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  د. کامران امين آوە

سالگی  ٥٠٠در آستانه اشغالگرانش هستم که  سرزمينی دمن فرزن
، او را در تبعيدگاە نيز مشمول خشم و غضب خود نمودە، iiتقسيم آن

پرچم سفيدش را با خشم و کينه تاريخی و آتش گلوله به رنگ سرخ 
مبدل ميسازند. من از تبار انسانهايی هستم که بجرم دفاع از آزادی 

ميشوند. من فرزند خاکی هستم سرزمينشان پشت ميز مذاکرە تيرباران 
ل ميکنند، با بمبهای شيميايی به قتل ميرسانند که پير و جوان آن را انفا

آن و نمايندگان صلح و دوستی يا آنهايی که خود را هم وطن مينامند، 
ای از اين دنيای بزرگ هستم که  . من فرزند گوشهiiiرا ناديدە ميگيرند

به پشت دفاع از حقوق بشر  و اش را به جرم آزادانديشی  هم ميهن
ش فرزند بيمار و کمک به  او را از ديدن های زندان انداخته، ميله

محروم ميسازند. من فرزند آن سرزمينی هستم که تکلم به زبان مادری 
ها برای ممنوع ساختن آن صادر  را در آنجا گناە کبيرە دانسته، بخشنامه

ivميسازند.
من فرزند آب و خاکی هستم که او را به جرم "من بودن" ترک کوهی ميخوانند و ميخواهند   

ها و شهرهايش از سوی سپاهيان   "من بودن او" را در نطفه خفه سازند. من زادە سرزمينی هستم که روستا
اسالم حسينی به توپ بسته شدە، مردمش قتل عام ميشوند و نام اين ژنوسايد را دفاع از تماميت ارضی و 

ی بستن پيمان آشتی به ش برا. من از تبار آن بزرگ مردی هستم که هنگام فراخواندنvاسالم عزيز ميخوانند
. من از سرزمين آن پاک سرشتم که با viبه نمايش ميگذارند مردماش را برای عبرت  جنازەگلوله بسته شدە، 

فرستادن کتاب آسمانی امضاء شدە از سوی نمايندە خدا، او را به استانبول ميکشند و دست و پا بسته در 
،  viii. من از ديار رادمردانی هستم که در مهابادviiسازندوارنا  زندە زندە طعمه مار و عقرب و ... مي

ixدياربکر
اشان مردانه به پای چوبهدار ميروند. من از    و  ... برای رهايی و استقالل سرزمين اشغال شدە  

دياری مردمی هستم  که سرکوبگرانش، برافراشتگان پرچم صلح و آشتی و تالش برای گذاشتن نقطه پايانی 
کشتار را با ترور و زندان و شکنجه جواب ميدهند. من از دياری مردمی هستم که  به اين همه جنگ و

اش بيرحمانه به قتل ميرسانند. من فرزند خاک   کۆلبهران زحمتکش آن را، در مرزهايی سرزمين  تقسيم شدە
xبينند. و بومی هستم که حتا حق شهروندی و داشتن شناسنامه را نيز بر او روا نمی

ينی هستم من زادە سرزم 
روستاها و کوەهای  که عليرغم  ظلم و ستمی که پنج سدە است برآن ميرود، فرزندانش در شهرها،

ست و من همانی هستم که با قلمی در يک دمبارزە ميکنند.  ملی  برای آزادی و رهايی سربرافراشته آن
آشتی، سعادت و به صلح و رسيدن  ،شدەاش پارە ەن پارت سرزميوحد سالحی در دست ديگر برای

 از سرزمينمن کوردم  شناسيم " ، گر هنوز نمیفرزندان و نسلهای آتی ميهنش ميجنگدآرامش  خوشبختی و

 کوردستانم!



                                                           

 
i سکينه جان سز از موسسين و رهبران حزب کارگران کردستان به همراه دو تن ديگر از زنان سياستمدار کرد به نام های ليال سويلمز و

 ٩در دفتر "مرکز اطالعات کردستان" در پاريس توسط افرادی ناشناس در     فيدان دوغان نماينده "کنگره ملی کردستان" در پاريس
  .سکينه جان سز مدت بيست سال را در زندان های ترکيه سپری کرده بود"ترور شدند  ٢٠١٣ژانويه 

  
ii
  اولين تقسيم سرزمين کوردستان در پی جنگ چالدران  در ميان کشورهای ايران و عثمانی صورت گرفت. ١٥١٤در سال  

  
iii
هزاران نفر از مردم حلبچه در کوردستان عراق قربانی بمباران شيمايی رژيم صدام شدند.  اتحاد جماهير شوروی و بلوک  ١٩٨٨مارس  ١٦در   

 وقاحت با متحد ملل سازمان در سوسياليستي شوروي جماهير اتحاد  نماينده  کشتار جمعی نشان ندادە، بر خالف انتظارشرق هيچ واکنشی به اين 
در  واقع هزار زن و بچه از منطقه بارزان ٨٠بيش از  ١٩٨٣در تابستان خواند.  عراق دولت برضد غرب گروهي رسانههاي  توطئه را آن تمام

توسط ارتش بعث قتل عام شدند.  بعد از وقوع اين جنايت تاريخی که عنوان انفال بخود گرفت صدام حسين در سخنرانی  ]عراق[کوردستان جنوب 
  د اعالم کرد:اين خائنان حاال قطعا در جهنم هستند.تلويزيونی خو

  
iv
ی معلمان و دانش آموزان اين  ای به کليه ی کل آموزش و پرورش کرمانشاه در بخشنامه ماه اداره به گزارش آژانس خبرسانی ُکردپا، شنبه نهم دی  

های مختلف  باشد و تحت هيچ شرايطی از زبان ُکردی و گويش های آموزشی بايد با زبان فارسی دهد که تدريس و محاوره در محيط استان هشدار می
  . آن استفاده نشود

v
  با يورش سپاهيان اسالم به رهبری مال حسنی اهالی بيگناە روستاهای قارنا، قالتان و ايندرقاش کشتار دستجمعی شدند. ١٣٥٨در اواخر تابستان   

  
vi
، شروع به ەخود را پادشاە کوردستان مستقل اعالم کرد ١٩٢٢کورد بود که در بهار سال و يکی از رهبران استقالل طلب اسماعيل آغای سمک  

و شيخ محمود رهبر جنبش ملی در جنوب رابطه نزديکی با شيخ دمحم خيابانی رهبر جنبش ملی آذربايجان  او ،کرد انتشار روزنامه "کوردستان"
مذاکرە دعوت شدە بود در شهر اشنويه توسط نيروهای سرکوبگر شاە به قتل رسيد. در حالی که برای  ١٩٣٠ژوئيه  ١٨در  سمکو. کوردستان داشت

  اند. ای به غايت تحريف شدە از او به تصوير کشيدە نگاران و تاريخ نويسان ايرانی از جمله احمد کسروی چهرە متاسفانه وقايع

  
vii

بزرگی از خاک کوردستان را آزاد کردە بود. او بر پايه قول و ويس بيگ يکی از اميرهای بدرخان  بود که در جنگ با سلطان عثمانی بخش   
ويس  سوگند سلطان عثمانی و  دريافت قرآنی که پشت آن از سوی  سلطان امضاء شدە بود به استانبول ميرود، سلطان عليرغم  سوگندی که خوردە بود

او را نمدپيچی ميکنند  تا عقربها، مار ها و و شکرآب به تنش ماليدە،  ه، عسلبيگ را دستگير و به وارنا  ميفرستد. در آنجا دست و پای او را بسست
  زنبورها و  .... او را زندە زندە خوردە، از بين ميبرند.
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  همراە با صدر و سيف قاضی در ميدان چهار چراغ مهاباد اعدام شد. ١٩٤٧مارس  ٣١پيشوا قاضی دمحم در سحرگاە   
ix
  نفر از يارانش اعدام شد. ٤٧در شهر دياربکرهمراە با  ١٩٢٥ژوئن  ٢٤در  ]ترکيهشمال کوردستان [های  شيخ سعيد پيران رهبر قيام  کورد  

x
  داشتن حق تابعيت محروم هستند. هزار کورد از ١٠٠بيش از [سوريه] کوردستان  غرب در  
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