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سةرةتايةك بؤ خوثندنةوةيةكي نوثي مثژووي 
)عرياق(چةپي كوردي  

 
-شي سثيةمبة-  

يلةكائةجمةد ش  
 

 
ئيرباهيم ئةمحةد كثية و مةبةست لة هثص، تاقم، هاوبري، پثذةوان، هاوذثيان و 

 دارودةستةكةي چيية؟
 

ات، دةسبةجث بريي بؤ دوو اليةن دةذوات و كةسثتيي وي لة دوو اليةنةوة كة مرؤض باس لة ئيرباهيم ئةمحةد دةك
كة وةك . ئيرباهيم ئةمحةدي نووسةر و شاعري و ذؤژنامةوان و پارثزةر و، ئيرباهيم ئةمحةدي سياسيي. دةبينثت

ة، شاعري و نووسةر بريي لث دةكرثتةوة، مرؤض كوثرةوةري، ژاين گةل، كةرةلؤتيي مةنووچةر، شريين بةهار
كة وةك سياسييش بريي لث بكرثتةوة، سكرتثريي پارتيي، . ذؤژنامةي خةبات و گؤضاري گةالوثژي وةبري دثتةوة

 بؤ حوكوومةيت 1970-1966دژايةتيي هةمزة عةبدوصآل، دژايةتيي بارزاين، هةآلتن بؤ هةمةدان و جاشايةتيي 
ئيرباهيم ئةمحةد ئةو نووسةر و و شاعري، وةك نووسةر . ، وةبري دثتةوة....عرياق و دژايةتيي شؤذشي كورد و

 زياتري لة هيچ جؤرة داهثنان و بةدةوكارييةكيئةو . شاعرية مةزنة نةبووة، وةك پثذؤياين گةرةكيانة پثشاين بدةن
نةنواندووة و تاقةشتثكي جوان، كة گوتبثيت، شريين بةهارةكةيةيت و شاعريان و نووسةراين ديكةي سةردةمي خؤي 

 داوةتث و وةك دةگوترث بؤ بارزانييش يجؤش و خؤشةكةي مامؤستا تاهري تةوفيق، چثژ و خؤشيئةويش دةنگة پذ
 ةوةي وةرگرتبثت و خةصكانثكيش هةن لةو"جاك لةندةن" كة لة ،ژاين گةلةكةيشي زؤر پثدةچثت. گوتراوة

ژاين ((ؤكةكةي چري:"ذثباز حمثدين دةنووسثت. ةوة وةرگرياوة"چاريل چاپصن"بذوايةدان، كة ذثك لة فيلمثكي 
شاريل، قارةماين فيلمةكة، لة شةقامثكدا رث !!...ي برامي ئةمحةد، لة فيلمثكي شاريل شاپلن وةرگرياوة))گةل

هةصبةتة ئةمة ئاآل نيية، بةصكو پارچةيةكي سوورة (ئةو ئاآليةي. دةكات، لؤريةكي بارهةصگر لة تةكيا رةت دةبث
. دنةوةي شوفثران يا رثبواران بةسةر بارةكةوة چةقاندويةيت دةكةوثبؤ ئاگاداركر) لةدارثك دةدرثت بة چةشين ئاآل

لةو چركةيةدا لةوسةري شةقامةكةوة خؤپيشاندةران بةرةو ئةو شوثنة دثن شاريل لث . شاريل ئاآلكة هةصدةگرثتةوة
شاآلوي خؤپيشاندةرانيش كة بةر ! وةستاوة و ئاآلكة بةرز رادةوةشثنث بةلكو شوفثري لؤريةكة ئاگادار بكاتةوة

پؤليس دةكةون و رادةكةن، دميةنثكي وا دروست دةكةن وةك ئةوةي شاريل بثئاگا لةوةي لة دواوةي رودةدات 
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شاريل بثئاگا لة هيچوخؤذايي دةستگري دةكرثت و بة تؤمةيت ....بةخؤو ئاآلوة سةركردةي خؤپيشاندانةكة بث
ة بة دواوة زجنرية روداوةكاين زيندان لثر...سةركردايةيت كردين خؤپيشاندانةكة راپثچي زيندان دةكرثت

ئةمة كؤصةگة و چةرةگة و دارة رثيانةي شاريل ية كة برامي ئةمحةد رثك هاتووة و ....دةستپثدةكةن
ة، دوا فيلمي "سةردةمةنوثيةكان"ئةو فيلمةي چاريل چاپصن نثوي . 1!!"لةسةر بنياتناوة)) ژاين گةيل((روداوةكاين

ئيرباهيم ئةمحةد لة ذووي چينايةتييةوة، دةكرث لة خانةي . دا كراوة1936بثدةنگي چاپصنة و لة ساصي 
وردةبؤرژوازيدا دابنرثت و وةك بريوباوةذي سياسييش تا ذادةيةك، خؤ لة خانةي ليرباليسيت هةندةك جار پارثزگار 

نثونووس ) وصولي(و هةندةك جار بريازخوازدا دةبينثتةوة، كة پتر مةيلي الي ذاسيت هةية و دةكرث بة خؤگةهثن
ئيرباهيم ئةمحةد اليةنة سياسييةكةي بة سةريدا زاص بووة و پتر وةك سياسييةك ناسراوة، لث چ جؤرة . بكرثت

ئيرباهيم ئةمحةد پياوثك بووة، . سياسييةك، سياسييةكي بثذةنگ و بثبؤن و دؤذاو  و بوودةصة و هيچلةبارانةبوو
. وو بووة، هةر بؤية وةك لةخؤبايي و لووتبةرز وةدي دةكراحةزي بة خواردنةوة زؤر بووة و زؤريش شةرمن و كةمد

ئيرباهيم ئةمحةد نة وةك نووسةر و شاعري و نة وةك سياسي، ئةو پياوة لثهاتوو و مةزنة نةبووة، كة پثذةواين 
لة كاتثكدا كة ئةو پياوثكي خوثندووة، لة نثو خةصكدا بة پثچةوانةي . بانگاشةيان بؤ كردووة و دةيكةن

دواي تثپةذبوون بة حيزباين هيوا و ژثكاف و . ةكانييةوة، بة هةصة بة ذؤشنبري يا ذووناكبري ناسراوةتثذوانين
 هةر كة دةبثتة ئةندامي پارتيي، ئيدي كارثكي زؤر. ةوة بووة بة پارتيي1947دميوكرايت كوردستاين ئثراندا، لة 

دةست دةبثت و بة هةموو شثوةيةك دةيةوث لةبةرچاو و ئاشكراي وي، مالنث و هةوصي خؤسةپاندن و دةسةآلتگرتنة
ئةگةر بة پثچةوانةي بةرژةوةندي هةموو -خؤي و بريوباوةذةكةي بچةسپثنثت و پارتيي بةرةو ئةو الية ببات

 كة خؤي دةيةوثت و بةهؤي بثبذوايي  و بثئايديايي و گوثنةدانييةوة بة -كورديشةوة بووبثت، كة هةر وايش بووة
 لة پثناوي بةرزبوونةوةي خؤي و ،ش بووةييچ خراپةيةكيش نةكردووةتةوة و ئامادةهةموو بةهايةك، سصي لة ه

بة . شي، داتةپثنثت و پثشثل بكاتيگةيشنت بة ئاماجنة تايبةتييةكاين خؤي، هةموو شتثك، تةنانةت حيزبةكة
زؤر بة ذووين كردةوة و ذةوشت و هةصوثستةكانيدا، گرثكوثرةي خؤبةكةمزانني لة كةسايةتيي ئيرباهيم ئةمحةددا 

هةموودةم لة ناخ و ناوةوة و لة دةرووين خؤيدا، ذقثكي زؤري لة خةصكاين خؤشةويست و توانا و . وةدي دةكرثت
هةر بؤيةش . ژثهايت و گةلثر بووةتةوة و چاوي بةو جؤرة مرؤضانة و پثشكةوتن و سةركةوتنياندا هةصنةهاتووة

ئيرباهيم ئةمحةد هةصخةصةتثن و فثصباز و فريودةر بووة و . وةهةموودةم ئةو هةصوثستةي بةرانبةر بارزاين نواندو
. تومخي خراپةكاري و تثكدان بووة و هةر كة چووةتة نثو پارتييةوة تؤوي ئةو بةدكارييةي لة نثو پارتييدا چاندووة

كة و درؤ بكة و هةم درؤ ب"ئيرباهيم ئةمحةد وةك سياسييةك هةم درؤزن و هةميش حيزفرسةت بووة و گؤبصزييانة 
. ، لة سياسةيت نؤذيوة"مةبةست پاساوي ئامراز دةدات"و ميكاضثللييانة " هةم درؤ بكة تا خةصك بذوات پثدةكات

 كة دةچثتة نثو پارتييةوة، ذؤصي كرمي نثو دار دةبينثت و هةموودةم هةوصي ،ئيرباهيم ئةمحةد لةو ذؤژةوةي
ةم بووةتة هؤي گةلةكؤمةكث و لةتبووين پارتيي و ئةو كرمؤصكردين داري بزاضي ذزگارخيوازيي كورد دةدات و هةموود

ئيرباهيم ئةمحةد بة . شي گواستووةتة نثو پارتيية كوردييةكاين بةشةكاين ديكةي كوردستانةوةيدةردة
. بريوباوةذةكاين خؤي كؤمةصة خةصكثكي لة خؤ نثزيك كردوونةوة، پةروةردةي كردوون و وةدووي خؤي خستوون

، وةك بريوباوةذ و تثذوانني لثيةوة نثزيك 1958ي تةممووزي 14 دةستپثكةوة، پثش لةو كةسانةي كة هةر لة

                                                        
    .  29-28،ل1996 ساصي 1حمثدين، رثباز، جاش يا باش، دالنپار، ژمارة 1

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 3 

بوون، دةكرث باسي جةالل تاصةباين، عومةر دةبابة و عةيل عةبدوصآل بكرثت و ئيدي لةو دةمةوة وةك دةستةيةك 
 ي تةممووزي14اش پ. دةهاتنة بةرچاو، هةرچةندة عةيل عةبدوصآل دواتر لة هثصي ئيرباهيم ئةمحةد دووركةوتةوة

ش بثجگة لةو كةسانة، حيلمي عةيل شةريف، عةيل حةمدي، عةبدذذةمحان زةبيحي و عةيل عةسكةري ي1958
وةدووي دةكةون و بة دةستة و تاقمي ئيرباهيم ئةمحةد دةناسرثن، بةآلم كةسثك كة هةر لة سةرةتاوة دةبثتة ...و

 و درثژةپثداين ي بةرؤگري وي دثتة بةرچاو و بةردةواميشاگردي و شوثن ذثچكة و بريوباوةذي ئةو دةكةوثت و وةك
وة ئيرباهيم ئةمحةد و هاوذثيةكاين، ئاشكراتر وةك هثصثك 1959لة تةممووزي . تثذوانيين ويية، جةالل تاصةبانيية

جةالل تاصةباين لةو -خةصكاين سةر بة ذثبازي ئيرباهيم ئةمحةد. دةردةكةون و دةست بةسةر پارتيدا دةگرن
جةالل تاصةبانيية، لة نثوان كؤتايي -ان، كة چةپي كورد، مةبةستيشيان لة چةپي كورد هثصي ئيرباهيم ئةمحةدبذوايةد

كان، تواين خؤي وةك هثصثك و بزاضثك خباتة بةرچاو و خؤ لة 1970كان تا سةرةتاي ساآلين 1950ساآلين 
ئةوةي الي هةمووان ذوون و . 2اتةوةچةپي عرياقي عةرةيب و حيزبة كؤمؤنيستةكةي و ذاستذةواين كورديش جيا بك

ئاشكراية، كة حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق، حيزبثكي تايبةت نةبووة بة چةپي عةرةيب عرياق، بةصكة حيزبثكي زؤر 
تثكةآلو بووة و بة زؤرييش خةصكانثكي لث كؤ بووةتةوة و خؤيان تثدا بينيوةتةوة و بة بريوباوةذ و ئامانج و 

هةر بؤية . وساوة و بةشخوراو و ستةمديدة و كةمينة و ذووناكبرياين شؤذشگثذ بوونبةرنامةي قايل بوون، كة چة
كؤصةكة و پاية و بنگةي ئةو حيزبة بوون و ئةو حيزبةيان بة ...دةبينني، كة شيعة، كورد، فةلة، جوو و سابيئة و

ذانكاري و لةتبوونةي ئةگةر ذةسني و خؤجياكردنةوةي چةپي كورديش ئةو گؤ. نوثنةري ذاستةقينةي خؤيان زانيوة
كاين نثو پارتيي دميوكراتيي كوردستان بثت، ئةوا ئةو 1970كان و سةرةتاي ساآلين 1950نثوان كؤتايي ساآلين 

بؤچوونة گةلثك لة ذاستييةوة دوورة، چونكة چةپي كورد يا بة دةربذينثكي باشتر، كةسانثكي كورد، كة خؤيان لة 
وونة نثو حيزيب كؤمؤنيسيت عرياقةوة، هةرچي پامشاوةي چةپثكيشة، كة خانةي چةپدا دةبينييةوة، هةر زوو چووب
دا لة پارتيي وةدةرنران و بة يةكجاري پارتيي چةپبژار كرا و چةپ و 1959لة نثو پارتيدا مابووةوة، ئةوا لة ساصي 

وبريانيان، خؤ لة جةالل تاصةباين و ها-دا، دةستةي ئيرباهيم ئةمحةد1964لة ساصي . چةپايةيت لة نثو پارتيدا نةما
 كة ،لةو كاتةوة. بارزاين و پارتيي جودا دةكةنةوة و هةر بة ناوي پارتيي دميوكراتيي كوردستانةوة كار دةكةن

 كة دةچنة پاص حوكوومةيت عرياق، لة كاتثكدا، كة دةبوو بة تاقمي ئيرباهيم ،دا1966دةچنة هةمةدان و پاشان لة 
جةالل و زثتر بة جةاليل لة نثو خةصكدا ناو دةردةكةن و لة نثو خؤيشياندا -هيميا ئيرباهيمي بناسرثن، بة تاقمي ئيربا

ناودةركردنيشيان بة جةاليل، دةگةذثتةوة بؤ الوازيي . بة پارتيي، حيزب و دةستةي مةكتةيب سياسي، خؤ دةناسثنن
ا جةاليل، هةر پثذةواين  و خؤوةپاشگرتين وي و بزثوي جةالل تاصةباين، لث لة ذاستيد3كةسايةتيي ئيرباهيم ئةمحةد

دا دواي ئةوةي، كة بارزاين لثيان خؤش دةبثت، نثوي 1971ئةو تاقمة لة . تثذوانني و بريي ئيرباهيم ئةمحةدن

                                                        
.85-73،لندن،ص1996-8بواب، العدد‘، اال)العراقي(شورش،سامي، صفحة من تاريخ اليسار الكردي  2  
 جةالل تاصةباين خؤيشي، كة نامة بؤ خةصك". مام جةالل" ئيرباهيم ئةمحةد، كة نثوي جةالل تاصةباين هثنابا، دةيگوت ا،م ساآلنةي دواييةدلة  3

 دةصث رهثرؤ ئيرباهيم ئةمحد، كة خثزاين جةالل تاصةبانيية، ئةويش كة باسي جةالل تاصةباين دةكات، هة".مام جةالل"، لةبنةوة دةنووسثدةنووسثت
 )ماصي تاصةباين و خةصكاين سةر بة ذثبازي جةاليل(خؤيانؤ ب ".مام جةالل:"صثن، باضثلي كوذي جةالل تاصةبانييش، بة باوكي  دةصث و دة"مام جةالل"

وةك پثشةنگ  و  بووة و گواية ئةوة لة خؤشةويستييةوة يا لةبةر ذؤصي "مام جةالل"واي دةدةنة قةصةم، كة جةالل تاصةباين هةر لة منداصييةوة نثوي
هؤشي (مام هؤشي"و نثوةي لة ئةدا ئةو نثوةي پثوة نرا و من بؤ خؤم بة دووري نازامن، 1963، بةآلم ئةوةي من بة بريم بثت لة دةمذاست نثو نراوة

                                                                                                                    .ةوة وةرگرتبثت")ماوتسي تؤنگ( مام ماو" و ")ميننة
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پارتييةكةيان دةگؤذن و دةيكةن بة پارتيي شؤذشگثذي كوردستان و پاشان ئةو پارتيية هةصدةوةشثننةوة و بةشي 
ئةوانةيان كة دةچنة نثو .  دميوكراتيي كوردستانةوة بة سةرؤكايةيت بارزاينهةرةزؤري ئةنداماين دةچنة نثو پارتيي

پارتييةوة بة ئاشكرا دةبنة پارتيي و بة سةرؤكايةتيي بارزاين قايل دةبن، بةآلم لة بنةوة پثوةند و نثزيكايةتيي 
 بنكؤصكردن و داتةپاندين خؤيان و بريوباوةذيان دةپارثزن و هةوصي لةقاصبدانيشي دةدةن و لة هةمان كاتيشدا هةوصي

 شؤذش و سةركردةيةتيي بارزاين دةدةن و شؤخيي بة سةركردةيةتيي بارزاين دةكةن و زذةخةوين جةاللييانة
ةو، خةصكاين نثو شؤذشي كوردستان 1975هةرةسي :  وةك منوونةيةك دةشث ئةمة خبةمة بةرچاو. دةبينن

و چةند كةسثك لة نثو خؤياندا قسان دةكةن و باس لةوة سةريان لث شثواوة و هةريةكةو بري لة شتثك دةكاتةوة 
شثوة يةكثك لةوان، كة هةر بة شؤخيكردين بة بارزاين و بةو . دةكةن، كة چ ذثگةيةك بگرنة بةر و بؤ كوث بچن

 و ئةو داخ لة دصييةي بةرانبةريان، ديارة كة كةونة جةالليية يا سةر بة كؤمةصةي باسكردين سةركردةيةتييةكةي
كابرا لة ژثر سةركردةيي بارزانيداية و پثشتريش وةك . لثنيين كوردستانة، كة لة نثو شؤذشي كورددان-ماركسي

                           .بةرةو كوث؟-:"گفتوگؤيةكان بةجمؤرة دةبثت. ذثكخراو ئةوان ئةو واقيعةيان قةبووص كردووة
                                                                                  .من بةش بة حاصي خؤم بةرةو عرياق دةچم-
                                                                   !نيشتمانييي حكووووومةيت ...حكوومةت بؤ ناو منيش،-
ذةنگة :" و بؤي زياد كردسةملان بة دةنگي بصندي بة پثكةنني پاراوكراو ئةوةي گوت و دوايي لة بةردةمي خؤي ذاما  

مةبةستم بريژثد "ئةوجا ذووي لة حةسةن كرد و يةك چركة لثي ذواين و گويت". بكةوث) ب.ب(كاك حةسةن دواي
دةمي خؤمم :"دواي ئةم گوتةية، ديسان سةملان خةياصي ذؤيي"..مةبةستم بارةگاي بارزانيية! باردؤ نيية كاحةسةن

ئةم نةفام و ...دةمةوث تؤصةيان لث بكةمةوة. دةمةوث ئازاريان پث بگةيةمن...لة دةسةآليت خؤمدا نيية...پث ناگريث
                : دةبنة چةند دةستةيةكةوة1971جةاليل پاش .  4!"هةر وا بة وشكيي دةرچن؟...نةزان و خثصةكييانة

ةبث و هةر لة لثنيين كوردستانةوة كار دةكةن، كة ذثكخراوثكي ثين د -بةشثكيان بة نثوي كؤمةصةي ماركسي. 1
 ديارة ئةمة لثكدانةوة ذةمسييةكةي يةكيةتيي - و پثشترةوة و لة ئةجنامي تثكةصبووين سث دةستة 1970ساصي 

يةتييان ستةفا و شةهايب شثخ نووري ذثبةر كة جةالل تاصةباين، نةوشريوان م-نيشتمانيي كوردستان خؤيةيت
لثنيين كوردستان، وةك  -كؤمةصةي ماركسي. ةكةن، دامةزرثنراوة، لة نثو پارتيدا بة ثين كار د5دةكرد

ذثكخراوي شؤذشگثذي "شي بة كارتثكردين چةند ئةندامثكيدامةزراندني. دا دامةزراوة1970ذثكخستنثك، لة بةهاري 
بوو، كة دةستةيةكي كؤمؤنيسيت ماويست بوون و لة "  ايرانهحزب تودبى سازمان انقال -حيزيب توودةي ئثران
كة بة (وا باوة، كة دوكتؤر هامشي شريازي ناوثك. ين ذةدووكةوتووي سؤضيثت جودابووبوونةوةحيزيب توودةي ئثرا

و بؤ خؤي ساواكي بووة و لة بةكرةجؤ و لةنثو خةصكدا بة ماركسييةكي ماويست و ) دوكتؤر جةالل بة ناوبانگ بووة
لة گةلثك . زراندين كؤمةصةدا بووبثتدژي ذثژميي شا دراوةتة ناسني و چةند ئثرانييةكي ديكة، كاريگةرييان لة دامة

، دثتة گؤذث و گواية ئةو بووة، "كورش الشايي"ية، نثوي "دوكتؤر هامشي شريازي"سةرچاوةي ديكةدا، لةبري ئةو 
فازيلي مةال مةمحوود، كة . ةوة هاتوچؤي بةكرةجؤي كردووة"دوكتؤر جةالل"كة لة بةغدا بووة و بة نثوي خوازراوي

كورش "، "دوكتؤر جةالل"اليل بوو و لةو ئثرانييانةشةوة گةلثك نثزيك بوو، پثيواية ئةودةمي لة سةراين جة

                                                        
.18-17، رابوون،ل1998 جاصجاصؤكة، رؤمان، سوثد كاكةوةيس، تةوين: بنؤذة 4   
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بةيةك كةس " كورش الشايي"و " دوكتؤر جةالل" كة ئةودةم لة بةغدا بوو، ،يش"كةرميي حيسامي. "6ة"الشايي
ذثكخراوي شؤذشگثذي حيزيب "يةكثك بوو لة دامةزرثنةران و سةراين كورش الشايي يا دوكتؤر جةالل، . 7تدادةنث

ماويسيت و دژ بة هثصي -، كة ذثكخراوثكي شؤذشگثذي ستالينسيت"ايران ه حزب تودبى  سازمان انقال-توودةي ئثران
دا، كة بزاضثكي چةكداريي لة اليةن دةستةيةك لة حيزيب 1968لة ساصةكاين . ناشؤذشگثذي سؤضيثت بوو

كة ...رايت كوردستاين ئثرانةوة، بة ذثبةرايةتيي سولةمياين موعيين،  ئيسماعيلي شةريفزادة و مةال ئاوارة ودميوك
پثوةندثكي بةهثزيان لةگةص حيزيب جةالليدا هةبوو و لة اليةن ئةوانيشةوة، پشتيوانييان لث دةكرا، لة كوردستاين 

ةوصي پثوةندكردنيان بةو بزاضة چةكداريية كوردييةوة دا  ئثراندا، بةرپا بوو، ذثكخراوي شؤذشگثذي حيزيب توودة، ه
و دةستةيةكيان بة سةركردةيي الشايي بؤ ئةو مةبةستة ناردة كوردستان، وةلث تا الشايي گةيشتة ئةوث، ئةو بزاضة 

دا، بة نيازي سازكردن و بةرپاكردين بةرگري دژي ذثژميي شا، 1971الشايي لة . كورديية، تثدا چوو و كوژايةوة
دا، لة 1972لة كؤتايي پاييزي . گةذايةوة ئثران و لةوث لة اليةن دةسةآلتداريةتيي ئثرانةوة، دةسگري كرا

تةلةضزيؤين ئثرانةوة دةركةوت و ذثكخراوي شؤذشگثذي توودة و ماركسيزمي مةحكووم كرد و بانگاشةي ئةوةيشي 
 جةخيت لة سةر ئةوة كرد، كة هةر شتثكي كرد، كة هةموو جؤرة ذووبةذووبوونةوةيةك دژي ذثژميي شا، بثسوودة و

ذثكخراوي شؤذشگثذي توودة، لةمةذ بةرنامةي بريازكاريي لة ئثراندا گوتوويةيت، هةصة بووة و كة ئةو خؤي و 
هاوذثياين جضاكي ئثرانيان بة باشي نةناسيوة و خؤياين بة چةند ذةوشةنبريثكي زيادةذؤ داية قةصةم و پثيوابوو، كة 

الشايي داخوازيي لة هاوذثياين كرد، كة بگةذثنةوة بؤ ئثران و واقيع بة چاوي خؤيان .  ذثژةيية،يدميوكراسي واقيع
شةهايب شثخ نووري، حةمةي مريزا سةعيدي : لثنيين كوردستان -ناسراوترين كةساين كؤمةصةي ماركسي .8ببينن

بةآلم بريؤكةي  ،...اوات غةفوور ومةال عةباس، جةعفةر عةبدولواحيد، فةرةيدوون عةبدولقادر، ئةنوةر زؤراب و ئ
دا چةكةرةي كرد، ئةويش بة سةرپةرشتيكردين جةالل تاصةباين، كة لةو 1969دامةزراندين ئةو كؤمةصةية لة ساصي 

دةمةدا ئيدي وةك ماويستثك خؤي دةناساند و بة نثوي جضيين ذةوشةنبريي و پيويستيي دامةزراندين بناخة و 
نيين پثشةنگ و پارتيي پثشذةو، كؤذ و كؤبوونةوةي بة شاگرداين دةكرد و لة لث -بنةماي ذثكخراوثكي ماركسي

ئةو شاگردانةي تاصةباين، كة بةشداريي ئةو كؤذ و كؤبوونةوانةيان دةكرد . نثوان بةغدا و بةكرةجؤدا هاتوچؤي دةكرد
ازاد سائيب، فوئاد و ئامادة دةكران، بؤ ئةوةي ببنة ذثبةراين پثشةنگي ئةو كؤمةصةية، نةوشريوان مستةفا، ش

كة كؤمةصةش دامةزرا، تاكة . بوون...قةرةداغي، بةكر حوسةين، ذةفعةيت مةال و مةمحوودي مةال عيززةت و
جةالل تاصةباين دواي . يت، شةهايب شثخ نووري بوويةيزاين جةالل تاصةباين دامةزرثنةركةسثك، كة دة

، كة ئيدي چووة بةيرووت، بؤ خؤي و لة 1973 و 1972دا و تا ساآلين 1971هةصوةشاندنةوةي حيزبةكةي لة 
دا، شةهايب شثخ نووري، جةعفةر عةبدولواحيد، 1975-1970لة نثوان . پةناوة هةصسووذثنةري كؤمةصة بوو

پاش . ذثبةراين كؤمةصة بوون...ئةنوةر زؤراب، حةمةي مريزا سةعيد، فةرةيدوون عةبدولقادر، ئاوات غةفوور و
ذؤصي پةيدا كرد، ) ئارام(دا، ئيدي شاسوار جةالل1976-11-21ي و هاوذثياين لة شةهيدبووين شةهايب شثخ نوور

                           . ي ناوچةي قةرةداغي سلثماين"تةنگيسةر"دا، لة گوندي 1978-1-31تا شةهيدبووين لة 

                                                        
. 151، ل..، سؤضيةت.. عةيل 6  
                                                       .183-182، ل1988يةم، ستؤكهؤصم بةرگي سث ،1970- 1965 حيسامي، لةبريةوةريةكامن7
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 جةاليل دةبينن و بةشثكيان كارا و چاالك نابن، بةآلم هةر خةوين ذووخاندين بارزاين و زيندووبوونةوةي. 2
                                                                                                          .چاوةذواين هةل دةكةن

ئةوانةيان . بةشثكيان دةبنة پارتيي و پاراسنت و تثكةص بة دةسگا و كارگثذيي پارتيي و هةموو شتثكي دي دةبن. 3
اراسنت و تثكةص بة دةسگا و كارگثذييةكاين پارتيي دةبن، بة هةر مةبةستثك ئةو كارةيان كردبثت و كة دةبنة پ

ئةوذؤ پاساوي بدةنةوة گرنگ نيية، بةصكة گرنگ ئةوةية، كة ئةوان لةو دةمةدا بة ئارةزووي خؤيان بووبوونث و 
 مةال عيززةت دةبثت، كة ئةندامي لقي يةكثك لةو كةسانةي، كة ئةو كارة دةكات، مةمحوودي. كاريان تثدا كردووة

وا باوة كة مةمحوودي مةال عيززةت كاري بؤ پاراسنت . چواري سلثماين و بةذثوةبةري ئامادةيي بازرگاين دةبثت
مةمحوودي مةال عيززةت، تا ئةم . ةوة هةبووة)هةضاص جووجةصة، خاصةحاجي(كردووة و پثوةندي بة حةمةذةحيم

.  كةس سةدان جوثين ناشرييين بة جةالل تاصةباين داوة و دژي وي قسةي كردووةساآلنةي دواييةش لةكن دةيان
كاركردين لة ذثكخراوةكةي تاصةبانيدا بة ذاست نةزانيوة، كةچي لةپذ گةذايةوة كوردستان و كرا بة سةرنووسةري 

ان بة پاراستنةوة جةالل تاصةباين و شازاد سائيبيش پثوةندي. ي يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان"كوردستاين نوث"
دا جةالل تاصةباين، لة بارزاين و پارتيي داوا دةكات، بچثتة بةيرووت 1973 و سةرةتاي 1972لة كؤتايي . هةبووة

لة بةيرووت ماوةيةك دةمثنثتةوة و ئةوجا داوا دةكات، كار . بؤ تةواكردين خوثندن و نووسني و هةندث شيت ديكة
ي لة بةيرووت عةزيزي شثخ ذةزا دةبثت، كة پثوةندي ذاستةوخؤي بة نوثنةري ئةو كاتةي شؤذش و پارتي. بكات

پارتيي بة جةالل تاصةباين دةصثن، ئةگةر ذازيية لةگةص عةزيزي شثخ ذةزادا كار بكات، ئةوا . پاراستنةوة دةبثت
تاصةباين لةبةر ئةوة، .  چونكة جگة لةوةي كاري ديكةيان نيية، ناشتوانن عةزيزي شثخ ذةزا البدةن. ذثگةي دةدةن

جةالل تاصةباين لةو ماوةيةدا گةلثك ذاپؤريت لة . ذازي دةبثت، وةك ياريدةرثك لةگةص عةزيزي شثخ ذةزادا كار بكات
 لةوث 1975باصةكاين ذثكخراوي ذزگارخيوازي فةلةستني بؤ سةركردةيةتيي شؤذش، دةناردةوة و تا هةرةسي  سةر

خ ذةزا بوو، هاين خةصكيشي زؤر دةدا بؤ چوونة ناو تاصةباين جگة لةوةي ياريدةري عةزيزي شث. مايةوة
جةالل . ئةو كاتة ذثگة بة هةموو كةسثك نةدةدرا، كة بچثتة نثو پاراستنةوة و كاري تثدا بكات. پاراستنةوة

.  دؤالر600 ديناري ئةو كات دةيكرد 200.  دينار بوو200تاصةباين خؤي لة پاراسنت كاري دةكرد و مووچةكةشي 
 كة ئةوسا و ئثستاش سةر بة هثصي جةاللني و كادر و كارگثذي يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستانن، زؤر لةوانةي،

شازاد سائيب، كة يةكثكة . ئةندامي پاراسنت بوون و ذؤصيان تثدا گثذاوة و بة سوپاسگوزاريشةوة كاريان تثدا كردووة
راوي، كاري دةكرد و لة كادرة لة كادرة هةرةپثشكةوتووةكاين جةاللييةيت، ذاستةوخؤ لةگةص شةكيب عةق

سةربةست بامةذين، كة يةكثكة لة جةالليية هةرةكؤنةكان، گرثدراوي پاراسنت . 9هةرةپثشكةوتووةكاين پاراسنت بوو
 ماجمةالل 1972 و 1971 ئادار ساآلين 11دوواي بةياين :"فرةنسؤ هةريري لةبارةي بامةذنييةوة دةصثت. بووة

وذي گةجني لةگةصدا بوو، پثي گومت ئةوانة خوثندةوارن، نووسةرن، كوذي چاكن، تؤ رؤژثكيان هاتة الم و يةك دوو ك
گةجنةكانيش يةكثكيان . حةز لة نووسةر دةكةي، حةز دةكةم هةصسوكةويت تايبةتييان لةگةصدا بكةي و رثزيان بگري

ست زؤر هاتووچؤي سةربة. سةربةست بامةذين بوو لةگةص عةبدولرةزاق فةيلي، بة تةواوي نازامن كثي تريش بوو
دةكردم، تا واي لث هات بة تةنيا دةهاتة الم و سةري لة ماجمةالليش نةدةدا، بثگومان ماجمةالل زؤري پث ناخؤش 

جارثكيان من و سةربةست چووينة قةسرث سةرداين كاك ئيدريس و كاك مةسعوودمان كرد، گومت با سةرثكي . بوو
مةترثك دوور بوو لة بارةگاكة، پثي خؤش نةبوو، بةهةر حاص ماجمةالليش بدةين، خانووةكةي ئةويش هةر سةت 

                                                        
.113، 97-96، 19، 18، ل..، بؤ ئةوةي..هةريري  9  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 7 

بردم و چووينة الي ماجمةالل و نزيكةي چاريةكة سةعاتثك دانيشتني و پاقالوةمشان خوارد، كة دةرچووين ماجمةالل 
منيش پثم گوت . گويت ئيشثكم پثت هةية، مين جيا كردةوة گويت ئاگات لة سةربةست بث ئةمة جاسووسي بةعسة

سةالمةت يب تؤ هةمووي سث مانگ نابث بة منت ناساند و گوتت ئةمة كوذي چاكة، دصسؤزة، خوثندةوارة، هةي 
رثزي لث بگرة، ئثستا لةبةر ئةوةي دوو سث جار سةري لةمن داوة و نةهاتووةتة الي جةنابت بؤ بووة بة 

هاريكاريي لةگةص پاراستندا لة سةربةست بامةذين دةگثذدرثتةوة، كة . 10"من ئةو جاسووسةم قةبووصة! جاسووس؟
لثنيين كوردستان و تةواوي ثنييةكاين ئةو  -گةيشتووةتة ئةو ذادةيةي، ليسيت ناوي سةراين كؤمةصةي ماركسي

، گةذايةوة بةغدا و وةك بةصثندةر كاري دةكرد و لةگةص 1975بامةذين دواي هةرةسي . ذثكخراوةي داوةتة پاراسنت
                                                                                     .ار بووبةعس و حوكوومةيت عرياقدا هاريك

بةشثكيان هةر بة ناوي پارتيي شؤذشگثذي كوردستانةوة دةمثننةوة و بة ئاشكرا دةدةنة پاص حوكوومةيت . 4
سةركردةيةتيي ( كوردستانكة حيزيب جةاليل هةصوةشثندرايةوة و چوونة نثو پارتيي دميوكراتيي. عرياق
لفيف من -دةستةيةك لة پثشكةوتنخوازاين كورد"ةوة، دةستةيةك دژي ئةو كارة بوون و بة نثوي )زاينبار

، مةال عةبدوصآل )شثخ سةتتار(عةبدوسسةتتار تاهري شةريف. دةركردن ةوة، بآلوكراوةيةكيا"كراد‘التقدميين اال
و شثخ جةببار تاهري شةريف، ) عولةما(، شثخ لةتيفي قةتةوي، عةبدوذذةمحان زةبيحي)مةال ماتؤر(ئيسماعيل

 بة ناوي بزووتنةوةي پثشكةوتنخوازاين كوردةوة، 1974مةال ماتؤر ساصي . كةساين ناسراوي ئةم دةستةية بوون
شثخ سةتتار، پاش ساآلنثكي . ئةميش وةك شيخ سةتتار و حيزبةكةي هةر لةگةص حوكوومةتدا بوو. خؤي ناساند

جةالل تاصةباين بؤ ماوةيةك كردي .  خؤي-جةاليل–ة كن حيزبة كؤنةكةي زؤر خزمةت بة حوكوومةيت عرياق، هاتةو
                                               .بة ياوةر و ذاوثژكاري خؤي و دواتريش الي جةاللييانةوة گةيشتة هةندةران

ةكةن، هةموو هةر درثژةپثداين بثگومان ئةو تاقمانةي، كة بة نثوي كؤمةصة و شثخ سةتتار و مةال ماتؤرةوة ناو دةرد
                            .هثصةكةي ئيرباهيم ئةمحةد و جةاللني و دةكرث بة وةچةي دووةمي جةاليل نثونووس بكرثن

دواي هةرةس، جةاليل شثوةيةكي ديكة وةردةگرن و ذثكخراوثك بة نثوي يةكيةتيي نيشتمانيي  دا و1975لة ساصي 
رچةندة خةصكانثكي نثو بازنةي هثصي ئيرباهيم ئةمحةد و جةاليل و خةصكانثكي نثزيكي هة. كوردستان، ساز دةكةن

دا و لة غيايب پاريت و 1975لة ساصي"ئةوان و هي ديكةش هةن پثيانواية، كة يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان 
-ةوةي بؤشايية سياسييةبارزانيدا، بؤ لة نوث ذابنياتنانةوةي سةنگةرة رووخاوةكاين بزووتنةوةي ئةيلول و پذكردن

من پثمواية، دروستبووين يةكيةتيي نيشتمانيي . ، بةآلم من واي نابينم11"چةكدارييةكةي پاش هةرةس دروست بوو
كوردستان، دروستبوون و لةدايكبوونثكي نوثي ذثكخراوثكي نوث نةبووة، بةصكة زيندووكردنةوة و گيانبةبةرداكردنةوة 

ئةو ذثكخراوة .  دامةزراندنةوةي ذثكخراوة جةالليية كؤنةكة بوو، بة ناوثكي نوثوةو ئاشكراكردنةوة و بنياتنانةوة و
 ي نثوان حوكوومةيت عرياق و بارزانيدا، 1970ي مارسي 11جةالليية كؤنةيةي، كة دةبوو هةر لةگةص پثكهاتين 

يان نةهاتبا بثنةوة مةيداين ئيدي تاسثنرابا و لةگؤذ نرابا و زيندةبةچاص كرابا و جارثكي ديش سةراين ئةو ذثبازة ذوو
دا بة ذووكةش هةصوةشثندرابووة و تثكةص بة پارتيي و سةركردةيةتيي بارزاين 1971 ئةو ذثكخراوة لة ،سياسةت

يشدا بة ئاشكرا لة كار كةوتبوو، بةآلم لة بنةوة، بة ناوثكي ديكةوة، ، وةلث بة 1975-1971بووبووة و لة نثوان 
دروستبووين يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان، ئةجنامي ذق و دژايةيت .  خؤي دةكردناوةذؤكةكةي جارانييةوة، كاري

                                                        
. 97سةرچاوةي پثشوو، ل  10  
.48، ل..، لة سثبةري ..نةمجةدين  11  
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جةالل تاصةباين بوو لة سةركردةيةيت بارزاين و ذةنگدانةوةي -و قينثكي خةسيت سةراين هثصي ئيرباهيم ئةمحةد
گرثكوثرةي "وين دينت و تثذوانيين جةاللييان بوو لةمةذ بارزاين و شؤذشي كورد و قوصپي تةقينةوة و دةرگابو

يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان بة پثزانني و ذةزامةندي و .  12بوو، لة دةروون و ناخ و هةناوي جةاللييةتدا" ئؤديپ
پارة و پووص و چاپةمةنيي ئةو حيزبةش، . كارئاسانيي سووريا، يا ذاستتر موخابةرايت سووريا، و لة سووريا دامةزرا

و هةر ئةوانيش كارئاساين پةذاندنةوةي چةكيان لة سوورياوة بؤ توركيا و لة هةر لة موخابةرايت سوورياوة بوو 
. توركياوة بؤ كوردستاين عرياق بؤ دةكردن و تا ذادةيةكيش توركيا چاوپؤشي لةو جؤرة چاالكييانة دةكرد
ندا نةوشريوان مستةفا، لة بارةي ذؤص و گرنگيي سوورياوة، لة دامةزراندين يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستا

ئةگةر دامةزراندين يةكييت و، هةلگريساندنةوةي شورش دواي ئاشبةتاص، بة سةرةوةرييةكي گةورة لة :"دةصثت
ميژوي كوردا حساب بكري، ئةيب لةم سةروةرييةدا كورد بة ريز يل نانةوة چاكةي سوريا، بة تايبةيت هي سةروك 

، وةي نيمچة بةرةيةكدا كار دةكات و سث ذثكخراولة شث) يةكيةيت(ئةم ذثكخراوة. 13"حافظ ئةسةدي، لة بةر چاو يب
                                                                        : دةگرثتة خؤ، كة ئةمانةن،كة هةموويان هةر جةاللني

، كؤمةصةي )كة پاشتر بوو بة كؤمةصةي ذةجندةراين كوردستان(لثنيين كوردستان -كؤمةصةي ماركسي. 1  
دواتر . "عرياق-كؤمةصةي ذةجندةراين كوردستان"دا نثوي گؤذدرا بؤ 1978وردستان لة ساصي لثنيين ك-ماركسي

                                           .عرياقةكةي لث كرايةوة و پاش ئةوةش هةر بة تةواوي لةبةينربا و بوو بة مثژوو
ان ذةسووص مامةند، عةيل عةسكةري و تاهري عةيل وايل بوون، بزووتنةوةي سؤسياليسيت كوردستان، ناسراوتريني. 2 

بةآلم ئةم ذثكخراوة لة سةرةتادا لة سةر دةسيت جةاللييان دانةمةزرثنرابوو، جةاللييان تثدا بوو و خةصكاين وةك 
                               .سةيدا ساصح يووسفي، تاهري عةيل وايل، ذةسووص مامةنديشي تثدا بوون، كة جةاليل نةبوون

                                                                                                 .هثصي گشيت يا خةيت پان. 3 
ساآلنثكي دواتر بزووتنةوةي سؤسياليسيت كوردستان لة يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان جوث دةبنةوة و خؤ بة 

 كوردستان دةدةنة ناسني، ناسراوترينيان ذةسووص مامةند، دوكتؤر مةمحوود عومسان، نثوي حيزيب سؤسياليسيت
تاهري عةيل وايل، سةييد كاكة، مةال ناسيح، قادر جةباري، قادر عةزيز و دواتريش موحةممةدي حاجي مةمحوود و 

ة نثو يةكيةتيشدا وةك موحةممةد شاكةيل بوون و ئيدي وردةوردة ئةمان لة جةاللييةيت دوور دةكةونةوة، بةآلم ل
بصثي ئةو بزووتنةوةي سؤسياليستة هةر مابث و لةگةص واندا بثت، نثوي بزووتنةوةكةي الي خؤيان دةگؤذن و 

كؤمةصةييةكان نثوي ئةو باصةي . دةيكةن بة شؤذشگثذان، ناسراوترينيان عومةر دةبابة و عةيل حةوثز بوون
                                                        

منداص .  ساآلندا هةية5- 3ثكي نثرينةدا لة تةمةين نثوان ، بة گوثرةي لثكدانةوةي سايكؤلؤژيي فرؤيدي، گرثيةكة لة هةموو منداص"گرثي ئؤديپ"12
واية، باوكي دايكي داگريكردووة و ث و ذقي لة باوكي دةبثتةوة و پثيلةو تةمةنةدا ئارةزووي سثكسيي بةرانبةر دايكي هةية و خؤشي دةو

يةي )خانةگوماين(رث منداص لةو ترس و ذق و كومذةشيديارة دةك. هةوصدةدات، بة كوشنت و لة نثوبردين باوكي، دايكي ذزگار بكات و بؤ خؤي بثت
، كوذي شايةكي وآليت "ئؤديپ"وةوة هاتووة، كة چريؤكةكةش لة. دايكي ذزگار بكرثتبةرانبةر باوكي و ئةو خؤبةستنةوة و يةكجارنثزيكييةيشي لة 

باوكيشي، كة شا دةبثت، .  باوكي خؤي دةكوژثتيؤنان دةبثت و يةكثك لة ئةستريةناسان پثشبيين ئةوةي لث دةكات، كة كاتثك مةزن دةبثت،
گةورة دةبثت، لة گةشتثكيدا " ئؤديپ"كاتثك . دةهاوثژرثتة چؤصةواين" ئؤديپ"دةدات و " ئؤديپ"فةرماين وةدةرنان و دوورخستنةوة و فذثداين 

شان درثژة بة گةشتةكةي دةدات، تا دةگاتة باوكي خؤي دةكوژثت و پا" ئؤديپ"لةبةر شتثك بةشةذ دثن و . تووشي باوكي دةبثت و يةكدي ناناسن
ؤرة جثگةي باژثذةكةي باوكي و شاژين ئةو باژثذة، كة دايكي خؤيةيت و بة بث ئةوةي پث بزانثت، دةخوازثت و بؤ خؤيشي دةبثتة شا و بةو ج

يةكجارةكي بسذثتةوة و  بؤ خؤي ببثتة  دةيةويست باوكةكة، كة بارزاين بوو، بكوژثت و نثوي بة )جةالليزم(جةاللييةيت. باوكي خؤي دةگرثتةوة
                                                                                                                             .        خوداين دايك و بثتة سةر ماصث

. 77، ل..، لة كةناري..ئةمني 13  
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پاشتر كؤمةصةي (لثنيين كوردستان  -كؤمةصةي ماركسي". ةباصة گؤجةك"بزووتنةوةي نثو يةكيةتييان نابوو، 
 كؤمةصثك، كة خؤيان بة 1972ساصي . ، چةندين دةستة و تاقميان لث جيابووةتةوة)ذةجندةراين كوردستان

وابوو، كة كؤمةصة زياتر نةتةوةيية و گرثداين جةاللييةيت كؤن ئةمانة پثيان. كؤمةصة جوثبوونةوةماركسي دةزاين، لة 
 1976دةردةكرد و وةك ذثكخراويش تا ساصي " كؤمؤنيست"ئةم دةستةية گؤضارثكيان بة نثوي . ة پثكةوةو نوثي
ي حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق "وحدةالقاعدة"ئارام، ويسيت بياثنثتةوة نثو كؤمةصةوة، لث وةحدةتولقاعيدة. مابوون

، لة "ذثكخراوي ذةجندةران "1976-1975ساصي . هةصيلووشني" القيادةالمركزية"سةركردةيةيت نيوةنديي–
ئةم ذثكخراوة دةيةويست لة يةكيةتيي سةربةخؤ بن و بذوايان بة خةبايت چةكداري و شاخ . كؤمةصة جيابووةوة

دوكتؤر "ئيرباهيم خةليل، كة بة. ي ذثبةريان و چةندين ئةندامي ديكةيان تثداچوون"ئيرباهيم خةليل"هةر زوو . هةبوو
. پياوثكي توانا و شارةزا و لثهاتوو بووة. بوو، الي دووكان" مريزاذؤستةم"كي گوندي بةناوبانگ بوو، خةص" ئةمحةد

ئيرباهيم خةليل، ناكؤكيي لةگةص كؤمةصةدا ئةوة بوو، كة ئةم دةيويست، كؤمةصة سياسةتثكي هةبثت، لةگةص خةصكي 
لثنيين  -كؤمةصةي ماركسي: كوردستاندا نامؤ نةبثت و پثيشيوابوو ناوي كؤمةصة بةو شثوةيةي، كة هةبوو، واتة

كوردستان، بذثك قورسة و نامؤية بؤ خةصكي كوردستان و باشتر واية، نثوةكةي بگؤذدرثت بؤ ،كؤمةصةي 
لةمةذ لةنثوچووين ئيرباهيم خةليلةوة، باسي ئةوة .  14ذةجندةراين كوردستان، كة پاشتريش هةر واي لثهات

يين، ئيرباهيم خةليل، بانگ دةكةنة شوثنثكي دةوروبةري لثن -دةكرثت، كة هةندثك لة سةراين كؤمةصةي ماركسي
ئةويش بة تةنث دةذوا و دواي جضني و قسةكردن، دةستةي كؤمةصةي . سلثماين، بؤ گفتوگؤ و ئاشتبوونةوة

لثنيين، وا پثشان دةدةن، كة پثكهاتوون و ئيدي هيچ ناكؤكييةك، لة نثوانياندا نةماوة و بؤ دصنياييش،  -ماركسي
لة ذثگة ئةو . م خةليل، بةذث دةخةن و ذةوانةي دةكةن، چةند چةكدارثكي خؤياين، لةگةصدا دةنثرنكة ئيرباهي

چةكدارانة، ئيرباهيم خةليل، بة نثزيكي مؤصگةيةكي بچووكي لةشكريي عرياقيدا دةبةن و دةصثن، دةي كوذينة با 
، بة شالوثكي ئازا و جوامثر بووة و ئةويئيرباهيم خةليليش، وةك دةگثذنةوة، . بچينة سةر ئةم مؤصگةية و لثياندةين

يم خةليل، ئيدي كة دةچنة سةر ئةو سةربازانة و تةقة دةست پث دةكات، ئيرباه. قايل دةبثت ،لثداين ئةو مؤصگةية
ردين ئيرباهيم خةليل، بؤ گفتوگؤ و ناردين ئةو چةكدارانة لةگةصي و كوةك باوة، بانگ. لةو شةذةدا دةكوژرثت
ش لةگةص سةربازاين عرياقيدا، هةر هةمووي نةخشةيةك بووة و پثشةكي دانراوة، بؤ سازكردين ئةو شةذة

لةنثوبردين ئيرباهيم خةليل، كة وةك دةگثذدرثتةوة و پثدةچثت، هةر لة پشتةوة و بة فيشةكي چةكدارةكاين 
لثنيين،  -يپثدةچثت كؤمةصةي ماركس. لثنيين ياوةري كوژرابثت، نةك بة دةسيت سةربازةكان -كؤمةصةي ماركسي

بة هةموو شثوةيةك هةوصي لة نثوبردين ئيرباهيم خةليل و دةستةكةي ئةويان دابثت، ئيدي بة دةسيت خؤيان بثت، 
يا لة ذثگةي ذثژميي بةعسةوة و بة پثكهاتن لةگةص ئةواندا بثت، چونكة فرةجاران هةذةشةي ئةوةيان لثكردوون، كة 

 70وةك نيشانةيةكيش بؤ ئةوة، دةكرثت گرتين نثزيكةي . 15دةبث بة دةسيت ذثژميي بةعس، لةبةين بربثن
دةستةي . كةسثك، لة كادر و خةصكاين سةر بةو هثصةي ئيرباهيم خةليل، لة اليةن ذثژميي بةعسةوة، بكرثتة منوونة

لثنيين كوردستان، لة كوشتين چةند كادرثكي دةستةي ذةجندةراين ئيرباهيم خةليلدا، دةستيان  -كؤمةصةي ماركسي
لثنينييةكان لة نثزيكي  -ثنرثت، كة كؤمةصة ماركسي" مةريوان"و " هيدايةت"دةكرث لةو ذووةوة، نثوي . هةبوو

                                                        
، 1999، چاپخانة و ئؤفسثتي بثساراني، چاپي یةكةم، سلثماني 1981-1976ثشمةرگةیةك، بةرگي یةكةم محمود، محمد حاجي، رؤژژمثري پ 14
.111ل  

. ئةو دةستةية، كة هةر وازي لة سياسةت هثناوة،  بيستووةثكيكؤنةئةنداملة من بؤ خؤم، ئةو قسةيةم   15  
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-كؤمةصةي ماركسي. 16الي زةرياچةي دةربةندخيان كوشتيانن و خستنيانةوة نثو ئاوي زةرياچةكةوة" ئيمامي زامن"
ثژووياندا، لة ئامثزي ذثژميي بةعس و دةسگا لثنيين و يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان، كة بؤ خؤيان لة بةرايي م

سيخوذييةكاين ئةو ذثژميةدا هاتبوونة ژيانةوة و هةردةم گوماين ئةوةيان لث دةكرا، كة لة نثوياندا، تؤوثكي 
 لة كچثندراوي ذثژميي بةعسيان تثداية، زؤرجاران هةروا لة خؤذا، بؤ دوورخستنةوة و وةدةرناين كةسثك يا كةسانث

 بيانووي ئةوةيان دةهثنايةوة، كة ئةو كةسانة ناپاكن و پثوةنديان بة ذثژميةوة هةية و وةها تاوانثك يا نثو خؤياندا،
كة سةراين كؤمةصة، شةهايب شثخ نووري و هةضاصةكاين ديكةي لة اليةن ذثژميي . صگةياندنثكيان كردووةاهةو

يان )ئيحسان نةجم(ها باراوي و ئةبووشةهاببةعسةوة گريان و پاشان لة سثدارة دران، كؤمةصةييةكان بؤ خؤيان، تا
چةند . 17تاوانبار دةكرد بةوةي، كة هةواصيان دژي ئةوان بة ذثژميي بةغدا گةياندووة و ئةوان داويانن بة دةستةوة

ساصثك دواي ئةوانة، دةستةيةك لة كؤمةصةي ذةجندةراين كوردستان جوث دةبنةوة و ئةم دةستةية، كة وةچةي 
ئاآلي شؤذش، لة نثو خةصكدا، بة . ةوة، خؤ دةدةنة ناسني"ئاآلي شؤذش"اللني، بة نثوي سثيةم و چوارةمي جة

، مةال )ساالر(نةمجةددين عةزيز: نثوبانگيان دةرچووبوو، ذثبةراين ئاآلي شؤذش، لة سث كةسان پثكهاتبوون" ئاش"
لةگةص كؤمةصة و يةكيةتيي ئةمان خؤيان جياوازي و ناكؤكيي خؤيان، ). جةعفةر(بةختيار و فازيل كةرمي ئةمحةد

نيشتمانيدا، خستبووة چوارچثوةي ئايديؤلؤژيا و بريةوة، بةآلم هؤي ذاستةقينةي جوثبوونةوةي ئةمانة، زؤرتر 
كةسةكيي بوو و دةيانةويست خؤيان كاربةدةسيت يةكةمي ناو كؤمةصة بن، دواي ئةوةي لة كؤنفرانسي يةكةمي 

لة نامةيةكيدا بؤ موحةممةدي حاجي مةمحوود، . 18ابوو و دةرنةچووبوونكؤمةصةدا، ئةو سةرانةيان، دةنگيان نةهثن
، كة بؤ )نةمجةددين عةزيز(دا و دواي هاتنة دةرةوةي بؤ ئةوروپا و گةذانةوةي بؤ كوردستان، ساالر3/2/1985لة 

نيي  و كؤمةصةيي و يةكيةتيي نيشتما66قؤناخي (خؤي لة تةواوي كار و ذةوتارة نانيشتمانييةكاين جةالليدا
مةال بةختيار و (بةشدار بووة و يةكثك بووة، لة ئةندامة چاالكةكانيان و ئةويش وةك هاوذثياين ديكةي) كوردستاندا
، اليةنگري گفتوگؤ بووة، لةگةص بةعسدا و هةرچةندي پثوةندةكاين يةكيةتيي و بةعسيش گرژتر بووبثت و )جةعفةر

شيانة، بؤ سةر يةكيةتيي و كؤمةصة توندتر بووة و چاالكييان لة پثكهاتن دووركةوتبثتنةوة، هثرشي ئةم ئاآلي شؤذ
، ساالر، بؤ ئةوةي خؤي پاك بنوثنثت و وا پثشان بدات، كة ئةوان گةلثك 19دژي يةكيةتيي و كؤمةصة زياتر بووة

ن و خاوثن و شؤذشگثذ بوونة و هةرچي تاوانثك كراوة، يةكيةتيي نيشتمانيي كردوويةيت و ئةمان لةو تاوانانةوة دوور
ئثستا :"..زيانة بؤ كورد و عرياق، وةها دةنووسثتر و تونديي بةكار دةبات و بووين يةكيةتييش ديكتاتؤرة و زةب

                                                        
. 113- 111ل ، 1981-1976بةرگي يةكةم ،  ..رؤژژمثري،..حممود 16  

. 117-116ي پثشوو، ل سةرچاوة  17  
سةراين ئةم دةستةية، كة بة حيسايب خؤيان لة كؤمةصة و يةكيةتيي جوثبووبوونةوة و دژيان بوون،  .97-96، ل..، خوالنةوة..ئةمني 18

و خؤي گةياندة يان، لةسةر حيسايب يةكيةتيي و بة پارةي ئةوان و لة فذگةي بةغداوة و بة نثزيكةي سةدهةزار دؤالرثكةوة، هاتة دةرث "ساالر"
يشيان، پثش ساالر، خؤي گةياندبووة ئةصمانيا و تةواوي هةصسوكةوت و برادةري و دؤستايةتيشي، هةر لةگةص خةصكاين )جةعفةر. (سوثد و ئةصمانيا

نيشتمانيي كوردستان سةربة كؤمةصة و يةكثتيدا بوو و تةنانةت، بؤ وةرگرتين پةنابةري و ئةو جؤرة كؤمةكانة، هةر پةناي بؤ نوثنةراين يةكيةتيي 
يان "لم يعد الصمت ممكنا-ئيدي ناكرث بثدةنگ بني"دا، لة ئةوروپا، كتثيب و سةالم عةبدوصآلساالر لةگةص فازيل كةرمي ئةمحةد. لة ئةوروپا دةبرد

پارثزي و ئاكار و ذةوشتبةرزي زانسيت شؤذشگثذي و وآلت"نووسيبوو، تثيدا هةرچي ناشثت بة نةوشريوان مستةفا و جةالل تاصةبانييان گوتبوو و وانةي
لة فازيل كةرمي ئةمحةد، دةگثذنةوة، كة . يان بة خةصك دةگوتةوة و ناذةوايي و اليةنة دزثوةكاين، نثو يةكيةتييان ذز دةكرد"و ئينتةرناسيؤناليزمي

ؤصثكي بؤ بگرن، ئامادةية هةموو ئةو  سةدان نامةي جةالل تاصةباين الية و ئةگةر هگوتوويةيت،، لة سةردانثكيدا بؤ ستؤكهؤصم، 1987پاييزي 
            !.نامانة، خبوثنثتةوة و هةموو ساختةكاري و فذوفثص و تةصةكةبازييةكاين تاصةباين، لةقاودات و باس بكات و حةيا و حورمةيت بؤ نةهثصثت

.97سةرچاوةي پثشوو، ل  19  
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ئةم ماوةيةي لة دةرةوة بوين ئيشوكاري زؤرمان بؤ سةرخستين ئةوةي . ئثمة هاتوينةتةوة من و مامؤستا جةعفةر
صةباين و نةوشريوان ماوةي چةند ساصثكة طاؤت ئةزاين خ...دةمثكة بة تةماين و هةر رثك نةئةكةوت ئثستا كردوة

ئةو هةموو تاوانانةيان كرد و بث موناسةبة شةريان بة ئثران فرؤشت، ) مفاوضة(چؤن لة پثناوي گةيشنت بة ديداري
 و پةالماري هةموو هثزةكانياندا تا بؤ  رژمثي دةرخةن كة ئةمان ئةتوانن وطنينهةر بؤ ئةوةي رژمث پثيان بصث 

 خؤيان بپارثزن دوا جار زةليالنة چونة حىاصطالبة ) لةدةست درثژي هثزةكاين جودو هثرشي ئثران(ستان كورد
 و بة هيچ و بة بةياين درؤش رازي بون بؤي نةكردن و ئةوة ساصونيوثكيشة لةسةر ئةمة بةردةوامن و صدامدةرباري 

ئثمة پثمان واية ئةو تاقمة تاقمثكي بث . راقدائاشكراية چ زةبرثك لة مةسةلةي كوردو بزوتنةوةي شؤرشگثذانة لة عث
زؤرمان . ئامانن و پةذوباصنةكردنيان بة گةورةترين زةرةر ئةگةذثتةوة و هةمان رووداوةكاين رابوردو دوپات ئةبنةوة

پةنايان بؤ ئثران هثناوة ) ك. ن. ي(لة برادةراين كؤمةصة كة لةدةست زةبروزةنگ و ديكتاتؤريةت و ارهايب سةراين
ساالر و هاوذثياين ديكةي ئاآلي شؤذشي، لة نثو خةصكدا، بة عرياقچييةتيي نثوبانگيان دةركردبوو، . 20"....بيين
جةالل تاصةباين، لة نامةيةكيدا، بؤ موحةممةدي حاجي . پتر خؤيان بة عرياقي دةزاين، نةك بة كوردستاين: واتة

ية، باسي سةراين ئاآلي شؤذش دةكات و ئةوان دا، بة هةرچي وشةي  دزيو و ناشايستة2/12/1985مةمحوود، لة 
يةكيةتيي نيشتتمانيي كوردستان تاوانبار دةكات و بة  بة خؤشكردين ئاگري شةذي نثوخؤ و تثكداين شؤذش و

تاصةباين، بة كوردييةك و . فشةكةر و تذزل و ساختةچي و تةنانةت هةندثك ئاكاري ناپةسةند نثويان دةبات
وةزنو : مةال بةختيار، خؤت باش ئةوانة دةناسي+جةعفةر+ساالر:"...دةنووسثتذثنووسثكي شةقوشذ و لةنگ، 

دةوريان لة شةري براكوژة دا، . لة دةوري گثرةشثوثين و خراپةكانيان شارةزاي. قيمةيت راستةقينةيان باش دةزاين
                                           : ك و شورشدا، بةآلم ئةوةي دةمةوي بؤتان بنووسم ئةمةية. ن. لة تثكداين ي

 ئثمةش !كيشن خويان زور بة گةورة دانابووئةوانة كة خؤيان زور پي زل بوو، خوشيان زؤر فيشالچي و خوهةل. 1 
! هةرچي دواندبويان و بة ئيمةي گوتبوو، پيمان گوتبوون لةگةليان برون. دا)ك.پ.ه(زوركةمسان ناردبوة ناويان، لة

ك روستةم و كاك وةهاب و كاك حاميدي بة هي خوي دةزاين و الي سةير بوو كة لةگةل تةنانةت مةال بةختيار، كا
                                                                                              !!  كاك شةوكةت چوون بو گرتين

كة (فةرةيدون: نةسةرتيپي پاشةلپيس وةكهةندي كو! ئةوانة هةندي كادري ترسنوك و بةزيويان لةگةل بوو. 2
 جةمال خواكةرةم لة سةر دزي و ساختةچيةيت -نامةكةت بو دةنريين. پةيوةندي هةية لةگةل ئيستيخبارات دا

بؤ  )منالبازي(م بة دواييدا لةسةردنار-براكةي و بةكارهيناين شورش بو راوورووت المان بردبوو جةاليل حةمةي حمة
                                                                                                         !    هةالت ترساو سبةي

                                                        

، 1989 ساصي .688، ل1999، شوثين چاپي ديار نيية، 1986- 1982حممود، حممد حاجي، ذؤژژمثري پثشمةرگةيةك، بةرگي دووةم 20 
ئةو بؤ خؤي وةك مةبةست چةند كةسثكي كوردي بيين و خةصكانثكي كورديش . مةسعوود بارزاين، سةردانثكي سوثد و باژثذي ستؤكهؤصمي كرد

ةكثك لةوانةي، كة ئامادةي ئةو دانيشتنة بووبوو، ي.  بوو) عةزيزنةمجةددين(يةكثك لةو كوردانةي، كة چووة ديداري بارزاين، ساالر. سةردانيان كرد
مةسعوود . ي كوردستاين هثناية گؤذي و لة بري يةكيةتيي گويت جةاليليساالر، باسي جةالل تاصةباين و يةكيةتيي نيشتمان:"گثذايةوة و گويت

ي، ئثمة پثكهاتن و ذثككةوتنمان لةگةصياندا يتمانشتثك نيية بة نثوي جةاليل و ئثمة ناصثني جةاليل، بصث يةكيةتيي نيش: بارزانييش پثي دةصثت
ساالر، بؤية بةو شثوةية لة كن بارزاين قسةي كردووة، تا پتر دووركةوتنةوةي خؤي لة جةاليل و بة هزري خؤيشي، نثزيكبوونةوةي خؤي .. ". هةية

                                                                                                                                         .   لة بارزاين، پثشان بدات
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.  كة شةيداي ووشةي شيوعيةت و كومونيزم و ماركسيزم لينينيزمنموتطرفنلةناو شاريش تاقميك مناص و الوي  
دةيانةوي حزبيكي كومونيسيت عراقي تازة -ياريشةوةيب ئةوةي تييان بگةن، بةالم هةمويان بة ساالر و مةالبةخت

الي هةريةكة ئةو ) كةلةك چني(بةالم ئةو تاقمة ساختةچي)!! ريضيژينيستة(يان پي حتريفية)حشع(دامبةزرينن، چونكة
الي كومةلةي ئريان . الي حشع دةلني دةسيت نوين و لة دوا رؤژدا ديينة ناوتان. دةلني كة خويان پي رةپيش دةكةن

 باوةرمان بة ماركسيزمي ئينقاليب ية و هةرچي ئيوة دةيلني پشتيواين يل دةكةين و حشع حتريفية و روس دةلني
بو . الي هةندي دوسيت حوكمي عراقي دا دةلني ئيمة عراقني). پري انقالبني(الي ئريان دةلني. ئيستعمارة

گفتوگو لةگةل عراق ئيدامة پي دةين، تا دةيب هةتا دوايي : دةيگوت ك بوويهنظرئاگاداريت مةالبةختيار خاوةين 
                                                ). دواچؤر بوو يهنظر(كةي الي ئيمةيهنظربوية ناوي !! دوا چؤري گفتوگو

كةوا بة سووكوسانايي مةالبةختيار و خولةكةشكول و پشكو گريان و هةندي اليةنگريان چةك كران، پتر ريسوا . 3
كة دةرزيةكمان بة بالونة پفدراوةكةيان دا كرد فش بوونةوةو هاتنةوة سةر .  حةمجي حةقيقيان دةركةوتبوون و

جاري سةرةتاي گلوربوونةوةكةيانة . كةمتر و بچووكتر و سووكتريش دةبن: بةالم هيشتا ماويانة. حةمجي خويان
باوةر بكةن . ةدا پينج كةسيان لةگةل نيةباوةربكةن لة كومةلةدا لةس! هةتا دةگةنة ناوچايل نةمان وةختيكي دةوي

بةالم خوت . باوةر بكةن زور سووناك و ريسواش لةناو خةلكدا. دا سةدي پينج پيشمةرگةيان لةگةل نية)ك.پ.ه(لة
و ئريانيش ) حدكع(لةالي! خوت مةالبةختياري لةخوبايي و قويل گرياو دةناسي: ساالري فيشالچي و ترزل دةناسي

بة كوريت تاقميكي . يل گةورة و بوختاين شاخدار بكةن بو گةرم كردين بازارةكةياندةيب درؤي زل و فيشا
بةالم برييكي ! ي نوي، نوث نية)حشع(هةويل داناين! فيكريشيان نوي نية. گريةشيويين سةر يل شيواوي بچووكن

ةتيپثكردنثكي پاش گرتين چةند كةسثك، لة سةراين ئاآلي شؤذش و سووكاي. 21!"چةويت و يب دوا روژي پووچةلة
 كة دواي ماوةيةك ئازاد دةكرثن، ئيدي ئةمانيش وردةوردة، چةند ،يةكجار زؤري ئةو گرياوانة و پاش ئةوةي

پارتييةكةي جةالل تاصةباين، ناسراوترين ئةوانةي، : كةسثكيان لث دةرچثت، دةگةذثنةوة ذيزي حيزيب دايك، واتة
 فازيل كةرمي ،وور، مةال بةختيار، عيماد سةيف)ساالر(ةزيزكة گةذانةوة نثو و كن حيزيب جةاليل، نةمجةددين ع

گةذانةوةي خةصكانثكي وةك مةال . ن)كاكةباس، عةبباس موحةممةد حوسةين(و حاجي مةمؤ) جةعفةر(ئةمحةد
دا پثيكرا، تاذادةي ميزپثداكردن و تف و تثهةصدان و يكة ئةوةي ناشثت، لة زيندانةكاين يةكيةتيي نيشتماني بةختيار،
، بؤ نثو  و حاجي مةمؤ و دةيان شيت ديكة، يا گةذانةوةي ساالر و فازيل كةرمي ئةمحةد و عيماد ئةمحةدجنثو

ئةوةي جةالل تاصةباين لة . ذيزةكاين يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان، بة الي منةوة كارثكي زؤر سةير نيية
نيشتمانيي كوردستان، هةصسوكةويت نثزيكةوة دةناسثت، باش دةزانثت، كة هةر كةسثك لةو سةرانةي يةكيةتيي 

لةگةص ويدا كردبثت و ذؤژثك لة ذؤژان، لة ژثر سةركردةيةتيي ئةودا بووبثت، گةلثك جاران، لة سةر شتثكي، ذةنگة 
زؤر بثبايةخ، يا گوتةيةك، كة بة دصي ئةو نةبووبثت، يا هةصوثستثك، كة ذةنگة لةگةص ديتين ويدا نةگوجنابثت، 

ةتيي پث كردووة و لة پثش خةصكي حيزبةكةي خؤيدا، شكاندوويةتييةوة و قسةي جةالل تاصةباين سووكاي
ئةوجا لة سةران و ئةندامان و  خةصكانثكي، لةو جؤرة، كة جةالل تاصةباين بؤ خؤي . 22ناشريينيشي پث گوتووة

                                                        
.722-718سةرچاوةي پثشوو، ل  21  
آلي ، كة مةال بةختيار و هاوذثياين، لة بريي جيابوونةوةدا بوون لة يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان و بة تةماي دامةزراندين ئاكاتثك 22

مةگةر :"جةالل تاصةبانيش گوتبووي". من دةة وثصةيةر و هةموو گةجناين سلثماين وةدووم دةكةون:"بوون، مةال بةختيار گوتبووي) ئاش(شؤذش
ةر،  وثصةي.گومن شوثنت بكةوث، تؤ هةر ئةو حوكييةي، كة من كردمت بة مةالبةختيار و ئثستاش دةتوامن بةيةك قسة بتكةمةوة بة حوكييةكةي جاران
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انةي باشيان دةناسثت و بؤ خؤي دةستةمؤ و كةوي كردوون و فثري گوثذايةصي كردوون و بة شثوةيةكي ملكةچ
كة بنةماي تةكينةوةيان لة جةاللييةت، تةنث هؤي ةروةردةي كردوون، خةصكانثكي وا، سةربازييانة باري هثناون و  پ

كةسةكيي لة پشتةوة بووبثت و چ جياوازييةكي ئايديؤلؤژي و هزري لة نثوانياندا نةبووبثت و خوداين يةك ديرؤك و 
زنةي شاگردايةتيي فثرگةي جةاللييةت، وةدةرنةخستبثت و يةك يةك پاشخاين هاوبةش بووبن و ئةوان خؤيان لة با

خوثندنةوةيان بؤ هةموو ديد و بؤچوونةكان هةبثت، چؤن دةتوانن، لثي ياخي بن و قسة لة قسةي بدةن؟ ديارة 
يا " سةرگا هةر دؤصة:"ناكرثت و جثگة و ئارامگةي، ئةو جؤرة كةسانة، هةر كةونةهةوارانة و كورد گوتةين

گةذانةوةي ئةوانة بؤ نثو يةكيةتيي نيشتماين، ". بدةي بة گامثشث، هةر بةرةو كادثين دةكثشثسةرچؤپي "
گةذانةوةي پارچة و بةش و لةتة بؤ گشت، چونكة ئةوانة، كة لة دةرثي يةكيةتييش بووبن، لة بازنةي هزري و 

نةچوونيان لة بازنةي جةالليزم، ئةو بابةتة خةصكانة سةرباري دةر. ئايديؤلؤژي جةالليزم، هةرگيز وةدةرنةكةوتوون
هيچ جؤرة بناخة و  مةرج و بنةمايةكي سةركردةيةيت و ذثبةريةتيشيان تثدا نةبووة و تا ذادةيةكيش ئةو پلة و 
پايةيةي لة نثو يةكيةتييشدا هةيانبووة، زيادبووة لثيان و بة شايستةيي خؤيان وةدةستيان نةهثناوة، بةصكة پثيان 

موحةممةدي حاجي مةمحوود، لة بارةي فازيل .  بة اليانةوة سةير بووة و بذوايان نةكردووةبةخشراوة و بؤ خؤيشيان
هاتبو بؤ سةرةوة دواي كارةسايت هةكاري كاك ) سيد كرميفاضل (مامؤستا جةعفةر كاك:"كةرمي ئةمحةدة، دةصثت

 بة 15/7/1978و لة نةوشريوان كردي بة ئةندامي مةكتةيب سياسي، مامؤستا جةعفةر رؤژيك هات بؤ الي ئثمة
س اليان سةير دةبثت من لة گةرميان پثم .پثكةنينةوة دةيوت ئثستا ئةگةر لة قةرةداغ بزانن من بووم بة ئةندامي م

و ئيتر لةگةص مام جةالل كؤدةمبةوة، من هاتووم بؤ دةورةيةك يا ) س.م(دةصثن جافري كادر ئةمرؤ بوم بة
خؤشي باوةذي )..س.م(دامي ناوچةو ئةگةذمثةوة ئثستا بووم بةشارةزاييةك وةرگرم بؤ كاري رثكخسنت يا ئةن

نةوشريوان مستةفا، كة بؤ خؤي فازيل كةرمي ئةمحةدي كردووة بة ئةندامي مةكتةيب سياسيي . 23"نةدةكرد
 فاضيل:" يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان، لةو هةصبژادنةي پةشيمانة و بةهةصةي دةزانثت و لة بارةيةوة دةلثت

، من پيشتر ناسياومي لةگةيل ))ماموستا جةعفةر((ةد، كادر بو لة بةري قةرةداخ، لةوي ناوي لة خوي نابوكةرمي ئةمح
نامةكةي هةندي . بو كوبونةوةي كادرةكاين كومةلة لة نوكان نامةيةكي دريژي بة عةرةيب بو من نوسي بو. نةبو
وةكو هةنگم لة دارا . ر بو بو چاككردين كوردستان و، هةنديكي پيشنيالينةوة بو لة سةر هةلومةرجي گشيتليكو

. دوزييب تةوة دمل خوش بو، لة ناو كادرةكان دا كةسيكي وام دوزيوةتةوة ژيرانة بري بكاتةوة و ، نوسةريكي باش يب
هةندي لةو .  لة ناوةندي دابنني بو كاروباري نوسنيفاضيلهةر ئةو كاتة لة كوبونةوةكان دا پيشنيارم كرد 

اية بة كةلكي ئةو ئيشة پياوي چاك بة، ئةمة مةهينةرة پيشةوة، ئةم كابر:((اسي هاتنة الم وتيانبرادةرانةي ئةيانن
ئةو شتانةي ئةوان لةسةر ئةم باسيان ئةكرد بايي ئةوة نةبو من ژيوان بكاتةوة لةناودير . وريان لةسةر وتز )).نايةت
 پيش بكةوي، هةرچوين بو زوري هاوريكامن لة الم وابو بةخيلي پي ئةبةن گةجنيكي تازة پيگةيشتو بة زويي. كردين

                                                                                                                                                                             
ة،  كة نثوي ذاستيي مةالبةختيارة و نثوي "حيكمةت"بچووككردنةوة و كورتكردنةوةي : حوكي. گوندثكي نثزيكي شاري سلثمانيية: يا وثصةدةر
و كرثگرياو بةختيار لة كن جةاللييان زيندانيي بوو، جةالل تاصةباين، بة خؤفرؤش و بة  مةاليش كةكاتثك .ة)حيكمةت موحةممةد كةرمي( تةواويشي

، كة نازناوي فازيل كةرمي ئةمحةدة، جةالل "جةعفةرمامؤستا "بري لة.  و چةكدارةكانيشي ميزيان بة سةروگوثالكيدا دةكردخيانةتكاري نثو دةبرد
وة تةوة و هيچي پثنةندووماكذاوةك توثكصة شوويت " :يشيان دةگوت"اجي مةمؤح"بة .  لثنابوواني"جةعكةرمامؤستا "تاصةباين و جةاللييان نثوي

                                                                                                                                                                                ."نةماوة
.123ل، 1999 چاپي ديار نيية، ، شوثين1986- 1982محود، حممد حاجي، ذؤژژمثري پثشمةرگةيةك، بةرگي دووةم  مة 23  
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لة قةنديل . كوبونةوةكةدا رازي كرد و ، خويشم نامةم بو نوسي بگاتة الي ئيمة بو ئةوةي ئةركي نوي ي پي بسپريين
لة  كادرةكاين تردا روشنبريتر بو، هةندي وتاري لة  لة چاو زور. پياويكي بيدةنگ و مون بو. بوين گةيشتة المان

بة ماجمةالمل ناسان و، وةكو نوينةري كومةلة الي مةكتةيب سياسي .  كردبوةوةوكوردييةكاين بةغدادا بالروژنامة 
دامان نا، مةسئولييةت لةو زةمانةدا لة قةنديل هيچ دةبدةبةيةكي نةبو، پياو خوي پيوة هةل بكيشي يا بايي بيب، 

بة . دامي مةكتةيب سياسي يةكييت نيشتمايننئة ئةندامي ناوةندي كومةلة و:  بوبةالم ديارة ناوةكة خوي زل
چاوةرواين . پيشتر شيت واي بة خويةوة نةدي بو. هةنگاوي ماجمةالل و عةيل عةسكةري و هةموماين گرت بوةوة

شيت وةهاشي نةكردبو، لةبةر ئةوة هةر لةيةكةم روژةوة بة فيز و بايي بونيكي زورةوة لةگةل پيشمةرگةكاين تر 
پيشمةرگةكاين لة دةوري من بون، هةمويان كادر بون و، .  لةگةل هيچ كاميان خوش نةبونيواين. رةفتاري ئةكرد

هيچيان لةو پچوكتر نةبون، بةلكو هةنديكيان خويان لةو بة تيكوشةرتر و گةورةتر دائةنا، تةنيا لةبةر پلةي 
چ كاريكي بارةگةكة نةئةدا، ماموستا جةعفةر خوي لة قةرةي هي. ليپرسراوةيت لة كومةلة و يةكييت دا ريزيان ئةگرت

ماموستا جةعفةر لة پالةوة .  چاوشني دةميان لة يةك گريا بوالح صهوةكو ميوان ئةجواليةوة، روژيكيان لةگةل 
)). يةك كالشينكوفت پيوة ئةنيم لليهصهزور لةسةري بروي هةص ئةستم :(( كرد بو، وت بويالح صههةرةشةي لة 

بةخوا سةير :((ايت خويدا قسةي بو ئةهات، بة گالتة پي كردنةوة وت بوي قسةخوش و، گالتةچي بو، لة كالح صه
لةم وةالمة قوشقي بوبو دابوية شاخ )). ئةيب لةم شورشةدا هيشتا تةقةت نةكردوة، يةكةم تةقة لة مين بكةيت؟

و يت ي نةچپ زوري. هيچ مةرجيكي سةركردةي يت دا نةبو. ويست بوي بروا بة سةد تكا و پارانةوة هينامانةوة
هةرچي مةالبةختيار و . 24."گةيشتم لة هةلبژاردنةكةم دا زور بة هةلة چوبوم، بةالم تازة نةئةكرا دةسيت پيوة بنيم

ئةو ذثكخراوةي، كة نثوي . 25"يان لة توانا و ليوةشاوةيي خويان زور زياتر بو)طموح"(ساالريشة، ئةوانيش
دا ياشتر هةصوةشثندرايةوة و لةنثو يةكيةتيي نيشتماني، پ)كؤمةصةي ذةجندةراين كوردستان(كؤمةصةي لة خؤ نابوو

واية، پةيدابوون و چثبووين كؤمةصة و يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستانيش، بازدان و گةلثك كةس پثيان. توايةوة
گؤذان و وةرچةرخان و پثشكةوتنثكي گةورة بووة، لة ذووي بري و تثذوانني و پثكهاتنةوة، لة ذةويت بزاضي 

 چةپايةتيدا لة كوردستان و بذوايان واية، كة ئةمانة خوثين تازةيان خستةوة بةر كوردايةيت و لة كوردايةيت و
پشكؤ نةمجةددين، كة بؤ خؤي لةگةص . نةبوونةوة ذثباز و سيمايةكي نوثي شؤذشگثذانةيان بة كوردايةيت بةخشي

لة دايك بووين كؤمةصة، بث هيچ "يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستاندا و كؤمةصةيي و ئاآلي شؤذشيي بووة، دةصثت 
داشكانثك، وةرچةرخانثكي گرنگ بوو لة ذةويت بزووتنةوةي فيكري چةپ، لة نثو بزووتنةوةي فيكري و سياسي 

كؤمةصة ذثكخراوثك بوو لة سةرةتاي كةوتنةگةذ و هةصسووذانييةوة و هةتا نثوةذاسيت هةشتاكانيش، . كوردستاندا
يستةكاين ديكةي عثراق، دةيويست تثذوانني و ذثبازثكي نوث لةنثواين هةردوو لينين -جيا لة ذثكخراوة ماركسيست

واية كؤمةصة لةبةر من پثم. 26"خةيت جةاليل و مةالييدا، لة بزووتنةوةي سياسي و كؤمةآليةيت كوردستاندا خبولقثنثت
لةسةر هةمان هثص ئةوةي لة پزداين جةاللييةتةوة ئافرابوو، گؤشكراو و پةروةردةكراوي هةمان فثرگة بوو و 

 بوو و گرثكوثرةي دةروونيي ئةمانيش، هةر بارزاين و سةركردةيةتيي 66دةذؤيشت و درثژةپثداين جةاللييةيت 
لة سازكردين يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستانيشدا، بةشثكي زؤري بنةما هزري و تثگةيشتنةكاين . بارزاين بوو

                                                        
  24 .324- 323، ل..، لة كةناري..ئةمني  
.252سةرچاوةي پثشوو، ل  25  
.28، ل..، لة سثبةري ..نةمجةدين  26  
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ةرباري ئةوانةش، هثشتا هيچ يةكثك لةو دوو ذثكخراوة، لة كؤمةصة، ذةچاو كرابوو و سوودي لث وةرگريابوو و س
سةراين كؤمةصة و . جةالليزةدةيي و پةتاي جةاللييةت و گرثكوثرة دةروونييةكاين جةاللييةت، ذزگاريان نةبووبوو

دواتريش  يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان، هةر ئةو خةصكانة بوون، كة لة نثو حيزبة جةاللييةكةدا، هزرضان و 
ؤريزان و سةراين جةاللييةت بوون و هةرچي خةصتة و پاشةذؤكي جةاللييةتيشة لةگةص خؤياندا و بة پؤشاكثكي تي

. نوثوة، ئاوةوديوي نثو كؤمةصة و يةكيةتييان كردةوة و ناوةذؤك، هةر ئةوةي جاران بوو و تةنث نثوةكان گؤذان
شاسوار جةالل :   ديكةدا، دنيايةكيان بةين بوولثرةدا منوونةيةك دةهثنمةوة، كة بة بةراورد لةگةص جةالليياين

كة يةكثك بوو لة سةراين كؤمةصة و لة جةاللييةتيشدا ذؤصثكي لةبةرچاوي هةبوو و لة اليةن  ،)دواتر شةهيد ئارام(
زؤرينةي كؤمةصةييانيشةوة، بة دووربني و هزرضان و تيؤريزاين كؤمةصة دادةنرثت و بة بةراورد لةگةص جةالليياين 

ا، گةلثك لة خؤبوردوو و دةستپاك و سادة و خاكي و وةآلتپارثز و شؤذشگثذ بوو، لث لةگةص ئةوةشدا، لة ديكةد
شثوةي بري و بؤچوونيدا لةمةذ بارزاين و سةركردةيةيت وي و شؤذشةكةي، چ جياوازييةكي لةگةص جةالليياين 

ثتةوة و تثكذاي پث خراپة و تةواوي كار و خةبايت بارزاين دةسذ) ئارام(شاسوار جةالل. 27ديكةدا نيية
ئةو . ي پث هةموو شتثكة و تةواوي ذاستييةكان لةكن خؤيان دةبينثتةوة)يةكيةتيي نيشتمانيي و كؤمةصة(خؤياين

گةلةكةمان ئةگةر واز لة بريكردنةوةي كون و رزيو نةهينيت و ئةو ريبازة :"لةبارةي بارزاين و پارتييةوة دةصث
رايةيت ئةكات ريسوا نةكات و ريبازي نوي ي شورشگريانة نةگريت هةرگيز چةوتةي كة بارزاين ئيستاش نوينة

بةتةماي سةركةوتن نةبيت و يا خؤي ئامادة بكات ئةوةي تاوناتاويك سةركردايةتيةك ريبازيكي وةك ئةوةي بارزاين 
نةهيناوة ئيستاش بارزاين وازي . بكةويت و هةر چةند سال جاريك لة هةلديريك خبريتة خواري و لة ناو بربيت

خوشي نةمينيت هةية لة دواي ئةو ئاالشرةكةي بةرزدةكاتةوة و دوورنية لةپر ببيين كة پارتية داروخاوةكةي مةال 
و لة بارةي هةصويسيت )" بو پيشةوة بارزاين(زيندو بكريتةوة و چةند گةوجيك و ساويلكةيةك بكةونة دةهول ليدان

ريبازة و ريبازي چينة كونة پةرستية لة ناوچةكةدا بة ...بارزاينئةم هةلويستةي :"بارزاين و رثبازةكةيةوة دةصثت
هةموو توانايةوة، ريبازي باوةرنةبونة بة هيزي يب سنوري جةماهريي گةل وة باوةربونة بة هيزي ئيمپرياليزم و 
                                                        

، كة لة ساصي دووةمي خوثندين زانستگة بووم لة بةغدا، بة هؤي پشووي نيوةي ساصةوة، گةذابوومةوة 1970كؤتايي مانگي يةكةم و دووةمي  27
مامؤستا مةجيد كةرمي ئةمحةد، ذووناكبري و نووسةرثكي . وا ذثككةوت ئةو ذؤژانةي من لةوث بووم دوو ميوامنان هةبوون". شاكةل"اصي خؤمان لة بؤ م

ةوة  لة اليةن ذثژميي عرياقةوة شةهيد كرا، ئةودةمي لة كؤليژي پةروةردةي بةغدا، بةشي ئينگليزي دةخيوثند و لة خانةقين1979توانا بوو، ساصي 
كاك ئيلهام، باسي گفتوگؤي پارتيي و . و كاك ئيلهام شيخ فةتتاح، كة لة بةشي مامتاتيكي هةمان كؤليژ دةخيوثند و لة كةركووكةوة هاتبوو هاتبوو

كرثت و ئيدي سةركردةيةتيي بارزاين و حوكوومةيت عرياقي بؤ كردين، كة شاندي پارتيي و فآلن و فيسار لة بةغدان و بةو زووانة پثكهاتنثك مؤر دة
ئثمة كة دواي پشوو، . لة يادمة كاك مةجيد، هةندثك سةري ناية سةر كاك ئيلهام و گاصتةي بة قسةكاين هات. ئاشيت دةگةذثتةوة كوردستان

كردةوة و ، من ئةم باسةم لةگةص كاك شاسوار جةالل )كؤليژي كارگثذي و ئابووري(گةذاينةوة بةغدا، لة پياسةيةكدا لة نثو باخچةي كؤليژي خؤمان
شاسوار جةالل، پثي . پثم گوت، كة خةصك چاوةذثي ذووداوثكي لةو جؤرةن و ئةوةش كارثكي باش و مزگثنييةكي خؤش دةبثت بؤ خةصكي كورد

ي وابوو، كة ئةوة ذاست نيية و درؤية و شيت وا لة گؤذث نيية و حوكوومةت هةرگيز لةگةص بارزانيدا پثك نايةت و هةرگيز كاري وا لة پشيت سةر
 ناكات و بؤ بارزاين، پشيت ئةوان بةزةويدا نادات و حيزيب بةعس حيزبثكي سؤسياليستة و وةك بريوباوةذ -)جةاليل(واتة حيزبةكةي ئةو–ئةوانةوة 
 مارسي 11 يةك دوو حةفتة پاش ئةوة، ذثككةوتننامةي. نثزيكترة تا لة بارزانييةوة و زؤر بة توندي دژي ئةو بؤچوونانة بووةوة) جةاليل( لةوانةوة
سث ذؤژان كرا بة پشوو و زانستگة . ي سةرؤككؤماري عرياقةوة، خوثندرايةوة"ئةمحةد حةسةن ئةلبةكر" لة تةلةضزيؤين بةغداوة و لة اليةن 1970
گةي ديكةي و و بةصبةآلم ئةوجارةيان يةك كؤمةصة پاسا. پاشان كة چوومةوة كؤليژ، گةذام و شاسوارم دؤزييةوة و باسةكةم هثناية گؤذث. نةبوو

ئةو داهاتوو خوثندنةوةية و بووين . وابوو، كة نةدةبوو وا بوواية و بة پثچةوانةي بري و بؤچوونةكاين پثشوويةوة وةرامي دةدامةوةهثنايةوة و پثي
نة ئثستاش، نة لة كن پثشبيين و بووين ئةو هةستة سياسيية تيژنؤذيية، كة دةبث لة كن سياسيياين كارامة و وردبني و شيكار هةبثت، نة  ئةوسا و 

                                                         .شاسوار جةالل و نة لة كن سياسيياين ديكةي ئةو دةضةرةي لةمةذ ئثمة، وةدي نةدةكرا و ناكرثت
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 ية سةركردايةيت ية عةشايةريي:"و كة باسي سةركردةيةتيي بارزاين دةكات، دةصثت" دارودةستة كونةپةرستةكاين
ئةو نووسينانةي شةهيد ئارام لة ذووي ذثنووسةوة، زؤربةيان هةصةن، ئيدي هةصةي ئةوة يا هي . 28.."كونةپةرستةكة

ئةوانةية، كة چاپيان كردووة، بة من ساغ ناكرثتةوة، تةواوي ئةو بؤچوونانةي ئاراميش، گرثدراويي يةكيةتيي 
ديارة ئةوة . ةاللييةت لة يةكيةتيي و كؤمةصةدا دةگةيةنننيشتمانيي و كؤمةصة، بة جةاللييةتةوة و درثژةپثداين ج

شتثكي نوث و ناذوون نيية، چونكة هةر سةراين كؤمةصة بوون، لة دامةزراندين يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستاندا 
ذةنگة ئارام هةوصي يةكخستين سةركردة و پثشمةرگة و مرؤضي ئاسايي كوردي دابثت و بة ژيانثكي . ذؤصيان هةبوو

ا و ساكارانة قايل بووبثت و لةواين ديكةيان پتر لة خةصكةكاين خوارةوة نثزيك بووبثت، بةآلم ئةو نةيتواين لة سان
بازنةي جةاللييةت و پاشخاين ئةو ديدة، دةرچثت و خؤي لث  بتةكثنثت و كةوصي جةاللييةيت تووذهةصدات و بؤ 

ئارام واي . و بنگةي نوثي، ناجةاللييانة ساز بكاتخؤي ناوي خواي لث ثنثت و ذثكخراوثكي نوث، لة سةر بناخة 
گياين "نةكرد و وا نةبوو، لث ئارام، لةگةص ئةوانةشيدا، بةوةي كة مةزنترين و بةهاترين سةرمايةيةك، كة هةيبوو 

بة وآلت و خاك و گةلةكةي بةخشي، بوو بة نيشانةي خةبات و شؤذشگثذي و بةرةنگاربوونةوة، بةوةش بوو " خؤي
بةوةيش كة ئارام، گياين خؤي بؤ خاك و گةلةكةي . ي شانازي و سةربةرزي و لةبرينةچوونةوةي هةميشةييبة، ماية

بةخشيوة، نايكاتة پثشةوا و ذثبةر و سةركردةيةكي، كة توانيبثيت و بتوانثت، وةك ذثبةري هةموو كورد تةماشا 
يت كوردستاندا بوو و ئةو دةمي ئةو  سؤسياليسيتاهريي عةيل وايل بةگ، كة بؤ خؤي لةگةل بزووتنةوة. بكرثت

لثنيين كوردستان، بةشثك بوو لة يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان، لة بارةي  -ذثكخراوةيش وةك كؤمةصةي ماركسي
شؤذشيش پياوثكي ناسراو و بة تواناي ناوچةيي و جيهاين دةوثت، لثرة نة ئثمة وةكو بزووتنةوة :" ئارامةوة، دةصثت

 واية نة كؤمةصة بتواين ئةو ئةركة بگرثتة ئةستؤ و كاك ئارام پياوثكي لةسةرخؤ و بة توانا و دةتوانني، قةناعةتيشم
.  29.. "خاوةن ئيماكانيةيت خؤيةيت، بةآلم كاك ئارام قيادةي هةموو كوردي پث ناكرثت، ئةگةر ناسراوتر نةبثت

ة خؤي نابوو و كؤمةصةيي بوو، ، ل"شثخ عةيل"مةمحوود عةبدوذذةمحان، كة بة خولةكةشكؤص ناسراوة و نازناوي
، كة ئةوةش بؤ خؤي نيشانةيةكي 30زؤرجاران، زؤر لووتبةرزانة، قسةي بة مةال مستةفاي بارزاين و پارتيي گوتووة

. ديكةي درثژةدانة بة ئايديؤلؤژياي جةالليزم، لة نثو ئةو ذثكخراوة بة ناو نوثيةدا، كؤمةصةي ذةجندةراين كوردستان
ئةگةر شتثكي . نثكي باش و بة كةصكيشي لة بواري چةپايةيت و كوردايةتيدا نةهثناية گؤذثكؤمةصة هيچ جؤرة گؤذا

جةاللييةيت، ئةوة بذثك نوثكاريي بووة لة بةكاربردين زةبر و توند و تيژيدا دژ " فةرهةنگي"نوثتريشي خستبثتة سةر 
 لةو بذوايةدا بوون و هةن، كة -ةكانوةك بةصشةضيك–ئةوان و تةواوي بزاضي جةاللييةيت ). غةيرةخؤيان(بة ناخؤيان

كؤمةصةييةكان دةيانةويست تةواوي . ئةوةي سةدلةسةد لةگةصياندا نةبثت، نةك دؤستيان نيية، بةصكة دوژمنيانة
ثك "كن فيكون"بنةما و ذةسةنايةيت و بةهافةرهةنگي و ئاكارييةكاين كؤمةصگةي كوردةواري بة كونفةيةكوون

وندذؤ بوون، كة ئيدي پثكهاتة و سةرخان و ژثرخاين خةصكي كورديان نةدةخوثندةوة ئةوان هثندة تيژذؤ و ت. بگؤذن

                                                        
اق، چاپخانةي شةهيد ئيرباهيم عةزؤ، عري-هةصبژاردةيةك لة نووسينةكاين شةهيد ئارام، بةشي يةكةم، كؤمةصةي رةجندةراين كوردستان: ذةبنؤ  28

  .64، 26، 17، ل1980كانوين دووةم 

سلثماين، لة سوثد لة 1999، چاپخانة و ئؤفسثيت بثساراين، 1981-1976حممود، حممد حاجي، ذؤژژمثري پثشمةرگةيةك، بةرگي يةكةم 29 
.118چاپ دراوةتةوة، ل  

.76سةرچاوةي پثشوو،ل30  
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نةوشريوان مستةفا، كة ئيدي صة دواي شةهيدبووين ئارامةوة، كرا بة سكرتثري . 31و بة لنگاوقووچي تثيان دةذواين
ي وابوو، كة ئةوانةي هةر لةمثژ بوو بذواةكيةتيي نيشتمانيي كوردستانيشة، كؤمةصةي ذةجندةران و لة سةراين ي

براميي حةمةخؤشة، كةسثك بوو خؤي بة . داواي پارةيان بؤ يارمةتيي شؤذش لث دةكرثت و نايدةن، دةبث بكوژرثن
و ئةويش ئةو هثندة .  هةزار ديناري لث دةكات50نةوشريوان مستةفا، گثچةصي پث دةكات و داواي . جةاليل دةزاين
اري كوشتين دةدات و بؤ ئةو مةبةستةش، مستةفاچاوذةش، عومساين قادر نةوشريوان مستةفا، بذي.  پارةية نادات

 هةزار 10  هةزار دينار،50براميي حةمةخؤشة، لة بري . منةووةر و نةبةز، دةنثرثتة سةري بؤ ئةوةي بيكوژن
وان ديار بوو نةوشري. دينارثك دةدات، لث ئةوان بةوة قايل نابن و لة سةر بذياري نةوشريوان مستةفا دةيكوژن

دا، نةوشريوان مستةفا، بة 1970ي مارسي 11لة . مستةفا، كثشةيةكي كؤنيشي لةگةص ئةو حةمةخؤشةيةدا هةبووة
هؤي كةسوكاري ئةو پياوةوة، نارجنؤك دةخاتة نثو خوثندنگةي دواناوةنديي كچاين سلثمانييةوة و دةبثتة هؤي 

ية، پاش گرتنيان، نثوي نةوشريوان مستةفا ئةوانةي نارجنؤكةكة فذث دةدةنة ئةو جثگة. كوشتين چةند كةسثك
نةوشريوان مستةفا، دواي ئةوة هةصدثت و ماوةيةك لة نثو . دةهثنن، وةك نةخشةدانةر و بذياردةري ئةو كارة

، خؤي دةشارثتةوة و خةريكي كاري مريشكسازي دةبثت و دواتريش دةچثتة "ناوگردان"خزمةكاين خؤيدا لة گوندي 
 حوكوومةيت عرياقيشةوة دةچثتة دةرةوةي عرياق و دوايش جارثكي ديكة دثتةوة بةغدا و پاشان لة ذثگةي

مانگي . كوشتين خةصك لة اليةن كؤمةصةيي و يةكيةتييةكانةوة، زؤرجاران هةر بة بث هؤ بووة. 32كوردستان

                                                        
ي ذؤژهةآليت كوردستان، "بثتووش" ةومت و بة نثو ئةو گوندانةي كوردستاندا هامت بةرةو ئثران، لة گوندي، كة لة وآلت وةدةرك1980ساصي 31

ئةو پياوة زؤر لة ذةوشت و ذةوتاري پثشمةرگةكاين سةر بة يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان، كة ديارة . ميواين كوثخا مستةفا ناوثك بووم
ئةوانة ناخنؤر و سفرةدذن و بةو خؤراكةي دةخرثتة بةردةستيان قايل نابن و  زؤر لةخؤ : يي بوو و دةيگوتزؤربةيان كؤمةصةيي بوون، ناذازي و بةگلة

بة پثچةوانةي ئةوانةوة پةسين پثشمةرگةكاين حيزيب كؤمؤنيسيت دةدا و باسي ئارامي و . ذازين و زؤرجاران خؤراكةكة وةردةگثذن و فذثي دةدةن
. رانبةر پثشمةرگةي اليةنةكاين ديكةش، چ گازندة و گلةييةكي نةبوو و بؤ خؤيشي، سةر بة هيچ اليةكيان نةبووهثمين و شةرمين ئةواين دةكرد و بة

لة گوندي سةرگةصوو، هةر ئةو دةمة، دؤستثك بؤي گثذامةوة، كة كؤمةصةييةكان، كاتثك لة مزگةويت گونددا نووستوون، شةوث خواردوويانةتةوة و 
وري مزگةوتةكةدا كردووة و دواييش خةصكي گونديان خذ كردووةتةوة و بة تؤبز نثوي چينثكيان، لة هةر چةند سبةينثش ميزيان بة ديوار و دة

بؤ منوونة بة هةندثكيان گوتووة، بؤرژوازي گةورة و بة هةندثكيان گوتووة بؤرژوازي بچووك و بة . دانةيةكيان ناوة و خزاندووياننة خانةيةكةوة
كاك سابري ذةسووص، ذةواين شاد بثت، كة پثشمةرگةيةكي .  دةيان ناوي ديكة... بة هةندثكيان گوتووة فيؤداص وهةندثكيان گوتووة كؤمپرادؤر و

كؤين شؤذشي ئةيلوول و لة دواي هةرةسيشةوة، پثشمةرگةي يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان بوو و سةر بة كؤمةصةيش بوو، گثذايةوة، كة 
 يةكثك لةو گوندانةي كوردستان، بة سةر ماآلندا دابةش دةبن و ئةو بؤ خؤي بةرپرسي ئةو پثشمةرگانة جارثكيان لةگةص چةند پثشمةرگةيةكدا، لة

پاشان كة ئيدي تاريك دادثت، ئةو بؤ خؤي، بؤ . ئثوارة پارة و پووص، وةك كؤمةك و يارمةيت، لة خةصكي گوند خذدةكةنةوة. دةبثت
كة بة كؤآلنثكي .  بة نثو گونددا دةسووذثتةوة دةذوات،ييةكانيان بة باشي ئةجنام دةدةننبةسةركردنةوةي پثشمةرگةكاين و بزانثت كار و پاسةوا

بذثك تاريكدا دةذوات، دةبينثت يةكثك لة پثشمةرگةكان، كابرايةكي وةرزثري گونديي، لة سووچ و قوژبنثكي پةنا ديوارثكدا، گري داوة و بة سةريدا 
ش گوثيان لث دةگرثت و دةبيسثت، كابراي پثشمةرگة بة تووذةييةكي يةكجار بةهثزةوة، لة كابراي ئةمي. دةقيذثنثت و دةنةذثنثت و هاوار دةكات

ة، كة "جةميل ذةجنبةر"كاك سابري دةصثت، كة چوومة نثزيكةوة، ديتم ئةو پثشمةرگةية، ! وةرزثر دةخوذثت و پثي دةصثت، دةي بثنة، دةي دةركة
ش بوو و منيش پثموابوو، شاعري ناسك و نةرم و ئارامن، لة پثوةندياندا و كابراي وةرزثريش خؤي بثجگة لةوةي كؤمةصةيي و خوثندوو بوو، شاعريي

دةصث، كة لة ذةجنبةرم پرسي، بؤ ئةو بةزمةي سازاندووة و ئةو وةرزثرة چي كردووة، . گرمووصة كردبوو و لة ترسدا بة حاص نووزةي لثوة دةهات
كاك سابري دةصث، لة ذةجنبةرم پرسي، كة چؤن  !ية ئثوارة بة نابةدصيي پيتاك و كؤمةكي پث داوينئةو كابرا: ذةجنبةر، لة وةآلمدا گوتوويةيت

چؤن نازامن، هةر پثوةي ديار بووة و هةستم پث : دةزانثت، ئةو كابراية، بة نابةدصيي ئةو كارةي كردووة، ذةجنبةريش لة وةآلمدا گوتوويةيت
                                                                                                                                                               !.كردووة

سلثماين، لة سوثد لة 1999، چاپخانة و ئؤفسثيت بثساراين، 1981-1976حممود، حممد حاجي، ذؤژژمثري پثشمةرگةيةك، بةرگي يةكةم 32 
.53-52، لچاپ دراوةتةوة   
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، لة دةوروبةري شارباژثذ، دةچثتة كن موحةممةدي حاجي "ئومثد"، كوذثكي الو بة نثوي1978سثپتةمبةري 
وا پثدةچثت، كوذة حةزي لة كچثك . مةمحوود و پثشمةرگةكاين وي و داوايان لث دةكات بيكةن بة پثشمةرگة
ئةوان وةري ناگرن و كوذةش دةچثتة كن . كردبثت و بؤ ئةوة هاتبثتة دةرةوة، تا بةو هؤيةوة كچةكةي دةستكةوثت

ك، بة بيانووي ئةوةي نثردراوة بؤ كوشتين ئيدي ئةوانيش بة بث لثكؤصينةوة و بةصگةية. مستةفا چاوذةش و ئةوان
وةنةبثت ئةو كارة تةنث ئةو جارة ذووي دابثت، بةصكة زؤرجاران، خةصكيان بث . خةصكي سةر بة يةكيةتيي، دةيكوژن

بةصگة و هةروا و لةخؤذا، بة نثوي ئةوةي نثردراون بؤ كوشتين مةال بةختيار يا جةمايل عةيل باپري يا سريوان 
سةكردةيةتيي كؤمةصةي ذةجندةراين كوردستان و بة تايبةت نةوشريوان مستةفا، هةميشة . 33ووةتاصةباين، كوشت

. هةوصيان دةدا، ئةو كةسانةي، كة كاريان بؤ كردوون و خةصكيان بؤ كوشتوون و پثويستيان پث نةماوة، بيانكوژنةوة
ةصكانثك كة كاريان بؤ كردوون و كوشتين خ: واتةئةو وانةية، ". ورياسوور"كةسثك بة نثوي كوشتين بؤ منوونة 

نةوشريوان مستةفا و كؤمةصةيي و يةكيةتييةكان، لة بةعس و خةصكيان بؤ كوشتوون و پثويستييان پثي نةماوة، 
خةصكانثكي زؤري كؤنة . سةددام حوسةينةوة فثري بووبوون، چونكة ئةوانيش هةمان سياسةتيان بةكار دةبرد

نووري حةمةعةيل، سدديق ئةفةندي، تاليب : ة دةضةري سلثمانيدا، وةكپثشمةرگةي شؤذشي ئةيلوول و ناسراو ل
ذؤستةم، عومةر ئاوةكةصةيي، عةبدوصآلسوور، كاكةسووري قؤريتاين، مام ئاراس و دة پثشمةرگةي هةضاصي، عةزيز 
حةمةساصح، ئيسماعيل گةورةدثي، دلثر جاف و سةتتاري سةعيد خةصةف و زؤري ديكةش، هةر لة اليةن 

مةال بةختيار، چةندين جاري . 34ةكان و نةوشريوان مستةفاوة، بذياري كوشتنيان بة سةردا دراوة و كوژراونكؤمةصةيي
ديكة، دةرفةت و هةل دةقؤزثتةوة و هةوصي كوشتين بة كؤمةصي خةصك دةدات و ئةو دةرفةتانةش بة زؤريي لة كايت 

 هةوآلنةي ئةوة ويةكثك لة. امثرييةكي، تثدا نييةبانگهثشنت و خةوتندا بةكار دةبات، كة بة ذاسيت هيچ ئازايي و جو
قيادة (دةبثت، كة دةيةوثت بة كؤمةص و لة يةك كاتدا، كؤمةصثك پثشمةرگةي سةر بة پارتيي دميوكراتيي كوردستان

لةو گوندةدا، چةكدارةكاين مةال بةختيار و . ،بكوژثت)تاوگؤزي(ي ناوچةي )كاين ژنان(، لة گوندي )موةققةتة
چةكدارثكي قيادة موةققةتة، كة سةركردةكةيان عةزيزي حةمةساصح دةبثت، دةگةنة يةكدي و ند و چةكؤمةصة 

مةال بةختيار لةگةص چةكدارةكاين خؤيدا ذثك دةكةوثت، لة سةر ئةوةي، لة كاتثكي . شةوث لةو گوندةدا دةمثننةوة
لة سةري پثك دثن، چةكدارةكاين، دياريكراودا، كاتثك هةموو خةوتوون، و بة دةم گوتين وشةيةكي ثنييةوة، كة 

هةر وايش دةكةن و لة كايت دياريكراودا،  دةست . دةست لة چةكدارةكاين پارتيي بكةنةوة و هةموويان بكوژن
تةنث . 35دةكةن بة تةقة و هةشت كةس لةوانةي پارتيي دةكوژن و يةكثكيان دةمثنثتةوة، ئةويش بة ديل دةگرن

 كوشتين خةصكي دادةنا و بذياري كوشتنياين دةدا، بةصكة خةصكي ديكةش نةوشريوان مستةفا نةبوو، كة نةخشةي
كوشنت : مةال بةختيار، وةك باو بوو، بذواي بة لةنثوبردين لةشةكي، واتة. هةبوون، لةو كارةدا لثزان و شارةزا بوون

كة سةالم ناوثك مةجيد هةيبةيي و دةستةي قادري حةمةساصح، لة كانيي ژنان، پاسةوانةكةي خؤي، . و بةس، هةبوو
دا، لة 1978-1977كة مةال بةختيار لة ساآلين. بوو، خةصكي خانةقني، ئةمانة هةموو مةال بةختيار كوشتين

 كةس، بة بث دادگايي، لةو دةضةرةدا، 97دةضةري قةرةداغ، بةرپرس و خاوةن دةسةآلت دةبثت، پتر لة 

                                                        
.65-64سةرچاوةي پثشوو، ل  33  
.65سةرچاوةي پثشوو، ل  34  
.176- 175سةرچاوةي پثشوو، ل   35  
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كؤمةصةييةكان، كة خؤيان بة . مةالبةختياربثگومان بةرپرسيي ئةوانةش هةر دةكةوثتة ئةستؤي  .36دةكوژرثن
ماركسيست و شؤذشگثذ دةزاين و هةموو جيهانيان بة هةصة دةزاين و تةنث خؤيانيان پث ذاست بوو، دةبوو هثندة 
ساكار و ذةوشتبةرز بووايةن، خةصك وةك منوونة باسي كردبان و دةبوو منةيت ئةوةي، كة چوونةتة چيا و گواية 

نةمجةددين . دةجةنگن، لث ذثك بة پثچةوانةوةخةصكدا نةكةن و وا نةزانن بؤ ئةوان شؤذش دةكةن، بة سةر 
و " نةوث"دا لةگةص پثشمةرگةكانيدا، دةچنة گوندي  لة سةراين كؤمةصة، لة گةذانثكي، كة يةكثك بوو)ساالر(عةزيز

ة سةر ئةوةي پثشوازي خةصكي گوند، كة هةموو سةرقاصي كاروباري كشتوكاص دةبن، نايانپةرژثت. ماصي حةسةن بةگ
ئيدي ساالر خؤي لثيان تووذة دةكات و نانيان ناخوات و قسةيان پث دةصثت و . ساالر و چةكدارةكاين بكةن

ساالر، جارثكي ديكة، ". مبزانيبا كورد واية هةرگيز شؤذشم بؤ نةدةكرد:"دةتؤرثت و دةچثتة مزگةويت گوند و دةصث
ساالر، زؤرجاران بةراوردي خؤي لةگةص جةالل . دابوو" يسي مؤرياسيشاوة"لة دةضةري شلثر، لة كةسثكي بة نثوي

ئةوان، ئةو . 37تاصةبانيدا دةكرد و دةيگوت، مادام ئةو لة پثشمةرگة دةدات، منيش بؤم هةية لة پثشمةرگة بدةم
يان بة ماركسيستة ساختةكارانة، كة تةنث بؤ پيسكردين نثوي ماركس، ئةو نثوةيان لة خؤ نابوو، لثداين پثشمةرگة

ئةوةي . كؤمةصةييةكان، دةبوو لة كؤمةصگةي كورد گةيشتبان و باشيان خوثندبايةوة!. مافثكي ذةواي خؤيان دةزاين
دةيةوث بريوباوةذي خةصك، برياز بكات و  بگؤذث، گةرةكة ذةوش و باري ژياين جضاكي و دةرووين ئةوان 

گةن، لة خةصك بكرثت و گؤذيين بريوباوةذي بثهوودةيية داخوازي شتثك، كة تثينا. تثخوثنثتةوة و بگؤذثت
خةصكيش، بة زؤرةملث نابثت، بةصكة دوور لة تؤبز و زؤركاري و بة نةرم و نياين و گوثذادثران بؤ خةصك و ذثزلثگرتين 

بثجگة لة تثكدان و داذووخاندين . 38بؤچوون و ديتنةكانيان و پثشانداين بةتةنگةوةهاتن و سؤز و ذاستگؤيي دةبثت
 جضاكي كوردستان، من بؤ خؤم هةر درووستبوون و دامةزران و سازبووين ذثكخراوگةلثكي وةك، كؤمةصةي پثكهاتةي

كة هةر بة كاريگةريي جةالل –ذةجندةراين كوردستاين عرياق و كؤمةصةي زةمحةتكثشاين كوردستاين ئثران 
باس و خواسي چةپايةيت، بة دةمكوتانيان لة بريوباوةذي چةپ و بانگاشةكردنيان بة ... و-تاصةباين سازكرا 

دةستثوةردانثكي دةرةكي و بة مةبةست دةبينم، بؤ لثدان و الوازكردن و ئيفليجكردن و لةباربردين بزاضة چةپة 
ي ؤئةوةي كة ئةوذؤ پثذ. كي شؤذشگثذشؤذشگثذ و ذاستينةكاين ديكة و شثواندين واتاي چةپ و چةواشةكردين خةص

ليية و درثژةپثداين ئةوانة و وةك ذثكخسنت لة ئاراداية، يةكيةتيي نيشتمانيي بريوباوةذي ئيرباهيم ئةمحةد و جةال
                                                        

.66-65سةرچاوةي پثشوو، ل  36  

.74-73سةرچاوةي پثشوو، ل  37  
ي لةگةص بوون و ، گةلثك چووبووة پثشث و خةصكانثكي زؤر"لقيادة المركزيةا-سةركردةيةتيي نثوةندي"ساآلنثك، كة حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق 38

لة نثو جةماوةردا، گةلثك گةلثر و خؤشةويست بوو، لة خوارووي عرياق و لة نثو جةماوةري شيعةدا، ذثكخراوثك يا هثصثكيان، بة نثوي هثصي 
 مةيلي ئةو ذثكخراوة لةگةص شيعةدا شيعة بوو، بةوةش. ، هةبوو"يننصارالحسأخط "ي حوسةين)پشتيوانان(يا اليةنگران" خط الحسين"حوسةين 

، كة لة سثيةم ساصي زانستگة بووم لة بةغدا، لة نثزيك بةشة 1971-1970من بؤ خؤم لة يادمة، لة ساصي . شيعةي بة الي خؤدا ذاكثشابوو
بوو، چاخيانةيةكي گةورةي لثبوو، شةواين دة ذؤژي يةكةمي مانگي موحةذذةم، دةبووة " ءساحة الشهدا"ناوخؤييةكةمان، كة لة مةيداين شةهيدان

. نيعةيل و گريان و لةخؤدان و خةمبارجثگةي خوثندنةوةي چريؤكي شؤذشةكةي ئيمام حوسةين و جةنگي كةربةال و كوشتين بنةماصةي ئيمام 
. ئثمةش كة خوثندكار بووين دةچووين و بةشدارميان دةكرد. هةزاران خةصك دةهاتنة ئةوث و گوثيان دةداية ئةو خوثندنةوةية و شينيان دةگثذا

بوو، كة فازيل ) فاضل رشيد( چريؤكةكةي دةخوثندةوة و دةالوايةوة و خةصكةكةي جؤش دةدا و شينةكةي گةرم دةكرد، فازيل ذةشيدئةوةي كة
ئةو كابراية كؤمؤنيست بوو و جاروبار دةقي ماركسييانة و كؤمؤنيستانةشي تثكةص بة دةقة ئايينييةكان . يشيان پث دةگوت)فاضل رادود(ذادوود
.   ند و دةخستة كؤذي شني و شةپؤذةوةوان و خؤشي دةخوثند و دةالوايةوة و كاريگةريي هةبوو، تةواوي ئةو خةصكةي دةهةژاهثندةش ج. دةكرد
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گةذانةوةي خةصكاين . كوردستانة بة پلةي يةكةم و پارتيي شؤذشگثذي كوردستانة، كة لةگةص حوكوومةيت عرياقداية
هةصؤي سووري سةر بؤ نثو حيزيب جةاليل و دةستپاراستين ذثكخراوي ...وةك شثخ سةتتار و شثخ لةتيفي قةتةوي و

بة جةاليل لة بةغدا، لة لثداين كةساين وةك شثخ سةتتار و شثخ لةتيف و خةصكاين ديكةي كؤنةجةاليل و 
دةستوةشاندنيان لة خةصكاين ناجةاليل، وةك عومسان فائيق و هةوصي كوشتين عةزيز عةقراوي، هةموو نيشانةي 

يانةي بةغدا، كة هةر چةندة بة ئاشكرا سةر بة حوكوومةيت ئةوةن، كة ئةو پارتييةي شثخ سةتتار و ئةو كؤنةجةاللي
ئةمةي ...". هةر ئةو دصةي جارانة  ئثستاكةش دةناصثنث"لة بازنةي جةاللييةتدان و دصيانبةعس بوون و هةن، هةر 
اين ئيرباهيم ئةمحةد و جةاليل لة بةشةكاين ديكةي ؤي كوردستان دةگرثتةوة، بةآلم پثذكة باسكرا تةنث باشووري

ئثستاش لة نثو كوردي ذؤژهةآلت و باكووري كوردستاندا تاكةتاكةيةكي وا هةن، كة هثشتا وةك . كوردستانيش هةن
جةالليياين باشووري كوردستان، گةرمةتةريقةتن و ئيرباهيم ئةمحةد بة فةيلةسووف و جةالل تاصةباين بة شؤذشگثذ 

 لة يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان و -جارهةندةك –جوثبوونةوةي هةندث باص يا كةس و خةصكثك . دةزانن
بانگاشةي جياوازيي بري و بؤچوون، هةرگيز بنةما و زةمينةيةكي ئايديؤلؤژي ذاستةقينةي نةبووة، بةصكة پتر 

هيچ . سةرچاوةي جياوازيي كةسةكي و نةگوجنان لةگةص يةكديدا و قةبووصنةكردين ئةوي دي و شةذي دةسةآلت بووة
از و دينت و بنةمابريييةكاين يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستانيي نةكردووة و ناكات، بةصكة يةكثك لةوان ذةفزي ذثب

ئةو يا ئةوان دژي فآلنةكةس و فآلنةسةري يةكيةتني و ئةگةر ئةو فآلنةسةرة و فآلنةكةسة نةمثنثت، ئةوا ئةو يا 
ي شؤذش و شثخ سةتتارييان، ئةوان، دةچنةوة نثو يةكيةتيي، هةر بؤيةش دةبينني چؤن، خةصكاين كؤمةصة و ئاآل
. ، ذازين و كؤصثكيش خؤشحاصنبةرةبةرة گةذانةوة نثو يةكيةتيي و هةموويشيان بة سةرؤكايةيت جةالل تاصةباين

اين ئيرباهيم ئةمحةد، زؤرجاران بانگاشةي چةپايةتييان كردووة و خؤيان لة كؤمؤنيستان پث كؤمؤنيستتر ؤيپثذ
 بةو ذثبازة، لةو بذوايةدان و وا بري دةكةنةوة، بةآلم خةصكاين ماركسي و چةپ بثگومان تةواوي خةصكاين سةر. بووة

ان و هاوبريان و هاوذثيانيان و نة هةرچي ؤيد و نة جةالل تاصةباين و نة پثذو كؤمؤنيست، هةرگيز نة ئيرباهيم ئةمحة
يشيان، بة سؤسياليست و لق و پؤ و وةچةي دووةم و سثيةم و چوارةم و چةندةمي ئةوانيشة و نة بريوباوةذةكان

چةپ و ماركسي و كؤمؤنيست، نةزانيوة، بةصكة تةنث بة بازرگاين چةپايةيت و ماركسايةيت و سؤسياليزم و 
 ذةنگة خةصكانثكي زؤري نثو ئةو ،ديارة ئةمة وةك ذثكخسنت و دةستة و تاقم، دةنا وةك تاك. كؤمؤنيزم زانيوة

ايةتيدا دانابثت و ذةنگة هةر واش بووبن، بثگومان ئةوةش بؤ هةموو ذثكخراوانةيان، خؤيان لة خانةي چةپ و ماركس
 بة سةردةمي گةشةكردين بزاضي جةاللييةيت، لة ذووي 1970-1966ئةگةر ساآلين جاشايةيت . كةس ذةواية

تيؤري و بريوباوةذةوة، بة ساآلين ذةسني و پثگةيشتين جةاللييةيت دابنرثن، لة ذووي بريي ماركسايةتييةوة، وةك 
ئةوةي تؤزثك بة هؤش بري . سامي شؤذش بؤي دةچثت، ئةوا لة بانگاشة و درؤيةكي شاخدار پتر هيچي ديكة نيية

بكاتةوة و ويژداين خؤي بكاتة دادوةر، ئةوا زؤر باش ئةوةي بؤ ذوون دةبثتةوة، كة ئةو ساآلنةي وا سامي شؤذش 
زثتر هيچي ديكة " جاشيزم"و بريي جاشايةيت شانازييان پثوة دةكات، لة ساآلين ذةسني و گةشةكردين فةلسةفة 

نةبوون، چونكة لةو ساآلنةدا بوو، كة ئيدي جاشايةيت فةرهةنگثندرا و خراية چوارچثوةي ئايديؤلؤژياوة و تيؤري بؤ 
 و گةشة تئايا هؤشگرية، ماركسايةيت و ماويسيت، لة پةنا و پاصي حوكوومةيت بةعسي عرياقدا بذةسث. ساز كرا

–كدا كة ئةو حوكوومةتة خةصكاين ماركسي و ماويستان و گيضاريستان و چةپي ذاستةقينة بكات، لة كاتث
ي قذان و بنبذ دةكرد؟ من هيچ ناصثم، پثمخؤشة سامي )القيادةالمركزية(كؤمؤنيستاين سةركردةيةيت نثوةنديي 

راين ئةو ذثبازة ةشؤذش، بؤ خؤي بريثك لةو ذابوردووة شةرمهثنةر و قثزةوةنة بكاتةوة و پاساوي تاواين س
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و كؤمةصةييةكان، لة بةغداي پثتةخيت بةعسدا و بة ) جةاليل(اين ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةباينؤيپثذ. نةداتةوة
 كة خةصكي ديكة لة سةر ،بةرچاوي تةواوي دةسگا جاسووسي و سيخوذييةكاين بةعسةوة و لة كاتثكدا

با بؤين چةپ و ماركسايةتيي ذاستةقينةي لث دثت، هةصدةواسران و بآلوكراوةيةكي زؤر ساكار و سانا، كة هةر بيانزاني
ي پذ بة "بريي نوث"كتثبفرؤشيي . لةتوپةت دةكران، كتثيب ماويسيت و ماركسايةتييان چاپ و بآلو دةكردةوة

ا بوو، هةر لةو سةردةمةشدو دةيامناركسان و دةيامناواند و ئةدةبييايت ماركسايةتييان لة ناوةنديي بةغدايث دانابوو 
يان چاپكرد و لةفةن تةورات و ئينجيل و قورئان، بؤ ذاكثشاين "چةپكثك لة وتةكاين ماوتسي تؤنگ"كة كتثيب سوور

لثنيين و خؤهةصواسني بة چةپدا، بؤ پتر  -الواين كورد بةرةو جةاللييةيت، خؤذةنگگردن بة بؤيةي ماركسي
. بةكار دةبرد" پثشذةو و پثشةنگ"زيب جياواز و  حي-بة قسةي خؤيان–خؤدوورخستنةوة لة پارتيي و سازكردين 

، كة بة كتثيب سوور، نثوي دةركردبوو، "چةپكثك لة وتةكاين ماوتسي تؤنگ"بة قسةي نةوشريوان مستةفا، كتثيب
كاندا و دواي هةصوةشاندنةوةي حيزيب جةاليل، كاتثك لة 1970نةوشريوان مستةفا و ئيرباهيم ئةمحةد، لة سةرةتاي 

يش، هةر "لني پياو"ي "بژي سةركةوتين جةنگي گةل"كتثيب. رةگاي بارزاين، دةبن، دةيكةنة كورديقةسرث، لة با
ئةگةر ئةوة بؤ خؤي جاشايةيت و جاسووسي و خؤفرؤشي و دووذوويي . 39نةوشريوان مستةفا كردووية بة كوردي

، كة سامي شؤذش بة جةاللييان نةبثت، دةبث چي بثت؟ سةراين ئةو ذثبازة و چةكداراين وان لةو سةردةمةي
گةشةكردن و ذةسيين ماركسايةيت دادةنثت، بووبوونة دةست و پث و چاوي بةعس، بؤ كوشتين پثشمةرگةي 

سةركردةيةتيي –كوردستان و وثرانكردين گوندان و بةدةستةوةداين خةصكاين شؤذشگثذ و چةپي ذاستةقينة 
 چاو و گوث 1970-1966اليل بوو، لةو ساآلنةدا  كة لة سةراين جة،عومةر دةبابة.  بة دةست بةعسةوة-نثوةنديي

و دةسيت بةعس بوو بؤ بؤمباراين گوندةكاين كوردستان و ذاوناين پثشمةرگة و بةدةستةوةداين شؤذشگثذاين نثو 
–حوكوومةيت بةعس . دةبابة ببووة شارةزاي فذؤكان، گونداين دؤسيت شؤذشي بؤ دةستنيشان دةكردن. شار

بة -هةزاران كةس. 40، برا عومةري قارةمان"عمرالبطل خ‘اال" ناوي لث نابوو-هةژاري موكرياين گوتةين
 بة چاوي خؤيان جةالل تاصةبانييان ديتووة، كة وةپثش پتر لة سثسةد چوارسةد چةكدار كةوتووة و لة -خؤيشمةوة

ي -ادةنائةوان خؤيان بة غةزايان د-كةالرةوة بة دةشيت شاكةل و شثروانةدا، ذثگةي گرتووةتة بةر، بؤ شةذ
ئةم هثصي جةالليية، لة ذووي بريوباوةذةوة هةرچةندة دةيان گؤذاين بةسةردا . پثشمةرگة، لة هةردةي زةنگنة

هاتووة و هةر جارةو بةرگثكي پؤشيوة، شؤذشگثذي، ماركسايةيت، ماويسيت، سؤسياليسيت، ئيسالمي، عرياقچثيت، 
، بؤ خؤ هةصبژاردووة و بانگاشةي پثوة ...يةيت وكوردستانچثيت، نةتةوةيي، ليرباليسيت و سؤسيال دميوكرات

لةم ساآلنةي دواييةدا يةكيةتيي  .جةاليل-كردووة، بةآلم لة ناوةذؤكدا هةر يةك شت بووة، ئةويش ئيرباهيم ئةمحةدي
 ،"كوردايةتييةكي بة فةلسةفةي سؤسيال دميوكرات زاخاودراو" و "كوردايةتيي نوث"نيشتمانيي كوردستان، چةمكي 

 هةردةم لة ،دا"كوردايةتيي تثرؤريستانة" و "كوردايةتيي خثصةكي"تة گؤذث و پثيواية ئةو كوردايةتيية، لةگةص هثناوة
يش جةالل تاصةباين بانگةوازثكي بآلو 1992ساصي . ملمالنثي هزريداية و لة ئةجناميشدا بة سةرياندا زاص دةبثت

ة ذاي ئةو، نيشتمانيي كوردستان، خةصكاين چةپيش ببگةذثنةوة، نثو يةكيةتيي " چةپ"كردةوة بؤ ئةوةي خةصكاين 
، گوتارثكي لة ذؤژنامةي )ساالر(پاش ماوةيةكي زؤركةم، نةمجةددين عةزيز. اين ئةو هثصةنؤيكؤنةجةاللييان و پثذ

كوردستاين نوثدا بآلو كردةوة و دةستخؤشيي لة تاصةباين كرد و خؤشحاصيي خؤي، لةو بانگةوازة دةربذي و 
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مانيي، بة سؤسيال دميوكرات، داية قةصةم و سؤسيال دميوكراتيشي، بة چةپ و چةپي ذاستةقينة يةكيةتيي نيشت
 كة تا پثش ئةو كاتة، ماركسييةكي دووئاتةشة بوو،  سؤسيال دميوكرايت هةلپةرست و الدةر و كوذي ،ساالر. دانا
ارةخؤر و ئةوانةدا يةك دةگرنةوة،  و لةگةص خةصكاين دز و پ- كة بة وشة سؤسياليسنت و بة كردار سةرمايةدار-ذؤژ

                                                                                                 .لث بووبوو بة چةپي ذاستةقينة
 
                                                                                                                                    

 بةراوردثك لة نثوان بارزاين و هثصي ئيرباهيم ئةمحةددا          
 

، وةك نيشانة و ذثبةر و  تثذوانني و بريوباوةذي، تةنث پارتيي دميوكراتيي )بارزانيزم(ناكرثت بارزاين و بارزانييايةيت
 تةنث موصكي ئةو حيزبة نةبووة و نيية، بةصكة ژثدةر و كوردستان، وةك حيزبثك، دابنرثت، چونكة ئةو ذثبازة،

سةرچاوةيةكي گرنگي هزر و سرووشي كوردايةتيي بووة، بؤ هةموو كورد و تةواوي كوردستان، لث ئةگةر پارتيي 
ي، بة نيشانة و ذثبةر و  تثذوانني و بريوباوةذي خؤي )بارزانيزم(دميوكراتيي كوردستان، بارزاين و بارزانييايةيت

ابثت و تةنث خؤي بة بةرؤگري سةدلةسةدي ئةو ئايديؤلؤژيا و هزرة زانيبثت و بزانثت، ئةوا هةرگيز نةيتوانيوة، دان
نوثنةرثكي تةواوي ئةو ذثبازة بثت و تةواوي ذةگةز و مةرجةكاين ئةو ذثبازةيشي لة خؤدا هةصنةگرتووة و وةئةجنام 

بةآلم ئةگةر بارزاين نيشانة و ذثبةر و . ثت و  بكاتنةگةياندووة، هةرچةندي بؤ خؤيشي بانگاشةي ئةوةي كردب
، ئةوا ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةباين،  بووبنيش، تثذوانني و ئايديؤلؤژياي پارتيي)بارزانيزم( بارزانييايةيت

. ةيانةيش، تثذوانني و بريوباوةذي وان و تاقمةك)جةالليزم(جةالل بوونة و جةالليةيت-نيشانة و ذثبةري هثصي ئيرباهيم
جةالل تاصةبانيية، ذثك بة باآلي تةواوي پثذؤياين -يش، كة سةدلةسةد بريي ئيرباهيم ئةمحةد)جةالليزم(جةالليةيت

لة نثوان ئةو دوو جؤرة تثذوانني و بريكردنةوةيةدا، جياوازييةكي زؤر هةبووة و . ئةو هثصة، بذاوة و تايبةتة بة وان
كاندان، بة پلةيةكي سةرةكي، لة تةواوي اليةنةكاين ديكةي ژيانيشدا، جياوازييةكان بثجگة لةوةي لة كةسة. هةية

. وةك سياسةت، ذةوتار، كردار، گوتار، هةصوثست، ديد و هةموو اليةنةكاين ديكةدا، گةلثك خويان و دةبينرثن
 باشي  و زؤرة،جةرجيس فةحتوصآل، يةكثكة لةو كةسانةي، كة ساآلنثكي زؤر، لة نثزيكةوة، لةگةص بارزانيدا بوو

ناسيوة و لة هةرةشارةزاياين مةسةلةي كورد و خؤرهةآليت ناضينيشة، بةم شثوةية، كةسايةتيي مةال مستةفاي 
پياوث بوو، يارمةيت لة ذاست و ..بريي زؤر تيژ و بةهثز بوو:"بارزاين، هةصدةسةنگثنثت و بة خوثنةري دةناسثنثت

هةر لة ئيسرايل و ئثرانةوة تا يةكثيت . رمةيت وةردةگرتپياوي كار بوو، لة هةموو دةوصةتةكان يا. چةپ وةردةگرت
لة برامي ئةمحةد زياتر شارةزاي باري سايكؤلؤژيي عةرةب بوو، چاكي دةناسني، برامي ئةمحةد لةبةر ... سؤضيةت

لةوة دةچث، مةال مستةفا ئؤرگاين هةسيت شةشةمي بةهثز ..ذؤشنايي دةقي نثو پةرتووكةكاندا هةنگاوي دةنا
ماوةي دوازدة ساصي ژياين لة ذووسيا .. وسييةكي دةزاين، تةنانةت هثندث ذووس شةرميان لث دةكردذو..بووبث

وةكوو من و تؤ نةبوو، دابنيشث و لة چوارچثوةي قاصبثكي ..هةروا بة خؤذايي بةسةر نةبردووة و ذووسي خوثندووة
بةصكوو يةكث بوو لة .  نةبووةمةال مستةفا هةرگيز سةرؤكي هؤزي بارزان..دياريكراودا بريي خؤي دابذثژث

مرؤضث بوو، لة ذثگاي هثزةوة يا بة دةسيت ..وةك يةكث لة پچووكترين جوتيارةكاين بارزان وا بوو...بارزانييةكان
ستراتيژيي بوو، لة سةركردة ..بةصكوو بة شثوةيةكي سروشيت بووبوو بة سةرؤك. ئانقةست بةو شوثنة نةگةيشتبوو

ذؤژث لة ذؤژان سةركردايةيت . دةيزاين چؤن كةصك لة هةل وةردةگرث. اكتيكيش بووهةروةها ت. زؤر چاكةكان بوو
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مةال مستةفا بوو بة ذؤشناييةك و . جةنگث لة جةنگةكاين لةسةر زةوي نةكردووة، بث ئةوةي سةرنةكةوث
هوشياريي نةتةوةيي زؤر گةشةي ..ذووناكييةك، تيشكث، ذثگاي خةبات پيشاين پثشذةوثكي ديكة دةدا

پياوث بوو، هةموو پؤليتيكي خؤرهةآليت نثوةندي تاقي كردبؤوة، لةو بارةيةشةوة، كةصكي لة هةنگاو و ..ووسةندب
لةبةر ئةوة، هثندث هةصوثسيت وةردةگرت، بؤ من و تؤ و هثندث ذووناكبريي ديكةش . ئةزموونةكاين خؤي وةرگرتبوو

تيدا، هةمووي لة باري ئاصؤزي پذ لة گرثوگؤصي وا دةردةكةوت، هةصوثستثكي سةير و نانةتةوةيي ية، بةآلم لة ذاس
لة هةموو ژياين خؤمدا، .  پؤليتيكي خؤرهةآليت نثوةذاستةوة هةصي دةهثنجا}شاكةيل-ذياليستانةي{ذياليزمانةي

كةسي ديكةي وةكوو مةال مستةفام نةديوة، بةو شثوةية پثشوازي لة خةصك بكا و  وةك يةك ذثزي گةورة و گچكة 
دا كة ةلةو كاتان..ووايةتة دانيشتنةكانييةوة، يةكسةر وةكوو زةنبةلةك لةبةري هةصدةستاهةركةسث بچ. بگرث

زؤر حةزي لة ...تووذةيان نةدةكرد، يا تووذة نةبوو، دةكرايةوة و زؤر ذووخؤش بوو، پاكترين و باشترين كةس بوو
ستاية، يا بيزانياية دانيشتنةكة توانايةكةي سةيري هةبوو، هثندث جار، كاتث بيوي. نوكتةشي دةزاين. نوكتة دةكرد

خؤن و چةند كةسانثكي پاك و ذثكوپثكي لثية و لةو كةسانة دصنيا دةبوو، خةسصةتة سةروةريي و سةرؤكييةكةي لة 
خؤي دادةماصي و وةك مرؤضثكي سادة و ساكاري لث دةهات، السايي هثندث خةصكي دةكردةوة و دانيشتنةكةي 

نيية جةنگاوةرةكاين وا لث كردبوو، هؤگري بنب و لة پثناوي مةال مستةفادا هةر ئةوةش بوو، بارزا. گةرم دةكرد
قسةي مةال مستةفا هةرگيز ذةت نةدةكرايةوة، . ئامادةبن، قورباين بة هةموو شتث بدةن و لةژثر فةرمانيدا جبةنگن

ةكرد، گوثي لة زؤر حةزي لة ذاستگؤيي و ئازايي دةكرد، ذثزي ئةو كةسانةي دةگرت، كة بة ذاشكاويي قسةيان د
بارزاين خؤشةويسيت خةصكي كورد و شارةزايةكي تةواوي كايةسياسييةكاين دةوروبةر و . 41"خةصكي دةگرت

نثودةوصةتييش بوو، بؤ خؤي مثژوويةك بوو، لة تثكؤشان و خةبايت بثپسانةوة و  بةوةش مثژووي بؤ كورد چث 
لة نثو خةصكي كوردستانيشدا، . ة سةدةي بيستةمدائةو يةكثك بووة لة گةورةترين سةركردةكاين كورد، ل. كردووة

لة هةموو سةركردةكاين ديكة، پتر پشتيواين لث كراوة و خةصكي لةگةص بووة و  لة هةموويان زؤرتريش 
سةركردةيةيت بزاضي كوردي كردووة و لة هةموويان زياتريش لة سياسةيت ناوةوةي عرياق و لة سياسةيت كورديي 

. 42بريتانيا، يةكثيت سؤضيثت، ئةمةريكادا ذؤصي هةبووة: ن و توركيا و دةوصةتاين گةورةدةوصةتاين ناوچةيي ئثرا
زؤر جار گوتومة، بذواي :"هةژاري موكرياين، كة زؤر لة نثزيكةوة لةگةص بارزانيدا بووة، لةبارةي ئةوةوة دةصثت

گا هةست بة خةتةري مةرگ هةر كةسثكي زؤر بةغريةتيش، هةر دذندةيةكي وةك شثر و پصنگيش، هةر: تةواوم وابو
كث ية لة بةرانبةر مردندا هيچ نةبث كةمثك تثك نةچث؟ . دةكا، جؤرثك ترسي، جا با زؤر كةميش بث داي دةگرث
بةآلم مةاليكةي ترس بةدةست، مةال مستةفاي لةبري چوة، . خوا لة هةمو ئافةريدةيةك دا كةم يا زؤر ترسثكي داناوة

غي ديوةخاين بةغدا، لةناو دؤست و ئاشنايان دا چةند روگةش و خاترجةم بو، لة لةوةتا. ترس بةالي ئةودا نةهاتبو
نة رةنگي دةگؤذا، نة قسةي تثكةص دةبون، نةوةيدةزاين مثشثكيشي ! جةنگةي گوللة و ئاگرباراندا هةر ئةو پياوة بو

ئابذونةمان و ناوزذان بةصث بةهؤي بةخثوكراين لة كؤمةصگاي شثخاين بارزاندا لة خودا دةترسا، لة . لةدةورةية
ئازايةيت و نةترسانةكةي لةو هةمو . هةر ئةوم ديت گاصتةي بة مردن بثت. دةترسا، بةآلم لة مةرگ و دوژمن؟ هةرگيز

كة ئةو مابةينة لة . ساآلنةي رابردوي و لةو هةمو شةذانةدا كة كردبوي، وةك ئةفسانةيةكي خةياصي لث هاتبو
 هثشتا كةس نةيتوانيوة و كةسيش ناتوانث ئازايةيت و نةترساين مستةفا نزيكةوة دةگةصي بوم، بذوام هثنا كة
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ئةو كةسانةي كة خاوةن بذوان و . 43"بارزاين وةك هةية، دةيةكيشي پةي پث بةرث و بزانث باسي بكا
. ذاستةذثگةيةكيان گرتووةتةبةر و لةگةص خؤيان و خةصكي ديكةدا ذاستگؤن، وةك سروشت، ئازا و مثرخاسيشن

زؤر بة ئيمان بوو، هةميشة نوثژي دةكرد، :"مةال مسايل، لةبارةي ئايينداري و ئازايي بارزانييةوة دةصثتشةوكةيت 
چةندةها جار لة كايت نوثژدا بووة كة فذؤكة دةهاتة سةرمان بؤ بؤردومان، جارثك لة جاران نةمدي نوثژةكةي ببذث 

ؤژو دةبوو و قورئاين پريؤزي دةخوثندةوة، بة لة مانگي ذةمةزاين پريؤزيشدا هةردةم بة ذ...لةبةر بؤمباران 
ئةبوحلةسةين تةفرةشيان، كة ئةفسةرثكي فارس بووة و بة بريوباوةذيش توودةيي  بووة، دواي . 44"تةفسريةوة

، چووةتة الي مةال مستةفاي بارزاين و لةگةص وي بووة و دژي لةشكري ئثران جةنگاوة، لة " پيشةوةري"شكاين 
ئةو . مةال مستةفا هةرچةندة، خوثندين تةواو نةكردووة، بةآلم پياوثكي تثگةيشتووة:"صثتبارةي بارزانييةوة دة

لةيادمة، كة چاوم بةو كةوت، ئةو لة نثوان . زماين فارسي و عةرةيب چاك دةزانثت و بة توركييش دةپةيضثت
بيين، بةرةو ذووم هات كة مين . خةصكةكةي خؤيدا، وةك پةيامبةرثك ذاوةستابوو و فيشةكي بة سةردا دةبةشينةوة

من پيشةوةري نيم و پةناهيانيش نيم، لة كايت ئاشتيدا سةرلةشكر مب و لة كايت جةنگيشدا، هةصثم و لة : و گويت
من خؤمم و ئةم تفةنگةم، نؤكةري هيچ هثزثك و هيچ حوكوومةتثك نيم، نة ئينگليز، نة . باكؤوة سةردةركةم

بارزاين لةگةص هةضاصةكانيدا، لة .  بارزان و نؤكةري نةتةوةكةي خؤممئةمةريكا و نة ذووس، من تةنث نؤكةري هؤزي
. لةگةص ئةواندا دةچووة جةنگ و لة سةنگةردا لةگةصيان دةنووست. سةر يةك خوان دادةنيشت و ناين دةخوارد

هةر ئةوةندة بةس بوو، كة مةال سواري ئةسپ بوواية، ئيدي . بارزاين، هةموو بارزانييةكان خؤشيان دةويست
بارزاين زةوي زؤر چاك . دةسبةجث پثنجسةد سواري چةكدار، بة بث ئةوةي بزانن يا بپرسن، وةدووي دةكةوتن

جؤري زةوييةكة وةردةگرت و تؤپؤگرايف و دةناسي و شارةزاي بوو و زؤر باشيش سوودي لة بةرزي و نزمي و 
ب خوثندوو و لثزاين ئةو كارانة بووين، ئثمة كة بة حيسا. ذةوتاري لةگةصدا دةكرد و بذياري لة سةر كارةكان دةدا

دواي گرتين قازي موحةممةد، سةرهةنگ . ئةگةر زؤر چاك بذياريشمان بداية، ئةوجا هةر وةك ئةوةي ئةو دةبوو
دا بؤ باژثذي شنؤ، لةگةص ئثمةدا قسةي كرد و يثران بوو، لة يةكثك لة هاتوچؤكانغةفاري، كة نوثنةري حوكوومةيت ئ

ر واية، خؤمان بدةينة دةسيت حوكوومةيت ئثرانةوة، و ئةو گفتوگؤية لةبةردةم مةال مستةفادا پثي گوتني، كة باشت
ئثمةش داواي پاراسنت و گةرةنتيمان كرد بؤ ئةو كارة، و گومتان دةبث لة ذاديؤي تارانةوة و بة ئاشكرا، . ذووي دا

 باشة، پامشاوةي باسةكة الي مةال دةي: سةرهةنگ غةفاري، لة وةآلمي ئثمةدا گويت. ئةو باسة پةخش بكرثتةوة
مةال مستةفا زؤر تووذة بوو، و بة توندي وةآلمي  . مستةفاية، كة لة تاران بةصثين بةدةستةوةداين ئثوةي داوة

بؤ درؤ دةكةيت؟ من بة تؤم گوت، لةبري ئةم شةش الوة، هةژدة كةس لة :  سةرهةنگ غةفاري دايةوة و گويت
. 45"رم و شوورةيية بؤ هؤزي بارزان، شةش الو بگرثت و بيانداتة دةست ئثوةوةئةمة شة. كوذاين خؤمانت دةدةمث

، بريةوةرييةكانيةيت، لةمةذ ئازايي و )قيام افسران خراسان(تةفرةشيان، لة كتثيب، ذابووين ئةفسةراين خوراسان
ةشيان راونا، بة دة هةمو سوارةي مةنگور و مام) سينگان(هةشت بارزاين لة دثي:"قارةمانيي بارزانييانةوة، دةصثت

كةسان گوردانثكي سثسةدكةسي كة جگة لة سوكةچةكان دو تؤپي گةورة، چوار رةشاش، شةش تؤپي هاوةنيان پث 

                                                        
.400، ل..، چثشيت..هةژار  43  
.37، ل2000حسن، شوكت امساعيل، ذةنج نامة، ئةصمانيا   44  
.541-540، ص1371، تاريخ مشاهري كرد، خبش دوم، جلد سوم، امرا و خانداا، سروش، ران )شيوا(روحاين، بابامردوخ  45  
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 ژةنةراص رةزمارا. 46"بو، بة خروپري بةديل گرت و سةرگورد كآلشي فةرماندةكة برينداريش ببو خؤي كوشت
ة يةكثك لة گوتةكانيدا، لةمةذ ئازايةيت و جوامثري ، كة يةكثك بووة لة سةراين لةشكريي ئثران، ل)رزمارا(

. 47"ئةگةر پةجنا هةزار لة پياواين بارزانيم هةبوواية، دةستم بة سةر ذؤژهةآليت ناضيندا دةگرت:"بارزانييانةوة دةصثت
لة سةردةمي دروستبووين كؤماري مةهاباددا و لة كايت ذووخان و تثكچوونيشيدا، ئةگةر هثزثك توانيبثيت 

ذةزماراي . گاري لةشكري ئثران ببثتةوة و ئثراين تؤقاندبثت، ئةوة هثزي بارزاين و بارزانييان بووةبةرةن
سةرلةشكري ئثران، لة وةآلمدانةوةي هةندثك ذؤژنامة و ذاگةياندين ئثرانيدا، كة پثدةچثت ذةخنةيان لث گرتبثت، 

نةي لةپشت ميز دادةنيشن و ديشلةمة هةصدةلوشن ئةوا:"لةمةذ ئازايةيت و جةنگاوةري بارزاين و بارزانييانةوة دةصثت
هةتا ئةمذؤ لة تةمةين ئةرتةشي ئثراندا ئثمة قةت تووشي جةنگاوةري بةجمؤرة . چ جانةوةرثكن)) بارزاين((نازانن

بارزاين هيچ كاتثك خؤي لة جةنگاوةرةكاين جودا نةكردووةتةوة و ذثك وةك هةريةكثكي ئةوان . 48!"دلثر نةبووين
ئةو دةمةي، كة بارزانييةكان گةيشتبوونة مةهاباد و هاتبوونة هاناي كؤماري مةهابادةوة، غةين . وةخؤي پثشاندا

لة روو بة :"بلووريان، كة لة كؤمةصةي الواين كورددا ئةندام دةبثت، باسي چؤنيةتيي ديتين بارزاين دةكات و دةصثت
مةصثك بارزاين چةكدار بووين، كة پاصيان لةپاص چةپةرةكاين دم چؤمي شار تووشي كؤ)) مةحكةمةي قازي((رووي 

ئةوان هاتبوون بؤ مةهاباد تا چاويان . بة چةپةرةكانةوة دابوو، و خةريك بوون نان و پةنريو كشميش يان دةخوارد
كاتثك ئثمة لثيان نزيك بووينةوة، ديتمان تثكذا جل و بةرگ و پثآلوي يةك شكصيان دةبةر . بكةوث)) قازي((بة 

. شةك و تفةنگي وةك يةكيان پث يةو بةم چةشنة ديار نةبوو كام لةو بارزاين يانة مةال مستةفايةدايةو رةخت و في
بناسني لةچةند كةس لةو چةكدارة ئاغابانووة سوورانةمان پرسي كامةتان مةال )) مستةفا بارزاين((ئثمة بؤ ئةوةي

ماوةيةك دةبارزانييةكان راماين و . دينمستةفان، بةآلم ئةوان وآلميان نةداينةوةو تةنانةت قسةشيان لةگةص نةكر
بةدص تةماشامان دةكردن و جةنگاوةري و لةخؤبردوويي و پياوةيت ئةوامنان هةصدةسةنگاندو ئافةرينمان بؤ دةناردن 

لةو حاص و . ئةو ئينسانة شؤذشگثذة ناسراوة بة چاوي خؤمان ببينني)) مستةفا بارزاين((و زؤريشمان حةز دةكرد 
مةحكةمةي ((كة مرؤضثكي ماقويل شاري مةهاباد بوو لة كؤآلين )) مستةفاي داودي((كة حاجيهةوايةدا بووين 

من لة الي جةنايب قازي يةوة هاتووم و كارم بة سةرؤك :((يةوة شؤذ بؤوةو هاتة الي بارزانييةكان و گويت))قازي
 يةكاندا مرؤضثكي لثهاتووي رةنگ پياو لة ناكاو لةنثو ريزي بارزاين.)) بارزاين يةو دةمةوث پةيامي قازي پثذابگةيةمن

ئثمة . هةستا سةرپث و لة حاجي مستةفا نزيك بؤوةو دةسيت لة دةسيت ناو بة ئيحتريامةوة لةبةرامبةريدا راوةستا
دواي ذووخاين كؤماري مةهاباد، . 49.."لثيان نزيك بووينةوةو زانيمان ئةو چةكدارة مثزةر سوورة بارزاين ية

ريةتيي مستةفا بارزاين ذوو دةكةنة سؤضيثت، لث ئةو ذؤيشتنةيان بؤ سؤضيثت، كارثكي هاسان بارزانييةكان بة ذثبة
ئةو ذؤيشتنة و پةذينةوةيان لة . نابثت و سةختييةكي يةكجار زؤر دةبينن و تووشي ناخؤشي و دژوارييةكي زؤر دةبن
غةين بلووريان، ئةو . ة دةچثتئاوي ئاراس، هةر بؤ خؤي داستانثكة لة قارةمانيةيت و تا ذادةيةك لة ئةفسان

ي قارةماين چيندا بةراورد دةكات و "تؤنگتسي ماو" ذثپثوانة بةناوبانگةكةي ذثپثوانةي بارزانييان لةگةص

                                                        
بة (هةژاري موكرياين، لة ژثر سةردثذي. 1981سي، شةرةفخاين، شةرةفنامة، هةژار، كردووية بة كوردي، چاپخانةي جةواهريي، تاران،ليبد 46 

.846دا بةشثكي خستووةتة سةر كتثيب شةرةفنامة، ل)ژينامةي هةژاري وةرگثذ: سةر چصي   
.539،پخش دوم، جلد سوم، ص ..، تاريخ..روحاين  47  
.49، ل..صةكؤك،  ئا..بلوريان  48  
.سةرچاوةي پثشوو  49  
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ئةوانيش چياو دةشت و . بارزانييةكانيش وةك مائوستةتونگ و هاوذثيةكاين كوثرةوةريان بةسةر هات:"دةصثت
ي و هثزي نةياري دوژمن و چةكداري بةكرثگرياوي عةشايري و فذؤكةو بذ)) چني((بةندةنةكاين كوردستانيان وةك

بث جل و بةرگ و نان و خواردةمةين و دةرمان مانةوةو . تانك و تؤپي دوژمن لةهةموو اليةكةوة گةمارؤي دان
! زستاين ساردي كوردستان قورگي گرتن و شوثين حةسانةوةيان نةبوو. كؤصثك ژن و منداصيان بةريشةوة بوو

پةذينةوة بؤ سؤضيثت، پثآلويان دةپثدا نةبوو، و لةجيايت پثآلو ئاغابانوو، و )) ئاراس((انييةكان كة لة چؤمي بارز
. 50.."ئةوانة راستييةكي مثژوويني. قاچ و قوليان سةرما بردووي و زامدار بوون. پةذؤو پاصيان لة پث يان هاآلندبوو

لة سةردةمي كؤماري مةهاباد و ئازةرباجياندا نثردراوة بؤ موحةممةد عةيل پةيدا، كة يةكثك بووة لةو كةسانةي، 
خوثندن لة سؤضيثت و پاشان نثزيكةي بيست ساآلن، لةگةص غةين بلوورياندا، هاوزيندان دةبثت، لة زيندانةكاين 
تاران و بةرازجاندا، باسي ئةو ذةوشة ناخؤش و شةكةتييةي بارزانييان دةكات، كاتثك لة ئاوي ئاراس دةپةذنةوة 

كاتثك بارزانييةكان لة :"ةري سؤضيثت و منوونةيةك لة خؤنةويسيت و گةورةيي بارزاين پثشان دةدات و دةصثتب
گشتيان زامدارو نةخؤش و برسي و رةنگ . پةذينةوة، هيچكامةيان پثآلويان دةپثدا نةبوو)) ئةرةس((چؤمي 

ئثمة !  دةبؤوةو هةموو گياين دةلةرزيزةردهةصگةذاو بوون و كاتثك مرؤض لة نزيكةوة دةيبينني مووي لةشي راست
جووتة كةوشثكي رةختةو بامشان . لة اليةن حكومةيت ئازةرباجياين سؤضيةتةوة جل و بةرگ و پثآلومان بؤ بردن

يان : ((داية دةست مةال مستةفاي بارزاين كة دةپثي بكات، بةآلم ئةو بة تووذةيي كةوشةكةي بؤ هاويشتني و گويت
دؤگآلس، كة داودوةرثكي ئةمةريكايي . و. ويليةم. 51))" بثنن يان دةبث هي ئةوانيش لةمة بنلة هي پثشمةرگةكامن بؤ

گةشتثك (ناسراوة و چةندين جار چووةتة كوردستان و يةكثكة لة شارةزاياين مةسةلةي كورد و پثشةكي بؤ كتثيب
ؤ گذدارة ئاساييانةي، بؤ ئةو پشك:"ي، دانا ئادةمز مشيت، نووسيوة دةصثت)بؤ نثو پياواين ئازا لة كوردستان

ي دثتةوة ياد، دةبينرثن، من لة 1776نيشتمانپةروةرثيت و ئازادي، كة لة هةموو ئةمةريكاييةكدا، كة ساصي 
، لة بارةي )گةشتثك بؤ نثو پياوة ئازاكان لة كوردستان(دانا ئادةمز مشيت، نووسةري كتثيب". بارزانيدا، ئةوةم ديت
بارزاين نيشانةي بزاضي ..اين ، بة ديارترين سةركردةيةكي كورد بژمثردرثتذةنگة بارز:"بارزانييةوة دةصثت

نيشتمانيي كوردة و سةري بريمةندي شؤذشي كورداين عرياقة و سةركردةي لةشكري و ذثبةري سياسي و دص و 
نيم بة بارزا..پارثزةري ئةوانة و ئةو پياوةية، كة مةزنترين خؤشةويسيت و گةورةترين ذثزي هةية لة كوردستاندا

شثوةيةك ناسيوة، كة پياوثكة هةرگيز و لة هيچ هةلومةرجثكدا، دةستبةرداري مثرخاسي و نةگؤذي و سةقامگريي 
سوورة لة سةر ئةوةي لةگةص . ذةنگة تووذة ببثت، بةآلم نايگرثتة دص، ذةنگة پثبكةنثت، لث قاقا لثنادات. نابثت

ؤراك خبوات، كة ئةوان دةخيؤن و زؤرجارانيش لةگةص پياوةكانيدا خؤراك خبوات يا بة الي كةمةوة، هةمان خ
پياوةكانيدا، لة بري سواربووين ئةسپ و هثستر، كة هةميشة دةتوانثت بؤ سواري سووديان لث وةرگرثت، بة پثيان 

بارزاين بري و ئاوةزثكي سياسيي يةكجار پثشكةوتووي هةبوو، كة كؤمةكي ئةوةي پث دةكرد و دةيتواين ...دةذوات
وة و بچثتة بنجوبناوان و كرؤكي هةموو مةسةلةيةكةوة، لة كاتثكدا خةصكاين ديكة هثشتا لة ذؤچووندان بة قووصبثتة

بارزاين، شاياين ئةوةية، كة ذثبةر بثت، چونكة ئةوةي سةملاند، كة ئةو پسپؤرثكي لةشكري و ...نثو وردةكاريةكاندا
ثندةي وي، لة بريگةي خؤيدا ئةو هةموو زانيارييةي سياسيي واقيعيية و لة نثو تةواوي كورديشدا، كةسثك نيية، ه

خذ كردبثتةوة و كةسيش لة تةواوي كوردستاندا نيية، وةك ئةو بتوانثت ئةو زانيارييانةي و بةو زيرةكي و 
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بارزاين بةهثزكاري يةكيةتيي كوردة و ئةو مةزنترين ...شارةزايية، چ لة بواري لةشكريي يا سياسيدا بةكار ببات
ئةو بؤ يةكةم جار توانيي كوردي عرياق يةكخات، كة ئةوةش گةورةترين كارثكة، . ئةو يةكيةتييةيةئةندازياري 

ئةو بة تاقيكردنةوة و هةندثك جاريش بة زؤر، هثزة خثصةكييةكاين لةگةص پارتيي دميوكراتيي . ئةجنامي داوة
ئةگةر بارزاين لة شانؤي ... جبةنگنكوردستاندا هاوئاهةنگ كرد و هةمووياين وا لث كرد، كة دژي حوكوومةيت عرياق

كورد بزر بثت، زؤر سةختة بتوانرثت بزاضي نيشتمانيي كورد، بة يةكگرتوويي و يةكپارچةيي و چةسپذاوةستاوي 
لة كاتثكدا، كة بؤ كورد دةكرثت، دةستبةرداري ئيرباهيم ئةمحةد ببثت و كةسثكي ديكة خبرثتة جثگةي ...ببينرثت

پشكؤ نةمجةدين، كة هةرگيز  . 52" هةرگيز بث وي ناكرثت و دةستبةرداربوون لثي نابثت،ئةو، لث بارزاين پياوثكة،
سةر بة بارزاين نةبووة و لة حيزب و خةصكةكةي ئةو نةبووة، بةصكة لة سةنگةرةكةي بةرانبةر بة بارزانييش بووة، 

كي ديار لة مثژووي بزووتنةوةي مةال مستةفا وةكو سيمبؤصث:"ذاشكاوانة و ذاستگؤيانة لة بارةي بارزانييةوة دةصثت
چةكداري و سياسيي ئثمةدا، نةك هةر وةك پثويست نةخوثندراوةتةوة، بگرة خؤمان لة دوژمنةكامنان زياترمان زوصم 

شةوكةيت مةال مسايل، لةمةذ دانبةخؤداگرتن و جياوازينةكردن لة نثوان خةصكدا و ساكاري الي بارزاين . 53"لثكردووة
بؤ منوونة ئةگةر يةك ناين پثبواية دةيكرد بة : يت برسثيت دا بؤ هاوةصةكاين بةم شثوةية بووبارزاين لة كا:"دةصثت

دوولةتةوة، لةتثكي بؤ ئةو كةسةي كة برسي يةيت و لةتةكةي تري هةصدةگرت بؤ وچانثكي تر، لةتةكةي تري ئةوا 
ئةگةر لة ذؤژثكا لة سث جار : تبارزاين دةيگو..بةم شثوةية خؤي بة برسثيت ئةمايةوة...ئةدا بة برسي يةكي تر

زياتر نان خبؤم نةخؤش دةكةوم، ئةگةر هةموو ذؤژثكيش سث جار خؤم بگؤذم پثم دةصثن نائاسايي ية، و هةرگيز 
تةنث چياكانن، تاكة (توورد ضالسترومث، نووسةري كتثيب . 54"بةتةماش نيم زثذو پارة لةگةص خؤم ببةمة گؤذةوة

، كة سوثديية و لة ئةجنامي گةشتثكيدا بؤ كوردستان و )Bergen är våra enda vänner دؤستامنان 
هةموو گةورةكاين :" ماوةيةك مانةوةي لة كوردستان و ديداري لةگةص بارزانيدا، لةمةذ بارزانييةوة وةها دةنووسثت

رد لةگةص كيسينجةر، پاصمث، ويلسن چني؟ بة بةراو..جيهان، بة بةراورد لةگةص ئةم پياوةدا، چني؟ شاي ئثران چيية
جؤناتان ذاندةل، . 55!"ذةنگة ئةو دواذثبةري گةل بثت، ذةنگة ئةو دواذثبةر و تاكةذثبةر بثت. مستةفا بارزانيدا
ذةويت ژياين ئةم ذثبةرة كوردة، ژةنةراص مةال مستةفا :"، دةصثت)نةتةوةيةك لة كةرتبووندا(نووسةري كتثيب

ثژووي بزاضي نةتةوةيي كورددا و بة نيشانةي ئةو بزاضة بارزاين، بة درثژايي نيو سةدة، تثكةص بووة لةگةص م
لة نثو  گشت شةهيداين بزاضي نةتةوةيي كورد و قارةمانةكانيدا، بارزاين الي كوردان جثگةيةكي ..دةژمثردرثت

 دةبينيت وثنةي بارزاين لة نثو ماآلين كوردة ساكار و ئاساييةكاندا، لة توركيا و يةكيةتيي سؤضيثت. تايبةتيي هةية
ئةو سةركةوتنة . ژياين ئةو لة ئةفسانةيةك دةچثت. و نووسينگةي ذؤژنامةضانة ناسراوةكاين واشنتندا هةصواسراوة

لةشكرييانةي بارزاين، لة شةذگةكاندا وةدةسيت هثناون، بةشثك لة سةرچاوة كةم و دةگمةنةكان پثك دةهثنن، لة 
ن، ئةو شانازييانة بؤ زارؤك و نةوةكاين خؤيان و تا كوردةكا. شانازيكردين كوردان بة ناسنامةي نةتةوةييانةوة

ئةو شانازييانة، دةيان ساآلن، بةشدارييةكي مةزنيان، لة . كوردثك مابثت، چةند پات دةكةنةوة و دةگثذنةوة

                                                        
 رجال شجعان في كردستان، عربه وعلق عليه جرجيس فتح اهللا المحامي، منشورات دار مكتبة لىشميت، دانا ادمز، رحلة ا 52

..395، 389، 384، 285، 248، 140، 21الحياة، بيروت، لبنان، ص   
.14، ل1997پشكؤ، لة سثبةري ديوي ناوةوةي رووداوةكان، سوثد نةمجةدين،   53  
.33، ئةصمانيا، ل 2000حسن، شوكت امساعيل، ذةنج نامة،   54  

55 Wallström, Tord, Bergen är våra enda Vänner, Nordstedt & Söners Förlag, Stockholm 1975,s:138. 
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بارزاين خوداين ئةو مةرجة سةرةكيية بوو، كة بؤ  . بةزيندووهثشتنةوةي بزاضي نةتةوةيي كورددا كردووة
توانسيت ذاكثشان و وةدةسهثناين سؤز و مةيل بة الي خؤيدا، تا ذادةي ئةوةي : ويستة ، واتةسةركردةيةتيي پث

پياوان و ژنان، هةموو شتثكي خؤيان بةجثبهثصن و وازلثبثنن و لة سةختترين و دژوارترين ذةوش و هةلومةرجدا، 
ان و يةكةم سةركردةي لةشكريي بارزاين، كة هةلومةرجي بؤ هةصكةوت، بوو بة ذثبةري كوردست. وةدووي ئةو بكةون

كورد، لة مثژووي نوثدا، كة هاوسةنگي سةالحودديين ئةيووبيية، درةوشاوةترين سةركردةي كورد، لة هةموو مثژووي 
بارزاين، زؤر خثرا بوو لة . كورددا، كة سةركردةيةتيي لةشكراين موسوصماناين كرد و خاچهةصگراين ذاونا و تثكشكاند

ئةو  پتر بة گوثرةي هةست و غةريزة، نةك لثكؤصينةوةي ژيربثژي، .  بذيارداين زيرةكانةدادةرككردن بة پثشهات و
بارزاين، دژي پةسندان و مةرايي بوو و گومانيشي لةوةي دةكرد، كة ئةو شثوازةي بةكار بردبا . دةيذوانيية شتةكان

گاوةرةكاين  دةژيا و وةك ئةوان بارزاين، وةك جةن. پاندندا هةبووةيت جوثكردنةوةي لة نثوان درؤ و خو توانس
ئازايي بارزاين، گةيشتبووة ذادةيةك، كة هةرگيز هيچ نيشانة و . دةخيوارد و لة چؤآلييش لةگةص ئةواندا دةنووست

پياوثكي سةرذاست بوو، ذثزي ..هةستثكي ترسي پثشان نةدةدا، هةرچةندي تووشي توندترين بؤمببارانيش بوواية
بارزاين، پسپؤر بوو لة تثگةيشتين ژيان و ناسيين ..ة بةصثين خةصكاين ديكة دةكردگفيت خؤي دةگرت و بذوايشي ب

خةصكي تا ئةو ذادةية دةناسي، كة هةوصي دةدا بؤ خؤي بةرانبةرةكاين ببينثت و لةگةصياندا دانيشثت، بؤ . خةصكدا
 دروست يانةوةتايبةيت خؤي لة بارةي هةر يةكثكئةوةي بتوانثت ذاستةوخؤ، بؤ خؤي دينت و ذاي 

ميوانگةصثكي بياين، كة بؤ خؤيان بارزانييان بينيوة، پثيانوابووة ئةو لة سةركردة نةتةوةيية هةرة گري و ..بكات
سةختةكانة و لةگةص گؤصدا مائريدا بةراورديان  كردووة، كة ئةويش وةك بارزاين لة ماوةي نيو سةدةدا و لة 

بارزاين نثودارترين ..ثقةومان پةذيوةتةوة و دةرباز بووةهةلومةرجي يةكجار دژواردا، لة چةندين ئاستةنگ و ل
، كة پرؤفثسسؤرثكي بةناوبانگي ذووسيية و )M.S.Lazarev(الزارثض .56"سةركردةي كوردة لة سةدةي بيستةمدا

من ذثزثكي قووصم بؤ يادي موستةفا :"لة بواري كوردناسيدا، كارثكي زؤري ئةجنام داوة، لةمةذ بارزانييةوة دةصثت
دا، نوثنةري هةرة دياري بزاضي كورد بوو و 1970 و 1940من پثمواية بارزاين، لة نثوان ساآلين . ين هةيةبارزا

بةو پثناسةيةي بارزاين، كة ئةو كةسانة دةيكةن، . 57"منوونةيةكي لةبةرچاويش بوو بؤ تةواوي گةالين ئازادخيواز
ئازايي، ذاستگؤيي، دصپاكي، :  چةند وشةيةكدا وةكوثنةيةكي تةواوي كةسايةتيي بارزاين دثتة بةرچاو، كة دةكرث لة

ذةوشتبةرزي، سياسةتزاين، گةلثري، سادة و ساكاري، لةخؤبوردوويي، دووربيين،جةنگگثذي، هةسيت كوردايةيت 
. ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةباين، دوو خوثندووي شاريي، سةر بة چيين بؤرژوازي بچووكن. كورت بكرثنةوة...و

باوكيشي لة ذووي چينايةتييةوة، كاسبكار . ةد، وةك پارثزةر و سياسي، سةر بة چيين بؤرژوازي بووئيرباهيم ئةمح
ئيرباهيم ئةمحةد، كة باس لة خؤي دةكات، بة بلةي ئةحةذةشي فةتاحةذةشي مستةفا، خؤي . بووة) كورتاندروو(

مي حوكوومةيت شثخ مةمحووددا، لة دايكي ئيرباهيم ئةمحةد، ژنثكي كارگةري هةژار بووة، لة سةردة. 58دةناسثنثت
ئيرباهيم ئةمحةد، بة پثچةوانةي چيين هةژاري دايك و باوكييةوة، دواتر بة . 59ماصة ئينگليزةكاندا، كارةكةر بووة

                                                        
.243، 205، 153،186،202-152، 149-148، 58-57،ص ..، اًمة ..راندل  56  

57 Intervju med M.S.Lazarev, av: Ferhad Shakely,Svensk-Kurdisk Journal, nr 9, 1987.    
. 88، ل..، پثنج..عةزيز  58   

، 1999ول، دار ئاراس للطباعة والنشر، اربيل ألاء المجانين؟، الجزمستشفى ؟لماذا يشبه ..محمد، مسعود، المجتمع البشري 59
  .29ص
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جةالل تاصةباين، چ وةك پارثزةرثك و . هؤي پلةوپايةي سياسييةوة، خؤي لة چوارچثوةي چينثكي ديكةدا دييةوة
 سةر بة چيين بؤرژوازي و بنةماصةيةكي ئايينيية و لة نثو ، وةك بنةماصة و بنةچةشدواتريش وةك سياسييةك، چ

ئةو لة هؤزي تاصةبانيية، كة بة شثخ بةناوبانگن و . خزماين هؤزةكةيشيدا، هةندثك خثزاين دةرةبةگيان تثداية
 سةر شثخ ئةمحةدي وةك هؤزيش، تاصةباين لة بنةچةدا، دةگةذثنةوة. پيذؤي تةريقةيت قادرين و خاوةن تةكيةن

شثخ ئةمحةدي هيندي، كة لة هيندوستانةوة هاتووة و لةگةص كچي مةال مةمحوودي . نةةهيندي  و عةشريةيت زةنگ
: واتة. نةدا زةماوةندي كردووة و ئيدي لة ئةجنامي ئةو زةماوةندةوة تاصةبانييان پةيدا بوون و كةوتوونةوةةزةنگ

خ ئةمحةدي هيندي و لة دايكيشةوة دةچنةوة سةر مةال مةمحوودي تاصةبانييان لة باوكةوة دةچنةوة سةر شث
  :شثخي شاعريان، شثخ ذةزاي تاصةباين، لةبارةي بنةچةي عةشريةيت تاصةبانييةوة دةصثت. زةنگةنة

                  خوا وةختث كة حةزكا بةندةيثكي خؤي بكا خؤشنوود                                                                  "
قصوودمهلة ذثگةي دوورةوة بؤي دث بة پثي خؤي شاهيدي   

دوستانةوة شةش مانگة ذث تا خاكي كوردستاننلة هي  
 خوا شثخ ئةمحةدي هيندي ذةوان كرد بؤ مةال مةمحوود

  دائريةي ئريشادطبىقومةال مةمحوودي زةنگةنة يةعين 
وودلة دةوري مةرقةدي هةر دةنگي ياهوو دثت و يا مةعب  

 لة پاش ئةو ئةرشةدي ئةوالدي شثخ ئةمحةد لة جثي دانيشت
60"بيعةينيهي وةك سولةميان جثنشيين حةزرةيت داوود  

تاصةبانييةكان سةر بة ئاييرتاي سوننةن، دانيشتووي دةضةري كةركووك و گوث چةمي سريوان و خانةقني و 
 137163 خثزانيان خاوةين 11دا، 1958ة ساصي زةنگابادن، تاصةبانييةكان موصكدار بوونة و لة هةموو عرياقدا، ل

دةمذاست و ناوداران و سةراين تاصةبانييةكان، شثخ ذةزاي شاعريي لث دةرچثت، كة پتر . 61دؤمن زةوي بوونة
زؤرجاران ميانذؤ بوونة و لةگةص سياسةيت دةوصةيت عرياقدا، ة، ئةبسؤرديست، ئةناركيست و دژةدةسةآلت بوو

پياواين . ةعس و هةركةسثكي تر، خؤيان گوجناندووة و بةرژةوةندي خؤيان پاراستووةپاشايةيت، قاسم، عارف، ب
، شثخ عةبدوذذةمحاين تاصةباين، شثخ موحةممةد )شاعريي مةزين كورد(ناسراوي وةك، شثخ ذةزاي تاصةباين

، موكةذذةم خاليسي، شثخ عةيل تاصةباين، شثخ جةميلي تاصةباين، شثخ حةميدي تاصةباين، شثخ وةهايب تاصةباين
، لة نثو تاصةبانيياندا ...تاصةباين، شثخ عةتاي تاصةباين، جةالل تاصةباين، نووري تاصةباين، گؤران تاصةباين و

بثگومان جةالل تاصةباين دواي ئةو حةمكةساصةي سياسةت و ذثبةريةيت بزاضثك، توثژاصي ئةو چينةي . هةصكةوتوون
بةپثي . و دةستذؤيشتووتر و زثدةدةوصةمةندتردا خؤ دةبينثتةوةخؤي فذثداوة و لة چينثكي بؤرژوازي گةورةتر 

دا، كة لة "االموالواالرصدة "بةشي عةرةيب، لة پرؤگرامي حةفتانةي " سي.يب.يب"ذاديؤيزانيارييةك ، كة لة 
  پرؤگرامةكة لة سةر، سةران و لثپرسراواين كورد بوو، كة باسي دا،  بآلو كرايةوة و1993ي 8ناوةذاسيت مانگي 

يةكجار " كة ئةويش ، ميليؤن دؤالر و ساماين جةبار فةرمان185ساماين جةالل تاصةباين هاتة گؤذث، بة 

                                                        
. 15-14ل،1946چاپخانةي مةعارف، بةغدا ، نىالطالبا ، كؤكردنةوة و چاپكردين علينىباله طاىرضا شيخ ديواين  60  
العراق الطبقات االجتماعية والحركات الثورية، الكتاب االول، ترجمة عفيف الرزاز، موسسة االبحاث العربية،  بطاطو، حنا، 61

.82، ص1995بيروت   
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تثذوانني و ديتين ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل . 62 ميليؤن دؤالر ژمثردرا45و پثذؤي هثصي جةالليية، بة " !شؤذشگثذة
ي چوارچثوةداردا، خؤ دةبينثتةوة و تاصةباين، لة چوارچثوةي كتثب و دميانة و فةلسةفةي لة قاصبدراو

ئةو قاصب و لثكدانةوة تايبةتييانةي بةكاريان دثنن لة "سياسةتيشيان هةر بةو بؤچوونةوةوة كردووة و دةكرد و 
پثنووس و ذاستة بةدةستةوة دةگرث، تا شتةكان بپثوث و "ئيرباهيم ئةمحةد . 63"خوثندنةوةوة فثريان بوون

دةيويست لةسةر " و وةك سكرتثري پارتييش، ئيرباهيم ئةمحةد64"ةبةريان بكابيانبذث، پاشان وةك جلوبةرگ ل
 و كة مرؤضيش هةرچييةكي لة كتثبةوة فثر بوو،  و دةقاودةق بة باآلي 65"دةقي نثو پةرتووكةكان بةذثوة بذوا

ذي و خؤي تووشي هث"واقيعي بگرثت، و بة سةريدا جثبةجثي بكات، دةكاتة ئةوةي، وةك ئثدوارد سةعيد دةصثت 
ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل (وةك خوثندوو و بؤرژوازييةكي بچووكيش، هةردووكيان . 66"گةوجي يا لةنثوچوون دةكات

جةالل تاصةباين، بةوة بةناوبانگة، . درثژدادذي و زماندرثژيي و دانبةخؤدانةگرتن و بثئؤقرةييان پثوة ديارة) تاصةباين
لةو بارةوة نةوشريوان . لة ئةجنامي ئةوةشدا دةكةوثتة هةصةوةكة فرةجاران زياد لة پثويست قسان دةكات و  

مستةفاي هاوبريي، كة لة نثزيكةوة تاصةباين دةناسثت، ئاماژة بةوة دةكات و ئةوةش بة الوازييةك لة تاصةبانيدا 
دةرئةچث، ماجمةالل لة وةآلمدانةوةي پرسياردا، زياد لة پثويست درثژة بة قسة ئةدا، لة باسةكة :"دادةنثت و دةصثت

گوث ناداتة دةنگدانةوة و ئةجنامي . باسي تر ئةهثنثتةناو وةآلمةكةيةوة كة هيچ پةيوةندي لةگةص پرسيارةكة نية
هةست بة .  67"ئةمة يةكثكة لة نوقتة الوازةكاين. هةندث جار قسةكاين پثچةوانةي قسةي پثشوي خؤين. قسةكاين

تاصةباين، زؤر بةهثزة و هةميشة بؤ  داپؤشينيشي، پةنايان كثماسي الي ئةو دووانة، ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل 
وةبةر، شكاندنةوةي خةصك، پاشقولگرتن، پةسنداين زؤر و لة جثي خؤيدا نةبوو، لة پامشلة بة خراپ باسكردين 
خةصك، ذقبوون لة خةصكي گةلثر و خؤشةويست و زيرةك، تثكداين نثوان خةصك و بةگژيةكداداين تةنانةت نثزيكترين 

هثندث جار لة "ئيرباهيم ئةمحةد. بريوذاگؤذين، بردووة  و دؤسيت خؤيان، مةرايي، دووذوويي و بةخثراكةس
بةو . 69"واتا چاوي لة سةرؤكايةيت بذيبوو. چاوي لة دةسةآلت دةبذي"ئيرباهيم ئةمحةد. 68"بذيارةكانيدا پةلة دةكا

نيامنان دثتة بةرچاو و جياوازيي نثوان ئةو دوو پثناسةيةش وثنةيةكي ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةباين و هاوبريا
زيي هةصوثسيت بارزاين و تاقمي ئيرباهيم ئةمحةد، لة زؤر بؤنة و اجياو. جؤرة بري و بؤچوونةمان، بؤ ذوون دةبثتةوة

اين و قووصيي بريكردنةوةي ؤيلةكردين، ئيرباهيم ئةمحةد و پثذذووداودا، ناذاستيي و هةصةشةيي و تةسكبرييي و پة
اين، بوون بة هؤي سازكردين، ؤيدا، كة هةر ئيرباهيم ئةمحةد و پثذ1961لة ياخيبووين ساصي . رزاين دةردةخاتبا

اين هثصي ئيرباهيم ئةمحةد، جةالل تاصةباين و عومةر دةبابة، لةو كةسانة بوون، كة دةيانةويست ؤيسةراين پثذ
. 70 بة هثرش بكةن و جةنگ دةست پث بكةن ئةمان دةست، پثش ئةوةي قاسم هثرش بكاتة سةريان،هةرزةكارانة

                                                        
.1994-5-12ي "كادر-دميوكرايت ذزگاريي كوردستانذثكخراوي ئازادي "بةياننامةي   62  
.38، ل..، خوالنةوة..عةزيز  63  
.سةرچاوةي پثشوو  64  
.77سةرچاوةي پثشوو، ل  65  

  66 . 118، 1995سسة االبحاث العربية، بيروت، موءمال ابو ديب، الطبعة الرابعة،  العربية كايلسعيد، ادوارد، االستشراق، نقله  
.77، ناوةندي چاپةمةين و راگةياندين خاك، سلثماين، ل1999مستةفا، خوالنةوة لة ناو بازنةدا، چاپي دووةم، ئةمني، نةوشريوان   67  

.104-103، ل..، خوالنةوة..  عةزيز 68  
.104سةرچاوةي پثشوو، ل  69  

.421ول، صألاء ، الجز..، العراق..دان  70  
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ئةو دوو كةسة بوون، كة چراي كةسكيان بؤ هثزةكاين كورد هةصكرد، بؤ "جةالل تاصةباين و ئيرباهيم ئةمحةد 
 وةك ،، بةآلم بارزاين71"دا و بارزانييشيان بةدووي خؤياندا كثشا1961دةستپثكردين جةنگيي پارتيزاين، لة ساصي 

رودرثژ، بة جيددي و دووربينانة، دةينؤذيية مةسةلةكة و جةنگ بةالي ئةوةوة، گاصتةي خاوةين ئةزموونثكي دوو
هةر سوور بوو لة سةر پثويستيي دانبةخؤداگرتن تا ئةگةر قاسم بة ئاشكرا دةسيت بة "منداآلن نةبوو، بؤية

 و لة سةر ئةو 72" كردبةكاربردين زةبر و زؤر دژي بارزانييةكان يا هؤزي ئاكؤ يا پارتيي دميوكراتيي كوردستان،
بارزاين زؤرجاران ئاماژةي بةوة كردووة، كة .  كة كايت شؤذشي چةكدار نةهاتووة، و پثويست بةوة نيية،بذواية بوو

بارزاين، لة گةلثك بؤنةدا، باسي ئةوةي كردووة، كة ئةو . ئةو، شةذخواز نةبووة و تاذادةيةك بة مليدا هاتووة
هاتبوونة سةر بارزان، ئةو لة مزگةوتةكةي گوند دةبثت و لة دةنگي هاذةهاذي ذؤژةي فذؤكة جةنگييةكاين عرياق، 

فذؤكةكان و زرمة و ناصةي بؤمبا و بؤمبباران و تةقينةوة و گيزة و هاذةي فيشةكان، كة بة دةوروبةري گونددا فذث 
 بارزان و دوو دةدرثنة خوارةوة و دةتةقنةوة، گوثي خؤي دةگرثت و ذوو دةكاتة كارگثذيي پؤست و تثلةگرايف

تثلةگرايف يةك لة دواي يةك بؤ عةبدولكةرمي قاسم، دةنثرثت و تثياندا ئةوة جةخت دةكاتةوة، كة ئةو لة بارزانة و بة 
نيية و داوايشي لث دةكات، بة شثوةيةكي ئاشتييانة كثشةكة ) قاسم(هيچ جؤرثكيش نيازي چةكهةصگرتين دژي وي
بارزاين، لة قامسةوة هيچ وةآلمثك نادرثتةوة و ذؤژي . نگةري دةردةبذثتچارةسةر بكةن و ئامادةيي خؤيشي بؤ ميا

دووةم، دووبارة بؤمبباران دةست پث دةكاتةوة و هةواصيش دةگات، كة جاشة زثبارييةكان خؤ ئامادة دةكةن، بؤ 
بارزاين ئةودةم لةگةص چةكدار و . ئةوةي هثرش بكةنة سةر بارزان و تاآلين بكةن و خةصكةكةي بكوژن

، لةگةصيدا بوون و لةگةصيشيدا چووبوون بؤ سؤضيثت و 1945ةنگگثذةكاين خؤيدا، كة زؤربةيان لةوانةن، ساصي ج
گةذابوونةوة بؤ كوردستان، ذاوثژ دةكات و پاشان دةچنة الي شثخ ئةمحةدي بارزاين، كة بثجگة لةوةي براگةورةي 

زان بوو و هةر فةرمانثكي كردبا، تةواوي هؤزةكة و مةال مستةفا بوو، سةرؤكي ذاستةقينةي ذؤحي و دنيايي هؤزي بار
شثخ ئةمحةد، ذثگةي دا بة بارزاين و هةركةسثكيش لةگةصيدا دةچثت، بؤ . مةال مستةفاييشي وةك ئةوان دةگرتةوة

، لةگةصيدا بوون و كؤمةصثك لة 1947خةصكثكي زؤر، بة تايبةت لةوانةي، كة ساصي . ئةوةي لة گوند وةدةركةون
ان و نةوةي دووةميان، لةگةص بارزانيدا وةدةركةوتن و شةويان لة نثو ئةشكةوت و دؤصي كةژةكاين الواين بارز

ئيدي ئةو هثزة،  بوو بة، . دةوروبةري بارزاندا و لةگةص بارزانيياين ديكةدا، كة لة بؤمبباران هةآلتبوون، بردة سةر
نةچةك و سازكردين شةذ، ئيرباهيم ئةمحةد بة دةستدا. 73كرؤك و بنگة و بناخةي، هثزي دةستةبژاري شؤذشي كورد

و هاوبرياين، هيچ ذثگةيةكيان بؤ گفتوگؤ و لةيةكتثگةيشنت، نةهثشتةوة و ئيدي مةسةلةي كورد، بوو بة مةسةلةي 
هةر ئةو دوو .  ئيسرائيل و ذؤژاواو) ئثران و توركيا(چةك و ئةجنامداين سياسةيت دةوصةتاين دةوروبةري كوردستان

، سةركردةيةتيي 1961 لة نثو سةركردةيةتيي بزووتنةوةي چةكداريي كورددا، لة ساصي ،و بؤچوونةجؤرة تثذوانني 
ئثمة ئةگةر شؤذش و :"بزووتنةوةكةي، بة كردةوة كردبوو بة دوو لةتةوة، جةرجيس فةحتوصآل، لةو بارةوة دةصثت

هةية، ) بة الي كةمةوة( و دياريذاپةذينةكاين كؤن و نوث بپشكنني، دةبينني هةر يةك لةوانة، يةك سةري ئاشكرا
كارانةوة )تيؤري(هةرچةندة هةندث جار نةخشةكثشاين، بة چةند سةرثك دةكرثت، يا دةستپثكردين لة اليةن دميانة 

 دةسيت پث كرد، هةر لة سةرةتاوة دوو سةر، 1961لة جووآلنةوةي چةكداريي كورددا، كة ساصي . ئةجنام دةدرثت
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ئةو دوو سةركردةيةتيية لةبري ئةوةي هةوصدةن ئةو ناتةبايية كوشندةية چارةسةر . يا دوو سةركردةيةيت هةبوون
كةن، هةر كةسةو لة الي خؤيةوة، درزثكي تثكرد و ئةو درزةش بةرين بووةوة و قووصتر بوو تا واي لثهات، بوو بة 

. كخستنةوة داپؤشراملمالنثيةكي كةسةكي، كة بة ناكؤكي لةمةذ ستراتيژييةكي دياريكراوةوة و ئايديؤلؤژيي ذث
بارزاين لةو مةسةلةيةدا، لة ذةخنة دةرباز نابثت، بةالي كةمةوة چونكة ئةو بؤ خؤي، ئةم 

دا 1959 لة ساصي }شاكةيل-مةبةسيت سةركردةيةتيي ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةبانيية{سةركردةيةتييةي
رتيي، لة كةوتنة چنگ چةپايةيت ئةو هثنا، وةك هةوصدانثكي بوثرانة لة اليةن ئةوةوة، بؤ ذزگاركردين پا

من بؤ خؤم لةو بذوايةدام، هثناين ئةو سةركردةيةتييةي ئيرباهيم ئةمحةد و تاصةبانيية، لة اليةن . 74"سةردةمة
بارزانييةوة، كارثكي نةباش و هةصة بوو، چونكة ئةمان، هةر لة سةرةتاي دامةزراندين پارتييةوة، ئةركي دژايةتيي 

دذدؤنگي و دزثواندين كةسةكيي لة نثوان مةال مستةفا و ئيرباهيم "هةرچةندة. ؤي خؤيان گرتبووبارزانييان، وةئةست
، 75"ئةمحةد دةگةذثتةوة بؤ يةكةم ديداريان لة پراگ و ئةوةش لة سةرچاوةي سروشت و هةصوثستيانةوة هةصدةقوآل

ورد و درشيت، نياز و بنةما و بةآلم بارزاين بة هؤي ئةوةي، كة لة وآلت نةبووبوو، هثشتا بة تةواوةيت، لة 
بنجوبناواين بريكردنةوة و تثذوانيين ئةمان، ئاگادار نةبووبوو، دةنا هةصكردن لةگةص چةپايةيت ئةو سةردةمةدا و 
هثشتنةوةي سةركردةيةتيية چةپةكة، ئةگةر سوودثكي  زؤريشي، يا هةر سووديشي نةبوواية، زيامنةند نةدةبوو و 

بة . تيي ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةباين، زياين بة بارزاين و كورد نةدةگةياندهةرگيزيش هثندةي سةركردةية
گوثرةي قسةي هةژاري موكرياين، وا پثدةچثت بارزاين لةو كردةوةيةي خؤي، بة وةدةرناين هةمزة عةبدوصآل و 

ذاستيشي نةزانيبثت،  كوردستان، ذازي نةبووبثت و بة د، بة سكرتثريي پارتيي دميوكرايتداناين ئيرباهيم ئةمحة
. بةآلم وةك بصثي تووش بووبثت، يا چارةيةكي ديكةي نةبووبثت، بؤية ئةو كارةي ئةجنام دابثت، وا دثتة بةرچاو

برامي هةل : بارزاين لة الي من گويت:"هةژاري موكرياين، كة شةوثك پاش ئةو ذووداوة بارزاين دةبينثت، دةصثت
ردستان و ناموسي خؤيشي دةفرؤشث، بةآلم چبكةم؟ خةصكي تر وةك من پةرستثكة لة رثي بةرژةوةندي خؤي دا كو

لة شثوةي ذةوتار و هةصسوكةوتدا، لةگةص هثزي .  76"دةصثن كابرا ديكتاتؤرة..نايناسن، ئةگةر بصثم ئةويش دةركةن
رباهيم ئةمحةد و ئي. پثشمةرگة و خةصكدا، جياوازييةكي زؤر لة نثوان، ئيرباهيم ئةمحةد و هاوبرياين و بارزانيدا هةبوو

هاوبرياين، خؤيان لة سةرووي پثشمةرگة و خةصكةوة دةبيين و دانةدةبةزينة ذثكاري وان، هةرچي بارزانييشة، خؤي 
م :"نةوشريوان مستةفا لةو بارةيةوة دةصثت. لة نثو خةصك و پثشمةرگةدا دةبيين و خؤي بة يةكثك لةوان دةزاين

سةركردايةتيةكي ناوةنديي سياسي، پيشمةرگةيي، . بة بارةگاي خؤيس لةو ماوةيةدا ئةشكةويت مالومةي كردبو 
بة دةزگاي بيتةل لةگةل هةموو هيزةكاين پيشمةرگة و لقةكاين پاريت . ريكخراوةيي، راگةياندين دامةزراندبو

ةو ئيرباهيم ئةمحةد، بة پيچةوانةي مةال مستةفا، لة شويين خؤي نةئةجوال، بةدريژايي ئ. پيوةندي روژانةي هةبو
بثجگة لةوةش لة ذووي ذةوتاركردنيشةوة لةتةك . 77"ماوةية سةرداين هيچ ناوچة و هيز و لقيكي نةكرد

م س لةگةص هيزةكاين خؤيشي "پثشمةرگةدا، لة نثوان بارزاين و تاقمي ئيرباهيم ئةمحةددا، جياوازييةكي زؤر هةبوو،

                                                        
).المقدمة بقلم جرجيس فتح اهللا المحامي(66-65، ص..، الحرب..ادامسن  74  
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ةران دا بو بةناو خةلك و پيشمةرگةدا، ئةوان لة رةفتاري باش نةبو، بة پيچةوانةي مةال مستةفاوة كة هةميشة لة گ
ئةشكةويت مالومة و دايان كوتابو، فةرمانيان بو پيشمةرگة دةرئةكرد، يب ئةوةي دواييتر لة عيساوي تثكةالويان بنب 

ئةو شثوة ذةوتارة، تةنث لةكن . 78"و لة گريوگرفت و سكاال و گلةييةكانيان يت بگةن و هةويل چارةسةريان بدةن
پاش هةرةس و تثهةصچوونةوةي جةالل تاصةباين و : هيم ئةمحةد نةبووة، بةصكة ساآلين دواتريش، واتةئيربا

ي كوردستان و كؤمةصة، جةالل تاصةبانييش، لةگةص پثشمةرگةكاين خؤيدا و ئةوانةي خوارةوةي ييةكيةتيي نيشتمان
فسةر و سةربازي وآلتاين وةك عرياق خؤيدا، ذةوتاري باش نةبووة و خؤي وةك ئةفسةر و ئةواين وةك سةرباز، ئة

نةوشريوان مستةفا، لةو بارةيةوة . ، نةك ئةو وآلتانةي، كة بذثك ذثزي مرؤضي تثداية، حيساب كردووة...و
لة هةمو شت توورة ئةبو ئةچو بةگژ . يةكي لة گةورةترين گريوگرفتةكاين من تورةبوين ماجمةالل بو:"دةصثت

جةالل تاصةباين، زؤرجاران، لة سةر شيت . 79"ايبةيت كة ماندو يا برسي ئةبوپيشمةرگةكاندا و ئةيشكاندن، بة ت
گةلثك بثبايةخ  و بثنرخ، تووذة و كةللةيي بووة لة پثشمةرگة و بةو جؤرةش ئةوةي لة بري چووة، كة پثشمةرگة 

. دن دةكةنئازادترين مرؤضن، چونكة بة ئارةزووي خؤيان هاتوونةتة نثو شؤذشةوة و دةجةنگن و چاوةنؤذيي مر
جارثك لة حاصةتثكي لةو جؤرةدا و كاتثك پثشمةرگة خةريكي شيولثنان دةبن و شيوةكةيش ساوةر دةبثت، جةالل 
تاصةباين بة بيانووي ئةوةي ميواين هةن، لة پثشمةرگةكان تووذة دةبثت، كة بؤچي ساوةريان لثناوة و بة ذيز بة 

ئةو شثوة . 80قصپ دةكاتةوة و هةصدةذثژثتة سةر زةوييةكةسةر مةجنةصةكاندا دثت و يةك بة يةكي مةجنةصةكان  
ذةوتارةي ئيرباهيم ئةمحةد و شاگرداين، نيشانةيةكي زةقي لووتبةرزي و ذالةخؤبوون و بثبذوايي وان بووة، بة 

هةروةها بةصگةيةكيشة، بؤ ترسنؤكي وان و گةلثري . خةصك و پثشمةرگة و ذقبوونةوةي خةصك و پثشمةرگةش لةوان
بارزاين، ئةوةي . ا و بةتةنگةوةهاتين بارزانييشةيستيي بارزاين، لة نثو خةصك و پثشمةرگةدا و بةصگةي بذوو خؤشةو

داواي لة پثشمةرگة و خةصك كردووة و ويستوويةيت بيكةن و پثذؤي بن، بؤ خؤيشي پثبةند بووة پثيةوة و هةرگيز 

                                                        
.79سةرچاوةي پثشوو، ل  78  

.326، ل..، لة كةناري..ةمني ئ 79  
يانة سةدان جار و لة سةدان جثگة و لة بةردةم و لةكن سةدان كةس، هةرچي "ئاآلي شؤذش"هةموو ئةو ئاش .236، ل..، رؤژمثري..حممود80

فازيل كةرمي . بة جةالل تاصةبانييان كردووة و هةميشة باسي نةوسين و فرةخؤري جةالل تاصةبانييان دةگثذايةوة ين هةيةقسةي دزثؤ و ناشري
لة بانگهثشنت و ميواندارييةكدا، كة بؤ خةصكانثكي :" ، لةمةذ فرةخؤري و نةوسين جةالل تاصةبانييةوة بؤ خةصكي گثذاوةتةوة كة)جةعفةر(ئةمحةد

. ئةوث ذؤژث خؤراكةكة مريشك بووة. شاين كوردستاين ئثرانث كراوة، هةموومان خزمةمتان كردووة و كارثكمان ئةجنام داوةكؤمةصةي زةمحةتكث
بةسةر خوانةكةدا سووذاوةتةوة  بث ئةوةي سةيري . ئةوةي گؤشيت مريشكةكةي بةشيوةتةوة، پثشمةرگةيةكي كؤمةصةي زةمحةتكثشان بووة

پشيت مريشكةكة بةر جةالل  تاصةباين كةوتووة و ذانةمريشكثكيش بةر ئةو . دا پارچة مريشكثكي داناوةكةسةكة بكات، لةبةردةم هةركةسثك
جةالل تاصةباين يةكسةر پشتة مريشكي هةصگرتووة و كثشاويةيت بة سةري كابرادا و چينثكي لثداوة و كؤصثكيش . پثشمةرگةية خؤي كةوتووة

فازيل كةرمي !. دنة و چؤن دةبث پشتةمريشكي بؤ دابنرثت و بؤ كابرا خؤيشي ذانةمريشك دابنرثتئةوة گاصتةپثكرقسةي ناشرييين پث گوتووة، كة 
ئةو لة عةبباس نانةوا، سووك و . من دةمدةزاين جةالل تاصةباين سووك و سةليمة، بةآلم نةمدةزاين هثندة سووك و سةليمة:"ئةمحةد دةيگوت

كاكةباس، عةبباس (حاجي مةمؤ. خراپة باس كراوةبةدذةوشيت و  بووة، كة بة بةدناوي و عةبباس نانةوا، پياوثكي خةصكي خانةقني". سةليمترة
جارثكي لة سةر خوانث دانيشتبووين و جةالل تاصةباين وةك پيشةي خؤي كةوتة :" لة بارةي جةالل تاصةبانييةوة دةيگوت،)موحةممةد حوسةين

رت و ناية بةردةسيت من و گويت ئةوة بؤ تؤ باشة، چونكة هةولثري حةزيان لة مسيت مريشكثكي هةصگ. بةشينةوةي گؤشت و مريشك و ئةو شتانة
مسيت مريشك، لة ". ئيدي چاوي دا بةيةكدا و نققةي لث بذا. ئةمنيش پثم گوت، وةصآل ئةمن بة منداصي ئاوي حةمامؤكم نةخوارديتةوة. قووندانثية

 و "مست". "بان قنگ:" پثي دةصثنخانةقني و دةوروبةريو لة " جووذةقنگة: "، لة سلثماين پثي دةصثن"قووندان: "هةولثر پثي دةصثن
                      !.حةمامؤكيش، گوندثكي نثزيكي كؤيةية و دةصثن ئةوةي ئاوي حةمامؤكي خواردبثتةوة، حيزة. يشي پث دةگوترث"مستةجووصة"
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 دياردةيةك، هةرگيز  گةل و خةصكي كورد، لث وةكؤخؤي لة سةرةوةي، قانوون و بذيارثك، نةزانيوة، كة داذثژراوة ب
، كة ئيدي، 1975 و 1974ساصي . جةالل تاصةباين، نابينرثت و نةبووة-لة كن دةستةي ئيرباهيم ئةمحةد

بؤمبباراين تةواوي دةضةرةكاين كوردستان و بة تايبةت، ئةو دةضةرانةي، سةركردةيةتيي بارزاين و شؤذشي 
ة لوتكةي دذندةيي و چذوپذي و شةوانيش فذؤكة جةنگييةكاين عرياق دةهاتن و كوردستاين لثبوو، گةيشتبوو

 ووركةوتنةوة لة زيان، فةرمانثكيبؤمببارانيان ئةجنام دةدا، سةركردةيةتيي بارزاين، بؤ پاراستين گياين خةصك و د
و بذيارةش بؤ هةموو دةركردبوو، كة شةوانة، چراي ئؤتؤمبيل دانةگريسثت و هةوصبدرثت ذووناكي ديار نةبثت و ئة

شةوثكيان بارزاين، بة سواري ئؤتؤمبيلة الندرؤضةرةكةي، كة پتر بةكاري دةبرد، لةگةص شؤفثرةكةيدا و . كةسثك بوو
كة . بة چراي كراوةي ئؤتؤمبيلةوة، لة جثگةيةكةوة دةچثت بؤ جثگةيةكي ديكة، لة ناوپردان و چؤمان و ئةو ناوة

كي پاسةواين و پشكنيين پثشمةرگة، پثشمةرگةكان دةسبةجث دةكةنة هةرا و ئؤتؤمبيلةكةيان دةگاتة نثزيك خاصث
ميلي تفةنگ و چةكةكانيان ذادةكثشن و پةالماري ئؤتؤمبيلةكة دةدةن و بة سةريدا دةقثذثنن و لوولةي چةكةكانيان 

كة . ث دةكةندةبةنة ژوورث و بؤ سةروچاوي ئةوانةي لة پثشةوة دانيشتوون، و داواي خامؤشكردنةوةي چراكاين ل
بة چرا دةستييةكانيان،  نثو ئؤتؤمبيلةكة ذووناك دةكةنةوة و بة تةواوي نثزيك دةبنةوة و سةر دةبةنة ژوورةوة، 
دةبينن ئةوة بارزاين  و شؤفثرةكةيةيت، ئيدي يةكسةر دةنگيان هثور دةكةنةوة و سارد دةبنةوة و داواي لثبوردن 

خؤشييان لث دةكات و ئةو بؤ خؤي داواي لثبوردنيان لث دةكات و پثيان دةكةن، كة نةيانزانيوة، لث بارزاين، دةست
دةصثت، كة ئةوان ذاسنت و ئةم بؤ خؤي هةصةية و داوا لة شؤفثرةكةيشي دةكات، كة دةسبةجث فةرماين 

لة كاتثكدا، كة بارزاين و شؤذشةكةي، هةموودةم بنكة و مةكؤ و قةآلي قاميي، . 81پثشمةرگةكان، جثبةجث بكات
و شؤذشگثذاين كوردي بةشةكاين ديكةي كوردستان، و پةناگة و داصدةي هةموو لثقةوماوان و فثرگةي هةمو

كوردايةيت و كوردستانيةيت بووة و بةكردةوة، بريي كوردايةيت و هةوصدان بؤ چةسپاندين قةوارةيةكي كوردي 
 و هةسيت خةصكةوة كردووة و بة دةدرا، ئيرباهيم ئةمحةد و هاوبرياين، هةميشة بازرگانييان بة وشةي كوردايةيت

جةمال نةبةز . پثچةوانةشةوة، لة خزمةيت نةياراين كورددا، دژ بة وةديهثناين قةوارةيةكي كوردي بوون
چ لة كايت خؤهةصپةساردين دا بة }شاكةيل-مةبةست تاقمي ئيرباهيم ئةمحةدة{هوردةبؤرژوازي كورد:"دةصثت

و چ لة كايت خؤهةصپةساردين دا بة فةرمانذةوايان ) 1964وة تاة1946لة (سةركردةيةيت ي كالسيكي ي كوردةوة
ةوة 1964لة (و كاربةدةستاين ئةو ووآلتانةوة كة كوردستانيان دابةشكردووة بة نيازي كوژاندنةوةي شؤذشي كورد

ي كوردي دةكرد، هةروةك ))بريي دةوصةيت ناسيؤنال((، زؤر بة توند و تيژي بةربةرةكانث ي )1970تا
تة عةرةب و تورك و فارسةكان و بگرة خةستتريش لةوان دژي هةموو هةستثكي سةربةخؤيي ي لة نثو ناسيؤناليس

يةوة بةربةرةكانث ي دةكرد و تةنانةت لةگةص كاربةدةستاين ))جيابوونةوةخوازي((كورددا دةوةستا، و بة نثوي 
لة دژي ئةو كوردانةي بة ) دنةوةچ بة چةك و چ بة دةنگوباس بؤ كؤكر(ديكتاتؤري ئةم ووآلتانةدا هاوكاري دةكرد

بةو قسانةدا دووذوويي و پةتپةتثن و ناذاستيي، وردةبؤرژوازي . 82"فةرمانذةوايي ي ئةم بثگانانة رازي نةدةبوون
جةالل -تاقمي ئيرباهيم ئةمحةد. كوردمان، كة ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةباين منوونةكانيانن، بؤ دةردةكةوثت

ةوةي، بريوباوةذي دژ بة كورد و كوردايةيت و برينداركردين هةسيت خةصكي كورد و سذينةوةي تاصةباين، لة بآلوكردن
لة سةردةمثكدا، . هةموو شوثنةوار و پريؤزييةكي كورددا، هةرگيز شةكةت نةبوونة و زؤر چاالكانة هةوصي خؤيان داوة

                                                        
.ي كاكةوةيس، كة ئةودةمي بؤ خؤي پثشمةرگة بوو و لة نثو شؤذشدا بوو، ئةم باسةي بؤ گثذاومةتةوةكاك حةكيم  81  
.170، ل..، بريي..نةبةز  82  
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ي زماحناصي خؤياندا، كة لة بةغدا "لنورا"كة لة بةغدا، لة خزمةيت حوكوومةيت عرياقدا بوون، لة ذؤژنامةي ئةننوور
 لة نثو  بؤچوون و سياسةيت جةاللييان بوودا، كة بصندگؤ و سةكؤي هزر و"رزگاري"دةردةچوو و لة گؤضاري

بزووتنةوةي كورددا و  ذووپةلةكاين ذزگاري، دةيان گوتار و لثكؤصينةوةي، دژ بة سةركردةيةتيي بارزاين و بنةماصةي 
 ذزگاري، مةسةلةي جيابوونةوة و شةذي جةاليل و پارتيي.  كوردستان، تثدا بوووكرايت دميبارزاين و پارتيي

  گؤضاري 83.، لة دةمساصي سووري ئايديؤلؤژيا دةپثچا و پاساوي هزري و سياسي دةدا)سةركردةيةيت بارزاين(
شريوان مستةفاوة لة و كة لة اليةن نةو" گؤضاري ذزگاريي لة نامووس"ذزگاري، كة هةژاري موكرياين ناوي نابوو 

، بة ئاشكرا مةبةست "دژي جيابوونةوةين"يدا و لةژثر ناونيشاين1967ي ساصي 2 و 1سلثماين دةردةكرا، لة ژمارة 
، كة چؤن دژ بة خواسيت گةيل كورد، پروپاگةندةي خراپ، دژي شؤذشي 84و نياز و تثذوانيين ئةوان دةردةكةوثت

صبوون، لةگةص بةعسدا و پتر پارةوةرگرتن و زيانبةخشني بة گةيل كورد، ئةوان بؤ پتر تثكة. كورد و بارزاين دةكةن
بارزانييان، بة چؤميب و جيابوونةوةخواز نثو دةبرد و دةيانةوةيست بةو شثوةية، پلة و پايةي زثتر بؤ خؤيان، لةكن 

و خوثندةواريي اين ئيرباهيم ئةمحةد و جةاليل، مةسةلةي ذووناكبريي ؤيزؤرجاران پثذ. حوكوومةت وةدةست بثنن
خؤيان و ناذووناكبريي و نةخوثندةواريي بارزانييان كردووة و دةكةنة بةهانةي ذاسيت و چةوتيي تثذوانني و 
مةسةلةكان و تةنانةت خةصكاين سةر بة ذثبازي خؤيان بة شثوةيةك پةروةردة كردووة و دةكةن، كة گواية ئةوان 

ةخوازة و ملمالنثي ئةوان و بارزاين، هةر لة سةرةتايشةوة، نوثخواز و هاوچةرخن و بارزانييش پارثزگار و كؤن
وةك بةرنامة و پرؤگرام و كاربؤكردنيش، ئيرباهيم . ملمالنثي شارستانيةيت و ژياري و خثصةكيةيت و ناشارستانيةتيية

بريانةي ئةمحةد و جةالل تاصةباين، كة سةراين ذثبازي جةاللني، هةميشة ويستوويانة، وثنةي خوثندةوارانة و ذؤشن
جةنگي كورد و "دةيضيد ئادامسن، نووسةري كتثيب. خؤيان، بة خةصك و بة تايبةت بة بيانييان، پثشان بدةن

، كة جةرجيس فةحتوصآل كردووية بة عةرةيب، كة باس لة ئيرباهيم ئةمحةد دةكات، وةك "1964كةرتبووين 
صد السكي و وةك شاعري و پياوثكي ئينگليزييةكي لةندةنيي، شارةزاي شةيكسپري و برترةند ذةسص و هارؤ

گةشتثك بؤ نثو پياواين (دانا ئادةمز مشيت، نووسةري كتثيب. دةيداتة ناسني) حافظ(هةستناسك و شارةزاي حافز
، ئةويش، تا ذادةيةك هةر بةو شثوةية باسي ئيرباهيم ئةمحةد دةكات و بة پياوي كتثب، )ئازا لة كوردستان

ق، لث قسةزان، بريمةند، ساكار و ذؤشنبري نثوي دةبات، كة هةميشة لة نثوان ذووخؤش، دةم و زمان پيس و قسةذة
بثگومان هةموودةم، كة . 85كتثيب، دةستؤيثضسكي، هاريسؤن، شةيكسپري، هارؤصد السكي، ماركس و لثنيندا بووة

ةموو جؤرة كتثب ئيرباهيم ئةمحةد زانيبثيت ديدار و گفتوگؤي لةگةصدا دةكرثت، هةر زوو خؤي بؤ ئامادة كردووة و ه
. و پارچة كاغةز و ئةو جؤرة شتانةي، بة دةوروبةري خؤيدا، بآلو كردووةتةوة، بؤ ئةوةي ذةنگي ذؤشنبري وةربگرثت

ديارة ئةو . هةر ئةو كاتةش، كة ئادامسن لةوث بووة، ذثك وةها كارثكي كردووة، بؤية ئادامسن واي باس دةكات
ئةو لةپثش كتثبخانة نةبث "ةكرثت و وةك فرةنسؤ هةريري دةصثت، جؤرة كارة، الي جةالل تاصةبانييش، وةدي د

دميانةي جةالل لةگةص هةر كةسثكدا بث، دث لة پثش كتثبخانةيةك دادةنيشث و هةزار كتثب لة پشت ..دميانة ناكا
مةبةستيشي تةنيا چةواشةي . خؤي دادةنث بؤ ئةوةي وا نيشان بدا رؤشنبرية و ، شانازي بةو كتثبانةوة دةكا

                                                        
.24، ل..، لة سثبةري ..نةمجةدين  83  
.257، ل..، بريي..ةبةز ن 84  
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من يةك ئامؤژگاريي جةالل دةكةم :"فرةنسؤ هةريري، ئامؤژگاري جةالل تاصةباين دةكات و دةصثت. 86"ةجنةكانةگ
ئةويش ئةوةية با لةمةودوا بچث لةناو كتثبخانةي گشتيدا دميانة بكات چونكة ئةوث لة هةموو شوثنثك كتثيب زياتر 

ي كتثب و كاغةز، كة ئةوان بة پثوةري ذؤشنبرييي ذةنگة ئةوة چارةسةرثكي باش بثت، بؤ پثشانداين زؤري. 87"لثية
دةكرث كةسانثك، كة دةرچووي فثرگة و خوثندنگة و زانستگة بن و خاوةن بةصگةنامة و بذوانامة و . دادةنثن

شةهادة و مةدرةك و تثز و ئةو جؤرة شتانة بن، يا كاري هؤشةكي و مثشكيي بكةن، ئةوانة بة خوثندوو و خاوةن 
دابنرثن، كة ذةنگة ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل ) ئينتثلةكتوثل(اري مثشكييةوة خةريكبووبةصگةنامة و بة ك

تاصةبانييش، ئةگةر بة چاوي پارثزةر و شاعري و نووسةر و ذؤژنامةنووس و ئةو جؤرة شتانةوة تةماشايان بكةين، 
ذةوشةنبري . نابثتة ذةوشةنبريبگرثتةوة، بةآلم هةرگيز بة بةصگةنامة و خوثندنگة و زانستگة و ئةو كارانة، مرؤض 

شثوةي بريكردنةوةي مرؤضثكة، بةآلم ئينتثلةكتوثل شثوةي كاري مرؤضثكة و بة پثي ئةم قانوونة، هةندث ذؤشنبري "
. 88"ئينتثلةكتوثلن و هةندثكيش نة، و بة پثچةوانةشةوة، هةندثك لة ئينتثلةكتوثلةكان ذؤشنبرين و هةندثكيشيان نة

ذؤشنبري نة . خاوةين ديتنثكي ذةخنةگرانةية"ووناكبري يا ذةوشةنبري، كةسثكة، كة بةپثي عةيل شةريعةيت، ذ
ذؤشنبري توندذؤيةكي ئاگاية، كة ذؤحي سةردةم و پثويستيي . فةيلةسووفة، نة زاناية، نة نووسةرة و نة هونةرمةند

 ئةم ئاگايي و ديتنة، .كؤمةصگةي خؤي، هةست پث دةكات و خاوةين ديتنثكي هؤدؤزةرةوانةية و ذثبةرثكي هزريية
ئاگايي و ديتنثكي تايبةتة، كة پتر لة ذثگةي ئةزمووين جضاكي و كاري شؤذشگثذييةوة، دثتة دي و دةذةسثت، نةك 

. 89"لة ذثگةي تةنث بريكردنةوةي هؤشةكي و خوثندنةوة و خوثندين فثرگةفةلسةفةييةكان و ذشتةزانستييةكانةوة، 
 خواست و ئاواتةكاين كؤمةصگةكةي، لة دصداية و هةستيان پث دةكات و ذؤشنبري كةسثكة، پةرؤش و پثويستيي و

هةوص دةدات، بؤ چاككردن و هثنانةدييان و هةوص دةدات بؤ، نةهثشتين چةوساندنةوةي چينايةيت و ستةمي ميللي و 
يية ذؤشنبري مةرج نيية دةرچووي زانستگة و خاوةن بذوانامة بثت و مةرجيش ن. هةموو جؤرة ستةمثكي ديكةيش
نة حةريف :"ي مةزنيش دةصث"گؤران"دةكرث مرؤض نةخوثندةواريش بثت و وةك . مرؤض بةوانة ببثتة ذؤشنبري

پةيامبةري ئيسالم موحةممةد و ئةبووزةر . ، بةآلم ذؤشنبري بثت"مةكتةبثكت خوثند نة ئوستادث پةيل گرتيي
 ئةو ذاستييةن لة مثژووي مرؤضايةتيدا، كة ي، بة گوثرةي عةيل شةريعةيت، دوو منوونةي)اٌبوذرالغفاري(ئةلغةفاري

ذؤشنبري، دةوروبةر و كؤمةصگة و خةصكي خؤي، باش دةناسثت و باش لثيان تثدةگات . هةردووكيان نةخوثندوو بوونة
سةرچاوةي زانستيي ئةو كؤآلن و بازاذ و "و السايي ناكاتةوة و بة وةرگثذان و كتثب و سةرچاوة، شت فثر نةبووة و 

ذؤشنبري، پةيامبةرة و . 90"گة و گوند و ذووداو و نةريت و ذةوتار و زمان و شثوةي ژياين خةصكةكارگة و كثص
. ئيمام عةيل، لة ئيسالمدا، منوونةي ذؤشنبرية. ماركس، منوونةيةكي تةواوي ذؤشنبرية. شةيداي گؤذان و ئازاديية

ذؤشنبري، . مة نوثيةي ذةوشةنبرينژان پؤص سارتر، ئثدوارد سةعيد، نووام چؤمسكي، منوونةگةلثكي ئةم سةردة
كةسثكة ئازادانة دةهزرثت و شؤذشگثذ و ئةناركيستة و هةميشة ذةخنةگرانة سةيري ذووداوةكان دةكات و هةرگيز، 

                                                        
. 141-140،ل..،بؤ ئةوةي..هةريري  86  
.141و، لسةرچاوةي پثشو  87  
شريعيت، دكتر علي، فلسفة و جامعةشناسي سياسي، قسمت اول، مقدمة، حسني كچوئيان، پژوهش و تدوين حممد علي زكريايي، چاپ اول، ران  88

.217-216، ص1374   
.193سةرچاوةي پثشوو، ل  89  
.206سةرچاوةي پثشوو، ل  90  
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سازش لةگةص گوتار و ذةوتاري خاوةن هثزةكاندا ناكات و بة ئاشكرا و ذاشكاوانة و بوثرانة، دةنگي خؤي دژ بة 
ذةوشةنبري، هةموودةم لة بةرةي بةرهةصستكاراين . د و ذةوايةيت بصند دةكاتةوةستةم و ناذةوايةيت و بؤ دا

دةسةآلتة، هةر دةسةآلتثك بثت، دةسةآليت هثزداران، يا هي الوازان، چونكة دةبث هةميشة هةصوثسيت 
ةمكار و ذةخنةگرانةي هةبثت و لة ستةم و ناداديي هثزداران بثدةنگ نةبثت و ذثگةيش بة الوازان نةدات، ببنة ست

بة وردبوونةوة لة كةسايةتيي ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةباين، ئةوةمان بؤ ساغ دةبثتةوة، كة ئةوان . زؤردار
هةرچةندة، خؤ بة ذؤشنبري دةدةنة قةصةم، وةلث ئةوان و زؤري ديكةش لة هاوبريانيان، گةلةك لةو چةمك و 

ئةوان . خؤيان دةزانن و نة هاوئازار و هاودةردي خةصكيشنئةوان تا ئثستاش، نة زماين خةصكي . پثناسةيةوة دوورن
لةبري سياسةت و ذثبةريةيت خةصك، چاكتر وابوو، پارثزةري، ذؤژنامةنووسي، كتثبفرؤشي، بةذثوةبةريي هوتثل و 
چثشتخانة، كارمةندي بانك، كارمةندي دةسگاي گةشت و سةفةر، فرؤشياري ئؤتؤمبيل، دةآلص، جامباز و بزگري، يا 

نةوشريوان مستةفا، كة ئةويش لة تانة و تةشةر و قسةي دزثو .  كارثكي ديكةي لةو جؤرةيان بگرتايةتة دةستهةر 
گوتن بة بنةماصةي بارزاين و وةك خثص و خثصةكي پثشاندانيان، لة سةراين ديكةي حيزبةكةي، ئةگةر زياتري 

 خثص و خثصةكيةتييةش، لة اليةن نةكردبثت و  نةگوتبثت، كةمتري نةكردووة و نةگوتووة و ئةو باسكردين
جةاللييانةوة، ئةگةر چةند هؤيةكي ديكةيشي هةبثت، ئةوا بثگومان يةكثك لة هؤ بنةذةتييةكاين، گرثكوثرةي 

هةستكردنة بة بثبناخةيي و بثكةسي، لة كؤمةصگةيةكدا، . هةست بة كثماسيكردنة و هةست بة بثذةگوذثشةيي كردنة
. گرث دراوة و دامةزراوة...ةماي پثكهاتةي، بة خثزان و بنةماصة و خثص و هؤز وكة شريازةي پثوةندداريةيت و بن

نةوشريوان مستةفا، كة ويستوويةيت و ذةوشةكة خثصي دزثواندبثت، ئةوا ئةو دژ بة خثص بووة و گاصتةي بة الدثيي 
.  لة خثص كردووةكردووة، لث كة پثويسيت بووبثت، ئةوا ئةو الدثيي بووة و كوذي خثص بووة و داواي كؤمةكي

ي دةوروبةري سةيسايةقة لة )ناوگردان(ذةچةصةك خةصكي گوندي  وان مستةفاي ئةميين مةالخدر، بةنةوشري
كة زؤرجار قسةي بة الدثي "نةوشريوان مستةفا . ئثستاش كةسوكاري و مام ذةزاي مامي هةر لةو گوندةن. شارةزوور

 يةكثيت لةگةص حكومةيت عثراق كاك 1984ايت مفةوةزايت ئةوت بةآلم لة كايت شةري سؤسياليست و يةكثيت لة ك
نةوشريوان لة گوندةكان دةگةذا دةيوت من لة عةشريةيت شاترمي و لة عثل جافم بؤية داواتان لث ئةكةم كة هاوكاري 

نةوشريوان مستةفا، هةر كة سةرداين گةرمياين . 91"يةكثيت بكةن و هاوكاري سؤسياليست و اليةنةكاين تر مةكةن
بثت، يةكسةر سةرداين ماصي حاجي ئيرباهيم و حاجي قادري شاتري، لة كةالر كردووة، تةنث وةك پثشانداين كرد

ية و هةست بةوة بكات، كة لة شاترييبوونةوة، سةرباري هثزثكي )شاتري(ئةوةي، كة ئةو بؤ خؤي سةر بة هؤزي 
خؤي لة جاف " مستةفا لةو كاتةدانةوشريوان. سياسيي، كة بؤ خؤي هةيةيت، هثزثكي ديكةيشي پث دةبةخشرثت

پثناسةي شؤذشگثذ لةگةص كةسايةتيي بارزانيدا پثكةص دةبثتةوة، نةك . 92.."جافتر و لة شاتري شاتري تر دةزاين
هيچ كةسثك، هةر لةبةر ئةوةي نووسةرة، يا شاعرية، يا هونةركارة، . لةگةص ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةبانيدا

تاصةباين و زؤر لة هاوبريانيان خؤيان دةترجنثننة ئةو خانانةوة، نابثتة پسپؤر و لثزان و ئيرباهيم ئةمحةد، جةالل 
پيتؤص، لة سياسةت و چارةسةركردين گريوگرفت و جةنگكاري و ئابووريدا و ناشكرث، هةر لةخؤذا، نثوي 

اهيم ئةمحةد و جةالل ئيرب(لة ذووي شثوةي خؤپثشاندان و كارةوة، هيچ كام لةو دووانة . شؤذشگثذي پث ببةخشرثت
يان، كة لة مرؤضي شؤذشگثذ و ) العفويةوالتلقائية(، خؤذسكي و سروشيت و دةسبةجثيي و ذاستةوخؤيي )تاصةباين
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يان )تكلف(ذاستگؤدا هةية، تثدا نيية و زؤربةي ذةوتار و جؤري ئاخافنت و كارةكانيان، تةنگاوبوون و زؤرلةخؤكردن
طالل (زؤر بة وردي كةسثيت جةالل تاصةباين خوثندووةتةوة، تةالل سةملان كة يةكثك لةو كةسانةي،. وة ديارةپث

سةملان، كة نووسةرثكي زؤر چاكة و زؤريش . ي لوبنانيية)السفير(ي، سةرنووسةري ذؤژنامةي ئةسسةفري)سلمان
دا، لة سةرگوتاري  ئةو ذؤژنامةيةدا، )الكردي التائه -كوردي وثص(بوثر و بة بذشتة، لة ژثر سةردثذي 

دةشث وةك منوونةي سياسييةكي خؤگةهثن و هةلپةرست، كة تؤزيان ناشكثندرثت، لة كةسثيت جةالل :"دةنووسثت
ئةو كوردثكي، . ئةو پياوي گشت وةرز و گشت سةردةمثكة، ئةگةر بة كاريكاتثريش بثت. تاصةباين بكؤلدرثتةوة

،  ساتثك بارزانيستة و ساتثكي ديكة لة نثو كورددا. عةرةب، ئثراين، تورك، ئةمةريكي، ئينگليز، ئةصمانيية
ئةو لة دةستة چوار كةسيية . دميوكراتة و ئةگةر بةرژةوةندةكان و هةيل ذةخساوييش پثويست بكةن، فةيليية

ئةو بة جؤرثك ذاستذؤية، كة دةكرث ببثتة مامؤستاي بنةماصةي مرياين سعوودي و شثخةكاين . چينييةكة چةپذؤترة
ارثز عةملانيية و بة جؤرثك ئاييندارة، تا ذادةي خؤبةدةستةوةدان، بة تيؤرييةكةي ئةو بثشاردنةوة و پ. كةنداو

هةر شتثكيش بدرةوشثتةوة .. سوننييةكةي خؤيؤقيه و بازدان و تثپةذاندين ذثذئيمام خومةيين لةمةذ وياليةيت فة
يدا، گةص موعةممةر ئةلقةززافخوازة، لث لةدا نةتةوةييةكي عةرةب و يةكيةتييئةو لةگةص جةمال عةبدونناسر. زثذ نيية

و جثبةجثكردين گوتةكاين ) تيؤري جيهاين سثيةمي( بةكار دةبات بؤ بةجثهثناين ئةو شؤذشگثذة و شةذي چةكدار
لة كؤنگرةي ئؤپؤزيسيؤناين عرياقدا لة بةيرووت، ئةو نوثنةري ژةنةراص شوارزكؤف . كتثيب كةسك، لة هةموو جيهاندا
كة گةيشتة زاخؤ جلي مةالي پؤشيي و هاواري . ي نةجدي، عةبا و عةگاصي لة سةر نابوو و لة دميةشقيش وةك مريثك

ذزگاري كرد و ئةو هاوارةي گةيانديية حةشارگةي سةددام حوسةين و لة سةر نةويت كةركووك، لةگةصيدا كةوتة 
ة تا دةگاتة گوتوبثژةوة، وةك پثشةكييةك بؤ باسي مايف كورد، لة سلثماين، هةولثر، دهؤك، شةقآلوة و گآلص

ئةوجا . لة بةغدا ئةوةي موصكي وي نةبوو فرؤشيت و ئةوةيشي، كة سةددام حوسةين نةيبوو، ئةو كذيي. سةرسةنگ
بازي دا و گةيشتة ئةنقةرة، بؤ ئةوةي هةرچييةكي لة عرياقييةكان سةندبوو، بفرؤشثتة توركةكان، بؤ ئةوةي، پثشي 

لة كؤنگرةي سؤسياليسيت نثونةتةوةييدا، كة لة . ذةنگة بيانگاتثمةسعوود بارزاين بكةوثت، لةو ئةجنامانةي، كة 
دا گريا، تاصةباين هةيل ئامادةبووين نوثنةرثكي 1991لة حةفتةي دووةمي مانگي حوزةراين كة ئيستةنبوول، 

قؤستةوة و لة نثوان كؤمةصة خةلكثكي ئةوروپاييدا، كةوتة گاصتةكردن بة ) شةمعوون پريثز(ناسراوي ئيسرائيلي
رةبة دؤذاوةكان، بة ئثستا و داهاتوويان، بة جؤرثكي زياتر لةوةي، كة خانةخوث توركةكة دةيويست، دوا عة

دا، كة بؤ خؤيان وا نثوي )نثونةتةوةيي يةكةم(تاصةباين لة بةردةم سؤسياليستاين. پثشانداين خؤي،  پثشان دا
 و لة هةموو مرؤضثكي ديكةش خؤيان دةبةن، بة جؤرثك باسي عةرةيب كرد، كة عةرةب خراپترين مرؤضن

ذةگةزپةرستترن و لة هةمووان زياتريش نةتةوةكاين ديكة دةچةوسثننةوة و بةو كؤمةصة زمانةي، كة دةيانزانثت و 
پاشان ...دةتوانثت لة هةر هةلومةرجثكدا، كة چؤين گةرةكبثت بةكاريان ببات، هةر گويت و هةر گويت و زؤري گوت

ة لة نثو ئامادةبوواندا عةرةب هةن، بةآلم دواي چي، دواي ئةوةي، كة تازة كتوپذ، تاصةباين هةسيت كرد، ك
، وةآلمي تاصةباين )دورثد ياغي(و كاتثكيش، كة جثگري سةرؤكي حيزيب پثشكةوتنخوازي سؤسياليست .. تثپةذيبوو

ا و بة زماين دايةوة، تاصةباين شثوةي قسةكردنةكةي و ئةو كةسانةيشي، كة لةگةصياندا ذوونيشتبوو، گؤذي و خثر
بدؤزثتةوة، پثش ) وةليد جونبوآلت(پاشان، بة نثو هؤصةكاندا دةگةذا، بةو هيوايةي ! عةرةيب، داواي لثبوردين كرد

تةواوي ئةو شتانة . ئةوةي جونبوآلت بچثتة نثو هؤصةكةوة و هةموو ئةو كارة دةركةوثت و ئاشكرا ببثت و ببثتة هةرا
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كوردةكان، . ةباين لة عرياقدا، نة لة باكوور و نة لة ناوةند و خواروويشدانابنة هؤي چاكبووين ذةوشي جةالل تاص
كوردةكان، . بذوايان بة هةصوثستةكاين نيية و لة ذاستگؤيي و پابةندبووين بة هةرچي ئاشكراي دةكات، دصنيا نني

و بة هاوذثيةكي، كة زؤرجاران، لة تاصةبانييان بيستووة، كة چؤن قسة بة كةونة هاوپةميانثكي خؤي، بة برايةكي  
جةالل تاصةباين، هةميشة وةك منوونةي هةلپةرستثك، كة . تةنگانة ذؤژثك لة ذؤژان لثي دوورخستووةتةوة، دةصثت

ايةيةكي بةرزيشي هةصوثسيت خؤي بة بةهثزترين دةفرؤشثت و بةوةش دؤست و ناوبانگ دةدؤذثنثت و هيچ جثگة و پ
رادةراين دةصثن، جةالل تاصةباين، هةموو هةصوثستةكان دةفرؤشثت و وةك هةندثك لة ب. ناسرثتةدةست ناكةوثت، د

هةر لةبةر ئةوةش، ئةو وةك منوونةي كوردثكي وثص، بة پلةي . لة بريي دةچثت يةك دانةيان بؤ خؤي هةصگرثت
دا، كة )ماموستا(لة گوتارثكيدا، لة ژثر سةردثذي . 93"يةكةم، لة نثو كورداندا و دواييش لة نثو عةرةبدا، دادةنرثت 

دا، )المجرشة(هةر مامؤستا كوردييةكةية و ئةويش هةر ئةو وشةيةي بةكار بردووة،، لة بآلوكراوةي ئةملةجرةشة
، باس لة هةلپةرسيت و ناذاسيت و زووگؤذاين گوتار و كردةوةكاين جةالل )عبد علي الكتبي(عةبد عةيل ئةلكةتيب

مثژوونووسان سةريان سووذ دةمثنثت، لةوةي سةيدا :"تتاصةباين دةكات و  لة كةسثيت ئةو دةكؤصثتةوة و دةصث
ئةگةر بگوترثت، تاصةباين، وةك خةباتكارثكي كورد، . لة كوث دانثن و چؤن پؤلثين بكةن) مامؤستا(جةالل تاصةباين

لة پثناوي مافة نةتةوةييةكاين كورد و كثشةي نيشتمانيي عرياقدا، دةسيت بة ژياين سياسي خؤي كرد، كةسانثك 
، كة دةصثن، جةالل تاصةباين هةموودةم ذثگةي )هةندثكيان هاوذث زيندووةكاين تاصةبانني(ةذن دةردةپ

دا، كة وةزيري نثوخؤي سةردةمي پاشايةيت بوو، لة كايت پةمياين بةغدادا، )سةعيد قةززاز(خؤشاردنةوةي لة ماصي 
ثك لة ذؤژان، نوثنةرايةتيي تةوژمي ئةگةر كةسانثك دةمةتةقة لة سةر ئةوة بكةن، كة تاصةباين، ذؤژ. دةدؤزييةوة

پثشكةوتنخوازي، ماركسايةيت، لة نثو بزاضي نةتةوةيي كورددا كردووة، بة گوثرةي ئةوةي، كة دةيةويست حيزيب 
كؤمؤنيسيت عرياق، لة ناوةندي ساآلين پةجناكاندا، كةرت بكات و حيزبثكي كؤمؤنيسيت كوردي دامبةزرثنثت، 

 قسةية دثت و وةك منوونة، ئاماژة بة ذؤصي تاصةباين دةكةن، لةو كوودثتا سپييةي، خةلكانثكي ديكة، گاصتةيان بةو
ردستان و دةستةي بةذثوةبةري ذؤژنامةي و كمةكتةيب سياسيي پارتيي دميوكرايتكة بارزاين ذثبةريةتيي كرد، دژي 

 تاصةباين، بةو شثوةية ئةوث ذؤژث. خةبات، بؤ پاكسازيكردين حيزب و ذؤژنامةكة لة خةصكاين چةپ و ماركسييةكان
 كوردستاندا، و بة تايبةت لة ركسييان لة نثو پارتيي دميوكرايتدةينؤذيية ئةو پاكتاوكاريية، كة دةيگوت، ما

سةركردةيةتييدا، جثيان نابثتةوة، چونكة پارتيي بزاضثكي نةتةوةيي پاكة و ماركسيية كوردةكان، دةبث بچنة نثو 
عرياق و كةسيش لة مةال زياتر، سةرؤك نيية، ديارة سةرؤك عةبدولكةرمييش، حيزيب خؤيانةوة، حيزيب كؤمؤنيسيت 

بةآلم دةبوو تاصةباين، لة . بة تايبةت كاتثك، كة عةبدولكةرمي، پثوةندي لةگةص كؤمؤنيستة عرياقييةكاندا تثكچووبوو
تاصةباين . ضي كورد تثكچوونثوان هةردوو سةركردةيةتيدا، يةكثكيان هةصبژثريت، كاتثك كة نثوان فةرمانذةوايي و بزا

لث ئةمة ذثگةي ئةوةي لث نةگرت، كة لةگةص دؤصدا دصداري بكات، لة ذثگةي نامةكانييةوة، كة بة گةواهي . چووة چيا
. يةكثك، لةوانةي لة سةرؤكي كؤچكردوو عةبدولكةرمي قامسةوة نثزيكبوون، پذبوون لة داواي بةخشني و پاذانةوة

ين، لةو كةسانة بوو، كة زؤر سوور بوو لةسةر ئةو مانگةهةنگوينة تاصةي نثوان هةندث كةس پثيانواية، تاصةبا
بةآلم ئيدي تاصةباين درثژةي بة ناكؤكي و ناتةبايي خؤي . 1963سةركردةيةتيي بزاضي كورد و كوودثتاكاراين 

 كة. لةگةص سةركردةيةتيي كورددا دا و بةردةوام بة پثچةوانةي سةركردةيةيت كوردةوة دةجووآليةوة
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، لة بةغدا نثزيك دةبوونةوة، مامؤستا بازي 1968سةركردةيةتيي كورد لة سةردةمي هةردوو عارفدا و كوودثتاي 
دةدا و ذووي دةكردة تاران و سةركردةيةتيي كوردي بةوة تاوانبار دةكرد، كة بةرژةوةندي گةيل كورديي بة ئاوا داوة 

كة سةركردةيةتيي كورديش ذووي لة تاران . ةر دةكةنو لةگةص حوكوومةيت نثوةندةكيي بةغدادا، سازشي لة س
دةكرد، تاصةباين بازي دةداية ئامثزي حوكوومةيت نثوةندةكيي بةغدا و سةركردةيةتيي كوردي بةوة تاوانبار دةكرد، 
كة بةرژةوةندة نيشتمانييةكاين عرياق بة فيذؤ دةدات و بة بةكرثگرياوي بؤ نةيارة مثژووييةكاين عرياق تاوانباري 

تا پثكهاتين مارس، كة يةكثك لة بةندة نةنووسراوةكاين، بةدةستةوةداين مامؤستا و حةميد عومسان ..دةكرد
، بوو، كة لةكن سةددام حوسةين بووبوو بة ذاوثژكار، لةمةذ كاروباري كورد و بةرةي نيشتمانيي، بة )سةليم سوصتان(

 بادانةوة و وةرچةرخاين هةبوو، بةآلم زيرةكي حةميد عومسان، هةرچةندي توانسيت. سةركردةيةتيي بزاضي كورد
مامؤستا و پايةي خثصةكيةتيي ئةوي نةبوو، بؤية لة ماصي خؤيدا، بة دةستبةسةري مايةوة و ذدثين بةردايةوة و 

لث تاصةباين، چةند زوو پةشيماين پثشاندا و پةناي بردة بةر . خةريكي تةزبثحات و دةروثشي بوو و دواييش بزر بوو
وةك دةستبةسةريي بة تؤبزي، لة نثزيك بارةگاي سةركردةيةتيي كوردةوة جثگري بوو، تا دواتر، تواين لة ئارامي و 

سةرةتاي حةفتاكاندا، ئةو سةركردةيةتيية قايل بكات بة سةفةركردن بؤ بةيرووت، بة ناوي ئةوةي، لةوث باسثك 
كي لة جؤرثكي ديكة كرد، بؤ لثداين مامؤستا، لة بةيرووت، دةسيت بة باسث. لةمةذ پرسي كوردةوة دةنووسثت

بئر (سةركردةيةتيي مثژوويي بزاضي كورد و سةرلةبةيانيان دةچوو و زةنگي باصيؤزخانةي چيين، لة بيئر مةسةن 
وطي ( ئةملةستةبةيلثدةدا، بؤ ئةوةي ئثواران بچثتة ئاهةنگةكاين باصيؤزخانةي سؤضيثت لة وةتي) مسن

 صسؤزيي خؤي، بة شاندةكاين سةركردةيةتيي كورد بؤ بةيرووت، لة عةمشييةو گوثذايةصي و بچووكي و د) المصطبة
لة نثوان ئةمة و ئةوي ديكةدا، كايت ئةوةيشي دةدؤزييةوة، كة ئامادةي . ، پثشان بدات)العشمية(

ي تةممووز و چاوبذكثيش، لةگةص تاراين شا 30-17بؤنةنةتةوةييةكاين، باصيؤزخانةي عرياق بثت لة بةيرووت، وةك 
ا، لة ذثگةي سةفريةكةيةوة لة بةيرووت بكات و هاتوچؤي باصيؤزخانةي مسريش بكات و جارجاريش سةرداين د

دا، بة هؤي پثكهاتين ئةجلةزائريةوة، هةرةسي هثنا و مةال مستةفا 1975پاشان بزاضي كورد لة ..دميةشق بكات
داخثك هةبوو، كة هةندثكي لة سةددام و بارزانييش كؤچي دوايي كرد و دةصثن، كة مرد لة دصيدا پةژارة و خةم و 

ئةو كةسةي، كة لة كن سةركردةيةتيي ليبيا، سةرةتاي . كيسينجةر و شاوة بوو، زؤرثكيشي لة تاصةبانييةوة بوو
ي بؤ تاصةباين كرد، بؤ ئةوةي هاوپةميانييةكي مثژوويي، لة نثوان بزاضي نةتةوةيي كورد و گةريهةشتاكان ميانچ

دا، بة سةركردةيةتيي عةقيدي برا،  ساز بكرثت، دةگثذثتةوة، كة كاتثك مامؤستا بزاضي نةتةوةيي عةرةب
گةيشتووةتة عةقيد، خؤي فذث داوةتة بةر پثيةكاين و سوثنديشي خواردووة، كة هةصناسثتة سةر پث، تا عةقيدي 

عةقيد، . ؤكان كردبووبرا ئةو ئومثد و ئاواتةي ژياين بؤ نةهثنثتة دي، بةو كارةش ياوةرة عرياقييةكاين تووشي پةش
نةفرةت لة شةيتان دةكات و دواي بريكردنةوةيةكي قووص، وةك ئاسايي، گويت، برام جةالل، من لةگةص سؤضيثتدا 

مامؤستايش دةسبةجث . ذثككةوتنثكم هةية، كة مووشةكي سام، بث قايلبووين ئةوان، بة اليةنثكي سثيةم نةدةم
عةقيديش سةري سووذ ما و دواي بريكردنةوةيةكي !) ترم دةوثتچ سامثك مام، من لةوة بةهثزتر و كارا(گويت

ئةوجا مامؤستا ذاپةذي و ) بةآلم سؤضيثتييةكان تا ئثستا مووشةكي كيشوةربةزثنيان بة ئثمة نةداوة(قووصتر، گويت
 تكا دةكةم ذثگةم بدةي وةريگثذمة سةر زماين! ئثوة كتثيب كةسكتان هةية! ئثوة لةوة كاريگةرترتان هةية(گويت

وةك دةگثذنةوة، مامؤستا لةوث دثتة دةرث و !) كوردي، ئةوة چةكي هةرة كاريگةري كوردة، ئةو چةكة، نابةزثنرثت
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دواتر ! كتثيب كةسكي لة بنهةنگصثكداية و لةو بنهةنگصةكةي ديكةيشيدا، لةوة كةسكتر و كاراتري هةصگرتووة
يب كةسك، گةيشتث، و دةركةوت ئةوانة تاكة ئةو  دانةي لة وةرگثذانة كوردييةكةي كتث5نووسينگةي عةقيدي برا 

منوونانةن، كة چاپ كراون و پةخش كراونةوة و مايف وةرگثذانيشي پارثزراوة، بؤ پةخشكاري، يا وةرگري پارةكةي، 
! ، چاوي بة سةددام حوسةين كةوت، بؤ جةنگكردن دژي بةكرثگرياواين تاران1983كؤتايي ! چ جياوازييةكي نيية

صيدا تثكچوو، لةبةر ئةوةي سةددام حوسةين داواي لة هاوپةميانة نوثيةكةي كرد، لة ذيزي جاشةكاندا لث دواتر لةگة
ئةوجا مثزةري لةسةر نا و فذي بةرةو تاران و . لة دواي دواوة ذاوةستث، بةآلم جةالل دةيويست پثشةنگي ئةوان بثت
ةدا دةكرد و تيؤريي، بؤ ژواين مثژوويي، نثوان بةوةش، لة بةر دةرگاكانيدا، مالنث و پثشبذكثي لةگةص خةصكاين ديك

دةستةكاين خستنة نثو دةستاين ..! بزاضي نةتةوةيي كورد و بزاضي ئيسالمي، بة ذثبةريةتيي ئيمام، دةدؤزييةوة
لة مةككة . سةراين بزاضي ئيسالمي و حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق، لة كؤنگرةي ئؤپؤزيسيؤين عرياقيدا لة بةيرووت

سةركردةيةتيي وآليت (ثك، لة ذثبةراين حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق و يةكثك لة ذثبةراين حيزيب بةعسبةياوةريي يةك
، كة نوثنةري كؤميتةي هاوبةش بوون،  پؤشاكي ئيحرامي لةبةر كرد و لة ذثگةي خؤيدا بؤ واشننت، هةم )عرياق

 دواتريش هاوپةميانة .پؤشاكي ئيحرامةكةي و هةميش  هاوپةميانة بةعسييةكةي داكةند و لةخؤ كردةوة
كؤمؤنيستةكةي و كؤميتةي كاري هاوبةشةكةيشي، بة گوثرةي مؤچيارييةك لة واشنتنةوة، كة خوا و مامؤستا بؤ 

سةركردةيةتيي شاندي كوردي كرد، بؤ بةغدا، بؤ . خؤيان دةزانن، لة ذثگةي خؤيدا بؤ ضيةننا، ئةوانيشي تووذ دا
ثبةري پثويستيدا، هةصذثژثت، چونكة يةك ميليؤن كورد و دوو ميليؤن ئةوةي، فرمثسكي گةرم، بة سةر شانةكاين ذ

پاشان، بةرةو چيا كشايةوة و هاوذثيةكاين، كة ئةو بؤ خؤي دةرگاي گفتوگؤي بؤ . عةرةب و ئثراين لةبةين بردووة
ةيندا، لة ذثگةي هاريكارييةوة لةگةص سةددام حوس. كردنةوة، بة پةشيمانبوونةوة و الوازيي، تاوانباري كردن

ئثرانييةوة كرد، لة جةنگياندا دژي تاران، دواييش گةلثك خثرا، لةگةص پاسداردا، -كؤمةكي بة هاوذثيةكاين پارتيي
-دواي وةرچةخاين لة تاران، هةمان كاري لةگةص پارتيي كارگةراين كوردستان. كةوتة جةنگيانةوة

 سةربازگةيان بؤ بكاتةوة و مةشقيان پث بكات و دا، ئةجنام دا و هةر زؤر گةرم بوو، لة سةر ئةوةي)ك.ك.پ(توركيا
چةك و ئايديؤلؤژياي ماويستييان بداتث و لة هةمووانيش توندوتيژتر بوو بةرانبةريان، كاتثك، بةو دوايية بؤي 

هثشتا تةمةن بة بةرييةوة ماوة و ! دةركةوت، كة ئةجمارةيان، ذثگةي كوردستان، بة ئةنقةرةدا تثپةذ دةبثت
كاتثك، كة قارةمان، يا پاصةوان، لة دةضةرثكي جوگرافيايي يةكجار ئاصؤز ! ت تا ئيسرائيل بذ دةكاتتةنانة.. پةتيش

و تثكةصدا و لة نثوان پةيت سثدارة و پةتةكاين يارييدا و لة ساتثكي مثژوويي يةكجار تثكهةصكثش و بةيةكداچوودا، 
ديادا، لة نثوان شةهيدان و خائيناندا، لة يو كؤموةنددا، لة نثوان تراژيديا لة نثوان دةهؤصي مردن و دةهؤصي زةما

نثوان قارةمانان و فشةكةران و گاصتةجاذاندا، باز دةدات، تةماشاكاران، هةناسة لة خؤيان دةبذن و چاوةنؤذي 
كةوتين كؤتايية -كاتثكيش تةماشاكاران، لةوة دصنيا دةبن، كة ئةوة دوا هةصبةزينةوة. جووآلنةوةي داهاتوو دةكةن

ئيدي چةپصةيةكي كةميش ..، ئيدي كايت گريان تثپةذ بووة و كايت پثكةنينيش بة سةر چووةئةجمارة
ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةباين، كة بؤ خؤيان لة كةسانثكي حيزيب زثتر، شتثكي ديكة نةبوون، . 94!"دةبيسيت

گرامي بؤ دابنرثت، بةآلم بارزاين دةيانةويست مةال مستةفا، لة چوارچثوةي پارتييةكدا، بةند بكرثت و بةرنامة و پرؤ
گةلثك لةوة مةزنتر بوو، ئةو ذثبةري هةموو كورد بوو و بريي لة هةموو كوردستان دةكردةوة و مةسةلةكةي، هثندة 

                                                        
.1993، تشرين االول 12الكتبي، عبد علي، ماموستا، المجرشة، العدد  94  
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، لة شيعري )مظفرالنواب(موزةففةر ئةننةوواب. بة تةسكيي نةدةبيين وةك ئةوةي، ئةوان دةيانبيين و دةيبينن
 نثوث كوذة قارةمانة گرياوة زيندانييةكةوة، كة دةسةآلت و بةعس دةيانةوثت بيذووخثنن و كةيدا، بة)البرائة(پاكانة

انا :"پاكانةي پث بكةن و لة حيزب و بريوباوةذةكةي دابذن و دوورخةنةوة، ئةويش بةصثن بة دايكي دةدات و دةصثت
بارزاين، كة .  ناذووخثنممن حيزبثك، كة بة دةسيت خؤم دروستم كردووة،: ، واتة"هدم حزب بيدي بنيتهأما 

پارتيي من خؤم :"ئيرباهيم ئةمحةد و تاقمةكةي، بة ذووخاندن و تثكداين پارتيي تاوانباريان دةكرد، بؤ خؤي دةصثت
داممةزراندووة، چؤن ئةوةي، كة بة دةسيت خؤم دروستم كردووة، دةذووخثنم؟ من كاتثك لة ئثران بووم، كاغةزي 

دوصآل و ئيرباهيم ئةمحةدم ناردةوة، بؤ ئةوةي بة زماين منةوة هةر شتثك، كة سپيم ئيمزا كرد و بؤ هةمزة عةب
بارزاين، ئةوةي بؤ كورد بة باش زانيبثت و لةو بذوايةدا بووبثت، كة . 95"بةرژةوةندي پارتيي تثدا بثت، بينووسن

ين خؤي، تثدا بووبثت، خزمةت بة بزاضي كورد و ئازادي كوردستان دةكات، ئةگةر بذثك الدانيشي لة بذوا و ديتنةكا
ئةودةمة، حيزب بة ئامراز و . گاري و ئازادي كوردستان و كورد، كردوويةيت بةرژةوةند و وةپثشربدين پرسي ذزبؤ

ذثگةي كاركردين سياسيي، زانراوة و لة هةموو جيهانيشدا، برةو بة تثزي سياسةتكردن لة ذثگةي حيزبةوة دراوة، 
و مةسةلةية نةبووة و مادام پثيوابووبثت، كة بة جؤرثك لة جؤرةكان، خزمةت بة هةر بؤية بارزانييش، چ الرييةكي لة
ئةو ذؤحي ناوچةگةرييةي، كة هةميشة لة ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةباين و . كثشة و پرسي كوردستان دةكات

يةن ئيرباهيم ئةمحةد و ملمالنثي بارزاين و جوثبوونةوة لثي، لة ال. پثذؤيانياندا زيندوو بووة، الي بارزاين نةبووة
تاصةبانييةوة، تةنث بؤ سذينةوةي ناوي ئةو و دةسةآلت گرتنةدةست بوو، بةآلم ئةوان ئةوةيان لةبري چووبوو، كة 

ئةو بريي . بارزاين زمان و ويژداين يةك ميللةيت تةواو بوو و ئاوات و هةوصدانيي وي، لة كابرايةكي حيزيب مةزنتر بوو
نوثنةري . ةوة و نوثنةري هةموو پارچةكاين كوردستان و تةواوي خةصكي كوردستان بوولة هةموو گةلةكةي دةكرد

هةموو لوذ و كرمانج و زازا و سؤران و هةورامي و شيعة و سوننة و عةلةوي و يارسان و ئثزدي و حةقة و حةمةسووري 
.  عةرةيب كوردستانيش بووو ديان و جوو و ئاشووري و ئةرمةين و شاري و گوندي و كؤچةري و تةنانةت توركمان و

گةلةك جاران، خةصكاين بياين و ناكورد و زؤر دووريش لة كوردةوة، بة هؤي نثوي بارزانييةوة كورد و كوردستانيان 
ناسيوة و بارزاين، وةك ئاآليةك، ئارمثك، نيشانةيةكي نةتةوةيي كورد، كوردي بة خةصكاين ديكةي جيهان 

ةكثكة لة هةرةكةونةكؤمؤنيستةكاين كوردستان، لة بارةي  سةفةرثكييةوة بؤ بةهائةددين نووري، كة ي. 96ناساندووة

                                                        
).المقدمة بقلم جرجيس فتح اهللا المحامي(49، ص..، الحرب..ادامسن  95  
لة گوندثكي كوردنشيين دةوروبةري . ؤضيثيت ئةو سةردةمةمان كرد، لةگةص كؤمةصة كوردثكي سوثددا، سةردانثكي س1986مانگي ئةپريلي 96

بثجگة لةوةش ئةو كوردانةي ئةوث هةر، كة دةياخنواردةوة و . يان لث نرابوون"بارزاين"يةريضان، لة خؤشةويستيي مةال مستةفادا، شازدة كوذ نثوي 
، بة 1986ساصي  . بارزاين هةصدةدا و بة سةرؤك بارزانيشيان، نثو دةبردپثكةكةيان فذ دةكرد، يةكةم پثكة ضؤدكايان، وةك ذثز و بريهثنانةوة، بؤ

. ، شةوث لة ژوورثكي بچووكدا، كة خةصكي ديكةشي تثدابوون، نووستني)سوعادي خثزامن، نازي كچم و خؤم(شةمةندةفةر بؤ ئةصمانيا دةچووين
ايةكي بذثك بة تةمةن، كة بةرانبةر من نووستبوو، ئةويش لةخةو بةيانيي، كة لةخةو هةستاين، ئثمة لة بةيين خؤماندا قسةمان دةكرد، كابر

، "پياوثكي زؤر گةورةتان هةبوو، ژةنةراص بارزاين، ئةوة چي بةسةر هات؟: "گويت. كوردي: ئثوة بة چ زمانثك دةپةيضن؟ گومت: هةستابوو، گويت
 و )كچةكامن(جارثكي لةگةص ناز و ذاز و پةري . نيا دةژياكابرا بؤ خؤي يؤگوسالضيايي بوو و لة ئةصما. ئيدي منيش هةندثكم بؤ باس كرد

، كة گةذةكثكي شاري ستؤكهؤصمة، چووبووينة جثگةيةك، كة منداصةكان )Upplands Väsby( لة ئوپالندس ضثسيبدا، )خثزامن(سوعاد
يش لةوث بوو، شةش حةفت كوذي كابرايةكي ذووس. بكةن) پثآلوثكي تايبةت لةپث دةكرث و بةسةر سةهؤصدا دثن و دةچن(دةيانويست سكي 

ئثوة سةرؤكثكتان هةبوو نثوي بارزاين بوو، : "ئثوة خةصكي كوثن؟ كة گومتان كوردستان، دةسبةجث گويت: گويت. هثنابوون،  مةشقي پث دةكردن
) پاكستان(ة زانستگةي كةراچيچةند دؤستثك لة كورداين عرياق، كة ل". زؤر پياوثكي ناسراو و بةناوبانگ بوو، ئةو كوردي بة هةموو دنيا ناساند
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. فرؤشتين هةبوو نووستم، دوكانثكي شريينيمثردثكةشةو لة ماصي پري:"دةصثت) دياربةكر(باكووري كوردستان
ي وثنةكة پياوةكة كة بينيمي تةماشا. وثنةيةكي لة چوارچثوةگرياوي مةال مستةفا بارزاين لة دوكانةكةيدا هةبوو

ذةفيق پشدةري، هةرچةندة كؤمةصثك ساص پياوي بةعس بووة و دژايةتيي .  97"ئةو باوكي هةمووانة: دةكةم، گويت
كوردستان : دا لة هةنگاريا بووم بة يةكثكيامن وت1969لة ساصي :"بزاضي كوردي كردووة، لةمةذ بارزانييةوة دةصثت

زؤرثك لة . ا سةري بؤ راوةشاندم و پثكةين و تةوقةي لةگةص كردمبارزاين، ئينج: نةيزاين، كةركوك هةر نةيزاين ومت
 كةس بة سةر روباري ئاراسدا بؤ روسيا مناصةكانيان ناو دةنا 500خةصك لة سةر ئازايةيت پةذينةوةي بارزاين و 

و ژن و تةرمةكةي بارزاين كة بة هةر شارو شارؤچكةو ناوچةيةكدا تثدةپةذي لة كوردستاندا گةورة و بچووك . ئاراس
پياو و پةككةوتة هةر هةموويان دةهاتنة سةر جادةكان بؤ پثشوازي كردن لة تةرمي بارزاين هةزارةها كةس خؤي بة 

هةرچي . 98"قوربان دةكرد، من خؤم ئةو رؤژة پارةم قةرز كرد بؤ بةشداري كردن لة سپاردةكردنةكةيدا لة بارزان
ة، ئايديؤلؤژياكةيان، بؤ تاكة يةك ناوچة و يةك زاراوةية، نةك بؤ ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةباين و پارتييةكةيان

انيان، هةميشة لة ذوانگةيةكي تةسكي ناوچةييةوة، بؤ مةسةلةي ؤيتاصةباين و پثذ-م ئةمحةدئيرباهي. 99هةموو كورد
شةي زؤرجاران و. ئةوان جياوازيي زاراوة و پؤشاكيشيان، بؤ دژايةتيي بارزاين بةكار بردووة.  كورد چوون

يان، كة بارزانييان لة سةري دةنثن و نيشانةي ئةوانة،  وةك نيشانةي دزثويي، "جةمةداين سوور"،  يا "جامانةسوور"
هةرچةندة هاوبرياين ئيرباهيم ئةمحةد جامةداين سووريان، وةك . بؤ خراپ باسكردين بارزاين بةكار بردووة

يكةي كورد و ناكورديش هةن، كة بارزانيي نني و جامةداين نيشانةي بارزانييةيت بةكار بردووة، بةآلم زؤر خةصكي د
بةدوو، ئوردوين، سعوودي و ...هةندثك هؤزي عةرةب، وةك شةممةر و: سووريش لةسةر دةنثن، هةر بؤ منوونة

دا، كة ئيدي جةاللييان، جيابوونةوةي خؤيان لة 1964ي نيساين 4لة كايت كؤنفرانسي ماوةيت . عةرةبگةيل كةنداو
بارزانيمان لة ترسي ئةوة بؤ :" بارزاين ئاشكرا كرد، ئيرباهيم ئةمحةد، لة وةآلمي عةيل سنجاريدا دةصثتپارتيي و

                                                                                                                                                                             
ئةو دؤستانة . دةياخنوثند، چووبووونة سةرداين خةصكانثك، كة خؤ بة كورد دةزانن و بة بنةچة كوردن، لة ناوچةي بةلووچستاين پاكستان

            .         اين تثدا هةصواسرابوودةيانگوت، هةر ماصثكي، كة چووبوونث و هةر دوكان و فرؤشگة و چاخيانة و چثشتخانةيةكي كة ديتبوويان، وثنةيةكي بارز
.537،ص..، مذكرات..نوري  97  
.ئةم كتثبة چاپخانة و جثگةي چاپي ديار نيية. 329-328، ل2000پشدةري، رةفيق، كورد دوژمين خؤت بناسة، بةرگي دووةم،   98  
يةوة تا ئاش، تثپةذيبوو و 66قؤناغةكاين جةالليدا، لة  لة ئةصمانيا، ميواين خزمثك بووم، فازيل كةرمي ئةمحةديش ، كة بة هةموو 1986ساصي99

ئةو بةراوردي لة نثوان بارزاين و مةال بةختياردا دةكرد و پثيوابوو، مةال بةختيار زؤر گةلثرة و لة نثو . گةيشتبووة پلةي دؤذاين سياسي، لةوث بوو
من دةمزاين، ئةو هةضاصة بؤ خؤي دةگري و شني بؤ .  ذاست نييةخةصكدا خؤشةويستة و ئةو گرنگيدانةش بة بارزاين و باسكردين بةو مةزنيية،

من ئةو . لةگةصيدا تووشي مشتومذثكي زؤر و دوورودرثژ هامت...بؤ خؤي، دةكات و دةيةوث بصثت، كة خؤيشي شتة و گةلثرة و: ، واتة" هةريسةكة"
 خانةقني و گةرميان دوور خبرثتةوة، ذةنگة تؤزثك لة سلثمانييش كاتة بةويشم گوت و ئثستاش پثمواية، كة مةال بةختيار ئةگةر بثت و لة ناوچةي

خةصك بيناسن، بةآلم ئةوة هيچ، كة لة بةشةكاين ديكةي كوردستان، كةس هةر ناويشي نةبيستووة و نايناسثت، لة ناوچةكاين ديكةي باشووري 
، مةال )فازيل كةرمي ئةمحةد(ئةو مامؤستاية. ا بناسرثتمةال بةختيار، ذةنگة تةنث لة نثو ذثكخراوةكةي خؤيد. كوردستانيش كةس نايناسثت

، هةرچةندة ئةوةي مةال بةختيار ساختة و قولالبيية، لة هةردوو نثوةكةدا "مةال" بةختياري، لة ذيزي مةال مستةفادا دادةنا، من پثمواية تةنث وشةي
ثتةوة و  كةسثكيش، وا بري بكاتةوة، ئةلفبثي سياسةت نازانثت، هاوبةش بووة، دةنا ئةو لثكچوواندنة هثندةي ذثزةيةكيش بة الي ذاستيدا ناشك

ئةو هةضاصة بةم دواييةش لةبنةوة گةذايةوة . ئةگةر باري چل هثستريش كتثيب خوثندبثتةوة و هةر لةخؤذا، خؤ بة ذووناكبري و خؤ بة شتيش بزانثت
هةوصدان بؤ بة سيمبؤصكردن و نيشانةكردين . دا، يةكيان گرتةوةيليكن كةونةهاوبرياين و بةوةش لةگةص مةال بةختياري، ئةودةم زيندانيي جةال

مةالبةختيار و مةالبةختيارئاساكان و ئةو هةضاصة و كةساين وةك وان، هةموودةم دؤذان و سةودايةكي سياسيي هةصة و كارثكي نابةجث و ناذاست 
ياري لة سةر بدرثت، بةصكة ئةوة شتثكة، بةندة بة ويژدان  و هةصسةنگاندن و بووة و مةسةلةيةك نيية، بة بذيار و كؤبوونةوة و بةيان و بآلوكراوة، بذ

                                                                                                                                            .عيشق و ديتين خةصكةوة
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كؤنفرانسةكة بانگ نةكرد، نةوةكا بة هةزار يا دووهةزار جةمةداين سوورةوة بثتة سةرمان و ئيدي ئازاديي 
الداين جةالليياندا لةگةص وان بوو، لة نووري شاوةيس، كة لة كؤنفرانسي ماوةيت . 100"قسةكردنيشمان نةمثنثت

لةسةر پردةكةي قةشان ذةشاش دائةبةستم و شةذيان :" گوتوويةيتلةهةمبةر پارتيي و بارزاين دةگثذنةوة، كة 
 هةردةم لة )پثذؤياين ئيرباهيم ئةمحةد(ئةوان". لةگةص ئةكةم، مةگةر جامانةسوور بة سةر الشةكةمدا تثپةذن

كة باسي جامةداين سووريان كردووة، . ةرييةوة، تةماشاي مةسةلةي كورديان كردووةذوانگةي ناوچةگةري و زاراوةگ
زؤرجاران كار و ذةوتاري دوور لة . يا گاصتةيان بة شاصوشةپك كردووة، لة ديتنثكي تةسكي شارچثتييةوة كردوويانة

اري موكرياين باسي هةژ. ذةوشت و ئاكاري كوردةواريشيان، هةر بؤ سووكايةتيكردن بة بارزاين، ئةجنام داوة
هثز و . گومت برا حةيفة ئثوة دصي بارزاين بشكثنن:"گفتوگؤيةكي نثوان خؤي و ئيرباهيم ئةمحةد دةكات و دةصثت
.                                                                                   فةرماندةيي ئةو نابث بةكاري هيچ و پوچ لةدةست خؤتان بدةن

  وةك چي؟                                                                                                                  -  
كة دةگةص خؤمان بة و لة بارزاين )) عةبدول واحيدي حاجي مةلؤ((ئثوة لة بنةوة پوص دةدةن بة:  وةك ئةوة
ي ))كةكؤ((وةك ئةوة. ةر ئةو شةوة پوصةكةي ئثوةي لث دةبةنةوة و ئاشكرا دةبثتقوماربازي كؤية ه. بتةكةوة

كةكؤ . بارزاين كة مريدثكي گيان فيداي بارزانة بانگ دةكةن، پثنج سةد ديناري دةدةنث كة واز لة بارزاين بثنث
، دة، دبثژن تة مبةذا بةئةزبةين ئةضث دانة من، نزامن چةن(:ةدا لة پثش بارزاين دادةنث دةصثپوصةكة لةناو دةسذةك

شةلاليت سولةمياين چةكداري ئثوة دةصثن منداصثكي مثزةر : لةوةش پيستر، )..بارزاين دةصث بؤ خؤيت هةصگرة
: بةآلم گويت..برامي حاشاي لةوانة كرد... سوري عةقراوميان بردؤتة حةمام، هةر چونكة وةك بارزانيان دةچث

ئةوان وايان . 101"ئةگةر چقصةكةيش دةرخبةين هةر كوثر دةبني. وةبارزاين بؤتة چقصي چاوي حيزب، كوثري كرد
وةنةبث . دةزاين، بةو قسة دزثو و نابةجثيانة، ئيدي بارزاين لة بةرچاوي خةصك دةكةوثت و خةصك لثي دةتةكنةوة

ةخثر جةاللييان، دواي بوونيان بة كؤمةصة و يةكيةتيي نيشتمانيي، دةستبةرداري ئةو دةردة ناوچةيية بووبثنت، ن
نةوشريوان مستةفا، كة خةصكاين سةر بة هثصي . ئةوان لةو بوارةدا گةلثك توندذؤتر بوون و تا دةهات خراپتر دةبوون

 و تيؤريزاين خؤياين دادةنثن، هةر بؤ يارجةالل تاصةباين و يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان، بة بري-ئيرباهيم ئةمحةد
 ذووپةيل كتثبثكي خؤي، بة نثوي 81، "مةاليي و جةاليل لة تةرازودا"يسووكايةتيكردن بة بارزاين، لة ژثر سةردثذ

، تةرخان كردووة، بؤ سذينةوةي خةبايت بارزاين و قسةي ناشريين و دزيواندين نثوي "پةجنةكان يةكتري ئةشكثنن"
 چةند نةوشريوان مستةفايش، وةك ئيرباهيم ئةمحةدي مامؤستاي و خةصكاين ديكةي ئةو فثرگةية، لة. 102بارزاين

لة بارةي خذبوونةوةي كؤمةصثك . شوثنثكدا، پثيخؤشة وشةي جاماين سوور، هةر بؤ گاصتة و سووكايةيت بةكار ببات
دا، لة هةصگورد و ناوچةي برادؤست، نةوشريوان 1977پثشمةرگةي حيزبةكةي خؤيانةوة، لة مانگي نيساين 

گةل ئةوان دا بو شارةزايي و هاودةنگي لة:"مستةفا، هةر تةنث بؤ بةكاربردين وشةي جامانةسوور، دةصثت
لة جثگةيةكي ديكةي هةر ئةو كتثبةيدا، . 103.."پيشمةرگةيةكي جامانةسوريان لة گةص بو بةناوي رةشيد گةردي

نةوشريوان مستةفا، باسي گةذانةوةي چةند كادرثكي يةكيةتيي نيشتمانيي دةكات، كة لة سوورياوة و بة نثو 

                                                        
 100 .44،ص..، الحرب..ادامسن 
.369،ل..،چيشيت..هةژار  101  
.116-35، ل..، پةجنةكان..ئةمني  102  

.135، ل..، لة كةناري.. ئةمني 103  
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شووري كوردستان، گةذاونةتةوة و لة ذثگة تووشي چةند پثشمةرگةيةكي سةر بة باكووري كوردستاندا، بةرةو با
، دةبن و لةنثوان هةردوو الدا، هةندثك دةماقاصة و شةذةقسة )قيادةي موةققةتة(پارتيي دميوكراتيي كوردستان

جةالل و ئيوة بة كويرايي :"نةوشريوان مستةفا، لة زماين يةكثك لة پثشمةرگةكاين پارتييةوة، دةصثت. ذوودةدات
ئةگةر هيچ كةس لة ...دواي ئةو ئيدريس، دواي ئةو مةسعود، دواي ئةو نيهاد. هةتا مةال مستةفا مايب سةرؤكمانة

مايل مةال مستةفا نةما، كةريك لة مايل بارزاين ئةهينني، جامانةيةكي سوري لة سةر ئةكةين و ئةيكةين بة سةروكي 
اية هيچ خوثنةرثكي بة وثژدان و ذاستگؤ، كة بذثك بارزاين و من بؤ خؤم باوةذ ناكةم و پثشمو. 104"خؤمان

خانةوادةي بارزاين و خةصكاين سةر بة هثصي بارزاين و بارزانييان بناسثت و شارةزاييةكي لةمةذ چؤنيةتيي ذةوشت 
 و ذةوتار و گوتار و هةصسوكةويت ئةوانةوة هةبثت، باوةذ بةو قسةيةي نةوشريوان مستةفا، ناكات و بة درؤ و
هةصبةستراو و بوختاين دةزانثت و دةزانثت، هةرگيز پثشمةرگةيةكي ذثبازي بارزاين، كة وةك ئاسايي تا  ذادةي 
پةرسنت لةگةص بارزانيداية ، هةرگيز بةو جؤرة، قسة ناكات و وشةي وةها سووك، بؤ نثوهثناين نثوي بارزاين و 

هةر سوورةت            "بة ) جةاللييان(هثشتا خؤيان . تماصي بارزاين، بةكار نابات، چونكة ئةو بة پريؤزيان دةزانث  
 كةچي خةصكانثكيش، كة هةر دةروثشي ئةوانن و لة بازنةي ئةواندا دةسووذثنةوة، لةوان زثدةذؤتر 105)"صوره ت(

لة كؤذثكي نةوشريوان مستةفادا، لة لةندةن، سامي شؤذش، . و توندترن و دةبث مرؤض بصث سةد ذةمحةت لة كفن دز
 دا،  1996-9-16 لة ذؤژي ، و ئةو سةرپةرشتيي كؤذةكةي دةكاتةنيشت نةوشريوان مستةفاوة، دانيشتووة لة ت
دواي گرتنةوةي هةولثر، لة اليةن پارتييةوة، دواي ئةوةي نةوشريوان، بذثك قسة دةكات، ئةوجا ذثگةي : واتة

، موحةممةد ذةسووص هاوار، دةبثت، يةكثك لةوانةي، كة دةچثتة سةر شانؤ. خةصكي ديكة دةدرثت، كة قسان بكةن
كة بةو هةموو تةمةنةي خؤيةوة، شيعرثك دةخوثنثتةوة، سيخناخة بة قني و لة بؤين ناوچةگةريةيت، شارگةريةيت، 

  :                                    هاوار دةصثت. زاراواگةريةيت و ذق و كينة زياتر، شتثكي ديكةي تثدا هةصناكذثنرثت
بة جامانةي سوور لة ئاو خنكاوا                                                        كاوي فيدراصي ساوا   الشةي خن

):     دانيشتووان و گوثگران، دةستدةكةن بة چةپصةذثزان، شيعرةكة بة هاوار دةبذدرثت و پاشان بةردةوام دةبثت(
                            پةردة   ذاووذووت كرابوة   بؤ   كة              زةردة     ئاآل      ئةو      بيپثچنةوة    باش

. ، بة پثي ديدي گةذةكچثيت و شارچثيت و جةالليةيت"كوردايةيت"ئةوةية بريكردنةوةي سةليم و هؤشي وردبني و 
ةش، كة بة واپثدةچثت موحةممةد ذةسووص هاوار، پثشتريش، ئيرباهيم ئةمحةد و نووري شاوةيس، و خةصكاين ديك

زؤرانبازة ئيسپانييةكانيان تثدا بثت، " گا"جامةداين سوور، تثكدةچن و سةر و دصيان دةگريثت ، بذثك لة سروشيت 
ذةشيد عايل . كة بة ذةنگي سووري پةذؤ و چارؤكة سؤرةكان، كة پثشانيان دةدرثن، كةللةيي و هار دةبن و تثكدةچن

قي پاشايةتيدا، سةردةمثك دةسةآلتدار بووة ، ئةويش زؤري ذق لة ، كة لة عريا)رشيدعالي الگيالني(ئةلگةيالين
جامةداين سوور دةبووةوة، و سةرچاوةي هثزي بارزانيية شؤذشگثذةكاين، لة جامانةسوورةكانياندا دةبيين، بؤية 
وور بؤ خؤبةدةستةوةدانيان، بة حوكوومةت و چةكدانانيان، كايت ذابوونيان دژي حوكوومةت، فذثداين جامةدانيي س

                                                        
.161 سةرچاوةي پثشوو، ل  104  

    :شثخ ذةزاي تاصةباين مةزن دةصثت  105
كوذي گةووادي هةية ) ذةشيدي(ئومثدي كةرةمم پثي هةية ليك        ذقي زؤرم لة رةت صو      خؤي بة هةر   
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جةالل تاصةباين -ذق و قيين خةصكاين سةر بة هثصث ئيرباهيم ئةمحةد. 106و هةصگرتين جامةدانيي شني دةكاتة مةرج
، لة بارزاين و ئةوةش، كة پثوةندي بةو ناوةوة هةية، هةردةم گةيشتووةتة، ذادةي ئةوةي، كة )جةاللييان(

ماشاكردنثك، تةنانةت بايةخ و بةهاي باصندة و سووكايةيت و نزمتة. سووكايةتيي، بة هةموو شتثكي ئةوان بكةن
ئةگةر ئةو كةسانة خةصكانثكي ئاسايي بووايةن، هةرنةيسة، لث . ئاژةصيشيان نةدةنث و لةوانة نةويتر سةيريان بكةن

ئةوانةي، كة جةاللييان، وةك مةل و ئاژةصيش حيسابيان بؤ نةدةكردن، هةموو پثشمةرگةي دةستةبژار و خاوةن 
دا و دواي 1983لة مانگي سثپتةمبةري .  و لةوانة بوون، كة قاصبووي جةنگ و پثشمةرگايةيت بوونئةزموون بوون

هثرشةكاين پشتاشان و قذناقا، هثشتا يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان و ذثبةري شةذي براكوژي، نةوشريوان 
وحةممةدي حاجي مةمحوود، كة م. مستةفا، هةر بةردةوامن لة پةالمارداين، تةواوي حيزبة كوردستانييةكاين ديكة

بؤ خؤي لة حيزيب سؤسياليست بووة و يةكيةتيي پةالماري ئةوانيشي داوة، لة بارةي نامرؤضايةيت و دصذةقي و 
ئةوةي لةو ئثوارةية الي كؤنةالجان سةرجني راكثشاوم :"دذندةيي خةصكاين سةر بة يةكيةتيي نيشتمانييةوة، دةصثت

مرؤضي كورد كوژرابو بة ) 47(ارزاين خوثندةوة زؤر بة سوك ناوي دةبردن، كةسي ب) 47(راديوي يةكثيت ناوي 
شانازيةوة و بة مؤسيقاوة دةخيوثندةوة بة مژدة بؤ جةماوةري كوردستان هةر دوو دةقيقة دواي ئةوة ئاگاداري بؤ 

ر جةزاو دوو دينا) 50(خةصكي بناري قةنديل و دؤصي باصةكايةيت، هةركةس كةوثك بكوژثت تاپرةكةي موسادةرة و 
مرؤضي كوردي ) 47(حةفتة سجن دةكرثت چونكة كوردستان بة كةوةوة جوانة و بة تةيرو حةيوانةوة جوانة، وةرة 

چةند ساص پثشمةرگةي حةسؤ و عبدالرحيم جةسيم لة كؤماري مهاباد و لة روسياش بون ئةوانةيان كوشت بة سوكي 
ك بكوژث ئةو موعامةلةي لةگةص دةكرثت مرؤض بكوژة و كةو دةياخنوثندةوة بةآلم بانگةواز دةكات هةركةسثك كةوث

نةوشريوان مستةفا، كة پاش تاصةباين، كةسي دووةمة لة يةكيةتيي نيشتمانيي . 107"رابگرة لة مرؤض باشترة
-1976ساآلين . كوردستاندا، هةموودةم جةخيت لة سةر پاواخنوازي و جوثكردنةوةي سؤران و كرمانج كردووة

ان جار جةخيت لة سةر ئةوة كردووة، كة پارتيي نابث بثتة ناوچةكاين ئةوان و دةبث بچثتة  و دواتر دةي1981
، وةك ئةوةي، كة پارتيي تايبةت بثت، بة بادينان و 108ناوچةي بادينان و لةوث شةذي حوكوومةيت عرياق بكات

ذدا بوون، جارثك گوتبووي، نةوشريوان مستةفا، لةم ساآلنةي دواييةدا، كة لةگةص پارتيي لة شة. تةنث لةوث هةبثت
. بة دةوري سلثمانيدا شوورةيةك دةكةين، خةصك ناوي ئيمارةيت سؤران، جةاليل، بابان يا هةرچي لث ئةنثن با بنثن

هةر لة نةوشريوان دةگثذنةوة، كة بؤ سةملاندين جياوازي و دووريي باديين يا كرماجني لة سؤراين و پثشاندانيان، 
مةسةلةي جياوازيي نثر و مثي لة ذووي ذثزمانةوة، هثناوةتة گؤذث، كة لة كرماجنيدا هةية وةك دوو ميللةيت جياواز، 

ئيرباهيم ئةمحةد و تاقمةكةي، هةرچةندة زؤر باش لة سةنگ و پاية و كاريگةريي بارزاين، لة . و لة سؤرانيدا نيية
يان دروست كردووة و مةال مستةفايان بزاضي كورد و شؤذشةكةيدا،گةيشتبوون، هةموودةم پثيانوابووة، ئةوان بارزاني

كردووة بة مةال مستةفا و گةورةيان كردووة و كردوويانة بة سةركردة و ئيدي دةبث ئةو ذؤصة لة بارزاين بسثننةوة و 
ئيرباهيم ئةمحةد الي وابوو، كة دةبث مستةفا بارزاين، هةرچةندة، سةرؤكي .  نؤرةي خؤيانة، كة بنب بة سةركردة

وةك "ةندة بة هثزي تايبةيت بارزانييةكاين پثذؤي خؤي، زؤربةي كارةكاين خؤي ئةجنام داوةپارتيية و هةرچ

                                                        
يد طيب و سعيد يحيي، الطبعةاالولي، دار ئاراس للطباعة ‘ اهللا، جرجيس، رجال ووقائع في الميزان، حواراجراه موفتح  106

.218، ص2001والنشر، اربيل   
.151، ساص و شوثين چاپي نةنووسراوة، ل1986-1982حممود، حممد حاجي، ذؤژژمثري پثشمةرگةيةك، بةرگي دووةم   107  

.213-164،212،ل 1992ةك لة مثژووي خةبايت گةيل كوردمان، بةرگي دووةم، سويد ذةسول، فاتح، چةند الپةذةي 108  
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. ئةندامثكي گوث لة مست دةستةنةزةري راوةستث و بة مو چي ية؟ لة فةرماين جةنايب ئةو كة رازدارة الري نةكات
برامي كة بة . ركةوتودا هةبثپياوي ترسةنؤك و شكاو تةواو حوكمي بةسةر ئازاي سة. كة ئةمةش هةر رثكنة دةهات

ئاوات بو بارزاين لةسةر رث البا، نةدةوثراش ئاواتةكةي ئاشكرا كا؟ لةبنةوةو بة دزي و فزيةيت دژي بارزاين 
دا ،كة 1964ئيرباهيم ئةمحةد لةو كؤنفرانسةي ماوةيت نيساين . 109"دةيورتاند و دةيةويست بةدناوي بكا

ةفام بة بةيانثك كردؤتة مةال مستةفا و بة بةيانثكيش دةيكةمةوة بة من مةال مست:" ساز كرد،دةصثتدووبةرةكيي
ئةوان وايان دةزاين ئيدي بةو بةيانةي ئيرباهيم ئةمحةد، بارزاين خؤي بة تةنث دةمثنثتةوة و تةواوي . 110"هيچ

 بكةنةوة و كورد وةدووي ئةوان دةكةوثت و ئةوةيان لة ياد نةمابوو، كة هةر بؤ خؤيان و تةنث بؤ ئةوةي جثي خؤيان
برامي ئةمحةد و جةالل تاصةباين و هةموو مةكتةيب سياسي لة "خةصكي كورد وةدووي پارتيي خبةن و ذثكخسنت بكةن

قارةمان و سةرؤكي كوردان و ژةنراص و زةعيمي ميللةيت (( هةميشة ناوي بارزانييان بة 1964ةوة تا 1946ساصي 
ة، كة ئيدي تاقمي 1964مةبةست كؤنفرانسي ماوةيت {سةدالةو كؤنفران. دةبرد)) كورد و رزگاركةري كوردستان

بذياريان دا لة هةموو دةستةآلتثك ذوويت }شاكةيل-ئيرباهيم ئةمحةد خؤيان لة پارتيي و بارزاين جوث كردةوة
ساصي رةبةق بوو بة ناوي بارزانييةوة 18ساص بوو پروپاگةندةيان بؤ بارزاين دةكرد، 18ئةوان .. بكةنةوة 

 ساص بوو هةرچي سيفةيت باش بوو دةيانداية پاص مةال مستةفا بةآلم لةو كؤنفرانسةدا 18ةكرد، رثكخستنيان د
. 111"ويستيان بة دوو سةعات هةموو ئةو شانازييانةي كة هةيبوو لثي رووت بكرثتةوة و دةسةآليت لث بسثننةوة

ئةو خاوةين يةكةم و دوا "ابوو كةويسةركردةيةتيي پارتيي، ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةباين و هاوبريانيان، پث
 مافة لة نةخشةكثشاين سياسةيت شؤذش و ئاخافنت بة نثوي شؤذش و گةيل كوردةوة و سةرؤكي پارتيي

تةنث نوثنةرايةتيي يةك كةس لة كةساين ئةو سةركردةيةتيية دةكات و هةموودةميش داواي دةكرد، كة )بارزاين(
سةركردةيةتيي . ةآلتييةوة و خؤي سةرپةرشتيي كاري جةنگي بكاتييةكان خبرثنة ژثر دةسلةشكرسةركردةيةتيية 

پارتيي ئةوةي لةبري چووبوو، كة ئةو هؤيانةي پثش پازدة ساآلن و كايت دامةزراندين پارتيي پاصيي بة خؤيةوة نا، 
يةك كة بارزاين بة سةرؤك هةصبژثرثت، هثشتا هةر ماوة و هةر ئةويشة، كة دةتوانثت هةموو جؤرة نثزيكبوونةوة

لةگةص جيهاين دةرةوةدا و بة تايبةت لةگةص جيهاين خؤراوادا، وةدي ثنثت، هةر ئةوةش بوو، كة خةبايت 
ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةباين، دةيانةويست، تةواوي ئةو مةزين و . 112"چةكداريي كورد دواتر پشيت پث بةست

ةنةوة و  لة دةنگي گةل و نةتةوة و خاك و گةلثري و توانست و شارةزاييةي بارزاين، بچووك و بةرتةسك بك
وآلتةوة، بيكةنة يةك ئةندامي حيزبيي، گوثذايةص و بث ويست و بث هةصوثست و بث بريكردنةوة و واي لث بكةن ئةوان 

                                                        
دا بةشثكي خستووةتة سةر كتثيب )ژينامةي هةژاري وةرگثذ: بة سةر چصي(هةژاري موكرياين، لة ژثر سةردثذي.،..، شةرةفنامة..ليسيبد109

-  كة دةستةي ئيرباهيم ئةمحةد1964ساصي :"بيستووة گوتوويةيت، )هثدي( هاوذثيةكم گثذايةوة، كة لة خاليدي حيسامي.854شةرةفنامة، ل
ئيرباهيم ئةمحةد لة گوندثكي ذؤژهةآليت كوردستان، لة ماصثك دةبثت و قسة بؤ خةصكي ماصةكة دةكات . تاصةباين هةصدثن و ذوودةكةنة ئثرانجةالل 
. كابرا پلةگؤشتثكي دةداتث. مياو: يلةكة بةرانبةري دةبثت و دةصثذؤژث كة كابرا نان دةخوات و پش. كابرايةك هةبوو پشيلةيةكي هةبوو: و دةصثت

بةو جؤرة پشيلة هةر دةصث  مياو و كابراش شتثكي دةداتث، تا هيچ لة سةر . ئةوجا كابرا لةتث ناين دةداتث. مياو: پاشان پشيلة ديسان دةصث
ئثمةش تا ئثستا مةال مستةفا هةرچي ويستووة، هةر گوتوومانة .  اودة ئةوجا من مي: كابرا ذوو دةكاتة پشيلة و دةصثئةوجا . خوانةكة نامثنثت

                                                                                                    !".مياو: باشة، بةآلم ئثستا ئيتر نؤرةي ئثمةية و پثي دةصثني
.21،ل..، هةصوثسيت)..ئاسي ذةبايت(رثبوار  110  
.12، ل..، بؤ ئةوةي..هةريري  111  

).المقدمة بقلم جرجيس فتح اهللا المحامي(35-34،ص..، الحرب..ادامسن  112  
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خؤيان، لةبري بارزاين، بريبكةنةوة و بؤ وةديهثناين ئةو مةبةستةش، هةموو شثوازثكي دژايةتييان، لةهةمبةر 
بارزاين نةخوثندةوارثكة، روحي عةشريةيت هةية، لة حيزبايةيت :"جةالل تاصةباين دةصثت. بردووةبارزاين بةكار 

ئثمة دةمانةوث دةستةآلت بة حيزب بث، ئةو هةر فةرمان ئيجرا بكا، وةك . نازانث، گوث بة فةرمان و ديسپلني نادا
 پارتيي دةيانةويست، شثر خبةنة سةراين. 113"ئاوابث بؤمان تةحةممول ناكرث. فةرماندةيةكي لةشكري دةوصةتان

بارزاين، هةرچةندة سةرؤكي پارتييش بوو، وةلث بةتةواوي بذواي . كؤزةي بةرخةوة و هةصؤ لة كوالنةي مامردا دانثن
بة حيزب و ژياين حيزبايةتيي نةبوو، و ئةو خؤي بة نوثنةري تةواوي گةيل كورد دةزاين، و گةليشي بة بةرينتر لةوة 

و چوارچثوة و پانايي سنووري حيزبثكدا، جثي ببثتةوة و ملكةچي فةرمان و پثذةوي حيزب كة لة نث دةزاين،
گةيل كورديش، بةرانبةر بةوة هةرگيز وةك سةرؤك حيزبثك، لة بارزانييان نةنؤذيوة، بةصكة بارزانييان پث .  114بثت

ي بارزانيية و دابذيين سةيركردين بارزاين وةك سةرؤك حيزب، بچووككردنةوة. لة حيزب گةلثك گةورةتر بووة
بثگومان بارزانييش، باش لةوة گةيشتبوو، كة حيزب دةكاتة قوماتكردن و . بارزانيية لة نةتةوة و خاكثكي مةزن

ئةوان دةيانةويست بارزانييةكي ياخي، كةوي و . شةتةكدان و داگريكردن و لةمةنگةنةداين بري و ئازادي مرؤض
الل تاصةبانييان، كة پثيانوابوو، بارزاين لة حيزب و حيزبايةيت تثناگات و ئيرباهيم ئةمحةد و جة. 115دةستةمؤ، بكةن

ان بة سةرچاوةي كاري سياسيي و ي حيزيب نابثت و ئةوان، كة حيزبي هيچ پثذؤ و پرؤگرامثكبةندياپنازانثت و لثي 
ز لةو بؤچوونةياندا سةركردةيةتيي بزاضي كورد دادةنا، ديارة تةنث وةك ساختةكاري و بؤ دژايةيت بارزاين، هةرگي

ساآلنثكي دووروودرثژي كاري سياسي هةردوو هثصي، بارزانيزم و جةالليزم، . ذاست نةبوون و مةبةستيان نةئةنگاوتبوو
ي سياسيي، بث حيزب بزاضئةو بانگاشةيةي جةالليياين پووچةص كردةوة و ئةو تيؤرييةي، كة پثيواية شؤذش و 

سةركةوتن و . ابثت، خستة درؤوة و چ بةها و ذاستييةكي بؤ نةهثشتةوةهةصةية و ئةجنام نادرثت و سةركةوتوو ن
پثشكةوتن و جثگريييةكي لة نثو خةصكدا، كة هثصي بارزاين و بارزانييايةيت، وةدةسيت هثناوة و پثي گةيشتووة، 

 چةند هثصي جةاليل هةرگيز، نةيگةيشوويةتث و پثي نةكراوة، كةواتة بوون و نةبووين حيزب و پثبةندبوون، بة
مرؤض . دثذثكي الوازي پثذؤ و پرؤگرامي حيزبثكةوة، هيچ مةرج نيني، بؤ خةبايت ذزگارخيوازي و بزاضي شؤذشگثذيي

بؤ خؤي، وةك خودان هؤش و هزر و توانستثك، لة بريكردنةوة و شيكردنةوة، هةر كة خراية، يا كةوتة نثو 
 و دةبث و نابثوة، گرث درا، ئيدي ئازادي بريوبؤچوون شانةيةكي حيزب و بة كؤمةصثك كؤت و بةندي، بذيار و قانوون

و ئازادي بريكردنةوة و تايبةمتةنديي تاكايةتيي خؤي، لة دةست دةدات و مثشك و هؤشي خؤي دةداتة دةست 

                                                        
.364، ل..، چثشيت..هةژار  113  

 دهوك،- ، مطبعة خةبات1999لى االول، تقديم وتعليق الدكتور كمال مظهراحمد،الطبعةاالوءارف، فواد، مذكرات، الجزع114  
   .310ص
 لة يةكثك لة شةقامةكاين باژثذي كةركووكدا، تووشم بوو بة تووشي، كةونة دؤستثكمةوة، كة لة ساآلين 1975كي بةهاري پاش نيوةذؤية115

 سةركردةيةتيي نثوةندي- عرياقدا، سووكة پثوةند و دؤستايةتييةكي، لةتةك ذثكخراوةكاين حيزيب كؤمؤنيسيت1972 و 1971
تمان گريابوو و پثمان نةكرا زياتر قسان بكةين، لث كاتثكمان بؤ ئثوارة دانا و يةكدميان ديتةوة و هةردووكمان دةس. دا هةبوو )القيادةالمركزية(

پرسياري ئةوةم لثكرد، كة چ پثوةندثكي بةو . بذثك بة درثژاتر، كةوتينة قسة و باس و گثذانةوي يادگارة كؤنةكاين سةردةمي بةغدا و ئةوانة
بةذاسيت زؤرم پث سةختة و زؤريش بة بثعةقصي و كةمهؤشيي ! نا بة خوا، دةزاين بؤ:"لة وةرامدا گويت. ذثكخراوة و هاوذثيانةي جارانةوة ماوة

دةزامن، دةسةآلت و بةعس و ئاساييش و موخابةرايت عرياق، بة بآلضؤك و نووسينثكي الوازي حيزبثكةوة، كة ئةگةر بؤ خؤم دانيشم، لة شةوثكدا 
                                  ".بةهثزتر دةنووسم، مبگرن و زيندانييم بكةن و دواييش هةصمواسن و مبكوژنسةد بآلضؤكي لةوة چاكتر و ذثكوپثكتر و 
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ئةوانةي بة هةصةشةيي و پثيواية، ئةجلةواهريي . كةسانثكةوة، كة لة سةرووي ئةوةوةن و لةبري ئةو بري دةكةنةوة
ئةوانةي هاوار ني و  دةكةون، ئةوانة خةصكانثكي موحتاجن، شؤذشگثذ نيبآلوكراوةيةكووي نووسةري نةزاين وةد

وةرگرانيي  و ناين دةسةآلت و حيزب و پيالنگثذانبازرگا.. هةژارةكاننئاپؤرةي خةصك و دةكةن و چةپصة لثدةدةن، 
ة و گشت مرؤضثكي ئازادبري و خودان بارزاين، بارزانييايةيت و پثذؤياين ئةو هثص. 116تثكدان نيني چةكي پارةي

هؤشي ديكةي ئةم جيهانةش، بةوة گرةويان بردووةتةوة و دةبةنةوة، كة نةكةوتوون و ناكةونة ژثر كاريگةريي، 
ئةو بارزاين لةپذثك نةبووبوو بة كوذثك و . حيزب و حيزبايةيت و تةسكبريي و سنوورداركردين هزر و جيهانبيين

ةرهةمي جؤري ، بؤزي بارزانيشة هثز و توانست و ويستثكي ههةرچي رزان بوو وداصي نثو پزداين هؤزي بامن
ذثبازي نةقشبةندي، بة . ، كة هؤزي بارزان پثذؤي دةكةنية ذثبازي نةقشبةنديپةروةردة و بارهثنان و ديدي

بنگة يت، سيستمثكي پتةو و تؤكمةي، كة هةيبووة و هةيةيت و بة پةيامثكي يةكساين و دژايةيت ستةم، كة هةصگرث
بارزانييشيان كةسايةتيي بارزانييان و بنةما و پاشخانثكي سةقامگري و توندوتؤصي بارزانييان و بارزانيية و 

، تةنانةت كاريگةري ذثبازي نةقشبةندي لة سةر شؤذشي كوردستان و )هادي العلوي(هادي ئةلعةلةوي . ئافراندووة
ةوة دةكات، كة ذثبازي نةقشبةندي ئةو ئةركةي ئةجنام داوة و داخوازيية نةتةوةييةكاين كورد دةسةملثنثت و باس ل

لة كوردستان ذثبازي نةقشبةندي، كة لة :"دواي بارزاين شؤذشي كورد لةو ذثبازة اليداوة و ئيدي الواز بووة و دةصثت
اكاندا ذثگةي قوتيب نةقشبةندييةوة مةال مستةفاي بارزاين، ذثبةريةتيي شؤذشي كوردي لة نثوان سييةكان و حةفت

كة   دواي مةال مستةفا،-كوردستاين عرياق–شؤذشي كورد لة كوردستاين خواروو . كرد، ئةو ئةركةي ئةجنام دا
. ئيدي كةوتة دةسيت ئةو حيزبةي كة بؤ خؤي بؤ ئةوةي چوارچثوةيةك بؤ شؤذش دابنات داميةزراندبوو،  الواز بوو

بذي نةريتة كوردييةكان نيية و سةرانيشي ذووناكبريانثكي ئةو حيزبة حيزبثكي نوث دروستكراوة و هاوردةية، كة دةر
ذؤژاوايني و سةر بة سيستمي سةرمايةداريي جيهانني و دصيي سؤفييانيشيان نيية، ئةو دصة پتةو و توند و ئازا و تژي 

 گيضارا.  بة درثژايي ژيان و كردةوةكاين، دروست دةبثتكةسايةتيي مرؤض. 117"خؤشةويسيت و كراوةيي مرؤضانةية
بارزاين وةك ". مرؤض شؤذشگثذ نيية، لة ذثگةي جثبةجثكردين شؤذشةوة فثر دةبث ببثتة شؤذشگثذ:"دةصثت

ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةباين و ئةفةندييةكاين ديكةيان، بة كتثب و حيزب نةبووبوو بة شؤذشگثذ، ئةو خؤي 
بارزاين لة نثو خةصكدا بوو، گةلثر بوو . ة بووئةجنامدةر و سازكاري شؤذش بوو و تةواوي ژياين ذةوتثكي شؤذشگثذان

من لةشي شؤذش نيم، گةل لةش و خوثين شؤذشة، چونكة خوثين ئةوة بة سةر الپاصي چياكاندا :"و دةيگوت
 و خؤي بة سةروةر و گةورةي خةصك نةدةزاين، بةآلم تاقمي ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةباين خؤيان 118"دةذژثت

ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةباين و هاوبريانيشيان، باش . اين و لة خةصكةوة دوور بوونبة خوثندةوار و زل دةز
لةوة گةيشتبوون، كة سةرؤكة خثصةكيية دوژمنةكةيان، خاوةن بةهرة و لثوةشاوةييةكي سةركردةيةتيية، كة ئةمان 

نيدا، كة ئيرباهيم ئةمحةد ين و بارزاجياوازييةكي زؤر گرنگ لة نثوان ئيرباهيم ئةمحةد و هاوبريا . 119بؤ خؤيان نييانة
لة نثوان جياوازييةكي اين، هيچ كاتثك، هةستيان پث نةكردووة، يا نةيانويستووة بيزانن ئةوةية، كة ؤيو پثذ

                                                        
.214، ص1991لى الثاني، دارالرافدين، دمشق، الطبعةاالوء الجواهري، محمد مهدي، ذكرياتي، الجز  116  
ة المشاعية في الشرق، مركزاالبحاث والدراسات االشتراكية في العالم العربي، العلوي، هادي، مدارات صوفية، تراث الثور 117

.250صدمشق،  -ىدار المد، 1997لى الطبعة االو   

.267،ص..، الحرب..ادامسن  118  
.175االول، ص‘، الجز..،العراق.. دان 119  
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 كة هةية ،  يا كارمةند و سةربازثكدا حيزيبثكيا و سةرةذؤ، لةگةص كارگثذمرؤضثكي جةربةزة و ياخي و بوثر و كار
حيزب و كارمةند و سةربازةكة، كةسايةتييةكي تاكيي خؤيان نيية، ئةوان مرؤضگةلثكن سةر بة كارگثذي ئةوةية، كة 

دةسگايةك، كة بةرگؤذانة و بةشثكن لةو دةسگاية، هةرچي جةربةزة و ياخي و كارا و سةرةذؤكةيشة، مرؤضثكة، 
، وةك گيضارا و زؤر شؤذشگثذي بارزانييش. ناياب و دةگمةن و سةير و كةموثنة و بة ئارةزوو و خواستةوة كار دةكات

ديكة، خؤي لة دةستةي جةربةزة و ياخي و كارا و سةرةذؤكاندا دةبينييةوة و يةكثك بوو لةوان و خةصكيش، هةر 
ثشت و لة شؤذشدا بارزانييش، گيضارائاسا جياوازيي لة نثوان سةرباز و سةرةذؤدا نةه. بةو چاوةوة، تثيان دةنؤذي

و كرداري تاك و هةوص و كؤششي ئاكاريي وي، هةوص و كؤشش بوو، بؤ ئاماجني خست و كار  هةردووكياين يةك
بارزاين سنووري نثوان سةركردةي سياسي و پثشمةرگةي هةصگرتبوو، الي وي سياسي پثشمةرگة بوو و  . گةلةكةي

و مةبةسيت پثشمةرگةيش سياسيي بوو، جياوازي لة نثوانياندا نةبوو و هةردووكيان يةك شت بوون و تاكيش لة كار 
مةال مستةفاي بارزاين سةركردةي لةشكري و سياسي، ئةو :"ذثنث مؤريس، دةصث. شؤذشگثذيدا، بثهاوتا و بثوثنة بوو

لة كايت پيويستدا، لةبري سياسةت و . پياوةي كةس قسةيةكي لةمةذ ذثبةرثتييةوة نيية و بث ئةويش ناكرثت
 و ذةوشتبةرزيي پثشمةرگة و سةركردةي سياسي و بثجگة لةوانةش ئاكار. 120"ديپلؤماسي، چةك بةكار دثنثت

كارگثذي حيزيب و هةموو بةرپرس و تاكثك، بة الي بارزانييةوة، مةسةلةيةكي زؤر گرنگ بوو، كة تاقمي ئيرباهيم 
جةاللييان زؤرجاران، ئيدي لةگةص هةر دةسةآلتثكي ئةو . تاصةباين، هةرگيز ئةو گرنگييةيان پث نةداوة -ئةمحةد

وروبةري كوردستاندا پثوةنديان بووبثت، كة هةميشةيش هةيانبووة، ذؤصي هةواصدةر و هةواصگةيثنةر و وآلتانةي دة
جةاليل، زانيوة، ذثكوذةوان بةو ن، لةمةذ خةصكاين ديكةي كوردي ناذاپؤرتنووسيان بينيوة و هةر زانيارييةكيا

وةها كارثك، تةواو . ذاندين ئةو خةصكانةيشوآلتانةيان گةياندووة، تةنانةت ئةگةر بووبثتة هؤي لةبةينربدن و ملپة
پثچةوانةي هةصوثست و ذةوتاري بارزاين بووة، كة ئةگةر دژايةيت خةصكيشي كردبثت، جوامثرانة و بة ئاشكرا 
كردوويةيت و پةناي نةبردووةتة بةر، كاري ژثربةژثري و ذاپؤرتنووسني، كة تةنث لة سيخوذ و بةكرثگرياو و 

لة نامةيةكيدا بؤ ليوا حةسةن . ةنث ئةو جؤرة خةصكانة دةيكةن و ئةجنامي دةدةنجاسووسان دةوشثتةوة و ت
، كة ئةفسةرثكي عةرةيب عرياقي و سةر بة ذثژميي سووريا بوو، جةالل تاصةباين، )حسن النقيبء اللوا(ئةننةقيب
 كة بيدا بة گرتين  لة سةر پاسؤك و خودالثخؤشبوو، ئازاد مستةفاي سكرتثري دةكات، بة شثوةيةكي وا،يدووزماني

ي 975/8و ژمارة 17/5/1983تاصةباين لةو نامةيةيدا، كة مثژووي . ذثژميي بةعسي سووريا و لةنثوبربثت 
لةسةرة، گةلثك لة عةرةبثكي بةعسي تثپةذاندووة و بة جؤرثك باس لة حافز ئةلئةسةد و سووريا دةكات، مةگةر 

. ة بؤ خؤيان، لة سةرؤك و حيزبة ديكتاتؤرييةكانيان بكةنهةر كةسثكي سةر بة دةسگا سيخوذييةكاين ئةو وآلتان
جةماعةيت پاسؤك، كة لة بنچينةدا بةشثكي جياوةبوون لة كاژيكة رةگةزپةرستةكاين دژ بة :"تاصةباين دةنووسثت

دةدةن، كة ئةمذؤ لة ترؤپكي ) حافظ االسد(نةتةوةي عارةب، لة نامة تايبةتييةكانياندا جنثوي ناشريين بة سةرؤك
زي بةرهةصست و خؤراگرتين عارةبيداية و سةركردايةتيي شةذي نةتةوةي عارةيب سةربةرز دةكات دژي هث

 و گواية مةترسييةكي }شاكةيل-حافزي چةقةص: واتة{)حافظ الواوي(ئيمپرياليزم و زايؤنيزم، و پثي دةصثن
ددا هةن، كةچي ئثوة لة ئةم هةموو جنثوانة لة نامةكاين ئازا. گةورةترة لة سةددام بؤ سةر نةتةوةي كورد

                                                        
م  ت كردولوجيا رقوالموت، ترجمة وتعليق جرجيس فتح اهللا المحامي، مطبوعاأموريس، رينيه، كردستان  120

.28،لندن،ص3/1986   
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ناوي دةبةن و لة نامةكةي ) براي بةنرخ و تثكؤشةري راست ئازادي بةذثز(بة  22/10/1982نامةكةتاندا لة 
ئةو نامانة لة الي منن و ئامادةم وثنةي . ناوي دةبةن) براي خؤشةويست مامؤستا ئازادي بةذثز(دا بة28/9/1982

 تثيدا جنثو بة سةرؤك هةضاص ئةسةد و هثزي پثشكةوتنخوازي عارةب و فؤتؤگرافيي نامةكاين ئازادت بؤ بنثرم كة
جةالل تاصةباين، هةر بة پاسؤكةوة نةوةستاوة و گذي قني و ذقي . 121"سوپاي سوورياي قارةمان دةدات

دانةمركاوةتةوة و خامؤش نةبووةتةوة، بةصكة ويستوويةيت خةصكي ديكةيش، لةكن بةعسي سووريا، دزثو بكات و 
تاصةباين، لة بذگةيةكي ديكةي هةمان نامةيدا بؤ حةسةن . كةيش بة فةتارات و گرتن و تثداچووندا بداتخةصكي دي

ئةننةقيب، كة ذثك وةك سيخوذثك قسان دةكات و دثتة گؤ، و هةر دةصثي نوثنةري عةرةب و پارثزةري سوورياية، 
ين و حيزيب كؤمؤنيستدا، خةريكي دةستةي ذةسووص مامةند و دةستةي پاسؤك، لةگةص كوذاين بارزا:"دةنووسثت

نةخشةدانانن بؤ دوورخستنةوةي عرياق لة هثزة پثشكةوتنخوازةكاين كوردي و عةرةيب و كةسايةتيية نيشتمانيية 
و هةوص دةدةن يا خةون ) بةكرثگرياواين سووريا(عرياقييةكان و نثوي هةمووان دةبةن و لةنثو ئةوانةشدا ئثوة، بة 

وكوومةتثكي دميوكراتيي شؤذشگثذ لة كوردستان، بة سةركردةيةتيي جود، بدةن، لة دةبينن بةوةي، كة جاذي ح
. جود، ئةو بةرة الدةرة دوژمنةي يةكيةتيي ذيزةكاين عرياقييةكانة. كاتثكدا ئةگةر ئثران خوارووي عرياقي داگري كرد

بارزاين، .  122"د، لةكن منيشندةمةوثت لةوةش ئاگادارتان بكةمةوة، كة نامة نثردراوةكاين ئثوة بؤ ذةسووص و ئازا
نةك هةر لة ژيانيدا، بةصكة بة ئاوارةيي و بة هةرةس و تةنانةت بة مردووييش، هؤي يةكخسنت و جثگةي ذثز و مايةي 

هةر بؤية . بارزاين بة مردووييش هةر گةورة بوو و هةر ذثزدار بوو. شانازي و خؤشةويستيي خةصكي كورد بووة
ن دةويست و بة سةرؤك و باوكثكي نةتةوةييان دةزاين، بة مردوويةتييش، هةر بة ئةوانةي بة زيندوويةيت خؤشيا

ذثبةر و پثشةوا و ذثنيشاندةري خؤيانيان زانيوة و بؤ ذوونكردنةوةي ذثگةي شؤذش و ئازادي كوردستانيش، بارزاين 
ةي دةستةي بارزاين، گةلثك مةزن بوو و  ذثك بة پثچةوان. 123هةميشة، سرووشبةخش و سةرچاوةي هزر بووة

ئةو دةستةية، هةموودةم هؤي جوثكردنةوة و . جةالل تاصةباين و هاوبريانيانةوة بووة-ئيرباهيم ئةمحةد
كورد و بثزاريي خةصكي كورد بوونة، وةلث بارزاين، يةكخستين ذيزةكاين گةيل -لثكدوورخستنةوة و شةذي كورد

دواي .  پشوويةكي درثژ و تةحةممولثكي گةورة بووكوردي مةبةست بوو و گةلثك دصگةورة و دصفراوان بوو و خاوةين
 و پاش ئةوةي ذثژميي بةعس و لة سةر زماين سةرؤككؤماري ئةودةم ئةمحةد 1970ي مارسي 11ذثككةوتنامةي 

                                                        
 و حيزيب يبةرةي نيشتمانيي دميوكرايت، كة لة پارتي): الجبهة الوطنية الديمقراطية(جود. 44-43،ل..، هةصوثسيت)..ئاسي ذةبايت(رثبوار 121

.سؤسياليست و حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق پثك هاتبوو و دواتريش پاسؤك بوو بة ئةندامي  
.88سةرچاوةي پثشوو، ل  122  
 و گةذانةوةي خةصكي كورد، بؤ نثو باژثذ و گوندةكاين خؤيان، ذؤژثك بة فةرماين حوكوومةيت بةعس، تةواوي وةرزثراين 1975پاش هةرةسي 123

برهان عبدالرحمن (بورهان عةبدوذذةمحان ئةلتكرييت. ناوچةكاين سةنگاو و ئةغجةلةر و چةمچةماص، لة شارؤچكةي چةمچةماص، كؤ دةكرثنةوة
بورهان شواين، . ، كة يةكثك بوو لة سةراين بةعس و بةرپرسيي حيزيب بةعس بوو لة كةركووك، دثت و بة عةرةيب قسةيان بؤ دةكات)تيالتكري

ئةو عالةمةش تازة گةذاونةتةوة و هةموو تا ذادةيةك وةذس . قاميقامي چةمچةماص، كة كوردة، گوتةكاين ئةلتكرييت، بؤ ئةو خةصكة دةكاتة كوردي
هةموو سةريان نةوي كردووة و چاويان بذيوةتة زةوي و زؤريشيان بؤ خؤخصةفاندن، چيلكةدارثكيان بة . ثذي، بارة قورسةكةي هةرةسنو كاس و ه

بورهان ئةلتكرييت، چةند جارثك لة ميانةي قسةكانيدا، نثوي بارزاين دةهثنثت، بةآلم بة خراپة، وةك ئةوةي . دةستةوةية و لة عةردي دةدةن
ئةو عالةمةش، لةگةص هةموو ناوهثنانثكي بارزانيدا، خذ .  بةكرثگرياو، و بارزاين چةتة و ذثگر، و بارزاين خائني و لةو جؤرة شتانةدةصث، بارزاين

! لة ئةجنامدا بورهان ئةلتكرييت، لة بورهان شواين، دةپرسثت، كة ئةو بةزمة چيية. دةست بة چةپصةلثدان دةكةن و قسة بة ئةلتكرييت دةبذن
                                            . ذوون دةكاتةوة، كة ئةوانة هثشتا هةر لة خةياصي جارانياندا دةژين و چةپصة بؤ بارزاين لثدةدةنئةويش بؤي
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و بة ذاشكاوي لة سةر تةلةضزيؤن و ذاديؤوة، حيسايب هثزي نافةرمي و جاش و ) احمد حسن البكر(حةسةن ئةلبةكر
دةركرد و لةگةص بارزاين فةرماين لثخؤشبووين بؤ خؤيان و  چةكدارةكانيان . يب جةاليل كردبةكرثگرياوي، بؤ حيز
بارزاين بةو لثخؤشبوونةي لة جةاللييان، باوكايةتيي و مةزين و .  كوردستاندا، تثكةصي كردنةوةپارتيي دميوكرايت

هةر كارثكي باشي نةكرد، بةصكة ذثبةرايةتيي خؤي پثشان دا، لث من بؤ خؤم پثمواية،  بةو لثخؤشبوونة، نةك 
هةصةيةكي گةورةيشي كرد، چونكة بةو كارةي جياوازيي لة نثوان نثشتمانپةروةر و نانيشتمانپةروةر، و دصسؤز و 

بةو كارةي، بارزاين، . نادصسؤز، و دؤست و دوژمن، و شؤذشگثذ و كؤنتراشؤذشگثذ، و جاش و پثشمةرگةدا، نةهثشت
ي بة قانوون و بوو بة باو، كة ئيدي هةموو كوردثك دةيتواين و دةتوانثت، تا پثي  نةريتثكي هثناية گؤذث و كرد

بكرثت، جاشايةيت و خيانةت لة كورد و كوردستان بكات و  پاشانيش بثتةوة ذيزي پثشمةرگة و شؤذش و بةرةي 
لة .  گةلةكةي كردووةگةل و هيچ پرسيارثكيشي لةمةذ ذابوردوويةوة، لث نةكرثت، كة چ تاوانگةلثكي بةرانبةر وآلت و

هةرچي شوثنثكي ئةم جيهانة بنؤذيت، هيچ بزاضثكي شؤذشگثذ، لة كةساين خيانةتكار و كؤنتراشؤذشگثذ، خؤش 
ئثستاش جوولةكة، كة بؤ خؤيان . نابن، بةصكة لثيان دةپرسنةوة و بة گوثرةي تاوانةكاين خؤيشيان، سزايان دةدةن

ين دةكةن و فلستينييان دةچةوسثننةوة، بة شوثن قةرزي كؤن و دژايةيت شؤذش و بزاضي ئازادخيوازيي فلستي
تؤصةسةندنةوةدا دةگةذثن و لة هةموو كون و قوژبنثكي ئةم جيهانةوة، خةصكاين تاوانكاري سةردةمي نازيزم و 

 ساص دةدات، دةگرن و دةبةنةوة ئيسرائيل و دادگاييان 90 و 80فاشيزم، كة هي وايان تثداية، تةمةنيان خؤ لة 
ئةگةر بثتؤ ئةو لثپرسينةوةية و . كةن و تؤصةي ئازاردان و زيانپثگةياندين جوولةكةيان لث دةكةنةوةدة

لثهةصپثچانةوةية نةبثت، ئةوا هيچ بنگة و چوارچثوة و پثوةرثك نامثنيت، بؤ پثناسةكردين، شؤذشگثذ، پثشمةرگة، 
نةباش، خاپينؤك و . پاك، دصپيس، باشجاش، خيانةتكار، دز، ئازا، ترسنؤك، دةستپاك، ناپاك، داوثنپيس، دص

كةوابوو، هةرچي بةها و پةيض و چةمك و تيؤري و . تةواوي ئةو شتانةي ديكة، كة مرؤض باسيان لثوة دةكات
. فةلسةفة و هزر و بذوا هةن، ئيدي هيچ واتايةكيان نامثنثت و چ سنوور و جياوازييةكيشان، لة نثواندا نامثنثت

 لة جةاللييان، ئةو ئاوةي، لة نثو بزاضي كورددا ذشت و ئيدي ئةوةتا، تا ئةوذؤيش، هةر بارزاين، بةو لثخؤشبوونةي،
ئةوةي بارزاين لةگةص جةاللييان كردي، تا ذادةيةك لةو كردةوةيةي پةيامبةري . بةو جؤرة ذؤيشتووة و دةذوات

 هثز و لةشكر و ةم بووبووپاش ئةوةي ئيسال. دةچثت، كة لة كايت گرتين مةككةدا ئةجنامي دا) موحةممةد(ئيسالم
، ئيدي لةشكري ئيسالم،  و پةيدا كردبووتوانسيت جةنگ و داگريكردن، يا ذزگاركردين شوثن و دةضةري ديكةي هةبوو

كة گةيشتنة مةككة و لةگةص خةصكي مةككةدا بوو . بة ذثبةريةيت موحةممةد، لة مةدينةوة بةرةو مةككة، كةوتنة ذث
وي ئةوةي خوثنثكي زؤر نةذژثت و خةصكانثكي زؤر نةكوژرثن، فةرمانثكي دةركرد و بة شةذيان، موحةممةد، لة پثنا

هةر كةسثك لة خةصكي مةككة، بچثتة نثو ماصي : ، واتة"من دخل بيت ابوسفيان فهو آمن"جاذي ئةوةي دا، كة
تاو گياين بثگومان خةصكي مةككةيش، لة . ئةبوو سووفيانةوة، ئيدي بة خاوةن بذوا دةژمثردرثت و دةپارثزرثت

خؤيان، چوونة نثو ماصي ئةبووسوفيان و بةو كارةش خؤيان لة كوشنت ذزگار كرد، لث بذواهثنانيان بة ئيسالم، 
كارثكي ذووكةش بوو و تةنث بة ذواصةت بوونث، نةك بة دص، لة دصي خؤياندا، هةر لة سةر بري و بذواي خؤيان 

 تثشكان و دؤذانة مةزنةي، كة وةك خثص، وةك هؤز، وةك مابوونةوة و هةميشة چاوةنؤذي ذؤژثك بوون، تؤصةي ئةو
بنةماصةي پةيامبةر، : ، كة دةكاتة)بني هاشم(قورةيش و وةك عةرةب، لة سةر دةسيت ماصبايت هاشم، بةين هاشم

ئةجنام و نيشانةيةكي، زةق و لةبةرچاوي، ئةو دووذوويي و ساختةكارييةي، ئةوانةي . بة سةرياندا هات، بكةنةوة
 ثو ماصي ئةبووسوفيانةوة، پاشتر، لة دژايةتيكردن و كوشنت و قذاين، ماصبايت پةيامبةر و عةيل و ئالولبةيتداچوونة ن
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دا، دةركةوت، كة ئيدي بة هةموو شثوةيةك، كةوتنة بةر، كاري نامرؤضانة و دذندانةي ئةمةوييان و )اهل البيت(
 كوردستان و ژثر سةركردةيةتيي بارزاين،  دميوكرايتلييان، بؤ نثو پارتييگةذانةوةي جةال. ماصبايت ئةبووسوفيان

لة ) جةاللييان(هثصي ئيرباهيم ئةمحةد. هةر ذثك وةك ئةو چوونة نثو ماصي ئةبووسوفيانةي قورةيشيياين مةككة بوو
ئةوپةذي الوازيي و بثدةسةآلتيياندا بوون، كة بارزاين بةو شثوةية مامةصةي لةگةص كردن، لث جةاللييان هةر ئةو 

 كوردستان و ژثر سةركةردةيةتيي بارزاين و نثو هثزي پثشمةرگةي ، كة چوونة نثو پارتيي دميوكرايتمةيشدة
. كوردستانةوة، بةردةوام هةوصي بنكؤصكردين ئةو حيزب و شؤذش و بزاض و پثشمةرگة و سةركردةيةتييةيان دةدا

ت نثوي بارزاين، بة تةواوي بسذنةوة و ئةوان دةيانةويس. ئةوان دةيانةويست بيذووخثنن و شوثنةواريشي نةهثصن
مثژووييةكي پةجناساصةي كورد و بزاضي كورد و وآليت كوردستان، سةرلةبةري لة ديرؤكي كورد و بريگةي مرؤضي 

هثصي ئيرباهيم ئةمحةد . كورد، دةرهاوثژن و بة مثژووي شكؤداري جاشايةتيي خؤيان، ئةو پةجناساصة پذ بكةنةوة
ر نثوثكدا كاريان كردبثت و بة هةر شثوةيةك خؤيان دابثتة ناسني و هةر ئايديؤلؤژياييةكيان ، لة ژثر هة)جةاللييان(

بؤ خؤيان هةصبژاردبثت و كث ذثبةر و سةركردة و كث بنكردةيان بووبثت و لة هةر شوثن و جثگةيةك بووبن، نةك 
بة . رترين گرفيت خؤيانيان داناوةهةر بة زيندوويةيت، بةصكة بة مردووييش زةندةقيان لة بارزاين چووة و بة دژوا
ئةو ترسة،  وةنةبث تةنث ساآلين . مردووييش لثي تؤقيون و هةوصي سذينةوةي، گشت شوثنةوارثكي ئةويان داوة

هاريكارييان لةگةص ذثژميي بةغدا و تاران و سووريا و ئةوانةدا، لثنيشتبثت و كاري تث كردبن و ئيدي بذابثتةوة، 
) جةاللييان(كي هثندة لةبةرچاو و بةهثزي، لة هةصوثست و ذةوتار و گوتاري ئةواندانةخثر، بةصكة كاريگةريية

ئةوةتا . هةبووة، كة لة هةموو نةوة و وةچةكاين كؤن و نوثياندا، ذةنگي داوةتةوة و بة زةقي خؤي نواندووة
ييةكي، لة ساآلنثكي پاش ئةو لثخؤشبوونةي بارزاين، كةسثك، كة بة حيسايب خؤي و خؤيان، گواية جةالل

فلتةردراوي، بث خةصتة و پاك و لة پاآلوگة دةرچووة، پةيدا دةبثت و دةيةوثت پاداشيت، ئةو چاكةيةي بارزاين 
و خةصكانثكي ) جةاللييان(بة جؤرثك، كة تةنث شاگرداين فثرگةكةي ئيرباهيم ئةمحةد. بداتةوة، لث بة جؤرثكي ديكة

 هيچ مرؤضثكي خودان يةك ذثزة وثژدان و يةك گةرديلة ئاوةز و ، پةي پث دةبةن، دةنا"منةك حةرام"كورد گوتةين
مةال بةختيارثك پةيدا دةبثت، كة بة هةموو پلة و . هزر و هةسيت مرؤضانة، ناتوانثت بريي بؤ وةها كارثك بچثت

پليكانةكاين جةاللييةتيدا هةصزناوة و كؤمةصةيي و ئاشييش بووة، بة بؤگةنترين ذثگة و دزيوترين شثواز و 
رسنؤكانةترين ذةوتار، دةيةوثت تؤصةي هةموو مثژووي جاشايةتيي حيزبةكةي  و ذثبةراين ئةو بزاض و فثرگةيةي، ت

كة ئةو بؤ خؤي تثيدا بارهثنراوة و پثگةيثنراوة، لة بارزاين بكاتةوة، نةك بة زيندوويي، چونكة نة ئةو و نة 
يؤريزاناين ئةو ذثبازةي ئةو،  هةرگيز  هثندة بوثرييان سةركردةكاين ئةو و نة چةكدارةكاين ئةو و نة بريمةندان و ت

مةال بةختيار، بة مردوويي . تثدا نةبووة، كة بتوانن بةرانبةر بارزانييةكي زيندوو، بكؤكن و خبوثنن و زار بكةنةوة
يؤدا ، بارزاين لة ئةمةريكا، كؤچي دوايي كرد و هةواصةكة لة ذاد1/3/1979ذؤژي . دةيةوثت، ئةو تؤصةية بكاتةوة

موحةممةدي . بآلو بووةوة و پاشان تةرمي بارزاين برايةوة بؤ كوردستان، بؤ ئةوةي لة شنؤ بة خاك بسپثردرثت
ئةو شةوة زؤر كةس لة :"مةال بةختيار دةكات و دةصثت" زؤر جوامثرانةي"حاجي مةمحوود، باسي هةصوثستثكي 

 و كؤبوونةوةو مةال بةختيار بذياريدا هثزثكيمةقةذةكاين يةكثيت كة گةنج و كؤمةصة بوون تةقةي خؤشيان كردو
مةال ..كةسي بةرثت بؤ شنؤ و جةنازةكةي مةال مستةفا بگرن و رثگاي نةدةن هةر كةس لةگةصي داية بيگرن) 200(

بةختيار هثزةكةي لة مةهابادوو هةندثك لة نةغةدة ئامادةكردبوو بؤ ئةو كارة خؤي و كاك شةوكةيت حاجي مشريو 
ئةو رؤژة جةنازةي مةال مستةفا دةگاتةوة ئةو هةموو عةشايةرةو . ةيارة چووبوون بؤ تاقييبدوو سث كةس بة س
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كةسةوة بچنة ) 200(ئةمان ترسابوون نةك نةيانتواين بة...كوردي ئثران و هةمووي بة چةكةوةو سةيارةيةكي زؤرو
ةكراو گةذابوونةوةو بة سوتفة سةريان بةصكو خؤشيان لة دةسيت كوردي ئثران و عةشايةري ناوچةكة بؤ دةرباز نةد

من چوومة سةركردايةيت كاك مةال بةختيارو كاك شةوكةمت دي و وتيان لة كارةكةمان سةرنةكةوتني من ومت كاكة 
كاك مةال بةختيار پثكةين و . ئثوة بؤ خؤتان بة شيت وا مةشغول دةكةن. ئينسان مرد شةيتان وازي لث دةهثنث

ةكة بسووتثنني كوذةكانيشمان بة ديلي دةهثنا، هةروةها نادر هةورامي و چةند ئةگةر دةمانگرت دةبوو جةناز: ويت
كةمسان لةناو سةيارةكة ديوةو ئةوان ئثمةيان نةناسيوة كة ئةوة من ومت باش نيةو دةبوو بروسكةي تةعزيةتان بؤ 

و شثوةية باسي  ئاشكراو بةثي خؤشبثت هةتا پثشي خؤشبثت نابثبكرداية باشتر بوو، چونكة مردن نابثت كةس پ
شايستةي درةوشاوةترين و خاوثنترين بذگةي بثت و كة يرؤكي ئيسالم بذگةيةكي تثدا هةبثت، ئةگةر د .124"بكةن

 ةوة)بنةماصةي ئيمام عةيل(ئيمام عةيل و ئيمام حوسةين و ئالولبةيتشانازي بثت، ئةوا ئةو بذگةيةيةيت كة بة 
وةك تؤصةسةندنةوةيةك لة  ، موعاويةوفيان و يةزيدي كوذيئةمةوييةكان و موعاويةي كوذي ئةبوو س. گرثدراوة

 و نةوةكانيان و بؤ سذينةوةي ئيسالم، ئيمام عةلييان شةهيد كرد و جةنگي بنةماصةي پةيامبةري ئيسالم و ئالولبةيت
ةيش  حوسةينيان شةهيد كرد و ئةوانةهيد كرد و تةواوي بنةماصةي عةيل وز كرد و ئيمام حوسةينيان شكةربةاليان سا
درةوشاوةترين و كة بذگةيةكي تثدا هةبثت،  ئةگةر ديرؤكي كورديش.  مانةوة سةرگةردانيان كردنلةو بنةماصةية

 ديرؤكي . پثوةندي  بة بارزانييةوة هةية كة،شايستةي شانازي بثت، ئةوا ئةو بذگةيةيةيتخاوثنترين بذگةي بثت و 
و درؤ و دزي و ستةم و ساختةكاري بةيت، دةكاتة ديرؤكي عةيل و ئيمام حوسةين و ئالولئيمام ئيسالم، بث بذگةي 

 1964ديرؤكي كورديش، لة . چةتةييذاووذووت و چةپاو و كوشنت و هةصة و چةوساندنةوة و شؤضينيزم و تاآلن و 
ةصة خوثندنةوةيةكي چةوت و هخيانةتكار و ةوة، بث بارزاين، دةكاتة  ديرؤكثكي  ساختة و چةواشةكار و خاپثنةر و 

 مةال بةختيار و جةالليياين .ة خوثندنةوةيةكي جةاللييانةي مثژووي كوردواوي مثژووي كورد، كة ئةويشو شث
نثوي بارزانييان داوة و هةوصي سووتاندين تةرمي بارزانييش لة اليةن ةميشة هةوصي بنبذكردين بارزاين و هاوبريي، ه

وي گرنگترين ، كة مثژو بووةي بارزاين و نثو مثژووومةال بةختيار و دةستةكةيةوة هةر بؤ سذينةوةي وشةي بارزاين 
من بارزاين ناخةمة ذيزي ئيمام عةيل و ئيمام .  لة فةرهةنگي سياسي و ديرؤكي كورددا،ةنيوسةدة و پتري كورد

لثكچوونثك لة نثوان ئةو هةصوثستةي مةالبةختيار و جةالليياين هاوسةنگةريدا و نثزيكايةيت و حوسةينةوة، لث 
، چونكة هةردوواليان وان و هةصوثست و بؤچوون و ذةوتاري يةزيد و موعاوية و ئةمةويياندا هةيةبؤچووين ئة

 و بةوةش بةشي هةرةگرنگي ديرؤكين ذاستييةكانيان ةذاسيت و خاوشوثنةواري   سذينةوة و نةهثشنت و بنبذكردين
وةك . 125مةبةست بووة) لييانلةكن جةال(و نةتةوةكةيان ) لةكن ئةمةوييان( ئايني و نةتةوةكةيانو نيشانةي 

                                                        
  .470-469،بةرگي يةكةم، ل..،  ذؤژژمثري..حممود 124 
 اش شةهيدبووين، لة كووفةوة بؤ شام بؤ بةردةم يةزيديلة چريؤكي چلةي ئيمام حوسةيندا، كة باسي بردين سةري ئيمام حوسةين دةكات، پ 125 

، )عبداهللا بن زياد(دةگثذثتةوة، كة لةشكرةكةي عةبدوصآلي كوذي زياد، كة مثژوونووسثكي عةرةبة، )ابن الجوزي(ئينب ئةجلةوزي. كوذي موعاوية
كة دةگةيشتنة هةر شوثنثك و بؤ پشوودان يانيدا، دواي سةركةوتنيان لة كةربةال و جةنگي حوسةين و هاوذثلة گةذانةوةياندا بةرةو شام، 

ذادةوةستان، وةك هةموو جارثك سةري ئيمام حوسةينيان لةو سندووقةي، كة بؤيان ئامادة كردبوو و تثيدا داياننابوو، دةردةهثنا و لة سةر 
ان دةكرد و بة درثژايي شةو بة ديار ئةو  وةك هةموو جارثك هةر ئةو كارةي،يان بةسةردا دةهاتكة شةو. ن دادةنا و ئثشكيان دةگرتذمثكيا

. حي لثبووي مةسي)قةشةيةك(لة دثرةكةدا ذةبةنثك. يياين لثبوولةو ذثگةيةدا گةيشتنة شوثنثك، كة دثرثكي مةسيح. سةرةوة ئثشكيان دةگرت
 دثرةكةوة و ئثشكيان بةدةورةوة صداية ديواريا و وةك هةموو جارثك خستيانة سةر ذمثك و  ذمةكةيان پسةرةكةيان وةك هةموو جارثك دةرهثنا

و خةصكة ذةبةنةكة لة. نيوةي شةو ، ذةبةنةكة دييت ذؤشناييةك لة جثي سةرةكةوة بةرةو حةحلةلةي ئامسان درثژ بووةتةوةبوو بة كة . گرت
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بةردةواميي و درثژةپثدان و تةواوكردنثكي ئةو كارةي مةالبةختيار و جةالليياين هاوبريي، ماوةيةكي دواتر هةر بةو 
مةبةستةي مةالبةختيار و جةاللييان، خةصكانثكي ديكةي، سةربة ذثژميي بةعس و نةياراين كورد و دژة مثژووي كورد 

ي ذؤژهةآليت "شنؤ"ذةوشتثكي مرؤضانة، تةرمي بارزانييان لة گؤذةكةي، كة لة شاري و دژة هةموو نةريت و 
كوردستان بوو دةرهثنا و فذثيانداية بذثك دووري گؤذةكةي و لة ئةجناميشدا  ئاژاوةيةكيان لة نثوان پارتيي 

 ينامة و سيمبؤصذةنگة نيشانة و ناس. دميوكرايت كوردستان و حيزيب دميوكرايت كوردستاين ئثراندا ساز كرد
وةك شت يا ماددة يا   و ئايديؤلؤژي، يا تةنانةت نةتةوة و ئايني و ئايديؤلؤژيا بؤ خؤيشيان،نةتةوةيي و ئاييين

 مرؤض بؤ خؤي، كة دؤزةرةوة و داهثنةر و دامةزرثنةري ئةوانةية، گرنگ نةبن و هي ئةوة نةبن، هثندةيچةمكثك، 
، لث لةگةص ئةوةشدا نةوة بثگةرد و هةصةهةصنةگرذةها و بنة پريؤزييةكي  و بكة هثندة جثي بايةخ و گرنگيپثدان بن
مرؤض وةك دصدانةوةيةكي خؤي و وةك ذثزثك بؤ ساآلنثكي كار و خةبات و لة دواي نةوة و بة درثژايي مثژوو، 

 ك،تثكؤشاين ئةو نيشانة و سيمبؤآلنة و وةك پاداشدانةوةيةكي ماندووبوونيان يا هيچ نةبثت وةك پثزانينث
 و هثشتووةتةوة و بةچاوي ذثزكة ئةگةر مرؤضگةلثك بن و لة سةردةمثكدا ژيابن،  ،يادگارثكي لةوانة

، ئةگةر گرنگترينيان مةال مستةفاي بارزانييش لةكن كورد يةكثكة لةو نيشانانة. خؤشةويستييةوة لثياين نؤذيوة
                                                                                                                                      .126نةبثت

                                                                             
   
 

 
 

 
 
 
 
  

                                                                                                                                                                             
ئةي ئةوة : گويت. ي زيادينئثمة هاوذثياين عةبدوصآلي كوذ: ئثوة كثن؟ ئةوانيش گوتيان:  پرسي، كة سةري ئيمام حوسةينيان پثبوو،يچةكدارانة

ئةمة سةري : گويت. ئةوة سةري حوسةيين كوذي عةيل كوذي ئةيب تاليب، كوذي فاتيمةي كچي پةيامبةري خوداية: سةري كثية؟ ئةوانيش گوتيان
يلبيلةي چاوةكاين ئةگةر مةسيح كوذثكي هةبوواية ئثمة لة ناو ب. ئثوة خراپترين خةصكن: گويت. بةصث: كوذي كچي پةيامبةرةكةتانة؟ گوتيان

ةموو ةرگرن، ئثوةش سةرةكةم بدةنث هدةهةزار درهةمم هةية لثمو: چيية؟ گويت: گوتيان! شتثكتان پث بصثم: پاشان گويت. خؤماندا دامان دةنا
ةكةي لثوةرگرتن ذةبةنةكة سةر! باشة، خؤ ئةمة چ زيانثكي ئثمةي تثدا نيية: گوتيان. كةوتن سةرةكةتان دةدةمةوةشةوةكة الي من بثت، كة وةذث

كة ذؤژ .  گرياوةسةرةكةي برد و شؤردي و بؤين خؤشي لثدا و الي خؤي و لة سةر ذاين خؤي داينا و هةموو شةوةكة بة دياريية. و پارةكةي دانث
صلى هللا اشهد ان ال اله اال اهللا وان جدك محمدا رسول ا(ئةي سةر من لة خؤم زياتر خاوةين هيچ نيم و منيش: بووةوة بة سةرةكةي گوت

حةممةد دروودي خودا و گة لة ئةصآله نيية و كة باپريت موشايةيت دةدةم كة هيچ خودايةك بثج:  واتة،)اشهد انني موالك. اهللا عليه واله وسلم
چي تثدا ئيدي دثرةكةي و هةركابراي ذةبةن  . ئةوة دةدةم كة من بچووكي تؤمشايةيت . سآلوي خودا لة خؤي و نةوةكاين بثت، نثردراوي خوداية

                                                                                                .بوو بةجثهثشت و لثي دةرچوو و كةوتة خزمةتكردين ئالولبةيت

و وةك خؤي و بة جلةكاين بةرييةوة  پارثزراوة  لة ذووسيا،،"مؤسكؤ" لة ،"سوور" لة مةيداين ،"كرميلن" لة تةالري ،"لثنني"ئثستاش تةرمي  126 
ي چني و سةدان "ماو"ي فرانسة و "ديگؤل"ي يؤگوسالضيا و "تيتؤ"ي بولگاريا و "دميثترؤض". ذاكشاوة و ذؤژانةش هةزاران مرؤض دةچنة سةرداين

ك دةچنة سةر گلكؤكانيان و ياديان كةسايةيت و مرؤضي ناسراوي ديكة لة بوارة جياوازةكاين ژياندا، وةك ئةوانة منوونةگةلثكن، كة ئثستاش خةص
   .دةكةنةوة
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