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  تاح مال فه جه... دستان؟؟ کور  له و ئازادیخوازه ک شۆڕشگر

  
تی  تایبه  به یدا بووه کان په ر سایته سه  له که یه  ماوه وه ریم ئه عید که سه ناوی حمه سک به که
کانی کوردستان درۆو  ییه وه ته نه  گه شۆڕش نه  الیه ر به رانبه  بهر سایتی کوردستاننت سه له

ناو براو خۆی ،  وه کاته کی کوردستان بو ئه خه کردنی واشه یاڵ بۆچه خه هبووختان ب
مک نین  نی هیچ وه کانی شایه ند نووسینه ر چه هه، ژمرت کان ئه نیسته نگری کۆمه الیه به

م   به ر چت هیچیتر نییه ک ده یه نده ند درۆ وپاگه ند دروشمکی کۆن وسواو چه چه  له چونکه
ی  وته  درۆی زلو ته وتووه  که رمانه و زۆر بشه تی بیوه واوی په ته  به مجاره ی ئه وه  ئهر به له
بن   له17/11/2005ڕۆژی  له ی که و نوسینه  ناچاربووم ئه هیبچوکی خۆی بۆ زیادتر لهی  به قه

ی  هکانی قوتابخان  وانه مانه ئه، ک فریودان خه، زیندانی کردن، ترساندن،  شه ڕه هه (ناوی
م  ستی ئه به  مه دیاره،  وه مه م بده وه،  وه ته  کوردستاننت دا بوی کردووه له) ...  تیه کوردایه
دا   لره بۆیه، گشتی  به کانه ییه وه ته  نه  شۆڕشگره نه تی الیه ی کوردایه قوتابخانه  له ره براده
  .  وه مه ده  ئه ره م براده می نووسنی ئه ش وه به ش به خاڵ وبه خابه

  کردووه  کردن وڕاوه ستت به  ده م جۆره  به وه ته که هتای نام ره سه ریم له عید که سه کاک حمه 
   کانه تیه یه  کۆمه ی کشه وه  کوردستان توندو تیژ بوونه  له رنجه  سهمۆ جگای ی ئه وه ئه(
،  یانن ر قافه کتی سه  پارتی و یه تداردا که سه کان و هزی ده تیه یه کۆمه   نوان هزه له

 ئازادی و  کانی مایل به کانی ئازادی خوازو شۆڕشگ و توژه  چینی کرکار و خه واته
  وه ره ی سه د دهن م چه  ئه دیاره) . ریکی خۆڕکخستنن یدان و خه  مه ته دیموکراسی هاتوونه

  و الوه کاری به هواش چه مرۆڤ لهن و کهو پ کهت کاری نوسراون زۆر واشه  بۆچه چونکه
ی  نھا وشه تهین  ر بکه سه ی له وسته هه ی پویسته وه م ئه به، دی ناکات هیچیتری ل به

شۆڕشگو ئازادی خواز حزبی   له ره م براده ستی ئه به ر مه گه ئه،  شۆڕشگو ئازادی خوازه
و  و ئه و حزبه دا چوویت وئه ه هه به زۆر م که  پی ئه وه  ئه کۆمۆنیستی کرکاری ئراقه

کو دژی  ن بهبوو ک ئازادی خوازیش نه بوون نه رگیز شۆڕشگ نه کوردستاندا هه  له ڕبازه
، ستی خواز تدا تاکو ئازادی خوازبن یان بنده  ڕه بنه بوون له نهر  ئازادی کورد بوون یان هه

پانی  ر گۆڕه کانی تری سه یی ونیشتمانیه وه هت  نه نه کتی و الیه کیتر کاتک پارتی ویه الیه له
  وکاته کاری ئه حزبی کۆمۆنیستی کر وه شۆڕشدا بوون ئه یان ساڵ له باتی کوردستان ده خه
خت ترین  رسه ڕووی سه  ڕووبه کان ڕۆژانه ییه وه ته نه ی الیه رگه کوێ بوون؟؟کاتک پشمه له

کۆمۆنیستی   وکاته ئه  وه بوونه  کوژی کیمیاوی ئهکی کۆ ڕووی چه ڕووبه،  وه بوونه ر ئه داگیرکه
ر   پشمه  له کرا جگه ئهنفال  کراو ئه کوێ بوون؟؟کاتک کورد جینۆسایدئه کرکاری ئراق له

 پارتی دیموکراتی کوردستان  وه موانیشه روی هه سه کان وله ی ونیشتمانیه وه ته  نه نه ی الیه گه
  کردو ڕۆژانه نیشتمان ئه رگریان له  به  کیتر بوون که وه  ئهکتی نیشتمای کوردستان و یه
  نه  الیه له درژایی مژوی شۆڕش وئازادی خوازی؟؟جگه ئایا به،  وه بوونه رگ ئه ڕووی مه ڕووبه

نکی   الیه چی وه کتی ئه  پارتی ویه وه یشهموان روی هه سه  کان له شۆڕشگه ییه وه ته نه
ن  مانو بوونی کورد بکه رگری له و به که پانه  گۆڕه نهکۆمۆنیستی بوون زاتیانکرد ب

ردبزانن یان وک  خۆیان به رمه رانی حزبی کۆمۆنیستی کرکاری پیان شه خۆتائستاش سه
 حزبی  نه و الیه  ئستاش ناوی ئه کورد بزانن بۆیه دروست تر بم ناورن خۆیان به

کورد   خۆتان به کاتیک ئوه، ر نیه سه لهردیان ووهیچ ناوکی ک  کۆمۆنیستی کرکاری ئراقه
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درژایی مژوی  و به  شۆڤنیستییه الی ئوه کانی کورد له نازانن و کورد بوون وداواکردنی مافه
کانی  تییه وایه ته  نه ر کورد بوون و داواکردنی مافه ی ئراقیش هه کگه کۆمۆنیستی ب
کی  خه نابت بۆچی خۆت له جه ئیتر دووهری ژمار  ئیستعمارگهبیری شۆڤنیستیو کوردیان به

شۆڕشگو  دسۆزی کورد و خۆت به یت به که وتووی خۆت ئاسا ئه که واره شه و به ساده
 کورد  دژه کانی کوردیش به م شۆڕشگو ئازادی خوازه رده  هه نه ژمریت و الیه خواز ئهیئازاد
نگی کدا  رهه فه بت له همۆنیستدا دا نوتو و حزبی کۆ  که واره شه نگی تۆی به رهه فه  له مه ئه
 شۆڕش بژمردرت و  دژه  کورد به یان ساه ده کی شۆڕشگو ئازادیخوازی  خه که؟؟ یه هه
ن ماڵ  تا خاوه (ن پشینانی کوردیش ئه، ؟؟شۆڕشگو ئازادی خواز  شۆڕش به  دژه میشه هه

کاری  واشه ڕاستی چه به، ر بن وهران داد  با خونه وه ئه) ن مای گرت دزی گرت دز خاوه
  . !!؟؟ رمه  شه یره ک سه  نه وجۆره به
  بینین ڕۆژانه تا ده وه ئه (کات  ئه واشه ک چه شدا ئاوا خه ند بگه م چه ریم له عیدکه سه حمه 
نن  کانی ئازادی خواز سنگی خۆیان ده  خهتی کوردیدا سه کانی ژر ده ی ناوچه  زۆربه له
ق  ر زه سه ر چی له سه له،  وه تیه ی کوردایه کانی قووتاخانه ۆ سورره رمی هه گه ی گووله به

م  یکی که ه ن بوونی ژماره مه وه ژاری وبمافی و ده ی هه یاردهی د وه بوونه
ی  وه رز بوونه ها به روه و هه) زانیاری و پاراستن (ی زگاکه ردوو ده کانی هه نده ستوپوه ده له

مک لپرسراوی  ن که  الیه را گرتنی بازاڕ له سه ست به ی نرخی کاکان ودهل ڕۆژ گه ڕۆژ له
م  ی ئه که ی نووسینه شه م به تای ئه ره سهرانی هژا  خونه  دیاره) ، . وه سگایه م دوو ده ئه

ر  سه  له دات که ی من نیشان ئه روه ی سه انهو ڕاستی ئه   کراوه واشه چه  ره براده
  و جۆره به کورد نازانن   خۆیانبه تا چونکه وه ست نیشانم کردووه ئه راق دهکانی ئ کۆمۆنیسته

موومان   بۆهه دیاره) تی کوردیدا سه کانی ژر ده ناوچه له (ت کات ئه  کوردستان ئه باس له
  به  نازانت وه خاکی کورد و نیشتمانی کورد  کوردستان به کۆمۆنیسته  ره م براده  ئه  که ڕرونه

  بیه ره  عه تیه رکردایه  نیازی سه وه  ئه زانت چونکه بی ئراقی ئه ره  عه شک له به
رمی  تی هه باشوری کوردستان و حکومه باسی   موزیه و جمله  ئاوا به تی بۆیه یه که ئراقییه

کارکی   مژه له کانی کورد   باسی کوردو کوردستان کردن و مافه کات چونکه ئهکوردستان 
  . نابیان الی جه  له یه ستانهشۆڤنی

ی  ن و بناغه  بکه  تاکو شانازی پوه بات و ماندو بوونکیان نیه  چونکا هیچ خه مانه  ئه دیاره 
  ییه وه هت  نه نه ر الیه سه ک له گایه ن به وت کچک بکه یانه  ئه چنن بۆیه ر هه سه خۆیانی له

  وه ئهن  به  دهک موو درۆیه نا بۆ هه شیان په یهو کۆ ر ئه به و لهکانی کوردستان  شگهشۆڕ
  هیچ دوور نیه الرو دواتریش ئاکرێ که ی که یشتنه گه ک تنه یه  له و سوکه  ئه  مانگه5   له رتزیا

ندک  ی ههڕگا ی کردبت له وره  کردبت وگهیکۆمۆنیستی کرکاری دروست
ردروست  سه  درۆی لهن و که ر ئه سه  له وباسو خواسی وه نه ده  ئه ل وه کانیانه سته ده له
 خۆرئاساکانی  ڕاستیه  له ره م براده ک ئه  وه ی که وانه  موو ئه م با هه به، ن که ئه

  نه ریای خونی الیه باتی بوچان و شۆڕش وئازادی خوازی و ده خهتی و ی کوردایه قوتابخانه
کتی  موکراتی کوردستان و یهگشتی و پارتی دی  کانی کوردستانی باشور به شۆڕش گه

ی  وشه  به  خۆر ئاسانه و ڕاستیه ئهیشتوون باش بزانن  تی گه تایبه به نیشتمانی کوردستان
ندی پۆین  یوه دار نابت وپه که  له کارانه واشه سراوی چه به درۆ و هه و به ببناغه

نکیش   الیه وه، ق نابت له  وانه درۆی ئه ی به قینه رانی ڕاسته ی کوردو پاڕیزه وشۆڕشگانه
  وه یه  که رو شۆڕشه ماوه لنی نوان جه که وت له بات و ماندوو بوون بۆ کورد بیه  ب خه به

،  بۆڕیسواکردنی یه شمان هه گه زاران به رکردنی و هه  بۆده یه ر گاهه زاران ده  هه وه  ژوره بته
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یان  وه  ژوره ڕن بۆ هاتنه تردا بگه دوای ڕگای  کۆمۆنیستی کرکاری به  باشتره بۆیه
وێ   کوردستان و له لو شۆڕش بنه ی گه کشه ر حسبی  سه  وت له ک بیانه بۆکوردستان نه

  وه کو ئه و به نیه لو شۆڕس کشه  نوان گه  کشه  چونکهن ر بۆخۆیان دروست بکه ماوه جه
  .  نی کوردهرایا دروست کراوی نه

و  ره کی زۆر به یه کانتدا دوای وڕاوه کاریه واشه کیتری چه یه گهب عید له سه  حمه کاکه 
نگی  چت زه  ده وه و ئه ره  به ریکه دا کار خه م کاته له ( نوسیوه ئاواتکی پوچ چوویت وئاوات

  دری له و هه ره به. منت تی چیتر باوی نه ی کوردایه ناوچونی قوتابخانه رگی له مه
و  می ئه وه  له) ، یان بن وه کانی ئازادی خواز و شۆڕشگ جگره ناوچوون مل بن و خه

سک بۆخیاڵ بژی و  ت پبم که وه بت ئه ئه  نین باشه ر بۆ پکه  هه دا که وه ره ی سه ڕستانه
ئاخر . ، بت بوون  وه هق ر ڕه نجامی هه ت زستان ئهب یاڵ مای خۆی دروست بکات ئه خه به
ی   وشه وه ئستاشه بووبت یان به ئازادی خوازی نهوو شۆڕش  دا ڕگای ئهین  تمه نک له الیه
ڕشتبت  سدا نه پناوی هیچ که  خونکی له  دۆپه نک تاکه الیه. رم بت تی پشه وردایهک
نفال  هید و ئه زار شه هه 300000نی نزیكی  کانی خاوه  شۆڕشگه نه کوردو الیه، ک کورد نه

چی  که،  جینۆساید کرابت وه  دوژمنانانهن الیه شیان له که له وقوربانیانی کیمیاوی بت گه
و تنت و  ی خۆی بفه  قینه ران و شۆڕشگیرانی ڕاسته مابیت کورد نونه ته  به نۆکه و الیه ئه

ر   سه وه ویش کوردستان بخاته ر کار وئه  سه ته ناو کۆمۆنیستی کرکاری ئراق بنه به حزبی
ڕاستی  به، تك شۆڤنیستی بزانت سه  و خهک داوایه  کانی کورد به بیب و مافه ئراقی حه

  .  وه نه که ر خۆیان جگا ئه سه  له وه رم پکه یرو شه ت سه وه ره ی سه م بگانه جارکی تر ئه
لی  شه ندین نمایشتمان بینی فه چه  داله مانگی ڕابردوو (یت کانتدا ئه شکیتری وڕاوه به له

کی  ی خه رانه می ددان شکنه و وه،  که رستانه  په  کۆنه ستووره پاندنی ده  سه تی له کوردایه
 باسی  کردووه واشه کانی چه مووڕاستیه  هه ره م براده  ئه دیاره) ، ستوور ده کوردستان به

  و کۆه بۆچی ئه؟؟ و  له شه  فه  کامهستی به مهکات نازانم  تی ئه لی کوردایه شه فه
خوازن  ئاوات ئه تی به نی کوردایهل هنا شه و فه؟؟ تیه کوردایه  ڕقیان له  هینده کۆمۆنیستانه

 تی وڕبازی  کاتک کوردایه دی چونکه ته رگیز نایه  و هه ونی حوشتره ش خه مه  ئه دیاره
 ملیۆنی 50لکی   گه شتکی ناماقولهش  مه ئه منت که کورد نه تی نامنت که آوردایه

% 99تا%98له  کوردستان ستوور له ده نگدان به  ده موودنیاوه ر چاوی هه به یان به، منت نه
خۆی  رم له  هیچ شه ره م براده چی ئه هنا کهکی کوردستانی  خهکانی  نگه می ده رجه سهی 

کاتکدا  کات له توور ئهس نگدانی ده  باسی ده وجۆره کات به ق ئه ناکات درۆی زه
دا  ستوور نه ده نگیان به کان ده  عسیه خون ڕژه نھا به موو ئراقدا ته ری هه رانسه سه له
و  ی ئه  نمونه کانه  فاشیسته عسیه ت دارانی به سه  شاری ده شاری تکریت وڕوومادی که که
درژایی مژویان  م به رده ه بۆچی ه  کۆمۆنیستانه و کۆه من نازانم ئه،  بوون دانه نگ نه ده

تی  شانی دوژمنانی کورد دا بوون بۆداژایه م له رده و هه کانی کوردیان کردووه دژی مافه
ک  ری خۆیان وه یانوت سه ژمرن وئه  دسۆزی کورد ئه چی ئستا خۆیان به مان که  که وه ته نه
  . ن چیاکانی کوردستان بده مووجارک له هه

ر بگریت  تی وه  خۆرئاساکانی کوردایه ڕاستیه ک له م هیوادارم که ر ئه دهم برا  بهها روه هه 
  کانی کورد بووه ندیه وه رژه م دژی به رده هه  که وه که  ناو یاریه نه خه و چیتر خۆتان نه

بت   نه رگه تی وپشمه ش دسۆزی کوردایه و کورده ئه،  دۆڕانتان کۆتایی هاتووه میش به رده هه
 و  وه مانه که له تی گه ی دوژمنایه  خانه وته که وئهبت   کورد بت زۆه وت ئه یه و نهوت  بیه
  . ژمردرت ر ئه ستی داگیر که ده به
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ناو کوردی  ک به ر سایتی پاتاک کۆمه سه یبیستم له ک ئه م وه که تریشت ئه کی ئامۆژگاریه 
ک ئستای تۆ   وهو  وه بنه  کۆئه وانه نبیری شهتی وڕۆش ر تزکی کوردایه هه کارو دوور له رزه هه

 کان  گره شۆڕش نه کانی کورد و الیه و مافه ن ده  ئهتی تی و ڕبازی کوردایه  کوردایه جنو به
  زمونانه بئه  کاره رزه و هه ی ئه وته هیوادارم تۆش به،  کارانه رزه ر جنوی هه  به نه ده ئه
و  کانی ئه رزانه  هه ک وته ر وه هه یان نووسیت ی تۆ ئه وانه ه ئ ت چونکهیو که  نه واره شه به
ش  مه گشتی ئه مان به که وه ته ی نه باتی شۆڕشگرانه  خه ر به رانبه  به  تاوانه کارانه رزه هه

  . کانی کورد  مافه رگری له و بهک نووسین وڕۆشنبیری   نه تاوانکی ب پاساوه
ختی  ی سه  جیھاندا کۆتایی پھات وقه ی له وه  له ی جگهکیتر ڕبازی مارکسی لنین الیه له 

ر واری  به  بوو له و ڕبازه تی ئه سه ی ده  نمونه  تاکه  سای سۆشیالیزم که70  ن زیاتر له تمه
ن  الیه  له1989سای   لهتا کان هه هویک لشه ن شۆڕشی به الیه وام بوو له رده  به  وه17/10/1917
 ڕوخنراو کۆتایی یان  وه تی جارانه کتی سۆڤیه م لکراوی ناو یه و سته وساوه النی چه گه

مانبوون ڕژمی  رنوگوم کران ئه سه  که ری جیھاندا رانسه سه شیان له دوانمونه، پھنرا
تی و  وروپای خۆرهه ر ئاستی ئه بوون له سه.. نیکۆی چاوشیسکۆ ومیلۆ سۆڤیچ وهتد

ر ئاستی جیھان  سه ستا ماون لهئ شیان که و نمونه ئه، تی هتایب به گشتی و یوگوسڤیا به
ت  به  هه و چینی میللییه کوباو ڕژمی دیکتاتۆرو فاشیستی کۆریای باکور  له فیدڵ کاسترۆیه

  ر گرتووه ڕبازی مارکسی ولنینی وه کیان له نھا که چینی میللی ته ش بم که وه بت ئه ئه
ری  ڕابهر ڕبازی ماوتسی تۆنگ  سه  له مووی ماوین واته یان هه هک ڕه و باوه فه لسه نا فه ده

تی  سه ناو ده  ڕیفۆڕم کردندان له وام له رده و به  شۆڕش داوه یان به درژهشۆڕشی چین 
  . ن  حوکمی خۆیان بده  به  درژه ش تاکو ئستا توانیو یانه ی خۆیاندا بۆیه سیاسی و ئیداره

  فه لسه و فه نی ئراق حزبی کۆمۆنیستی کرکاری ئراق ئهال گه تی گبه ر نه به  له چی تازه که 
چۆکراوی ئراق  ماڵ وران و قهکی  بۆ خهر ئاستی جیھان  سه ی له  فاشیله ڕووخاوه  کۆنه
ی  م قوربانی کورانه ر ده هه  که ده و ئیسالم زه ده دام زه کی سه وت خه یه  وئه وه کاته رم ئه گه

   بۆچی چونکه وه  نه  کۆتو زنجیر بکه  بوون جارکی کهب ره رستی عه  په ت و کۆنه یهدیکتا تۆر
ر  سه کانیان له که دوای یه ک له  یه دوای شکسته رانی حزبی کۆمۆنیستی کرکاری ئراق له سه

  ڕووی تیوری و چی له ڕووی فیکری و چی له  وجیھان چی له که ئراق و ناوچهئران و ئاستی 
ی ک خه  به وه تیه سایه  ڕووی که  ڕووی ئایدیۆلۆژی و چی له فی و چی له لسه هڕووی ف

   دا که1934سای  م دنیابن له  به وه نه بوو بکه ره ری ئراق قه سه په م ته رده وماوو هه لقه
ی کت یه له  وه  قابی شۆڕشه  خرابووه  تیوری کرابوو وه و ڕبازه  ساڵ بوو ئه17نھا  هشتا ته

ند توانیو   چه وه و کاته لهزراندن   دامه  حزبی شیوعی ئراق هاته  که وکاته ئهوسا  تی ئه سۆڤیه
حزبی کۆمۆنیستی کرکاری ئراقیش  کهست بنن  ده النی ئراق به ر گه سه وتن له ر که  سه یانه

ی  خانه  ته وتوونه  زۆرجار حزبی شیوعی ئراو که  ڕیزی حزبی شیوعی ئاق چونکه ناخرته
م شکست خواردووی  رده تی هه رکردایه سه، ناچاریش بووبت ر به گه  ئه وه شۆڕش و شۆڕشگیه

کاتکدا حزبی  له، هنن ست ئه ده وتن به ر که  سه ر هینده حزبی کۆمۆنیستی ئراقیش هه
گی ن یاد العالوی ده ی ئه که کی حزبه یان توانیبت چاره  ساڵ نه71درژایی  شیوعی ئاق به

شلی چیتر  بت حزبی کۆمۆنیستی ئراق قوڕه ن ئیتر ئه کهب ر  ئراق بۆخۆیان مسۆگهگالنی 
  ، ن بکه

زنی  د وه قه کوردستان به زاران درۆ و بووختانی شاخدار له هه ـم کۆتاییدا ئه له 
ن ستیا هه ری کوردستان ناکات که ماوه جهی  شۆڕشگانهپۆین و ڕای  ک کار له یه ردیله گه
 بۆ  م گشت درۆ بووختانه باتی ئه  له و الی حزبی کۆمۆنیستی کرکاری ئراق بوات بۆیه بره
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 خۆیان   خراون باشتره ڕز له واره شه دار به ی بریقه وشه  بهدروشم و  به  ی که و کوردانه ئه
دژی ڕبازی  و ون که  نه واره شه مان به که وه ته ی پو پووچی دووژمنانی نه وته بگرن و چیتر به

موو   جارکی تر دنیای هه بن چونکه کانی نه  شۆڕشگه نه مان و الیه که له ی گه شۆڕشگانه
  ..  وه  هیچیتر نادوورنه و الوه  پوچی به مایه  له وه مه که  ئه وانه ئه

  جمال فتاح
18/11/2005  

  ن نده له
    
   


