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   شه پشکه
  

 گیانی پاکی  وه ناوی شۆرشه ی ، به سانه وکه موو ئه  ھه  به شه پشکه
  . قووربانی  خۆیان کرده

  
  تی  گیانی پاکی مامۆستای مرۆڤایه  به شه پشکه

  زن  گاندی مه
  

   مامۆستای شۆرش ، نیلسۆن ماندال  به شه پشکه
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   سووپاس نامه
  

   ، کهم که ھمن ھۆرامی ده  ئازیزمڤای زۆرسووپاسی براو ھه
ھا  روه  ھه . م کتبه یاندنی ئه چاپگه کی زۆری کردم ، بۆ به ھاوکاریه

 زۆر  م ، که که حمود ده لی مه زۆر سووپاسی برای ھژام کاک عه
م ،  که یی ده سووپاسی ھاوری ھژام کاک ھیشام ئاکره. تی دام یارمه

  . تی دام  ه زۆر یارم وه ڕووی چاپه له که
 .م که ی ئارابخا ده ندانی چاپخانه موو کارمه ھا سووپاسی ھه روه ھه

  . یان زۆربت  ھیوادارم ونه
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  147یلوول                             ی ئه راکه کانی ھه تیه سیماتایبه
  151تاڵ                                                                 ئاشبه

  159                              م            شی سھه کانی به رچاوه سه
  م شی چواره به
  163کی تر                                             تای تراژیدیایه ره سه
  165بانی                                         الل تاه ی جه که خانه دیوه

  169                                                      که  بچووکه دیکتاتۆره
      171رانی کوردو شۆڕشی نوێ                                          نووسه

  174دروستبوونی حسک                                                       
  175حمود عوسمان                                                   دکتۆرمه

  فا بۆناو المسته ی مای مه هو ڕانه ھۆکاری گه
  181یدانی سیاسی                                                          مه
  187ختیار                                                   البه ی مه راکه ھه

  189سی ھنا                                     ره بۆچی ئای شۆڕش ھه
  191                                                      مانای چی یهنفال ئه
  195موو کوردستان                                         نفالکردنی ھه ئه

                                    198بجه ساتی کیمیابارانکردنی ھه کاره
  کداری  ی چه وه کانی بزووتنه روزیانه ره زه
  199شتاکاندا                                                    سانی ھه له

  201بوو                                   ه  ھه باته م شوازی خه بۆچی ئه
  209ڕین                                   تی ینک و پدک پاش راپه سیاسه

  227          وه و بمننهن  ک بکه چۆن ینک و پدک توانیان حوکمی خه
  248م                                             شی چواره کانی به رچاوه سه

  245                                                                     دوا ووشه
  248کان                                                      نامه گه و به ونه
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  71کوبا                                                                        
  
  77                   ریکا                                          فه ئه

  78کۆنگۆ                                                                 
  81ندا                                                                ڕاوه

   83سودان                                                                
  85                                                        ئاسیا         

  87ی                                          راکه ماوتسیتوونگ و ھه
  99مبۆدیا                                                   پۆپۆتی که

  101      کان                                  ستینیه له  فه قۆکشه چه
  106م                                       شی دووه کانی به رچاوه سه
  
  م  شی سھه به

  109کوردستاندا                              کداری له ی چه وه بزووتنه
  کداری ی چه وه دانی بزووتنه رھه ھۆکاری سه

  111                کوردستاندا                                         له
  114یلوول                                                    ی ئه راکه ھه
  115تای بیری ناسیۆنالیزمی کوردی                             ره سه

  119زراندنی پارتی                                        چۆنتی دامه
  120                                     ی پارتی       مین کۆنگره که یه

  122ی قاسم                                                       تاکه کوده
  127تی و شۆڕش                                                    خیه

  130چۆنتی دروستبوونی خی بارزان                                
  132کانی خی بارزان                                      ئاژاوهڕو شه

  و فسانه ی ئه رکرده سه فا بوو به المسته چۆن مه
  136دیکتاتۆری کورد                                                       

  141فا                                     ال مسته کانی مه تیه سیماتایبه
  146یلوول                                                     ی ئه راکه هھ
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سات و  تی یان کاره رگایه باتی پشمه خه
  ماورانی

  
 ی وه ر بزووتنه سه  له هسیاسی ومژوویی کی یه وه لکۆینه

  کوردستان و جیھاندا هپارتیزانی ل
  

  کی پشه
  
.  باسکی گرنگ   بۆته الم رگه کداری و پشمه ی چه هو  بزووتنه مکه ده

م ، بواری نووسینی  ی و زۆرجاریش کاری رۆژانه مه ل زۆرجار ته
ی ودزی  نده  گه کی زۆره یه ماوه. دام  ده ی نه  گرنگه ته م بابه ئه

موو  کی ھه ره ری سه وه  ته  الم بۆتهکتی وپارتی ، تی  یه داله وناعه
ر ڕووداوکی سیاسی  وت ھه ه مرۆڤیش بی دیاره. نووسین وبیرو ھۆشم 

 کانی  تۆزاویهمژوویه هڕ بۆالپه هو ڕته بگه بت ناچاری ده  بکات،به شرۆڤه
ر  سه  له وه ینهنگاندن ولکۆ سه منیش ناچاربووم بۆ ھه.  و ڕووداوه ئه 

  نه و دووالیه تاکانی دروستبوونی ئه ره  بۆ سه وه رمه بگه ، ته م بابه ئه
 بۆ  وه ری خۆیه ووربه ده  له تاوه ره  سه موو مرۆڤک له ھه  .دارهت  سه ده

 ،منداڵ  مامۆستایمین  که یه. ڕوانت  کان ده  جیاوازه کشه و رووداوه
کی  ریه گهری کاری ووروبه مرت ده تا ده مرۆڤ ھه.تی  یه که ره رووبه ده

وه  مه که ره بهوورو ده مجار له که منیش بۆیه. ات ک ئجگار زۆری تده
ندایمدا ی م ڵ زاکیره  گه له یه م ووشه ئه. نوێ فربووم کی  یه ووشه

  رۆژک کهبینی،  ده وه وه ونم به ۆر خهمانکی ز رده سه. بووه ڵ  واو تکه ته
 گرتن و  نده چه.  هرگ پشمه  م ببم به که وره کوو براگه وهبم ، وره گه
ویستر   خۆشه ی یه م ووشه  ئهل زیاتربینی ،  عسمان ده به ی نجه شکه ئه
    وه کانه  فاشیسته عسیه  ن به الیه  دایکم له کاتک که . المان کرد له ده

 273 

  
  

  ڕۆک ناوه
   ڕه         الپهت                                      بابه

   م که شی یه به
  7    مژووی پارتیزانی                                                 

  8   چی                                                پارتیزانی یانی 
  10                                                          گیڤارا  ک یه

  15 کانی گیڤارا                                       جیبه  عه بۆچوونه
   20             گیڤارا وسۆڤت                                            

     26 لی کورد                                                   گیڤارا و گه
  28کداری                 ی چه وه دانی بزووتنه رھه کانی سه ھۆکاره

  35کداری                          ی چه وه کانی بزووتنه تیه سیماتایبه
   45                                      م    که شی یه کانی به رچاوه سه
  
  م                                                         شی دووه به

      47 جیھاندا                                    کداری له ی چه وه بزووتنه
  .وروپا ئه
  48                نسا                                                   ره فه

  51   ئیسپانیا                                                               
  53  یۆنان                                                                    
  56  وتی دانیمارک                                                        

  57 ڤیا                                                               یۆگۆسال
  61  ریکای التین                                                        مه ئه

  63گواتیماال                                                                   
  66                                            ئلسیلڤادۆر                   

  68کۆۆمبیا                                                                   
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  ر ر نووسه سه ند درک له چه
  

  
  

   دایک بووه   له وه  ته  له1975سای 
  ژی  مانیا ده  ئه  له  وه1996سای  له
  
  کانی  مه رھه به
  

   چیرۆک ه کۆمه.  که  مۆدرنه ژنه
  .نگی ناوخۆی ئیسپانیا جه
  .م رایش  ر ژیانی ولیه سه ند درک له چه
  
  . کراوه ھشتا چاپنه. رۆمان . کان   رۆمانسیه نسیه ره فه
  
  
  

 5 

زانی پاش گیرانی دایکم   مانگ زیندانی کرا ، وام ده9ی  بۆ ماوه،گیراو
م  ی تر ئه  ھنده وه وانه  پچه  ل به.  وه تهب  ده یه م ووشه ڕقم له
ڕی  شه( مندای زۆرجار یاری   به بیرمه له . شیرین تر بوو الم   یه ووشه
بوو  دهنوان خۆماندا     لهرزوو ھه). کرد رمان ده سکه و عه رگه پشمه

ویست خۆیان  یانده کانی ھاوریم نه  منداه  ھیچ له ، چونکهڕ شه به
م  ئاخر ئه.  بین  رگه مانویست پشمه موو ده ر ، ھه سکه عه  ن به بکه

ر  زانی گه  کاری تکردبووین ، وامانده  رۆمانیسانه  ھنده یه ووشه
کی  یه ھیچ ووشه .  یه وره  بین ، تاوانکی گه رگه درۆش دژی پشمه به

.   ، رۆمانیسی و سیحراوی نییه یه م ووشه ی ئه زمانی کوردی ھنده
  کک بوو له  یه یه م ووشه ئهعس دا،  می رژمی به رده سه له  دهن رچه ھه

یانتوانی  کان نه عسیه ی کوردی ، ل ھیچ کات به ترین ووشهترسناک
زاران  ھه به.ن  وناشرین بکهون  کی قزه رچاوی خه به  له یه م ووشه ئه

 ، ل ھیچکات ن رچاومان بخه به  له یه م ووشه ئهویست انی  ده شوه
  خستین چاور به له ی یه ووشه م ئه ی که وه ئه وه داخه به.نبوو وتوونه رکه سه

زانی  ی بیانبینم وام ده وه پش ئه! چۆن؟. کان خۆیان بوون  رگه پشمه
  دیاره وین ، رڕووی زه ی سه فسووناوین و فریشته سانی ئه  که مانه ئهھ

  وه فسووناویه ئهسانی   که ون به خهتی ، تایبه به گشتی و منداڵ مرۆڤ به
ل .  یه ھهکی زۆری  ه  جگایمندادا ناو مشکی  لهسیحربینت و  ده

کی  عس حوکمی خه  کانی به کوو دڕنده وه،م بینی سانه م که کاتک ئه
م  که له تکشی گه حمه ژاران و زه  ھهڵ گه عسی ئاسا له  به،ن که ده
    رگه مهشی پ رباره هبۆچوونم دکرد منیان ناچار .ن  که وت ده سووکه ھه

وڵ  ھهدا م کتبه لهمن  .رگرم یان لوه گرانه خنه ڕه وستکی ،ھهوبگۆڕم 
  دا بهیشمان کات ھه له.ڕوو مه ی خۆم بخه هخنان و ڕه  ئهکورتی م،به ده ده

کانی خۆم  م شۆڤه ده وڵ ده  ، ھه کادیمیانه کی تیۆری و ئه یه شوه
کتی وپارتی  گشتی من یه به. ڕوو مه  بخه  گرنگه م باسه ر ئه سه له
کانی   باسه چمه وه ده وانه  رگای ئه کانم و له قی باسه  چه مه که ده
  م  ئه م ، که که  ده ساتانه و کاره مان کاتدا باسی ئه ھه له .  وه تره
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 کاتک باسی  دیاره. تی  لی کوردا ھناویه ر گه سه یه به وه بزووتنه
  م ڕووداوه ی ئه که نی جیھانیه  الیه  پویستهین ، ر ڕووداوک بکه ھه

 کورتی باسی  م به ده وڵ ده من ھه. ین  كه بیر نه  له یه م فکره یان ئه
   سیاسیه م بیره امی ئهنج ئه  له م که ش بکه ستانه و کاره ئه
بیری پارتیزانی   دیاره. النی تر جیھاندا ھاتووه ر گه سه به،  وه وته چه
) ماویزم وگیڤاریزم(  بیری  وخۆیان به کی ڕاسته ندیه هیو پهکداری، وچه
ش  م دووبیره ی ئه کورتیش ، شرۆڤه  ناچارم به ربۆیه ھه .  یه  ھه وه

کی  یه شوه به که بژاردووه ند ووتکم ھه  چه من دیاره. م  بکه
و  ئهسیاسی  مژووی ی کی فره پانتایهکداری ،  چهی وه بزووتنه کی ره سه

لڤادۆر، سی، گوتیماالکوبا، : ( ش وانه له  ی داگیرکردووه ووتانه
   ).ستین له فهمبۆدیا، چین،کهندا، راوه،سودان کۆلۆمبیا ، کۆنگۆ ،

م  ساتی ئه زموونی خوناوی وپکاره ئهکورتی،  بهم ده دهوڵ  ھه
  .  ڕوو مه ش بخه ووتانه

،  بووه ادهاممووکاتک مرۆڤ ئ ھه  ، که فسووناویه  ئه  و ووشه شۆرش ئه
  ی ھنده یشک یه ھیچ ووشه وه داخه به م به. بکات خت گیانی خۆی بۆ به

ماورانی   ، ھنده بووه نهخوناوی   ندهھ ، کراوه نه پوه بازرگانی شۆرش
  .  بووه نه
ینداری و ئازاردانی  جگای بر بته  نه م  کتبه کۆتایدا ھیوادارم ئه له

کی  یه ماوه کهی  سانه و که موو ئه ۆ ھهب یه ھهمن ڕزم .سک ھیچ که
 یشل ھیچ کات.  تیدا داناوه رگایه ڕگای پشمه لهگرنگی ژیانیان 

کوردستاندا  مۆ له ئه ی که وم وزۆرهوزی و  نده گهموو  و ھه  ئهنابت 
      . ین  گل بکه بیرمان بچت و خۆمانی ل کرت ، له ده
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    .1979.غداد به. ی عالء چاپخانه.ی جودایی  ناه. ھمن. 26
  

  . کوردستان نت. الل  ی مام جه که ه نجه مه. زا چنگیانی  جه. 27
  

  1985.ری  مبه ددسه. ش   شه گۆڤاری دڕک ، ژماره . 28
  

 مژووی  کوردوکوردستان.ردۆخی کوردستانی د مه مه محه. 29
  1991. بغداد. مطبعة اسعد. عید م سهری بدول که رگرانی عه وه.
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دوو  عریب له تی ته سیاسه. رکوک  عریبی که ته. شۆرش حاجی . .17
. سلمانی. شڤان  چاپخانه. م  که چاپی یه. دا نامه گه شتابه توی ھه

2004.   
  

. م  که رگی یه به. نفال  کانی ئه تحاه شایه. عارف قوربانی . 18
  2002. سلمانی . تی  رۆشنبیری  زاره ی وه چاپخانه

  
. ڕاست تی ناوه شی خۆرھه به. / ڕکخراوی چاودری ماڤی مرۆڤ. 19

. رگرانی  وه. نفال دژی کورد  شاوی  ئه. عراق و تاوانی جینۆساید 
   .2000. رلین  به. ی ھاڤیبوون  چاپخانه. زیز مال میرزا عه جه
  

    1997. دا  بازنه  له وه خوالنه. مین  فا ئه وشیروان موسته نه. 20
. رانی کورد کتی نووسه یه. ۆ دیوانی ھه. س شرکۆ بکه. .21

  . 1986. ر عفه ھید جه ی شه جاپخانه
  

کی  بنه.کان   پووته بۆ پیاوه. ن سه عید حه سه مه حه. 22
   .2001. م  که چاپی یه. رمانه خه
  

   .1997. ستۆکھۆم . کانم  ریه وه بیره. د بانیخنی  حمه ئه. . 23
  

. ترجمة . صفحات من تاریخ کفاح الشعب الکردی . فاتح رسول . 24
  2005.السلیمانیة. وزارة الثقافة . الجزء االول . کمال غمبار 

  
ی  چاپخانه. م چاپی دووه. م  که رگی یه به. فرین  حسین به.25
   2002.سلمانی .نج گه
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  م که شی یه به
  
  
  
  
  
  
  

  پارتیزانی ی مژوو
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  !؟  یهمانای چیپارتیزانی 
  

ویش  ئه  ، که کی کۆنی ئیتالیه یه ووشه )partisanen(ی پارتیزانی ووشه
)  ش ، پارچه به(مانای   که  ھاتووه وه)Pars(کی کۆنی التینی  یه ووشه له
  وه گرته  ده سانه و که  ئه،پارتیزانووشيی گشتی  به . 1نت یه گه ده
شکرکی  ی له شوه کدارن ، له ندامی گرووپک یان پارتکی چه ئه که

 .  ردووه کک خۆیان پچه)   نیزامی یره غه. رمی  نافه( بچووک یان 
ن و،  ده شارده کان خۆیان حه خته  سه ناو چیاو دۆڵ و شونه گشتی له به
  یه شهم وو مجار ئه که بۆ یه. ن  كه ڕده تی شه وه شكرکی ده دژی له له
ندامانی   ئه کاتی خۆی به . کارھنراوه  به وه کانه تالیهن ئی الیه له
:   ووت  ده ) Geulefn ، Ghibellinen(ی ئیتالیا  وره ردووپارتی گه ھه
ندامانی  ئه به،دا یشی پاریس نه کاتی کۆمه ،له1870سای ) . پارتیزان( 

اتی ک  له یه وشهم و ئه  لPartisans( .(ووت  ی پاریسیان ده نه کۆمه
کان  یۆگۆسالفیه   و کاته ئه.کردی نه شه ته وه می جیھانیه نگی دووه جه
  وه وکاته نگان و، له جه کان  ده مانیه دژی ئه له) تیتۆ( تی  رۆکایه سه به

ی گشت به.  وه هناو قاموسی سیاسی جیھان   وته کهی پارتیزانی  یه ووشه
کداری  کی چه یه وه بزووتنه له انخۆی ن،که سانه وکه کان ئه پارتیزانه

   : وانه له ی جۆراوجۆر ندین شوه چه  به. رکخستووه
، ) ی بۆمب وه قاندنه  ، کوشتن و، ته وه رانه کاری تیرۆریستی  و تکده( 
  .نگن  جه تی ده وه شکرکی ده دژی له له
  
 
1  .Microsoft Encarta. 2003. Partisanen.  

 Partisanen.de.Wiekipidia.wwwیری  ھا سه روه ھه
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   .غداد به . 02.05.1991. لف باء گۆڤاری ئه. 8
  
رگانی دابان  وه. ڕی ناوخۆی کورد شه. براکوژی . ڵ داغلی  یسه  فه.9

  2000. م که چاپی یه.ی کوردستانی ئیمۆ خانهچاپ. ندی وه مه ھه
  

کر  بوبه رگرانی ئه وه. رخی کورد مژووی ھاوچه. کداول دیڤید مه. 10
  .2005. ی کتبفرۆشی سۆران  چاپخانه. م  چاپی دووه. خۆشناو 

  
صفحات من تاریخ االتحاد . ابوبکر خوشناو،ترجمة ،عیدوباباشیخ ..11

_ ت القسم الثقافی للمکتب التنظیممن منشورا. الوطنی الکردستانی
  .2005. الطبعة الثانیة . االتحاد الوطنی الکردتسانی

  
چاپی . م  که شی یه به. نگکش رابکی به سه. فرین  حسن به. 12
   .2001. سلمانی . م  که یه
  

. می النبھان . ترجمة .  سنة غزو مستمر 500. نعوم تشومسکی . 13
  .1999.  الطبعة الثانیة.دیمشق. سوریا. دار المدی 

  
  

اکرم دیری ، . ترجمة . تاریخ الثورة الروسیة. لیون تروتسکی . 14
الطبعة . الموسسة العربیة للدراسات والنشر . الھیثم االیوبی 

   .1978.بیروت . الثانیة
  

ی  که رینه ر ڕاپه سه ک له یه وه لکۆینه. سوڵ   ھاوڕێ قادر ره.15
    1994.ندا ھۆه. م  که چاپی یه. وردستان  ی باشووری ک1991ھاری  به
  

16. ..Gahndi . Microsoft Encarta. 2003 
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25 .Henry A. Kissinger. Memoiren .Aus dem 
Amerikanischen von.Hans-Jürgen Baron von Koskull. 

C.Bertlsmann. Verlag. München.1979.   
  
  م  شی چواره به
  
انطوان . تعریب . محاضرات فی الفاشیة. بالمیرو تولیاتی . 1

  .   الثانیةالطبعة .1981.بیروت .دار الفارابی . صیداوی
  
. ی رزگاریخوازی کورد وه بارزانی و بزووتنه.سعود بارزانی  مه. 2

 .  رده روه تی په زاره ی وه چاپخانه. م  گی سھه به. یلوول شۆرش ئه
  .2004.ولر  ھه
  
دیوی . شکنن کتری ده کان یه نچه په. مین  فا ئه وشیروان موسته نه. 3

رلین  به . 1983 -1979یراق کانی کوردستانی ع ی ڕووداوه وه ناوه
.1997  

301  
      14.11.2006 . 44  ژماره .  ی ئاونه رۆژنامه. 4
  
. کوردستان نت. تورکیای دیمۆکرات . لی  د شاکه مجه ئه. 5

05.11.2003  
  
کمال ابو .  الی العربیة  نقله. الثقافة و االمبریالیة. ادوارد سعید . 6

  .لوبنان . بیروت . دار االداب. دیب
  
 سای ڕابووردودا 15  زار ژن، له  ھه33  زیاتر له. د حمه ناسک ئه.د. 7
  26.05.2006.  وه سایتی بۆپشه. کوردستان سووتاو وکژراون  له
  

 9 

  
تی فاشی مۆسۆلینی   دژی حکومه له ک پارتیزانی ئیتالی ، که کۆمه

  نگان  جه ده
  

واوی  ته باتی پارتیزانی له ی پارتیزانی ، یان خه مۆ ووشه  ئه دیاره
م   ئه ربۆیه ھه. نرت  ریستی دادهکی تیرۆ یه وه  بزووتنه جیھاندا ، به

ت پاش  یبهتا به. چن  مان ده کزی و نه ش ڕوو له  وانه  بزووتنه جۆره
  یر  سه.ما نه جارانی ی قه ونه هڕو ئه،   یه وه بزووتنه م ئیترئه، سۆڤت ڕووخانی

 جیھاندا  لهکداری ند گرووپکی چه چهسۆڤت پشتگیری بوو ، وه له
فگانستانی  کانی ئه چی به پارتیزانه که،)ارتیزانپ(ووتن ده پیو کرد ده
  !!) . تیرۆریست( ووت  ده

  بوو  ، خۆی ھهتی  تایبهرکی  مبه یش پخه وه  بزووتنه م جۆره  ئه دیاره
داری  تمه  سیاسهشوی ئه.  رماوه مرۆش ناوی ھه کووئه وهتا ھه که
   ) . Geuvara.CHeگیفارا،( نتینی  رجه ئه

باش بناسینن و ، ئاشنای ئایدۆلۆژیاو !  مانه م قاره ئه  وه نزیکه جا باله
  .  کانی بین  یره جایب و سه عه ته سیاسه
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  !؟ گیڤارا ک یه

  
  

Geuvara Serna, Ernesto(Che)ی   ، له1928سا ، 
  گیڤارا له .  دایک بووه نتین له رجه ووتی ئه  له  Rosarioی ناوچه له

ھۆی  به .2 دایک بووه له سامانکی زۆر ن ند و خاوه مه وه خزانکی ده
رین تباش تی له توانیویه ،ند بوون مه وه دهخزانی گیڤارا ی  وه ئه

تی ، خۆی  مان کاتیشدا توانیویه ھه له. واوبکات  ته خوندگا ،خوندن
 کاری کی  ھیچ کات وه حوکمی ئه گیڤارا به. رۆشنبیر وھۆشیاربکات 

ند  مه وه  باوکی ده بووه ،چونکه کردن نه کار و ، پویستی به کردوه نه
  ی کتبه وه بووه بۆ خوندنه  کاتکی باشی ھه وه رئه به  ،له بووه
( نتین  رجه ختی ئه چت بۆ پته  پاشان  ده. کان  فی و سیاسیه لسه فه

وێ  ر له ھه. خونت  کۆلیژی پزیشکی ده  لهێو ، له) بۆینس ئایرس

 267 

رانی کورد چی  کتی نووسه یه. ن  سه عید حه  سه مه حه. 16
ی  چاپخانه. م  چاپی دووه. م  م و دووه که شی یه به. رھات ؟  سه به

  .1994.سود . ستۆکھۆم . ئاپک 
  

زگای چاپ و  ده. مدی خاڵ   شخ موحه ت به تایبه. گۆڤاری رۆڤار . 17
  .سلمانی . م  رده خشی سه په
  

. مر کانی بارزانی نه وتن و وتاره  چاوپکه ندک له ھه. وریا جاف. 18
   1999. ولر  تی رۆشنبیری ھه زاره ی وه چاپخانه

  
. نتکوردستان . خالقی  ب ئه. ن  سه عید حه سه مه حه . 19

2003.03.07.   
  

  فا بارزانی له ال مسته کانی مه نھنییه: ید قادر مال سه که. 20
شی  به(دا ) ی جی بی که(زگای جاسوسی  کانی ده نامه گه به

  .30.10.2006.کوردستان پۆست.)م چواره
. کوردستان نت.  ئاب 31موز   ته30. ن  سه عید حه  سه مه حه. 21

07.03.1998.   
  .5 . ژماره. گۆڤاری دڕک . کی نوێ  گایه ه  که.مۆ  به. 22

   
ھید  ی شه چاپخانه. م  چاپی چواره. س ره رۆمانی ھه. موکری . . 23

  .2005. رکووک  که. ورامی  ئازاد ھه
  
  

کر  بوبه رگرانی ئه وه. رخی کورد مژووی ھاوچه. کداول دیڤید مه. . 24
  2005. ۆران ی کتبفرۆشی س چاپخانه. م  چاپی دووه. خۆشناو 
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  عبدالله: گرانی ر وه. کوردستان وکورد. عبدالرحمن قاسملو.د. 8
  .2006. ولر  ھه. ی سۆران  چاپخانه. م  چاپی دووه.  حسن زاده

  
. ی قانیع چاپخانه. سلمانی . م  چاپی چواره. دیوانی قانیع . 9

2001  
  

الجمعیات والمنظمات . الدکتور عبدالستار طاھر شریف. . 10
 .الطبعة االولی  . 1958 _ 1908.واالحزاب الکردیة فی نصف قرن 

  1989. بغداد. شرکة المعرفة 
  

الحرکة القومیة التحرریة الکردیة . کاوس قفطان . البروفیسور د. . 11
وزارة الثقافة . سلیمانیة  . 1964 – 1958فی کردستان العراق 

.2004  
  

. یلول دا  شۆرشی ئه کی زیندوو له یه ڕه ند الپه چه. ریم  ئاری که. . 12
  .  1999.دھۆک. بات  ی خه چاپخانه

دیوی . شکنن کتری ده کان یه نچه په. مین  فا ئه وشیروان موسته نه. 13
رلین  به . 1983 -1979کانی کوردستانی عیراق  ی ڕووداوه وه ناوه

.1997  
  

یلوول بنیاتنان  خوارووی کوردستان و شۆرشی ئه. الل ئیبراھیم جه. 14
. شن ی  زگای چاپ وبوکراوه ده . 1975 – 1961. کاندن لته و ھه
   .1998.رلین  به
می  که ڕی یه کانی شه  ساه کوردستان له. کمال مظھر . د. . 15

  1975.غدا به. جیھاندا
  

 11 

ندی  یوه بت و، په و کۆمۆنیستی دهزیاتر ئاشنای بیری مارکسی 
ی کۆلیژی  وه پاش ئه. ستت  به پ ده ند گرووپکی چه ڵ چه گه له

. کسیک  چت بۆ ووتی مه  ده1954کات ، سای  واوده پزیشکی ته
  . ویش فیدل کاسترۆیه ئه.ناست کانی کووبا ده سیاسیه لهکک  وێ یه له

 کاسترۆ   ، که  دانی پداناوهندین جار ک گیڤاراخۆشی چه روه  ھه دیاره
 .  بووه کانی کاسترۆھه  بۆچوونه ری به و ، زۆر باوه زۆرکاری تکردووه

  کووبیدا یتر  رخراویودوک    کۆمهڵ گه له،ون كه ده ڕک وه  پکه ربۆیه ھه
تی  ناوبردنی حکومه له ،ئامانجیانن که  دروستدهکداری چه گرووپکی 

تی سیاسی  سه و، داگیرکردنی ده" تیستابا"تی رۆکایه سه به کوبایه
کداری   کاسترۆ وگیڤارا ، گرووپکی چه1956سای . و وته ئه

تی  دژی حکومه ڕی پارتیزانی له شه ن به که  دهست ده . ن که دروستده
تی باتیستا  کانی ، حکومه  ش کاسترۆ و ھاوکاره1959سای . کوبا 

 قۆناغکی ش یه م شوه به.گرن  ر کوبادا ده سه ست به ده رووخنن و ده
   .3کات   ستپده تی کاسترۆ وگیڤارا ده رۆکایه سه دیکتاتۆری نوێ به

  
  *ی کوبا راکه گیڤاراو ھه

  
  وتنه  که وکاته  داگیرکرا ، ئه ن کاسترۆ وگیڤاراوه الیه کاتک کوبا له

گرت و  شی شری بۆ خۆی ھه ل کاسترۆ به) .  که ککه( شکردنی  دابه
زایی   ھۆی ناره ش بووه مه ئه. خشی     گیڤارا به شی گوورگکی به ، به

   .کی پاشتر یه ماوهیگرت بۆ وھهبری  رنه ی ده زاییه هڕم نا ل ئه. گیڤارا
ری بانکی نیشتمانی کوبای  روبه مجار گیڤارا پۆستی به که بۆ یه

  ارا گیڤ نده رچه ھه. شازی  زیری  پیشه  وه پاشانیش بوو به. رگرت  وه
  
  
   رچاوه مان سه ھه. 2
   رچاوه مان سه ھه. 3
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  ختدا کاتی داگیرکردنی ھاڤانای پته ی له که شکره کاسترۆ و له

  
  

 ھۆی  ش بووه مه رئه بوو ،ھه دا نه رانهام بو کی له زایه ھیچ شاره
روونی  ش زۆر ئازاری ده مه ئه. دا  که ردوو پۆسته ھه وتنی له که رنه سه

  .  گیڤارای دا
  

_______________________________________________   
  
 .رلشواوی دروست بکات و سه  ئاژاوه ووترت که شتک ده زمانی کوردیدا به را له ھه* 
ل . ن  به شۆرشی ناوده نگرانی کاسترۆ به ، الیهنده خۆیان و رچه ی کوباش ھه مه ئه

  کوبا ڕوویدا ، جگه له ی که مه ئه. بوو  ھیچی تر نه وره کی گه رایه ھه  له جگه
کی  قیه هھش نا وه ئه. بوو  دیکتاتۆرکی تر ھیچی تر نه ی دیکتاتۆرک به وه گۆڕینه له
ی کووبا ناوی  وه  ئهک،  ھیچ کات کرت ، چونکه  ده وه ناوی شۆرشه  به که ،یه ره وه گه

    .  بوو شۆرش نه

 265 

  م  شی سھه به
  
الحزب الدیمقراطی الکوردستانی  وحرکة .  عمر شرکۆ فتح الله. د. 1

. ة الثقافة وزرا . 1975 -1946. القومی الکوردیة فی العراق
  2004. السلیمانیة 

  
. ماضی الکرد و حاضرھم . القضیة الکردیة .  ج شیرگوه بله. د. 2

   . 1986.  بیروت –دار الکتاب . للثقافة الکردیة . رابطة کاوا
  
. لی  یسی مکایه دی شاوه حمه الخدری ئه مه. دیوانی نالی . 3

.  و فاتح عبدالکریم العبدالکریمی مدرس مه. ی وه و لکدانه وه لکۆینه
  .اورمیة. مرکز فرھنگ وادبیات کردی .  وه ته ال کریم  پیاچوه محمدی مه

  
جلیلی جلیل ، . الحرکة الکردیة فی العصر الحدیث . 4
. ترجمة . حسرتیان،شاکرومحویان، اولغا جیغالینا.ا.الزاریف،م.س.م
  1992. بیروت . دار الرازی . عبدی حاجی.د
ق  فایه. کردن و ئاماده وه و ساخکردنه وه کۆکردنه. مرد دیوانی پیره. 5

د نووری  مه محه. د زرنگ حمه ئه. ریم  فا سالح که مسته. ھۆشیار
د  مه عوسمان محه: ی  وه پیاچوونه. د مه د محه حمه حموود ئه مه. تۆفیق

  .. 2000.سلمانی . ی خاک چاپخانه. م  چاپی دووه. ورامی  ھه
  
مان و  حموودی قاره کانی شخ مه هشۆرش. ھاوار . ر.م. . 6
  .. م  که رگی یه به . 1990. ن  نده له. ی خوارووی کوردستان  که ته وه ده
  
کانی شخ  کوردستانی عراق و شۆرشه. رفیق حلمی . یاداشت. 7
  . انتشارات محمدی سقزی . توریز. م شی دووه به. حمود مه
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17 .Dario Azzellini und Boris Kanzleiter. Das Unternehmern 
Krieg.Göttingen. 2003.                                                           

                     
18. Michael Krämer.El Salvador, vom Krieg zum 

Frieden.Inkota .Verlag.Berlin .1996                              
 

19. Bewaffnete Befreiungskämpfe in Mittelamerika.Malte  
Letz.Detlef. Wahl Militärverlag der DDR.1988..                         

                     
20 Hegemonie und Bündnis in Revolutionen Lateinamerika.LBR.1984 

                                             
21 .. Ruth Seifert. Gender ,Identität und kriegerischer Konflikt. 

.Münster.2004.                                                                      Lit Verlag   
22 . Werner Hohlweg .Guerilla Krieg ohne Fronten.  .W 

.Kohlhammer.Verlag.Stuttgart.1968.                                   
                                           

عشرة اسابیع والرایة الحمراء ترفرف فوق . اء الحافظصف. د. 23
  . 2002.شباط_کانون الثانی . 304. العدد. الثقافة الجدیدة.  باریس

  
 1974. موسکو. دار التقدم .  الحرب االھلیة فی باریس .  مارکس .24

.  
  

  1972.موسکو. دار التقدم . دروس من الکومونة. لینین. 25
  

  1975.  موسکو. دار التقدم . کومونةفی الذکری ال. لینین. 26
  

ری  وه ڤبره. 6  ژماره. گۆڤاری گاورباغی . ورامی  کیسرا ھه. 27
  80.  ڕه الپه. ی پاریس  کۆمۆنه. 2003

 
  

 13 

  نوان کاسترۆ وگیڤارا ت له سه ڕی ده شه
  

  
  
کو  روه  ھه  ی نوان کاسترۆوگیڤاراشتکی ئاسایی بوو،چونکه ڕ هش

 و خسی   ناکۆکی و جیاوازی شه،کانی جیھان په  چه کخراوهموو ر ھه
کیش ، ڕ موو شه ھهسروشتی کوو  روه ھه.دات زۆری تیدا رووده فکری به
، نوان خۆیاندا لهکان  شداربووه  به نه  ، الیهڕ واوبوونی شه پاش ته

 . ن که ده)  کان نیمه نگ ،غه کانی جه وته ستکه ده(شکردنی  ڕی دابه شه
تی ،   ووتی خۆیه ، چونکهزانی نی کوبا ده  خاوه بهخۆی کاسترۆ 

  مان کاتیشدا خۆی به ھه له .   بووه راکه ری  ھه مان کاتیشدا ڕابه ھه له
کانیدا  یهر وه بیره نده پشتر گیڤارا له رچه نا ،ھه مامۆستای گیڤارا داده

ک  روه و،ھه فرکردووه کاسترۆ زۆر شتی   ، که  ناوه تیهم راس دانی به
گیڤارا . ی کاسترۆبووه)موعجیب ، ھۆگر(زۆر  تی که  خۆشی نووسیویه

ن کاسترۆی  الیه  له و   ئه زانی، چونکه  ماڤ خووراو ده خۆی به
   .4می بۆکراوه   حسابی که وه ھاوڕیه
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خت  ر پاش داگیرکردنی ھافانای پته  ھه ڕو جیاوازیه م شه ئه
زۆر باس  دا،خۆی له وی ده   کاسترۆ زیاتر ھه بۆنموونه. وت  رکه ده

مان کاتیشدا  ھه له. پنت بسهکانیدا  ر گیڤاراوھاوکاره سه ،بهوخواستدا
   شونهزگاو دهی  زۆربه له.ستی پکرد ڕی پاکتاوکردن ده شه

کانی   گیڤاراو ھاوکارهی ونه. واسرا ده ی کاسترۆ ھه کاندا  ونه گشتیه
  ی که وه ل پاش ئه. وت  که ده رنه ر ده می یان ھه که  ، زۆربهتری 

رکرد ، ئینجا کاسترۆ ڕگای  جیھاندا ناوبانگی ده گیڤارا کوژراو ، له
ویش زانی   ئه دیاره. ی  گیڤارای دا  واسینی ونه و ھه وه  بوکردنه به

ی گیڤارای  ی ونه وه   ڕگای بوکردنه وه رئه به ه، ل ماوه ئیتر ترسی نه
رکرد،  جیھاندا ده لهناوبانگی ی گیڤارا  وه  پاش ئه وه کی تره الیه له. دا 

کی تر بازرگانی   خهکوو ویش وه ویستی ئهش ئیتر کاسترۆ
کی زۆر  یه ماوه ،چونکه یه قی ھه کی تر زیاتر ھه خه م له ئه.بکات پوه

ش  مه به. کات  نه ،ئیتر بۆ بازرگانی پوه  کاسترۆبووهگیڤارا نانخۆری
ی ، الی جیھان  که ته م وچاووی خۆیی و حکومه یویست ده کاسترۆ ده

بوون ،  ک بیروبۆچوونی گیڤارا ھه  کۆمه وه تا ره سه رله ھه.جوانتربکات
یووسیت  گیڤارا ده. کردن  ده ک کاسترۆ قبووی نه یه ھیچ شوه به

دژی بیری شارستانی بوو، زۆرجار . یاری پک بھنت کۆمارکی جووت
  کاندا شارهناو یان له وره گه مای چونکه ،وه ستایه وه کان ده سئووله مهدژی 

  مشکی بۆش   شتهم ئه. وه بینیه دهالددا له گیڤاراجیھانی.5 دروستکردووه
. وبو م بیره ئه ھۆگری،شکاسترۆ شمانک رده سه نده  رچه زۆربوو،ھهسترۆکا 

 کانی ووتهماری سنووری ال ر په کسه یووسیت یه دهمانکاتداگیڤارا ھه له
کان  ته  و،حکومهاتکوو کوبا وران بک وانیش وه ئهو، اتتر بد

   ندیه یوه تی وپه وه ڵ یاسای نوده گه ش له م بیره ئه .رت هناوب له
  .جیھانداناگونجت کانی دبلۆماسیه

___________________________________________  
4. Der politische Theorie Ernesto CHE Guevara.Hartmut 

Schröder.Kiel.1974.S195                                                                     
   رچاوه مان سه ھه. 5 
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الماری ووتانی   ، په وه ته ریه شه ڕزگارکردنی بهناوی  بهریش  ھیتله 
 ،  وه ناوی ئایینی ئیسالمه یان توورک به. دا  مانیای ده ی ئهوسادر
یووسیت   ده وه ناوی شۆرشه گیڤاراش به. الماردانی جیھان  په وتنه که
یی و یاسای  وه ته  بیری نه دیاره. موو جیھان بدات  الماری ھه په

ش  مه ر ئه ھه .  بوونکانی گیڤارا تی ، دژی بیروبۆچوونه وه نوده
 کاسترۆ   دیاره. کاسترۆ بتۆرت  ی تر له  گیڤارا ھنده  ، کهوایکرد

تی  وه سای نودهیا مک له ی یاسای خوندبوو، که وه ئهحوکمی  به
ی  که له رپرسی گه و به  ئهمان کاتیشدا ھه له عاق تربوویشت و، گه تده
  ،هی گیڤاراو کارانه رزه  بیرکی ھه کی بھاوته خهخۆرا کرا له ده نه.بوو

ی زل ، داوای نان وئاوو ،  جیاتی شۆرش و قسه کی له  خه چونکه
  . ن  که کاسترۆ ده رانی له خۆشگووزه

   
  !ھشت ؟ ج  بهیبۆچی گیڤارا کوبا

  
  وه و کاسترۆ پکه  چیتر گیڤارا پشدا باسمان کرد ، که ک له روه ھه

 .  وه هیوبوبو ڕوونو ئاشکرا م ڕاستیه ردووکیشیان ئه ھه الی.گونجان ده نه 
یزانی چیتر   ده ج بھت، چونکه  گیڤارا بیاڕی دا کوبا به ربۆیه ھه
ستی  ده مووی له بوو، ھه  کووبای ھه به ی که  ڕۆمانسیانه ونه و خه ئه

ی  یای ورۆمانسیانه  خه ونه و خه شونکی تر ئه ئیتر ویستی له. چووه
خت،  ردنی ھاڤانای پتهر پاش داگیرک ھه، وه کی تره الیه له.دی بھنته

  کانی  تی پاکتاوکردنی ھاوکاره مه ھه ستی کرد به ر کاسترۆ ده کسه یه
  ) .م  که باسی کووبا دهدرژی  پاشتر به( 
  

  کانی گیڤارا جایبه  عه بۆچوونه
  

  نده ی بیرمه یه  شوهو  به یتوانیوه  کاتک نهچ گیڤارا ھی دیاره
نجلس، بلیخانۆف،  ، ئهسرکما( کوو  کانی تر وه نیسته کۆمه

 .اتوه و لی تبگ داری شیبکاته رمایه می سه سیسته) لینین،ترۆتسکی
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 ،  نووسیوه نه ھیچ کتبکی تیۆریگیڤارا کوو کۆتایی ژیانی  تاوه ھه
ی وتن که رنه کانی سه وه ھه دا ، ل ھیچ له وی ده زۆرھه نده رچه ھه
شکۆکی   که  له بریتیهتی، هنووسیوی شگیڤارا ی که وه ئه.ھنا ستنه ده به

ی  رباره تی خۆی ده  تایبهک بۆچوونی گیڤارا کۆمه. کدارک چه 
شکی زۆر  به.  دا تۆمارکردووه) ری وه بیره( کتبکی بیۆگراڤی ژیان،له
کورتی  من به .  ریه شمه پکردن و قه ی گاته کانی ، مایه بۆچوونه

  . م  بکهباس    و زاته هکانی ئ بۆچوونه مک له م که ده وڵ ده ھه
  

  گیڤارا و شۆڕش
  

توانن  نھا جووتیاران و  کرکارانی الدێ ده گیڤارا پی وابوو  که ته
می  ھشتنی سیسته  ڕگا بۆ نه ھا پی وابوو تاکه روه ھه. ن  شۆرش بکه

 . 6 یه) ریال ری گه یان شه( باتی پارتیزانی  داری ، خه رمایه سه
. بوو  کداری ھه ی چه وه  بزووتنه واوی به ڕکی ته  باوه ربۆیه ھه
  بیریی مارکس و لینین وترۆتسکی  انهو مان کاتیشدا پچه ھه له
توانن  نھا کرکاران ده ته وان پیان وابوو ، که  ئه چونکه. وه کرده ده

   شۆرشی ناو ڕیان به  باوه ربۆیه ھه. ن   خۆیان وجووتیاران  ڕزگاربکه
 .ڕزگاربکاتکار و جووتیارانی الدش یانی کی ژ وه بوو ، بۆئه شار ھه

 بیری  ڕی به و باوه ئه.  بوو م بۆچوونه ل گیڤارا دژی ئه
ش  مه ئه) . کان ببرت  بۆ شاره الدێ وه شۆرش له( کهبوو، ماوتسیتۆنگ
  .ت بوو قه بیرکی سه

  
   448ل  . رچاوه مان سه ھه. 6

  ی خۆی بکهکان شکۆه کهیری  سهکانی گیڤارا  ربۆچوونه سه زایی زیاتر له بۆشاره
  am Main.1968  .Guevara.E.Che.Wir werden Siegen.Frankfurtت تایبه به
  یری ھا سه روه ھه
 /  Guevara.E.Che.Mit selbestzeugnissen und Bilddokumenten.Hamburg.1995      
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  وونگ گیڤاراو ماوتسیت
  

موو   ھه بگره. کانی ماوتسیتوونگ بوو گیڤارا زۆر ھۆگری بیروبۆچوونه
ریالو  ڕی گه شه .  وه هخوارد ده یان بیری ماویزم ئاو کانی له بۆچوونه
  .مجار بیری ماو بوون که ار ، یه بۆ ش الدوه ی شۆرش له وه گواستنه

. وبو  شۆرشی جووتیاران ھه واوی به رکی ته باوه،ماوتسیتونگ
کی الدێ  جووتیاران و خه،شی  که ی پشتی شۆرشه  ببه ربۆیه ھه

 جووتیاران و  شکی زۆر پارتی کۆمۆنیستی چینی ، له به . بوون
  وه شارستانیه ریان لهشکی زۆ  به ربۆیه ھه. پکھاتبوون دکانکی ال خه

یان ی گۆپ وه ر ئه به له وه کانه ناوشاره ھاتنه کاتکت  نانه ته،دووربون
شکاند  کانیان ده چوون گۆپه ده، وه ی بیکوژننه وه جیاتی ئه هل،دیبوو نه

شۆرش  ی که وه ل پاش ئه. 7بوو الدکانی چیندا گۆپ نه  له چونکه
  چونکه .  وه بیرچوویه  لهی کی جووتیار والدێ  جگیربوو، ماویش خه

ک  رت نهک ده  وه شاره  حکومی ووت له که، یشت  تگه و ڕاستیه له
زعیان باش بوو  مک وه ماودا کهکاتی  ھشتا جووتیاران له .  الدوه له

ندین   چه  سانه ربۆیه ھه. ژین زعدا ده خراپترین وه ل ئستا له
  . دا  ده رھه الدکان دا سه ڕین و خۆپیشاندان له راپه

  
  !برت  بۆ شار ؟  ده الدوه ئایا شۆرش له

 ببرت بۆ  الدوه شؤرش له وه بوو ، که نگ ئهکی ماوتسیتوو ره بیری سه
   ی ماوی دووباره رمایشته م فه  ئهشگیڤارا،پاش ماویش.کان  ناوشاره

 بۆ   الدوه ی ڕاستی بت ، ھیچ کاتک شۆرش له وه ئهل  وه.  وه کرده
  مووکات ھه،ی جیھانکان شارستانیهیری  ر سه  گه!ی؟بۆچ.برتناارناوش
کانی تری  ناوچه ڕوبردن وحوکمکردنی به ندی به مه ته بوونه کان شاره
  .ووت

___________________________________________  
  .ری مارکسی ری رۆشنگه نته سهسایتی  .ی شۆرش رباره س بۆچوون ده. تۆنی کف. 7
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  وه کی تره الیه له. ی بم  م تکه زناکه  حه رودرژهش باسکی دوو مه ئه
. رزتره کی الدێ به  خه کی شار ئاستی ھۆشیاریان له مووکات خه ھه
زگای ھۆشیارو رۆشنبیری گرنگی   داموده ی که وه حوکمی ئه ویش به ئه

   ، بۆ نموونه ی ل نییه زگایانه و دامووده دکاندا ئهال م له  ، به تدایه
ما،   ، شانۆ و سینه وره ی گه یمانگاکان ، کتبخانه زانکۆ ، په( 

ر ورۆشنبیر و رووناک بیر ،  و گۆڤار ، بوونی توژکی نووسه هرۆژنام
ن ،  که ش واده مانه ئه) . تی تر  الیه  ندین شونی کۆمه  چه  له جگه
 الی  خنه رهیش کاتک .  ھۆشیارتربنکی الدێ خه کی شار له خه که
کانی  تیه تایبه  ماڤه ھۆشیار وئاگاداری بت ، که  دروست دهسک که

 گیڤاریست و  کانی پارته ره موو رابه ھه، یه وه یرله سه . خۆی بت
ت ماو  نانه بۆرجوازی شارپکھاتوون ، ته  چینی وورده کان ، له ماویه

 خۆشۆرش ، ماست و  وه کی تره  الیه  له.کی شاربوون  گیڤاراش خهو
  .ریت ر بۆناوشاری به سواری که  به وه گوونده  ، تا له نیر نییه په

ربۆیه  ھه.  8 شار دوژمنی الدێ و شۆرشه  پی وابوو ، کهگیڤارا   
  گرتن ، که ی ل ده وه ی ئه خنه کرد و ڕه کانی ده تی ھاوکاره دژایه

کان   ناوشاره ته و ، ھاتوونه ڵ ھناوه نگه ژیانی الدێ و جه وازیان له
 ژیانی  و پی وابوو که  ئه چونکه. ژین   ده ژیانی بۆرجوازیانه

. وه خاته شؤرش و تکۆشان دوورتده  له و  ی بۆرجوازیهناوشار،شتک
 ناو الدێ  موومان بچینه  ھه  بت ، پویسته ره م براده ی ئه پی قسه به

  رمان پبھنت و له فه با ژیانی شار زه  بژین ، نه وه کانه ه نگه وجه
  .   !شگریمان بخاتڕشۆ
  

___________________________________________  
8. Der politische Theorie Ernesto CHE Guevara.Hartmut 

Schröder.Kiel.1974.S248    
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  گیڤاراو چینی کرکاری ناو شار
  

کان  ژیانی ناوشار ، گیانی شؤرشگری مرۆڤه  گیڤارا پی وابوو ، که
و ،  شار الی ئه. ن به وی ژیانی بۆرجوازی ده  و ، تکه وه کاته م ده که

زۆر دژی ژیانی شارنشینی  وه رئه به کی بۆرجوازی بوو، لهدروستکراو 
 شۆرش و   ، دژه رچی شاریه ی گیڤارابت ، ھه پی قسه به. 9بوو

ی نا  رزه خۆیدا بۆچوونکی زۆرھه ش خۆی له مه ئه !!.  بۆرجوازیه
ستی   ده وه کانه شاره  ، له یه رچی شؤرشی جیھان ھه ھه .  قنییه عه

ی  قسه یانی به. کان  وره گه خت و شاره ت پته یبهتا ، به پکردووه
جگای .  کان، شۆرشی بۆرجوازی بوون  موو شۆرشه گیڤارابت ، ھه

الوانی  نرخکی ئجگار گران به کی زۆر ، به یه  ماوه م قسانه  ، ئه داخه
  وه داخه به. شتاکان فرۆشرا  فتاو ھه ست و حه شهسانی  جیھان له

  .کانی گیڤارا کرد قسه  بهانڕی موان خراپتر ، باوه ھه  کوردیش لهالوی
  

  گیڤاراو بانیۆی خۆشتن
   

جاری بۆ گیڤارا  ی گاته  مایه ه و بۆت زۆرباوه ی که و قسانه کک له یه
شۆرشگ  بانیۆدا خۆی بشوات س له رکه ھه( : ت  ده یه که وه ئه

   ورۆزاکیشی بۆ لینین  و ترۆتسکی گیڤارا حاشاحازریه . !!!) نییه
بانیۆدا خۆیان  له ، که کردووه ندین شؤرشگری ترنه لۆکسوومبورگ وچه

سانی   ، که و شۆرشگرانه موو ئه ی گیڤارابت ھه قسه یانی به.  شتووه
تی  زۆرجار ووتویه.  بانیۆدا شۆردووه  خۆیان له بۆرجوازی بوون چونکه

خۆیان  . کرکارانی ناوشار شۆرشگرنین و، فری ژیانی ناوشاربوون( 
ست   ئاوده چوونه ده کان  نه زیدیه کاتی خۆی یه . !!)شۆن بانیۆدا ده له

کی تر  وان دژی خه بوو ، ل ئه  الیان شتکی باش نه چونکه
  .ست  ئاوده نهبچتر کی  خه ئاسایی بووالیان کهو،  وه ستانه وه ده نه

____________________________________________  
   رچاوه مان سه ھه. 9
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  .کرد   دهیانیوان تی ئه ژیانی تایبه داخوولی له کی تر ته  خه بگره
 کوێ وشاخ  موومان بچینه بت ھه ت ده  ل کاک گیڤارا  ده

   .  و پیسه رامه  ئاوی ناوشار حه کان خۆمان بشۆین ، چونکه ه نگه وجه
   

  گیڤاراو ئیمپریالیست
  

لینین، (   وانه  کۆمۆنیزم لهکانی وره گه نده  بیرمه مکه  ده دیاره
تی  تروانینی تایبهو کردن شرۆڤه)ترۆتسکی،رۆزالۆکسۆمبورگ،کاوتسکی

   ل باشترین شرۆڤه. الیست کردووهی ئیمپری ردیارده سه خۆیان له
)  داریه رمایه دواقۆناغی سه ئیمپریالیزم( لینینه ی که زنه مه کتبه،کرابت که

 .نرت داری داده رمایه دواقۆناغی سه بهئیمپریالیزم،،لینین پی وابوو
نی  ھۆی دروستبوو بته بت و ، ده ده که ه  که رمایه  سه ی که وکاته له

ی  خشه نوێ نه رله  سهش  م کارتالنه  ئه. زن  و مه وره کارتلی گه
ل گیڤارا  ھیچ . 10کشن  کانی جیھان ده شکردنی بازاڕه دابه

ی  وه کردنه  دووباره  له وو ، جگهب خۆی نه ت به کی تایبه یه شرۆڤه
  .  وتی   چه کانی لینین به قسه

  
   گیڤاراو سۆڤت

  
ی کوبا  کشه( ل پاش . بوو   سۆڤت ھه واوی به ڕکی ته گیڤارا باوه

کاتک سۆڤت وازی .  گۆڕا  شتا پله دوھه ، بۆچوونی گیڤارا سه) *
م و کاسترۆ  ئه.  سۆڤت کردنیتی  دژایه وته کوبا ھنا ، گیڤارا که له
مان  ی ئه و مندانه قی شتانه رخاتری عه به یانووسیت ، سۆڤت له ده

   . وه ترسیه  مه ت بخاته ریه شه واوی به ، ته
  

   1972. موسکو. دارالتقدم . لینین . اعلی مراحل الراسمالیة مبریالیة ئی. 10
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 . 11 زکی ئیمپریالیهریکا ھ مه کوو ئه وه سۆڤت ، گیڤارا پی وابوو که

کانی  روشه کوو تووتی ده ی گیڤاراش وه یه م قسه  ئه دیاره 
  یه م قسه کی زانستی له یه ی ھیج شرۆڤه وه ب ئه  ، به وه یانووته ده

  . ن  بکه
  
   
  
  
*  

 ھاوینی  کاتک له. ی ڕابووردوو ده کانی سه  ناوداره  کشه  له ککه ی کوبا ، یه  کشه
شاردابوو،  کانی کووبا حه ه نگه  جه تۆمی له ک راکتی ئه ۆمهسۆڤت  ک1962

  ترین کشه وره ھۆی گه شفی کرد ، ئیتر بوو به  که1962ری  ئۆکتۆبه ریکا له مه ئه
تۆمی  ری ئه ی شه شه ره ھه) دی نه جۆن که( تی  رۆکایه سه ریکا به مه ئه. جیھاندا  له
. ت ڵ سۆڤ گه  له وه تۆمیه رکی ئه  شه که بچتهبوو ،  دی ئاماده نه که. سۆڤت کرد  له
ژیانی  کۆتایی به ڕه م شه  ئه چونکه. بوو  وره ترسکی گهت تووشی  ریه شه به ش  مه هب

م  ل  باش بوو مرۆڤ دۆستانی سۆڤت ، توانیان ئه. ھنا وی ده ر زه سه تی له مرۆڤایه
. ریکا دابنن  مه تی ئه ریه ربه  و بهری گه ته دک بۆ چه ن و، حه ربکه سه  چاره یه کشه

 توانی   بت ، چونکه) خرۆشۆف( ی سۆڤت  رکرده تی سووپاسگوازی سه بت مرۆڤایه ده
ر   مژوو ھه وه داخه به. ربکات  سه  چاره یه م کشه تی ڕزگاربکات و ئه مرۆڤایه

 پیاوی ئاشتی  دی به نه  ، ناوی که یه دا وه له که جاریه گاته .  وه ینووسنه کان ده ھزه به
ت کرد و،  ریه شه مانی به نه ی له شه ره  ، ھه و پیاوه  ئه نده رچه  ، ھه وه چۆته مژووه

  .گیرساند ماندا ھه لی ڤتنامی قاره  دژی گه نگیشی له ترین جه دڕنده
  

11 .Der politische Theorie Ernesto CHE Guevara.Hartmut 
Schröder.Kiel.1974.S425                                                                          

  یری ھا سه روه ھه
/   

 am Main.1968  .Guevara.E.Che.Wir werden Siegen.Frankfurt 
Guevara.E.Che.Mitselbestzeugnissen und Bilddokumenten. Hamburg. 
1995                                                                                               
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  ریکی  مه گیڤاراو ئیمپریالیستی ئه  
  

  وته کان ، که زهیستی ئینگل ده پاش ڕزگاربوونی له ریکا له مه  ئه دیاره
. تی  تایبه ریکای التین به مه گشتی و ئه النی جیھان به الماردانی گه په
ی ر ستی داگیرکه ده یکای التین لهر مه النی ئه پاش ڕزگاربوونی گه له

ری تر ،  الماری ھزکی داگیرکه ر په  به وتنه ئیسپانی ، جارکی تر که
  ندین ساه ی چه ماوه. ریتر بوو  ربه تر و به کان دڕنده  ئیسپانیه له که
ری  گه ته نگاری چه ره  به مانانه ریکی التینیش ، زۆرقاره مه النی ئه گه
کداری،  باتی چه  خه  له جگه دیاره .  وه ته ان بوونهک ریکیه مه ئه
  وانه رپابوو ، له ریکا به مه دژی ئه بات له ندین شوازی تر، خه چه به

کی  یه وه  بزووتنه ریکای التین ، که مه کانی ئه نیسه ی که وه بزووتنه
  ری ناو ماوه جه باتی ندین خه ش چه وه  له جگه.ھزبوو ئجگاربه

 ،کان مکاره سته   ته دژی حکومه  له رۆژانه رپابوو ، که بهکان   شاره
 زۆرترین یان بوترین  ه و داخه ل به. کرد  باتی ده کی خه خه
  .کداری و گیڤاریزم بوو  ی چه وه ریکا ، بزووتنه مه باتی دژی ئه خه

  
  گیڤاراو سیمۆن پۆلیڤار 

  
ریکای التین  مه النی ئه  گه بوو ، که وه موو ئاواتی ئه گیڤارا ھه

ک چۆن  روه یووسیت ھه گیڤارا ده. ریکا رزگاربکات  مه ستی ئه ژرده له
ست  ده ریکای التینی له مه  ئهخاکی زۆریشکی  سیمۆن پۆلیڤار ، به
ریکای  مه ئه ،  مان شوه ھه یووسیت به میش ده ئه.ئیسپانیا ڕزگارکرد

  ی که و شۆرشه ئه   دیاره. بکات ریکا ڕزگار مه ستی ئه دهژر لهالتین 
 ریکای التین مه النی ئه یوویست ، شۆرشی ڕزگاریخوازی گه گیڤارا ده

  .بوو

 255 

  کتی زراندنی یه یانی دامه به
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ت  لی کیمیاوی و عیزه ڵ عه گه کتی ، له رانی یه  سه1984سای 
  دووری 

فا  وشیروان مسته نه. بولقادر یدون عه ره فه. ر مالزم عومه.  وه ڕاسته له
فوئاد . بانی الل تاه جه. ت دوری  عیزه.یمیاویلی ک عه. مین ئه
  .لی  قادری حاجی عه. عسوم  مه
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  "سیمۆن پۆلیڤار"

  
 .   نییه وه په  بیری کۆمۆنیستی و چه کی به یهدن یوه ش ھیچ په مه  ئه وه

داری  رمایه سه و،ڕزگاریبوونیش له  شۆرشی ڕزگاریخوازی شتکه چونکه
  ی کردبوو ، که و شۆرشه کاتکدا ئه   له*پۆلیڤار  سیمۆن .   شتکی تره

م  ل گیڤارا ئه .  بووه مرۆ ئاۆزنه ی ئه یه و شوه به که مه رده سه
ند   کشینکۆڤک و چه زانی به بینی ، وایده ده ی نه ڕاستیانه

. نگت  ریکی بجه مه توانت دژی ئیمپریالیستی ئه کدارک ، ده چه
  ی له ترین زله وره ی گیڤارا ، گه م ربازه  ، ئه  بۆکردنه جگای ئاماژه

و  کانی ئه نه سه  ره دانیشتوانه(ت  تایبه ریکای التیندا به مه هالنی ئ گه
. ی گیڤارابوون  ته قه  سه م بیره ترین قووربانی ئه وره گه )  ره کیشوه
ناوی  ، به ژارو جووتیاره   ھه که و خه زوباخی ئه هڕی الدێ و  زۆربه

ناوبردنی   بۆ له تکی نامرۆڤانه مه  ھه  له جگه. ناوچوو   له وه رشهشۆ
درژی باسی  پاشتر به(  .  و ووتانه ژاروجووتیارانی ئه کی ھه خه

  ) . م که ریکای التین ده مه النی ئه تراژیدیای گه
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  بت چۆن بت شۆرشگ ده
  

ۆداخۆی بانی  له  ، چونکه الی گیڤارا کرکاری شار شۆرشگر نییه
  ر به تی، له یه وه هری سه ری ژیانی شاری بۆرجوازی  به شوات وکاریگه ده
ڵ و  نگه ناوجه نھا له الی گیڤارا شؤرش ته. ناتوانت شۆرش بکات  وه ئه

 چت پده(،کان  شارو شارۆچکه کرت ، دوور له کاندا ده دارستانه
کانی  ته حیکمه کک له یه . !)بن نه وه چاوه کان به ی شؤرشگره وه بۆئه

  سپ بت واته نابت شۆرشگرسواری ئه  ، که یه وه تری کاک گیڤارا ئه
  وره  ڕگرکی گه سپیش بۆته  ئه واته!. بت مووکات پیاده بت ھه ده
 گیڤارا کاری  ھنده: ( ت  حموود باکسی ده مه. م شۆڕش دا رده به له

 قاچیشم  نده رچه  ھهورا سواری ھستر بین ، مان ده تکردبووین ، نه
رسواری ھستر بین  ، رۆحی  زانی گه وامان ده. ئشا زۆر ده

 ، گیڤارا خۆی  یه وه یر له سه) .  12  وه بته م ده شۆرشگیمان که
   و پش مه ند ساک له پش چه. کشا  عاتی رادۆ و سیگاری ده سه
  
*  
 Bolivar,Simonنازناوی  ، کهLibertadorبۆلیڤار .  یه  ھهیر  ئازادیکه  واته

 .  دایکبووه ند له مه وه خزانکی ده له) ڤنزوال( کاس  ره  که  له24.06.1783 له
  ،پاشانیش بچته و تخونبتی  یویهن ، توا وه یه که ندی خزانه مه وه ھۆی ده به
دژی ئیسپانیا   شۆرش له1817سای . واوبکات  وێ خوندن ته نساو له ره فه
 بۆلیڤار 1821پاشان سای . ت کا  ڤنزوال رزگار ده1819سنت ، سای گیر لده ھه
الماری  ووتی   په1824سای. کات  رده کان ده دات و ئیسپانیه الماری کۆلۆمبیا ده په

سای . دات الماری پۆلیڤیا ده پاشان په.کات  رده وش ده کان له دات ، ئیسپانیه پرۆ ده
ما،  نه ڤنزوال ، کۆلۆمبیا، پرۆ ،په( تی  ه و رچواده هرۆکی ھ  سه کاته  خۆی ده1825

مجار  که  یه ڕاسته. مرت   پۆلیڤیا ده   ه ل1830ری  مبه  دیدسه17 له)  پاشانیش پۆلیڤیا
کی   ، خهرو وسنه  دیکتاتۆرکتی چه بینی ، ل پاشان بووبه ، رۆی ڕزگاریخوازی ده

  . وه وسانده چه  ده خراپترین شوه به
  

  یری رژیانی بۆلیڤار سه سه بۆزانیاری زیاتر له
www.Wiekipidia.de.Simon Bolivar. 
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  م  لیستی چواره
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  م  لیستی سھه
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 ی ، ریکالمک عاتی جیھانه گرانترین سه  کهRado عاتی ڕادۆ سه
یش نووسرابوو  وره گه ر دانابوو ، به سه کی گیڤارای له یه کردبوو ، ونه

   ) .  ن که ست ده ده عاتی رادۆ له کانیش سه ت شۆرشگره نانه ته( 
 گیڤاریستکی  که( ش  به  جۆرج حه نووسک  له ی  رۆژنامهشی خۆکات
چی  نیت ، که  شۆرشگر داده  ، تۆخۆت به بووپرسی) ستینی بوو له فه

مژکی ویش  ئه. کشیت  نی ئیمپریالی ده ی رۆزمه ره جگه
  ی بووووتپاشان و  ،بوی دا که ره جگه له
  !!!) . تنم سوو  دهکان همن ئیمپریالیست(  
  

   و گیڤارا  پیزه خوله

  
ت یاخی  دژی حکومه کان له ک بوو، سانی چله  کابرایه  پیزه خوله
ت کاریان  دژی حکومه ڵ بوو ،له گه کداری له ک چه کۆمه. بوو
کانی  ته  چه کیدا به ناوخه له. ری زۆری کوشتبوو سکه عهو پۆلیس.کرد ده

گرت و ،  ندی ده مه وه کی ده یه خهم کابرا ئه.  ناسراون  پیزه خوله
  . کرد شده ژاردا دابه کی ھه ر خه سه شی به که پاره

___________________________________________  
رگرانی دابان  وه. فرت ڵ پۆلی خۆیدا ده گه ک له یه ربانده ھه. حمود باکسی مه . 12
  56.ل .  2000. یمۆکوردستانی ئ.نی  مه زگای چاپه ده. ندی نوه مه ھه
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   . بووه پۆلیس قی لهڕتی و،زۆر  رژمی پادشایه اخی بوولهکی ی کابرایه
کیان  یه بۆسه ، وه ھاوڕکانیه کک له گای یهڕ ت له ل پاشان حکومه
  گیڤاراش  ی که وه بزووتنه  یری  سه هند رچه ھهمن .  بۆ داناو کوشتیان

ردووکیان دژی  ئاخر ھه .  پیزه لهخوی  که وه بزووتنه له م،زۆرنزیکه که ده 
دۆستی . ندبوو مه وه  ده ردووکیان ڕقیان له ھه.ت وپۆلیس بوون وه ده

کورد بوو،   پیزه ی خوله وه ر ئه به م له  به .ژاران بوون  نزیکی ھه
  . کرد رنه  ناوبانگی ده ست ، بۆیه ده گرته تی سیاسی نه سه ده وه
  

  لی کورد  گیڤارا و گه
  

 کوردبووبت، لی  گهر سه کی له ی ھیچ زانیاریه وه ب ئه را بهگیڤا
   . وهنا دا)ئیمپریالیست ری نۆکه (  ی ڕزگاریخوازی کوردی به وه بزووتنه

ی ئیسپانیا و سۆڤت،زانیاری رد کی زه یه  رۆژنامهند چه  گیڤارا له
 کوردیان  و کاته وانیش ئه ئه.  وه کورد خوندبوهی  رباره ده
کری  مان شه گیڤاراش ھه. نا ستی ئیمپریالیستی  جیھانی داده دارده به

 کوردلی  گه دژی  که ، یه وره کی گه قیه ش ناھه مه هئ که وه، شکانده
ن  الیه  له ندین ساه چه کوو کورد ، که لکی وه ئاخر گه. ی ت وویهکرد

  بهبت   ، چۆن ده وه وسته چه  ده ین شوهتر دڕنده   به وه رانه داگیرکه
موو  ل گیڤارا ھه! . یت؟ نگی بکه ری ئیمپریالیست ناوزه نۆکه

   .  ن زانستی بوو و دوور له روا ساده کانی ھه بۆچوونه
  

  !ستاری  شۆرش ؟ر  سووپه   هبۆچی گیڤارا بوو ب
  

گای  کۆمه له. رستاری شۆرش   سوپه ته مۆ گیڤارا کراوه  ئه دیاره
. فرۆشتننو قابیی کین وه  مرۆڤیشه کان به موو شته ا ھهدارید رمایه سه
میدیاکانی . نرت نرخی بۆ دادهپی گرنگی خۆی ، و به ر شته ھه
   کان جۆره مه  ھه که  شمه  ، که یه وه نھا کاریان ئه داریش ته رمایه سه
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  م لیستی دووه
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   تیرۆرکراون93 بۆ 91سای  ی که وژنانه یستی ناوی ئهل

 27 

کوو  روه گیڤاراش ھه. تکی بیک خهی  وه  بۆ ئه،ننکی بناس خه به
داری جیھانی ،توانی  رمایه تر ، سهکانی   بازرگانیه که موو شمه ھه
ک  روه  ، ھه وه  بفرۆشیتهفام و نه کی ساویلکه خه  باش بهنرخکی به

تکش  حمه کی زه خه کی خراپ و نادروست ، به  شمه چۆن رۆژانه
ند  ستی چه ده و به وره  بازاڕکی گه ئیمۆ جیھان بۆته .  وه فرۆشنه ده
کان  موو شته وان حوکمی ھه ئه .  یه وه داریه رمایه تکی سه هو ده
کردو،  وان ده تی به کانی گیڤارا خزمه ی بۆچوونه وه رئه به له. ن  که ده

م  ھنا، ھاتن ئه ژاران ده ردانی بۆ جووتیاران وھه رگه ماورانی وسه
داری  رمایه   که سه بوووادا ش له که  کشه. کردین  به یان ل قه کابرایه

 . ی گیڤارا بھنت که وته  چه ربازه بهت  ناعه قهککی زۆر  توانی خه
.  وه نه که جیھاندا بوده ی گیڤارا به ھا ونه ملیۆنه مۆ خۆیان به ئه
  .رزانی شۆرش   ریکالمکی ھه یان کردۆته که ر خۆیان ونه ھه
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  کداری  چه ی  وه دانی بزووتنه رھه کانی سه ھۆکاره
  

 ھۆی  بنه  ده م که  بکه و ھۆکارانه کورتی باسی ئه م به که زده حه
  . کداری  ی چه وه دروستبوونی بزووتنه

  
  ژاری   خراپی باری ئابووری و ھه_  

  
 باری  بت ، که  دروست ده وشونانه کداری له ی چه وه گشتی بزووتنه به

تی  سه ن ده  الیه ی که و شونانه ت ئه تایبه  به ئابووریان زۆرخراپه
کانی  ژارنشینه  ھه الدێ و ناوچه( کوو   پشتگوخراون ، وه وه ندیه اوهن

ت جووتیاران تووشی  تایبه ژاران به  ھه ی که وکاته له) . ناو شار
لکاوی  ناو زه  هن بده فرێخۆیان  بن  دهبن ، ناچارن  کی زۆرده نائومدیه
. دات   ده ناچاریدا بیاری شتانه زۆرجار مرۆڤ له .  وه گیڤاریزمه

 دیزانت ،  نه له ناوئاوودا نووقم بت و مه سک له ک چۆن که روه ھه
  .   بت ڕزگاری بکات    که دارکیش خۆشه  چه به
  

  کان سته  ده  دووره الدێ و شونه_ 
  

  کداری ، الدێ و ناوچه ی چه وه نگ بۆ بزووتنه پانی جه باشترین گۆڕه
توانت خۆی قایم بکات  دا ده ره ل چونکه .  کانه ڵ و شاخاویه نگه جه
ی  وه گشتی بزووتنه ی به وه ر ئه به له. ت بکات  حکومهدژی  ڕ له وشه
  نگت ، چونکه ڵ سووپای نیزامی  بجه گه کداری ناتوانت له چه
   ، سووپای نیزامی له وه شه نی و ژماره مه قه ک و ته ڕووی چه  له

 گھ یش لهڕ ی شه وه هبۆئ . ھزتره کدار به کی بچووکی چهگرووپ
نگی  ک پارسه یه ند شوه چه  به یت ، پویسته ھزدا بکه هکی ب سووپایه

و ئاۆزی  ختی یت ،سه ھزبکه خۆت به که رگاش تاکه. خۆت رابگریت
کان   شاخ ودارستانه چونکه. دات روودهی تدا که ره شه  که یه  وناوچانه ئه

 249 

  

  
  

 .لف باء ی عیراقی ڵ گۆڤاری ئه گه رزانی له سعود به وتنی مه چاوپکه
  1991سای ھاوینی 
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   نامه گه  و به ونه
  

  

 
ستی  ده میکردنی شۆرشگرانی کوردستانی ئران به  ره1980سای 

  کانی ینی و جاشه رژمی خومه

 29 

زووی خۆی  ئاره ا سووپا به ، ت کان نییه شت و بیابانه کوو ده وه
ی شاخاوی  ی ناوچه وه رئه به له. رت  ناوبه  لهیی دوژمن سووپاکه

  ھز ینی کیمایاوین ، بۆ به کان ، باشترین په ه نگه ودارستان وجه
   .  یه وه م بزووتنه بوونی ئه

  
  ربازی   تی سه دیکتاتۆری وحکومه_ 
  
 کان رتاریه سکه هعدیکتاتۆرو    ووته ربازی له ی سه وه گشتی بزووتنه به

تکی دیمۆکرات و ئازادیان   حکومه ی که و ووتانه ئه.بت دروست ده
   له چونکه . دروست نابتکداری تیدا  ی چه وه  ، بزووتنه یه ھه

کان   دیمۆکراتیه کی ھانا بۆ شوازه تی دیمۆکراتیدا ، خه حکومه
ی  شاندان، رۆژنامهخۆپی،گرتن خنه ، ڕهمانگرتن( کوو، بات وه ده

 رتارین ،ھاوتیان سکه  دیکتاتۆری و عه ی که و ووتانه ل ئه).ئازاد
 کانیان ماڤه لهرگری   به،  نی و دیمۆکراتیانه ده شوازكی مه به ناتوانن

ر شوازی   به رته  بهنا په کات ، که ت ھاوتی ناچارده  حکومه.ن  بکه
دا و ،  کی ده الماری خه په ئاگرو ئاسن   ت به حکومه.کداری چه
مانکی  رده  سه.ل بکات وه حوکمی گه ووندوتیژیهڕگای ت وت له یه ده

کان ، ل  کداریه  چه وه ی بزووتنه  النکه ریکای التین بووبوه مه ئهزۆر،
ریکا  مه  ئه ر به کانی سه ربازیه  سه ه دیکتاتۆری ته  حکومه کاتک که

.  ھات شکداری چهی گیڤاریزم و وه ووتنه بز کۆتاییان پھات،کۆتایش به
وی  وه ، ھه بژاردن و پارتی سیاسیه ڕگای ھه  کی له مۆ خه ئه
نده ووت دیمۆکراتی و ئازاد   چه ربۆیه ھه . ن هد تی سیاسی ده سه ده

ھیگل . بت کداری  سست  و الوازده ی چه وه بزووتنهش  ھندهبت ، 
  )  یه ی خۆی ھه وه نهرکارک ، کاردا ھه( نی  ووته
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  وی و پشتگوێ خستنی جووتیاران  بوونی ریفۆرمی زه نه_ 
  

گشتی  به. نگی پارتیزانی  نین بۆ جه مه  جووتیاران باشترین سووته
خراپترین باری  ئابووری و سیاسی   جووتیاران له ی ، که و ووالتانه له

. بت  ست دهروکداری د ی چه ه و ژین ، بزووتنه تیدا ده یه وکۆمه
 ھۆی دروستبوونی  بته جووتیاران ، ده پشتگوێ خستنی ماڤ وداواکانی

ی ریفۆرمی  و وتانه  له ربۆیه ھه. جووتیاران ی   ڕق وکینهبوورکانی
کان باشکرابت ،  و باری ژیانی جووتیاران و الدێ نشینه وی کراوه زه

  .کداری تدا ڕوونادات  ی چه وه بزووتنه
  

  
  .دات ی ده که  ئاووی کگه یه م شوه مبۆدی به کهجووتیارکی 

  
  ی جیاوازی نوان شاروالدێ  وه مکردنه که_ 
  

ی ووتانی جیھانی  ترین کشه وره  ، گهشارو الدێجیاوازی نوان 
ندین رکخراوی  زا بۆ چه ش باشترین فه م جیاوازیه ئه .  مه سھه

  ، کان دێ نشینهزۆرجار ال. کات   دهتووندوتیژ ورادیکاڵ  دروست

 247 

ر  ھه.ن  پیزه تدا، دوو خوندکاری فاشیلی خوله باشترین حاه مان له ئه
  هی وه م بزووتنه ئه ین ، که  زۆرباش تبگه کات ، که ش وامان لده مه ئه

ند  م چه من ھیوادارم به.  ت ریه شه موو به بۆ ھه،   یه وره ئافاتکی گه
 ،  بۆ  خراپ و ترسناکه و دیارده  لهمک  ، توانیبتم ، که دره کورتانه

اری مک زانی کهھا توانیبتم  روه ھه .م  بکه شرۆڤهرد ری کو خونه
  . م ری کوردی بدده خونه ، به   فاشیالنه   هو وبزووتنه ی ئه رباره ده
  
  
  
  

  
  
  
  
  واو ته

  مانیا ئه/ مانھایم 
  13 /08 /2007  
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کانی  کانی ئستاشی ، کاره کات و، کاره ئستای دیاری ده
کوردستاندا  له ی که یه نده وگه مرۆ ئه ئه. دات  داھاتوویمان پیشان ده

 ،   زۆره  ھنده که هی نده گه.  ھیچ وتکی تردا نییه  ، له یه ھه
ھیچ وتکی  م له ڕناکه باوه. سف ناکرت ک وه یه ھیچ شوه به که

ینک و .  ی وابووبت  نده  مژووشدا ، گه جیھاندا ، چ ئستا و چ له
کانی تری  ی و کشه نده ری گه سه  ناتوانن چارهپدک ، ھیچ کاتک

. ن  که یه نده ی گهک ره مان خۆیان ھۆکاری سه ئاخر ئه. ن  کی بکه خه
 که یه ماوه.! ؟کرت پده ی دزی ردهری دیا سه ی دزک چاره که
ل .   ئاراوه رمی ھاتۆته گه ، به) مۆدرنیزم و ریفۆرم( ی  واژه سته ده

! بۆچی ؟. ن ناتوانن مۆدرنیزم و ریفۆرم بکهھیچ کاتک پدک و ینک ،
ئایا ! ستپبکات؟ ه د وه ته سه ی ده  لووتکه ئایا ریفۆرم نابت له

نی خۆی  مه چرای ته، وه رانی سیاسیه  سه زم نابت لهمۆدرنی
سعود و   مه ن ، که که ڕده  ھیچ کاتک باوه ئایا ئوه! دابگیرسنت؟

ی  ئایا که!  گاندی و ماندال؟ کی تردا ببن به یه ماوه الل ، له جه
ئایا !  درن ؟نی و مۆ ده   حیزبکی مه بۆته،ری  سکه  عهکی همیلیشیای

  وه  سلمانیه له  ورا له یده کی نه  بوو، خهتا دونی دوو  میلیشیا ، که
  ین ، که ڕبکه ئیتر  چۆن باوه.  وه وانه  پچه ولر بچت ، یان به بۆ ھه

، کردن و ریفۆرم مۆدرنیزهکی ستراتیژیان ،بۆ یه خشه  نه مانه ئه
.  ریفۆرم و مۆدرنیزم نییه  ری به ھیچ کاتک میلیشیا باوه!.بت؟ ھه
ک  نه!!  رخاتری خاترانه به وا له ش بکات ، ئه وشتانه ر باسی ئه گه
 کاتک چھی کهین،  تبگه وه  ئه پویسته. کی  ر خاتری خه به له

 پان  م جیھانه  ھیچ شونکی ئه کانی جیھان ، له کداره  چه وه بزووتنه
   له کرد که زم ده حه.  ھناوه نهست  ده وتنیان به رکه دا ، سه رینه و به
  کداری  چهکی هی وه بزووتنه کهببینم، ک یه تۆکه وه ک یا ن دهشون

 . وت که ستم نه خابن ده ل مه  وه.ست ھنابت ده وتنی تدا به رکه سه 
سعود ، دوو ڤۆتۆکۆپی  الل و مه  جه یشتووم ، که ی تگه نده وه من ئه
  وه ناوی شۆرشه  به ندین ساه وان چه هئ ی که وه ئه. ن  پیزه خوله

.  کی شاخ دار ھیچی تر نییه درۆیه  له فرۆشن ، جگه کی ده خه به

 31 

 دژیان لهت  حکومه ی که خستنه پشگوێ وراوزی پهو حکومی ئه به
ی  وه ، ھانا بۆ بزووتنهوبن  کی خراپ ده  ، تووشی ھستریایهیکات ده
  . ھرت   نه و جیاوازیه بت ئه  ده ربۆیه ھه. ن  به کداری ده چه

کانی  اوچهدات و ن ت ده تایبه کی یه ناوچه بهخ  ت بایه زۆرجار حکومه
ستی   ھۆی دروستبوونی ھه بته ش ده مه خات ، ئه تر پشتگوێ ده

  .کان  ری الی دانیشتوانی ناوچه گه ناوچه

  
  نتین رجه ختی ئه شاری بۆینس ئایرس، پته

  

  
  نتین رجه کی ئه الدیه
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  مه ی که کردنی کشه ر نه سه  و چارهیی وه ته بوونی زومی نه_ 
  .کان  یه وه ته نه
  بت ، که  دروست ده و شونانه کداری له ی چه وه گشتی بزووتنه به
ند  ووتکدا چه  له ی که وه پاش ئه. ژین  کانی تدا ده وه  ته نه مه که
ی  وه ته نهوت  یه  ده ی زۆرینه وه ته ژین ، نه ده وه ک پکه یه وه ته نه
  بته  ، ده یه وه وسانه  چهتی و داله م ناعه ئه .  وه وسنته  بچه ، مینه که

کان   وه ته نه مه ی که  کشه ویستهپ.یی  وه ته ی نه کشه دروستبوونی ھۆی
  که ر کشه گه.ربکرت سه  چاره و دیمۆکراتیانه کی عادیالنه یه شووه  به

  .بت  وا ماورانی بۆ ووت دروست ده کرت ، ئه ر نه سه چاره
  

  خراپی باری ژیانی کرکاران _ 
  
دووچین ، چینی کرکار و   له  پک ھاتووهداری رمایه می سه سیسته 

وی   ، ھه که داره رمایه  سه مووکات چینه ھه. دار  رمایه چینی سه
ش  یه وه وسانه م چه ر ئه گه. دات  کان ده  کرکاره ی چینه وه وسانه چه
. رین  اپهڕ ھۆی دروستبوونی شۆرش و بته  ، ده وه کرته م نه که
  م راستیه  وه ، له می جیھانیه  نگی دووه پاش جه کان له وروپیه ئه

ل . مک باری ژیانی کرکارانیان چاک کرد   که ربۆیه یشتن ، ھه تگه
 . وه هرنوسن چه ده  خراپترین شوه شتا کرکاران بهھ م سھه ووتانی هل

 ان خۆیندیکای ه س  ، که کرکاران نادرت مان کاتیشدا رگابه ھه له
  . پنن ان بسهکانی وه داواکاریه ی مانگرتنهاگڕ بت ، یان له ھه
  . رن  بن ، ھانا بۆ کاری تووندوتیژی به ده کرکارانیش ناچار  ربۆیه ھه
ی  وه کان ، بۆئه کداره  چه  بۆ رکخراوه زایه ش باشترین فه زعه م وه ئه

نی  مه  سووته نه کشن و بیانکهبکرکاران بۆ الی خۆیان را
ر حوکم ،   سه مانیش کاتک دنه   ئه نده رچه ھه. یان  که وه بزووتنه
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   دوا ووشه
  
ی  وه م ، بۆ بزووتنه ند ساه کی دوورودرژی چه یه وه پاش خوندنه له
م  ئه یشتم ، که جیھان، زۆرباش تگه کوردستان و چ له کداری ، چ له چه

ی بۆ  وره  زیانکی ئجگار گه که ک سوود ، به  ، نه یه وه بزووتنه
  ی که و زیانانه دام ئه ڕه و باوه له.  یه تی ھه گای مرۆڤایه کۆمه

و   له کهی، زۆرنز النی جیھانی داوه  گه هکداری ل ی چه وه بزووتنه
   له م بیره ئه.  داوهتی  مرۆڤایه لهکان    فاشیست و نازیه ی ، که زیانانه

ر   ھه هی وه م بزووتنه ئه.  ت بووه قه   چرووک و سه وه ته ڕه بنه
سک ھانای  ر که  ھه ، چونکه  ، جاڕی ئیفالسی خۆی داوه وهتا ره سه له

. ت قنیه عه فکرو  له یه وه وتنه ک و تووندوتیژی برد ، مانای دورکه بۆچه
 و ئیفالسی  ، ھیچی پ نییه سکه که  که یه وه ش مانای ئه مه ئه

ری  سه  چاره وه گای ماسوولکهڕ نھا له س ته که ره  ھه. کردووه
دام  وباوره من له .وتووه نگ و دواکه به سکی ده  کرد ، کهکانی کشه

تکی  هو ھیچ ده،کداری  کی چه یه وه ھیچ کاتک بزووتنه
 ،  وه وانه پچه  به که به.  بردووه ندن نه سه شه گهوتن و  وپشکه ره به
کداری تدا  ی چه وه ، بزووتنه م جیھانه ر شونکی ئه ھه له

یی زیاتر ،  وتاندن و ئاواره  ماورانی و فه دن وسووتان ڕوویدابت،له
موو   ، ھه وت نییه ه خۆ رک مه ئه.  بووه ھیچ سوودکی تری نه

. سی کوشت   ملیۆن که2پۆلپۆت .  وهلیان ھنا شه کان فه وه بزووتنه
. کرد سی ئاواره  ملیۆن که2بیال  اک.  ملیارد دۆالری دزی2فات  ره عه
  .  وه  پارچه2  ستانیان کرد بهسعود کورد الل و مه جه

  
.  بووه ودیان بۆکورد نهمژوویاندا سو ینک و پدک ، ھیچ کاتک له

ساتکیان   چ کاره یبینین ، که چاوی خۆمان ده موو به  ھهئستاش
  داھاتووشدا ، جگه   له  من دنیاشم ، که وه.  لی کورد ھناوه رگه سه به
ی  خه یه ن به ، ھیچی ترناکهسات و ماورانی و تانی   کاره له
وی، کاری  وردکانی راب سک کاره مووکه اخر ھهئ.  وه کانمانه وه نه

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 244 

  
  . کوردستان نت. الل  ی مام جه که ه نجه مه. چنگیانی زا  جه. 27
  

  1985.ری  مبه ددسه. ش   شه گۆڤاری دڕک ، ژماره . 28
  

 مژووی  کوردوکوردستان.ردۆخی کوردستانی د مه مه محه. 29
  1991. بغداد. مطبعة اسعد. عید ریم سه بدول که رگرانی عه وه.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________________________________  
  
  

 33 

ش  وه ، باشترین نموونه وسننه چه  کرکاران ده مان شوه ھه به
   . ووتی کووبایهکوردستان و 

  

 
  فگانستان  ئه خوندن له

  
  واری و نا ھۆشیاری  خونده نه_ 
  

وار وھۆشیاربن ، ناچن خۆیان  ده خون ی که سانه و که گشتی ئه  به
و  ئه( لینین پی وابوو ، .  وه نگی پارتیزانیه  ناو ئاگری جه نه بده ێف

 ھزرکیان ھیچ  ن که سانه و که ن ، ئه به ی ھانا بۆ تیرۆرده سانه که
 ) 13 ن  تیرۆره به ھانای بۆ ده  رگا که  تاقه و ، بۆیه مشکیاندا نییه له
ھۆشیاربن و ئاستی  رانارکاران و جووتینده ک  چه وه رئه به له

  .بت کداری الوازده ی چه وه ش بزووتنه رزبت ، ھنده رۆشنبیریان به
  

     . 1975. موسکو . دار التقدم . مختارات . لینین . . 13
  

32  
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    یه م شوه  کۆلۆمبیا به خوندن له

  
 ، وار وناھۆشیاری سیاسی خونده کانی نه  نھا خه گشتی ته به
 و یت له که یر ده  سه بۆنموونه. کداری  ی چه وه  دوای بزووتنه ونه که ده

ی  وه  ، بزووتنه مه واری تیدا که خونده ی نه رژه ی ،که وتانه
و   له یه وه م بزووتنه گشتی ئه ل به. کداریش تیدا روونادات  چه

یاریان زۆر  ئاستی ھۆش بت ، که  دروست ده و ووتانه  یان ئه شونانه
ی   رژه  بۆ نموونه . رزه واریش زۆر به خونده ی نه و رژه نزمه
  14 .%78فگانستانیش   ئه ،له% 73،8 کۆلۆمبیا  واری له خونده نه
  
  
  
  
  
  

14.  Afganistan. Kolumbia.. Microsoft Encarta. 2003. Partisanen  
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دوو  عریب له تی ته سیاسه. رکوک  عریبی که ته. شۆرش حاجی .. 17
. سلمانی. شڤان  چاپخانه. م  که چاپی یه. دا نامه گه شتابه توی ھه

2004.   
  

. م  که رگی یه به. نفال  کانی ئه تحاه شایه. عارف قوربانی . 18
  2002. سلمانی . تی  رۆشنبیری  زاره ی وه چاپخانه

  
. ڕاست تی ناوه شی خۆرھه به. / ڕکخراوی چاودری ماڤی مرۆڤ. 19

. رگرانی  وه. نفال دژی کورد  شاوی  ئه. عراق و تاوانی جینۆساید 
   .2000. رلین  به. ی ھاڤیبوون  چاپخانه. زیز مال میرزا عه جه
  

    1997. دا  بازنه  له وه خوالنه. مین  فا ئه وشیروان موسته نه. 20
  

. رانی کورد کتی نووسه یه. ۆ دیوانی ھه. س شرکۆ بکه. .21
  . 1986. ر عفه ھید جه ی شه جاپخانه

  
کی  بنه.کان   پووته بۆ پیاوه. ن سه عید حه سه مه  حه.22
   .2001. م  که چاپی یه. رمانه خه
  

   .1997. ستۆکھۆم . کانم  ریه وه بیره. د بانیخنی  حمه ئه. . 23
  

. ترجمة . صفحات من تاریخ کفاح الشعب الکردی . ول فاتح رس. 24
  2005.السلیمانیة. وزارة الثقافة . الجزء االول . کمال غمبار 

  
ی  چاپخانه. م چاپی دووه. م  که رگی یه به. فرین  حسین به.25
   2002.سلمانی .نج گه
  

    .1979.غداد به. ی عالء چاپخانه.ی جودایی  ناه. ھمن. 26
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رگانی دابان  وه. ڕی ناوخۆی کورد شه. براکوژی . ڵ داغلی  یسه  فه.9
  2000. م که چاپی یه.ی کوردستانی ئیمۆ چاپخانه. ندی وه مه ھه
  

کر  بوبه رگرانی ئه وه. رخی کورد اوچهمژووی ھ. کداول دیڤید مه. 10
  .2005. ی کتبفرۆشی سۆران  چاپخانه. م  چاپی دووه. خۆشناو 

  
صفحات من تاریخ االتحاد . ابوبکر خوشناو،ترجمة ،عیدوباباشیخ ..11

_ من منشورات القسم الثقافی للمکتب التنظیم. الوطنی الکردستانی
  .2005. یة الطبعة الثان. االتحاد الوطنی الکردتسانی

  
چاپی . م  که شی یه به. نگکش رابکی به سه. فرین  حسن به. 12
   .2001. سلمانی . م  که یه
  

. می النبھان . ترجمة .  سنة غزو مستمر 500. نعوم تشومسکی . 13
  .1999. الطبعة الثانیة. دیمشق. سوریا. دار المدی 

  
اکرم دیری ، . ترجمة . تاریخ الثورة الروسیة. لیون تروتسکی . 14

الطبعة . الموسسة العربیة للدراسات والنشر . الھیثم االیوبی 
   .1978.بیروت . الثانیة

  
ی  که رینه ر ڕاپه سه ک له یه وه لکۆینه. سوڵ   ھاوڕێ قادر ره.15
    1994.ندا ھۆه. م  که چاپی یه.  ی باشووری کوردستان 1991ھاری  به
  

16. ..Gahndi . Microsoft Encarta. 2003 
 

  
  

 35 

  
  
  

  کداری ی چه وه سیماکانی بزووتنه
  

ک سیما و   کی جیھان بت ، کۆمه رکویه ھه کداری له ی چه وه بزووتنه
و سیما  کورتی باسی ئه م به ده وڵ ده ھه .  یه شیان ھه سیڤاتی ھاوبه

  . م   بکه وسیفاتانه
  

  ی دیکتاتۆر و  حیزبی نادیمۆکراتی رکرده یدابوونی سه په_ 
  

    
  تحی     فهرۆکی  فات، سه ره ی             یاسر عه رکرده پۆل پۆت ، سه

  ستینی  له مبۆدی            فه خمیری سووری که
  
کی  یه رکرده رسه کسه یه،کداری چه ی وه یدابوونی بزووتنه پهڵ  گه له

. پنت سه دا ده که ر حیزبه سه بت و،خۆی به دیکتاتۆر دروست ده
  ویان به کی پته ندیه یوه  ، په وانه م بزووتنه ی ئه وه حوکمی ئه به
م و  ه نگی قه  ده کان له که نگی چه مووکات ده  ، ھه یه  ھه وه هنگ جه

  بهنگک پویستی  موو جه ک چۆن ھه روه ھه .  رزتره کتب به
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 ،ی بن کان گورایه ربازه ی سه هو بۆئه ، یه ربازی ھه رکی سه رابه
 . پویستهدیکتاتۆری رکی  نگی پارتیزانیش رابه ش جه  مان شوه ھه به
گشتیش بای  به. بت  وده  ربازی تکه  کاری سیاسی و سه هربۆی ھه
کوو   ش زۆرن ، وه  هنموون. بت  ر بای سیاسیدا زاڵ ده سه ربازی به سه
کۆتایدا  له ربازی ، که نوان بای سیاسی پارتی و بای سه قبوونی شه
گشتی  به.دا زاڵ بوو که ر حیزبه سه  به هک ربازیه کی و سه  خه باه
ق  کی دیکتاتۆری موته یه شوه  کان ، به کداره  چه وه ی بزووتنه رکرده سه

کاسترۆ ، گیڤارا، ( ش   وانه له. ن  که کان ده وه حوکمی بزووتنه
فا و  المسته فات ، پۆل پۆت ، مه ره  ، یاسرعه ماوتسیتوونگ ، ھۆشیمنه

  ) .بانی الل تاله ، جه"سعود ئیدریس و مه" کانی  پاشانیش کوڕه
  

  * Stereotypستریۆ تیپندامانی حیزب  ی ئه چی کورانه ملکه_ 
  

چی  رباز ملکه مووکات سه بت ھه ناو سووپادا ، ده ک چۆن له روه ھه
ش ،  مان شوه ھه به، واوی بت ی ته ی بت وگورایه که ره فسه ئه
 ڵ و  گورایه،ندامانی حیزب بت ئه دا ،دهیشکان کداریه  چه  وه بزووتنه له

. درن  ن سزاده که گوی نه رکاتکیش به ھه یان بن که رۆکه چی سه ملکه
ندامانی  مووکات ئه  ، ھه ربازیه رده سه روه په  و جۆره حوکمی ئه به

  زایی ، به  یان  ناره خنه رۆکن و، بچووکترین ڕه ی سه حیزب ، گورایه
  ش زبانهحی م جۆره ندامی ئه زۆرجار ئه. نرت  تاوان و ناپاکی داده

  
 *  

Stereotypت ، که  ده سانه وکه   بهی ھیچ جۆره قه  ته ووترک ناگرن  یه خنه  ره بوو .
  ندامانی حیزبه  ، بۆئه  سیفاته م جۆره ئه. زانن  ڕاست ده   مووکات خۆیان به ھه

. یان لبگرت  خنه س ره  ھیچ کاتک رازی نابن ، که چونکه . کاردت بهکان  فاشیسته
ک خودا  روه ن ، ھه که کانیان ده رکرده ی سه  مان کاتدا ، زۆر گورایه ھه له
  . رستن یپه ده
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  م شی چواره کانی به رچاوه سه
  

انطوان . تعریب . محاضرات فی الفاشیة. بالمیرو تولیاتی . 1
  .  الطبعة الثانیة .1981.بیروت .دار الفارابی . صیداوی

  
. کوردی رزگاریخوازی  وه بارزانی و بزووتنه.سعود بارزانی  مه. 2

 .  رده روه تی په زاره ی وه چاپخانه. م  گی سھه به. یلوول شۆرش ئه
  .2004.ولر  ھه
  
دیوی . شکنن کتری ده کان یه نچه په. مین  فا ئه وشیروان موسته نه. 3

رلین  به . 1983 -1979کانی کوردستانی عیراق  ی ڕووداوه وه ناوه
.1997  
  
      14.11.2006 . 44  ژماره .  ی ئاونه رۆژنامه. 4
  
. کوردستان نت. تورکیای دیمۆکرات . لی  د شاکه مجه ئه. 5

05.11.2003  
  
کمال ابو .  الی العربیة  نقله. الثقافة و االمبریالیة. ادوارد سعید . 6

  .لوبنان . بیروت . دار االداب. دیب
  
 سای ڕابووردودا 15  زار ژن، له  ھه33  زیاتر له. د حمه ناسک ئه. د.7
  26.05.2006.  وه سایتی بۆپشه. کوردستان سووتاو وکژراون  له
  
   .غداد به . 02.05.1991. لف باء گۆڤاری ئه. 8
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  ری  گه ناوچه_ 
  
ی  نه شه ری ته گه فه ری و تایه گه ، گیانی ناوچه وه ڕینه پاش راپه له 

  زیندوو  بهکردستیان ندی خۆیان ده وه رژه ینک وپدک ، بۆ به. کرد
ر  ھه. کی کوردستاندا ناوخه ری له گه ی گیانی ناوچه وه کردنه

.  ھزکی بادینی بشوبھنت یویست پدک به  ،ینک ده تاوه ره سه له
پدک یش ، . وه کرده ی سۆرانی و بادینی تیژدهڕ شهک  یه موو شوه ھه به
ی  وه ش ئهپا. وه ڕی نوان ھۆرامان وسلمانی تیژکرده تا توانی شه ھه
ولرو  ری نوان ھه داگیرکرد، شه ولری  ھه،عس تی به یارمه به

   ری گه رگیانی ناوچه سه ردووال له مؤ ھه ئه. وه هسلـمانی تووندترکرد
 زاڵ  ریه گه  ناوچه م رۆحه ن ئه ده وڵ ده تابۆیان بکرت ، ھه ھه. ژین ده

وڵ  ردووکیان ھه وان ھه ئه.  وه مبکرته تی  که و،گیانی کوردایه بت
کانی توورکیاو ئران و سوریا  ڵ کورده گه  کوردی عراق له ن ، که ده ده

وان  خۆیان له ن ، که که ده وه مووکاتک کاربۆئه ھه.  وه نه جیابکه
  م دووحیزبه ناو ئه  گیانی ناسیۆنالیستی له وه ر ئه به له.  وه نه جیابکه

  وه تیه وردایهناوی ک کی به همرۆ ھیچ کامیان ناتوانن خ ئه.  ماوه نه
ستیان  ،دهو کردووه ناسیۆنالیزم له پشتیان وه رئه به له.تنن ه بخه ھه

کی باش ،  یه ش تاڕاده یه م شوه به. ری و شارچتی گه  ناوچه ته داوه
تی  م سیاسه ئه  نده رچه ھه. تنن ه بخه کی ھه  خه توانیویانه

تی و نیشتمان  گیانی کوردایه ی لهش، گوورزکی خراپ ریه گه ناوچه
  .  شاندووه وهری  روه په
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 .وت که ده قسه میان له دهبیستن، لهگوکانیان بینین، له کانیان چاوه
کات  مووکات راست ده رۆک ھه سه. یه  وه رئه رۆک بیت ھه رچی سه ھه

ندامانی  ات ، ئهمووک  ھه بۆنموونه. کات  کی تریش درۆده و خه
کانیان  رۆکه ی سه  ، گورایه وه نگیه به ڕی ده وپه کتی وپارتی ، به یه
ن و  یان لبگرت ، قبووی ناکه خنه کک ره رکاتکیش یه بن ، ھه ده

ترین تاوان  وره سعود ، گه الل و مه  جه کاتکدا که له. بن  شت وھار ده
م  زۆرکه. ون  که ه دوایان د گانهن به ر ده وان ھه ن ، ئه و ناپاکیش بکه

 کانیان رۆکه سهیری سه  وه گرانه خنه ره بیرکی به کان ندامه ئه ، ڕوویداوه
  .  ن  بکه

  
    مکار ستهربازی و  یدابوونی حوکمکی سه په_ 
  

، کان ربازیه سههرا نه ژه ست ده داته ده ل ھه باشترین کداری چه ی وه بزووتنه
گشتی  به. ن ی ژیانی سیاسی ووت بکه کهی خۆیان ت وه بۆئه
کی  تایه ر کوده کسه ی روویدابت ، یهکدار چهی  وه  بزووتنهرکاتک ھه
 ین ریکای التین بکه مه تانی ئهیری وو ر سه هگ .  ربازی کراوه سه

تای  یدابوونی کوده ل بوون بۆ په باشترین ھه،کان کداریه  چه وه بزووتنه
ی  وه تنهیدابوونی  بزوو ڵ په  گه له عراق، ه ل1963سای .  ربازی  سه
کی  تایه کودهکان  خونمژه هعسی  بهر کسه کوردستاندا یه کداری له چه
 ر سه ی زۆر خراپ به که  ئاکامه کهنجام دا، خوناویان ئهوربازی  سه
م   ئه  ، کاتک که یر نییه  سه وه ئهئایا .  وه عراقدا شکایه النی  گه

نی سیاسی ناو عراق پشوازی لکرد ،   الیه یدا ، تاکه روو تایه کوده
  خۆیدا شوه خۆی له . 15ی بوون که فا و حیزبه ال مسته مه

  نه م دوو الیه نوان ئه و، له وخۆی پته کی ناراسته یمانیه ھاوپه
  وه ندیان پکه یوه پهوخۆ راسته زۆرجاریش به    . بت دروست دهدا  دوژمنه

  ی  شونانهو  له کترن ری یه واوکه  ته یه وه م دوو بزووتنه ئهگشتی  به .یه ھه
ری  سکه هکرت ، حوکمکی عورفی وع نگی پارتیزانی لده  جه که
ڕ  کوو مه روه ھهکی سیڤیل   خه. پنرت سه دا ده کان ر ناوچه سه به
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کی   زعی خه گشتیش ، وه به .  نکر کانی سووپا ده می گوورگهیسل ته
  رز له کیش یه ھیچ شوه چت ، به کدهواو ت  تهش انهو ناوچ ئه

  کهتوورکیا،  له بۆ نموونه.دا ناگیرت ناوچانهو  کانی مرۆڤ له ماڤه
   کورد  ناوچه  له ترین شوه  دڕنده  ، به توورکی که حشیه سووپا وه

  ناوچه چی له که. کات  کیدا ده  ڵ خه گه وت له سووکه کاندا  ھه نشینه
   ، بگره ری نییه سکه کان ، حوکمی عوورفی و عه نشینهتوورک 

   .  یه نی ھه ده حوکمکی مه
  
   تی ی جاشایه یدابوونی دیارده په  _
  
ی ھزی  ر دیارده کسه کداری ، یه ی چه وه یدابوونی بزووتنه ڵ په گه له

کی دا گرووپک گایه  موو کۆمه ھه له.بت  یداده ری په نۆکهتی و ایهجاش
   له م گرووپه ئهوشوازی  رژه. یه قۆکش ھه خۆرو چه مووشه
قۆکشک  ر چه گه. گۆڕت  کی ترده گایه   بۆ کۆمه وه که گایه کۆمه

  وا له رکبخات   ، ئه تیدا ناو ھزکی جاشایه له خۆی کوردستاندا، له
  که جیاوازیهل .کات   باندکی ماڤیادا قایم ده ریکا ، خۆی له مه ئه
کاری  خراپه  له سه وکه  ئه یه ک ھه ریکا یاسایه مه  ئه  له  ، که ایهد وه له

. کرد   کانی ده کوردستاندا ، یاسا پشتگیری جاشه  لهم به ،ڕابگرت
تدار  سه  ده  تاکه دامدا روویدا ، که می سه رده سه ک له روه ھه

ش  کانی ربازه  سه کان له زۆرجار جاشه.  ک یاسا  کان بوون  نه جاشه
  کی سیڤیل، بۆنموونه  دژی خه ت له تایبه بن ، به تر ده دڕنده
  .ناسرابوون  ) Contraکۆنترا  (  به ریکا که مه کانی ئه جاشه

  
 .  

  73ل.1997.رلین  به.شکنن کتری ده کان یه نچه په. فا  وشیروان مسته نه.15
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  دیاره.بت خۆیان ھه ربه تکی سه سه  ده یانتوانیوه ن نه تی ھه وه له
کی زۆری  یه بوونی رژه( : وانه  ، لهندین ھۆ ر چه به ویش له هئ

واری،خراپی باری ئابووری، خراپی باری سیاسی کوردستان،  خونده نه
ندین ھۆکاری  یی وکۆچ، چه وسین، ئاوارهبوونی ئازادی سیاسی و نو نه

 . )بت ھز نه تیان به سه ران ده نووسه  که تریش ، وایکردووه
نک  بت الیه وت کتبک چاپبکات ، ده رک بیه ر نووسه  گه بۆنموونه

ر   خونه وه داخه به. بکات نا خۆی ناتوانت چاپی تی بدات، ده یارمه
ر ، تیراژی   باشترین نووسه بۆنموونه.  مه گای کوردیدا زۆرکه کۆمه له

چ ر  نووسه ، که ش وایکردووه مه رئه ھه.   دانه2000   کانی ناگاته کتبه
تی  سه ھانابۆده،کانی  بۆ بژوی ژیانی ، چ بۆ چاپکردنی کتبه

ران و  هیری مژووی نووس ر سه ، گه وه کی تره الیه له. رت  سیاسی به
   قوتابخانه مووی له ین ، ھه ی کورد بکهشاعیران و ڕووناکبیران

الو شخ و  مهشکی زۆریان ،  به.  فری نووسین بوون وه کانه ئایینیه
تی سیاسیدا  سه ڵ ده گه گشتی له مانیش به ئه. 45  بوونقی  فه

ت  سه ده لهبینین ،  ده) قانیع( کوو  سکی وه کهرا ،  بوون،تاک وته
تکی  سونه ، که ش وایکردووه  مژوویه شینهم پ ر ئه ھه. یاخیبووه که

 کولتووری  وه داخه به. رانی کورد دروست ببت  ی نووسه ال خراپ له
م  ئه.  مه رانی کورد زۆرکه الی نووسه ت ، له سه ده یاخی بوون له

کی  یه ، زله وه تی سیاسیه سه ده رانیش به ی نووسه وه ستنه خۆبه
  ته ران ، بوونه شکی زۆری نووسه به.   داوهگای کوردی  کۆمه خراپی له

مانیش رۆکی ئجگار خراپ   ئه وه ر ئه به له. خۆری ینک و پدک  موچه
تی سیاسی  سه کانی ده کیه ره  سه که  کۆه کک له یه بینن و، به ده

  . ژمردرن ینک و پدک ده
  
  

___________________________________________  
بدول  رگرانی عه وه. مژووی  کوردوکوردستان.ردۆخی کوردستانی  مهد مه محه. 45
   286 بۆ 270.  ڕه الپه . 1991. بغداد. مطبعة اسعد. عید ریم سه که
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زعی  تا وه ھه . بوو ھهنی  ده گای مه کردن وکۆمه  دیمۆکراتیزهبۆ زیانی
ھیچ  ریکاش  مه و ، ئه وه منته عراق وابت ، حوکمی ینک و پدک ده

 . اتکوردستاندا ناک ت ، له نیه ده کی خر بۆ دیمۆکراتی و مه یه قسه
   ،ک بووهمووشت رووھه سه یکان ندیه وه رژه مووکاتک به ریکا ھه مه ئه

مرۆ  ئه.  بووه م وته ی ئه ندین ساه تکی چه ش سیاسه مه ئه 
 دۆستی  هکن، ھه تۆر و حاکمی دڕندهدان دیکتا جیھاندا ، سه له
کوو توورکیا  ی وه تکی فاشست و دڕنده وه  ده   .ریکان مه کی ئه ره سه

رست و  په تکی کۆنه وه ده.   ریکایه مه ویستی ئه دۆستکی خۆشه
 حوسنی   ریکایه مه کی ئازیزی ئه خزم ،  کوو سعودیه حشی وه وه

  وه ر ئه به له .  د ریکایه مه ڤایکی نزیکی ئه ھهکی دیکتاتۆر ، ک موباره
الل  سعود و جه  باوکی مه ریکا خۆی به مه مرۆ ئه ئه  ، که زۆرئاساییه

پشتی پانی  تی خۆی ، به حمه ستی ره مووکاتک ده بزانت و، ھه
   .واندا بھنت  ئه
  

  م فرۆشک ه ر و قه ند نووسه کینی چه_ 
  

ر  ک شاعیرونووسه کۆمه یستی به پو،مووحاکمکی دیکتاتۆر ھه
تکی   حکومهھا روه ھه. ن ی بکه که  حوکمه رگری له به ، که یه ھه

ی  وه ، بۆئه یه ی ئیعالمی ھه وره کی گه زگایه  ده دیکتاتۆر، پویستی به
،  یه رچی ناڕاستیش ھه و، ھه وه کی بشارته خه کان له راستیه

رانی  شکی زۆری نووسه  به وه داخه به. کی بدات راستی پیشانی خه به
شکی  به. ن پدک ڕزگابکه حوکمی ینک و  لهیانتوانی خۆیان  کورد، نه

   بوونه ، واته ینک وپدک وه،کانی ئیعالمیهزگا دهناو زۆریشیان چوونه
شکری  بوو پش له وان ده ئه. شکری ینک وپدک  رله بهواسووری  که
کی بۆ خۆپیشاندان و   خه ایه بدیانو  و، ھه تنایهو بکهکی  خه

وان  ی ئه ه زوم وزۆر کی له  خه بوایه ده. ن مانگرتن ھان بدده
 ، بژوی ژیان و ترسنۆکی و  وه داخه م به به.  وه نه ھۆشیاربکه

رانی کورد  نووسه. رانی کوشت کی نووسه هر رستی ، رۆی سه لپه ھه

 39 

  
   ر ی داگیرکهریکا مه ڵ سووپای ئه گه کان له فگانیه  ئه جاشه

  
کی الدکانی  الماری جووتیاران و خه  په ترین شوه دڕنده به

کان   کگرتوه  یه وه ته  نه ی ، که وه  ئه یشته نیکاراگوایان دا ، تاکارگه
پاش   وه داخه هل بربکات، کانی ده ریکا وجاشه مه بیارک دژی ئه

  . 16ستا  وه ر نه ریکا ھه مه کانی ئه ری جاشه گه ته ش چه که بیاره
عس خراپتر  شکری به  له کان زۆر له کوردستانیش زۆرجار جاشه له
ی  کاتی پرۆسه ت له تایبه به. دا کی کوردیان ده المارو ئازاری خه په
  یه ی جگای ئاماژه وه  ئه.گریسیان بینی  نفالدا ، ڕۆکی ئجگار نه ئه
. کران  ، دادگایی نه رۆک جاشانه و سه مرۆش ھیچ کام له کوو ئه تاوه ھه
رۆک  و سه کتی وپارتی زۆر ڕزیان له  ، یه وه وانه پچه  به که به

  . گرن   ده جاشانه
   

 ___________________________________________  
. دار المدی . می النبھان . ترجمة .  سنة غزو مستمر 500. نعوم تشومسکی  . 16

   .317. ڕه الپه. 1999. الطبعة الثانیة. دیمشق. سوریا
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  کان  ناوبردنی الدێ و شارۆچکه  لهسووتاندن و _ 
  
  

  
 Cotra ریکا  مه کانی ئه کان و جاشه ڕی ساندیسته نجامی شه ئه له
  تووشی سوتاندن و ورانکردن Managuaووتی نیکاراگوا شاری  له

  بوو 
  

ل  نگی پارتیزانی باشترین ھه پشدا باسم کرد ، جه ک له روه ھه
  ترین شوه  دڕنده کان و، به  خوناویه راه نه ستی جه  ده داته ده
  وه ی بزووتنه رکرده ڕاڵ و سه  نه جه. کی سیڤیل   گیانی خه ونه که ده
ر  سه  بهی  وه بینن ، بۆ ئه وا ده ڕه  موو شتک به کان ، ھه کداریه چه
ی سیڤیل ک خهشدا،  خوناویه نگه م جه له.ون ربکه کتریدا سه یه
  تی سیاسهکان ، ربازیه سهته  مووکات  حکومه ھه.ترین قووربانین وره گه

 237 

  
ب  ش به مه م ئه ، به وه ، یان تۆزقاک بازرگانی ما یه بچووک ھه

شکی  بت به ت ، ده یه ر بازرگانی بکه گه. وان ناکرت  مری ئه ئه
کان دابنیت ،  سئووله رتیلی مه ت ، بۆ گوومرگ و به که زۆری قازانجه

م  تائه ربۆیه ھه ھه.  خوات  ت ده که ری مایه زۆرجار قازانج سه که
   . منن   دهش م دوومیلیشیایه ش بمنت ، ئه مه سیسته

     
  بی ره داگیرکردنی عراق و ترسی تیرۆری ئیسالمی عه_ 
   

ک و  چه  ینک و پدک له بوو، که وه ریکا ئه مه کانی ئه  پرۆژه کک له یه
مکی نوێ بۆ  یویست خۆی سیسته ریکا ده مه ئه. ت دامات  سه ده

راتی نی و دیمۆک ده می مه  سیسته  زیاتر له کوردستان دابنت ، که
  بۆنموونه. وکیان دا ند ھه مجار چه که یه.  نزیک بت  وه رۆژائاوایه

 نچوو کی ده ، خه وه کان کرده شاره تی خۆیان له یه ی کۆمه بنکه
 انکداری ی چه وره کی گه یان سووپایه. کرد  ینک وپدک ده شکاتی له

. بووکداری پدک و ینک  ھشتنی ھزی چه ئامانجی ، نه دروستکرد ، که
ریکای  مه ی ئه موو الشه ئاگرک و ، ھه ی عراق بوو به وه ل پاش ئه

پاش  له. کی تریش راگیران  یه ند پرۆژه  و چه م پرۆژانه ئه. سووتاند
 ر ینک و پدک  رامبه به ریکا له مه عراق ، ئه زیادبوونی تیرۆر له

کی  هی ی عراق ، بیتاقه ڕوپکدادانه و شه ئه. تی خۆی گۆڕی  سیاسه
منوونی  تا ماون مه بت ھه وان ده ئه. رچوو تربوو ، بۆ ینک و پدک ده

ر  سه مک بوو له ریکا ده مه نا ئه ی عراق بن ، ده  خراپه و باره ئه
مرۆ  ی ئه وه حکومی ئه ریکا به مه ئه. ت الیبردبوون  سه کورسی ده

و، خۆشیان نازانن چۆن  ریک بووه  زۆرخه وه ی عراقهڕ شه به
وت ، ئاگرکی تریش   نایه وه ر ئه به ن ، له ری بکه سه چاره

  وه رئه به له. ی تدا بسووتنت بگیرسنت و سووپاکه کوردستان ھه له
زووی خۆیان  ئاره ، به وه ینک و پدک ھنا ریکا جارک وازی له مه ئه

 زۆرریکاش ، مه ی ئه ته م سیاسه  ئه وه داخه به .ن حوکمی کوردستان بکه
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،  دایه وه  له که جاریه گاته. کترن  ری یه مان براده  ئه چونکه
  موو حیزبه کات ،ھه دان دهکی خۆپیشان کاتک خه زۆرجار

دژی   له یاننامه  به وه ڵ ینک و پدک پکه گه کان ، له ئۆپۆزسیۆنه
نگی   پشه مان ببنه ئهی  وه ئهجیاتی  له!!.ن که رده ران ده خۆپیشانده
بوونی  نه. ران  دوژمنی خۆپیشانده بنه چی ده ران ،که خۆپیشانده

قیب  نک و پدک ، ب ره ی ی که وه  ھۆی ئه ھزکی ئۆپۆزسیۆن،بۆته
  ند ساه م چه  ینک و پدک ، ئه ربۆیه  ھه. وه وسننه کی بچه خه

دزی ،  (  وت له ی بیانه وه قیب و ب ترس ، ئه ب ره توانیوویان ، به
. ن  زووی خۆیان بیکه ئاره به) تی ی ، جاشایه نده کووشتن ، تیرۆر ، گه

ریش  ماوه ی جه وره اتکی گهب تی و خه یه کوو ھزکی کۆمه تاوه ھه
  . ناوببرت    له م دوو میلیشیایه  حوکمی ئه حاه بت ، مه دروست نه

  
حیزبی  کی بیرۆکراتی حکومی و، به زگایه زارندنی ده دامه_ 

  ت  کردنی حکومه
  
حیزبی کردنی  کانی  بیری فاشیزم ، به کیه ره  سه که ه کۆ کک له یه
 44  یه ی حکومی وره کی بیرۆکراتی گه زگایه ت و، دروستکردنی ده وه ده
س ، بۆ  زارکه دان ھه کردسهوای بوو، که زگا بیرۆکراتیه م ده ر ئه ھه

ک پشتریش باسم  روه ھه. کتی   پارتی یان یه بژوی ژیانیان ببن به
مری حیزبی  ئه زیرک ، به  تا وه وه که یه راشکی دائیره  فه کرد ، له

گای  کانی ژیانی کۆمه شه موو به حیزبۆکراتیه ھهم  ئه. زرا  مه داده
 یان پشتگیری حیزب ،  گه ب به سک به ھیچ که. کوردی داگیرکرد
 .  ی وته ترین کارگه وره ت ،گه وه مرۆ ده ئه . کرت اھیچ کارکی بۆن

ھیچ  .  ت و حیزبه  حکومه نھا چاره وت ، ته ستبکه ی کارکت ده وه بۆئه
  کی  یه ند کارگه  چه راسته.  ماوه کیدا نه م خه رده به لهکی تر  رگایه

______________________________________________  
دار . انطوان صیداوی. تعریب . محاضرات فی الفاشیة. بالمیرو تولیاتی . 44

  80ص. الطبعة الثانیة .1981.بیروت .الفارابی 

 41 

  ھنن ، که کارده به و ناوچانه دژی ئه له*) وی سوتنراو زه ( 
  دیاره.  کانی تدایه  پارتیزانه که، ھنن کارده به   کانی تدایه پارتیزانه

ر  ه ھ ندن ، چونکه رمه ره ترین زه وره ژارانی الدێ گه جووتیاران و ھه
ر  کرت ، ھه  وران ده وانه ی ئه ر کگه سووتت ، ھه  ده وانه مای ئه

زارحاڵ تا کوخک  ھه جووتیارک به . ن کوژر  ده وانه ژن ومندای ئه
 .کات مای وران دهسووتنت و، ، سووپاش دت بۆی دهکات دروست ده

کی ئجگار نووس و چاره ره ژارانی الدێ به ش جووتیاران وھه م جۆره به
سکی  رگیز ھیچ که  ھه  ، که وه  ژیانکه ونه که ڕۆن و ده ترسناک ده
بت  مای وران ده ووتیارک کهئاخر ج. موولی ناکات  حه ئاسایی ته

وا  هکوژرت ، ئ  نهر گه سووتت ، ئیتر ئه ی ده که موو سامانه ھه
  خۆیان کان زانهتیپارکاتکیشداموو ھه له.  وه خی ژیانه ناودۆزه وته که ده

: ن ده  کی باوه الی خهکوردیدا  ک له روه ھه، کانیانن که وچه
 ئیتر مای ) می ھیچی نییه  غه تی ، بۆیه ی و گوونیهی خۆ رگه پشمه(

 .  وان نییه ی ئه  کشه وه بت ، ئه سووتت یان وران ده کی ده خه
  .کرت  ده ژارانه  ھهکه  و خه دژی ئه له  که ترین تاوانه وره ش گه مه ئه
 یت و سیاسه ر ، به رامبه من  به که رپرسی یه کان به  پارتیزانه ربۆیه ھه

  .کرت دژی جووتیاران ده له  ی ، که جینۆسایده
  
 *  

 ، مانای سووتاندنی ماڵ و  سیاسیهکی  یه واژه سته وی ، ده تی سوتاندنی زه سیاسه
ستی   ده وته که  ده مکی کشتوکای   که رھه موو  به  ھهو ڵ مرۆڤ وئاژهگوند و شارو 

لی یۆنانی و  مال دژی گه فا که  مسته ته م سیاسه مجار ئه که بۆیه. ر  شکری داگیرکه له
ستکی  ریکا و عراق ، ده مه راو ئه مانیا و ئینگلته کاریھنا ، پاشانیش  ئه کورد به

  .یان کرد  پیادهدا زۆرشونی جیھان  لهبوو  دا ھه  ته م سیاسه بایان له
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  ی قاچاخچتی و بازرگانی تلیاک فرۆشتن یدابوونی دیارده په_ 
  

ک چۆن  روه ب پیسایی نابت ، ھه) ست ئاوده( والت ک چۆن ته روه ھه
ش پارتیزانیش  ب  مان شوه ھه ک نابت ،به ک ب فیشه چه

. ت ناب) ،ھیرۆین شیشه تلیاک ، حه( کان  ره  سرکه بازرگانی مادده
کداری تدا بت ، تلیاک و  ی چه وه  بزووتنه ی که و شونانه له
کان ، باشترین  ره  سرکه بازرگانی مادده.  بت  شی تدا ده شیشه حه

م  ڕگای ئه وان له ئه. ھنت  کان پکده کداریه  چه وه دارایی بۆ بزوتنه
 ش مه له هجگ. ن  ده ن دهکانیا ره  شه وامی به رده  ، به وه بازرگانیه

ربت ،   شه  که بت ، چونکه نیش زیاد ده مه قه کوته بازرگانی چه
فگانیستان  مۆ کۆلۆمبیا و ئه ئه.  بت  رم ده کیش بازاڕی گه چه
 دوو م ئه) . و ھیرۆینن شیشه تلیاک و حه( ری  مھنه رھه ترین به وره گه

یدا کداری ت ی چه وه ندین ساه بزوتنه ی چه ش ، بۆماوه وته
  کان بازرگانی به کداره  چه  سیرالیۆن و کۆنگۆ ، گرووپه له .  وامه رده به

. ن  که ده)  وه ره وھه ماس و گه مرواری وئه( ھاکانی   گرانبه مادده
وتوون  ریکی رککه مه روپی و ئهو کی ئه ند کۆمپانیایه ڵ چه گه وان له ئه

ژاری کۆنگۆ و  کی ھه  و دزینی سامانی  خه و ووته بۆ تانکردنی ئه
کان ،  کداره  چه  گرووپه ندین شونی تریش ، که چه  له جگه. سیرالیۆن 
  .بینن  ڕاست ده ی ناوه ده کانی سه ریایه  ده ته رۆی چه

  
  

  ی دراوس انت وه تی بۆ ده چاشایه_ 
  

نک یان باشتر بن  الیه کداری پویستی به ی چه وه مووکات بزوتنه ھه
پاش  . بت  دهت دراوس تایبه تک به وه تی ده  یارمه پویستی به

رکرا ،  م ده  ووتانی جیھانی سھه وروپی  له ری ئه ی  داگیرکه وه ئه
 .جھشت  به و ووتانه سیاسی لهی سنووری و ئتنی و ک کشه ۆمهک

 ،  وروپیه ری ئه ستکردنی داگیرکه مووی ده  ھه کان ، که  سنووریه کشه

 235 

کی دارایی  تیه موو یارمه رسی ئیسالمی ، ھهت ریکاش له مه ئه
کانی ینک وپدک  ئاست تاوانه و گوشی له دات و ، چاو وسیاسیان ده

  . واو داخستووه ته
  

  کوردستاندا ناوبردنی پارتی ئۆپۆزسیۆن له له_ 
  

کی  ره ی سه که یان دووکۆهما  ر دووبنه سه می دیمۆکراتی له سیسته
  :بت دروست ده

  .بژاردنی ئازاد  ھه:میان  که یه 
   .حیزبی ، یان بوونی ئۆپۆزسیۆن فره:م دووه

مکی دیمۆکراتی دروست  سیستهبت،  ر ئۆپۆزسیۆنکی چاالک نه هگ
 چاودری  وه ن ئۆپۆزسیۆنه الیه ت ، له ر حکومه ئاخر گه. نابت 

. ؟ دیمۆکراتیتی ناوبنین حکومه ته  وحکومه کرت ، ئیتر چۆن ئه هن
تک ، حیزبی ئۆپۆزسیۆنی  وه تک یان ده حکومهر  ھه هو رئه به له 

بین ،   ته وه و ده ته یان ئه وحکومه وا ناتوانین به بوو، ئه تدانه
کانی پدک و ینک ،  کیه ره  سه کاره کک له یه . تی دیمۆکراتی  وه ده
می سیاسی  ناوبردنی پارتی ئۆپۆزسیۆن یان ھزی سھه له
کی ووردودڕشت  یه پرۆژه موو به ش ھه م کاره هئ.  بووکوردستاندا له

زانن ،   ئۆپۆزسیۆن ده خۆیان به ی که وحیزبانه ئهمرۆ ئه.شتبوودایان
کی تریان  ند دوکانکی سیاسی چرووک ، ھیچ مانایه  چه  له جگه
حشع و حسک و (   بۆنموونه ، م پارتانه شی زۆری ئه به.  نییه
  ندین ساه ی چه  ماوهکانیان دهرکر شی زۆری سه به،) تکشان حمه زه
ندین  ی چه زیز ، ماوه حموود و قادرعه ی حاجی مه مه  حه.  گۆراوه نه

   جۆره  ، وای لھتاووه وه کی تره الیه له. کانیانن رۆکی حیزبه  ، سه ساه
رانی ینک و پدک  و ، سه م حیزبانه ی ئه رکرده نوان سه ک له ریه براده

 ئیتر ). کتریان کردووه کی یه نمه( نی  کورد وته.  دروست بووه
  ی حیزبه رکرده سه .   زۆربووه شائیری و خزم خزمنه ی عه هل سه مه

ڕنن ،  کی ڕاپه هدژی ینک و پدک ، خ  له رمه کان ، پیان شه بچووکه
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  .کتی بکاران سووراوی کۆمۆنیست و یه ھه. ج  ره رھاد فه فه/ 
  
بۆ ،کی سیاسی ینک وپدک بوو یه  ، پرۆژه ی تیرۆره وجه م مه ئه
کانکی زۆری ترساندو ،   خه م تیرۆره ئه. تی سیاسی خۆیان  سه ده
دروستکردنی باندی   له جگه. جھشت  شکی زۆریش وتیان به به

کی زۆر ،پدک   یه تاماوه که. ی شخ زانا  که کوو گرووپه ری وه ماڤیاگه
  ناویان برد رخۆیان له م پاشان ھه به.کوشت  کیان پده خه

  
  ترسی ئیسالمی سیاسی _ 
  

. ترسنن  ئیسالمی سیاسی ده کی به ھۆکارکی گرنگی تر ، خه
م  ئه. یان  دروستکرد  سیاسیه وته م ره ،ئه یان بوونرخۆ  ھه نده رچه ھه
شکی زۆری  به .  ندندایه سه شه زیادبوون وگه دوای رۆژ له  رۆژله وته ره
ژارو  کی ھه ت خه تایبه به.  خۆیان راکشاوه کیان بۆالی خه
. نن  ھزی عیلمانی داده ینک و پدک ،خۆیان به.  تکشی کورد حمه زه
ناوی  به. مان نایناسن  ی پی بیت علمانی ، ئه هو ئه نده رچه ھه

بت ،  دڵ نه سکیان به رکه ، ھه وه تیکردنی تیرۆری ئیسالمیه داژیه
ریکاو رۆژئاوا  مه مرۆ ئه ئه زانن که وان ده ئه. ن  به ناویده یگرن و له ده

الماری   په وه تیرۆره ناوی ی تربه  ھنده ن،بۆیه  سیاسیه وته م ره دژی ئه
  وته ناوبردنی ره ریکاش بۆله مه  ، ئه وه کی تره الیه له. ن ده کی ده هخ

مان  ھه له. کات  کی باشی ینک وپدک ده کان ، پشتگیریه ئیسالمیه
  ته  بوونه واته( زانن و  ریکا ده مه دۆستی ئه وان خۆیان به کاتیشدا ئه

  تیشی به و، پویس سک نییه که ستی ھیچ ریکا دۆ مه  ئه جاشی ، چونکه
  .) ربازی نییه میلیشیای سه

___________________________________________  
. یلوول شۆرش ئه. ی رزگاریخوازی کورد وه بارزانی و بزووتنه. بارزانی سعود مه .43
  105 و104. ڕه الپه .2004.ولر  ھه .  رده روه تی په زاره ی وه چاپخانه. م  گی سھه به
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کداری  ی چه وه بزووتنه. م  ی جیھانی سھه ترین کشه وره گه  له کهک یه
بینت و بۆخۆی  تانی دراوس ده وه الفاتی نو دهی خ سوود له

ووتی خۆی  کداری ، له کی چه یه وه کاتک بزووتنه. ھنت کاریده به
ی  و وته وس یان ئهاچی بۆ ووتی در بینت ، که ده شۆرشگ رۆی
پارتی و  (  بۆنموونه. بینت  تی ده دات ، رۆی جاشایه تی ده یارمه

گرن ،  رده  ئران وتوورکیا  وه تیان له ندین ساڵ یارمه چه) کتی  یه
ستی ئران و   دارده وهوانی کردبو  ئه ش بوو ، که تیه م یارمه رئه ھه

  .بینی  ده و توورکیا بۆ ئران)یانقۆکش  چه( زۆرجار رۆی .توورکیا
سانکی زۆر پارتی . وتوورکیائران   لهلی کورد دژی گه ت له تایبه هب

 .ی ڕزگاریخوازی کورد وه ئران وتوورکیا دژی بزوتنهڵ  گه کتی له ویه
موجاھیدنی (ھا روه ھه.بینی تیان ده  رۆی جاشایه اتهونگان  جه ده
تی و  رۆی جاشایه) کان  ستینیه له  فه لقی ئرانی و، حیزبه خه
ڕیان  لی کورد شه بینی و، دژی گه قۆکشیان بۆ عاق ده چه
کدار بدات ،  چه گرووپکی تی  یارمه ی که ووته  و  ئه ربۆیه ھه.کرد ده

ش   مه ئه .  و ووته ستی ئه  دارده بته ده گرووپهو  ن ئه ئۆتۆماتیکیه
کی  خه  پشت به چونکه. دات کداریدا ڕووده هچی  ه و  بزووتنه نھا له ته

کی  ستت و خه به  ده وه ره تانی ده وه  ده  پشت به که ستت ، به نابه
ون ،  که ش رکده  انهت وه و ده  ئه زۆرجار که. خات  خۆی پشتگوێ ده

 کاتک عراق  بت ، بۆنموونه ناوچوون ده  تووشی له یه وه وبزووتنه ئه
ی  وه ووتنهزائیریان مۆرکرد ، بز وتنی جه  رکه1975و ئران سای 

  . تای لکرد  کداری کوردیش ئاشبه چه
  

  کۆچکردنی الدکان بۆ شار_ 
  

کی  خهمل   زۆره سووتنرت ، به ی الدکان ده وه زۆرجار پاش ئه
جبھن و روو   ، شونی باوباپیرانیان بهکرن الدکان ناچارده

ان دروست گاک  بۆ کۆمه ترین کشه وره ش گه مه ئه. ن  کان بکه شاره  له
 عادات و مۆرای ک    کۆمه  به ندین ساه  الدکان چه چونکه. کات  ده
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( کان تووشی   ناوشاره تی خۆیان فری ژیان بوون ، کاتک دنه تایبه
ن کاتک کی الدکا گشتیش  خه به. بن  ده) تی  یه شۆککی کۆمه

تی  یه  وکۆمهندروستی ته بارکی ئابووری و  لهکان ،  شاره نه که ڕووده
ی  کشهندین   چه وه کی تره الیه له.  ن  به رده سه  ژیان به،خراپدائجگار
. بت ده دروستاکاند ناوشاره له سیاسیو) جریمه(یکریمیناو  تی یه کۆمه

کی  خه  ، که ووهخراپ ب وه ره ھۆی شه زعی الدکان به  وه   ھندهزۆرجار
 .ن که ده کان کۆچ وشاره ره ھن و به جده الدکانیان بهالدکان خۆیان 
شکری  ری له گه ته هچھۆی  باکووری کوردستان ، به بۆنموونه له

  چونکه،ن که کان ده  توورکیه شاره وولهکان ڕ کورده شک له  ،به وه توورکه
کیش بۆ   و، ھیچ ھیوایه ناخۆش بووهزۆرکان   کوردیه ناوچه  له ژیان

   . *کاندا نابینن  کوردیه اوچه ن باشکردنی باری ژیانیان له
  
  
  
  
  
  

 *  
لی  وت گه یانه  ، ده تی توورکی فاشیسته تی حکومه  سیاسه مه  ئه نده رچه ھه

م  زانن به یای خۆیان واده خه  و، به وه کاندا بتووننه  توورکیه ناو شاره کورد  له
زیش  به ل نهما رز جه ک به روه ھه. ن  به ناوده تی له  گیانی کوردایه یه شوه
. ر   به قیرکردنی کوردستانی گرتۆته تی فه تی توورکی سیاسه حکومه:  ت  ده

تی  ی حکومه تی شؤڤنیانه سیاسه  له شکه تیه ، به ژارو ب درامه و ھه  ئه واته
  . توورکی 

  یری  بۆزانیاری زیاتر  سه
. ولر ھه. ستانکورد. زگای ئاراس  ده. ی  که شهۆڕکوردستان و ش. ز  به مال نه جه

  85 .  ڕه الپه. 2001
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ی  ی ناوچه ندام لیژنه ئه. جی کۆکۆیی  ره خالیدی حاجی فه/ 
  .42 بجه ه ھه
   له سانی ناوپارتی بوون تیرۆرکراون، جگه نھا که  ته مانه ئه

ازی ڕکی نا لی و خهال شیۆعی وجه( سی تری  دان که تیرۆکردنی ، سه
  ). فا المسته حوکمی مه له
  وه ناوی ناپاکی و سیخووریه ش به کانه موو خه م ھه  ئه یه وه یرله سه

سووری ،  فاخر مرگه: ( ت  فا ، ده المسته سعودی مه مه. کوژراون 
  وه قنته بته ی بارزانی که یویست بنه ده. عس بوو ڵ به گه ندی له یوه په

ی پ  یه م قسه نووریشی بۆ ئه رته سه کی یه گه به عودتاکهس مه).43 
بوو،  کی باشی تیرۆری ھه یه ی پشینه وه رئه به سعود له مه. نییه
تی  بادینان دژایه له ی که سانه وکه  گیانی ئه وته ڕین که رپاش ڕاپه ھه

. بوو کوژران کتیفی سیاسی ھه سی ئه رچی که ھه . ردک  دهپدک یان
 بادینان  سی ئۆپۆزسیۆن له ک که  ، کۆمه1994 بۆ 1993سای  له

  :تیرۆرکران 
  ی ئاشووری  وه لپرسراوی لقی دھۆکی بزووتنه. فرسنیس شاپۆ / 
  .تکشان حمه لپرسراوی لقی دھۆکی حیزبی زه. ھاورێ ڕناس/ 
  .ران نجده ی تکۆشانی ڕه ه سکرتری کۆمه. ئووف کامیل  ره/ 
  لی دھۆکی حشع حه سراوی مهلپر. ت  بووحیکمه ئه/ 

ی سمی حیزبی کۆمۆنیستی  لپرسراوی کۆمیته. ر نذیر عومه/ 
  .کرکاری عراق

  مه ئه.  یه چهوونا کی بوو له ش زیاتر بۆ چاوترساندنی خه مه ئه
. بن ماه دژی بنه ی که سانه وکه موو ئه سیگناکی ترسناک بوو بۆھه

  .س تیرۆرکران  ک که کۆمه ،تی ینک دا سه ژر ده ھا له روه ھه
  بازرگان و دۆستی حشع. لی بۆسکانی  عه/ 
  کتی بکاران ندامی یه ئه. لی  کر عه بوبه ئه/ 

___________________________________________  
ی  وه دیوی ناوه. شکنن کتری ده کان یه نچه په. مین  فا ئه وشیروان موسته  نه.42

   85 ڕه الپه. 1997.رلین  به . 1983 -1979عیراق کانی کوردستانی  ڕووداوه
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 و،  کی ھی خۆیانه ره شی سه  ، به یه رچی بازرگانی و کۆمپانیاھه  ھه
ش  مه به.وان بکات   کارکی ئابووری ب ئه سک بۆی نییه ھیچ که
  . وه ستنه به ده وه  خۆیانه کی به ی ترخه ھنده

  
  کی  تیرۆرکردنی خه_ 
  

مژووی سیاسی کوردستاندا،  مجار له که تیرۆری سیاسی بۆیه
 فا المسته یلولدا،مه ئه ی وه بزووتنه می رده سه له. دایھنا فا المسته هم

کی  زگایه فا ده المسته مه.کرد ،تیرۆری ده بوایه دڵ نه سی به رکه ھه
م  ئه. بوو" پاراستن"زگای  ناوی ده دانابوو ، که م کاره  بۆئهتی تایبه

سک دژی  رکه ھه.کی ئازادیخوازبوو خهردنی چاودریک کاری  زگایه ده
  دایه رده کوشت وئاگریشیان بهیان  ، ده ی بینووسیایه که ماه الوبنه مه

 یان که کی کاره ک یان ھمایه یه ی ھیچ نیشانه وه ی ، بۆئه که الشه
  واته.کرد رشتی ده رپه سه سعودی کوڕی  مه زگایه ده م ئه. وت که رنه ده
  سعودی کوڕی له فا و مه هالمست مه.  روه برد به ده ی تیرۆری و پرۆژه ئه

  :یان تیرۆرکرد  کانه م خه  ئهکاندا سته سانی شه
  رۆک خی زباری سه. دئاغای زباری  حمه ئه/
  ی خۆشناورۆک خ سه. صدیق میرانی / 
ندی و لپرسراوی لقی  بی ناوه کته ندامی مه ئه. مدی  لی حه عه/ 

  .سلمانی 
  ندام لقی سلمانی  ئه. حموودی حاجی تۆفیق  مه/ 
ندی و لپرسراوی لقی  ی ناوه ندامی کۆمیته ئه.  سووری  فاخر مرگه/ 

  . سلمانی 
  . عوسمان عوزری / 
  جید شوانی  مه/ 
  ندی  ی ناوه ندامی کۆمیته ئه.  بدو د عه حمه ئه/ 
  ولر ی ھه ی ناوچه ندامی لیژنه ئه. د شوانی  حمه ئه/ 

 45 

  م  که شی یه کانی به رچاوه سه
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سایتی  . ی شؤرش  رباره س بۆچوون ده. تۆنی کف  . 9.
  .ری مارکسی ری رۆشنگه نته سه

  
. زگای ئاراس  ده . ی که ن و شؤرشهکوردستا. ز  به  نهمال جه. 10

    2001. ولر ھه. کوردستان
  

دیوی . شکنن کتری ده کان یه نچه په. مین  فا ئه وشیروان مسته نه.11
. رلین  به . 1983 -1979کانی کوردستانی عیراق  ی روداوه وه ناوه

1997.   
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  کی  داگیرکردنی ئابووری کوردستان و برسیکردنی خه_ 
  

کاریان ، مین  که یهرکار ،  سه کان ، کاتک ھاتنه تهنازی و فاشیس
. 41کانی وت بوو  ئابووریه ندکردن و داگیرکردنی شونه مه وه خۆده

سکی ئابووری کوردستان بۆخۆیان  فه موو نه توانیان ھهینک وپدک 
توانت ، دوکانک یان  سک نه  ھیچ که وای لھات که. ن  داگیربکه

ندی  زامه ر ره گه کیش دابنت، ئه یه بانه ره ت عه نانه ک ، ته یه کارگه
تی  سیاسه. بن  ریک   وان شه بت ئه دهبت ، یان  ر نه سه وانی له ئه

کانی ینک وپدک ،   درنده ته سیاسه کک بوو له برسیکردن ، یه
 ، 1996 تا 1994 سای  پدک له. کاریان ھنا کی به دژی خه له که
ولرو سلمانی ، پاش  کانی ھه ر شاره  سه مارۆی ئابووری خسته گه
عس ، ئینجا  ن پدک و سووپای به الیه  لهیشولر گیرکردنی ھهدا
م  ئه. رشاری سلمانی   سه ئابووری خستهمارۆی  واوی گه ته به
واوی برسی بکات و ،  ته کی به ی خه وه ھۆی ئه  ، بووبه مارۆئابووریه گه

موو شتک قبووڵ  بت بۆ ترکردنی سکی خۆی و مندای ، ھه ئاماده
دان   ، سه ته م سیاسه کانی ئه  ترسناکه نجامه ئه لهکک  یه. بکات
دان   سلمانیش سه  توورک و، له ولر خۆیان کرد به  ھه زار له ھه
 ،  م برسیکردنه نجامی ئه ئه له.ئیسالمی س خۆی کرد به زارکه ھه
نگی   خۆراکی جه کدارو ، ببت به چه بوو، خۆی بکات به کی ئاماده خه
و  مرۆش ئه کوو ئه تاوه ھه.   نه و دووالیه  ئهتی سه گریسی ده نه

،  وایان کردووه.  وامه رده ر به  ھه تی برسیکردنه سیاسه
ناھن ھیچ . واندابت ستی ئه ژرده کی له مووکاتک،نانی خه ھه که

  .بت  ئابووری خۆی خۆیی ربه نی سه کی خاوه کاتک خه
___________________________________________  

دار الفارابی . انطوان صیداوی. تعریب . محاضرات فی الفاشیة. بالمیرو تولیاتی . 41
   .77ص . الطبعة الثانیة .1981.بیروت .
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ولر  ھه له. یانکوشت   و ده یانووت پارتیه  ، ده ی بکردایه سلمانی قسه
 و  کتیه یه یانووت ده، ی بکردایه سک قسه رکه ش ، ھهو بادینانی

  یان له که ریه ردووال ، توانیان ھه  ھه یه م شوه به. یانسووتاند ده
موو  ، ھه وک بۆ خۆی دروستبکات  یه سنووری خۆی ، دیکتاتۆرخانه

مان کاتیشدا ، توانیان  ھه له. رت  ناوبه زایی له نگکی ناره ده
ب ترس ، بیدزن وتانی   ، به ژاری کورده لکی ھه رچی سامانی خه هھ

   ملیۆن دۆالریان له35  فتانه فا ، ھه المسته مای مه. ن بۆخۆیان بکه
مرۆش  کوو ئه تاوه ھه. وت  که ستده لیل ده ی گوومرگی ئیبراھیم خه بنکه
  .  کویه  له یه و پاره س نازانت ئه که
  
  ر  ر و تۆقنه گای داپۆسنهز زراندنی ده دامه_ 
  
ر  زگای داپۆسنه ندین ده  چهداوی  ھهو الیهر  ، ھه وه ڕینه پاش ڕاپه له

موو  ھه ک  روه ھه.  بکاتکی کوردستان دروست  بۆ خه،ر و تۆقنه
  ژارو کی ھه خه   حوکمی وه، زگایانه ده    م ئه ڕگای دیکتاتۆر،له وتکی

تی  کی تایبه یه پی راپۆرتی لیژنه به. کرد  تکشی کوردیان ده حمه زه
 لدان و )ولر وسلمانی ئاکرێ و ھه( کانی  زیندانه ماڤی مرۆڤ ، له

  40کرت  تبیق ده ته، وه واگرتن وب لپرسینه هڕنا بهدان و نجه شکه ئه
 سلمانی کانی ئاکرێ و ناوی زیندانه، واوی جیھاندا ته مرۆ له ئه

م  ئه .ژمردرن کانی جیھان ده  خراپه زیندانه به.  بیستراوه
تی  تۆمه به که. سانی ئۆپۆزسیۆن و ئازادیخواز پکراون که ،به زیندانانه

سیان به دڵ  رکه عس، ھه می به رده ک سه روه ھه. جۆراوجۆر گیراون 
  :ن  ر ده کسه بت یان دژیان بت ، یه نه
موو  ھه ش له  یتۆدهم م ئه . )    ، یان تیرۆریسته یان پیاوکوژه دزه،( 

  . کانی جیھاندا باوه  دیکتاتۆره ته حکومه
___________________________________________  

   14.11.2006 . 44  ژماره .  ی ئاونه رۆژنامه. 40
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  م  شی دووه به
  
  
  
  
  
  

  جیھاندا کداری له ی چه وه بزووتنه
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 و ئایدۆلۆژیای  ندین شوه  چه جیھاندا به کداری له ی چه وه بزووتنه
تی  گبه ش ، نه م جیھانه  ئهیک ویه  زه رپارچه  ھه له.  وه جیاواز بوبۆته

ماورانی   له جگهو شونه  کداری ڕووی تکردبت ، ئه ی چه وه بزووتنه
  .وتووه که نه ست ژاری زیاتر،ھیچی تری ده ھهندن وسووتاوتاندن و و فه

کداری ،  ی چه وه کانی بزووتنه که ترسنا ئاکامه لهیشتنی زیاتر بۆ تگه 
 رو  ووتکی جیھان  کیشوهند   چه ، لهک  یه ند نموونه  چه پم باشه
  . م  باس بکه

  وروپا ئه
  

،  ندی بیری راسیزم و فاشیزم  بووه به ک چۆن مه روه وروپا ھه ئه
  وه داخه به .  مرۆڤی تر بووه ندی زۆربیری دژه به ش مه مان شوه ھه به

ش  کی خوناوی پشکه کوو دیاریه  وه وروپاوه ئه بیری پارتیزانیش ، له
  .  النی جیھان کرا  گه به
  
  نسا  ره فه
  
 دایکی بیری راسیزم و ناسیۆنالیزم  ک چۆن به روه نسا ھه ره فه
. ژمرت   دایکی بیری پارتیزانی ده ش  به  شوهمان ھه ژمرت ، به ده
 ناو  یس ، ناوی پارتیزانیش چووهی پار دانی کۆمۆنه رھه ڵ سه گه له

  . وه قامووسی سیاسیه
  ی پاریس چی بوو؟ کۆمۆنه

  
تیدا ، ئای  مژووی مرۆڤایه مینجار له که  ، بۆ یه1871 ئازاری 18  له

م   ئه. 1 وه رزکرایه  پاریس به شاری سووری کۆمارکی کۆمۆنیستی  له
ی  نھا بۆ ماوه نی ئجگارکوورت بوو ، ته مه  ته  که  کۆمۆنیستیه کۆماره

 ،  م کۆماره یدابوونی ئه ڵ په گه له. وام بت رده  رۆژ  توانی به72
  م رگری له بوو به وه ئه  کاری که. دروست بوو ریش ماوه شکرکی جه له

 229 

  نگی ناوخۆ   جه_ 
   

ر  سه وایان به نگکی ناڕه  ، ینک و پدک ،جه  وه1994سای  له
نگکی فکری و   جه  ، که نگه م جه ئه. پاند گای کوردیدا سه کۆمه

.  سامانی وت بوونگی دزینی  جه که بوو، به ئایدۆلۆژی و سیاسی نه
  پاشکانی   ناوخۆیه نگه جه کک بوو له ی کوردستان،یه نگه م جه ئه
) م  جیھانی سھه( ت تایبه جیھان،به زۆری شکی به که. نگی سارد  جه

کوو  نگی ناوخۆی کوردستان ، وه جه.  وه نگی ناوخۆ بوونه تووشی جه
م  له.بوو کا نهری مه نگی ناوخۆی ئیسپانیا ، یان رووسیا ، یان ئه جه
. دا که نگه ر جه سه و فکری زاڵ  بوو بهدا ،جیاوازی ئایدۆلۆژی  نگانه جه

کدار ،یان  نگی دووگرووپی چه نگی ناوخۆی کوردستان ، جه ل جه
م  ئه .  بوودووباندی ماڤیا ، بۆ دزین و تانکردنی سامانی کوردستان

چوو ،   دهفگانستان نگی ناوخۆی ئه جه  زیاتر له ی ئمه نگه جه
یر  سه. چوو سعود، گرووپی طالیبان ده نوان گرووپی شاه مه له که
 نوان   ، جیاوازیان لهداکانی جیھان نگووباسه  ده  زۆرجار له یه وه ئه
.  وه کنیکیه ی ته ه  ھه وتنه که کردوو ،زۆرجار ده ده  نه نگه م دوو جه ئه

زار   ،  کابول ومهتی پاکستان یارمه طالیبان به(  کاتك  بۆنموونه
. ڕاند رپه سعودیان ده ریفیان گرت و، گرووپی شاه مه شه
ولر و  عس ، ھه تی به یارمه سعود به کوردستانیش ، گرووپی مه له

زۆرجار  ) ڕاند رپه بانی ده سلمانی داگیرکرد و، تاله
،  وه ڕووی فکریه  له نده رچه ھه.  وه ه  ھه وتنه که کان ده نووسه رۆژنامه

کانیشدا   ناوه ت له نانه ته. ک وابوون  کوو یه  وه که نگه ردوو جه ھه
  نگه ، جه ئمه نزیک بت له کی تر که یه نموونه. چوون  ک ده یه له

ندا وسیرالیۆن و  ی راوه وه ت ئه تایبه ریکا بوو ، به فه کانی ئه ناوخۆیه
ندا  هراو ردوو خی ھۆتۆ وتووتسی له نگی ھه  جه زیاتر له. کۆنگۆ 

ینک .  زیاتر بوو  الی ئمه کان له وێ قووربانیه ل له. نزیک بووین 
 ، توانیان حوکمکی دیکتاتۆری و  وه نگه م جه رگای ئه وپدک ، له

  س له رکه ھه. پنن کی کوردستاندا بسه ر خه سه ری به سکه عه
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عس رزگارمان بوو، ل  ستی به ده  له  وه1991پاش   له ڕاسته
تی  سه ناوی ده ناو ھه عس ،له تی به قیه مرۆش، عه کوو ئه تاوه ھه

 ،  رهکدا م دوو میلیشیا چه ی ئه وه مانه. کات  پووتۆز ده کوردیدا ، ته
م  ئایا پاش ئه.  وه بته موومان ده ڕووی ھه و ڕووبه پرسیارکی گرنگه

،  لی کوردیان کردووه گه ق به رھه  ینک وپدک ده  ، که موو تاوانانه ھه
وڵ  ھه. !؟وان ئاغای کوردبن ر ئه مرۆش ھه کوو ئه تاوه بت ھه چۆن ده

  و ئاۆزه  وره  گه   ارهیم پرس می ئه ر بتوانم ، وه گه  کورتی ئه م به ده ده
  . وه مه  بدده 

  کداری ھزی چه_ 
  
کی  نی میلیشیایه  و خاوه که ریه  ، ینک و پدک ، ھه وه ڕینه پاش ڕاپه له
   ملی زۆره ، حوکمی وه م میلیشیایانه رگای  ئه له. تی ربازی خۆیه سه

ک ،کاتدا شونکی جیھان موو ھه له. پنن سه کیداده رخه سه به خۆیان
 . برت ناوده له  زایی ناره  نگی ده، بچت ڕوه ر به سکه  عه ت به هو ده

 .کات ده حوکمان، جی وئاربی کشینکۆڤیاسای ، وه ڕینه ڕاپه پاش له ئمه
شدا ،  ریانه سکه گا عه م کۆمه له.ری  سکه واو عه کی ته گایه کۆمه

گای  ت و، کۆمهب گادا زاڵ ده هر کۆم سه رتاری به سکه کولتووری عه
   ، که  حاکمه وه نھا ئه کوردستاندا ، ته له . وت که ده!) پاش(نی  ده مه

کانیش ،   بچووکه ت حیزبه نانه ته.   ربازیه نی میلیشیای سه خاوه
. بت ریان ھه سکه ر ترسی ینک و پدک ، میلیشیای عه به ناچاربوون له

ناویان  ک له یه قه  ده  ، به بوایه ر حیزبک میلیشیای نه  ھه چونکه
ی  وه کی مانه ره  ، خای سه ریه م میلیشیا گه توانم بم ، ئه ده. برد  ده

  . ینک و پدک بوو
  

___________________________________________  
  05.11.2003. کوردستان نت. تورکیای دیمۆکرات . لی  د شاکه مجه ئه. 37
دار . کمال ابو دیب.  الی العربیة نقله. یالیةالثقافة و االمبر. ادوارد سعید . 38

  347ص. بیروت لوبنان. االداب
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  ی پاریسدا  کۆمۆنهکاتی  ،پاریس له1871سای 

  
 ،  و سووپایه کداری ئه  چه بوونه  ی که ده سانه و که به . 2 بکات کۆماره

ی  نه کۆمه( ووت  شیان ده کۆماره و به) .  3پارتیزان: ( ووتن  پیان ده
بوو ،  نکی ئجگار کوورتی ھه مه  ته ی پاریس ، که کۆمۆنه) . 4پاریس
م  ئه .  یه ی ھه  وره ی ئجگار گهکاندا ، رۆک مژووی مارکسیه ل له

  ھاوکاری م به  رۆژ ناپلیۆنی سھه72 ، پاش  م کۆماره  یان ئه زموونه ئه
_______________________________________________  

ی  کۆمۆنه. 2003ری  وه ڤبره. 6  ژماره. گۆڤاری گاورباغی . ورامی  کیسرا ھه .1
 80.  ڕه الپه. پاریس 

  . 84.ل.  هرچاو مان سه ھه .2
  یری  ھا سه روه ھه

   .1974. موسکو. دار التقدم .  الحرب االھلیة فی باریس . مارکس 
  1972.موسکو. دار التقدم . دروس من الکومونة. لینین
  1975.  موسکو. دار التقدم . فی الذکری الکومونة. لینین

3. Microsoft Encarta. 2003.partisannen  
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یسمارگ ، کۆتایی تی ب رۆکایه سه انی بهم ری ئه شکری داگیرکه له
ی حوکمی  رۆژانهو  ی ئه  مژوویدا ، ھنده  پاریس  له دیاره .ناپھ

م  ی سھهشکری ناپلیۆن وتنی له رکه سه .ڕژراوه نهخونی تدا کۆمۆنه،
  .ڵ خۆیداھنا هگ ی له وره کی گه ماورانیه،کان مانیه ئه ره وداگیرکه
  و شاره پاریسیان داگیرکرد ، ئهکانی  نی وجاشهما شکری ئه کاتک له

پاراست  ھیچ شتک نه ستیان له هد. تانی خون کرد  یان قه جوانه
 ،    بووه   دڕندانه  ھنده که ریه گه ته چه: ( ن  وس دهوندک مژوون ھه

 ڕووباری سین ،   ، که  بووه ترسناک  ھنده که شتنهکوشتارو خون
   )5  کان سوور بووه ونی پاریسیهخ به
کی پاریس  ی  بۆ خه وره کی گه ی پاریس ماورانیه گشتی کۆمۆنه به

  و رۆژه ن جارکی تر ئه زناکه کان حه  ھیچ کاتک پاریسیه ھنا ، که
ڵ  گه  کرد ، له کوو پشتریش باسم لوه روه  ھه دیاره .  وه  ببیننه شانه ڕه
  . دا  ریھه ارتیزانیش سهی پاریس ، بیری پ یدابوونی کۆمۆنه په
  

   نوکان پارتیزانه
  
 ، پارتی کۆمۆنیستی  مانیاوه ن ئه الیه نسا له ره ڵ داگیرکردنی فه گه له
  نگار ره به ش، شكره م له ئه رکی ئه.وستکرددر نھنی شکرکی لهنسی، ره فه

 ،  ته  تایبه شکره م له ئه. مانی بوو ری ئه ی سووپای داگیرکه وه بوونه
،بوونی خۆی  وه ند کارکی تیرۆریستیه ڕگای چه دا له وی ده ھه

نسا  ره  فه م جاربوو،که  بۆ دووه مه  ،ئه دایه وه یر له سه . 6لمنت بسه
ش جارکی  که ڵ داگیرکردنه گه  داگیربکرت ، له مانیاوه ن ئه الیه له

  . وه دایه ریھه ی پارتیزانی سه وه تریش ،بزووتنه
______________________________________________  

الثقافة .  رایة الحمراء ترفرف فوق باریسلعشرة اسابیع وا. صفاء الحافظ. د. 4
  15.ص. 2002.شباط_کانون الثانی . 304. العدد. الجدیدة

   86. ل.  رچاوه مان سه ھه. 5
 6..  Microsoft Encarta. 2003.partisannen  
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  م بیاره ئه.ن که ریده یزب دهح لهی بدات، که ژنه یان لهبامکی حیزند ئه
سئوول و  چی مه که.  یه نیانه ده و  مه کارکی مرۆڤ دۆستانه

ن و،  ده کانیان ده ژنه  له رمانه  شهکانی پدک وینک ، زۆرب ندامه ئه
ی پدک  رگه زیری پشمه وه  بۆنموونه.  ند ژنکیان ھناوه و چه که ریه ھه
( رواری سرین به سعود خۆی نه مه.   ژنی ھناوه5) نی  فه میده حه( 
. کرد ب ماره ره ری  عه  شخ غازی یاوه له)  وه دان کردنه زیری ئاوه وه

زیری  سرینی وه نی س ژن بوو، نه اوهر ، خ شخ غازی یاوه
ک  مۆ ھیچ یاسایه ئه. ر  م ژنی غازی یاوه  چواره  بوو به، سعودیش  مه

 خراپترین  لهژنان .  ، بۆ باشکردنی باری ژنان کیان نییه یه یان پرۆژه
تی پدک ،  سه کانی ژر ده ره ڤه  ده ت له تایبه ، بهژین زعدا ده وه
ی  که مرۆش ، ناھت ژنه وو ئهک تاوه سعود ھه  مه .  خراپتره که زعه وه

نگ  ی ده که نگدانیش ، ناھت ژنه کاتی ده تا له ھه. میدیاکان بیبینن
وانی ،  نوچه  ، وا به شی تره  خراپی باری ژنانیش ، خاکی ره.بدات 

   .  رانی پدک وینک وه سه
  

ن و  کی بکه چۆن ینک و پدک توانیان حوکمی خه
  ! ؟ وه بمننه

  
  له م گه چت ، ینک و پدک حوکمی ئه  ساڵ ده15ی  وابۆماوه

کانی  رچاوه سه  ئاو له رۆژانه حوکمک ، که. ن  که  ده یه مدیده سته
مالکی  فا که  مسته،کانی ره رابه حوکمک ، که.  وه خواته عس ده به

نچیروان بارزانی .  مامۆستای خۆیان بزانن  و فاشی، به درنده
تورکیا  ( :ت   ، دهداوانکی توورک ڵ رۆژنامه گه وتنکی له پکهچاو له

 )38گرین  رده مالیزم وه زموونی که  ئه له سوود ئمه وتکی دیمۆکراتیه
) عید ئدوارد سه( ب  ره ی عه وره ک رووناکبیری گه روه  ھه دیاره

ری  گهژر کاری  ، له سته النی ژرده کی زۆر گه یه تاماوه   . (:ت ده
ی کوردیش  ئمه) .  39بن  ر ده ی داگیرکه وه ته ت و فکری ، نه قیه عه
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  جینۆسایدکردنی ژنان _ 
  
 ا،رکورد سه عس به پنراوی به نگی سه هج  ژنی کورد له وه داخه هب

پاش  ژنی کورد له. وت  ر ژنی کورد که کی قووربانیان ، به ره شی سه به
پاش  ر له ھه. بوودوای رۆژ ، باری ژیانیان خراپتر   ، رۆژ له وه ڕینه ڕاپه
ن پدک و ینک ، بۆ  الیه ، گرووپکی تیرۆرکردنی ژنان ، له وه ڕینه راپه

زار ژنی   ھه2   زیاتر له  دروستکرابوو، کهتیرۆرکردنی ژنان
  * تیرۆرکرد  وه ناوی نامووسه کوردیان،به

چی  کوشت ، که  ژنیان ده وه خالقه ناوی نامووس و ئه مان به ئه
د  شفرۆشی ژنان ، سه ی له ، دیارده ری ینک وپدک وه ی سه سایه له

  د، که حمه خاتوو ناسک ئه.  ی جاران زیادیکردووه ھنده
 سای 15ی   ماوه له: ( رمووی   ، فه سووراوکی چاالکی ژنانه ھه

  )37زار ژن ، سووتاون وکوژراون   ھه33  ڕابردوودا ، زیاتر له
ژنان .  بووه مرۆ خراپ نه ی ئه زعی ژنانی کورد ، ھنده ھیچ کاتک وه

ناو  ر کار، له سه له. ماڵ  ( له.  وه وسنرنه چه موو شونکدا ده ھه له
الماری  ی په له سه مه  له جگه) . ت  ناوحکومه ناو حیزب، له ، لهبازار

ر گوێ  ی سکانداکمان به ر رۆژه ھه کان، که سئووله سکسی مه
ر  سه سئوولک له بوو ، مه ھیچ کاتکیش ، گومان ل نه. وت  که ده

 حیزب  بکرت ، یان لهیی الماری سکسی ، دادگا سکانداڵ و په
  ر  ھه  حیزبی کۆمۆنیستی کرکاری ، که  له  جگه رهدیا. ربکرت  ده

___________________________________________  
 سای  که ، ی تدایه وژنانه شکی زۆری ئه ناوی به  ، که  بکه یه و خشته یری ئه سه *

  .  کوژران  وه رستیه ناوی نامووس په به ،  1993 و1992
  

کوردستان  له سای ڕابووردودا 15  زار ژن، له  ھه33  زیاتر له. د حمه ناسک ئه.د. 37
   .26.05.2006.  وه سایتی بۆپشه. سووتاو وکژراون 
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  . ھنا  ست نه ده وتنیان به رکه دا، سه که ته ردووحاه ھه له نده رچه ھه
چنگی  یتوانی خۆی له نهھات ، ریکی نه مه تا سووپای ئه نسا ھه ره فه

 لمنت سه مان بۆ ده وه ش ئه مه ئه.کان ڕزگاربکات مانیه  ئه ره هداگیرک
ئاخر . کداری شکستی ھنا  ی چه وه م  بزووتنه بۆ جاری دووه که

 ،  وره  ، ووتکی گه ناتواننوانک ند پاه هچ  به ئیسپات بوو ، که
شی  و کارانه که ئه به. ن  زگار بکهھز  ڕ شکرکی زل و به چنگی له له
   .   و ، ھیچ سوودکی نییه وه بته ی ل ده ره ره نھا زه ن ، ته یکه ده که

  
  ئیسپانیا 

  

  
  . نگی ناوخۆی ئیسپنیادا کاتی جه کان له  ئیسپانیه پارتیزانه

  
ی ئیسپانیای  که  جوانه ڕکی ماورانی ووته شه 1936سای  له

  و ووته کی ئه ی بۆ خه وره کی گه  ماورانیه ،ڕه م شه ئه.  وه گرته
) غریب مه( رۆکۆ   مه ی سووپای ئیسپانی له رمانده کاتک فه. ھنا 

ر  سه بازی بهر کی سه تایه کوده،  دا1936.06.17  له ،*نکۆاراڵ فر نه جه
  . 7کان  کرد  تی  کۆماریه حکومه
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ریال  ی گه نگی ناوخۆی ئیسپانیش ، ووشه دانی جه رھه ڵ سه گه له
)Guerilla (سانه و که ریال به گه  . 8 وه  ناوقامووسی سیاسیه ش ھاته  

. کان بوون  ری سووپای کۆماریه ختکه کداری خۆبه  چه ووترا ، که ده
  بۆ  وه جیھانه س ، له زاران که ھه  ، بهکان ئیسپانیه  له  جگه دیاره

  . کانیان کرد  شداری سووپای کۆماریه کان ، به پشتگیری کۆماریه
کی  تی و ماورانیه گبه ڕی ناوخۆی ئیسپانیاش،نه وه شه داخه به

س   نیوملیۆن که زیاتر له. لی ئیسپانی ھنا  ی بۆ گه وره ئجگار گه
سیش  زارکه  ھه400  زیاتر له. ست دا ده  قووربانی و گیانیان له بوونه

واوی  ته  به که ش ، ووته وه  له جگه .  9بوون  کۆچیان کرد و ئاواره
   بووه نگه م جه  ئه که بوو  وه ئه،ترسناکترین شتیش . او ورانکرا سووت

تکی فاشیستی و دیکتاتۆری  یدابوون و دروستبوونی حکومه ھۆی په 
 ترسناکترین  حوکمی  ی حکومی فرانکۆ ، به سا35ی  ماوه.  و ووته له

ی  وه شدا ، بزووتنه  م ووته  له نده رچه ھه. ژمرت  ئیسپانیا ده
ی فرانکۆ توانی پاش س   که دڕندهکداری شکستی ھناو ، سووپا چه

کان   شۆرشگره تی کۆماریه ر حکومه سه  ڕی ناوخۆ ، به شه ساڵ له
  .  وت ربکه سه

______________________________________________  
. بزاڤی رۆشنبیری کوردی . نگی ناوخۆی ئیسپانیا جه. بدو ن عه رده ئه. 7

  91. ڕه الپه . 2006. سلمانی . کوردستان 
 *Fransisco Franco . ی . فرانسیسکۆ فرانکۆدایک بووه  ئیسپانیا له  له1892سا  . 
کی  تایه  کوده1936سای . شکری ئیسپانیا  نی لهکا  درنده ڕاه  نه جه کک بوو له یه
   سای  له. ستپکرد  ی ناوخۆیی ده وره رکی گه ش  شه  مه به. نجام دا  ربازی ئه سه

  تکی فاشیستی و دیکتاتۆری  حکومه. رۆکی ئیسپانیا   سه  وه ، خۆی کرد به 1939_
لی ئیسپانیای  ی گه حوکم رو فاشیستانه ندین شوازی تۆقنه  چه به. دروست کرد 

  . مرت   ده وه خۆشیه ھۆی نه  به1975ری سای   نۆڤمبه20  له. کرد ده
  
8 .Microsoft Encarta. 2003.Guerilla  
. بزاڤی رۆشنبیری کوردی . نگی ناوخۆی ئیسپانیا جه. بدو ن عه رده ئه.9

   107 . ڕه  الپه .2006. سلمانی . کوردستان 
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زار مرۆڤی کوردی   ھه5کدا،  یه ی چرکه  ماوه له رت ، که ک به یه درنده
ر کورد کردبت ،  رامبه ی به موو تاوانه م ھه ئه دامک که سه. کوشت 

م ئایا ھیچ کاتک  به. توانت ، کارکی وابکات  چۆن کوردک ده
کوو  سکی وه تی ، الی که فی کوردایه ره ، شه) کوردبوون(پرسی 

زنترین خای  ه ی ئاب، دت31.  !؟سعود، جگای پرسیار بووه مه
 ی ئاب رۆژی 31 . ب ئابرووترین رۆژی مژووی کورده .  مژووی کورده

دایک   ، رۆژی له م رۆژه ل ئه .  سکی نوی کورده ره تاک و ھه ئاشبه
دایک بوونی ،  رۆژی له.  کی ب ئابرووی کورده یه رکرده بوونی سه

  دابوو، که وه هیر ل سه.  ونی سیاسی کورده قۆناغکی ترسناک وقزه
ی  م کاره رئه رامبه به ی پدک ، لهندامک  ئه تاکهمیش، بۆتامی ده

 چمرۆش ، ھی کوو ئه تاوه  ھه بگره. بری رنه زایی ده سعود ، ناره مه
ب  زۆر  بگره.  ناکات   قسه م کاره هندامکی پدک ، دژی ئ ئه
سعود   مهمرۆ  ئه یره زۆر سه. ن که  ده م کاره ری لهرگ بهش  رمانه شه
کات ، خۆی  دام ده کانی سه تاوانه رز باس له نگی به ده به

  م رۆژه ی ئه وه سعود بۆئه مه. تی وانی کوردایه  پاه ته لکردووینه
ساڵ پاش  ، ده وه وانی بسته هچر نو ی سه شه ره  م خاه  و، ئه شه ره

وو رز ھه!!. عسی داگرت  ئای به2006   ئاب، واته31ی  که تاوانه
 10بوویت ،  ر خۆت نه دی کاکی برا ، ھه ئه. ( کان پیان ووت  به ره عه

  وه عست برده ی به بابه کوو ده ک ئا ، به ساڵ پش ئستا ، نه
  مه  ئه که به. بیرناکرت له  دیماگۆژیانه م کاره مژوو به. !!) ولر؟؟ ھه

بت ،  وانه  لهی ؟یان جاگرنگ نییه که.  سزابدرت   پویسته تاوانکه
ن و  م مژووییه ین، به ن سزای بدده توانین یاساییه ر نه ھه
ر  رامبه ت به تایبه به. گرت  رده  سزای خۆی وهدسعو ن ، مه خالقیه ئه
   .  وه  پاک بکاته م تاوانه کانی داھاتوو، ناتوانت خۆی له وه نه
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مین خای  که  یه مه ئه. ن که سعود ده  مه رگری له ئاشکرا به چۆن ئاوا به

زانی  پشتر ھشتا منداڵ بوو، وام ده.م دروست کرد  رخانی ال رچه وه
نا   نده وت چه هرک ، ل پاشان بۆم ده  پیاوکی شۆرشگرهفا المسته مه

  ی نیشتمانی عراق و ھزه  دا ، کۆنگره1995ھاری  به له.   !شۆرشگره
چی  عس ، که دژی رژمی به ربوون له ریکی شه کان ، خه کوردستانیه

  :یانووت  و ، ده وه کرده ده  کی سار ی پدک ، خه که ئیزگه
   ) ناوساجی ڕزگارناکرت رکووک به که(  

کات ،  پارتی راست ده( : ھاواری کردبووڕداناوبازا کی پیر له تاکابرایه
یس و  وهحسین شا  ته  ناوساجی ڕزگارناکرت ، به رکووک به که

سعود ،  کانی مه ر رۆژک پاشتر، پیاوه  ھه)کرت کان رزگار ده جاشه
 باوکی  نده رچه ھه.یدا تیرۆرکرد که می ماه رده به یان له و کابرا پیره ئه

ندین  ی چه سعود، بۆماوه ی مه وه پاش ئه. ش بووھیدی ی شهڕدوو کو
، کوردی  وه  کوردستانه ھنایه   سووپای ئران و توورکیای  ده ساه
 دواجاریش سی  ربۆیه ھه. کرد ده ی نه سیش قسه کوشت ، که پده
 کوردستان  وه حشی ھنایه ی وهعس ری به شکری داگیرکه و، له وه کرده نه

رم  م بیست باوه که هاو انیا بووم ، کاتک ھهم ئه  له وکاته من ئه
م دوایی  به. بوو پدک ھه رم به مک باوه کرد ، ھشتا که نه
کۆرسی   له وکاته من ئه .  یرم کرد راسته ،سه وه ڤزیۆنم کرده له ته

بوو، تووشی  وره گه  ھنده ستاکه کاره. مانی بووم  فربوونی زمانی ئه
کان وھاورێ  مانه ئهمامۆستاموو  ھه. بووین  وره کی گه زاریه رمه شه

چت سووپای  چۆن حیزبکی کوردی ده: ( یانووت  کانم ده بگانه
م  موو میدیاکانی جیھان ئه ھه )  کوردستان وه ھنته عس ده به

واو  تکی ته  حالهیرچی کوردبوو، تووش جارک ھه به. کرد  یان ده قسه
من زۆر . باتی کوردیان برد خهموو  ووی ھهئاب. ین ناخۆش بوو بو

پستی خۆی  ب ئابرووبت ، له سک ھنده ھات چۆن که یرم لده سه
  چۆن کوردک بتوانت ، ھنده!  بکات؟ م کاره شت و، بت ئه وه دانه

، ھانا بۆ خۆی ی  که رووی پستی قایم بت ، بۆ پارزگاری کورسیه
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  یۆنان 
  
  ریکا مه  ئهراو  وئینگیلتهسۆڤت.جیھان می دووه نگی جه یکۆتای پاش له

  کوو برا  وهجیھانیان  النی  گه ربۆیه ھهزانی، ل ده مگه به جیھانیان
 ووتی یۆنان ،ی یاتا یماننامه پی په به. شکرد دابهر خۆیاندا، سه به
 تای ڕزگاربوونی ووتی یۆنان، ره سه ر له ھه. وت  کان که ر ئینگلیزه به
ژر کۆنترۆی سووپای ڕزگاریخوازی    یۆنان لهی خاکی% 90 له

. بوو Stratos,ELAS  Ethnikos Laikos Apelfathteritikos(یۆنانی
ش  کداره  چه م گرووپه  ئه دیاره .ELAS .ی ئالس که وه که  کورتکراوه که

کانیش   ئینگیلیزه . 10کان پکھاتبوون   یۆنانیه  کۆمۆنیسته زیاتر له
ی  و ووته ئه. زانی  ی جیھان ده زنه  مه م ووته نی ئه خاوه ن بهخۆیا
ر  به له.ژمرت تی ده وروپی و مرۆڤایه  دایکی شارستانی ئه  به که
 نوان سووپای ڕزگاریخوازی یۆنانی لهنگکی خوناوی   جه وه ئه

ELASکرد  کانی ده ری ئینگلیزی و جاشه و سووپای داگیرکهستیپ .
ش  مه  ئه دیاره. ی کشا   درژه1949 بۆ 1944سای  لهش  ڕه م شه ئه
لی  گه ق به رھه کان ده  خونمژه ئینگلیزه ترین تاوان بوو ، که وره گه

وه ،  بوویه کانی یۆنان ووشک نه ھشتا خونی الوه. یۆنانیان کرد 
ھشتا برینی . کان کووژراوبوون  مانیه  ئه ستی دڕنده ده به که

نگکی   جهچی ، که وه یهبوبوو کان ساڕژ نه مانیه ه ئ ره داگیرکه
نگی  جه.  پاند دا سه زنه  مه م ووته ر ئه  سه تریان به ماورانی

شکی زۆری   به ھۆی سووتاندن و،ورانکردنی  ناوخۆی یۆنان ،بووه
  وودبسووتان یان نهکان، ره داگیرکه  مانیه ئه ی،که وشونانه ئه.یۆنان ووتی
   کان توانیان وه ئینگلیزه داخه به سووتاندیان کانی جاشهکانی  زهئینگلی

ش  مه به. ون ربکه کان سه ر سووپای رزگاریخوازی یۆنانیه سه به
  وروپادا ی پارتیزانی له ووتکی تری ئه وه جارکی تر  بزووتنه

  
10 .Wiekipedia.de. Griechische Bürgerkrieg.  www.  
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 ماورانی و سووتاندن و  ی یۆنانیش لهنگی ناوخۆ  جهھناشکستی 
 ،  وه نگه م جه ھۆی ئه به. بوو دوور نه ژاری به کوشتن وبرستی وھه

دان  سه به. ست دا  ده س گیانیان له  نیوملیۆن که زیاتر له
زار کۆمۆنیست   ھه90  زیاتر له .بوون و ماوران  سیش ئاواره زارکه ھه

   جگه.  11ن  ی تر بکهناووت وو لهجبھن و ڕ یۆنان به، ناچارکران 
و   وه تی یۆنانی گرتهموو وو جارک ھه ژاری ، به ی برستی و ھه وه له
مووشی خراپتر  ھه له. س  ارن کهز  ھۆی مردنی ھه ش بووه م برستیه ئه
تکی فاشیستی و دیکاتۆری   حکومهنگی ناوخۆی یۆنان ،  کۆتایی جه هب

و  سات بوو ، بۆ ئه ترین کاره وره ش گه مه هئ که. یدابوو  یۆنان په له
 بۆ  بوو،  وره کی گه یه  ، فرگه مانکی زۆر بووبوه رده تا سه ی که ووته

 جیھانی فری  ی که و ووته ئه. فی و سیاسی  لسه زانستی بیری فه
  . ڕوبردن کرد  تی ووت به تزی دیۆکراتی و کۆماری و سیاسه

  
  کداری  له ی چه وه دانی بزووتنه رھه   سهمانی و ری ئه داگیرکه

    وروپا  ئه
  

دانی  رھه  ھۆی سه  ، بووه مانیاوه ن ئه الیه وروپا له داگیرکردنی ئه
مانیاکان  ئه ری گه ته چه.وروپادا ئه له پارتیزانی ی وره گه کی یه وه هبزووتن

  اوروپاد مژووی ئه له. شکاندموو سنوورکی مرۆڤی و مۆڕایان ھه
ری  وروپا داگیرکه کانی دۆستیان، ھیچ کاتک ئه  توورکه ته  چه له جگه

سووتاندن و ماورانکردن و .  دیوه  نه وه خۆیه ی به ئاوا دڕنده
خت ، سیماکانی حوکمی  ڵ و دره ھا مرۆڤ و ئاژه ناوبردنی ملیۆنه له
النی   گه وای له ش بوو ، که ریه گه ته م چه ر ئه ھه. کان بوو  مانیه ئه

ن و خۆیان  ک بکه  کرد،خۆیان پچه م دڕندانه ی ئه سته ژر ده
   ته وه سۆڤت و ده. ن  ربازیدا ڕکبخه ڕکخراوی بچووکی سه له
  
  

11…. Griechische Bürgerkrieg  Microsoft Encarta. 2003  
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  عس ی رزگاری به بابه  ی ئاب  ھاتنی ده31

  
رزانی  سعود به  مه شکرابوو ، کهموان ئا  ، الی ھه وه ڕینه پاش ڕاپه له
عسی  تی به متر دژایه  کهکردوو، تی ده نگری حکومه مووکات الیه ھه
ڕینی  م ڕاپه کی بۆ جاری دووه  خه1991کاتک ھاوینی . کرد ده

  رینه م راپه سعود دژی ئه مه. عسی راونا کردوو، سووپای به
( رۆکمان  ناوبردنی سه  لهۆ ب!  پالنه مه ئه: یانووت  پدک ده.  وه ستایه وه

ناو بۆ  غدا بوو، به انی بهک  ھۆتله  له وکاته  ئه ، چونکه) سعود  مه واته
ی  وانه ئه( عسی ووت  کانی به  رۆژنامه سعود به  مه.زات چووبو مفاوه

  مه مشه  شه وانه ئه. چین کی ئاژاوه رو خه  ، تکده یان کردووه و کاره ئه
 زامنی  دامی به لف بادا ، سه  گۆڤاری ئه پاشتریش له.)ون ی شه کوره

دام حوسن ،   ، سه رمانده رۆکی فه سه :(ماڤی کورد زانی و، ووتی
  وکاته  ئه  ئمه . 36 به ره تی کوردو عه ندازیاری ئاشتی و برایه ئه
 )!میری(یانووت  مووکات ده کرد ، ھه یری میدیاکانی پدک مان ده سه
میش باسی  که زۆربه. عس یان رژم  ووت رژمی به یانده نه

کان ،  فال کردنی بارزانیهن ئه  له کرد، جگه عسیان ده کانی به تاوانه
بوو،  وه خاکی تر ئه.کرد ده عسیان نه باسی ھیچ تاوانکی تری به

شی زۆریان  کان بوون، به رۆک جاشه عسی وسه رچی به پدک ھه
  له.  ینک  وان بوو تا به ریان به زیاتر باوه.  ناو پدک  چوونه ده

  له.  وه ھاتینه غدا ده به ڵ باوکم له گه  دا ، له1991ھاوینی 
ن ،  ده بانی نه الل تاله نگ بۆ جه  ده:ووتین   پیان ده که ره یته سه
  . ھات    ده یه م قسه هلیرم  زۆرسه . !!ن  سعود بارزانی بدده نگ بۆ مه ده

____________________________________________  
  یری ھا سه روه ھه. غداد به . 02.05.1991. لف باء گۆڤاری ئه. 35
   دام زامنه سه: ت  سعود بارزانی ده مه . 06.10.2006 .  وه یتی بۆپشه سا
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  که که رۆکی په کاتک سه .  35تیدا دایھنا  تی مرۆڤایه ریه ربه به
 کورد  وه ی جیھانهک موو الیه ھه بدو ئوج ئاالن گیرا، له عه

چی  که. فاندنی بوونڕوئازادیخوازانی جیھان پشتگیریان کرد و ، دژی 
   تازه بگره. س پشتگیری ئوج ئاالن بکات یھشت که پدک ، نه

تی میتی توورکی   یارمه به که( ڤزیۆنی ئاسمانیان دانابوو  له ته
 بکات  که که هتی پ  دژایه بوو ، که وه نھا ئه  ، کاری ته)زراندبوو دایانمه
کی  هی رنامه ر به ڵ ھه گه له.  وه شۆرش ساردبکاته کی له و خه

ی  وه ئه.  وه کرده  بوده که که دژی په واکی درۆیان له ، ھهكاندا واه ھه
کرد  یان ده کانی توورک چۆن قسه یووسیت و، میدیا شۆڤنیه توورکیا ده

  ته م حاله ئه.  وه کرده دهویان  کوردی و ب یانکرده ھاتن ده مان ده ئه
  تهیویست ب کاتک توورکیا ده.  وه تا کاتی داگیرکردنی عراق مایه ھه

تی پدک و ینک ،  سه  دهکجاری یه بهو ،  وه کوردستانی عراقه
ولر  ھه دژی توورک له زایی له نگی ناره ھیت ، ئینجا بینیمان ده نه
 دژی توورک و  رجاده  سه اتنهس ھ زار که دان ھه و، سه وه رزبوویه به

   له جگه کهکوو دھۆک ،  شارکی وه. ئای توورکیان سووتاند
 ھیچ )کرد، کیان ده خه  زۆر به به که،عس کانی به سیره می مه رده سه(

،  وه دیار چاویانه  به شارک ، که.  کردووه کاتک خۆپیشاندانیان نه
  عدایان له دوو، تهکر یان ده هساکانیدا پی قامه  شه ی توورکی به بابه ده

  رز زایی به نگی ناره دهبینی، نه م شاره له سکمان چی که کرد،که کورد ده
س  زار که دان ھه رموو ، سه مری فه سعود ، ئه م کاتک مه به.  وه بکاته
 ر خاتری  به ینک یش ، له.  وه ستانه قام و دژی توورک وه ر شه  سه ھاتنه

ر ، سووپای   سه خاتهب !مان سینه تلیاک و مهرۆی ما  گهکا نهئران ،
  بوو به.  ھنا  کۆیه کانی ، حدک له تا ناو ژووری نوستنه پاسدارانی ھه

یا شۆرشگری  ده سه چاوساغکی باشی پاسدارانی ئران و،
 کوژران  وه کانه  ئیسالمیه ته ستی ینک و چه ده کوردستانی ئران ، به

  .ن  ئران فرۆشت کانیان به شه ال ، رهپا و، پاشانیش به
__________________________________________  

  146 .  ڕه الپه.  رچاوه مان سه ھه. 35
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  وتنه ندی خۆیان، که وه رژه تی به کانیش ، بۆ خزمه یمانه ھاوپه
ستی  کوو جاش و دارده پاشان وه  ، که وانه و بزووتنه تیدانی ئه یارمه

  . وانیان لھات  ئه
    

  یۆگۆسالڤیا
کانی  راو سۆڤت و پارتیزانه  ، ئینگیلته1945بۆ1939 سای  له

کان  سۆڤت و ئیگلیزه. 12شیان پکھنا کی ھاوبه یه ره یۆگۆسالڤیا ، به
    یۆگۆسالڤیه ه پارتیزانربازی پشتگیری ک و کادری سه و چه پاره به

 کان مانه ئه دژی له کانیش یۆگۆسالڤیه رداپارتیزانه رامبه به له.کرد کانیانده
ی پۆلیس  و سووتاندنی بنکه وه قاندنه کاری تیرۆریستی و ته

ئاگاداریان زانیاری و کوو سیخوورکیش ھا وه روه ھه.کرد ربازیان ده سهو
  .کان یمانه ھاوپه وته دهسووپای    یهدا مانی،ده ی سووپای ئه رباره ده
شکرکی نیمچه   ، له*تی تیتۆ رۆکایه سه ش به م پارتیزانانه ئه

ند کارکی تیرۆریستی و  چه  له جگه نیزامیان دروستکردبوو ، که
ش   مان شوه ھه به.  کرا  ده ، ھیچی تریان پنه) تخریب( زاپۆتاژ 

حوکمی  کۆتایی بهکراو ،   رزگارنه وه ن سۆڤته الیه رلین له تا به ھه
. بوو  خاکی یۆگۆسالڤیا ڕزگاری نه بستک له. ھنرا مانیا نه ئه
  ی پارتیزانی  کرایه وه ی بزووتنه ند ساه و چه نده پاشان،  ئه رچه ھه

  . بۆ حوکمی دیکتاتۆری تیتۆ  وره کی گه یه نده پروپاگه
______________________________________________  

12 .Werner Hahlweg.Guerilla Krieg ohne Fronten.  .W.Kohlhammer . 
Verlag. Stuttgart.1968.S132                                           

*Josip.Broz.TITO . ی 7 لهکی   له1892ی مای سانی و باوککی سلۆڤدایک 
  ووتهم  وسائه ئه. (  دایک بووه کرواتیا له   له Kumrovecشاری  کرواتی له

می  نگی دووه  پاش جه له). مساویدا بوو نگاری و نه ستی حوکمی ھه ژرده له
  ، حوکمی ووتی  کی دیکتاتۆری و دڕنده و ستالینیانه یه شوه ، به وه جیھانه

ختی  پته(  لوبلیاناLjubljana شاری    له1980 مای سای 4  له. کات  یۆگۆسالڤیا ده
مانیا ،  تی ئه یارمه  پاش مردنی تیتۆ ، به ل له. رت م خۆشی ده نه به) سلۆڤنیا

.  خوناوی بوونگکی ناوخۆی  کراو ، تووشی جه پارچه ووتی یۆگۆسالڤیا ، پارچه
   .  و ووته ناوبردنی ئه  ھۆی له بووه  که
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  ووتی نۆرڤژ 
  
  کی یه وه ،بزووتنه مانیاوه ن ئه الیه پاش داگیرکردنی وتی نۆرڤژله  

ستی  رزوو ده کان ھه ئینگلیزه. دا  ریھه  سه و ووته کداری له چه
کان   ئینگلیزه .و ووته کانی ئه یاخیبوه الی یانده تی خۆیان گه حمه ره
تیان   یارمه وه ربازیه و ئیعالم و کادری سه ک و پاره ڕووی چه له
ی کان،کاریتیرۆریست ره  داگیرکه مانیه دژی ئه له وانیش دان،ئه ده
 .کرد  دهانکانی هربازی سه  خانه جبه سووتاندنی و وه قاندنه هتو

 زانیاریان .کرد  کان ده مانکاتیشدا کاری سیخووریان بۆ ئینگلیزه ھه له
  گرتنی بنکه  ونه وان ، بۆ نموونه  ئه دایه  ده مانی  سووپای ئهر سه له
کان  ینگلیزهئکانیان بۆ خانه وشونی جبه کان مانه  کانی ئه ربازیه سه
ی  می جیھان ، ژماره نگی دووه تا کۆتایی جه ھه. کرد  شڤ ده  که

کوو  تاوه ل ھه. س  زار که  ھه35  یشته کان گه  نۆرڤژیه پارتیزانه
بوو ،  مانیا ڕزگاری نه ستی ئه ده ڕووخا ، ووتی نۆرڤژ له مانیا نه ئه

وتی نۆرڤژ و توانی ی  نه یه وه  بزووتنهم  ، ئه مان شوه ھه  به واته
   .  13ڕزگار بکاتکان  ره  داگیرکه مانیه چنگی ئه لهکان  نۆرڤژیه

  
  ووتی دانیمارک 

  
م  پاش ئه رله ھه. دانیمارکی داگیرکرد وتی مانیا   ئه1941سای 

ستی   ده و ووته ھز له کداری به کی چه یه وه ش ، بزووتنه  داگیرکردنه
. دان  تیان ده کان یارمه  ، ئینگلیزه مان شوه ھه مانیش به ئه. پکرد 

ی  وه قاندنه  کاری تیرۆریستی و  ته وتنه کان ، که  دانیمارکیه پارتیزانه
مان  ھه ، له) زاپۆتاژ(خریبی  پرد و رگاوبانی ئاسنین، کاری ته

تا  ھه. کرد کان ده ه ئینگلیزۆ بواگریان ھهزانیاری و کاری کاتیشدا ، 
  مانیا ، می جیھانی و رووخاندنی ئه نگی دووه ی جهکۆتایی ھاتن

___________________________________________  
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.  ریاندا زاه سه کان به  فاشیسته پارتهزیاتر مۆڕای . وتوون دواکه
نگی  ھیچ کاتیک ده. رووخۆیانن ی سه ی کورانه گورایه مووکاتک ھه

کانی  گشتی خه مان به ئه. ندامکی پدک نابیستیت   ئه زایی له ناره
ک  روه وان ھه ئه .   زاهداریان سه کی به زیاتر مۆڕای خه. کین  خه

سعوود و  یری مه ن ، ئاواش سه که یان ده که هرۆک خ یری سه چۆن سه
کی باشی  یه  پشتر پرۆڤهرزانی سعود به مه. ن  که کانیان ده سئووله مه
ستی  ده (ن ک ده وه شۆرشگرانی کوردی ئران کردبوو،کوشتنیر سه له
ر کوردی   سه یشته ش گه ره  سه که. )واو خ بووبو کوشتنی کورد ته به

. کانی توورکیا   گیانی کورده وتنه  جاران خراپتر ، که توورکیا ، زۆر له
  :فزیۆنی پارتی ووتی  له  ته  دا له1992ری   ی ئۆکتۆبه31  سعود له مه

ترین  وره گه.  یه که که ل په ی گه وره  دوژمنی گه  بزانرت ، که پویسته(
دا  خاکی ئمه کانمان له دۆستمه ر به رامبه به .  دۆستمان توورکیایه

رگیز ڕگایان  ھه بت بزانن که ده. ن ده نجام ئه اری تیرۆریستی ئهک
ربژی توورکیا ،  ، ھه  و دوژمنه یان دیکتاتۆره که رۆکه ین ، سه ناده
    )34 که که ت بت په عنه له به
  

الماردانی ،  تی ینک وپدک ، په مین سفتاحی حکومه که  یه1992سای 
حوکمی   ، ئیتر به ڕه م شه  ئهر پاش ھه.  بوو که که شۆرشگرانی په

ونترین   قزه وته که. ل توورک بوو گه تی له سه سنووری ده،ی پدک وه ئه
  سعود مه کانی پیاوه.  بینیبتی خۆیه به ت ریه شه  به کهڕی براکوژی ، شه

رژمی   ر به کسه وا یه ، ئه یان بگرتایه که که کی په یه رگه کاتک پشمه
یان  که  ، الشه کیشیان بکوشتایه یه رگه ر پشمه گه. یانفرۆشت توورک ده

ردبارانی   به رد، کهک ڕاندو، مندانیان فرده گه کاندا ده قامه  شه به
   مژووی ش داھنانکی نوێ بوو،پدک له مه ئه.ن بکه کانیان الشه

 __________________________________________  
رگانی دابان  وه. ڕی ناوخۆی کورد شه. براکوژی . ڵ داغلی  یسه فه . 33
  367.  ڕه الپه . 2000. م که چاپی یه.ی کوردستانی ئیمؤ چاپخانه. ندی وه مه ھه
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 تاوان  ھشتا زمانی کوردی به کات ، که تک ده وه الل باسی ده جه 
ھدی زانا پارزگاری  مه. درت ری سزا ده سه ژمرت و مرۆڤ له ده

ڵ  گه ی له زمانی کوردی قسه ی به وه ر ئه به ، له) کرد دیاربه( د  ئامه
  .  ساڵ سزا درا 15ک کردبوو،  ھاوتیه

  ی وه تاوانی ئه ی ئوزگول پۆلیتیکیان داخست ، به مانیا، رۆژنامه ئه له
! توورکیا ت له اللیش ده چی جه که. کات   ده که که پشتگیری په

  .کات وئازادن   ده که که په  پشتگیری له رۆژنامه
توانت داوای ماڤی خۆی   ده  ئازاده پیاو لره:( ت الل ده جه

 90 سانی  ندامی ینک و له رچی ئه ھه . !!) بکات،توورکیا دیمۆکراتیه
و،بۆ ! توورکیا وتکی دیمۆکراتیه(  کرابوون  هی م قسه فری ئه

  کره م شه  ئه). بلکنین  توورکیاوه  خۆمان به کوردستانی عراق باشتره
م  به. شتادا شکاندبووی  سانی ھه وشیروانیش له پشتر نه

ی  وه  ئه یشته کار گهتا. تی خۆی   سیاسه کاندا ینک کردبوویه ته وه نه له
  :راکی توورکی ووت نه ژه الل به جه

   )33!!ی کوردتوورکین ڕستیدائمه زانی له ده(
وت  ھت ینک پشی بکه ی نه وه تی ینک و ، بۆئه پدک یش بۆ دژایه

ر زوو فتوای کوشتنی شۆرشی  کیس بچت ، ھه تی له و ، جاشایه
تی   جاشایه  به ی راھاتووه وه رئه به پدک له. کوردستانی توورکیای دا

کی   ستراتیژیه  بۆته م کاره رانی کوردستان ، ئه داگیرکه بۆ رژمه
ربازی  زی سهچاو ینک دا ، ھ مووکات پدک له ھه.  و حیزبه گرنگی ئه

( رانی کوردستان   داگیرکه مووکات پشتی به ھه،پدک. ب ھزتربوو
ی ترازووی ھز  وه ست ، بۆ ئه به ده) ئران و توورکیاوپاشانیش عراق 

  نگ و به سانی ده کانی پدک ، که ندامه ئه. ابکشتبۆالی خۆدا ر
___________________________________________  

چاپی . کر خۆشناو  بوبه رگرانی ئه وه. رخی کورد مژووی ھاوچه. کداول دیڤید مه. 32
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اپۆتاژیان زو  وه قاندنه  کاری ته100ی  کان نزیکه  دانیمارکیه پارتیزانه

کان  انهی پارتیز  ژماره .  14نجام دا مانی ئه دژی سووپای ئه له
می جیھانی ،  نگی دووه تا کۆتایی جه ھه.کرد ی دهدھات زیا هتاد

   .  15 کدار زار چه  ھه45ی   نزیکه یشته کان گه ی پارتیزانه ژماره
  
  

ندا،   ، پۆلۆنیا ، ھۆهلجیکا به( وروپا   ووتانی تری ئه ھا  له روه ھه
  مانیه دژی ئه کداری له ی چه وه هبزووتن) ، چیک و سلۆڤاکیائیتالیا

تی  یارمه ش ، به وانه م بزووتنه موو ئه ھه. رپا بوو کان به ره داگیرکه
  . ریکا دروست بوو بوون  مه سۆڤت و ئینگلیزو ئه

  
  نگی ناوخۆی یۆگۆسالڤیا جه

  
ی  ده کانی سه شه  ڕه خاه  له ککه نگی ناوخۆی یۆگۆسالڤیا ، یه جه

ت   بلۆکی رۆژھه به کۆتایی  کهکاتکدا ڕوویدا ،  له نگه م جه هئ. پشوو
شتکی خۆشیان بۆ  ھه ھۆی به ریکا و رۆژئاوا ده مه ھاتبوو، ئه

ریکا ،  مه می نوی ئه رده کانی سه دیاریه کک له یه. دا تی لده مرۆڤایه
و   ئه  ئیسپاتی کرد ، که نگه م جه ئه.  نگی ناوخۆی یۆگۆسالڤیا بوو جه
 ،  ک ڕاست نییه دابوو، نهجیھان  نی به ریکا به مه ی ئه شته ھه به
کوو  خکی ئاوا خوناوی وه ڕی دۆزه تی چاوه  مرۆڤایه  پوسیته که به

ر  گه دا کرا، مه ڕه م شه له ی که ریه گه ته و چه ئه. یۆگۆسالڤیا بکات 
  . کانی حوکمی توورکدا کرابت   تاریکه مه رده سه له
  

___________________________________________  
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  خۆی یۆگۆسالڤیای ناونگ کاتی جه ی بۆسنی له ئاواره
  

  ! ؟ ڕه م شه بۆچی ئه
  

. ت  وروپای رۆژھه تواناکانی ئه  به ووته کک بوو له یۆگۆسالڤیا یه
ش  مه ئه. بوو اتوان ھز و به شکرکی به  له و کی تۆکمه نی ئابووریه خاوه

  وه مووشیانه پش ھه  لهند ووتک تی چه حه ی ناره  مایه بووبوه
  .مانیا  ئه
  

   مانیا تیڤی ئه ڕۆی نگه
  
کان   سالڤه وه ته  دژی نه مانی له ی ئه پی مژوو ، ڕقکی نامرۆڤانه به
  وه چاوکی سووکه مانی ، به رانی ئه شکی زۆری نووسه به .  یه ھه
کانی  تی سالڤه دژایهئاشکرا ر به ھیتله.   کردووهنسالڤیا النی ری گهی سه
ستکی   ده دیاره. رت  ناویان به کرد و، سوندی خواردبوو ، که له ده

 10 والڤی ملیۆن س20  شاند ، زیاتر له  وه النه و گه خوناویشی له

 219 

   
ی کورد  وه بۆئه.  وه وێ ببوژته تی له ترسان گیانی کوردایه دهھا  روه ھه
رمی  م ھه  ئه دیاره. یان دانا رمه م ھه  ، ئه  توورکیاوه چته نه

د دایان  بوو، بۆ کور وره مپکی گه  که  ، زیاتر له باکووری عراقه
 دوو  یه وره  گه مپه م که  ئهبۆ.ن بۆ توورکیا  که ی رانه وه  بۆئه.نابوو
کان  ی پارزگاری ئاسایشی سنووره وه قۆکشیان دانابوو ، بۆئه چه
 فرنی باکوور و  رمی دژه ڕین و دانانی ھه ر پاش ڕاپه ھه . ن هبک

کوو  ینک و پدک یش وه. رلیک ، رۆی توورکیا زیادبوو نجه ی ئه که بنه
  ته هو م ده تی بۆ ئه رۆی جاشایهبوون  مووکاتکیان، ئاماده ی ھه هپیش

 کوردستانی توورکیا ، پاش  کاتک له.  ببینن   کورده  دژه شۆڤنیه
ی گیانی  وه کداری و بوژانه نکی چهری  ساڵ ، راپه45  زیاتر له
ستی  ده  وه1983سای ،له که که تی په رکردایه سه کوردی بهتی  کوردایه

کداری بوو ، ل  کی چه یه وه هنش بزووت م شۆرشه رچی ئه گه.کرد پ
و، تووشی  وره  گژاوکی گه واوخستبووه تی توورکی فاشیستی ته حکومه

مووکاتک  ھه. ردبوو ی ک وره یرانی سیاسی و ئابووری گه ندین قه چه
  مامرکیشیانرانی کوردستان  ر داگیرکه ن گه ئامادهینک و پدک ،

ناوی   له یه رچی شۆرشگری کورد ھه ، ھه رببرت ۆ سهب) مریشک(
 .  ریاندا زاه سه تی به واوه ته م زانین به که  گیانی خۆبه مانه ئه .رن به
وی رازیکردنی  ھهوت و،  سعود که پش مهمجار  که بانی یه الل تاه جه

ردانی توورکیای کردوو ،   سه1992مووزی   ته الل له جه . دا ی دهتوورک
و   ئه  ، کهبووکوو خۆی باسی کرد الل وه جه. لمان دیمیرلی بینی س
م سلمان   ، به وه ئارا وه ته تی موسی ھناوه ی ویالیه له سه مه

 لدوانکیدا بۆ  پاشتریش له .  نیوه پکهنی کا قسه بهدیمیرل 
کانی  رجه مهعراق :(ت ی ئیندیپندنی ئینگلیزی ده ژنامهۆر

 ئایدیال  من توورکیا به.  کردووه طبیق نه  ی ته1923ی   وتنامه رکه
  توانت لره  و ، پیاو ده تکی دیمۆکراتیه وه تورکیا ده. زانم  ده

   رۆژنامه لره.  بکات و داوای ماڤی خۆی بکات ھاواربکات و قسه
   ) .32 ن که  ده که که  پشتگیری په یه ھه
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ست   ده تی گرته سه ک پدک ، دهچی  کات  ، که بوون که وه بزووتنه
 گیانی  وته کهن،  بخهر ی دسۆزی خۆیان بۆ شای ئران ده وه بۆئه،و

کاتکیش رژمی شا ڕووخاو،رژمی . شۆرشگرانی کوردستانی ئران
شكری  سعود ، پش له تی مه رۆکایه سه پدک به.رکار  سه ینی ھاته خومه
کانی کوردستان و،  الماری شاره  په وتنه وت و، که ی فارس که دڕنده

زراندنیدا،  دامهیانی  م به که  یه ینک له. ناوبرد شؤرشی کوردیان له
ینک .  کردووه و، باسی نه وه جارک ناوی کوردستانی سووریای سیه به
  : ت راندنیدا ده ز یانی دامه  به له
  ی رزگاریخوازی کورد له وه  پشتگیری شۆرش و بزووتنه ئمه( 

ین ، بۆ  که وایان ده ھاوکاری ته. ین  که کوردستانی توورکیا وئران ده
   ) 31دژی رژمی شۆڤنی توورک ورجعی فارسی  له ،ڕزگارکردنی کورد

چی  کرد، که یان بۆ ئران و سووریا ده ریه تی ونۆکه موو جاشایه م ھه ئه
م  ئه  دژی وه  کوردستانی عراقه ی لهیزا نگکی ناڕه ھیچ ده

و   ئه ڕاھنابوو، کهکیان  خه. بیسترا ده ی پدک و ینک ، نه وانه کرده
  !!! وتنی شۆرشه رکه موو بۆ سه ھهکتیکی و ئاسایین هشتکی ت ، تاوانانه

ڕؤی  ڕینیش ، تای ترازووی سیاسی جیھانی وایکرد ، که دوای ڕاپه له
. کوردستانی عراقدا زیادبت  حشی وشۆڤنی توورک ، له تی وه وه ده
   وهUNن  الیه  فینی باکوور له رمی دژه  ھه ی که وه  پاش ئه م رۆه ئه

م  توورکیا ، ڕؤی ئه  له کوشی ئاماده انراو، دانانی چهبۆ کورد د
ندی  وه رژه  بۆ به ش رمه م ھه  ئه دیاره. ی زیادی کرد  شۆڤنیه ته وه ده

  ، کوردکی کورد ڕوویان کرده که وه  پاش کۆڕه توورک دانرابوو ، چونکه
  هنچ ب و کوردانه بوون ئه نه وانیش ڕازی ئه. کانی توورکیا  ر سنووره سه

لیلیش  زه ر به گه ھات کورد ده رایی نه  چاویان به ، چونکه توورکیاوه
   ،بیبیننبت

___________________________________________  
صفحات من تاریخ االتحاد الوطنی . ابوبکر خوشناو،ترجمة ،عیدوباباشیخ .. 31

اد الوطنی االتح_ من منشورات القسم الثقافی للمکتب التنظیم. الکردستانی
  88ص. 2005. الطبعة الثانیة . الکردتسانی
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دا  که ڕه شه ی له وه مانیا پاش  ئه ل ئه.  ناوبرد  لهسۆڤتیملیۆن 
  .ن  بدده و ووتانه الماری ئه هکوو جاران پ توانی وه یانده دۆڕاندی، نه

 دۆستی  وNATO ناتۆ ندامی ئه مانیا  ی ئه وه حوکمی ئه ل به
.  وه  بداته م ووته الماری ئه  ، توانی جارکی تر پهریکا مه ئه
ات و می دیمۆکر رده سه می فاشیزمدا یان له رده سه کان چ له همانی ئه

ندین ساڵ بوو  چه. نابینت  م ووته  چاویان ئهھیچ کاتک ، ئازادیدا 
مانی سۆڤت ،  پاش نه بوو له وه ئه .  م ووته خۆیان مز دابوو بۆ ئه

م  ن و ، جارکی تریش ئه گریسی خۆیان بگه رامی نه مه  بهانتوانی
  .  یان وران کرد  ووته

  
   نوکان  پارتیزانه

  
ندین گرووپی  می جیھاندا ، چه نگی دووه کاتی جه چۆن لهک  روه ھه
کان  یمانه  سۆڤت و ھاوپه ربه شکیان سه به کداری دروست بوو، که چه
( مانیا بوو  ئه ر به شکی تریان سه ، به) تی تیتۆ رۆکایه سه به( بوو
نگی  اتی جهک  له). کان ناسروان  فاشیسته  سلۆڤینی و کرواتیه به که

  ر ھه که کداری دروست بوون ند گرووپکی چه چه،ۆگۆسالڤیاشناوخۆی ی
بوو ،  کی ھه ره مانیا  رۆی سه ئه. ووتک بوون  ر به یان سه که یه
کاریان  ی ، که کدارانه  چه وگرووپه شقپکردنی ئه دروستکردن و مه له

  م گرووپه شکی زۆری ئه به.  بوو و ووته ڕووخاندن و تکدانی ئه
شکی   به  که . 16 دیار بوو   ، شوازکی ماڤیایان پوه انهکدار چه

کاری تیرۆریستی ، کاری قاچاخچتی و تلیاک فرۆشتن   له زۆریان جگه
 . کرد   ده وه  ژنانه و بازرگانی به

___________________________________________  
  

16 .Dario Azzellini und Boris Kanzleiter. Das Unternehmern 
Krieg.Göttingen. 2003. S104                                                                      
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  نگ  قووربانیانی جه
  
رکی خوناوی   ، شه وه تی ناسیۆنالیستیه وه و ده وه ته ناوی نه به
کان ،  مانیه ئه فیتی  به1991سای .  وه لکانی گرته ی به موو ناوچه ھه
  یان له وه ردوو ووتی سلۆڤنیا وکرواتیا ، ئیعالنی جیابوونه ھه

. خۆی خۆیان کرد  ربه تی سه وه ڤیا کرد و، ئیعالنی دهیۆگۆسال
کانی تری  وه ته موو نه کان وھه  کرواتی و سلۆڤنیه نده رچه ھه

تی  وه ت ده نانه ته. بوو موو ماڤکی خۆیان ھه یۆگۆسالڤیا ، ھه
النی تر  گه کان به  سربه ی که وماڤانه ئه. بوو  ھهتی خۆشیان تایبه

.  داوه  نهخۆیکانی  وه ته  نه مه  که لکی تر به دابوویان ، ھیچ گه
کی  و خه زمانی کوردی تاوانه. یگرن  ت کوردم دهی ب وه توورکیا ئه له
تی  نی حکومه کان ، خاوه چی کرواتی وسلۆڤنیه که. گیرت ر ده سه له

رحاڵ ،  ھه به. ویست  ۆشیان بوون ، ھشتا زیاتریان دهیی خ ناوچه
 گشتی و بهالنی یۆگۆسالڤیا گهبۆی ماورانی   مایه  به بوو ڕه م شه ئه
نگه بووه ھۆی  م جه ئه . تی تایبه ش بهلی موسمانی بۆسنی گه

ندک  پی ھه به. رسک  و ھه موو ووتی بۆسنه سووتاندنی ھه
  یشتۆته ستدا ، گه ده ی گیانیان له سانه و که ی ئه  ژماره رچاوه سه

 شون   له شی که سانه و که ی ئه ژماره . 17س زار که  ھه200ی  نزیکه
 300 ملیۆن و 2ی   نزیکه یشتۆته  ، گه جھشتووه ومای خۆیان به

  شهک  له ککه کان ، یه ی ئاواره مۆ کشه ئه . 18س  زار که ھه
و شونی خۆی  س ماڵ ھا که ملیۆنه به. م ووته کانی ئه وره گه
کان  کداره  چه ترسی گرووپه  لهمرۆش کوو ئه تاوه  ، ھه جھشتووه به

  مانیا که ئه تر ،  مووی نامرۆڤانه ھه له.   یه  ھهانرگی ترسی مه
    زۆر نامرۆڤانه  وه1997سای  له  بوو، نگه م جه ئه ری ئاگرخۆشکه

___________________________________________  
  

  100. ل.  رچاوه مان سه ھه. 17
18…Bosnisch-Kroatisch-Serbisch Krieg Microsoft Encarta. 2003  
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  رگانی ماددهی تلیاک کشان و باز ی دیارده وه بوبوونه_ 
   کان و شتی قاجاغ ره بھۆشکه

  
م  کوردستاندا زۆر که ی تلیاک و کشانی ،له ڕیندا دیارده پش ڕاپه له

 حاکمی  ی ینک و پدک ، بوونه وه ئه  ل پاش . بووه ر نه بوو یان ھه
  وو لهڕدوای رۆژ   رۆژ له یه م دیارده می کوردستان ، ئه که یه

م   ئه وی داوه مانک ، ھه رده مووسه ، ھهرژمی ئران .  زیادبوونه
تکی  کوو سیاسه وان وه ئه.  وه کوردستاندا بوبکاته  له یه دیارده

ر  به  و پدک یش ، لهینک. ن  ده  ده م کاره وی ئه رانه ، ھه داگیرکه
 زۆر  ان بهشیتی سه دهکی ناسووتت و،   خه ن بهای دی وه ئه

 .  یه م دیارده ی ئه وه شکرد ، بۆ بوبوونه، ڕگایان خۆ داگیرکردووه
  م بازرگانییه کانی ینک و پدک ، خۆیان ئه سئووله شکی زۆری مه به
 کادژی تلی ڤزیۆن و ، له له ر ته  سه  دنه رمانه چی ب شه که. ن  که ده

ونی ینک و پدک بوو ،  کی قزه ش ، دیاریه یه م دیارده ئه. ن  که  ده قسه
  . خشی  ی کوردیان بهل  گه  به که
  
کانی تری   پارچهیناوبردنی شؤرش تیکردن و له دژایه _

     کوردستان
تی  کداری کوردستان ، جاشایه ی چه وه  سیماکانی بزووتنه کک له یه

 تانی درواست ئه. بوو ، بۆ وکی  موویان به  ھه ی که انهو وش
ترین   دڕنده بهکی کورد  هو، خ داری کوردستانیان داگیرکردووهناز

ریان  ر نۆکه به فا دا ، له ال مسته می مه رده  سه له.  وه وسننه چه ده شوه
. ان  گیانی شؤرشگانی کوردستانی ئر وتنه ی شا،که بۆ رژمی دڕنده

ی   ناشرینه ریته م نه ئهژووی کوردا ،م لهمجار که فا بۆ یه ال مسته مه
مووکاتک  ھه.  وه ی کوردهی ڕزگاریخواز وه  ناو بزووتنه ھنایه

پدک ، . دا کتریان ده تی یه کانی کوردستان ، ھاوکاری ویارمه شه به
ری سیاسی  وان رابه ئه. وی حیزبی دیمۆکرات دروست بوو   ھه به که
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نگی  رھه تی ینک وپدک ، باری فه سه م رۆژی ده که ڵ یه گه له
می  مۆ سیسته ئه. چوو  ودواوه ره  به،کوردستان رکردن لهفو  رده روه وپه

.  می خوندنی جیھانه خویندنی کوردستان ، خراپترین سیسته
  واز ، ئابووری باری خراپی ر به مامۆستایان،له و وندکارانخ
می  مان سیسته  ھهمرۆش ، کوو ئه تاوه ھه. ھنن  دهکان قووتابخانه له

،  دایه وه  له که جاریه گاته.کرت وده نداپرهستاکورد لهعس، خویندنی به
عسیان فری مندانی کورد  ی نیشتمانی به رده روه ی په ت وانه نانه ته
 زۆرخراپ  که زعه ، وه وه نگیشه رھه ڕووی رۆشنبیری و فه له. تکر ده

،  یه ر ورۆشنبیری کورد ھه رچی نووسه مرۆ ھه  ئه بۆنموونه.  بووه
 ینک  ر به ی سه رانه سهو نوو ئه. جگار خراپ بوون  گژاوکی ئیتووش

  خراپترین شوه ، به یشی دژیانه وه ، ئه یه موو ماڤکیان ھه ھهوپدک ن ،
فرین  مان ، حسن به که له ی گه وره شاعیری گه.  وه هنوسنر چه ده
  : رمت فه ده
.  یه هتک ھ  ئافره وه وره ر پیاوکی گه پشتی ھه له: وترا  جاران ئه( 
رک یا  ر نووسه پشتی ھه ب بوترێ له  ئستا ئه وه دنیایی یه به

ھۆی ئیعالمی  ک ده کات ، بگومان یه رئه ناو ده  ، که وه شاعیرکه
   .) . 30  یه تی ھه حیزبایه

  نگاو وخراپتر ھه ره رۆژ به نگی کوردی ، رۆژبه رھه مرۆ باری فه ئه
ماستاوچتی،  ری  ھونه ی وه بونهوببی،جنوفرۆشی، ده ئه دزینی(.نت ده

ھزیش سووک  کرت ، کاری به ده وره خۆرا گه بی له ده کاری الوازی ئه
  ،رکدا ند نووسه چه بی له ده ی ئهت سه کرت، مۆنۆپۆکردنی ده ده
دژی ینک وپدک  له ی که وکتبانه ھشتنی چاپکردنی ئه نه
کتری،  تیکردنی یه دژایهکردنی رۆحی دپیسی و  نه شه تهنووسرت، ده

   )،،،،،ران ڕی ینک وپدک بۆ ناونووسه ھنانی شه
___________________________________________  

. سلمانی . م  که چاپی یه. م  که شی یه به. نگکش رابکی به سه. فرین  حسن به. 30
   18 . ڕه الپه . 2001

 61 

.   بۆ ووتی بۆسنه کانی بۆسنه موو ئاواره ی ھه وه  ناردنه وته که
.  وه شته وه مانیا ده کوو ئه تکی وه وه ویژدانی ده نھا له ش ته مه ئه
زایی خۆی  مانیا ، ناره ی ئه م کاره ی ئهدژ اش لهریک مه ت ئه نانه ته
  . ربی  ده
  
  
  ر ژنان الماری سکسی بۆسه په
  
ک کارکی  ی ژنان نهالمار په: ( ت  کان ده ره  نووسه کک له یه

 ).19اھنر کارده کتری به دژی یه له ککیش کوو چه که وه بهئاسایی بوو، 
کانی  هون سیما قزه کک له یه رژنان  به الماری سکسی بۆ سه په 

  زیاتر،رکی تر موو شه ھه  له ره م شه هل ئ.ژمرت رک ده موو شه ھه
 قووربانی  بوونهکرا ژنان  وه داخه به.کرا  ژنانر سهالماری سکسی بۆ په

مووکاتیش ژنان  ھه. دابوو رنه سه خۆیان بیاریان له تک ، که سیاسه
و  شکی زۆری ئه به. ن  ده پیاوان دهی  ته قه  سه ته و سیاسه باجی ئه

شکی  مرۆش به کوو ئه تاوه ھه. تبوون کان پکھا مووسمانه ش له ژنانه
، ھشتا  ودی بوون  سه روونی وجه خۆشی ده زۆریان تووشی نه

    .  بووه کانیان سارژ نه برینه
  
  
  
   

___________________________________________  
  

19. Ruth Seifert. Gender ,Identität und kriegerischer Konflikt. 
.Münster.2004.S152.                                                          Lit Verlag  
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  ریکای التین مه ئه
  
 بۆ  وه سیدا گوزرایه ته ریای ئه  زه  به تایه م په وروپا ئه پاش ئه له

شفکردنی  ن کهی یا وه پاش دۆزینه له. ریکای التین مه  ئه ری  کیشوه
پانکی   گۆڕه وی ،کرایه ی زه جوانه م پارچه ئهمریکا، ری ئه کیشوه

 ،  دساه ی پنچ سه ماوه. کان وروپیه  ئه ره داگیرکه خوناوی بۆ ھزه
  زن وجوانه مه ره م کیشوه وروپی واز له تی ئه ریه ربه ری و به گه ته چه

ی،  که پیته به ی، خاکه که  زۆره ویه رزه  سه ویو  ژرزهیسامان. ناھنت
 ی که ڕووخۆشوساده که خهکانی، هجوان ه ی،ئاژه که اسازگاروخۆشهو ئاووھه

ور بۆترکردنی ورگی برسی   خواردنکی چه ته مووکات بوونه ھه
نگی  مووکات ،ده  ھه شه مه ر ئه به رله ھه. کان  ریه ربه  به وروپیه ئه

مووکات  ھه.  نابت  شۆرشگره ره م کیشوه ، لهڕین  شؤرش و ڕاپه
 چرای کمووکات ھه. بووه شاوه گهداگیرساو ئاگری سووری شؤرش،

ی بیری  وه وبوونهپاش ب له.  وه کاته ڕووناک ده  ره کیشوهم  بات، ئه خه
    بۆته  ره م کیشوه ئه،ی گیڤاریزم وه دانی بزووتنه هرھ سهکۆمۆنیستی و ،

م ،  ده وڵ ده کورتی  ھه به. کداری ی چه وه رنگی بزووتنهندکی گ به مه
سات  و کاره ئه. م   بکه ره م کیشوه کانی ئه  جۆراوجۆره وه باسی بزووتنه
م  ڕی نوان ئه نجامی شه ئه کی له خه م ، که ربخه  ده و ماورانیه

وروپاو  ئه ر به سه که(کانی    فاشیسته ته و ، حکومه وه وانه بزووتنه
   .،تووشی بوون)بوونریکا مه ئه
  

  ی باکوور که وره گه ته چه
  
ستی   ژر ده ریکای التین له مه النی ئه پاش ڕزگاربوونی گه له
  وه ره کیشوه م ری ئهووکبا ر له کسه وروپی ، یه پانی وئهتی ئیس ریه ربه به

کان  ریکیه مه مک بوو ، ئه ده. یدابوو تریان بۆ په وره کی گه یه زمه دوه
  بوون ، که وه ری ئه چاوه. زدابوو  مه ره م کیشوه خۆیان بۆ ئه

ریکی  مه ری ئه گه ته چه.  وه مان جگایان بگرنه کان بۆن و ئه وروپیه ئه
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 م ه  قه دژی ینک وپدک بدایه ه لباتگ کوو کۆمۆنیست یان خه خۆی وه
. گرت رده ریت وه نابه په دا، ماڤی نه کانی ئۆسترالیاو که  وته وا له ئه
ناوبردنی رۆحی   بۆ له ،  داری جیھانیه رمایه تکی سه ش سیاسه مه ئه

شۆرش  کی بیر له وی خه ینک وپدک ، بۆئه.   جیھاندا شۆرشگری له
  . رپشت   سه رانیان خسته نده رگای ھه  ، ده وه کاته نه
بوو،  وه ی ئه که سووده. بوو ر وقازانجی ھه ره  زه م کۆچه  ئه نده رچه ھه
برستی رزگاریان  ومندای بدات ولهتی ماڵ  کی توانی یارمه خه که

کی کوردستان  ھا خه روه ھه. کداری ینک وپدک   چه بنه بکات و نه
   ، شوازی حوکمرانی باشتریان بینی و، به وه مک کرایه چاویان که

ش  مه ، ئهئاشنابوونوروپی  نی ئه ده می دیمۆکراتی و مه سیسته
نی  الیه. بت دهنووسی ینک وپدک  داھاتوودا ترسی بۆ چاره له

ران ،  نووسه( شکی زۆری  ش، کۆچکردنی به یه م دیارده تیفی ئه نگه
ن  رۆشنبیران، زانایان، مامۆستایان، پسپۆران ، دکتۆر و خاوه

  . شاند  گای کوردی وه کۆمه ش گورزکی خراپی له مه ، ئه) کان پیشه
  
  یرۆشنبیر و فرکردن  و رده روه می په ناوبردنی سیسته له_ 
  
پی مژوو، باشکردنی  کانی شۆرشی کوردستان به  ئامانجه کک له یه

رانی  مووکاتک داگیرکه  ھه چونکه.  نگی وخوندنی کورده رھه باری فه
وتووی   دواکه لی کوردستان به  گه ، که ویان داوه کوردستان ھه

  : ت  لینین ده.  وه بھنه
  ) . م ده ھۆشیارت دهلکی  رێ، گه م بده که نانک و شانۆیه( 
  

___________________________________________  
  

. دار المدی . می النبھان . ترجمة .  سنة غزو مستمر 500. نعوم تشومسکی . 29
   .75ص . 1999. الطبعة الثانیة. دیمشق. سوریا
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 پاراستنینھا  کاری ته زگا بیرۆکراتیه م ده ئه.س زار که ھه800ی  نزیکه 
باوکی بیرۆکراتی    به ستالین که.  ردووالیانه تی سیاسی ھه سه ده
  ،وه هیی حکوم  وره  گهکی  یهزگا وده ڕگای ئه توانی له. تدرژمر ده

. پنت النی سۆڤتدا بسه رگه سه خۆی بهتی دیکتاتۆری  سه ده 
تی بیرۆکراتی  سه مرۆ ده ئه. ن که  کارده مان شوه ھه مانیش به ئه

و مو ھه واو بزاربن له کی ته خه ،  وای کردووه که، وهتام بو  ب هھند
   ، بهزیرک  بۆ وه وه راشکه ندی فهارز دامه ر له  ھه.تک حکومه شوه

  .زرت  مه مری حیزبی داده ئه
   

  ی کۆچ  زیادبوونی دیارده_ 
  

نج بوو  ت گه تایبه کی به نی خهو رچی ئاوات وخه ی ھه وه پاش ئه
جھشتنی  ی کۆچکردن وبه  سووتنرا، دیارده ن ینک وپدک وه الیه له

،  زیادبوونه دوای رۆژ ڕوو له  رۆژله یه م دیارده ئه. وت زیادیکرد
دا  و وته چاککردنی باری ژیانی له  بهانیڕ کی باوه  خه کهچون
کی  یان بۆ خه وره خکی گه ی پدک وینک ، دۆزه وه پاش ئه.  ماوه نه

 ان ھیوای تی ، تاکه تایبه نج به گشتی وگه کی به دروستکرد ، خه
بوونی  نگی براکوژی ، خراپی باری ئابووری ، نه جه( . ران بوو نده ھه

بوومی  تگوزاری، نه بوونی خزمه بوونی ئاسایش، نه یاسی ، نهئازادی س
زراندنی  کی و دامه بچووکترین ماڤی ژیان ، تیرۆرکردنی خه

 )رانی کوردستان  شکری داگیرکه رگ  ، ھنانی له کانی مه تیپه
 . نجبھ کی کرد وت به خه وای له ندین ھۆی تر ، که  چه و مانه ئه
 بۆ  تکی ئیمپریالیستی جیھانیه  سیاسهش مه  ئه نده رچه ھه
نگی   پاش جه بۆنموونه. کیدا ناو خه ناوبردنی گیانی شۆرشگری له له

  ناوبردنی کۆمۆنیزم له کانی له ته سیاسه کک له می جیھانی یه دووه
سک کۆچ   کاتک که  چونکه29ی کۆچ بوو ئیتالیا، زیادکردنی دیارده

بت  کات ، ناچارده دا خۆی جگیرده وکهگا ن کۆمه تا له کات ، ھه ده
 ، UN  سک له کوردستانیش ، کاتک که له. زۆر شت بھنت  وازله
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ترین   دڕنده مانیش به ئه. بوو کان باشترنه پیه وور ری ئه گه ته  چه له
تا  کات ، ھهببتا چاوو ھه. یان دا  جوانه ره م کیشوه الماری ئه  په شوه

خۆشیان  تا دی نه کیان پبوو، ھه تا فیشه ت ، ھهگربستیان خون  ده
  وتنه  ، که ترین شوه ریترین و نامرۆڤانه ربه ترین و به  دڕنده  به،توانی
 . ره م کیشوه ئه،یڵ و داروگیا وا و مرۆڤ و ئاژه ی خاک و ئاوو ھه وزه

کانی   و ، تاوانه وه دایه هد کانم ھه ی کتبه ڕه  الپه زۆرجار که
.  وه ھاته موو مرۆڤک ده  ھه  ، ھینجم له وه خونده ریکام ده مه ئه
  نهناموو تاوا م ھه  ئه بت ، که  دڕنده مرۆڤ ھنده( مووت تۆبیت  ده

ی   ھندهیشکان ه نگه جهنوکانی   دڕنده ه تۆ بیت ئاژه! بکات ؟
کان  ه  زۆرجار ئاژه دام ، که ڕه وباوه له) !بن؟ کان دڕنده ریکیه مه ئه
کان  ریکیه مه ر تاوانی ئه ئاخر گه. کان  ریکیه مه تربوون تا ئه حم ره به

کتار  ھا ھه ملیۆنه. خت  ھا مرۆڤ و دره  ملیۆنه گاته بژمریت ، ده
 ،  یه وره گه ته م چه یدابوونی ئه  په رحاڵ به ھه به.  ویان سووتاندووه زه
م  کداری له ی چه وه  ، بزووتنه تیڤانه کی نگه یه وه نهکوو کاردا وه

کانی  ربازیه دیکتاتۆروسه ته ری حکومه گه ته چه. یدابوو دا په ره کیشوه
  کداری له ی چه وه نهووتھۆی دروستبوونی بز بوو بهریکا مه  ئه ربه سه

ری  گه ته ک چۆن چه روه ھه. ریکای التین  مه ووتانی ئهی  زۆربه
ی  وه  ھۆی دروستبوونی بزووتنه کاندا ، بوو به  سی و چله نی لهما ئه
  ریکی له مه ری ئه گه ته ش  چه مان شوه ھه وروپا ، به  ئه کداری له چه
  کداری له ی چه وه  ھۆی دروستبوونی بزووتنه مدا ،بوو به ی بیسته ده سه
  نگه م جه می ئه که  قووربانی یه وه داخه به. ریکای التیندا  مه ئه
به .  بوون  ره م کیشوه کانی ئه نه سه  ره ریکیه مه  ، ئه گریسانه نه

شکی   ریکای التین ، به مه ی ئه که نه سه  ره که ی خه وه حوکمی ئه
ھا  روه ھه. ریک بوون   خه وه داریه و ئاژه کشتوکاڵ  زۆریان به

ی شاری ژاران  شکی زۆری کرکارو ھه کان ، به نه سه  ره ریکیه مه ئه
ژاران و جووتیاران و  گشتیش ھه به. ھنن ره پکده و کیشوه ئه

  . نگی پارتیزانین  می جه که کرکاران ، قووربانی یه
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الماردان و   په وته وه ، که تی کۆمۆنیزمه  ناوی دژایه ریکا به مه ئه
. بوو وره کی گه ش درۆیه مه  ئه نده رچه ھه.  ره م کیشوه داگیرکردنی ئه

یان باشكردنی ژیانی کرکاران ،وی ک باسی ریفۆرمی زه ر کویه  ھه له
ی  وه هدن تانکردن و دزین و ڕووتان ، یان باسی رگرتن له بکرایه

ستی کۆمپانیا  ده  به  ، که کی کرکاران بکرایه سامان و خه
ریکا تاوان بوو ،  مه  ئیتر الی ئه مه  ئه،یانناند   ده وه کانه ریکیه مه ئه
 کاسترۆ ھیچ کاتک  بۆ نموونه. ناوببرن  ر له کسه  یه وایهب ده

   .کۆمۆنیزم   بهانتۆبزی کردی ریکا به مه م ئه بوو ، به کۆمۆنیزم نه
  .م   بکه ره و کیشوه کورتی باسی تراژیدیای ئه م به ده وڵ ده ھه
  

  گواتیماال
  

  
  URNG) یی شۆرشگری گواتیماال وه ته ی نه ره به( کانی  کداره چه
 

  له.  ریکاوه هم ری ئه ردوو کیشوه راستی  ھه   ناوه وته که گواتیماال ده
  ھندۆراس و ئلسلڤادۆر  وه  باشووره کسیک و له  مه وه باکووره

 .  یه پیتی ھه ووتکی زۆرجوان و خاککی زۆر به. تی درواسیه
 .20س   ملیۆن که13.3  گاته ی دانیشتوانی ده ژماره
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برساندا  کی له  خه کی برسی بت، چونکه کرد خه زیان ده ان حه و ئه
چاوی  کی به ی خه وه پاش ئه. وان  کداری ئه  چه ناچاربوو ببت به

بوو  نه س ئاماده کهی بینی، نه ودووالیه ی ئه قینه ڕاسته خۆیان دیوی
 بوو تک سیاسه برسیکردن، ربۆیه ھه.  بدات کوشت وان به خۆی بۆئه

تی  ش سیاسه مه ئه. ھنا کاریان ده کی به دژی خه ،پدک و ینک له
کات ،  کی ده خه  واله  ، چونکه داریه رمایه ی سه موو رژمکی دڕنده ھه
  .بت کاری تر نه ی ، ئاگاین له ر قوورسی ژیانی رۆژانه به له
  

  تکی ئیفلیج دروستکردنی حکومه_ 
موو کوردک ، دروستکردنی  ونی ھه ترین خه وره  گه کک له یه
شیان  وه ل ینک وپدک ، ئه.  خۆی کوردستانه ربه تی سه وه ده
  بووه تکیان دروستکرد، که حکومهڕین ، پهپاش ڕا له. رچاوخستین  به له

شوازکی زۆر ، هت م حکومه ئه.کی الی خهجاری  ی گاته مایه
( جاری ناویان لنابوو کی بۆ گاته خه. بوووایی رمانره فه !ی نتیکه عه

ی ت ه حکوم  زیاتر له ته  حکومه م جۆره  ، ئه)تی فیفتی فیفتی حکومه
قامووسی  ر له چت گه  پده.  نزیک بوو مافیاکان ئیتالیاوه

 ی ینک وه هکوو ئ تکی وه ڕیت ، حکومه کانی جیھاندا بگه ته حکومه
  وه ربازیه ن دوو میلیشیای سه الیه له کهتک ، حکومه.  وه وپدک نادۆزیته

 ھیچ  بوو، که وه یان کاری ئه ته م حکومه ئهینک وپدک ،. چتب وهڕ به
کات  کی نه شی خه ک پشکه تگوزاریه  کارک یان خزمه جۆره

مان ئاواز  هر ھ سه ر له ش ، ھه م فیفتی فیفتیه کانی پاش ئه ته حکومه
تی کوردی  وه ونی ده وت خه ک بیت بیانه نازانم وه. یانخوند ده

کی  خه کی ترسناکیش توانیان واله یه تاڕاده. ھن  کی نه الی خه
  .ن بکه
  کی بیرۆکراتی  زگایه دروستکردنی ده_ 
  

دروستیان   که وه ته  ماونه زگا بیرۆکراتیه و ده نھا به ینک وپدک ، ته
  گاته هدت، خۆرانی حکومه ی موچه ژمارهکوردستاندا مرۆ له ئه.  کردووه
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 کام ،کام شون ئاخر له.واوبزاربووم بوو،ته یه م قسه گوم له من که
قۆکشی  مانکدا، چه رده سه  له ی که سانه وکه ، ئه مان ، بینیووتانه زه

مان کاریان  ر ھه ش ھه ورژمه رژمک بووبن، پاش ڕووخانی ئه
م  جھشتنم دا،به ت بیاڕی وت به حمه زه من زۆر به!! . بت ھه

ر خۆشم  ک وت ، ھه چاوی خۆم بینی ، نه م به م رووداوه کاتک ئه
کان ،  عسی وجاشه مرۆش ، به و ئهکو تاوه ھه. وت  رچاو که به له
الی (ت تایبه ، به یه تدا ھه زگاکانی حکومه  ده ستکی بایان له ده

بت   عسی نه  به هکک کۆن ر یه  گه ، وای لھاتووه  زۆر زاه  شتکه)پدک
  .ر نابت خسه کاری الی پدک مه

  
  ناوبردنی ژرخانی ئابووری  کی و له کردنی خهبرسی_ 
  

  وه خۆیه ژاری وای به  کوردستان برستی وھهھیچ کاتک
جارک  کی به خه. دک وینک دابینیپمی  رده سه ک له ،وه بینیوه نه
کی  ش وایکرد، خه وتنه ژارکه م ھه ئه. وتن  ژارکه مووی ھه ھه
پاش ). ،،،رات وئیطالعات توورک وئیسالمی وموخابه(  هبرساندا،ببت له
رتی  رچی که ی ھه وه  ئاودیووکران، پاش ئهکان موو کارگه  ھه ی که وه ئه

  موو وجکی بکاری وبرستی ھه وتن ، مه کارکه لهبوو،  ئابووری ھه
ش بوو،  م برستی وکاولکردنی ئابووریه ر ئه ھه.  وه کوردستانی گرته

پدک وینک ، ھیچ .  کرد یا کشه ده گای کوردی تووشی سه  کۆمه که
ی ئابووری  وه و بووژانه وه دانکردنه بوو بۆ ئاوه کیان نه یه پرۆژه

  . کوردستان 
_______________________________________________  

زووی خۆی   ئاره به. عس می به رده کانی سه قۆکشه چه کک بوو له ل ، یه  شه جه ره فه*
و، بو  گرووپکی ھه م پیاوه ئه .دا کی ده الماری کچ و ژنی خه داو، په کی ئازارده خه

  . ری  ووروبه شاری سلمانی ده کی بوو، له نھا ئازاردانی خه کاری ته
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  تراژیدیاکهتای  ره سه
  
کی  تایه ریکا ، کوده مه تی ئه  یارمه  ، به1982تای سای   ره  سه له
موو  ناوبردنی ھه  ، له تایه م کوده  ئامانجی  ئه که. ربازی رکخرا سه

مان سادا  ری ھه  ی فبراوه9  له. زایی بوو ۆن و نارهسیھزکی ئۆپۆزی
یان  وره کی گه یه ره هبکیان گرت و، پ یه کداری چه چوار رکخراوی چه

  21دروست کرد)URNGشۆرشگری گواتیماالیی  وه ته ی نه ره به( ناوی به
 خۆرکخستنو براکوژیری شه ھشتنی نه.دیاربوو ش یه ره به م امانجی ئهئ

کۆشا بۆ باشكردنی باری ژیانی   تده یه ره م به ئه. ت  ڕی حکومه بۆ شه
وی   داوای ریڤۆرمی زهژارانی الدکان و، کی جووتیارو ھه خه
 پش  کان له بیانیه وره ھشتنی دزین وتانکردنی کۆمپانیا گه ونه
. کرد ده *)UFCO  )  United Fruit Company  وه مووشیانه ھه
نگی   خوناویترین  جه کک له  یه نگی ناوخۆی گوتیماال ، به جه

  شکره نگی نوان له نجامی جه  ئه له. ژمرت  ناوخۆکانی جیھان ده
ی شۆرشگری گواتیماال،  ره ڵ به گه لهکانی ، ی گوتیماالو جاشه که ڕندهد

دا ھانی   ووته م کی ئه ر خه سه ی به وره کی ئجگار گه ماورانیه
م  ئه. ناسراون )  ئیندۆس  به که( ی  که نه سه  ره که ت خه تایبه به
زار   ھه200  ر لهھیدبوونی زیات  ھۆی شه  ، بوو به  ماورانه نگه جه
ھا  روه ھه . ن  که ی ده زنده  نیوملیۆن مه  به رچاوه ندک سه س ، ھه که

شکی  ناوبردن و سووتاندنی به  له.22 الدێ440  سووتاندنی زیاتر له
نگ و مین رژ  ھۆی جه به کهکان ،   کشتوکایه ویه  و زه زۆری کگه

   بۆ  ویانه و زه زۆری ئه.یشک به  وه  .واو وران کرابوون  ته وه کردنه
___________________________________________  

20. . Guatemala . Microsoft Encarta. 2003  
21.. Bewaffnete Befreiungskämpfe inMittelamerika.Malte Letz.Detlef  

 Wahl.MilitärverlagderDDR.1988.S83                                              
       

 
22 Hegemonie und Bündnis in Revolutionen 

Lateinamerika.LBR.1984. S44.                                                                 
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کانی   راونان و تیرۆرکردنی خه  له جگه .کی زۆر خراپکراون یه ماوه 
پی راپۆرتی  به . پ ندیکایی و رۆشنبیرو سیاسی چه چاالکی بواری سه

 399 /1992کان بۆ کاروباری ماڤی مرۆڤ ، سای  نیسه کخراوی کهر
ندیکای  رۆکی سه  سه21   ، زیاتر له1991سای . س تیرۆرکراون که

. 23  جبھن  وت به ،ناچاربوون که وه ھۆی ترس وتیرۆره کرکاری،به
.  وامه رده  بهپ کی چه دژی خه کاری ترۆریستی لهمرۆش  کوو ئه تاوه ھه
ژار و جووتیاران  کی ھه ه خ نگه م جه می ئه که گشتی قووربانی یه به

. ئیندۆس ناسراون  به که،ی گواتیماال که نه سه  ره که ت خه تایبه به بوون
ریکی ڕؤکی ئجگار  مه ری ئه گه ته  چه  ، که یه ی جگای ئاماژه وه ئه
شدا  م ئاگره نزینی به وانی بهتا ت دا بینی ، ھه ڕه م شه گریسی له نه

   ملیارد دۆالری به2   زیاتر له1981 تا 1977سای  ریکا له مه ئه. کرد 
 15 ناردنی   له جگه . خشی بهی گواتیماال که ربازیه  سه ته حکومه

نی  مه قه ن ته  تهRBY  MK ، 120 تانکی مۆدرنی 10 ،  زار دۆشکه ھه
  یا رادارو دژه ده  سه  له جگهیایی ،ر شتی مۆدرنی ده  که3جۆر ،  مه ھه

ریکاش ،  مه ی ئه یه قه ده موو خرو سه م ھه ئه.  24ئاسمانی مۆدرن  
  و ووته ژاری ئه کی ھه زایی خه نگی ناره ناوبردنی ده نھا بۆ له ته

ن کۆمپانیا  الیه یان له که دژی دزین و تانکردنی وته  له کهبوو ،
   . نگان جه ده  وه کانه ریکیه مه ئه

___________________________________________  
  ویه شکی زۆری زه  به  که .زراوه  دامه1899 ،سای  ریکیه مه کی ئه کۆمپانیه* 

کتار  زار ھه  ھه100  به که. ریکای التینی داگیرکردووه مه کانی ووتانی ئه کشتوکایه
. ھنت  م ده رھه  ، به وزه ھات و سه می خۆراک و میوه رھه به. کرت  ده زنده مه
  . ژمرت  رکانی جیھان ده وه  کۆمپانیا گه کک له یه به
 

. دار المدی . می النبھان . ترجمة .  سنة غزو مستمر 500. نعوم تشومسکی  . .  23
  . 286. ڕه الپه. 1999. الطبعة الثانیة. دیمشق. سوریا

  
24.  Bewaffnete Befreiungskämpfe inMittelamerika.Malte Letz.Detlef. 

Wahl  . Militärverlag der DDR.1988. S 84   .                                              
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رکی زۆری بۆخۆی  ماوه ، جه وه م جاشانه ھۆی ئه زۆرکورتدا، به
چی  بینی ، که کم ده را،پارتیه ڕین ، تاک وته کاتی راپه له. یداکرد  په

شی زۆریان  به بینی ، که  سووری زۆرم ده ڕین ، جامانه پاش ڕاپه
 چی ھی وه ب ئه به. ت بوون می حکومه رده کانی سه جاشه

دا بکرت، زۆر  انهعس ی به رانه  ونۆکهوجاش ڵ ئه گه ک له یه وه لپرسینه
کان رۆکی  رۆک جاشه سه. ڕان گه کوردستاندا ده  له ئازادانه به
ستیان  ده.وردستاندانفالکردنی ک  کاتی ئه بوو له کیان ھه ره سه
کی سیڤیلی  زاران خه ھه.  سووربوو رگه یا پشمه ده خونی سه به

سکی  که. نرگرتبوو یان پوه و پاره عس کردووه سلیمی به کوردیان ته
تی  ، خه وت شوجاعه نه( دام   سه یس، که حسین شاوه کوو ته وه

 )شری بارزانی(   سعود بارزانی به مه. خشیبوو  پبه)تی ئازایه
پشتر گیرابوون و،  ی که کانه و خه وای لھاتبوو ئه. م دا ه قه له
کیان   خه ی که سانه وکه ڵ ئه گه له، بوودامیان خوارد قی سه شه
عس بوون، ھیچ  ری به داو، جاش ونۆکه کاین ده کوشت وئازاری خه ده

  :یانووت کی ده ک باوبوو خه وه. بوو کیان نه جیاوازیه
  )  نھا تاکی مووه عسی،ته کی شۆرشگرو به جیاوازی نوان خه(

کاتی  عس بوون ، له جاران پیاوکوژی به ی که کانه وخه رئه ھه
ڕووی   رووبه مجار که که بۆیه.  وه کرده مان کاریان ده رھه مانیش ھه ئه
  بوایه دھۆک ده ران ، له نده ھاتم بۆ ھه  ، کاتک که وه بوومه ته م حاله ئه

کی دھۆک   خه  ئمه چونکهبھنیت ،  گه  به ئاسایش بچیت له
  گه بهب  بهعس  چی سووپای توورک و به که(. !بووین نه
کی  رکی خه م ئاسایش ، براده رده  به  کاتک چوومه!)میوان بوونه ده

،  کت نییه یه ر ھیچ واسیته گه ئه: ، ووتی وه پیرمه سلمانی ھات به
 و ، ئه ویه له*ل  شه جه ره فهوتی ئاخر ووتم بۆ ؟ و.  وه  ژووره چۆره مه
  !!!!. کات کی سلمانی ده  خهڵ گه حقیق له ته

___________________________________________  
*   
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 ملیۆن 7  یان به یه وره  گه نداوه م به ئه. رزان فرۆشت  ھه یان به وره گه
رۆک ھۆزی سورچی،  سه) ر ئاغای سورچی  عومه.  ( فرۆشت!! دینار

ر  ئینته"پۆلیسی جیھانی   چوو له عسیش تی به حکومه.  وه لیانی کیه
  زگاو کارگه موو ده  ئاودیووکردنی ھه  له  جگه.شکاتی لکرد" پۆڵ
  شرچی ئاثاری کۆنی کوردی ت ھه نانه ک وته و شۆڤ وچه یاره وسه
 گگرن. یت به بوو چی ده ھیچ گرنگ نه. ئران فرۆشران  بهبوو، ھه
  : یانووت  کی ده ناوخه ک له روه ھه. یت بدده!!! بوو، تۆ گوومرگ وه ئه
کرد  ستیان ده ھه. زانی  قتی ده  وه ک وپدک ، خۆیان بهین( 

ریکی گیرفان  یان خه که ریه  ھه ،بۆیه وه مننه م ده کی که یه بۆماوه
  .)سووتا ده کی نه خه پکردنی خۆی بوو ، سکیان به

  
  کان  عسیه دانی جاش و به داده_ 
 400ی  شتاکاندا، نزیکه سانی ھه پشدا باسم کرد، له ک له روه ھه
ند  ن چه الیه ش له م جاشانه ئه. بوون کوردستاندا ھه زار جاش له ھه
رۆک  رپابوو، سه ڕین به کاتک ڕاپه.  ڕوه بان به رۆک جاشک ده سه

رداو دژی  ماوه الی جه کی ، پایان دا به ترسی خه کان له جاشه
ر وجاش و  موو نۆکه خالقی ھه ش ئه مه ئه.  وه ستانه ت وه حکومه

الی  ن تای ترازوو بهاکاتک زانی.  ت پۆلیس و سووپاشه نانه ته
  .  پاڵ شۆرش نه خه شکت ، خۆیان ده ردا ده ماوه جه

.  ڕاکشایان بۆالی خۆیان م جاشانه  زۆری ئهشکی ینک وپدک یش ، به
. کداری زۆربوون ک و چه  وچه نی پاره خاوه .  رۆک جاشانه م سه ئه
ی  وه کرد ، بۆئه ویتریان ده ی ئه سه افهیان من که ریه وانیش ھه ئه
کی ئجگار  یه ماوه له. کی خۆی بھنت کان بۆناوحیزبه رۆک جاشه سه

م  ئه. 28کدار  زار چه  ھه100  یشته کانیان گه کداره ی چه کورتدا، ژماره
ت پدک  تایبه تکی زۆریانی کردن ، به ش خزمه رۆک جاشانه سه

. بوو ری نه ماوه ی ینک جه ھنده پدک  چونکه. زۆرقازانجی لکرد
کی  یه ماوه له. وتبوون کهکی گل دوای پدک  ک خه نھا کۆمه ته

 67 

  لڤادۆرئلس
  

  
  کانی ئلسڤادۆر پارتیزانه

  
.  ریکاوه مه ری ئه ڕاستی کیشوه  ناوه وته که وتی ئلسلڤادۆر ، ده

ی دانیشتوانی  ژماره . 2 کم21041 گاته دهی  که ویه ری زه رووبه
   وه ته  رۆژھه له،کسیک وتی گواتیماالومه ،وه  باکووره له .6.399.000

  .25تی   ، وتی نیکاراگوا دراوسیه وه  باشوریشه وتی ھندۆراس ، له
ی  ژاره  ھه م وته  ئه. خۆیه ربه  ، وتکی سه  وه1821 سای  له
  له نگکی ناوخۆیی ماورانی بوو ، که تین ، تووشی جهریکای ال مه ئه

ھۆی سووتاندن و  بوو به نگه م جه ئه.  خایاندی1992 تا  وه1981سای 
نی کۆنترین   ئلسلڤادۆر ، خاوه دیاره .   جوانه م وته ورانکردنی ئه

    .   ریکای التینه مه دیکتاتۆری ئه رژمی
___________________________________________  

  
25.. Spiegel Buchverlag.2003.S151. Jahrbuch.2004. Spiegel 
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ش  مان شوه ھه و ، به باوه  نه م وته تاو له ک چۆن ھه روه  ھه
  . ھناوه  نه له م گه ربازی ، وازیان له دیکتاتۆرو رژمی سه

   
  نگی ناوخۆ قووربانیانی جه

  
. پنرا دا سه له م گه ر ئه سه نی بهنگکی ماورا جه ،  وه1981سای  له
ی  ره به( تی  رۆکایه سه پ به کی چه یه ره نوان به  له هک ره شه

ی  دڕندهفاشی و سووپای)FMLNڕزگاریخوازی نیشتمانی سلڤادۆر 
، زیاتر س و زارکه  ھه75 ھۆی کوژرانی   بووه نگه م جه ئه. سلڤادۆری 

   و ئاوارهجھن  خۆیان بهمایسیش ،ناچارکران  زار که  ھه500  له
 .  26جھشت  س وتی به  ملیۆن که1  ش زیاتر له وه  له ، جگهبوون

ی  ی بودجه% 80  له.   زۆردیاره م وته ریکاش له مه شی ئه ستی ره ده
   له جگه .  روه برا به ریکا ده مه تی ئه  یارمه شکری ئلسلڤادۆر ، به له

ڕووی  لهتی  شقپکردن و، یارمه کی و مهکنی ربازی و ته تی سه یارمه
یتوانی  ریکا نه مه ل ھیچ کاتک ئه . دان  ده وه شهدیبلۆماسی و میدیا

  .  وه ی رژمی ئلسلڤادۆر بشارته که  دڕنده شکره کانی له تاوانه
کان ،  کگرتوه  یه وه ته  نهUNرشتی  ربه  سه  ، به1992ری   یانوه16  له

 . ھنرا  گریسه ه ن ڕه م شه کۆتایی به
 
  
 
 
 
  

___________________________________________  
26.Michael Krämer.El Salvador, vom Krieg zum Frieden.Inkota 

.Verlag.Berlin.1996.S8                                                                 
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ستی  ده مانزانی چۆن بوو، له ش ، نه ی ئمه ڕینه م ڕاپه  ئه وه داخه به
ریدا زاڵ کردوو ،  سه رھنراو ، ینک و پدک ،خۆیان به ر ده ماوه جه

ر  ھه. پانی سیاسی کورد  گای گۆره ه  که  وه تریش بوونه جارکی
   .  وه بته ن تراژیدی دووبارهما جارکی تر ،ھه ش وایکرد ،که مه ئه
  

  ڕین تی ینک و پدک پاش راپه سیاسه
  

  نک و پدکۆ یبک وابوو ، یه کوو بیتاقه ان ،وهکی کوردست ڕینی خه ڕاپه
دوای  و به که ریه تایان لکردبوو، ھه وان خۆیان ئاشبه ئه. رچوو  ده

ڕینی  ڕاپهم کاتک  به. ربگرت ری وه نابه ڕا تاماڤی په گه وتکدا ده
کی  ویه  زه یت به کوو ئاوکی سازگاروابوو، بیکه ھار روویدا، وه به

رکی تر توانیان جاریکا ، مه تی ئران و ئه  یارمه مان به ئه. ووشکۆبوو
م  که زده گشتی حه به. پانی کوردی  گای گۆڕه ه که  وه نه خۆیانبکه

  و دوانه خاکی بچووک وکورت ، سیمای گشتی حوکمی ئهند  چه به
  . ران   پش چاوی خونه مه ی دوایدا بخه ند ساه هچم  له
  تی تانکردن و دزینی سامانی کوردستان  سیاسه_ 
  ).  ڕاو رووت ھزی ئار ئار ،واته ( کی ناوی نابوون ک خه روه ھه
  زگا حکومی و شکی زۆری ده یشتنی ینک و پدک ، به گه ر به ھه

کی زۆر ترسناک بوو،  یه شوه  به که انیهت. کان تان کران  ناحکومیه
ی   دانه92نھا   ئۆتۆمبیل ، ته700  ولر له وانی ھه  شاره بۆنموونه

نگی  ش ده وه ره ده له قترین کاری تانی ،که  زه کک له  یه.27 وه یهما
م  ئه.  بوو غمه نداوی به رھووت کردنی به ، تانکردن و فه وه دایه
وشۆڤ ولۆری و  یاره زاران سه م ھه بوو بو، به واونه  ھشتا ته نداوه به

    ستراتیژیه م پرۆژه ینک وپدک ، ھاتن ئه. ی تدابوو وره ئامری گه
__________________________________________  

   رچاوه مان سه ھه . 26
چاپی . کر خۆشناو  بوبه رگرانی ئه وه. رخی کورد مژووی ھاوچه. کداول دیڤید مه. 27

   .629 . ڕه الپه. 2005. ی کتبفرۆشی سۆران  چاپخانه. م  دووه
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 ر سووپای داگیرکه ھزترین و بهترین  ندهدڕ ، س له  لووتکه گاته ده
  . وه ناکاته

  کی یه وه   بزووتنه،کداری چه ی وه بزووتنه لماندی،که سه ڕینه م ڕاپه ئه.2
ند گرووپکی  چه، وه ناوی شۆرشه  به ندین ساه هچ. وته  سیاسی چه

م ھیچ کاتک  کان قایم کردبوو، به  شاخه کداری، خۆیان له چه
. کوردستاندا روابنن و بیشکنن ر له ووپای داگیرکهیانتوانی س نه
ھیچ . ھنا مووکاتک شکستیان ده وان ھه ، ئه وه وانه  پچه  به که به

ل  گه. وان ڕزگارناکرت ک فس فس پاه  کۆمه لک به کاتک گه
  . کرت  ری فراوان ڕزگارده ماوه باتی جه  خه نھا به ته
  

  !نا ؟ شکستی ھ که ڕینه بۆچی ڕاپه
  : ت  ترۆتسکی دهلیۆن زنی شؤرشی رووسی ،  ری مه رابه
ڕینک ،  مووشۆرشک یان ڕاپه وتنی ھه رکه  سه رجی مه( 
ی  که ڕینه ڕاپه هی ک و ئامانجانه  ئه نده تاچه ی ، که وه  به وه ته ستراوه به
  .  )25  لمنراوه  یان سه دابین کراوه، رکراوه سه له
. ھات دی نه کانی به ئامانجه  ھیچ کام له ی ئمه که ڕینه اپهر وه داخه به

ش ، جارکی تر ھانا بۆ  م پرسیاره ی ئه وه م دانه ر بۆ وه ھه! بۆچی ؟
ر  گه( : ت   پمان ده و مامۆستای شۆرشه ئه.  وه ینه هب ترۆتسکی ده

توانن  ن ، نه که ڕین یان شۆرش ده ی راپه وه کرکاران پاش ئه
ستی   ده تی سیاسی بچته سه ست و، ده  ده سی بگرنهتی سیا سه ده

  و ئه  یان و شۆرشه  ،ئه وه دنیایه  وا به ئه. بۆرجوازی و بۆرجوازی  وورده
کانی خۆی دوور  کیه ره سه  ئامانجه له،و ھنت ده  شکست  ڕینه  ڕاپه
  ) 26 وه ته و که ده

___________________________________________  
 ی 1991ھاری  ی به که رینه ر ڕاپه سه ک له یه وه لکۆینه. سوڵ  وڕێ قادر رهھا.24

   30 . ڕه الپه . 1994.ندا ھۆه. م  که چاپی یه. باشووری کوردستان 
. اکرم دیری ، الھیثم االیوبی . ترجمة . تاریخ الثورة الروسیة. لیون تروتسکی . 25

   .789ص. 1978بیروت ،. الثانیةالطبعة . الموسسة العربیة للدراسات والنشر 
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  کۆلۆمبیا
  

  
   )Farc شۆرشگری کۆلۆمبیاسووپای( نی کا کداره چه

  
ری   باشووری کیشوه وته که  ، ده ریکای التینه مه کۆلۆمبیا وتکی ئه

 ڤنزوال،  هو ته  رۆژھه ماو، له نه  وتی په وه  باکووره له.  ریکاوه مه ئه
 تی یهدراوسو ئکوادۆر، پیرۆ وه  رۆژئاواشه له,رازیل به وه یشه  باشوور له
ی ی دانیشتوان  ژماره.27. 2 کم1.141.748ی   نزیکه گاته ری ده وبهڕو

    .خۆیه ربه وتکی سه ،وه1810سای   له سه  ملیۆن که43.035ی  نزیکه
  مانکی سروشتی زۆرهنی سا  ، خاوه نده مه وه کۆلۆمبیا وتکی ده

 تی، شیه ندیه مه وه م ده ر ئه وت وگازی سروشتی ھه تی نه تایبه به
ی  ریکاش بۆ ماوه مه ئه .ی  که له تی و ماورانی بۆ گه گبه  ھۆی نه بۆته
ی خاک   وزه وتۆته کی برسی ، که یه ته کوو چه  ،وه ندین ساه چه

  ی زیاتر له بۆ ماوه .    م وته وی ، ئه ر و ژر زه ومرۆڤ وسامانی سه
  دا  تهم و ئه ر سه نگکی ماورانی و خوناوی به  جه  ساه20

___________________________________________  
27 .. Spiegel Buchverlag.2003.S.247. Jahrbuch.2004. Spiegel 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 70 

سووپای شۆرشگری ( تی  رۆکایه سه پ به ی چه ره به .  پنراوه سه
کدار ،  زار چه  ھه18  گاته کدارانی ده ی چه ، ژماره ) Farcکۆۆمبیا

تیش   سووپای حکومه  له جگه. نگت  جه ۆمبیا دهتی کۆ دژی حکومه له
  ن ، که قۆکشی تریش ھه تی و جاش و چه ندین سووپای تایبه چه

  م جاشانه رکی ئه  ئه که. س  هزار ک  ھه160ی   نزیکه گاته یان ده ژماره
انیا پکان و کۆم ویوزاره ن زه ندو خاوه مه وه  ده  له کردنهپارزگاری

گریسی   نابت ڕؤی نه دیاره.  کان ریکیه مه ت ئه ایبهت کان ، به بگانه
دا  نگه م جه کی له ره ریکا رؤكی سه مه ین ، ئه بیربکه ریکی له مه ئه
تی دا  کوو یارمه  ملیارد دۆالر، وه2،2   زیاتر له2000سای . بینت ده
ربازی ،  تی سه شقپکردن و یارمه مه  له جگه. تی کۆلۆمبیا  حکومه به

رو پسپۆرو پیاوکوژی  فسه  ئه1000  شداربوونی  زیاتر له  به  له جگه
   . 28. ن  ده شکری کۆلۆمبی ده تی له یارمه ریکی ، که مه ئه
  

 نگ  قووربانیانی جه
  
وی ،  یی و سووتاندنی مرۆڤ و زه کانی تر ، ئاواره نگه موو جه کوو ھه وه

ھۆی  بوو به  نگه م جه ئه. جیھاندا   له ریکایه مه کانی ئه کاری پیاوه
 دا ، 2002سای  نھا له ته. س   ملیۆن که2.5  بوونی  زیاتر له ئاواره

( کا  سه  مه544دا  و ساه نھا له ته. بوون  س ئاواره  که 412.553
سی   که4.512. س کوژراون   که2.444 ،  کراوه) ڵ  کۆمه کوشتاری به

 734. اون م س رفنراون یان دیارنه  که744.سیاسی تیرۆرکراون 
  .29روشون کراون  س گیراوان و ب سه که
  تیرۆرو .ژمرت  وتی جیھان ده ترسناکترین مرۆکۆۆمبیا ، به ئه

___________________________________________  
28 ..Dario Azzellini und Boris Kanzleiter. Das Unternehmern  

Krieg.Göttingen. 2003. S30.                                                           
 

   رچاوه مان سه ھه .  29
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  1992ھاری  زنی به ڕینی مه ڕاپه
  

ی  وه ری و پیاوکوشتن بووبو، پاش ئه گه ته دام فری چه ی سه وه پاش ئه
، برد ھانای بۆ ده کان رکردنی کشه سه  بۆ چاره ک که نھا رگایه ته

ۆ ب،بوو نه وه دام ھیچ کاتک فری ئه سه. ک وتووندوتیژی بوو رگای چه
رگای سیاسی و  ،کانی عراق  سیاسی وئابووریه رکردنی کشه سه چاره
الماری   ، په1991 ی ئابی 2  بوو، له وه ئه. ر  به قنی بگرته عه
 ھۆی وران  ش، بووبه م داگیرکردنه ئه. تی کوتی داو داگیریکرد وه ده

 و بو م داگیرکردنه ل ئه. لی عراق موو گه وتاندنی ھه کردن و فه
   میلیشیاکوردیه. عس ی به که دڕندهازکردنی سووپاوتان والو فه ھۆی به

موو  نفالکردنی کوردستان ، ھه  وئه بجه پاش کیمیابارانکردنی ھه کان
ی پی بیت  وه ئه.  تایان لکردبوو وئران رایناکردوو، ئاشبه ره به

 بوون ریکی راکردن موو خه ھه. یانبوو ربازی  نه چاالکی سیاسی و سه
کارتکی وروپی ، ر وتکی ئه گه،بوون منوون ده وروپا،زۆرمه  ئهبۆ
  . ییان بدات ناھنده په
ڕینکی   دا، ڕاپه1992ھاری  به مانی کوردستان ، له کی قاره خه
کانی  موو شاروشارۆچکه یکی کورتدا ھه ماوه له.24دانجام زنی ئه مه

من  لۆسین و سووپا وئهزگای داپ رچی ده ھه. کوردستانیان ڕزگار کرد 
 ،  وه ره ماوه ن جه الیه کدا، له یه فته ی ھه ماوه بوو ، له وئیستخبارات ھه

   .  فرووتونا کرا ته
  رگیران  وه ڕینه م ڕاپه له ی که رسانه وده ئه

عس  زگای به  سووپا و دام وده نده لماندی ، چه  سه ڕینه م ڕاپه ئه. 1
ھاتووی  بن نه ئاست ھزی له نت لهم ناتوا ھز بت، به و به دڕنده

نھا  ته لماندی ، که  سه ڕینه م راپه ئه. ردا خۆی رابگرت ماوه جه
کۆت  ران برووخنت و خۆی له ی داگیرکه توانت ، قه  ده ره ماوه جه

  ر  ماوه جه کاتک قینی لماندی   سه ڕینه م ڕاپه ئه.  وزنجیر ڕزگاربکات
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کداری  چهکی  یه وه نهبزووت ر ھهیزانی، وده ئه.ھزترن به کان ھیندیه له
  ،چونکه وه نه وتی بکهرک توانن سه هکان د گلیزهن ئی،لبتش  وره باگه
باتی ناوشارو  خه  بیری له ربۆیه ھه.ھزن به کی نی سووپایه خاوه
توانی  یانده نهکان  نگلیزهئی نکه وچ، وه ھزکرده ری به ماوه رتنی جهمانگ
ڕووی  ھا چ له روه ھه. کان بکوژن وبسووتنن ری ناوشاره ماوه مووجه ھه
. ستھنا ده ھزی به وتنی به رکه سه، هو هشڕووی سیاسی ربازی و چ له سه

ڵ  گه ی کرد، توانی له باته م خه ری ئه ی رابه وه گاندی پاش ئه
موو  بات ، ھه خه ک لهند سا هچمانی ھیندیدا، پاش  ری قاره ماوه جه

  راستی ئمه به.  ی ھیندستان ڕزگاربکات  که زنه  مه ره کیشوه
م  چنگی ئه لی کورد له ، تا گه یه زن ھه کی مه  گاندیه پوستیمان به

  . ڕزگاربکات   رانه  داگیرکه حشیه  وه ھزه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 71 

          
                                                            

  ژانه کارکی رۆ بۆته)  ندیکالیست سانی سیاسی و سه که( کوشتنی
 ندیکای رۆکی سه  سه123جیھاندا ، له2003سای . دا  م وته له

 کۆۆمبیا   له یه م رژه ر چواری ئه  سه س له.کرکاری تیرۆر کراون 
کوو کاتی نووسینی  تاوه  ھه گرسیه  نه نگه م جه  ئه وه داخه  به . 30بوو 
ندی ئابووری  وه رژه  به ی دیاره وه ئه .   وامه رده ر به  ، ھه م کتبه ئه

 و کۆکاین بۆ سووپای ریکاو ، تلیاک مه وت  بۆ ئه نه .  یه زۆر رۆی ھه
بازرگانی تلیاک و  .  یه کی زۆری ھه شۆرشگری کۆلۆمبی، گرنگیه

شکری  له. نرت  داده گریسه  نه نگه م جه کی ئه ره  ھۆی سه کۆکایین ، به
چی زۆر ب  که. بینت شۆرشگری کۆۆمبی ، ڕؤ باندکی ماڤیا ده

  . ن  که  ده نگه م جه ه ، ئ وه ژاران و جووتیارانه ناوی ھه  به رمانه شه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

___________________________________________  
ی  وه پداچونه. تاب سابیر  رگرانی خه وه. ر کۆۆمبیا سه له. نووام جومسکی . 30
  . ری رۆشنبیری مارکسی  نته سه. فیق ند ره وه ڕه
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  کوبا
  

  
  

 وتی ھایتی  وه  باشووره ه ، ل ریکای التینه مه کوبا وتکی جوانی ئه
 وتی   رۆژئاواوه ھاماس، له  وتی به وه ته  رۆژھه و جامایکا ، له

  گاته ری ده رووبه. تی ریکا درواسیه مه  ئه وه  باکوریشه کسیک ، له مه
. س   که11.222.000  گاته ی دانیشتوانی ده ژماره.  2 کم110860

کی  وایه   ئاووھه م وته ئه.  خۆیه ربه   ، وتکی سه وه1902سای  له
   .31.  رکردووه کر ناوبانگی ده  سیگارو شه به.  یه رمی ھه خۆش و گه

  
  کاسترۆی دیکتاتۆر

  
Castro Ruz,Fidelل کاسترۆ، لهشاری   له1927 ئۆگوستی 13   فید 

Mayari کی گه به ره باوکی ده.  دایک بووه  کوبا له   لهبووه وره گ   .
  کاتیشدامان  ھه له.  ی کشتوکای بووه وره ویوزارکی گه زهنی  خاوه

___________________________________________  
31 . .. Spiegel Buchverlag.2003.S.259. Jahrbuch.2004. Spiegel 
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  یشته گه نگووباسی ده ده  دات، چونکه  روونه کانداکشه وره هگ ناوشاره له
کان ، سووپای   گوونده م له به. کرد تی ئیحراج ده جیھان و،حکومه

  .  س ئاگای ل نییه رچی بکات ، که ر ھه داگیرکه
  

  
  وه ڕووی ئابووریه له.  4
   

ک انند دوک نھا چه وا ته ناوشاردا مانگرتنک بکرت ، ئه ر له گه
  که مووگونده  گووندکدا، ھه م له به. سووتنرت شکت یان ده ده
کداری ،  باتی چه نجامی خه ئه  له ئمه. درت  سووتت و تکده ده
موو  ش ھه مه ئه . وتا  فهراو تکوپک د،موو ژرخانی ئابووریمان ھه

ت و یانه مووکاتک ده وان ھه ئه.   بوورانی کوردستان ئاواتی داگیرکه
 له وه  ئه چونکه،وتووبت کهدوا و ژار  ھه  وه ڕووی ئابووریه لهوردستانک

  .  واندایه ندی ئه وه رژه به
  

  !؟کرد زنمان نه ی گاندی مه قسه بۆچی به
   

دژی  ی ڕزگاریخوازی ھیندی، له وه ری بزووتنه ماھاتما گاندی رابه
ھیندی  به که( تی نا تووندوتیژی  کان سیاسه  ئینگلیزه ره داگیرکه

Satyagraha 23 (ناکی  خه  بریتی بوو، له ته م سیاسه ئه. داھبات
 ک وتووندوتیژی کارھنای چه به  دووربوو له  ، که وره ری گه ماوه جه
  گاندی پی وابوو، که. کان  خونمژه ئینگلیزه ره دژی داگیرکه له

   وه هوئابووریش  ڕووی سیاسی ربازی وچ له ڕووی سه کان چ له ئینگلیزه
  
  

_____________________________________________   
23Gandhi.. . Microsoft Encarta. 2003  
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م  ھا ئه روه ھه. گای نادیمۆکراتی   ھۆی دروستبوونی کۆمه بته ده
. خات  وی دهر ناھت و پشتگ ماوه  رۆی جه باته  خه شوازه

 .کی ری خه  نونه نه که خۆیان ده) رامبۆ (ک مووکاتک کۆمه ھه
  ی که سانه و که ئه.   کورد دای کشه ی له ترین زله وره ش گه مه ئه
باتی  شداری خه گرتبوو، به  ھهانکی عس چه دژی به مانک له رده سه
دیمۆکراسی ی بیری  قبوو  بوو بۆیان،ت حمه ، زۆر زه نکداری بوو چه

 .رفری کوشتن وتیرۆربوون  ھه سانه وکه  ئه چونکه،ن هوئازادی بک
تی   دژایه مان شوه ھه ست ، به  ده گرنه ت ده سه  کاتکیش ده ربۆیه ھه
  وه که ڕگای چه نھا له وت ته یانه ن و،ده که کانی دژی خۆیان ده خه

کک  یه. ن  ربکه سه چاره) کان  تیه یه ئابووری وسیاسی وکۆمه(  کشه
  ته یه قه و عه ئهیش،نگی ناوخۆی کوردستان کان جه کیه ره  سه ھۆکاره له
  موو وان ھه ئه. بووبون کان فری  میلیشیا کوردیه بوو، که کداریه چه

 سیاسیان تی سه ی ده ، کشه وه که ڕگای چه نھا له شاخ ته کاتک له
تی  قیه مان عه ھه ، به وه نهکا شاره کاتکیش ھاتنه.کرد رده سه چاره

  .کرد وتیان ده سووکه جارانیان ھه
  
     وه رو زیانه ره زهڕووی  له. 3
  

،  وه که  الدیه عس بھنینه الحی به به کی زه  سووپایه کاتک ئمه
یت بۆ  که گا خۆش دهڕپاشان تۆ !  بکات ؟ و الدیه بت چی له ده

  له. ترین تاوان بکات وره ا، گهکی تاریکد نایه په له ر ، که داگیرکه
و چی   ئه س چاوی ل نییه ر ، ھیچ که ربازی داگیرکه کان سه گوونده

. س نایبیستت کهکی ، کانی خه کیش ھاواروئازارهکات و، ھیچ کات ده
دان  سهجارک  تۆبه.   نییه یه و شوه باتی ناوشار به م خه به
  ،ترسنیت تی پ ده حکومه وه که هالی لهقام ، رشه سه س بھنیته زارکه هھ

  .متره کهتۆ و له ی ئه و،ژمارهو زیاتریت   تۆ له وه ڕووی ژماره  له چونکه
توانی  یانده جارک نه کاندا به ناوشاره ران له داگیرکه وه کی تره الیه له
  کهدا،  ویانده مووکاتک ھه  ھه رهبگرن ،  ناوبه ر لهکی شا موو خه ھه

 73 

  
  

رۆکی  سه وه1959 ری  یانوه  له. کریش بووه ی شه وره گانکی گهبازر 
لی ناسکی کوبی  گهوپۆلیسی   دیکتاتۆریکی یه شوه به وتی کوبایه،

 .  ترین دیکتاتۆری جیھانه کاسترۆ کۆنترین و دڕنده. 32بات ده ڕوه به
  ۆرهم دیکتات ئه.نجا ساڵ  په گاته دهنی دیکتاتۆری  مه  ته ریکه وا خه

کی  یه شوه الماری کوبایان داو ، به پهڵ گیڤارای ھاوڕیدا،  گه له
ل پاشان .ردداگیرکیان  و وته ی سیاسی ئهت سه هنادیموکراتی ، د

   بۆلیڤیا کوژرا جھشت و له ناچار گیڤارا کوبای بهڕیان،  شه بوو به
  

  !ئایا کاسترۆ کۆمۆنیست بوو؟
  

ندی  یوه شی ھیچ په که شۆرشه.  بووه کاسترۆ ھیچ کاتک کۆمۆنیست نه
ت   دهک تۆنی کف روه ھه.  بووه  نه وه  چینی کرکار وجووتیاره به
  کی لیبرای ند چاکسازیه چه ی کاسترۆ ، له که رنامه تادا به ره  سه له(
  
 .32..Castro Ruz,Fidel  Microsoft Encarta. 2003  
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ڕی  ند بت ،ت په سه  په وه راسته الی چینی ناوه به رفراوان ، که به
 180کدارانی کاسترۆ  ی چه  ژماره1958سای  له ) . 33 کرد  ده نه
  رمانی کاسترۆدا بوون له ژرفه کدار له  چه82. کداربوون چه
 کوبا کاتی داگیرکردنی  له. ڵ خۆی ھنابوونی  گه  له وه که کسیکه مه

کاسترۆ  . 34س   که805  گاته کانی ده کداره ی چه  ، ژماره1959سای 
 ،  کردووه ھیچ کاتک باسی کۆمۆنیستی و چینی کرکارو جووتیاری نه

 بیروبۆچوونی  لهزۆر ب ئاگابوون، ینی کرکارو جووتیاران،ھا چ روه ھه
  نت یه گه  رادهCoronetگۆڤاری  دا بۆ1958شوباتی  کاسترۆ له.کاسترۆ

ست  من ھه( : ت  کاسترۆ ده.  و دژی خۆمایکردنی کۆمپانیاکانه ئه که
   ، بار وه نجامیش بخاته ترین ئه وره ر گه گه  ، ئهم ، خۆمایکردن که ده
  وک بۆ خۆمالیکردنو ر ھه ھه.ھنت  پکده وره کی گه انیهگر

م  رده به  له وره انی کۆسپی گه ھۆی دان بته کۆفرۆشی گشتی ، ده
رھنانی بیانی پشوازی  به  وه میشه رمی نیشتمانیدا ،بۆیه ھهۆتڤالپ

  ) . 35بت  کرت و پارزراو ده لده
  به) نتین رجه ختی ئه پته(  بۆینس ئایرس  ،له1959 ی ئایاری 2  له 

  :یاند ریکای راگه مه نی رکخراوی ئابووری وتانی ئه نجومه ئه
   ) 36تی نین رھنانی تایبه به  دژی وه ئمه( 

ت کاتک  نانه بوو، ته ت نه  سیاسه کاسترۆ ھیچ ئاگاشی له
  هکک ل  یه رزش له کوو مامۆستای وه  وهیویست  دهریکا بوو ،  مه ئه له

 زۆر  گرت ، چونکه ریان نه م وه ، بهزرت یامی دابمه کانی مه یانه
   . ناخ بووه چه ره قه
  

___________________________________________  
  . ری رۆشنبیری مارکسی  نته سه.ی شۆرش رباره س بۆچوون ده. تۆنی کف .33
  . رچاوه مان سه ھه. 34
  .  رچاوه مان سه ھه. 35
   رچاوه مان سه ھه. 36
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. بوو واوده وتن و دۆڕاندنی کورد ته ژرکه عس و، به وتنی به رکه سه
ڕاکی  نه یان ژهرک  فسه ر ئه ھه ،شربازی  سهکانیپی یاسا به
ی تووشی دۆڕاندن بکات ،  که له و گهشکر  لهنگکدا  جه ربازی ،  له سه

ژیانیان بکات   به فه ، یان موجازه وه تکی ترسناکه  حاه یان بیانخاته
   به فه  نابت موجازه چونکه. دات ربازی سزای ده وا دادگای سه ئه

کانی کوردستان ،  دارهک میلیشیا  چه. یت  بکه وه کی تره ژیانی خه
زانین و   دهیت پ ی حکومه وه ، پاش ئه وه که یه الد چوونه کاتک ده

ژاری  کی ھه کردوو، خه ایاندهڕھات، خۆیان  ت ده سووپای حکومه
ر  گه. کرد  عس ده ی به سلیمی سووپای دڕنده الدکانیشیان ته

ک بکات سزا  گووندک یان شار  به فه ربازی موجازه رالکی سه نه ژه
بات و زۆر   خه ته شیان لکردووینه مه  ئه رزانه م به چی ئه که. درت ده
عس  ای بهمووکاتکیش سووپ ھه .  وه فرۆشنه نیش پمان دهاگر به
. ھزتربوو کان به میلیشیا کوردیه له وه تیه چۆنایهتی و ندایه ڕووی چه له

، کرد خۆیان رایاندهوان  ئه.  وه رکی خۆترنه  شه  خۆ فردانه واته
کی  کوو خه وه ر ھه .ھشت جده عس به بهی  دڕندهیان بۆ سووپای  ئمه

  :یانووت   دهالدکان 
   ) . رھات کیش ده ، چاوی خه!وان خۆیان وگوونیانن  ئه(
  
   وه ڕووی سیاسیه له. 2
  

باتی  ، خه ویان داوه رانی کوردستان ھه عس وداگیرکه مووکاتک به ھه
 نگ ر وتیرۆریستی ناوزه ی ، تکدهک یه وه  بزووتنه وردستان ، بهوای ک ڕه

ستی   ده ته لی داوه ش ، باشترین ھه باته  خه یم شواز ئه. ن  بکه
ردستان کی کو خهمووکاتک، ی ھه وه ، بۆئه نرانی کوردستا داگیرکه

  .وتیرۆریست بشووبھنتر تکده به
ی م  سیسته باته خه یوازم ش مووکاتک ئه ھه  وه کی تره الیه له

نی  ده  و مهخوازیفۆرمڕکات و، بای  ربازی دروست ده دیکتاتۆرو سه
ش  مه رئه ھه. دا نامنت که وه  بزووتنهناو ودیمۆکرات رۆیان له
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  م پرسیارکی گرنگی ب وه
  

لی کورد  گه ی ، که  زۆرانه  هسات و قووربانی  کارهموو م ھه پاش ئه له
ویش  ئه.  وه بته روومان ده پرسیارکی گرنگ ڕووبه. ق دای  ناھه به
   :  یه وه ئه

رانی  دژی داگیرکه کی تر له چه  شوازی تر و، به بوو ، که ئایا باشتر نه
موو  ھهم   ئه  ، که باته م شوازی خه ئایا ئه! ین ؟ کوردستان قسان بکه

  لی کوردستان ھنا، چ سوودکی به ی بۆ گه سات و ماورانیه کاره
  کداری ، له ی چه وه هنکانی بزووت موو ئاکامه  ئایا ھه!یاند؟ کی گه خه
 شوازی  ئایا بۆچی بیرمان له! بوو؟ نجکی ھهار زیاتر چ قاز ره زه

 ،  هس زار که  ھه200م  ر ئه گه ئایا ئه! وه؟ کرده سیاسی تر نه
باتمان  کی تر خه یه شوه ر به گه ستدا، ئه ده نیان لهاق گی ناھه به که

لی  موو گه رھه ئایا گه! ؟ وه  یهبوو ده مترنه  که یه م ژماره ، ئه بکردایه
 200،  بات بکردایه خه ستی به ی خۆپیشاندان ، ده شوه کوردستان به

س  کهزار   ھه200ر   گهئایا!  ؟کوژرا دهل یس زار که ھه
 ، بگرتایه مانیانکانی کوردستان، پانه قام و گۆڕه رشه سه بھاتنایه

متر   قووربانیشمان که بگره وه! ؟. بوو ده وتی زیاترمان نه ستکه ده
  .  وه بوویه ده
  

  !بوو ؟ ه  ھه باته م شوازی خه بۆچی ئه
  
  .وت بوو و چه ه ، ھه وه ووهڕزۆر   له باته م شوازی خه ئه

   
   وه ربازیه ی سهڕوو له. 1
  
عس ،  کداری به مووکاتک ھزی چه  ھه بوو ، چونکه ه  ھه باته م خه ئه
  کانی به نگه  جهیشمووکاتک ھه. ھزتربوو کداری کورد به ھزی چه له

 75 

  ! کۆمۆنیست ؟ کاسترۆ چۆن بوو به
  

دا  وی ده ھه. کرد ریکاوه مه  ئه ندی به یوه  ، په تاوه ره سه ر له کاسترۆ ھه
ریکا   مه ل ئه. ن تی بۆ درژ بکه حمه ستی ره ن و ده تی بدده  یارمه که
 کاسترۆ زۆر  نده رچه ھه. چوو  نه ی کاسترۆه که وازه نگ بانگه  ده به
واداری  زۆر ھهناخیدا لهکاسترۆ . دا ردی نه م ده ، به  وه ایهڕپا
پاش .  ریکایه مه ی شتی و سووکی ، موعجیبی ئه ، تاڕاده ریکایه مه ئه
ستی بۆ خرۆشۆڤ   ناچاری ده ریکا پشتی تکرد ، ئینجا به مه ی ئه وه ئه

  هکی باشیان داو، ب تیه وانیش یارمه بوو ئه وه ئه.  وه و سۆڤت پان کرده
  و  توندره کاسترۆ ھنده. و  کۆمۆنیستکی توندره تی قادر بوو به قودره

. ممی ئاگری سووری کۆمۆنیز  سووته بکاته موو جیھان بوو،ھه ئاماده،بوو
ترین و ترسناکترین  وره  گه تی خسته یه ره شه  جیھان و به1961سای 
  کک له یه مرۆ کووبا به ئه.  ی کووبا ناسراوه  کشه به که .  وه کشه
 ملیۆن کووبی 2  زیاتر له. ژمرت  دهنکانی جیھا ژاره  ھه وته

.  وه موو وتی گرتۆته ژاری و برستی ، ھه ھه.  جھشتووه وتیان به
خۆش  و پش کاسترۆ نه مه ند مانگک له چه پش  نده رچه ھه
. دمر  نه وه داخه مرت ، ل به  ده  خۆش بوو کهانکی دی خهوت، که
جگری   بهی)رائوول(ی  ،کاسترۆ براکه یه وه تر ئه جاری مووی گاته ھه له

 الڤی کۆمۆنیستی و  مانکی زۆره رده م کابرا سه ئه. خۆی دانا
 مۆڕای  ڕی به چی ھشتا باوه دات ، که وتنخوازی لده پشکه

  که( ی  موو ھاورێ کۆنانه و ھه  له بۆیه .  کی ماوه گی و خه به ره ده
سیان  که ری به ، باوه) شکی زۆری خۆی کوشتوونی یان راوی ناوون  به
  . بت  نھا رائوولی برای نه بوو ، ته نه
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  ریکا مه کانی ئه کۆنترا یان جاشه
  

  
  شکری کۆنترا کانی له پیاوکوژه کک له یه

  
ی   فاشیست و دڕندهکیرۆک ریکا سه مه شتاکاندا ئه تای ھه ره  سه له

کانی  رکرده موو سه  ھه دیاره. ویش رۆنالد ریگن بوو ئه،کرد حوکمی ده
م   ، ل ئه ری بووه گه ته هچو ڕ  شه زیان له  گشتی حه ریکا به مه ئه
. ری بووه  گه ته نگ و چه واداری جه  ھهموویان زیاتر ھه یان له رکرده سه
ن یا دام په ر و سه ھیتله کان و   توورکه  رکرده ر سوتان و سه گه مه

ر  ھه.  بردووه  نه یه رکرده م سه ی به سی تر په که نا پبردبت ، ده
  کک له یه. ڕی ب کۆتایی دانا   ، پالنکی شه وه رکاریه  سه ھاتنه به

  ربازی له تی دیکتاتۆرو سه ک حکومه کانی ، دروستکردنی کۆمه پالنه
شکرکی  شدا دروستکردنی له وه ڵ ئه گه له. بووریکای التین  مه ئه

تکی  موو حکومه ناوبردنی ھه رکی له  ئه تی پیاوکوژ و جاش ، که تایبه
 (  شکره  له  به  ، که شکره م له ئه. دیمۆکرات و کۆمۆنیست بوو 

  .رکرد ناویان ده  کۆنترا)کۆماندۆی کوشتن 
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شی زۆری  به. نگی ناوخۆ ی گیانی براکووژی و جه وه تیژکردنه. 8

دام  کاتک سه. نگی خۆیان بوون ریکی جه خهر ھهکان   کوردیه حیزبه
.  وه کرده ر ده ی داگیرکهڕ  شه بردن ، ئینجا بیریان له ھرشی بۆده

واریدا،  گای کورده ناوکۆمه ھا چاندنی تۆوی براکوژی له روه ھه
  . ن ده کانی تر باجی ده وه مرۆش نه کوو ئه تاوه ھه که
  
جھشتنی وت و زیادبونی  س و، به زاران که کردنی ھه ئاواره. 9

  . ران  نده ی کۆچکردن بۆ ھه دیارده
  

سانی  که. عریب کردنی کوردستان  تی ته زیادبوونی سیاسه . 10
   ..22ژمردرت عریب ده یژترین قۆناغی ته توندووت شتا ، به ھه
  
  
یبوو،   ھه کداریه ی چه وه م بزووتنه ئه وت که ستکه  ده م تاکه به
ناوی  ی تر خۆیان به کانی ینک وپدک ، ھده رکرده سه بوو، که وه ئه

گھشتی وتانی  بان وه ناوی کورده به. ند کردوو مه وه  ده وه کورده
وتانی  فاراتی  سهنزیکیورا یانده رنه  ھهجاران.کران رۆژئاوا ده
دام کوردی جینۆسایدکرد، ئینجا  ی سه وه م پاش ئه ون ، به رۆژئاوابکه

 باشترین بازرگانیان به مان ئه. گرتن مان تۆزک رۆژئاوا رزی لده ئه
  ته م دووبابه مرۆش ، ئه کوو ئه تاوه ھه). کرد وه بجه نفال وھه ئه( 

  . نوان رزانی ئه ھهباشترین کای 
   

___________________________________________  
   

دوو توی  عریب له تی ته سیاسه. رکوک  عریبی که ته. شۆرش حاجی  .22
  45. ڕه الپه. 2004. سلمانی. شڤان  چاپخانه. م  که چاپی یه. دا نامه گه شتابه ھه
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تکردن  ئه. زار ژن ومنداڵ وپیاو کورد  ھه200نفالکردنی  ئه. 3
  .  زارانی کچی جوانی کورد وفرۆشتنی ، ھه

شکرکی  دروستکردنی له.  تی جاشایه ی کردنی دیارده نه هش ته . .4
  کدار  زار چه  ھه400   یان زیاترله  ژماره تی ، که ی جاشایه وره گه
ندین  واری و خاصة و چه ی ته  زه فره دروستبوونی ، مه  له جگه. بوون ده

  کی بوو  مکردنی خه کاریان تۆقاندن و ته قۆکشی تر ، که گرووپی چه
  
ی  وه مل و، گواستنه یان ئووردوگای زۆره ده دروستکردنی سه. 5
.  و ئۆردووگایانه  ، بۆ ئه وه  الدکانه شکی زۆری دانیشتوان له به
( کراو غه ده ی قه  ناوچه ی خاکی کورستان کرایه% 70  دا له وکاته له

  ) االرض المحرمة
  
پاش . ناوبردن و کاولکردنی ژرخانی ئابووری کوردستان  له. 6
ی  وی و کگه رچی زه ھه. شکی زۆری کوردستان سووتنرا ی به وه ئه

ری  وه له ڵ وپه رچی ئاژه ھه. موو سوتنرا بوون ، ھه کشتووکای ھه
رچی رگاوبان وپردو  ھه. ناوبران  مووی له بوو، ھه کوردستان ھه

  . و شونرا وه قنرایه مووی ته ، ھه یه  رش ھه ت تووله نانه ته
  
ر کوردک ،  ھه که. وی   ملیۆن مینی ژر زه35   چاندنی زیاتر له.7

مرۆش   کوو ئه تاوه ھه که. جھشتبوو دیاری بۆبه  مینی به30دام  سه
  .دام کانی سه قووربانی مینه بته کی ده خه
  
  
  

تی   زاره ی وه چاپخانه. م  که رگی یه به. نفال  کانی ئه تحاه شایه. عارف قوربانی  21
   14ره  الپه. 2002. سلمانی . نبیری رۆش
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تی  حکومه، وگشتی بهکاراگوالی نی  دژی گه م جار له که بۆ یه
زۆرجاریش بۆ شوندانی  .37کارھنران   بهیت تایبه به کان ساندیسته

  کانی عراق شۆرشی کوردیان به کان و شیوعیه عسیه شۆرشی کورد به
جیھاندا وای پیشان   له کیش توانیویانه یه تاراده . کۆنترا شوبھاندووه

  . یه) کۆنترا (  رگه  پشمه ن ، که بدده
  

  ریکا فه ئه
و، تان کردن و  وه کانه وپیهور ن ئه الیه ریکا له فه داگیرکردنی ئه

کردنی   کۆیله  و، پاشانیش به ره م کیشوه موو سامانی ئه دزینی ، ھه
 خۆی رکبخات و دژی  یه م ناوچه کی ئه  خه ی ، وای کرد که که که خه

ی  وه یدابوونی بزووتنه ڵ په گه له. ڕت  وروپی راپه ری ئه داگیرکه
م  کداری له ی چه وه نهاگری بزوتی تر ئ گیڤاریزم و ماویزیم ، ھنده

ناو  نگی به ل پاش کۆتایی پ ھاتنی جه. خۆش کرد دا ره کشوه
ریکا  فه کانی ئه کداریه  چه وه ریکا ورووسیا ، بزوتنه مه ساردی نوان ئه

پانکی   گۆره  یان کرده ره م کیشوه واوی ئه ته  ، به که مان به ک نه نه
نگی  ندین جه دانی چه رھه کداری و، سه ی چه وه  بۆ  بزوتنه وره گه

م  ره به م کیشوه ھیچ کاتک ئه. خوناوی و ناوخۆی ب کۆتایی 
یک  جارک کۆمه یت به که یرده سه. بووه  تی نه ھامه  تووشی نه یه شوه

  و وه شایه وه وروپی ھه ستی کۆلۆنیالیزمی ئه تی دروستکراوی ده وه ده
 قووربانی  س بوون به ھا که ملیۆنه بوون ، به  س ئاواره ھا که ملیۆنه به
م  گشتی ئه  به .ره کیشوه م کانی ئه کداره  چه ی گرووپه براوه ری نه شه

کاریان . ن  که ری کارده کوو باندکی ماڤیاگه ش ، وه کدارانه  چه گرووپه
ک و تلیاک   چه کی و، بازرگانی کردن به خه  له ندنه  سه رانه باج و سه

__________________________________________  
 . 1984. مینداری گشتی رۆشنبیری و الوان  ئه. بورھان قانع. ڕینی نیکاراگوا راپه. 37
  .110  ڕه الپه

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 78 

  ر  سه  ، واته وه  مرۆڤه ھا بازرگانی کردن به روه ھه. ماس  و ئه
ش  وانه بزووتنهم  مووئه ھه. 38تی کۆیالیهکی نوی  دانی بارزگانیه ھه

 زمانی  موو به  شان کردووه ، ل پاشان ھه شؤرشیان له کی پشترچه
کیان   خه وه ناوی شۆرشه  پشدا به  له واته .  ماڤیا حکومیان کردووه

ش  مه ئه.  ماڤیا  ته  بوونه م شۆرشگرانه تاند ، ل پاشان ئه خه ھه
نگی ناوخۆ  جهریکا  فه واوی ئه ته مرۆ له ئه .  موو پارتیزانکه سیمای ھه

.  ی ئابووریه له سه ش، مه نگانه م جه کی ئه ره ھۆکاری سه. بینیت  ده
نی سامانکی   خاوه ی ، که ی یان وتانه و شونانه  ئه بۆنموونه
نگکی ناوخۆی  جه) ماس ، ئاتوون  وت ، گاز، ئه نه (  سروشتیه

تبوونی پانکی باش بۆ دروس  گۆڕه  و بۆته ی تدا ڕوویداوه وره گه
پ و ماڤی مرۆڤ ، وای  ھندک گرووپی چه. کداری  گرووپی چه

ن کۆمپانیا  الیه  ، له ش کدارانه  چه و گرووپه موو ئه ھه چن که بۆده
  . کرن  پشتگیری ده ریکاوه مه وروپا و ئه کانی ئه وره گه
، سیرالیۆن ، کۆنگۆ ، ) کۆت دووڤوار( سودان ، ساحیل عاج  (  مرۆ له ئه

کدارو  ، گرووپی چه) زائیر،تشاد، ندا، نجیریا، جه ا، راوهسۆمالی
  وانه نھا ئه م، ته موویان ناکه من لردا باسی ھه. یه نگی ناوخۆ ھه جه
  .      ماورانی زیاتری تدا رووداوه بت،که نه
  

  کۆنگۆ
  

  کۆنگۆ به. ریکا  فه کانی ئه نده مه وه و ده وره  گه  وته  له ککه یه
درژایی   به ژمرت ، که ریکا ده فه کانی ئه  کۆنه  له شارستانیهکک یه

 .  39بینیوه خۆوه به جۆری مه ھه شارستانیمژوو
___________________________________________  

سایتی . جیھاندا نی له مه قه ک وته تکردنی چه تایبه.بدو ن عه رده ئه. 38
         .com. dengekan.www ..کان نگه ده
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بۆچی !! . جاش وچاوساغی ئرانی ئیسالمی ؟؟ بۆچی خۆیان بوونه
   له بجه ه ی ھه که ی کوردستانی ، توانیان بانقه ره کانی به کداره چه

ر  ری خاوه ی عومه که یانتوانی ، کۆرپه چی نه ن ،که کیمیایی ڕزگار بکه
بت رۆژک   ده زاران بۆچی تر ، که دان و ھه  سه مه ئه!!  ن ؟؟ ڕزگابکه

.  وه نه کی کوردی بدده می خه رانی ینک وپدک ، وه رۆژان ، سه له
ر  ، پاش ھه وه دنیایه به. فیۆ ناڕوات   به م خونه ئاسانی ئه روابه ھه
  .ردت  نگک ، ڕووناکی خۆر ده زه وه شه

  
سانی  کداری له هی چ وه  بزووتنهکانی رو زیانه ره زه
  شتادا ھه

  
ندین   گوند وچه4500  وران کردن و سووتاندنی ، زیاتر له . 1

  .21ی کوردستان  ڕووخنران و سووتنران  شارۆکه
  
کانی بادینان و   و ناوچه بجه ه کیمیاباران کردنی شاری ھه. 2

  .بالیسان
  
  
*  

  پکھاتبووله که. دروست بوو زۆری رژمی ئران   به1987ی کوردستانی ، سای  ره  به
 ئران  دیاره.پاسۆک.حسک .حشع.پدک.ینک. کان   کوردیه شی زۆری حیزبه به
دژی عراق  ستی خۆی و له  دارده کان بکاته  کوردستانیه موو حیزبه یویست ھه ده
  خۆی به کوو حشع ، که دابوو، حیزبکی وه وه  له که جاریه گاته. بھنتانکاری به

 رژمکی   بوو، که یه ره م به ندامی چاالکی ئه نا، ئه رکسی لینینی دادهحیزبکی ما
  !!!ندامی بوون   ئهشئیسالمی داینابوو، حیزبی بۆرجوازی و ناسیۆنالیستی وفیئوودالی

  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 198 

  بجه ه ی ھهکردنرانستای کیمیابا کاره
  

  وێ، و له ر لره  ،گه یر نییه پم سه
  ) کرمل ب یا کۆشکی سپی له(

  وێ، م که ندک بنیاده  ھه چاوم به
  .ب یان ھه به  که–باتی ددان  له
  .ب  ڕنۆکیان ھه-باتی نینۆک له

  رجۆی خوا، کووپه ،وه یره ی پم سه وه ئه
  خنکن بجه ھه
  !    بوادووپ ب و به دووچاوی ھه

  "شو بدو په عه"
  
مانگی  عس، له ی به که  دڕنده شکره  ، له1988 ی مارسی 16   له
و  بوو له وه ئه.بداتزاندا ، بیاریدا ، جاڕی ب ئابووی خۆی  مه ره

 بۆمبی کیمیاوی ، بۆمبارانی  کانی عراق، به نگیه  جه دا ، فرۆکه رۆژه
  س بوونه زار که  ھه5  زیاتر له. مدانجا ئه له.  کرد انی بجه ه شاری ھه

و  ره زارانیش به ھهزاریش برینداربوون   ھه10  لهقووربانی و، زیاتر 
ی عراق ،  شکری دڕنده ی له وه  پش ئه دیاره.  بوون ئران ئاواره

ڵ  گه  له*ی کوردستانی ره کانی به کداره  بددات، چه بجه ه الماری ھه په
. یان داو داگیریان کرد  بجه ه اری ھهشری الما سووپای ئراندا، په

و کاری  که رشاره  سه ی نارده دامیش فرۆکه ند رۆژک ، سه ر پاش چه ھه
.   ئاراوه دا پرسیارک دته لره. یاند نجام گه ئه ی خۆی به حشیانه وه

ن ،   جاشی ئران و، چاوساغی بۆبکه قبووتان کرد ببن بهبۆچی 
.  ره ر داگیرکه ر ھه خۆ داگیرکه!!اق؟؟ عری جاش بوونه بۆچی نه

رێ  ئه. کورد دابت واوی به بت رژمی ئران ، ماڤی ته نه وه
 ئران  وه  بۆچی دیسانه رێ باشه ئه!!  دۆستمان؟؟  ئران بۆته وه یه که له

کان  اللیه ر جه ئایا ھه !ی کوردی؟؟ وه گای بزووتنه ه  که وه کرایه
،ئستا  پیاوی ئرانه گرت ، که فا ده المسته مه  یان له خنه بوون ، ڕه نه

 79 

  
  مۆبۆتۆ سیسیکۆ دیکتاتۆری کۆنگۆ

ی دانیشتوانی   ژماره .2 کم2.344.885  گاته ری کۆنگۆ ده رووبه
 وتکی   وه1960سای  له .   س  ملیۆن که52.360  گاته ده
 ستی ده  ی ، که و وتانه کک بوو له کۆنگۆ یه  . 40  خۆیه ربه سه
  ڵ کاسترۆ بوو به گه گیڤارا کاتک له. وت  رکه  بهیتی گیڤارا حمه ره
 ، ھات بۆ کۆنگۆ بۆ  ریکاوه فه ناوی ڕزگاری کردنی ئه رایان ، به ھه
. ستی کۆلۆنیالیزم و ئیمپریالیزم ڕزگاری بکات ژرده ی له وه ئه
ریالیزم ئمپ ( کران دهرز نگی به  ده مووی به  ھه م قسانه ئه وکاته ئه

 گران شی زۆر بهموو ھه) بات وکۆمۆنیزم ،،، وکۆلۆنیالیزم ، شۆرش و خه
کک   یه  وه1965 سای  له. ان فرۆش ده  ژار  ھه کی  خه به
مۆبۆت ( نرای خوناوی  ریکا ، جه مه روپاو ئه و کانی ئه ته چه له

ن تا کرد بهستی   و ده م وته گای  ئه ه که ، خۆی کرد به*) سیسیکۆ
  . م وته کردنی ئه
____________________________________  

39.. klett-Gotta Verlag. Adam Hochschild.schatten .über dem Kongo. 
Sttutgart.2000.                                                                         

40.. Spiegel Buchverlag.2003.S.249. Jahrbuch.2004. Spiegel   
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حوکمی خوناوی مۆبۆتۆ ھنراو  ه کۆتایی ب1997 ی 5مانگی  تا له ھه
ی  رکرده ویش سه ئه. تای دیکتاتۆرکی نوێ دروست بوو ره سه

  ر پاش ھاتنه میش ھه ل ئه. ) ژۆزڤ کابیال( شۆرشگری کۆنگۆ 
. کرد ی مۆبۆتۆ حوکمی وتی ده مان شوه ھه ر به کسه رکاری ، یه سه
کی  نا خه ده.  دیکتاتۆرکی تر گؤرا  نھا دیکتاتۆرک به  ته واته
 باری  که بهبینی ،  نه م شۆرشگره ژار ھیچ گۆڕانکی باشی له ھه

پاش رووخانی رژمی مۆبۆتۆ و  ر له ھه. بوو باشتر نه،ژیان خراپتر بوو 
گکی ناوخۆی ن  جهی تووش م وته رکاری کابیال ، ئه  سه ھاتنه
  س بوونه   ملیۆن که4.7   سادا زیاتر له5ی  وهام له که. اوی بووه خون

   .  41ت  سه ی ده گریسه  نه نگه م جه قووربانی ئه
وتن مۆرکرا ، ل ھیچ کاتک  ندین جار رکه ی چه وه پاش ئه

 نوان  وتن له کهساڵ دوایین ر م ئه  بینیوه  نه ۆوهخ وتنی به رکه سه
تی  رۆکایه  سه وروپی به اندا مۆرکرا و ، ھزکی ئهک کداره  چه نه الیه
   .کات  ده که وتنه کهنسا ، پشتگیری ر ره فه
  

___________________________________________  
*Mobuto Sese-Seko  یتی  یارمه به .    دایک بووه  له1930 مۆبۆتۆ سیسیکۆ ، سا
کی  یه  شوه  به .ربازی کرد کی سه هتای   کوده1965 سای  لجیکا له ریکاو به مه ئه

زوو ناوی   ئاره ر به  ھه1971سای . کرد  ربازی حکومی وتی ده دیکتاتۆری و سه
ی ) 5مانگی ( له مای .  بوو ته و چه کی تابیت دڕنده کابرایه. کۆنگۆی گؤری بۆ زائیر 

ری سای  مبه  سپته له.ی وت رایکرد  وه ره حوکمی ھنراو بۆده  کۆتایی به1997
  . کۆچی دوایی کرد ) غریب مه( رۆکۆ   وتی مه  له1997

  
  248.ل.  رچاوه مان سه ھه. 41
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  نفال ، له راسیۆنی ئه ئۆپه .  کردنفالکردنی کوردستان ئه ستیان به ده
ستی پکردوو، تاکۆتایی   ده  وه1988راستی مانگی شوباتی  ناوه

 200  نجامدا ، زیاتر له ئه له  . 20یلوول کۆتایی پھات  مانگی ئه
کی زۆری خاکی کوردستان ش ستداو، به ده س  گیانیان له زار که ھه

زاران  ھه. وتنرا وی کشتووکای فه  و زه گهزاران ک ھه. سووتنرا
بی  ره  وتانی عه ندکیان به تکران و ، پاشانیش ھه کچی کورد ، ئه

. ورانکراو  یا شارۆچکه ده ، سه سووتنران زاران گوند ، ھه* . فرۆشان
 ناو ئوردووگا  و، خرانه وه زۆرمل گوزرانه س ، به زار که دان ھه سه

ژاری کوردیان  کی ھه ی خه وه رانی ینک ،پاش ئه سه.   وه ملکانه زۆره
و ب کرد، خۆیان  کانی عاره  ھاره سلیمی گوورگه رخ ته کوو به وه

ش  مه ئه. رچوون   بانان بۆی دهکی رزه کوو به کانیان ، وه خزانه
سئوول ،  ناشؤرشگر ، نامهترسنۆک ،خالقیاتی ئینسانی   ئه  له ککه یه

  . ر روه ناسیاسی ، ناکوردپه
  
  
  

___________________________________________  
ی  چاپخانه. م  که رگی یه به. نفال  کانی ئه تحاه شایه. عارف قوربانی .  20
   . 26 . ره الپه. 2002. سلمانی . ۆشنبیری تی  ر زاره وه
  : یری ھا سه روه ھه

عراق و تاوانی . ڕاست تی ناوه شی خۆرھه به. / ڕکخراوی چاودری ماڤی مرۆڤ
. زیز مال میرزا عه جه. رگرانی  وه. نفال دژی کورد  شاوی  ئه. جینۆساید 
  .  87  ڕه الپه . 2000. رلین  به. ی ھاڤیبوون  چاپخانه

  
ند  ریکا عراقی داگیرکرد، چه مه ی ئه وه ی پشوودا ، پاش ئه یه م ماوه له* 

لھاکانی وتی میسر   مه یا کچی کورد ، به ده  سه شفکران ، که دۆکۆمنتک که
  ری  یری ماپه توانیت  سه بۆ زانیاری زیاتر ده. فرۆشراون

  )یت  ری چاک و،روان بکه نته سه( 
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  مووکوردستان نفالکردنی ھه ئه
  
  :ت  فا ده وشیروان مسته نه
  
  طارق عزیز، به. عس زاتی ینک و به کاتی مفاوه  له1983سای (  

ون کارکی   رکبکهنما گه ر له گه.  بدول قادری ووتوه یدون عه ره فه
یھان موو ج  ھه ، چونکه وه ینه به  ده که ڕه ر شه  ھه ئمه. ن  که باش ده

ن، و که مان ڕکنه گه ر له گه ئه.  کات  پشتگیریمان دهدژی ئران  له
 ، همان ی ھه الحه به  زه یشه و جه  ، ئهنگ وا پاش کۆتایی جه ئه
زار کوژراوتان بۆ  دھه خت و سه ک وهسا.  کوردستان  یھنینه ده
ین  که هفرو توناتان ئ بژین و ته  ده  تورکه خاکتان به. ین که رخان ئه ته
19(   
  

مای قکردنی  ته عس به  به  که رانی ینک ،  ئاگاین لبووه  سه واته
  سوورسک  ئایا که.  وه کاته هدا پرسیارک خۆی قووت د لره .  کورده

چت خۆی  کات، ده ی دهڕ  چاوه وره  ئاگرکی گه وه  ئهبزانت
ن ویژدان و  خاوه( سکی   ھیچ که وه دنیاییه به!!!!!!!. ؟؟؟؟ربدات؟؟تف
 )ر،، روه ک ، رۆشنبیر، سیاسی، مرۆڤ دۆست ، کوردپه خالق، زیره ئه  به

  ی وه رانی ینک ، بۆئه  سه. ناکات  م کاره ھیچ کاتک ، ئهھیچ کاتک ،
پانی کوردستانن،  گای سیاسی گۆڕه ه مان که ئه کهلمنن ، نھا بیسه  ته

شی ،  که ئاکامه. دارتیزانیپا!!نگی خۆترنی  جه وامیان به هرد ھاتن به
ی  که مدیده ژارو سته  ھه که ی، بۆ خه که ماورانی بۆ کوردستان وخاکه

دام و سووپای   سهعزیز، طاریق ی که قسه له  ساڵ5بوو پاش  وه ئه.   بوو
 )کیمیاوی( جید مه ن سه حه لی عه رشتی پهر سه به بی عاره عسی ی به دڕنده

___________________________________________  
   .75  ڕه الپه . 1997. دا  بازنه  له وه خوالنه. مین  فا ئه وشیروان موسته نه. 19
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    کاری فه ی ئه که وره گه ته نسا چه ره فه
  

ی  رجاره ت ، ھهنریکا ناھ فه  کۆنگۆ و ئه نسا ھیچ کاتک واز له ره  فه
ک چۆن  روه ھه. دات   ده ژاره  ھه ره م کیشوه الماری ئه  په وه ناوکه به
مان  ھه ریکای التین ، به مه  بۆ ئه وره کی گه یه  به ریکا بۆته مه ئه

م  گیانی ئه ۆ ب و مۆلۆزمکه وره کی گه یه نسا به ره ش فه شوه
و  کی دڕنده یه ته کوو چه نسا وه ره  ، فه  ساه500ی  ماوه.   ره کیشوه

اوخۆ و نگی ن رچی جه ھه. دات   ده ره م کیشوه الماری ئه برسی ، په
.  یه وه پشته نسای له ره شی فه رهستکی  دهموو  ،ھه ریکایه فه ی ئه ئاژاوه
نسای پی  ره تی فه ستی یارمه  ، ده ربازیه تای سه رچی کوده ھه

نسای تووشی  ره ریکا ، فه فه ی ئه که  زۆره  سروشتیه سامانه .  یشتووه گه
 ،  یه رچی مۆڕای مرۆڤی ھه  ھه که، ه کردوو وره گهکی  ھیستریایه

 دایکی   به خۆی م وته جاریتر ، ئه مووی گاته ھه له.  بیریکردووه له
جیھاندا  سیشی له  زۆرکه وه داخه بهنت ، ماڤی مرۆڤ داده

ی خۆمان ،  که   کوردستانه وه مووشیانه پش ھه  ، له تاندووه ه خه ھه
پش  ، له نسا کردووه ره ی فه ۆشاخدارهم در  بهانری ککی زۆر باوه خه

  !!!.نمان  که که مان و زیره  قاره رکرده ردوو سه  ھه وه مووشیانه ھه
  

  ریکا  فه ی ئه که سابخانه ندا قه راوه
  
 بوو،  وره تی  تووشی شۆککی گه موو مرۆڤایه  دا ، ھه1994 سای  له

وای  ا ، ھهریکاد فه کانی ئه  جوانه  وته کک له  یه کاتک له
ھا  جینۆسایدکی خوناوی بۆ ملیۆنه . 42ینرا  راگه تکی دڕندانه نازیه

راستی   ناوه وته که  ده  که م وته ئه. ت دانرا  سه مرۆڤی ب ده
ی   ژماره .2کم 26.338  گاته ی ده که ویه ری زه رووبه.  ریکاوه فه ئه

 ، وتکی   وه1962ی  سا له. س  ملیۆن که8.700  گاته دانیشتوانی ده
  . 43  خۆیه ربه سه
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  !!ری مرۆڤ  سه له ی که خانه مۆزه

  
ردوو گرووپ  نوان ھه ريکی خوناوی له  شه  وه1994رتای سای  سه له

م مانگی  که یه له. ستی پکرد  ده) ھوتۆ و توتسی (یان ئتنی 
م  ن لهموو جیھا ھه. س کوژران زار که  ھه300  دا ، زیاتر له که نگه جه
کی ئاوا کورتدا ،  یه ماوه چۆن له. کرد  ده رنه ری ده  سه گریه ته چه

ی  وه کوو ئه کانیش ،وه وره  زلھز و گه وته. کوژرت   مرۆڤ ده ھنده
. کرد  گرت و ھیچیان نه رده نکی خۆش بت و چژیان ل وه دیمه
ندا  کی راوه  دیاری بۆ خه وان به ش ئه ره م شه  ئه نده رچه ھه

  .ناردبوویان 
___________________________________________  

مرکز االھرام للترجمة . من زجاج بیت فی سنوات 5. دکتور بطرس بطرس غالی. 42
  154ص . 1999.القاھرة.والنشر

43 ... Spiegel Buchverlag.2003.S.351. Jahrbuch.2004. Spiegel 
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م ، پاش ھنانی ژنی  که مووکات ژنی یه ریدا، ھهشائی عاداتی عه له
کانی ، پشتگوێ  ش منداه مان شوه ھه به. خرت  ، پشتگوێ ده تازه
داو،  سعود ده  ئیدریس ومه ال زیاتر ئیھتمامی به  مه ربۆیه ھه. خرن  ده

   له ی که وه ھۆی ئه ش بوو به مه رئه ھه. کانی تری پشتگوێ خستبوو کوڕه
  وکاته ی ئه وه حوکمی ئه م به به. ڕن تی باوکی ڕاپه داله زوم و ناعه

مان ناچاربوون ھانا  الدابوو، ئه ژر کۆنترۆی مه مووکوردستان له ھه
. ژیان  غدا ده به ید وبراکانی له کی زۆر عوبه یه ماوه. رن عس به بۆ به
. ویدیان پ باشتر بو کاندا ، عوبه شکی زۆری بارزانیه ناوبه  له دیاره
. یکی زباری بووسعوود دا م مه به. خۆیان بوو ید له  عوبه چونکه

سعود  مهناوپارتیدا ست بوون له خزمانی دایکی با ده،مووکاتکیش ھه
  ر ھه. رت ناوبه ی له م برایانه ک ئه یه چ شوه زانی چۆن و به دهی نه

. شت ی کو که ردک دوو چۆله  به سعود به مه. ی کرد م کاره  ئه بۆیه
  وه کی تره الیه له. ناوبرد ئاسانی براکانی خۆی له ک ، به الیه له له
 باشترین کا بۆ بازرگانی  ش بوو به مه دامی ب تاوانبارکرد و، ئه سه

کوو  تاوه ھه.  وه کانه ربنده  سه شی بارزانیه  خونی گه کردن به
،  یه  ھهکی کوردستان رزکی زۆریان بۆ خی بارزان مرۆش ، خه ئه

سات  مووی کاره ھه م له به. بردن ناوی دام له  سه  زۆر نامرۆڤانه چونکه
ی  م کاره شداری ئه خۆی به که( سعود  کوو مه سکی وه  که یه وه تر ، ئه

ش خاکی  مه ئه.  بکات  وه وانه خونی ئه مۆ بازرگانی به  ، ئه)کرد
  .  وه سعوده وانی مه ناوچه  ، به  ترهیش ره
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  ارزانیان خونی ب فا وبازرگانیکردن به ال مسته سعودی مه مه
  

  : کان ووتبوی   بارزانیه کک له ک یه روه ھه
سعود  ک وابوو ، بۆ مه یه کوو بیتاقه کان ، وه نفال کردنی بارزانیه ئه( 
قکرد،  موو پیاوانی بارزانیان ی ھه وه  پاش ئه چونکه. رچوو ده
د  حمه ت پاش کوشتنی  شخ عوسمانی کوڕی شخ ئه تیابه به

سی  ید ولوقمان وصابر، ئیتر که فا ،عوبه  مستهال کانی تری مه و،کوره
خۆی  موو له  ، ھه وه  مانه ی که وانه ئه .منافسی  ببت به وه مایه ترنه
ون  بو  " ک بووه  دایکیان یه واته"مووشی برای دایکی اڵ ترن و، ھهمند
17(.  
م  کی تر باجی ئه چی  خه ی کردبوو، که م کاره  خۆی ئه سعود که مه

ی  م کاره سعود ئه بوای من ، مه به. ی داسعود ی مه وجانه  گه ته سیاسه
ی  م کاره دام به  سه تی که سعود زانیویه مه.   کردووه ئاگاوه زۆر به

سعود  مه. دات  ده وه ندنه  سه وی تۆه ھه. گی ھاری لدت کوو سه وه
ی ،  وه ناوبردن و دوورخستنه وی له  ، ھه ندین ساه ی چه بۆماوه

 تر  و شایسته  له وان خۆیان به  ئه دا، چونکه کان و ئامۆزکانی دهبرا
). ک تر و ھۆشیارتربوون   زیرهو ر واش بوو، زۆر له ھه( زانی  ده
دووانیان  بارزانی بوون ، . فا کاتی خۆی س ژنی ھنابوو المسته مه

حمود ئاغای   ، زباری بوو، کچی مه سعوده دایکی مه میشیان که سھه
سائیلی  ر مه به ی له م ژنه ال کاتی خۆی زیاتر ئه مه.  بووزباری

. کان بوون کان زۆر دوژمنی بارزانیه  زباریه شائیری ھنا، چونکه عه
میان ، دایکی  دووه. ید ولوقمان وصابر بوو می دایکی عوبه که ژنی یه

جیه،نیھاد،سیداد  دشاد، وهسعود ، میان ،دایکی ،مه سھه. ئیدریس بوو
   .18بوو 

___________________________________________  
ی  وه دیوی ناوه. شکنن کتری ده کان یه نچه په. مین  فا ئه وشیروان موسته نه. 17

  323 بۆ 322 . ڕه الپه. 1997.رلین  به . 1983 -1979کانی کوردستانی عیراق  ڕووداوه
   .106  ره الپه.  رچاوه مان سه ھه. 18
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  )و کۆڕه( ڵ  کۆمه کۆچی به

نساو  ره ی نوان فه رکی شاراوه  شه مه ئه وت که رکه ه پاشتر د
 بوو  ره م شه ئه. ی دا که نداباجه کی راوه چی خه  ، که ریکا بووه مه ئه
  رچاوه ندک سه س ، ھه زار که  ھه800  ھۆی کوژرانی زیاتر له به
 ملیۆن 2 بوونی زیاترله ره اھا ئاو روه ھه.45 ملیۆنک  گاته ن ده ده
  .  کی ماوه ڕ الی خه ھشتا  ترسی شهمرۆش ، کوو ئه تاوه ھه .س که

   
  سودان
  

نی  خاوه. ریکا  فه کانی ئه نده مه وه  ده  وته  له ککه سودان یه
 بۆ  وه رته گه مژووی ده .  ند وکۆنه مه وه کی ئجگار ده شارستانیه

کانی نیل و میسر ،  شارستانیه. زاران سای پش زایین  ھه
تی   رۆژھه وته که  ده م وته ئه.  ر کردووه سه کی زۆریان له ریه ریگهکا
   عوسمانیه وه مه ھه ژده ی ھه ده  سه  له م وته ئه . ریکاوه فه ئه

ری  ر داگیرکه  سه یشته  گه کان داگیریان کردو  ، پاشانیش نۆره توورکه
   .  46ورپی  ئه

___________________________________________  
54 .Ruanda.de.Wiekipedia.www 
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ی دانیشتوانی   ژماره..47 .2کم 2.505.813  گاته ری سودان ده رووبه
 . خۆیه ربه وتکی سه، وه1956 سای   له.س  ملیۆن که31.687  گاته ده
.  وه ی گرتۆته تهم و  ئهخوناویو نگکی ناوخۆیی جه  وه1983سای  له

. ژی  و ئایینی جیاوازی تدا ده وه ته ندین نه چه  ، که سوادن وتکه
ر  سه تی خۆی به موو کات وویستویه بی، ھه ره باکووری ئیسالمی عه
  .  زاڵ بکاتداریکی فه سیحی ئه باشوور و رۆژئاوای مه

تی   یارمه به) رشی ر به عفه جه( رال  نه  دا ، جه1989شی   مانگی شه له
رۆکی  میری سه ر نه سه ربازی به کی سه تایه کان ، کوده ئیسالمیه

کی  کان ، باری خه رکاری ئیسالمیه  سه پاش ھاتنه له. سوداندا کرد 
وژمکی  جارک ته به.  زۆر ئاۆزبوو م وته نامووسمانی ئه

نی داو ، تی سودا دام زۆریارمه سه.  وه  وتی سودانی گرته فاشیستیانه
ربازی و  کی سه تیه موو یارمه زراندنی رژمکی فاشیستی ھه بۆ دامه

  . شکردن که ماددی وسیاسی پشه
سوپای رزگایخوازی (  نوان  رکی خوناوی له  شه  وه1983 سای  له

   له2005سای(نگ  ره تی ژۆن گه رۆکایه سه به ) SPLAسوادنی 
 2005ی تا سای  نده اوهتی ن ، حکومه)دا مرد رووداوکی فرۆکه

 قووربانی  س بوونه  ملیۆن که2  دا  زیاتر له ره م شه له. وام بوو رده به
  سیش ئاواره  ملیۆن که4  ھا زیاتر له روه ، ھه ستداوه ده و گیانیان له

وت و  ش نه ره م شه کی ئه ره ھۆی سه.  جھشتووه بوون و مای خۆیان به 
تی دوو  سه ری ده دا شهیشمان کات ھه هل .  کانی تره  سروشتیه سامانه

  بۆنموونه .کرت ده وه وئایینه وه ته ناوی نه ل به.  گرووپی جیاوازه
شکردنی  دابه،ردووال  ھهی م دوایه  ئهوتنی کانی رکه نده  به کک له یه 

رمن ،   ب شه ردووال ھنده کانی ھه رکرده سه یه وه یرله سه.ته سه ده
،  وه ته یان ناوه وره رکی گه  شه وه وئایینه وه ته ناوی نه ه ب ندین ساه چه
  .نن  که پده ون و که کوو دووبرا رکده کۆتایدا وه چی له که
 

46 .  Krieg in Afrika. Albert Wirz.Steiner Verlag.Wiesbaden.1982.S172 
47. . Spiegel Buchverlag.2003.S.410. Jahrbuch.2004. Spiegel   

 193 

قاژێ و  له  په وته ی تر ھارکردوو، که دامی ھنده ش سه مه ئه
شکی  کان به  بارزانیه وکاته ئه. ک  موو بارزانیه ھه له  وه ندنه سه هتۆ

شۆرش  سعوود وئیدریس ، وازیان له فا و مه المسته داخی مه زۆریان ، له
( فا  ال مسته س کوڕی مه. ت   ژر بای حکومه ھنابوو، ھاتبوونه

بوون ،  فا المسته  مهژنکی تری له که ، )لوقمان و صابر یدو و عوبه
ت  سعود وئیدریس ، بۆالی حکومه ڕقی مه باوکیان ھنابوو، له لهوازیان 

ئران ،  سعود بۆ ری مه ی نۆکه تۆه له، عسی دڕنده به. رایان کردبوو
شکی زۆریان پاش  به کهکان  موو بارزانیه الماردانی ھه  په وته که
  سعود کانی مه کداره ترسی چه کانی خۆیان ، له ی ناوچه وه ئه
په ،   وقوشته که حره به( کی ند ئوردووگایه عس چه ،بهجھشتبوو به
گاردی  1983موزی سای   ته31  له   . وه  بۆکردبوونه) ریر ودیانه ھه

ی داو،  په الماری ئوردووگای قوشته ، په) حرس الجمھوری(نیشتمانی 
مووی  ساڵ بوو، ھه ) 70 بۆ 14(  نوان  نی له مه ته  که رچی نرینه ھه
    دواتر له15روشونی کردن  یکدا ، بسه پرۆسه ن و لهستگیرکرد ده

مان کاریان  ش ، ھه)  ریر و دیانه و ھه که حره به( ئوردووگاکانی 
  و ی ئه ، ژماره منراوه  خه ی که یه و رژه پی ئه به. نجام دا ئه
   . 16س  زار که  ھه8ی   نزیکه گاته روشون کران ، ده ی ب سه سانه که
  
   
  
  
  

___________________________________________  
تی   زاره ی وه چاپخانه. م  که رگی یه به. نفال  کانی ئه تحاه شایه. عارف قوربانی . 15

   .22 . ره الپه. 2002. سلمانی . رۆشنبیری 
   

   . 23 .  ڕه الپه.  رچاوه مان سه ھه. 16
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ھیچ کاتک . خونی کورد ڕاھاتوون   ، به ھای ساه کوو ساه به
 .  وه کردۆته لی کورد نه ناوبردنی گه  پاکتاوکردن وله سیان له

کداری  ی چه وه اوبردنی بزووتنهن وی لهنوابی ، بهکانیش  دڕنده عسیه به
   کرد بهانستی ی کورد و، ده مدیده کی سته  گیانی خه هنوت هک

  . نفالکردنی کوردستان  ئه
  
  !؟ نفال مانای چی یه ئه
  
  یره النی غه کردنی گه) جینۆساید( تکی پاکتاوکردن  نفال سیاسه ئه

  وه ده مه ن موحه الیه له، وه دانی ئیسالمه رھه کاتی سه له که.  مووسمانه
یان ڕ ی شه وه  ئهپاش،بوون مووسمان نه ی که النه و گه ئه.دستی پکر ده

کانیشیان  ژن و منداه ،شتن وکو دهکانیان  پیاوهموو ھهفرۆشتن و پده
ھا  روه ھه.  فرۆشان  دهبستاندا ره عهکانی  بازاره و له  کۆیله هنکرد ده
 موکی  بووه کران و ده  داگیرده النه و گه موو موک وسامانی ئه ھه
یی بوو،  وه ته بی نه ی پارتکی عاره وه ر ئه به عسیش له به.  ب  ارهع
لی کوردا  ر گه سه ب ، به ی عاره  کۆنه ته ادهعم  یانویست ئه ده

  .  وه نه زیندووبکه
  
  نفال کردنی خی بارزان  ئه
  
کتی  ڵ یه گه زات له  مفاوه ستی به دام چۆن ده  ، سه1983 سای  له

ی  ماه بنه. زاتیان کرد  مفاوه مان شوه ھه یش به پارتڵ گه کرد، له
  ، که وه تیدابۆ  ئران تۆخ بووبونه  جاشایه  له بارزانی ھنده

  دیاره.بنننگاوکی سیاسی   ھهچوان ، ھی ب پرسی ئه ورا به یانده نه
ڵ  گه وتیان له سووکه ھه ش مان شوه ھه تیشدا ،به وه نهسانی  له

ی بارزانی  ماه بنه. کرد ده ب توورک ھیچیان نه بهکرد،  توورکیا ده
کی عراقی بھنن   سووپایه ن ، کهبوووت ڵ ئران ڕککه گه  له وه ژره له

. ن   لیان بده وه پشته مانیش له ران ، ئه  حاجی ئۆمه ی بۆ ناوچه

 85 

موو  رۆکی سودان ، ھه  جگری سه گ بوو به رنه ژۆن کهکاتک 
کی تری  یه مرۆ سودان کشه  ئه نده رچه ھه. کان کۆتایی پھات  کشه

 .  لی دارفووره ی گه ویش کشه  ، ئه  بۆ دروستبووه وه ته  رۆژھه له
بوونی ملیۆنان  ھۆی ئاواره ش بوو به وایه  ناره نگه م جه  ئه وه داخه به که
 بۆ  وه رته گه کانی سوادن ده نگه موو جه ھۆکاری ھه. سی ب تاوان  که

وت  بوونی سامانکی زۆری نه.  هککیان ئابووری یه. کی  ره دووھۆی سه
  وه مووشیانه پش ھه له کانی جیھان  زلھزه  وته هش وایکردوو مه ئه که
ھۆی .نت ھ  وازنه وه ه نان  پالن وئاژاوه مووکات له ریکا ، ھه مه ئه

  بی و ئیسالمیه ره  فاشیستی عهکی میش ، بوونی ئایدۆلۆژیایه دووه
   وتهم لهیی و ئاشتی روو ئاسوودهھیچ کاتک ناھت  که
ی  تیڤ و فاشیستانه  نابت رۆی نگه دیاره.  بکات  نده مه وه ده

ماعیان  چاوی تهمووکات ، وانیش ھه  ئه چونکه. ن ی  بیربکه میسریش له
   .  جوانه م وته  ئه ته یوهب
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  ئاسیا

  
نگی پارتیزانی  تای جه ئاسیاش په مدا ، له ی بیسته ده تای سه ره  سه له

یدابوونی ژاپۆن  تای په ره سه.  وه وویهکداری بوب ی چه وه و بزووتنه
  بووبه .  ئاسیادا  کی خوناوی له یه ته ربازی و چه کوو ھزکی سه وه
رتای  سه ر له  ھه. ره م کیشوه سی ئه ھا که ۆی تاکردنی ژیانی ملیۆنهھ

ری  گه ته الماردان و چه  په کرد به ستی  ، ده  وه م وته زراندنی ئه دامه
  ژاره  ھه م دوو وته ئه. تی چین و کۆریا تایبه دژی دراوسکانی  به

ھا   ملیۆنه به. نکا ری ژاپۆنیه گه ته  بۆ چه وره پانکی گه  گۆره بوونه
و کاری   کۆیله سی تریش ، کرانه ھاکه چینی وکۆری  کوژران و، ملیۆنه

  کانیش بوو ، که ی ژاپۆنیه ریه گه ته  چهم ر ئه ھه. کرا  زۆریان پده به
 . 48کان دروستکرد داگیرکراوه کی ناوچه رۆحکی شۆرشگری الی خه

کان  ژاپۆنیه ریه ربه ه ب ته ستی چه ده النی ئاسیا له ی گه وه پاش ئه
  بوو ، کهیدا تر په وره کی گه یه ته ی چه رزگاریان بوو، ئینجا نۆره

  . بووریکا مه ویش ئه ئه
  ی راکه وھه ماوتسیتونگی دیکتاتۆر

  
زراندنی پارتی  و، دامه وه ن ژاپۆنه الیه ڵ داگیرکردنی چین له گه له

کی  یه وه هیدابوونی ماوتسیتوونگ، بزووتن کۆمۆنیستی چینی و په
تادا  ره سه له  ، که ش یه وه م بزووتنه ئه.  وه موو چینی گرته کداری ھه چه

قی  تۆبزی و شه بوو، ل پاشان به ئامانجکی ناسیۆنالیستی ھه
  . کۆمۆنیست مانیش بوون به مانه ، ئه زه
  

__________________________________________  
. دار المدی . می النبھان . ترجمة . ستمر  سنة غزو م500. نعوم تشومسکی . . 48

    .404 بۆ 400. ڕه الپه. 1999. الطبعة الثانیة. دیمشق. سوریا
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  ر ئای شؤرش کوژراون ، بوونه سه له شی که سانه وکه ئه. بانی تاله
  . س باسیان ناکات  تی بن گۆم و، که

  
  دیاکانیی تراژ وه بوونه دووباره

  
چی  ربگرن، که ل وهیلوو ی ئه وه س و بزووتنه ره ھه جیاتی سوود له له

ستی  و، ده وه دهی کر ه مان ھه ی کوردی ، ھه وه بزووتنهجارکی تریش ،
ترین  ترین و کوشنده وره ش گه مه ئه. نگی پارتیزانی  جهک و  چه وه دایه
زانی  ،  ی کوردی باشی ده وه بزووتنه.  گای کوردی دا  کۆمه ی له زله
ڕن ، بۆ جینۆسایدکردنی  گه لکدا ده دوای ھه عس به دام و به  سه که
مان باش  ئه.  مرۆڤکی کوردی موو لی کورد وقکردنی ھه گه
ی  وره و پالنی گه خشه عس، نه  رژمی فاشیستی به یانزانی که ده
ی  تی گالنه سیاسه لهمان  ئهچی  ، که لی کورد داڕشتوه دژی گه هل

تکی  جیاتی سیاسه لهلی کورد ، نجام ، گه رئه ده. وتن که خۆیان نه
  . دا انی وره کی زۆرگهباجکی کرابوو ،  ب پرسی خه به ، که گالنه

  
  

  نفالکردنی کورد تی ئه سیاسه/ 
  

  بت ، بۆ ھاتست ده رچیان له  ،ھه رانی بگانه مووکاتک داگیرکه ھه
 کان وروپیه ئهکاتک.ر  به ته گرتوویانه، که  داگیرکراوه له اوبردنی گهن له
  ی کۆمه به ناوبردنی له  وتنه که جارک به،داگیرکرد ریکایان مه ئه
ریکاو  فه ئه له.  ره و کیشوه نی ئه سه کی ڕه  ی ، خه)ینۆسایدکردنج(

کی  ڵ خه گه  لهبتست ھات ده یان لهچ ،  مان شوه ھه ئاسیاش ، به
مان  که ووته  ، که ی کوردیشه ت ئمه نسبه به. کان کردیان  ناوچه

ی ر حشیترین و خوناویترین ، رژمی داگیرکه ترین و وه ن دڕنده الیه له
مۆ ،  ک ئه ش نهیمان ئه.  داگیرکراوه)  بی وفارسی  ره توورکی وعه( 
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نی رۆشنبیری و فکری ،  الیه  زۆرئیھتمامی به م حیزبه  ئه وه داخه به
ختکردنیان   خۆبهیی ئاماده کهکردن، نهل وای. دا کانی نه امهند ئه

  .  یه وه م بزووتنه کانی ئه ه ھه لهکک بوو ش یه مه تدادروستبکات،ئه
  
ک  یه کی ناوچه ، خه یه وه ووتنهم بز تی ئه رکردایه شی زۆری سه به. 4

. ت ژکانی تر بھاو ل بۆ ناوچه یتوانی په نه وه) . قین خانه( بوون 
کانی سلمانی   شاره شی زۆری چاالکی  ئای شؤرش ، له به

ر  کانیان ،ھه رکرده شکی زۆری سه به. بوو   بجه ه قین وھه وخانه
زمانی  کانیان ، به وکراوهو ب یاننامه رجار بهۆزانی،ز ده کوردیشیان نه

ری زاڵ بوو  گه ستی ناوچه ، ھه وه کی تره الیه له . چوو رده بی ده ره عه
مانیش  ختیار گیرا، ئه ال به  کاتک مه ربۆیه ھه.  که ر حیزبه سه به
  . تایان لکرد  ر ئاشبه کسه یه
  
ختیار  ال به مه. ختیار البه کوو مه کی ترسنۆکی وه یه رکرده بوونی سه. 5

،  وه وناوه وه ره ده ندامانی ئای شۆرش له موو ئه کاتک گیرا، ھه
ر  کسه گیرا، یه ر که ویش ھه چی ئه که. چاالکی بۆ ئازادکردنی وتنه که
وتنی  رکه بۆ سه. ی مۆرکرد تنامه شیمانی خۆی ئیمزاکردوو، تۆبه په
ری  ابهسکی کاریزماو شۆرشگر،ر  که ستهک ، پوی یه وه ر بزووتنه ھه

کان تووشی  وه ی کاریزما، زۆرجار بزووتنه رکرده بوونی سه نه.بکات
م  کانی ئه هرگب  جه ھۆکاره کک بوو له ش یه مه ئه. کات شکست ده

  . یه وه بزوونته
کجاری  یه ختیار وھاورکانی ،به البه کان ، مه ته وه تای نه ره سه له

. کتی  ناو یه وه یاند و چوونه ئیعالنی ئیفالسی خۆیان راگه
و  ر ئه سه له بوو، که ی نه و ھاوریانه فای بۆ ئه ختیار ھیچ وه البه مه
رکی  شهناوی عراقچتی ،  نکی زۆر بهسا. وا کوژران  هڕنا به

چی ئستا  که.  قووربانی  س بوونه  کهدان گیرساند،سه وایان ھه ناره
الل   کوڕی جه  به داوهشی  که الل و ، کچه  دۆستی جه ختیار بۆته البه مه

 87 

  
  ماوتسیتونگ

  
  

  ! ؟ ماو تسیتوونگ کیه
  
  وته که ده ، کهShaoshan گوندی   له1893ری  مبه  سپته26  له
ری ژا باوکی جووتیارکی ھه .  دایک بووه   چینی لهHunanرمی  ھه

کوو   وه1911شۆرشی  ربازو، له  سه بته  ده1911سای  .  الدێ بووه
  .کات رده ل شه دژی گه ربازک له سه
 1919 سای  له. کات  واوده یمانگای مامۆستایان ته  په1918سای  له
ش ھندک مشکی  مه ئه. ی بکین  کتبخانه ر له رمانبه  فه بته ده

. ت کا  دهی و کتب وه  جیھانی خوندنهی و ، تکه وه کاته رووناک ده
شداری  و به وه بته  بیری کۆمۆنیستی نزیک ده دا له و ساه ر له ھه

ندامی پارتی   ئه بته  ده1921سای . کات  کانی مای ده خۆپیشاندانه
زی  رکه ی مه ندامی کۆمیته  ئه بته  ده1923سای . کۆمۆنیستی چینی 

 ماو ییشتن  ، گه س پی وایه دک کهن ھه. پارتی کۆمۆنیستی چینی 
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کوو   ، به وه رته ک و چاالکی ماو ناگه ی بۆ زیره  ، ھۆکه یه م پله به
کی  ن کابرایه ده.  وه رته گه واسین ده زیاتر بۆ ماستاوچتی و خۆھه

کی ماستاوچی بوو،  خه زی به  زۆر حه ربۆیه ھه .  زۆرماستاوچی بووه
  .   بووه گر  خنه ھۆشیارو رهکی   خه زۆر ڕقیشی له

ر  ھه. کات نشوریاو باکووری چین داگیرده  ژاپۆن مه1931سای  له
بت و ،  یداده کداری په هچکی  یه وه ل داگیرکردنی چین ، بزووتنه گه له

   . 49هی وه بزووتنهم  ئهگای  ه  که کاته ماو خۆی ده
  

  ژیدیاکانی تریش  ارنگی ناوخۆ و ت جه
  

  ڵ گه له. خۆی چین بوو ربه تکی سه نتانگ حکومهتی کۆم حکومه
وڵ   ال ھهردوو ی ھه وه جیاتی ئه له . وه ره شه  نهتو  کهماوتسیتوونگ

ماوتسیتوونگ چی که،ن ڕزگاربکهکان  دڕنده ژاپۆنیه ستی ده لهچین  ن بدده
ماوران  نگکی چینی ،تووشی جهلی  هگتکی ئاواناسکدا ،  حاله له

س  ھا که ، ملیۆنهدا   خوناویه نگه م جه نجامی ئه ئه له که. کردن 
  له  که نگه م جه ئه.  تی دووگرووپ  سه نگی ده  قووربانی جه بوونه

 ناو  ی خسته وره  ی خایاند ، درزکی گه1945 بۆ   وه1937سای 
  . جارک تکدا ی به گاکه موو کۆمه ی ھه و، شیرازه وه گای چینیه کۆمه

  
  
  
  
  

49.. ngtu- tseMao.de.Wiekipedia.wwwیری ھا سه روه   ھه  
Microsoft Encarta. 2003. Mao tse-tung.  
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  !سی ھنا؟ ره بۆچی ئای شۆرش ھه
  
 ئای شۆرش زیاتر .کی شۆرشگر تیه رکردایه بوونی سه نه. 1

  وه مووکاتک به ش ھه م چینه ئه. بۆرجوازی بوو کی وورده یه وه بزووتنه
،  ، ب ئابرووه ، دووڕووه  ، ترسنۆکه سازشکاره (   ، که ناسراوه 

ندامانی ئای شۆرش ،  شی زۆری ئه به) .  رسته لپه ، ھه ناشۆرشگره
بۆرجوازی ، زاڵ بوو  دهبای وور. وارانی ناوشار پکھاتبوون خونده له
  گرت و ی نه رگه رزوو به  ھه ربۆیه ھه . دا م حیزبه ر ئه سه به

  .تایان کرد ئاشبه
  
مرۆش  کوو ئه تاوه  ھه وه داخه به. ھز  ری به سکه عه بوونی ھزکی نه. 2
و  کداری ئه ر حیزبک ، ھزی چه وی ھه وه کی بۆ مانه ره رجی سه مه

توانیت  ش ده  ھنده،بت ھزت   بهتکداری هچزی  ھ نده چه.  یه حیزبه
پارتی ،  کتی ، نه یه ھیچ کاتکیش نه. یت  ت بکه  وخزمه وه بمنیته

م   و به بووه  نه تی دیمۆکراتیانه سه حیزبی و ده  فره ریان به باوه
ناو  ندامانی ئای شۆرش ، له شی زۆری ئه به. ش نابت  زوانه
  یه  تازه حیزبه م یانتوانی زووفریای ئه نیش نهما ئه. کان بوون  شاره
کی رۆشنبیربوون و،  شیان بوو، خه ھه ی که کدارانه وچه ئه. ون  بکه

ختیار  البه ، مه وه کی تریشه الیه له. بوو نگی پارتیزانی نه جه ئاگاین له
  . ون  کی ناوشار  فریای بکه  خه کهدا، جالی نه تای کرد، مه  ئاشبهزوو

  
ک  روه شکرک ھه مووله ھه. بوونی ھزکی فکری وئایدۆلۆژی  نه. 3

 مۆڕای فکری  ه، ئاواش پویستی ب که ک وفیشه  چه چۆن پویستی به
  نییه بت، مرۆڤ ئاماده نهزر شتکی پیرۆ  گه کهنوچ.  وئایدۆلۆژییه

ت یان ش چووه نه ۆڤ تکئاخر خۆمر. ن کوشت خۆرا بداته خۆی له
  .نتشکو  بداتهکی تر  هبۆخ،خۆی  بووه نه
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بیکردوو،  ی له که  شونی خۆی، ژنه یشته ختیار گه البه ی مه وه پاش ئه 
  ی رزانه ھه م بازرگانییه هبختیار  هال ب مه. ردا ھنا سه ژنکی تری به

شی  که نگی کچه شۆخ وشه داسوودی له دوایهم  له ستا، بۆنموونه وه نه 
ڕگای  له. کرد بانی ماره الل تاله ی جهڕکو ی خۆی له که کچه. رگرت  وه

بی  نسه و مه وه الل نزیک بکاته جه  توانی خۆی له وه شیه که جوانی کچه
ناو   له نده رچه ھه. بکات ر  مسۆگه یهتا تاھه حیزبی خۆی بۆھه

 یان  وه ڕگای ژنیه  پیاو له یه رهرم و شوو واریدا ، زۆر شه کورده
  .بھنت ست ده وتن به رکه سهب و  نسه ، مه وه کچیه

    بهختیار توانی ببت  البه مه ، کی کورت یه پاش ماوه ، رحاڵ ھه  به
کانی  رکرده سه  لهكک هی هکتی و، ببت ب تی یه رکردایه ندامی سه ئه

نگاوکی  ی کرد و، ھه وره کی گه خۆشیه  تووشی نه مه ل ئه. کتی ناویه
،  وه کۆبوویه کی ل ختیار ، خه ال به ی مه وه پاش ئه. ی نا ه زۆر ھه
ی  زاییه هڕو نا توانت ، ئه ده ستی کرد، که خۆی بایی بووھه زۆرله

  و،  خۆی بکاته وه  بۆخۆی کۆبکاته،   کتیدادروست بووه ناویه له که
  . زاییه هڕم نا ری ئه رابه
کتی کرد و،  یه لهخۆی ی  وه ختیار ئیعالنی جیابوونه البه بوو مه وه ئه

( ناوی  تا به ره  سه. دروست کرد یئای شۆرشناوی  حیزبکی نوی به
  بانی و، الدان له الل تاله تی جه ئیختیالفی فکری و دیکتاتۆریه

ل .  وه خۆ کۆکرده کیان له خه) ھید ئارام و، عراق چتی  زی شهربا
کی پ  یه تنامه ختیاری گرت و تۆبه ال به کتی مه ک ، یه یه پاش ماوه

  .شیمانی خۆی ئیمزاکرد  رکرد و، په زاری پده رمه شه
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  !؟ بۆرجوازی شاربووه  یان ورده ی ماو،کرکاری بووه که ئایا پارته
  
  کانیان له کداره چه وه بزووتنه  تی ایهرکرد سه  ی وانه ئه  زۆری  شکی به

 ماویش ی که وه بزووتنه.ناوشاربوون بۆرجوای ردهوو  کانی خه،کردووهجیھاندا 
:( ت  تۆنی کلف ده.  بۆرجوازی ناوشاربووه کی ورده یه وه بزووتنه
ھیچ   که به کرکاری ناوشارو،  ی ماو ، زۆر دووربوو له که وه بزووتنه

 کرکاران 1928سای  له) . .50 الیان بووه وتۆی نه خکی ئه بایه
م   ئه1929سای . ھنا ی پارتی کۆمۆنیستی چینیان پکده10%

ش  مه ئه . 51% 1،5  یشته  گه1930،سای  وه مبوویه که% 3 بۆ  یه رژه
  وه رۆژ لر چینی کرکارانه ، رۆژ به  م پارته  ئه  ، که مانای وایه

ینی کرکاری  چ ھزی به کی به ندیه یوه ھیچ په و، وه وتۆته دوورکه
  .  بووه  نه وه چینیه

  
   بۆ شار    الدوه ی شۆرش له وه گواستنه

  
. ماوتسیتوونگتی  قه کانی بیری سه تیه ره  تزه بنه  له ککه  یه مه ئه

ھۆی  کان به  بۆ شارو ، داگیرکردنی شاره  الدوه لهی شۆرش  وه گواستنه
  خۆی له. کانی بیری ماو  پیرۆزه قه  ده  له ککه ، یه وه کداریه ھزی چه

وه ،  کانه ن جووتیارو گوندنشینه الیه کان  له خۆیدا داگیرکردنی شاره
ک   روه ھه. نگ و شارستانی چین رھه ر فه  سه کارکی زۆر خراپی کرده

نھا مانای  دووری  کان ، ته داگیرکردنی شاره: ( ت  تۆنی کیفیش ده
م  ئه .  )دات پیشادن ده وه  چینی ککاری شاره  له ی م پارته ئه

ر  ھه .  ت و ناشارستانیه ریه ربه  ، مانای داگیرکردنی به داگیرکردنه
ی بیری شارستانی و، زابوونی  وه ھۆی دورخستنه ش  بوو به مه ئه

   . تی ماوتسیتوونگ  ریه ربه وی و به بیری تاکه
____________________________________________  

  .ری رۆشنبیری مارکسی نته سه. تۆنی کف. ت سه ی ده رباره هس بۆچوون د. 50
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نگھایان   ماو شاری شهکانی کداره ، کاتک چه وه گننه ک ده روه ھه
  وه جیاتی بیکوژننه وان له کاتک شهدیبوو، نه ھشتاگۆپیان،داگیرکرد

  .52 وه چۆن بیکوژننهزانی  یانده  نه یانشکاندن ، چونکه چوون ده ده
  

  ماو تسیتوونگ و سۆڤت
  
لی  ن و دسۆزترین دۆستی گه باشتری کک بوو له کتی سۆڤت یه یه

 وه ربازیه  سهکنیکی و سیاسی و  ڕووی ماددی و ته لهسۆڤت . چین
ی  وانه رهزاران پسپۆری سۆڤتی   ھه به.  چینی داکی زۆری هتی یارمه

چی ماو،کاتک زانی  که. ن  تیان بدده ی یارمه وه چین کران ، بۆ ئه
  ستی کرد به ده، ئینجا وازی لھنان و  ماوه وان نه چیتر پویستی به

دسۆزی وپاداشتیان و سووپاسگوزاری ی وه ئه جیاتی له.تی سۆڤت دژایه
زۆرب .  خترین دوژمنی سۆڤت رسه ترین و سه وره  گه ، بوو به وه بداته
ری  نگه  سه و ، چووه وه دایه ی خۆی ھهی راست رده  په رمانه شه

رۆکی پشووی سۆڤت  ک سه روه ھه.  وه ئیمپریالیزمی جیھانیه
ریتانیا وپارتی  ر پارتی پارزگارانی به گه مه: ( ووتی ) برجنڤ(

  .) وه  سۆڤت بته ی ماوتسیتوونگ ڕقیان له مانیا ، ھنده سیحی ئه مه
  

   !؟کی خوناویه یه  دڕنده یان رۆینه ئیمپریالیزم شرکی په
  

 چاو ھاورکانیدا ئاستی ئایدۆلۆژی  زۆر نزم بوو،  ماوتسیتوونگ له
ندین تزی   چه  ، که کرد م پیاوه ش بوو وای له هت م حاله ر ئه ھه
ناوبانگی  ی ماو ،که و قسانه کک له یه. ت و ب ھز دابرژت  قه سه

ی  له سه کاتکدا مه له . ) !یه رۆینه ئیمپریالیزم شرکی په( رکرد  پده
 کانی وره گه نده  بیرمهن الیه له ی وره زم ،مشتوومرکی ئجگارگهئیمپریالی
    ).  کاوتسکی ، رۆزا،،لینینترۆستکی( وانه  ،له ر کراوه سه  له وه کۆمۆنیزمه

___________________________________________  
   رچاوه مان سه ھه. 52

 187 

ندی  یوه ش ، په مان شوه ھه به. واوی تکچوو ته  ئران به وکتی یه
کانی   ئۆپۆزسیۆنه نه موو الیه ھا ھه روه ھه. ڵ سووریاش  تکچوو گه له

  ال  مای مه وه کتی کردوو ، ڕوویان کرده  یه عراقی ، پشتیان له
  . فا  مسته

  
ی جارکی تر ما نکرد کهاندین ھۆکاری تریش ، وای و چه م ھۆکارانه ئه
  .  وه هپنن دا بسهی داماوی سیاسی کور ر الشه هس خۆیان بهفا ، المسته مه
  

  ختیار هالب ی مه راکه ھه
  

و  سه رکه عس تکچوو، ھه ڵ به گه کتی له زاتی یه ی مفاوه وه پاش ئه
  یشختیار البه مه. وه زات بدزته شکستی مفاوه  لهیووسیت خۆی ده

  . بکات  یه مه هم گ یوویست  ئه ده 
و ، توانای  کی ناتیقه ی کابرایه وه حوکمی ئه ختیار به البه مه
خۆی  ککی زۆر له  توانی خه. یه کی تری ھه ی خه رکردنی قسه به له

،  قین  خانه ختیار پشتر له ال به مه. نج ت گه تایبه به وه کۆبکاته
یان  توورکی قسه هر ب  ھه یان وه ماه.   فرۆشتن بووه ه ریکی جووجه خه

ختیار  ال به مه.  کردووه کی کوردیان نه وی خه ، زۆرتکه کردووه
شخ . ھاب بوو  شخ شهبرازای   ،چونکه وه ڕگای  ڕووناکی ژنیه له
 ، گرت کی زۆر رزیان لده بوو، خه ه ری کۆمه زرنه ھابیش ، دامه شه

.  وه ستابوویه کان وه هعسی دژی به ندا لهزیندا  له ردانه  زۆر مه چونکه
  .ربگرت ھاب وه ناوبانگی شخ شه ختیار توانی سوود له ال به مه
   ڕگای ژنه  ، له سانکی زۆر توانیوویانه مژوودا زۆرجار که له

. ست بھنن  ده وتن به رکه و ، سه وره بی گه نسه  مه نه  ، بگه وه کانیانه
کانیان سوودی  ژنه که ) ر مبه دی پخه مه موحهناپلیۆن ، (  وانه له

رگای  لهختیاریش توانی  البه مه.  وهبو وتنیان ھه رکه بۆ سهزۆریان 
  نده رچه  ھه.ست بھنت ده به وتن رکه ،سه وه یه که ناوبانگی مای ژنه
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،  زاتمان کردووه مووکاتک مفاوه کورد ھهی   ئمه وه داخه هب. بت دهتردا
 ر وتن ،ھه رکه  سهجیاتی کاندا له زاته  مفاوه مووکاتکیش له ھه
ش  ته ه ام ح کی ئه ره ھۆی سه.  وه ته ڕاووینه تای گه ستی به ده به
  .ی کورد رکرده  بۆ ناھۆشیاری سیاسی سه وه ڕته گه ده

ی مژووی  ه ترین ھه وره  گه کک بوو له ، یه 1983زاتی سای  مفاوه
وشیروان  بانی و نه الل تاه ی جه وجانه تکی گه  سیاسه مه ئه. کتی  یه

 .کات ت حسابیان بۆ ده بوون و حکومه وره زانی گه وایان دهفا بوو، مسته
ونی  مووکاتک خه و ھه  ئه ی کرد، چونکه زاته م مفاوه  ئه الل بۆیه جه
ھیچ کاتک . ری کورد   نونه م بکاته ت ئه  حکومه بینی ، که  ده وه وه به

ی  وه الل بۆئه جه.  وه کرده ده ی کورد نه وه ته ندی نه وه  رژه به بیری له
بوو  ئامادهغدا، وبانگی بکات بۆبه ری کوردبزانت  نونه م به ئهدام  سه

اش اللی ب یش جهدام سه. شکنت ی ب یه کتی ھه رچی یه ملی ھه
وو، رۆحی ری پکرد وسه رووئه م سه اک ئهی س ھات ماوه.  ناسی ده

اشنای ژیانی خۆشی و، ئ وه دا سارکرده رگه  ناوپشمه شۆرشگری له
بوو،  کتی ھه ی یه ستی شاراوه رچی ده ش ھه وه  له جگه.ناوشاری کردن

ت زا پاش مفاوه. شف بوون   کهعس بۆبه ، داالل ی جه  گالنه مه م گه له
مان وایان  ئه. دران  ه سدار  گیران و لهس ن کهازار جارک ھه به
یووسیت  دام ده سه. ت ماڤی کوردبدات د ،  گله عس ھنده بهزانی ، ده
ی  ره  به  له  ، چونکه وه  ئارام بکاته که زعه ندک وه نھا ھه ته

م  ئه. تووشی شکاندنی زۆر بووبوشکری عراق  ئراندا،له
  ڕووی رکخستن  له  کتی دا،چ یه کی زۆرخراپی له یه ،زلهش زاته مفاوه
الل گوی ل  م جه به. کانی ناوشاری گیران  شی زۆری رکخستنه  به
ن  نده  له کانی خۆی له گیراون ، کوڕه و نه بوو، خۆ کوڕی ئه نه
. ربت کیش ده ن ، ئیتر چاوی کوڕی خهژیا  دهداخۆشترین ژیان له
مای . دروست کرد کتی  یه ، ناوبانگی خراپی بۆ هو رووی سیاسیشه له
 ان  ازیڕکی نا ی تر خه ھندهو  وه  بۆ خۆیان قۆزتهانی مه فا ئه المسته مه
،  وه  دیبلۆماسیشهرووی له.  وه خۆ کۆکرده له کتی  یهزاتی  مفاوه له
ندی  یوه  ، په زاته م مفاوه  پاش ئه بۆنموونه. ری زۆری کرد ره کتی زه یه

 91 

پیتالیزم بووه ،  ی که ترسیدارو دڕندانه غیکی مهئیمپریالیزم قۆنا
چی  که)  53 پیتالیزمه رزترین قۆناغی که به: ( ت   دهشک لینی روه ھه
  ساسه  گرنگ و حه م باسه ، ئه   دوو قسه وت به یه ش ده زهڕ م به ئه
و  وه می دایه  کاتی خۆی برجنڤ وه نده رچه ھه.  وه کۆڵ خۆی بکاته له

  م باش بزانه  ، به رۆینه  په  ئیمپریالیزم شره  ڕاسته مژه هگ:( ووتی
   ) .  تۆمیه   ئه و شره کانی ئه  ددانه که
  

  نگی ماویزم و ستالینیزم  جه
  

ویستی ی پ وه تی چینی داگیرکردو، پاش ئه سه ی ماو ده وه پاش ئه
 کانی یستهکۆمۆن واوی تهو سۆڤتر سه به وای هڕنگکی نا جهما نه  سۆڤت به

شکی زۆری داھاتی وتی چینی دانابوو ، بۆ  ماو به. پاند جیھاندا سه
 پاشتر  که.  جیھاندا له چین ربه دروستکردنی گرووپی سیاسی سه

ندین   چه ی له وه ھۆی ئه ش بوو به مه ئه. کان  ووتن ماویسته پیان ده
 کان  کۆمۆنیسته  گرووپهنوان روپکدادان له شونی جیھاندا ، شه

رو  ری  جیھاندا کاریان شه رانسه  سه کان له  ماویه گرووپه. رووبدات
چین  ربه قۆکشی سه کوو گرووپکی چه بووه ، زیاتر وه وه  نانه ئاژاوه

 کانی کۆمۆنیسته گرووپه بهرفرۆشتن بوون  ریکی شه رخه ھه.کرد  کاریان ده
ک  روه  ھه.کان نه سه  ره  وکۆمۆنیستهستت ترۆتسکی تایبه جیھان به
ک گرووپی    ، کۆمه دو سعودیه سه ینی و حافیز ئه دام و خومه چۆن سه

مان  ھه  جیھاندا دروستکرد، چینیش به خۆیان له ربه  سهقۆکشی چه
 پاشتر باسی  که (  مبۆدیایه یان پۆل پۆتی که باشترین نموونه.  شوه
ریکابوو،  هم تی ئه خزمه مووی له ش ھه نگه م جه ئه) . ین که ده لوه
  کوو له کرد ، وه تی سۆڤتیان ده  دژایه وه ت زۆرجار پکه نانه ته
ریکی  مه ش پالنکی ئه رایه ھه م موو ئه  ھه بگره.وت  رکه مبۆدیادا ده که

   .جیھاندا  لهبوو ، بۆ کزکردنی بیری شۆرشگری کۆمۆنیستی
  . موسکو. م دار التقد. االمبریالیة اعلی مراحل الراسمالیة. لینین  . 53
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ت زۆرجاریش  نانه ریکا بوو، ته مه ری ئه تیده ماویش باشترین یارمه

ی  وه کران ، بۆ ئه ریکا دروستده مه تی دارایی ئه  یارمه  به انهو گرووپ ئه
   . نکانی تری پبکر  شۆرشگره تی گرووپه دژایه

  
  شۆرشی کلتووری  یان برسیکردن و جینۆسایدکردن

  
و، ناوی  وه ی نابوویه وره کی گه رایه کاندا ماو ھه سته تای شه ره  سه له

پاندن و  ش زیاتر بۆ خۆسه رایه م ھه  ئه).شۆرشی کولتووری ( لنابوو 
ر  بوو ھه وه ئه.  سۆڤتی بوو مکی دیکتاتۆری دژه زراندنی سیسته دامه
م  ی دژی ئه سانه وکه موو ئه  راونان و کوشتنی ھه وته  که تاوه ره سه له
ک   کۆمه ش بریتی بوو له رایه م ھه ئه.  وه ستانه ی وه ته قه  سه رهبی

 16  ھۆی مردنی زیاتر له بووبه  مرۆڤی ، که ت و دژه قه تی سه سیاسه
ت جووتیاران و  تایبه به . 54سی ب تاوانی چینی  ملیۆن که

. ی ماوبوون  ته م سیاسه ترین قووربانی ئه وره الدنشینان ، گه
زعی  ناوی باشکردنی وه ش به ته م سیاسه ئهجاری تر ،  گاتهوویم ھه له

ماو .  بوونمین قووربانی  که وان یه چی ئه  کرا ، که وه جووتیارانه
  مانیاوه تی ئه  فاشیزمی ئیتالی و نازیه ی ، له ته م سیاسه ئیلھامی ئه

  ی چینی به زار ساه  ھه5یویست کولتوورکی  و ده ئه. بۆھات 
رکار   سه کانیش کاتک ھاتنه کان و نازیه فاشیه.  بگۆرت ورۆژک شه
باشترین . سیان کوشت  ھا که  ، ملیۆنه وه ناوی چاکسازی و گۆرانه به

یویست  رکار ، ده  سه مالی توورک بوو، کاتک ھاته فا که ت مسته حاه
وروپی   ئه  زۆربیانکاته کولتووری ئیسالمی بھنن و به کان وازله توورکه

وروپی  بۆ کاسکتی ئه،ربوش  گۆرینی ته زانی به ش وایده یه مژه  گهم ئه
 80  یزانی پاش زیاتر له چی نه گۆرت ، که کان ده مشكی توورکه

  مان شوه ھه ماویش به . !وروپی   ئه ته بوونه سایش ھشتا توورک نه
لی چینی  ، گه مالیستانه ی که رانه تکی تۆقنه  سیاسه یویست به ده
  . رت بگۆ

 185 

ش  مه رئه ھه. ی دان ری و دارای وسیاس سکه تی زۆری عه کردوو، یارمه
ا، جارکی تر ڕۆی خۆیان بگن کوردستانی عراقد  له که،وایلکردن

  له کداری رکی گرنگ بوو بۆ شۆرشی چه ئران ، سنوو چونکه
  کان ، به یهنا کوردست  حیزبه وه ر ئه به لهر ھه . ی عراقداکوردستان 

  . ون  فا ڕکبکه ال مسته ڵ مای مه گه زۆری ئران ناچارکران ، له
  
  
  درت کرت ، شۆرشمان پ تکده  نهشۆرشمان پ. 6

  م تزه ، ئه وه شتاکانه تای ھه ره سه فا ، له المسته ئیدریسی مه
  : یاند ی ڕاگه وه ره ی سه گریسه نه
   . )درت شمان پ تکدهڕکرت ، شۆ شمان پنهڕشۆ( 

بۆ تکدانی شۆرشی  ، ئیعالنیان کرد ، که تاوه ره سه ر له مان ھه  ئه
 ئران و عراق و کانی  ، رژمه ربۆیه ھه.  وه ته اتوونهکوردستان ھ

 یمووکات شۆرش وان ھه  ئه چونکه.مان تیدانی ئه  یارمه وتنه که،توورکیا
وی  ھه مووکات  زانن و، ھه بۆخۆیان ده وره سکی گهتر  بهیانکوردستان

 ی کوردینک ر الیه گه جا ئه. ن ده ناوبردنی شۆرشی کوردستان ده له
 ،  رزھاواربکات ، من کارم تکدانی شۆرشی کورده نگی به ده بت و به
کانی تر   سیاسیه نه  الیه وه هداخ به. ن  تی ناده مان چۆن یارمه ئیتر ئه

 ڕقی  وه داخه به. دا  نهفا المسته مای مهی  م تزه  بهھیچ گویان
   .  وه بیربردبوونه مووشتکی له کتی ھه یه
  
   عس  کتی و به یهزاتی  مفاوه. 7
ڕکدا ،  و حیزبکی سیاسی و شه وه ته موونه مژووی سیاسی ھه له

   له زات بریتیه مفاوه.   ئاراوه دته) یان گفتووگۆ (زات و مفاوه
مووکاتكیش  ھه ).ڕک موو شه سازی ھهنووس اغکی گرنگ وچارهقۆن(

کۆتایی  نجامی ئهتی  وه تی نوده ری و سیاسه سکه ھزی عه
بت ،  ھزی ھه نک ، خای به  الیه نده چه. کات دیاریده کان زاته مفاوه
ی  که نه ر الیه سه رجی سیاسی خۆی به پاندنی مه ش توانای سه ھنده
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ستی  ده  به رهم شۆرشگ ئه) .ینی  یمانی موعه سوله(  وه نهشیا
وانیش بۆ   شای ئران کرا،ئهسلیمی فا کوژراو ، ته ستهالم کانی مه پیاوه

.  گاند کاندا ده کوردنشینه  شاره کانیان به الشهچاوترساندنی کورد ، 
یدا  که  ئران و کوردستانه  له وره گهی شا رووخا ، شۆرشکی  وه پاش ئه
زعیان خراپ بوو ،  فا زۆر وه المسته دا ، مای مه وکاته له. ڕوویدا

ی شۆرشی  وه م پاش ئه به.  وه یان لبکاته ترساند رژمی نوێ تۆه ده
 جاشی ئران  به وه ران بوونهاکوو ج مان وه ئه،ستی پکرد کوردستان ده

کوردستاندا ھیچ   لهبوو، ھشتا  دروستده ی تازه رژمی ئیسالم وکاته ئه
ناوبردنی شۆرشی کوردستانیش ،  بۆله. بوو  نهانھزکی جاشی

  له په ش به وکاته ئه. بوو ھزکی جاشی کوردی ھه  بهانپویستی
 : ( الی سووپاساالرانی ئران و ، پی ووتبون یاندبووه سعود خۆی گه مه

گیان   به و ماڵ  ، به کوردستانی ئران دژی شۆرشی یین له  ئاماده ئمه
  رمانه  زۆر ب شه ماه کانی بنه بوو ،پیاوه وه  ئه.) ین ڕتان بۆ بکه شه
ژارو   ھهکی  گیانی خه ربوونه کی ئران و، به  گیانی خه وتنه که

.  سووپای ئران خراپتربوون  مان له زۆرجارئه.ی کوردستان  مدیده سته
ترین  وره کاندا،گه فاشیسته ریه ڵ ئازه گه تن له،ھا ده غه شاری نه له
نھا   مژوو،ته وه داخه به. اوشاره دان یان بۆ کوردی ئه سابخانه قه
ر   ھه بوایه فا ، ده ال مسته نا مای مه ده.  وه ینووسنه کان ده ھزه به
 کاتی شؤرشی ئران ،  تیان له ر جاشایه به بت ، له ر ھیچ نه به له

تی کوردیان  سه ھز ده ی به وه ر ئه به م له هب. سزابدرن 
شی خۆیان  شکی زۆری مژووی ڕه  ، به ، توانیوویانه داگیرکردووه

رکووتکردنی  سه پاش له.  وه رنه کی به بیر خه  یان له وه بشارنه
  فای  المسته کی زۆری مای مه رژمی ئران پاپشتیه .شۆرشی ئران

___________________________________________  
مین  فا ئه وشیروان مسته تی نه رۆکایه سه کتی به ی یه وره  ، ھزکی گه1983سای * 

ڵ  کتی کۆمه یه.  دای گوندی پشت ئاشان گاکانی حشع یان له ری بارهاالم ، په
  پاشتر به که. نجام دا کانی حشع  ئه کداره هچدژی منداڵ و ژن و  ی له وره کی گه کوژیه

   . رکرد ساتی پشت ئاشان ناوبانگی ده وشتار یان کارهک
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  کان   جوانه خ، رۆژباش شاره جووتیاران و الدکان بۆ دۆزه
  

  
  نگھای شاری شه

ر  کسه کانیان داگیرکرد، یه  شارهکان کداره ی ماو و چه وه رپاش ئه ھه
  ی ژیانی ناوشار کاتک تکه.  وه بیرچوویه الدێ و جووتیارانیان له

تیشیان  کوو دژایه ه، ب وه دایه ک پاداشتی جووتیارانیان نه بوون ، نه
   کشه له کک یه مرۆ جیاوازی نوان شاروالدکان، به ئه.کردن 

موو  ھه سیمای   بوو به مه  ئه نده رچه ھه. ژمرت کانی چین ده وره گه
 الدێ بۆ یی شۆرشس باتادا ره سه له ،جیھانکانی   ماویسته وه بزووتنه

رزوو الدکان  ن ، ھه هک کان داگیرده کاتک شارهم  به ، ن که دهشار
   . ن  هک بیرده له
  

   وه ره ماوستیتوونگ جیھانی ده
   

دژی  له ی سیڤانه گره و ئه ندانهڕتکی تابیت د ماوتسیوونگ سیاسه
تیکردن وپالن دانان  دژایه وته واوی جیھاندا که ته له .ر  به  گرتهسۆڤت

ی  و وتانه  ئهتی  یارمه وه یشه وه ته نونهڕووی  له.  دژی سۆڤت  له
کرد  شی ده تانه وه و ده تی ئه دژایهن و، که تی سۆڤت ده  دژایه ا کهد ده
ئاست ئیمپریالیزمی جیھانی  له.  دۆستی سۆڤت وکۆمۆنیستن  که
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کی زۆر  یه رمونیان و ناسک بوو،ماوه ریکا ، زۆرنه مه تی ئه رۆکایه سه به
  کی دژه یه ره  به  جۆرهبوو،  ھهیان شاراوهکی  ندیه یوه ژر په ژربه

یان  ندیه یوه م په ئهفتاکان  تای حه ره  سه تاله. سۆڤتیان دانابوو
ندین  پشتگیری چهمیش ، تانی جیھانی سیه وه ت دهئاس له.ئاشکراکرد

کوو عاق و  کرد ، وه و فاشیستی جیھانی ده رژمی دیکتاتۆرو دڕنده
کوو ھیندستانیش ،  ی وهزن تکی مه وه ئاست ده له. توورکیاو شیلی 

  تی فاشیسته ترین یارمه وره گه. رپفرۆشتن  تیکردن و شه  دژایه وته که
  م وته ری ئه تیده  باشترین یارمه هبوون ب. داو کانیان ده پاکستانیه

  . یه  دڕنده حشیه وه
  

   تابووتی ماویزم 
  

ت ، پاش  قه سهو  وه وتکی نامرۆڤانه موو ڕه کوو ھه  ماویزمیش وه دیاره
نن و واز  دا ده ه ھه ی ، ناچار ھاورکانی دان به که ره مردنی رابه

ک چۆن پاش مردنی ستالین ،  روه ھه. ھنن  ده ته قه  سه وته م ره له
چینیش  له. تی ستالینزیم ھنا قه  بیری سه ھاورکانی کۆتاییان به

یزیم تی ماو قه  بیری سه پاش مردنی ماو، ھاورکانی کۆتاییان به
زن و  ه م تهش جارکی تر ئاسۆی رۆژکی ڕووناک ، و م جۆره به. ھنا
 تی سیاسه بهکۆتایی پاش مردنی ماو و،  ر له ھه. وه ی چینی گرته که کۆنه

 )تی شۆرشی کوولتوری  سیاسه  واته(ژینۆسایدکردنی مرۆڤ و مژوو 
ن و، ز  وتکی مه چۆن بۆته بینین ، که مرۆ چین ده وائه. پھنرا

نی  مرۆ خاوه چین ئه. ی نومان ده کانی سه وره  گه  ھزه  له ککه یه
ش پاش  مه  ئه دیاره.  زنه ربازی وسیاسی مه ھزکی ئابووری وسه

  . ستھات ده گۆڕنانی بیری ماویزم به له
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، ئیتر  وه ته وری کۆبوونه ده بینت له  ده نجه موو گه م ھه ئه ئستا که
گۆڕت،  پ ژیانی ده مرۆڤ کاتک  له.  خۆشی نابت  چۆن تووشی نه

خۆشی  ک نه  خراپ بۆ باش ، تووشی کۆمه ۆ خراپ ، یان لهباش ب له
 خۆی گۆڕابوو ، خۆیان ل  له کتی ھنده یه. بت رووونی ده ده

موو  ھه لهمووجارک و، ھه. ھاتوو بن نه لهی  وره ھزکی گه، هبووبو
ی شخ  م شیعره ئه ،کتی کانی یه اندنهی راگه رکدا،  شهو وه کۆبوونه

  . وه وندوهخ زایان ده ره
  

  تی جافا شره گژ عه ن بچن به که  نه خزمینه
  ی قافا قوولهگژ   کا به  خۆی نه  مرووله واجاکه

  
نا ،   حیزبکی مارکسی لینینی داده کتی خۆی به  یه نده رچه ھه
مان کاتیشدا،  ھه له!!شووبھاند  ت جاف ده شیره عه چی خۆی به که

   و ، خۆشی لبووبوه  ، مرووله هکانی تری لبووبو  کوردستانیه حیزبه
مۆ ،  تائه وه تای دروستبوونیه ره سه ر له كتی ھه یه!!!!. ی قاف قووله

حسک ، پاسۆک ، حشع، پدک، کۆمۆنیستی کرکاری ، ( الماری  په
موو  ش ھه مه ئه .  داوه)ی ئران  ه ، ئیسالمی ، حدک ، کۆمه که که په

مان کاتیشدا ،  ھه له. ا خراپ کردبووکید ناو خه کتی له ناوبانگی یه
  کان ، لی بترسن و بیر له  کوردستانیه موو حیزبه وایکردبوو ھه

ت  تایبه ، به وه نه کتی بکه دژی یه کی فراوان له یه ره دروستکردنی به
 ، ش وه ره ده لهو  وه ناوه کتی له ، یه* ی پشت ئاشان که ساته پاش کاره

  .  خۆی دروستکردی بۆ خراپ ناوبانگی زۆر 
  

  تی بۆ ئران  جاشایه . 4
کاتی  ت له تایبه به .  فا بۆ ئران زۆرکۆنه المسته تی مای مه جاشایه

فا ،  ال مسته واوی کوردستانی ئراندا ، مای مه ته له. رژمی شادا
ند  ت پاش کوشتنی چه تایبه به. بوو نگکی زۆرخراپیان ھهاناوب
  موو پش ھه ردستانی ئران ، لهکی شۆرشگری کو یه رکرده سه
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ش  رتبوونه م که هر ئ ھه.  یه سکی زۆردیکتاتۆرو دڕنده  که چونکه
،  وه  بزووتنه بۆنموونه. یدان   مه وه  جارکی تر پارتی بته وایکرد ، که

، ) *عید  سهخالید.دری و  لی عسکه عه( ی وره  گهی رکرده دووسه
چی   که. کوژران  فاوه المسته ن مای مه الیه  له ترین شوه دڕنده به
 ، تاوای لکردن  وه زووتنه ناودی ب  تای خسته بانی ھنده الل تاه جه
ی  ره  به ن و ، بچنه بیربکه فا له المسته کانی مای مه موو تاوانه ھه

  .  وه پارتیه
  

  کتی  نگزی یه هڕ تی شه سیاسه .3
ڕ   باو، کاتک شه کوردستاندا بوو به ، له شتاوه پاش سانی ھه له

ووت ، یان کوو ده  ، به و کیه پرسی ک یده کی نه  ، خه بکرایه
  زانی ،ھنده  ده وره گه  خۆی به کتی ھنده یه. ) !کتی و کیه یه(

ڕی  کان شه  کوردستانیه موو حیزبه ڵ ھه گه خۆیان باییی بووبون ، له له
ی  که خۆشه  نه روونه ش ، ده انهڕ م شه کی ئه ره  ھۆکاری سه.کرد ده
  س ھاتنه  کهانزار ھه ی به وه الل پاش ئه جه.  بانی بوو الل تاه جه

مووکاتک ،  و ھه ئاخر ئه. خۆی بایی بوو  ، له وه کتیه کانی یه ناوڕیزه
س ، ئستا   که100  یشته گه ده ی بوون ، نه گه ی له سانه وکه ی ئه ژماره

  بنه س ده  کهانزار ھهو، رگه شمه پ بنه س ده زاران که جارک ھه به
ردا  سه شاعیر شیعریان بهیا  ده سه، ) رکخستنی ناو شار(می ینز ته
الل  جه. و شتکی نائاسایی بوو  بۆئه موو شتانه م ھه ئه. دات ده ھه
  .ن  باسی بکهداکی ناوخه رشۆری له سه  ریسوایی و ر فرکرابوو ، به ھه

___________________________________________  
کانی مای  کداره ، چه)  ناسراوهکاری  ساتی ھه  کاره به که( کاری  ھه کاتک له* 
سعودی کوڕی  بیاری مه گرن ، به خالید سعید ده.دری و  سکه لی عه فا ، عه المسته مه
" سعود ووتوبوی  مه. کوژرن  ده) ئار بی جی(کی   چه  به و دووشۆرشگره ال ، ئه مه

ڕووی   خۆی  له سعود چونکه مه"  بکوژرت وره کی گه  چه بت به  ده وره پیاوی گه
کی ئجگار   گریه ر بۆیه  ھه، ، پیاوکی بچووکه وه خالقیشه سی وئهدی و سیا سه جه
   .   یه  ھه وره ڵ پیاوی گه گه ی له وره گه
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  مبۆدیا پۆلپۆتی که
  

  
  

ی  که کوردیه به. کانی ماوتسیتوونگ  ێ نزیکهڕ ھاو  له ککه پۆلپۆت یه
 مای 19  پۆلپۆت له. کانی ماو قۆکشه  باشترین چه کک بوو له یه

ڵ داگیرکردنی  گه له.  بووهدایک    لهKomponرمی   ھه  له1928
کی  یه وه ، بزووتنه نساوه ره ی فه که ن سووپا دڕنده الیه ئیندۆشینا له

پۆلپۆتیش . ستی پکرد ده )  ھۆشیمنه( تی  رۆکایه سه کداری به چه
  بته  ده1946سای .  وه یه وه م بزووتنه  ناو ئه تادا خۆیخسته ره هس له
ت چ  ده1953 بۆ 1949سای . مبۆدی  ندامی پارتی کۆمۆنیستی که ئه

. خونت ده یلکترۆن شی  ئه ،بهکنیکی  وێ کۆلیژی ته نساو له ره بۆ فه
خت  پتهPhnom Penhشاری  مبۆدیا وله  بۆ که وه رته گه پاشان ده

  بته  ده1960سای . کات  لکترۆنی کارده ندازیارکی ئه کوو ئه وه
ی  وه پاش ئه. مبۆدی  ندی پارتی کۆمۆنیستی که ی ناوه ندامی کۆمیته ئه
ن،  وت دادگایی بکه یانه خالقی ودزی ،ده  ئهکی یه ند کشه ر چه سه له
. کات  مبۆدیا قایم ده کانی که ه نگه  جه کات و خۆی له رادهچی  که

نگکی پارتیزانی  و ، جه) 1  برای ژماره (  گۆرت به ناوی خۆی ده
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. زرنت مه داده ) خمیری سوور( ناوی  گرووپک به. کات ست پده ده
   .54بت  ری ده گه ته کاریان دزین و چه که
 

  تای تراژیدیاکان ره سه
  

  
  کان بۆ وتی تایالند مبۆدیه وی که کۆڕه

  
 ، سووپای خمیری سوور 1975پریلی   ئه15  رکی خوناوی له پاش شه

 Phnom Penh ،) ریکاو رۆژئاوا مه چین و تایالند و ئه( تی  یارمه به
   وه1976تای سای  ره  سه ن له سمیه کات و، ره خت داگیرده ی پته

  ربازیانه و سه تکی دڕنده حکومه. مبۆدیا زیرانی که رۆک وه  سه بته ده
یی  ره ئاوه ھۆی برسیکردن و راونان و  بته ده  زرنت ، که مه داده

  ک بوو،  حکومرانیه تی خمیری سوور ، شوه حکومه.مبۆدی  ھا که ملیۆنه
  .چوو  مانیای نازی ده  ئه  زیاتر له که

___________________________________________  
54. . PotPol.de.Wiekipedia.www      
  یری ھا سه روه ھه

Microsoft Encarta. 2003.Pol Pot. 
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 ل تکردنی گه یی و خزمه وه ته نووسی نه  ، چاره  ھیچ کاتک بیر له که
ی  نزینکی خوناو  به  بۆته شه ته قیه م عه ر ئه ھه. وه نه که نه
ترین ئاگر  وره ن گه فا ، ئاماده المسته مووکاتک مای مه ھه که
ئابووی سیاسی و  ھیچ کاتک س له. ن   واری سیاسی کوردبده ده له
  ، خۆشیان به له لی کوردیان المگه وان گه ئه.  وه نه که اخالقی ن ئه

  رم له  ھیچ کاتک شه ربۆیه ھه. زانن  ده له م  مگه شوانی ئه
ن ،  که ست ده وان واھه ئه .  وه هن  ناکه ری بۆ بگانه تی و نۆکه ایهجاش
 تا  وه داخه به. لی کورد ڕازی بت  بت گه ن ، ده رچی بکه  ھه که

  . ر  سه کی زۆرترسناکیش بۆیان چۆته یه راده
  

  یدانی سیاسی  فا بۆ ناو مه المسته ی مای مه وه ڕانه ھۆکاری گه
  
  بانی  الل تاه  جهتی دیکتاتۆری سیاسه. 1
بانی  الل تاه فا ، جه المسته ی مه زمه مانی دوه س و نه ره پاش ھه له 

لی  زانی ، گه ویش وای ده ئه. فا ال مسته رعی مه ریسی شه  وه خۆی کرده
دا  و ئاست ئه رزمان ، له ری به موو سه بت ھه  ، ده له کورد مگه

وای کرد  اللیش بوو ، که ی جه ته قه  سه ته م سیاسه ر ئه ھه. ین  شۆربکه
 ژربای مای  منت ، یان بچته  شؤرش نه ری به ککی زۆر باوه خه
   . فا وه مسته ال مه
  
  کتی  کانی ناویه سیاسیه ڕی باه شه. 2

نجامی  ئه كتی له  یه  کرد ، که باسمدا یشپش ک له روه ھه
  م گرووپه ئه. بووند باکی سیاسی کوردی دروست  وبوونی چه تکه

ش  مه رئه ھه. ک بوون  یه با و دژ به کدا ناته ناو یه ش ، له سیاسیانه
م   ، زۆرکه وه کی تریشه الیه له.  م حیزبه رتبوونی ئه ھۆی که بوو به

. بانی بکات  الل تاه ڵ جه گه توانت ، کاری سیاسی له س ده که
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  کرد ل ئه سیان حه ره ی ھه شفره
  دا خانه وی ، له ھله قامی په ر شه سه دا ، له مه و ده له

  ندرن ل داو چاومان ل بوو، جتیان بۆ ھه
   .14 کریان نیشانی زۆزگ دا

  
  وهر س ، به ره هفا پاش ھ المسته پشدا باسم کرد ، مای مه ک له روه ھه
کک  یه می خۆی به  ده فا به مسته ال مه. ریکا ڕایان کرد  مه ئه
واوبوو، من  دا ته کاری من لره:( کانی ئرانی ووت  رۆژنامه له

وا شۆرشی کورد  کهم کاتک زانیان  به) . ھنم ت ده سیاسه وازله
دژی  له پیالن گران  وه ستیان دایه ، جارکی تر ده وه زیندووبۆته

یری  کی بازرگانی  سه یه  شوه فا به المسته مای مه. شۆرشی نوێ 
 ، ژن و  لکی گله  کورد گه زانن ، که وان واده ئه. ن که ی کورد ده کشه

وان  ئه. بت نهفا المسته کانی مه کوڕه  له ، جگه پیاوی سیاسی تدانییه
ر حیزبک  انن ھهز واده. ن که   دهت سیاسهیری  کوو دوکاندارک سه وه
 زوو  ربۆیه  ، ھه وه ره ته  خه خاته مان ده دروست بوو ، بازاڕی ئه که
ی  وه حوکمی ئه فا ، به المسته مای مه. ن  ده ناوبردنی ده وی له ھه
ر بیرو  سه  به تی زاه ن ، مۆڕای خالیه که تی خک ده رۆکایه سه
کوو  کی وه وون ، خهب وه مووکات فری ئه وان ھه ئه. ژدانیاندایو

کی  خه بوون ، که وه نھا فری ئه ته. ن  یربکه کانی خۆیان سه غوالمه
   وه  ، ھیچ کاتک فری ئه وه ر ئه به له !!" . نی زبه ئه:" پیان بت

وان فرکراون  ئه. کی تردا دابنن  ئاست خه  خۆیان له بوون که نه
ھیچ . وان بت  می ئهپان و غو کی تر سه نھا ئاغا بن و خه ته

کیش گوێ  یه نھا چرکه وان ، ناتوانت ، بۆته کاتک مشکی بچووکی ئه
  رپچیه تاوان و سه وان  الی ئه خنه  ڕه که به. ک بگرت یه خنه  ڕه له
    کردووه وای شه ته قیه م عه ئهر  ھه.  سزابدریت  پویسته ربۆیه ھه

___________________________________________  
ھید  ی شه جاپخانه. رانی کورد کتی نووسه یه. ۆ دیوانی ھه. س شرکۆ بکه.. 14
  . 30 .  ڕه الپه. شیعری پیاو. 1986. ر عفه جه
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دژی  ریکاو چین دروست بوو، له مه تی ئه  یارمه  به هت م حکومه ئه

تی پۆل پۆت ،  ی حکومه سایهژر  له. زراند  مه سۆڤت و ڤتنام دایان
ھا  ملیۆنه به. ست دا ده نیان لهاس گی  ملیۆن که4 بۆ 2  زیاتر له

دیار  ی خمیری سوور به ریه گه ته م چه ئه. ی وتان بوو سیش ئاواره که
م  ئه کانی تاوانه رۆژئاواش،چاویان  له  کراو،جیھانی  ده وه نهچاوی جیھا
  ری پۆلپۆت دژی ژنان و مندان له گه ته چه.  55 بوو پۆشی فاشیستانه
کی خراپی  سیمبۆ ر ناوی پۆلپۆت بوو به ھه.  وه نگی دایه جیھاندا ده

 ، 1979وام بوو تاسای  رده ی پۆلپۆت به ریه گه ته م چه ئه. سیاسی 
پۆلپۆت  حکومی کان توانیان مبۆدیه که ،کان مانه قاره ڤتنامیه تی مهیار به

 ی مدیده ستهکی   خه لی پۆلپۆت و خمیری سوور ، وازیان له. برووخنن
ستیان  کدار ، ده  و چهری گه ته کوو گرووپکی چه ھنا ، وه مبۆدی نه که

  نھا له ته. مبۆدی  لی که هت و گ رکی خوناوی دژی حکومه  شه دایه
ترسی  مبۆدی له زار که  ھه300   دا ، زیاتر له1980تای سای  ره سه
 .56کانی تایالند رایان کرد  و سنووره ره به،کانی خمیری سوور کداره چه
کی نوێ  یمانیه ین ، ھاوپهمریکاو چ رشتی ئه رپه  سه  به1982سای  له
سای . ھنرت  پکده)  ۆکسیھان( مبۆدیا  پۆلپۆت و میری کهنوان  له

  نده رچه ھه. ھنت  تی  خمیری سوور ده رۆکایه سه پۆلپۆت وازله 1985
 ، ل ھیچیان ڕاست   مردووه  گوایه ی زۆر کرا که نده ندین پرووپاگه چه
ن  سمیه ا ، خمیری سوور ره د1998پریلی   ئه15  تاله. بوو  نه
  . رکردوو تیدا مردنی پۆلپۆتی ئیعالن کرد یانکی ده به
  
  

55..München. Kral-Heinz .Geschichte Kampodschas.C.H.Beck.Verlag 
2003.S148.                                                                       

        
   153 . ره پهال.  رچاوه مان سه ھه. 56
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  کانی خمیری سوور کداره چه

  
  کانی ئاشتی  وه ھه
  

 درا ، ل ھیچ  وه نی جیاوازه ندین الیه چه وی ئاشتی له ندین ھه چه
ی  ه رشتی کۆمه رپه سه به 1997ھاوینی  تاله. بون توونه کهر کامیان سه

وان  ن  له وتنکی ئاشتیانه ، ڕیکه ) ASEAN(وتانی باشووری ئاسیا
ک بۆ  تایه ره ش سه یه م شوه سترا و، به ت و خمیری سوور به حکومه

وای  کوو ھه تاوه ل ھه. نگی ناوخۆ ھنرا  تراژیدیاکانی جه کۆتایی به
  . بوو نگ ھه ر ترسی جه ، ھه وه کرایه مردنی پۆلپۆت بونه

ت ت سۆڤ تایبه کان بووبه  زلھزه ری وته شهش  هڕ م شه  ئه نده رچه ھه
 کانی قووربانیه لهکک بوو یهمبۆدیش  که لی بین گه توانین ده.ریکا مه وئه
  . 57ریکاو سۆڤت  مه نگی ساردی  نوان ئه جه

___________________________________________  
57 .PeterJ.Optiz.Frieden für kambodscha . Peter Lang. Verlag 

Frankfurt am Main. 1991. S116                                                   
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  شفا مستهال کانی مای مه پیاوه گله ژارو ھه که شکی زۆری خه به
کی  گشتی خه دا به تهوکا له. ریکی کاسپی بوون خه" ج ره که"تاران   له

. ران  نج و نووسه ت گه تایبه هفا پبوون ،  المسته مای مه کوردستان له
. نا  داده ری بگانه ش و نۆکه ، کوردفرۆ یان به ماه م بنه موو ئه ھه
فا  المسته تادونی ، شیعریان بۆ مه ی که و شاعیرانه بوو، ئه وه یر له سه
چی  شوبھاند، که حموودیان ده ر و شخ مه ی ئاسنگه  کاوه ووت و، به ده

م  ئه،ما نه و ، پارهوت  تاودان که فا ، له المسته سپی مه کاتک ئه
س ،  شیرکۆ بکه.  یه ماه م بنه ن بۆ ئه ھرش برد وتنه  که شاعیرانه

خۆی ڕازیبکات ، ھات شیعرکی  کتی له رانی یه ی دی سه وه بۆئه
  ئازادهمووکاتک شاعیر   ھه دیاره. فا نووسی  المسته دژی مای مه له
وستی  شیعر ھه کاندا ، به ئاست ڕووداوه لهوستی خۆی بگۆڕیت و، ھه

وستی خۆی   کاتک مرۆڤ ھه ستهلی زۆرپوی. خۆی دیاری بکات
بوونی خۆی بنووست  ه ھه ک ، یان دان به یه وه گۆڕت ، روونکردنه ده

  .  وه کاته  نه  دووباره یه ه و ھه و، جارکی تر ئه
سفی مای   وه یه  شوهم ۆی سووردا ، به  داستانی ھه شرکۆ له

  :کات  فا ده المسته مه
  

   ینه پیاو وره ی گه  ئه ئوه
  ، پیاوانی پووت دزپیاوانی 

   چاومان ل یه
  ردنن رده  سه وه ناولنگی تارانه له

  ستان شی ده ک جانتای ره ڵ خۆتانا وه گه له
ل ئوتقام قام شه  ، شهلئوت  
  ننڕ گه یتان ئهرد ڕوو زه
  گرن  دائه ڕیز جامانه به .  چاومان ل یه

  تاو دز دا پیاوانی خون و ھه مه وده له
  کانی تاران نییهانگی سۆزناول له

  کرد ک ئه السلکی یان بۆ یه
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ی کوردیشی  وه  بزووتنهھا روه ھه. دانابوو) 12!! لی عراق گرنگ بۆ گه

، وپاشانیش داوای ، ناوبردبوو )التمرد الیمینی الرجعی المسلح (  به
ی  وه پاش ئه!!  م تقدمیانه ئه ) . 13دبووتصفیة التمرد الرجعی  ، کر(

  چی که. کان ھنا کورده!!  ردبوو، ھانایان بۆ رجعیه عس تیان به به
، ک  یه وه روونکردنه یانک یان  به ھاتن به نه،رمبوون  ب شه ھنده

عس بدون و، داوای لبووردن  ی سیاسی خۆیان وبه ره ر به سه له
ی حیزبی  عی جیھان ، ھندهۆبکی شیھیچ حیز. ن  لی کوردبکه گه له

مووکات  ھه. ئاست بۆرجوازیدا  له بووه شیۆعی ، سازشکارو ترسنۆک نه
، دی بۆرجوازی و فیئوودالی  ک بووه یه ر شوه ھه ، به ویداوه ھه

 ی شۆرش ھیچ کاتک بیری له. خۆی ڕازیبکات  عراقی و کوردی ،له
ی  ھیچ حیزبک ھنده.  وه تهکردۆ تی شورایی نه سه ری و ده ماوه جه

ی  ھیچ حیزبک ھنده.  بووه خانی بۆرجوازی نه  دیوه زی به حشع ، حه
مووکاتک ،   ھه بووه ئاماده.  بووه ی بۆرجوازی نه ره به زی به حشع ، حه

ھیچ . تی بۆرجوازی دابنیشت سه ر بچووکترین کورسی ده سه له
   له  ، جگه گرتووه رنه ی وهقی بۆرجواز  شه حیزبکی شیۆعی ، چژی له

  .حشع
یدانی سیاسی  فا بۆ ناو مه المسته ی مه ماه ی بنه وه ھاتنه 

  کوردستان 
  

 شای  ی کوردیان به وره ی شۆرشکی گه وه فا ، پاش ئه المسته مای مه
. دانی کوردستاندا دابنیشن ئاوه لهبوو  یان نه وه ئران فرۆشت ،رووی ئه

  .ریکا ڕایانکرد مه و ئه ره  ، به وه داه ماڵ ومن بوو به وه ئه
___________________________________________  

ی  وه دیوی ناوه. شکنن کتری ده کان یه نچه په. مین  فا ئه وشیروان موسته نه . . .12
   .28 . ڕه الپه. 1997.رلین  به . 1983 -1979کانی کوردستانی عیراق  ڕووداوه

   
   .29  ڕه الپه.  وهرچا مان سه ھه. 13
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کانی   ترسناکه نگه  جه  له ککه مبۆدیا ، یه نگی ناوخۆی که گشتی جه به

واوی باسی  ته توانین بهی من نا ند دره م چه  به وه  دنیایه به. جیھان 
ل نابت . ین  مبۆدی بکه مانی که لی قاره کانی گه زۆرهتراژیدیا

ش ، دیاری   ترسناک وخوناویه نگه م جه ئه بیربچت ، که ن لهشما وه ئه
 و ماوتسیتوونگ جیھانی ئیمپریالیستیریکاو مه کداری و ئه ی چه وه بزووتنه

   زۆرجار مژوو ، به  که  زۆر جگای داخه ربۆیه ھه.  ت ریه شه بوو بۆ به
  شۆرشگرو کاته کوو ماوتسیتوونگ وپۆلپۆت ده  پیاوانی وه ه ھه

  سانه م که ئه  ، که یه وه مووشی ناخۆشتر ئه  ھه له. ئازادیخواز
تی  تایبه ژارو کرکاریش به گشتی و ھه کی به مانکی زۆر ، خه رده سه
 دیان ک،مووکات ژارو کرکار و ھه کی ھه خه. ن  که ریان پده باوه
تی و  داله ریای ناعه م زه ر له بت ، گه سک خۆش ده مووکه ھه به

  .داری ڕزگاریان بکات رمایه ی سه نامرۆڤیه
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  کان ستینیه له  فه قۆکشه چه
  

 
  
یدابوو،  راستدا  په تی ناوه  رۆژھه له ی که وانه و بزووتنه کک له یه

 ی)* ش رۆژه شه(نگی اش جهپ له.ستینی بوو له کداری فه ی چه وه بزووتنه
ک  تی ئیسرائیل ، کۆمه وه  ده هکان ب به ره دۆڕاندنی عه ،1967سای 

ناو  له.نالیستی و ئایدۆلۆژی دروستبوونوی ناسیۆ ی توندره وه بزووتنه
موویان  ھه کهیدابوو، جۆراجۆرپه ی وه بزووتنه ندین چه، کاندا ستینیه له فه
داو،  م ده ه قه  له ناپاکی و ترسنۆکی کانیان به بیه ره  عه ته وه ده

   .زانی   ده که کی کشه ره نی سه خاوه به خۆیان
 *  
، ) میسرو سووریا وئوردون و عراق( بی  ره تی عه وه ر چوار ده  ھه1967.06.05  له
ی  که  ھرشه مانانه کان زۆرقاره ئیسرائیلیه. تی ئیسرائیلیان دا وه الماری ده په
ی   دوورگه هموو نیمچ ھه. ( بیان گرت  ره شکی زۆری وتانی عه بیان شکاند و به ره عه

ی  زفه"ت و رۆژئاوای ئوردون  کانی جۆالنی سووری ، قودسی رۆژھه ۆکهدسینا، گر
بت  ده. ب  ره ی عه که  دڕنده شكره شکی زۆری له تکشاندنی به جگه له" .) غربی

ژمردرت  کانی جیھان ده ناوبانگه  به ره شه کک له یه  به ره م شه ئه ش بم ، که وه ئه
  . یان بۆ خۆیان تۆمارکرد کی ب ونه مانیه  ئیسرائیلیش قارهلی و، گه

 177 

عس  ڵ به گه یان له ره داو ، چوون به  نه ھیدانه و شه  خونی ئه به
ناوبرد، ئینجا  کوردی له  عس شۆرشی ی به وه پاش ئه. دروست کرد

   کی تری بۆ یه سابخانه قه 1979سای بوو وه ئه. ان م  گیانی ئه وته که
  .ناوبرد ی له و حیزبه ندامانی ئه  ئهشکی زۆری زراندان و به دامه
عس  ستی به رده ندامانی کوردستانیان ، مابوون به می ئه شکی که به
ندامانی  ئه یک له عس ، کۆمه ی به که سابخانه رپاش قه ھه. وتن  که نه

د بانیخنی ،  حمه ال ئه مه.  وه  شاخ کرده کوردستانیان ، بیریان له
عس  ستی به ده  له وحیزبه دامانی ئهن شکی زۆری ئه توانی به

کانیدا، باسی  ریه وه بیره  له هرز بهو  ئه،  یه وه یر ئه سه. بکاترڕزگا
 ،  یه وه ناکات ئه باسی لوه  شت که م تاکه کات ، به مووشتک ده ھه

ڵ  گه یان له ره ، بۆچی به و نجامه وئه هب  یشته یان گه که بۆچی حیزبه
   .11!!عس دروستکرد؟؟ به
لی کورد  گه مرۆش حیزبی شیۆعی ، داوای لبووردنی له کوو ئه تاوه ھه
. لی کورد کردی  دژی گه  له ی که و تاوانه ر به رامبه ، به کردووه نه

دابوون و، دژی  ره ک به یه عس ، له شانی به حیزبی شیۆعی شان به
ی  ، حشع ، کۆنگره1976ئایاری  له. کرد ڕیان ده لی کورد شه گه

،   نییهجاری گاته ترین وره گه مه ئهئایا. ست غدا به شاری به می له هسھ
ی حیزبی  نھا س کۆنگره زرابت، ته  دامه  وه1934  له حیزبک که

ژاری ھزری سیاسی  وتووی و ھه ی دواکه ش نیشانه مه ئه!!. کردبت
ی  وه پاش ئهووتاری سیاسی حشع دا د،له مه حهعزیز م.   یه وحیزبه هئ

ھرش  تبووهو وجا که عسی خونمژی کردبوو،ئه به سفی وهک  کۆمه
   وتکی ستکه ده( زائیری،به وتنی جه رکه.ی کوردی وه ربزووتنه سهۆب بردن

___________________________________________  
 2001. م  که چاپی یه. رمانه کی خه بنه.کان   پووته بۆ پیاوه. ن سه عید حه سه مه حه 10
  24 .  ڕه الپه. یی  عری ڕازو گلهشی. 
  

   . 1997. ستۆکھۆم . کانم  ریه وه بیره. د بانیخنی  حمه ئه.  11
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ل جارکی تر توانی سوود . ی سیاسی کرد  وره ی گه ه ھه
  .وه ربگرت وخۆی قووت بکاته وتووی ھاورکانی وه دواکه له

   
  ڕی براکوژی   شه وه دیسانه

  
کان   کوردستانیه ی حیزبه رکرده جارکی تر سهس ، ره پاش ھه له 

پاش  رله ھه. )ی براکوژیڕ شه(کاری جارانیان   به وه ستیان کرده ده
 لی و،دروستبوونی  وه ی بزووتنه وه یابوونهکتی و، ج رتبوونی یه که

کی  ره ھۆکاری سه.   وه ستی پکرده ری براکوژی ده ر شه کسه یه،حسک
ری  شه: م  دووه. گوومرگ : م  که یه.  بوون  له سه ش ، دوومه ره م شه ئه
ناوی جیاوازی  چی زۆرجار به که. کان  ی حیزبه رکرده  سهخسی شه

ی گوومرگ و  له سه مه. کوشت دا به کیان ده خه!!!! ئایدۆلۆژی
ھات،  دهتانی دۆستی کورد ، بۆ شۆرش  وه ده  له ی که یه وپاره ئه
مووکات ،   ھه م دووخاه ئه. کان بوو هڕ کی شه ره ری سه وه ته
  . 9کی بوون  ره ری سه وه تهکاندا  کان و دانیشتنه وتنه رکه له
  انڕاکردنی حیزبی شیۆعی بۆ کوردست/
  

  من خۆم حیزبکی ماسۆشیم
     .10ق و قامچیم تینووی دارو شه

  
کی سیاسی  یه ره  به1973 توای مۆسکۆ ، سای  فه حیزبی شیۆعی ، به

 ، 1963سای  ی که عسه وبه ئه. ست  عسدا به ل رژمی به گه له
. عی کوشت ۆندامی شی زار ئه  ھه20  کدا ، زیاترله یه فته ی ھه ماوه له 

   ب ئابرووبون، ھیچ گویان   ھنده م حیزبه  ئهکانی رکرده چی سه که
______________________________________________  

  89  ڕه الپه.  رچاوه مان سه ھه .9
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ھۆی دروستبوونی گیانکی شۆرشگری الی  ش بوو به مه رئه ھه
 گاکانیئۆردوو له ی وانه ئه ت تایبه به، ئیسرائیل ی وه ره ده کانی ینیهست له فه

،بۆ وک درابوو ند ھه پشتریش چه نده رچه ھه.ژیان لوبنان دهئوردون و
مانگی (  له مای نموونه بۆستین، له کانی فه  سیاسیه ی ھزه وه ۆکردنهک
  وره کی گه یه ت ، کۆنگره شاری قودسی رۆژھه  له1964سای  ) 5
موو پارت  ھه ئامانجی دروستکردنی رکخراوک بوو ، که سترا و ، که به

 ئیعالنی دا و رۆژه لهر ھه. وه ستینی کۆبکاته له ی فهکان  جیاوازه نه و الیه
 1974سای  له. 58ینرا راگه) ستینی  له رکخراوی ڕزگاریخوازی فه( 
غریب،  شاری  ریباتی مه بی له ره ی کۆمکاری عه وه  پاش کۆبوونه ،وه
پاش  له . 59ستینی  له لی فه رعی گه ری شه  نونه  کرایه م رکخراوه ئه

رۆریستی و کاری تی ستی کرد به  ده م رکخراوه  ، ئه  وه1968سای 
 ری مبه  سپته13  تا له تی ئیسرائیل ، ھه وه دژی ده کداری له چه

 کی وتن رکهریکا ، مه رشتی ئه رپه سه به،نگ ھناو جه  کۆتایی به1993
وت  که رنه سه وتنه رکه م ل پاشان ئه.رکردمۆڵ ئیسرائیل  گه له ئاشتیان

و  وه ستی پکرده ن دهروپکدادا جارکی تر شه وه2000یر مبه  سپته لهو،
   .  وامه رده ربه مرۆش ھه کوو ئه تاوه ھه
  

  کان ستینیه له  فه کانی گرووپه وه ڕ و ئاژا شه
   

  رچی کارکی تیرۆریستی بکرایه ھه،نداواوی جیھا ته لهتاسانکی زۆر
ھیچ  دا بوو ، که وه  له که کشه. کرا کان ده ستینیه له  بۆ فه راست ئاماژه
خراپ  تی  ناوزڕاندن و شۆره کان ترسیان له ستینیه هل کاتک فه

  . وه ته  بۆیان ماوه وه بیه ره  کوولتوری عه مش له ئه که. وه  یهبوو ده نه
______________________________________________  

58.PLO.de.Wiekipedia.www  
  یری  سهھا روه ھه      

Microsoft Encarta. 2003.PLO  
  . رچاوه مان سه ھه. 59
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ل و  دژی گه بوو ، له رچی شوازی ناشرین و ناشارستانی ھه ھه
  کی زۆر فاشیستانهشواز به. ھنا   کاریان ده تی ئیسرائیلی به وه ده

 .کرد ده  که لی جووله موو گه ڵ ھه گه  لهوتیان سووکه ھه، و نازیانه
ستینی  له لی فه اندنی شۆرشی گهڕھۆی ناوز ش بوو به مه رئه ھه
  . جیھاندا له
  
  ش یلوولی ره ئه
  

 ی که شکی زۆری دانیشتوانه به  ، که بیه ره ئوردون وتکی بچووکی عه
شکی زۆری دانیشتوانی  کان به ستینیه له فه ئوردونین و یره کی غه خه

ندین  ۆی دروستبوونی چهھ ش بوو به مه رئه ھه. ھنن  ئوردونی پکده
کان  ت ئوردونیهمووکا ھه. کاندا ستینی و ئوردنیه له نوان فه  له کشه

 . کرد کان ده ستینیه له فهیری  سه  وه خراپهچاوکی سووک و به
  وه  زۆر رووه  و ، لهانژی  خراپترین  باری ژیاندا ده کان له ستینیه له فه

بوونی مان کاتیشدا  ھه له . اخوور ون و ماڤیان دهبوپشتگوخرا
کانی  ی تر کشه  ھنده،)PLO(کوو  وی وه ركخراوکی تووندره

  . ئاۆزترکرد 
پیان ) فات ره عه (  وه مووشیانه پش ھه ستین له له کانی فه رکرده سه

 ستین له فه ناتوانن،ن که ستی شاحوسن ڕزگارنه ده ئوردون لهتا ھه،وابوو
 زانی ریکا ده مه ی ئینگلیزو ئه پیاو ن بهوان شاحوسنیا ئه. ن  رزگابکه

   له. زانی ستینیان ده له ی فه کانی کشه ره و  گه  رگره کک له  یه به و،
 1970ری  مبه  سپته ردووال ، له ی ھه  خراپه هت م سیاسه نجامی ئه ئه

کان و سووپای  ستینیه له فه کداره نوان چه نگکی خوناوی له دا جه
وێ بوو ،   سووپای عراقیش له و کاته  ئه دیاره. ئوردون ڕوویدا 

  . شاند کان وه ستینیه له  فه خراپی لهستکی زۆر دهداو،تی ئوردونی یارمه
  تر لهیارکردنی ز س و، ده زارن که نی ھهھۆی کوژرا  بوو به ره م شه ئه
  . دا  بیه ره  عه و وته ستینی له له  ملیۆن فه1
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  حموود عوسمان دکتۆر مه  

  
فا  ال مسته ڵ مه گه بی سیاسی پارتی ، له کته ی مه وه پاش ئه له

.  وه مایه فا نه المسته سکی سیاسی و رۆشنبیر الی مه ، که وه جیابوونه
  .مابوو زمانی ئینگلیزی بزانت س نه یانووت ، که ک ده روه ھه

زانی و،  مک زمانی ئینگلیزی ده ی که وه حوکمی ئه حمود به دکتۆرمه
خۆی  فا له المسته بوو، مه ستکی بای ھه ری ماستاویشدا ده ھونه له

  .  سکرتری پارتی  و ، کردی به وه نزیک کرده
 بوو غداو ، ینارد بۆ به جیاتی خۆی ده فا ، زۆرجار له المسته مه
  م پیاوه  ، ناوی ئه وه پاش ئه ر له ھه. فدی مفاوزی کورد وهرۆکی  سه به

س وویستی جارکی  ره پاش ھه له.  وه یدانی سیاسی کورده  ناو مه ھاته
، پارتی  ته قه  موه قیاده( ناوی  بوو به وه ، ئه وه تر پارتی دروستبکاته
سی ھنا ،  ره ھه ل پاشان. دوکانکی دانابوو) دیمۆکراتی کوردستان 

ی  وه رئه به له. یدان  مه وه فا خۆیان ھاتنه ال مسته  مای مه چونکه
  بوو زمانی ئینگلیزی بزانت ، ھنایان کردیان به سیان نه حسک ، که

 ،  وه  بایه ی کورته وه حوکمی ئه به(حمود  دکتۆر مه. رۆکی خۆیان  سه
کرد  ستی ده مووکات ھه  ھه، یه ھهی  چه رکی که و سه وره لووتکی گه

بوو ) فبازی  ( زی له مووکات حه  ھه بۆیه. )نن که کی پی پده خه که
. بوو) یی ، عظمة وره گه( ش تووشی گری  وه  له جگه. ک ڵ خه گه له

  شی تووشی م گریه ئه .  یه وره شتکی گه کرد که ستی ده زۆرجار واھه
___________________________________________  

. کمال غمبار . ترجمة . صفحات من تاریخ کفاح الشعب الکردی . فاتح رسول . 8
   .  71ص  . 2005.السلیمانیة. وزارة الثقافة . الجزء االول 
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  وت گورجوگۆڵ، ڕه
  ،و رد پته ک به ی ڕان وه ماسوولکه

  بوو بوون ر نه ستان ھه  که ئوه
  ، و پیاوه  ئه که

  7 .وار وبشه بوو پنگکی ناو له
  

  دروستبوونی حسک 
  

چت جارکی تر  س ، پده ره  وابوو ، پاش ھهس پی  زۆرکه دیاره
ر   ھه که به. چوو رنه  واده وه داخه م به به.  وه بینینه ڕی براکوژی نه شه

 قاش  یه ره و به باکی ئه. کتی  دروستبوونی یه ند ساک له پاش چه
ی  وه  بزووتنه وکاته  ئه دیاره.  وه کتی جیاکرده یه بوو ،خۆی له

حموود سۆرانی ،  ندو مه سول مامه تی ره رۆکایه سه سۆسیالیست ، به
ورۆزی   نه21  الل تکچوون ، له ڵ جه گه ی له وه پاش ئه.  روه برا به ده

پاش . 8یاند کتی راگه یه یان له وه  جیابوونه ، ئیعالنی1979
) حسک( به  سۆسیال دیمۆکراتی کوردستانیان کهیکی تر ، حیزب یه ماوه

سئوولی  ک مه کۆمه  ، حسک له تاوه ره سه ر له ھه. یاند راگهناسروان 
کی  ک خه ش کۆمه وه  له جگه. یلوول پکھاتبوو  ئهیکداری شؤرش چه

تای  ره سه  له م حیزبه ئه.  وه خۆکۆکردبوه گیان له به ره کی و ده خه
زوور  کانی شاره ناوچه ت له تایبه ھزبوو، به شتاکاندازۆر به ھه
دا  م ناوچانه کداری له زۆری چه کتی به ل پاشان یه.ولر شتی ھه وده
ندامانی  شی زۆری ئه به. ما کوو جاران نه ڕاندن و،رۆیان وه ریپه ده
 و رۆک خ سه وارو خونده کانی نه خه له ،  م حیزبه ئه
شی ، گورزکی  م پکھاته ر ئه ھه .پکھاتبوو کانی ناوشار قۆکشه چه

  .  وت  یھشت پشبکه  داو ، نه که حیزبه ی له وره زۆر گه
______________________________________________  

ھید  ی شه جاپخانه. کوردرانی  کتی نووسه یه. ۆ دیوانی ھه. س شرکۆ بکه.7
   . 152_151 .  ڕه الپه. شیعری پیاو. 1986. ر عفه جه

 103 

 شاحوسن  ن ، که  ده رچاوه ندک سه ، ھه  یه ئاماژهی جگای  هو ئه
  نگه م جه ئه .  ریکا کردووه مه  فیتی ئیسرائیل و ئه ی به م کاره ئه

 بوو بۆ  سیاسیمین سفتاحی که ش ، یهPLOی  نهماوران و خۆت
  . ستینی  له ری فه سه لی قووربه گه

  سووتاندن و ورانکردنی لوبنان 
  

  م وته ئه. ت  کانی رۆژھه  جوانه وته   له ککه وتی لوبنان یه
 جگای کمووکات ، ھه و ئایینی جیاواز پکھاتووه وه ته ندین نه چه له که

ت  تایبه ، به کانی بووه یه  کۆۆنیای و ناوچه ماعی ھزه چاوی ته
کانی ، شاحوسن  کداره فات و چه ره ی عه وه پاش ئه. تی سووریا  وه ده
  یشته  گه  ئوردون راوینان، ئینجا نۆره له) ووپای عراقتی س یارمه به( 

نوان   لهوتنی ئاشتی  رکه  قاھیره ی له وه پاش ئه. وتی لوبنان
 کوو وهناسر.بدول ناسرمۆرکرا رشتی عه رپه  سه به،فات ره شاحوسن وعه

  وه  لوبنانه له ،کان ستینیه له  فه  به دارگایبت، وه ال ی لوبنان که وه ئه
سووریا  میسرنه  نه وکاته  ئه چونکه،ن تی ئیسرائیل بدده وه ده اریالم په
ر   و شه ، ئاژاوه وه کانی خۆیانه  سنووره ورا له یانده  ئوردون ، نه نه
تکی  وه ی لوبنانیش ده وه ر ئه به له.  وه ڵ ئیسرائیل بننه گه له

   وه1975ای س له.  ار کر رامبه یان به تیه داله ناعهم  بچووک بوو ، ئه
 تی کردوو ھامه ترین نه وره ی گهوتی لوبنانیان تووش،کان ستینیه له فه
واوی  ته یان به  جوانه م وته  ئهونگکی ناوخۆیان بۆ دروستکرد  جه

تی ئیرل  رۆکایه سه  سووپای ئیسرائیل به1982تاسای . وران کرد 
و  ره و ، به وه ره  ده ڕنته رپه  ده م وته فات   له ره شاروون ، توانی عه

نگی ناوخۆی لوبنان ،  جه. راوینا ) تونس( ریکا  فه باکووری ئه
م  ئهرانکردنی وھۆی سووتاندو ن بوو به که. بوو  وره کی گه ماورانیه

.  نگه م جه  قووربانی ئه سیش بوونه کهزار ھه100 لهزیاتر.جوان وته
  .60لوبنانی  ملیۆن1  بوونی زیاتر له  ئاواره  له جگه

_______________________________________________  
.2003.S50.60 Noam Chomsky.Media Control.Europa .Verlag.Hamburg  
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ی تر   ھندهکانیش ستینیه له فه ئاواره ژیانی  که بم ش وه ئه بت ده
جگار ڕق چاوکی ئ کان به مرۆش ، لوبنانیه کوو ئه تاوه خراپتربوو ، ھه

بکاری  به  سه به  چونکه. ن  که کان ده ستینیه له یری فه سه ،  وه وکینه
  .زانن  یانیان ده که وران بوونی وته

 
  ب قۆکشی عاره  چه وره  و گهفاتی دیکتاتۆر ره یاسر عه

  

  
  
  

 ئیسرائیل   له زه شاری غه  له1929سای  فات ، له ره د عه مه موحه
ۆ ن ب یبه کانی ده مرت ، خزمه وار ساڵ دایکی دهپاش چ. دایک بووه  له

   قاھیره کانی له  الی خزمه چته پاشان ده.ژی وان ده وێ الی ئه له قودس
زانکۆی  ندازیاری له  کۆلیژی ئه1958ژی و، سای  ده) ختی میسر پته(

کک  یه تی کوت ، له وه  ده  له و ساه ر ئه ھه. کات واوده ته  قاھیره
   له دیاره. وت  که ستده قدکی کاری ده کاندا ، عه  کشتوکایه گهک له
کی  یه  ، پاره وه یشهداراڕووی  لهبت  زعی ژیانی زۆرباش ده ت وهکو

ند  و چه بووجیھان ڵ ئه گه دا له و ساه ر  له ھه. وت  که ستده باشی ده
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  :رمت فه ده"  یامکی ئاگرین په"
  وروکاس و ،

  ردان نیم رگه سه
  شکی گریان نیم مۆی ئه هست ده

  ند، رچه ھه
  زیووم ئازار ته  به

  6زیووم  به ربزو بووم نه سه
  م و کاره رھه یری به  سه وه چاوی رزه مووکات به بت ھه ده

  وه  ئهک ، وه دا کردوویانه وکاته وان له ی ئه وه ئه.ین کانیان بکه نرخه به 
عسکی فاشی ،  به. یت بکهکی کویدا یه  دڕندهڵ گه ڕ له  شه ، وابووه

  رزانه  به م شاعیره ، ئه بووه خالقی و ئینسانی نه مکی ئه ھیچ قیه که
ش کاری  هم ئه که. نگان  جه  ده  خوناویه ورژمه دژی ئه دا ، له وکاته له
ندک شاعیر ،  ھه وه ماندا، دیسانه پاڵ ئه لهم  به.  کانه وانه نھا پاه ته

الل   شیعر ووتن بۆ جه وتنه تی خۆیان ، که هندی تایب وه رژه بۆ به
 پشتر    بوون که و شاعیرانه ئهر  ھه ،  و شاعیرانه  ئه دیاره. بانی  تاله

  . ووت  فا ده المسته شیعریان بۆ مه
  :ت س ده شرکۆ بکه

  
  بوو ن ساک پیاوک ھه  پش چه مناینه

   بریوه ستم ھه ن تاکوێ ده ماشا که ته
  ت ، که ه واکه

  ناوشانی پان ،
  ڵ، رز و که مل به
  ش پنگی، له

  
__________________________________________  

سلمانی .نج ی گه چاپخانه. م چاپی دووه. م  که رگی یه به. فرین  حسین به6.

   320.  ڕه الپه. یامکی ئاگرین    شیعری په2002.
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کانی  شی زۆری کۆڕه به. زن بوو ومه وره کانی بوون، ھمنی گه شیعره

ش  وکاته نجی ئه گه.چوون  مانیڤستکی سیاسی ده لهھمن ، زیاتر 
ندین  ویش ، چه له  جگه دیاره. کانی بوون  زنه  مه واداری شیعره زۆرھه

کرد،  رم ده کانیان گه رشگرهۆ ش  شیعره کانیان به رهۆ کشاعیری تریش،
  بگره).فید ، ناسر حهفرین ت ، حسن به مه یف ھهت له (  وانه له
س  دان که سهر کۆرک، پاش ھه ، له وه گرامهرکم بۆی  ک براده روه ھه
رانی  شکی زۆری نووسه  به دیاره.  رگه  پشمه بوونه  شاخ و ده چوونه ده

ی  مان شوه ھه به. ڵ شۆرشی نودابوون  گه موو له دا ، ھه وکاته لهکورد 
. کرد ی نویان ده رکرده یری شۆرش و سه رۆمانسی جاران ، سه

ی  ر شیعرک ، بۆماوه سه له  ، که بووه ندک جار ، شاعیری واھه ھه
رانی کورد،  شکی زۆری نووسه به.  ندین ساڵ زیندانی کراوه چه
 شۆرشی نوێ  رمی پشوازیان له گه ران، زۆر بهت شاعی تایبه به

 ،  یان کردۆته وه  ، ھۆی شیعرخوندنه م شاعیرانه زۆرجار ئه.  کردووه
رانی کورد   ، نووسه وه  دیسانه وه داخه به. نگی پارتیزانی پانی جه هڕگۆ

. بوو ی شۆرشی نویان پنه رباره  دهیان گرانه خنه ھیچ بۆچوونکی ره
 ، یان  بوایه ڵ شؤرش نه گه س له رکه یلوول ، ھه  شۆرشی ئهکوو  وه بگره
عس  جاش وپیاوی به  ، به ی نوێ بگرتایه رکرده شۆرش و سه ی له خنه ره
عسی  کانی کورد ، توانیان بۆ به م شاعیره به. درا  م ده ه قه له

ک  روه ھه. ناوبنت اوی کوردلهب  ناتوانت ، ھزی نه لمنن ، که بسه
  یدا که رزه  به شیعره فرین ،له  حسن به وره ی گهشاعیر

  
  .  بۆ شۆرشی کورد  مزک بووه  شیعری کوردیدا ، ره ندیل له قه* 
   90. ڕه الپه.شیعری خاک  .1979.غداد به. ی عالء چاپخانه.ی جودایی  ناه. ھمن. 5
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  نهب  ده1964سای  له. ن که دروستده) تح فه( رکخراوی ،سکی تر که
 ،   وه1968 سای  له ) .  PLO(ری رکخراوی  زرنه ندامی دامه ئه
م  رۆکی ئه  سه بته فات ده ره بدول ناسر ، یاسر عه تی عه یارمه به

م  ر ئه سه به  وه فاته ره  ڕگای عه یویست له  ناسر ده دیاره .  رکخراوه
 ،  نانه ک الیه فات یه ره  عه1993سای . زاڵ بتا،د رکخراوه

تی  یارمه پاشان به. کات  ڵ  ئیسرائیل مۆرده گه وتنی ئاشتی  له رکه
ی  رژه  ، به1996ری  سای  بژاردنی یانوه  ھه ریکاو رۆژئاوا ،له مه ئه
 ، 2005کوو سای  تاوه ھه. ستین  له رۆکی فه  سه بته ده% ! 85
فات  ره  عه.61مرت خۆشی ده نه بت ، پاشان به ستین ده له رۆکی فه سه

رئسقان  ک بوو تا سه کابرایه،بوو ی تابیت دیکتاتۆرو دڕندهک کابرایه
 ملیاردک 1  ی زیاتر له که کاتک مرد ، سامانه. ڵ و دز بوو  نده گه

النی  گه کهدزی بوو،  تیه و یارمه هی لش یه م پاره موو ئه ھه. بوودۆالر 
جیاتی  ش لهفاتی ره هع.خشی بوویان  بهانستینی له لی فه گه   بهجیھانی 

  دکر ده پوه بازرگانی،وروپادا نساوئه ره فه کانی بانکه ی،له که له گه هبیدات
  میدیاکانی و زۆر له وره گه سکاندایکی  فات ، بوو به ره ی عه م سامانه ئه
ی   ملیۆن ئاواره5   زیاتر له ی که وکاته له. کرد   باسیان لوهانھجی
ی  که چی ژنه ژیان،که ر و ئوردوگاکاندا دهژر چاد ستینی ، له له فه
  .  ژیا  دهدا  ستره ھۆتلی پنچ ئه له پاریس لهفاتیش  ره عه
  دامی زۆر ت سه تایبه به. دام بوو سه و واداری ناسر فات زۆر ھه ره عه

ر  کسه یهفات  ره دام کوتی داگیرکرد ، عه کاتک سه. ویست  خۆش ده
ند  مه وه کوت ده فات له ره عه  نده هرچ دامی کرد و ھه پشتگیری  سه

  کرا، داگیر کوت کاتک یچ که.بووزراند دامهو له تحی فه رکخروایبوو،
رام  حه ک نمه(یانووت ده کان ک کوتیه روه ھه.دامی کرد  پشتگیری سه

ستینی  له لی فه گه،کانی ته قه  سه ته ھۆی سیاسه هبفات  ره عه. )رچوو ده
  ڵ وته گه ت له تایبه به.  کرد  جۆر مه ھه ی هندین کش تووشی چه

   دیکتاتۆره ژمهڕ قۆكشی چه   بووبونهکان ستینیه له فه .کاندا بیه ره عه
___________________________________________ 

61 .Microsoft Encarta. 2003.Arafat,jasir Mohammed 
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دام بوون ،  پیاوی سهموویان   عراق ھه  له  بۆنموونه.کان بیه ره عه
ش  مه ئه.  پکھاتبوونکا هستی له فه شکی زۆری پۆلیسی عراقی له به

.   وه کان بته ستینیه له  فه کی عاق زۆر ڕقیان له خه وایکرد که
ستینیان  له قۆکشکی فه کان چه عسیه سلمانی به  له بۆنموونه

گکی  کوو سه  وه قۆکشه م چه ئه. ھنابوو ، ناوی مالزم موحسین بوو
زۆرجاریش .کی شؤرشگرو ئازادیخوازی سلمانی   خه بووه رده ھار به

کی جوانی  کچ ر ھه. دا کی ئاسایشی ده الماری خه ق په ناھه نه
فیشی  ره نی شه س خاوه که داو، وایلھاتبوو، که الماری ده  ، په ببینیایه

قووربانیانی . رن  سلمانی زۆ کانی مالزم موحسین له چیرۆکه. بت نه
 ،  خۆشه م کابرا نه ئه .س  زاران که  ھه گاته  ده قۆکشه م چه ستی ئه ده
   .کی کورد بژت خه ب ، به فی دۆڕاوی عاره ره یویست داخی شه ده
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   :  وانه له. م پیاوه خراپ بۆ ئه
گرتنی ڕق  کی ، چاوچنۆکی ، چسی ، ھه  خه ی بهز ناحه ( 

م  ر ئه ھه. ) کی تر،،، خه کی زۆر له یه خسی بۆ ماوه ی شه وکینیه
  وتی زۆر ناشایسته سووکه زۆرجار ھه ی ، که وه  ھۆی ئه ش بۆته گریه

کاتی نان  مووکات له بانی ھه الل تاه باوکی جه بۆ نموونه. بکات 
  ر ھه. مچی کردووه  ،چونکه زۆر مچه تی کردووهنش رزه خواردندا زه

 ل سکی زۆر چس الل که  جه که، ی وه  ھۆی ئه ش بۆته مه ئه
   . وی کردووه ه قه خۆشی شی تووشی نه چسیه م ئه.ربچت ده
  
  رانی کورد و شۆرشی نوێ نووسه 

  
  من چیم ؟ بۆت نووسیوم بۆت بنووسم ئه

  گورد نیم پانی ھه گۆڕه* ندیل  دوندی قه
  رچی وردم  چم گه رزایی ده و به ره به

  5.رکی کوردم  ر پ ی تکۆشه خاکی به
  "ھمن"

  
   بی له ده ندین کۆرو سیمیناری شیعری و ئه س ، چه ره پاش ھه له

 ،  م کۆڕانه شکی زۆری ئه به. ستران  ولر به کانی سلمانی و ھه شاره
   ،نج و خوندکاران  گهی زۆربه.  وه  قابی کۆڕی سیاسیه چوونه ده
یویست  تیش، ده  حکومه دیاره. کرد یان ده م کۆڕانه شداری ئه به
.  وه م بکاته کی که سی قینی خه فه مک نه ، که وه م کۆڕانه ڕگای ئه له
  یوادار ھه کی زۆرک خه  ی کورد ، که زنانه  مه و شاعیره کک له یه

___________________________________________  
 . رگرتووه وهبانی  الل تاله کانی جه  ھاورێ کۆنه کک له یه م،له م زانیاریانه من ئه. 4
 ئازادی سیاسی   ھیوادارم رۆژک بت ، ھنده .کرد ناوی بنووسم  زی نه م حه به
رۆک ،   سه ته مان و بوونه  قاره کی کردۆته خه ی خۆیان له سانه و که ئه بت ، که ھه

  . یان بزانین  موو چیرۆک و ژیاننامه  ، ھه  ئازادانه بتوانین به
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   * بانی و گری ئۆدیۆب الل تاه جه

  
تای  ره سه ندک ،له مه وه موو ده کوو کوڕی ھه بانی وه الل تاه جه

ڵ باوکی  گه ندی له یوه  په.ڵ باوکیدابوو گه ک له الویدا تووشی گریه
  ببته شی وایلکرد ، که  خراپه ندیه یوه م په ر ئه ھه. زۆرخراپ بوو

 بیری کۆمۆنیستی دژی ،  چونکه. واداری بیری کۆمۆنیستی  ھه
الل  جه.  گ و شخ و ئایینه به ره ندو ئاغا و ده مه وه دارو ده رمایه سه

م  ئه. کۆمۆنیست   بوو بهبیری باوکی ڕزگاربکات ، ی خۆی له وه بۆئه
کاتی  له . ھۆگری بووبهویش   ئه ر دژی باوکی بوو، بۆیه زۆ بیره

( تی  کوو خۆی ووتویه  ، وه الل بیاری داوه خوندنی زانکۆدا ، جه
ڕقی باوکی  زۆرجار له. تی بکات  ی چینایه)  وه سینه. اضمحالل

غدا ،   به لهسانی خوندنی   له بۆنموونه . خراپی کردووهشتی زۆر
. غدا  وه بۆ به ڕته گه چت ، کاتک ده دهکڵ باوکی ت گه جارکیان له

غدا ،پوی  کانی به ناوبانگه لھابه  مه کک له م یه رده  به چت له ده
 و،لی زانن کانی پی ده ره کاتک براده. کات خ ده کی بۆیه خه
من ( :ت  دهمدا وه له ویش ئهیت ، که  ده  ناشرینه  کارهم پرسن بۆ ئه ده
ھۆکاری  کک له یه ).4!!!!!!فی باوکم بشکنم ره وت شه مه ده

  چونکه.  بووه روونیه م گرێ ده  ، ئهشفا المسته ڵ مه گه تکچوونیشی له
.  وه ته فا بینیووه المسته تی مه سایه که تی باوکی ، له سایه و که ئه
  ،روونیه م گرێ ده ئه.  بووهندیان خراپ  یوه مووکات په  ھه ربۆیه ھه

مرۆش ،  کوو ئه تاوه الل ھه جه.  اللی تکداوه زۆرخراپ ژیانی جه
ک تر، رۆشنبیر تر ،  خۆی چاکتر ، ئازاتر ، زیره سک له ناتوانت که
   ی سیفاتی  کۆمه  ھۆی دروستبوونی ، بۆته  م گریه ئه. قبووڵ بکات

___________________________________________  
 .بت نی س سایدا تووشی ده مه ته  منداڵ له  ،که روونیه و گرێ ده گری ئۆدیۆب، ئه *

یلی  کچیش مه.  وه بته باوکی ده چت و، ڕقی له یلی بۆ الی دایکی ده کوڕ زیاتر مه
  .  وه بته  دایکی ده چت و، ڕقی له بۆالی باوکی ده
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  الل له کانی تری جه خنه ڕه کک له یه .گرت رنه رای ھاوڕکانی وه
جنو فرۆش ، سووک  (  الی به مووجارک مه  ھه بوو، که وه ال ئه مه
دژی   له وتی دیتکاتۆریانه سووکه ، ھه رگه ماشکردنی پشمه ته

ری بۆ  ر حیزبدا، نۆکه سه ی خۆی به ماه ئۆپۆزسیۆن، زاڵ کردنی بنه
کتی ،  رۆکی یه  سه  خۆی بوو بهم کاتک به. کرد تاوانبار ده)ئران 

ویش خراپتری   زۆرجار له بگره،   وه الی کرده ی مه م پیشانه موو ئه ھه
ر بچووکترین شت ،  به بانی زۆرجار له الل تاله  ، جه بۆ نموونه.  کردووه

ر  به  له بۆنموونه.   داوهکتی یهی  رگه  پشمه ی له که گۆجانه به
م  ر ئه ھه  . 3. گۆجان داپۆساندووه کی به یه هرگ ی ، پشمه که ه نجه مه

راستی سانی   ناوه له بانیش بوو ، که الل تاله ی جه پاندنه خۆ سه
   .کتی  رتبوونی یه  ھۆی دووکه بووه،شاتدا ھه
  

   که له بچۆکه دیکتاتۆره
  

.  دایک بووه بان له هکی شخانی تا یه ماه بنه بانی ، له الل تاله جه
ر  ھه. گرت ت زۆر رزی ده  حکومه وه تیه ھۆی شخایه باوکی به

و خۆی  وه وه، توانی سامانکی زۆر کۆبکاته تیشه ڕگای شخایه له
خزانکی  له ی وه حوکمی ئه بانی به الل تاه جه. ندبکات  مه وه ده
غدا ، کۆلیژی  زانکۆی به واوبکات و، له توانی خوندن ته،ندبوو مه وه ده

گ و  به ره  ئاغاو ده نھا کوڕه ش ته وکۆلیژه  ئه دیاره . یاسا بخونت
کی  خه. دا بخونن  و کۆلیژه یانتوانی له کانی ئینگلیز ، ده ره نۆکه

الل ، نزیکی  ی باوکی جه وه ر ئه به له. گیرا ده رنه وێ وه ئاسایی له
  و کۆلیژه الل توانی له  و، جهرۆیشت ستی باش ده ت بوو، ده حکومه

    . رتربگی وه
___________________________________________  

  
  . کوردستان نت. الل  ی مام جه که ه نجه مه. زا چنگیانی  جه.3
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  *کی تر فایه ال مسته  بۆ مه فاوه المسته  مه له
  

  
  
و  تۆر و تاکه دیکتا فای به المسته بانی ، مه الل تاله جاران جه 

. پارتی  ی له وه جیابوونهھۆ،بۆ  کرده  شي ووهم بیان هئر ھه.دا م ده ه قه له
وتی  سووکه مان ھه کتی ، ھه رۆکی یه سه ی کاتک خۆی بوو بهچ که
وی  ،ھه تاوه ره سه ر له بانی ھه  تالهالل جه.  وه کرده فای ده المسته مه
کتی بدات و،ھیچ پرس و  یهناو  کانی سیاسیه بیاڕهموو ھه خۆی که،دا ده

_____________________________  
صفحات من تاریخ االتحاد الوطنی . اشیخ ابوبکر خوشناو،ترجمة ،عیدوباب.2

االتحاد الوطنی _ من منشورات القسم الثقافی للمکتب التنظیم. الکردستانی
  60ص. 2005. الطبعة الثانیة . الکردتسانی

  
  . رمگرتووه وه1985.ری  مبه ددسه. ش   شه گۆڤاری دڕک ، ژماره  ، له م کاریکاتۆره ئه*
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  م شی سھه به
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کانی خۆی ، ھانا بۆ ناشرین  جکردنی ئامانجه  بۆ جبه شه ئاماده
ش بوو وای  مه ر ئه ھه. رت  ترین و سووکترین وچرووکترین ، شواز به

  م حیزبه گشتی ئه به. دا زابت  نویه و حیزبه ر ئه سه لکرد ، به
 ناو  ند گرووپکی سیاسی له کبوونی چه  یه ، بریتی بوو ، له نویه

الل  م، جه ند ساکی که م پاش چه به . 2ی سیاسیدا وره کی گه یه ره به
  پنت و،بیکاته دا بسه یه ره م به ر ئه سه بانی توانی خۆی به تاله

  دیاره. پنت  ریدا بسه سه واوی خۆشی به ته حیزبکی سیاسی و، به
و رکخستنی  که ریه کی زۆر، ھه یه تا ماوه ش ، ھه  سیاسیانه م باه ئه

و ئاغای خۆی  سه رکه ی ھه که کوردیه به.  بووه تی خۆیان ھه تایبه
ھیچ  به. ت بوو کی ئجگار تایبه ، رکخراو ه م کۆمه به.  بووه ھه

ڕووی سیاسی و چ  ڕووی فکری و چ له  ، چ له م رکخراوه ک ئه یه شوه
. گونجا ده دا نهوانی تر ڵ ئه گه ، له وه ندامه ڕووی پکھات و ئه له
پی کوردستان  ، زیاتر خوندکارو رۆشنبیری چه ه ندامانی کۆمه ئه

. گیڤاری ، ماوی ،گۆشکرابوون بیری مارکسی لینینی ،  به که. بوون 
رزووگیران  کانی ھه رکرده شیکی زۆری سه ی به وه ر ئه به م له به
  ھیدبوونی شاسوار شه اھ روه ،ھه)ھاب شخ شه( وه یانهشموو ھه پش له
وشیروان  ڕگای نه بانی توانی له الل تاله جهئیتر .) ئارام(الل جه

دا زابکات و، پاشانیش  م رکخراوه ر ئه سه  ، خۆی به فاوه مسته
  . یھت  فرووتونای بکات و نه ته

__________________________________________________________  
  له که. کی پان وپۆری سیاسی  یه ره  دروستکردنی به واته.  تزی پۆپۆلیزمی ماو* 

 کان داره رمایه سهگ و  ربه ده  له گا دروستبووبت ، جگه کانی کۆمه موو چین وتوژه ھه
 و،  بۆرجوازی شار ، چینکی شۆرشگره  چینی وورده  پی وابوو ، که م تزه ئه. بت نه
 دژی تزی مارکسی  م تزه ئه. ربگیرت توانرت بۆ شۆرشی کرکاری سوودی لوه ده

جیھاندا شکستی  م تزه له  ئه دیاره.  نھا کرکار شۆرشگره  الی مارکس ته بوو ، چونکه
  کۆتایدا بوون به بوون ، له م تزه ی ھۆگری ئه و حیزبانه موو ئه  ھه چونکه. ھنا

ترین وتی یدار رمایه سهمرۆ وتی چین ،  ئه. کتی  کوو یه وه.  کرکاری حیزبی دژه
.  یوانیشیان نییه ووکترین ماڤی حهچکوو ب ت ، به سه ک ده کرکاران نه .  جیھانه

    . ستی پکرد  ده وه  چین خۆیه  ، له م تزه تابوونی ئه ای ئاشبهت ره  ، سه ربۆیه ھه
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کوردستاندا  دانیان له ی ئاوهکان ڕوو اللیه کی زۆریش ، جه یه ماوه
  . بوو نه
ڵ  گه سکی له وه ، ھیچ که ڕووی رکخستنه بانی له هالل تا جه_ 2
ت   سیاسه وانیش له م ئه به.بوون  ما یکی کۆن اللیه ند جه چه. مابوو نه

ند  و چه ئه.  ریکی ژیانی ئاسایی بوون  و خهوه وتبوونه دوورکه
یانی   به ربۆیه ھه. ران بوون  نده هھ موو له ی خۆشی ، ھه ھاوریه

   .کرای کوردستان  وه ره ده لهکتی نیشتمانیش ، یاندنی یه راگه
  
ی  ه کۆمه بوو ھه   ريکخستنی،کیدا ناوخه له  رکخراو که تاکه_ 3

 داکی زۆرکورت یه ماوه ی له ، توان م رکخراوه ئه. مارکسی لینینی بوو
کوو  ءيووش وه. وه کاتهخۆی کۆب نجی کورد له ک گه کۆمه

الل  جه یه جگای ئاماژه.رگرت  وه م رکخراوه خۆرک سوودی له مووشه
   .ڕیان پکرد سیش باوه زۆرکه.نا  مارکسی داده تا خۆی به ره سه

یی  کداری پارتی ، ھشتا ئاماده ی چه وره سئوولی گه ک مه کۆمه_ 4
الل  ژربای جه ون ، لهبو نه سیان ئاماده م که شؤرشیان تدابوو ، به

ند و  سوول مامه ری و ره سکه لی عه عه (  وانه له. ن  کاربکهالل  جه
  ) . حموود عوسمان  مه
  

، *  وه ناوی تزی پۆپۆلیزنی ماوتسیتوونگه بانی توانی به تالهالل  جه
  کانی ناو  سیاسیه موو باه ، ھه بووه  ماویزم زۆرباوی ھه وکاته ئه که
 بۆدارژراو  خشه پی پالنکی نه به،و وه کۆبکاته کوردستانی  وه وتنهبزو
 .  نویه حیزبهو رۆکی ئه  سه  ،خۆی بکاتهمدا کهند ساکی  ی چه ماوه له
کی تابیت زمان  بانی ، کابرایه الل تاله  جه ش بم ، که وه بت ئه ده

)  فرۆش وزه رچی یان سه چه(سکی  کوو که ، زۆرجار وه لووس وفبازه
بیری  ناو ر ئسقان، له بانی تاسه الل تاه جه. کات  وت ده سووکه ھه

کانی  ندیه وه رژه بهزانت ، چۆن  زۆرباش ده.  وه ته میکاڤیلیدا خووساوه
 .خۆی بپارزت 
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  کان دۆستمانن  نھا شاخه ته
  

قۆناغی شۆرشی  ی ھشتا له وه حکومی ئه لی کوردستان به گه یارهد
ستی  ژرده ی له که ، ھشتا ووته یدایه وه ته ڕزگاریخوازی نه

   ،که مووکات ناچاربووه  ، ھه بووه  ڕزگاری نه رانی بگانه داگیرکه
رانی   داگیرکه دیاره. وه   ببته رانه م داگیرکه نگاری ئه ره  به میشه ھه
مووکات   ھه که به  کردووه ڵ کوردستانیان داگیرنهگوو پکه چه  ورد ، بهک

  ربۆیه ھه.  کوردستانیان داگیرکردووهی ،ر ربه  و به شکرکی دڕنده  له به
نگاری  ره کداربکات و به  خۆی چه  ، که لی کوردیش ناچارکراوه گه

ترین  وره لی کورد گه مووکاتیش گه  ھه دیاره .  وه ران ببته داگیرکه
رانی   داگیرکه میشه  ھه که.   داوه  خوناویه باته م خه باجی بۆ ئه

 .  لی کوردستانیان داوه   سزای گه کوردستان ، زۆر ب دڵ و نامرۆڤانه
ی  وه کی بوون بۆ ئه ره رانی کوردستانیش ، ھۆی سه  داگیرکه دیاره

   له ل جگه. کوردستاندا دروست بت  کداری له چهی  وه بزووتنه
م  دانی ئه رھه  ھۆی سه ته کی تریش بوونه ند ھۆیه ران چه داگیرکه

  .م   بکه کورتی باسی لوه م به ده وڵ ده ھه که. کوردستاندا   له بزاڤه
  

  کوردستاندا کداری له ی چه وه ی بزووتنهدان رھه سهھۆکاری 
  
  رانی کوردستان داگیرکه_ 1
  

ستی  ژرده  لهستان ھشتاکرد ، کوردپشیشدا باسم  ک له روه ھه
  ،بهران  مووکاتکیش داگیرکه  ھه وه .  بووه ران ڕزگاری نه داگیرکه

 .  لی کوردستنیان داوه الماری خاک وگه  په وه شكرکی دڕنده له
کداربکات و  لی کوردیش خۆی چه گهمووکات  ھه  که،  ش وایکردووه مه ئه

  . بات بکات  ران خه دژی داگیرکه
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  یای کوردستانجوگراف_ 2
  

 ،  خته ی ووتکی شاخاوی سه وه حوکمی ئه  کوردستان به دیاره
توانن  ئاسانی نه رانی کوردستان به مووکات داگیرکه ھه  که وایکردووه
ی  شاخاویهخت و   سه م سروشته مانکاتیشدا ئه ھه له. ریدا سه زاڵ بن به

ی کورد ، ازریخورزگا ی وه موو کات بزوتنه  ھه که، کوردستان وایکردووه
 ئامۆژگارییانک باپیرانیشمان  روه ھه.ند بۆ خۆی به مه باشترین   اتهبیک

   : کردووین که
  )کان دۆستمانن نھا شاخه ته( 

  مه  ئه که  ، به ووتراوه خۆرا نه روا له ش ھه یه م ووته  ئه دیاره
 یشدامان کات ھه له.  کی کوردستان بووه زموونی تای خه نجامی ئه ئه
موو  ری ،ھه دۆست وبراده کانمان بوون ،که بنده نھا شاخه مووکات ته ھه
رۆک خ  ران و سه زوم وزۆرداری داگیرکه له که بوون ،  سانه و که ئه
بیربچت ،  شمان له  وه نابت ئه .  کردووهانکان ڕای گه به ره وده
اندا ک خته  سه ناو شاخ و شونه باتی پارتیزانی له مووکات خه ھه که
ئاسانی  روابه ی ھه م شونانه شکری نیزامی ئه  له کرت ، چونکه ده
   . ناگیرت  یبۆ
  تی  می خیه سیسته_ 3

    
می   ، سیسته ی کوردستان وتکی کشتوکای بووه وه حوکمی ئه به
 تیشدا خیهگای کۆمه له. ریدازاڵ بووه سه تی به وخیه تی گایه به ره ده

  له.ژمرت گاده مای کۆمه بنه  و ، به یه رۆزی ھهخل شونکی پی
کداری ، دووسیمای دیاری خی  مووکات سوارچاکی و چه خیشدا ھه

مووکات  ین ، ھه یری مژووی کوردیمان بکه ر سه گه. واری بوون  کورده
  ک و سواره ب چه ھیچ خک به .  بووه کدارو سوارچاکیان ھه چه
  توانم بم ده( کی زۆریش  یه  ، خ تاماوه وه  ئهر به رله ھه.  بووه نه
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  *بانی الل تاه ی جه که خانه دیوه
  

   که  بوون  نهدا ره وباوه  لهلی کوردستان  کرد،گهباسمپشدا ک له روه ھه
گیانی  ھیچ کاتک  یارهد. ناوبچت ئاسانی له  ، به وره شۆرشکی واگه

 ک هی وه رانی بزووتنه گرتنی رابهتی و وه  پالنکی نوده  بهگریشۆرش
ی  که شۆرشه کهکرت، رنه سه  چاره رجه لوومه هو ھ تا ئه ھه. ناوناچت له

یدا  مشکی خهونا  بیری شؤرشگری له هحا کی مه، شت دروستکردووه
ی  تی فاشیستانه سیاسهک و، الیه رمی الوی کورد له ن گهخو. وه تهیبسر
 کوردستاندا ، ئاگری شۆرشکی نوێ  جارکی تر له عس ، وایکرد که به

کی  یه هڕدڵ بوون و، توو موو داخ له الوانی کوردستان ، ھه. دابگیرست 
عس،  به بوون له هڕتووموو ھه. یانی داگیرکردبوو موو الشه پیرۆز ، ھه

فا  المسته  مه  لهبوون هڕمپریالیزم ، توو ئیوریکا  مه  ئه بوون له هڕتوو
ر  ھه. رۆک خ  گ ، سه به ره  خ ، ده بوون له هڕتوو ی ، که ماه وبنه
وی  هڕکی تووند یه وه ھۆی دروستبوونی ،بزووتنه ش بوو به مه ئه

ی مارکسی لینینی  ه کۆمه پاشتر به کوردستاندا، که  له مارکسیانه
   .ناسرا

  ووه له بروت ، ری پارتی بوو له  نونه وکاته ئه  کهبانی ، الل تاه جه
ل  ھه سی  پارتی  ، به ره و ھه ئه. دا ی شۆرشی ده وه وی زیندوکردنه ھه

م  به. رۆکی کورد  سه  بهو خۆی بکات وه  بته مجاره ی ئه وه زانی بۆئه
   . نھاخۆی ھیچی پناکرت ته به  زانی،که بانی باشی ده الل تاله جه
  !!چی ؟؟بۆ
  
کیدا پیس بکات و ،  ناوخه مان له فا توانی ناوی ئه ال مسته مه_ 1

  تا  ھه وه ر ئه به له. ھنان  ، ناوی ده66کانی  جاشه ر به کی ھه خه
  
  . کاریھنا زا چنگیانی به رز ، جه  ، برای به یه واژه سته م ده مجار ئه که بۆ یه* 
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  س ره رجی پاش ھه لوومه ھه
  
. نانگاوی و قۆناغکی ترسناکترھه ره گای کوردی به کۆمه س ره ھه پاش له
بۆ  ، تکی فاشیستانه داڕشتنی سیاسه  ستیان دایه کان ده عسیه به
ر  ھه. کوردستاندا زایی له کی ناره یه وه موو بزووتنه ناوبردنی ھه له
تی ڕاگوزان و جینۆسایدکردنی کوردیان  ، سیاسه وه سه ره پاش ھه له
.  وه عسه ی به ره  ناو به حیزبی شیۆعی ، خۆی خستبووه. 1ستپکرد ده

جاش   وبوون به وه سلیم بوونه یان ته ،نبوو ندامی ھه رچی ئه پارتی ھه
ی  وه پاش ئه فاش المسته مه  ی ماه بنه. ئوردووگاکانی ئران بوو یان له

بوو،  وپوولی شۆرش ھه رچی پاره ، ھهھناشۆرشی کورد سیان به ره ھه
. اندق ریکا تیان ته مه  ناو جانتای دبلۆماسی و، بۆ ئه موو خستیانه ھه
ریکا  مه  ئه ی که وکاته  ب ئابرووبون ، له ھندهفا ال مسته ی مه ماه بنه
 .ج بوون نیشتها ریک مه  ئه لهوان  چی ئه که ، کوردھناوه سی به ره ھه
. ن  ڕابکه و وته  بۆ ئه دبایهکر قبوویان نه ، وه مه نی که الیه  به بوایه هد

  مانه چت ئه بوون ، پ ده شف نه  که CIAکانی  گه م ھشتا به به
ؤرشی کوردیان ناوبردنی ش وی له ھه  CIAڵ گه له ،  تاوه ره سه ر له ھه

زووی  ئاره عسیش به به.بوونڕ باوهارو بزۆربز کی هخدا وکاته له.دابت
عس  به .کرد ده و هکی کورد پر دژی خه ی له تی فاشیستانه سیاسه،خۆی
کانی  ه ھه لهسوودو، ی کوردبدات رکردنی کشه سه هچار وی ھه جیاتی له

وتیان  سووکه ھه ، وه کی سیاسیه رزیه لووت به بهچی  که،ربگرن وهپشتر
ئاست شای  یزانی لووتی له عس ده به. کرد ستان دهكی کورد ڵ خه گه له

  رر لووتی خۆی بهکوردستاندا ، کی ر خه سه یویست به ، ده ئران شکاوه
  : نی  ، کورد ووته وه بکاته

      ) .  کوورتان فره ر ناورت ، به که به( 
___________________________________________  

کر خۆشناو  بوبه رگرانی ئه وه. رخی کورد چهمژووی ھاو. کداول دیڤید مه.  .1
   . 562  ڕه الپه . 2005. ی کتبفرۆشی سۆران  چاپخانه. م  چاپی دووه. 
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  داگیر.  گا بووه ڕوبردنی کۆمه کی به ره ی سه که کۆه به ) ئستاش
ویان  مووکات ھه یشتوون و، ھه  تگه مه رانی کوردیش زۆرباش له که

کی  دژی خه ستی خۆیان و ، له  دارده نه کان بکه  کوردیه  ، خه داوه
   ئمه  ، که نجامه و ئه  ئه ینه گه  ده وه شه ر لره ھه. ھنن کاریان ب به

کدارمان  کداری سیاسیش ، گرووپی چه پش دروستبوونی گرووپی چه
ی  که کان کۆه کانی کوردیشدا ، خه موو شۆرشه  ھه له .  بووه ھه
  . کان بوون  کی شۆرشه ره سه
  .ی بیری گیڤاریزم و ماویزم  وه بوبوونه_ 4
  
موو جیھانی   ،بیری ماویزم و گیڤاریزم ھه وه کانه سته تای شه ره سه له

بی و توورکی  ره عهپی   ڕگای چه کوردستانی خۆشمان له.  وه گرتبوه
تادا  ره سه  له م بیره رچی ئه گه. بۆمان ھنایان  م بیره ئه، وه وفارسیه

ربخات،ل توانی  کی خۆی ده ره کی سهکوو با یتوانی وه نه
 فتاکان حه سانی له باشووری کوردستان .تدابکوت کی باش  یه ینهچبن
 ی که مه رھه شتادابه ھه سانی  دالهیشتی کوردستان ورۆژھه باکوور له،و

پکی زۆری کورد ،   ،چه وه ری گیڤاریزمه ژر کاریگه ر له ھه. وزبوو سه
ی  رمیه هم خون گ ر ئه کداری بوون و، ھه ی چه وه ھۆگری بیری بزووتنه

ندین  شتاکاندا ، چه فتاو ھه  سانی حه توانی له کانیش بوو ، که الوه
  . ن  کدار دروستبکه رکخراوی ماوی و گیڤاری چه

  
  کوردستان  کداری له ی چه وه تای بزووتنه ره سه

  
.   دیوه خۆوه کداریان به کانی کورد ، شوازکی چه موو شۆرشه  ھه دیاره
عیدی پیران و سمکۆی شکاک،   شخ سهحموود و  شخ مهیشؤرش

دا من  ی لره وه ل ئه.  دیاربووه کداریان پوه موویان شوازکی چه ھه
و  ست له به  مه که  ، به وه  ناگرته  کۆنانه و شۆرشه  ئه ستمه به مه

شتاکاندا  فتاو ھه ست و حه  سانی شه له  ، که یه وانه بزووتنه
موویان پارتکی سیاسی   ، ھه وانه زووتنهم ب  ئه دیاره.  روویانداوه
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.   دیوه خۆوه ان بهتی سیاسی ی بردوون ، شوازکی  حیزبایه ڕوه به
. دوم  باشووری کوردستان ده  لهکداری ی چه وه بزووتنه گشتی من له به
  دیاره.کانی باشوور بگرم  وه  بزووتنه ق له م زیاتر چه ده وڵ ده ھه

  نھا له کداریش تاسانکی زۆر ، ته ی چه وه تنهوت یان نا، بزوو بمانه
) ت وباکوور  رۆژھه( کانی تر  شه به له.  بووه باشووری کوردستاندا ھه

کوردستانی ( شی رۆژئاوا   به له. یدابوو شتاکاندا په  سانی ھه له
.  بووه رپانه کداری به مرۆش ،ھیچ بزاڤکی چه کوو ئه تاوه ، ھه) سووریا
  وه رته گه کوردستاندا ، ده کداری له ی چه وه تای بزووتنه ره  سه دیاره

 شۆرشی  به دانی شؤرشکی نوێ که رھه کان و، سه سته بۆ سانی شه
ی   گرنگه م قۆناغه م باس له ده ول ده کورتی ھه به.   یلوول  ناسراوه ئه
  .  ڕوو مه کانی بخه ھزه  الوازو به م و ، خاه مان بکه که له گه
  

  یلوول  ئهی راکه ھه
  
ند   پاڵ چه درته قی ده ناھه شۆرش بهزۆرجار ناوی   وه داخه به

  دیاره. بنین   ھیچ کاتک ناتوانین ناوی شۆرشیان ل رووداوک ، که
 پش  ک یان رووداوک ، پویسته یه ردیارده  ھه  له وه بۆ یکۆینه

ر  گهین ، کان بکه مژووی پش رووداوهیری  سه،موو شتک  ھه
و  ر ئه ھه.  نابت  ه واومان ال گه وا زانیاری ته ئه،ین  که وانه

 ماننووسیش دات و چاره کانی داھاتوومان ده مه  کلیلی وه شه مژووه
  .  وه کاته رووناک دهپش چاو له
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  م شی چواره به

  
  
  
  

  
  تر  وره کی گه یهتای تراژیدیا ره سه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
  
  
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 162 

ر ک بوبه رگرانی ئه وه. رخی کورد مژووی ھاوچه. کداول دیڤید مه. . 24
  2005. ی کتبفرۆشی سۆران  چاپخانه. م  چاپی دووه. خۆشناو 

  
25 .Henry A. Kissinger. Memoiren .Aus dem 

Amerikanischen von.Hans-Jürgen Baron von Koskull. 
C.Bertlsmann. Verlag. München.1979.   
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  تای بیری ناسیۆنالیستی کوردی  ره سه
  

  ، به وه نسیه ره ش شۆرشی فه پا تای بیری ناسیۆنالیزم ، له ره دیاره سه
م  ی ناپلیۆن بۆ میسر ، ئه که شه ڵ ھره گه له.  وه جیھاندا بوبوویه

 ڕگای  ھا له روه ھه. ند ی سه شه راست گه تی ناوه  رۆژھه ره  به بیره
   لهیان ناسیۆنالیزمبیری،  وروپاوه  ئه نرانه  ده ی که و خوندکارانه ئه

بۆ لی کورد  گه دیاره.  وه بوکرده،تدا هجیھانی ئیسالمی و رۆژھ
ل . کاندا بوو  ستی عوسمانیه ژر ده بوو، له ده ندین سه ی چه ماوه
 نی  خاوه که.  بووه  کوردستاندا میرنیشینی کوردی ھه مووکات له ھه

رمانکی  فه به 1515ری   نۆڤمبه له. بوونکی  خۆیه ربه  سه نیمچه
رجک  مه بهخشران، به ندن باج سه کان له ه کوردی میرینیشینه،سولتانی

م  م ، ئه ند ساکی که ل پاش چه. رباز بنرن  کاتی پویستی سه له
کانی خۆیان  نهرما  فه کان له  و ، توورکه وه شنرایه وه  ھه رمانه فه

 کیان خۆیه ربه سه  نیمچهر ھه،کان  کوردیه ل میرنیشینه. وه زبوونه پاشگه
 دروستبوون و   له ش رۆلکی باشیان گراوه م میرنیشانه  ئه.1  بوو ھه
ی  ده تا سه ھه.  کوردستاندا تی له ندنی رۆحی کوردایه سه شه گه

. (  ندین میرنیشینی حوکمانی کوردستانیان کردووه م ، چه ھه نوزده
 ش وه  له جگه) . 2کاری ، بۆتان ن ، ھه رده ئهبابان ، سۆران ، بۆتان ، 

. کرا مووکات حسابکی زۆر خراپیان بۆ ده کان ، ھه نشینه کورد ناوچه
کوو  کان وه  تورکه دیاره.  وه وسانه چه کانی ژیاندا ده موو رووه ھه له
ری  گه ته ریکی دزی و چه ر خه  ، ھه م جیھانه رکی  ئه موو داگیرکه ھه

   کوردستان پش ھاتنی  بگره. و تان کردنی سامانی کوردستان بوون 
___________________________________________  

الحزب الدیمقراطی الکوردستانی  وحرکة القومی .  عمر شرکۆ فتح الله. د. 1
   29ص. 2004. السلیمانیة . وزراة الثقافة  . 1975 -1946. الکوردیة فی العراق

 من فی النصف االول. من تاریخ االمارات فی االمبراطوریة العثمانیة .جلیلی جلیل. 2
. االھالی للطابعة والنشر. محمد عبدو النجاری . د. ترجمة . القرن  التاسع عشر 

   . 73_ 51ص  . 1987. دیمشق
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   جگه دیاره .   باش بووه وه  زۆر رووه زعی له  ، وه که توورک بۆ ناوچه
  لی تی کوشتن وئازاردانی گه ھوه شهمووکاتک  ھه،وتان کردن  دزی له

م زوم و  ر ئه ھه. کان   الی توورکه بووه  ھهیشکورد ، چژکی خۆ
ی  کی شۆرشگرانه یه وه لی کوردیش کاردانه  گه ، که ش وایکردوووه زۆره

  وه مه ژده ی ھه ده  سه له. ڕت  کان ڕاپه  توورکه دژی الدروست بت و له
 1806سای .  وام بووه رده کان به دژی توورکه رین له شؤرش و راپه

رت ، ل  په کان ڕاده دژی توورکه ی بابان له پاشاانحم عبدول ره
پاشای برای د حمه پاشان ئه. ھنا ستنه ده وتنی به رکه  سه وه داخه به
 سیواس   له باکووری کوردستانیش له.ڕت په دژیان راده  له1812ای س

  له. کان رکخست  دژی توورکه یان له وره رینکی گه کان راپه زازایه
( کانی   ناوچه ڕین و شۆرش له ک راپه  کۆمه1839 تا 1829سانی 

. دا ریھه سه) تلیس  و به زیره واندوز و بۆتان و جه کاری و ره ھه
و  نامرۆڤانهو مووجارک،زۆر دڕندانه ھهک  روه کانیش ھه توورکه

ی تر ڕقی  مش ھنده ئه که. رکووت کرد  سهکانیان  رینه راپه، حشیانه وه
 .3ڕین دژی توورکان ڕاپه ی تر له ھنده دروستکردو،زیاترکی  الی خه

ند شاعیرکی  چهالکان و تی مه تایبه واری کوردبه مانکاتداخونده ھه له 
  وه مانیشه  رگای ئه  له.تیان ال دروست بوو ستی کوردایه کورد،ھه

ی  وره ت شاعیرانی گه تایبه به. ند ی سه شه بیری ناسیۆنالیستی گه
ر   گه ئمه) . ی خانی و حاجی قادری کۆیی و نالی د حمه ئه( کورد 

بۆ سالمی  ین که تی نالی بکه زره ی حه که ھزه  به یری شیعره سه
   .یت که بوونی بیری ناسیۆنالیستی ده ره که  چه ست به ھه ، نووسیوه

  
  ی بادی خۆش مرور تم ئه قوربانی تۆزی ڕگه

  )زور شاره( مو شاری  ھه زا به ری شاره یکه ی په ئه
  ھلی دانشن مو ئه  ھه  که یه ھلکی وای ھه ئه
  . ناظیری ئومور م  و ھه             ظیری عوقودن م نا ھه
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می  که ڕی یه کانی شه  ساه کوردستان له. کمال مظھر . د. . 15
  1975.غدا به. جیھاندا

  
رانی کورد چی  کتی نووسه یه. ن  سه عید حه  سه مه حه. 16
ی  چاپخانه. م  چاپی دووه. م  م و دووه که شی یه به. رھات ؟  سه به

  .1994.سود . ستۆکھۆم . ئاپک 
  

زگای چاپ و  ده. مدی خاڵ   شخ موحه ت به تایبه. گۆڤاری رۆڤار . 17
  .سلمانی . م  رده خشی سه په
  

. مر کانی بارزانی نه وتن و وتاره  چاوپکه ندک له ھه. وریا جاف. 18
   1999. ولر  تی رۆشنبیری ھه زاره ی وه چاپخانه

  
. کوردستان نت. خالقی  ب ئه. ن  سه عید حه سه مه هح . 19

2003.03.07.   
  

  فا بارزانی له ال مسته کانی مه نھنییه: ید قادر مال سه که. 20
شی  به(دا ) ی جی بی که(زگای جاسوسی  کانی ده نامه گه به

  .30.10.2006.کوردستان پۆست.)م چواره
  

. کوردستان نت.  ئاب 31موز   ته30. ن  سه عید حه  سه مه حه. 21
07.03.1998.   

  .5 . ژماره. گۆڤاری دڕک . کی نوێ  گایه ه که. مۆ  به. 22
   

ھید  ی شه چاپخانه. م  چاپی چواره. س ره رۆمانی ھه. موکری . . 23
  .2005. رکووک  که. ورامی  ئازاد ھه
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کانی شخ  کوردستانی عراق و شۆرشه. رفیق حلمی . یاداشت. 7
  . انتشارات محمدی سقزی . توریز. م شی دووه به. حمود مه
  
  عبدالله: رگرانی  وه. کوردستان وکورد. عبدالرحمن قاسملو.د. 8

  .2006. ولر  ھه. ی سۆران  چاپخانه. م  چاپی دووه.  حسن زاده
  
. ی قانیع چاپخانه. سلمانی . م  چاپی چواره. دیوانی قانیع . 9

2001  
  

الجمعیات والمنظمات . الدکتور عبدالستار طاھر شریف. . 10
. الطبعة االولی  . 1958 _ 1908.یة فی نصف قرن واالحزاب الکرد
  1989. بغداد. شرکة المعرفة 

  
الحرکة القومیة التحرریة الکردیة . کاوس قفطان . البروفیسور د. . 11

وزارة الثقافة . سلیمانیة  . 1964 – 1958فی کردستان العراق 
.2004  
  

. یلول دا شی ئه شۆر کی زیندوو له یه ڕه ند الپه چه. ریم  ئاری که. . 12
  .  1999.دھۆک. بات  ی خه چاپخانه

  
دیوی . شکنن کتری ده کان یه نچه په. مین  فا ئه وشیروان موسته نه. 13
رلین  به . 1983 -1979کانی کوردستانی عیراق  ی ڕووداوه وه ناوه

.1997  
  

یلوول بنیاتنان  خوارووی کوردستان و شۆرشی ئه. الل ئیبراھیم جه. 14
. ی شن  زگای چاپ وبوکراوه ده . 1975 – 1961. اندنک لته و ھه
   .1998.رلین  به
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  : رمت  فه و ده رحی کردووه ریم شه ال که ک مامۆستا مه روه  ھه دیاره
   شیعره م شیعره، به توانین ئه  ده. 4  )  شیعرکی سیاسیه که شیعره( 

  . ی دابنین  یه ده و سه انی ئهک ھزه به سیاسیه
متر  میشدا ، تراژیدیاکان زۆرتر بوون و که ی بیسته ده سه  له دیاره 

حموود  عیدی پیران و شخ مه کانی شخ سه شؤرشه. بوون نه
ی  که رینه  شۆرشی ئاگری داخ و راپهکانیشدا  سیه ،لهکاندا و بیسته له
ر   سه ی کرده  وره  گهرای سلمانی ، کارکی ئجگار رکی سه رده به

  5وتنی بیری ناسیۆنالیستی کوردی و پشکه وه ھۆشیارکردنه
کانی باکوور ،  دژی شۆرشه کان له  دڕنده مالیسته تی که حشیه  وه دیاره
 .  ویه م رووی زه ر ئه مووکوردکی سه ژاندنی گیانی ھه ی ھه  مایه بووه
یرانی کورد و ، ر شاع  سه ش کارکی زۆری کرده و شۆرشانه ر ئه ھه

شیعری . کانیان زاڵ بوو ر شیعره سه تی ، به ی تر گیانی کوردایه ھنده
عید  بۆ شۆرشی شخ سه مرد ، که ی پیره" ھیدانی کورد نی شه شیوه" 

  .مرد کانی پیره زنه  مه شیعره  له ککه ، یه تی هینووسیو
  
    مه رگی ماته وا به  که م ئاسمانی شینه ئه
   مه  ، ته مه ی غه  قوببه  که اوهحلیلی واکر ته
   نگی گرتووه ی ژه  که  ، ماکینه رخکی کۆنه چه
   وتووه کی سووڕانی که خون ، په ی به که وری نه چه

  ب فورات سوور ئه) بی ئالی نه(خونی  گاھ به
  .6. کات  زیاد ئه  که ی دیجله خوناوی کوردی تکه

  
___________________________________________  

للثقافة . رابطة کاوا. ماضی الکرد و حاضرھم . القضیة الکردیة .  ج شیرگوه بله. د. 3
   . 50ص  . 1986.  بیروت –دار الکتاب . الکردیة 

و  وه لکۆینه. لی  یسی مکایه دی شاوه حمه الخدری ئه مه. دیوانی نالی . 4
ال کریم   محمدی مه. م العبدالکریمی مدرس و فاتح عبدالکری مه. ی وه لکدانه
   .198. ڕه الپه. اورمیة. مرکز فرھنگ وادبیات کردی .  وه ته پیاچوه
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ی  وره مر ، رۆکی ئجگار گه حموودی نه ی شخ مه که  شۆرشه دیاره
ی شخ  هک ته حکومه. بیری ناسیۆنالیزمی کوردی  ر سه  له بووه ھه
کانی  ره  داگیرکه  ھزه ، که تی کوردی بووه مین حکومه که حموود ، یه مه

 عراقی  دا ئینگلیز که وکاته له.  کوردستان دانیان پداناوه
 نازناوی ،و تی کوردیداناوه  حکومه سمی دانی به  ره ، به داگیرکردووه

مین  که ھا بۆ یه روه ھه .7خشیوه حموود به  شخ مه یان به" لیک مه"
ت و  وه سمی ده ره زمانی  مژووی کوردا، زمانی کوردی بۆته جار له

  خانیمکۆس،کوردستانی ئرانیش له. دانی پدانراوه وه الین ئینگلیزه له
ی  وره ڕینی گه ک راپه  ، کۆمه1925 بۆ 1920کانی   ساه  لهخشکاک

  له وه. کانی ڕزگارکرد کوردنشینه شکی زۆری ناوچه نجام داو ، به ئه
. 8ست مردا به ودی نهحمو ڵ شخ مه  گه ندی له یوه  په  وه1923سای 
تی  وه نگ ده ته بهکانی تری کورد ،  رکرده موو سه ھه  سمکۆ له دیاره
  وه ی کوردستانه رچوارپارچه خۆیی کوردو ، رزگارکردنی ھه ربه سه

  .بووه 
__________________________________________  

جلیلی جلیل ، . الحرکة الکردیة فی العصر الحدیث  5
. عبدی حاجی.د. ترجمة . حسرتیان،شاکرومحویان، اولغا جیغالینا.ا.،مالزاریف.س.م

   150ص . 1992. بیروت . دار الرازی 
فا  مسته. ق ھۆشیار فایه. کردن و ئاماده وه و ساخکردنه وه کۆکردنه. مرد  دیوانی پیره6

. د مه د محه حمه حموود ئه مه. د نووری تۆفیق مه محه. د زرنگ حمه ئه. ریم  سالح که
. ی خاک چاپخانه. م  چاپی دووه. ورامی  د ھه مه عوسمان محه: ی  وه پیاچوونه
   . 189.  ره الپه. 2000.سلمانی 

ی خوارووی  که ته وه مان و ده حموودی قاره کانی شخ مه شۆرشه. ھاوار . ر.م. . 7
. اداشتی. یری   روھا سه ھه .521ل . م  که رگی یه به . 1990. ن  نده له. کوردستان 

. توریز. م شی دووه به. حمود کانی شخ مه کوردستانی عراق و شۆرشه. رفیق حلمی 
  . انتشارات محمدی سقزی 

چاپی .   حسن زاده عبدالله: رگرانی  وه. کوردستان وکورد. عبدالرحمن قاسملو.د. 8
   .84.  ره الپه . 2006. ولر  ھه. ی سۆران  چاپخانه. م  دووه
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  م شی سھه کانی به رچاوه سه
  
الحزب الدیمقراطی الکوردستانی  وحرکة .  عمر شرکۆ فتح الله. د. 1
. وزراة الثقافة  . 1975 -1946. قومی الکوردیة فی العراقال

  2004. السلیمانیة 
  
. ماضی الکرد و حاضرھم . القضیة الکردیة .  ج شیرگوه بله. د. 2

   . 1986.  بیروت –دار الکتاب . للثقافة الکردیة . رابطة کاوا
  
. لی  یسی مکایه دی شاوه حمه الخدری ئه مه. دیوانی نالی . 3

. العبدالکریمی مدرس و فاتح عبدالکریم  مه. ی وه و لکدانه وه نهلکۆی
  .اورمیة. مرکز فرھنگ وادبیات کردی .  وه ته ال کریم  پیاچوه محمدی مه

  
جلیلی جلیل ، . الحرکة الکردیة فی العصر الحدیث . 4
. ترجمة . حسرتیان،شاکرومحویان، اولغا جیغالینا.ا.الزاریف،م.س.م
  1992. بیروت .  الرازی دار. عبدی حاجی.د
  
ق  فایه. کردن و ئاماده وه و ساخکردنه وه کۆکردنه. مرد دیوانی پیره. 5

د نووری  مه محه. د زرنگ حمه ئه. ریم  فا سالح که مسته. ھۆشیار
د  مه عوسمان محه: ی  وه پیاچوونه. د مه د محه حمه حموود ئه مه. تۆفیق

  .. 2000.سلمانی . کی خا چاپخانه. م  چاپی دووه. ورامی  ھه
  
مان و  حموودی قاره کانی شخ مه شۆرشه. ھاوار . ر.م. . 6
  .. م  که رگی یه به . 1990. ن  نده له. ی خوارووی کوردستان  که ته وه ده
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   وه ه وه  ئه ر له  ھه":ووت   دهنیانموو جیھا  ھه کان به عسیه  به وکاته ئه
 ،  چاوتان لیه.  کرد رتان نه  جاشی ئرانن ،باوه مانه ووتمان ، ئه

   ."مان وانیش نه وتین ، ئه ڵ ئران رکه گه ی له وه پاش ئه
مانکی زۆر  رده تا سه ی ، ھه که ی کورد و شۆرشه م ناوزڕاندنه  ئه
  یه ه م ھه مرۆش ، ئه کوو ئه تاوه  ھه وه داخه  بهم  به. وام بوو رده به
ی  وه تی بزووتنه رکردایه دوای جار ،سه  و ، جارله وامه رده ر به ھه

  کارتک کاته کی کوردستان ، ده نج و ئازاری خه بات و ره کوردی ، خه
  موو پش ھه  ، لهکات ی دهنکانی جیھا  زلھزه ته وه  دهسلیمی و ، ته
ڕوای کوردیان  شه خونی  نه به  مووکاتک ھه .ریکا مه  ئه وه شیانه
  ڕوایان له وت ، شه رکاتک بیانه وانیش ھه ئه.  ست بگانه  ده ته داوه
،  ی بگانهانیت وه ندی ده وه رژه ر به به زۆرجار له.   نیوه  کورد داکهر به
ڕوای کورد  خونی شه نه تا به ھه.  ریسواکراوه، و  ئاوارهکورد کی  خه
ی  وه بزووتنهمووکاتک  وا ھه ئهبت ، وه کانیه  و پیاوه ستی بگانه ده به

  .  شی ریسوابوونه ر به کوردی ھه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 119 

داو ،  تی نه  ، ھیچ یارمه مانه رخی زه هچویش   ئه وه داخه ل به
راش  رکی سه رده ی به که رینه راپه.  شکست ھاتن یکانی تووش شۆرشه

ی  وره  ڕۆکی گه.  ، روویدا1930یلوولی   ی ئه6  له که سلمانی ، له
ت الی  تایبه  به. بووه ھهتی  ی گیانی کوردایه وه ر بوژانه  سه له

ت  تایبه  به ژاندووه موویانی ھه  ھه رینه م راپه ، ئه اتهوک رۆشنبیرانی ئه
  :رمت  فه تی قانیع ده زره حه. ی کورد وکاته شاعیرانی ئه

  
    کزی کوردان گالراومه له

   ی چاومه یلول تانه ی ئه که رۆژه
  را  ر سه ی به چ باخچه  بیرت نه له
  زووم ئاودرا خونی کوردی مه به
  ، ئاوپرژن کراینلۆز تره ی مه گولله به
  9ق کوژراین  ناحه ق خۆمان به ر حه سه له
  
ی  ده تای سه ره سه چوونی من ، بیری ناسیۆنالیزمی کوردی ، لهۆب به

فا  ری مسته گه ته چه.   بینیوه خۆوه وتنکی زۆری به  ، پشکه وه مه بیسته
 ی وه  ، بۆ بوژانه بووه لی کورد ، رۆکی زۆری ھه  دژی گه مال له که

. شی باشووری کوردستان بهت  تایبه یی الی کورد ، به وه ته بیری نه
 كکی زۆری وت ، خه که رنه مال ده فا که ی مسته ریه گه ته م چه تا ئه ھه

م  ، به بووه  توورک ھه ڕیان به ر باوه ھهت رۆشنبیرانی  تایبه کورد ، به
تی  یاسهت س تایبه توورک ، به کانی  شۆڤنیه ته  پاش سیاسه له
و، دژی  وه ی تر کوردی عراقی ھۆشیارکردۆته ھنده ناوبردنی کورد له

،  وه ته ش بوونه سانه وکه و، زۆر دژی ئه وه ته ستاونه توورکان وه
  .* پشتگیری توورکیان کردووه که

___________________________________________  
  
شیعری . 2001. ی قانیع خانهچاپ. سلمانی . م  چاپی چواره. دیوانی قانیع . 9

   384  ڕه ن ،الپه شیووه
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  "پارتی" زراندنی پارتی دیمۆکراتی کوردستان چۆنتی دامه
  

ک ھزی  حموود، کۆمه ی شخ مه که ته پاش ڕووخانی حکومه  له دیاره
و  ر له ھه.  وه نه  بۆ خۆیان پبکه و بۆشاییه  ئه ویان داوه سیاسی ، ھه

بت ،  نی سیاسی کوردی دروست ده ک ھزو الیه دا کۆمه مه رده سه
و  له.ریاندا سه بت به شکی زۆریان بیری مارکسی لینینی زاڵ ده به که

و " ھیوا" بووه ،حیزبی   چاالکی سیاسیان ھه ش که گرووپ و حیزبانه
رو رۆشنبیری   نووسه حیزبی ھیوا ، که" . ڕزگاری" "شۆرش" و " ک.ژ"

 ، رۆکی  رۆکی بووه فیق حیلمی سه هی کورد مامۆستا ر وره گه
رین و  کان و ڕاپه  سیاسیه  ڕووداوه  له کی گراوه ره سه

تی کوردی   دروستبوونی حکومه  به دیاره.  وکاته کانی ئه خۆپیشاندانه
ی    ئران، بیرۆکه یدابوونی حیزبی دیمۆکراتی کورد له مھابادو په له

 کوردستانی عراقدا   لهش و حیزبه ی ئه مان شوه دروستبوونی ھه
کی  ره ی دوو حیزبی سه وه  توانه گشتی پارتی له به. دروستبووه
ڕیز   ک به روه ھه . 10. ، حیزبی رزگاری و حیزبی شۆرش دروستبووه
  :ت  مزینیش  ده زیز شه دکتۆر عه

وی  ل بکات و ھه  مانگی ئابدا بیاریدا خۆی حه حیزبی ڕزگاری له ( 
 کۆتایی  بوو له وه ئه. ن  بی دیمۆکراتی کوردی بددهزراندنی حیز دامه
کی کردوو ، ئیعالنی  یه وه مان مانگدا ، حیزبی ڕزگاری کۆبوونه ھه

  . 11) وه زراندنی حیزبی دیمۆکراتی کورد بوکرده دامه
___________________________________________  

کانی توورک  رو جاشه نۆکهیان بۆ " خوار جل" ی  واژه سته شدا ، ده وکاته ر له ھه* . 
   .  بووه) یان جنوکی سیاسی( کی خراپی سیاسی  یه واژه سته ش ده مه ئه.  داناوه

  
الحزب الدیمقراطی الکوردستانی  وحرکة القومی .  عمر شرکۆ فتح الله. د  . 10

     105ص. 2004. السلیمانیة . وزراة الثقافة  . 1975 -1946. الکوردیة فی العراق
  

الجمعیات والمنظمات واالحزاب الکردیة فی . الدکتور عبدالستار طاھر شریف. 11
  142ص . 1989. بغداد. شرکة المعرفة . الطبعة االولی  . 1958 _ 1908.نصف قرن 
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  ..رزان فرۆشیان کردین ھه.. فرۆشراین 
  کی   نو جانتایه و وتیان نایه ئمه

   وستگا، دبلۆماسی ، وستگا به
   .61. راجیان کردین ر ھه نگه  له ر به نگه له

 ب  کانی خۆیدا، دان به ریه وه  یاده  له رمانه ر ، زۆر ب شه کیسینجه
  62نت ی کوردا ده ر کشه رامبه به ریکا ، له مه رمی ئه وشتی و ب شه ره
وشت    رهتک حسابیان بۆ کاریکا ، ھیچ مه ر و ئه م ئایا کیسینجه به

 !!!!!!!!!!!!!!!!! ؟؟؟؟  کردووهرم و شه
  

  تاڵ  ئاشبهانیقووربانی
  

زارن  ھه به. کانی ئران رایانکرد و سنووره ره س به زار که دان ھه سه
داخاندا  س له دان که سه. خۆشی بوون  رگادا تووشی نه س له که

.  وه سلیمی رژم کرده خۆیان ته  رگه زاران پشمه  ھه به. کاندخۆیان خن
زگاکانی   تانکردنی ده هستیان کرد ده،ڵ نده سئوولی  دزو گه دان مه هس

بازرگانی  ک کۆمه.کان خانه ،فرۆشگاوجبه وه همووشیان ھه پش له شؤرش
ی شۆرشگری  رووخانی ووره،خراپتر مووی ھه له م به.بوونیدا پهنگ  جه

تی و  ی کوردایهڕ  ، باوه ساته هم کار جارک ئه به. کی  بوو الی خه
تر ، رگب جهمووی  ھه م له به. کیدا الوازکرد ناودی خه شۆرشگری له

. جیھاندا زڕاند کجاری له یه  ، ناوی کوردی به تاه م ئاشبه بوو، ئه وه ئه
  . ستی بگانه  دارده کوردی کرده ی وه واوی بزووتنه ته به

______________________________________________  
. ورامی  ھید ئازاد ھه ی شه چاپخانه.م  چاپی چواره.  س ره رۆمانی ھه. موکری . . 61

    . 215  ڕه الپه. رکووک  که. 2005
62.Henry A. Kissinger. Memoiren .Aus dem Amerikanischen von.Hans-

Jürgen Baron von Koskull. C.Bertlsmann. Verlag. München.1979. 
S1341  
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  ک  چه. 4
  
  ک   ملیۆن فیشه15_ 
  ی تۆپ زار گووله  ھه5_ 
  و زار کشینکۆڤ و برنه یان ھه هد_ 
  زاران ئاربی جی  ھه_ 
  زاران لوغم  ھه_ 

کی  دانی چه دان سه وسه. ملم120 ملم،82نی  دان ھاوه سه_ 
   . 60جۆر مه ھه
  
چی شؤرش  ش ، که رزه  به ویه عنه موو توانا ماددی و مه م ھه ڵ ئه گه له
ی ل بت ،  زۆر  که رچاوه ر شۆرشک سه  گه دیاره. ی ھناس ره ھه
راستی  به. ران رابگرت ئاستی پیالنی داگیرکه  ، خۆی له ته حمه زه

رزان  کاندا ، ھه بازاری زلھزه رزان و، له ککی ھه  شمه بووینه
  .فرۆشیان کردین 

  
  
  
  
  
  

___________________________________________  
ی  وه دیوی ناوه. شکنن کتری ده کان یه نچه په. مین  فا ئه وان موستهوشیر نه.58

   114. ڕه الپه . 1997.رلین  به . 1983 -1979کانی کوردستانی عیراق  ڕووداوه
  . رچاوه مان سه ھه. 59
  . رچاوه مان سه ھه. 60
  
  

 121 

  
  

  :ت  روھا کریست کۆچراش ده ھه
  مزه فاو ھه ال مسته مهدروستبوونی کۆماری مھاباد،   پاش مانگک له( 

 د،یان دروستکر"ی حیزبی دیمۆکراتی کورد لیژنه"اورکانی ھعبدو و
  وکاته ئه  که،کان بوو رزانیه نووسی به کیان بۆ چاره ره نجی سهائام که
  )12 ئران بوون  له

  ی پارتی مین کۆنگره که یه
  
ندام    ئه32بوونی   ئاماده غدا، به  شاری به  له1946 ئابی 16  له
  دا ، بیاردرا ، که یه م کۆنگره ر له ھه. سترا ی پارتی به م کۆنگره که یه
ی  و ، تکه وه شته بوه ، ھه) ئران/ حیزبی دیمۆکراتی کورد( رتی  که

 حیزبی دیمۆکراتی کوردی ئران ، داوای  وکاته  ئه دیاره. بت بپارتی 
تی ئران  که مله ڵ مه گه  له وه ئۆتۆنۆمی بۆ کوردی ئران و ، مانه

جگای . بوو  نه وه کوردی عراقه کی به ندیه یوه ش ھیچ په هم ئه. کرد ده
رتی  رپرسی که ، به) د حمه ئیبراھیم ئه (  وکاته ، ئه  پدانه ئاماژه

م  ر له ھه. کوردستانی عراق  ، له هحیزبی دیمۆکرات ئران بوو
  مزه ھه(بژردران و،  ندی ھه ی ناوه س بۆ لیژنه  که15دا،  یه کۆنگره

ش  مه  له جگه. ندی  ی ناوه  سکرتری لیژنه ش ، کرا به) بدو عه
  .13ن  ربکه ده) رزگاری( ناوی  کی حیزبی به یه  رۆژنامه بیاڕدرا ، که

  
  
  

___________________________________________  
  

   .148  ڕه الپه.  رچاوه مان سه ھه. 12
   .155.  ڕه الپه .  رچاوه مان سه  ھه13
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  ی قاسم  هتاک کوده

  
عبدول ( ناوی  رکی عراقی به فسه  دا ، ئه1958موزی   ی ته14  له
ر  سه ربازیان به کی سه تایه کی ، کوده ند ھاوریه و چه) ریم قاسم  که

م   ئه وه داخه به.  حاکمی عراق لیکیدا کردوو، خۆیان کرده رژمی مه
 ئاخر . بووه ھیچ کاتک شۆرش نه ش ناوی شؤرشی لنرا ، که تایه کوده
ستت  ده هھ  وره ری گه ماوه کی جه یه وه نهبزووت واته،ین شؤرش  ده که
  وه داخه ل به .نت دا داده جگای رژمکی نوێ له،و گؤرینی رژمک به
  م کاره ری سووپای عراقی  به فسه ک ئه نھا کۆمه ی عراق ، ته وه ئه
وتکی باشی بۆ  ستکه ند ده ه چ تایه م کوده گشتی ئه ل به. سان ھه
تی عیراقی  حکومه ،  وه مووشیانه روو ھه سه له.  بوو لی کورد ھه گه
  ندی سیان له بوو به وه ئه . داناماڤی کوردا   بهیسمی دان ره به
لی کوردا  کانی گه یه وه ته  نه  ماڤه  دان به که. ستووری عراقی دانا ده
  :ت  دهری عراقستوو ده م له ندی سھه به.نت  ده
    ).14ب و کورد پک دت  ره ی برا ، عه وه ته ردوو نه  ھه عراق له ( 
  

م  ئه .  وه غدا ، کشایه به) حلف(یمانی   ھاوپه ھا عراق له روه ھه
ھا  روه ھه. ی ڕزگاریخوازی کورد بوو وه دژی بزووتنه ش له یمانیه ھاوپه
یی و  رده روه زی و پهشا تگوزاری و پیشه ی خزمه یک پرۆژه کۆمه
 کانی چاو پرۆژه ویش له  ئه نده رچه ھه .وه کوردستاندا کرایه ستی ،لهزان

بۆ  ی که یه  پاره و به  ئه بۆنموونه. م بوو  کان زۆر که بیه ره  عه ناوچه
  . بوو  یه م شوه  دانرابوو به ره ی خانووبه پرۆژه

 935.000رکووک   ، که679.000ولر  ، ھه  662.000شاری سلمانی  
  ال ربه که.   دیناری بۆ دانرابوو36.620.000غدا نھا به ته چی به که

___________________________________________  
الحرکة القومیة التحرریة الکردیة فی کردستان . کاوس قفطان . البروفیسور د. 14
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  :  بووه وه ی خواره یه م شوه تاڵ ، به تواناکانی شؤرش پش ئاشبه
  
   وه ندامه ئهڕووی  له .1
  

  یی میشه ی ھه رگه شمهزار پ ھه  60 _  
  رگری میللی  زار ھزی به  ھه43_ 
  رز  به ربازی و پۆلیسی پله ری سه فسه  ئه470_
   پزیشک98_
   پزیشکی ددان7_
  ر رمانگه  ده7_ 
  ندازیار  ئه220_
   مامۆستای زانکۆ60_ 
  ندی وه تایی و دوانا ره  مامۆستای سه2120_ 
  یمانگاکان  خویندکاری زانکۆ و په700_
  58 .ندی ندی و دواناوه  خوندکاری ناوه4500_
  
   وه ڕووی داراییه له . 2
  

.  وتووه که ر دارایی نه سه کی له په  ، که  شۆرشی کورد بووه تاکه
. گرت رده ریکا و جیھان وه مه  ئران و ئیسرائیل وئه تی له یارمه

  یه  جگای ئاماژه.  ملیۆن دیناربووه48ی شۆرش   و کاته دارایی ئه
  .59 ریکی کردووه مه  دۆالری ئه3ی عراق ،  وکاته دیناری ئهک  یه
  
  یاندن راگه. 3

. و گۆڤار ندین رۆژنامه بوونی چه جگه له.  کیلۆواتی 8کی   رادیۆیه
وس ، نو رو رۆژنامه دان نووسه دان تایپ و رۆنیۆ ، سه ھا سه روه ھه
  .  ووهکرد  کاریان اندنیا اگهڕزگای  ده له
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 154 

سیلمی شای ئران  واوی ته ته ی کورد، به وه  بزووتنه ی که و کاته له
،  وه ره زیری ده ت وه تایبه به( ریکا  مه تی ئه یارمه وانیش به ئه. کرابوو

رۆکی  اداتی میسرو،سهر س نوه وسنی ئوردون و ئهو ، شا ح) ر کیسینجه
ک  یه وتنامه  ،  رکه1975 ئایاری 6  زائیر، له  ووتی جه لهزائیری  جه
م  کی ئه ره ئامانجی سه که. 56دام مۆرکرا نوان شای ئران وسه له

ش ،  وتنه م رکه رپاش ئه ھه. رد بووو کیناوبردنی شؤرش ، له وتنه رکه
تای   ھناو ئاشبه هک وه  بزووتنه کۆتایی به پارتی ، تی رکرادیه سه

  .لکرد
  تواناکانی شۆرش/ 

  
  رای کۆنی و ره کانی خۆمان سه که  چه جاران به

    که م چه چی ئه کرد، که کیان زۆر شتمان ده مکه  که
  ی کردین  وه  فری ئه دیاری یانه

  57!!!  ڵ بین و بترسین مه ته
  

چ .  بووه ھز نه  به م جاره ی ئه کورد ، ھندهی  وه ھیج کاتک بزووتنه
  .  ر ماوه کدارو جه ڕووی چه نی ، چ له مه قه ک و ته ڕووی چه له
   

___________________________________________  
  

چاپی . کر خۆشناو  بوبه رگرانی ئه وه. رخی کورد مژووی ھاوچه. کداول دیڤید مه. 56
   554 . ره الپه . 2005. رۆشی سۆران ی کتبف چاپخانه. م  دووه

  
. ورامی  ھید ئازاد ھه ی شه چاپخانه.م  چاپی چواره.  س ره رۆمانی ھه. موکری . 57

   . 302  ڕه الپه. رکووک  که. 2005
  
  
  

  

 123 

کانیش  ،  ندروستیه  ته پرۆژه له .15.  دیناری بۆ دانرابوو1.800.000
 ، بۆ 70.000نھا  ولر ته ی ھه خانه سته بۆ خه.  زۆرتر بوو که جیاوازیه

  ماره ی عه خانه سته چی بۆ خه که.  دینار 200.000سلمانی 
 16. دانرابوو دینار2.400.000ش  سره ی به خانه سته بۆ خه1.200.000

   چاپخانه211 کۆی   له بۆ نموونه.  خراپتر بوو  وه رووی رۆشنبیریشه له
   دانه2 سلمانی  له.  کوردستاندا بوون   یان له10نھا   عراقدا ، ته له

) وی ریفۆرمی زه(ھا  روه ھه . 17   دانه5رکووک   که  ، له3ولر   ھه ، له
  م له به.بوو رد نهندی جووتیاری کو وه رژه  به له زۆر  نده رچه کرا ، ھه

لی کورد، رژمی قاسمی پ باشتر بوو   گهگشتی به. جاران باشتربوو
رچوو،   گشتی دهبووردنیبوو یاسای ل وه ئه .تی  رژمی پادشایه له

ھا   روه ھه. کی زۆری زیندانی سیاسی کورد ئازادکران  کۆمه
کانی  رکرده ه س. وه نهڕ شی توانیان بگه که ته ماعه فا و جه المسته مه

قاسم لداو ی  تاکه کودهر پشتگیری خۆیان بۆ  کسه یه.حیزبی دیمۆکرات
  .ڕاند په  ھه م رژمه کاندا بۆ ئه کوردیه  شاره کیان له ، خه

  فا و قاسم  ال مسته تکچوونی مه  
  

ر قاسمی بینی  کسه  بۆ عراق ، یه وه ڕایه فا کاتک گه ال مسته مه دیاره
  بوو له وه ئه. ازیکردنی دی کورد ، رزی ل گرتبووو ، قاسمیش بۆ ر

کی  یه میرامیس میوانداری کراو، پاشانیش مووچه ھۆتلی سه
نگی رازیکردنی دی  ته فا زۆر به ال مسته مه.  18 وه یان بۆ بیه مانگانه
  ،که وتی وایکردووه سووکه ندک جار ، ھه ت ھه نانه ته. بوو وه قاسمه

  . نزمی و سووکی  ئاستی  گاته ده
___________________________________________  

   69  ره الپه.  رچاوه مان سه ھه. 15
   .70 .  ره الپه.  رچاوه مان سه ھه. 16
   .69  ڕه الپه.  رچاوه مان سه ھه. 17
ی  چاپخانه. یلول دا  شۆرشی ئه کی زیندوو له یه ڕه ند الپه چه. ریم  ئاری که. . 18
   .9  ڕه الپه . 1999. دھۆک.بات  خه
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  له، وه کی کۆبۆته رادا ، خه رکی سه رده به له سلمانی  له بۆ نموونه
،  که وه شونی ووتار خوندنه کات له یرده سه،فا دت ال مسته کاتکدا مه

  کک له یه ویش له ئه . واسیوه ی خۆیان ھه وره کی گه یه ونه
بدول  عیم عه ربازی زه سهمن  ( :ت بت و ده  ده کان تووره رگه پشمه

   له:ت کانیدا ده ریه وه یاده  لهشھادین نوری به ) . 19قاسمم ریم  که
یتانی  من قه: ( ت   قاسم ده  بهفا المسته  مهدانیشتنکدا

فا ئاستی رۆشنبیری زۆر  ال مسته گشتی مه خۆی به ) 20کانتم  ره قۆنده
  .  ی کردووه انه نزم وچرووک قسهم  ئه زۆرجار  هربۆی  ، ھه نزم بووه

وای   رمانره فه نھا ته به خۆیکرد دهزی  حه،کی دیکتاتۆر بوو قاسم کابرایه
تک یاری  ر په سه ی له مه رده  ، قاسم ھه وه کی تره الیه له. عراق بت 

 ، جارکیش پشتی  کانی گرتووه ، جارک پشتی شیوعیه کردووه
دی ئیمپریالیستی  ش به تایه م کوده  ئه دیاره.  کانی گرتووه عسیه به

پش   ، له بووه  نه که کانی ناوچه  فاشیسته ته وه جیھانی و ده
   ، پالن له ویان داوه مووکات ھه ھه.  توورکیا و ئران  وه مووشیانه ھه

  ی نیۆرک تایمز، داوای له رۆژنامه. ن  تی قاسم رکبخه دژی حکومه
ی بۆ  ڕن و کشه دژی قاسم راپه  له د ، کهکان کر به ره  عه فاشیسته

پاش . ست  ده تیان گرتۆته سه کان ده  شیۆعیه ن ، چونکه دروست بکه
  کانی ناو سووپاکرد ، که ره فسه  ئه ند مانگکیش داوای له چه

   .21ن دژی قاسم بکه ربازی له کی سه تایه کوده
___________________________________________  

ی  وه دیوی ناوه. شکنن کتری ده کان یه نچه په. مین  فا ئه وشیروان موسته هن. 19
   58.  ڕه الپه . 1997.رلین  به . 1983 -1979کانی کوردستانی عیراق  ڕووداوه

  
   .58  ڕه الپه.  رچاوه مان سه ھه. 20
  

ان الحرکة القومیة التحرریة الکردیة فی کردست. کاوس قفطان . البروفیسور د.  . 21
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  !!!!!!بۆ ؟؟؟؟؟" تاڵ ئاشبه" / 
  

   ،  گۆڕدایه ر له اڵ ھهت ڕی ئاشبه
  !!!!!"بۆ" پرسن موو ده  ھه

  دات، ده رھه تاکدا سه موو ئاشبه ڵ ھه گه  له م بۆیه ئه
  تاکی دیدا،  ئاشبه له
  !!)م   وه سوکه (  بته ده

  ، ت بازکی ئینتھازی پیسه ی سیاسه وجانه مکی گه وه
  :ویش ئه

  )55!!!!!!!!! دۆستان پشتیان تکردین(
، ئایا چۆن  وه درایه ده ی بۆ نه وپرسیاره می ئه سک وه کهموو  ھه
  وه داخه به. ساتکی ئاوا ڕووبدات وورۆژکدا کاره ی شه ماوه بت له ده
تا  ھه.  وه ینه که ی پشوو ده ه مان ھه  ھه مرۆش ئمه کوو ئه تاوه ھه
کی س ک یان که یه ماه ست بنه ده تی شؤرشی کورد ، به رکردایه سه

نفال  و ئه س و کۆڕه ره مای ھه ته به میشه بت ھه بت، ده وه دیکتاتۆره
بۆ   ، که قۆناغکه.  لی کورده س قۆناغکی گرنگی مژووی گه ره ھه. بین
ی  ره زاران الپه تب و ،ھهندین ک  کان ، پویسته چه"بۆ"ی وه مدانه وه

ی  وجانه مکی گه وه  روا به  ھه هسات کارهم  ئه. وه ینه ش بکه ره،سپی
دۆستان پشتیان  "  ت، که  کۆتایی نایه که وه تی بزووتنه رکردایه سه

مان  که  پالنکی ئیمپریالیستی ، شۆرشه به(ی   وه یان به . "تکردین 
سانی رۆشنبیر و   ، ھیچ کاتک که مانه م وه  ئه دیاره. )ناوچوو له

 ئیمپریالیستی  زانین ، که  دهموو ھه. ن هپناک   یت ناعه وار قه خونده
ریکا  مه موو ئه ھه. ھنا کارده کوو کارتک به ی وه ریکی ، ئمه مه ئه
ریکی  ر خه  ، ھه تی  دروست بووه وه له ی ، که ته وه و ده ناسین ، ئه ده
   .    بووهری گه ته الماردان و چه په

___________________________________________  
. ورامی  ھید ئازاد ھه ی شه چاپخانه.م  چاپی چواره.  س ره رۆمانی ھه. موکری . 55
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PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 152 

  س  ره ھه " تاڵ ئاشبه"
  

    رگه  پشمه سته  ده سته ڵ ، ده  کۆمه وا به ئه
  !!! وه بنه سلیم ده نن و ته ادهکی قورس و سووک د چه

  : فزیۆندا ده له ته له" سئولیش   مه  کۆنه  فنه وه ئه"
  !! حمه ڕه میری نیشتمانی به.. دا چووین ه ھه به...  کینه خه

  ئیستعمارو  ربه  سه ئمه..  ئیتر  سه به..  خراپ بووین ئمه
  54..ت و زایۆنه

  
   کانی کورد له رگ به  جه  ڕووداوه له  ککه س ، یه ره تاڵ یان ھه ئاشبه

  و ئش و سفی ئه سک ناتوانت وه ھیچ که. باشووری کوردستاندا 
تاڵ  ئاشبه ،ی کورد وره ری گه نووسه موکری. تاڵ بکات  ی ئاشبه ارانهئاز
ک مژوونوسکی  وهیی  ره  الپه500 رۆمانکی  ابهت.ووناوی سووتاندب ھه
. سی بۆ تۆمار کردین  ره می ھه رده سهکانی  رگ باو ، رووداوه جه
  زار دان ھه  سه کهکرد، شۆرشک  ده ری نه سک باوه راستی ھیچ که به
جووتیار، کرکار، رۆشنبیر ،منداڵ،پیاو، ژن ر له ھه. دابت گه سی له که

چی  ، که بوودا گه لی کوردی له موو گه  ھه بگرهو خوندکار، دوکاندار،،،
نھا  ڵ بوو، ته گه سکی له مووکه  شۆرش ھه.وبچتنا و رۆژک له شه به
کایان  شؤرشهوانیش بوون  رئه ھه وه داخه  به.بت نهتی  رکردایه سه
واوی   ته ستی پکرد ، که  ده وه و رۆژه  له که ساته کاره.کردفرۆشرزان  ھه
ستی پیاوکی ناسیاسی   ده وته ، که که وه تی سیاسی بزووتنه سه ده
سکدا   که تاکه له ت سه ی ده وه بوونه گرمۆه. دیکتاتۆرار وو خونده نهو

  .ایین دیاری بۆ ھن ی به که وره  گه سه ره ھه
  

. ورامی  ھید ئازاد ھه ی شه چاپخانه. م  چاپی چواره. س ره رۆمانی ھه. موکری . 54
  213. ڕه الپه .2005. رکووک  که
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نھا  ته: ( ووتی ) فیکیتسکین ( ریتانیاش رۆکی پارتی کرکارانی به سه
   شیۆعیه رگا لهتوانن ،  ده "کان  ناسریه" "کان  به ره  عه ناسیۆنالیسته

 توورکیا: ( رگری توورکیاش ووتی  زیری به وه) 22کان بگرن  عراقیه
زینی سنوور  ڕی  به  ، چاوه ر سنووری عراق داناوه  سه کانی له ھزه

  ). ین که ده
دی   به کهبوو،تی ریفۆرم  بوونی سیاسهرتر، کاریگه مووی ھه  لهم به

  به ش بوون همان ئه.  بووه ب نه ره ورد و عهکانی ک گه به ره ئاغاو ده
فا  مستهال مهمووکات  م ھه به.ی قاسم که ته ترین دوژمنی حکومه وره گه

 ر راگرتنی دی قاسم به ت له نانه  و، ته ، دسۆزی بۆ قاسم پیشان داوه
 وئایدۆلۆژیان  رنامه ن بهندی چه وازیان له،کان به ره  عه و ناسیۆنالیسته

  می له ی پنچه  پارتی کۆنگره1960.5.1   له بۆ نموونه.  ھناوه
میان  که یه. ھنن  ده  دووبرگه دا واز له یه رهم کۆنگ له.ستت  به غداده به

  سوود له:( ت  ده ی پارتی ، که رنامه  ی به3ندی   به وازھنان له
 شیان البرد ، 33ندی  ھا به روه ھه) . گرین رده بیری مارکسی لینینی وه

کانی  کانی پآرچه باتی ڕزگاریخوازی کورده تی خه یارمه:  (ت   ده که
  که  کشه ، عراقی  ناسنامهی  له سه  مه ). 23ین  ده  دهتری کوردستان

عیراق ( ت  ستووری عراقدا ،ده  ده2ندی   به له.  وه قنته ته ده
ی  رۆژنامه دیش ، له حمه ئیبراھیم ئه). ب  ره ی عه وه ته  نه  له شکه به
  ئازاری له. نووست  مکی تووند ده وه  م بیاره دژی ئه لهبات  خه

  وکاته  ئه که( دات  د ده حمه  ، قاسم بیاری گرتنی ئیبراھیم ئه1961
کانی پارتی  و گۆڤاره موو رۆژنامه ھا ھه روه ، ھه)  سکرتری پارتی بووه

  . خرت داده
___________________________________________  

   رچاوه مان سه ھه. 22
  

ی الکوردستانی  وحرکة القومی الحزب الدیمقراط.  عمر شرکۆ فتح الله. د. 22
   143ص. 2004. السلیمانیة . وزراة الثقافة  . 1975 -1946. الکوردیة فی العراق
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   که وه قینه تای ته ره سه
پاش  له.  چوو بۆ مۆسکۆ1960ری   ی ئۆکتۆبه6  فا له المسته مه
  . بۆ بارزان وه چته ھت و ده جده غدا به ی ،راست به وه رانه گه
  له کک یه وت ، له ڵ قاسم رکناکه گه ی له وه فا پاش ئه مسته ال مه

  ست به ده( :   ،ووتبویتی پارتی ،  رکردایه کانی سه وه کۆبوونه
ن ھکی  ن و، چه  کاری تیرۆریستی بکه وکداری  ی چه وه بزووتنه

مدا  گه ین  له  قاسم بکه  له، تا زۆر وه قنه با بته فوون و کاره له ته
ت ،به هبکرم مه و ش  وه له جگه. )24بوون   نه بی سیاسی ڕزای کته

ر  سه وی خۆی به  ، بۆ ئه بۆ بارزان وه ڕایه فا گه ال مسته مهکاتک  
ند   چه  له وه ندنه  سه  تۆه ستی کرد به پنت، ده خلی بارزاندا بسه

ای دی بر هم حه  شخ ئه وکاته ئه چونکه . که کی ناوچهرۆک خ سه
د ئاغا  حمه  موس و ئه ند پیاوکی نارده بوو چه وه ئه . مونافسی بوو

،صدیق  قالوه گای شه ڕ پاشانیش له.رۆک خی زباریان کووشت  سه
ال  مه.   کرد ی تر قاسمی تووره ش ھنده مه ئه. 25میرانیان کوشت 

 کانی کوردستان گه به ره رۆک خل و ده ی سه ی بۆ زۆربه فا نامه مسته
 دژی  داوای لکردبوون له،ر باس ئاغای پشده ت عه تایبه هناردبوو، ب
   له.26بوون  وه مای ئه ته موو به وانیش ھه ئه. ڕن  قاسم راپه

باتی  بی سیاسی بیاری خه کته مه،فا ال مسته  زۆری مه به1961.09.19
موو خاکی کوردستان ئاگر  ش ھه یه م شوه به . 27یاند کداریاگه چه

ندی  وه رژه ر به به رۆک خک له  ، جارکی تریش سه وه هگرتی
ش و رووتی کورد  کی ره ی بۆ خه وره تی خۆی ، ئاگرکی گه تایبه
  .  وه نایه

___________________________________________  
ی  وه دیوی ناوه. شکنن کتری ده کان یه نچه په. مین  فا ئه وشیروان موسته نه. 24

   60.  ڕه الپه . 1997.رلین  به . 1983 -1979انی کوردستانی عیراق ک ڕووداوه
   59 .  ڕه الپه .  رچاوه مان سه ھه. 25
   3 60 .  ره الپه.  رچاوه مان سه ھه. 26
الحزب الدیمقراطی الکوردستانی  وحرکة القومی .  عمر شرکۆ فتح الله. د . .27

   148ص. 2004. السلیمانیة . افة وزراة الثق . 1975 -1946. الکوردیة فی العراق
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 گومانی ل  بی سیاسی ، چونکه کته ندامی مه  ئه ئران بوو، کردی به
   ..52یخووری سۆڤت بسکرا ده
) حمان  بدول ره سامی عه( زۆردیاربوو، سامی سنجاری  ککی تر که یه 

م  ئه . )سامی خوای دۆالر(کی ناویان لنابوو، ردزین ، خه به که له
 ، گوومانی سیخووری بۆ ساڤاکی ئرانی  وه م رۆژه که یه ر له  ھه پیاوه
شف   که م سیخووره لی ئهوت فای  رکه س ، به ره پاش ھه. کرا  لده
کانی  زگا سیخووریه  بۆ زۆر ده که ک بۆ ساڤاک ، به  نه که. بت ده

  . 53وونبکردبۆری  جیھان ، کاری سیخووری و نۆکه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________________________  
  

ی  وه اوهدیوی ن. شکنن کتری ده کان یه نچه په. مین  فا ئه وشیروان موسته نه. 52
  57. ڕه الپه . 1997.رلین  به . 1983 -1979کانی کوردستانی عیراق  ڕووداوه

  
   18  ڕه  الپه .1985 5 مانگی .5 . ژماره. گۆڤاری دڕک . کی نوێ  گایه ه که. مۆ  به. 53
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م  کی پ ته ی خه وه ۆ ئهکاندا گرا ، ب قامه ر شه سه ی به رانه تکۆشه
ستی  ده به ینی بوو، که عه وسلمانی م ش رانه و تکۆشه کک له یه.بکات
سای  .50.شای ئران کراسلیمی  کانی پارتی کوژراو ته پیاوه
ی نیۆرک تایمز   رۆژنامهڵ گه وتنکیدا له  چاوپکه فا له المسته مه1962

) ین  تی تورکیا وئران ناکه ردوو حکومه ڕی ھه  شه ئمه: ( ت  ده
  وه هیشکوردستانی توورکیاو ئران له ی که وکوردانه ی ئه رباره ده
  توورکیا کک له جاروبار یه: ( ت   ده، رگه  پشمه  بوون بهھاتوون که
ست قانوون رایان  ده  له وانه ندک له  دت بۆ المان ، ھه وه ئرانه له

  . )51 !!کردووه
  .کات  سووک ده مانه  قاره که و خه  ئه  ناشرینه م شوه به 
  
ی  وه ناو بزووتنه تی له وه یدابوونی سیخووری نوده په 7

  کوردیدا
  

ی  وه ناو بزووتنه له ویان داوه ھهرانی کوردستان ، داگیرکه مووکاتک ھه
ل ھیچ . ن  دروستبکهری خۆیان  کانی سیخوورو نۆکه کوردیدا ، خه

زگاکانی  یلوول ، ده ی ئه وه ی بزووتنه کی کوردی ، ھنده یه وه بزووتنه
کانکی زۆری سیخووری  خه.  بووه ستی تدا نه دهبیانی سیخووری 

  دایه وه یرله سه .وره بوون  سئوولی گه مه  ناوپارتیشدا له ، بوون بگانه
سیخوری تی   زانیویه ، که  گرتووه سانه وکه زی لهڕزۆر فا  ال مسته مه

  کوردکی  کهزیز، عه فا دکتۆر موراد ال مسته مه ، بۆ نموونه.  یه بگانه
___________________________________________  

  
   .07.03.1998. کوردستان نت.  ئاب 31موز   ته30. ن  هس عید حه سه مه حه. 50

   
ی  چاپخانه. مر کانی بارزانی نه وتن و وتاره  چاوپکه ندک له ھه. وریا جاف. 51
    .21 .  ڕه الپه . 1999. ولر  تی رۆشنبیری ھه زاره وه
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  تی و شۆرش خیه
  

نگی   ئیعالنی جه بی سیاسی، که کته یانی مه ی به وه پاش بوبوونه له
رۆک  گ و سه به ره  لشاو ئاغاو ده تی قاسم کرد، به دژی حکومه له

 پیری  واری کورد، به خونده کی نه شکی زۆری خه کان و، به خه
س  زاران که  ھه کی ئجگار کورتدا، به یه ماوه له. چوون وه که وازه بانگه

رۆشنبیرکی کورد  کۆلکهند  ش چه گۆتره ر به ھه .  رگه  پشمه بوون به
  .  نا فاوه ال مسته ی مه رایه م ھه ناوی شۆرشیان به

  
  تی  گایه به ره تی و ده زابوونی مۆڕای خیه_ 
  

 قاسم  ی که ند ریفۆرمه چهو  هکرد، ئ  پشیشدا باسم لوه ک له روه ھه
  نده رچه ھه. بوو کان نه  کوردیه رۆک خه گ و سه به ره دی ده بهکردی 

   ڕگای گفتوگۆوه  له که ویان دابوو، کشه ندین جار ھه وان چه ئه
غدا ، بۆ  یان نارد بۆ به وره فدکی گه وبوو وه ئه. ربکرت  سه چاره

ل . تی ریفۆرمی پبگۆڕن  ن و سیاسهو ڵ قاسم ڕکبکه گه ی له وه ئه
   28  وه ڕابوونه تای گه ست به ده وتبوو، به که ست نه  ھیچیان ده که فده وه

 ناردن بۆ   نامه وتنه و، که وه یان قۆسته له م ھه فا ئه المسته پارتی ومه
  یانووت ئمه اللی ، ده  بای جه نده رچه ھه. کان رۆک خه سه

بوو،   ڕاست نه مه م ئه به. بووین  فا نه ال مسته ی مه و کاره ئاگاداری ئه
  بۆ نموونه.  وه کرده دهڕ گیرساندنی شه  ھه زیان به ردووال حه  ھه چونکه

بانی  الل تاله  ، بۆچی جه داوهنھا بیاری  ته فا به  مستهال ر مه گه ئه
  که ره  بۆ کوردستان ،دژی شه وه ڕایه گه غداوه  به کاتک له

رۆکی   سه  بوو به که ک دژ بوو ، به و نه  ئه بگره! ؟ وه ستایه وه هران
   .29یشنگ کانی جه ره به کک له یه

___________________________________________  
ی  وه دیوی ناوه. شکنن کتری ده کان یه نچه په. مین  فا ئه وشیروان موسته نه. . 28

  59.  ڕه الپه . 1997.رلین  به . 1983 -1979کانی کوردستانی عیراق  ڕووداوه
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کان   ، پاش ڕووداوه  موو ئۆپۆزسیۆنکی چرووکه ریتی ھه  نه مه م ئه به
ل . بووم وکاره ی خۆی بکات و بت من کاتی خۆی دژی ئه قسه
کانی تر  وه موو بزووتنه  ھه ی کورد ، له یه وه م بزووتنه گشتی ئه به
شنبیری ناوشارو، جووتیاران و کانی رۆ خه. باختربوو ره قه
  .بوون  رایه م ھه ی ئه موو تکه ری ناوشار ، ھه نجده ڕه
  
   !؟شداریان کرد کان به مووچین و توژه  ھهبۆچیم  به 
  

ندی دژی  تی ناوه  حکومه ی که  زۆره تیه داله و ناعه  ئه دیاره
کاتیشدا  مان  ھه له. ر بوو ده  به ڕاده له ،کرد کانی ده کوردیه ناوچه
  بوو له ی ھه ره و مر ، رۆکی گه حموودی نه ی شخ مه که زنه  مه شؤرشه
ش  مه  رده و سه تا ئه ی بیریی ناسیۆنالیستی کوردی و، ھه وه بوژانه

مووکات  مرۆڤیش ھه. بینی  ده وه تی کوردیه هو ده ونی به کی خه خه
م   وپارتیش ، ئهفا ال مسته مه.نگت  کانی بجه ونه بۆ خه بووه ئاماده

تی خۆیان  ندی تایبه وه رژه و ، بۆ به وه کیان قۆسته ی خه  پیرۆزه ونه خه
  . کاریان ھنا به
واوی  ر ته سه تی، به گایه به ره تی و ده گشتی مۆڕای  خیه به

 سیاسی و  رکرده  سهشكی زۆر به. دا زاڵ بوو که وه هبزووتن
گاکان  به ره خ و ھۆز و دهرۆک  کی سه  خه کان ، له ربازیه سه

و یان  وه م بته بۆرجوازی که  ڕؤی ورده ش وایکرد مه ئه.  پکھاتبوون
 ھۆی تکچوون و لکترازانی  ش بۆته مه ر ئه ھه. منت  ر نه ھه

  که وه  ھۆی ناوزڕاندنی بزووتنه ش بۆته م سیمایه ر ئه ھه.  که وه بزووتنه
م  کانی جیھاندا، ئه یاسیه س موو شونه ھه له.  جیھاندا له

.   کۆمۆنیست داناوه تی و دژه کی خیه یه وه  بزووتنه یان به وه بزووتنه
ی  وه  ، بۆ ئه عس ، رۆکی زۆریان بینیوه  حیزبی شیۆعی وبه دیاره

  . ن  جیھاندا پیس بکه  له یه وه م بزوونته ناوی ئه
___________________________________________  

   61-60  ره الپه .  رچاوه مان سه ھه.  29 
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.  دروستکردبوو که وه اندنکی خراپی بۆ بزووتنهڕش ناوز مه ئه. بوو
 وئیمپریالیست  ری بگانه کوو نۆکه مووجیھاندا ، ناوی کورد وه ھه له
 تی  یارمهشریکا مه ئه نهئیسرائیل و ونه ئران شای کاتکدانه له. ھات ده

ندی خۆیان  وه رژه ی کوردیان بۆ به وان کشه  ئه بگره. دا کوردیان نه
ریکای  مه کانی شاو ئه ندیه وه رژه کاتکیش عراق به. کارھنا به
.  کرد که وه  بزووتنه ئاسانی پشتیان له وانیش زۆر به لماند، ئیتر ئه سه
ملکراو کی زو یه وه ته ی نه تۆ کشه  ، که یه وره کی گه یه ه ش ھه مه ئه
دا  م دوایه   له نده رچه ھه.یت سلیمی ئیمپریالیستی جیھان بکه ته
)  جی بی  که(فا سیخووری  ال مسته  مه ن ، که ک ده یه رچاوه ند سه چه

   . 49 رووسی بووه
  
  کانی تری کوردستان  تیکردنی کوردی پارچه دژایه. 6
  

  رچوارپارچه کانی ھه هکوردبوو، لوول دروست نهی ی ئه وه تا بزووتنه ھه
نوان کوردی  ت له تایبه ، به کتریان کردووه تی و ھاوکاری یه یارمه

  بۆنموونه.  کتریان زۆرداوه تی یه عراق و ئران ، ھاوکاری ویارمه
  وه  ئرانه مردا ، سمکۆ له ی شخی نه که زنه  مه می شۆرشه رده سه له

عیدی   شۆرشی شخ سه هیان ل. حموود  تیدانی شخ مه ھات بۆیارمه
  بهستیان  ده کاندا شاره لهکانی عراق  پیران و ئاگری داخ دا، کورده

 خۆی فۆتۆکۆپی حیزبی دیمۆکراتی  پارتی که.   کردووه  خۆپیشاندا
  فادا ، بوو به ال مسته می مه رده  سه چی له کوردستانی ئران بوو ، که

 ڕازیکردنی شابۆ. نئراکی شۆرشگرانی کوردستانی  ره دوژمنی سه
سلیمی شای  ری حیزبی دیمۆکراتیان تیرۆرکردوو ته ندین تکۆشه چه

  و رمی ئه کانی کوردستانی ئراندا ، ته  شاره ویش به ئه.نئرانیان کرد
___________________________________________  

کانی  نامه هگ  به فا بارزانی له ال مسته کانی مه نھنییه: ید قادر مال سه که .49
  . 30.10.2006.کوردستان پۆست.)م شی چواره به(دا ) ی جی بی که(زگای جاسوسی  ده
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.  سووری بوو ر مرگهی، فاخ وه نگی دایه زۆر ده ی که سانه وکه کک له یه
رمیل   ناو به تی خرابووه زیندوویه ی شیۆعی بوو، به وه رئه به ر لهیفاخ

،  وه نگی دایه واوی عراقدا ده ته ش له مه ئه. چاڵ کرابوو به و زینده
  .دبووکر بیش باسی لوه ره کی عه یه ندرۆژنامه ت چه نانه ته
  
   .ری رژم  یدابوونی جاش ونۆکه په. 4

  
  تیش ڕوو ی جاشایه دیارده،کداری ی چه وه دانی بزووتنه رھه ڵ سه گه له
بوون  ر پاره به کانکی زۆر له دا خه وکاته رله ھه. زیادبوون بوو له
  ال مهتی  دیکتاتۆریه،و سیاسی رخیالفی به له کی ترکان خه. جاش به

 له کان که اللیه کوو گرووپی جه وه.  جاشی رژم  بوون به،فا مسته
  ).جۆ ، ناسروان  کره  یان به66کانی  جاشه (  دیرۆکی کوردیدا به

 شیعری  له" تیدا  برایه" گۆڤاری   له1968س سای  شرکۆ بکه
  :کات  کان ده اللیه سفی جه  وه م جۆره مدا، به که شاره

  
  جۆ کره  به ی باشه ووتم ئه

  ی  که وێ نه ی ئهووتیان باس
  بۆ: پم ووتن 

  کۆی ئش و ئازار 
  کرێ بۆ شار  بارئه ووه له
  
  تی درواس و جیھانی وه تی بۆ ده جاشایه.5
 
ری  تی و نۆکه ، جاشایه یه وه و بزووتنه  ناشرینترین خای ئه کک له یه

 رکی فا باوه المسته مه.ریکا مه بوو بۆ شای ئران و ئیسرائیل وئه
  سلیمی شاکرد شی ته که وه موو بزووتنه ھه.  شای ئران بوو  بهواوی ته
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  ی کوردیدا ر کۆمه سه زابوونی خی بارزان به_ 
  

موو  الی ھهفید  حموودی حه اکانیش ، شخ مهنچ هتا سانی چل و پ ھه
ل پاش .  تی بووه سیمبۆی شۆرشگری و کوردایهکی کوردستان، خه

لوول ، خی ی ی ئه راکه گیرسانی ھه مر و، ھه مردنی شخی نه
ش  مه  ئه دیاره.  وه مریان گرته ی شخی نه ماه بارزان جگای بنه

  : وانه له .  ک بوو ند ھۆیه ر چه به له
  
   ، پوسیتی به م جیھانیه کی ئه یه وه ته موو نه ھهکوو  وه کورد .1

پاش  له. ی بکات  ی که وه ری بزووتنه ی رابه وه  ، بۆ ئه یه رک ھه رابه
ک   یه بوایه ده. کی سیاسی دروستبوو مر ، بۆشایه خی نهمردنی شک

ی ناودار ،  رکرده رو سه بوونی رابه ر نه به له.  وه  پبکاته و بۆشاییه ئه
  .  وه قۆستهبۆخۆی ی  له م ھه فا ئه ال مسته مه
  
کی سیایسی  مایهزکارینی  سیان خاوه که ، مر کانی شخی نه هڕکو .2
سیان  که.  وه  بگرنهانیانتوانی جگای باوکی  نهسیان بوو، که  نهھز به
  .بوو ی باوکیان نه مایهزتی و کاری سایه و که ئه
  
گشتی رۆشنبیرانی ناوشار ، رۆکی  به .  بۆرجوازی کورد   وورده.3

. فا المسته کردن و زل کردنی رۆی مه وره گه ئجگار خراپیان بینی ، له
رۆی  انیووهیتو نه،بۆرجوازی کورد هوورد،کوردستاندا له کاتک ھیچ دیاره
رۆک خل و   بچووکی سه مووکات خۆیان به ھه. تی ببینت رکردایه سه
،  وه  بۆرجوازی جیھانه ی ورده وانه  پچه به.  کان داناوه گه به ره ده
کوردستاندا،  م له ، به کانی کردووه تی شؤرشه رکردایه زۆرجار سه که
 پاڵ چینی فیئودالی  کورد ، خۆی خستۆته بۆرجوازی  مووکات وورده ھه

.  ی کوردستان وتکی کشتووکای بووهتگش به! بۆچی؟.  وه کوردیه
.  بووه ی ھهنخۆری بازرگا کی کشتووکای و مووشه  ئابووریهیژرخان
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.  ریدا زاڵ بووه سه تی به تی و خیه گایه به ره  مۆڕای ده وه ر ئه به له
ندی  وه رژه به ،بۆپاراستنیشارناو بۆرجوازی ورده،کمووکات ھه وه ئهر به له

  ر به رله ھه.  ستووه بهگاکاندا  به ره رۆک خل و ده سه  پشتی به ، خۆی 
  .  زانیوه  م  بچووک و که خۆی بهمووکاتک   ھه شه مه ئه
  
ر داوای خۆی بۆ  سه دی بارزانی ، له حمه شخ ئه . سلمانی.4

  وه کرته  سلمانی ، زۆر چاویان ده  دنهکاتک.  وه گوزرایهسلمانی 
وێ فری  ر له ھه.   سلمانی فری زۆر شت بووه فا له ال مسته و ، مه

کی گوو   ھشتا خه وکاته مان کاتدا ، ئه ھه له.  نووسین وخوندن بووه
کاتک .  ناخیاندا مابوو حموود له ی شخ مه که ئاگری شۆرشه

کی   سلمانی ، خه نه گه ک ده یه کوو دوورخراوه مانیش وه ئه
مان کاتیشدا ،  ھه له.  کردووهبۆ کورد  شؤرشیان  همان ئه   وایزانیووه

کی  حموود ، خه ی شخ مه وه رکی سیاسی و دوورخستنه بوونی رابه نه
کانی سلمانیش  ره  رۆشنبیرو نووسه وورده. ڕاون  رکدا گه دوای رابه به

کی  خه فایان له المسته ھاتوون مه، گراوه یانتیڤ ، رۆکی زۆر نگه
ری و  گه ی ناوچه له سه  مهر به مان له ئه نده رچه ھه. شۆرشگر کردۆته

  هل رۆشنبیرانی سلمانی ، ب، وه تی دوورخرابوونه خیهری  شه
. رز  به یاره  شۆرشگری عه کردۆتهکی  خه مانیان له ی ئهتۆپز
،  یه ریتکی زۆر خراپیان ھه ی نه سلمان مان کاتیشدا له ھه له

ھیچ   به ن ، که که ی ده وره  گه ن، ھنده  بکه وره کک گه وت یه بیانه
  وه ، کوونه نه کک بچووک بکه وت یه بشیانه. چت  کدا نه ریه یسه قه

    . ری  یسه ه ق نه که مشکی لده
  

م و،  وی بکهن رووداوکی مژو  کورتی باسی چه م به که زده دا حه لرده
،  وه مه مک راستبکه  که یه ماه م بنه م مژووی ئه ده وڵ ده ھه
و بچووک  وره سائیلی سیاسی گه ر مه به  زۆرجار له وه داخه به که

تی  ندی تایبه وه رژه نکی سیاسی بۆ به و الیه ر جاره ھه.   وه ته کراونه

 147 

کتر  سواری یه و حبه حیز و قه( کوو  فا جنوی بازاری وه المسته  مه 
وان بۆ  ئه .کارھناوه به دی حمه  ئهئیبراھیم بایدژی  له) ،،،،بن، ده
. ی کردبوو میش ئاوا قسه چی ئه تی چووبون، که سائیلی کوردایه مه

چت رازیبکات بۆ  بی سیاسی ده کته فدکی مه وه،1962سای  کاتک 
  : ت  و پیان ده  ی پارتی بکات ، ئه5ی  کۆنگره شداری له ی به وه ئه
  ) 47 م پم بن حیزبی به زناکه  و،حه م پم بن حیزبه که زده حه( 
  

  یلوول  ی ئه راکه سیماکانی ھه
    

رمانی  زاڵ بوونی فه. وتوو رۆکی دیکتاتۆر و دواکه دروستبوونی  سه. 1
   . فا ال مسته  مهی انهن کالیه وی و یه هتاک

  
سک  ر که ھه.  ژیانی دیمۆکراتی و ئازادی بیرورا بوون به رنه باوه. 2

 خائین و  فا بووبت ، یان دژی پارتی بووبت ، به المسته دژی مه
  .  م دراوه قه جاش له

  
و  له. کی  دژی خه کارھنانی شوازی تۆقاندن و تیرۆر له به. 3

. کانی پارتی کوژران  ستی پیاوه ده ت بهدان کۆمۆنیس دا سه مه رده سه
کانی ماسی  کان باندکی پیاوکوژتنیان له سته سانی شه پارتی له

کانی کانی  پیاوکووژه(   پاشان به که.نزیکی سلمانی دروستکردبوو
  یان  ده بوایه دڵ نه سکیان به رکه ھه. رکردبوو  ناوبانگیان ده)ماسی 
  سووتاند یان خلهحمانی ساحی  رهو ئه1964ری مبه سپته10 له. کوشت

سلمانی ، حیزبی   سلمانیی ی ناوچه کۆمیته ندامی حمان ئه ره
  .48شیۆعی عراق بوو 

___________________________________________  
   58 .  ڕه الپه.رچاوه  مان سه ھه. 47
  2003.03.07. کوردستان نت. خالقی  ب ئه. ن  سه عید حه سه مه حه. 48
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ت  تایبه به. نت  زل داده لی کوردا خۆی زۆر به ئاست گه چی له که
ی  کۆنگره له.  داناوه وره گه  بی سیاسی خۆی زۆر به کته ڵ مه گه له

بی سیاسیش  کته مه.  بۆ بارزان  وه می پارتیدا ، چۆته پنچه
ی خۆی قورس رابگرت  وه ویش بۆ ئه ئه.   بۆ بارزان ناردووهانفدکی وه

  : تی  ووتویه. م بزانت  که مان به و، ئه
  
   ).46  بم رۆکی ئوه نه  بم وسه حبه رۆکی قه م سه که زده حه( 
  
  ی ناشرین  کارھنانی جنو و قسه به. 5
  
  زۆر به.  ی ئاستی رۆشنبیری نزم بووه وه حکومی ئه فا به المسته مه

ت  تایبه ، به کی کردووه ڵ خه گه ی له شوازکی نزم و ناشرین قسه
  ال مه کی کورد ،پش یه رکرده ھیچ سه. کانی  رگه ڵ ھاورێ و پشمه گه له

کانی  رکرده موو سه ھه.  ھناوه کارنه ی بهی ناشرین جنو و قسهفا مسته
ھیچ کاتک . رزو رۆشنبیر بوون کی به تیه سایه ن که سانی خاوه  ، کهتر

گشتی  فا به ال مسته مه.  ھناوه کارنه ی ناشرینیان به جنو و قسه
ین ی ناشر بی سیاسی ، قسه کته ڵ مه گه ت له تایبه کی و به ڵ خه گه له

ھۆرامان بۆ  کی  خه فدک له جارکیان وه. رھناوهکا و بازاڕی زۆری به
   وه ته تا ھاتوونه ھه هو گرنه ده،فا ھاتبوو المسته کاتک مه.بۆالی چووبون

___________________________________________  
ی  چاپخانه. مر کانی بارزانی نه وتن و وتاره  چاوپکه ندک له ھه. وریا جاف. 43
   . 33 .  ڕه الپه . 1999. ولر  یری ھهتی رۆشنب زاره وه
  

ی  وه دیوی ناوه. شکنن کتری ده کان یه نچه په. مین  فا ئه وشیروان موسته نه.44
  58. ڕه الپه . 1997.رلین  به . 1983 -1979کانی کوردستانی عیراق  ڕووداوه

  
   . 59  ڕه الپه.  رچاوه مان سه ھه. 45
  . 58  ڕه الپه. رچاوه مان سه ھه. 46
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مش  ئه که.  وه ری کورده  چاوی خونه داوا خۆڵ بکاته وی خۆی ، ھه
  .  وه ڕته گه رانی کورد ده بوونی نووسه کادیمی ئه هزیاتر بۆ ن

  
  ! چۆن خی بارزان دروستبوون ؟

  
  م خه ر چۆنتی دروستبوونی ئه سه  دۆست و دوژمن زۆریان له دیاره

کوو   وه م خه  ، ئه یه وه ئه زانستیه زۆر ی که وه ل ئه.  باسکردووه
  ک له یه ماه ند بنه چه تا له ره  ، سهترکانی   کوردیه موو خه ھه

ی ناو بهکانیش ،  کوردیه شی زۆری خه به.  نگوندی بارزان  پکھاتوو
س بۆ  ندک که چی ھه که. ناونراون  وه بوونیانه ج ی نیشته ناوچه

بۆ ،   وه رنه گه دهکان  ،مژووی بارزانیهکان  زلکردنی ناوی بارزانیه
والناخالیدی  یمه ماه یان بۆ بنهنی ئامدی ،ی میرا ماه بنه
 و  م خه موو پاش زلبوونی ئه ش ھه مه  ئه دیاره  30ندی  به خشه نه

مووکات  ھه.   کراوه م قسانه تی سیاسی ، ئه سه ستی ده  ده گرتنه
 بکات ،  به و قه وره ی خزانی خۆی ، گه چه کات بنه زده مرۆڤ حه

 و  ه کی ووشکه یه  ، ناوچه بارزانی اوچهن. کی رزی لبگرن  تاخه
.  ت ایهڵ ن خوکردنی ئاژه ڵ و بهکی کشتووکا که ھیچ به، هخت  سه ق و ڕه
ڵ و  رازکی کوی ، ھیچ ئاژه ند به  چه  ، جگه له یه م ناوچه له

مرۆش  کوو ئه تاوه  ھه ربۆیه ھه.  بووه ککی تری تدا نه گیاندارو رووه
م  ر ئه ھه. نرت  کارکی پیرۆز داده کان به رزانیه  به، الیراز   به راوه

م  ئه  که ایکردووهیان ، و که ی ناوچه میه رھه ب بهو ووشکی 
ن و،  کانی تر بدده  ھۆزهو الماری ناوچه پهمووکات  ھه، یه مانه بنه
 .پبفرۆشن ڕیان شه

___________________________________________  
  

یلوول بنیاتنان و  خوارووی کوردستان و شۆرشی ئه. الل ئیبراھیم جه . 30
 . 1998.رلین  به. ی شن  زگای چاپ وبوکراوه ده . 1975 – 1961. کاندن لته ھه
   16 .  ڕه الپه
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شخ .  رگرتووه کانیان وه حراویه سه ریه ربه  به ریتی ھۆزه  نه واته
  وه ئیسالمهتی و  ناوی شخایه بهمجار  که دبارزان،بۆیه مه موحه

  زۆر ناوچه به. دات و ریان ده ورووبه کانی ده سیحیه الماری مه په،
کات   وانیش ناچار ده کات وئه کانیان داگیرده یهکشتووكا
پاشان .  31ن وبکه کانی تر ڕه جبھن و  بۆ ناوچه کانیان به ناوچه

لکی سوور ، سی زن، مرگه روانی مهڕزان ، ش( کانی   الماری گونده په
 بووه م گووندانه ئه که) . ، کۆزێ شنک32   ، ھۆزی مزوری وبروشی ل 

المی کوڕی  بدول سه مرت ، شخ عه د ده مه وی شخ موحه پاش ئه
وشۆر و ڕ  شه زی به باوکی زیاتر حه م له  ئه دیاره.  وه گرته جگای ده

شی ،   خراپه ریته م نه ر ئه به ر له ھه . بوو الماردان ھه تانکردن و په
  .  یان داوه  سداره  موس له کان له کۆتایی ژیانیدا عوسمانیه له
  

  کانی خی بارزان ڕوئاژاوه شه
  

   1908_ 1907سای ڕی  شه
  

 توانی س  الم، که بدول سه تی شخ عه سه دوای فراوان بوونی ده
  سوتانی  داوای لهانپاش. ی بادینان داگیربکات  موو ناوچه کی ھه یه

سلیمی خۆی بکات   ته یه ناوچه و راجی ئه  باج و خه عوسمانی کرد ، که
. خشرت  ربازی ببه کاری سه کانی له روشه ھا مورید وده روه ، ھه

لماندو ، پاش   سه المی نه وای عوسمانی ، داواکانی سه مانره ره فه
و  الم ئه ل سه.  وه سکیان نارد بۆ باج کۆکردنه ند که مانگک چه

   .  دوانیشی ل کوشتن  ی گرت و ، سانه که
___________________________________________  

  
   .18 .  ره الپه .  رچاوه مان سه ھه. 31
    .19.  ره الپه.  رچاوه مان سه ھه . 32
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رمانی  جکردنی فه نیا بۆ ج به ین ته یکه ده  وه  ناوئاگره ینه بخه
 بۆ  وه دڵ وگیان ودسۆزیه ڕاستی و به ین به  ئاماده ئمه. تان  خامه فه

کمان بۆ  یه  ڕگه  که وه پاڕینه تان ده خامه فه ڕزتان، له تی به خزمه
  . وه بدۆزنه
  .رزم به ی پایه وره  گه ڕزتانه رمانی به رمان فه ئیتر فه

  
  تتان   بۆ خزمهدسۆزی ڕاستگۆ
   .42فا بارزانی مسته

  
ئاست   له یه شوه و کی کورد ، ئاوا به یه رکرده ھیچ کاتک سه

مر ،  یت شخی نه که یرده سه.  زانیووه م نه که راندا ، خۆی به داگیرکه
  مانانه ان قارهک یزهدژی ئینگل و ، له ند ساک پش ئه چه
   ش، له1966سال .  وه پارته دهلیان فاش المسته مه چی نگا،که جه ده

  :ت نسی ده ره  مۆریسی فه ی رینه ڵ رۆژنامه گه وتنکی له چاوپکه
ر ئینگلیز، پم خۆشبوو  رامبه  به بومه دڵ نه  له من ھیچ کاتک کینه( 
تی  تی حکومه سه ژر ده ک له  نه وان بومایه ژر حوکمی ئه له
   ) 43غدا به
  
م  رده به   له1958می خۆی سای  ده ا خۆشی ،بهف المسته ر مه چی ھه که
بدول  عیم عه ربازکی زه من سه: ( ت   سلمانی ده ردا له ماوه جه
من : (  قاسمی ووت   ،به1958ر خۆشی بوو سای  ھه ). 44ریمم که
   )45کانتم  ره یتانی قۆنده قه

                 
_________________________________________  

یلوول بنیاتنان و  خوارووی کوردستان و شۆرشی ئه. الل ئیبراھیم جه. 42
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 ک و تووندوتیژی  ھانا بردن بۆ چه .3
  

ک  کی سیاسی ، چه یه رکرده مژووی کوردیدا ، سه مجار له که بۆیه
  داوه ھیچ کاتک ڕووی نه. کاربھنت  دژی ھاوڕکانی خۆی به له

کانی نزیک خۆی  دژی خه ک له کی کوردی ، چه یه رکرده  سه ، که
 ناو دیرۆکی  ی خسته وره ش درزکی گه مه ئه. کاربھنت به

ی بۆ   دزوه ریته م نه ر پاش خۆشی ئه ھه.  وه سیاسی کوردیه
کمجار ،  فا بۆیه المسته توانم بم ، مه ده. جھشت کانی به کوڕه

. کوردستانی عراقدا ڕشت  نگی ناوخۆی له کی و جه ره تۆوی دووبه
فاش ، باجکی  المسته کانی پاش مه وه موو نه  ھه جگای داخه که
فا دا،  ال مسته ی مه  ناشرین و ناشارستانیه ریته م نه یان بۆ ئهزۆر

  .و ی ئه وته  چه ته و سیاسه  قووربانی ئه بوونه
  
م  رده به ران و خۆ زلکردن له چی پیشاندان بۆ  داگیرکه ملکه .4

  . کی کوردا  خه
  
ویش  ئه.  بووه ریتکی تری زۆرخراپی ھه فا نه المسته مه
م   بچووک و که راندا ، خۆی به م داگیرکه هرد به مووکاتک له ھه

.   زل زانیووه لی کوردیشدا ، خۆی به ئاست گه چی له ، که زانیووه
موو دیکتاتۆرکی جیھان، سروشتکی سادۆماسۆشی   ھه دیاره

کانی  ڵ دیکتاتۆره گه کی له فاش ھیچ جیاوازیه المسته مه.  یه ھه
  .  بووه تری جیھاندا نه

  
  :ت  دهتی  نووسیویهدمۆنس کانی بۆ ئه مهنا کک له یه له

  
   تان که1943.11.03ی  ڕزتان، نامه رزوبه تی به خامه بۆ فه

نیا   ته رمان ، ئمه رسه  سه و خستمانه یشت پمان ناردبوتان گه
ن خۆمان  رمانمان پ بده ر فه گهوێ ،  مان ده ندی و لوتفی ئوه زامه ره
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الماری  الم بارزانی ، والی موس په ی سه م کاره ر ئه رامبه به له
کانی  موو ناوچه  ھه فته  س ھهکانی بارزانی داو ، پاش ناوچه

و  ره و ، به وه می کۆکرده کدارکی که ند چه چهیش الم سه. داگیرکرد
حمی پۆستای   ژر ره کانیان خسته ژن ومنداه. ئران رایان کرد

  یۆزباشیڕگای  الم ، له پاش ساک سه.  وه ربازی توورکه سه
   . 33 وه  تهکا دهسلیمی والی موس  خۆی ته) جید ئۆغلۆ مه ( 
  

   1913ڕی سای  شه
  
) ت  وکه حموود شه مه( زیرانی توورک ،  رۆک وه دا سه و ساه له
تبار  ، به کوشتنی تۆمه) گ ت به فوه سه( والی موس . کوژرت ده
ویش  ئه. ھنت الم ده گیش ھانا بۆ شخ سه ت به فوه سه. کرت ده
  م پیاوه ی ئه دادهات و، ک وت ده سووکه کی ھه کی خه کوو کابرایه وه
 ،  م کاره پاش ئه. وی دابوو تی ئه میش یارمه  پشتر ئه دات ، چونکه ده

س  دان که دات ، سه کانی بارزان ده الماری ناوچه سووپای عوسمانی په
پاشان . کوژرن  کی توورک ده ر خاتری کابرایه به قی و له ناھه به

المیش  گرن و، شخ سه گ ده بهت  فوه ی توورک ، سه که حشیه سووپا وه
قووچنت و، ھانا بۆ سمکۆ خانی شکاک  ی جارانی بۆی ده کوو پیشه وه
  ی له وکاره ر ئه سه یگرن و ، له   عوسمانی ده1914سای . بات ده

  . 34ن  ده ی ده سداره
___________________________________________  

  
   22 .  ره الپه.   رچاوه مان سه ھه. 33
   22.  ڕه الپه .  رچاوه مان سه ھه. . 34
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شیان  مه ناو مژوونوسک ئه ن به چه ،  دایه وه لهش  که جاریه گاته

  35)!!!!!!!!!!!شؤرش(    ته لکردووینه
  

   1932ڕی سای  شه
  

دی کوڕی جگای  حمه مرت ، شخ ئه الم ده ی شخ سه وه پاش ئه
 داگیرکردن و تانکردنی  زی له  حهکوو باوکی میش وه ئه.  وه گرته ده

کانی نیرورکان  الماری ناوچه  ، په1931،7،10  له .  کانی تره ناوچه
  نه امان قارهزۆر ، که کی ناوچه  و خه لحی ئاغای رکانه ل که.دات ده
ر  سه  ، له1931.7.12  تا له. نگن  جه کانی بارزان ده دژی پیاوه له

نی خۆیان کا شکن ، بۆ ناوچه کان ده همدینان ، بارزانی ئاوی شه
کانی  الماری ناوچه ، ئینجا په م شکاندنه ئهپاش . نن اویان دهر

 ،  که کی ناوچه و خه) شیدی لۆالن  شخ ره (  ن ، که ده  دهبرادۆست
و  له.  وه ستنه وه کان ده کانی بارزانیه الماره دژی په  له نه مانه زۆر قاره

  ی ناوچه وه  ، بۆ ئه ڕاوه لکدا گه دوای ھه شدا ئینگلیز به کاته
کان  الم و بارزانیه مکیش شخ سه کان کۆنترؤل بکات و، که سنووریه

کانی  کداره  ، سووپای ئینگلیزو چه1932.03.15  له . اتم بک ته
نت و  خایه  مانگ ده3  که ره شه. ن ده کتر ده الماری یه بارزان ، په
کرت  شکن ، ئاو ده کان ده بارزانیهیراندا ،   حوزه پاشان له

  .  36ئاگردا به
___________________________________________  

  1975.غدا به. می جیھاندا که ڕی یه کانی شه  ساه کوردستان له. کمال مظھر . د.  .35
یلوول بنیاتنان و  خوارووی کوردستان و شۆرشی ئه. الل ئیبراھیم جه . .36
 . 1998.رلین  به. ی شن  زگای چاپ وبوکراوه ده . 1975 – 1961 .کاندن لته ھه
   . 29 . ڕه الپه
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دی  مه محه بۆ شخ ین که فا بکه ال مسته ی مه که یری نامه ر سه گه
واری  ی خونده  راده کات، که ست ده ،پیاو ھه ی ناردووهخا
رک بۆ  ند نووسه چی چه که 41 فازۆر نزم بووه المسته مه
  ته فایان لکردووینه ال مسته ندی خۆیان ،مه وه رژه به
پش  ،لهسووڵ  ره  شوکریه دکتۆره  دیاره!!!!!!!!!!. سووف یله فه
سانی سوڵ ،  ره شوکریه .ی بینی م رۆه  ئه وه سکه مووکه ھه
 !!سووف یله ر فه سه ک کۆری له ولر، کۆمه  ھه کان له ته وه نه

  . فا گرا ال مسته بوونی مه
  
  دیمۆکراتی بوون به نهڕ وی و باوه تاکه .2
   

تی  کی خیه تیه سایه ی که وه حوکمی ئه فا به المسته مه
ر  سه  به،تی یهگا به ره تی وده مووکات مۆڕای خیه ھهبوو، ھه

رۆک خک  کوو سه مووکات وه و ھه ئه. مشک و ویژدانیدا زاڵ بوو
کوو  زۆرجاریش وه .  ووهکرد وتی  سووکه گک ھه به ره یان ده

رۆکی حیزبکی  کوسه ک وه  ،نه ووهی کرد شکرک قسه رۆکی له سه
زانی گفتوگۆ یان بۆچوونی  یده و ھیچ کاتک نه ئه . سیاسی 
  چی له ی و ملکه نھا گوایه و ته ئه.  چینی  یاجیاواز

،  وه ته ستایه سكیش دژی بووه ر که ھه. ویست  کانی ده ندامه ئه
ر  ھه. رت  ناوی به  سزای بددات و له بوایه  دوژمنی و ده بوو به ده
ر  کسه وا یه  ، ئه ودا بوایه ڵ ئه گه س خیالفكی سیاسی له که
ش سیفاتی  مه ئه. کرد ش تاوانبار ده خائین و جا ی به سه هوک ئه
   .  سکی دیکتاتۆره موو که ھه

_________________________________________   
خشی  زگای چاپ و په ده. مدی خاڵ   شخ موحه ت به تایبه. گۆڤاری رۆڤار . 41
 .  بکه وه کانی پشته نامه گه یری به که،سه بۆ بینینی نامه. سلمانی . م  رده سه
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ر زۆرخراپ  می ستالیندا ھه رده سه ت له تایبه ستت ،به ملندا بووهکر
. وت  فاکه ال مسته مهدرینی ڤاکی    ھه وت چاووم به ڕکه به.  بووه
فا  ال مسته مه( و ووتی  ئه.  وه ی بۆ گرامه که رانهیو چیرۆکی گ ئه

 یھیچ کارکیش. ت ب  زۆر خراپ دهزعیان  سۆڤت ، وه چته کاتک ده
. کات  مۆسکۆ ده ناچار ڕوو له.  کراوه  پ نهو کرکاریشی زاینووه نه
 بۆیاخ  ره ریکی قۆنده  ، خه داپانکی مۆسکۆ  گۆره کک له یه وێ له له

  چونکه. یگرن  زانت و ده ک پۆلیس پی ده یه پاش ماوه. بت  کردن ده
   .  بۆیاخ کردن یاساغ بووه ره  ووتی سۆڤت ، کاری قۆنده  له و کاته ئه
اودرانی  چ ی که و سیڤاتانه کک له  یه، یه ی جگای ئاماژه وه ئه

 ،  زی کردووه مووکات حه فا ھه ال مسته مه، سیاسی ئاگایان لبووه
ال  روونی مه کی ده ش گریه مه ئه. کانی جوان و بۆیاغ کراوبت  پوه
  فا له ال مسته وای گرتنی مه  ھه ، یره چی زۆر سه که.  فا بووه مسته

 .فا  ال مسته کانی ژیانی مه  وره  گه داستانه کک له  یه ته مۆسکۆ ، کراوه
ھیج ، و  ی بووه که  راستی گرتنه مه بینیت ، ئه کاتکیش ده

  .    بووه  نه وه ی کورد و بینینی ستالینه  کشه هکی ب ندیه یوه په
  

   فا  المسته کانی مه تیه سیماتایبه
  

  واری خونده نه .1
ھیچ کاتکیش .  وار بووه خونده کی نه فا کابرایه ته ال مسه مه

  لهرسکی ئایینی  ند ده  چه که به.  خوندووه الیی نه زانستی مه
فای  ال مسته بدوی چروستانی و ، مه ال عه الی مهسلمانی 

  له چونکه.  ش زیاتر نازناو بووه الیه م مه ئه. 40 ت خوندووه فوه صه
  سیان له  زۆرکه بۆیه.  ویست بووه ال خۆشه واریدا ، مه کورده
   ..   ال بانگ کردووه  مه ویستیدا به خۆشه

_________________________________________  
  45 .  ڕه الپه.  رچاوه مان سه ھه. 40
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   1943ڕی سای  شه
  
تی شخ  یارمه به( فاش بۆ بارزان، المسته ی مه وه ڕانه پاش گه له
ر   شه،م  ، بۆ جاری دووه1943سای ) سلمانی  فید له تیفی حه له
فا ،  ال مسته مه. 37 وه ستی پکرده هکان د نوان ئینگلیزو بارزانیه له
 داوای  تاکه.  بووه  ئینگلیز ھه یی له کی ناوچه ند داواکاریه نھا چه ته

  دی برای و بارزانیه حمه ی شخ ئه وه ڕانه تی ، گه  کردوویه سیاسی که
حیزبی ھیوا م  به.  بووهی بارزان  کان ، بۆ ناوچه دوورخراوه

. کاربھنت  ندی سیاسی کورد به وه ژه بۆ به  ڕه م شه تی ئه ویستوویه،
فا  المسته  مه واوی له  پشتگیری ته ر حیزبی ھیوا کسه  یه ربۆیه ھه

 ،  ، توانیویانه وه ندامکی خۆیانه ند ئه ڕگای چه و، له کردووه
کی  یه وه  بزووتنه نه  بکه که ڕه فا بگۆڕن و، شه ال مسته کانی مه داواکاریه
   . وره سیاسی گه

یان  ته م سیاسه  ، ئه نیازکی پاکی کوردانه  حیزبی ھیوا به دیاره
کی  یه ه ی حیزبی ھیوا ، ھه ته م سیاسه ، ئه وه داخه م به به.  کردووه

 ژر  وه وته تی سیاسی که سه  جارکی تر ده چونکه. بوو  وره گه
 کانی ش دژی ئامانجه مه ئه که. گی کوردی  به ره ستی خ و ده ده

حیزبی ھیوا   بوو ، که  سیاسی یه رنامه و به دژی ئه. حیزبی ھیوابوو 
 ، خی بارزانی خۆیان  وه و رۆژه ر له  ھه دیاره. پشتر دایانشتبوو

ناوی شؤرش  به. پاند  ری کوردا سه نجده ش ورووت و ره ر ملی ره سه به
 بازرگانی  یه ماه م بنه  ، ئه ندین ساه ی چه ، بۆ ماوه وه تیه و کوردایه

   باجی مرؤش ، ئمه کوو ئه تاوه ھه. ن  که  ده وه لی کورده ی گه  کشه به
______________________________________________  

ی  وه دیوی ناوه. شکنن کتری ده کان یه نچه په. مین  فا ئه وشیروان موسته نه. . 37
  47. ڕه الپه . 1997.ین رل به . 1983 -1979کانی کوردستانی عیراق  ڕووداوه
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وان ،  ر ئه گه ئاخر ئه .  وه ینه ده ی حیزبی ھیوا ده  مژوویه ه و ھه ئه
و ، خۆیان  کانی خی بارزان بپاراستایه رو ئاژاوه  شه خۆیان له

  مه ئه. بوون  ده ت نه ی سیاسه  تکه م خله ئه .  قوورتاندایه نه تھه
کی سیاسی  یه له سه سک بۆ مه  که ه ، چونک یه ه ترین ھه وره گه
  ارهدی. مانی سیاسی  قاره یته وا بیکه هڕنا  تۆ به کات ، تاوانه نهڕ شه

   وایان له  چونکه. بووه ژیان ھهۆگاتکی دیم حیزبی ھیواش سیاسه
و، بۆ  مره کانی شخی نه ره کوو شه ش وه مه ئه  ، که یاندووه کی گه خه

 ری شه،  که ره و،شه بووه  نه جۆرهو ی به که هم راستی ،به ماڤی کورده
  . ت  وه تی ده سه  ده  له خکی یاخی بووه

  
و دیکتاتۆری  فسانه ی ئه رکرده سه فا بوو به ال مسته مهچۆن 
  !کورد؟

  
ال  ی مه ک ھنده یه رکرده لی کوردا ھیچ سه مژووی گه ھیچ کاتک له

ندین   چه دیاره. وان و پاه فسانه ه ئ ته کراوه ناو کوردا نه فا ، له مسته
  ته یان لکردووینه سه م که  ئه  ، که بووه تی ھه ھۆ گشتی و تایبه

  .  روو مه خه تی خۆم ده ندک بۆچوونی تایبه ھه وه یه م باره له. وان پاه
  
  دیاره. مر حموودی نه ری سیاسی پاش  شخ مه بوونی رابه نه. 1

 وی  پشرهی  وه ئه ، بۆ  یه ر ھه  رابه هکی پویستی ب مووکات خه ھه
  . بکات ی که   سیاسیهوه بزووتنه

  
   .رانی کورد ڕؤلی خراپی رۆشنبیرو نوسسه. 2
  
ران   بۆ نووسه وه تهڕ گه فا ، ده ال مسته کردنی مه وره شکی زۆری گه به

ران و شاعیرانی کورد ، السایی   نووسه و کاته ئه. دیبانی کورد  و ئه
سفی  خشان وه  شیعرو په ن بهچۆ ، که وه  ۆتهکرد ی پش خۆیان شاعیران
الیان  سفی مه  وه مان شوه ھه ش بهیمان ، ئه حموودیان کردووه شخ مه
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  کداری  ی چه وه بزووتنه .6
  
 ، کداری کی چه یه وه موو بزووتنه  ، ھهباسم کرددایشپش کوو له وه
  ست ر ده کاتک شه. کات  و دروست ده ه دیکتاتۆر و تاککانی خه

   ، که یه رک ھه  رابه ک پویستی به موو سووپایه کات ، ھه پده
. ن وامی بکه رده ی به ن ، گورایهووندوچ کانی ب چه ربازه سه
چی  رباز ملکه  سه کدا ، پویسته موو سووپایه ناو ھه ک چۆن له روه ھه
ی  وه بزووتنه هل کانی بت ، راله نه ر و جه فسه کانی ئه رمانه فه
مان رۆڵ  کانی ھه ره ده رۆک و یاریده  سه مان شوه ھه  به،کداریشدا چه
ک یان  یه وه ر بزووتنه سه ربازی به  مۆڕای سه ی که وکاته له. گن ده

ر کاتک  ھه. حیزبکدا زاڵ بت ، ئیتر مۆڕای سیاسی  نامنت
  . م نامنت  ه و قه تووگۆفنگی گ  گۆڕێ ، ده  ھاتهنگی کشینکۆڤ ده
   .  فسانه دروستکردنی چیرۆک و ئه .7

 چیرۆک  ته کراوه فا ، نه المسته ی مه کی کورد ، ھنده یه رکرده ھیچ سه
یت ،   بکه رۆک و داستانانهیموو چ و ھه یری ئه رسه گه. و داستانی کورد

یت  ، ده ا دروست کراوهف المسته تی مه مانی و ئازایه بۆ قاره که
 چوونی بۆ ئران  دیاره .  یه وه ک شه زارویه کانی ھه چیرۆکه

 ،  یه وره  کۆماری مھاباد داستانکی گه شداری له ، به داستانکه
سۆڤت ،  ی له وه ، مانه تره وره موویان گه ھه ڕاکردنی بۆ سۆڤت ، له

. کان  زنه  مه ری ناو چیرۆک و رۆمانه  گری ھونه ته کراوه
کانی ، ھیچ  مانیه رو قاره شه.  ی بۆ عاق ، رۆمانکه وه یشتنه گه

م  ریان به كکی زۆر باوه خه، یه وه یر له سه. واو نابت کاتک ته
  مانخاته زۆرجار ده ی که و چیرۆکانه کک له یه.   کردووه چیرۆکانه

کانی  رۆکهی ناوچی  قسه  به دیاره.  مۆسکۆ تی له نین ، گرتنیه پکه
تی بچت ستالین ببینت   ویستوویهفا  ال مسته مه   ، گوایه بتپارتی

تا   و مانی گرتووهملن م کر رده  به ویش چۆته  ئه. یانھشتووه نهم  به
  مه خۆی ئه. یگرن   دهنم پاشان پۆلیس د به. ستالین ببینت

م  رده به له  بووه سک بۆی نه  ھیچ که  ، چونکه کی شاخداره درۆیه
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تی  مان سیاسه فا ھه ال مسته ند ساکی تر ، مه بوو ، پاش چه وه ئه
م  به.  وه کارھنایه ی به که ته ماعه دژی ئیبراھیم و جه له

دژی ئیبراھیم  فا له ال مسته تا مه ھه  ، که دایه وه  له که جاریه گاته
م کاتک  ئاسایی بوو، بهکان  موو شته ھنابوو، ھه کارنه کی به چه

   بووبه یه رکرده م سه  ، ئه وه  خۆیانیانی گرته که  سووره ئاگره
بی سیاسی ،  کته کانی مه ته خراپی سیاسه!!!!!!!. دیکتاتۆرو ملھوور

کردنی  به کردن و قه وره  گه ی گرا، له تیڤانه رؤکی ئجگار نگه
بوو،  کی ھه ره سه د ڕؤکی حمه ئیبراھیم ئه. فا المسته مه
خۆی ی  م کاره چی دوایی نکوولی له که.فا ال مسته تی مه دیکتاتۆریه له
  ر له  ھه که وه پشدا باسم کرد ، بزووتنه ک له روه ھه. اتک ده
 پشوازی  وه کانی کورده گه به ره رۆک خ و ده ن سه الیه ، له تاوه ره سه

ش وایکرد ،  مه ئه. بوون کانی قاسم  موو دژی ریفۆرمه  ھه لکرا، چونکه
. یھت ر نه و یان ھه وه مبکاته بۆرجوازی ناوشار ، که ڕؤی ورده که

ک زاڵ  یه وه ر بزووتنه سه تی به گی و خیه به ره کاتکیش مۆرای ده
تی دیکتاتۆرو ملھوور دروست  سایه ئاسانی که بت ، ئیتر زۆر به

  . بت  ده
   که وه زووتنهگی ب به ره کی و ده سروشتی خه .5
. ی پارتی بوون گ و ئاغاکان تکه به ره کی و ده کی خه گشتی خه به
کی کاریان  تی خه قیه مۆڕاڵ وعه مووکاتک ، به ش ھه کانه م خه ئه
ریاندا زاڵ  سه ئاسانی توانی به فا زۆر به المسته  مه ربۆیه ھه. کرد ده

  .بت
  
  

___________________________________________  
ی  وه دیوی ناوه. شکنن کتری ده کان یه نچه په. مین  فا ئه وشیروان موسته نه. . 39

  57. ڕه الپه . 1997.رلین  به . 1983 -1979کانی کوردستانی عیراق  ڕووداوه
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ھیچ .  دت  وه موویانه  پش ھه س له که شیرکۆ ب دیاره.  کرد  ده
س ،  ره ل پاش ھه.  ووتوه و شیعری بۆ بارزانی نه ی ئه سک ھنده که
  . تی بارزانی و پارتی   دژایه تهو که

  :ت  س ده شرکۆ بکه
  ی بارزانی تاین ئه  گه له
   تایه  گه ت له که ره نجه ک چۆن خه روه ھه
  ی بارزانی تاین ئه  گه له
    رووتایه گه نگت له ک چۆن ده روه  ھه
    کانتایه سیه ت له ناسه ک چۆن ھه روه تاین ھه  گه له
  بارزانی  ی  تاین ئه  گه له
    ڵ چیادایه گه ک چۆن بنار له روه ھه
  

  :ت   یان ده
  
  وێ ی مانه ئه
  وێ ی مانه کانمان ئه که  بۆ چه ک گولله وه
  کانمان  ژو کوه  بۆ که رگه کو پشمه وه
  وێ ی  مانه ئه
  وێ ی مانه کانمان ئه ک باران بۆ کگه وه
  وێ ی رگ نامانه ر بۆ مه ھه
  ی بارزانی  ئه

   
  : ت  شونکی تردا ده له  
  

  ی  دم گۆپکه.... ددارکم 
    یه ره نجه و خه ر ئه مشتووی سه

  مان  قاره رده ی به که سواره
  ی بارزان  که  سواره دایه
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  :ت  یان ده
  
  ری بارزانی ھاتووم  نگه ی سه  فرۆکه به
   وه نیشمه ی خونی ڤتناما ئه فگه له
  
  .  وهلکی زۆری بۆ بارزانی ووت عرگهردی ھاورشی ، شی ئووف ب گه ره
  

  م ی بیسته ده ی سه رۆک  کاوه سه
  رۆک ڕووناکی چاوی کورد سه
  م  ری ڕووی سته نجه رۆک خه سه
  .وورد رۆک باوکی دڕشت و سه
  
 ،  رۆکه مان و سه رو قاره ی ئاسنگه م کاوه ر ئه س ، ھه ره م پاش ھه به
  38  ره ی قۆنده مشکوژ و فچه*  گووگوش بته ده

توانی خۆیان  یانده دا نه وکاته ری کوردیش ، ئاله  نووسه دیاره
کی  یه  ال له. وتبوون  ر که ماوه ی جه باخیکه ره و ، دوای قه وه بدۆزنه

تیان  سه ر بۆ ده ند شاعیرک ھه مانک ، چه رده موو سه ھه  ، له وه تره
  کاتکیش. بت تک بوو سه  کام و چ ده  و ، جا گرنگ نییه ووتوه

___________________________________________  
  
فتاکاندا ، زۆرناوبانگی   سانی حه له. نگخۆشی فارسی بوو گووگوش ، خانمکی ده* 
ڕووی  م زیاتر له به. ری گۆرانی فارسی  ی ھونه ستره  ئه رکردبوو، بووبو به ده
  .نگکرابوو، زۆر دۆستی شای ئرانیش بوو اوزه خراپ ن کیدا به ناو خه  ، له وه خالقیه ئه
  

شی  به. رھات ؟  سه رانی کورد چی به کتی نووسه یه. ن  سه عید حه  سه مه حه . 38
  .1994.سود . ستۆکھۆم . ی ئاپک  چاپخانه. م  چاپی دووه. م  م و دووه که یه

   .60  ڕه  الپه
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  ته بوونهو  ردووهتیان لک حله ته گالبت ، نه سه و ده سواری ئه
رک نابینین ، تۆزقاک  دا ، ھیچ نووسه وکاته له. ترین دوژمنی وره گه
 شان و بای  موویان به  ھه که  بارزانی گرتبت ، به ی له خنه ڕه
  له  ، که یه وره ساتکی زۆر گه ش کاره مه ئه.  داوه فایان ھه المسته مه

  وه رانه ن نووسه الیه  له،ت هس ده  له خنه کدا ، چرای ڕه گایه کۆمه
  . خامۆش کرابت 

  
  .بی سیاسی  کته کانی مه خیالفی ناو باه. 3
  
ر  سه بی سیاسی پارتی دووبۆچوون به کته ناو مه  له وکاته ئه
  میان بۆچوونکی مارکسی لینینی ، که که یه.    زاڵ بووهداکانی ندامه ئه
  ونکی ناسیۆنالیستیش ، کهبۆچو.  ری کردووه بدو رابه عه مزه ھه

مووکاتک  ش ، ھه م دووبۆچوونه ئه.  ری کردووه د رابه حمه ئیبراھیم ئه
 تریک ختی یه رسه دا ، دوو دوژمنی سه م گتیه مووشونکی ئه ھه له

  رهاید.  وه ته نگی داوه  ڕه فکریه  ره م شه  کوردستانیشدا ، ئه له. بوون 
کانیش   خسیه  شه زۆرجار شته  کهبیربچت، شمان له وه نابت ئه

ئیبراھیم . دا ئاگری ئایدۆلۆژی  به نزیانیان کردووه ی تر به ھنده
ی پارتی  وه بدو، دوورخستنه عه مزه ر ھه سه د بۆ زاڵ بوون به حمه ئه
. رۆکی پارتی سه کردوو کردی به وره فای گه ال مسته پ ، مه  بیری چه له

ی خیالفاتی  وه کالیکردنه کارھنا بۆ یه فایان به ال مسته پاشانیش مه
یرانی   حوزه30  فا له مسته ال بوو مه وه ئه. بدو عه مزه ل ھه گه له

غداو ،   به گای پارتی له ر باره  سه کداری نارده ک چه  ، کۆمه1959
بدو و   عه مزه دا گرت و، ھه گاکه ر باره سه  ستیان به ده

 جگای  دیان له حمه رکران و، ئیبراھیم ئه زۆر ده ھاورکانیانی ، به
مژووی سیاسی کوردا، بۆ  مجار بوو له که ش یه مه ئه.  و دانا ئه
  . 39تببرک و زۆر نا بۆ چهھا،ی خالفاتی سیاسی وفکری وه ردنهکالک یه
مووکاتک بۆ  فا کرد ، ھه ال مسته  مه ش وای له مه رئه ھه
. کاربھنت تووندوتیژی بهک و  کان ، چه ی کشه وه کالکردنه یه
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