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  باتی مانگرتنی خوندآارانی آوردستان پشوو درژترین خه
  

  سوید-د حمه لی ئه وزاد عه نه
  

تی له  دا به تایبه1991 تا 1969له نوان سای )  ددین الحه سه(خوندآارانی زانكۆی سلمانی 
رتۆپی  و سه ختی مانگرتن باتی سه و خه آان مۆی ركخستنه نھنییه  داینه1990 تا 1980

نی  دا خاوه و پناوه واوآردنی خوندن بوون،آه له ی دوای ته رگه و پشمه آان ندانه خوناوییهخۆپیشا
م به  فتاركن له ئاآاری شۆڕشگانه به و ره هید بوون آن له شه دالیایه و مه ری روه آن له سه بایه
عس  مانی به و نه له رزگاری ساڵ 16رفكدا دوای  كو له حه آدا به یه ك له رسته وه تا ئستا نه داخه

  !!یاندا نراوه آه وتییه و پشه بات له آوردستاندا نه باسكراون نه رز له خه
ی  و له زۆربه مل آی زۆره ژیانی خوندن له زانكۆی ناوبراودا بریتی بوو له ژیانی نو ئۆروگایه

ڕووی شوازك له  اریان رووبهعس خوندآ ی به تی میلیتاریانه قلیه فتارو عه آانی خوندندا ره ساه
روونی  ڕی ده و بجگه له شه مه وه،ئه آرده وع ده ته و ته عبی یشی ناشه و جه بعیس آانی ته شوازه
یان  تانه و جۆره سیاسه نواندو ئه یان ده وستی شۆڕشگانه آی زۆر له خوندآاران هه یه ،ژماره

  .وه آرده تده ره
 ور موویان ده دا هه یه م شوه و ناتوانرت له نووسینكی له اآرت زۆرن ن نده وه آان ئه رووداوه
ینه روو آه بریتین له  خه نامه ده گه نیا چوار به دا ته م نووسینه و باس بكرن،بۆیه له وه بكرنه

ی زانكۆی  آه رشتی مانگرتنه رپه آه سه) ی ناوخۆی خوندآاران لژنه(ی  سته آانی ده چاالآییه
و مانگرتنه  بریتییه له   آردووه،آه ئه1984یان له سای )زانكۆی راگوزراوی سلمانی(ددین الحه سه

عس ملی  آانی خونكارانی آوردستاندا، له آۆتایدا به  له مژووی مانگرتنه پشوو درژترین مانگرتن
  .ی ناوبراو شۆڕآرد آانی لژنه رجه ی مه بۆ زۆربه

م  نیا ئه آان نادوم ته ماآانی آارو چاالآییه و بنه وه و آۆبوونه  آه ندامانی لژنه دا له ئه م نووسینه له
ی ناوبراو  سته تردا به وردی له ده  آه هیوادارم له نووسینی، ست رده مه به خه یه ده نامه گه چوار به

تریشیان  و چاالآی یاننامه ی ناوخۆی خوندآاران به ی لژنه سته مانگرتنی ناوبراو بدوم، ده
  .آانیش داندراون سه و ئه وه ته ق نووسیوه قاو ده آانم ده نامه گه ها بۆ ئاگاداریتان به روه ه،ههنواندوو

  
م  یری ئه توانرت سه آه ده ندامانی لژنه ت به ئه باره ۆ زیاتر زانیاری سهرنج؛ ب سه •

) زیمی خوندآاران ر،مانگرتنی عه وبه مه شید،بیست ساڵ له ساالر ره( وتاره بكرت 
  .ران رشیفی نووسه آان ئه نگه ڕی ده پهما

  آانه؛ ه)یاندن راگه( یاننامه قی به ش ده مه  ئه •
-------------------------------------------------  

  
  
  

  آگرتن بت،مانگرتن بت مان یه م ساه ی ئه وه آردنه با تاقی
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ری  و دزینی به یان  وه و ئران،بۆ پارزگاری آردن له مانه داری عراق رمایه ی سه نده می گهردوو رژ هه
رآوت آردنه  م سه رآوت آردن،ئه ی سه ترین شوه رده په ر ب نایان بردۆته به تكشان،په حمه نجی زه ره

آدارآردنی  ر چه سه تا ئستاش سوورن له تا هه وه ئه.بووین ش نه ی خوندآارانیش ل به ئمه
آردنه بۆ  چ نه وت مل آه رآه ده) زانكۆی راگوزراو(ك له  وستی خوندآاران وه م هه به.مان مل زۆره
كو له  نك،به ڵ هیچ الیه گه ست نیه له یوه آیان پك هنا آه په یه بوو لیژنه وه آدارآردنیان،ئه چه

و  ن زووی گشت الیه و ئاره رام خاته پش مه وان ده ئهندی  وه رژه و به قووه وه هه خودی خوندآارانه
یمانگاآانی  وستی زانكۆو په و هه تی مانگرتنی خوندآاران تا ئستا رك بخات سك،وه توانییه آه

تریان به  وژمكی و ته نگ مه سه یه،به م ونه موس بۆ پشتیوانی له خونكارانی زانكۆی راگوزراو آه
تر  باتكی واپیرۆزه آه رژمی والكردووه جاركی و خه باته اره مانگرتن خهآه داوه،دی مانگرتنه

و  ت ر رژمی په رامبه یش بزانین خۆپیشاندانی همنانه له به وه بت  ئه ده.آات ستی به زاخا نه ده
تا له سلمانی خۆڕاگردا به ئاگرو ئاسن پشوازی له خوندآارو  وه نیه،ئه) ممكن(ی عیراق سداره

دا  رآووك ولرو آه ندان هاوڕێ،وه له هه و بریندار بوونی چه هید بوون ر آراوه،بووه هۆی شه ماوه جه
  .وه میان درایه و گرتن وه به لدان

  !وست پۆیین ی خوندآارانی هه ئه
  یان دنه دی؛ م داواآاری تا ئه ین،هه ده ری ساڵ نه ی سه)امتحان(و ین با مانگرتنمان درژه پ بده

 -3. آان س آراوه ی خوندآاره فه وه ڕانه  گه-2. مل له دوارۆژیشدا ی زۆره)تدریب(گرتنی  هه-1
ی  ی ماوه وه  درژآردنه-5. ی غیابات وه  سینه-4. آان رآراوه ره ده رمانبه ی مامۆستاو فه وه ڕانه گه

دانی  چت،بۆ امتحان رده  دهآان یه سمی داواآاری ی ره)اعالن(ی آه  وه  و آاته رۆژ،له) 25(خوندن بۆ 
هنانی هیچ  آارنه و به آان ردانی خوندآاره گیراوه  به-6). رات محازه(ی وه و خوندنه سی فه
  .ر خوندآاران له دوارۆژیشدا رامبه ك به)ئیجرائات(
  
  !هیدان رزی بۆ شه ربه و سه مری نه

  !آان وسته هه و خونكاره ب شۆڕی بۆ رژم و سه مردن
  

  ی ناوخۆی خوندآاران نهلیژ
17/5/1984  
  
  

--------------------------------------------------------  
  تكشانداین حمه ی زه ره لماندی له به مانگرتنی پۆییمان سه

  
یی  سته ندی وابه یوه كی چ له پهتداری عراقی به تۆڕ سه داری ده رمایه تی سه ئیمپریالیزم توانیویه

و  ری ئه تی،دیكتاتۆری ئیرهابیش پارزه ری زده قازانجیه آه وه گرێ بدات،آه زامن به خۆیه
ی توژه  كو زۆربه یه،به تكشان نی حمه و زه ر آركاران نھا بۆ سه ته ته م دیكتاتۆیه یه،ئه ندییه یوه په

و  خونكاران(ی آه تی توژه رۆشنبیره ،به تایبهوه جیاجیاآانی وورده بۆرژوازیشی گرتۆته
دا  وه ی خواره م خانه تك له خوندن آه خۆی له بوونی هیچ جۆره دیموآراتیه نه) مامۆستایان
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 -2. رست په وه ته پاندنی خوندن به زمانی نه  سه-1لمنت؛  سه مان ده آه وه راستی بۆچوونه بینته ده
آردنی  شدار نه  به-4.بوونی پرۆگرامی زانستی بۆ خوندن  نه-3.نگاآانخۆیی خوند ربه بوونی سه نه

دا به هۆی   جیاوازی آردن له نوان خوندآاران-5نی خوندنگاآان  نجومه خوندآاران له ئه
موو  م هه ڕای ئه ره سه. ران رمانبه رآردنی مامۆستاو فه و ده ق آردن  نه-6. وه ته جیاوازی بیرو نه

 - ی عراق رستانه په ڕی آۆنه وێ خوندآاران آش آاته شه یه و سداره ده ت ش رژمی په  تیه ینه مه
و له  رآووت آردن ڕدا وه بۆ سه ری له شه شه ك هزكی به آارهنانیان وه ستی به به ئران،به مه

) 50(انگرتنی و م1982ی  آه ڕینه راپه.یه ی له ناو خوندآاراندا هه یه وه و بزووتنه باربردنی ناوآی ئه
كو  معی رژم به داتی قه ر نابن به ئه ك هه لماندی خوندآاران نه م سای خوندآاران سه ی ئه رۆژه

  .تكشان ناساند حمه و زه باتی آركاران خۆیان به هاوخه
  !ی خونكارانی خۆڕاگر  ئه

ان  به مانگرتنمان وه،ده چۆن توانیم ینه ت بكه ك له یاساآانی رژم ره ده چۆن توانیمان یاسایه
رسكی پیرۆزه  و ده بات ی خه آی نوێ یه ین،آه شوه ندان لژنه خۆش بكه مینه بۆ دروست بوونی چه زه

آی  زگایه و ده و دام س ش به فوفی هیچ آه و جۆره ر به آه،با هه كی شۆڕشگی ناوچه موو خه بۆ هه
نی هیچ  مه و چاپه ی ئزگه نده  زانكۆو پوپاگهو لپرسراوانی ی سلمانی په ك پارزگاری چه رژم وه

م  دی آه له آانمان دته تا داواآاریه ین هه آه مان نه آه تاڵ به مانگرتنه و ئاشبه تین ه  خه نه نك هه الیه
ی خوندآاره  وه ڕانه  گه-2. مل له دوارۆژیشدا ی زۆره)تدریب( البردنی -1ن؛  مانه دا ئه آاته

 - 3). وه باتی مانگرتنه یان به هۆی خه وه وه ه- تدریب-فزآردنی چ به هۆی ره(ن آا آراوه)س فه(
ی خولی  وه ی تاقی آردنه وه  دووباره آردنه-4. آان رآراوه و ده ق آراوه ره نه رمانبه ی فه وه ڕانه گه
نی هیچ جۆره هنا آارنه و به آان ردانی خوندآاره گیراوه  به-5.دا نمره) 100(ری ساڵ له  می سه آه یه

  .ئیجرائاتك له دوارۆژیش
  !تكشان حمه زه.. آركاران

وسته پیرۆزه پشتیوان  م هه ش له باتتانن،ده ئوه لماندیان هاوخه ك چۆن خوندآاران سه ر وه هه
ك مافی ئازادی  آانتان،وه ڵ مافه دیموآراتیه گه نده له یوه ن،آه په بكه

  )هتد.. نی مه كھنانی ركخراو،مانگرتن،خۆپیشاندان،چاپهستن،پ وه،آۆڕبه ڕ،آۆبوونه بیروباوه(
  
  !هیدانمان  رزی بۆ شه ربه و سه مری نه
  !ی خوندآارانی آوردستان وه وتوو بت بزووتنه رآه سه

  آان وسته و خوندآاره ب هه رستان په و هه ریسواب رژم
  
  ی ناوخۆی خوندآاران لیژنه) خ.ن.ل(
3/6/1984  
  
  

--------------------------------------------------------
-  

  وستی خوندآارانه آگرتووانه،راستترین هه وامیمان له مانگرتنی یه رده به
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  !ر  ری خوندآارانی تكۆشه ماوه ی جه ئه
  !لمانیی خوندآارانی خۆڕاگری زانكۆی راگوزراوی س ئه
  

نه  و الیه ی رژم خشه و نه وه،آه به فوف آان هاته پشه وه می تاقی آردنه وا خولی دووهه
ی  وه مان،بۆ ئه گه مالن آردن له پانی مل و دنه گۆڕه وه آاته ربند ده ئۆپۆزیسیۆنه بۆرژواآان سه

ۆ خۆی قازانجیان ل بكات،بۆیه شنك آه ب یان به چه آه ر یه ن جا هه ر بكه یسه رامیان مه بتوانن مه
و هیچ فك له  نده ییاربین،هیچ پوپاگه ی آه دته رمان ئاگادارو ته ترسیه و مه بت له ده
یه بۆ   وه چوونه و نه وام بونه له مانگرتن رده ر به دات آه هشتا هه مان النه وستی شۆڕشگانه هه

وانه  آك له وا مانمان گرتووه،آه یه آی ره یه ند داواآاری تاوه بۆ چه ره سه ر له امتحان،دیاره ئمه هه
مان  وه ر داگرتووه،آه چوونه سه ی له تا ئستا رژم پ آانمانه آه هه س آراوه ی هاوڕێ فه وه گانه

آانی پشومان آاتی  وا داواآاریه وه ئه وانیش بگنه ر ئه گه ریان،وه ئه رامبه ته به یانه و خه رستی په هه
مه  آانمان،ئه ی هاوڕێ چوونی زۆربه رنه بته هۆی ده ماوه،چونكه ده ی خۆی نه)مفعول(و  رچووه سه هب

ر رژمی  رامبه مانه به وستی جوامرانه ك آه هه یه ترین شانازی وره دانی گه ست وای له ده
واو  ڕی ناڕه نی شه مه و بمانكاته سووته آدارمان آات وت به زۆر چه یه داری آه ده رمایه سه

  .تداره سه ردوو رژمی ده تی هه تمی سروشتی چینایه ی حه تیجه  ئران،آه نه-ری ئراق ماورانكه
ی خوندآارانی  وه ری له مژووی بزووتنه روه رسی سه ترین ده وره خلیسكان گه و نه بۆیه خۆڕاگرتن

  .آات تكش تۆمار ده حمه كی زه و خه آه،بۆ گشت خوندآاران  ناوچه و عراق آوردستان
  !ری آورد ده لی آۆنه گه!تكشان حمه آركاران،زه

وه  یه له بزووتنه پچاوه شكی نه آانیان،به هنانی مافه دی  بۆ وه ی خوندآاران وه بزووتنه
رآی  ك بت،ئه یه ر شوه آانتان به هه و براو رۆه تان،بۆیه پشتیوانی آردنی خوشك آه دیموآراتیه
سك  و آه ن و هیچ الیه هین رژم و نه آگرتوو بین با زیاتر له جاران یه ده.ستۆتانه مژوویی ئه

  !ن وی پ بده و پشتمان له زه ن رمان پ ببه فه زه
  !ی خوندآاران ی دیموآراتیانه وه وتووبت بزووتنه رآه سه
  !هیدانمان مری بۆ شه نه

  !ریسوا بت رژمی دیكتاتۆری عیراق
  !آات وستمان الواز ده سك آه هه و آه ن یهر ال ریسوا ب هه

  
  ی ناوخۆی خوندآاران لیژنه

25/7/1984  
  
  

------------------------------------------------------  
  
مامه  قۆآشك یان عه هیچ چهی  ڕخوازانه زووی شه نجامی ئاره  ئران ئه-ڕی عراق دانی شه رهه سه
دا بۆ پارزگاری  آه  ئیمپریالیسته له ناوچه-تی بۆرژوا پدانی سیاسه كو درژه یه به رك نی سه له
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وه بۆ  رزه وتۆته له دا آه یه م ناوچه آانه آه له م هنانی ئیمپریالیسته رهه رجی به و مه ل آردن له هه
تی ئیمپریالیزم،آه  سه ت آشانی ووتانی ژر ده حمه  زهو رآوت آردنی آركاران رچی زیاتر سه هه

م هنان آه دیكتاتۆری  رهه مان بارودۆخی به وانی هه گی پاسه سه.آردووه تا ئستا درغیان نه
و  تی ستی هاتبت آردوویه ی له ده وه و ئه شكاندووه آانی نه یه له عراقدا دی ئیمپریالیسته ئیرهابی

  .ری عراقدا رتاسه رآوت آردن له سه و سه  بوماڵ تان آردنو یكات له آوشت ده
پاندنی  یه بۆ زیاتر داسه سیله ئران باشترین وه-ی عراق رستانه په ڕی آۆنه گیرساندنی شه م هه به

ی له ناوبردنی  شه ڕه ك آه هه یه وه ر بزووتنه باربردنی ناوآی هه شی خۆی وه له تی ره دیكتاتۆریه
داو له ژر ناوی  وایه ڕه ناڕه م  شه زاران الوی آردووه به قوڕگی ئه ش تائستا هه بۆیهر  بكات هه

ر به آوژرانی  گه یه مه رچوونی بۆ نی ربازی آردن آه ئیتر ده ڕای به سه ره جۆراو جۆردا،سه
ی رژم  شه ته ره م سیاسه ئه.داری عراقی رمایه و نگون آردنی رژمی سه ره ڕ یان سه آانی شه ره به له

ش به هۆی بوونی  وه بت ئه ری گرتووه له آوردستاندا نه آانی عراق به زۆری سه موو ناوچه له هه
آردنی  م به هۆی پیاده به.آراوه وه آه رژم هیچی پ نه ی آوردستانه بارودۆخی شۆڕشگانه

ۆخكی نوێ و رووی بارود ره مۆ  به وه ئه یه ی بۆرژوازی آوردی وداآارانه تی سه سیاسه
ش  مه ن ئه ده وی بۆ ده یشتووه هه گه نجام نه ی بۆیان به ئه وه آان تا ئستا ئه تیرۆریسته.وه ته بوینه

س له  دان آه و توندآردنی سه وه و آاریانه س رچاوی آه ربازی راآردوو به به له گولله باران آردنی سه
یاندا به   خوندآارو مامۆستا له آارو پیشهدان آركارو س آردنی سه و فه آان موو شاره زیندانی هه
ت خوندآارانی  و به تایبه دیاره خوندآاران.وت آه رده یدا ده آه ڕه آردن له شه شداری نه بیانووی به

و ملیان به  آردووه ست پ رشانی خۆیانیان هه رآی سه تاوه ئه ره ر له سه زانكۆی راگوزراو،هه
وستی پشتگیری آردنی  آگرتن،هه آردن،یه ر شۆڕ نه گومان سه ب.داوه آدارآردنی رژم  نه چه

ی  وانه یه به پچه وره وتنكی گه رآه م جۆره،سه باتكی له دانی شوه خه س آراو، پیشان هاوڕیانی فه
  .رست په سانی هه ندك آه بۆچوونی هه

  !ری خوندآارانی خۆڕاگر ماوه ی جه ئه
وایی  تر ره وه جاركی مه ی خوولی دووه وه آردنه  هۆی تاقیچوونه و نه دان به مانگرتن درژه
ن خوندآارانی  یه له الیه وسته شۆڕشگانه م هه لمنت،پشتیوانی آردنی ئه سه مان ئه آه له سه مه
م بارودخه  م داواآاریانه آه له ست هنانی ئه یه بۆ به ده رآكی مژوویی وه ئه ری عراقه رانسه سه
  ن؛ مانه ئه
ره  رمانبه ی خوندآارو مامۆستاو فه وه ڕاندنه  گه-2. مل له دوارۆژیشدا دریبی زۆره  البردنی ته-1
بژمررت،بۆ ) التاجیل الدراسی(به ) 1984 -1983( خوندنی سای پار -3. آان س آراوه فه
ش بۆ پشتگیری  نهوا موو ئه و هه س آراون گرتن فه ڵ نه ك هه ر چه به ی له و خوندآارانه موو ئه هه
هنانی  آارنه  به-4. وه یه شی ناوخۆیی و به )سات سه موخه(آردنی مان مانیان گرتووه،به دابین له
  .ر به خوندآاران له دوارۆژیشدا رامبه ك به)ئیجرائات(موو جۆره هه

  !مانی آورد لی قاره ران،گه نجده آركاران،ره
ست  ده یه بۆ به وستكی شۆڕشگانه آتری هه هآردنمان بۆ ی ك بگرین،پشتگیری با پشتی یه ده

  .آانمان هنانی مافه دیموآراتیه
  !ی دیموآراتی خوندآاران وه وتووبت بزووتنه رآه سه
  .هیدانی رگای دیموآراتی و گشت شه آانمان هیده مری بۆ شه نه
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