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، وه ره ن پۆل برمه بریارک له الیه وپش به ی دووساڵ له مه  که نزیکه2003ی نیسانی 16له 
مانکاتدا  وه له هه، عس درا ی حیزبی به ه و شاندنه وه بریاری هه، تی کاتی سه ری ده روبه به

ی  له برگه. عس خستن ی له به رشتی کردنی پرۆسه رپه را بۆ سهک د یه نی لیژنهزراند بریاری دامه
له کۆتاییدا . کرێ وه کاری پده که له رۆژی ئیمزاکردنه  هاتوه که بریاره وه دا ئه که شی بریاره شه

   .یه مان ساڵ هه ی ئایاری هه25رواری  ردا به ی پۆل برمه ڵ ئیمزاکه له گه
نگی جیھانی  له پاش جه. ست ده ها هه کی وه یه مریکا به پرۆسه ر نیه ئهم جا که مه بۆ یه ئه

تی ووته  سه وتنه ژرده ردووال که ر هه مانیا له پاش دۆرانی شه م ژاپۆن و ئه دووه
ت  کتی سۆڤیه مانیا به گشتی له نوان یه ی پویسته بوترێ ئه وه ئه. (مریکاوه کانی ئه کگرتوه یه
و  ک له ریه له هه ی له نازیخستن وه پرۆسه، شکرا مریکادا به ریتانیا و ئه  و بهنسا ره فهو 

یه  و دوو پرۆسه کانی ئه هره وانه گرنگ کک له هه یه. ) چوو ده روه  شوازی جیا به دا به پارچانه
ک له  ریه له هه. چوو نه روه  بۆی دارژرابوو به ی که و پالنه پی ئه ه که هیچکامیان بهی وه ئه

ر خرا پاش کۆتایی هاتنی  ری سارد هه ستپکردنی شه م ده یه به کان هۆکاری جودا هه شونه
ردوو ژاپۆن و  دا له هه که جکردنی پالنه م جبه رده م رگرک بوو له به نگی جیھانی دووه جه
گۆرانی  بهیه که  وه وه پویسته فربین ئه وسته و هه  له ی که یه و وانه ئه. مانیاش ئه

   .گۆرن کانیش ده وسته کان هه بارودۆخه
یه که  یشتنی خۆی هه عسخستن له عراقدا تروانین و تگه ی له به مریکا له پرۆسه واته ئه که
وه  کانیه  پکھاته جیاوازه کی عراق به ندی خه وه رژه ڵ به وه له گه که موو روویه رچ نیه له هه مه
رۆکیشی له  وتوه و ئالوسی سه عسخستن له کارکه ی له به  زانراوه که لیژنهی وه  ئه. وه کبگرته یه

و  چونکه ئه، بوو ر نه سکی پاپشتکه زیر که رۆک وه وی سهال تاوه عه ره ر له سه  وه هه. کارالبراوه
   .ست بھنت ده نگ به کاندا ده عسیه نو کۆنه به و هیوایه که له به

ی  وه  ر تی ده ی ریالیسته له سیاسه ر به قوتابخانه ر سه ۆل برمهی تبینیه پ خاک که شایسته
ر له  کیسنجه. (ر کاری کردوه ده ک یارده ردا وه ڵ هنری کیسنجه بۆ سانک له گه. مریکا  ئه

 وان  یانی بوو که ئه  به1974ری سای  ی ئۆکتۆبه27وتی  وه له رکه  گیرته ده کانیا ریه وه یاده
ھپرسراونی سه. شتمۆسکۆیان جکا لالوه که جانتاکانیان کۆکردبوه ره فه له کاتکانی  وه پ

که  ی رووداوه وه بۆ ئه، بۆیه نانسی ب پو بوو.  ناردبوو ریشیان له گه نانسی ژنی کیسنجه
الی  به. ) ر له پکات کانی پۆل برمه ر ناچاربوو پوه بته کشه نانسی ژنی کیسنجه نه

وا  مریکادا بگونج ئه کانی ئه ندیه وه رژه ڵ به نک له گه ر ووتک یان الیه وه هه  کانه  ریالیسته
. ست  ندی ببه یوه یاندا په گه مریکا پویسته له ئه، کن رچیه ر چۆنکن یان یان هه گرنگ نیه هه
ندین ساڵ  وان بۆ چه کاتکا ئه عسخستن بدات له ر بریاری له به رسورمانه برمه بۆیه جی سه

مانکاتدا بریاری  له هه. الوه باشتربوو که به کانی تری ناوچه ی زۆری هزه عسیان له زۆربه به
ر  که برمه، کانا درا  ژر فشاری ئایدیالیسه گۆرینی رژمی حوکم له عراقدا بریارک بوو له

   .ی ناون چاره
شکیان  وه به شه ر دوو به مه سه که ش ئه  ک روداوک دابه عسختن وه ی له به دا پرۆسه من لره

عس له دادگاییکردن و له  شی کرداری البردنی به به. ویه عنه ی تر مه که شه وبه  ئه کرداریه وه
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وردو کی و یه  بریتیه له پرۆسهوی عنه شی مه وه به. وه بینته عسدا خۆی ئه رانی به کارالبردنی سه
  وته که منت نه جۆرک هیچ شتک نه به، تی یه  کۆمهی وه خت له پیاداچونه ن و سه درژخایه

   .وه ژر پرسیاره
  عس و مژوو به
. ن کان مرۆڤی ساده عسیه الده به کو جه به،  و نه بونه یه ه که نه تاقانهک یه عس دیاریده به
نی کرد کردن و بونه م تاقانه به. سان بت بۆ زۆر کورد په ی حه م تروانینه مایه نگه ئه ره
کردن  کو تاقانه به. یشتنی ینه هیچ تگه ی بگه وه دا بۆ ئه تیشمان ئه   و نه یارمه عس نه راستیه به

عس پی  یه که به دا هه و تاوانانه گی له کرداریه که ره رچه ستکی په ربری هه کردن ده  و بونه
ک  یه ند کشه رووی چه رووبهین  که ماشا ئه  ته و تاقانه  بونه عس به کاتک ئمه به. ستاوه هه
ی  وه بوونه ری دووباره گه وا ئه ر وایه ئه گه ئه، ی مژووه وه ره ده عس له وه بۆ نمونه؛ ئایا به بینه ده

   . تریشی ندان کشه چه، ق بوون ی شت و ب عه عس کۆمه رانی به ئایا سه. زۆر الوازه
کانی تری   مرۆڤه و دژه و هزه درنده  ئهنکاتداما هه  لهک چۆن کی مژووییه وه یه عس دیاریده به

بوو که  و شۆرشه ر ئه شورشی ئۆکتۆبه. ی مژووین  دیاریدهت و کۆمیونیزم نازیه، ک مژوو وه
وه ملیان  ر ئه به کی له له زۆر شون خه(، وه ی بیسته ده کی هنایه سه ی قات و قی خه پرۆسه
ندان و مژوونوسان بروایان وایه که  بۆیه زۆر له بیرمه ) .وه چونکه نینۆکیان پاک بوو لکرایه

ردوو  تروانین له مژووی هه به. بوو که لهخشی جیونۆسایدی جو ر ئیلھام به بهشۆرشی ئۆکتۆ
کو  کی زۆر وه یه که تاراده ردوو رووداوه بت که هه وه ئاشکرا ده روونی ئه که زۆر به ساته کاره
   .کرد ردوو ال کاریان پئه بوو که هه و دروشمه ئه، ه بدزه که دزراوهو بۆ نموونه دروشمی ئه، کن یه

. ن عس و کۆمیونزم تائاستکی زۆر هاوشوه روبردندا به می کارکردن و به دیاره له سیسته
نجامدا  رئه  ده وه؛ که له موو شتکه رو هه سه فاداری بۆ حیزب له هزو سنتراڵ و وه تکی به حکومه
م  نگه ئه ره(، رۆک رزگرتنی سه  به به. دانیانه  گرنگی پنهک و ردنی خه دوو ک لهبه پ

کی شیوعی عراقی کرد له سانی  یه رکرده های له سه بوونه بت له تروانینا که وه هاوشوه
 درژی  دا من به لره) . دا که ناوچه  له بونه ناوبباتکی هی رکرده ه سهدام ب  که سهکاندافتا حه
   .و تاقانه نیه عس بونه یه که به وه  ئهست به نھا مه کو ته م بهراوردکاریانه نادو م به له

 تر   مانایه به. کردندا  له پراکتیزه-وه ئاینی بوون کاته مانه کۆئه موو ئه ر هه تکی تر که هه سیفه
یج  ه عس گومانکردن و دوودی و پرسیارکردن به ت و چ به چ له کۆمیونست و چ له نازیه

عس  ی به) نفذ ثم ناقش (دروشمی، ره کو له زۆر باردا سزای له سه به،  ناکرێ ک قبول یه شوه
  بایه کات قوتب ده  هاوتهیدقوتبدا ڵ تروانینی سه گه که له، یه چونهم بۆ واهی ئه باشترین گه

وی تر  کردنی ئهقاتیی و  زه وه ببه. وه لبکۆرتهک  بکرێ نه وه هاتوه پراکتیزه  ن بۆ ئهئای
دا زۆر به وردی ش له ئینجیلها روه  هه وه نفال له ئیسالم داو ئه، کی ئاینیه هایه ها به روه هه

شتنه شارک و  ر گه گه دات ئه سیحی هان ئه وه برودارانی مه، باسی کاری جیونوسایدا کراوه
   .وه نه پستیان لکه، رببرن ی سه که که هنا خه بروایان نه

یشتن  گی له تگه  و ره گایه ی کۆمه  زادهکانی تری مژوو موو هزه درنده ک هه  وهعس بهواته  که
ی  عس له ژر ناو و ناتۆره ی به وه بوونه وه دووباره لره. کان یه بۆ شته گادا هه و تروانینی کۆمه

ریمۆ لیڤی که بۆ ک ئیتالی پ ه چه ره و به که ری جوله نوسه. ره گه م ئه رده تردا له داهاتودا هه
  درنده"ت  لیڤی ئه. کات یه ئه له سه م مه مانی بوو باس له کانی ئه ک له کامپی نازیه یه ماوه
راستیا  ی له وه  ئه. ی ترس نین  هیچ جۆرێ مایه من که به نده که وه دا ئه  ژماره م له به، یه هه
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 ی که شکی له کتبه ڤان تۆدۆرۆڤ بهنسی تزی ره  سوفی فه یله فه. "یه ی ترسه مرۆڤی ساده مایه
رخانکردوه که ناوی ناوه  سته ته به م مه ت بۆ ئه تایبه  به"وی ی توندره وه روو بوونه رووبه"
ی  نا ئارندته له میانه ی حه که ر تر لدوانه موان کاریگه الم له هه به. "ڵ ئاژهدرنده نه  نه'

؛  ئارندت ده. ی نازی ئیچمان له ئیسرائیل رهو بوونی له دادگاییکردنی لپرسراوی گه ئاماده
نه سادیست ، و ک ئه وانی تری وه ک زۆری ئه وان وه یه رک و ره وه دا ئه-ڵ ئچمان گه کشه له

بۆیه . 'ن کی ترسناک ساده یه شوه کو به به، خۆش بوون وه نه روونیه بوون وه نه له رووی ده
   .'وی تاوانکردن کوتراوه دژ به توندروه له دونیادا نهک  گایه هیچ کۆمه'تیلیون بروای وایه 

ژن ، ن ک ئازارده خه، ن قات و قری بکه، کان تا پیان بکرێ بکوژن کات مرۆڤه ی وائه وه ئه
تی  یشتنه یارمه م تگه ئه. تی سایه روونی یان که ستکی ده ک هه نه، می سیاسیه سیسته، ن که القه
توان  می سیاسی ئه ر سیسته گه ویش؛ ئه ک بونیادنین ئه  دونیابینیهی وه دات بۆ ئه مان ئه وه ئه

روا  یه هه م بیرۆکه ئه. توان بیانکاته مرۆڤ مانکاتدا ئه وا له هه ئه، کان بکاته پیاوکوژ مرۆڤه
رانی  ر و نوسه زرنه نی دامه وانی تریش له باوه ت وه ئه تایبه جمس مادسۆن به، ساده نیه

  مه ر ئه سه ختیان له کانا جه له نامه فیدرایه، مریکا کانی ئه کگرتوه ه یهستوری ووت ده
   .وه ته کردوه
  عسخستن نی کرداری له به الیه

که ، و عضو فرقه رع و عضو شعبه ی قوتری و عضو فه نھا؛ عضو قیاده ردا ته ی برمه که له بریاره
مه  و ناونیشانانه بکه زانی ئه به باشم نه(، نکر وره ناوبراون دادگایی ده ی گهبه لپرسراوان

م بریاره   پی ئه به) . وت که رئه ی ده که عسیه باندا مانا به ره نھا له زمانی عه کوردی چونکه ته
موو کارکیان  وه له داهاتوشدا هه، برن بوو له کار الده و لپرسراوتیان هه  ئه ی که سانه و که ئه

م له  رده ب هه مانکاتدا ده له هه. ب وه هه ندی به کاروباری گشتیه وهی کرێ که په ئه غه ده ل قه
کانا  تیه زگا حکومه ت و ده زاره ی که له وه وانه موو ئه ب هه وه ده کی تره له الیه. ژر چاودریا بن

ی بزانرێ  وه بۆ ئه، نجام بدرێ دا ئه ودرژیان له گهوتنی دوور رزدا چاوپکه له ئاستی به بوون
موو  که هه مانکاتدا بریاره له هه. عسدا یان له چ ئاستکا بووه له حیزبی به ندی و پله یوه په

بووب له ووتدا  وه هه عسه ندی به حیزبی به یوه ر سیمبولک په دام حسن و هه کی سه یه ونه
   .کات غه ئه ده قه
ویش پاک  وه ئه کا کۆبکرته زایه کرێ له ووته کان کردارین؛ که ده نگاوه موو هه بینین هه ک ده وه

م به  یی و پویستن به نوکه نده هه رچه نگاوانه هه م هه موو ئه هه. گا عس له کۆمه ی به وه کردنه
نھا له  بی عراق ته ره ی عه زۆرینه. وه عس پاک ناکاته واری به گا له شونه هیچ جۆرک کۆمه

   .عسه یا بینی بهوش دون ک دوونیا بینیدا ئاشنان ئه ڵ یه گه
شداریان له  ندام بوون به ی تیا ئه وانه موو ئه ر هه بوو که هه) شین مه (عس ئامرک تی به سه ده
دا بن که  وانه رونی به کی ده تیه حه نگه ره عس ره رانی به  سزادانی سه. کرد روبردنیا ئه به

یی  ساده چونکه زۆر به، ماشا بکرێ ه تهو کردنه ک تۆه م ناب وه به، بوون و رژمه قوربانی ئه
ر به  عسخستن هه ی له به یه که پرۆسه وه وه ترسناک تر ئه له. وه عس بکرته ناتوانرێ تۆه له به

   .عس له ناوچووه ین که گوایه به تکه حه یامان ره ئیتر خه، ست وه بوه  کانیه ره دادگایی سه
و  موو هاوتیانی ئه ر هه سه فۆرمکی دووروو درژیان بهمانیان داگیرکرد  کان ئه مریکیه کات ئه
و  کی ئه کان خه به پی وومه. گرت خۆی ئه ک پرسیاری له دو سی و یه شکرد که سه دا دابه ووته
ت و سامان یان مافی  روه سه،  سزابدرن؛ی که پویسته وانه ر ئه سه بهکرد  ش ئه یان دابه ووته
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. ن روبردنی کاروباری گشتیا کاربکه ی که ناب چیتر له به وانه ئه، ن دهست نشینی له ده خانه
ن  الیه که له ردووال پرۆسه م چونکه له هه به. چوو روه ک به یه مان شواز له ژاپۆنش تاراده هه
 په ران چۆن چه گه دا ئه وه دوای ئه م به رده وا هه ئه، چوو روه ئه وه به که خۆیانه كی ووته خه
که  رتاپا پرۆسه مانیا سه ئه له. ن ک سزابده مترین خه ی که وه وه بۆ ئه   کی یاسایی بدۆزنه ریه
سک  ند ملیون که له ژاپۆن له کاتکا چه.  وازی لھنرا1948کی گشتی له سای  یه شوه به

زار  ان له دووههی سزادر وانه ی ئه له کۆتاییدا ژماره، وه ی لیان بکۆنه وه فۆرمیان پدرا بۆ ئه
و   کک له یه. بچ روه مان شواز له عراقیشدا به چ هه تا ئستا واپده. متربوون س که که

تی  مریکاو سیاسه ئه. 'کارگریه'چ  ختدا مشکمان بۆی ئه وه م ساته که یه له ی که وانه لکدانه
ن  الیه وخۆ له کردوه که راسته یان نه ۆنیالیزمهو شوازه کۆ رگیز پاپشتی ئه مریکا هه ی ئه وه ه ر ده
مریکا  تک که دیموکراتی بت و دۆستی ئه کو دانانی حکومه به، بچ روه وه به کانه مریکایه ئه

مریکا  که ئه وه نه های لکبده وهندک  نگه هه ره. مریکیه زیاتر شوازی کۆۆنیالیزمی ئه، بت
تکی  سه که ده چونکه دیکتاتۆره، دیموکراتکراورد به  دیکتاتۆرکی دۆستی پباشه به به

کرێ  ده. کانی پارزراوه  ندیه وه رژه ی که به وه م دنیایه له رده مریکا هه نجامدا ئه له ئه،  سپیوه چه
 وه  نموونه بھنرته مریکا به رینی سوپای ئه دانی به تپه رپنه مانی تورکیا له رله په
م  به، یت وه گرانه تورکیا به ووتکی دیموکراسی ناوببه   کوردانه له تروانینکی نده رچه هه(

ئاگایه که  وه به مریکی زۆر له تی ئه م حکومه به) . یه م باسه ستی ئه به ت بۆ مه تایبه دا به لره
ی باردا  وه له زۆربه، که تیکردنی خه مانکاتدا دوژمنایه تی کردنی دیکتاتۆر له هه دۆستایه

کات چونکه   پاپشتی دیکتاتۆردهندێ ووتدا که م له هه به، نه رکی کورتخایه سه چاره
وه  ری ئه گه که ئه، ک میسر و سعودیه وه، بت مریکا ده رناتیڤی دیموکراسی یان دژه ئه لته ئه
   .بن مانکاتدا دژی دیموکراسیش ده رحوکم که له هه کان بنه سه وه یه موسومانه توندره هه

به پی . تی ناوخۆ روبردن حکومه سته به چۆنتی به یوه ی کارگری په  تری کشهکی روویه
بوو له  وه کشه نه کانه مریکایه الی ئه به، ردا رسن له گۆڤاری نیورکه نده ی جۆن لی ئه که راپۆرته

رگای باشیان  کش به تاقه یه کو تاراده به، ن عسدا کاربکه تدارانی پشووی به سه ڵ ده گه
، تی عراق بوون تی حکومه زگای بیرۆکراسیه ری ده روبه کان به عسیه  له کاتکا بهزانی ئه

کان له  مریکایه که ئه، زگایه وده روبردنی ئه ی چۆنتی به رباره بوو ده کی باشیان هه زاییه شاره
وه  کی تره یهال ک و له الیه  له مه ئه. کی گشتی لی بئاگابوون یه به شیوه وه که موو روویه هه
مکی تر بونیادنن  ر سیسته وێ هه ر بیانه گه کان ئه مریکاییه کان پربوون له داتا که ئه عسیه به

   .بت زۆریان پویست پئه
  عس گا له به ی کۆمه وه پاککردنه

وا  ئه، دات گادا ئه عس له کۆمه ی به وه کردنهوی پاک عسخستن هه ی کرداری له بهن ر الیه گه ئه
ودان  دا هه لره. عس دات له به گا ئه ی کۆمه وه وی پاککردنه م کرداره هه وی ئه عنه نی مه هالی

کی  ره وی سه کو هه به، ستنیشان کردنیان کاندا و ده عسیه دوای به ران به بریتی نیه له گه
ندیه  یوه  پهچ له رووی، کان وته رۆژانه سوکه موو چاالکی و هه  ژرپرسیاری هه بریتیه له خستنه

وه دنیابین که ئمه  چۆن له. کان سیه که ندیه تاکه یوه تا په کان هه تیه یه کۆمه، کان سیاسیه
موو  بات؛ که هه  ی کارل جاسبزمان ئه که و پرسیاره ره م پرسیاره به ئه. عسی نین بئاگایانه به

تی کردارو  ه چیهئاگادین ل ئمه کاتک وه. وه وته ژر پرسیاره شت پویسته بکه
گایی کوردیا  ر له کۆمه گه ئه. بت رناتیڤک ئاماده ته  کانمان که له ئاگایماندا ئه وته سوکه هه
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ند  ئایا تا چه، وایه که ره ویه وا پرسیاره نیچه ئه.  ناشیونالیزمی کوردیهعس   رناتیڤی به ته ئه
وت  سوکه عسیانه هه ئاگاییانه بهعس ب باتیا دژ به به ی خه ناشیونالیزمی کوردی له میانه

ب ئاگامان له خۆمان بت له  وه که ده ته  کردوینه وه ئاگاداری مکه له چونکه نتیچه ده. کات ئه
   .بینه درنده  خۆشمان نه رمان دژ به درنده ی شه میانه

 مرۆ  وا ئه هئ، بوو   رک و ماف نه ن ئه سکی خاوه   ک که همکی هاوتی و عس چه له کاتکا الی به
، تدا ری حیزب له حکومه روه سه. یه نیه که دڵ پی رازی بت وشوه  وه له کوردوستاندا به داخه به

وه حیزب  ک که له ریه زگایه یکاته ده ما ئه  ی خۆی دائه که کیه ره رکه سه ت له ئه حکومه
، کسانی نیه یهیه  هم شو گا بهل کانی کۆمه کک له سیما ناسراوه بۆیه یه، روه بات به گا ئه کۆمه
. ن وه  ر ده ی له وانه  حیزبن و ئه ربه ی سه وانه گایه بۆ ئه ی کۆمه وه شکردن و جیاکردنه کو دابه به
خه و  دوو ببایه کی ساده تیایدا پله که خه گایه ی کۆمه که یه که کۆتاییه و رگایه مه ئه ئه
رکی  دیاری سه'بینی که   ده یانبیستی وه ده یدیای کوردیهکاتک له م. تدار سه وانی تریش ده ئه

له خۆیدا ، 'شکراوه کدا دابه یه رێ یان ناوچه ڤه کی ده ر خه سکی تر به سه ر که ت یان هه حکومه
ت  نی حکومه کی ناردوه خۆی به خاوه ی بۆ خه که ی دیاریه سه و که ئه کات که وه ئه تی ئه الله ده
ت  نی حکومه ت خاوه رۆکی حکومه له کاتکدا سه. ت ری له حکومه  به ببهکیش زانت و خه ئه

ك له شونکی کوردوستان پویستیان به  ی خه ر کۆمه گه ئه. ته ری حکومه روبه کو به نیه به
، یان پناکات قه ده یرو سه ت خه وا حکومه ت بۆیان دابین بکات ئه وه حکومه، ر شتک بت هه
، ت بت عس دیموکراسیه رناتیڤی به لته ر ئه گه ئه. گا روبردنی کۆمه  له کاری بهشکه کو به به
ماکانی  بنه. بت ق نه تی موته سه نی ده س خاوه زرێ که ت به جۆرک دابمه بت حکومه وا ده ئه
خاکی تر . نگی دروستبکرت زگاکاندا چاودری و هاوسه له نوان ده، وه ت جیابکرته سه ده

. کان  له کشه سادههکان ییه وه ته ی کشه نه وه ب بیکات جیاکردنه تی کوردی ده گرنگ که سیاسه
موو پارتکی کوردی پوه  ب که هه سپیو هه مای چه  بنه ب کۆمه یه ده وه مه ئه ست له به مه

ی  بته مایه هکه هیچ جۆرێ ن. لی کورد کانی گه ییه وه ته  نه که بریتی بن له مافه، ند بت پابه
ستن به  یوه ی که په یدانانه و مه وه بۆ ئه ت بگوزرته کو سیاسه به، ملمالنی سیاسی

 ورکردنی کار به سته ورگاوبان و ده و قونابخانه خوشخانه ک دروستکردنی نه وه، وه تگوزاریه خزمه
   .تگوزاری تر ندان کاری خزمه چه
ی پشوی  که واوی بتوان له شوازه ته جۆری به  بهو چروپ پارادایم یانی شوازکی تۆکمه* 

  .وه جیابته
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