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  ئاسؤئاسؤ ...  ... حةمةسعيدحةمةسعيد  بةشوِرشبةشوِرش  وةالَميكوةالَميك  سالَواتسالَوات  ييكريكاركريكار  كومونيسيتكومونيسيت  ييمةخفمةخف  ييشوِرششوِرش  لةكاكلةكاك

  
 حةمةسعيد شوِرش كاك ثوست كوردستان و نيت كوردستان لةساييت
 يان زانيارية يثةيامنير ئاسو يلةذيرناو كردوتةوةبالَو يبابتيك
 كةئةم لةوةهةية طومامن خوم من هةرضةندة بيزانيارية ينةزانيك
استيةدةردةكةويت ئةوِر بةئاشكرا لةنوسينةكةشيدا؟ بياليةنبيت برادةرة

 نيشان بدات بياليةنةو وةك يواخو هةرضةندة كاك شوِرش دةيةويت
 بياليةن يبةالَم ناتوانيت تاسةر لةنوسينةكة ضاوديريك دةنوسيت

 لَلةطة     يكيشةي ار كريك كومونيسيت  كاتيك 1999 يلةسالَ. بيت
 ويمةخف  ئةم حيزبة بةئةندامو كادرةابةرايةيتهةبو ِر) ،ك،ن،ي(

 بوبنكةكاينو تةلةفونةوةنامةويعةلةنيةكانيان رادةطةياند كةلةِريطا
 وازو بياليةنةوةخي ئازادي خةلَكيبةناو دةربِربن نارِةزايةيت) ك، ن، ي(

 يكةدةيةويت لةِريطا ةجامن نازامن كاك شوِرش لةبرادةرةمةخفيةكان
 يان بةِراسيت بكات جي بةجي بةرةكايناِر ينوسينةكةيةوة ئةوامرييك
كاك  نوسيوةمن لةم نيوةندةدا بةطومامن يوةك ضاودير بابةتةكة

 ئاسو كةكةس نازانيت ( دادةلَيتي نوسينةكةيشوِرش لةسةرةتا
 يكريكار  ضية بةيةك دوكورتةنوسني لةسةركومونيسيتباواينيناو

ئةطةرمبزانياية  كاكةشوِرش ِراسيت؟  منت بوضية باواينيجاري نازامن كاكة شوِرش ناو.) هاتة قسة
 دةرطاو ي ِرةقةمي ضواريناو ثيويستة  باوامن تانيناو  وةك جةنابت لةسةرم دةنوسن وةيخةلَكانيك

 يجطةلةوة باتةكةمةوة نية بةييةك هيض ثةيوةند  من باواينيبودةنوسيت هةرضةندةناوبايعةكةشم 
من  لةِرستيشدا ن دةست ثيبكة ي ثوليسينوسينةكةتان بةثرسياريكيحةزتان كردوة سةرةتا كةجةنابتان

 يناو قتة  باوامنت بونانوسم ئةطةرزوريش مةرايناو بويةئيستاش  ثوليسيةيخوم زور ِرقم لةثرسيار
 ي ئةم سايتة بثرسيت كةناويبةِريوةبةر ر فارسة ك عوم لة كائةتواين نية  قورسيكيئةرك باوامن بزانيت

 يِرضاو و بكةني وردبينيكةدةنوسن بيئةوة بةِالم بةداخةوة بوجةنابت و خةلَكانيك  من ضيةباواين
 منةوة ينةزانيت وةلةبارة  من باواينيئةطينا كةسيك ناو  ِرةش دةكةنةوةز نوسني بكةن كاغةبنةماكاين

  ئةدةمةوةيوةالَم من لةم نوسينة دا  نةدةكردميشيوةية تومةت بارو لةونوسينةدابة نةبيتيهيض شارةزا
 يت ئةواخوينوس كرد بيئارةزو  تر كةلةسةر بابةتيكيبوجاريك ئةم برادةرة بةِريزةي بةوهيواية

 دا يلةنوسينكةئةم برادةرة  ئةو كاتة قةلَم لةسةر كاغة ز دابنيت  ثيويست كوبكاتةوةيماندوبكات وزانيار
ر بةدةست ةعبدوالَم هيناوة وة بةوة تومةت بارم دة كات كةمن ه) ستران (بةِريز يناو كةمن لةوة توِرةبوة
  ساخ نةكردوتةوةيلةوة تيناطةم كة كاك شوِرش بوخو من  ئة و بابةتةكةم نوسيبيتلةثشتداين

بةتةنيا لةسةر َ مونيستة كريكاريةكانة ئةوبو كويكة لةسةرجوابدانةوةةئةطةر قس كةدةيةويت ضي بلَيت
ر ةش لةسة بة بابةتةكةيانةوة دياربوة ئةطةر قسيدةلَيت نةخويندةوارينوسيوة كةوةكوخوينة تةةبابوئة

كاكة  قسةبكات قةلَس بوةبونةهاتوة لةسةر بابةتةكة  كاك سترانيبوبةتةنيا بةناو  منةيبابةتةكة
وةك .  نوسيت جيادايبيت لةسةر كاك ستران هةية لةبابةتيكينوسينة ض ئةم لةبايت شوِرش ئةتواين
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 ئةوةت هةبيت قةلَم لةسة ر كا غةز يةجةنابت تواناكداية ئةطينا تييكورديش دةلَيت ئةم ماستة مويةك
 بةالَم بةم شيوةية تو سةر كةوتو نةبويت بينوسيت ية ضيت هة بةئاشكراو ِروينئةتواين دابنييت

ئةم بة ِريزة بة من وينةر دروست كردوةخي يطومانيكت الةك  ئةوةيةيهوكارةكةش  بابةتةكةتلةنوسيين
كومونيستة كريكارية كان  ئةطةر. ئةوهاندةربوة  نوسيوةيستران ئةم بابةتةيبةدةست لةثشدان دةلَيت

وة   قبولَنيةثي  ئةوانة نةيارييانيوينةريش لةبةر ئةوةخيال بو بطرة ين ئاسميئةوةيان بوتاية ال
بةالم بوجةنابت  اراستينثو يو زانياريةرستثو كونةي دوذمنميبةو مة نتقة هةية كةلةطةلَم نةبو باوةِريان

 ياملَ وة ردروست دةبيتاثرسي وةك ضاوديربنوسيت دةتةويت و بةبياليةن دةزانيت كةخوت كاكة شوِرش
 بوية دةكةن فالَ  فةتاحيةيتيوة طرةوةن يان هاوِرجةنابتان قا ئةوةتا يان  من ئاسانةيال ثر سيارةكةش

 دكتؤرة ناسكة ينازدارانة ئةو كو ِرو كضة نة بنوسمال داوم لةسة ر ئةو ثة ثوكةمن خةلَك هاين دةزانن
دايكةدلَيان زؤرناسكة ِرةخنة جيتةوة ئةو فريشتانة تيتة كفر ي كةقابيلينابيهةلَةنني ِرةخنة لةوانةدةبي 

نةبيت   ئةوطروثةن خؤ ئةطةرئةمانةشيمةخفينةدةبيتة حةقيقةت كةجةنابتان كادريكيان ئةو طوما
كةنوسيوتة وةكو باسيشم كرد يلةسةرئةوةةزانيت  بيزانياريت شاريكةجةنابت نوسةريك ئةوادةردةكةويت

ِرؤذنامةنوس   لةم شيوةية لةهةموو دنيادا نوسةرياني نةكةويتة هةلَةيدةبووخؤمتاندوبكرداية بؤئةوة
 ماندوو بكات ثيت سةيرنةبيت ِرؤذنامةنووس هةية ي خؤيبيةويت بابةتيك بنوسيت دةبيت بؤبابةتةكة

  بؤ بابةتيك ضةندووالَتيك دةبِريت
 بضوك و شوناس يتةنطاو دةكات و دةبيتة ديكتاتؤريكي كاك شؤرش زؤرخؤ  ماندودةكاتيسالَيك خؤ

كريكارية نةئاسؤش ِرؤذنامةنوس نةصالَح عبدالَش بةستران عةبدالَ ثي نيستم دابةش دةكات دةلَيت نةكؤمؤ
  ِرؤذنامة نووساينييكا لةسةندوةك ِرؤذنامةنوس   ئةنداميتيم كردو ويستمي كةمن داواي خؤكايت

 كوردستان وةئةوان  ِرؤذنامةنووسايني سةنديكا سليماينيناوخؤو نيودةولَةتيدا وةربطرييم ضومةبنكة
ثيويستم بةجةنابت نية   طرمت وابزامن ئيتريان كاراوةري بابةتةكامن بةئةندامي دراسةييزةوة دوابةِر

 كةجةنابت هةولَ بدة وةك هةية  هاوِرييانةميم يةك ثيشنيا ر ِرؤذنامةنوسيم ثي ببةخشيت بةالَيشوناس
ك كة طومان دروستنوسةريان ِرؤذنامةنوس بناسريو فرؤش كةسيي خةلَكيت بكةيت ال نةك وةكجني 

 ي تؤ دةيلَييت دةكةويتة خانةي بكةيتةوة دةبينيت ئةوانةيسةيري  جةنابيشت ئةطةر بةوردينوسينةكة
 نووسينةكةيدا دةلَيت ي تريدا وون دةبيت ئةم برادةرة لة بةشيكان لةنوسينةكانييستطؤاخةلَكانيك كةِر

 سةركةوتووة نةئيستاو نةئةوساش ينامةنوسيك ئةوحزبة دةِليت ستران عةبدوالَ ِرؤذيئاسؤ لةِرق
 دةخات كةتؤ يدةرن بطريت ئيستاو ئةوساش كاك شوِرش ا نةكردووة ِرةخنةلةستري ئةوةجورئةيت

 ي باوانت ضية ئةي نوسينةكةتدا دةلَييت نازامن ناوي تؤبريت ضوة لةسةرةتالةكويوة قسةدةكةيت ئةزاين
 م نةكردووة بةالَم ليرةدا جةنابت خؤت ثيناطرييت حةقيقةيت ئةوةضؤن دةزانيت من ئةوساش جورئةيت

ت كة جةنابت بلَيدةضيكي وانية ئةطةر خؤت لةوة تةئكيديخؤت ئاشكرادةكةيت ثيي مةخفي كة كادري 
 هاوِرييةيت بةرةو ي ثيوتويت حةياي كةئةمانةي من ئةوفةتاح فالَةي نيت بةِرةئي كريكاركؤمؤنيسيت

شترة ثاشان تؤ بؤئةتةويت من هيرش بكةمةسةر ستران عةبدوالَ تؤبؤ ئةتةويت وةك ئةوانة مةكة با
. و سةركةوتووةيتوة كةكاك ستران ِرؤذنامةنوسيك و ئةوحزبة نةميتؤبريبكةمةوة ثاشان من لةِرق

 دلَسؤزو نيشتيمان ثةروةرة وةمن  سةركةوتوةويِروذنامةنوسيك  دةلَيم كةكاك سترانيبةتو ئيستاش
 ي كةدةلَييت ستران باوكيش قبولَم بكات ئةوةيبةهاوِر شانازيش دةكةم ئةطةر بةِريز ستران عةبدوالَ

 ي قسةبكةيت ض كاريكت بةباوكيبةعسي بووة وابزامن كاك شؤِرش واباشترة لةسةر كاك ستران خؤ
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 شينوكة  بطرة ي كريكار كؤمؤنيسيتي بِرؤيةخةيئةوةوةهةية ئةطةر زؤربةتينيشيت لةكؤنة بةعس
 ي كورد ئاوها بريدةكاتةوة خؤيواوةياليانة بؤ عةرةبة دةهةزاريةكان ئةم برادةرة دةلَيت نازامن بؤمرؤظ

تةوة جارينيو يدراسةو ِراثرس كاك شؤِرش جةنابت بةض بةكةم سةيردةكات من وةك منوونةئةهي 
  تؤلةوةدةرضويت كة دةطرن ئةزاينديكؤمينتيك دةيان مليون كورد بةوة تاوانبار دةكةيت كةخؤيان بةكةم

 كةدييتةسةرمن ي يةكانيت ئةوةشيمةخفلة نةتةوةيت هةبيت بةئاشكرا هاوار دةكةيت كة يئينتيما
ةهةلَة ثيدةدات من  بطريت لةناو حزبةكةتانا كة زانياريةكانتان بتان فةتاح فالَةكايباشتروايةكة يةخة

ثيك و هيض حزبو طريامادةشنيم كة هيض كاتيك ببمة ئةندام هيض طروث و اليةنيكنيم و ئيتائيستا ئةندام
  و يةكييت هةرضيةك بيت لةثاريتي كريكار بةِريز دةلَيت كؤمؤنيسيتيشؤِرش  نوسينةكةيدا كاكيلةكؤتا
 ي دةكةيت بةقازي كةتؤ باسيِرزاسوكةزبةكاك شؤِرش نابيت ئةوةت لةبري بضيت كةئةوح باشترة

و   كوردستان بةسوك سةيردةكةنيائالَ كؤنةثةرستية يدةلَين ِرةمزنةمر يو بارزان طةورةيسةركردةو شيخ
 يئارام ثيالوةكامنان بةكوردستانةوة دةمان بةستيتةوة ناسويناليزم شة رمةزاريةو ثيمان دةلَين

  هةزارانخويينبةيجاِرلَتةطا  جةنطاوةرو شةهيدةكامنان بةسوك سةيردةكةن وييشةسةركردةو مامةِر
 ي ئازاديلة ثيناو  كةكورد داويةيتيقوربانيةئةو هةمو  دايكامنانيسكةئةوهةموفرميدةكةن  هةزار شةهيد
لة ي يريان دةكةةثةثولة س كةتوبةي ة ئةوانيذيرثيالَوةكامنان بةلَ ئةوان دةلَين دةخيةينة و دميو كرايت

 ر ئة واةقسة لةس جةنبتانَ بو  ثيَدةدةنيوو جني ةطرن  ليديِرخنة خويا ني ئارزو بة ئامسان تا زةويةوة
 كة قسة لة سة يئةزيزة كةم دةبو ثيش ئةوة  موركردوتةوة و خوت شني منيخنة يةكِةرَ بةالَم بو نة ناكان

يان   كة ركو ك فزةيةبةعسيةكاين يانة بلَيت بو بة رامبةر يكارركمونيستة  بةو برادةرة كوي بكة من ر
ليئة طرنة خويان عةرةبةدةهة زا رية كانوة نا ية ت بو   
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