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  !شکردنی کوردستان ن، ساۆژی دابهیمانی نگریسی لۆزا په
  سیروان کاوسی: نووسینی   

  ٢٢/٧/٢٠٠٧: ئۆسلۆ     
رستی  زپه گه رهری رژمی  زرنه رۆک و دامه  سه)تاترک ئه(مال  فا که مستهی  وه پاش ئه

سۆڤت، توانی کتیی   یه ئازادیی هپاپشتیی رژمی دژ ب وی دیپلۆماسی و، هه  به،ترکیا
ن  الیه کۆنفرانسکی نوێ له، ٢٤/٧/١٩٢٣وتی  ڕکه له ، وه شنته وه  هه''یمانی سڤر په''
 لۆزانشاری  و رووسیا، له  ئیتالیانسا و ره  ئینگلیز و فهتانی کۆلۆنیالیستی وله ده
 ''یمانی لۆزان په''   به ، که و کۆنفرانسه  ئهستنی  به ست له به  مه.سترا والتی سویس، به له

 . بووتی ناڤین  رۆژهه  و جوگرافی سیاسیی واره  قه نوی رله ی سه وه  داڕشتنهنوی رؤیی،
و موو یاسا و پرنسیپکی مرۆڤی  هه  و، دوور له دا، بیارکی نامرۆڤانه و رۆژه له

ی کورد، خاکی  وه ته ب ویست و ئاگاداریی نه ی کورد درا و، به وه ته دژی نه یی له وه ته نونه
رست و  زپه گه ستکرد و ره  دهرژمینوان چوار  لهی  که کوردستان و، تکای دانیشتووانه

  هک می کوردستان ی پنجه پارچه. شکرا  دابه  ئران، عراق، ترکیا و سووریاک  وهی دڕنده
  .   وه کتیی سۆڤته ستی یه ژر ده وته برا، که  نودهکوردستانی سۆر  به

تی ناڤین،  رۆژهه    لهی سیاسیی نو واره قهکانی کۆلۆنیالیست، پاش داڕشتنی  ته وه ده
تیدانی   یارمه ستیانکرد به ، ده که نوچه نیان له ندیی درژخایه وه رژه پاراستنی بهبۆ 
ی  و رژمانه  و دیپلۆماسی لهسیاسیکوچۆڵ و، پشتیوانیکردنی  تنی چهربازی و فرۆش سه

  . شکردبوون ردا دابه سه کوردستانیان به
تی  رۆژهه و باشوور و باکوور   له١٩٣٨ – ١٩١٨ سانی نوان   کوردان لهڕینی راپه

ترین  ڕندانهد  به وه رانییه ن داگیرکه الیه وتکراوی، له ی مافی زه وه ندنه ، بۆ سهکوردستان
ی   نیشانه ی کۆلۆنیالیستیش، به وره کانی گه ته وه ده.  وه رچدرایه رپه به  شوه
وخۆ  وخۆ و ناڕاسته ری کوردستان، راسته کانی داگیرکه ڵ رژمه  گه نگیکردن له هاوده

 پشتیوانیکردنی رژمی سۆڤت. کردن ربازی و لۆجستیکییان پده پشتگیریی سه
  عیدی پیران، ی شخ سه که  شۆرشهتیکردنی  ترکیا و، دژایه  لهتالینتیی س رۆکایه سه به

 ،مر حموودی نه  شخ مه- تیی شای کورستان رۆکایه سه تی کوردستان به که مله رووخانی مه
ها رووخانی کۆماری کوردستان  روه ، ههب  و ئینگلیز ره سوپای عهشکردنی   هاوبه به
مریکا و   پشتیوانیکردنی ئه ن سوپای ئران و، الیه ه لوا قازی، تیی پشه رۆکایه سه به



 ن یی و جیھانییانه  نوچه کۆمه له و گه  ئهکی یه ند نموونه زاشا، چه ڕه هم  رژمی حه ئینگلیز له
  . نجامدران ئه یمانی لۆزان ستنی په دوای به ، لهستی کورد  و بنده لی کۆیله  گه ق به رحه ده

  ، وه زرانیانه تای دامه ره سه ر له  ههری کوردستان، یرکه داگستکرد و  دهکانی رژمه
 یجنۆساید  ستیانکرد به ده ر و، به  کورد گرته ر به رامبه شیان به  هاوبهتکی سیاسته

واری و،  روبووی کورده زی و، تانکردنی کانزا و به گه نگی و ره رهه ئابووری و فه
نو زمان و   لهی کورد وه ته  نه  که وه ی ئهنیاز بهر زدی خۆی،  سه رد لهرکردنی کو ده
.  وه ی جوگرافیا بسنه خشه ر نه سه له و، نوی کوردستان  وه  بتوننهی خۆیاندا وه ته نه
ی سامناکی بۆ کورد ری ندا، کاریگه درژخایه له،  یه رستانه زپه گه  ره م پیالنه کارهنانی ئه به
زار، خزم   تان هه یان و سه  ده به. کرد کورد دا توندڕووی کانیان به ورهسنو . بوو دواوه به

.  کرا وه ته ک نه  وه کورد بوونی  حاشا له،ترکیا  سووریا و له. کدیی دابان یه  له ماه وبنه
  وکرا، له ری پره رامبه  بهوام رده ی بهرکردن و، رامان  و ده وه تی تواندنه  عراق، سیاسه له

تی ناسیۆنای  وه زراندنی ده زاشا و، دامه یشتنی ره تگه سه ده بهڵ  گه ر له  ههئرانیش،
ی ورم،   پارزگه  له  بریتییه تی کوردستان، که کانی رۆژهه موو نوچه  ههفارس،
ی  ی لۆڕستان، پارزگه ی ئیالم، پارزگه ی کرماشان، پارزگه ، پارزگه ی سنه پارزگه

ند  نیا چه  و، تهیان البرار سه  لهد، نوی کوردستان حمه هر ئ ویهی بو ختیاری و، پارزگه به
ی  که  سنووره  و، یه ی شاری سنه که نده  نوه  که،یان نو نا کوردستان شار و شارۆچکه

ی ئستای کۆماری ئیسالمیی ت سیاسه.  وه شت و کامیارانه رده  سه بۆکان و نوان تهو که ده
  کشه،  ویداوه ههوام  رده به و  ر پاکتاوکردنی کورده  ههکانی پشوو، ی رژمه ونه ئران به

 خۆیان نویان  ترازت که  نه و ستانه ی ئه  چوارچوه ت، له ژهه رۆ و داخوازیی کورد له
مین  که  یه–در  نی سه تی به وه می وتووژی نوان ده رده سه ک له روه هه.  کوردستان ناوه
ت،   رۆژهه لی کورد له رتیی گه ڵ شاندی نونه گه ران، لهرکۆماری رژمی ئیسالمیی ئ سه
  کات، که  ده یه و نوچه ت به باره وتووژ سه کرد،  ده وه ر ئه سه ختی له  جهتی ئران وه ده

   !! نوی ستانی کوردستانه
 زی ناکوردن و، گه ره  له  که،ب ره  عهورانی ترک  ی داگیرکه وانه پچه ، به  شایانی باسه

زی  گه  ره  و زمانناسیی، خۆیان بهزناسی گه پی زانستی ره به،  یه وه ته و دوو نه کورد و ئه
  ته ، بووهزی هندوئرانیی گه ک ره  و فارس وهزبوونی کورد گه  هاورهزانن، ک ده یه جیا له
 ربگرێ و، وهک  که  زییه گه ره  ندییه پوهم  ر، له ی فارسی داگیرکه وه ته  نه  که وه هۆی ئه

   که  گرتووه وه وام پشی له رده به.  کاری بنت ی خۆیدا به رستانه زپه گه امانجی رهپناو ئ له
ی  وه ته دا زمانی کوردی و نه وده هه ناسین و،  خۆ بدرته ربه کی سه یه وه ته ک نه کورد وه
    بداته انتی سه  ژردهلی فارس و ئرانی  گه  له کراوه شیکی جیانه  و، به ک زاراوه کورد، وه

ی  رانی دیکه  داگیرکه ری ئران، پتر له  رژمی داگیرکه تا ش وایکردووه وه ئه. م ه قه
 و  زۆر نوچه بدات و، له کورد لی گه له نگیی رهه ی فه وره نفالکی گه کوردستان، بتوان ئه



 بینین،  ده وڕۆکه  ئهک وهر هه.  هو خۆیدا بتونته ی کورد له وه ته نه شکی زۆر له ند به به مه
، تووشی هر  و ستانی بووشهد حمه ر ئه ختیاری و بوویه لۆڕستان و ئیالم و به

 و، کن یه وه ته نه  وز گه  چ ره ر به نازانن چین  وسه  رلشواویی هاتوون و، ئستاکه سه
کانی   نوچه له. ردزانن تا کو ئرانی ده  زیاتر خۆیان به وه ییه وه ته ستی نه ڕووی هه له
  ڵ به تی و ئرانیبوون تکه ستی کوردایه ، هههاباد و ورم   و مه ک سنه ریش وهرووت سه
 باکوور    له یه و دیارده ئه.  تی کوردیی زۆر الوازه وه خۆیی و ده ربه ک کراون و، بیری سه یه

  ! وت که رچاو ده ا به ئاشکر قی و به  زه  و، به یه شنه و چه ر به وباشوور و رۆژاڤاش هه
پشیان وام  رده  به ، وه سازییه ی پیشه شه ڕووی ئابووری  وگه لهرانی کوردستان،  داگیرکه

 سامانی  کانزا ووت و داهاتی نه  . ندنی ئاسایی و سروشتیی گرتووه سه شه وتی گه  ره له
دۆالر ملیارد دان   سه له   دا، که ت ساله وه  نه–شتا  و هه ی ئه ماوه  لهکوردستان،

  و، ر کراوه  وتانی داگیرکهدانکردنی سازی و ئاوه  پشخستنی پیشهرفی کات، سه ڕده تپه
ک هیزی کار،  بوونی بژویی، وه هۆی بکاری و نه زار کورد به تان هه یان و سه ده به

  ی له هو داهات ئهشکی  بهموو ساکیش،  هه. ر کانی والتانی داگیرکه  شاره ته روویانکردووه
 و،  نو براوه لهی کوردی پ  وه ته کوچۆڵ و، نه  چه  به دراوه ، وتووه ستکه کوردستان ده

  .  ی پ سووتندراوه که وته
عید و ئحسان نووری پاشا   شخ سهکانی ڕینه  راپه  ملیۆنک کورد له کوژرانی پتر لهکورتی،  به
کان،   ترکنشینه  باکوور بۆ نوچه  کورد لهوک و نی درسیم و، راگواستنی ملیۆنیزا ید ره و سه
 ستالین و، –ن دیکتاتۆری سۆڤت  الیه  لهکوردستانی سۆرنوچوونی کۆماری خودموختاری  له
ر  ربازیی بۆ سه  هرشی سهی سۆڤت، کانی دیکه و کۆمارهن ی به که  دانیشتوانهرشوبوکردنی په

تیی شای  رۆکایه سه  به – کوردستان تیی ایهتی پاش رووخانی حکوومهباشووری کوردستان و، 
کوردستان و،  باشووری  زار گوند له  ورانکردنی پنج ههمر، حموودی نه شخ مهکوردستان 

گۆڕی  ن رژمی گۆڕ به الیه کان له دناوه  به نفاله نجامدانی ئه کان و ئه نوچه  وکیمیابارانکردنی شار
دان  دانی سه سداره لهوا قازی و، شهتیی پ رۆکایه سه ن به، رووخانی کۆماری کوردستا وه ددامه سه

رکردنی  ینی  و، ده رستی خومه په رکاری رژمی کۆنه سه ت، پاشان هاتنه رۆژهه ر له روه نیشتمانپه
ت و،  رۆژهه و باکوور  لهی    وب و ماورانییهو کوشت موو ئه دژی کورد و، هه فتوای جیھاد له

  دت،ری سه مۆ و داهاتوو به  ئه و ری کورد هاتووه سه ی کوردستاندا، بهکان شه موو به هه
موو  ی هه رچاوه یمانی لۆزان، سه ، په ر بۆیه  هه. یه وه یمانی نگریسی لۆزانه پهسایی  مووی له رهه هه
  .وتن رفرازی  و پشکه  کاروانی سه  له وتنی کورده تی و ماورانی و دواکه هامه ختی و نه ببه

 ناس و،  دهکورد چۆن لۆزان
  ! وه کاته ک یادی لۆزان ده یه  چ شوه  به

  ! ستی کورد بندهی  وه ره خونه



.  وه ستییه تی و بنده کۆیلهی سامین  هرچواشتاو  هه  پماننایهمساڵ، ردانی ئه مانگی جۆزه
  تانگی سارد، م و، قۆناخی جه که نگی جیھانیی یه  جه کۆتاییندی روبه سه له ر  هه
م  ئهڕبوونی   و، تپهم ی بیسته ده سانی کۆتایی سه  لهکتیی سۆڤت سھنانی یه ره هه
 تی رفه ل و ده هه ، له وه ته نهدان  سه به می زاین، ی سیه زاره  هه  لهی دووایی ندساه چه

 ریزی کاروانی   خۆیان خستهرگرت و، ، سوودیان وه  بۆیانوت که  هه مژوویی تی تایبه
ڕین  ندین راپه هرپاکردنی چ رای به ره سه ی کورد، وه ته  نهم به.  وه رفرازه النی ئازاد و سه گه

 و رووی ئازادی وه ته تی ماوه  کۆیله ن به ته  نه،سات  و، پکارهو شۆرشی خوناوی
، نووس و داهاتووی چاره  و، کی رۆنی ل دیار نییه هئاسۆیهشتا هیچ کو  ، به  بینیوه نه
   . ل و تاریکه ک رابوردوو وه

ن  الیه له  یمانی نگریسی لۆزان، که کانی په نجامه ئه کردپی، نما ک پشتر ئاماژه وهر هه
می  ترین سته وره ، گه ر درا سه  بیاری لهوه ی کۆلۆنیالیستی جیھانییه وره وتانی گه

   له  کهزانین  باشدهش و راستییه هئ هاوکاتی کورد کرا،  وه ته  نه  بهق رحه مژوویی بوو ده
 ملی،  خرایه نهتی   زنجیری کۆیله کۆت و  ،ن کورد ته ر به ت سای رابووردوودا، هه سه
 ستی  و ژردهیان کۆلۆنی که ش، نیشتمانه  و بچووکی دیکه وره ی گه وه ته یان نه ده کو به به

، هۆی  ون  توانییان خۆیان رزگار بکهچۆن،  وانه ته ل  ونه گهو  م ئه به، ران بوو داگیرکه
رانی  پۆکی داگیرکه ژر چه  لهی که  نیشتمانه و خۆی یتوانیوه  کورد نه،مۆ  تاکو ئه چی بووه

  ! رزگار بکات؟، دڕنده
ران و،  وه  لکۆه ک له یه ژمارهبوونی کورد،  کانی رزگارنه  هۆکاره ت به باره سه
ی  زۆربهم  ، به  نووسیوه وه م باره  لهی خۆیانبۆچوونراورانی کورد،  نووسه

  و کۆک و خاله ر ئه سه ی، لهی وه ته  نهن هزری رۆناکبیرانی خاوهران و،  روه نیشتمانپه
 هۆکارکی ،نوخۆی کوردیش  سیاسیینی  الیهها روه کیی،هه ره  دهئالیی  له  جگه شن، هاوبه
خۆیی  ربه یرۆزی رزگاری و سهکخستنی بیری پ  په  له،  بووهتیی ڕه کی و بنه ره سه

 .کوردستان
 قۆناخی کۆتایی  توانین به  ده م، که نگی جیھانیی دووه ندی کۆتایی جه روبه سه  له
  له،ی سیاسیی  حیزب و رکخراوه ره  به ره ین، به ی کالسیکی کورد نوناسی بکه رکرده سه
هاندان   ، بهواریی ردهبۆرژوای کو واری هورده  چینی خونده ک له یه ن ژماره الیه له
  ، کانی کۆمۆنیستی ئران و ترکیا  و سووریا و عراق ردانی حیزب و پارته ستوه وده
کیی  رزاره ، سهش شیووعییانه  وکۆمۆنیست  م پارته  ئه کهکوردستان پکھاتن،  له

  ئازادی و رست و دژ به زپه گه رۆک، ره  نوه و وه کرده ت و ئازادیخواز و، بهکۆمۆنیس
  ی سیاسی له حیزب و رکخراوهزراندنی  ڵ دامه گه له. لی کورد بوون رزگاریی گه
 -خۆیی کورد  ربه سهتیکردنی بیری ئازادی و   دژایه ستکرا به ، ده ره  به ره ، به کوردستان

 لی  گهباتی خه .ریی پۆلیتاریا روه حمتکش و سه زهالن و، مافی  تیی گه نوی برایه به



  ی جوگرافیای سیاسیی رژمه  چوارچوه وخۆ گردرا به ک، راسته یه  پارچهر  هه کورد له
رینی  رتیی والتی پان وبه به ڕوه ی به  شوه  له وه الساییکردنه وجا به ئه.  وه که ره داگیرکه

سوسیالیزم و، رژمی و '' ئۆتۆنۆمی بۆ کوردستان''کتیی سۆڤت، درۆشمی  یه
،  یه م شوه به.  وه رزکرایه  بهر وتانی داگیرکهی  وارچوهچ  لهی،کۆمۆنیستی

ر   جوگرافیای والتانی داگیرکه دا بهتییان وایه  رهکان،  کوردییه تیی رکخراوه یه رکرده سه
و   باسکی نوخۆیی ئه و  کشه ی، کرد به شه ر به  هه ی کوردیان له وه ته باتی نه و، خه
 هاوکاریکردنی م رده به  رێ لهوجا ئه. شکرابوو ریاندا دابه سه  کوردستان بهی والتانه

 رانی  داگیرکه ندیگرتن به ، پوه و وه ران کرایه ڵ داگیرکه گه نزیکوتوندوتۆڵ له
کوچۆڵ،   چه ورتی دارایی تنی یارمهرگر وچاوکانیی وه ستراتیژ  ، بوو به وه کوردستانه

  نه خه گرن و، گوشار ده رده  وهنرا ناکۆکیی نوان داگیرکه  سوود له وه وه بیانووی ئه به
، داوای نگی و رهه رگرتنی مافی فه نیازی وه ، به ی دیکه که شه ری به  داگیرکهر سه
وتی  ره ، له  کردنهت بات و سیاسه  خه م شوه وکردنی ئه  په. یان که سمیناسینی حیزبه ڕه به

تی و،  سکی حیزبایه ی تهبیری حیزبی و،  وپایه  و، پلهئابووریندیی  وه رژه  بهخۆیدا،
،  ئاشکرایه. کاندا ر حیزبه سه  زاڵ به کولتووری کرد به، یرتی گه پاوانخوازی و، نوچه

، کرد ی خۆیان ده سته یان وابه م حیزبانه  ئهتیی واوه ته ی به وه رانیش، پاش ئه داگیرکه
ی  رکخراوه  وژ حیزبگ  و، بههنان کاریان ده  بهداندیی خۆیان وه رژه  پناو به وجا له ئه

ما،  ده دان و، کاتکش پویستیان پیان نه ی کوردیاندا ده ی دیکه  و، بزاڤی پارچه دیکه
ی کوردستان،  شکی دیکه ری به ڵ داگیرکه گه شیی له هاوبه ، یان به وه شاندنه وه یانده هه
 و، کردن یان ده وازه رته دان و، په  دهیان گه  و باره  و، بنکه رگه هزی پشمهالماری  په
 ئاگری  ، بهشوڕووتیش تان و ره ره ی بدهک زرای خه  ومه ن گوند و کگهتا یان و سه ده به

وڕووی کوشتن و  ره کی زۆریش به یه  و، ژمارهکران کی قورس وران و کاول ده بۆمبا و چه
 .  وه هبوون یان ده که ر زد و نیشتمانه سه  له وه گرتن و دارکاری و، دوورخستنه

ی  شنه درژه م چه مان، سانی ساڵ به م حیزب  و رکخراوانه باتی سیاسیی ئه خه
 و  که نوچه  و گۆرانکاریی گرنگ له وره دانی گه رهه ای سهر ره سهش،  ڕۆکهو ئه  کشا،

ری  ری و، رووخانی رژمی داگیرکه مسه کجه دنیای یهدانی  رهه سهرای  ره سه، جیھان له
رانی  ر داگیرکه ربالو بۆ سه  و، گوشاری بهکه شکرکشیی رۆژاڤا بۆ نوچه ، لهددام و سه

رژمی رووخانی ، پاش کورد.   گۆراوه ی هیچ نه که وکشهم بۆ کورد  به،  ئران و سووریا
تکی  وله زراندنی ده کجاری و دامه و رزگاریی یه ره یتوانی به نیا نه ته نه عسی عراق، به

 ئازادی و  و نیوچه کو،زۆر سووک و هاسان، ئه نگاوبنت، به خۆ هه ربه کوردیی سه
  وه ته ی نه  پشتگیریی کۆمه  ساڵ، به١٤ی   بۆ ماوه ستدا که ده شی له خۆییه ربه سه
ری  ی داگیرکه وتانی دیکه ی سیاسی لهر گۆرانک ههبگومان،  .یبوو کان هه کگرتووه یه

ی باشووری کوردستان  شوه ر به  هه،ش شانه و به  لهلی کورد کوردستان رووبدات، گه



 . بگرت نگاوهه ریی هه وه خته خۆیی  وبه ربه و رزگاری و سه ره کا و، ناتوانت، به کارده
بات و  ت ساڵ خه  سه پاش نزیک به   که وه  بۆ ئه وه ڕته گه ش ده مه هۆکاری ئه

تیی  یه رکرده سه.  ییمان نییه وه ته  ونهوام، هشتا ستراتیژی سیاسی رده هقوربانیدانی ب
ندی  وه رژه  قوربانی به  به ییان، کردووه وه ته وام ستراتیژ و ئامانجی نه رده کان، به حیزبه
ئاستی ،  وه شه کی دیکه الیه ک، له الیه  له مه  ئه. کانیان تی خۆیان و حیزبه سه و ده

 و، هشتا  کی زۆر نزمدایهئاست لی کورد له یی گه وه ته و نههۆشیاریی سیاسی 
. یی خۆی بناست وه ته ندیی سیاسی و نه وه رژه  بهت بتوان  که یه و راده  ئه ته یشتووه گه هن
 کوی  وه کانییه تیی حیزبه یه رکرده ن سه الیه ددام، له پاش رووخانی رژمی سهک  روه هه

 هۆی    بوو به کی دیکه جار داریی کرد، کهش بژاردنکدا به  هه ر و، له  سه چووه
 .کانی تیی حیزبه یه رکرده  سه سک له ند که یاندنی چه التگه سه ده کردنی خۆی و، به کۆیله

رکووکی  عراق، کهالتی  سه بی هشتا بده ره تی عه وله ، ده یه وه ڕوانی ئه ئستاش، چاوه
وت، درۆی  اهاتی نه و د ناردنی بووجه کی باش بت و، له یه وره  براگه و، وه پبداته

   !!! کات دا نه گه له
کانی  ساته ی کورد، کاره ونه   به،  نییه و بووه  نه دنیا لک له هیچ گه  کورتی، به
 هیچ کات  وه ر ئه به له.  وه بیر بباته  و خونژی له وره ی گهژانوری دن و، بک سه به
ر  بوو هه ده. ربگرت کانی وه یهتی هامه  شکست و نه زموون له  و ئه  وانه یتوانیوه نه
ستی  به مه بهرداندا،  مانگی جۆزه موو ساک و، له ، هه ئستاوه ر له یان ساڵ به ده له
،  بووه ستیان هه شکردنی کوردستاندا ده  دابه ی له تانه وه و ده زارکردنی ئه رمه شه

   و، داوا له کبخرایهردستان روکی  وه ره ده  نوخۆ و له یۆنی لهند مل خۆپشاندانی چه
 .ن خۆیی بکه ربه  سه یشتن به ، تا پشتگیریی کورد بۆ گه یی بکرایه وه ته ی نونه کۆمه
  موو تاقیکارییه و هه  پاش ئهکانی کوردستان، بوو پارتی و رکخراوه ده
 و،   تی درۆزنانه کوردایه   رخستنی فشه ، وازیان لهی رابوردوویان وتووانه که رنه سه
 وتانی   به دایه نووسی کوردیان گینه  و، چیدی چاره دانی کورد بھنایه فره ته

 ئامانجی  و، به قاو بدایه یمانی نگریسی لۆزانیان له ، په کگرتووانه  یه و، وه ره داگیرکه
ران و،  بوو نووسه ده.  ، داوای رفراندۆمیان بۆ کوردستان بکردایه خۆیی کوردستان ربه سه

ر   سه ته مینار، گوشاریان بخستایه  سه  و، به نووسراوه کورد، بهرۆناکبیرانی 
 بھنن و،  درۆشمی  ییانه وه ته ی نانه رنامه  درۆشم و به  واز له کان، که حیزبه
م  بهییان،  رکخراوه باتی سیاسی و ی خه رنامه  به ن به خۆیی بۆ کوردستان، بکه ربه سه

 و  کۆتلهرقالی  سه تن، سه ی ده وه ڕ و ناکۆینانه  شهیرقا  سه ی که و حیزبانه ئهمخابن، 
ی  شوڕووتی کوردستانن، که کی ره ی خه بازی و دزی  وتانکردنی سامان  وبووجه کۆتله

  ی که نو رۆناکبیرانه ر و به و نووسه ن؟ ئه  بکه وره باتی وا گه بینرێ کار و خه لیان راده
 و   پاره توانن واز له کوێ ده کان، له نی حیزبه وڕناژهخۆر و ز  مووچه ته یان بوونه زۆربه



ڕکی  په شایی و هه لک به وجا گه  ئه، و رابواردنیان بھنن وه واردنهسات و کاتی خ
رقاڵ بکرت،   سه وه کانییه دایکبوونی حیزبه ر و، سایادی له بژاردنی وتی داگیرکه هه
کانی و،   لۆزان و، ئاکامه  بیرک له وه منته تی بۆ ده رفه کوێ کات و ده له
  ....! وه کانی بکاته تییه هامه نه

  و تاریکستانه  له  هشتا زۆرمان ماوه.  خون  وکولتوورمان بووه ڵ به تکه تی کۆیله
.  کانیان بۆیان سازکردووین نگه نگاوڕه  ره نه ران و زوڕناژه  داگیرکه  کهین رباز بکه خۆ ده
 وه ر ئه به  له راهاتووین،ی گه  له  کهی خایاندووه مان هندهتی  کۆیلهستی و بنده
  .....  .ین نجام بده کۆشینیك بۆ رزگاربوونمان ئهوڵ و ت  هیچ هه پویستی نازانین به

 ستڤان و به هه ی)  دان ساه سه (شیعری له  م دوو کۆپله  بهم، که  نووسینهکۆتاییدا، له
 و یشتن به هیوای گه به.  کۆتایی پدنم)شو بدوال په عه (مان که له ی گهر روه نیشتمانپه

، موو ساک ی کوردیش هه وه ته  و، نهبی کجاریی رزگار یه  کوردستان به ی که رۆژه
  ، لهتان ک میلله  وهستبوونی خۆی بکات و، می بنده رده یمانی لۆزان و، سه  په ت له فره نه

خۆیی کوردستان،  ربه سه جژنی موو ساک  هه،وواودا بژیت  ریی ته وه خته ئازادی و به
  ! نت یه گوی دنیا بگه به

  

   دان ساه سه
  ، مای خۆمدا ورانه له

  .ی سوتانمق ی متبه ی گۆشه  کۆره کتکه
  ، دان ساه سه
   و ی خۆم وایه ره وشوبه حه
  .وانم ی دزانی خۆم پاسه رگه ر ده به له

........................  
  ، ساهدان  سه
  ، وه کوو چنگک دانه وه

  .ئاشی مژوو فی داوم
   و یه ورم شارۆچکه ر چوار ده هه

  .میان ت ناوم  ده مرووله
.................. 


