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  و  هییتورک تی  وه دهی  شه ڕه هه
  کورد تی هیوا ته نه کانی ره ربه بهپويستی 

  ناسر ئرانپوور
  

  
کانی تری  ناوچهو  لیند بناری قه  له کانی پارتی کرکارانی کوردستان ر بنکه بۆ سه  هییتی تورک حکومه ییاوی دو م هرشانه بهچ  وده
بوای من   به. قۆناغکی تر  گشتی پی نابته  ی رزگاریخوازی کورد به وه ر بزوتنه سه  له   و وته ئه ی شه ڕه ههکوردستان باشووری رمی  هه

وانی و ڕاشکاوی و  رفره و به  ڕاده  ت به قه  ته م حکومه ئه :ی کورد ره و الواز بوونی به  يه ی تورکييه ره هز بوونی به به  م قۆناغه ندی ئه تمه تايبه
ک بۆ  هییترس مه  زن و ببته ش ببهیت سنوور نانه ارانی کوردی خۆی و تهی ر نه سه  توانی بوو هرش بکاتهی انی ئستا نهھیی ڕای جگن بده
 ؛  بووه نه وانیو پشت ی ئستا ب دۆست دهاڕ  به دایی وه ته ئاستی نونه  له چ کات کوردیهردا  رامبه به  لهکوردستان؛  باشووری ر خاکی سه
ت  سه دهب نگ و  ڕاوز و ب ده په بو و لهر بهئستا ک  وهتی ڕای گشتی کورد  بهیتا اسی کورد و بهیچ کات هزی سیهها  روه هه
بۆ   باره ناله   رجه ومه ل ههم  ڵ ئه گه  کانی له ره ربه کانی به شوه ئامرازو ها روه و هه  م دۆخه کانی ئه هۆ و هۆکار و ئاکامه  هل  ستهیپو...  بووه نه

ژکی یستراتوکردنی  هی و په دارشتن  ا بهین بوای من ته  به .بکردرێر سه هومی ل و مشت لدوان و وه نهیتۆژ و وه کورد بکۆدرته
ب  ده  ئمه  کی تر هواتاي  به.  وه نهیدوژمن بب ی هالمار و په شه ڕه م هه وڕووی ئه ڕه به  انهوتوو رکه ن سهیتوان ده   رخانه هاوچهو  نوێ «تی هیوا ته نه»

بگرين و  يه م ڕکخراوه ئهپشتی  ـــ دموکراتيک تی وايه ته توانينکی نه  بهـــ . ک.ک.سياسی پ یڕۆي هر کان و سه ه موو هه ڕای هه ڕه ـــ سه
  هرش بهارتی کرکارانی کوردستان پ  و هرش به ين بکه   تی تورکييه ی حکومه شانه ڕه م هه ئهڵ  گه  کانی له ره ربه کانی جۆراجۆر به شوه  به

ر چوار  هه  ر کورد له سه  هب  وتنی فاشيسم و شۆوينيسمه رکه سه  وانه رفره به  هرشه  و له  وتنی تورکييه رکه سه. واکانی بزانين کورد و داوا ڕه
  . ی کوردستان پارچه

  
  

  و پارته مدياکان  شکی زۆر له و به کوردی ای گشتیڕ  له  جگهه ـ يتی تورکي ی حکومه هرشانه م  ڕ ئه مه  له
کی  يه دژبه بۆچوونیدوو  وویروڕ بهتا ئستا  ـ وستن  هه م م که يان النی که ،«نن باليه»نگ و  بده  که کانی سياسييه

   : وه وومهند ڕووناکبيری کورد ب چه
ی  نی وه اشاي. ک.ک.پ»  که  دايه بوايه  م هل ،کا د ده ناوزه «يککراتودم»  خۆی بهی  که وسته هه  که نک اليه •

رک بۆ  مپه له  بته داهاتوودا ده  و له  هييترۆريست  کیڕکخراو  ردرێ، چونکهنگری لبک اليه  نييه
   .«...و تدا کردب ی دزه  هيميتی تورکي  يه وانه کانی جی گومانن و له  وه کرده ،کراسیودم

رکی  ئه و  تترين هزی کوردييه سياسه شگترين و بهڕشۆ  يه م ڕکخراوه ئه»  که  نکی تر پی وايه اليه •
لی  گه  تکی زۆری به خزمه   ی که هۆی وه  به تی تايبه ين، به نگری لبکه اليه  که  يه ئمه «ناسيۆناليستی»

 باشوور  له  که   يهني کوردستان تی ڕۆژهه کانی ک ڕکخراوه و وه  کا دهش ڕشۆ  وه کرده  کورد کردووه و به
  . «نيشتمان ی شه م به ئه کانی سياسييه  پاشکۆی پارته  بوونهو  مريکان ڕوانی ئه چاوه دانيشتوون و

  .  يه هه  بينن که ده  وه تر له و ساکار  ساده  که و گرفته کشه دان و ه هه  له ن ر دوو اليه بوای من هه  به

م  ئهخودی   بهنيا  ته. ک.ک.کانی پ وته چه  وته سوکه کان و هه ه موو هه ههی  رچاوه سه  وه کرده به  که نک اليه
  به کانی ه موو هه ڕای هه هر سه. ک.ک.پ  رچاو ناگرێ که به له  وه ئه،  دا گرده  الن و ميتی تورکييه و ئۆجه  يه ڕکخراوه
  تورکييه  کاری دموکراتيک له  نابين که ؛ گشتی بووه  بۆ کورد و کوردستان به يشت ی زۆر خزمه رچاوه سه ڕاستی

 بۆ  وه ڕته گه ده  يه م ڕکخراوه تيژی ئهتوندو  رچاو له شکی به به  که نابين ؛ اسان و مومکين نييهحش  نده وه ئه
  ته وه م ده ئه ی قينه ڕاسته ئۆپۆزيسيۆنی  ؛ نابين که تی تورکييه حکومه ری ده به ڕاده له نگی بروزه توندوتيژی و زه

م  ئه  که  ش ڕاسته وه ئه. کا نه  ه دا هه کداری ی سياسی و چهبات خه  ب و له  ناتوان دموکراتی نموونه  فاشيستييه
  س نييه ک به يه کخراوهڕزانينی  ترۆريست  م بۆ به به.  يارانی خۆی ترۆر کردووه نه  سکی له ند که چه  يه ڕکخراوه

کام حيزبی سياسی . سی ترۆر کردب ند که ، چه کداری دايه هنی و چه باتی نه خه  له  که  يه کخراوهڕم  ئه  که
  له ؟کردب ترۆری نهو  رين دابووب به و پان و ن کداری درژخايه چه یبات خه  له  که يری کورد ـ ناسين ـ کورد و غه ده
ت  نانه و ته  کيان ڕفاندووه و خه يان جار ترۆريان کردووه ده  به  ڕين که مريکاو ئيسرائيل گه و ئه  تانی تورکييه وه هد
 PLO  ک ، وهINC ک باتگی وه کانی خه ئايا ڕکخراوه با بزانين.  يه ان ههشيکانی خۆيان سجني ی سنووره وه ره ده  له
  بوونه  وانه ئه  وايانه ڕهنا  وه م کرده ؟ ئايا به يانکردووه ت و باشوور نه کانی ڕۆژهه کردووه؟ حيزبه نهريان ۆتر

کانی  ئامانجه  هيشتن ب ترين ئامرازی بۆ گه وره نيا و ياخود گه ته  که  سک، ڕکخراوک ترۆريسته که !ترۆريست؟



تی کورد وايه ته کانی نه ره ربه و پويستی به  يهيتی تورک وه ی ده شه ڕه هه 2  

www.iran‐federal.com 

و   ی دژی مۆدنيته که ترۆريستييه  وه و کرده ب ڕی هه بک باوه کته ک ڕباز و مه رۆر وهت  سياسی ترۆر ب، به
  نه  ب بگوترێ که ده  رز و ڕاشکاوانه نگکی زۆر به ده  به .نيزامی ب يری و غه ديفاع و ب کی سيويل هدموکراسی و خ

تکی  رفه تکۆشانی سياسيياندا هيچ ده  له  باتگر که خه کانی سياسی کوردی ڕکخراوه  ک له هيچ يه  و نه. ک.ک.پ
ان مانی ڕی مان و نه شه و نڕازی ني  هيچ شتکی ديکه  به يان وه دنهسان  له  يارانيان جگه و نه  بووه دموکراتيکيان نه

ب باسی بکردرێ و  م نين و ده ش دا که بواره م له. ک.ک.کانی پ ه هه  دياره. بوون و نين ترۆريست نه پ فرۆشتوون،
ر  گه ئه  ب بگوترێ که دا ده کاتمان  هه  م له به. حکووم بکردرێ مه يشیوا و دژی دموکراتيک هڕی نا وه ت کرده نانه ته
کانيشی  وه هز و کرده  ی که وه  وه ڕته گه شکيشی ده رچاون، به زۆر به ارتی کرکارانی کوردستانکانی پ ه هه
  چ که بيرمان نه  له.  زگای سيخۆری وتان دايه تی زۆر ده خه ژر زه  کا و له بات ده خه داپان زۆر گۆڕه  و له رچاون به
تی  ر يارمه گه ئه ؛فنب  فريقايه ئه  الن له توانی ئۆجه يده نه  ياتی حه  به بان، تورکييه مريکا نه ر ئيسرائيل و ئه گه ئه
 .ی کوردستانو باکوور باشوور  له  يه م ڕکخراوه ئه کانی ر بنکه سه  توانی هرش بکاته يده نه  ، تورکييه بايه مريکا نه ئه
وزی خۆی بۆ  چراسه  به(، ئران، عراق  مريکا، سوريه ، ئه م تورکييه النی که. ک.ک.دژی پ  له داشئستای  ڕه م شه له
ر  رامبه به  اگری لهڕخۆ و رخۆدان به و  م نين کهش .ک.ک.ی پاندوژمن  وايه  که .شدارن به)  ناجوانمرانه  وه م کرده ئه
  . ێش ناکر ه هه   و ب  اسان نييهحهل و  کارکی سه  وانه هئ

  که  وه چته هد انيبير  لهێ، تربگر رج رت و مه ب شه  به .ک.ک.ب پشتی پ ده  پی وايه  نی تريش که اليه
  ـ کهکانی  ته ر خزمه به  و ناتوانين له خۆی یودر خ سه  وه ڕته گه ده  يه م ڕکخراوه کانی ئه ه هه  رچاو له شکی به به
 «ناسيۆناليستی»وستی  هه پی  به نيا بيانوو  بهو  تورکييه یر فاشيسم به  و ياخود له ـ  ی بووه ڕاستی هه  به

يدا يتوانی ت ده  ،يدايهئستا ت. ک.ک.پ  ی که م دۆخه ئه  که  من پم وايه ئه. ين که ين و باسی نه چاوپۆشی لبکه
  . کردبا ی نه نه م هه ر ئه گه ب، ئه نه

دا  وته م ڕه له. کا بات ده و بۆ کورد خه هزکی سیاسی کورده  وه کانییه ه واوی هه ته  به. ک.ک.پ: کورتی  به
. ی کردووه که وه ته نهوای  دۆسی ڕه  ت به و زۆريشی خزمه  ه، قوربانکی زۆری داو تکی زۆری کشاوه حمه نج و زه ڕه
  ڕوونی و ڕاشکاوی بگوترێ که  ب به دا دهمان کات هه  له. نگری لبکردرێ هب ڕزی ل بگيردرێ و الي ده  ر بۆيه هه
هۆی   ب ببته ده  تورکییه یفاشیسم  نه .وخۆی لبکردرێ استهڕی  خنه ب ره ده  نه م هه بوون و بۆ ئه م نه شی که ه هه
هۆی   هنبب ب ده  نه م هه ئه  و نه  هوکان ه ر هه رامبه به  نگ بین له و بده. ک.ک.پ  ین به کی سپی بده چه  ی که وه
  کانی به ته ر جنایه رامبه به  و یان له  وه بیر بچته له ـ   هی کوردانترین دوژمنکی ره سه  له  ـ که تورکییه  ی که وه ئه

   .نگ بين بده .ک.ک.ت کورد و پ نیسبه

ڕبازی   به  مان نهيپويست  ئمه  که  پم وايه.  تييه وايه ته بيرکی دموکراتيکی نه  بۆچوونهم  ی ئه بنچينه
کراسی ـ ومی دم که رجی يه ک مه ـ وه  ی خنه م ره هه  ه کهي هه « یي وه ته ستراتيژکی نه»  کو به ، به«ناسيۆناليستی»

ی  ڕوانگه  ی ـ له خانه  وينه بکه  ی که وه ئهگيردرێ، ب  رچاو ده به  تی له وايه ته ندی نه وه هرژ م به گونج و هه تدا ده
  . ادموکراتيکی ناسيۆناليستیـ ن  وه منه

  که   ئارادايه  له «تی وايه ته نه»و  «ناسيۆناليستی»مکی  چه ت نيسبه  بهک  ييهناڕوون دا ناو ئمه  ت له به هه
  ک له يه کورته  م شی دووهه به  له.  وه مه ڕوونی که  ی خۆم ڕوانگه  له مدا که وتارهمی  که شی يه به  له زانم پويست ده  به
م  نگری له پويستی اليهباسی   يه م نووسراوه ئهشی کۆتايی  به  رۆکی ناوه .م که ده. ک.ک.ی پ کانی خۆم ئاراسته خنه ڕه

  .داتی دموکراتيک وايه ته ی بيری نه چوارچوه  له  يه ڕکخراوه

I 
ی  چوارچوه  دا له م قۆناغه له ش ئه هزی کورد  که  هیین  وه ئه «تی هیوا ته ژی نهیسترات»  له  دا لره ستی من به مه
م  ئه  هچونک. وێ که ر و ڕباز ک ڕبه شون يه ، وهت اسهیسو  «رۆک سه»ک  هی شون وه و  وه ک ڕکخراو کۆبته هی

 ندی وه رژه ت به نانه و ته ندی تمه بهیشک تا ربه و هه  ش کراوه کوردستان دابه  ن کهیگر رچاو نه به  ن لهیناتوان  هییڕاست
ت و  ، ڕۆژههباکوورباشوور، ( رمی هه کانی جیاوازییه «تی هیوا ته باتی نه خه»انووی یب  ناب به واتا که.  هی خۆی هه

ی ناو ی ڕکخراوه ـ  هیپ  م به ر و ـ هه ندی وه رژه به و ڕی روباوهیو بتی  هی کۆمه کانی جیاوازییه، )ڕۆژئاوای کوردستان
، «تی هیوا ته نه»ژی یسترات  ب بوترێ که تی ده بهیتا  به. نی هلبک یاننکۆیاخود یو  نینیب نه  شانه م به رکام له هه

  وه ی منه ڕوانگه  له.  هی هه «ستییۆنالیناس» ، واتا«ییخواز وه ته نه» ژییڵ سترات گه  اوازی لهی، ج«ڵۆنایناس»واتا 



تی کورد وايه ته کانی نه ره ربه و پويستی به  يهيتی تورک وه ی ده شه ڕه هه 3  

www.iran‐federal.com 

  ت به بهیتا  ، بهتی هیوا ته ندی گشتی و نه وه رژه بهبۆ ڕچاوکردنی   نه هیتی پالنکی درژخا هیوا ته ژی نهیسترات
  به تی، هیوا ته کردنی نهرکوت و سه ستییلیمیالن و گوشاری ئاسیپ ی وه هدانرچ هرپ ست، بۆ به کانی ژرده وه ته ت نه سبهین

 نه وه( ردرێبک ت بهیی تاک هی وه ته ڵ نه گه  کانی له ره ربه به  ی که وه ئهبک  له .)ستییالیدژی کۆلۆنی  وه ک جووداکات 
اخود ی  ک هی وه ته ڵ نه گه  کانی له ره ربه تی و به هیدژا  به ـ داوڕۆ ترمۆلۆژی ئه  م له تی ـ النی کهسیۆنالیناس ی رۆکهیب

ک  ، نه هی یی وه ته کورد نه پرس و دۆسی ،م کهی من ده  ک که ييهتوپۆلۆژپی   هب. ێدرکر ده  پناسه ی تر  وه ته ند نه چه
کردنی وت هزستی  به مه  و به  هی خوازانهیرزگار  ی که هۆی وه  تی به بهیتا  ، به«ستییلۆنایناس»ک  ، نه «هۆنایناس»ی، یرا گه وه ته نه

    .هییست ن کی ژرده هی وه ته چ نهیمافی ه

،  «ناسيۆناليست»نان  خۆيان  چی به  ڕاستی ناسيۆناليستين که  به  که  ن وه هه جيھاندا زۆر بزووتنه  له
کو  ، بهناسيۆناليستی  چ بگا به ،ت ناسيۆنايش نييه نانه ته  وه زۆر بارانه  له  بزاڤی کورد ـ که  ئمه  شک له م به به

سی  ستی ئه به مه  !!ناسنين دنيا ده  به «ناسيۆناليستی»  ـ به  کانی مرۆڤه ترين مافه تايی ره داواکردنی سه
تی  هیوای خۆ مافی ڕه  که  وهبو نه ش» وه ته ت ـ نه وه ده» ی پکھنانی پکھاته ت نانه تهتا ئستا  ههکورد  ی وه بزووتنه

  به  هي ییخۆ ربه بۆ سه  نم کهیست له ی فه وه من جوونه ئه  بۆ ونه. بوو نه «ستییۆنالیناس»سان یش ببا، دیر گه و ئه
  له  نووس که اری کردنی چارهیھنانی مافی دست ده وه  ن کهیڕوونی ب  هب ب ده.  م اودر ناکهن «ستییۆنالیناس»

پ و  چه ت نانه ته زبکییر ح و پرۆگرامی هه رنامه به  و له  ند کراوه سه پهک  يه تا ڕادهدا شیی وه ته ئاستی نونه
کورد   ی که یانهیتا ره سه  هیو داخواز ناکرێ، چ بگا ئه  پناسه «ستییۆنالیناس»،  دا گونجندراوهشیستیالیسۆس
  .نسانی ناسراونیمافی ئ  به و کۆنوانسيۆنی ژنڤ یی وه ته ی نونهڤی مافی مرۆ جاڕنامه تی و له هی هه

پ  ستی و چهیی هزکی مارکسی وه ته کی نه هی وه تی جوونه هیرا ڕبه  که  وتووه که مژوودا هه  زۆر جار له 
ان ید سای ڕابردوودا  سه  کانی له رچاوی هزه هشکی ب به  که  ی کورده وه ر بزوتنه هه  ن نموونهیباشتر. تی هیکردوو
م  النی که.  ار بووهید  ان پوهیپ واری چه نهودابوون و ش ستییالیری سۆسیبژر کارکردی   ان لهیست بوون و یالیسۆس
زگاری ڕو بۆ  «نیی وه ته نه»  مانه ئه. نین ايشستئ  هیاوبوون و من پم  ستی نهیۆنالیناس  م هزانه ک له هیچ یه
مکی  دوو چه  هیوا  که. ن که بات ده خه ،نیژ لی ده  ی که و وتانه ئهسمی یۆنالیمی ناس سته  ی کورد له وه ته نه
  که  هییدا ن هیایدن  چ وتک لهیه  ۆ ونهب. نیک ن هی خوازی وه ته ی و نهی وه ته ، نه«ستییۆنالیناس»و  «ڵۆنایناس»
  به ن؟یستیۆنالیناس  هانم وت ا ئهیم ئا به.   ب ی نهی وه ته ھاد و ئابوری نهیت و ڕکخراو و ن اسهیندی و س وه رژه به
  .  نه  وه هیایدن

  . یش بی وه ته توان دژی نه ستی دهیۆنالیتی ناس اسهیس  م که که عا دهیددیت ئ نانه من ته ئه

وستی  هه  و بگره ژییبشک سترات. بوو ب مان ههشتيسیۆنالیڕکخراوی ناسمژوودا   لهی کورد  ئمه ر گه ئه
کانی  هییکورد  پارته ن هیو ال س که ندکیه  نگه ڕه: مان که ی وتهباشوور  نهیبوان.  بووه هه ن گمه ده  مان به یی وه ته نه
تا  ههوستی  هه  له  جگهـ ا یئا م به! ب «ستییۆنالیناس»پ   ه هه  به مانی که شتمانهین ی شه م به تداری ئه سه ده

اری کردنی ئای کوردستان و ی، دندی عراق تی ناوه ر حکومه رامبه به  کی زۆر دروستی کورد له هی ڕاده
تی  حکومهوتی  وکهس ت و هه اسهیـ کام س دا ییی دوا م سانه له سعود بارزانی ی مه و کوردانه رانهیکانی ژ وسته هه

سمی یۆنالیناس»ارانی ی نگران و نه هیال  که ی هیواتا و به «ستییۆنالیناس»  ی که وه ، چ بگا به تی بووه هیوا ته کورد نه
گرتوومان ک هیتکی  حکومه ،«ئازادی» ساڵ  دهڤ پاش هه باشووری کوردستان  له ئاخۆن، ب؟  که ناودری ده «کورد
تی  مه تی حکو سه ژر ده  وه نهیڕن غدا بگه تی به تی حکومه سه کانی ژر ده هییکورد  ناوچهومانه یا توانیئا؟  هی هه
؟  هی گرتوومان ههک هی؟ زمانکی  هی مان هه یی وه ته کی نه هییئابور یخانر سهژرخان و ا یئارمی کوردستان؟  هه

؟  هی مان هه یی وه ته شکی نهیرز ؟ وه هی مان هه ییو ته ؟ کشتوکاکی نه هی مان هه یی وه ته زبی نهیری حی ڕکخراوکی غه
ری و  ماوه ناو وت هزکی جه  له؟  هی مان هه یی وه ته کی نه هیای؟ مد هی مان هه یی وه ته رکی نه قا و چاند و هونهیموس

 یی وه ته نهی ت پلۆماسییهیت و د اسهیر و سیبو   ناسنامهی ی وه ته ئاست نونه  له؟    يه مان هه یی وه ته ڕای گشتی نه
 کوردستان یباشوورری  ڕبه فنب، کاتک هات نگ نه ده وه  هی کام کوردی دسۆز هه  بۆ ونه؟  نی که و ده هی په

ڕزی کۆماری  انی بهیبران و یدۆستانی در»کردب و باسی  ت و باکوور نه کوردی ڕۆژهه  ت به باره وباسی سه قسه
ا یکردب؟ ئا نه یبوونی پارتی کرکارانی کوردستان «ستیترۆر»و  « هییتورک  کراسی لهودم»و  «سالمی ئرانیئ
  وباسه م قسه ی ئه سه م که ا ئهیئا ؟ هی هه  وه نهیق استهڕتی  هیوا ته پلۆماسی نهید  ان بهیندک وهی چ پهیه « مانه گه» م ئه
  هییتورکرژيمی تی  وه سمی دهیدرژی و ترۆرست دهر  رامبه هب  ی لهی وه ته شی نهیم ئاسا که وتی النییتوان ،کا ده

م  چکام لهی؟ ومی ه هی مان هه ییو ته و وتارکی نه نیا توانیئا: کورتی  بهزاری بکا؟  رمه بی شه ر نه و هه بپارزی
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کو  ، به ناسيۆناليستی نييه  اني نه ته  م ڕکخراوانه ڕبازی ئه  وايه  که. نین ر دخۆشکه  وه هیایدن  به  ارانهیپرس
   . يیش، نييه وه ته ، واتا نهڵناسيۆنا

مان  يی وه ته ندی نه کی نارزامه يه وه ش بزووتنه ی تورکييه م دووايانه کانی ئه ڕ هرشه مه  له  وه داخی گرانمه به
  .ری کوردی ماوه ی ئیعتیرازی و جه وه نهجوو  له  دیپلۆماسی و نه  له  ، نه یه واک هه قامی کوردی هه شه  له  نه : نييه

II 
کانی  ئاست هرشه  نگ بوون له بده کی ره سه ۆیهبوای من   به.  وه گرنه ن ده هیال روو و کان زۆرن و زۆر هیهۆ  ارهید

ی پارتی کرکارانخودی  کانی ه هه ر سه  وه ڕته گه دهيی  وه ته وستکی نه بوونی هه و نه  تی تورکييه حکومه
ر  به س له ندی که وه رژه وست و به ست و هه هه  س، نه که  داته گوێ ده  نه  که  که يه هڕکخراو  م پارته ئه .کوردستان
توان  ا دهین ته  به  و نه هی هه يی وه ته نه ژکییو سترات نانهیوستکی دوورب ی گرتنی ههیتوانا یبۆخۆ  نه ، گرێ چاو ده

يدا  ش ته هیعراق و ئران و سور وکا یئامر  تورکييه  له  جگه دا ڕاستی  هل  که بکا  انهرشهم  ئه ڵ گه  له کانی ره ربه به
  .   ک نييه يه نيا ڕکخراوه ی کاری ته وه کردنه و پووچه وه نگاربوونه ره و به شدارن به

  له  يه خراوهم ڕک باتی ئه شنی خه چه :زانییباتی پارت تا خه ههچ  خۆکوژی ده  زۆرتر له. ک.ک.ڕی پ شه
کجار  ی يه ترين جياوازی، ڕاده وره گه.  يه کان جياوازی هه کوردييه  تی گشت پارته رگايه هباتی سياسی و پشم ڵ خه گه

شی  رته ڵ ئه گه  له کداری رکی چه کبه  ر جارێ له هه  که  يه م حيزبه هيدانی ئه و شه کان ختکراوه بهگيانزۆری 
ان یولی خۆ قه  به و وله م جه که. يدا ده ی دوژمن کوشتهو  ی خۆیکان وته سکه ڵ ده گه  راورد له به  له  تورکييه

ری  سکه ستی عه ده  دا و الوانی کورد به نه ی ن کوشتهیند کا و چهی نه. ک.ک.پ  که  هی کداری هه چه «نیۆیئۆپراس»
   .وزن گه هخاک و خون ن  له  هییتی تورک وه ده

ت  نهنا و ته « بھهیپشتی ج»وتی   هی ده گوێ نه  که  هییزانیکداری و پارت کی چهڕ چ شه  وه ئاخر ئه 
و   تی کورده حکومه   هی« بھهیپشتی ج»م  ئه  دا که کاتک  ، لهی ڵ بکه گه  شی لهیڕ بار شهی و جارو شی لبکه شه ڕه هه

شی ب وم  هییی تورک شه و گوڕه  شه ڕه زۆر هه  وانه پچه  و به کردووی کشی بۆ ساز نه هی لهیچ موشکیتا ئستا ه
  هییداون تورک  شی لهیڕمی کوردستان تی عراق و هه حکومه  هی م ڕکخراوه کانی ئه وسته م هه به .  وه ۆتههشت
تی  وه ومی ده  که  شوه م به  هی و ڕکخراوه ا ئهیئا. ش کردرایت رانی کورد بحورمه نونه  ت به نانه شت و تهیهاو
قوربان و   ان بهی ،بوو  م وتانه له کانی بنکه  وکات که ، ئه داوه  شیو ئرانی  هیوالمی سور رمی کوردستانی داوه، هه
 افی کوردیان پشلکردنی می، ) سوريه( بوونی کورد  هلنکۆی   چۆ پش که ده  هیو جگا بوو و تا ئه ان دهی قه ده سه
م  له و کرد ده  هییدژی تورک  خۆپشاندانی به  م وتانه ش کورد لهیر گه و ئه دکر ده  )ئران  له  بۆ ونه(  م وتانه له

  م وته ئه تی حکومه  ی که وه جی  ، بهڕژرا ده  وه تانه وه م ده ن ئه هیال  لهالوانی کورد  دا خونی خۆپشاندانانه
  له «لییسرائیو ئ  هییی تورک کۆمه له گه»  کانی به کرد و کاره حکووم ده وردی مه، الوانی ک حکووم کا مه کوردانه دژی
دژی   به  هییتی تورک وه ی دهڕ ی شه ره نو به  بوو، بته کی نه ره کاش گهیمر هئ  دام که هیم بوا من له ئه !!اد م ده ه قه

شی یتی ئران وه ده .ک.ک.پتی  اسهیس ب.  هییی تورک ره شی هنا به م وته ئه. ک.ک.کانی پ ته اسهیس ئاکامی. کورد
    .رگای وشی ل داخرا و ده دژی وان هان دا  به

  له یدۆست  شیی وه ته ئاست نونه  له که ن ه ههو  وت چه  نده وه ئه  هی کخراوهڕم  کانی ئه ته رکه وست و حه هه
  ان بهیکو کار ، به) هيیو ئستاش ن( بوو ا کورد نهین ته ی دژی نهیچ وتکی ئوروپایه . ش دوژمن داوێ باوه
گرتن و  ئوتوبان  هدان شون، ب ان و سهی ردانی ده ئاورتبه  هب  هی م ڕکخراوه م ئه به. بوو ش نه.ک.ک.پ

  به، .ک.ک.پ  ن به تی مای بده ارمهیبوون  حازر نه  ن کورد کهیند ئازاری چه  ه، بنگرانی ی اليهردان خۆئاورتبه
تی ئامان  وه ده  کارکی کرد که... سی تر،  ند که دان بۆ کوشتنی چهو ههان و يندامی پشووی خۆ ند ئه ترۆری چه

ئامان   له  باوزی تورکييه .د بکا ناوزه «تکاری خراوکی ترۆريستی و جنايهڕک»  کتی ئوروپا به و يه ای ک غه ده قه
ی .ک.ک.ين پ تی ئامان رازی بکه حکومه  ين که ده ڵ دهو هه  ندين ساه چه»دا وتی  ويزيۆنی له دوانکی ته  له
  .«ی پکردن م کاره توو ئه دوو حه  خۆی به. ک.ک.چی پ ، کهنتیو که هرن بکا، سه  غه ده قه

قازانجی   به  انهوت و چه یاسیناس  ته که ره م حه تی ئامان دوای ئه بهیتا ڕای گشتی ئوروپا و به  وه داخه  به
متر  ن، که يکه ده  کاتکيش کهن،  که باسی کورد ده ن مهگ ده به زۆراکانی ئامان یمد ستائ.  وه ته ڕاوه رگه وه  ييهتورک

  له  هو و ئه ن که ده «.ک.ک.پ یگرفت» ن، زۆرتر باسی که ده  تی تورکييه وه ی کورد و فاشيسمی ده وه وسانه باسی چه
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  بوون که  انهیو مد ر ئه هه  که  هیکاتکدا  له  وه ئه .ن که ده خراپی باس  و به   وه نه که ده ياج تی کورد وايه ته پرسی نه
زار کوردی  دان هه سه  کو به ئامان، بهکی  خه  ا بهین ته ان نهیکرد و کورد ان دهیش و و ڕۆژ باسی کوردی ب به شه
مدیاکان به پرس و  ئستایدانی  پنه خ دیتن و گوێ ب بایه  کی  یه با نموونه. ناساند ش و وته ئهشتووی یدان
دۆرتموندی ئامان خۆپشاندانی سازکرد و   له. ک.ک.ر پ و به مه له  وتوو ند حه چه : م باس بکه تان بۆدنگوباسی کور ده
راژی یت  که  و شاره کی ئه هی رۆژنامه  له  م خۆپشاندانه ی ئه وه نگدانه ده. شداری تدا کرد س به زار که ند هه ا چهیگۆ
ندان  ڕبه»ردی  ژر سه  سانتیمتری له چوار  له چوار واکی هه  له  و کهبو  نده وه ر ئه هه ، هی زاری هه دهه سهند  چه
و  ان ئهیم  موند ئهتدۆر  کان له هۆی خۆپشاندانی کورده  به  دا نووسرابوو که ان دوو رستهیک  هی  له« قام ند شه چه  له
   ئينسانه  ه کۆمهم  خۆم پرسی ئه  من له ئه. ووب  که واه گشت هه  مه ئه. سترێ به ند کاتژمر ده ی چه بۆ ماوه  قامه شه

  وه هکیزیڕی دوور و ن  و له ف کردووه ر هس کی زۆريان  يه پارهو   وهنادايان  مايهان یکاتی خۆ  له  که  لۆخۆبردوويه
دژی   گشتی به و ڕای  م شاره کی ئه بۆ ئاگادار کردنی خه  ر گه مه. ن که ی ده م کاره بۆ ک ئه  ،م شاره ئه  هاتوونه

 ـ انیولی خۆ قه  بهـ ان يشیکان خۆپشاندانه.  هی م ڕکخراوه ئه يی ميشه وشی هه ڕه  هم ئه  وه داخه ؟ به هیین  هییتورک
ن ترید کی کوردی دهیلکلۆرۆف یرگ جل و به  د ژنک به ند سه چه: اسییس تا ڕپوانی هه چ ده «والیفست»  زۆرتر له

  له  وه وردبوونه  به .«!رۆک ئاپۆ بژی سه»ن  که و هاوارده  هی وه سته ده به(!!!) ان ی«یی وه ته نه»رۆکی  ی سه  ونه  که
نن ـ  بۆ خۆيان نوی لده  ی که و شته دژی ـ ئه  ران به خۆپشانده  وێ که که رده کان ده شۆعار و سلۆگانه

يان الوی کورد  ر ڕۆژێ ده باران و کوشتنی ههبدژی بۆم  به  ن، نه که خۆپشاندان ده(!) « رۆک ئاپو گيرکردنی سه  گۆشه»
  نه   کارانهم  به . وه بته دووپات ده   شوهم  موو کات به هه  هیۆیم سنار ، ئه (!!) «باته خه»  شنه م چه ئه !!!دا چياکان  له

  . رێد قاو ده  له  هییستی تورکیتی فاش وه ده  ب و نه دا دهی په. ک.ک.دۆست بۆ کورد و پ

III 
 تی وايه ته وستی نه گرتنی هه  به کو ی پارتی کرکارانی کوردستان، به م شوه به  ، نهکورد  دام که هیم بوا له
بۆ . ک بت لوتی گریالیه  خون لهی  وه ئهب   ش بهیو بشکن، ئه  هییسمی تورکیۆنالیسم و ناسیپشتی فاشتوان  ده
کی نوێ و ڕبازی سياسی و ستراتيژ  بهيی،  گۆڕانکاری ناوڕکخراوه  ويستی بهپ. ک.ک.پ   ئامانجهم  يشتن به گه
ند زانينی ڕای گشتی کوردی و جيھانی  هه  کوردستان و بهباشووری کانی  ڵ ڕکخراوه گه  کراتيک لهووتی دم وکهس هه
  دا که رجه ومهل قۆناغ و هه  م ، لهدا مه ئاسته  م دۆخه کانی تری کوردستان له شه ب کوردی به ها ده روه هه.  يه هه

ی  زاران ڕۆه رن و خونی هه هين ب به  پارتکی سياسی کورد له  کيانه ره مريکا گه ههاوکاری ناتۆ و ئ  دوژمنای کورد به
 بووڵ کانی کورد قه وتکراوه زه  بات بۆ دابين کردنی مافه کراتيکی خهوکی دم يه نين هچ شوه  ئاماده و کورد بژن

يی و  وه ته رکی نه پی ئه  ن، به که و زيندانی ده گرن کانيش ده مانتاره پاره  کوردهت  نانه ن و ته بکه
  ن که ده ن و ئيزن مه تی بده بگرن و يارمه. ک.ک.کی مومکين پشتی پ يه موو شوه هه  ی خۆيان به وتنخوازانه پيشکه

  :  سته به مه  م   به. وێ رکه سه  ی تورکييه لييه دژی گه  م پرۆژه ئه

کان  سنوره  له خۆی کانی هزه .ک.ک.و پ رێيکداری ڕابگ ی چهڕ شهموو شتک  هه  ر له به  پويسته .1
ک بۆ  موو ئاسانکارييه رم هه تی هه حکومه  دنيام که. کوردستانباشووری  ناو بۆ  وه بکشنته

بۆ   که ،کوشتنی باشترين الوانی کورد  له  تی تورکييه وه هستی د ب ده ده. کا رخان ده ته  سته به م مه جکردنی ئه جبه
 . وه کورت کرته ،چياکان  يان ڕوويان کردۆته که وه ته زگاری نهڕ

ڕخستنی  وه  به  ستهیپو. ی کوردستانباکوورکانی  ناو شاره   وه هزرتوبگ چیاکان  بات له ب خه ده .2
ن ی ب کارک بکه ده .وان ڕکبخسترێ رفره کوردی به کیدان رهه سهکان  قامه شه  تا لهی تا پهی ڕپوانی په
 . وه نهڕ رگه وه  هییتی تورک وه دژی ده  قازانجی کورد و به  به تی ئوروپا ـ بهیتا  ـ به ھانییڕای گشتی ج

م  به . وتووخوازه کرات و پشکهوموو کوردکی دم کو ئی هه ، به يهني .ک.ک.نيا پ رکی ته ئه  مه ئه  دياره
  ب له ێ، دهڕژ ده کورديش ر خونی گه ئه  تی تورکييه وه هد. ج ناب ش جبه.ک.ک.بی پ  رکه م ئه ئه
 . ژێر کاميرای مدياکانی جيھان بي رامبه به  کان و له قامه ر شه سه

. کتی ئوروپا هیناو   کتی بته ره گه   ساه نجا په کی خری ناموباره  به هییتورک  ن کهیزان ان دهمموو هه .3
کی  خۆمان که يی وه ته نه ندکانی وه رژه به قازانجی  به  ش و ئه  بۆ ئمه  هی وره لکی گه هه  وه ئه

  اننامهی به»ک  وه  ن ماننامهی و په  ند جاڕنامه نی چه ئوروپا خاوه و شووڕای کتی هی  بۆ ونه. نیرگر لوه
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  هییت هیما زمانی که  وانی کردن لهیی پشت امهماننی په»، «کان هیی وه ته نه  هییت هیما پشتگرتنی که
ب  ئوروپا ده. بکا يانند سه ندام بوونی په پش ئه  هيیتی تورک ن دوهی ول بده ههب  ده  که «کان هیی وه ته نه

ت  سبهین  کانی خۆی به  ييهستینیشۆو  وسته کا و هه ر نه سه پرسی کورد چاره  هییر تورک گه ئه  تبگا که
 یبات بۆ خه  پانکی گرينگه ئوروپا گۆڕه  وايه  که. ی ئوروپا کشه  بته ی کورد ده کشه  وه گۆڕێ، ئه هکورد ن

مدياکانی   رگرتن له ک وه که  و به شوازکی نوێ  ب به ده  باته م خه ت ئه به هه. کورد دموکراتيکی
 .ێميش نين ـ بکردر که  ئوروپايی و پسپۆران و دۆستانی کورد ـ که

 کی يه ژهڕ  شه م به ئه.  سمهیتور  هییکانی ئابوری تورک نگهیگر  ره هه  شه به  کک له هین، یک ئاگادار روه هه .4
. کا ن دهیداب  م وته ئهری  رکوتگه تی سهیش و م رته ئهئی   هیم پ و به هییتی تورک وه ی ده بودجه  رچاو له به

هزکی چاالکی . ک.ک.و پ  هیزار کوردی ل ههد ش سه شه مانئا  ا لهین ته  ن کهیزان ده ها روه هه  ئمه
ک و  ناو خه  لهرنامه  به  غاتکی بهیبل رکالم و ته  به  ام کهیمن دن ئه.  هی هه  م وته له ی وره گه
، یی وه ته ، ڕکخراوی لبوردنی نونهڕڤکانی مافی مر ڵ ڕکخراوه گه  و به هاوکاری له(اکانی ئامان یمد
  ريکه ها شه روه ههکان و  يه یاسیس  پارتهست،  کانی ژرده وه ته نه  کخراوی داکۆکی کردن لهڕ

 رانی ستی خۆشگوزه به مه  به سکی وا که  ن کهی کارک بکهتوانين  ده   )بليغی ئوروپا کانی ته پرۆڤسۆناه
نی یو کوردو بۆ کر دژی مافی مرۆڤ  به  که م خه ی ئه پاره  له  م وته ئه  کا، تا کاتک که نه  هییتورک  ڕوو له

م  ، کهترینکی خهن، یکتریکراتودم  کک له هی  م کاره ئه. گرێ رده ک وه ری که سکه ی عهچۆو ک چه
  تی له تايبه  به وتانی ئوروپا  له توان کورد ده  که  ن کارکهیترستین و پویکتر که  به ،نیفتر سره مه

ردان و  خۆئاورتبه  له  هییباشتر ن  مه ا ئهیئا. کایب  م وته ی زۆری کورد له ڕژه  ستن به بهپشت  ئامان به
زۆر   اد لره  ی که م شته ئه ؟وای ی کارنهگرتن» فستيڤال»و  و ئه «...بمرێ »م و  ئه «...بژی» دروشمدانی

کان و کولتوور و  ب ياساکان و بۆچوونه کانی کورد ده ییهسياس  موو هزه و هه.ک.ک.پ  که  يه وه ئه  هگگرين
ڕوانی  تی وان بين، چاوه ڕوانی يارمه ناتوانين چاوه  ئمه. رچاو بگرن به له  م وتانه کانی ئه ندیيه وه رژه به
ک دوژمن  دوژمن بزانين و وه  وان به دا ئهمان کات هه  م له ، بهن رده به  هبۆ م  نی تورکييه اليه  ی بين که وه
مريکا و ئوروپا  هئ  ت تورکييه تايبه ت کورد و به نيسبه  ، بهچ بيرمان نه  له. ين ڵ بکه گه  يان له ه همام
 . نديان نييه وه رژه ک به وست نين و يه ک هه يه

ندی  وه رژه و به بۆچوونێ، ڕکان بگۆ هییکورد  ت هزه سبهین  ی خۆی به وه وست و کرده ب هه ده. ک.ک.پ .5
 «یی وه ته رۆکی نه سه»  به «ئاپۆ»  گرێ که هه  هییڕو منابازا  مه م گه ست له و ده ر چاو بگرێ به لهش یوان ئه

ر ده  له  م مرۆڤه ئه  که  هیئاشکرا. کورد بزانسته و هه  هیستی دوژمن دا ژو ندی  وه رژه به  کانی ناتوانن له
ن و  بۆگه  رهیو ب «سمیما که»ر  سه  وه ڕته گه ده  هیدایکورد ت  ی که م بارودۆخه ئه:  ونهبۆ . کورد دابن

  که(کا  ده  م دوژمنی کورده شی ئهیستا(!!!)  «یی وه ته رۆکی نه سه»کاتکدا   له. تا تورک ی  ئه که هییستیفاش
رۆک و  سه پکی . ک.ک.ڵ، پ ر حا هه  به !)ن که ی سانسۆر ده م قسانه ئه. ک.ک.اکانی پیت مد به هه

تای  ئاشبه  نده که ربه ده  هڤم مرۆ ناودر کردنی ئه  ت له حمه م بزه تی، به هیفی خۆی که تی، ی خۆيهر ڕبه
رۆک و  سه  کاتی خۆ به(گرن  ستھه ده «ی کوردیو ته رۆکی نه سه»ک  وه  ، وهی بۆ کورد هنای و شوره  ووهکرد
کو ئی  ، بهکوت  شک له ان بهیک  يه هکخراوئی ڕ  ش نهیو ، ئه ی پھاتووهیتان کۆیر زان ڕبه
حيزب   گرێ که هه  وه ست له ب ده ها ده روه هه. ک.ک.پ .)چوار وتان  له سی ۆن کهیلیمچل  کی هی وه ته نه

 کوردستان  باکووری له بۆ خۆی  ی که خاونه  و حاه ويش به ئهی کوردستان سازبکا،  شه و به م يان ئه بۆ ئه
  موو دنيا به ناتوان هه. ک.ک.پ «!کانه شه ی شه زۆر گرت، نۆره یزان مه ڕه»: نی هگوت کورد . يدايه ته

مريکا  و ئه  تی تورکييه وه ند مانگی ڕابردوودا ده چه  له. تيش ب ڕوانی يارمه دوژمنی خۆی بزان و چاوه
. رگرن کی لوه که. ک.ک.دژی پ  و به  وه و کشه ئه  کوردی باشووريش بکشنه ناو  وکی زۆريان دا که هه
 ی کۆمه هل م گه ئهبانی پش  الل تاه سعود بارزانی و پاشان جه ی مه و ژيرانه  وستی زۆر بورانه م هه به

و باشترين   بووه هه. ک.ک.ڵ پ گه ی زۆريان له تا ئستا کشه  کخراوردوو ڕ هه  که  کاتکدايه له  وه ئه. گرت
   . يه ڵ تورکييه هه گه  له  ندی دۆستانه يوه په  و زۆريش پويستيان به  يه کا ههمري ڵ ئه گه  نديان له يوه په

و  ش نرخ.ک.ک.پ  تی که ها جی خۆيه روه و هه . ييه وه ته نه  وسته م هه تی سپاسيان بکردرێ بۆ ئه جی خۆيه
وست  هه  ن و گوێ بداتهزا دوژمنی خۆی نه  کتی به و چی تر پارتی و يه بزان  وسته م هه ی ئهخ هباي

 .کانيان و بيروبۆچوونه
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  به  ـ که  هییی تورک انهیواوم د کانی ئه و هرشه  شه ڕه ڕ هه مه  له «تی هیوا ته نه»وستی  ژی و ههیسترات .6
وخۆی  کردنی ڕاشکاو و ڕاسته وموحک مه مانای  ها به روه هه کردرێ ـ ده کایمر هنگی و هاوکاری ئ هاوده
و  رييه ماوه ينکی جه مپه ت و که مه ستپکردنی هه دهمانای   به،  يه م دوو وته ی ئه وه کرده وست و هه

  وه ناوه  ، له ڕۆژئاوا و ت ور و ڕۆژههور و باشوزار کوردی باکو دان هه ان و سهی ده  به کان قامه رشه سه  ڕژانه
تی  تايبه ، بهم وتانه ر ئه خستنی گوشار بۆ سهواتای   هبجار،  دوو  به  هنجارک و  به  ی وت، نه وه ره و ده
سمی  ره و به زن سنوور ببه روا هه  هییتی تورک وه ر ده گه ئه  که   ڕوونه  امهی م په ستی دانی ئه به مه  ، به يه مريکا ئه
رمکی فدای  هه  ب نه  امادهئ  هییتی تورک وه ر ده گه ئه ن،ی که ی ده وکاره ئه ی کوردی باشووریش ناس، ئمهی نه

 ڕ شه روا هه ن و کانی دانه ی لبکا، ڕز بۆ سنووره شه ڕه وام هه رده سمی بناس و به ره  عراق به  کورد له
. کا ده یخۆی ربه سهوای خۆی، واتا  داوای مافی ره وجار ئيتر ئه و شیش بکار دانانی، کوردکورد بفرۆش  به

کورد بشون،   ر ماڵ له گه ئه  ب تبگا که ده  هییتورک: کورد و کرمانجی. کا و ک قازانج ر ده ره ن ک زهیجا با بزان
ست یر پو گه ن و ئهی بکه  هیکا  شه ڕه کارتی هه  ن بهیب بتوان ده  ش بوای من ئمه  به. شوێ ش دهیو  ماڵ له
 ،نين کاريشی هببکو به ، به تورکييه  ر به رامبه نيا به ته  ويش نه ، ئهب ئه ده .مريکاش ئه  ر به رامبه وه ب  

  مريکا له ئه  ين که ر حاڵ، ناب ئيزن بده هه  به . يه ئمه  مريکا پويستی به ، ئه پمان وايه  ی که وه زۆر له  بزانين که
ی  و سووننه  نی شيعهکا وتووه اکهودو وه  و پارته  کانی تورکييه ژار داوا فاشيستييه ر حيسابی کوردی هه سه

  له  ک که هی خنه موو ڕه ڕای هه ڕه سه، ییمان وه ته وستی نه پی هه  بهها  روه هه. جبن عراق به
. ين بکه. ک.ک.پ  لهنگری  اليه  هییتی تورک وه ر ده رامبه به  له  پويستهب،  ب هه و ده  هی مان هه.ک.ک.پ
  کاتهیو ب ی بکا و ئيزۆله پۆشی اکورد د «ی کشه» تاد ده وڵ هه  هییتورک يی وه ته نونه پلۆماسیید

کانی تری  شه به  ڕپوان له .وێ رکه سه   دا وه ههم  له  ناب بين که  ئمه .«.ک.ک.سمی پیترۆر» ی موشکيله
ر  گه ئه . ييه وه ته کی مژوويی و نه پويستييه  وه م هه و ئه  م هرشانه دژی ئه  باشووری وت به  تی له تايبه  کوردستان، به

و  باکوورڵ کوردی  گه  رچی پی خۆش ب له هه  تی تورکييه وه ده  ين که و ئيزن بده نگ بين ڕۆ بدهو ئه
پشتريش ب   تر له ی هرشکارانه که دژی کوردييه  وسته هه  ش بين که ڕوانی وه ب چاوه بيکا، ده. ک.ک.پ

 .بکا )رکوک ک پرسی که وه( کوردستان یباشوورت  نيسبه  ر ـ بهو دوارۆژ باسی شتی زۆرت

ری  دهيان جار  ک ده ر وه مريکا ـ هه کانی ئه کگرتووه يه  وته  که  يه وه ئه  م گرفته زموونکی تری ئه ئه .7
م  کاو ئه ت ده و سوکه خۆی هه کانی يهئابوری و ڕامياری و نيزامی  ييهند وه رژه پی به  ـ به   خستووه

  ک تورکييه کانی وه  ييهفاشيستی و ديکتاتۆر  ته ندی حکومه وه هرژ ڵ به گه  له  نديانه زۆرتر وه هرژ به
ڕ و  ی شه م وته ڵ ئه گه  له  مهپويست ناکا ئ  م ڕاستييه ڕای ئه ره سه. ڵ کورد گه  گونجن تا له ده

ک  مريکاش يه دوژمنی کورد و ئه ـ تکی کورتيش بو کا بۆ ماوه ـ  يه وانه ت له نانه ته .ين تی بکه دوژمنايه
م ئه به .ب ه م وهو نه  هم و خيارينی کورد»  مريکا ئه  که  وه ينه که بموکراسیدۆستی ديه«و د  .
ڵ  گه  ر پويست ب له گه دا ئه م چوارچوه له. س تی و به کانی خۆيه ندييه وه رژه نيا دۆستی به مريکا ته ئه

ی  وه ته ق نه حه لهت  ر جنايه رامبه به  له بزان خۆی یازانجق  بهر  گه ، ئه)وڕۆ ئه یعراق(ب  ێ دهکورد هاوڕ
نگ ده ده کورد ب  نفال و بۆمبارانی  ک ئه کورد وه دژی  له کان هرژيم یت کاتی ڕوودانی جنايه(ب

کانی  ندييه رژوه ی به چوارچوه  له  يه وانه  له ت نانه تهو ) ی ئران م دووايانه تۆپبارانی ئه  و بجه ه حه
تی  يارمه  باکوورتانی  ره دژی کوردی بده  به  ک ئستا که وه(ست  وه دا ڕا ورديشر ک رامبه به  لهخۆيدا 
ددام خرابتر  ڕژيمی سه  ر له گه ئه  وه زۆر بارانه  بوای من له  به  ا کهد ده  تی فاشيستی تورکييه حکومه

ی  کوردی قسه  ر به گه ئه ،ێب ده سيان نه م زمانی که عراقی دون النی که  له ؛ب، زۆر باشتر نييه نه
ی  وه ته دژی نه  ته يکا جنايه ده. ک.ک.ق کوردی باکوور و پ حه لهمريکا  ورۆ ئه ئه  کارک که). کردبا

  که  ی کوردهو ڕووناکبيران کان و مدياکان موو ڕیکخراوه رکی هه تی کورد و ئه سه مافخوراو و بده
  .ستن ریدا ڕاوه رامبه به ن و له حکووم بکه توندی مه  مريکا به ی ئه ته که ڕه م حه نگی خۆيان بشکنن و ئه بده
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