
 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهکاتی به 24-10-2005 20:01 

1 

  
  ))22((شیشی   به به––  تاحتاح  مال فهمال فه  جهجه ...  ... ندک کوردی چوارمشقیندک کوردی چوارمشقی  نوسینی بباجی ههنوسینی بباجی هه

  
  م شی دووه به
ر ئاستی  سه دورو درژی باسی ڕۆی حزبی شیوعی ئراقمان کرد له م دا به که شیی یه به له

ئراقدا  یدابوونی بیری کۆمۆنیستی له په درژایی مژووی چل ساڵ له به. ئراق وکوردستان
و  ره ر به ک هه هاتن نه کانی کورد نه و ڕووی مافه ره  بستک به تاکه1974 بۆ1934  له واته

و خۆی  تی ڕاسته کو زۆوجار دژایه کرد به هاتن وپشتگیریان نه کانی کورد نه ڕووی مافه
  . کرد کانی کوردیان ئه تیه وایه ته نه مافه

شون  و ناچار بوون بهبو رایی یان هه پگه بیروبۆچونی چه ی که وکوردانه  ئه بۆیه 
رگری  بتوانن به  وه رایی یه پگه ڕی چه ڕگای بیروباوه له ڕن که کی تردا بگه یه ڕگاچاره

تای  ره سه  له کوردستانی باشوردا بۆیه تی له تایبه ن به کانی کورد بکه تیه وایه ته  نه مافه له
ن رگری کرد تان دروست بوو بۆبهرانی کوردس نجده ی ڕه ه ی ڕابردوودا کۆمه ده فتاکانی سه حه
ڕی  ر بیروباوه سه لی کوردستانی باشور له  گهرانی نجده کانی کرکاران وڕه مافه له
ست  یامکی بۆ ده هیچ په نیستی ئراق که ی بیری حزبی کۆمه وانه پچه رایی به پگه چه

درژایی چل سادا   لهرانی کوردستان نجده کرکاران وڕهکانی کورد تیه وایه ته نه خستنی مافه
زن  یلولی مه ی شۆڕشی ئه کسه دوای نه بوو له وه رانی کوردستان ئه نجده ی ڕه ه کۆمه. بوو پنه

م ڕکخراوه  ئه. رگری کردن یدانی به  مه شانی پارتی دیموکراتی کوردستان هاتنه شانبه
تای شۆڕشدا  ره سه  لهتی بوو رگایه باتوپشمه پانی خه ر گۆڕه هزی سه تا ڕکخراوکی به ره سه
کیان گرتو  ی سۆشیالیستی یه وه ناوی بزوتنه  به ل باکی دیکه گه  داله1976 کۆتایی سای له
 ناکۆکی  کگرتنه و یه پاش دووساڵ له. کتی نیشتمانی کوردستانیان پک هنا یه
کترو  ی یه هخ  یه ستان دایه  نزیکی ساكی خایاند پاشان ده و ناکۆکیه نوانیان وئه وته که

،  یه ه ویتریان هه میان ڕاستو ئه ئه ی که وه ر ئه سه ک له نوانیاندا نه نگی خوناوی له بووبوجه
کو   سۆشیالزم وکۆمۆنیزم به یشتن بووبه یان گه ماو ئامانجی ئاینده ردوکیان بنه  هه چونکه

وان بتاونن تۆوی بیری  ئه و کهبو  نه  کراوه  ئاماده و کگه  کوردستان ئه که له سه ری مه وهه جه
،  ند هۆکاره م چه ر ئه به له، ڕی مارکسیزمی تدا بچنن رایی وکۆمۆنیزم وبیروباوه پگه چه
ت  حمه مافی کرکاران وزه  له رگری کردنه نھا به تهڕی مارکسی ولنینی  م بیرو باوه که یه

و  سازی بایه ان وتکی پیشهکوردست  کاتی بوو که رگری کردنه و به م کاتک ئه دووه، کشان
نکارو  ن خاوه الیه و له کان کرکار بوونایه کارگه کی کورد له ی زۆری خه زۆربه
 و  ڕژمکی فو وتکی کشتوکایه م کوردستان که سیه.  وه ته وسانایه  بچه وه کانه نکارگه خاوه

ری حزبی  چینی میللی ڕابه ک له ه و وه ته سانایه کانی بچه  جوتیاره واترین شوه ناڕه دایزم به
. ندی چینی جوتیار وه رژه به کان کرد له گه به ره شۆڕشی دژی ده کۆمۆنیستی چین ماتسیتۆنگ

کی  گایه کو کوردستان کۆمه  به و شۆڕشه بوون بۆئه  نه مینانه وزه کوردستان ئه ک له م نه به
  ڕه و بیرو باوه کدا ئه گایه ها کۆمه او وهن ش له مه ئهئاینی ئیسالم   بهو توو بوو دواکهئاینی 

و  کانی ئه واوی بارنامه ته بتوانت به خست که ی بۆناڕه مینه  زه چونکه، وتوو نابت ر که سه
دا تۆوی  گایه و کۆمه ی ئه ناو دی زۆربه له ج بکات وکارکی وابکات که  جبه ڕه بیرو باوه

 زۆری  ره ی هه زۆربه کرا که  نه وه کاتک ئه، نتسپ چه  بچنت وبه ڕه و بیرو باوه ئه
کانی تریان زانی  نه تاوانی الیه جا بهو  ئه وه  کۆبکرته وڕبازه وری ئه ده ک له نی خه کۆمه

  بته کات وئه وان ئه ئه موو کورد ڕوو له  هه وکاته بت ئه  نه کانی دیکه نه ر الیه گه وتیان ئه
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ناچاری بۆپاکتاو   به رانی کوردستان بۆیه نجده ی ڕه ه ڕی کۆمه باوهگری بیرو  وو هه یه په
ی  و نیازه باتی کوردیاندابه پانی خه ر گۆڕه کانی سه نه الماری گشت الیه کان په نه کردنی الیه

ی  ه تی کۆمه رکردایه ر سهژ لهکوردستان و کو بیری مارکسی لنینی له رن به ناویان به له
باتی  پان خه ک وتم گۆڕه خۆیدا وه م خۆی له به، وتوو بت ر که دستاندا سهرانی کور نجده ڕه

  نه ک تاوانی الیه کراوبت نه تی ئاماده باتکی چینایه بۆخه بوو که  نه پانهیوگۆڕ کوردستان ئه
  . بات بت  پانی خه ر گۆڕه کانی تری سه سیاسیه

  ران جیا بووه نجده ی ڕه ه کۆمه  له1979سای  ی سۆشیالیستی له وه بوو بزوتنه وه ئیتر ئه 
کتی نیشتمانی کوردستان باکیتریان دروستکرد  رۆکی یه ی ناو وناوه وه وپاشان بۆهشتنه وه
رانی کوردستان  نجده ی ڕه ه ل کۆمه گه کتی شۆڕشگانی کوردستان وله ناوی بای یه به
ناوی   باکیتریش به ک سوکه یه هپاشان ماو، کتی نیشتمانی کوردستانیان لپک هات یه
کۆتاییان  کتی وه ن یه الیه ر له وانیش هه کتی دروست بوون پاشان ئه ناویه تی پان له خه

ناوی ئای شۆڕش   به وه رانی کوردستان جیا بووه نجده ی ڕه ه کۆمه پاشان باکتر له، پھات
ن  الیه  بووله و باه ی ئه رکرده  سه ر کهختیا به راگرتنی کاک مه سه ست به وانیش پاش ده  ئه که
کتی   ناو یه وه شکیان چونه و پاشان به وه وانیش پوکانه  ئه وه کتی نیشتمانی کوردستانه یه

کانیترو  نه  ناو الیه ندکیان چوونه وهه وه ختیاریشه ال به کاک مه نیشتمانی کوردستان به
  . وروپا  ئه شکیشیا چوونه به
ست  رانی کوردستان باکی شۆڕشگی ده نجده ی ڕه ه شدا کۆمه مانه موو ئه ل هه هگ م له به 
  ر گۆڕه کانی سه  سیاسیه نه الیه رو چی له کانی دوژمنی داگیر که هزه شن بوون چی له وه

  یشتن که  گه وه  له  ورده پاشان ورده 1986تا  1976سای اتی کوردستان لهب پانی خه
تی  باتی چینایه پانی خه گۆڕه و نیه ڕه و بیرو باوه باتی ئه پانی خه پانی کوردستان گۆڕه گۆڕه
پانی  ر گۆڕه کانی تری سه شۆڕشگه   نه زاندنیش ناتوانن الیه ڕو به شه کیتر به الیه له،  نیه
کانی  ناو ڕیزه دوای ڕۆژ پی خۆیان له کو ڕۆژ له ون بهبو ئه واو نه ک ته ن نه واو بکه بات ته خه

و  ره ریان به ماوه دوای ڕۆژ جه کردو ڕۆژ له  ئهترو جگیرتر تهکی کوردستاندا پ نی خه کۆمه
ی  ه ی کۆمه وانه پجه به. دیموکراتی کوردستانتی پارتی  تایبه چوو به زیاد بوون ئه

ی   پایه بوو وه  تر ئه وره کانی نوان خۆیان گه ای ڕۆژ درزهدو ڕۆژ له رانی کوردستان که نجده ڕه
کتی نیشتمانی کوردستان  دا یه1986 سای  ه ل بۆیه، دا ست ئه ده ری خۆیان له ماوه جه
  نه ل گشت الیه گه وتنی ئیمزاکردوو له ل پارتی دیموکراتی کوردستان ڕکه گه له

ی  ره و پکھنانی به وتنه و ڕیکه ناو ئهی کوردستانیان پك ه ره کاند به کوردستانیه
لی باشوری کوردستان  ری گه ماوه جه  که وه وته ی لکه1991ڕینی سای  کوردستانی ڕاپه

ی ئستای   پیرۆزو گرنگه مه رهه و به وبوو ئه ڕی وئه ی کوردستانی ڕاپه ره پشتیوانی به به
  .  وه وته لکه

 بای  وه  بای ئه الل تاه رز مام جه تو توانای به کاوه  زه له ش بین جگه وه  ئه م پویسته به 
کتی نیشتمانی  ری یه نته  سه وه تای شۆڕشه ره سه له  که رانی کوردستانه نجده ی ڕه ه کۆمه

کی  خه100%تی  خزمه  له  وه1986دوای سای  تی له تایبه و به کوردستانی ڕاگرتووه
  .  کوردستاندایه

حزبی ک  کوردستان دروست بوون وه پ له نی چه ک باو الیه نیش کۆمهڕی دوای ڕاپه له 
وتی کۆمۆ نیستو ئاگری سورو گی سورو پاشان حزبی کۆمۆنیستی  ڕهشیوعی کوردستان و

  . . ئراق وهتدکرکاری 
گرتو  کانی پش خۆیان ئه په  چه باه ی له خنه بوو ڕه دروست ئه پ که ر باکی چه هه ئیتر 

ک  روه هه، ر ڕبازی مارکسی لنینی سه زانی له ر ئه الده زانی وبه  ئه ه  هه بهوانی  ئه
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کانی خۆیان  خنه مو ڕقو ڕه تای دروستبوونی هه ره رانی کوردستان سه نجده ی ڕه ه کۆمه
  . کرد ی حزبی شیوعی ئراق ئه ئاراسته

  و ڕبازه ئه ن کهچ دا نا وه الی ئه  بوویناندا بهتای دروست ره سه کیان له م هیچ الیه به 
خۆی تکشی  حمه و چینی کرکارو زه وساوه ری چه ماوه وت وجه پانی خۆی ئه و گۆڕه مینه زه
  و ڕبازه ری ئه ماوه بت جه ئهوت  وتووی ئه سازی پشکه ن پیشه وتی خاوه، وت ئه
ها  وه  له وڕبازه ئهوسا  ئه دیار بت  وه ستو ڕوویانه ر پستی ده سه کان به وه وسانه چه

  وه ئستاشه به که، گای کوردستاندا کۆمه ک له بت نه وتوو ئه ر که کدا سه گایه کۆمه
  پۆله  دیموکراسی وشه وتنی ژیان وزانستو بواره م پش که ڕ ناکه باوه تاشدا نین وه ره سه له

  واته، تکش بدات حمه زهکی  ی کرکارانو خه وه وسانه چه  ڕیگا به کانی جیھان تازه ئازادیه
  م تازه ڕیش ناکه بوو وباوه  بواری نه  کوردستان بۆیه یشته دا گه و ڕبازه خۆرئاوای ئه و له دره

  . خست بواریان بۆبه
م گشت  زانی له  ئه ه هه ویتری به هات ئه نکیان ئه ر الیه هه کان که په  چه نه ئیتر الیه 

  چونه دا یان ئه گیریه و گۆشه بوون له گیر ئه ک گۆشه کۆمهو  رجاره  ههدا توالتانه که ته
ریک   خۆیان خه وه کارو باری دیکه و به وه دایه ماخۆیان پایان لئه کانیتر یان له نه ناوالیه

حزبی شیوعی  ر له ئیتر هه. دا کردو چوار مشقیان ل دائه ران ئه نده هه کرد یان ڕوویان له ئه
 حزبی  گاته تا ئه ئراق وکوردستاندا هه  له کانه په تای چه ره ت پکو سهس  ده  که وه ئراقه
.  وه پوکانه بوون وئه وام دروست ئه رده  به دواین بایانه نیستی کرکاری ئراق که کۆمه
ر ک  گشت کبهو  ئیفرازات وقوربانی ئهوروپا ی چوارمشقی ئه  تکشکاوانه زیوه به په وچه ئه
ڕای  ره  سه ورو پاولره  ئه ته ئستا هاتوونه کانی ئراق وکوردستانن که په ی چه توالتانه که وته
و  رخۆیانداوه به ڕو وشکیان وه نوسن وته ڕاستدا ئه پوبه چه  به ختی خۆیان ونکردووه ی به وه ئه
و  رگه رونی بوبن کوردو شۆڕشو پشمه خۆشی ده ستریاو نه تووشی هه ی که وه ک ئه وه
  وه کانه ییه وه ته نه پو به چه کانی کوردستانیان به نه یه الی سیاسی کوردو گشتت رکردایه سه

ر  سه نه یخه نوسن ئه ژۆکراوی ئه ئاوه کان به  گشت ڕاستیه رمانه  وبشه تاوانبار کردووه
و  ڕت هیچیتر نیه  تپه واشه شواوی وشۆڕشی چهر ل سه ش له مه ئه، نتر نت ی ئهکان سایته

ی  وه ته نه  نهتکردنی  ی خزمه  خانه ونه رگیز ناتوانن بکه ر گیزاو هه  هه  نوسینانه هو جۆر ئه
  نه  الیه وه شه وانه چهپ به. یشکانی کوردستان تکشه حمه رو زه نجده  ڕه  چینه کوردو نه
اد زی کانیشیان ڕووله ره ماوه ن جهچ  کردن ئه شه وگه ره  به میشه هکان ه ییه وه ته نهشۆڕشگو

ر  به کوردستاندا له  له بار بووه م له رده تی هه وایه ته باتی نه ی خه مینه  زه چونکه،  هبوون
کو  ک وه  نه وه  ته وساندووه  کوردیان چه وه ته کو نه  وه میشه مان هه که وه ته ی دوژمنانی نه وه ئه

،  دا بووه شه گه م له رده هتی ه وایه ته ڕی نه  بیرو باوه بۆیه، ک گایه چینک یان توژکی کۆمه
کو   وه یان توانیوه بوون ونه مو کوڕی نه کانیش بکه ییه وه ته  نه نه ند الیه ر چه  هه مه ئه

تاکوئستاش   وه کانیه گشت چین وتوژه ری کوردستان به ماوه کانی جه پویست داواوخواسته
  . . دی بھننه
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