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 ژمنام هةية تا ژن

 شاهؤ
 

بة راسيت ماوةيةكة دةمهةويست شتثك لةسةر كردةوة نادميوكراتيةكاين حيزيب كومونيسيت          
ئثران و عثراق بنووسم، بةآلم ددامن بة جةرگي خؤم دا نا، تاكوو شةوي هةيين لةسةر شةممة كة                    

ة بلنگؤيةكي ئةم      ئةم راديؤية ك  .  راديؤ شةبةنگ لة ستوكهؤصم بةرنامةكاين خؤي پثشكةش كرد        
لة گةص چةند كةسي كورد كة بوونةتة      ( كة من وةك هؤزثكم دثنة بةرچا   )بةناو دوو حيزبةية 

مةقاشي دةسيت مةنسوور حكميت پةروةردةي ساواك و بة درؤ و بوختان دةياهنةوث كلتووري كورد        
 دةصث     وثژةري ئةم راديؤية بة وتوثژيش   )خةوشةدار بكةن، بة تةلةفووين بةشداري وتووثژثك       

يةكةميان لة شاري ماملؤي سوئثدةوة پثوةندي دةگرت و لة قسةكانيدا واي دةنواند                !( چاوپثكةوتن  
كة گواية چةندين حيزيب سوئثدي پثوةنديان بة حيزيب كمونيستةوة گرتووة و لةبةر ئةوة            

ةم درؤ ب! پرؤگرامثكي باشيان پثشكةش كؤمةصگاي سوئثد كردووة داوايان كردووة، يارمةتيان بدةن             
زلية مةگةر هةر نوثنةري ئةم جؤرة حيزبانة بيكةن، دةنا بثجگة لة حيزيب ئانارشيسيت و           
رةگةزپةرست نةبث، يةك حيزبيش داواي شيت واي لث نةكردوون، دةنا ئةگةر وا نيية، بث     

چةند دةقيقة      . زةمحةت يةكثك لةو داوا كاريانة پيشان بدةن بؤ ئةوة ئثمةش دصمان سووكنايي بث                
كي ديكة بة ناوي سارا حممد هاتة سةر ئانتيين راديؤ و قسةي ئةوةي پثشووي وةدرؤ                 دواتر ژنث 

خستةوة و ويت هيچ حيزبثك داواي لث نةكردووين، بةآلم وةك تاكة كةس داواي شيت وايان لث     
شتثكش كة لثرةدا دةبث ئيشارةي پث بكةم، ئةوةية       . ئةوة لثرةدا خؤيان بة درؤ خستةوة  . كردووين 

واية هةصبجةيي ية و بة لةهجةي سنةيي قسة دةكا و فارسيشي تثدةخا، جا بؤ           كة ئةم ژنة گ 
خؤتان لثكي دةنةوة بزانن چي لث دةردةچث، بثجگة لة زماين كوردي نةبث لة هوو شتثك دةچث،                     
سث زاراوة و دوو زمان تثكةصو پثكةص دةكا، ماناي زؤر لة وشة فاريسةكانيش نازانث بؤية لة         

 دثنث، بة كوريت مةگةر هةر خؤي لة خؤي تثبگا و زمانةكةي لة چثشيت                رستةي هةصةدا بةكاريان    
دواي ئةمان كابرايةكي ديكةيان بة         . ئةمةش هةر بؤ تثكداين زاماين كوردي دةكا       . جمثور دةچث 

: ناوي بةكر لة يؤتةبؤريةوة هاتة سةر ئانتيين راديؤ، كة لةمانة دووئاتةشةتر بوو، دةيوت            
ئةم كابرا يان خؤي گثل دةكا     . ة لة سوئثد دا كراون، كورد كردووين       زؤربةي ئةو قةتصة نامووسيان  

يان بة دةستووري ئاغاي گةوةري كة هثشتا چنگي بة خوثين كورد و پثشمةرگةي كورد سوورة،           
دةنا يةك كچي كورد لة سوئثد دا كوژراوة، كچثكي          . ئةم بذيارة ناذةواية لةسةر كورد دةردةكا   

ئيتر نازامن نوثنةري حيزيب    . ژراو دةهؤك بة هؤي بابيةوة ك   دةهؤكيش كة لة سوئثد دةژيا لة     
بؤ ئاگاداري ئثوةي بةذثز و كاكة بةكر، دوو رؤژ پثش ئةوةي باوكي             ! كمونيست ئةم درؤيةي بؤ كرد    

فادمية دادگايي بكرث، كابرايةي هاوذةسةين مةنسوور حكمةتيان لة ئاصمانيا گرت و تةحويلي               
هيچكام   . ةكةشي ئةوة بوو كة سث ژين خؤي لة سوئثدا كوشتووة   دةوصةيت سوئثديان دايةوة، تاوان   

لةم بةناو حيزبانة كة بؤ گريافان و بازاذي خؤيان دوو رثكخراو و ژمارة حيسابيان بؤ دوو كچة 
كوردةكة كردووةتةوة، ئثستاش ناوي ئةم كابرا ئثرانيةيان نةهثنا، يان بؤ هةر سث ژنةكة          
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مانة يان نةتةوةي كوريان پث بث خاوةن ديتووة و حةويل       ئثستا ئة . رثكخراوثكيان پثك نةهثنا   
خؤيان دةدةن تاكوو بةم شثوةية لة نثو كؤمةصگاي كورديشدا جثي خؤيان بكةنةوة، يان ئةوةتا           

 ساصة   ٢٠ئةمانة زيارة لة  ! ژنيش لة چاو حيزيب كمونيسيت ئثران و عثراقةوة جياوازي هةية؟        
نثو نةتةوةي كورد دا بكةنةوة، ئةم تاكتيكة نوثيةيان           نةيانتوانيوة چووكةترين شوثين خؤيان لة     

.   هةصبژاردووة، ئيتر نازانن بةم شثوةية زياتر لة جاران خؤيان لة بةر چاوي نةتةوة كورد دةخةن   
لة اليةكةوة نةتةوةي كورديان پث هيچ و پووچ و دواكةوتوو و پياو كوژة و لة اليةكي تريشةوة   

زؤر سةيرة ئةگةر كورد لة فارس    ! ان لة سلثماين كردووةتةوة   شانازيان ئةوةية كة سةنتةري ژناني    
و عةرةب و تورك دواكةوتووترة و نازانث دميوكراسي چية، ئةي ئثوة لة سايةي چ دةسةآلتثكدا        
سةنتةري ژانانتان كردووةتةوة؟ ئةگةر واية بؤ ناذؤن لة بةغداد و تاران و ئيستانبول دا شيت وا      

 باشتر و پثشكةوتووتر نني؟   سازكةن؟ مةگةر ئةوان لة كورد    
بةذاسيت ئثوة تا كةي دةست لة يةخةي كورد ناكةنةوة، كورد ئثوةي ناوث خؤ بة زؤري نيية، نة                  
كورد هيچ نةتةوةيةكيتر ئةم كار و پيشةي ئثوةي پث پةسةند نيية، ئةگةر وا نيية لة كؤبوونة و                  

كاتثك كلينتون بؤ      ! وو ناچن تاكةي ئثوة لة ر   . خؤپيشاندانةكانتاندا چةند كةس بةشدار دةبوون     
كونسرتثكي ژةندين ساكسيفؤن هات بؤ ستؤكهؤصم، ئةم دوو حيزبة مثشكي خةصكيان بردبوو،                 
لةسةر ئانتيين هةموو راديؤ كورديةكان ريكالميان كرد كة گواية دةبث لةبةر دةرگاي گراند هوتثل         

كاتثك    ! نداصي عثراقي   دا ئابذووي كلينتون ببةين، چوونكوو بووةتة هؤي هةژاري و كوشتين م          
 ٦خةصك لة بةر گراند هوتثل دا دةستيان بة دةسيت كلينتؤنةوة دةدا و وثنةيان لةگةص دةگرت،           
!  كةسي حيزيب كمونيست بة چةند وثين كارل ماركس و ئاآلي سوورةوة لة دوورةوة راوةستابوون          

 لة اليةكةوة خؤي بة        كةسي بؤ كؤ نابثتةوة    ١٠مرؤض پثكةنيين بةم جؤرة كردةوة دث، لة اليةكةوة          
.   رؤژ لة دواي رؤژ درؤكانتان وةكوو بصقي سةر ئاوي لث دث            ! خيزيب ئثران و عثراق دةزانث     

سةرؤكةكةتان كة ئثوةي كورد بوونةتة داردةسيت و بة مةيلي خؤي هةصتان دةسووذثنث و ئثوةش           
؟ نازامن  !ة ساص لةمةوبةر دةگوت شؤذشثكي كرثكاري لة سوئثد دا بةذثگاوةي      ١٥پثتان خواية،  

كابرايةك هثندة لة هةصةدا بث كة بريوبؤچوونثكي ئاوةها نةزانانةي لة سةر كؤمةصگاي سوئثد                  
 هةبث، چؤن ئثوة وةك سؤيف دةكةونة دووي؟       

ئةگةر ژن لة چاوي ئثوةوة جياوازي نيية، دةبوا رثكخراوثك و ژمارة حيسابثكيشتان بؤ شازادة             
ئةگةر   .  كووشتين ئةويش هةر قةتصي نامووسي بوو   بكردايةوة، چوونكوو بة بذواي من  ” دايان”

ئةويش لة گةص كابراي ميليؤنةري عةرةب دا نةبواية و زگي لثپذ نةبوواية نةدةكوژرا، ئةي حيزيب               
؟ ئةي باشة    !ئثستا خؤي كردووةتة هةموو كةسي فادمية و پةال      ! كمونيست بؤ دةنگي لثوة نةهات 

ين كوةيت و وآلتة عةرةبةكان كردووة، ژن نيني؟          ئةو ژنة سوثديان كة روويان لة حةرةمسةراكا   
ئةي باشة ئةو كچانة كة رؤژانة لة پاكستان و هيند دا دةكوژرثن و ئثستا پياوةكان چةند        
ئةوةندةي ژنةكانن ژن نيية؟ ئةو كچانةي كة رؤژانة لة ئافريقا دا خةتةنة دةكرثن و لة خؤشترين                 

 ها؟ ". ژمنان هةية تا ژن  ”وتةين هةسيت ژيانيان بث بةش دةكرثن ژن نيني؟ كورد گ    
لة وشكة ساصيةكةدا كة ئارد بذابوو و خةصك زؤر دانةوثصةي تريان دةهاذي و تثكةصي ئاردي          

خاصة حةمةيةكيش لة سابآلغ دا هةبوو كةس ئةحواصي        . گةمنيان دةكرد، ئارد دزين بوو بوو بة باو     
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اردي هةبوو بةشي هيچي      مستث ئ . نةدةپرسي، ئةويش عاشقي ئةوة بوو كة خةصكي ناوي بةرن          
هةرذؤژثك ئاگادار دةبوو كة ئارد دزراوة، تؤزثك لة ئاردةكةي لة پاتؤصةكةي خؤي         . نةدةكرد 

.  ئةوة چ ق ”: هةصدةسوو و دةچووة سةر باين ماص و دةسيت دةكرد بة خؤ تةكاندان و دةيگوت          
يةوة واي    ئثستا حيزيب كمونيست بة هةر دوو بنةماصةكة     . ”بابثك دةصث حةمةش لة گةص بوو؟    

 ! بةسةر هاتووة، كةس بة رةمسي ناناسث، كةچث هةر هاوار دةكا و دةيهةوث ئةويش لةگةص بث        
٢٠٠٢/ ١١/٣ 


