
م یازده ی  زنجیره...پانۆڕاما  

  به شه کی ره یه که دزێ له رانی قهبابۆمبا
   ب تی عاره وانی شۆڤینیه  نوچه 

    وانـی هـد گـرده فـه
  ینووست ی ده رجاره هه

 
 

ی هاوکاری و پشتگیری  وه  ، بۆ ئه مووانه ژنی هه کی ئایار جه یه...ژنی کرکاران جه ...م که یه
 و ئایینی بۆ هیچ  وه ته نگ و نه جیاوازی ره. مینه ر زه و سه ر کونجکی ئه هه ت لهکرکاران بکر

 16  وه کرکارانی کوردستان ئه.گرن  ژن و رپوان ده  جه یه و بۆنه  به  ناکرت که و کرکارانه له
تا  م هه به ،  وه کاته  یاد ده ژنه و جه ر ئه ندی رژمی داگیرکه تی ناوه سه  ده  دوور له ساه
ند نوسینکی   چه نگه  ره لک زۆرن که کانی گه هۆکاره.خ  کی ناڕک و ببایه یه  شوه مۆ به ئه

ی  وحیزبانه  له که ر یه رچی هه گه ،ئهی بکرت موکوڕیانه و که ستنیشانی ئه ی ده وه بوت بۆ ئه
ندیکای کرکارانیش   سهتکشانن و حمه ندامانی کرکار و جوتیار و زه نی ئه کوردستان خاوه

دار  رمایه ن کۆمپانیا و سه ر و خاوه رمانبه  کوردستان فه  له یه وه یرتر ئه سه مووی   هه له .  یه هه
  بوایه  ده وه ئه.ن  که قیر کارده ژار و فه  و کرکار و کاسبکار و هه  رۆژی پشوویانه و رۆژه له

ن رۆژی   بکه که ته ت و حکومه وه  ده ن و داواش له که ی پشتگیری کرکاران  ده انیهندیک و رکخرا و سه زایی ئه  جگای ناره ببته
 کاربکات ت تایبه الی کۆمپانیای  و کرکاره  ئهجا،  و رۆژی پشوودانیشی بتربگرت  و کری خۆی وه بت کرکار پاره کی ئایار ده یه

                                       .گشتیمپانیای  کۆ یا له
دژی رژمی فاشی   چاکیان له ره ڤه و ده موویان له ر هه  هه ،هیدانی پشت ئاشان شهکانی  رگه پشمه...پشت ئاشان...م دووه   

 و خۆیان  وه ڕابونه وڕوپا گه  ئه ندکیان له و هههنابوو    خوندنی دانشگا و قوتابخانه  وازی له که ر یه  و ههنواند عراقی ده
عس  ،خۆیان  ی رژمی به  فاشیانهیت   سیاسهی وه  بوونهنگاری ره بۆ به ، و شۆڕشگرانه ئه .تی رگایه ر ژیانی پشمه گه و لهگونجانبو

  کتی نیشتمانی کوردستان به یهکدارانی  چه.یان پشت لکرد وڕوپا یی ئه یه  ئاسوده ئارامی و کوردستان و ژیانی خۆشی و وه یانده گه
و دوا قۆناغ بچت ،  ره عس به ڵ رژمی به گه ی گڤتوگۆ و دانوساندنیان له وه بۆ ئه،فا  وشروان مسته بانی و نه هالل تا ری جه رابه
پانی   گۆڕه ر له هه.کان کرد هیدان و دیلله ی شه  الشه یان به گاته و  رزانه ربه  سه هیده و شه  خونی ئه ستی خۆیان سوورکرد به ده
هیدان   خونی شه ستی به  ده بوو که م نه که کتی نیشتمانی جاری یه رچی یه گه ئه.تک کرد  تیان هه رد و ئافرههید ک ڕدا دیلیان شه شه

  و کاته ئه.ن دنیادا ریسواکرا کتی و له تی یه رکردایه وانی سه  نوچه ش به کی ره یه له  په  بووه داوهوو رو م ئه  به،سوور بکات
ک و  یه  ئاشکرا هیچ بوکراوه م به  به ، بوون که ساته  دژی کارهکتی، ی ناو یه و کادیر و لپرسراوانه هندک ل  هه  گوایه،گوترا ده

کی نارازایی  یه  نامه وه کتی سپی بکاته بانی رووی خۆی و یه الل تاه ی جه وه دا بۆ ئه و رۆژگاره ر له هه.چوو رنه نووسراوک ده
ی زب و  که نه  ته ی فێ درایه که نامه. حیزبی شیوعی عراق گرت ی له خنه  کرد و ره وه ره ده و  اوچهکانی ن  شیوعیه ی حیزبه ئاراسته

 یاند و  پشتگیری خۆیان بۆ حیزبی شیوعی عراقی راگهساتی پشت ئاشان ریسواکرا و کان کاره ییهعی شیو وه  کۆبونه دیسان له
باتگر  هیدانی خه  رۆژی شه بته کی ئایار بۆ حیزبی شیوعی عراقی ده یه.دستان کتی نیشتمانی کور ستۆی یه  ئه  خرایه که تاوانه
   که،هیدانی هاوڕم نونم بۆ شه وازش داده ری ریز و نه  سه و رۆژه بۆ ئه.ختیار  تکی به  پناوی نیشتمانکی ئازاد و میلله ،له



حیزبی شیوعی .وڕوپا  ئه ی خوندکارانی کورد له ه ی و کۆمهی خوندکارانی عیراق ه  کۆمه یان هاوڕی نزیکم بوون له زۆربه
  .            شداربکات  کانی ره ی رۆژنامه ڕه  و الپه وه  بکاته هیدانه و شه  یادی ئه بت سانه عراقی ده

ر هرشی رژمی فاشی عراقی و  ه ب وته ر چاوی رای گشتی و عراقی که  به  له یه وره  گه شارهو   ئه...دزێ بۆمبارانی قه ...م سیه 
  ش به کی ره یه که  له  بووه ساته و کاره ئه.کی شار   خهبوونی دزێ و ئاواره ی قه  سیڤیله که موو خه و هه هیدکردنی ئه  هۆی شه بووه
 ببت  ساته و کاره رد دووچاری ئهتی کو ی میلله وه  هۆی پداگرتن بۆ ئه ش بووه و وتانه نگی ئه ب و بده تی عاره وانی شۆڤینیه نوچه

 دانشای کوردستان کرد و   بردنی باری خوندن ، پارزگاریان له وه و پشه ره  پناوی به دزێ له ری شاری قه کی تکۆشه خه.
  هات که ده نه غدا چاوی هه ی به که  فاشیه م رژمه  ،به وه شیان بۆ خوندکارانی کوردستان کرده  باوه دکی شۆڕشگرانه به

ی  ویسته  خۆشه و شاره کانی رژم ئه  فرۆکه  بۆیه وه رز بکاته ی زانستی به  خوندن و پله خوندکاری کورد هز و تونا بداته
و  مسایش ئه ئه.کات  ست پده  جینوسایدی رژمی فاشی ده وه ئا لره.هید کرد  و شه ر و ئاواره ده ربه کی ده بۆمباباران کرد و خه

                        . دزێ هیدانی شاری قه مری بۆ شه نه.ر بکرت  سه  چاره ره ڤه و ده کی ئه ی ژیانی خه مه ه نگوچه ی ته وه ب ئه ڕێ به  تپه دهیا
 کوشتنی   اوانبار نین لهکو ئایین ، هیچ ت ک و وه کو خه ئزیدی وه ... ئاسمانی ئزیدیستان ک له یه ستره  ئه دوعا بووه...م چواره

و  ی ئه وانه ن و بزانن کن ئه ستنیشان بکه  ده سانه و که ی ئه وه تاوانبارن بۆ ئه] باشيكى و به هزاني[کی  م خه دوعا ، به
تی   کوردایهوشت و ت و ره وا دین و عاده وێ ئه یانه وێ و نه ردبارانی دوعایان کرد ، بیانه ی به وانه ئه. نجام داوه یان ئه تاوانه

یر  سووکی سه ر جیھان به رامبه ی به وه زیدی خۆشکرد بۆ ئه کی یه رد باران کرد و رگایان بۆ دوژمنانی کورد و خه ئزیدیستانیان به
و ربگرن  ب پاداشی خویان وه فتاریان کرد ده  ره تیه و نامرۆڤایه ی به نجانه و گه ئه .   هۆی دروست بوونی ئاژاوه بکرین و ببته

ر  ر ههژ ر ناوک و له  هه  به تی کوردی دژی کوشتینی ژنه سه ده.ربگرن  کی جیھان سزای خۆیان وه زیدی و خه کی یه ر خه رامبه به
پناوی پاراستنی ناموسی  دات له  ، رگاش نه یه له سه و مه  کار بۆ ئه ت یاسای خۆی بخاته بت حکومه  ده ک دا بت بۆیه بیانووه
         :ت   ده  که  راسته نده و په ئه.  کچ و ژن بکرت  ه ب گاته

  .تهار رابگ بههاتنی م ناتوانی   ، به وه توانی گوک لبکاته مرۆڤ ده     
ی ت ردوو حکومه ناوی هه ی به وه کگرتنه یانی یه ر به سه ی ئایار ساک به7  له... ولر و سلمانی تی هه سایادی حکومه...م پنجه

وری پیس و  یاندن ده ردوو راگه هه ی جاران له وانه  ئه.گرن  کتر ده یه  تیر و بزمار له ردووال جارجاره هه.ڕی  په کتی تده پارتی و یه
و یاندن  ب راگه ن ده که  هاوار ده  دیموکراتیانه نوکه کرد ،هه کترکوژی داده ڕی کوردکوژی و یه  شه نزینیان به بینی و به پۆخیان ده

  وابوو له وان ره  بۆ ئه وکاته ئه.کگرتووبیت ب یه ر چاوی دوژمنان ده به ری باشی دابت و له وپه تی له ت و هاوکاری و برایه سیاسه
  خۆن و له کتر ده ری یه سه  سوندی به هنوک هه.ن  رمی کوژرا و دیل بکه  ته  به یفی خۆیان گاته که کانیان به  رده  رووزه یاندنه راگه

   بووه ش که که و خه رگ و گیانی ئه دا و مه ری هه ی سه  که ،  بایه و ته سیش پیان نابژی ئه بن ، که شدارده کتر به سیمیناری یه
یقوربانی هیچ ، کرانه کی عادیالنه ر دادگایه گه ی ئه سبه . رپرسیاره  به لت  روه یاسا سه[ و زرێ  کوردستاندا دابمه  له  وبورب

گای تس  ده  له ردوو ال جگه ردی دیل و کوژراوی هه جه.سی تاوانباران و دادگایی بکرت  فه  قه لۆ ک بخرته بت گه  ده]ن و دهک ،وه
ر  گه ئه.کرت  یان تۆمار دهوری نا روه ری سه فته کوی ده  بزاڤ و له  کامه خرنه  ده هیدانه و شه  و ئه وه ته  کوێ بوکراوه هیدان له شه
یشتوون و   تگه نووکه ردوو زلحیزب هه کدارانی هه گرت ،یا چه ده کترکوژیان هه ڕی یه کی شه بوان چه  زیندوو نوکه  هه هیدانه و شه ئه
ند   چهونگدان بکرت   ده ئازایانه.  وه بکرته و ت تکه ردوو حکومه راستی هه ی به وه  بۆ ئه نکه مه ک تهسا. ن  کتر ناکه ڕی یه شه
تا ش و ه یه وه کگرتنه چۆن یه.ن  شورووتی کوردستان بکه کی ره ر و خه ماوه تی جه ی خزمه وه بژرن بۆ ئه کۆخاون ههشسانکی پا که
ڕی  بمری شه . وه گرنه کده کجاری یه یه تا به  بنرت ،هه ته و س حکومه با ناوکی تر له.کگرتوونین کان یه ته زاره  وه ندک له هه

                                              .ڕی براکوژی و خۆکوژی  شه ت له فره ناوخۆیی و نه
  سارکۆزیش بووهست هنا و  ده وتنی به رکه کی تر سه  بای راست  جارهرۆک،   سه  بووهنیکۆال سارکۆزی. ..رنسا رۆکی فه سه...م شه شه
 داوای مانکاتدا   هه  لهاندی وڕ دۆ]سیگۆلین رۆیال[سوسیالیست  ری ی نونه که ره هرامب به.نسا ره می کۆماری فه شه رۆکی شه سه
یان  که ریه ن و هه ده وده وتوو و عیلمانی هه کی پشکه نسایه ره پناوی فه  لهردوکیان هه. خواست یه  تازه رۆکه و سه وتنی بۆ ئه رکه سه
و   بۆ ئه وه ڕته گه وتنی سارکۆزی ده رکه کانی ماسمدیا ، سه واه ی هه گوره هب.تی  تی خۆیه یه نی پۆگرامی سیاسی و کۆمه خاوه

   له خشه نه.[ست هنا ده وتنی به رکه کانیدا سه مه وه نجامیان دا و سارکۆزی له فیزیون ئه له  ته ی دواجار له ]باته ده[ گڤتوگۆیه
نیکۆالی ].  ناو زبدان کی خۆکوژی بخرته نگدان بکرت و چه سی دهپرۆس گفتوگۆ و دیبایتی سیاسی  کوردستانی خۆشمان بت ،به



  کتی له حیزبی یه[ی ناوی  که حزبه.  دایک بووه  پاریس له  له28/1/1955  له.  نگاری یه  و باوکی هه هودی یه سارکۆزی دایکی یه
و پۆمیدۆ  ] 9/11/1970 ــ 22/11/1890[ پاش دیگۆل  نسایه ره رۆکی فه م سه شه شه. یه]ی میللیدا  وه پناو بزوتنه

و  ] 8/1/1996 ــ 26/10/1916[و فرانسوا میتران  ] 2/2/1926[و جیسکاردیستان  ] 2/4/1974 ــ 5/7/1911[
   ].29/11/1932[جاک شیراک 

  
وێ  مانه  ده ،کی ئیسالمیت هو وێ ده م هاواریان کرد ،نامانه ده قام و پ به ر شه  سه کان هاتنه تورکه...رین تورکیا ئافه...م فته حه 

 جاری پشوو   وه  داخه  به  که.ن  ده  کۆمارکی ئیسالمی تورکی نه نگ به کانی تورکیا ده خوازم کورده ئاواته. عیلمانی و دیموکراسی 
 ئای  راسته]  ریزمانهسکوال[ و عیلمانیانه ئه.کرد  ی تورکیا نه که چی هیچی بۆ کورد و کوردستانه کان داو که ربه نگیان بۆ ئه ، ده

ن  که  و وانه وه نه ت جیا بکه وه  ده وت دین له یانه م ده  ،به وه نه که رزده تاتورک به ی ئهمال کهفا  مستهسووری تورکی و پورترتی 
ی  شداری پرۆسیسه واز بهب جیا کی به توانرت خه کات و زیاتر ده وانتر ده ت فره ش دیموکراسیه وه ئه. ت بت  وه دراوی دهدین گر

ا بوون و ش جاران دژی   ئوه ، حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئرانی گووت ینی به کاتی خۆی خومه.ت بکرت  وه وتنی ده شکهپ
موو   هه مووانه  کۆماری ئیسالمی بۆ هه،ویست ناکات ناوتان دیموکرات بت پ نووکه ت بوو ،هه  دژی دیموکراتیهی ئرانیششا
ی شیروخه تلوعامی کوردی له توای قه  ئیسالم فهیناو ینی به چی خومه که. مانین موسر ئاۆش به تا ئه هه.ری ئیسالم دا نجه ژو  م

 ترسی رژمی   له]میر ئه[  بته  موسمانی کوردستانی چۆن دهیکان ه]ر عومه[  ناویبینین ی ئیسالمی ئران ده دیموکراتی یه
ب  جه ره.ت  سه کی سیڤیل و بده  خه خ له  دۆزه  به ناوی ئیسالم چۆن کوردستانیان کردووه وا بینیمان به ئه.رستی ئران  په کۆنه
   گوایه ستا که کان خۆ رزگاربکات هاواری لھه ربازه  سه ڕاه نه کانی ژه شه ڕه ر هه رامبه به ی له وه  بۆ ئهزیرانی تورکیا، رۆکوه ی سهیب ته

یدا  ی پپه که نگی بۆ حیزبه ی کاتی خۆی ده بازهو ر  بۆ ئه یه وه زبوونه ش پاشگه وه ئه.  و ئیسالمی نی یه انی یهو عیلم ی ئه که حیزبه
مۆ  تا ئه هه.تی تورکیا رۆکایه  سه بژاردنی  بۆ هه له وه ستی خۆی کشایه بدوگویش ده  عه رمانه ب شه  زۆر به کهونو هه.کرد
ی حیزبی ئیسالمی  ژر سایه کوردستانی تورکیا له.ی ئران  نموونه تورکیا ببته ناخوازێ   که یه یا هه تورک نگکی عیلمانی له ده

نووسی کوردی تدا   و باسی ئۆتۆنۆمی و مافی چاره ینی قورئانی کردبۆ وه کو خومه روه  هه وت چونکه ست ناکه ده تورکیا هیچی به
 بۆ  نده اللیش هیچ پوپاگه  و با مام جه وه  ربازی خۆیان نادۆزنه تورکیا مافی کورد لهکانی  ئیسالمییه  ئاواش حیزبه، دۆزیبۆوه نه
                                              . دژی بوونی کورد و ئازادی کوردستانن  تا بنملیان له  هه کات چونکه نه ی تورکیا فاشیانه رکرده و سه ئه
  
 ئانا  که.تی   زانرا ک باوکیه وت مانگه نی حه مه  ته ی ئانا که که کچه.   زانرا ک یه]دانیالینا[باوکی ...نیکۆڵ سمیثئانا ...م شته هه

  وه] بووه ڵ ئانا هه گه ندی یان له یوه  په وه دزی یه به][ژر مز[  له ی گوایه که  باوکی کچه  س پیاو خۆیان کردبووه وه میه الی که مرد به
  یه که  باوکی کچه رچوو که ده] الری بیرکید[گری  فۆتۆگراف و ونهویش ، کی تر ئاشکرابوو ئه کابرایهبوون  ونه هیچیان ههچی  ،که

  ،کهرسورمان بوو  زۆر سه،  ه]شتیرن.هاوارد ک[  ناوی  که ئانا]هتد..ری هاوسه..دۆستی[مردی .ئازمایشکرا]ی ئه.ن.د[کاتیک 
 الری   له که کردنی منداه رده روه ی مافی په وه م بۆ ئه ڕناکه  شه{م گووتی  به ، بووه ککی تری هه مانکاتدا یه هه ی له که دۆسته
                               . ی ک یه قینه  زانی بابی راسته ش کارکی چاک بوو ،که و منداه بۆ ئه.}  وه مهربگر وه

یاندن فرۆشت  کانی راگه نده  ناوه کانی به ریتانییه  به ربازه ستگیرکردنی سه وای ده ،ههدیلکی ئینگلیستان ...واڵ فرۆشتنی هه...م نۆیه
ستت کاتک مافی مرۆڤ  وه ری ده سه  گران له یزانی به نه.کانی ئینگلیستانی ئازاد کرد کات و دیله  دنیا ده زان خر به ئران وا ده.

  ی ئینگلیستان کردووه ربازانه و سه ئران داوای له. تاوانبار  زۆر داوای لبکرت ببته  و به وه دیل نابت رووت بکرته. کات پشل ده
دا  وکاته ش له ربازانه و سه ئه.کرن  وت ساڵ زیندانی ده رنا حه گه  ئه، ناو ئاو و سنووری ئران ته ر کامیرا بن هاتووینه رامبه  به که
کانی ناو  ساته  و کاره وتنه و چاوپکه  ئاشکرا باسی ئه  وتی خۆیان ، به وه شتنهی  ئازاد کران و گه که،یان کردوون   قسه به

  ته تابارین و هاتوینه  خه ئمه   گووتومانه  که  وتمان کردووه مان له]ت خیانه[ گوتیان   راستگۆیانه وروپیانه و ئه ئه.زیندانیان کرد 
ندووقی  سه[ناو تابووت  بووین له وه ڕوانی ئه رنا چاوه گه  ناچار کراوین ئهم  ، به زاندووه  سنوورمان بهو  ناو ئاوی ئوه

  وه کۆنه  ده که له سه  مه ند راستگۆن و چۆن له کان چه  و ئیرانییه ربازانه و سه ردووال ئه هه.  وه کراینه ی ئینگلیستان ده وانه ره ]مردوو
 تاوانبار  و مرۆڤه ناو زیندانیش ریزی مافی مرۆڤ بگیرت ،جا ئه تا له ب هه  ده نگهی گر وه ئه .   گرنگ نی یه وه الی منه یان به مه ئه

                                                            .بت یان بتاوان 



  بووه خۆش نه ئاوا نهت  وی قه  زه: ی ده که  راپورته له. دات  نگی ترسناک لده کان زه کگرتووه  یه وه ته ی نه کۆمه...رما گه...م یه ده
ین  وی رزگار بکه ر زه وی و ناو ئاو و سه ی ژر زه وین و ئاژه  بکه ژارانه  هه و وته  هانای ئه  به ر هاتووه سه انی بهڕوا گۆ ئاو و هه.
با و ئاو خۆیان  ب کاره چۆن بهرکوک و سلمانی و دهۆک بھنی و  ولر و که کی هه ر خه سه مساڵ چی به رمای ئه بت گه ی ده ئه.

                           .رباسی ناکرت   هه کوردستان  لهیش کان جا ئاژه  مرۆڤه وه بپارزن ، ئه
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