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  یسال  بیری په نجاو نوهمین2005 مارسی 31روژی 
  هو کوماری کوردستان) ریگه ی ئازادی( گیان بخت کردوانی

   
  ! کوردیویست شۆڕشگر و خۆشه )به ریز( هاووتیانی

سال له مه و به ر، یانی له ئه م رووژه سا عه تی چوواری له پاش نیوه شه و دا، په نجاو هه شت 
 وا قاضی محمد، محمد حسین خانی سیف قاضی و ئه بولقاسمی صه دری قاضی به نا حه ق پیشه

  .میژوی ئیراندا ئه م جنایه ته پینه یه کی ننگ و نفرته بو رژیمی محمد رضا شاه له. سیداره دراون
 ریز، ئه م ووتاره پیویست بو، من له سیمیناریک له شاری سلیمانیه به مناسبه تی گیان بهخوینه رانی 

بوونم، نه م  بخت کرانی ریگای ئازادی نیشتمانمان پیشکه ش بکه م که به داخه وه به بونه نه خووش
      .ئاما ئیستا پیشکه شی ئیوه به ریز دی که م. توانی برومه کوردستان

م و شادی هۆکارکن که ئمه زیاترله هه رشتکی تر یه کگرتووتر پشان ده  سمی غهله ڕاستی دا مه ڕا
و به   باشه کانی فه رهه نگی ڕۆژهه تی ناوه ڕاست کرێ بین که ئه مه یه کک له خسه ته ده. ده ن 

سۆزیشه وشیار و د ئه مه یه کک له ئاره زوه کانی درینه ی هه ر کوردکی. تایبه تی ئمه ی کورده 
تی به شیوه یه کی ڕک و پکتر له  که ئه م جۆره یه کگرتنانه له بواره کانی فه رهه نگی و کۆمه یه

نووسی گه لی خۆی بپارزێ و په ره ی پ  ڕگای خه باتی سیاسی بۆ به ده ست هنانی مافی چاره
کوردستان به باشی خۆی ده وتنه به رزه له م به شه له  هه ر ئستاکه ئه م یه کگرتن و سه رکه. بدات 
نو ئاکامه کانی به رچاون ننو .   

له ڕووداوکی زۆر تای مژووی تازه ی گه لی کورد له ده وری یه کتر کۆ  ئمه ئه مۆ بۆ ڕزلنان
 به م شوه یه هاوده نگی و وه فاداری خۆمان به شۆڕشگانی گیان به خت کردوو له بووینه وه تا

جیھان نیشان بده  که مان نه ته نیا به نه سی خۆمان،به کوو به هه موو خه کیپناوی ئازادی گه له 
که وتنی یه کجاره کی -سه ر ین و شه هیده کانمان دنیا بکه ین که ئای خه بات و تکۆشانیان تا

ه دا ف هدا،له ومی دادستانی نیزامی شا پشه وای نه مر له ساته کانی دوای ژیانی. نانینه زه وین 
 هه ۆیه کی سه ربه رز و ڕبه ری هه میشه  کوردستانی داوه ته ده ستی که ئه و ئای پیرۆزی :رمووی

 ئه م ئایه له سه رشانی به هز و توانای قاره مانانی گه له که ی کوبه کو و دۆڵ زیندووی کورد که
تی و سیاسی  گی،کۆمه یهبه دۆڵ حه مل ده کرێ که تا ئه مۆ له سه ر کاخی سه ربه خۆیی فه رهه ن

   .به شک له و خاک و ئاوه دا بشه کته وه 
مران قازی محمد و هاوسه نگه رانی به توانای له م مه ڕاسمه دا که به یادی   مۆ نه بشک ئه گه ر ئه

 له سداره درانیان پک هاتوه،به شیوه ی جه سته له گه مان بوانه و به چاوی خۆیان به ناحه ق
وه یان له م به شه له کوردستانی ئازاد دائاکامی زینی خه باتی ته ک ته کی ئ  دیتبایه،ده بوو چه ند

ڕؤه کانی پشه وا به خۆمان ده نازین  ئمه! خۆشحاڵ بن که به شک له ئاواته کانیان وه دی هاتوه 
   .ی هاتوهوه د ،شک له کوردستانی خۆشه ویست دا که پشگۆیه کانی به ڕزیان النی که م له به

   
  !خۆشه ویسته کان هاوڕه گه ز و هاوقه بیله

درژه دا هه ر ئه و جۆره که مژووی خویناوی گه له که مان نیشانی ده دا، قازیه له م خه باته دوور و 
ئه مرۆ  ته نیا نه بون که له م ڕگایه دا گیانیان له ده ست داوه،به کوو ئه م سه رکه وتنه ی کان

ندازه ی گۆه نرگز و  زۆر دوور و درژه که ته نیا له سه د سای رابردوودا به ئهئاکامی خه باتکی 
شه هیدانی ڕگای  )خوبه خت کران (کاروانی .داره سه رسه وزه کانی کوردستان قوربانی له سه ر دراوه 

 له شخ. ه ینئه وه نده درژه که لره دا ته نیا ئاماژه به ده سته چیله یه کیان ده ک ئازادی گه لی کورد



شخ مه حمود   له الیه ن عوسمانیه کان ئیعدام کرا تا1914بارزانی که له سای ) دووهه م(عبدالسالم 
سمایل ئاغای  ئیحسان نوری پاشا، پیران، به رزنجی ناسراو به سوتانی کوردستان، شخ سه عیدی

ه رزه فی کوردستان ڕبه ری قازی هه ۆی ب درسیمی و به قه ولی نه مر سه دری سمکۆ، سه ید ڕه زا
و ده  شمه رگه ی تر که به خونی خۆیان دارپی مه ال مسته فا بارزانی وهه زاران گیان فیدا و ، ورهگه

  .نه قشی به رچاویان هه بوه  ، داشت و ده وه نه کانی کوردستانیان ئاو داوه، له م سه رکه وتنه
   

  !لی خه باتگی کورد هاوڕیانی تکۆشه ر و گه
شاوه یی  ئمه تایبه ت به توانایی و لوه یجاربه جار و به رده وامی گه ل سه رکه وتن و شکسته کانی

سه رکه وتن و شکسته  یان هه ه و که م کاری ڕبه رک،حیزب و سازمانک نه بوه و نییه،به کوو له
ران و هزه سیاسی یه کتی ڕبه  ئه گه ر ئمه بۆ یه. کانی گه له که مان هه مووی ئمه به شدارین 

بده نگ نه بین و قازانج و به رژه وه ندی کۆمه    کانمان هه وڵ بده ین و له به رانبه ر کرده وه کانیان
رژه وه ندی تاک بت و به قه ولی پشه وای نه مر که له وه سیه ت  گامان بۆ گرینگتر له قازانج و به

ی ئه م دنیایه خۆمان به دوژمن نه فرۆشین،چونکه دوژمن بۆ ژیانی فان: ی پ کردوه نامه که ی دا ئاماژه
وتن به  ئه وه که به ویسته کانی گه یشت،ئمه ش له ناو ده بات،له م حاه ته دا بشک سه رکه دوای

به رانبه ر ڕووداوه  له ڕاستی دا ئه گه ر سست بین،ئاگری دووبه ره کی خۆش بکه ین،له. ده ست دنین 
ڕین و شۆڕش وه رگین،ئه وه له  ین و به خاتری قازانجی شه خسی ڕوو له ڕاپهکان دا ب ته فاوه ت ب

که وابوو هۆی . به ره و له نوچوون ده ڕوا  به رانبه ر دوژمن دا شکست ده خۆین و شۆڕش و خه بات
   .ب پشی ئه م دیارده یه بگرین  شکست ده گه ڕته وه سه ر ئمه و بۆیه ده

  کورته،ئیجازه م بده ن له حزووری ئوه ی به ڕز ئاماژه یه کی کورت بهسه ره تا ئستا دوای ئه م
هاتن و   ی هه تاوی و چۆنیه تی پک1325 و 1324کۆماری کوردستان له مه هاباد له ساه کانی 

ڕبه رانی تری ئه م  شکستی و هه روه ها ئیشاڕه یه کیش به دادگایی کردن و ئعدامی قازی یه کان و
ری دوژمنان به رانبه ر به گه لی  ه زیندوه و ب ڕه حمی و دوژمنایه تی له ڕاده به دهکۆماره هه میش

  .کورد بکه م 
   
   کوردستان، چونیه تی زه مینه ی پیکھاتنی کوماری1

 له سه ده ی بیسته م دا که سایه تیه ناوداره کانی. بابه ته زۆر دوور ناکه وینه وه  بۆ لکۆینه وه له م
بات بۆمافی  کورد به تایبه ت له کاتی شه ڕی یه که م و دووهه می جیھانی ڕۆکی به رچاویان له خه

 که سایه تی به توانا و له هه رکام له به شه کانی کوردستان زۆر. چاره نووسی گه لی کورد هه بوو
و به کوو له دی ته ک الپه ڕه زینه کانی مژو ڕاپه ڕین که ئه مۆکه ناویان نه ته نیا له لوه شاوه

له نموونه ی ئه و شۆڕشگرانه له کوردستانی ئران ده توانین  .ته کی ئمه ی کورددا سه بت کراوه
ۆی مام ی میالدی قازی فه تاح1916له سای . خه باتی به رچاوی ئه وان بکه ین ئاماژه به قازیه کان و

تزاری بۆ ناوچه ی مه  ه ربازانی ڕوسیه یباوکی قازی محمد به هۆی خه باتی چه کداری دژی هاتنی س
اع له فکۆمه نی کوردی موکری بۆ دی هاباد، هه نانی هه نگاوکی به رز له ڕگای وشیار کردنه وه ی

ئه م خۆۆڕاگریه ی قازی فه تاح له بنه ماه ی . له ته جاوزی بگانه بوو شه ڕه فی ئینسانی و پشگیری
قازی  نموونه ی دوای ئه و ڕه فتارو خه باتی شلگیرانه و قاره مانانه یبوو به ڕه سم که  قازیه کان دا

له ڕۆژهه تی ناوه  محمد بوو که نه ته نیا له ئران به کوو له سه راسه ری کوردستان و ته نانه ت
   .ڕاست ئاکامکی زۆر زیندوو و به رچاوی ل که وتۆته وه 

 ده ینه وه، ده بینین که دوای شه ری یه که می جیھانی چدوایانه ی گه لی کورد هه  ئه گه ر مژووی ئه
وه کانی تری وه  زومکیان له گه لی کورد و به تایبه ت به کورده کانی ئه مۆی عاق و که مینه نه ته

له ژر سه یته ری عوسمانی  ک ئاسووری و ئه رمه نی هاوپه یمان و هاوده ردی کورد له و شونانه ی
جیھانی قه و ل و قه راره کانی په یمانی  ه ته سه رکه وتوه کانی شه ری یه که میدابوو، کرد وده و



به داخه وه ئمه ی کوردیش به هۆی کشه کانی . خست  یان پشت گوێ1920ی ئاوگوستئ 10له ز سڤر
 به رنامه یه کی دروست و یه ک الیه نه ی مه مله که ت داری نه مان له مژینه ی قه بیله یی و نه بوونی

ی که له کۆتایی شه ری یه که می جیھانی پک هاتبوو، که ک وه رگرین و ویسته  توانی له و بۆشاییه
 له ئاکام دا و بۆ ونه شۆڕشه کانی شخ محمود به رزنجی و شخ ئه حمه د. دابین بکه ین کانمان

له کوردستانی  .ان بارزانی له الیه ن هزی هه وایی بریتانیا له عاقی ئه مۆدا له خون گه وزندر
تا پش ده ست پ کردنی شه  تورکیه ئاخرین ڕاپه ڕین و به رنگاری به ڕبه ری سه ید ڕه زا درسیمی

له ئران ڕبه ری به توانای . سه رکوت کرا ری دووهه می جیھانی له الیه ن ژناه ئه تا تورکیه کان
 به رنگاری قاره مانانه.  ته ه که تیرور کرازاخانه وه به ف و کورد سمایل ئاغای سمکۆ له الیه ن ڕه

،  ڕاپه ڕیبوون ، تازه سازکراو داکوردستان که له عاقی به رز فری بارزانیه کان به ڕبه ری هه ۆی ی
کورددرژه یان  کۆتایی شه ری دووهه م دژی داگیرکه رانی ئه نگلیس و ژرپ نانی مافه کانی گه لیتا 

وایی بریتانیا ئیتر توانای به ربه  وان به بومبارانی ب ڕه حمانه ی هزی ههبه خه بات دا، به م ئه 
ڕبه رانی کورد له ئران یا له الیه ن ڕه زا شا ترۆر  له گه ڵ ئه وه ش دا زۆربه ی. ره کانیان نه ما 

تی ئه مه به کور.  یان په ڕیوه ی هه نده ران کرابوون ،سیاچاه کانی ڕژیم کرابوون و یان ئه وه که له
هه ر له و کاته دا نژادپه . بوو وه زعی گه لی کورد له نوان شه ڕی یه که م و دووهه می جیھانی دا

له ڕگای ڕاونانی ب ڕه حمانه ی یه " رتره ژمه ن نژادی سه"رستکی وه ک هیتله ر به دروشمی 
تانی دراوسرش بردن بۆ وگیرساند وه ک له هستان،شه ری دووهه م هودیه کان و ه ی جیھانی هه

که . الیه نی خۆی ڕاگه یاند،له ئاکامی ئه م شه ڕه ب نسیب نه بوو ه گه ڵ ئه وه ی که بکه ئرانیش ل
لی کوردله ئران به که ک وه رگرتن له ته جربه ی ڕابردوویه کی زۆر تاڵ له  وابوو به شک له گه

هه  هیتله ر بۆ ئران و به تایبه ت به هۆی لکشه ڕه و هاتنی هزه هاوپه یمانه کانی دژی  کاتی ئه م
موریس،هه لیان له ده  وه شانی سیستمی زام و دیکتاتۆری و دوورخستنه وه ی ڕه زاخان بۆ دوڕگه ی

دیپلۆماتیکی قازی محمد،ڕبه ری به  به م شوه هاوکات له گه ڵ خه باتی. ست نه دا وخۆیان سازمان دا
یانی یه ک ساڵ دوای ) 1946ی ئوتی 16(1321 ی گه الوژی25تی توانای گه لی کورد، له ڕکه و

به مانای ئه مۆیی له و به شه له کوردستان که داگیر نه  داگیرکرانی ئران، یه که م سازمانی سیاسی
 که س له که سایه تی ناسراو و تگه 22ی ژیانه وه ی کورد له الیه ن  کرابوو، له ژرناوی کۆمه ه

ندیه دا ڕایان ده گه  گه لی کورد له م پوه )دوژمنانی( نه یارانی. مه هاباد پک هات یشتووی ئه وکاتی
سیاسی یه کانی تری کورد له به شه کانی  یاند که ئه و سازمانه گۆیا به پوه ندی گرتن له گه ڵ حیزبه

 م ئه م وی پک هنانی کوردستانی گه وره دان، به له هه" خۆیبوون" و" هیوا"تری کوردستان وه ک 
ئه و شه که ژناڵ حه سه نی ئه ڕفه ع له کتبه که ی له  و.  نه بووئیدعایه به هیچ شوه یه ک ڕاست

نیشانده ی میرحاج یه  یش که کۆمه ه ی به ده ست'ۆنلتگیکۆی کردۆته وه،ئیدعای ئ ژرناوی تاریخ دا
ئه مه ش یه کک له تۆمه ته .  وهدرۆ ده خاته ،زانیوه کک له ڕبه رانی هیوای کوردستانی عاق ده

حه . ته نانه ت به شک له کورده کانی ئمه ش باوه ڕیان پ هنابوو کاتی مه ئمورکی بیانی بوو، که
 سازمانکی به ته واوی ناوچه یی بوو و هج پوه) کۆمه ه(ئه م سازمانه :   سه نی ئه ڕفه ع ده

گلمراد .( عاق یا خۆیبوون نه بوو   هیوا له کوردستانیله گه ڵ سازمانی ،یان هاوپه یمانیه کی ،ندی
که وابوو کاتک ژناڵ ئه ڕفه ع سه رۆکی ستادی  ) .مرادی یک سال جمھوری کردستان به زبان آلمانی

ئیعتراف به وه ده کا، ئمه چۆن ده توانین به و جۆره تۆمه تانه باوه  ،یه به م ڕوونی هئه رته شی شا
یه کی زۆر و هه روه ها نه بوونی به  کۆمه له به هۆی نه بوونی ته جربه ،حاڵ داله هه ر . ین ڕ بکه

گه لی کورد له گه ڵ ده وه تی ناوه ندی بنته به  رنامه یه کی ڕک و پک نه یده توانی ویسته کانی
ه زۆریان حه ز له وه بوو ک کۆمه ه ڕبه رانی ،ندین هۆکاری تر به م هۆیه و هه روه ها چه. رباس

ڕاکش کردنی هه  یانی نه مر قازی محمد بۆ سه رنج، نفوزترین که سایه تی مه هاباد ناسراوترین و به
ان و به رزکردنه وه ی و خرچی زیاتری خه ک و عل و عه شیره و به ئاشکراکردنی کاروتکۆشانی



زمانه ڕابکشن و رنجی بۆالی ئه م ساسه ، ندی ویسته کانی گه لی کورد بۆ به رده م ده وه تی ناوه
ه ب سه رانی کۆمه ه ئه وه یان بۆ ده رکه وتبوو که. بکا داوای ل بکه ن که به شداری له و سازمانه دا

و فه رمانده نیزامیه کان پشنیاره له ج و به رحه قه کانی قازی  ه هزی کانی موتته فیقینل شک که
له وان ناهومد ببوو و  نه وه و قازی محمدییشڕه ت کردبوو ،دیادر له گه ڵ ئه و دا محمددیان له کاتی

کانیان به هیچ شوه یه ک نایانه وێ  هه روه ها بۆیان ده رکه وتبوو که ئه و فه رمانده و ده وه ته
له حاکدا به شک له ڕبه رانی کۆمه ه بوایان به وه بوو و  .ست و ڕزگاره ده ری گه لی کورد بنو د

 ا ئاماژه یان پ کردبوو، هه ر به م هۆیه وه ڕه زایه تی قازی محمدیش د'مانتنیش له ڕؤژنامه ی
  یزان بۆهاوکاری له ڕیزه کانی کۆمه ه یاندا به سه رکه وتنکی گه وره ده
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ندانی کورد به هۆی ڕۆی قازی محمد که هه ر له سه ره تای هاتنی هزه هاوپه  له م پوه ندیه دا بیرمه
هیچ  بۆ ئران له هه وڵ و کۆشش دابوو و وه ک ڕبه ری گه لی کورد به ب ئه وه که ئه ندامی یمانه کان

 وت و وتانه بکه وته سازمان و حیزبکی سیاسی بب،هه وی دابوو که له گه ڵ به رپرسانی نیزامی ئه و
هه موو الیه نه کانی له به رچاو بوو،  پویسته ئاماژه به وه ش بکرێ که قازی. وژ، جگای سه رنج بوو

به تایبه ت له گه ڵ به ر پرسانی نیزامی ئه مریکا و ئه  ده یه ویست که ویست وداخوازه کانی گه لی کورد
کومه تی ناوه ندی ئران هه بوو، به ونکه ئه وان نفوزی زیاتریان له سه ر ح چ رباس،نگلیس بنته به

داخوازه کانی  به داخه وه ئه وان به الیانه وه گوێ گرتن له حکومه تی ناوه ندی باشتر بوو تا ویست و م
وا له ته ماس له گه ڵ موته  له گه ڵ ئه وه ش دا شه خسی پشه. گه لی کورد و گه النی دیکه ی ئران
یه ویست کشه ی کورد له ڕگای وت و وژی  ن ب خه م نه بوو و دهفیقین و حکومه تی ناوه دی له تارا

لره دا ئاماژه به هه وکی پشه وا و دژکرده وه ی . بکرێ ئاشتیانه و له چوارچوه ی ئران چاره سه ر
کاتک قازی محمد له گه ڵ سه یفی قازی له ڕکه وتی . تایبه تی خۆی هه یه حکومه تی ناوه ندی جگای

واتایه کی تر  یزبی دموکاتی کوردستان و یا بهح  یانی ده مانگ پش پک هنانی1944 تۆبریی ئۆک16
حکومه تی ناوه ندی سه ردانی تارانیان ل  یزبی دموکات، بو وت و وژ له گه حگۆڕینی ناوی کۆمه ه بۆ

تی، ئه وانیش به رته ش ژناڵ حه سه نی ئه ڕفه ع نووسیویه  کرد، ئه و جۆره که به رپرسی ستادی ئه
 قازی محمد که ئاشنایی له گه ڵ ئه ڕفه ع هه بوه، سه ردانی به رپرسی ڕنونی سه دری قازی برای

 خواستی قازی هه ر به پی ئیعتافی به رپرسی ستاد، ساده ترین ویست و. دی ئه رتی ش ده که ناست
کوردستان بوه،بۆ حکومه  س لهحمد که هنانی سه رکاری کرمه ند و مووچه خؤری کورد له جیاتی فارم

  ) کرده رفع تاریخئ!! (قبووڵ نه بوون  تی مه رکه زی و ئه م ژناه له ڕاده به ده ر زیاد و جگای
 جۆرک ته حریکی کوردان بوو که هفتاره ی حکوومه تی ناوه ندی و ڕژیمی شا له ڕاستی دا ئه م ڕه

سه رکوتی   کیان بۆ هرش بۆ سه ر کوردستان ودژکرده وه یه ک نیشان بده ن تا ئه وان به هانه یه
گه ڕانه وه له . ده ست که وێ  وه بههنفیقی کورده کان یان شکایه تی کورده کان له الی هزه کانی موته

داخوازه  فه ره ب ئاکامه،به رابه ر بوو له گه ڵ سووربوونی کورده کانی ئران له سه ر ویست و م سه
 1945ره تای سای  رکۆنسۆی ئه نگلیس له ته ورز نووسیویه تی، سهئه وجۆره که سه .کانی خۆیان

یانی له ڕاستی دا ئه و . گرتبوو کورده کان به ته واوی کۆنتۆی شونه گشتیه کانیان به ده ست
کرابووو، ئه منیه ت له الیه ن کورده کانی وه  ناوچانه ی که له الیه ن هزی بیانی یه کان داگیر نه

ئه مه خۆی زه مینه ی ئاڵ و گۆڕی سیاسی پک . اندارمری هیچ کاره بوون ژ وو شاره بانیدابین کرابوو 
  یانی له سھه مین ساۆژی دامه1945ی ئوتی 16 واته 1324ی گه الوژی 25به م شوه له  .هنابوو

کانی مه سایه تیه   که س له که72زرانی کۆمه ه دا له ڕگای به یاننامه یه کی ئیمزاکراو له الیه ن 
دامه زرانی حیزبی دموکاتی  هاباد و ده وروبه ری و بۆ ونه قازی محمد و ڕبه رانی کۆمه ه،

ی محمدیش که به نفوزترین که سایه تی مه هاباد بوو، ز قاکوردستانی ئرانیان به ڕه سمی ڕاگه یاند و



که له  ناوخۆیی و ده ره کیکه سایه تی و ڕۆژنامه نووسانی . یزبه ی به ئه ستۆوه گرتح ڕبه ری ئه م
شتیان بیستوه، چ  ، داو کاته دا سه ردانی پشه وایان کردوه و یان ئه وه که له پوه ندی به ڕزیان

 فتار و شه خسیه ت و ژیری  ویش ڕ دۆست و چ دوژمن، هه موویان له شونک یه ک ده گرنه وه ، ئه
نه سی دوای ( ڕۆژنامه نووسی فه ڕانسه وی ه ر وینلکۆ بۆ ونه کریس کۆچیرا،. پشه وای نه مرن

به م  )قازی به نقل قول له دوکتور رحیمی( که سایه تی به رزه پشه وا له پوه ندی ده گه ڵ) پشه وا
 بوو، نه سوسیالیست و نه  دئۆلۆژی، قازی محمد نه مارکسیستی له نه زه ئه:جۆره ده نووس

زی نیشتمان اق. ڕزگاری ده ر و میللی بوو انای ڕاپه ڕینکیلیبالیست، به کوو ڕبه رکی ژیر و به تو
ڕۆژ له گه ڵ ڕۆژ له مارکسیسته کان ننزیک ده بۆوه و تا ڕۆژی . پشکه وتوو بوو په روه ر و ڕبه رکی

  )جنبشھای ملی کرد( . کانهکردنی له سه ر ئه و بوایه بوو که یه کتی شۆڕه وی دۆستی کورده ئعدام
ئاماده کرد  زما و تایبه تمه ندیانه ی پشه وا زه مینه ی پک هنانی کۆماری کوردستانیکاریهه ر ئه و 

کۆمه -ئه مۆ ئاگایی سیاسی به ڕای من ئه گه ر کۆمه نی گه لی کورد به ئه ندازه ی یه ک له ده ی. 
انه که ئه م رینتر بوایه، به ئه و ده سکه وت یه تیان بوایه و به تایبه ت هه ستی نه ته وه یی به

. به دی هنان، ده یتوانی ئستاکه ش له سه ر پ بمن  کۆماره له ماوه ی ته مه نی کورتی خۆی دا
تا ئوه یه ک نه گرن،هه رگیز سه : ماده ی خۆی دا بۆ گه لی کورد ده   پشه وا له ئامۆژگاریه ده

   . ...رناکه ون 
   

   کۆماری کوردستان یده سکه وته کان                           .2
کوردستان له مژووی گه لی کورددا که ئه مۆ ته نیا ده توانین له کوردستانی  ده سکه وته کانی کۆماری

فرکردن به زمانی  په روه رده و: بۆ ونه. بیان بینین، له کاتی دامه زرانی کۆمار دا ب ونه بوون عاق
دان بۆ به خونده وارکردنی ژنان و   رانی کورد، هه وڵزگماکی،کاروباری ئیداری به ده ست هه سووڕنه

ژن، هه وڵ دان بۆ به ره و پش جوونی و باش بوونی  یه کی م هه نگاوه کان بۆ ئازادی ،هه نانی
مارۆی ئابووری و به ستنی ته واوی ڕگاکانی هنانی خواردن و  ژیانی ئابووری خه ک سه ره ڕای گه

منی و ئ ه کی کوردستان له الیه ن حکومه تی ناوه ندی ،پاراستنیکانی خ خۆراک و پداویستییه
سه ره ڕای . به رچاو بوون... ی ژرده سه تی دا، ئازادی به یان و چاپه مه نی و  ئاسایش له ناوچه

کاته ناسک و  واوی ئه و گوشارانه ی که ده خرایه سه ر ئه م حکوومه ته ناوچه یی یه،ئه ویش له و ته
دا ئاماژ یان پ  له دوایی و سه ره ڕای هندێ گره شونی ناوخۆیی که) مانگ11(کورته دا له م ماوه 

 ده که م، ناکرێ چاوه ڕوانیه کی زیاترمان له وه بب.   
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د نه ته نیا له کۆماری کوردستان به کوو له بۆ شکستی ئمه ی کور )علل (هۆکار ده کرێ ئاماژه به زۆر

هندێ  بۆ ونه نه بوونی یه کتی له نوانمان دا، شاره زانه بوون به. ی تر دا باس بکه ین زۆر ده وره
ڕاپه ڕینه کانی  مه سه له ی حه ساس وه ک سستی بیری نه ته وه یی ،زانیاری خاو و که م له مژووی

به هندگرتنی قازانجی فه ردی به  دوژمن، خیه تی و عه شیره گه رایی،کورد، بوا و متمانه کردن به 
له بواری پگه یاندن و به ره و پش چوونی بواری  سه ر قازانجی میللی و کۆمه یه تی و ده ست کورتی

وانه ش ف و ته ه که ی دوژمنان و هه وڵ دانیان بۆ به  سه ره ڕای ئه... . فه رهه نگی و 
که ی  وه سیه ت نامه هه ر به م هۆیه شه وه یه که پشه وا له. بیر بکه ین ی ئمه ناب لهزنجیرکشان

خیلی و  پ له سه ر هه وڵ دان بۆ په روه رده و فرکردن و یه کتی کورد و دووری کردن له به دا
   .حسوودی و خه یانه ت و جاشایه تی داده گرێ 

 و له ئاکام دا فرسه ت ته ه بی خۆمان ده که م، نموونه ی خون باسی نه زانی ئه گه ر به دکی پ له
خاتری  کاتک که بۆ ونه هندک له سه رۆک عه شیره ته کان به. له مژووی خۆمان دا دیتوه زۆرمان

دیه یه کی وه ک تفه نگکی ڕاوچیه تی  یان ناوچه یه ک و یان به خاتری هه یکپۆستی فه رمانداری شار



ده ده بوون،ڕبه رایه تی ڕاپه ڕینی اامئ کسپنس له سه ر هه قه نرانی ونه یبه ئیمزای سوتان و
هۆی خه یانه ت، به  به ئاشکرایه که ئه م سه رۆک عه شیره نه خه ک بده نه ده ست بگانه، شتکی

رتدۆته وه و نه ک زانی له ڕاده به ده ر، هیچ بیری له ئاکامی کرده وه که ی خۆی نه کوو به هۆی نه
ئه و  .نموونه ی ئه م جۆره کرده وانه زۆرن! که چ زیانک به خۆی و گه له که ی ده گه یه ن یزانیوه

هه س و که وتی  ،ئستا له سه ده و نیوک پش ،جۆره که له مژووی تائ ئمه دا هاتوه، بو ونه
لیسی و هاوکاری ئه و له گه ڵ د ئه میر به درخانی به خوی، عیزه دین شر له به رانبه ر مامی

فتاری برای شخ مه حمود به رزنجی و بابکره   ساڵ دوا ترئیش ڕه75نزیکه ی  .سوتانی عوسمانی
ڕاپه ڕینی شخ مه حمود و هاوکاری ئه وان له گه ڵ ئه نگلیسیه  کور و نموونه ی ئه وانه له به رانبه ر

که به ... وکری و شکاک و مامه ش و هه رکی و فتاری عه شایری دب  ساڵ دواتر ڕه20نزیک  .کان
کۆماری کوردستان و قازی محمد بوون و وایان نیشان ده دا که له خزمه ت ویست و  ڕواه ت هاوکاری

ڕژیمی تاران  کانی گه لی کورد دان و کاربه ده ستیش بوون، به م به داخه وه به دزی له گه ڵ داخوازه
ناساند و ئاماده ی هه ر چه  به نۆکه ری ده ربه ستی ده رباری شاه دهنامه یان ده گۆڕیه وه و خۆیان 

کرده وانه ناوی چیان له سه ر بنین؟ جیا  ده کرێ ئه م جۆره. شنه هاوکاریه ک له گه ڵ دوژمنان بوون 
به ب شک زۆربه ی ئه وانه ته نانه ! تری له سه ر دانین ؟ له نه زانی و نه زان کاری، ده کرێ ناوکی

وه  یانه تیشیان نه زانیوه و ئه گه ر به جۆرک ت گه یه ندرابایه ن که ئه م کردهه  خانای وشه یت م
دوژمنان نه ده  ی ئه وان خه یانه ت به خۆیان و گه له که یانه، هه رگیز ئاماده ی خۆش خزمه تی به

ونه کۆماری کوردستان کان و بۆ  هه ر ئه م کرده وانه زه مینه ی شکستیان بۆ هه موو ڕاپه ڕینه. بوون 
به هۆی ئه وه که دوژمنان . دایه ده ست دوژمن پک هنابوو و ڕبه رانی به توانای ڕاپه ڕینه کانیان

له ناو کومه گای کورده واری دابوون و له گه ڵ ئه وه ی که  ئاگاداری نفوزی به هزی ئه و ڕبه رانه
تدا نه بوو، به م له ترسی نفوزی مه عنه وی ئه م حکووم کردنی ئه وان له ده س هج ده لیلکیان بۆ مه

بوو  چاو ترسن کردنی گه لی کورد، ده ،رانه و به ده ستووری ئه ڕبابه کانیان و بو به ڕواه ت ڕبه
ئموریه ت بده  به ئعدام مه حکووم بکه ن و مه هئه وان له تاران ڕا و به ده ستووری ڕاسته و خۆی شا

بگه نه کوردستان و مه  سیونالیست که وه ک قازی و دادستان هه رچی زووترنه چه ند ئه فسه رک نا
   .هاباد و ئه م ده ستووره به خرایی به ج بگه یه نن 

نامه کان نیشان ده ده ن، له گه ڵ هه یئه تی به ڕواه ت دادگایی کردنی قازیه  ئه و جۆره ی که به گه
 ه شاح که خوشکه زای سپھبود جه م مردی خوشکیسک به ناوی سه روان که یومه رسی سا کان که

مانه ی دادگاه وه ک هه  بوه، و جگای متمانه و بوای ده ربار بوه، بۆ ئاماده کردنی ڕاپۆرتی مه حره
ه مۆ که دوای په نجاونۆ ساڵ هندک له ئه ساری ئه و ئ .وانری گۆڤاری ئه رته ش ڕه وانه ده که ن

ه ڕاستی دا باس کردن و دووباره کردنه وه ی ئه م به گانه خه فه ت هنه رن، ل. ر دادگایه که وتۆته ده
له پوه ندی ده  لره دا ئاماژه به هندێ له نه زه راتی ئه م سه روانه. م به پویستیش ده زاندرن به

مانگه  ی ئه م 64تا44له ژمھره  ئه م هه وانره < گه ڵ سه رۆک عیل و عه شیره ته کان ده گمه وه
کوردستان و ئازه ربایجانی به دوورودرژی باس   ی1946تا1943نامه دا ڕووداوه کانی ساه کانی 

له زۆربه ی مانگه نامه که . کردوه و به شکیشی بایگانی کردوه کردوه وهندێ به گه ی گرینگی ئاشکرا
عه د و سه رۆکی عه دسۆزی سه رۆکی عه شیره ی دبوکری عه لی یار ئه س دا نامه ی وه فاداری و

قه ره نی ئاغای عه شایر و ڕه شیدبه گ هه رکی و حه سه ن تیلو و قوقیاس مامه دی  ش شیره ی مامه
و ده  هبۆ شا.... ی مامه ش و ر قاده مین چه پی هه رکی و هه مزه ی ئنوری به گ به گزاده و حه مه د و

به م له هه مووی سه یرتر پوه ندی . راونئاڕشیوی ئه رته ش دا بایگانی ک ربار بو بوونه وه یان له
 شکاک به ده رباری شاوه یه که له م ماوه دا که عومه رخان ئه میری له شکری کوردستان عومه رخانی

 هدسۆزی بۆ شا  نامه ی بۆ دنیایی ده ربارو بۆ نیشان دانی17له سه قز و ده وروبه ر بوه، نزیک به 



. ئه و ناساندوه و به ڕوه به ری ئه مرو فه رمانی هزی ده رباری شاڕه وانه کردوه و خۆی وه ک سه ربا
   .پارزراون ئه و نامانه له حای حازردا له ئاڕشیوی ئه رته شی ئران

عه لی یار له یه کک له نامه کانی دا چۆنیه تی ڕۆیشتنیان  نه که سه رداری دبوکریفکر کرد یگه ج
ده گته  هایجانی ڕوسیه و کۆبوونه وه کانیان به ته واوی بۆ شاو ئازه رب له گه ڵ قازی محمد بۆ باکۆ

 ساح له پوه ندی ده گه ل سه رۆکی عه شیره کان له کۆماری کوردستان دا ده  که ئه سه روان. وه
 وه ک بارمته ه شاکه سانی بنه ماه ی خۆیان و نزیکترین که س وکاریان بو متمانه پ کردنی ،وان

هۆکاری  ،وتوویییه ده توانین بین که هه ر ئه م نه زانی و دواکه.  ڵ نامه کان ده ناردگهله ) گروگان(
ده ری هزه کانی شوڕه وی له  تکشکانی کۆمار بوون نه ک ئه وه ی که دوژمنان ده ن به هۆی چوونه

   .باشترین شیوه ته جربه وه رگرین  ئمه به ڕاستی ده ب له م مژوه طاه به. خاکی ئران
                            

  ؟قازیه کان له سه ر چ بنه مایه ک به ڕوه چوو دادگایی وئعدامی                           .4
له مه و پش بو کاری لکۆینه وه له ئران بووم، ده ستم به و به گه   ساڵ25به داخه وه کاتک 

ده  گه ڵ دادگایی کردنی فه رمایشی قازیه کان خراونهگه یشت که ئه مۆکه له پوه ندی ده  نامانه ڕا نه
له پوه ندی ده گه ڵ زوم و  وه زاڕه تی ده ره وه ی ئه نگلیس به گه نامه ی گه رچی ده ستم به زۆر. ر

کان ڕاگه یشت و له کتبه که م دا ئاماژه م پ  زۆری حکومه تی ناوه ندی له ئران به رانبه ر به کورده
روان ساح له باره ی ئعدامی قازیه کان شتکی زۆر کامه و به  کردوون، به م ئه م ڕاپۆرته ی سه

ئه م ئه سناده . ده خات ه ر دو حکومه تی سه ر به بگانه هڕژیمی شا )زشت خوی( ویز دباشی ڕووی
بی گاندی ڕۆژهه تی ناوه ڕاست  ازی محمد که به ڕاستی له قهده ری ده خه ن که چ زومک له ق

ئاماژه یه ک به ڕه وتی دادگایه که ش بکه م هه ر چه  ئیجازه م بده ن که لره دا . شیاوی بوو، کراوه 
شداربوانی خۆشه ویست شتکی تازه نه ب،به م پم وایه دووباره کردنه  ند ڕه نگب بۆ به شک له به

    :سه روان که یومه رس ساح له باره ی دادگای پداچوونه وه دا ده نووس. قازانج بت  وه یان به
 شی رته  ستادی ئه آان، ئینجا له ر دادگاییكردنی قازییه سه ی س مانگ به نزیكه ڕبوونی دوای تپه
  :سنیشان آران ده  وه ی خواره  مانه آان له ی قازییه وه  دادگاییكردنه ك بۆ دووباره یه سته ئران،ده

   ، دادستان نیكوزاده زا نگ ڕه رهه  سه-1
   وه پیاچوونه  رۆآی دادگایی دووباره تا، سه ب عه جه نگ ڕه رهه  سه-2
   روان حوسن سوحجو  سه-3
  .سنیشان آرابوو آان ده قازییه ر بۆ ك پارزه وی وه به روان نه  سه-4

 رگریكردن و  وردی به به) آان قازییه(آان   تاوانباره ی آه وه ئهڵ  گه له”: نووس ده رس وانر آیومه دا هه لره
 و  وه  دادگای پیاچوونه به م دابوو آه  جاری یه دا له ڕه  الپه114   له و تاوانانه ی خۆیان بۆ ئه وه ددانه ڕه

ش  رته ی ئهیدانی ستاد  دادگای مه ی س مانگ له نزیكه ی یان بۆ ماوه لماندنیان آردبوو، داواآه داوای سه
 بوو  نه س ئاماده  و هیچ آه وه  مایه یه و شوه ر به داخرابوو مۆر آرابوو، هه هاباد  مه دانرابوو،چۆن له

هاباد،   بۆ مه وه  تارانه له ی دادگایی سته آاتی هاتنی ده ها له روه هه.” وه  یاخود بیخونته وه نیا بیكاته ته
آاتی دادگاییكردنی  م له هنابوون تا النیكه نه ڵ خۆیان بۆ گه رگریكردنیان له ی به م داواآارییه ئه

رگری نامه یه دا  چونکه قازیه کان دنیا بوون له و به. بووڵ نییه مان قه وانه ئه شیاندا پیان بن دووباره
دیار ببوو که حوکمی تاوانباری ئه  به م. که ئاماده یان کردبوو،ب گوناحی ئه وان ده سه لمندرێ 

هه رکامه ی چه ند سایک له زیندان ده مننه وه و  قازیه کان پیان وابوو.ان له تاران ده رچوو بوو و
   .ژۆره ی ل نه هات  به م دوایی ئزاد ده کرین،به م

  آان له قازییه ی وه و دادگایی آردنه وه ی پیاچوونه سته نووس ده رس ده یدا آیومه آه نووسینه ی  درژه له
ندێ ئامۆژگاری و   هه نشاه شاهه. ناسندران  شای ئرانیش سنیشان آران و به  ده وه شكره ادی لهن ست الیه



لیان  ندی بته وام پوه رده ن و به آه  دادگادا نه ناب شك و گومان له ك یه  هیچ شوه  به ی آردن آه راسپارده
  .رار بت رقه شدا به رته ستادی ئه ڵ گه ده
 بۆ  ووه له ورزو و ته ره  به وه  تارانه له ) دروسته1326(4.1.1325  رۆژی  دادگا لهی دیاریكراوی سته ده

وك  شه ست و به  شونی مه یشتینه گه )دروسته1326(7.1.1325 رۆژی. وتین ڕێ آه هاباد وه میاندواوو مه
  ستكرا به دیان هنا و ده همم محه تا قازی ره سه. ستیپكرد یانی دادگا ده به. هاباد پشووماندا  پادگانی مه له

  وه حراییه ن دادگای نیزامی سه الیه  له ی پشوون آه یه ماده 12و  مان ئه آانی هه  تاوانه پرسیارلكرنی آه
وانی  موو ئه بت، هه  سیانیان نه  له دیش جگه ممه  و قازی محه وه آر بوونه ڕووی جاری پشتر رووبه

ی  گه دادگا، داوای به آانی لماندنی تاوانه  بۆ سه د دووباره ممه  قازی محه. وه دآرده  تووندی ره به ی دیكه
ر  سه د زۆر ئارام و له ممه خۆآردندا قازی محه له رگری آان و به ی تاوانه وه واوی آاتی خوندنه  ته له. آرد ده

 هۆی پداگرتنی قازی هب.  وه دایه آانی دادگای ده می پرسیاره  وه وه همنیه  ڕزو به زۆر به. خۆ بوو
یی   تووڕه ڕاندی و زۆر به نه ر قازیدا سه آانی دادگا، دادستان به  ی تاوانه وه دآردنه ر ڕه سه د له ممه محه
   زمانی فارسی به بوونی خۆی نیشانداو به تووڕه  ی به وه دیش آاردانه ممه قازی محه. ڵ آرد گه ی له قسه

شما اگر دین ندارید و خدا را هم نمیشناسید و ! را نشخوار میكنید ن دیگرا شما هم خورده”: دادستانی وت
  ”!ای جوانمرد باشید آخرت ندارید، الاقل زره ایمان بحساب و آتاب

 ك یه گه ن به آه ر راست ده گه ئه;  تان چۆن بۆ من درووست آردووه بوختانه موو درۆو م هه پی گوت ئه
  .”!ڕوو نه بخه
دادستان به م قسانه ی قازی زیاتر ،   بوو وره  گهتكی ئیھانه ی قازی بۆ ئه وان  انه قسم ی ئه وه رئه به له

م  به. ”!ت گ سفه آوردان سه”: دی گوت ممه محه قازی توڕه بوو و به مست له سه ری خۆی دا و به
ڕووی دادستان   زیاتر به وه وانه  پچه كوو به آرد، به  قازی نه له ی دادستان آاری شه ڕه یی و هه تووڕه

یاسا  ك و  هیچ سنوورك بۆخۆتان و بۆ خه ن آه ف و بئابو ئوه ره گ و بشه سه”: پیگوت پژا و هه
! ی ج بكه تی، جبه یتر داویه آه فه ره بشه و  ئه توانی بیارك آه ر ده تۆ هه ف، ئه ره ئاخر بشه; دانانن

 شی  باوه  و به  آردووه  ئاماده وه  خۆم بۆ ئه وه  زووه من له!  ا نییه ستد ده له آیتری یه ه  زیاتر هیچ هه وه له
الی خودا  ت له حمه  ره  به مه ئه آوژرم، مدا ده آه ته  رگای ئازادی میلـلـه  بتاوانم و له ی آه وه  ئه وه ئاواه

  .”!م آه  ده یه ردانه مه  رگ و مردنه و مه شانازی به. زانم بۆ خۆم ده
پرسیاركی  می هیچ آات و وه ك نه یه د بیاریدا ئیتر هیچ قسه ممه آانی، قازی محه قسه واوبوونی دوای ته
  .یكا، با بیكا تكی ده ه ر غه  هه رده نامه م  و گوتی ئه وه داته م نه قازی سوندی خوارد وه.  وه داته دادگا نه

، آاتی  وه بته ز ی پاشگه آه  بیاره كو له  و بهخۆی ره  سه وه د بته ممه ی قازی محه وه بۆئه دادستانیش
آانی دادستان  می پرسیاره  وه لالدا آه قه ته وڵ و یاند دوای پشوودان زۆریان هه ی راگه پشوودانی دادگاآه

  هم  بدرم، ئه سداره  من له  ئستا بیار وایه آه”: د گوتی ممه قازی محه م ، به وه نگ نیكوزاد بداته رهه سه
وان  مدا بژیمو بۆ ئه آه له گه ڵ گه  له ، بیارم داوه م داوه آه ته  میلـلـه  من به  آه یه نه و سۆزو به ئه خاتری به

ی  فیه ره موو بشه و هه هۆی ئه  بشكنم به خواردوومه  نی خۆم و سوندك آه م به  چۆن ئاماده تازه. بمرم
پرسیارم  سكیتر ر آه گه ، مه وه مه  بده سه و آه می ئه  نیم وه  ئامادهدادستان، من   خۆی آراوه نگ آه رهه سه

  .”!لبكات
نوان    له وه  راگۆڕینه وتنه ی دادگا آه سته بكات، ده  قسه  نییه د ئاماده ممه قازی محه  آاتك روونبۆوه

رۆآی دادگا   سه تایی آه هع ب جه نگ ره رهه نگ نیكوزاددا، سه رهه  شونی سه ناچار بیاریاندا له.خۆیان
دیش  ممه قازی محه.  وه ست پ آرایه  ده وه مه آه یه   له آانی دووباره پرسیاره.  دادستانی دادگا بوو، بوو به

 ب ئاخاوتن  بۆچی به ی آه وه می پرسیاری ئه  وه له.  وه دی آردنه ، ره وه آربوونه دی وانی ره موو ئه هه
نی  قازی پكه ، ستووه دا به ڵ روسیه گه فتیان له ندی بازرگانی نه  گربهندی تی ناو ڵ حكومه گه له

? ین  بكه ، تا بازرگانی پوه بووه ست رده به فتمان له  آام بیرو آۆمپانیای نه ئمه? فت  نه آامه”:وگوتی
ن  كمان بۆ درووست بكه، تاوان و بوختان  پاڵ ئمه نه تاوان بده وا  ناڕه وێ به تانه  ده ر ئوه گه ، ئه یره سه



? فت بزانن نه  ب به تده هاباددا ره ناو شاری مه  به  آه م رووباره  ئاوی ئه  ئوه نگه ره! بچ م وێ  النیكه آه
 هیچ آامیان   آه ستووه به تان بۆمان هه تاوانه موو و هه  ئه رانه روبه و بسه زانانه   زۆر نه ڕاستی ئوه به
  .”! ساسیان نییه ئه
ك  روه دیش هه ممه محه  و قازی وه  پرسینه آانی دووباره  پرسیاره آه  یه آه تایی یه نگ عه رهه سهوجا  ئه

 دادستان بوو و  نگ نیكوزاد آه رهه دا دیسان سه آاته و له.  وه دآردنه  ره آانی دووباره موو تاوانه پشتر هه
   قوماشكی له ، پارچه وه خوارده آو مار خۆی ده ستابوو، وه ری وه رامبه به  توندی د زۆر به ممه قازی محه
   و به وه آشرا بووه  ر سه آوچ و داسكی له وز بوو و چه نگی سوورو سپیو سه  ره رهنا آه ی ده جانتاآه

  د له ممه قازی محه. ”?!  نییه وه شكیالتت ئه ته م و رچه ت و په موو حكومه دی هه ئه” : دی گوت ممه قازی محه
 ، بووه  و نه رگیز ئای آوردستان نییه  هه مه م جار، ئه آه یه”: نگدا وتی رهه سه ی وه م آرده ر ئه بهرام به

قی و   م عه ی آه نیشانه تان وته سووآه م هه م، ئه دووه!  آوچ و داسی تدا نییه  چه  ئای ئمه چونكه
! ن تی پبكه ستتان پی ڕاناگا بحورمه ده  دنیا بن، ئای آوردستان، ئوه! ین گه بشعوری تۆ ده
درێ و  ده آرم، ئای آوردستان هه منی تدا دادگایی ده  ی آه  خانووه وه ر ئه سه رۆژكیش دێ له

بۆ  و چیا و، له ر شانی ئه سه  و له فا بارزانی سپاردووه ال مسته  مه آوردستانم وا به ئای!!  وه آته شه ده
رزایی و  واوی به  ته له با، تا ڕۆژك ی ده و وته  بۆ ئه و وته و شار و له بۆ ئهو شار  و چیا و له ئه

  .”!! دێ و ڕۆژه بن، ئه دنیا!  وه آته شه درێ و ده ده آانی آوردستان هه بنداییه
ئیشو آاری  ی رنامه ی به وه ره  ده  له ته م بابه ند ئه رچه هه”: د آرد ممه  قازی محه داوای له نگ رهه ئینجا سه
چ ! فا بارزانیان بۆ باس بكات مسته ال وشتی مه ندی و خووڕه تمه ندێ تایبه ر بكرێ، هه گه م ئه ، به دادگایه

: د گوتی ممه وشت و ئاآاری خودی بارزانی قازی محه خووڕه ك ڕو بۆچوونی خۆی یان وه ك بیرو باوه وه
 ی وه ره  ده  له مه  و ئه سكی بیانییه فا آه ال مسته  مه ڕێ، تۆ خۆت وتت آه بگه فا بارزانی ال مسته  مه له”

ی واوی باس  ته ر به گه ئه” :د گوتی ممه قازی محه. نگ داوای لكرد رهه م دیسان سه به. ”! ئیشوآاری دادگایه
  .”تی ه، گرتووی مارگرژی آوردانه ویستی و ده خۆشه نگیری و  بی الیه یه وانه م، له فات بۆ بكه ال مسته مه
دا بۆم ڕوون  دادگایه و ر له هه!  یه  ڕاستگۆیی تۆ هه  من بوام به تایی سوندی بۆ خوارد آه عهنگ  رهه سه
  ”!  وتوته وه ڕه  باوه به  و یه وه  ناخی دته یی، له  و ده رچی وتوته  هه  آه وه بۆته

ش  ئوه. م بكه  باس آانی بارزانی بۆ ئوه ندییه تمه موو تایبه من ناتوانم هه”: د گوتی ممه محه ئینجا قازی
 دوژمنتان  ن آه سندیناآه رگیز په هه  ر منیش بم، ئوه گه ئه; واوی بناسن ته رگیز ناتوانن بارزانی به هه
  .”!شدا بت تی ئوه  ڕزی دوژمنایه  و له بناسن وه جوانانه  باش و ندییه تمه  و تایبه وه موو آرده و هه به

  ،پبناسن فایان ال مسته ی زانیاری خۆی مه  ڕاده  به یدای و داوای لكرد آه ههدادستان 
  ك خۆی به س ناتوان بارزانی وه آه  من و نه  داگرتو گوتی نه وه ئه ر سه د دیسان پی له ممه قازی محه

قازی  م دیسان داوایان لكرد بۆیان باس بكات به. ”!ڕین  بگه  باسهو م له آه زده حه . بناسن ئوه
  ی له وه فا بارزانی، ئه ال مسته مه توانم بم آدا ده یه ند ڕسته  چه نیا له م ته ، به د وتی باشه ممه محه
  ترسی له و نه ته ت و پیاوه خاوه زیو سه به تو نه شوجاعه تو تو ئینسانییه رافه ت و شه رامه تیو آه پیاوه

 ڕو  باوه دری ئیسالم له ی موسمانانی سه وه ئه. تی یه فاش هه ال مسته بووبتیان، مه زن سانی مه مژوودا آه
موو  بارزانی هه ، ت بوویانه ژارو داماوی میلـلـه كی هه ڕاستیو پاآیو دسۆزی بۆ خواو ئایین و خه

آنچه خوبان همه (” دارند، او بتنھا دارد  خوبان همه هر انچه”:  عدی ده آو سه روه هه;  ی تدایه وانه ئه
  . ب ن پتان ناخۆش آه زده ن وپتان خۆش ب یا حه ڕبكه ن باوه آه ز ده جاحه. )داری دارند تو نھایی

د  ممه قازی محه. د سووڕما ممه ی قازی محه و تاریفه ریان له بوون، سه à هه  به دادگادا ی له وانه موو ئه هه
بوو  دا نه وه گومان له گوت و هیچ شك و  ده وه ڕه  باوه  به وه  ناخی دیه ی له و قسانه موو ئه بوو هه دیار
خاتری   به فا بوو و نه ال مسته دخۆشی مه خاتری  به فای آردن، نه ال مسته  مه  له ی آه و تاریفانه ئه
  .تی دادگا یئه هه



   ئمه چونكه?  چی بوو نگ نیكوزاده رهه نابی سه  جه تان له ییه موو توڕه و هه ئه تایی لی پرسی عه
و  د گوتی من ئه ممه محه قازی!  رخۆو ئارام و همن نییه سه ی تۆ له  ڕاده س به دا آه م وته  له بیستوومانه

دانم  سداره لهتدا حوآمی  و میلـلـه  پناوی ئه من له م بكات و ئستا آه له  گه  به م ئیھانه س ناده  آه  به مافه
نیا  من ته? !م بوڵ بكه ر خوی و ناپیاوك قه ی هه چی حازر بم ئیھانه خاتری  من به تازه;  پدراوه

ك  روپیه بسه ب خوی و  ده  آه  آاری خوایه مه ئه!  زیاتر ، نه وه ته وم داوه می ئه وه) مسل   به مقابلـه(
بوی  وێ تا قه ئینجا من چم ده!   نییه ئوه  لھاتووییو لزانی مه ئه. تی آورد بكات  میلـلـه  به بت و ئیھانه

  م؟ ك بكه تییه ر بحورمه هه
تیم  زاآه نه ب ر من به گه ئه. ” درد دل دارد بگوید هر انكس دست از جان بشوید، هر انچه”:  ده عدی سه
  ! ددا بوو پی بم زانیبا، زۆریترم له نه

فا  ال مسته بوو، مه ندیت هه فادا پوه ال مسته ڵ مه گه ی له و آاته ئه آرێ بی ایا دهدیسان لیان پرسی، ئ
مدا قازی محه  وه ؟ له!بوو هه آی بۆ ڕزگاریكردنی تۆ یه خشه نه  سپاردی، چ ڕاده چی پ د ده ممه  :”ال  مه
 من دڵ   پی وتم آه وه دیخانهن  به خرابوومه تا نه; یدا بچم گه من له ودا فا بارزانی زۆری هه مسته
حای آردم  می بۆ آشام و جه ی عه ی ئوه قینه ی ڕاسته فا ونه ال مسته مه! م آه خۆم، خۆش نه بتاوانی به
  .”!! چۆنن و چین و آن  ئوه آه
” ؟!بووچۆن   چی بوو و وه ی بۆ آشایته  ئمه ی له یه و ونه آرێ بی ئه ده”: تایی لی پرسی عهنگ  رهه سه

فا پی  ال مسته مه!  باشتر ناسیوه سك موو آه  هه ی له فا ئوه ال مسته ڕاستی مه به”: د گوتی ممه قازی محه
یی و  زه  خۆی ببه بوو، له تی هه سه م آاتك ده جه عه;  نییه م جه ك عه تك وه ل و میلـلـه  هیچ گه گوتم آه

زوم  مه م خۆی جه ك عه س ناتوان و نازان وه ست بوو، آه ر ژرده گه م ئه ، به نییه بویژدانتر و زامتر
ر   هه تیشدا به سه آاتی بده  یكا و له ستی دێ، ده ده رچی له هزیشدا هه  آاتی به له.  وه بكاو بپاڕته

م لت  جه ، عه آردووه  تاوانكت نه  آه به  مه وه هیوای ئه  ، جا تۆ به و ده; یكا ربازآا، ده ك خۆی ده چیه
  .”!بب خۆش

:  وه دایه می د وه ممه ڕۆیشتی؟ قازی محه یدا نه گه  له شمان نیت آه تایی پرسی، په عه نگ رهه دیسان سه
   نم به  به شیمان نیم، چونكه نا، په ن، هیالآدان دانه  خۆ به م به رگه  مه و شوه  ئه وره ر خوای گه گه ئه”

  وتایه آه منتان نه ر من ڕۆیبام و ئه گه زانم ئه ده!  پناویاندا بمرم له یان بژیم و گه  لهتی آورد دابوو میلـلـه
  آوشت، جا بۆیه ی من ده تۆه  تی آورد به هاباد و میلـلـه كی مه  خه سانی زۆرتان له ست، دنیام آه رده به

فام آرد و هیوادارم  نی خۆم وه  به میش به دووه آوژرم، م آار من ب تاوان ده آه ی یه وه خۆشحام به
  .”!ی خۆم آه ته الی میلـلـه خوداو له الی ت بم له ڕووسووری دنیاو قیامه

 و پالنكی بۆ خشه هاباد، هیچ نه ی مه وه ره  ده آاتك تۆ زیندانی بووی، بارزانی له ئایا: پرسیار
  ؟بوو یان شتیتر ڕزگارآردنت هه

آی زۆر  یه ژماره توانم ، من ده وك ده ر شه  هه ری دام آه به ارزانی خه، ب به”: گوتی د ممه قازی محه
ال  مه! م  ڕزگارت بكه ندیخانه  به له ر جۆرك بت  هه  ناو پادگان و به آانم بنرم و بنه رگه  پشمه له

  .”!آوژرم  و نه وه منمه نه  ندیخانه  به ست بوو له به فا زۆری مه مسته
  ؟آرد ی نه و آاره بۆچی ئه ی ئه: پرسیار

  ؟بووی ڕزگارت بب  نه رچ؟بۆچی ئاماده به له: پرسیار! مویست نه من خۆم: م وه
آان چی  هۆیه” :تایی پرسی نگ عه رهه سه. ”! بوو وه آه ند هۆیه ر چه به له”:  وه می دایه وه د ممه قازی محه

  .”؟بوون
 بوو زیاتر  وه ئه میش بۆ دووه;  گوتم م بوو آه نانه یمان و به  پهو ر ئه به تا له ره سه”: گوتی د ممه قازی محه

  .”!رانی آوشت و آوشتار بووم من نیگه ی مندا، و وه  پناوی مانه ت له تایبه ڕژرێ، به  خون نه وه له
ازانی رب سه رانی آان یاخود نیگه رانی خۆت بووی یاخود بارزانییه ڕاستی نیگه به”: تایی وتی عهنگ  رهه سه
  .”؟! بووی ئمه



رانی  كو نیگه به ، ربازانی ئوه رانی سه  نیگه رانی خۆم بوون و نه  نیگه ، نه وه نه”: گوتی د ممه قازی محه
; آوژرم ر ده مزانی هه  و ده خۆم داناوه م بۆ وه نا من ئه آان بووم، ده آانی بارزانییه آان و الوه آورده

  .”!  منهیان ئاواتی مه ئه
  .”؟!آانی رانی بارزانییه  نیگه نده وه آرێ بی بۆ ئه ده”: تایی گوتی عهنگ  رهه سه

  .”!ك ند هۆیه ر چه به له”: د ممه محه قازی
  .” چین؟ و هۆیانه ئه”: تایی عهنگ  رهه سه

 می هرچ تی آوردن و منیش په آان هیوای دواڕۆژی میلـلـه فا و بارزانییه مسته ال  مه چونكه”: د ممه قازی محه
ئای . ڕۆژی خۆی ن تا بكه) ئا ( مه رچه و په وان پارزگاری ئه ، ئه وان سپاردووه  ئه آوردستانم به

،  و خوایه هیوام به! ر دانا سه آردو پی له نگ نیكوزاد تفی ل رهه  سه  آه وه ك ئه ، نه وانه آوردستان الی ئه
 منی تدا دادگایی  ی آه خانووه م ر ئه سه هزی بارزانی له تواناو به به ستی  ده  به و ئایه ڕۆژك بت و ئه

  .”!! وه آته آانی آوردستان بشه رزه به  شونه موو آرم و هه ده
یبردی و  ڵ خۆی نه گه فا له مسته ال چووی یا مه ڕاستی خۆت نه دوایین پرسیار، ئایا به”: تایی نگ عه رهه سه
  .”یدا بیت؟ گه یویست له نه

  .”؟! نییه ڕت پیان ، باوه ی من ئستا وتومه وانه  ئه وا دیاره”: د ممه قازی محه
  .”!پبی یم آه م ڕاستییه آه ز ده نا، حه”: تایی نگ عه رهه سه

؟ نا !یت پ ب  آه چی ڕاستییه یانی! ی آه  نه  تۆش ئیھانه ینم آه گه نگ پت ڕاده رهه سه”: د ممه قازی محه
ت نیم  ری ژنسیفه وه  ژیاون، خۆ من پیشه باپیرانم لره باب و!   خاآی آوردستانه ڕۆم، ئره من بۆ آوێ ده
  .”!!م بھم و هه ج م به آه ته وت و میلـلـه

آا  ڕیسوا نه ویش ك نیكوزاد ئه  و وه وه بته  نه  توڕه د دووباره ممه  ترسی قازی محه تایی له عهنگ  رهه سه
  ك بووه یه كو قسه ، به بووه آردنی نه ئیھانه ستی به  مه رد و سوندی خوارد آه داوای لبووردنی آ له  په به

  زۆریانم  دیاره وه ، ئه  پتان خۆش بووه آم گوتب و ئوه یه ر قسه گه ئه” :د گوتی ممه قازی محه.”! و هاتووه
  .”! وایه مووی ، هه ی وتوومه وه ن ئه قینه نا یه  پگوتون، ده وانه پچه
   هۆگریت به نده وه  ئه  آه وه بده شم و پرسیاره می ئه م وه آه ڕاستی داوات لده به”: تایی نگ عه ههر سه

 رباری  سه  و ببته م وته  ئه دا بته  بگانه ت به چۆن بوو ئیجازه بۆچی و!  یه ت هه آه ت و وته آه ته میلـلـه
  .”؟!ت آه له گه

و  آانی ڕوس ستتان هزه به ، مه وه مه آه  ده  دووباره یه و وشه  ئه دهن وه  ئه دیاره” :د ممه قازی محه
  .”! بارزانییه فا ال مسته ستم مه به نا، مه”: تایی نگ عه رهه  سه  .”! ئینگلـیزه
ی  وه آردنه  ، دووباره وه ته م داوه و پرسیاره می ئه  وه مكه ده”:  گوتی وه نینه  پكه به د ممه قازی محه

 و آوردستان  فا آورده ال مسته مه!  آورده  یره  و گه  بگانه  و نه  من هناومه ێ، پم گوتن بارزانی نهپناو
  ی خۆی هاتۆته آه شكی ماه  به آو ئینسانك له بارزانی وه فا ال مسته  و مه موو آوردكه مای هه

 آی مك و مای خۆیدا دابنیش و ون و الیهر ش  هه  له یه ی هه وه سكیش مافی ئه آه موو هه!  وه شكیتره به
ئۆتومبلـم  ندین نا من چه آرد بۆم، ده زم نه تی وباش باش بزانن، من خۆم حه  مافی خۆیه وه ئه
زۆر . ربچم  خاآی ئران ده بۆم و له متوانی ، ده یلـم بوایه عاتك مه رآات و سه هه; بوو ستدا هه رده به له

ك بارزانی گوتی،  روه ناسی، هه شم زۆر باش ده ئوه! بووم ی خۆم ئاگادار آه آارهنجامی  ره  سه باشیش له
 تی خۆی زومییه  و مه وه  بپاڕته ك ئوه س نازان و ناتوان وه لیلـیدا آه زه  آاتی م له جه ی عه ئوه

شتر  قتر و دڵ ڕه ڕه للـه و آه یی زه م زامترو ببه جه  عه س له تداریدا، آه سه  آاتی ده م له نیشان بدا، به
  .”!! نییه
  .د آۆتایی هات ممه دادگایی قازی محه  یه م شوه به



ر خۆیی و بوری  سه ت و ویقارو له یبه  هه یفی قازی هات و زۆر به سه د حوسنخانی ممه ی محه ئینجا نۆره
سمی خۆی و  ڕه ر شونی  سه وه نگ نیكوزاد هاته رهه  سه .  دادگایه  مه بوو ئه ر پی وانه و هه  وه  ژووره هاته

و  نگ و بۆچی ئه زیری جه وه  تۆ چۆن بووی به:  پرسیار ستیكرد به یفی قازی آردو ده  سه ڕووی له
  و؟ چی بو م آاره ستت له به مه رگرتو وه) یی مبه په(ت   پوشالییه تیه رپرسیاریه به
! م بوو، هیچیتر آه له  گه ت به ستم خزمه به رگرت و مه وه م رآه و ئه  ئه وه  ئیفتیخاره من به: یفی قازی سه

ك بنی و پی  ریه سه تدا پووڵ وه سئولیه  ڕگای مه  بوو له وه بوو یان بۆ ئه ت ستت خزمه به مه: پرسیار
،  آردووه پووم نه ر بۆ ك هه ر تۆش من ناناسی، نه گه نگ، مه رهه سه)  وه نینه  پكه به: (یفی قازی سه بژی؟
 دارایی و   آه آردووه Uر  آوردستان خهت و آۆماری نم بۆ میلـلـه غی دوو میلـیۆن تمه بلـه كوو من مه به
 نازانی،  وه منه ی  باره ر له ك هیچ هه  نه نگ، وادیاره رهه سه.  سیی خۆم بووه تی و آه تایبه تی روه سه
  نگ له رهه  سه دا چونكه لره! نازانی سی ریتی دادگا و دادڕه  آارو داب و نه وتۆش له وو شتكی ئهك به

آرد، ویستی   تكشكان و دۆڕان ده ستی به پ بوو و هه  بوو و دی د تووڕه ممه آانی قازی محه جنوه
:  و پیگوت وه ازی ئاگاداری آردهیفی ق م سه به.  بكات بگرێ و خۆی تووڕه  یفی قازی  سه ك به یه هانه به
ت  ساره بی و جه ده ئه د تۆزقاك ب  قه ر به گه  و ئه  ژیان و مای خۆمان شوشتووه ستمان له  ده تازه  ئمه”

  مستی خۆی گرێ آرد و به(وازت لبنم،   و جنودان  قسه ر به د نیم هه ممه آو قازی محه ی، من وه بكه
رگ   مه ، ئاخر له...شكنم م و ددانت ده رو گوالك و ده سه  م مسته به) ی وتپ نگی نیشان دا و رهه سه

  ؟! یه ، چیتر هه شه ئمه  ئاواتی زیاتر آه

وجا  قۆڕ و شتیترتان، شتیتری بواتاتان بۆ درووست آردووین، ئه ی ك میلـیۆن درۆ و بوختان و قسه یه
هیچ  ،  سازتان آردووه ی آه و درۆو بوختانانه موو ئه ه ه   !ن آه ناماقوی زیاتریش ده ت و ه ریكن غه خه
   به موو درۆو بوختانانه هه و  ئه ینم آه گه  ڕاده م ئستا من لره ، به ساسكیان نییه ما و ئه بنه

  دادگای م شوه به. ”! وه مه مكتان بده نیم هیچ وه  م، ئیتر ئاماده آه بوڵ ده ر خۆم قه سه  له وه شانازییه
م دادستان  رده  به دری قازی و هنایانه بولقاسم سه  ئه یشت به  گه ئینجا نۆره  .یفی قازیش آۆتایی هات سه
 بۆ قازی  چی بوو آه  یه و نامه ستت له به  ئایا مه  بوو آه وه یان آرد ئه  ئاراسته م پرسیارك آه آه یه و

رگیز  هه”: دری قازی گوتی ؟ سه!گات ده آتان مه خۆڕاگرن تا آۆ  و داوات لكردوه دتان نووسیوه ممه محه
  و شعره دی ئه ئه: دادستان گوتی. ”! ڕوو نه رموون بیخه ، فه بووه ن ر ده گه  و ئه  ئارادا نییه شتكی وا له

شعرم   و ، خۆشم ویستووه  من نووسیومه وه ، ئه به: دری قازی ؟ سه بارزانیت نووسیوه  بۆ  آه چییه
م  آه  یان بۆ جاری یه بووه ، پشتریش  تۆ نووسیوته ی آه تییه و یارمه ئایا ئه:  دادستان  ! وهبۆی نووسی

م   به   ! بووه ، شتی وا نه وه مه آه دی ده ڕه: دری قازی سه  آتان پبكرێ؟  آۆمه وه ن بگانه الیه  له  آه بووه
ناشیانانه  شوه ی ئه م پرسیارگه له. ووواو ب آان ته ر س قازییه ی هه دووباره ی دادگاییكردنی شوه

حوکمی ئعدامی قازیه  نیشانه ی سه تحی سه وادی ئه فسه رانی شا بووه و به ڕوونی ده رده که وێ که
   .کان له تاران ده رچووه 

هه رچی له ڕووداوی  تابه ئه مۆ لی کورد  گهڕاپه ڕینه کانی ته ئسیری کۆماری کوردستان له سه ر. 6
ی ڕبه ندان دوور ده که وینه وه،ماناو مه فھومی ئه م ڕۆژه بۆ گه لی کورد زیاتر 2 گرینگیمژوویی و 

  کورد دا و  دڕککه له چاوی دوژمنانی گه لی1324ی ڕبه ندانی 2. رده که وێ و ڕوونتر ده بته وه  ده
له ماوه ی . کورد یارانی گه لی  ته نانه ت یادکردنه وه ی ئه م ڕۆژه ترس و خۆف ده خاته ده روونی نه

وه به تای ته جربه کراوه که دوژمنانی گه لی   سای ڕابردوودا له هه موو به شه کانی کوردستان ئه59
رنه وه،به م هه رگیز ده ست له دوژمنی له گه ڵ ویست و  ئمه ڕه نگب زۆر شت له بیرخۆیان به

افی چاره نوسی ئمه هه ناگرن و به ئازادی،سه ربه خۆیی و دیاری کردنی م داخوازه کانی ئمه واته
وڵ ده  داهاتووش دا واز له دوژمنایه تی کردن له گه ڵ ئمه ناهنن و به ته واوی تواناوه هه دنیایی له

کۆماری کوردستان  ئمه چ پش کۆمار و چ دوای. ده ن ڕگه ی گه یشتنی گه لی ئمه به ئازادی بگرن 



سه ر داون،به م به شه هاده تی  ن دیتوه که قوربانی زۆرمان لهجژن و ڕاپه ڕینی زۆرمان له کوردستا
مر و هاوڕکانی و پشتیوانی زۆری به شه کانی  مژوو کۆماری کوردستان به ڕبه رایه تی پشه وای نه

 موو  نه مر بارزانی نوخته گۆڕانکی گرینگه له مژووی هه تری کوردستان له عااق به ڕبه رایه تی
کۆماری کوردستان ئه مۆکه بۆته سه مبولی خۆڕاگری گه لی ئمه له . دا  انی گه لی ئمهڕاپه ڕینه ک
گرینگی  چونکه ویست و داخوازه کانی ئه م کۆماره ئه مۆکه ش تازه ن و مانا و. جیھاندا  ناوچه و

 له سوریه بۆ پشگیری ئه مۆ ڕژیمه کۆنه په رسته کانی ئران،تورکیه و. تایبه تی خۆیان هه یه
کوردستان ده ست بۆ هه رچه شنه ف و  ی ڕبه ندان و گه لی کورد له سه راسه ری2  ویسته ڕه واکانی

   .ره به دوژمنایه تی خۆیان دژی ئمه ده ده ن  جینایه تک ده به ن و له هه ر فرسه تک دا په
 نه مران دوکتۆر. ه ینڕابردوو و هه م ئستاکه ش شاهیدی جینایه ته کانی ئه م ڕژیمان ئمه هه م له

جۆره دوژمنایه   شه هیدانی ئه م قاسملوو،دوکتۆر شه ڕه فکه ندی و هاوڕیانیان له کوردستانی ئران
ددام له کوردستانی عاق به  تی کورانه ی نه یارانی کوردن که نزیک ساک دوای ڕوخانی ڕژیمی سه

توانای وه ک نه مران سامی عبدالرحمن،شاخه  هشوه یه کی زۆر وه حشیانه تر ڕووی داو ڕبه رانکی ب
شره و ده یان پشمه رگه ی قاره مانی تر له ڕگای خۆته  وان عه باس،شوکت شخ یه زدین،خه سره و

گیانیان له ده ست دا که ئه م جینایه ته بشک وه ک په ه یه کی نه نگ به  قاندنه وه ی ترۆریستک
   .دزوه له مژوودا سه پت ده ب عامیالنی ئه م کرده وه  نوچاوانی
گی  دوژمنانی گه لی ئمه ده یانه وێ ئمه به م شوه به چۆک دا بن و له هه وی ئاژاوه ئستاکه ش

پش هه . وه یی بگرن  دان تا پش به پۆسه ی دموکراسی و ئازادی کورد و عاقی فیدڕالی و فره نه ته
گه لی کوردیش ڕابکشن،به شکی   کانی- مل بۆ ویسته موو شتک ده یانه وێ ئه گه ر به مه جبووری

می کوردستان جیا بکه  گرینگ له خاکی کوردستان واته شاره کانی که رکوک،موسو خانه قین له هه ر
نجی حکومه ته دیکتاتۆره کانی ناوچه و دیاره هه م به قازا ئه م سیاسه ته کۆنه په رستانه ش. نه وه 

ئه م شته که ساھا . وته قازانج په رسته کانی ئوروپایی و ئه مریکایی شه  هه م ویستی هنددک له
که  ئاره زووی به شک له گه النی عه ره ب و تورک و فارسی ناسیونالیست و دواکه وتوو بوه ویست و

ئیمپریالیسته کانی   سه لیمی عوسمانی تا حاکمیه تیله زه مانی شاسمایلی سه فه وی و سوتان
ی بوه و گه لی کوردیان له سه ر  ئینگلیس و فه ڕانسه دوای شه ڕی یه که م و دووهه می جیھانی درژه

هه ر . ره ب و تورک و فارسیان نیشته ج ده کرد  زه مینی خۆیان ئاواره ده کرد و له جیاتی ئه وان عه
بۆ . دامی دیکتاتۆر به ڕوه ی برد، ده یانه وێ به ڕه سمی بناسنن ه دوایی سه ی که ل ئه و جینایه ته

ی کورد بوه که له زه مانی ئه % 86 که نزیک به 1925پی سه رژمری سای  ونه شاری موس به
   .دام به عه ره ب کراوه،مۆره ته ئیدی له سه ر دابنن  لبه کر و سه

ه ک به شک له گه لی کورد چ ئه رککمان له به رانبه ر خۆمان و ویت،ئستا ئمه و هاووتیانی خۆشه
کاتکی  له کوردستانی عاق له سه ر شانه؟بشک ئه م به شه له کوردستان ئه مۆ زیاتر له هه ر ئوه

ئه مه شتکی . هه یه  تر پویستی به هاوکاری مه عنه وی هه مووی ئمه ی کورد له کوردستان و جیھان
بته سه ر کار،بۆ هه موو کورده کانی   ئه گه ر سیستمی فیدڕالی دموکاتیکی له عاقبه رچاوه که

کوردستانی عاق ده بته جگای هیوا و هومدی هه  تنکی گه وره یه و-تری پارچه کانی تر سه رکه و
 زۆری النی پشکه وتووی جیھان ئیتر ناتوانن چاو له زوم و موو گه لی کورد و زیاتر له وه ش گه

له وته فره نه ته وه یی یه کانی جیرانی عاقیش پش به دامه زرانی ئه م  بپۆشن و قه بوڵ ناکه ن که
 هه ر به م هۆیه شه وه یه که سه رانی حکومه ته کانی کۆماری ئیسالمی،تورکیه و. بگیرێ  سیستمه

نگ و  یدڕالی له عاق یه ک دهی سیستمی فحسوریه سه ره ڕای ناپاکی له نوانیان،له به رانبه ر ته ر
که وابوو . بگرن  یه ک سیاسه ت په ه و ده که ن و ده یانه وێ پش به دامه زراندنی ئه م سیستمه

بگرن و ئه گه ر ناکۆکی یه کیش هه  کورده کانی سه راسه ری کوردستان ده ب له به رانبه ریان دا یه ک
داوای . سیستمی فیدڕالی ده ست له ناکۆکی هه گرن  واتهب،بۆ ده سته به ر کردنی ئه م مافه پیرۆزه 



شه ر دۆست و هاوبیره کان بکه ن و پ له سه ر ویستی ڕه وای  هاوکاری له سازمان و ده وه ته به
   .خۆیان دابگرن 

 گه لی کورد بۆ به ره و پش بردنی هاوکاری و یه کتی خۆیان زیاتر ت بکۆشن و به هیوادارم سه رانی
سوور  بشک.  تی ڕبه رانی کوردستانی عاق له سه ر هه وستی به جی خۆیان سوور بنتایبه

ئه مه شانسکه . کورده  بوونی ئه وان له سه ر ویسته کانی گه لی کورد جگای پشتیوانی هه موو گه لی
ژوویی یه که بۆ گه لی ئش و ئه گهتایبه تی و موه  مه هاتۆته پ کی ل رنه ر به دروستی که

   .د سای تر دوا که وێ  گرین،بشک دۆزی ڕه وای ئمه ده توان بۆ زیاتر له سه
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