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: کۆمارى کوردستان و چند سرنجک یادەوەریى یکم
  بختیارى شمیى

ی بر لھر شتک دەبت ئوە بم ک ئم چند ووشی لکۆینوە یان باسکردن نی
رزگرتن لبیرەوەریى نمرى و  ، بکوو تنھا بۆ یادکردنوەلکۆمارى دمۆکراتیى کوردستان

، چونک یادکردنوە و رزگرتن ل بیرەوەریى گ و پ ل شانازییى مژووى کوردئو رووداوە گرن
، ئرک و فرمانکى پویستى مانییکانى رابردووى نتوەکمانرووداوە نتوەیى و نیشت

دیان بکینوە و ئو رووداوە سرشانمان و دەب ھمیش بوپڕى بایخ و رز و شانازییوە یا
تیى تکتى و یى کوردایسیمبو ینمان بگرین و بیانکزى دئام ل گرنگان ژووییکۆشان م

نتوەیى تایبت  ئمى کورد لبرئوەى ک خاوەنى ئایینکى. و زیندوویتیى مژووەکمان
، زۆر پویستمان ب )نتوەییمانبۆ مانوە و یکتیى وەکوو ھۆکارکى سرەکى (ب خۆمان نین 

 .نیشتمانیى تایبت ب خۆمان ھی ھبوون و دروستکردنى سیمبوى نتوەیى و

، ل ھموو رکراو و دابشکراو و ب دەوتین، چونک نتوەیکى نیشتمان داگیسربارى ئمش
 یوەیى ھتى نسیمبو ویستمان بزۆرتر پ تانى دیکوەوە وەکوو تا بتوانین بمیللھۆى ئ

بمنینوە و ل بۆتى نتوە دەوتدار و سردەستکانى دەوروبرماندا نتونرینوە ) کورد(
ک ئوە چند سدەیک ب درژایى مژوو ب گل شوە و شوازى جۆربجۆر ھوى 

کورتییکى ب. تواندنوە و سینوەى ھموو بوونک دەدەن ک بۆنى کورد و کوردستانى ل بت
گاى دوورلوەى روە، زۆر رەدا بۆ کورتکردنتى کورد چ وەکوو تاک و چ وەکوو نمم ئدە ،

پویست و دەب ک رووداوە نتوەیى و مژووییکانى رابردووى خۆمان زۆرتر و زۆرتر گرنکى و 
کۆشان و و ت مانوە بایخى تواویان پبدەین و ب ھموو شوەیک بیانکین سیمبوى

 .کوردایتیمان

لڕەوەندى مژووى کورد و بزووتنوەى کوردایتیدا گل رووداوى نتوەیى و مژوویى گرنگ 
ى زانست و ھن ک جگاى داخ ھتا ئستا وەکوو پویست لیان نکۆراوەتوە و ئنجامگیری

ھیان لتییانورەتریبابگل کی ب مڕاستى ئب نجراوە کھواوى و نن نات
 .کموکوڕییکانى سرتاسرى مژووى کورد دادەنرت

 ک ک نیییلسش ممداوە و ئژووى خۆمان نم خمان بستا گرنگى و بایتا ئھ مئ
 .بتوانری چاوپۆشیى لبکرێ

گل لو کوردناس بگانانى ک مژوومان بۆ دەنووسنوە، ئم مسلیمان بڕوودا 
گلیى کمترخمى و فرامۆشیى خۆمانمان لدەکن و پمان دەن ، کورد ھتا  دەدەنوە و

ئمۆ نیتوانیوە مژووى خۆى بنووستوە و کک ل مژوو و ئزموونکانى رابردووى خۆى 
ى مژوونووسانى کورد لرەدا ئگر بۆ نموون ژمارە. ئمش تواو راست و دروست. وەربگرت 

، باشتر ل مسلک تدەگین و بھنین نو باسوە) وشکاناى تواوى مژوونووس بم(
ورد ل پنجکانى دەب دان بو راستییدا بنین ک زۆر بداخوە ژمارەى مژوونووسانى ک

ھتا ئستا نمانتوانیوە خۆمان مژووى خۆمان بنووسینوە و کشکانى . دەست زۆرتر نین
ئوانى ک نووسراونتوە ھریکیان ل ئاوازێ دەخون . بخین رابردووى خۆمان بالیکدا
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واو کوردانکى تیر شاڕوە سموویان ناچنو ھ . ب و دەب گرنگ لگ یلسم مئ
وشیش بۆ دا ئو مودای نیی و ئم چند لرە. دوورودرژى باسى لوە بکرێ و لیبکۆرتوە

 .وە و البالکردنوەى ئم کشی ئیشى باسکاران و مژوونووسانئو مسلی ترخان نکرا

مارى ، کۆناوچوونى یکم کۆمارى کوردستانئمۆ ئوە پتر ل نیوسدە بسر دامزراندن و ل
راگیاندنى ئو کۆمارە . دا تپڕ دەب) دەوتى جمھورى کوردستان(دمۆکراتیى کوردستان، یان 

 ل تى کوردستان 1946.1.22کوردییرۆژھ دا ل ھید ، بواى ششتیى پرۆک کۆمارس
، ب یک ل رووداوە مژوویی ھرە گرنگ و پ ل شانازییکانى ئم ى نمر) قازى محمد(

، نوى کورددا چونک بۆ یکمجار ل مژووى. سدەیى مژووى کورد و کوردستان دادەنرێ
، ب دەستپشخری و پشتیوانیى سربازیى نتوەیى ھاوچرخ –دەستدارتییکى سیاسی

ئاى دەوتکى نتوەیى . کورد خۆى ل ناوچیکى ئازادکراوى کوردستاندا، دامزرنرا
سربخۆى کورد لژر ئاسمانى بشکى رزگارکراوى نیشتمانکماندا شکایوە و جماوەرى 

ار بو شوەی خۆیان ب سربرزى و سرفرازى ستمدیدەى ئو بشى کوردستان بۆ یکمج
 .لسر خاکى ئازادکراوى خۆیان بینییوە

ان و بۆ یکمجار ھزە ماددى و ماناییکانى یک ل داگیرکرانى کوردستان دەرپڕندر
، شونوارە رەشکانى سیستمى کوۆنیالیستى و شڕ و سربخۆیى و ئاشتى و ئازادى

 .یوەچوساندنوەیان سی

بکورتییکى ئو رووداوە مزن یک ل گرنگترین گۆڕانکارییکان و پ ل شانازیترین 
رووداوە مژووییکانى نتوەى کوردە ل ھموو مژووى نوى بزووتنوەى ڕزگاریخوازى 

، ڕوەبرتیى ئو بشى کوردستانئو تنھا یانزە مانگى دەستدارتى و خۆب. کوردستاندا
ھموو جیھانى سلماند ک کوردیش وەک گشت نتوەکانى تر دەتوان خۆى دەوتى  بۆ

سربخۆ و سیستمى سیاسى و سربازیى خۆى بڕوەبرێ و بشوەیکى ئاشتیخوازان و 
شى بوەکانى دراوستى نبژى و دۆستى ڕاستین مۆکراسیانو د برایان. 

خۆیشیدا پکوە ب ئاشتیان  نتوەییکانى نوب کۆکى و برایتى و تبایى لگڵ کم
، تن ین ک لناو ئو کۆمارە ساوایداھر بۆ نموون ئگر ئو دیاردەی لبرچاو بگر. بژین

، فرگیکى بادى پایتختى کۆمارەکدا دەژیانبۆ چند خزانکى جوولک ک ل مھا
و تا بتوانن خزمتى زمان و فرھنگى نتوەیى تایبتییان بزمانى خۆیان بۆ لبرچاو گیرابو

ھر ئوە باشترین نموونی بۆ . خۆیان بکن ک لڕاستیدا ئوە مافکى ڕەواى خۆیشیان بوو
ھبوونى گیانى برایتى و دۆستایتى و تبایى کورد لگڵ ھموو کمنتوەییکانى 

یى پکوە ژیانیان لتک کورددا دانیشتووى کوردستاندا ک بپۆسسکى سروشتى و مژوو
 .ھبژاردووە

 وەکتردوو نو ڕووداوە بۆ ھئ )ککورد و جوول (ى شانازییمای. 

 وە، لکى ناچاریشییموکوڕییموو کھ ب ،ى ژیانى کۆمارەکمو ماوە کگومان ئب
وەى کورد و ھموو الپڕەکانى مژووى کورددا ب پیتى دروشت و زین نخشنراوە و نوە ب ن

 .ھاونیشتمانییکى کوردستان ھمیش ب ڕز و شانازییوە یادى دەکنوە
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، پویست ئگرچی زۆر ب کورتیش ب، ل چند بۆنى ئم یادە پیرۆز و نمرەوەلرەدا ھر ب
و  ەمسلیکى پوەندیدار بو رووداوە مژووییوە بدوین ک ل ڕاستیشدا شایانى بیرھنانو

ئویش ئوەی ک ھتا ئستاش ھندێ الینى گرنگ و مژوویى ئو کۆمارە . ئاماژە بۆکردنن
وەک گل باس و . بنھنى ماونتوە و بوونت گرکورەى مژووى ئم سدەیى کورد

ڕووداوانى دیکى مژووەکمان ک ھتا ئمۆش ھر پردەیان لسر ھندراوەتوە و 
 تى کوردبوونژووى کۆن و نوتابووى م. 

بداخوە ئوە پتر ل نیوسدە بسر ئو ڕووداواندا تپڕ بووەو کچى ھتا ئستا ئو 
وەکوو پوەندى و کش . و چاوەڕوانى خۆدەرخستن دەکن نھنیان لپشت پردەوە ماونتوە

اتى ئازەربایجان و یکتیى سرەکییکانى نوان حیزبى دمۆکراتى کوردستان و فیرقى دمۆکر
و لشکرى بنچینیى  ھز مسلى کشى بارزانییکانى نو کۆمار ک. سۆڤت لو سردەمدا

 ژنراڵ بارزانیى نمر ڵلگ) قازى محمد(ھروەھا نوانى پشواى شھید . کۆمارەک بوون
 .و ھموو بارزانییکانى تردا

ارزانى بۆ سۆڤت و کش و گیروگرفتکانیان لوێ ک ئو کۆچەو و چارەنووسى جنگاوەرانى ب
. ڕووداوانش ھر یک لئنجامکانى کارەسات دتزنکى ڕووخانى کۆمارەک بوو

پوەندییکانى بارزانى و بارزانییکان لگڵ کاربدەستانى ئوکاتى سۆڤت و بارودۆخى 
ھروەھا . کۆمارە جیاجیاکانى یکتیى سۆڤتداژیان و گوزەرانیان لماوەى مانوەیاندا لنو 

کۆمى (ھۆکارە سرەکییکانى دامزراندن و ڕووخانى کۆمارەک ، مسلى ھوەشاندنوەى 
لسر ڕاسپریى سرانى ) حیزبى دمۆکراتى کوردستانى ئران(و دروستکردنى ) ژیانوەى کورد

نى ئو کۆمارە سربخۆیى کورد ئازەربایجانى سۆڤت و ھودانیان بۆ بپاشکۆکرد
ئمانو گل ووردە ڕووداوى ترى نو کۆمار ک . بحکومتى میللیى ئازەربایجانى ئرانوە

 .ھتا ئستا وەکوو پویست باس نکراون و لسریان ننووسراوە و وەکوو مژوو تۆمار نکراون

النسم مژووى سیاسیىئخى مبای تى زۆر گرنگ و پنگ و  ، باببشل کوردن و دەب
زانستى  و پویست ڕۆشناییان بخرت سرو لکۆینوەى تاریکستانى مژووى کورددا نمننوە

لرەدا دەب ئوەش باس بکین ک لکۆینوەو تۆمارکردنى ئو . و بابتییان لسر بکرت
، ک زۆر بداخوە لم وننیشتمانیى نوەکانى ڕابردوو بومژووە ئرک و فرمانى نتوەیى و 

مۆ بۆ ئمن و ئر بکچارەس ژووییانم شو کداوەو تا ئوتۆیان نکى ئوو  ڕووەوە چ ھ
نوەکانى داھاتوو ببوونایت بگى مژوویى و ئو ئرک و فرمانان ڕووبڕووى نوەکانى 

 .یتوەدواى خۆیان نبوونا

و کس  نوێ بین ھرھیچ نکراوەو ھیچ ھو ندراوەھرچند ئم ئوە ناگین ک بما
ھیچى لسر ئو ڕووداوان ننووسیوەو نوەکانى ئو سردەم لخون و خوەتا بوون، 

ئم مافکى ڕەواى ئمۆى  و گلییانشدا لنوەکانى ڕابردوو، ک لگڵ دەربینى ئم ڕاز
ئیر مشدا ھمانموو ئڵ ھگم لب ،نامگندین نووسین و بچو  دەتوانین ئاماژە ب

لکۆینوەى مژوویى و سیاسیى بکین ک لسر کۆمار و ڕووداوەکانى ئو سردەم نووسراون 
 .و بوکراونتوە
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و برھمى زۆر  زۆر ل نووسران و ڕووناکبیرانى دسۆزى کورد لو پناوەدا خۆیان ماندوو کردوە
 نرخ و پژووى کورد کردووەبشى مشکپ و ڕووداوانر ئسباس . زانیارییان ل دەب مانئ

بکرن و ئو ھوڵ و ماندووبوون و برھمانیان زۆر بڕزەوە چاولبکرێ و نرخى شیاوى 
تتى . خۆیانیان بدرتایبوەکانى ڕابردووە بن ۆ زۆرتر لموەکانى ئیى نو گلم ڕەخنب

ھنرى ھندێ ل کاتی ک ڕاستوخۆ بشدارى کۆمارەک بوون و خۆیان پک لسرانى ئو
 .ڕووداوەکان بوون

ئم ڕەخنان پتر ڕووبڕووى ئو فرماندە سربازى و سرکردە سیاسیی خوندەواران دەبنوە 
ت ک پاش ڕووخانى کۆمارەک دەرفتى ڕزگاربوونیان بۆ ڕەخساوە و ھویان نداوە ئو کارەسا

، یان بیرەوەرییکانى خۆیان لکۆینوەیان لسر ئنجام بدەنو ڕووداوان بنووسنوە و 
 .بنووسنوە تا ئمۆ ببوونایت بگى مژوویى و بابتى لکۆینوە

لگڵ خۆیاندا بردۆت  و ئو مژووەیان بى ئوان ئمۆ لژیاندا نماونزۆر بداخوە زۆر
ان ل پنجکانى ن ک بیرەوەرییکانى خۆیانیان نووسیوەتوە، ژمارەیئوانشیا. ژر گوە

لرەدا ئوە دووبارە دەکموە ک ڕەخنگرتنى نوەکانى ئمۆ ل . یک دەست کمترە
ڕەخن وەکانى داھاتووش مافى خۆیانو نویست و ڕەوایکى پوەکانى ڕابردوو، کارن  ل

 .نوەکانى ئمۆ بگرن

.  کات و شونی پویستدا باس بکرێ، ھر دەبی لباخۆش و ھق چند ڕەقیش ڕاستى چند ن
ئمى کورد ناب ھندە ئاستى شارستانتیى خۆمان بھنین خوارەوە ک ل باسکردن و 

 .ووى خۆمان شرم بکین یان بترسیننۆمارکردنى مژ

ۆیاندا پیدا بوون و تایبتیى خمژوو سرجمى ھموو ئو دیاردە و ڕووداوانن ک لسردەمى 
بم . ، ھیچ ل ڕابردوو ناتوانن بگۆڕن، ئیدى چ باس بکرن یان ننووسرنوەڕوویان داوە

 .ن خزمت بئستا و داھاتوو دەکرێبباسکردن و تۆمارکردنیا

، زۆر بداخوەو لڕاستیشدا زۆر باسکمان و مبستى ئم ووشان ئستا با بینوە سر
جگاى شرم و سرسڕمانیش کئوە پتر ل پنجا ساڵ بسر دروستبوون و لناوچوونى 

تار تا نمانتوانیوە تنانت پنجا و، کچى ھتا ئسمۆکراتیى کوردستاندا تپڕ بووەکۆمارى د
 ،ئو ڕووداو و کارەسات نتوەییو لکۆیتوەى زانستى و بابتى و ئکادیمیان لسر 

و بگرین ک زۆرتر ل ئمۆ ئگر ژمارەى خۆمان لبرچا. یی گرنگ ببرھم بھنینمژوو
. موکوڕیی مژووییى خۆمان بکین، ئوە دەب باشتر ھست بم ناتواوى و کسى میلیۆنین

یران و نووسرانى کورد بڕاستى ئم ننگى و شرمزارییک ک ڕووى زۆربى ڕووناکب
 .دەگرتوە

، ئاماژە ب برھم و ماندووبوونى ئو اچارین بۆ بیرھنانوە و ڕزگرتنۆی لرەدا نھرب
ى ، چ خۆماى و چ بگان ک ھر یکیان ل سنوورى تواناووسرە تکۆشر و دسۆزان بکینن

، ب مبستى جیاوازەوە ، سبارەت بم مسلی جپنجیان ل نامخانو مژووى خۆیاندا
ھژارى : وەکوو مامۆستایانى نمر. و سوپاسى زۆرن و شایستى ڕز دیارەکماندا نتوە

موکریانى، مام ھمن، حسنى قزجى، عبدولەحمانى زەبیحى، شھید عبدولەحمانى 
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ھروەھا  …، محمد تۆفیق وەردى، عالدین سجادى، ڕەحیمى قازىکریمى حیسامى، قاسملۆ
، مال دانى، جلیلى گاسید محمدى سمدى، محمودى مال عزەت: مامۆستایانى بڕز

ویلیام : ھروەھا بڕزان …عبدوى حسنزادە، مام غنى بلوریان، عبدولقادرى دەباغى
ر نم …رچى ڕۆزفت، میخائیل الزاریف، ئۆلگا ئیڤانۆڤنا ژیگالینا، دەیڤید ماکدوۆڵ، ئائیگتن

 …تزاى زەربخت، مور) ؟نجف قولى پسیان( ئبولحسن تفریشیان، ئحمد شریفى، 
 .ھتد

و ڕووداوەکانى ئو  ئم نووسرە بڕزان ھموویان گل زانیاریى بککیان لسر کۆمار
سردەم بۆ تۆمارکردووین و برھمکانیان بوونت سرچاوەى مژوویى و نویان و 

 بگومان گل ل. و کوردستاندا بنمرى دەمنتوە ان ل مژووى کوردبرھمکانی
بارەت برانى تریش سنووس م ڕووەوە  کۆمارى کوردستان نووسیویانکانیان لمرھو ب

، ئوا رەدا ناوى ھموو ئوان نھاتووە، جا ئگر لدووەنامخانى کوردییان دەومند کر
چونک لم کورت نووسیندا ھر . تکى نگتیفان تنخوندرتوەھیوادارم بھیچ مبس

 .ھندە ل توانادا بووە

پویست ئوەش بین ک نووسرانى خۆماى و بگانى دیکش زۆر ھن ک لنووسینکانیاندا 
سوە درۆ و دەلى کوردەوە ھۆنیوەتوکاترانى ئڕ کۆمار و سمو و وەکو و بوختانى زۆریان ل

کرەستى بازرگانى و خۆژیاندن و خۆپوەدەرخستن و دوژمنایتیکردنى کورد بابتکانیان 
و ناوھنانیشیان لرەدا  نووسیوە، بم بگومان ئوان ھرگیز ناچن ڕیزى مژوونووسانوە

ویست نییى باسکردن نین پدرۆ. و شایست ین کب ندە دەبھ نت سو  و دەل
 .ن بگى نزمى و ڕیسوابوونیانبختانکانیا

) ڕ. ک . د . ح (مژوویى و سیاسی لسر کۆمار و ھروەکوو باسمانکرد تا ئندازەیک نووسراوى 
ھندێ لو نووسرانش ئگرچى وەکوو تاککس نیازپاک بوون و مبستیان . …نووسراون

شنایى تیۆری و لبر ڕۆ ، بم نووسینکانیانیتیى کورد و مژووى کورد نبووەدوژمنا
 ۆمینترنوە نووسیوەلنینزم و ل ڕوانگى برژەوەندیى باى سۆڤت و ک –فلسفى مارکسیزم

و برھمکانیشیان ھر لو ڕوانگیوە ببرھم  و لکۆینوە و ڕووداوەکانیان شیکردۆتوە
ب، کم لسر ئم ھناوە، لبرئوە ب پویستى دەزانم ئکر ب چند ووشیکیش 

ئمى ھاوبیرانى . و بۆچوونى خۆمانى لسر دەربین مسلی بدوین و تگیشتن
، ب پچوانى ھموو ئوانوە لبر ڕۆشنایى ئیدیۆلۆژیى کوردایتى و ل ڕوانگى کوردایتى

ک ل بیروباوەڕى نتوەیى کوردییوە سرنجى ھموو کشیک دەدەین و گشت ئنجامگیریی
، لکوڕۆژنى برژەوەندیى باى کوردەوە ى و فلسف و دیاردە و ڕووداوکھر تیۆر

 .یتى بۆ ئم پوەرى ھموو شتکوەردەگرین و کوردا

ھر لم ڕوانگیوە ئم پمان وای ک نووسینوەى مژووى کورد، بر ل ھر کس و 
بتایبتى کسان و الین نتوەیی . یک، ئرک و فرمانى کورد خۆیتىالینکى د

ئم بم ووشان ڕەخن لو کس و الینان ناگرین ھر لبر ئوەى ک . دسۆزەکانى کورد
لنینیزم و ئینترناسیۆنالیزمدا مژووى کوردیش –لبر تیشکى بیروباوەڕى مارکسیزم

، ئوە تواو مافى ڕەواى گرتووەیانیان لو ڕووداوان وەرو ئنجامگیریى چینایتی شیدەکنوە
خۆیان. 
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، ئو دا ئوەی ک ئو کس و الینانبم ئم ھموو مسلک نیی و ڕخنک لرە
بتایبتى ل تۆمارکردنى ڕووداوەکاندا ک . مژووەیان ب شواوى و ئاوەژوویى تۆمار کردووە

یى کوردستان و یکیتیى سۆڤت، ھاتوونت سر مسلى پوەندییکانى کۆمارى دمۆکۆات
 پشتکردن دا بڕووخانى کۆمارەک ۆف لر باقعفى ستالین و جتیفانگخشى نوەکوو ن

شدەرەتانى کوردستان بۆ وەرگرتنى بژار و بوساوە و ھماوەرى چوتى باکوورى جپشکى ن
 ران لئ)نتران و ھاوکار)قوام سى ئو دەمرەک وەزیرانى ئى س ىکردنیان ل

ئگرچى ل ئنجامدا قوام ستن دەستى بین و . داگیرکردنوەى کوردستان و ئازەربایجاندا
کوى نای سر ھموو الیکیان و پاشان بنکى خۆى بۆ نھنان سر، لو سودا و 

ى بۆ ھختان و مایپووچ) ب خون و فرمسک و چارەنووسى کورد و ئازەرى(مامیدا 
سیاستى سۆڤت مایوە و ماورانى و سرگردانى و کوشتوبیش بۆ کورد و ئازەریى ل شین 
 ردوو کۆمارەکوەى کوردستان و ئازەربایجان و ڕووخانى ھداگیرکردن ى بکنجامئ بۆوە ک

کرۆکى مسلک لرەدای ک ئو کس و الینان ل ئنجامگیرى و . شکایوە
شوڕووتى کوردستانیان ڕەرژەوەندیی ڕەواکانى ھژاران و ندا، مافکان و بنووسینکانیا

نانو الیناڕەواکانى ئ رژەوەندییت و بتى دەرەوەى سۆڤقوربانیى سیاس کردووەت. 

، لو نووسر و الین کۆمۆنیستان ێسمرەتر ئوەی ک ھند لمش ناڕەواتر و سیر و
یش کردۆتوە و ب بھانى پووچ و درۆى پاراستنى ئاشتى و میللتى کوردیان قرزاربار

سۆسیالیزم، دەست چورەکى ئو الین برژەوەندپرستانیان ب کوردى ھژار و ماوراندا 
. ، پاکانیان بۆ ستالین و سۆڤت کردووەناوەڕۆک وبیانووى بسیوەتوە و ب درۆ و دەلس و ب
نى ڕۆژھت، بتایبتى شیوعییکان و توودەییکان، ب بۆ نموون پارت کۆمۆنیستکا

مبستى پاساودانى سیاستى ڕەدووکوتووانى خۆیان و نامرۆڤدۆستانى ئاغاکانیان، پاساوى 
ھموو ئو تاوان و دەستدرژى و کوشتوبەى ک برامبر میللتانى کورد و ئازەرى کراوە، بوە 

ى میللیى انى کۆمارى دمۆکراتیى کوردستان و حکومتدەدەنوە ک تاوانى تشکان و ڕووخ
. ھزە ئیمپریالیستکانى ئمریکا و ئینگلستان و ھاوپیمانکانیان ڵئازەربایجان دەدەن پا

ھروەکوو یکتیى سۆڤت و شخسى ستالین، ھیچ ڕۆکى نامرۆڤدۆستان و نگتیفانیان لو 
نووسین و بۆچوونانى کۆمۆنیستکانى ڕۆژھت، بگومان ئو . ؟اکارەساتاندا نبووب

سرچاوەکى ھر دەگڕایوە بۆ سیاستى وابستیى و ڕەدووکوتنیان بۆ سۆڤت و کۆمۆنیزم و 
پاشان بینیمان و مژووش سلماندى ک دۆڕاوترین و مایپووچترین تیۆرى و الین ل . کۆمینترن

 .جیھاندا کۆمۆنیزم و کۆمۆنیستکان بوون

با  –: ب زمانکى کوردان و سادە و ساکار بم ێکۆتایى ئم چند ووشیدا، دەمو ل
و پشواى ) کۆمارى دمۆکراتیى کوردستان(ھمووان بۆ ھتا ھتای ھر یادى پیرۆز و نمرى 

ى نمر بکینوە و پند و وان لو ڕووداوە مزن وەربگرین و بیرى ) قازى محمد(شھید 
 .ناسیۆنالى کوردى بژنینوەدەوتى 

-  بابین، تا چیتر فاشیستکدا کۆک و تو ینین و لکخکۆشانمان یز و توانا و تبا ھ
داگیرکرەکانى ناو میللتانى سردەستى تورک و عرەب و فارس، نتوانن بمانچوسننوە و 

 .برنو بمانکوژن و نیشتمانکمان وران بکن و ھموو شتکمان بتان 
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با ئمى کوردیش باوەڕمان ب تواناى خۆمان ھب و ئو ماف ڕەوایانى نتوە دەوتدار و  -
ئازادەکانى جیھان ھیان، ئمش ھمان ماف ب خۆمان ڕەوا ببینین و تنھا ھر بۆ 

 .بدەستھنانى ئو مافان خبات بکین

، بوکراوەى پارتى سۆسیالیستى ) ھاوبیر (ئم چند ووشی بۆ یکمجار ل گۆڤارى : تبینى 
 .دا بوکراوەتوە 1998ى ساى  1، ژمارە ) پاسۆک(کورد 

bakhtiarshamaiy@aol.nl 
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