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 مان ڕله وا و پاسۆک و په ئای کوردستان، پشه
  

ژر  له    ی دیمانه  تۆڕگه  له ند که ی کاک سامه که  نووسراوه شک له مک بۆ به وه"
  " وه دا بوی کردۆته2004مووزی   ته10 ڕۆژی  له) ت مانه ئای آوردستان و پاراستنی ئه(ناونیشانی 

 
 ئای   به   آه یه وانی م پشم ڕه به.   یه وا نی ی پشه  ئاآه  آه وه  آردۆته م ئایه  بیرم له مكه بگومان من زۆر ده

ی  گه بوونی به م آاتی و نه م آه ر ئای آوردستان بدوم به سه  له  آه ند جارك ویستوومه زانم،  چه ی نه وره آوردستانی گه

 دواون  ته م بابه ر ئه سه  له ی آه رانه و براده آك له بۆچوونی یه.  م ستپبكه  ده ی آه وه زۆر و ڕاست و درووست ترسانمی له

، بۆ  آردووه نه ك ئای آوردستان هه ی وه م ئایه ئهتا ئستا " حیزبی دیموآراتی آوردستانی ئران"بژت   ده دیمانه  له

رانی دیموآراتی  خۆیی آوردستاندا ئای آوردستانم بۆ براده ربه نگی سه  ئاهه ر له وبه مه  ساڵ له5 من خۆم  ڕزه و به می ئه وه

  بن به ران ده دنیگه) ینی آورد آوژ م خومهآانی ئیما ره الده(آانمان   برا فارسه یه وره  آاركی زۆر گه مه ئران برد وتیان ئه

   آه یه هه) آتی پارتی و یه(ردی  مان ده  حیزبی دیموآراتی آوردستان هه ن آه یه گه  ده وه ش ئه مه ئه.   و ئایه بینینی ئه

  مه  ئه زانی که وایان دهوان  كرد ئه آانی خۆی ئای آوردستانی هه زگاڕۆشنبیریه گاآان و ده ر باره سه  پاسۆك له1991سای 

  . وه ن پاسۆکه الیه تی کردنیان له  بۆ دژایه که تایه ره سه

ک ئای کوردستان  مانی کوردستان وه ڕله ندامانی په نگ ئه ی ده  زۆرینه  ئستا به ی که م ئایه ر ئه سه با تۆزک له

 سکرتری گشتی 1983 سای  م ئایه ئه.   ردنی داوهک ر هه سه بیاریان له)  یه  یان باشوور هیچ گرفت نی وره جا گه(

کانی کوردستان پیشنیاری کرد بۆ  شه رکه  سه خه شا فا له  ئازاد موسته مر کاکه هاوبیری نه) پاسۆک(پارتی سۆسیالستی کورد 

ی هاوبیر ئازادی  و پشنیاره  ئه وه یه ڕی خۆشحای و په  ئه ی شاخ به و کاته ، هاوبیرانی ئه)پاسۆک(ی  و کاته تی ئه رکردایه سه

نگی سوور و سپی و  ر س ڕه  هه ی کرد پکھاتبوو له مر هه  هاوبیر ئازادی نه ی که و ئایه رزی نرخاند، ئه  به مریان به نه

  وه  سووره ان لهک نگه ر هی ئاسۆیی ڕه سه مریش له وای نه ی پشه وه  و ئه کراوه  ئستا هه ی که م ئایه ک ئه ر وه  هه وز که سه

.   وه وشایه دره دا ده ندی ئاکه  ناوه  تیشک پکھاتبوو له16  کانی له  تیشکه  ژماره شیش که  ڕۆژکی گه چوو وه وز ده بۆ سه

  الیه له* م)پاسۆک(کی کوردستان  م ئستا ئایه ی شاخ بت به  پاشماوه  که بینیوه کم نه بگومان من تا ئستا هیچ ئایه

ی  ه تی کۆمه رایه به ڕوه  خۆشککم کرابوو بۆ ژووری به ش به  پشکه وه یمانی پاسۆکه ندی سوله به  مه  له1991 سای   له هک
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هۆی   به وه  ماه وه ما نردرایه که ڵ خوشکه گه  له و ئایه ڕی ناوخۆ ئه ستپکردنی شه پاش ده) (KRAوتنی کوردستان  فریاکه

  هیده  الی خۆمان و بۆ یادگاری شه مریکایه  ئه  ئستا له و ئایه کتی نیشتیمانی کوردستان، ئه کردنی بۆ یه ئیمزانه

ک  کگرتوودا وه کی کوردستانی فیدڕالی یه یه خانه  موزه بت له  و ڕۆژک ده مانگرتووه ر هه هه) پاسۆک(کانی  رزه ربه سه

  . وه ی پ بازته که خانه مۆزه) پاسۆک(وردستان و شۆڕشی گون و ی ک رگه کانی پشمه نرخترین پاشماوه پیرۆزترین و به

   پرسیارکردن له ودواچوونکی زۆر  پاش به  تیشک له16  کانی پکھاتوون له ، تیشکه  المه  له ی که و ئایه ئه

م هشتا  ، به بجه ه هههیدانی   ڕۆژی شه  ئازاره16ی   نیشانه  تیشکه16و  وت ئه رکه بۆم ده) پاسۆک(ند هاوبیرکی  چه

   له ، واته  تیشکبووه16مریش  ی هاوبیر ئازادی نه ن ئاکه کردت ده ك باسده  وه  چونکه یه  ڕاست نی مه  ئه وه المه ر به هه

نھا  هکرت ت  باسده بجه ه  بۆ هه وه  ئازاره16ڕ  مه ی له وه  ئه ، واته  خۆی گرتووه  تیشکی له16ر   هه وه شه1983سای 

 ڕۆژی   ئاب که16 بۆ  وه ڕته  بگه  تیشکه16م   ئه یه وانه بۆچوونی من له م به به.   و هیچی تر یه وهاوبیرانه بۆچوونی ئه

ی 16   که نھا ڕۆژکه ش ته مه و ئه لی کورده  ئاب ڕۆژکی مژوویی گه16، بگومان  زراندنی پارتی دیموکراتی کوردستانه دامه

ی  ونی زۆربه زانین پارتی دیموکراتی کوردستان هه  ده  ئمه ک زۆر له  وه ، چونکه وه که  مژووه  له یکترینیشه نز مانگبت و وه

 پیک  که) پاسۆک(ی  و کاته تی ئه رکردایه ی زۆری سه  زۆربه چونکه) پاسۆک(تی   تایبه  به کانی کوردستانه  ڕامیاریه پارته

) فاف رهاد خه ریم و فه  مالزم که وقی و کاکه د شه ممه  مالزم موحه تاح ئاغا و کاکه  فه هکاک(ش  رکه هیدانی سه  شه هاتبوون له

 16 بۆ   تیشکه16و   ئه  دووری نازانم که  به یلوول و قوتابی ڕبازی بارزانی بوو، بۆیه ی شۆڕشی ئه رگه موویان پشمه هه

رچاو  کی به یه شوه کگرتندا به  یه  له و ئایه یش ئه)ل گه(و پاشان ) حسک(و ) پاسۆک(کگرتنی  م پاش یه به.  ئاب بت

ی  م ئایه کگرتن داندرا جیگای ئه نگی یه ک ڕه ماندا وه ڕله لبژاردنی په  هه  له کو ئای شین که ما، به وسا دیار نه کو ئه وه

کانیش زیاتر پشتی  ه)ل گه(پاشاندا  له) حسک(و ) پاسۆک(ی نوان هاوبیرانی  وره  گرفتکی زۆر گه  بووبه مه  ئه ، وه وه گرته

تای درووستبوونی  ره سه ر له کگرتنی کوردستان و حسک هه  حیزبی یه  هۆ پچاندنی شیرازه بووه کانیان گرت که ه)پاسۆک(

ونی بوونی  م خه  به کرد  ئاماده وره کی گه یه وه ڵ پارتی دیموکراتی کوردستان بوو خۆی بۆ جیابوونه گه  له م که کگرتنی دووه یه

ی )حسک(رکرد  کگرتن ناوی ده ی یه  کۆنگره  به ی پارتی که11ی   کۆنگره رۆک له  جگری سه به) حموود دی حاجی مه مه موحه(

  .11ی   تاکوو دوای کۆنگره وه شته یه
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ژر  کوردستانی دا لهکردنی ئای  مانی کوردستان بیاری هه ڕله  په  که1998ک و سای  الیه مووی له  هه مانه ئه

سعوود  ڕز مه ر داوی به  سه  بۆچوونم له  به  م بیاره ک، ئه  الیه تی پارتی دیموکراتی کوردستان له سته کانی ده ناوچه

ی  م ئایه م ئه به)**.  بوو نتین ئه رجه ئه(کرد کوردی  ربوو بۆ گشت کوردک، جا خوایه بیارکی دخۆشکه.  بارزانی بوو

کو   به یه وا نی ی پشه  ئاکه سفی داوه  وه ی دیمانه  دتۆڕگه له) ند سامه(ک کاک  ی کرد وه مانی کوردستان هه ڕله په  که

سای  مر له  هاوبیر ئازادی نه  که  نزیکه وه و ئایه م پتر له  به وه یه ی قازی  ئاکه  له  و زۆر نزیکه یه کی تازه ئایه

مر  ی هاوبیر ئازادی نه وه و ئه یه م ئا تازه نھا جیاوازی نیوان ئه یکرد، ته  شاخ هه له) پاسۆک(تی  دایهرکر  سه دا له1983

ورۆز  ی نه وه بیرهنانه ی وه  نیشانه  تیشکیان دانا که21نگ  کۆی ده مانی کوردستان به ڕله  په  که یه کانی ئاکه ی تیشکه ژماره

   له رکوکی دی کوردستانیشه و یادی ئازادکردنی که ورۆزه موو سایک نه ی ئازاری هه21  ه ک یه ی کوردی ری سای نوێ و سه

  م کاتک که کرد، به نه ی هه و ئایه کی زۆر ئه یه کتی نیشتیمانی کوردستان تا ماوه  یه وه  داخه به.  دا1991سای 

کانی ژر   ناوچه ر له ش هه ته م بابه  تاکوو نووسینی ئه مه  ئه ، که وه  قوتکرده وه نیشتیه ته یشی کرد ئای عراقی له هه

کتی نیشتیمانی  نھا بۆ یه  ته و ئایه  ئه کی نزیکدا دایگرن، چونکه یه  ئاینده  له هیوام که به.   وامه رده کتی به تی یه سته ده

  . وره ی کوردستانی گه ی نیشتیمانی کتی ک بۆ یه  نه ب باشه ره عه

 ئای  ین، چونکه ی بکه  هه  که یه وه م گرنگ ئه ین به که کیان هه ک کورد چ ئایه  ئمه وه  گرنگ نیه وه المه به  

ر   سه منبت له ر به کردنی ئای کوردستان گه و هه کانمانه کسانی نو ڕیزه  و یه بایی نگی و ته کده ی یه کوردستان نیشانه

  کردووه مان ئای کوردستانیان هه کتی شۆڕشگانی کوردستان هه ک چۆن یه ها وه روه  هه وه. واسنی کانیش هه رگای کۆنه ده

   پویسته وه)ت و ڕۆژئاوا و باشوور و ڕۆژهه باکور  به(کانی کوردستان  موو پارته  هه ی کردووه مانی کوردستان هه ڕله  په که

  .ن ی بکه هه
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   ...کانتان بنرن بۆمکانتان بنرن بۆمکانتان بنرن بۆم   یهیهیه   ییی    ڕاز و گله ڕاز و گله ڕاز و گله   ن، وهن، وهن، وه   وکوڕیم چاوپۆشی بکهوکوڕیم چاوپۆشی بکهوکوڕیم چاوپۆشی بکهوووممم    که که که   ، جا له، جا له، جا له   نی کوردستانهنی کوردستانهنی کوردستانهی ئاکای ئاکای ئاکا   ش نموونهش نموونهش نموونه   مهمهمه   ئهئهئه

  

  
م  ئه.  کرا نداندا هه ی ڕبه2  ی شاری موهاباددا له)چوار چرا(پانی   گۆڕه  له د که ممه وا قازی موحه ئای پشه

 هیچ  ، چوونکه مانی کوردستان درووستکراوه ڕله ی په1998سای ندازیاری ئای کوردستانی  ی ئه مان شوه ر هه سه له  ئایه

  . خشاندنی ئاکه  بۆ نه یه ندازیاری کۆنم پ نی کی ئه یه گه  به جۆره
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  یش تاکه1998 تاکوو سای  م ئایه یکرد ئه هه) پاسۆک ( وه1983 سای   له یه که و ئایه  ئه م ئایه ئه

 دوور و درژێ   به وه ره  سه  تیشک پکھاتبوون و له16  کانی له تیشکه.  ا دنی وردستان بناسرت له ئای ک  به ئابوو که

  . مانی کوردستان درووستکراوه ڕله ی په1998ندازیاری ئای کوردستانی سای  ی ئه مان شوه ر هه سه   له.  کراوه باسی لوه

ری  وه) پاسۆک(ی  ر ئاکه سه مان له ڕله  په  چونکه یه مان شوه  هه1998 و 1983ی ئای سای  خشه توانم بم نه ده

  .کانی گۆڕی نھا تیشکه گرت، ته

  

  
مانی  ڕله ن په  الیه ختی باشووری کوردستان له ته ولری پایه  هه  له1998 هاوینی سای   له م ئایه ئه

  .کرا  هه وه کوردستانه

  

  ش به بکرت تا ئمه کاندا هه کگرتووه یه وه ته گای ڕکخراوی نه  باره  لهمان  ئاکه  کۆتایدا هیوادارم که له

بت ئای  کاوه رشه هه.  بین ساوه  نیوان ئاکانی تری جیھان دخۆش و ماندوو حه ی له وه کاندنه یرکردنی کاتی شه سه

  .کوردستانهیدانی کورد و  رزی بۆ گیانی پاکی گشت شه ربه مری و سه پیرۆزی کوردستان، نه

  

  ر بژین بۆ آورد هه
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  .ناوبانگ بوو  ئای پاسۆک به  به م ئایه ئه    *

  ر له  دژی مافی کوردین، گه  میدیاکاندا ووتی ئمه کانی تورکیا له وره  گه  لپرسراوه کک له دا یه یه م دووایی    له**

  .ین که تی ده  دژایه نتینیش بت ئمه رجه ئه


