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   یی بجه ه گۆران هه) ...  2(شی  بهنگ بم مالدا بده کانی کاک جه قیه  ئاست ناهه ناتوانم له

 
  

halabja@ofir. dk   
می  رده سه له:ت دا ده کی دیکه یه  بگه مال له کاک جه

ک حیزبی شیوعی  یه تی ئراقدا تاڕاده ڕژمی پاشایه
وان  ی ئه وه ر ئه به  لهیداکردبوو ئراق گوتینکی په

  . تاد... النی ئراق بوون باتی گه نگی خه پشه
تی  کانی پشوویه ی قسه وانه پچه واو به  ته یه م بگه ئه
ڵ   گه کات له ت ده گوونجانی هزری شوعیه  نه  باس له که
  . گای عراقیدا لتووری کۆمه که
  هزرک نامۆبت به، ک یه فه لسه فه، ر ڕبازک گه

  باتیان؟ نگی خه  پشه بته دی کوو ده ئه، ک گایه  و ژیانی کۆمهست و بۆچوون هه
، تورکمان، ب ره عه،  کورد  له گای عراقه ی کۆمه رچی پکھاته  چۆن توانی هه و حیزبه یا ئه

ژر  له، زیدی ئه،  شیعه، سونی، ک به شه،  سائبه،  که جوله، کریستیان، نی رمه ئه، کلدوئاشور
 دروشم تی داله عه تواناو ڕاستی و  ت له الله  ده مه ئایا ئه و؟ وه کاتهشمای خۆیدا کۆب ڕه

   ناکات؟ وه ره ماوه خواستی جه  ونزیکی له و حیزبه تی ئه وسیاسه
بدولکریم  تی عه رۆکایه سه کات به موزده ی ته  شۆڕشی چوارده دا باس له شونکی دیکه له

م  به:ت  ده  که یه و بگه یرتر ئه ی سهموو هه له. کان بۆ قاسم قاسم و پشتگیری شوعیه
ن  و شۆڕشگو خاوه و پته کی تۆکمه ته رکردایه  سهبوونی ر نه  به حیزبی شیوعی عراق له

ری   رابه رگیز قاسمیش خۆی به  هه ری خۆیان که ڕابه ن به بریار ناچاربوون قاسم بکه
  . کرد ده ماشا نه ک ته ک شوعیه زانی و خۆشی وه ده کانی ئراق نه شیوعیه
ر  به له، بوو رخاتری چاوی کای قاسم نه  به قاسم له`کان بۆ  مال پشتگیری شوعیه کاک جه

   دی که هنایه ی مه وده النی عراقی ئه ی گه کانی زۆربه  خواسته و شۆڕشه  ئه بوو که وه ئه
   چ   به و شۆڕشه پاشان ئه[کرد باتیان بۆ ده مژبوو خه له

  ] یه  باسکی دیکه وه  برا ئهداوت  چهکی یه ئاراسته
  کانت زانیاریه چونکه، یت رزابکه موز شاره ی ته  شۆڕشی چوارده  بهخۆتپتر  برام چاک وایه

ی  رکرده سه گووت قاسم تده با نه ر وانه گه، من وت و که  چه  گرنگه و ڕووداوه ت به باره سه
  .  کان بووه شوعیه

؟ چ میژوونووسک بۆی  رتگرتووه وهبیاتی چ حیزبیکدا  ده  ئه  کوێ هنا؟ له ت له مه ئاخر ئه
  ؟ وه ته وودهچ کتبکدا خوند باسکردیت؟له

  و فلیمه رنامه و به وه کۆینه کتب و ل ه و کۆمه  له بیاتی حشعدا ونه ده  ئه  له ئازیزم نه
  .  سکی وای تدا نیهم هنراون تائستا با رهه  به و شۆڕشه ڕ ئه مه  له  کهدا نتانه دۆکۆمه

 شیوعی   حشعیش قاسمی به نه، یت ک خۆت ده وه زانیوه شوعی نه رگیز خۆی به قاسمیش هه
  که ویش بۆ پاراستنی شۆڕشه ئه نوانیاندا   له بووه نھا هاوکاری هه کو ته به.  م داوه ه قه له

.  بووه نکی سیاسی نه ههیچ الی ر به  و سه ربووه روه قاسمیش مرۆڤکی نیشتمان په،  بووه
 ژیانیدا ڕۆژک   له ر که فسه ئهکی  وادو نفام بووبن کابرایه  بسه کان هنده عیهتۆبیت شو

  ی خۆیان؟ دهرکر  سکرتر یا سه نه  بیکه کردووه تی نه حیزبایه
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یان و ر دسۆز به نھا له کو ته به،  هاتووه کان نه  شیوعیه  قاسم خۆشی به  که ش دنیابه وه له
تی قاسم  سه ی ده میانه  وانی له مژووش دسۆزی ئه، ریان هاوکاری کردوون ماوه ن جه خاوه

  .  وه کان بوونه تاچیه رنگاری کووده وان به ر ئه  هه که، لماند شدا سه تاکه کاتی کووده و
 زومکی یان مه ئه،  بووه وو شۆڕشگیان نه و پته ی تۆکمه رکرده  سه ش که وه ت به باره سه
  . یت که ی ده و حیزبه تی ئه رکردایه باتی سه  مژووی خه  له یه ره وه گه

زمون وشۆڕشگوزرنگ  ن ئه  خاوه مه وده تی ئه رکردایه ندامانی سه م ئه رجه من نام سه
ک  ته  یا له  یا سازشکاربووه بووه رپرستیدا نه  ئاستی به  له بیگومان تیاندابووه، بوون

  .  ک زۆرینه بوون نه مینه  که وانه ل ئه،  بووه ی حیزبدا نه مه وده  ئهتی سیاسه
و گشت  توانت ئه بت چۆن ده و لھاتوونه وتۆکمه ک شۆڕشگرو تیه رکردایه ر سه ئاخر گه

ڕاست تۆ  رێ به ئه. باتیان بکات رمی خه رگه سهو  وه وری خۆی کۆبکاته  ده  له ره ماوه جه
وستی  هه دا له تاکه می کوده  ده  له وه  سکرتریشه تی به رکردایه ی سه  زۆربه ئاگاداریت که
یان  پارچه  پارچه ترین شوه  دڕنده کان به تاچیه ش کوده ربۆیه هه، ؟ وه بوونه ز نه خۆیان پاشگه

ی  رکرده  سه ی دیوته بۆ کوژران؟کهسوور نه بوون   شۆڕشگروئازاو جه وانه ر ئه گه، کردن
  بووبت؟ وت نه  ڕکه ر به رست بکوژرت گه په و هه ه ودهترسنۆک و بو

  کرده ده نا قاسمت نه ده، زانیت ی حشع نه مه وده تی ئه رکردایه ناوی سکرترو سه جت پده
  . ناسنم ندکیانت پده ز هه  ئه بۆیه، یان رکرده سه
،  سلمان حمزه، للۆ ج تهجۆر، لید سالح العب مه محه، ری یده مال حه جه، الم عادل سکرتر سه

    که ی دیکه رکرده یان سه محمد حسین ابوعیس و ده
نگری  ندام والیه ها ئه زاره ر بازی و هه ها کادری سیاسی و سه ده ک سه ته موویان له ر هه هه

  . هید بوون حیزب شه
نی کا کان کورسیه  بۆ دواجار شیوعیه تاکه دووای کووده: ت مان باسدا ده  هه ر له هه
  . ستدا  ده غدایان له به
  یت؟ که ک ده ڕاست نازانم باسی چ کورسیه به
تان  گاکانیان به م باره رجه یت سه که  ڕاست ده وه ئه،  گاکانیانه ستت کورسی باره به ر مه گه

 پت   که ببوره، ت و پۆسته سه ستت کورسی ده به ر مه ل گه،  وه کانیشه  کورسیه بران به
   هیچ جۆره والوه زیرک به  وه  لهکان شوعیه  چونکه، دا چوویت ه  هه شدا به ان لرهدیس  م ده

زیری   دلیمی وه  نزیھهش  زیره نھا وه وته ئه، بووه ئیداریان نهتکی  سه پۆست وده
کو  بوو به ر پۆستیان نه ک هه نه. ی البرا هک  پۆسته  پاش سایک له  بوو کهکان وانیه شاره

تی قاسمدا  سه ڵ ده  گه ناکۆکی وملمالنیان له هۆی  کان به  شیوعیه ره رمانبه  فه هزۆرک ل
  . رکار البران سه له

  . ن و پاشان حوکم بده وه  بخوننه وه ی خواره گرافه ره م په رانی ئازیز ئه خونه
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وو  تکۆشان وههزای   شاره یه وه یا ئه، گرت ده مال دوو بۆچوون هه ی کاک جه ربینه م ده ئه
  و به زایه شاره یا، م پدا ک پشتر ئاماژه  وه  عراق نییهکانی رجی ژیانی شیوعیه مه
  .  ته باعه  قه که  ته ردووحاه هه که، وت مژوویان بشونت یه ست ده به مه

 بۆ نا تاپههاتوون   نه وه  وتکی دیکه کان له یت خۆ شیوعیه که نای چی ده نازانم باسی په
 کۆێ  و له وتی خۆیانه، بگرن ریان وه} ری سیاسی نابه په { وێ به  و لهکوردستان بنن

 پارتش  مرو نه  بارزانی نه م نه ڕیش ناکه باوه، ن که باتی خۆیان ده ێ کاروخه وه بیانه
  هیچ  به ن وڕگه ر خۆیان تاپۆکه سه له  کوردستان  که وه  کردبته وه رگیز بیریان له هه
  . ن تکۆشانی تیدا بکات ده نیکی تر نه یهال

نھا  ته، ی حشع کوردبوون مه و ده کانی ئه رگه زۆری پشمه ره ی هه بۆ زانیاریشت زۆربه
 وربازی  توانای سه ش کادری به وانه  ئه کان بوون که به ره  هاوڕێ عه میان له کی که یه ژماره

  . ری سوپا بوون فسه ئه
دا  ستره  هۆتلی پنج ئه خۆ له] نایان بۆ کوردستان هنا په[میکش   ده برام که

و  ک و ئازووقه ڕووی چه له، ژیان موارترین دۆخدا ده خترین و ناهه  سه له، زیبوون به دانه
  . راوردناکرن کانی پارتیدا به رگه ک پشمه ته  له وه ژیانی ڕۆژانه

 ڕیان  شه ردانه به نگدا نه رکانی جه ه ب ی ئازاریش له یانی یازده کانی حشع تا به رگه پشمه
 و تاد جوانترین داخ ره گ و زۆزگ و قه ن به سه  حهری  سهندرن و کانی هه داستانه،  کردووه
 دیرۆکی  له ش بزانیت که وه وت ئه مه ده.  رگانه و پشمه  ئهدسۆزی و جوامرین بۆ  نمونه
   له ڕی پارتیزانی ناسراوه ارترین شه ناود کک له  یه به ندرن ڕی هه ری پارتیزانیدا شه شه

وتی  ڕه، ریان تدا وازی کرد رچاووگاریگه ی بهۆکانی حشع ڕ رگه پشمه دا ڕوویدا 66سای 
بدول رحمان   عهی مه وده تی ئه حکومه، ندی کورد گۆڕی وه رژه  به ڕی پارتیزانی له م شه رجه سه
  . تی شۆڕشدا بکات رکردایه ڵ سه  گه لهدانوستان    ناچارکرد کهزازی به
ر   به کانی عراق له م کۆمۆنیسته به{:ت  ده  که یه وبگه تی کردم ئه حه  زۆر ناره ی که وه ئه
، ن  شۆڕش بکه و شاخ و کوه کرا له رمونیانی ببون بۆیان نه خۆش ونه ی فری ژیانی وه ئه
  }.  وه ت بوونه  حکومه سلیم به ته

، یشونیت ست ده نقه  ئه  یا به تی حشع نیه  سیاسه م یائاگات له  ده  که م نیهق ئاخر ناهه
کانی   سیاسیه  حیزبه دیرۆکیزای میک شاره ت بزانت و که لف وبای سیاسه سک ئه  که چونکه
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ری و  روه  دیرۆکی حشع دیرۆککی سه وت که که رده ده بۆی، عراق و کوردستان بت
  .  قوربانیهرخوردان و پ  به
ک  ته هد له  هاوڕی فه وه ره زرنه سی دامه  که ر له هه، هیدان  حیزبی شه نراوه  ناونه گاته به

  تیدا له می حوکمی پاشایه رده  سه ارم لهنی سیاسی حازم و  کته ندامی مه دووئه
  .  وامه رده مۆش به تا ڕۆری ئه  وه مه و ده هیدان له ئیدی کاروانی شه، دران سداره
، کوشتن،   نجه شکه ئه، گرتن،  کاری نھنی کان بریتی بووه له  ژیانی شیوعیهی زۆربه

  . تیرۆرکردن و برسیتی، رکردن کارده له،  وه خۆشاردنه
می  رده سای سه5   له کات بریتییه مال باسی ده ی کاک جه رمونیانه  نه و ژیانه موو ئه هه
تای  ره  سه له{ عس می به رده وت سای سه ش حه شه، بدول کریم قاسم تی عه سه ده
 تا ئستا  م کهدا سی ڕژمی سه ره پاشانیش دوای هه} ی رابردوودا ده فتاکانی سه هه
 ساڵ ژیانی کاری 15ی  مووی نزیکه هه دا به  ساه71نی حیزبکی  مه ته  له واته که.  وامه رده به

تی  ن کاری نامرۆڤایهو گرتن و کوشت کشه  ش له مه  ئه که،   دیوه خۆوه ئاشکرای به
  .  بووه رنه ده به
ا م تائست به، رزی پایز  وه ته شتووه نیان گه مه تهب یاکورد  ره ناسم عه ندین هاوڕێ ده چه

کانیاندا  ڵ خیزانه  گه یان له ن ژیانکی ئاسوده  یا هه ژیانی الوتی چۆن بووه نازانن جژی
ش  مه و ده ئه،  وه ته ماومندای خۆی دیوه ساڵ 17 پاش  تیاندایه،  بردووه ر نه سه به

   . وه ته ناسیوه کانی باوآیان نه منداه
کانی   پویستیه موارو دوور له  باریکی ئابووری ناهه ن لهکانیا و خیزانه و هاوریانه زۆرک له
  .  حیزب پی داون  ژیاون که مه  که  پاره وبره به، راون ژیان گووزه

یلی برای شخ  بابه ریب عه شخ غه.  وه بۆدنمه ی خۆمانت که  باژه  لهک یه نھا نمونه زته ئه
  که ندیخانه  به له}یاتاخ {ی  که جارکیان نونه، ت گیرابوو رسیاسه سه  جار له د هنده مه محه
  وێ بت چونکه ت باله مدا ده وه ویش له ئه،  وه هننه بیرده کان وه هت پۆلیسه جده

  ندی به  گرتن وکاری نھنی وپابهر به  له  پاک ودسۆزه ومرۆڤه ئه.  وه مگرنه ۆرنابا دهدنیام ز
  .  بنت وه خسا خیزانیش پکه ره تی بۆ نه رفه  ده وه حیزبه

  بۆیه،  یه ندین وتارهه  جه  پویستی به وه کان بکۆینه ختی شیوعیه  ژیانی سه ر له گه
  .  بدویم وه هو بار  زیاتر له مه م له زناکه حه
.   وه رژم بوونه سلیم به رکردن و ته فواتی بۆده ی ڕژم عه وه  پاش ئه  نووسیوته ش که وه بۆئه
  ،  دا چویت ه  هه پکاوه و به شدا ڕاستیت نه مه له
   کووه پاشان له،  وه ته سلیم بوونه وانیش ته  ئه رکردوون ونه فواتی بۆده ت عه  حوکمه نه
 نھنی  کانی عراقدا به  شاره حیزب لهنوی تی  رکردایه ی سه زۆربه خۆ  هو سلیم ببنه ته
  .  هشتووه بت شونی ژیان و تکۆشانیان جنه م نه کی که یه  بۆماوهباتیان کردووه خه

تی  ومهحک  تا کردووه یان نه ریمه جه کان ربکات؟ خۆ شیوعیه فو بۆ ک ده بت عه داخۆ ک ده
بوو   دهیان بوون که  پاکترین ودسۆزترین مرۆڤی وته وانه ئه، ربکات فویان بۆده عارف عه

  .  وه وانه  پچه ک به ن نه وان بکه کان داوی لبووردن له  فاشیه ومیه قه
  ، ڕ دۆزی کورد  مه  له وستی حشعه ر هه سه مه  ڕۆشنایی بخه کمه ره  گه  که شتکی دیکه

م  له ک وه، پاڵ حشع ته تت داوه ما تۆمه بی بنه و بهزووی خۆت  ئاره شدا به مه  له چونکه
  :ون که رده دا ده بگانه
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ئی و  بده وستی جوان و مه م هه که  ده ک کوردک شانازی پوه  وه میشه  هه شتک که
خۆیان ،  کورد کی زۆر له یه  ژماره  که نھنی نیه،  دۆزی کورد ت به باره  سه ی حشعه جوامرانه

و  کانی ئه رکرده رجاوی سه کی به یه ت ژماره نانه ته،  وه ته دا بینیوه و حیزبه کانی ئه  ڕزه له
  .  کوردبوون ی سکرترله تا پله  حیزبه
ت و   سیاسه م له رده ل هه،  ناشنایشهر ات ئینته و هاوک  حشع پارتکی عراقیه ڕاسته

خۆ .  بووه مان هه که له واکانی گه ڕه فهابۆ م  پراکتیکیش هاوزۆزی و پشتگیری یدا و به رنامه به
تا  حشع حیزبکی کوردی نیه، کان کوردتربت  کوردیه  حیزبه  حشع بکرت له نابت داوا له

  . کاندابت  کوردیه ڵ حیزبه  گه د له سه دله کاندا سه وسته ت و هه موو سیاسه  هه له
مان  که وه ته ر دۆزی نه مه کانی حشع له سته و م هه رجه دا سه  من لره  نیه وه  ئستا بواری ئه

 مژووی   چاوک به م که که ل داوت لده.  وه ک دنمه یه ند نمونه نھا چه  ته بۆیه،  ڕوو مه بخه
  . وت ربکه ڕاستیت بۆت ده حشعدا بخشینیت تا

  ی بهت ندی تایبه به یدا رنامه  به تی نویندا له  ڕۆژهه  له م حیزب بووه که حشع یه+ 
و داوای مافی  وای داناوه کی ڕه یه  کشه به،  ی تۆمارکردووه که ی کورد و دۆزه وه ته نه

  .  *نووسی بۆکردووه بیاردانی چاره
 بۆردومانی کان نگیه  جه فۆکه قاسمیش به، دا ریھه مجار سه که مک شۆڕشی کورد بۆیه ده+ 

ژر درووشمی ئاشتی  له غدا  به دانی لهزنترین خۆپیشان حشع مه، کانی کوردستانی کرد گونده
  . سازکردبۆ کوردستان 

  . فتاکاندا کان و کۆتایی هه سته تای سه ره  سه له، کداریدا  شۆڕشی چه وخۆ له شداری ڕاسته به+
، کاندا  جیھانیه ستیڤاه و فه وه ی کۆنفرانس و کۆبوونه  زۆربه ناساندنی دۆزی کورد له+
، تی نویند ڕۆژهه، کان بیه ره عه   شیوعیه کانی حیزبه وه  کۆبوونه تیش له تایبه به

  . کاندا جیھانیه
  .  زۆر گرنگن روو که مه ی حشع بخه وستی دیکه هه ندک ورده خوازم هه  دهز  ئه مانه هورای ئ

 گرتنی شاری  شداری له بۆ حشع به ری بوو سه ی له ارهو فش ڵ ئه  گه له پرسم مال ده کاک جه له
ی  که  ئاکامه رکی به ی حیزب ده وه ر ئه  به یم له و ده وه مه ده م ده خۆم وهکرد؟  دا نه بجه ه هه

ستئ   ده نه و بیده وه ندنه  دکتاتۆرک بسه  له که بوون شاره دانه وه ڵ ئه گه هاوکات له، کردبوو
  . ینی ک خومه کوردی وه ئاخوندیکی دژبه



 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   3-12-2005 17:50 

6 

  ویش ففتی به ئه{ ئاودیو کردنی سامانی کوردستان رهودکردنی کوردستاندا و کاتی فه له+
  ن؟  ئاودیوکه شبت ر گچکه کان شتک گه ئایا بیستت شوعییه} ففتی 

  . گریسی براکوژی ڕی نه ستانی شه د بۆ وه مه زیز محه کانی هاوڕێ عه ووکۆششه هه+
وه بۆ  لهرزان کاک مسعودو مام جال ن به الیه ستنیشانکردنی هاوڕێ حمید مجید له ده+
  .  رکوک ی دۆخی که وه  ئاسایی کردنه ت به شت تایبه نجاو هه ندی په یاندنی به جگه به

کک  یه، چی پاچه، چادرچی، بی له  مام جالل و کاک مسعود چه  واته ڕزه و دووبه بۆ ئه
ر  به  لهئایا. بن ره  عهش مانه  خۆ ئه؟ رکه و ئه ج کردنی ئه  بۆ جبهبژارد نه یان هه مانه له
  دا؟ یه له سه و مه  له یه  هاوڕی حمید و دسۆزی هه یان به  متمانه  که  نیه وه ئه
  ی نوان  ره ی به له سه مه، بووم یدا نه  گه ک له ک شیوعیه من وه وستک که نھا هه ته

  شمان له وه ل نابت ئه، وت ری که سه گران له  حیزب به  که1972 عسه حشع و حیزبی به
  . گرت یه ره و به ی له خنه تووندی ڕه ی چواردا به  کۆنگره  حیزب له دبچت کهیا
در  و نسکۆ وهه ه باتیدا تووشی هه ی کاروانی خه  میانه  له یه م حیزبی کوردی هه که
  ،  خۆیان گرت کیان له یه خنه  ره  ڕۆژان سوکه م کامیان ڕۆژیک له به، بووبت نه
ی  وه  کاتی کردنه  گرت لهتداری سه ردوو پارتی ده هه سعود له  مهک کاک یه خنه نھا ڕه ته
  وه ئه{ گووتی ڕی براکوژی بوو که ساتی شه  کاره  به ت باره ویش سه مانی نودا ئه رله په
  . } قۆی ئوه ش چه وه و ئه ردنی ئمه گه

وستیان  هه، ی کورد له سه ر مه سه یت له  حشع بکه ر به رامبه قی به گات ناهه برا گوناهت ده
نی  کورد واته، س ناتوانت نکولی لبکات  و که ک ڕۆژی ڕوناک بۆ دۆست و دووژمن دیاره وه

  . بژنگ ناگیرت تیشکی ڕۆژ به
کانی تورکیاو ئران و سوریا   شیوعیه ی حیزبه ت ئاراسته یه و گازنده خنه و ڕه ر ئه خۆگه

  مگووت   ده مه وده ئه، ی کورد کشه  هر ب رامبه وستن به  ب هه که،  بکردایه
وست بن  ی کورددا وا ب هه له سه ئاست مه  له و حیزبانه تائه، یت که دوو ڕاستده شھه ئه

  .  باشتر نابت مه حایان له
  یه ی هه درژه

 halabja@ofir. dk 
  


