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ئەزموونی ئەو ڕۆژانە! 
ئەردەاڵن باستانی

مێژووی  ستەم.  دژی  سەرکەشی  و  وەستانەوە  لە  هەیە  درێژیان  و  دوور  مێژوویەکی  لێکراوان  ستەم 

وەستانەوە، شکان و دیسان هەستانەوە و سەرلە نوێ شکانەوە. زۆرینەی الپەڕەکانی ئەم مێژوە نەنوورساو 

و ون کراوە. حەولێک هەیە بۆ سڕینەوەی و لە ناو بردنی، وەک بڵێی دەستێک دێت و بەتاڵامن دەکات لەو 

بیرەوەریانە. بیرەوەری ڕۆژانێک کە خەڵک وەک سەرەکی ترین ئەکتەری سیاسی دێتە مەیدان و لە مەیدان 

دا دەمێنێتەوە و دەس دەبا بۆ سازکردنی دنیایەکی نوێ. 

سڕینەوەی  نۆرەی  جار  ئەو  سەنگەرەکان  خوێنی  بەستنی  قرماغە  و  خەڵک  هەیبەتی  شکانی  دوای  لە 

بیرەوەریەکانە. بیرەوەری ئەو جەستانەی دیتیان کە دەکرێ و زانیان کە دەبێ بکرێ و هەر بۆیەش بوون بە 

یەک و هەموو مەیدانەکەیان داگیر کرد و لە کۆتاییش دا بە ئێسک و خوێن و ئەشکەنجە سەنگەرەکانیان 

جێ هێشت. 

بیرەوەری ستەم لێکراوان لە هەموو گۆی زەوی بە ڕادەیەکی زۆر دراوەتە دەم »با«ی لە بیرچوونەوە. لە 

کۆمۆنی پاریسەوە تا دوایین شەقامەکانی حەڵەب. لە شوڕاکانی یەکەم واڵتی حوکمی کرێکاران تا شۆڕشی 

ڕێبەندان. لە شەقامەکانی قاهیرە تا مەزراکانی چین. 

بیرەوەری  ئاڵ وگۆڕی  نەبوونی  خواستی  کە  ستەمکاران  ئیرادەی  یەکە،  خواستەکەش  و  یەکە  ئیرادەکە 
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دەنگیشیان  ئەگەر  خۆ  یان  دانیشن  سەرشکستە  و  بێ دەنگ  یان  کە  کراوە  فەڕز  هەیە.  ستەم لێکراوانی 

هەڵبڕی ئەوە هیچ تەجروبەیەک لە بەر دەس نەبێ و دیسان لە خانەی یەکەمەوە دەس پێ بکەنەوە. 

بە گەڕانەوە بۆ  تەنیا بە هەڵدانەوەی ئەو مەڵۆی خۆڵی فەرامۆشیانەیە،  ئیرادەیە  ڕاوەستانەوە دژی ئەم 

ئەو ڕۆژە سەخت و دژوارانە، بۆ الی ئەو جەستانەی کە هاواری یەکسانی یان هەڵبڕی و بە چنگ و ددان 

دەسبەرداری ساز دانە گەورەکە نەبوون. 

سەرکەوتن ناچاریە، ستەم لێکراو ناچارە سەرکەوێ، دەنا زیاتر لە چاڵی نەهامەتی ڕۆدەچێ و هەر لەو 

چاڵەش دا دەنێژرێت. 

کە سەرکەوتن ناچاریە، ئەوە گەڕانەوە بۆ شکستەکانی ڕابردووش ناچاریە! شکست ڕووی داوە و سەدان 

جەستە لە خوێن گەوزاون و هەزارانی تر لە ژوورە تاریکەکان خنکاون و ڕزاون و دیارە ئااڵکانیش سەرنەوی 

کراون و شەقامیش بە یەکجاری چۆڵ کراوە. بەاڵم ئەوە هەموو شکست نییە، ڕوویەکی تری شکستیش هەیە 

کە بە هەزار بەنەوە بە سەرکەوتن گرێدراوەتەوە. ئەوەی کە شکست بەرینە سەر سەرینی نەشتەرگەری 

و بێ ڕەحامنە هەڵی دڕین و لە ناو خوێن و چڵک و برین دا دەری خەین بۆچی شکستیان خوارد و چی 

بکەین کە سەرکەوین. 

بۆ ئەوەش دەبێ پەنا بەرینە بەر ئەو سینگانەی کە لە هەموو ئەو سااڵنەدا ڕازداری شۆڕش و شکست بوون، 

بە ئەمەگەوە هەموو ڕووداوەکانیان لە سینگیان دا ڕاگرتوە و وەک خەزێنە دەیپارێزن، ئەو سینگانەی کە 

نەشکاون، تەسلیمی زەمان نەبوون، ئەوانەی کە ئەگەرچی لە سەنگەرەکان ناچار بە هاتنەدەر کران بەاڵم 

سەنگەری وەفایان هیچکات جێ نەهێشت!

گەڕانەوە بۆ باسی شوڕاکانی کوردستانی عێراقیش هەر ئەو ئامانجەی هەیە، ئامانجی هەڵدانەوەی مێژووی 

کۆششێکە  بەڵکوو  نییە  نوسینەوە  مێژوو  تەنیا  ئەوە  ئەو شکستە.  چارەنووسی  و  ستەم لێکراوان  شکستی 

بۆ گەیاندنی ئەو ئەزموونە بە بندەستانی ئێران کە هەنووکە خەریکی بەرپاکردنی شەڕی مان و نەمانن. 

چارەنووس سەرلەنوێ لە نوورسانەوەیە، لە بەفرانبار دا شقارتەی ئاگرێک لێدرا کە سووتێنەرە و دەتوانێ 

نەهامەتی و نەداری بە یەکجار بکاتە خۆڵەمێش. ئێستا چینی کرێکار هاتۆتە مەیدان و چیرت تەنیا داوای 

مافە مەعیشەتیەکانی ناکات، چینی کرێکار وەک چینێک خەریکە خۆی نیشان دەدا و لە هەموو ئێرانیش 

هەیبەتی دەبیندرێ. لە ماشێن سازی ئەراکەوە تا هێپکۆ و ئازەراب، لە حەوت تەپە و فوالدی ئەهوازەوە 

تا سەندیکای شیرکەت واحیدی تاران تا کرێکارانی ساختومانی کوردستان و کۆڵبەر و دەسفرۆشی بانە و تا 

جووتیاری ئیسفەهانی. ئەوەی کە هەیە سەفی هەژارانە!

دەدا.  نیشان  پێ  داهاتووی  ڕێگای  و  بزووتنەوەکە  دراوەتە دەس  دا چرایەک  ئەو سەفەش  دڵی  لە  هەر 

چرایەک ڕوو لە داهاتوویەکی گشتی، داهاتووی هەموان و بنەبڕ کردنی ستەم و هەاڵواردن و برسیەتی. 

داهاتووی شوڕایی!

تەنیا ڕێکخسنت و  نێو مەحکومان، خواستەکە هەیە، هێزەکەشی هەیە و  لە  شوڕا ئێستە بۆتە خواستێک 

پێداگری و وەفای دەوێ. خواستی شوڕا ڕۆژانە لە شوێن گەلی جیا جیا دەنگ دەداتەوە و خەڵکێکی زۆرتر 

لە دەور و پشتی خۆی کۆ دەکاتەوە. 

پێداگری لە خواستی شوڕا بەو مانایە نییە کە ئێستا بۆ بچووکرتین کێشەی کۆمەڵگا ڕێگەچارەمان پێ بێت، 

نەخێر هەر کەسێک کە بە ناوی شوڕاوە لە ئێستەوە بەرنامە دەچنێ ئەوە خۆی دەبێتە یەکەم کەس بۆ 

دژایەتی شوڕا! 

ئەزموونی ئەو ڕۆژانە! 
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تیژهنگ

تەگبیر نەکردن بۆ دەسەاڵتی شوڕایی بەو مانایەیە کە بیر لە دەسەاڵتێکی دەوڵەتی ناکەینەوە و بڕیار دان 

دەگەڕێنینەوە بۆ خەڵکێک کە خۆی لە شوڕاکان دا سازمان داوە. دەنا ئەوە ئاشکرایە کە دەسەاڵتی شوڕایی 

و چۆنیەتی ساز بوون و بەرەوپێش چوونی دەبێ بدرێتە بەر باس. دەبێ ڕوون بێتەوە کە دەسەاڵتی شوڕایی 

دەوڵەت نییە و خاوەندارێتی الدەدا و کاری کرێ ڕەد دەکاتەوە و هەاڵواردنی ڕەگەزی بنەبڕ دەکا. تەگبیر 

نەکردن لە دەسەاڵتی شوڕایی بەو مانایەیە کە بۆ منوونە چۆنیەتی پەیوەندی لە گەڵ واڵتان دەبێ شوڕاکان 

بڕیاری لە سەر بدەن. هەر وەک چۆن لە ئۆکتۆبەر کرا، هیچ کام لە بولشویکەکان پێش شۆڕش قسە لە 

ورد  ئەوان  سەردەکەوێ  شۆڕش  کە  دەکەن،  شوڕا«  »دەسەاڵتی  هاواری  هەموان  بەاڵم  ناکات،  کۆمیسەر 

دەبنەوە و سیستەمەکە پیادە دەکەن و بۆ منوونە »کۆمیسەری خەڵک« ساز دەکەن. 

هەل و مەرجی ئەوڕۆی ئێمەش وەهایە، کە بیر لە دەسەاڵتێک دەکەینەوە کە هەموو شێوەکانی ستەم 

کاری دەداتە بەر پەالمار و نایانهێڵێ، بۆ ئەوەش ئێمە تەنیا دەتوانین تەگبیر بکەین کە شوڕا چۆن ببێت و 

چی نەبێت، بەاڵم ناتوانین پالن دانێین کە شوڕا چۆن بکا و چی بکات! 

پێداگری لە شوڕا و شوعاری »هەموو دەسەاڵت بۆ شوڕا« ئەو مانایەی هەیە کە پێداگری لە شێوەیەکی 

بەڕێوەبردن دەکرێ کە خەڵک بنەمایەتی و خەڵک بەڕێوەبەریەتی و هەر خەڵکیش دەبێ دیاری کات چۆن 

بڕواتە پێش. دەسەاڵتی شوڕایی یانی گەڕاندنەوەی هەمیشەیی دەسەاڵت بۆ خەڵک و الدانی نایەکسانی. 

ببێتە کەڵەگای سەر کۆمەڵگا و خاوەنی  نییە کە  یان خۆ دەوڵەت و حیزب  پارلەمان  دەسەاڵتی شوڕایی 

هەمیشەیی هێزی سەرکوت بێ بۆ پەالماردانی سفرەکان و ئینجا جەستەکانیش. 

دەسەاڵتی شوڕایی بەشداری هەمیشەیی هەموانە لە دەسەاڵت و بەهرەمەندیە لە کۆمەڵگایەکی بەرابەر 

و ئازاد. بەڵێ لە دەسەاڵتی شوڕایی دا چەوساندنەوەی ئینسان، هەاڵواردنی ڕەگەزەکان، هێرش بۆ زمان و 

کلتوورە جیاوازەکان ئازاد نییە، لە دەسەاڵتی شوڕایی دا ئازاد نیین کە پەروار بین لە ڕەنجی شانی کرێکاران، 

هەر ئەوەشە کە دوژمنانی شوڕا دڵیان تۆقیوە و گلێنەیان خوێنی تێ چزاوە و لە حەول دان بۆ جارێکی تر 

ئەو خەونە سەربڕن و نەهێڵن کە بزمارێک لە دیواری ستەم بدرێ چبگا بە کوتکی داڕمێن. 

پێداگری لە شوڕا، پێداگریە لە سازکردنی کۆمەڵگایەکی یەکسان کە هەموان خۆیان لە ئیدارەی کۆمەڵگا 

دا وەک ئەکتەر بزانن و سیاسەت تەنیا کوتە کاغەزێک نەبێ کە ئەوساڵ بۆ حیزب و مافیایەک و چوار 

ساڵی تر بۆ باند و چەتەیەکی تر لە تەنەکە بخرێ و سیاسەت قۆرەخی ئێلیتێکی »زانا« بێت کە هەموو ژیانی 

سیاسیان زەروو ئاسا بە بوونی چینی چەوسێنەر و پاڵپشتی مادی ئەوانە. 

سیاسەت و کۆمەڵگا لە حکومەتی شوڕایی دا هی خەڵکە، هی هەموانە و ڕزگاری لێ مسۆگەر دەبێ. 

ئەزموونی کوردستانی ئێراق باشرتین منوونەیە! منوونە بۆ هەموومان، چ بۆ هەژاران و بێ بەشان کە ئاواتی 

سازکردنی دنیایەکی کەیان هەیە و چ بۆ دوژمنانی ئەو ئاواتە. 

دوژمنانی ئاواتی خەڵک، زیاتر لە 25 ساڵە »ئەزموونی کوردستانی باشووریان« لە سەر زارە و لە ئینساف 

دەرنەچین باشرتین وێنەیان دۆزیوەتەوە بۆ چاولێکەری. ئەزموونی کوردستانی عێراق چێشتی مجێورێکە 

کە مانەوەی هەمیشەیی دوو بنەماڵە لە دەسەاڵت دا دەیچوێنێ لە پاشایەتی و لە الیەکی ترەوە پێ گرتنی 

ئێلیتێکی بچووکی بورژوای بازەرگان بڕێک ڕەنگی مۆدێڕنی داوەتێ و بوونی بە هێزی ئیسالمیەکان کردوویە 

بە ئەفغانستانێکی بچووک و کوشنت و ڕفاندنی خەڵک کردوویەتی بە منونەیەک لە مافیاکانی مەکزیک و 

هەروەها گەندەڵی بێ سنووریش کردوویە بە دەسەاڵتی چەتەکان. 
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ئەزموونی کوردستانی عێراق کە ئەو حیزبانەی کوردستانی ئێران شانازی پێوە دەکەن و بە وتەی خۆیان 

دەیپارێزن چ نییە لە ئەزموونی چەتەگەری بێ هەوسار! 

ئەو  سنوور.  بێ  ستەمکاری  و  کرێگرتە  ملیشیای  بێگانە،  نۆکەری  تااڵن،  ژنکوژی،  ڕەشەکوژی،  ئەزموونی 

ئەزموونە کە ئاغایان دەیپارێزن و بۆ ئێمەشیان تەگبیر کردوە هەروا نەهاتۆتە دنیا. ئەو ئەزموونە لە شکستی 

خەڵک و لە کشانەوەی خەڵک بۆ ماڵەکانیان هاتۆتە دی. ئەزموونەکە هی هەموومانە، هی ستەمکاران و 

ستەم لێکراوان. 

ئەو ئەزموونە چۆن شکستی خوارد؟
پاش ئەوەی سەدام کوەیتی داگیر کرد و هێزە ئەمپریالیستەکان دژکردەوەیان نیشان دا و ئەرتەشی عێراق 

بە ملکەچی لە کوەیت کشاوە نە عێراق بوەوە عێراقی پێشوو و نە حیزبی بەعسیش ئەو دەسەاڵتەی ما. 

لە جەنگەی شەڕی کوەیت و بردنی هەموو هێزی عێراق بۆ بەرەکانی شەڕ لە باشووری عێراق ، هەل و 

مەرجێک ساز بوو کە خەڵک توانی خۆی نیشان دات، بێتە سەر شەقام و پاشاموەکانی دەسەاڵتی الوازی 

بەعس وەدەر نێت. خەڵک لە مانگی مارسی 1٩٩1 دا ڕاپەڕین و لە ماوەیەکی کورت دا زۆرینەی شارە 

ئازادی ساڵی  یان خۆ  ئاپریل  ئازاد کردنی مانگی  لە  ئازاد کرانی مانگی مارس جیایە  ئازاد کرا.  کوردەکان 

1٩٩4. لەو ڕاپەڕینەدا خەڵک بکەری سەرەکی بوون و خۆشیان لە دەوری یەک توانیان بۆ ماوەیەکی کورت 

بۆشایی دەسەاڵت پڕ کەنەوە. 

لە هەموو گەڕەکەکان و کارگەکان شوڕا ساز کرا و خەڵک لە کۆبوونەوەی گشتی دا بڕیاری لە چارەنووسی 

خۆی دا. ماوەی شوڕاکان کورت بوو، هەر ئەو کورتی ماوەیەش بوو بە هۆی ئەوەی کە شوڕاکان نەتوانن بە 

تەواوی جێ بکەون و ئەو ڕێگایە بپێون کە بیانکاتە ئۆرگانی سیاسی خەڵکی بۆ ئیدارەی کۆمەڵگا. 

شکستی شوڕاکان نابێ تەنیا بۆ هێرشی هێزەکانی عێراق بگەڕێنینەوە، بەڵکوو دەبێ شوێن پێی »بەرەی 

کوردستانی«ش ببینین. بەرەی کوردستانی بە دەیان هەزار چەکدارەوە لە شارەکان بنکە و بارەگای هەبوو و 

بەاڵم بە بێ کەمرتین بەرەنگاری هێزەکانی لە چاوترووکانێک دا گەیاندەوە شارە سنووریەکانی کوردستانی 

ئێران و خەڵکی بێ چەکیش بە ملوێن ڕوویان کردە ئێران و تورکیە. 

ئەوەندەی بە سەر دا نەهات کە سەرلەنوێ ئەمپریالیستەکان هاتن و لە مانگی چوار دا ئاسامنی عێراقیان 

لەت و کوت کرد و خەتی 36 دەرەجەیان کێشا و ئەوجار سەدامیش زۆر بە خۆشحاڵیەوە لە بەغدا دانیشتنی 

لە گەڵ بەرەی کوردستانی کرد و لە کوردستانیش »لێژنەی تەنسیق«یان ساز کرد. لێژنەی تەنسیق هەمان 

لێژنە بوو کە پێک هاتوو لە نوێنەرەکانی بەرەی کوردستانی و حیزبی بەعس بۆ ئیدارەی کوردستان ساز ببو. 

پرسیار ئەوەیە، ئەو سەدامە خوێن ڕێژە چۆن بوو بەرەی کوردستانی کرد بە شەریکی دەسەاڵتی خۆی؟ 

پرسیاری گرینگرت ئەوەیە کە ئەو بەرە کوردستانیە قارەمانە بە دەیان هەزار پێشمەرگەی ئازاوە چۆن بێ 

بەرەنگاری هەاڵتەوە ئێران و دووبارە هاتەوە؟ 

ڕاستی شکستەکە نە لە دڕندەیی سەدام دایە و نە لە کەم هێزی بەرەی کوردستانی!

سەدام ئەو دەسەاڵتەی نەمابوو کە بتوانێ بۆ منوونە پاکاتوی بە کۆمەڵ بکات، هێزێکی شەکەت لە شەڕی 

لە  و  وەستابوونەوە  دژی  دنیا  هەموو  نەمابوو،  سەرکوت  بۆ  ئیرادەیەکی  زەینیەوە  ڕووی  لە  کە  هەبوو 

ناوچەکەش دا هەموو واڵتانی عەرەبی ببونە دژی. 

بێت.  تازەکە  مەرجە  و  هەل  ملکەچی  ناچارە  و  نیە  سەرەڕۆیی  ڕێگای  چیرت  کە  دەیزانی  سەدام خۆشی 

ئەزموونی ئەو ڕۆژانە! 
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بخاتە  تەنانەت خۆی  یان  بخات  ڕێ  ژێنۆسایدێکی تر  بتوانێ  کە  نەمابوو  ئەو شوێنەی  بەعس  دەسەاڵتی 

شەڕێکی درێژخایەن و چڕ و پڕ لە کوردستان دا کە زیاتر هێزەکە ی شەکەت کات و ئیمکاناتی لێ بگرێ 

و لە ئەنجامیش دا هەر شکست بخوا لە حاڵێکدا کە هەموو دنیاش چاوەدێری سەدامیان دەکرد و لێی لە 

بەهانە بەند بوون. 

لەو الشەوە بەرەی کوردستانی پێی نابوە شارەوە، لە ناو خەڵکی خۆی دابوو، بە پێچەوانەی هەموو مێژووی 

دەرەکیان  پاڵپشتی  هەبوو،  پێشمەرگەیان  هەزار  دەیان  گرتبوو،  یەکیان  ئەوان  جارێک  بۆ  حیزبانە،  ئەو 

هەبوو، چەک و جبەخانەی بەعسیان گرتبوو، لە ئێرانەوە پشتیوانی دەکران، زەبوونی و نەهامەتی ئەرتەشی 

دەیانتوانی  ساتێک  و  ئان  بە  هەبوو،  کەسیان  هەزاران  سازماندانی  توانای  بوو،  چاوەوە  بەر  بە  ئێراقیان 

کوردستان بکەنە سکڵی ئاگر و لە بن پێی بەعس دا گڕی دەن، ئەی بۆ نەیانکرد؟

پڕ  کوردستانی  بەرەی  بە  هەمووی  بەعس  دەسەاڵتی  بۆشایی  دا،   ٩1 مارسی  لە  یەکەم  ڕاپەڕینی  پاش 

نەکرایەوە، چون لە پێش هاتنەوەی ئەوان ئەوە خەڵک خۆی هەموو ئیدارەی بەعسی وەدەر نابوو و لە 

ڕێکخراوەی خۆی دا کە شوڕا بوو بەشێکی ئەو بۆشاییەی پڕ کردبوەوە و ئەگەر درێژەی کێشابا دەیتوانی 

هەموو بۆشاییەکە پڕ کاتەوە. 

ئەوە بە قازانجی هیچ کام لە »بەرەی کوردستانی« و سەدام و تەنانەت هێزە ئەمپریالیستەکانیش نەبوو. 

سەدام لێی ڕوون بوو کە ئەگەر شتێکی ئاوا لە عێراق سەرهەڵبدا و خەڵک بتوانن شوڕا ساز کەن و خۆیان 

ڕێک خەن و دەوڵەت لە ناو بەرن ئەوە دەبێتە منوونەیەک بۆ هەموو عێراق. چون خۆ تەنیا کورد نەبوو 

کە زەختی سەدامی لە سەر بوو، هەموو عێراقیەک جگە لە بازنەی دەسەاڵت لە ژێر سێبەری بەعس دا 

کوردستان  یەکەم  چوە،  دەس  لە  کوردستانی  کە  تازە  دەیهەویست  سەدام  وایە  کە  بوو،  خنکان  نزیکەو 

نەبێتە منوونەیەک بۆ گەالنی تری عێراق، پاشان ئەگەریش ناتوانێ کوردستان ئیدارە بکات دەبا کوردستان 

بکەوێتە دەس کەسانێک کە گوێڕایەڵ بن یان خۆ بۆوە بنب کە دانوستانیان لە گەڵ بکرێ و هەر درێژەی 

ئەو دەسەاڵتە بن کە لە بەغدا حوکم دەکات. 

دەی بۆ ئەوە کێ باشرت لە یەکێتی و پارتی؟ کێ باشرت لە بارزانی و تاڵەبانی؟ کێ گوێ لە مست تر لەوان و 

کێ هەبوو زیاتر لەوان وێچووی سەدام بێت لەوێ؟ 

»بەرەی کوردستانی« لە مانگی مارس دا دەیدی کە بن پێی لەقە، نەیتوانیوە هەموو جومگەکانی کۆمەڵگا 

قورەخ کات، بە پێچەوانەی ئەو وەهمەی کە هەیبوو، فەڕشی سووریان بۆ ڕانەخست کە بێت و کوێخایەتی 

کۆمەڵگا بکات، بە پێچەوانە ئەوان دیتیان کە خەڵک خۆی خەریکە خۆی ڕێک دەخا و تەنانەت شوڕای ساز 

کردوە و وێدەچێ بڕوا بەرەو ئیدارەی هەموو کۆمەڵگا و حوکمی شوڕا بسەپێنێ. 

چار چیە؟ کەڵک وەرگرتن لە هەر دەرفەتێک بۆ الواز کردنی شوڕا و دەستە و دوعا دانیشنت بۆ هێرشی سەدام 

و جێهێشتنی کوردستان، وابێ کە شوڕا و خەڵک لە ژێر کۆگایەک گڵ بنێژرێن و جارێکی تر ژێنێرالەکانی 

بەرەی کوردستانی وەک قارەمانی شەڕ بێنەوە بۆ نەجاتی خەڵک. 

لە ڕاستی دا بەرەی کوردستانی نە ئەوەندە ترسەنۆک بوو کە تا سەدام هێرش بکات ئەو ئاش بەتاڵ بکات و 

هەمیش ئەوەندە دەسەاڵت خۆشەویست بوو کە بە نرخی سەر و ماڵ قوون لە کورسی نەبزوێنێ! 

بەاڵم کورسی دەسەاڵتی بەرەی کوردستانی سێ القی هەبوو، یانی چەک و پارە و پاڵپشتی دەرەکی، بەاڵم 

هەموو خەڵکی نەبوو، بۆیە هەر بە یەکەم تەقەی بەعس وەک بڵێی ئەوە نە ماڵی ئەوە و نە کورسی ئەوە 

و »با« هێناویەتی، هەرچی هەی بوو سپاردیەوە بە »با«. 
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خراپیش نەبوو بۆ ئەوان، »با«ی ڕەحمەت هەڵی کرد و لە پێش هەموو شتێک خەڵکی لە شەقام کشاندەوە 

و ئاوارەی کردن و پاشان کە »با« هاژەی نەما ئەوە خۆیان هاتنەوە و لە گەڵ سەدام چی مابوو بەشیان کرد 

و کورسیش ئەوجار بوو بە کورسی!

لە ڕاستی دا »بەرەی کوردستانی« ئەو کشانەوەیەی بۆ ئەوە بوو کە سەدام بەڕە لە بن پێی شوڕا دەرکێشێ 

و ئەویش زۆر بە باشی ئەوەی بۆ کردن. 

وەک فەکتیش دەتوانین ئاماژە بە شەڕی ئەندامانی شوڕا لە تاسلوجە بکەین کە چەندین سەعات بەری 

لەشکری سەدامیان گرت تا سولەیامنی چۆڵ کرا یانی تەنانەت پێشمەرگەکانی »بەرە« زەحمەتی ئەوەشیان 

نەخستە سەر شانی خۆیان کە النی کەم بەری لەشکر بگرن تا خەڵکی سڤیل شار جێ بێڵێ! 

ڕەنگە زۆریان حەرسەت خواردبێت کە هەڵەبجەیەکی تر ساز نەبوو تا زیاتر سواڵی بەزەیی پێوە بکەن. 

هێزە ئەمپریالیستەکانیش وەک ئەمریکا و بریتانیا لە ناوچەکە بوون و بە وردی چاوەدێری وەزعەکەیان 

دەکرد و لێشیان ڕوون بوو کە ئەگەری هێرشی سەدام بۆ کوردستان یان کوشتاری لێدەکەوێتەوە یان خۆ 

شەڕ و ئاوارەبوونی کۆمەاڵنی خەڵک. 

هەر خۆشیان پێش ڕاپەڕین لە باشوور و باکووری عێراق لە ڕێی ئاسامنەوە تەلیس تەلیس نامیلکەیان باڵو 

کردەوە و خەڵکیان بانگ کرد کە ڕاپەڕن لە دژی سەدام و خەڵکی کوردستان و باشووری عێراقیش نەک بە 

بانگەوازی ئەوان بەڵکوو لەو دەرفەتە کەڵکیان وەرگرت و ڕاپەڕین و دەسەاڵتی سەدامیان قوڵە کردەوە. 

لە  عێراق  هێزەکانی  کوتانی  بە  الیەکەوە  له  کە  ئەمپریالیستیەکان  هێزە  و  ئەمریکا  ئەوەیە  پرسیار  ئەی 

کوەیت زەمینەی الوازی عێراقی ساز کرد و لە الیەکی تریشەوە بە نامیلکە و پرۆپاگاند هانی خەڵکی دەدا 

کە بە گژ سەدام دا بێنەوە و ڕاپەڕن بۆ چاوی بە سەر هێرشی سەدام داخست و ڕاوەستا تا سەدام هەموو 

شتێک تەواو کات جا ئەوجار مەداری 36 دەرەجە دانێ؟ 

ئایا ئەو مەدارە پێشرت دانەدەندرا؟ 

جوابی ئەو پرسیارە الی کەس نییە جگە لە خەڵکی کوردستان. 

خەڵکینە ئێوە چیتان کردبوو کە ئاوا درانە بەر شەقی زەمانە؟ بۆ کەس لێی نەپرسین؟ بوونە ڕووت ترین 

ڕەوانەی  ملوێن  بە  کە  بوو  چ  تاوانتان  نەڕشنت؟  بۆ  فرمێسکی  کەس  بۆ  ئەی  نەهامەتی،  و  ڕەنج  سیامی 

سنوورەکان کران؟ 

تاوانی ئەوان ئەوە بوو کە خەریک بوون نەریتێکی تازە دانێن، خەڵکی کوردستان دەڕۆیی کە ئاسۆیەکی تر 

بکاتەوە و ئەگەر مەجالیان بایە شوڕایان دەگەیاندە لووتکەی دەسەاڵت. 

ئەوەیە جوابەکە، ئەمپریالیست دەبینێ کە چەند ساڵە دیواری بەرلین ڕووخاوە، نیواونیوی کومونیستی دنیا 

هەتیو کەوتوون و ئەوە ئەوانیش فەتح و الفتوحیان کردوە و ڕاشیان گەیاندوە کە هیچ ڕێگایەکی تر نییە 

جگە لە سەرمایەداری و ئەوە بە یەکجاری کومونیسم مان لە زبڵدانی مێژوو هاویشتوە. لە بەر چاوی ئەوان 

بێنن ئەوە  پێغەمبەرە چەکدارەکانی ئەوان  بە  لە جیاتی ئەوەی شادیامن  لە ستەم ڕاپەڕیون و  خەڵکێک 

خۆیان یاغی بوون و دەڵێن خۆمان چارەنووسی خۆمان لەو شوڕایانە دا ساز دەکەین. 

ساز بوونی شوڕا لە کوردستان و دەسەاڵت گرتنی ئەوان، نە تەنیا بەرژەوەندیەکانی ئەمریکای دەخستە 

مەترسیەوە بەڵکوو دەبوو بە منوونەیەکیش بۆ گەالنی ناوچەکە و ڕەدی ئەو هات و هاوارەی ئەمپریالیست 

لە  شوڕا  جێکەوتنی  گرتبوو.  جێژن  مەستانە  کومونیستیان  گۆڕنانی  لە  کە  پەیوەندەکانی  و  دەست  و 

و  ئیحتاملێکە  تەنیا  تەوژمە  ئەو  بێنێ،  تەوژمێک  دەیتوانی  و  ناوچەکە  لە  تروسکەیەک  دەبوە  کوردستان 

ئەزموونی ئەو ڕۆژانە! 
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دەشی توانی وانەبێ! بەاڵم ئەمریکا نەیدەویست ئەو خەتەرە بکات، کە وایە چاوی قوچاند و لە قەراخ 

نۆکەرە هەاڵتوەکانی لە »بەرەی کوردستانی« دا پاڵی دایەوە و خێسەی لە سەدام دەکرد. 

بەعس کە هاتەوە کوردستانی کێاڵ، ملوێنان کەس ئاوارە بوون و هیچ نەما کە دەسدرێژی بەعسی پێوە دیار 

نەبێ! پاشان ئەمریکا وەک خودای ئازادی و دادپەروەری هەر بە فیکەیەک ئاسامنی کوردستانی »ئازاد« کرد 

و ئەوجار هەر لە ژێر چاوەدێری خۆی دا هێزەکانی »بەرەی کوردستانی«ش وەک قارەمانانی شەڕ چوونەوە 

شارەکان و لە گەڵ برا بەعسیەکانیان لێژنەی تەنسیق و هاوئاهەنگیان ساز کرد. 

هەموو شەڕەکە لە سەرەتاوە تا کۆتایی لە سەر ئەو بۆشاییە بوو کە لە نەبوونی سەدام دا ساز ببو. 

پڕکردنەوەی ئەو بۆشاییە لە الیەن »بەرەی کوردستانی«ەوە تەنیا شتێک بوو کە هەموو دەوڵەتان لە سەری 

کۆک بوون. 

بەرەی کوردستانی نوێنەری هەموو کەس بوو ئیال گەلی کورد، نوێنەری سەدام بوون بە هەموو باڵەکانیانەوە، 

نوێنەری ئێران بوون بە یەکێتیەوە و نوێنەری تورکیە بوون بە پارتیەوە و نوێنەری ئەمریکاش بوون بەو گوێ 

لە مستیەی کە نیشانیان دەدا. 

ئەوان تەنیا نوێنەری خەڵک نەبوون و تەنانەت بەرەکەشیان هەر بە شەقی دەوڵەتان ساز کرابوو و بەرگەی 

کزەبایەکی نەگرت. 

بەرەی کوردستانی ئەوجار خاوەنی هەموو شتێک بوو و هەموو دەسەاڵتی لە دەستی خۆی دابوو هەر بۆیە 

بە گیان و دڵ دەیپاراست، بۆ ئەو پاراستنە هەموو کارێکیشی دەکرد، چ سازان گەڵ سەدام و چ نۆکەری 

دەوڵەتانی دراوسێ و چ شەڕی ناوخۆیی! 

پارتی کە بەشێکی کوردستانی کرد بە بنکەی سەربازی تورکیە و یەکێتیش بەشەکەی تری کردە ماڵی مەالکانی 

تاران و قەرارگای ڕەمەزانی کردە شەریکە دەسەاڵتی خۆی. 

سەدامیش کە لە هەموو کەس نزیکرت و براتر، تەنیا دوژمن هەمان خەڵک و هەڵسووڕاوانی بزوتنەوەی 

شوڕایی بوون! 

تەنانەت هەورامان عەلی دەڵێ کە پاش هاتنەوەی خەڵک و دەسەاڵت گرتنی »بەرەی کوردستانی« هێزەکانی 

ناڕەزایەتیان  کوردستان  لە  بەعس  بوونی  دژی  ئەگەر  دەکرد  خەڵکیان  سەرکوتی  تەنانەت  و  مەنع  بەرە 

دەربڕیبا! 

کە شوڕا نەما چی هات؟    
گەلی کورد لە کوردستانی عێراق مەجالی ئەوەی نەبوو کە ئەزموونی شوڕایی بگەێنێتە ئەنجام و هەروەک 

باس کرا لە هاودەستی هەموو هێزەکان لە سەدام و بەرەی کوردستانیەوە تا ئەمریکا، سەرکوت کرا. 

پاشی ئەوە ئەزموونی بەرە و دەسەاڵتی حیزبە کوردیەکان مەجالی 27 ساڵ دەسەاڵتی کەوتە دەست تا بە 

تەواوی خۆی نیشان دات. 

سەرەتا بەرەی کوردستانی دەستی دایە سەرکوتی پاشاموەی ڕێکخراوە خەڵکیەکان. بۆ منوونە ئەو ئاوارانەی 

لە کەرکووکەوە هاتبوون و لە »حامیە«ی سولەیامنی دا دەژیان و خۆیان ڕێک خستبوو و داوای سەرەتایی 

کە  بوو  ڕەنجدیتوە  ئەو خەڵکە  دمڕاستی  بەکرەی حامیە،  کران.  دەکرد سەرکوت  پێداویستیەکانیان  ترین 

هێزەکانی بەرەی کوردستانی کوشتیان و بزووتنەوەکەی ئەوانیشیان سەرکوت کرد. 

بە  کرد،  سەرکوت  نارساوەکانی  کەسە  ڕفاندنی  بە  ئەویشیان  کە  سولەیامنی  لە  بێکاران«  »شوڕای  پاشان 
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کوشتنی ژنان و تۆمەتی داوێن پیسی خستنە پاڵیان ژنانیان لە کۆمەڵگا و بەر چاوان دوور خستەوە، ئەوجار 

بە سازکردنی شەڕی ناوخۆ بە یەکجاری کوردستانیان بردە هەڵدێری »بەڕبەڕیەت«. هەر ئەو هێزەی کە 

توانای نەبوو چەند کاتژمێر جادەکان بە رووی هێزی بەعس داخات تا خەڵک شار چۆڵ کەن، بوو بە هێزێک 

کە شەو و ڕۆژ یەکیان کوشت و کوردستانیان کردە وێرانەیەک کە هەر هێزێکی ناوچە ئەو مافەی دەدا بە 

خۆی دەستێوەردان بکات. 

هەزاران خەیانەتیان بە یەک کرد و ناویشیان نا براکوژی. لە ڕاستیشدا ئەو دوو حیزبە برای حەق و دادی 

هەموو  ئەو  ئەوانن  هەر  کە  داوە  نیشانیان  دەوڵەتان  نۆکەری  دەگاتە  تا  جەردەیی  و  دزی  لە  یەکرتن. 

توانایەیان هەیە. لە شەڕی براکان کوردستان بوو بە شاری سووتاو. 

پاش ئاگر بەست و تەنانەت پاش هێرشی ئەمریکا ئەوان چاکرت مەجالیان بوو تا نیشانی دەن کە لە شکستی 

شوڕاکان لە 1٩٩1 دا چۆن کارەساتیان گەیاندە لووتکە!

یەکێتی و پارتی بە فشاری ئەمریکا جارێکی تر بوونەوە دۆست و برادەر و ئەوجارەیان شێرەی نەوتیان بۆ 

کرایەوە و کەوتنە کێبڕکێی خواردن و دزین! 

سامانی  و  سەروەت  بە  نا  دەمیان  سولەیامنی  لە  سەرێک  هەولێر  لە  سەرێک  سەر،  دوو  ئەژدیهایەکی 

خەڵکەوە و بێ پشوودان هەڵیان نووشی! کوردستانیان کردە کێڵگەی »ماڵ« و کاخ و ویال و خنکاندیان بە 

دووکەڵی ملوێنان »سەیارەی« گرانبەهای ئەمریکی. 

لە  و  لە خەڵک  بێمنەتە  بڵێی دەسەاڵت  داناوە، وەک  کاریگەری ڕیشەیی  لە کوردستان  شکانی شوڕاکان 

شەقام. هەموو شتێک بە گەمە کراوە! دەیان و سەدان گرووپ و ڕێکخراوە ساز کراون کە تەنیا ئەرکێک 

کە وەستۆیان گرتوە ئەوە بوو کە لە شەپۆلی دۆالرە نەوتیەکان تەڕاییەکیان بەر کەوێ و بە باڵو کردنەوەی 

دەیان و سەدان گۆڤار و ڕۆژنامەی زەرد مێشکی تاک و کۆی کوردستان بخۆن! 

مافیای دەسەاڵت درێژ بۆتەوە بۆ هەموو شتێک، لە شێعرەوە تا بازەرگانی هەمووی دراوەتە دەس مافیا و 

جگە لە مافیا هیچ شتێک بوونی نییە. 

هەموو ئەو دۆخەی ئەوڕۆ لە کوردستان دا هەیە دەبێ لە درێژەی شکستی شوڕا دا ببینین، شکستی شوڕا 

نەتەنیا بە دەیان و سەدان هەنگاو کۆمەڵگای وەدوا خست و کوردستانی کردە بارمتەی هێزە »نەتەوەیی«ەکان 

بۆ سات و سەودای گەڵ دەوڵەتان، بەڵکوو بۆشاییەکی یەکجار زۆری ساز کرد کە دەسەاڵت هەمووی پڕ 

کردەوە، ئەو پڕ کردنەوەیە وەهایە کە تەنانەت کۆمەڵگای مەدەنیش ناتوانێ ساز بێت و ئەوە دەوڵەتە کە 

ڕاستەوخۆ سنگی ناوە بە سنگی خەڵکەوە و هیچ شتێک لە بەینیان دا نەماوە. 

زاڵ بوونی دەسەاڵت بە سەر هەموو جومگەکانی کۆمەڵگا دا وای کردووە کە دەسەاڵت خۆی دەست دەبا 

بۆ سازکردنی ئەوەی پێی دەوترێ »کۆمەڵگای مەدەنی«. کۆمەڵگای مەدەنیش تەنیا کارەکەی بۆتە ئەوەی 

خۆی بە منی ئەو شەپۆلە دۆالرە نەوتیە بخوسێنێ کە دوای هاتنی ئەمریکا کەنارەکانی کوردستانی گرتەوە. 

کۆمەڵگای مەدەنی یان دەستیان لە گیرفانی حکومەتی هەرێم دایە یان خۆ ڕاستەوخۆ قۆڵی حیزبەکانن 

و هەموو ڕەساڵەتەکەیان بۆتە ئەوەی کە تاقمێک ڕۆژنامەنووس و »ڕۆشنبیر« و »کارزانی« دەستەوەستان 

پەروەردە کەن تا ژاری کۆمەڵگا بگرن و دەسەاڵت لە خەمی هەموو خرۆشانێک بڕەخسێنن. 

کۆمەڵگای مەدەنی کرێگرتەی دەسەاڵتن و بە کرێ، کۆمەڵگا هێور دەکەنەوە یان خۆ لە ڕێ بەدەری دەکەن 

و هەموو کێشەیەکی کۆمەڵگا دەکەن بە کاسبی. 

ناتوانێ  یەکیان دەبێتە کاسبی »مافی ژنان« و دەفتەر دەفتەر دۆالر وەردەگرێ و لە دە ساڵ کاریش دا 

ئەزموونی ئەو ڕۆژانە! 
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تەنانەت پێشی بە شوو دانی تاقە ئافرەتێک بگرێ چ بگا بە بەرگرتن بە یاسای فرەژنی! 

یەک دەبێتە کاسبی ژینگە و هەر بە بەرچاوی خۆیەوە ژینگە دەکرێتە زبڵدان و مێرگ دەکرێتە ویال و 

مەزرا دەکرێتە کێڵگەی نەوت و ئەویش لە ئۆفیسەکان لە سولەیامنی و هەولێر دەحەسێتەوە و تەنانەت 

دەسەاڵتی شەقامەکانی بەر سەرای سولەیامنیشی نیە! 

یەک دەبێتە کاسبی زمانی کوردی و دۆالر وا چاوی پێ دەقوچێنێ کە سەربڕینی زمانی کوردی لە ڕۆژنامەکان 

و لە تەلەفزیۆنەکان وەک جێژنی قوربان سەیر دەکا و تەنانەت داوای بەشە گۆشتیش دەکات! 

هەموو ئەو کۆمەڵگای مەدەنیەش کە القێکی لە سولەیامنیە و باوەشی بە مەال بەختیار داکردووە و القەکەی 

بە داوێنی »ڕۆشنبیران«ی عەشیرەوە هەڵواسیوە، کەسی خوێندەوار و  تریشی لە الی سەری ڕەش خۆی 

لە بەر چاوی ئەوان هێزە ئیسالمیەکان زۆرینەی مەدرەسەکانیان قۆرخ  ئازادی خوازن کەچی  سێکوالر و 

کردووە و کوردستانیش بە 5000 مزگەوتەوە بۆتە ماڵی دووهەمی باری تەعاال! 

ئەوە هەموو لە سایەی سەری ئەو دەسەاڵتەوەیە کە کورسی مانەکەی لە سەر مۆغەرەی پشتی شوڕاکان و 

خەڵک داناو و پاڕلەمانی بەو کلیلە کردەوە کە دەرگای شووڕاکانی پێ داخستبوو. 

تەنانەت ئەو مافیایە بۆ ناڕەزایەتیەکانی جەماوەریش ڕێگای دیوەتەوە: ساز دانی مافیای ناڕەزایەتی! 

مافیایەک کە دێت، خۆی دەنوێنێ، شەقام ئارام دەکاتەوە، مست و بەرد و سەنگەری شەقام دەکاتە کاغەز 

و لە شەقامەوە دەیگوازێتەوە بۆ بنکەی دەنگدان و ئینجا پارلەمان و خۆی بە »ئۆپۆزیسیون« دەناسێ و 

لە یەکەم هەنگاویش دا چەند هەزار مەتر زەوی لە ناوەڕاستی سولەیامنی کرد بە ناوی باوکی هەژارانەوە 

کە هەموو ژیانی خۆی بە دژە گەندەڵی نیشان دابوو و لە کۆتایی دا دەرکەوت کە ئەوەش هەر گەمەی 

سیستەم بووە! 

ناوی  بە  و  ڕاگرێ  دا  خۆی  مشتی  لە  کۆمەڵگا  دەنگی  هەموو  توانی  ساڵ  چەندین  ناڕەزایەتی  مافیای 

»گۆڕان«ەوە گەورەترین پوتانسیەلی کۆمەڵگا لە 17ی شوبات بکاتە چەند کورسی بێ بایەخی پاڕلەمان! 

لە ناو مافیاکان دا تەنیا مافیای ناڕەزایەتیە کە گۆڕانی بەسەر دادێت، چون مافیای دەسەاڵت ئەوەی بۆ 

سەملاوە کە بوونی هەتایی خۆیان کێشەیەک ساز ناکات ئەگەر سیامی ناڕازیان گۆڕانی بەسەر دابێت! 

ڕۆژێک نەوشیرەوان ببێتە ئەو هەیکەلە و ڕۆژەکەی تر بەرهەم و لە کۆتاییش دا دەڵقەکێکی وەک شاسوار 

و لەوانەیە کەسی داهاتووش »جەالل پەرێشان« بێت کە بکرێتە سیامی ئێعتڕاز!

ئەوە چارەنووسی ئەو کۆمەڵگایەی کە شوڕای سازکرد و لە گەلەکۆمەکی دەوڵەتان و »بەرەی کوردستانی« 

دا تێک شکا! چارەنووسێکی تاڵ و نەشیاو! 

نەهێشتوە کە  بردووە و هیچ ژێرخانێکی  بۆ هەموو شتێکی کۆمەڵگاش  تەنانەت دەستی  ئەو دەسەاڵتە 

چینێکی لە دەور کۆبێتەوە! 

سەرەتا ناوەندەکانی کاری لە ناو برد و هەمووی هەڕاج کرد و بە قاچاخ ڕەوانەی ئێران و تورکیا کرا، دواتر 

هەموو خەڵکی بە شێوەیەک کردە مووچەخۆری خۆی و ئەوەندە دێهاتەی کە مابووش، هەمووی هێنانە 

نەبێت  بوونێک  پێکەوە  هیچ  دێهات  خۆ  یان  کار  ناوەندەکانی  لە  ئەوەی  بۆ  ئەوان  دا  ڕاستی  لە  و  شار 

کارێکیان کرد کە بە یەکجاری شتێک بە ناوی چینی کرێکار نەمێنێ! 

چینی کرێکار ئێستا یان لە قاوەخانەکان کار دەکات، یان پێشمەرگەیە و یان دەسفرۆشە لە شەقام! 
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و  ئەوێ  کردە  ڕوویان  ئاوارە سووریەکان  لە  پاشان  و  تورکیە  و  ئێران  لە  زۆر  کرێکارێکی  بینا سازیش  بۆ 

ئەوانیش هیچ مافێکیان نییە و تەنیا مافیان ئەوەیە کە لە شەقام نایاندەنە بەر گوللە. 

سەر  لە  حکومەتی،  دەزگای  یان  کولیەت  یەک  وەک  دەیبینین،  عێراق  کوردستانی  لە  ئەوڕۆ  کە  ئەوەی 

گۆڕیچەی شوڕاکان ساز بووە! 

ئەوەی کە دانەدەستەوەی شارەکان بۆتە باو، سوننەتی بەرەی کوردستانیە کە لە ڕاپەڕینی یەکەم کردیان و 

کە دیتیان هیچ دژێکی لێ ساز نابێت لە 31ی ئاب و پاشان لە شەنگال و ئەوجار لە کەرکووک دووبارەیان 

کردەوە! 

ئەوەی کە سۆرانی مامە حەمە و کاوە گەرمیانی دەکوژن، هەمان سوننەتی کوشتنی بەکرەی حامیەیە، درانە 

ناڕازیان لە شەقامەکانیش هەمان سەرکوتی ئەوکاتە کە درێژ بۆتەوە.  بەر شەقی مامۆستایان و کوشتنی 

نەک هەر ئەوە تەنانەت کوشتنی ژنانیش هەر درێژەی کوشتنی ژنان پاش بزوتنەوەی شوڕاییە کە بە ناوی 

لەشفرۆش و هاوکاری ئەمن کوشتیانن و ئێستاش بە ناوی »پەیوەندی ناشەرعی« دەیانکوژن. 

ئێستاکە  و  بوون  پەرەم  پەرەم  هاوڕێیانە  ئەو  زۆرە،  یەکجار  عێراق  کوردستانی  شوڕاکانی  سەر  لە  قسە 

هەرکەسە و لە شوێنێکی گۆی زەوی دەژی و خەتێکی سیاسی هەیە، هەزار ناکۆکی هەیە، هەزار خەتا 

پاڵ یەک و هەرکەسە ڕەوایەتێک دەگێڕێتەوە لەو ڕۆژانە. ڕەنگە بۆخۆیان گرینگ بێت کە کێ  دەخەنە 

و کامە الیەن خەتابار بوو، بەاڵم ئەوەی کە بۆ ئێمە وەک کەسانێک کە لە دوورەوە و لە درەنگەوە چاو 

لە شوڕاکانی کوردستان دەکەین گرینگ ئەزموونەکەیە، گرینگ لێ فێر بوون و دووبارە هەڵدانەوەی ئەو 

لە سەرکەوتن  لە شکستەکەی ئەوان دوور کاتەوە و  ئێمە  بزانین کە چ هەنگاوێک دەتوانێ  تا  ڕۆژانەیە 

نزیکرت کات. 

گرینگی شکستی شوڕاکان لە کوردستانی عێراق بۆ ئێمە لەوە دایە کە جۆرێکیرتی سازمان دان بخەینە بەر 

باس و بیر لە ڕۆژانی داهاتوو بکەینەوە! بیر لە ڕۆژگەلێک کە سەرکەوتن و شکست هەر بە یەک ئەندازە 

لێامن نزیکن و هەردووکیان وەبەر دەست دێن، ئەگەر نەتوانین سەرکەوتن وەچنگ خەین ئەوە شکستە کە 

باوەشامن پێدا دەکا و کە باوەشی پێدا کردین بە ئان و ساتێک دەمانباتە مێژوەوە و هیچامن لێ ناهێڵێ!

بڕوانینە ئەزموونی شوڕا لە کوردستانی پاش ڕاپەڕین. ئەزموونێکی کورت بەاڵم پڕ لە خاڵی گرینگ. 

ئەگەر مبەوێ کورتەیەک لە شکستەکە باس کەم دەبێ پشت ببەستم بەو دوو گوفتگۆیە کە هێناومانە و 

چەند دیامنەی تر کە هاوڕێ ساالر ڕەشید لە کتێبی »مێژوویەک لە یادەوەریدا« باڵوی کردۆتەوە! 

1_ هەمووان لە سەر ئەوە کۆکن کە تەمەنی ئەو شوڕایانە زۆر کورت بوون. 

کورتی تەمەن گرینگرتین هۆکاری ئەو شکستەیە، چون ئەو پرۆسەیەی کە شوڕا دەبێ بیپێوێ تاکوو ببێتە 

ئۆرگانی سیاسی خەڵکی نەیتوانی بیپێوێ.

2_ نەبوونی خەتی سیاسی گشتگیر. 

لە  بە گشتی ئەو ڕەخنەیەیان  هەموو هەڵسوڕاوانی شوڕا خەتی سیاسیان هەبوە، بەاڵم هەر هەموویان 

سەرە کە یان شوڕایان وەک ئۆرگانی دەسەاڵت داری نەدیوە یان خۆ سڵیان کردوە لە ئاخێزدان بۆ دەسەاڵت 

گرتن. هەر ئەوەش وای کردوە کە نەتوانن شوڕا بکەنە جێ متامنەی هەموو خەڵک. 

3_ لە ژێر سایەی هێزێکی تر. 

ئەو سەردەمە، کۆمەڵە و حیزبی کومونیستی ئێران سێبەرێکی قورسیان هەبوو بەسەر چەپی کوردستانی 

ئەزموونی ئەو ڕۆژانە! 
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عێراقەوە. ئەو سێبەرە شووم نەبوە و تەنانەت شەریفیش بوە. 

بەاڵم کێشە لە یەک شتی تر دایە، کۆمەڵە و حیزبی کومونیست هی ئەو کۆمەڵگایە نەبوون و نەدەبوو ئەو 

شوێنەیان پێ بدرێ کە دەخاڵەت بکەن لە بزوتنەوەی شوڕایی دا. چون ئەو دەخاڵەتە زیاتر دەخاڵەتێکی 

بکەن،  عەمەلی  دەخاڵەتی  دەبوو  حیزب  و  کۆمەڵە  پێچەوانە  بە  ئازمایشگایی.  بڵێی  وەک  بوە،  فکری 

تەنانەت  و  ئەوێ  بۆ  خوارکەنەوە  خۆیان  ئیدەکانی  کە  ئەوەی  نەک  بکەن  پاراسنت  ئاشکرای  دەخاڵەتی 

ئیختالفاتی خۆشیان هەر بڕژێننە ئەوێ. ڕەخنە لەو حیزبە ناگیرێ، چون وەک هێزێکی کومونیست یارمەتی 

فکری و ئیمکانی داوە و هەندێک موالحەزەی ئەمنیەتیش وای کردوە کە دەستی بلەرزێ لە تێکەڵ بوونی 

تەواو لە گەڵ شوڕاکان، بەاڵم ڕەخنەی سەرەکی لە هەڵسووڕاوانی ئەو بزوتنەوەیەیە کە نەیانتوانی خۆیان 

ئەو شوێنە بگرنەوە و خۆیان بڕیاردەر بن. لە هەموو ئەوانە گرینگرت ئەو شەرم لە دەسەاڵت گرتنەیە. وەک 

بڵێی کومونیست شەرم دەکات دەسەاڵت بگرێتە دەست و هەر وا لە جێی خۆی دادەنیشێ!

چی فێر دەبین لەو ئەزموونە؟
  ئەزموونی شوڕا لە کوردستانی عێراق ، سەدان دەرسی هەیە، بەاڵم سیانیان گرینگرتین وانەن بۆ ئێستای 

ئێمە کە خۆ ساز دەکەین بۆ داهاتوو! 

1_ هەموو دەسەاڵت بۆ شوڕا!

هەموو  دەبێ  شوڕا  کە  بەوەی  باوەڕ  باوەڕێک.  بکرێتە  دەبێ  بەاڵم  شوعارێکە،  تەنیا  ئێستا  ڕستەیە  ئەو 

دەسەاڵتی کۆمەڵگای هەبێت و پێداگری بکەین لەوە و ئەو شوعارە بۆ هیچ هێزێک نەسڕینەوە. 

لە بەرامبەر هێزە پاوانخوازەکان کە دەیانهەوێ دەسەاڵت قۆرەخ کەن و دووبارە حوکمێکی ستەم کارانە ساز 

کەنەوە و خەڵک سەرلەنوێ بکەنەوە بە مەحکووم تەنیا ڕێگە موقاومەتە و موقاومەتەکەش هەر لە ڕێگای 

شوڕاوەیە، بەو مانایە کە شوڕا لە سەر دەسەاڵتی خۆی وەجواب بێت و پاشەکشە نەکات، کۆمەڵگا چەکدار 

کات و بەرەنگاری هەر هێزێک بێتەوە کە دەیهەوێ ببێتەوە جێگری دەوڵەت. 

بۆ  یان  شوڕا  بۆ  سیاسی  پاڵپشتی  دەبنە  ئەوان  ئایا  کە  مانایە  بەو  گرینگە،  چەپەکان  هێزە  ڕۆڵی  لێرەدا 

مەسڵەحەتی حیزبی و لە سەر ئیختالفی فکری حازرن شوڕا وەال نێن و ملکەچی »دەوڵەت« بنەوە؟

ئەوە ئەو پرسیارەیە کە کومونیستەکان دەبێ واڵمیان بۆی هەبێ! 

2_ نەترسان لە دەسەاڵت گرتن. 

شوڕاکان کە ساز دەبن، دەبێ لە ناو شوڕاکان دا هەر خەتێکی سیاسی کە شوڕا وەک شارەداری یان خۆ 

شوێنێک سەیر دەکا بۆ ڕێکخستنی ژیانی کۆمەڵگا و قایل نییە بە دەسەاڵت داری شوڕاکان دەبێ بە زوویی 

بخرێتە کەمینەوە و حەول بۆ ئەوە بدرێ کە خەتی سیاسی دەسەاڵتداری شوڕایی یەکدەست وەرگیرێ لە 

الیەن شوڕاکانەوە! 

ئێعتامد  ئەو  و  هەژارانەوە  دڵی  نێو  خستویەتە  چینایەتی  دەسەاڵتی  و  سەرمایە  کە  شکۆیەک  و  شەرم 

بەنەفسەی لێ ستاندون کە توانایی ئیدارەی کۆمەڵگا لە نێویان داهەیە دەبێ لە پرۆسەیەکی سیاسی دا 

بشکێ و خەڵک بکرێتە خاوەنی ژیانی خۆی. بۆ ئەوەش دەبێ هەڵسوڕاوانی سیاسی هەست بە بەرپرسیاری 

بە  ئەو شوێنە کە دەسەاڵت  بۆ  پێوەنێن  پاڵ  بن و چینی کرێکار  یارمەتیدەر  لە ڕووی فکریەوە  و  بکەن 

هەموو بوون و نەبوونەوە بگرێتە دەست. 
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3_ شکستی شوڕا، لە ناو چوونی هەموو شتێکە. ئەگەر ئێمە ئەو تەجروبەیە بکەین و شکست بخوێن، ئەوە 

هیچ نامێنێ کە دەستی پێوە بگرین! 

بۆ ئەوەی هەستیاری بابەتەکە دەرکەوێ بۆمان، دەبێ بە زەڕەبین کوردستانی ئێراق ببینین و لە خەیاڵی 

خۆمان دا ببینین کە ئەگەر ئەو هێزانە لە الی ئێمەش دەسەاڵت بگرن چامن بە سەر دێت؟ 

هەر بۆیە دەبێ لە ترسی شکست سەرکەوین ! 

ئەزموونی ئەو ڕۆژانە! 



وت ووێژ لە گەڵ حەسەن حوسەین، کومونیستی کورد 
الوێن ئەمانی

با لە سەرەتای دروستبوونی شوراکانەوە دەست پێبکەین. ئەزموونی وا کەم نین کە ناوی شوڕایان   -

ئەوەی  ئەزموونی شاری سنە، سەڕەڕای  بۆ منونە  ناو شوڕان.  بە  تەنیا  و  نیە  زاتی شوڕایان  بەاڵم  لێرناوە  

کەسانێکی یەکجار فیداکار لە پێناویدا گیانیان بەخت کرد، نەیتوانی بەتەواوی مانا شوڕایەکی خەڵکی بێت. 

چونکە ئەوە تاڵەقانیە کە لە تارانەوە دێت و داوای ئەوە دەکات کە شوڕا دروست بکرێت. لە ڕاستیدا ئەو 

شوڕایە دەبێتە دەستی دەوڵەت لەناو خەڵکدا نەک شوڕایەکی خەڵکی. بۆیە دەمەوێ بزانم کە بیرۆکەی 

دامەزراندنی شوڕاکان لە کوردستانی عێراق لە کوێوە سەرچاوەی گرت؟ 

لەڕاستیدا هەر لە دوای ڕووخانی دەسەاڵتی بەعس بۆشاییەک دروست ببوو. کاتێک ئەم بۆشاییە   •

دابینکردنی  و  ژیان  بەڕێوەبردنی  چۆنێتی  وەک  جۆراوجۆری  گرفتی  هێندێک  بێگومان  ئەبێت  دروست 

ئەمنیەت و.. بە دوای خۆی دا دێنێ. بۆیە هەر دوابەدوای نەمانی رژیمی بەعس خەڵک خۆیان هەستیان بەم 

بۆشاییە دەکرد و لەسەرو هەمووشیانەوە چاالکانی کۆمەاڵیەتی و هەڵسوڕاوانی شوڕایی ئەم پێویستییەیان 

هەست پێ دەکرد و لە گەڕەک و کارگەکان دا خەڵکیان هان دەدا کە بە مەبەستی ئیدارەکردنی ژیانیان 

خۆیان ڕێک خەن. کارگەی جگەرەی سلێامنی، کارگەی ئەلبیسە)جل و بەرگ( و چیمەنتۆ)سیامن( منونەی 

ئەو کارگانەن کە بە هۆی ئەم بۆشاییەوە ئیدارەکردنیان تووشی کێشە ببوو، هەر بۆیە بە دەست پێشخەری 

کاروبارەکان  هەڵسوڕاندنی  بۆ  کارگەیانەدا  لەم  شوڕاگەلێک  دروست کردنی  بە  هەستان  خۆیان،  چاالکان 

لە چوارچێوەی کۆبوونەوەی گشتی  ئەمانە  پێکرد. هەڵبەت هەموو  لێرەوە سەرەتای شوڕاکان دەستی  و 
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دا دەکران نەک لە ژێر ناوی شوڕادا. بە هەمان شێوە لە گەڕەکەکانیش دا، بە هۆی نەمانی دەسەاڵت و 

بوونی ڕێژەیەکی زۆر لە خەڵکی چەکدار کێشەی ئەمنیەت هاتبوە گۆڕێ، جگە لەوەی کە ڕێژەیەکی زۆری 

خەڵکی ئاوارەش لە شارەکانی تری وەک کەرکوک ڕوویان کردبۆوە سلێامنی و بێگومان بەڕێوەبردنی هەموو 

ئەمانە پێوێستی بە ڕێکخسنت هەبوو. ئەم بارودۆخە و دیتنی ئەم کەلێنە بووە هۆی ئەوەی کە خەڵک و 

هەڵسوڕاوان هەست بە زەروورەتی پێکهێنانی شوڕاکان بکەن، تاکو ژیانی کۆمەاڵیەتی خەڵک بە شێوەیەکی 

فەلسەفەی  گشتی  بە  ئەمە  بخرێتەوە.  ڕێک  بکات  خەڵک  ئارەزووی  و  خواست  لە  تەعبیر  کە  ڕادیکاڵ 

بۆ چۆنیەتی  بوو  لە پشت  تێڕوانینێکی فەلسەفی  ئەمە  بوو، واتە جگە لەوەی کە  دروستبوونی شوراکان 

بەڕێوەبردنی دەسەاڵت بەاڵم هاوکات پێویستیەکیش بوو کە ئەو بارودۆخە هێنابوویە ئاراوە. لە پاش ئەمە 

بوو کە شوڕاکان هەموو یەکە و جومگەکانی کۆمەڵگای گرتەوە. تەنانەت لە نەخۆشخانەکانیش دا دەبیرنا کە 

کۆبوونەوەی گشتی بەرپا دەکرێ و شوڕای نەخۆشخانەکان پێک هات.

وەک باست کرد شوڕای جۆراوجۆر پێک هات بۆ منونە شوڕای کارگەی جگەرە و ئەلبیسە و بە   -

گشتی کارگە ئەهلیەکان، بەاڵ ئایا ئەم شوڕایانە لە ناو خۆیاندا و لەگەڵ یەکرت هیچ پەیوەندیەکیان هەبوو؟

ئەوەندەی من ئاگادار بم پەیوەندی نێوان ئەم شوڕایانە زیاتر سیاسی بوو. من خۆم لەم شوڕایانەدا   •

چاالک نەبووم، بەاڵم ئەو کات بۆ منونە زۆر جار باسی شوڕای شارەکان ئەکرا و من زۆر بە باشی ئاگادار 

نیم کە ئایا ئەم شوڕای شارانە هەر لەم شوڕا بچوکانە پێک هاتنب یا نا. بەاڵم ئەو دۆخەی ئەو سەردەمەی 

هەوڵیش  تەنانەت  ئەگەر  کە  ئەوەی  هۆی  دەبووە  بوو،  تێیدا  گشتی  بە  عێراق  و  کوردستان  شارەکانی 

هەبووبێت، ڕێگر بوو لەوەی کە کارەکان بە باشی بچنە پێشەوە. بەرەی کوردستانی وەک هێزێکی خێڵەکی 

چەکدار کاتێک هاتنەوە )ناکرێ پێیان بوترێت بورژوازی(، بە زۆری چەک کێشەی زۆریان بۆ شوڕاکان ساز 

کرد و هاوکات کێشەی نەڕووخانی ڕژێم، کۆسپێکی گەورە بوون لەبەردەم ئەوەی کە تەنزیمێکی ڕێک و 

پێکی شارەکان و لێک هەڵپێکانێکی سیستامتیکی دروست بێت.

ئەرکی شوڕاکانی گەڕەک چی بوو؟  -

شوڕای گەڕەکەکان زیاتر لە شێوەی کۆبوونەوەی گشتی دابوون. بۆ منوونە قوتابخانەکانیان بەکار   •

ئاو و کارەبا و ئەمنیەت و  دێنا بۆ گرتنی کۆبوونەوەی گشتی بۆ باس کردن لە کێشەکانی گەڕەک وەک 

گەڕەکەکان  شوڕای  ئاوارەکان  کۆچی  دەستپێکردنی  کاتی  لە  لەمانە  جگە  بۆیان.  چارە  ڕێگا  دۆزینەوەی 

تر هەم دەیانویست وەک  واتایەکی  بە  ئاوارانە.   ئەو  بۆ  یارمەتی  بە کۆکردنەوەی  زۆر جار هەڵدەستان 

کە  دەگێڕا.  مەدەنیشی  کۆمەڵگەی  ڕێکخراوێکی  ڕۆڵی  هەم  و  بکەن  کار  گەڕەک  خۆجێیی  ئیدارەیەکی 

ئەمەیان ڕەنگە یەکێک بێت لە کێشەکان کە دواتر دەکرێ باسی بکەین. شوڕای کارگە کاری دەکرد کە ببێتە 

بەدیلی ئیدارەی کارگە کە دیسان ئەمیش خۆی یەکێک لە کێشەکان بوو. بۆ منونە بیرم دێت کە بەڕێوەبەری 

کارگەی جگەرە کەسێک بوو بە ناوی عەزیز خۆشناو کە خەڵک و شوڕاکان داویان دەکرد کە ئەم کابرایە 

بکرێتە دەرەوە. بەاڵم لە ڕاستیدا شورایەک کە دەسەاڵتی خۆی ڕادەگەیەنێت کاری ئەوە نیە کە تەنیا ببێتە 

فاکتەرێکی فشار بەسەر ئیدارەی کارگەکەدا، بەڵکو دەبێ فەڕزی ویست و ئیرادە و بڕیاری خۆی و خەڵک 

بکات بەسەر کارگەکەدا.

وت ووێژ لە گەڵ حەسەن حوسەین، کومونیستی کورد 
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تیژهنگ

ئایا لە کۆتاییدا خەڵک توانیان کە کارگەکان داگیر بکەن. داگیر کردن بەو واتایە کە ئەم شوڕایانە   -

خۆیان ببنە بەرپرس لە ئیدارە کردنی ئەم کارگایانە؟

نەیانتوانی و ئەم نەتوانینەش هۆکاری زاتی و مەوزوعی هەبوو. هۆکارە زاتیەکە لە ئامادە نەبوونی   •

هێزی چەپدا خۆی دەبینیەوە و هۆکارە مەوزوعیەکەش پەیوەندی بەو بارودۆخە سیاسیەوە هەبوو کە بە 

گشتی کوردستانی پێیدا تێپەڕ دەبوو. نەبوونی ڕوانگەیەکی ڕۆشن بۆ چۆنێتی بەڕێوەبردنی واڵت و نەزانینی 

ئەوەی کە بەرنامەت چیە و هەروەها لە بنەڕەتدا شەرم کردن لەوەی کە خۆت بە دەسەاڵت بزانی، کە 

دەکرد  کاریان  دەسەاڵت  سێبەری  وەک  زیاتر  کە  بوو  شوڕاکان  سەرەکیەکانی  کێشە  لە  یەکێک  ئەمەیان 

بەرامبەر  نادڵنیایی  جۆرێک  خەڵکیش  کە  ئەوەی  هۆی  ئەبووە  ئەمەش  هەر  سەربەخۆ.  دەسەاڵتێکی  تا 

بە توانایی ئەم شوڕایانە لە پاراسنت و بەڕێوەبردنی ژیانی خەڵک هەبوو. لەڕاستیدا بە گشتی لەبەر ئەم 

هۆکارانە بوو کە نەتوانرا ئەم کارە بکرێت. ئەگەرچی لە دوای کۆچی ملیۆنی خەڵک و دواتریش گەڕانەوەیان 

و بە دەسەاڵت گەیشتنی بەرەی کوردستانی، چاالکانی شوڕایی ڕۆڵی یەکجار گرنگیان ئەگێڕا. بەاڵم ئەمانە 

زیاتر لە چوارچێوەی چاالکی کومونیستی و کرێکاری دابوو تا شوڕایی. 

ماوەی بوونی شوڕاکان چەندە بوو؟ واتە لە 10ی مارس کە دەستی پێ کرد تا کەی درێژەی کێشا؟  -

تا کاتی ئاوارە بوونەکە، واتە تا سەرەتای مانگی چوار. نزیک بە سێ هەفتەیەک بەردەوام بوو. لەو   •

کاتەدا گۆڕانکاریەکان زۆر خێرا بوون. بۆ منونە یەکێک لەو شتانەی کە بیرمە ئەوەیە کە سێ ڕۆژێک بەر لە 

ئاوارە بوونەکە لە شوڕای مەجیدبەگ کۆبوونەوەیەکی گشتی فراوان ئەنجام درا و لەوێ باس لەوە کرا کە 

ڕێکخراوێکی ژنان دروست بکرێت و دوای گفتوگۆیەکی زۆر وا بڕیار درا کە لە کۆبوونەوەی دواتر ناو و 

پێکهاتەی ڕێکخراوەکە یەکال بکرێتەوە بەاڵم چەند ڕۆژ دواتر رژێم هاتەوە و ئێمە فریا نەکەوتین کە ئەو 

کارە ئەنجام بدەین.

تۆ کاتێک کە لەناو ڕووداوەکان دای جیاوازی زۆرە لەوەی کە لە دەرەوە بیت و وێنە گشتیەکە ببینیت. بیرمە 

من ئەو کاتەی کە لەگەڵ خەڵکەکە بە پێ کەوتبووینە ڕێ وام ئەزانی کە لەوانەیە ئێستا ئەو کۆبوونەوەیە 

بەڕێوە بچێت. ڕاستە خەڵكی زۆمان لەگەڵ بوو بەاڵم کەس پێی وانەبوو کە هەمووان شاریان چۆڵ کردبێت! 

هەر بۆیە کارەکان هەموو بە ناتەواوی بەجێ مان.

واتە دەکرێ بوترێ ئەوەی کە نەتوانرا لەم سێ هەفتەیەدا کارگەکان بگیرێت، لەبەر ئەوە بووە کە   -

ئەم قۆناغە ڕەوتی ئاسایی خۆی تێنەپەڕاند. بەاڵم هەر لەم سێ حەوتوەشدا تۆ باست لە کۆبوونەوەی گشتی 

و شوڕا لە نەخۆشخانەکان دا کرد. بەاڵم ئایا لە گەڕەکەکاندا کار گەیشت بە جێگایەک کە هەڵبژاردن ئەنجام 

بدرێت و کەسانێک وەک شوڕا هەڵبژێردرێن؟

بەڵێ لە گەڕەک و کارگەکاندا ئەوە کرا، بەاڵم لە نەخۆشخانەکاندا تەنیا کۆبوونەوەی گشتی کرا و   •

هەوڵ درا بۆ ئەوەی شوڕا پێک بهێرنیت. بەاڵم تەنانەت لە دوای ڕاپەڕینەکەش ئیمە وەک هەڵسوڕاوانی 

نەخۆشخانەکان هەوڵامن دەدا ئەم کۆبوونەوانە بەردەوام بێت. لە دوای گەڕانەوەمان بۆ منونە ڕێکخراوێکامن 

دروست کرد کە نەریتێکی شوڕایی هەبوو. ئەم کۆبوونەوە گشتیانە لە نوێنەرانی یەک نەخۆشخانە نەبوون 

بەاڵم  بوو  ڕێکخراوەیەک  هەر  دواجار  ئەگەرچی  بوون.  بەشدار  تێیدا  نەخۆشخانەکەنەوە  زۆربەی  لە  و 

شەپۆلی ئێعتڕاز
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نەریتێکی تەواو شوڕایی لە بەڕێوەبردنیدا ڕەچاو دەکرا. 

شوڕاکان  بۆ  جۆراوجۆریان  کێشەی  کوردیەکان  حیزبە  گەڕانەوەی  دوای  لە  کە  کرد  لەوە  باست   -

دروست دەکرد. دەکرێ بڵێی چییان دەکرد؟ 

بەڵێ وابوو. لە ڕاستیدا پارتی و یەکێتی جگە لەوەی کە هێزێکی خێڵەکی چەکدارن، هاوکات یەکێک   •

لە شیوعیەکان  بە کوشتنی زۆرێک  یەکێتی  بووە.  دژایەتی کردنی هێزی چەپ  بەردەوام  ئەرکەکانیان  لە 

مێژوویەکی زۆر تاریکرتی هەیە لەمەدا. لەگەڵ ئەوەشدا کاتێک یەکێتی دەسەاڵتی سنوردار دەبێتەوە دێ و 

درێژە بەمە دەدات. بۆ ئەمە دەتوانی هەنگاوێک لە مێژوودا بەرەو دواوە بگەڕێینەوە کە بزانین ئەمە تەنیا 

ڕقی شەخسی بەرپرسێکی حیزبی نیە بەرامبەر بە شەخسێک یا ناوێکی تایبەت. بەڵکو ئەمە باکگراوندێکی 

ببینین کە لە شاخیش کە  ئەڵێم یەکێتی درێژە بەمە دەدا دەتوانین  بۆیە کاتێک  فکری و سیاسی هەیە. 

خۆیان بە شۆڕشگێڕ ناو دەبرد، ڕۆڵێکی زۆریان هەبوو لە کوشنت و تێرۆری کەسانی چەپ بە ئەندامانی 

کۆمەڵەی  ناوی  بە  ئەوان  ترەوە  الیەکی  لە  دەکەن.  باسی  ئاشکرا  بە  بەڵگەنامەکان  ئەمە  کە  خۆشیانەوە 

دواتریش  و  نەڕۆن  چەپ  بەرەو  کە  گەنجەکان  و  خەڵک  کردنی  چەواشە  لە  گێڕا  ڕۆڵیان  ڕەنجدەرانەوە 

تەنانەت سکرتێرەکەی خۆیان ڕایگەیاند کە من هەرگیز چەپ نەبووم. بۆیە ئەو کارانەی ئەوان هەمووی 

باش دەزانن کە  ئەم حیزبانە زۆر  ناو شارەکان ڕێبەری  کاتێکیش دەگەڕێنەوە  پاشخانێکی سیاسی هەیە. 

شوڕاکان چ ئەرکێکیان هەیە و بەدیلی چ هێزێکی سیاسی و کۆمەاڵیەتیە. بۆیە یەکەم کارێک کە کردیان 

دژایەتی کردنی شورا بوو. تەنانەت لە سەرەتاکانەوە هەر لە شارێکی وەک سلێامنی دەکرێ بڵێین کە جۆرە 

ژیانی  بەڕێوەبردنی  بۆ  کاریان دەکرد  لە الیەکەوە شوڕاکان بوون کە  ببو،  دەسەاڵتێکی دیفاکتۆ دروست 

خەڵک و لە الیەکی تریشەوە بەری کوردستانی بوو کە بە زەبری چەک دەسەاڵتی خۆی داسەپاندبوو. بوونی 

ئەم دوو جۆرە لە دەسەاڵت خۆی پێکدادانی دروست دەکرد و بووە هۆی ئەوەی کە بەرەی کوردستانی 

چەند جارێک بە چەک هەڵیکوتایە سەر شوڕاکان. تەنانەت زۆر جار کە شوڕاکان کۆبوونەوە و ڕێپێوانیان لە 

ناو شارەکان دا بەڕێوە دەبرد، چەکدارەکانی بەرەی کوردستانی بە ئاشکرا دەکەوتنە ناو خەڵکەکە و ئازاریان 

دەدان. 

هیچ منونەیەکت لە بیرە؟  -

بەداخەوە من هیچ منونەیەکی وام لەیاد نیە و مێژووەکان هێندە زۆرن کە حەز ناکەم ئێستا شتێک   •

بەرپرسەکانی  لە  تەنانەت زۆرێک  ئەمانە ڕویاندا و  لێبکەوێتەوە. بەاڵم دڵنیام کە  بڵێم کە دواتر هەڵەی 

یەکێتی کە نامەوێ ناویان بێنیم دەچوونە سەر شوڕاکان. لە بەرامبەر دا شوڕاکانیش موقاومەتیان دەکرد. 

شوڕاکانیش چەکیان لە دەست دابوو و تەنانەت کاتێک کە ڕژێم هێرشی دەکرد ئەو کات زۆرێک لە هێز 

و بەرپرسی حیزبەکان هێشتا لە سەر سنورەکان بوون و ئەوە شواڕکان بوون کە بە دروست کردنی هێزی 

چەکدار لەبەرامبەر ئەم هێرشانەدا ئەوەستانەوە و چەندین هەڵسوڕاوی شوڕایی گیانیان لەدەست دا. 

پایەگا  ئەو  گرتنی  بە  هەر  نەبوو،  ئەستەم  شتێکی  کوردستان  بەشەی  لەم  بوون  چەکدار  دیارە   -

ئایا ئەم شوڕایانە لە پێش ئاوارە  و مەقەڕانەی لە بەعس بەجێام بوون دەیانتوانی ئەو کارە بکەن. بەاڵم 

بوونەکە تا چەند توانیان لە بەرامبەر بەرەی کوردستانیدا خۆڕاگری بکەن؟ ئایا ئەم بەریەککەوتنانە گەیشتە 

وت ووێژ لە گەڵ حەسەن حوسەین، کومونیستی کورد 
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ئەوەی کە کوژرانیشی لێ بکەوێتەوە؟

لەیەکرت کوشنت ڕووی نەدا. ئەوەندەی من لە بیرمە هێندێک لە شوڕاکانیان بە زەبری چەک داخست   •

و هێندێکی تریش لە شوڕاکان هەر مانەوە، چونکە کۆنتڕۆڵی هەموو شوڕاکانیان پێ نەدەکرا.

ئەی لە کاتی گەڕانەوەدا؟  -

لە گەڕانەوەدا دۆخەکە گۆڕانکاری بەسەر داهات. بۆ منونە ئەو کەلێنەی کە پێشرت باسم کرد کە بە   •

هۆی ڕاپەڕینەوە و نەمانی دام و دەزگاکانی بەعس بووە هۆی دامەزرانی شوراکان، بە هاتنەوەی بەعس پڕ 

ببۆوە. بەاڵم ڕاپەڕینی دووەم و سێیەم کە بە دوای دا هات، کە قۆناغی یەکەمیان پاککردنەوەی شارەکان و 

قۆناغی دووەمیش دەرەوەی شارەکان بوو لە هێزی بەعس. لەم کاتەدا شتێک نەمابوو کە ناوی شوڕا بێت و 

هێزی چەپ لە چوارچێوەی کاری تردا چاالکیان دەنواند. بۆ منونە وەک پێشرت وتم دەستامن کرد بە ئەنجام 

دانی کۆبوونەوەی گشتی لە نەخۆشخانەکان و لە ئەلبیسەکە و ئیدارەکانی تریشدا بەهەمان شێوە. بەاڵم 

لە گەڕەکەکاندا ئەمانە نەدەکرا. لە قۆناغەکانی دواتریشدا کە ئیرت بەعس نەمابوو و کۆمەڵگە تا ڕادەیەک 

سەقامگیری بەخۆیەوە بینیبوو، بە بۆنەی یەکی ئەیارەوە بۆنە و کۆبوونەوەی گشتی بەڕێوە دەبرا. بۆ منونە 

ئێمە لە گەڕەکی خۆمان ئەو کارەمان ئەنجام دا. ئەمە جگە لە ئەیاری سەرتاسەری. بەاڵم هەموو ئەمانە 

نەبوونە هۆی بەردەوام بوونی جواڵنەوەی کۆبوونەوە گشتیەکان. 

ئایا هۆکاری ئەم قۆناغە دەکرێ ئەوە بێت کە بە گەڕانەوەی بەرەی کوردستانی لە پێش شوڕاکان   -

دا، ئیرت کەلێنێک بوونی نەبوو کە سەر لەنوێ شوڕاکان سەرهەڵدەنەوە؟

بەڵی، ئەوە دەکرێت یەکێک لە هۆکارەکان بێت. چونکە هێشتا خەڵک بە تەواوی نەگەڕابۆوە کە   •

قیادەکان لە شارەکان دا خۆیان سازدا بوو و پارتی و یەکێتی لە بەغدا ئەم الوالی سەدامیان ماچ دەکرد 

)لێژنەی  کە  دەکرد  ئیدارە  شارەکانیان  بەعسدا  لەگەڵ  هاوبەشی  بە  سێیەم،  و  دووهەم  ڕاپەڕینی  تاکو  و 

تەنسیق(یان پێ ئەوت. 

واتە شار هەم پێشمەرگەی تێدا بوو و هەم جوندی؟  -

بوو کە  ئەوە  تریش  بەاڵم هۆکارێکی  باست کرد.  تۆ  بوو کە  ئەو هۆکارە  ئەمە  بە گشتی  بەڵێ.   •

نەریتی شوڕایی خۆشی نەببو بە نەریتێکی گشتی ئەو خەڵکە. بۆ منونە ڕەنگە ئەگەر بەعس ساڵێک یا شەش 

مانگ درەنگرت بگەڕابایەوە و ئەم دۆخە درێژەی کێشابا، ئەکرا کۆبوونەوەی گشتی ببوایە بە نەریتێک و 

خەڵک لە دواتریشدا هەر درێژە پێدەری ئەو نەریتە بایە. چونکە لەم کاتەدا خەڵک پەی بە گرنگیەکەی 

ئەبات. بەاڵم ئەو کات خەڵک ئەو ئەزموونەی نەبوو. وەک پێشرتیش باسامن کرد خودی شوڕاکانیش خۆیان 

نەیانتوانی بوو کە وێنەیەک لە دەسەاڵت و هێز نیشانی خەڵک بدەن. خەڵک بە گشتی بە دوای هێزدا 

دەڕوات، کە تۆ هێزت نەبوو دواجار وەک سەندیکا یا ڕێکخراوەیەک سەیرت دەکەن. بۆ منونە پێشرتیش 

ئاماژەم پێدا کە یەکێک لە کێشەکانی شوڕاکان بەرز کردنەوەی داخوازی بوو، تۆ خۆت کە شوڕا بووی لە 

ڕاستیدا نابێت داخوازی بکەی. ئەمەش خۆی لە خۆیدا بە واتای دڵنیا نەبوونە لە هێزی خۆت بۆیە داوا 

دەکەی. بێگومان کاتێک خۆت بڕوات بە دەسەاڵتی خۆت نەبێ خەڵکیش متامنە بە دەسەاڵتت ناکات. بۆیە 

هەموو ئەمانە وا دەکات کە کاتێک خەڵک دەگەڕێتەوە ناو شارەکان و دەست دەکەنەوە بە ژیانی خۆیان، 
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چیرت کەلێنێک بوونی نەبێ کە ئەو پێویستیە بە شوڕا هەست پێ بکرێت و جگە لەوە ئەزمونێکی بە تواناش 

بوونی نەبووە کە خەڵک بگەڕێتەوە سەری. لەبەر ئەمەیە دەبینی کە خەڵک هەڵسوڕاوانی شوڕاییان زیاتر 

وەک کەسانی بە جەربەزە دەبینی تا کەسانێک کە بتوانن دەسەاڵت بەڕێوەبەرن. 

ئەم کێشەیە لە کوردستانی ئێرانیش دەبیرنێت. دوای ئەوەی کە شوڕا لە هەموو گەڕەک و سەربازگە   -

ئەمانە  خەڵک  سیاسی.  ئۆرگانێکی  بە  بنب  ناتوانن  شوڕایانە  ئەم  دێت،  پێک  کۆمەڵگەدا  جومگەکانی  و 

زیاتر وەک بنکەیەک دەبینێ کە کارەکانی ڕۆژمەڕەی خەڵک ڕادەپەڕێنن. تەنانەت خودی دامەزرێنەرانی 

شوڕاکانیش باوەڕیان نەبوو کە ئەم شوڕایانە دەتوانن ببنە بەدیل و بناغەی دەسەاڵتی داهاتوو. زیاتر بەم 

جۆرە بوو کە ئێمە شوڕامان هەیە بەاڵم شەڕی خۆمان لەسەرەوە درێژە پێدەدەین.

من پێم وایە هۆکارێکی سەرەکی تر جگە لە بابەتی ئەزموون و بیروڕا، نەبوونی ڕێبەری سیاسیە.   •

ڕێبەری سیاسی بابەتێکی یەکجار گرنگە. ئەمە نەک تەنیا لە ڕاپەڕینی کوردستان و قیامی 7٩ی ئێراندا بەڵکو 

نەبوونی  نیشان دەدەن کە  ئەوەمان  ئەزموونانە  ئەم  دا دەبیرنێ.  تازەکانی جیهانی عەرەبیش  لە شۆڕشە 

ڕێبەری سیاسی دەتوانێ ئەم شۆڕش و جواڵنەوانە بەرەو جێیەک بەرێ کە دژ بە خۆی بوەستێتەوە. بۆ منونە 

بیرمان نەچێ شوڕاکانی ڕوسیە ئەگەر دروست بوون بە پشکی قیادەیەکی بەهێزی وەک لێنین و ترۆتێسکی 

وەک دوو کەسایەتی بەرجەستەی ئەو جواڵنەوەیە ئەو کارانەیان کرد. واتە ڕێبەری سیاسی هەبوو. بەاڵم لە 

کوردستان رێبەری سیاسی نەبوو. کۆمەڵێک ڕێکخراو و گروپی سیاسی چەپ هەبوون. ئەم ڕێکخراوانەش 

خۆیان لە نێو هێندێک کەڵکەڵەی زەینی قەتیس دابوو. بۆ منونە باسیان لەوە دەکرد ئایا دەسەاڵتدارێتی 

بۆ شوڕای گەڕەکەکان یان بۆ شوڕای کرێکاری. لێرەدا مەبەستم ئەوەیە کە بڵێم ئەگەر ڕێبەریەکی سیاسی 

بە جیهان بینیەکی ڕوون بۆ دەسەاڵتی سیاسی بوونی هەبێت، ڕەنگە ئەم کێشانە ڕوو نەدات. ئەگەرچی 

بە شوێنێکی  دواجار هەر  بەاڵم  نەپێکێت،  مەبەستە  ئەو  و  البدات  ڕێ  لە  ئاشکرا  بە  ئەویش  بۆی هەیە 

دەگەیەنێت. وەک ئەزموونی ڤێنێزۆئێال، چاوێز ڕێبەری جواڵنەوەیەکی کرد کە بوونی هەبوو. ئاگادارن کە 

لە ڤێنێزۆئێال ئەزموونی داگیر کردنی کارگەکان بوونی هەیە و خەڵک لە ڕێی دیموکراتیەتی ڕاستەوخۆوە 

کە هەمان کۆبوونەوەی گشیتیە ئەم کارانەیان ئەبردە پێشەوە. بەاڵم دەبینی چاوێز دێتە پێشەوە و بەرەو 

جێیەکی تری برد. مەبەستم ئەوەیە کە بڵێم ڕۆڵی ڕێبەری سیاسی ئەوەیە کە هەموو ئەمانە کۆدەکاتەوە و 

لە جێیەکدا فۆرمۆلەی دەکات و دایدەنێت. بۆیە پێم وایە کێشەی ئێمە ئەوە بوو. 

ئەو شورایانە تەنیا لە سلێامنی هەبوو یاخود لە شارەکانی تریش؟  -

شارۆچکەکانیش  لە  تەنانەت  و  هەبوون  کەرکوکیش  و  هەولێر  و  ڕانیە  وەک  تری  شارەکانی  لە   •

بوونیان هەبوو.

پەیوەندیان هەبوو پێکەوە؟  -

وەک وتم ئەمە تەنیا سێ حەوتوو بەردەوام بوو و لەم ماوە کورتەدا ناکرێ کە پەیوەندیەکی زۆر   •

سیستەماتیک دروست بکرێت. تەنانەت لەو دۆخەدا ڕێگەی پەیوەندیە تەلەفۆنیەکانیش ئەستەم بوون.

بەگشتی بە بڕوای من گرنگ ئەوەیە کە کاتێک خەڵک جواڵنەوەیەکی گشتی وەڕێ دەخات، جا   •

ناوی کۆبوونەوەی گشتی لێ برنێت یاخود شوڕایی یان دیموکراسیەتی ڕاستەوخۆ؛ تەنیا وتنەوەی بڕوخێ، 

وت ووێژ لە گەڵ حەسەن حوسەین، کومونیستی کورد 
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بڕوخی گرنگ نیە.گرنگ ئەوەیە بزانن چیان ئەوێت. کێشەی خەڵک لە شۆڕشەکانی جیهانی عەرەبیدا و لەو 

جواڵنەوانەی سااڵنی ڕابردووی ناوخۆی ئێران و کوردستان، ئەوەیە کە ئەزانن چیان ناوێت بەاڵم بە ڕوونی 

نازانن کە چیان دەوێت کە دیسان ئەمە دەچێتەوە چوارچێوەی بەدیل و فەلسەفەی سیاسی دەسەاڵت. 

ئەو کات کۆمەڵەش لە کوردستانی عێراق بوو، بۆ منونە لە ڕانیە کەسانێکیشی بە دەوری خۆیدا   -

کۆکردبۆوە. پرسیاری من ئەوەیە ئایا ئەوان هیچ کاریگەریەکیان هەبوو لەسەر شوراکان؟

بە  ڕوونیدان  بەرچاو  و  کردن  هاوکاری  لە  هەبوو  گرنگی  ڕۆڵێکی  کات  ئەو  کۆمەڵە  ڕاستیدا  لە   •

کادرەکانی  ئەوە  کرا،  ژنان  ڕێکخراوی  کردنی  دروست  باسی  تێیدا  کۆبوونەوەی  لەو  منونە  بۆ  شواڕاکان. 

و  بابەت  چۆنێتی  لەسەر  شوڕاکان  هەڵسوڕاوانی  بە  ئەدا  ڕوونیان  بەرچاو  و  هاتبوون  کە  بوون  کۆمەڵە 

گفتوگۆکان، وەک ئەوەی کە چۆن ڕێکخراوێک بێت، ئەرکەکەی چێ بێت و ئەمە لە زۆربەی شوێنەکانی 

تریش هەر وابوو وەک ڕانیە. تەنانەت لە کاتی ئاوارەییەکەشدا هاوڕێیانی کۆمەڵە لە زڕگوێز کە خۆم ئاگادار 

بووم و پێم وایە لە ڕانیەش بە هەمان شێوە، بە شێوەی نهێنی خەڵکێکی زۆریان لە خۆ گرت. ئەوە لەو 

هاوکاریانەی هاوڕێیانی کۆمەڵە بوو کە زۆر شایانی دەستخۆشی بوو. ئەمە بە بڕوای من لە مێژووی ئەو 

پەیوەندیەوە دێت کە چەپی دوای هەشتاکان لەگەڵ کۆمەڵە و حیزبی کومونیستی ئێران دا بوویان. هەموو 

دەزانن کە چەپی کوردستان ئەو کات لە ژێر کاریگەریەکی زۆری حیزبی کومونیستی ئێران دابوو بە هەموو 

باڵ و بۆچوونە جۆراوجۆرەکانیەوە. بۆیە پەیوەندیەکە لەوێدا دەبیرنێت کە دوای دەستپێکردنی ڕاپەڕین 

هاوکاری بەرجەستەی هاوڕێیانی کۆمەڵە لەوەدا دیار بوو. 

خەتی  بە  بوون  پەیوەست  دواتر  مان  زیندوو  کە  شوراییانەی  هەڵسوڕاوە  ئەو  زۆربەی  بەاڵم   -

کۆمۆنیستی کرێکاریەوە، وایە؟

ڕێکخراوی  و  گروپ  کرێکاری،  کومونیستی  بوونەوەی  جیا  دوای  نەبوون.  زۆریان  زۆربەی  نا،   •

کرێکارانی  یەکێتی  لەوانە  یەکێک  منونە  بۆ  نەبوون.  حیکمەت  مەنسور  خەتی  بە  سەر  کە  هەبوون  وا 

کومونیست بوون. ئەمانە گروپێکی سەربەخۆ بوون لە خەتی مەنسور حیکمەت و کومونیستی کرێکاری و 

تا ماوەیەکی زۆریش هەر درێژەیان بە چاالکی خۆیان دا. بەاڵم ڕاستە دەکرێ بوترێ کە بەشێکی زۆریشیان 

چەپ و هەڵسوڕاوانی شورایی لەژێر کاریگەری ئەواندا بوون تاکو دروست بوونی حیزبی کومونیست و 

ڕووداوەکانی دواتریش کە بۆخۆتان ئاگاداری هەن.

کە من  کرێکاری  کومونیستی  کردۆتە سەر حیزبی  یەکێتی هێرشی  کە  لەوە دەکرێت  باس  ئەی   -

ساڵەکەیم لە بیر نیە، ئایا ئەمە هۆکارێکی تایبەتی هەبوو؟

بوو،  چەپ  دژی  خۆی  یەکێتی  کە  کرد  ئەوەم  باسی  پێشرتیش  من  بوو.   2000 ساڵی  وابێ  پێم   •

هەڵبەت ئەندامەکانیان نا. چونکە زۆرێک لە ئەندامەکانیان بە تایبەت ئەوانەی کۆمەڵە، بە خۆشەویستی 

چەپەوە هاتبوون، واتە بەو رۆئیایەوە کە چەپ هەیەتی. من باس لە قیادەکانیان ئەکەم بە تایبەتی کەسی 

یەکەم و دووهەم کە تاڵەبانی و نەوشیروان بوون. تەنانەت گەیشتبوو بەو ڕادەیە کە کێشە و ڕقی شەخسیان 

بەرامبەر بە چەپەکان هەبێت. بۆیە نەک تەنیا ئەو جارە کە تۆ باسی دەکەی، منونەی لەم چەشنەی وەک 

هێرش و گرتنی چەپەکان چەندین جار ڕوویاندا. بۆ منونە من لەبیرمە ساڵی ٩2 کە هەڵبژاردنی پەرلەمان 

کرا، ڕۆژی هەڵبژاردنەکە هاوڕێیەکم لەسەر ئەوەی کە بەیاننامەیەکی دژی هەڵبژاردن نووسیبوو دەستگیر 
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کرا. مەبەستم ئەوەیە کە ئەمە تەنها ناگەڕێتەوە بۆ 2000. ئەمە بەشێکی دەگەڕێتەوە بۆ پێشینەی سیاسی و 

فکری و بەتایبەتیش کۆمەاڵیەتی ئەم هێزە، کە لەسەر پێگەیەکی جیاواز لە کرێکار و کومونیست دامەزراون. 

الیەنێکی تریشی ئەو پەیوەندیە نزیکەیانە لەگەڵ ئێران. من ئەو کات لە ناو حیزبی کومونیستی کرێکاری 

عێراق دا نەمابووم. ساڵی ٩7 بوو کە هامتە دەرەوە، بەاڵم لە کەسانی ترەوە هەواڵەکانم دەبیست. لەسەر 

داوە، هێرشیان  مەقەری حیزبەکانی  کۆکردنەوەی  بڕیاری  کات حکومەت  ئەو  ئەیانوت  گوایە  کە  ئەوەی 

کردە سەر بارەگای حیزبی کومونیست. کە دواتریش مەقەڕی هیچ حیزبێکیان کۆنەکردەوە و ئەمە تەنیا 

بیانوویەکی لەخۆڕا بوو و مەقەڕەکانی خودی یەکێتی هەر وا لە شارەکان دا مابوون. جگە لەوە حیزبی 

کومونیست لە ڕووی دروست کردنی نائەمنی بۆ ژیانی خەڵک لە هەموان بێ وەی تر بوو لە ڕاستیدا. بەو 

مانایە کە حیزبێکی مەدەنی بوو. بۆیە ئەگەر باس لەوە بکرێت کە ئەم حیزبانە دەبنە هۆی نائەمنی بۆ 

ژیانی خەڵک ئەمە پارتی و یەکێتی بوون کە هۆکاری سەرەکی بوون. بەاڵم بە ناڕاستەوخۆ دەنگۆی ئەوە 

هەبوو کە ئەو کات حیزبی کومونیستی کرێکاری ئێران چەند چاالکیەکی لەناو ئێران ئەنجام دابوو. ئێرانیش 

دەیزانی کە لێرە حیزبێکی کومونیستی تر هەن کە هەمان هاوخەتی حیزبی کومونیستی کرێکاری ئێرانن و 

دوو کادری ڕێبەریان لە حیزبی کومونیستی کرێکاری عێراق دابوون، وەک ڕەحامن حوسێن زادە و کورش 

مودەرێسی کە لە کومیتەی ڕێبەری بەشی کوردستانیشدا بوون. واتا ئەم دوو حیزبە تا ئەو ڕادەیە لێک 

نزیک بوون و ئەم پەیوەندیە بۆ ئێران و پارتی و یەکێتیش ئاشکرا بوو. بۆیە ئەمانە بوونە هۆی ئەوەی کە 

ئێران داوا لە یەکێتی بکات کە چاالکی ئەم حیزبانە یا نەهێڵێ یا تەواو سنورداریان بکاتەوە. بە واتایەکی 

تاڵەبانی  کە  دابوو   ٩2 لە  کاتی خۆی  کە  بیرمە  بوو.  ئیسالمی  کۆماری  بە  ئەمنیەتی  ئەمە خزمەتێکی  تر 

قسەیەکی کرد لەسەر شوڕاکان و لەسەر کومونیستی کرێکاری و مەنسور حیکمەت کە وتی ئەمانە وەکو 

بڵقی سەر ئاو وان و ئەوەی کە مەنسور حیکمەت ڕۆڵێکی تەقریبی هەبووە. بۆ ئێمەیەک بەدەر لەوەی 

کە سااڵنێکامن لەو حیزبەدا تێپەڕ کرد و سەردەمێکیش لە ژێر کاریگەری بۆچوونەکانی مەنسور حیکمەت 

دابووین و دواتر وازمان هێنا. کاتێک ئەو مێژووە دەخوێنیتەوە و قسەکەی تاڵەبانی وەک خۆی لە بەرچاو 

دەگریت نەک وەک تاڵەبانی خۆی، دەبینی کە ئەو قسەیە ڕادەیەکی لە ڕاستی تێدایە. مەنسور حیکمەت بە 

جیا بوونەوەی لە حیزبی کومونیست، گورزێکی کاری لێدا. ئەو بۆچوونانەی کە هەیانبوو و ڕەنگی دابۆوە 

لەسەر کومونیستەکانی کوردستانیش دیسان زەربەی لێدرا. لە کوردستانی خۆمان دا ئەو کات کە من لە ژێر 

کاریگەری مەنسور حیکمەت دابووم، کومونیست بوون و مەدەنیەت یەکسان کرابوون بە یەک. واتە بە 

دیوێکی تردا بە هەڵوەشاندنوەی خاوەندارێتی تایبەت و کاری زۆرە ملێ و سیستەمی سەرمایە، خەریکی 

مەدەنی کردنەوەی کۆمەڵگەی خۆی ئەبیت. لێرانەدایە کە کاریگەریە سەلبیەکانی حیزبی کومونیست و 

مەنسوری حیکمەت هەست پێدەکرێت. دەورانێک ئەوەی وەک شوعارێکی لێهاتبوو قسەکەی فەرهادی 

بەشارەت بوو کە ئەیوت: )زندە باد کارگر شیک پوش و رفاە کنندە(، ئەمە ببوو بە : )زندە باد کومونیست 

شیک پوش و رفاە کنندە(. ئەمانەن کارگەریە خراپیەکانی.

بگەڕێینەوە سەر باسی شوڕاکان، شوڕاکان لە هەولێر و شارەکانی تر چیان لێهات؟ ئەوەی کە تۆ   -

باست کرد بۆ منونە زیاتر لە سلێامنی بوو.

لە ڕاستیدا من  ئەو کات زۆر هاتوچۆی هەولێرم نەدەکرد و ئەمە ڕەنگە هەڵسوڕاوانی هەولێر   •

باشرت بزانن. بەاڵم لە کۆتاییدا هەموویان مەحکوم بە یەک هەلومەرجی سیاسی بوون و خودی شوڕاکانیش 

وت ووێژ لە گەڵ حەسەن حوسەین، کومونیستی کورد 
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چ لە هەولێر و چ لە سلێامنی هەر لە ژێر کاریگەری یەک فکری سیاسی دابوون. لە هەولێریش لە چەندین 

شوێنی گرنگ و بەرجەستە شورایان دروست کردبوو بۆ منونە لە دەواجنەکەی هەولێر. بەاڵم لە کۆتاییدا 

ئەوانیش هەر لە پرۆسەیەکی هاوشێوەدا کۆتاییان پێهات. هەڵبەت شوڕاکانی ئەوێش ماوەیەک موقاومەتیان 

کرد و گیانبەختکردووشیان هەبوو.

هیچ بیرەوەریرکی تایبەتت لەو کاتە لەبیر ماوە؟  -

کاتانە  لەو  بیرم  دێتە  کە  ئەوەی  بەاڵم  نیە،  بەرجەستەم  شێوەیە  بەو  بیرەوەریەکی  ڕاستیەکەی   •

ئەوەیە کە کاتێک دەچوومە شوڕای مەکتەبی جمهوری یاخود شورای مەجیدبەگ، جموجۆڵ و وزەیەکی 

تایبەت بە هەڵسوڕاوانی ئەو شوڕایانەوە دەبیرنا. بە تەواوی هەست بەوە دەکرا کە دەیانهەوێ ڕێکخراو و 

ئیداریانە کارەکانیان بەڕێوە بەرن. بەاڵم بە داخەوە نەبوونی ئەزموون، نەبوونی ڕێبەری سیاسی و فکرێکی 

سیاسی ڕوون، بووە هۆی ئەوەی کە ئەم وزە و ئیرادەیە گشتیە بە فیڕۆ بڕوات. یاخود بەشداری ژنانیش هەر 

بەشێک لەو وێنە جوانانە بوو. ژنانیش لە پاسەوانی دا بۆ منونە بەشداریان ئەکرد و جیاوازیەک بوونی نەبوو 

کە بڵێ ئەمە کارێکی ژنانە نیە و ئەمانە خۆیان یەکسانیەکی ڕێژەییان لە هەندێک بواردا دروست کردبوو. 

نوێنەرانی شوراکان  هەڵبژێردراو بوون؟ واتە بە دەنگی خودی خەڵک هەڵبژێردرابوون؟  -

بەڵێ، ئەمە لە کۆبوونەوە گشتیەکاندا دەکرا.   •

ئایا ئەگەر یەکێک لە نوێنەران هەڵەیەکی کردبا ئەندامانی تر یاخود خەڵکەکە دەیانتوانی الیبدەن؟  -

لە ڕاستیدا زۆر ئاگاداری ئەوە نیم و بە هۆی کورتی تەمەنی ئەم شورایانە پێم وانیە شتێکی ئەوتۆ   •

بوو  مامەڵەی مرۆڤانەی شوراکان  بکەم  پێ  ئاماژەی  تریش کە دەمەوێ  بەاڵم خاڵێکی گرنگی  ڕوویدابێ. 

لەگەڵ سەربازە بەدیل گیراوەکان. بە هۆی ئەوەی کە ئەو کات لە الیەن هەندێک کەسەوە خەریک بوو 

کەشێکی دژە عەرەب دروست دەبوو و شوراکان ئەوەندەی پێیان بکرابا هەوڵیان دەدا کە دۆخەکە بەم 

الیەدا نەڕوات.  



وتووێژ لە گەڵ هەورامان عەلی، هەڵسووڕاوی بزوتنەوەی شوڕایی لە کوردستان
الوێن ئەمانی

_ کاک هەورامان دەکرێ کورتەیەک لە هەل و مەرجی ئەوکاتی کوردستان و ئێراق باس بکەی و باسی ساز 

بوونی شوڕاکان بکەی؟

ساڵی ٩1 کە ئێراق کوەیتی داگیر کرد هەموو خۆرهەاڵتی ناوەڕاست تووشی قەیران بوو و هەموو هێزەکانی 

جیهان تەدەخولی ئەو قەیرانەی کرد و ئێراقیان بە زۆر لە کوەیت دەر کرد و شکست و پاشەکشەی سوپای 

ئێراقی هەل و مەرجێکی ساز کرد کە خەڵکی داخ لە دڵ چ لە کوردستان و چ لە باشووری ئێراق ڕاپەڕن. 

ئەوە  و  حەرەکەتە  ئەو  جووڵێنەری  لە  بوون  بەشێک  خۆیان  ئەمپریالیستەکان  هێزە  دیارە  ڕاپەڕینە  ئەو 

کوردستان،  لە  بەعس  دەسەاڵتی  ڕاماڵینی  دوای  گومان  بێ  سەردەمەیە.  ئەو  واقعیەتەکانی  لە  یەکێک 

بزووتنەوەی نوێ و جیاواز هاتە مەیدان. بە درێژایی 100 ساڵی ڕابردوو خەڵکی کوردستان دوای سایکس 

پیکۆ بۆ ڕۆژێکیش دەسەاڵتی مەرکەزی ئێراقیان قوبوڵ نەکردوە، بەاڵم بە درێژایی ئەو سااڵنە هەموو ئەو 

بزوتنەوانە، چەکداری، ناسیۆنالیستی و قەومی بوون و ئامانجەکانیان لەو چوارچێوەیە بوە کە جۆرێک لە 

حوکمی زاتی و دەسەاڵتێک بۆ خۆیان بپچڕن لەو دەسەاڵتەی سەرتاسەری ئێراق. 

لە ڕۆژەکانی یەکەمی ڕاپەڕین، بزووتنەوەیەکی نوێ سەری هەڵدا کە بەداخەوە زۆر بە ئاگاهانە مێژوەکەی 

دەشێوێندرێ و باس ناکردرێ و ئاگاهانە دەیانهەوێ ئەو الپەڕە گەشەی خەباتی خەڵکی کوردستان و بە 
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تایبەتی کرێکاران و زەحمەتکێشانی کوردستان بە فەرامۆشی بسپێردرێ. 

لە سەرەتای ڕاپەڕینەوە ئەو بزوتنەوەیە ڕۆڵی تایبەتی هەبوو. جا چ لە پێش و چ لە پاش ڕاپەڕین. 

لە  ڕاپەڕین  ڕۆژی  منوونە  بۆ  دا.  ڕاپەرین  کاتی  لە  چ  و  ڕاپەڕین  کومیتەکانی  سازدانی  بە  ڕاپەڕین  پێش 

سولەیامنی کە ئەمنە سوورەکە گیرا و 80 بۆ ٩0 کەس زیندانی سیاسی لەوێ بوون کە زیاتر لە نەوەد لە 

سەدیان چەپ بوون و لە دەرەوەی ئەحزابی سیاسی بوون و پێش قەیرانی کوەیت دەستیان دابوە خەباتی 

سیاسی و تا ڕادەیەک عەلەنی و دوای ئازاد بوون، بوونە چاالکی شووڕاکان. من خۆم یەکێک لەوان بووم. 

مێژوو  بەاڵم  بکات  لێ  حاشای  ناتوانێ  کەس  شووڕاکان  ڕۆلی  بوون.  کار  بە  دەس  جۆرە  بەو  شووڕاکان 

پالنی  و  بەرنامە  دژی  لە  ڕێک  گرت  دەسەالتیان  ڕاپەڕین  پاش  ئەوانەی  و  دەینووسن  سەرکەوتووەکان 

شووڕاکان و ئاسۆ و ئامانجی ئەوان وەستان و تەنانەت میلی چەکیان لێ هێنا و بە زۆری چەک شووڕایان 

داخست. 

+  دەگەڕێنەوە بۆ ئەو بابەتە، بەاڵم کاک هەورامان، لە شورای ئۆکتۆبەر یان شوێنی تر کاتێک دەسەاڵتێک 

نییە کە ژیانی کۆمەڵ ڕێبخات خەڵک خۆی ڕێک دەخا و ئەوە دەبێتە بنەمای دەسەاڵتی شووڕایی و پاشان 

دەبێتە جەریانی سیاسی. ئایا لە کوردستانیش وا بوو؟

دەقیقەن لە کوردستانیش ئەوانە ڕووی دا، خەڵک لە دژی دەسەاڵتی بەعس هەلی قۆزتەوە و ڕاپەڕی و 

دەسەاڵتێک کە 3 دەیە بە ئاگر و ئاسن حوکمی ئەو کۆمەڵگایەی کردبوو ڕاماڵدرا و ڕاستەوخۆ ئەو دەسەاڵتە 

نەما و کە نەما، ئەو هێزانەش کە خۆیان بە جێگرەوەی دەسەاڵت دەزانی نە ڕێکخراو و تەنزیمی وایان 

هەبوو نە بەرنامەیان هەبوو نە نوێنەرایەتیان لە شار هەبوو کە ڕاستەوخۆ ببنە بەدیل، هەر بۆیە خەڵک 

لە هەنگاوی یەکەم دا بە ڕابەری چەپ و کومونیستەکان و ئەوانەی تەجرووبەی سیاسیان هەبوو خۆیان 

لە دەوری یەک کۆبوونەوە. ڕێکخراوە چەپەکانیش چەندین بەیاننامە و چەندین بەرنامەی سیاسیان دابوو 

و باسی شوڕاشیان کردبوو. 

لە کۆبوونەوەی خەڵک لە دەوری یەک لە ناوەندەکانی کار و گەڕەکەکان، شووڕاکان ساز بوون. بە هۆی 

خەفەقانێک کە پێش ڕاپەڕین هەبوو خەڵک هیچ تەجروبەیەکی خەباتی جەماوەریان نەبوو و چ بە هۆی 

ئەوەی کە لە ڕۆژەکانی یەکەمەوە هێزەکانی بەرەی کوردستانی بە دژی شوڕاکان کەوتنە تەبلیغی ژەهراوی 

و هەم بە هێزی چەک لە هەندێک شوێن چوونە سەر شوڕاکان و هاوکات ئەگەر بزووتنەوەی شوڕایی لە 

سولەیامنی لە ٩ی مانگەوە دەستی پێ کرد، ئەوە شار لە 31.3 دا داگیر کرایەوە و ئاوارەبوونی ملوێنی لێ 

کەوتەوە. 

کردنی  دیاری  بەشدری  بتوانن  تا  خوارەوە  لە  خەڵکی  ڕێکخراوکردنی  بۆ  شوڕاکان  بەرنامەی  ئەو  بۆیە 

چارەنووسی خۆیان بن و کێشەکانیان باس کەن و ڕێگە بدۆزنەوە و ببنە بەڕێوەبەری ئەو بڕیارانەی کە لە 

کۆبوونەوە گشتیەکان دەدرا. 

داگیرکردنەوەی کوردستان و ئاوارە بوونی ملوێنی ئەو زەمینە سیاسیەی لە بار برد. خەڵکیش کە ئاوارەی 

خەڵک  کە  چووبوو  بار  لە  سیاسیەکەش  مەرجە  و  هەل  بوون،  نانیش  لەتێک  موحتاجی  و  بوون  واڵتان 

ئیدارەی خۆی بکات و باسی خواست و داواکانی خۆی بکات. 

+ ئایا شوڕاکانی سولەیامنی بوون بە شوڕایەکی واحید؟
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لە سولەیامنی لە زۆربەی گەڕەکەکان وەک سەرچنار، زەرگەتە، مەجیدبەگ، شەقام، کارێزە وشک، سەیوان، 

شوڕای  لە  نوێنەریان  هەرکام  و  بوو  ساز  شوڕا  چیمەنتۆ   ، ئەلبیسە  جگەرە  مەعمەل  بەکرەجۆ،  ئازادی 

سەرتاسەری شار دا هەبوو کە ناوەندەکەی لە مەجیدبەگ بوو. 

دەبێ ڕاستیەک بۆ مێژوو بڵیم: 

بێگومان شوڕا چەندە زەروورە کە دەتوانێ زەمینە ساز کات بۆ ئەوەی تاکەکانی کۆمەڵگا بتوانن لە ڕێگەی 

دێمۆکڕاتیک  بە شێوەیەکی  و هەم خۆشیان  کەن  دیاری  ڕاستەقینەوە چارەنووسی خۆیان  هەڵبژاردنێکی 

خۆیان بەڕێوە بەرن.  هەر ئەوەندەش گرینگە کە چ خەتێکی سیاسی دەتوانێ ڕابەڕایەتی ئەو بزوتنەوەیە 

بکات؟

یەکێک لە کێشەکانی بزووتنەوەی شوڕایی لە کوردستان نەبوونی ئەو خەتە سیاسیە ڕوونە لە ناو بزووتنەوەکە 

دابوو. چەندین وردە ڕێکخراوە هەبوون کە بۆچوونی زۆر دژە یەکیان هەبوو لە سەر شوڕا، چۆنیەتی شوڕا، 

ئەرکەکانی. هەندێک شوڕای وەک شارەوانی سەیر دەکرد کە ئەرکی خزمەتگوزاری بێت، هەندێک شوڕایان 

وەک بەدیلی سیاسی سەیر دەکرد بۆ بەڕێوە بردنی کۆمەڵگا و هەندێکیان وەک بزووتنەوەیەک لە نێوان 

خەڵک و دەسەاڵت بۆ نوێنەرایەتی کردنی خەڵک و جواب وەرگرتن بۆ خۆاستەکان الی دەوڵەت. 

بە هەر حال بۆچوونی جیاواز هەبوو لە سەر شوڕاکان و ئەوە وای کرد کە زۆرجار کە لە کۆبوونەوەی گشتی 

بەرەی  لە گەڵ  تەعامول  لە سەر چۆنیەتی  بۆ منوونە  بدەین.  نەتوانین قەراری سیاسی  بەشدار دەبووین 

کوردستانی، لە گەڵ هێزە سیاسیەکان، دەسەاڵتی ئەوان قبووڵ کەین و ببینە ئۆپۆزیسیۆنی ئەوان یان خۆ 

ببینە نوێنەری خەڵک و واستەی خەڵک و دەسەاڵت؟ ببینە دەاڵڵی داواکاریەکانی خەڵک الی ئەوان یان 

ئەوان ڕاستەوخۆ دەبێ لە ژێر قەرار و فەرمانی شوڕاکان بن. 

ئەوە یەکێک بوو لەو کێشانەی کە تەقریبەن شوڕاکانی لە ناو خۆی دا کردبوە دوو بەشەوە و  بەشێک پێی 

وابوو کە ئێمە بە هیچ شێوەکەی نابێ تەسلیمی دەسەاڵتی بەرەی کوردستانی بین و بەشێکیش پێی وابوو 

ئێمە دەبێ خەڵک ڕێک خەین و شوڕاش ببێتە وەسیتێک لە نێوان خەڵک و دەسەاڵتی بەرەی کوردستانی 

کە دەیهەویست لە شارەکان دایمەزرێنێ. 

بە دەسەاڵترت  ئایا الیەنێکی  لە سەر کرا؟  یان موقاومەت کردن زۆری بەحس  باسی تەسلیم بوون  + ئەو 

هەبوو کە لە بەحسەکان دا زۆرینە بن؟ 

 

ئەو دەورانە ڕەوتی کومونیست لە سولەیامنی و هەولێر و کەرکووک خەتی بااڵ بوو، یانی هەم دۆست و 

ئەندامی زیاتری هەبوو و هەمیش بەرچاوڕوون بوو لە چاو کۆڕ و کۆمەاڵنی چەپی تر کە لە شارەکان دا 

بوون. 

بەاڵم ڕەوتی کومونیستیش هێشتا وەک چەپی ئاکادێمیست بەرخوردی دەکرد لە گەڵ ڕووداوەکان، زیاتر 

چەپێکی ڕوناکبیر و بێ ئەزموونی سیاسی بوو. 

بێگومان لەو بزووتنەوە کۆمەاڵیەتیەی ئەوکات دا کادرەکانی ڕەوتی کومونیست ئەو کادرە خاوەن ئۆتۆریتە 

بۆ  ڕێکخەن  خەڵک  و  بن  دەرەوە  واڵم  ڕووداوەکان  خێرایی  گەڵ  لە  بتوانن  کە  نەبوون  کۆمەاڵیەتیە  و 

ئامانجێک کە شوڕاکان دیاریان دەکرد. 

وەک گووتم ماوەی شوڕاکان زۆر کەم بوو. شکستی شوڕاکان و شکستی ئازادی خوازان و کومونیستەکان 

وتووێژ لە گەڵ هەورامان عەلی
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تیژهنگ

لەوەی کە هەموو خەڵک ڕێک خەن بوو بە شکستی ڕاپەڕین بە بڕوای من. 

+ ئایا شوڕای شارەکان توانیبوویان پێکەوە پەیوەندی چڕ و پڕ بگرن؟

نوێنەرایەتی  تەریق  لە  ڕاستەوخۆ  تا  بوو،  سیاسیەکانەوە  سازمانە  تەریق  لە  بوونەکەی  بەاڵم  بوو،  هەیان 

شوڕاکانەوە. ماوەکە زۆر کەم بوو، تەنانەت لە هەولێر ڕۆژی 13 تا 15ی مانگ بەتەواوی ئازاد کرا و لە 17 

بۆ 18ی مانگ دا شوڕا ساز کرا و لە 30 مانگیش دا دووبارە عەسکەری بەعس هاتەوە. یانی ئەوەی کە وەک 

لە تێئۆری دایە کە دەبێ شوڕاکان لە گەڕەک و دێهات و ناوەندی کار ساز بێت و نوێنەرایەتی شار تەعین 

کات نوێنەرەکانیش لە ئاستی مەسەلەن هەرێمی کوردستان دا بتوانن هەیئەتێکیان هەبێت و یەکرتی ببینن 

بە شێوەی مونەزەم و لە سەر کێشە گشتیەکان لەوێ بڕیار دەرکەن و چارەنووس دیاری بکرێ، لە کوردستان 

نەیتوانی تەواو ڕوو بدات.

لە ڕاستی دا هەموو هەڵسوڕاوانی بزووتنەوەکە ئەو ئیدەیەیان هەبوو، بەاڵم لە ڕووی زەمانەوە ئەو فورسەتە 

نەبوو بۆ عەمەلی کردنی. دوو هۆکاری گرینگ هەبوو: 

1. ماوەکە زۆر کورت بوو و هێرش کرا و ئاوارەبوون و گیرانەوەی شارەکانی لێ کەوتەوە. 

2. بەرەی کوردستانی زۆر بە ڕەقی هەڵس و کەوتیان دەکرد و هەڕەشەیان دەکرد.

ئەوەندەی کە من ئاگادار بم لە سولەیامنی وەفدی شوڕاکان چوون بۆ هەولێر و پێشنیاری ڕەوتی کومونیست 

بوو کە چەند نوێنەر بچن بۆ هەولێر و لە ساز کردنی شوڕاکان دا یارمەتی خەڵکی هەولێر بدەن. 

لە کەرکووک فەترەکەی لەوەش کورترت بوو و توانیان لە چەند گەڕەک وەک ڕەحیاموا و الی شەریکەی نەوت 

شوڕا ساز کەن چوون کەرکووک بە تەواوی ڕزگار نەکرابوو و هێشتا بەعسی لێ مابوو کە هێرش کرایەوە 

سەری. 

پێم خۆشە بێینە سەر باسی مامەڵەی بەرەی کوردستانی لەگەڵ شوڕاکان کە ئێوەش باستان کرد.   -

دەمەوێ بزانم ئایا هیچ منونەیەکی زیندوو و بەردەستی واتان الیە کە بکرێ ناوی بەرین؟

بۆ منونە ڕۆژی 16ی مانگی 3 مەڕاسمێک بەڕێوەچوو کە بۆ یادی کیمیا باران کردنی هەڵەبجە   •

لە الیەن شوڕاکانەوە ڕێکخرابوو. لە بنکەکانی شوڕا وا بڕیار درابوو کە ئەم مەراسمە هەم یادکردنەوەی 

کارەساتی هەڵەبجە بێت و هەم بۆ نیشان دانی هێزی شوڕاکان بێت لە سولێامنی دا. لەو ڕۆژەدا کە ڕەنگە 

دەرکی  بەر  لە  شوڕاکانەوە  الیەن  لە  ڕێکخراوە  کۆبوونەوە  ئەو  مابن،  کەس  زۆر  الی  وێنەکانی  ئێستاش 

سەرای سلێامنی بەرەی کوردستانی ترساند لەوەی کە ئەگەر بێتو پێش بەم هێزە نەگیرێ، دەتوانێ بەڕە لە 

ژێر پێی ئەوان دەرکێشێ. بۆیە هەر ئێوارەی ئەو ڕۆژە بەیاننامەیەک بە ناوی بەرەی کوردستانی دەرکرا کە 

لە ڕادیۆ گەلی کوردستان کە هی یەکێتی نیشتامنی بوو خوێندرایەوە. هەرچەند نازانم ئایا هەموو بەرەی 

نا، چونکە بۆ منونە حیزبی شیوعی دواتر ڕایگەیاند کە  یان  ئیمزا کردبوو  بەیاننامەیەیان  کوردستانی ئەو 

ئاژاوەگێڕ  بە  شوڕاکانیان  ڕەسمی  بە  بەیاننامەیەدا  لەو  بەاڵم  نەکردووە؛  ئیمزا  بەیاننامەیەیان  ئەو  ئەمان 

ناوبردبوو و داوایان لە خەڵک کردبوو کە هاوکاریان نەکەن و بەشداری کۆڕ و کۆمەڵەکانیان نەبن. ئەمە 

یەکەمین هەڵوێستی ڕەسمی بەرەی کوردستانی بوو لە دژی شوڕاکان، کە پێم وابوو نەوشیروان مستەفا 

خۆی نووسیبووی. 
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کەواتە دوای ئەم هەڵوێستە ڕەسمیەیە کە ئیرت ڕوداوەکان دەست پێدەکەن؟  -

ئیرت دوای ئەمە لە الیەکەوە خەڵکانێک کە لە ڕاستیدا نە ئەیانزانی شورا چیە و الیەنگرانی ئەحزابی   •

مەوجودی تا ئەو کاتی وەک یەکێتی بوون کە هێشتا لە ناو جەماوەردا پێگەیان هەبوو و خەڵکانێک بە 

هەموو  و  بەعس  رژیمی  لە  بوون  دڵ  لە  داخ  کە  جەماوەرێک  تریشەوە  الیەکی  لە  و  دەکردن  قسەیان 

ئەو تاوانانەی کە بەرامبەری کردبوون، زۆریان بۆ گرنگ بوو ڕێگە نەدەن شەڕێکی ناوخۆ دروست بێت 

یاخود بەرەی ناو خەڵکی کوردستان تووشی لەت بوون بێت. واتا خەڵکێک بوون کە وا بیریان دەکردەوە 

کە بوونی شوڕاکان مانای دژایەتیە لەگەڵ دەسەاڵتی یەکێتی و پارتی و هێزی پێشمەرگە. جونکە بەرەی 

و  پێشمەرگە  و  کورد  دژی  ئەمانە  گوایە  کە  دەکرد  تەبلیغیان  شوڕاکان  دژی  لە  بەشێوەیەک  کوردستانی 

هەموو ئەو خەبات و تێکۆشانەن کە ئێمە سااڵنێکە هەزاران کەسامن بۆ بە کوشت داوە. هاوکات هەر لەو 

سەرودەمەدا دەستیان کرد بە تیرۆری ژنانیش. ئەگەر هەڵە نابم هەر نۆزدەی مانگ بوو کە هەڵیانکوتابووە 

سەر شوڕای زەرگەتە و پێیان وتبوون کە ئەبێ دایخەن. بۆیە ئەگەرچی تا کاتی گرتنەوەی کەرکوک شوڕاکان 

هەر مانەوە و درێژەیان بە کاری خۆیان دا و بەرەنگاریان کرد بەاڵم لە ئەنجامی ئەم هەڕەشە و تەبلیغە 

ڕاستیەکە کە دەبێ  ئەوە  و  لە شوڕاکان کشانەوە  دا، خەڵکێکی زۆریش  بەرەی کوردستانی  ژەهراویانەی 

ئێوارەی  کرد.  پاشەکشەیان  دەوروبەری  و  لە سلێامنی  کە  بوون  دوایین هێز  ڕاستیدا شوڕاکان  لە  بوترێ. 

ڕۆژی سی و یەکی مانگ دوو پاسی گەورە لە شوڕای قوتابخانەی جولەکانەوە کە پڕ بوون لە پێشمەرگەی 

شوڕا بەڕێکەوتن بەرەو کەرکوک کە لە زۆر شوێنی وەک چیمەن و تاسڵوجە شەڕی زۆر قارەمانانەیان کرد. 

بۆ منونە لە تاسڵوجە ئەوان تاقە هێز بوون کە سەڕەڕای ئەوەی کە چەک و چۆڵێکی ئەوتۆیان پێنەبوو و 

ئەوەی هەیانبوو تەنیا ئەوانە بوون کە لە کاتی ڕاپەڕیندا دەستیان کەوتبوو و بە بێ بوونی هیچ پشتیوانی 

و تەنانەت ئەزمونێکی ئەوتۆی سەربازیش، ئەو هێزەی کە لەوێ تانکەکانی رژیمی بەعسی بۆ چەندین 

لەو  پۆلێک  بەداخەوە  تێیدا  کە  بوو  شوراکان  هێزی  ئەوە  کرد  چۆڵی  سلێامنی  شاری  تا  ڕاگرت  کاتژمێر 

هاوڕێیانەی کە ئەو کات تێکۆشەر و هەڵسوراوی شورایی بوون گیانیان لەدەست دا کە لەوانە دەتوانم 

ناوی شەهید نەوزاد، شەهید نامیق و شەهید شوانە و زۆری تریش بەرم. تەنیا لە چیمەن، یانزە هاوڕێی 

ئێمە کە هەڵسوڕاوی شوڕای سەرشەقام و شورای سەیوان بوون گیانیان لە دەست دا. بەاڵم لە کۆتاییدا دوای 

گیرانەوەی شارەکان بزووتنەوەکە پاشەکشەیەکی زۆری بەخۆوە دیت. 

لە گۆشەیەکی قسەکانت دا باسی تیرۆری ژنانت کرد، دەتوانی کەمێک زیاتر ڕوونی کەیەوە؟  -

کە  بوو  ئەوە  بوونیان هەبوو  دا  لە کوردستان  پێشرت  کە  بزووتنەوانەی  ئەو  تایبەمتەندیەکانی  لە   •

بزووتنەوەیەکی پیاوساالر و دژە ژن بوون. لەگەڵ ئەوەی کە ژنان لە کۆمەڵگای ئێمەدا هەمیشە بەشێک بوون 

لە خەبات ئەگەر تەنانەت خەبات و تێکۆشان تەنیا لە خەباتی چەکداریشدا ببینینەوە، ئەوە ژنان بوون کە 

ئەگەر ئەندامێکی بنەماڵە دەبووە پێشمەرگە باجەکەیان دەدا، ئازاریان دەبینی، بژێوی بنەماڵەیان دەکەوتە 

ئەستۆ، دەگیران، زیندانی دەکران و جگە لەوەی کە ڕۆڵێکی زۆر چاالکیشیان هەبوو لە ڕێکخستنەکاندا. 

ژنانی  لە  بەرین  بوو کە کۆمەڵێکی  ئەوە  لە خسڵەتە جوانەکانی  یەکێک  دا  بزووتنەوەی شوڕایی  لەکاتی 

هێنایە مەیدانی خەبات بە خەباتی چەکداریشەوە. ئەمەش لە دژایەتی لەگەڵ ئەو بزووتنەوانەی پێشوودا 

بوو کە بە رسوشت بزووتنەوەیەک نین جێگەی بزووتنەوەیەکی ئازادیخوازی لەم شێوەیەی ببێتەوە. هەوڵ 
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دان بۆ سەرکوتی خەباتی ژنان شتێکە کە بە درێژایی چەند ساڵی ڕابردووش دیومانە کە دەگەڕێتەوە بۆ ئەو 

سەردەمەو لە ڕاستیدا لەسەر دەستی ئەوان بوو کە دەستی پێکرد. ئەحزابی بەرەی کوردستانی لەو کاتەدا 

لە الیەکەوە کێبڕکێیان بوو کە کامەیان زیاترین ئەمن و جاش و موستەشار لە دەوری خۆی کۆبکاتەوە، 

کەچی دەتبینی لە الیەکی ترەوە و لێرەو لەوێ و لە کۆاڵنەکاندا ژنانێکیان دەکوشت لە ژێر ناوی ئەوەی کە 

گوایە ئەمانە ئەمن بوون، بێ ئەخالق بوون یاخود پەیوەندیان لەگەڵ موخابەراتی بەعسدا هەبووە. بۆیە لە 

ڕاستیدا ئامانج لەو تیرۆرانە بە بێ لەبەرچاو گرتنی ئەوەی کە ئەم ژنانەی کوژران کێ بوون و چ کارە بوون، 

پاشەکشە کردن بوو بە خودی ژن وەک تاکێک لەو کۆمەڵگایەدا کە نەتوانێت بێتە دەرەوە و بەشداری بکات 

لە مەیدانی خەباتدا.  

دەکرێ بپرسم کە ئەو ژنانە بەڕاستی کێ بوون؟  -

لەو سەردەمەدا جۆرەها ژن کوژران. ئەوەندە دەزانین کە دەیانوت لیست هەیە. بۆیە ژنانێکی   •

زۆر نەیان دەوێرا بێنە دەرەوە لەگەڵ ئەوەی کە هیچیشیان نەکردبوو. واتە کەشێکی پڕ لە ترسیان دروست 

کردبوو کە پاشەکشە بە ژنانێک بکات کە وێرابوویان بێنە مەیدانەوە و لە ڕاپەڕیندا بەشداریەکی بەرچاویان 

کردبوو. بۆیە بە بڕوای من دەست بردن بۆ تیرۆری ژنان لەو کاتەدا، مەبەستە سەرەکیەکەی پاشەکشە کردن 

بوو بەم ژنانە. وەک ئەوەی کە لە سەد ساڵی ڕابردوودا سەرجەمی ئەو بزووتنەوە و جواڵنەوانەی کە لە 

کۆمەڵگای کوردستان دا ڕوویاندا بوو بزووتنەوەیەکی پیاوانە بوون و ژنان یا ڕۆڵیان تێیدا نەبوو یا هەمیشە 

لەو نێوانەدا وەک پاشکۆیەک بیرناون نەک وەک تاکێکی سەربەخۆی خاوەن بڕیار و هەڵوێست. 

لە ژنانی هەڵسوراوی ناو شوراکانیش کەسیان بەو نێوە کوژران؟  -

نا، لە ژنانی ناو شوراکان کەسیان نەکوژرا. بەاڵم وەک ئاماژەم بەو دژایەتیە کرد کە ئەوان لە گەڵ   •

جاش و موستەشارەکان پەیوەندیان هەبوو و لەم الشەوە ئەم ژنانەیان لە ژێر ئەو ناوەدا دەکوشت، ئەمە 

نیشانی دەدا کە ئامانج لێی شتێکی تر بوو کە باسم کرد. بۆ ئەوەی ژنان لە کەشی گشتی کۆمەڵگا دوور 

نێوان شوڕا و بەرەی کوردستانی دا  لە  ڕاگرن، لە کەشی سیاسی و ئەو کێشمەکێشمەی کە خەریک بوو 

سەری هەڵدەدا.

شوراکان هێزی چەکداریشیان هەبوو؟  -

لە هەفتەیەک پێش ئاوارەبوونەکە دا بوو کە بڕیار درا دەبێ هێزی چەکدارمان هەبێت. ئەو کاتە   •

کۆمەڵگا لە دوای ڕاپەڕین بە گشتی چەکیان هەبوو و هەر ئەو هەڵسوڕاوانەی نێو شوڕاکان خۆیان بوونە 

هێزی چەکداریش. بەاڵم لەبەر کەمی کات نەتوانرا ڕێکخستنێکی سەربازی پتەو، یا بۆ منونە هەیئەتێکی 

ڕێکخراوی ڕێک و پێک کە لە هەموو شوڕایەکدا نوێنەری هەبێت دروست بکرێ. واتە ڕاستە کە هەموومان 

تەنیا  دەرنەهات.  کردەوە  بە  بووین،  بیریدا  لە  ئەگەرچی  تایبەت  هێزێکی  وەک  بەاڵم  هەبوو  چەکامن 

هەموو  لە  کرد  بانگەوازیان  و  دەرکرد  بەیاننامەیەکیان  شوڕاکان  گیراوە،  کەرکوک   کاتێک  کە  بوو  ئەوە 

ڕێکخەین  جەماوەری  بەرگری  و  نیشتامنی  بەرگری  بدەین  هەوڵ  کە  خەڵکیش  و  شوڕایی  هەڵسوڕاوانی 

لەگەڵ  بە ژێر  نیە کە ژێر  بەرەی کوردستانی  بە  ئێمە هیچ متامنەیەکامن  لە ڕێگەی شوراکانەوە چونکە 

ئەوەش  کۆتاییدا هەر  لە  کە  نەکاتەوە  داگیر  شارەکان  دیسانەوە حکومەت  و  نەکەوێت  ڕێک  حکومەت 
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ڕوویدا. هێشتا هێزی پێشمەرگە لە گۆیژە شەڕی دەکرد، سەرەتای ئاوارە بوونەکە نەگەیشتبوویە باشامخ و 

مەریوان کە نوێنەرانی بەرەی کوردستانی لە بەغدا کاربەدەستانی سەدامیان ماچ ئەکرد.

دوای  کە  بوو  ئەوە  وەاڵم  و  کرد  تریش  کەسانی  لە  پرسیارەم  ئەم  من  ئاوارەییەکە؟  دوای  ئەی   -

ئاوارەییەکە و هاتنەوەی خەڵک ئیرت ئەو بۆشایی دەسەاڵتەی کە شورا دەیتوانی پڕی بکاتەوە بوونی نەمابوو 

و بەرەی کوردستانی پڕی کردبۆوە، بۆیە نەتوانرا شوراکان جارێکیرت دامبەزرێنەوە. ئایا وابوو؟

ئەم بۆشاییە بەرەی کوردستانی بە هاوبەشی لەگەڵ رژیم پڕی کردبۆوە. ئەو کاتە لیژنەی تەنسیق   •

هەبوو. لەبەر ئەوەی موفاوەزات و گفتوگۆ لە ئارادا بوو، حکومەت هاتبۆوە ناو شارەکان. نوێنەرانی بەرەی 

کوردستانی و نوێنەرانی حکومەتیش بە جەیش و موحافزەتی کۆنی سلێامنیەوە لیژنەی تەنسیقیان پێک دێنا. 

بۆ منونە لە سلێامنی نوێنەرەکەیان شێخ ساالر بوو و بنەکەکەشیان لە نادی موهەندسین بوو لە ڕزگاری. ئەم 

دۆخە لە مانگی 3وە بەردەوام بوو تا ئینتفازەی دووهەم واتە مانگی 10 کە دوای ئەم ئینتفازەیە حکومەت 

هاوئاهەنگیان  بەیەکەوە  و حکومەت  کوردستانی  بەرەی  کات  ئەو  تا  بەاڵم  گواستەوە.  دەزگاکانی  و  دام 

هەبوو. بۆ منونە ئەو کات ڕەوتی کومونیست مەقەڕی لە هەڵەبجە و ڕانیە هەبوو و لە کاتی هاتوچۆدا بۆ 

سلێامنی لە سەیتەرەکەدا ئەگیران. لە سەیتەرەی سلێامنی سێ هاوڕێی ڕەوتی کومونیست گیران کە دواتر 

بە واستەکاریەکی زۆر دوای چەند مانگ ئازاد کران. واتە مەبەستم ئەوەیە کە بڵێم لە مانگی 3 تا 10 بەرەی 

کوردستانی بە ئاشکرا سەیتەرەی کردبۆوە بەسەر شارەکان دا و نەیئەهێشت کە خەڵک بە دژی حکومەت 

چاالکی ئەنجام بدا. بۆ منونە ئێمە ئەو کات کە ڕەوتی کومونیست بووین چووین لە باریکە و هەڵەبجە 

بانگەوازمان ئەکرد، خەڵکامن کۆ ئەکردەوە و قسەمان بۆ ئەکردن؛ باسی ئەوەمان ئەکرد کە ئەبێ شوڕاکان 

دروست بکەینەوە، ئەبێ هێزەکانی رژیم لە کوردستان وەدەر نێین و خەڵکی کوردستان ئەبێ چارەنووسی 

باسانە بەرەی کوردستانی هەڵیانکوتایە سەر مەقەری ڕەوتی  .. لەسەر ئەم  خۆی بۆخۆی دیاری بکات و 

کومونیست و ئێمە سێ ڕۆژ گەمارۆ دراین. کێشمەکێشێکی زۆر بوونی هەبوو لەسەر ئەوەی کە ئەوان 

دەیانوت کە ئیووە ئەبێ لە چوارجێوەی سیاسەتی بەرەی کوردستانی دا بجوڵێنەوە.

هەڵسوڕاوانی شوڕایی دوای گەڕانەوەیان لە چوارجێوەی ڕەوتی کومونیست دا خۆیان ڕێکخست؟  -

نا، وەک پێشرت وتم کێشەکە ئەوە بوو کە ئەو سەردەمە تەنیا ڕەوتی کومونیست نەبوو. چەندین   •

کۆڕ و کۆمەڵی جۆراوجۆری چەپی تر هەبوون کە هەر لە درێژەی ئەو رسوشتە سێکتاریستیەی ناو چەپ 

بۆ  گەڕانەوەی خەڵک  و  ئینتفازەی دووهەمەم  دوای  بوو.  ڕەوتی کومونیست  لە  ڕقیان  تەنانەت زۆریش 

پێکرد.  دەستی  کرێکاریەکان  جەماوەریە  ڕێکخراوە  کردنی  دروست  بۆ  هەوڵدان  دەورانی  شارەکان  ناو 

نزیک بە دوو مانگێکی خایاند تا لەسەر ئەوە ڕێک کەوتین کە یەکێتی بێکاران دروست کەین یا شورای 

لە چایخانەکەی  کە  بۆوە  باڵو  بێکارانەوە  ناوی شوڕای  بە  بێکاران  یەکێتی  بەیاننامەی  یەکەمین  بێکاران. 

ئێمە بوو کە نوورسا. واتە ئەوێ یەکەمین بنکە بوو پێش ئەوەی کە بەرامبەر مزگەوتی گەورە بنکەیەکی 

تایبەت بۆ یەکێتی بێکاران بکەینەوە. دوای ئەم سەردەمە لە ساڵی ٩2ەوە واتە چوار مانگ دوای ڕاپەڕینی 

دووهەم، وردە وردە هەوڵ درا کە ڕێکخراوە کرێکاریەکان دروست بکەین. دەستەی کرێکارانی ئەلبیسە 

و کارگەی چیمەنتۆ و کارگەی جگەرە و کرێکارانی خەستەخانەکان هەبوون، کارگە ئەهلیەکان هەبوون. 

بۆیە هەوڵامندا کە بۆ هەر یەکێک لەمانە ڕێکخراوێکی کرێکاری دروست بکەین و ئەمانەش بە شێوەی 
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فیدراسیۆنێک بێت کە دواتر ڕاگەیاندرا ڕێکخراوی فیدراسیۆنە کرێکاریەکانی کوردستان بوو. ئەمانە تەنیا 

لە سلێامنی نەبوو بەڵکو لە هەولێریش بە هەمان شێوە. پێم وایە لە نێوان ڕێکخراوەکان دا هیچ یەکێکیان 

هێندەی یەکێتی بێکاران پێگە و نفوزی نەبوو، تەنیا لە سلێامنی زیاتر لە 33000  ئەندامی هەبوو کە من 

خۆم یەکێک بووم هەم لە دامەزرێنەرانی وە هەم لە ئەندامانی بەڕێوەبەری بنکەی سلێامنی. جارێکیان 

یەکێتی بێکاران بڕیاری دا کە ڕۆژێک دیاری بکەین بۆ مانگرتن؛ دوو داواکاریشامن هەبوو: یەکیان کار یان 

بیمەی بێکاری  و ئەوی تریش ئەوە بوو کە حکومەت دەبێ خۆراکی خۆڕایی وەک کۆپین بەسەر ئەندامانی 

یەکێتی بێکاران دا دابەش بکات. هەر ئەو ڕۆژەی ئێمە بەیاننامەکەمان باڵو کردەوە، ڕۆژنامەکانی بەعس 

و کۆماری ئیسالمی و بزووتنەوەی ئیسالمی هەموو لەسەریان نووسیبوو، هەر ئەو ڕۆژەش دەسەاڵتی ئەو 

کاتی سلێامنی کە یەکێتی بوو ئەندامانی ڕابەری یەکێتی بێکارانیان لە سلێامنی ڕفاند. هەڵیانکوتابووە سەر 

بنکەکە و هەر کەس لەوێ بوو گرتبوویانن.

بە دیاریکراوی لە چ ڕۆژێکدا ئەو بەیاننامەیە باڵو بۆوە؟  -

لە سەرەتای ساڵی ٩2 بوو لە بەهار دا. بەداخەوە بەروارە دروستەکەیم ئێستا لە بیر نیە بەاڵم بە   •

ئاسانی دەکرێ لە ئەرشیفی یەکێتی بێکاران دا ببیرنێتەوە. بەاڵم ئەوەی گرنگە ئەوەیە کە ئەو ڕۆژەی ئەو 

بەیانیەیە باڵو بۆوە یەکێتی کەوتبووە ئینزار و ئامادە باشەوە ، واتە بەو ڕادەیە ترسابوو لەم جواڵنەوەیە. 

ئەویش بەو شێوەیەی کە باسم کرد چووبوون و ڕابەرانی یەکێتی بێکارانیان گرتبوو و بردبوویانن بۆ ئەمنەکە 

و سێ رۆژێکی پێچوو تا ئازادیان کردن.

ئەی ئایا مانگرتنەکە ئەنجام درا؟  -

نەخێر، مانگرتنەکە نەکرا لەبەر ئەوەی وەک وتم سەرکردایەتی یەکێتی سەرجەمی ئەندامی ڕێبەری   •

یەکێتیەکەیان گرتبوو. واتە ئیرت کەسێک نەمابوو تا مانگرتنەکە ڕێکبخا و سەرپەرشتی بکا. ئێمە هێزێکی 

مەدەنی بووین و ئەوانیش دەسەاڵتێکی میلیشیایی بوون کە سڵیان لە هیچ جۆرە تاوانێک نەدەکردەوە. 

بۆ منونە کۆمەڵێک خەڵکی ئاوارەی کەرکوک و شوێنەکانی تر کە لە حامی سلێامنی بوون و بەکر عەلی 

بوو  ئەوە  ئەمانە  داوای  تەنیا  دەژیان.  دا  ئەفسەریەکان  و  سەبازی  بەجێاموە  کوخە  لە  بوو،  نوێنەریان 

کە ئەیانوت ئێمە ئامادەین ئێرە بەجێ بهێڵین و ئێوە تەنیا شوێنێکامن بدەنێ کە بچینە ئەوێ. بەاڵم بە 

بەرچاوی هەموو خەڵکەوە لەبەردەم محافزیەتی سلێامنیەوە بەکر عەلیان تیرۆر کرد کە بەکر عەلی یەکێک 

لە  قسە کەرانی ئایاری ٩4 بوو. هەر دوو مانگ پێش ئەم ڕووداوە بەکر عەلی خۆی بە هەموومانی وت 

کە محافزیەتی سلێامنی خۆی پێی وتووم کە هەر ئەتکوژین و وەک سەگ ئەتتۆپێنین! دەی لە کۆتاییدا 

تیرۆریشیان کرد. مەبەستم ئەوەیە کە لە بەرامبەر دەسەاڵتێکی چەکداری کە هیچ جۆرە بەهایەک بۆ ئازادی 

و ماف و تێکۆشانی خەڵک قائیل نەبوو و جگە لە مل هوڕی و خوێن ڕشنت هیچ شتێکی تری نەدەزانی، 

خەباتی جەماوەری ناتوانێ مانا پەیدا بکات. بۆ منونە لە دۆخی ئێستای ژێر دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی 

دا هەموو خەباتێکی جەماوەری دەبێتە خەباتێکی سیاسی وکۆتاییەکەی دەبێتە ڕووخانی چونکە مەجالی 

ڕیفۆرم و چاکسازی تێدا نابێتەوە. بوونی ئەم دەسەاڵتە  لە سااڵنی نەوەدەکان هاوکات بوو لەگەڵ گەمارۆی 

ئابوری و هەژاریەکی لەڕادەبەری خەڵک کە بە هەموو شێوەیەک پاشەکشەی  بە ژیان و گوزەرانی  خەڵک 

بە  و  گەورە  مزگەوتی  بەردەم  دەبردە  منداڵەکانیان  کە  کەسانێک  هەبوون  و  کۆمەڵگایەدا  لەو  کردبوو 
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خەڵکیان دەوت کە کێ دەیەوێ  بیبات بۆ ئەوەی نەمرن لە برسان. خەڵک لە گەرمەی گەمارۆی ئابوریدا بە 

گوڵوەچنی بەڕێوە دەچوو. بۆیە لە کۆمەڵگایەکدا کە هەژاری و کوێرەوەری تەنگی پێ هەڵچنیوە بێگومان 

خەباتی جەماوەری و چاوەڕوانی خەڵک لە ژیان پاشەکشەی جددی دەکات.

لەسەر ئەم پاشەکشەیەی باستان کرد من کەمێک دەست و دڵم دەلەرزێ، هەڵبەت بێگومان ئێوە   -

لەو سەردەمەدا چەندین هاوڕێی فیداکارتان لەدەست دا و خۆشتان تووشی چەرمەسەری هاتوون و لە 

کۆتاییشدا ژیانی تاراوگەتان هەڵبژاردووە. ئێمە هەمان ئەزموومنان لەگەڵ هاوڕێیانی کوردستانی ئێرانیش 

کە  نیە  وا  پێتان  ئایا  بڵێم  و  بکەم  جەسارەتە  ئەم  دەتوانم  ئایا  دەکەن.   57 شۆڕشی  باسی  کاتێک  هەیە 

خۆڕاگری دەکرا؟

ئەزانی من پێم وایە ئەگەر خەتی سیاسی هەبوایە خۆڕاگری باش دەکرا. ئێوە سەیر کەن زۆربەی   •

هەڵسوراوانی شورایی و چەپەکانی عێراق ڕاستەوخۆ لە ژێر کاریگەری مەنسور حیکمەت و کومونیستی 

کرێکاری دا بوون. ڕێک لەو سەردەمەدا بوو واتە لە ٩1 دا کە لە کۆمەڵەدا ئینشعابەکە کرا و کومونیسمی 

کرێکاری لێ جیا بۆوە. ئەو کات کومونیسمی کرێکاری بەحسێکیان هەبو لەسەر ئەوەی کە ئەوەی لە عێراق 

لەسەر هەڵسوڕاوانی  تێکدەری هەبوو  زۆر  کاریگەریەکی  بەحسە  ئەم  نەبوو.  یا  بوو  ئایا شۆڕش  ڕوویدا 

بوون.  فکری  سەرلێشێواوی  تووشی  هەڵسوڕاوان  لە  زۆرێک  و  کەوتەوە  لێ  کردەیی  پاسیفێکی  شوڕایی. 

مرۆڤیش کاتێک لە بواری سیاسیەوە ساغ نەببۆوە ناشتوانێ هیچ ئیبتکاری عەمەلێکی هەبێت و بەدیلێک 

پێشکەش بکات و هیچ جۆرە چاالکیەک بکات. بە بڕوای من ئەگەر بزووتنەوەی چەپ لە کوردستان لە ساڵی 

٩1 دا خاوەنی خەتێکی سەربەخۆی سیاسی ڕوونی خۆی بوایە، وە بیتوانیبا ئەم خەتە ئەگەر لە حیزبێکیش 

لە کوردستان بەم  لە ڕێکخراوەیەکی سەرتاسەری دا ڕێک بخا، بێ هیچ گومانێک دۆخی چەپ  نەبێ  دا 

شێوەیەی ئێستا نەدەبوو. ئەم هەموو خەڵکە بە ئاسانی نەدەشکا ، ئاوارە نەدەبوو، ڕسوا نەدەبوو و ئەم 

هەموو تااڵن و دزیە بوونی نەدەبوو، ئەم هەموو ژن کوژیەی کە بەقەدەر سااڵنی ئەنفاڵ لەم سااڵنەدا 

ڕوویداوە بوونی نەدەبوو. بۆیە چەپ دەبوو ئەم خەتەی هەبوایە، خەتێکی سەربەخۆ لە ڕەوتی کومونیسمی 

کرێکاری و بیتوانیبا خاوەن بڕیاری سەربەخۆی خۆی بێ لە بواری فکری و کردەییەوە. ڕەوتی کومونیست بۆ 

منونە هەر لەسەر ئەساسی ئەو بەحسەی باسم کرد مەقەرەکانی خۆی داخست لە کاتێک دا ئەبوو مەقەڕی 

زیاتر بکاتەوە.  بۆیە وەک وتم هەم جیابوونەوەی کومونیسمی کرێکاری و هەم ئەو بەحسەی ئیرەج ئازەری 

لەسەر ڕاپەڕینی کوردستان پشتی هەڵسوڕاوە چەپەکانی کوردستانی عێراقی شکاند.

واتە مەبەستت ئەوەیە لە بواری زەینیەوە ئەو ئامادەگیە بۆ بەرگری و موقاومەت نەما؟  -

بەڵێ وایە. چونکە تۆ گەر بچی ئەو بەحسە بخوێنیتەوە وەک ئەوە وایە کە ئێمە جاشی پارتی و   •

یەکێتی بووبین!

ئەمە کێشەیەکی گەورە بوو لەو سەردەمەدا کە زیانێکی گەورەی گەیاند بە بزووتنەوەی چەپ بەگشتی و 

تەنانەت شوراکانیش. تۆ ئەگەر سەرنجی مەڕاسمی ئایاری ٩4ی سلێامنی بدەی دەبینی کە هێشتا هەزاران 

کەس هەبوون کە لە دەوری ئەو بزوتنەوەیە مابوون و دەیانەوەیست خۆڕاگری بکەن، سەدان کچی گەنج 

لە سلێامنی دا لە ڕیزەکانی ئەو بزوتنەوەیەدا کاریان دەکرد، بەاڵم وەک وتم نەبوونی ئەو ئاسۆ سیاسیە و 

نەبوونی ئەو بەدیلە، تێنەگەیشنت لەو گۆڕانکاریە گەورانەی لەو کۆمەڵگایە و لە دەوروبەری دا دەگوزەران 

وتووێژ لە گەڵ هەورامان عەلی
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تیژهنگ

و خۆ بەستنەوە بە هەندێک شتی زەینیەوە وای کرد کە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ ئەو بزووتنەوەیە پاشەکشە بکات 

و ئێستا پێم وانیە جگە لە چەند کۆمەڵێکی بچوک هیچی تر مابێت. 

بگەڕێینەوە بۆ ئەزموونی ئەو سێ حەوتووەی شوراکان و باسی بابەتی یەکسانی لەو ئەزمونەدا   -

بکەین. تا چ ڕادەیەک ئەو کەسانەی کە لەم بزووتنەوەیەدا بەشدار بوون لەگەڵ یەکرت یەکسان بوون؟ بۆ 

منونە من وەک کەسێکی دوور لە ڕەوتە سیاسیەکان دەمتوانی ئەو کات بێم لە شورای مەجید بەگ و لە 

یەکێک لە کۆبوونەوەکاندا بەشداری بکەم، ڕەخنە لە بۆچوونەکانی هەورامان عەلی بگرم و بە هێنانەوەی 

فەکت لەگەڵ تۆدا بکەوتبایەمە گفتوگۆ و موجادەلە. ئایا ئەم شتە دەکرا یا جۆرێک ڕیز بەندی تایبەت هەر 

بوونی هەبوو؟

هەبوو،  یەکرتی  پێچەوانەی  زۆر  بۆچوونی  هەبوو،  توند  زۆر  جەدەلی  شوراکاندا  ناو  لە  ئەزانی   •

بەحسی سیاسی زۆر جیاواز و دژە یەکیش ئەکرا، بەاڵم لە ڕاستیدا کەشی ناو شوراکان بە ڕادەیەک کەشێکی 

بتوانین بە یەکەوە کار بکەین  ناو خۆیدا هەزم بکات و  لە  ناکۆکیانە  شۆڕشگێڕانە بوو کە دەیتوانی ئەم 

سەڕەڕای ئەوەی کە زۆر پێچەوانەی یەکرتیش بیرمان دەکردەوە. ئێمە پێامن وابوو کە شورا ڕێکخراوەیەکی 

جەماوەریە کە سەر بە چین و توێژەکانی خوارەوەی کۆمەڵگایە کە لە ڕاستیشدا هەر وایە، وە بە دیل و 

شێوازی ئەوانە بۆ ڕێکخراو بوون و بۆ چارەسەر کردنی کێشەکان و بەڕێوەبردنی ژیانی خۆیان و کۆمەڵگا. 

بۆیە لە ناو ئەم شورایانەدا زۆر ئاساییە کە خەتی سیاسی و بۆچوونی ناکۆک و دژ بە یەک هەبن، گرنگ 

هەر  دەگرێت،  خۆی  ڕێگەی  و  جێگە  و  کەسە  هەر  سەرتاسەریەدا  خەباتە  ئەم  چوارچێوەی  لە  ئەوەیە 

دەرهێنانی  کردەوە  بە  ئازادانەش هەوڵی  بە  وە  دەڕبڕێت  بیڕوڕاکانی خۆی  ئازادی  بە  دەتوانێ  کەسێک 

بیروڕاکانی بدات. لە ڕاستیدا بە بڕوای من ئەو میکانیزمەی کە لە شوراکان دا پەیڕەو دەکرا و ئەو ئازادیەی 

لە الی حیزبی  تەنیا  پێشرت  دا  بەشەی کوردستان  لەو  بۆ منونە  بوو.  بوونی هەبوو دەستکەوتێکی گەورە 

شیوعی تاک و تەرا ژن بیرنابوو چەکی پێبێت و لە مەقەڕ دا بێت، دیارە کۆمەڵە ئەم کارەی پێشرت کردبوو 

بەاڵم لە کوردستانی عێراق یەکەم جار بوو کە بزوتنەوەیەکی سیاسی سەرهەڵ بدات کە ژن بتوانێت بە 

خۆی و تاقم و تفەنگیەوە لە مەقەڕدا مبێنێتەوە، پاسەوانی بدات، بەشدار بێت لە قسە کردن و بڕیاردان و 

جێبەجێ کردنی بڕیارەکان دا، هەموو ئەمانەش بە بڕوای من ئەگەر لە ڕووی مێژووییەوە سەیریان بکەین 

دەستکەوتێکی یەکجار گەورەن. خەسوی من کرێکاری کارگەی جگەرە بوو و ئەو یەکێک بوو لە قسەکەرانی 

ڕۆژی شانزەی سێی بەردەرکی سەرای سلێامنی کە ئەو کاتەی مەال عەلی بە نوێنەرایەتی ڕەوتی ئیسالمی 

نابێتەوە  لێرە جێی  ئێرە کوردستانە و قەرارگای ڕەمەزان  پێی وت  نەیهێشت و  بدا، خەسوم  ویستی وتار 

بچۆرەوە بۆ ئەوێ قسە بکە، ئەمە خۆی منونەیەک بوو لە خواستی جیایی دین لە دەوڵەت. 

کاک هەورامان ئێستا کە هەموو ئەو شتانە تەواو بوون و ئەوە بیست ساڵ زیاتریشی بەسەردا   -

تێپەڕیوە و ئەوەی ماوە تەنیا بیرەوەریەکە. چەندە باوەڕت بەوە هەیە کە شورا دەکرێت بوونی هەبێت، 

بەو مانایە کە ئێمە دەتوانین ژیان بکەین لە دەرەوەی چوارجێوە و دەسەاڵتی دەوڵەت و ئەم سیستەمە 

نەگبەتەی بوونی هەیە؟ ئایا پێتان وایە ئەمە دەکرێ؟

ئەزانی لە ڕاستیدا بابەتەکە کران و بوون و نەبوون نیە، بابەتەکە ئەوەیە کە ئەم سیستمەی ئێستا لە   •

کۆمەڵگەی بەشەری دا بە بنبەست گەیشتووە و ناتوانێ وەاڵمی نیاز و پێویستیەکانی ژیانی مرۆڤ بداتەوە؛ 
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نوقتە سەری دێڕ! واتە تۆ سیستەمێکت هەیە کە ناتوانێ وەاڵمدەرەوەی پێویستیەکانی بەشەر بێت، لێرەدا 

سەر  بکەوێتە  کە  ئەوەی  بۆ  پێویستە  بەدیلە چی  ئەم  کە  ئەوەی  بەاڵم  هەیە  بوونی  بەدیلێک  بێگومان 

پێی خۆی بابەتەکە ئەمەیە. بۆیە ئێمە لە بێ توانایی ئەم سیستەمە دڵنیاین و لە بوونی بەدیلیش هەروا، 

دەمێنێتەوە ئەوەی کە چۆن دەتوانین ئەم بەدیلە ئاسۆدار بکەین، چەکداری بکەین لە بواری فکریەوە، 

ببنە  بابەتانەن کە دەبێ  ئەو  ئەمانە  بەرگریەوە؛  ئابوری و هێزی  بواری  لە  بخەین  چۆن دەتوانین ڕێکی 

باسی ئەو هەڵسوڕاوانەی کە دەیانەوێ داهاتوویەکی گەشرت بۆ کۆمەڵگەی بەشەری لە هەر گۆشەیەکی 

نیە،  گەیشتنی سەرمایەداری  بنبەست  بە  باسەکە  نیە،  نەکرانی شؤڕش  یا  کران  باسەکە  بنێن.  بنیات  دنیا 

ئەمانە یەکالیی بوونەتەوە. بە درێژایی مێژووی سەرمایەداری هەموو ڕۆژێک ناڕەزایەتی بوونی هەبووە 

و زەمینە بۆ شۆڕشیش بە هەمانشێوە. ئەوەی گرنگە لێرەدا پراکتیکی شۆڕشگێڕانەی هەڵسوڕاوانی چەپ 

و کومونیستە. دنیا لە بواری نەزەریەوە ڕەنگە ڕوون بێت بەاڵم کاتێک دێیتە سەر عەرزی واقیع و لە ناو 

کۆمەڵگادا چاالکی دەنوێنی ، دەبێ کەسێک بیت کە لە کۆمەڵگاکەت و لە سایکۆلۆجیای ئەم کۆمەڵگایە، 

لە مێژووەکەی، لە خاڵە بەهێز و الوازەکانی خۆت و ئەم کۆمەڵگایە و بزووتنەوەکەت تێگەیشتبێتی، وە بۆ 

هەر یەکێک لە مانە بەدیلی دروست و شۆڕشگێڕانەی خۆت خستبێتە ڕوو و کارت پێکردبێت. 

دیارە  پرسیارەکانیش  گرتووە.  ئێمەیان  یەخەی  ئێستا  کە هەر  پرسیارانەن  ئەو  ئەمانە  ڕاستیدا  لە   -

ئێستا کە دەنگۆی دەسەاڵتی شورایی و کۆمەڵگەی شورایی هاتۆتەوە گۆڕێ،  بۆ منونە  زیاتر دوژمنانەن. 

جەماعەتی چەپی پەشیامن واتە ئەوانەی کە کومونیست بوون و سەردەمێک لە ڕادیۆ کۆمەڵە ئاژیتاسیۆنی 

ئەمانەیان دەکرد و لە ناو شارەکاندا چاالکی ئەم بوارە بوون، ئێستا دەستیان کردووە بە پڕوپاگاندای ئەوەی 

کە شورای چی و جل شۆری سەردەشت و کرێکاری بۆکان و فاڵنە دەستفرۆشی سنە کوا دەتوانێ دەسەاڵت 

بەڕێوە بەرێ؟ 

من پێم وایە ئەمە زۆر ئاسانە! بۆ مەگەر بۆ منونە سنە چی لە کۆبانی کەمرتە کە بتوانێ دەسەاڵتێک   •

پێک بێنێ؟ هەڵبەت مەبەستم ئەوە نیە کە دەسەاڵتێک کە لە کۆبانیدا بوو من لەسەدا سەد بەدڵمە بەاڵم 

هەرچی بێت دەسەاڵتێک بوو لە خوارەوە، دەسەاڵتێک بوو کە خۆی بڕیاری دەدا، خۆێ چەکدار بوو و 

خۆیشی بەرپرسیار بوو لە بەڕێوەبردنی بڕیارەکەیدا و شەڕیشی دەکرد. واتە مەبەستم ئەوەیە بۆچی ئەو 

خەڵکە سادەیە نەتوانن ئەمە ئەنجام بدەن، بۆچی ئەبێ حەمتەن وەلیعەهد لە تارانەوە دیاری بکرێت کە 

بێت و پێامن بڵێ چی بکەین و چی نەکەین. بۆ ئەم خەڵکە چ کەموکوڕیەکی فکری هەیە کە نەتوانێ 

بەاڵم  بکات.  دابین  ژیانی  کە  دابنێت  وا  سیاسی  سیستەمێکی  و  یاسا  و خۆی  بەڕێوەبەرێت  خۆی خۆی 

کە  سەرتاسەری  ڕێکخراوەیەکی  بوونی  هەم  و  ڕوون  سیاسی  خەتی  هەم  گرنگە:  زۆر  هەیە  شت  یەک 

بەو خەتە  بزووتنەوەیە سەر  ئەم  بێت کە هەڵسوڕاوانی  باشرتیشە. گرنگە ڕوون  بێت زۆر  ئەگەر حیزب 

سیاسیە بن، چونکە ئەگەر وا نەبێت ئەوا زۆر بە ئاسانی ئەگەر دەستکەوتێکیش بەدەست بێت لەدەست 

ئەچێت. ئەمە ئەزموونێکە کە هەم لە ئەزموونی شورایی کاتی ڕاپەرینی کوردستانی خۆمان دا دیتامن و 

هەم لە جواڵنەوەکانی تری چەپ و کومونیستەکانی تری وەک لە شۆڕشی ئێران و جواڵنەوەکانی تورکیا و 

شوێنەکانی تریش. بە بێ بوونی حیزبێکی سیاسی سەرتاسەر بەرچاو ڕۆشن کە ئەندام و چاالکوانی نارساوی 

هەبێت، ئەو بزووتنەوەیە ناتوانێ بە ئامانجەکانی خۆی بگات. 

وتووێژ لە گەڵ هەورامان عەلی
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تیژهنگ

کاک هەورامان پرسیارێک کە لە ڕاستیدا لە چوارچێوەی هێرشێکدا لە ئێمە دەکرێت ئەوەیە کە   -

گریامن ئەوە شوراشتان دروست کرد، ئەی دواتر شورا چۆن دەتوانێ بانک وسیاسەتی گشتی ئابوری ڕێک 

دەخا. ئەگەر پانزەی سێ یەکێک بهاتبا و لە تۆی پرسیبا کە بەرنامەت بۆ سیستەمی هاتوچۆ و بانک و .. 

چیە و چیان لێ دەکەی وەاڵمت چی دەبوو بۆی؟

سەد  دوو  بۆ  بگەڕێیتەوە  تەنیا  و  تیۆری  باسی  سەر  بچیتە  ئەگەر  ڕوونە!  زۆر  ڕاستیدا  لە  ئەمە   •

ساڵ لەوە پێش مارکس هەمووی لە ئەلفەوە بۆ یا ڕوون کردۆتەوە کە ئابوری سوسیالیستی یانی چی و 

جیاوازی لەگەڵ ئابوری سەرمایەداری دا چیە و کێشەکان لە کوێدان و چارەسەرەکان چۆنن. بۆ منونە تۆ 

ئەگەر لە ماڵێک دا سیستەمێکت هەبوو، هەر ئەو سیستەمە دەکرێ ببێتە سیستەمی شارێک و تەنانەت 

واڵتێکیش نەک تەنیا هەر ناوچەیەکی دیاریکراو. واتە قسە لەسەر سیستەمەکەیە. من کاتێک کە کۆمەڵە 

هەرەوەزیەکانم هەبوو، کاتێک وەبەرهێنان گشتی بوو و سەروەت و سامانی ئەو کۆمەڵگایە سەرلەنوێ 

و بە یەکسانی بەسەر هەمواندا دابەش کرایەوە و هەرکەس بە پێی پێویستی خۆی شک بەرێت و بە پێی 

پێداویستی خۆشی کار بکات  و ئەمانە بوونە یاسای بنچینەیی لە بەڕێوەبردنی کۆمەڵگادا، ئەو کاتە زۆر 

بە ئاسانی ئەزانم کە چی ئەکەم لە بانکەکان. بەاڵم قسە لەسەر ئەوەیە ئایا سەرمایەدارەکان و مەالکان 

بەمە ڕازی ئەبن. بۆیە شۆڕش و زەبروزەنگی شؤڕشگێڕانە لێرەدایە کە مانا پەیدا دەکات، واتە تۆ بۆ ئەوەی 

بتوانی ئەم ئامانجانە بەدی بێنی ئەبێ هێزێکی چەکدار بی، وە بتوانی ئەم یاسا و بۆچوونە سیاسیانەی کە 

هەتە لە کۆمەڵگادا بیسەپێنی و لەبەرامبەر کەسێکدا کە لە دژی ئەمانە دەوەستێت تۆش بتوانیت بەرگری 

نابێ بەڵکو ئەمە کۆمەڵگایە و  تەنیا مەرسومێک چارەسەر  بکەی. ئەمەش پرۆسەیەکی درێژخایەنە و بە 

میکانیزمەکانی کە پێویستی بە هەوڵ و کار کردنە لە بواری سیاسی و فکری و کۆمەاڵیەتی دا. بۆ منونە لە 

شۆڕشی ئۆکتۆبەردا چەند ڕۆژ دواتر لێنین لە شورای سەن پرترزبورگ دا وتارێک دەدات و دەڵێت ئێمە 

ئەگەر بتوانین بۆ ماوەی شەش مانگ ئابوری سۆڤیەت بکەین بە ئابوریەکی سەرمایەداری دەوڵەتی ئەوە 

دەتوانین دە ساڵ لە سوسیالیزم نزیک ببینەوە. دوای شەش ساڵ لە کۆنگرەی سەرتاسەری شوراکان دا لە ساڵی 

24 پێش مەرگی ئەڵێ من لە کاتی شۆڕشی ئۆکتۆبەردا قسەیەکی ئاوام کرد، بەاڵم ئەوە شەش ساڵە هێشتا 

ئەو شەش مانگەی کە من دامنابوو تێامن نەپەڕاندووە. واتە ئەو کات لێنین لە دوایین ڕۆژەکانی تەمەنی دا 

باسی ئەوە دەکات کە ئابوری یەکێتی سۆڤیەت ئابوریەکی سەرمایەداری دەوڵەتیە. مەبەستم ئەوەیە بڵێم 

کە زۆر شت لە ڕووی نەزەریەوە ئەگەرچی ئاسان دێتە پێش چاو بەاڵم بەکردەوە دەرهێنانی پرۆسەیەکی 

مێژوویی دەوێت. سەرمایەداری سێ سەد ساڵە دەسەاڵتی خۆی داسەپاندووە و هەموو ڕۆژێکیش خۆی 

نوێ دەکاتەوە و شێوازی تازەتر لە ڕووی ئابووری و ئایدیۆلۆژی و میکانیزمەکانی بەردەوامبوونی دەخاتە 

ڕوو. 

لە ڕاستیدا من پرسیارێکی ترم نەماوە و ئەگەر بۆخۆتان باسێکی ترتان هەیە لە درێژەی قسەکانتان   -

دا کە پێتان خۆشە ئاماژەی پێ بکەن فەرموون.

لە راستیدا شتێک کە گرنگە بیزانین ئەوەیە کە خەڵکی کوردستان تێکۆشانێکی دورودرێژی خوێناوی   •

و پڕ لە قوربانی هەبووە. لە کوردستانی ئێران بە درێژایی چوار دەیەی ڕابردوو کوردستان مەیدانی خەبات 

و تێکۆشانی بەردەوام بووە نەک تەنیا بۆ خەڵکی کوردستان بەڵکو بۆ ئێرانیش و لە پێناو ئامانجەکانیان دا 
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قوربانی بێ ژوماریان داوە. بێگومان ئەمڕۆ ئێران لە بەردەم ئاڵوگۆڕێکی ڕیشەیی قوڵ دایە. چ لە ڕووی 

ڕووی  لە  چ   و  نەماوە  ڕژیمە  ئەو  گۆڕنانی  لە  لە  جگە  تریان  ڕێگایەکی  ئیرت  خەڵکە  ئەو  جەماوەریەوە 

واقعیشەوە ئەو ڕژیمە لە بواری تایبەمتەندی ئایدیۆلۆژی و فکری خۆیەوە ناتوانێت و نەیتوانیوە هیچ جۆرە 

ناکرێ خۆی لێ البدرێ.  ڕاستیەکە کە  دا  ئێران  لە  بۆیە شۆڕش  بداتەوە.  بە خواستەکانی خەڵک  واڵمێک 

ئەوەی زۆر گرنگە و دەبێ خەڵک بیزانێ ئەوەیە کە تەنیا شوعار دان و هاتنە سەر جادە و ڕوخاندنی ئەم 

رژیمە ناتوانێ وەاڵم بێت و ئامانجی خەڵک نایەتە دی. مێژوو پێامن دەڵێت کە ئەگەر ئێستا لە باب و 

باپیرامنان بپرسین کە چل ساڵ لەوە پێش ژیانی خەڵک لە سەردەمی ڕەزا شادا چۆن بوو، دەڵێن باشرت بوو! 

هەڵبەت باش وشەیەکی دروست نیە بەاڵم دەکرێ بڵێین ژیانی خەڵک لە ژێر دەستی کۆماری ئیسالمی 

خراپرت بوو زۆریش خراپرت. بۆیە وانەیەک کە دەتوانین لە مێژوو وەریبگرین ئەوەیە کە نابێ شۆڕشامن لێ 

بڕفێننەوە جارێکی تر و نابێ فریو بدرێینەوە. جارێکی تر لە هاتنەوە مەیدانی خەڵکی دا پێویستە ئاشکرا 

بێت کە ئەم خەڵکە چی دەوێت. بۆ ئەوەی هەموو ئەمانەش وەدی بێنین دەبێ کە خەڵک لە خوارەوە لە 

دەوری یەک  کۆببنەوە و تەگبیر و ڕاوێژ بکەن و کەسانی جێ متامنەیان وەک نوێنەرانی خۆیان هەڵبژێرن. 

لە ڕێگەی ئەو پەیوەندیانەی کە هەر ئێستا لەم کۆمەڵگایەدا بوونیان هەیە خەڵک لە گەڕەک و کارگە و 

گوندەکان دا لە دەوری ئەم نوێنەرانە کۆ بکەینەوە و ئەمە ببێتە بناغەی دەسەاڵتێک کە لە داهاتوو دا 

دەمانەوێ بنیاتی بنێین و بە خواست و ئامانجەکامنان بگەین.  بە بێ بوونی ئەم خەڵکە خۆی لە مەیدان 

دا و بە بێ بوونی ئەم شێوازە لە ڕێکخراو بوون و ئەم نوێنەرانە، لە ئێستاوە دەتوانم بڵێم کە بەداخەوە 

خەباتی داهاتووشامن دەتوانێ بە فیڕۆ بەچێت و سەرئەنجام هێزە دەسەاڵت خواز و کۆنەپەرەستەکان و 

بەرژەوەندی خوازەکان جارێکی تر دەتوانن دەسەاڵت بگرنەوە دەست وشۆڕش و ئامانجەکانیامن لێ بدزن. 

بە هیوای ئەوەین کە لە شۆڕشی داهاتوودا خەڵک بتوانن مۆرکی خۆیان لە چارەنووس و داهاتووی خۆیان 

بدەن.

وتووێژ لە گەڵ هەورامان عەلی



گۆکردنەوە
محمد مختاری
وەرگیراو

ئەم گەرووە بەرگەی زۆر ناگرێ و هەندێجار وەک ئێستا هاوار دەکا و چنگ دەخاتە زمان. ڕووت دەبێتەوە 

ژێکانی و دەقڵشێت و دەپرژێت لەم ئاوێنەیە کە بست بە بست پەنجەکامنان بەشدارە لە شکانی.

پەرش  تەاڵشی  لە  تاریک،  پارچەپارچەی  لە  قیڕە،  لەتوپەتی  لە  لەت لەتی دەمارەمێشک،  دیدار  لەت لەتی 

لە کەلێنی قوواڵیی، ئەو گوڵەی تەرزەکانی داوەتە دەم با و گۆپکەکانی وەک زارێکی پژاو بە وشەی ڕژاو 

پەڕەکانی پەرش دەکاتەوە و دارەکان کە بەسەر زەریاکانەوەن و خاک کە زاتی خۆی بەسەر باوە دۆزیوەتەوە 

و ئێمە کە ماوینەتەوە و لێرە دەمێنینەوە و سەرمان لەسەر کورسییەکان خۆی ڕادەگرێ و قژمان گڕ دەداتە 

زەریا کە لە درەوشانەوەیدا قوواڵیی زەوی بدرەوشێتەوە و لە خەودا بدرەوشێتەوە لە بێداریدا بدرەوشێتەوە 

و لە وەهمدا بدرەوشێتەوە و لە جێناوێک کە ناتوانێ نەدرەوشێتەوە بەدەم درەوشانەوەوە و ئەو ڕۆشناییە 

بەرزە کە تێدەخوڕێ کە خوڕە و کە خوڕەشی دێ.

ئاوەکان و  ئاوەکان و زریانەکانی خرۆشاندووە و دەخرۆشێنێ و  باریوە دەبارێ و  شیعرێک کە تک تک 

کە  زیندانەکان  و  بەڕێکەوتووین  تاوەتاو  کە  ئێمەش  و  دەکاتەوە  هێوری  و  کردۆتەوە  هێور  زریانەکانی 

کەوتوونەتە ڕێ و ڕێدەکەون و دارەکان کە پێیان گرتووە و پێدەگرن و کەالوە و ئاواییەکان کە بەڕێکەوتوون 
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لە  نیوەیە  ئەم  تا  و  دەبارێ  و  باریون  سەرلەنوێ  کە  دڵۆپەکان  و  هەڵم  بوونەتە  دیسان  کە  دڵۆپەکان  و 

و ڕێکخستنی  بدا  کلۆم  لەیەک  ناڕێکەکانی  پارچە  و  بڕوانێ  لەت  لەت  باوەڕی خۆی  لە  ڕاشکاوی خۆیدا 

بردووە و سێبەری کاڵی گومان و دڵنیایی و وەهم و ڕوونییەکەی خۆڕاگری  تەمەنی  ئەم شکانە هەموو 

پرتووکاندووە.

یا تەنانەت  باوباپیران  یا  بەاڵم بۆ دەبێ زیڕە بکەین؟ کە لەم گەڕانە تازەیەدا ڕەنگە جێ پەنجەی خۆمان 

ڕۆڵەکامنان لە ژەنگی ئاوێنەدا بدۆزینەوە.

دنیا بەم دەربڕینە یەکرتبڕە یان بە ڕەشاش ناڕووشێ و بە ناڕێکیشی دەنگدانەوەی ڕێکی شاعیران تێکناچێ.

ئەم دەست وخەتە ئاشنایە کەوا سانا دەردەکەوێ، سەختیشە، چونکە خەتی خۆمانە و ئەو وشانە گۆ دەکا 

کە ئەشق لە ڕامانی خۆی بەرلەوەی ڕێکیان بخا، گۆی کردوون.

کەواتە بنووسە ئەوەی هەنووکە ڕوودەدا لە ئاستی کێدایە و ئەوەی لەم مانایە بەرمان دەکەوێ شایستەی 

کام پەیڤانەیە؟

بنووسە لەسەر خاک بە قەد ئەستێرە هەنگاوگەلێک لە هەڵنانابوون و لە هەڵنانان و ئەم زەوییە بیر لە 

هەنگاوی نراویش دەکاتەوە و کردووێتییەوە و یادەوەری هەر کەڵەکە دەبێ و کەڵەک دەبێ و لە دەرفەتی 

و  خاک  دەچەقێتە  کە  ئێسقان  یان  بەرد  لەگەڵ  چپە  دەکەوێتە  ڕژاوەکان  ئەستێرە  لە  بەرد  کە  نەیزەک 

تۆزەتۆزە حیکایەت دەگێڕێتەوە.

کە  ونبوو  کوا قسەی  کوا؟  ئێسقانەکامنان  لەت لەتی  کوا  کوێیە؟  لە  کوێیە خەونەکامنان،  لە  ئێستا  بنووسە 

دەکاتە  دزە  شەو  هەموو  خاک  کە  سادەیە  خەونێکی  ئازادی  بنووسە  بکا؟  کەڕ  جیهان  گوێی  دەیویست 

قوواڵیی نادیاری و سپێدان لە کەناری دیارییەوە هەڵدێ و ئەم زمانە ئەگەرچی بە گۆکردنی ڕانەهاتووە 

دەنگی ئاخاوتنی لەودیو بێدەنگییەوە بیستووە

بنووسە ئەشق ناوی شەوێکە هێشتا لە تەنگەژەکانی دنیا مافی ئامادەیی دەدا و سێبەرەکامنانی لە دیواری 

کۆن پەڕاندۆتەوە و دەپەڕێنێتەوە، ئەگەرچی بۆنی کۆنی ئەمێستا لوومتان جاڕس بکا و لە چوار الوە ڕابێین و 

بخەسێین و گومان بکەین و گومان و باوەڕ لەیەک تێکەڵ بن و مبانحەپەسێنن و توڕە بین و دیسان بنووسین 

کە ئێمە ئێستاش دەنووسین کە ئێمە ئێستاش لێرەین وەک درەخت کە لێرەیە وەک برسێتی کە لێرەیە وەک 

بەردەکان کە لێرەن و وەک ئازار کە لێرەیە و وەک خاک کە لێرەیە و وەک شەو کە وەک ڕۆژ لێرەیە و وەک 

سەعات و ترپە و خامۆشی وەک شیعر و فەرامۆشی وەک خۆشویسنت وەک مەل وەک هەژاری وەک گومان 

وەک ناگومان وەک ئاگر وەک هزر وەک کارەبا وەک تەنیایی وەک فەن وەک شەونم وەک توندوتیژی وەک 

دانایی وەک ڕێژەییبوون وەک ترس وەک ڕاپسکان وەک کوشنت وەک زیندانی یەککەسی وەک میکرۆب 

وەک ئارەزوو وەک نادڵنیایی وەک ئازادی و وەک سەرکوتکاری و وەک هەر شتێک کە ناونیشانی ئێمەی 

پێیە و ئێمەش نیشانێکامن لێی هەیە.

ئێمە بینەری دروشم و شیعری خۆمانین و بینەری دڵنیایی و گومانی خۆمانین و داڕزان و گەشەی خۆمانین 

و داڕزان و گەشەی خۆمانین و بەم تیشکە کە سانا دیارە و چەماوەی هەردەمبوومنان تا ئێرە پێواوە و بازنە 

هەردەم گەورەتر بووە تا تۆزەتۆزی خۆمان کۆکەینەوە و دیسان ڕابێین و دیسان کۆی کەینەوە و دیسان 

گەروواوگەروو بیڵێینەوە و بێدەنگ بین و دیسان بهۆنینەوە و سات بە سات خەومنان بنووسین و خەت 

بنووسین و بسڕینەوە و  بهۆنینەوە و دیسان  بیسڕینەوە و دیسان  بنووسین و دیسان  بکێشین و دیسان 

دیسان و دیسان پیت بە پیت بنووسین و دیسان بنووسین دیسان….

گۆکردنەوە



شاری ئاوات!
الوێن ئەمانی

 

لە مێژە نێو دڵی پڕمان

لە مێژە سینگی پڕ گڕمان

تەژی لە داخی بێ سنوور

لە شاری شین، لە شاری سوور. 

بە ئەوپەڕی پەژارەوە

بە کۆسپی بێ ژمارەوە

چاوەڕوانی بزەی نیگان

هەر بە هیوان، هەر بە هیوان. 

لە بەندینی قوڵی خەما

لە پاییزی مژ و تەما
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لە ئەوپەڕی سنورەکان

لەبەر پێی، ڕێگە دوورەکان

تەماین لەگەڵ کۆچی تەوار

رۆژێک بچینەوە هەوار. 

سەفەرێکە دوورودرێژ، پڕ لە ئازار

شەختەی زستانێکی السار

قورسایی کۆڵی پڕ هیوا

ڕپە و لێدانی دڵ لەدوا

تروسکەی چاوی تامەزرۆ

تەزووی خۆشی، جار جار، بێ هۆ

هەنگاوەکان یەک لە دوای یەک

چی دەست و مست و جەستەیە، بنب بە یەک

بگەینەوە شاری ئاوات

بچینەوە بەرەو واڵت!

شاری ئاوات!



دەبا هەستێ!
ئەردەاڵن باستانی

دەبا جەستەی بێ وزەت ببزوێ

لە سەر لێوی وشک هەاڵتووی لێک درواوت

دەبا بپشکوێ گوڵی وشە 

بە شەومنی شێعار. 

دەستی لەرزۆک و تەزیوت، 

دەستی زبر و دەستی پربلۆقت

بکەرەوە

با تینی تاو بیالوێنێ و 

قەڵەشان لە ئارەقە وشکەوە کات. 

دەستی قەڵشیوت هەڵێنە!

قامکی ئەستوور و بزمار ئاسات 

دانە دانە بنوشتێنەوە.

دەستت مست کە 
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یان خۆ لە دەستێکی وەک دەستی خۆتی گرێ دە! 

دەبا هەستێ جەستەی بێ وزەت! 

ڕاست کەرەوە پشتی چەماوە

ئەمجارەیان ئەژنۆی سواوت، 

ماچ ناکاتەوە لێوی عەرز.

گۆێچکەی خەێاڵت ڕادێرە!

بۆ دەنگی ناسیاوی هاوخەمت! 

لە دوورە دەست،

لەو شوێنانەی کە ڕەنج هەیە و

کە کار دیلە

دەنگی ئەوانە ببیستە 

کە زنجیریان داماڵیوە.

کاروان کوژە وەدەر کەوتوە، چاو هەڵێنە. لە دوورەوە زەنگوڵەی ئەسپی هیوا دەنگی دێ، پاژنێی تەقیوت 

لە ڕکێفی توند کە و یاڵی بگرە و هەڵفرە تا شاری ئاوات!

چاو هەڵێنە، لە دەور و پشت هەزار هەزار، ملوێن ملوێن چڵە گەمنی کاکۆڵ زێڕێن، وەستاون، دەم بە 

بزە مژدەی هەرزانی و نان دەدەن. هەزار هەزار، ملوێن ملوێن قامیشەاڵنی خوێن شیرین، زگپڕی نوقڵی 

ڕزگارین! 

مەترسە ئەی سەری سەرنەوی کراو، قیت کەوە گەردنی شکستەت، ئەوەتا هەزار هەزار شاخەی پۆاڵ بوونە 

سەنگەرت، نابزوون لە جێ تا نەشکێ دژی دزێوان.

مەترسە ئەی گیانی ڕەنجەڕۆ، چاو هەڵێنە سەدان بۆشکە نەوتی دڵ ڕەش سوێندیان خواردوە ئەو جیهانەت 

بۆ گڕ بدەن کە تۆ تێێدا خەم لە دڵی!

سەر هەڵێنە، دەست هەڵبڕە، سەتڵ و شانە و تیر و مقەستان فڕێ دە، دەست هەڵبڕە، بێڵ و داس و چەکوچ 

بێنە!

لە هەرشوێنێک دەستی ستەم فرمێسکی چاوێک دەستێنێ، بە داس دەستی بقرتێنە! جەستەی ستەم لە بن 

کۆگای ڕەنجی هەزاران ساڵەت زیندوونێژ کە. 

چەکوچ بێنە، بزماری خێوەتی نوێ بوکتە، هەموومان لە ژێر سایەی ئارام بگرین. 

دەبا هەستێ گیانی بێوزەت!

دەبا هەستێ!



https://www.facebook.com/manjanighreview
https://twitter.com/ManjanighColl
https://www.instagram.com/manjanigh/?hl=de
https://t.me/ManjanighCollective
https://soundcloud.com/khoroos
https://vimeo.com/chapgard
https://www.youtube.com/channel/UCXGRRAhcuLneTMcQVqds2fg
http://manjanigh.com/

