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 پێشەکی

لە نێو کەش و  ٣٣١١ساڵی  ئازاری ی ١٣ حزبی شیوعی عێراق لە
نوێ، کە تەمەنی لە  یکی ئالۆز و پڕ کێشمەکێشی والتێکێهەوا

ینەمۆی گردبوونەوەی ادروست دەبێ و دەبێتە د ،دەساڵ تێپەرناکا
بیروباوەرە خەڵکانی زەحمەتکێش و پردی بەستنەوەی 

حزبی شیوعی بەدرێژایی تەمەنی، لە چەند  ەکان. یشۆرشگیر
گرێ، بر ت وەاڵدەسەکە  ئیدی ئەو شانسەی نەبووە، ەزیرێک نەبێو

 ینەبوونی دیموکراتی و ئاستی هوشیاربە  ەوەئەوەش دیسان
وەندی لە الیەکی دیشەوە پێ ەوە بەندە.راقێع و کۆمەڵگەی کوردستان

انەی کە دیاری و ئەو ئامانجحزبە کردنی ئەوجۆری سەرکردایەتی بە
ەوە یوازی ئۆرگانیزەکردنێروەها ش ، ههژییکردوون وەک سترات

 . هەیە

ردەم کاری لەسەر هوشیارکردنەوەی تاک  حزبی شیوعی عێراق هه
بەو ڕەهەند و ئەجێندانەی کە ڕاستەوخۆ ، کردوە و کۆمەڵگە

یە. واتە  هه کەوتی تاکەوەلسو وەندییان بە بیرکردنەوە  و ههپێ
بەجەماوەریکردنی پرۆسەی هوشیاری، نەک لە رێگەی کودەتای 

هەربۆیەش  سەربازی، بەڵکو لەرێگەی شۆڕشی جەماوەرییەوە.
سەرباری الوازی، ئا ئەمرۆش زۆربەی ئەندام والیەنگری ناوەوە و 

مەالیەنەیان بەرزە و زۆرجار  دەروەی، ئاستی هوشیاری هه
انکارییەکان راست دەردەچێ، کە پێشبینیەکانیان دەربارەی گۆر

 دەچنە ناو الیەنێکی دیشەوە خاوەن سەنگێکی تایبەتییان دەبێ.

هاوپەیمان و نەیاری لە دوورەوە، و  زیک نالیەن، لە کەس و  زۆر 
ئەو حزبە، دوای  چیە، ئەو پرسیارە دەکەن، کە ئایا بۆەوئەو حزب
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ئەو تەمەنە درێژە، هێشتا لەسەرەتایە و ئەو توانا و تینەی جارانی 
نەماوە. من لەم شرۆڤە ئەکادیمەیەدا، بە پشت بەستن بە کۆمەڵێ 

و  ەدەم وەاڵمی ئەو پرسیارە بدەمەوەوڵ د سەرچاوە، هه
شان شیکردنەوەیەک بخەمە بەردەست خۆێنەران و تێگەیشتنێک نی

بە فاکتەری دەرەکی و ناوەکی انە ئەو شکست بدەم کە پێوەندی
 .چیە قەوارەی ئەو حزبەوە

 لە دایکبوونی حزبی شیوعی

منداڵدانی  وێ، لە نیەحزبی شیوعی خاوەن میکانیزمێکی خۆڕسکانە
بە  ە. قوالوڵ هه داراقێکاری نەتەوە جیاجیاکانی عێن و کرچەوساوەکا

ڕایەڵیی وە هاوردەکراوە. ەکە دەڵێن، لە دەر یپێچەوانەی ئەوانە
ر  کسیزم، وەک ههمار تیئۆری حزبە لەسەر زانستی ئەو ماڵەکەی 

ولەمەند، سوودی ، ئەزمونێکی دەوەبردنی کۆمەڵگەێزانستێکی دی بەر
م لەبەر نەبوونی دیموکراتی و داایەتی توندی اڵلێ وەرگیراوە، بە

رو ئەو بی نەیارانی بوونیزۆر خوێناوی ە، هەروەهامەالیەنەو هه
ئازادانە بەرنامەکەی بخاتە  حزبی شیوعی نەیتوانیەوە ئیدی باوەرە،

نەیارە چینایەتییەکانی ئەو حزبە، بواریان بە تاکی   بەردەم جەماوەر.
کورد و عەرەب نەداوە، کە بەرنامەی ئەو حزبە بۆ ماوەیەکی 

 و ر لە ریفۆرمی کشتوکاڵ، خوێندن هبکرێ. ه کورتیش بێ پیادە
سەروەری ئابوری  ،یاسای کار و دامەزراندن، خۆرایی یبیمە

، کۆمەڵێک خاڵی و یەکسانی انان لە بوارەکانی ایان مرڤەکان
کارنامەی ئەو حزبە بوون، لە سەرەتایی دروست بوونیەوە. مەگەر 

یە، ئەو مافانە لە جوتیارێک، یان کرێکارێک،  لەوە کارەساتتر هه
وونە لە اێر پەردەی لەالیەن نەیارابی ئەو حزبەوە، بشوێنرێن، بۆ نم

ئایندا، یان مافی نەتەوایەتیدا. ئەگەر دەمارگیری نەتەوایەتی 
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م دیسان حزبی اڵلەو حزبەدا زاڵ بووبێ، بەعەرەبییش، دیسان 
 ٣٣١١ ڵیسا کە،  ەبوو حزب ینمەکیە داکە لە ناوچەعێراق  شیوعی

 وەک نەتەوەیەکی سەربەخۆ، دانی بە مافی نەتەوایەتی کورددا 
بگرە مافی  کردوە، لەوانە ئۆتۆنۆمی  و ێبەرنامەشی بۆ چ ،داناوە

فیدرالیش یەکێکە لەشاکارەکانی حزبی شیوعی لە کۆنفرانسی پێنج 
، ١٠٠١ساڵی  لە لەدروستکردنەوەی حکومەتی عێرق .٣٣٣١ساڵی 

هاوڕێ حزبە کوردیەکان هیچ بەرنامەیەکی نەتەوایەتییان نەبوو، 
 نیاری فیدرالی کردبوو، ئەوە، سکرتێری ئەو حزبە، پێشمەجید موسی

 بەرهەمی بیرزانیی شیوعیەکان بوو.

می ئەو دەم وەاڵوڵدە بۆ دەوڵەمەندکردنی ئەم شرۆڤەیە، من هه
وی قەبارەوە هێندە لە ڕپرسیارە بدەمەوە، کە بۆچی حزبی شیوعی 

ئەندام و دۆستی ئەو حزبە لێی دووردەکەونەوە و بچوکە زۆر لە
کی زانیاری و سەرچاوەی هێشتا بانکێسەرباری ئەوەش، ئەو حزبی 

 هوشیارییە لە ناوچە و کوردستاندا. 

 وازی الوازکردنی ئەو حزبە ێش
  هاوپەیمانەکانیەوە.و  ەن نەیارلەالی

شرۆڤەی تەواوی لەسەر ئەوەی حزبی شیوعی بە درێژایی تەمەنی، 
دی هاوپەیمەنە مێژووییەکانیەتی لە داڕزاندن و ۆ، میتنەکردوە

ی ئەو ائەندامی کار و لشکاندنی کادیرهەڵوەشاندنەوەی رێكخراو و م
ڵخەڵەندان  حزبەیە، جا ئیدی لە رێگەی هێزەوە بێ، یان سامان و هه

و گۆشەگیرکردنیان، بەتایبەتی لەو ساالنەی دواییدا کە شیوعیەکان 
 ، لەدوو هێرشی مێژووییداادوای پەالماری نەتەوەیی و بەعسییەکاند

 (.٣٣٩١و  ٣٣٩١شتی شوبا ت  هه)کۆدەتای 
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هوشیار، لە زۆر  شیوعیەکان چ وەک رێکخراو یان تاکی کارامە و
، ڵسن ، رێگەیان لێ دەگیرێ بەکاری خۆیان ههەدرێنالوە گەمارو د

یان ژتەی ستراتیێبێ، کە ئامانجەکانی کۆمەڵگە ئاو ن ههئەو رۆلەیا
 گرێ کوێرەی ئەو کۆسپانە بکەنەوە کە چینە چەوساوەکان بکەن و

 .[ئەحمەد بانیخێالنی، شیوعیەکان: ]ئاواتی بۆ دەخوازن. بروانە

  پارتی و بەعس
 ی پاکسازی بیروباوەری شیوعیەتئامێر باشترین

مەال رزانی یەکەم )ابرزانی و اپارتی بەسەرکردایەتی بنەماڵەی ب
بینیوە لە الوازکردن و سڕینەوەی ۆڵێکی دیاری موستەفای باوک( ڕ

هزریی  و ئەو حزبە، بەڵکو باشترین ئامێری سیاسی، سەربازی
ۆمۆنیزم و بۆ  لەناوبردنی شیوعیەکان، نەیارانی ک بووە، تا ئەمڕۆش

کە ئامااەیان  ئەم هۆکارانەیلەبەر  .چەپ، بەرابەری ئەمریکا
لە ناوبردنی  ی کوشندەییان وەک چەک"پارتی" پێدەدەین، ئەوان

  -بەکارهێناوە: کوردستانی شیوعی و چەپەکان

  سروشتی ئاینی ئەو بنەماڵەیە و ئاستی نزمی گەشەەکردن و
ی بیەەری ەیارەکەەانن .هێەەزەکە تێیەەدا  باوکسەەاالریپێوەرکەەانی 
شەەەەەەەتر یەەەەەەەان لەوان باکەی دی، هەەەەەەەیچ هێزێکەەەەەەەمارکسەەەەەەەیزم

و بازنەی  رزانیانیان، بنەماڵەی ببۆ بەکارهێنانەدۆزیوەتەوە 
سەەەەردەمە و بگەەەرە ئەمەەەڕۆش،  بەهێەەەزی دەربەگەکەەەانی ئەو

رزانییەوە، ابنەمەەەەەەەەەالەی بەەەەەەەەەلەالیەن  هێەەەەەەەەەزن، باشەەەەەەەەەترین
ا یەەەبەەەۆ لێەەەدانی، نەک تەن )سەەەازمان کەەەراون( کراونئۆرگەەەانیزە
و  دەنگێکەەەەەی ئەەەەەازاد موو بەڵکەەەەەو کپکردنەەەەەی هەەەەەه ،شەەەەەیوعی

 عینی،وڕادەسەەتکردنەوەی سەەلێمانی مەە. بەەڕوانە : ]وەیەەیشنەتە
ی و لە نەەەەاوبردن . بەەەەۆ نمەەەوونە کوشەەەەتن[مەسەەە ود بەەەەارزانی
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 یزیکەنەەە کە، ٣٣١٩ی ڵکاری سەەەا چەپەکەەان، کۆمەڵکەەەوای هەەه
و  تنەوەی کەەەۆمەڵەووو بەەەزی چەپەەەی نێەەەاکەەەادیری کەەەار ٣٠٠٠

اڵەی بەدەسەەتی کەەۆالکە هاوپەیمانەکەەانی بنەمەە سۆسیالیسەەت
 روانێوشەەەەەن: ]ەوانڕبەەەە .برانرزانی لەو نەەەەاوچەیە لە نەەەەاوابەەەە

 ١١ئەدی کۆمەڵکەەوای  .[١٠٣٣ یکەەارەه یسەەاتەکار فا،ەمسەەت
نی اڵسەەا لە سەەوارەوە احزبەەی شەەیوعی لەالیەن عیسەە یرکەەاد

یش زۆر لە ڵدوای ئاشەەەەەەەەبەتالە تەنەەەەەەەەانە ت  .!ەکانداشەسەەەەەەەەت
بەەەەوونە ، کە بوو)پەەەەارتی(بەەەەزوتنەوەی ئەیلو  دەکانیفەرمانەەەە
کەوای نەیەارانی ڵزەونترین رۆلیان لە کۆمەێجاش، ق سەرۆک
 کە بینەەی.لە شەەیوعی و یەکێتەەی و الیەنەکەەانی دیەە واتە پەەارتی،

 داکردنەروها رۆڵیکی گەورەیەان لە پرۆسەەی تەاوانی ئەنفال هه
 .بینی 

 ە نەتەوایەتی و یرزانی بە پیرۆزانەدانی بنەمالەی بگوێ
، کەنیشتمانیەکان و پێوەندی بەستن لەگەڵ هێزەکانی ناوچە

 . بۆکەکوردییەکانی دیرە یبەبەراورد لە گەڵ هۆز و ت
مەهاباد، بێ کوردستان لە وخاندنی کۆماری نموونە دوای ڕ

)مەال  انی یەکەمرزاەیە بەسەرۆکایەتی بڵئەو بنەما ،دوودڵی
بەبێ لەبەرچاوگرتنی بەراەوەندی  پارتی، موستەفای باوک(

ریتانیا ەوس، بڕ وەدنی لەگەڵ دەزگای سیخوریپێ نیشتمان
ر  هه[، ]١٩ پەڕەراك، الەفاز  ب: ]بڕوانە .و ئەمریکا بەست

کە شایەنی باسە  .[ناوبراو زۆر جێگەی متمانە نیەکە چەندە 
والنەوە لە ناو بازنەدا، فاز  ستەفا لە کتێبی جروان مێشونە

 .[١١-١٣ال] :بروانە. بەراك بە مرۆڤێک دڕندە دەناسێنێ
 .[(١٠٠٣-٣٣١١بورهان حاتم گۆمەتاڵ، ساڵح حەیدەری)]
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 رزانی، خاوەن اباشووری کوردستان، بنەماڵەی ب لە
پیشەیەکی دیارکراوی ئابوری نەبوون  و ناوچەکەشیان 
لەڕووی جوگرافییەوە،  دەڤەرێکی شاخاوییە و ئەو بوارەی 

ردایەتی پارتیشیان گرتووەتە سەرک چیکە بۆ نەرخساندون
 سەرۆک دەربەگەکانڕێگەی گردکردنەوەی لە .دەست
، ەکتانی ناوچەاڵیانە بە یارمەتی دەزگای سیخوری وتوانیو

ی الیەنکانی ست ملشکاندنبازی کارکردن، مەبەێهەمان ڕ
ئەگەر بەراورد  .[ یبارزان وبەیئ:]ەبروان ەوەبەر.ندی، بگر

بکرێن، دەبینین ئەم  داورامان لەگەڵ ناوچەی شارەزوور و هه
پیشەی تیابووە، کە  یاندەی، ی دوایەدوو ناوچەی

بە  بووە. ری ههدانیشتوانەکەی تا ڕادەیەک سەربەخۆیی ئابو
ئەوەش  ،یرزانی بێجگە چاالکی ئایناەی بڵپێچەوانەوە بنەما

  ت، هیچی دیی بەکاراڵدەسە وەرگرتنیی بۆ مەبەست
 ناوە.ێنەه

  پەییان بەو  ،هانیجنەیارانی چەپ و شیوعی، لە زلهێزەکانی
ێ تیرەی نەتەوەپەرستی ند وان ههێپێوەندییە گیانیەی ن

بۆ نموونە هۆزی  ،رزانیابنەماڵەی ب ڵ وناوچەی موس
بردووە، بە تایبەتی دەربەگەکان، کە چۆن، خەڵکیان  رەشەم

یان)مەبەست تەوە. شایەنی باسە، ئەوەی دواترۆچەساند
بووەتە النەی حزبی بەعس و دەمارگیری  ر(ەهۆزی شەم

 دا ، لە شاری موسڵنەتەوایەتی و ئەنتی شیوعی و چەپ
زە ێه توانیان ئەو دوو. زلیهێزەکان خۆی جێگیر کردووە

: ]ئەیوب بروانە ن.گرێبدەدای شوعی کەوە لەبەرەیەکدا پێ
رزانی اەی بڵ، سەرکردەکانی پارتی و بنەما[٣١-٣١البارزانی،

و سیاسی دەمارگیری مان دابونەرینی  پەروەردەی هه
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نەتەوەییەکانی عەرەبی بوون لە عێراق بە  رەگەزپەرستی
 تایبەتی حزبی بەعس.

 رزانی و تیرەکانی سەر بە ابوونی شوێن و جێی بنەماڵەی ب
واتە سێکوچەکەی  ،)بارزان( دائەوان، لەو ناوچە ستراتیژییە

عێراق وتورکیا، دیسان هۆکارێکی دی گرنگ بوو -ئیران
ی و ئازادیخوازانەدا، کە لەبەردەم ئەو هێزە ئەنتی شیوع

ن لە هێزەکانی دی پێ باشتر بێ رزانییاامەڵەی بهێزی بنە
پاراستنی بەراوەندییەکانی خۆیان و تێکدانی ئارامی و  بۆ
 و نیشتمانی ناوچەکە. نەتەوەیی،شتەوایی سیاسیئا

، کۆمەڵێ فاکتەری کە قامکیان خرایە سەرسەرباری ئەو هۆکارانەی 
کمەیەیی دابونەریتی توندی ۆلەوانە سۆزی و ت ،دی، ناوخۆیی

ستەفای م یەکەم)مەالرزانی ارزانی، لەوانە زیرەکی باەی بڵبنەما
باوک( وەک سەرکردەیەکی مەیدانی بنەماڵەیی بۆ گردکردنەوەی 

ی ی، لە هیزێکی باوکساالری دەربەگەکەو بنەماڵەکانی ناوچە ەتیر
دای بن، بەراوەندی ئەگەر کە  یان بکاێنبەوە چاوترس کمەداۆت

 ، ئەمەش بەیەتی خۆیان لەدەست دەدەناڵی کۆمەتاڵئابوری و دەسە
 دا.لە شێوازی سەرکردایەتی کردن حزبی بەعس کردنەوە لەالسایی

 [.٣٩-٣١ ال .رزانیائەیوب ب] :وانەڕب

بۆ لێدان و ئەنتی شیوعی و چەپەکان، ئەمریکا و هێزە 
 هەروەها بۆ پاراستنیئازاد،  کیموو دەنگێ سەرکوتکردنی هه
اگرتنی سامانی ناوچەکە دەردەست بەس واتە بۆ ،بەراوەندی خۆیان

دای خۆماڵی کردنی نەو ت و پرۆسە ریفۆرمی  راوەستان لە و
 ستەدارد نیباشتریویانە توان عسەب و یپارت ەڵەیکێت ەل، یکشتوکاڵ

 یشتی شوبات دەتای ههۆبە ک مسۆگەر بکەن سەرەنجام انۆیخ ۆب
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. بەعس داهینانیانکرد پارتی و پیالنەدا و، لەکۆتایی پێها ت ٣٣٩١
لە ئەنفالکردنی حزبی [. (18و  96، ال 0222س ود بارزانی)  مه]بڕوانە 

شیوعی و الیەنەکانی دی، بە کەسایەتی بزوتنەوەی ڕزگاریخوازی 
 کوردیی پارچەکانی دی کوردستانیشەوە.

لە لێدان و نگی بەعس و پارتی  مان هەماهه هه ئەحمەد بانیخێاڵنیش
 استڕپشت هاوکاری یەکدی بۆ روخاندنی حکومەتەکەی قاسم

و ئاشکراکردنی  [(876، ال 8661کانم) ریه ه و بیره. ]ەوەکاتەد
سهیر . بڕوانە ]دەتای شوبا تۆشیوعیەکان بۆ حەرەس قەومیەکانی ک

عس و پارتییەکان مان هاوکاری بە هه [،٣١٩طوارق الظالم ال ، الناشي
ن دەربەگ و هەندێ الیەنگر و سەرکردەی پارتی ۆدەخاتە ڕوو کە چ

 .یەکان بناسرێن و بگیرێنشیوعهاوکاری بەعسییان کردوە تا 

 پارتی-ی و ئاشکرای بەعسبەرەی نهێن
 .شیوعی و دەنگە ئازادەکاندا لە پرۆسەی پاکسازی 
 
جەاللی( لەگەڵ حزبی بەعس، و  ردوو باڵەکەیەوە)مەالیی تی بە ههپار

لێدان بۆ  بوون کەباشترین ئامێری دەستی ئەمریکا و زلهێزەکانی دی
مارکسی، چەپ و بگرە ئەو دەنگە ڕکردنی بزوتنەوەی شیوعی، بو بن

نیشتمانی نەتەوەییانەش کە لە ناوچەکدا بۆ ڕزگاری گەالنی خۆیان 
 یماس یکان ەل ن،ەسەح دەیعەس ەمەح]ەبروان خەباتیان کردوە.

دا  تێکوردستاننلە ماڵپەڕی   ١٠٠٣-١-٣٣کە   بکواان نارەک وارەه
  [. باڵوکراوەتەو

بە ، واد مەالەیادەورییەکانی هینری  کیسەنجەردا، ج یلە کۆ
ردەم   هه ،پارتی –ستەفا ە باسی ئەوەدەکا ت، کە چۆن مەال ماشکاوانڕ

یرانی خواردوە و بە ئاسانی فریوی پیالنەکانی ئەمریکا و شای ئ
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بووە، بەاڵم لە  گەڵ روسەکان ههوەندی باشی لە ێتەنانە ت کاتێک پ
ئەمریکا و شای ئیران و مۆسادی ئیسرائیل رەوە پێوەندی لەگەڵ ێا

ە گرێداوە بۆ لێدانی شیوعی و الیەنی چەپ و کەسانی ئازادیخواز، ک
تەنانە ت بە راشکاوی دای  ەدا.یان دڵو بۆ یەکسانی لە نێو خەڵکدا هه

شترین ابەکاری کردوە و بەڵێنیشی داوە کە بشیوعیە کوردەکان 
نە پێنج ملێون دۆالری اڵاشێواز الوازیان بکا ت. بۆ ئەو مەبەستەش س

و ئامێری  کەرەسەی جەنگ و خواردن  بێجگە لە . ئەوەەوەرگرتوو
 یێبە ر ۆچپێوەندی و یارمەتی دی لۆجستی  وئاسان کردنی هاتو

البارزانی و کیسنجر و الدولة ]بروانە . ئیران، سوریا، میسر و ئیسرائیل
 ٩٥قەبارەی ئەو یارمەتیە گەیشتوەتە  دا٣٣٩١لە ساڵی  [.٥٩-١١الکوردیة ال، 

  .[٩٣الپەرە ]هەمان سەرچاوە، بروانە . ئەمریکیملیۆن دۆالری 

ئای یارمەتییەکی خەیاڵی لە دەزگای سخوری )سی رزانی پێشتریش با
 [،٥٥ -١١مان سەرچاوە ال ]هه:بڕوانەئەی( ئەمریکی بۆ تەرخانکراوە. 

یارمەتیەش بەو  ئەو .ەداوزار دۆالر  هه ١٥٠خوی لە مانگانە  کە 
ستەفا(، کە دای ڕیفۆرمی مەرجە دراوە بە بارزانی یەکەم)مەال م

ی عێراق خەریک بکا، بۆ ئەوەی نەشتوانی کشتوکاڵی بێت و سوپاس
پێشتریش بۆ الوازکردنی  بکا ت. سەر ئیسرائیلبۆ  کە هێرش

ی شوباتی ١سییەکان لە نسکۆی حکومەتی قاسم و سەرکەوتنی بەع
[. شایەنی باسە مەال ٥٩-١١مان سەرچاوە، ال  ه]ه:بروانە .٣٣٩١

ستەفا زۆرجار ئەو یارمەتییەی بۆ پتەوکردن و بەهێزکردنی م
[. ٣١١]ئەیوب بارزانی، ال ۆی بەکارهێناوە. بروانە: بنەماڵەکەی خ

رزانی دووەم) مەس ود( سامانی باشووری هەروەک چۆن ئیستە با
ی کوردستان کوردستان بۆ بەهێزکردنی بنەماڵەکەی، نەک خەڵک

بەکاردەهێنی و خەڵک بێ موچە دەکا، هەرچەندە لە دۆخی ئەمڕۆدا، 
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ن و سەنگەری بێدەنگییان بەشبرا ش لەگەڵیدایەکێتی و الیەنەکانی دی
 ڵبژاردوە. هه

دروست دەبێ،  "االتحاد الوطني"دوای ئەوەی بەرەی  ٣٣٥٩لە ساڵی 
م اڵپارتی هاوپەیمانی دروست بکا، بە بەعس دەیەوێ بە تەنێ لەگەڵ

 یحزبی شیوعی ئەوەی پێ باش نابێ و بە زیانی نەتەوەیی نیشتمانی
ریم ەلکودوای ڕوخاندنی عەبد .دادەنێ، بۆیە بەعسییەکان ڕازی نابن

دانیان پێکەوە، پارتی و و دوور خستنەوەی شیوعیەکان و لێ قاسم
وە بە ئاشکرا و نهێنی لە زۆر ڕووداوی میژوویدا پێکە، دێنبەعس پێک
[ ١٥-١٣ال، اکڕەفاز  ب]: بروانە. بنەهاوکارد دەنگانی ئازاد بۆ لێدانی

مهد ت ثورة ایلو  لقیام هذا االنقالب و کل االنقالبا ت ]:هەروەها بڕوانە
 .[0220، مس ود بارزانی 18شباط، ال االخری. انقالب الثامن من 

ە ئاستێک ک دەگاتە، ئەمریکاوان پارتی و ساواکی ئیران و ێپێوەندی ن
بە  کانیەوعیش ەل گرتنێر و راقێع یالوازکردن ۆبئیدی ئەمریکا 

لە ڕێی ئێرانەوە یارمەتی پارتی دەدا، ئەو یامەرتییە تاکو  و ئاشکرا
 .بەراوەندییان نەما، بڕییان بەاڵم کاتێک بەردەوام بوو، ٣٣٩٥ی ڵسا

 . [٣٥ -٣١ال  ،د جرجیس .ترکیا في االستراتیجیە االمریکیة] :بروانە

اسراوی حزبی شیوعی بووە، کە سەرکردەیەکی ن هاوڕێ مام ساڵح
باسی ئەوە دەکا ت، کە  [٣١١ال  "وەک خۆییادەوەییەکانی "] بروانە

لە ناوچەی  ،پارتییەکان)دەربەگەکانیان( ٣٣٩٣ر لە ساالنی  هه
گەرمیان بناری گل و خۆرنەوەزان، شیوعیەکانیان تووشی 

ندێکیشیان  لە ئاودا  گەرورەترین ئەشکنجە و ئازار کردوە و بگرە هه
کە رچەندە  خنکاندوە و پسولەی هاتوچۆیان بەسەردا سەپاندوون، هه

 بوون. یشخەڵکی ناوچەکە
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کەسەرکردەیەکی دی حزبی شیوعی بووە،  شی(ئەحمەد بانیخێالنی)
لە یادوەرییەکانیدا، ئەوە پشتڕاست دەکاتەوە، کە پارتی باشترین  

ووە و دای النەی گەرمی دەربەگ و کۆال و کۆنەپەرستان ب
 :بڕوانە. و زۆر ئازاری هاوڕێیانیان داوە ڕیفۆرمی کشتوکاڵ 
ی هێندە بگرە زۆر جار پارت [.٣١٠-٣٩١پەڕەال]ئەحمەد بانیخێاڵنی، 

ئەشکەنجەی شیوعیەکانی داوە، کە زۆربەیان ئاواتەخوازبوون لە 
رزانی اە زیندانەکانی بنەماڵەی بن، نەک بکەوزیندانەکانی بەعسدا بمرن

کە زۆرجار لەالیەن ساواکی ئێران و سیخوڕی حکومەتی عێراقەوە 
 .ەکراوئەشکەنجەدانیان  سەرپەرشتی 

کە  لە  "هەوار کەنار بکواانلە کانی ماسی "، حەمە سەعەید حەسەن
(، باسی ئەوە دا باڵوکراوەتەوەکوردستاننێتلە ماڵپەڕی ١٠٠٣-١-٣٣)

کەیەکی شاخی نلە ب "باڵی ئیبراهیم ئەحمەد"دەکا ت، کە چۆن پارتی 
نجیان گولەباران  و ئەوانی دیش ناچار ێشیوعی دەکوان، پ ٣١ ،بەمۆ

رووداوە دوای  خۆیان  فرێدەنە ناو ئاوی سیروانەوە. ئەو کە دەکەن
 اگاداری سەرکردایەتی پارتی بووە.بە ئ ،٣٣٩١دەتای شوباتی ۆک

 ت کردوە و اڵی خەبکواەکان سەرکردایەتی پارتی لە باتی سزادان،
 .[اوەمان سەرچ هه]:بروانە. دیاریی پێدراون

 پارتی و بەعس دوای ئاش بەتاڵ

و ، زۆربەی ئامر هێزەکانی پارتی، دلسۆزترین ٣٣٩٥دوای ئاشبەتاڵ 
ی نن بۆ بەبەعەرەبکردن و بەبەعسیکردبە ئەمەکترین کەسانێک بوو

ڵەبجە،  ورامان و هه هه کۆمەڵگەی، کوردی، بۆ نموونە لە ناوچەی
 پارتی بوون، بووبوونە بەعسی و  ر و یەکێتی قوتابیانیر کاد هه

 .ڵدەگر ت هه یانمان ب ثیة(اکل هور) خۆپیشاندانیان دەکرد، دروشمی
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یادەوەرییەکانی خۆی وەک پێشمەرگەیەک کە محمەد خدر، 
، ئاوا تەوە) هەرچەندە ناوبراو ئێستە پارتییەکی مەالییە(نووسیوە

باسی ئەو ئامر هێزە پارتیانە دەکا، کە چۆن چەند مانگێ دوای 
ڤەری ڕانیە ەلە د ئاشبتەڵ، بوونەتە بەعسی و خەڵکیان ناچار کردوە 

 [.٩چیا، ال پشوی . بڕوانە: ]محەمەد خدر، بەعسی نەکە بب

ە نەوەستا، بەڵکو زۆربەی ر بەوەشەو هاوکاری پارتی و بەعس هه
داردەست بۆ لێدانی هێزی  ینباشتر تەر هێزە کۆنانە بوونەئەو ئام

 یاندەپێشمەرگە، ئەندامانی کۆمەڵەی ڕەنجدەران و شیوعیەکان. 
 ،پێکهێناوە یانئەنفالچی و جاش() مەفرەزی تایبەتی فورسان

وەک  لە هەمان کاتدا) لەسەنگەرەی بەعسییەکانەوە ەلەوێشەو
قاسمە کوێری کۆیە، تەحسین  .(ماونەتەوە ئەندامی دڵسۆزی پارتی

ە فەرمانی رەوە بێئەنفالچی، لە ا یانوەیس، قالە فەرەج و دەشا
پێشمەرگەی شیوعی و یەکێتییان لە  ،وازێپارتی، بە دڕندەترین ش

 شقامیش، سویلەمێڵهومەربل، بۆنە شەڕەکانی، قزلەر، ناوبردوە، بروا
بۆ ڕاێمی سەددام  داکە پتر لە سەد پێشمەرگەیان لەو جەنگانە

بەعسی، کە ئەمڕۆ کۆنەسیخور و  انجگە لە سەد ەشەهیدکردوە. ئەو
 زۆربەیان لە دامەزراوەکانی ئەو حزبەدا کار دەکەن.

 هۆکارە خۆییەکانی پوکانەوەی حزبی شیوعی

 یکە ئەو حزبە پێکدەهێنن، ناوەکی  فرەفاکتەری دیی هۆکار
نەبوونی  لەوانە ت. اڵدەسە وشی هاتووە و نەیتوانیوە، بگاتەتو

ی دامەزراوە و اڵسەگاندن و توان بۆ هه خوێندنەوەیەکی ڕاستەقینە
دەتایان ۆکان کرێکخراوی ئەو حزبە. بۆ نموونە کە بەعسییە

 بە تێکۆشەرانیزیندانەکانیان  د، هەر زوورکبەهێزێکی چکۆلەوە 
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ئەگەر بمانزانیبایە  :وتویانەگحەرەس قەومییەکان  ەوە.پڕکرد شیوعی
رگیز نەماندەوێرا  یە، هه و ئەندامەی ههمو کە حزبی شیوعی ئەم هه

 .[طوارق الظالم، توفیق سهر الناشي] :بروانە .کەینب تادەۆک

شکستییەکی گەورەی دی بوو،  ٣٣٩٩جیابوونەی عزیز الحاج ساڵی 
قەوارەی  .  جیابوونەوەیەک کە٣٣٩١ یشوباتستی  دەتای ههۆدوای ک

 تأمال ت ،فراس الحمدانيبڕوانە: ] ماند. ڕرێکخستنی ئەو حزبەی  دا
حزبی دیکەی گەورەی  . کێشەیەکی[١١١-١٠١، الپەڕەةیوعیالش في

شیوعی عێراق وابەستەیی بە بریارەکانی سۆڤیە ت و ئاستی نزمی 
. تەنانە ت سۆڤیە ت لەبەر بووە ە کاری رۆاانەیداسەربەخۆیی ل

بەسەر  یبەرەیەکی نابەرابەر، ٣٣٩١لە ساڵی  بەراوەندی خۆی، 
حزبەی مەالیەنی بەو  سەپاند و گەورەرترین زیانی هه ئەو حزبەدا

لە رتی شەڕی پا دوای سالێک لە دامەزراندنی ئەو بەرەیە،گەیاند.
 دووبارە گەورەترین زیان بە ،ڵگیرساندەوە ههراق ێدای حکومەتی ع

. لە زیندانەکانی رایا ت و ەوەشیوعیەکان و جەماوەرەکەیان کەوت
زی و لە ناوبردنی شیوعیەکان، شاربااێر و بادینان، پاکسا

. بەوهۆیەوە کادر و ئەندام و وەیەکی بەرفراوان دەستی پێکردێبەش
و جەماوەرەکەی لە  کەو تبەرنی گەورەیان ئەو حزبە زیا الیەنگرانی
 .کورتی دا

 عاد  سەالمچی نەبوونی سەکردایەتییەکی بوێر و سەربەخۆ، ئەگەر 
ن ئەشکەنجەی بەعسییەکان هاوڕێکانی ، توانیان بەرگەی دڕندەتری و

م دەبوو، ئەو ئازایەتییە لە دەرەوی زیندان، لە شەقام دای اڵبگرن، بە
بەعسییەکان بەکاربهێنن.  بەداخەوە حزبی شیوعی زۆرجار لێدانی 

ی ڕاستەوخۆ لەگەڵ جەنگ نەک ەوانی زانیوە،ڵپا زیندانەکانی بە
هاورێ  کاتێکدووپا ت بووەوە،  ٣٣٣١ساڵی لە ڵە  مان هه نەیارانی. هه
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لەباتی بەرگری لە  لەالیەن یەکێتییەوە شەهید کرا، شیوعی سۆران،
پێشمەرگەی  ١٠٠پتر لە  بەوهۆیەوەسازشی کرد، ، بکا ت هاوڕێکانی

 .وازیان هێنا ە ئەزموونئازاو ب

داخەوە حزبی شیوعی سیاسەتی فریشتەی بۆ پەروەردەی ئەندام بە
و الیەنگرانی پەیرەو دەکرد، ئەوەش لەسااڵنی شەڕی پارتیزانیدا 

ئەو  جارڕەنگی دابووەوە. بە پێچەوانەوە الیەنەکانی دی، کە زۆر
حزبەیان بۆ سەرخستنی خۆیان بەکار دەهێنا. ئەوە بە ڕوونی 
لەشەڕی براکوایدا ڕوویدا، پارتی توانی لەوێشەوە گەورەترین زیان 

 ٩١بە حزبی شیوعی بگەێنێ و خۆشی سەرکەوتوو بمێنێەوە. پتر لە 
هید  شهمەالیی لە پشت ئاشان  -لە پریسکی شەڕی جەاللیهاوڕێ 
 بوون.

وونی ئەو حزبە زۆرن، لەوانە، نەب پوکانەوەیبۆ هۆکاری ناوخۆیی 
ی وەرێو نەبوونی پ نیوازی هاوپەیماێڵسەنگاندێکی زانستی بۆ ش هه

 دە هێندەی تاوانی پشت ئاشان ، پارتیبەدرێژایی مێژوو .راستین
هێشتا زۆربەی سەرانی ئەو حزبە، پارتی کەچی  شیوعی کوشتوە، 

زیانە گیانییەکانی حزبی  !بە هاوپەیمانی ڕاستەقینەی خۆیان دەزانن
سەدەی  ەکانیەستنی شاڵیوعی بەدەستی پارتی لەسەرەتای ساش

وا مەزەندە دەکرێن، کە امارەی ، ٣٣١١تاکو کۆتایی ساڵی  پێشوەوە 
بەداخەوە لەبەر ) پێشکەوتووی کادر ٣٠٠شەهیدەکان دەگاتە پتر لە 

خۆیان بۆ وێرا ناوی یانە، ئەو ئەندامانە نەیانێهاوڕ سەالمەتی گیانی
 .(ئەم شرۆڤەیە تۆمار بکەن کە ئەو راستییانەیان درکاند

بەسەر بیرکردنەوەی  بیزمەزاڵبوونی پان ەرکاری دی لەوانە هۆ
پێی  ٣٣٥١ندێ سەرکردەی ئەو حزبەدا، ساڵح حەیدەری ساڵی  هه

ویستی بە حزبێکی شیوعی وابووە باشووری کوردستان پێ
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نەتەوایەتی عەرەبی زاڵبووە م دەمارگیری اڵکوردستان بووە، بە
بورهان حاتم ] :بەسەر سەرکردایەتی ئەوسای حزبی شیوعی، بڕوانە

ر  . هه[(١٠٠٣-٣٣١١..) ٣١٩ -٣١٥گۆمەتاڵ، ساڵح حەیدەری ال 
بەشێک لە چەپە کوردەکان لەو حزبە کە کردوە ئەوەش وای

بە  ٣٣٣١کەونەوە. من خۆم وەک ئەندامێکی ئەو حزبە ساڵی بدوور
لێ بوو، زەکی خێری و س ادی ە کۆنفرانسێکدا گوێم گوێی خۆم ل

کورد لەوە زیاتر چی دەوێ، ئەو ئۆتۆنۆمییەی کە لە : "وتیانگخێری 
عێراق بە کورد دراوە، پارچەکانی دی کوردستان لە خەویشدا 

 ر ئەو ساتە وازم لەو حزبە هینا. شایەنی باسە هه ،نایبینن"

 دەرئەنجام و پێشنیار

ی ئەو یدەخا ت، لە سەر ڕۆشنایتوێژینەوە دەرمی پرسگەلی ئەم اڵوە
، لە ەتیعیدا هێناویکە پارتی بەسەر حزبی شیو یکارەساتانە

یان نی دەیکانی ماسی، رایا ت، هەکاری، و  کڕەکان، یی زیندانکوشتن
 و ئەندامی، شمەرگەێپ یانو سەرکردەی، بێجگە لە کوشتنی دەر کاد

، ئەوە درەدەخا ت ناو بەعسپارتییەکانی واتە  ی ئەنفالچیەکانەوەلە رێ
ری دەستی ئەمریکا و هێزی باشترین ئامێ پارتی ، واتە کە ئەو حزبە

 لەخۆڕاوەنیە کە. هینری کیسنجەر کانەادەئاز ەاە شیوعی و دەنگد
ە ناوبردنی بەباشترین بریکاری ل لە رێی ساواکی ئیرانەوە، وپارتی 

خۆیان ە لئەگەر پارتی ئەو ڕۆڵەی  وە.شیوعیە ت، دەستنیشان کردو
شایەنی . [دیچاپی سو ،جواد مال] :بروانە.  کردبێپراکتیزە نەچێتر 

کە دە ئەندامی سەرکردایەتی حزبی شیوعی  ێکباسە بە پێی ئامار
و کوردستان کردویانە، پارتی لە دامەزراندییەوە، واتە  عێراق

بەهەردوو باڵەکەیەوە، پتر  لەسەردەمی دەسەاڵتی بارزانی یەکەم دا،
لە باشووری  شیوعی و چەپ، کەسانی ڕزگاریخوازی ١٠٠٠لە 
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لە ناو بردوە، ئەوە بێجگە لەوانەی بە شێوازی  ،کوردستان و ناوچە
: ەبروان دی، پەکی خستون یان ناچاری کردون خۆیان بفرۆشن.

 [.الوطن شهداء الحزب شهداء]

 ار و چارەسەریپێشن

 اندنی هاوپەیمانە کۆن و نوێیەکان و شرۆڤەکردنینگڵسە هه 
نگاوی یەکەمی  یژیان، دەبێ ههتسروشت و سترا

 یپارتی کە بەدرێژایی مێژوو ششیوعیەکان بێت، بە تایبەتی
الیەنەی لە شیوعیەکان و پرۆسەی ەم هه گورزیترین ەرگەو

دیموکراتی لە باشووری کوردستان و بزوتنەوەکانی 
کە  وویەتیماندڵداوە. سروشتی ئەو حزبە سەکە ناوچە

ی هێزە ئەنتی شیوعی و هاوپەیمان و دەسکەال
 کۆنپەرەستەکانی ناوچەیە. 

  ئەوانەی کە راستەوخۆ بۆ سەرکردەی بێتوانا. واتە وەالنانی
لە گازندە و ڕەخنەی  یەنەکانی دی کار دەکەن و گوێال

  .ناگرن ناوخۆیی و دەرەکی کەسانی دڵسۆز
 مەالیەنەی شیوعی و  شیاری ههۆبەرزکردنەوەی ئاستی ه

بۆ ئەوەی بە ئاسانی پەی بەو پیالنانە  کەسانی ئازادیخواز ،
بەرن کە دای هێزی شیوعی و هێزی چەپ و کەسایەتی 

کۆمیتەیەک بۆ کاری  گەرەکە دیموکراتیخواز دەکرێ.
. پێکبهێنرێ چاودێری و نووسیەوەی مێژووی شوعیەکان

وێری بئەگەر حزبی شیوعی ئەوەی بکردایە، پارتی چۆن 
ی خۆی و بەرهەمی ندرێن بکا بەه داستانی هه کە دەکرد

بەرگری لەو  چۆن دەیتوانی کە شیوعیەکان ساختە بکا! یان
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هاوڕێ و مرۆڤی کوردیان ەیان کە د ئەنفالچیانە بکا
 ئەنفالکردوە.

  ئاوێتەکردنی دروشم  و پالنەکانەکانی ئەو حزبە
وەیەکی ێبەش ،و چونە ناوخەڵک یی جەماوەرلەداخوازیەکان

 ەگەرەکان. ئبۆ  ڕاستەوخۆ و شیکاری بەردەوامی 
 ڵمەتێکی بەرفراوانی ئاشتکردنەوەی خێزانی شەهیدان و  هه

 وەی حزب.ەهاوڕییانی دەر
 بەتایبەتی  چارەنووسازەکاندا، ڕووداوە لە وەرگرتن بریار

. بۆ نموونە ئەو)چاڵە و جیهانی یشتمانیناوچەیی و ن
وان خۆرائاوا ێن سەنگەرەی( کە پارتی ئاشکرا سنوورەکانی

کوردستانی بۆ تۆرانیەکان جیاکردوەتەوە و  و باشووری
 ڕۆلێ اەندرمەی تۆرانی دەبینێ.

 نەوەی ئامارەکانی ئەو زیانەنی کە پارتی لە مێژووی یسنوو
دروستبوونیەوە تاکو ئەمڕۆ بە حزبی شیوعی و الیەن 

 وکەسانی ئازادیخوازی ناوچەکەی گەیاندوە.

 ...............کەلەگەڵ کۆمەڵێك پێشنیاری دی
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 کۆتایی

 واز ئەم بە هیوام هەموو کەسێکی چەپ و ئازادیخ
رە وڕێ کادتایبەتی ئەو هاشرۆڤەیەم بخوێنێتەوە، بە

گەنجانەی کە دەیانەوێ خزمەتی چەپ و کار بۆ 
کۆمەڵی کوردی  سەرخستنی دۆزی نیشتیمانی و چینایەتی

 کەن.ب
  کە پارتی و بۆراوایی  ئەو سەرکردە چەپانەیهیوادارم

 بنەماڵەیی کوردی وەک فریادڕەس دەبینن!!وی پاشکەوتو
بەکەمزانینیە بەو سازش و خۆ ویژدانیان بجوڵێ و چاوێک

 ئەو تااڵنییەی کە لە ئاستی بخشێننەوە. بەتایبەتیش
ەک پارتی و ئەوانی دی دەیکەن، بنەماڵەیەکی بازرگانی و

 .دا درێغی نەکەنی ڕاستییەکاننلەوت بێدەنگ نەبن و 
 دە چەپانەی کە لە مژارەکاندا، داوام وایە، ئەو سەرکر

ڕووداوە مێژووەکاندا بەشدار بوون، ڕاستگۆبن لە گەڵ 
 هاوڕێکانیدا و کەموکوڕییەکانی بخەنە بەردەمییان.

 ئاسۆ بیارەیی
 سوێد  ١٠٣١پایزی 
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 سەرچاوەکان

 -سەرچاوەی کوردی:
 کاری، چاپی چوارەم. چاپی  ( کارەساتی هه١٠٣٣ستەفا.)نەوشێروان م

 شەهید عەلی باپیر. سلێمانی. کتێبخانەی
 ستۆکهۆڵم  -(. یادەوەرییەکانم. سوێد١٠٣١-٣٣١٥)ئەحمەد بانیخێاڵنی

٣٣٣٩ 
 (ڕۆڵی ١٠٠٣-٣٣١١بورهان حاتم گۆمەتاڵ، ساڵح حەیدەری .)

 ولێر. هه ١٠٣١ڕووناکبیری، چاپی یەکەم 
 ستەفا. خوالنەوە لە ناو بازنەدا. دیوی ناوەوەی نەوشیروان م

 ٣٣٣٣. چاپ ساڵی ٣٣١١ -٣٣١١راق نی عێڕوداوەکانی کوردستا
 ڵبەندی ئاوەدانی کوردستانمە

 حەمەد خدر. پشیوی چیا، چمکێک لەبیرەوەرییەکانی پێشمەرگەیک. م
 . هەولێر: چاپخانەی موکریان١٠٣١

  مان ساڵ چاپی هه٣٣٩٩بروانە هەلسەنگاندنی قیادە موەقەتە 
 ( .)( چاپی یەکەم.١٠٠٩مام ساڵح)فەخرەدین تاڵەبانی 

 
 -:سەرچاوەی عەرەبی

 (تأمال ت في الشیوعیة، طب ة کندا١٠٣١فراس الحمداني .). 
 (الطب ة االولێ. ٣٣٣٠د. جرجیس حسن ) ترکیا في االستراتیجیة

 .دمشق مطب ة الجاحظاالمریکیە. 
   البارزانی االسطورة و الحقیقة. بغداد   یبراك بین مصطفدکتور فاز

٣٣١٣ 
  (الجزء الحرکة التحرریة الکوردیة، و ٣٣٩٥-٣٣٩١مس ود البارزاني

 ١٠٠١الثالث، أربیل 
  ١٠٠٣توفیق سهر الناشي. طوارق الظالم. مطب ة ڤیشون میدیا، سوید 
  (،٣٣٣٠جواد مال) ة الکوردیة. أربیل: البارزانی و کیسنجر و الدول

 ی.الطب ة االول
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  دار النشر فیشون میدیا، ٣٣٩١-٣٣١١شهداء الحزب، شهداء الوطن .
 ١٠٠٣سوێد 
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 ۆ بیارەییئاس

 
  شوێنی له دایک بوون: شاری سلێمانی

  له بااڵ وخوێندنی سلێمانی یی له شی وێژه شه خوێندن:
  واوکردووه ته سوێد واڵتیە ل کۆلێژی سۆسیا  سایکۆلۆای )پلەی ماجستێر(

 :    م رهه به
  زانستی ندراپۆرتی وچه ڕۆاانه وتاریساتیر، نراوه،ۆڵێک ه کۆمه

 .وسایت ڕۆانامه ندێ هه له تی اڵیه کۆمه روونناسی رده سه له
 بۆچون . دید و .کگرتوو یسی زمانی یه که .٣
 ،تیزی وانه پێچه ی رده روه په  ، سوێدی زمانی زانستی بهتیزی . ٢

      سوێد زمانی ماجستێر. به ک( ئاستییه ر )ماسته
ڕەوندیکورد.    ئافرەتی)انانوکچان( وتنی پێشکه کانی نگیه ئاسته .١

 ١٠٠٣ توێژینەوەیزانستی
 وەستانێکدا له  مندااڵن ایانی  وە توێژینه گرنگی یاری بۆ مندااڵن. .١

  ١٠٣٠ نموونه به ئینسێست سێکس دەستدرێژی
 وەی تویژینه ڵێک کۆمه بەرگی   ١٠٠٣-١٠٠٩سایکۆلۆایدا ئامێزیسۆشیا  لە .٥

      زانستی
یلولدا. توێژینەوەی  کانی شۆڕشی ئه ره نێو الپه  ک* له ند شارۆیه چه .٩

 وەی ئەیلو  سۆشیا  سایکۆلۆای دەربارەی بزوتنه
 ١٠٣٠ تا ١٠٠٥لەساڵ  هۆرامان گۆڤاری سەرنووسەری .٩
چاپخانەی ڕەنج سلێمانی  ٣٣١١-٣٣١١یاداشتەکانی خامەی پێشمەرگەیەک،  .١

١٠٣٥ 
 ١٠٣٥چاپجانەی کارۆ، سلێمانی  . ئاوارەکانی بناری ئەودیوی چیا، ٣
یی و دەروونی نیوەی  سته جهکردنی کچان،تێکدان و شێواندنی  نه ته خه. ٣٠

 یه ڵگه کۆمه
 ١٠٣١یەتی دۆزی نەتەوا . ٣٣
چاپخانەی مارگرێتا، سلێمانی  . نفالدا ڕۆاانی ئه  نیان لهاک انانی کورد و ساته. ٣١

٢١٠٢. 
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 ١٠٣٩. گۆڕانێک پێش گوڵکردنی،  ئامادەیە بۆ چاپ.  ٣١
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