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  تاحتاح  مال فهمال فه  جهجه ...  ... ندک کوردی چوار مشقیندک کوردی چوار مشقی  نوسینی بباجی ههنوسینی بباجی هه

  م که شی یه به
  وانه شکی زۆر له  به ندک کوردی چوارمشقی که رنت هه نته کانی ئه ر سایته سه له
جنو نوسین  وبباج و گه رو ببه رو به  نوسینی بسه  به ستیان کردووه روپان ده ئه له
ری  ماوه  جهوی کوردستان رگه تی سیاسی کوردو هزی پشمه هرکردای سه ر به رانبه به

ئستاو  خت وله ڕابردووی ڕۆژانی سه له ی که سانه وکه  وئهمان که له ی گه مدیده سته
وتن  ر که و دواقۆناخی سه ره و وابه کۆناوه مانیان له که له می گه شدا خه ئاینده له
خۆیان خراپ ل   سانه وکه  زۆری ئه ره ی هه ۆربهتی کورد ز گبه ر نه  به له.  وه یگوزنه ئه

تی سیاسی  رکردایه سه  خۆیان له جۆرک که به. شر  خۆی لببو به که ک ڕویه روه هه.  گۆڕاوه
ری  ماوه کوردستان وجهی  ندین ساه چهستی  ر ده سه ی گیان له رگه وهزی پشمهکورد 
تی سیاسی  رکردایه سهیان ، ژمرن ۆزتر ئهدس لزانترو به بهمان  که له ی گه مدیده سته

زان  گل ونه مان به که له ی گه مدیده ری سته ماوه جهتاوانبارو خۆفرۆشو دزو  کوردستان به
  تاکه  بوون که سانه کهو  ئه وانه زۆری ئه ره ی هه زۆربهمن دنیام . ژمرن وتوو ئه ودواکه

 دوورو نزیک   وهتی وکوردایهکورد بۆ کردووه رک نه رمی خۆیان ته وک جگای گه شه
 ساڵ 50پناوی  دینارکیان له ندکیشیان تاکه ههریاندا  سه  به  قیوه ته ککی دوژمن نه فیشه

و  وه یانه که قاتوو بیجامه به ن که سانه وکه یان ئه  زۆربه وه.  وتووه که ر نه شۆڕشی کورد زیان به
یان  که رمه  گه ی ژوره ره نجه ی په رده ی زستاندا پهکان رماو تۆفانه  سه وه شه  له وه ڕۆبکه به
 شکیان ؟بهکون  له و کوڕی باشانه  ئه وه  ئه یه رگه وی پشمه و شه مشه یان وت ئه ئه داو الئه
  . !! بووه مه نھا ئه یان ته که باته خه

   به خنه هڕ  که رکی ڕۆشنبیره ر نوسه  کاری هه رانه و دروستکه ی دسۆزانه خنه  ڕه دیاره 
نگوستی  بگرت وئه. . تی وهتد یه ی ئیداری وئابوری وسیاسی وکۆمه نده گه  له وه گه به

ج  ری گونجاوو به سه کانیشدا چاره خنه ر ڕه رانبه به کان درژبکات وله مو کوڕیه و که ه بۆهه
نتی  گره  که ک نیه مرۆڤ دروستکراو چونکه، کان ه نده  گه کان وکاره خنه جگای ڕه دابنت له

نی  موو مرۆڤک شایه  هه کات بۆیه ش ئه ه کاری کرد هه  مرۆڤ که بت بۆیه کردنی هه نه ه هه
تی  ردی وتایبه ندی فه وه رژه ر به به تی ڕووت ویان له ر سیاسه رانبه به ک له نه.   لگرتنه خنه ڕه

م  یارمان بووبت ئیتر هرده ڕۆژک نهنک  ر الیه گه ین وئه قین بکه کۆنه ڕ به خۆماندا یان شه
  قینه وکۆنه قوربانی ئه ین به مان بکه که وه ته باکانی نه ندیه وه رژه یار بیبینین وبه چاوی نه به

 ئیتر  تیمان نیه رپرسیاره ی به و پله کوردستان موچه ی له وه ر ئه به یان له،  یه وتوانه دواکه
کی  نی خه ژۆ ببینین ونیشانی کۆمه و ئاوه وانه کان پچه ئیتر گشت ڕاستیهوموشت  هه
النی  وانانی گه  ڕۆشنبیران وڕۆژنامه روایه میش هه رده وتووی سه جیھانی پشکه. ین بده

ی  خنه م ڕه ن به ی خۆیان ناکه که له تی سیاسی گه رکردایه تی سه وتوو دوژمنایه پشکه
ش  مه کانیان ئه م وکوڕیه و که ه ی وهه نده گهر  سه گرن له جگایان لئه و به رانه دروستکه

کاری ،  وه کانی ژیانه گشت ڕووه گاکانیان له  بردنی باری ژیانی کۆمه وه و پشه ره بۆبه
  سیان خۆیان ئاماده ن که که ن ئه سه نوسی ڕه وتوو کاری رۆژنامه نوسی جیھانی پشکه ڕۆژنامه

ناو  و به ک ئه وه. کانیان رۆک کۆمارو پاشاکانی وته و سه رکرده  جگای سه بچنه  که کردووه نه
جگای مام ۆ ب  کردووه دها خۆیان ئام وه خونیته رکامکیان ئه ی کورد نوسینی هه رانه نوسه
مان  هه  کانیشیان به  نوسینه رم بۆیه تی هه تی حکومه سرۆکایهسعود و الل وکاک مه جه

   پم باشه بۆیه. دی ته رگیز نایه  هه نی حوشتر وایهو ک خه ش وه وه ئه، ن به دا ئه ئاراسته
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ئومدی ناساندنیان  ڕوو به مه  بخه سو گروپانه وکه ر ئه سه  له کی زانستیانه یه وه لکۆینه
خۆی   له ه هه  نک به سو الیه ی چیتر هیچ که وه ڕۆشنبیران وخودی خۆشیان بۆئه به
ندی کورد بت  وه رژه نھا بۆبه کانیشمان ته  ونوسینهکان نگاوه گات وگشت هه کان نه ڕاستیه وله

  . وهیچیتر
ری کوردستان  ماوه و جه رگه تی کوردو پشمه رکردایه دژی سه کهش   چوار مشقیه وهزه ئه 

  زیوه  به په م چه که یه،  وه شه بهش   شهکرن به ئهیشتوون  ژۆ تگه ئاوه کان به نوسن ڕاستیه ئه
ران  ی داگیرکه ی حوجره رده روه په و وه  ئیسالمی سیاسی تووند ڕهم دووه، کان تکشکاوه

درژایی  به یی که وه ته ناو نه سی به ندک که م هه سیه، بی ره رستی شۆڤنیستی عه په وکۆنه
دا  باره دروشمی بکردار هیچیتریان له و وه ه ی قه وته  له مان جگه که وه ته باتی نه مژوی خه

  ی خۆیان فرۆشتووه سانه وکه ئهم  پنجه، نیستی کرکاری ئراق م حزبی کۆمه چواره،  بووه نه
ندک  م هه هش شه، رانی کوردستانن راتی داگیرکه مان وپیاوی مخابه که وه ته  دوژمنانی نه به
  . وتوون که واره شه  به ی دیکه گروپهوپنج  ی ئه وهوشه هاشه به  که ادهسی س که

ئاواتو ئامانجو  و ڕابردو وه ش گروپه م شه ر گروپک له ر هه  سه مه خه  ئه ڕووناکی که یه که یه 
کان کن؟ وڕابردوویان   تکشکاوه په م چه که یه، ران  بۆخونه وه مه که ستیان ڕوون ئه به مه

  . ؟ ستیان چییه به و؟ئستا ئامانج ومه چییه
ی   فیکره دواوه ی ڕابردوو به هد نی سهکا ڕاستی سیه ناوه تی له تایبه ی ڕابردوو به ده  سه دیاره
رایی  پگه  زۆرجار چهتی تایبه گشتی وناکوردستان به  ناو ئراق به وتۆته رایی که پگه چه
کی ئراق  ری خه ماوه جهی  شو ڕووتو ساده نی ڕه الی کۆمه  له وتۆ پیرۆز کراوه جۆرکی ئه به
. ر چاویان به  له رۆزتر کراوهک پی پیرپزیه موو هه تی له تایبه کی کوردستان به خهگشتی و به
ن حزبی  الیه م جار له که  یه وه ی ڕابردوه ده کانی سه سیه ش له راییه پ گه ی چه فیکرهو ئه
ش پالنکی  مه ئه، ی گرت ر چاوه  سه وه تی جارانه کتی سۆڤیه یه  له وه ئراقهعی یوش

کانی  وتیه  نه ردا گرتنی ناوچه سه ست به تی جاران بوو بۆده کتی سۆڤیه تکشکاوی یه
و  مانه رده و سه  ئه بی که ره نداوی عه تی وتانی که تایبه تی ناوین بوو به خۆرهه

ک  الیه هش ل وپیالنه ئه، ی خۆرئاوا دا بوو ره ژر مۆنۆپۆلی ئینگلیزو به  له وه ئستاشه به
ی  که تیه رکردایه سه ناو سۆشیالزم بوو که ی نوان ئیپریالزم وبه وملمالن تووندوو تۆه ئه
  ندیه وه رژه ی مۆنۆپۆل کردنی به وه کیتر بۆئه الیه له، تی ڕووخاوبوو کتی سۆڤیه یه
کی پان  بیر مانه رده وسه  ئه  که وه ڕته ت بگه کتی سۆڤیه  بۆیه که کانی ناوچه وتیه نه

و  یدا بوونی حزبی سیوعی ئراق ئه په له. کرد و ئه یه  په سۆشیالزمی جیھانگیریان بوایه
کانی  و پالنه خشه م نه ر ده چوون وهه ده ر نه ت ده کتی سۆڤیه ر مانی یه فه موو له  به حزبه
ت  ی سۆڤیهکت  یه ی که و ڕاپۆرتانه  له جۆرک جگه به، کرد ج ئه تیان جبه کتی سۆڤیه یه

، ر بچن موونابت لی ده ن به  بکهر سه کاری له کرد که ی حزبی شیوعی ئه ئاراسته
 چیان بو  وه و ڕادیۆکانیانه ڕۆژنامه ت له کتی سۆڤیه  کانی یه ندنه یه مانکاتدا ڕاگه هه له

م  ئه. کرد ئهویان ل یه و په وه یان نوسیه ت ئه ک ئایه کانی ئراق وه نیسته  کۆمه وه ته بکردایه
نی هیچ بیارو  ک خۆیان خاوه الیه نیستی ئراق وایکرد له ی حزبی کۆمه  توتی ئاسانه ئاکاره

کتی  کانی یه ک توتی گشت کردارو وتارو بیاره نھا وه بت ته نه وه بوون ئه داهنانک نه
 100%ی  وه له هتیش جگ کتی سۆڤیه ی یه وکردارو وتارو بیارانه ئه.  وه وته تیان ئه سۆڤیه

کرا  ئه دی نه  به النی ئراقیان لوه هیچ خرکی گه تی بوون کتی سۆڤیه ندی یه وه رژه به له
و وتارو  کیتریش ئه الیه له، کان  بۆئراقیهرۆک بوون و بناوه به مویان دروشمی قه  هه چونکه

النی ئراق ناڕک بوون  لتوری گه تی وئاینی وکه یه ل باری کۆمه گه ش له بیارو کردارانه
ناو  گشتی له گای ئراقدا به ناو کۆمه م له رده  حزبی شیوعی ئراق هه  بۆیه وه هاتنه ئه نه
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دا  ست ئه ده  کانی خۆیان له و پگه دوای ڕۆژ پایه تی ڕۆژ له تایبه گای کوردستاندا به کۆمه
ڕۆژ  ش وای کرد که مانه ئه . .تی وسیاسی وئاینی وهتد یه یی وکۆمه وه ته کانی نه ڕووه له
  . و الواز بوون وتکشکان بوات ره نیستی ئراق به دوای ڕۆژ حزبی کۆمه له
یدا  ک حزبی شیوعی ئراق گو تینکی په یه تی ئراقدا تاڕاده می ڕژمی پاشایه رده سه له 

رستی  په می کۆنهڕژالنی ئراق بوون دژی  باتی گه نگی خه وان پشه ی ئه وه ر ئه به کردبوو له
  وه تیه ستی ڕژمی پاشایه ده النی ئراق به م گه رجه سه تی ئراق که قانی پاشایه فه وخه

  مه تی کردبوو ئه یه خۆشینی جۆراو جۆری سیاسی وئیداری وئابوری وکۆمه یان نه تووشی ده
وساوان  گشتی وچه  بهالنی ئراق ر گه وام بۆسه رده می به قان وسته فه و خه وه وسانه  چه له جگه

کتی  کانی یه ل ڕنمایی وهاوکاریه گه له، تی تایبه ت کشانی ئراق به حمه وجوتیاران وزه
  . گشتی نیستی ئراق به حزبی کۆمه قیان دابوو به ونه  گشت ڕه مانه ئه، ت سۆڤیه

قاسم  ریم بدول که ن عه الیه ک له تایه کوده تی به م پاش ڕووخانی ڕژمی پاشایه به 
ب  وخۆی قاسمیان گرت به ر پشتی ڕاسته کسه کان یه  داشیوعیه1958موزی  ته/14رواری  به له
 باکانی ڕۆشنبیری شۆڕشگی  ره فسه ئه کک بوو له کو یه ی قاسم شیوعی بت به وه ئه
کی  یهت رکردایه بوونی سه رنه به م حزبی شیوعی ئراق له به. دا مه رده وسه بی ئراق له ره عه

ری  ڕابه ن به ریم قاسم بکه بدول که عهن بیار ناچار بوون  و وشۆڕشگو خاوه و پته تۆکمه
کو  زانی وخۆشی وه ئه کانی ئراق نه ری شیوعیه ڕابه ر گیز قاسمیش خۆی به هه خۆیان که
ی  دوای نزیکه بی له ره یی وشۆڤنیستی عه وه ته  بای نه بۆیه، کرد ده ماشا نه ک ته شیوعیه

یانداو  که ر ڕژمه سه واوی زاڵ بوون به ته کان وقاسم به حوکمی شیوعیه چوار ساو نیو له
کان  عسیه تی به ر کردایه سه بی به ره دا بای شۆڤنیستی عه1963شوباتی /18 توانیان له

تی ئراق  ن وبیان ڕووخنن خۆیان حکومه کان بکه ریم قاسم وشیوعه که ک له تایه کوده
کانی ئراق  نیسته پوکۆمه بای چه  له  بوو که م گورزی کوشنده که ش یه مه ئه. نن هی ڕابگه
کان  عسیه ی به وه هۆی ئه ش بووبه مه ئه، ستدا ده غدایان له کانی به نراو بۆدوا جارکورسیه یه گه

 و بیانوت قت ستیان که رده ی به وه کانی ئراق وئه نیسته گیانی کۆمه ونه ونازم گزار بکه
فا  رۆک مسته نایان بۆشۆڕشی کورد وسه وتن په که ستیان نه رده به شیان که وانه ئه ن وه بکه

خشین  واویان پبه و پویتی ته کو ئازوخه نایاندان وچه  په ردانه وانیش مه بارزانی هناو ئه
  وه تی شۆڕشدا بۆکردنه سه  کانی ژر ده  ڕزگار کراوه ناوچه گایان له وباره
ی فری ژیانی خۆش  وه ر ئه هب کانی ئراق له نیسته م کۆمه کیان کردن به هاوکاریهموو وهه
 پاش  دا بۆیه مه رده وسه ن له  شۆڕش بکه وشاخو کوه کرا له  بۆیان نهنی ببونرمونیا ونه
رکرد  کانیش ده کانکرد لبوردنی بۆشیوعیه عسیه به تای له الم عارف کوده بدول سه ی عه وه ئه
ل  گه وتن له ناوی ڕیکه  به وه ڕژم بوونه سلیم به و ته وه یان قۆزته له وهه ر ئه کسه نیش یهوا وئه

 حزبی  وکاته  ئه چونکه، ندو چوون بوو کی ب چه یه وه سلیم بوونه خۆیدا ته م له ڕژم به
 هیچ جۆرک نیستی ئراقدا به ل حزبی کۆمه گه له ر حوکم بوون که سه بی له ره ومی عه قه
کانی  ومیه موشتکی قه هه کان ناچار بوون به سلیم بووه  ته  شیوعیه بۆیه،  وه گرته ئه کیان نه یه

چون وبچوکو بچوکتر   ئه وه و پوکانه ره دوای ڕۆژ به کان ڕۆژ له  شیوعیه بۆیه، ئراق ڕازیبن
  . یڕبازی کۆمۆنیستی ئراق دران له بوون ئه ش گورزی کوشنده مانه ئه.  وه کرانه ئه
  . . تی ماویه 
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