
 1

 نی مه ته  ساڵ له 51زراندنی کاژیک و یادک بۆ دامه
 1959 ی گونی سای 14 

 
 ندا  هۆه–روش  ساسان ده

   دوای ڕووخانی کۆماره ر له وبه مه  ساڵ له1
ی  که  مژوویه وه اد و ڕهی مھاب ساواکه

کتی  و یه ره ڤانی به مروهه بارزانی نه
) ئای پیرۆزی کوردستان  (   نویا  له ی که و تروسکایه و خامۆش بوونی ئه سۆڤت

  وت کراو له شکراو وماف زه کی دابه یه وه ته  پناسی نه  و بووه  17/12/1945کرا له هه
تی  نی ئای تایبه موو وتک خاوه ی کورد بوو ،هه وه ته ویش نه ئه ی که که نیشتیمانه

یک مانای مژووی وجوگرافی یان  ربی کۆمه کانیش ده تی و ئای گشت ووته خۆیه
نی ئای  رمی خاوه فه  به وه ومژووه ی کوردیش له وه ته تن ،نه ی ووت یان میلله پکھاته
کانی   هۆکاره  که یی خۆیی نی یه وه ته انی نهنی نیشتیم چی تا ئستا خاوه تی، که خۆیه
 نو   ،له  ی کوردستان وته که  بۆ کاری ڕامیاری و جوگرافی و مژوویی وهه وه ڕننه گه ده
ت و  ریکاوسۆڤیه مه ری ئه مسه ردووجه کانی جیھان وهه ی زلھزه  سیاسیانه مه و گه ئه

تی و ڕێ  ی حیزبایه تان ومل مالنیهوشی سیاسی کوردس  ڕه  ئاۆزی ناوعراق و نا ئارامی
موو  و هه  نو ئه  له رانی کوردستان  داگیرکه ت کردن به یی وخزمه وه ته وگرتنی نا نه ڕه
ت زانی   ڕۆشنبیران وسیاسه یک له ستی کۆمه ر ده سه دا ، ڕکخراوی کاژیک له م ومژه ته

(  نوی  یی به وه ته اوکی نهک ڕکخر زرا وه دامه )   1959 ی گونی سای 14  (  کورد له
 دروشمی کوردستان بۆ   به )کاژیک  ( واتا) کتی کورد   و یه وه ی ئازادی و ژیانه ه کۆمه

  ش تکۆشانی له م ڕکخراوه  ئه بات ودیاره ر شانۆی خه  سه ڵ هاته کسانی بۆگه کورد و یه
  . بوولکی ئازاد دا خۆ و گه ربه کگرتووی سه پناوی کوردستانکی یه

سای  دوای ڕووخانی کۆماری کوردستان له  له .  تاوه ره  سه م پ کرد له ک ئاماژه ر وه هه
کی  یه هیچ پارچه  ، هیچ ڕکخراو پارتکی سیاسی کوردی وکوردستانی له 1947
خۆیی کوردستانیان  ربه وازی سه  ونھنی بانگه  ئاشکرا ران به ستی داگیرکه بنده
تای  ره سه ر له  هه ،بۆیه کردوه تی کوردیان نه وه وای دروست بوونی ده و دا یاندوه گه ڕانه
کان  به ره  عه رسته زپه گه  ڕه کانی عراق زیاتر له  کۆمۆنیسته وه زراندنی کاژیکه دامه
رست و  په  کۆنه  تاوانبارکردنیان به وتنه  لنانی وکه تی و ناو ناتۆره  دژایه وتنه که
  کانیان له رانی کوردستان وپشتگیره  داگیرکه و زۆرب ویژدانانه  کرگیراوی بگانه به
   له کی و دڕندانه کۆمه له گه کانیان به  گوێ کانی کورد و حیزبۆکه  له قه ئه
نگی  نگ و ڕه ده ش که  و تروسکایه الماریان دا بۆ خامۆش کردنی ئه  په وه که مووالیه هه

کسانی  کوردستان بۆ کورد و یه( دا  و دنیادا دهرانی کوردستان   گوی داگیرکه کوردی به
وشتی  وت و ڕه یی ڕه ی بنچینه وه گیانه ی کاژیکیش بۆ هه رنامه مین به که ، یه) ل  بۆگه
ک دوو  ڵ ی وه کسانی بۆگه  داڕشت ،کاتک دروشمی کوردستان بۆ کورد ویه گه کۆمه
وابن  رمانه تی خۆیاندا خۆیان فه و یویست کورد له  ده گرت واته ک هه ری یه واوکه ته
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  هنن له لی کوردستان پکده  گه ران، هاونیشتیمانانی کوردستانیش که ک داگیرکه نه
  کسان بن واته  یه وه ته سه و ده کارهنانی ئه ت وتوانستی به سه ڕووی مافی ده

  . کوردستان  له
   

ر  رامبه کی کورد به  خه  زموونی  ئهم یی وکه وه ته  نو نا هۆشیاری نه  له وه  داخه به
   ب ئاگا له رکی جیھانی که مسه الی کورد بۆ جه باتی ال به ران وتکۆشانی خه داگیرکه

 قوربانی  ک خون وفرمسکی کرده ریایه  ده  کردن ل ی که ی و داکۆکی نه وه وساندنه چه
بری ماندووبون  کوردیش لهی  وه ته ی نه کۆتایشدا ئمه  سوتماک وله ونیشتیمانیش بووه
  رانی کوردستانیش بوونه ر خاکی کوردستان و داگیرکه سه  میوان له کردن لمان کراینه

  نی ماڵ وکوردستان ،  خاوه
   

کی  ی خه وه  دایک بوو ،ب ئه بوو، ب ناز له) کاژیک ( ناوی  ی که  ئازیزه م کۆرپه ئه
وه ،  کانی خۆیانی تیاببیننه انجهرمی بگرن و ئاوات و ئام شی گه  باوه کورد له
 دروشمی   به  که وه ڕته گه  ده مه رده وسه کانی ئه کاری حیزبۆکه واشه شی بۆ چه که هۆکاره

  مایه  له وه کانیانمان بینیه مۆ ئاکامه  ئه بردبووکه خشته ی نا حای کوردیان له به قه
  . کی کوردستان  نی خهبات وقوربا نج وخه  ڕه  له وه  دوورینه  وهیچ نه  پووچی

   
 شانی پارتی  كی کوردستان، شان به وان وناهۆشیاری خه ی ئه ه هه کاژیکیش له 

 ماڵ  وه یک نھنی وفایلی داخراوه  کۆمه  به  1975دیموکراتی کوردستان و نسکۆی سای 
       .ی کرد که وه ته  کوردستان و نه ئاوایی له

   
نان   له زوم و زۆرداری ئه وه رانیه ست داگیرکه  ده  بهی کورد وه ته مۆش نه  تا ئه که
کانی   سته  و بنده موو پارچه  هه  له شه هه ی که   کوردیه مووپارت وڕکخراوه وهه ڵ ئه گه له

یی  وه ته بوونی ستراتیژیکی نه  بۆ نه وه ڕیته گه شی ده که کوردستانی داگیرکراو،هۆکاره
ین  که م زانین بن کوردین و داوای مافی خۆمان ده که خۆبهوزابوونی بیری داگیرکاران و

  کی نیمچه یه ک ناوچه  باشووری کوردستان و ه ک له ر وه هه . تی کوردیه وه  ده که
نو  کانی وله ر حیزبۆکه  سه  به  بیری عراقچتی زابووه ی بینین که ئازادکراو ده

وت  سکه  ده نه  بکه  مژوویانه له وهه  ئه نیوهیان توا تی نه سکی حیزبایه ندی ته وه رژه به
ل  ند جارک هه  چه تی کوردی که وه خۆی کوردستان ودروست بوونی ده ربه ی سه ومژدانه
کی کوردستان  ڕینی خه ڕی کوت وڕاپه پاش شه  دی له ته  هاتونه وئاواتانه یشتن به بۆ گه

 ، 2003سای  دامی دیکتاتۆر له مانی سه عس ونه  وڕووخانی ڕژمی به1991سای  له
و   پله یشتن به  بۆ گه رکرده ندک سه  هه  مژوویانه له م هه ست دانی ئه  ده ڕای له ره سه
ند ملیۆن کورد   چه  باتی ت ،خون وخه سته  ده و کورسی دیکتاتۆری وگرتنه پایه
کات   باس ده انهونی شاعیر  خه باتی بۆکرد به  کورد خه ی که وئاواتانه یشتن به گه به
شی   نو له وه ی هزێ هاته ون نازان که  خه م دروستکردنی عراقکی فیدڕای به ،به

موو   هه1975کو نسکۆی سای  کی تری وه یه مه  نو گه ری عراق له ربازگه ساردوسی سه
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ل رمی ک به گؤڕدرێ بۆ یه رۆک کۆمار ده ت وکورسی سه سته کانی فیدڕای و ده ونه خه
ماڵ  کاندا له  هاوکشه  له  که کانی جیھانی کانی زلھزه ندیه وه رژه ر به رامبه به وت له نه

و   نو ئه  گرنگترین خاڵ له کو کورد ،که ین وه ر ناکه به سته ورانی هیچی تر ده
   به ست داوه ده شی له وه تی کوردی ئه سته تی ،ده یه که وته رکوک و نه شدا که یه هاوکشه

بوو  وز نه ونکی کوردی تیا سه  هیچ خه ی که و عراقه هۆی بیناکردنی داڕووخاوی ئه
 خاک ومرۆڤی  ب وفارس وتورک به ره  شۆڤنی عه ی که تیه موو سوکایه و هه ڵ ئه گه له

  بنی له وستکمان نه ت و هه یان ل نایه  و ووورته وه رچاویانه  به ن به که کوردی ده
 هشی تۆپ باران کردن و  واکانیان له  ناڕه  هرشه   ران بینونن له یرکهر داگ رامبه به

 بۆ  وه کانی باشووری کوردستانه  ئازاده  ئاسمانه کانیان له یاره باران کردنی ته گولله
 هۆکاری  تی کوردی بۆته سته نگ بوونی ده ب ده.کانمان  دان کراوه گوندو الدێ ئاوه

ست وهۆشی  و هه  مۆرانه  نوخۆ بۆته ی ئیداریش له نده و گهی کورد بوون  وه کابونه
کانی  فرینه  به کان و شره ره  داگیرکه می گورگه رده  به  و له کورد بیوه یی له  وه ته نه

یی  وه ته وتکی نه مۆ ڕه نفال ،ئه کانی ئه ناوخۆ و فایل چی و سیخوڕو چاش و خۆفرۆشه
 بیری پیرۆزی   به کیان گۆش بکردایه یه وه  نه بوایه  ده وه اخهد لم به  ده  که ماوه بوونی نه
 مژووی قوربانی   دایک بوون و ب ئاگان له ڕن له  دوای ڕاپه  له  که تی کوردایه

ڵ و  مه  ته  به چی  ڕۆژدا، که  پاشه کوردبونی خۆیان له  له کوردستان و داکۆکی کاربوونایه
ر  به تی کوردی خۆیان هۆکاری بوون له سته  ده کرێ که  ده دیو باسیان لوه بارا نه هیچ له

تی کوردی  وه یب زانین بۆ دروست بوونی ده عه نین بۆ عراقچتی وبه خاتری زوڕناژه
رامۆش   فه کان ها پیرۆزه مووبه  هه  ران کانی داگیرکه  بۆ داواکاری وخواسته وه مینه ومل چه
     . کراوه

   
  : ویستان  خۆشه

   
راورد کردنی بوونی  ک به تکی وه ر بابه سه  له وه  کردن و نووسین ولکۆینه هبۆ قس

رشیفکی زۆر  بوونی ئه ر نه به  له ته حمه مژووی ڕابردوو ئستای کورد زۆر زه کاژیک به
رانیش   تا ئستاش نووسه رگری ، که  سوودی ل وه رچاوه ک سه بتوانی وه ج ماو که وبه
   له وه کانیان کرایه مه ه ڕووی قه  به ی که رگا ڕۆشنبیریه و ده ی ئه وه  دوای کردنه له

می  رهه  به ی کردنیان بۆ هنانه ست گیرۆده ی کوردی وده وه شۆڕشی چاپ وبوکردنه
کان ماون ونازانم  ته بوونی بابه ربوونی هه سه زرۆبوون له هزروفیکریان ،هشتا تامه

 ڕووی  خستنه نگیان ونه رانی وب ده اژیک خۆی وڕبه بۆ ک وه ڕیته گه ی ده که هۆکاره
ندک زانیاری کاڵ وکرچ  بوونی هه م هه رده  به کی دروست وڕگر له ڕاستی ومژوویه

و   ئه ره روه مووکوردکی نیشتیمان په  جگای دخۆشی هه  که یه  تا ئستا هه ی که وه ئه.
بیاتی  ده ی ئه  کۆکراوه  ه که) وان  هاوڕێ باخه(نووس  ر و ڕۆژنامه ی نووسه یه پرۆژه

ڕاوزی  ندێ په ڵ هه گه  له یاندوه چاپ گه نوێ به رله  دووتوێ ی کتبکدا سه کاژیکی له
دا تۆمارکرد و جگای  م ڕکخراوه  نو مژووی ئه شی ناوی خۆی له م کاره  به پویست که

کی مژووی وگرنگ بۆ  یه اوهرچ  سه ی بووته که  و پۆژه موومانه سوپاس و پ زانینی هه
  . کانی کورد وه ره مژوونووسان ولکۆه
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   زراندنی کاژیک دامه  ساڵ له51یادی   که  پیرۆزه م یاده حای خۆم بۆ ئه ش به منیش به

گری بیری  و هه و ڕبازه هیدکی ئه کو کوڕی شه رشانی خۆم زانی وه رکی سه  ئه به
ب  ڕێ به په سانای ت نه  به م یاده دا ئه ته رفه م ده  له   یتم زان فرسه تیبه پیرۆزی کوردایه

  یه  هه ی که مه  که رچاوه وسه بوونی ئه  هه ش له ته م بابه کردنی ئه ئاگای کورد ، بۆ ئاماده
ندب  ڵ هنجم ،هیوادارم سوودمه ی هه که نجینه  وگه ومژووه ریای ئه  ده توانیم دۆپک له

  وه ڕیزه رم گرتوون به  وه وه رچاوه ک دووسه یه  له کردن که نده وگازه نهخ  جگای ڕه بته ونه
  وه مه یخه ب ئاگاداربوونی خۆیان جارکی تر ده م که که هنێ وسوپاسیان ده ناویان ده

باتی   خه ی که وه ر خاتری ئه به ن له ری کورد هیوادارم لم قبوڵ بکه ست خونه رده بنه
کی   داهاتوودا مژوویه رخی کورد وله  نو مژووی هاوچه وته کهکرێ وب خۆیان وون نه

  رگرتن له کانی میژوونووسانی کورد و سوود وه  پزه  به مه ه  قه ڕاست ودروست به
  ی نوێ،  وه ست نه رده  به  و بخرته وه  بنووسرته و ڕبازه رانی ئه کانی ڕبه یاداشته

   
مان کاتدا   هه  له کی ناسراوه ی سیاسییه وه  له جگهب) ز  به مال نه جه. د( ڕیز  به-

ی  وه  ،وای ئه یی کورده وه ته  ناوبانگی هزری ناسۆنالیستی ونه تیۆریسیۆنکی وریاو به
  م به  به زموونه  ئه بشت و به مکی به ه  بواری زمان و مژوودا قه ز له به دکتۆر نه

  ) 1.(کرت، ی ناسیۆنالیزمی کوردیی چاوی لده ۆکهک خودانی بیر کی وه ره کی سه یه شوه
   
  کات ؟   کاژیک و دروست بوونی ده با بزانین چۆن باس له 
   

بوو،خۆشی   ڕاستیدا حیزب نه م له ،به ک حیزب نوی ڕۆیشتووه  وه نده رچه هه) کاژیک( 
  نوی خۆی نابوو 

   
  ). کتی کورد  و یه وه ی ئازادی و ژیانه ه کۆمه( 
   
ی  گرانه خنه ی ڕه ڕینی هزریی ڕۆشنبیرانه می ڕاپه رهه فی وبه لسه اژیک، ڕبازکی فهک

خۆی کوردستان  ربه تی سه وه  ده یشتن به ن گه بوو،ئامانجی کاژیک ته کوردانه
گی  به ره کی ده یه گه  کۆمه ی کوردیش بوو، له گه ی کۆمه وه گیانه کو هه بوو،به نه

نی ناسیونال   الیه کسان واته یی ویه وه ته کی نه یه گه  بۆ کۆمه وه تیه هوباوکفرمانی وچینای
  کگرتووی له کی یه یه وه ته  گردابوو ،نه وه تی سۆسیال ی پکه یه نی کۆمه و الیه
زان  کتری ده ری یه واوکه  ته کسانی به دی ، ئازادی ویه کی ب چین دا ده یه گه کۆمه

زان  کراو ده بوو نه  نه کسانی ب ئازادی به تداو،یه سه  ده هکسانی ل ،ئازادی ب یه
  وه ڕی به زرابوو باوه ی کوردیی سۆسیالیزم دامه ی قوتابخانه ر بنچینه سه  له  ،کاژیک

ر  به ربگرێ له می ڕۆشنکاری سه رده ڕاندنی سه  ب تپه کوردستاندا به  شۆڕش له بووکه نه
(  ڕۆشنکاری، وته راوهۆریا بکه ب هه وه پشه ه نھنی ول یویست به  ده وه ئه



 5

کی هزری  یه  پوخته  که مه  بۆ ئه کی زیندووه یه گه ،به مانیفیستی کوردی یه ،که) کاژیکنامه
  .  یه ی ڕۆشنبیرانه کوردانه

   
زراندنی کاژیک  بوو،دووساک پاش دامه جیاواز نه) ژکاف( ختی  به ختی کاژیکیش له به
رکوردا  سه یلوول به  شۆڕشی ئه دوایی بووبه کداری که  ڕینی چه ه ناکاو ڕاپ له
ری  ماوه  نو جه کی درژ بووتا بتوان به یه  ماوه پنرا،کاژیک خۆی پویستی به سه

الماری کوردستانی  شکری عراق په گیرساو له ڕ هه شه م که لبھاوێ ،به کوردستاندا په
 بوون  که که ست، ئدی خه  ده رخۆدانی گرته تی به یه رکرده فای بارزانی سه ال مسته داومه

  کیش دژی شۆڕش که یه ره بوون وبه  زۆربه نگری شۆڕش ،که ک الیه یه ره ،به ره  دوو به به
   باش نه دا به وکاته ی له ڕه و شه گیرسانی ئه  هه نده ر چه  بوون ،کاژیک هه مینه که
شکری  بوو پشتی بگرێ دژی له ر ده م هه هریبی ،ب  بالڤۆکیش ده ک به زانی وه ده

 زۆری  ره ی هه  زۆربه مه رده و سه ختی کاژیک ئه دبه  به ر له ری عراق وگرتنی ،هه داگیرکه
کی  یه  بووه نو کورددا ڕژمی شۆڤنیستیان به وارانیش له  خونده  نه واران وبگره خونده

گ  به ره  بۆرژوازی و ده  هورده ی کوردیش کهتکاران ناو سیاسه دا ده) مصون (تین  پیرۆزونه
ی  ره م وکاژیکیش سۆڤت وبه ه  قه دایه ری پۆلیتاریا ده  مارکسی و نونه بوون ،خۆیان به

ک   کاژیک نه وه ر ئه به زانی له  کورد ده دوژمنی ئازادی و دیکتاتۆر و دژ به تی به  ڕۆژهه
 زۆرب  وه  شه و کوردانه ن ئه  الیه کو له  به وه رانی کوردستانه ن داگیرکه الیه رله هه

  موو دوژمنه م هه کانیی ئه ره ربه یتوانی به کرا،ئیدی کاژیک نه کانی ده ره ربه  به ویژدانانه
غدا بیرۆ  شق وبه  و دیمه ره نقه  تاران و ئه  توانی له شیده  بکات و نه کییه ره نوخۆیی و ده

  وه ر ئه به زانی له ر ده داگیرکه ی به  تانه وه م ده  ئه  چونکه وه ست پان بکاته  و ده وه بکاته
  . وێ   چاالکی بکه ک ڕکخراو له ناچاربوو وه

   
ی  رباره  ده   ری کاژیک زرنه  دامه کک له ر و یه ر و نووسه پارزه) کامیل ژیر( ڕیز  به-

   )  : - ) 2  کاژیک ده  زراندنی پداویستی دامه
  وه پی کورد وای بوکرده بلۆکی ڕۆژئاوابوو چه ربه  سه تی که سی پاشایه ره  هه ر له به 

وا  عراقدا،ئه وا له رمانه  فه ت وکۆمۆنیست بته  بلۆکی ڕۆژهه ر به ر ڕژمکی سه گه ،ئه
موز ڕویدا وقاسمی  ی ته14تای   کوده م که گات ،به کانی ده  مافه واوی به ته لی کورد به گه
ستوردا   ده  له ش که وه کرد، ئه خت وهیچی بۆکورد نه رته  سه پ هاته ی چهنگر الیه

ش  وه  له ز بوو،جگه رکاغه بی سه که ر مره عراقدا ،هه ریکن له ب شه ره نووسرابوو کوردوعه
ی قاسمدا  ژر سایه له)  السوره(ی   ڕۆژنامه دا بۆ نموونه ری هه  سه ندێ دیارده هه
تی  تایبه پی کوردیش به کرد،چه ی کورد ئه وه وازی بۆ تواندنه ا بانگه ئاشکر چوو به رده ده
ندامی  ندامکیان، ئه ند ئه  و چه وه  کاروباری پارتیه ستی خستبوه  حیزبی شیوعی ده له

وتۆفیق ، دکتۆر موراد ک  سره مید عوسمان ،خه حه(ک  زی پارتی بوون وه رکه ی مه لیژنه
  . هتد ...ر و یده سالع حه ، وه  هاتبوه وه  سۆڤیته له
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ی ڕۆشنبیری  ه  کۆمه  بۆ به وه  ناوحزبی شیوعیه نه کانیش بخه ویاندا ڕکخراوه  هه مانه ئه
ر  ی دروستکه وه ته  حیزبکی یان ڕکخستنی سیاسی نه  پویست زانی که یان به وه کورد ئه

ک  بوو وه پیان هه ن بیری چهرزیا  به ی پله رکرده ندین سه تی پارتی بۆ خۆشی چه  تایبه به
 خواستی بۆ  وه که موو الیه  هه الل ، له د و دواتریش مام جه حمه بدو ،برایم ئه  عه مزه هه(

  . م بۆ شاییدا دروستبوو بووکاژیک له یی هه وه ته نه
   
  هل رانی کاژیک و ناوکی ناسراوه  زرنه  دامه  له ککه ،یه) ق عارف فایه( ڕیز مامۆستا  به-

کی  یه  و نموونه وه  کرده رجه ل ومه وهه ر ئه سه ختی له یی کورد،جه وه ته باتی بیری نه خه
  وه  یه م باره له

   
   ) 3 (-: ووتی  وه هنایه 

   
پمان ز،  به مال نه  دوومانگ من ومامۆستا جه  به1958موزی   ته دوای هاتنی قاسم له

ستاین   هه غدا بزانین ،بۆیه ی به تدارانی تازه سته باشبوو بیروبۆچوونی ده
 12نیا  کرد ته ه عاریفی کوردستان گه زراندنی مه کمان بۆ دامه یه یاداشتنامه

غداو دامانه   بکات بردمان بۆ به که ر یاداشته سه  ئیمزا له وت که ست که مامۆستامان ده
بت زۆر  عاریف ده زیری مه  وه ر که جابر عومه م یاداشته   عراقی ،لهعاریفی زیری مه وه 

  م یاداشته  ئه ت که د وپی ده حمه  دوای ئیبراهیم ئه نرت به بت وده  ده توڕه
شیرمشیرو  ی به که  داوان هات بۆ دوکانه ه هه د به حمه  وئیبراهیم ئه ئینفسالیته

کان   شیوعیه مه  ئه که  ،ووتیشی من الی جابر وتوومه وه ری بۆگاینه وستی جابرعومه هه
م  نشتیان کرد،به رزه وێ بوون سه  له فیق حیلمی که بدو و ڕه عه مزه ،هه نوسیویانه

ی کوردستانیان  ووشه تیکردن به کرد وبۆ سوکایه  ده یه ویاداشتنامه یان به کان گاته په چه
یان ووت  کردوده کوردده تیان به هک چۆن سووکای روه وت قلیاسان هه ده

زراندنی کاژیکی بۆ باسکردین وتی کاژیک  کاری دامه ،ودواترورده نیه کوردئومه
   -:بریتی بوو که وه  کایه ی س باڵ هاته وه کۆبوونه له

   
  . ز ، ئیحسان عبدالکریم  به مال نه ق عارف ، کامیل ژیر ، جه فایه/ م  که یه

   
س ،  ، شرکۆ بکه به کته ریمی مه ر ، که وهه بدو جه  ، عهردی د هه حمه ئه/ دووم 

  . لی ساماغا  مین ، مامۆستا عه لی ئه یدون عه ره فه
   

مین ،  فورئه بدوال ئاگرین ، غه رسین ، عه دی هه مه زیز ، شخ محه ی عه مه حه/ م  سھه
  لی کورد که   پارتی گه ر به سک تر پکھاتبوو سه ند که وچه

  . یی بوو وه ته تکی نهپار 
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کو شوازی  بت به گای خۆی هه و باره خۆ بنکه ربه  ئاشکراو سه بوو به کاژیک پارتک نه
  . وه راوزدا بمنته  په ی کاژیک له وه  هۆی ئه ی بوه که کارکردنه

   -:ت   کامیک ژیر ده یه کی جیاواز هه  ڕایه مه ت به باره م سه به
   

تی  رکردایه خۆی خۆی بوو،سه ربه نی ڕکخستنی سه خۆبوو،خاوه ربه سهکاژیک حیزبکی 
ک  بوو وه بیاتی جیاوازی خۆی هه ده بوو،ئه ڕی ستراتیژی جیاوازی هه بوو، بیروباوه خۆی هه

  . هتد   ... )ی کورد وه  ، نه کاژیکنامه( 
   
  ی کاتی خۆی به همۆش زۆرب ، ئه ندامی کاژیک بوو ه  ئه که) مین  فور ئه غه( ڕیز   به-

   ) :- ) 4یت  کاری کاژیک ده ت به باره بات سه ر ده سه ت به باسی سیاسه
 ناو پارتیدا بیروباوه ڕی خۆمان  میان له که پکا ،یه ستمان ده به  دوومه ئمه

  کرد،به مان دابین ده رگه رانی پشمه ڕدا گوزه کاتی شه میشیان له ،دوووه وه کرده بوده
زیز و شخ  ی عه مه  حه ک له ریه گای بارزانی هه  باره نته یه انی خۆ بگهکاژیک تو

 ناو پارتی  پ له کاتکدا بیری چه تی نزیکی بارزانی بوون له سایه رسین که دی هه مه محه
  .بت  ر بارزانی هه سه ری له یویست کاریگه  هزبوو،کاژیک ده دا هکی به

   ڕاوه کانی کاژیک له رگه وان وای کرد پشمه یت چوونی ئه  کامیل ژیر ئه وه یه م باره له
  . بت  رییان هه  کاریگه وه یشه وه ته  ڕووی نه ها له روه دوونان پارزراوبن هه

   
   - ؛ کامیل ژیر ده

   
  ، نچیرڤان بارزانی له رسام بووه کانی کاژیک سه  بیروبۆچوونه ئیدریس بارزانی زۆر به

  وه ڕیزه  به میشه  ئیدریس بارزانی باوکی هه یاندم که ارتی پی ڕاگهی پ ی یانزه کۆنگره
  .  باسی کاژیکی بۆ کردوه

   
   )5 (- : کردنی کاژیک پییان وایه  نه شه  گه ت به باره ندامانی پشوی کاژیک سه  ئه-

ڕی بۆ ئیسالم   یان شه بووه ی ال دروست نه وه ته ت وهۆشیاری نه ناعه  کورد هشتا قه که
،  ک بووه ک پاشکۆیه  مارکسی و وه  به  یان بووه کارهاتوه ستک به ک دار ده  و وه کردوه
  یلول دوای دووساڵ له گیرسانی شۆڕشی ئه  هه  کاژیکیش پیان وایه ت به باره سه
 پش  کداری دژی قاسم چوه ی گۆڕی وشۆڕشی چه که زراندنی کاژیک بارودۆخه دامه

  .ڕ  هۆشیاری وبیروباوه
ساردن دوایی هات دوای  په خۆ هه کو به هات به  نه وه شانه وه خۆ هه تایی کاژیک بهکۆ
کامیل ژیر ، ( تی کاژیک  رکردایه  سه1974ی ئازاری 11 دوای  ڕ له ی شه وه گیرسانه هه

مید  بدول حه رهاد عه تاح ئاغا، فه ردی ،فه د هه حمه بدو ئاگرین ، ئه ق عارف ،عه فایه
مال  یان داو جه و بیاره کیان سازداو ئه یه وه کۆبونه) لی  عه مه ، نوری حه ) وان پاه(

  .  وه زیشیان ل ئاگادارکرده به نه
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   - :ت  مامۆستا کامیل ژیر ده
   

تی و  ر کردایه  سه س له  که30ی   نزیکه ده غه  شاری نه  له وه گیرسانه ڕ هه ی شه رمه  گه له
 مای کامیل  دا که و خانوه کیان سازدا له یه وه  کاژیک کۆبوونهکانی وتوه پش که کادیره

فا بوو  ید مسته ی حاجی سه که نه  خاوه ج بووکه ردی تیا نیشته د هه حمه ژیر و ئه
مانویست   نه  ئمه  بوو که وه ش ئه و بیاره ساردنی کاژیکمان دا ،هۆی ئه په ،بیاری هه

بی سیاسی دوای  کته ت بای مه نانه دروست بت، ته هیچ قۆرتک   م شۆڕشدا رده  به له
هزمان  کی به کتیه ر یه ش هه  ڕیزی شۆڕش دابوون، ئمه مویان له ندین ناکۆکی هه چه
تی ال گرنگتربوو   حیزبایه مان له که وتنی شۆڕشه رکه ر، سه  دژی داگیرکه یویست له ده
  یی به وه ته نجی نه ی گه  کۆمه وه  پنجونه م له سردرا به په  کاژیک هه به
   نوشستی داناو بیاریان دا به یان به نگاوه م هه فا ئه هید ئازاد مسته تی شه رۆکایه سه

  . وام بن  رده  به وه ناوی کاژیکه
   
ی  مه و ده ئه(  ژر ناونیشانی   ووتارکیدا له له) داغی  ره تیف قه له( ڕیز مامۆستا   به-

هیدی   بۆ شه که)  فایه ی ب وه ی ئمه چی پیشه نیا که  ته وه نهڕ گه هیدان ده شه
 داو  5/9/1994  رواری  به  نووسیوه له روش نادری د ده مه  محه مر  نه یی وه ته نه
   )  6 ( -: کات نکی تری کاژیک ئاشکرا ده یهال
   

ی  یی کوردی کپه وه ته ڕی نه بیروباوه....کانا سته تای شه ره نجاکان وسه کۆتایی په له
کاریان  می پویستیا به ده له....رانی کوردستان  داگیرکه..... گۆڕکرا تی یه وبرایه ئه...ند سه
لی  پارتی گه(  ناوی و حیزبه ، ئه وه وتنه که ئه  نزیکی نه  بوایه ندی نه وه رژه  بۆ به  هنا نه

  وانه کک له یه) تان  فرهقوتابیان والوان وئا(ری بۆ  ماوه بوو زۆر ڕکخراوی جه) کورد
  ندی  یوه م جار پ یان ووتم تۆ په که بوو بیرم دێ بۆ یه) یی کورد وه ته الوانی نه(
دیبوو چووم بۆ  نه)م  مه  حه کاکه(، هشتا   بکه وه ه) روش نادر  ی ده مه  حه کاکه ( به 

وم   ،ووتم من چۆن ئه وه ڕامه وت گه  چاوم پ که ، که وه رناونیشان دۆزیمه سه رکارز له سه
  ری قسه ون، تم ڕوانی سه وری ئه  ده س له که ) 4.3(ماشام کرد   ته برت که  ئه ڕیوه بۆ به
 ) 16- 15 ( تی له تایبه سکی تری بسپرن به  که  و پم ووتن به یه وه وه ست ئه  ده ربه هه

  مجاره رمان، ئه  فه پاندیان وکردیان به  سه وه  دوای ئه ڕی بووم له په ساڵ ت نه
 ڕایان سپاردووم  وه  الوانه  له مه  حه  کاکه-: الی وپم ووت  یانده رچۆنک بووخۆم گه هه
!! ی ووتم نا) من (ری   مانای ڕکخه-:نم ووتی  یه ت پ بگه) حیزب والوان (کانی  ته بابه

ن  بکه ری ئمه  ڕکخه  ئوه  پویسته وه ناخونمه) من  ( وه خونیته تۆ ئه...ووتی بۆچی نا
م بۆ ) گۆڤاری چرای کوردستان (رجارک   هه وه ن ،دوای ئه  بکه یه وه ته م نه تی ئه وخزمه

ش  وه کرد دوای ئه زی ئه  کاغه مه لزه مه ) 20 ( دا که مه وده دا له دیناری ئه ) 5( برد  ئه
   به-: پم ووت  ردم،ک سلیم ئه دیناری تری ته ) 5-4(موو جارک  برد هه ئه ی نه فته هه
 ،  بووه) دینار( زۆریش  وه مه نی که الیه  به ندوه م ل سه)ڕوبعک  ( سکم داوه ر که هه
م  ،به وه کوژته  نه م چرایه تا ئه م هه که یدا ئه مرم چاپتان بۆ په  نه -:ی ووت موو جار ئه هه
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کانی  موو ڕکخراوه خۆی و هه لی کورد به  پارتی گه1964تا سای   ڕۆیشتین هه جۆره
 ناوی پارتی  نگه و ڕه  ناو کاژیک داو به  له وه توایه) تان  قوتابیان و الوان و ئافره( وه یه
  . کاژیک  ما بوو به  مژوودا نه لی کورد له گه

......... ری وه بیره( ناونیشانی   ووتارکدا به   له مه  حه خاه) زیز  ی عه مه حه( ڕیز   به-
 هاوکاری کاژیک و  کیدا باس له یه ڕه ند په  چه له) کی نزیک  ڕابوردوو یه  ئاوڕک له
  ) 7 (- :کات  یلول ده شۆڕشی ئه

   
ستی   کوردوکوردستان، پمان وابوو هه یی و دسۆز به وه ته کی نه ک خه  وه ئمه
 و  وه وریابونه  تر پویستی به مان زده که له  وگه بووه  نه ه  چاکی گه یی هشتا به وه ته نه

ر  سه تی بوون له باتی چینایه رمی خه رگه ت سه شکی زۆری میلله ،به یه خۆناسین هه
وانیان  ک السایی ئه یه شکی دی تا ڕاده کانی کوردستان ،به ره  داگیرکه ته وه ئاستی ده

کانی  هب پیالن ره تی کورد و عه ی برایه ردی بناغه ر به سه  هیوا بوون له ، به وه کرده ده
ستنیان  ی به گۆشه دا، له باده نجی خۆیان به  ڕه هره ن ب به  ووردوخاش بکه  ئیمپریالیزم

کانیان  ره  داگیر که ته وه  باسی ده وه ی ئیمپریالزمه وه و ڕه  ڕه ب به نه
ریکی پاراستنی  شوازی خۆی خه یان به که ریه ش ،هه کانی دیکه شه کرد،به ده نه
 بیرو  بوو له زاییان نه یان شاره ب زۆربه  نه  تاکه ان بوون و تاکندی خۆی وه رژه به

  . ییدا وه ته ستی نه  و هه وه بزووتنه
   

ر   به رینه نا به بوو په ر ده م، هه  که  ژماره  بیر چاک و به  به  که دا،ئمه و بارودۆخه له
مانکی نین ،موس یه خۆ بیرو بۆچوونی خۆمان ڕابگه کاوه باتی نھنی وبه خه

ڵ ئاسایی   کانمان کیسه قاوه  و شه وه  بزووتنه ری نووسیبووین که سه ناسیونالیست له
  . دان بووه  پدا هه وه الی منه  به مه و زه ، ئه بووه
باتی  کو خه بوو،به باتی خوناوی نه مینی، خه باتی ژر زه  خه ستمان له به مه

 پناسینی  ت به باره  بۆچوونی خۆمان بوو سهیاندنی بیرو ل و ڕاگه ی گه وه ووریاکردنه
 خۆمان   له وه و ڕووه واکانی ، له  ڕه موو خواسته  هه  کوردو به  به قینه دوژمنی ڕاسته

کانی   سیاسیه کوردستانی وعراقییه بوو،ڕکخستنه دا نه گه سمان له تر که زده
م   ئه بوو،چونکه نگمان باش نه ناوبا وان ئمه نگ بوون ،الی ئه رچاو ته کوردستان زۆر به

  ی کوردیش هیچی له وه ته  ، نه یه وه ته مانگووت کورد نه بوو،ده مان هه یبانه عه
  وسنووره یه  ک پارچه و یه  ،کوردستان نیشتیمانی کورده مترنیه کانی دی که وه ته نه

یانھن  هی کورد ن وه ته بی نه مرنین و ڕۆژک ده کانی ،نه پنراوه  سه دروستکراوه
خۆی خۆی ب،  ربه تی سه وه نی ده کسان ب و کوردستان خاوه  یه وه ته مانگووت نه ،ده
ب  م ده دی ،به ته و نووسین نایه  قسه روا به  هه  پیرۆزه و ئاواته زانین ئه مانگووت ده ده

 کوردستانی  ندبوونی خۆیان به ین تا پبه  بکه رده روه مندانی کوردی پ په
مانگوت  ن ،ده رفرازی بۆ بده وی سه  ڕۆژ هه هزب وخۆشیان بوێ وپاشه  به وه شتمانیانهنی

ب وتورک وفارس  ره ستی برایانی عه  ژرده وبدا خۆی له ر هه گه کورد گوناهک ناکا ئه
پیاوی ئیمپریالیزم ) ئینفسای (وتین   پیان ده م دروشمانه ر ئه سه ئازاد بکا،له

سک   و بیر ته ، کورد کوژه که تی چوار پارچه ماعه ت ،گومان لکراو وجهو ریکاتی نه وشه
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خستین ،   دوایان ده وسانه  برایانی پارتی ،برایانی کۆمۆنیستی ئه تانه و تومه تاد، ئه....
و  تانه وتومه ی ئه  نیوه وتایه کی تبکه ش گرژییه و دووانه کانی نوان ئه ندییه پوه که 
  وه کانه ن کۆمۆنیسته الیه کرا له گ و بۆرجوازی ل زیاد ده به ره ک ده  وهش ندکی دیکه هه
نگی وترسی  رچاوته م به مووی درۆبوون،به ر هه  هه تانه و تومه  پاڵ پارتی ،ئه خرانه ده
 توندی  ، به وه بته م ده وان که ی ئه  ژماره ر ڕکخستنکی نوێ دروست ب له ی هه وه ئه
  . کرد بیرو ڕکخستنی نویان دهکانی  ره ربه به

   
  ........ یدا  که شکی تری ووتاره  به زیز له ی عه مه ڕیز حه  به مه  حه  خاه-
   

  لی کورد و کاژیک ببوونه ند مانگک بوو پارتی گه ش ،چه  شه6ی  ستنی کۆنگره کاتی به
ک   وهل کسانی بۆ گه ژر ناوی کاژیک ودروشمی کوردستان بۆ کوردویه ک وله یه

یان الوی کوردی   ده تاوه ره سه ر له  چاالکی خۆیدا هه ی به یی درژه وه ته ڕکخستنکی نه
  شکر له ی له وه ،دوای کشانه وه بوونه شی شۆڕشیان کردبوو،بۆ ساردنه یی هاوبه وه ته نه
    له گهر  دروستکردنی پشمه له) م،س (رمانی  ر فه سه کان له نده ربه زم و ده کانی ئه ره به

 دوو  دا پویست ناکات له لره( بووه کان ڕۆ خۆیان هه ییه وه ته نو شاری سلمانیدا نه
کانمدا  ریه وه ی بیره وه  نووسینه ی ناوشار بنووسم ،له رگه تی دروستکردنی پشمه چۆنیه
دا  یان دهو  هه وه نگرانیانه یاندن والیه ی ڕاگه  ڕگه له) م،س (بای )  م بۆ کردووه ئاماژه

 تا ووتوژو ئاگر  ،دیاره  بارزانی کوردی فرۆشتوه  که ڕه و باوه ر ئه  سه کی بھننه خه
   نووسیوومه وه ره سه ک له ب وه  گوگری ده یه  بانگاشه و جۆره  بکش ئه ست درژه به

  وبارهوسا دو  ئه  نوه و باره  دوای ئه ڵ شۆڕشدا بووین له گه  له تاوه ره سه  له ئمه
  ی به ک درژه بین چ الیه ن نه ردا بالیه  نوان شۆڕش و داگیرکه  له بیارماندا که
  ت به  خزمه بین و دسۆزانه ربازی ب ناوی شۆڕش ده رجک سه  ب هیچ مه شۆڕشدا ئمه
می  که رگی یه  به فا له وشیروان مسته ین کاک نه که ری شۆڕش ده به ڕیوه شۆڕش وبه

 بۆ  و شاهیدیه  دا ئه221  ڕه  الپه نگ له  بۆ خی ناوزه وه ناری دانوبه  که کانی له ریه وه بیره
 دسۆزی  م به اللی حاجی حوسین کاژیک بوو به  کاک جه  ده دا که کان ده ییه وه ته نه

ر  وستی هه ستچوو هه ده هیدی له ی شه وسته و هه کرد، ئه تی شۆڕش وبارزانی ده خزمه
مان کاتدا دژی  هه کرا مرۆڤ دسۆزی شۆڕشک ب وله  ده  نه ک بوو،چونکه ییه وه ته نه
کتر بوون جا  ری یه واوکه وسا شۆڕش و بارزانی ته تی ئه  تایبه ب به که رۆکی شۆڕشه سه

یی  کراوه نی وبه  دیده رۆک بارزانی چوومه وستی سه  هه ب دنیابین له ی گرده وه بۆ ئه
 شۆڕش  ست له رامدا ووتی من کورد نافرۆشم ،ده  وه  له وه دا کرده گه م له وباسه ئه
ل   وگه رگه  پاڵ من خۆیان پاک نین ،پشمه نه خه  ده ته و تۆمه ی ئه وانه ناگرم و ئه هه

بوو  کان هه ئازادکراوه ر کوردستان و ناوچه  سه ی ئابووری له برسی وماندووبوون ئابۆقه
نرێ  ت بۆمان ده ی سۆڤیه مه  که تیه ویارمه  له بوو بجگه مان نهوتۆ ،دارایی و داهاتکی ئه

   دووباره ودنیابوونه  دوای ئه ریمه ، دنیاین و خوا که نکی میری نیه هیچ به ، بوام به 
تی بارزانی  رۆکایه  قبوکردنی سه کاته خۆیا ده  له ڵ شۆڕشدابین که گه ل ه بیارماندا که

 تکۆشانی خۆمان   به بن بایا درژه ش له تی کورد بکا ئمه ب وخزمهشۆڕشدا  و له تا ئه
  کمان دا به ریه وه  دا یاداشت یا بیره1964 ئایاری  شدا له مانه وده ر له ین هه ده ده
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کانی کوردستان و  ره  داگیرکه ته وه وستی ده  وهه که بارزانی باری کوردستان وناوچه
ترسی و نیاز خراپیان  ی کوردو مه  کشه کانیان، توانینیان له یهند وه رژه کان و به زلھزه

  .لی کورد، بۆ نووسی  واکانی گه  ڕه ر خواسته رامبه به
یاران  ی نه  خانه  خراینه وه) م،س (ن بای  الیه شمان له وسته وهه رگرتنی ئه  وه به
   ،همایه تی چوار پارچه اعهم ووتین جه هات و پیان ده ده ریش خۆشیان لمان نه به وه وله

شیان   پکردن دوایان خستبووین ،کورد کوژه ک گاته م وه ی کوردستان به بۆ چوار پارچه
  . ریانگرتبوو  وه وه  خورمای کورد کوژه ووتین وابزانم له پ ده

   
  -:کان  رچاوه سه

) ند نوه(م ،   چواره سای2008ی شوباتی ) 48 ( ژماره ز له به مال نه جه.کی د یه  دیمانه- 1
  . وه کرته  بوده وه  سلمانی یه  وله گۆڤارکی سیاسی ڕۆشنبیریی گشتی ئازاده

  که) هاوبیر( ی گۆڤاری2008 ی کانوونی دووم 28  وتی ژماره  حه ڕه تی الپه  بابه- 2
  .ن  که ریده یی ده وه ته  و هاوبیرانی نه گۆڤارکی ڕامیاری ئازاده

   5,4,3 . 2008ی سای 28  ی گۆڤاری هاوبیر ی ژماره وهرچا مان سه  هه-  
م  که مبوردا ،چاپی یه  ئاگری زه روش نادر له د ده مه هید محه رتوکی سیمای شه  په– 6

   دهۆک– 1995سای 
   .236 – 229ل  
ی سای ) 3 ( ی ژماره)باسکار (گۆڤاری   له مه  حه زیز خاه ی عه مه  ووتارکی حه– 7

  .  وه بته ن بوده نده  له  له یه وه رزیی باس وکۆلینه ڤارکی وه گۆ  که1999


