
 !رسنان ی ئۆمه ی ئاغاکه که شاندنه ق وه کولتوری شهی  رچاوه سه

 

دات  الماری جوتیاران ده کانی په گه کردنی سه خونه ر به سه ری ئاکرێ، له ڤه رسنانی ده گوندی ئۆمه  ئاغای زباری له
ی  وای ڕاپۆرتکی ڕۆژنامه ھه  مه ئه. کات ر ده ده ربه ندین خزان ده دات و چه ست سان ده ن شه مه پیاوکی ته  و له

 :  یه که ی راپۆرتهش لینک مه ئه . ھاوتییه
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دا  م ڕۆژانه کات و له سان ده  وره ی گه کشه  باس له  که  یه تیه یه کۆمه  و کشه ی ئه تیه ھاوشوه یه کۆمه م کشه ئه

ق  و شه ی ئه ھاوشوه  الماردانه شاندن و په ق وه م شه و ئه  تیه یه کۆمه  م کشه دیسان ئه   .ر نووسی سه نووسینکم له

گیانی مرد منداک و   بنه دهر ق به شه ولر به ھه یڕاستی مانگی سدا، پیاوانی ئاسایش ناوه  له  که  یه شاندنه وه
تی  ندین وتار و بابه چه  یۆییهدڤی  و گرته کات تا وازی لبنن، ئه کانیان ماچ ده تاو ئازاری خۆی پوه  ویش له ئه   

بایان  ک نه وان وه م ئه ، به!ن که قبوڵ نه  مه ئه  کان کرا که گشتییه  ره رم و دادوه رۆکی ھه سه  تکا له ر نووسراو سه له

کک  ش لینکی یه وه رموون ئه فه. کرد و ھیچ ئیجرائاتکیان نه  وه مووشتیان بیری خۆین برده بۆران و ھه  بینیبت نه
.   ی بووینووسی  تشکاندنه رامه تیی و که شاندن و بحورمه قوه و شه ر ئه سه یلی له کاک ڕبوار سیوه  ی که تانه و بابه له

  http://www.dengekan.info/dengekan/11/9917.html   )یت بکه  که ڤیدیۆییه  یری گرته توانی سه دا ده ر لره ھه( 

ندکی  ھه ند ڕه ویتر و چه جیاوزبت له  نگه ڕه  شاندنانه ق وه م کولتوری شه و ئه  تیانه یه کۆمه  کشه م له  که ریه ھه
و  لیان  رپرسیاره تی سیاسی به سه تیین و ده یه ی کۆمه موویان کشه ل ھه وهبت،  تی خۆی ھه تایبه

   . تییه تی حیزبایه قیه ک عه و یه  رده روه ک په و یه  ک کولتوری سیاسییه کانیان یه رچاوه سه

  کوردستاندا، که  ، پشلکاریی مافی مرۆڤ بت له تییه یه کۆمه  م کشه کانی ئه نده ھه قترین ڕه زه  کک له یه  نگه ڕه
یی  یه ده  مۆ که تا ئه  وت، که که رده ده  و گونده کی ئه ر خه رامبه دا به تییکردنه م زۆرداریی و سوکایه تی له واوه ته به

،  وه کانی مافی مرۆڤی کوردستانه رچاوی ڕکخراوه به  ک به بت  ھشتا ئاغایه واو ده ک ته ی بیست و یه ده می سه که یه

رمی  تی ھه ناو حکومه  رچاوی به به  ، به وه مانه رله رچاوی په به  ، به وه کانه ئۆپۆزیسونه  موو حیزبه رچاوی ھه به  به
  ی که وه ر ئه سه کات، له ریان ده ده ربه دات و ده کان ده  الماری خزانه جوتیاره په  وه قییه ڕی ده و په ، به وه کوردستانه

ی  که ھای خۆی و خزانه به  ست ساییه ن شه مه ته  م جوتیاره ئه ی که وه ر ئه سه له. ن خوکه کانی به گه ڕازی نابن سه

دروستکردن بن بۆ   پله ریکی سه کانی خه ی و منداه که ژنه  خوکرت، و رۆژانه گی پبه سه  زانت که رزتر ده به به  وه له

ی  رزه به  م جوتیاره ست ئاغابت، ئه ده  ر به گه ئاخر ئه.  زار دیناریی عیراقییدا ھه 400پناوی   کانی ئاغا له گه سه
و  ئه  دووان برسی، تا بگاته  سکک تر و به  بت به ھه ی نده وه بت ئه خوکردنی ئاغا قبوڵ ناکات، ده گ به سه  که

کک  ریه ئاخر ھه. کانی بدات شی منداه یی به زه به  کانی جار جار به گه ی سه پله سه  ئاغا خری خۆی له  ی که ئاسته

، )دی شخ حمه کاک ئه  واته(د حمه ری کاک ئه به قه  به: وستمی وتبوو باوکی خۆشه  بوو کا جارکیان به  م ئاغایانه له
باوکی   چوونکه. بت  تۆوه  به  و سمنه ھشت ئه مده دا و نه رم ده نگیسه گوندی ته  کین بوایه  کانت به ر سمه گه ئه

ش  م ئاغایه ر ئه ھه. ک جوانتر بت سمی ئاغایه  بت سمی جوتیارک له ویش ئاغا، چۆن ده ، ئه من جوتیار بووه

،  ردایه به ی له کی تازه یه ته وا و سه که  بینت که کانی ده مسکنه  کک له داخ، جارکیان یه ره موی قه گوندی  بوو، له



ت، چۆن تۆ  كشت و ده ده ی ھه که وزه ئاوی حه  ندجارک له بۆ چه  کات و دوای لدانکی زۆر بانگی ده  مه ر ئه سه له

 .رت به  یته بکه  ی تازه ته و سهوا  رچاوی من که به یت له که پکشی ده

ئاشکرا   تا به وه ، ئه تیانه یه کۆمه  و کشه له  ی یاسایه وه بوونی لپرسینه ، نه   کشانه  م جۆره ندکی تری ئه ھه ره

ری گشتی ،  وهداد. خۆبت ربه کی سه تییه رایه به ڕوه ریی گشتی  به دوه تی دا رایه به ڕوه به  زیری داد قبوی ناکات که وه
  تی ھاوشوه یه ی کۆمه ندین کشه ن بۆ چه دواچوون بکه  ریان به سه له  کانی کوردستان پویسته گشتییه  ره یان دادوه

  رگری له ی به و حیزبانه ترسی ئه  ترسی ئاغاکان و له  ورن له بن نه ده  م کشانه ی تووشی ئه وانه ئه  نگه ڕه  که

  زیری داد که بۆ الی وه  وه ڕنه ی بگه وه ب ئه  به  رانه م دادوه بت ئه ن، ده  تۆمار بکهن سکا که ئاغاکان ده

م  ن و ئه بکه  وه دات، لپرسینه ده  م ئاغایانه نای ئه په  ی که و حیزبانه له  حیزبکه  ر به و سه  کی سیاسییه یه زیفه وه
 . بدرت دادگا و سزایی یاسایی خۆی  ن به بده  کشانه  جۆره

و   وه قه شه  توانت به ک ده نیا ئاغایه ته  وه یه م کیشه ھۆی ئه به  ، که تییه ی چینایه ، کشه یه م کشه ندکی تری ئه ھه ڕه

  میشه ھه  ی که و جوتیارانه ، ئه وه ند بته مه رفه ندین خزانی جوتیاری شه و ڕووی چه ره به  وه ستییه ی ده که گۆچانه  به
و شۆڕش و  موو ئه ناش بوون بۆ ھه و پشتووپه  وانی خۆیان خۆیان ژیانوه قی ناوچه ره نجی شانی خۆیان و عه ڕه  به

 .کوردستاندا  رپاکراون له به  وه لی کورده ی ڕزگاری خوازی گه وه ناوی شۆرش و بزووتنه  به  ی که وانه بزووتنه

و  کک بت له یه  ، ی بیسته ده نجاکانی سه کانی په تی ساه سه همان د نی ھه ئستا خاوه  ی که م ئاغایه ئه  شه وانه له 

  رگه کان بووبت و دژی پشمه عسیه می ڕژمی به رده کی سه یه هز فره رۆک جاشک یان ئامر مه سه  ی که ئاغایانه

ستی ڕژمی  ده  ابت بهکوشتد  سی به ندین که نفالکردن دابت و چه ئه  دا به ره ڤه و ده سی له ندین که بووبت و چه

  بووه  رگه دنیام کاتک پشمه  وه ، ئه!تبووب  رگه بووبت و پشمه جاشیش نه  م ئاغایه ر ئه گه ئه.  عراقی جاران
ر  به ئاخر ئاغاکانی کوردستان له. شوڕووت و جوتیاران کی ڕه خه  ر به رامبه به  بووه ی ھه فتاری ئاغایانه مان ڕه ھه

  بوایه کانیان یان ده ت و سامانه روه ت و سامانی زۆر بوون، بۆ پاراستنی سه روه نی ماڵ وموک و سه خاوه  ی که وه ئه

   کانیانی بکردایه ت و سامان و زوم و زۆردارییه روه ری سه بن، ک پاڕزه  رگه مه پشه  بوایه جاش بن، یان ده
ت  روه ن سه موو خاوه فتاری ھه ش ڕه مه ئه. بوو کی تریان ال نه ایهھ کرد، ئیتر ھیچ به یان ده نه و الیه ندارتی ئه الیه

 .تی و ھیچی تر یه که رمایه ھا پاراستنی سه ترین به وره گه  ، که جیھاندا  وساماندارکه له

،  وه تییه یهرگا مه ناوی پشه  جاران به  که  وه خاته م بیر ده تانه شیره رۆک عه و ئاغا و سه فتاری ئه ، ڕه فتاره م ڕه ئه
) ش.ع(ناوی  که  وانه کک له بیرم دت یه  باش له.   وه وساوه کی چه ر خه سه ئاغا بوون  به  میشه تدار بوون و ھه سه ده

رمانیدا بوو  زۆر فه  و به  جوتیارانی کۆکردبووه  ک له ، ڕۆژک کۆمه بوو   رگه ئامر ھزکی پشمه  بوو، کاتی خۆی که

ش بۆ خۆیان  و جوتیارانه ندک له ، ھه وه نه ی بکه که ڕوماته خوریی مه  له  دڕک و داڵ و کونجره  کهریاندا  سه به

  م زۆردارییه و ئه  یه م کشه ر ئه سه زی له رکه ی مه حیزبی شیوعی قیاده  مه رده و سه ئه.  بوون  رگه پشمه
 .حکومکرد و مه نهی ئیدا فتاره و ڕه رکرد و تیاییدا ئه کی ده یه یاننامه به

ی  فتارانه ڕه  م جۆره ر ئه سه زی بوو له رکه مه  ی قیاده مه رده و سه وستی تری ئه ندین ھه و چه  یه یاننامه م به ر ئه ھه
رس  کی کورتدا ھه یه ماوه  فا له ال مسته مری مه ئه  ی به وه ھۆی ئه  بووه  ، که)شۆرش(ی  مه رده و سه ئاغاکانی ئه

  یه بۆ  رییه وه م بیره ئه. سکرتری حیزب بوو  که  وه شه)الوی برایم عه(  ک کران به زی چه رکه ی مه قیادهی  که ھزه

میرات   ی ئستای ئاغاکانی کوردستان به فتارانه ڕه  م جۆره ئه  کان ئاگاداربن که نجه ران و گه خونه  ڕوو که  مه خه ده

  وه.  وه ستیانه ده  ناینن به ک ده خه  نوونکه تا ھه  که  می کۆنه رده اکانی سهفتاری جارانی ئاغ مان ڕه و ھه  وه ته ماوه
 . مۆ تا ئه  یان پاراستووه م ئاغایانه زوم و زۆری ئه کانن  کوردییه  سیاسییه  حیزبه که رانیش مان پارزه ھه

ویوزار  شکردنی زه ویوزار و دابه می زهتیکردن بوو بۆ ڕیفۆر لی کورد، دژایه کانی شۆڕشی گه گرنگه  پایه  کک له یه

موو ئاغاکان  ستی پکرد، ھه ده  که  وه ی شۆڕشه قه م ته که یه  ر له ھه  بۆیه.  یانک ده  ی که و جوتیارانه ر ئه سه به
کانی  ساه  له  رگه شۆڕش و ھزی پشمه  کاتک که  یادمه  باش له.   وه ی کۆبوونه که فا و شۆڕشه ال مسته وری مه ده له

  وه وتن بیرمان ناچته دا و پیان ده کانیان ده الماری جوتیاره تر بوو، ئاغاکان په وره گه  دواوه  کان به سته ڕاستی شه ناوه



  چوونکه). تی ڕۆیه  تی ئاغاش باوکه الح موکی خۆیه فه( تانووت تان داگیرکردبوو ده موو موکی ئمه کاتی خۆی ھه  که

یان  نی موکی خۆیان و موکانه خاوه  ریم قاسم دا جوتیاران ببوون به بدولکه می حوکمی عه رده سه  ک له یه بۆ ماوه
 .ئاغاکان  دا به ده نه

  دواجاردا بوو به  له  بی سیاسی، که کته وسای پارتی دیموکراتی کوردستان، بای مه کی  ئه یه نی دژ به دوو الیه ر ھه
ناوی  پارتی دیموکراتی   ر به ھه  شی که که تیه رۆکایه بانی و بای سه الل تاه جه تی رۆکایه سه به) پارتی شۆرشگر(

یر تر  ش سه وه له.  بوون ده رداری ئاغاکان نه ستبه کرد، ھیچ کات ده تی ده رۆکایه فا سه المسته مه  و  وه مایه  وه کوردستانه

کانیان  واره خونه  میشه کرد و ھه تی ماویان ده نی خه به تهزانی و  پ ده چه  خۆیان به) پارتی شۆڕشگر(  بوو که  وه ئه

  کیان له ی ئاغایه له موجامه  یان وابوو که که تی حیزبه م سیاسه ، به خوندوه کانی مارکس و لینین و ماویان ده کتبه
 .  گرنگتر بوو  الوه موو جوتیارانی کوردستان به ی ھه له موجامه

  کک له فا، یه ال مسته ی مه که باه  له  وه رداخی پاکرده ی قه ناوچه) پارتی شۆڕشگ(  ی که وه ئه، دوای  یادمه  باشیش له

ق و  شه  بوو، به  یه نتییکه عه  م حیزبه ربه پی سه سکی چه بوو، که) ماوی(حسابی خۆی   به  کان که شارییه  ندیه فه ئه
کانی  ناو شۆرشگره  به  حیزبه. کرد رداخ ده کی قه خه  ی له رشه ھه  وه وزی ئاوه ناو حه  نگ و خستنه تفه  قۆناغه

 .شاندن بوون ق وه نی کوولتوری شه ، خاوه وه کانیانه موو باه ھه  کوردستان به

چ   ، واته که مه ردوو سیسته ر ئاغا بوون و ھه ر جاش بووبتن، ھه گه بووبتن، یان ئه  رگه ر پشمه گه ئاغاکاکان، ئه

می  سیسته  وه ئه  مان شوه ھه  تی عیراقی پشتیوانی لکردوون، ئستاش به می حکومه شۆڕش و چ سیسته می سیسته

ر   ن، ھه که ڵ جوتیاراندا ده گه فتار له ڕه  م جۆره به  ن که که ده  و ئاغایانه وا پشتیوانی له  کتی و پارتییه تی یه حکومه

 . یانپارزن دادگا و ده  ن بدرن به یه و نا  وهکانیان دا رۆک جاشه نای سه په  وانیشن که ئه

می  ق وه شه به  که  بووه  و کولتوره ، ئه کان بووه خونژه  عسیه کوردستاندا، کولتوری به  شاندن، له قوه کولتوری شه

ژر   نه ردستان بخهراق و کوگای ع موو کۆمه ھه  ق ویستویانه شه  به  ، که وه ته کیان داوه کی خه موو داخوازییه ھه

ی  کولتورکی سیاسی زۆربه  به  عس بووه ی به تشکنه رامه که  هناشیرین  م کولتوره ئه  وه داخه  به.  وه ركفی خۆیانه
ی  م کولتوره کورد زۆرترین زیانی له  ی که وه ڵ ئه گه کوردستاندا، له  له  بووه تیان ھه سه ده  ی که و حیزبانه زۆری ئه

لی  ی ڕزگاریخوازیی گه وه ناوی شۆڕشگتی و بزووتنه  به  م حیزبانه ئه  ش که وه ڵ ئه گه له.   کان کردوه عسییه به

شاندنی  ق وه مان کولتوری شه گری ھه مانکاتدا ھه ھه  ، له وه وری خۆیان کۆکردۆته ده  کیان له خه  وه کورده
 .کان بوون عسییه به

ق  داخ و شه ره ی قه ی ناوچه 69و 68ی سای )پارتی شۆرشگر(وتووی  دی کادری پشکهن فه ی کاکی ئه که شاندنه ق وه شه

ماسیی   ی کانی که شاندنی تاقمه ق وه شهو   ی ڕانیه ناوچه 1973تی سای  رگایه ی کاکی ئامر ھزی پشمه که شاندنه وه

ق  ختی کوردستان  و شه ولری پایته ھهستگای ئاسایشی مانگی سی  ندامی ده ی کاکی ئه که شاندنه ق وه شهجاران و 
  .کوردستاندا  تشکنن له رامه ک کولتوری سیاسیی که می یه رھه موویان به رسنان، ھه ی ئاغای ئۆمه که شاندنه وه

ی ستگای ئاسایش رای ده رکی سه رده به 2011ی  که خانه هالق جۆ و فه کره ی به 1966ی سای  که ندیخانه دیسان به

تی سانی  ی ڕایه که ندیخانه و به جۆن کره ی به که تی جارانی پارتی شۆرشگره مان سیاسه می ھه رھه به  سلمانی که
کولتوری سیاسیی و و   ندیخانه بهمان  ستای ئاکری حیزبی ناوبراو ھهفتاکانی پارتی دیموکراتی کوردستان و ئ حه

  .ت شکاندنن رامه شاندنن و که ق وه شه

 


