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  تاح مال فه جه... کان دۆڕاوه په چه کانی ره  نوسه مک بۆ کۆلکه وه
  

 من   دیاره رم بووه میان گه کان ده دۆڕاوه په ی چه په رو له  نوسه ک کۆلکه  کۆمه که یه ماوه
  وه مه و خوارو خچانه بده په  له سه  که و جۆره می ئه وت وه  نامه کی دوورو درژه یه ماوه
موو بارکدا زمانیان   هه به کرباز ومه پکی دۆڕاو ر چه ی هه ک پیشه  وه وانیش ئهچی  که

و  و دۆڕاو رنجی ئه ک سهند  پم باش بوو هه بۆیه، کانم  نووسینه ر به رانبه  گۆ به ته هناوه
چی  ک بزانن خۆیان کن وله الیه ی له وه گشتی بۆئه  به وه مه بده   پانتانه پو  سه که
یای  خه به بۆچی  مانه ئه ڕز ڕوون بت که رانی به کیتریش بۆخونه الیه له، تکدانئاس
وی ڕبازی  یه  په  که وه نه م بکه  که و نووسینانه زنی ئه وه وت له یانه ئاسایان ئهڵ  قه چه

  .  نه سه تی ڕه ری کوردایه ش شاگردکی نووسین و نووسه نده  به نن که سه تی ڕه کوردایه
  تاکه  له  جگه رانه جه گه  سه و که  ئه ران ڕوونبت که الی خونه  له وه تا ئه ره بت سه هئ 

خاک ژر ریان له ک وشترمر سه نووسنو وه ناوی خوازراو ئه موویان به سکیان ئیتر هه که
ی ریک ڕۆژ خه و و ناوی خۆیان بنووسن شه  وناورن به واکردووه ه ه و هینیان له وه ته شاردووه

واکانی   ڕه ییه وه ته  نه ره می نوسین ونووسه ازراو تاکو وهناوی خو ن به وه ئیم کردنه
 بۆ ڕاکردن  رز کردووه زویرشیان قه  چوار پی خۆیان چوار پی ته  له  جگه  واته وه نه پبده
  . راندا دوای نووسه به
ستمان  به  مه وه ته وونم کردووهشومدا ڕکانی پ  وتاره  لهند رچه ههویست  رانی خۆشه خونه 
 کانی ناو   ڕاستیه  خۆیان له و دۆڕاوانه ی ئه وه ر ئه به م له ؟ به پی دۆڕاو کیه چه له

ر  سه مه  ڕووناکی بخه  جارکیکه  پم باشه دۆڕاو نازانن بۆیه بورن وخۆیان به کان ئه نووسینه
رچی زیاتر بۆ   ههکیتریش الیه ن و لهاس بنم خۆیان خۆیان باشتر  هه وه پی دۆڕاو بۆئه چه

ی  وه بۆ ڕوونکردنه. ؟ و؟ کیه پی دۆڕاو چییه چه ستمان له به مه ران ڕوون بت که خونه
ر   هه ر چش بت چونکه سه ند به رچه  بۆ مژوو هه وه نهڕی  بگه کان پویسته مووڕاستییه هه

کیتریش من  الیه  له وه، ین شی تناگه دهرۆک و ئاین ناوه ڕوانین له ی نه که مژووه باسک له
نت  ران ساش بخایهزا  هه یاه و خه ر ئه گه یاڵ بژیم ئه  بۆخه سانه و که ک ئه وت وه نامه
  . !؟ پووچی بت نووچدان وشکستوو مایهی ش که نجامه ئه وه
دان ساڵ  سه  له هو ی ئیفالتوونه که کۆماره رله هه، ی سۆسیالزم یان کۆمۆنیزم فه لسه  فه دیاره 

ش دوای ئیفالتوونی  و له ی کردووه ره که  چه وبیره  ئه سیح وه دایک بوونی عیسای مه پش له
 ی ی تکه وه  بۆئه وه  کرده بیرهو  کردنی ئه پیاده  بیریان لهوروپا تری ئه ندی ک بیرمه کۆمه

و  ئه.. تی هتد یه کۆمهئاینی وکانی  ڕووه گونجانی له ر نه به م له به ن گای بکه ژیانی کۆمه
گای  الین کۆمه وتنی له که ر نه کردن و سه زم نه هه النداو گای گه ل ژیانی کۆمه گه  له تیۆریه

  . داک نی خه ر کۆمه سه بهپنرت   بکرت یان بسه توانرا پیاده  نه وه النه گه
ناو چوار  خرایه  و تیوریه ئه و ئینگلیس ن مارکس یهال  له دواوه  به ی نۆزده ده ڕاستی سه ناوه له 

ڕبازی کۆمۆنیزم و سۆشیالزم  یان به ڕژی بۆکراو گوڕو تینکی تازه کی نوێ و بارنامه یه چوه
ڕبازی مارکس  بهتا  ره سه  زاران ساییه  هه و بیره  ئه دواوه  به وه  له ر بۆیه خشی هه به

 ناو نرا ڕبازی  وه و ڕبازه وانی ئه یه نی په الیه و نراو دوای مردنی مارکس لهوئنگلیز نا
ی  وه وان بۆ نوکردنه ی ئه وبیروردیه  وتوانای ئینگلیس ومارکس ئه و ناو ناوبانگه مارکس ئه

ک  کان وه وساوه  چهڕاسپاردنی هوبی نوێ اقو  ناو قۆناخ   خستنه یه فه لسه و فه ئه
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مووی  ش هه مانه م ئه به، یاندنی ئاکام گه و به و ڕبازه ئه پدانی  شه ک بۆ گه یه سه ره که
  دایک بوون وبیکات به  قۆناخی له  بخاته  کۆنه و ڕبازو بیره فه لسه و فه یتوانی ئه نه

کانی خۆیان  ندیه وه رژه تی به تایبه وساوان به گشتی وچه ک به نی خه  کۆمهک هی ئاونه
وکات  کانی ئه ستییه کومپانیا دهیشاندانکی کرکاری ند خۆپ چه کو له  به وه ناویدا بدۆزنه له
تای  ره تا سه هه، ست هنا ده به نجامداو نه  ئه  هیچ شتکیتری نه و الوه بهوروپا  مریکاو ئه ئه له
یای  ڕوس کان له ویکه لشه یدا بوونی شۆڕشی به  و په17/10/1917تا   هه رخی بیست واته چه
  وته که نهچیکردن و  قۆناخی جبه خرایه  نه و ڕبازه ین ئهنتی ل رایه ڕابه ری به یسه قه

  .  وه ڕتووککدا مایه ند په ی چه چوار چوه نھا له  تهس تی هیچ که خزمه
ست   توانرا ده  شۆڕشگانه ڕینكی نیمچه  ڕاپه ڕوسیا به  له وه ره ی سه رواره و به کاتکیش له 

کتی   یه  له و ڕبازه تی ڕووسیادا بگرن و ئه ایهگ به ره می ده تی سیسته سه ر ده سه به
 دا 1924 سای  له مردنی لنین  م به به، جکردن قاب وقۆناخی جبه نه تدا بخه سۆڤیه

ست ڕبازی حزبی  ده تی گرتبووه سه ریگرتبوو ده وت ساک بوو شۆڕش سه موو حه هه که
ر ڕبازی  سه  الیاندا له  دیت وه خۆوه ی بهک یه وه  الدان و کابوونه شوهی ڕووسی کۆمۆنیست

ی ژیانی  کورته و ماوه  له کانی لنین بوو که فه لسه کرد فه ویان لئه یه ی په وه مارکس وئه
موو  و هه بوو بۆئه س نه نھا به ته ش به وه دیدی من ئه جھشتبوون به سیاسی خۆیدا بۆی به

یگرتبوو دژی  ت و حزبی کۆمۆنیستی ڕووسی هه یهکتی سۆڤ  یه ی که و فراوانه به  قه دروشمه
ی ئایدیالزم  ره رستی جیھانی وبه په ناو ئیمپریالزمی جیھانی وئیستعماری جیھانی وکۆنه به
ۆمۆنیزمی ی ک فه لسه  فه فی جیا له لسه وفهکی ئاینی  یه  بیرو ئایدیا رجۆره ههگشتی و به

  وحزبه رانی ئه ی کۆمۆنیستی ڕووسیاو سهی حزب وه وشی الدان وکابوونه  ڕه بۆیه. ڕووسی
نگی جیھانی  جه  له دوای مردنی لنین که  ساک له22کشان بوو نیزیکی   هه ڕۆژ ڕووله ڕۆژله
تدا  کتی سۆڤیه شکری سوری یه ر له رانبه به ر له مان وهیتله کانی ئه شکری نازیه مدا له دووه
ستالین   مه رده سه ئه،  ڕووسیا دا شکستی خواردری سه  به ڕاده ی له رماو سۆه ر سه به و له
رانی حزبی کۆمۆنیستی  کجاری ستالین وسه یه  به وتنه ر که و سه رۆکی ڕووسیا بوو ئه سه

 و خۆ  ستالین ناڕاسته جۆرک که رز کردوو به یتر لووت به نده وه ندان ئه تی جارانی چه سۆڤیه
گشتی  وساوانی جیھان به چه تی وله تایبه  بهکرد ی ڕووسیا ئهالن گه رستنی له داوای په

  . بوو  هیچیتر نه والوه وشک به له ناکی که جه ستالین له کاتکدا که له
 ناوچوونی دواییدا له رو له ڕووداوی شکستی هیتله  ستالین لهخۆ بایی بوونی  له 

کتی  رانی یه  سه کهمان وایکرد  کانی ئه رو نازیه کو هیتله کی وه یه ی دڕنده وه کۆکردنه وله
واوی  ته کو به ر چوون به ر ڕبازی مارکسو ئینگلیس ده سه ک له واوی نه ته ت به سۆڤیه

زی  رکه ی مه ندامکی لیژنه ر ئه کو هه ر چوون به ر ده ک هه نه ر چوون ڕبازی لنین نیش ده له
ک  وای لھات نهتا، بووزاتر  ره شۆڕشگترو شالنین پ ڕووسی خۆی لهحزبی کۆمۆنیستی 

  واترین شوه ناڕه کو به کرد به ئه تی جارانیان نه کتی سۆڤیه النی یه تی گه ر خزمه هه
کو  رک وه وسنه جۆرک هیچ چه  به وه وسانده چه تیان ئه النی سۆڤیه کی گه نی خه کۆمه
نی خزان  اوهس خ بوو هیچ که نی هیچ سامان وموکو ماک نه س خاوه بوو هیچ که وان نه ئه

  وشتو باوه ی ئیفالتوون خووڕه که وی کۆماره یه ر په سه له، بوو و ژن ومندای خۆی نه
کی  هایه ڕووسیادا هیچ به وتکرد و مرۆڤ له ك زه نی خه کۆمه کانیان له تییه یه کۆمه
تی  سۆڤیهگای  کۆمه،  وه مابووه وشتی بۆ نه زی وڕه گه خالقی وڕه تی خزانی وئه یه کۆمه
کی  گایه باتی کۆمه  له رده کی به گایه  کۆمه  ببوون به ڕووسیاوه سای حزبی کۆمۆنیستی له

  وته که مابوو نه لتووری نه کی که مایه هیچ بنه  چونکه، کی مۆڕای گایه سکۆالرو کۆمه
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  فتا ساڵ ڕووسیایان کرد به ی حه کورتی بۆماوه به، تی تی حزبی کۆمۆنستی سۆڤیه خزمه
مریکی توانیی  ی ئه شی سی ئای ئه که نجامه ی ئه که  بو دانیشتوانه وره زیندانكی گه

قان  فه موو خه ش هه مه رانی ڕووسیابکت ئه سه شکی زۆر له خۆ به ره سه کی له یه شوه به
ر  سه ر له وڕهاوسه سیخ ر بابی کرابووه سه  منداڵ له کان وایان کرد بوو که وخنکاندنی ئازادیه

ی  وه جۆرک ئه به،  وه کانی حزبی کۆمۆنیستی ڕووسیه سگاجاسویه ن ده الیه  لهی که ره هاوسه
ڕووسیای کۆمۆنیزمدا   له ندانه فمه ره و شه رزانه ربه و سه ستانه ربه پی بوترت ژیانی سه

  . مابوو ری کۆمۆنیزمدا بوونی نه رانی بسه ری سه سای سه له
ندین   چه ین به تی بکه تی حزبی کۆمۆنیستی سۆڤیه زاکه وت باسی تاوان و بنه بمانهر  گه ئه 

می حوکمی کۆمۆنیزم بوو  که ی یه نھا نموونه  ته مه  ئه واوبوون بۆیه تی ته کتب نایه
ڕووی  هدایان ب م دیاری کۆمۆنیست بوو که که  یه ڕه  بفه رامه م بۆن وبه  ئه جیھاندا وه له

  . جیھاندامژووی انی ک ڕه الپه
جۆرک  ت به ی سۆڤیه ی حزبی کۆمۆنیست وئیداره نده  گه کهجۆرک بوو  بهقان  فه خه 

ی  وه ره ده ت وله  ناو سۆڤیه ی کۆمۆ نیستی له مووالشه  هه نجه ک برینی شرپه نی کرد وه بۆگه
نیوان  رم یانکرد لهخۆ داوای ڕیف  خۆبه رانی سۆڤیه  سه جۆرک که  به وه نییه تیش ته سۆڤیه
 بوو میخائیل گورباچۆڤ دوا  وه ویش ئه تدا ئه شکری سۆڤیه مان وله رله و په ئیدارهحزب و

ریکاو گسنس داوای  کانی پرۆسته ناوه  به  دوو بیارو پرۆسه تی جاران به رۆکی سۆڤیه سه
یان دیت بۆ  هلن و که ی ڕووسسیا ئه وساوه النی چه ری گه ماوه  جه رکه چاکسازی کرد هه

ت ودام  وه الماری ده ر په کسه یهفتا ساڵ   حه دوای زیاتر له لهوای ئازادی  مژینی هه هه
  تیان له ی سۆڤیه فتا ساه  حه تی زیاتر له م حکومه که کی یه ماوه زگای کرملین یان داو به وده
و   قانه فه و بئابوویی وخه هو ل نده و کۆتوو به کانیانم له له ند و خۆیان وگه که  هه گو ڕیشه ڕه
ناو سۆشیالزم  موو وتانی به تیش هه کتی سۆڤیه ر پاش یه هه، ڕزگار کرد   دیموکراسیه دژه

کنران   هه گو ڕیشه ڕه میان له ر جه  سه وروپاوه النی ئه ن گه الیه ورووپا له وکۆمۆنیزمی ئه
ی حزبی کۆمۆنیستی  نجه  وتمان شر پهک  وه  چوونکهکانیان له  زبدانی مژووی گه وفدرانه

  .  وه وانیشی گرتبووه ڕووسی پشتر ئه
  بوو له هه حوکمی کۆمۆنیزمکیتر تری  یه وروپا نموونه ڕووسیاو ئه ی م ڕووداوانه پش ئه له 

ست  ده تیان گرته سه بۆدیا دهم وتی که  له پۆت بوو کاتک کهویش ڕژمی پۆل ئه بۆدیا کهم که
ی ڕژمی  ک دوو نموونه  یه نجامدا پم باشه ریان ئه ر سوڕهنه سه بیارو کرداری ک کۆمه

کی  خه ( بیارکیاندا پویسته، ش وانه م له مبۆدیا تان بۆ باس بکه پۆلپۆتی کۆمۆنیستی که
شدا پویست  وبیاره له) کی الدش بن بۆشار ک بچت بۆالدێ وخه یه مووی بۆماوه شار هه
 پویست بوو  وه شه وانه پچه زیار مانگا دۆشی بکات ودکتۆر کارو باری جوتیاری وبهندا بوو ئه

واری گوندنشین مامۆستا  خونده تکی نه وار کاری پزیشک بکاتو ئافره خونده جوتیارکی نه
  . ندازیاری بکات؟؟ یی و ئه ندازه  یان کاری ئه قوتابخانه بت له

ر  گه ن ئیتر ئه  بیگرن و ئیعدامی بکه ری سفره ی سه وه ئهکرد  ر ئه یان ڕۆژک بیاریان ده 
کات سزای  ر نه به ش له ی کراسی ڕه وه رۆژکیتر ئه. ری سفرکردبت تیش سه ساسیه  حهر به له

  . مردن بوو
مبۆدیا   شای که وه کانی وتدا بویانکرده ڕۆژنامهو ڕادیۆ  یرتر ڕۆژک له مووی سه هه له 

فن   بۆتان له کراوه وپاس ئاماده ئۆتۆمببت   ئه خانه  فۆکه ین له ت سبه و وه ڕته گه ئه
  وسیناریۆیه کی چوون بۆبینینی ئه وت پشوازی لبکات بابت کاتک خه یه ی ئه وه جگا ئه
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لی  تاکو گه. بارانکران موویان بران وگوله  بوون هه و ئۆتۆمبالنه و پاس ی سواری ئه وه ئه
  .  گۆمی خون م بۆدیایان کرد به ناوی بردن وتی که ڕی وله  ڕاپهمبۆدی که

ژنو منداڵ  ملیۆنان له  به قان که  دۆی به لۆسۆڤیچ بوو لهکی تریشیان ڕژمی می یه نمونه 
  . ژر خاکدا زیندوویی کردبه  بهلبانیای  گۆڤینیاوئه رزه و هه  کروات وبۆسنهی وته ک که وپیرو په

  . جیھاندا پ له می دۆڕان وڕیسوابوونی چه که ی یه نمونه ن بوو مانه ئه 
کوبا وڕژمی کۆمۆنیستی   له ئستا ماون ڕژمی فیدڵ کاسترۆیه ی ئستاشیان که موونه نه 

خۆشینی  یان نه کانیشیان تووشی ده له و گه موو دنیادا بزراون  هه له  که کۆریای باکوره
 و ونکردنی  ر کردووه سه روونی بچاره ی دهگریان  ئیداری وئابوری وماورانی وده

کانی جیھان  په  چهی م پیشه رده ئابوری ودیموکراسی هه تی و یه ری سیاسی وکۆمه روه دادپه
  .  بووه

  . کانی کوردستان کن؟؟ دۆڕاوه په ی چه بت بین ئه م ئه ی سیه بۆ نمونه 
پ  دات بیری چه شتا ساڵ ئه  هه تر له زیا  خۆی له  کهکی دوور درژایی مژویه  به دیاره 

ندین حزب وڕکخراو   چه  ئستا بوون به وه ک حزبه یه م له  به ئراق وکوردستان ته هاتووه
  کانه په ی چه ته  ئیفرازات یان خه یه کشه ی که وه م ئه  به  نییه مووی کشه ش هه مانه ئه
 بووبت   پارچه پ پارچه رکاتک باکی چه ش هه وانه ئه، کان  دۆڕاوه په من ناوم ناون چه که

ك  دا کۆمه  یان زیاتره و دووباه ی ئه و لکخشاندنه نجامی ئه ئه  دوباڵ له یان بووبت به
 یان  کردووه وروپا ئه  پانه ویان ڕوویان له  چه خراوهو حزب وڕک ڕنراون له رپه ك ده خه
  شکی ئاسمانی که ر له ک یان هه یه ستره هک ئ م وه بهما خۆیان دانیشتوون  له
ی یاسایی  شوه  تاکو به یه دارک هه مه ونهپکت  ڕگا ئه چت ئیتر نه ر ئه داری خۆی ده مه له

وی خۆیی  ر زه کیتر کشی سه یه ستره تاکو هزی ڕاکشانی ئهری ڕێ بکات  سه خۆی له
تی حزبکیش  سیاسه ن بچاو نه ک ترازووی به  یان وه وه یتونته ناو خۆیدا ئه کات و له ئه
ن  وت بکه سوکه  بنووسن وهه و حزبه پی ستراتیجی ئه ن و به  گربده  تاکو خۆیانی پوه یه هه
  نجامی بباج نووسینیشدا دیاره ئه  بنوسن له  زۆر بباجانه ی که وه  هۆی ئه بته ش ئه مه ئه
ینووسن   خۆیاندا بت ئهیای خه ی به وه چن ئه ا ئهسد وکهمو گژی هه به ن وه مووشت ئه هه
ورپایان  ی ئه  بسنووره و ئازادیه و رووپان ئه ئه  له یان که وانه تی ئه تایبه ین به وئه

کان  ر سایته سه  ولهنن دن یه کورد بگه فی به لسه وفهکی ڕۆشنبیری  باتی که و له وه ته قۆزتووه
شی   ڕه ن یان ک هۆکاری چاره کبکه ڕوولهک خۆشیان نازانن جۆر  به وه خشنه به جنو ئه

کانی کوردستاندا  یه ره ماوه  جه ن پگه  شۆڕشگو خاوه گژی پارته  به  بۆیه وانه ودۆڕاندنی ئه
کتبی  له) سین زیز نه عه (  که ر هاتووه سه یان لبه تانه و ئافره ک ئه ش وه مه ئه، چن ئه

 نیازک کی به ریه پیاو هه هاتبوون بۆ زیندان بۆالی گله کات که پیاودا باسیان ئه گله
ر  رانبه پیاو هیچیان بناست یان تاوانکی به ی گه وه ب ئه کرد به پیاو ئه  گه تی له شکایه

  . سیان کردبت که به
ی خری کورد ستن که  ببه وه ستراتیجکه خۆتان به  دواوه  به  ولرههیوادارم خۆتان بناسن 

می  رده  سه مه رده م سه  ئه تی کورد چوونکه  دژایه ونه  بکه وه وانه پچه بهک  تدابت نه
ر   هه ستی کورد بۆیه ی بنده وه ته  نه وه موانیشه روی هه سه  له کانه وه ته ی مافی نه وه رگرتنه وه

   کوردستان جگه کانی  شۆڕشگه نه تی سیاسی کوردو الیه رکردایه ک بۆ سه تییه  دژایه جۆره
کوردستانیش ،  وه  پووچی هیچیتر نادوورنه مایه  له ش جگه  بۆئوهو  تاوان هیچیتر نییه له

 باوی  ڕتانبت که  باوه ی ئیفالتوون نییه کۆنه فه لسه و فه پ وئه ی ڕبازی چه کگه
کو  ستاندا بهکورد نھا له ک ته م نه ڕ ناکه و باوه ر چووه سه جیھاندا به  له کۆنه لسه فه ئه
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ر چاوی  به  به هو  ئه چونکه، کردن  پیاده  جارکیتر بته  تازهری جیھانیشدا رانسه سه له
ر  وبه مه  دوومانگ له  تازه وه  ئه مانیایه ئه وروپا که وتووترین وتی ئه  پشکه  له وه خۆتانه

  . دیا لیزمینپارتکی ئای ست هنا که ده وتنی به رکه سیحی سه پارتی دیموکرات مه
ڕز  رانی به  خونه  داوای لبوردن له  بۆیه ب پاک نووس ناردووه شم به م نووسینه ئه 

  . م که ئه
خیاڵ  نووسن وبه  ئه ه هه  به  که یه  دۆراوانه په وچه موو ئه  بۆهه مه م وه  کۆتاییدا ئه له 

  .. ن  بکه واشه هن چ سه  خۆرئاساکانی ڕبازی کوردداتی ڕه وت ڕاستیه یانه ئه
  
  جمال فتاح
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  ن نده له
   

  


