارهمو ئهھه

بی کتهکی من، مهیهقسهبهگوایهیهوهئه! تررهمهستکی سهبهیرتر، بۆمهش سهوهیاکی لهخه!. بومنه) النسیان
ڕاستیدا من روم لنرا م لهبوم، بهب سیاسییهکتهو مهندامی ئهک ئهیهوهمن ماراسته!. زرابسیاسیی پاسۆک دامه

م قبوکرد، چونکهب سیاسییهکتهندام مهو ئهک، ئهکیش بۆ پاسۆتییهک یارمهنیا وهداو تهبهکتهو مهشداری لهبۆبه
بو، بۆیهگهبشتیشی لهپنوسکی بهبو، نهب سیاسیی ھهکتهمهبۆ شار، نهوهڕایهپاسۆک گهڕین، کهدوای راپه

ب کتهو مهبرد، لهزۆریشینه.سدهیاندنم گرتهرکی راگهداو ئهو رۆژهیی زانی لهوهتهرککی نهئهھاوکاریانم به
وانشاد ر داواو تکای رهسهدواییش له. کردی پاسۆکیشم نه11/9/1991ی کهشداریی کۆنگرهو بهوهکشامهسیاسییه

ب کتهمهک لهیهپرۆفایلی خۆمدا نوسیبتم ماوهر لهگهجائه. کگرتنمکردی یهشداریی کۆنگرهبه،ریمموالزم که
، گرنگبوایهوهالی منهبهوهر ئهگهئه!. کشاوهنهھهو خۆشم پوه کردوهسیاسیی پاسۆکدابوم، درۆمنه

ک کرام وهنشین ئهزیر خانهی وهپلهب به، ھیچنهدرایهنهم پورهر پۆستکی گهگهنجامیشدا ئهئهھناو لهئهوازملنه
باتکی خهشاردا رۆژک زیندانیکراون، نهله، نهاندا دیارهمکهوهتهی نهڕاژهلهکیانیهنجهجپهی نهوانهزۆرک له

ئاخر !. نشینکراونزیرو گزیر خانهوهی پلهچی به، کهقاندوهکیان تهیهشاخدا گوللهله، نه بوهمینیان ھهژرزه
زیرو ت وهنانه؟ ته!نشینکرێزیر خانهی وهپلهب بهک ئهچ یاسایهبوب، چۆن و بهزیر نهسک وهکه



ت کانی پشویان تا سانی خزمهر کارهسهوهڕنهب بگهبی، ئهواوئهیان تهکهپۆستهمانتاریش کهرلهپه
!.ی منک قسهنهیاسایهوهئه. نشینیانهن بۆخکهواوئهته

وهزهبهمال نهدرخان و جهران بهن کامهالیهله1962پاریس، سای کی کوردی لهبردنی رادیۆیهڕوهمن بۆ به-ج
که.کردوهنهوهمان پکهرهفهو سهزیش ئهبهمن و نه! ی خوندنقهفهک بۆ بژویی خۆم و نهبانگکرام، نه

مانیاو ئهو رویکردهئه! پیالنی بایۆزی ئیراقرکراین بهدهسویسرهلهزبهگرت و من و ھاوبیر نهرینهش سهرادیۆکه
.وتوهڕامهگهمنیش

بو وهئه! ی پارتیک بۆ کۆنگرهی پارتی کرا، نهی ناوچهسلمانی بۆ لیژنهبژاردنک لهھه11/3/1970دوای - خ
دوایی . مویان کاژیکبونھهچونکهوهشانهوهی ھهبژردراوهھهو لیژنهدیسی، لقی چوار ئهای شوکری حهر داوسهله
کیان پکھنا بۆ یهباریش لیژنهتی قادر جهرۆکایهسهبه. ی ناوچهبژاردن دانا بۆلیژنهب ھهسكیتریان بهن کهچه

؟!ی پارتیبژردران بۆ ناوچهھهو کاژیکانهی چۆن ئهوهلهوهلکۆینه

ی بیری وهڕژم و بوکردنهکردنی واشهستی چهبهمهکانی، بهندێ ھاوبیر بۆناو پارتی و رکخراوهچونی ھه-د
دان ھاوبیری کاژیک وه، سهلهجگه. تیرکردایهڕنمایی سهکتیککبو بهش تهوهئه. !ک ھی الرک وه، نهکاژیکبوه

لیستی لهھیدبون کهیانیان شهیی و دهوهتهرککی نهک ئهربازی نادیارو وهک سهیلولیانکرد وهشۆڕشی ئهشدارییبه
. ینکهیان بۆئهکاندا ئاماژهناوه

، زۆروهمکماندانهوهکان، کورتهپیشاندانی راستییهی بهیاڵ و درۆیانهو خهلهدا، جگهزرتانیهڕهو شهله-ر
مکم نھا وه، تهوهمهمیان بدهوهیاننیهوهخی ئهیه، یا دژی من کراون، باوهناوی منهت من، یا بهبارهدرۆیتر سه

من سای ! یرهکی سهیهقسه:مئه! زراویکردوهھا جهندیی من و تهیوهی بۆ پهئاماژهژار کهبۆ شرکۆی ھه
ی رهی جگهری گشتیی کارگهبهڕوهری شۆڕش و بهدا نونهوکاتهویش لهڕھاتم، ئهشهفیق ئاغا بهڵ شهگهله1970

ھا واژوی تهدا لینوسیم و بهڕهو شهنجامی ئهئهبوم، لهیهو کارگهی ئهو زاتییهری ئیدارهبهڕوهمن بهسلمانیبو که
!. ندییوهخۆش په-موسدوش کرام لهنتۆی بای چیمهقی کارگهسازی، نهزیری پیشهزراوی وهجه

ھانابردن بۆی و ناردنیری کاژیک و زرنهھاودامهک ، رۆژیک وهزبهمال نهجه.ی کورد دورهگهزانای روانین بۆ-3
ی مهگهله،!گیراوهو داونی نهبراوههبۆنو ھانایربوهزرنهی ھاودامهوهالریبون لهر بۆگرتنی داونی و رۆژکنونه

تائستاش وبوهمواردهی بهر چاالکیی کاژیکیانهسهله،یشیلولتا دوای نسکۆی شۆڕشی ئهو،،ئهچونکه! چمندانئه
بشته و بهمونهو پنوسکی کهوامهردهی بهتیانهکوردایهووانیانهزمانهومژویانهوزانستیانهر چاالکییسهله



ی بشومارهھزرییهو سامانهئه. بۆ شاخوهھاتۆتهنهکهچاکیشیکردوه. ی بۆ خوندنبوهشوهرهدهچونه.داهانوبوارله
.بدایهرد ھهبهقی لهر شهھهبوایهشاخ ئهی، لهکهوهتهنهخشیوتی بهبهوهرهدهله

.کانیبکاڵ نوسینهتکهقسانهۆرهو جتی و درۆو ئهسوکایهرو شهو تهرک، تانهنوسهھیچ نیم، وهڵ ئهگهمن له
،وهکیتریشهالیهله.وهکاتهمئهکهزانستییرزیی نوسینبهله)، دۆممش، خۆهگولهتمبم، فینه: (کانیواژهستهده

)، رایکردوهزیوه، بهماوهردا نهسهقی له، عه، تکچوهفاوهخه، فاکردو، بوه، ھیچی نهرلشواوسه(کانی زاراوه
رق ردکا بهپاداشتی بهله:ماوهوهمی ئهردهسهی ئستهکه.ماوهدا، باویاننهواژانهستهو دهی ئهتۆهله

.ینوکهیهپهتیانهو بابهی زانستیانهخنهبا ره؟!بھاوژرێ

. بی ئهمان درژهکهتهبابه،دا18/الموهکورتهله 












