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  تاحتاح  مال فهمال فه  جهجه ..  .. ڕینی باکوری کوردستانڕینی باکوری کوردستان  ڕاپهڕاپه

  
تی داڕزیوی  دوای ڕوخانی ئیمپراتۆریه و له ملۆن کورده 23ی  باکوری کوردستان نزیکه

کی  واریه م ودروستکردنی قه که نگی جیھانی یه کانی جه یمانه هاوپه ن هزه الیه عوسمانلی له
تی  رۆکایه سه به ی که تۆقیوه  هه سیاسیه رهوا وقه  لکنرا به ناوی کۆماری تورکیه سیاسی به

ڕای  ره سه، دروستکراتاتورک بوو ویش عه ئه رست ترین وفاشیست ترین تورک که زپه گه ڕه
ناوی  وتوی عوسمانلی به رستی ودواکه په  ساڵ حوکمی کۆنه500  درژایی زیاترله بهی  وه ئه

  یرانه تی وقه یه  کۆمه خۆشینه وونی ونهب واری ونه خونده نه  کوردی س کردبوو وه وه ئاینه
ل  گه وروپاو چی له ل ئه گه  چی له وڕژمه کانی ئه ربازیه سیاسی وسه نگه ئابوری وئیداری وجه

دروست  مانکاتیشدا به هه له. ر کورد بیبوو به ب بستی له ره ل عه گه وی وچی له فه ئرانی سه
ترسوتۆقاندن  بهتاتورکی فاشیست ودیکتاتۆر  هرشتی ع ر په سه ی تورک به واره بوونی قه

تی  دژایه،ر کوردی باکوری کوردستان بی به ی تر بستی له نده وه واسین ئه  وههربین وسه
ک  یه وه ته کونه کرا وه بوونیان ئه تا حاشاله جۆرک بوو هه کان بۆکورد به رسته زپه گه  ڕه تورکه

باکوری کوردستاندا  تی کورد له هوای ته ی مۆرکی نه وه دا بۆسینه وی گورچوبیان ئه  هه وه
ی ڕژمی  واره ناو قه کرا له یر ئه س سه دوو وپله وتی پلههاو م کورد به رده جۆرک هه به

کوردی  ر به رانبه ش به م تاوانانه ئه، یه وامی هه رده  به وه ئستاشه  به شهو م ڕه ئهدا  تورکیه
ی نیشتمانی  شه وبه ر بت له سه په و ته وساوه اتر کورد چه زی  وایکرد که م دیده سته

 بۆکشراو  خشه کی نه یه پی بارنامه دا به تورکیه ی کورد له هو وسانه  چه دیاره،کورداندا
ڕین  شۆڕشو ڕاپه رگیز بیر له کورد هه  که وه وسانه چه دا ئه و وته جۆرک کوردیان له به،بوو

رگی  ی زمانی شیرینی کوردی وجلوبه وه له جگه،ک یه وه ته کو نه ه و وه کاته وئازادی خۆی نه
  نگو گۆرانی کوردی وبۆنه وت کردبوو ئاهه کورد زه  له تاوه ره سه ر له دا هه و وته کوردیان له

  خۆشینه وامی نه رده  به  له وجگه مانه ئه،وت کردبوون واوی لزه ته کانیشیان به ییه وه ته نه
وام بوو  ده ربه هه کان که می عوسمانیه رده کانی سه تی وئیداری وڕۆشنبیریه یه ئابوری وکۆمه

وتۆ کوردیان  ڕژی ئه جۆرکی بارنامه به،کانی باکوری کوردستان  کوردیه ر ناوچه سه له
عیدی پیران وگرتن  دوای کۆتایی هاتنی شۆڕشی شخ سه کورد له کرد که کش ئه ڕیشه
  وه رزه ربه ڕین وسه  دا ئیتر شۆڕشو ڕاپه1925سای  وڕیکانی له دانی خۆی وها سداره وله

ی  ده شتاکانی سه ڕاستی هه تا ناوه بوو هه یدا نه باکوری کوردستاندا په تی له وایه ته کردنی نه
بدو  تی ڕزدار عه رکردایه  وسهی کوردستانتی پارتی کرکاران رایه ڕابه به ڕابردوو که

ڕکخستنکی  خسا که ڕه وتۆیان بۆنه ی ئه مینه ویش زه یدا بوو ئه ک په یه وه الن بزوتنه ئۆجه
جۆرک  بهن  ناوشۆڕش دروستبکه رو چی له ماوه ی جه وه ناوه وتۆ چی له ی ئه شۆڕشگانه

ی  قینه کی ڕاستهزر ڕبا سه و له وه نه وری خۆیان کۆبکه ده ر له ماوه زۆری جه ره ی هه زۆربه
ڕکی  ڕی پارتی کرکاران بیروباوه بیروباوه-،إ م هۆکارانه ر ئه به نن له ڕایان ب شۆڕشگانه

لی شۆڕشگی  ندین گه ڕابردوودا چه  له ڕه م بیروباوه ند ئه رچه مارکسی لنینی بوو هه
ک  ری بوو نه رتاسه تی سه وایه ته شۆڕشکی نه ک کورد پویستی به الیه م له ڕزگارکردبوو به

بجیاوازی   به وه وسایه چه  ئه وه ته کو نه باکوری کوردستاندا وه ورد له ک تی چونکه چینایه
  ی که وکاته یدا بوو ئه وارهئ  لهڕی مارکسی لنینی  بیروباوه-ب، ل چینکی دیکه گه چینک له

ر چوار   هه چونکه،یدانی شۆڕش  مه  هاته وه ڕه  باوهوبیرو  بهی کوردستانپارتی کرکاران
ی  ی سۆشیالیزم و قه قه ت که کتی سۆڤیه یدانی پارتی کرکاران یه مه ساك پاش هاتنه

ی میخائیل گورباچۆڤ ریکاو گسنس   پشنیاری پرۆسته ڕی مارکسی لنینی بوو به بیروباوه
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 ڕوو  تی جاران و ڕوسیای ئستا خستیه کتی سۆڤیه یه بۆچاکسازی ئیداری وئابوری له که
ک  ر یه به ندوو له که  هه گوڕیشه ره تیان له کتی سۆڤیه ڕین ویه  ڕاپهالنی ڕوسیا ری گه ماوه جه
مووتانی سۆشیالیستی  تیش هه کتی سۆڤیه دوای یه ها دوابه روه هه-ج، وه شانده یان وه هه

ری  ماوه ن جه الیه تی له تایبه تدا به خۆرهه وروپای ئه گشتی وله جیھاندا به لهنیستی  وکۆمه
ڕی مارکسی  گشت جیھاندا بیروباوه له ش وایانکرد که مانه کران ئه  هه گوڕیشه ڕه  له وه النه گه

ر  کو هه دا پارتی کرکارانی کوردستانیش وه لرهگیری بوات  و الوازی وگۆشه ره لنینی به
وتنکی  رکه مریکاو خۆرئاوا سه ی ئه ره به-د،وت که یریهگ  وگۆشهوالوازی ر ئه پ به پارتکی چه
ی  که ره مسه ردوو جه تداو هه خۆرههی  ره بهی شۆشیالزم و ره ر به سه وتن به رکه فۆڕمی سه
وپارتو   ئه ر بۆیه مسه جهک  یه نگی سارد بوبه ملمالنی جهفتاساڵ  دوای نزیکی حه جیھان له

کو  وتن وه که ناوچون نه پۆلی له ر شه و به وه  جیھاندا مانه له کهی  نیستانه پۆکۆمه  چه مه سیسته
تیۆریزم یان پشتگیری   به وه کانیه یمانه مریکاو هاوپه  ئه الیه له. . کوباو کۆریای باکورو هتد

مارۆی ئابوری  کان فایلیان بۆدروستکراوگه کگرتووه یه وه ته نه  لهت کران تیرۆر ناوزه
 پارتی  رستی تورکیه زپه گه رو ڕه فیتی ڕژمی داگیرکه  به بۆیه،ریان سه ربازیان خسته وسه

ت  کتی سۆڤیه دوای ڕووخانی یه  له بۆیه،پای فایکی وایان دایهش  کوردستانیکرکارانی
ی ڕابردوو ئیتر پویست بووپارتی کرکارانی کوردستان  ده شتاکانی سه کۆتایی هه له

کوردستاندا هۆکارن  زانین پارتو ڕکخراو له ک ده  وه نکهڕت چوۆی خۆی بگ و پرۆژه بارنامه
رقۆناخک   بۆهه  پویسته واکانی بۆیه ڕه ستھنانی مافه ده مان وبه که له رخستنی گه بۆسه
 دوای  چونکه،ن پرۆگرامیاندا بکه وو یه و په خۆیانو بارنامه کان گۆڕان له  کوردیه پارته

م  ر خۆیدا بنت به سه کرکارانی کوردستان گۆڕان بهخواست پارتی  ش وای ئه وقۆناخه ئه
دا چی  تی نه ڕه گۆڕانی بنه کی پارتی کرکاران ڕگای به ره کی وده  بارو دۆخی ناوه دیاره

ش  مه ئه،یاندا که و وپرۆگرامه یه ئاستی په کانی حزبو چی له ئاستی ستراتیجه له
دیاری  کانی توانن زیاتر باسی هۆکاره تی سیاسی پارتی کرکاران خۆیان ئه رکردایه سه
کان  ۆڕانهکردنی گ دیدی من نه به. کران کاتی خۆیاندا نه کان بۆچی له گۆڕانه ن که بکه
 پارتی  وه وانیشه روی ئه سه ورو لهکوردستانی باک ک بوو که یه ه می خۆیاندا هه رده سه له

بدو  ستگیرکردنی ڕزدار عه و ده که هالواز بوونی پارت به یدا که که کرکارانی کوردستان باجه
می  رده کاتو سه کان له ر گۆڕانه گه  ئه  چونکه،کۆتایی هات  که ی پارته رکرده النی سه ئۆجه

وستی  د هه داسه و سه وه شکایه جۆرکی تر ئه  بگومان بارودۆخ به خۆیاندا ڕوویانبدایه
ر باکوری  رانبه به یی وچی له که تیه رکردایه و سه که ر پارته رانبه به مریکاش چی له ئه

  . ،بوو  ئه تیڤانه کی زۆرباش پۆزه یه ڕژه کوردستاندا به
ن پارتک یان  الیه  له یه تی کردن هه رکردایه سه کوردستانی باکور پویستی به ئستاش  

ی  وه دنهکان وئاگادار کر ڕین ومانگرتنه رشتی ڕاپه ر په  بۆسه وه وه ی پته ئۆپۆزیسۆنکی تۆکمه
 نجام  کانیان ئه ڕژی خۆپیشاندانومانگرتنه جۆرکی ڕکوپک وبارنامه  به ر که ماوه جه
بت  ر نه ماوه  پشتگیری جه رگه ر شۆڕشو پشمه گه  ئه ری چونکه سه وام بن له رده ن وبه ده به
ی  که نجامه ره ن سه که ر نه ماوه رشتی جه رپه  سه وه نزیکه ڕینکدا وله ر شۆڕشو ڕاپه هه له
ش  مه ئه،رکوتکردن کۆتایی پدت و پاش سه وه شکته ر ئه ماوه زیانی زۆری جهتکشکان و به
ی  کات وره کان وائه ڕینه می دوای تشکانی ڕاپه و ستهر  ماوه ی جه  هۆی الوازی وره بته ئه

ستی  ربه نانی سهست ه ده ش به وکاته ئه،ی سفر  بۆپله وه  خواره بته ر ماوه ی جه شۆڕشگانه
تی کردنی  وایه ڕای بوونی شۆڕشو پشه ره سه.  وه وته که رچی زیاتر دوور ئه خۆیی هه ربه وسه

تی  رکردایه گشتی وسه  کورد به ینکدا پویستهیو ڕاپ وه ر بزوتنه هه باکوری کوردستان له
کوردستانی باکورو ن بۆ وخۆی خۆیان نیشانبده تی پشتگیری ڕاسته تایبه کوردستانی باشور به

ن  الیه نگی کردن له وێ بده مانه وێ ونه بمانه. ی کوردستان ڕیوی دیکه کی ڕاپه یه رپارچه هه
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ڕینی  کردنی ڕاپهرکوت سه تی له تایبه  به وه تی سیاسی کورده هرکردای سهگشتی  کورد به
ی  وه ته هخۆیی ن ربه ر سه رانبه  به کی کوردستان تاوانه یه رپارچه ی هه شۆڕشگانه

  . . گشتی کوردبه
  جمال فتاح 
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