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  ٢٥٩٣نهورۆزی   ١٩٨١نيسانی   ٣ژمارە 

 
پاسۆک شمهرگهی  پ زی  ه ناوەندی  ئۆرگانی  کوردايهتی//  سووری  ی   ئا

ی توانايه لهم ژمارەيهدا     ..نووسراوە: نرخی بهپ

کی   ت، بير له فرۆشتنی ئۆرگانهکهی بکاتهوە.. ئهگهرچی کار دەچ نهداری وای له پاسۆک کرد ب پ
ی توانا بۆ دياری کراوە   ..ڕەوا و ئاساييه، هاوکات دەست و دڵ کراوەشه، نرخی به پ

ک مهشخه  . بۆتهوە  ل  تيرۆژی  چوار  لهسهرە  کی  خۆر لۆگۆی  /  بهرگهکهی  قهدەکهی  سهدارە  ب ی 
شراوە  ک لهتهنيشتييهوە  کهوانهيی  نيوە  به  کيش  خهنجهڕ و  که  هم قه  ..دەستکهکهی 

ش ئهوەی ههر   نهوە.[[پ ههردوو دروشمه ناوەندييهکهی به تۆخی بهسهر بهرگی گۆڤارەکهوە دەدرەوش
ژما لهم  جهماوەرە]]..  دارەی  بيروباوەڕ س ب  [[چهکی  و  کوردبين]]  ئهب  بين،  بابهتی    ١٥رەدا  شت 

شوو   پ ژمارەکانی  وەک  که  دەکهون..  بهرچاو  لهبهرئهوەی    ٤جۆراوجۆر  نهگۆڕن..  ههميشهيی  يان 
کی زيندووی ناسنامهی حيزب بوون.. ههروەها قهبارەی بريتييه له   الپهڕە و به بهراورد به    ٤٣بهش

شوو، الپهڕەکانی زيادی کردووە   .ژمارەکانی پ

 
ڕيی دە کی شۆڕشگ داويستی شۆڕشی کورد  کۆپله شيعر روازەی گۆڤارەکه دەخاته سهر پشت و مانا و پ

ت ڕوون دەکاتهوە داويستييهکان و فهلسهفهی بوونی به ناچاريش ب   :و پ

  تهنيا له لوولهی تفهنگ دا

ن  د   ..ئازادی چاوی هه

  .ههق بانگ ئهدا

  تهنيا ههر له ئاستی چهکا 

  ..!داگيرکهر مل کهچ ئهکا

ژوويی و سياسيمان  دەکرێ بهسهدان الپهڕە   ڕە کورته بنووسين، چونکه زحر شتی م لهسهر ئهو چهند د
، ل بهکورتی و کرمانجی له کرۆکدا ئهوەی روون و ئاشکرايه بريتييه له: داگيرکهران ئاشتييان   دە پ
دا بهدی ناکرێ. ندە داخراوە، ترووسکهی دانوساندنيان ت تيان ه .  ناوێ زمانی ديالۆگ ڕەت دەکهنهوە. ئهق

ژينگه   لهم  رەش  ل دەکهوێ"..  پاش  ژيری  شکهوت،  پ گهوجی  ئهگهر  ن:"  دە يابانييهکان  وەک 
تهمومژاوييهی دەوری کوردی داوە، دەرفهت بۆ رزگاری له کۆلۆنياليزم تهنيا خهباتی چهکدارييه...ئاخر  

ژا يدا دۆڕاوە"..به در وە، مرۆڤايهتی ت ته ناو گو دا قسه نهچ ژە گووتراوە" له کو ژوويهکی  لهم يی م
تر   هيچی  له  بهوالوە  کاولکاری  و  شهڕ  له  جگه  بير  کورد  و  داگيرکهران  وان  ن ناوی  خو
زی گفتوگۆ لهگهڵ تورک و فارس و عهرەبدا و ب ئاکام بوونی   نهکراوەرەوە..دۆخی کورد لهسهر م

رجسيهتی لهخۆبايی بوونی ئهوا  گهی زيندووی ئهم گوێ نهگرتنهيه! ن هکان، به ژڕای ههو تی  ت ن و ئهق
ت و ئاغايهتی   ..گرفتاربوونيانه به وەهمی دەسه



 
هکانی کورد بۆ چارەسهری ئاشتی   ژووی داگيرکهران و تهنانهت ههو گهر بهوردی ديقهت بدەين له م
دەبيننهوە.. گووته بهناوبانگهکهی گاندی   لهم پهيامه شيعرييهدا  دا، لۆژيک و ههقيقهتی تهواو  لهتهکيان 

ژوو مرۆڤ رەدا ڕەنگی داوەتهوە  مهزن" م ری مرۆڤ ناکات" کتومت ل ژوو هيچ ف ر دەکات، که م   ..ف

وازەکانی   نی بهسهر کورددا شکاوەتهوە، فهرامۆشکردن ياخود کهم بايهخييه بۆ ش رەدا نهر ئهوەيشی ل
خهباتی مهدەنی و ديبلۆماسی و لۆبيستی و تهنانهت ئابوووريی و کولتووريی و هونهريی و وەرزشيش.  

ژووی سياسی کوردەوە ديارە ئهم  ماسييه بهزەقی به م   .ک

 
ک لهسهر شوناسی سهربهخۆيی کوردبوون و خۆ ڕزگارکردن له پاشکۆی تهواوی حيزب و   سهروتار
بازەکان که دووربوون له گيان و ههستی   زە سياسييهکان له چهپهوە بۆ ڕاست.. هاوکات تهواوی بيروڕ ه

ئهز به  ڕووەشهوە  لهم  ههر  کوردايهتييهوە..  ی:کردنی  دە مان  پ دەکات  گوزەر  ژوودا  م هکانی  تا مونه 
ناوی کورد و کوردستاندا دروست و تهواوە    ..!ههموو شت لهپ

 
ژووەکهی له   ەوە دەست پ دەکات، وتار    ٢٢/٤/١٨٩٨له يادی پيرۆزی رۆژنامهگهريی کورديدا که م

ردراوە. ئهوجا له مانگی   همی ئازای کورديی ن ک بۆ وشهی پيرۆز و قه و نانهوە نووسراوە و س و ياده
بهسهر کر لهو خهرمانه  ک  داوە، مشت ريی کورددا رووی  له رۆژم دا چی  ئاپريل   / اوەتهوە..  نيسان 
ديی  ژوو و يادەوەرييهکانيدا جا گهش بن ياخود تاڵ و نائوم   ..ئهمهش بهردەوامی کارکردنه له م

 
دياريکردنی   مافی  کورد  مهسهلهی  بنهبڕی  "چارەسهری  ژمارەيه:  ئهم  کوردانه]]ی  کی  [[ڕاز وتاری 

  ."چارەنووسيهتی

ژوويهکی تاڵ و ئازاراوی لهگهڵ دروشمهکانی ئۆتۆنۆمی و   خهباتی هاوبهش دژی ئيمپرياليزم و  کورد م
کی تر ههيه و دواجاريش ههر کورد زەرەرمهند بووە و له پرۆسهژەدا   کهوە ژيان و دروشم و شتگهل پ
تی ئهوان   دەستی لهبنی ههموو ههمانهکان دەرچووە.. چونکه ههم دروشمهکهی ناواقعی بووە و ههم ئهق

ت..ئهمهش هۆکاريی ڕيشه ناب دا شين  ت تۆوەی  و  ئهم  له فيکر و سياسهت و نهزانی  يی خۆی ههيه ، 
بهرچاو   ندنهوەدا  لهم خو باسانهمان  ئهم  ژەی  ناواخنی در و جارەوجار  دواکهوتوويی کورد  و  سادەيی 

ت    ..دەکهو

ی مشتومڕی سياسی و فيکری   ژوويی ئهم باسه ههستيارە کراوە، که تا ئيمڕۆ ج کی م وتارەکه شيکار
بهداخه کوردييهکانه...  لوشيووە..  حيزبه  هه کوردی  بزافی  زۆری  کی  بڕشت و  توانست  و  وزە  وە 

کی داگيرکراو و دابهشکراو نهبووە يهکاليهنه ب من دەمهوێ   ژووی گهالن هيچ ميللهت ژايی م بهدر
کهوە ژيان و خهباتی هاوبهش بکات... ديموکراسی بۆ داگيرکهر   لهگهڵ داگيرکهرەکهمدا بژيم و باسی پ

تهوە  بوێ و خۆی به مافی ئ ت! داگيرکهريش ههر بيکوژێ و بيکوژێ و فهرههنگی بسڕ ۆتۆنۆمی ڕازی ب
ند و نيشتمانی کاول بکات.. تهنيا کورد بهو   زێ و ز دارەی بدات له کوردبوونی بخات و ڕايگو و له س

ڕينی رزگاری گهالنه کی ز له کاری کردووە لهدوای جهنگی جيهانييهوە که سهردەم   . مۆد

 
ی سوور دەنو  ن  ئا ت) ناه ک نهب " {حوکمی زاتی }فشه و راستهقينه ( ئهگهر وەک قۆناغ و وچان وس

وەکوژرێ بۆ  کيشی  گيسک و  ندرێ  بتهق بۆ  کی   ."فيشهک
  ..! ت بۆ سهربهخۆيی ت نهکۆشاب ک نييه بندەست بوو ب ئهزموونی گهالن نيشانی داوين هيچ ميللهت



داگيرکهرانی   نهبينيووە و  هيچ اليهک به ئۆتۆنۆمی ڕازی نييه،  ئۆتۆنۆميشيان به کورد به ڕەوا  کورد 
نابينن.. جا که تۆ ههر خهبات دەکهيت و گيانبازی به به ژيانی خۆت دەکهيت! ئهوانيش سڵ له کوشتن و  

  ٨قڕکردنت ناکهنهوە، ئهی بۆ لهسهرەتاوە داوای ههقی راستهقينهی خۆت ناکهيت؟!.. وتارەکه نزيکهی  
  .الپهڕەی گرتۆتهوە 

 
ک چهپک   فهرههنگ و  ز، بۆ ئا ههر جار همهندە به شتی جوان و بهه کهلهپووری ميللی کوردی دەو

دادەن  خۆی  تاقهکانی  و  ڕەفه  لهسهر  ئينجانه  ناو  دەخاته  ل  ی   .گوو
شيعری (سنووری کوردستان) ی حاجی قادری کۆيی.. بۆن و بهرامهی خۆی دەدات.. ماتزينی مهزن  

:" نيشتمان بهر لهههر شت هوش    ...يارييه به نيشتمان ". ئهوەش هوشياری حاجييه به کوردستانهکهیدە

 
لهبهر   ک،  کهس و  کۆمهڵ  و  کۆڕ  و  ال  بهرەو  ههموو  بهرانبهر  "ڕامان  سهرەتاکانمان]]:  [[شادەمارە 

نهتهوەکهمان بهرانبهر  ت  دەب ڕاياندا  و  سوکهوت  هه  .."رۆشنايی 
کی ورد و بابهتی چڕوپڕی ئهم باسه ههستيارە  ژی تيشکی  شهنوکهو کراوە و گۆڤاری ئا به دوورودر

نهر بهرەو   ز خو کی بهه سته و به لۆژيک و شخانی ئهم بيرکردنهوە و هه خۆی خستۆته سهر پاشخان و پ
: " عهينی عهقڵ و سياسهتی زانستی و واقعيش ئهوەيه، که شتهکان وەکو   ش و دەنووس ههقيقهت ڕادەک

دا   لهگه سوکهوتيان  هه و  ن  ببينر دەيخوازێ ههن  مان  د ئهوەی  وەکو  نهک  ت،   .."بکر
ژووی کوردی   ندنهوەيه لهسهر زەمينهی واقع و بنهمای ئهو ئهزموونانه دروست بووە، که م ئهم خو
ی سوور   ژوويهک پڕ له وانه و بهسهرهاتی تراژيديايی لهگهڵ داگيرکهرەکانی دا!.. ئا نهخشاندووە.. م

[[ مهسهلهی کورد تهراز  ت  دەب ی وايه  وەی  پ ت.. خهباتی نهتهوەيی له چوارچ ش]] ب ک ڕهه ووی ز
يه لهچاوی بهرژەوەندی   کهوە بۆ کورد و کوردستان بووە.. بهم پ پاسۆک دا لهبهرايی ههر ههموو شت
ويسته بکرێ!.. ئهودەم و تا ئيمڕۆش کهموزۆر   ستاش دەکرێ و پ کوردەوە تهماشای ههموو دنيا کراوە و ئ

بيرکردنهوەی ج ڕەخنه و بهکهم تهماشاکردنی ههندێ کهس و اليهکی فيکری سياسييه!..    ئهم جۆرە 
ندرا بوو، زۆر کهس و اليهن به شهرميشهوە دەترسان ناوی کورد   ق کی فيکری له کوردستاندا خو تيرۆر
هته   دەو دەستی  لهسهر  گيان  و  سۆز  د ه  و رۆ بچووک  برا ههرە  به  نن. خۆيان  به دۆزە ڕەواکهی  و 

داگ قسانهی  دەستکردەکانی  ئهو  :"زۆربهی  دە ههيه  گووتهيهک  دەدا..  هم  قه له  کوردستان  يرکهری 
ن" کورد ترساوە ڕەپوڕاست داوای ههقی خۆی بکات  ت بگووتر ين، ئهو قسانهن که دەب  ...دەترسين بيان

شهيهکی ناوخۆی   کی زۆر ئهو زيانهی به کورد گهياند، دۆزەکهی وەک ک ن ژايی سا ئهم هۆکارەش بهدر
وڕۆنهی نيشتمانی خۆتهوە، وای له بايرۆن  ئهو   هتانه تهماشا دەکرا..بۆيه تهماشاکردنی جيهان له ک دەو

کی خۆش ناوێ".. به ئهوانهی بهناوی   تهکهی خۆش نهوێ ، هيچ شت " ئهو کهسهی و کردووە ب
تدا کورتيان  ئاين و ئايدۆلۆژيا و کۆسمۆپۆلۆتييهکان بانگاشهی ههر خۆشهويستييهک بکهن لهئاست ههقيقه 

نن  ناوە و د   .ه

 
کی تر پڕ به گهرووی بۆ پرسه نهتهوەييه   نه بۆ]]؟!.. جار کدا بهناونيشانی: [[ئهم کورد کورد ئا له وتار
هکراوی ههمووان دەداتهوە   می پوخت و کاك تی ، وە ندە هاواريی کوردبوون ڕەواکه هاوار دەکات و بۆ ه

:" سهرکهوتنی گهشهی نه  وەيهکی بنهڕەتی وەستاوە لهسهر  .. بسمارک دە ک به ش ت تهوەيی ههر و
  .." ن د ک  پ ژخايهن  در نهخۆشی  ندەوارە  خو کهمينه  ئهو  کچوونی  ت..ت و ندەواری  خو کهمينهی 
بزاڤی   ی  سهرەڕ ناوەته  ه شانهی  ک و  دەردوبه  ئهو  نهتهوەيی  بيری  دژايهتی  و  پاسۆک  له  گری  ر

ستا ڕۆژانه به لووت نهوە کوردايهتی که ئ   ..ماندا دەتهق



ت   ، ناب دەربڕين  نهماندايه، ئيدی ههر پهرۆشييهکی بۆ  کوردبوون وەک بوويهک لهبهردەم ههڕەشهی 
ک بوونی بهرەو قڕان   ک/ پهلهوەر تی ئيمڕۆدا ئاژە ت. له دنيای شارستان ی سهرسوڕمانی کهس ب ج

دەست و بۆ  پهوە و بهرگری له  و نهمان بڕوات، مرۆڤايهتی به شانازييهوە هاواری ل هه ته هه ی دەکهو
تهجاريی هيچ بهرە   ی القرته و گا ته ج ک بۆ نهتهوە و خاکهکهيان ناب ب نهمانی دەکات..خهمی کوردگهل
لينکۆلن  ئهبرەهام  نيشتمانه"  خۆشهويستی  خۆشهويستی،  زترين  بهه  " اليهک..   .و 

 
شمهرگايهتييه پ چاالکييه  تۆماری  کوردايهتی]]  خۆری  له  ک  پاسۆکه[[تيشک  .. کانی 

هاوتای پاسۆک بکهم و   ويستی ب رەدا دەمهوێ سهرنج بۆ چۆنايهتی و چهندايهتی بير و سياسهت و هه ل
نهر    .نموونهيهکی ديار و زيندوو بکهمه گهواهی راستييهکانی بهر چاوی خو

 
ی  قوتابی بهعسی له پله   ١٩دەستهی شههيد (مالزم حهمهشهوقی)    ١٩٨١/    ٢/   ١٧- ١٦بهکورتی: شهوی  

ژی ئهردون بوون.    ٨سهرەتايی تاوەکو (نصير متقدم) که پلهيه حيزبی بهرز بوو، دەگرن که   دانهيان خه
و   عهمان  و  بهغدا  له  گهورە  کی  هقان ش چاالکييه  بهم  ڕيزبهندکراوە..  حيزبيان  پلهی  ناوناونيشانی 

کی دوورود  ژەی نادەم چونکه بهوتار ژ لهسهر ئهم  پايتهختهکانی تری عهرەبيدا دروست بوو. در ر
به  دەبهستنهوە  بهردانيان  مهرجی  پاسۆک  دواتر  گرنگه  زۆر  ئهوەی  نووسيووە.   :رووداوەم 

جۆرە   ١٠٠بهردانی   بهم  اليهنهکانهوە  ههموو  سياسی  گيراوی  زانی   :خ
کوردستان/   ٢٠ نيشتمانی  تی  يهک زانی  راق/    ٢٠خ ع شيوعی  حيزبی  زانی  پارتی    ٢٠خ زانی  خ

زانی حيزبی سۆسياليستی يهکگرتووی کوردستان /    ٢٠ديموکراتی کوردستان/   هی    ١٠خ زانی کۆمه خ
تيه/   -ڕەنجدەرانی کوردستان  کی يهک زانی پاسۆک ١٠که با   ..خ

سۆز جوێ   کی د مه سهنگهر له هيچ کورد ک کردووە:" چونکه ئ ئهمهش لهسهر بنهمای باوەڕ و پرنسيپ
وتار ئهم  تهماشای  زانياری  زياتر  بۆ  بکهناکهينهوە!".   :ە 
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کدا ئهو دەميش حيزبهکانی تری کوردستان ههر بهدوای بهرژەوەندی خۆيان وفڕکان فڕکانی   ئهمه له کات
دەستکهوتهکانهوە بوون... پاسۆک دەيتوانی به بازرگانی کردن بهم قوتابيانهوە بۆ نموونه: مليۆنان دۆالری  

تری   ئيمتيازی  يان  بۆ خۆی!  نهتهوەييهوە  پ وەرگرێ  و  ژوويی  م لهڕووە  م  به  . ن به بهدەست  پ 
سوکهوتی کرد و توانی ئهم سهروەرييه بۆ خۆی تۆمار بکات    ..بهرپرسانه هه

 
نين"   خای  کو جهماوەرين  سهربازی  مه  ئ  " پاسۆک]]  يهمی[[قوتابخانهی  س وانهی  له  گرتن  گو بۆ 

ژە تهرخانه بۆ بايهخ و سهنگ ی جهماوەر و نهسهپاندنی هيچ ئيرادەيهکی  ناوەڕۆکی ئهم وتارە دووردر
کی ب چهندوچوونه.. بۆيه لهديدی   دەرەکی بهسهريدا. دۆڕاندنی جهماوەر شهيپووری مهترسيداری مهرگ
يان، ئاماژەيهکی تهندروستی بيرکردنهوەی   زگرتن له جهماوەر و گرنگی دان به سهنگ و ڕۆ پاسۆکهوە ر

شايان  ڕانهيه..  شۆڕشگ دروستی  سوکهتی  ته)  هه دەسه و  بوون  سهرچاوەی  جهماوەر  گووتنه(  ی 
نهر بهوردی سهرنج له   هکهيهکی فيکری و سياسی پاسۆک بوو.. ئهگهر خو کی ناوەندی و کۆ دروشم
گهی جهماوەر بهرز و بهنرخ و ههژمار   ندە پ ئهدەبياتی پاسۆک بگرێ، سهری دەسوڕما لهوەدا بۆ ه

ی فکر  ڕوانينی ئاوەزمهندانه و يهکسانخواز و  بکراوە؟!.. ئهم دياردەيه ڕەههندی قو يی و فهلسهفی و ت
نهتهوە  و  گهل  و  کۆمهڵ  و  جهماوەر  گهی  پ و  مرۆڤ  له  پايانيشه  ب  کی  ز ر و  ههيه   .ديموکراسی 

 



لهسهنگهری    .. [[بانگ  له  گرنگ  تری  کی  بابهت ناونيشانی  الی  ينه  د پاسۆک  قوتابخانهی  دوای  له 
تی و ها ونهتهوە و هاوژان و چارەنووسی کورد نووسراوە.. ڕووی دەمی لهتاکی  پاسۆکهوە]].. که بۆ هاو

پيرۆزانهی دەکهوبه سهرشانی..   ته مهيدانی خهبات و بهشداری بکات لهو ئهرکه  ت ب دەب کوردە، که 
داببين ی خۆی له کۆمه کهوتی، ڕۆ ی بههرە و هه : " مرۆڤ لهسهريهتی بهپ  .."ههروەک چۆن دەنووس

کی بهرز کۆتايی هاتووە که نووسراوە:" ئهوەی نهتوان بۆ کورد بمرێ، ناشزان  وتارەکه به دروشم
  .."بژی 

ک   بابهت کی روونی کۆمه کهس و اليهن لهسهر کورد کراوەته  تاريک و چهندان چهند گووتهيهکی 
شکهش   و ب ئهوەی ناوی بنووسرێ، پ بهناوی ( تاريک و ڕوون) .. دواتر شيعری "سهربازی ون " پهش

و  کراو ژيانهوە  و  ئازادی  هی  کۆمه  : يادی ڕسکانی  بهبۆنهی  ناوی..  خو هبجهی  هه و  دزێ  قه به  ە 
ڕی خراوەته ڕوو تی کورد/ کاژيکهوە شهش بڕگه له کهلهپووری شۆڕشگ   ..يهک

 
ت  ههب ت  دەب واش  ما و  ههيه،  سهرەتا  چۆن  ژمارەيهک  ههموو  الی  وەک  الپهڕەش   ..دوا 

ئاوا]] بهدوای خۆيدا   : " چ زەخيرەيهکمان  [[ما د ن و بهج کی ههستيار و ستراتيژی دەورووژ پرس
ه ههوڵ تهقهال عهرەبی و ناوچهيی و جيهانييه   بۆ پاش ناوبژی خستووە؟!".. مهبهست لهمهش ئهو کۆمه

ران و عيراقی   ژوويهشدا سهرانی  ١٩٨٨- ١٩٨٠که دەدرا بۆ وەستاندنی جهنگی ئ ... بهداخهوە لهم ههله م
کن له ئيمپرياليزم  حيزبی کو ژيان خوارد بوو.. وايان دەزانی بهش ژاوی دروشمی باقوبريق دا گ رد له گ

: " ب نيشتمان   شاوە!... ئهوە ديسکۆفسکييه دە ی مۆسکۆی پ ئ و خهتای ئهوانه جهنگ بهرپا بووە و د
ستا له ئازار و ژاندا دەژين،  چونکه بيری دروست و  بيت ، واته له ئازار و ژاندا ژيان دەژيت". ههتا ئ

ويست و تهواومان لهسهربهخۆيی نيشتمان نهکردەوە/ ناکهينهوە    ..پ
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