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  كورد گةلثكي بث وآلت
 ئةجمةد شاكةيل

 
 ذوينة لؤمبؤرن، لة ئةپريلي ساصي ، كورد گةلثكي بث وآلت،)Kurderna, folket utan land(ئةم نووسينة

ي مارسي نثوان سةرؤك بارزاين و حوكوومةيت عرياق، لة 11يةك مانگ دواي ذثككةوتنةكةي : دا، واتة1970
ذوينة لؤمبؤرن، . يةن ئةنيستيتوويت سياسةيت دةرةوة لة سوثد چاپ كراوةنووسيين بووةتةوة و هةمان ساص، لة ال

لة بواري زمانةوانيدا چاالكة و بؤ خؤي مامؤستاي زمانة و گةلثك لة زمانة ئاسييةكان . ، لةدايك بووة1926ساصي 
 وةرگثذ دا، لة كؤمسيؤين چاودثري سوثديدا، لة كؤرياي باكوور و باشوور،1954-1950لة ساآلين . دةزانثت

لة پاييزي . زؤرجارانيش بؤ كاري توثژينةوة و لثكؤصينةوة، گةشيت ذؤژهةآلت و ذؤژاواي ئاسياي كردووة. بووة
  .دا، سةري خوارووي كوردستاين داوة و لة ئةجنامي ئةو سةردانةيدا، ئةم ناميلكةيةي نووسيوة1969

الي ئةوروپاييةكان .  بة گةلثكي بث وآلت دادةنرثت لة زؤر نووسني و بؤنة و باسدا، بة تايبةت هي بيانييةكان، كورد
هةر بؤيةش لؤمبؤرن، كتثبةكةي خؤي ناو . زؤرجاران، وشةي وآلت و دةوصةت و نةتةوة، هةر هةمان واتا دةگةيةنن

بةآلم لة ذاستيدا ئةگةر وشةي وآلت، كة دةكاتة خاك و نيشتمان، و وشةي دةوصةت، ". كورد گةلثكي بث وآلت"ناوة
ة دةسةآليت سياسي و سنوور و ئاآل، لة يةك جوث بكرثنةوة، ئةوة دةكاتة ئةوةي، كورد وآليت خؤي هةية، كة دةكات

 ، وةك دةوصةت،وآليت كورد، بةآلم كوردستان دةوصةت نيية و لة سةر نةخشةي سياسي جيهان: كة كوردستانة، واتة
.  خاكي خؤيانن، بةآلم دةوصةيت خؤيان نييةگةلةك نةتةوة و ميللةيت ديكةش لةم جيهانةدا هةن، كة خاوةين. نيية

ذوينة لؤمبؤرن، .  و قةرةجةكان ئينديانةكانةكان، بةربةرةكان، فلستينييةكان،ئثريترياييةكان، باسك: بؤ منوونةش
رةكاين كوردستان ي كورد و سياسةيت دةوصةتة داگريكاپاش ئةوةي بة شثوةيةكي گشيت، باسي مثژووي كؤن و نوث

د و پةيدابووين بريي كوردايةيت و جةنگي چةكدار و شؤذش، لة پارچةكاين كوردستاندا دةكات، بة بةرانبةر بة كور
، دثتة سةر باسي، خوارووي كوردستان و بار و گوزةراين كورد و هةصوثست و ديتين درثژاتر و بةشثوةيةكي تايبةت

رف و بةعس بة هةردوو عا و جووتة1958يةيت و كؤماريي پاش ذثبةراين كورد، لة سايةي ذثژميي پاشا
، لة عرياقدا و ئةوجا خةستتر و چذوپذتر لة بارةي سةرؤك بارزاين و شؤذشي )1968 و 1963(خولةكةيةوة

 پاش لثنؤذين و وردبوونةوة و .1970ي مارسي 11ةي ئةيلوول و خاص و بةندةكاين بةززاز و پاشانيش ذثككةوتننام
بةم تازةية ذثككةوتنثك لة عرياقدا هاتة دي، بةآلم تا :" دةصثتدةمانگةيةنثتة ئةجنامثك ولؤمبؤرن، شيكردنةوة، 

 1974ساصي ". چةند ئةو ذثككةوتنة بةردةوام دةبثت، دةگةذثتةوة بؤ سياسةيت مةزن لة بارةي كةنداوي فارسةوة
 برادةرثكي خؤشةويستم، كاك نةمجةددين. ، لة بةذثوةبةرايةتيي ئاماري كةركووك، كارم دةكرد1975و تا نيوةي 

تاها، كة لة هةمان جثگة هاوكار بووين، زؤرجاران، كة باسي سياسةت و ئةو جؤرة بابةتانةمان دةكرد، 
هةموو گؤذان و ذووداوثكي سياسي، كة لة جيهاندا ذوو دةدات، پثشةكي نةخشة و پالين، لة اليةن هةردوو :"دةيگوت

يةوة بؤ دانراوة، ئيدي مرؤض لة )يب. جي. كةي( و )ئةي. ئاي. سي(زهلثزةكةوة، ذووس و ئةمةريكا، يا ذوونتر، 
ئاوذدانةوةيةك لة مثژووي . " بثدةسةآلتة و هيچي پث ناكرثت و خؤشةكةتكردنيش، بثهوودةيية،بةردةم ئةواندا

 بة دواوة تا ئثستا، هثندث شتمان بؤ دةردةخات، كة پثوةنديان بة مةسةلةي كوردةوة 1958عرياقي كؤماريي، لة 
                   :هةية
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و ي لث دةرچثت 1963ي شوبايت 8شوورةوي و وآلتاين بندةسيت، نؤ مانگي سةردةمي كوودثتا فاشييةكةي . 1
ي لث دةرچثت، هةموو 1978عرياق، هةر ئةو نؤ مانگة و ساآلين دواي ) لثژنةي مةركةزي(كؤمؤنيستة ذةمسييةكاين

و خثرخواز و دژ بة واز و سؤسياليست پثشكةوتنخنيشتماين و كاتثك هةوصيان داوة، عرياق وةك دةوصةتثكي 
                                                  .، پثشان بدةنةواين دةروازةي ذؤژهةآليت عةرةيبپاس     وئيمپرياليزم 

  شوورةوي و وآلتاين بندةسيت، بة تةواوي هثز و توانستيانةوة، كؤمةكيان بة عرياق كردووة و دةيكةن، سا ئيدي. 2
ييشيان بؤ جةنگي و لةشكرميةكةي هةرچي بووبثت و چاكترين و نوثترين چةكيان داوةتث و بة هةزاران پسپؤري ذثژ

                                                       .يكةيشيان بؤ ساز كردووةوة و دةيان پرؤژةي سوپايي و هي دناردو
ثسةيةكيان لة عرياق كردبثت، لة بةر ئةوة بووة، كة عرياق روبار خئةگةر شوورةوي و وآلتاين بندةسيت جا. 3 

                       .بةوة ترساندووة، كة ئةواليش هةيةئيمرياليزمي، -سؤسيالمةيلثكي بة ذؤژاوا داوة و هاوذثگةيل 
ليسي ئةي و پاسةواين كةنداوي گةرم و پؤ. ئاي. كةوة و ئثراين شاي ئةمةريكثنراو و بنكةي سيةئةمة لة الي

ناوچةكة، لة اليةكي ديكةوة، كوردي كصؤص و بةدبةخت و چارةذةشيش، بة خؤ و بة كؤمةصة تفةنگثكةوة، كة لة 
عةمبار و جبةخانةي زهلثزةكاندا باويان نةماوة و بةكار ناهثنرثن، هةر بؤيةش گةيشتوونةتة دةسيت ئةوان، و بة 

 ئةو دوو شةيتانة گةورةية دةرچن، كة ،ةكة و فرتوفثصي چؤن دةتوانن، لة تةص،زگثكي ژةمثك تثر و چوار برسييةوة
ي مارس، چؤن 11ذثككةوتين لةو چةشنةي . مامؤستا و ذثپثشاندةري هةردوو ذثژميةكةي عرياق و ئثران بوون

 و تةصةكةي فثصبةردةوام دةبثت، ئةگةر عرياق، بةعس بةذثوةي بردبثت و ببات و هةموودةم جاصجاصؤكةئاسا، تةوين 
هثز و . ، كوردي بثكةسيش تةنث هثز و بازووي خؤي خستبثتة گةذ و شانازي پثوة كردبثتتاز كردبثبؤ كورد، س

نة بازوويةك، كة لة هةلومةرجي سياسةيت ئةوذؤدا، سةنگ و قورساييةكي ئةوتؤي نيية و ناكاتة هيچ، چونكة 
 ،ي مارس11ةر ذثككةوتنةكةي كةوابثت نةك ه. زةماين ذؤستةمة و نة زولفةقارةكةي ئيمام عةليشي بة دةستةوةية

ناگاتة ئةجنام و زؤر بذناكات، بةصكة ذثككةوتين ئةجلةزائري و هي ديكةيشي بة سةردا دثت و لة نثو جثگةيشدا چنگ 
دةخرثتة قوذگي كوردةوة و دةتاسثنرثت، چونكة لةو پثشبذكث و بگرة و بةردةدا، هةرگيز كوردي پيادة، بةواين 

كة تؤزثك لة . ةچثت، دينت و بؤچوونةكةي كاك نةمجةددين تاها، لة جثي خؤيدا بثتتا ئثرة واپثد. سواردا ناگات
پرس و مثژووي ئةم دوو سةدةي دواييةي كورد ورد دةبينةوة، هثندث شتمان بؤ دةردةكةوثت، كة مرؤض لة زؤر 

 بزاضة ئةگةر بنؤذينة شؤذشةكاين شثخاين نةهري و پريان و حةفيد و بارزاين و.  دةخاتة گومانةوةباس،
نة ئةو ئةجنامةي، كة يت كوردستان، وامان لث دثت، بگةيچةكدارييةكةي ئةم ساآلنةي دواييةي باشوور و ذؤژهةآل

شثخي حةفيد و بارزاين، ئةگةر بة چاوي ئةو .  بةو شثوةيةي كة كراوة، خزمةيت كوردي نةكردووة،شةذي چةكداريي
 هثناوة، ئةويان حوكوومةيت خوارووي كوردستان و ذؤژةي خؤيان حيسابيان بؤ بكةين، ئةجنامثكيان وةدةست

 بة 1975، بةآلم لة هةرةسي ي مارس و يةكيةتيي هةموو بزاضي كورد و نةتةوةي كورد11ئةميان ذثككةوتننامةي 
دواوة چي كراوة؟ بةپثي قانووين شةذي پارتيزاين، دةبث بة كةمترين زيان، مةزنترين دةست لة دوژمن بوةشثندرثت 

بثگومان نا، بةپثچةوانةوة، بزاضي چةكداريي !  كورد وةهاي كردووةائاي.  سةركةوتن وةدةست ثنرثتو گةورةترين
خوارووي . كورد بة زؤرترين زيان، كةمترين و گچكةترين سةركةوتنيشي بة سةر دوژمندا وةدةست نةهثناوة

ند و شار و تةذ و كةسكي نةماوة و كوردستان سةرةذاي عةرةباندن و بةعساندين، وثران بووة و بووة بة كةالوة و گو
 بة دار و بةرد و الپاص و چيا و خؤذاگريي مرؤضدا، ،گازي كيميايي، هةموو خةون و خةياصي شاعريان و پياهةصدانيان

پاش ئةو هةموو دةردةش، ئةوجاكة .  تايبةت پاش شةهيدبووين هةصةجبةبة. پووچ كردةوة و داتةپاند و نغرؤ كرد
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 خزمةيت حوكوومةيت ،بةعس دةكةنة شان و جاشايةيت دةكةن و دةست لة سةر سنگكوردگةلثك هةن، چةكي 
: واتة" خةفيفة"ئةو جاشة چةكدارانةي، كة ئةوذؤ لة خوارووي كوردستاندان و بة نثوي هثزي . بةعس دةكةن

ي هاشم بثجگة لةوانةش هةزاراين ديكة، لة دوا.  هةزار كةس پترة150ةوة كار دةكةن، ژمارةيان لة "سووكةجاش"
ئةوانة، تةواوي . ئاكرةيي و شثخ سةتتار و جةعفةر بةرزجني و سةداين وةك ئةوانةوة مووشة دةكةن و دةلةوةذثن

ئةوانة، كوردن و ژمارةيشيان دة و پازدةبارةي هةموو پثشمةرگةي كوردستان، گشت كوردستان، بة خواروو و 
بؤ ئةو هةموو خةصكة دةبنة جاش و نابنة : ثتة گؤذثلثرةدا پرسيارثك د. ذؤژهةآلت و باكووريشةوة دةبن و پتريش

                                                                           :پثشمةرگة؟ بؤ وةرامي ئةو پرسيارة دةكرث بصثني
. گوشارخستنةسةر و تةنگپثهةصچنني، لة اليةن حوكوومةتةوة-  
. پيويستيي ئابووري و دةسكوريت-  
.كردنةوةز لة دةوصةمةندبوون و سامان كؤحة -  
.ماددي، خزمايةيت، بنةماصة و خثص و هؤز و عثل و عةشريةت:  پاراستين بةرژةوةندي تايبةيت-  
. گةذان بة دواي پلة و پاية و ناو و دةنگدا-  
. تؤصةسةندنةوة-  

بةر، بةآلم هؤية سةرةكييةكان ئةوانة چةند هؤيةكي الوةكني، كة پاص بة خةصكةوة دةنثن، ذثگةي جاشايةيت بگرنة 
:ئةمانةن  

. نزميي ئاسيت هةسيت كوردايةيت و خؤ بة كوردستاين زانني-  
. فرةكوثخايةتيي و زؤريي نثوةندي دةسةآلت، لة نثو بزاضي چةكداريي كورددا-  
.، وةك تاكة ذثگةيةكي خةبات و ذزگاري"تفةنگ و پثشمةرگة و شاخ" بذوانةبوون بة -  

ي كورديش، %95 هةزار پثشمةرگة، لة دةوري پثشةوا بارزاين كؤبووبوونةوة و زثتر لة 150ة ، زثتر ل1974ساصي 
 لة دةوري كامة كوثخا و كامة ذدينسپي كؤوة ةگةص بوون، بةآلم ئةوذؤكة خةصكتةواوي كوردي هةموو كوردستاين ل

ستانيشدا، گوثي شةيتان كةذ بن؟ هةر لة خوارووي كوردستاندا، خوا نةيبذثت، يةك دةرزةن و لة ذؤژهةآليت كورد
نيم و تاسةي ) سلفي(من هةرگيز سةلةيف! بثت، نيو دةرزةنثك كوثخاي لثية و ئةميبيائاساش، هةر لة زاوزثدان

دةسگاي . م كةشتييش كةشتيواين زؤر بوو، دةبن ئاوي دةكةوثت و نوقم دةبثتآليش ناكةم، بةيديكتاتؤر
ةضان و شاعري و هونةركاري كورد هةبوون، لثي كؤبووبوونةوة و ذاگةياندين بارزاين، هةرچي نووسةر و ذؤژنام

ئاشبةتاصي بة ذاديؤ و تةلةضزيؤن و ذؤژنامة و گؤضارة كوردييةكاين ذثژميي عرياق كردبوو و پةكي خستبوون، چونكة 
نةك . دةكةنخذ كادراين كوردي لث دابذيبوون، بةآلم زؤرينةيةكي ئةوانة ئةوذؤ، لة دةسگاكاين عرياق و ئثراندا كار 

لةبةر ئةوةي عرياق يا ئثرانيان پث باشة و ئةوان خزمةتيان دةكةن، بةصكة لةبةر فرةكوثخايةتييةكةي نثو هثزةكاين 
گؤضار و ذؤژنامةكاين، ذؤشنبريي نوث و كاروان و بةيان و ذؤژي كوردستان و نووسةري كورد و سروة و . بزاضي كورد

، دةرخواردي مثشكي خةصكي كورد دةدةن، تا بآلوكراوة فؤتؤكؤپيكراوة هاوكاري، زثتر ئةدةب و مثژوو و فةرهةنگ
– وآلتاين ئةوروپاي ذؤژاوا، لة خةصكي كورددا مجمةيان دثت. عةرةيب و فارسي و توركييةكاين ئةو هثزة سياسييانة

ة نةدابا، ئةوا ئةصبةتة ئةگةر ذؤژهةآليت ئةوروپايش بؤن و بةرامي بةعسي لث ناهاتبا و كوردةكةيان بةدةست بةعسةو
بة نثو گةلةكوثخا و دةمذاست و سةركردةكاندا هاتوون و   هةموو ئةو خةصكةش-ئةو خةصكة ذوويان لةوثيش دةكرد

ئةگةر كؤمةصثكي . گةيشتوونةتة ئةوروپا و ئةمةريكا و ئةوستراليا و ئاوارةييان هةصبژاردووة، نةك مانةوةي الي ئةوان
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 يا بؤ هةر ، يا بة نيازي خؤشگوزةراين و ذابواردنةوة،ةرست بووبثت يا خؤپت،لة ترسي گياين خؤي هةآلتبث
مةبةست و مةرامثكي ديكة هاتبثت، خؤ زؤريشي پثشمةرگة بووة و سةر بةو دةسگا و پارتييانة بووة، بةآلم 

بؤ دةستنيشانكردين سةرةتاي . ئاوارةييةكةي پث باشتر بووة، لة مانةوةي الي ئةو سةركردة زؤر و بؤرانة
 لةم سةردةمة نوثيةماندا و لةو كاتةوةي، كة كوردايةيت ، لة سةركردةيةتيي كورددا،ابووين فرةكوثخايةتييپةيد

، كة جةاللييةت داهثنرا و بة نثوي 1964خراية قاصيب پارتايةيت و ذثكخستنةوة، دةبث بگةذثينةوة بؤ ساصي 
ي و ئاژاوةيان، لة نثو شؤذشي كورددا  تؤوي دووبةرةك،پثشكةوتنخوازي و چةپذؤيي و خؤبةخوثندةوارزانينةوة

نايةوة و نثوةندثكي ديكةي ذثبةريةتييان قوت كردةوة و يةكةم بؤميب ناتةبايي و ناكؤكييان تةقاند و كةوتنة 
ياريكردن بة مثشك و بريوباوةذ و گشت شتثكي پريؤزي خةصكي هةژاري كورد و گومان و بثبذواييان، گةشةپثدا و 

ئةگةر . ؤژةوة فرةكوثخايةيت دةسيت پث كرد و تةشةنةي كرد و نثوةندي دةسةآلت زؤر بووئيدي لةو ذ. بآلوكردةوة
 بة دواوة چي كراوة؟ ديارة ئةوةمان بؤ ذوون دةبثتةوة، 1975بگةذثينةوة سةر پرسياري پثشوومان، لة هةرةسي 

دووةتةوة، ئةوةش  كركة فرةسةركردةيي و ئاغايي، كوردةكةي لة بزاضة چةكدارييةكة دوور خستووةتةوة و سارد
                                                                   : بگةينة ئةوةي، كة كورد لةبةر ئةوةيوامان لث دةكات، 

، لة نثوان پثنج دةوصةتدا دابةش كراوة و ئةو دةوصةتانةش، لة ذووي ئابووري و جضاكي و )كوردستان(وآلتةكةي. 1 
                                              . نةتةوةيي و ذةگةزي و فةرهةنگييةوة، لةيةك جياوازنسياسي و ئاييين و

بثجگة لة ئاييين ئيسالم، بة هةردوو ئاييرتاكةيةوة، شيعة و سوننة، ئايني و مةزهةيب زؤري ديكة، هةرچةندة . 2 
، عةيل ئيالهي، عةلةوي، )هلي حةق، يارسانئة(ئثزدي، كاكةيي: خةصكةكانيان كةمن، لة نثو كورددا هةن، وةك

                                                                                                    .حةقة، حةمةسووري و ديان
ان زمانثكي يةكگرتووي نووسني و خوثندنةوةي نيية و دةيان ديالثكيت جياوازي هةية، كة جياوازي لة نثو. 3

                                                                          .هةندثكياندا، دةگاتة ذادةي لة يةكدي تثنةگةيشنت
                                         .پثوةنداريةيت خثصةكي و عةشايةري و ذةوةنديةيت، هثشتا زاص و سةردةستة. 4
.ضاكييةوة گةلثك دواكةوتووةلة بواري ئابووري و ج. 5  
.نةخوثندةواري زؤرة. 6  
.گةلثكي فرة چينة. 7  

ئةوي ئةنداميةيت هثزة سياسييةكان دةكات و هةواداريانة و (هؤگةلثك ساز دةبن، بؤ دابةشبووين خةصكي كورد
 ئةجنامثكي سروشتيي بار  و  ذةوشة ، بة سةر كؤمةصثك حيزب و دةستة و تاقمدا، كة دةبث زادة و)لةگةصيانداية

ئابووري، كؤمةآليةيت، ئاييين، جوگرايف و فةرهةنگييةكة بن، كة كوردي تثدا دةژي، نةك ذةنگدانةوةي خواست و 
ئارةزووي كةسانثك بن، كة لة بري ئازادي بريوباوةذ، ملمالنثيةكي دميوكراسييانة و هاريكاري و هةرةوةزي، 

خواست و ئارةزووي سةركردةهةميشةييةكاين كورد، . ان كردووة بة پيشةسةركردةيةيت و كةصةگايةتيي
هةر ئةوةش بووةتة هؤي . ذثگةخؤشكةري فرةكوثخايةيت و زؤربووين نثوةندي دةسةآلتن لة كوردستاندا

كةمكردنةوة و لثداتاشني و بةرپةرچكردين هيوا و ويست و داخوازيي خةصكي كورد، بؤ ئازادي و سةربةخؤيي و 
لةبةر . بؤ داخوازيگةلثك، كة ئةو هثزة سياسييانة، تةنث بؤ خةصكي خؤيان دةيانةوثت و داواي دةكةنگؤذيين 

 پثويسيت بة يةك نثوةندي دةسةآلتة، بؤ وةي بةذثوةي ببات و سةركردةي ،هةموو ئةوانةي سةرةوة، ئثستاش كورد
ت و ئاوايت، ئاوايت خةصك بثت و لةگةص وآلتپارثز و توانا و گةليار و پاشةصپاكي دةوثت، كة لة  خةصكةكة تثبگا
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 .، دةمانگةيةنثتة ئةو ئةجنامة و ئةوةمان بؤ دةسةملثنثت1975 ئةزمووين دواي. ئازاري خةصكدا، ئازار بچثژثت
نةبووين قةوارةيةكي سياسيي و نةبووين دةوصةتثكي كوردستاين، ئةو پثويستييةي يةك نثوةندي دةسةآلت و يةك 

ات و دةهثنثتة ئاراوة، بؤ ئةوةي كورد وةك نةتةوةيةك و خوداين يةك خاك و يةك سةركردةيةتيية، ساز دةك
پرس، لةگةص بةرانبةردا، لةگةص داگريكاراين كوردستاندا، لةگةص پثوةندداراندا بة پرسي كوردة، بپةيضثت، جبةنگثت، 

رؤك و حوكوومةتيشي بذيار بدات، دةنا كة كورد بوو خاوةين دةوصةيت سةربةخؤي خؤي، خوداي دةكرد، هةر سة
من بؤ خؤم زؤرم كةيف بة حوكوومةت و پؤليس و دةسةآلت نايةت، ديارة بؤ هةموو جيهان و بؤ كورديش . نةدةبوو

، وةك بذگةيةك يا سنوورثك بژمثرين و 1975ئةگةر ساصي . هةركاتثكي چووة ذيزي دةوصةتاين جيهانةوة
 و پاش ئةو ساصةدا بكةين، بؤمان دةردةكةوثت و ذوون بةراوردثك لة نثوان عةقصي سياسي كوردي پثش ئةو ساصة

، لةگةص هةموو كةموكووذي و سامتة و ناتةواوييةكيشيدا، گةلثك 1975دةبثتةوة، كة عةقصي سياسي پثش 
پثشكةوتووتر و كوردپةروةرتر و دصسؤزتر و وآلتپارثزتر و ذاشكاوتر و ذاستگؤتر بووة، لة عةقصي سياسيي كوردي 

دا گوتنثكي مامؤستا مةسعوود موحةممةد، كة لة بةشي يةكةمي، گةشيت ژيانةكةيدا لثرة. 1975دواي 
بؤ خؤت لةگةص خؤتدا لثك :"مامؤستا دةصثت. نووسيويةيت، باشترين منوونة و بةصگةية بؤ سةملاندين ئةو ذاستيية

اكةزياد لة بةر لة چل ساصثك فآلنة كةس ذازي نةبوو شثخ لةتيف و ك:(دةوة، كة دةگوترث وةيا دةنووسرث
چةند بة ئاساين ئةو فآلنة كةسة لة ذثگاي ئيفالسةوة دةچث بؤ ) سةرؤكايةيت پاريت كوردستان بةشدار بن

تؤ وةرة بة خؤت و دةسةآليت مرياتيتةوة خؤت بة نيشتمان . پثشةوايي، شثخ لةتيف و كاكةزياديش ذووت دةبنةوة
ث نة هيچ دةسةآلت و نة هيچ شؤرةت و نة هيچ ببةخشيت كةچي يةكثك رةفزي بكات هةموو سامانةكةي ئةوة ب

نؤشي گياين ..قوتةيةكي مل نثركة كاردووة لة ئوتثلي كوردايةيت دابةزيوة بة خؤذايي تثيدا دةلةوةذث..شتثكي هةية
كة كاردووش لة هيچة نةبثتة ربةآلم وةها خؤشة كة مادةم پياوي وةك شثخ لةتيف رةفز بكرث قوتةي مل نث..بث

ناوي ". دواي چل ساصيش لةو مامصةتة ئنجا ذؤژي ئةوة نةهاتووة قوتةي ئةوتؤيي پثشةوا بثت. پثشةواي ئوممةت
ئيحسان نووري، شثخ مةمحوودي حةفيد، پريؤزي شثخ عوبةيدوصآلي نةهري، سةييد ذةزا، شثخ سةعيدي پريان، 

سةربةرزيي خةصكي مسكؤ، پثشةوا قازي موحةممةد و سةرؤك بارزاين، ئثستاش و هةموودةم، مايةي شانازي و 
كة لة مةهابادث ئثستاش ناوي مةال كةرميي شاريكةندي، . كوردن و هةموودةم ذثگةي مرؤضي كورد ذؤشن دةكةنةوة

لة دصي خةصكي كورددا دةژي و بةوپةذي خؤشةويستييةوة باسي دةكرثت و كوژةرةكانيشي تووذةيي و شةهيد كرا، 
ؤشاك و هثندثك هةصسوكةوت و ذةوتار و هةرزةبؤچوون، الي سةر و سةكوت و پ. نةفرةيت كوردةكةيان بؤ دةچثت

هةندثك سياسةتچي و خوثندةواري كورد، كة ذةنگدانةوةي فةرهةنگي بيانني، هاوچةرخيةيت و پثشكةوتن ناگةيةنن 
ذةنگة خراپ نةبثت و پثويستيش بثت، ئةگةر بة خؤماندا بچينةوة و جارثكي ديكة خؤمان . و تةنث خؤخةصةتاندنن

و  لة يةكدي دوور دةخاتةوة  كورد كة ئةوذؤ پتر و پتر،ئةوةي. وةها كارثك نة عةيبة و نة نةنگي. نةوةخبوثني
فةرهةنگي الساييكردنةوةي هةصة سياسييةكاين كردنةوة و پةنابردنة بةر فةرهةنگي بيانيية، يةكناخات، السايي

لة يةكدي  كورد كة ،ئةوةش.  و نةگوجناون نامؤكوردكة بة دةروون و ذؤحي خةصكي ديكة، فةرهةنگي بثفةرهةنگيي، 
، انةوةيان دةداتث و هيوا دةخاتة دةروونياندا ناهثصثت و توانست و هثزينثزيك دةخاتةوة و گومان و دوودصي لة ذؤح

، بةآلم بة چاو و ديتنثكي ردةواريية نةريت و خوو و ذةوشت و ذةوتاري ذةسةين كو و خوثندنةوةيگةذانةوة
، كة تا ةكوردةواري خؤشويستين مرؤض، دصپاكي، هاريكاري و ذاستگؤييست لة كوردةوارييش، مةبة. ذةخنةگرانةوة

 چةندين و شثوةي بريكردنةوةي ي كورددا، كة بةشثكي هةرةگرنگي فةرهةنگفةرهةنگي خؤرهةآلتذادةيةكي زؤر لة 
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مرؤضايةتييةك، تييةك، خؤرهةآلتث.  پؤليسخؤرهةآليت فةرهةنگ، نةك خؤرهةآليت.  دةبينرثتةوةيدا،سةدة و پتر
.  بكةنة بةهةشيت كامذاين بؤ هةژاران و چةوساواين گةل و زؤرداري نةهثصن و بؤ مرؤض بنجيهانفةرهةنگثك، كة 

بارزاين لة دواي خؤي بةجثيهثشت، پذ ي كةمةوة، بةشثكي ئةو بؤشاييةي، كورد كةسانثك يا كةسثكي دةوثت، بة ال
 تةواو، گوثي لث دةگرت و كوردي سةرتاسةري كوردستاين بة هةموو چني و بارزانييةك، كة يةك ميللةيت. بكاتةوة

  هةرچةندة .توثژ و ئايني و ئاييرتا و هؤز و خثص و چةپ و ذاست و ديالثكتثكةوة، كؤ كردبووةوة و  ذثبةريي دةكردن
بةران و پثموانيية، هةرگيز ئةو بؤشايية پذ بكرثتةوة، دةبث ئةوةش بزانني، كة دةمذاست و سةران و ذث

. سياسةتبازاين ئةوذؤكةمشان، زؤربةي هةرة زؤريان، لة سوارچاكييان نيية، كة بوونث، بةصكة ئةسپ هةصيگرتوون
يا ،لثرةدا پرسيارثك وةبريدا دثت، دةي باشة ئةگةر فرةسةركردةيي نةما و هةموو لة سايةي ذثبةرثك 

 دةمانگةيةننة ئةجنام؟ بثگومان ئةگةر حاص ،و چيا بةذثوة بچن، ئايا شةذي چةكداريي و پثشمةرگة ،ذثبةرثتييةكدا
چونكة ئثمةي كورد تا ئثستاش بؤ خؤمان نازانني ! وةك ئثستا بذوات، كة ساصگةلثكة ذؤيشتووة، ئةوة هةرگيز نا

تا ئثستاش لة سةر . ذؤژثك كوريت دةپثوين و ذؤژثك درثژ، ئةجناميش هةر كوريت دثنثت. ان دةوثت
 بكةين  و تا ئثستاش نةخشةيةكي يةكگرتوومان بؤ ئةو كوردستانةي، كة دةمانةوثت ذزگاري،ئاماجنةكامنان يةك نني

ئثستاش زثتر خؤمان بة عرياقي، ئثراين، توركيايي و . نيية، ناشزانني كوردستان لة كوثوة تا كوث دةگرثتةوة
لةكةية و ديوةكةي ديكةيشي ئةمة ديوثكي مةسة. سووريايي دةزانني، وةك لةوةي، كة خؤمان بة كوردستانيي بزانني

، زيانثكي زؤري 1975ئةوةية، كة دةسپثكردنةوةي بزاضي چةكداريي لة خوارووي كوردستاندا و لة پاش هةرةسي 
دةبوواية تةقوهووذ، دةسيت پث . لة خةصكي كورد دا و لة ماصوثراين زثتر، هيچي ديكةي لث شني نةبوو

 گوشار و زةبر و زؤري ذثژميدا دةگةيشتة حاصةتثكي وا، كة نةكردايةتةوة، تا خةصكي كورد بؤ خؤي و لة ژثر
. كؤچپثكردن و ذاگواسنت و عةرةباندن واي لث دةكرد، كة هةذةمةكي بؤ خؤي ذاپةذثت و دژ بة ذثژمي جبةنگثت

بثگومان بريا و خؤزييش پثش ذووداين ذووداو و كارةسات، دةخوازرثت و خواستين لة پاش ذووداين كارةسات و 
 ذوويدا و بوو، بريا جةنگةكة بكرابا بة شةذي پارتيزاين و كة ...شتةكة بوو و كار لة كار ترازا. دةكاتة ذةخنةذووداو، 

بگوثزرابايةوة نثو سةربازگة، مؤصگة، پؤليسخانة، كارگة، بانك، دةسگا و كارگثذييةكاين حوكوومةت، باژثذ،  
 ئةوانة ذؤيشنت و ذابوردن، بةآلم با بريثك لة ئثستا بة .باژثذؤكة، گوند، كثصگة و دصي دوژمن و لة نثو خاكي خؤيدا

، كة باوك و دايكي، ...پثمواية ئةگةر بابايةكي خةصكي سامةذذا، تكريت، توثريج، عانة و چبايش و. دواوة بكرثتةوة
ان  و ماص و خاكي كوردينگالكانةوة يا پثشتر هاتوونةتة يا هثنراونةتة، كةركووك، خانةقني، شة1970لة ساآلين 

كردووة و لة كوردستان لة دايك بووة و ئةوذؤكة سةربازة و دةچثتة هةورامان و خؤشناوةيت و چياي گارة و داگري
ئةگةر جةنگ و . يش بة زثدي خؤي دةزانثتةكات، كةركووك و خانةقني و شةنگالگوندي كوردان خاپوور  و تاآلن د

وة، هةرگيز ناذوات و بار ناكات و كانياوةكان تثر ئاويشي  نةبرثتة نثو ماص و خانوو و مؤصگةية،شةذة پارتيزانييةكة
لثرةدا . دةكةن و دارگوثزةكانيش سثبةري خؤياين بؤ هةصدةخةن و داين ئةوانيش لة زةوي ئثمةدا شني دةبثت

 لة كةركووكةوة بة 1978ساصي : شتثكم وةبري دثتةوة، كة فشة و بانگاشة و هاتوهاواري ئثمة پووچةص دةكاتةوة
دا، بؤ گوندثكي )دبس(، بة ذثگةي دووبزن، كة هةژدة نةفةرييان پث دةگوت)ميين بووس(ؤلةكانپاسة چك

 بوون و يهةموو ماصة عةرةيب عرياق. يان لث نابوو)حطين(تازةدروستكراوي ئةو ناوة دةچووم، كة نثوي حةتتني
اوم دةچووم، كة كورد بوون و من بؤ ماصثكي دؤست و ناسي. لةوث نيشتةجث كرابون و زةويوزاري كورديان وث درابوو

لة ذثگة لة .  بة كرث،لة بةر ئةوةي پياوي خاوةن ماص، بة پيشة سةرباز بوو، لةوث خانوويان دابوونث، ئةصبةت بةو
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 نثو ماشثنةكةدا، كة  نةفةرةكاين خذ  عةرةب بوون، لة نثوان هةندثكياندا، باسي ئةوة دةكرا، كة ئايا نثوي حةتتني
كايت خؤي لثرة و ئا لةم شوثنةدا، :"يةكثكيان، كة بثگومان عاقصةكةيان بوو، گويت! تووةلة چييةوة ها) حطين(

، )حطين(مةبةسيت كابرا لة جةنگي حةتتني..". ئيدي لةبةر ئةوة وا ناو نراوة. ، ذووي داوة)حطين(جةنگي حةتتني
)  االيوبيصالح الدين(ي زاييين، لة نثوان سةالحودديين ئةييوويب1187/ي كؤچي583ئةو جةنگة بوو، كة ساصي

ئةوة خةصكة ژير و پري و دنياديدةكانيان بوون، كة وايان دةگوت، ئةوجا  . و عيساييةكاندا، لة فلستني ذووي داوة
، ئةوا "سةر كةر بةردةن نؤرةي سةيفوصآلية:"وةرة دياري منداصثك، كة لةوث لةدايك دةبثت، دايكم گوتةين

زوور و قةراج و تةنانةت خؤشناوةيت و باصةكيان و شارباژثذ و ئامثدي و كةركووك و قةرةدةرة و شثروانة و شارة
.  بؤي دةبثتة پاشناو و وةك بابةصبايب لةوث بووبن، وا باسي خؤي دةكات،ئاوثسةريش، پاش ماوةيةكي ديكة

كةركووك و خانةقني و شةنگار و شوثنةكاين ديكةش، كة داگريدةكرثن، بة دةردي مووسص دةچن و مةگةر هةر 
، 1984 و 1983ئةصبةتة زؤر لةمثژيش نيية، ساآلين ! صثني، بة خوداي كايت خؤي، كةركووك كوردستان بووب

هةر زؤر حاتةمانة و يةكجار چاوتثرانة، ! يةكثك لة سةركردة زؤرةكاين، خوا نةيانبذثت، كورد، كة زؤر شؤذشگثذيشة
وة و بة كراسةكةي بةريةوة پثشكةشي عرياقي كةركووكي، دصي كوردستان، لة كوردستان فت كرد و قرتاند و سذيية

، بؤ نثو كووچة و كؤآلين نگواستنةوةي جةنگ بؤ نثو جةرگةي دوژم. داگريكةري كرد و بؤي كردة پةردةوة
 بؤ ئةوةي لة واتاي شةذ تثبگةن و شةذةكةش لة ،پثتةختةكةي و دام و دةسگا و كؤمپانييةكاين، تاكة ذثگةيةكة

بؤ ئةوةش، .  ئثمةش سوود لة ئةزمووين شؤذشگثذة ئريالندييةكان و باسكةكان وةرگرثنبا. كوردستان دوورخرثتةوة
                                                                      :كة بتوانرثت وةها كارثك ئةجنام بدرثت، پثويستمان بة

، فةرهةنگي دژ بة فةرهةنگي بياين شؤذشثكي . خةباتثكي سةخت و بةربآلوة، لة مةيداين فةرهةنگيدا-
پارچةپارچةكةر و دابةشكةر، كة لة يةك گةل و يةك خاكةوة، دةمانكاتة چةندين بةشة خاك و وردة شيت ديكة، لة 

بة هةست و هؤش و  وةها فةرهةنگثك، ،  تا دةگاتة زاراوة و حيزب و بةرةباب،باژثذ و دةضةر و هؤزةوة بيگرة
، كة كؤيلة و ديل و چةوساوة و هةژاري كورد مان پثويستةشؤذشثكي فةرهةنگي. دوويندةروومنان نامؤية و بةجني كر

شؤذشثك، ناسنامةي خؤمامنان . و گشت مرؤضي ئةم سةرزةمينة ذزگار كات و ئازادي و نان و بةختيارييان بؤ ثنثت
     .گرانيان پووچ كاتةوةبداتةوةدةست و زؤربةي گرثكوثرةكامنان بؤ بكاتةوة و خةون و خةياصي داگريكةران و پشت

 ئاشكراكردن و هةصماصني و خستنةذووي هةموو ثين و شاراوةيةك، لة بواري سياسيدا، بؤ تةواوي كؤمةآلين -
                                                                                                                     .خةصكي كورد

وو شتثك، ذةوتارثك، كةسثك، ذووداوثك و پريؤزييةك، خبرثتة بةر لثكؤصينةوة و دةمةتةقة و باس و بة  هةم-
                                                                             .چاوثكي ذةخنةگرانةوة بنؤذدرثتة هةموو شتثك

 و لةناوبردين دةسةآليت حيزب و حيزبايةيت، كة  ذووخاندين مؤنؤپؤصي حيزيب و هةوصدان بؤ نةهثشنت-
، نةك لة خةصك خؤي ببثتة خاوةين بذياري خؤي و بتوانثت ذاستةوخؤ. كوشندةترين دةةردي ئةم سةردةمةية

                                               . ذاي خؤي دةربذثتذثگةي نوثنةر و بةرپرس و هةصسووذثنةراين حيزبةوة،
.                         هةموو مةسةلةكانةي تةواوي ذا و بري و بؤچوون و دةربذينة، كة ئةمة بنةذةت و ذةگي  ئازاد-
ئةگةر مةسةلةكان وةها بن، ئةوا وشةكاين ذوينة لؤمبؤرن و كاك نةمجةددين تاها، گوماناوي و لةرزؤك دةبن و   

                                                                                              .مرؤض ذثزةيةك هيوا پةيدا دةكات
1988هاويين   
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