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 كاوة ئةمني
جثگايي خؤشحاصية كة لة گةلثگ الوة دةنگي ناذةزايةيت كوردان بة دژيي دةوصةيت داگريكةر و دوژمين سةرسةخيت    

ئةوةي لةم ناوةدا، جثگايي سةرنج و تثروانيينة، نووسيين هةندثك كةسة كة دةيانةوثت    . كورد، بةرزدةبثتةوة
 دا  2 / 15لة )  كؤنگرةي ئازاديي و دميوكرايت كوردستان-كادةك( تورك پةردة پؤش بكةن، بةوةي كة دوژمنايةيت

دام و دةزگاكاين توركيا، بةتايبةيت ذاگةياندين تورك چةند ساصثكة بةيداخي  . بانگي شةذي خؤپاراستين داوة
ووة، بة بيانوي گواية دامةزراندين    شةذ و دژايةيت كورديان بة تايبةتيش بة دژيي باشووري كوردستاندا هةص كرد 

كورد وتةين تورك كاتثك ئةو . دةوصةيت كوردي كة لة پاشةذؤژدا كاريگةريي دةبثت بؤ سةر كوردةكاين باكوور
باوكةيان مرد كة كورد بؤ هةتا هةتايية بتوثننةوة، كاتثك شةذي چةكداري لة باكووري كوردستاندا لةساصي 

واتة كوردي ئةو پارچةيةي كوردستان بة . ثكاراين كوردستان دةستيي پث كرد دا بة ذابةرايةيت پاريت كر1984
هةبووين دوصةتثكي كوردي لة باشوور يان نة بووين، حماصة دةست لة داخوازة ذةواكاين خؤيان كة ئازاديية 

 باشووري كوردستان نةك لةم ذةوشةيي ئثستايدا نةبوو بة صكو پرؤسةي ئةنفال و    1984خؤ ساصي . هةصگرن
جينؤسايدي گةيل كورد لةو بةشةي كوردستاندا بة لةسةرخؤيي، بةآلم بة پالنثكي تؤكمةي بةعس، بةذثوة  

 دا گةيشتة لوتكةيي تاوان و دةوصةتاين ذؤژئاوا و بلؤكي كؤمؤنسيت پثش بذكثيان بوو لة    1988دةچوو، لة ساصي 
رك و ذاگةياندنةكةي دةيكةن و هةندثك  كةواتة ئةو درؤو دةلةسانةي كة تو . كؤمةك و پارثزگاري سةددام و بةعس

 . كورديشيان پث هةصخةصةتاندووة، چي تر ناتوانن ذاي گشيت و كؤمةصگايي كوردستاين پث هةصخةصةتثنرثت   
گةيل كورد خةريكة لة تاوان و پالنةكاين تورك بة ئاگا دثنةوة، بؤية من نامةوثت الپةذةكاين دةساصي دوايي   

ئثستا كورد لة دوريانثكي هات و نةهاتدا داية، بؤية . ور بؤ تورك هةصدةمةوةذاپةرين و هاوكاريي كوردي باشو
 . چاكترة هةموو شتثك خبرثتة خزمةيت يةكگترووي

دةسآلتداراين باشووري كوردستان بةتايبةيت بةذثوةبةرايةيت سلثماين دةبثت جارثكي تر چاو بة دؤستايةيت و  
يبةيت ئةو پةميانةي كة هةيانة لةگةص بةرةي توركماين دا   هاوپةميانثتيان لةگةص توركدا خبشثننةوة، بةتا

هةصوةشثننةوة، چونكة چي تر الي كةس شاراوة نيية كة ئةوانة مييت توركن و بة چصكاوي تورك پةرةوةردة 
دةبثت دامودةستگاي ذاگةياندين تورك لة باشووري كوردستان، داخبرثن، بةتايبةيت لة سلثماين و لة   . دةكرثن

ذثگا بدرثت بة اليةنگراين كادةك كة كوذي ئةو ميللةتةن و خةصكي ئةو شارانةي كوردستانن كاري جيايت ئةوة 
لةم ذؤژانةدا كؤمةصثك پارت و ذثكخراوي باشووري كوردستان بةدژيي خؤئامادةكاريةكاين دةوصةيت   . سياسي بكةن

ةرجنة كة يةكيةيت نيشتيماين تورك بؤ داگريكردين باشوور بةيان نامةيةكيان بآلوكرادةوة، ئةوةي جثگايي س
لة ذاستيدا خؤبواردين يةكيةيت لة هةصمةتثكي  . كوردستان لةناو ئيمزاكةراين ئةو بةيانةدا، جثگايي نةگرتووة

هةر بؤية پثويستة يةكيةتيش . وادا، بة قازاجني توركة و كةلةبةرثكة لة ذيزيي يةك دةنگي كورد بةرانبةر تورك
دةكرثت ئةو بةرةية . كؤمةصة كورديةكاين باشوور ببثت كة بةدژيي هاتين توركيان   تةضلي ئةو بانگةوازةي پارت و 

بةرثزثك . بةرفراوانتر بكرثت و پارتةكاين تري باشوور و تةنانةت بةشةكاين تري كوردستانيش جثگا بگرن  
و دژايةيت   گثرايةوة كة لة شةستةكاندا، ذژمثي ئثران بةدژيي شؤرشي باشووري كوردستان كةوتبووة پروپاگةندة    

ذاستةوخؤ، بةهةشيت سةرؤك مستةفا بارزاين لة سنووري پثنجوثن بة كاربةدةستاين ئثراين ذادةگةيةنثت كة  
ئةگةر دةست لة دژايةتيةكانيان هةصنةگرن ئةوا ئامادةية شؤرش بگوازثتةوة بؤ ذؤژهةآليت كوردستان، هةر بؤية 

كوردانةي كة دژايةيت شؤرشيان دةكرد گواسترانةوة بؤ ئثرانييةكان دةستيان لة كارةكاين خؤيان هةصگرت و ئةو 
 . قوآلي خاكي ئثران

لة ذاستيدا دةبثت سةركردايةيت باشووريش هةمان هةصوثستيان هةبثت بة دژيي توركيا، لة كاتثكدا شؤرشي 
دةكرثت لة جيايت بثدةنگي، لة هةموو  . ئازادي خوازيي كورد لة باكوور لةوپةري گةرم و گوريداية

نةكانياندا داواي ئةوة بكةن كة توركيا دةبثت دان بنثت بة مافةكاين بيست مليون كوردي باكووردا، هةروةك       دانيشت
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ياخود لة دانيشتنةكانيان لةگةص . چؤن تورك بة مناسةبة و بث مناسةبة باسي مايف توركمانةكان دةكةن
 . كاين خؤيانةوةنوثنةراين ئةمريكا و ئةوروپا داخوزيةكاين كوردي باكوور خبةنة بةرنامة

هةروةك دةزانرثت سپي   . دةوصةيت تورك، درذندة ترين دةوصةيت دنياية و، تةنانةت لة لة ئاپارتايديش خراپترة  
پثستةكاين باشووري ئةفريقا نةيان دةوت ذةشپثستةكان هةبوونيان نيية، بةصكو دةيانووت ئثوة نةژادثكي پيسن       

ك دةصثت كورد نيية، نكؤصي لة بيست مليون مذؤض دةكات تا   و دةبثت نؤكةرايةيت بؤ ئثمة بكةن، بةآلم تور
توركيا دوژمنة و هيچ كاتثك نابثت بة دؤست، بؤية دةبثت هةموو هثزثكي     . ئةوكاتةي بة خؤيان بصثن ئثمة كوردين

يةكة هةروةك چؤن شيعةكان لة ) مستةفا بارزاين(كورد بة دژيي توركيا خبرثتةكار، بؤ ئةوةش كورد پثويسيت بة 
 . دان، خوابكات ئيمامةكةي كورد هثندة دوانةكةوثت دةنا حاصمان شذة) ئيمام مةهدي(وةرواين چا
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