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و لەمێەەنینەیە و لەنێەەو زۆربەی زۆری  وخەەۆیی دیەەاردەیەکی کەەۆنێشەەەڕی ن 

ئەو گەل و نەتەوانەش کە ئەمڕۆکە واڵت و دەوڵەتیەان هەیە و تەنەانەت زلهێەز 
و جەمسەەەەەرن هەبەەەەووە. کەەەەوردیی وەک نەتەوەیەک کە چەنەەەەد سەەەەەدەیە بەەەەۆ 

شەەەەیدا زۆر ملمالنەەەەێ و دەکۆشەەەەێ، لە نێوخۆەتەوەیەەەەی خەەەەۆی تێڕزگەەەەاریی ن
 کایەتیی ئەزموون کردوە.دووبەرە

هۆکارەکانی ناکۆکی و شەڕی نێوخۆیی لە کوردستان جیاواز و جۆراوجۆر 
بەەوون، بەاڵم ڕوون و ئاشەەکرایە کە نەتەوەی کەەورد دەبەەێ ئەو قۆنەەاغە بەجەەێ 

ڕێەگە  ،خۆبەخەۆوەرگرتن لە برین و کارەساتەکانی شەڕی بێڵێ و بە ئەزموون
 ینەتەوەسازیدا بە یەکجەاری وەالبوونەوەیان بگرێ و لە پڕۆسەی لە دووپات

 دەوێ. بوارخۆشکردنی سازییبنێ. ئەوەش بەستێن
بزانێ کە هۆکاری هەڵگیرسەانی شەەڕ و ناکۆکییەکەان و بەوون؟  خەڵکدەبێ 

و زیانێکیان لە ڕوحی نەتەوەیی، ئەابووری و کەرامەتەی مرۆیەی ئەو گەلە داوە 
بیەەنەوە. ئەوە بە یانە نەا بکەیەەن کە قەت تووشەەی ئەو تڕاژیەەدو چەەۆن دەکەەرێ و
بەسەرکردنی ڕووداوەکەان نەاکرێ، تەنەانەت بێەدەنگە لێکەردن بێدەنگی و پووش

و نەچەەوون و نەگەڕان بەدوای هۆکەەار و بەەزوێنەری ناکۆکییەکەەان، مەترسەەیی 
هێنانەوەی کێشەەەەەەەەەکان لە هەلەەەەەەەەومەرجی سەەەەەەەەەرهەڵدانەوە و هەڵەسەەەەەەەەوون

ینەوە و ئاکەامگیری نەکراو و نەخوازراودا بەزیندوویی ڕادەگرێ. لێکۆڵپێشبینی
لە شەڕە نێوخۆییەکان هەم دەکرێ لەالیەن هەردوو الیەنی شەڕەکەوە بکەرێ، 
هەم الیەنی سەربەخۆ و توێنەران بەدوویدا بڕۆن، ئەگەرچی دووالیەنی شەەڕ 

دەمەەارگرژی بەو مێەەنووەدا نەچەەنەوە، ڕوونە وەبەەاڵ و ئەگەر بە ئینسەەاو و بێ
رامەبەر. بەاڵم ئەگەر بە هەسەت بە تاوانی شەەڕەکە دەخەنە ئەسەتۆی الیەنەی بە
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بەرپرسەەایەتی و بە عەقڵییەتەەی وانەوەرگەەرتن بەەێن و شەەیتەڵکاریی ئەو مێەەنووە 
و  کەەرێزن و نەتەوەیەەی گرینگەەی لەسەەەر چەەێ بدەسەەکەوتی مەدەکررر  بەەکەن، 
 نرێ.ببنیات 

یەکەم شەەەڕی نێوخەەۆیی کەەۆمەڵە و دێمەەوکرات لە ڕۆژهەاڵتەەی کوردسەەتان لە 
یای وداوە نەەەاخۆش و تراژێەەەەدەکێەەەک لەو ڕوی ١٣٥٧دوای شۆڕشەەەی سەەەااڵنی 

ۆمەڵگە و مێەەەەنووی کەەەەوردە کە شەەەەوێنی نگەتیکەەەەی لەسەەەەەر بیرکەەەەردنەوەی کەەەە
ەکە داناوە، بەجۆرێک کە ئێستاش بیەروڕای گشەتی ڕئەندامانی هەردووالی شە

بە نیگەرانیەەەەەەیەوە لە دواڕۆژی پێوەنەەەەەەدییەکانی ئەو دووالیە لە هەلەەەەەەومەرجی 
 تایبەتدا دەڕوانێ.
ڕەنەەگە  ەوەی شەەوێنەواری تەاڵی و ناخۆشەەیی ئەو سەەردەمانبێگومەان سەڕینە

چەند دەیە بخایەنێ تا نێوماڵی کورد ڕێک دەخرێتەوە و وەزعەکە دەگەڕێەتەوە 
دۆخەەی ئاسەەایی. وێرانکردنەەی بنەماکەەانی دۆسەەتایەتی و بە یەکەوە کەەار کەەردن، 

کردنی سەەەەیمای یەکتەەەەر، چانەەەەدنی تەەەەۆوی نەەەەاکۆکی و دووبەرەکەەەەی، ناشەەەەیرین
تاوانبەەارکردنی الیەنەەی بەرانەەبەر بە شەەەڕخواز و سەەەرەنجام  کردن ومەحکەەوم

تێەەەداچوونی سەەەەدان ڕۆڵەی تێکۆشەەەەری گەلەکەمەەەان، ئاکەەەامی تێنەگەیشەەەتنی 
گە هەسەتیارە مێەنووییە ڕبە وکوردسەتان لە کەۆمەڵیهاوبەش لە دۆخ و واقعی 

لەەەێ کەوتەوە کە  یانبەەوو. ئەو ناکۆکییەەانە بەداخەوە تێکهەڵچەەەوونی چەکەەدارانە
نەەدەکان دژی ەەنیەەا چەنەەد سەەاڵێکی خایانەەد، بەاڵم بانگەشەەە و پڕوپاگئەگەرچەەی ت

یەکتەری بەۆ سەەااڵنێکی زۆر بەردەوام بەوون و ئاسەەەواری ڕەوانیەی ئەو شەەەڕە 
 بێگومان هەتا ئێستاش دەستی لە یەخەی کۆمەڵگە نەکردۆتەوە.

بەەەۆ باسەەەی شەەەەڕی مەەەاڵوێرانکەری نەەەاوخۆیی لە ڕۆژهەاڵتەەەی کوردسەەەتان لە 
دا ناکرێ ڕاسەتەوخۆ لە کەاتی لێکەدانی ڕاسەتەوخۆ، واتە ی هەتاوی١٣٦٠دەیەی 

بردن بەەەەۆ چەک و شەەەەوێنی شەەەەەڕ و ئاکەەەەامی زیانبەەەەەاری ئەو ڕۆژی دەسەەەەت
تێکهەڵچوونانەوە دەست پێ بکەین. بۆ باس و لێکۆڵینەوە لەو مەسەەلەیە دەبەێ 

بوونی کەەەەۆمەڵە، چییەتیەەەەی بگەڕێیەەەەنەوە بەەەەۆ ڕۆژەکەەەەانی یەکەمەەەەی دروسەەەەت
دێمەەەوکرات و شەەەیتەڵکاریی ئەو هۆکەەەارانەی کە  ناکۆکییەکەەەانی لەگەڵ حیزبەەەی

خوڵقێنی بەۆ هەڵگیرسەانی شەەڕی ەتەوە بە خۆئامەادەکردن و بەسەتێننبەستراو
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هەروەهەەەەا چەەەەۆنیەتیی تیدەەەەۆریزەکردنی ملمالنێیەکەەەەان لەالیەن  ،ئەو دوو الیەنە
الیەنێکەەی ئەو شەەەڕە و هەوڵەەدان بەەۆ هەاڵیسەەاندنی تێکهەڵچەەوونی چەکەەدارانە. 

و الیەنەەەدا کەم وا هەیە الیەک خەەەۆ بە خەتابەەەار بزانەەەێ و چەەەونکە لە شەەەەڕی دو
 دەستە چەورەکەی خۆی بە الیەنی بەرامبەر سڕیوە. هەر الیەنێک هەمیشە 

لە شەڕی نێوان کۆمەڵە و دێموکڕاتدا الیەنێک )کۆمەڵە( خۆی بە ڕوونەاکبیر، 
پێشەەەەکەوتوو، الیەنگەەەەری چینەەەەی کرێکەەەەاران و مەەەەافی چەوسەەەەاوان و هەژاران، 

خەبەەەەەاتی شۆڕشەەەەەگێڕ و دژی ناسەەەەەیۆنالیزم )کەەەەەوردایەتی و  ڕزگاریەەەەەدەر و
تەنەەانەت خەبەەاتی گەلەەی کەەورد لەدژی کۆمەەاری  !نەتەوایەتەەی( پێناسەەە دەکەەرد
بە بەەزووتنەوەی مقەەاومەتی  ینمەەافە نەتەوایەتییەکەەائیسەەالمی بەەۆ دەسەەتەبەری 

کوردسەەەتان )نەک جەەەوواڵنەوەی نەتەوایەتیەەەی کوردسەەەتان( دادەنەەەا. کەەەۆمەڵە لە 
ا بە هەمەەوو زمەەان و بە هەمەەوو دەربەەڕین و مانەەایەک الیەنەەی تەبلیغەەاتی خۆیەەد

 بەرامەەەبەری خەەەۆی، واتە حیزبەەەی دێمەەەوکراتی بە کۆنەپەرسەەەت و دواکەوتەەەوو،
شەەەۆڕش و چەوسەەەێنەر و بە کەەەار، دژی ێنەخوێنەەەدەوار، بەەەورژوازی و دژی کر

نەەاتۆرەی نەشەەیاوی دیەەکە پێناسەەە دەکەەرد. ڕوونە کە ئەو جەەۆرە و چەنەەدین نەەاو
 ١٢٨٠٠٠یەکتری لەنێوان دوو هێەزی چەکەدار لە نەاوچەیەکی بیرکردنەوەیە بۆ 

کیلەەەەۆمیتری چەەەەوار گۆشەەەەەدا، ئەویەەەەی لە بەەەەارودۆخی هەسەەەەتیار و شەەەەەڕی 
 داسەپاوی حکوومەتی ناوەندی بەسەر کوردستاندا چیی لێ شین دەبێ.

کەەەەۆمەڵە وەک هێزێکەەەەی الو کە تەەەەازە هەەەەاتبووە نێەەەەو مەیەەەەدانی سیاسەەەەیی 
حیزبی دێموکرات دەگەرت. حیزبێەک کە بە کوردستانەوە، بااڵی خۆی بە بااڵی 

تێکۆشەەەان و تۆمەەەارکردنی گەلێەەەک و پێشەەەینەی نیزیەەەک بە چەەەوار دەیە خەبەەەات 
لە  ڕۆژهەاڵتەی کوردسەتان، بەڵکەەوو روەریی نەتەوەیەی و مێنوویەەی نەک لەسەە

ا دهەمەەەوو بەشەەەەکانی کوردسەەەتان ڕیشەەەەی لەنێەەەو دڵەەەی خەڵەەەک و کەەەۆمەڵگە
ی ئوسەەوول و پرنسەەیێی پێوەنەەدیی چەەاوگرتنداکوتەەابوو. ئەوانەەیی بەبەەێ لەبەر

نێەەەوان حیزبەکەەەان، بە ئەدەبیەەەات و مەرامەەەی تەەەایبەتیی خۆیەەەان لەگەڵ خەڵکەەەی 
لەو دەدوان و هەر بەم ئاراستەیە لە هەموو ناوچەکانی کوردستان و تەنەانەت 

لەو لێەدوانە  ،نفەووزی ئێگجەار زۆری هەبەوو شوێنانەش کە حیزبەی دێمەوکرات
هەڵەەەەەەبەت باسەەەەەەکردن لە هۆکارەکەەەەەەانی  نەدەپرینگەەەەەەانەوە. یەچەواشەەەەەەەکارانە
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ی بە شەیکردنەوەی یبوونی شەڕی نێوخۆی کوردستانی ئێران، پێویستدروست
وردی الیەنە جۆراوجۆرەکانی هەڵگیرسەانی ئەو شەەڕە زیانبەارە هەیە، و ئەوە 
دەتوانرێ لە الیەن کەسانی پسێۆڕ و شارەزاوە بەدواداچەوون و لێکەۆڵینەوەی 

نووسەەینەدا نەبەەێ، بەاڵم  وی لە تەەاقەتی ئەمرێ و ڕەنگبەەێ هەمەەووردی بەەۆ بکەە
ئەوەی لەم کتێەەەەبەدا بەەەەاس کەەەەراوە خوێنەەەەدنەوە و ئەزمەەەەوونی خەەەەۆمە کە لەو 

 قۆناغەدا بەشێک لە تەمەنی پێشمەرگایەتیم بەرێ کردوە.
ئەم نووسەەەینە دەیەوێ بەرهەڵسەەەتی ئەو ئیەەەدیعایە بێەەەتەوە کە مەزنیخەەەوازیی 

، ۆکەاری ئەو شەەڕە نەاو دەبەالوو بە هحیزبی دێموکرات و نەمر دوکتەور قاسەم
فەرهەنگی  بوونی دایە کە نەک دۆست بەڵکوو دوژمنیی دان بەئەوە لە حاڵێک

انی د. قاسەملوودا دەنەێ، تەەا ئەو دێموکراسەی و ئاشەتیخوازی لە بنەمەا فکرییەکە
دوورخسەتنەوەی  بەۆ وکەورددا کەمەی مەاو کە لەپێناو دەسەتەبەری النی ڕادەیە

ناسەەرێ، یەەان ئەوەی کە دواتەەر کۆمەەاری شەەەڕ لە کوردسەەتان بە سازشەەکار ب
تایبەتمەنەەدییەی  ی ڕێەەک لەبەر ئەونەەەرنەەامەی تێەەرۆری  ییەئیسەەالمیی ئێەەران ب

نەمەەەەەەر قاسەەەەەەملوو، واتە ئاشەەەەەەتیخوازبوونی داڕشەەەەەەت و بەداخەوە تێشەەەەەەیدا 
 سەرکەوتوو بوو. 
دا خەەۆ ئەگەر ی لەگەڵ شەەەڕی کەەۆمەڵە و حیزبەەی دیمەەوکراتیهەر لە پێوەنەەد

ووسەەراوەکانی دوکتەەور قاسەەملوودا بخشەەینین، و لەگەڵ چاوێەەک بە وتەەووێن و ن
ڕادەیەکی کەم لە نووسراوەکانی ڕێبەرانی ئەوکاتی کۆمەڵە پێکیان بگرین، ئەو 

ەوە بۆمەەەان جیەەەاوازییە قووڵەمەەەان زۆر بەئاسەەەانی بەەەۆ دەردەکەوێ و بە فەکەەەت
کەرد و ەڵە بەوو شەەڕی نەاوخۆیی تیدەۆریزە ئەوە کۆم ڕوون دەبێتەوە کە ئاخۆ

ئەوە دەڵەەەێم، چەەەونکی بە گەڕان لە  مەەەوکرات؟ بەەەۆیەێبەەەی دیەەەان حیزقانەەەدی خوڵ
تەواوی نووسەەراوەکانی شەەەهید دوکتەەور قاسەەملوودا نووسەەینێک، یەەان دەنگێەەک 

نێەوان ئەو لەاس لە زەروورەت و پێویسەتیی شەەڕ لەو نەمرە شک نەابەی کە بە
. ەبەداخەوە زۆر فەکەەەت و بەڵەەەگە دووالیەنەی کردبەەەێ، لەبەرانەەەبەردا و لەوبەر

ە ئەوە بەو مانەەەایە نیەەەیە کە حیزبەەەی دێمەەەوکراتیی لە ڕەوتەەەی ئەو شەەەەڕە دیەەەار
نەبەەەەووبێ، بەڵکەەەەوو چەقەەەەی باسەەەەەکە ئەوەیە کە حیزبەەەەی  یخوێنەەەەاوییەدا هەڵە

 ،ویستی نەزانیەوەێدێموکڕات شەڕی دوو الیەنی نەک تیدۆریزە نەکردوە و بە پ
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کە  بەڵکوو هەموو هەوڵێکی داوە خۆی لێ بەدوور بگەرێ. بەاڵم بەڵگەنەویسەتە
لەو قۆنەەەەاغە مێەەەەنوووییەدا بەشەەەەێکی زۆر لە ڕێبەرانەەەەی ئەوکەەەەاتی کەەەەۆمەڵە لە 

شەەەاردنەوە حیزبەەەی ئۆرگەەەانە فەرمییەکەەەانی ئەو ڕێکخەەەراوەیەدا بەئاشەەەکرا و بی
یەان کەردوە ەدێموکراتیان بە نوێنەری بورژوازی کورد دانەاوە و ئەو ئاکامگیری
ەری بورژوازی کە مەرجی دەستەبەری ئامانجەکانیان سەرکەوتن بەسەر نوێن

و سەڕینەی ئەو هێەزە لە کەۆمەڵگە بەووە کە  زەبەر لێەدان)حیزبی دێمەوکرات( و 
دیارە لەنێوەرۆکی ئەو باسەدا بە درێنی باس دەکرێ. هەر لەوکاتەدا لەوانەیە 

یشەی کردبەێ، بەاڵم یحیزبی دێموکرات لە تاکتیکەکانی خۆیدا هەڵە یان توندڕەو
حیزبەەەی دێمەەەوکرات  کەچەەەون ،زانمی شەەەەڕ نەەەادنمەەەن ئەوە بە مانەەەای هەاڵیسەەەان

ئەو ڕێکخەەراوەیەی بە چەەاوی دوژمەەن سەەەیر نەکەەردوە و  ،پەەێچەوانەی کەەۆمەڵە
سەەەرکەوتنی خەەۆی لە نەبەەوون یەەان نەهێشەەتنی کەەۆمەڵەدا نەدیەەوە. تەنەەانەت بە 

ریی بەۆ کوردسەتانی بوونی هێزێکی چەپی کرێکا ،باوەڕ بە پلۆرالیزمی سیاسی
سەەەەملوو لە کۆبەەەەوونەوەیەکی کەەەەادرە کە د. قا بەبەەەەاش زانیەەەەوە، تەەەەا ئەو جێەەەەیە

واژەی "کەۆمەڵەکرات" بە درێەنی بەرجەستەکانی حیزبدا بە دەکارکردنی دەستە
کردەوە کە کۆمەڵە دوژمنی ئێمە نییە. ئەوان هەڵەیان کەردوە و، ئەێمە دەبەێ شی

کەەاری بەەۆ بکەیەەن تەەا بێەەنەوە سەەەر ڕێگەەای ڕاسەەت و لەپێنەەاو بەرژەوەنەەدییەکانی 
 رەدا بین.لە یەک بە دانەتەوەی کورد

حاشەەەەەەاهەڵنەگرە کە شەەەەەەەڕی کەەەەەەۆمەڵە و دێمەەەەەەوکرات زیەەەەەەانێکی زۆری بە 
. دەکەەەەرا ئەو دوو هێەەەەزە بە یەکەوە و لە وەجەەەەوواڵنەوەی کوردسەەەەتان گەیانەەەەد

بەرەیەکدا زەبری باشتر لە ڕێنیم بدەن، دەتەوانرا پارێزگەاری لە زۆر نەاوچەی 
ڕێەنیم بەبەنە بەسەرداگرتنی ئەو ناوچانە بەۆ ئازادکراو بکەن و تێچووی دەست
دروسەەت  ی هەەاوبەشو سەەتادی فەرمانەەدەری سەەەرتر، دەتەەوانرا هێەەزی هەەاوبەش

و زۆر دەسەەکەوتی  یەەان لەنێوانیانەەدا پێەەک هێنابەەای بەرچاویبەەکەن و هەمەەاهەنگ
 زیاتریان بۆ جوواڵنەوەکە دەستەبەر کردبا. 

 ١٣٦٩ی دووالیەنە لە سەاڵی ەڕە دوای ئاگربەسەلێکەوتە و زیانەکانی ئەو شە
کەوت، چەەەەونکە ئەو شەەەەەڕە بۆشەەەەاییەکی گەورەی لەنێەەەەو هێەەەەزی باشەەەەتر دەر

ئوپوزیسەەیۆنی ئێرانیەەدا دروسەەت کردبەەوو، خەڵکەەی کوردسەەتانی بە سەەەر دوو 
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نەت بردبەەەووە نێەەەو الیەنەەەدا دابەش کردبەەەوو و نەەەاکۆکی و دووبەرەکیەەەی تەنەەەا
زانیی. ڕووداوەکانی دواتەری نێەو ڕیزەکەانی کەۆمەڵەش ئەو ئەندامانی یەک خێ

سەەەەرەتاوە ڕێکخراوێکەەەی سەەەت کە کەەەۆمەڵە دەبەەەوا هەر لە دەرخ انڕاسەەەتییەی
خسەتن و سەەپاندنی شەەڕی نێوخەۆیی، لەگەڵ ێو لەبەری ج ،وایەکوردستانی بە

و لە یەک بەرەدا شەەەەەەڕی کۆمەەەەەاری بەەەەەایە حیزبەەەەەی دێمەەەەەوکرات هاوپەیمەەەەەان 
ئیسەەالمییان کردبەەا و بە هاوبەشەەی مەەاتەوزەی خەبەەاتگێڕی و شۆڕشەەگێڕی لە 

 یزبەەەەیح ەخەەەەوازم کوایدا هەوکەەەەاتەرلەه بەەەەا.کوردسەەەەتانیان مەەەەودیرییەت کرد
 ەیرەب کەیەو ل ەوەکیە ەداهەەەەەەەاتوودا بتەەەەەەەوانن بەل ەڵەمۆو کەەەەەەە مەەەەەەەوکراتێد

 یەکگرتوودا کوردستان بەڕێوە بەرن.
لە شەەەڕی نێوخەەۆیی نیزیەەک بە شەەەش سەەاڵەی حیەەزب و کەەۆمەڵەدا زیەەانێکی 
زۆر بە بەەزووتنەوەی کەەورد لە ڕۆژهەاڵتەەی کوردسەەتان گەیشەەت کە بەئاسەەانی 

وەرگرتن لەو دۆخە و بەهێزکردنەەەی بەەەوو نەەەاکرێتەوە، مەگەر بە ئەزمەەەوونقەرە
هێشەەەەتنی ئەو قۆنەەەەاغە و وحەەەەی نەتەوەیەەەەی و هاوکەەەەاریی دووالیەنە و جێوڕ

لە ئێسەەتادا و بەەۆ داهەەاتووی  کەکردنەەی واقعێکەەی دیەەهەوڵەەدانی پەەێکەوە بەەۆ چێ
ا دەخوازم تا کورد هەیە ڕووداوی ئاوا تەاڵ لە مێەنووی خۆیەدئاوات نیشتمان. 
  .نەبینێتەوە

 
 برایم چووکەڵی

 ١٤٠٠ڕێبەندانی  ی٦
 
 
 
 
 
 
 
 



  ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا

 
 
 

 ی کۆمەڵەدنچۆنیەتیی دامەزران
 
 
ی هەتەاویی ٤٧و ٤٦لەو سەروبەندەدا کە جوواڵنەوەی پڕشکۆی سەاڵەکانی  

حیزبەەی دێمەەوکراتی کوردسەەتان لەالیەن ڕێنیمەەی پاشەەایەتییەوە سەەەرکوت کەەرا، 
کەی ئێەران دەرسەیان دەخوێنەد. کۆمەڵێک الوی کورد لە زانکۆی شەارەکانی دیە

دا لەژێەەر کەەاریگەریی ئەو جەەوواڵنەوەیەدا هەسەەتی کەەوردایەتی لە بیەەرو هزریەەان
دا بیری چەپیی لە ئێران بەهێەز بەوو. هەربەۆیە کاتلە هەمان  ەنگی دابۆوە وڕ

بەشێک لەو الوانە بەرەو فکەری چە،، بەتەایبەتی لەژێەر گەاریگەریی "سەازمانی 
دا کە بوونە پشتیوانی جەوواڵنەوەکەش، هەنگاویەان نەا. ئینقالبیی حیزبی توودە"

دا بەهێەز بەەوو، تۆنگ" لە کۆمەڵگەەای کەوردەواریئەوکەاتیی کە بیەری "مائۆتسەی
و هەوڵەەەی "فوئەەەاد مستەفاسەەەوڵتانی" نەک وەک  ئەو خوێنەەەدکارانە بە کەەەارکردن

کۆڕی سینفی، پشەتیوانیی خۆیەان لە مەافی  نڕێکخراو، بەڵکوو وەک گروو، یا
ن و وەرزێڕانەەی کوردسەەتان ڕاگەیانەەد. ئەوان لە تەەاران لە درێەەنەی ئەو کرێکەەارا
ی و دۆسەەەەتایەتییەدا کە لەگەڵ سەەەەازمانی ئینقالبیەەەەی حیزبەەەەی تەەەەوودە پێوەنەەەەد

هەیانبوو، بیریان لە دروستکردنی حیزبێکی کۆمۆنیست دەکەردەوە، بەۆیە پەاش 
 هێنا.باس و دیالۆگێکی زۆر گرووپێکیان پێک

بوونی کەەەۆمەڵە دەڵەەەێ  "هەر لەسەەەەر دروسەەەت 1کەەەاک "عەبەەەدوڵاڵ مەەەوهتەدی"
پێکردنی ئەوەی ئەێمە بەڕەسەمی خۆمەان بە ڕێکخراوێەک دامەزرانەدبێ و دەست

دەهێنەەین کە یەەانی بڵێەەین ئەەاوا لەو سەەەعاتەوە ئەەێمە ڕێکخراوێکەەی نهێنەەی پێەەک 
دا هەیە و مەرکەز و و ئەنەەدامی هەیە و دیسەەیێلینی تەەێ حسەەاب و کتەەابی هەیە

                                                 
عەبدوڵاڵ مروهتەدی  سرترتێری پێشرووی حیزبری کۆمۆنیئرتی ئێرران و سرترتێری ئێئرتای  -١

 کۆمەڵەی شۆڕشگێری زەحمەتتێشانی کوردستانی ئێرانە
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 ەموو ئەو حسابانەوە دەبێت کە تۆ ژیانتی لەسەەر دابنێەیناوەندێکی هەیە، بەه
  1بوو." ١٩٦٩و ئەمە بریتییە لە ڕێکخراوی کۆمەڵە کە لە پاییزی ساڵی 

"ئیەەرەف فەرزاد" کە لە دامەزرێنەرانەەی ئەو تەشەەەککولە بەەووە بە پەەێچەوانەی 
کاک عەبدوڵاڵ لە "دیاردە هاوشەێوەکان لە مێەنووی پەنجەا سەاڵی ڕابەردوو..."دا 

 ڵێ دە
"لە سەرەتای هەوڵدانەکانمان بووین بۆ پێکهێنانی مەحفەلێکی سەەرەتایی بەۆ 

باڵوکەراوەی  ،کۆمەڵە، کە بە بینینی یەکەم ژمارەی باڵوکەراوەی "سەتارە سەرخ"
ڕێکخەەەەراوی شۆڕشەەەەگێڕیی حیزبەەەەی تەەەەوودەی ئێەەەەران، سەەەەیمای یەکیەتییەکەەەەی 

دا لەگەڵیەان کستراتینیمان دۆزییەوە و گومانمان نەما کە لە داهەاتوویەکی نزیە
دا بە مەن و کەاک بوو کە لە کۆبەوونەوەیەک یەک دەگرینەوە. ئەوە وتەی فوئاد

عەبەەدوڵاڵی مەەوهتەدی و موسەەلیی شەەێخیی ڕاگەیانەەد. ئەو ژمەەارەیەی "سەەتارە 
سرخ" ئێمەی ڕاچڵەکاند، چونکە ڕێکخراوی شۆڕشگێڕ لەو سەەردەمەدا گەلێەک 

یزیەەەەەۆنیزمی یکدە و ڕوئەرکەەەەەی گرینگەەەەەی دژی ئۆپۆرتەەەەەۆنیزمی حیزبەەەەەی تەەەەەو
 2بەڕێوە برد." خرۆشچۆ ی
لە  "زادە "دا هەاتوە گەڵ برایمەی عەلەیەی کتێبی "سەێ سەاڵ لە١٣٥لە الپەڕەی 

ئاسەەۆی پێکهێنەەانی حیزبەەی کۆمۆنیسەەتی  ،ڕۆژی ئەوەڵەوە کە کەەۆمەڵە پێکهەەات
ی ١٩٧٠ئێرانەەەی لە بەرچەەەاو بەەەوو، سەەەێ نەەەامیلکەی سەەەەرەکی کە لە سەەەاڵەکانی 

بەۆ  یەکدەسەت دەگەڕا و وەکەوو بنەمەابە مە دەسەتلە ناو ڕیزەکانی ئەێ زاینیدا
دا لەسەەر ، لە هەر سێکیانپەروەردەکردنی ڕیزەکانی کۆمەڵە چاویان لێ دەکرا

هەر سەێکیان  ی پێکهێنانی حیزبەی کۆمۆنیسەتی ئێەران پێەداگری کەراوە،یپێویست
ی بەەۆ پێکهێنەەانی حیزبەەی کۆمۆنیسەەت لە ڵپالنەەی ئەسەە ....فارسەەی نووسەەراون. بە

 داروکەەەاتیەلە کەەەۆنگرەی دووی کەەەۆمەڵە داڕێەەەنرا.... کەەەۆمیتەی ت( ١٣٦٠سەەەاڵی)
ئەنەەدامانی  ی ئەو کەەۆنگرەیە پێکهەەات.زبەەی کۆمۆنیسەەت کەمتەەر لە سەەاڵێک دواحی

بێەەنی ئەو کەەۆمیتەیە بەوون لە عەبەەدوڵاڵ مەوهتەدی کە وتەئەو کەۆمیتەیە بریتەەی 

                                                 
 ساڵ لەگەڵ عەبدوڵاڵی موهتەدی، وتووێن لەگەڵ بەهمەن سەعیدی ٥ -٢
 ٢٤٦هەری، الپەڕەی دا، حامید گەوڕۆژهەاڵتی کوردستان لە دە ساڵ -١
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دوکتەەەەور جەعەەەەفەر شەەەەەفیعی، شەەەەوعەیا زەکەریەەەەایی، جەواد مشەەەەکی،  بەەەەوو،
 " مەت، حەمید تەقوایی و خوسرەو داوەر.ور حیکومەنس
فەرزاد وەک ڕاسەەت دەچەەێ کە فوئەەاد مستەفاسەەوڵتانی  فئەو وتەیەی ئیەەرە 

حیزبی کۆمۆنیسەت پێەک  ،حیزبی توودە سازمانی ئینقالبیویستوویەتی لەگەڵ 
وا لە گونەەەەدی  ١٣٦٢بێەەەەنن، نەک ئەو حیزبەەەەی کۆمۆنیسەەەەتی ئێەەەەرانەی سەەەەاڵی 

زادە"ش ەندرا، کە دیارە کاک "بەرایم عەلەیسەردەشت ڕاگەیئاالنی "مێشکەپە"ی 
ڕاسەەتی دەکەەاتەوە. واتە زەمیەەنەی پێشەەووی هەبەەووە. ئیەەدی ئەوەی کەەاک پشت

کراوە بەڵگەیەکی سەلمێنەری نییە و تەنیەا عەبدوڵاڵ کە لە سەرەوە ئاماژەی پێ
ئەگەر هەبەەەێ کە نیشەەەە، بەەەاس لە نەەەاوی حیزبەەەی  ،دایە لە چوارچێەەەوەی قسەەەە

 خراوێک بە ناوی کۆمەڵە.کۆمۆنیست بووە نەک ڕێک
یەەاتر ئەو باسەەەی بەەۆ دا بەەۆ "حامیەەد گەوهەری" کە زئیەەرەف فەرزاد لە واڵمێەەک

لێی دەپرسێ "ئایەا مەبەسەت لە دامەزرانەدنی ئەو گەرووپە، بە  ،ڕوون دەکاتەوە
واتەای دامەزرانەدنی کەۆمەڵەی شۆڕشەگێڕی زحمەتکێشەانی کوردسەتانی ئێەران 

ێوەی کەەەومیتەی ئینقالبیەەەی حیزبەەەی بەەەووە، یەەەان دامەزرانەەەدنی حیزبێکەەەی هاوشەەە
، ١٣/١٢/٢٠٠٨دا کە لە ڕێکەوتەەەەەەەەی تەەەەەەەەوودە؟" ئیەەەەەەەەرەف فەرزاد لە نەەەەەەەەامەیەک

 1نووسیویەتی، ئاوای بۆ دەنووسێ 
کۆمەڵەی شۆڕشگێری زحمەتکێشانی کوردستانی ئێران  "ئەوەی کە بە ناوی
دا لە دانەمەزراوە. ئەەێمە کەسەەمان لەو کەەاتە ١٩٦٩ /١٣٤٨دەناسەەرێت لە سەەاڵی  

ی هەڵبناردنەەی نەەاوی کەەۆمەڵەی شۆڕشەەگێری زحمەتکێشەەانی کوردسەەتانی فکەەر
دا نەبووین تا دوای شەهید بەوونی هەاوڕێی ئازیزمەان "ممەممەدحوسەێن ئێران

دا نەەاوی دیارمەەان ن( ئەەێمە لە نەەاو خۆمەەا١٥/٢/١٩٧٩) ٢٦/١١/١٣٥٧کەریمەەی" لە 
و  دا ئەەێمە بە گرووپەکەمەەان دەگەەوت "سەەازمان"١٣٤٨نەبەەوو. لە پەەاییزی سەەاڵی 

هێنەەەدێک جەەەاریی "تەشەەەکیالت" و بەو دوو نەەەاوە خەباتمەەەان دەکەەەرد، بەاڵم ئەو 
دا ڕەنگیەەەەان نەدایەوە. لە سەەەەەردەمی نەەەەاوانە لە هەەەەیو بەڵەەەەگە و نووسەەەەراوێک

راوەکانمان بە نەەەەەاوی ددا، ئەەەەەێمە ڕاگەیانەەەەە١٣٥٧لە سەەەەەاڵی  شۆڕشەەەەەی ئێەەەەەران
ید "هاوواڵتییەەانی خەباتکەەار"ەوە بەەاڵو دەکەەردەوە و هەروەک گەەوتم دوای شەەەه
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بەەوونی ممەممەدحوسەەێنی کەریمەەی بەەوو کە ڕێکخراوەکەمەەان ئاشەەکرا کەەرد و 
نەەاوی "کەەۆمەڵەی شۆڕشەەگێڕی زحمەتکێشەەانی کوردسەەتانی ئێران"مەەان دیەەاری 

 کرد."
نەبەەووە،  لەئررارادامەڵەیەک وەک ڕێکخەەراوی سیاسەەی دیەەارە دەردەکەوێ کەەۆ
ەەەەی ٤٧و  ١٣٤٦کردنی خەبەەەاتی چەکەەەدارانەی سەەەاڵەکانی بەاڵم دوای سەەەرکوت

تێکۆشەەەەەرانی حیزبەەەەی دێمەەەەوکرات، ئەو الوانەی لە زانکەەەەۆ دەیانخوێنەەەەد، دژی 
ە و لە مەحفەلەەەی سەەەینفی و چەنەەەد  یەەەان کەەەردوڕێنیمەەەی پاشەەەایەتی بەربەرەکانی

کەسی دا کاری سیاسەییان کەردووە و زۆر جەاریی زینەدانی کەراون. تەنەانەت 
بەی هێندێکیان خوازیاری ئەوەش بوون بچنە ڕیزی خەباتکارانی ئەو کەاتی حیز

 دەکا دەڵێ  دووست" ئاماژەی پێدێموکرات، وەک "ساعد وەتەن
زادە شەهید بوو، موعینییەکان شەهید بوون زۆریەان "دواتر سمایل شەریف 

 1بۆیە دەبوو فکرێکی دیکە بکەینەوە." ،گیران
وە دەڵەەێ  "کەەاک فوئەەادو موسەەلیی لە تەەاران یەفەەاتی شێخولدیسەەالمی لەو بەەارە

بەەدوڵاڵی مەەوهتەدییی پێوەنەەدیی نەەزیکم هەبەەوو، دەیانخوێنەەد و لەگەڵ کەەاک عە
بەاڵم لەبەەەاری تەمەنەوە مەەەن جیلێەەەک لە پەەەێی ئەوانەوە بەەەووم. ئەو کەەەاتە مەەەن 
خوێنەەدنم تەواو کردبەەوو، لە مەریەەوان مامۆسەەتا بەەووم. بەر لە دامەزرانەەی ئەو 
گرووپە من بەیاننامەیەکم نووسیبوو کە ئێران کۆمەڵگایەکی سەەرمایەدارییە و 

دا نەەاردە تەەاران و لەوێ باڵویەەان کردبەەووەوە. دوای بە موسەەلییبەیاننەەامەکەم 
کەردم گەڕایەوە مەریەوان و داوای هاوکەاریی لێ دامەزرانی ئەو گرووپە، فوئەاد

و منیی لەگەڵ گرووپەکەیان کەوتم. فوئاد مستەفاسەوڵتانی، ممەممەدحوسەێن 
لدیسەەەالمی پێکهێەەەنەری ئەو کەریمەەەی، عەبەەەدوڵاڵی مەەەوهتەدی، موسەەەلیی شێخو

گەڵ کەوتەەن، بەاڵم ڕەتەەریی  یە بەەوون و دواتەەر ژمەەارەیەکیووپە سەەەرەتاییگەەر
چەەونکە گەەرووپەکە دواتەەر بە شەەێوەی زنجیرەیەەی بەڕێەەوە دەچەەوو ئەنەەدامەکانی 

هەبەوو و ئەنەەدامانی  ١٩٧٤ /١٣٥٣یەکتریەان نەدەناسەی. ئەو گەرووپە تەەا سەاڵی 
دیاریەان  دا ڕێکخراوێکەیچەند جارێک کەوتەنە زینەدان، بەاڵم چەونکە لە ڕاسەتی

لە زینەەەدانی "قەسەەەر" لە تەەەاران شەەەتێکی  کەبەەەووم نەبەەەوو، مەەەن یەکێەەەک لەوانە 
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ڕوونیان لێ دەرنەدەکەوت. بەنەد کرابەووم، چەونکە لەسەەر نەاوی ڕێکخراوێکەی 
د". یەەەدیەەەار نەگیرابەەەووم، تەنەەەانەت زینەەەدانییەکانیی بە منیەەەان دەگەەەوت "مونفەر

ەگەڵ ئەو زینەەدانییانە د ئەوە بەەوو کە مەەن بە تەنیەەام و لیەەمەبەسەەتیان لە مونفەر
  1نیم کە بە تاوانی هاوکاری لەگەڵ ڕێکخراوێکی دیار زیندانی کراون."

ئەو گرووپە کە پێکهێنەرەکەی ئەو چەند کەسە بوون بەرەبەرە خەڵکیان لەێ 
زیاد دەبوو، بەاڵم هیو بەڵگەیەک یا نووسەراوەیەک نە لەالی خۆیەان، نە لەالی 

ساواکیی ە کاتی گیرانیان وەدەست هیو دەزگایەکی جاسووسیی ساواک کە ل
دامەزراوە، بەەەوونی  ١٣٤٨کەەەۆمەڵە لە سەەەاڵی  کەوتبەەەێ دەرخەری ئەوە نەەەیە کە

  2نییە.
هەر کەس ئاوڕێەەک لە مێەەنووی  كەە  وهتەە كراوهن  وهدا بیەەر لەە ندییەە و پێوهلەە 
 ١٠ یمەەاوه لەە  كەە  و ڕێكخراوێكەە  وهئەە  وه كاتەەده وهمەڵە بەەداتەوە، بیەەر لەە کەەۆ

وپێکی و سەووربوون لەسەەر بە قەولی خۆیان زۆر بە ڕێک دا ك نیم ت  ساڵی
ی ینەدپێوه ت لە نانە ت  ، نە بیسەتووه س نەاویكە  ، ن كردووه ئەرکەکانی كاری

 دالەمەەەاوەی دە سەەەاڵڵ ڕووداو و ئاڵوگۆڕەکەەەانی کوردسەەەتان و ئێەەەران، گەەە ل 
 ئەسەنادی ێی بەڵگە ور ڕێكخراوێك بە په  ، دیارهرنەكردووهده كیی یاننام ب 

 ی ،ل سە م م اڵم ئە كەات، بە ده ڕاست یان ناڕاسەت دیەاری خۆی نیم ت  خۆی
م لەەە  ڵەەە كۆم  كەەەات كەەە خەڵەەەک و مێنوونووسەەەان دروسەەەت ده فیکرێەەەک الی

بەدوڵاڵ بێێكێەت. ع  ئامانجێەکو  وێیهە ده مێنووسازی و مێەنوو دروسەتکردنە
سەەەەاڵ لەگەڵ عەبەەەەدوڵاڵ  ٥كتێبەەەەی " ی٥٢ یڕهالپەەەە  تەنەەەەانەت لەەەە  دیموهتەەەە 

ی ڵ ڵێ  "كۆم دا دهڵ كۆم  ناوی یكردنیڵ دیارگ ل  ندییپێوه و ل  موهتەدی"دا
 نگبەێك بەوو، ڕهش هۆیە مە ئ  ئێم  ویست بوو الیر خۆش ک )ژێکاو( زۆ-ژ
عێەرا  بێەت  كوردسەتانی رانینجەدهڕه یڵە ڵ كۆم گە نەدیمان ل پێوه ك  یوهئ 
 ڵبنارد." شمان ه و ناوهئ 

تێڕامەەەەەەان و  بەەەەەەدوڵاڵ لێەەەەەەرە جێەەەەەەی وردبەەەەەەوونەوە وئەو وتەیەی كەەەەەەاك ع 
 یڵەە دا كۆم حاڵێەەك ماركسیسەەت بەەووین لەە  ڵەەێ ئێمەە ده ، خەەۆییەبیرلێکەەردنەوە
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 ئەەایینی بەە  یەەدا گرینگیەەیك رنام ب  لەە  بەەوو كەە  ییوهتەە ن  ژ.ك ڕێكخراوێكەەی
كوردسەەەتاندا  لە یاسەەەاكانی بەەەێده گەەەوتراوه جۆرێەەەك كەەە  ئیسەەەالم دابەەەوو، بەەە 

، ڕوون نییەە  وهگرنەە ك دهچەەۆن یەە  وانەە ڕەچەەاو بکەەرێ. ئ  ئیسەەالمی ئوسەەوولی
 شەەەتێكی بەەە  ییوهتەەە ن  بیەەەری وهزرانییەەە م دا تایرهسەەە  لەەە  ڵەەە كۆم  چونكەەە 
بەۆ  ئاشەكرا دژی تەبلیغەاتی و بە  زانیده بورژوازی ییو داخوازوتووان  دواك 

ناسەازگار  نراگونێێ و ڵ ئەایین گە ك ماركسیستیی ل و ئوسوولەن وه كردده
 شەكیالتیت  یر بناغە سە ل  دێموكرات ك  و ناتەبایە و یەک ناگرێتەوە. حیزبی

دەیە زیەاتر  ٣ وهۆدێڕنە م و پێشەکەوتوو كییە رنام ب  اڵم بە ژ.ك ب  یڵ كۆم 
 كەەەورد كردبەەەوو و كۆمەەەاری بەەەۆ مەەەافی باتی، خەەە زرابوودامەەە  ڵەەە پەەەێی كۆم 
 بەەورژوازی رینوێنەە  بەە  وهڵەە كۆم  یڕوانگەە  زرانەەدبوو، لەە دام  كوردسەەتانی

ژ.ك و  یڵەەەەە نەەەەەاوبراو بەەەەەۆ كۆم  یویسەەەەەتیی و خۆش كەەەەەرا، ئەەەەە ده یریسەەەەە 
 .دیار و ڕوون نیی  بووه ر چیب پێداهەڵگوتنی ل 

دووسەەت کە پێەەی ئەو گەروپە بەەۆ یەکەم جەار لەسەەەر پێشەەنیاری سەاعد وەتەن
وایە دەبەەێ ناوەنەەد )مرکزیت(ێەەک هەبەەێ ئەویەەی نەک وەک کەەۆمەڵە بەڵکەەوو بەەۆ 

فوئەەەەەەەاد  ١٣٥٢هەەەەەەاواهەنگیی ئەو مەحەەەەەەفەالنە، دیەەەەەەارە پاشەەەەەەان لە سەەەەەەاڵی 
سەەەەەەەاعد  مستەفاسەەەەەەەوڵتانی و "حوسەەەەەەەێن مەەەەەەەورادبەیگی" )حەمەسەەەەەەەوور( و

دووست لە تاقەوسانی کرماشان یەکتر دەبینن، کە تەنیەا چاوپێکەوتنێەک وەتەن
  1بە مەبەستی ناسینی زیاتری یەکتر بووە.

کە فوئەەاد مستەفاسەەوڵتانی گیەەرا و تەەا  ١٣٥٣ئەو چەنەەد کەسەەە، پەەاش سەەاڵی 
هەمەوو لێەک هەڵوەشەاون. لە بەنەدیخانە مەایەوە،  ١٣٥٧مانگی ڕەزبەری سەاڵی 

جەەەەوواڵنەوە و خەباتیەەەەان بەپێەەەەی ئەو بەەەەاوەڕە بەەەەووە کە بە ئەوان بنچیەەەەنەی 
یەکتریەەەان بەەەووە. هەربەەەۆیە دەتەەەوانین بڵێەەەین جەەەگە لە کەەەۆڕی چەنەەەد کەسەەەیی 

ۆگۆڕی بیەەروڕا و باسەەی تیدۆریەەک، بەکەەردەوە وەک حیەەزب یەەان ڕێکخەەراو ئەەاڵ
ڕۆڵیەەەەان نەگێەەەەڕاوە. لە دوای گیرانەەەەی فوئەەەەاد مستەفاسەەەەوڵتانی ئەو گەەەەرووپە 

شۆڕشەەی ئێەەران پێوەنەەدیییەک کە هەیەەانبووە،  ەرەبەریببەکەەردەوە نەمەەا و تەەا 
پێوەنەەدییی دۆسەەتایەتی و مەحفەلەەی و خوێنەەدکاری بەەووەا ڕووداوەکەەان ئەوەی 
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دواییەەی شەەەهید عەزیەەز یوسەەفی، ئەنەەدامی  کەەۆچی کە پشەەت ڕاسەەت دەکەنەوە
ی ١٣٥٧کەەومیتەی ناوەنەەدیی حیزبەەی دێمەەوکرات لە مەەانگی جەەۆزەردانی سەەاڵی 

دا بەەەوون لە وو، و کەسەەەانەی لەگەڵەەەی لە زینەەەداندا هەمەەەوو ئەو گەەەرهەتەەەاوی
 دەوری یەک کۆ کردۆتەوە. 

ەی هەتەاوی لە ١٣٥٧فوئاد مستەفاسوڵتانی کاتێک لە سەرەتای پاییزی ساڵی 
زیندان ئازاد بوو، جارێکی دیکە هەلەومەرجی کوردسەتانی بەۆ پێوەنەدیی گەرتن 

عەبەدوڵاڵی بەو گەرووپەوە، لەبەار زانەی. واتە لەگەڵ حەمەحوسەێنی کەریمەی و 
موهتەدی دەستی بە کەار و چەاالکی کەردەوە. فوئەاد مستەفاسەوڵتانی لە ڕۆژی 

دا کەەاری کە لەپەەێی کەسەەانەیکۆمەڵیەەک لەو  ١٣٥٧ی سەەەرماوەزی سەەاڵی ٢٣
سەت کەۆکردەوە، کە دوولەگەڵ کردبوون لە شاری سەنە لە مەاڵی سەاعد وەتەن

بەەەەرایم بەەەوون  فوئەەەاد مستەفاسەەەوڵتانی، ممەممەدحوسەەەێن کەریمەەەی، ئەمەەەانە 
زادە، زادە، عەبەەدوڵاڵی مەەوهتەدی، "تەیەەا ڕۆحەەوڵاڵیی"، عەەومەر ئیلخەەانیعەلەەی

حوسێن مورادبەیگی، ئیرەف فەرزاد، "موحسین ڕەحیمی"، "سەعید یەزدانیان" و 
دووسەەت. ئەو کۆبەەوونەوەیە ڕاسەەت هاوکەەات بەەووە لەگەڵ ئەەازاد سەەاعد وەتەن

دا بەەوو، ئەو یەتیپاشەەا یبەەوونی "شەەوعەیا زەکەریەەایی" کە لە زینەەدانی ڕێنیمەە
، کە تەا کەی ناویان ناوە کەۆنگرەی یەکەم وون نییەدیارە ڕ -کۆبوونەوەیەیان 

 ئەو کاتە نە کۆمەڵەیەک هەیە نە سازمانێکی زەحمەتکێشان.
وە دەڵەێ  "ئەێمە دوای چەنەد هەفەتەیەک یەزادە لەو بەارەکاک عومەر ئیلخانی 

وینەوە، بەاڵم نەک بەسەەەر ئەو کۆبەەوونەوەیەدا، جەەارێکی تەەریی لە سەەنە کۆبەەو
 1وەک کۆنگرە."

دووست بەو جۆرە باسەی کەۆنگرەی یەکەمەی کەۆمەڵە هەروەها ساعد وەتەن
 دەکا 
دا کۆبەەەەوونەوەی  هاوڕێیەەەەانی ئەەەەێمە بڕیاریەەەەان ١٣٥٧"لە ئەەەەاخری پەەەەاییزی  
ەو سەروبەندە لە کوردستانی عێراقەوە گەڕامەوە. ئەو بگرن، منیی ئ "وەسیع"

دا اوی کەۆنگرەی یەکەمەەی لەسەەەر دانەەرا، لە واقەەعکۆبەوونەوە بەربەەاڵوە دواتەەر نەە

                                                 
 .٢٥٧دا، الپەڕەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە دە ساڵ -١
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کەس بەڕێەەوە  ١٠کەەۆنگرە نەبەەوو بەڵکەەوو جەلەسەەەیەکی وەسەەیع بە بەشەەداریی 
 1چوو و ناوی "جلسە وسیع"مان لەسەر دانا."

ەەەەی هەتەەەاوی کە بەرەبەرە خۆپێشەەەاندانەکانی دژی ڕێنیمەەەی ١٣٥٧لە سەەەاڵی 
ک لە انی کاتێەەەەڵتدا بەەەەوو، فوئەەەەاد مستەفاسەەەەوپاشەەەەایەتی لە چڵەپەەەەۆپەی خەەەەۆی

هەر درێنەی هەمەان کۆبەوونەوەی مەاڵی سەاعد  کۆبوونەوەی نەغەدە دەبێ کە
دووستە وا لە سەنە گیرابەوو، تووتنکەارانی شەاری بەانە بڕیەار دەدەن کە وەتەن

زادە لە کتێەەبەکەی بەمجەەۆرە بەەاس بەەرایم عەلەەی .تووتنەکەیەەان بە دەوڵەت نەدەن
 دەکا 
شەەاری نەغەدە بەەوو. ئەو کەەات  " کۆبەەوونەوەی یەکەمەەی کەەۆنگرەی یەک لە 

کوردسەەتان هێشەەتا لە چەەاو بەەاقیی شەەوێنەکانی دیەەکەی ئێەەران ئەەارام بەەوو. ئەەێمە 
نەەیگەران بەەووین کە مەبەەادا لەو ڕەوتەدا کە دەسەەتی پێکەەردووە کوردسەەتان دوا 
کەوێ. لە کەەەەەاتی کۆبوونەوەکەەەەەانی کەەەەەۆنگرەدا خەبەرمەەەەەان پەەەەەێ گەیشەەەەەت کە 

ەمسەەەاڵ تووتنەکەیەەەان نەدەن بە تووتنکەەەارانی نەەەاوچەی بەەەانە بڕیاریەەەان داوە ئ
دەوڵەت، لە بیرمە کاک فوئاد وتی  "بە بڕوای مەن ئەو کەارەی ئەوان دەسەتیان 

 2پێکردووە ئێستا، بۆ داهاتووی کوردستان لە درێنەدانی کۆنگرە گرینگترە."
وپ و مەحررررفەالنەی لەدەوری یەب کۆببرررروونەوە دژی دەسررررە تی وئەو گررررر

رێژیمە بەالیانەوە گرینگ بووە و  ئەو ووخانیڕنشاهی جوو ونەتەوە و ەشاه
ووخررررانی ڕێژیمرررری شررررا جووتیرررراران دەسررررە ت ڕ باوەڕیرررران وابررررووە کە بە

بەدەسررررتەوە دەگرررررن و ڕێرررربەری بررررزووتنەوەی جووتیرررراری دەکەن  چررررونتی 
لەبەر   هەروەهرررا لەکرررۆنگرەی یەکەمررری خۆیررران برررای لەو مەسرررەلەیە دەکەن

کەسررررییە کە نرررراوی  ١٠ تراو لەو کۆبرررروونەوەنەبرررروونی بەرنررررامەیەکی دیرررراری
کۆنگرەیان لێناوە هەر کەی دواتر بە سەلیقەی خۆی لە ناوچەی خرۆی کراری 

"لەکرررۆنگرەی یەکەمررردا گرینگررری بە ڕووخرررانی ڕێژیمررری شرررا درا  بەو : کرررردوە
ووخرێ  جووتیراران ناچرار دەکرا بەرگرری لە ڕێژیمی شا بڕمەبەستە کە ئەگەر 

ی برررررزووتنەوەی زەوی و ژیرررررانی خۆیررررران برررررتەن  ئەوە  دەبێرررررتە بنەمرررررا

                                                 
 .٧٩ها بر سنگالخ" گلرخ قبادی الپەڕەی "شقایق - 1
 دی(.زادە ) بەهمەن سەعیسێ ساڵ لەگەڵ برایم عەلی -2



  ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا

. لەهەر حاڵردا  نەبروونی بەرنرامە و هەدەڕری ڕوون شۆرشگێڕی لە نراو ئەوانردا
دا بۆتە هۆی ئەوە هەرکەی لە ڕووی ناچاری بەرنرامەی کراری خرۆی لەوکات

 1"..... لەناوچەی خۆی بە تەشخیئی خۆی کاری کردوە.
لێەەرەدا پێویسەەتە ئامەەاژە بە مەسەەەلەیەک بکەیەەن زۆر سەەەیرە چەنەەد کەس یەەا 

دا دەکەرێ نەاوی ێبنەوە، ئەو کۆبوونەوەیە کە هەموو باسێکی تب گرووپێک کۆ
 تەنەەانەت تەەاقە، بەاڵم نەەاوی ڕێکخراوەکەیەەان دیەەار نیەەیە! دەنەەرێکەەۆنگرەی لێ

هەر لەبەەارەی ئەو کۆبەەوونەوەیەوە کەەاک بەەرایم یە! یەەن بڕیارنەەامەیەک لەگۆڕێەەدا
نەغەدە گیەرا، بەاڵم  ە یەکەمین کۆبوونەوەی کۆنگرە لەزادە ئاماژە دەکا کعەلی

بە هەەەۆی کێشەەەەی تووتنکەەەارانی بەەەانە کارەکەەەانی وەدوا دەدا، ئەم "کەەەۆنگرە"یە 
 ڕوون نییە کە لە کوێ کارەکانی تەواو کردووە و ئەسناد و بەڵگەی لە کوێن؟

باسی کۆنگرەی یەکەمی کۆمەڵە لە کتێبی کاک عەبدوڵاڵ موهتەدی دا ڕەنگ  
ی  کەەاک بەەرایم عەلیەەزادە  بەەاس دەکەەا. و شەەەوقی داوەتەوە کە ئەو بە پەەێچەوانە

و تەنەەەانەت ئەویەەەی لەبەەەارەی کۆتەەەایی کەەەۆنگرە و بڕیارەکەەەانییەوە هەەەیو نەەەاڵێ 
سەەەەاڵ لەگەڵ کەەەەاک عەبەەەەدوڵاڵی  ٥"ی ١٥٥و ١٥٤نانووسەەەەێ. بەاڵم لە الپەڕەی 

 موهتەدی" دا دەڵی  
ن ون جەەەار ڕێبەرایەتەەەی هەڵبنێەەەردرا و چەەە" لەم کەەەۆنگرەیەدا کە بەەەۆ ئەوەڵەەەی

وەش سەەەرکردایەتی بەەوو، بەاڵم بە شەەێوەیەکی هەڵبنێەەردراو کەەۆمەڵە پەەێی ئە
دا باسەی کەۆنگرەی یەکەم ی دانراو بوو." جالا ئەوەیە لێەرەنەبوو، بە شێوەیەک

دەکەەا بەاڵم دەڵەەێ  "لێەەرەدا سەەەرکردایەتی کۆمەڵەمەەان هەڵبەەنارد ئەگەر بە هەڵە 
هاوڕێیەەانی تەەریی  پێەەداچوونەوەی دەبەەێ و مەەن دەبەەێ لە نەچەەووبم ئەوە دیەەارە

مەن و "سەاعد  ،سەوڵتانی"مستەفا بێرسم. بەاڵم من ئاوام لە بیر ماوە کە " فوئاد
وەتەندوسەەەت" کە هێنەەەدێک جەەەار بە )مامۆسەەەتا بەەەرایم( دەناسەەەرێت لە دنیەەەای 

دا ئەو سیانەمان هەڵبنێەردراین....." سەەیر ئەوەیە لە کەاتی گرتنەی پێشمەگایەتی
گەی کۆمەڵە بوونی شتێک بە ناوی هێزی پێشمەر دا،کۆنگرەی یەکەمی کۆمەڵە

ئێەەران  نەبەەووە چەەونکە بە قسەەەی خۆیەەان پەەێی سەەەرکەوتنی شۆڕشەەی گەالنەەی

                                                 
و  ٣١٢حمە سور( الپەڕەی  (تاریخ زندە کردستان  چپ و ناسیونالیئم" حئین مرادبیگی" - 1

٣١٣ 
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کۆنگرەیەەان گرتەەووە؟ دیەەارە لەوبەەاروە حاشەەییە دەڕوا! هەروەهەەا لە درێەەنەدا 
 موهتەدی دەڵێ  

دا باسێکی زۆرمەان بەوو، وە جیەاوازییەکی زۆرمەان بەوو "لە کۆنگرەی یەکەم
ەڵگەەەەەەایەکە ئایەەەەەەا کۆمەڵگەەەەەەایەکی لەسەەەەەەەر ئەوەی کۆمەڵگەەەەەەای ئێەەەەەەران و کۆم

سەەەرمایەدارییە یەەا خەەود کۆمەڵگەەایەکی نیەەوە موسەەتەعمەرەو نیەەوە فدەەودالییە یەەا 
خەەەەود کۆمەڵگەەەەایەکی نەەەەیمچە فیدەەەەودالییە، دیەەەەارە لەوێەەەەدا بەتەواوی یەکمەەەەان 
نەگرتەوەو ئەو ناکۆکییە فکەرییە هەر لە ناومەان دا مەایەوەو کە سەااڵنی دواتەر 

 یەکەم بوو."واڵمی پێدراوە، ئەمە کۆنگرەی 
بە هەمەوو لقوپۆپەکەانییەوە  -ئەگەرچی ڕێبەرانی زیندووی ئێسەتای کەۆمەڵە 

ی ١٣٤٨هەمەەوو سەەوورن لەسەەەر ڕۆژی دامەزرانەەی کەەۆمەڵە کە بەەۆ سەەاڵی  -
بوونی دیەەار نیەەیە(، بەاڵم مێەەنووی لەدایەەک  لەبەر نەبرروونی بەڵررگەدەگێەەڕنەوە، )

ەوانە تەەەا شۆڕشەەەی دەخەەەا کە ئچەەەۆنیەتی پێکهەەەاتنی کەەەۆنگرەی یەکەمیەەەان دەری
هەەەەیو و بەتەەەەایبەتی تەەەەا ئەەەەازادبوونی فوئەەەەاد مستەفاسەەەەوڵتانی گەالنەەەەی ئێەەەەران 

دوای ئازادبوونی ئەو و بە هیممەتەی نەاوبراو ئەو  ڕێکخراوێکیان نەبووە. تەنیا
گەەەرووپە لە دەوری یەک کەەەۆ بەەەۆوە. وەک پێشەەەتر ئامەەەاژەی پێکەەەرا نەەەاوبراو لە 

دا بەەەەەووە. دیەەەەەارە لە لەچەەەەەاالکترین و کەەەەەاراترین کەسەەەەەانی چە، لەو مەحەەەەەفە
نووسەەەراوەکانی فوئەەەاد مستەفاسەەەوڵتانی هەەەیو بەڵەەەگەیەک نیەەەیە کە بیسەەەەلمێنێ 

دامەزرانەەی ڕاگەیانەەدبێ. چەەونکە کەەاک فوئەەاد زیەەاتر باسەەی  ١٣٤٨کەەۆمەڵە سەەاڵی 
حیزبەەەی کۆمۆنیسەەەتی ئێەەەران دەکەەەا. بەاڵم دامەزرێنەرانەەەی کەەەۆمەڵە بەەەۆ ئەوەی 

بەڵگە ئەو ووە بە قسەەی بەێدروست بە ١٣٥٧بیسەلمێنن کۆمەڵە لە پێی ساڵی 
دەکەن، نەتەنیەەا لەسەەەر دامەزرانەەی کەەۆمەڵە وەک  بەەۆ خۆیەەان دروسەەتمێەەنووە 

بەڵەەگە و سەەەنەد هەەیو نووسەەراوەیەک بەەوونی نیەەیە، بەڵکەەوو لەسەەەر کەەۆنگرەی 
 یەکەمیشیان هاواهەنگ و هاودەنگ نین. 

بە دەسەەەەەەت پێکردنەەەەەەی خۆپێشەەەەەەاندانەکان لەهەمەەەەەەوو بەشەەەەەەەکانی ئێەەەەەەران، 
ودەزگاکەەانی حکەەوومەتی سەەتی لەسەەەر دەسەەت دانەنەەا و دامکوردسەەتانیی دە

ەەەی هەتەەاوی، ١٣٥٧ی ڕێبەنەەدانی سەەاڵی ٢٢پاشەەایەتی تێەەک پێچەەرانەوە. ڕۆژی 
خەڵکی شاری سەقز هێرشیان کردە سەر شەارەوانیی ئەو شەارە و لە ئاکەامی 
تەقەکردنی مەئموورانی ڕێنیمی پەهلەوی، ممەممەدحوسەێنی کەریمەی برینەدار 
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ەەەی ٢٦ە پەەاش چەەوار ڕۆژ مەەانەوە لە نەخۆشەەخانە، لە ڕۆژی دەبەەێ و بەداخەو
ڕێبەنەەەدان گیەەەانی لەدەسەەەت دەدا. دیەەەارە نەەەاوبراو یەکێەەەک لە ناسەەەراوترین ئەو 

 دا ئیعالمی مەوجوودییەتی کۆمەڵە کرا.کەسانە بوو کە لە ڕۆژی شەهیدبوونی
ڕێبەرانەەەی کەەەۆمەڵە بەو وتەەەانەی بۆخۆیەەەان ئاماژەیەەەان پێکەەەردوە ڕابەەەردووی 

دا تەا ئێسەتا تەاقە یەک ی هەتەاوی دەگێەڕنەوە، لەحاڵێەک١٣٤٨سەاڵی کۆمەڵە بۆ 
دا نەیە. بەڵگەش بۆ سەلماندنی ئەو ئیەددیعایەی ڕێبەرانەی کەۆمەڵە لە بەردەسەت

تەنەەانەت ئەوانەی کە ئەو کەەات باسەەی کۆمەڵەیەەان کەەردووە ویسەەتوویانە بچەەنە 
ڕیەەەزی کەەەومیتەی شۆڕشەەەگێریی حیزبەەەی دێمەەەوکرات و لەگەڵ ئەوان خەبەەەاتی 

بە بیسەەتنی دووسەەت لەم پێوەنەەدیییەدا دەڵەەێ  "اری بەەکەن. سەەاعد وەتەنچەکەەد
هەواڵەەی خەبەەاتی چەکەەداری لە کوردسەەتانی ئێەەران، ئەەێمەش کەوتیەەنە فکەەری 

دان و چەەەەوونە نەەەەاو ڕیەەەەزی ئەوانەوە، هەر بەو دەلەەەەیلە لە مەەەەانگی یەەەەارمەتی
لە شەەەەاری سەەەەەقز کۆبوونەوەیەکمەەەەان پێەەەەک هێنەەەەا بەەەەۆ  ١٣٤٦ڕەشەەەەەمەی 

ەتەکانیان و چەەەوونە نەەەاو ڕیەەەزی ئەو گەەەرووهەوە، وە هەڵسەەەەنگاندنی سیاسەەە
هەروەهەەەا لەسەەەەر وەزعەەەی سیاسەەەی و کەەەۆمەاڵیەتیی ئێەەەران و کوردسەەەتان 

لەالیەکی دیکەوە بە هۆی فشارهێنانی دەزگای  ]...[ ئاڵوگۆڕی بیروڕامان کرد
ساواک و ئەمنییەتی حکوومەتی پەهلەوی کە دەستیان بە گرتنی خەباتگێڕان 

ەمنییەتیی هاوڕێیان کەوتبووە مەترسییەوە و بەو دەلیلە کردبوو، وەزعییەتی ئ
هێندێک کەسەمان ڕیەزی خۆیەان جیەا کەردەوە و ئێمەیەان بەجەێ هێشەت. ئەو 

لەگەڵ جەوواڵنەوە دەسەت بە  ١٣٤٧کەسانەی مەاینەوە بڕیارمەان دا بەهەاری 
  1خەبات بکەین."

ئەگەر لەسەەەەریەک بەەەڕوانینە قسەەەەکانی ڕێبەرانەەەی کەەەۆمەڵە دوای شۆڕشەەەی 
ی ٢٦، لەبەەەەارەی دامەزرانەەەەی ئەم حیەەەەزبەوە بۆمەەەەان دەردەکەوێ کە تەەەەا ١٣٥٧

هەر یەکە بۆخەەەۆی دژی ڕێنیمەەەی پەهەەەلەوی کەەەاری  ١٣٥٧ڕێبەنەەەدانی سەەەاڵی 
بوونی ڕێکخراوێکەەەەی وەک کەەەەۆمەڵە سیاسەەەەیی کەەەەردووە، بەاڵم بەەەەۆ دروسەەەەت

کامیەەەەان بۆچوونەکانیەەەەان وەک یەک نەەەەاچێ، تەنەەەەانەت لەسەەەەەر کەەەەۆنگرەی هیو

                                                 
 .٧٠ها بر سنگالخ، گلرخ قبادی الپەڕەی شقایق -١
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ویسەەتوویانە  ١٣٥٠پەەێی دەیەی چەنەەد کەسەەیان  کەەوویەکەمەەیی کەەۆک نەەین، بەڵ
 بن. ٤٧و  ٤٦بەشداریی خەباتی ساڵەکانی 

هەروەک مێەەنوو نیشەەانی داوە کوردسەەتان لەمێەەن سەەاڵ بەەوو لەژێەەر سەەتەم و 
دا بەەەەوو، هەربەەەەۆیە یەکێەەەەارچە بەەەەوو بە هەسەەەەتی زوڵەەەەم و زۆری پاشەەەەایەتی

ۆی بیری نەتەوایەتی. بە جۆرێک کە بەشی هەرەزۆری کوردستان بوو بە مەک
گرتنی کەەۆڕە سیاسەەییەکان، حیزبەەی دێمەەوکراتیی کە ڕیشەەەی ئەەازادی و شەەک 

دا بەەەوو پەرەی گەەەرتەوە. لەو نێەەەوەدا مێنوویەەی لەنێەەەو کۆمەڵگەەەای کەەوردەواریی
کەسەەەەانێک بەەەەوون کە بۆخۆیەەەەان دوور لە سیاسەەەەەتی حیزبەەەەی دێمەەەەوکرات و 

ی کردنەەی جۆرێەەک لە داخەەوازیبەشەەێوەی چینەەایەتی و بە هێنەەانە گەەۆڕ و تێکەڵ
نەتەوەیەەی و بەجیەەا تێکۆشەەانی خۆیەەان دەسەەت پێکەەرد، کە کەەۆمەڵە یەکێەەک لەو 
ڕێکخراوانە بوو، بەاڵم بەر لەوە وەک ئاماژەی پێەدەکرێ ئەو کەسەانەی دواتەر 
لەژێر ناوی کۆمەڵەدا کۆ بوونەوە، سەەرەتا وەک گرووپەی شەاری و نەاوچەیی 

 کاریان دەکرد.
نەەاوچەی دیەەکە بە ن" و لە لە هێنەەدێک شەەوێن بە نەەاوی "یەکیەتیەەی جووتیەەارا 

نەەەاوی "جمعیەەەت"ی دیفەەەا  لە مەەەافە میللییەکەەەان و ئەەەازادیی گەلەەەی کەەەورد، یەەەان 
"جمعیت"ی تێکۆشان بۆ مافە چینەایەتی و میللییەکەانی کوردسەتان تێکۆشەانیان 

کەەەەۆ کەەەەرانەوە و "سەەەەازمانی پەەەەاش مەەەەاوەیەکی کەەەەورت ئەو نەەەەاوانە هەبەەەەوو. 
لێ دروست بوو.  انمەڵە(یشۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران" )کۆ

"کەەەۆمەڵە" سەەەەرەتای شەەەۆڕش وەک ڕێکخراوێکەەەی مائۆئیسەەەتی و پۆپۆلیسەەەتی، 
 جووتیارانی پێ هێزی سەرەکیی شۆڕش بوو. 

ئەوەی تەەەەا ئێسەەەەتا و لەو چەنەەەەد الپەڕەیەدا لەبەەەەارەی مێەەەەنووی دامەزرانەەەەی 
کەەەەۆمەڵەوە گەەەەوترا، تەنیەەەەا لەو گۆشەەەەە نیگەەەەایەوە جێەەەەی سەەەەەرنجە کە بڵێەەەەین 

ۆر و فەکتەەەەەەەی دژ و ناتەبەەەەەەەا لەگەڵ یەکتەەەەەەەریی لە زمەەەەەەەان نەەەەەەەاڕوونییەکی ز
دامەزرێنەرانەەی خەەودی ئەو ڕێکخەەراوەیە لەسەەەر دامەزرانەەی ڕێکخراوەکەیەەان 
هەیە. ئەگینا لە پێوەندییەکانی نێوان حیزبەی دێمەوکرات و کەۆمەڵەدا ئەمە وەک 

 فاکتەرێک دەورێکی ئەوتۆ نابینێ.
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 و سەرهەڵدانی کۆمەڵە
 دێموکرات دژایەتیی لەگەڵ حیزبی

 
 

، ١٣٥٧یەکەانی سەاڵی لەگەڵ دامەزرانی فەرمیی تەشکیالتی کۆمەڵە لە کۆتایی
گەڵ کەەەۆمەڵە کەوتەەەن. کەەەۆمەڵە بە هەەەات ڕەئەو گەەەرووپە شەەەارییانەی ناویەەەان 

دروشەەمی تەەایبەت بە خەەۆی لەو سەەەردەمەدا بەتەەایبەتی لە بەشەەی خەەوارووی 
ک لە تەوێنی الو و دیوانەدەرە، بەشەێ سرەززکوردستان واتە سنە و مەریوان و 

نەەەەاکرێ کە لە و ڕوونەەەەاکبیری لە دەوری خەەەەۆی کەەەەۆ کەەەەردەوە، حاشەەەەای لەەەەێ 
و چەپگەرایەەەەی لە نێەەەەو  دا مەسەەەەەلەی کۆمەەەەۆنیزم و چە،سەەەەەرەتای شەەەەۆڕش

دا ڕەنگەەەی دابەەەۆوە، هۆکارەکەشەەەی هەلەەەومەرف و فەزای زاڵ بەسەەەەر الوەکەەەان
نەاوچە  دا بوو. دیارە ئەویی لە بەارودۆخی ئەو سەەردەمەی دنیەا وکوردستان

و بۆشاییی ڕێکخراوێکی چەپی کۆمۆنیستییەوە سەرچاوەی دەگرت. بەمجەۆرە 
کەەۆمەڵە لە هەمەەوو کوردسەەتان تەشەەکیالتی خەەۆی دامەزرانەەد و بەەنکەی خەەۆی 

ئەوە  لەکاتێررد دابرروو حیزبرری دێمرروکرات درەنررگ وەخررۆ کەوت و  کەەردەوە.
ڕێبەرانررری درەنرررگ گەڕانەوە برررۆ نێوخرررۆی و ت  هەروەهرررا نەیتررروانی هەمررروو 

دا ناوبانگیشرری لەو سررەردەمەەناوچەکرانی  بگرررێتەوە  جررگە لەوانە  کرادری ب
یەدا  کررررۆمەڵە بەتررررایبەتی لە سررررنە  بە زەرای پێویئررررب نەبرررروو. لەو بۆشررررایی

خەڵتێتری زیراتری لە دەوری خرۆی کرۆ کرردەوە.    دیواندەرە و سرەززمەریوان
و  هەر بەو پێرررریە حیررررزب ئەو کررررات نەیترررروانی کەسررررانی نرررراودار و بە توانررررا

لە دەوری خررۆی کررۆ  ی خرروارووی کوردسررتانحەشرریمەتی زۆر لەو ناوچررانە
دا لە حیزبری کچان و ژنانی  لە ڕیزەکانی خۆیران تەوە. بە م کۆمەڵە توانیابتا

دا ی ژنران لە هەر هەلومەرجێردیچونتە بەشدار  باشتر سازمان بدا دێموکرات
تری دڕەنردەی بۆ خەبرات و بەربەرەکرانی دژی ڕێژیمێ ئەوکاتی  بەخشە ووزە
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. نوەب پیررراوان چاالکرررانە بەشررردار بررروەب کۆمررراری ئیئرررالمی پێویئرررب بررروو 
هەروەهررررا کەسررررانی بەناوبررررانگی وەب ڕوئرررراد مئتەڕاسرررروڵتانی لە مەریرررروان  
"یووسف ئەردە ن" و سرەدی  کەمرانگەر و بابانەکران لە سرنە دەوری کارایران 

ن هەبرروو. بردنرری  کررۆمەڵە لە خرروارووی کوردسررتالە ڕێتخئررتن و بەرەو پێ 
ئەگەرچی موهتەدی  لەبۆکران دەوری گێرڕا بە م مروهتەدی نێروانێتی خۆشری 

 لەگەڵ جووتیارانی موکریان نەبوو.
و خەڵکێکەەی زۆر لە دەوری بەرنەەامەی مائۆئیسەەتی  ٥٩و  ١٣٥٨ی نلە سەەااڵ 

پۆپۆلیسەەەتیی کەەەۆمەڵە هەەەااڵبوون. مەسەەەەلەی نەتەوایەتەەەی وەک خەەەاڵی الوازی 
دیەەارە  کردنەەی، کەهەەۆی ئەمالوئەوالببەەووە  وو ودەرکەوتبەەبەرەبەرە کەەۆمەڵە 

. سەەەەرەڕای ئەوە لە دا نیشەەەان دەدالە مەیەەەدانی سیاسەەەی یی کەەەۆمەڵەیەەەالواز
دا کەەۆمەڵە کە سەەازمانێکی کوردسەەتانی بەەوو بە سەەەرەتاکانی شۆڕشەەی ئێەەران

لە دەور کۆ ببۆوە. گرینگتەرین مەسەەلەش  خەڵکی زۆری دروشمی پۆپۆلیستی
نەتەوایەتەەی و بیروبەەاوەڕی کوردسەەتانی  ەیلسەەەمە چارەسەەەری لەکوردسەەتان

دانانی پرسی نەتەوایەتی، هیچکات لە کەردەوەدا بە ییبوو سەرەڕای بە بورژوا
 امەاڵن و ئەوانە بەوونە هەۆی ئەوەیتەواوەتی نەیەانتوانی خۆیەان لەو پرسەانە د

بوونی نەتەوانێ کۆمەڵە لە یەکەم ڕۆژەکەانی شۆڕشەی ئێەران و لەگەڵ دروسەت
نەتەوایەتییەکەەەان البەەەدا، چەەەونکی پرسەەەی سەەەەرەکیی کەەەۆمەڵی خەەەۆی لە پرسەەەە 

کەەوردەواری سەەتەمی نەتەوایەتەەی و چارەسەەەری ئەو پرسەەە بەەوو. هەر ئەوەش 
لە شاری بۆکان لە بەرنامەیەکدا یەادی  ١٣٥٨بوو کە کۆمەڵە لە زستانی ساڵی 

 ی ڕێبەندان، دامەزرانی کۆماری کوردستانی کردەوە  ٢
ەی دووهەم زۆربەیان چەوون بەۆالی کەۆمەڵە، "لە جەماعەتی ئێمە واتە دەست

ئەگەرچی کەسێکی وەک شەهید "سەولەیمانی بلەووری" الیەنگەری دامەزرانەدنی 
"حیزبەەەی کۆمۆنیسەەەتی کوردسەەەتان" بەەەوو نەک "حیزبەەەی کۆمۆنیسەەەتی ئێەەەران" و 
بەەاوەڕی قەەووڵی بە کوردسەەتانی گەورە هەبەەوو و هەر لەسەەەر ئەم بەەاوەڕەش 

پەەێی ئەوەی کە  .انیی کوردسەەتانی دەکەەردبەەوو کە یەەارمەتیی یەکیەتیەەی نیشەەتم
فارس و کۆمۆنیستی ئێرانی دە کەۆمەڵە بخەزێن، کەۆمەڵە ڕێکخراوێکەی تەێکەاڵو 

یەکەم  ١٣٥٨لە نەتەوەیی و چە، بوو. کۆمەڵە ڕۆژی دووی ڕێبەنەدانی سەاڵی 
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جەژنی دووی ڕێبەندانی، لە مەدرەسەیەکی نێو شەاری بۆکەان ڕێەک خسەت کە 
کەەرد. شەەەهید ر کەس لەم جەژنەدا بەشەەدارییان لە نێەەوان پێەەن  بەەۆ شەەەش هەزا

سروودی شۆڕشگێڕانەی پێشکەش کرد لەوانە شەێعری  "جەماڵی موفتی" چەند
 .زادە" کە بە سەەەەەروود خوێنەەەەەدییەوە"دووی ڕێبەنەەەەەدان"ی "سەەەەەوارە ئیلخەەەەەانی

بە بەەەەۆنەی ڕۆژی نەتەوەیەەەەی دووی ڕێبەنەەەەدان  ١٣٥٨کەەەەۆمەڵەیەک کە سەەەەاڵی 
باسی دووی ڕێبەندان لە نێو کەۆمەڵە دا  ئاهەنگی ڕێکدەخست، دوو ساڵ دواتر

 1ئیتر بکە بوو."
فرۆشەەی بە شەڕ یگی )حەمەسەەوور( کە یەکێەەک لەعەەامیالنیەرادبوحوسەەێن مەە
دا شەڕی داسەپاوی کۆمەڵە بەسەر حیزبی دێمەوکرات ئاژاوەگێڕیحیزب و لە 

دانەوە بەێ بنەماکەانی لەسەەرەتای دروسەتبوونی کەبە لێ، ەبەوودەستی بەهێەزی 
و لەوولەی تۆپخەانە  ،دەکەا هێرشی خۆی دەسەت پەێ ەوە١٣٥٧ڵی کۆمەڵە لەسا

و کەەوێرانە و بەەێ  دادەبەسەەتێ تەەازە دامەزراوەکەی ڕوو بە حیزبەەی دێمەەوکرات
. نەەاوبراو بەەێ ئەوەی ئەەاوڕ لە ڕابەەردوو یەەا مێەەنووی کەەائامەەان  ئاوربەەارانی دە

نەتەوەکەی بەەداتەوە کە بزانەەێ چەەی کەەردووە و چەەۆن ڕۆڵەکەەانی تەەا ئەمڕۆیەەان 
دا و فریودانی خەڵەک، بۆ نانەوەی دووبەرەکی لەنێو خەڵکی کوردستانهێناوە، 

بە پێەی عەادەتی خۆیەان کە ئەو کەات  و باس لەخەباتی حیزبی دێموکرات دەکەا
پێەی وایە بە  .دەسەت بە چەواشەەکاری دەکەا بەوون سواری شەەپۆڵی سەەردەم

خومەینی بۆسەر کوردستان مەسەلەی نەتەوایەتی و حیزبی  جیهادی فەرمانی
رستانەیە، حیزبێەک کە ەێموکرات زیندوو بۆتەوە. بڕواننە ئەو بۆچوونە کۆنەپد

دەڵەێ چەی   حەمەسەوور ،خەڵكی کوردستان بەووە نانداخوازییەکەی هی میلیۆ
تا پێی فەرمەانی هێرشەی خەومەینی بۆسەەر خەڵکەی کوردسەتان، حیزبەی .."...

دێمەەەوکرات ئەو هێەەەزە نەبەەەوو کە فشەەەار بەەەۆ کەەەۆمەڵە بێنەەەێ، تەنەەەانەت دژی 
ڕێکخراوەکانی دیکەی کوردستان ناحەقی بکا. حیزبەی دێمەوکرات بەۆ ئەوەی 

زۆر جەار بەناچەاری لەو گۆشەگیرییە بێتە دەر، بە پێچەوانەی مەیلەی خەۆی، 
ی کۆمەڵگەەا بەدوایەەی خۆیەەدا ڕایدەکێشەەا. ناسەەیۆنالیزمی ڵجەمسەەەری رادیکەەا
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بە فەرمانی جیهادی خومەینی بۆ سەەر خەڵكەی  ،کوردی و حیزبی دێموکرات
کوردستانی ئێران زیندوو دەبێتەوە، بە هێنانەگۆڕی داخوازی خودموختەاری 

ی سەەەرەکی خەڵکەەی یی جەەوواڵنەوەی کەورد، بەەوو بە داخەەوازیبەۆ نێەەو داخەەواز
کوردسەەتانی ئێەەران، حیزبەەی دێمەەوکرات هێەەزی لەەێ وەرگەەرت و بەەووژایەوە. 
 1بەدوای ئەوەدا حیزبی دێموکرات ملهوڕی و کەڵەگەایەتی دەسەت پەێ دەکەا."

هیو بەڵگەیەکی لەپشت نییە و تەنیا قسەەیەکە کە لەزاری  وناوبرا یقسەیە ئەو
لە هەلەەەومەرجی ئەوکەەەات  .تەەەا خەڵکەەەی پەەەێ بەالڕێەەەدا بەرێ نەەەاوبراوە دێەەەتەدەر

نەبەەەوو ئەگەر مەبەستیشەەەی پڕۆڵیتاریەەەای  لەئەەەاراداجەمسەەەەرێک لەکوردسەەەتان 
بە یە! ئەوە قسەەیەکی دیەکە )کە ئەویی بوونی نەبوو( ەی خۆیانڵخەیاو  زەینی

ڕووی لە  دەقەیقەنجیهادی خومەینی بۆسەر خەڵکی کوردستان پێی بەڵگەکان 
سەەەری کوردسەەتان نئەو حیەەزبەش بەەوو لەسەراهەر حیزبەەی دێمەەوکرات بەەوو 

 ٦دا هێزیکەی ئوسەوولەن کەۆمەڵە لەوکەاتە داکۆکی لە خاکی کوردستان دەکەرد.
ی یسەەەەنەیتوانیبەەەەوو بێەەەەتە نێەەەەو معەەەەادالتی سیا بەتەواوی مەەەەانگە بەەەەوو هێشەەەەتا

کوردسەەتان، بەەۆیە یەکەمەەین هەنگاویەەان بەدژایەتەەی لەگەڵ حیزبەەی دێمەەوکرات 
کاتێەک شۆڕشەی  ،چەواشەە بکەرێدەسکاری و دەستی پێکرد. مینوو ناتوانرێ 

ی ١١تێکۆشەەانی ئاشەەكرای خەەۆی لە  حیزبەەی دێمەەوکرات و ئێەەران سەەەرکەوت
لە سەەەتادیۆمی شەەەاری مەهابەەەاد ڕاگەیانەەەد بە دەیەەەان هەزار  ١٣٥٧ڕەشەەەەممەی 

 (حەمەسەەەوور) یگیەحوسەەەێن مەەەورادببەەەۆ ئاگەەەاداری  .حوزووریەەەان بەەەوو کەس
دا لەو دەرفەتە کەڵەەک کەەۆمەڵە چەنەەد کەسەەیان لەوێ بەەوون تەنەەانەت هەوڵیەەان

ئەوە لەکاتێکەەەەدایە حیزبەەەەی دێمەەەەوکرات کەەەەۆمەڵەی  وەرگەەەەرن ئەەەەاژاوە بنێەەەەنەوە
بەەۆ ڕاسەەتیی ئەو ئیەەدیعایە حەمەسەەوور دەتەەوانێ چەەاو لە   بررووهێشەەت کردبانگ

اڵمێکەی ەفوئاد مستەفاسوڵتانی بکەا. بەۆیە میتینگەی شەاری مەهابەاد و کتێبەکەی
باشە بەۆ ئەو ئیەدیعا بەێ بنەمەایەی نەاوبراو کە پێەی وایە حیزبەی دێمەوکرات لە 

ناچەەەەارە کە پەنەەەەا بەەەەۆ هێنەەەەدێک  نەەەەاوبراوزینەەەەدوو بەەەەۆتەوە.  ١٣٥٨الوێەەەەنی ەگ
 دەسەەەتەواژە بەرێ کە ئوسەەەوولەن لەوسەەەەردەمەدا مانەەەای نەداوە تەنیەەەا لەالی

دا دایەەەان تاشەەەیوە. چەەەونکە چارەسەەەەری مەسەەەەلەی خۆیەەەان زەینەەەیئەوان و لە 
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ەنگەەی ڕ داخەڵكەەی کوردسەەتان لە خودموختەەاری بەەۆ نەتەوایەتەەی دەمێەەک بەەوو
ی یدابەەەۆوە. پرسەەەیارێک دروسەەەت دەبەەەێ ئەگەر خودموختەەەاری وەک داخەەەواز

سەەەرەکی خەڵکەەی کوردسەەتان حیزبەەی دێمەەوکراتی پەەێ زینەەدوو بەەۆتەوە بەەۆچی 
ی کەەۆپی ی حیزبەەی دێمەەوکراتەتەنەەانەت ڕوونووسەەێک لەبەرنەەام کەەۆمەڵە دواتەەر

یگی دەبەەوو ەرادبولە بەرنەەامەی خەەۆی دا گونجانەەدی!؟ حوسەەێن مەە کەکردبەەوو 
 دەکردلە بەرنامەکانی حیزب  یانئەم تەوەرانە بکا کە چۆن پێشگیری ۆئاماژە ب

بۆ ئەوەی کۆمەڵەی تازە دامەزراوی خۆیان لە بەرامبەر حیزبەی دێمەوکرات بە 
 کتێەەبەئەگەر نەەازانێ ئەەێمە لە کەەاتی خەەۆی و لە جێگەەای خەەۆی لەو  .بەەکەن هێەەز

یگی لەالیەک پێەەی وابەەوو لەدەورانەەی ەئامەەاژەی پەەێ دەکەیەەن. حوسەەێن مەەورادب
لە الیەکەەی دیەەکەوە  وەک لەسەەەرەوە ئاماژەمەەان پێکەەرد دا دەژیدەرەبەگەەایەتیی

نەەاغی کە کوردسەەتان پێەەی نەەاوەتە قۆ ابەەووەوپێوەندییەکانی پێەەی وگەڵ دەسەەتلە
 .کرد دابەش دادوو چینسەر یە کوردستانی بەبۆ ،سەرمایەداری

هێشەتا مەسەەلەی  )حیزبی دێمەوکرات(بورژوازی کورد و حیزبی پێوەندیدار "
وو تەسوییە حیسابی لەگەڵ پڕۆلیتاریا دەست پێکرد، بنەتەوەیی کۆتایی نەهات

تە ی بەئاکەەام بگەەا ئەو کەەایەەئوسەەولەن بەەورژوازی سەەەبر دەکەەا خەبەەاتی نەتەوە
وبڕ بکا، قەڵت ەڵە(کۆم)دەست بە تەسوییە حسابی پرۆلیتاریا و سازمانی ئەو 

ی کورد و حیزبی یلە کوردستانی ئێران مەسەلەکە بە پێچيەانە بوو. بورژواز
پێوەندیدار "خەباتی نەتەوەیی" کۆتایی نەهاتبوو تەزادی تەبەقاتی خۆی لەگەڵ 

ئەو دیدگایەی  1دەبینی... گەورەتر)کۆمەڵە( چینی کرێکار و سازمانی سیاسی 
کی دوور لە واقعییەتەەەەەەەەی کۆمەڵگەەەەەەەەای ێحەمەسەەەەەەەەوور بە تەواوی بۆچەەەەەەەەوون

چەەەەەونکە  خۆیەەەەەان بەەەەەوو زەینەەەەەیکەەەەەوردەواری و دیەەەەەدگای خەون و خەیەەەەەاڵی 
لەکوردستان دوو توێن بەوونی نەبەووە تەا تەزادی تەبەقەاتی گەورەتەر لە مەافی 

کی لە پرسەەی نەتەوایەتەەی بەەێ و هیچکەەاتیی حیزبەەی دێمەەوکرات هەەیو مەسەەەلەیە
ئەوان پێویئتیان بە دروسرتتردنی  ،نەتەوایەتی پێ گرینگتر و گەورەتر نەبووە

مەترسرررییەکی خەیررراڵی گەورە لەسرررەر خۆیررران بررروو ئەویررر  لەنێرررو لێتررردانەوە 
ئیەەەدئۆلۆژیی  ناسەەەاندنی چەەەونکە دا حیزبررری دێموکراتیررران هەڵبرررژاردهەڵەکانیررران
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دا  ای تەسەەوییە حیسەەاببەدوو رد دا پێناسەە دەکەەتونەەدوتینیلەشەەەڕ و  انخۆیە
کێشە مەسەلەی نەتەوایەتی بەوو و هەمەوو لەکوردستان گەورەترین . نادەگەڕ
وتوێنەکەەەەەانی لە حەولەەەەەی چارەسەەەەەەری ئەو مەسەەەەەەلەیەدا بەەەەەوون. ئەوە چین

 ،دوو چەین دابەش کەرد یان بەبەوون کوردسەتان ڕێکخەراوەکەییگی و ەمورادب
وبڕ دەکەەرد، تانیان قەڵەەتبەنەەاوی پرۆلیتاریەەا خەڵکەەی کوردسەەئەوە ئەوان بەەوون 

 دەیە ئەو ڕوانیەەەەنە کۆنەپەرسەەەەتانەی چەەەەونکە تەەەەا ئێسەەەەتاش پەەەەاش چەنەەەەدین
 دانەەاوبراو لەنێەەو کۆمەڵگەەای کوردیەە تێەەدا پێەەک نەهەەاتووە.ئەوتەەۆی ئەەاڵوگۆڕێکی 

کەەەردنەوەی بەنەەەاو زە  ئەوەی ئەو بیەەەری لەەەێ دەکەەەردەوە وەدی نەهەەەات و بە
ەچانەەەد. مەسەەەەلەی د یەەەاننەبەەەوو تەەەۆوی دووبەرەکی بەەەوونی هەر چێنێەەەک کە

تەنەەانەت  لەەێ دەکەەردەوە انبیریەە اننەتەوایەتەەی زۆر لەوە گەورەتەەر بەەوو کە ئەو
 چارەسەەەری کێشەەەی نەتەوایەتەەی لە ڕوانەەگەی کەەۆمەڵەوە زۆر بەەێ بنەمەەا بەەوو!
حەمەسەەوور لەبیەەری چەەۆتەوە یەەا حەەافزەی الواز بەەووە کە حیزبەەی دێمەەوکرات 

ری کێشەەەەەی چەنەەەدین جەەەار بە حیەەەەزبەکەی نەەەاوبراوی دەکەەەەوت کە چارەسەەەە
دا بەێ و ئەوە بەۆ کەورد کە دەیەان نەتەوایەتی با لە پێشەوەی هەموو کێشەکان

ی یەکتەر و بە یساڵە زوڵمەی نەتەوەیەی لەسەەرە چارەسەەر بکەرێ و بە هاوکەار
و  برایەتەەی ئەو پرسەەە چارەسەەەر بکەەرێ، بەاڵم حەمەسەەوور و هاودەسەەتەکانی

ی چارەسەەەری پێیەەان وابەەوو حیزبەەی دێمەەوکرات بە بەەاس کردنەە ڕێکخەەراوەکەی
ی نەتەوەیەی مدا دەبەا و بە سەەمێالڕ کێشەی نەتەوەیی خەڵكەی کوردسەتان بە

تێەەدا دەکەەرد خەبەەاتی کە نەەاوبرا  ێکمەسەەموومیان دەکەەا! کەچەەی ئێسەەتا سەەازمان
بەقەولەەی  بەەۆ چارەسەەەری کێشەەەی نەتەوەیەەیی غەەاری نەەاوبراو انبەشەەێک لەیەەار

 ئێسەەتاش! ئەگەرچەەی حەمەسەەوور نپەەێی حیزبەەی دیمەەوکرات کەوتەەوو خۆیەەان
حکومەتی پرۆلیتاریای حیکمەتیست بوو و لەو زلکاوە تەازە هەاتنەدەری  نوقمی

ئەحزابەەەەی  لەبیەەەەری چەەەەۆتەوەیگی ەوادیەەەەارە حوسەەەەێن مەەەەورادب زۆر دژوارە.
چیان لەێ بەسەەرهات، لەالیەک وەک هەمەوو خەڵکەی دیەکە  لەئێران کۆمۆنیست

بە ئەەااڵی  تاریەەای کەەوردیپرۆل لەو نێەەوەدا دا بەشەەدار بەەوون لە شۆڕشەەی ئێەەران
، چەک بەدەسەت و نیشەان لەسەەر شەانو نیروئەامورو داس و چەکوش روسەو

دا زاڵ بەەبن. کاتێەەک بەەوونە خەەاوەن بە سەەەر بەەورژوازی بە تەمەەای ئەوە بەەوون
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کە بزانن لە کوێ دەست  تاریای کوردستانیوچۆڵێی کەوتنە شوێن پرۆلچەک
و بەەورژوازیی نەبەەوو بەڵکەەو تاریەەایپرۆلنەک هەر لەکوردسەەتان  ، بەاڵمدەکەوێ

ئەگەر لە  ،بەمجەەۆرە ڕووی داوەنەدەبینەەرا. ئەەاوڕدانەوە لە مێەەنوو ئوسەەوولەن 
واڵتێک سیستمی سەرمایەداری سەقامگیر نەبێ سیسەتمی دەرەبەگەایەتی زاڵە، 

دا دەبەەێ کۆمۆنیسەەتەکان تەەوێنی "رعیەەت" یەەان وەرزێەەڕ لە هەلەەومەرجی ئەوتەەۆ
کە  بەەەێ خەبەر لەوەبەەەدەن،  هەەەانی دالیدەەەۆە دژی چینەەەی فلسەەەازمان بەەەدەن و 

سەەەاڵ پێشەەەتر قەەەۆڵی دەرەبەگەەەایەتی کەەەورت  ٢٠بە  ێنیمەەەی پاشەەەایەتی نزیەەەکڕ
کردبەەەەەەەۆوە و جێەەەەەەەی وای نەهێشەەەەەەەتبۆوە کە چە، و کۆمۆنیسەەەەەەەتەکان دژی 

و وردە بەەەەەورژوا لە  دەرەبەگەەەەەایەتی بوەسەەەەەتنەوە. لەگەڵ ئەوەی وردە مالەەەەەک
و تەەەەەۆڵەی  نڕشەەەەەت ئەوان داخەەەەەی دڵەەەەەی خۆیەەەەەان پەەەەەێ نمەەەەەابوو کوردسەەەەەتان

بوونی ئیسەەفەهان و تەەاران و ییتاریەەاینەبوونی کوردسەەتان و پرۆلیییەەاتاریپرۆل
وسەەەیە وی ڕ١٩٠٥کەەەردنەوە. وەک شۆڕشەەەی  ێشەەەارەکانی دیەەەکەی ئێرانەەەی لەەە
کەەاران، ێی جووتیەەاران، کریەەوڕا، سەەەندیکا، یەکیەتودەسەەتیان کەەرد بە دانەەانی شەە

 ڕاسەەەت وەک پێەەەک هێنەەەا یەەەانآمەەەوزان" و ژنان، "دانی"معلمەەەان"رەخەەەانە، وکو
ەتەکانی پتڕۆگراد. لەالیەکی دیکەوە هاواری کوردین و مەردیەن و کەاتی سو یی

 هەمەەوو شەەوێنێکیلە  ،مەەاوە قەومەەی کەەورد زبەەان هەر و ئەی ڕەقیەەا ،ئەەازادییە
کوردسەەەەەتان دەنگەەەەەی دەدایەوە. چە، و کۆمۆنیسەەەەەتەکان پێیەەەەەان وابەەەەەوو ئەو 
دروشەەەەمانە ناسیۆنالیسەەەەتییە، هەر بەەەەۆیەش ئیەەەەدۆلۆژییەن لە ناسەەەەیۆنالیزم و 

بەو  (کەەەۆمەڵەمانەکەی )زحەمەسەەەوور و سەەەا دایەتی بەەەێ بەری بەەەوون، کەەەور
خەڵەەک و سیاسەەەتی  کەوتەەنە نێەەوناسەەاندنی ئیەەدئۆلۆژیی خۆیەەان بررۆ دیەەدگایەوە 

 حیزبی دێموکرات.خەڵک و دەکرد و کەوتنە گیان  یانتەبلیغ ان داڕشت وۆیخ
لە  ١٣٦٠لە دامەزرانەەی، لە بەهەەاری سەەاڵی  ێکخەەراوەیە پەەاش دوو سەەاڵڕ وئە
ەلەی لە مەسەە حاشەەای وشەەە واقعەەیدا بە مانەەای ی خەەۆیۆنگرەی دووهەمەەکەە

بورژوازییان دانەا و  ۆ، بە قەولی خۆیان بخست نەتەوایەتی کرد و پشت گوێی
شەەەەەانیان وەبەر خەبەەەەەاتی چینەەەەەایەتی دا. هەڵەەەەەبەت ئەوە بڕیەەەەەاری کەەەەەۆنگرە و 
سەەەەرکردایەتی کەەەۆمەڵە بەەەوو و بەدەنەی ئەو ڕێکخەەەراوە هیچکەەەات بە تەواوی 
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 نەنەەا و هەر ئەمەش دواتەەر بەەوو بە ملمالنێەەی قەەووڵ لە نەتەوایەتەەی وەال پرسەەی
 ێکخراوەدا.ڕناو ڕیزەکانی ئەو 

( خەاوەنی ١٣٥٧ی ڕێبەندان ٢٦دامەزرانییەوە ) دیارە کۆمەڵە لە سەرەتاکانی
هەەیو بەرنەەامە و پرۆگرامێکەەی نووسەەراو نەبەەوو تەنیەەا شەەتێک کە بۆچەەوون و 

ئاڕمەکەیان بوو کە لە سەێ ئەسەتێرە و ڕێبازی کۆمەڵەی پێ ڕوون دەکرایەوە 
و  ائەگەرچەی ئەوکەات واتە نیروئاموورێک و قوڵینگێک و تفەنگێک پێک هەاتبوو.

مانەەەای ئەو ئەەەاڕمە  بەەەۆ زۆربەی ئەنەەەدامانی کەەەۆمەڵەش ئاشەەەکرا نەبەەەوو نەیەەەان 
دەتوانی شی بکەنەوە ئەو ئاڕمە باسی چی دەکا، بە کورتی مانای ئەاڕمەکە بە 

کەەۆمەڵەی تێەەدا ئاشەەکرا دەکەەرد. بەو  بینیجیهەەان ونەەی ڕێبەەازی سیاسەەی سەەێڕو
مانەەەەایە کە جیهەەەەان لە سەەەەێ بەرە پێکهەەەەاتووە. لەالیەک ئەمریکەەەەا و یەکیەتیەەەەی 
سەەەەۆ یەت دنیەەەەا دەچەوسەەەەێننەوە، لەالیەکەەەەی دیەەەەکەوە واڵتەەەەانی سەەەەەنعەتیی 
پێشەەەکەوتووی ڕۆژئەەەاوا کە ئەوانەەەیی خۆیەەەان لەالیەن ئەمریکەەەا و یەکیەتیەەەی 

م خۆشیان چەوسێنەرن. باقیی واڵتەانی جیهەان سو یەتەوە دەچەوسێنەوە، بەاڵ
ئەو واڵتەەەانەن کە لە هەمەەەوو الیەکەوە دەچەوسەەەێنەوە. کەوابەەەوو پێویسەەەتە ئەو 
واڵتەەەەانە لەدژی ئەمریکەەەەا و یەکیەتیەەەەی سەەەەۆ یەت لەالیەک و لەدژی واڵتەەەەانی 
سەەەنعەتی لەالیەکەەی دیەەکەوە یەک بگەەرن و خەبەەات بەەکەن. نیروئەەاموورەکەش 

مەڵە زۆرتر بڕوای بە شۆڕشی جووتیاری هەبوو تەا نیشانەی ئەوە بوو کە کۆ
وتێکۆشەەەانی خۆیەەەان تەرخەەەان کردبەەەوو کرێکەەەاری. هەربەەەۆیەش هەمەەەوو هەوڵ

بەڵکەەەەەەوو جووتیەەەەەەارانی کوردسەەەەەەتان بەەەەەەۆ الی خۆیەەەەەەان ڕاکێشەەەەەەن و لەدژی 
دەرەبەگەەەەەەایەتی! ڕێکیەەەەەەان بەەەەەەخەن. دەرەبەگەەەەەەایەتییەک کە هەر لە دەورانەەەەەەی 

دا بەەەەوو و. لەو پێوەنەەەەدیییەی شەەەەاوە وەک سیسەەەەتم هەڵوەشەەەەابویدەسەەەەەاڵتدار
ڕووسەەەیە لیباسەەەی کۆنیەەەان لەبەر  1کەەەۆمەڵە وەک "ناردونیکەکەەەان"یئەنەەەدامانی 

دەکرد و دەچەوونە نێەو جووتیەارانی کوردسەتان و کەاری وەرزێڕییەان دەکەرد. 
شەەەایانی باسەەەە سەەەەرەڕای لەبەرکردنەەەی جلەەەوبەرگی کەەەۆن و کەەەارکردن لەگەڵ 

ی و الیەنگەەەەری حیزبەەەەی بە خەسەەەەتی هاوکەەەەار چیەەەەنەجووتیەەەەاران، بەاڵم ئەو 
                                                 

لۆژی  کە ئۆری کە بەو جرروو نەوە دەکرروترا ئیرردزادەگەڕێرتەوە بررۆ سررەردەمی ڕووسرریەی ترر -1
 تێتە وێد لە سۆسیالیزمی "دهقانی" و پۆپۆلیزم بوو.



  ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا

شەەۆڕش سەەەخت بەەۆوە، هەلەەومەرجی دێمەەوکراتی دەکەەرد. پەەاش مەەاوەیەک کە 
پۆپۆلیزمەکەش بۆ شۆڕش نەبوو بە نەان و ئەاو. تەنەانەت کە یەارمەتیی خەڵەك 
کەم بەەۆوە داوایەەان لە جووتیەەاران دەکەەرد دەبەەێ یەەارمەتی بە کەەۆمەڵەش بەەدەن، 

 1بەاڵم خەڵک تازە تێگەیشتبوون و ئیتر درەنگ ببوو.
هەر لەو سەەەەروبەندەدا بەەەوو کە بەەەادانەوەی کەەەۆمەڵە بەەەۆ حەلەەەی مەسەەەەلەی 
نەتەوەیەەەەی، خەڵکەەەەی تووشەەەەی سەرسەەەەوڕمان کەەەەرد. هەڵەەەەبەت لە مەسەەەەەلەی 

دا سەەەنووری خەەەۆی لەگەڵ بەنەەەاو "بەەەورژوازی" بەو بیروبەەەاوەڕی نەتەوایەتەەەی
دا دەیکەەەا ئەو هەر هەرچەەەی بەەەورژوازی لە مەیەەەدانقسەەەەیە جیەەەا کەەەردەوە کە "

بوونەیەەان سەەەەرەنجام بە هەڵەی لەخۆبایی ئەو کەەارکردەو "گوێشەەی پەەێ نەەەادا.
 ٤٠کە نزیەک بە  بردن و پێیان وابوو کە دەبێ بکەونە ملمالنێ لەگەڵ حیزبێکی

دا سەەاڵ پێشەەتر دامەزرابەەوو و ڕیشەەەیەکی مێنوویەەی لەنێەەو کەەۆمەاڵنی خەڵەەك
دا بە و دیەەاریکراو بەەوو تەەا لە کۆتەەاییهەبەەوو و خەەاوەنی بەرنەەامەیەکی ڕوون 

اڵی خەەاوی خۆیەەان بتەەوانن هێنمەەوونی و دەسەەەاڵتی خۆیەەان بە زۆرەملەەی خەیەە
ندەدا کەەۆمەڵە لەو سەەەەروبەدا بسەەەپێنن. خەڵکەەی کوردسەەەتان بەسەەەر ئیەەرادەی

 بەرنامەیەکی ڕوونی بۆ چارەسەری مەسەلەی نەتەوەیی نەخستبووە ڕوو.
دا خودموختەەاریی بەەۆ کوردسەەتانی ڕەد دەکەەردەوە و لە سەەەرەتای شەەۆڕش"

ی بورژوازی بوو، بەاڵم کە دیتی ئەو دروشمە کە زۆر لەمێن بەوو پێی ویستێک
داخەەەوازی کەەەۆمەاڵنی میلیەەەۆنیی بەەی دێمەەەوکرات مەترەحەەەی کردبەەەوو، بەەۆتە حیز

 بەناچەەەەار دروشەەەەمیخەڵکەەەەی کوردسەەەەتان، نەەەەاکرێ چاوپۆشەەەەی لەەەەێ بکەەەەرێ 
لە  ڕوونووسەێک بەوودا دا گونجاند، لەراسەتیی لە بەرنامەی خۆیخودموختار

ێمەەەوکرات دیەەەارە لەبەەەارەی شەەەتی بچەەەووک یەەەان وشەەەە بەرنەەەامەی حیزبەەەی د
. بەاڵم ئەو بەرنەامە و بەوو؟ "یەکەم، 2جیاوازییەکی زۆر کەم بەرچەاو دەکەوت"

و و بەنەاو شۆڕشەگێڕانە نێەوەرۆک بەرنامەی کەۆمەڵە لێوانلێەو لە دروشەمی بێ
. سەەەیر بەەوو دووەم، بەکارهێنەەانی ڕسەەتە و دەسەەتەواژەی نەەاڕوون و دژبەیەک

دا رنامەی خودموختارییە دواتر لە بەرنامەی حیزبی کۆمۆنیسەتئەوەیە ئەو بە
                                                 

  ٧مارە ژتێتۆشەری ە؟" یبڕوانە "حیزبی دێموکرات چی - 1
 هەمان سەرچاوەی پێشوو - 2



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

تەنەەانەت ناویشەەی نەهەەاتوە. پاشەەان لە کەەۆنگرەی شەشەەەمی کەەۆمەڵە لەسەەاڵی 
دا هەرچەند "گەاڵڵەی کرێکاران بۆ البردنی سەتەمی میللەی" هەاتە کەایەوە، ١٣٦٧

 پێەک نەهەات. بەاڵم ئاڵوگۆڕێکی ئەوتۆ لە بەرنەامەی کەۆمەڵە بەۆ خودموختەاری
ختەەەاری بە ئەوە بەەەوو کە کەەەۆمەڵە نەیەەەدەوێرا دروشەەەمی خودمو مەسەەەەلە هەر

  1"یەکجاری وەال بنێ.
ەڵەەەەەەەەك لە خ یو پشەەەەەەەەتیوانیی هەمەالیەنەمەسەەەەەەەەەلەی خودموختەەەەەەەەاری لە 

هێرشی کۆماری ئیسالمی بەۆ کوردسەتان،  خوموختاری، کۆمەڵە پێی وابوو بە
 م بە پەەێچەوانەیخودموختەەاری زە  بەەۆتەوە و بەەۆتە پرسەەێکی هەمەالیەنە. بەاڵ

کەەەۆمەڵە، مەسەەەەلەی خودموختەەەاری لەکۆنفرانسەەەی سەەەێی حیزبەەەی  بۆچەەەوونی
 دایە و لە کەەۆنگرەی سەەێهەمیی تەئکیەەدی لەسەەەردێمەەوکراتەوە لە بەرنەەامەی 

 کراوەتەوە و هەر لەو کاتەوە بۆتە جێی پشتیوانی هەمەالیەنەی خەڵک. 
 زادە دەڵێ  لەوبارەوە کاک برایم عەلی

بەەەۆ  ٥٨ی گەالوێەەەنی ٢٨یمەەەی کۆمەەەاری ئیسەەەالمی لە "هێرشەەەی نیزامیەەەی ڕێن
کوردسەەتان، بەەووە هەەۆی ئەوەی زۆر پەەرس و بەەابەتی کەەۆمەاڵیەتی و چینەەایەتی 
بکەوێەەتە ژێەەر کەەارتێکەریی ئەو هێەەرش و سەەەرکوتە نیزامییەەانە. بەەزووتنەوەی 
کۆمەاڵنی خەڵک لە خەباتی ڕاستەوخۆ لە پێناو داوا سیاسەی و ئابوورییەکەانی 

، ١٣٥٧وکراسیی بەکردەوە و دەسکەوتەکانی خەباتی سەاڵی بۆ وەدیهێنانی دێم
لەو ڕێەکەوتەوە بەۆ سەەەنگەری بەرگەری لە خەۆی لەهەمەەبەر پەالمەاری نیزامیەەی 
دەوڵەتەەەەەی ناوەنەەەەەدی گەەەەەۆڕدرا. لەو وەز  و بەەەەەارودۆخەدا بەەەەەوو کە ویسەەەەەتی 
خودموختەەەاری لەسەەەەر بنەمەەەای سەەەتەمی نەتەوایەتەەەی لە کوردسەەەتان لەالیەن 

ە بەربەەاس و بەەووە سەەەرتۆ، و سەەەرچڵی ویسەەت و بەەورژوازیی کەەوردەوە هەەات
دا دروشەەەمی خودموختەەەاری و ٥٨داخوازەکەەەان و لە هەمەەەوو مەەەاوەی سەەەاڵی 

شێوەی پێوەندییی کوردستان و دەوڵەتەی ناوەنەدی دەبێەتە تەوەری سەەرەکیی 
دا بەەەەزووتنەوەی کەەەەۆمەاڵنی خەڵەەەەک لە کوردسەەەەتان. کەەەەۆمەڵە لەو قۆنەەەەاغەش

و یەکیەتیخەوازییەکی ەوە. هاوپێوەندیی بەرەوڕووی هەندێ بابەتی نوێتر دەبێت
ناوەنەەدی پەرەی  بەربەاڵو کە بەهەەۆی هێەەرش و سیاسەەەتی سەەەرکوتی دەوڵەتەەی

                                                 
 ٥٥بڕوانە "بۆچی کۆمەڵە لە واقعییاتی کوردستان دەرس وەرناگرێ؟" تێکۆشەر، ژمارە  -1
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لەگەڵ حیەەەزب و هێەەەزە  سەەەازان و ڕێککەوتەەەنسەەەەندبوو و حەز و هەەەۆگری بە 
سەەەوننەتی و بورژوازییەکەەەانی ئەو کەەەاتی دروسەەەت کردبەەەوو، دەبەەەووا لەالیەن 

وەربگەەرێتەوە. هەروەهەەا ویسەەت و  کەەۆمەڵەوە واڵمێکەەی شەەیاو و شۆڕشەەگێڕانە
داوای بزووتنەوەی کۆمەاڵنی خەڵکیی دەبووا لەالیەن کۆمەڵەوە دەربڕینی بەۆ 
بکرێ و فۆرمووڵە کرابا و بنەما سیاسییەکانی ئێمە لە هەمەبەر وتەووێن لەگەڵ 
دەوڵەتەەی ناوەنەەدی ڕوون کرابەەاوە. دەبەەووا واڵمەەی مەنتیقەەی و شۆڕشەەگێڕانە بە 

ن و سازشکاریی بورژوازیی کەورد لەگەڵ کۆمەاری سیاسەتی خۆبەدەستەوەدا
ئیسەەالمی درابەەاوە کە دەسەەکەوتەکانی بەەزووتنەوەی شۆڕشەەگێڕانە و کەەۆمەاڵنی 

  1کوردستانی خستبووە ژێر مەترسییەوە".
لێرەدا وا دیارە کاک بەرایم لە یەادی چەووە کە ئەوانەیی ئەنەدامێکی هەیدەتەی 

رمی و گەاڵڵەکەراوی لەسەەر وە کۆمەڵە هەڵوێستی فەیەوتووێن بوون، لەو بارە
دا چەەەا، و بەەەاڵو کەەەردۆتەوە. ٣٥وتەەەووێن لەگەڵ ڕێەەەنیم لە "پێشەەەڕەو"ی ژمەەەارە 

ویسەەتێک کە ویسەەتی هەمەالیەنەی کەەۆمەاڵنی خەڵەەکە و کەەاک بەەرایم دەیخەەاتە 
پەراوێەەزەوە و مەسەەەلەی چینەەایەتی زە  دەکەەاتەوە. پاشەەان لەو هەلەەومەرجەدا 

ەڵەدا بەدی نەدەکەەرا، بەەێجگە لە کەەۆم بەرنەەامەیەکی ڕوون لەنێەەو سیاسەەەتەکانی
یەک مەقوولە، ئەویی دژایەتیی ناسیۆنالیزم بوو تا سەر ئێسقان. چەونکە پێەی 

دا بەەۆتە وایە مەسەەەلەی نەتەوەیەەی و ویسەەتی خودموختەەاری کە لەو سەەەردەم
ئەو بەڕوانە حیزبی دێموکراتە و هێز لەوە وەردەگرێ.  یویستی خەڵک "فلسفە"

  2ی خوارەوە.سەرچاوە

                                                 
 بندی فعالیت تا کنونی کومەلە موقعیت فعلی و دورنمای آیندە.   جمع -1
"ئەوەی کە پێوەنررردیی بە حیزبررری دێمررروکراتەوە هەبێرررب  ڕەلئرررەڕەی نررراوەڕۆکی پرسررری  -2

نەتەوەیررری و خودمۆخترررارییە کە پرررێتەوە گرررر  دراوەتەوە و لەو دوو چەمرررتە  سرررەرچاوە 
ۆنالیزمی ڕەسررەن لە کوردسررتاندا دەگرێرب  لەسررەر ئەم دوو بنەمرایە  بە پشتبەسررتن بە ناسری

بەردەوام لەسررەر ئەو داوایە سرروور بررووە  بە م خودمۆخترراری.... لە سررەردەمانێد دەبێررب بە 
یەکێرررد لە داوا ڕەواکرررانی برررزووتنەوەی جەمررراوەریی خەڵتررری کوردسرررتان کە برررزووتنەوەی 

دەکررد و سەرانئەریی ئێران لەسەر ئامانج و داخوازییە گشتییە دێموکراتیتەکان پاشەکشەی 
ئامانێە گشرتییە دێموکراتیتەکران ڕوون }ئارامگرتن و ماکتبوون دەکێشرا.  شەپۆلەکانی بەرەو

  ٢٣ ین سەرچاوە، الپەڕەهەما{ نیە دەبێ مەبەستی پرۆڵیتاریا بێ



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

دەردەکەوێ کە نەەەەاوبراو وێەەەەڕای ڕێبەرانەەەەی دیەەەەکەی کەەەەۆمەڵە،  بەڕوونەەەەی
دا ڕەنگەی دابەۆوە، بەۆ گرینەگ چارەسەری کێشەی کوردی کە لە خودموختاری

و بەرنامەکەەانی  نەبەەوو. ئەوەی الی ئەوان گرینەەگ بەەوو دژایەتەەی لەگەڵ حیەەزب
بەێ بەاڵم چارەسەەری مەسەەلەی بوو. دەکرا کەوردیی حیزبەی کۆمۆنیسەتی هە

ەکێەەەک لە ئەرکەکەەەانی بەەەایە نەک دژایەتەەەی کەەەردن لەگەڵ هەمەەەوو ی نەتەوایەتەەەی
 ببەستیەوە.  داخوازەکانی گەلی کورد، یان داخوازییەکانی بە شوعاری ناڕوون

کەەەۆمەڵە ناکۆکییەکەەەان و جیاوازییەکەەەانی خەەەۆی لەگەڵ حیزبەەەی دێمەەەوکرات 
بەهەەەۆی نفەەەووزی کەم تەەەا زۆری ڕێبەرانەەەی ئەو  ،فورمەەەووڵە و تەبلیەەەغ دەکەەەرد

سەەاڵ لە بەەاری چەنەەدایەتییەوە وەک هێەەزی دووهەمەەی  دووپەەاش  ڕێکخەەراوەیە
کوردسەەتان چەەاوی لەەێ دەکەەرا، سیاسەەەتی دوژمنکەەارانەی کەەۆمەڵە لە سەەەرەتای 

و دژایەتیەی ڕەهەای لەگەڵ حیەزب لەژێەر نەاوی دامەزرانیەوە لەهەمەبەر حیەزب 
 "بورژوازی"دا هەنگاوەکانی خێراتر کرد. ڕێبەرانی کەۆمەڵە لە پێوەنەدییی لەگەڵ

زبەەی دێمەەوکرات لە ڕۆژەکەەانی یەکەمەوە بە هەڵوێسەەتی تونەەد و دژبەرانەوە حی
هەەاتنە مەیەەدان. هەرچەنەەد هەەیو شەەەڕێکی فیزیکەەی ڕووی نەدابەەوو، بەاڵم ئەوان 

لەو سەەەروبەندەدا زەمینەیەەان بەەۆ شەەەڕێکی مەەاڵوێرانکەر دروسەەت کەەرد. چەەونکە 
ەڵە بەاش ئەمالوئەوالی دێموکرات بەوو. کەۆمئەرکی گرینگی ئەوان دژایەتیی بێ

دەیزانەەی کە نفەەووزی حیەەزب چەنەەدەیە، بەەۆیەش بە قەولەەی کەەۆمەڵە تێکشەەکانی 
دا لە سەەااڵنی "بەەورژوازیی کەەورد" بەەۆ ئەوان سەەەرکەوتن بەەوو. لەو پێوەنەەدیییە

دا دەرەتانی کۆبوونەوەی سیاسی بۆ خەڵک زۆرتر پێک یەکەمی دوای شۆڕش
ە، دژایەتیەی دەهات و لە هەموو کۆڕوکۆبەوونەوەیەک، کەاری سەەرەکیی کەۆمەڵ

 حیزب بوو.
هێرشی هێزەکەانی کۆمەاری ئیسەالمی بەۆ سەەر کوردسەتان و بەربەرەکەانیی 
هێزەکانی حیزبی دێموکرات، کۆمەڵەی زیاتر لە کوردستان خستە پەراوێزەوە، 

سەردەشەت جارێەک دوکتەور قاسەملوو  -تەنانەت لە شەڕی جەادەی پیرانشەار 
ەرگەتان لەم نەاوچەیە هەیە، پێشەم ٢٠٠ئێەوە بە عەبدوڵاڵ موهتەدی گوتبوو کە 

هێزێک بنێرن با فشار زۆر لەسەر شەانی پێشەمەرگەکانی ئەێمە کەم بێەتەوە. لە 
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ئەو  1پێشەەمەرگەمان نیەەیە. ٢٠٠دا گوتبەەووی ئەەێمە لە هەمەەوو کوردسەەتان واڵم
 بێەارێزن هێزەکانی کۆمەڵەی کاک عەبدوڵاڵ ئەوە دەگەیەنێ دەیانەویست واڵمە
حیزبەەەی دێمەەەوکراتی گوتەەەوە "سازشەەەکار" بەاڵم  کە بە لەکاتێکەەەدا بەەەووەئەوە و 

 لە پێشەوەی بەرەکانی شەڕدا بوون.پێشمەرگەکانی حیزب 
بەرنەەامەیی و نەەاڕوونی  کەەۆمەڵە و تەریەەک مەەانەوە بە هەەۆی بەەێ هێنەەانیکەمی

لەنێەو ڕای گشەتیی خەڵكەەی کوردسەتان پێویسەتی بە بەهەەانە و پاسەاو هێنەەانەوە 
دێناوە. هەر لەم ڕاسەەەەتایەدا بە بەەەەوو، بەەەەۆیە هەنگەەەەاوی نادۆسەەەەتانەیان هەڵەەەەهە

مەبەسەەتی جێبەجێکردنەەی ویسەەتی نادێموکراتیکیەەان، دەسەەتیان دایە دژایەتەەی و 
کۆبەوونەوانەی بۆیەان دەگەرتن  وهەرچی ئەنەدام و الیەنگەری کەۆمەڵە بەوون لە

 بەرانەەەیو بەرەنگەەەاریی ڕێو هەوڵ  اتدوژمنەەەی حیزبەەەی دێمەەەوکر دەیەەەانکردنە
جێەی حیزبەی کە دژایەتیی هەموو کارێکی بە بووکۆمەڵە تا ڕادەیەک نامەنتیقی 

 دێموکراتیان دەکرد. 
ئەوەی زیرراتر کررۆمەڵەی هانرردا بەربەرەکررانی تونررد لەگەڵ حیزبرری دێمرروکرات 
بتا  لەو سەروبەندەدا دوو مەسرەلە بروو: یەکیران ئەوەیە کە لەو سرەروبەندەدا 
کررۆمەلە هەڵوێئرررتێتی تونررردوتیژ لەبەرامررربەر حیزبررری دێمررروکرات و هێزەکرررانی 

کی و چونتە ئەندامانی کۆمەڵە زۆرجار تووشری نراکۆ  دا دەگرتدیتەی ئێرانی
ناتەبررایی نێوخررۆ دەبرروون و ڕوویرران دەکررردە سررازمانەکانی دیررتە بەتررایبەتی 

تێتەوتبرروو  بررۆیە  یرانیررەی کررۆمەڵە نیگیررحیزبرری دێمرروکرات. لەو بررارەوە ڕێبەر
برررری یزهەمیشررررە هەوڵرررری دەدا و تێدەکۆشررررا پێشررررمەرگەکانی بەگیررررانی دژی ح

 یچۆ و تێتە وی لەگەڵ پێشرمەرگەکانی حیزبردێموکرات ڕابێنێ و ڕێگای هاتو
بەربەسب دەکرد. چونتە باوەڕیان وابوو ئەگەر گرینگیان بەو کارە نەدابرایە و 

حیزب دەکرد  لە حیزب نزید بانەوە  زۆر لە ئەندامانی کۆمەڵە ڕوویان لە نێو 
 دا. هەروەب زۆر جار ڕووی

کررۆمەڵە بیررری لررێ دەکررردەوە و بە هەمرروو شررێوەیەب  زۆر دووهەم: ئەوەی
هەوڵی بۆ دەدا تەنانەت زۆر جار پێشرمەرگەکانی دەکرردە زوربرانی ئەو ڕیتررو 
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بروو. کرۆمەڵە زۆر لە مێرژ  گرتنی دەسە ت لە کوردسرتانەوەدەست ئامانێە  بە
بوو بۆ ئەم مەبەستە تێدەکۆشا و هەوڵری برۆ دەدا تەنرانەت زۆر جرار گە لەی 

و خۆشی تازی دەکرردەوە  هەر وەکروو  ئامادەکراوی لەبەردەسب بوو لەپێشدا
دا و تێتشتان  کەوابوو بە پێچەوانەی زۆر جار لەجنووبی کوردستان هەوڵیان

وانمران کاب برایم عەلیزادە کە دەیگوت. "ئێمە هیچترات لە تێتەەڵچوونەکرانی نێ
براو هەمیشرە ەوانەی نراوچزەدەم نەبووین". بە پێلەگەڵ حیزبی دێموکرات پێ 

هەڵوێئرررتی دوژمنرررانەی پێشرررمەرگەکانی کرررۆمەڵە برررۆتە هرررۆی تێتەەڵچررروونی 
 چەکدارانە لە نێوان حیزب و کۆمەڵەدا.

بە بەژنەی قەدەغە کردبەەەەوو، ئەوان جەوازی ژن "بەەەەۆ نمەەەەوونە حیەەەەزب ژن 
ژنەیەەان دەدا بەو بنەمەەااڵنەی دەیانویسەەت موعەەامەلەی "پایاپەەای" بە کچەکانیەەان 

نشەەەینەکانیان جەنگەڵەەەی قەدەغە کردبەەەوو، ئەوان بە دێ بەەەکەن. حیەەەزب بڕینەەەی
دەگەەەوت جەەەوابی حیەەەزب مەدەنەوە، جەنەەەگەڵ مەەەوڵکی خۆتەەەانە و بچەەەن بیەەەوری 

کەار و هەڵسەوکەوتەی کەۆمەڵە کە دواتەر ئامەاژەی  دیارە ئەو شەێوە 1تێکێشن."
شەڕی خوێنەاویی چەنەد  لە ئەنجامدا لەهەورامانیی ڕووی دا، بۆیە کرێپێ دە

 ە.ساڵەی لێ کەوتەو
، دابەدوای باڵوبەەەوونەوەی وتەەەاری عەبەەەدوڵاڵی مەەەوهتەدی لە کەەەۆنگرەی دوو

دژی حیزب لە تەواوی کوردسەتان وەڕێ خسەت کە  بەگوڕوتینیانتەبلیغاتێکی 
بەو تەبلیغاتە ناکۆکیی نێوان کۆمەڵە و حیزبی دێموکرات زیەاتر پەرەی سەتاند. 
هەروەهەەەەەەا کارێکیەەەەەەان کەەەەەەرد کە لەژێەەەەەەر نەەەەەەاوی دەمەەەەەەامکی تەبلیغەەەەەەاتی و 

ڕیزەکەەانی خۆیەەان  ودەپڕژانەەد  زینیررانودا، تەەۆوی نفەەرەت و ڕ ەوشەەیارکردنەو
 "بورژوازیی کورد" دنە دەدا.   نەهاتوو لەگەڵبەگیانی لەئاشتی

 فاتی شیخولدیسالمی  لەم بارەیەوە دەڵی  
"تەبلیغاتی ئێمە بە شێوەی ئاسایی لە خزمەت وشیارکردنەوەی کرێکەاران و 

ئەمە بۆتە هۆی ناڕەزایەتی و هەڵەشەبوونی حیزبەی دایە، هەر کۆمەاڵنی خەڵک
دێمەەوکرات. ئەگەر تەبلیغەەات الی حیزبەەی دێمەەوکرات وەک جەەۆرە توجارەتێەەک 
چەەەەەاوی لێەەەەەدەکرێ، لەالی ئەەەەەێمە هەمیشەەەەەە وەک وەسەەەەەیلەیەک بەەەەەووە بەەەەەۆ 
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وشەەیارکردنەوەی کرێکەەاران و ئاگادارکردنیەەان لە واقعیەەاتی نێەەو کەەۆمەڵ و لە 
و کەەەارکردنی هێەەەزە سیاسەەەییەکانی نێەەەو  وەزعیەتەەەی سیاسەەەی و لە مەەەاهییەت

کۆمەڵگەەەەا. جەەەەا ئەگەر ئەم تێکۆشەەەەانەی ئەەەەێمە لەگەڵ بەرژەوەنەەەەدیی حیزبەەەەی 
دێمەەەوکرات وەک حیزبێکەەەی بەەەورژوازی سەەەازگار نەبەەەوو، ئەوە بە خەەەودی ئەو 
دا حیەەزبە و قەەازان  و مەسەەڵەحەتی چینەەایەتیی خەەۆی مەربەەووتە. لە داهەەاتووش

ی خۆمەەەەان لەنێەەەەو کرێکەەەەەاران و گومەەەەان ئەەەەێمە تەبلیغەەەەاتی وشەەەەەیارکەرانەبێ
دەدەین و ئەگەر کەسەەانێک نەتەەوانن دا درێەەنە پەەێزەحمەتکێشەەانی کوردسەەتان

 1تەحەممولی بکەن، دەبێ فکرێک لەحاڵی خۆیان بکەنەوە".
ئەگەر بەو شەێوەیەی ئەوان کە لەو پاڕاگرافەی سەرەوە بۆمەان دەردەکەوێ 

ەبەەووڵ بکەیەەن کە بەەاس لە تەبلیغەەاتی وشەەیارکەرانەی کەەۆمەڵە دەکەن، دەبەەێ ق
دا شوناسەەی خەەۆی لە کەەۆمەڵە ویسەەتوویەتی لە پروپاگانەەدای سیاسەەیی خەەۆی

پێوەنەەدیی دەگەڵ دەرەوەی خەەۆی ڕوونتەەر بکەەاتەوە. بە بەەورژوا دانەەانی حیزبەەی 
کردبەەەەووە خەەەەاڵی  یدێمەەەەوکرات و دژایەتەەەەی هەمەالیەنەی لەگەڵ ئەم حیەەەەزبە

وتەەووە لەو کەرەوەی خەەۆی لەگەڵ حیزبەەی دێمەەوکرات! بە ئەزمەەوون دەرکەجیەەا
یرا دەنگێرگ دژ بە سیاسرەتی ئەوان برێ کرپ دەکرر  و شوێنەی دەنگی جیاواز 

دەخنکێنەەەەدرێ و پەەەەێی بە ڕەهەنەەەەدی هەمەالیەنە و فرەچەشەەەەنی دەگیەەەەرێ و 
گومەەان تونەەەدوتینی دەچەەێ، بێ گرێەەەنەنەپێکەوەژیەەان و ژیەەانی ئاشەەتەوایانە لە

ەو دا ئجێگەەەەای دەگەەەەرێتەوە کە ئەوەش ویسەەەەتی کەەەەۆمەڵە بەەەەوو، لە ڕاسەەەەتیی
بیەەەرۆکەیەی کەەەۆمەڵە لەسەەەەر سەەەڕینەوەی بەرامەەەبەرەکەی دامەزرابەەەوو، واتە 
کۆمەڵە بە پشت بەستن بە ئایەدۆلۆژییەک وای دەزانەی کە ڕاسەتی و حەقەیقەت 
لە پەەەەاوانی ئەوان دایە و دەبەەەەێ بە پاڵێشەەەەتی وەهەەەەا ئایەەەەدۆلۆژییەک حیزبەەەەی 

 دێموکرات بسڕنەوە یان لە مەیدان وەدەری نێن.
"سازشەەکار" دادەنەەا واتە  مەڵە حیزبەەی دێمەەوکراتی بەلەو سەەەردەمەدا کە کەەۆ

ئەو سەەااڵنەی کە حیزبەەی دێمەەوکرات ڕووبەڕووی شەەەڕێکی داسەەەپاو و  ڕاسەەت
نەخەەەوازراو ببەەەۆوە و ئەم حیەەەزبە پێشەەەی بە هێەەەزی کۆنەپەرسەەەتی کۆمەەەاری 
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ئیسالمی گرتبەوو و هەمەوو خەڵکەی کوردسەتان پێیەان وابەوو کە جەوواڵنەوەی 
ێویسەەەتی بە یەکگرتەەەوویی و هەەەاواهەنگیی نێەەەو کەەەورد لە هەمەەەوو کەەەات زیەەەاتر پ

و  ڕیزەکەەەەانی هێەەەەزە سیاسەەەەییەکانی هەیە، کەچەەەەی ڕاسەەەەت لەو کەەەەاتە ئاسەەەەتەم
بەۆ تەبەایی و یەکڕیزیەی نەاو چەین و  یدا کەۆمەڵە لەجیەاتی ئەوەی هەوڵەدژوارە

توێنەکانی نێو کۆمەڵ دابێ، لەژێەر نەاوی "خەبەاتی چینەایەتی"، دەسەتی کەرد بە 
ناسەەەالم لە گەڵ حیزبەەەی دێمەەەوکرات و بەداخەوە لەم  ملمالنێیەکەەەی نەشەەەیاو و

پێنەەاوەدا لە هەەیو کردەوەیەکەەی نەەابەجێ و  غەیەەرە ئوسەەوولی لە ئاسەەت حیزبەەی 
ەوی کەەوردی بەرەبەرە لێەەک دێمەەوکرات سەەڵی نەکەەردەوە و ڕیزەکەەانی بەەزووتن

 ترازاند.
، لە شەەڕی دوو هێەزی وبال ۆکی پیشڕە نادروستی"خوێندنەوەی سەقەت و 

ی چەکەەدار، ببەەووە هەەۆی ئەوە کە بچەەووکترین کێشەەە بەنەەاوی شەەەڕی سیاسەەی
چینەکانەوە بۆ نێڵدانی سۆبەی شەڕی براکوژی بەکار ببەا، کەچەی سەەیر ئەوە 
بەەەەوو لەو شەەەەەڕەدا نە چینەەەەی بەەەەورژوازیی کەەەەورد بەەەەۆ پشەەەەتیوانی لە حیزبەەەەی 
بەەورژوازیی کەەورد دەبینەەرا و نە چینەەی پڕۆلتاریەەای "ئاگەەای" کوردسەەتانیی بەەۆ 

هێنانی نەیەاری خەۆی بە هانەای حیزبەی چینەایەتیی خەۆیەوە دەهەات، دا بەچۆک
بەاڵم پێشڕەو بە مەبەستی ئەوەی تەوانیبێتی هەرچەی زیەاتر مەشەرووعییەت و 
ڕەوایی بە شەڕی براکوژی بدا، گشت پەیڤ و وشە و خیتابی سیاسیی خەۆی 
بۆ ئەوە تەرخەان کردبەوو کە ئەو شەەڕە وەک شەەڕێکی چینەایەتی بەداتە قەڵەم 

ەو ڕێگەەەەەایەوە هێەەەەەز و توانەەەەەایەکی پتەەەەەر بەەەەەۆ سەەەەەەرکەوتنی سیاسەەەەەەتی تەەەەەا ل
 1شەڕخوازانەی بەدەست بێنێ".

 ،ناپذیر" دابەش کەەەەردکاتێەەەەک کەەەەۆمەڵە کوردسەەەەتانی بە دوو چینەەەەی "آشەەەەتی
دژایەتیی هەموو بڕیارێکی حیزبی دێموکراتی لە کوردستان دەکرد هەرچەی لە 

ەندەدا، زۆر بڕیاری بەرژەوەندیی خەڵکیی بوایە دژی دەوەستاوە. لەو سەروب
بەجێ لە الیەن حیزبی دێموکراتەوە پەسەند و جێبەجێ کەرا و مخەابن کەۆمەڵە 

 بە دژییان ڕاوەستا! 
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دا، ویزهر خەڵکەی هەژار و جووتیەارانی بەێس وزار ب ویشكردنی زه* داب 
بەرنەامەیەکی تەۆکمەی بەۆ  كە  سرەردەمیانە و انەپێشتەوتووكی ی اڵڵ پێی گ ب 

وکاڵ ویەی کشەتن زهخەاوه بوونە ا خەڵکی بێ زەوی بەشەی زۆریەان دهداڕێنر
جێكردنی كوردسەتان ڕاسەەێارد و بەەۆ جێبەە   حیەزب ڕێکخراوەکەەانی خەەۆی لەە  ،و
 وتە ك  م بڕیەارهخێرایی ئە ئەرکی بۆ دیەاری کەردن. دیەارە زۆر بە  و بڕیارهئ 

بەەەووە هەەەۆی  . جێبەجێکەەەردن و دابەشەەەکردنی زەویوهكردنەەە جێبەەەواری جێب 
نگری الیەەە  خۆیەەەان بەەە  كەەە  ڵەەە ی كۆم ندانەەە و پڕوپاگ ی ئەەە وهڵكردنەەە پووچ 

ڵك خەەە  بەەە  نگری دەرەبەگەەەایەتیالیەەە  و حیزبەەەی دێموكراتیەەەان بەەە وەرزێەەەڕان 
ران سەرنجڕاکێشە کە دواتر بۆخۆشەیان داوای زەکاتیەان لە جووتیەا .ناساندده

 دەکرد.
و فێركەەەەەردن لە مێەەەەەنووی خەڵکەەەەەی  هردروهزرانەەەەەدنی كەەەەەۆڕی پەەەەە * دام   

دا یەکێك لە کەارە بەرچاوەکەان و شەاکارەکانی کوردستان و حیزبی دێموکرات
و گەشەەەەەکردنی منەەەەدااڵنی  واربووننەەەەدهخوێ ت بەەەە ئەو حیەەەەزبەیە بەەەەۆ خزمەەەە 

ڕێنیمەی کە . ئەوە لە کاتێكەدا بەوو رگ اڵتی هێەزی پێشەم س كانی ژێر دهناوچ 
لەوە دەکەرد سەر کوردسەتان و ڕێگەری  ەستبووۆقەی خڵکۆماری ئیسالمی ئاب

اڵتی سەەە كانی ژێەەر دهكانی دیەەکەڕا بەەێن بەەۆ ناوچەە شەەاره مامۆسەەتایان لەە  کە
چەا،  لە  رگ . لەو پێوەندیییەدا کۆڕی پەروەردەی حیزب كتێبی كوردییپێشم 

كەەەەەانی ورهده كانیی لەەەەە وارهخوێنەەەەەده رگ پێشەەەەەم  شەەەەەێك لەەەەە دابەەەەەوو و ب 
و تی لە ركی مامۆستای ی ئ وهشدار بوون بۆ ئ ب  دای مامۆستاكردنردهروهپ 

دژایەتیەەی  بەەاکەەوێ بەەۆی کراهەر رن. بەاڵم کەەۆمەڵە لەبەە ڕێوهدا ب قوتابخانانەە 
بەرنامەکەەەەانی کەەەەۆڕی پەروەردەی حیزبەەەەی دەکەەەەرد و تەنەەەەانەت دەسەەەەتی لە 

  1مامۆستایانی ئەو کۆڕەش نەپاراست!
ڕێکخستنی کاروبەار و پێوەنەدییەکان و * حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ  

جێگیرکردنەەەەی نەزم و ڕێوشەەەەوێنەکان، سەەەەزادانی تاوانبەەەەاران و جێگیرکردنەەەەی 
سەەزادانی گشەەتی"  قەەانوونیژێر نەەاوی "كی لەە یەە اڵڵ ئەمنییەتەەی کەەۆمەاڵیەتی گ 

                                                 
بۆ نموونە کەریم شرتورپور مامۆسرتای شرۆڕ  لە کرۆڕی پەروەردەی حیزبری دێمروکرات  -1

 لە گوندی دگاگا لە ناوچەی سەزز شەهید کرا. ١٣/١١/١٣٦٣ بوو کە ڕۆژی



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

کردنەکەشەی بە ڕێکخراوەکەانی حیزبەی سەێاردبوو. پەسەند کردبوو و جێبەجێ
و گەاڵڵەیەدا لە ەچەووك بە  ورهگە  و،ژنە   ژن بە  بۆ نموونە  دیەاردەی دزێەوی

ارەی رابەەوو و سەەزای لەسەەەر بەەوو. بەاڵم چەەونکی حیەەزب ئەو بڕیەەبە تەەاوان دان
و ئەوەی بە پێشەەێلکردنی مەەاو و ئازادییەکەەانی  دابەەوو، کەەۆمەڵە دژی دەوەسەەتا

 خەڵک دادەنا!
انی یەکێتری دیرتە لە دەسرتەوت و بڕیرارە باشرەکڵبناردنی شووڕاكان * ه  

حیزبرری دێمرروکرات بررۆ بەڕێرروەبردنی کاروبرراری گونررد و ناوچەکرران بەدەسررتی 
خودی خەڵد بوو. بەپێری ئەو بڕیرارە کاروبراری گونرد و ناوچەکران لە ڕێگرای 

دا بەشەی ڵكهۆی پێگەی  حیزب لە نێو خە  بەڕێوە دەچوو. دیارە ب شووڕاوە 
می كە و زۆر ب ردران بنێڵدهتیی شووڕا ه ندام ئ  زۆری الیەنگرانی حیزب ب 

کە شەەەووڕاكان  یو شەەەوێنان لەەە  ڵەەە دەردەچەەەوون. كۆم  ڵەەە نگرانی كۆم الیەەە 
نگری خۆیەەان بەەوایە ئەنەەدامەکانیان دەنگیەەان هێنابەەایەوە پشەەتگیرییان لەەێ الیەە 
نگری حیزب وەک ئەنەدامی شەووڕا دەنگیەان الی  ش ك و شوێنان و ل  كردنده

یەان دەناسی. تەنانەت دیەاردەی غەیەری دێموکراتیکهێنابایەوە، بەڕەسمییان نە
بەەۆ تەنەەانەت  نێەەو کۆمەڵگەەا، وەک شەەووڕای کەەۆمەڵە و شەەووڕای حیەەزب! یەهێنەەا

حیزبی دێموکرات ئەرک و دەسەاڵتی شووڕاکانی ڕاستای کاروباری ئاوەدانی 
 لە ئاواییەکان دیاری کردبوو کە بە شێوەی خوارەوە بوو. 

 :ئەرک ودەسەاڵتی شووڕاکانی دێ
چەەەەاوەدێری لەسەەەەەر تێکۆشەەەەانی ئەەەەاوەدانی و سەەەەاختمانی بەگشەەەەتی بەەەەۆ -١

لولەکەشەی  -حەوزوئەاو -مەزگەوت-باشترکردنی ژیانی خەڵکی دێ )مەدرەسەە
 و بەر (

ئەەاغەڵ بە لەبەرچەەاوگرتنی پاراسەەتنی و  دانەەی دروسەەتکردنی خەەانووئیزن -٢
 .یەکەوپێکی دێپاک و خاوێنی و ڕێک

 وخەەاوێنی گشەەتی ئەەاوەدانی وپاک چەەاوەدێری تەواو لەسەەەر ڕاگرتنەەی -٣
 .کردنی ئاوی خواردنەوەبەرگری لە پیس

هاندانی خەڵەک بەۆ دامەزرانەدنی قوتابخەانە، هاوکەاری و هەاوبیری نزیەک  -٤
 لەگەڵ مامۆستا و قوتابییەکان و دانەی یەارمەتی مەادی و مەعەنەوی بەۆ بەرەو

 .بردنی کاری پەروەردە و فێرکردن پێی
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فە، ونە گشەەەەتییەکان وەک  مەەەەزگەوت، مەوقەەەەوپاراسەەەەتنی جەەەەێگە و سەەەەاما -٥
 .مەدرەسە، لێڕەوار، ڕێگاوبان، بەر ، لولەکەشی ئاو و شوێنەواری مێنوویی

بەرگری جیدی لە زەڕوزیەانی و کێاڵنەی لەوەڕگە و دەرهێنەانی دەوەن و  -٦
 .لێڕەوار یبوورەو بڕینی داری تەڕ

 .نیانشۆڕشگێڕانەکا ەی پێشەمەرگە بۆ بەڕێوەبردنی ئەرکیهاوکار -٧
کەۆکردنەوەی یەارمەتی پێویسەت، وەک شەەکەزەکات، زەکەاتی دەغڵەودان،  -٨

ڕاگرتنەەەی حیسەەەابی ئەوانە و  ،هاوکەەەاری ڕێکخراوەکەەەانی حیزبەەەی هەوارانە بە
 .ی ماڵییدانیان بە بەرپرسی تایبەتتەحویل

لەگەڵ ئەوەی داهەەەەەەەەاتی شەەەەەەەەووڕا بەەەەەەەەۆ کاروبەەەەەەەەاری بەەەەەەەەزووتنەوەی  -٩
ا دەتەەەەوانێ خەرجەەەەی ڕرێ، شەەەەووزگەەەاریخوازانەی گەلەەەەی کەەەەورد خەرف دەکەەەەڕ
وڕای شەەووڕای نەەاوچە و بە ئاگەەاداری ویسەەتی کاروبەەاری ئەەاوەدانی بە پەەرسێپ
 .( داهاتەکە خەرف بکا٢٠ێکخراوی ناوچە هەتا سەدی بیستی)ڕ

ئامەەادەکردنی زەینەەی خەڵەەک بەەۆ بەشەەداربوونی بەکەەردەوە لەشۆڕشەەی  -١٠
دێری گرتنەەی بەرگەەری میللەەی و ژێرچەەاوە زیدا وەک پێكهێنەەانی هێەەگەلەکەمەەان

پرسەەەەینەوە و ناسەەەەاندنیان بە بنکەکەەەەانی هەەەەاتوچۆی کەسەەەەانی نەناسەەەەراو لێ
چۆی جاسەوس و هەاتو پێشمەرگە بە مەبەستی پێشەگیری لە ڕووداوی نالەبەار

تەیەارە و لەبەرچەاوگرتنی بەاری ئەمنییەتەی بەۆ  و خەۆفرۆش، سەازکردنی کەونە
 .خەڵکی دێ

چەەاوگرتنی قەەازانجی لەبەر جەەانی بەبەرگەەری لە گەەران فرۆشەەتن و گران -١١
 .فرۆشەر لەسەر ئەو بایخەی کە کڕیویەتی یعاداڵنە
ڕاگەیشەەەتن بە خیالفەەەی ئەو کەسەەەانەی کەەەاری نالەبەەەار دەکەن بە پێەەەی  -١٢

ئایننەەەامەی خیالفەەەی کە بەەەۆ ڕێکخراوەکەەەان و شەەەووڕاکان نەەەاردراوە، هەروەهەەەا 
 ڕاگەیشەتنی لە سەەاڵحییەتیپێکەسانەی تاوانی وایان کەردوە کە  ناساندنی ئەو

 .}دەسێێردرێ{ شووڕای دێ دا نییە بە بەشی قەزایی و ڕێکخراوەی ناوچە
پێکهێنەەەانی  بەرگەەەری لە تێکهەڵچەەەوونی و گێرەوکێشەەەەی خەڵکەەەی دێ و -١٣

 .برایەتی بۆ ئەوان تەبایی و لە ژیانێکی پڕ
تێکۆشان بەۆ پەرەپێەدانی ورەی شۆڕشەگێڕانە و ڕووحیەیەی هاوکەاری   -١٤

 .دالە نێو کۆمەاڵنی خەڵک
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هەر مانەەگ جارێەەک ڕاپەەۆرتی کارەکەەانی  ێبینەەی  پێویسەەتە شەەووڕاکانی دتێ
دا بە کەۆمیتەی حیەزب خۆیان بە نووسراو بە شووڕاکانی ناوچە و لە نەبوونی

دا بەدەن. پێویسەتە نوسەخەیەک لەو ڕاپەۆرتە بەۆ بایەگەانی الی خۆیەان لە ناوچە
 .بمێنێتەوە

 ی کۆمەاڵیەتییکۆمیسیونی کاروباری گشت
١٥/٢/١٣٦١ 
 
ئەم جەەۆرە کەەردەوانەی ێوشەەوێنانە و ایەتەەی کردنەەی کەەۆمەڵە لەگەڵ ئەم ڕدژ

بوونە هۆی ئەوەیکە زۆر جار دەمەقاڵە و شەڕی ڕاگەیاندنی دژی یەکتری لەێ 
بکەوێەەەەتەوە. کەەەەۆمەڵە لەچەەەەاو هێزەکەەەەانی دیەەەەکەی کوردسەەەەتان دوای حیزبەەەەی 

بەرپرسەەانیان هەمەەوو ڕۆژێ دێمەەوکرات زۆرتەەرین هێەەزی چەکەەداری هەبەەوو کە 
دا هەرچەند لە دانیشەتنەکانقاندنەوە و تینیان دەکردن. ەڕ یزب دەیانلەدژی ح

حیەەزب پێەەی دەگەەوتن کە ئێەەوە کەەار بەەۆ خۆتەەان و تەبلیەەغ بەەۆ سیاسەەەتی خۆتەەان 
بکەن، نەک دژی ئێمە قسە بکەن، ئێوە شتی خۆتەان بەۆ خەڵەک ڕوون بەکەنەوە 

 با خەڵک الیەنگریتان لێ بکا.
ات بەجێمەەەەا، تەنیەەەەا بەکەەەەاربردنی ئەوەی لەو بەەەەوارەدا لە کەەەەۆمەڵە وەک میەەەەر
و ڕادیەەۆدا بەەاڵو دەبەەوونەوە وەک   وشەەەگەلی بەەریقەدار کە لە باڵوکراوەکەەانی

تاریەەا و بەەورژوازی و دەرسەەی یکرێکەەاران، چەوسەەانەوە، زەحمەتکێشەەان، پڕۆل
و دەسەتەواژانە بەوون کە دەرخەواردی خەڵکەی  مارکسیزم و لەو چەشنە وشەە
گرتبەەەایە، ەو ڕسەەەتە بەنەەەاو "ئاگاهەەەانە" خەەەنەی لدەدران و ئەگەر الیەنێکەەەیی ڕە

تاریا چاالکی دەکەا و حاشەا لە یتۆمەتبار دەکرا کە بەدژی چینی کرێکار و پڕۆل
 چینی کرێکاران دەکات! 

}بەەێ نەەاوەرۆک{ ئەوتەەۆ،  "حیزبەەی دێمەەوکرات بە هێنەەانی گەاڵلەی "اراجیفەەی"
سەەەرەنجام ڕادەگەیەنەەێ کە هێشەەتا کەەاتی موبەەارەزەی تەبەقەەاتی نەهەەاتووە و 

ێسەەەتا موبەەەارەزەی سەەەەرەکی، موبەەەارەزەی نەتەوایەتیەەەیە! مەعنەەەای قسەەەەکانی ئ
حیزبی دێموکرات چییە؟ حیزبی دێموکرات دەیەهەوێ بە بیەانووی ئەولەویەیەت 
دان بە خەبەەەاتی سەەەەرەکی و خودموختەەەاری، لە گەشەەەەکردن و پەرەسەەەەندنی 
خەباتی چینایەتی پێشگیری بکەا. لە کوردسەتان ئەو بۆچەوونە الیەنگەری خەۆی 
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یە. ئەو کەسەەانەی دەیەەانهەوێ بەەزووتنەوەی کوردسەەتان وەک ئامرازێەەک بەەۆ هە
ئیمتیەەاز وەرگەەرتن لە حکەەوومەتی ناوەنەەدی بەکەەار بێەەنن، سەەەرمایەدارانێکن کە 
دەسەەەەەاڵتداریی خۆمەەەەاڵیی کوردسەەەەتانیان بەەەەۆ ڕێکخسەەەەتنی سەەەەەرمایەکانیان و 
چەوسەەەەانەوەی چینەەەەی کرێکەەەەاری کوردسەەەەتان پێویسەەەەتە، ئەوانە دەیەەەەانهەوێ 

نی کوردسەەەەەتان بە قەنەەەەەاعەت بگەیەنەەەەن کە تەەەەەا وەدەسەەەەەت هێنەەەەەانی کرێکەەەەارا
کام لە داخەوازە حەیەاتی و ئەساسەییەکانی خۆیەان مەتەرە  خودموختاری، هیو

 1نەکەن."
ئەو پاڕاگرافەی سەرەوە مانەای ئەوە دەدا کە کوردسەتان لە هەمەوو شەتێکی 

ی خەەۆی بێنەەێ بەەۆ انپێشەەکەوتووی وەدوا بەەکەوێ و واز لە هەمەەوو داخوازییەکەە
ەوەی ئەو بەنەەاو موبەەارەزە تەبەقەەاتییەی کە لە جێگەەای دیەەکە کەەۆپی کرابەەوو ئ

لەکوردسەتان جەێ بخەەرێ. هەڵەبەت ئەوە بەو مانەایە نیەەیە کە کوردسەتان چینەەی 
دا نیەەەەیە. حیزبەەەەی دێمەەەەوکرات هەمیشەەەەە لە ڕاگەیانەەەەدراو و جۆراوجەەەەۆری تەەەەێ

کە  دا وتوویەتی هەموو "چەین و توێنەکەانی کەۆمەڵی کەوردەواری"،لێدوانەکانی
بەەەاوەڕی ئەم حیەەەزبە بە بەەەوونی چەەەین و تەەەوێنی جیەەەاواز لە خەەەۆی نیشەەەانەی 

. لە کوردسەەتان و ئەو کەەات و و ئێسەەتاش گەورەتەەرین کێشەەە، دایەکوردسەەتان
دا بە نەەاوی کەەار و سەەەرمایە لە یە، شەەتێک لەو هەلەەومەرجەکێشەەەی نەتەوەیەەی

 نەبوو.  لەئاراداکوردستان وەک کێشە 
کاک عەبدوڵاڵ مەوهتەدی لە نەامیلکەی "جێگەای  ڕێبەرانی کۆمەڵە و بەتایبەتی

بە بڕوای من بەۆ ئەوەی  "...دا" دەنووسێ  کۆمەڵە لە حیزبی کۆمۆنیستی ئێران
بتەەوانین بەرامەەبەر بەو مەسەەەلەیە بە ڕوانگەیەکەەی دروسەەت بگەیەەن، بەەۆ ئەوەی 
تووشی الدانی ناسیۆنالیستی لە کوردستان و الدانی شۆ ینیستی لە دەرەوەی 

اتە )ئێەەەەران( نەبەەەەین، دەبەەەەێ بەەەەۆ لەحەەەەزەیەکیی بەەەەووە لە نەزەر کوردسەەەەتان و
تەحلیلییشەەەوە بەەووە، خۆمەەان لە وەزعیەتەەی تەەایبەتی کوردسەەتان و وەزعیەتەەی 
دا تەەایبەتی ئێەەران دەرهەەاوێین، بڵێەەین ئەەێمە بەر لەهەر چەەی شەەتە و لە بەەنەڕەت

کۆمۆنیستین." تەنانەت حیزبی کۆمۆنیستی ئێەران دەڵەێ  "کەۆمەڵە مەافی ئەوەی 
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ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

ە لەسەر مەسەلەی خودموختاری لەگەڵ کۆماری ئیسالمی وتەووێن بکەا یەا هەی
 ڕەدی بکاتەوە."

لەالیەکەەی دیەەکەوە بە پێەەی لێکەەدانەوەی کەەاک عەبەەدوڵاڵی مەەوهتەدی، کەەۆمەڵە 
کوردسەەتانی خەڵکەی پەاش بەوون بە ڕێکخەەراوی حیزبەی کۆمۆنیسەت، بەفەرمەەی 

پڕۆلتاریەەا، ە چینەەی بەەورژوازی و چینەەی دا دابەش کەەرد، واتدوو چەەین سەەەربە
بە نەەوێنەری  یخەەۆی بە نەەوێنەری چینەەی کرێکەەار دانەەا و حیزبەەی دێموکراتیشەە

تێکهەڵچوونەکەەەانی بەەەورژوازیی کوردسەەەتان ناسەەەاند و بەم چەشەەەنە زەمیەەەنەی 
و کارەسەەەاتێکی  خەەەۆش کەەەرد یلەگەڵ حیزبەەەی دێمەەەوکرات داهەەەاتووی کەەەۆمەڵە

 بانی.خوڵقاند کە لەودا سەدان کەس لە ڕۆڵەکانی ئەو نەتەوەیە بوونە قور
ۆژی ڕبەەەەۆنەی بە ١٣٦٤ی عەبەەەەدوڵاڵ مەەەەوهتەدی لە کۆتەەەەایی بەهەەەەاری وتەەەەار
باشەەتر بۆمەەان دەردەخەەا کە لە چوارچێەەوەی خەبەەاتی چینەەایەتی، چەەۆن  ،کەەۆمەڵە

 بێ دەدەسکەوتیان 
"لە هەر ڕەهەنەدێکی خەبەات و سیاسەەی و کەۆمەاڵیەتی کە پێشەەمەرگەکانی  

تەیان لە بەرچاو بێ و کۆمەڵە هەنگاوی بۆ دەنێن، هەموو کات دەبێ ئەم بابە
دا و دەسەکەوتێکیان لە خۆیان بێرسەن کە لە چوارچێەوەی خەبەاتی چینەایەتی

هەبووە؟ ئەزموونی سااڵنی ڕابردوو نیشانی داوە کە سەرەڕای هەر بەرز و 
نزمییەک، ئەو دەسکەوتە بەنرخەی کە نە دەسدرێنیی بەورژوازیی ئێەران، نە 

لە دەسەەەەدرێنیی بیەەەەری  دەسەەەەدرێنیی بەەەەورژوازیی کەەەەورد و نە هەەەەیو ڕادە
کۆنەپەرستی و دژە زەحمەتکێشی لە کۆمەڵگەی کوردسەتان، هەروەهەا نە بە 
هیو ڕادەیەک ئەشکەنجە، زیندان، وەحشیگەری و درۆ هەڵبەستنی بورژوازی 
کە توانەەای ئەوەی نیەەیە لێمەەانی بسەەتێنێتەوە، بریتەەی لەوەیە چینەەی کرێکەەار لە 

بەتەەایبەتی ئەو .. ...ەکوردسەەتان وەک چینێکەەی سەەەربەخۆ خەەۆی دەرخسەەتوو
ڕەمەەزی سەەەرکەوتنی جەەارێکی دیەەکە خۆیەەان نیشەەان دا،  ئەەاڵوگۆڕانەی دوایەەی
 1."بەتایبەتی ڕەمزی سەرکەوتنی کۆمەڵەیە  حیزبی کۆمۆنیست

دا کەەاک عەبەەدوڵاڵ ئامەەاژە بە دەسەەکەوتەکانی پڕۆلیتاریەەا ناکەەا، دیەەارە لێەەرەش 
ناکەا کە لەو بەارەوە  زیاتر مەبەستی دژایەتیی حیزبەی دێمەوکراتە و بەاس لەوە
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  ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا

دا ئەو خەبەەاتی چینەەایەتییەی چەنەەدەیان دەسەەکەوت بەەووە؟! چەەونکە لە ڕاسەەتی
ئەوان باسیان دەکرد، هێندە لە کوردستان بەرچاو و پڕڕەنگ نەبوو و کەۆمەڵە 
دەیویسەەەت بە خەەەۆکردنە نەەەوێنەری کڕیکەەەاران و زەحمەتکێشەەەان خۆیەەەان وەک 

 ،دێمەەوکرات لە قەڵەم بەەدەن حیزبێکەەی الیەنگەەری پڕۆلیتاریەەا و جیەەا لە حیزبەەی
دواتەەر دەرکەوت کە دانەەی ئەو دروشەەمانە تەنیەەا بەەۆ فریەەودانی خەڵەەک بەەوو و  

 تاریەایەی نەاوبراو باسەی دەکەرد لەیتری لێ شین نەبوو. ئەو چینی پڕۆلهیچی 
ا لەبەرەی کەۆمەڵەدا نەبەوو و تەنیەا وەک دروشەم بەرزیەان کردبەۆوە، ڕبنەڕەت

هەەاتنی حیەەزبەکەی ئەوانەەی نەکەەرد. وەای بەهاناکەەاتیی چینەەی پڕۆلیتاریەەا داوهیو
ئێستا پرسیار دروست دەبێ ئەگەر چینی کرێکار لە کوردسەتان وەک چینێکەی 
سەەەربەخۆ خەەۆی دەرخسەەتبوو بەەۆچی ڕیاسەەەتەکەی بەو ئاقەەارەدا ڕۆیشەەت و 

ەو چینە بەستەزمانە کرد؟ و ئااڵی کوردستانیان بەقەولی خۆیان پێی پشتی د
باشەەە ئەەااڵی کوردسەەتان ڕەنگەەی گەەۆڕاوە یەەان لە دێمەەوکرات بەرز کەەردۆتەوە؟ 

دا ٦٠دا بەرچەەەاوی تاریەەەک کردبەەەوون؟ باشەەەە بەەەۆ لە نێوەڕاسەەەتی دەیەی پەەەێی
ەو چیەەەەەنە دامەەەەەاوە کەەەەەرد و بە دەوری حیزبەکەیەەەەەانەوە بەتەواوی پشەەەەەتیان د

 نەبینران؟! 
سیاسەەەتی "خەەۆم بەهێەەزم و بەهێزتەەر  دای خۆیەەانلە زەینەە ڕێبەرانەەی کەەۆمەڵە
نیشاندانی توانەای  مین هەنگاویان بۆ بەهێزکردن وەیەکدا.  دەبم"یان درێنە پێ

یەکەمەەین تێکهەڵچەەوون هەڵێنەەاوە و  دا"بەەوورژوازی"خۆیەەان لە بەرامەەبەر بەنەەاو 
ی ١٢و لە نەەەەەاوچەی سەردەشەەەەەت لە ڕۆژی  یان تیدەەەەەوریزە کەەەەەردچەکەەەەەدارانە
لە نێوان "دەستەیەک لە پێشەمەرگەکانی حیزبەی دێمەوکرات و  ،١٣٥٩بانەمەڕی 
ەک لە ئەفەەەەرادی کەەەەۆمەڵە ڕووی دا. لە کاتێەەەەک یەکتەەەەر دەنەەەەگ دەدەن دەسەەەەتەی

و دەزانەین  و پێیەان دەڵەێن ئەێمە دێمەوکراتین پێشمەرگەکانی حیزب دەیانناسەن
و تەقە مەکەن. کەچی ئەوان لەگەڵ ئەوەی بە ناویی بانگیان ئێوەش کۆمەڵەن 

یەەەزب دا کەەەادرێکی حدەکەەەرێ، تەقە لە پێشەەەمەرگەکانی حیەەەزب دەکەن. لە ئاکەەەام
ڕەسووی ئاڵی" شەەهید  بەناوی "ڕەسووڵ عەبدوڵاڵهی" ناسراو بە "فەقێ عەلی

هێنەەایە سەەەر دەبەێ. ئەو ڕووداوەش بەداخەوە نەک هەر ڕێبەرانەەی کەەۆمەڵەی نە
کەەەەەردنەوەی ئاڵۆزییەکەەەەەان هەوڵ بەەەەەدەن، بەڵکەەەەەوو ئەو بەەەەەاوەڕە کە بەەەەەۆ کەم

ە حیزبەەی بەجەەۆرێکیی هەەانی دان بە تونەەدوتینکردنی هەڵوێسەەتیان بەرامەەبەر ب



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

دێموکرات! بەڕای ئەوان "بورژوازی نەیوێرابوو بەرەنگاریەان بێەتەوە و کەوایە 
  1و لە مەیدانی وەدەر نێن." بڕتری لێ بدەنباشتر بوو زەبری گورچک

حیەەزب شەەەهید دەکەن خۆیەەان  ەیپێشەەمەرگەیئەو لەوەش گرینگتەەر کاتێەەک  
ەوان نەبووە پەاش لەو تەقەولێکدانە دەشارنەوە و باس لەوە دەکەن کە کاری ئ

دا پێیەان خزمانی شەهیدەکە و دۆستانی حیزب لە ناو کەۆمەڵە ماوەیەک لە الی
 2لەوە نا کە کاری کۆمەڵە بوو.

نەک ڕێبەرانەەی کەەۆمەڵەی تووشەەی تەوەهەەوم  کوشررتنی پێشررمەرگەی حیررزب
کەەرد، بەڵکەەوو زۆریشەەیان مەەانۆڕ پێەەوە لێەەدا ئەوەی لە دەسەەتیان هەەات لەدژی 

بەدژی  پەەی دیکەشەەیاندا ئەحزابەەی چەە پەنەەا ئەوەشحیەەزب درێغیەەان نەکەەرد. ل
"پەیکەەەار"  ڕێکخراوەکەەەانی و بەتەەەایبەتی لە بۆکەەەان و کامیەەەاران داحیەەەزب هەەەان 

 بۆ ئەو مەبەستە دنە دا.  یانەزمەندەگان"ڕو"
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  ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا

 
 
 
 

 چەک کردنی پەیکار لە بۆکان و هەڵوێستی کۆمەڵە
 
 

 ردسەەتانۆ کوردسەەتان و ئەوەیەەکە کوپەەاش هێرشەەی هەمەالیەنەی رێەەنیم بەە
ە، یزبەەی کەەوردی و ئێرانەەی لەەێ کەەۆ ببەەوونەوسەەەنگەری ئەەازادی و زۆر حە ببەەوو

دا کە بەەنکەی ژمەەارەیەکی زۆر لە ١٣٦٠و سەەەرەتای  ١٣٥٩بەتەەایبەتی لە سەەاڵی 
ئەو  ،لە شەەاری بۆکەەان دامەزرابەەوون 1ی غەیەەری کەەوردیەکەەانڕێکخەەراوە ئێرانی

یمەوە داگیەر شارە دوایین شەاری ڕۆژهەاڵتەی کوردسەتان بەوو کە لەالیەن ڕێەن
کەەەرایەوە. لەو قۆنەەەاغە ئەسەەەتەمەدا تەنەەەانەت زۆر جەەەار لەسەەەەر مەسەەەەلەیەکی 
چووکە دەمەقاڵە و کێشە لە نێوان حیزبەکان پێەک دەهەات. کەۆمەڵە پشەتیوانیی 

وەب "پەیتررار" و "ڕاهرری کررارگەر" و  ە بەشەەی زۆری ئەو ڕێکخەەراوە چەپەەانەل
 دەکرد. ".... "ڕەزمەندەگان

دا باسەی "ڕاهەی کەارگەر" بکەیەن چەونکە سەەرەتای کدا بەا لە پاڕاگرفێەلەپێی
لەگەڵ حیزبەەەی دێمەەەوکرات بەەەوو،  2"٣دەسەەەت پێکردنەەەی ناخۆشەەەییەکانی "خەەە 

ژمارەی ئەندامانی سازمانی ناوبرا بەڕادەی قامکەکانی دەسەت و پێەی ئینسەان 
                                                 

  دا ڕێتخراوی ئێرانی واتە غەیری کورد لەکوردستان بنتە دانێنبێگا ڕدەبوو کورد نەڕوای من ببە  - 1
ببنە نەب لە کوردستان   چونتە ئەوان دەبوو لە نێو گەلی خۆیان خەباتیان بۆ خەڵتی خۆیان کردبایە

تە ڕزگار چۆن نەتەوەکانی دی ەوەلەکوردستان .بۆ کورد بوونە سەرێشە و و ئاژاوە مایەی ڕیتنە 
 دەکران 

یان   ناوێد بوو بۆ پێناسەی ئەو گرووپانەی وا پێشتر کەم و زۆر الیەنگریی چین(۳ی  یا )هێڵ٣خط - 2
دەکرد  ئەو گرووپانەی وا چووبوونە بەرەی دژە سۆڤیەتەوە )سۆڤیەتیان بە ڕێڤیزیۆنیئب و دواتری  

دا  بەرەو تێزی سێی جیەانی دانی چینسۆسیال ئیمپریالیئب ناو دەبرد(  ئەڵبەت دواتری  لە ڕەوتی ال
لەالیەن الیەنگرانی خۆیانەوە وەب هێمایەب بۆ  ۳چوون و لە چین دوور کەوتنەوە. خەتی 

سەربەخۆییی چەپ لە بەرە جیەانییەکانی ئەم ڕەوتە ڕترییە بوو  وە هەروەها هەوڵێد بوو لە پێناو 
 .٣ۆیە بەو گرووپانەیان دەکوت خەتیدا بخوێندنەوەیەکی دیاریتراو بۆ شۆڕشی ئێران. لە ئاکام



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

 ەتی لە گونەدی "عەزیزکەنەد" بنکەیەاننەدەبوون کە لە نەاوچەی بۆکەان و بەتەایب
دا دەگەڕان و تەبلیغاتیەان دژی حیەزب نەدەکانی ئەو نەاوچەیەجێگیر کەرد. بە گو

دا دابەش ی بەسەەەر خەڵەەکوسەەەروبەندە کە حیزبەەی دێمەەوکرات زە دەکەەرد. لەو
دەکەەەرد ئەوانەەەیی دەسەەەتیان دایە گوریسەەەێک لە گونەەەدی عەزیزکەنەەەد کە زەوی 

دا دابەش بەکەن، لەوێەڕا حیەزب ڕێگەای نەدا کە سەازمانێکی وەک بەسەر خەڵک
کەس تەەەێ نەدەپەڕی، بتەەەوانێ دەسەەەەاڵتی سیاسەەەیی  ٢٠گەر" کە لە هەەەی کەەەار"ڕا

ی ٢١کوردستان بەڕێوە بەرێ. بەهۆی ملمالنەی ڕێکخراوی نەاوبراو لە ڕۆژی 
حیەەزب داوای کەەرد کە دەسەەت لەو کەەارە بکێشەەنەوە،  ١٣٥٩خەزەڵەەوەری سەەاڵی 

بەاڵم ملبەادان و ملمالنێەەی ئەو سەەازمانە بەووە هەەۆی ئەوەیەەکە لەو گونەەدە چەک 
  بکرێن.

دا دژی چەک لەڕاگەیەنراوێەک 1سازمانی "پیکار در راە آزادی طبقەی کارگر"
کردنەەی ئەفەەرادی سەەەر بە "ڕێگەەای کرێکەەار" لەالیەن حیەەزبەوە، ئەو کەەردەوەیەی 

فەریبی" هەڵسەەنگاند و لە سەەروتاری گۆ ەاری حیزبی دێموکراتی وەک "عەوام
 ز مالکان" نووسی  دا لەژێر ناوی "حزب دمکرات در دفا  ا ٣پەیکاری ژمارە 

"خەڵکەەی شۆڕشەەگێڕ بە هەەیو قیمەتێەەک ئامەەادە نەەین یەک هەنگەەاو بەەۆ دواوە 
بگەڕێەەنەوە و لە قەەازان  و بەرژەوەنەەدیی تەبەقەەاتی خۆیەەان دەسەەت هەڵبگەەرن، 
موبەەەارەزەی خەڵکەەەی کوردسەەەتان تەنیەەەا موبەەەارەزەی نەتەوەیەەەی نیەەەیە بەڵكەەەوو 

حیزبەەی دێمەەوکرات لە موبەەارەزەیەکە بەەۆ لەبەیەەن بردنەەی زوڵمەەی تەبەقەەاتی ]...[ 
دافیعی دێموکراسەەی دەزانەەێ لەالیەکەەی دیەەکەوە هەڕەشەەە لە والیەک خەەۆی بە مەە

کۆمۆنیسەەەتەکان دەکەەەا، کە حەقەەەی نیەەەیە. ئەو "دمکراسەەەی نمەەەائی"یەی حیزبەەەی 
 فەریبیەیدێموکرات پێی ئەوەی کە نیشەانەی دێموکراسەی بەێ نیشەانەی عەوام

 2حیزبە."
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عەەام ا هەر لەو ژمەەارەیەدا و لە وتەەارێکی دیەەکەدا لەژێەەر نەەاوی "قتلهەروەهەە
کردنی جینایەتەکەانی کۆمەاری ئیسەالمی لە منظم زحمتکشان کەرد" لەگەڵ بەاس

ەو شەەوێنانەی بەتەەایبەتی ئ -وعەەامی خەڵكەەی کوردسەەتان پێوەنەەدییی لەگەڵ قەت 
کە  یزبەی دێمەوکراتی بەوە تاوانبەار کەردووەح -کورد و تورک پێکەوە دەژیەن 

دا هەیە و بەەرەوی پەەێ دەدا. پەیکەەار تەەورک نێەەوان کەەورد ولە دەسەەتی گرژیەەی 
خوازیی لە بەوەش ڕانەوەستا چەندین وتاری دیکەی دژی حیزب وەک  جیەایی

خوازیی  خەڵکەەەەەەەی کوردسەەەەەەەتان، جیەەەەەەەایی کوردسەەەەەەەتان، سیاسەەەەەەەەتێکە دژ بە
خوازی  کوردسەەەەتان، جیەەەەایی جرررروو نەوەیناسەەەەیۆنالیزمی بەەەەورژوازیی دژی 

وحەەەدت مبەەەارزاتی خلقهەەەا و شکسەەەت جنەەەبی مقاومەەەت"، سیاسەەەەتی  ا"تخریەەە
 کۆمۆنیستەکان لە بەرامبەر جیابوونەوەی کوردستان، باڵو کردەوە.

چەکداری پەیکەار  ٦ی هەتاوی ١٣٥٩ی سەرماوەزی ساڵی ٢٠سەرەنجام لە 
مەهابەەاد و بەنەەاو کەمەەین دادەنەەێن! ئەوە لە  –دەچەەنە سەەەر جەەادەی میانەەدوواو 

زی ی نیەەەوەڕۆوە لەدەسەەەتی هێەەە١٢جەەەادەیە لە کەەەاتنمێری  دایە کە ئەوکاتێەەەک
دایە بەو پێشەەمەرگە دایە. ماشەەێنێکی ڕەنجرۆوێەەر کە پێشەەمەرگەی حیزبەەی تەەێ

دا تێەەەدەپەڕێ و چەکەەەدارەکان کە نایانناسەەەن تەقەیەەەان لەەەێ دەکەن، لە جەەەادەیە
کەسەکە چەک  ٦وار و هەر نەکە دێنە خێدا پێشمەرگەکانی حیزب لە ماشکامئا

ە دواتر چەکەکانیان دەدەنەوە، ئەوە بەهانەیەک بوو بەۆ سەازمانی دەکەن، دیار
 پەیکار.

ئەو هەڵسەەوکەوتانەی ئەوکەەاتی ئەحزابەەی چە، لە کوردسەەتان نەەاڕەزایەتیی  
خەڵکی کوردسەتانی بەدواوە بەوو. دوای ئەو ڕووداوە، پەیکەار هێرشەی تونەدی 

 1بۆ سەر حیزبی دێموکرات دەست پێکرد.
ێزەکانی هەموو لە بۆکەان و نەاوچەی کامیەاران پەیکار ڕێكخراوێک بوو کە ه

ئەژمەەەەار دەکەەەەرا، بەەەەۆیە  ٣جێگیەەەەر کردبەەەەوو. لە بەەەەاری فکەەەەرییەوە بە خەتەەەەی 
ۆژێ ڕپەیکەار هەمەوو بۆچوونەکانی لەگەڵ کۆمەڵە بەتەواوی لێەک نزیەک بەوو. 

دا بەدژی حیزبی دێموکرات بەاڵو دروشمی توندوتین و زبری لە باڵوکراوەکەی
                                                 

  ٨٩شمرگان پیتار را خلع سالح کرد"  نشریە پیتار  شرمارە یتن از پ ٦"چرا حزب دمترات  -1
 .١٣٥٩ماه دی
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ی خەەۆی، زۆر جەەار بە بەەێ ٩٧تەەا  ٣پەیکەەار لە ژمەەارە دەکەەردەوە، باڵوکەەراوەی 
ئامان  هێرشی دەکردە سەر حیزب و هاوپەیمانەکانی بە دروشمی توندڕەوانە 
دژی حیزبەەی دێمەەوکرات هەەان دەدا. ئەگەرچەەی شەەتێکی ئاسەەایی بەەوو بە وتەەاری 
جەەەوان و ڕەخەەەنەی سەەەازەندە الپەڕەی باڵوکراوەکەیەەەان ڕەش بەەەکەنەوە، بەاڵم 

بە "دژی شۆڕش" و "نۆکەری بێگەانە"  دا حیزبیانارەکانیانئەوان لە تەواوی وت
و "پەەەارێزەری بەرژەوەنەەەدیی بەەەورژوازی" و "ناسەەەیۆنالیزمی بەەەورژوازیی دژی 
جوواڵنەوەی کورد" و "دژی بەرژەوەندیی خەڵکی کوردسەتان" و" خەیەانەت بە 
گەلەەی کەەورد" و " سەەازش لەگەڵ کۆمەەاری ئیسەەالمی" دەناسەەاند و الپەڕەکانیەەان 

 .زبر و ناشیرینانە ڕەش دەکردەوە و سەردێڕە بەو وشە
بال ەەۆکی پەیکەەار تەنەەانەت حیزبەەی دێمەەوکراتی بە هاودەسەەتی لەگەڵ کۆمەەاری 
دا ئیسالمی و خەیانەت لە خەڵکی کوردسەتان تۆمەتبەار دەکەرد. ئەوە لە کاتێەک

بەەەەوو کە ڕۆژ نەبەەەەوو پێشەەەەمەرگەکانی حیەەەەزب لە نەەەەاوچە جۆربەجۆرەکەەەەانی 
ن. رەکەەەەەانیی دژی داگیەەەەەرکەران شەەەەەەهید نەدەەربەکوردسەەەەەتان لە مەیەەەەەدانی ب

و نابەرپرسەیارەتیی  پرەنسەیێی سەرەنجام بە هاندانی کۆمەڵە لەالیەکەوە و بێ
دا زۆر نەەەاجوامێرانە هێرشەەەیان ٩٤و  ٩٢پەیکەەەار لەالیەکەەەی دیەەەکەوە، لە ژمەەەارە 

و وەک "دژی شەۆڕش"، "نەۆکەری بێگەانە" و "خەیانەتکەار" و  کردە سەر حیەزب
حیزبەەی دێمەەوکرات خەەاوەنی سەەەدان  دا بەەوو کەبەەرد. ئەوە لەکاتێەەکیەەان ... ناو

و پڕشەەکۆی دژی دوو ڕێنیمەەی )پاشەەایەتی و  شەەەهید بەەوو، خەبەەاتێکی زێەەڕین



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

دا بەەوو لە کوردسەەتان جێگایەەان ئیسەەالمی( کردبەەوو و هەروەهەەا ئەوە لە حاڵێەەک
نەەی ئەەازادیخوازیی گەالهەسەەتی درابەەوو کە پاڵێشەەتی جەەوواڵنەوەی کەەورد و پێ

ی هەتەەەاوی بەەەۆ ١٣٥٩ی ڕەشەەەەممەی سەەەاڵی ٧دا ڕۆژی بەەەن. لە ئاکەەەام ئێەەەران
چەککردنەەی پەیکەەار دەسەەتەیەک لە پێشەەمەرگەکانی حیەەزب لە بۆکەەان لە بەەنکەی 

دەکەن بە شەێوەی ئاشەتییانە چەکەکانیەان پەیکار نزیەک دەبەنەوە و داوایەان لەێ
 ٢٤نەدان سەەەێ کەسەەەیان لەەەێ کەەەوژرا و پێدابنەەەێن، کە بەداخەوە بەهەەەۆی گەەەوێ

 دیکەشیان خۆیان بەدەستەوە دا، کە چەند ڕۆژ دواتر ئازاد کران. کەسی 
ڕۆژێەک لە بۆکان  ی ئێرانحیزبی دێموکراتی کوردستانکۆمیتەی شارستانی 

راوێکی لە ژێر ناوی "اندرز تەاریخی، انقەالب دکردنی پەیکار ڕاگەیەندوای چەک
یکەەار و ەبە تەەایبەتی پ ٣" بەەاڵو کەەردەوە کە داوا لە خەتەەی ٣مەەا بە رهەەروان خەە 

دەکا دەست لە دوژمنایەتی حیزبەی دێمەوکرات هەڵگەرن و چەی ڕەزمەندەگان... 
و  ن، سازشەەکار و دژی شەەۆڕش نەەاو نەبەنیبە خەەائ ی دێمەەوکراتدیەەکە حیزبەە

 1....دەست لە دووبەرەکی نانەوە هەڵگرن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
"انەدرز تەاریخی، انقەالب مەا بە کۆمیتە شارستانی بۆکران  لەژێرر ناوی" ڕاگەیەنراویبڕوانە  - 1

 ١٣٥٩ی ڕەشەممەی ٨تەوتی ڕێ" ٣رهروان خ 
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کەار لەالیەن پێشەمەرگەکانی ئەو ڕووداوە نەخوازراوە واتە گرتنی بەنکەی پەی
چەونکە بەووە بەابەتێکی دیەکە بەۆ بەوو، جەێگەی خۆشەماڵی  ە بۆ کۆمەڵەحیزبەو

دوو ڕۆژ دواتەەەەەەر کەەەەەەۆمەڵە  .بەدگەەەەەەۆیی و دژایەتیەەەەەەی حیزبەەەەەەی دێمەەەەەەوکڕات
نەەەاوی "جینەەەایەتی ڕاگەیانەەەدراوێکی زۆر تونەەەدی دژی حیزبەەەی دێمەەەوکرات بە 
پەیکەەار لە بۆکەەان"  وەحشەەییانەی الیەنگرانەەی حیزبەەی دێمەەوکرات دژی سەەازمانی

زۆر  ڵکەووباڵو کردەوە، باڵوکراوەی کۆمەڵە نەک یارمەتی بە تەبایی نەکەرد بە
نەەاتۆرەی دوور لە بۆچەەوونی هەر سەەازمانێکی سیاسەەی بە حیەەزب گەەوت، ناوو

تونەەدی لەسەەەر وتەەارەکەی  پەیکەەاری هانەەدا کە ئێعالمییەیەکەەیهەر لەو کەەاتەدا 
"انەدرزها" و "هشەدارها"ی حەزب بەناوی )پیرامون  ،کۆمیتەی شارستانی بۆکان

بەاڵو کەردەوە  دا"پیکەار" ی٩٨کۆمۆنیستها در کردسەتان!( لە ژمەارە  دمکرات بە
نەەەاتۆرەی نەەەاڕەوا دژی پیکەەەار و کەەەۆمەڵە پەەەڕ لە ناوو ەکەیو هەردوو نووسەەەین

 .بوونحیزب 
کردنی لەالیەن کەۆمەڵەوە بە جێگەای خەۆی، کردنی پەیکار و مەحکوومچەک 

اوەدا تەنانەت حیزبی دێمەوکراتی لەگەڵ کۆمەاری ئیسەالمی بەاڵم لەو ڕاگەیاندر
. کەۆمەڵە پەاش ئەو لەویشی خراپتەر نەاو بردبەووبە خراپتر و بەراورد کردبوو 
کەس لە خەڵکەی شەاری بۆکەانی کەۆ کەردەوە کە دژی  سەد ڕاگەیاندراوە چەند

دا بەەوو کە پێشەەمەرگەکانی حیزبەەی حیەەزب خۆپێشەەاندان بەەکەن. ئەوە لە حاڵێەەک
ئاغا" پێشیان بە هێزی داگیەرکەر گرتبەوو ت لە گوندی "سەرای ئەحمەددێموکرا

کە بەداخەوە لە جەریانی ئەو شەڕەدا "عەلی وەهەاب"، فەرمانەدەی پەل شەەهید 
بەەوو. بەاڵم دوای بیسەەتنی هەواڵەەی شەەەهید بەەوونی نەەاوبراو بە هەزاران کەس 

یەەان دەگەەوتەوە. ٣دروشەەمی دژی خەتەەی نی شەەار کەەرد کەڕوویەەان لە گۆڕسەەتا
خەڵەەک حیزبەەی نەتەوەیەەی  کە بەەوو تنی خەڵەەک بەەۆ گۆڕسەەتان نیشەەانەی ئەوەاهەە

دا پشەەتیوانی بە هێەەزی خۆیەەان قەبەەووڵە و دەرکەوت کە لە هەر هەلومەرجێەەک
 ڕۆڵەکانی نیشتمانن و ورەیان پێ دەبەخشن.

مەەانگی دیەەکە ئەویەەی  ٨دواتەەریی دەرکەوت کە سەەازمانی پەیکەەار زیەەاتر لە  
مێنێتەوە و لێک هەڵوەشەا و هەمەوو کارەکانیشەی لەژێر باڵی کۆمەڵە نەیتوانی ب

لەژێر مەودیریەتی کەۆمەڵەدا بەڕێەوە دەبەرد. چەونکە لە جنەووبی کوردسەتان بە 
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قۆڵی وێەەڕای پەیکەەار و ڕەزمەنەەدەگان کێشەەەیان بەەۆ حیەەزب هاوبەشەەی و سەەێ
 1دروست دەکرد.

کەەەۆمەڵە بەەەێجگە لە نزیکەەەایەتی فیکەەەری پێەەەی وابەەەوو بە یەکگەەەرتن لە گەڵ ئەو 
دەسەەەتەوە  ە دەبێەەەتە هێزێکەەەی گەورە و دەسەەەەاڵت لە کوردسەەەتان بەسەەەازمانان

بەختەەی کەەۆمەڵە ئەوەی چەەاوەڕوان دەکەەرا ڕووی دا. پەەاش گەەرێ، بەاڵم لە بێدە
ۆمەڵە بەوون یەک لە کە هاوپەیمانی کە ٣ماوەیەک تەواوی سازمانەکانی خەتی 

و  وێنەوارێکیان لەەێ نەمەەا و تێکشەەکانو شەە پێەەوادە ولی"یەەاننز "سەەیر دوای یەک
هەرچەنەد هێرشەی دڕنەدانەی ڕێەنیم بەۆ سەەر ڕێکخراوەکەانی دژی ووکانەوە، پ

ڕێەەەنیم و بۆسەەەەر کوردسەەەتان نەخشەەەی لەو تێکشەەەکانەدا هەبەەەوو بەاڵم هەەەۆی 
بنەڕەتەەەی ئەو تێکشەەەکانانە هەڵە و چەوتەەەی ڕێبەەەازی ئەو ڕێکخەەەراوانە بەەەوو کە 
تووشەەەی ئەو چارەنووسەەەەی کەەەردن. لەوکەەەاتەدا بەەەوو سەەەازمانێکی بچەەەووکی 

کە نەەاوی خۆیەەان نەەابوو " اتمەەاد مبەەارزان کمونیسەەت" )سەەهند( کە  ڕوونەەاکبیری
وپەەا دەژیەەان گەڕانەوە کوردسەەتان و لەگەڵ کەەۆمەڵە کەوتەەنە وهەموویەەان لە ئور

 وتووێن.
دیەەارە پێوەنەەدیی چەپەکەەان و خەتەەی سەەێ، لە پەەاش شۆڕشەەی ئێەەران پەرەی 
لە ئەستاند و دواتر کە ئاماژەی پێ دەکرێ وێرای "اتمەاد مبەارزان کمونیسەت" 

 .یان داڕشتۆژەی حیزبی کۆمۆنیستدا پڕبەرنامەکانیان
زمندگان "دەگەڕێتەوە بەۆ سەەرەتای شەۆڕش رهەروەها پێوەندیی کۆمەڵە و "

دا پەرەیەەان ئەسەەتاند، کاتێەەک کە چەپەکەەان بەگشەەتی لە فەزای شۆڕشەەی ئێەەران
هەڵەەدا و الیەنگەەری  انکە سەەەری ەگانیی یەکێەەک لەو ڕێکخەەراوانە بەەووڕەزمەنەەد
یەکی نزیکەەی لە و پێوەنەەدی لینینسەەتی بەەوو شۆڕشەەی مارکسیسەەت تیسەرسەەەخ

هەڵبناردنی سەەرکۆمار  دوایبوو. هەگەڵ چەپەکانی دیکە و بەتایبەتی کۆمەڵە 
سەدر دەنگی هێناوە و سەالحییەتی مەسەعوود ڕەجەوی ڕەد کەرایەوە نیەکە ب

ئەەاڵوگۆڕێکی قەەووڵ لە تێکۆشەەانی ئەحزابەەی نیشەەتەجێی دەرەوەی کوردسەەتان 
لەوان ڕەزمەنەدەگان بەوو. لە  یەک ارەکانی دیەکەی ئێەران پێەک هەات کەە شوات

                                                 
 .١٧٦ صفحەرگ زەرمان  شاپور ڕیروزی  های ید پیشمبڕوانە: "یادداشب -1
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و لەسەەەر دەبەەێ  نی نەەاوبراو لە تەەاران فشەەاری زۆرسەەازما ٦١و١٣٦٠ی نسەەااڵ
 دەیەوێ لە ڕێگای دۆستەکانیەوە خۆی بگەیەنێتە کوردستان.

کەەەۆمەڵە واتەەەا بەەەۆ ئەو حەرەکەتە پێویسەەەتییان بە هاوبیروبەەەاوەڕی خۆیەەەان  
کە لە نێەوان کەۆمەڵە  ژێەرەوە بەکەن یچاو لەو بەڵگانە داندیییەبوو. لەو پێوەهە

دا ئاڵوگۆڕی پێ کراوە. دواتریی کە جێگە پێیان لە کوردستان و ڕەزمەندەگان
خۆش کرد بێ ئەوەی حیزبی دێموکرات چەوکترین کێشەەی لەبەوونی ئەوان لە 

مەەوکرات حیزبەەی دیدژی بەشەەانی کەەۆمەڵە چەکیەەان لە کوردسەەتان هەبەەێ شان
زمنەدگان" لە تەاران بەۆ نەبەوو "ر دا بوو کە کەۆمەڵە ڕازیشا. ئەوە لەکاتێکڕاکێ

 1کوردستان بگوازنەوە.

                                                 
«" سررررازمان رزمنرررردگان» بررررا « کوملررررپ»رابطررررپ دیپلماسرررری سررررری "اسررررنادی از روابررررط  -١

 پور های شخصی از داریو  کاندیادداشب
( راوی ڕەزمەنەدگان""ڕێکخە پێوەندیی دیێلۆماسیی نهێنی )بەڵگەکەانی پێوەنەدیی "کەۆمەڵە" لەگەڵ

 .بیرەوەرییەکانی داریوش کاندپوور لە
 ١بەڵگەی ژمارە 

 ."بۆ هاوڕێیانی کۆمەڵە و یەکیەتیی خەباتکارانی کۆمۆنیست )اتماد مبارزان کمونیست( "ا.م.ک 
 !بە ساڵوێکی سوورەوە

کە لە هاوڕێیانی ڕەشنووسی هاوبەشی کۆمەڵە و یەکیەتیی خەباتکەارانی کۆمۆنیسەت "ا.م.ک."، 
ی هەتەەەەاوی، بەەەەاڵو بەەەەووەتەوە، زیەەەەاتر لە یەک مانەەەەگ بەسەەەەەر ١٣٦٠مەەەەانگی ڕەزبەری سەەەەاڵی 

باڵوبووەنەوەیەەەدا تێەەەێەڕی و پاشەەەان بەدەسەەەتی ئەەەێمە گەیشەەەتووە. ).......( "گەاڵڵەی بەرنەەەامەی 
حیزبەی کۆمۆنیسەتی ئێەەران" لە ئامەادەکردنی ئەو گەاڵڵەیەدا ئێمەیشەەیان زۆر بە باشەی تەەاوتوێ 

ی هەڵوێست و ڕوانگەکانمان ئاگادار بوون، ئەوان کە سەرقاڵی شەەڕکردن بە کردووە و لە کۆ
دژی "پۆپۆلیزم" بوون، "بەپێی هۆکارە سیاسییەکان" هەر جۆرە هاوکاری و یەارمەتییەک ڕەت 
دەکەەردەوە و بە مەبەسەەتی هەڵوەشەەانەوە داوایەەان لە ئەەێمە دەکەەرد ئەو هاوڕێیانەمەەان کە ناچەەار 

 ن هانیان بدەین کە بچنە نێو ڕیزەکەانی "پێشەمەرگەی کەۆمەڵە"وەدەبوون بچنە شوێنێکی تر، یا
و یان "وەکوو پەنەابەری سیاسەیی کەۆمەڵە" بناسەرێن، واتە بە شەێوەیەکی بەرنەامەداڕێنراو کە 
ڕێەەەەگە نەبێەەەەت هاوڕێیانمەەەەان هەەەەیو جەەەەۆرە چەەەەاالکییەک بەەەەکەن! ئەمە تەنەەەەانەت دێمەەەەوکراتیزمی 

بوورژەوازییەەانە بەەوو.  خەەودی بەڵەەگە  شۆڕشەەگێڕانەش نەبەەوو، بەڵکەەوو خراوتەەرین گوشەەارێکی
 :پێوەندیدارەکان بەم شێوەیە

 بەڵگەی دووهەم
 !بۆ هاوڕێانی کۆمەڵە



  ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا

                                                                                                          
هاوڕێیان، چەند کەس لە هاوڕێیەکانمان لێرەدا تووشی بارودۆخێکی ئەمنییەتیی نالەبار بەوون 
بە و لە مەترسیدان. بە مەبەستی گواسەتنەوەی ئەو هاوڕێیانەمەان بەۆ کوردسەتان، پێویسەتمان 

 .هاریکاری و یارمەتیی شۆڕشگێڕانەتانە. تکایە بە زووترین کات ئاگادارمان بکەنەوە
 .کۆمیتەی شۆڕشگێڕی م.ل. ڕێکخراوی ڕەزمەندەگانی ئازادیی چینی کرێکار

 .ی هەوتاوی١٣٦١ی گەالوێنی ٣٠
وەاڵمەەی کەەۆمیتەی کەەۆمەڵە لە تەەاران تەەاکوو کەەاتی هەڵوەشەەانەوەی ئەوان بە شەەێوەیەک بەەوو کە 

 .ندیی بە ئێمەشەوە هەبووپێوە
 ٣ژمارە 

 وێڕای ساڵو
بەەەۆ جێبەجێکردنەەەی ئەم بڕیەەەارە پێویسەەەتە پێوەنەەەدییەک بە ڕێبەریەەەی کەەەۆمەڵەوە بگەەەرین. پەەەاش 

 .وەاڵمدانەوەی ڕێبەریی کۆمەڵە بە زووترین کات ئاگادارتان ئەکەینەوە
 کۆمیتەی کۆمەڵە لە تاران

 ی هەتاوی١٣٦١خەرمانانی 
مانەەگ لە نەەامەی یەکەم تێەەێەڕی، کەەۆمیتەی ناوەنەەدیی کەەۆمەڵە پەەاش ئەوەی کە نزیەەک بە یەک 

 :وەاڵمێکی بۆ ئێمە ناردەوە
 ٤بەڵگەی ژمارە 

 وێڕای سالو 
پەەاش ئەوەی کە پیوەنەەدیمان بە ڕێبەریەەی کەەۆمەڵەوە کەەرد، پێتەەان ڕادەگەیەنەەین کە لە ڕوانەەگەی 

گەر ئەوەی کە ئێمەوە بە هۆکارگەلێکی سیاسییەوە ئەو داواکارییەی ئێوە جێبەجێ ناکرێت، مە
ئەو هاوڕێیەەانە پەیوەسەەت بەەبن بە ڕیەەزی پێشەەمەرگەکانی کەەۆمەڵەوە یەەان وەکەەوو پەنەەابەرێکی 

 .سیاسیی ئەندامی کۆمەڵە بڕۆن بۆ ئەو شوێنە
 .ی هەتاوی١٣٦١ی خەرمانانی ٢٨

وکراتیکەکەانە و لەو هەڵسەەوکەوتە ئەو شەێوازە هەڵسەوکەوتە کە زۆر بەڕوونەەی دژی بنەمەا دێم
ێەرەسەەەەتانەیەدا ).....( لە هەمەەەەووی خراپتەەەەر ئەوەیە کە کەەەەۆمەڵە بەەەەۆ ئەو پۆرتونیسەەەەت و هەلۆئ

هۆکەەارە سیاسەەییە کە لەو سەەەردەمەدا و لەالیەن ئەەێمەوە تەنیەەا وەکەەوو ڕەشەەنووس و "گەاڵڵەی 
پێەەڕەوی حیزبەەی کۆمۆنیسەەتی ئێەەران" ئەژمەەار دەکرێەەت، هەەیو ڕاسەەتییەکی تێەەدا نەبەەووە و بە 

امەەەەادە کەەەەراوە کە لە مێەەەەنووی بەەەەزووتنەوەی شەەەەێوەیەکی ئوپۆرتونیسەەەەت و هەلێەرەسەەەەتانە ئ
 !کۆمۆنیستیی ئێراندا نموونەی نەبووە

دارانە و ئەەەێمە ناچەەەار بەەەووین ڕاشەەەکاوانە بەەەارودۆخی کەەەۆمەڵە و لە ئاکامەەەدا یەەەارمەتیی ڕێەەەز
 .نەرانەکەیان ڕەت بکەینەوەێهەڵوەش
 ٥ژمارە 

 وەاڵمێک بۆ هاوڕێیانی کۆمەڵە



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

لە  ١٣٦٠کاک عەبدوڵاڵ موهتەدی لە کۆنگرەی دووی کۆمەڵە کە لە بەهەاری 
یانی پەیکار دەکا کە دواتر قسەەکانی باسی جەروندی "زەنبیل"ی بۆکان گیرا، گ

گەی سەرسەوڕمانە، چەونکە چەاوەڕوانی قسەکانی کەاک عەبەدوڵاڵ جەێدادەنرێ. 
خەبەەاتێکی دەیەەان  پررڕ لە سررەروەری وئەوەی هەبەەوو حیزبێەەک بە مێنوویەکەەی 

)عەلەەەی وەهەەەابزادە( سەەەاڵەوە، دوای ئەوەی کە یەکێەەەک لە باشەەەترین ڕۆڵەکەەەانی 
دا خەڵەەک لە بەخاکسەەێاردنیی پێشەەکەش بە بارەگەەای ئەەازادی دەکەەا، خەەۆگیەەانی 

ان بەوەش دادەنەەەەەێ کە خەڵکیەەەەەان دژی بەشەەەەەداری نەکەن، هەر لەو کەەەەەاتەدا د
حیزبەەی دێمەەوکرات هەەان داوە بێەەنە سەەەر شەەەقام دژی حیەەزب شەەوعار بەەدەن 
تەنەەەەانەت ئەنەەەەدام و الیەنگرانەەەەی کەەەەۆمەڵە پەەەەێی خەڵەەەەک کەوتەەەەن کە حیزبەەەەی 

 دێموکراتیان بە دوژمنانی کورد دەشوبهاند.
لەالیەکەەی دیەەکەوە عەبەەدوڵاڵ مەەوهتەدی هەەاتنی خەڵەەک بەەۆ سەەەر گۆڕسەەتان بە 

واتە پێەی وایە کە بەورژوازی لە سەەرکەوتنی  ،ۆکیی بورژوازی ناو دەبەاترسەن
 نامەیان داوە بەحیزب! خۆی دەترسێ و تەنانەت بە خەڵکی دەڵێ نەدامەت

 قطعەەەی"ی پیەەەروز""یەکێەەەک لە خسووسەەەیاتی وردەبەەەورژوازی ئەوەیە کە لە 
خەەەۆی دەترسەەەێ دەڵەەەی جەەەاری وایە بە نەزەر دەگەەەا وردە بەەەورژوازی دەچێەەەتە 

و بارەیەوە، بەاڵم وا بە نەزەر دەگا کە ئەسەڵەن بەۆ خەۆی پێەی خەۆش پێشێ لە
نیەەیە سەەەرکەوێ جەەورئەتی سەەەرکەوتنی نیەەیە. بە نەزەری مەەن ئەو ڕوحیەەیەی 

                                                                                                          
ئێمەتان دیاری کردووە، بە هیو شەێوەیەک لەواو  ئەو مەرف و هەلومەرجانەی کە بۆ !هاوڕێیان

و لەبار نیەیە و ئەێمە پێمەان وایە مەرجەکانتەان بێێرەنسەیێانەن و لەگەڵ بنەمەا و پرەنسەیێەکانی 
نەەدی ئیەەدانە دەکەیەەن، ی کە ئەو هەڵسەەوکەوتەی ئێەەوە بە توئینترناسەەیۆنال ناتەبەەان. وێەەڕای ئەوە

ە هیو یارمەتییەک بەو کۆمۆنیسەتانە ناکەات جیا لەوەی کە پێمان وایە ئەو جۆرە هەلسوکەوتان
کە قاچەەەەاخ بەەەەوون یەەەەان لەژێەەەەر چاوەدێریەەەەدان، بەڵکەەەەوو لەو باوەڕەشەەەەداین کە بەو جەەەەۆرە 

 .هەڵسوکەوتانە ئەو کەسانە ڕووبەڕووی مەترسیی تیربارانی کۆماری ئیسالمی دەبنەوە
 کۆمیتەی شۆشگێڕانی مارکسیستیی لینینیستی

 چینی کرێکار.  گانی ئازادیی ەڕێکخراوی ڕەزمەند



  ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا

وردە بەەورژوازی زاڵ بەەوو، وە ئەو "تشەەیع کننەەدگان بطەەور عمەەدە" ئەو کەسەەانە 
بەەەەوون. وردەبەەەەورژوازی ئیمساسەەەەی کەەەەرد کە پێشەەەەڕەوی کەەەەردوە، بۆخەەەەۆی 

رد هەەیو فشەەارێک نەبەەوو غەیەەری "نەەاپیگری" مەعەەنەوی خەەۆی. نشەەێنی کەەعەقەب
ئەوە بوو لەنەزەر منەوە چەون بەۆ تەشەیع جەنەازە نەوعێەک ئیبەرازی نەدامەت 

 1بوو، نەدامەت نامەیان داوە بە حیزبی دێموکرات بۆ ئەو کارەی خۆیان."
ڕووی دابەەوو لە سەەەرەتای  ١٣٥٩ی ڕەشەەەمەی ٧دوای ئەو جەریەەانە کە لە 

ەنەەد کەس لە زینەەدانییانی کەەۆمەڵە لە نەەاوچەی سەردەشەەت ڕا ، چ١٣٦٠بەهەەاری 
دەکەن و بەەەەۆ بەیەەەەانی، پێشەەەەمەرگەکانی حیەەەەزب دەیەەەەانگرن و بەرەو زینەەەەدانی 
دۆڵەتەەوو ڕەوانەیەەان دەکەن. لە کەەاتی بەڕێکەەردن بەەۆ زینەەدان تووشەەی ئەفەەرادی 
کۆمەڵە دەبن و داوای ئەو زیندانییانە دەکەنەوە. وەک هەمەوو جارەکەانی دیەکە 

ناخۆش دەست پێەدەکەن، ئەوە زینەدانیی ئەێمەن، بەورژوازی داگیەری  بە قسەی
کەەەەەەەەردوون و ... بەاڵم هەر لەو کەەەەەەەەاتەدا کە دەزانەەەەەەەەن ژمارەیەەەەەەەەان کەمە و 
پێشەمەرگەکانی حیەزب زۆرتەرن ئەگەرچەی کەۆمەڵە دەسەت بەۆ چەکەیی دەبەن 

دا دەگەڕێنەوە بۆ بنکەکانی خۆیان. و لە کۆتاییدوو کەسیان لێ چەک دەکرێ 
ڕووداوە هەسەەت دەکەن کە هێەەزی حیزبەەی دێمەەوکرات لەو نەەاوچەیە  دوای ئەو

زۆرە و خەڵکەکەشەەی بەگشەەتی حیەەزبین، بنکەکانیەەان بەرەو نەەاوچەی ڕەبەت و 
 ئەو کات لە دەست پێشمەرگەدا بوو ڕەوانە کرد.  لەوێشەوە بۆ بۆکان کە

دوای ئەو ڕووداوانە کۆمەڵە لە ناوچەی جنووبی کوردستان و بۆکان نزیەک 
کەس لە ئەفەەەرادی چەکەەەداری خەەەۆی ڕەوانەی "بێەەەنوێ"ی سەردەشەەەت  ٢٠٠بە 

دەکا بۆ شەڕ لەگەڵ حیزبی دێموکرات کە بتوانێ لە ڕێگای چەکەوە هێنمونیی 
کۆمەڵە بەسەر خەڵكی ئەو ناوچەیەدا بسەەپێنێ. بەاڵم دواتەر لەڕێگەای وتەووێن 
کە نەەوێنەری حیزبەەی دێمەەوکرات کەەاک "حەسەەەن ڕەسەەتگار" بەەوو، ئاڵۆزییەکەەان 

                                                 
 وتەکانی عەبدوڵاڵ موهتەدی لە کۆنگرەی دووی کۆمەڵە   -1



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

باسەی چەی لە گەۆنگرەی دوو ڕەنگ دەبێتەوە. دیارە ڕوونە کەاک عەبەدوڵاڵ کەم
دەکا! کاتێک دەڵێ تەا ئەاخرین گولەەلە لە بەرامەبەر ئەوان دەوەسەتێ یەانی چەی؟ 
نیشەەەانەی دەسەەەێێکی شەەەەڕە و بڕیەەەاری شەەەەڕی داوە تەنەەەانەت چەنەەەد کەس لە 
 ئەفرادی وان بە قەولی کاک عەبدوڵاڵ دەبەوو شەەڕ بەکەن و خۆیەان بە کوشەت
 ،بەەەدەن چەەەونکە وەک ئامەەەاژەی پێەەەدەکا سیاسەەەەتی ئەوان تەسەەەلیم بەەەوون نیەەەیە
ئامانجەکەشەەی ڕوون بەەووە کە کەەوڕی خەڵەەک بکەەوژرێ و ئەەاگری مەەاڵوێرانکەر 

 بکاتەوە کە دیارە دواتر هەر بەو جۆرەی خۆی ویستی بە ئەنجامی گەیاند.
سەەەەرەڕای ئەو بەرخەەەوردە فیەەەزیکییەی لەنێەەەوان پێشەەەمەرگەکانی حیەەەزب و 

ی کەەۆمەڵە ڕوویەەان دەدا پەەاش دانیشەەتن کێشەەەکان چارەسەەەر دەبەەوون. ئەفەەراد
بەاڵم ڕێبەرانەەەی کەەەۆمەڵە بە ناسەەەاندنی حیزبەەەی دێمەەەوکرات بە "دژی شەەەۆڕش" 

انقالب( و "نەەەوێنەری بەەەورژوازی"ی کوردسەەەتان، و هەروەهەەەا تەبلیغەەەاتی )ضەەەد
دا، ئەەەەەەەەاگری ئەو بەردەوام دژی ئەو حیەەەەەەەەزبە لە کەەەەەەەەۆنگرەی دووهەمیەەەەەەەەان

خۆشەەتر کەەرد. لە کەەۆنگرەی دووهەمەەی کەەۆمەڵەدا دوو بۆچەەوون ناکۆکییانەیەەان 
بۆچەەوونی بەەۆ دروسەەت کردبەەوون.  انکە تەەا ئاسەەتی لێکتەەرازان کێشەەەی نهەبەەوو

بە نیەەەوەداگیرکراو )نیمەمسەەەتعمرە( و نیوەفیدەەەۆدالی  یەکەم  کۆمەڵگەەەای ئێرانەەەی
نەپەڕانەەەەدووە، بەەەەۆیە دەبەەەەێ دەزانەەەەی، بە جۆرێەەەەک کە دەورانەەەەی فیدەەەەۆدالی تێ

رێنەدانەەەی شەەەۆڕش لەسەەەەر ئەساسەەەی شۆڕشەەەی وەرزێەەەران و سەەەتراتێنیی د
چەەەاالکیی ئینقالبەەەی لە دێهاتەکەەەان بنیەەەات بنەەەێن. ئەو بۆچەەەوونە لەالیەن سەەەاعد 

دووست، "سەعید یەزدیان" و ئیرەف فەرزاد پشەتگیری دەکەرا. بۆچەوونی وەتەن
زادە و حوسەەێن دووهەم  کە بۆچەەوونی عەبەەدوڵاڵی مەەوهتەدی و بەەرایم عەلەەی

ئەوان پێیەەەەان وابەەەەوو کۆمەڵگەەەەای ئێەەەەران کۆمەڵگەەەەایەکی  مەەەەورادبەیگی بەەەەوو،
سەرمایەدارییە و بەو دەلیلە فاکتۆری سەرەکی بەۆ گەیشەتن بە سەەرکەوتن بە 
شۆڕشی داهاتووی ئێران، چینی کرێکار و شەارەکانن، دیەارە ئەم بۆچەوونە لە 
کۆنگرەدا سەر دەکەوێ. یەکێک لە بۆچوونە گرینگەکەانی دیەکەی کەۆنگرەش لە 
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ەگەڵ حیزبەەی دێمەەوکرات بەەوو، ئەویەەی کەەاک عەبەەدوڵاڵ مەەوهتەدی پێوەنەەدیی ل
ەوەی حیزبەەی دندەیهێنێەەتە بەربەەاس کە ئەوەیە هەموویەەان لەسەەەر شەەەڕ و توانەە

دێموکرات و ناسینی ئەو حیزبە بە حیزبێکی بورژوازیی دژی شۆڕش  کەۆکن، 
 کە تێزەکە ناوبراو دایڕشت.

، خەەەۆی لەو ەی دوو دەکەەەازادە کاتێەەەک باسەەەی کەەەۆنگرکەەەاک برایمەەەی عەلەەەی
بڕیەەەارانەی لە پێوەنەەەدیی لەگەڵ حیزبەەەی دێمەەەوکرات دەرچەەەوون، دەبەەەوێرێ و 

 تەنانەت وشەی "ضدانقالب" دەسڕێتەوە، سەرن  بدەن  
دا بەەۆ یەکەم جەەار بڕیارنەەامەیەکی نێوخەەۆیی پەسەەەند کەەرا کە "لەم کەەۆنگرەیە

دا حیزبی دێموکرات وەک حیزبێکی بورژوازی پێناسە کرابوو، بەاڵم بڕیەار تێی
بەهمەن سەعیدی لێەی  1درا جارێ ئەو بڕیارنامەیە بە ئاشکرا باڵو نەکرێتەوە."

دا دەڵەەێ  "قەرار نەبەەوو دوای ئەو دەپرسەەێ  "بەەۆ باڵوتەەان نەکەەردەوە؟" لە واڵم
بڕیارنامەیە سیاسەەتی ئەێمە بەرامەبەر بە حیزبەی دێمەوکرات هەیو ئەاڵوگۆڕێکی 

انەوە وەکەەوو بەسەەەردا بێەەت، هەلەەومەرف حەسسەەاس بەەوو ئەەێمە بە الی خۆمەە
هەڵسەنگاندنێکی سیاسەی چاومەان لەێ دەکەرد، بەاڵم نەمانەدەزانی کەاردانەوەی 

و ڕیزەکانی حیزبی دێموکرات چۆن دەبەێ. حیزبەی دێمەوکرات  الی ڕێبەرایەتی
بە تەبلیغەەاتی سیاسەەیی دژبە خەەۆی حەسسەەاس بەەوو. لە نمەەوونەی ڕێکخەەراوی 

ە ئەو ڕێکخەراوە چەپە پەیکاردا لە شاری بۆکان، دیتمان کە چۆن دوای ئەوە ک
ئێرانییە چەند بەیانییەیەکی دژبە حیزبی دێموکرات باڵو کردەوە، چەوونە سەەر 

و چەند کەسەیان لەێ شەەهید کەردن. بەۆیە وەکەوو پرەنسەیا ئەو مەقەڕەکەیان 
و وەکوو دا تەبلیغی پێوە نەکەین  بەڵگەنامەیەمان پەسەند کرد، بەاڵم بڕیارمان

  2ناوەندی ڕایبگرین."سەنەدێکی نێوخۆییی کومیتەی 
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بە پێچەوانەی قسەکانی کاک برایم، نەک بڕیاریەان داوە تەبلیغەی پێەوە بەکەن 
بەڵکەەوو بڕیەەاری شەڕیشەەیان دابەەوو، چەەونکە وتەەاری کەەاک عەبەەدوڵاڵ مەەوهتەدی 
 وتەکانی کاک برایم بە تەواوی ڕەد دەکاتەوە، ئەو کۆنگرەیە باسێکی چڕوپڕی

 یلەگەڵ حیزبەی دێمەەوکرات ی شەەڕبەەوو و بڕیەارلەسەەر حیزبەی دێمەوکرات کرد
دا زادە دەتەەوانێ بەەڕوانێتە بڕیەەاراتی کەەۆنگرە، کە لەوێدابەەوو. کەەاک بەەرایم عەلەەی

، رێنددەناسەێحیزبی دێموکراتیان نەک وەک حیزبی بورژوازیی دژی شەۆڕش 
کەم  تەوە کە حیزبێکەی لیبەراڵە و هێنەدێک داواکەاریی زۆربەڵکوو جەخت دەکرێ

دا هەیە، لەوەش گرینگتەەەەەر حیزبەەەەەی دەوڵەت سازشەەەەەکارانەی لە بەرامەەەەەبەر و
غەەارەتگەر و ملهەەوڕ و هۆکەەاری سەەەلبی  تەەاقمێکی تەەایبەت کەدێمەەوکرات وەک 

 .، ناو دەبرێدێموکراسی لە کوردستانن
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 ی کۆمەڵە و٢کۆنگرەی 
 شەڕ لەگەڵ حیزبی دێموکرات بۆ نانهەنگاو

 
 

وچەی تورجانی لە ئاوایی زەنبیلی نا ١٣٦٠ی کۆمەڵە لە بەهاری ٢کۆنگرەی 
دا کە ئەندامانی کۆمەڵەی ورووژانەد بۆکان گیرا. گرینگترین باس لەو گۆنگرەیە

دوو مەسەەەەلە بەرچەەەاو دەکەوێ. یەکیەەەان ئەوە بەەەوو کە کەەەۆنگرە لەسەەەەر دوو 
بۆچەوون قسەەی کەرد و بڕیەاری کۆتەایی دا. بۆچەوونی یەکەم لە دوو مەسەەەلە 

ە بە دوو بۆچەەوونی کە نەەاکۆکی سیاسەەی و ئیەەدوئولۆژی کەەۆمەڵەی لەەێکەوتەو
حیزبەی دێمەوکرات وەک حیزبێکەی "بەورژوازی و  ئەوە کە جیاواز. دووهەمیەان
 دژەشۆڕش" بناسن.

دەسەەتەی وەک لەسەەەرەوە ئامەەاژەی پەەێ کەەرا ی کەەۆمەڵە، یلۆژئۆنەەاکۆکی ئیەەد
یەکەمیەەەان بەەەاوەری وابەەەوو کۆمەڵگەەەای ئێەەەران کۆمەڵگەەەایەکی نیەەەوەداگیرکراو 

الی"یە، واتە هێشەەتا بە تەواوی دەورانەەی "مسەەتعمرە" و نیوەدەرەبەگەەایەتی "فدەەود
ئەو  دەرەبەگەەایەتی نەپێەەواوە بەەۆیە دەبەەێ سەەتراتینیی خەبەەاتی کەەۆمەڵە لەسەەەر

زێەەەەڕان و شەەەەۆڕش لە دێهاتەکەەەەانەوە رئەساسەەەەە داڕێەەەەنرێ کە شۆڕشەەەەی وە
الیەنگرانی سەرسەختی ئەو بۆچوونە ئیرەف فەرزاد، سەاعد  ،سەرچاوە دەگرێ

 ان گرتبوو.وەتەندووست و سەعید یەزدیان پشتی
دەستەی دووهەم  کۆمەڵگای ئێران بە کۆمەڵگایەکی کاپیتالیسەم دەزانەی هەر 

ی سەەەرەکی رچینەەی کرێکەەار و شەەارەکان بە فەەاکتۆ بەۆیە بڕوایەەان بەوە هێنەەا کە
بزانن بۆ سەرکەوتنی شۆڕشێک کە لە ئێران بەرپەای دەکەن. ئەو بۆچەوونە لە 

یگی پشتیوانی لەێ ەرادبون مالیەن عەبدوڵاڵ موهتەدی، برایم عەلیزادە و حوسێ
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دەکرا. دیارە پاش باسێکی زۆر لەنێو ئەو چەپە تازە پێگەیشتووانە خەتی یەک 
پاشەکشەەەی کەەرد و دەنگیەەان بە بۆچەەوونی مەەوهتەدی دا. بەمجەەۆرە ئیمکەەانی 

سەەەرکەوتنی الیەنگرانەەی مەەوهتەدی  ئینشەەعاب لە کەەۆنگرەی دووی کەەۆمەڵە بە
پێشەەووی کەەۆمەڵە وەک شەەێوازی  مەەونتەفی بەەۆوە و لەدرێەەنەدا شەەێوازی کەەاری

کاری پۆپۆلیستی و بیرۆکەی کۆمەڵە، وەک بیرۆکەی سۆسیالیزمی گەلی هاتە 
بەر ڕەخەەنە و بیەەرۆکەی مارکسەەیزمی شۆڕشەەگێڕانە بەەووە جێگەەرەوەی ئەوان. 

 باس دەکا. 1راوی کۆتایی کۆنگرە بەمجۆرەنەدیارە کۆنگرە لە بەشێکی ڕاگەی
ۆڕش"ی حیزبەی دێمەوکرات )دیەارە شبۆچوونی دووهەم لەسەر ناسینی "دژە

بیکەەا( بناسەێ کە ئەویەەی  داکەەۆمەڵە بە نیەازی بەەوو لە ئێەران کەئەو شۆڕشەەی 
، جەعەەەفەر شەەەەفیعی و یوسەەەف یگیەرادبوحوسەەەێن مەەە ،عەبەەەدوڵاڵ مەەەوهتەدی

کەۆنگرە  ەبۆ کرد سەەر کەوت. وات انکە کاری ئەردەالن و چەند کەسی دیکەش
ەیەک کە حیزبەەی دێمەەوکرات وەک دەنگەەی بەنەزەری نەەاوبراو دا و کەوتەەنە بەر

 نەەوێنەری چینەەی کرێکەەاروەک خۆیەەان ئارەزوویەەان دەکەەرد بناسەەن و خۆشەەیان 
 . دیاری کرد
کرۆنگرەی دووی کرۆمەڵە نەب هەر باسری مراڕی  بەڵگەکرانیبە پێی هەروەها 
هێنرانی وشررە و زاراوەی گەلری کررورد و تەنررانەت لە بەکار ای نەکررگەلری کررورد

تەوایەتری و جروو نەوەی ڕزگراریخوازی گەلری خەباتی نەتەوەیی و سرتەمی نە
  ی نەتەوایەتریڕلە جیاتی ویئتی خودموختاری و مرا بوارد و انکوردی  خۆی

کە چررری برررۆ خۆشررریان گە ڵەی ی دەکررررد داوای دێموکراسررری برررۆ کوردسرررتان
یرران برراڵو دەکررردەوە؟ کە خۆشرریان باوەڕیرران بە زئررەی خۆیرران خوموختاری

کەسەەی وەک ئەنەەدامی کەەۆمیتەی ناوەنەەدی  ١٣کۆنگرەکەیەەان نەبرروو. لەکۆتررایی 
 .هتەدی وەک دەبیری یەکەم دیاری کراهەڵبنارد و عەبدوڵاڵی مو

                                                 
ەتیەی ڕێکخەراوەکە وەکەوو پۆپەۆلیزم کۆنگرەی بەالڕێدابردنی ئایدئۆلۆژیی سەەرەکی و بنەڕ -1

)خسڵەتگەرایی و شێواندنی ڕیزەکانی سەربەخۆی پرۆلێتاریا( و ئەکۆنیزم )تێنەگەیشتوویی لە 
ئەرکەکانی پرۆلێتاریەای هۆشەیار و پێڕەویکەردن لە ڕەوتێکەی خەۆڕایی( داڕشەتووە و ڕیزبەنەد 

 تی ناساندووە.کردووە و هەروەها وەکوو بەالڕێداچوونی بنەمای بزووتنەوەی کۆمۆنیس
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 ئامانجیەەەانهەمەەەوو یەک  ٣ دا دەردەکەوێ خەتەەەیهەر وەک لە بەڵگەکەەەانیی
دەپێکەەەا، ئەویەەەی هەمەەەاهەنگی لە گەڵ ئەو وشەەەە و دەسەەەتەواژە بەەەریقەدارانەی 

نرووکی   و برۆ ئەم مەبەسرتە سەردەم بوو کە بتوانێ خەڵکی پەێ فریەو بەدەن
 واتە بە زەولی خۆیان  بوو و خەباتی نەتەوایەتی هێرشەکانیان لە ناسیۆنالیزم

دا لە حاڵێک ،یی کێشەکانی پەیکاردوای کۆتادەیانویئب ناسیۆنالیزم داپڵۆسن  
کە چەنەەەد جەەەار کێشەەەە لە نێەەەوان ئەفەەەرادی کەەەۆمەڵە و پێشەەەمەرگەکانی حیزبەەەی 

هەنگەەاوی نەەا، لەو  ی خەەۆیبەرەو کەەۆنگرەی دوودێمەەوکرات ڕووی دا، کەەۆمەڵە 
گەەۆنگرەیەدا حیزبەەی دێمەەوکراتی بە "دژە شەەۆڕش" و "بەەورژوازی" ناسەەاند و بە 
قەولەەی کەەاک بەەرایم عەلیەەزادە وەک سەەەنەدێکی نهێنەەی لە بڕیارنەەامەی کۆتەەایی 

 کۆنگرەدا مایەوە. 
ئەو پەسەەەندکراوەی کەەۆمەڵە بەتەواوی دەریەەدەخا کە کەەۆمەڵە پالنەەی شەەەڕی 

ەش لە زۆر جێگەەەەا تونەەەەدڕەوی بە حیزبەەەەی دێمەەەەوکرات هەیە، هەربەەەەۆی لەدژی
خسەەەت کە حیزبەەەی ار بەەەوو و کردەوەکەەەانی جۆرێەەەک ڕێککەوتییەوە دیەەەڵسەەەوهە

هەڵچوون دێمەەەوکرات بە دەسێێشەەەخەر بزانەەەێ. لە زۆربەی شەەەوێنەکان کە تێەەەک
ڕووی داوە دەستی کۆمەڵە لە پێشەەوە بەووە، چەونکە ئەوان باوەڕیەان وا بەوو 

اتەر بەێ بەنەاو "بەورژوازیی کوردسەتان" لە مەیەدان وەدەر بنەێن، دودا دەلە پێی
ڕووی چەکەکانیان لە کۆماری ئیسالمی بکەن. ئەگەر بمانهەوێ بەڵگەنامەکانی 

 کۆمەڵە شی بکەینەوە وەک ئەم بەڵگەیە 
دا ئەو ناکۆکییە چینایەتی و سیاسییانە، ئەو جیاوازییە ئایدۆلۆژییە لە ئاکام" 

ە و حیزبەەی دێمەەوکرات تەەا ئێسەەتا درێەەنەی هەبەەووە و بەربەرەکەەانیی کەەۆمەڵ
درێنەی دەبێ، بەاڵم مەسەلەکە لێرەدایە کە کامیەان لەو دوو الیەنە شەەڕیان 

  1؟لە مەیدانی سیاسییەوە بۆ مەیدانی نیزامی گواستۆتەوە
بەەاس لە شەەەڕی  ئەگەر لەم ڕسەەتەیە کە دەڵەەێ شەەەڕ درێەەنەی سیاسەەەتە بەەۆ

رگەەرین، دەبەەێ بڵێەەین شەەەڕ ئاکەەامی ئەو ی کوردسەەتانی ئێەەران کەڵەەک وەنێوخەەۆی
سیاسەتە چەوتەی ڕێبەرانی کۆمەڵە بوو کە بۆ ئەوەی لە ڕێگای نادروسەتەوە 

دا کە حیزبی دێموکرات بە حیزبێکی ناڕەوا بە خەڵک بناسێنن، هەوڵی زۆریەان 
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نەک هیو ڕەساڵەتێکی مێنوویەی بەۆ حیزبەی دێمەوکرات قایەل نەبەن، بەڵکەوو بە 
وژمنی سەەرەکیی ی لە قەڵەم بدەن و تەنانەت بە دکۆسێی سەر ڕێگای شۆڕش

، ئەم بەڵگەەەانە دەیسەەەەلمێنن کە ڕێبەرانەەەی کەەەۆمەڵە تاوانبەەەاری خۆیەەەان دەزانەەەی
 سەرەکیی شەڕی نێوان حیزب و کۆمەڵەن. 

کەەاک عەبەەدوڵاڵی مەەوهتەدی لە سەەەرووی هەمەەوو ڕێبەرانەەی کەەۆمەڵەوە لەو 
ی داوە کە چەنەەدە باسەەانەدا کە لە کەەۆنگرەی دووی کەەۆمەڵەدا کردبەەووی نیشەەان

پەرەپێەدانی  ە. بە باوەڕی نەاوبراودوژمنایەتیی حیزبی دێموکراتی پێ باش بوو
و پەەێگەی  کردنی جەەێگەەڵ حیزبەەی دێمەەوکرات بە واتەەای قەەایمدوژمنەەایەتی لەگ

دا لە باسەێکی دا بەوو. نەاوبراو لە کەۆنگرەلەنێەو کۆمەڵگەای کەوردەواری کۆمەڵە
و لە کوێەەوە و بە و ەوە دەکەەا، کە چەەۆن تێروتەسەەەلی فۆرمەەوڵەکراودا ئامەەاژە ب

بکەن. ئەم دا دژایەتیەەی حیزبەەی دێمەەوکرات بەەکەن و شەەەڕ دەسەەت پەەێڕێگەەایەک
باسەەەی کەەاک عەبەەدوڵاڵ لە کاسەەێتی قسەەەکانی لە کەەۆنگرەی دوو وەرگیەەراوە کە 

 دەقاودە  بەم جۆرەیە 
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 موهتەدی دەقی قسەکانی عەبدوڵاڵ
 لە کۆنگرەی دووی کۆمەڵە

 
 

ەتی پاراسەەەەتنی کەەەەۆمەڵە و گەشەەەەەکردنی لە بەرامەەەەبەر حیزبەەەەی "مەوجەەەەودیی
ئەو مەسەەەەەەلەیە کە، چەەەەەۆن مەوجەەەەەوودییەتی کەەەەەۆمەڵە و نەک  .دادێمەەەەەوکرات

مەوجەەەەەوودییەتی بەڵکەەەەەوو گەشەکردنیشەەەەەی بێەەەەەارێزین لە بەرامەەەەەبەر حیەەەەەزب 
دا؟ بەەا تەوەجەەۆ بەوە کە لەوە بەوالوە کەەۆمەڵە مەنتەەیقەن دەبەەێ زۆر دێمەەوکرات

ر بەەێ بەەۆ ئەەێمە و زۆریەەی قسەەە لەوە کەەرا کە دەبەەێ عەزیزتەەر و خۆشەویسەەتت
مەوزێعەی تەعەڕوزیمەان ببەێ، یەانی چەی ئەوە، چەۆن مەوزێعەی "تەعەڕوزیمەەان 
هەبێ و بەتەوری کوللی بە شوێن ئەوەدا باسی دەکەم کە و سیاسەتهایەکمان 

 دەبێ هەبێ بەرامبەر بە ئەوان. 
عەەەەی السەەەەەم کەەەەردۆتەوە کە یەەەەانی چەەەەی مەوزێۆدا خمەەەەن لە چەنەەەەد مەورد

تەعەڕوزیمان هەبەێ، وەک هێنەدێک لە ڕەفیقەکەان کە باسەیان کەرد، بە نەزەری 
دا ئەوەیە کە ئەەەێمە مەەەاهییەتی حیزبەەەی مەەەن مەەەوقەددەم بەسەەەەر هەمەەەوو شەەەتێک

دا دێمەەوکرات، ڕەسەەاڵەتی حیزبەەی بەەورژوازیی زیەەددی ئینقالبەەی لە کوردسەەتان
اختە بەریەنە واقیعەن بناسین. ئەوەڵین کاری ئەێمە عیبەارەتە لەوەی کە ئەو شەن

نێەەو پێشەەەمەرگەکان، بەریەەەنە نێەەو هەواداران و بەریەەەنە نێەەەو الئەقەل ئەقشەەەاری 
پێشەەڕەوی زەحمەتکێشەەان. تەەا ئێسەەتا ئەەێمە بەهەرحەەاڵ تەبلیغمەەان کەەردووە بەەۆ 
دا ئیفشەاگەریی حیزبەی دێمەوکرات، بە ئەنەدازەیەک ناسەاندوومانە و لە داهەەاتوو

فەعەالییەتە کە لە جەریەانێکی دا، ئەو نەوعە تەئسیری زۆر بەووە لە کوردسەتان
سەەەەابیقەیە لە دا، ئەو موبەەەەارەزە ئیەەەەدۆلۆژییە سیاسەەەەییە هەر بێدێموکراتیەەەەک
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دا کە ئێمە کردوومانە، مونتەهەا شەەرت ئەوەیە ئەێمە هەرچەی زیەاتر کوردستان
ئەوە عومق پێ بەدەین و تەا ئێسەتا بەعەزە شەێوەیەکمان بەۆ تەبلیغەات بەووە، بە 

، شێوەیەکی باشتر بنێەرینە جێگەای. مەسەەلەن نەزەری من ئەوانە تەرک بکەین
ئەەێمە تەنیەەا لەسەەەر بەعزێەەک جەنبەهەەای مەەوجەززای حیەەزب و مەخسووسەەەن 
بەعزێەەەک مەەەوجەززای مەسەەەدووالن و ئەفەەەرادی حیزبەەەی لە نێەەەو پیشەەەمەرگەی 
خۆمەەەان تەبلیغمەەەان کەەەردووە، بەتەەەایبەت پێشەەەمەرگەکان زۆرتەەەر بەو شەەەێوەیە 

دی جنسەەی، مەسەەەلەن لە مەواردی تەبلیغیەەان کەەردووە. لەسەەەر مەواردی فەسەەا
دزیهەەەەەای فەردی، ئەڵەەەەەبەتە ئەوانە کاربوردیەەەەەان هەیە، بەاڵم بەتەوری کەەەەەوللی 
کاربوردی ئەوانە مەحدوودە، هەدەفی کاری ئیجادی ئامادەگی بەۆ تەعەڕوز لە 

دا، پەەێی هەمەەوو شەەتێک ئەوەیە کە ئەەێمە ئەوە تەعمیمەەی نێەەو سەەفووفی خۆمەەان
خۆمەان و بەسەووڕەتی شەناختی تیدۆریەک  بدەین، ئەو شناختە موجەززایەانەی

لە حیەەەزب دەری بێنەەەین. مونتەهەەەا ئەوەیە کە دەڵەەەیم بە سەەەووڕەتی شەەەناختی 
دا باسەی دەکەیەەن تیدۆریەک دەری بێنەین دەقەیقەن ئەو جەەۆرەی ئەێمە لە کەۆنگرە

نەەەەەەەەەاتوانین بەالی هەمەەەەەەەەەوو پێشەەەەەەەەەمەرگەکانەوە بەتەەەەەەەەەایبەت پێشەەەەەەەەەمەرگە 
، دەبەەێ ئەەاوا پێشەەگیری بکەیەەن. زەحمەتکێشەەەکانەوە عەیەەنەن ئەەاوا باسەەی بکەیەەن

بۆچوونەکەمەان ئەوە بەەێ هەرچەەی زووتەەر تەحلیلەی بەەدەین، یەەانی بە سەەووڕەتی 
موبارەزەیەکی تاریخی، بە سووڕەتی موبارەزەیەکی تەبەقاتی بیبینین، نەک بە 
سەووڕەتی موبەارەزەیەکی ئەێمە پیەەاوی چەاکین، ئەوان پیەاوێکی خەراپن، دزیەەان 

ە کەەافی نیەەیە، ئەوە هەر دەرکەەی مەحەەدوودە لە دایە. ئەودایە درۆزنیەەان تەەێتەەێ
دا. ئێمە لە بەارێکی دیکەشەەوە لەگەڵ دەرکەی تەبلیغ عەلەیهی حیزبی دێموکرات

دا موبەەارەزە بکەیەەن، ئەویەەی مەحەەدوود لە تەبلیەەغ عەلەیهەەی حیزبەەی دێمەەوکرات
ئەوە تەەەەا ئێسەەەەتا هەر وەکەەەەوو یەکێەەەەک لە کوڕەکەەەەان باسەەەەی کەەەەرد بەتەوری 

دا دا تەبلیغمەەان کەەردووە، لە حاڵێەەکیزبەەی دێمەەوکراتمەوزووعەەی لە بەرامەەبەر ح
دەبێ ئەوەش خاتمە پێ بێنین. ئەوە کە دەبێ خەاتمە پەێ بێنەین بەو بەارە، یەانی 
بەتەوری تەشکیالتی وەکوو بەرنامەیەکی مونەززەم سەەرفی نەزەر لەوەی کە 
حیەەزب لە بۆکەەان لەگەڵ ئەەێمە دەرگیەەر دەبەەێ یەەان فەڕز کەیەەن لە سەردەشەەت 

دا، وە لە ، سەەەەرفی نەزەر لەوە لە تەواوی ڕیزەکەەەانی کەەەەۆمەڵەدەرگیەەەر دەبەەەێ
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دا ئەەێمە ئەو سەەفووفی تەشەەکیالتی نهێنەەی، پێشەەمەرگە، هەوادار لەنێەەو هەموویەەان
تەبلیغە بەشێوەی مونەززەم، وەکوو بەو جەۆرەش باسەم کەرد و بەشەێوەیەکی 
مەحەەدوودی نەکەیەەنەوە بە مەسەەائیلی شەخسەەیی بچەەووک، ئەوە بەریەەنە پێشەەێ. 

دا کە لە سەردەشەت، ئەگەر ئێمە ئیتمینان پەیدا بکەیەن کە لە هەر کاتێەک ئەگەر
پێشمەرگەی ئەێمە ئەوە ئیمسەاس بکەا، ئیمساسەی ئەو پێوەنەدیییە واقعیەیە بکەا 
کە هەر کات لە سەردەشت لێی قەوما هەیو مەانعێکی نیەیە ئەگەر زەعیفتەر بەوو 

نەبینەێ کە خەۆی دا تەنها خۆی لەو مەحدوودەدا لە بەرامبەر حیزبی دێموکرات
و حیزب تەنها ببینەێ یەا خەۆی و فەاڵنە دەسەتەی پێشەمەرگەی ئەوان ببینەێ کە 
زیەەاترن لە ئەەێمە، بەو دیەەدە مەحەەدوودەوە زاتەەی خەەۆی گەورە بکەەاتەوە ئەگەر 
تەنیا ئەوە نەبینێ بەڵکوو بزانێ کە ئیتمینەانی بەوە هەبەێ کە ئەێمە دەتەوانین لە 

ب بەەدەین یەەان دەتەەوانین هێەەز کەەۆ سەەنە، زۆر بەباشەەی دەتەەوانین زەربە لە حیەەز
کەیەەنەوە، هەم دیسەەان بیهێنەەین بەەۆ سەردەشەەت بە نەزەری مەەن قەەووەتی قەلەەا 
پەیدا دەکا. ئەوە تەنیا شەتێکی ئیدیدالیسەتی نیەیە بەۆ ئەوەی کە بەڕاسەتی کەابرا 
ئەو ئیمساسەەەەە بکەەەەا کە پێشەەەەمەرگەی ئەەەەێمە، ئەو ئیمساسەەەەە، ئیمساسەەەەێکی 

غەیەەەری ئەوە لە تەواوی ڕیزەکەەەانی واقیعبینەەەانە بەەەێ، هەەەیو ڕێگەەەایەک نیەەەیە بە
دا بەتەوری سیسەەتماتیک ئەەێمە تەبلیغەەات عەلەیهەەی حیەەزب بکەیەەن، نەک خۆمەەان

هەر تەبلیەەەەغ عەلەیهەەەەی حیەەەەزب، تەبلیەەەەغ بەەەەۆ ئامەەەەادەگی لە بەرامەەەەبەر حیزبەەەەی 
 دا.دێموکرات

ئەو مەسەلەی کە ئەێمە دەڵێەین ئیجەادی هێەز بکەیەن، عیبەارەت نیەیە لەوە بە  
انە، بەبەەێ ئەوەی تەداروکەەاتی ئەو هێزەمەەان لە نەزەر شەەێوەیەکی ماجەراجوویەە

گرتبەەەێ، بەبەەەێ ئەوەی مەسەەەدووالنی ئەو هێزەمەەەان لە نەزەر گرتبەەەێ هەدەفەەەی 
مەزمەەەوونی فەعەەەالییەتی هێزەکەمەەەان لە نەزەر گرتبەەەێ هەر لەخەەەۆڕا لە دەوری 
یەکتەەەری کۆیەەەان بکەیەەەنەوە. بەرلە هەمەەەوو شەەەتێک ئەەەێمە دەبەەەێ زەروورەتەەەی 

زەروورەتەەەەەی ئەوە کە ئیسەەەەەتمکامێکی دەروونیەەەەەی  یەکگرتنەەەەەی هێزەکانمەەەەەان،
دا، وەکەوو تەنەی ناگوسەستەنیمان دەبەێ هەبەێ لە بەرامەبەر حیزبەی دێمەوکرات

واحیەەەد موبەەەارەزە لەگەڵ حیەەەزب بکەیەەەن. ئەو ڕۆحە، ئەو ئیەەەدەیە بەریەەەنە نێەەەو 
پێشەەەمەرگەکانەوە و ئەو ئیەەەدە وەک تەبلیغەەەاتێکی دایمیەەەی ڕۆژانە دەکەەەرێ کە 
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ەیدا بکا هەر لە سەتمێکی مەحدووددا نەمێنێتەوە. ئەێمە موڕەتتەبەنیی عومق پ
 جرررۆرەدیەەەارە هەر بەو شەەەێوەی کە باسەەەمان کەەەرد بە تەدریەەە  دەبەەەێ هەمەەەوو 

تەوەهومێەەک نیسەەبەت بە حیزبەەی دێمەەوکرات وەکەەوو ڕەفیقەکەەان باسەەیان کەەرد 
لەبەین بەریەن. مونتەهەا دیسەان مەن ئەوە دەڵەێم ئەێمە تەبلیغەاتی خۆمەان دەبەێ 

سەر واقیعیات، یانی بە هیو شەێوەیەک ئەوە مەسەڵەحەت نیەیە موبتەنی بکەینە 
مانەدەی پێشەمەرگەی خۆمەان ئێمە لەگەڵ بەعزێەک ئەفەراد یەا ئەقشەاری عەقەب

زودایی، بڵێەین بەڵەێ ئەێمە بەتەوری قەتەع لەگەڵ ئاوا دەست بکەین بە تەوەهەوم
نەاپەزیرە و لە ئێسەتاوە حیزبی دێموکرات شەەڕ دەکەیەن، شەەڕی ئەێمە ئیجتناب

امادە بی. ئەوە غەڵەتە، ئەوە کابرا دەڕووخێنێ لە جیاتی ئەوەی سەاختمانێکی ئ
بەۆ دروسەت بکەا. ئەێمە دەبەەێ بەگەوێرەی سەەتمی ئاگەاهی، بەگەوێرەی سەەەتمی 
ئامادەیی، یانی لەو سەتمەوە حەڕەکەت بکەین، مونتەها یەک هەدەفمان هەبێ. 

نێو بەعزێەک ڕەسی دەکرێ وە لە رلە کومیتەی ناوچەی ئێمە جۆرێک بەدیارە 
لە پێشەەەمەرگەکان کە دەرکەەەی نەەەاکەن جۆرێەەەک بەڕڕەسەەەی دەکەەەرێ وە لە نێەەەو 
پێشمەرگەی ئاگاتر و بەرپرسانی دەستەکان و ئەوانە ئەڵبەتە بەجۆرێکی دیەکە 
بەەەاس بکەەەرێ. ئەوانە لە سەەەتووحی مەەەوختەلیفەوە حەڕەکەت دەکەن، مونتەهەەەا 

 اسییەوە. بەهەرحاڵ هەدەفمان هەر یەک هەدەفە لە لەحازی تیدۆری و سی
بەەەێجگە لەوانە، وەزیفەیەکەەەی دیەەەکەی لەبەەەاری تیدەەەۆریکەوە هەمەەەانە، ئەڵەەەبەتە 

دوو ڕۆژان بتەەەەوانین ئەنجەەەەامی بەەەەدەین، بەاڵم مەەەەن وەزیەەەەفەیەک نیەەەەیە بە یەک
ئیعتقادم ئەوەیە تەئسیرێکی تاریخی دادەنێ، ئەویەی ئەوە ئەێمە بێەین نەوعێەک 

اری، بەاڵم نەقەدێکی تاریخچە، مونتەها نەک تاریخچەی ڕۆژبەڕۆژ و حادسەەنگ
پڕۆلتێەەەەری لە حیزبەەەەی دێمەەەەوکرات بکەیەەەەن. تەواوی ناپەیگیرییەکەەەەانی، تەواوی 
خەیانەتەکانی لە مەقەاتعی مەوختەلیفەوە هەر لە ئەوەڵەوە تەا ئێسەتا لە دیەدگای 
پڕۆلیتاریەەەاوە سەەەابیتی بکەیەەەن. ئەوە گەنجینەیەکەەەی تیدەەەۆریکە بەەەۆ ئایەنەەەدەگانی 

ئەو جەەۆرەی کە مەەارکس و ئیەەنگڵس  ئەەێمەش، هەر وەکەەوو مەسەەەلەن فەڕز بەەکە
هاتوون جونبشهای سۆسیالیستیی وردەبورژوازی یا جونبشەهای بەورژوازیی 
لیبراڵییەەەان نەقەەەد کەەەردووە، ئیسەەەباتیان کەەەردووە کە تەنهەەەا نیەەەرووی پەیگیەەەری 
پڕۆلیتاریەەایە. ئەەێمە لە مەحەەدوودەی خۆشەەمان ئەو کەەارە بکەیەەن زۆر قەەازانجە 
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کەس عەالقەمەنەەەەد بەەەەێ و هەر کەس  ئەوە. یەەەەانی بەو نەوعە ئەەەەێمە، بەەەەۆ هەر
بەەیهەوێ موبەەارەزە بکەەا مەرزبەنەەدییەکی ڕەوشەەنمان کەەردووە یەەانی لە لەحەەازی 
تەەەاریخییەوە ئیسەەەباتمان کەەەردووە کە بەەەورژوازی و وردەبەەەورژوازی قەەەادر بە 
ڕەهبەریەەی ئیەەنقالب نەەین، ئیسەەباتی ئەو مەوزووعە بە لەحەەازی تیدەەۆریکەوە بە 

 یە.زوداییایەی تیدۆریکیی ئەو، تەوەهومنەزەری من زۆر کۆمەک دەکا، یانی پ
مەک دەکەەا بەوە ئەەێمە مەوزێعەەی تەعەڕوزی کررۆیەکەەی دیەەکە لەو شەەتانە کە 

بگەەەرین ئەو مەسەەەەەلەیەی کەەەۆکردنەوەی هێزەکەەەەانە، ئەوەی کە کەەەەۆکردنەوەی 
هێزەکەەان، کەەۆکردنەوەیەکی هەروەک کەەوتم بالفاسەەیلە و تێورووژانەەدنی بە مەەل 

لەوە پێی ئێمە ئەو وەحدەتی فکرییە بە وجەوود  دا نییە، ئەوە عیبارەتەیەکتری
بێنەەەەەین بە شەەەەەوێن وەحەەەەەدەتی فکەەەەەرییەکەدا ڕابیەەەەەتە لەگەڵ ئەوەدا وەحەەەەەدەتی 
عەمەلیەیی پێەەک بێنەەین. دەنگەەی ئەوە لە سەەەتمی مەنتەەیقەدا دەبەەێ یەەا وردەوردە 
گەورە دەبێەەتەوە لە حەقیقەتەەی دوورنمەەاکەی ڕەوشەەەن نیەەیە بەتەواوی بەەۆ مەەن، 

 دەبێ ئەو کارە بکەین. بەاڵم بە یەقین ئێمە
ئەنەەەەەدازە کەم ئەەەەەێمە بە وەسەەەەەیلەی ئەو هێەەەەەزە زەربەپەزیریەەەەەی خۆمەەەەەان بێ

دەکەیەەنەوە، بەرعەکەەس کەەارێکی وا دەکەیەەن کە هەر وەخەەت ئیەەرادە بکەیەەن و 
تەشخیسەەەی بەەەدەین کە بەڕاسەەەتی موناسەەەبە، ئەو هێەەەزە بخەیەەەنە گەڕ بەەەۆ وارد 

 کردنی زەرەباتی قەتعی لە حیزبی دێموکرات.
کرات هەروەک ڕەفیقەکەان باسەیان کەرد تەا ئێسەتا ویسەتوویەتی حیزبی دێمەو

زەرەبەەەاتێکی مەوزێعەەەی لە ئەەەێمە بەەەدا، ئێسەەەتاش تەەەا ئەو ئەنەەەدازەیە ئینسەەەجام و 
تەشکیالتی سیاسی و نیزامیی سەرتاسەریی نییە، کە موسەممەم بێ و بتەوانێ 
ئەو تەسەەمیمەی خەەۆی پیەەادە بکەەا کە عەلەیهەەی ئەەێمە زەربەی قەتعەەی و نەهەەایی 

نێ. مونتەهەەا دەلیلێەەک نیەەیە ئەەێمەش وەک ئەو مەحەەدوودییەتە قەبەەووڵ بوەشەەێ
بکەین، دلیلێک نییە ئەو کارە بکەین. مەسەلەن مەن ئیعتقەادم بەوە هەیە هەر لە 

دا، بەاڵم داوا دەکەم ئێستاوە ئێمە شایەد تەبعەن نەینووسین لە هەیو جێگەایەک
مەەوو ئەنەەدامانی لە کەەۆنگرە الئەقەل وەک بڕیەەاری شەەەفاهی مەتەەرە  بکەەا، کە هە

دا کە ئەوانیی مەسدووالنی پێشمەرگەکان مەوئەززەو کۆمەڵە بە شوێن ئەوان
 بکا بۆ هێندێک کار، مەسەلەن 
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ئەەەەێمە دەبەەەەێ مەقەڕەکەەەەانی ئەوان شناسەەەەایی بکەیەەەەن، بەرنەەەەامە یەەەەانی ئەوە، 
کەمیەەەیەت و حەجەەەم و  -شناسەەەایی کردنەەەی مەقەڕەکەەەانی ئەوان بەدروسەەەتی 

هێزەکەەەانی ئەوان بەەەۆ ئەەەێمە دەخەەەاتە دەرەوە. هەروەهەەەا کەیفیەەەیەت و کەەەاراییی 
یە لەبەەەەاری شناسەەەەایی بە مەعنەەەەای وەسەەەەیعی کەلەەەەیمە، یەەەەانی ئەو شناسەەەەایی

یەەەانەوە ئەوە بەەەۆ ئەەەێمە دەخەەەاتە کەمیەەەیەتەوە، هەم لەبەەەاری کەیفیەەەیەت و کارایی
دا ئەگەر شەەەڕێک کەەرا بەیەەن ئەەێمە و ئەوان، ئەەێمە دەرەوە، وە لە وەختەەی خەەۆی
ن، هێزەکەمەەان دەزانەەین لە عەلەیهەەی و نوقەەاتێکی بەسەەادەگی دەزانەەین و بکەیەە

موعەییەن سازمان بدەین. ئێمە هەروەها دەبێ شناسەاییی مەسەدووالنی ئەوان 
بکەین. ئەمن لە دوایە زۆرتر تەوزیمی دەدەم بەبێ هیو تەردیدێک ئەێمە دەبەێ 
ئەو کەەارە بکەیەەن، ئەەێمە شناسەەاییی مەسەەدووالنی ئەوان، بە مەنەەزووری نەەابوود 

ەو کەەارە بکەیەەن. بە نەزەری مەەن هەر ئەندیشەەەیەکی کە نەەابوودیی کردنیەەان، ئ
دا نەبەەەەەەەەێ، نەەەەەەەەابوودی نەک بە مەفهەەەەەەەەوومی حیزبەەەەەەەەی دێمەەەەەەەەوکراتی تەەەەەەەەێ

یەەەانەکەی، وەلەەەێ ئەو ئیەەەدە و نەەەابوودییە وەک شەەەوعارێک وەک ماجراجوویی
دا بە یەقینەەەەی مەرزبەنەەەەدیی پەرچەمێەەەەک هەڵەەەەی نەگرتبەەەەێ، لە بەرابەر کەەەەۆمەڵە

دایە. ئەوە شناسەاییی مەسەدووالنیان دونبەاڵەڕەوی تەێنەکردووە و هێشتا هەر 
لەشارەکان، لە شناسەایی بە مەفهەومی وەسەیعی کەلەیمە، یەانی خسووسەیاتیان 

بەجەێ چییە، کامەیان دەبێ بکوتین، کامەیان دەبەێ بە قسەەی خەۆش دەبەێ جێ
بکەین و بیترسێنین، لە هەمەوو بەارێکی دەبەێ شناسەایی، ئەڵەبەتە دەبەێ بەزانین 

 وێیە، شوێنیان کوێیە، چەندیان پێشمەرگە لەگەڵە و ئەوانە.جێگایان ک
ئێمە دەبێ مەنابع و ئەنبەاری موهیمماتیەان تەشەخیس بەدەین، دیەارە یەکێەک  

لە مەحەەەدوودییەتەکانی ئەەەێمە کەمبەەەوودی ئەسەەەڵەحە و موهیممەەەاتە لە بەرابەر 
 دا. بەاڵم ئەەێمە دەبەەێ ئەو مەقەڕ و ئەو ئەنبەەارانەی ئەوان کەحیزبەەی دێمەەوکرات
دایە شناسەەەایی بکەیەەەن، بەەەۆ ئەوەی کە هەم ئەوان مەحەەەرووم موهیممەەەاتی تەەەێ

دا بکەیەەەن لەو مەنەەەابعە، ئیەەەدی قەەەودرەتی ئیەەەدامەی شەەەەڕەکەیان لە مەقتەعێەەەک
نەمێنێ و جا دوایە دەبن بە "جاش" یا دەچنە الی "بەعس" کەیفی خۆیەانە، هەم 

زگەاری"، یەا لە ئەوەی کە مەنابعێکی سەرشار بۆ ئێمە تەئمین دەکەا، ئەێمە لە "ڕ
ئەنەەەەدازە شەەەەتمان دەسەەەەکەوتوە. حیزبەەەەی دێمەەەەوکرات بەەەەا پایەگەەەەای "ڕەبەت" بێ
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تەوەججوهە بە هێندێک قسە کە لەگەڵ ڕەفیقەکەان کەراوە منەیی بەشەدار بەووم 
دا، چەنەەدین ئەڵەەبەتە چەنەەدین و چەنەەدەها شەەوێنی ئەەاوای هەیە کە چەک و تێەەی

ی لەەێ دانەەاوە. ئەگەر تەقەمەنیەەی یەکجەەار زۆری هەیە کە تەنهەەا دوو پێشەەمەرگە
دا، ئەو جەەەورئەت بە موبەەەارەزە کەەەردن، جەەەورئەت بە ئەەەێمە لە ئەوەڵەەەین زەربە

تێکشانی حەریفی تەبەقاتیی خۆمانمان هەبەێ لە ئەوەڵەین مەقەاتیع و مەراحیلەی 
دا، بالفاسیلە ئەوانە موسەادەرەی ئینقالبەی بکەیەن، بە نەزەری مەن شەڕەکەمان

دا بگەەۆڕین، بەاڵم ئەگەر هەر خۆمەەانشەەتی شەەەڕەکە دەتەەوانین بەبەەاری یسەرنو
خەریکی خنەخن بین و مەعلوومە بە نەزەری من هیو یەک لەو کارانەمەان بەۆ 
نەاکرێ و پەەاش مەاوەیەک لە شەەەڕەکە کە گەوزەرا ئیتەەر ئەوان نوقەاتی زەعفیەەان 
دادەپۆشن. ئەوە شتێکی مەعلوومە، هێزی بۆ دێنن و تازە موشەکیل دەبەێ ئەو 

نامە بۆ ئێمە، وە ئەوەیە، ئەوەی کە نیشەان دەدا ئەێمە کارە بۆ ئێمە، ئەوەیە بەر
بەدڵ خەریکەەەی تەعەڕوزیەەەن، دەبەەەێ ئەو کەەەارانە بکەیەەەن و لە ئێسەەەتاوە ئەەەێمە 

 مەسدووالنی ئاگای خۆمان بەو ئیدەوە تەربییەت بکەین.  
وایە زۆر ئەهەمیەتەی یک لە سەەری دەڕۆم پەێمنوکتەیەکی دیەکە کە مەن هێنەد

مەرزبەنەدییە، عیبەارەتە لەوەی کە زۆر جەاری وا  هەیە، پێم وایە بە مەفهوومی
دا عەکسەەولعەمەل نیشەەان هەیە مەسەەدووالنی ئەەێمە بە مەوقەەع و لە کەەاتی خەەۆی

نەەادەن، نەوعێەەک ئیبهەەام و مەەوعەتتەل کردنێەەک بەەۆ دەورەیەکەەی مەەوەققەت کە 
نیشان دەدەن ئیدی زەمان لە دەستی ئێمە دەچێ. نموونە بێنمەوە  نموونە لەو 

و تەەەەاوەکوو  -هێنەەەەدیک زینەەەەدانییانی ئەەەەێمە هەاڵتەەەەوون  -وان ڕۆژانەیە کە ئە
ئیمکانمان بووە لێیان بستێنینەوە، حەتا ئیمکانمەان بەووە چەکیەان بکەیەن کە بە 
نەزەری مەەەەن دەبەەەەوو بکرابەەەەایە تەەەەا ئەوان جەەەەارێکی دیەەەەکە جەەەەورئەت نەکەن 

و نەمانەەدەنەەوە، بەاڵم بە دەلیلەەی زەعفەەی زینەەدانییانی هەاڵتەەووی ئەەێمە بگەەرن 
ێک لە مەسدوولەکان و سازشەکاریی ئەو، نەتەنیەا ئەو کارەمەان نەکەردووە، یەک

بەڵکەەوو دوو پێشەەمەرگەمان گیەەراون و چەک کەەراون و زیندانییەکانیشەەیان لەەێ 
دا هەر هەەیو ئەوە بڕیەەاری کەەۆمەڵە نەبەەووە و الدان لە ئەسەەتاندوون. لە حاڵێەەک

ابێ بڕیەەاری کەەۆمەڵەیە، بە نەزەری مەەن ئەو جەەۆرە ئەشخاسەەە هەەیو وەخەەت نەە
بەرنەەەەامەییی کەەەەۆمەڵە ئیجەەەەازەی ئەوەیەەەەان پەەەەێ بەەەەدەین تەحتەەەەی عینەەەەوانی بێ
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سازشکاریی خۆیان تەوجی  بەکەن. کەی کەۆمەڵە گوتەوویەتی کەاری وا بەکەن؟ 
خەۆ  -حەتتەا ئیعالمییەکەانی کەۆمەڵە بخەوێننەوە  -کۆمەڵە هەمیشە گوتوویەتی 

خوێن و تا  کۆمەڵە لە ئوستورالیا نییە. هەمیشە گوتوویەتی تا ئاخرین قەترەی
دا. نمەەەوونەیەکی دیەەەکە ئەەەاخرین فیشەەەەک دەبەەەێ ڕاوەسەەەتین لە بەرامەەەبەر ئەوان

دا پێی هەات. دوو ئەڵبەتە نەک بەو شددەتە، بە نەزەری من لە جەریانی سەقز
هەواداری ئێمە لە سەقز پاسدارێکیان بە باشەترین و بەشەەهامەتترین نەوعێەک 

بەهەرحەاڵ  -کەیەان هێنەابوو تێرۆر کرد و تێەرۆری ئینقالبییەان کردبەوو، چەکە
خۆیەان بە عینەوانی کەۆمەڵە مەعەڕەفەی نەکردبەوو،  -ئەوان ئیشتبایان کردبوو 

دا کە بوو بەهۆی ئەوە حیزب بیەانگرێ. بە نەزەری مەن ئیمکەانی بەوو لەو کەاتە
دا ئیمکەانی هێزمان لە بۆکەان، لەو سەەردەمەئەو هەمووە هێزەی ئێمە، چەندین 

ین، نەک هەر فشەەاریان بەەۆ بێنەەین، قسەەەی لێکەەرا کە بەەوو ئەەێمە فشەەاریان بەەۆ بێنەە
چەک دامەەاڵینەوە ئەو کاڵشەەینکۆفەی کە بە نەەاحە  ئەسەەتاندبوویان دایمەەاڵینەوە 

نەدەکەەەەرا و ڕۆحەەەەیەی لە شەەەەانی ئەو ئینسەەەەانە، بە نەزەری مەەەەن هیچیەەەەان پێ
عومەەەەوومیی پێشەەەەمەرگەی ئەەەەێمە دەچەەەەووە سەەەەەرێ و ڕۆحەەەەیەی عومەەەەوومیی 

ارێ، بەاڵم بەداخەوە بە نەزەری مەەن ئەو پێشەەمەرگەی دێمەەوکرات دەهەەاتە خەەو
کارە نەکرا و کەمتەرخەمی نیشان درا، ئەگەر ئێمە دەڵێین دەبێ پێشی شەەڕی 
خۆمەەان و دێمەەوکرات بگەەرین، دەقەەیقەن بەو وەسەەیلەیە دەبەەێ پێشەەیان بگەەرین. 

بە شرررەڕی  یبەڕاسرررتی کررراب عەبررردوڵاڵ مررروهتەدی بەو ڕێترررارە جررروانە پێشررر]
رەی نررراوبراو بخررروێنێتەوە هررری  شرررد و براکررروژی گررررت  هەرکەی ئەو وترررا

 گومانی نامێنێ کە کێ شەڕی نێروان کرۆمەڵە و دێمروکراتی هە یئراند  ئەو برۆ
بژاردبررروو داڕشرررتنی گە لەی کە هەڵی مەوجررروودیەتی خۆیررران باشرررترین ڕێگرررا

شەڕ و ئاژاوە و دووبەرەکری نرانەوە بروو  کە وەب لە پەیامەکەشری بەتەواوی 
پاراسررتنی مەوجرروودیەتی کررۆمەڵە  شررەڕ لەگەڵ دەریخئررتووە کە تررازە ڕێگررای 

 نووسەر[ -حیزبی دێموکراتە
ئەوە تەنیا نەق  بە مەعنییە  - ئینگلسئەمن جارێکی دیکە ئەو نەقڵی قەولەی 

عەینەی کەلیمەەاتەکەم لەبیەر نەمەەاوە باسەی دەکەم، دەڵەەێ  "حکومەت انقالبەەی یەەا  -
اسەلمەی وی و وحشەتی کە طبقەی انقالبی، فق  بە وسیلەی آن حس و رعەا 
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توانەەد حکومەەت نمایەەد." بە نەزەری مەەن کنەەد، میهەەای مەەرتجعین ایجەەاد میدر دل
ئەوە باشترین تەزمینە بۆ ئەوەی هەرگیز حیزبی دێمەوکرات و پێشەمەرگەکانی 

و ئەو خەیەەاڵە دەرکەن لەسەەەری خۆیەەان،  نەتەەوانن تەعەڕوزێەەک بەەکەن بەەۆ ئەەێمە
جەراجووشیان هەیە کە ئەگەر مەسدوولێکی مورتەجەعیشیان، مەسدوولێکی ما

دەستووریان پێ دەدا، ئەو وەخەتەیە کە نافەرمەانی ئیجەاد دەبەێ. مەن نمەوونەم 
هەیە بۆ ئەوە  مسالی تاریخیی کۆمۆنی پاریسە، کە ئەو بەیانییە باسمان کەرد. 
هیو دەلیلێکی نیەیە کە ئەێمە لێەی گەڕێەین، بەورژوازی خەۆی سەازمان بەدا و بەۆ 

ن ئەویەی خەودا عەالمە و دیفەاعێکی نەاقیس. ئەێمە حەمەلە بکەا و جەا دیفەا  بکەیە
مارکس ئینتقاد دەکا لە کۆمۆنارەکەانی پەاریس، دەڵەێ حەمەلە بەکەن بە تەرەفەی 
وێرسای و دوایە کە نەیانکرد، ڕەخنەیان لێ دەگرێ  "ئێوە ئیشتباتان کەردووە، 
حەملەتان نەکردووە بە تەرەفی ورسای!" مسالێکی دیکەو بۆ دێەنمەوە، مسەالی 

وە تەئسیرێ ]کە[ لەسەر شەڕی سنە دایناوە، ئەڵبەتە من تەنیا شەڕی سنەیە، 
شەەەڕی سەەنە لەنەزەر نەەاگرم. عەوامیلێکەەی زۆر هەبەەوون کە هاوڕێیەەان باسەەیان 

و ئیعتقەەەادم پێیەتەەەی کە شەەەەڕی  کەەەرد، بەاڵم مەەەن وەک عامیلێەەەک باسەەەی دەکەم
وامیلێک بوو کە حیزبەی دێمەوکراتی تووشەی ئینشەعاب ەسەرسەختانەی سنە ع

دا بهاتینەایە سەعات ٤٨گەر ئێمە بە سادەگی بەبێ مقاومەت لە عەرزی کرد. ئە
دا قەراری دەرێ لە شەەەەاری سەەەەنە، حیزبەەەەی دێمەەەەوکرات لە بەرابەر دووڕاهەەەەی

گیری فکرییی نەدەبوو، یا جونبشی مقەاومەت و مەجبوور بە مەوز نەدەگرت 
نمەەان یەا تەسەلیم، بەاڵم ئەەێمە بە قەاتعییەتی خۆمەان مەجبوورمەەان کەردووە، ئەوا

و ئینقالبەەی کە  تووشەەی ئینشەەعاب کەەرد. ئەوەیە بەنەزەری مەەن شەەێوەی واقعەەی
ئێمە دەبێ بڵێین بەرگری بکەین لە شەڕی خۆمەان و ئەوان ئەاوا تەازە نەتەوانن 
ئەو حەملەیەمان پێ بکەن. بەرگری کردن لەشەڕ بە هیو سەوورەتێک مەعنەای 

تێەەک دەڵێەەین جەلبەەی ئیعتمەەادی حیزبەەی دێمەەوکرات نیەەیە، خونسەەاکردنەوە وەخ
 ئەوەیە خونسا، پایەی واقعیی خونساکردنەوە ئەو شتانەیە.

جەریانێەەەەەەک ڕووی دا ئەو ڕۆژانە کە بە نەزەری مەەەەەەن جەەەەەەالبە تەجەەەەەەزیە و 
تەحلەەیلەکەی، لە بۆکەەان دوای حەمەەلەیەک کە کەەرا لەالیەن حیزبەەی دێمەەوکراتەوە 
مەقەڕڕی سەەەازمانی پەیکەەەار، کە دەزانەەەن حەملەیەکەەەی زۆر وەحشەەەیانە بەەەوو. 



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

اعەتێک مەست، لۆمێێن و شەەروور ئەو کارەیەان کەرد، ئەڵەبەتە سیاسەەتی جەم
حیزبیەەان بەڕێەەوە بەەرد، بە وەسەەیلەی ئەو عەناسەەورە بەڕێەەوە چەەوو. دەزانەەن کە 
خەڵکێکەەی یەکجەەەار زۆر ئەساسەەەن بە دەنگەەەدانی کەەۆمەڵە یەەەانی بە ڕەهبەریەەەی 

تەەراز دا بەەووە، بەەۆ ئیعکەەۆمەڵەوە بە زەمینەیەکەەی دێمەەوکراتیکی کە لە نێەەو خەڵەەک
بەو عەمەلە زیددی دێموکراتیکەی حیزبەی دێمەوکرات کەۆ بەوونەوە لەو تەشەیع 
جەنەەازەی شەەەهیدانی سەەازمانی پەیکەەاردا، بەاڵم ڕۆژێەەک، دوو ڕۆژ دوای ئەوە 
یەکێەەەک لە مەسەەەدووالنی حیزبەەەی دێمەەەوکرات لە سەەەەرا کەەەوژرا بە وەسەەەیلەی 

تێکی زۆر لەو کام لە ئێمە ئینتزارمەان نەبەوو جەمەاعەدا هیوئەرتەش. لە حاڵێک
تەشیع جەنازەی ئەوانیی کۆ بوونەوە، دەرکمان نەدەکرد کە بەۆ ئەاخر ئەاوایە، 

 بە نەزەری من، من بۆ خۆم لێکدانەوەیەکم لەوەدا هەیە کە بۆچی ئاوایە. 
مارکس لە هیجدەهومی بروومێر، لوویی بێناپەارت شەتێکی زۆر عەالیی هەیە، 

ع بە ئەەەەێمە دەناسەەەەێنێ لەو دا تەبەقەەەەاتی ئیجتمەەەەاعی بە تەوری وەسەەەەیکە لەوێ
دا نەقەەی بەەازی کتێەەبەدا، وە نیشەەان دەدا کە هەر تەبەقەیەک چەەۆن لە ئیەەنقالب

دا، ئەو نەەاپەیگیرییەی وردەبەەورژوازی کە بە دەکەەا، لە مەوردی وردەبەەورژوازی
 باشترین شێوە شەرحی دەدا، دەڵێ 

یەکێەەەک لە خسووسەەەیاتی وردەبەەەورژوازی ئەوەیە کە لە پیرووزیەەەی قەتعیەەەی 
دەترسەەەێ، دەڵەەەێ جەەەاری وایە بە نەزەر دەگەەەا وردەبەەەورژوازی دەچێەەەتە خەەەۆی 

پێشەێ لەو بەارەیەوە، بەاڵم وا بە نەزەر دەگەا کە ئەسەەڵەن بۆخەۆی پێەی خەەۆش 
نیەەیە سەەەر کەوێ، جەەورئەتی سەەەرکەوتنی نیەەیە. بە نەزەری مەەن ئەو ڕۆحەەیەی 

کونەندەگانە بەتەوری عومەەەدە ئەو وردەبەەەورژوازی زاڵ بەەەوو، وە ئەو تەشەەەیع
ە بەەوون. دوو ڕۆژ پەەیی ئەوە بە پڕشەەوورترین نەو  شەەوعار درابەەوو کەسەەان

 ەحەتتا مەرگ بەر حیزبی دێموکرات گوترابەوو. حەتتەا نەازانم دوژمنمەان بەوون
ش و دێموکرات و جەاش و پاسەدار، خۆالسەە دێموکراتیەان لە پەاڵ ەچوار، ئەرت

جەەەاش و پاسەەەدار خسەەەتبوو، مەەەن نەەەاڵێم ئەوە بەەەاش بەەەووە مەنتیقەەەی بەەەووە ئەو 
دا، بەاڵم مەنەەەزوورم ئەوەیە بڵەەەێم کە شەەەوعاری چەەەۆن رە لەو مەقەەەتەعەشەەەوعا

عەلەیهی حیزبی دێموکرات درابوو، مەحکووم کرابوو. کەام حیزبەی دێمەوکرات، 
ئەو حیزبی دێموکراتەی کە تۆپی هەیە، کە تەانکی هەیە، کە پێشەمەرگەی هەیە، 
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ووسەەەی بەەەاف دەسەەەتینێ، لە  خەڵەەەک دەدا و لە خەڵەەەک هەڵەەەدەدا، تەعەڕوز بە نام
خەڵەەەەک دەکەەەەا، ئیەەەەدی ئەو حیزبەەەەی دێمەەەەوکراتە بەئیسەەەەتال  بەهێەەەەزە لە نەزەر 
وردەبورژوازییەوە. ئەوە بوو کە وردەبورژوازی شوعاری دابوو لە عەلەیهەی. 
وردەبەەەەەەورژوازی ئیمساسەەەەەەی کەەەەەەرد کە پێشەەەەەەڕەویی کەەەەەەردووە، بۆخەەەەەەۆی 

نشینیی کرد، هیو فشارێک نەبوو غەیەری نەاپەیگیریی مەعنەویەی خەۆی. عەقەب
بوو لەنەزەر منەوە چەون بەۆ تەشەیع جەنەازە نەوعێەک ئیبەرازی نەدامەت  ئەوە

نامەیان داوە بە حیزبەی دێمەوکرات بەۆ ئەو کەارەی خۆیەان، ئەێمە بوو، نەدامەت
هەرگیەەز نەەابێ ئەو کەەارە بکەیەەن. بە نەزەری مەەن ئەەێمە دەبەەێ قودرەتمەەان بەەێ 

هەەیو مناسەەباتێکی دیەەکە بەینەەی ئەەێمە و  حیزبەەی دێمەەوکرات تێەەک بشەەکێنین.
حیزبی دێموکرات ناتوانێ وجوودی بێ، ئێمە دەبێ جورئەتمەان بەێ، لە 

دا ئەێمە دەبەێ دا من بە سەراحەت ئەوە دەڵێم لە کاتی خەۆیکاتی خۆی
جورئەتمەان بەێ دەفەەتەری سیاسەییان ئێعەدام بکەیەەن، ئێعەدامی ئینقالبەەی 

دا هەر بەاڵیەک دا. بە نەزەری مەەن لەو سەەووڕەتەبکەیەەن لە کوردسەەتان
بەەێ بەاڵم نێەەوی ئەەێمە وەکەەوو پێشەەاهەنگانی پڕۆلتاریەەا کە  بەسەەەر ئەەێمە

بەۆ ئەێمە نەیەیەن  نەقشێکی تاریخییەان بە ئەنجەام گەیانەدووە دەمێنێەتەوە.
بەڕاسەتی بەۆ ئەوە تەرحێەک بڕێەنین؟ ئایەا ئەێمە نەاتوانین شناسەایی بکەیەەن لەو 

سیاسیی باش هەر لە ئێستاوە،  -دا؟ ئایا ناتوانین مەسدوولینی نیزامی مەوردە
دا نیەیە ئەو خەڵەکمەنزوورم زاربەاڵو و ئانارشیسەتی و بەاڵوی کەیەنەوە لەنەاو 

دڵ خەریەەکە بە نەزەری مەەن ئیتتفەەاقەن نهێنیەەی ئەو کەەارەش، کەەارە، کەسەەێک بە
پێشەمەرگە کەۆ  ٣٠٠موحکەمیی ئەو کارە دەپەارێزێ، باشەە ئایەا ئەێمە نەاتوانین 

بالفاسەەەیلە بە کەیەەەنەوە؟ نەەەاتوانین تەفروتوونایەەەان کەیەەەن ڕەهبەریەەەیەکەی، وە 
شوێن ئەو نەقشەمان بێ و زەربەیەکەی قاتعیەان لەێ بەدەین؟ ئەڵەبەتە مەن نەاڵێم 

دا کە کەەەاتەکە موناسەەەبە لەو هەمیشەەەە ئەو کەەەارە بکەیەەەن. بەاڵم لە لەحەەەزەیەک
نەەاپەزیرە، بە نەزەرم دەبەەێ ئەوانە بکەیەەن، ئەوە مەفهەەوومی دا ئیجتنابمەوردە

 تەعەڕوزە.
ەگەەەەەەەا لەبەەەەەەەاری تەعەڕوزەوە، ئەوە کە نەەەەەەەوکتەیەکی دیەەەەەەەکە کە بە نەزەر د

بەرخوردی ئەێمە نسەبەت بە پێشەمەرگەی حیزبەی دێمەوکرات دەبەێ چەۆن بەێ؟ 
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ئایەەەا بەو مەسەەەەلەیە کە پێشەەەمەرگەی ئەوان زەحمەتکێشەەەن؟ هێنەەەدێک بەەەاش و 
بەشێکیان خرا،، چۆن بەرخوردیان پێ بکەین؟ ئێمە ئیبتەدا هەدەو تەشەخیس 

هەدەفەەەی ئەەەێمە {س بەەەدەین. و ئەوکەەەات وەسەەەیلە دەتەەەوانین تەشەەەخی بەەەدەین
و لێەەەک باڵوکردنەەەی  وپەت کەەەردنو لەت ئەساسەەەەن موتەالشەەەی کەەەردن

 }حیزبی دێموکراتە و بەرەو نابوودیی بەرین ئەوە سیاسەتی ئێمە دەبێ.

هەرچەنەەەد مەەەومکینە لە ئەڵەەەبەتە مەنەەەزووری مەەەن نەەەابوودیی فیزیکەەەی نیەەەیە، 
ئەوە  . ئەگەرمەقاتعێەەەک نەەەابوودیی فیزیکەەەی بەشەەەێک لە کارەکەمەەەان بەەەێ

بەرنامەی ئێمەیە بە نەزەری من ئیدی ناتوانین بڵێین تەنیەا لەگەڵ پێشەمەرگەی 
و یەەا تەنیەا ڕەفتەەاری ئەێمە لەگەڵ ئەوان بە مەەوالتفەت  دێمەوکرات شەەەڕ دەکەیەن

بەەەەێ. ئەو وەسەەەەیلەیە بەسەەەەتەگیی بە وەسەەەەایلی موختەلیەەەەف هەیە، کە ئەەەەێمە بە 
دا و لە هەر حاڵەتێەكنێەک دا لە هەر مەکاهەدەفێک بگەیەنەێ. لە هەر مەقتەعێەک

وەسەەیلەیەک بەەۆ ئەوە بەکەەار دێ. مەسەەەلەن فەڕز بکەیەەن وەقتێەەک پێشەەمەرگەی 
حیزبی دێموکرات کەمین بۆ ئێمە دادەنێ دەبەێ قاتعەانە لێیەان بەدەین، وەختێەک 
بەەۆ مەقەڕاتەەی ئەەێمە تەعەڕروز کەەرا، هەروەک لە بۆکەەان بەدروسەەتی تەرحمەەان 

نمەەان مسەەتەقەڕ بەەووین و چەەەاوەڕوان هەبەەوو لە مەوازعەەی ئەترافەەی مەقەڕەکا
مەەەەاینەوە ئەگەر هاتبەەەەایەن زەربەیەکەەەەی نابوودکونەنەەەەدەمان لەەەەێ دەدان. ئەوە 

ئەوەی لەنەزەر بگرین کە ئەوانە زەحمەتکێشەن دوای ئەو هەمەووە دروستە بێ
دزییەی کردوویانە، دەستی پینەکراوی ئەوان بۆ ئەێمە ئەرزشەی نیەیە. مونتەهەا 

کی دیکەدا پێشمەرگەیەکی یا مەسدوولێکی حیزبی ئەوە دروستە کە لە مەقتەعێ
دێمەەوکرات دوچەەاری تەزەلەەزول بەەووە، ئیشەەتبایە حەمەەلەی بەەۆ بکەیەەن دەبەەێ بە 
نەوعێکەەەی دیەەەکە سەەەفووفی حیزبەەەی دێمەەەوکرات موتەالشەەەی بکەیەەەن، مەسەەەەلەن 

فارش بنێەرن ەمەسدوولی حیزب لە مەرگ دەترسەێ ئەو بترسەێنین، بەۆ ئەو سە
 و...ە چاوی تۆدا دەبینین کە مەسەلەن تەواوی موشکالت ل

ئەگەر ئەو ئەسەەڵە قەبەەووڵ بکەیەەن ڕابەەتە لەگەڵ بەرنەەامەی ئینقالبەەی مەەوزاکرە 
لەگەڵ حیزبی دێموکرات مونتەفی نییە لە ستووحی مەوختەلیفەوە، لە دەفەتەری 
دا سیاسەەەییەوە تەەەا کەەەومیتەی نەەەاوچە و تەەەا پێشەەەمەرگەیەکی سەەەادە. لە واقەەەع

یە، بەڵکەەوو بەشەەێکە لە بەرنەەامەی مەەوزاکرەی ئەەێمە بە مەفهەەوومی سەەازش نیەە
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دا ئەو کەەارە دروسەەتە کە لەگەڵ دەفەەتەری ئینقالبیەەی ئەەێمە. بەڵەەێ لە مەقتەعێەەک
سیاسەەی دەبەەێ تەمەەاس بگیەەرێ و لەگەڵ ئەوان قسەەە بکەەرێ. ئەڵەەبەتە لە کەەاتی 
قسەەەەکردن ئیەەەرادەی خۆتەەەان بەەەۆ مەەەوزاکرە کە ئەگەر زۆر دەمەەەدرێنی بەەەکەن 

اداوەرییەەەەان بەەەەکەن کە خەیەەەەاڵی و مەەەەوجەددەدەن ی تەزەکوریەەەەان پەەەەێ بەەەەدەن
تەعەڕوزیەەان پەەێ پێشەەنەهاد  تەعەڕوزمەەان نیەەیە. حەتتەەا بە هێنەەدێکیان عەدەمەەی

بەەەکەن، لە جەهەتەەەی خونسەەەاکردنی ئەوان. ئەوە فەڕز نیەەەیە کە بە بەرخەەەوردی 
دوگەەەم، مەسەەەەلەن ئەگەر مەسەەەدوولێکی حیزبەەەی دێمەەەوکرات دێەەەت، پێەەەی بڵەەەێن 

ئەوە غەڵەتە. ئێمە دەبێ ئەوانە فریەو وەزیفەی ئێمە ئەوەیە ئێوە نابوود بکەین، 
بدەین ئەوەش بەشێك لە بەرنامەی ئێمە دەبەێ بەۆ خونسەاکردنەوە و شکسەتی 
ئەوان. حەتتەەا لە مەواردی مەەومکین الزمە بە ئەوان بڵێەەین  ئەەێمە ئێەەوە بە کەەورد 
دەزانین، مەخسووسەن تەۆ ئینسەانێکی زۆر باشەی. هەیو مانعێەک نیەیە ترسەێک 

 بە سازشکارتان بخوێننەوە.لەو کارە نەبێ کە ئێوە 
ئەەەێمە دەڵێەەەین دەبەەەێ بە تەوەهەەەوم لە سەەەفووفی خۆمەەەان لە بەرابەر حیزبەەەی  

دێمەەەوکرات موبەەەارەزە بکەیەەەن ئەوە زەرەری هەیە بەاڵم ئیجەەەادی تەوەهەەەوم لە 
دا، کە زەرەری نییە بەڵکوو فایەدەی لە بەرابەر ئێمە سفووفی حیزبی دێموکرات

وان، ئێمە بە دوژمنی ئەسڵیی خۆیان نەزانن ئێمە ئینتزارمان هەیە کە ئەهەیەا 
 1تا زەربەیەکی مەرگبار لەوان بدەین.

بەحسەەەەهایەک کەەەەرا کە ئەەەەێمە بەەەەۆ تەبلیغەەەەات عەلەیهەەەەی حیزبەەەەی دێمەەەەوکرات 
بەرنامەمان هەبێ، مەن ئێعتقەادم هەیە ئەو بەحسەانەی بە مەفهەوومی خەۆی کە 

دا ن لە مەواردێەکدا ئیتتفەاقەبەرنامەگیمەان هەبەووە، بەاڵم لە واقیەعباس کرا بێ
سەەازمانی ئەەێمە باشەەی عەمەل کەەرد، ئەویەەی موبەەارەزەی سیاسەەیی عەلەیهەەی 
حیزبی دێموکرات بووە و بەتەوری نسبی موسبەت و قابیلی ئیتتکەا بەووە. ئەو 

بەرنامەگیی ئێمە نیەیە، بەڵکەوو تەا حەددێەک تەجروبانە تەواوی مەربووت بە بێ
ان کردووە و ئەویی وەزعییەتەی بەرنامەمان هەبووە. عەوامیلی دیکە دەخاڵەتی

نیەەەرووی ئەەەێمە و ئەوانە. حەقەەەیقەت ئەوەیە کە نیەەەرووی ئینقالبەەەی و زیەەەددی 
                                                 

حیزبری دێمروکرات هیچترات کرۆمەڵەی بە دوژمنری خرۆی نەزانیروە  هەر برۆیە  عەبردوڵال  - 1
 موهتەدی ئەو ئینتزارەی هەیبوو وەدیەات کە بتوانێ زەربەیەکی مەرگبار لە حیزب بدا 
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ئینقالبەەەەی لە کوردسەەەەتان موسەللەەەەەەحن. لەو مەواردە هەمەەەەان تەەەەاکتیکی کە لە 
شەەەرتی موبەەارەزەی سیاسەەی دەتەەوانێ عەمەل بکەەا، نەەاتوانێ عەمەل بکەەا. ئەەێمە 

ران و مەنەەاتقی سەەەنعەتی بەەاین، بە ئەگەر سەەازمانێکی سەەێرفەن سیاسەەی لە تەەا
پیشەەەگیی بەەورژوازیی لیبراڵیەەی فەەارس و جەەبهەی ڕاحەتەەی دەمەەانتوانی خەیانەت

میللی ئیفشا بکەین. بەو دەلیلە بە نەزەری من ئەو بڕیارنەامەیەی مەربەووت بە 
دا بەەاڵوی نەکەیەەنەوە. بە حیزبەەی دێمەەوکراتە، بە هاسەەانی لە سەەەتمی جەەونبی

و ئەوە عەمەل بکەا، دا قاتع بەێ قی هەیە لە نێو خۆینەزەری من پڕۆلیتاریا حە
دا سیاسەەەتەکانی خەەۆی لە بەەورژوازی پەنهەەان بەاڵم حەقەەی هەیە لە مەواردێەەک

 بکا.
نوکتەیەکی دیکە بەتەوری قاتع لەو عەوامیلە کە مانعی تەبلیغاتی ئەێمە بەووە 

ی دا، وردەبەەورژوازی و دێهقانەەان، تەوەهومەەاتلە نێەەو پڕۆلیتاریەەای کوردسەەتان
دا وجەەەەەەەەوودی هەیە. هەر وەک مەەەەەەەەارکس دەڵەەەەەەەەێ  لەنەەەەەەەەاو ئەوان وەسەەەەەەەەیع

خردەبەەورژوازی طەەبقەای اسەەت کە برائەەی تیەەغ بەەورژوازی و پرولتاریەەا را در "
شەود، طبعەەا ایەەن در کنەد." تاکتیەەک کە از آسەمان اتخەەا  نمیدرون خەود کنەەد می

 کار ما تاثیر داشتە است. 
لە مەوردی حیزبەەەەی دوو نەەەەوکتەی چەەەەووکەی دیەەەەکە  بڕیارنەەەەامەی دووەم 

نەتەنیا حیزبی دێموکرات وەک حیزبێکی دا کە من ئەو تەئید دەکەم. دێموکرات
ئینقالب و بەەەورژوازی دەناسەەەێنێ، نەتەنهەەەا تەئکیەەەد دەکەەەا کە حیزبەەەی زیەەەددی

دێموکرات لیبراڵە و دارای خاسەتەهای مەحەدوود و سازشەکارانە لە بەرابەر 
دێمەەوکرات وەک دەسەەتەیەکی دایە، بەڵکەەوو بەو مەفهەەوومە حیزبەەی  دەوڵەت

تایبەت مەشەغووڵی غەارەتگەری و زوورگەویی و سەەلبی دێموکراسەی، کە لە 
ئەوە عەوامیلێکەەەی موسەەەبەتە، ئەڵەەەبەتە بەو ەتی هەیە. یکوردسەەەتان مەوجەەەوودی

پەزیر بێ، خەڵک بە مەعنای واقعی خەڵەک یەانی مەفهوومە موسبەتە کە ئیمکان
یزبەەەی دێمەەەوکرات سەەەازمان ئەقشەەەاری وەسەەەیع و موختەلیەەەف بەر عەلەیهەەەی ح

بەەەەەدەین، یەەەەەانی تەواوی ئەوانەی عەالقەمەنەەەەەد بە دێموکراسەەەەەی و موخەەەەەالفی 
سەەەەرکووبن، لەگەڵ پەیگیریەەەی موتەفەەەاوت ئیمکەەەانی هەیە لە تەیفەەەی وەسەەەەیع 
سازمان بدرێن، هەر بەو دەلیلە ئێمە نابێ نیسەبەت بە حەققەانییەتی خۆمەان لە 
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نەابێ وا نیشەان بەدەین کە ئەێمە دا بەهای کەم بەدەین بەرابەر حیزبی دێموکرات
و شەڕ دەست پێدەکەین، بۆ چی دەبێ ئەو کارە بکەیەن؟ ئیسەباتی  شەروورین

دا، وەسەەەەیلەیەکە بەەەەۆ حەققەەەەانییەتی خۆمەەەەان لە بەرامەەەەبەر حیزبەەەەی دێمەەەەوکرات
دانی نیەروو عەلەیهەی حیزبەی دێمەوکرات. ئەڵەبەتە هەدەفەی مەن نیشەان سازمان

 دا نییە. اتدانی زەعف لە بەرابەر حیزبی دێموکر
مەسەەەلەیەکی دیەەکە ئەوەیە کە حیزبەەەی دێمەەوکرات بە دەلیلەەەی ئەوە کە وەک 

مەنافعی خاس بە لەحازی نیەرووی  دارایدەستەیەکی غارەتگەر و چەپاوڵگەر 
نیەەەزامییە. ئەڵەەەبەتە موشەخخەسەەەە حیزبێکەەەی بەەەورژوازییە، نەک تەنیەەەا حیزبەەەی 

نەهەایەت مەالکیەتی بورژوازیی مەعموولی، بەڵکەوو حیزبێکەی بەورژوازی کە بێ
خوسووسەەی، مەنەەافعی شەخسەەی و ڕقەەابەت و فراکسەەیۆنی داخلیەەی هەیە، کە 
ئێمە دەبێ ئەو عەوامیلە لە نەزەر بگرین، ئەوە دەتوانێ تەئسیری موسەبەت یەا 
مەنفیەی لەسەەەر کارەکەەانی ئەەێمە هەبەەێ. وەختێەەک دەتەەوانێ مەنفەەی بەەێ کە ئەوان 

ەگەەرێ، ئەگەر بتەەوانن لە موتەوەججهەەە بەەن ئەو کەەات کاسەەبیی ئەوان ڕەونە  د
دەلیلی خوسووسیاتی مەنافعی  ئێمە زەربە بدەن و ئێمە نابوود بکەن. بەاڵم بە

بەەەەن لە   ن فکەەەەر ناکەەەاتەوە ئەگەر موتەوەجەەەشەخسەەەی و ئەوەی کە بە ئاڕمەەەا
مەواجەەەهە لەگەڵ ئەەەێمە زەرەر دەکەن و مەنفەعەتێەەەک لەو کارەیەەەان نەەەابەن، بە 

وشەەوێنی ەخسەەێک کە بە پێمەسەەابەی هەر مەەالکی خسووسەەی و وەک هەر ش
دا تەفەرە دەڕۆن. ئەو هەمەووە مەنافعی شەخسیی خۆیەانن، ئیتتفەاقەن لەو کەاتە

و بانەەدبازیهای مەەوتەزادی نێەەو خەەۆی، ئەوانە مەنەەافعی شەخسەەییە، فراکسەەیۆن 
دا شەەەڕ ئەەێمە و ئەوان عەوامیلەەی زۆر موسەەبەتە، ئەگەر شەەایەد ڕۆژێەەک لەبەیەەن

دا زەربەیەکی قەتعەی لەوان بەدەین، لەو کەاتەدەست پێ بکا ئەگەر ئێمە بتوانین 
  1دەتوانین ئەوان موتەالشی بکەین."

 )کۆتایی قسەکانی عەبدوڵاڵ موهتەدی.(
 

                                                 
گی کاک عەبدوڵاڵی مەوهتەدی لە کەۆنگرەی دووهەمەی کەۆمەڵە، دەقاودە  وەرگیراوە لە دەن -1

 ئەو دەنگە الی نووسەر پارێزراوە.
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بەڵەەەەێ! ئەوەی سەەەەەرەوە وشەەەەە بە وشەەەەەی دەقەەەەی قسەەەەەکانی عەبەەەەدوڵاڵ    
مەەوهتەدی، کەسەەی یەکەمەەی کەەۆمەڵەیە. سەەێ سەەاڵ بەرلەوەی شەەەڕی براکەەوژی 

دێمەەوکرات( ڕوو بەەدا و حیزبەەی دێمەەوکرات  نێەەوان ئەم دوو حیەەزبە )کەەۆمەڵە و
بڕیەەاری بەرگەەری سەرتاسەەەری لە خەەۆی بەەدات. کەەاک عەبەەدوڵاڵ بەەێ گوێەەدانە 

 خۆیی دەڵێ  وئاسەوارە زیانبارەکانی هەاڵیسانی شەڕی نا
ئەەێمە بە گەەوێرەی قسەەەی مەەارکس نەەابێ ڕاوەسەەتین تەەا حیزبەەی دێمەەوکرات " 

بکەیەن و لەنەاوی  بەهێز بێ و پەێی بەهێەز بەوونی ئەو حیەزبە، دەبەێ هێەرش
وڵاڵ بەم سەەتەیە وردتەەر بەەڕوانین، کەەاک عەبەەد." ئەگەر تەنیەەا لەو چەنەەد ڕبەریەەن

ئەنەدامانی بەۆ ڕوونی بۆ هەموو الیەک و بە تەایبەتی تەعاروو و بەقسانەی بێ
دا ١٣٦٣سەەاڵی  سەەەرەتای مەەانگی ڕێبەنەەدانیخۆیەەان، دەیسەەەلمێنێ کە بەەۆچی لە 

سەەەریی بەسەەەردا سەەەپا. نەراحیزبەی دێمەەوکرات لە ڕووی ناچەەاری شەەڕێکی س
ئاشەەکرایە حیزبێەەک کە پێەەی وابەەێ هەەیو ڕێگەەایەکی دیەەکەی بەەۆ پاراسەەتنی مەەان و 
مەوجەەەوودییەتی نەمەەەابێتەوە تەنیەەەا ڕێگەەەایەکی کە بەەەۆی دەمێنێەەەتەوە، بڕیەەەاری 
بەرگری لە خۆیەتی. کەواتە ئەو بڕیەارەی حیزبەی دێمەوکرات ئەوکەات داوێتەی، 

بەۆ لەنێەوبردنی کەۆمەڵە، چەەونکە  بەۆ بەرگەری و بەۆ مەانەوەی خەەۆی بەووە نەک
هەدەفی ئەێمە ئەساسەەن وپەنا دەڵێ  " موهتەدی بەئاشکرا و ڕوونی و بێ پێو

 ەو لێەەک باڵوکردنەەی حیزبەەی دێمەەوکرات وپەت کەەردنو لەت موتەالشەەی کەەردن
 بەرەو نابوودی بەرین، ئەوە سیاسەتی ئێمە دەبێ."

ەسەتی چەوری خەۆی داڕشتن کە دبەڵێ! بەمجۆرە کۆمەڵە کەوتە بیری پیالن
 بسڕێ. دا  بەسەر حیزبی دێموکرات

ئەێمە بە دوژمنەی  )دێمەوکرات(ئیمە ئینتزارمان هەیە کە ئەوان " :لێرەدا دەڵێ
کەوابەەەوو  ئەسەەەڵیی خۆیەەەان نەزانەەەن تەەەا زەربەیەکەەەی مەرگبەەەار لەوان بەەەدەین."

بڕیارەکەی حیزب بەۆ پاراسەتنی خەۆی، وەک هۆکەاری سەەرەکیی ئەو شەەڕانە 
شەوە و بەو فاکتانەی موهتەدی دەیخەاتە ڕوو، نەاکرێ الیەنەی ناناسرێ، لەو ال

بەری بکرێ. دەبوو کۆمەڵە ئەو هەلە لەدەسەت نەدا بەرامبەر )کۆمەڵە(ی لێ بێ
و ئەنەەدامانی بەەۆ ژیەەانی ئاشەەتییانە هەەان بەەدا، نەک بەەۆ شەەەڕ بە بیەەانووی ئەوەی 
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دۆسەەەەتایەتی لەگەڵ حیزبەەەەی و بەەەەورژوازی لەنێەەەەو دەبەن! دەبەەەەوو پێوەنەەەەدیی 
 موکرات بەهێز بکا و کۆتابزمار لە تابووتی دۆستایەتی نەدا. دێ

وەک دەبینین هەتا ئەوکات شەڕێک ڕووی نەداوە، بەاڵم ڕێبەریی کەۆمەڵە لە 
دەڕێنێ کە قەرارە ڕووبدا یبەرزترین ئۆرگانی خۆی پیالنێک دەخاتە ڕوو و دا

و پێشەەەبینیی ڕوودانەەەی دەکەەەا. چەەەونکە زۆر بەڕوونەەەی دەڵەەەێن کەەەۆمەڵە هەمەەەوو 
امادەکەەەارییەک دەکەەەا بەەەۆ ئەوەی دێمەەەوکرات لەبەیەەەن بەرێ و، پێیەەەان وابەەەوو ئ

کەسێک باوەڕی بە لەنێوچوونی حیزبەی دێمەوکرات نەبەێ، وەک بیەری کەۆمەڵە 
 ی خۆی بکات.یئەژمار ناکرێ لەبەر ئەوەی نەیتوانیوە سنووربەند

دا کە تەا ئەوکەات هەیو تێکهەڵچوونێەک موهتەدی لە بەشێکی دیکەی قسەکانی
ەداوە و بەەەەارودۆخیی زۆر ئەەەەارام بەەەەووە، پەەەەیالن و گەاڵڵەی گرتنەەەەی ڕووی ن

ن تەنیەا دوو ومەن زۆر سەەردانم کەردووچۆڵ دادەڕێنێ! دەڵەێ ئەنباری چەک
الواز کاک عەبدوڵاڵ بەۆ  پێشمەرگەیان بۆ پاراستنی ئەنباری تەقەمەنی داناوە،

بەۆ نابوودیی دێموکرات بە دەرفەتی زانیوە دەستیان بەسەەردا بگەرێ، کردن و 
ئەوەی زوو زەبری خۆی لێ دا دەنا حیزب زوو بەهێەز دەبێەتەوە، هیچیەان بەۆ 
ناکرێ! بە ئەوە دەڵێن لە پشتەوە خەنجەر لێ دان! ئەویەی لە کەێ؟! لە حیزبەی 

اڵوی کۆمەڵگەەای کوردسەەتان. یەوە و هەڵقەەوبە پێشەەینەی مێنوویەەیدێمەەوکرات 
 ێێرین.بەشەکانی دیکەی وتەی موهتەدی لێکدانەوەی بە خوێنەران دەس

خەەاڵی دیەەکەی جەەێگەی سەەەرنجی وردە کەەۆنگرەی دووهەمەەی کەەۆمەڵە چەنەەد 
دا زۆر تونەد هێرشەی کەردە دایە کە بەاس لە ڕابەردووی کەۆمەڵە دەکەا، لەوێتێ

ڕەحمەەانە دەسەەکەوتەکانی خەەۆی بە سەەەر ڕابەەردووی خەەۆی و تەنەەانەت زۆر بێ
 مەەەەایەپووو ئەژمەەەەار کەەەەرد، بە نەەەەاوی موبەەەەارەزە لەگەڵ پۆپەەەەۆلیزم ڕابەەەەردووی

بەەردە ژێەەر پرسەەیارەوە. ئەو بۆچەەوونەی کەەۆمەڵە لە کەەۆنگرەدا، نەک  کەەۆمەڵەی
هیەەەوایی بەڵکەەەوو بەەەۆ داهاتووشەەەیان لە ڕەوتەەەی کەەەاری نێەەەو بەەەووە مەەەایەی بێ

، تەنەەەانەت لە نێەەەو نەرێنەەەی لەەەێ کەوتەوەتەشەەەکیالتیی کەەەۆمەڵەدا کەەەاردانەوەی 
ڵ وکەوتەەی هەڵە لە پێوەنەەدیی لەگەتەشەەکیالتی کەەۆمەڵە بە "کەە  فهمەەی" و هەڵس

مەسەەەەلەیەکی گرینگەەەی چەنەەەد سەەەاڵەی  داخەڵەەەک ناسەەەرا. هەر لەو کەەەۆنگرەیە
ی و خەبەەاتی خەڵکەەی کوردسەەتان ایەتەەنەتەوەی کەەورد، ئەویەەی کێشەەەی نەتەو
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ڕەنەەەگ کەەەرایەوە و سەەەەرەنجام لەسەەەەر ئەوە سەەەا  بەەەوونەوە کە بەتەواوی کەم
موبارەزەی کەۆمەڵە بەۆ سەرخسەتنی شۆڕشەی سۆسیالیسەتی لەگەڵ شۆڕشەی 

ران پەەێکەوە لێەک گەرێ بەەدەن. چەونکە کەۆمەڵە لە دوای کەەۆنگرەی کرێکەارانی ئێە
دەرکەوت کە نەک  دادا لە مەیەەەەەدانی کەەەەەەردەوەشدووی خۆیەەەەەان، لە ڕاسەەەەەەتی

نەیەەەەەانتوانی دەسەەەەەتیان بە موبەەەەەارەزاتی چینەەەەەی کرێکەەەەەار ڕابگەەەەەا، بەڵکەەەەەوو لە 
ڕەنەەگ بەەزووتنەوەی خەڵكەەی کوردسەەتانیی ڕۆژ بەڕۆژ دوور کەوتەەنەوە و کەم

بەتەواوی ڕوانەەەەگە و ک سیاسەەەەەتی خۆیەەەەان داڕشەەەەت کە بە جۆرێەەەەبەەەەوونەوە. 
بۆچەەەوونی کەەەۆمەڵە لەسەەەەر کۆمەڵگەەەای کوردسەەەتان یەکەەەی نەدەگەەەرتەوە، وەک 
مێنوو دەریخست کە لە الیەک هێرش و پەالماری کۆماری ئیسالمی بەۆ سەەر 

بەشەەانی حیزبەەی خەڵکەەی کوردسەەتان و بەربەرەکەەانیی خەڵكەەی کوردسەەتان شان
وە سیاسەەەەتی چەوتەەەی کەەەۆمەڵە بە نیسەەەبەت دێمەەەوکرات و لە الیەکەەەی دیکەشەەەە

حیزبەەی دێمەەوکرات و مەسەەەلەی نەتەوایەتەەی کە نەک نفەەووزی ئەو ڕێکخەەراوە 
ۆژ بەڕۆژ کەم دەبەەۆوە، بەڵکەەوو لە نێەەو تەشەەکیالتی کەەۆمەڵە ڕدا لەنێەەو خەڵەەک

دا ئەو تەشەەەەکیالتە بە بەتەواوی دووبەرەکەەەەی و کەلێنەەەەی تەەەەێکەوت و لە ئاکەەەەام
رێەەەنەی بە بەەەوونی خەەەۆی دەدا. هەربەەەۆیەش و نەەەاکۆکیی قەەەووڵەوە د یدژوار

لەهەموو ژیانی سیاسی کۆمەڵەدا بەردەوام تووشی ئاڵوگۆڕی فیکەری بەووە و 
هەر جەەارێ بە شەەێوەیەک کردەوەکەەانی پێشەەووی مەحکەەووم کەەردوە، هەمیشەەە 
ئەو پرسەەیارە بەەۆ خەڵەەک دروسەەت بەەووە کە کەەۆمەڵە چەەیە و چەەی دەوێ؟ دیەەارە 

و کردەوە و بۆچوونەکەانی کەۆمەڵە  تووەاڵمەکەی ڕوون بوو کە لە هەڵسوکە
 وە.یەوەردەگیرا

 ەکەادر ەل یدیەخال ریتەاه ەڵەمۆکە یبەازڕێ یشتنڕۆیداەڵەه ەب یندەوێپ ەرلەه
 ەو سن وانیرەم ەیناوچ ەل ەڵەمۆک یچاالک یاوڕسووەڵو ه ەڵەمۆک یکانەنۆک

  کاەد ەڵەمۆک ینووێم یباس بەمجۆرە
ی کومونیسەەتی ئێەەران، بە مەەوهتەدی لەو وتەەارەدا، کەەۆمەڵەی پەەێی حیزبەە".....

پێناسە دەکات و بە وشەەیەکیی ئامەاژە  ڕشگێڕێکخراوێکی تەنها چە، و شۆڕ
 "حکەا"لینینیسەتی کەۆمەڵەی پەێی  ایدۆلۆژی مارکسیستی یەان مارکسیسەتبە ئ

دا بە هەڵەیەک پێناسەە نیستۆمۆی کۆمەڵە لە حیزبی کیناکات. هاوکات بەشدار
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نینیسەەتیەکەی دەکەەاتە سەەەرچاوەی دەکەەات و حکەەا و ئایەەدۆلۆژی مارکسیسەەت لی
هەمەەوو شکسەەت و نەهامەتیەکەەانی کەەۆمەڵە و دوایەەی دیسەەان خەەۆی دەکەەاتە 
قارەمەەان کە بیسەەت و دوو سەەاڵ پەەێی ئێسەەتا هەوڵەەی داوە بە تەواوی کەەۆمەڵە 

ایی نەکەەەەردوە. سەەەەەرئەنجام خەەەەۆی و ڕنەجەەەەات بەەەەدات، بەاڵم عەلیەەەەزادە هەەەەاو
ڵە، بێ ئایدۆلۆژیەکەی پێی اونەتەوە بۆ کۆمەەڕێیانی جودابوونەتەوە و گڕهاو
 .ی خۆیان"حکا"

ی ەئەوەی شەەەارەزای مێەەەنوی کەەەۆمەڵە بێەەەت دەزانەەەێ کە کەەەۆمەڵە لە کەەەونگر
یزبەەی و دوو سەەاڵ پەەێی پێکهەەاتنی ح{ ١٣٦٠} ١٩٨١دووهەمەەی خۆیەەدا بەهەەاری 

، بنەمەەەەای فیکەەەەری و ئاراسەەەەتەی سیاسەەەەی خەەەەۆی وەک کۆمۆنیسەەەەتی ئێەەەەران
شەی کەۆمەاڵیەتی چینەی ڕشۆێکخراوێکی مارکسیست لینینیسەتی کە ئامەانجی ڕ

کرێکەەەەەار و دابینکردنەەەەەی سوسەەەەەیالیزمە، پێناسەەەەەە کەەەەەرد. ئەگەر مەەەەەوهتەدی و 
کۆمەڵەکەەان بەهەر پاسەەاوێک پەسەەەندکراوەکانی ئەو کەەونگرەیە بەەاڵو نەەاکەنەوە، 

ت هەیە، کە چەۆن لە کۆتەایی ێیەکەی موهتەدی لە سەر نیالنیکەم وتارە دەنگ
سەەەت لینینیسەەەتی، حیزبەەەی کەەەونگرەی دووهەمیەەەدا و لەسەەەەر بنەمەەەای مارکسی

دەکات  ش پێناسە دەکات و داواڕشۆموکرات وەک حیزبی بورژوازی و دژەێد
 }حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران{ حدکا کە ئەندامانی دەفتەری سیاسی

موهتەدی زۆر  ن.ن بکەشناسایی بکرێت و لە کاتی گونجاودا تیروری ئینقالبیا
 اش لەبەردەستدایە دەڵێەت  وەک کەارڵوونی لەو نەوارە دەنگیەدا، کە ئێستڕبە 

)مەبەسەەتی  وانی هێرشەەی بەەورژوازی بەەینڕنابێەەت هەر چەەاوە  مەەارکس دەڵێەەت
ئەمە چەپتەرین  .لەوێدا حدکا( بەڵکەوو دەبێەت خۆمەان بەۆ هێەرش ئامەادە بکەیەن

ئایەەدۆلۆژی مارکسیسەەت لینینیسەەتی نەبەەوو؟ هەر لەم کەەونگرەدایە کە پەسەەەند 
ەڵە خەبەەەاتی چینەەەایەتییە نەک خەبەەەاتی دەکرێەەەت کە ئەولەویەتەەەی کەەەاری کەەەۆم

نەتەوەیەەەی و بە ئەنجەەەام گەیانەەەدنی خەبەەەاتی نەتەوەیەەەی بە بەەەورژوازی کەەەورد 
یە کە کەەەۆمەلە لەو کەەەونگرەدا یەەەدەسەەەێێردرێت. ئایەەەا ئەمە هەر بەتەواوی ئەوە ن

موکرات و بەهەشەتی کومونیسەتی بەۆ ێدونیای کوردایەتی بەخشی بە حیزبی د
ەسەتەیە لە وتارەکەیەدا حاشەای لەێ دەکەات ڕخۆی هەڵگرت؟ کە موهتەدی بەم 

کەەۆمەڵە دنیەەای کەەوردایەتی نەدەبەخشەەی بە بێەەت و دەڵێەەت  وکە کەەۆمەڵە وابو
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خەڵکەەەەی دیەەەەکە و بەهەشەەەەتی کۆمۆنیسەەەەتی هەڵنەدەگەەەەرت بۆخەەەەۆی، خەەەەاڵی 
یانی دژی  ی }دوو{سەرنجراکێی ئەوەیە کە ئەم دوو پەسەندکراوەی کونگرە

یەەی، کاتێەەک ەنی خەبەەاتی نەتەوش بەەوونی حەەدکا و لە ئەولەویەت دانەنەەاڕشەەۆ
ەخنەی لێدەگیرێت و پێیان ڕدەگاتە مەنسووری حیکمەت لەالیەن حیکمەتەوە 

دەڵێت کە لە مارکسیست بوونەکەتاندا بە چەپدا کەوتوون و هانیان دەدات کە 
اسەەەەت کەنەوە. دوایەەەەی کەەەەۆمەڵە ناچەەەەار دەبێەەەەت ئەو ڕپەسەەەەەندکراوەکەیان 
 .ۆ بکاتڕپەانسێکدا پینەورەی دووهەم لە کونفرپەسەندکراوەی کونگ

کراوانە، گۆ ەەەەەاری پێشەەەەەرەو کە مەەەەەوهتەدی یەک لە دجیەەەەەاواز لەم پەسەەەەەەن
اگەیانەەدنەکانی دوای کەەونگرەی ڕسەەەرانی سەەەرەکی ئەوکەەاتەی بەەوو و وسەرنو

دووهەم لێوانلێەەەەوە لە هەڵسەەەەەنگاندن و هەڵوێسەەەەتگردنی) بەقەولەەەەی ئەوکەەەەات( 
دە بەەەورژوایی لە ە بەرانەەەبەر ئەحزابەەەی بەەەورژوایی و ورڵمارکسیسەەەتی کەەەۆمە

اوان و بەرپرسەەەانی ڕۆژانەی ئەەەێمەی هەڵسەەەوڕکوردسەەەتان و ئێرانەەەدا. چەەەاالکی 
ۆژانەمەەەان پڕاوپەەەڕ بەەەوو لە هەوڵەەەدان بەەەۆ ڕوپاگەنەەەدەی ڕئەوکەەەاتی کەەەۆمەڵە و پ

ڵکردنەوەی خەبەەاتی چینەەایەتی لەکوردسەەتاندا. پێەەوەری ئەو کەەاتی ئەەێمە کە وقەەو
، ئەوە وس وەرگیرابەەوسەەتی تازەمەەان لە کەەارڵ مەەارکوگۆیەەا لە تێگەیشەەتنی درو
یە. ی، ئیتر کۆمەڵگای کوردسەتان سەەرمایەداراڵتە کاۆبوو کە مادام هێزی کار ب

بە پێەەی ئەو پێەەوەرە بەەوو کە ئیتەەر الی ئەەێمە، چەەۆمی مەجیەەدخان، سەرشەەیوی 
تەرزانەەەی مەریەەەوان، بەرپەەەلەی سەەەاراڵ و ژاوەرۆ، هەر اڵسەەەقز، کۆماسەەەی و کە

ڵکردنەوەی وویەتەەەی ئەەەێمە قەەەوهەمەەەان سەەەەرمایەداری ئینگلسەەەتان بەەەوو و ئەولە
 .1"خەباتی چینایەتی بوو
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 دووهەمی کۆمەڵە کۆنگرەی یکاردانەوەی بڕیارنامە
 
 

ی کەەۆمەڵە بە شەەێوەیەکی سیسەەتماتیک ٢کەەاردانەوەی بڕیارەکەەانی کەەۆنگرەی 
دژی حیزبەەەەی دێمەەەەوکرات داگەەەەرت.  ئەو ڕێتخررررراوەیەیتەواوی تەشەەەەکیالتی 

کۆتەەایی کەەۆنگرەی دووهەمیەەان  سیاسەەەت و کەەاری داهەەاتووی کەەۆمەڵە پەەاش
سەەەبارەت بە حیزبەەی دێمەەوکرات دەبەەێ چەەۆن بەەێ؟ کەەاک عەبەەدوڵال لەسەەەرەتای 

"ناسەەینی مەەاهییەتی بەەورژوازی و دژی شۆڕشەەی حیزبەەی دا دەڵەەێ  وتەەارەکەی
و یەکەمەین کارمەان ئەوە بەێ کە مەاهییەتی ئەو دێموکرات بەڕاستی بناسەین 

و قشری پێشڕەوی  ەڵە، فەععاالنحیزبە، بە پێشمەرگەکانمان، الیەنگرانی کۆم
لەیەکەم " ئەو باسەەەەی عەبەەەدوڵاڵ مەەەوهتەدی هەر ....زەحمەتکێشەەەان بناسەەەێنین

فەرمەەی و سیاسەەەتی تەواوبەەوونی کەەۆنگرە بەەوو بە بنەەاخەی کەەار  ڕۆژی دوای
کەەۆمەڵە بەەۆ دژایەتەەی لەگەڵ حیزبەەی دێمەەوکرات، ئەفەەرادی چەکەەداری کەەۆمەڵە لە 

ونەەەدەکان و بە گرتنەەەی کۆبەەەەوونەوەی مەەەااڵن و بەرپرسەەەانیان لە مزگەوتەەەی گ
شەپۆلی تەبلیغاتیان بە دژی حیزبەی  ایەجەماوەری لە هەرکوێ بۆیان ڕەخساب

ی بەرباڵویەەان بەەۆ یەەدێمەەوکڕات وەڕێ دەخسەەت! و بەمجەەۆرە هێرشەەێكی تەبلیغ
سەەەەر حیزبەەەی دێمەەەوکرات دەسەەەت پێکەەەرد. ئەو سیاسەەەەتە چەوت و هەڵەیەی 

ار و الیەنگرانیەەەان ڕەنگەەەی سەەەەری کوردسەەەتان لەنێەەەو چەکەەەدنلە سەرا کەەەۆمەڵە
دا دایەوە، لە هەمەەەەوو الیەکەوە لێەەەەزمەی تەبلیغەەەەی ناڕەوایەەەەان بەسەەەەەر حیەەەەزب

دا بەەوو کە هەتەەا ئەو کەەات تێکهەڵچەەوونێکی چەکەەداری دەبارانەەد. ئەوە لە کاتێەەک
ڕووی نەدابەەوو، بەڵکەەوو حیزبەەی  حیزبەەی دێمەەوکراتکەەۆمەڵە و لە نێەەوان ئەوتەەۆ 

داریکردنی دەسەەەاڵت و بەڕێەەوەبردنی دێمەەوکرات بەردەوام کەەۆمەڵەی بەەۆ بەشەە
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 ١٣٦٠هەروەک باسەم کەرد لە سەاڵی  کوردسەتان بانگهێشەت دەکەرد.کاروباری 
زۆر بەڕاشەەکاوانە ئەو بڕیارەیەەان دا و تەنەەانەت جەختیەەان لەوە کەەردۆتەوە کە 
کەسێک ببێتە کۆمەڵە مەرجی سەرەکیی ئەوە بوو، دژایەتی حیزبەی دێمەوکرات 

 بکا. 
سیاسەەتی  دا زاڵ بەووبەسەر کوردستان کە داوکاتئە وەها بارودۆخێتیلە 

حیزب سەبارەت بە ڕێکخراوەکانی دیکە و بەتایبەتی کۆمەڵە، زۆر ڕوون بەوو. 
پێوەندیی حیزبری دێمروکرات لەگەڵ هەمروو ڕێتخرراوە سیاسرییەکانی دژبەری "

دا تێتۆشانیان درێژە داوە  لەسرەر بنراغەی کۆماری ئیئالمی کە لە کوردستان
دا بووە و پێی کرراوە یرارمەتیی انرا  ئەوەندە  کە حیزب لە توانایهاوکاری د

داون. هێنررردێد لەو ڕێتخرررراوانە لەوازعررری ڕاسرررتەزینەی کرررۆمەڵی کررروردەواری 
دا بەهەڵە باسرری حیزبیرران دەکرررد و لە نەگەیشررتبوون و لە لێترردانەوەی خۆیرران

حیزبرری دێمرروکرات بررا  حرراڵی نەبرروون  بە م ئەوە لەسررەر  و ڕۆڵرری نەخرر 
ێگرررای هاوکررراریی حیرررزب لەگەڵ ئەو ڕێتخرررراوانەدا کۆسرررپ نەبررروو. چرررونتە ڕ

حیزبی دێموکرات ئیمانێتی زووڵی بە دێموکراسری و پلرۆرالیزمی سیاسری بروو 
و پێرری وابرروو کوردسررتان دەبررێ نمرروونەی ئەم چەشررنە هاوژیررانییە بررێ. حیررزب 

دا ئەو ڕێتخرررراوانە بەرەبەرە ڕاسرررتییەکانی کوردسرررتان زرررووڵتر  زۆری هەوڵ
لێد بدەنەوە و حیزبی دێمروکراتی  باشرتر بناسرن ترا هاوکراری و هراواهەنگی 

دا کرۆمەڵەی لە ڕابردوو  زیاتر بێ. حیزبری دێمروکرات لەنێرو ئەو ڕێتخرراوانە
وەب ڕێتخراوێترری کوردسررتانی دەناسرری. لەو بررڕوایەدا برروو کە لەگەڵ کررۆمەڵە 

حیرررزبی   ی٦دیرررارە ترررا کرررۆنگرەی )لە زۆر برررواردا دەتررروانێ هاوکررراری بترررا. 
ی ٢(  سەرەڕای وتاری دوژمنتارانەی عەبدوڵاڵ مروهتەدی لە کرۆنگرەی ١٣٦٢)

  (خۆیرران  هێنرردێد کررردەوەی هاوبەشرری بەسرروود لەگەڵ کررۆمەڵە بەڕێرروە چرروو
بە م بەداخەوە بەڕێررررروەبەرانی کرررررۆمەڵە لە الیەکەوە نەیاندەویئرررررب وازعررررری 

حیزبرری کوردسررتان بررخەنە بەرچرراو و هێررز و نفررووزی ڕێتخررراوی خۆیرران و 
دێمررروکرات بەدروسرررتی هەڵئرررەنگێنن  لە الیەکررری دیتەشرررەوە لەبەر پەیرررڕەوی 
کررررردن لە هێنرررردێد تیشررررۆریی ویشررررد و چەزبەسررررتوو کە دەیانەەویئررررب لە 

 –پەشریمان بروونەوە  زۆربەیکە پا  چەنرد سراڵ لە  -کوردستان دایبەزێنن 
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و ئەوە بە هررررری  شرررررێوەیەب لەگەڵ برررررارودۆخی ڕاسرررررتەزینەی کوردسرررررتان 
ێرررا. بە م سرررەرەڕای ئەوە  سیاسرررەتی نادۆسرررتانەیان بەرامررربەر بە نەدەگون

حیررزب درێررژە دا و بە چررڕی ئەو سیاسەتەشرریان لەنێررو الیەنگرانرری خۆیرران و 
براڵو دەکرردەوە. بەڕێروەبەرانی کرۆمەڵە نەیاندەویئرب ئەو  داتەنانەت خەڵتری 

ڕاسرررتییە زەبرررووڵ برررتەن کە درێژەدانررری تەبلیەررراتی دوژمنرررانە دژی حیزبررری 
کرات  هەسرتی کرۆمە نی خەڵرد کە حیرزب لەالیران خۆشەویئرتە برینردار دێمو

دەکررا. ئەوان هەر بە تەبلیەررات بە دژی حیررزب نەوەسررتان و لەکردەوەشرردا بە 
بەکارهێنررررانی سیاسررررەتی زۆرەملرررری بەرامرررربەر زەحمەتتێشرررران و زۆرجررررار 

ەکێ  و تێتەەڵچروونی موەرگرتنی پرارە بەزۆری لە خەڵتری بروونە هرۆی کێشر
( چەندین لێتدانی ئەوترۆ ٦٢تا  ٦٠دا )  بەداخەوە لە ماوەی دوو ساڵچەکدارانە

 لە هەردوو ال لێتەوتەوە    یڕووی داوە کە شەهیدبوونی دەیان پێشمەرگە
حیزبرری دێمررروکرات وەب حیزبێتررری مەسررشول هەسرررتی بە بەرپرسرررایەتی لە  

حیزبرری دێمرروکرات وە. ی خررۆی بە ڕوونرری گوترروو بۆچرروونکوردسررتان کررردوە 
خراوێتی سیاسیی مەسرشوول  دژایەتیری هەرچەشرنە تێتەەڵچروونێتی وەب ڕێت
لەنێو هەموو ئەو هێزانەدا کە لە کوردسرتان دژی ڕێژیمری کۆمراری  چەکدارانە

بە  هەڵچوونرانەتێدئیئالمی بوون  دەکرد  چرونتە باشری دەزانری ئەم چەشرنە 
 دێمرروکراتیتی-بە زیررانی جرروو نەوەی میللرری  و و دەبررێزررازانێی ڕێررژیم تەوا

خەڵتی کوردستانی دەزانی. بۆیە بە هەمروو توانراوە هەوڵری دەدا ناکۆکییەکران 
بە وترررووێژ و بە برررێ بەکارهێنرررانی چەب چارەسرررەر بترررر . حیرررزب زۆریررر  
هەوڵرررری لەگەڵ بەڕێرررروەبەرانی کررررۆمەڵە دا کە مەسررررشووالنە بێررررووڵێنەوە  تررررا 

و سرەرەڕای ئە 1"پێشگیری لە هەموو چەشنە تێتەەڵچوونێتی چەکداری بترر .
کێشررانەی کە دروسررتیان دەکرررد  بە م حیزبرری دێمرروکرات هەوڵرری برایەترری و 

 ١٣٦١بەردەوامررری لەگەڵ کرررۆمەڵە داوە و تەنرررانەت لەسررراڵی  دۆسرررتایەتیی بە
 بەیاننامەشی بۆ هاوکاری لەگەڵ ئیمزا کردووە.

 
 

                                                 
 ری حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران.٦کۆنگرەی  بڕوانە ڕاپۆرتی کومیتەی ناوەندی بۆ -1
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 بەیاننامە
بەیاننەەەامەی هاوبەشەەەی حیزبەەەی دێمەەەوکراتی کوردسەەەتانی ئێەەەران و 

 ەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی ز
بەم جەەۆرە بە ئاگەەاداریی خەڵکەەی تێکۆشەەەری کوردسەەتانی ئێەەران و هەمەەوو 

لە نێەەەەوان  ١٣٦١ی پووشەەەەێەڕی ٢٧گەالنەەەەی ئێرانەەەەی دەگەیەنەەەەین کە لە ڕۆژی 
ڕێبەریەەەی حیزبەەەی دێمەەەوکراتی کوردسەەەتانی ئێەەەران و کەەەۆمەڵەی شۆڕشەەەگێڕی 

 .پێک هاتدا کۆبوونەوەیەک زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران
لەو کۆبوونەوەیەدا کە بە گیانی هاوخەباتی لە نێوان ئەو دوو ڕێکخراوەیەدا 

ومەرجی سیاسەیی ئێسەتای ئێەران و بەسترا، هەردوو ال بە درێنی لەسەر هەل
وگۆیەدا هەردووال ڕایانگەیاند کە لەسەر وگۆیان کرد. لەو گفتکوردستان گفت

می و لە پێنەەەەەاوی خەبەەەەەاتی شەەەەەێلگیر لەدژی ڕێنیمەەەەەی جومهەەەەەووری ئیسەەەەەال
دا و خودموختەاری بەۆ کوردسەتان کردنی ڕێنیمێکی دێموکراتیک لە ئێراندابین

 .بەردەوامن
ڕێنیمەەەی کۆنەپەرسەەەتی خەەەومەینی تەەەا ئێسەەەتا بەەەێجگە لە بێکەەەاری و گرانەەەی و 

مەەەەەافی و بەەەەەێجگە لە خەفەقەەەەەان و کوشەەەەەتار و ئێعەەەەەدامی هەزاران ڕۆڵەی بێ
ران نەبەەەووە و واڵتەەەی لە ی ئێەەەران هەەەیو بەرهەمەەەی بەەەۆ گەالنەەەی ئێەەەڕشۆڕشەەەگێ

ئەو قەیرانێکەەی ئەەابووری و سیاسەەیی چەەارەنەکراودا نەەوقم کەەردووە. هەروەهەەا 
ڕێنیمە جینایەتکارە لە پاش سێ ساڵ پەالماری دڕنەدانە بەۆ سەەر کوردسەتان، 

یەدا دەستی داوەتە هێرشێکی تەازە بەۆ سەەر گەلەی کەورد. ڕێەنیم کە لەم دوایی
ڕیسوایی، هیو بەرهەمێکەی لە هێەرش لەم سێ ساڵەدا بێجگە لە سەرشۆڕی و 

بۆ سەر کوردستان وەرنەگرتووە، دەیهەوێ جارێکی دیەکە ئیەرادەی کەۆمەاڵنی 
خەڵکی کوردستان تاقی بکاتەوە و بێهوودە تێدەکۆشێ تا خەباتی گەلەی کەورد 
سەرکوت بکا. ڕێبەریەی حیزبەی دێمەوکرات و کەۆمەڵە جەارێکی دیەکەش داوا لە 

ان دەکەن کە وەک هەمیشەە بە ورەیەکەەی هەمەوو خەڵکەی تێکوشەەەری کوردسەت
بەرز و بەوپەڕی فیداکارییەوە بە هەموو چەشەنێک ئیعتەراز و خەبەاتی خۆیەان 
لەدژی ئەو ڕێەەنیمە پەرە پەەێ بەەدەن و بە هاوکەەاری لەگەڵ هێەەزی پێشەەمەرگەی 
قارەمەەانی کوردسەەتان بەرامەەبەر بەو هێرشەەە ڕابوەسەەتن و بەو چەشەەنە پیالنەەی 
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دسەەتان پەەووچەڵ بەەکەنەوە. ڕێبەریەەی کەەۆمەڵە و ڕێەەنیم بەەۆ داگیرکەەردنەوەی کور
حیزبەەی دێمەەوکرات، دڵنیەەان کە گەلەەی کەەورد بە خەبەەاتی یەکگرتەەووانەی خەەۆی 
دەتوانێ کە ئەمجارەش دەرسێکی باش بە بەکرێگیراوانی ڕێنیمی جومهەووری 

 .ئیسالمی بدا
دا لە پێنەەاوی ڕێککەوتەەن هەروەهەەا لەو کۆبەەوونەوەیەدا هەردوو ال بڕیاریەەان 

وکاریی زیاتر و پتەوتر لە بەاری سیاسەی، نیزامەی و کەۆمەاڵیەتییەوە لەسەر ها
 .دا بەو وتووێنانە درێنە بدەنلەنێو خۆیان

هەروەهەا هەردوو ال پێیەەان وایە گەیشەەتن بەو ڕێککەوتەنە دەتەەوانێ دەورێکەەی 
کەەاریگەری هەبەەێ لە تێکشەەکاندنی پەالمەەاری هێزەکەەانی ڕێنیمەەی جینایەتکەەاری 

 .هێنانی مافە ڕەواکانی خەڵکی کوردستانجومهووری ئیسالمی و وەدی
 کومیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

کەەەومیتەی ناوەنەەەدیی کەەەۆمەڵەی شۆڕشەەەگێڕی زەحمەتکێشەەەانی کوردسەەەتانی 
 ئێران

 ١٣٦١ی پووشێەڕی ٢٧                         
 

و  ڕاسرررررپاردەیە ڕێبەرانررررری کرررررۆمەڵە لەسرررررەر سرررررەرەڕای ئەو بەیاننرررررامە
نری کە برۆ ئەنردامان و الیەنگرا هراوبیرانیو  یەکانی عەبدوڵاڵ مروهتەدییڕێنمای

دا.  سیاسرەتی خۆیرران دژی حیررزب هەروا درێژەیرران بەخرۆی برراڵوی کردبرۆوە 
دا کەەەەۆمەڵە لە لە نەەەەامەیەک ١٣٦٢حیزبەەەەی دێمەەەەوکرات لە سەەەەاڵی  هەربررررۆیە 

کەوێ ئاژاوەگێڕی ئاگادار دەکاتەوە کە نابێ ئەو سیاسەتە درێنە پەێ بەدەن، لە 
بن دۆست بین. بەۆیە حیزبەی دێمەوکرات  الوازەهێز بوون لێمان دەن لە کوێ ب

لە هەر جێگایەک خوێنی لێ بێ یەک لەشە. ئەوان پاش دوو ساڵ ئەو نامەیەان 
سەەەری ڕاگەیانەەدووە، دەقەەی نکەەردە بەهەەانە کە حیزبەەی دێمەەوکرات شەەەڕی سەرا

دا بەاڵو ردستانکوڕۆژنامەی ی ٩٩ئەو نامەیەی بۆ کۆمەڵە ناردراوە لە ژمارە 
دەقەەیقەن لەدوای کەەۆنگرەی دووی  دێمەەوکراتو  کەەۆمەڵەکەەراوەتەوە. شەەەڕی 

، چەەونکە کەەۆمەڵە دوو سەەاڵ پەەێی نەەی داڕێەەنرادەسەەت پێکرد گەاڵڵەی کەەۆمەڵەوە
نەەامەی حیەەزب بڕیاریەەان دا دەسەەت لە سیاسەەەتی شەەەڕخوازانە و ئەەاژاوەگێڕی 
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دووی کەەۆمەڵە  کەەۆنگرەی بەڵگەکەەانیهەڵنەگەەرن و هەوڵەەی پەرەسەەتاندنیان دا، 
ڕاسەەەتییەکی حاشەەەاهەڵنەگرە و شەەەاراوەش نیەەەیە، بەداخەوە کەەەۆنگرەی دووی 
کەەۆمەڵە و گەاڵڵەکردنەەی پالنەەی کەەاک عەبەەدوڵاڵ مەەوهتەدی بەەۆ دژایەتەەی حیزبەەی 

 دێموکرات شەڕێکی ماڵوێرانکەری لێکەوتەوە. 
شوێن سەازمان درابەوون، بەدوای  پەیکار لە دوو اپێکر یوەک پێشتر ئاماژە

بۆکەەەان، ئەو بەشەەەەی دیکەیەەەان لە نەەەاوچەی  ککردنەەەی پەیکەەەار لەڕووداوی چە
، واتە بەا بڕیارنامەی کۆنگرەی دووی کۆمەڵە و کامیاران بە پشتیوانیی کۆمەڵە
بەەۆ دژایەتەەی  یچەکەەدارانی ئەو دوو ڕێکخەەراوە دەسێێشەەخەرییەکانی کەەۆمەڵە،

 ئەستور کرد.پشت لەگەڵ حیزب زیاتر
ی بەردەوامەەەە ەرەبەرەکەەەانی بەو شەەەەڕ و ب"هێرشەەەی پەیتاپەیتەەەای دوژمەەەن  

پەیەامێکی ناخۆشەم لە دەفەتەری سیاسەییەوە  ....درێنەی هەبوو. درێەنەی شەەڕ
بەۆ هەەات کە شەەەڕ لە شەاری بۆکەەان لە نێەەوان پێشەمەرگەکانی حیەەزب و پەیکەەار 

کرێکەەەی یکەس لە پەیکەەەار کەەەوژراوە. ئەو هەواڵە منەەەی بەەەردە ف ٣ڕووی داوە و 
لییەتی ئەو ڕێکخەراوە سەەبارەت بە مەسەدووقووڵەوە، چونکە باشەم دەزانەی بێ

ئەسەتاندنەوە زەبەر جوواڵنەوەی کورد لە هەر جێگایەک بۆیەان بلەوێ بەۆ تەۆڵە 
لە پێشەەمەرگەکانی ئەەێمە دەدەن. مەسەەەلەکەم لەگەڵ بەرپرسەەانی نیزامەەی بەەاس 
کەەرد کە لەگەڵ ئەفەەرادی پەیکەەار و کەەۆمەڵە سەەەبر و حەوسەەەلە بەکەەار بێەەنن، 

ی خۆتەەان ڕێنەەوێنی بەەکەن و ئیمتیەەاتی تەواو پێشەەمەرگەکانی ژێەەر مەسەەدوولییەت
و خەت و مەشەەەی  ۆلۆژیئلەبەرچەەەاو بگەەەرن. سەەەازمانی پەیکەەەار لەبەەەاری ئیەەەد

سیاسەەەەی لەگەڵ کەەەەۆمەڵە لێەەەەک نزیەەەەک بەەەەوون و لە دژایەتەەەەی لەگەڵ حیزبەەەەی 
دا یەکتریەەان دەگەەرتەوە. سەەازمانی پەیکەەار چەەونکە لە دێمەەوکرات لە یەک خەت

وو ڕێکخراوێکەەی چەەووکە بەەوو، هەەیو کوردسەەتان پێگەیەکەەی کەەۆمەاڵیەتیی نەبەە
پرینسەەیێێکی بە نیسەەبەت جەەوواڵنەوەی کوردسەەتان نەبەەوو. هەر بەەۆیە حیزبەەی 

  1دێموکراتی وەک دوژمنێکی سەرسەختی خۆی شوبهاندبوو."
وەک شەەەهید "شەەاپوور فیەەرووزی" پێشەەبینیی کردبەەوو، پەیکەەار لەو نەەاوچەیە 

ەوە لە دەسەەەەەتی بە دژایەتیەەەەەی حیزبەەەەەی دێمەەەەەوکرات کەەەەەرد و بەەەەەۆ تەەەەەۆڵەکردن
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  ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا

پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات، لەسەر ڕێگای ماشەێنەکانی حیەزب لە نێەوان 
مینێکیەان دانەایەوە لە  لە نراوچەی کامیراران گوندەکانی "ئاسنگەران" و "گەۆمتە"

ەوتە سەەر و چەنەد کەس لە خەڵكەی دا ماشێنێکی جیبی خەڵکی مەدەنەی کئاکام
 تاوان شەهید و بریندار بوون. بێ

کەەەەەۆمەڵە لە دانەەەەەانەوەی مەەەەەین لەالیەن  یەب لەو نەەەەەاوچەبەرپرسەەەەانی حیەەەەەز
پەیکەەارەوە ئاگەەادار دەکەنەوە و تەنەەانەت ئەو کەسەەەی کە مینەکەشەەی دانەەابۆوە 
پێیەەان ناسەەێندرا، بەاڵم کەەۆمەڵە نەک هەەیو هەنگەەاوێکی لەو بەەارەوە هەڵنەگەەرت، 

. ئەو کێشەانە ڕۆژ ەبەڵکوو لە ڕوانگەی ئەوانەوە کاری کۆماری ئیسەالمی بەوو
ڕۆژ زیەەاتر پەرەی دەسەەتاند. سەەەرەنجام چەنەەد مانەەگ دوای کەەۆنگرەی لەگەڵ 

کەەۆمەڵە، تەبلیغەەاتی ئەو ڕێکخەەراوەیە دژ بە حیەەزب سەرانسەەەری کوردسەەتانی 
داگرت و لە تەواوی ئەو شوێنانەی پێشمەرگەکانی حیەزب و ئەفەرادی کەۆمەڵە 
پەەەەەێکەوە لە جێگەەەەەایەک پشەەەەەوویان دابەەەەەێ، ئەوانەی کەەەەەۆمەڵە بە بەردەوامەەەەەی 

دا بەەەوون. بەەەۆیە هەر ن پەەەێ بەەەوو و بەردەوام لە حەەەاڵی ئامادەبەەەاشچەکەکانیەەەا
دا بەەوو، چەەونکە ڕووی دابەەایە لە بەرژەوەنەەدیی ئەوان داڕووداوێەەک لە نێوانیەەان

کەرییەوە خۆیەان ئامەادە کردبەوو هەم لەبەاری یهەم لە بەاری ف ئەفرادی کۆمەڵە
، هەمەەوو نیەەزامییەوە ئامەەادەتر بەەوون، لە بەرزتەەرین ئۆرگەەانەوە هەتەەا خەەوارەوە

ئەنەدامانیان ڕێنەوێنی و ئاگەادار کردبەووەوە، بەۆیەش لە کەاتی تەەێکەاڵوی لەگەڵ 
 پێشمەرگەکانی حیزب، چەکەکانیان هەر بەدەستەوە بوو.

چەنەد کەس لە بەرپرسەانی  ١٣٦٠ەی گەاڵوینی سەاڵی ٢٥سەرەنجام ڕۆژی  
حیەەزب بەەۆ کۆبەەوونەوە ڕوو لە ئەەاوایی "تەەا" کە لە نەەاوچەی ژاوەرۆی کامیەەاران 

ەڵکەوتەووە، دەکەن و بەرنەامەی کۆبەوونەوە لە مەزگەوت بەۆ خەڵەک دادەنەێن. ه
دا دەبەەەەێ. ئەو گونەەەەدە بەەەەنکەی پەیکەەەەار و کەەەەۆمەڵەی بە هێزێکەەەەی زۆرەوە تەەەەێ

کەس دەبەن، پەیکەار ئەوەی بە دەرفەتێکەی  ١٥پێشمەرگەکانی حیەزب نزیەک بە 
کە هەم پەیکەەار تەەۆڵەی ڕووداوی بۆکەەان  -بەەاش زانەەی بە هاوکەەاریی کەەۆمەڵە 

بکەەاتەوە هەم کەەۆمەڵە بڕیەەاری کەەۆنگرەی دووی خەەۆی بەەۆ ترسەەاندنی حیزبەەی 
بەجەەێ کردبەەێ. بەپێەەی قەراری پێشەەوویان کۆبەەوونەوەی حیزبەەی دێمەەوکرات جێ

و ناهێڵن خەڵک بەشداری بکا. تێکۆشەەرانی حیەزب کاتێەک هەسەت  تێک دەدەن



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

بەو مەترسەەەییە دەکەن کۆبەەەوونەوە هەڵدەوەشەەەێننەوە و بەەەۆ پشەەەوودان ڕوو لە 
پەیکەەار و کەەۆمەڵە چەکەەداری ێەەک دەکەن. پەەاش مەەاوەیەک هەر دوو هێەەزی ماڵ

دەوری ئەو ماڵە دەدەن و داوای تەسلیم بوونیان لەێ دەکەن. ئەگەرچەی ئەوان 
بە زمەەەەانێکی زۆر دۆسەەەەتانە داوایەەەەان لەەەەێ دەکەن کە بە دیەەەەالۆگ دەتەەەەوانین 
گیروگرفتەەەی نێوانمەەەان چارەسەەەەر بکەیەەەن بەەەا کەەەوڕی خەڵەەەک نەکەەەوژرێ، ئەەەێمە 

ن کێشەەەکانمان لە ڕێگەەای وتەەووێنەوە چارەسەەەر بکەیەەن، بەاڵم قسەەەی دەتەەوانی
خۆبەدەستەوەدان یان کوژران! پاش قسەە  یان لە، پەیکار و کۆمەڵە بریتی بوو

و باسەەێکی زۆر هەەیو قسەەەیەکی مەنتقەەی وەرنەەاگرن چەەونکە پەیکەەار و کەەۆمەڵە 
 نیچیرێکی باشیان دەست کەوتبوو. کاتێک هەواڵی گەمەارۆدانی پێشەمەرگەکانی

نەامەیەک بەۆ سەەدیق  1فیەرووزی گوندێکی ئەوالتەر دەگەا بە شەاپوور حیزب لە
کەمەەانگەر لە بەرپرسەەانی کەەۆمەڵە دەنووسەەێ کە ڕێگەەا نەدرێ خەەوێن بڕێەەنرێ، 
ئەو نامەیە بە دوو پێشمەرگەدا ڕەوانە دەکا لە ڕێگا ئەفرادی پەیکار و کەۆمەڵە 

دا . لە ئاکەەەامدەکەندەگەەەرن و داوای خۆبەدەسەەەتەوەدانیان لەەەێسەەەەر ڕێیەەەان لێ
بەو پێەیە هەوڵەی بەرپرسەانی حیەزب  2تەقەیان لێ دەکەن یەکیان بریندار دەبێ.

ئاکام دەمێنێتەوە و شەڕ لە نێەوان بۆ کۆتایی هێنان بە ئاڵۆزی لەو ناوچەیە بێ
پێشمەرگەکانی حیزب و ئەفرادی کەۆمەڵە و پەیکەار لە گونەدی "تەا" دەسەت پەێ 

ەرگەکانی حیەەەەەزب بە هانەەەەەای دەکەەەەەا. پاشەەەەەان دەسەەەەەتەیەکی دیەەەەەکە لە پێشەەەەەم
یەکەەەانی گونەەەدی "تەەەا" تەقەیەەەان لەەەێ هاوسەەەەنگەرانیانەوە دەچەەەن کە لە بەرزایی

ڕۆژ بە  ٢٠دەکرێ و شەڕ بە گەرمەی درێەنە دەکێشەێ. ئەم شەەڕە بەۆ مەاوەی 
هۆی ئاژاوەگێڕیی پەیکار و کەۆمەڵە لە چەنەدین گونەدی ئەو نەاوچەیە درێەنەی 

زیکەی بیسەەت کەەوڕی کەەورد کە کێشەەا، کە بەداخەوە بەەوو بەهەەۆی کەەوژرانی نەە
خۆیەەان بەەۆ بەربەرەکەەانی لەگەڵ دڕنەەدەترین ڕێنیمەەی سەەەردەم واتە کۆمەەاری 

فیەرووزی بە نەاوی  وو. تەنانەت کوڕێکی شەهید شاپوورئیسالمی ئامادە کردب
"ئەردەشەەیر فیەەرووزی" کە مەەاوەی چەنەەد مانگێەەک بەەوو ڕیەەزی کەەۆمەڵەی بەجەەێ 

ەوە لە شەەەڕی گونەەدی "تەەا" هێشەەتبوو و هەەاتبووە ڕیەەزی پێشەەمەرگەکانی حیەەزب
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  ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا

ئەو بە دەنگی بەرز هەاوار دەکەا ، هەوڵێکی زۆری دا کە کێشەکە پەرە نەستێنێ
تەقە مەکەن بەەا خەەوێنی کەەوڕی کەەورد نەڕژێ! بەاڵم دەنگەەی ئاشەەتیخوازیی ئەو 
هیو کار لەسەەر ئەفەرادی پەیکەار و کەۆمەڵە دانەانێ، سەەرەنجام نەاوبراو کە لە 

ی تەرمەەەی هەەەاوڕێیەکی شەەەەهیدی بەرەو کە بەەەۆ هێنەەەانەوەبەەەێ چەک دا کاتێەەەک
کەەەرا و شەەەەهید بەەەوو. تەنەەەانەت لەو سەەەەنگەرەکانی کەەەۆمەڵە دەچەەەێ، تەقەی لێ

مەەاوەیەدا پەیکەەار و کەەۆمەڵە مامۆسەەتایەکی قوتابخانەشەەیان بە نەەاوی "مەەورتەزا 
لە ئاکامی ئەو شەڕەدا کە کۆمەڵە لە نەاوچەی کامیەاران  1تابعیان" شەهید کرد.

ەفەەەرادی پەیکەەەار و کەەەۆمەڵە گیانیەەەان لە دەسەەەت دا، کەس لە ئ ٩هەڵیگیرسەەەاند، 
 .کرانپێشمەرگەی حیزب و مامۆستایەکی قوتابخانە شەهید  ٨هەروەها 

ۆژی خەرمانەانی ڕیەکەم  لە ڕۆژ شەەڕی نگریسەی براکەوژی کە ٢٠"زیەاتر لە
دەسەتی پێکەرد. کەسەایەتییەکانی ناوچەکەانی سەنە و مەریەوان و  دا١٣٦٠ساڵی 

نەن بە ڕێکەوتنێەک کە کۆتەایی ەکەومەڵە و حیەزب بگەیکامیاران زۆریان هەوڵدا 
بەاڵم بەداخەوە کەەۆمەڵە هەر لە سەەەرەتای شەەەڕەکەدا کە بەەۆ  ،بەم شەەەڕە بێەەنن

خۆشی دەستی پێ کردبوو پێی وابوو دڕێنەکێشەانی ئەو شەەڕە بە شکسەت و 
تەسەەەلیم بەەەوونی حیەەەزب تەواو دەبێەەەت هەمەەەوو جەەەارێ داوای الیەنەکەەەانی ڕەد 

دا بەەەۆ سەەەەر بنکەکەەەانی حیەەەزب وەک چەنەەەد هێرشەەەیدەکەەەردەوە تەنەەەانەت لە 
رش ێە" هئەاوارفەئەاوا" و "فحیزبی لەگوندی "تەا" و "فارسگەمارۆی بەرپرسانی 

چەچەرمەەوی کاشەەتر"، کەەۆمەڵە بەەۆ خەەۆی تووشەەی وبەەۆ گونەەدی "بەەزوەش" و "کو
و. تەا بە بوو بەو حاڵەشەوە ئامادەی ئەاگربەس نەبەولێشێواوی سەرشکست و 

 ......هەسەەتاو بەەۆ خەەۆی داوای ئاگربەسەەی کەەرد. ێزەبەەر و گەمەەارۆ هەەاواری لەە
دا گونەدی "طەا" و "هەنەیمن" دەخەنە لەماوەیەکی کورتی شەەڕی چەنەد سەاعەتی

ئاوا وەڕێ دەکەون شەەڕێکی رفەو ف ئاواژێر کونترۆڵی خۆیان و بەرەو فارس
ەو بەرزاییەکەەانی نێەەوان ئەەاوا بەرتونەەدتر دەکەوێەەتە دەورووبەری گونەەدی فارس

ەشاوا"، هەر بۆیە پەێی ئەوەی ئەو بەرزاییەانەش بکەوێەتە دەسەتی "پ ئاوافارس
ی ن ناوەنەدووشکسەت و زیەانێکی گەورە بە حیزبییەکان، کۆمەڵەییەکەان توشەی

جنووبی کۆمەڵە بە ئااڵی سێییەوە هاواری لێ هەستاو ئاگربەسی قەبەوڵ کەرد 
                                                 

 ٥٦بڕوانە کتێبی  "رقابت کور". الپەڕەی  -1



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

ڕۆڵەی نیشەتمان لە هەردووال  ١٥و شەڕی یەک مانگە کە بە گیان بەختکردنی 
 ە کە کوردسەەەتانیوتەەەایی پێهەەەات. چەنەەەدین کەس لەو پێشەەەمەرگانەی کەەەۆمەڵک

بیریان دەکەردەوە ڕێزەکەانی کۆمەڵەیەان بە جێهێشەت و چەوونە نێەو ڕێزەکەانی 
 1، یەک لەوانە بەندە بوو."ی دێموکراتەوەحیزب

لە درێەەەەەنەی ئەو سیاسەەەەەەتەی کەەەەەۆمەڵە گرتبەەەەەوویە بەر کە پڕۆلیتاریەەەەەای 
ا، لە ڕێگای تۆقانەدنەوە هەوڵەی دەرکردنەی ی خاشەبڕ دەکیکوردستان بورژواز

 ن  یو خرۆشە بکەدەدا. چاو لەو بەڵگە پڕجۆش  دێموکراتی حیزبی
حکەەوومەتی شۆڕشەەگێڕانەی چینەەی کرێکەەار تەنیەەا لە ڕێەەی دروسەەتکردنی "

دا، دەتەوانێ نهەستی ترساندن و تۆقانەدن بە چەکەکەی لە دڵەی کۆنەپەرسەتا
و وتەیەی ئیەەنگڵس دەکەەاتە خەەۆراکی عەبەەدوڵاڵ مەەوهتەدی ئە حکەەومەت بکەەات."

"لە ڕوانگەی منەوە ئەوە باشترین گەرەنتیەیە بەۆ بەدەنەی خۆیان، بۆیە دەڵێ  
ئەوەی قەت پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات هێرش نەکەنە سەرمان و ئەو 

یگیی باسەەی دەکەەرد ەرادبوئەوەی حوسەەێن مەە ."خەیەەاڵە لە سەەەریان بەرنە دەر
بە دەسەەاڵتی چینەی یان گۆش دەدا و بەڵکەوو بەم ڕستە جوانانە ئەندامانی خۆ

ئەو وتەیەی مەوهتەدی بەێجگە  وبڕ بەکەن،قەڵەت پەێ یکرێکار خەڵکی کوردستان
لەشەەەڕ و مانەەایەکی دیەەکە دەبەخشەەێ؟ مانەەای ئەوەیە هەر لەسەەەرەتای دەسەەت 

چەک حیزبەەی  شۆڕشەەی ئێەەران بە سەەەرکەوتنیسەەااڵنی ، دوای بەکەەار بوونیەەان
و بە باشەەترین ڕێگەەای زانیەەوە کە  ،بترسەەێنندێمەەوکرات و خەڵکەەی کوردسەەتان 

مەەەوهتەدی و ڕێکخەەەراوەکەی  ی عەبەەەدوڵالزەینیەەە بتەەەوانێ چینەەەی پرۆلیتاریەەەای
 دەسەاڵتی خۆی پێ بەهێز بکا.

ی کەۆنگرەی دووی ەلەسەر ڕاسێارد یەکەم کاردانەوە و هەنگاوی بەکردەوە
ی نەەەاوچەی گونەەەدی "قەەەومقەاڵ"لە   ١٣٦٠لە مەەەانگی بەەەانەمەڕی سەەەاڵی  کەەەۆمەڵە

دەست پێدەکەن کە لەودا بە تونەدی هێرشەیان کەردە سەەر  روێرانی مەهابادشا
دا حیزب. هەربەۆیەش بەشەێک لە خەڵەک مزگەوتیەان چەۆڵ کەرد ئەوە لە کاتێەک

بەوو کە پێشەەمەرگەی حیەەزبیی لەو گونەەدە بەوون، بەەۆیە پێشەەمەرگەکانی حیەەزب 
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  ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا

ی ئاگاداریان کردنەوە کە داوا دەکەین قسە بۆ سیاسەەتی خۆتەان بەکەن و باسە
حیەەەەزب مەکەن. لە بەرانەەەەبەردا ئەوان زۆر خەەەەرا، هەڵسەەەەوکەوتیان کەەەەرد و لە 

ای ئەوەدا ئەفەرادی کەۆمەڵە هەر مدا تێکهەڵچوونێکی کورت ڕووی دا. بەدوئاکا
هێەرش دەکەنە سەەر چەنەد بەنکەی ڕێکخەراوی حیزبەی لە  لە ناوچەی موکریان

بەێجگە لەو "تیکانلووجە" و هەڕەشەیان لەێ دەکەن و تەنەانەت چەکیەان دەکەن. 
ڕووداوە، لە سەەەر ڕێگەەای دوو ماشەەێنی حیەەزب لە نەەاوچەی مەهابەەاد کەمەەین 

کە بەشەەێکیان خەڵکەەی و چەنەەد کەس  پێشەەمەرگە شەەەهید دەبەەێ ٣ەنێەەنەوە و داد
بەڵررێ وەب چرراوەڕوان دەکرررا بە پێرری زئررە  بە دیەەل دەگەەرن.ئاسەەایی بەەوون 

تەزەمەنری هەڵخڕێنەرەکانی کاب عەبدوڵاڵ لە کرۆنگرەی دوو کە دەڵرێ ئەنبراری 
 ەو ڕۆژەی لە زررومقە  شررەڕ دەبررێشناسررایی بررتەن و هێرشرری بررۆ بررتەن هەر ئ

شررەو  کررۆمەڵە پەالمرراری ئەنبرراری تەزەمەنیرری لترری یەکرری هێررزی پێشررەوا لە 
 ٣شرەهید دەکەن و  1دەدا و پێشمەرگەیەب بە نراوی "پیررۆت" "دەرمان"ئاوایی 

هەر سەەرەنجام  کەسی تازەهاتوو بە دیل دەگرن و ئەنبارەکە  تا ن دەکەن.
دوایەەەین شەەەەڕ و پێکەەەدادان لە گونەەەدەکانی  ١٣٦١لەو نەەەاوچەیە هەەەاوینی سەەەاڵی 

لە مەەاوەی کەوتێر" و "قەرەدا " ڕووی دا و کەنەەد"، "سەەرنجاخ"، "کەەانیئاڵی"حاجی
نزیەەک بە دە کەس لە هەردوو ال گیانیەەان  چەنەەد ڕۆژ تێکهەڵچەەوونی چەکەەدارانە

 اشتی گەڕایەوە ناوچەکە. بە ڕاگرتنی ئاگربەس ئلەدەست دا و پاشان 
پەەێی بە  ١٣٦١یەکەان هەر لە سەەەرەتای هەاوینی سەەاڵی دوای ئەوە کۆمەڵەیی

دەسەەتەیەک لە پێشەەمەرگەکانی حیەەزب لە ئەەاوایی "پەەایگالن" دەگەەرن و چەەونکە 
ئەوان ئامەەادەی شەەەڕ بەەوون دوو پێشەەمەرگەی حیەەزب شەەەهید دەکەن. سەەاڵێک 

 ١٣٦٢نی سەەەەاڵی دواتەەەەر جەەەەارێکی دیەەەەکە لە نەەەەاوچەی سەردەشەەەەت لە هەەەەاوی
کەس لە هەردوو ال گیەەان لەدەسەەت دەدەن.  ٦تێكهەڵچەەوون ڕووی دەداتەوە و 

دا بەشەەدار بەەوو و ئەەاوا بەەاس لەو "سەەاڵی ڕەبەتەەی" لە ڕووداوەکەی سەردەشەەت
 ڕووداوە دەکا 

                                                 
"پیرۆت ڕەحمان خاکی" کە شەهید دەبێ سەگێتی دەبێ کاتێد ئەڕرادی کرۆمەڵە جەنرازەی  - 1

 ستێنن.پیرۆت ڕادەکێشن سەگەکە پەالماریان دەدا بە گوللە لێی دەدەن و گیانی لێ دە



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

، }رقابەەەەت کەەەەور{"بەپەەەەێچەوانەی کەەەەۆمەڵە و کتێەەەەبەکەی "حەمەی سەەەەەییار" 
دی کەۆمەڵە نەچەوون. کەۆمەڵە پێشمەرگەکانی دێموکرات بەۆ شەەڕ لەگەڵ ئەفەرا

بەەەەاس لە سەەەەەر  داکە بەەەەنکەی لە "بەردەسەەەەوور" بەەەەوو زۆر جەەەەار لە نێوانمەەەەان
وچۆ لە لەی بکەیەن. هەاتمەسەلەی گومرک دەکرا کە بە شێوەیەکی گونجەاو حە

یی دا ڕووداوی ئەەەەەاوانەبەەەەەوو. لە ڕاسەەەەەتینەەەەەاخۆش  نێەەەەوان ئەەەەەێمە و کەەەەەۆمەڵە
حیەزب بەدا، ڕووی  بەردەسوور لەسەر کەسەێک کە دەیویسەت خەۆی تەحەویلی

م لە دا. تاوانبەەەاریی ئەفەەەرادی کەەەۆمەڵە بەەەوون. یەکێەەەک لە فەرمانەەەدەکانی ڕێەەەنی
ی لەگەڵ حیەەزب بەەوو، پەەاش پێوەنەەدیی "گەەرژاڵ" پایەگاکەەانی دەوروبەری ئەەاوای

مەەەاوەیەک دەیویسەەەت خەەەۆی بە پێشەەەمەرگەکانی حیەەەزب بناسەەەێنێ. سەەەەرەنجام 
ێ و داوای لەێ دەکەا ڕادەکا و لە ڕێگا تووشی شوانێک دەب چەکەوەڕۆژێک بە 

کە بەەۆ الی پێشەەمەرگەکانی حیزبەەی دێمەەوکراتی ڕێنەەوێنی بکەەا. لە ڕێگەەا تووشەەی 
ئەفەەرادی کەەۆمەڵە دەبەەن و دەیگەەرن و لەگەڵ خۆیەەان دەیەەبەن. شەەوانەکە دەچێەەتە 
گونەەدی "ئەەاغەاڵن" و پێشەەمەرگەکانی حیەەزب لە ڕووداوەکە ئاگەەادار دەکەەاتەوە. 

ەیە بە ناوەکەەەەانی "فەقەەەەێ کەس لە بەرپرسەەەەانی حیزبەەەەی لەو نەەەەاوچ ٥پاشەەەەان 
ڕەسەەووڵ" جێگەەری هێەەز، "سەەاڵە ڕەبەتەەی"، "عەلەەی شەەێلمان"، "خەەدر زوورەیەەی" و 
"بەکرە شیوەسەڵی" بۆ قسە کردن لەگەڵ ئەفەرادی کەۆمەڵە دەچەین بەۆ گونەدی 
بەردەسوور. ئەوانیی پێشەتر خۆیەان ئامەادە کردبەوو بەۆیە لە کۆاڵنەکەانی نێەو 

ەسەەووڵ و مەەن )سەەاڵە ڕەبەتەەی( لە ئەەاوایی سەەەنگەریان قەەایم کردبەەوو. فەقەەێ ڕ
ژوورەوە واتە لە بەەەنکەی کەەەۆمەڵە لەگەڵ کەسەەەێک بەنەەەاوی "قەەەادر بۆکەەەانی" کە 

 ەمان دەکەرد. چەنەد جەار فەقەێ ڕەسەووڵی موزەللی پێ دەبەێ قسە٣-تفەنگی ژ
گوتی کاک قادر بانگی کاک "حوسەێن عەبەداڵی" بەکە کە بەرپرسەی کەۆمەڵە لەو 

گوتمەەەان ئەو کەسەەەەی کە بە دەنگەەەی بەەەنکەیە بەەەوو، بەەەا قسەەەە بکەیەەەن. تەنەەەانەت 
تۆمەەارکراویی بڵەەێ مەەن هەەاتووم بەەۆ الی کەەۆمەڵە ئەەێمە قسەەەیەکمان نیەەیە. خەەدر 

دەدا و زوورەیی کە لەگەڵ حوسێن عەبداڵی پێکەوە دۆست بوون قەدەمیان لەێ
قسەەەیان دەکەەرد. فەقەەێ ڕەسەەووڵ، خەەدر زوورەیەەی بانەەگ دەکەەا کە بە حوسەەێن 

کاتێک خدر پەیەامی فەقەێ ڕەسەووڵ بە  عەبداڵی بڵێ بێتە ژوورەوە قسە بکەین
حوسەەەێن دەگەیەنەەەێ کەسەەەێک لە ئەفەەەرادی کەەەۆمەڵە بە نەەەاوی "بەەەرایم گۆمەەەانی" 



  ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا

ڕەگبارێەەک لە خەەدر زوورەیەەی هەڵەەدەکا کە هەردووکیەەان واتە خەەدر و حوسەەێن 
بەر دەکەون و هەردووکیان لەوێ دەکەون. کاتێک دەنگی تەقە بەرز دەبێەتەوە 

 چەکەکەی دەبەەەا و ڕوو بە فەقەەەێبەەەۆ قەەەادر بۆکەەەانی زۆر بەخێرایەەەی دەسەەەت 
ەوەی دەسەەەت بە ماشەەەەدا بێنەەەێ فەقەەەێ ڕەسەەەووڵ ئڕەسەەەووڵی دەگەەەرێ، پەەەێی 

دا دەکێشەێ و لە لوولەی چەکی قادر بۆکانی دەگرێ و ئەویی قامەک بە ماشەە
سەرەنجام دەرکەوت کە پێشتر پیالنیەان دانەاوە. ئەێمەش  دەدا. فەقێ ڕەسووڵی

کاتێەەەک دەنگەەەی تەقە بەرز بەەەۆوە کەس دەسەەەتمان بە شەەەەڕ کەەەرد،  ٣مەەەاینەوە 
پێشەەمەرگەکانی ئەەێمە لە گونەەدی "دیوااڵن"ەەەەوە بەەۆ یەەارمەتیی ئەەێمە هەەاتن کە لە 

کەس لەوان بەەوونە قوربەەانیی ئەو  ٥ئەنجەەامی ئەو ئەەاژاوەی ئەفەەرادی کەەۆمەڵە 
سیاسەتەی کە بەرامبەر بە حیزب ڕەچاویان کردبەوو، هەروەهەا ژمەارەیەکیی 

ەسەەووڵیی گیەەانی لەدەسەەت دا. ئەوەی بڵەەێ بە دیەەل گیەەران. بەداخەوە فەقەەێ ڕ
کردنەەەی ئەفەەەرادی کەەەۆمەڵە هەەەاتوون و هێرشەەەیان حیزبەەەی دێمەەەوکرات بەەەۆ چەک

کەس بەەەەۆ قسەەەەەکردن سەەەەەبارەت بە  ٥کەەەەردووە دوور لە ڕاسەەەەتییە و ئەەەەێمە 
مەسەلەی ئەو کەسەی کە هاتبوو خۆی تەحویلی ئێمە بدا باس بکەیەن، کەچەی 

 1دا."ڵکیان بەکوشت ئەوان ئامادەباش بوون و کۆمەڵێک کوڕی خە
بەڵگەیەکەەەی دیەەەکە کە ئەفەەەرادی کەەەۆمەڵە بەردەوام هەوڵیەەەان داوە شەەەەڕ و  

نەاکۆکی و ئەاژاوە بنێەنەوە ئەوەیە کە لەهەر شەوێنێک پێشەمەرگەی حیەەزب کەم 
بووبێ، ئەوان بەهانەیان پێ گرتوون و ئەگەر هەسەتیان کردبەێ خۆیەان کەمەن 

وێەنە بەڕوانە ئەم بەسەەرهاتە  یان کردووە. بەۆەئەوە وازیان هێناوە و پاشەکش
سەەەقز ڕووی شەەاری لە گونەەدی "مەڕان"ی سەەەر بە  ١٣٦١کە هەەاوینی سەەاڵی 

 داوە.
"ڕۆژێەەەک چەەەووینە گونەەەدی "زەکیەەەوە"، تیمێکەەەی دە کەسەەەیمان نەەەاردە گونەەەدی 
"مەڕانی سەروو" کە لەوێ بەن، نەاوی چەنەد پێشەمەرگەم لە بیەرە وەک  "سەەید 

کە ناسەەراوی خەڵکەەی نەەاوچە بەەوون، تەهەەا"، "ئەحەەمەد تاقەسەەوار" و "حەمەمەەین" 
تەماسیان گرت و وتیان لە دەوری مزگەوت، کۆمەڵە دەورمانی داوە و قسەی 
                                                 

دا لەگەڵ بەڕێز ساڵە ڕەبەتی یەکێەک لە فەرمانەدەکانی پێشەووی حیەزب لە لە چاوپێکەوتنێک -1
 .١٢/٤/٢٠١٨بەرامبەر بە  ٢٣/١/١٣٩٧سێی لە ڕۆژی زەویە



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

ڕێزیمەەان پەەێ دەکەن! پێمەەان وتەەن بە هەەیو شەەێوەیەک دەرگیەەر نەبەەن تونەەد و بێ
ئێسەەەتا دێیەەەنە التەەەان! بەخێرایەەەی چەەەووینە گونەەەدی مەڕان و لەنەەەاو گونەەەد بەەەاڵو 

کۆمەڵەکەان بەوو. لە نزیەک مەزگەوت  نەبەریبووینەوە، ژمارەی ئێمە چەنەد بەرا
ان نەفەر خەڵکەەەی ئەەەاوایی کەەەۆ ببەەەوونەوە لەگەڵ پێشەەەمەرگەکانی کەەەۆمەڵە دەیەەە

دەستمان بە قسە کرد بە شاهیدیی خەڵەک وتمەان ئەێمە بەۆ شەەڕ نەهەاتووین و 
باوەڕمەان بە شەەڕی نەاوخۆ نیەەیە، ئەێمە هەموومەان یەک دوژمنەی هاوبەشەەمان 

ن بۆ لێدانی دوژمنمان کە ڕێنیمی ئێەرانە، ئەبەێ هەیە و ئەبێ پێکەوە هاوکار بی
دۆستی یەک بین و ئەتوانین ڕەخەنە لە یەک بگەرین، بەاڵم مەافی ئەوەتەان نیەیە 

ڕێەەزی بەەکەن، خەڵەەک بە تێکەەڕا پشەەتیوانیان لە قسەەەکانمان کەەرد و برایەەانی بێ
 1".شتنیکۆمەڵە ئارام بوونەوە و دوایی لەو گوندانە ڕۆ

هەر جەەەارێ لە نەەەاوچەیەک ڕووی دەدا زۆر  ئەو شەەەەڕ و تێکهەڵچوونەەەانە کە
زوو پێشەەی دەگیەەرا بەەۆ ئەوەی بەەۆ ناوچەکەەانی دیەەکە تەشەەەنە نەکەەا. بەاڵم وەک 
ڕێبەرانەەەی کەەەۆمەڵە بە ڕێکخسەەەتنی خۆیەەەان ڕاگەیانەەەدبوو کە لە هەر جێگەەەایەک 
هەسەەتیان بە الوازی کەەرد خەەۆ لە شەەەڕ ببەەوێرن. ئەوە بە واتەەای پاشەکشەەە لە 

وێنێکی ، بەڵکەوو بە قەولەی عەبەدوڵاڵ مەوهتەدی لە شەدا نییەبەرانبەر بورژوازی
 دیکە تۆڵەیان لێ بکەنەوە و لە هەر جێگایە بەهێز بوون لێیان بدەن. 

ڕاسەەەەتییەکەی ئەوەیە کە حیزبەەەەی ئەەەەێمە بەەەەۆ بەرگەەەەری لە تێکهەڵچوونەکەەەەان 
پێشنیاری دەکرد کە بۆ ماوەیەک کۆمەڵە و حیزبی دێموکرات نەک لە تەبلیغەی 

یەەان، بەڵکەەوو لە تەبلیغەەاتی دژی یەکتەەر خەەۆ بێەەارێزن تەەا نەزەر و بیەەروڕای خۆ
چەێ. سەەرەڕای ئەو هەڵسەوکەوتەی کەۆمەڵە، ب جەوی خراپی دژی یەکتر لەنێەو

دا پێشنیاری بەکۆمەڵە کردبوو کە ١٣٦٢حیزبی دێموکرات لەمانگی بەفرانباری 
لەخەەەوارەوە دەقەکەی هەەەاتووە لە "مەشەەەعەل" باڵوکەەەراوەی نەەەاوخۆیی کەەەۆمەڵە 

 پێشنیاری حیزبی تێدایە بەمجۆرەیە   ٩پەڕەی ال ١٩ژمارە 
ئیبراهیم عەلیزادە دەڵێ: لێرەدا هەروەهرا گە ڵەی پێشرنیارکراوی نروێنەرانی "

حیزبرری دێمرروکرات بررۆ گەیشررتن بە ڕێتتەوتررن لەگەڵ کررۆمەڵە دێنررین کە دیررارە 
                                                 

  بیرەوەریرری ”"سررەڕەرێد لە کوێئررتانەکانی سررەززەوە بەرەو پێدەشررتەکانی برران هەوەترروو -1
 محەممەد تەهامی "ناسراو بە مەمی"



ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

ی ٧ئرررررێمە پەسرررررندمان نەکررررررد  بە م گە ڵەی حیزبررررری دێمررررروکرات لە ڕۆژی 
بە کررۆمەڵە پێشررنیار کررراوە و لە الیەن کررۆمەڵەوە پەسررند  دا١٣٦٢بەڕرانبرراری 

 .نەکراوە
نوێنەرانی حیزبی دێموکراتی کوردسرتانی ئێرران و ڕێتخرراوی کوردسرتانیی 
حیزبی کۆمۆنیئرب )کرۆمەڵە( پرا  چەنردین جرار وترووێژ برۆ بەرگرری لە هەر 
نەوز تێتەەڵچررروونێتی چەکررردارانە کە ئاکرررامەکەی تەنیرررا بە زرررازانێی ڕێژیمررری 

 ەینی دەبێ  لەسەر ئەم خا نەی خوارەوە ڕێتتەوتن:خوم
_ نررراوچە ڕزگارکراوەکرررانی کوردسرررتانی ئێرررران هەر ئێئرررتا وێرررنەیەب لە ١

دایە. هەر ڕێتخراوێرد پێتەوەژیانی دێموکراتی لەنێوان ڕێتخراوە سیاسرییەکان
لە دەربڕینرری بیررروڕای خۆیرردا بەتەواوی ئررازادە. هەر ڕێتخراونررد دەترروانێ لە 

تانرراتی خررۆی کەڵررد وەرگررر  تررا بیررروڕای خررۆی بگەیەنێررتە نێررو تەواوی ئیم
 کۆمە نی خەڵتی کوردستان و هەموو گەالنی ئێران.

بررررۆ پێشررررگرتن لە تێتەەڵچرررروونی چەکرررردارانە و بررررۆ لەنێرررروبردنی ئەو جەوە 
خرراپەی کە لەم هەلررومەرجەدا پێرد هرراتووە  هەردووب ال ڕازی برروون بەوەی 

لیەرراتی لەدژی یەکتررر خررۆ بپررارێزن  کە بررۆ مرراوەی یەب سرراڵ لە هێرشرری تەب
هەروەهرررا هەردووب ال لەو بررراوەڕەدان کە هەمررروو ناکۆکییەکرررانی نێوانیررران لە 

 ڕێگای وتووێژەوە و بەبێ پەنابردن بۆ چەب لەنێو بەرن.
_ هەردووب ال لەو برررررراوەڕەدان کە دەبررررررێ بە کەڵترررررروەرگرتن لە تەواوی ٢

نەی نێرروان خۆیرران لەنیررو ئیمتانررات هەوڵ برردەن تررا ئەو ڕەزا خررراپ و ناکۆکییررا
بێنررنەوە و بەم مەبەسررتە  بەرن و ڕەزای یەکیەترری و هاوکرراری لەسررەڕڕا پێررد

ئەنرردامان و الیەنگررران و کررادر و پێشررمەرگەکانی خۆیرران بە ڕوحرری هاوکرراری 
 لەگەڵ یەکتر پەروەردە بتەن.

_ هەردووب ال جارێتی دیتە پێ دادەگررن کە ئرازادیی خەڵتری کوردسرتان ٣
رکراوەکانردا بە هری  شرێوەیەب نرابێ لە خەتەر برتەو  و دەبرێ لە ناوچە ڕزگا

لە هەر نەوز زوڵررم و زۆرێررد نیئرربەت بە کررۆمە نی خەڵترری کوردسررتان خررۆ 
 بپارێزن و بەزۆر هی  شتێد لە کەی نەستێنن.



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

بێنن تررا _ هەردووب ال مواڕەزەتیرران کرررد کە کۆمیئرریۆنێتی هرراوبە  پێررد٤
دا چارەسررەر بتررا و رتنرری گررومرگگیروگرڕتەکررانی مەوجرروود لە بررواری وەرگ

 پێشنیارێتی ئەوتۆ بێنێتە گۆڕ  کە جێگای پەسندی هەردووب البێ.
ئەمەیە گە ڵەی پێشرررنیارکراو لەالیەن حیزبررری دێمررروکراتەوە کە نررروێنەرانی 
 1کرررۆمەڵە ئەوەیرررران ڕەت کررررردەوە و ئێئررررتا دەم لە دێموکراسرررری وەردەدەن."

کە کررۆمەڵە بەهرری  شررێوەیەب ڕەتتررردنەوەی ئەو پێشررنیارە نیشررانەی ئەوەیە 
و نەب دێموکراسی زەبرووڵ دا نییە ئامادەی هاوکاری لەگەڵ حیزبی دێموکرات

خۆیرران بررۆ ئیرردارەی  زەینرریخەیرراڵییەی دێموکراسررییە بەڵترروو هەر ئەو ناکررا 
دا یان کردبروو بەڕێوەیران دەبررد بەو پێریە لە هری  بوارێردکوردستان دروسب

 وە نەدەبینرا.ەهاوکاری لە الیەن کۆمەڵ ئامادەگی
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 دامەرزانی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران
 
 

هەروەک پێشەەەتر ئامەەەاژەی پێکەەەرا لەنەەەاو کەسەەەانی چە، لە پەەەێی شۆڕشەەەی 
گەاڵنی ئێران زەمیەنەی پێکهێنەانی حیزبەی کۆمۆنیسەتی ئێەران بەرەبەرە دەنگەی 

 لێوەهاتبوو.
یزبەەەی بەگەەەرتنەبەری سیاسەەەەتی دژایەتەەەی لەگەڵ ح ١٣٦٢کەەەۆمەڵە تەەەا سەەەاڵی 

دێموکرات لە خەڵک دوور کەوتبۆوە، لەنێەو ڕیزەکەانی خەۆی تووشەی ئەاڵۆزیی 
 فکری و سیاسی هاتبوو و دەبوو چارەسەرێکی بۆ ئەو تەنگەژەیە بەدۆزێتەوە،

خەەۆی ببەسەەتێ. ئەو کەەۆنگرە بەپەەێچەوانەی  هەر بەەۆیەش ناچەەار بەەوو کەەۆنگرەی
دین ڕۆژی کۆنگرەی هەر حیزبێک زۆری خایانەد، ئاکەامی ئەو گەۆنگرە کە چەنە

 دا کورت دەکرێتەوە.خاڵ ٥خایاند لە 
یەکەم  کەەۆنگرە ڕایگەیانەەد کە تەەا ئێسەەتا ئەو کەەردەوانەی کەەۆمەڵە کردوویەتەەی 
وەک پۆپۆلیزم لەمڕۆوە دەبێ بەربەرەکانیی لەگەڵ بکەرێ، هەروەهەا ڕایگەیانەد 
کە دەبێ ئاڕمی کۆمەڵە بگەۆڕدرێ، هەر بەۆیە دوای کەۆنگرە ئەاڕمی کەۆمەڵە لە 

ور و سەەێ ئەسەەتێرە و تفەنەەگەکەوە گەەۆڕدرا و ئەسەەتێرەیەکی سەەوور نیەەر و ئەەام
جێگای بە ئەاڕمی پێشەوو لێەن کەرد و خەۆی لە پارچەسەوورەکەدا دیەتەوە. هەر 

دا خودموختەەەەاریی بەەەەۆ کوردسەەەەتانی بە دا کەەەەۆمەڵە کە لە پەەەەێیلەو کەەەەاتەش
 ی دادەنا، قەبووڵ کرد.یداخوازێکی بورژواز

ێرانیچییەتەەەی جێەەەی بە بیروبەەەاوەڕی دا بیروبەەەاوەڕی ئدووەم  لەو گەەەۆنگرەیە
دا زاڵ بەەوو، لەو ڕۆژەوە واتە لە کوردسەەتانیی لێەەن کەەرد و بەتەواوی بەسەەەری

دوای کەەەۆنگرەوە پۆپەەەۆلیزم جێگەەەای خەەەۆی لەگەڵ ڕقەەەی شۆڕشەەەگێڕی "خشەەەم 
کراو و وایان دانا هیو جووتیارێکیان  نانقالبی" گۆڕییەوە و پشت لە جووتیارا



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

لەم ڕێەکەوتە بەوالوە کەۆمەڵە بەرەو ئاراسەتەی نەناسیوە و نایناسن! بەم پێەیە 
 بە خەیاڵی خۆیان ڕێبەری کردنی کرێکارانی ئێران هەنگاوی نا!

کە  برررووسەەەێیەم  کەەەۆمەڵە پێکهێەەەنەری هێەەەزی ئەسەەەڵیی حیزبەەەی کۆمۆنیسەەەت 
ژمەەەارەیەکی زۆر کەم لە غەیرەکوردەکەەەان ئەویشەەەی لەەەێ زەوت کەەەردن، ئیتەەەر 

ڵکەەەوو بەەەوون بە بەرئەنەەەدام و شەەەتێک بە نەەەاوی پێشەەەمەرگەی کەەەۆمەڵە نەمەەەا، بە
 ئەندامی حیزبی کۆمۆنیست. 

لەگەڵ حیزبەی  ڕحیزبەی کۆمۆنیسەت تیدەۆریزەکردنی شەەکەۆنگرەی چوارەم  
ڕاسەەەت کەەەردەوە و ڕێبەرانەەەی کەەەۆمەڵەی بەەەۆ جێبەجێکەەەردن پشت یدێمەەەوکرات

بەۆ الوازکردنەی  یسوورتر کرد و تێگڕای ڕێبەرانی کۆمەڵەی پێشوو و "سهند"
 هەنگ کرد.دێموکرات هاواحیزبی 

یەکەم  ١٣٦١پێەەنجەم  پێویسەەتە ئامەەاژە بکەەرێ کە کەەۆمەڵە لە پەەاییزی سەەاڵی 
دەستەی ژنی وەک پێشمەرگە جەولەیەان دەسەت پێکەرد بەوو و ژنیەان چەکەدار 
کردبوو، بەاڵم لە بەشدارانی کەۆنگرەی یەکەمەی حیزبەی کۆمۆنیسەتی ئێەران کە 

هەەەیو و و سەردەشەەەت گیەەەرا هەەەیو ژنێەەەک بەشەەەدار نەبەەەو ئررراالنی مێشەەەکەپەی لە
ئەوە بۆخەەۆی  1کەەۆنگرەیە پەسەەەند نەکەەرا. بەڵەەگەیەک سەەەبارەت بە ژنەەان لەو

دا بوون دا دەیان ژن لە مەیدانی خەباتجێگای سەرسوڕمان بوو کە لە حاڵێک
 و کۆمەڵە ئیدیعای ئەوەی دەکرد کە ژن و پیاو مافی یەکسانیان هەیە. 

ی لەگەڵ ئەو لە پێوەنرردیی دروسررتبوونی "حتررا"  ئەگەرچرری پررێ  تێتەڵبرروون
کرررۆمەڵە کوردسرررتانی بە دوو چرررین دابە  کردبررروو بە م   حیرررزبە عەنتررریتەیە

سەەرەکیترین هەڵە چەوونە نەاو ئەوەی هەڵەی کرد کۆمەڵەی کوردسرتانی بروو 
 پێکەەیزبەەایەتییە کە لە گەڵ "اتمەەاد مبەەارزان کمونیسەەت" )ا م ک( یئەو جەەۆرە ح

تای دەسەت بەکەاربوونی هێنا. ئەو پێوەنەدییە هەر لە ڕۆژی یەکەمەوە و سەەرە
ئاغەەا بااڵسەەەرانە بەەوو. هێنمەەوونی نەتەوەی زاڵ بەسەەەر ئەو تەەێکەڵ بەەوون و 
پێوەنەەدییەدا دیەەار بەەوو. ئەوەی زە  و بەرچەەاوە کەەۆمەڵە بەو هێەەزە چەکەەدارەی 
لەبەردەسەەتی دابەەوو خەەۆی خسەەتە ژێەەر دەسەەتی چەنەەد کەسەەێک کە تەنەەەانەت 

 .واتە "کۆمەڵە"یەان پەێ بڵەێنئەوەندەیان ڕێز بۆ دانەنان کە ناوی واقعی خۆیان 
ئەو پێوەنەەەەدییە بەەەەۆ کەەەەۆمەڵە پێوەنەەەەدییەکی هەڵە و ژاراوی بەەەەوو. ژارەکەشەەەەی 
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بەرەبەرە و بە شەەەێنەیی چەەەووە نەەەاو جومگەکەەەانی کەەەۆمەڵە و دواتەەەر هەمەەەوو 
ژەهراوی بوونی جەسەتەی کەۆمەڵە کەاریگەری درێنخەایەنی  .جەستەی گرتەوە

و کە بەسەەەانایی داوێنەەەی و شەەەتێک نەبەەەو لە سەەەەر رەوتەەەی خەبەەەاتی ئەوان دانەەەا
 دا.کۆمەڵە بەر

کەەۆمەڵە بکەیەەن بەەزانین  "حکەەا" و لێەەرەوە سەەەیری سیاسەەەت و بۆچوونەکەەانی
چۆنی ڕوانیوە بۆ حیزبی دێموکرات، لێەرەدا بۆمەان دەردەکەوێ کە کەۆمەڵە بە 

 و بیانوویەک پاساو بۆ خۆشکردنی شەڕی ناوخۆیی دێنێتەوە؟
ایە چەەەۆنیەتیی ئیبەەەراهیم تکەەە زادە دەپرسەەەن  "هەەەاوڕێلە کەەەاک بەەەرایم عەلەەەی 
ی نێەەەوان حیزبەەەی دێمەەەوکرات و کەەەۆمەڵە، ێکهەەەاتنی ئەو تێکهەڵچوونەەەانەی دوایەەەپ

 هۆیەکانیمان بۆ ڕوون بکەرەوە. 
 وەاڵمی کاک برایم عەلیزادە بەمجۆرەیە 

دا نیەەەیە کە بەینەەەی ئەەەێمە و حیزبەەەی دێمەەەوکرات نەەەاکۆکییەکی "قسەەەەی تەەەێ
یە، ئێمە وەک ییەکی ئیدۆلۆژیکیئیدۆلۆژیکی، بناخەیی و ڕیشەیی هەیە. ناکۆک

لێەک جەودا  انەی گەلەی کەوردنی دوو چین لە بزووتنەوەی شۆڕشەگێڕنوێنەرا
ە هی ئەوەیە کە ئێمە و حیزبی دێموکرات نوێنەری دوو دەکاتەوە. ئەو ناکۆکیی

چینەەەی جیەەەاوازی کەەەۆمەاڵیەتین، یەەەانی پڕۆلیتاریەەەا و بەەەورژوازی. هەر بەەەۆیە 
دا هەمیشە مەسەەلەیەکی و حیزبی دێموکراتهەبوونی ناکۆکی لە نێوان ئێمە 

چینایەتییەەەەەەان هەیە و  –یە. ئەم ناکۆکییەەەەەەانە ڕیشەەەەەەەی سیاسەەەەەەی تەبیعەەەەەەی
دا جیاوازییان سیاسەتەکانمان لە سەردەمی جۆربەجۆری شۆڕشی کوردستان

 1بووە."
دیەەەارە کەەەۆمەڵە ئەو کەەەات و زۆر پێشەەەتریی وردەفەرمایشەەەی دیکەیەەەان بەەەۆ 

اڵم دوای دروسەەەتبوونی حیزبەەی کۆمۆنیسەەەت و ئەنەەدامەکانیان دەهەەۆنییەوە. بە
کەمێەەەک پەەەێی ئەویەەەی وازی لە تەبلیغەەەی دژی حیەەەزب سەەەەبارەت بەوەی کە 

دا هەروەک لە پەیامەکەی عەبدوڵاڵ مەوهتەدی ی لەگەڵ عێرا  هەیە هێناپێوەندی
ی حیزبەەی پێوەنەەدیبەەۆ خەڵەەک پرسەەیار بەەوو بەەۆچی کەەۆمەڵە ئێسەەتا باسەەی  یە.هە

ە بۆخۆی الی سەەرەوە دانیشەتبوو، تەنەانەت لە دێموکرات و عێرا  ناکا؟ چونک
"سازشکار"یشی واز هێنا ئەوەیشیان تاقی کردەوە کە دوور لە ڕاسەتییە، تەنیەا 
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دێمەوکراتیکی گەلەەی -ئەزمەوونیی کەۆمەڵە سەەبارەت بە جەەوواڵنەوەی میللەیکەم
 کورد ئەم گومانەی بۆ کۆمەڵە خوڵقاندبوو.

کەەۆمەڵە دەرحە  بە حیزبەەی بە دامەزرانەی حیزبەەی کۆمۆنیسەەت دوژمنەەایەتیی 
دێمەەەوکرات زیەەەاتر پەرەی ئەسەەەتاند و شەەەەڕی لەگەڵ حیزبەەەی دێمەەەوکرات وەک 

و شۆڕشەەگێڕانە دیەەاری کەەرد و لە ڕابەەردوو زیەەاتر ئەنەەدام و ئەرکێکەەی گرینەەگ 
دا بار دێنەا. لە بەرئەندام و الیەنگرانی بە ڕۆحی دوژمنایەتی لە بەرانبەر حیزب

دا دابەش کەرا، کە وردی بەسەەر دوو بەشدرێنەی ئەوەدا بوو کە کۆمەڵگای ک
حیزبی دێموکرات بە نوێنەری سەرمایەدار و کەۆمەڵەی بە نەوێنەری کرێکەاران 
دانرا، بەدرێنایی مێەنوو لە نێەوان ئەو دوو چیەنە شەەڕ و کێشەە هەبەووە. بەۆیە 

 دا بچنەوە.بورژوازی کۆمەڵە بە ئەرکی خۆی زانی بە قەولی خۆیان بە گن
ڕێتخراوێترری کوردسررتانی  ١٣٦٢واتە کۆتررایی هرراوینی  کررۆمەڵە تررا ئەو کرراتە

 ١٣٦٢بوو بە م لە دوای دروسرتبوونی حیزبری کۆمۆنیئرتی ئێرران لە هراوینی 
کۆمەڵە بوو بە بەشرێد لەو "حترا"ە.  ئەو کرۆمەڵەیەی کە باسری مراڕی کروردی 
دەکرد ئیدی هەموو دەسە تێتی دوو دەستی تەحرویلی "سرەند"یەکان داو هری  

وەزعرری کوردسررتان نەبرروو دەیانویئررب هێنرردید شررتی کە لە  ئاگرراهی لەسررەر
وە لە کوردسرتان دایمەزرێرنن و بەڕێروەی بربەن. ئەوانە کە بوویانەکتیب خوێند

هی  زانیارییان لەسەر کوردستان نەبروو بە برێ لێتردانەوە کوردسرتانیان وەب 
ۆیران لە کوردسرتان ترازی خ زەینیری دروستتراوی ۆاو لێترد کە تیشتازیگە چ

  بە م برررێ خەبەر لەوەی کە حیزبررری انەوە خۆیررران بە کۆمۆنیئرررب دادەنررربرررتە
دا وێرررنەی دەسرررب کۆمۆنیئرررتی ئەوان ترررایبەتی بررروو کە لە هررری  کررروێی دنیرررا

نەدەکەوت و لە الیەن هررری  کەی و هررری  ڕێتخراوێتررری کۆمۆنیئرررتی وازعررری 
 نەناسران.
دا حیزبرری کۆمۆنیئررتی کررۆمەڵە دیرراردەیەکی سەیروسررەمەرە برروو لەڕاسررتی

لە  ۆی بە چینرری کرێترراری ئێررران دەزانرری بە م دەیرران و سررەدان کیلررومیترخرر
ترار دوور کەوتبرۆوە  لە چیاکرانی کوردسرتان ێناوەندەکانی سەنعەتی چینی کر

دروسررب برروو بە م لە نێررو کرێتررارانی ئێررران نەب چررووکترین نفرروزی نەبرروو 
 بوو.هە کەی دەیناسین نە ناوی لە کوولەکەی تەڕ دا تەنانەت نە

پررێ  دروسررتبوونی حیزبرری کۆمۆنیئررب  سررەهەندییەکان  و نیررو سرراڵ یەب
لەسرررەر ئەساسررری لێتررردانەوەکانی خۆیررران  زەمیرررنەی شرررەڕیان لەگەڵ حیزبررری 



ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

کررد  برۆیە  ڕوویران کرردەوە کوردسرتان. سرەهەندییەکان  ڕرراوانموکرات ێد
بەو جررۆرە بیریرران دەکررردەوە ئەو زەمرران ڕۆی کە ڕێبەرایەترری جرروو نەوەی 

حیزبی دێموکراتەوە بێ. پێیان وابوو کە ڕێرژیم چەنرد نراوچەی کورد بەدەسب 
ئازادکراوی داگیر کردبوو پشرتیوانی خەڵتری کوردسرتان لە حیزبری دێمروکرات 
کەمتررر دەبێررتەوە. هەر بررۆیە  ئەڕرررادی چەکررداری کۆمەڵەیرران دژی حیزبررری 
دێمرروکرات هانرردا لە ژێررر نرراوی شررەڕی " بقرراتی"دا  واتە شررەڕی پرۆڵیتاریررا و 

 زی بتەن بورژوا
بوونی پێشەەەتر ئامەەەاژەم بە دەوری ئەو کەسەەەانەی کە قسەەەەیان لە دروسەەەت

فوئەەاد مستەفاسەەوڵتانی لە سەەاڵی  حیزبەەی کۆمۆنیسەەت دەکەەرد، کەەردووە، چەەونکە
"لەبەارەی دا لە پرسیار و واڵم سەبارەت بە حیزبێکی کوردستانی دەڵەێ  ١٣٥٩

واوی حەل دا بەتەحیزبێکەەی کوردسەەتانی حەقەەیقەت ئەوەیە لە بەینەەی خۆمەەان
دا دوو بۆچوون و نەزەر هەیە. نێو خۆمان نەبووە. چاو لێ بکە! بەو مەعنا لە

باوەڕم وایە ئەساسەەن  -لێرە نەزەری شەخسیی خۆم دەڵێم  -من بۆ خۆم 
دەبێ حیزبی کۆمۆنیستی ئێران دروست کرێ، بەاڵم حەقی خەڵکی کورد هەیە 

وئەەەەەەاد ئەوەی ف 1کە حیزبەەەەەەی کۆمۆنیسەەەەەەتی کوردسەەەەەەتان دروسەەەەەەت بکەەەەەەا."
بڕیەەەوە کە خەڵکەەەی کەەەورد وەک هەمەەەوو گەالنەەەی دنیەەەا مستەفاسەەەوڵتانی دەری

چەەونکە لەو سەەەروبەندەدا لەنێەەو  ،دەیتەەوانی حیزبەەی کۆمۆنیسەەتی بەەێ، مەنتقیەەیە
هێەز کۆمۆنیسەتی سەرتاسەەری کوردسەتان بەکۆمەڵە بیەری پێکهێنەانی حیزبەی 

بەاڵم چەنەەەد هۆکارێەەەک پێشەەەی ئەو فیکەەەرەی گەەەرت و کەەەۆمەڵە لە ژێەەەر  بەەەوو
ارتێکردنی سەەازمانەکانی بەنەەاو سەرتاسەەەری و هەەاوخەتی خۆیەەان وەکەەوو کەە

پەیکەەەار، ڕەزمەنەەەدەگان، وەحەەەدەتی ئینقالبەەەی..... کە ئیەەەدیعای ئەوەیەەەان دەکەەەرد 
مارکسیستی شۆڕشگێڕن بەرەبەرە کەوتنە بیری یەکگرتن و پێکهێنانی حیزبەی 

 سەەەوڵتانیمستەفا فوئەەەاد ١٣٥٠ کۆمۆنیسەەەت. ئەگەرچەەەی کەەەاتی خەەەۆی لە دەیەی
حیزبەی تەوودە دەکەا.  ییسازمانی ئینقالبکردنی "حکا" لەگەڵ ئاماژە بە دروست

دا بەردی بنەاغەی حیزبەی کۆمۆنیسەتی ئێەران کە پێشەتر قسەەی ەاڵم لەڕاسەتیب
 کرابوو لە کۆنگرەی دووی کۆمەڵە زەمینەی بۆ لەبار کرا.لێ
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ەەەەەەی کتێبەەەەی سەەەەەێ سەەەەەاڵ لەگەڵ بەەەەەرایم ١٤٦زادە لە الپەڕەی بەەەەرایم عەلەەەەەی
 دەدا، دەڵی زاعەلی
بە خەتی کاک عەبدوڵاڵ نووسراون،  دووتەواوی بڕیارنامەکانی کۆنگرەی  " 

 بە بەرنەەەامەی حیزبەەەی کۆمۆنیسەەەت کەەەاک عەبەەەدوڵاڵ لە باسەەەەکانی پێوەندییەەەدار
دەوری یەکەمەەی بەەوو. وتەەارە  دالەگەڵ نەەوێنەرانی "اتمەەاد مبەەارزان کمونیسەەت"

تنی حیزبەی کۆمۆنیسەتی گرینگەکانی گۆ اری "پێشڕەو" کە زەمینەسەازی پێکهەا
ئێەەران بەەوون، لەالیەن کەەاک عەبەەدوڵاڵوە نوسەەراوە.... کەەاک عەبەەدوڵاڵ نەەامەیەکی 
نێوخەەۆیی هەیە کە بەنەەاوی "شەەێرکۆ" ئیمەەزای کەەردووە، نەەاوەرۆکی ئەو نەەامەیە 

دا مەەەاتڵی هەەەیو بەەەریتییە لەوەی کە پێویسەەەتە لە پێکهێنەەەانی حیزبەەەی کۆمۆنیسەەەت
 ن."شتێکی دیکە غەیری پەیڕەوی نێوخۆ نەبی

یە کاتێەەک کەەاک عەبەەدوڵاڵ لە حیزبەەی کۆمۆنیسەەت جیەەا دەبێەەتەوە ەسەەەیر ئەو 
 ،خەەۆی لە نێەەو "حکەەا" پەشەەیمانە لەڕابەەردووی ئینسەەان هەسەەت دەکەەا کە نەەاوبراو

لە کەەاتی دروسەەتبوونی حیزبەەی کۆمۆنیسەەت لە یەکەم کەسەەەکان بەەووە  کەچەەی
اڵم شانازییشەەی پێەەوە کەەردووە تەنەەانەت یەکەم سەەکرتێری ئەو حیەەزبە بەەووە، بە

، لە الپەڕەی سەەەاڵ لەگەڵ عەبەەەدوڵاڵ مەەەوهتەدی ٥دوای جیەەەابوونەوە لە کتێبەەەی 
دەڵەەەی  "جیەەەابوونەوە لە حیزبەەەی کۆمۆنیسەەەت خەەەاڵێکی زۆر پڕشەەەنگدار دا ٢٩٩

دا"! ئەو وتەیەی کەەەەەاک عەبەەەەەدوڵاڵ دەبیەەەەەنم لە پەروەردەی سیاسەەەەەیی خۆمەەەەەان
پەشەەەەەیمانی لە هەمەەەەەوو سیاسەەەەەەتەکانی ڕابەەەەەردوویە، تەنەەەەەانەت بە شەەەەەەڕی 

وا بوو ناسیۆنالیزم دەبەێ داپڵۆسەێنرێ و  کراتیشەوە، چونکە ئەو باوەڕیدێمو
 لەبەین بچێ.

مۆنیسەەەت ئەنەەەدامانی لەسەەەەدی ئەنەەەدامانی حیزبەەەی کۆ ٩٥بە قسەەەەی خۆیەەەان 
لەسەەدە بەوون کە  ٥لەسەەدە ملکەچەی ئەو  ٩٥ێنەا، بەاڵم ئەو کۆمەڵە پێکیەان ه

و شەەەێوەیە بە نەەەاوی "سەەەەهەند" سەەەوککانی کۆمەڵەیەەەان بەدەسەەەتەوە گەەەرت! بە
کۆمەڵە هەموو حەقێکی بڕیەاردانی لە خەۆی سەەندەوە و دەسەەاڵتی بە حیزبەی 
کۆمۆنیسەەەەت دا. پێکهەەەەاتەی کەەەەۆمەڵە لەگەڵ تەشەەەەکیالتی حیزبەەەەی کۆمۆنیسەەەەت 
سەەەەازگار نەبەەەەوو. ئەو چەنەەەەد کەسەەەەەی لەگەڵ سەەەەەهەندییەکان بەەەەوون لەگەڵ 
تەوابەەەوونی کەەەۆنگرەی یەکەمەەەی حیزبەەەی کۆمۆنیسەەەت وردە وردە و بەخشەەەکە 

ی خۆیەەەان و کەەەزی و الوازیەەەی ڕێبەرانەەە ینە بیەەەری زاڵکردنەەەی ئۆتەەەۆریتەکەوتەەە
ڕوونی بەدی دەکرا. سەهەندییەکان باشەیان کۆمەڵەی پێی تێكەاڵو بوونیی بە
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دا ئۆتەەەۆریتەی سیاسەەەییان لە حیزبەەەی هەسەەەت پێکەەەرد کە لە مەەەاوەیەکی کەەەورت
ک ی ئیمتیازگەلێەزوویەڕکەابەر و ئەگەر بە دا دەبێتە ئاڵترناتیوی بێکۆمۆنیست

لە گەەۆنگرە بە کەەۆمەڵە لقەەی کوردسەەتانیی حیزبەەی کۆمۆنیسەەت دابەەوو، هەر بەو 
یە پێیەەان ڕەوا نەدیەەتن و بەکەەردەوەش وای لەەێ هەەات. لەم بەڵەەگەیە بە خێرایەەی

تەواوی بۆمەەەەان دەردەکەوێ کە لەبەر ڕەوابەەەەوونی کێشەەەەەی کەەەەورد نیەەەەیە، کە 
ەی کەەۆمەڵەی پەەاش هەەاتنی حەەیکمەت و سەەەهەندییەکان، بەشەەداری لە جەەوواڵنەو

کەەەورددا دەکەن، بەڵکەەەوو لەبەر ئەوەیە کە نەهەەەێڵن بەەەورژوازیی کەەەورد )دیەەەارە 
مەبەسەەەت حیزبەەەی دێمەەەوکراتە( مێشەەەکی کرێکەەەاران بە بیەەەری ناسیۆنالیسەەەتی 

 دەڵێ چی دەرمانداو بکا! با بیخوێنینەوە بزانین 
یەکەەانی گەلەەی کەەورددا، " کەەۆمەڵە لە موبەەارەزە بەەۆ وەدیهێنەەانی داوا نەتەوەیی

کەا و بنەپێی و سەرکەوتنی بەرنەامەڕێنی و هەوڵ دەدا بۆ برد بەشداری دەکا
پشەەەەەگیری لەو داخەەەەەوازە ڕەوایەەەەەانە بە کەەەەەۆمەڵە ئیمکەەەەەان و دەرفەت دەدا کە 

وشەەەوێنی نەەەاکۆکی و ملمالنێەەەی چینەەەایەتی بەەەکەوێ و نەهێڵەەەێ بەەەورژوازیی پێ
کوردستان فکر و بیری موبارەزەی چینی کرێکار بە ژەهەری ناسیۆنالیسەتی و 

  1ە گیرۆدە بکا."دواکەوتووان
اگرافەی سەرەوە نەوەستاوە و بەۆ دوژمنەایەتیی زیەاتر، ڕکۆمەڵە تەنیا بەو پا

لێبەەەڕاوانە قەەەۆڵی لەەەێ هەڵەەەدەماڵێ. چەەەاو لەم بەڵەەەگەیە بکەیەەەن کە هەمەەەان سەەەاڵ 
بەەەڕوای کەەۆمەڵە ناسەەەیۆنالیزم بەەەۆتە هۆکارێەەک بەەەۆ سەەەەرکوت و  نوسەەراوە، بە

 ێ چی زەبروزەنگ و لەهەڵاڵدانی سیاسی، با بزانین دەڵ
دا ئەەێمە حیزبەەی دێموکراتمەەان لەبەر خەەاتری دیفەەا  لە لە تەوای ئەو مەەاوەیە" 

مەەەالکییەت و پێوەنەەەدیییەکانی سەەەەرمایەداری، دیفەەەا  لە پاراسەەەتنی چینەکەەەان و 
نەەابەرابەریی تەبەقەەاتیی مەوجەەوود، لەبەر دژایەتەەی کردنەەی لەگەڵ کۆمەەۆنیزم، 

ەگەڵ داخوازەکەەەانی و کردنەەەی للەبەر حاشەەەاکردن لە چینەەەی کرێکەەەار و دژایەتی
دانی سەربەخۆی کرێکاران، لەبەر ناسیۆنالیزم و هەوڵدان بۆ فریودان نسازما

دا بردنەەەەەەی کرێکەەەەەەاران، لەبەر دژی دێمەەەەەەوکراتیزم، زوورگەەەەەەوویی، و بەالڕێ
کردنی مافەکانی خەڵکەی کوردسەتان، لەبەر سازشەکاری و معەاملەگەری پێشێل

ی سەەەبارەت بە جەەوواڵنەوەی لەگەڵ کۆمەەاری ئیسەەالمی و سیاسەەەتی خائینەەانە
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کوردسەەەەتان، لەبەر هەوڵەەەەدان بەەەەۆ قەبەەەەووڵ کردنەەەەی الی ئیمێریالیسەەەەتەکان و 
بەەەورژوازیی ئێەەەران و هەوڵەەەدان بەەەۆ بەشەەەداری لە ئیدتالفەەەی بەەەورژوازیی دژی 
شۆڕشەەەی ئێەەەران و بەرژەوەنەەەدیی زەحمەتکێشەەەان، لەبەر نەقەەەزی مەوازینەەەی 

یاسەەەەەییەکان لە دێموکراتیەەەەەک لە پێوەنەەەەەدییی نێەەەەەوان حیەەەەەزب و ڕێکخەەەەەراوە س
دەخەیەەنە بەر ئیفشەەاگەریی سیاسەەی و زەیەەن و مێشەەکی چینەەی  ....کوردسەەتان 

کرێکار و خەڵکی زەحمەتکێی لە ماهییەتی واقعیی ئەم حیزبە و سیاسەەتەکان 
  1و کردەوەکانی ڕۆشن دەکەینەوە."

 ،لە نێو کۆمەڵگای کەوردەواری کە چەین و تەوێنی جۆراوجەۆری تێەدا دەژیەن
نمەوونی دەسەەاڵت ێنێک وەک ئامراز بەۆ داسەەپاندن و هچی کەڵک وەرگرتن لە

ڕوونەەەی دەریخسەەەت کە کۆمەڵکەەەای ۆلۆژییەکی نەەەامۆ بەو کۆمەڵگەەەایە بەو ئیەەەدئ
گەلێک نیەەیە و لە نەەاخەوە قەبەەووڵی ناکەەا و کەەوردی هەڵگەەری وەهەەا ئیەەدئۆلۆژی

سەەەەرەنجام وەالی دەنەەەێ. فەەەاکتی هەڵە و سیاسەەەەتی هەڵە کۆمەڵگەەەا زۆر زوو 
کردنی کەەەەەۆمەڵە لە پێوەنەەەەەدیی لەگەڵ چەواشەەەەەەەرانەەەەەی وەخەبەر دێنەەەەەێ. ڕێب

ان مانەدوو کەرد تەا ناسیۆنالیزم و بە تەایبەتی ناسەیونالیزمی کەوردی زۆر خۆیە
وەرگرتن لە هێنەدێک دەسەتەواژەی سەواو و نەامۆ بە کۆمەڵگەای بتوانن بە کەڵکە

لەمبەارەوە کوردەواری بۆ بە الڕێ دابردنی خەڵەک کەڵەك وەربگەرن بەا بەزانین 
 دەڵێن چی؟

جییە. منیی لەخەبات بە دژی ەوە لە بەرامبەر ناسیونالیزم، بەئاگادارکردن"
ناسەەیۆنالیزم، بەشەەداریم کەەردووە، بە هەمەەوو شەەێوەیەک دژی ناسەەیونالیزمم. 
ئەەەێمە بەەەووین و کردمەەەان، سەەەەرەڕای هەمەەەوو بەرتەسەەەکی و کۆسەەەێەکان، لە 

  2"حیزبێکی گەورەی وەک دێموکراتمان داو وێرانمان کرد.
کلەاش بزنید. پدر سەوختە اسەت و تەا ابەد بایەد  م کرد هست، بە" ناسیونالیس

ها در زد تەەو سەەرش. هەەر ناسیونالیسەەتی را بایەەد زد، موضەەع هەەمەی کمونیسەەت
اکەسەەەەری ناسەەەیۆنالیزمی کەەەوردی بەەەدەن. چەەەونکە ڕلە کە) 3" دنیەەەا ایەەەن اسەەەت

                                                 
، ١٣٦٧، ڕەزبەری ٤٤گەەەەارگر و انشەەەەعاب در حەەەەزب دمکەەەەرات"، کۆمۆنیسەەەەتی ژمەەەەارە "راه  -1

 عەبدوڵاڵ موهتەدی.
فەەارو   ١٢٥ ص ,اسەەناد تەەاریخی، جلەەد اول  بمەەران خلەەی  و رویەەدادهای کردسەەتان عەەرا  -2

 بابامیری.
 ، ١٣٥ و ١٣٤هەمان سەرچاوە، ص  -3



ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

سەەەەەگبابە و بەەەەۆ هەتەەەەا هەتەەەەایە دەبەەەەێ لەسەەەەەری بەەەەدرێ. دەبەەەەێ لە هەمەەەەوو 
هەمەەەەەەوو کۆمۆنیسەەەەەەتەکانی جیهەەەەەەانیی هەر ئەو  ناسیۆنالیسەەەەەەتێک بەەەەەەدرێ،

 هەڵوێستەیان هەیە.(
لەالیەکەەی دیەەکەوە کەەۆمەڵە دەیویسەەت بە ئەفەەرادی خەەوارەوەی خەەۆی بڵەەێ کە 
کەەۆمەڵە هەر کوردسەەتانییە و هەتەەا دەسەەتەبەرکردنی مەەافی خەڵکەەی کوردسەەتان 

مەڵە کەاڵوی لەسەەر ئەفەرادی دەست لە تێکۆشان هەڵناگرێ. لێرەدا بەوو کە کەۆ
 و کەسانی الیەنگری ناسیۆنالیستی نێو ڕیزەکانی خۆی بەالڕێەدا بەرد،خۆی نا 

، هەر بەو یەی بکەانامەی خۆیان بۆ پرسەی نەتەوایەچونکە دەبوو باسێک لە بەر
و کەەۆمەڵە بەەۆ ئەو کەسەەانەیان کە ئامەەادە  هەەۆیە ڕێبەرانەەی حیزبەەی کۆمۆنیسەەت

اری و دا چەاالکی بەکەن، لەڕووی ناچەنەبوون لەژێر ئەااڵی حیزبەی کۆمۆنیسەت
 ارییان قەبووڵ کرد. کردنیان دروشمی خودموختبۆ ڕازی

کەەەەۆمەڵە لەژێەەەەر فشەەەەار و نەک بە ویسەەەەتی خەەەەۆی، سەەەەەرەنجام واقعیەتەەەەی "
کوردستانی قەبەووڵ کەرد. سەەیر ئەوە بەوو کە کەۆمەڵە وەک لقەی کوردسەتانی 

دا خودموختاری پەسەەند کردبەوو، بەاڵم حیزبی کۆمۆنیست، لەبەرنامەی خۆی
زبەەەەەەی کۆمۆنیسەەەەەەتی ئێەەەەەەران، بە وشەەەەەەەیەکیی ئامەەەەەەاژە بە لەبەرنەەەەەەامەی حی

دا ئینسەان سەەری لەو پاڕادۆکسەە سەووڕ خودموختاری نەکرابوو! و لەڕاسەتی
ی بەوو. یدەما. لە ڕوانگەی کۆمەڵەوە خودموختاری شوعار و ویستی بەورژواز

ئێسەەتا ئەگەر خودموختەەاری لە بەرنەەامەی کەەۆمەڵەدا بەەوو بەەۆچی لە بەرنەەامەی 
ئامەەاژەی پەەێ نەکەەراوە؟ تەەا ئێسەەتاش کەس نەیزانەەی کە  داحیزبەەی کۆمۆنیسەەت

کەەۆمەڵە بەرنەەامەی خودموختەەاریی بەەۆ پەسەەەند کەەردەوە! بەاڵم ئاسەەەواری لە 
دابردنەەەی ئەوە بەەەێجگە لە بەالڕێ ،دیەەەار نەبەەەوو بەرنەەەامەی حیزبەەەی کۆمۆنیسەەەت

   1"خەڵک و شتێکی تر بوو؟
ریتەی بەوو "سازمانی حیزبی کۆمۆنیستی ئێەران، کە بەگەوێرەی پێناسەەکەی ب

لە حەشەەەەیمەتێکی دەمەەەەارگرژ، لە ڕۆژهەاڵتەەەەی کوردسەەەەتان سەەەەەری هەڵەەەەدا، بە 
وەرگرتن لە زۆر و هێەەزی گەلەەی بەرنەەامە و بە کەڵەەکوگۆڕی ڕادیکەەاڵ، بێئەەاڵ

پڕۆلیتاریای کوردستان بۆ لەناوبردنی بورژوازیی خۆماڵی و خەۆ لە کورسەیی 
ەو هێزە لە گونەدی دەسەاڵت توندکردن، باوەڕمەند بوو. قەوارە و فەلسەفەی ئ
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ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

مێشکەپەی کوردستان نێوکی بەڕا و بەۆ پروپاگانەدا دەگەوترا لەالیەن ئەرتەشەی 
 1کووبا )پێشڕەوی هەژاران(ەەوە دامەزراوە."

دا کەەەەەەەۆمەڵە ڕێکخەەەەەەەراوی شۆڕشەەەەەەەگێڕیی ١٣٦٢رمانانی سەەەەەەەاڵی لە خەەەەەەە 
ڵ ڕێکخراوێکی بچووکی گ هاوپەیمانی ل  تکێشانی کوردستانی ئێران ب حم زه

"حیزبی کۆمۆنیستی ئێران"یەان  ،ستی "اتماد مبارزان کمونیست" )سهند(کۆمۆنی
ڕێکخەەراوی کوردسەەتانیی حیزبەەی  " بەەوو بەە ڵەە بەدوا "کۆم  وهپێەەک هێنەەا و لەە 

ڕێکخەەراوی  و حیزبە ئە  یانەد کەە گ ت وای دهڕواڵە ب  وەکۆمۆنیسەتی ئێەران. ئەە 
 لە  ، کە یە ی ئێەران ه نی دیک کاشوێن  " ل ڵ شنی "کۆم چ  ی ل ی دیک ناوچ 

 تادا لەە رهسەە  بەەوو لەە  وهیر ئەە بووه. سەە دا ئەوە ئەسەە  و بنەمەەای نەە بەەنەڕەت
یەەی نێەەوان حیزبەەی کۆمۆنیسەەت و ڕێکخەەراوی کوردسەەتانیی نەەدیی ڕێکخراوهپێوه
قایەل ببەوون و  یە و ڕێکخراوهتی بەۆ ئە (، ئیمتیەازێکی تایبە ڵە )کۆم  و حیزب ئ 
 دیەەارهکان بەەوو، کۆمۆنیسەەت  شەەکیالتی حیزبەە ی یاسەەای ت وانەە پێچ ب  شوهئەە 
می حیزبەی ی دووهە کەۆنگره لە  بوو.زۆر درێەن نە  گرتن رچاوب و ل نی ئ م ت 

 بچووکەەەە  و تاقمەەەە کانی ئەەەە ت و سیاسەەەە  (دا ئیەەەەده١٣٦٥کۆمۆنیسەەەەتی ئێەەەەران )
دا ر حیزبەەی کۆمۆنیسەەتسەە  ت" بنسەەوور حیکمەە ریی "م ڕێبەە  بەە  کوردهیرهغەە 
تیی کرێکەاری" و ندامە گەۆڕی باسەی "ئ  هێنان  ت ب . مەنسوور حیکم بووزاڵ 

دا نێو حیزبەەی کۆمۆنیسەەتنگرێکی زۆری لەە دواتەەر "کۆمەەۆنیزمی کرێکەەاری" الیەە 
می ڕێکخەەەراوی کوردسەەەتانیی شەەە ی ش تی دوای کەەەۆنگرهتایبەەە یەەەدا کەەەرد، ب پ 

ی ڵە نی ڕێبەازی کۆم کاواره(، دوایین ئاسە ١٣٦٧) "حیزبی کۆمۆنیست "کۆمەڵ 
ناوی "فراکسەیۆنی بە  کە  و تاقمە نجام ئە رهسە . وه سەڕیی ی١٣٦٢پێی ساڵی 

کەرد، تیان دهعالییە دا ف ناو حیزبەی کۆمەۆنیزمی ئێەرانکۆمۆنیزمی کرێکاری" ل 
و "حیزبەەەی کۆمەەەۆنیزمی  وهحیزبەەەی کۆمۆنیسەەەت جیەەەا بوونەەە  لەەە  ١٣٧٠سەەەاڵی 

ی زۆری دا زۆربەە یەە وهو جیەەا بوون ریانی ئەە جەە  کرێکاری"یەەان پێەەک هێنەەا. لەە 
ی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران و لەقەکەی رگ ری و کادر و پێشم ندامانی ڕێب ئ 
رانیان نەەدهگشەەتی ڕێگەەای ه وتن و ب وتەەی کۆمەەۆنیزمی کرێکەەاری کەە ڵ ڕهگەە ده
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ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

سەەەەتان و تووشەەەەی وه یەەەە وهو جیابوون ر. حیزبەەەەی کۆمۆنیسەەەەت بەەەە بەەەە گرت 
 1الوازییەکی زۆر هات."

کانی مەوهتەدی تەا دوایەین کاتە  زادە دەڵەێ  " کەاک عەبەدوڵاڵکاک برایم عەلەی
ڵ ئەو ڕەوتە کەوت و ی ڕەوتەەەی کۆمەەەۆنیزمی کرێکەەەاری لەەە  گەەە وهجیابوونەەە 

ری سیاسەەەیی حیەەەزب و فراکسەەەیۆنی کۆمەەەۆنیزمی فتەەە ن دهالیەەە  ت لەەە نانەەە ت 
وتەی نەدامانی ڕهی کادر و ئ دەرەوه ن ی ناردرپرسی پڕۆژهب  وه ب کرێکاریی 

 2کۆمۆنیزمی کرێکاری، دیاری کرابوو."
وکەوتیان کرد کە شەڕ لەگەڵ بەجۆرێک هەڵس و کۆمەڵە حیزبی کۆمۆنیست

، چونکە ئەفەرادی خۆیەان حیزب بە پێویستتر بزانن تا لەگەڵ کۆماری ئیسالمی
گەڵ حیزبی دێموکرات نیشانەی شەەرمەزارییە. وا بار هێنابوو شەڕ نەکردن لە

ئەگەر الیەکیەەان  .  "...چەەاو لەو بەڵەەگەیە بەەکەن کە سەەەلمێنەری ئەو ڕاسەەتییەیە
دێمەەوکرات بەەێ الیەکیەەان پاسەەداری کۆنەپەرسەەتی بەەێ، دەبەەێ شەەەڕی حیزبەەی 

هۆکەەاری ئەو "ڕێنەەوێنییە  3دێمەەوکرات بەەکەن واز لە شەەەڕی پاسەەداران بێەەنن."
 و کە شۆڕشگێڕانەیە" ئەوە بو

دا زاڵ بەەێ یەەان ڕێنیمەەی ئەوە کە حیزبەەی دێمەەوکرات بەسەەەر کوردسەەتان"
دا فەر  ناکا. هەردووکیان هۆی سەەرکەوتنی کۆماری ئیسالمی، لە نێوەرۆک

و چەوسەاندنەوەی زۆربەی  کۆمەاڵن و پارێزەرانی سیسەتمی سەەرمایەداری
  4کۆمەاڵنی خەڵک بەهۆی سەرمایەوەن."

ونی یەک یان تەنانەت چەنەد بەش یەا نەاوچەش چولەو حاڵەدا نابێ لەدەست"
دا بە گرینەەگ بەەزانن. چەەونکە هەر وەک لە بەرامەەبەر ڕێنیمەەی کۆمەەاری ئیسەەالمی

چوونی نەاوچەیەک گوتمان مودارا لەگەڵ حیزبی دێموکرات بە مانەای لەدەسەت
ئەێمە دەبەێ لەبیرمەان بەێ کە سەەرەنجام  .بۆ ئێمە و دانی بە حیزبی دێمەوکراتە

دا درێەەنە بە خەبەەاتی خۆمەەان دژی ومەرجەەی سەەەختییلە هەلئەوە ئەەێمەین کە 
ڕێنیمەی کۆمەاری ئیسەەالمی دەدەیەن، نەک حیزبەەی دێمەوکرات. ئەەاخرەکەی ئەوە 
                                                 

دا و هەڵویسەەەتی ئەەەێمە. یەەەانە لە حیزبەەەی کۆمۆنیسەەەتی ئێەەەرانوگۆڕی ئەم دواییبەەەڕوانە  ئەەەاڵ -1
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ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

ئەەەەێمەین کە شەەەەێلگیرانە خەبەەەەاتی کەەەەۆمەاڵنی خەڵەەەەک بەەەەۆ لەنێەەەەوبردنی هێەەەەزە 
و بەکارهێنەەەەەەەانی دەسەەەەەەەەاڵتی  سەەەەەەەەرکوتکەرەکانی ڕێەەەەەەەنیم لە کوردسەەەەەەەتان

ەتەەی دەکەیەەن، نەک حیزبەەی دێمەەوکرات. کەوابەەوو شۆڕشەەگێڕانەی ئەوان ڕێبەرای
دا ئەەێمە ئەگەر تەنەەانەت نەەاوچەیەکیی لە بەرامەەبەر ڕێنیمەەی کۆمەەاری ئیسەەالمی

شەەکێن بە جەنایەتەکەەانی حیزبەەی لەدەسەەت بەەدەین، بەاڵم بتەەوانین واڵمێکەەی ددان
دێمەەەەوکرات بەەەەدەینەوە، لەو حەەەەاڵەدا بەەەەۆ پاراسەەەەتنی هێزەکانمەەەەان دەتەەەەوانین لە 

 1دا بخۆین. "هێزەکانی ڕێنیم لەو ناوچەیەشدواڕۆژدا مشووری 
ئەگەر هەر کەس ئەو نەەەەەامیلکەی کەەەەەۆمەڵە بخەەەەەوێنێتەوە بە باشەەەەەی بەەەەەۆی 

ن داویەتەەی، ئەو نووسەەراوەیە دەردەکەوێ کە ئەو بڕیەەارە دەفەەتەری سیاسەەییا
وە یەچەندە لەوبارە ٦١و  ١٣٦٠کە ڕێبەرانی کۆمەڵە لەساڵی  ڕوونی دەکاتەوە

بەواتای ڕاگەیانەدنی شەەڕ بەوو. ڵگەیەکی دیکەیە بە ش، ئەوەدەسێێشخەر بوون
کاتێەەک شەەەڕ لەگەڵ حیزبەەی دێمەەوکرات پەەێی شەەەڕ لەگەڵ کۆمەەاری ئیسەەالمی 
دەخا، کاتێک کە ئەنەدامانی بە گیەانی دوژمنەایەتی لەگەڵ حیەزب بەار دێنەا، هەیو 

چونکە ئەم هەمووە تیدۆری داتاشینەی  بۆ شەڕنەکردن نامێنێتەوە، یسنوورێک
تەەر بەەێجگە بەەۆ شەەەڕکردن لەگەڵ حیزبەەی دێمەەوکرات هیچی ڕێبەرانەەی کەەۆمەڵە

ومەرجەی لە هەل وکراتدا کە حیزبی دێمە مێنوو نیشانی لەهەمان کاتدانەبوو. 
 و و درێەەەنەی بەخەەەابەت دا سەەەەخت و دژواردا دژی هێەەەزی ڕێەەەنیم وەسەەەتاوە

وە یەلەو بەەارە یەەان کەەۆمەڵە؟داکەەۆکیی لە مافەکەەانی گەلەکەی کەەردووە  بەەوێرانە
بەمالوە بەرەو چۆلکردنی مەیەدانی  ١٣٦٧. ئەوان ئیدی لە ساڵی بەڵگەش زۆرە

هێمنانە هەنگاویان نا، نەک حیزبی دێموکراتیەان بەۆ دەرنەکەرا تەنەانەت  یخەبات
لەو ڕێەەکەوتەوە نەیەەانتوانی مەترسەەی و کێشەەەش بەەۆ هێزەکەەانی ڕێەەنیم لە هەەیو 

 کوێی کوردستان دروست بکەن.
 مۆنیسەەت بە گیەەانی نەەاڕەزایەتی ولەگەڵ حیزبەەی کۆ ەبەەوونتێکەڵ بەوکەەۆمەڵە 

دووبەرەکیەەی نێوخەەۆیی گۆشەەەی گەەرت و تەنەەانەت قەرار درا کە ئۆرگانێەەەک لە 
کەەەەۆنگرە دروسەەەەت بەەەەکەن کە لە ئەنەەەەدامانی کەەەەۆمەڵە وەک پۆلیسەەەەی نەهێنەەەەی 

 لێکۆڵینەوە بکا. چونکە لە کۆنگرە قسەی لەسەر کرا.
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ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

کەۆمەڵە بەرەبەرە لە گرتنی کۆنگرەی چواری کەۆمەڵە نزیەک دەبەووینەوە. "
وەک سازمانی کوردستانیی حیزبی کۆمۆنیست، منیی لەو گونگرەیە بەشدار 
بووم. لە کردنەوەی کۆنگرە مام جەالل و شێخ عێەزەدین حوسەێنی دەعەوەت 
کرابەەەوون. هێنەەەدێک کەس لە چەەەادری گەەەۆنگرە مەەەابوونەوە و هێنەەەدێکیی لە 

و چەنەەد کەس خەریکەەی قسەەەکردن و مەەام جەالل و دەرەوەی چەەادرەکە، مەەن 
دا عەبەدوڵاڵ مەوهتەدی لە ێخ عیەزەدین بەیەکەوە قسەەیان دەکەرد، لەو کەاتەش

و مەزهەبییانە کێ  چادرەکە هاتە دەر و ڕوو بە ئێمە گوتی  "ئەو ناسیۆنالیزم
دەعوەتی کەردوون؟" وەک ئەوەی کە سەەالحی مەوهتەدیی بەرای نەاوبراو، تەا 

بەوو لەبیەری چەند مانگ لەوە پێی پای سابیتی بنکەکانی کومیتەی ناوەندی 
گواڵن" و "بێنوێ" چۆتەوە. وەک ئەوەی لەبیری چۆتەوە کە لە ئاواییی "ئاشێ

شەەوێنی شەەێخ عێەەزەدین، ڕۆژێ دوو جەەار دەچەەووە خەەزمەت مامۆسەەتا. وەک 
ئەوەی چەنەەد مانەەگ دوای کەەۆنگرەی "محسەەس" )حیزبەەی کۆمۆنیسەەت( بەەۆتە 

تی کوڕەمامی مارکس. وەک ئەوەی لەبیری چۆتەوە بەشێکی زۆری تەداروکا
جەاللەوە دابەین دەکەرا، خوالسەە وەک ئەوەی نەاوبراو مەام  ئێمە لەالیەن مام

جەالل و شەەەێخ عێەەەزەدین وەک کەیخەەەودای مەەەاوەت دەعەەەوەت کردبەەەێ، نەک 
دا مەن لەو دوگەانەگییەی کەاک عەبەدوڵاڵ سەەرم کومیتەی ناوەندی. لە ڕاستی

ەم. بەاڵم سوڕ مابوو. لێرە بە پێویست نازانم کە باسی بڕیارەکانی کۆنگرە بک
کردنی دا هەەەاتە بەربەەەاس، گەاڵڵەی دروسەەەتمەسەەەەلەیەک کە لەو کەەەۆنگرەیە

کە ئەفرادی تەشکیالتی کۆمەڵە لەژێر چاودێری و کەۆنترۆڵ ]بوو[ ئۆرگانێک 
دا، تەنەەانەت نەەاوی بکەەا. شەەتێكی وەک پۆلیسەەی مەخفەەی )نهێنەەی( لەنەەاو حیەەزب

ەاڵڵەکە دەنگەی زادە وەک بەرپرسی ئەو ئۆرگانە دەهەات کە گعومەر ئیلخانی
  1نەهێناوە."

 یەکەەانی ئەنەەدامانی کەەۆمەڵە ئەو ڕاسەەتییە دەسەەەلمێنێنووسەەراوە و بیرەوەری
ئاڵوگۆڕەکانی نێوخەۆی ئەو ڕێکخەراوە هێنەدە خێەرا بەوون، کە نەک هەر لەگەڵ 

ی م لە نەەەەەاوچەکەدا ڕووی دەدا، تەبەەەەەایتەواوی ئەو ڕووداوانەی ئەو سەەەەەەردە
ەڵ هەەەەیو یەک لە بنەمەەەەا تیدۆرییەکەەەەانی نەبەەەەوو، بەڵکەەەەوو لێکەەەەدانەوەکانیان لەگ

سەەەردەمیی یەکەەی نەدەگەەرتەوە. لێکەەدانەوەکانیان وەک دامەزرانەەی ئەو حیەەزبە 
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فەەەاقییە لە کەەەوێی دنیەەەا بەەەوونی نەبەەەوو. ئەو دوو کۆمۆنیسەەەتە بەەەوو، کە لە هەەەیو
سیاسەەەتکردن ئەندامەکانیشەەی تووشەەی سەرلێشەەیواوی کردبەەوو، بەتەەایبەتی بە 

ایی، پەاڕادۆکس نانی حیزبی کۆمۆنیست ناتەبهاتنی مەنسوور حیکمەت و پێکهێ
. و ڕیزەکەەانی ئەو ڕێکخەەراوەدا زیەەاتر پەلوپەەۆی هاویشەەتو سەرلێشەەێواوی لەنێەە

زیێکوزاکەوونی دیەکە زۆر بەگەرمەی قەۆڵی ئەویی وەک بەناو شۆڕشگێڕانی بە
لە خەبەەەاتی قەڵەم دژبە حیزبەەەی دێمەەەوکرات هەڵمەەەاڵیبوو! دەتگەەەوت لە مەیەەەدانی 

کوردسەتان بەتەایبەتی، بەێجگە لە حیزبەی دێمەوکرات  سیاسیی ئێران بەگشتی و
هیو دوژمنێکی دیکەی شک نەدەبرد! سەیر ئەوە بەوو کە باشیشەی دەزانەی کە 

دا ڕاوەسەتاوە و حیزبی دێموکرات زۆر لێبڕاوانە لەبەرامبەر کۆماری ئیسەالمی
ڕۆژ نەبەەوو زەبەەری کەەاریگەر لە دوژمەەن نەدا، کە چەەی لە جیەەاتی هاوکەەاری و 

گەڵ حیزبەەی دێمەەوکرات بەەۆ بەرەنگەەاربوونەوە لە گەڵ ڕێنیمەەی  هەەاواهەنگی لە
داگیەەەرکەری کۆمەەەاری ئیسەەەالمی، کەوتەەەنە بیەەەری زەربە وەشەەەاندن لە حیزبەەەی 
دێمەەوکرات و هەوڵەەی الواز کەەردن و لەنەەەاوبردنی! بەڕاسەەتی ڕوونەەیی نەبەەەوو 
سەهەندییەکان لەگەڵ حیزبێکی کوردی، حیزبێکەی کۆمۆنیسەتیی پێەک هێنەابوو، 

باڵوبوونی حیزبەەەەی دێمەەەەوکرات بەەەەۆ نەەەەاوبراو و و لێەەەەک نبەەەەۆچی الوازبەەەەوو
هاوبیرەکانی وەک ڕێبەرانی سوننەتی کۆمەڵە ببوو بە ئەرکێکی پیرۆز؟ بەۆچی 
هەوڵیەەان دەدا شەەەڕی حیزبەەی دێمەەوکرات بەەکەن ئەوە لەکاتێەەک دایە هەردووک 

یەک دوژمنەی هاوبەشەیان هەبەوو بەاڵم ئەوان  )دێموکرات و کۆمەڵە( ڕێکخراو
و کوشەەەتن و وەدەرنەەەانی حیزبەەەی دێموکراتیەەەان پەەەێی کۆمەەەاری الوازکەەەردن 

ئیسالمی خستبوو؟! تەنەانەت ئەوان دەرفەتیەان بە کۆمەاری ئیسەالمی نەدەدا و 
ئەرکەەەەی حکومەتیەەەەان لە ڕاسەەەەتای لێەەەەدان و الوازکردنەەەەی حیزبەەەەی دێمەەەەوکرات 

دا دەرکەوت گەەەەەرتنە بەری ئەو هاویشەەەەەتبووە سەرشەەەەەانی خۆیەەەەەان. لە ئاکەەەەەام
ووکەەەانەوەی خۆیەەەانی لەەەێکەوتەوە و تەنەەەانەت کەەەۆمەڵە سیاسەەەەتە کزبەەەوون و پ

دا، ئەو ئێعتبەەەەارەی وەدەسەەەەتیان ڕەسەەەەەنەکانیی لەنێەەەەو کەەەەۆمەاڵنی خەڵکەەەەیی
 و تێکاڵوبوون لەگەڵ سەهەندییەکان لەدەستیان دا.خستبوو بە پێکهاتن 
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و سیاسەەتە هەاڵنەی کە ڕێبەرانیەان ئەفرادی کەۆمەڵە بەپێەی ئەو ڕاسەێاردە  

پێیەەان سەەێاردبوون، دەبەەوو وەفادارییەەان بە حیزبەەی کۆمۆنیسەەت بسەەەلمێنن و 
دوژمنەەەایەتی لەگەڵ حیزبەەەەی دێمەەەەوکرات و الیەنگرانەەەەی ئەو حیەەەەزبە بگەیەنەەەەنە 

ی هەتەەاوی دوو کەەوڕی الو کە ١٣٦٢چڵەپەەۆپە. لە مەەانگی خەزەڵەەوەری سەەاڵی 
زەکەەەەەانی کۆمەەەەەاری ئیسەەەەەالمی سەەەەەەربازی ئێەەەەەران بەەەەەوون و لە پایەگەەەەەای هێ

 مەەەاوەیەککردبوو، خۆیەەەان بە پێشەەەمەرگەکانی حیەەەزب دەناسەەەێنن. دوای ڕایەەان
لێکەەەۆڵینەوە، هێەەەزی زرێبەەەاری مەریەەەوان چەکیەەەان پێەەەدەدا و بەفەرمەەەی دەبەەەنە 

دا هێەەەزی زرێبەەەاری مەەەانگی سەەەەرماوەز لەپێشەەەمەرگەی حیزبەەەی دێمەەەوکرات. 
سەتوونی  کردنیروتونەاتەف دوای ومەریوان زەبرێکی گەورە لە دوژمن دەدەن 

پاسداران لە بەر ئاوایی "باقالوا" لە ناوچەی کۆماسی مەریوان لە الیەن  سێای
 ١٣٦٢ی سەەەەرماوەزی سەەەاڵی ٢٠ڕۆژی  1بەەەارەوە،ێپێشەەەمەرگەکانی هێەەەزی زر

                                                 
ەکە بەنەەدە لە گڵەەیە بەەووم و لەو ڕلە بیرەوەرییەکەەانی ئەحەەمەد پادگەەانی، "هەتەەا ئەەاخری شەەە -1

ەیشەەدا بەشەەدار بەەووم لێەەرە نەەاکرێ باسەەی ئەو شەەەڕە بکەەرێ چەەونکە وەختەەی زۆری دەوێ ڕشە
نی سەەەێای ونەەەابونی سەەەتووبەاڵم بەەەێ تەعەسەەەوبی حیزبەەەی بەەە  کەەەورتی پەەەاش گەەەرتن و تەفروتو

" لە ناوچەی کۆماسی مەریوان لە الیەن پێشمەرگەکانی هێەزی پاسداران لە بەر ئاوایی "باقالوا
زریباری مەریوانەوە، کۆمەڵە ئەو نەاوچەی بە مەوڵکی خەۆی دەزانەی و زۆری لە ال گەران بەوو 

یەەەن بەەەردوە و ەنی هێەەەزی نیزامەەەی ڕێنیمیەەەان لە بوکە کەەەادر و پێشەەەمەرگەکانی حیەەەزب سەەەتو
حیزب دەفرۆشت بە تەایبەتی پەاش سەرکەوتنیان بەدەست هێناوە هەر بۆیە کۆمەڵە شەڕی بە 

شەڕی باقالوا بە حوزووری حیزب لەو نەاوچە زۆر حەسەاس بەوو و هەۆی ئەساسەی کەۆمەڵە 
شەڕی بە حیزب فرۆشت و ئەو کات کۆمەڵە چەند پێشمەرگەیەکی لەو ناوچە بوو بەاڵم پەاش 



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

یە"ی ڵە"گ دواتەریی لە ئەاوایی "بەیەرە" و انی حیزبی دێمەوکرات ڕووپێشمەرگەک
ژمەەەارەیەکی  و دا دەبەەەنئەەەاوایی نێەەەولە مەریەەەوان دەکەن، ئەفەەەرادی کەەەۆمەڵەش 
ئەو دوو  ،نێەوی "نێەزڵ" پشەوو دەدەن زۆریی لە کۆمەڵە لە ئاواییەکی دیەکە بە

و بەرپرسەەانی حیزبەەی بە  دەکەون گەڵ ئەفەەرادی کەەۆمەڵەڕەکەسەەە بە چەکەوە 
مەسەەدوولینی کەەۆمەڵە دەڵەەێن هەەیو کێشەەەیەک نیەەیە بەەا لەگەڵ ئێەەوە بەەن، بەاڵم 

وە. پێشبینی دەکرا لەسەر بڕیاری کەۆنگرەی چەکەکان هی حیزبە بۆمان بنێرنە
و ڕاسێاردەی ڕێبەرانیان، هاوڕێیانی حیزبی واڵمێکەی نەامەنتیقی دووی خۆیان 

دوای کروتنی زۆر زئرەی  ،لە ئەفرادی کۆمەڵە وەرگەرن، کە هەرواش دەرچەوو
هێەزی چەکەکان نادەنەوە. پاش دەمەقاڵەیەکی زۆر لەنێەوان  نامەنت و سووب 

قسەە و  و گوردانی فوادی کۆمەڵە، کێشەەکە بە چەنەد شەەڕە زرێباری مەریوان
شەوی سێهەم دوای عەمەلیەاتی پێشەەەرگەکانی  بەبێ تێکهەڵچوون کۆتایی دێ.

 پایەگەەای "سەەەواڵوا" دەگەەرێ ئەوانەەیی دێەەنەوە ئەەاوایی گڵەەیە وکەەۆمەڵە  ،حیەەزب
یە دەمێنەنەوە و لە دوو گۆشەەی پەێچەوانەی ڵەهەردووک هێز شەو لە ئەاوایی گ

بەیەەەانیی چەنەەد ماڵەەەدا پشەەەوو دەدەن و مەەزگەوت بەر کەەەۆمەڵە دەکەوێ. یەک لە
ی سەرماوەز کە لە خەو هەڵدەستن وەک پێشتر ئامەاژەی پێکرابەوو، ٢١ڕۆژی 

کەزایەی کەاک عەبەدوڵاڵ  گۆشەیئەفرادی کۆمەڵە بە هۆی پێڕەوی لە تێزی سێ
تەەر، کە کەەۆمەڵە الیەک و کۆمەەاری ئیسەەالمی و حیزبەەی دێمەەوکرات دوو الیەکەی

هەمیشەەەە ئامەەەادەی شەەەەڕ بەەەوون. هەربەەەۆیە پێشەەەمەرگەی حیزبەەەی دێمەەەوکرات 

                                                                                                          
سەەەرکەوتنی پێشەەمەرگەکانی حیەەزب بە سەەەر هێزەکەەانی ڕێنیمەەدا لە شەەەڕی بەەاقالوا و زونەە  و 

دارکەەی شەەەڕ دا بەەوو بە دژی حیەەزب، و هێزەکەەانی گەەوردانی فەەواد و ەکەەۆمەڵە لە ت …میەەانە و 
ئارێز و شوانی کۆکردەوە و سەرئەنجام لە ئاوایی گڵیەی کۆماسی مەریوان پیالنی شەەڕی بە 
هێزی زریباری مەریوانی فرۆشەت و ئەو کارەسەاتەی بە دژی هاوسەەنگەرانی ئەێمە ئەنجامەدا. 

ودەسەەت چەنەەد کەەادر و پێشەەمەرگەی حیزبەەی دێمەەوکراتی تیربەەاران کەەرد لە مەەزگەوت و سەەەر ئا
پەەاش  ،ە  بە کەەادر و پێشەەمەرگەکانی حیەەزبهرەئەوە یەکێەەک لە جەنایەتەکەەانی کەەۆمەلە بەەوو د

کەەۆمەڵە نەەاوی منەەی هێنەەا بەەۆ دەستێێشەەخەری شەەەڕەکە، بەاڵم هەمەەوو خەڵکەەی  ۆشەەەڕەکە ڕادیەە
لە بەهەانە بەوو و گێچەڵەی دەفرۆشەت و  ئاوایی گڵیە دەزانن کە دوو تەا سەێ ڕۆژ کەۆمەڵە هەر

خۆی بۆ شەڕ ئامەادە کردبەوو بە پەێچەوانە ئەێمە هەیو بەرنامەیەکمەان بەۆ شەەڕ لەگەڵ کەۆمەڵە 
 نەبوو لە گڵیە و ناوچەی کۆماسی." 
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بەیەانی دەدەن  کە لە مزگەوت پشەووو کۆمەڵە  چەک دەچنە حەوزی ئاواییبێ
هەموو بە چەکەوە ئامادە بوون. لە ڕێگەای حەوزی ئەاوایی لە نێەوان دوو زوو 

و دوو لە ئەفەەرادی کەەۆمەڵە لەسەەەر دانەوەی چەکەەی ئەو  پیشەەمەرگەی حیەەزب
دوو کەسە، دەمەقاڵە سەاز دەبەێ و بەرخەوردی فیزیکیەی لەێ دەکەوێەتەوە و لە 

وسەت دەبەێ. ودا تەقە دەست پێ دەکا و شەڕ لە نێەوان هەردوو الیەن درئاکام
پەەەاش تەقە و لێکەەەدانێکی چەنەەەد سەەەەعاتە، بەهەەەۆی ئامەەەادەیی زیەەەاتری کەەەۆمەڵە، 

کەس لە  ٤تەرازووی مەیەەەەەدانی شەەەەەەڕ بە الی کەەەەەۆمەڵەدا قەەەەەورس دەبەەەەەێ و 
کەسەیی کە دووانیەان لە شەەڕ لەگەڵ  ٥پێشمەرگەکانی حیزب شەهید دەبن و 

بە لە حەوزی ئەاوایی چەک دەبن، دا پێشتر بریندار بوون و بێهێزەکانی ڕێنیم
کەسەەی کەەۆمەڵەش گیەەان لەدەسەەت دەدەن، بەاڵم  ٣، هەروەهەەا رندەگەە یەەاندیل

 دیلەکەیە. ٥ئەوەی لە شەڕەکە تاڵتر و بەداخترە، ئێعدامی 
ەو کەەاتەدا خەڵکەەی ئەەاوایی دەچەەن کە پەەێی بە ئێعەەدامی ئەوانە بگەەرن، هەر ل

، بەاڵم کرد بەڵکو گیانیەان بێەارێزرێ یتەنانەت مامۆستای ئاوایی دەسێێشخەر
پێشەەمەرگەی  ٥چەکەەدارەکانی کەەۆمەڵە بەپێەەی بڕیەەاری سەەەرەوەی خۆیەەان هەر 

و  یەەان داوێەەنو لە فەەازاڵوی ئاوایی چەەاوی خەڵەەک ئێعەەدام دەکەن حیەەزب لەبەر
بەمجۆرە ڕێبەرانەی  1ڕێگایان نەدا کە خەڵک تەرمەکانیان لەو گەنداوە دەربێنن.

دا کە دژایەتەەی لەگەڵ حیزبەەی دێمەەوکرات هەەیو سەەنوورێک  کەەۆمەڵە نیشەەانیان
ناناسەەەێ و بەەەۆ بەربەرەکەەەانی لەگەڵ پێشەەەمەرگەکانی دێمەەەوکرات و ترسەەەاندنی 

ەی ئەوان نەوە. ئەو کەەەاراپرینگەەەەخەڵکەەەی لە هەەەیو کردەوەیەکەەەی دژە مرۆیەەەی ن
دوور لە هەمەەوو بەهەەا و پرەنسەەیێێکی نێەەودەوڵەتی بەەوو، بەم کەەردەوە قێەەزەونە 

دا دەریان خست کە حیزبی دێمەوکرات بە دوژمنەی سەەرەکیی خۆیەان لەڕاستی
 دەزانن. 

هەر یەکەم ڕۆژ ڕادیۆی کۆمەڵە بانگەوازی ئاشەتی و برایەتەی بەاڵو کەردەوە 
ارە ئەو جەەەۆرە بەەەانگەوازە کە ڕێگەەەا نەدەیەەەن ئەو شەەەەڕە تەشەەەەنە بسەەەتێنێ، دیەەە

دا گوتیەان لەێی بەدەن و لە کۆنگرەی دووی خۆیەانکە سیاسەتی ئەوان بوو و 
هەەاواریی بەەکەن! بەاڵم دیەەار بەەوو هەمەەوو بەەۆ فریەەودانی خەڵكەەی کوردسەەتانە، 
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چەاوی خەڵەک  کەسەی لەبەر ٥چونکە ئەگەر شەڕی نێوخۆیی پەێ خەرا، بەایە، 
و قینەی دوژمنکەارانەی خەۆی ڕ  ەوە کەۆمەڵە یئێعدام نەدەکەرد. بەۆیە لەو بەارە

و بەم پێەەەەەەیە ئەوە کەەەەەەۆمەڵە بەەەەەەوو کە یەکەم ئێعەەەەەەدامی  زیەەەەەەاتر دەرخسەەەەەەت
یە"ی مەریەوان دەسەت پێکەرد و ڵپێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی لە ئاوایی "گ

 تر کرد. ئاستی پێوەندیی و دۆستایەتیی هەردووالی لێڵتر و تەمومناوی
ی وەجەەووڵە خسەەت و هەسەەتێکی پێشەەمەرگەیە بەدەنەی حیزبەە ٥ئێعەەدامی ئەو 

تۆڵەی تێدا دروست کردن، لە زۆربەی ناوچەکان فشاریان هێنا بۆ کومیتەکەان 
کە تەەەۆڵە بسەەەتێنرێ، بەاڵم دەفەەەتەری سیاسەەەی دژایەتیەەەی تونەەەدی دەربەەەڕی و 
ناوەنەەدەکانی ئاگەەادار کەەردەوە و ناوەنەەدەکانیی پەیەەامی بەەۆ کۆمیتەکەەانی ژێەەر 

 کومیتەکەانی سەەر بە 1ن مەدەنەی"دەسەاڵتی خۆیان ڕەوانە کەرد. کەاک "حوسەێ
ئاگادار کردەوە کە لە شەڕ و تێکهەڵچوون لەگەڵ کەۆمەڵە  سەنگسێی ناوندەی

لە دواتەر دەسەەتەیەک  ەکحەوتەووییە، ووداوی ئەاوایی گڵەەدوای ڕخەۆ بێەارێزن. 
ئەفەەەەەەرادی کەەەەەەۆمەڵە لە نزیەەەەەەک ئەەەەەەاوایی "دۆزەغەەەەەەدەرە"ی دیوانەەەەەەدەرە لەگەڵ 

کەس لە  ١٣دا لە ئاکەەەامبەداخەوە پێشەەەمەرگەکانی حیەەەزب دەرگیەەەر دەبەەەنەوە، 
بەو پێیە کەۆمەڵە لەو کەردەوەی  2پێشمەرگەکانی کۆمەڵە گیان لەدەست دەدەن.

کە لە گڵەەیە بە ئەنجەەامی گەیانەەد بەەواری بەەۆ شەەەڕ فەەراوان دەکەەردەوە چەەونکە 
کە هێەزی زیەاتری لەبەردەسەت  چاوەڕوانی ئەوە بوو بە تەایبەتی لەو نەاوچەیە

دا زەبەەروزەنگەوە تەەرس و خەەۆو لە نەەاو خەڵەەکلە ڕێگەەای تونەەدوتینی و  دایە
دروسەەەت بکەەەا و پێیەەەان وابەەەوو بە ئێعەەەدامی پێشەەەمەرگەی حیزبەەەی دێمەەەوکرات، 

و  بەەەەێ بیرکەەەەردنەوەبە کەەەەۆمەڵە بەەەەۆیە  .پێشەەەەمەرگەکانی چاوترسەەەەێن کەەەەردوە
واتر ڕووداوی دۆزەغەدەرە ڕووی ۆژ دچەند ڕ نەکردن بە بەرپرسایەتیهەست

  ی خەڵک بە کوشت دا.کوڕ لەێکی دیکەی ڵەمو لەوێی کۆ دا

                                                 
شررب  پیرانشررار و ەۆ )بۆکرران  مەهابرراد  سەرددا لە ناوەنررد "سررپی سررەنگ" بررلە پەیامێررد - 1

ە کە دەڵرررێ هەمررروو کێشرررەیەب لە ڕێگرررای گفتوگرررۆوە چارەسرررەر دەکەیرررن داوا ونەغەدە( هررراتو
 دەکەین لەگەڵ کۆمەڵە لەشەڕ و تێتەەڵچوون خۆبپارێزن.
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 کۆنگرەی شەشەمی حیزب و دەرفەتێک بۆ کۆمەڵە

 
 

ی ٦کرۆنگرەی  ١٣٦٢لەو سەروبەندەدا، بەپێی پێەرەوی نەاوخۆ دەبەوو سەاڵی 
دوو سەاڵ  بوودا هەاتی ئەو کەاتوەک لە ئەساسەنامەحیزب بگیرێ، چونکە هەر

رە جارێەەک کەەۆنگرەی حیزبەەی دەگیەەرا. کەەادر و پێشەەمەرگەکانی حیەەزب بەرەبە
بەەۆ گرتنەەی کەەۆنگرەی شەشەەەم ڕوو  نفرانسەەەکان ئامەەادە کەەرد وۆخۆیەەان بەەۆ ک

الی گەاڵڵەی باشەەەووری کوردسەەەتان بەەەکەن، کە ژمەەەارەیەکی بەرچەەەاو لەوانە لە
یەکەەەەەانی حیەەەەزب لە ناوچەکەەەەانی خەەەەەوارەوەی مەسەەەەدوولی ئۆرگەەەەانە ئیجرایی

قۆستەوە و بە دەرفەتەی زانەی  ی لەبارکوردستان بوون. کۆمەڵە ئەوەی بە هەل
و تەنیەەا دوو ڕۆژ دوای شەەەڕی دۆزەغەەدەرە، کەەومیتەی ناوەنەەدیی کەەۆمەڵە بە 

وپڕ بەەکەنە کە هێرشەەێکی کەەوت انەەدڕاگەی یکەەومیتەی نەەاوچەی جنەەووبی خۆیەەان
 سەر حیزبی دێموکرات. 

کەس لە کەەەۆمەڵە، تەشەەەکیالتی کەەەۆمەڵەی  ١٣دانی "هەواڵەەەی گیەەەان لەدەسەەەت
بە کەەەومیتەی وەجموجەەەۆڵ خسەەەت. دەسەەەتبەجێ کەەەومیتەی ناوەنەەەدیی کەەەۆمەڵە 

لە چەند جێگا هێرش بکەنە سەر حیزبەی دێمەوکرات، لەو  جنووبی ڕاگەیاند، کە
ی ٢دا. ڕۆژی پێوەنەەەەدییەدا فەرمانەەەەدەی نیزامیەەەەی نەەەەاوچە بڕیەەەەاری پێویسەەەەتی 

بوونی هەوا بڕیەەەەەار بە یەکەیەک لە لەگەڵ تاریەەەەەک ١٣٦٢بەفرانبەەەەەاری سەەەەەاڵی 
بنکەکەانی  ۆ یەکێەک لەگوردانی "کاوە" لەژێر فەرمانەدەیی مەن درا، کە هێەرش بە

حیزبەەەی دێمەەەوکرات لە ئەەەاوایی "شەەەاقەاڵ" بکەیەەەن، لە نیەەەوەی ڕێگەەەادا بەەەووین کە 
هەواڵیەەان هێنەەا دەسەەتەیەکی دیەەکەی حیەەزب لە ئەەاوایی "بناوەچەەان"ن. ئەەێمە زۆر 

کردنەی و گوندەکەمان گەمارۆ دا و دەستمان بە چەک بەکار بووینزوو دەست
دا جەریەەەانی ئەو هێرشەەەەی ئەەەێمە پێشەەەمەرگەکانی حیزبەەەی دێمەەەوکرات کەەەرد. لە
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 یەکێک لە پێشمەرگەکانی دێمەوکرات بە نەاوی "نەبەی مەورادی" گیەانی لەدەسەت
کەسیشەەەمان بەدیەەەل گەەەرت، کە لەگەڵ خۆمەەەان بردمەەەانن بەەەۆ گونەەەدی  ١٢دا و 

یەکانی شاقەاڵ، لەگەڵ کەمینی پێشەمەرگەکانی شاقەاڵ. ئەڵبەت دیارە لە بەرزایی
و پەاش تەقە و لێکەدانێک کە ئەوان هێەزی  نحیزبی دێموکرات بەرەوڕوو بەووی

  1یارمەتیدەریان بۆ هات، ئێمە پاشەکشەمان کرد."
ڕەوانەی ئەاوایی  یانی دیکەدیارە بەوەش ڕازی نەبوون، دەستەیەک چەکدار

کە پێشەەمەرگەی حیزبەەی لەەێ نەەابێ، بەاڵم دەسەەت بە  کەەرد "خوڕخەەوڕە"ی سەەەقز
، چەکەکانیەەان یزبیەەان الیەو ئەوانەی چەکەەی ح گرتنەەی ئەنەەدامانی حیەەزب دەکەن

 لێ وەردەگرن.
دا هەسەتی بە بەرپرسەیارەتی کەردووە حیزبەی دێمەوکراتە، ئەوەی لەم قۆناغە

کەسەەی لەەێ ئێعەەدام دەکەەرێ، ڕێبەریەەی حیەەزب پەیەەام بە کەەومیتە و  ٥دا لە کاتێەەک
ڕایەڵی بڕیەاری حیەزب ناوەندەکان دەدا، کە سەەبر و حەوسەەلەیان بەێ و گەوێ

ێچەوانەوە لە کەەەومیتەی ناوەنەەەدییەوە بڕیەەەاری هێەەەرش بەەەن، بەاڵم کەەەۆمەڵە بەپەەە
 دەدەن بۆ سەر پێشمەرگەکانی حیزب، ئەویی لە چەند جێگاوە!

و دیوانەدەرە، جەارێکی  پاش چەند ڕۆژ شەڕی بەرباڵو لە نەاوچەی مەریەوان
کە ئەو دانیشەتنە لە نێەوان  حیەزب و کەۆمەڵە دانیشەتن ڕووی دا دیکە لە نێەوان

تی "بابەاعەلی مێهەرپەروەر" و "جەعەفەر حامیەدی" هەیدەتی حیزب بە سەرپەرس
و هەیدەتەەی کەەۆمەڵە بە سەرپەرەسەەەتی "ئەیەەوب نەبەوی" و "حەبیبەەوڵاڵ گەەەویلی 

نامەیەک بۆ کۆتایی هێنان بەو شەڕە ئیمزا کرا و ئەنجام درا و تێیدا ڕێککەوتن
و چەکوچۆڵەکەانیی دا ئاماژە بەوە کرابوو، هەموو دیلەکان ئەازاد بکەرێن لەوێ
 2بدرێنەوە.بە الیەنەکان یل تەحو
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ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

 
 
 
 
 

 ،سەریی دانکێ بڕیاری شەڕی سەرا
 ؟دێموکرات نکۆمەڵە یا

 
 

پێوەندیی حیزب لەگەڵ ڕێکخراوەکانی کوردستان لەسەەر بنەاغەی هاوکەاری 
دا دەدرا، لە ڕاسەتی حیزبەکرانی دیرتەزۆریی یەارمەتی  .دۆستایەتی دانرابوو و

ڵی کەەەەوردەواری بەدوور بەەەەوون و ئەو کەەەەات زۆر لەو ڕێکخەەەەراوانە لە کەەەەۆمە
کەەەەەۆمەڵە لە بەەەەەاس و  ەوەلە سەەەەەەرووی هەموویەەەەەان تەنەەەەەانەت هێنەەەەەدێکیان

لێکەەەەدانەوەکانیان بەهەەەەۆی ئەوەیەەەەکە لە واقعەەەەی ئەو سەەەەەردەمی کەەەەۆمەڵگەی 
 کوردستان دوور بوون هەڵەی زەقیان هەبوو.

شەەتر بڕیەەاری شەەەڕیان دابەەوو و هەر بەشەەێوەی ێئەگەرچەەی کەەۆمەڵە زۆر پ
نەەەی هێشەەەتبوویانەوە، بەاڵم بەەەۆ بڕیەەەارێکی حیزبەەەی دەهەەەۆڵی پەنەەەامەکی و نەهێ

دا لە پێوەنەدیی لە پلینۆمێەک ٦هەڵگرتبوو. ئەویی ئەوە بوو لە دوای کەۆنگرەی 
 دالەکوردسەتانکەۆمەڵە  ی ئەاژاوەگێڕییەبەردەوام لەسەرو دا، لەگەڵ حیزبەکان

 دەڵێ 
وێ "بە بەڕێەەەوەبەریی کەەەۆمەڵە ڕاگەیانەەەدراوە کە حیزبەەەی دێمەەەوکرات دەیەەەهە 

لەگەڵ کەەەۆمەڵە هاوکەەەاری بکەەەا و بە هەەەیو جۆرێەەەک پێەەەی خەەەۆش نیەەەیە هەەەیو 
دا ڕوو بەەدا. ئەگەر کەۆمەڵە شەەەڕ لەگەڵ تێکهەڵچوونێەک لەنێەو حیەەزب و کەۆمەڵە

حیزب هەاڵیسێنێ ئەوکات حیزب ناچارە زۆر بەتوندی بەرەنگاری کۆمەڵە بێ. 
مەڵەوە تەنانەت بەڕاشەکاوی پێیەان گەوتراوە کە هەاڵیسەاندنی شەەڕ لەالیەن کەۆ



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

و چیەەدیکە  لە یەک نەەاوچەی کوردسەەتان، دەبێەەتە هەەۆی شەەەڕێکی سەرتاسەەەری
و  ڕێگا نادرێ کۆمەڵە لە هەر جێگایەک خۆی بەهێەز زانەی زەبەر لە حیەزب بەدا

و لە ناوچەکەانی دیەکەدا تەماشەاچی بەێ.  حیزبیی دەست لەسەر دەست دابنەێ
 1ڵچوون."هیوادارین ئەو هەڵوێستە ببێتە هۆیەک بۆ پێشگیری لە تێکهە

ئێسەەتا بەەزانین کەەێ بڕیەەاری شەەەڕی دا؟ کەەێ هەوڵەەی پێشەەگرتنی شەەەڕی دەدا؟ 
ئەوەی گەەەوێی لە وتەەەاری عەبەەەدوڵاڵ مەەەوهتەدی بەەەێ کە دوو سەەەاڵ پێشەەەتر لە 
کۆنگرەی دووی کۆمەڵەدا پێشکەشی کەرد، واتە دوو سەاڵ پەێی لە دەرکردنەی 
بڕیەەاری حیەەزب بەەۆ پێشەەگیری لە هێرشەەی کەەۆمەڵە، بەەۆی دەردەکەوێ نەەاوبراو 
زۆر زووتر جاڕی شەڕی ناوخۆیی لێداوە! چونکە لەوێدا زۆر ورد و ئاگاهەانە 
و بە بەرنەەەەەامە و گەاڵڵەوە حیەەەەەزبەکەی بەەەەەۆ شەەەەەەڕ ئامەەەەەادە دەکەەەەەا. شەەەەەەڕی 

دەستی پێکرد، کەچەی دوو سەاڵ و  ١٣٦٣ی ڕێبەندانی ساڵی ٦سەری لە نسەرا
هەشەەت مانەەگ بەر لەو ڕێەەکەوتە، عەبەەدوڵاڵ مەەوهتەدی لە کەەۆنگرەدا بەەواری بەەۆ 

ەسەەتێێکی شەەەڕ و تێکهەڵچەەوونی چەکەەدارانە لەگەڵ حیزبەەی دێمەەوکرات خەەۆش د
کەەاک عەبەەدوڵاڵ مەەوهتەدی وەک کەسەەی یەکەمەەی ئەو ڕێکخەەراوەیە و لە کەەرد. 

بەرزتەەرین ئۆرگەەان واتە لە کەەۆنگرەدا، دەڵەەێ بە ئێعەەدامی ئەنەەدامانی دەفەەتەری 
زەمیەنەی شەەڕەکە بەۆ سەێ سەاڵ کەوابەوو دەبەێ پێی سیاسی قەنەاعەت ناکەا!

تەەەەەر بگەڕێەەەەەتەوە و ئەوە بێەەەەەتە بەربەەەەەاس کە چەەەەەۆن لە الیەن نەەەەەاوبراو و زوو
 هاوبیرەکانییەوە گەاڵڵە شەڕێکی ماڵوێرانکەر تیدۆریزە کراو داڕێنرا.

لەڕاستیدا دەلیلی ئەساسی ئەو بڕیارەی کۆمەڵە دەگەڕێتەوە برۆ لێتردانەوەی 
وەیان ڕێبەرانیان لەسەر وازعییەتی کۆمەڵگای کوردستان  کە تەحلیل و لێتردانە

چەنررردە هەڵە لە ئررراو هررراتەدەر و ناڕاسرررب بررروو. حەزیقەتررری ئەو لێتررردانەوەی 
ی کەزایررری لە کوردسرررتان ەگۆشرررڕێبەرانیررران لە تیشرررۆری دروسرررتتراوی سێ

سەرچاوەی دەگرت کە لەودا ئیدیعا دەکرا لە کوردستان سرێ هێرز لە مەیردانی 
موبررررارەزە حزووریررررران هەیە. کۆمرررراری ئیئرررررالمی  دێمرررروکرات و کرررررۆمەڵە  
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هەرکامیرران نرروێنەری یەکێررد لە چینەکررانی کۆمەڵگرران. واتە کۆمرراری ئیئررالمی 
ی کوردسرتان ینوێنەری بورژوازی ئێران  حیزبی دیموکرات نوێنەری برورژواز

و کۆمەڵە نوێنەری چینی کریتاری کوردسرتانە. بە براوەڕی ڕێبەرانری کرۆمەڵە  
بە ئەژمررار  یدی کوردسررتان لە بەرامرربەر پرۆڵیتاریررادا خەتەری جیرردیبررورژواز

ئرررەری یەکێرررد لەئەنررردامانی نسررراڵ پرررێ  شرررەڕی سەرا ٣دەهرررات. برررۆ وێرررنە 
دەبرێ بە ناوخۆیی کۆمەڵە نووسی: " باڵوکراوەیدەڕتەری سیاسیی کۆمەڵە لە 

تەواوی هێزمررانەوە زەبررری زۆر کرراریگەرتر لە حیزبرری دێمرروکرات برردەین و 
ە لە بەرامبەر لەوکاتەدا نابێ لەدەستچوونی یەب ناوچە یا تەنانەت چەند ناوچ

 دا بە گرینگ بزانین".کۆماری ئیئالمی
کەوابرروو لەمێررژ برروو کە ڕێبەرانرری کررۆمەڵە لەسررەر ئەو بررڕوایە برروون شررەڕ 

پرری باشررتر بررێ تررا کۆمرراری ئیئررالمی  ئەو جررۆرە  یلەگەڵ حیزبرری دێمرروکرات
گۆشرررەی پێوەنررردیی بە سێ ەتیشرررۆری ویشرررد و خەیررراڵیە و دوور لە وازعیررریەت

بوو بە بنراغەی سیاسرەتی کرۆمەڵە سرەبارەت بە حیزبری کە   یەوە هەیەکەزایی
ی ئەو تیشررۆرییە یدیمرروکراتی کوردسررتانی ئێررران. لێرررە پێویئررب ناکررا بررێ بنرراغە

. دەبررررێ بە مەسررررەلەیەب بەرخررررورد بتررررر  کە لە کوردسررررتان نە بئررررەلمێنر 
پیشەسرازی  هیچتامیران بەو ڕادەیە لە  تاریای سرەنعەتی ویبورژوازی نە پرۆل

برێ. هەۆیان نەترسان کە هەرکامیان ڕێتخراوی تایبەتی خۆیان گەشەکردنی خ
پێتەررررراتەی سرررررەرەڕای ئەوە هەم لە برررررواری سیاسرررررییەوە  هەم لە برررررواری 

کرد و چرررراالکی و هەڵئررررووڕان  حیزبرررری کررررارو هەم لە نەزەر چینررررایەتییەوە 
دێمررروکرات شۆڕشرررگێڕترین و خەباتترررارترین ڕێتخرررراوی کوردسرررتانی ئێرررران 

 و توێژەکانی کوردستانە.  وو چینبووە و نوێنەری هەم
ڕاستییەکی حاشاهەڵنەگرە کۆمەڵە ئامانجی الوازکردن و تەوانەوەی حیزبەی  

دێموکرات بوو. ئەو بڕیارەشی کردە بیەانوویەک کە حیزبەی دێمەوکرات لە هەر 
دا دێەتە پەێی بە تاوانبەار بزانەێ. کەۆمەڵە بەپێەی دا کە لە داهاتووتێکهەڵچوونێک

وی خەەەۆی ئامەەەادەیی شەەەەڕی هەبەەەووە ئەوەشەەەی کەەەردە بڕیەەەاری کەەەۆنگرەی دو
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)کە لەسەەەرەوە  دەرفەت بۆخەەۆی کە ئەو بڕیەەارەی حیزبەەی دێمەەوکرات داویەتەەی
ئاماژەی پێکرا( مەرجەی کۆمەاری ئیسەالمییە بەۆ وتەووێن! یەانی هەیو ڕێگەایەکی 
نەبەەوو بەەێجگە لەوە بوختانێەەک بە بوختانەکەەانی دەرحە  بە حیەەزب زیەەاد بکەەا. 

و  کەەۆمەڵە لەژێەەر نەەاوی "چەەۆنیەتیی پاراسەەتنی کەەۆمەڵە چەەونکە وتەی ڕێبەرانەەی
نەک زەمیەنەی فکریەی بەۆ شەەڕ  "دابەهێز بوونی لە بەرامبەر حیزبی دێموکرات

بە  ٢لەگەڵ حیەەەزب ئامەەەادە کردبەەەوو، بەڵکەەەوو بەکەەەردەوە لە دوای کەەەۆنگرەی 
 ئەنجامی گەیاند. لەم بارەیەوە کاک عەبدوڵاڵی موهتەدی دەڵێ 

. ئەو هەسەتە، دا دەبێ ئەو هەستەیان هەبێلە ڕاستیپێشمەرگەکانی ئێمە " 
هەسەەەتێکی واقعبینەەەانەیە. هەەەیو ڕێگەەەایەک نیەەەیە مەگەر لە تەواوی ڕیزەکەەەانی 
تەشکیالتی ئێمە، بە شێوەیەکی سیستماتیک تەبلیغات دژی حیزبی دێموکرات 

بەەوون لە ە بکەیەەن، نەک تەنیەەا تەبلیەەغ دژی حیەەزب، بەڵکەەوو تەبلیەەغ بەەۆ ئامەەاد
 دا." زببەرامبەر حی

ی کۆمەڵەدا، دوکتور جەعەفەر شەەفیعی دوا ٥هەروەها لە کۆتاییی کۆنگرەی 
دا، قسەی بەشەدارانی کەۆنگرە لێەک وتەی کۆنگرە پێشکەش دەکا و لە کۆبەندی

دەداتەوە و ڕێنەەوێنی دەدا بە کادرەکەەانی کەەۆمەڵە کە چەەۆن لە کوردسەەتان بەەۆ 
ووڵێنەوە. دەقەەی کاریەەان بە نیسەەبەت حیزبەەی دێمەەوکرات بجەەچەەوونی بەرەوپێی

 قسەکانی دوکتور جەعفەر 
مییەت و پێشەبوردی ە"نوکتەیەکی کە پێم خۆش بوو باسی بکەم، لەسەر ئەه

گومەەان تەتبیقەەی ئەو سیاسەەەتانە، ئەو سیاسەەەتانەی لێەەرە باسەەیان لەەێ کەەرا. بێ
دا بە گەشەەەدارکردنی جەەونبی و ئیەەنقالب لپێشەەبوردی ئەو سیاسەەەتانە لەعەمە

کا و لە مەرکەزی ئەودا ئامەادەگیی تەبەقەی کەارگەر، لە کوردستان کۆمەک دە
دا نەقشەەی ویەەنە گومەەان لە ڕیسەەواکردنی ناسەەیۆنالیزمی بەەورژوازی لەعەمەلبێ

شەەەکڵێک حیزبەەەی  گومەەەان بەتەەەایبەت لەو ڕیویزیەەەونیزمەی کە بەئیفەەەا دەکەەەا، بێ
دا مەەوتەجەللییە لە لێەەدان لەوەش نەقەەی دێمەەوکرات، لەنێەەو حیزبەەی دێمەەوکراتیی

ا و بەعەالوە لەسەەەەەەەەر ئەو ڕیویزیەەەەەەەونیزمەش کە هەرگەەەەەەەوونە ئیفەەەەەەەا دەکەەەەەەە
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پێشڕەوییەکی جونبشی کوردستان، سەرکەوتنی هەمەووی لە گەرەوی ئۆفەت و 
خیەەەەزی جەەەەونبی لە سەراسەەەەەری ئێەەەەران دادەنەەەەێ، لەوەش دەدا. لە مەیەەەەدانی 

دا ئەوەش ڕیسەەەەوا دەکەەەەا، سەەەەەرەڕای ئەوانە و بە دەرجەیەک گرینگتەەەەر عەمەل
پێشەەبوردی ئەو سیاسەەەتانە بە ئێعتبەەاری کۆمەەۆنیزمی  لەوانە ئەوە دەبیەەنم کە

ئینقالبەی، فەراتەر لە مەرزەکەانی ئێەران خەزمەت دەکەا. ئەێمە دواتەر دەتەەوانین بە 
هەر کرێکەەەەەارێکی شەەەەەیلیایی، فەلەسەەەەەتینی، تەببەتەەەەەی و... نیشەەەەەان بەەەەەدەین کە 

دا، ئەوە کۆمۆنیزمی ئینقالبی بوو کە جونبشی لەسەختترین شەرایەتی جونبی
                                      1ە."بووژاندەو

 ی شەەڕێکیبەسەتێنڕۆژ ۆژ لەگەڵڕڕێبەرانی کۆمەڵە  ئەو جۆرە لێدوانانەی  
حیزبەەەی دێمەەەوکرات بڕیەەەاری شەەەەڕی نەدا لەڕاسەەەتیدا . ەخسەەەاندڕ درێنخەەەایەنی
و کۆمەڵەشەی لەەێ ئاگەەادار کەردەوە کە کەەۆمەڵە بتەەوانێ  پەیەەامەی دابەڵکەوو ئەو 

ومەرجەەی ئەو کەەات خەەۆ ڕێەەک بخەەا. ئەوان ردسەەتان و هەللەگەڵ واقعیەتەەی کو
نەک گوێیەەان بەو ئاگەەادارکردنەوەیە نەدا تەنەەانەت هەرچەەی زیەەاتر خۆیەەان بەەۆ 

کەەرد.  ئامەەادەدژایەتیەەی حیزبەەی دێمەەوکرات و شەەەڕی نێوخەەۆیی لە کوردسەەتان 
وەک جەعەەفەر شەەەفیعی دەڵەەێ  "ئامەەادە کردنەەی تەبەقەی کەەارگەر" بەەۆ ڕیسەەوا 

کە پێیەەەەان وایە ڕۆڵەەەەی گرینگەەەەی هەیە لە جەەەەوواڵنەوەی  کردنەەەەی ناسەەەەیۆنالیزم،
حیزبی دێمەوکرات دەکەا، تەنەانەت بەجۆریەک  ەب ئاماژە ڕاستەوخۆکوردستان، 

کوردسەەەتان  "جنەەەبی"یلە کەەەۆنگرە نەتیجەگیەەەری دەکەەەا کە بەرەوپەەەێی بردنەەەی 
)دیەەەارە مەبەسەەەتی پڕۆلیتاریەەەا(یە نزمەەەی و بەرزیەەەیەکەی کەەەاریگەریی لەسەەەەر 

ئێەەەران دەبەەەێ، بەەەۆیەش دەیەەەانهەوێ کۆسەەەێێک لە سەراسەەەەری  ەیوەناڵجەەەوو
و چەواشەەەکردنی واقعییەتەەی  بەرامەەبەر ناسەەیۆنالیزم بە پڕوپاگەنەەدەی ناڕاسەەت

چەەونکە لەکوردسەەتان جەەوواڵنەوەیەکی  دروسەەت بەەکەن. کۆمەڵگەەای کوردسەەتان،
  بکەن.  ینەتەوایەتی لەئارا دایە حەولی ئەوان ئەوە بوو کە الواز
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پێکەەدادانی کەەۆمەڵە لە بەشەەی هەرە زۆری  تێکهەڵچوونەکەەان دەریانخسەەت کە
ە و ویسەتوویەتی بە چەک هێنمەوونیی وبەو پێشەخەرکوردستان دەست فیزیکی

دا دا بسەەپێنێ. لە ڕاسەتیخۆی بەسەر خەڵكی کوردستان و حیزبەی دێمەوکرات
ئەو ئاگەەەەەەادارکردنەوەیەی حیزبەەەەەەی دێمەەەەەەوکرات، نەک هەر نەەەەەەاچێتە خەەەەەەانەی 

ڕێبەرانیەان تۆزێەک بیریەان  ەڵکەوو ئەگەرسەرییەوە، بنڕاگەیاندنی شەڕی سەرا
ومەرجی ئەوکاتی کوردستان کردبایەوە، لەو بڕیارانەی پێشەتر دەرحە  لە هەل

بە گەلەەەی کەەەورد و حیزبەەەی دێمەەەوکرات دابوویەەەان پاشەەەگەز دەبەەەوونەوە، بەاڵم 
 بەداخەوە وا دەرنەچوو.
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دا، ڕووی لە هەورامان کرد ی هەتاوی١٣٦٣اڵی کاتێک کۆمەڵە لە بەهاری س
هەەیو پێگەیەکەەی کەەەۆمەاڵیەتی و سیاسەەی و تەشەەەکیالتیی لەو نەەاوچەیە نەبەەەوو، 

ئیدارەی ناوچەی  ساڵ بوو ٥نزیک بە  پێچەوانەی کۆمەڵە، حیزبی دێموکرتبە
لەژێەەر دەسەەەاڵتی  ییوسەەوودشەەاری نە ئیەەدارەی ، بەەۆیەهەورامەەانی دەکەەرد 

وشەەوێنی بەەۆ کۆمەڵێەەک قەەانوون و ڕێ هەرلەوکەەاتەدادا بەڕێەەوە دەچەەوو، حیەەزب
 دا بەەەەەوو کە بەرەبەرەبەڕێەەەەەوەبردنی ئەو نەەەەەاوچەیە دانەەەەەابوو. ئەوە لە کاتێەەەەەک

. یەوە داگیەەر دەکەەرائیسەەالمی لەالیەن کۆمەەاری ی کوردسەەتانناوچەکەەانی دیەەکە
خەەەۆی لەو نەەەاوچەیە )هەورامەەەان( لە  چەکەەەدارانیکەەەۆمەڵە چەنەەەد سەەەاڵ پێشەەەتر 

ئەفەرادی کەۆمەڵە ی جنووبی کوردستان سازمان دابوو. گوردانەکانی دیکەی ال
ساڵ ڕوویان لە ناوچەی هەورامان کردەوە، هەر لە یەکەم ڕۆژەکەانی  ٤دوای 

یان دەسەتیان بە تەبلیغەاتی حوزووریان لەو ناوچەیە، وەک پیشەی هەمیشەەیی
دریغیەان هیو وشەیەکی ناپەسەند و نەشەیاو  و لە دژی حیزبی دێموکرات کرد

داوایەەەەەان لێەەەەەدەکەن کە بەیەکەوە  دێمەەەەەوکرات رپرسەەەەەانی حیزبەەەەەی. بەنەکەەەەەرد
وشەەوێنی ئەمنییەتەەی و ڕێگەەای هەەاتوچۆ و کۆبەەوونەوەیەک بەەکەن و هێنەەدێک ڕێ

بەیەکەوە تەەاوتوێ  و ئیەەدارەی ژێەەر دەسەەەاڵتی پێشەەمەرگە جموجەەۆڵی دوژمەەن
دا کەەرد و بەەکەن، بەاڵم ئەوان بەەێ گوێەەدانە ئەو ڕێکەەارانە خۆیەەان بە هەورامەەان

 ربوونیان دژی حیزب جوواڵنەوە.لەگەڵ جێگی
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ی خەڵکەەی ئێەەران، لەم بەەارەیەوە چاوەیەکی سەەەر بە چریکەکەەانی فیەەدایسەەەر
چەنەەد پرسەەیارێک لە بەرپرسەەانی کومیتەکەەانی حیەەزب و کەەۆمەڵە لە هەورامەەان 
دەکا، کە لێرەدا دێنە بەر دیدەی خوێنەران، سەرەتا واڵمی بەرپرسی کومیتەی 

  ەوەدەخوێنین یزب لە هەورامانح
"لەبارەی تەزادی حیزب و کۆمەڵە، کێشەیەکی ئیدۆلۆژییە. کۆمەڵە خەۆی بە  

نەەەوێنەری کرێکەەەاران دەزانەەەێ و حیزبەەەی ئەەەێمەش بە نەەەوێنەری سەەەەرمایەداری 
دەزانێ و خەبات دژی بورژوازی یەکێک لە ئامانجەکانیەانە. کەۆمەڵە لە مەاوەی 

مەگەر  ساڵی ڕابردوودا لە هەورامان حوزووری سیاسی و نیزامیی نەبووە، ٤
کەسانێک کە خەڵکی ناوچە بەوون و الیەنگەری ئەوان بەوون. بەهەاری ئەمسەاڵ 
چەنەەد کەسەەێکیان هەەاتنە نەەاوچە و پەەاش هەڵسەەەنگاندنی هەلەەومەرجی نەەاوچەکە 

هێزی کۆمەڵە هەاتوونە کەس لە  ١٥گەڕانەوە. پاش ماوەیەک ئاگادار کراین کە 
ئاگەاداریی ئەێمە ە بێناوچەکە. هاوڕێیەانی ئەێمە لەو نەاوچەیە پێیەان دەڵەێن چەۆن

هاتوون؟ النیکەم شوێنی مەقەڕ و جێگای کەمینەکان و... لە ئێمە بێرسەن، نەک 
 1چەک لەشان بکەن و هیو پرسیارێک لە ئێمە نەکەن."

هەر ئەو سەەەرچاوەیە لە بەرپرسەەێکی کەەۆمەڵە بە نەەاوی "م. ڕ" لەو نەەاوچەیە 
سەەین و حیزبەەی ئەەێمە حیزبەەی دێمەەوکرات نانادەپرسەەێ، ئەەاوا واڵم دەداتەوە  "

کۆمۆنیسەەت بڕیەەاری بە ئەەێمە داوە، هەرکەس پەەێی بە ئەەێمە بگەەرێ بە گولەەەلە 
 2واڵمی دەدەینەوە."

پەەەاش دەمەقەەەاڵەیەکی زۆر بە هیممەتەەەی کەەەومیتەی شارسەەەتانی هەورامەەەان  
کێشەکە چارەسەر کرا و کۆمەڵە توانی تێکۆشەانی خەۆی لە هەورامەان دەسەت 

 ۆمەڵە بەرپرسی حیزبی دەڵێ هەڵسوکەوتی کلەگەڵ لە پێوەندیی پێ بکا. 
"فەعالییەتی کۆمەڵە لەو ناوچەیە دژایەتی کردن لەگەڵ حیزب بەوو. نزیەک بە 

سەەەەاڵ کە حیەەەەزب لەو نەەەەاوچەیە کەەەەاری دەکەەەەرد ئەوان هەەەەاتن دەسەەەەتیان بە  ٥
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ئەەاژاوەگێڕی لەو نەەاوچەیە کەەرد و باسەەی ئەو شەەتانەیان دەکەەرد کە حیەەزب لەو 
ردەگەرێ و بە ئیجەارەدانی بەاغی ناوچە بۆ ئەو ناوچە کشاوەتەوە، گەومرک وە

جاشەەەکان، کەەاری سەەەرمایەدارییە. تەنەەانەت ئەو قوتابخەەانەیەی کە حیەەزب لەو 
ە دە منەەەەداڵ نەەەەاوچەیە داینەەەەابوو کەەەەۆمەڵە کەەەەارێکی وای کردبەەەەوو کە زیەەەەاتر ل

وشەەوێنی بەەۆ هەەاتوچۆی ێکەەومیتەی حیزبەەی هێنەەدێک ڕنەدەچەەوونە قوتابخەەانە. 
بەەۆ ئەو نەەاوچەیە ڕێگەەای فەرعیەەی توچۆیەک خەڵەەک دانەەابوو. چەەونکە هەر هەەا

ئیجازەی حکەوومەت نەیەدەتوانی بەۆ شەاری نەوسەوود نەبوو، هیو کەسیی بێ
بچێ، بۆیە لەبەر پاراستنی ناوچە و گیەانی خەڵەک شەوێنێک بە نەاوی "قەڵەوەز" 
بەەۆ مالقەەات دیەەاری کرابەەوو، هەەیو کەس بەەۆی نەبەەوو کە ڕوو لە شەەاری بکەەا بەەۆ 

 1یان دیاری کردبوو."پێشگیری لە کاری جاسووسی ئەو شوێنە
بەپێەەەەی وتەکەەەەانی بەرپرسەەەەی حیزبەەەەی لەو نەەەەاوچەیە، کەەەەۆمەڵە موخەەەەالفی  

بەوو، ڕایگەیانەدبوو کە هەر کەس لەو نەاوچەیە حیەزب  بەڕێوەبردن و ئیەدارەی
کەوێی پەەێ خەەۆش بەەێ بەەا بچەەێ کەس مەانعی نەبەەێ، لێەەرە ئەەازادی نیەەیە و سەەەلا 

ەکشەەیان نەکەرد، پاش راوە تەنەانەت کەۆمەڵە بە مسەقاڵێک لە بۆچەوونی خەۆیک
لە بۆچوونی خەۆی  ی حیزبیکومیتە لەبەر ئەوەی ڕووداوی ناخۆش ڕوو نەدا

پاشەکشەی کرد. دوای ئەوە کە هاتوچۆ ئازاد کرا بەرپرسانی حیزبەی داوایەان 
ئەگەر کەسەانێک بەۆ دەرەوەی شەار  یەک پێەک بێەننلە کۆمەڵە کرد کۆبەوونەوە

ەر ئەو مەسەەلەیە لەگەڵ دەڕۆن با وەسەایل لەگەڵ خۆیەان نەبەن. دیسەان لەسە
ەرلەنوێ کەەومیتەی کەەۆمەڵە بەیەکەوە دانیشەەتن، کۆمەڵەکەەان ڕازی نەبەەوون سەە

 2کرد. حیزبی پاشەکشەی
"دوای یەک سەەاڵ" لە شەەەڕی حیەەزب و کەەۆمەڵە، لە باڵوکراوەکەەانی چریکەەی 

  دەنووسەێلە زمەان بەرپرسەی حیەزبییەوە  ١٤فیداییی خەڵکەی ئێەران، الپەڕەی 
بە نەەاوی "سەەوڵتە"، ژنێکەەیی بە نەەاوی )س( دایکەەی  "لە نەوسەەوود باغێەەک بەەوو
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کەماڵ )ئیدریس ممەممەدی چەکداری کۆمەڵە کە پێشتر لەشەڕ کوژرابوو( کە 
هێرشی ڕێنیم بۆ سەەر نەوسەوود بەشەداریی  ٣مێردی ئەو ژنە جاش بوو، لە 

 هەڵکەوتەووە. ئەو داوای دەکەرد کردبوو. ئەو بەاغەش لە خەوار پایەگەای ڕێەنیم
هەڵبگەەەرێ کە لەالیەن حیەەزبەوە واڵمەەی ڕەدی پێەەەدرابۆوە و  بەئیجەەارە کەبەەاغە

پێمان گوتبوو هەر باغێکت دەوێ پێت دەدەین بەاڵم بەاغی سەوڵتە نەا. کێشەەکە 
بۆ چارەسەری گەیشتە الی شۆڕای شەار، بەاڵم کەۆمەڵە گەوتی ئەێمە شەۆڕا بە 

و دەبەەێ خەڵەەک کەەۆ ببێەەتەوە. خەڵەەک گوتیەەان دوو بەەا  لە ڕەسەەمییەت ناناسەەین 
تر هەیە، )س( با بچێتە ئەو باغانەی خەوارەوە. دیسەان کەۆمەڵە حەازر خوارەوە

نەبەەەەوو قەبەەەەووڵی بکەەەەا. بەناچەەەەاری ئامادەباشەەەەمان دا و لە یەکتەەەەر چەەەەووینە 
سەنگەرەوە، بەاڵم خەڵک هاتنە نێوان و هەیدەتی هەردووال بەیەکەوە دانیشتن. 

بەاڵم  ئێمە تەرحێکمان ئامادە کرد کە کەسێکی دیەکە شەەریکی ئەو ژنە بکەیەن،
کەەەەەەاتی کەەەەەەۆکردنەوەی بەروبەەەەەەووم ئەو ژنە نەچێەەەەەەتە بەەەەەەاغی، سەەەەەەەرەڕای 
ئاگادارکردنەوە هەر دەچوو، دیسان ئێمە پاشەکشەمان کرد. کۆمەڵە بەردەوام 
لەنێەەو خەڵەەک تەبلیغیەەان دەکەەرد کە ئەەێمە دەسەەەاڵتمان هەیە و سەەەرکەوتین، کە 

جەەار  ئەوەیەەان بەەۆ کەەومیتەی ناوەنەەدیی خۆیەەان نووسەەیبوو. لە نەوسەەوود چەنەەد
ویسەەتمان نەەاوی شەەەوی هاوبەشەەمان هەبەەێ، چەنەەد ڕۆژ تێەەێەڕی هاوکارییەەان 
نەکرد و خۆیان لێ پاراسەت، تەنەانەت چەووینە بنکەکانیەان واڵمیەان نەدایەنەوە، 

ەئەنقەسەەەەت شەەەەوانە جەەەەوابی دەنگەەەدانی پێشەەەەمەرگەکانی ئێمەیەەەان نەدەداوە، ب
.... لە درێەنەدا و واڵمیشەیان نەدەداوەگەۆڕی ی ئەێمە دەڕێگایان بۆ الی نگەهبەان

کەسێک بەناوی )ک( کوڕی )ت( لەنێو خەڵک بانگەوازی دەکرد بەا بچەین دەڵێ  
ئەومەەان بانەەگ کەەرد کە تەەۆ حەقەەی  پەەاوە، بەەۆچی لێەەرە دانیشەەتوون؟ ئەەێمەبەەۆ 

دا نییە بۆخۆت دەڕۆی بڕۆ، کەچەی کەۆمەڵە دیفەاعی لەو تەبلیغاتت لەنێو خەڵک
ە گرتبەەوو، کە چەکەەدارێکی کەسەەە دەکەەرد و سەەەنگەریان لە پێشەەمەرگەکانی ئەەێم

کەەەۆمەڵە لەەەوولەی تفەنەەەگەکەی لەسەەەەر سەەەینگی )م. پێشەەەمەرگەی حیەەەزب( کە 
سەەەرەنجام خەڵکەەی  .ێ و دەڵەەێ بەکرێگیەەراو، بەکرێگیەەراوچەک دەبەەێ دادەنەەبەەێ

بڕیارمەان دا  ١٣/٨/٦٣داوایان کرد ڕێگایان بدەین بۆ پاوە بچن. ئێمەش ڕۆژی 
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وەی دیەەاریکراودا بچەەێ، ئەەێمە هەر کەس دەیەەهەوێ بەەۆ شەەاری پەەاوە بەەڕوا لە مەەا
ڕێگەەا بەەدەین هەر کەس هەر ڕۆژێەەک پێەەی خەەۆش بەەێ بەەڕوا. هێنەەدێک  نەەاتوانین

دوو کەس بە ژن و منەەداڵەوە داوا  ٢٤/٨خەڵەەک لەو مەەاوەیەدا ڕۆیشەەتن. ڕۆژی 
لە پێشەەمەرگەکانی ئەەێمە دەکەن کە ڕێگایەەان بەەدەن دەچەەنە پەەاوە، ئەوانەەیی لە 

یشەەتن، ئێسەتا نەابێ بچەن. کەۆمەڵە پێیەەان دا نەڕۆدا دەڵەێن بەۆ لەکەاتی خەۆیواڵم
 و ڕەدتان دەکەین."دەڵێن ئێمە ئێوە ڕێگا دەدەین 

لەگەڵ  دابەرپرسی تەشەکیالتی کەۆمەڵە لە نەاوچەی هەورامەان لە وتووێنێەک
 دا دەڵێ ١٥ی خەڵکی ئێران، لە الپەڕەی "ڕێگای گەل"ی چریکی فیدای

ڵی نەبەەوو چەەونکە "هەەاتنی کەەۆمەڵە بەەۆ هەورامەەان، حیزبەەی دێمەەوکرات قەبەەوو 
دەترسا و دەیزانی کۆمەڵە پێچەوانەی کارەکانی حیەزب عەمەلەی دەکەرد. چەنەد 
کەسیان ناردبوو نابێ لەو ناوچەیە بن چونکە ئێمە لەو نەاوچە بوونمەان هەیە، 
دا هەوااڵنەەی ئەەێمە زۆر تونەەد و قەەایم واڵمیەەان دەدەنەوە لە درێەەنەی ئەو باسەەە

دانیشەەەتنێک لەنێەەەوان ئەەەێمە  ٢/٦/٦٣بەرپرسەەەی کەەەۆمەڵە دەڵەەەێ  "لە ڕێکەوتەەەی 
دانیشتنەکە بۆ هاتوچۆی خەڵک لە شەارەوە ...)کۆمەڵە( و خەڵک و حیزب بوو، 

بۆ نەوسوود بوو کە پێشەتر حیەزب دیەاریی کردبەوو، کە هەرکەس لە شەارەوە 
بەەێ لە شەەوێنێک بە نەەاوی" قەڵەەوەز" مالقەەات بکەەا و بگەڕێەەتەوە بەەۆ شەەار، ئەەێمە 

دانیشەتین ئەوان دەیەانگوت کە ڕێەنیم لەو  موخالفی ئەوە بووین. لەگەڵ حیەزب
ڕێگایەوە جاسووس دەنێرێ بەۆ شناسەاییی نەاوچە، ئەێمە موخالفەتمەان کەرد و 
گوتمەەان ئەگەر ڕێەەنیم بەەیهەوێ جاسەەووس دروسەەت بکەەا لە پیرێننێەەک کەڵەەک 
وەرنەەاگرێ. مەسەەەلەیەکی دیەەکە چەەوون بەەۆ پەەاوە بەەوو کە حیەەزب ڕێگەەای نەدەدا 

مەش سیاسەەەتی خۆمەەان بەەاس دەکەەرد و کەس وەسەەایل لەگەڵ خەەۆی بەرێ، ئەەێ
دوو کەس ویسەتیان بەۆ پەاوە  ٢٤/٨/٦٣گوتمان هاتوچۆ دەبێ ئازاد بێ. ڕۆژی 

بچەەەن، حیەەەزب موخەەەالەفەتی کەەەرد، کەەەۆمەڵە موافەەەق بەەەوو کە ئەوانە لە بەەەازگەی 
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ی خەزەڵەوەر بەاران بەاری و نەیەانتوانی ٢٤پێشمەرگە تێێەڕ بکەا، دیەارە ڕۆژی 
 1ن، هەمان ڕۆژ شەڕ دەستی پێکرد."ڕۆیشت ٢٥/٨بڕۆن. بەیانیی ڕۆژی 

لەگەڵ ئەوەی بە هەاتنی کەۆمەڵە بەۆ نەاوچە دەردەکەوێ کە حیەزب یەەارمەتیی 
کۆمەڵە دەکا و بەپێی بڕیەاری کەومیتە شارسەتان هاوکارییەان دەکەا، ئەگەرچەی 
دا ماوەی چەند سەاڵێک بەوو کە دەسەەاڵتی ئەو نەاوچەیە لەژێەر دەسەتی حیەزب

ی تێەەدەکا بەپێەەی نەریتەەی خۆیەەان دەسەەت بە دەبەەێ، بەاڵم کاتێەەک کەەۆمەڵە ڕوو
تەبلیغەەەاتی دژی حیزبەەەی دەکەن و سیاسەەەەتی زۆرەملیەەەی خۆیەەەان دژی حیەەەزب 
درێەەنە پێەەدەدەن، چەەونکە ئەوان بڕیاریەەان دابەەوو کە بە هەمەەوو توانەەاوە دژی 

 حیزب بوەستنەوە.
لە وتەی هەردوو بەرپرسەەەەی حیەەەەزب و کەەەەۆمەڵە دەردەکەوێ لە پێوەنەەەەدیی 

نەابوو، بەاڵم بەۆ جاشەکان کە حیزب پەێی لە کەۆمەڵە دایلەگەڵ ئیجارەی باغی 
، کەەەۆمەڵە و حیەەەزبنێەەەوان  پێشەەەگیری لە کێشەەەە و تێکهەڵچەەەوونی چەکەەەدارانەی
گومرک و زۆر شتی  بواریکومیتەی حیزب پاشەکشەی کردووە. هەروەها لە 

دیەەەکە ئیمتیەەەازی بە کەەەۆمەڵە دا و پاشەکشەەەەی لە ویسەەەتەکانی خەەەۆی کەەەرد. لە 
باشەی بوونی ناوچە، بەحیزب لە باری نیزامی و ئەمنییەتیدا درێنەی کارەکانی

ی دەیزانەەی چەەۆنی بێەەارێزێ، بەەۆیە ڕێگەەای نەدەدا خەڵکەە بەەۆی دەرکەوتبەەوو و
بێتە ناوچەکە کە جاسووسی یا وێنەیەکەی نەاوچە هەڵبگەرن و بەۆ  لێکراوگومان

کەی جاسووسەی گرتبەوو. ڵەڕێنیمی بەرن، بەو کارەی بەتەواوی پێشەی بە ڕایە
بەرخەەوردی السەەاری ئەفەەرادی چەکەەداری ئەوان و کەەۆمەڵە سەەەرەڕای بەهەەاتنی 

لەفزی و دەمەقاڵەی نێوان هەردووال دیسان کومیتەی حیزبی پاشەکشەە دەکەا. 
 و تەنانەت ئەو کەسانەی کە ماڵیان بەار دەکەرد و بەرەو شەار کۆچیەان دەکەرد

چەی لەگەڵ  حیەزب ماڵەکەانی دەپشەکنی کە بزانەێ چەکی ڕێنیمیەان هەڵەدەگرت،
ان دەبەن، بەو کەارەش لەگەڵ موخەەالفەتی کەۆمەڵە ڕووبەڕوو دەبەەوونەوە. خۆیە

هەروەک لە سەرەوە ئاماژەی پێکرا بەۆ چارەسەەری ئەو گیروگرفتەانە پەنایەان 

                                                 
بەەەڕوانە "ڕێگەەەای گەل"، دوای یەک سەەەاڵ لە شەەەەڕی حیەەەزب و کەەەۆمەڵە، لە باڵوکراوەکەەەانی  -1

 چریکی فیداییی خەڵکی ئێران.
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بۆ شۆڕا دەبەرد، کە کەۆمەڵە لە گونەدی "شۆشەمێ" ڕووبەڕووی شەۆڕا گوتیەان 
ڕەد  کە ئەەێمە ئێوەمەەان قەبەەووڵ نیەەیە، تەنەەانەت بەرپرسەەی کەەۆمەڵە ئەو وتەیەی

پاشەکشەەی کەۆمیتەی هەورامەان بەۆ پێشەگیری لە  1نەکردەوە و قەبووڵی کرد.
بەردار نەبەوو و تێکهەڵچوونی چەکدارانە بوو کە چی بەداخەوە کۆمەڵە دەسەت

 ڕووداوەکەی سەپاند.
کە ئیجەەەازە لە حیەەەزب  "ی خەزەڵەەەوەر دوو کەس دەچەەەنە "قەڵەەەوەز٢٤ڕۆژی 

پێیەان دەڵەێ باشەە پێشەتر ئەێمە وەربگرن ماڵیەان بەرنە پەاوە، کەومیتەی حیەزب 
 مەاڵی دەچێەتە شەاری پەاوەی خەزەڵەوەر هەرکەس ١٣تەا  ٨گوتمان لە ڕۆژانی 

 ،ئازادە، بۆ ئێستا هەاتوون؟ بەپێەی بڕیەار نەاتوانن بەڕۆن. ئەوانەیی دەگەڕێەنەوە
 تێێەڕن. ی پێشمەرگەکۆمەڵە پێیان دەڵێ ئێمە بەیانی لەگەڵتان دێین و لە بازگە

ی خەزەڵەوەر دەمەقەاڵە لە ٢٤بۆ کۆمەڵە دەبەن، ڕۆژی کە پەنا  ئەو دوو کەسە
نێوان پێشەمەرگەکانی حیەزب و ئەفەرادی کەۆمەڵە دروسەت دەبەێ، کە کەادرێکی 
حیزبی بەو دوو کەسە دەڵەێ بەیەانییی ڕێگەا نەادەین بەڕۆن، ئەگەر بەزۆریەیی 

ێ ، لەوالشەەوە ئەفەرادی کەۆمەڵە یەکیەان بە نەاوی ئیەدریس دەڵەڕێگا نادەینبێ 
 دا دەکەین!ی پێبەنزین ئێمە

نێکەی پەڕژان" لە واڵمەی یی بردووسەت" لە وتەاری "کەوالنەوە"مەنسوور ئێران
ە ئاوا باس لە حەوزووری کەۆمەڵە لدا لە بیرەوەرییەکانیدوو کەسی کۆمەڵەدا، 

لە هەورامەەان دەکەەا، کە کەەۆمەڵە چەەۆن دەسەەتی دا سەەەرەتاکانی درووسەەتبوونی
 اوە.دا بووە و گێڕبااڵی لە دروستکردنی ئاژاوە

مەەەانگە بە پشەەەتیوانیی مەەەادی و مەعنەویەەەی "یەکیەتیەەەی "پەەەاش شەەەەڕی سەەەێ  
نیشەەەتمانی" و "حامیەەەد بەگ"، کەەەۆمەڵە لە هەورامەەەان سەەەەری هەڵەەەدا و کەوتەەەنە 

یەکەەان خۆیەەەانی لەەێ گێەەەل چەەاالکی نوانەەدن، ئەوەی کە کەەەاک تەهەەا و کۆمەڵەیی
امیەد دەکەن و هیو کاتێک خۆیان نەداوەتە قەرەی و باسی ناکەن، کاتێک کە ح

بەگ وەک تەرحەەی هێەەرش بەەۆ سەەەر سەەێای ڕزگەەاری لە "کامیەەاران"، تەرحەەی 
هێەەرش بەەۆ سەەەر کەەومیتەی حیەەزب لە "شەەێخ سەەاڵی" دادەڕێنێەەت، بەشەەی هەرە 
                                                 

 .١٩هەمان سەرچاوە، الپەڕەی  -1



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

زۆری پێشمەرگە و ئەندامانی حیزب چەک دەکات و "حاجی یووسف" بە دیلی 
تەحویلی کەۆمەڵە دەدات و کاڵشەینکۆفە ئیسەتیلە جەووت القەکەی "مەوزەففەری 

جی یووسەەەف" بە دیەەەاری دەداتە "عەبەەەدوڵاڵی بابەەەان"، بەرپرسەەەی ئەوکەەەاتی حەەەا
کەەۆمەڵە لە هەورامەەان، ئەوە ئەو گەەێچەڵە بەەوو کە کەەۆمەڵە بە حیزبەەی دەکەەرد و 

ئەو  1نێوخەەەۆیی بە پشەەەتیوانیی حامیەەەد بەگ.یەکەم هەنگەەەاو بەەەوو بەەەۆ شەەەەڕی 
ڕووداوە بەەوو بەهەەۆی ئەوەی بەشەەێکی زۆری "تاوەگۆزی"یەکەەان بەەکەونە داوی 

 ماری ئیسالمی و ببنە جاش".کۆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
حامیررد بەگ لە نرراوچەی هەورامرران خرراوەن عەشرریرەیەکی زۆر  و لەدوای سررەرکەوتنی  - 1

نی چەنررد هەزار چەکرردار لە عەشرریرەی خررۆی برروو کە چەکرری لە عێرررا  ەشۆڕشرری ئێررران خرراو
وەردەگرررت و پاشرران دۆسررتایەتی لەگەڵ ئەحزابرری کرروردی عێرررا  هەبرروو. لەو نرراوچە لەگەڵ 

و کەوتە گەڵ ئەوان  پررا   نرردی بە مررۆمەڵەوە گرررتعەشرریرەکانی دیررتە ناخۆشرری برروو و پێوە
ماوەیەب هەستی کرردوە کە نراو کرۆمەڵە جێگرای ئەو نریە لە ڕێگرای شرەهید شرەوکەتی حراجی 

ئەگەرچررری چریترری ڕیررردایی  دانیشررب لە مەهابررراد  و مووشرریر پێوەنرردی بە حیرررزبەوە گرتررووە
و زئررانە لە بررێ. ئەەپێوشرروێنی بررووە گۆیررا چەنررد کەی دەچررن بەشرروێنی بررێ سەروشرروێن د

 دا لەگەڵ کاب مەنئوور ئێراندووسب.لە وتووێژێد ١٤٠٠ی ڕێبەندنی ٢ ڕێتەوتی
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 ڕۆژی تێکهەڵچوون
 
 

ی خەزەڵەەوەر ئەو دوو بنەمەەاڵەیە لەگەڵ چەنەەد چەکەەداری کەەۆمەڵە ٢٥ڕۆژی 
. یەان بەکەنبەرەو قەڵوەز، شوێنی پشەکنین دەچەن، کە بەۆ شەاری "پەاوە" ڕەوانە

کاتێەەک دەگەنە شەەوێنی پێشەەمەرگەکانی حیەەزب ئەوانەەیی پێیەەان دەڵەەێن بە پێەەی 
دەڵێن ئەێمە ڕەوانەیەان دەکەیەن. قسەەکردن  ئەفرادی کۆمەڵەار ڕێگا نادرێ، بڕی

دا یەکێەک دا دەبێتە هۆی دروستبوونی کێشە و دەمەقەاڵە و لە ئاکەاملە نێوانیان
پاشەان لە هەردوو ال تەقە بەۆ مەاوەی  1دا تەقە دەکا.لە ئەفرادی کۆمەڵە لەپێی

ی "وەلی عەویزی" شەەهید دەقیقە درێنە دەکێشێ، سەرلکێکی حیزب بە ناو ٢٠
 دەکرێ.

ڕێگەەەەای گەل، باڵوکەەەەراوەی سەەەەازمانی چریکەەەەی فیەەەەداییی خەڵکەەەەی ئێەەەەران 
بەدواداچەەەەەوون بەەەەەۆ ئەو ڕووداوە دەکەەەەەا و لەگەڵ یەکێەەەەەک لەو دوو کەسەەەەەە 

 چاوپێکەوتن دەکا، لە زمان یەکیان دەنووسێ  
کەس لە ئەفرادی کۆمەڵە بڕیار بەوو بێەنە مەاڵی ئەێمە بەیەکەوە بەۆ  ٤"بەیانی 

ەڵوەز بچەین، کە گەیشەتینە قەڵەوەز پێشەمەرگەیەکی حیەزب بەنەاوی )م( گەوتی ق
کە حیزب ڕازی نییە ئێوە بچنە پاوە، ) . م( یەکێەک لە ئەفەرادی کەۆمەڵە گەوتی 

یی بە پێوەنەەەدلە نێەەەوان ئەەەێمە و حیەەەزب لەوبەەەارەوە توافەەەو  کەەەراوە، هەرکەس 
ەدی بکەا. حیزبەوە بکات ڕەوانەی بکا و هەر کەسیی سەەردانی کەۆمەڵە بکەا ڕ

سەەایلەکانی چەەاو لێکەەرد و وتەەی بەەڕۆن. ەپێشەەمەرگەیەکی حیەەزب بە نەەاوی )م( و
دا پاشان  لەو دوو کەسە بە یەکیانی گوت کە تۆ سەردانی ئێمەت کرد؟ لەواڵم

                                                 
 دا، حامید گەوهەریڕۆژهەاڵتی کوردستان لە دە ساڵ -1



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

گەەوتی بەڵەەێ، بەاڵم حیەەزب موخەەالەفەتی لەگەڵ ڕۆیشەەتنی مەەن بەەۆ پەەاوە کەەرد. 
 ئەویی گوتی بڕۆن. 

وی )م( کە لەو ڕووداوەدا بەەەوو لە یەکێەەەک لە پێشەەەمەرگەکانی حیەەەزب بە نەەەا
 کەس چەووین بەۆ کەمەین...... ٦ڵەوەر، ەەی خەزە٢٥ڕۆژی لێێرسینەوەدا دەڵێ  "

لەپەڕ  ٦بەوو یەا  ٥یەق نەازانم سەەعات لەبەر ئەوەی سەعاتمان پێ نەبوو، دەق
 ]الی[چاومان بە چەند کەس کەوت لە نەوسوودەوە دەهاتن، کاتێک گەیشتنە 

نە خەەوارەوە چاویەەان لێەەدەکەین. لەو دوو کەسەەە وتمەەان شەەتەکان بێنەە ئەەێمە.....
یەکیان ڕێگای پێداین چاو لە شتەکانی بکەین بەاڵم دووهەمیەان ڕێگەای نەدا، 
لەو کاتە چەکەدارێکی کەۆمەڵە هەات گەوتی ئەێمە هەاتووین ئەوانە ڕەد بکەیەن، 
ئەەێمەش گوتمەەان ئەگەر کاریەەان نەمەەاوە دەبەەێ چەەاو لە شەەتەکانیان بکەیەەن. 

ەناوی )ڕ( گوتی ئەێمە نەاهێڵین، ئەێمەش گوتمەان کارێەک چەکدارێکی کۆمەڵە ب
کەس  ٦مەکە شەەەڕ دروسەەت بەەێ، ئەوانە دەچەەن بەەۆ پەەاوە. ئەفەەرادی کەەۆمەڵە 

دانەیان چوونە الی دووکەانی واحیەد، تەنیەا )ڕ( لەالی ئەێمە مەایەوە.  ٥بوون، 
گەەوتی وەک حیزبەەی کۆمۆنیسەەت دەڵەەێم! ئەەێمەش گوتمەەان وەک پێشەەمەرگەی 

گەەەەوتی دێمەەەەوکرات، دێمەەەەوکرات!  }ئەفەەەەرادی کەەەۆمەڵە{ دێمەەەوکرات. )ڕێبەەەەوار(
بەکرێگیراو، بەکرێگیراوە. من بە گولەلە واڵمتان دەدەمەوە، چەکداری کۆمەڵە 
)ڕێبوار( چەخماخەی تفەنگی کێشا، ئێمەش باڵوەمان کرد و سەنگەرمان گرت 

 و ئەویی ڕەگبارێکی هاویشت."
ەی دوو کەس سووربوونی کەۆمەڵە لەسەەر ئەوپێداگری و بەمجۆرە بەهۆی 

ماڵیەەەان بچێەەەتە پەەەاوە شەەەەڕ لە نێوانیەەەان دروسەەەت دەبەەەێ. دیەەەارە کەەەۆمەڵە بەەەۆ 
نەی خەۆی درێەنەی بەربەرەکانی لەگەڵ حیزب، لەسەر ئەو کەردەوە ناپەسەەندا

ئەگەر بەوردی بەەەڕوانینە ئەو کێشەەەانەی کە لە هەورامەەەان بەو سیاسەەەەتە دەدا. 
ئەو بکەوێەەتەوە، دا نەدەبەەوو ئەوەی ڕووی دا لێەەی دروسەەت ببەەوون، لە ڕاسەەتی

ڕاسەەەتییەش دەبەەەێ بگەەەوترێ شەەەەڕ و تێکهەڵچوونەکەەەان کە هێنەەەدێک جەەەار لە 
نەەەاوچەیەک ڕووی دەدا، کەەەاریگەری دەکەەەردە ناوچەکەەەانی دیەەەکە و دۆخەکەی 

دا بە زیاتر ئاڵۆز دەکرد. بەمجۆرە بیانووگرتنی کەۆمەڵە لە مەاوەی چەنەد مانەگ
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نەاوچەیە کێشەەکەی  کومیتەی شارستانی هەورامان، سەبارەت بە ئیدارەی ئەو
 هێندەی دیکە قووڵتر کردەوە. 

کاتێک ڕووداوی هەورامان ڕووی دا، دەفەتەری سیاسەیی حیزبەی دێمەوکرات 
رد، کە شەەەەڕ بە بیسەەەتنی هەواڵەکە دەسەەەبەجێ داوای لە کەەەومیتەی حیزبەەەی کەەە

کەۆمەڵە نەامەیەکی بەۆ دەفەتەری سیاسەیی حیەزب  ڕاگیرێ و هەر ڕۆژی دوایەی
شەەەڕ ڕابگیەەرێ، دەفەەتەری سیاسەەیی حیەەزبیی  کە بە زووتەەرین کەەات 1نووسەەی،

ی خەزەڵەەوەر هەیدەتەەی ٢٧پێشەەوازیی لێکەەرد. دوو ڕۆژ پەەاش ئەو ڕووداوە واتە 
کۆمەڵە سەردانی حیزبی کرد و لە دەبیرخەانەی ئەوکەاتی حیەزب بەیەکەوە کەۆ 

ی دوو پێوەنەدیبوونەوە. دیەارە ڕۆژێەک پێشەتر لە ڕاگەیانەدراوی حیەزب باسەی 
ییانە کرابەەوو و زۆر بەتونەەدییی بە پێشەەمەرگەکانی الیەن و ڕیگاچەەارەی ئاشەەت

حیزب ڕاگەیەندرا لەگەڵ ئەفەرادی کەۆمەڵە لە هەر شەەڕ و تێکهەڵچوونێەک خەۆ 
ببەەوێرن. سەەەیر ئەوە بەەوو ئەو ڕۆژەی هەیدەتەەی کەەۆمەڵە لە بەەنکەی دەفەەتەری 
سیاسەیی حیەەزب کۆبەەوونەوەی بەەوو، ڕادیەۆ کەەۆمەڵە وتەەارێکی بە زمەەانێکی زۆر 

ردەوە، لەو وتەەارەدا نەک تەشەەکیالتی حیەەزب لە هەورامەەان تونەەد و زبەەر بەەاڵو کەە
دا بەڵکوو حیزب بەوە تاوانبار کرابوو کە شەڕی هەورامەان بەرنەامەی لە پەێی

داڕێەەنراو بەەووە. کەەۆمەڵە لەسەەەر ئەوە ڕانەوەسەەتا کە کەەاری هەیەەدەت دەسەەت 
پێبکەەەا، بڕیەەەاری خەەەۆی دا. "حکەەەا" و لەەەقەکەی کەەەۆمەڵە هەر لەو کەەەاتە کە لەگەڵ 

سیاسەەەیی حیەەەزب دانیشەەەتبوو، لە ڕادیۆکەیەەەان هەەەاواری دەکەەەرد کە دەفەەەتەری 
و خەیەانەت بە پەروەنەدەی "حیزبی دێموکرات الپەڕەیەکی دیکەی لە جەنەایەت 

  2خۆی زیاد کرد."
کە کرررۆمەڵە سرررەردانی برررنتەی دەڕرررتەری سیاسررری ی خەزەڵەەەوەر ٢٧ڕۆژی 

لە  حیزبی دێمروکراتی کررد بەیاننرامەیەکی هاوبەشریان بەمێرۆرە برۆ پێشرگیری

                                                 
دا کە زەبرێرد لەحیرزب برداتەوە  یبەیانی ڕۆژی دوایی کرۆمیتەی ناوەنردیی کرۆمەڵە بڕیرار  -1

نیئرتی نرادر   برۆیە رۆژی دواترر دوای هەڵئرووڕانی کۆمۆ وەب حیتمەت دەڵێ دەنا ڕێگرا بە
کۆبوونەوەی کۆمیتەی ناوەندیی کرۆمەڵە نامەیران برۆ حیرزب نرارد. ئەوە هری پیاوچراکی نەبروو 

 ی ڕێبەندان گونێاندیان.٦بەڵنوو بەرنامەی درێژخایەن بوو کە شەوی 
 .١٥ صفمەحادثەی اورامانات و موضع کومەلە در برابر آن،  -2



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

تێتەەڵچوون باڵو کردەوە. ئەگەرچی سازمانی کوردستانی حیزبی کۆمۆنیئب 
ی خەزەڵروەر ٢٦هەربەیانی ڕۆژی دوایی تێتەەڵچوونی هەورامران واتە ڕۆژی 

 زەبرێترری نیزامیرری کرراریگەر هەر لە بڕیاریرردا دواتررر ئامرراژەی پررێ دەکررر  کە
رد ترا بڵرێ بۆیە  ئەو ناوچەیەی دیراری کر لە حیزب بدەن. ی هەورامانناوچە

ی ٦نەب لە  پێترررررردوە ی خەزەڵررررروەر دەسرررررتی ٢٥شرررررەڕی سەراسرررررەری لە 
  ڕێبەندان.

سەیرێتی ئاموزشی ئیبرراهیم عەلیرزادە  سرترتێری گشرتیی  یا لێرە چاوێک
کۆمەڵە بتەین. ئەو بۆ ناسراندنی حیزبری دێمروکرات لە سرەرەتاوە  }ئەوکاتی{

بررۆ  محەمررمەدسررەبارەت بە دامەزرێررنەری حیزبرری دێمرروکرات پێشررەوا زررازی 
 :ئەندامانی خۆی دەڵی چی

"زازی محەممەد شەخئێتی لیبڕاڵی سەرلێشێواو بوو  کە بە هی  شێوەیەب 
کرانەکەشرری هرری  شررانازییەکی بررۆ ئەو تێرردا الیەنگررری شررۆڕ  نەبرروو. ئێعدام

نەبوو. پاشان لەسەر حیزبی دێمروکرات ئراوا نەزەر دەدا: "بەکرردەوە حیزبری 
و ئیمپریالیئررتەکان مەیلرری هەیە و لە بنرراغەدا دێمرروکرات نیشررانی دا کە بەرە

حیزبرررری دێمرررروکرات بەشررررێد لە ئیمپریررررالیزمی جیەررررانییە"  پاشرررران دەڵررررێ: 
توندوتیژترین خەباتی چینایەتی لەنێوان حیزبی دێموکرات و کۆمەڵەدا خرۆی 
نیشرران داوە. "خەبرراتی چینررایەتی ئررێمە تەنیررا مەیرردانی دەسررە تی سیاسرری و 

دایە. لە هەورامان دەبێ هێرزی  وو لە مەیدانی نیزامی ئیدئۆلۆژیدا نییە  بەڵت
خۆمرران لە بررراری نیررزامییەوە نیشررران برردەین." دەبرررێ بترروانین بە هێزەکرررانی 
چەکررداری خۆمرران  دەسررە تی نیزامرری نیشرران برردەین و حیزبرری دێمرروکراتی 

  1کوردستان وا لێ بتەین کە لە جێگای خۆی دانیشێ.
دا چرررۆن ە لە کالسررەکانی کادرەکرررانیئەوە دەزرری وتەی بررررایم عەلیرررزادەیە ک

ڕێنوێنی دەدا بە ئەنردامانیان و زەمیرنەی شرەڕێتی مراڵویرانتەری لرێ دروسرب 
ی ٢٥کەوابوو بە ڕوونی دەردەکەو  نامەی ڕۆژێد دوای تێتەەڵچروونی  .کرد

بررازنەی  خەزەڵرروەر لەالیەن کررۆمەڵەوە بررۆ دەڕررتەری سیاسرری حیررزب دەچێررتە
ڵە خرررۆی لرررێ دوور نەخئرررتەوە  چرررونتە یەوە کە هیچترررات کرررۆمەوامفریبررریەع

                                                 
 ی دیموکرات سەبارەت بە کۆمەلە"هەڵویئتی حیزببڕوانە " -1



ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

وکەوتیران ترا گە ڵەی شەڕ ڕاسب لە هەورامانەوە  پێمران دەڵرێ تەواوی هەڵس
دا دەخروالیەوە و ێروەیەلەو چوار چ حیزبی دێموکرات بەرامبەری ڕێبەندان لە٦

بەخۆشرررییەوە  بررردەن. انیررربرررۆ ئەوەی خەڵتررری زیررراتر بە الڕ  دا بەرن و ڕریو
بێژ و نررررروێنەری دا ڕاسررررربمەیررررردانی سیاسررررریی دواترررررر دەرکەوت کە کرررررێ لە

 ڕاستەزینەی خەڵتی کوردستانە و  کێ شەڕی هە یئاند.
 بەیاننامەی هاوبە 

بەیاننەەامەی هاوبەشەەی دەفەەتەری سیاسەەی حیزبەەی دێمەەوکراتی کوردسەەتانی 
ئێران و کەۆمیتەی ناوەنەدی سەازمانی کوردسەتانی حیزبەی کۆمۆنیسەتی ئێەران 

 )کۆمەڵە(
دەفەەەتەری سیاسەەەی  کۆبەەەوونەوەیەک بە بەشەەەداری ٢٧/٨/١٣٦٣لەڕێکەوتەەەی 

حیزبەەەەی دێمەەەەوکراتی کوردسەەەەتانی ئێەەەەران و کەەەەۆمیتەی ناوەنەەەەدی سەەەەازمانی 
دوو الیەن لە  کوردسەەتانی حیزبەەی کۆمۆنیسەەتی ئێەەران )کەەۆمەڵە( پێکهەەات. هەر

ڕاوەسەەتان ئاگربەسەەت پێوەنەەدیی لەگەڵ ڕووداوی کە هەەاتە پەەێی فەوری و بێ
ە حەاڵەتی عەادی بگەڕێنەنەوە. لە هەمانکاتەدا ڕادەگەیەنن و وەزعەی هەورامەان ب

لەهەمەەەەوو پێشەەەەمەرگەکانی کەەەەۆمەڵە و حیزبەەەەی دێمەەەەوکرات لە سەراسەەەەەری 
شەک کوردستان داوا دەکەین کە سەبروحەوسەلەی خۆیان بێەاریزن، دیەارە بێ

ئەمجەەۆرە تێکهەڵچوونەەانە کە بە زیەەانی جەەوواڵنەوەی خەڵکەەی کوردسەەتانە، خەەۆ 
 .بێارێزن

 ستانی ئێرانحیزبی دێموکراتی کورد
 کۆمیتەی ناوەندی سازمانی کوردستانی
 حیزبی کۆمۆنیستی ئێران )کۆمەڵە(

 ٢٨/٨/١٣٦٣رێکەوتی باڵو بوونەوە 
 

کاتێەەەک هەیدەتەەەی حیەەەزب لەسەەەەر ڕووداوی هەورامەەەان سەەەەردانی مەقەڕی 
ناوەنەەەدیی کەەەۆمەڵەی کەەەرد، بەم شەەەێوازە لە ڕادیۆکەیەەەانەوە باسەەەی ڕووداوی 

 هەورامانیان دەکرد.



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

شەەەرمانەترین شەەێوە بە دەسەەتی کەسەەانێک لە س لە شەەەهیدان بە بێ" دە کە 
کەەومیتەی هەورامەەانی حیزبەەی دێمەەوکرات، ئێعەەدام کەەران. ئەو شەەێوە جەنەەایەتە 

و بەەاقیی جەلالدانەەی کۆمەەاری کەمتەەر لە کەەردەوەی کەسەەانی وەک "الجەەوردی" 
و ئیسالمی نییە، بەم جۆرە نیشانیان دا و ئیستعداد و توانایەکیان لە جەنایەت 

 1دا هەیە."خەیانەت
لێرەدا دەردەکەوێ کە حیزبی دێموکرات چەندە سەەبر و حەوسەەلەی بەووە، 
چەنەەەەدە هەسەەەەت بە بەرپرسەەەەایەتیی لە بەرامەەەەبەر ئەو قسەەەەە نابەرپرسەەەەانەی 

دا بەەوو کە بەیەکەوە لەگەڵ حیەەزب . ئەوە لە حاڵێەەککەەۆمەڵەدا کەەرد ڕێبەرایەتەەی
بەەۆوە و بڕیەەار درابەەوو کە بەیاننەەامەی هەەاوبەش بەەۆ ڕۆحەەی هاوکەەاری، بەەاڵو کرا

هەیدەتەەەەی هەەەەاوبەش لە مەسەەەەەلەی هەورامەەەەان بکەەەەۆڵێتەوە. پەەەەاش چەنەەەەد ڕۆژ 
وچۆ و نامە گۆڕینەوە، حیزب توانی ڕێبەرانی کەۆمەڵە قەانع بکەا کە ڕۆژی هات
 ی سەرماوەز هەیدەتی هاوبەش ڕەوانەی هەورامان بکرێ. ١٠

یەتیەەەەەی پەەەەەاش لێکەەەەەۆڵینەوە لە ڕووداوی هەورامەەەەەان بە نێەەەەەونجیگەریی یەک
نیشەتمانی، بە ڕێکەوتەەن گەیشەتن، کە هەر کەسەەێک لەو ڕووداوەدا تاوانبەار بەەێ 
لەالیەن تەشەەەەکیالتی خەەەەۆیەوە سەەەەزا بەەەەدرێ. بەاڵم کەەەەۆمەڵە لەبەر ئەوەی کە 

پەیتەا هێرشەی  ژمارەی کوژراوەکانی زۆرتر بوون قەناعەتی نەبوو بەۆیە پەیتەا
"پێشەڕەو"دا بەاڵو  بۆ سەەر حیەزب دەکەرد و ئۆلتیمەاتۆمی بە حیەزب دەدا، کە لە

 بۆوە دە
ی خەزەڵەەەەەەوەر هێزەکەەەەەەانی حیزبەەەەەەی دێمەەەەەەوکرات گەاڵڵەیەکەەەەەەی ٢٥ڕۆژی "

هەتەا ئەو  .......جەنایتکارانەیان دژی هێزەکانی ئێمە لەو نەاوچەیە بەڕێەوە بەرد. 
ی هەیە، ئەەەەێمە گوتوومەەەەانە ئەگەر پێوەنەەەەدیجێگەەەەایەی بە ڕووداوی هەورامەەەەان 

بوونی ئەو کارەساتە ی دروستڕێبەریی حیزب وەک بۆخۆی دەڵێ لە چۆنیەتی
ئاگەەایە، دەبەەێ تاوانبەەارانی ئەو ڕووداوە بە خەڵکەەی کوردسەەتان بناسەەێنێ تەەا بێ

ئێمە دڵنیاین کە هەموو کەسێکی شەەڕافەتمەند بە بیسەتنی هەواڵەی  سزا بدرێن.
جەنەەەەایەتی حیزبەەەەی دێمەەەەوکرات لە هەورامەەەەان ئەو حەقە بە کەەەەۆمەڵە دەدا کە 

و ئەو کەسەەەەانەی کە تەەەەاوانی هەورامانیەەەەان واڵمێەەەەک بەو جەنەەەەایەتە بەەەەداتەوە 
                                                 

 حادثەی اورامانات و موضع کومەلە در برابر آن. -1



ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

خوڵقانەەەدووە بە سەەەزای خۆیەەەان بگەیەنەەەێ، بەاڵم خەەەاڵی بەهێەەەزی ئەەەێمە تەنیەەەا 
دانەوە بەو مەسەەەەلەیە نیەەەیە، بەڵکەەەوو خەەەاڵی بەهێەەەزی بەرژەوەنەەەدییەکانی واڵم

و جەەەوواڵنەوەی شۆڕشەەەگێڕانەی خەڵكەەەی  خەڵکەەەی زەحمەتکێشەەەی کوردسەەەتان
  1کوردستانە."

وتارە کە هەڕەشەی پێوە دیارە، چونکە بەئاشەکرا حە  بەداخەوە دوای ئەو 
سەەاز بەەکەن و ئەو کەسەەانە بکەەوژن کە  بە خۆیەەان دەدەن لە هەورامەەان شەەەڕ

بەنەزەری کەەۆمەڵە لەوێ بەرپرسەەایەتی حیزبیەەان بەەووە. نایشەەارنەوە کە باسەەی 
سەەزادانی ئەوانە دەکەەا کە لەوێ بەرپرسەەایەتییان بەەووە. کەەۆمەڵە هەر بەو بیەەرو 

دژی حیەەەەەەەەەزب لە  وتەەەەەەەەەاری تونەەەەەەەەەدوتینیڕۆژ  ۆژ لەگەڵڕبۆچەەەەەەەەەوونەوە 
کەردەوە. بەجۆرێەک کە ئەگەر تەنەانەت حیزبەی ەکانی خۆی بەاڵو دەدراونڕاگەیا

دێمەەەەوکرات بەپێەەەەی ڕێکەوتەەەەنەکەی نێەەەەوان دووالیەن، سەەەەزای دەرکردنەەەەی بەەەەۆ 
ئەنەەەدامانی خەەەۆی لە هەورامەەەان دەرکردبەەەایە، بەاڵم کەەەۆمەڵە بە زەبەەەری چەک 

بە زۆر بەسەەەر خەڵکەەی هەورامەەان و حیزبەەی دەیهەویسەەت دەسەەەاڵتی خەەۆی 
بسەەەپێنێ چەەونکە ئەو لەسەەەر هەیدەتەەی لێکەەۆڵینەوە  دادێمەەوکرات لەو نەەاوچەیە

تاوانبەار دەکەرد و  حیزبەی دێمەوکراتی نەوەستا کە بڕیاری کۆتایی بدا، کەۆمەڵە
بەەوو کە دا لێکەەۆڵینەوە ڕۆژی ان لە یەکەمتەنەەانەت هەیەەدەتەکە گەیشەەتە هەورامەە

 ن دەکرد حیزبی دێموکرات هیو هەنگاوێکی نەناوە. ئەوان هاواریا
دا  بەداخەوە جەریرررانەکە لەمەیررردانی پڕوپاگەنررردی سیاسررری"وەب دەبینرررین  

شررێوەیەکی دیررتەی بە خررۆیەوە گرررت. هاوکررات لەگەڵ یەکەمررین کۆبرروونەوەی 
نررروێنەرانی بەڕێررروەبەرایەتی هەردووال لەبرررنتەی دەڕرررتەری سیاسررری لە ڕۆژی 

یرررۆ کرررۆمەڵە وترررارێتی تونررردوتیژی بررراڵو کرررردەوە و  دا  ڕادی خەزەڵررروەر٢٧
ی نێررروان دوو یدابررروونی پێوەنرررددا  سرررەرەڕای لە گۆڕ لەڕۆژەکرررانی دوایررر 

باڵوکرردنەوەی ئەو   لەالیەن حیزبری دێمروکراتەوە سازمانی نیشراندانی دڵپراکی
 درێژەی پێ درا.  وار هەردەرانە ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ توندتوتارەهان جۆرە

                                                 
"پیالنەەی جەنایەتکەەارانەی حیزبەەی دێمەەوکرات لەهەورامەەان"، "پێشەەرەو"، ئۆرگەەانی سەەازمانی  -1

 .١٣٦٣، سەرماوەزی ٤حیزبی کۆمۆنیستی ئێران، ژمارە 



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

ڕێبەرایەترررری حیزبرررری  یەکەم:  مەڵە ئیرررردیعای دەکرررررد کەکررررۆ لەو وتررررارانەدا
کردنی داوای گرررتن و ئێعرردام ڕاسررتەوخۆ خەتابررار دادەنررا. دووهەم:دێمرروکراتی 

بە  -بەرپرسررران و پێشرررمەرگەکانی حیزبررری لە هەورامررران دەکررررد.)؟ .( سرررێەەم
 ئاشترا هەڕەشەی لە حیزب دەکرد کە تۆڵە دستێنیتەوە.

وژمنتاریە  پرا  گەڕانردنەوەی هێمنرایەتی هەڵوێئتی حیزب سەبارەت بەو د
لە لەسررەرەخۆیی و نێشرراندانی  حەوسررەلە و بررۆ نرراوچەی هەورامرران  بریترری 

چاوپۆشرررین لەکرررارە برررێ مەسرررشوولییەتەکانی کرررۆمەڵە  ترررا ئەو کررراتەی کررراری 
هەیشەتی لێترۆلینەوە کۆترایی پرێ برێ و لەسرەر ڕاپرۆرتی ئەو هەیرشەتە  ئێقردامی 

در  بە م بەداخەوە کرررۆمەڵە بە پڕوپاگانررردی پێویئرررتی سرررازمانی ئەنێرررام بررر
دا پرڕ لە هەڕەشرەکانی خرۆی نیشرانی و یە توندوتیژدوژمنانە و وتارە ڕادیۆیی

ە هەمروو ئیردیعاکانی کرۆمەڵەی کە بۆ کاری هەیشەتی لێتۆڵینەوە مەگەر ئەوە ک
. هەربرۆیە  لە پێشردا وتارەکرانی دانەنرا یخێتەئەگینا هی  بای کردبایەزەبووڵ 
بەنراوی "کارەسراتی هەورامران" دا  خۆی کۆ کرردەوە و لە نرامیلتەیەب ڕادیۆی

بە  وبەڕەسررمی چرراپ و برراڵوی کررردنەوە کە ئەمە بە مانررای بررێ ئێحترامرری تەوا
ئاکررامی کرراری هەیشەترری لێتررۆڵینەوە برروو. لە پررا  ئەوە  بە باڵوکررردنەوەی 
ی نووسراوەیەب لەژێر سەردێری: "هێرشی چەکدارانە بۆسەر کرۆمەڵە نیشرانە

ی کررروردە" بە ئیمرررزای "عەبررردوڵال مررروهتەدی" ینیگەرانررری و دامررراوی برررورژواز
سررترتێری گشررتی حیزبرری بە نرراو "کۆمۆنیئررتی ئێررران" )کررۆمەڵە( لە گۆڤرراری 

( دا  ئەوپەڕی بررێ مەسررشولییەتی ١٣٦٣)سررەرماوەزی  ١٥"کۆمۆنیئررب" ژمررارە 
 خۆی و ئێعالنی شەڕی بە ئاشترا لەگەڵ حیزبی دێموکرات نیشان دا.

ەڕای هەمررروو ئەوانە  هەیشەتێتررری لێترررۆلینەوە هەروا شرررێلگیرانە کررراری سرررەر
دەنگری و لەسرەرەخۆیی خرۆی لەگەڵ موکراتی  بێێخۆی درێژە پێدا  حیزبی د

چرررررراوەڕوانییەتی هەروا پاراسررررررب و ئرررررراخرەکەی پررررررا  ئەوە کە دوایررررررین 
دەرکەوت  بررۆی دا (١٣٦٣یەکری ڕێبەنردان)لەی لێتررۆلینەوە کۆبروونەوەی هەیشەتر

ی کررررۆمەڵە کە نررررری بررررۆ کرررراری یررررۆی هەڵوێئررررتی دوژمنررررانەی ڕێبەرکە بەهررر
کۆمیئیۆنی تەحقیر  دانرانێ و تەنیرا دەیرەەو  ئەو کۆمیئریۆنە ئیردیعاکانی برۆ 
دا پەسند بتا  ئەو هەیرشەتە نراتوانێ بە هری  نەتیێەیەکری هراوبە  بگرا  بڕیراری



ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

 ەسەرلەنو  کۆبوونەوەیەکی دیرتە لە نێرو بەڕێروەبەرایەتی هەردوو سرازمانەو
 کە لە نەکرراو خەبەری جینررایەتیپێررد بررێ   واتە حیزبرری دێمرروکرات و کررۆمەڵە

ی ڕێبەنررردان لە هەورامررران دا وەب بۆمبێرررد لە ٦سرررامناکی کرررۆمەڵە لەشرررەوی 
 1."نیزامی کوردستان دا تەزییەوە –ڕەزای سیاسی 

ڕاسەەەەەتییەکان وەک ڕۆژی ڕوون وایە مەگەر ئەوە بە مانەەەەەای ئەوە نیەەەەەیە،  
مەوە گەەوێی بە کەەار و لێکەەۆڵینەوەی هەیەەدەت نیەەیە تەنیەەا کەەۆمەڵە لە ڕۆژی یەکە

دانی دە لە دەسەتقسە، قسەی خەۆیەتی؟ ئەوەی گەرینگە کەۆمەڵە لەسەەر گیەان 
کەسیان دەیهەویست بە خەڵکی کوردسەتان بڵەێ ئەوانە ئێعەدام کەراون ئەوە لە 

دا نەبووە، بەڵکوو الیەنیی کۆمەڵەی تێدا بوو هەاڵیساندنی شەڕ نەک بێکاتێک
 وونی شەەڕ ئەوان بەوون و یەکەم فیشەەکباژاوەگێڕی سەەرەکی بەۆ دروسەتئ

بە  ی مەریەەەەەوانڵەەەەەیە"لە "گئەوان تەقانەەەەەدیان. ئەوان لە بیریەەەەەان چەەەەەۆتەوە کە 
ئەوەی گولەەەەلەیەک کەسەەەی حیزبیەەەان بەەەێ ٥شەەەێوەیەکی زۆر نابەرپرسەەەیارانە 

 وو وڵیە کە مامۆستای ئاینییان لەگەڵ بەتەنانەت خەڵکی گبتەقێنن، ئێعدام کرد. 
یەکەەەەەانەوە هەوڵیەەەەەان دا پەەەەەێی بە ئێعەەەەەدامی ئەوانە بگەەەەەرن، لە الیەن کۆمەڵەیی

 ڕێزییەکی زۆریان پێ کرا. بێ
ەەەی خەزەڵەەوەر کەەادر و پێشەەمەرگەی ٢٥و لێکەەدانی هەورامەەان لە  دوای تەقە

ی حیەزب، هاوکەاریی کۆمەڵەیەان کەرد و ئەوەی ڕێبەرایەتەحیزب لەسەەر داوای 
ی هەورامەەەەان سەەەەەلماندیان کە ئەگەر ڕووداو دا بەەەەوو بە کەەەەردەوەلە توانایەەەەان

دا بەەایە بە نیازپەەاکییەوە شەەان بەشەەانی ئەفەەرادی پێشەەخەریی حیزبەەی تەەێدەست
کە بە نێەو بنکەکەانی  انەت ڕێگایان نەدەدانوچۆیان نەدەکرد و تەنکۆمەڵە هات

و  و ئوسەوولی دا ئەوە سیاسەەتی دروسەتوچۆ بکەن، لە ڕاسەتیدا هاتحیزب
بەەەوو سەەەەرەڕای ئەوە کە کەەەۆمەڵە حیزبەەەی دێمەەەوکراتی بە  دڵسەەەۆزانەی حیەەەزب

 دوژمنی خۆی دەزانی. 
ی خەزەڵەەوەر، کەەومیتەی ٢٥بەداخەوە لەالیەکەەی دیەەکەوە هەر ڕۆژێەەک دوای  

ناوەنەەدیی کەەۆمەڵە بڕیەەاری دا کە تەەۆڵە دەکەەاتەوە هەر لە هەورامەەانیی دەسەەتی 
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ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

چۆنیەەان خەەۆی دەوەشەەێنێ، دواتەەر بەڵگەکەەانی ئەو ئیەەددیعایە دەخەیەەنە ڕوو کە 
 پیالن گێڕاوە.

پەسەەند نەبەوو بەڵکەوو  بەالوە کۆمەڵە نەک هەیو شەتێکی حیزبەی دێمەوکراتی
کۆسێیشەەی بەەۆ دروسەەت دەکەەرد و وتەەار و نەەامیلکەی دژی هەر بڕیارێەەک یەەا 

ی ٦. کاتێک حیزبی دێموکرات لە کەۆنگرەی ەوەدەکردباڵو کردەوەیەکی حیزب 
د و ڕەخەەەنەی لە خۆیەەەدا "کورتەباسەەەێک لەسەەەەر سۆسەەەیالیزم"ی پەسەەەەند کەەەر

د گرتبەەوو کە خەڵەەک دەبەەێ ئەەازادیی هەبەەێ سەەەردەمی وسوسەەیالیزمی مەوجەەو
 دێموکراتیەەک نیزامەەی "توتەەالیتر" کۆتەەایی پەەێ هەەاتووە، هەروەهەەا سۆسەەیالیزمی

کەەەەۆمەڵە بەوەش هەڵبەزیەەەەنەوە و لە  رد،وەک ئامەەەەانجی دواڕۆژ پەسەەەەەند کەەەە
جەعەەەفەری ەی بە پێنووسەەەی "ڕچەنەەەد الپە پاشەەەکۆیەکیژمەەەارە دە،  1"پێشەەەرەو"

 ەنیا هێندیک وشەی کۆن و سەواوی لەێدا تشەفیعی" باڵو کردەوە کە لەڕاستی
دەبنیەەەەران و ڕەخەەەەنەی تونەەەەدی لە کورتەبەەەەاس گرتەەەەووە تەنەەەەانەت بە حیزبەەەەی 

دیەەاری  بەە  داری بەەۆ ئێمەە رمای کۆمەڵگەەایەکی سەە  وهئەە "  دێمەەوکراتی دەگەەوت
اسەی ئەو بەابەتەی ئەوەی دوکتور قاسملوو لەوسەەردەمەدا ب بە کردەوەدێنێ" 

ی وانەە پێچ  بەە  دەچەەوو کەە  وهک ئەە وهکەەرد کە شەەتێکی نەەوێ لە جیهەەان دابەەوو 
چەنەەدە لە  دەرکەوت کەەۆمەڵە ی دواتەەر ی چەەۆمێکی گەورە مەلە بکەەا.ئاڕاسەەت 

هەڵە دان چەەونکە هەر دوو یەەا سەەێ سەەاڵ دواتەەر "گالسنوسەەت و پروسەەتریکا" 
 میانە و ئاڵوگۆڕی قەووڵیکی سەردەدەریخست کە کورتەباس چەندە نامیلکەیە

ڕووخەەانی  چەنەەد سەەاڵ دواتەەر و بەە  ,تێیەەدا بەەاس کەەرا بە تەواوی وەدیهەەات کە
 وت کەەەە رکەەەە وجوود دهدیەەەەواری بێەەەەرلین و تێکقرمەەەەانی سوسەەەەیالیزمی مەەەە 

ی لە ەو ئەو دێموکراسەەەی کانی دوکتەەەور قاسەەەملوو دروسەەەت بەەەوونبۆچوونەەە 
تەدەر و یەکییەتەەەی ئەەەاو هەەەا لە دەزیررر  ەکەەەیبینییدا بەەەاس کەەەرا پێیکورتەبەەەاس

پێ  ئەوەی پڕۆسرەی دیموکراتیزاسریۆن لە هەرچەند  سۆ ییەت لێک هەڵوەشا.
یەکییەتررری سررروڤیەت بێرررتە پرررێ  ڕێتخرررراوە چەپ و مارکئیئرررتەکان تووشررری 

بوون  چونتە ڕێبەرانی ئەو سرازمانانە بەرنرامەی سرتراتیژی  زەیران و تەنگژە
                                                 

 -  ئورگانی سازمانی کوردسرتانی حیزبری کومونیئرتی ئێرران١٠شمارە  ١پێشڕەو"ضمیمە" - 1
 " حزب دمترات: سوسیالیزم یا سرمایەداری؟" ٦٣سەرماوەزی  ٣٠کۆمەڵە  



ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

  ی ڕەوای خەڵترریڕە مرراو ترراکتیتی خۆیرران نەب لەڕووی وازعییرراتی ژیرران  وات
بەڵنرروو لەڕووی ئەو کتێبررانەی کە ڕڕیرران بە کۆمەڵگررای کوردسررتانەوە نەبرروو 

 . تی بەهێزیان بێەوانی پێگەی کۆمە یدادەڕشب هەر بۆیە  نەیانت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کررۆمەڵە سررەڕەرای ئەوەی لە مێررژ برروو  ئێررران و لررقەکەی حیزبرری کۆمۆنیئررتی
پرۆسرتریتا  و گالسنۆسرب  نڕیترری برووی سیاسی و ڵزوو زەیرانێتیتووشی 

زیاتر تووشی سەرلێشریواوی کررد. بەپرێچەوانەی دەرکری وازعییەتری کۆمەڵگرا  
  لەالیەکری دیرتەوە لەالیەب و چڕبروونەوەی نراکۆکی نێوخرۆیی زووڵبوونەوە و

و ئەوانەی هێنررردێد ێرررلەن  بەترررایبەتی لە نێررروان لقررری کوردسرررتانی و سرررەهەند
 ەبوون لەگەڵ ئەوانەی بروونە ئوروپانشرین. ئەوالیەنگری خەباتی چەکداری مرا

ە و "حترا" نەیتروانی مروازیعی ڵکرۆمە  وازعیەتە تا چەند ساڵ دوای گالسنۆسرب
خرررۆی ئاشرررترا بترررا  چرررونتە زۆر لە ڕەوتررری ڕووداوەکررران وەدوا کەوتبررروون  



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

دواتررر ناچررار  سررەرانی کررۆمەڵەئەگەرچرری   نەشرریدەتوانی بررێ الیەن بمێنێررتەوە
  چررونتە سوسرریالیزمی دەری نەبررڕی   کەدەرببررر  دەبرروو هەڵویئررتی خررۆی

و بەالی دا  ر دێموکراتیررد مەسررەلەیەب نەبرروو هەروا بەسررانایی پشررگو  بخرر
ئەویرر  برروو بە  هەربررۆیە  برروو بە کێشررەکی ڕیتررری نێررو کررۆمەڵە و  تێررپەڕی

یەکێررد لە کێشررەکانی دیتەیرران و زیرراتری بەرەو ئینشررعاب و لێررد باڵوبرروون 
 ئتنەوە. خنزیتی دە

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

 
 
 
 
 

 ی ڕێبەندان٦حیزب لە  خەنجەر لێدان لە
 
 

نەەاتوانێ بە هەەیو نەتیجەیەکەەی هەەاوبەش بگەەا،  ی وتەەووێندوای ئەوەی هەیدەتەە
دا سەرلەنوێ کۆبەوونەوەیەکی دیەکە لە نێەو بەڕێەوەبەرایەتی کەۆمەڵە و بڕیاری

و لە  حیزبی دێموکرات پێک بێ، بەاڵم کۆمەڵە گوێی بەو بڕیارەی هەیدەت نەدا
لە کردنەی زەبرێەک جێبەجێدا، بڕیەاری ١٣٦٣ەتای مانگی ڕێبەندانی ساڵی سەر

، دیەەارە ئەو بڕیەەارە هەر ەوەنکەەردجێبەجەەێ اری وی خسەەتە بەەحیزبەەی دێمەەوکرات
 دوای شەڕی هەورامان درابوو بەم شیوەیە ڕۆژێک 

 "ئەگەر ئێمە ئەو حەرەکەتە نادیدە بگرین، ئەگەر ئەو حەرەکەتە نیەزامییەی
واڵمێکەەی نیزامیەەی لە ئەەێمە وەرنەگەەرێ حیزبەەی دێمەەوکرات حیزبەەی دێمەەوکرات 

دەسەاڵتی لە ناوچە ئازادکراوەکانی کوردستان سەقامگیر دەکا، بەو مانایە کە 
ئینسان ڕێگای نییە تەبلیغاتی کۆمۆنیسەتی بکەا. ئەوە شەتێک بەوو کە کەۆمەڵە 

دا سیاسەەەتی ئەەێمە بەەوو بەوە دەبەەێ حیزبەەی ملەەی بەەۆ ڕانەدەکێشەەا. لە ئاکەەام
 1ات واڵمێکی نیزامیی وەرگرێتەوە."دێموکر

"کەەەومیتەی ناوەنەەەدیی کەەەۆمەڵە دوای شکسەەەتهێنانی وتەەەووێن بەجۆرێەەەک  
ئۆلتیمەەاتۆمی بە حیەەزب دابەەوو. بڕیەەاری وابەەوو کە لە هەورامەەان زەربەیەکەەی 
قەەورس لە چەنەەد دەسەەتە لە حیزبەەی دێمەەوکرات بەەدا کە پەەێی بە هێرشەەەکانی 

  2دا بگرێ."حیزبی دێموکرات لە داهاتوو
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ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

شەەەڕێكی ماڵوێرانکەریەەان لە  ێبەرانەەی کەەۆمەڵە بەو بڕیەەارە نامەسەەدوالنەیەڕ 
دا کەەۆمەڵە نەیەەدەتوانی لەو بڕیەەارە پاشەەگەز لە ڕاسەەتی  کوردسەەتان هەاڵیسەەاند

و هەاتنی مەنسەوور حەیکمەت بەۆ بوونی حیزبی کۆمۆنیست بە دروست .بێتەوە
نی وەگرتو بەدەسەەەتەنێەەەو تەشەەەکیالتی کەەەۆمەڵە و داگیرکردنەەەی ئەو تەشەەەکیالتە 

و تێکەاڵوبوون لەگەڵ ڕێبەرانەی تونەدڕەوی کەۆمەڵە، هەمەوو سوککانی کۆمەڵە 
و  ڕەنەگ کەردەوەهێەدی کەمهێدیهیوایەکی بۆ پێکەوە هەڵکردن و هاوخەبەاتی 

سڕییەوە. لەگەڵ ئەوەی کە حیکمەت ئاگەای لە بڕیارنەامەی کەۆنگرەی دواتریی 
تووی کەۆمەڵە نوانەدنی دووی کۆمەڵە بوو باشی دەزانی کە هەنگاوەکەانی داهەا

بەدا. دا ئاراسەتەی پێحیزبی دێموکراتە و بە و ئاقارێەک بەرامبەر توندوتینی لە
بەرایەتەەی ێئەوەیەەکە حیکمەەت لەسەەەرەوە ئامەەاژەی پەەێ کەەرد نیشەەانەی بەەاوەڕی ڕ

کۆمەڵەیە سەەبارەت بە حیزبەی دێمەوکرات، هەر لەوکەاتەدا تەواوی دانیشەتن و 
کان لە ڕوانەگەی کەۆمەڵەوە بەێ بنەمەا بیروڕا گەۆڕینەوە بەۆ چارەسەەری کێشەە
سەەەیر کێشەەەکە نەبەەوو.  چارەسەەەری بەەوو و ئوسەەوولەن کەەۆمەڵە بەەاوەڕی بە

دا ڕێبەرانەی کەۆمەڵە کامیەان ئەو ئەوەیە ئێستا دەردەکەوێ لە شەڕی نێوخۆیی
کات سوورتر بوون لەسەر درێنەکێشانی شەڕ لەگەڵ حیزبی دێموکرات. کەاک 

 عەبدوڵاڵی موهتەدی دەڵێ 
اوام کرد با شەڕ دژی دێموکرات ڕابگرین، تەنها من دژی ئەو شەڕە "من د 

الیەنە بدەین لەگەڵ بووم. دەمێک پێی ئەوە پێم وابوو دەبێ ئاگربەستی یەک
حیزبی دێموکرات، "سەید برایم" و  ئەوان پێیان وابوو ئەوە ئااڵی شکستە و 

  1ئااڵی سێیم هەڵکردووە."
ننەوە جیەاوازیی ئەو دوو بۆچوونەتەان بەاڵم ئەو پاڕاگرافەی خەوارەوە بخەوێ

 باشتر بۆ دەردەکەوێ.
"]...[ کەەاتی ڕاگەیانەەدنی بڕیەەارەکە بەم جەەۆرە بەەووە  عەبەەدوڵاڵی مەەوهتەدی، 

ندیی حیزبی کۆمۆنیستی ئەوکەات، لە چەنەد ەسکرتێری یەکەمی کومیتەی ناو
مەورددا گوتبووی کە من لە کۆبوونەوەی هێرش بۆ سەر حیزبی دێموکرات 
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و چەند کەس  موخالف بووم. چەند ساڵ دواتر، من دای ڕێبەندان٦لە شەوی 
میوانی ماڵی یەکێک لە ڕەفیقەکان لە "لەندەن" بووین. عەبەدوڵاڵی  لە دۆستان

یە بەشەدار بەوو، جەارێکی دیەکە بەحسەی هێەرش بەۆ موهتەدی کە لەو میوانی
کەەەەرا و گەەەەوتی  "لە  دای ڕێبەنەەەەدان٦سەەەەەر حیزبەەەەی دێمەەەەوکرات لە شەەەەەوی 

ەوەی بڕیاری هێرش بۆ سەر حیزبی دێموکرات مەن موخەالف بەووم، کۆبوون
من لە کاتی قسەکردن لە گوندی "مەعلوومە" بووم." لە دوانیوەڕۆی ئەو ڕۆژە 
عەبەەەەدوڵاڵی مەەەەوهتەدی بەەەەۆ ئەنەەەەدامانی تەشەەەەکیالت لە گونەەەەدی مەعلەەەەوومە 

ی بەەێجگە لە بەەاس لە پێوەنەەدیکۆبەەوونەوەیەکی پێەەک هێنەەا. لەو کۆبەەوونەوەدا 
حیزبی دێموکرات، هێرشی غەیری دێموکراتیکی حیزبی دێمەوکرات کۆمەڵە و 

بۆ سەر پێشمەرگەی کەۆمەڵە، لەبەارەی زەروورەتەی هێەرش کەردن بەۆ سەەر 
حیزبی دێموکرات قسەی کرد و ئاخرین وتەکانی بەو وتەیە کۆتایی پێ هێنا  

میلیۆن خەڵکی کوردستان موخالفی ئەو شەڕە  ٥"من لێرە ڕایدەگەیەنم ئەگەر 
 خۆم بەتەنیا موافقی ئەو شەڕە دەبم." بن، من

و دوایین قسەکانی لەو  من زۆر زوو بە قسەی کاک عەبدوڵاڵ هەڵبەزیمەوە 
کۆبوونەوەیەم وەبیر هێنەاوە. "جەمیەل ممەمەمەدی" کە لەو میەوانییە بەشەدار 
بوو قسەکانی منی قەبووڵ کرد، ڕووی لە کاک عەبدوڵاڵ کرد گوتی  "من ئەو 

وونەوەکە بەەووم، تەەۆ ئەو قسەەەیەت کەەرد." عەبەەدوڵاڵ ڕۆژە بەڕێەەوەبەری کۆبەە
دا من ئەو مەسەلەیەم باش لەبیر نییە، بەاڵم ئەگەر موهتەدی گوتی  "لە ڕاستی

بەو جەەۆرە قسەەەم کردبەەێ، مەەن ئەو کەەاتە ئەنەەدامی کەەومیتەی ناوەنەەدی بەەووم، 
  1دەبوو قسەکانی کومیتەی ناوەندی باڵو بکەمەوە."

ڕیاردانە چی لەێ شەێن دەبێەتەوە و لەوەش بەڵێ، ڕوونە ئەمجۆرە لێدوان و ب
سەەەەیرتر نکەەەۆڵی لەو بڕیەەەارە ئاگاهەەەانەیە دەکەەەا. ئەو جەەەۆرە بڕیەەەاردانە هەەەیو 
جیاوازییەکی لەگەڵ فتوای خومەینی بۆ سەر خەڵکی کوردسەتان نیەیە، بەڵکەوو 

یەەەانەترە چەەەونکە ڕێنیمەەەی کۆنەپەرسەەەتی تەەەازە بەدەسەەەەاڵت بەزییزۆریەەەی بێ
بەاڵم کەەۆمەڵە  ،رمەسەەتی سەەەرکەوتن بەەووگەیشەەتوو تینەەووی دەسەەەاڵت و سە
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بە پێشەەەەڕەو و پلۆرالیسەەەەت خررررۆی دا حیزبێکەەەەی کەەەەوردی بەەەەوو کە لە ڕەواڵەت
دەزانەەی.... ئەگەر ئێسەەتا کە دۆسەەتایەتی لەگەڵ حیزبەەی دێمەەوکرات هەیە حاشەەا 
لەو قسەەەەە و بڕیەەەەارە دەکەەەەا! هەەەەیو لە مەسەەەەەلەکە نەەەەاگۆڕێ چەەەەونکە وتەکەەەەانی 

مەەەوکراتی لە کۆمەەاری ئیسەەەالمی پەەەێ دەیسەەەڵمێنی کە دوژمنەەەایەتیی حیزبەەی دێ
دەبەەەوو ئەو وتەیەی سەەەەرەوە کە ئامەەەاژەی پەەەێ کەەەرا دەڵەەەێ " گرینگتەەەر بەەەووە.

اسەتیەیە کە حیزبەی ڕدەرخەری ئەو  قسەکانی کۆمیتە ناوەندی باڵو بکەمەوە"
ەوە یەلەو بەەاردێمەوکرات وەک دوژمنەی سەەەرەکی خۆیەان چەاو لەەێ بەکەن. هەر 

ڕ، کاک عەبدوڵاڵ مەوهتەدی لەسەەر بەڵگەی دیکەش هەیە، چەند ساڵ دوای شە
تەنەانەت کاتێەک ئاگربەسەتی دوای کەۆنگرەی  وور بەوو،درێنەکێشانی شەەڕ سە

ی کۆمەڵە، لەگەڵ "ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێڕ" یەک ٦و پێی کۆنگرەی  ی حیزب٨
ی ینەەدەالیەنە ڕادەگەیەنەن، بە پێشەەنیاری مەنسەەووری حەیکمەت لە کەەومیتەی ناو

ک عەبدوڵاڵ و الیەنگرانەی هەاوڕا نەین لەگەڵ باس لە ئاگربەس دەکرێ، بەاڵم کا
دا و بەوە ڕازیەەەن تەنیەەەا لەگەڵ "ڕێبەرایەتیەەەی پێشەەەنیاری مەنسەەەوور حەەەیکمەت

شۆڕشگێڕ" ئاگربەست بکەن. پەاش باسەێکی زۆر پێشەنیاری حیکمەت دەکەوێەتە 
و "سەەەەال  مەەەازووجی" و "جەواد مشەەەکی" و عەبەەەدوڵاڵ مەەەوهتەدی بەر دەنەەەگ 
 1الیەن دەدەن.دەنگی بێ

ومیتەی ناوەندیی ئەو کاتی کۆمەڵە بەڵگەنامەیەکیان چا، کەرد کە شەەڕی ک 
هێنمەەوونی لەسەەەر » ،«هێنمەەوونی لە کوردسەەتان»و کەەومەڵە لەسەەەر حیەەزب 

ڕێبەریەەەەی جەەەەوواڵنەوە لە »و « جەەەەوواڵنەوەی شۆڕشەەەەگێڕانە لە کوردسەەەەتان
کە کاک عەبدوڵاڵ مەوهتەدی و الیەنگرانەی لە داڕێنەرانەی  2بووە،« کوردستان 

 3رەکیترین الیەنگەرانی ئەو بەڵگەیە بوون.سە
                                                 

 ماه جنگ ما و حزب دمکرات ٥جمعبندى از بمث ارزیابى  -1
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لەالیەکەی دیەەکەوە کاتێەەک ئەو بڕیەەارە دەدەن هەمەەوو فەرمانەەدە و مەسەەدوولی 
کەەەومیتە ناحیەکانیەەەان ئاگەەەادار دەکەنەوە، کە خۆیەەەان ئامەەەادە بەەەکەن لە یەکەم 

 دا هێرش بکەنە سەر حیزبی دێموکرات. بڕوانە ئەو بەڵگەیە دەرفەت
ی ڕێبەنەەەەەەەدان نزیەەەەەەەک دەبەەەەەەەۆوە و ٦ازی "وردەوردە ڕۆژی چارەنوسسەەەەەەە

و بەفەەەر هەمەەەەوو  وتووێنەکەەەان ئاکامێکیەەەان لەەەەێ نەدەکەوتەوە. زسەەەتان هەەەەات
دا بە یەکگرتنمەەەەان لەگەڵ پێشەەەەمەرگەکانی نشەەەەوێنێکی داگرتبەەەەوو، لە ڕێبەنەەەەدا

ی ٥نەەاوچەی دیوانەەدەرە هێزێکەەی گەورەترمەەان پێەەک هێنەەابوو. ئێەەوارەی ڕۆژی 
 یاگەەەاداری کەەەردین کە سەەەەرلە بەیەەەانڕێبەنەەەدان فەرمانەەەدەی گوردانەکەمەەەان ئ

 1]ڕۆژی[ دواتر تۆڵە لە دێموکرات دەکەینەوە."
حیزبی دێمەوکرات لەگەڵ  ی سەقز لکێک پێشمەرگەیلە گوندی "ڕەنگەڕێنان"

وە خەەۆی ەکێەەک لە ئەفەەرادی کەەۆمەڵە بە چەکەی ئەفەەرادی کەەۆمەڵە لەوێ دەبەەن
ب دەبەێ( پێشەمەرگەی حیەزی حیەزب دەدا )کە برایەکەی کانتەحویلی پێشەمەرگە

ئیجەازە کەسە بێ حیزب داوا دەکەن کە ئەوئەفرادی کۆمەڵە لە پێشمەرگەکانی 
 هەەاتووە و تەحویەەل ئەەێمەی بەەدەنەوە. ئەو ڕۆژە دەمەقەەڕە و بەرخەەوردی لەفەەزی
 دروسەەت دەبەەێ، وەک پیشەەەی خۆیەەان کەەۆمەڵە هەمیشەەە ئامەەادەی شەەەڕ بەەوون،

و سەەربانەکان  گونەد دەورووبەری بەتایبەتی لەو ناوچەیە، شوێنی ستراتێنیی
ی کۆمەڵە دەنێرن کە لکێکەی ەت ئەو ڕۆژە پەیام بۆ سەرکردایەتدەگرن و تەنان

 2کەسی هەڵکەوتووە با تۆڵەکە لێرە بکەینەوە. ٦٠

                                                                                                          
شەەەڕێکی الوەکەەی زانیەەوە و دەیگەەوت دەبەەێ حیزبەەی  و کەەۆمەڵەی بەنەەاوبراو شەەەڕی حیەەزب 

دێموکرات کۆنترۆڵ بکرێ، بەاڵم کەاک عەبەدوڵاڵ مەوهتەدی درێنەکێشەانی شەەڕ لەگەڵ حیزبەی 
ت پێشەەنیاری ەبە پێویسەەت زانیەەوە. چەەونکە لە کەەاتی نووسەەینی ئاگربەسەەت کە مەنسەەوور حەەیکم

تنەەع" دەدەن و کەەاک دەکەەا، عەبەەدوڵاڵ مەەوهتەدی، جەواد مشەەکی و سەەەال  مەەازووجی دەنگەەی "مم
ت هێنمەەەوونیی خەەەۆی ەزادە پێشەەەوازیی لێەەەدەکا و سەەەەرەنجام مەنسەەەوور حەەەیکمبەەەرایم عەلەەەی

 دەسەپێنێ و بەڵگەنامەکانی کومیتەی ناوەندی نەقد دەکاتەوە و بۆچونی خۆی دەسەپێنێ.
 .٨٦الپەڕە  ،عبیەمەعروو ک)هەنگاوێک بەرەو تێگەیشتن لەڕابردوو( و قین"  ین کتێبی "ئە 1
 عبیەمەعروو ک)هەنگاوێک بەرەو تێگەیشتن لەڕابردوو( و قین"  ین وانە کتێبی "ئەبڕ -2



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

وەک لە بەڵگەنامەکانی مەنسەوور حیکمەتەیی دەردەکەوێ کە وتەووێن دوای 
ەی خەزەڵوەر تەنیا بەۆ خۆئامەادە کەردن بەووە چەونکە هەمەوو نووسەراوە و ٢٥

 بەڵگە نهێنییەکان باس لەوە دەکەن کە سەزادانی تاوانبەاران تەنیەا بەۆ فریەودانی
 خەڵک بووە بۆ ئەوەی کۆمەڵە خۆی مەیدانی شەڕ دیاری بکا. 

بەەڕوانە ئەو بەڵەەگەیە  "هەردووک ناوەنەەدی "ئەەاژوان"ی حیزبەەی دێمەەوکرات و 
وچۆیەان پەێکەوە هەبەوو، بەڕواڵەت لە کومیتەی نەاحیەی جنەووبی کەۆمەڵە هات

و گەورە نەکەردنەوەی شەەەڕەکە  دا پێیەان لەسەەەر شەەڕ سەەازنەکردندیەدارەکان
و قەولیەەان ئەدا کە ئەوپەڕی هەوڵیەەان ئەدەن بەەۆ ئەوەی کێشەەەکەی  دادەگەەرت

و تاوانبەاران بە خەڵەک بناسەێنن. مەن لە یەکێەک لەو هەورامان چارەسەەر بێەت 
ادە" لە زدا کەەەاک بابەەەاعەلی مێهەەەرپەروەر و کەەەاک "عەەەومەر شەەەەریفسەەەەفەرانە

نەەەوێنەرایەتیی حیەەەزبەوە کردیەەەان بەەەۆ "عەوەاڵن" ئەگەر هەڵە نەبەەەم لەگەڵ کەەەاک 
"تەەەاهیر خالیەەەدی" و "عەبەەەدوڵاڵ هوشەەەیاری" کە بەرپرسەەەی کەەەۆمەڵە لە جنەەەووب 

و بەیەەەەانییەکەی بە ڕێەەەەزەوە  بەەەەوون، دانیشەەەەتن، شەەەەەو لەالی ئەوان خەوتەەەەین
و  ران"ڕەوانەیەەان کەەردین. مەەن خەەۆم شەەەوەکەی لەالی کەەاک "حەمەی ئاسەەنگە

"شەەوکروڵاڵی خەیرابەەادی )شەەۆکێ(" و "ڕەحمەەان مەەرواری" خەوتەەم، جەوێکەەی 
و  و بەیەکەوە باسەی وەز  و گەرم بەوو. تەا نزیەک بەیەانی نەخەوتەین دۆستانە

و هۆی شەڕەکەی هەورامانمان کەرد. حەوتەوویەک دواتەر حەمەی ئاسەنگەران 
ەردانی کەەاک زادە، بەەۆ سەە"سەەروە ناسەەری" هەەاوژینی ئێسەەتای کەەاک بەەرایم عەلەەی

و شەەەوێک میوانمەەان و مەەن هەەاتنەوە بەەۆ بەەنکەی ئەەێمە لە "نەرمەاڵس" بابەەاعەلی 
بنەمەاڵەی بوون. سروە خەڵکی مەریوان بەوو و پەێی لە پێشەمەرگایەتی لەگەڵ 

دوای نەمەەانی  ١٣٦٨سەەاڵی  یەەان هەبەەوو.بنەماڵەیی کەەاک بابەەاعەلی دۆسەەتایەتی
و باسەەی ئەو  نم بینیەەیەوەلە "شەەلێر" کەەاک حەمەی ئاسەەنگەرا 1شەەەڕی نێوانمەەان،

و سەروە هەاتنی  شاردنەوە وتی  )ئەو جارە مندیدارانەمان کرد کاک حەمە بێ
الی ئێوەمان کردبووە بیانوو، دەنەا بە مەئمەوورییەت هەاتبووین تەا لە نەزیکەوە 

                                                 
مەبەسەەەتی حەەەاتەم مینەەەبەری لە نەمەەەانی شەەەەڕ لەو ڕێەەەکەوتە لە نێەەەوان کەەەۆمەڵە و "حەەەدکا  -1

 ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێڕە".
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بنکەی ئاژوان شناسەایی بکەیەن(. الی مەن ئەم کەردەوە، جەگە لە بەارە دوور لە 
بیکا خراوە، دەریشەی دەخەات کە بەڕوای کەوێرانە ئەخالقییەکەی کە هەر کەس 

بە ئیەەەەدۆلۆژییەک، چەنەەەەدە ئینسەەەەان لە نەەەەاوەرۆکی مرۆ ەەەەانەی خەەەەۆی خەەەەاڵی 
 1دەکاتەوە."

کەەرەی کەەۆمەڵە کە چەەۆن و لە و ڕێگەەایەکەوە خەنەەجەر یبەەڕوانە ئەو بیەەر و ف
بەەوونی ڕوانییە ەیەەاندواکەوتەەووانەوە د تەسەەک و دەدەن، هێنەەدە بە بیرێکەەیلەەێ

کۆمەڵگەەەای کەەەوردەواری کە لەگەڵ ئەەەاوی کانیاوەکەەەانی ات و حیزبەەەی دێمەەەوکر
دوای خواردنی یەان سەەرچاوەکەیان بەردەوام کوردستانیی ناڕاست بوون و 

 کردووە.  لێڵیانکوێر کردۆتەوە یان 
دا دەسەەتەیەک پێشەەمەرگەی لەالیەکەەی دیەەکەوە لەسەەەرەتای مەەانگی ڕێبەنەەدان "

کۆماسەەەی" دەکەن کە و "حیەەەزب دەسەەەت بە گەشەەەتێک بەەەۆ نەەەاوچەی "ژاوەرۆ" 
ی مەریەوان "گڵەیە"بەرنامەیان ئەوە دەبەێ لە ڕۆژی دووی ڕێبەنەدان لە گونەدی 

دا بەوو  یەکیەان کە تێجێننی دووی ڕێبەندان بگرن، کە دوو مەبەستی تایبەتی 
جێننەەی دووی ڕێبەنەەدان ڕازاوە ڕاگەەرن کە خەڵکێکەەی زۆریەەی لە مەریەەوان و 

ێەەەک لەو شەەەەهیدانە بەەەکەنەوە کە دەوروبەر بەشەەەداریی دەکەەەرد، دووەمیەەەان یاد
 2ساڵێک پێشتر لە مانگی سەرماوەز لەو گوندە کۆمەڵە ئێعدامی کردن."

"رقابەەت کەەور" دا ێەەبەکەیتی ک١٠٢لەالپەڕەی "ممەمەەمەد سەەەییار" لەم بەەارەوە 
 دەنووسێ  

پیشەەەمەرگەی حیزبەەەی کەسەەەیی  ٧٠"لە سەەەەرەتای مەەەانگی ڕێبەنەەەدان، تیمێکەەەی 
و "شامیان" کە لەژێەر و"، "بەرپلە"، کۆماسی دێموکرات بەرەو ناوچەی "سەرشی

دا بوو دەست بەکار بەوون. گونەدی "دووپەلەرە" یەکەم ئەاوایی دەسەاڵتی ڕێنیم
 ١٥٠بەەەوو کە هێزەکەەەانی حیزبەەەی دێمەەەوکرات بەەەۆ پشەەەوودان الیەەەان دا. کەەەۆمەڵە 

پێشەەەەمەرگەی خەەەەۆی لەو گونەەەەدە و گونەەەەدێکی نزیکەەەەی بە نەەەەاوی "بەردەڕەش" 
سەەەنگەری قەەایمی لێەەدابوو. لە  یەکەەانۆری بەرزاییە بەشەەی هەرە زدانەەابوو، ل

                                                 
 .٢٢١"ئازار و ئەزموون"، حاتەم مینبەری، الپەڕەی  -1
 یئازار و ئەزموون"، حاتەم مینبەر -2



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

یەەانە گونەەدێک بەەوو بە نەەاوی "نەرمەاڵس" کە بەەنکەی ئەەاژوانی پشەت ئەو بەرزایی
وجەۆڵی حیزبەی دێمەوکراتی لەو حیزبی دێموکراتی لێ بوو، کۆمەڵە تەواوی جم

کەەومیتەی ناوەنەەدیی کەەۆمەڵە پەەاش بەئاکەەام  دا بەەوو.نەەاوچەیە لەژێەەر چەەاودێری
دا زەربەیەکەی گەورە لە حیزبەی دێمەوکرات بەدا و تووێن بڕیەاری نەگەیشتنی و
دا دروسەەت بکەەا، ئەو دا حیەەزب سەەزا بەەدا و سەەەددێکی لە بەرامەەبەرلە ڕاسەەتی

 "کومیتەی ناحیەی کۆمەڵە ڕاگەیاندبوو. بڕیارەشی بە
 ەسەەەەەەەی حیەەەەەەزب لە ئەەەەەەاژوان، فەرمانەەەەەەدەهیک ٧٠لەگەڵ حەرەکەتەەەەەەی ئەو 

دە )دووپەەەەەلەرە و بەردەڕەش( لەگەڵ پێشەەەەەمەرگەکانی کەەەەەۆمەڵە لەو دوو گونەەەەە
کە هێەەرش  کەەرد و پێشەەنیاری دەگەەرێ پێوەنەەدییکەەومیتەی ناوەنەەدیی کەەۆمەڵە 

و هەموویەەان قەتڵوعەەام بەەکەن، ئەفەەرادی  کەسەەەی حیەەزب ٧٠بەەکەنە سەەەر ئەو 
و مەاوەی دوو ڕۆژ پێشەمەرگەکانی  کۆمەڵە هەموو شوێنە گرینگەکانیەان گەرت

ەڵە سەنگەرەکانی چۆڵ نەکرد و چەاوەڕوانی دا مانەوە، کۆمحیزب لەنێو ئاوایی
کەس قەتلوعەەەام  ٧٠یەک بڕیەەەاری کەەەومیتەی ناوەنەەەدی بەەەوون، کە بە پێوەنەەەدیی

 .بکەن و بکوژن!
یەک بە ئەفەرادی کەۆمەڵە ئەوەی چووکترین گرینگیپێشمەرگەکانی حیزب بێ

ا. دیان ی پشەەەەوویەەەەدا باڵوەیەەەەان کەەەەرد و تەەەەا ڕۆژی دوابەەەەدەن بەسەەەەەر مەەەەااڵن
بەەەەوون  داکەەەەۆمەڵە لە تەواوی ئەو مەەەەاوە کە ئەوان لە ئەەەەاواییفەرمانەەەەدەکانی 

کە هێرشەەەێکی  دەکەەەرد یەەەانچەەەاوەڕوانی بڕیەەەاری کەەەومیتەی ناوەنەەەدیی کۆمەڵە
 وپڕ بکەنە سەر پێشمەرگەکانی حیزب.کوت
بەمجەەۆرە دەردەکەوێ کە کەەۆمەڵە بڕیەەاری خەەۆی دابەەوو کە لە هەورامەەان  

ڕەخسەەەاوە کە  بەەەۆ زەربەی خەەەۆی بوەشەەەێنێ، چەەەونکە لە دوو شەەەوێن هەلیەەەان
گەەەورزی خۆیەەەان بوەشەەەێنن بەەەۆیەش لەو دوو شەەەوێنە بە ئەنجامیەەەان نەگەیانەەەد 

ی ٦بڵەێ شەەڕی  کە داتاشەراوەکانی کەۆمەڵە ەهۆکاری دەگەڕێتەوە بەۆ تیدەۆریی
دا ئەو بەڵگەەانە دەریەدەخا کە کەەۆمەڵە هەەیو لە ڕاسەەتی .ی بەووەیڕێبەنەدان نەەاوچە

بینەەرێ هەیدەتەی بەەۆ وتەەووێن و وتەەووێن نەبەووە، وەک دەبنەمەایەکی بەەۆ ئاشەتی 
هەەاتووە، بەاڵم شناسەەایی کەەردووە، ئەوە نیشەەانەی ئەوەیە ئەو قسەەانەی کە لە 
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پێی بوو کە دەبەێ حیزبەی  دامەزرانییەوە دەیانگوت باوەڕی قووڵیان سەرەتای
 دێموکرات لە مەیدان دەر بکەن.

چەنەەد ئامەەانجێکی لە شەەەڕی  "کەەۆمەڵەحیزبەەی کۆمۆنیسەەتی ئێەەران و لەەقەکەی "
ەزەڵوەر هەبوو کە گرینگترینیان وەشاندنی زەبرێکی گەورە لە حیزبەی ی خ٢٥

بە مەبەستی بەهێزکردنی ورەی هێزەکەانی خۆیەان. بەۆ ئەوەش  بوو دێموکرات
سازیی دەکرد و هەل و کەشی لەباری بۆ خۆش دەکرد، بۆ نمەوونە لە بەستێن

ی ڕێبەندان ئەگەر ڕۆژێ جارێەک باسەی ٦ڕۆژی شەڕی یەکەمی هەورامان تا 
جەار باسەیان دەکەرد، تەا  ٣کەم حەوتووی "ئێعدامی دە کەس"یان نەکردبێ النی

ی ئەەەێمەی ئێعەەەدام کەەەردووە و خەڵکەەەبە خەڵکەەەی کوردسەەەتان بڵەەەێن کە حیەەەزب 
سەری خۆش بکەن! وەک بڵێی ئەوان فریشەتە نبەمجۆرە بواری شەڕێکی سەرا

وامەی بووبن و لە مێنووی ئەو ناکۆکییانە گوڵیان بەشیبێتەوە. پاشان بە بەردە
لە کاتی لێکۆڵینەوەی هەیدەت، کۆمەڵە دەیگەوت تاوانبەاران بناسەێنن، واتە پەێی 
ئەوەی ئاکەەەامی لێەەەننەکە ڕوون بەەەێ، پێشەەەمەرگەکانی حیزبەەەی دێمەەەوکراتی بە 
تاوانبار دەزانی، لەگەڵ باس کردنی ئەو مەسەالنە پەیتاپەیتا هەڕەشەی دەکەرد 

ەیەک پاشەکشەەەی لە کە تەەۆڵە لە حیزبەەی دێمەەوکرات دەکەەاتەوە و بە هەەیو شەەێو
شەەاردنەوە بێ عەبەەدوڵاڵی مەەوهتەدی،بۆچەەوونی خەەۆی نەدەکەەرد تەەا سەەەرەنجام 

 هەڕەشەی تۆڵە ئەستاندنەوەی لە حیزب کرد. 
ی گۆ اری کۆمۆنیست لە سی سەەرماوەزی ١٥عەبدوڵاڵ موهتەدی لە ژمارە 

کردنی چەکدارانە بۆ سەەر کەۆمەڵە، هێمەای ناوی "هێرش دا بەلە وتارێک ١٣٦٣
 وایی و ترسی بورژوازیی کوردە" ئاوای نووسیوە هیبێ
دا ئێەەوە تەنیەەا لەگەڵ دوو ڕەوتەەی جیەەاوازی بەەورژوازی و "لە کوردسەەتان 

سیاسەی  -گۆشەەیەکی چینەایەتیپڕۆلتاریا ڕووبەڕوو نین، بەڵکوو لەگەڵ سێ
گۆشەەەیەک، کە دوو گۆشەەەی بەەورژوازی و گۆشەیەکیشەەی بەرەوڕوون. سێ

ەڵەیەکەی زەقە کە پێمەان وابەێ تەنیەا لە ڕێەگەی پڕۆلیتاریە، بەم حاڵەشەەوە ه
سیاسەەییەوە دەتەەوانین ڕووبەڕووی هێرشەەی چەکەەدارانەی بەەورژوازیی کەەورد 

دا، گەیشەەتن بە دۆخێکەەی دیەەاریکراوی لەم شەەێوەیە لە ببیەەنەوە لە کوردسەەتان
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چینەەەایەتی لە کوردسەەەتان پێویسەەەتی بە ئامادەباشەەەییەکی  -خەبەەەاتی سیاسەەەی
نەوەی هەمەالیەنە لەگەڵ هەرچەشەەەەەنە گشەەەەەتگیر هەیە بەەەەەۆ ڕووبەڕووبەەەەەوو
دا. هەروەها پێویستی بە ڕەچاوکردنی دژایەتییەکی دوژمنکارانەی بورژوازی

سیاسەتێکی پراگماتیک هەیە کە قەناعەت بە حیزبەی دێمەوکرات بێنەێ کە ئەو 
ئەنجەەامە و سەەوودی نیەەیە و ئەگەریەەی بیکەەا، بەتەواوی پەشەەیمان کەەارەی بێ
 1 ببێتەوە."

ئەو  کووڕییەکەەەەەەانی ئەو کەەەەەەاتی حیەەەەەەزب ئەوە بەەەەەەوو کەویەکێەەەەەەک لە کەم 
چەەەونکە هەڕەشەەەەیەی بەجیەەەددی وەرنەگەەەرت، بەەەۆیەش بەجیەەەددی وەرنەگەەەرت 
پێی وابوو حیزبی دێموکرات باوەڕی قووڵی بە دۆستایەتی لەگەڵ کۆمەڵە بوو 

بەشەەانی کەەۆمەڵە دەتەەوانێ لە دێموکراسەەی کوردسەەتان کەڵەەک وەرگەەرێ و شان
دوای ئەوەش بەئاشەکرا . ماری ئیسالمی بکەاحیزبی دێموکرات خەبات دژی کۆ

دا ڕایانگەیانەەەەەەەد  "بە حەقەەەەەەەی لە وتارێەەەەەەەک ١٣٦٣سەەەەەەەەرماوەزی مرررررررانگی لە 
ئەمالوئەوالی خۆمانی دەزانین کە لە قەودرەت و توانەاییی هێەزی چەکەداری بێ

پێکهاتووی زەحمەتکێشانی وشیاری کوردسەتان، هێەزی چەکەداری کەۆمەڵە بەۆ 
ایەتەەەانە و بەەەۆ پارێزگەەەاری لە دەسەەەکەوتی کردنەوەی ئەو شەەەێوە جەنپەەەووچەڵ

  2کەڵک وەرگرین". "کوردستان "جنبیدێموکراتیکی 

                                                 
"در کردستان شما نپ با ید تقابل سرادە و دو جرانبە برورژوازی و پرولتاریرا بلرتە برا یرد  - 1

 بقاتی مواجە هئتید  مثلثری کە دو رسی نن را برورژوازی و یرد رسسر  را  -مثلث سیاسی 
دهررد. بررا ایررن همرپ اشررتباە محررص اسررب اگررر تصرور شررود کررپ مررا ڕقررط بررا پرولتاریرا تشررتیل می

واهیم برررود و یرررا زرررادر برررودەایم کە جلررروی تعرضرررات مئرررلحانەی وسرررائل سیاسررری زرررادر خررر
بورژوازی کرد را در کردستان بگیریم. حصول چنین وضعیب معینی در مبارزەی سیاسی و 
 بقاتی در کردستان بە داشتن نمادگی کامل برای مقابلە همە جانبە با هر سرطحی از تعرر  

عملرری نیازمنررد اسررب کە حررزب زەرنمیررز بررورژوازی  و بە درپرری  گرررڕتن ننچنرران سیاسررب 
دموکرات را بە عبث بودن چنین ازدامی متقاعد سازد و یا در صرورت ارتتراب کرامال پشریمان 

 ١٥نماید". کمونیئب ژمارە 
  ١٣ چرا پاسخ بە یورش حزب دمکرات، یک ضرورت انقالبی بود؟ ص -2

https://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-07/komala-oraman-001.pdf 
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لەو وتەەارەدا مەەوهتەدی هەمەەوو حەقێکەەی بۆخەەۆی قایەەل بەەوو تەواوی نەەاکۆکی 
ۆکارەکەشەەی ئەوە بەەوو کە دا دەبینەەی هی خەزەڵەەوەر٢٥لە  یحیەەزب و کەەۆمەڵە
بگەیەنەەەێ. سەەەەری بەدەسەەەتەوە بەەەوو کە بە ئەنجەەەامی نی سەراپەەەرۆژەی شەەەەڕ

وتررارە  ١٥کاتێررد لەکۆمۆنیئررتی ژمررارە  ١٣٦٣نرراوبراو لەمررانگی سررەرماوەزی 
بەناوبررانگەکەی برراڵو دەبێررتەوە ئیرردی باسرری تێتەەڵچوونەکررانی پێشررتر ناکررا کە 

تەنیرا مەبەسرتی ئەو کە بەداخەوە  یە تاوانبراری سرەرەکیکۆمەڵە  دالەتەواویان
الەکرررانی ورژوا ڕشودگرتن لەئررراوی زررروڕاوی برررلەئەنێرررامی سیاسرررەتی ماسررری
لەبەر ئەوەی دەیزانرررری پێشررررمەرگەی کررررۆمەڵە  کوردسررررتانەوە ڕوویرررران داوە

زەتعنررامەی کە لە کررۆنگرەی  سەرچاوەکەشرری دەگەڕێررتەوە بررۆ ئەوتاوانبررارن. 
خۆی ڕاستەوخۆ بڕیراری هێرر  بۆسرەر برنتەی  هەردوو دەریان کرد. دوایی 

لەوەی گونرردی "تررا" دابرروو. هەم  ١٣٦١هرراوینی  لەگونرردی "دەرمرران" لە یحیزبرر
لەنرراوچەی کامیرراران کە بەرپرسرری کررۆمیتە شارسررتانی کرماشررانیان گەمررارۆ 

 هەردووال  هەروەهررا باشرری کەی لە ١٥دابرروو  بررووە هررۆی تێررداچوونی نزیررد 
یە" ڕوویرررردا ئەوان تاوانبررررار برررروون  هەر دەزانرررری کە ئەوەی لە  ئرررراوایی "گڵرررر

ەنیرا چەنرد پێشرمەرگەی کردنە سەر مینوبوسێد کە تلەناوچەی مەهاباد هێر 
لەگونردی  نراوچەی سوێئرنایەتی سەردەشرب هەروەهرا ڕووداوەکەیتێدا بوو  

تا تەزە لە جێگر هێزی مروعینی نەکەن و شرەهیدی دەکەن کەی  "بەردەسوور"
بەڵرررگە  دەسرررتی برررۆ چەب نەبرررردوە. عەبررردوڵال مررروهتەدی هررری  کرررام لەوانە بە

ی ٦ی تەشرتیالتی ئەوان ترا ناهێنێتەوە لەبەر ئەوەی تاوانبار بروون و سیاسرەت
ڕێبەنرررردان دوژمنررررایەتییەکی کرررروێر لەگەڵ حیزبرررری دێمرررروکرات بررررووە و ئەو 

 وتارەشی وێنەیەکی بەرچاو بوو لە دوژمنایەتی.  
ژیەانی ئەارامی تەا  سەرەڕای هەڕەشەکانی کۆمەڵە، حیزب سیاسەەتی پەێکەوە

 ی ڕێبەنەەەدان گەەەرتە بەر، بەجۆرێەەەک کە تێکەاڵویەەەی زیەەەاتری پێشەەەمەرگەکانی٦
ی کۆمەڵە درێەنەی هەبەوو، و بە بەردەوامەی حیزب بۆ دڵنیا بوون لە دۆستایەت

ئەفرادی کۆمەڵە سەردانی بنکەکانی حیزب لە هەورامانیان دەکرد. لەو بەارەوە 
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دا حەوزووری ناوی "دارا" کە لەو جەریانە پێشمەرگەیەکی حیزبی دێموکرات بە
 بووە دەڵێ 

و کەەەۆمەڵە  پێشەەمەرگەکانی و ئەەاگربەس لەنێەەوان٢٥/٨/١٣٦٣"دوای شەەەڕی  
و دا پێک هەات دێموکراتی زۆر برایانە لەنێوان کۆمەڵە و دا، پێوەندیدێموکرات
ی ئەەێمە گەیشەەتە ئاسەەتێک کە شەەەوانە پەەێکەوە لە شۆشەەمێ کێشەەکمان نزیکەەایەت
وشەەەەۆی و پەەەەێکەوە نهێنیەەەەی شەەەەەومان دادەنەەەەا و زۆر بەگەرمەەەەی هامدەگەەەەرت 

گەر وڵاڵ مەوهتەدی و سەەدیق کەمەانعەبەد ٤/١١/١٣٦٣ڕۆژی  .یەکترمان دەکەرد
و حیزبی کۆمونیسەت، دەچەنە ئەاوایی  ی کۆمەڵەو چەند ئەندامێکی سەرکردایەت

و لە بەەنکەی کەەۆمەڵە دەمێنەەنەوە. ئەو پێشەەمەرگەیەی حیەەزب دەڵەەێ   شۆشەەمێ
لەگەڵ کەاک عەبەدوڵاڵ مەوهتەدی و کەاک سەەدیق  ٥/١١/١٣٦٣لەسەر  ٤شەوی 

و حیزبەەەەی لە ڕێبەرانەەەەی کەەەەۆمەڵە کەمەەەەانگەر و دەکەەەەرێ بڵەەەەێم چەنەەەەدین کەس 
کۆمونیسەەەت لە بەەەەنکەی کەەەۆمەڵە لە شۆشەەەەمێ بەەەووم. تەەەەا بەرەبەیەەەەانی ڕۆژی 

و قسەەەەی خەەەۆش بەەەووین. بڕیەەەار وابەەەوو خەریکەەەی گەەەاڵتە و گە،  ٥/١١/١٣٦٣
و مەن بەۆ ئەو مەبەسەتە  ەوەگەرمەڵە" بکەاتحیزبی دێموکرات بنکەیەک لە "هەانی

وەک گەوتم لەگەڵ کەۆمەڵە پەێکەوە گەرمەڵە چووم. هەرزوو بەرەو هانی بەیانی
 "1نهێنیی شەومان دادەنا.
لە سرررەرەتای پێوەنررردیی لەگەڵ کرررۆمەڵە  لە  ی دێمررروکراتڕێبەرایەتررری حیزبررر

و لێتررردانەوەکانی خرررۆی ترررا ئەنررردازەیەب بررراوەری بەو ڕروڕیشررراڵی شررریرین 
ی ٦ن خۆیران برۆ شرەڕی بوو کە ئەوا کاتێتداخۆشی کۆمەڵە هێنا ئەوە لەزمان

ی ڕێبەندان بە تەواوی ڕوون بۆوە کە کرۆمەڵە ٦ادە دەکرد. دوای ڕێبەندان ئام
بە پێچەوانەی ئیدیعاکانیان هیچتات پابەند بە ئوسوڵی شۆڕشگێڕی نەبوون و 

وکەوتررری ئەخالزررری سیاسررریی بێگرررانە بررروون و لە هەلپەرسرررتی و لە گەڵ هەڵس
 دا دەستێتی با یان بوو.شتێنیپەیمان

یررررر بترررراتەوە کە پێرررری وایە هەمرررروو حیزبرررری دێمرررروکرات زەت نەدەبرررروو واب
ڕێتخراوێررد وەب حیررزی دێمرروکرات پابەنررد بە ئوسررول و ئەخالزرری سیاسرری 
                                                 

 .٤٩٩دا، نووسینی حامید گەوهەری، الپەڕەی بڕوانە  ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە دە ساڵ -١
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دەبرررێ. برررۆیە دەبررروو لەگەڵ هەر ڕێتخراوێرررد کە هاوکررراری بترررا بە جۆرێرررد 
پێوەنررردیی تەنرررزیم بترررا وەب خرررۆی ناسررریبای  نەب وەب ئەوەی ئرررارەزووی 

  دەکرد. 
ێشەمەرگەکانی کەۆمەڵە دەچەنە ژمەارەیەک لە پ ٦/١١/١٣٦٣لەسەەر  ٥شەوی "

و  دا"دەرەتفێ" کە گوندی هەوارییەکان بوو لەناو خاکی باشەووری کوردسەتان
بەەنکەی هێەەز و ڕێکخەەراوی حیزبەەی لەەێ بەەوو. پێشەەمەرگە نەەاوی شەەەویان لەەێ 

و  و لێەەەی نزیەەەک دەبەەەنەوە و ئەوانەەەیی )ئەفەەەرادی کەەەۆمەڵە( دەیڵەەەێندەپرسەەەێت 
و نەەارنجەک دەخەنە نەەاو  نکەکەو دەچەەنە سەەەربانی بەە پێشەەمەرگەکە دەکەەوژن

و هەموویەەەەان  و لە پەنجەرەکانیشەەەەەوە تەقەیەەەەان لەەەەێ دەکەن پێشەەەەمەرگەکان
. وابزانم دوو کەسیان بە برینداری ڕزگاریەان بەوو. لەالیەکەی دا دەکوژنلەخەو

 ترەوە پێشمەرگەکانی کۆمەڵە دەچنە سەر پێشمەرگەکانی حیەزب لە نەوسەوود
بەوو، لەو دوو ، ماڵی پێشمەرگە و ئەاوارەی لێجەم" کە شیوێک بووو "تەختەی

و هێزی بەرگری واڵمیەان دەدەنەوە، حیزب  جێیەش هەرچەندە پێشمەرگەکانی
دا، تەنەەانەت بەاڵم کەۆمەڵە تەاوانێکی مەزن دەکەن. ڕێبەرانەەی کەۆمەڵە لەو تەاوانە

لەگەڵ فەرماندە سەربازییەکانی سێای عێراقیی سازابوون تەا ئەگەر پێویسەت 
 1دا پاشەکشە بکەن کە نەکەونە سەر مین."دا بە جێیەککاتی تەنگانەبکات لە

سەرکردەکانی کۆمەڵە پێی دەسێێکردنی هێرش بۆ سەر بنکەکەانی بەو پێیە 
دا کەەەەۆمەڵە یەپێوەنەەەەدیحیەەەەزب هەمەەەەوو ئامادەکارییەکیەەەەان کردبەەەەوو. هەر لەو 

و ڕەوانەی هەورامەان دەکەا  امی کەومیتەی ناوەنەدیی"ممەممەدی شافعی"، ئەند
و فەرمانەەەەدەرانی نیزامیەەەەی کەەەەۆمەڵە لەو نەەەەاوچەیە چەنەەەەد  لەگەڵ بەرپرسەەەەان

کۆبەەەەوونەوە پێەەەەک دێنەەەەێ و داوایەەەەان لەەەەێ دەکەەەەا تەەەەا ڕۆژی هێەەەەرش هەمەەەەوو 
و گەاڵڵەکانیەەان تەحەەویلی ڕێەەبەری بەەدەن.  وردەکارییەکەەانی مەقەڕەکەەانی حیەەزب

هەروەها پاش ئەوەی ڕێبەرانی کۆمەڵە سوور بوون لەسەر هێەرش کەردن بەۆ 
و زۆر بە نهێنەەەی بەرەبەرە حیزبەەەی دێمەەەوکرات، لە ڕێگەەەای جۆراوجەەەۆر سەەەەر 
کەسیان بۆ پەالماری شەەوی  ٧٠جۆرە . بەموەکردیان ڕەوانەی هەورامان هێز
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ی ڕێبەنەەدان کەەۆ کەەردەوە. لەو مەەاوەیەدا زیەەاتر سەەەردانی بنکەکەەانی حیزبیەەان ٦
نی وچۆ، سەەعاتی گەۆڕیبانی، هاتهبەوردی شوێنی سەنگەرەکان، نگا دەکرد تا

هبەەەەانی و هەمەەەەوو کەلەەەەێن و قەەەەوژبنی الیەنەەەەی نیزامیەەەەی بەەەەنکەی حیزبەەەەی نگا
 هەڵسەنگێنن.

 پێوە دیار نەبەێ یهەروەها ڕێبەرانی کۆمەڵە بۆ ئەوەی لە کارەکەیان شکست
ی کەومیتەی هەورامەان دانەا. پێوەنەدیی بەهێزیەان بەۆ کەۆنترۆڵی تیمێکی مخابرات

ێشەەەتر تەواوی هەر ئەو شەەەەوەی کە هێرشەەەەکەیان دەسەەەت پێکەەەرد ڕۆژێەەەک پ
ئەفرادی چەکداری خۆیان لە هێەرش بەۆ سەەر بەنکەی حیەزب ئاگەادار کەردەوە، 

ری کوردسەەەەتان لە سەرانسەەەەەخۆیەەەەان دا بەتەواوی هێزەکەەەەانی یەپێوەنەەەەدیلەو 
 نڕاگەیانەەدپەەێ دا حەەاڵەتی ئامەەادە باشەەی لە بەرامەەبەر هێەەزی حیزبەەی دێمەەوکرات
انەەابوو کە ئەگەر تەنەەانەت هەر ئەو شەەەوە هێزێکەەی لە نزیەەک بەەنکەی ئەەاژوان د

کۆمەڵە کرد لە بەرامبەردا دژکردەوە لە خۆی ناپاکی حیزب هەستی بە نییەتی 
 بدا. نیشان

کەەەۆمەڵە لە  دا داڕێەەەنراوی سەەەەرکردایەتیلە پەەەێیبەمجەەەۆرە بەپێەەەی پیالنەەەی 
هێەرش بەۆ چەنەەد بەنکەی حیەەزب کە لە  ١٣٦٣ی ڕێبەنەدانی سەەاڵی ٦نیوەشەەوی 

و  و ژنپێشەمەرگە  ١٧و  گرن، دەکەننییەتی پاکی پێشمەرگەکان کەڵک وەردە
تەا بەرەبەیەانی ئەوەی  1.مێردێکی پیر کە ئەندامی حیەزب بەوون شەەهید دەکەن

ئامانجی سەرەکی کە لەمێەن بەوو چەاوەڕوانی بەوون  .دا بوو کردیانلە توانایان
کوشتنی بەرپرسانی حیزبەی بەتەایبەت "حەکەیم ڕەزایەی" لە هەورامەان بەوو، کە 

ی ٦بەگەن، بۆیەان گرینەگ بەوو تەا ئێەوارێی  یەانقێزەونەامانجە نەیانتوانی بەو ئ

                                                 
دا ئامراژەی پێترردوە  بەو هێرشرە بەپێچەوانەی ئەوەی کاب عەبدوڵاڵ موهتەدی لەکتێبەکەی -1

وەرگرتن لە نرراوی شررەوی هرراوبە  ودۆسررتایەتی کە ێرردان لەپشررتەوە  کەڵررددەڵررێن خەنررێەر ل
بۆخۆی دوو شەو پێشتر سەردانی هەورامانی کردوە بزانێ چۆن کارەکە سرەرکەوتوو دەبرێ. 

دا دەڵرێ: "حیزبری دێمروکرات لەپشرتەوە ساڵ لەگەڵ عەبدوڵاڵ موهتەدی ٥بە م بۆخۆی لەکتێبی
ی ٦ەوە ترا ١٣٥٧لە هەموو تەمەنی کۆمەڵە لە سراڵی  خەنێەری لێ داوین." عەبدوڵاڵ موهتەدی

تا ئێئتا  با بەڵگەیەب بێنێتەوە کە لەکو  حیزب لەپشرتەوە بەخەنرێەر لێری  ١٣٦٣ڕێبەندانی 
 داون تا خەڵتی دیتە  بڕوای پێ بتەن. 
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 یڕێبەندان شەڕ درێنە بەدەن. کەۆمەڵە دیەارە بەرنەامەکەی زۆر لەوە گەورەتەر
بوو لە ئەرتەشی عێرا  چرا سەوزیان وەرگرتبەوو، کە دوای لێەدانی بنکەکەانی 

ئەنجامەەەەدانی کەەەەۆمەڵە هەر دوای  ئەفەەەەرادیحیەەەەزب پشەەەەت بەوان دەسەەەەێێرن. 
ئەوەیەان کەرد و لە نزیەەک  بەێ ڕاوەسەتانی ڕێبەنەدان ٦ن بەرەبەیەانی کارەکەیەا

خۆیان حەشار دابوو، ئەگەر تا ئێەوارێ پێشەمەرگەی  پایەگای ئەرتەشی عێرا 
ی ئەرتەشەەی عێەەرا  بەرگەەری پشەەتیوان حیزبەەی دێمەەوکرات هێرشەەیان بەەۆ بکەەا بە

 و ئێوارێ سەرلەنوێ هێرش بکەنەوە سەر حیزب. بکەن
ێبەندان لەگەڵ ڕووناکبوونی هەوا کە دیەارە خەڵکەی ی ڕ٦بەرەبەیانی ڕۆژی 

 وپەنای حیزب بوون، کاتێک هەواڵی هێرشی کەۆمەڵەئەو ناوچەیە هەموو پشت
باڵو بۆوە خەڵکی نەاوچەکە لەدڕەنەدەیی بەێ وێەنەی کەۆمەڵە ناوچەی داگرت و 

سەریان سووڕمابوو وێڕای پێشمەرگەکانی هەورامان بەرەو داوێنەی پایەگەای 
رادی کەۆمەڵە خۆیەان لەێ حەشەار دابەوو چەوون. پەاش شەەڕێکی عێرا  کە ئەفە

تەواوی نرراوچە و بەرزاییەکررانی دەورووبەری ناوچەیرران لە ئەوان پرراب گەرم 
کردەوە. چەکدارەکانی کۆمەڵە کە لە بەرامربەر هێرشری شۆڕشرگێرانەی خەڵرد 
تووشررری ترررری و سەرلێشرررێواوی بررروون  نەیرررانتوانی خرررۆڕاگرن و خۆیررران لە 

کەسیشرریان لە پررا  خۆیرران بەجررێ  ١٤ەشرری عێرررا  هاویشررب پایەگاکررانی ئەرت
 هەردوای  ئەوە سیاسەەەتی هەمیشەەەیی ئەوان بەەوو ڕێبەرانەەی کەەۆمەڵە هێشررب.
هەسەت بەوە کەرد چونکە باشیان هەم  .فەوری ئاگربەست ڕابگەیەنن ێکهێرش

 هەم خۆیەان بەۆ ئامەادە کردبەوو، سەری کوردستان ڕوو دەدانکە شەڕ لەسەرا
حیەزب بەفەرمەی لە ڕێگەای نەامەوە ئاگەاداری کەردنەوە کە  پێشتر لەبەر ئەوەی

دەسەەت لە ئەەاژاوەگێڕی لە کوردسەەتان هەڵگەەرن. ئەوەی پێشەەتر چانەەدبوویان، لە 
بە  یەاندێموکرات دا دروویانەوە. بناخەی فکریی ئەوان کە حیزبیی ڕێبەندان٦

 ی دەزانی، ئەوە بوو هەم زەربەی لێدەن، هەم ئەگەر بتواننینوێنەری بورژواز
 لە تەنیشت زەربە لێدان سازانی لەگەڵ بکەن. 

ی ڕێبەنرردان  هەروەب کررۆمەڵە بۆخۆشرری بە ڕەسررمی بە ٦ هێرشرریگە لەی 
"شانازی"یەوە ڕایگەیاند  لە ماوەیەب بەر لەو تراریخەڕا بە وردی لە کرۆمیتەی 



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

دانی تانراتێتی پێویئررب برۆ ئەنێرراممهەمروو ئی  ی کرۆمەڵەدا داڕێژرابرروویناوەنرد
ی عەبرردوڵاڵ مرروهتەدی ددوایرری ئەو کررردەوەیە  زۆر بە جیرردو. ئامررادە کرابررو

بۆ مێازاتی بتەرانی ئەو جنایەتە و دانری دەرسرێد بە وەستۆی خۆی گرت: "
مررران دەسرررتمان برررۆ ای ڕێبەنررردان لە هەور٦حیزبررری دێمررروکرات..... لە ڕۆژی 

کردەوەیەکررری چەکررردارانە بررررد و بە ئاشرررنرا و برررێ شررراردنەوەی ڕیاکرررارانە 
 1."ەو کردەوە وەئەستۆمان گرتبەرپرسایەتی ئ

ڕێبەرانرری حیزبرری کۆمۆنیئررب پێیرران وابرروو لە برراری نیررزامییەوە لە حیزبرری 
دێمرروکرات بەهێزترررن و دەترروانن بە لێرردانی چەنررد زەبرێترری نیزامیرری حیزبرری 
دێموکرات بە چۆب دابێنن  ئەوە  وەب یەکێد لە تەحلیلەکانی دیتەیان کە لە 

 ەوە سەرچاوەی دەگرت. کوردستان بارودۆخیبێ ئاگاهی لە 
دا سرەپاند حیزبی کۆمۆنیئتی کۆمەڵە کە شەڕی بە سەر خەڵتی کوردسرتان

چەنرررد مانرررگ دوای شرررەڕ هەم لە برررواری سیاسررری و هەم لە برررواری نیزامیررری 
تووشرری  ئاکامررداو سیاسررەتی شررەڕی گرررتە پررێ  و لە  تووشرری زەیررران هررات

کەوتەوە و هەڵوەشررران هرررات. لەبررراری سیاسرررییەوە گۆشرررەگیر و تەریرررد لێد
خەڵترری کوردسررتان بە تەواوی لێیرران بێررزار برروو. لەبرراری نیررزامییەوە ئەڕرررادی 
خرررۆی نیررروەی لەدەسرررب دا  ئەوەی مرررابوونەوە لەبەر شرررەڕی نررراوخۆی نێرررو 

 یان بۆ نەدەکرا. هی  "حتا" و لقەکەیتەشتیالتی 
لەالیەکرری دیررتەوە حیزبرری دێمرروکرات بررۆ شررەڕ لەگەڵ کررۆمەڵە نەب خررۆی 

نەدەهرات. چرونتە لە نراو تەشرتیالتی  ەن بە ڕیترشری داڵو ئەسرئامادە نەکردبو
چرررررووکترین  و نە لە حیرررررزب نە لە ڕێررررربەری نە لە کرررررۆمیتە شارسرررررتانەکان

لەبرراری سیاسررییەوە بەهرری  شررێوەیەب پێشررمەرگەکانی بررۆ  ڕێتخررراوی حیزبرری
دا دا و لە تەبلیەرراتکرراری سیاسرری لە  شررەڕ لەگەڵ کررۆمەڵە ئامررادە نەکردبرروو

نەدەزانری تەنرانەت خرۆی  بە دوژمنری چتراتیهئەی نەدەکرد و دژی کۆمەڵە ز
دا لە زۆر برررواردا ڕوحررری تەڕررراهومی لە گەڵ کرررۆمەڵە لە نێرررو ڕیزەکرررانی خرررۆی

بەهێررز دەکرررد. ئەوە لە کاتێترردایە کە کررۆمەڵە حیزبرری دێمرروکراتی بە دوژمنرری 
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برررروو کە کررررۆمەڵە لە کرررراتی  وەهەر بەو هۆیررررانە سررررەرەکی خررررۆی دەزانرررری.
و هەم لە برواری  داڕی سەراسرەری هەم لە برواری سیاسرییدەستپێتردنی شە

 ئەری خۆی ئامادە کردبوو.ننیزامییەوە بۆ شەڕێتی سەرا
دا مەسرررشوالنی حیزبررری دێمررروکرات  اسرررتیڕکاتێرررد شرررەڕ دەسرررتی پێتررررد  لە

دەتررررروانن کۆمەڵەیررررران بە کەم گرتبررررروو پێیررررران وابررررروو بە برررررێ ئامرررررادەگی 
کرۆمەڵە برێ گە لەی دەزیر  دەتروانر   وایان دەزانی ودا بوەستن لەبەرامبەری

هەرچەنررد ئەو مەسررەلەیە لە هێنرردید بررواردا ئاکررامی ناخۆشرری بتررر    "مەررار"
لێتەوتەوە  بە م وازعییەت ئەوەیە کە کۆمەڵە نە ئەو هێرزە بروو کە خرۆی پێری 
وابرروو هەیە  نە ئەو هێررزە  برروو کە بررێ ئەهمیرریەت چرراوی لررێ بررتەی یررا بە 

 تەواوی نادیدەی بگری. 
ان شەەەڕی چینایەتییەەان دەکەەرد و باوەڕیەەان بە کەەوردایەتی و مەسەەەلەی ئەو

و  نەتەوایەتەینەتەوایەتی نەبوو. دواتر دەرکەوت کە کۆمەڵە لەسەر مەسەلەی 
کوردایەتی پاش بیست ساڵ سەەپاندن و خوڵقانەدنی شەەڕی نەاوخۆیی و دانەی 
ئەو هەمەەەەووە تێچەەەەووە، ئیقراریەەەەان کەەەەرد کە لە گەەەەرتنەبەری ئەو سیاسەەەەەتە 

شیمانن، تەنانەت کاک عومەر ئیلخەانیزادە کە ئەوکەات لەگەڵ کەاک عەبەدوڵاڵ پە
بەیەکەوە بەەوون لە تەلەویزیەەۆن ئەمریکەەا بە ئاشەەکرا ئامەەاژەی بە هەڵەبەەوونی 
سیاسەەەەتی پێشەەەوویان کەەەرد. دوای جیەەەا بەەەوونەوە لەگەڵ حیزبەەەی کۆمۆنیسەەەت 

بەەوو گوتیەەان هەڵەمەەان کەەردووە و جیابوونەوەشەەمان زۆر پڕشەەەنگدارە!!!. کەوا
ئەو مەەەاوەی کە شەەەەڕ لە نێوانمەەەان دا هەبەەەوو دەردەکەوێ کە ئەو گەەەوللەیەی 
لەالیەن کۆمەڵەوە بەرەو حیزب تەقێندراوە لە سەر کوردایەتی نەبووە، چەونکە 

 و کۆمۆنیستەکان و سەنەدانەی کە بۆخۆیان لەالیەن کۆمەڵە بە پێی ئەو بەڵگە
ەنیەا ئامانجیەان وەدەرنەان و بە کۆمونیستی کرێکاریشەوە باڵویان کەردۆتەوە ت

خۆیەەان وەک  نو الوازکردنەەی خەبەەاتی حیزبەەی دێمەەوکرات بەەووە، بەڵكەەوو بتەەوان
 دا نیشان بدەن.تاکەسوار لە مەیدان

ی ڕێبەنەەدان خەەۆی بە ئاشەەتیخواز دەزانەەی و ببەەووە ٦دیەەارە کەەۆمەڵە دوای 
ی ڕێبەندان بۆ سەر بنکەکانی حیزب، کۆمەڵە ٦ئاشتیخواز، هەر دوای هێرشی 



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

 اپەیتەەا داوای ئاگربەسەەتی دەکەەرد بەتەەایبەتی دوای گرتنەەی ناوەنەەدی ئەەاژوان.پەیت
ڕێبەرانی کەۆمەڵە بەۆ ئەوەی شەتێکیان بە دەسەتەوە بەێ بەۆ شەەڕ دژی حیزبەی 

بنەمەا و سەواو بە دژی حیەزب کەڵکیەان دێموکرات، لە هێندێک دەستەواژەی بێ
ەک و"وەردەگەەەەرت و ئەو دەسەەەەتەواژانەیان ڕەپەەەەاڵ حیزبەەەەی دێمەەەەوکرات دەدا. 

"واپسەەەەگرا"، "سەەەەەدی ڕێگەەەەای پێشەەەەکەوتنی جەەەەوواڵنەوە"، "زەربەلێەەەەەدان لە 
و خزمەتکاری کۆماری ئیسالمی"،" دژی شۆڕش"و هتەد.  جوواڵنەوە،" "خائین

سەیر ئەوە بوو کە کۆمەڵە حیزبی دێموکراتی ئاوا دەناسی بەاڵم بۆ خەڵك و 
هەموو کەس پرسیار بوو کە چەۆن لەگەل حیزبێکەی کە دژی شەۆڕش بەێ و 

  1"خائین بێ و نۆکەری کۆماری ئیسالمی بێ! ئاگربەست دەکەی!!
حیزبررری دێمررروکرات هیچترررات نەیویئرررتووە و خوازیررراری ئەوە  نەبرررووە 
کرررۆمەڵە لە مەیررردانی سیاسررری و نیزامیررری لەبەیرررن بەر  زەترررێ  بیرررری لەوە 
نەکررررردەوە  تەنیررررا چرررراوەڕوانی حیزبرررری دێمرررروکرات ئەوە برررروو کە کررررۆمەڵە 

ا کە ویئررتی خەڵترری کوردسررتانە و لە گەڵ کۆمەڵگررای وازعییەتێررد زەبررووڵ بترر
  تەنررانەت شررەرتی ێکوردسررتان و ڕێتخراوەکررانی سیاسرری کوردسررتان بگررونێ

حیزبرری دێمرروکراتی  بررۆ ئاگربەسررب و وترروێژ لەسررەر ئەو ئەسررڵە برروو. بە م 
دەکررررررد کە هێزەکرررررانی کرررررۆ بتررررراتەوە و  تیکرررررۆمەڵە برررررۆیە داوای ئاگربەسررررر
بێررتەوە نرراو خەڵررد بررۆ تەبلیەررات و دواتررر لە هەناسررەیەکی بێررتەوە بەرخررۆی و 

 دەرڕەتێتدا جارێتی دیتە لەپشتەوە خەنێەر لێدا.
ی حیزبی دێموکرات لێرەدابوو چونتە بۆچروونی کرۆمەڵە سرەبارەت یرانەنیگ 

بە حیرررزب نەب ئررراڵوگۆڕی تێررردا پێرررد نەهررراتبوو بەڵتررروو هەر وەب پێشرررتر بە 
سرروێنگەوە برروو  وەترری دژی شۆڕشرری دەناسرراند. لێدوژمنرری خررۆی و بە هێز

برراوەڕی بە ئرراگربڕی ڕێبەرانرری حیزبرری کۆمۆنیئررتی کررۆمەڵە نەبرروو  بررۆیە  
دەیگوت کە دەبێ حیزب بە شۆڕشگێڕ بناسرێ دیرارە زۆر مەسرەلەیەکی سرادە 
بوو  بۆیە  سادە بوو کە کرۆمەڵە ئەگەر بڵرێ حیزبری دێمروکرات شۆڕشرگێڕە 
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ەڵە خۆشررری لەو مانرررای ئەوەیە کە لە کوردسرررتان جررروو نەویەب هەیە و کرررۆم
جوو نەوەیە وەب خەڵتی کوردسرتان بەشردارە کە حیزبری دێمروکراتی  وەب 
هێزیترری سررەرەکی لەکوردسررتان هەیە و نەترریێەی وازعرری ئەو هاوسررەنگی و 
معررادلە ئەوەیە کە دەڵررێ حیررزبی  شۆڕشررگێڕە. ئەوەی کە حیزبرری دێمرروکرات 

کارنرامەی  بوو کە کۆمەڵە بە شۆڕشگێڕی بناسێ لەبەر ئەوە نەبروو کە سوور
شۆڕشگێڕی خۆی لە ڕێبەرانی کۆمەڵە وەربگرر   حیزبێرد کە خراوەنی چەنرد 

 ەکەیدەیە ڕابررردووی خەبررات و شۆڕشرری هەیە خەڵترری کوردسررتان و مێررژوو
. گروتنی ئەو وشرەیە لە الیەن کرۆمەڵەوە ەکارنامەی شۆڕشگێڕیی پرێ بەخشریو

تری عەینری بە شۆڕشرگێڕ ناسریبا دیرارە زەبرووڵی وازعییە یکە حیزبی دێموکرات
بوو. هەر لەوکاتەدا پێشی بە شەڕو تێتەەڵچوونی چەکردارانە لە کوردسرتان لە 

دا لە بەیررن دا دەگرررت و دوژمنرری و دژایەترری لە نێوانیرراننێرروان ئەو دوو هێررزە
 1دەچوو و ڕێگای بۆ هاوکاری هەردوو حیزب خۆ  دەکرد.

ن حیزبەەی کۆمۆنیسەەتی ئێەەران و لەەقەکەی ئەو ئامەەانجەی بە شەەوێنیەوە بەەوو
یەکەمەەەین هەنگاویەەەان بەەەۆ نەەەایەوە و بە کوشەەەتنی چەنەەەد پێشەەەەمەرگەی حیەەەزب 
ڕێبەرانیان تووشی تەوەهوم بوون کە بەو شوعارە گەورانەی هەڵیان گرتبەوو 

یتەاری کە لرۆپکردنی حکەومەتی واتە خاشەبڕکردنی حیزبی دێموکرات و دابین
 هیچکات وەدی نەهات و نایە.
بیالنێەەک لەشەەەڕ لەگەڵ کۆمەەاری وی خسەەتنەڕودا، لەکەەاتی شەەەڕی دوو الیەن

دا دەردەکەوێ کەەام حیەەزب بەەۆ پارێزگەەاری لە خەەاکی کوردسەەتان و ئیسەەالمی
مەیەەدانی موبەەارەزە بەەووە. سەەەرەڕای ئەوانە،  تاکەسەەواریخەڵکەەی کوردسەەتان 

دا لە بەرامەەەەبەر کۆمەەەەاری ئیسەەەەالمیدا سەەەەاڵ ٤تەواوی تێکۆشەەەەانی کەەەەۆمەڵە لە 
کە ئیەدی ئاسەەواریان ١٣٦٨ی سەاڵی تەا کۆتەای١٣٦٤لەبەرەکانی شەڕدا لەساڵی 

و  ٦٥، ١٣٦٤لەوسەەااڵنەدا بەزەحەەمەت دەبینەەرا، نەەابێتە سەەێ هەەاوینی سەەاڵەکانی
مانەەەگ، )مەبەسەەەت بەراورد کردنەەەی مەیەەەدانی  ٩ی حیزبەەەی دێمەەەوکرات واتە ٦٦

دا زووتەر دۆڕان. شەڕە لەگەڵ کۆماری ئیسالمی(. چونکە لەمەیەدانی سیاسەەت
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ری ئیسەەالمی وێ کەەێ خەبەەات دژی کۆمەەالەیەک بەراوردی چەەووکەدا دەر دەکە
 وپەنای زەحمەتکێشانی کوردستان بووە. وە و پشتلە قوواڵیی دڵەوە کرد

 مەانگی سەاڵەکانی ٩دا واتە پێشمەرگەکانی حیزبی دێمەوکرات لە سەێ هەاوین
کەسەەیان لە هێەەزی دوژمەەن کوشەەتوە، بەاڵم کەەۆمەڵە  ٣٠٥٥(، ٦٦و ٦٥و ١٣٦٤)

هەروەهەەەا هێەەەزی حیزبەەەی دیمەەەوکرات لەو سەەەاڵە دا ناگەەەاتە هەزار کەس.  ٤لەو 
 ٢٥٠ناگەەەاتە  ەکەسەەەیان لەدوژمەەەن بەدیەەەل گرتەەەوە، بەاڵم کەەەۆمەڵ ٤٧٧مەەەاوەیەدا 
 ٤٩ دەسەەتیان بەسەەەر مەەانگەدا پێشەەمەرگەکانی حیزبەەی دێمەەوکرات ٩کەس. لەو 

پایەگەا.  ٢٥ساڵە دا ناگاتە  ٤، بەاڵم کۆمەڵە لەو داگرتووەپایەگای هێزی ڕێنیم 
چەکەی جۆراوجۆریەەان  ١٤٦٨تێکۆشەەرانی دێمەوکرات  مەانگەدا ٩هەروەهەا لەو 

تفەنگەەەی دەسەەەکەوت  ٥٠٠سەەەاڵە  ٤بە دەسەەەکەوت گرتەەەووە، بەاڵم کەەەۆمەڵە بەو 
پێشەەمەرگەی پێشەەکەش بەخەەاکی نیشەەتمان  ٢٦٠مەەانگەدا  ٩نەبەەووە. حیەەزب لەو 

کەەەردووە. دیەەەارە ئامەەەاری کەەەۆمەڵە بەدەقیقەەەی لەبەردەسەەەت دانەبەەەوو ئەوانەەەیی 
لەم بەراوەردەدا دەردەکەوێ  1دا لەدەسەت داوە.ەسەاڵ ٤خەڵکیان لەماوەی ئەو 

لە کوێ حیزبی دێموکرات سەەددی ڕێگەای جەوواڵنەوەیە؟ بەۆ سازشەکارە؟ تەۆ 
بڵێی بەوە دەڵێن خزمەتکاری کۆماری ئیسالمی؟! ئەو وتانەیان تەنیا وتەنیا بەۆ 

 فریودانی خەڵک و درێنە کێشانی شەڕ بوو.
 
 
 
 

                                                 
ئامارەکرران لە نررامیلتەی "جنررگ در کردسررتان" تررایبەت بەم سررێ وەرزەی ئەم سررێ سرراڵە  - 1

 دەرهێندراون.
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 هەڵوێئتی حیزبی دێموکرات
 ی ڕێبەندان٦ت بە کۆمەڵە پا  سەبارە

 
 

سررراڵی ڕابرررردوودا  لەبەر زۆر هرررۆ  چەنررردینلە مررراوەی  حیزبررری دێمررروکرات
توانیررررررویەتی پشررررررتیوانیی زۆربەی نیزیررررررد بە تەواوی کررررررۆمە نی خەڵترررررری 
کوردسررتان  بەتررایبەتیی زەحمەتتێشرران بەدەسررب بێنررێ. یەکێررد لە بنرراغەییترین 

تێتی ئوسرروولی و هەر لەو هۆیەکررانی ئەم سررەرکەوتنە  بررردنە پێشرری سیاسررە
کاتەشررردا نەرم و لەسرررەرەخۆیی ڕێبەریررری حیرررزب برررووە. حیزبررری دێمررروکرات 
هەمرروو کاتێررد لە ئرراژاوەگێڕی و هەلپەرسررتی خررۆی پاراسررتووە  هرری  کاتێررد 

دانەناوە و  زازانێی ڕێتخراوەیی خۆی لە سەرەوەی زازانێی کۆمە نی خەڵد
ەی ویئتی کرۆمە نی خەڵتری هەموو کاتێد هەوڵی داوە کە نوێنەری ڕاستەزین

کوردسررتان بررێ. ڕازی خۆشەویئررتی و ڕێزێررد کە حیزبرری دێمرروکرات لەنێررو 
 دێموکراتکۆمە نی خەڵتیشدا هەیەتی هەر ڕاسب لەم مەسەلەیە دایە. حیزبی 

هەموو کاتێد ویئتویەتی ناکۆکییەکرانی خرۆی لەگەڵ ڕێتخراوەکرانی دیرتە  لە 
چارەسررەر بتررا. هەمرروو ئەو  ڕێگررای بررای و ڕەخررنە و وتررووێژی دۆسررتانەوە

  زۆر بررا  لەم ڕاسررتییە هەبررووەڕێتخررراوانە  کە لە کوردسررتان حزووریرران 
هرررۆی  ەوبررروئاگرررادارن. لەم مررراوەیەدا کرررۆمەڵە تەنیرررا ڕێتخراوێرررد بررروو کە ب

پێتەێنانی تێتەەڵچروونی زۆر لەگەڵ پێشرمەرگەکانی حیزبری دێمروکرات  لەگەڵ 
ەیی خررۆی بررۆ وتررووێژ لەگەڵ هەمرروو کاتێررد ئامرراد دێمرروکراتئەوە  حیزبرری 

کررۆمەڵە ڕاگەیانرردووە و لەگەڵ هەمرروو ئەو گیروگرڕتررانەی کە وتررووێژ لەگەڵ 
ئەڕرادێتی غەیرە مەسشوول و گێرەشێوێن هەیەتی  هەموو کاتێد هەوڵری داوە 

 ناکۆکییەکان لە ڕێگای ئاشتیخوازانەوە چارەسەر کرێن. 



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

لە شەخئرییەتەکان  نوێنەرانی هێندێد لە ڕێتخراوەکران و هێنردێد ماوەیەب
و کادرەکررررانی ڕابررررردووی کررررۆمەڵە کە بەهررررۆی تێتەەڵچوونەکرررران ڕیزەکررررانی 

کە چررۆنە ئەم  یدەپرسررحیزبرری دێموکراتیرران کۆمەڵەیرران بەجررێ هێشررتووە  لە 
 جارە حیزب حازر نییە وتووێژ لەگەڵ کۆمەڵە بتا؟

لە سرررەرەتاوە دەبرررێ ئیشرررارە بەو ڕاسرررتییە بتەیرررن کە پیالنررری کرررۆمەڵە لە 
لە دژی بنتەکرررررانی حیرررررزب لەو  ١٣٦٣ی ڕێبەنررررردانی ٦ن لە ڕۆژی هەورامرررررا

ی نێرروان حیررزب و کررۆمەڵە بە حیئرراب ینرراوچەیە  بە نوختەگۆڕانێررد لە پێوەنررد
د . تررا ئەوکرراتە تێتەەڵچوونەکرران نرراوچەیی برروون و هەرچەنررد ڕاسررتەوخۆ لە 
سیاسەتی ئاژاوەگێڕانەی کرۆمەڵە سرەرچاوەیان دەگررت  بە زاهیرر وادیرارە کە 

یررری کرررۆمەڵە لە پێتەێنرررانی ئەم تێتەەڵچوونرررانەدا بەکرررردەوە دەخررراڵەتی ڕێبەر
ڕاسررتەوخۆی نیرریە  یررا النرریتەم دەخررالەتێتی ئەوتررۆ ئینتررار دەکررا. بە م پیالنرری 
شەشری ڕێبەنردان ڕاسرتەوخۆ لەالیەن ڕێبەریری کرۆمەڵەوە داڕێرژرا و جێبەجرێ 

لە  کررررا و لە دواییشررردا ڕێبەریررری کرررۆمەڵە تەنرررانەت شرررانازی پێررروە دەکررررد و
 ئاکامەکانی ئەو پیالنە خۆشحاڵیی خۆی دەردەبڕی.

عەبررردوڵاڵ مررروهتەدی  سرررترتێری گشرررتیی حیزبررری کۆمۆنیئرررتی کرررۆمەڵە لە 
ی خرراکەلێوە لە ٢٢وتررووێژی خررۆی لەگەڵ نررامیلتەی )کۆمۆنیئررب( کە ڕۆژی 

الیەن کە ئەم پرریالنە لەڕادیررۆ کررۆمەڵەوە برراڵو کرررایەوە  بەڕاشررتاوی ڕایگەیانررد 
ی خەزەڵروەری ٢٥داڕێژابروو. پرا  تێتەەڵچروونی ڕۆژی  ڕێبەریی کۆمەڵەوە

ڕێبەریی کۆمەڵە بە ڕاشتاوی لە ڕادیوی خۆیەوە ڕایگەیاند کە کۆمەڵە  ١٣٦٣
تۆڵە لە حیزبی دێمروکرات دەکراتەوە و تەنرانەت لەم ڕێگرایەدا هری  نیگەرانری 

. پاشرران پەرەئەسررتاندنی شررەڕ لەگەڵ حیزبرری دێمرروکراتی کوردسررتانی  نررابێ
ڵەیەکرری لەپێشرردا داڕێررژراو و بە کەڵررد وەرگرررتن لە نێرروی نەێنیرری بەپێرری گە 

شررەو و پێوەنرردییەکی بررا  کە لە نێرروان ڕێتخراوەکررانی حیررزب و کررۆمەڵە لە 
  هررراتبۆوە  لەالیەن ڕێبەریررری کرررۆمەڵەوە جینرررایەتی سرررامناکیهەورامررران پێد

شەشی ڕیبەندان جێبەجێ کرا. مانای ئەم کرردەوەی کە هەر وەب گوتمران  بە 
هییەوە و بە دەسرررتووری ڕاسرررتەوخۆی ڕێبەریررری کرررۆمەڵە ئەنێرررام درا  ئاگرررا
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ڕاگەیاندنی شەڕ بە حیزبی دێموکراتی کوردستان لە سەرانئرەری کوردسرتان 
 بوو.

  ڕێبەریررری کرررۆمەڵە ڕەوری پێشرررنیاری کرررردەوەکردنررری ئەم پرررا  جێبەجێ
ئەم دێمرروکرات  وتررووێژی کرررد. بە م زۆر مەنتیقرری برروو کە ڕێبەریرری حیزبرری

ڕەتترررردنەوەی پێشرررنیاری کرررۆمەڵە چەنرررد هرررۆیەکی  ...یارە ڕەت کررراتەوەپێشرررن
 هەبوو:

لە ڕابردوودا پرا  تێتەەڵچروونێتی نراوچەیی  ڕێبەریری هەردووب ڕێتخرراو 
وتووێژیررران دەکررررد و لە ڕاسرررتیدا نەخشررری حەکەمیررران وەعرررۆدە دەگررررت و 
 هەوڵیان دەدا پێشی پەرەسەندنی تێتەەڵچوون و باڵوبوونەوەی بۆ ناوچەکانی

تەم ڕێبەرانی کۆمەڵە لە زئرەدا هەر وەب لە پێشەوە بای کرا  النیدیتە بگرن. 
وایان دەنواند کە تێتەەڵچوون بەبرێ ئاگراداری ئەوان ڕووی داوە و موخرالیفی 
تێتەەڵچوونی نیزامی لەگەڵ حیزبن. بە م ئەمێارە ڕێبەرانی کۆمەڵە بۆخۆیران 

ێبەنردان لە هەورامران هاندەری ڕاستەوخۆ و هۆی ئەسڵیی جینایەتی شەشی ڕ
برروون و بەئاشررترایی ددان بەو جینررایەتە دادەنررێن. جررا باشررە ڕێبەریرری حیزبرری 

وێنەیران خوڵقانردووە دێموکرات چۆن لەگەڵ کەسانێد  کە جینرایەتێتی ئراوا بێ
لەسرررەر مێرررزی وترررووێژ دانیشرررێ؟ ڕێررربەری حیزبررری دێمررروکرات   بە خەڵتررری 

بە خراووخێزانی ئەو ڕۆ نە  کوردستان بە پێشرمەرگەکانی حیرزب و بەترایبەتی
بڵرررێ کە بە دەسرررتووری ڕاسرررتەوخۆی ڕێبەریررری کرررۆمەڵە شرررەهید کرررراون. لە 
وە می ئەم پرسیارە دا کە برۆچی لەگەڵ جینایەتتارانێرد کە نراجوامێرانە و بە 
کەڵد وەرگرتن لە ئیعتمادی ئەندامان و پێشمەرگەکانی حیزب  دەیان کەی لە 

شرەهید کرردوە  وترووێژ  کارەسراتبارئراوا پێشمەرگە و خەڵتیان بە شێوەیەکی 
 ؟پاساو دەدر دەکەی    وە مێد دەتوانێ بداتەوە؟ چۆن وتووێژێتی ئەوتۆ 

وا دابنێررررین کە وتررررووێژی ڕێبەریرررری حیررررزب لەگەڵ ڕێبەریرررری کررررۆمەڵە بە 
ڕێنتەوتنێرررد گەیشرررب  ترررازە چرررۆن دەتررروانی بررراوەڕ بە بەڵرررێن و وەعررردەکانی 

ە لە داهراتوودا برتەی؟   تەزمینێرد هەیە شتێنانی وەب ڕێبەریی کرۆمەڵپەیمان
کە ڕێبەرانرری کررۆمەڵە لە داهرراتوودا جینررایەتی هەورامرران دووپررات نەکەنەوە؟ 
کاتێررد کە لە نرروێنەرانی ڕێنخراوەکررانی دیررتە دەپرسررین کە: ئایررا ئێرروە حررازرن 
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کردەوەی داهاتوویی کۆمەلە تەزمین بتەن؟ هەمروو وە مری مەنفری دەدەنەوە  
چرراوەڕوان برری کە حیزبرری دێمرروکرات کە لە بەرامرربەر  ئەوکرراتە چررۆن دەکررر 

کرررۆمە نی خەڵتررردا بەرپرسرررایەتییەکی گرانررری بە عرررۆدەوەیە  جرررارێتی دیرررتە 
کررۆمە نی خەڵررد و پێشررمەرگەکانی زررانع بتررا و لەوانرری بررو  کە بە بەڵررێن و 
وەعرردەکانی ڕێبەریرری کررۆمەڵە برراوەڕ بررتەن؟ مەسررشوولییەتی ئەو خوێنررانەی کە 

عتمادێرد کە دەبرێ پێرد ێوەرگررتن لە ئەنگە بە کەڵتری خراپڕێبەریی کۆمەڵە ڕ
هێنرردێد لە لەو سررەروبەندەدا بررێ بیڕێررژ   دەکەوێررتە سررەر شررانی   کەسررێد؟ 

شەخئییەتەکان و نوێنەرەکان ئەوە  زیاد دەکەن کە گۆیا ڕێبەرانری کرۆمەڵە 
 زەرەبررروویلە کرررردەوەی خۆیررران پەشررریمانن و دەبرررێ مۆڵەتیررران بررردرێتێ کە 

 ەوە. ڕابردوو بتەن
بەداخەوە نەب هرررری  نیشررررانەیەب لە پەشرررریمانی کررررۆمەڵە نررررابینین  بەڵترررروو 
بەرپرسترین ئەڕرادی کۆمەڵە سیاسەتی دوژمنرانەی خۆیران کە هرۆی ئەسرڵیی 

ەەڵچررررروونە نیزامییەکرررررانە نیئرررررربەت بە حیزبررررری دێمرررررروکرات  بە تتەواوی تێ
 شێوەیەکی توندوتیژ درێژە دەدەن.

ی حیزبرررری ئررررێمە چەنرررردین جررررار ئەو لە وتووێژەکررررانی ڕابررررردوودا  ڕێبەریرررر
هەڵوێئرررتە دوژمنرررانەیەی کرررۆمەڵەی بە گررروێی ڕێبەریررریەکەی دادایەوە  بە م 
ڕێبەرانرری کررۆمەڵە هەمیشررە دووڕووانە دەیررانگوت کە ئەم هەڵوێئررتە پێوەنرردیی 
بە ڕابررردووەوە هەیە و لە پررا  ئەوکرراتە )کرراتی برراڵو برروونەوەی نررامیلتەکە( 

بری دێمروکرات گرۆڕاوە. هەرچەنرد وتەکرانی هەڵوێئتی کۆمەڵە نیئربەت بە حیز
ڕێبەرانرری کرررۆمەڵە جێگررای بررراوەڕ نەبرروون  بە م لەبەر ئەوەی ڕێبەرانررری ئەم 
ڕێتخررررراوە نەزەری نووسررررەری نامیلتەکەیرررران بە شررررێوەیەکی ڕەسررررمی ڕەت 
دەکرررردەوە ڕێبەریررری حیزبررری ئرررێمە هەوڵررری دەدا بە نیشررراندانی النررری زۆری 

نێررو  بابەتەکررانیتەەڵچوونەکرران بگررر  و پەرەئەسررتاندنی تێبە نیازپرراکی پررێ  
 نامیلتەکەی بە کۆسپێد لەسەر ڕێگای ڕێتتەوتن لەزەڵەم نەدەدا.

ی باڵوکررراوەی کۆمۆنیئررب بە زەڵەمرری سررترتێری ١٥ژمررارە  وترراریکاتێررد 
گشرتیی حیزبری کۆمۆنیئررتی کرۆمەڵە ) عەبردوڵاڵ مرروهتەدی ( بە ئرێمە گەیشررب  

ۆڕێد بەسەر سیاسەتی دوژمنانەی تێگەیشتین کە نەب تەنیا بچووکترین ئاڵوگ
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کررۆمەڵە نیئرربەت بە حیزبرری دێموکراترردا نەهرراتووە بەڵترروو دوژمنررایەتی لەگەڵ 
حیررزب گەیرروەتە ئاسررتی سیاسررەتی ڕەسررمیی و ئاشررترای کررۆمەڵە. عەبرردوڵاڵ 
مرررروهتەدی پررررا  جنێررررو و تررررۆمەت و ئیفتڕایەکرررری زۆر بە حیررررزب و پررررا  

ڕاسررتییەکان و تێشررۆریی  هۆنرردنەوەی درۆی شرراخدار و پررێچەوانەی نیشرراندانی
داتاشینێتی بێزراو کە تەنیا بە کەڵتی یەب ڕێتخرراوی پۆلپرۆتی د   بە زەولری 
خۆی هێرر  دەکراتە سرەر بانردەکانی حیزبری دێمروکرات و لە هێرز و نفرووزی 
پڕۆلیتاریای چەکدار )کە دیارە مەبەستی خۆیانە( زئە دەکا و بەبێ بێرنەوبەرە 

 ت دەکا.داوای تەمبێتردنی حیزبی دێموکرا
پررررررا  ئەوەی کە عەبرررررردوڵاڵ مرررررروهتەدی داوا لە کررررررۆمەڵە دەکررررررا کە بررررررۆ 
وەدەستەێنانی ڕێبەریی جوو نەوە تێبتۆشێ  ئەوەشی لرێ زیراد دەکرا کە لێررە 
ئێوە ئیدی لە بەرامبەر بۆرژوازی خۆیی واتە "حیزبری دێمروکراتی کوردسرتاندا 

 زەرار دەگرن "
اندا چیرریە؟ عەبرردوڵاڵ نەخشرری حیزبرری دێمرروکرات لە جرروو نەوەی کوردسررت

حیزبررررری مررررروهتەدی بەم پرسررررریارە بەڕاشرررررتاوی وە م دەداتەوە و دەڵررررری: "
و دێموکرات تورمزێتە لەسەر ڕێگای پەرەگررتن و زووڵبروونەوەی شرۆڕ " 

و پاشان "حیزبی دێموکرات نووختە زەعفی ئەم بزووتنەوەیەیە"  دیئان دەڵێ:
 سب و پێی شۆڕ ".: "حیزبی دێموکرات بارێتی زورسە لەسەر دەدەڵێ کە

وباڵوبوونی چەکدارەکانی کۆمەڵە لە هەورامران  بەڵگەیەکری زۆر پا  پەڕ 
وەدەسررب حیزبرری دێمرروکرات کەوت. لەنێررو ئەم بەڵگررانەدا دەڕتەرێررد بەرچرراو 
دەکەوت کە دەرسەکانی ڕێبەرانی کرۆمەڵەی لە کالسری کرادری سیاسریدا  تێردا 

 کورت کراوەتەوە.
 می ڕێبەریی کۆمەڵە ئاوا ڕێر دەکا:دا ئەنداەلە یەکێد لەو دەرسان

"حیزبی دێموکرات حیزبێتی برۆرژوواییە". پاشران دەڵرێ: "کرۆمە نی خەڵرد 
اکرران چینررایەتی نیئرربەت بە حیررزبە بۆرژو دەبررێ بە هەسررتێتی دوژمنررانەی

ئاموز  بدەن."  "حیزبی دێموکرات بە عینوانی یەب حیزبی برۆرژوازی دژی 
 ە دژی شۆڕ  ڕاوەستانە". شۆڕشە". دژی شۆڕ  بوون  بەکردەوە ل
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بە کرورتی: برۆ ڕێبەرانری کرۆمەڵە  حیزبری دێمروکرات حیرزبێتە بررۆرژوا  دژی 
ریررالیزمی جیەررانی  ئەم حیررزبە دوژمنرری چینررایەتییە  پشررۆڕ  و بەشررێد لە ئیم

نەهاتوو بەڕێرروە بچررێ. دەبررێ لەگەڵ ئەم حیررزبە خەبرراتێتی چینررایەتیی لەئاشررتی
یئرررالمیدا جیررراوازییەکی زۆر نیررریە  لەنێررروان حیزبررری دێمررروکرات و کۆمررراری ئ

جیرراوازی تەنیررا ئەوەیە کە حیزبرری دێمرروکرات لە کۆمرراری ئیئررالمی خراپترررە  
زەعرف  دەبێ بە هێزی نیزامی حیزبی دێموکرات لەنێو بەری  چوونتە نرووختە

 و تورمزکەری جوو نەوەیە.
ئەو کررررررات   لەبررررررارەی دێموکراسرررررری بررررررێ زەیررررررد و شررررررەرتی کررررررۆمەڵەوە

خۆیران   کانیانانی گێرەشرێوێنانەکردەوەک درێژەیۆمەڵە لە هەڵئووڕێنەرانی ک
تەڵەکەیەکرری تررازە. ئەوان لەنەکرراو  بررووەدەسررتیان دا انبررۆ ڕریررودانی الیەنگرانیرر

بوونە الیەنگری دێموکراسی و دەرسی دێموکراسی بە خەڵتری و بەترایبەتی بە 
حیزبررری دێمررروکرات )ئەم ئرررا هەڵگر و الیەنگررررەی پلرررۆرالیزمی سیاسررری  واتە 
پێتەوەژیرانی سیاسررییانە و ئاشررتیخوازانەی  حیررزب و ڕێتخراوەکرران لە پەنررای 
یەکتررردا( دەدەن. کەسررانێد کە تررا دوێنررێ چررۆن جنررۆکە لە وشررەی "بئررم الررلە" 

و  دەترسران  یەکێراری جیبەەیران گرۆڕیدەترسێ ئاوا لە وشەی دێموکراسری 
  اندن بە پارێزەری دێموکراسی دەناسخۆیا

یررررررررای ڕێتخراوێترررررررری وەب کررررررررۆمەڵە  کە هەڵرررررررربەت کەم کەی هەراوهور
ارەت بە دێموکراسری   سرەببروو ڕێتخراوێتی دژی دێموکراسری و ئراژاوەخواز

دەی . چررونتە کررۆمەڵە و دێموکراسرری لە ڕاسررتیدا دوو دیررارتبە جیررددی دەگررر
و هەروەب ئەگەر پررارچە سررەهۆڵێد  برروون بەتەواوی لەگەڵ یەکتررری نرراکۆب

کۆمەڵە  ئەگەر ڕوو لە دێموکراسی  لەسەر ئاور دانر  هیچی لێ نامێنێتەوە 
. سرەرەڕای ئەوە  برۆ ئەوەی کە الیەنگرانری کرۆمەڵە کە ووباڵو دەبلێد ردباک

برروونە زوربررانی سیاسررەتی شررەڕخوازانەی کررۆمەڵە لەگەڵ حیزبرری دێمرروکرات  
ڕێبەرانی کرۆمەڵە بۆیران پێرد خۆیان لەو تەنگەبەرییەی سیاسی و نیزامییە کە 

ترا دەرکەو   پێویئرتە  بابەتێردچەنرد  ونترردنەوەیڕزگار بتەن  ڕو بوونهێنا
 .بوون کە ڕێبەرانی کۆمەڵە تا   ڕادەیەب لەگەڵ دێموکراسی بێگانە
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دایە. بە م یەکەم: دێموکراسررری بە واترررای دەسرررە تی خەڵرررد بەسرررەر خەڵرررد
چررونتە خەڵررد هەمیشررە سررەبارەت بە شررێوەی دەسررە تێد کە هەڵیرردەبژێرن 

ڕەوی کردنرری یرراچررار دێموکراسرری بە مانررای پەیە  بە نیررنەزەری وەب یەکیرران ن
. چررۆن لە نرراوچەیەب یررا و تێترردا دەترروانی بزانرری کە یررنەیەکەمررایەتی لە زۆر

زۆربەی خەڵررد الیەنگررری کررام سیاسررەتە یررا حیررزبن؟ لە زۆر و ترری دنیررادا لە 
ڕێگررررای هەڵبژاردنرررری ئررررازادەوەیە کە نفررررووزی هەر سیاسررررەت یررررا حیررررزب و 

 ەڵتدا دەردەکەو .ڕێتخراوێد لەنێو کۆمە نی خ
کە لە چەنررد شارسررتانی کوردسررتاندا کرررا و ئەو  ١٣٥٨لە هەڵبژاردنرری سرراڵی 

ڕێتخرررراوانەی کە لە کوردسرررتان چاالکییررران هەبررروو  واتە حیزبررری دێمررروکرات  
کرررۆمەڵە و ڕیرررداییەکان چررراوەدێریی ڕاسرررتەوخۆیان بەسرررەردا هەبررروو  حیزبررری 

ب هێنا. لەو شارسرتانانەدا بەدەس دەنگەکان٪ی ٨٠دێموکرات بە تەنیا زیاتر لە 
را  نرروێنەرانی حیزبرری دێمرروکرات لە دەورەی دکە ئەنێررامی هەڵبررژاردن ڕاگەیەنرر

یەکەمرررردا هەڵبژێررررران و بەتەواوی ڕوون برررروو کە زۆربەی نیزیررررد بەتەواوی 
 خەڵتی کوردستان پەیڕەوی لە سیاسەتی حیزبی دێموکرات دەکەن. 

دوودا لە نێرروان نرروێنەرانی لەو دانیشررتنانەدا کە لە مرراوەی چەنررد سرراڵی ڕابررر
حیزب و کرۆمەڵە ڕووی دا  زۆرجرار بەرپرسرانی حیزبری ئرێمە ئیشرارەیان بەو 
ڕاسرررتییە کررررد کە زۆربەی خەڵرررد الیەنگرررری حیزبررری دێمررروکراتن. نررروێنەرانی 

بە ڕابرردوو  ١٣٥٨کۆمەڵە لە پێشدا نەزەریان ئەوە بروو کە هەڵبژاردنری سراڵی 
خەڵتری نائاگرا ڕەئیران داوە بە حیزبری مەڕبووتە و بەڕاشتاوی  دەیانگوت کە 

دێمرررروکرات. وەختێررررد کە نررررروێنەرانی حیزبرررری ئرررررێمە پێشررررنیاریان کررررررد کە 
هەڵبژاردنێتی تازە لە کوردستان بتر  و تەنرانەت گوتیران کە هەر نراوچەیەب 
کە کۆمەڵە بۆخۆی بە گونێاو دەزانێ  حیزب حازرە ئەنێامی هەڵبژاردنی ئەو 

انئررەری کوردسررتان  هەڵئرروڕێنەرانی کررۆمەڵە نرراوچەیە بترراتە مێعیررار بررۆ سەر
ئەم پێشنیارەشرررریان ڕەت کررررردەوە. بررررۆچی  چررررونتە دەیررررانزانی کە لە هرررری  
نررراوچەیەب لە کوردسرررتان زۆربەی دەنگەکررران نرررادر  بە کرررۆمەڵە. ئەوکررراتە 

وڕای سەرانئررەریی کوردسررتان ولەالیەن حیزبرری ئررێمەوە پێشررنیار کرررا کە شرر
ێوەیەب برێ کە هەمروو ڕێتخراوەکران بە پێد بەێنر . بە م ئەم کرارە  بە شر
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ەبرێ و بە جۆرێرد نەبررێ کە شرێوەی ڕێژەیری تێیردا بەشردار بررن و نوێنەریران ه
ڕای لە و  هەمروو نروێنەرانی شروینەیەوکرات کە لە کوردستاندا زۆرحیزبی دێم

ئیختیررراردا برررێ. ئەم پێشرررنیارە  دەتررروانێ ئررراخرەکەی ببێرررتە هرررۆی پێتەررراتنی 
ئەویررر  لەالیەن   ەکرررانی چررراالب لە کوردسرررتاندالەنێررروان هێز هاوپەیمرررانییەب

هەڵئررووڕینەرانی کررۆمەڵەوە ڕەت کرررایەوە. دەلیلرری کررۆمەڵە ئەوە برروو کە ئەم 
رژواییە. بررۆ ئەوەی ڕێگرررا لە وشررێوە هەڵبررژاردنە نیشرراندەری دێموکراسرریی برر

یاریتردن بە وشە بگرین  کە یەکێد لە تایبەتمەندییەکانی کۆمەڵەیە  نروێنەرانی 
ان لە کررۆمەڵە کررد کە ڕێگررایەب برۆ دابینتردنرری دەسرە تی خەڵررد حیرزب داوایر

پێشرررررنیار برررررتەن. ئەوکررررراتە نررررروێنەرانی کرررررۆمەڵە ڕایانگەیانرررررد کە الیەنگرررررری 
دێموکراسیی شۆڕشگێڕانەن و کاتێد کە ویئرتمان دێموکراسری شۆڕشرگێڕانە 
ڕوون برررتەنەوە  گوتیررران کە هەر ڕێتخراوێرررد کە لە بررراری شۆڕشرررگێڕییەوە 

دەبێ نەخشێتی زۆرتری لە دەسە تدا هەبرێ. بەم پێریە دەرکەوت بەهێزتر بێ  
کە مەبەسررتی کررۆمەڵە لە هێررزی شۆڕشررگێڕی پشررتیوانیی خەڵررد نیرریە  بەڵترروو 
هێزی چەکدارە  ئەم مەسەلەیە بۆخرۆی نیشران دەدا کە کرۆمەڵە ترا   ڕادەیەب 

و لە برررووە موبررراالت سرررەبارەت بە نەزەری کرررۆمە نی خەڵتررری کوردسرررتان بێ
تەماشرررای نەزەری زەحمەتتێشررران  ا بە   چررراوێتی سرررووکایەتییەوەکرررردەوەد
 . کردووە

لەگەڵ ئەوە  نوێنەرانی حیزب بۆ ئەوەی بەهانەیەب بۆ کۆمەڵە نەهێڵرنەوە  
زەبووڵیرران کرررد کە ژمررارەی پێشررمەرگە میعیررار بررێ. ئەم هەڵوێئررتەی حیررزب 

چرررونتە ئەوە شرررتێتی ڕوونە کە   بەسرررب خئررربجرررارێتی دی کرررۆمەڵەی لە بن
ارەی پێشمەرگەکانی حیزب زۆر لە هی کۆمەڵە زیراترە  ئەوجرار نروێنەرانی ژم

کۆمەڵە گوتیان کە دەبێ کارلێەاتوویی و زەوارەی عەمەلیاتەکانی شەڕی هێرزە 
چەکدارەکان لە نەزەر بگیرر . حیرزب دیئران پێشرنیاری کررد کە وابروو دەبرێ 
 ژمرررررارەی شرررررەهیدەکانی هەر ڕێتخراوێرررررد بتەیرررررنە میعیرررررار. کرررررۆمەڵە ئەو
پێشنیارەشرری ڕەت کررردەەوە  چررونتە دەیزانررێ کە لەبەر ئەوەی برراری زورسرری 
شەڕ لەسەر شرانی حیزبری دێمروکراتە  ژمرارەی شرەهیدەکانی حیرزب چەنردین 
بەرامررررربەری شرررررەهیدەکانی کرررررۆمەڵەیە. یەکێرررررد لە ڕێبەرانررررری کرررررۆمەڵە برررررۆ 



ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

ڕەتتررررررردنەوەی ئەم پێشررررررنیارە بەتەواوی پررررررڕڕووییەوە گرررررروتی کە زۆر لە 
حیررزب بەخررۆڕایی کرروژراون. ئرراخرەکەی دوا پێشررنیاری کررۆمەڵە  شررەهیدەکانی

ئەوە برروو کە چررۆنیەتیی شررەڕکردنی پێشررمەرگەکان دەبررێ ببێررتە مێعیررار. ئەوە 
شرررررتێتی ڕوونە کە نررررروێنەرانی کرررررۆمەڵە دەیرررررانزانی کە نررررراکر  چرررررۆنیەتیی 
شررررەڕکردنی پێشررررمەرگەکان بپێررررور   بە غررررروور و خررررۆبەزلزانیەوە پێیرررران 

نن کە لەباری چۆنیەتیی شرەڕکردنەوە ئەڕررادی چەکرداری دادەگرت کە بئەلمێ
کرررۆمەڵە لە پێشرررمەرگەکانی حیررررزب لە پێشرررترن. بە م وەختێرررد کە کررررۆمەڵە 
نەزەری زۆربەی خەڵد و زۆربەی تێتۆشەرانی چەکدار کە مێعیاری ڕوون و 
جررێگەی ژمرراردنن زەبررووڵ ناکررا  چررۆن حیزبرری دێمرروکرات دەترروانێ مێعیرراری 

ڕکردنی ئەڕررادی چەکردار  کە نراکر  بپێرور  زەبرووڵ نادیاری چرۆنیەتیی شرە
پرایەبوونی ئیرددیعای ڕێبەرانری کرۆمەڵە سرەبارەت بتا؟ بێێگە لەوە  ئیدی بێ

  ە بۆ هەموو کەی بەباشری دەرکەوتبە بەرزبوونی چۆنیەتیی ئەڕرادی کۆمەڵ
لە هەر جێگررررایەب کە ئەوان لەگەڵ  ترررررداچررررونتە لە تێەەڵچوونەکررررانی ئەم دوا

 نی حیرررزب بەرەوڕوو بررروون  بە شرررێوەیەکی زۆر خرررراپ تێرررردپێشرررمەرگەکا
 .ندەشتا

لە ساڵەکانی ڕابردوودا حیزبی ئێمە زۆر جار پێشرنیاری بە کرۆمەڵە کررد کە 
بررررا شرررروڕایەکی ڕەرمانرررردەیی نیزامرررری لە کوردسررررتان پێررررد بێنررررین  تررررا هەم 
کارلێەاتوویی نیزامیی پێشمەرگەکان بەرێتە سەر و هەم زەمیرنە برۆ هاوکراری 

وان ڕێتخراوەکان لە داهاتوودا زۆرترر ببرێ  و لە تێتەەڵچوونەکرانی نێروان لەنێ
حیررزب و کررۆمەڵە  بەرگررری بتررر . پێشررنیاری ڕوونرری ئررێمە ئەوە برروو کە لە 

دا هەمرروو ئەو ڕێتخررراوانەی کە بەکررردەوە لە خەبرراتی ڕای ڕەرمانرردەییوشررو
اوێرد چەکدارانەدا بەشدارن  بەشداری بتەن و ڕەرماندەیی  بەعرۆدەی ڕێتخر

بێ کە لە هەموویان زیاتر تێتۆشەری چەکداری لە ئیختیاردایە. کۆمەڵە جرار  
دا زبررووڵ نەکرررد و ڕای ڕەرمانرردەییوبەشررداریی ڕێتخراوەکررانی دیررتەی لە شررو

نێرروەرۆکی چررونیەتیی ڕەزمرری بەسررتن بە هەمرران بەڵررگەی بێپاشررانی  بە پشب
ئەوە بروو کە  پێشمەرگەکان ئەم پێشنیارەشی ڕەت کردەوە. پێشرنیاری حیرزب

ڕا و ڕەرماندەیی بە نوێنەری حیزب برێ و جێگرری ئەویر  وسەرۆکایەتیی شو
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نوێنەری کۆمەڵە بێ. لە ناوچە جۆربەجۆرەکانی کوردستانی  بەپێری ژمرارەی 
پێشررمەرگەکان ڕەرمانرردەیی دیرراری بتررر . بەو مانررایە کە بررۆ وێرررنە ئەگەر لە 

ڕەرمانردەیی  لەالیەن  ناوچەیەکدا ژمارەی ئەڕرادی چەکداری کرۆمەڵە زیراترن
 کۆمەڵەوە دیاری بتر .

وڕاکانیشرەوە جێگرای خرۆیەتی ئیشرارەیەب بەو ڕاسرتییە بتەیرن ولە باری ش
. مەگەر لە یناسرررەدەبەڕەسرررمی ن یڕاکانوکە کرررۆمەڵە لە هررری  جێگرررایەب شرررو

اکان الیەنگرررری ڕوژمرررارەیەکی یەکێرررار کەم لە گونررردەکان کە ئەنررردامانی شرررو
 .بوون کۆمەڵە

یئرتی کرۆمە نی خەڵرد مەڵە برۆ وۆەواوی ڕوونە کە ڕێبەریی کربەم پێیە بەت
ڕاسرررتیدا هررری   و لە ەدەنرررازەحمەتتێشررران بچرررووکترین نرررری دانو بیرررروڕای 

ەی لە وشررر تەنیرررا برررۆ ڕریرررودان ئەوکررراتو  برررووە دێموکراسررری نەب ڕوایەکررریب
 .تدێموکراسی کەڵتی خراپ وەردەگر
ە ئەوەی کە کرۆمەڵە زەید و شەرت وات بێ یبەتەواوی ڕوونە کە دێموکراسی

 زەید و شەرت. دێموکراسریی برێدەیەەو   شتێد نییە جگە لە دیتتاتۆریی بێ 
زەیرررد و شرررەرت برررۆ کرررۆمەڵە واتە سرررەرەڕۆیی برررێ زەیرررد و شرررەرت بەسرررەر 
کرررۆمە نی خەڵتررری کوردسرررتان  واتە سرررەپاندنی نەزەری کەمرررایەتیی بە سرررەر 

ئرررررررررازادییە ە لەژێرپێنرررررررررانی تەواوی زۆربەی خەڵتررررررررری کوردسرررررررررتاندا  وات
 ....موکراتییەکاندێ

ئەوە ڕوونە کە نە خەڵترری کوردسررتان و نە حیزبرری دێمرروکراتی کوردسررتان  
ەزررری کرێتررراران  جووتیررراران و ڕوونررراکبیرانی شۆڕشرررگێڕی هکە نررروێنەری بە

کرررردەوەی چەوت و چەواشرررەکاریی لەو چەشرررنەیان بە کوردسرررتانە  ڕێگرررای 
و  دادەنرا راستنی دێموکراسیزامنی پاخۆی بە . حیزبی دێموکرات کۆمەڵە نەدا

  چونتە ئەم دێموکراسرییە خوێنبرایی باشرترین ڕۆڵەکرانی رددەک پارێزگاری لێ
خوازیی کررۆمەڵە و کوردسررتانی خۆشەویئررتە. نە ئرراژاوەگێڕی و نە دیتترراتۆری

ئەو  ەیرردەتوانیهێررزی ڕێبەریرری جرروو نەوە  ن نە لە پشررتەوە خەنێەرلێرردان لە
 ە لەنێررررو بەر . شررررد لەوەدا نیرررریە کەهاتوودێموکراسررررییە گررررران وەدەسررررب

بۆ پاراستنی ئەم دەستەوتە مێژووییە  واتە دێموکراسی  کرۆمە نی  ئەوکاتی 



ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

بەرینرررری خەڵترررری زەحمەتتێشرررری شررررار و گونرررردەکانی کوردسررررتان هەر وەب 
 .دەبنی کوردستان ڕابردوو پشتیوانی هەمیشەیی حیزبی دێموکرات

 کرررردن لەتی بە پەیڕەویکرررۆمەڵە هررری  بررراوەڕێ}بەڵرررێ  لەو سرررەروبەندەدا{ 
 ی. لەوە  زیرراتر کررۆمەڵە خەیرراڵەبررووویئررتی زۆربەی خەڵترری کوردسررتان ن

دەترروانێ بەهررۆی هێررزی نیزامیرری خررۆیەوە نەزەرەکررانی خررۆی بە زۆری  رددەکرر
ەر ئەو شرتەیە کە کرۆمەڵە چەب بەسەر خەڵتی کوردستاندا بئەپێنێ و ئەمە ه

 "دێموکراسیی شۆڕشگێڕانە". بووناوی نا
د کە لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا چەندین جار تێتەەڵچروونی ڕێتخراوێ

ساز کردووە  ڕێتخراوێد کە لە ئەدەبیاتی سیاسی خۆیردا  شرەڕی چەکردارانە 
لەگەڵ حیزبی دێموکراتی بە ئەرکری پیررۆزی خرۆی دانراوە  ڕێتخراوێرد کە بە 
بڕیرراری ڕێبەریرریەکەی بە شررێوەیەکی جینایەتتررارانە هێرشرری شررەوانە دەبرراتە 

ر بنتەکرانی حیزبری دێمروکرات  ڕێتخراوێرد کە نیئربەت بە موزەددەسراتی سە
موبررراالتە و بە لەژێرپێنرررانی سرررەرەتاییترین ئەزمررروونی خەڵتررری کوردسرررتان بێ

دا هێررر  دەبرراتە سررەر ١٣٦٤ئەخالزرری لە بەرەبەیررانی جێژنرری نەورۆزی سرراڵی 
 یڕوانرگەئێئرتا لەنەکراو  زبری دێمروکراتی کوردسرتان لە جنرووب بنتەکانی حی

خرررۆی گۆڕیررروە و برررۆتە الیەنگرررری وترررووێژ و ڕێگاچرررارەی ئاشرررتیخوازانەی 
 مەسەلەکانی جێگای ناکۆکی 
خەڵتررری کوردسرررتان و حیزبررری  لە بە کەم گرتنررری بە م ڕێبەرانررری کرررۆمەڵە

ن وتررووێژ لەگەڵ حیزبرری دێمرروکرات ئوسرروولە... .بەهەڵەدا چررووندێمرروکرات 
ی یارمەتیدەر بۆ وترووێژێتی وە. بە م بۆ ئەوەی بوارێتەدەکردەکۆمەڵە ڕەت ن

ئەوتررۆ پێررد بررێ و بەتررایبەتی بررۆ ئەوەی ئەم وتررووێژە ئەنێررامی موسرربەت و 
بەکەڵرررد بررردا بەدەسرررتەوە و تەزمینێرررد هەبرررێ کە لە داهررراتوودا ڕووداوێتررری 

وەیەکی ڕوون وە مری چەنرد بە شرێ ێن دووبارە نەبێتەوە  کۆمەڵە دەبروودڵتەز
 بداتەوە. پرسیار
گرتنرررری لێترررردانەوەی کررررۆمەڵە لەسررررەر پێتەرررراتنی  بەبررررێ لەبەرچرررراو یەکەم:

ری چینررایەتیی حیزبررری دێمررروکرات )لێتررردانەوەکانی کرررۆمەڵە وەب زۆر لە تیشرررۆ
( ئایرررا کرررۆمەڵە ترررا ئێئرررتا  حیزبررری بررروون بنررراغەتاشرررینەکانی ناڕاسرررب و بێ
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بەشرررررێد لە دێمررررروکراتی کوردسرررررتانی ئێرررررران بە هێزێتررررری دژی شرررررۆڕ   
وو و ترررورمزکەری جررروو نەوە دەزانرررێ؟ نەهاتئاشرررتیئیمپریررالیزم  دوژمنررری لە

ئەگەر وە مەکە موسررربەت برررێ  جێگرررای سەرسرررووڕمانە کە ئەسرررڵەن کرررۆمەڵە 
شرررررررۆڕ  و دوژمنررررررری  داوای وتررررررووێژ دەکرررررررا لەگەڵ هێزێررررررد کە بە دژی

ی خرۆی دەزانرێ. ئەگەر ڕێبەرانری کرۆمەڵە حیزبری دێمروکراتی نەهاتوولەئاشتی
جرروو نەوە دەزانررێ و کوردسررتان بە هێزێترری دژی شررۆڕ  و تورمرروزکەری 

هەر لەو کاتەشدا ئامادەیی خۆیان بۆ وترووێژ لەگەڵ حیرزب هەمیشرە دووپرات 
دەکەنەوە  بەتەواوی ڕوونە کە پێشنیاری وتووێژی ئەوان هی  سەدازەتی تێردا 

هێنانی هەلێرررد برررۆ نیررریە و تەنیرررا تررراکتیتێتی کررراتییە بە مەبەسرررتی وەدەسرررب
 .کەوتتەنگانەی کە تێی  وارکردنی کۆمەڵە لەڕزگ

ەەو  لەگەڵ حیزبرررری مەڵە سررررەبارەت بە   مەسررررەلەیەب دەیررررکررررۆ دووهەم:
دێمرروکرات وتررووێژ بتررا. ئایررا تەنیررا ئامررانێی کررۆمەڵە ئەوەیە کە لەگەڵ حیزبرری 
دێموکرات لەسەر شەڕ ڕاگرتن ڕێد کەو ؟ هەموومران دەزانرین و سرترتێری 

کە گشتیی حیزبی کۆمۆنیئتی کۆمەڵە  بە شرێوەیەکی ڕەسرمی ڕایردەگەیەنێ 
ی خەزەڵرررررررروەر کە لەالیەن هەردووب الوە ٢٥ڕاوەسررررررررتانی شررررررررەڕ پررررررررا  

دا تێررد رابوو  بە دەسررتووری ڕێبەریرری کررۆمەڵە لە شەشرری ڕێبەنررداندڕاگەیەنرر
شرررتێنرا  کە وابررروو کرررۆمەڵە شرررەڕڕاگرتنی تێرررد داوە و شرررەڕی دەسرررب پرررێ 

بیرری شرەڕ ڕاگررتن و برۆتە  کەوترۆتەکردووە. ئێئتا چۆنە کە کۆمەڵە دیئران 
ی وتررووێژ؟ ئەگەر شررەڕ ڕاگرررتن بررا  برروو بررۆچی ڕێبەریرری کررۆمەڵە الیەنگررر

کۆتاییرران پررێ هێنررا؟ دەلیلرری سررترتێری گشررتی "حیزبرری کۆمۆنیئررب" ئەوەیە کە 
پێویئب بروو لە هەورامران زەربەیەب لە حیرزب بردر  برۆ ئەوەی لە الیەکەوە 

ی خەزەڵروەر بتررێتەوە. خرودی ئەم ددان پێردانانە برێ ٢٥تۆڵەی تێتەەڵچوونی 
شوولییەتی ڕێبەرانی کۆمەڵە دەگەیەنێ کە هەرچەند ئیرددیعای کۆمۆنیئرب مەس

بوون دەکەن  بە م وەب سەرۆب عەشیرەتەکانی سەدەکانی ڕابرردوو ئەسرڵی 
تررۆڵەکردنەوە تررا پررلەی سیاسررەتی ڕەسررمی ڕێبەریرری ڕێتخررراوی خۆیرران بەرز 
دەکەنەوە. لەالیەکی دیتەشەوە سترتێری گشتیی حیزبری کۆمۆنیئرتی کرۆمەڵە 

ە  بە خرررۆی دەدا تررررۆڵە لە بەرپرسرررانی حیزبرررری دێمررروکرات لە هەورامرررران ح
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بترراتەوە  لە کاتێترردا لە پێتەێنررانی تێتەەڵچرروون لە هەورامانرردا وەب هەمیشررە 
کۆمەڵە هۆی سرەرەکی برووە و   لە پێتەێنرانی زەمیرنەی تێتەەڵچروون و   لە 

 ە مسرەر حیزبری دێمروکرات  ب دەسب پێتردنی ئەودا هی  خەترایەب نراچێتەوە
کە سرررترتێری گشرررتیی حیزبررری کۆمۆنیئرررتی کرررۆمەڵە بەئاشرررترا و بەڕەسرررمی 
بەرپرسایەتیی خەیرانەتی سرامناکی ڕۆژی شەشری ڕیبەنردان وەعرۆدە دەگرر   

برری دێمرروکرات ئایررا هەر بەپێرری ئەو ئیئررتداللەی بۆخررۆی دەیترررد حە  بە حیز
  اتررڕێبەرانرری کررۆمەڵە ب لێپێچیررنەوە لە شررەڕ هەالیئررێنان ودەدا کە ئەمێررارە 

چرررونتە بە تاوانبررراری ڕاسرررتەوخۆی جینرررایەتی ڕۆژی شەشررری ڕێبەنررردان بە 
حیئاب دێن؟ ڕێبەرانێد کە ئەمە شێوەی بیرکردنەوەیان بێ برزانن یرا نەزانرن 

 ڕەوترررررررریالوانەی کوردسررررررررتانن کە لە  بەرپرسرررررررری ڕژانرررررررری خرررررررروێنی ئەو
 ڕوی داوە. دا وکاتکانی ئەتێتەەڵچوونە

اتەوە کە چررۆن دەترروانێ بەوجررۆرە کررۆمەڵە دەبررێ وە مرری ئەم پرسرریارە بررد
ڕێبەرانە کە ڕیاکارانە لەالیەکەوە بۆ وتووێژ دادەنیشن و لەالیەکری دیتەشرەوە 
لە پشرتەوە خەنرێەر لێردەدەن و شرانازی  بە کرردەوەی خۆیران دەکەن برراوەڕ 
برررتەی و   تەزمینێرررد هەیە کە هەر ئەم ڕێررربەرانە لە داهررراتوودا جینرررایەتێتی 

 ڕێبەندان لە ناوچەیەکی دیتە ڕێد نەخەن ؟دیتەی وەب جینایەتی شەشی 
کرۆمەڵە دەیرەەو  لەسرەر   مەسرەلەیەب لەگەڵ حیزبری دێمروکراتی  سێەەم:

کوردستان وتووێژ بترا؟ ئایرا خەیراڵی هەیە دیئرانی  لە داهراتوودا دەسرە تی 
خرررۆی  کە برررریتییە لە کەمرررایەتیی زۆر بچرررووب بەسرررەر زۆربەی نیزیرررد بە 

ەپێنێ؟ ئایررا ڕێبەرانرری کررۆمەڵە لەو ڕاسررتییە تەواوی خەڵترری کوردسررتاندا بئرر
گەیشتوون کە ئیدی بە ناوی ئرازادیی برێ زەیرد و شرەرت نراتوانن دیتتراتۆریی 
بێ زەید و شەرتی خۆیان بەسەر خەڵتی کوردسرتاندا بئرەپێنن؟ وەختری ئەوە 
هرراتووە کە ڕێبەرانرری کررۆمەڵە ڕاسررتییەکانی کوردسررتان وەب ئەوەی کە هەن  

 وان لە خەیاڵی خۆیاندا دەیبینن تێ بگەن.نەب وەب ئەوەی کە ئە
  بە مەرجێررد کە: برروو راتی کوردسررتان بررۆ وتررووێژ ئامررادەحیزبرری دێمرروک

یەکەم: کۆمەڵە بە ڕەسمی ڕاگەیەنێ کە حیزبی دێموکرات بە عینروانی هێزێتری 
ئەسررررریلی شۆڕشرررررگێڕ دەناسرررررێ  دووهەم: لە بەرامررررربەر تەواوی ڕێتخرررررراوە 
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دسرتاندا بەڵررێن بردا کە ڕووداوی دڵتەزێنرری پێشرتەوتووەکانی مەوجرروود لە کور
شەشی ڕێبەندان لە هی  جیگایەب دووپات ناکاتەوە و سرێەەم ئەو ڕاسرتییە  
زەبووڵ بتا کە کۆمەڵە لە کوردستان نوێنەری کەمایەتییەکی بچووکە و ئەگەر 

 بەڕاستی الیەنگری دێمۆکراسییە دەبێ پەیڕەوی لە ویئتی زۆربە بتا. 
ە بە ڕاسرتی باوەڕیران بە جروو نەوەی شۆڕشرگێڕیی ئەگەر ڕێبەرانی کرۆمەڵ

خەڵترری کوردسررتان هەیە و دەیررانەەو   بەهاسررانی دەترروانن ئەم سررێ ئەسررڵە 
زەبووڵ بتەن  سێ ئەسڵێد کە نیشاندەری ڕاسرتییەکانی کوردسرتانی ئێئرتان. 
ئەوکاتە نەب تەنیا ڕێگا بۆ وتووێژ دەکررێتەوە  بەڵتروو هەلرومەرجی لەبرار برۆ 

ن حیرزب و کرۆمەڵە  هەروەب هەمروو ڕێتخراوەکرانی چراالب هاوکاریی نێروا
 1کە لە کوردستاندا لەدژی ڕێژیمی خومەینی خەبات دەکەن پێد د .

 

                                                 
اری و ئرراوریلی )مرر ١٣٦٤  خرراکەلێوەی ١٣٦٣  ڕەشررەمەی ١٠٣کوردسررتان  ژمررارە  بەەڕوانە 1

١٩٨٥) 
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پیالنررری لە پێشررردا داڕێرررژراوی رێبەرانررری کرررۆمەڵە برررۆ شرررەڕ لەگەڵ حیزبررری 
هەورامرررران کە ی ڕێبەنرررردان لە ٦دێمرررروکراتی کوردسررررتانی ئێررررران لە شررررەوی 

هێرشیان کرردە سرەر بنتەکرانی حیرزب  ئراڵوگۆڕێتی زرووڵی بەسرەر پێوەنردیی 
هررات. ئەو کررردەوەی حیزبرری کۆمۆنیئررتی کررۆمەڵە لە دوو  حیررزب و کررۆمەڵەدا

بارەوە شتێتی نو  بروو. یەکەم: ترا ئەو کراتە شرەڕو تێتەەڵچروون ڕووی دەدا 
ی کررۆمەڵەوە نرراوچەی برروون هەرچەنررد ڕاسررتەوخۆ لە سیاسررەتی شررەڕخوازانە

سررررەرچاوەی دەگرررررت  بە م ڕێبەرانرررری کررررۆمەڵە وایرررران نیشرررران دەدا کە لەو 
تێتەەڵچوونررانە ئاگایرران لررێ نرریە یررا لەبنەڕەترردا حاشررا لە بررێ ئاگرراهی خۆیرران لە 

ی ڕێبەنررررردان ٦دا هێرشررررری تێتەەڵچوونەکررررران ڕادەگەیانرررررد. بە م لەڕاسرررررتی
ێرژرا ڕ لەی بۆ داڕاستەوخۆ لەالیەن ڕێبەری حیزبی کۆمۆنیئتی کۆمەڵەوە گە

 و بەڕێوەیان برد.
دووهەم: ڕێبەرانرررری کررررۆمەڵە دەیررررانزانی سررررەبارەت بە بڕیرررراری حیررررزب کە 

ی هەڵنەگرر  و ڕکۆمەڵەشی لێ ئاگادار کرابرۆوە کە ئەگەر دەسرب لە ئراژاوەگێ
ئرررەری کوردسرررتان نسیاسرررەتی شرررەڕخوازانەی درێرررژە بررردا ئەو شرررەڕە سەرا

سرررەر ئەو بڕیرررارە بررروو کە پیالنررری دەگررررێتەوە. کرررۆمەڵە بە ئاگررراهی تەواوە لە
ی ڕێبەنردانی بەڕێروە بررد  یرانی بەرنرامەی ئەوان بروو برۆ دەسرتپێتی ٦شەوی 

دا. بۆ ئەو ئیدیعایە  بڕیارنامەی کۆنگرەی ئەری لە کوردستاننشەڕی سەرا
چررواری کررۆمەڵە و ئرراخرین پلینررۆمی ئەو ڕێتخررراوەیە ئامرراژەی پێتررردوە کە 

لە برررررارەی دەسرررررتپێتردنی شرررررەڕی  ڕێبەرانررررری کرررررۆمەڵە زۆر لەوە پێشرررررتر
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ی ٦ئەری لەگەڵ حیزبی دێموکرات بڕیاریان دابوو کە ئەو بڕیارە پا  نسەرا
ئەەەاخرین بزمەەەاری لە ڕێبەنررردان بە کرررردەوە هەمررروو کوردسرررتانی گررررتەوە و 

دا و تەنەەەانەت بە ڕادەی نەەەووکە تەەەابووتی پێوەنەەەدیی لەگەڵ حیزبەەەی دێمەەەوکرات
 دەرزییەکی ڕووناکایی نەهێشتەوە.

و ئەفەرادی کەۆمەڵە  ەو ڕۆژە بە دواوە پێشمەرگەکانی حیزبی دێمەوکراتل   
بەەایەن تەنەەانەت تەقەیەەان لە  تەەرلەهەر شەەوێنێکی ئەم کوردسەەتانە تووشەەی یەک

سەەێبەری یەکتەەریی دەکەەرد. هەر دوای ئەو ڕووداوە بە پێەەی ئەو بەرنەەامەیەی 
 دایەەان ڕشەەتبوو یەک هەفەەتە دواتەەر کەەومیتەی نەەاحیەی کەەۆمەڵە بەرنەەامەی سەەەر
ناوەندی ئاژوانیان بەووە تەنەانەت کاتێەک بەۆ هێرشەکردن سەەر بەنکەی ئەاژوان 

" مەا خۆیان ئامەادە دەکەرد قسەەی مەسەدوولی کەۆمەڵە بەم وتەیە کۆتەایی دێ. 
امشا باید در قابلەمە ڕا ببندیم") ئێمە دەبەێ ئەو شەۆ سەەری ئەو قەابلەمەیە 

و  یەکتەەر دەکەەوژنخۆیەەان لە  ی ئەفەەرادیبەاڵم بەهەەۆی تەقە لێکردنەە 1نەوە.(یەەبنێ
بەرنامەکەیەەەان هەڵدەوەشەەەێتەوە. ئەو سیاسەەەەتەی کە پێشەەەتر هەیەەەانبوو ئەگەر 

 ١٣٦٣ی ڕێبەنەەەدانی سەەەاڵی ٢٢بۆیەەەان لوابەەەایە درێنەیەەەان دەدا چەەەونکە ڕۆژی 
دا تێەەدەپەڕن، لەگونەەدی قەڕەڵەەی بۆکەەان پێشەەمەرگەکانی حیەەزب بە نزیەەک ئەەاوایی

و هەم داوایەەان  ادەنەەێنئەفەەرادی کەەۆمەڵە پێشەەتر ئاگەەادار بەەوون هەم کەمەەین د
لێدەکەن کە شەڕ نەبێ ئێمە با وەک ناوچەی هەورامان نەکەین و پێوەندیی بە 

)هەمەەان سیاسەەەتی کە کەەاک عەبەەدوڵاڵی مەەوهتەدی لە کەەۆنگرەی !!! ئەەێمەوە نیەەیە
دا دوو دایڕشەەەت( هەمەەەان سیاسەەەەتی خەنەەەجەر لێەەەدان لە پشەەەتەوە، لە ڕاسەەەتی

نەبەەوو، پەەاش تێەەێەڕین لە دوایەەن پێشەەمەرگەکانی حیەەزب هەەیو مەیلیەەان لە شەەەڕ 
ماڵەکەەەەەانی ئەەەەەاوایی، کەەەەەۆمەڵە لە پشەەەەەتەوە تەقە لە ئەوانەی حیەەەەەزب دەکەن و 

 پێشمەرگەیەک بە ناوی "ڕەسووڵ میرانی" شەهید دەبێ.
و  ی ڕێبەندان کاریگەریی دروونی کردە سەەر هەردوو تەشەکیالت٦هێرشی 

اوچەکەەەانی لە هەمەەەوو ن داتەنەەەانەت خەڵكەەەی کوردسەەەتان، چەەەونکە بەدوای ئەوە
 کوردستان تێکهەڵچوون ڕوویدەدا.
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کەسەی جنووبی کوردستان کە چەند ڕۆژ پێی شەەڕی  ٧٠دیارە ئەو تیمە  
 و کۆمەڵە بۆ ناوچەی مەریوان ڕێکەوتبوون مەاوەیەکی زۆر کەۆمەڵە بەحیزب 

پێوشەەەوێنیانەوە بەەەوو تەەەا زەربەیەکەەەی گاریگەریەەەان لەەەێ بەەەدا! لەمەەەاوەی  ایدو
گەمارۆ توندەی لەسەەریان بەوو سەەرەڕای بەفەر و مانەوەیان لە ناوچە و ئەو 

 سەەەرمابردنی چەنەەد کەس و هەوا ناخۆشەەی ئەو کوێسەەتانانە، زۆر ئازایەەانە لە
بەربەرەکانیەان کەرد تەا توانیەان خۆیەان بەگەیەنەوە  داو کۆمەڵەبەرامبەر ڕێنیم 
 1زۆر زەبری گاریگەریشیان لە ڕێنیم دا. و ناوەندی ئاژوان

دا کۆمەڵە هێزیکی بەۆ نەاوچەی بەانە ڕەوانە ١٣٦٣ لە مانگی ڕەشەمەی ساڵی
کرد باشی دەزانی کە ڕێگای هاتوچۆی هێزەکەانی جنەووبی حیزبەی دێمەوکرات 
بە بانە دا دەڕۆیشەت، چەونکە کەۆمەڵە هێەزی زیەاتر لە شەلێر هەبەوو بەۆ زەربە 

دا چەنەەەد کەسەەەێک وەک بەڕێەەەزان لێەەەدان لە حیەەەزب کەەەۆی کردبەەەۆوە، لەو کەەەاتە
و مەمەەەی تەهەەەامی لە دەفەەەتەری ر، شەەەاپوور فیەەەرووزی بابەەەاعەلی مێهەەەرپەروە

پێشەەەمەرگەیان لەگەڵ بەەەوو  ١٥سیاسەەەیەوە بەەەۆ نەەەاوچە دەگەڕانەوە کە تەنیەەەا 
کەسە مات دابوو بە پێی ئەو بەڵگانە کە لە کەۆمەڵەوە  ١٥کۆمەڵەش خۆی لەو 

بەدەسەەەت حیەەەزب گەیشەەەت ئەوان بێسەەەیمی ئەو تیمەیەەەان کەەەۆنترۆڵ کردبەەەوو 
انەوە لە نەەاوچە لە شەەوێنێک وتبوویەەان لەو ڕۆژانە دواتەەریی هەر لەالیەن خۆیەە

چەەونکە پێشەەمەرگەکانی حیەەزب ئەو  .زەربەیەکەەی گەورەتەەر لە حیەەزب دەدەیەەن
تبەەوو. ئەو کەسەەە کە بەقەول وەرگرهەواڵەیەەان لە ئەنەەدامانی کەەۆمەڵە لە نەەاوچە 

بەاوەڕپێکراوی ئەوان بەوو ئەو هەواڵە بە بەرپرسەانی حیەزب ڕادەگەیەنەێ. دوو 
و دوو ئەەاوایی "برینجەەاران" لەگەڵ هێەەزی ئاڕبابەەا دەرگیەەر دەبەەن  ڕۆژ پێشەەتر لە

پێشەەمەرگەی حیەەزب شەەەهید دەبەەن و یەکەەی کەەۆمەڵەش گیەەانی لەدەسەەت دا. لەو 
دەوروبەرە کە دەسەەتەیەکی هێەەزی زمزیەەران نزیەەک دەبەەن لەگەڵ هێەەزی ئاڕبابەەا 
یەک دەگرنەوە پاشان دوو ڕۆژی دیکە ئەو هێزەی کە لە دەفتەری سیاسیەوە 

جنەەووب دەگەڕێەەتەوە بەو ڕێگەەایەی کە کەەۆمەڵە بۆیەەان لە کەمەەین دابەەوو  بەرەو
ناگەڕێنەوە بەڵکوو لەشوێنێکی دیکەوە لە گەڵ هێزی ئاڕبابا یەک دەگەرنەوە تەا 
                                                 

پێشەمەرگەیەی  ٧٠بەدرێەنە باسەی ئەو لەبەشی گەمرارۆدا بڕوانە کتێبی "ئازارو ئەزموون"  - 1
 حیزب لە جنووبی کوردستان دەکا. لە نووسینی حاتەم مینبەری
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ڕەوانەی جنووبیەەان دەکەن. ئەفەەرادی کەەۆمەڵە دوای ئەو تەقە و لێکەەدانە لەگەڵ 
سەەەماقان و رەزا، سیسەەەارک، حەەەاجیهێەەەزی ئاڕبابەەەا، لە بەرزاییەکەەەانی کەەەۆخی 

کەس دەبەەەن لە شەەەوێنە  ٨٠گەرمەەەاو جێگیەەەر دەبەەەێ و سەەەەرجەم کە نزیەەەک بە 
سەەەەتراتینییەکان سەەەەەنگەری قەەەەایم لێەەەەدەدەن و تەەەەا ئەو هێەەەەزەی حیەەەەزب کە لە 
دەفەەەەەتەری سیاسەەەەەییەوە دەگەڕێەەەەەتەوە زەبرێکەەەەەی لەەەەەێ بوەشەەەەەێنن. تەنەەەەەانەت 
پێشمەرگەکانی حیزب لە هەر شوێنێک خۆیان دەرخستبایە تەقەیان لێەدەکرد و 

د کەسەەی خەڵکەەی ئەو گوندانەشەەیان برینەەدار کەەرد. خەڵکەەی ئێعترازیەەان بە چەنەە
پێشەەمەرگەکانی حیەەزب کەەرد کە ئێەەوە چکەەارەن ئەەێمە لەماڵەکانمەەان دێیەەنە دەر 

 کۆمەڵە تەقەمان لێ دەکا.
بەمجۆرە کاتێک بەرپرسانی حیزب واتە بەرپرسی سیاسەی و فەرمانەدەکانی 

ەحەەمەد نەسەەتانی، شەەاپوور لەو شەەوێنە بەەوون وەک  بابەەاعەلی مێهەەرپەروەر، ئ
فیرووزی، مەمی تەهامی، کەریم سەقزی، سەید برایم هاشەی، عەزیزە شەەل و 

و...... لە گونەەدی "میرسەەەام" کۆبەەوونەوەیەک دەگەەەرن کە ئەو ڕەحەەیم پەرشەەەەیی
ی ٤شەەەوێنە سەەەتراتینیانە لە کەەەۆمەڵە بسەەەتێنن و بەەەۆ ئەم مەبەسەەەتە کەەەاتنمێر 

 ی ڕەشەممە دیاری دەکەن.٢١نیوەشەوی 
ی ڕێبەندان خۆی بە براوەی شەەڕ دەبینەێ ٦یەکی دیکەوە کۆمەڵە دوای لەال 

تەا بڵەێ  و خۆشی ئامادە کردبوو کە لەو ناوچەیەش زەبر لە هێەزی حیەزب بەدا
بەەۆیە هێزێکەەی  کوردسەەتان کەەۆمەڵە قسەەی یەکەم دەکەەا!ناوچەکەانی لە زۆربەی 

 دیکەی لە "مەعلوومە" کە سەرکردایەتی کەۆمەڵەی لەێ جێگیەر کرابەوو حوسەێن
ی لەگەڵ ژمەەارەیەک لە ییگی )حەمەسەەوور( ئەنەەدامی کەەومیتەی ناوەنەەدەرادبومەە

هێزەکەیەەان لە گەەوردانی کەەاوە بەرەو نەەاوچەی بەەانە ڕەوانە دەکەەرێن، دوو ڕۆژ 
پەەەێی شەەەەڕەکە لەگەڵ هێەەەزەکەی دیەەەکەی کەەەۆمەڵە یەکەەەی گرتبەەەۆوە. ئەفەەەرادی 
 کەەەۆمەڵە لە بەرزاییەکەەەان کە جێگیەەەر کرابەەەوون پشەەەتیان بە خەەەاکی عێەەەراقەوە

 بخەنەوە، بەستبوو کە هەر کات فشاریان بۆ هات زوو خۆیان لە خاکی عێرا 
 و گوندی سیسارک کە بە پردێکەوە بە سماقان بەسترابۆوە بێەڕنەوە. 

کەەاتنمێری دیەەاریکراو پێشەەمەرگەکانی حیەەزب لە چەنەەد قەەۆڵەوە لە سەەەنگەری 
ئەو بەۆ سەەر و کتەوپڕ  ئەفرادی کۆمەڵە نزیک دەبەنەوە و هێرشەێکی زۆر تونەد



ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

. دوو شەەوێنی سەەەتراتینی کە هەمەەەوو هیەەەوای اهێەەزەی کەەەۆمەڵە دەسەەەت پێەەەدەک
کەەۆمەڵە بەەوو نزیەەک بە سەەەعاتێک نەیەەانتوانی بەرگەەری بەەکەن و بەەۆ تاریەەک و 

. بە لەدەسەەەەت دانەەەەی ڕوونەەەەی بەیەەەەانی بەرزایەەەەی سەەەەماقان لەدەسەەەەت دەدەن
ڕەزا و سیسەەارک و سەماقان کەەۆمەڵە بەرەو دوایە بەرزاییەکەانی کەەۆخی حەاجی

و تەنیەەا هەوڵ دەدا کە لە پەەردی چەەۆمی سەەماقانەوە خۆیەەان بەەۆ خەەاکی  ڕادەکەەا
عێەرا  دەربەاز بەکەن. بەاڵم تەا ڕوونەاکی ڕۆژ ئەوەی تەوانی خەۆی دەربەاز بکەا 
ڕزگەەاری بەەوو ئەوانەەی دیەەکە بە ڕوونەەاکی نەیەەانتوانی دەربەەاز بەەن و تەنەەانەت 
 بەشێکیان خۆیان لە چۆمی هاویشت و ئەوانی دیکە لەدەوری ئەاوایی سەماقان
مەەانەوە، لەو ڕووداوەدا وایەەان سەەەر لەەێ شەەێوا شەەتێک بە نەەاوی فەرمانەەدەهی 
نەمەەابوو، هەر کەس بۆخەەۆی بڕیەەاری دەدا. بە بەرز بەەوونەوەی خەەۆر کەەۆمەڵە 
ئاخرین بزماری ئەو ڕۆژە لە تابوتی سکشتی خۆی دا، کە بە نیازی ئەوە بەوو 

نەبەەوایە  زەبرێکەی بەەاش بوەشەێنن. دیەەارە ئەگەر حیەزب ئاگەەای لە پیالنەی ئەوان
ی پەێ یکاری خۆیان دەکرد. کە دواتەریی خۆیەان لە پلینەۆمی کەومیتەی ناوەنەد

پێشەەمەرگەی حیەەزب شەەەهید  ٣لەو شکسەەتە دەنەەێن. لەو شەەەڕە نەخەەوازراوەدا 
کەس گیانیان لەدەست دا. ژمارەیەکی زۆریی  ١٥بوون و لە ئەفرادی کۆمەڵە 

 ٢٠ەکەان زیەاتر لە بە دیل گیەران کە دواتەر ئەازاد کەران. سەەرەرای ئەوە کۆمەڵ
برینداریان هەبوو. خەڵکەی ئەاوایی سیسەارک ئامەادە نەبەوون بەۆ گواسەتنەوەی 
بریندارەکانیان یارمەتییان بکەن. لەو بارەوە یەکێک لە فەرماندەکانی پێشەووی 

 کۆمەڵە دەڵێ 
"موزەفەر ممەممەدی کە بۆخۆی بەتەواوی دەستەپاچە بوو بۆ ترسەاندنی 

ەن بەەۆ هەڵگرتنەەی برینەەدارەکان داوای لە خەڵکەەی سیسەەارک تەەا یەەارمەتی بەەک
پێشەەەمەرگەکان کەەەرد کە ئەو کەسەەەانەی ئامەەەادە نەەەین برینەەەدارەکانمان لەگەڵ 
هەڵگرن تەقەیان لێ بکەن، هەرچەند باردوخی ئەو کات بەسەر پێشمەرگەکان 
زۆر خراب و وەزعێکی شێرزەیان بوو بەاڵم هیو یەک لە پێشمەرگەکان بەو 

  1عەقالنییەتەی ناوبراو گوێیان پێ نەدا".بڕیارە ناڕەوایە و دوور لە 
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ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

کانیەەانەوە الیەنگرەدیەەارە پەەێی ڕووداوەکە مەسەەدولی ناوچەکەیەەان لە ڕێگەەای 
هەواڵەەی پێشەەمەرگەکانی حیەەزب بەەۆ نێەەو ئەەاوایی گەرمەەاو و پشەەتی سەەماقان بە 
ئەفرادی کۆمەڵە کە لەو بەرزاییانە دامەزرابون ڕادەگەیەنەێ و تەنەانەت گرتنەی 

ەری ممەممەدی ڕادەگەیەنن کە ئەگەر حیزبییەکان بیگەرن پردەکەش بە موزەف
خەتەری مەرگی حەتمەی بەۆ کەۆمەڵە تێەدایە. بەاڵم ئەوان وەک عەادەتی خۆیەان 

 بوو. مسۆگەر کردپێی شەڕ سەرکەوتنەکەیان بۆخۆیان 
وەک ئاماژەم پێکرد هێزی ئەسڵی کۆمەڵە لە جنووب بوو لە سەرەتای شەەڕ 

هێزەکەانی کەۆمەڵە هەر زۆر زوو  ١٣٦٤ای و سەەرەت ١٣٦٣تا کۆتایی زستانی 
لە شەەیمالی کوردسەەتانەوە تەەا سەەەقز توانەەای مانەوەیەەان لە بەرامەەبەر هێزەکەەانی 

لە  پەێگەی کەۆمەڵە لەو ناوچەانە الواز وهۆکارەکەشەی ئەوەیە کە  حیزب نەبوو
دا تەشەەکیالتێکی بەهێزیەەان وەک جنەەووب نەبەەوو، بەو مانەەایە ئەوان تەەا ڕاسەەتی
سەەەردانی ناوەنەەدی کوردسەەتانیان کەەرد. جارێکیەەان لە  جەەاردوو  ١٣٦٥سەەاڵی 
هێەزی لەڵ پێشمەرگەکانی حیزب لە مێرگەنەخشینەی سەقز لەگە ١٣٦٤پاییزی 
دەرگیەەر بەەوون پاشەکشەەەیان کەەردەوە بەەۆ سەرشەەیو، جەەاری دووەم لە  بەیەەان

کەس  ٧ئاخری مانگی هاوین لە حاجی کیمی بۆکان دووبارە دەرگیر بەوونەوە 
ان لەدەسەەەەت دا، کە دوای ئەو شەەەەەڕەی ئەوکەەەەات، هەەەەیو لە هەردوو ال گیانیەەەە

 کۆمەڵەیەک چاوی بە موکریان نەکەوتەوە. 
ی ڕێبەنەەەەەدان، ئەم هێەەەەەزانەی ٦دوای  ١٣٦٤و بەهەەەەەاری  ١٣٦٣لە زسەەەەەتانی 

کۆمەڵە زۆر چاالکانە دژی حیزب لە شەڕدا بەشدار بوون بریتی لە  )گوردانی 
س،  گەوردانی فەوادی کە ٨٠کەس، گەوردانی ئەارێزی سەنە  ١٠٠شوان زیاتر لە

کەەەەاوە و چیەەەەای کەس، گەەەەوردانی  ٨٠کەس، گەەەەوردانی سەەەەەقز  ٧٠مەریەەەەوان 
کەس، سەەەەرجەم ئەو  ٦٠کەس و گەەوردانی شەەەاهۆی کامیەەاران  ٨٠دیوانەەدەرە 

کەس بەەوون. هەروەهەەا هێزەکەەانی حیزبەەی دێمەەوکرات  ٤٧٠هێەەزانەی کەەۆمەڵە 
کەس، شەەەەەەریفزادەی سەەەەەنە  ١٥٠کەس، هەوشەەەەەار  ١٥٠عەزیەەەەەزی یوسەەەەەفی 

 ١٥٠کەس، بێسەەتوونی کرماشەەان  ٨٠کەس، زرێبەەار  ٦٠، دیوانەەدەرە کەس١٣٠
حیزبەەەەی دێمەەەەوکرات سەەەەەرەڕای شەەەەەڕو 1پێشەەەەمەرگەی ٧٢٠کەس، سەەەەەرجەم 
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بەربەرەکەەانی تونەەد لەگەڵ هێزەکەەانی ڕێەەنیم، ناچەەار بەەوون ناوەنەەاوە بەرپرچەەی 
پەەەەەەەیالن و شەڕفرۆشەەەەەەەنەکانی کەەەەەەەۆمەڵە بەەەەەەەدەنەوە. لێەەەەەەەرە پێویسەەەەەەەتی بە 

موو هێزەکانی جنەووب لە شەەڕدا نەبەوون بەاڵم بەرچاوڕوونییەک هەیە کە هە
 بەمجۆرە لەو ناوچانە بوونیان هەبوو.

سەەەەەرەڕای ئەو هەمەەەەوو هێەەەەزە بەەەەێجگە لەوە کەەەەۆمەڵە بەشەەەەی هەرە زۆری  
و سەەقز  تەنانەت هەموو هێزەکەانی لە نەاوچەیەکی وەک سەرشەیوی مەریەوان

کسەەتی ش بەەۆ قەرەبەەوویکەەۆکردەوە. کەەۆمەڵە بە پێەەی ئەو بەرنەەامەیەی هەیبەەوو 
ۆزی رو شەەوی نەوگەاڵلەی بەۆ سەەر ناوەنەدی ئەاژوان داڕشەت ناوچەی بەانە 

و کەاک سەەدیق فەروخیەانیی کە جێگەری دەستی بەسەەر داگەرت  ١٣٦٤ساڵی 
دا بەوو. ئەوە یەکەم زەبەری قەورس کومیتەی ناوەندی بەوو لە نێەو شەەهیدەکان

دا. ی ی ڕێبەنەەدانەوە کە کەەۆمەڵە لە حیزبەە٦سەەەری لە نبەەوو دوای شەەەڕی سەرا
ئەو زەبرەی وەحیزب کەوت زۆرتەر بە هەۆی کەمتەرخەمەی لە پێشەمەرگەکانی 

نەدان بە حیەەەزبەوە سەەەەرچاوەی گەەەرت چەەەونکە بە هەەەۆی بەەەێ مبەەەاالتی و گەەەوێ
 ئوسولی شەڕ غافڵگیر کران و بەداخەوە ژمارەیەک شەهید کران. 

پاش ئەو هێرشەی کۆمەڵە، حیزبەی دێمەوکرات لە هەر هێەزەی وەک بەیەان،  
، شەەاهۆ و گیاڕەنەەگ لکێکەەی بە مەئمەەوورییەت بەەۆ جنەەووبی کوردسەەتان پێشەەەوا

ڕەوانە کەەرد. کەەۆمەڵە هەسەەتی بەهەەاتنی ئەو هێەەزانە کەەرد. زۆر جەەار عەمەلیەەاتی 
"ئیزایی" و شەوانە تەقەیەکی لە بنکەی حیزبی دەکرد بۆ ئەوەی بتوانێ ڕێگەری 

شەێکی لە عەمەلیاتی پێشمەرگەی حیزب بکا. سەرەنجام کۆمەڵە بڕیەاری دا هێر
 گوردانی سەقز، کاوە ٣گەورە بۆ سەر گوندی "میشیاو" بکا. بۆ ئەم مەبەستە 

هێرشەی دەسەت پێکەرد  ١٣٦٤ی خاکەلێوەی ١١و شەوی  و فوادی کۆ کردەوە
دا گونەەدی میشەەیاویان خسەەتە گەمەەارۆ کە هێەەزی هەوشەەاری لەەێ بەەوو. لەڕاسەەتی

اوی دەسەت لە بیگرن حیزبەی دێمەوکرات دەبەوو بەتەو لە توانایان دابایەئەگەر 
و شلێر هەڵبگرێ، بەاڵم خۆڕاگری هێزی هەوشار توانی کۆمەڵە تێەک بشەکێنێ 

 ەو بەەەەوردەمەو بێسەەەەتونیی لە بەەەەایرهێەەەەزی و هەروەهەەەەا هێەەەەزی شەەەەەریفزادە 
و سەەەنگەرەکانیان یەک لەدوای یەک لە بەرزاییەکەەانی پشەەتی میشەەیاویان گەەرت 

بەڵکەەوو زەبرێکەەی  کەەۆمەڵە ئەسەەتاندەوە. کۆمەڵەکەەان لەوێ نەک هەر تێکشەەکان



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

کەس بوونە قوربەانی سیاسەەتی کەۆمەڵە و  ١٠قورسیشیان وێکەوت. زیاتر لە 
تەرمەەی کوژراوەکانیەەان لەوێ بەجێمەەا. لەو شەەەڕەدا کچێەەک بەنەەاوی "ئازیتەەا" کە 

و ئاشەبەتاڵی  دەفتەرچەکەی بەجێما، باسی وەزعی شێرزەیی ئەفەرادی کەۆمەڵە
ویەەل دەدەنەوە. کەەۆمەڵە دوای ئەوانەەی کردبەەوو کە ڕۆژانە بە پەەۆل خۆیەەان تەح

 ئەو هێرشە بەتەواوی ناکام مایەوە.
لەگەرمەی شررەڕدا و کاتێررد ناوەنرردی ئرراژوان لەالیەن ئەڕرررادی کررۆمەڵەوە    

هەروەها بۆ هەڵئەنگاندنی شتئرتی نراوچەی برانە و گیرا   ١٣٦٤لە نەورۆزی 
گە لەیەب لە کرررومیتەی ناوەنررردی کرررۆمەڵەوە برررای کررررا کە گونررردی میشررریاو  

شررنیاری مەنئرروور حرریتمەت بررۆ شررەڕ لەگەڵ حیزبرری دێمرروکرات هرراتە بەر پێ
بای. چونتە ئەوان پێیران وابروو سرەرکەوتنیان بەدەسرب هێنراوە  ئەو گە لەیە 

یەدا برروونە سیاسررەتی بریترری برروو لە سررێ مەسررەلەی سررەرەکی لەو پێوەنرردیی
ژەی کۆمەڵە  بەبروونی هێزەکانیران لەو ناوچرانە بەگروێرەی بەرنامەکانیران درێر

 شەڕ بدەن.
مەنتقەی پایەگایی واتە ئەو شوێنانەی نفروزی کرۆمەڵە لە   نراوچەیەب  - ١ 

نررراوچەی  -٢بەهێرررزە و حررروزووری ئەوان زۆر و دێمررروکرات کەم بپرررارێزر . 
بەینررابەینی واتە هەردووال  مەبەسررتی )حیزبرری دێمرروکرات و کررۆمەڵەیە( تێیرردا 

زێد بەتەنیرا نەنێرر . }دیرارە ئیحتیاتەوە هێز بنێر  هێ مانۆڕ دەدەن کۆمەڵە بە
کە لەدرێژەی باسرەکەدا ئامراژەی پرێ دەکەم کە  موکریانەبەینابەینی مەبەستی 

نراوچەی دوژمرن واتە ئەو شروێنانەی حیزبری  -٣زۆرتر وەب خەیاڵ دەچروو{ 
. چررروون برررۆ شررریمال ی کوردسرررتانەدێمررروکرات با دەسرررتە مەبەسرررتیان شررریمال

لە شرررریمالی  ١٣٦٣ە پرررراییزی سیاسررررەتی کررررۆمەڵە نەبرررروو هەروەهررررا ئەوان ل
 کوردستان بوونیان نەما. 

کرررد چررونتە نرراوچەیەب بە دە دا کررۆمەڵە بوختررانی بە خررۆیبە م لەڕاسررتی
مانررگ دوای شررەڕ ڕوون و ئاشررترا برروو  ٥نرراوی بەینررابەینی برروونی نەبرروو  لە 

کو  مەیدانی تەراتێنری ئەڕررادی ئەوان بروو. تەنیرا لە سرێ کروچتەیەکی نێروان 
مەریرروان لە هرراتووچۆدا برروون  تەنررانەت چاویرران بە گونرردێتی  سررەزز  سررنە و

یەب ڕۆژ هاتنە  ١٣٦٥موکریانی  نەکەوت  بە م لە کۆتایی مانگی خەرمانانی 



ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

کیمی هەر حاجی کیمری ئەویر  ئراوایی ئەو نراوچەیە نرا  بەڵتروو چیرای حراجی
ئەو ڕۆژە لەگەڵ پێشرررمەرگەکانی هێرررزی بەیررران دەرگیرررر بررروون و یەکشرررەوە 

 ە ناوچەی سەزز.گەڕانەو
و ڕێەبەری وەک  و فەرماندە کۆمەڵە بەدوای ئەو شکستەی هێندیک بەرپرس

 ەممەد شافعی ڕەوانەی جنووب دەکا.عومەر ئیلخانیزادە و مم
دا من دوای گەڕانەوە لە قوتابخانەی حیزبی بۆ ناوچەی جنووب، لەڕاستی" 

یا لەناوچەی و چ و خەیاڵ هەڵیگرتم، دوو گوردانی کاوە تووشی شۆک بووم
دا کەسەەی لەخەەۆی ١٥٠دیوەانەەدەرە تێکۆشەەانیان بەەوو هەرکەەام لەو گوردانەەانە 

هێەزی و بەتوانەا، بەغیەرەت لەبەرامەبەر سازمان دابوو. دوو گوردانی فەعەال 
کۆماری ئیسالمی بەربەرەکانیان دەکرد، ئێستا نزیک بە سێسەد پێشمەرگەی 

وو هیالک و بەێ داهەاتوو کەس پێشمەرگەی ماند ٢٥ئەو دوو گوردانە، تەنیا 
  1ماوەتەوە."
ازی بەوون ڕهەم بەرپرسەانیان لەوە نەا دالە نووسراوەکانی خۆیانهەم دیارە 

بەشەی کە وەزعێکی زۆر شێڕێو لە ڕیزەکانی کەۆمەڵە پێکهەاتبوو، بەتەایبەتی لە 
فشاری زۆریەان لەسەەر بەوو. ئەوان کە سەێ سەاڵ پێشەتر  جنووبی کوردستان

، بەەورژوازی، چەپەەاوڵ شەەۆڕشنگرەی دوو بە "دژیحیزبەەی دێموکراتیەەان لە کەەۆ
دا مەرجەی ئاگربەسەی ڕاگەیانەدبوو وغارەتگەر" ناسیبوو حیزبیی لە سەێ خەاڵ

کە یەکیەەان ناسەەینی حیەەزب بە حیزبێکەەی شۆڕشەەگێڕ، کەەۆمەڵە بەوە زۆر قەڵەەس 
بوو. خاڵی یەکەم سنووربەندییەکی بۆ دۆستایەتی و تەنانەت پێشی بە هەمەوو 

گەەرت و ڕێگەەای هاوکەەاری خەەۆش دەکەەرد. چەەونکە شەەتێک تێکهەڵچوونەکەەان دە
نەدەمەەا کە وەک خەەۆراک بە بەدەنەی خەەۆی بڵەەێ. دیەەارە ئەوان ملکەچەەی ئەوە 

و ڕێبەرانەی لەمێەن بەوو نەبوون کە بڕیارێکی ئەوتۆ بدەن، حیزبەی کۆمۆنیسەت 
 بڕیاری کۆتاییان دابوو.

 و و بۆکەەەان، سەەەێ گەەەوردانی سەەەەقز ١٣٦٤ڕێبەرانەەەی کەەەۆمەڵە لە بەهەەەاری 
مەهابادی بۆ ناوچەی موکریان نارد، مەبەست لە نەاردنی ئەوانە ئەوە بەوو کە 
بە حیەەەزب بڵەەەێ مەەەن لە موکریەەەانیی دا توانەەەایی ئەوەم هەیە کە قسەەەەی یەکەم 
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دا ڕوو لە گونەدی باوەسەێنی گوردانە لە کۆتەایی مەانگی خەاکەلێوە ٣بکەم. ئەو 
بە "کەریەەەم دا کەریەەەم مەهەەەدەوی ناسەەەراو گەورگەەەی سەەەەقز دەکەن. لەو کەەەاتە

پێشەەمەرگە بەەۆ مەرەخسەەی  ٤" جێگەەری هێەەزی ئاڕبابەەا دەبەەێ. لەگەڵ 1سەەەقزی
دا دوو لە لە تێکهەڵچەەەەەەەەوونێکی زۆر کەەەەەەەەورت الی ماڵومنەەەەەەەەداڵی دەچێەەەەەەەەتەوە

 مەهەەەدەویو ئەوانەەەی دیەەەکەش لەگەڵ کەریەەەم  پێشەەەمەرگەکان دەربەەەاز دەبەەەن
ە "سەقزی" لە الیەن کەۆمەڵەوە بەدیەل دەگیەرێن. ئەو سەێ گەوردانەی کەۆمەڵە ک

ئەنەەەدامێکی کەەەومیتەی ناوەنەەەدی بەرپرسەەەیان دەبەەەێ بە فەرمانەەەدەی گەەەوردانی 
بەکەن، بەاڵم ئەو بڕیەارەکە  2مەهاباد دەستوور دەدا کە کەریەم سەەقزی ئێعەدام

 جێبەجێ ناکا.
کەەەۆمەڵە لە درێەەەنەی ئەو جەولەیەەەان لە نەەەاوچەی مەهابەەەاد و بۆکەەەان وەک  
نێەەوان هێزەکەەانی  غەتەپە، سەەەرباخچە و گڵەەۆاڵن ڕیەەزە تێکهەڵچوونێەەک لەڕقەەۆ

هەردووک ال چەنەەەەەد کەس گیانیەەەەەان  کەەەەەۆمەڵە و دێمەەەەەوکرات ڕوو دەدا کە لە
کەریەم سەەقزی، هاوکەات لە گونەەدی  بەدوای گیرانەی دەدەن. هەر دوا لەدەسەت

بۆکەەان دوو کەسەەی کەەۆمەڵەی لەەێ بەەوو، پەەاش تەقە و لێکەەدانێکی  "بوغدەکەنەەدی"
ر جەعەفەر ئیلخەانیزادە یتەئەو و یەکیەان بە برینەداری گیەرا ،کورت هەردووکیان

  3کە دواتر لەگەڵ کەریم سەقزی گۆڕینەوەی پێ کرا.
 
 
 
 
 
 

                                                 
ی خەرمانررانی ١٧میتەی ناوەنرردیی حیزبرری دێمرروکراتی کوردسررتان  لەڕۆژی وئەنرردامی کرر - 1

 موکرات شەهید بوو.ێلە مووشتبارانی زە ی د ١٣٩٧ساڵی 
 "ڕزابب کور" ئەوە پشتڕاسب دەکاتەوە. - 2
اتنەدەر کەاک فەتەا  ئیلخەانیزادە کە کەادری حیەزب و وەک قسەی خۆش  کاتێک لە ماڵەکە ه -3

 برای جەعفەر بوو، گوتی  "نەمگوت دەست هەڵگرە لەگەڵ بورژوازیت پێ ناکرێ"؟
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 ئاڵوگۆڕی قووڵ لە کۆمەڵەدا و ێ باغڵووجەی بۆکانشەڕ
 
 

شەەەەڕی بەەەاغڵووجەی بۆکەەەان ئەەەاڵوگۆڕی قەەەووڵی لە تێکۆشەەەانی سیاسەەەی و 
 ١٣٦٤ی بەەانەمەڕی سەەاڵی ٩ڕۆژی پێەەک هێنەەا.  دانیزامیەەی کەەۆمەڵە لە موکریەەان

ئاوایی باغڵووجە بۆ پشەوودان دەمێنێەتەوە، شەەوێ  دووی هێزی بەیان لە لکی
چەکداری کۆمەڵە ڕوو دەکەنە ماڵی حاجی سەوزە کە قاسەم ممەممەدپەوور  ٣

ئەفەەرادی کەەۆمەڵە دەزانەەن کە  .دەدا یسەرپەرسەەتی هێەەزی بەیەەان، لەوێ پشەەوو
 و کەاک ، ئەو سەێ کەسەە لە دەرگەا دەدەنێئەو ماڵە حیزبیان زۆر خۆش دەو

دا دەڵەێن هێەزی واڵم قاسم بە دەمانچەیەکەوە دێتە دەر دەڵێ کێن؟ ئەوانیی لە
شەواین!! ئەگەرچی کاک قاسم گومانی لێ پەیدا دەبێ بەاڵم دەرگەا دەکەاتەوە ێپ

و لە ڕاسەەەەەتیدا تێەەەەەرۆری دەکەن. تەەەەەا ئەوان بەر دەسەەەەەڕێنی گەەەەەوللەی دەدەن 
پەلە خۆیەان دەربەاز  بە کەسە لەنێو ئاوایی ٣ئەو پێشمەرگە لە مااڵن دێتە دەر 
 یارەسەە دەممەمەەمنووسەەینێکی وەدرۆخسەەتنەوەی دەکەن. هەر لەو پێوەنەەدییەدا 

انی دا دەڵەەێ "پێشەەمەرگەککتێەەبەکەی . ئەو لەپێویسەەتە قابەەت کەەور"دالە کتێبەەی "ڕ
 ناسەاندکە خۆیان بە پێشمەرگەی هێزی پێشەەوا  هێزی بەیان ئەفرادی کۆمەڵە

ەسەەتڕێنیان لەەێ کەەردووە و قاسەەم بەەاقی بەەۆ الی قاسەەم بەەاقی بەەردووە و دوایە د
کوژراوە و چەند پێشمەرگەیەکیی برینەدار بەوون". ئەمە هەر لەبنەاغەوە دوور 

یان وەک تیرۆرکەردن، تیەرۆر کەرد و هەیو کەسەی لەڕاستییە، ئەوان کاک قاسەم
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. ڕاسەەتی ڕووداوەکە بەمجەەۆرەیە وەک دیەەکەش لەو ڕووداوەدا برینەەدار نەبەەوو
 . لەسەرەوە ئاماژەم پێکرد

دوای شەەەهید بەەوونی قاسەەم ممەممەدپەەوور، بەەۆ بەیەەانی نەەامەیەک لەالیەن  
بەرپرسانی پێشمەرگەکانی حیزب لە کومیتەی بۆکان بەۆ دوو دەسەتەی هێەزی 

ڕەوانە دەکرێ. بە گەیشتنی نامەکە ئەوان  ی خوار پێشەوا لە ئاوایی "گڵۆاڵن"
ر بەەەۆ ووجە دەکەونە ڕێ. قاسەەەم ممەممەدپەەەووڵدوانیەەەوەڕۆ بەرەو ئەەەاوایی بەەەاغ

بەیانی لە ئاوایی بەاغڵووجە بەخەاک سەێێردرا، هەر ئێەوارێی ئەو ڕۆژە کەۆمەڵە 
خەەەۆی بەەەۆ هێەەەرش بەەەۆ سەەەەر پێشەەەمەگەکانی حیەەەزب ئامەەەادە کردبەەەوو، بەاڵم 

 و دوای هێەەەزی بەیەەەان ئەەەاوایی چەەەۆل دەکەن ٢پێشەەەمەرگەکانی حیەەەزب لەلکەەەی 
 ی٢٤ی بۆکەەەان، ٣١گەەەوردانی کەەەۆمەڵە واتە  ٣بەدوای چەەەۆڵکردنی گونەەەدەکە لە 

 ی سەقز دووانیان دێنە نێو ئاوایی.٢٦مەهاباد و 
ی شەەەەو ئەو دوو دەسەەەتە پێشەەەمەرگەیەی هێەەەزی پێشەەەەوا کە ١١کەەەاتنمێری 

پێیەەان وابەەوو ئەو لەەکەی هێەەزی بەیەەان هەر لە ئەەاوایی دایە، بەەێ ئەوەی بەەزانن 
کەەۆمەڵەی لێەەیە ڕوو لە ئەەاوایی دەکەن، لە یەکەم ماڵەکەەانی نەەاو ئەەاوایی تەقە و 

ەکا ئەگەرچەەی پێشەەمەرگەکانی حیەەزب پێیەەان وابەەوو هێەەزی لێکەەدان دەسەەت پێەەد
بەیەەەان لە ئەەەاوایی حەەەوزووری هەیە، چەەەونکە لەسەەەەر داوا و نەەەامەی ئەوان بەەەۆ 

 ە کە وەک هەمیشەە جنێویەان بە قەازیجە هاتبوون، بەاڵم کەۆمەڵوئاوایی باغڵو
 دالە ئەاوایی رگەکان زانیان کە ئەفەرادی کەۆمەڵەممەممەد دەدا ئەو کاتە پێشمە

و مەهابەەاد لە نێەەو  . وەک ئامەەاژەی پێکەەرا دوو گەەوردانی بۆکەەانر بەەووەجێگیەە
کەس دەبەوو. هەروەهەا گەوردانی  ١٠٠باغڵوجەدا بەوون کە ژمارەیەان نزیەک بە

چەەەەاوەدێری و هەبەکەەەەی زێرینە گونەەەەدی کەەەەانیی سەەەەەقز لە بەرزاییەکەەەەانی ٢٦
. پێشەەمەرگەکانی حیەەزب دوو دەسەەتە بەەوون. دەسەەتەیەک لە دۆخەکەیەەان دەکەەرد

پێشەەەمەرگە  ٤٠ی هێەەەزی پێشەەەەوا، نزیەەەک بە ٢و دەسەەەتەیەک لە لکەەەی  ٣لکەەەی
ی شەەوی دواتەر ٩ی شەو دەسەتی پێکەرد و تەا ١١دەبوون. شەڕ لە کاتنمێری 
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جەدا شەەڕی مەاڵ بەمەاڵ وسەعات لە نێو ئاوایی بەاغڵو ٢٢درێنەی کێشا، واتە 
و کۆاڵن بەکۆاڵن بێ پسانەوە درێنەی کێشا. دیەارە سەات بەسەاتی ئەو شەەڕە 

نەەاکرێ بەاڵم پێشەەمەرگەکانی حیەەزب بەتەەایبەتی ئەو دوو دەسەەتەیە زۆر بەەاس 
لە  ڕێەەنیم هێەەزی "چوارگەەائەەاوایی "شەەەڕی نێەەو شەەاریان کردبەەوو تەنەەانەت لە 
وو. هەربەەەەۆیەش تەەەەا وێنەیەەەەان کردبەەەەگەمەەەەارۆی خسەەەەتبوون، بەرگرییەکەەەەی بێ

کەون کەەرد. ی بەەانەمەڕ بەشەی هەرە زۆری ماڵەکانیەەان کون١١بەرەبەیەانی ڕۆژ 
لە  ی یەازدەی بەانەمەڕدا ئەفرادی کۆمەڵە سەریان سووڕ مەابوو. ڕۆژلەڕاستی

و شەڕی دەستەویەخە بۆ زاڵبەوون  هەموو کۆاڵنەکانی ئاوایی شەڕە نارنجەک
شەەەڕی  دادا درێەەنەی بەەوو. لە مەەاوەی دوو شەەەو و ڕۆژێەەکبەسەەەر یەکتەەری

دابەوو. زۆربەی ماڵەکەان بە گەرمەی ئەاڕپیجی  بەردەوام خەڵک خۆیان حەشەار
هاوێن و تەنانەت گوللەی چەکی هەر دوواڵ زیانیەان وێکەوتبەوو. بە و نارنجەک

ی سەقزیی بە کەردەوە هەاتە نێەو شەەڕەکەوە. ٢٦ڕووناکبوونی هەوا گوردانی 
لە ئەەەەارا دابەەەەوو. لە  و دەسەەەەتەویەخە کەەەەاتنمێر شەەەەەڕیکی تونەەەد ٢٢بەمجەەەۆرە 
بەەۆوە ی شەەەوەوە کە شەەەڕ ڕوو لە کەەزی دەدا و دەنگەەی تەقە کەم ٩کەەاتنمێری 

کیمی پاشەکشەە دەکەن. کەۆمەڵە پێشمەرگەکانی حیەزب بەرەو قەاراوە و حەاجی
کەس دەبەەوو لە ئەەاوایی مەەانەوە. دوای چەەوونە دەرەوەی ئەو  ١٥٠کە نزیەەک بە 

دا کێشەا، بەاڵم دەنگی باڵی بە سەر ئاواییدوو دەستە پێشمەرگەیەی حیزب بێ
ەس لە هەردووال ک ٩خەڵکەەەی ئەەەاوایی تەەەا بەیەەەانی نەهەەەاتنە دەر. لەو شەەەەڕەدا 

کەسیی پێشمەرگەی حیزبەی  ٤کەس سەر بە کۆمەڵە و  ٥دا، گیانیان لەدەست
 دێموکرات بوون.

کە خەەەۆی بەشەەەدار بەەەوو لە  لە شەەەەڕی بەەەاغڵووجەدا "مەعەەەرووو کەعبەەەی"
ڕووداوێکەی کە دوای شەەڕەکە لەگەڵ خەڵکەەی ئەاوایی ڕوویەەدا بەمجەۆرە باسەەی 

 دەکا.
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دا مەابوونەوە کەس اوایی لە مەاڵ" ئەوە دوو شەو ڕۆژێک بەوو کە خەڵکەی ئە
نەیەەەدەزانی خەسەەەارەتی ئەو شەەەەڕە بەەەۆ ئەو گونەەەدە دەبەەەێ لە و ڕادەیەک بەەەێ. 
سەەەەەەرلەبەیانی ڕۆژی دواتەەەەەر، بەدەنەەەەەگە دەنگەەەەەی خەڵەەەەەک وەخەبەر هەەەەەاتین 

وباسەەەێکی تونەەەەد لە و قسەنیگابانەکانمەەەان کەوتبەەەوونە بەر تەەەووڕەیی خەڵەەەک 
و زیان  تەوە ئەوجار ڕادەی زەرەردا ڕوویدا بوو. کە هەوا ڕوون دەبێنێوانیان

و ئاڕپیجی دیوار و پەنەجەرە و  بە ئاوایی دەرکەوت. ماڵ نەمابوو بە نارنجەک
دیوێکیەەەان نەڕووخابێەەەت. لە چەنەەەد کۆاڵنەەەدا کەالکەەەی مەڕ و مەەەااڵتێکی زۆریەەەان 
دانەەەابوو کە بە ئەەەاگری ئەو شەەەەڕە سەەەووتابوون. جمێلێکەەەی ئەەەاوایی )الوێەەەک(، 

بەرامەبەر بە کەریەم کە نیگابەانی یەکێەک  ،وەزعە تووڕەیی خەۆی بەرامەبەر بەو
دا دەمەقەەڕێ سەەاز بەەوو. چەنەەد کەس و لە نێویەەانلە دەسەەتەکان بەەوو دەربەەڕی 

دا ئەوانەی و ئەویی بە دەسەڕێنێک بە ئاسەمان و چەکەکەیانداپەالماری کەریم 
و پەشیمان کردەوە، پێشمەرگە چەککردنی بەتۆمەتێکی گەورە بەخۆی دەزانەی 

وندی کاردانەوەی لەخۆ نیشان دەدا. کەریم کە بۆ هێنەانەوەی جەلیەل ت بۆیە بە
وەهەەەەەا فیەەەەەداکارێکی لەخەەەەەۆی نیشەەەەەاندا کە کەوتە بەر ڕەخەەەەەنەی یەکێەەەەەک لە 

و داوای لێبەەوردن لە  و داوا کەەرا چەک بکرێەەت، بچیەەنە مەەزگەوت فەرمانەەدەکان
 خەڵک بکا.........

بوو کەریەەەم کە دا دەڵەەەێ  وێنەیەکەەەی نەەەاخۆش پێکهەەەاتلە درێەەەنەی ئەو باسەەەە 
واڵمەکانی ئەو بەرپرسەی قانیعی نەکرد و شەەرمی چەک کەردن دایگرتبەوو لە 

و حەڵەقەکەی کێشەا. منەیی  دانەکاو دەستی برد بۆ نارنجەکێک لە حەمایلەکەی
و نەمهێشت دەستی نارنجۆکەکە بەر بدات. دەورمان پڕبەوو  دەستم توند گرت

ەیەک. بەاڵم دەبەوایە بەهەر و چەنەد پێشەمەرگلە چەند کەسەی خەڵکەی نێەو دێ 
جۆرێک دەبوو کەریەم ئەهەوەن بکەڕیتەوە، کەریەم بە گریەانەوە هەاواری دەکەرد 

و ئەەەێمەش تکامەەەان لەەەێ دەکەەەرد  خەەەۆم شەەەەهید دەکەم باشەەەترە لە چەک کەەەردنم
و وتەەی دەسەەتی لە سەەەر نەەارنجۆکەکە بەر دات. ژنێکەەی ئەەاوایی هەەاتە پێشەەەوە 
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و تەۆش دەتەهەوێ  کەس کەوژراوە عەیا نەاکەن، لە هەر دووالتەان نەزیکەی دە
  1خۆت بکوژی؟ ئەو قسانە کەریمی ئەهوەن کردەوە".

دوو مانەەگ پەەاش ئەو ڕووداوە چەەووینە بەەاغڵووجە الوەکە الیەنگەەری حیەەزب 
هەر بەەوو تەەووڕەیی پێەەوە دیەەار بەەوو. خەڵکەەی دیەەکەش ناڕەزایتیەەان دەربڕیبەەوو 

بەگشەەتی  ی لەەێ بەەوو بەاڵم خەڵەەکالیەنگەەری کەەۆمەڵەیەب یررا دوو مرراڵ چەنەەد 
زیەەاتر خەەۆش دەویسەەت، کەەۆمەڵە ئەو ڕۆژە لەوێ لە  بەەوون و حیزبیەەان حیزبەەی

بەرامەەبەر خەڵەەک نەرمەەی نوانەەدبوو هەسەەتیان دەکەەرد مەسەەەلەکە تونەەدوتینی 
لێەەەدەکەوێتەوە، هەر بەەەۆیە بە چەک کردنەەەی ئەفەەەرادی خۆیەەەان خەڵەەەك ئەهەەەوەن 

ڵەەک ببەەووە. چەەونکە کەەۆمەڵە باشەەی دەزانەەی ئەگەر کێشەەە لەنێەەوان ئەوان و خە
دروسەەت بەەایە، ئیەەدی ئەوەنەەدە الیەنگرەشەەیان لەالی بۆکەەان هەبەەوو لە دەسەەت 

گەەوردانەی ڕەوانەی ناوەنەەدی کوردسەەتان  ٣دەچەەوو. هاوکەەات کە کەەۆمەڵە ئەو 
کەەەرد تەواوی گوردانەکەەەانی دیەەەکە لە شەەەلێر مەەەابوونەوە. شەەەەڕی بەەەاغڵووجە لە 

 ەوانتەەەاکتیکی سیاسەەەیی و نیزامیەەەی کەەەۆمەڵەدا ئەەەاڵوگۆڕێکی قەەەووڵی پێکهێنەەەا، ئ
حیزبەی کۆمۆنیسەتی کەۆمەڵە لە  کە حیزبەکەیەان واتەهەسەتیان کەرد  بەکردەوە

 موکریەەان نەەاتوانێ پەەێگەی کەەۆمەاڵیەتی بەهێەەزی هەبەەێ، ئەوە نەک بەەۆ کەەۆمەڵە
سیاسەەتە  بەو بەڵکوو خەڵکیی هاتە سەر ئەو بەاوەڕە کە کەۆمەڵە ڕوون بۆوە

ی کورسەتان و کەۆمەاڵنی خەڵکەنێە جەمەاوەریهێزی وە وهەڵەیەی دیاریان کرد
گەوردانی نەاوبراو گەڕانەوە بەۆ  ٣پەاش شەەڕی بەاغڵووجە  نییە و ناتوانێ ببەێ.

 ناوچەی سەقز و بۆ سنووری الی شلێری کوردستانی عێرا .
مانگی بانەمەڕدا پێشمەرگەکانی حیزب خۆیان بۆ هێرشێک بۆ سەرەتای لە  

ڕۆژ  ٣٣ سەر "نەرمەالس" کە پێشتر ناوەندی ئاژوان بوو ئامادە دەکەرد، تەنیەا
دا لە شەەەەهید بەەەوونی سەەەەدیق فەروخیەەەان تێەەەێەڕی کە هێەەەرش لە بەرەبەیەەەانی
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و توند لەسەر سەنوور دەسەتی دەستی پێکرد لەو ڕۆژەدا کە شەڕێکی سەخت 
بۆران بوو. هەرکەام لە  و و با منوتەمدا ڕۆژێکی زۆر ناخۆش پێکرد لەڕاستی

ارە پەاش چەنەد حەولی گرتنەی شەوێنی سەتراتینی ئەو نەاوچەیە دابەوون کە دیە
سەعات هێرشی پێشەمەرگەکانی حیەزب بەۆ سەەر ناوەنەدی ئەاژوان کە کەۆمەڵە 
دەسەەتی بەسەەەر داگرتبەەوو سەەەرکەوتوو نەبەەوو، بە هەەۆی خراپیەەی کەشەەوهەوا 

کەس گیانیەان لەدەسەت  ٤٠هەردووک ال نزیەک بە  لە بەداخەوە پاشەکشە کرا.
 دا. 

ۆ سەەەەر حەوتەەەوویەک دوای ئەوە کەەەۆمەڵە خەەەۆی بەەەۆ هێرشەەەێکی گەورە بەەە
سەێف" ئامەادە کەرد لەو گونەدانە ژمەارەیەکی "و  "بوردەمە" " وگوندەکانی " بایر

کەس هێرشەەیان بەەۆ  ٢٥٠کەمەەی پێشەەمەرگەی حیەەزب لەەێ بەەوو. ئەوان زیەەاتر لە 
و  ی بەیەانی شەەڕ دەسەتی پێکەرد٢سەر ئەو سێ گوندە کەرد کە لە کەاتنمێری 

دووال  کەس لە هەر ٣تەەەەا دوانیەەەەوەڕۆی ڕۆژی دوایەەەەی درێەەەەنەی هەبەەەەوو کە 
گیانیەەان لەدەسەەت دا. دوو پێشەەمەرگەی حیەەزب بەدیەەل دەگیەەرێن کە هەر لەوێ 

. چەونکە کەۆمەڵە پێەی وابەوو هەرچەی زیەاتر لە حیەزب بکەوژێ کەردنئێعدامیان 
دەسکەوتی سیاسی زیەاترە. لەو بەارەوە فەرمانەدەیەکی کەۆمەڵە کە لە زۆربەی 

 شەڕەکانی دژی حیزب بەشدار بوو ئاوا باس دەکا.
لە ڕێەەەبەری کەەەۆمەڵە زۆر جەەەار کە قسەەەەیان دەکەەەرد ئەو وتەیەەەان "کەسەەەانێک 
   ئەەەێمە هەرچەنەەەدی زیەەەاتر لە حیزبەەەی دێمەەەوکرات بکەەەوژین، لە دەگەەەوتەوە کە

ئەو قسەانە  ڕوانگەی سیاسییەوە زیاتر لە نەتەیجەی شەەڕ تەئسەیرمان دەبەێ.
  1زیاتر فەزایەکی دروست کرد کە دیلەکان ئێعدام بکەن".

ەرمانەدە گەوردانەی کەۆمەڵە دەڵەی  "تیدۆریسەییەنی تەنانەت لەو بەارەوە ئەو ف
نیزامیی کۆمەڵە" عومەری ئێلخەانیزادە بەوو، کاتێەک حیزبەی دێمەوکرات ویسەتی 
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هێرشی گەورە بۆ سەەر کەۆمەڵە بکەا، قەرار بەوو هێنەدێک موهیماتمەان بەۆ بەێ، 
بەاڵم مەسەەدوولی تیمەەی کە تەقەمەنەەی دێنەەا لەگەڵ عەەومەر ئێلخەەانیزادە کێشەەەی 

دا لە زەوقی دەدا دەیگوت  "مەن دەزانەم ئەو نێو خەڵک هەمیشە لە بوو، ناوبراو
  1یە بەکاوەخۆیە تا شەڕ تەواو بێ، ئەو کات دەگاتێ".خوێری

بەپێەەەی ئەو سیاسەەەەتە کە گرتبوویەەەانە پەەەێی لە نێوەڕاسەەەتی مەەەانگی ئەەەاخری 
هێرشەەێکی دیکەیەەان بەەۆ سەەەر بەەنکەی حیەەزب لە نزیەەک "بەەایر" و  ١٣٦٤بەهەەاری 

یەکی حیەزب بەبەێ بکەا بێسەیمچی پێی ئەوەی تەقە دەسەت پەێ"بوردەمە" هێنا. 
چەک و دوور لە بنکەکەەەانی حیەەەزب دەکەوێەەەتە دەسەەەتیان. ئەوان دەیگەەەرن و بە 
دەست پێکردنەی تەقە هەر لەوێ ئێعەدامی دەکەن. پاشەان هێەرش دەکەنە سەەر 

پێشەەەمەرگە شەەەەهید دەبەەەن. دوای نیەەەوەڕۆی ئەو ڕۆژە لە  ٩بەەەنکەی حیەەەزب کە 
کەەەۆمەڵە سەرمەسەەەتی ئەو سەەەەرکەوتنە بەەەوون دەسەەەتیان بە  کاتێکەەەدا ئەفەەەرادی

و هەر ئەو ڕۆژە عەەەومەر ئێلخەەەانیزادە کە ئەو ئەنەەەدامی  تەقەی خۆشەەەی کەەەرد
و بەرپرسەەەەی کەەەەۆکردنەوەی هێزەکەەەەانی کەەەەۆمەڵە لە کەەەەومیتەی بەڕێەەەەوەبەری 

دا باسەەی کۆبەەوونەوەیە جنەەووبی کوردسەەتان دژی حیزبەەی دێمەەوکرات بەەوو لەو
 کە  لەوە کرد

و باسەی  دا بەدرێنی باسی "سەرکەوتنەکان"ی کەردە نێو قسەکانی"ناوبراو ل
برینەەەەداری چەنەەەەدین پێشەەەەمەرگەی حیەەەەزب، هەروەهەەەەا  و گیەەەەان لەدەسەەەەتدان

دا و لەنهەایەتخۆبەدەستەوەدانی چەندین پێشەمەرگەیان بە کۆمەاری ئیسەالمی 
 بە زەعیەەەف بەەەوونی حیزبەەەی دێمەەەوکرات خوشەەەماڵی خەەەۆی ڕاگەیانەەەد. عەەەومەر

لە دا بەم وتەیە کۆتەەەایی بەقسەەەەکانی هێنەەەا. درێەەەنەی قسەەەەکانی ئێلخەەەانیزادە لە
ئێەەوە و هەمەەوو خەڵکەەی کوردسەەتان دەڵەەێم، لەمەەڕۆ بە دواوە هەر  ئێسەەتاوە بە
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کەس چەکی کۆمەڵە لە شان بکا زۆر بەڕاشکاوی دەبێ ئاگەادار بەێ مەرجەی 
  1.("ئەو بۆ پیشمەرگایەتی کۆمەڵە، سنووردانان لەگەڵ ناسیۆنالیزمە

کەس لە کەەەەەوڕی  ٩قسەەەەەەی نەەەەەاوبراو بەەەەەووە کە بە کوشەەەەەتنی ئەوە دەقەەەەەی 
زەحمەتکێشانی کوردستان بەو جۆرە سنووربەندی بەۆ هەاتنی خەڵەک لەڕیەزی 

دا هەواڵی دڵخۆشەکەر بە خەڵەک دەدا، بەاڵم دا دیاری دەکا. لەو پەیامەیخۆیان
مانگەەدا وەک ئامەەاژەی پێکەەرا بە سەەەدان  ٣لەالیەکەەی دیەەکە کەەۆمەڵە لە مەەاوەی 

تەحویەەەل کۆمەەەاری ئیسەەەالمی دایەوە. گوردانەکەەەانی ناوەنەەەدی  کەسەەەی خۆیەەەان
بەوالوە نەیەەەان دەزانەەەی ڕەنگەەەی موکریەەەان چەەەۆنە،  ١٣٦٥کوردسەەەتان لەسەەەاڵی 

تەنەەانەت بەرەبەرە خەڵەەک نەەاوی کەەۆمەڵەی لەبیەەر دەچەەۆوە تەنیەەا ئەگەر نەەاوی 
هاتبایە چەنەد ئەنەدامێکی کەم ئەگەر دیوارێکیەان نووسەیبایە، دەنەا کەس باسەی 

دەکرد. هەرچەند حاشا لەوە نەاکرێ کە هەڵەوەرین لە ڕیەزی هەردوو ئەوانی نە
دا بەو شەەەەێوەیە نەبەەەەووە، لە دا بەەەەووە بەاڵم لە حیزبەەەەی دێمەەەەوکراتتەشەەەەکیالت
کەەەۆمەڵە  ەسەەەەر شەەەەڕیی کە لو شەەەیمالی کوردسەەەتان ئەو کەسەەەانە موکریەەەان

وازیان هێنابێ ناگاتە قامکی دەستەکان، هەڵبەتە حاشای لێ ناکرێ لە ناوچەی 
ووبی کوردسەەتان بە هەەۆی ئەویەەکە بەشەەی زۆری شەەەڕەکان لەوێ بەەوو لە جنەە

حیزبەەی دێمەەوکراتیی هەروەک حەەاتەم مینەەبەری لە کتێبەەی "ئەەازار و ئەزمەەوون" 
باسەەی دەکەەا هەڵەەوەرینی هەبەەوون، بەاڵم لە ڕیەەزی کەەۆمەڵە وەک بۆخۆشەەیان 

و وەک گەاڵی  ئامەەەاژەی پێەەەدەکەن ڕەوتەەەی خەزان و هەڵەەەوەرین ئێجگەەەار زۆر
وردان سەەتا نەوەد لە و بگرە هێندە گە یەن کۆمەڵەوە چاوی لێ دەکراپاییز لەال

 .دابوو کەمی
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 هێرشی کۆمەڵە و نامەی شەهید دوکتور قاسملوو
 
 

بڕیەەەەەاری دا زۆربەی ئەو  ١٣٦٤بەهەەەەەاری  ئەەەەەاخری حیزبەەەەەی دێمەەەەەوکرات لە
هێزانەی کە لە ناوەندی کوردستانەوە بۆ مەئمورییەت لە جنەووبی کوردسەتان 

 ٣دا کەۆمەڵە تەنیەا لە بۆ ناوچەکانی خۆیەان بگەڕێەنەوە چەونکە لەڕاسەتیبوون 
زووری هەبەەوو، لە وو مەریەەوان حەە گۆشەەەیەکی چەەووکەی وەک سەەەقز، سەەنە

 کۆشانی خۆیان گەڕانەوە. ێدا ئەو هێزانە بۆ شوێنی تەالوێنمانگی گ
کۆمەڵە بەدوای ئەوە هەرچی هەیبوو لە جنوب کۆی کردبەۆوە بەرنەامەیەکی 

ۆ سەەەر ناوەنەەدی ئەەاژوان داڕشەەتبوو. ئەو کەسەەانەی بەەۆ شناسەەایی دیەەکەی بەە
بنکەکەەەانی حیەەەزب هەەەاتبوون لە کەەەاتی گەڕانەوەیەەەان، لە بەەەن دارێەەەک لە نزیەەەک 
وشەەکەاڵن پشەەوو دەدەن. دەسەەتەیەک پێشەەمەرگەی حیەەزب کە بڕیەەاری هێەەرش 
بۆسەر کۆمەڵە دەدەن لە ڕێگا لە بن پەۆلە دارێەک چەنەد کەس چەکەدار دەبیەنن 

و یەکیەان بەجەێ دەمێنەێ ا نەکەون نازانن. لە پڕ تەقە ساز دەبێ دتا بەسەریان
 و ئەوانی دیکە لە نێو دارستانەکە دەرباز دەبن. 

و  "پەەەاش نزیەەەک بە سەەەەعاتێكی گەیشەەەتینە دۆڵێەەەک لە پەەەڕ سەەەەرمان بە کەەەانی
کەس لەسەر کانییەکە دانیشتبوون تا سەەرمان  ١٠ئاوێکەوە دەرچوو. نزیک بە
و تۆزێەەک جەەگە لە انزانی، تەقە دەسەەتی پێکەەرد. تە، پێیەەانەوە هەڵ نەتەقەەی نەیەە

جەنەەازەیەک ئەوانیتەەر بەەێ تەقە لە چەەاو ئەەێمە ون بەەوون. لە الی خۆشەەمانەوە 
هاوار بەرز بۆوە وتیان میرزا عەبدوڵاڵ برینەدارە. چەنەد کەسەێک چەوونە سەەر 
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جەنەەازەی کەەۆمەڵەکە. دیەەارە دەرکەوت کەسەەێک بەەوو بەنەەاوی سەەاڵی ئەمەەانەتی 
کێەەەەک بەەەەوو لە فەرمانەەەەدە ناسەەەەراوەکانی کەەەەۆمەڵە. دووربەەەەین )فەرهەەەەاد( کە یە

و سەەنەد بەجێمەابوون کە دەریەان دەخسەت  شەوێکیی لەگەڵ کۆمەڵێک بەڵەگە
و نیەازی  ئەم ژمارە کەسە هەموو فەرماندە و بەرپرسی بەرزی کۆمەڵە بوون

شەکرە. میرزا عەبەدوڵاڵ داڕشتنی نەقشەی هێرشی بەرینیان بووە بۆسەر کانی
فەرمانەدەری پێشەمەرگەکانی سەردەشەتیی بەسەەختی برینەدار بەوو نیشکۆاڵن 

 1"کە بەداخەوە لە ڕێگا شەهید بوو.
لەو بەڵگەەانەی لە فەرهەەاد ئەمەەانەتی گیەەراوە، دەرکەوتەەووە کەەۆمەڵە بەەۆ جەەاری 

نیەەازی هێرشەەی بەەۆ سەەەر ناوەنەەدی ئەەاژوان بەەووە، بەاڵم بەرپرسەەانی سەەێهەم 
و پشەەەەتگوێ خەەەەراون.  حیزبەەەەی زۆر مشەەەەووری ئەو بەڵگانەیەەەەان نەخەەەەواردوە

لەالیەکەەی دیەەکەوە کەەۆمەڵە هەسەەتی کەەردووە کە ئەو بەڵگەەانە کەوتەەۆتە دەسەەت 
پێشەەەمەرگەکانی حیەەەزب، بەەەۆیە لەکەەەاتی خوێنەەەدنەوەی لە ڕادیەەەۆ کەەەۆمەڵە زۆر 
گرینگەەەەی بە کەەەەوژرانی فەرهەەەەاد ئەمەەەەانەتی نەدراوە. لەو بەەەەارەوە یەکێەەەەک لە 

دا ی کتیەبەکەی٢٠٠ی فەرماندەکانی ئەوکاتی کەۆمەڵە "حەمەی سەەیار" لەالپەڕە
دەڵی  "دوای گیان لەدەستدانی فەرهاد، عەومەر ئێلخەانیزادە، کاتێەک هەواڵەکەی 
بەەۆ ڕادیەەۆی کەەۆمەڵە ڕەوانە کەەرا لە تەنەەزیم کردنەەی هەواڵەکە، زۆر بەئاسەەانی 
هەمەەەوو ڕابەەەردووی وەال نەەەا تەنیەەەا لە هەواڵێکەەەی کەەەورت  " فەرهەەەاد ئەمەەەانەتی 

ب بەوو". دوای خوێنەدنەوەی لە وجنەو بەرپرسی پاراستنی ئەمنییەتی کەومیتەی
و ڕەخنەم لە عومەری ئیلخەانیزادە  ڕادیۆ بەو شێوەیە، من زۆر ناڕاحەت بووم

گرت کە بۆچی بەمجۆرە باسەی کەراوە. نەاوبراو بەۆ تەوجیهەی قسەەکەی خەۆی 
ئەگەر ڕاستیمان گوتبایە لەباری سیاسییەوە لە بەرامبەر حیزبی ئاوای گوت  )

 ن بوو؟(."دا بە زەرەرمادێموکرات

                                                 
 حاتەم مینبەری ئازار و ئەزموون"،"کتێبی   -1
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دوای کوژرانی فەرهاد ئەمەانەتی چەنەد وردە دەرگیەری دیەکە ڕوویەان دا کە 
لەوان دا چەند کەس لە هەردووال گیانیان لەدەست دا. بەاڵم کۆمەڵە لە شەوی 

و بەۆ گرتنەی ئەو  ، هێرشی کردە سەەر ناوەنەدی ئەاژوان١٣٦٤یەکی گەالوێنی 
ن. یی شەەەهید بەەووکەسەەی حیەەزب ٨داو  کەسەەی لەدەسەەت ٥ناوەنەەدە کەەۆمەڵە 

نامەیەکی کە دوکتور قاسملوو بەۆ بەرپرسەی ئەو ناوەنەدەی نووسەیبوو کەوتە 
دەست کۆمەڵە. لەسەر ئەو نامەیە کردیان بە تەبلیغاتێکی چەند ڕۆژی ڕادیەۆی 

. ئەو جەەۆرە تەبلیغەەاتە لەالی خەڵەەك زۆر ئاسەەایی بەەوو چەەونکە خەڵکەەی کەەۆمەڵە
ون، ئەوەنەەەدەیان شەەەتی کوردسەەەتان بەەەاش لە کەەەۆمەڵە و سیاسەەەەتی گەیشەەەتبو

دووبەەارە لە دەنگەەی کەەۆمەڵە بیسەەتبوو زۆر زوو ڕادیۆکەیەەان وەاڵ دەنەەا، تەنیەەا  
 ئەندام و الیەنگرانی خۆیان گوێیان پێدەدا.  

دا نەەامەکەش شەەتێکی ئەوتەەۆ نەبەەوو کە بەمجەەۆرە باسەەیان دەکەەرد. لەڕاسەەتی
 شەەک ئەگەر لەنێەەوان دوو هێەەز شەەەڕ بەەێ ئەو مەسەەەالنە دێەەنە بەر بەەاس.بێ

، ورەی هێزەکەەەانی حیەەەزبباسەەەی چەەەۆنیەتیی  داوکترررور زاسرررملوو لەنرررامەکەید
و و وشەەەیاری لە شەەەەەڕدا کردبەەەوو، باسەەەی دوودڵەەەەی  پێشەەەمەرگە، غەەەافڵگیری

داچۆڕانی ئەفرادی کۆمەڵەی کردبوو و هەروەها بەڕوونەی دەڵەێ شەەڕی ئەێمە 
و تەپەەۆڵکە نیەەیە. لەبەر ئەوەی حیەەزب کەەۆمەڵەی بە کوردسەەتانی  لەسەەەر خەەاک

زانەەەی و بەشەەەی هەرە زۆری چەکەەەدارەکانی خەڵکەەەی کوردسەەەتان بەەەوون کە دە
ڕێبەرانیەەەان کردبوویەەەانە گەەەوێ لەمسەەەتی سەەەەهەندییەکان. ئەوە ئەوان بەەەوون 

بەری کردبەوو. دەیانویست ناسیۆنالیزم لە گۆڕ نێن و خۆیان لە کوردایەتی بێ
لەوانەیە کەەەەەۆمەڵە هەر ئەوەی بەەەەەۆ گرینەەەەەگ بەەەەەوو، چەەەەەونکە ئەوان بڕیەەەەەاری 

رەوەیان دژی حیزبی دێموکڕات دەرکرد. حیەزبیی بەۆ مەانەوەی خەۆی یەکالکە
هەمەوو  دەڵێ ئێمە ڕەواین و بۆ گەلەی خۆشەمان خەبەات دەکەیەن و کەۆمەڵە بە

وجەەوودییەوە گۆپەەاڵی حیزبەەی کۆمۆنیسەەت بەەوون باوەڕیەەان وابەەوو بە کەەردەوە 
یەەەان بەەەۆ گرینەەەگ نەبەەەوو. ایەتیحیەەەزب لە نەەەاوچە دەربەەەکەن و مەسەەەەلەی نەتەو
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باشەەی دەزانەەی پێشەەمەرگەکانی حیەەزب لە  دوکتەەور قاسەەملوودیەەکەوە  لەالیەکەەی
 زەحمەتکێشانی کوردستانن کە دەتەوانن خەۆڕاگر بەن، و فەقیرترین هەژارترین

و پشوودرێن نین  ئەفرادی کۆمەڵە ئەوەندە خۆڕاگر ئەوەشی هەست پێکردبوو
و نەەەاتوانن مەەەاوەیەکی درێەەەن، درێەەەنە بە شەەەەڕی بەنەەەاو "بەەەورژوازی" بەەەدەن. 

 ٢٥مانەەەگ شەەەەڕ، تەنیەەەا  ٢کەسەەەی دوای  ٣٠٠ەریشەەەکەوت لە دوو گەەەوردانی )د
دا دوو لەسەەر سەێی کوردسەتانی لەدەسەت کەسی بۆ مابۆوە و لە چوار مانەگ

دا اییتەدا.( ئەو نامەیەیان کەردە هەوێنەی تەبلیغەاتێکی سەیروسەەمەرە کە لە کۆ
بەوو.  دا نێوەڕۆکی نامەکە زۆریی مەنتقیهیچیشی لێ شین نەبۆوە. لەبنەرەت

ونەبەەات نابەخشەەنەوە، دوکتەەور قاسەەملوو ڕێنەەوێنی خەەۆ دیەەارە لەشەەەڕدا نوق 
کە سیاسەەەەتی کەەەۆمەڵە لە  بەەەاش دەیزانەەەی ،بەرپرسەەەانی خەەەوارەوەی کردبەەەوو

سەەەەەرەتای دامەزرانیەەەەیە بریتەەەەی بەەەەوو لە دژایەتیەەەەی حیەەەەزب و بە هاسەەەەانیی 
بەرداری حیەەەزب نەدەبەەەوون. دەبەەەوو لەسەەەەر کەمتەرخەمەەەی ڕێنەەەوێنی دەسەەەت
وەکەەەانی حیزبەەەی بکەەەا. کەەەۆمەڵە لەکەەەاتی ئاسەەەایی بڕیەەەاری شەەەەڕیان داو ڕێکخرا

الیەنگرانیان هاندەدا، حیزب لەکاتی شەەڕدا ئاموژگەاری بە ڕێکخراوەکەانی دەدا 
کە شەڕی ئێمە بەۆ نەابوودی کەۆمەڵە نیەیە بەڵکەوو کەۆمەڵە دەبەێ لە واقعییەتەی 

 کوردستان تێ بگا جیاوازیی ئەو دوو بۆچوونە عەرز و ئاسمانە.
داو  ئەو ڕووداوە حیزبەی دێمەوکرات بڕیەاری هەڵوەشەانی ناوەنەدەکانی پەاش

ناوەنەەدی ئاژوانیشەەی هەڵوەشەەاند. هەر هێەەزە و کەەومیتەیەک ڕاسەەتەوخۆ لەگەڵ 
چەنەد هێەزی  ی حیەزب٧دەفتەری سیاسەی پێوەنەدیی دەگەرت. دوای گەۆنگرەی 

و بێسەەەەتوون لە ژێەەەەر نەەەەاوی هێەەەەزی مەریەەەەوان زرێبەەەەاری وەک شەەەەەریفزادە، 
تەەیکەڵ کەەران. سەەەقز، دیوانەەدەرە و هەوشەەاریی لە مەڵبەنەەدی دوو  دازاگەەرۆس

هێزەکەەەانی حیەەەزب لە سەرانسەەەەری کوردسەەەتان ڕێەەەک خەەەران. دوای ئەوەش 
دەیەان و سەەدان کەس لە  بەتایبەتی لە ناوەند و شیمالی کوردستان ڕۆژانە بە

هێزی کۆماری ئیسەاڵمیان دەکوشەت و بە دەیەان پایەگەا و گروهەی زەربەتیەان 
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ا کرد. لەبەر ئەوەی کە قورسایی شەڕی کۆمەڵە و حیزب لە جنەووب تەفروتون
بەەوو. بڕیەەار درا شەەلێر بەەۆ کەەۆمەڵە چەەۆل بکەەرێ بەەۆ ئەوەی لەوێ حکەەوومەتی 
پڕۆلیتاریەەا دامەزرێەەنن! لە بەرانەەبەردا هێزەکەەانی حیەەزب بە دەیەەان عەمەلیەەاتی 
گەورەیان لە ناوچەکەانی سەەقز و کامیەاران و مەریەوان و سەنە و کرماشەان... 

لەگەڵ کەەەەۆمەڵە  جارهێنەەەەدێکئەنجەەەەام دا. هەر چەنەەەەد پێشەەەەمەرگەکانی حیەەەەزب 
تووشەەەی یەک دەبەەەوون، بەاڵم کەەەۆمەڵە چەەەی دیەەەکە نەیەەەدەتوانی زەبەەەری وەک 

مەەانگی حیزبەەی دێمەەوکرات لە دا هەر لەو پێوەنەەدییە ناوەنەەدی ئەەاژوان بوەشەەێنێ.
هەەەیو هێزێکەەەی لە جنەەەووبی کوردسەەەتان بەەەۆ شەەەەڕی  ١٣٦٤سەەەاڵی  خەرمانەەەانی

 نەهێشتەوە.کۆمەڵە 
دوایەین  ١٣٦٥لە موکریانیی جەارێکی دیەکە سەەریان دەرهێنەاوە کە لەسەاڵی 

یەدا پێویسەەەتە ئامەەەاژەیەک بە لەم پێوەنەەەدیبەەەوو.  حیەەەزبتێکهەڵچوونیەەەان لەگەڵ 
 دا دەڵێ  ٣١٦چەواشەکارییەکی کتێبی "رقابت کور" بکەم، کە لە الپەڕەی 

دا بەشەەدار بەەوو ە"یەکێەەک لەو پێشەەمەرگانەی حیزبەەی دێمەەوکرات کە لەو شەەەڕ
ئاوا" بەو جۆرەی بۆی باس کردم. لە کۆتایی شەڕ فەرماندەی گوردانی "حشەی

)مەبەسەەتی حاشەەیاباد( کەسەەێکی خەڵکەەی ئەەەاوایی بەەۆ الی ئەەێمە نەەارد پەیەەەامی 
و موهیماتیەەان  نەەاردبوو کە بە ئەفەەرادی کەەۆمەڵە و حیەەزب بڵەەێ ئەگەر فیشەەەک

دا دوور ڕابێتەوە لە بەنەڕەتپێویستە تا بۆیان بنێەرم". ئەوە هەر کەس بەۆی گێە
بەاڵم ئەسەڵی مەسەەلەکە  لە ڕاستییە و درۆیە و شتێک لەو بەارەوە ڕووی نەدا

 بەمجۆرەیە 
گەیشەەەتینە  ١٣٦٥ی خەرمانەەەانی سەەەاڵی ٢٣ی نیوەشەەەەی ٢کاتێەەەک سەەەەعاتی 

پشتی حاشیاباد، نەۆرەی کەمینەی پەلەکەی ئەێمە بەوو. مەن  زۆر مانەدوو بەووم 
ئاباد ووجەمەەان گرتبەەوو، هەم لە پشەەتی حوسەەێنچەەونکە هەم تەەازە پایەگەەای باغڵ

بە  بەیەەەن بردبەەەوو. شەەەەهید بەەەرایم خەتەەەاییگروهەەەی زەربەتەەەی یەکشەەەەوەمان لە
ی بەیەەانی بە ٦پشەەت سەەەری خۆمەەان، سەەەعاتی  جێگەەای خەەۆم نەەاردە بەرزایەەی
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دێەەەنە  "زەردەڕووخەەەاو"بێسەەەیم بەەەانگی کەەەردم کە چەنەەەد چەکەەەدار لە بەرزایەەەی 
سەەەەرەوەم ئاگەەەادار کەەەرد، لەگەڵ پەلەکە خەەەوارەوە. هەر زۆر زوو بەرپرسەەەانی 

بەرەو شەەوێنی کەمیەەنەکە سەەەرکەوتم، بە گەیشەەتنی ئەەێمە کەەۆمەڵە تەقەی کەەرد 
دا سەەەەعاتەی زۆر گەرم لە نێوانمەەەان ٧یەەەا ٦ئەەەێمەش لێمەەەان دانەوە. شەەەەڕێکی 

ڕووی دا. پاشان دوورە تەقە تا ئێوارێ بەردەوام بوو بە پاشەکشەەی کەۆمەڵە 
پایەگا هەواڵی ناردبوو کە فیشەەکتان بەۆ دەنێەرم شەڕ کۆتایی هات. ئەوەی کە 

ئەوە درۆیەکی زۆر گەورەیە چەونکە گونەدی حاشەیاباد نەک گروهەی زەربەت، 
پایەگاشی هەر لەێ نەبەوو. دوایە شەەهیدەکانمان لەو گونەدە بە خەاک سەێارد و 

کەس لە شەەەەهیدەکانی بەجەەەێ مەەەا، ئەوانیشەەەمان تەحویەەەل  ٣تەنەەەانەت کەەەۆمەڵە 
 ێ بە خاک سێێردران.دا و هەر لەوخەڵکی 

پەێگەی خەۆی  داسەیرتر لەهەموو شتێک ئەوەیە کە کەۆمەڵە لە نووسەینەکانی
گۆڕیبۆوە واتە سفەتی ئاغایەتی ڕێبەرانیان بە حیەزب  ی دێموکراتلەگەڵ حیزب

 بەخشیبوو هی حیزبیان بۆ خۆیان دانابوو!!
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 ونەکانیچاوپێخشاندنێک بەسەر هۆی تێکهەڵچو
 دەرسەکانی ئەم تێکهەڵچوونانە کۆمەڵە و حیزب و

 
 
لە تێپەڕینرری تێتەەڵچرروونی پررا  مرراوەیەب حیزبەەی دێمەەوکراتی کوردسەەتان  

یچتررات بیررری لەوە ئەو کرراتە و ه ێبەنرردان  ترراڕی ٦نئررەری واتە شررەڕی سەرا
نێررو کررادر و  کررۆمەڵە لە اسررتییەکان و چەواشررەکارییەکانیڕنەکردبررۆوە کە نا

بتررا. دوای  دا تەبلیرر خەڵرردکررانی لە نێررو پێشررمەرگەکانیدا لە بررای و کۆبوونەوە
حیزبررری  ١٣٦٣ێبەنررردانی سررراڵی ڕی ٦ئرررەری لە ندەسرررپێتردنی شرررەڕی سەرا

دێمرررروکرات هرررراتە سررررەر ئەو برررراوەڕە کە پێویئررررتە سررررەبارەت بە کررررۆمەڵە و 
دا ێتخراوەکررانیڕ ە سررەر حیررزب لە نێررویسیاسررەتەکانی و ئەو هێرشررەی کررردی

ابرردووی خرۆی و "حترا" و ڕدی و یەب بدا یران چاوێرد بە پێوەنروونتردنەوەڕ
ەشرررەممەی ڕبرررۆیە  لە دوای شتئرررتی کرررۆمەڵە لە  دا بخشرررینێ  هەرلرررقەکەی
  مرررانگی ٩لە نرراوچەی بررانە  حیزبررری دێمرروکرات لە تێتۆشرررەری ژمررارە  ١٣٦٣

 چاوپێخشەەەاندنێک بەسەەەەر هەەەۆیدا نووسرررراوەیەکی لەژێرررر نررراوی "ڕەشرررەممە
ەم تێکهەڵچوونەەانە" بەەاڵو هەڵچوونەکەەانی کەەۆمەڵە و حیەەزب و دەرسەەەکانی ئتێک

 دا خوالسە بۆوە. مەسەلە ٣کردەوە، کە لە 
مانەەگ جارێەەک بەەاڵو دەبەەۆوە و هەر جەەارێ چەنەەەد  ٣دیەەارە تێکۆشەەەر هەر 

ۆژ، هەم لەباری سیاسی ڕیی تایبەت بە مەسەلەکانی گرینگی مەسەلەی نێوخۆ
تەایبەت بە  ێنەوێنیڕبۆ کادرەکەانی شەیی دەکەردەوە و و هەم لەبارەی نیزامیی 

تە یەابڕی تێکۆشەەر پێویسەت بەوو لە ٩مەارەی کادرەکانی بەاڵو دەکەردەوە. لە ژ
ئەویەەەی دوای  تەوە،ی حیەەەزب و کەەەۆمەڵەدا ئەو بەەەابەتە شەەەیی بکەەەاڕلەگەڵ شەەە

دا، سەری لەالیەن کۆمەڵەوە بەسەر حیزبی دێموکراتنی سەراڕداسێاندنی شە
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بەەەەۆ تەواوی کادرەکەەەەانی حیەەەەزب نەک بەەەەۆ پێشەەەەمەرگەکان، بەەەەاڵو بکەەەەاتەوە. 
اژاوەگێریی کەەۆمەڵە و و هۆکارێەەک بەەوونە شەڕفرۆشەەیی کەەۆمەڵە بە حیەەزب، ئەە

ەڵە لە چیەەدا بەەوو و وکوڕییەکەەانی سیاسەەەتی حیەەزب لەپێوەنەەدی لەگەڵ کەەۆمکەم
 سیاسەتی حیزب دەبێ چۆن بێ. ی ڕێبەندان٦پاش هێرشی کۆمەڵە لە 

لە مرررراوەی چەنررررد سرررراڵی ڕابررررردوودا هەموومرررران بە تێتڕایرررری شرررراهیدی "
ادەیەب بەسرررەر ڕشرررد ترررا ەڵە و حیرررزب برررووین  بێنی کرررۆمتێتەەڵچوونەکرررا

دا ئاگررادارین. ئێئرتا مەبەسرتی ئررێمە چەنردوچۆنیی ڕووداوەکران و ئاکامەکەیران
الی ئرررێمەوە گررررینگن  ئەوەیە کە بە لێتررردانەوەی کرررورت سرررێ مەسرررەلە کە بە

 وونیان کەینەوە. ڕ
هرررررۆی چررررریە کرررررۆمەڵە سیاسرررررەتی ئررررراژاوەگێڕیی گرترررررووەتە بەر و لە  -١
سیاسەت و هەڵوێئتی حیرزب  -٢ڕرۆشی بە حیزب   مەبەستێتی هەیە؟ شەڕ

لەمە  -٣وکووڕییەکرانی لە چیردا برووە؟ سەبارەت بە کۆمەڵە چۆن بووە و کەم
 بەدواوە دەبێ چۆن لەگەڵ کۆمەڵە بێووڵێینەوە؟ 

بەدرێژایرری مێررژوو خەبرراتی گەالنرری ژێردەسررب و هەروەهررا جرروو نەوە  -١
رسررتی و دیتترراتۆری  هەمیشررە بەرەی شررۆڕ  و کرێتارییەکرران لەدژی کۆنەپە

گەل  بۆچوونی جۆراوجرۆری تێردا برووە و چەنرد ڕێتخرراو و حیزبری سیاسری 
نوێنەرایەتیی ئەم بۆچوونە جۆراوجۆرە  واتە چین و توێژەکانی نێو کۆمەڵیران 
کررردوە  جرراری وا بررووە کە هەمرروو حیررزب و ڕێتخررراوە سیاسررییەکانی نێررو 

ا تا ڕزگاری کۆبوونەتەوە  یرا خرۆ هەر کرامە تەنیرا دجوو نەوە کە لە بەرەیەب
بۆ ئەم مەبەستە سەرەکییە تێتۆشاون  سەرەڕای بوونی جیاوازیی بیروبراوەڕ 
و نرررراکۆکیی سیاسرررری تەنررررانەت تێتەەڵچرررروون  کەم وا بینررررراوە کە یەکێتیرررران 

تر لە دوژمنی هاوبەشیان مەترسیدارتر بزانێ و هەمووی هێرز و توانرای ئەوی
 یەی و نیزامیی خۆی لەدژی ئەو کۆ بتاتەوە. سیاسی و تەبل

بە م کررۆمەڵە وەب دیرراردەیەکی نررو   بە نووسررراوە و پڕوپاگەنرردە لەدژی 
کدارانە بۆ سرەر پێشرمەرگەکانی حیزبری حیزب پیالن دەگێڕ  و بە هێرشی چە

  الوازکردنرری حیزبرری ئررێمەی بە مەبەسررتی سررەرەکیی خررۆی دانرراوە. دێمرروکرات
مە و بنچیرررنەی ڕتریررری کرررۆمەڵە بەگشرررتی لێررررەدا دیرررارە شررریتردنەوەی بەرنرررا

دەکۆشین چەند خاڵی سرەرەکی کە بنراخەی سیاسرەتی ناگونێێ  بە م ئێمە تێ
 دا دادەمەزرێنن  ڕوون کەینەوە. کۆمەڵەی لەسەر دژایەتیی لەگەڵ حیزب
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بە بررڕوای ئررێمە هررۆی بنەڕەتیرری تێتەەڵچوونەکرران زۆر ڕوون و ئاشررترایە و 
وخۆ پێتەێرنەری زەمیرنەی هەمرووی استەڕمەڵە ە کە کۆهی  گومان لەوە دا نیی

ەکانە و هەروەهررا هانرردەری ڕیزەکررانی خررۆی بررۆ دژایەترری و شررەڕ لەگەڵ ڕشررە
حیررزبە. دەستنیشرران کردنرری چەنررد خرراڵ کە دەیرران تێررز و بڕیرراری الدەرانەی 

وون دەکاتەوە پێویئتە. بۆ وێنە: ڕر بەجوانی ئەم مەسەلەیە بۆ ئێمە ئەوان زۆ
حیزبری ئرێمە بە برورژوازی دەناسرێ؟ دێموکراسری چیریە؟ و برۆ بۆچی کۆمەڵە 

کۆمەڵە دەیگۆڕ ؟ دروشرمی بەرابەری  برایەتری حتروومەتی کرارگەری چیریە؟ 
ئەگەر لە بررراری ڕتررررییەوە تەحلیلررری شرررەڕخوازی و دژایەتیررری کرررۆمەڵە لەگەڵ 
حیررزب بتەیررن دەکررر  بڵێررین هررۆی سررەرەکیی ئەم دیرراردە ڕترررییە ئەوەیە  کە 

دێمروکرات بە برورژوازی و دژی شرۆڕ  دەناسرێ و بە مراڕی  کۆمەڵە حیزبری
 خۆی دەزانێ کە لەگەڵ بورژوازی شەڕ بتا 

ترین ئاگرراداری زانئررتی لە ڕەلئررەڕەی جرروو نەوەی نەتەوایەترری یسررەرەتای
پرایەبوونی تیشورییەکرانی کرۆمەڵە دەسرەلمێنێ. هەمروو زۆر سادە و سراکار  بێ

کە نەتەوەیەب لەپێنراو ڕزگراریخوازیی  جوو نەوەکانی نەتەوایەتیی بەو مانرایە
خۆیدا خەبات دەکا  یەب ڕەلئرەڕە و یەب مانرای هەیە  ئەویر  ئەوەیە کە ئەو 
نەتەوەیە کە لە چین و توێژەکانی جۆراوجۆری نێرو کرۆمەڵی خرۆی پێتەراتووە 
لەسررەر زۆرترررین یەکگرترروویی نەتەوایەترری دەیررەەو  ڕزگررار بررێ  ئەوە مرراڕی 

ندەوار و جوتیار و بازاری و دەوڵەمەند و تەنانەت ئاسایی هەر کرێتار و خوێ
دا بررێ. بتۆشررێ و لە ڕیررزی گەلسررەرۆب عەشیرەتێتیشررە کە لەو پێنرراوەدا تێ

اوە ئەوە چون زوڵم و زۆریی نەتەوایەتی چین و توێژ ناناسێ  ئیترر لەمە بەدو
و پێشتەوتووە کە چۆن ئەم جروو نەوەیە لەسرەر  ڕشگێڕئەرکی حیزبێتی شۆ

ابەری بترا. ڕۆمە نی خەڵرد واتە زەحمەتتێشران  ی بەشی زۆری کبەرژەوەندی
 جوو نەوەی گەلی کوردی  هەر بەو چەشنەیە. 

لە الیەکرررری دیررررتەوە سررررەرەڕای تایبەتمەنرررردییەکانی نەتەوایەترررری و هررررۆی 
بررررۆ جرررروو نەوەی مێژوویرررری  یەکێررررد لەو هۆیررررانە کە دەبێررررتە زەمیررررنەیەب 

نەتەوایەتیرری  دواکەوترروویی پێوەنرردییەکانی )مناسرربات( سررەرمایەدارییە لەنێررو 
دا. چرررونتە ئەم دواکەوترررووییە لەالیەب دەبێرررتە کرررۆمەڵی نەتەوەیررری ژێردەسرررب

هرررۆی ترررا  و تەنیرررا مرررانەوەی ئەم نەتەوەیە لەنێرررو کرررۆمەڵەی پێوەنررردییەکانی 
ەکرری ترررەوە بەرگررری دەکررا لە پەرەئەسررتاندنی سررەرمایەداریی جیەررانی و  لەالی
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 تر. هەر ئەم تەنیراتێتە ویی زۆرترری نەتەوەی ژێردەسرب لەگەڵ نەتەوەکرانی
تێتە وییە خۆی گەورەترین کۆسپە لەسەر ڕێگای پەرەسرتاندنی مانەوە و کەم

پێوەنرررردییەکانی سررررەرمایەداری و پێتەێنررررانی چینرررری بررررورژوا لەنێررررو نەتەوەی 
دا سرررەرمایەداریی شووڤینئرررتی ئێرررران دا. لە کرررۆمەڵی کوردسرررتانیژێردەسرررب

ڕاری و ئازەری  بۆ ئەوە کوردستان وەب ئەنبارێتی "موادخام" و کەرەسرەی 
پێویئررررتی کارخانەکررررانی خۆیرررران بمێنێررررتەوە  بررررۆ ئەوەی بە جرررروانی بترررروانن 
سرررررەروەت و سرررررامانەکەی بەترررررا ن بەرن زەت ئەو ئیمتاناتەیررررران نەداوە کە 

دا چررونتە دەسررە تی ێ  لە هەمرران کرراتسررەرمایەداریی کوردسررتان پەرە بئررتێن
وە  هەوڵری نەداوە سیاسی لە تاران هی  جۆرە دڵنیراییەکی بە کوردسرتان نەبرو

 تێدا بتا.  سەرمایەگوزاریی
ئەگەر سررەرمایەداریی کوردسررتان پەرەی ئەسررتاندبا و چینرری بررورژوا پێررد 
هاتبایە  بورژوازیی کوردی  ئەو وەختە وێڕای برورژوازیی ڕراری و ئرازەری 
دەچوونە نێرو دەسرە تی سیاسری برۆ پارێزگراری و پەرەپێردانی سرەرمایەکەی  
ناچرررار نەبررروو خرررۆی لە شرررای و کێرررو بررردا. سرررەرەڕای هەمرررووی ئەو بەڵگرررانە  
چارەسررررەرنەبوونی مەسررررەلەی زەوی بەشررررێوەی بنەڕەترررری لە کوردسررررتان  

زەوی و هەروەهررررا پەیرررردابوونی بررررورژوا مررررانەوەی جوتیررررارێتی زۆری بررررێ
ب بەڕێوەبەری کرۆمەڵە( خرۆی کۆسرپێتی دیرتە برووە لە ڕێگرای مالیتەکان )وە

 دا. پەرەئەستاندنی سەرمایەداری لە کوردستان
ئەم بەڵگررررانەی ئەمررررڕۆ وەب ژێربنررررا مەسررررەلە ڕوون دەکرررراتەوە  لە برررراری 
ڕووبەناییەشررررەوە چاوپێخشرررراندنێد بەسررررەر ڕیزەکررررانی حیررررزب و کررررادر و 

ن بە شرررار و گونرررد تێشرررانی کوردسرررتاپێشرررمەرگەی کە هەمرررووی لە زەحمەت
هررراتووە  ڕاسررررتیی بۆچرررروونەکەی ئرررێمە بەباشرررری دەردەخررررا  ئەم کررررورتە پێد

بوونی هەرا و هوریرررای کرررۆمەڵە لەسرررەر پرررایەڕوونترررردنەوەیە لە ڕاسرررتیدا بێ
سررررازکردنی بررررورژوازێتی سررررەیر و خەیرررراڵی کە حیررررزب وەب نرررروێنەری ئەو 

 دەناسن ئاشترا دەکا. 
ێوەنردییەکانی سرەرمایەداری برورژوازی با بڵێین لە ئاکامی پەرەئەسرتاندنی پ

کوردی  پرێ گەیشرتووە  مەگەر غەیرری ئەوەیە کە لە جروو نەوەیەکی "میللری 
دێموکراتیرررد"دا برررورژوازی نەتەوەی ژێردەسرررب ترررا زەمانێرررد برررۆ ڕزگررراریی 

دەکۆشرری پێشررتەوتووە و  لە نەتەوایەترری وێررڕای بررازی چررین و توێژەکررانی تێ
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تەکانە کە لەدژی برررورژوازیی داگیررررکەر دایە و  ئەرکررری مارکئیئرررڕیرررزی گەل
یاریرردەی برردەن. دیررارە ئررێمە زەت چرراوەڕوانی ئەوە نررین لە کررۆمەڵەی الدەر کە 

   بچن. ڕیئتێتی وازعبین بۆ مەسەلەکانی شۆوەب ماڕکئ
ئێئتا زۆر بەجێیە بڵێین ئەی بۆچی کۆمەڵە حیزب وەب بورژوازی دەناسێ 

یی کۆمەڵە    بەپێری مەزنیخروازیی و ئاوا دوژمنایەتیی لەگەڵ دەکا؟ بەڕێوەبەر
ڕتری و الدەرانەی بێ و   بەپێی بەرژەوەندیی بنەماڵەیی و چینایەتیان برێ یرا 
لەهەر پێوەنررردییەکی دیرررتەدا کە خۆیررران دەیتاشرررن  بەرژوەنررردییان لەوەدایە کە 

بتۆشررن بە ئرراژاوەگێڕی و باڵوکررردنەوەی پڕوپاگەنرردەی پڕوپرروو  جەوێترری تێ
رگەی حیزبری ترۆوی دژایەتیری بەینری ڕ لەگەڵ پێشرمەوا ساز برتەن کە: بە شرە

یزەکانی خۆیان و پێشمەرگەی ئێمە بچێنن و خۆیان کەڵتری لرێ وەرگررن برۆ ڕ
ئەوەی بترروانن لەم جررۆرە جەوەدا ڕیزەکررانی چەکررداری خۆیرران بپررارێزن کە لە 
بررراری ڕیتررررییەوە بنررراوانێتی زانئرررتییان نیررریە. چرررونتە بەڕێررروەبەریی کرررۆمەڵە 

خۆیان بەگوێرەی پێویئرب لەدژی حیرزب برۆ زرانع نراکر    ئێئتا  ڕیزەکانی
خۆیان ئاگاهرانە زەمینەسرازی برۆ شرەڕ سراز دەکەن  ئەگەر چەنرد کەسیشریان 
لێ کوژرا  ئەو وەختە دەڵێن ئەوەتا بورژوازی  وەختێرد لە شرەڕی زەرەداغری 

کەسیان لێ کوژرابوو  بەڕێوەبەرانی کۆمەڵە دەیانگوت:  ٣شاروێرانی مەهاباد 
کەسرررە دوو دەسرررتتەوتمان برررووە  یەکەم ئرررێمە  ٣دانی ئەو بە بەکوشرررب)ئرررێمە 

باشررتر بررورژوازیی کوردمرران ناسرری  ئەوانەی کە ئێئررتا  پێیرران وایە حیزبرری 
دووهەم: ئررررێمە بە نرخررررری ات بررررورژوازی نیرررریە  ئەوجرررررار بررررزانن. دێرررررموکر
کەی کۆمەڵەمان لە شاروێران ناساند ( دەردەکەو  کە چرۆن  ٣دانی بەکوشب
ڵرررتە سررراکارەی ڕیرررزی کرررۆمەڵە برررۆتە وەسررریلەی ترررازیتردنەوەی تێرررزە ئەو خە

 هەڵەکانی ئەو تازمە ئاغایە. 
لە ڕاستیدا کۆمەڵە لەنێو جوو نەوەی گەلی کورددا نەتەنیا هی  مەبەسرتێتی 

بتۆشرررێ کە میللررری دێررررموکراتیتی نیررریە  بەڵتررروو دەیەو  بەتەواوی توانرررای تێ
لە تازیتردنەوەی تێزەکانی خۆیان و جوو نەوەی گەلی کورد بتا بە مەیدانێد 

بەوجرررۆرە و  بەم شرررێوەیە ئەرکررری تێتررردەرانەی خرررۆی بەجرررێ بگەیەنرررێ. دەنرررا 
هێنرررانەگۆڕێی دەیررران جرررۆرە دروشرررمی ناڕێرررد و هەڵە و چەوت   مانرررایەکی 
هەیە؟ دانرری دروشررمی "بەرابەری  برایەترری حترروومەتی کررارگەری" کە بڕیرراری 

ترر لەو دروشرمە تێتردەرانەیە ن یەکێتیکۆمۆنیئتییەکەیانە تەبلیەی لەسەر برتە



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

بردنررری ڕیرررزی یەکگرترررووی کە لە خرررزمەت سرررازکردنی دووبەرەکررری و لەبەین
 خەڵتە. 

لە باری زانئتییەوە هێنانەگۆڕی ئەم دروشمە و لەم زۆنراغەدا بەو مانرایەیە 
دا داخرروازییە دێموکراتییەکررانی کررۆمە نی خەڵررد بەگشررتی کە کە ئیتررر لە ئێررران

زادیی سیاسررری و یەکێرررد لەوانە مررراڕی چارەنووسرررە برررۆ گەالن  برررریتییە لە ئرررا
 بەتەواوی دابین کراون  دەبێ چینی کرێتار لە هەموو بارێتەوە خۆ ئامادە بترا

 شی سۆسیالیئتی ڕبۆ بەدەستەوەگرتنی دەسە ت و شۆ
لە ئێرانرررررری ژێررررررر دەسررررررە تی کۆنەپەرسررررررتی و دواکەوترررررروو  وەختێررررررد 

خەڵرد زەوت کرراوە و کرۆمە نی خەڵرد  سەرەتاییترین ماڕی ژیان تەنرانەت لە
ەمرررووی ئەو بە هەمررروو چرررین و تررروێژێتەوە لەو پەڕی چاوەڕوانیررردا دەژیرررن ه

زگررار بررن و مرراڕی خۆیررانە بەشررێوەی دێموکراتیررد و ڕخەڵررتە بەتێتڕایرری دەبررێ 
هرراوبە  دەسررە ت بە دەسررتەوە بگرررن  ئێئررتا بەگرروێرەی کررام لێترردانەوەی 

ئرررررتەکەی  ئەو دروشرررررمە الدەر و زانئرررررتییە کە کرررررۆمەڵە و حیرررررزبە کۆمۆنی
اسرتەوخۆ بەو مانایرایە کە ڕەی خۆی دێنێرتە گرۆڕ . ئەو دروشرمە ئاناڕشیئتی

دا برررررررێێگە لە پرۆلیتاریرررررررا کرررررررۆمەڵە و حیرررررررزبە لە ئێرررررررران و کوردسرررررررتان
کۆمۆنییئرتەکەیان هەمرروو چرین و توێژەکررانی دیرتە بە زەحمەتتێشرران و وردە 

 ت بترێن شن و دەبێ سەرکوڕبورژوازی دژی شۆبورژوا و 
یەکێتررری ترررر لەو خرررا نە کە کرررۆمەڵە  هەراوهوریرررای لەسرررەر سرررازکردووە 
دێموکراسییە  کۆمەڵە تەنیا دێموکراسری سرازکراوی خرۆی زبرووڵە و خرۆی بە 
تەنیررررا پارێزگرررراری دێموکراسرررری دەزانررررێ. تررررا ئەو جێگررررایەی بە نووسررررراوە 
دەرکەوتررررووە و ئەزمرررروونی شۆڕشررررەکان نیشررررانی داوە و سرررروننەتی مرررراڕی 

ئررانی  پەسررندی کررردووە  دێموکراسرری یررانی حترروومەتی خەڵررد بەسررەر ئین
دا  یررانی ئررازادی بررۆ ئینئرران لە هەمرروو مەیرردانەکانی ژیررانی سیاسرری و خررۆی

کۆمە یەتیدا بە م هەر ئەو دێموکراسییە چوارچێوەیەکی هەیە ئەوی  ئەوەیە 
کە )پەیررررڕەوی کەمررررایەتی لە زۆرایەترررری( هەر ئەو دێموکراسررررییە کە مانررررای 

در . ڕەڕێوەبەری کۆمەڵە زۆر ئاسان دەگرۆتەوتووی خۆی هەیە  لەالیەن بجێ
شرررگێڕ و غەیررررە شۆڕشرررگێڕ  دێموکراسررریی کرێتررراری و ڕلە دێموکراسررری شۆ

برورژوازی و... دادەتاشررێ  لەالیەکری دیررتەوە دێموکراسرریی برێ زەیررد و شررەرت 
 خۆشتە. دێنێتە گۆڕ  و کردوویەتی بە بنێشتە



ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

بەگررروێرەی وەزعررری ئەو و تە کە شرررۆڕ  بە برررڕوای ئرررێمە "دێموکراسررری" 
تێیررردایە کە ئەویررر  تایبەتمەنررردیی کرررۆمە یەتیی خرررۆی هەیە  زەیرررد و شرررەرت 
هەڵررررردەگر   تەنرررررانەت دەبرررررێ لەسرررررەر ئەساسررررری بەرژەوەنررررردیی شرررررۆڕ  
چوارچێوەشرری بررۆ دابنرردر   ئەگینررا هەر  و مەر  دەبێررتە برراو و چوارچێرروەی 

وودی خرۆی لە گێرەشرێوێنێ شۆڕشەکە لەبار دەچێ. بە م چونتە کۆمەڵە وجر
دا دەبینێ  شرتێتی سروشرتییە کرۆمەڵە پێشری خۆشرە ئەو جرۆرە و ئاژاوەگێڕی
ۆیی و هەرکەی ڕلە کوردسررررررررتان پەرە بئررررررررتێنێ و سررررررررەرە جەو و وەزعە

هەرکەی بررراڵو بێرررتەوە. هەربرررۆیە وشرررە و مانرررای وشررران بە ویئرررتی خرررۆی 
زەیرد و  دەگۆڕ . جارێد دێموکراسیی شۆڕشرگێڕ و جارێرد دێموکراسریی برێ

 شەرتی  بتا بە دروشم. 
لە الیەکی دیتەوە  خودی زئەکانی وان لەسەر دێموکراسری نراکۆکن. ئەگەر 
دێموکراسی برێ زەیرد و شرەرتە  برۆ دێموکراسری دەکەنە چینرایەتی و دابەشری 
دەکەن بەسەر پرۆڵتاریرا و برورژوازی دا؟ یرا دەیرتەن بە شۆڕشرگێر و غەیررە 

 شۆڕشگێر؟ 
کە بە زررازانێی کررۆمەڵە و حیررزبە کۆمۆنیئررتەکەیانە  تەنیررا تررا ئەو جێگررایەی

تر دێموکراسرری زەیررد و شررەرتی نیرریە  بە م بررۆ کررۆمە نی خەڵررد و هێزەکررانی
دێموکراسررری زەیرررد و شرررەرتی هەیە  ئەوان هەر بەدانررری دروشرررمی بەرابەری  
برایەترررری  حتررررومەتی کررررارگەری )کە حترررروومەتی کررررارگەری  مەبەسررررتیان 

اسریی هەمروو کرۆمە نی خەڵرد پێشرێل دەکەن. لە دەسە تی خۆیانە( مراڕی سی
ئێررران و کوردسررتان بەشرری هەرە زۆری کررۆمە نی خەڵررد بەوە نەگەیشررتوون 

 کە حتوومەتی کارگەری دامەزرێنن. 
کررۆمەڵە هەر بەمێرررۆرە تێزداتاشرررین و لێتررۆڵینەوەیە کە خرررۆی بە نررروێنەری 
ی پرۆڵیتاریررررای تررررازە پێگەیشررررتووی  کوردسررررتان دەزانررررێ دەیەو  ڕابەریرررر
یە و جرروو نەوە  بەدەسررتەوە بگررر . )ئێئررتا ئیرردی ئەو پڕۆڵیتاریررایە لە کررو 

دەڵرررررێن کە  ٥چەنررررردە  ئەوە هەر کرررررۆمەڵە دەزانرررررێ ( لە پێشرررررڕەوی ژمرررررارە 
سررەرکەوتنی شۆڕشرری کوردسررتان لە گرررەوی گرتنرری سیاسررەتی کۆمۆنیئررتی 

 دایە 
ی و خروازیی لە ڕادەبەدەری کرۆمەڵە وا غەرزری زەڵتراوی الدەردیارە مەزنی

دا وەکرررروو هەمرررروو  تێزەکررررانی دیتەیرررران بە چینررررایەتی کررررردوون کە لێرررررە 
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دا پررێچەوانەی "مارکئرریزم" کە بەدرۆ خۆیرران بەتەنیررا نرروێنەری ئەو لە جیەرران
 دەزانن  بڕیار دەدەن.

هەروەکرروو باسرری لررێ کرررا  جرروو نەوەی گەلرری کررورد لەسررەر زەمینەیەکرری 
وەرۆکی تررایبەتی خررۆی هەیە دیرراریتراوی نەتەوەیرری پێتەرراتوە و  دروشررم و نێرر

ێرررررموکراتیتن. بەپێرررری ئەم ڕاسررررتییە کە لەسررررەریەب مەبەسررررتەکانی میللرررری د
دا دەبررێ دێموکراتیرد بررێ  ئرێمە زۆرمرران ابەرییەکەشری لە هەلررومەرجی ئێئرتاڕ

پررێ خررۆ  برروو کە کررۆمەڵی کوردسررتان ئەوەنرردە پێشررتەوتوو بررایە و چینرری 
ڕادەیە گەیشررتبا کە حیزبرری کرێترراری  لە برراری چەنرردایەتی و چۆنررایەتیی بەو 

چینرری خررۆی سرراز کردبررا  هەتررا بررورژوا مالیتەکررانی )کررۆمەڵە( ئەوڕۆ بە نرراوی 
ئەوان لەدژی ئەوان نەجوو برررانەوە  بە م خرررۆ نررراکر  بە زۆر بەپرررێچەوانەی 

 پەرەستاندنی کۆمەڵە و زانئب  بڕیار بدر . 
وەبەری برروو کە نیشررانمان دابررێ بەڕێررو کررورتە لێترردانەوەی لە بەر ئەوە ئە

الدەری کرررررۆمەڵە و حیرررررزبە کۆمۆنیئرررررتەکەیان چرررررۆن بە تیشرررررۆریی چەوت و 
داتاشرررراوی خۆیررران ڕاسرررتییەکان دەگرررۆڕن و بە هەمررروو توانرررای سیاسررری و 

و بەرەو هەڵررردێربردنی  دێمررروکراتچەکرررداریی خۆیررران برررۆ کزکردنررری حیزبررری 
 دەکۆشن. جوو نەوەکەمان تێ

چررۆن برروو؟ ئررێمە لە  سیاسررەت و هەڵوێئررتی حیررزب نیئرربەت بە کررۆمەڵە -٢
پێتردنی شررۆڕ   تێتۆشرراوین بەپێرری ئەرکێترری مێژوویرری کە سررەرەتای دەسررب

بەرانبەر بە جوو نەوەی کوردستان بوومانە هەر لەو ڕوانگەیەوە بۆچروون و 
سیاسەتی گشتیی خۆمان لە بەرخورد بە هێزەکانی تر دیاری برتەن. ترا ئێئرتا 

و برارێتەوە ئەوپەڕی دژایەتری و بەرامبەر بە کۆمەڵە  هەرچەند ئەوان لە هەمو
دوژمنررایەتیی خۆیرران لەگەڵ ئررێمە کررردووە  بە م دیئرران ئررێمە تێتۆشرراوین کە 
هاندەر بین بۆ ئەوەی کۆمەڵە سیاسەتێتی دروسب و ئوسوولی بگررێتە پرێ   
کۆمەڵە زۆر هەلپەرستانە کەڵتی خراپیان لەو سیاسەتەی ئێمە وەرگرتووە  یرا 

ەوە سرەیری مەسرەلەمان کرردووە بە م ئەوان بە بەکورتی ئێمە بە نییەتری پراک
 نییەتێتی ناپاکەوە زۆستوویانەتەوە. 

ئێمە بۆ ئەوەی کە تەجرووبەی تاڵی شەڕی براکوژی لە کوردسرتانی عێررا  
نەکۆشراوین دووپات نەبێتەوە   بە نووسراوە و   بە کرردەوەی چەکرداری تێ

بێنین وەب ڵە پێرررددا زەمینەیەکررری وا لە دژی کرررۆمەلەنێرررو ڕیزەکرررانی خۆمررران
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خایین یا دژی شۆڕ  بڕیاریان لەسەر بدەین. بە م ئەوان مراوەیەکی زۆر بە 
نووسراوە هەڵوێئتی خۆیران لەم دوایرانەدا بە هێرر  و خوڵقانردنی جینرایەت  
بڕیاری ڕەسمیی خۆیان لەسەر حیزبی ئێمە دەربڕیوە و حیزبی دێمروکرات بە 

چوونەکرررررانی چەکررررردارانە لە برررررورژوازی دەزانرررررن  بە دوای هەمررررروو تێتەەڵە
شوێنەکانی کوردستان ئێمە تێتۆشاوین حاڵەتی ئاسایی بدەین بە وەزعەکە  و 

تری شەڕ تەشرەنە نەکرا برۆ شروێنەکانی ترر  بە م ئەوان لە سیاسرەتی ئرێمە کەڵ
ە  و کیرنەوە لە ڕترری ترۆڵە ئەسرتاندەنەوەدا ڕخراپیان وەرگرتوە و  بەوپەڕی 

 بوون. 
ەسررەر زۆرترررین ناسرریاوی )شررناخب( سررنوور و ڕاسررتی ئەوەیە زەمانێررد ل

چوارچێررروی بەینررری ئرررێمە و هەمرررووی هێزەکرررانی دیرررتە بەباشررری لە هەمررروو 
دا ڕوون نەبێررتەوە  زەت ڕیررزی دۆسررتان و دوژمنرران لێررد مەیرردانەکانی خەبررات

دا لەم جررۆرە وەزعە هەمیشررە هەلپەرسررتان و جیررا نررابێتەوە و لە هەمرران کررات
 دوژمنان کەڵتی لێ وەردەگرن. 

دەکر  ئێمە المان وابوو کۆمەڵە لە ڕووبەڕوو بوونەوە لەگەڵ ڕاسرتییەکانی 
ژیررانی کررۆمەڵی کرروردەواری و تێگەیشررتنی دروسررتی جرروو نەوەی کوردسررتان 
بەرە بەرە سیاسررررررەتی خررررررۆی دەگررررررۆڕ  و بەرەو باشرررررربوون دەڕوا  بە م 
بەپێچەوانەی بۆچوونی حیزبری ئرێمە کرۆمەڵە نەتەنیرا هەر سیاسرەتی چەوت و 

دەرانەی خۆی نەگۆڕ   بەڵتوو ئاشترا حیزبی بە دوژمنی خرۆی لە زەڵەم دا ال
و هاتە سەر ئەم بڕوایە کە بە هێرشی چەکدارانە دەسە ت بەدەستەوە بگرر . 
هێرشی ئەم دواییەی کۆمەڵەی بۆ سەر ناوچەی هەورامران لە پێوەنردی لەگەڵ 

بەدواوە نرابێ  ئەم ویئتەی کۆمەڵەدا بوو. بە ڕاشتاوی دەبێ ڕابگەیەنرین لێررە
هررری  شرررد و گومانمررران لەوەدا هەبرررێ کە کرررۆمەڵە نررراتوانێ سیاسرررەتی خرررۆی 
بگررررۆڕ  و حیزبرررری دێمرررروکرات بە دوژمنرررری خررررۆی نەزانررررێ  شررررتێتی زۆر 

 سرووشتیە کە ئێمە  دەبی هەر بەم چاوە بڕوانینە کۆمەڵە.
 سیاسەت و هەڵوێئتی ئێمە دەبێ چۆن بێ؟  -٣

پێشرڕەو و ڕابەری جروو نەوەی پێ  هەموو شتێد ئرێمە وەکروو حیزبێتری 
گەلی کورد لە کوردستانی ئێران  وێڕای خەبات دژی کۆماری ئیئرالمی دەبرێ 

بتۆشرررین لەگەڵ هەمررروو جرررۆرە بۆچررروونێتی الدەرانە  لەژێرررر هەر نێرررو و تێ
دا بررێ خەبررات بتەیررن. چررونتە دەبررێ ئەوە بررزانین  کە دوژمنررانی گەلرری ڕەنگێررد



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

ژی جررروو نەوە و حیرررزب پررریالن کرررورد بەهەر شرررێوەیەب بۆیررران بترررر  لەد
 دەگێڕن و کۆسپ دەخەنە سەر ڕێگای سەرکەوتن:

کۆمەڵە یەکێد لەو جەریانە الدەرانەیە کە بۆچوون و سیاسرەتەکەیان نە  -١
تەنیررا هرری  خزمەتێررد بە جرروو نەوەی گەلرری کررورد ناکررا  بەڵترروو ڕاسررتەوخۆ 

ەیە کە بە کزیشی دەکا و بەرەو هەڵدێری دەبرا. ئەرکری هەمروو هاوڕێیرانی ئرێم
ناسرراندنی نێرروەڕۆکی سیاسرری و چینررایەتیی کررۆمەڵە بە کررۆمە نی خەڵررد  ئەم 

 تازمە ڕیئوا بتەن. 
هەروەکی سیاسرەت و کردەوەکرانی کرۆمەڵە بەرانربەر بە حیزبری ئرێمە و  -٢

باوەڕییەکمران پێشمەرگەکانی نیشرانی داوە نرابێ هری  جرۆرە دوودڵری و خۆ 
 بەرانبەر بە کۆمەڵە هەبێ. 

ین خەبرررراتی سیاسرررریی ئررررێمە لەدژی ئەوان کررررۆمە نی خەڵترررری باشررررتر -٣
بتۆشررن لە هەمرروو شرروێنەکانی کوردسررتان بەپێرری کوردسررتانن. ئێرروە دەبررێ تێ

کردنەوەیرران خەبررات بررتەن. وەزعرری ئەو شرروێنە بررۆ ناسرراندنی کررۆمەڵە و تاب
گرایرری( ئەوان خررۆی باشررترین مەیرردانی گرایی( ئررێمە و )هێەنیهەروەهررا )وازررع
گومررران هەمررروو کرررۆمە نی خەڵرررد برررۆ الی حیرررزب ییەوە و بێخەبررراتی سیاسررر

 ڕادەکێشێ. 
لەو شرروێنانەی کررۆمەڵە الیەنگررری هەیە  کاریرران لەسررەر بررتەن و بۆیرران  -٤

 پایە و چەوتن. ڕوون بتەنەوە کە سیاسەت و کردەوەکانی کۆمەڵە چەندە بێ
ەی دا  لە کاتی چاوپێتەوتنی بە ڕیزەکانی خوارەولە هەلومەرجی ئاسایی -٥

بتۆشرن بە باسری سیاسری و ڕوونترردنەوە  ڕابەرییەکەیران و کۆمەڵە دەبێ تێ
سیاسررەتەکانیان بێنررنە ژێررر پرسرریار و ئەوان بەرانرربەر ڕێتخراوەکەیرران بررخەنە 

 شد و گومانەوە."
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تەایبەت بەو  یمانگ شەڕ لەگەڵ حیزبەی دێمەوکرات پلینەۆمێک ٥کۆمەڵە دوای 
بە نەاوی "کۆبەنەدیی باسەەی  اشەەڕە دەبەسەتێ، بەڵگەیەکەی نێوخەۆیی چەەا، دەکە

و حیزبەی دێمەوکرات" )جمعبنەدى از بمەث  مانگ شەەڕی ئەێمە ٥هەڵسەنگاندنی 
دا کەۆمەڵە نیشەان دەدا یەماه جنەگ مەا و حەزب دمکەرات(. لەو بەڵەگە ٥ارزيابى 

کەۆمەڵە دەدرێ! بەاڵم  دا شوعاری "جنگ جنگ تا پیروزی" لەالیەنکە لەڕاستی
"مەنسوور حەیکمەت" دەسەتکاری  ئوستادی گەورەی ئەوکاتی ڕێبەرانی کۆمەڵە

کە  وەک واقعیەەیەت نیشەەان دەدا کەەۆمەڵەئەگەرچەەی بەڵەەگەکە نێەەوەرۆکی  دەکەەا،
بۆیەەان ڕاسەەت دەکەەاتەوە کە بەەوونی بەاڵم نەەاوبراو  ئەەاژاوەگێڕ و نامەسەەدوولە،

شەڕخوازە و کۆمەڵە شەڕی دەست بەڵگەیەکی ئەوتۆ دەیسەلمەێنێ کە کۆمەڵە 
، چەەەونکە بەەەوونی ئەو بەڵەەەگەیە ئەوە پشتڕاسەەەت دەکەەەاتەوە کە عەبەەەدوڵاڵ دپێکەەەر

موهتەدی عامیلی سەرەکی شەڕ بووە و خۆیان بە براوەی شەەڕ دەزانەن. هەر 
دا پلینەەۆمی کەەۆمەڵە لە مەەانگی پووشەەێەڕدا تەئکیەەد لەسەەەر درێنەدانەەی لەو کەەاتە
اهەناسەە شەەڕ لەگەڵ حیزبەی دێمەوکرات بە و دەریشی دەبڕن تا دو شەڕ دەکا

ئەرکێکەەی کۆمۆنیسەەتی خۆیەەان دەزانەەن. پلینەەۆمی سەەێهەمی کەەومیتەی ناوەنەەدی 
 کۆمەڵە بەڵگەیەک باڵو دەکاتەوە کە لە بەندی دووی دا هاتوە 

"نیەەەوەرۆکی چینەەەایەتیی ئەو حیەەەزبە )دێمەەەوکرات( بە گشەەەتی نیشەەەان دەدا کە 
یوەنەەەەدییەکانی سەەەەەرمایەدارییە و و پەپەەەەارێزەری و خاوەنەەەەدارەتیی تەەەەایبەتی 

و درێنەکێشەەانی سەەتەم و چەوسەەانەوەیە و هەمەەوو بنەمەەا  خوازیەاری پاراسەەتن
ڕۆیشەتوو و چینەی دەستو کۆمەاڵیەتییەکەانی دەسەەاڵتی بەورژوازی  سیاسیی
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دایە.... ئەم حیەەزبە بە کەەردەوە سیاسەەیی و  بەسەەەر کرێکەەاران و زەحمەتکێشەەان
کەی لە نێوەرۆکی دێموکراتیکی شۆڕشەگێرانە کۆمەاڵتییەکانی خۆی بزووتنەوە

بەتەەاڵ دەکەەا بەەۆ ئەوەی قەەازان  و ئامانجەکەەانی بەەورژوازی لەو بەەزووتنەوەیە 
 1دابین بکا."

ئەوە ڕوون و ئاشکرایە کە لەکاتێکدا تۆ الیەنەی بەرامەبەر بە چینێەک دەزانەی 
ڕوانەەەین بەەەۆ ئەوەی  ڕوانەەەگەیەوەکە ئاشەەەتی لەگەڵەەەی ئەسەەەتەمە و نەەەاکرێ، بەو 

لە کوردسەەەتان سەەەەقامگیر بەەەێ و چاوەڕوانییەکەەەت دەبەەەێ لەو بەنەەەاو  ئاشەەەتی
بورژوازییە بێ کە تەۆ بە دوژمنەی سەەرەکی خەۆتی دەزانەی. ئەوە لە کاتێکەدایە 
کە حیزبەەەەەی دێمەەەەەوکرات ئەو کەەەەەات و ئێسەەەەەتاش خەەەەەۆی بە حیزبەەەەەی هەمەەەەەوو 

وتەەەوێنێکی کەەەۆمەڵی کەەەوردەواری دەزانەەەێ، نەک پەەەارێزەری خاوەنەەەدارێتی چین
الیەنگەەەەەری سەرسەەەەەەختی خەڵكەەەەەی هەژار، چەوسەەەەەاوان و تەەەەەایبەت، بەڵکەەەەەوو 
تەەوێنانەش لە دەوری ڕێبەەازی ئەو حیەەزبە ، هەر ئەو چینەزەحمەتکێشەەان بەەوو

تەەوێنانەش بە هەزاران گیانیەەان لە ڕێبەەازی ئەو کەەۆ ببەەوونەوە و هەر ئەو چین
 ی بەخت کرد.ایەتحیزبە و بۆ البردنی ستەمی نەتەو

درێنییە ۆمەڵە بەەەۆ ئەم دەسەەەتدا دەڵەەەێ  واڵمەەەی کەەە ٥هەروەهەەەا لە بەنەەەدی 
و و مەەافی زەحمەتکێشەەان  چەکەەدارانەیە، بە مەبەسەەتی پاراسەەتنی دێموکراسەەی

پاراسەەتنی دەسەەکەوتەکانی کرێکەەاران و زەحمەتکێشەەان لە کوردسەەتان لە نێەەو 
الوئەوالی ئەرکێکەەی ئەمدا بەەۆتە پێویسەەتی و ئەرکێکەەی بەەێگەلەەی کەەورد "جنەەبی"

 2حمەتکێشەەانی ئاگەەا لە کوردسەەتانە.کۆمۆنیسەەت، کرێکەەارانی شۆڕشەەگێڕ و زە
تاریا یی ورتر بکەینەوە باشتر بۆمان دردەکەوێ کە چینی پڕۆل٥ئەگەر بەندی 

کررررۆمەڵە مەبەسررررتی پاراسررررتنی  نەتەوەیەەەەیەوە دەینااڵنەەەەد، بە دەسەەەەت سەەەەتەمی
دێموکراسررری برررێ زەیدوشرررەرت و دێموکراسررری شۆڕشرررگێڕی کە دایتاشررریبوو  

                                                 
بەڕواننە  پلنوم سوم کمیتە مرکزی کەومەلە و جنەگ کنەونی میەان حەزب دمکەرات و کەومەلە. - 1

 ئەو بەستەرە 
 https://www.iran-archive.com/sites/default/files/2021-07/komala-sanade-sevomin-
pelenom.pdf 
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جروو نەوەکی نەتەوایەتیری  ا. "چرونتەئیدی ئاماژە بە دەستەوتی کرێتاران ناک
یەب ڕەلئەڕە و یەب مانای هەیە  ئەوی  ئەوەیە کە ئەو نەتەوەیە کە لە چرین 
و توێژەکررانی جۆراوجررۆری نێررو کررۆمەڵی خررۆی پێتەرراتووە لەسررەر زۆرترررین 
یەکگرتوویی نەتەوایەتی دەیەەو  ڕزگار برێ  ئەوە مراڕی ئاسرایی هەر کرێترار 

کە لەو پێنرررراوەدا ێتیشررررە بررررازاری و دەوڵەمەندتیررررار و وو خوێنرررردەوار و جو
دا بررێ. چررون زوڵررم و زۆریرری نەتەوایەترری چررین و بتۆشررێ و لە ڕیررزی گەلتێ

بەاڵم "حکەەەەا" و لەەەەقەکەی بەەەەۆ پاراسەەەەتنی خۆیەەەەان مەسەەەەەلەی  ."ترررروێژ ناناسررررێ
 وەاڵ نابوو و شەڕی چینایەتییان وەڕێ خستبوو! ایەتییاننەتەو

ا کەەەەۆمەڵە کە باسەەەەی سەەەەزادانی لەبەشەەەەێکی دیەەەەکەی ئەو بەڵەەەەگە نەهێنیەەەەیەد
تاوانبەەارانی شەەەڕی هەورامەەان دەکەەا، ئەوەی بەەۆ فریەەودانی خەڵەەکە، چەەونکە ئەو 

 بەڵکەیە ئاوا دەڵێ 
دا ئێمە سیاسەەتێکی دروسەت، "حدکا"ی خەزەڵوەری ٢٥لە بەرانبەر زەبری " 

واتە دروشەەەمی "سەەەزادانی بکەرانەەەی تەەەاوانی" هەورامانمەەەان هێنەەەایەگۆڕێ. ئەم 
لەالیەک دەرفەتی بەۆ ئەێمە خوڵقانەد کە بۆخۆمەان دەسەێێکی سیاسەتە دروستە 

شەەەڕ دیەەاری بکەیەەن نەک حەەدکا و ڕەوتەەی ڕووداوەکەەان. لەالیەکەەی دیکەشەەەوە 
بەرینترین پشتگری و هەاوڕایی کەۆمەاڵنی خەڵەک لە سیاسەەتەکانمان بەرانەبەر 
بە حەەدکا وەدەسەەت بێنەەین. ئەگەرچەەی ئەم کەەارە کردەیەەی نەبەەوو....... بڕیەەاری 

اوەندیی کۆمەڵە لە پێوەندیی لەگەڵ هێرشی نیزامی و دەستێێکردنی کومیتەی ن
دا، وەاڵمەەەدانەوە بە پێویسەەەتییەکی  ٦٣ی ڕێبەنەەەدانی ٦شەەەەڕ لەگەڵ حەەەدکا دا لە 

چینایەتی بوو. واتە وەاڵمدانەوە بە پێویستیی خۆڕاگری و پاراسەتن  -سیاسی 
نێەەەەو دسەەەەتان و لە رو سەەەەەقامگیرکردنی دەسەەەەکەوتە چینایەتییەکانمەەەەان لە کو

بزووتنەوەی گەلی کورد دا. کۆبوونەوەی بەرینەی کەومیتەی ناوەنەدیی کەۆمەڵە 
جارێکی دیکە لەسەر دروستی هەڵسەنگاندنە سیاسییەکەی خەۆی لە پێوەنەدیی 

بڕیاری لێبەڕاوانەی دەسەتێێکردنی و  لەگەڵ پێویستیی سیاسیی ئەم هەنگاوەدا
 1".هێرش بۆ سەر حدکا پێداگریی کردەوە

                                                 
 جنگ ما و حزب دمکرات ماه ٥جمعبندى از بمث ارزیابى  - 1
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مێنی کەەێ شەەەڕی هەاڵیسەەاند و کەەێ درێەەنەی دا، چەەونکە لێەەرە پرسەەیارێک نەەا
بەڕوونەەی و بە بەڵەەگە ئامەەاژە بە خەەوڵقێنەرانی کەەرا. یەکەم  خەڵەەک شەەەڕی پەەێ 
خۆش نەبوو ئەوان لە کوێ پشتگیریی خەڵکیان لەگەڵ خۆیان هەاوڕا کەرد؟ کە 
بەەۆ خۆشەەیان دەڵەەێن پشەەگیریی خەڵەەک کردەیەەی لەەێ نەکەوتەوە، هەر لەبنەرەتەەدا 

وتەەوێنێکەوە دژی شەەەڕ بەەوون. دووهەم  ئەوان بڕیەەاری چینخەڵەەک بە هەمەەوو 
شەەەەڕەکە هەاڵیسەەەێنن و درێەەەنەی بەەەدەن و درێنەدانەەەی  کە دا الکەرەوەیەەەانیەک

 کەەۆمەڵەهەرلەوکەەاتەدا شەەەڕیان بە پێویسەەتییەکی سیاسەەیی چینەەایەتی دەزانەەی. 
چەەونکە  ،ێلەبەەاری چینەەایەتییەوە لەکوردسەەتان دەسەەکەوتی نەبەەوو تەەا بیێەەارێز

ئەوەیەان کەردە ەقامگیرکردنی دەسەکەوتە چینایەتییەکانیەان نەاکەن سە ئاماژە بە
بیەەانوو و بەمجەەۆرە پێەەداگریان لەسەەەر درێنەکێشەەانی شەەەڕ کەەردەوە. سەەێهەم  
سزادانی تاوانبارانی هەورامان بەۆ کەۆمەڵە لەالیەک دەرفەتەی بەۆ خوڵقانەدن تەا 
حیەەزب بەەاوەڕی بە کەەۆمەڵە هێنەەاو ئەوان کەەات و ڕۆژی شەەەڕیان دیەەاری کەەرد، 

اتە بەەەاوەڕی وابەەەوو کەەەۆمەڵە خەەەۆی دەسەەەت پەەەێ بکەەەا باشەەەترە، نەک ڕەوتەەەی و
یان کەەەردە انی ڕێبەنەەەد٦ئەوە بەەوو کە  ڕووداوەکەەان بە سەەەەریان دا بسەەەەپێنێ.

 کرد.دەرفەت و دەستیان پێ
یە دا باسەەی "هەڵسەەەنگاندنی تاکتیکەکەەان" لە خەاڵی چەەواری ئەو بەڵەەگە نەهێنەەی

امان زەبرێکەی کەاریگەر لە حیەزب کراوە. ئەوە  کە چۆن نیازیان بووە لە هەور
بدەن و پاشان داوای وتووێن بکەن. پیالنەکەیان ناوی گەاڵلەی "ژیلەوان" بەووە. 

زۆر لەوە گەورەتر بووە کە حیزبی دێمەوکرات بیەری  دابوو لەئارائەو پیالنەی 
بەەورژوازی خاشەەەبڕ دەکەیەەن. پیالنەەی  وتلەەێ دەکەەردەوە. چەەونکە ئەوان دەیەەانگ

دا ئەوە بەوو کە زەبرێکەی گەورچکبڕ لە حیەزب بەدەن و مئەوان لە قۆناغی یەکە
پیالنەکەیەەان سەەەری  خێەەراش داوای وتەەووێن بەەکەن، کە چەەی بۆیەەان نەگونجەەا و

پاشەکشەەی  ی ڕێبەنەدان گەاڵڵەی ژیلەوان تێەک قرمەا.٦و ڕۆژێک دوای  نەگرت
شکستی کۆمەڵە لە سیسەارک و سەماقانی بەانە خەۆی یەکجاری لەهەورامان و 

، و پیالنەکانی کە دایڕشت بوو بوو لە تاکتیکی کۆمەڵەەتی بنەڕوەرچەرخانێک 
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چونکە ئەوان نیازیان وابوو هاوسەنگی لە موکریان ڕاگەرن و هێزێکەی زۆر لە 
هێزەکەانی حیەزب سەەرگەرم بەکەن و جنەووبی کوردسەتان بۆخۆیەان مسەەۆگەر 
بکەن واتە دیاریکردنی جێگای حەسانەوە و ئامادەکاری تەواو بۆ شەەڕ لەگەڵ 

بەاڵم دواتەەر گەاڵلەی نەاوچەیی کردنەەی شەەەڕ کە کەۆمەڵە دایڕشەەت بەەوو حیەزب. 
پەەووچەڵ کەەرایەوە. باشەەتر وایە  و کەڵەەکلەالیەن پێشەەەمەرگەکانی حیەەزبەوە بێ

 هەڵسەنگێنن زیاتر بۆخۆتان خاڵی چواری بەڵگەکە 
"تەاکتیکی شەەڕی ئەێمە لە قۆنەەاخی یەکەم دا بریتەی بەوو لە "وەدەسەەتهێنانی 

کێشانی حەدکا بەۆ سەەر مێەزی دانوسەتان و ئەاگربڕ. سەرکەوتن"ی خێرا و ڕا
پالنەەی" ژیلەەوان" کە لەسەەەر بنەمەەای هەڵسەەەنگاندنێکی دیەەاریکراو لە هێزەکەەان 
ئامادە کرابوو، گەاڵڵەیەک بوو بۆ سەرکەوتنی کورتمەاوە. زەبەری هەورامەان 
کە بەشێکی سەرەکیی پالنی ژیلوان بوو، سەرەڕای سەرکەوتنی ڕێنەیی ئەو، 

کراوەکانی نەهێنایە دی. دوابەدوای بڕیاری حدکا دەستنیشان هەموو ئامانجە
ی ٦ی ژیلەوان ڕۆژێەک دوای بۆ درێنەی شەەڕ و ڕەتکەردنەوەی ئەاگربڕ، پالنە

لە ڕۆژە ی کار خرایە دەرێ و فەرمانی ئامەادەکردنی هێزەکەان بەۆ  ڕێبەندان
هێرش و جێبەجێکردنی پالنی هێرشبەرانە دەرکرا. جووڵە نیزامییەکانی ئەێمە 

وە بەدوا لەسەەەەر بنەمەەەای سیاسەەەەتی داڕێەەەنراو لە پالنەەەی ژیلەەەوان دا واتە لە
وەدەسەەەەەەتهێنانی سەەەەەەەرکەوتنی خێەەەەەەرا لە ڕێگەەەەەەای زنجیەەەەەەرەیەک شەەەەەەەڕی 
سەرکەوتوانەوە، بە هۆی ڕێنوێنییە نیزامییەکانەوە ڕێبەری دەکرا. شەڕەکانی 

گەلێکەی دیەاریکراوی وەدەسەتهێنا، بە خەاڵی  بانە کە لەواندا حدکا سەرکەوتن
رچەڕخەەەانێکی بنەڕەتەەەی دەژمێەەەردرێن. بەم شەەەێوەیە ئەو زنجیەەەرە شەەەەڕە وە

سەرکەوتووانەی کە بۆ ڕاکێشانی حدکا بەۆ سەەر مێەزی دانوسەتان پێویسەت 
بوون، ڕاگیران. لەمەبەدوا پێویستیی گۆڕینی تاکتیک و داڕشەتنی سیاسەتێکی 
نوێ بۆ شەڕ کەوتە ڕۆژە ەی کەاری کەومیتەی ناوەنەدیی کەۆمەڵەوە. گەاڵڵەی 

یکردنی شەڕو لە هەنگاوی یەکەم دا دیاریکردنی موکریەان و باشەوور ناوچە
وەک دوو ناوەندی ڕووبەرووبوونەوە لەگەڵ حەدکا پەسەند کەرا. بە پێەی ئەم 
گەاڵڵەیە دەبوو بە وەشەاندنی زنجیەرەیەک زەبەر درێەنەی مەانەوەی حەدکا لە 



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

موکریەەەەان نەلەەەەواو، بکەیەەەەن و بە  ئامەەەەادەبوون لە موکریەەەەان و پاراسەەەەتنی 
نگیی هێز ڕێگە لە کۆبوونەوەی هێزەکانی حەدکا لە باشەوور بگەرین و هاوسە

بەم چەشەەنە بە ڕاگرتنەەی هاوسەەەنگییەکی گشەەتی باشەەووری کوردسەەتان بەەۆ 
درێەەنەی کەەاری ڕوتەەین و کەەۆکردنەوەی هێەەز بێەەارێزین. ئەم گەاڵڵەیە وردتەەر 

نەکەوتەوە. لە  و تێگەیشەەتنی یەکدەسەەتی کەەومیتەی ناوەنەەدیی لەەێ نەکەەرایەوە
یەکەکەەەانی ئەەەێمە بە شەەەێوازی هاوئەەەاهەگ لەگەڵ خەەەولی پێشەەەوو  کەەەردەوەدا

 1".دەجوواڵنەوە
 بەپێی گەاڵڵەی داڕێنراو )ژیلوان( ئەوان دەبوایە زەبرێکی کاریگەر لە حیەزب
بەەدەن و دەسەەبەجێ داوای وتەەووێن بەەکەن، وەک ڕووداوەکەەانی ڕابەەردوو، بەاڵم 

حیزبەەەی  ی ڕێبەنەەەدان هێنەەەدە قێەەەزەون بەەەوو نەدەکەەەرا لەوە زیەەەاتر٦کەەەردەوەی 
دێمەەوکرات لە پشەەتەوە خەنەەجەری لەەێ بەەدرێ، چەەونکە هەر ئەو شەەەوە زەبەەری 
 خۆیان لێدا بەیانی داوای ئاگربەستیان کرد، واتە جێبەجێکردنەی پالنەی ژیلەوان!
سەرەڕای ئەو قسانە ئەوان پێشبینی ڕووداوی دیکەیان کردووە ئەگەر حیەزب 

کانی حیزب بگەرن پێی بە هێزەئاگربەست قەبوڵ نەکا چۆن و بە و شێوەیەک 
، واتە ڕێگەەا نەدەن ەک کە نفەەووزی حیەەزب لەوێ زۆرەەنە نەەاوچەیو شەەەڕ بەەخ

بێتە جنووب و پیالنەکانیەان لەوێەوە بە  موکریانەوەهێزی حیزبی دێموکرات لە 
ڕاحەتی داڕێنن. بەاڵم بە جموجۆڵ و چەوونی هێزەکەانی حیەزب پەالنەکەی لەێ 

موکریان نەلوا زنجیەرە زەبەری هەڵوەشاندنەوە. چونکە دەڵێ لەبەر ئەوەیکە لە 
گەەاریگەر لە حیزبەەی دێمەەوکرات بەەدەین نەمەەانتوانی ڕێەەگە لە هێزەکەەانی بگەەرین 

 بەڵکوو ئێمەیان )کۆمەڵە( لە خوارووی کوردستان پەستاند.
دا کە لە کەەومیتەی ناوەنەەدی بەەاس کەەراوە، دەردەکەوێ کە چەنەەدە ٥لە خەەاڵی  
بەنەەەەەدوباری بە و بێسەەەەەەرەوبەرەیی بە فەرمانەەەەەدەهی و جەەەەەواب نەدانەوە بێ

ڕیزەکەەانی کەەۆمەڵەوە لەسەەەرەوە تەەا خەەوارێ دیەەار بەەووە. بەەۆیەش پالنەەی دوای 
 وە حەیکمەتلەالیەکی دیەکە ژیلوان واتە شەڕ لە موکریان سەرکەوتوو نەبووە.
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ئەوان توانایی هێرشکردنیان لێ بەڕاوە و زیەاتر لە هێزی کۆمەڵە دەکا کە گلێی 
  نی سێ کوچکەیەک کردوە.یان لەخۆیان بۆ پاراستحاڵەتی بەرگری

"کەموکووڕیی کردەیی لە بەڕێوەبردنی سیاسەتەکانی سەەرەوەش دا یەکێەک 
لە هۆکارەکانی سەەرکەوتوو نەبەوونی ئامەانجە تاکتیکییەکەانی ئەێمە بەوون. ئەم 

دا هەبەەوون بەم کەموکووڕیەەانەی بە پەەلەی جیەەاواز لە نەەاوچە جۆراوجۆرەکەەان
یەکانی ڕوبەرووبەوونەوە و پێەڕەوی شێوەیەن  ئەلف. دابەین نەکردنەی پێویسەتی

نەکەەردن لە فەرمانەکەەانی ڕێەەبەری و ڕاپەەۆرتی نادروسەەت لە ڕادەی ئامەەادەیی 
 .هێزەکانمان

ب. کەمتەرخەمەەەی لە جێبەجێکردنەەەی فەرمەەەانە ڕاسەەەتەوخۆیەکانی کەەەومیتەی 
 .ناوەندی

 .ف.  گرتنەبەری باری بەرگریکارانە و نەبوونی پالنی هێرشبەرانە
 دا نەبوونی یەکیەتیی فەرماندەیید. لە هێندێک حاڵەت 

ه . الوازیی ژمارەیەک لە فەرماندەران لە بەرەوپەێی بردنەی چاالکییەکەان دا 
 1"..نەدان بە فەرمانی فەرماندەرانی سەروەترو سەرن 

و سەوورە  مانەگ شەەڕە دەکەا ٥ی ئەو سەنەدە کۆبەندی ٧سەرەنجام خاڵی 
 هی ئەوانە. لەسەر دڕینەدانی شەڕ و پێشی وایە سەرکەوتن هەر

" کۆبەند، کۆبوونەوەی بەرینی کەومیتەی ناوەنەدیی کەۆمەڵە وێەڕای پێەداگری 
لەسەر پێویستیی هێنەانەدی هەرچەی زووتەری ڕێنوێنییەکەانی ئەم بەڵگەنەامەیە، 
ئاکامە گشتییەکانی شەڕ لە پێن  مانگی دوایی دا، هەروەک لە بڕیارنەامەی ئەم 

انە لە بواری نیزامیەی، سیاسەی و کۆبوونەوەیەدا هاتوە تاڕادەیەک سەرکەوتوو
کەەەەەەۆمەاڵیەتی هەڵدەسەەەەەەەنگێنێ و ڕادەگەیەنەەەەەەێ کە بە چارەسەەەەەەەرکردنی ئەم 
کەموکورتییانەی لەم بەڵگەنامەیەدا ئاماژەیان پێ کراوە، بێگومان لە داهەاتوودا 
سەەەەرکەوتنی کۆتەەەایی هەر بەەەۆ ئەەەێمە دەبەەەێ. بەڵگەنەەەامەی کەەەومیتەی ناوەنەەەدی 

"بااڵدەسەتی لە کوردسەتان"، "بااڵدەسەتیی  ئێستای کۆمەڵە ئەم شەڕە بە شەڕی
بەەەەەزووتنەوەی شۆڕشەەەەەگێرانەی کوردسەەەەەتان" و ڕێبەریەەەەەی لە بەەەەەزووتنەوەی 
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کوردسەەتان" دادەنەەێ. عەبەەدوڵاڵ مەەوهتەدی لە داکۆکیکەەارانی ئەم بەڵگەنەەامەیە  و 
لە داڕێنەرانی ئەم بەڵگەنامەیە، هەر لەو سەەروبەندەدا لە وتەکەانی خەۆی دا لە 

ڵە لەبەارەی ئەم هەڵسەەنگاندنەوە ئامەاژەی بەوە کەرد کە بنکەی ناوەندیی کۆمە
ئەم جارە " بزووتنەوە لە کوردستان  دوو ڕێبەری هەیە و ئەم شەڕەی ئێستا 
بەەەۆ دیەەەاریکردنی پرسەەەی ڕێەەەبەری لە بەەەزووتنەوەی کوردسەەەتانە". مەنسەەەوور 

دا ئەم  تێگەیشەەەەەەتنە ناسیۆنالیسەەەەەەتییە واتە حەەەەەەیکمەت لە بەڵگەنەەەەەەامەی یەکەم
چەپگەرایەەی نیزامیەەی" ڕەت دەکەەاتەوە. پێەەی وایە ئەو  یاسەەی و"ڕاسەەتگەرایی س

 1سیاسەتە کە سەرەنجام "شەڕ شەڕ تا سەرکەوتن"ی لێدەکەوتەوە."
مانگ دواتەر خۆیەان بە سەەرکەوتووی شەەڕ  ٥وەک ئاماژەی پێکرا ئەوان تا 

دادەنەەاو لە بەڵگەنەەامەی کەەومیتەی ناوەندیشەەیاندا سەەوورن لەسەەەر درێنەدانەەی 
 براوەی شەڕو سەرکەوتووی یەکجاری داناوە. شەڕ و خۆشیان بە

ەی کەەەەومیتە ڕەخەەەەنەی لەم بەڵگەنەەەەامدا لەو کۆبەنەەەەدەمەنسەەەەوور حەەەەیکمەت 
ە کە تەنیەەا مەەن گۆشەەەیەکی چەەووكەی لێەەرە دادەنەەێم کە چەەۆن وی گرتەەویناوەنەەد

درۆ بە خەڵکەی  و بە و شەێوەیەکی کۆمەڵە دەکەا ینەسیمەتی کومیتەی ناوەند
 ەن. بلێن و ڕاستییەکان چەواشە بک

 ی ئاشەەەكرادا كەەە بڕیارنامەەە  م، لەەە كەەە ی  :ك و دوو نەەەینكان یەەە " گیروگرفتەەە 
ران" نجامەەدهینێ" فكەەری "سەەزادانی ئ گەە ڵك ڕادهخەە  اڵنیكان بەە  كۆمەە "ڕاسەەتیی 

ك ڵكوو وه، بە ی نیزامیەی ئێمە كی دیكە یە رب كردن بەۆ زهك خۆئامەادهك وهن 
یر ر حیزبەەی دێموكراتەەدا سەە سەە ب  ئێمەە  سەەتییاڵدهكی سیاسەەی بەەۆ بایەە ڕێگ 
ر هەە  سەەتی پەەێ كردبەەوو. پەەێم وایەە ده وهورامانەە ه  ڕاسەەتیدا لەە  لەە  ین كەە كەە ده
 رانەدا" بە نجامدهی "سەزای ئ نگاندنی بیرۆكە ڵسە ی ه ڵگە . ب ش دروسەت م ئ 

 .وهدا كردۆت بیری ئێم    جێگای ل ناه 

                                                 
 جنگ ما و حزب دمکرات ماه  ٥جمعبندى از بمث ارزیابى  - 1



ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

ر ڵوهزهی خە ٢٥ ڕ لە (، شە ی ه  هوم وهو ت نیی دا ئ كاكاسێت  م  )ل دووه
 بە  كە  ش شەتێك وهئە  1دا،نەدانی ڕێب ٦ لە  سەتی پەێ كەرد نە ورامان دههە  ل 

 وهر ئە گ . ئ ڕ پێی نی زۆریشمان باوه اڵم وادیارهڵێین، ب ڵكی دهاڵنی خ كۆم 
و سەنوورداركردنی  ڵە كۆم  ێەز بە تی حەدكا نیشەاندانی هین سیاسە قبووڵ بك 

 ین كە بەێ تێبگە بەوو، ئینجەا ده ڵە ی كۆم وهكردهودای چاالكی و ئازادیی ب م 
 دابەووه ت م سیاسە وتن لە رك ورامان یەان سە هە  ر لە ڵوهزهی خە ٢٥ڕی ش 

 بە برێكەی ك زهبەوو. نە  ت م سیاس مای ئ ر بن س  ڕ ل ستێێكردنی ش یان ده
ی ربە بەووا زهمجار ده. ئە كەانی دیكە ك ڕووداوهك ڕووداوێەك وهوت، نە ڕێك 
یر كردبەا دژی خۆمانمەان سە  ڕی حەدكا لە یانەدنی شە ك ڕاگ ورامانمان وهه 
 ڕی ئێمە یاندنی ش ك پاساوێك بۆ ڕاگ ران" وهنجامدهك فكری "سزادانی ئ ن 
 ."دژی حدكا ل 

ی خەزەڵەوەرە دەسەتی ٢٥بە خەڵەک بڵەێن کە شەەڕ لە  لێرەدایە دەڵەێ ە!سەیر
پێکەەەردووە کە وادیەەەارە باوەڕیەەەان پێەەەی نەبەەەووە، بەەەۆ ئەم قسەەەەیەش بەزۆری 
دەیسەەەپێنن کە حیزبەەی دێمەەوکرات مەودای تێکۆشەەانی کەەۆمەڵەی لە هەورامەەان 
سنوردار کردووە، لەو ڕێکەوتەڕا بڵێن شەڕی سەراسەری دەسەتی پێکەردووە، 

پێشەەەتر چەەەاو لێەەەنەکەن و النەەەیکەم وەک ناڕاسەەەتی بە ئەوە وەک ڕووداوەکەەەانی 
ی ڕێبەندان پیالنێک بوو بەۆ شەەڕی ٦خەڵکی بڵێن. خۆشیان باوەڕیان وایە کە 

 سەری، نەک تاکتیک. ندرێنخایەن و سەرا
 دا بە ی دهو ئیمكانە ران" ئە نجامەدهفكەری "سەزای ئ  ك  م م  گوتنی ئ سێه 
ی درێەەەنه دڵخەەەوازی حەەەدكا لەەە  ك بەەە ڕ نەەە سەەەتێێكردنی شەەە تەەەاكوو ده ئێمەەە 

 یر دێتەە ین، زۆر سەە وخۆ دیەەاریی بكەە ڵكوو بۆخۆمەەان ڕاسەەت كانەەدا بەە ڕووداوه
ریی رانسەە ی تەەاكتیكی س وهڵكردنەە پووچ  تی ئێمەە ر سیاسەە گەە ر چەەاو. ئ بەە 

ڕێكدا شە  وتن لە رك شەداری و سە ب  بوو، واتە  ڵ كۆم  برلێدان ل حدكا بۆ زه
پاندبووین، ئیەەەدی پاسەەەاوی "سەەەزای ریدا سەەە سەەە ب  وهكەەەرده حەەەدكا بەەە  كەەە 
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ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

كا ڕمەان پێەدهلی كەورد باوهاڵنی گە كۆم  ك ل . كام ی ران" مانای نیی نجامدهئ 
رانی نجامەەدهدوای ئ  و... بەە  رهی و دیوانەەدهری سەەن وروبەە ، دهشەەنۆی  لەە  كەە 

ر ڕ، هە ك پاساوێك بۆ ش وه م فكرهم ئ اڵب ڕێین. گ ندا دهاورامتی ه جینای 
و بە  وهی. ئە ك وان ك پێچ ، ن وتن كان ك دوای ڕووداوهمانای وه ڕاست ب 

ك نە  ین، چونكە سەت پێبكە ورامان دههە  ڕ لە ناچارین شە  ئێم  ك  ی مانای 
ر رامبەەە  ب ڵكوو لەەە ی حەەەدكا دا، بەەە ڕخوازان تێكی شەەە ر سیاسەەە رامبەەە ب ل 

ی ڕاسەەەتی و بەەەاره لەەە  یەەەن.دهنیشەەەان ده وهدا دژكەەەردهییڕووداوێكەەەی ناوچەەە 
رچۆنێك بەەێ "سەەزای (. هەە كم نییەە ی قسەە  ورامانەەدا لێەەرهڕی ه ناڕاسەەتیی شەە 

بلیغات بەەوو. لەسەەەریەک ڵكوو تەە بوو، بەە ت نەە سیاسەە  ران" بەەۆ ئێمەە نجامەەدهئ 
سەت پەێ "ده وهورامانە ه  یتوانی لە نیا دهوتۆ ت تێكی ئ مای سیاس ر بن س ل 

 ڕووی كەات و شەوێنەوە بكا" ڕاست لە  ست پێكاتێكی دیاریكراودا "ده بكا"، ل 
   كاندا ڕوو بدا.ی ڕووداوهدرێنه ل 

ی ل سە نەا. م  ؟ پەێم وایە هودی هەاتوئێسەتا بە  وتنی خێرای ئێمە رك ئایا س 
و حیزبەەەی دێموكراتەەەدا هێشەەەتا هەەەۆی نەەەدیی ئێمەەە پێوه لیاتی نیزامەەەی لەەە مەەە ع 
ی چاالكیی ڕۆتینی دا وهستێێكردن چاو گرنگی و دهو ناكرێ ل  ی وهرهكالك ی 
نگیەەی ی گروهم كردنەە مانەەای كەە  ی باسەەم كەەرد بەە وه. ئەە وهنگ بكرێتەە مڕهكەە 

ن و  دیمەەە سەەەت دوورهب ڵكوو م ، بەەە یەەە یەەەدانی نیزامەەەی دا نیم  چەەەاالكیی لەەە 
وتنی رك ی سە رجی شەێوهلومە ڕ و ه كانی شە هۆیە  كی دروست ل ی پێناس 
 م.ك باسیان ده ی ه  ش دیسان شتی دیك وهخواره دا ل ندی م پێوه، ل ی ئێم 

عەمەلیەاتی، شەەڕی ئەێمە لەگەڵ  –بەهەرحاڵ، " ئەگەرچی لە باری تەاکتیکی 
و و مانەدووکردنکوو لەسەر وێرانکردنحدکا، شەڕێکە لەسەر زەوی نییە بەڵ

و  نیکی، پاراستنراتیبەاڵم لە باری ست 1نادر.– هێزەکانی ئەوانەبردنی لەبەین
و، سەەنوردارکردنی نەەاوچەی تێکۆشەەانی  پەرەپێەەدانی نەەاوچەی خۆمەەان لەالیەک
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ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

کەردنەوەی زەرفییەتەی و کەم حیزبی دێموکرات لەالیەکی دیکەوە، لە پەرەپێدان
 1ێمە کاریگەری یەکالکەرەوەی هەیە.".نیزامیی ئ

دەیەەەهەوێ بە زەبەەەری چەک  ئەو بەڵەەەگەیە بەتەواوی دەریەەەدەخا کە کەەەۆمەڵە
و هەوروەها ئەگەر بۆیان  شانی حیزبی دێموکرات سنووردار بکاۆکێمەیدانی ت

 لوا ناوچەی ژێەر دەسەەاڵتی خۆیەان نەک بێەارێزن بەڵکەوو پەرەشەی پەێ بەدەن. 
فریودانی س لە لێدانی حیزب، درێنەکێشانی شەڕ، وپەنا بابێ شاردنەوە و پێو

و نایشەارێتەوە لە زۆر  دەکەاوتووێن و هەروەها خاشەبڕکردنی حیزب  خەڵك،
جێگای کوردستان بۆیان لواوە کە زەربە بوەشێنن! بەاڵم دیەاریکردنی شەوێنی 

؟! چەونکە حیکمەت ڕوونەی کەردۆتەوە وەپێکردن بۆ ڕاسەت لە هەورامەانەدەست
نی دیەەەکە چەەەۆن باوەڕیەەەان پەەەێ دەکەەەا کە بە دوای سەەەزادانی خەڵکەەەی ناوچەکەەەا

 بەەۆ ئەگەر بەەێ لەهەورامەەان دەسەەت پەەێ بەەکەنەوەبکەرانەەی شەەەڕەوەن، بەەۆیە دە
ی ٢٥فریودانی خەڵکیی بێ. پێشتر ئامەاژەم پێکەرد بڕیاریەان دابەوو هەر دوای 

بکەن. مەنسەەوور حەەیکمەت لەوبەەارەیەوە خەزەڵەەوەر لە هەورامەەان دەسەەت پەەێ
، کاتێەەک کە دەڵەەێ، "سەەزادانی نیشەەان دەداەر کەەۆمەڵەدا حیکمەتەەی خەەۆی بەسەە

تاوانبەەاران"ی شەەەڕی هەورامەەان بەەۆ ئەوان تەبلیغەەات بەەوو، نەک سیاسەەەت، تەەا 
و شەڕێکی قێزەون و ماڵوێرانکەریەان بە  دەرفەتێکی لەباریان بۆ دروست کرد

دا سەەەەپاند. بەەەۆیەش بەەەاس لە و حیزبەەەی دێمەەەوکرات سەەەەر خەڵکەەەی کوردسەەەتان
هەر لەوێەەی دەسەەتیان پێکەەرد تەەا بە خەڵکەەی بڵەەێ شەەەڕەکە  هەورامەەان دەکەەا و

نەاوچەیی بەەوو و بەمجەەۆرە وەک هەمیشەەە چەواشەەەکاری و ناڕاسەەتی بە گەەوێی 
دا بچەەرپێنن. سەەەرەڕای ئەوە دوو لەسەەەر سەەێی خەەاکی کوردسەەتانیان خەڵکەەی

و  نیکی، سەەوور بەەوون لەسەەەر پاراسەەتنراتیچەەۆل کردبەەوو، بەاڵم لەبەەاری سەەت
و، سەەنوردارکردنی نەەاوچەی تێکۆشەەانی  یەەان لەالیەکپەرەپێەەدانی نەەاوچەی خۆ

حیزبەەەی دێمەەەوکرات لەالیەکەەەی دیەەەکەوە. ئەوە نیشەەەان دەدا کە پێکەوەژیەەەانی بە 
قەولەەی ڕێبەرانەەی کەەۆمەڵە لەگەڵ حیزبەەی دێمەەوکرات هەر بەەا لە شەەوعار دابەەێ، 
چونکە بەکردەوە زیان بە "کڕیکەارانی شۆڕشەگێر" دەگەیەنەێ!! ئەوان باوەڕیەان 
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ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

لیاتی نیزامیەەەی مەەە ی ع ل سەەە م  ی خۆشەەەیان ئامەەەاژە پێکەەەراوەبەڵەەەگە وابەەەوو
دا، هێشەەەەەەتا هۆکەەەەەەاری و حیزبەەەەەەی دێمەەەەەەوكراتنەەەەەەدیی لەگەڵ کەەەەەەۆمەڵە پێوهل 
نگی مڕهگرنگیەی کەم بەکەنەوە و كەە  و لەوقۆنەاغەدا نەدەکەرا لە  یە وهرهكالك ی 

نەەدیی کە کەەومیتەی ناوە یەکەەالی کەەردەوەئەو بەڵگەنەەامەیەی کەەۆمەڵە  بەەكەنەوە.
کەەەەۆمەڵە ئەم شەەەەەڕە بە شەەەەەڕی "بااڵدەسەەەەتی لە کوردسەەەەتان"، "بااڵدەسەەەەتیی 
بزووتنەوەی شۆڕشگێرانەی کوردستان" و "ڕێبەریی بزووتنەوەی کوردستان" 
دادەنەەەێ. واتە کەەەۆمەڵە دەیویسەەەت هێزەکەەەانی حیەەەزب لە بەشەەەێکی چەەەووکەی 
کوردسەەتان قەتەەیس بکەەاتەوە و حیزبەەی کۆمۆنیسەەت و لقەەی کوردسەەتانییەکەی 

انی دیکەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان ئیدارەی بکەن و بااڵدەسەتیی خۆیەان بەشەک
بیرۆکەی مەوهتەدی بەۆ بە فیکری ئەوە کوردستان بکەنە دوو ئیدارە  ،بسەپێنن

ی ڵدا قەبەووچونکە کۆمەڵە لە زێهنەی خۆیەتەسویا گەیاندنی حەولی زۆری دا، 
قەنەاعەتی  ییوابەوو نیواونیەو ی لەمەیدان دەر بکەا کەیکردوە ناتوانێ بورژواز

بەم پێەەیە ئیتەەر شەەتێک نەمەەاوە کە بڵێەەین کەەێ  بەەۆ ئیەەدارەی کوردسەەتان کردبەەوو.
ی ڕێبەنەەەدان بەردەوام داوای لە ٦تاوانبەەەارە، چەەەونکە حیزبەەەی دێمەەەوکرات تەەەا 

تێگەیشەەەتنیان هەبەەەێ و پەەەێکەوە کەەەۆمەڵە کەەەردووە کە بەیەکەوە دانیشەەەن و لێک
اڵدەسەتیی خۆیەان و نمەوونی و باێئیدارەی کوردستان بکەن. بەاڵم سەێاندنی ه

بیەەرۆکەی نەگونجاویەەان لەگەڵ واقعییەەاتی ئەوکەەاتی کوردسەەتان بەەوو، ئەویەەی 
 ێگای کوشتن و زەبری چەک! ڕلە

ڕێبەرانیان بۆ ئەوەی ئاوری شەەڕ نەک لە کوردسەتان بەڵکەوو هەرلەوکاتەدا 
سەەری دونیەا گەرم ڕاگەرن، بەردەوام لە نووسەراوە نلەناو ئەندامانیان لە سەرا

یەەان چەواشەەە دا ڕاسەەتییەکانی کوردسەەتان و شەەەڕی ناوخۆیینیانو لیەەدوانەکا
واننە نامەی جەعەفەر شەەفیعی بەۆ ئەحەمەد ئەسەکەندەری کە چەۆن ڕکردووە. ب

 ناراسەەتییەکانکەەوورەی شەەەڕی نێەە  داوە و چەەۆن ورەی ئەفەەرادی خۆیەەان بە 
 بەرز ڕاگرتوە.

مەعنای "تا ئێستا کە ئەم نامەیەتان بۆ دەنووسم "سەرکەوتنێکی نیسبی" بە 
یەوە مان بەدەست هێناوە، لەبەاری نیزامەی -نە کەم نە زۆر  –دەقیقی خۆی 



ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

دا یەەەان دی. یەەەان لەڕاسەەەتیکردنەوەیەدا "ابرقەەەدرتی" حیزبیخەڵەەەک لەو تەەەاقی
ی کەەەاریگەر و لێەەەدان ”ضەەەربە“ناتوانەەەایی ئاشەەەکرای حیزبەەەی دێمەەەوکرات بەەەۆ 

 .یدا لەشکان نەهاتوویی کۆمەڵەشیان دلەکۆمەڵەیان دی. لەهەمان
}حیزبی دێموکراتی کوردسەتانی  تەردید و "تزلزل" لە نێو ڕیزەکانی  .د.ک.ا

یەکانیەەەان بەرچەەەاوە. بەتاڵیخەریەەەکە دەسەەەت پێەەدەکا. ژمەەەارەی ئەەەاش  ئێەەران{
لەسەەەەتمی کادرەکانیشەەەیان "تزلەەەزل" پێکهەەەاتوە بەاڵم جالەەەا ئەوەیە کە مەەەن 

استوارتر" و هێزەکانی خۆمانم ئێستا بە چەند بەرابەر لە ڕۆژانی هەوەڵ پێ "
 .......پتەوترە

موتمەئین  }حیزبی دێموکرات{ شەڕ جارێ درێنەی دەبێ تا ئەو کاتەی  .د
ی دەدەین و دەیتەزێەنن تەا بێت کە ئیدامەی شەر لێکی دەترازێنێ! ئێمەش لێ

هەرچەەی زووتەەر دڵنیەەا بەەێ کە بەسەەی نەکەەا لێەەک دەتەەرازێ و ئەویشەەی دەچەەێ 
 1وئەمیشی دەچێ بە جارێ مااڵنی وێرانن."

بڕواننە بۆچوونی ڕێبەری کۆمەڵە کە تا ئەو کاتەی نەامەکەی نووسەیوە واتە 
 ٥لە مراوەی ، کە بە سەدان کەس لە ئەفرادی کەۆمەڵە ١٣٦٤ی بەهاری ٣مانگی
خۆیەەان تەحویەەل داوەتەوە وازیەەان لە حیزبەەی پڕۆلیتاریەەا هێنەەاوە، کە دا مانررگ

هەرلەوکەاتەدا کەا. ئاغای شەفیعی خۆ لە قەرەی نادا باسی ئەو ئاش بەتەاڵییە نا
پشتڕاسەەتی کەەردەوە لە کۆبەەوونەوەی کەەومیتە ناوەنەەدی بڕیەەاری دڕێەەنەدان بە 

"شەەەڕ جەەارێ شەەەڕ دراوە بەەۆیە نەەاوبراو لێەەرەش ئامەەاژەی پەەێ دەکەەا کە دەڵەەێ 
ترازان و ئەویشەیان "، بەڵێ درێنەیان دا تا خۆیان بەتەواوی لێکدەبێدرێنەی 

ک ماڵیەەەان وێەەەران بەەەوو، چەەەوو و ئەمەیشەەەیان چەەەوو، هەروەک دیتمەەەان بەجارێەەە
ئاسەەوارێک لە حوزووریەان لە نەاوچەدا نەمەا  ١٣٦٨تەنانەت لە هەاوینی سەاڵی 

 ئەگەر هەشبایە زۆر بەزەحمەت دەبینران.
نووسررریویەتی  دەزررراودە  وەب  ١٣٦٥لەنرررامەیەکی دیرررتە کە پررراییزی سررراڵی 

 خۆی هاتووە. 
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الرررررف: لە جنرررررووب  }حیزبەەەەەی دێمەەەەەوکراتی کوردسەەەەەتانی ئێەەەەەران{ "ح.د.ب.ا:
لەسنووری هەورامان و کرماشان هەن  بە م ڕەزەت لەسنور نەب ید بئب 
بەو الوە. ئەساسەن لەبانە بەرەو خواری ئێمەین هێزی جموجرۆڵ و چراالب  
حیزبی دێموکرات باوەری بەوە هێناوە کە نەتەنیا هەڵئووڕانی بەڵتو نەڕئی 

 حوزووری لەجنووب زۆر "مشتل" بووە. 
ڕێگامان لێ بگررن کە نەیران تروانی  بە م برۆ ب: لەموکریان بە هیوا بوون 

ئاگاداریب لەو  دەتوانن سەرێشەمان بۆ ساز بتەن  بێ ئەوەی بتوانن مانعی 
 جموجۆڵ و چاالکیمان بن.
دا ئێئتا زۆر کەم دەیانەو  واردی جەدلی سیاسی ب: لە تەبلیەاتی سیاسی

وە. ئرێمە بن. بەشێوەیەکی غەیرە ڕەسمی ئەسیر لەهەردوو الوە موبادلە کررا
 ئازادمان کردووە )یتطرڕە(  ئەوانی  هەروەتر "یتطرڕە" کردوویانە."

نررراوبراو لەو بەشرررەدا کە باسررری حیزبررری دێمررروکرات دەکرررا زۆر پشرررێوی و 
نرراجێگیری پێرروە دیررارە  پێمرروایە دەبررێ لە ڕووداوەکرران دوور بررووبێ یرران بە 

  چرونتە ئانقەسب خۆی لە ڕاستییەکان نەداوە و ویئتوویەتی چەواشەیان بترا
حیزبرری دێمرروکرات نەب هەر لە سررنووری هەورامرران کێشررەی نەبررووە بەڵترروو 
کۆمەڵەیەب بوونی نەبووە تا کێشەی بۆ دروسرب بترا. بەجۆریرد باسری دەکرا 

نرررراپەڕن تەنرررانەت یەب بئرررتی بررررۆ حیزبررری دێمرررروکرات دەڵرررێ لە سرررنوور تێ
هێشرررتۆتەوە  واتە بە جۆریرررد چەواشرررەی دەکرررا و دەیرررەەو  بە هەڵەپەترررێ نە
یررژووی ئەو چەنررد سرراڵەی کە شررەڕی دوو الیەن لە ئررارادا بررووە ئرراوەژوو و م

موکریرران شررایەتی  پررێچەوانەی بترراتەوە  هەروەهررا ئەگەر منرری  نەڵررێم خەڵترری
و هری   نەبروون سەرئێشرەبەو الوە نەب لە موکریان  ١٣٦٤ڵی دەدەن کە لەسا

 بە  بەڵنرروو پێشررمەرگەکانی حیررزب ەبررووچرراالکی و حرروزووری بەرچاویرران ن
برروون. نررازانم ئەو هەمررووە )دیررارە عادەتیرران برروو( زەڕەبررین بۆیرران پەیرردا نەدە

بررۆ چری؟ خرۆ ڕووداوەکرران و تیتەەڵچوونەکران خۆیرران  چەواشرەکردنی مێرژوو
شرررراهیدی بە برررروونی کررررۆمەڵە و مەیرررردانی تەراتێنرررری لە کوردسررررتان دەدەن. 

خەبررراتی چینررری بە یەکێررراری کۆتاییررران بە  ٦٨و  ١٣٦٧سرررەرەنێام لە سررراڵی 
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هێنررررا و ئەویرررر  پررررا  خوڵقانرررردنی شررررەڕی نرررراوخۆیی و  خۆیرررران رێترررراریک
درێژەدانی بۆ ماوەی چەند ساڵ  و کوشتن و بە کوشب دانری سرەدان ڕۆڵەی 
کررررورد  ئەویرررر  بە هۆنرررردنەوەی تیشررررۆری سەیروسررررەمەرە و لە ژێررررر نرررراوی 
بەربەرەکانی لەگەڵ بورژوازی و داکۆکیی لە خەباتی چینایەتی  کارەسراتێتیان 

خەسرررررار و ئاسرررررەوارە وێرانتەرەکرررررانی هێشرررررتا بەسرررررەر ڕەزای  نرررررایەوە کە
 دا زوورسایی دەکا.ڕۆژهە تی کوردستان
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 ی ورمێ٢٢هۆکاری تێداچوونی گوردانی 
 
 

 ینەەەاوچەی جنەەەووبی کوردسەەەتان لە زۆر بەەەەارەوە بەەەۆ شەەەەڕ لەگەڵ حیزبەەەە
بەوو. یەکەم  کرد و خەۆی بەۆ ئامەادە ،تردێموکرات بەۆ کەۆمەڵە تەیەارتر و لەبەار

هێزی ئەسڵی کۆمەڵە لەو ناوچەیە هەڵقواڵبوو بەتایبەتی لە مەریوان و سەنە و 
وەک یەکێەک لە سەیما دیارەکەان و لە دامەزرێنەرانەی  دیواندەرە کە کاک فوئەاد

جوغرافیەەەەای ئەو دووەم  هەڵەەەەکەوت و  .کەەەەۆمەڵە خەڵکەەەەی ئەم نەەەەاوچەیە بەەەەوو
بەەەەوو، چەەەەونکە ئەوان زۆر پەەەەێی حیزبەەەەی  ترلەبەەەەاربەەەەۆ ئەوان زۆر  نەەەەاوچەیە

دێموکرات لە ناوچەی شلێر حوزووریان هەبەوو، وەک لە ئامەارەکەدا دیەارە لە 
سەردەشتەوە هەتەا ورمەێ گوردانێکیەان بەۆ سەا  نەدەبەۆوە! لەو سەەروبەندەدا 

و مەهاباد و بانەش بۆ جنەوب کێشەرابوونەوە. سەێهەم  بەشەی  گوردانی بۆکان
نی حیەەەەزب لە قەەەەوواڵیی کوردسەەەەتان بەەەەوون، بەەەەێجگە لە هەرە زۆری هێزەکەەەەا

 حیزبەی دێمەوکرات نەخۆشخانەیەک یان ناوەندی ئاژوان، باقی هێزی کەارامەی
دژی کۆمەەەاری لە قەەەوواڵیی کوردسەەەتان لەشەەەەڕ و جموجەەەۆڵی پێشەەەمەرگانەدا 

. جیەەا لەوانە بە داسەەەپاندنی شەەەڕی سەرانسەەەری خەباتیەەان دەکەەردئیسەەالمی 
بەپێەەەەی  ی ڕێبەنەەەەدان، ئەفەەەەرادی کەەەەۆمەڵە٦لە  دابەسەەەەەر حیزبەەەەی دێمەەەەوکرات

ڕێنوێنییەکەەەانی ڕێبەرانیەەەان ئامەەەادەیی زیاتریەەەان بەەەۆ شەەەەڕ تێەەەدا دەدیتەەەرا. بە 
سەرنجدان بەو هێزانەی کۆیان کردبۆوە بۆ شەڕ لەگەڵ حیەزب ئامادەکارییەان 
کردبەەوو، لە ناونەەدی ئەەاژوان و یەک دوو جێگەەای دیەەکە لە شەەەڕدا بااڵدەسەەت 

ئەوان، بەڵکەەوو هەەۆیەکەی و لێهەەاتووی ەر وشەەیاریی بەەوون. ئەویەەی نەک لە ب
و ئەو متمەەەانەیەی کە  دەگەڕایەوە بەەەۆ کەمتەرخەمیەەەی پێشەەەمەرگەکانی حیەەەزب

دا بەدەسەەتی هێنەەابوو ئەو کەەۆمەڵە بەەۆ کەەاتی پێویسەەت لە پێشەەمەرگەکانی حیەەزب
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زەبرەی کە لە ناوەندی ئاژوان لە حیزبیەان وەشەاند کەۆمەڵەی تووشەی وەهەیم 
دا باسەەی سەەەرکەوتنی بەەۆیە بەردەوام لە ڕادیەەۆ و کرداریەەانو لەخۆبەەایی کەەرد. 

و کڕیکەەەارانی شۆڕشەەەگێڕیان دەکەەەرد و و بەهێزبەەەوونی کەەەۆمەڵە کومونیسەەەم 
دا.  پەیتاپەیتەەەا دووبارەیەەەان دەکەەەردەوە کە حیزبەەەی "بورژوازی"مەەەان شکسەەەت

ی زۆر پەێ لەالیەکی دیەکەوە حیزبەی دێمەوکرات باسەی لەوە دەکەرد کە کەۆمەڵە
ە زۆربەی ناوچەکەەەان نەمەەەاوە و نەەەاتوانێ لە کوردسەەەتان بەو ل تەەەووڕە دەکەەەرا

تەنیەەا لە سەەێ گۆشەەەیەکی چەەووکە نەبەەێ  ،شەەێوەیە خەبەەاتی خەەۆی درێەەنە بەەدا
و هێنەدێک جەار تەا گەورکەی سەەقز  هەموو توانای خەۆی لەوێ وەگەڕ خسەتوە
زۆر  ، کەواقعییەتێکەی حاشەاهەڵنەگرە گەڕانێکی چەند ڕۆژەیان دەکرد. ئەوەش

ووشەی هیسەتریا و شەۆک دەکەرد و لە بەرامەبەردا پەنایەان بەۆ جار کەۆمەڵەی ت
ب وهەڵەپەتەەێ و چەواشەەەکاری دەبەەرد. دوای ئەوەی حیەەزب هێزەکەەانی لە جنەەو

مەاه  ٥بنەدى از بمەث ارزيەابى کێشاوە و کۆمەڵە پلینۆمێکی لە ژێر نەاوی )جمع
بکەا و بەشەێک لە بەرباڵوتر جنگ ما و حزب دمکرات( گرت و بڕیاری دا شەڕ 

 نی بەرەو الی شیمال پەلکێی کرد.هێزەکا
مانگ شەڕ لەگەڵ حیزب، کومیتەی ڕێبەریی کۆمەڵە گەاڵڵەی نەاردنی  ٩ پاش

ئەفرادی خەۆی بەۆ شەیمالی کوردسەتان ئامەادە کەرد. ڕێبەرانەی کەۆمەڵە بیریەان 
لەوە نەکردبەەۆوە کە بڕشەەت و نفەەووزی ئەوان لەو نەەاوچەیە ئێجگەەار کەمە و لە 

ری جوغرافیەەەەایی نەەەەاوچە، زەوی، خەڵەەەەک، النیکەمەەەەی خەەەەۆی دایە. پاشەەەەان بەەەەا
دا تەشکیالت و بەگشتی هەموو مەلەفێکی ئەم ناوچەیە لە بەرژەوەنەدیی حیەزب

دەسەەووڕایەوە. کەەۆمەڵەش زۆر بەسەەانایی هاتەسەەەر ئەو بەەاوەڕە کە ئەوەی لە 
بەری بکەا. جنووب بەدەستییەوە هات بەڵکوو لە شەیمالی کوردسەتانیی دەسەتە

باسەم کەرد، کە یەکیان لەسەر ئەو خااڵنەی سەەرەوە وادیار بوو هیو لێکدانەوە
 نەکردبوو.

 ٧٠تەا ٦٠کۆمەڵە  ١٣٦٤کاتێک شەڕ لە جنووب کەم بۆوە و لە پاییزی ساڵی 
کەەۆ کەەردەوە و بەرەو شەەیمال ئامەەادەی کەەرد تەەا  کەسەەی لە هەمەەوو گوردانەکەەان

"تەورمزکەری سەەر ڕێەی شەۆڕش"  بەخەیاڵی خۆیان زەبرێکی بەدڵی خۆیەان لە
 بدەن.
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عەەەەومەر بەڕێەەەەز میتەی ڕێبەریەەەەی کەەەەۆمەڵە، لەسەەەەەرووی هەمەەەەووانەوە کەەەەو
و بە خەەوازی ئێلخەەانیزادە "تیدوریسەەییەنی نیزامیەەی کەەۆمەڵە" کەوتە بیەەری فراوان

گشائی(! نەاوبراو غرافیای دەسەاڵت" )مناطققەولی خۆی "بەرین کردنەوەی جو
یلدۆنی لەژێەر کە خۆی بە ناپیلدۆن بناپارتی کۆمەڵە دەزانی، بەردەوام کتێبی ناپ

بەرنەامەی نەاردنی پێشەمەرگەی کەۆمەڵەی گەاڵڵە کەرد. عەومەر  1هەنگڵی دابوو.
ئێلخەەانیزادە بیەەری لەوە کەەردەوە کە بەەۆچی گوردانێەەک پێشەەمەرگە بەەۆ شەەیمالی 
کوردسەەتان ڕەوانە نەکەەا و "سەەەرکەوتنەکانی جنەەوب" لە شەەیمالی کوردسەەتان 

حیزبەەەی دێمەەەوکرات لە دووپەەەاتە نەکەەەاتەوە؟ بەڵکەەەوو بەو حەرەکەتە تەبلیغەەەاتی 
بەرپەرو بەەداتەوە.  زووری کەەۆمەڵە لەو نەەاوچەیەپێوەنەەدیی لەگەڵ نەبەەوونی حەەو

ی ورمێەی ٢٢بیرۆکەی زەینی و وەهماوی کە کارەساتی تێەداچوونی گەوردانی 
 لێ کەوتەوە.

دا بەۆ نبەرزەفرانەیەا و خەیەاڵی کومیتەی ڕێبەریەی کەۆمەڵە لەفەزایەی خەون
خوڵقانەەدنی کارەسەەاتێکی دیەەکە مایەیەەان لە  کەەردنەوەی فەەازێکی دیەەکەی شەەەڕ و

کوڕی خەڵکی کوردستان دانەا. ئەوان لە فەزایەکەی ملمەالنەی کەوێرانەدا، پێیەان 
وابوو تایبەتماندییانەی لە جنووب بۆ کەۆمەڵە ڕەخسەابوو! بە هەڵسەەنگاندنێکی 

ئاسەەا وایەەان دەزانەەی بەسەەتێنەکانی ئەو هەلەەومەرجە لە شەەیمال بەەۆ کیشۆتدۆن
اوە! ئەوانە نەیەەەان زانیبەەەوو یەەەان نەیەەەان ویسەەەت بەەەزانن کە کەەەۆمەڵەش ڕەخسەەە

ناسەەیاریی ورد لەسەەەر نەەاوچە و ناسەەینی پێشەەمەرگەکانی حیەەزب لە نەەاوچەی 
و الینگەەری شەەیمال و بەەوونی هێزێکەەی زۆری حیەەزب لە پێشەەمەرگە و ئەنەەدام 

و هەروەها بوونی ناوچەیەکی پشەتی جەبەهە بەۆ پاراسەتن چاالک لەو ناوچەیە 
بە مەبەسەتی پشەوودان و... هەمەوو خەاڵی بەهێەز  ی ئیسالمیلە هێرشی کۆمار

بۆ حیزبی دێموکرات بوون و بە پێچەوانەوە بە زەرەری پێشەمەرگەی کەۆمەڵە 
 بوو.

"پاش بڕیاردانی کومیتەی ڕێبەریی کەۆمەڵە کە گوردانێەک بەۆ شەیمال ڕەوانە 
و جێبەجێکردنەەی هەمەەوو بەەکەن، عەەومەر ئێلخەەانیزادە بەرپرسەەی بەرنامەدانەەان 

ارەکەەانی ئەو بڕیەەارە بەەوو. لەگەل ئەوەی ئەو پێشەەمەرگانەی کە خەڵكەەی ئەو ک
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نەەاوچەیە بەەوون نەیانەەدەتوانی لە بەەاری نیەەزامییەوە وەاڵمەەدەری ئەو حەرەکەتە 
بەەەەن، هەر بەەەەۆیە بڕیەەەەار درا پێشەەەەمەرگەیەکی زۆر لە ناوچەکەەەەانی دیەەەەکە لەو 

لەو  ئەزمەوون وگوردانەدا سەازمان بەدەن. بەشەی زۆری ئەو پێشەمەرگانە کەم
کەسانەبوون کە تازە چەکی کۆمەڵەیان لەشان کردبەوو و هیچیەان چەووکترین 
شارەزاییان لە ناوچەی شیمال نەبوو. بەداخەوە ئاکامی ئەو بڕیارە نادروسەتە 
بەڕوونەەەی دەرکەوت کە لە جێگەەەای خەەەۆی دانیەەەیە و لەگەڵ ئەوە کە بڕیەەەاریکی 

ەت بۆخەۆم لەگەڵ و تەنەان دروست نەبوو هەرچەند لە ئەفرادی نێو تەشەکیالت
عومەر ئێلخانیزادە لەوبارەوە قسەم لەگەڵ کرد و ئەو بڕیەارەم زۆر پەێ سەادە 

و پڕمەترسەەەی دەزانەەەی. بەداخەوە قسەەەەکانم هەەەیو تەئسەەەیری نەبەەەوو و  و خەەەام
کاتێەەک ئەو ەرکەوتنە" خەیەەاڵی خەەۆی دەکەەردەوە. نەەاوبراو تەنیەەا بیەەری لەو "سەە

کەەۆمەڵە وەک هەمیشەەە هەەیو  بڕیەەارە بەەوو بە تراژیەەدیا، لە ڕێەەبەری تەشەەکیالتی
کەس یەەا ئورگانێەەک بەرپرسەەایەتی ئەو تراژیەەدیا خەفەتبەەارەی وەسەەتۆی خەەۆی 

و و تەنانەت بە لێکدانەوەی نادروستی خۆیان کومیتەی ناحیەی ورمێ نەگرت 
بەرپرسەەانی گوردانیەەان تاوانبەەار دەکەەرد کە سەەەبارەت بە حیزبەەی دێمەەوکرات 

و  خۆیەەدا گەەوردان هیەەدایەت بەەکەن تەوەهومیەەان بەەووە و نەیەەانتوانیوە لەکەەاتی
بەڕێەەوەی بەرن. کەەومیتەی ڕێەەبەری بەو شەەێوەیە حەولەەی دا کە ڕەنگەەادانەوەی 
کارەسەەەەاتێک کە بە سەەەەەر گەەەەوردان داهەەەەاتوە تەئسەەەەیر و ئاسەەەەەواری لەنێەەەەو 

  1دا دیزە بەدەرخۆنەی بکەن."تەشکیالت
هەرچەند کەسانێك لە کۆمەڵە هەستیان بە مەترسەی لە شەیمالی کوردسەتان 

دووە، بەاڵم ڕێبەرانیەەان بەۆ زەربەلێەەدان لە حیەەزب، هەمەوو هەلێەەک، تەنەەانەت کەر
دا نەبووە بە دەرفەت زانیوە! لێکدانەوەیان لەسەەر ئەوانەی لە بەرژەوەندیشیان

ناوچەی شیمال و هەڵسەنگاندنی بە پێوانەی جنەووب، بەو مەعنەایە بەوو هەۆی 
مەنی و قوربەەانیی ئەوەیەەکە ژمەەارەیەکی دیەەکە لە ڕۆڵەکەەانی کەەورد ببەەنە سەەووتە

 شەڕێکی نەخوازراو کە تەنیا ڕێنیمی کۆماری ئیسالمی قازانجی لێ دەکرد. 
 لەبارەی ئەو مەئمورییەتە بەشداربوویەک بەمجۆرە باسی دەکا 
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ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

بەەۆ نەەاوچەی  ٢٢هەواڵەەی گەڕانەوەی گەەوردانی  ١٣٦٤" لە سەەەرەتای پەەاییزی 
واڵە نیشەان درا العمەل" جۆراوجەۆر لەبەرامەبەر ئەو هەورمێ باڵو بەۆوە، "عکس

و هەم نیگەرانەەەەەەی بەرچەەەەەەاو دەکەوت، چەەەەەەوون بەەەەەەۆ نێەەەەەەو  و هەم خۆشەەەەەەی
زەحمەتکێشان کە بەدڵەوە پێشمەرگەیان خۆش دەویست ئینسان ئێمساسەێکی 
 زۆر خۆشی هەست پێ دەکرد، بەاڵم چوون بەۆ ئەو نەاوچەیە وەبیەر هێنەانەوە
ی و داگیرکردنەەەەی لەالیەن دوو دوژمنەەەەی گەورەوە}یەکیەەەەان مەبەسەەەەتی حیزبەەەە

دێموکراتە{ لەبەرامبەر هێزێکەی چەووکەی پەارتیزانی کەۆمەڵە جێگەای نیگەرانەی 
بوو. لەگەل بیستنی ئەو هەواڵە بۆ زۆریەان ئەو پرسەیارە هەاتبووە پەێی، کە و 
ڕوویەەەدا لە شەەەیمال پاشەکشەەەەمان کەەەرد؟ ئێسەەەتا و ڕوویەەەداوە سەەەەر لەنەەەوێ 

ک و بە دەچینەوە؟ بۆچی دەچینەوە؟ کەس نەیزانی ڕێبەری لەسەر و ئەساسەێ
و دەلیلێک ئەو بڕیەارە غەیەری مەسەدووالنەیان داوە. لەشەەش مەانگی ڕابەردوو 
وەزعییەتەەی نەەاوچە و تەەوازونی هێەەز بە قەەازانجی ئەەێمە نەگەەۆڕاوە و تەنەەانەت 
وەزعییەتەەەی نەەەاوچە لە شەەەەش مانەەەگ پێشەەەتر خراپتەەەر بەەەووە. کەسەەەانێک کە لە 

کە نەاردنی  بایەن بەباشەی دەرکەی ئەوەیەان هەبەوو کاروباری نیزامیی شارەزا
ومەنتقە و بڕیەەەارێکی هێەەەز بەەەۆ نەەەاوچەی داگیرکەەەراوی ورمەەەێ دوور لە عەقەەە 

 دروست نییە.
ئەندامانی کومیتەی ناوەنەدیی کەۆمەڵە و حیزبەی کۆمۆنیسەتی ئێەران بریەاری 

و سەەڵماس ڕەوانە  و کۆتایی درابوو کە پێشمەرگە بۆ ناوچەی ورمەێ نەهایی
رگانە بەڕێەوە چەوو کە دەچەوونە بکەن ئەو بڕیارە بەبەێ بەشەداری ئەو پێشەمە

ئەو سەەەەەفەرە، هەر لەوکەەەەاتەدا تەداروکەەەەاتی پێویسەەەەت وەک کەوش، لیبەەەەاس، 
و هتد ئامادە کرابوو، سازماندەهی گوردانیی کەاری تەواو  و ئەسا تەقەمەنی

و کردبەەوو. دەورەی چەەوارەمی لە نیوەڕاسەەتی مەەانگی خەزەڵەەوەر کۆتەەایی هەەات 
ری خۆیەەان گەڕانەوە هەروەهەەا لەو هەمەەوو بەرپرسەەانی گەەوردان بەەۆ سەەەر کەەا

ەڵ و بەانە لەگ سەروبەندەدا چەند کەسێک لە پێشمەرگەکانی گوردانەکانی شنۆ
تێکەاڵوێەک لە کەورد و تەورک  ٢٢گەوردانی ی ورمێ تێکەڵ بوون. ٢٢گوردانی 

و  بوون. پێشمەرگەکانی ناوچەی ورمێ، سەڵماس و خۆی بە لەهەجەی بەادینی



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

ۆکەەان و شەەنۆ هەەاتبوون بە سەەۆرانی قسەەەیان ئەوانەەی دیەەکەی لە مەهابەەاد و ب
 دەکرد.......

و بەرژەوەنەدییەک، یەان و ئەاڵوگۆڕێکی کەس نەیدەزانی بەخاتری و قەازان   
نیزامەەی، لە پێنەەاو و ئامانجێەەک ئەو گوردانەیەەان ڕەوانەی شەەیمال کەەرد؟ کەس 

لە ڕووی و ئامەەانجێکی سیاسەەی، بەو ژمەەارە کەمەوە، لە  ٢٢نەیزانەەی گەەوردانی 
ەرمادا لەبەرامەەبەر دوو دوژمنەەی بەهێزتەەر لەخەەۆی ڕەوانەی بەرەی وەرزی سەە

شەەەڕیان کەەرد؟ پێشەەمەرگەکان هەسەەتیان کەەرد کە ڕێبەرانەەی کەەۆمەڵە لەسەەەەر 
و سیاسەەەەەتی خۆیەەەەان  ئەساسەەەەی واقعییەتەەەەی مەوجەەەەوود هەدەفەەەەی نیزامیەەەەی

وە، بەڵکوو لەسەر ئەساسی نیشاندانی حوزووری بەرباڵوی کەۆمەڵە ودانەڕشت
پەێی ئەوەی بەۆ  ەڵ حیزبەی دێمەوکرات دیەاری کردبەوو.نێ لەگلەناوچە و ملمال

ن کۆبەوونەوەیەکی گەورە بەۆ کادرەکەان، ئەنەدامان و یناوچەی شەیمال بجەووڵێ
پێشمەرگەکانی بەشدار گیەرا، بەۆ ئەوەی جەارێکی دیەکە نەزەر وڕاو بۆچەوونی 

دانیشەتنەدا  وانەوە بەۆ شەیمال هەڵسەەنگێنین. لەڕبەشدارن لەپێوەندی لەگەڵ گە
پێو و کادری دەرمانی ناوچە، هەموویەان گە لە "مەنسوور شەوکەتی" پرینبێج

بەستن بە ئاڵوگۆڕی مەیلی گەڕانەوەیان بۆ ناوچە تێدا بوو. مەنسوور بە پشت
نیزامی و بوونی هێزێکی زۆری حیزبی دێمەوکرات لەو نەاوچەیە بە سەەراحەت 

بەەۆ ئەو گەەوتی نەەابێ تەسەەلیمی ئێمساسەەات بەەن، نەەاوبراو گەڕانەوەی کەەۆمەڵە 
ناوچەیە بە بڕیارێکی مەترسیدار و هەڵ نەسەێنگێندراو دەزانەی. بە پەێچەوانەی 
دەلیل و هۆکاری بە هێزی مەنسەوور بەۆ نەچەوونەوەی شەیمال هەموویەان بەۆ 

وباس، لەجەلەسەەەی دووەمەەی پەەاش دوو سەەەعات قسەەەچەەوونەوە ڕازی بەەوون. 
د نەفەرێەەک کۆبەەوونەوە هەڵبەەناردن بەەۆ دیەەاریکردنی کەەومیتەی نەەاحیە کەەرا، چەنەە

و  و سەەەەلیم دا سەەەوڵتان خوسەەەرەویخۆیەەەان کاندیەەەد کەەەرد کە لەو هەڵبەەەناردنە
ممەمەمەد فەتەەاحی ئەنەەدامانی ئەسەەڵی کەومیتە، و سەەەید حوسەەێن مووسەەەوی و 

دا سەەەلیم یەڕەزا کەعبەەی وەک ئەنەەدامی جێگەەر هەڵبنێەەردران. لەو سەەازماندەهی
 1ی ورمێ دیاری کرا."٢٢وەک فەرماندەی گوردانی 

                                                 
ن  التصەمیم نادرسەت و غیەر مسەدو"خاطرات یک سوسیالیسەت آ ربایجەانی در کردسەتان"،  -١

 ٩و  ٨، صفمە رهبری حزب کمونیست ایران و کوم  ل 



ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

کەۆمەڵە پەاش سەاڵێک لە چەۆلکردنی شەیمالی کوردسەتان کە دیەارە  بەمجۆرە
پەڕێ هەربەەۆیەش نەدەورمەەێ لە چەنەەد کەسەەێکی خەەۆجێیی تەەێ ی ٢٢گەەوردانی 

لەناوچەکەەانی دیەەکە بەەێ ئەوەی شەەارەزا بەەن ڕەگەڵ ئەو گەەوردانە دەخەەەزێن و 
 ڕەوانەی ئەو ناوچەیە دەکرێن. وەک مەجید ئازەری دەڵێ  

دایە ئەو کەەارە کەەرا دەنەەا هەەیو  بەەی دێمەەوکرات"ئەوە تەنیەەا لەبەرامەەبەر حیز
." ڕێبەرانەی کەۆمەڵە لە جنەووبی هەدەفێکی سیاسی یا نیزامیی لەپشت نەبەووە

دا هێزەکانیەان بەۆ سەەر سەنووڕ دێنەاوە، کوردستان لە وەرزی پەاییز و زسەتان
ئەی چەەۆنە ئەگەر بەەۆ لێەەدانی حیزبەەی دێمەەوکرات نەبەەێ، لە سەەەرمای دااڵنەەێەڕو 

ایی هیو پێگەیەکیان نەبوو، بەو پەاییزە سەاردە ڕوویەان لەو ئاڕاڕات کە تروسک
دا بەناوی دژایەتەی لەگەڵ "بەورژوازی" کۆمەڵێەک کەوڕی ناوچانە کرد! لەڕاستی

 خەڵکیان لە پێناو پاراستنی بەرژەوەندیی خۆیان کردە قوربانی.
بەرەو ناوچەی ورمێ  ١٣٦٤ی خەزەڵوەری ساڵی ٤ئەو گوردانە کە ڕۆژی  

هەر لە یەکەم ڕۆژەکەەەانی جەەەووڵە پێکرانیەەەان هەنگاویەەەان بەەەۆ وەرێ دەکەوێ، 
مەئمەەەەەوورییەتەکە شەەەەەل بەەەەەۆتەوە. لە ڕۆژی یەکەم کە لەگونەەەەەدی "شەەەەەیوان"ی 
کوردسەەتانی عێەەرا  دەمێنەەنەوە فەرمانەەدەی گەەوردان بڕیەەار دەدا کە چەنەەد ڕۆژ 
لەوێ بمێننەوە، ماوەی یەک حەوتوو لەو گوندە کە وێەران کرابەوو، شەەوان تەا 

و تەنەانەت هێنەدێک بەرپرسەانی خەوارەوتر  ا لە بن هەنگڵەی داونبەیانی سەرم
ڕەخنەیان گرتوە کە "بۆچی لەخۆڕا پێشمەرگەی ماندوو دەکەن؟ ئەگەر ئامەادە 

  1نەبوون بۆچی لە ئوردوگا حەرەکەتتان دەکرد؟"
ی ١٤هێشەەەەەەتا لە چەەەەەەاوەڕوانی دایە کە سەەەەەەەرەنجام ڕۆژی ئەو گەەەەەەوردانە 

دوگاوە بۆ دەچی تا سەنوور بیەان گەوازێتەوە خەزەڵوەر چەند ماشێنیان لە ئور
دیەەارە بە هاوکەەاریی ئەرتەشەەی عێەەرا  کە چەنەەد ماشەەێنیان لە ئیختیەەار دەنەەێ و 

سەازماندەهی  کەسێکیی وەک شەارەزا لەگەڵ خۆیەان دەبەن. لە نزیەک سەنوور
دەکەن پەەەەاش دوو سەەەەەعات ڕێگەەەەا ڕۆیشەەەەتن کەسەەەەی شەەەەارەزا خۆیەەەەان لەەەەێ 

و  تە هۆی نیگەرانی ئەفرادی گورداندەشارێتەوە خۆشاردەنەوەی شارەزا دبێ
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ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

پرتەوبەەەەۆڵە دەسەەەەت پەەەەێ دەکەەەەاتەوە بەاڵم لەالیەن فەرمانەەەەدەکانیانەوە هێەەەەور 
 دەکرێنەوە. 

کەس بەەەێ شەەەارەزا هەروا وێەەەل  ٧٠ئەوەی لێەەەرەدا جێەەەی باسەەەە ئەوەیە کە 
 دەکەەەرێ و بە قەزا و قەدەریەەەان دەسەەەێێردرێ! هەر بەەەۆیە پەەەاش ئەوەی هەەەیو

 ک زۆر بە نەهێنی خۆیان حەشارە دەدەن. شوێنێک شارەزا نین لە شیوێ
{ بەیەەەەانی زوو هێنەەەەدیک لە پێشەەەەمەرگەکان ١٣٦٤ی خەزەڵەەەەوەر }١٥"ڕۆژی 

و نەزانینی شوێنەکەمان کە لە و جێگایەک ماوینەتەوە چەند  بەهۆی دڵەڕاوکێ
کەسەەێک زوو لەخەو هەسەەتابوون لە دەوری یەک هەەااڵبوون. بەرە بەرە ڕۆژی 

بەرز دەکەردەوە. ئەو شەوێنەی لێەی مەابووینەوە پاییز لە پشتی چیاکان سەری 
و بەرین کە بەشێكی لە ژێر چەاوەدێری پایگەای عێەرا  دابەوو بەو  دۆڵێکی پان
وچۆ لەچەنەەد میترێکەەی دەوری خۆمەەان دەکەەرا. ئاوێەەک بە جەەۆگەدا هەەۆیە هەەات

دەهاتەخوارەوە و کەڵکی لێ وەر دەگیرا. دوو نەفەر بۆ سەەر شەۆردن چەوونە 
و دەستی بە تۆپباران کرد. پێشمەرگەکان  اوی پێیان کەوتخوارەوە، پایەگا چ

و بەاڵم الی عەسەەەر وەزعەکە و چەنەەەد کەس چەەەوونە بەرزایەەەی ئامەەەادە بەەەوون 
و بە خۆشەییەوە  دا ترسی ئاوربارانی خۆمێارە نەمەاو لەدوانیوەڕۆ ئارام بۆوە

هەمەەوو سەەاڵمەت دەرچەەوون. ئەفەەرادی گەەوردان لە نەەاوچەی شەەەڕگەی نێەەوان 
و عێرا  گیریان کردبوو. بۆ ئەوەی لەو نەاوچەیە تێەێەڕی پێویسەت بەوو  ئێران

سەعات ڕیگا بێێەوی، کێشەەی ئەێمە ڕیگەا ڕۆیشەتنی زۆر نەبەوو بەڵکەوو  ٦یا  ٥
و شەارەزایەکمان نەبەوو بەۆیە لەو شوێنەی دەبوو تێێەڕ بەین هەیو زانیەارییەک 

ن شەەک هەەیو ڕێگەەایەکیی بەەێجگە لە درێنەدانەەی ڕێگەەا بەرەو خەەاکی ئێەەران پێمەەا
 1نەدەهات."

ی ئەو گەەەوردانەی کەەەۆمەڵە کە بەەەۆ زەبرلێەەەدان لە حیزبەەەی دێمەەەوکرات ڕەوانە 
کرابەەوو لە چیاکەەانی دااڵنەەێەڕ تووشەەی سەرلێشەەیواوی دەبەەێ، چەەونکە  شرریمال

ی خەرمانەەان کە هەوا تاریەەک دەبەەێ و تەنیەەا پشەەتیان لە پایەگەەای ١٥ئێەەوارێی 
ایەگەەاکە ڕێگەەایەک کە عێراقییەکەەانە و بەەێ ئەوەی شەەارەزا بەەن بە پەەێچەوانەی پ

و چارەنووسەەەەیان هەر لەو شەەەەەوەوە نادیەەەەارە، تەەەەا سەەەەەرەنجام  ڕوون نیەەەەیە
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ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

ڕووناکاییەک دەبینن کە ئەویی مقەڕی پارتی دێمەوکرات دەبەێ. لەگەڵ ئەوەی 
دڵەڕاوکەیان دەبێ کە بڵێی تەقەیەان لەێ نەکەن، بەاڵم ئەوان ڕێنوێنیەان دەکەن. 

نەانەت ئەوەنەدە مانەدو شەەکەت دەبەن و هەدەو ملی ڕێگا دەبڕن، تە بێ ئامان 
و بەجەەێ دەمێنەەێ، دواتەەر بە  مەسەەدوولی یەکەمەەی گەەوردان خەوی لەەێ دەکەوێ

تەقەی تفەنەەگ ئەفەەرادەکەی دەبینێەەتەوە! لە درێەەنەی ڕێگەەا کە تووشەەی بەەنکەی 
حیزبەەی شەەیوعی دەبەەن لەوانەەیی دڕدۆنگەەن، چەەونکە بە قسەەەی ئەوان دۆسەەتی 

اڵم حیزبەی شەیوعی نەک هاوکاریەان حیزبی توودە بوون، نەکا لێیەان بەدەن، بە
تا درێنە  ئەنجام دەدا بێ ئامانجەدەکا بەڵکوو چی لەتوانا دایە بۆ ئەو کاروانە 

 بە ڕێگای ناڕوونی خۆیان بدەن. 
لەگەڵ کادرەکەەانی حیزبەەی شەەیوعی دەسەەتە دەسەەتە دادەنیشەەتین لەبەەارەی "

و قسەەەمان دەکەەرد. هاوڕێیەەانی ئەەێمە، حیزبەەی  مەسەەایلی جۆراوجەەۆر بەحەەس
و  ئێەەران و کەەۆمەڵە خۆیەەان بە تەشەەکیالتێکی پرۆلیتاریەەا دەزانەەی کۆمۆنیسەەتی

، بەەەورژوائی بە نەەەۆکەری ونیسەەەتییان بە حیزبەەەی ڕیزیبەاڵم حیزبەەەی شەەەیوعی
ەوی دەزانەی و بەۆیە باوەڕیەان نەدەکەرد کە حیزبێکەی بەورژوازی بەم ڕشوو

گەوتی   یەکێک لەهاوڕێیان بەگومانەوە 1کۆمەڵە بکا. جۆرە پەزیرایی گەرم لە
لەمێەەنووی نەەاوچەی ئەەێمە نمەەونەی ئەوتەەۆ زۆر بەەووە کە حیەەزب، عەشەەیرە 
دەسەاڵتدارانی حکومەت لەجەریانی میوانی کردنی مخالفانی خۆیان لەپشتەوە 

و کوشەەتویانن، هەر بەو هۆکەەارە ئەەێمە دەبەەێ وشەەیاری خۆمەەان  لێیەەان داون
بێەەەارێزین. قسەەەەی ئەو ڕاسەەەت بەەەوو بەاڵم حیزبەەەی شەەەیوعی ئەوەی نەکەەەرد. 
ممەممەد جەاللی کە لە عەشیرەی ناوچەی سەڵماس بوو گوتی  کۆمەڵە زۆر 
بەەەەێ ئەمەگە)نمەەەەک نشەەەەناس( پەەەەاش ئەو هەمەەەەووە خەەەەزمەتە بە ئەەەەێمە دەڵەەەەێ 

 2بورژوازی؟."
پەەەەاش ئەوەی پشەەەەەوویەکی بەەەەەاش لەالی حیزبەەەەەی شەەەەەیوعی دەدەن هەر بە  

 ی١٨و ڕێنەەەوێنی ئەوان تەنەەەانەت لەگەڵ هێەەەزی ئەوان ڕۆژی  هاوکەەەاری ئەوان

                                                 
پەروەردەکردنی ئەفرادی خۆیان بەمجۆرە بووە، چاو لەو بۆچوونە بکە چەنەدە لەئاسەتێکی  -1

 نزم دواکەوتوو و کۆنەپەرستانە دابووە.
 ١٨، صفمە "خاطرات یک سوسیالیست آ ربایجانی درکردستان" مجید آ ری -2



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

مانەەەان ملەەەی ڕێگەەەا بەرەو سەەەنوور دەگەەەرن. مەجیەەەد ئەەەازەری لەدرێەەەنەی خەر
 دا دەڵێ  بیرەوەرییەکانی

و  و شەیوەکان سەعات ڕێگا ڕۆیشەتن هێشەتا لە دۆڵ ٣"پارتیزانەکان  دوای 
دا مەەابووینەوە. کەمێەەک ئەوالتەەر لەپشەەت چیاکەەانی الی لەنێەەو ئەو چیەەا سەەەختانە

شەەمەرگانی حیزبەەی شەەیوعی چەپمەەانەوە خەەاکی کوردسەەتانی تەەورکیە بەەوو. پێ
ڕایانگەیانەەد کە کەمێکەەی دیەەکە لە بنکەکەەانی حیزبەەی دێمەەوکرات نزیەەک دەبیەەنەوە 
بەهەەیو جۆرێەەک نەەیگەران مەبەەن. حیزبەەی دێمەەوکرات پێوەنەەدییەکی لە مێەەنینەی 

دا کە لەگەڵ حیزبەەەی شەەەیوعی بەیەکەوە بەەەوو. حیزبەەەی شەەەیوعی هەر لەوکەەەاتە
ێمەی بە مەەەقەری حیزبەەەی تەزمینەەەی گیەەەانی ئەەەێمەی کردبەەەوو خەبەری هەەەاتنی ئەەە

دێموکرات ڕاگەیاند. بەشێک لە پێشمەرگەکان باشیان دەزانی کە پێوەندیی ئەو 
دوو حیەەەەەزبە لە مێەەەەەنە بە یەکەوە هەیە بەەەەەۆیە مەسەەەەەەلەیەکی وا بەالیەەەەەانەوە 

و هاوکەاریی نیزامیەی  سروشتی بوو بەاڵم بەشێکیان سەبارەت بە دۆسەتایەتی
بۆیە هاوکاریی نیزامیی دوو حیزبەی درێنخایەنی هەردووکیان بۆ گرینگ بوو، 

بەەەورژوازی، بە دوژمنەەەایەتی کەەەۆمەڵە و حیزبەەەی کۆمۆنیسەەەتی ئێەەەران دەزانەەەی. 
پێشمەرگەکانی کۆمەڵە لە خاکی عێرا  نیگەرانیان لە حیزبی دێمەوکرات نەبەوو 
چونکە کۆمەڵە و دێموکرات پەیمانێکی سەێ قۆڵیەان لەنێەوان عێەرا ، کەۆمەڵە و 

لە خەەەاکی عێەەەرا  حەقەەەی شەەەەڕکردنیان نیەەەیە.  دێمەەەوکرات ئیمەەەزا کردبەەەوو کە
و هیچکات هێرشیان نەکردە  پیشمەرگەکانی کۆمەڵە ئەو قەراردادەیان پاراست

و ای ئەو قەراردادە، سەەوڵتان ڕ........ سەەەرە1سەەەر بنکەکەەانی حیزبەەی دێمەەوکرات
سەلیم دەسەتەکانیان ئاگەادار کەردەوە کە ئەگەر حیزبەی دێمەوکرات هێەرش بکەا 
                                                 

سەەەبارەت بە هێەەرش لە نەەاو خەەاکی عێەەرا  دەرکەوتەەووە کەەێ بەەێ پرینسەەیپ بەەوو، چەەونکە  - 1
کەم تەقەی لە خەەاکی ی ڕێبەنەەدان یە٦کەەۆمەڵە چەنەەدین جەەار لەخەەاکی عێەەرا ، تەنەەانەت شەەەوی 

کرد و لە ناوچەی شلێر هێرشەی کەردە سەەر بنکەکەانی حیەزب و پێشەمەرگەی عێرا  دەست پێ
ی "رقابەەت کەەور" دەڵەەی ٢٦٥مانەەدەکانی خۆیەەان لەالپەڕەی حیزبەەی شەەەهید کەەرد. )یەکیەەک لە فەر

 (و زەربەمەان لێەدان لەخاکی عێرا  چەند جار هێرشمان بۆ مقەڕەکانی حیزبی دێموکرات کەرد
هەر جارێەەەک کەەەۆمەلە زەربەیەکەەەی خەەەوارد بەەەێ نەەەاوی خەیەەەانەتی لەەەێ نەەەاوە ئەگەر لەجێگەەەایەک 

"و ئەو وتەانەی کە زۆر جەار بااڵدەست بایە ناوی "هێرشی شۆڕشگێڕانە، نەابوودی بەورژوازی
 دەیانکردە دەستەچیلەی ئاگری شەڕ بەکاریان دێنا.



ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

و  ەی دە میتەریلی ئامەادە بەکەن. ئەفەرادەکە بە فاسەرچەدانەوەخۆیان بۆ بەرپە
سەردەسەەتەکان لە هەەەاتوچۆ دابەەەوون کە وەزعەکە کەەۆنترۆڵ بەەەکەن. بنکەکەەەانی 
 حیزبەەەی دێمەەەوکرات لەالی ڕاسەەەتی گەەەوردانەکە لەشەەەیوێک دابەەەوو. گەەەوردان لە

میتری ئەوان تێدەپەڕی، وەزعەکە ئارام بەوو هەیو جەووڵەیەک لە  ٢٠٠مەودای 
وکرات بەرچەەەاو نەبەەەوو. دوای تێەەەێەڕین لە مقەڕەکەەەانی حیزبەەەی حیزبەەەی دێمەەە
سەەعات بە ڕێگەا دا ڕۆیشەتین پاشەان لەخەوار كێەوێکی بەرز  ٤ یا ٣دێموکرات 

گەەوردان وەسەەتا. پێشەەەمەرگەکانی حیزبەەی شەەەیوعی ئاماژەیەەان بە بەرپرسەەەانی 
گوردان دا کە ئەو کێوە بەشێک لەدااڵنێەڕە، دااڵنەێەڕ نەوقتەی سەنووری نێەوان 

و نەەاوی گونەەدەکانیان بە  عێەەرا  و تەەورکیەیە، ئەوان شەەوێنی حەرەکەت ئێەەران،
 " ێمە نیشان داو خوداحافیزیان کرد.بەرپرسانی ئ

ڕێبەرانی کۆمەڵە جۆرێک ئەفرادەکەیان پەروەردە و بارهێنەابوو کە تەنەانەت 
 و گومانەوە، لەکەاتلێی کەوتنە شک  ێنوێنی کردنڕسەی نانی پێدان و ئەو کە

ر ناخۆش کە دەستیان بەهیو کوێ ڕانەدەگیشت حیزبی شیوعی و ساتێکی زۆ
دا زینەەەدووی ی کەەەۆمەڵە وەک فریشەەەتە وابەەەوو کە لە ڕاسەەەتی٢٢بەەەۆ گەەەوردانی 

ڕۆژ گەیشەەتە سەەنووری  ١٥ی "ورمەەێ"ی کەەۆمەڵە پەەاش ٢٢کەەردنەوە. گەەوردانی 
کوردسەەەەتانی ئێەەەەران بەەەەۆ ئەوەی بتەەەەوانن لە شەەەەیمالی کوردسەەەەتان بە حیزبەەەەی 

سەەری نمەڵە و حیزبەی کۆمۆنیسەتی ئێەرانە کە لەسەرادێموکرات بڵێن ئەوە کەۆ
لە هەر شوێنێک بێ زەبەری کوردستان حوزووری هەیە و دەتوانێ بورژوازی 

لە  تەەداروکاتەیی خەزەڵەەوەر لەسەەنوور تێەەدەپەڕن، ئەو ١٩ئەوان ڕۆژی  لێەەدا.
پەێ نەمەابوو و حیزبی شیوعی وەریان گرتبوو هەموویەان خواردبەوو هیچیەان 

سەرلێشیواوانە بەالقی بلۆقەوە دەسووڕانەوە. کەسەێک تەنیەا  ڕلە چیای دااڵنێە
و سەەەاتە ئەگەر بەنەەەاو "بورژوازی"یەەەان بەەەۆ  کەمێەەەک بیەەەر بکەەەاتەوە لەو کەەەات

هەتاهەتەەایە  لەگەەۆڕ نابەەایە ئەو حەرەکەتەیەەان نەدەکەەرد. ئەوان سەەەرەڕای بەەێ 
و  تەەداروکاتبەەێ  ڕی دااڵنەەێەو بەەێ ئامەەان  لەو شەەیو و دۆڵە سەەەختانە هیەەوایی

 دا دەخوالنەوە. اناتی ژیان، بەدەوری خۆیانئیمک
ومەەن و تە، ی خەزەڵەەوەر کاتێەەک هەوا ڕوونەەاک دەکەەا٢٠سەەەرئەنجام ڕۆژی 

 ڕوونەەەاکییەکهیەەەوا و نەەەامێنێ ئەەەاوایی "سەەەوورەدووکەڵ" خەەەۆی دەردەخەەەا و 



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

خەەواردنی شەەەو دەچەەنە  ئێەەوارێ بەەۆ نەەان دەکەوێەەتە نێەەو ئەفەەرادی گەەوردانەوە.
کەسەەی پێشەەڕەو لە   ٥ا نەەاخۆن کە دەسەەتەیەکی و چەە ئەەاوایی بەاڵم تەواو نەەان

پێشمەرگەکانی حیزب دەچنە ئەاوایی، ئەفەرادی کەۆمەڵە کە زوو هەسەت دەکەن 
و پێشەەمەرگەکانی حیزبەەی دێمەەوکرات هەەاتۆتە نزیەەک ئەەاوایی، تەقەیەەان لێەەدەکەن 

ی خەزەڵەەوەر ئێەەوارە ٢١حیەەزب لە گونەەدەکە دێەەنەدەرێ. بەەۆ ڕۆژی دوایەەی واتە 
" کاتێەک بە ڕوونەاکی ڕوو لە گونەەدەکە دەکەن خەبەر و دەچەنە ئەاوایی "کەچەڵە

باس دەپرسن خەڵک پێیان دەڵەێن کە زۆر ڕۆژ و تەنەانەت جەاری وایە هەمەوو 
و هەەاتوچۆ دەکەن، ئەفەەرادی کەەۆمەڵە زوو نەەان  ڕۆژە پێشەەمەرگەی حیەەزب دێەەن
دا هەواڵیەەان پێەەدەگا کە پێشەەمەرگەی حیەەزب لە دەخەەۆن و لەکەەاتی نەەان خەەواردن

بەاڵم شەەوانەکانیان لەەێ دەبێەەتە پێشەەمەرگە! دوای نەەان خەەواردن  بەرزاییەکەەانە،
چەند سەعاتیک لەئاوایی و دەوری ئاوایی کەمین دەنێنەوە ئەگەر پێشەمەرگەی 

بکەەا ئەوەی لێەەی دەگەڕان پەەاروویەکی چەور دەبەەوو. دوایەەی حیەەزب ڕووی تێ
هیو ڕوو نادا وەک ڕۆژەکانی دیەکە بەێ ئامەان  ئەاوایی  ٢١ یەئەوەی کە ئێوار

و ڕوو دەکەنە ئەو شوێنەی کە بەرەو خاکی کوردستانی باشەوور جێ دێلن بە
و گومانیان لێ پەیدا دەبێ تەنانەت لە چەوار دەڕوا. ئەگەرچی کۆمەڵەکان شک 

و قیافەیەەەان وەک  کە شەەەک  وانیەەەان هەیەو گومانیەەەان لە دودانە شەەەوان شەەەک 
ڕیەەەار کۆمەڵەکەەەان دوای تەقەکەی ئەەەاوایی "سەەەوورەدووکەڵ" ب 1شەەەوان نەەەاچێ.

دەدەن بە هەەۆی وەزعەەی خراپیەەان بەەۆ سەەەرکردایەتیی خۆیەەان بگەڕێەەنەوە، ئەو 
ڕۆژە کە لە" کەچەڵە" دێەەەەەەەنەدەر دەسەەەەەەەتەیەکیان ئەو موهیممەەەەەەەاتەی پێیەەەەەەەانە 

گەەرتنەوە دەیشەەارنەوە و لەنزیەەک چیەەای دااڵنەەێەڕ چاوەڕییەەان دەبەەن، پەەاش یەک
. بەری و کەمین لە سەرەوەی خۆیان دادەنێن لەشیوێک خۆیان حەشار دەدەن
لەگەڵ  ئاگەەەای لە جموجەەەۆڵی کەەەۆمەڵە دەبەەەێ و بەیەەەانی پێشەەەمەرگەکانی حیەەەزب

ڕوونەەەاکی بەیەەەانی شەەەەڕ دەسەەەت پێەەەدەکا کە ڕێبەرانەەەی کەەەۆمەڵە بەەەێ ئامەەەان  
 دا.ژمارەیەکی زۆریان لە کوڕی خەڵک بەکوشت

بقا"ی لوبنەان دەدا  ەڕد"کورک" بوو کە زۆرتر شێوەی "تەنیا ڕێگا دۆڵی "خوا
جەەێگەی بەەاوەڕ نەبەەوو، لەالیەکەەی سەەەرەوەی شەەیوەکە  ئەو ڕیسەەکەی کردمەەان

                                                 
 مەجید ئازەری لەبیرەوەرییرکانی دا باسی دەکا. - 1
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قەرارگاکەەانی کۆمەەاری ئیسەەالمی، لەبەشەەێکی دیەەکە هێزەکەەانی قیەەادەی مەەوەقەت 
)حیزبەەی دێمەەوکراتی کوردسەەتانی عێەەرا  کە چەنەەدین سەەاڵ بەەوو لە خزمەتەەی 

و شەنۆ  و لەشەڕ دژی ئێمە لەگەرتنەوەی ناوچەکەانی ورمەێ کۆماری ئیسالمی
(. لەالی شەەیوەکە لەسەەەر ڕێگەەای ئەەێمە مەەقەڕی نیزامیەەی ڕۆڵێکەەی گرینگیەەان گێەەڕا

خوشەەکی حیزبەەی تەەوودە(، هەروەهەەا  حیزبەەی شەەیوعی عێەەرا ) حیزبەەی دەسەەتە
 لەوالتری ئەوانیی بنکەی نیزامیی حیزبی دێموکراتی لێ بوو.

تاقە دۆستی ئێمە لەنێەو ئەو هەمەووە دوژمەنە ڕەنگەاوڕەنگە حیزبەی شەیوعی 
دوژمنایەتی کەمتری لەگەڵ ئێمە بەوو......  ئەویی بەنسبت ئەوانی دیکە بوو کە

ئەفەرادی ئەێمە ئێعتمەاد بەخۆیەان م باش دەناسی بەاڵم غەروری حیزبی شیوعی
وگومانی نەهێشتەوە کە پیالنێک لەالیەن حیزبی شیوعییەوە لەگەۆڕێ هیو شک

، دابەەێ. تەنیەەا نیگەرانەەی ئەەیمە ئەوە بەەوو کە هەەاتنی ئەەێمە بە دوژمنەکانمەەان بڵەەێ
 .پێشیان گوتن

شەەەەەو لەالی حیزبەەەەی شەەەەیوعی مەەەەاینەوە لەنزیەەەەک ئەوان چادرێکمەەەەان لێەەەەدا. 
ی شەەەو لەالیەن کەەومیتەی ناوەنەەدیی کەەۆمەڵە ئاگەەادار کەەراین کە ١٢کەەاتنمێری 

عەسەەر ئەو ڕۆژە نەەامەیەک لەالیەن بەرپرسەەانی حیزبەەی شەەیوعییەوە ڕەوانەی 
  1مقەڕی حیزبی دێموکرات کراوە و لەهاتنی ئێمەیان ئاگاداریان کردون."

دا ئەو جەەەۆرە لێەەەدوانە پەەەڕ لە وەهمەەەی پەەەیالن و تەژی لە شەەەک و لەڕاسەەەتی
)ناوەنەەدی دڕدۆنگیەەیە زۆر بەەێ بنەمەەان، ئەوە ڕێبەرانەەی کەەۆمەڵە لە مەعلەەومەڕا 

چۆنیان زانی کە حیزبی شیوعی نامەی ناردوە؟ ئەو بەڵگەیە دێنێتەوە کۆمەڵە( 
گەەاداری کە لە جنەەووب زۆر جەەار بێسەەیمەکانی حیزبمەەان کەەۆنترۆڵ کەەردووە ئا

جموجۆڵیەەەان بەەەووین، ئەگەر دەیەەەانزانی حیزبەەەی شەەەیوعی دوژمنایەتییەکەیەەەان 
وەک  و دا دەڕۆیشەەتنشەتێک لە حیزبەەی دێمەەوکرات کەمتەەرە بەۆ بەدووی ئەوان

پێشڕەوی خۆیان و وەک پەناگەا کەڵکیەان لە بنکەکانیەان وەردەگەرت؟ تەنەانەت 
انی حیزبەەی حیزبەی شەەیوعی بەڵینەی سەەەدا لەسەەدی پێەەداون کە لە نزیەک بنکەکەە

و هیو نیگەران مەبەن. کاتێەک لە سەنووڕ تێەدەپەڕن ئەوان دێموکرات تێدەپەڕن 
                                                 

، " لەگەڵ ممەمەەمەد فەتەەاحی ئەنەەدامی دەفەەتەری سیاسەەیی حیزبەەی حیکمەتیسەەتوتررووێژی   -1
 ڕۆژنامەنووس وێبساید "ڕۆژنامە"
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هەر لە ڕۆژەکەەانی یەکەمەوە بە سەەەر لێشەەێواوی لەو سەەنوورە دەسەەووڕانەوە، 
ەڵەەەێن دوای تێکهەڵچەەەوون لەوە سەیروسەەەەمەرەتر کە بە حیزبەەەی شەەەیوعی واد

شیوعی دەبەنەوە!! ئەوانەی دەردەچن پەنا بۆ حیزبی  ی دێموکراتلەگەڵ حیزب
ئەگەر  زۆر سەەەەیرە حیزبێەەەک بە دوژمنەەەی خەەەۆت بزانەەەی پەناشەەەی بەەەۆ بەری!!

دێمەەوکراتی لە  ،بیرکردنەوەیەەان بەو شەەێوەیە و دەیەەان زانەەی حیزبەەی شەەیوعی
 هاتنی ئەوان ئاگادار کردۆتەوە بۆچی نەدەگەڕانەوە!!؟؟

لە ڕێکەوتەەی  بەەوو،هێەەزی کێلەشەەێن مەەراد ئەحەەمەدی ئەو کەەات فەرمانەەدەری 
لەبەەارەی ئەو شەەەڕەوە پرسەەیارم لێکەەرد، بەمجەەۆرە وەاڵمەەی بەەۆ  ١٥/١١/١٣٩٦

 ناردم.
لە نەاوچەی  حیەزب وکەۆمەڵە " کاک برایم گیان، سەبارەت بە شەەڕی نێەوان 

ی هەتاوی لە پشەتی ١٣٦٤ی خەزەڵوەری ٢٢مەرگەوەڕی ورمێ، کە لە ڕۆژی 
ێەەزی ئەەیمە وەک پێشەەمەرگەکانی ه چەشەەنە بەەوو. ئەەاوایی "کەچەڵە" ڕوویەەدا، بەم

سمکۆی ئەو کات و هێزی کێلەشەینی ئێسەتا لە نەاوچەی شەنۆ خەریکەی کەار و 
تێکوشانی حیزبی بووین. چەنەد ڕۆژێەک پەێی هەاتنی پێشەمەرگەکانی "کەۆمەڵە" 
بەەۆ نەەاوچەی ئەەێمە، لەالیەن دەفەەتەری سیاسەەی حیەەزبەوە بە پەیامێەەک، ئاگەەادار 

انی شەنۆ و کراین کە هێزێکی کۆمەڵە بە نیەازن بە "خەاکورک"دا بەرەو ناوچەکە
شیمالی کوردستان بێن. ئاگەادار بەن و هوشەیاریی خوتەان بێەارێزن و غەافڵگیر 

منەیی وەک فەرمانەدری هێەز کە ئەو هەواڵەم بیسەت  نەکرێن و زەربە نەخەون.
کەەەوتم وا باشەەەە سەەەەردانێکی دەفەەەتەری سیاسەەەی هاوڕێیەەەانی حیزبەەەی شەەەیوعی 

گەلەی خەاکورک کوردستانی عێەرا  بەکەم. ئەو کەات بنکەیەان لە "سەێینداری" لە 
بەەوو. کەەوتم بەەزانم هەەیو زانیارییەکەەان هەیە، یەەا بەەا ئاگاداریەەان بەەکەم کە کەەۆمەڵە 
هێزێکیان قەرارە بێنە ئەو ناوچانە، داوایەان لەێ بەکەم کە دیتیەانن یەا تووشەیان 
بوون داوایان لەێ بەکەن کە لە پێشەمەرگەکانی حێەزب نیزیەک نەبەنەوە، بەا هەیو 

بەەەین. وەک بە داخەوە لە جنەەەووبی الیەکمەەەان تووشەەەی ڕوداوی نەخەەەوازراو نە
کوردسەەتان شەەەڕمان دەنەەاو دایە، بەەا شەەەڕەکە تەشەەەنە نەکەەاتە ئەو ناوچەەانەی 

ڕۆژ چەەەەوومە الی هاوڕێیەەەەانی حیزبەەەەی شەەەەیوعی و دەگەڵ  ٢دوای  ئەەەەێمەش.
مەرحەەووم عەزیەەز ممەمەەمەد کە ئەو کەەات سەەکرتێری حیەەزب بەەوو و کەەاک مەال 



ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

دوای قسەە و باسەێکی زور  ممەممەد جوانڕۆیی ئەندامی ڕێبەریەان دانیشەتم و
مەسەلەکەم دەگەڵ باس کردن، ئەوانیی بەی ئاگەایی خۆیەان لە هەاتنی کەۆمەڵە 

دا، داوام لەەێ کەەردن کە ئەگەر هەەاتن بەەۆ التەەان یەەا پێوەنەەدییان گەەرت، ئەو نیشەەان
شتانەی لە سەەرەوە ئامەاژەم پێکەردون دەگەڵ کەۆمەڵەی بەاس بەکەن، زۆریەان 

و قەولیەان  لە شەڕی نەاوخۆیی نیشەانداپێخوش بوو. ئەوانیی بێزاریی خۆیان 
دا ئەوەی لە دەستیان بی درێغەی نەکەن کە لەو نەاوچەیە شەەڕ ڕوو نەدا. یەک 

تریی چەەوومەوە الی هاوڕێیەەانی حیزبەەی شەەیوعی، دوو ڕوژی پێچەەوو جەەارێکی
مەسەلەکەم دەگەڵ باس کردنەوە کە حەولی خۆتان بدەن بەڵکو بە قەناعەتیان 

ئەو ناوچەەانە. ئەو جەەار کوتیەەان بە داخەوە ئەەێمەش بگەیەنەەن کە هەر نەیەن بەەۆ 
بیستوومانە کە دین. ئێمە حەولی خۆمان دەدەین داوا لە ئێوەش دەکەیەن وەک 

ئەو جەار کۆبەوونەوەیەکم بەۆ پێشەمەرگەکان پێەک  حیزب خو لە شەڕ بێەارێزن.
هێنا و گوتم بە داخەوە هێزێکی کومەڵە بە نیەازن بێەنە ئەو ناوچەانەی کە ئەێمە 

تەرخەم نەبەەەەین و ان لێەەەەی هەیە و دەبەەەەێ زۆر وشەەەەیار بەەەەین و کەمتێکۆشەەەەانم
بیانوویان نەدەیەنە دەسەت و سەەعی بکەیەن شەەڕ لە نێوانمەان دا سەاز نەبەی و 

یەکەەان، زۆرتەەر لە چیەەا و دا کەمتەەر بچیەەنە نەەاو ئاواییزەربە نەخەەوین. بڕیارمەەان
ی ٢٠ئەەەەەێمە کە لە کوێسەەەەەتانەکان بەەەەەووین ڕوژی  کوێسەەەەەتانەکان بمێنیەەەەەنەوە.

ەڵەەەوەر بەەەارانێکی زۆر و بەخوڕمەەەان پێەەەدا بەەەاری و هەموومەەەان تەڕتەڕ و خەز
دا بچیەەەەنە ئەەەەاوایی بڕیارمەەەەان تەەەەاریکیی داهەەەەاتبوو، بەەەەاران لێەەەەی نەکردبەەەەۆوە.

"سەەوورەدووکەڵ" کە لەوێ پشەەوو بەەدەین و خۆمەەان ئیشەەک بکەیەەنەوە. تیمێکەەی 
دا ڕۆیشەەتن کە بچەەن نەەاو ئەەاوایی تەەاقی چەنەەد کەسەەی لە پێشەەمەرگەکان دە پەەێی

وە و بەەەاقی پێشەەەمەرگەکانی دیەەەکەش وەڕێ کەوتەەەین سەەەەر بەرەو ژێەەەر لە کەنە
ڕا بەەۆ خەەوارێ لە بەر بەەاران و هەوریەەی بە حەددێەەک هەوا تاریەەک بەەوو شەەاخ

کەس کەسەەی نەدەدی و چەنەەد پێشەەمەرگەیەکیی هەڵەەدێران. تیمەەی پێشەەڕەو کە 
وەڕە و نەەەاو ئەەاوایی و هەسەەەتیان ڕاگرتبەەوو دەبیەەەنن کە سەەەگ گەیشەەتنە قەرا 

یان گەەرت کوتیەەان نەەاو ئەەاوایی ئاسەەایی نیەەیە، کەەوتم یەرەبەەاڵغە. پێوەنەەدیئەەاوایی ق
تر پێچوو کوتیان چەکدار دەناو مەچنە ناو ئاوایی جاری هەست ڕاگرن. برێکی

ئەەەاوایی دان. هەەەیو هەواڵەەەی هەەەاتنی گروهەەەی زەربەت و نیەەەروی ڕێەەەنیم نەبەەەوو 
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زانیبەێ، ئەویی بەو باران و تەڕو قوڕیەی. کوتم نەکا کۆمەڵە هەاتبن و نەمەان 
بە دەنگی بڵیند شوعاری دژی کومەڵە بدەن، پێشمەرگەکان کە بە دەنگەی بڵینەد 
هاواریەەەان کەەەرد "مەرگ بەر کەەەۆمەڵە" دەزبەجەەەێ کۆمەڵەییەکەەەان جوابیەەەان داوە 
مەرگ بەر دێمەەوکرات، مەرگ بەر دێمەەوکرات. ئەو جەەەار کەەۆمەڵە دەسەەەتیان بە 

وپێکی وت بە ڕێەەەکڕا. منەەەیی بە پێشەەەمەرگەکانم کەەەتەقەی کەەەرد لە نەەەاو ئەەەاوایی
پاشەکشەەەە بەەەکەن و بگەڕێەەەنەوە. بۆمەەەان دەرکەوت کە کەەەۆمەڵەن و لە شەەەەوی 
پێشەەووەوە هەەاتوون و چەەوونەتە نەەاو ئەەاوایی "سەەوورەدووکەڵ". بە ناچەەار بەو 

دا بچیەەنە ئەەاوایی "مەلیەەان" لەوێ ئیسەەتڕاحەت بەەاران و تەڕو قەەوڕیە بڕیارمەەان
یکی لە ڕادەبەدەری شەەو بکەین و خۆمان ئیشک کەینەوە. لە بەر بەاران و تەار

زۆربەی پێشمەرگەکانمان لێک هەڵبەڕان، تەا بەیەانی کە هەموومەان توانیمەان لە 
ئەەاوایی مەلیەەان یەک بگەەرینەوە. مەەاڵی دانیشەەتوانی ئەەاوایی ئەەاوەدان بەەەێ وەک 

و سەۆبە و  دا دابەشەیان کەردینهەمیشە هاوکارییان کردین و بەسەەر ماڵەکەان
 ئیشەەەەک کەەەەردەوە و نیگاهبانمەەەەان لەتەنەەەەدووریان بەەەەۆ هەڵکەەەەردین و خۆمەەەەان 

و خەریکەەی پشەەوودان بەەووین. نیگاهبانەکەەانی  و نەەاو ئەەاوایی دانەەا بەرزاییەکەەان
ی خەزەڵەوەر بەوو کە ٢١ی پەێی نیەوەڕۆ، ڕۆژی ١١سەر چیا دەوری ساعەت 

پێوەندیییان گرت و کوتیان ئەفرادی کەۆمەڵە لە ئەاوایی سەوورەدووکەڵ وەدەر 
ی سەەەنوور دەڕون و هەموویەەەان بەەەارانی و کەوتەەەن و بەرەو بەرزاییەکەەەانی ال

کاڵوی نایلۆنی سێیان پی بوو، دیار بوو زۆر بە موجەهەزی هاتبوون. مەن بەۆ 
خۆم دەگەڵ چەند پێشمەرگەی دیکە چوومە الی پێشمەرگەکانی سەەر چیەا کە 
بزانم بەرەو و مەسیرێک دەڕون، دیەتم بەرەو الی سەنور دەڕون، کەوتم بەڵکەو 

گەڕێەەەنەوە بەەەۆ ئەو دیەەەوی سەەەنوور. بە دووربەەەین ئیشەەەەڵاڵ بڕیاریەەەان دابەەەێ ب
و بەەوو بەەۆ موهیممەەات شەەیان پێکەس بەەوون و چەنەەد واڵغێکی ٧٠بناردمەەانن 

تەداروکەەاتی خۆیەەان. گەڕامەوە ئەەاوایی و تەئکیەەدم لە نیگاهبانەکەەان کەەردەوە کە 
ئەەێمەش ئەو ڕوژە کە  زۆر وشەەیار بەەن و نەەاوچەکە دەژێەەر کەەونتروڵ بگەەرن.

ی بەیانی ٤ر لە ئاوایی "مەلیان" ماینەوە تا سەعات ی خەزەڵوەر هە٢١دەبووە 
ی خەزەڵەوەر. ئەوجەەار ڕۆیشەتین بەرەو بەرزاییەکەەانی الی "کەچەڵە". ٢٢ڕوژی 

کوتمان نەکا بەرنامەیان لە دژی ئەێمە هەبەێ و زانیەاریی لە سەەر کەۆمەڵە کەۆ 
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بکەینەوە کە بزانین لەو ناوە ماون یا ڕۆیشتوون و دوورکەوتەوونەوە. دابەش 
ن و لکی یەک کە مەرحووم کەاک سەەید عەلەی ئەازەری فەرمانەدەری لکەی بووی

بەەەوو نەەەاردرانە بەرزاییەکەەەانی الی سەەەەر سەەەنوور. ئەەەێمەش بە جەەەێ شەەەوێنی 
دا ڕۆیشتبوون کەوتیەنە ڕێ، بە هەوی بەارانی کۆمەڵەکان کە ڕۆژی پێشوو پێی

زور عەرز تەڕ بوو و جێ القی ئەفەرادی کەومەڵە دیەار بەوو، ڕۆیشەتین تەا نێەو 
ەڵەکەەەان شەەەاخی لەوێ پێشەەەمەرگەکانی پێشەەەەوە کوتیەەەان جەەەی پێەەەی کۆم قەدی

ڕیبێ. دەسەەەتەیەک لە پێشەەەمەرگەکانمان بەڕێ ۆنەمەەاوە و دەبەەەێ مەسەەەیریان گەەە
کەەردن بەەۆ سەەەر لەەوتکەی بەرزاییەکەەانی دەوروبەر، وردە وردە واڵت ڕوونەەاک 

دەورووبەر دەگێەەڕا دیتمەەان مەەێگەلە مەڕێەەک لە خەەوارەوەی  دەبەەوو چاومەەان لە
یەکی بەەەوو، کوتمەەەان بەرەو ئەو مەەەێگەلە مەڕە دەڕۆیەەەن و گەەەوڕایی ئەەەێمەیە لە

دەچیەەەەنە الی شەەەەوانەکە و بەەەەزانین کەسەەەەی لەو نەەەەاوە دیەەەەوە، دەگەڵ لکێەەەەک لە 
زادە فەرمانەدەری هێزیەان پێشمەرگەکانی هێەزی ئەاگری کە کەاک ڕەحەیم سەاڵی

نەفەر  ٢بوو ئەویی دەگەڵمان بەوو. کە دور و نیزیکەی مەێگەلە مەڕەکە بەووین 
و دەسەتیان بە تەقە  ی شوانەکە بەوون بە دیتنەی ئەێمە هەسەتانە سەەر پەێکە ال

کردن کرد و هەاڵتن بۆ الی ئەفرادی خۆیان دۆڵێکی قووڵیی کە لە پێشەەوەی 
ئێمە بوو دەست کەرا بە تەقەکردنێکەی یەکجەار زۆر. ئەوجەار بۆمەان دەرکەوت 

دوو کە ئەوە کەەەەومەڵەن، کە بە دووربەەەەین چەەەەاوم لە دەوروبەر کەەەەرد دیەەەەتم لە 
بەرزایەەی ئەوالی دۆڵەکەش نیگاهبەەانی کەەۆمەڵەی لێەەیە. پێشەەمەرگەکانم ئاگەەادار 
کەەرد و بەرەو الی تەقەی کۆمەڵەییەکەەان چەەووینە پێشەەێ تەەا گەیشەەتینە لێەەواری 
دەرەکە لەوێ بەەەاڵو بەەەووین و تەقەی دووالیەنە دەسەەەتی پێکەەەرد، ئەوانەەەیی لە 

وی سەەنگەرەکان خوارەوە ویستبوویان بەرەو بەرزاییەکان هەڵگەڕێن لە هەمو
میتری یەکتر بووین لە هەموو تیەرەگە  ٣یا ٢یەکترمان لێ دیار نەبوو بەاڵم لە 

شاخەکە ئەوان لە خوارێ و ئێمەش لەسەرەوە. تیرەگەکە تەا دەچەووە خەوارێ 
وەک نیو دایرەی دەچووە نەاوەوە، خەڕەکە یەا دەڕەکە وەک بەازنەیەک وا بەوو. 

شەەەەتبا دەیتەەەەوانی بە سەەەەەر هەر الیەنێەەەەک دەسەەەەتی وەتیرەگەەەەی خەەەەوارێ ڕاگەی
شەەەڕەکەدا زاڵ بەەەێ، چەەونکە هەر دووک الی تیەەەرەگەکە تەەەا سەەەر شەەەاخی لەەەێ 
دەردەکەوت. تەقەی زۆریەەەی لەوێ بەەەوو، پێشەەەمەرگەکان زۆر زوو جێگایەەەان 
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دەگۆڕی، کوتم با بچم بزانم هێندە جموجۆڵەیان لە چییە، کە چووم هێندە لێک 
نەمتەەوانی بگەڕێەەەمەوە، نیەەزیکن ئەوە شەەەڕە جنێەەو دەکەن. وای لێهەەەات منەەیی 

پێشەەەەمەرگەیەک بە نەەەەاوی کەەەەاک سەەەەمایل حەسەەەەەنزادە کە سەەەەەرپەلیی بەەەەوو 
وانەبەوو هێنەدە لێەک نیەزیکین، هەر  دەیویست بێتە الی سەنگەرەکانی ئێمە پێەی

چەند هاوارمان کرد دانیشەە کەوڕە دانیشەە بە پێەوە هەات و لێیەان دەرکەوت و 
ێ شەەەەەهید بەەەەوو. بە سەەەەینگە گوللەیەکیەەەەان لە گەرووی دا، بە داخەوە هەر لەو

خشەەەەەکێ خەریەەەەەک بەەەەەووین بڕێەەەەەک جەنەەەەەازەکەی دوور خەیەەەەەنەوە لە نەەەەەاو 
پێشەەمەرگەکانیی بەەاڵو ببەەۆوە کە ئەو تەەیمە پێشەەمەرگانەی خەەوارێ لە گەمەەارۆ 

کردن ودوو لێدان، لە ناکاو پێشمەرگەیەک بە هەاڵتن هاتە الی ئێمە و بی سێ
ی لێکەەردن و خەەۆی چەنەەد نەەارنجۆکێکی هاویشەەتە نەەاو کومەڵەکەەان و دەسەەڕێن

ئەوجار وەزعییەتی شەڕەکە گۆڕاو سەەنگەری کۆمەڵەییەکەان  .دەناو هاویشتن
هەمووی کەوتە بەر دیدی پێشمەرگەکانی حیزب و ناچار بوون کۆمەڵەییەکەان 
بە خێرایەەی سەەەنگەرەکانیان چەەۆل بەەکەن و سەەەربەرەوژێر هەڵێەەنە خەەوارێ و 

شەەمەرگەکان گەیشەەتنە دا، تەەا وای لێهەەات پێپێشەەمەرگەکانی ئەەێمەش بە دویەەان
شەەوێنی خەوتنەکانیەەەان و لەوێ کیسەەە خەو و چەک و تەقەمەنەەەی و بێسەەەیم و 
زور شتی تریی لێیان بە جێمەابوو، پێشەمەرگەکان دەسەتیان بە سەەر داگەرتن. 

تر کوژرابوون. شەڕ کۆتەایی پەێ ئەوەی توانی هەڵێ و نەجاتی بێ دەنا ئەوانی
ەلەڕا بەرەو شەاخەکان بە دۆشەکە هاتبوو. تەنیا پایەگای ڕێەنیم لە ئەاوایی کەچ

سەەەەەەەی تەقەی دەکەەەەەەەرد. پێشەەەەەەەمەرگەکان کە هەەەەەەەاتنەوە سەەەەەەەەرێ بە کیو بی
دەسەەەکەوتەکانیانەوە کەەەارتی پیناسەەەی ژمەەەارەیەکی کەەەوژراویی کە لە مەیەەەدانی 

کەسەەەەیان  ٣٤شەەەەڕ بە جێمەەەەابوون دەگەڵ خۆیەەەان هێنەەەەابوون. لە گەەەوردانەکە 
 انی کۆتەایی پێهەات.ی بەیە٨نەجاتیەان ببەوو. شەەڕەکە یەک سەاعەتی خایانەدو 

 ئەوجار پێشمەرگەکانی لکی یەک کە لە بەرزاییەکانی سەرتر بوون و بە هەۆی
یی بێسەیمی ئاگەاداری چەونییەتی شەەڕەکە بەوون. الی نیەوەڕۆیە دەبیەنن پێوەند

دا دەڕۆن دەیان هەوێ بچەنە ئەوە لە خوارەوەی وان کومەڵە خەڵکێک بە دوڵێ
بین چاویان لێ دەکەا دەبینەێ هێنەدیک دیوی عێرا . فەرماندەکەیان کە بە دوور

و، زور بە بە بێ کەوشی دەڕۆن، هێندێک چەکیان پێیە و هێنەدێک هەر ڕەخەت 
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هیالکەەەی و بێمەەەاڵی دەڕۆن. بەزەیەەەی پێیەەەان دادێ و بە پێشەەەمەرگەکان دەڵەەەی 
دەنەگ بەن بەا پەرتەوازە نەبەن. ئەوانە لە مەرگ و بێخۆیان لێ ئاشەکرا مەکەن 
ە. ئەگەر ویستبایان بێ تەقە دەیەان تەوانی هەموویەان نەجاتیان بووە با بڕۆنەو

کەس بەەوون بە دیەەەل بگەەەرن. لە ناکەەەاو یەکێەەەک لە پێشەەەمەرگەکانی ئەەەێمە  ٢٩کە 
هەڵدەخلیسەکێ و بەردەبێەتەوە، پێشەەمەرگەکانی کەومەڵە گوێیەەان لەێ دەبەەێ و لە 

کەسەەیان کە دەیەەانهەوێ ڕوو لە  ٥ترسەەان هەر یەکەەی بە الیەکەەی دا هەڵەەدێ 
کوڕ ڕاست دەکەونە ناو پێشمەرگەکانی حیزب و بەێ  ٣کو و  ٢بەرزایی بکەن 

کەس دەمێنەەنەوە لێیەەان  ٢٤یەەان بە دیەەل دەگەەرن. ئەوانەەی تەەریی کە  ٥تەقە هەر 
دەگەڕێەەن و بە پەرتەوازەیەەی دەچەەنەوە گەلەەی خەەاکورک و الی حیزبەەی شەەیوعی 

ئەو جەەار  دەمێنەەنەوە چەنەەد ڕۆژێەەک و دوایەەی دەگەڕێەەنەوە ناوەنەەدی کەەومەڵە.
کەسەەەیان دەگەڵ دەسەەەت پێکردنەەەی تەقە لە هاورێکانیەەەان  ٥این کە ئاگەەەادار کەەەر

جیەەابوونەتەوە و بەرەو ئەەاوایی ڕۆیشەەتوون، لە نیزیەەک ئەەاوایی خۆیەەان حەشەەار 
و نانیەەان خەەواردوە و داوە تەەا شەەەو لە بەر پایگەەا دوایەەی چەەوونەتە نەەاو ئەەاوایی 

ڕۆیشەەەتوونە قەەەوواڵیی نەەەاوچە کە یەکیەەەان نەەەاوی سەەەوڵتان بەەەووە و بەرپرسەەەی 
روکەات و چاوسەا  و شەارەزای کۆمەڵەکەان بەووە. دوای مەاوەیەک بە الی تەدا

کەسەەە بە دیەەل  ٥دوایەەی  دا بەرەو ناوەنەەدی کەەومەڵە گەڕابەەوونەوە.سەردەشەەت
گیراوەکانمەەان بەەردنەوە باشەەووری کوردسەەتان و تەحەەویلی دەفەەتەری سیاسەەی 

 حیزبمان دان و لەوێشەوە ئازاد کران و ناردرانەوە ناو کۆمەڵە.
زادە. بە ئەەەێمەش یەک شەەەەهید بەەەوو بە نەەەاوی سەەەمایل حەسەەەەنخەسەەەارای  

داخەوە ڕێبەریەەی کەەۆمەڵە زور نابەرپرسەەانە ئەو پێشەەمەرگانەی نەەاردبووە ئەو 
نەەەاوچەیە. زۆربەی هەرە زۆریەەەان قەتیەەەان ئەو نەەەاوچەیە نەدیبەەەوو و شەەەارەزا 
نەبەەەوون، خەڵکانێکیەەەان نەبەەەووە کە هاوکاریەەەان بکەەەا، یەەەا ئەنەەەدام و الیەنگرێکەەەی 

لەو ناوچەانەدا نەبەوون و ئێستاشەی دەگەڵ بەێ نیەانە. تەنیەا بەۆ ئەوە  ئەوتۆیان
ناردبوویانن کە شەڕەکە تەنیەا لە جنەووب نەبەێ و بیکێشەنە ناوەنەد و شەیمالی 

بێهەودە بە کوشەت  کوردسەتانیی. ئەو هەمەووە ئینسەانە بەاش و بەسەابقانەیان
و  وڕهیەوادارم ببێەتە ئەزموونێەک و چەی دیەکە بە بیەانووی جۆراوجەۆر کە دان.

کچی کورد بە دەستی یەکتر خوێنیان نەڕژێ و بەۆ هەمیشەە شەەڕی نەاوخۆیی 
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مەحکووم بکرێ و هەمەوو الیەنە سیاسەیەکانی کوردسەتان وەک هێڵەی سەوور 
دا کە دەرگیەری دا پێویسەتە بڵەێم زۆریشەمان هەوڵلەێ بەکەن. لە کۆتەایی چاوی

بەەەەوو سەەەەاز نەبەەەەێ بەاڵم بەداخەوە ئەو وەزعیەەەەیەتەی بۆخۆیەەەەان بڕیاریەەەەان دا
 خوڵقاندیان و دەقی جەریانەکە بەمجۆرە بوو."
گوردانێەەک لە ئەفەەرادی کەەۆمەڵە  لەو ڕووداوەدا کە بەەۆ زەربەلێەەدان لە حیەەزب

کەسەیان  ٢٤کەس بەدیەل گیەران، تەنیەا  ٥یەا  ٤، بەێجگە لە ڕەوانەی شیمال کەرا
کەسیشیان دوای چەند مانگێەک بە  ٥بە هاوکاریی حیزبی شیوعی گەڕانەوە و 

خۆیەەان گەیانەەدەوە بنکەکەەانی سەەەرکردایەتییان، لەوانەەیی دڕدۆنەەگ  پەرەوازەیەی
 بوون.

ئەگەر لە دەاڵقەیەکەەەی چەەەووکەوە ئاوڕێەەەک لە شەەەەڕی داسەەەەپاوی کەەەۆمەڵە 
دا بەدەینەوە بەڕوونەی بۆمەان دەردەکەوێ بەدرێنایەی بەسەر حیزبی دێموکرات

بەتەایبەتی کەۆمەڵە و دێمەوکرات  و لەکاتی شەڕی نێوان ی بەگشتیتەمەنی خۆ
لە هەلێەەک گەڕاوە کە هەر چەەۆنی بەەۆی بلەەوێ زەبەەری گەەاریگەر لە حیەەزب بەەدا، 

، کەۆمەڵە زەربە خواردنی حیزب لە دەشتی شلێر وەک گرتنی ناوەنەدی ئەاژوان
دا وەک دەسەەەەکەوتێکی گەورەی بەەەەۆ خەەەەۆی ئەژمەەەەار کەەەەرد، بەاڵم لە ڕاسەەەەتی
 یزەربەیەکەەەی گەورە لە جەەەوواڵنەوەی کەەەورد بەەەوو و ئەو بەنەەەاو دەسەەەکەوتە

انەەەی کەەەۆمەڵەی تووشەەەی تەوەهومەەەاتی زیەەەاتر کەەەرد. کەەەۆمەڵە بە هەەەۆی ڕێبەر
کەمتەرخەمەەەی پێشەەەمەرگەکانی حیەەەزب لەو ناوەنەەەدە تەەەوانی زەبەەەری خەەەۆی لە 

سەەەەری کوردسەەەتان ناسەربوەشەەەێنێ و پێەەەی وابەەەوو لە  ١٣٦٤شەەەەوی نەورۆز 
حکوومەتی بەنەاو "پرۆلیتاریەا" بااڵدەسەتە و ئیتەر خەڵکەی کوردسەتان دەسەتە و 

زاڵبەەوونی ئەو تەوەهومەەاتە لەنەەاو زەیەەن و مێشەەكی ڕێبەرانەەی داوێنەەی ئەوانەەن. 
ی ورمەەێ بەەۆ شەەەڕی حیزبەەی ٢٢"حکەەا"، کەەۆمەڵە وا لێکەەرد بە نەەاردنی گەەوردانی 

دێمەەەوکرات هەنگەەەاو بنەەەێ ئەوەش لەو الپەڕە ڕەشەەەانەیە کە ڕێبەرانەەەی کەەەۆمەڵە 
دا تاوانبەەارن. چەەونکە ئیشەەکال و نوقسەەتانی لە تەحلیلەەی ڕێبەرانەەی یەەخۆیەەان تێ
ایە هەم لەسەر حیزبی دێموکرات و هەم لەسەر ناردنی ئەو گەوردانە کۆمەڵە د

بەەەۆ شەەەیمالی کوردسەەەتان تەحلیەەەل و لێکەەەدانەوەی ڕێەەەبەری کەەەۆمەڵە لەسەەەەر 
جوغرافیا، لەسەر ناوچەی شیمال، لەسەر هێزی حیزب، لەسەر هێزی خەۆی و 
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لەسەر ئاو و هەوا بە تەواوی غەڵەت هاتەدەر، و گەمەکردن بە خەوێنی کەوڕی 
کەەەردنەوەی چوارچێەەەوەی ۆ پاراسەەەتنی دەسەەەەاڵتی خۆیەەەان و بەرینخەڵەەەک بەەە

 تر نەبوو.دەسەاڵتیان هیچی
دا بخشەەەەێنین دەردەکەوێ ئەو شەەەەەڕە هەڵچوونەکەەەەانئەگەر چەەەەاو بە تێک   

چەەی زەرەری یەکەم گەلەەی بەشەەی زۆری زیەەانەکەی بەر کەەێ کەوتەەووە. )ئەگەر
حیزبەەەەی  لەگەڵ ئەوەی ئەوان بەشەەەەی هەرە زۆری دیلەکەەەەانی کەەەەورد کەەەەردی(

ئێعەدام کەردووە، چەونکە بەپێەی بڕیەاری خۆیەان کە ئەگەر زیەاتر لە  دێموکراتی
حیزب بکوژن لەباری سیاسییەوە دەسەکەوتی زیەاتری دەبەێ!! ئەو ئامەارەی لە 

دا هەەاتووە دەری دەخەەا کە کەەۆمەڵە چەنەەدە بە قەەازانجی کۆتەەایی ئەم پەرتەەووکە
ی نادروسەت، تەنەانەت بڕیارەکەی دەسکەوتی هەبەوو! بڕیەاری هەڵە، لێکەدانەوە

ناسەەاندنی وەک ویسەەتی  مەەافی کەەورد و داخوازەکەەانی نەتەوایەتەەیپشەەتکردن لە 
 بورژوازییانە! ئەو کارەساتە دڵتەزێنانەی لێکەوتەوە. 

ی ٢٢سەیر ئەوەیە ئەفرادی کۆمەڵە بەگشتی کە باسی تێەداچوونی گەوردانی 
( بەردەوام ڕێبەرانەی "حکەا" و کەۆمەڵەن ورمەێ دەکەن )کە تاوانبەاری سەەرەکی

دا بەەەەاس لەوە دەکەن کە حیزبەەەەی دێمەەەەوکرات جەنەەەەایەتی لە نووسەەەەراوەکانیان
خوڵقانەەەەەدوە! بیەەەەەر لەوە نەەەەەاکەنەوە کە هۆکەەەەەارە سەەەەەەرەکییەکانی تێکشەەەەەکانی 
هێزەکەیان بۆ چی دەگەڕایەوە و و مەبەست و ئامانجێکی لە پشت بەوو؟ لەوە 

ەخشەنەوە! بیریەان گرینگتر لەخۆڕا پێیان وایە کە لە شەەڕدا نوقە  و نەبەات دەب
لەوە نەدەکەەردەوە کە ئەو دوو ڕەوتە نزیەەک بە دوو سەەەاڵ بەەوو بەشەەەێوەیەکی 
زۆر سەەامناک تەقە لە سەەێبەری یەکتەەریی دەکەن. ئەوان بە پێەەی نووسەەراو و 
بەڵەەگەی خۆیەەان چووبەەوون گەەورزی خۆیەەان لەو نەەاوچەیەش بوەشەەێنن. ئێسەەتا 

ابایەەان، یەەان پرسەەیارێک دروسەەت دەبەەی ئەگەر پێشەەمەرگەکانی حیەەزب لەخەو د
کەەۆمەڵە هەسەەەتیان کردبەەەایە لەشەەەوێنێک پشەەەوو دەدەن چیەەەان بەسەەەەر دێنەەەان؟ 
هەمان کاری کە لە "قوڵقوڵە" و "ئاژوان" کردیان لەوە خراپتریی دەجەوواڵنەوە 

تەنەەەانەت  !و تەمبەەەێ کردنەەەی بەەەورژوازی !و ناویشەەەیان دەنەەەا "خشەەەم انقالبەەەی"
ەکانی دیکەی ڕێبەرانیان قسەکانی ناپیلدۆن بناپارتی کۆمەڵەش بە وتە بریقەدار

 زیاد دەبوو.



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

کە هۆکارەکەانی  بەاس لەوە دەکەا مەجید ئازەری لە کۆتایی بیرەوەرییەکەیەدا
گەورەیان و کۆمەڵە و حیزبی کۆمۆنیست بۆ ئەو هەڵە  ئەو شکستە چی بوون

دا بەمجەۆرە لە بیرەوەرییەکەانی ە بەنکەی "مەعلەوومە"کرد. دوای گەڕانەوەیان ب
 نووسیویەتی 

ی ورمەەێ  چەنەەد ٢٢یەەا سەەێ ڕۆژ بەەوو ئەو کەسەەانەی کە لە گەەوردانی  " دوو
کەس زیەەەاتر دەبەەەوون. سەەەێ نەفەر لە ئەنەەەدامانی کەەەومیتەی  ٢٢کەسەەەێک کە لە

ناوەنەەدی، دوکتەەور جەعەەفەر شەەەفیعی، عەەومەر ئێلخەەانیزادە و ئەگەر هەڵە نەبەەم 
ی ورمەەێ کۆبوونەوەیەەان پێەەک هێنەەا. ٢٢کەەورش مودەڕەسەەی لەگەڵ گەەوردانی 

زادە بێەەەتە ئەو انیزادە گەەەوتی  قەرار بەەەوو سەەەەید بەەەرایم عەلەەەیعەەەومەری ئێلخەەە
"مەەن کەەاتی دا نیەەیە. لە درێەەنەدا گەەوتی  کۆبەەوونەوە بەاڵم نەەاوبراو لە ئوردوگەەا

ڕۆیشەەتنی ئەو گەەوردانە لە شەەتێکی دڵەڕاوکە و نیگەرانەەیم بەەوو وەک ڕاسەەتی 
و کەەەۆمەڵەی کەەەرد.  باسەەەی شەەەەڕی حیەەەزب دا." نەەەاوبراو لە قسەەەەکانیڕووی دا
ئەو ڕووداوە دەسەەەتی بە  عەەەفەری شەەەەفیعی لە الیەنەەەی سیاسەەەییر جەدوکتەەەو

و شکسەەتی  کەەرد ئەو باسەەی ئەزمەەوونی "کومونارد"ەکەەانی پەەاریس لێکەەدانەوەی
ئەوان بە هەەەۆی تەوەهومەەەاتێکی بە بەەەورژوازی هەیەەەان بەەەوو قسەەەەی کەەەرد و 

پێشەەمەرگانی گەەوردانی ی ورمەەێ گەەرێ داو گەەوتی  "٢٢باسەەەکەی بەگەەوردانی 
ناردەکەەانی پەەاریس تەوەهومەەاتێکی کە بە مەەاهییەتی ی ورمەەێ وەک کومو٢٢

جەنایەتکارانە و دژی شۆڕشی حیزبی دێمەوکرات بوویەانە تووشەی شکسەت 
"ئێەوە  ." خوالسە بەۆ ئەوەی ڕۆحەیەی پێشەمەرگەکان بەرز ڕاگەرێ گەوتیبوون

لەبەرامبەر کوژرانی ڕەفیقەکانتان ئیمساسی شەرمەزاری دەکەن، بۆیە نابێ 
ئەنەدامانی ڕێەبەری بەرپرسەەانی  یەدالەو کۆبەوونەوە ئەو ئیمساسەەتان هەبەێ".

گوردانیان بە ناحە  تاوانبار دەکرد کە سەەبارەت بە مەاهییەتی کۆنەپەرسەتانە 
و دژی شۆڕشەەەی حیزبەەەی دێمەەەوکرات تەوەهوماتیەەەان بەەەوو. ئەوان زیەەەاتر پەەەێ 
داگریان لەسەر ئەوە کرد کە بە نیسبەت حیزبی دێموکرات تەوەهومیەان بەووە 

 و فاجعەیە هاتوون." بۆیە تووشی ئە
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لەسەەر ئەو مەئمەوورییەتە مەجید ئازەری بەمجەۆرە  دالەدرینەی کۆبوونەوە
دان و لێەک باڵوبەوونی هێرش بۆ ڕێبەرایەتی کەۆمەڵە دەکەا و لەسەەر بەکوشەت

  ی ورمێ تاوانباریان دەکا.٢٢گوردانی 
" ....هۆکەەاری سەەەرەکی ئەو ڕووداوە داڕشەەتنی سیاسەەەتی غەڵەتەەی کەەۆمەڵە 

ئیشەەکال لەکەەاری نیزامیەەی گەەوردان، کە ئیشەەکاالتی ڕێەەبەری بەسەەەر  بەەوو نەک
و  دا دەشکێنن. ئەوەی کە حیزبەی دێمەوکرات هێەزی مانەدوو، برسەیگوردانەکە

حاشەای  گەمەارۆدا بێخەوی و لەکار کەوتووی ئەێمەی لە شەوێنێکی "نامناسەا"
و ئوسەەولی  لەەێ نەەاکرێ، بەاڵم ئەگەر ڕێبەرانەەی کەەۆمەڵە سیاسەەەتێکی دروسەەت

امیی داڕشتبایە و ئیشکالی نەبایە ئەێمە وا بەهاسەانی پەاروویەکی چەور بەۆ نیز
دوژمن نەبووین. کۆمەڵە هەر لەسەرەتای شەڕەوە نەیتوانی حیزبی دێموکرات 
وادار بە ئاگربەسەەت بکەەا و لەو ڕوانەەگەوە سیاسەەەتی شەەەڕی نەەاوچەیی گەەرتە 
ی پەەێی. کەەۆمەڵە هێزەکەەانی خەەۆی لە جنەەووبی کوردسەەتان کەەۆ کەەردەوە وحیزبەە

و موکریەەەەەان کەەەەەۆ کەەەەەردەوە لە  دێمەەەەەوکرات هێزەکەەەەەانی خەەەەەۆی لە شەەەەەیمال
ی ورمێ بۆ شوێنێکی ئەاوا دوور ٢٢دا نەدەبوو گوردانی ومەرجێکی ئەوتۆهەل

کە حیزبی دێموکرات هێزێکی گەورەی لەوێ هەبوو ڕەوانە کردبەایە. لەالیەکەی 
 ی ورمێ بۆ نەاوچەی ڕۆژئەاوای ورمەێ هەڵەیەکەی٢٢دیکەوە ناردنی گوردانی 

گەورە بەەوو لەبەر ئەوەیەەکە  یەکەم  لەو نەەاوچەیە تەنەەانەت گونەەدێکی ئەەازادکراو 
و دژوار بەڕێەەوە بەەوو. سەەێهەم  هێزەکەەانی نەبەەوو. دووەم  زسەەتانێکی سەەەخت

داگیرکەری کۆمەاری ئیسەالمی و هێزەکەانی حیزبەی دێمەوکرات لەو نەاوچەیەی 
رێنەدانەی ئەو بەهێز و لەحاڵی هێرش دابوون. پێداگریی ڕێبەرانی کۆمەڵە بەۆ د

و زانیارییەکیەەان لەو ڕێگەەایە بەەۆ خەەاکی ئێەەران  مەئمەەورییەتە کە هەەیو شەەناختێک
نەبەوو ئەو بڕیەەارە بەوو بەهەەۆی کڕینەی "دەڕڕەی مەرگەەی شەێخان و خەەاکورک" 

لەەێکەوتەوە وهەڵەیەکەەی گەورە بەەوو، نەەاردنی  ٢٢لەدەسەەتدانی گیەەانی گەەوردانی 
و  ە هێزێکەی زۆری تەازەدا بگوردان بەۆ نەاوچەی داگیرکەراو ئەویەی لەزسەتان

و کەیفییەتەی گەوردانی کەم  جەووڵە و حەرەکەت واڵ  موهیماتەوە کە لە ١٤بە 
 دەکردەوە ئاقاڵنە نەبوو." 
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ی ورمەەێ بەەۆ ٢٢ئامەەانجی سیاسەەی و نیزامیەەی کەەۆمەڵە لە نەەاردنی گەەوردانی 
 و قودرەت نیشاندانی  شیمالی کوردستان، بۆ ملمالنێ لەگەل حیزبی دێموکرات

و سیاسەەتە غەڵەتە نەک هەیو و سەڵماس بەوو کە ئە ناوچەی ورمێ کۆمەڵە لە
ێکی لە نێو هێزەکان پێک نەهێنەا بەڵكەوو بەوو بە هەۆی لەبەیەن چەوونی ڕئاڵوگۆ

ورەی  براری سرایتۆلۆژییەوە دابەزینریلە   وو توانەوەی لەو نەاوچەیەگوردان 
هەمەەوو چەکەەدارەکانی کەەۆمەڵە لە کوردسەەتان. ئەوەی جێگەەای سەرسەەووڕمانە 
ئەوەیە لەهەر شوێنێک کۆمەڵە نەفەرێکەی زیەاتر لەحیەزب کوشەتبێ ئەوە نەاوی 
دەنا "تعەر  انقالبەی" هێرشەی شۆڕشەگێڕانە، بەاڵم ئەگەر پەێچەوانەکەی بەوایە 

دانەی ئەوە ناوی جەنایەت و خەیەانەتی لێەدەنا. کەچەی بە دەسەتی خۆیەان و بە 
بڕیەاری لە  کەردن بەاس دا، ی خەڵکیەان بە کوشەتڕک کەوکۆمەڵێە هەڵەبڕیاری 
ێبەاز و ڕلە هەڵە و  پەێساڵ  ٢٠چونکە پاش  بۆ پڕ بە پێستی خۆیەتی؟غەڵەت 

ی ڕێگەەایەک یەەان بەەناردهەڵ غەڵەتەەی خۆیەەان دەنەەێن کە ئەو ڕێگەەایەی بۆچەەوونی
ێبەرانەەی کەەۆمەڵە بێرسەەی ڕ. ئەگەر ئەمەەڕۆ لە ناپەسەەەند و خەڵکەەی لەگەڵ نەبەەوو

بەکوشت دا بەۆ  ڵکتانبەرژەوەندیی کڕیکاران لە چی دابوو کۆمەڵێک کوڕی خە
دا ئەو کەەات کەەاک ! لەڕاسەەتیی کوردسەەتان هەیەلە شەەیمال ئەوەی بڵەەێن کەەۆمەڵە

زادە و منسور حیکمەت و هەمەوو ئەوانەی عەبدوڵاڵ موهتەدی، کاک برایم عەلی
دیکەش جیا لەوەی لە واقعییەتی کۆمەڵی کەوردەواری دوور بەوون و بە پشەت 

ی کەەەۆمەڵە گریمەەەانەیەکی بەسەەەتن بە هێنەەەدێک تیدەەەۆری بەەەێ سەەەەروبن، نغەەەرۆ
وەک بەربەرەکەەەەەەەانی لەگەڵ بەەەەەەەورژوازی و بە ناشۆڕشەەەەەەەگێڕ لە  یبنەمەەەەەەەابێ

دانەەەەەی حیزبەەەەەی دێمەەەەەوکرات! و... بەەەەەوون و بەم سەەەەەەفەتانەیان زیەەەەەانێکی قەڵەم
 قەرەبوونەکراویەەان لە کەەورد و بەەزووتنەوەکەی لە ڕۆژهەاڵتەەی کوردسەەتان دا.

یەی سیاسەەتی چەوت دواتریی دەرکەوت و لەباری سیاسی و و لەبەاری نیزام
 و هەڵە تووشی شکستی قەرەبوونەکراوی کردن. 

دا ڕێبەرانیەەەەەان لەبەەەەەاری ڕوانەەەەەین و بیرکەەەەەردنەوە و داڕشەەەەەتنی لەڕاسەەەەەتی
سیاسەتەکانیان بۆ مەسەلەی کوردستان و ناسینی حیزبی دێموکرات تووشەی 

پاڵوی ببوون، بۆیەش زیاتر لە دوو سەد کەسیان لەو ڕێگەایەدا وەهم و خەیاڵ
ربەەانی و واقعییەتەەی کوردسەەتانیان لە گەڵ خەیەەااڵتی زەینیەەی خۆیەەان کەەردە قو

 تێکەڵ کردبوو.
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 ئەستاندنەوە لە حیزبی دێموکرات بڕیاری کۆمەڵە بۆ تۆڵە
 
 
ڕێبەرانەەەی کەەەۆمەڵە و ڕقەبەرایەتەەەی لەگەڵ حیزبەەەی  بەەەوونی "زلەەەل"بە هەەەۆی  

لە ئەفەەەەەرادی خۆیەەەەەان لە دە ەری ورمەەەەەێ  بەرچەەەەەاو دێمەەەەەوکرات ژمەەەەەارەیەکی
دا! بەکوشەەەتدانی ئەوانە هەاڵوبگرەیەکەەەی زۆری لە نێەەەو تەشەەەكیالتی کوشەەەتبە

کۆمەڵە نایەوە و پرسیاری زۆر لەوبارەوە بەۆ خەوارەوەی تەشەکیالتی کەۆمەڵە 
دروسەەەەەەت بەەەەەەوو کە تەەەەەەا ئێسەەەەەەتاش هەەەەەەیو کەس نە واڵمەەەەەەی دانەوە نە کەس 
مەسەەەەەەدولییەتی تێەەەەەەداچوونی ئەوانەی وەئەسەەەەەەتۆی خەەەەەەۆی گەەەەەەرت. بەدوای 

زێەەدەخوازی و  لە ئاکەەامی سەەەرەڕۆیی،ی ورمەەێ ٢٢دانی باڵوبوونی گەەورلێەەک
، جیەەەەا لەوەی ئەزموونیەەەەان تانی ئەو ڕێتخررررراوەیەبەدەسرررر دەسررررە ت هەڵەی

کەەردنەوەی هێنمەەوونی و دەسەەەاڵتی خۆیەەان، وەرنەگەەرت! بە مەبەسەەتی بەرین
بڕیەەاران دا ئەگەر بۆیەەان بلەەوێ لە نەەاوچەی موکریەەان زەربەیەکەەی گەەاریگەر لە 

ە جنەەووبی کوردسەەتان ئەوەیەەان بەەۆ ئاسەەتەم بەەوو لەبەر حیەەزب بەەدەن! چەەونکە ل
تجمەەەەع" لە بەرامەەەەبەر ئەوەی حیەەەەزب لە هەمەەەەوو ناوچەکەەەەان بڕیەەەەاری دابەەەەوو "

 .کۆمەڵەدا نەکا
سەەاڵێک دوای شەەەڕ ئەگەر بە هەڵەەکەوت تووشەەی یەکتەەر بەەایەن شەەەڕ ڕووی  

ی ڕێبەنەەدان لە هەورامەەان خەتێکەەی سەەووری بەو ٦کەەۆمەڵە دوای چەەونکە دەدا. 
کریەەانیی دەسەەتیان شەەۆردەوە بەاڵم بەەۆ وهێنەەا و هێەەدی هێەەدی لە م نەەاوچەیەدا

 نن ئەویەەی دوو مەبەسەەتیان بەەوو. یەکەم،ێهەلێەەک دەگەڕان کە زەبرێەەک بوەشەە
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بڵین لە موکریان ئێمەش حوزوورمان هەیە و ئەوەی دێمەوکرات دەڵەێ لە سەێ 
 کوچکەی سەقز، مەریوان و سنە ماون بەهەر نرخێک بێ سابیتی بەکەن کە لە

ن بوونیان هەیە. دووهەم، ئەوی لە شیمال بەسەریان هات تەۆڵەکەی لە موکریا
ی ڕێبەنەەدان ٢و هێەەزی زاگەەرۆس موکریەەان بەەکەنەوە. لە جنەەووبی کوردسەەتان 

بەردەوام لە حاڵی گەشەت و گەڕانەی سیاسەی دا بەوون، ئەوانەیی بە زەحەمەت 
ژی کە زەربە بخەەۆن. ئەو هێەەزانە بە دەیەەان عەمەلیەەاتی ئازایانەیەەان د ندەبینەەرا

و دواتریی خۆیەان لە کەۆمەڵە دەبەوارد  ڕێنیمی کۆماری ئیسالمی بەڕێوە برد
 و زەربەیان لێ بدا.کە نەکا لە دەرفەت کەڵک وەرگرێ 

 شکسەتیهەڵسەەنگاندنیان بەۆ  ، ڕێبەرانی کۆمەڵە تەاوتوێ و١٣٦٥لە بەهاری 
ی ورمەەێ بەەۆ شەەیمال کەەرد و دانیەەان بە هەڵەبەەوونی ئەو هەنگەەاوە ٢٢گەەوردانی 
کردنەوەی چاالکی خۆیان بەۆ ئەو ناوچەانەی کە ەیان دانا کە بۆ بەرینبەرزەفڕ

دەسەاڵتی حیزبی دێموکرات تێدا زاڵ بەوو، ویسەتبوویان جێبەجێەی بەکەن، هەر 
و بۆیە ئامەانجێکی دیکەیەان دیەاری کەرد.  دا تاکتیکی خۆیان گۆڕیلەو ڕاستایە

ی ورمێ، ٢٢انی واتە لە پێشدا قەرەبووی تێکۆشانی بە ئاکام نەگەیشتنی گورد
پاشەەان پێشەەگرتن بە تێکۆشەەانی حیزبەەی دێمەەوکرات لە جنەەووبی کوردسەەتان کە 
بڵێ من لێرە قسەی یەکەم دەکەم. بۆ پێکانی ئەو دوو مەبەستە و زەربە لێەدان 

توودە" ئەنەەدامی کەەومیتەی لەحیزبەەی دێمەەوکرات، کەەۆمەڵە "عوسەەمان ڕەوشەەەن
ێەدان سەەرکەوتنە )زەربە ل دا ئەوناوەندی دیاری کرد تا لە چووکترین دەرفەت

لە حیەەزب( بە نەەاوی خەەۆی مسەەۆگەر بکەەا نەەاوبراو بەەۆ ئەم مەبەسەەتەش دەسەەت 
 بەکار دەبێ.

" لە کۆتایی مانگی خاکەلێوە کومیتەی ناحیەی سنە پێوەندیی لەگەڵ گرتم  
گوتی  حیزبی دێموکرات بۆ ناوچە گەڕاوەتەوە تۆش دەبەێ خەۆت بەۆ نەاوچە 

ە دەسەتێێکردنی شەەڕی کەۆمەڵە و حیەزب لە . گوردانی ئەارێز ل1ئامادە بکەی
                                                 

کاری کۆمەڵە تەنیەا زەربە لێەدان لە حیەزب و جەوواڵنەوەی لێرەدایە بە ڕوونی دەردەکەوێ  -1
کورد بوو کاتێک کە پێشمەرگەی حیزب لە ناوچە خەریکی کارو تێکۆشانی خۆیەانن ڕێبەرانەی 
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ناوەنەەدەوە پێەەی سەەێێردرابوو کە لە تەواوی ئەو شەەەڕە قورسەەانەی نێوانمەەان 
و چەند مانگ دەبەێ شەەر  بەشداری چاالکانەی کردبوو. لەو ماوەی کە ساڵ

هەر بەردەوامە، بەشێکیان گیانیان لەدەست داوە و بەشێکیی بریندار بوون، 
گوردانی ئارێز بۆ ئوردوگای ناوەندی بۆ پشوودان  دا بانگ کردنیلە ئەساس

و بەهێزکردنی گوردان بوو، بەاڵم بە گەیشتنی گوردان پارێزگاری کۆنگرەیان 
پێ سێاردین، لەو ماوەیەدا کە زۆر ماندوو بووین چاوەڕوانیمان ئەوە بوو کە 
مانگێک دوای کۆنگرە پشوو بدەین، بەاڵم کومیتەی ناوەندی بێ ئەوەی گوێ 

و  ندویی و هیالکیی پێشەمەرگەکان بدا گوردانەکەانی ئەارێز، کەاک فوئەادبە ما
هێنەەەدیک پێشەەەمەرگەی دیەەەکەی نێەەەو ئوردوگەەەا زۆر بە سەەەەریعی ئامەەەادەی 

 1مەئموورییەتیان کرد."
ئەو دوو گەەوردانە بەمەبەسەەتی زەربەلێەەدان لە حیەەزب لە نێوەڕاسەەتی مەەانگی 

دەبەن و لە زۆر ، بۆ ناوچەی جنووب کوردسەتان دەسەت بەکەار ١٣٦٥بەهاری 
 کەەەەردشەەەەوێن بەدوای پێشەەەەمەرگەی حیەەەەزبەوە بەەەەوون بەاڵم وەک ئامەەەەاژەم پێ

پێشەەمەرگەکانی حیەەزب بە بەردەوامەەی وەک پەەارتیزانێکی کەەارامە بەەێ پشەەوودان 
هەر ڕۆژێ لە جێگەەەەەەایەک و لە گونەەەەەەدێک و نەەەەەەاوچەیەک لە جەولە دابەەەەەەوون. 

ی پێوشەوێنی مەاوەی کە لە نەاوچە بەوون نەیەانتوان ئەو گوردانی ئارێز و فوئاد
. ڕێبەرانی کۆمەڵە لە بڕیەارێکی دوور لە مەنتەق پێشمەرگەکانی حیزب هەڵبگرن

و سەەرما  رانبۆبراولێەدان خسەتە نەاو  دوو گوردانیان جارێکی دیکە بەۆ زەربە
بە جۆرێەەەک کە تەنەەەانەت کەەەاری پاراسەەەتنی خۆشەەەیان بەالوە زەحەەەمەت بەەەوو. 

لە  و هیالکیەەیشەەەکەت ندا و سەەەرەنجام پەەاش بەەارینی بەەارانێکی زۆر بەسەەەریا
، هێزەکەیەەەان دەکێشەەەنەوە سەەەنووری عێەەەرا . هێشەەەتا مانگێەەەک لەو ڕادەبەدەر

                                                                                                          
کەەۆمەڵە لە گونەەدی مەعلەەوومەی عێەەراقەوە هێەەز دەنێەەرنەوە بەەۆ زەربە لێەەدان لە پێشەەمەرگەی 

نگ نەبووە کۆمەڵە لەنەاوچەدا بەێ یەان دایە کە حیزبی دێموکرات بۆی گریحیزب، ئەوە لەکاتێک
 نەبێ خەباتی خۆیان کردوە.

 ممەممەد سەیار ٣٠٨رەقابت کور" الپەڕەی " - 1
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بڕیەەارەی کەەۆمەڵە بەەۆ تەەۆڵە ئەسەەتاندنەوە لە حیەەزب تێنەپەڕیبەەوو، گەرچەەی دوو 
هیچیەەەەان بەەەەۆ نەکەەەەرا، ڕێبەریەەەەی کەەەەۆمەڵە شەەەەەو و ڕۆژ  ی نەەەەاوبراوگەەەەوردان

تۆ و گەاڵڵە دەکەرد. تەاو دێمەوکراتی دەستەواژەی تەۆڵە ئەسەتاندنەوە لە حیزبەی
هەر بەەۆیە بڕیەەاری دا لە ناوەنەەدی کوردسەەتان ئەگەر بەەۆی بکەەرێ لە بۆکەەان و 
دەورووبەری زەربەیەک لە حیزب بدا! بۆ ئەو مەبەسەتەش کەۆمەڵە "عوسەمانی 

بەۆ نەاوچە نەاردەوە جەارێکی دیەکە توودە" ئەندامی کومیتەی ناوەنەدی ڕەوشەن
ن بەرەو نەەەاوچەی و شەەەوا ی سەەەەقز، کەەەاوە٢٦ی بۆکەەەان، ٣١کە گوردانەکەەەانی 

ی "قەوڵەڵقو"لە ئەاوایی  ١٣٦٥سەاڵی  پووشەێەڕیلە مەانگی  بۆکان پەلکێی کەرد،
 سەرشیوی سەقز بۆ پشوودان دەمێننەوە.

بەەۆ مەەاوەی چەنەەد لەالیەکەەی دیەەکە حیزبەەی دێمەەوکرات لکێکەەی هێەەزی قەنەەدیلی  
 .ئەو نەاوچەیە کردبەووی ڕێبەنەدان و ٢ەی هێەزی ڕەوان بۆ کاری حیزبی مانگ
پێشمەرگانە کە بەو ناوچەیە ڕازی نەبوون بە بەردەوامی پەرتە و بۆڵەیەان ئەو 

، هەر بگەڕێەنەوەبۆ ناوچەی خۆیان  زووتر و جەختیان کردوە هەرچی هاتووە
بەەەۆیە مەڵبەنەەەدی دووی جنەەەووب وێەەەڕای چەنەەەد کەەەادر بڕیاریەەەدا بەەەۆ نەەەاوچەی 

و کەادری مەڵبەنەدی دو ٤کەس و  ٣٩پیرانشار ڕەوانەیان کاتەوە کە سەرجەم 
بەرەو بنکەی دەفتەری سیاسی ملی ڕێگەا دەگەرن. ئێەوارێی هەمەان  کەدەبوون 

ڕۆژ کە کۆمەڵە لەمێن بوو لە هەلی ئەوتۆ دەگەڕا لە کەمین دابوون دەرفەتیەان 
و بڕیەەاری ڕێبەرانیەەان  دەسەەت کەوت. بەداخەوە کەەۆمەڵە بەپێەەی عەەادەتی خەەۆی

بوو! ئەفرادی کەۆمەڵە الوئەمال حوکمی ئێعدام هەرچی بەدیلیان گرتبایە بێ ئەم
چەنەەد هەنگەەاو یەەا بڵێەەین بەرزایەەی مەەابوو بەەۆ الی بۆکەەان؟! هەسەەت بەبەەوونی 
پێشەەمەرگەی حیەەزب دەکەن. پێشەەمەرگەکانی حیەەزب بەری بەیەەانی بە خەیەەاڵی 
 ئاسوودە چەند کەس لە کەپر، کەۆخ، )خانەبەا (، چەنەد کەسەیی دوورتەر لەوان

هێەەزی ڕێەەنیم دەمێنەەنەوە. لە لەبەر ئیمتمەەالی هەاتنی  و تیمێکەیی لەبەرزاییەکەەان
و ڕوونی بەیانی کۆمەڵە هەست بە بوونی پێشەمەرگەکانی حیەزب دەکەا  تاریک

ی بەیانی تا تاریکەانی ئێەوارێ دەسەت ٨هێرشیان بۆ دەکا و شەڕێکی گەرم لە 
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کە  داکەاتنمێری خایانەد. لەئاکەامی ئەو هێرشەەی کەۆمەڵە ١٢پێدەکا و نزیک بە 
کەسیی  ٤لە کۆمەڵە گیانیان لەدەست داو گوردانی کۆ کردبۆوە دوو کەس  ٤

بەشەێکیان  ، دیارەکەسیی بەدیل گیران ١٣لە پێشمەرگەکانی حیزب شەهید و 
کەس  ١٥٠سەعات شەڕ لە نێوان زیاتر لە  ١٢بە برینداری بەدیل گیران. پاش 

ئێەەوارێ فەرمانەەدەی  ی٨ لە کەەاتنمێری وەکەس لە الیەکەەی دیەەکە ٤٣و  لەالیەک
کە شەەڕ تەواو بەوو "توودە" ڕادەگەیەنێ وسمان ڕەوشەنگوردانی شوان بە "ع

 "کەسمان بەدیل گرت. ١٣کەسیان لێ کوژراو  ٤و 
دا ڕاستەوخۆ قسەکانی ممەممەد سەەیار کە لە کتێبەی "رقابەت لەو پێوەندیییە
نووسەیویەتی وەک بەڵەەگەی زینەدوو بێنیەنەوە کە ڕێبەرانەەی  ٣١٤کەور" الپەڕەی 

ی دێموکرات بەڕێوەیەان بەرد و تەنەانەت زبکۆمەڵە دەرحە  بە پێشمەرگەی حی
گیراوەکەەان ئەنجەەام بەدیلبە وکەوتە سەەەبارەت لە هەەیو کەەوێی دنیەەا ئەو هەڵەەس

 ، خۆتان بیخوێننەوە نەدراوە
توودە بە بێسەەیم "فەرمانەەدەی گەەوردانی شەەوان لەگەڵ عوسەەمان ڕەوشەەەن

و تەواوبەەەەەوونی شەەەەەەڕ بە تەسەەەەەلیم بەەەەەوونی بەشەەەەەێك پێوەنەەەەەدیی گەەەەەرت 
توودە لە واڵمەەی ی حیەەزب پەەێ ڕاگەیانەەد، عوسەەمان ڕەوشەەنلەپێشەەمەرگەکان

سەەەعات  ١٢و بەجۆرێەەک لە  فەرمانەەدەی گەەوردانی شەەوان زۆر بەتەەووڕەیی
گەمەەەارۆ و هێەەەرش نەەەاڕەزایەتیی دەربەەەڕی و گەەەوتی  "پەەەاش دوازدە سەەەەعات 
بەربەرەکانی تەسەلیم بەوون و مەعنەایەکی هەیە؟" ئەو ئێعتەرازەی عوسەمانی 

گوردانی شوان و ئاکامی شەڕ بێجگە لە ئێعدام  توودە بە فەرماندەیڕەوشن
پێشمەرگەی حیزب بۆ جوبڕانی شکستی شیمالی کوردستان هیو  ١٣کردنی 

 چاوەڕوانییەکی دیکەی نەبوو.
توودە فەرماندەی گەوردانی شەوان کە مانەای ئێعتەرازی عوسەمانی ڕەوشەن
" توودەبەباشی پێی زانی کە مەبەستی چیەیە و بە تەواوی لە وتەی "ڕەوشەن

 ئەسەەیرەکە لە جێەەدا ١٣دا هەر ە بڕیەەاریتێگەیشەەت کە مەبەسەەتی چیەەیە. بەەۆی
 کەس بوون." ١٧ئێعدام بکەن، بەمجۆرە کوژراوەکانی حیزبی دێموکرات 



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

لە جەریەەانی ئەو  ی ئەوکەەات٢ئەنەەدامی مەلبەنەەدی  سەەەید ئەحەەمەد حوسەەینی
 بەو شێوەیە باسی دەکا ڕووداوە حوزووری بووە 

جەولەمان لە  .ایی بەرپرسی مەڵبەندی دوو بوو"ئەو ساڵە کاک حەکیمی ڕەز
نەەەاوچەی بەەەانەوە بەرەو گەورکەەەی سەەەەقز و دواتەەەر ناوچەکەەەانی سەرشەەەیو و 
خوڕخوڕە دەسەت پێکەرد تەحەمەولی ئەو حەرەکەتە دورودرێەنانە و تەقسەیمی 

، نەەەابەڵەدیی ڕێگەەەا و زۆر شەەەتی دیەەەکە ن ڕۆژانە لەالیەن بەشەەەی تەداروکەەەاتنەەەا
بەشەەەە لە پێشەەەمەرگەکانی هێەەەزی قەنەەەدیل قورسەەەاییەکی زۆری لە سەەەەر ئەو 

ە سەەەەەەر ودروسەەەەەت کردبەەەەەوو کە بەشەەەەەێکیان جۆرێەەەەەک فشەەەەەاریان خسەەەەەتبو
فەرمانەەەەەەەەدەکانیان بەەەەەەەەۆ گەڕانەوە. ڕاسەەەەەەەەتییەکەی ئەوەیە مەڵبەنەەەەەەەەدیی لەو 

تەحەروکی و نەاڕێکیەی کەوتبەووە نەاو ڕیزەکانمەان دڵگەران بەووین لەوەی کەم
ۆیە کەاک حەکیمەی ڕەزایەی ڕێنیم ئاسانتر بتوانێ پێوشوێنمان هەڵگەرێ، هەر بە

دەفەەتەری سیاسەەی لە وەزعەکە ئاگەەادار کەەرد لە نەتەەیجەدا لە سەەەر داواکەەاری 
خەەەودی ئەو پێشەەەمەرگانە و ڕەزامەنەەەدیی مەڵبەنەەەد بڕیەەەاری گەڕانەوەیەەەان بەەەۆ 

 .ناوچەی خۆیان درا
لە نزیکی ئاواییەکانی سەۆڵە و ئیسەاقاوە بەووین و تەمەاس لە گەڵ کەومیتەی 

ات و شوێن بەۆ تەحویەل دانەی ئەو لەکە پێشەمەرگە بە شارستانی بانە گیرا و ک
کەەومیتەی بەەانە و هێەەزی ئاڕبابەەا دیەەاری کەەرا، مەڵبەنەەد وا سەەاخ بەەۆوە مەەن وەک 
ئەندامی مەڵبەند بە هاوڕێیەتی ڕەشید سەەلیمی کەادر و عوسەمانی کەسەنەزانی 
کەەادر هەروەهەەا سەەدیقی ڕەشەەیدی ناسەەراو بە شەەۆڕش باشەەماخی کە بەەۆ کەەاری 

بۆ دەفتەری سیاسەی بیەانگەیەنینە پشەتی ئەاوایی قوڵقەوڵەی تایبەت دەگەڕایەوە 
دیاری کرابوو کە کومیتەی بەانە و هێەزی ئاڕبابەا  ٥/٤/١٣٦٥سەقز و ڕێکەوتی 

 .بێنە ئەوێ و ئێمە تەحویلی ئەوانیان بدەین و بگەڕێینەوە
ئەەێمە لە بنەەاری چلەەچەمەوە حەرەکەتمەەان دەسەەت پێکەەرد و دوای چەنەەد ڕۆژ 

یکراو گەیشەەەتینە شەەەوێنی مەبەسەەەت، بە داخەوە ڕێەەەگە بەەەڕین بەەەۆ ڕۆژی دیەەەار
نیم تووشەەی شەەەڕ هەەاتبوون و لە کەەاتی ێەەکەەومیتەی بەەانە لە گەڵ هێزەکەەانی ڕ
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خۆیەەەەدا نەیەەەەانتوانی بەەەەوو ئامەەەەادە بەەەەبن، ئەو ڕۆژەی گەیشەەەەتین لەو شەەەەوێنانە 
مەەەابووینەوە، ئەو پێشەەەمەرگانەی بە ڕۆژ لە بەرزاییەکەەەان نیگاهبەەەان بەەەوون بە 

کارییەەەان ڕەچەەەاو نەکردبەەەوو! وون، بەەەاری نهێنیمەەەووچە و مەزراکانەەەدا گەڕابەەە
هەرچەند دەیانزانی ئێمە چەند بە وریاییەوە هەنگاومان دەنا لە کەاتی جەولە و 
مەەەانەوە لە شەەەوێنی حەوانەوەدا ئەوان عادەتیەەەان پەەەێ نەگرتبەەەوو وەک ئەەەێمەش 
مارانگەستە نەبوون، تیمی پێشمەرگەی کەۆمەڵە کە لە بنەاری ئەاوایی بنەخەوێی 

ئەو بەرزاییەەەەانە هەەەەاتبوون بە دوربەەەەین شناسەەەەاییان دەکەن و  بەەەەانەوە بەرەو
ئاگەاداری هێزەکەانی دیکەیەەان دەکەن لە مەسەیری ئەاوایی میشەەیاو و وزمەڵەوە 

کەس هێەەزی کەەۆمەکی دێنەەنە ئەو نزیکەەانە، خۆیەەان بەەۆ داڕشەەتنی  ١٢٠دەوری 
 .پیالن و هێرشکردن ئامادە کردبوو

کەس بەووین کە بەۆ  ٤٣کەس سەرجەم  ٤پێشمەرگەی قەندیل و ئێمەش  ٣٩
مانەوە بووینە سێ بەش و لەم شوێنانە دامەزراین کە زۆر ئاسەتەم و جێگەای 

 چاک بوون.
بەشێکیان بۆ شوێنێک بە نەاوی "قامیشەەڵە" مەووچەی عەبەشەکاری و )کەلەی 

خەەەان(کە شەەەوێنێکی زۆر بەرزە و دەڕوانەەەێ بە سەەەەر کەەەۆی ئەو نەەەاوەدا مەمەڵ
سەرپەلەکەیان نەاوی سەلێمانی فەقەێ  پەیوەستە بە کەلیخانی )گەردەنەی خان(.

ڕەشید بوو، ئێوارە بە ئاگاداری عەبدوڵاڵ سابیر پێەی وتەرا هەر شەتێک ڕوویەدا 
 .لەو بەرزاییە بمێنێتەوە و نەجووڵێ و دەست لە شاخ بەرنەدەی

بەشی دووهەم بۆ بەرزاییەکی دیەکە بە نەاوی "کەونە قەل" و "هەوارەپەان" کە 
ی تەووش بەوون بە شەەڕ بە بەرپرسەایەتی شوێنێکی باش و لەبار بەوو بەۆ کەات

 .یە چکۆلجێگر پەلەکەی عەلی
بەشەەی سەەێهەم، لە کەپەەری "بنەەاری بەردە" مەەووچەی حەمەی عەزیەەزی، هەر 

هەر چەوار نەفەرەکەی  ،و چەوونە شەوێنەکانی خۆیەان تیمە ناوی شەوی درایە
مەڵبەند لە گەڵ عەبدوڵاڵ سابیر و عەلی چکۆل و چەند پێشەمەرگە لە کەپەرەکە 

ە نێەەوانی هەر دو بەشەەەکانی دیەەکەدا جێگیەەر بەەووین، چەنەەد کەسەەمان لە بەر ل
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کەپەەرەکەدا خەوتبەەووین و بەشێکیشەەمان لە نەەاو کەپەەرەکە، هەموومەەان بە نەەۆبە 
و بەو سەۆزی ، نگابانیمان دا، بە عەبدوڵاڵ سەابیرم وت خەۆت نگابەانی ئەاخر بە

 .بە دووربین تماشای دەورووبەر بکە
ە و خۆر لە لوتکەی چیاکان دەدا، پێشمەرگەکانی بەیانی کە ڕووناک دەبێتەو

کەەەۆمەڵە دوو کەس دەنێەەەرن بەەەۆ ئەو کەپەەەرە و لەو لەەەێفە و پێخەفەەەانەی لەوێەەەن 
مەشکووک دەبن )کەپەرەکە ئەاوەدان بەوو خەاوەن مەووچەی لێبەوو( لەو کەاتەدا 
عەواڵ سابیر چەکەکەی دانابوو کتریەکەی هەڵگرت بوو تا بچەێ پەڕی بکەات لە 

ات، دوو سەەەەد میترێەەەک کەەەانییەکە دوور بەەەوو، ئەو دوو ئەەەاو و چەەەایی سەەەاز کەەە
کەەۆمەڵەش لەو کەەاتەدا گەیشەەتبوونە سەەەر سەەەری ئەەێمە کە لە بەر کەپەەرەکەدا 
خەوتبووین هەر کە زانیبوویان پێشمەرگەین بەر ڕەگباریەان دایەن مەن و کەاک 

دا خەوتبەەووین و هەموومەەان چەەوار پێەەن  کەسەەێک لە یەک ڕەشەەید لە پەنەەا یەک
فاسیلەیەکی ئەوتۆمان نەبوو، بە تەنیشەتی یەکەوە بەووین کە  ڕەدیف دا بووین

تەقەیان لێکردین کەسمان هەڵنەستابووین جگە لە من، ئەوانی دیکە هەموویەان 
برینەەدار بەەوون، شەەۆڕش و عوسەەمان و عەلەەی چکەەۆل لە کەپەەر و پەنەەا کەەۆزی 
ئاژەڵەکەەان دوورتەەر لە ئەەێمە خەوتبەەوون تەقە ڕووی لەوان نەکەەرد، زوو هەەاتنە 

ئەو دوو کەسەەەەی تەقەکەیەەەان کەەەرد بە سەەەاڵمەتی دەربەەەاز نەبەەەوون و دەسەەەت 
 . کوژران

لە تەەیمەکەی مەڵبەنەەد کەەاک ڕەشەەید و لەوانەەی دیەەکەش چەەوار تەەا پێەەن  کەس 
برینەەەدار بەەەوون هەمویەەەان لە کەمەر بەرە خەەەوار برینیەەەان هەڵگرتبەەەوو، ئەوان 
هەموویان چەونە نەاو کەپەر و کەۆزەکە و خەریکەی پێچەانی برینەکانیەان بەوون، 
عەبدوڵاڵ سابیر بە پەلە هاتەوە و ئێمە بە هیوای ئەوەی سلێمان فەقەێ ڕەشەید 
و تەەیمەکەی لەو شەەاخانەی پشەەت سەەەرمانەوەن زۆر نیگەرانەەی درێەەنە کێشەەانی 
شەڕ نەبووین هەرچی لە شەاخمان دەڕوانەی و چەاوەڕێی تەمەاس بەووین هەیو 

و لە خەبەر نەبوو، چمەس سلێمان ڕاست بە پێچەوانەی ئەو شتەی پێ وترابەو
دا دێەەتە خەەوار بەرەو مەسەەیری شەەاخ بمێنێەەتەوە بە نەفەراتەکەیەوە بە شەەیوێک
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کۆمەڵەکەەەەان، نەەەەازانێ ئەو شەەەەاخانەی ئەو بە نزیکەەەەی دا تێەەەەێەڕ دەبەەەەێ لەالیەن 
کۆمەڵەوە گیراون، دەکەونە کەمیەنەوە و چەنەد کەسەیان دەکەوژرێن و سەلێمان 

ەی بەەۆ خەەۆی و دوو کەس دەسەەگیر دەکەەەرێ، سەەاحێا مەەووچەکە نەەەاوی حەم
عەزیزی بوو کاک ڕەشیدیی هەر خەڵکی ئەو گوندە واتە قوڵقوڵە بەوو، چەومە 
الی وتەەم کەەاک ڕەشەەید و چەنەەد پێشەەمەرگەیەک برینەەدار بەەوون لە کەپەەرەکەی 
ئێوەدان هەر چەند کاک ڕەشید بە هاوکاری ئەو بوو یەان نەا ڕوون نیەیە بەاڵم 

 خۆی لە کەپرەکە دوور خستبۆوە.
ێک بوو خۆمەان گەیانەدە الی ئەو بەشەە لەگەڵ شۆڕش و عوسمان هەر چۆن

لە پێشمەرگەکانی کە لە کونەقەل دامەزرابوون، ئەوان لە شوێنی خۆیان بوون 
لە گەڵ خۆمەەان بردمەەانن بەەۆ الی ئەو شەەوێنەی سەەلێمان فەقەەێ ڕەشەەی دەبەەوو 

 لەوێ بێت.
شەڕ لە نێوان ئێمە و کۆمەڵە لە هەشتی بەیەانی تەا هەشەتی ئێەوارە درێەنەی 

هەڵگیەەرا نەمەەان هێشەەت بەەگەنە سەەەر برینەەدارەکان، کەەۆمەڵە کێشەەا، تەەا جاسەەوس 
هێزێکی زۆری زیاتر لە سەد و بیست کەس کۆکردبەۆوە و بە تاریەک داهەاتنی 
هەوا دەگەنە سەەەەەر برینەەەەدارەکان، پێشەەەەمەرگەکان بە برینەەەەداریی ئەوەنەەەەدەی 
توانیبویەەەەان هەر شەەەەەڕیان کردبەەەەوو بە تەەەەایبەت عەبەەەەدوڵاڵ سەەەەابیر بە نزیەەەەک 

برینەەدارەکان داوای خەەۆ تەسەەلیم کەەردن دەکەن، گۆیەەا  ،نبەەوونەوەی کۆمەڵەکەەا
مەسدوولی ئەو بەشە لە کۆمەڵەکان بە سەەرەوەی خەۆی دەڵەێ دەتەوانین بیەان 
گەەرین و تەسەەلیم دەبەەن، دەبەەێ لە وەاڵمەەدا فەرمانەەدەی سەەەرەکی پێەەی وتبەەێ! 
ئەسەەەەیری چەەەەی؟ و تەسەەەەلیمی چەەەەی؟ دوای ئەوە دەسەەەەڕێنیان لەەەەێ کەەەەراوە و 

 1کوژراون."
اوە بە پێی پرینسیێی حیزبی کە لە جەێگەی خەۆی دابەوو ئەو دوای ئەو ڕوود

کەسەەانەی بەەێ ئیجەەازەی حیەەزب گەڕابەەوونەوە کە لەو جەریەەانەدا بە زینەەدوویی 
گیانیەەەەان کەس  ١٧دەرچەەەەوون سەەەەزا دران، چەەەەونکە بە هەەەەۆی کەمتەرخەمەەەەی 
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دا کۆمەڵە وەک دەسکەوتێکی گرینەگ لە ڕادیەۆکەی نەاوی لەڕاستیلەدەست دا. 
ازی ڕایبەتی پەێ دا چەونکە بەۆ قەرەبەووی شکسەتی شەیمال و و گرینگی تەهێنا 

خۆیەەان ئەوکەەارە نامەسەەدوالنەیان بەڕێەەوە  بەڕێەەوەبەران و تەشەەکیالتیکردنەەی 
موبەاالتی پێشەمەرگەکان نەبەایە . بەاڵم بەۆ مێەنووش بەێ ئەگەر بە هەۆی بێبرد

 لە حیەەەزب بەەەدا و ی ئەوتەەەۆێ زەبەەەربتەەەوان کەەەۆمەڵە ئەو هێەەەزەی نەمەەەابوو کە
کەس کردبەوو  ٤٣گەوردان هێرشەی بەۆ  ٤چەونکە  .بکەوژێ ەرچاوی بژمارەیەک

پێشەەەمەرگە شەەەەهید بەەەوون.  ٤کەەەاتنمێر تەنیەەەا  ١٢شەەەەڕێکی گەرم بەەەۆ مەەەاوەی 
توودە" ئێعدامی ڕۆڵەکانی کوردی بە نەاوی خەۆی بەمجۆرە "عوسمان ڕەوشەن

بریەەاردەرانی  و پەڵەیەکەەی ڕەشەەی بە کارنەەامەی مێەەنووی خەەۆی و تۆمەەار کەەرد
 خەاڵتیان کرد! ۆمەڵەک یەتیازیاد کرد و ڕێبەر

رێبەرانەەی ئەوکەەاتی کەەۆمەڵە هەرکەەات سەەەبارەت بە بەەێ پرنسەەیبی کۆمەەاری  
ئیسەەالمی لەبەەارەی مەەافی مەەرۆ  قسەەەیان دەکەەرد و باسەەی ئێعەەدامی الوانەەی 
کوردیەەەان بەدەسەەەت کۆمەەەاری ئیسەەەالمییەوە دەکەەەرد ڕەگەەەی ملیەەەان سەەەوور و 

لە شەەڕی قوڵقەوڵە  ئەستوور دەبوو و خۆیەان سەوور هەڵەدەگێڕا، بەاڵم ئەوەی
! دەتەەەوانین بڵێەەەین لە کەەەرد کەس بەشەەەێکیان بە برینەەەداری ئێعەەەدام ١٣ڕوویەەەدا 

دا "سبقەتی" لە کۆماری ئیسالمی گرت. لەوبەارەوە دواکەوتووی و بێ پرنسیبی
زۆر کەەەردەوەی قێزەونەەەی ئەوتۆیەەەان بەڕێەەەوە بەەەرد کە ئاماژەیەەەان پێکەەەرا، ئەو 

 مانی خۆیەان ئەوەیەان گوتەوە وکردەوەش لەخۆڕا نییە ڕێبەرانیان خۆیان بە ز
 تۆمار کراوە.

ئەگەرچەی دواتەر لە نێەو تەشەەکیالتی کەۆمەڵە مەقۆمەقەۆ لەسەەر ئێعەەدامی ئەو 
 بەەەۆ ئەوەی ،ی کەەۆمەڵەایەتەەکەسەەە دروسەەت بەەەوو، فشەەار هێنەەان بەەەۆ ڕێبەر ١٣

پێەەک  سەەەبارەت بە ئێعەەدامی پێشەەمەرگەی حیزبەەی دێمەەوکرات کۆبەەوونەوەیەک
توودە بەەۆ کەەۆدەبنەوە. عوسەەمان ڕەوشەەەنبێەەنن بەو مەبەسەەتە لەدەوری یەک 

ئەوەی تەەاوانەکە لەسەەەر خەەۆی البەرێ یەەا دوور بخەەاتەوە، "ممەمەەمەد سەەەیار" 
 ئاوا لە کتێبەکەی دا باسی دەکا  
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دا ئەو بڕیەەەەارە دا حەولەەەەیتوودە لەو کۆبەەەەوونەوەیە"عوسەەەەمان ڕەوشەەەەەن
 نامەسدوالنەیە، خۆی لە شانی خۆی دەر باوێ و شانەکە لەسەری فەرماندەی
گەەوردانی شەەوان دا بشەەکێنێ  لەو کۆبەەوونەوەیە گەەوتی  "مەەن سەەوێند دەخەەۆم 
بەشەەەەڕەفی کۆمۆنیسەەەتیم کە بڕیەەەاری ئێعەەەدامی ئەوانە مەەەن نەمەەەداوە" بەاڵم 
فەرماندەی گوردانی شوان لەواڵمی دا بەزمانێکی تانە لێدان گوتی  " تۆ تەنیا 

خەۆت  کارێک کە دەتەوانی بەیکەی مەسەدولییەتی مەن وەرگەرییەوە تەا وینانەی
و ڕێەبەری حەولەی دا  ڕاحت بێ". دواتەر کۆبەوونەوە بەێ ئاکەام کۆتەایی هەات

 1بەرەبەرە لە نێو بەدەنە ئەو مەسەلە بە فەرامۆشی بسێێردرێ."
وە باوەڕیەان وەک دەبینن بەشێكی زۆر لە بەدەنەی کۆمەڵە چۆن لە سەەرەتا

و حیزبەکەیەەەەان، هەر بەو جەەەەۆرەش  نەبەەەەوو بە کۆمۆنیسەەەەت بەەەەوونی خۆیەەەەان
کردنی پێشەەمەرگەکانی حیەەزب بەدەسەەت کەەۆمەڵە ڵێکی بەرچەەاو لە ئێعەەدامکەەۆمە

نارازی بوون ئەوە ڕێبەری کۆمەڵە بوو کە چەاوی ئەفەرادی خەوارەوەی خەۆی 
دەسەتی بااڵیەان لە  و بەزۆری بسەلمێنن کە لەشەڕدا سەەرکەوتوونتا  دەبست
و بەەۆ هانەەدانی ئەفەەرادی خۆیەەان  ێورمەە ٢٢بەەوو. تەنەەانەت لەگەەوردانی  دائێعەەدام

 یەیانعایئەو ئیەەدبەەێ بەڵەەگە هەواڵەەی ناڕاسەەتی بەخەڵکەەی کوردسەەتان دەگەەوتەوە 
  2دەکرد بەاڵم وەک دەبینین خەڵکیشیان بەدیل گیراو تەحویل خۆشیان دراوە.

                                                 
دیارە ئێعدامی پێشمەرگەکانی حیزب لەالیەن کۆمەڵەوە ئەرکێکەی دیەاریکراو بەووە حەمەی  - 1

ەکانی ئەو کاتی کۆمەڵە، بە پێی بڕیاری ڕێبەرانیەان دەسەتی بەااڵی لە سەیار یەکێک لە فەرماند
بەۆی ڕوون نەبەۆتەوە کە  ١٣٦٥دا بووە، چونکە لەهاوینی ساڵی ئێعدامی پێشمەرگەکانی حیزب

ئەەایە ئەو پێشەەمەرگەیەی لە بێسەەاران ئێعەەدامیان کەەرد خەەۆی تەحویەەل دەداتەوە یەەا سەەەردانی 
دەڵەەێ  بەەۆچی ئەگەر گوتیەەان  ٣١٧رد خەەۆی لە الپەڕەی بنەمەەاڵەکەی دەکەەرد! بەاڵم ئێعەەدامیان کەە

 ئێعدامی دەکەین من هی  دژ کردەوەیەکم نیشان نەدا؟ 
بەرێەز کەاک ڕەزا کەعبەی لەگەڵ چەنەد کەسەی دیەکە لە  ١٣٩٦لە مانگی سەرماوەزی ساڵی  - 2

ی "ورمەەێ"م لێکەەرد کەەوتم ٢٢ڕێبەرانەەی حیەەزب لە مەەاڵی مەەن میەەوان بەەوون، پرسەەیاری گەەوردانی 
دا گەوتی  "نەک هەر برینەدار بەووم بەڵکەوو پێشەمەرگەی حیەزب بەووی؟ لەوەاڵمەی مەن  بریندار

هەەاتە سەەەرم چەەاوی لێکەەردم بە جێەەی هێشەەتم." ئەوە لە مەیەەدانی شەەەڕ دابەەووە ئەگەر ویسەەتبای 
نەەاوبراوی دەکوشەەت. بەاڵم داتاشەەینی ئەو هەمەەووە چەواشەەەکاری و بوختەەانە لەو سەەەردەمەدا 
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بەپێەەەەی ئەوەی هەمەەەەوو ناوچەکەەەەانی کوردسەەەەتان لەالیەن هێەەەەزی کۆمەەەەاری  
 ئیسەەەەالمییەوە داگیەەەەر کرابەەەەوو زسەەەەتانان پێشەەەەمەرگە دەگەڕانەوە باشەەەەووری

سەەەر لەنەەوێ بەرەو نەەاوچە دەگەڕانەوە.  ١٣٦٦کوردسەەتان، لە بەهەەاری سەەاڵی 
و شەیمالی کوردسەتان هەیو جموجەۆلێکی کۆمەڵە لە سەقزەوە بەرەو موکریان 

نەکەەرد و حەەوزووری نەبەەوو. تەنەەانەت بەەۆ کەەاری تەبلیغەەیی بەزەحەەمەت پەیەەدا 
د دەبەەوون، جەەارو بەەار ئەگەر لە الی جنەەووبی کوردسەەتان تێکهەڵچەەوونێکی چەنەە

 دابایە.  سەعاتە ڕووی
نەبەەوونی هێەەزی کەەۆمەڵە لە دوو بەشەەی کوردسەەتان، بەەوو بە هەەۆی ئەەاڵۆزیی 
تەشەەەکیالتی کەەەۆمەڵە کە هۆکارەکەەەانی ئەوە بەەەوو کە هێەەەزی لەو ناوچەەەانە زۆر 

نەهەاتوو لەکەمی دابەوو. زۆر جەار ئەنەدامانیان کۆمەڵەیەان پەێ بە هێەزی لەبڕان
ەوە؟ یەەان خەڵکەەی بەرەو بەنەەاو دادەنەەا! داخەەوا خەڵكەەی لە کۆمۆنیسەەت کشەەاوەت

دا لەبارەی بورژوازی هەنگاوی ناوە؟ یان کۆمەڵە لە داڕشتنی سیاسەتی خۆی
ی تووشی هەڵەی قەرەبەوونەکراو بەووە. ئیتەر ایەتچارەسەریی مەسەلەی نەتەو

 لەوە بە دوا زۆر مەسەلەی دیکە تەشكیالتی کۆمەڵەی تەنییەوە.
 نەەوێپێوشەەوێنی شەەتێکی  ١٣٦٦ی سەەاڵبەهەەاری  لەالیەکەەی دیەەکەوە کەەۆمەڵە لە

ات و سەەرەنجام "شەەش وکربتوانێ فشەار بخەاتە سەەر حیزبەی دێمە ا کەدەگەڕ
ی هەتەەاوی ١٣٦٦ی خەرمانەەانی ٥لە ڕۆژی دروسەەت کەەرد.  جەریەەانی سیاسەەی"

 نی،ێسەەەودین حعێەەەزە خێجەریەەەانی سیاسەەەی" )شەەە ٦بڕیارنەەەامەیەک لەالیەن " 

)ارتەەی  ەڵكەەی ئێەەرانخی یەەدایف کەکەەانیچری خەڵکەەی ئێەەران، ییەەدایف کەکەەانیچری
  خەڵكەەی ئێەەرانی یەەدایف ، سەەازمانی چریکەکەەانیرهەەایی بخەەی خلقهەەای ایەەران(

)راه کەەەەارگر( و  شۆڕشەەەەی ئێەەەەرانی ی کرێکەەەەارانسیاسەەەەی سەەەەازمان یرەفەەەەتەد
 1( لە ژێەر نەاوی "بڕیارنەامەی هەاوبەش"وردستان_ ئێەرانکسانی کەی کۆمەڵەی

                                                                                                          
د و کۆمەڵە بەو کردەوانەی تەنیا ئیمساسی ئەفەرادی خۆیەان هیو یارمەتییەکی شەڕی نەدەکر

 بۆ کوشتار و ئێعدام زیاتر دەجوواڵند.
 جریان سیاسی" ٦ی مشترک قطعنام  بڕوانە" 1
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برررێ  رتررری شرررەڕدا خوالسرررە کرابرررۆوە  یەکەم: ڕاگخررراڵ ٣کە لە  بەەەاڵو کەەەردەو
. دووهەم: چارەسررەری کێشررە سیاسررییەکان لە ڕێگررای سیاسررییەوە. ڕاوەسررتان

 کرۆمەڵە بە بەردەوامری سێەەم: برەوپێدان بە ئازادی تەبلیەی. هەرسێ مەسەلە
جەریەەەانە پەەەێی ئەوەی پێوەنەەەدی  ٦. ئەو ڕۆژانە لە ڕادیرررۆکەی باسررری دەکررررد

ان ئاگەەەاداری لەگەڵ حیزبەەەی دێمەەەوکرات بگەەەرن کە الیەنێکەەەی کێشەەەەکە بەەەوو یەەە
کردبەوو کە قەبەووڵی بەکەن. بڕیارنامەیەکیان باڵو کەردەوە و داوایەان  ،بکەنەوە
کە ئەدەبییاتی کۆمەڵەی پێوە دیار بوو تەنیا ئیمەزای ی ناوبراو یارنامەدیارە بڕ

جەریەەەانە لە هەمەەەوو ئەو  ٦ئەو  وەئەوانەەەی لەسەەەەر نەبەەەوو. لە الیەکەەەی دیەەەکە
دا ببەوونە الیەنێکەی قەزیەیەکە د، لەڕاسەتیماوەیەدا الیەنگرییان لە کۆمەڵە دەکەر

ی لە نێەەوان حیزبەە کە ئێسەەتا بەەوونی هەیە دەریەەدەخەن و وو بەڵگەکەەانو هەمەە
جەریانە چەندین نامە و نەزەر سەبارەت بە کۆتایی هاتنی  ٦و ئەو  دێموکرات

الیەن خۆیەان ئەگەرچەی ئەوانە وەک بەێو تێکهەڵچوونەکان ئاڵوگۆڕ کەرا.  ەڕش
نووسەەەەراوەکان الیەنەەەەی پێشەەەەنیار وئەەەەاڵوگۆڕی هەمەەەەوو لە  نێشەەەەان دەدا بەاڵم

لە  ئەو شەەش جەریەانە کردنەیالیەنگریتەنانەت  بەرامبەریان)کۆمەڵە( دەگرت.
کاتێک بەڕاشکاوی خۆی دەرخسەت کە ڕاسەتەوخۆ پێشەنیاری حیزبەی  کۆمەڵە،

و کردەوە و دژکردەوەیان نیشەان دا. بەمجەۆرە هەیو شەک دەدێموکراتیان ڕەد 
 بن.هێشتەوە کە ئەوانە بێ الیەن گومانیان نە

بەۆ خەبەات بەهەموویان شەەش چەکەداریان  جەریانە ٦ئەوە بوو لەو سەیر  
 دا بەەەوونی نەبەەەوو. مەبەسەەەەتی ئەوان لەلە نەەەاوخۆی کوردسەەەتانتێکۆشەەەان  و

کە دەسەەەتی کەەەۆمەڵەی تێەەەدا بەەەوو بەڵکەەەوو  دادروسەەەتکردنی ئەو بگەەەرەوبەردەیە
ن دەسەت بەکەوە هەم کەۆمەڵە هێنەدێک بەالیەنگری لەکۆمەڵە هەم ئەوان شتێکیا

تەبلیغەەاتی نەەاڕەواو دوور لەڕاسەەتی بە خەڵەەک بڵەەێ کە حیزبەەی دێمەەوکرات شەەەڕ 
بەەوو کەەۆمەڵە لە کوردسەەتان هێەەزی چەکەەداری دوایەەین  ڕانەەاگرێ ئەوە لەکاتێکەەدا

پەلەقاژەی خۆی دەکرد. سەرەنجام پاش چەند مانگ هیچی لێ شێن نەبۆوە و 
ا نەامیلکەیەکی لەژێەر نەاوی "شەەش جەریەانی حیزبی دێموکرات لەو پێوەنەدییەد



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

سیاسی و تیکهەڵچوونەکانی کۆمەڵە و حیزبی دێموکرات" باڵو کردەوە کە لەو 
نەەەامیلکەیەدا هەمەەەوو پێوەنەەەدی و ئاڵوگۆڕەکەەەانی تێەەەدا مەوجەەەوودە و حیزبەەەی 

  1ڕاگەیاندن.دێموکرات پێشنیاری خۆی بۆ ئاگربەس پێ
                                                 

 تێکهەڵچوونی ەب نانێه ییتاۆک ەڕمەل رانێکوردستان ئ یموکراتێد یزبیح یکانەاریشنێپ -1
  ەڵەمۆک ەڵگەل ەکدارانەچ
   ونەکەد کڕێ ەوەئ رەسەل ڵەەمۆو ک موکراتێد یزبیح
و  موکراتێد یزبیو ح ەیەرانێشگۆڕو ش نەسڕە یکەیەوەکوردستان بزووتن ەیوەبزووتن -١
  .شدارنەب انۆیخ یزێه ێیپەب انیکام رەه ەڵەمۆک
 یکەڵخ ەیرادیئ یساسەئ رەسەل ێبەد رانێکوردستان ئ ەل بردنەوەڕێو ب تەاڵسەد -٢

 ەی)ژمار ارکراویشنێپ یکانەرەوێپ ێیپەب تموکراێد یزبی. حێب رانێئ یکوردستان
 رێژ یکانەناوچ ییپانتا شوو،ێپ یبناردنەڵه ۆب ەوەانەڕگ کان،ەرگەشمێپ ەیژمار کان،ەدیهەش
 یکەڵخ کێتا کات ەویەگاڕێ وەل رەکوردستان و ه یکەڵخ ەیربۆز یرەنێ( نوتەاڵسەد

 دنبرەوەڕێو ب تەاڵسەد دنەد ارڕیب ەکید یکەیەوێش ەئازاد دا ب یکیەداهاتوو ەکوردستان ل
  ێ.بەکوردستان د یموکراتێد یزبیح ۆیستەئ ەب

 :ەیەوەخوار ەیەیوێش وەب تەاڵسەد وکەوتیهەڵس
 ۆب ێبەدروست د انشتمانیهاون وانێنەل ەک کانیەیکۆناک یتەواوەت یکردن ێتاوتو -الف
. ەنکەکوردستان د شۆڕش یکانەکانەرگانۆو ئ ەرگەشمێپ یزێه ەل ووڕ یرکردنەسەچار
 .کانییەتڵەوەد ەرگانۆئ ۆیستەئ ەدا ل ییئاسا یخۆد ەل کانەشێک یواوەت یرکردنەسەچار
 .ەڕش یکانەلید ەل ایج یاسیو س ییناەتاوانباران، ج یو سزا ییو دادگا دواداچوونەب -ب
 .کوردستان یکانەناوچ یبردنەوەڕێب یستەبەمەب اسای یبردنەوەڕێدانان و ب -ف
. ێد کێپ کەڵخ یسامان ەل ەک ڵپوو یواوەو ت اتڵیما و وارزەگومرک و ع یرگرتنەو -د
 ەب انیشتمانیهاون دڵخوازانەی یتەارمیو  کانییەاسیس ەکخراوڕێ ەتیندامەئ حەقی ەل ایج
  ە.کخراوانڕێ وەل رکامەه
 هاەروەکراو و ه ێجەبێج یلەاساگیو  یبردنەوەڕێب ەیوێش ەسەڕل وتنەککڕێ یدوا -٣
 کێداهات مەو ه نەیک شدارەدا ب تەاڵسەد وێنەل شەڵەمۆک نیتوانەد کان،ەزێهەر ڕادەی سەل
  بکەین. یشدارەب ێگونجاو بهتد..  و اتڵیو ما وارزەع مرک،ۆگ ەل ەک
 یو هاوکار ینگەهاوئاه یرەوێ، پمزاکرەدا یوتڕە ەس لەئاگرب ەڕمەل وتنەککڕێ یدوا -٤
 یکانەکدارەچ ەزێه ەڵگەل ەوەوبوونەڕووبڕ یستەبەمەب ەڵەمۆو ک موکراتێد یزبیح یزامین
  ڕێک دەخرێ. کانەنیەال یوتنەککڕێ ەڵگەل مینڕێ

**** 
 .یاسیس یرەفتەدبۆ " ردراوێبنەڵه ینیۆسیمۆ. ش "ک١٣٦٦ ینێالوەگ ی٣ یوتەکڕێ یەنام
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 و کۆمەڵە نیستکێشە تەشکیالتییەکانی حیزبی کۆمۆ
 
 
لە ڕۆژی لەدایکبەەەەوونی حیزبەەەەی کۆمۆنیسەەەەت وەب چرررراوەڕان دەکرررررا هەر  

و بەرەبەرە پەرەی ئەسەەتاند  نەەاکۆکی نەەاو تەشەەکیالتی کەەۆمەڵە سەەەری هەڵەەدا
ئەوانەی الیەنگەەری کەەوردایەتی بەەوون بە دروسەەتبوونی "حکەەا" هەڵبەزیەەنەوە و 

وشەەەەوێقی بە شل زۆر لەگەڵ ئەو تەشەەەکیالتە دانوویەەەان نەدەکەەەواڵ، بەناچەەەاری
تەنررانەت بەشررێتێ  بەهررۆی دوورکەوتررنەوەی کررۆمەڵە لە لەگەڵەەی دەهەەاتن و 

مەسرررەلەی نەتەوایەتررری هەسرررتیان کررررد جێگایررران لەو  نەمررراوە و ڕوویررران لە 
ئەو کێشانەی نێەو تەشەکیالتی کەۆمەڵە بەوونە هەۆی ئەوە کە  کرد. ناسیۆنالیزم

                                                                                                          
  رانێئ یکوردستان یەموکراتێد یزبیح یاسیس یرەفتەد یزەڕێب یانڕێیهاو
 ە ساڵوی گەرم!ب

 ەڕیش ەب نانێه ییتاۆ"ک یستەبەمەب ەوێئ یکانەاریشنێ. پەوەنەیکەئاگادارتان دهەرلەوکاتەدا 
 ٦ ەویەەبار وەل .ەڵەیەمۆک ەب امەیپ یاندنەیگ یستەبەمەبتەنیا " ەڵەمۆک ەڵگەل ەکدارانەچ

 یکانڵەوەه رەوتی ەڵگەلدژایەتی هەیە  ی پێ ناتەبایە و"ەارانیشنێ" پ وەئ یاسیس جەریانی
 ،ەڵەمۆکوردستان و ک یموکراتێد یزبیح وانێن ەڕیش ەب نانێه ییتاۆک یستەبەمەب ستاێئ
  بۆ ناکەین. یدواداچوونەبە وەیەبار وەل ەمیئ
 ەوەدووبار یسێاس ەب
  ردراوێبنەڵه ینیۆسیمۆک

  رانێئ یکەڵخ یکانییەدایف ەکیچر
 رانێئ یکانییەدایف ەکیچر یکخراوڕێ
  کارێکر یگاڕێ -رانێئ یرێشگۆڕش یکارانێکر یگاڕێ یکخراوڕێ
 . ش١٣٦٦ ینێالوەگ ی٣
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و جەنەەا  دابەش بەەێ. و بەرەبەرە بەسەەەر دو ۆژ بەڕۆژ زیەەاتر پەرە بسەەتێنێڕ
و جەناحی ڕاست، لە جەنەاحی چە، لە سەەرووی هەمەووانەوە  جەناحی چە،

 ١٣٦٢دا دیەەار بەەوو. ئەگەرچەەی نەەاوبراو لەسەەاڵی مەنسەەوور حەەیکمەت لە ناویەەان
هێزە چەکدارەکانی کۆمەڵە، پەاش نزیەک بە خۆی و چەند کەس بوونە خاوەنی 

ەی دەرەوە کەەەەرد. سەەەەاڵ بەشەەەەی هەرە زۆری کادرەکەەەەانی کەەەەۆمەڵەی ڕەوان ٥
بەشەەێکی دیەەکەی لەکادرەکەەانی ڕێەەبەری تەنەەانەت تاوانبەەار کەەرد بە الیەنگەەری لە 
ناسیۆنالیسەەم، دیەەارە ئەوە لە خەەۆڕا نەگەەوترا چەەونکە بەشەەی جنەەووبی کەەۆمەڵە 

دا بەسەەەەر چەنەەەد بەتەواوی لەسەەەەر کەەەاریگەری ناسیۆنالیسەەەم لە نێەەەو کەەەۆمەڵە
ۆمەڵە زۆر زوو فریەای خەۆی دا ڕێبەریی کەدەستەدا دابەش دەبن، هەر لەوکاتە

دایە و ئەو بەابەتە تەنەەانەت بەەۆ قسەەکردن قەدەغە دەکەەا. ئەوە لەکاتێەەک دەکەوێ
و لەگەڵ دنیەەەایەک کێشەەەەی  ئامەەەادە دەکەەەا ٦کە کەەەۆمەڵە خەەەۆی بەەەۆ کەەەۆنگرەی 

 نێوخۆیی ڕووبەڕوویە.
چەنەدین وتاریەان  ی دێمەوکراتی حیزبە٨هەرچەند ئەوان لەسەر کەۆنگرەی  

ێەەک باڵوبەەوونی حیەەزب نەک تەەوورەکەی گەورەیەەان بەەۆ بەەاڵو کەەردەوە و بەەۆ ل
ی حیزبەەەەەەی دێمەەەەەەوکرات، ٨هەڵەەەەەەدروو، بەڵکەەەەەەوو زۆر زوو دوای کەەەەەەۆنگرەی 

حیەەزب بگەەرن و  ی٨ داڵەدۆزەی ئەوەیەەان بەەوو کە پشەەتی ناڕازیەەانی کەەۆنگرەی
گرتیشەەیان. چەنەەد هەفەەتەیەک دوای کەەۆنگرە کەەاک عەەومەر ئێلخەەانیزادە لە گەڵ 

دەڕەسی لە شاری سلێمانی چەاوپێکەوتن کاک حەسەن ڕەستگار و ئەحمەد مو
دەکەن و عومەر ئێلخانیزادە قەولی ماڵیان پێ دەدا هەر ئەو ڕۆژە ماڵێکیەان لە 

کەسەەتان بەەۆ  ٤٠٠قەاڵدزێ دەدەنەەێ و تەنەەانەت کەەۆمەڵە پێیەەان دەڵەەێ کە ئەەێمە 
دیەەارە  1بەخێەەو دەکەیەەن و بە چەک و چەەۆڵ و تەقەمەنەەیی تەیاریەەان دەکەیەەن!

وو کە لە حیزبی دێمەوکراتی بەکی چەوری دەست کەوتئەوە بۆ کۆمەڵە پارووی
بێچەەڕێ هەر بەەۆیەش دەسەەبەجێ دە هەزار دینەەاری سویسەەری )ئەو کەەاتە هەر 

 دا. ی دێموکراتیسێنت بوو( بە ناڕازیانی حیزبچل دوالر و  ٣دینارێک 
ئەوە لەکاتێکدا بۆخۆیەان لە قەیرانێکەی قەووڵی تەشەکیالتیدا بەوون سەەرەڕای 

و ڕادیەەەەۆی کەەەەۆمەڵە هەەەەاواری دەکەەەەرد، "کڕیکەەەەاران  زۆربەی ڕۆژەکەەەەانئەوە 
                                                 

 بیرەوەریی کاک حەسەن ڕەستگار -1 
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"هێەزی  زەحمەتکێشان، حیزبی دێموکرات تووشی قەیەران و بونبەسەت بەووە؟!!
  1کرێکاری شۆڕشگێر پاشەکشەی بە بورژوازی کردووە!!!.....

لەالیەکی دیکە ڕێبەرانی کەۆمەڵە سەەرەڕای ئەو هەمەووە کێشەەیەی بەرۆکەی 
ارێکی دیەەکەی دووڕ لە عەقاڵنییەتیەەان دا بڕیەە ١٣٦٦گرتبەەوون لە پەەاییزی سەەاڵی 

کە ئەویەەی نەەاردنی هێزێکەەی دیەەکە بەەۆ نەەاوچەی هەورامەەان بەەوو تەەا سەەەرلەنوێ 
یسێنێتەوە! ناردنی ئەو هێزە تەنیا بەۆ ملمالنەێ شەڕێکی دیکە لەو ناوچەیە هەاڵ
گەرمەڵە" بەاڵم لە خەەاکی عێەەرا  لە گونەەدی بیەەارە لەگەڵ حیەەزب لە نزیەەک "هەەانی

هەرچەند کۆمەڵە لە هاوینی ئەو سەاڵەدا جەارێکی دیەکە هێەزی نیشتەجێ کران. 
خەەۆی تەەاقی کەەردەوە و تیمێکەەی بەەۆ ئەو نەەاوچەیە نەەاردەوە کە لە بەرزاییەکەەانی 

" و "دزڵەەی" لەگەڵ هێزەکەەانی کۆمەەاری ئیسەەالمی درگیەەر بەەوون چەنەەد "سەەوورێن
کەسەەیان گیانیەەان لەدەسەەت داو ئەوانەەی دیەەکە بە هەەۆی مانەەدوویی شەەەکەتی و 

دا ڕۆیشەەت، هەەیو چارەنووسەەی نزیەەک بە بیسەەت کەس  بە ئاقارێەەکبرسەەیەتی 
کەس خەەەۆی لەەەێ بەرپرسەەەیار نەکەەەرد! هەر لەدرێەەەنەی ئەو سیاسەەەەتە تیەەەەمێکی 

نەاردەوە  دا١٣٦٦ دیکەیان بۆ شەەڕ لەگەڵ حیزبەی دێمەوکرات لە پەاییزی سەاڵی
کە هەموویان لەالیەن حیەزبەوە بەدیەل گیەران پاشەان ئەازاد کەران، ئەازادکردنی 

لەنەەاو "حکەەا" لەالیەن حیەەزبەوە، کۆمەڵەییەکەەانی الیەنگەەری ناسەەیونالیزم ئەوانە 
.  سەێ مانەگ دوای ئەو سیاسەەتە چەوتە رانخەزیاتر تووشی پەراوێز خسەتن 

 2دیسان گوردانێکی دیکەیان بۆ ناوچەی هەورامان ئامادە کرد.

                                                 
ڕۆژێکی لەپشت ئاوایی "بۆبۆکتان" گەورکەی سەەقز لەبەن  ١٣٦٨لەمانگی پووشێەڕی ساڵی  - 1

پۆلەدارێک دانیشتبووین، چەند کەس خەڵكی ئاوایی لێ بوو هەروا باسی قسەمان کردو باسی 
کیمی لەگەڵ حیەزب حەاجی نەمانی کۆمەڵەمان لەو ناوچەیە کرد یەکیان گوتی  "ئەگەر لە چیەای

ساڵە کەس چاوی پێیان نەکەوتوە". ئەوەی دیکە گوتی من ڕادیۆکەیەان  ٣تێکهەڵچوون ڕوویدا 
دەگرم هەر هاواری زەحمەتکێشان دەکا. بەاڵم کەس نازانێ لەکەوێن زەحمەتکەێی لەگەڵ ئەوە 

دا نی خەبەاتکە لەمەیدان دایە. کۆمەڵە بە قسە بە زەحمەتکێشەانەوە مانەدوون و لەمەیەدادەژی 
 نەماون.

الپەڕەدا بەوردی باسەی چەۆنیەتیی تێەدا چەوونی گەوردانی  ٢٥کتێبەی "واقعەی در ابهەام" لە  - 2
 شوان دەکا.
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و هێەزی زاگەرۆس لە الیەکی دیکە لەو سەروبەندەدا بەێجگە لە هێەزی شەاهۆ 
هەبەەەوو، هێەەەزی دووی  بنکەیەەەانی دەرەتفەەەێ و چەنەەەد شەەەوێنی دیەەەکە کە لە ال

گەرمەڵە" بەەنکەی زسەەتانی بەەوو، پاشەەان بەهەەۆی ڕێبەنەەدانیی لە گونەەدی "هەەانی
و عێەەەەرا  هێەەەەزی بەیەەەەان سەەەەەر بە شارسەەەەتانی بۆکەەەەان لە  شەەەەەڕی ئێەەەەران

"گەورەدێ"وە بەەەۆ هەەەانیگەرمەڵە بنکەکەەەانی گواسەەەتەوە. ڕۆژانە ئەوانەەەیی وەک 
دا بەەەەۆ چەەەەوونە سەەەەلێمانی بە الی بنکەکەەەەانی کەەەەۆمەڵە ندووی ڕێبەنەەەەداهێەەەەزی 

دا بەوونی بنکەیەکەی کەۆمەڵە بەێجگە لەبەر حیزبەی هاتوچۆیان دەکەرد. لەڕاسەتی
و ئێمەش باشەمان دەزانەی دێموکرات نەبوایە هیچی دیکە نەبوو. چونکە ئەوان 

تەقەمەان لە یەکتەر دەکەرد. ئەێمە بە  خاکی کوردستانی ئێران بە پێ خستنەسەر
ەوەمان دەرک کردبوو وشیاری بێارێزین کە کۆمەڵە هێرشەمان نەکەاتە باشی ئ

ی سەەەر، کەەۆمەڵە دەیەەانتوانی هێەەرش بەەکەنە سەەەر ئەەێمە، بەاڵم هێزەکەەانی حیزبەە
نەیانەەەەدەتوانی لەبەر ئەوەی بنکەکەەەەانی کەەەۆمەڵە لە خەەەەاکی عێەەەەرا   دێمەەەوکرات

 دابوون.
ەسەەەر بە پێەەی ئەو زانیارییەەانەی لەسەەەر کەەۆمەڵە لەالمەەان بەەوون هەمیشەەە ل 

مەەوونێکی زئە ١٣٦٤نەورۆزی چەەونکە  هەسەەت بەەووین تەەا زەربەمەەان لەەێ نەدەن
موکرات کەڵەکە کەرد کە لەو نەورۆزەش ەەرگەکانی حیزبی دێمگەورەی بۆ پێش

لەگەڵ ئەوەی دەمەانزانی کە کەۆمەڵە مەانەوەی  .پیالنگێڕی نەکاکۆمەڵە  (١٣٦٦)
ەورامەان ڕێگایەان لە بیارە بۆ کۆماری ئیسالمی هیو زەرەرێکی نییە، خەڵکەی ه

نەدەدا بچنەوە بۆ ئەو ناوچەیە هەر بۆیە هاتنی کۆمەڵە بۆ "بیارە" بەمەبەسەتی 
و زەربەلێەەدان لە حیەەزب بەەوو. ئەو بەەێ پرنسەەیبیە چەنەەد  ملمالنەەێ لەگەڵ حیەەزب

دا بەۆیەش لەسەەر ئەو بنەمەایە ئەێمە هێەزی کۆمەڵەمەان لە بیەارە لە جار ڕووی
جەەار بە بەەۆنەی چەەوونە شەەاری  ژێەەر چەەاودێری خسەەتبوو کە حەوتەەووی دوو

و سلێمانی کەسێکی شارەزامان بۆ الی مقەڕەکانی کۆمەڵە دەنار تا جموجەۆڵ 
ژمەەارەی ئەفرادیەەان لەژێەەر چەەاوەدێری دابەەێ و نەکەەا لەپشەەتەوە خەنجەرمەەان 

 لێدەن. 
دا بەەەۆ بیەەەارە لە نێەەەو تەشەەەکیالتەکەیان تەنەەەانەت نەەەاردنی ئەفەەەرادی کەەەۆمەڵە

و ڕوانەەگەیە لە نێەەو تەشەەکیالتی کەەۆمەڵە، بەرەو نەەاڕەزایەتی لەەێکەوتەوە، بەو دو
ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ کێشەەەەەە زیەەەەەاتر و ملمالنێکانیەەەەەان  و دەچەەەەەوون ٦کەەەەەۆنگرەی 
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تەشەەەنەی دەسەەتاند. دیەەارە کەەومیتەی ئیجرایەەی کەەۆمەڵە بڕیەەاری نەەاردنی ئەو 
دا و سەرەنجام بنکەکەیان دانا. کاتێەک لە مەانگی ڕێبەنەدان بنکەیەی بۆ بیارە دا

 ٣هەەەەانیگەرمەڵە چەەەەوون مەەەەقەڕی کەەەەۆمەڵە لە بیەەەەارە بە  هێەەەەزی بەیەەەەان بەرەو
سەەێای  ١٣٦٦نگاهبەەانەوە ئەەاوەدان بەەوون. بەاڵم کاتێەەک لە کۆتاییەکەەانی سەەاڵی 

هێرشەەیان کەەردە سەەەر هەڵەبەەجە و لە پاسەەداران وێەەڕای ئوپۆزیسەەیۆنی عێراقەەی 
دا هەڵەبەەەجە دەسەەەتی بەسەەەەردا گیەەەراو پەەەردی "زەڵەەەم" کە هەەەاتوچۆی ئەو ئاکەەەام

نکەمەەان لێەەی بەەوو لەگەڵ سەەلێمانی پەەێکەوە لێەەک گەەرێ دەدا نەەاوچەیەی ئەەێمە ب
گرتیەەەان. هێزەکەەەانی حیزبەەەی دێمەەەوکرات لە  ێشەەەەو انپاسەەەدارسێایئەویەەەی 

پێشەمەرگە دەبەوون گیریەان  ٧٠٠بۆکانەوە تا نەاوچەی هەورامەان کە نزیەک بە 
و لەکەەاتی  رابەەوو گەەوردانێکی کەەۆمەڵە لە بیەەارەخەەوارد. هەروەک ئامەەاژەی پەەێ ک

ی وێەەڕای پێشەەمەرگەکانی حیەەزب بەیەکەوە بەرەو هەڵەبەەجە کشەەانەوە ئەوانەەی
 کشانەوە.

و مەڵبەنەەدی دوو،  لە نزیەەک "عەنەب" هەیدەتێکەەی حیەەزب لە کەەومیتەی بۆکەەان
پاشەکشەە  سەەختەدا مەرجەبڕیاریان دا کە بە کۆمەڵە بڵێن بە یەکەوە لەو هەل

ن بکەین، چەند کەس سەەردانی بەرپرسەەکەیان "شەوکی خەیرابەادی" کەرد، پێیەا
گەەەوت  "کە هەمەەەوو شەەەتێک بە جێگەەەای خەەەۆی بەاڵم ئەمەەەڕۆ هەردووالمەەەان لە 

)ئەگەرچەەی و لەالیەن دوژمنەەی هاوبەشەەمان کۆمەەاری ئیسەەالمی مەترسەەی دایەەن 
لە تەەەر بەەەوو( کەەەۆمەڵە، حیزبەەەی دێمەەەوکراتی پەەەێ لە دوژمنەەەی هەەەاوبەش دوژمن

با قازانجی نەتەوە و خۆمان لەبەرچاو بگرین ئەگەر وا نەکەین ناوچوون داین 
 ۆبەە لەبەەوو ه ەوانەکردبەەا ل ڵبەەووەق انەیەەمێئ یاریشەەنێپ رەگەئ تێەەدا دەچەەین".

بەاڵم واڵمەی ئەو نەگەتیەڤ بەوو و وتەی  "ئێەوە  .ساباخەڕ ییزووتر یسەتاگرب
دیەەارە نەەاوبراو لەگەڵ بەرپرسەەانی ، دا"و ئەەێمەش بەرێەەی خۆمەەانبەڕێەەی خۆتەەان 

کەان و بۆ سەرەوەی خۆی تەماسی گرتبەوو سەەبارەت بە پێشەنیاری کەومیتەی
و ئەوانەەەیی بەوە ڕازی نەبەەەوون، چەەەونکە  مەڵبەنەەەدی دوو باسەەەی کەەەرد بەەەوو

بە درێنایی شەەڕی حیەزب و کەۆمەڵە لە  خەیرابادی گوێلی و شوکی ڵاڵحەبیبو
پێشەەەەوەی بەرەکەەەانی شەەەەڕدا بەەەوون و باوەڕیەەەان بەوە نەهێنەەەا کە بە یەکەوە 

ارە. ئەگەرچەی دەرباز بەین. ئەو کەات حەبیبەوڵاڵ بەرپرسەی نیزامیەی بەوو لە چنە
ئەو پێشنیارەی ئێمە کردمان لەسەەر ئەو بنەمەایە بەوو کە حیزبەی ئەێمە بەڕوای 
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دا هەبوو و بە دڵنیایی کومیتەی بۆکەان و بە ڕەچاوکردنی ئەخال  لە سیاسەت
مەڵبەنەەەدی دوو جەەەارێکی دیەەەکە هەسەەەتیان بە بەرپرسەەەایەتی کەەەرد، کەچەەەی بە 

ان گوردانی شەوانیان تێەدا داخەوە بەرپرسانی کۆمەڵە بە هۆی هەڵەی ڕێبەرانی
چەەوو. بەەۆ سەەەلماندنی ئەو بڕیەەارە نادروسەەتانە و هەروەهەەا بەەۆ بەربەرەکەەانی 

و لەبەرامەەەبەر  لەگەڵ حیەەەزب کە بڵەەەێن ئەەەێمە لەو نەەەاوچەیە حوزوورمەەەان هەیە
دا لەمەەێەرین! بنکەیەەان لەو دە ەرە کردبەەۆوە! بەم پێەەیە نەک حیزبەەی دێمەەوکرات

وەشیان دەیزانەی بەوونی هێزێکەی کەۆمەڵە ڕێبەرانیان بەڵکوو تەشكیالتی خوارە
لەو نەەاوچەیە هەەیو کەڵکێکەەی نیەەیە و تەنیەەا بەو هۆیەەانەی سەەەرەوە لەو شەەوێنە 

 جێگیر کرابوون.
بە هەمەەوو ئەو کێشەەانەی کە لەنەەاو تەشەەکیالتی کەەۆمەڵەدا هەبەەوو لە بەهەەاری 

و  ی خۆیەەەەەان و لەنێەەەەەوان مەنسەەەەەووری حیکمەەەەەت٦چەەەەەوونە کەەەەەۆنگرەی ١٣٦٧
چەنەد کەسەی دیەکە لە ڕێبەرانەی "حکەا" زادە برایم عەلی و عەبدوڵاڵی موهتەدی

و کەەۆمەڵە،  کێبەرکێیەکەەی تونەەد لەسەەەر داڕشەەتنی سیاسەەتی حیزبەەی کۆمۆنیسەەت
، خەبەەاتی چەکەەدارانە دسەەتان، لەسەەەرلەسەەەر ڕۆڵەەی حیزبەەی کۆمۆنیسەەت لەکور

تاریەەا لەسەەەر ئەوەی کە حیزبەەی کۆمۆنیسەەت وەاڵمەەدەری داخوازییەکەەانی پڕۆلی
هێنەان لە خەبەاتی لەسەر واز لە تەشکیالتی کۆمەڵەدا، ۆنالیزمیناسلەسەر  نییە،

چەکەەداریی خۆیەەان و درێنەدانەەی شەەەڕ لەگەڵ حیزبەەی دێمەەوکرات و ئەنەەدامەتی 
کۆمەەۆنیزمی کرێکەەاری کێشەەەیەکی زۆریەەان هەبەەوو هەرکەەام لەوانەەیی یەکتەەر 

یتەەەر، بەکەەەورتی بەەەێ هیەەەواییەکی زۆر لە وانبەەەار دەکەن بەەەۆ دەرپەڕانەەەدنی ئەوتا
سەەەەیر ئەوەیە کە هەموویەەەان بەەەۆ دژایەتەەەی حیەەەزب  کەەەۆمەڵە دەبنیەەەرا.ڕێەەەبەری 

هاودەنگ دەبەن. سەەرەڕای ئەوە کە وەزعەی تەشەکیالتی کەۆمەڵە زۆر ئەاڵۆز و 
وەک  ،ەی خۆیەانبێ هیوایی لەێ دەبینەرا، دوای کەۆنگرە لەسەەر وەزعەی شەێرز

 کرات دەسەەت پێکەەردێمرروسەەەر حیزبەەی د یەکەم هەنگاویەەان هێەەرش بەەۆهەمیشەەە 
بنیوی سیاسیی خۆیان لە دژایەتەی و سەەنگەرگرتن لە بەرانەبەر ن چونکە ئەوا

حیزبی دێموکراتدا وەردەگرت. بۆ نموونە لە بڕیارنامەیەکی کەۆنگرەی شەشەی 
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"هەڵسەنگاندنێکی دۆخی حیزبی دێموکرات و شێوەی خۆیاندا کە لەژێر ناوی 
 دەڵێن لەو بارەیەوە وە، دا باڵویان کردە1"هەڵسوکەتی ئێمە لەگەڵ ئەوان

لە خاڵی یەکەمی ئەو بڕیارنامەیەدا باس لە الوازبوونی پەێگەی جەمەاوەریی  
حیزبەەەەەەی دێمەەەەەەوکرات و نەەەەەەامۆبوونی حیزبەەەەەەی دێمەەەەەەوکرات لەگەڵ پرسەەەەەەە 
کۆمەاڵیەتییەکەەەان و داخەەەوازە چینایەتییەکەەەان و داکشەەەانی کەەەاریگەریی حیزبەەەی 
دێموکرات لەنێو کۆمەاڵنی زەحمەتکێی و هەژاری کوردسەتاندا دەکەن. لێەرەدا 
یا پرسیار ئەوەیە کە کۆمەڵە بەپێی و پێوەر و پێودانگێک ئەو ئیدیعایە دەکا؟ ئا

بەڕاسەەەت ئەوە پەەەێگەی حیزبەەەی دێمەەەوکراتە الواز بەەەووە و دروشەەەم و بەرنەەەامە 
سیاسەەییەکانی ئەم حیەەزبەیە تووشەەی ناکەەامی هەەاتوون، یەەان ئەمە چارەنووسەەی 

ادەتاشەەن؟ کەەۆمەڵە خۆیەەانە کە بەئاشەەکرا خەەۆی لەەێ دەدزنەوە و تیەەوریی بەەۆ د
ئەوان نەەەاڵێن کە بەپێەەەی کەەەەام فەکەەەت کەەەاریگەریی حیزبەەەەی دێمەەەوکرات لەنێەەەەو 
کۆمەڵگەدا لەکەمیی داوە. خۆ ئەگەر تەنیا بەردەوامیی خەبەاتی پێشەمەرگانە بە 
نمەەوونە وەربگەەرین، پرسەەیار ئەوەیە کە ئاسەەت و بەەڕی چەەاالکیی ڕێکخراوەیەەی 

نن ئەمە بە کەەۆمەڵە پەەێی و دوای کەەۆنگرەی شەەەش چەنەەد بەەووە و چەەۆن دەتەەوا
زووریی مەیەدانیی کەەۆمەڵە و وبەری مەیدانەداریی حیزبەی دێمەوکرات بگەرن؟ حە

حیزبی دێموکرات لە کوردستان کە دەتوانێ پێەوەرێکی دیەار بەۆ شەەرعییەت و 
نفووز و کارکردی سیاسی و تەشکیالتیی ڕێکخراوەیی حیزبێەک لەنیەو خەڵکەدا 

 ن؟بێ، چەندە و چۆن بووە و چۆن بە بەری یەکتری دەگیرێ
 "سەەەەرنەکەوتنی کەی خۆیەەەان ڕادەگەیەنەەەن  دا خووشەەەماڵهەمرررلەخەەەاڵی دوو

سیاسەتی حیزبی دیموکرات لە هەمبەر کۆمەڵە و نەتەنیا نەیتوانی بەرگری لە 
کۆمۆنیستی لە کوردستان بکا بەڵکوو خەریکە دەخرێتە  کرێکاریگشەکردنی 
ی بۆچەەەوون و بڕیارنەەەامەی کەەەۆنگرەی شەشەەە ئەگەر وردتەەەر بیەەەر لە. "پەراوێەەەز

کۆمۆنیسەەتی لە  کرێکەەاریگەشەەەکردنی بیەەرۆکەی خەیەەاڵی  ،کەەۆمەڵە بکەیەەنەوە
خەۆی خەرایە  دانێەو کۆمەڵگەای کوردەواریەلە نەگرتووییبەهۆی جێکوردستان 
ئەسەەەتوور بە حیزبەەەی دێمەەەوکرات پشت ،وانەی کەەەۆمەڵەبە پەەەێچە، ەوەپەراوێەەەز

دەکەرد.  دا خەبەاتیلێبڕاوانەتر لە پێشوو لەمەیەدان ی کوردستانکۆمەاڵنی خەڵک
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بەەەۆ ڕازی کردنەەەی تەشەەەکیالتی خۆیەەەان بە چەواشەەەەکاری و  بەەەوون ئەوە ئەوان
بەەۆ حیزبەەی دێمەەوکرات نەگرتەەوو و جێ داتاشەەینی هێنەەدێک دەسەەتەواژەی سەەواو

کە پەێی بە تێکۆشەانی هەیو  ی نەداکرات هەوڵەمەوحیزبەی دێ هەڵبەستن، چونکە
وڵی بە بگەرێ بەڵکەوو بەاوەڕی قەو "کرێکەاری کۆمۆنیسەتی" و حیزب و الیەنێەک

و بەڵگەکەان، خەڵکەی هەیە، ئەوە مێەنوو هەیە  بووە و پلورالیزم و دێموکراسی
تووشەەەەەی قەیەەەەەران و  ی دەدەن کە تەەەەەاقە حیزبێەەەەەک کەیەتیکوردسەەەەەتان شەەەەەا

 بەتەواوی لە دوای کۆنگرەی شەشەی خەۆی کە کۆمەڵەیە دەستەوەستانی هات
ان چەپەی تێیدا نەوقم بەوو. لەالیەکەی دیەکەوە لە نەبەوونی پرۆلیتاریەای کوردسەت

کوردسەتان خرایە پەراوێزی مەیەدانی سیاسەەتەوە لە هێندەی دیکە کۆمۆنیستی
بەۆیە بەرەبەرە  ،تر پەرە بە قەیران و دەستەوەسەتانی کەۆمەڵەی دائەوەندەی و

 کەوتە لێواری هەڵدێران.
لەخاڵی سێ دا باسی شەێوەی خەبەات دەکەا کە باسەکردنی بەۆ ئەوان شەەرم 

 دایاندەگرێ، دەڵی 
ە نیزامییەکانی کۆماری ئیسالمی تەنگی بە ئەو شێوە خەبەاتەی پێشڕەویی" 

ترین و بنەڕەتیترین جۆری خۆنیشاندانی توانایی و لێوەشاوەیی کە سەرەکی
ئەگەر کەسێک ئاگای لە مێنووی کۆمەڵە . "حیزبی دێموکرات بووە هەڵچنیووە

یەدا نەبێ دەڵێن لەوەتی خۆی پێناسە کردوە کرێکارانی سەازمان داوە و لە ژیان
ئەوەیەەان پاسەەاو هێنەەانەوەیە بەەۆ خەبەەاتی چەکەەدارییان نەدیەەوە و نەناسەەیوە!؟ 

لە کەۆنگرەی شەەش  کەوابوو کەۆمەڵە نەاحەقی نەیەنەکردنی خەباتی چەکداری، 
بە ، کە خەبەەاتی چەکەەداری بەەوو وەاڵی نەەا، چەەونکە شررێوەی مێحرروەریی خەبررات

وردسەتاندا حیزبی کۆمۆنیسەت، کەۆمەڵە لەنێەو الیەنگرانەی خەۆی لە ک پێکهێنانی
دەدا کە بە هەۆی خەبەاتی خەڵکەی کوردسەتان، بەرەبەرە  ئەم بڕوایەی پەرە پێ

سەرانسەری ئێران ڕوو لە خەباتی چەکدارانە دەکا. بەاڵم کە هەستی کرد ئەو 
کەەانوونی ئەسەەڵیی خەبەەاتی  ،لێکەەدانەوەیان بەەۆ ئێەەران زۆر الواز و بەەرەوی نەەیە

و دەربڕینی گەری و نەاڕەزاییشەارەکان جێگەای ڕەخنە"غەیرە چەکدارانە، یەانی 
واتە توانەەەا  و ناوەنررردی ئەساسررری جررروو نەوەی شۆڕشرررگێڕانەن " نەییدتررروو

 یرسەەەە"ی لەکوردسەەەتان هەیەەەانبوو ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ ەنیزامییەکانیشەەەیان هێنەەەد
کە حیزبەەەی کۆمۆنیسەەەت و  دوای کەەەۆنگرەی شەشەەەی خۆیەەەاندەپێەەەوا.  "نزولەەەی



ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

کوردسەەەتان درێەەەنە بەەەدا، کەەەۆمەڵە توانەەەای ئەوەی نەمەەەا خەبەەەاتی چەکەەەدارانە لە 
چەەونکە حیزبەەی دێمەەوکرات  . بەەۆ؟ی ڕێەەنیم زە  بکەەاتەوەیەەناچەەارە هێرشەەی نیزام

ڵە تەاقە حیزبەی مەیەدانی خەبەات و لەکاتی بڕیارنامەی کۆنگرەی شەشەی کەۆمە
دا پەالمەەەەاری دوژمنەەەەی بەرپەەەەرو کۆشەەەەان کە لە سەرانسەەەەەری کوردسەەەەتانێت

پێشەەڕەوییە ەردەکەوێ کە دەدایەوە. بە پێەەی ئامەەاری کە لەو کتیەەبەدا هەەاتووە د
تەنگەی بە کەێ هەڵچنیەوە بەحیزبەی دێمەوکرات  نیزامییەکانی کۆماری ئیسەالمی

. بەووکۆمەڵە لە دوو بەارەوە هەڵچنی ڕێبەرانیڕوونە کە تەنگی بە  یان کۆمەڵە؟
لە واقعییەتەی  الڕێدا ڕۆیشتنیالوازی و بە یەکەم  لەباری سیاسییەوە تووشی 

سەەیی نەەاڕوون تەشەەکیالتی ئەو ڕێکخەەراوەیەی ئامەەانجی سیاو  دانێەەو کۆمەڵگەەا
وتەەۆزی ئەو لە ئاکامەەدا تە، لەەێکەوتەوەپەەۆی وقەنجام چەنەەد لسەەەرو  تەنیەەیەوە

 سیاسەەەەەتە نەەەەاڕوونەی کەەەەۆمەڵە سەەەەاڵەها دەوری ئەو ڕێکخەەەەراوەی تەنیەەەەیەوە.
 چەەەەاالکی نیزامیەەەەی بە کردەیەەەەی کە بەەەەوونی کەەەەۆمەڵەی پاراسەەەەتبوودووهەم  
ودۆخی ەو بڕیارنامەیە پاراستنی مەان و بەاربە پێچەوانەی ئ نەما و ئاسەواری

 کۆمەڵەی خستە ڕۆژی ڕەشەوە!
دەکەرد لەبەاری  ێ" و کۆمەڵە بێ هێزی خۆیان هەست پلە خاڵی چواردا "حکا

دا لە نێەەەو خۆیانەەەدا بە ەتەەەی سیاسەەەیی و کردەیەەەییفیکەەەرییەوە لە پاراسەەەتنی یەک
ات بە تەواوی تووشەەی لێەەک تەەرازان و هەڵتەکەەان هەەاتن. بەاڵم حیزبەەی دێمەەوکر

لە هەمەوو کەات یەکگرتەووتر لە مەیەدانی  ،پێچەوانەی کەۆمەڵە و بڕیارنەامەکەی
دا ئەرکە نیشتمانییەکانی بە ئەنجام دەگەیاند. سەیرتر لەوە بڕیارنەامەی خەبات

کەەۆنگرەی شەشەەی کەەۆمەڵە بەەاس لە نزیکەەایەتی حیزبەەی دێمەەوکرات لە )یەکیەتەەی 
بەەەارەوە کەەەەۆمەڵە بە سەەەۆ ییەت، سوسەەەیاڵ دێموکراسەەەی و هتەەەد...( دەکەەەا. لەو

گەرمییان داتاشینی تیدۆری ویشك و بێ بنەماکانیان و ئاسەتی متمەانە و پشەت
بە دروسەەتکردنی حکەەومەتی پرۆلیتاریەەای جیهەەان! کە لە سەەەر زەینەەی خەیەەاڵی 
ئەوان دامەزرابوو هێندەی دیکە تووشی قەیران و ئاسۆی نادیەاری سیاسەی و 

  کردن.... وونیناڕ نەبوونی ڕێبازێکی
ئاکامدا لەم بەارودۆخە  لە"" گیری دەکا دەڵێ دا ئاکامام لە خاڵی پێن سەرەنج

بە شەێوەی  یەتیبەشێک لە کادر و ڕێبەرانی حیزب ورەیان دێتە بەر و نەاڕەزا
لە ڕێبەرایەتەەەەەەەەەەەی قاسەەەەەەەەەەەملوو کە لەمێەەەەەەەەەەەنە خەەەەەەەەەەەاوەنی  بەرهەڵسەەەەەەەەەەەتی
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ی ئەو ٥خەەەەەاڵی  ئوتۆریتەیەکی)دەسەەەەەەاڵت( سەەەەەەقامگیر بەەەەەوو دەردەبەەەەەڕن..."
کە لە سەوئێد گیەرا و هەر  دایە ی کۆمەڵە١٦واڵمەکەی لە پلینۆمی یارنامەیە بڕ

 .پێویستەلە جێگای خۆیدا  مێکی کورتواڵلەو کتێبەدا هاتووە. بەاڵم 
لە ئەوەی لە پێشەدا بەۆ؟  ،زۆر ئاسەاییە "حکا" و کەۆمەڵەهێنانی ئەو خاڵە بۆ  

نکە چەودەڕوانێتە ئەحزابی دیەکە،  ڕووی داوە بەمجۆرە انداڕێکخراوەکەی خۆی
تەنیەەەەا شەەەەتێکی کە بەەەەوونی نەبەەەەووە دێموکراسەەەەی و  داو کەەەەۆمەڵەلە "حکەەەەا" 

. ئەەەەاخۆ مێەەەەنوو بەەەەوو داکخەەەەراوەیەڕادەربەڕیەەەەن بە ئەەەەازادیی لە نەەەەاو ئەو ڕێ
 و نە دەشەێوێندرێدەگۆردرێ؟ مێنوو نە دەسکاری دەکرێ، نە لەبیر دەکەرێ، 

دا ای خەۆی دەمێنێەتەوە. لەغەیەری ئەوەنە دەگۆڕدرێ، بەڵکوو هەمێشە لە جێگە
ی ئاکەەامگیریئەو  کەسەەانی وەک ڕێبەرانەەی "حکەەا" و کەەۆمەڵە "تمریەەف"ی بەەکەن.
ە کە بە حیزبەی بڕیارنامەی کۆنگرەی شەشەی کەۆمەڵە ڕاسەت ڕوو بە کەۆمەڵەی

نەک بەشەەەێک  دایەکەم لەنەەەاو کەەەۆمەڵە هەەەۆ؟مەەەوکراتی دەشەەەوبهێنن. بەچەنەەەد دێ
ەکێشەا. ادۆتلە کۆمەڵەیان هەریەک بەۆ الیەک ڕدەستە و ک و بەڵکوو چەند بەش

و بۆچروون هاتن  دووهەم، ئەوە ناسیۆنالیزمەکانی ناو کۆمەڵە بوون وەخەبەر
کۆمەڵەیەەەەان بەو  کە دانیشەەەەانیت ارحیزبەەەەی دێمەەەەوکسیاسەەەەەتی ڕاسەەەەتییەکانی 
نەبەەەەوونی ڕخەەەەنە و پێشەەەەنیار لەنێەەەەو کەەەەۆمەڵەدا بەەەەۆ ، سەەەەێهەم ئاقەەەەارەدا بەەەەرد.

گەەەەەای کردنی ڕێکردنەوەی ئەو ڕێکخەەەەەراوەیە و نەبەەەەەوونی هیەەەەەدایەتئاسەەەەەایی
 چەەوارەم،درووسەەتی کەەوردایەتی بەتەواوی تووشەەی لێەەک هەڵوەشەەانی کەەردن. 

دەکەەا لە هەمەەوو کەەات کە کەەۆمەڵە باسەەی  داسەەەردەمانە ومەەوکرات لەحیزبەەی دێ
دا لە مەیەەەدان، بە هەزاران پێشەەەمەرگەی لە نەەەاو خەڵکەەەی خۆیەەەدا یەکگرتەەەووترە

 .د کەسەەەی نەەەیەسەەەەکاتێکەەەدایە کەەەۆمەڵە دوولەئەوە  ،دەدا ی بە خەبەەەاتدرێەەەنە
 دا هەوڵەی زۆریەانکە بەوو ئەوە سیاسەتی چەوتەی ڕێبەرانەی کەۆمەڵە  پێنجەم،

لەو ڕێگەەەا  بەەەنهەەەیو ڕەسەەەاڵەتێکی مێنوویەەەی بەەەۆ حیزبەەەی دێمەەەوکرات قایەەەل نە
  نادروسەەەتەوە حیزبەەەی دێمەەەوکرات بە حیزبێکەەەی نەەەاڕەوا بە خەڵەەەک بناسەەەێنن.

ڕێبەرایەتەەەی بەەەوو و  دائەوکەەەاتەی لە ژیانەەە هەم دوکتەەەور قاسەەەملووشەشەەەەم، 
نەک هەر  یهەم دوای شەەەەەهیدبوون کەەەەوردی بەڕێەەەەوە دەبەەەەرد،اڵنەوەی جەەەەوو

 پێشەەەمەرگەی حیزبەەی دێمەەەوکراتی کوردسەەەتان و کەەەادرخۆشەویسەەتی تەواوی 
تەا ئێسەتاش لەپەێی  نێەو کەۆمەڵی کوردەواریەدا،بەڵکەوو بەووە کاڕێزمەا لە  بوو،
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لە ڕۆژی  نەەەەەەەاحەزان و نەیەەەەەەەارانی دوکتەەەەەەەور قاسەەەەەەەەملوودا هەمەەەەەەەوو کەس
ی کوردسەتانیان چەاو پەێ دەکەوێ چەی بەۆ ڕێبەرەکەیەان دا خەڵکەشەەهیدبوونی

  تەنانەت بەوەش قەڵس و توورەن. دەکەن
 و بەەێ ئاکامییەکەەانی، نەەاکۆکی نێەەو تەشەەکیالت لەدوای کەەۆنگرەکەەۆمەڵە  بەڵەەێ،

ی ٦کەەەۆنگرەی  ١٣٦٧کاتێەەەک لە مەەەانگی بەەەانەمەڕی سەەەاڵی  قەەەووڵتر دەبێەەەتەوە.
ەکەداری و والنەانی ئەو کۆمەڵە کۆتایی هات زمزمەی ڕەدکردنەوەی خەباتی چ

شەەەێوەخەباتە بەیەکجەەەاری بە نەهێنەەەی و خشەەەکە لە باڵوکراوەکەەەانی "حکەەەا" و 
 ەنگی دەدایەوە.ڕکۆمەڵە 

باتی خەە  ت بەە بارهسەە  ڵەە ڵوێسەەتی کۆم ر ه سەە  پەەێی دا بەەا ئاوڕێەەک لەە  لەە  
 .وهین کوردستان دوای کۆنگرەی شەشی ئەو ڕێکخراوەیە بده ل  کداران چ 
ە دوای کرررۆنگرەی شەشرری خرررۆی بڕیارنامەکررانی کرررۆنگرەی وێرررڕای کررۆمەڵ"

وتووێژێد لەگەڵ ''بررایم عەلیرزادە'' لە نامیلتەیەکردا براڵو کرردەوە. سرەرنێێتی 
  کە لە ی خرۆیورد لەم نامیلتەیە نیشان دەدا کە کۆمەڵە لە کۆنگرەی شەشرەم

ەی هات  تاکتیتی خەباتی چەکدارانەی وەب شرێودا پێد١٣٦٧مانگی بانەمەڕی 
ئەسڵی خەبات وەال دەنێ و ڕێبەرانی کۆمەڵە هەوڵیان دەدا ئەم گۆڕانە گرینگە 
تاکتیتییە لەباری سیاسی و تێشۆرییەوە تەوجیپ بتەن. بەکردەوە  پا  چەنرد 
مانرررگ لە تێپەڕینررری کرررۆنگرەی شەشرررەم  شررروێنەواری ئەم گرررۆڕانە لەکررراری 

 کۆمەڵەدا بەتەواوی دەرکەوت.
ریئررب کە چەنررد سرراڵە خەبرراتی چەکرردارانە و سیتتا پ ئرراژۆڕێتخراوێترری چە

وەب شێوەی مێحوەریی خەبات دەناسی و ئەم و ئەو بە سازشتار ناو دەبرد 
چررۆن و بە   دەلیررل دەسررتی لە خەبرراتی  ١٣٦٧و مەحتوومیرران دەکرررد  سرراڵی 

چەکدارانە دەکێشایەوە و ئیتر ئەم شێوەیە نەب هەر بەتەنیا شێوەی دروسرب  
 سڵیی  بە حیئابی نەدێنا؟بەڵتوو تەنانەت بەشێوەی ئە

پرسرریارێد کە لەم پێوەنرردییەدا پررێ  هەمرروو پرسرریارێتی دیررتە دێررتە گررۆڕ  
ئەوەیە کە: ئەگەر کۆمەڵە بەو ئاکامە گەیشتبوو کە شێوەی خەباتی چەکردارانە 
ئێتررر بررۆ ئەو وەب مێحرروەری ئەسررڵیی خەبررات بە حیئرراب نررایە  بررۆچی ئەمە 

ە ڕێتخراوەکرانی دیرتە بە سیاسرەتی بەئاشترا ڕاینەدەگەیانرد و وەب هێنردێد ل
 پاشەکشە لە خەباتی چەکدارانە ڕەسمییەتی نەدەدا؟



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

دەرەجە کە  ١٨٠بە لەبەر چرررراوگرتنی پێشررررینەی کررررۆمەڵە و وەرسررررووڕانی 
جاروبررار لەو ڕێتخررراوەدا ئەنێررام دراون وە مرری ئەم پرسرریارە ڕوون برروو  

دسررتانەوە کررۆمەڵەیەب کە لە سررەرەتای پەرەپێرردانی تێتۆشررانی خررۆی لە کور
هەموو توانای خۆی بۆ سازماندانی نیزامری تەرخران کررد و بەرەو پێشربردنی 
خەباتی چەکردارانەی لە سرەرەوەی هەمروو مەبەسرتەکانی خرۆی دانرا و  چرۆن 
دەیتررروانێ هەروا بە سرررووب و هاسرررانی و بە یەب ڕۆژ وازهێنررران لە خەبررراتی 

کرۆمەڵە دەیرانوێرا  چەکدارانە بە الیەنگرانی خۆی ڕابگەیەنێ؟ نە بەڕێروەبەرانی
ئەم ڕاستییە بە ڕاشتاوی لەگەڵ ئەندامان و الیەنگرانی خۆیان بێنێتە گرۆڕ  و 

دا نەیاندەتوانی لە بەرامبەر شرتێتی ئراوادا نە ئەمانە  لە هەلومەرجی ئەوکات
ڕانەچڵەکرررن. هەربرررۆیە ڕێبەرانررری کرررۆمەڵە دەیانەویئرررب لەپێشررردا بە تێشرررۆری 

کردنەوە  بەرەبەرە ئەم دەرمرررانە ترررراڵە داتاشرررین و پاشررران لە ڕێگررررای پاکرررانە
 دەرخواردی الیەنگرانیان بدەن.

بۆ ڕوونبوونەوە  باشترە لە پێشدا چاوێد بەسرەر بڕیارنامەکرانی کرۆنگرەی 
 شەشی کۆمەڵە بخشێنین:

ئەگەر ئەو خۆهەڵتێشرررررررررررررانە کە لە بڕیارنامەکانررررررررررررردا هررررررررررررراتوون و لە 
ۆکی ئەو بڕیارنامرانە زۆر تایبەتمەندییەکانی کۆمەڵە بوون وەال بنێین  لە نێوەڕ

خرراڵی سررەرنێڕاکێ  دەترروانین دەرکێشررین. بررۆ نمرروونە: بڕیارنررامە لەبررارەی 
"بە لەبەر چراوگرتنی ئەمە کوردستاندا دەڵرێ:  جوو نەوەیستراتێژیی ئێمە لە 

کە کوردستان لە باری ئابووری و سیاسییەوە بەشێتی ئۆرگانید لە کۆمەڵی 
جیررراوازییەکی کررراریگەر لە پرررلەی  ئێرررران بە گشرررتی بە حیئررراب د   بررروونی

پێشتەوتوویی شۆڕشدا لە نێوان سەرانئەری ئێران لە الیەب و کوردسرتان 
 لە الیەکی دیتە شتێتی نەگونێاوە...".

باشترە ئەم زئەیە بخەیرنە سرەر زمرانێتی سرادە هەترا دەرکەو  کە کرۆمەڵە 
 لە پوششرری ئەو ڕسررتەیەدا دەیەەویئررب   بڵررێ. مەبەسررتی کررۆمەڵە ئەوەیە کە
مررومتین نیرریە شررۆڕ  بترروانێ لە کوردسررتاندا لە چرراو سەرانئررەری ئێررران بە 
ئەنررردازەی زۆنررراغێتی کررراریگەر لە پێشرررتردا برررێ. دەزانرررین کە لە هەلرررومەرجی 
ئەوکاتدا خاڵێد کە پترر لە هەمروو شرتێد خەبرات لە کوردسرتاندا لە خەبراتێتی 

و  کاتێرد سەرانئەری ئێران جیا دەکاتەوە شێوەی چەکدار بروونیەتی. کەوابرو
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بڕیارنامەی کۆمەڵە دەڵێ: ئەو جیاوازییە شتێتی نەگونێاوە  مەبەسرتی ئەوەیە 
کە ئەو ڕەڕزە سەرەنێام لەبەین دەچرێ و خەبرات لە کوردستانیشردا بە ناچرار 
وەب خەبات لە سەرانئرەری ئێرانری لرێ د . بە م لەبەر ئەوە کە کوردسرتان 

رە بەشری  ترابیعی گشرتە  بەشێتی ئۆرگانێد لە کرۆمەڵی گشرتیی ئێررانە و دیرا
چوونی جیاوازی بەو مانایە نیریە کە خەبرات لە سەرانئرەری ئێرانردا بە لەبەین

شرررتڵی چەکرررردارانە دەر د   بەڵتررروو بە پررررێچەوانە ئەوە شرررێوەی خەبررررات لە 
کوردسررتانە کە ڕەنگرری خەبررات لە سەرانئررەری ئێررران بەخررۆیەوە دەگررر  و 

 ە لە کوردستاندا.ئاکامەکەی دەبێتە وەالنانی خەباتی چەکداران
لە ڕاسررتیدا  لەو کرراتەوە کە کررۆمەڵەی کوردسررتانی بررووە بەشررێد لە حیزبرری 
کۆمۆنیئب کە خۆی بە حیزبی چینی کرێتار لە سەرانئرەری ئێرانردا دەزانری  

کە  لەوکاتررداچرراوەڕوانی دەکرررا کە کررۆمەڵە بەم ئاکررامەی باسررمان کرررد بگررا. 
کردارانە لە سەرانئرەری خەبراتی چە ەبرووحیزبی کۆمۆنیئرب توانرای ئەوەی ن

ئێرانررردا وەڕ  بخرررا  لە بەرامررربەردا کرررۆمەڵە لە کوردسرررتان دەبرررێ دەسرررب لە 
خەباتی چەکدارانە هەڵبگر . خۆ نەدەکررا حیزبێتری کۆمۆنیئرتی سەرانئرەری 
لە بەشێد لە و تردا خەبراتی چەکردارانە بەشرێوەی ئەسرڵی خەبرات بزانرێ و لە 

 تەوە.بەشەکانی دیتەدا ئەم شێوە خەباتە ڕەد بتا
هەر لەو بڕیارنررامەیە  لە بەشرری ئەرکررانی سررتراتێژیی ئررێمە لە کوردسررتاندا 

دەربڕینی نرراڕەزایەتی"شررارەکان کررانوونی ئەسررڵی ڕەخنەگررری و هرراتوە کە: 
ەیی و ناوەنررردی ئەساسررری جررروو نەوەی شۆڕشرررگێڕانەن. سیاسررری و تررروود

 ڕاپەڕیی )تەحەڕوب( سیاسی تروودەیی لە الد  ترابیعی ڕاپەڕیری سیاسری لە
شارەکانەوە  چارەنووسری جروو نەوەی شۆڕشرگێڕانە لە شرارەکاندا دیراری 

ئەگەر هێنرردێد ورد بررڕوانینە ئەم ئەرکررانە سررتراتێژییەی کررۆمەڵە  1."دەکررر ..
یەکەم: ئەگەر ڕاستە کە شارەکان کانوونی ئەسڵیی خەباتی غەیررە چەکردارانە  

ی چەکردارانە  لە ین  خەباتیدەربڕینی توودەخنەگری و ناڕەزایییانی جێگای ڕە
الد  و لە کوردسرتان لە باشررترین حاڵەترردا خەبراتێتی الوەکرری دەبررێ. دووهەم: 

                                                 
 ٤١ۆنیستی ژمارە مکۆ بڕواننە ئەو بەستەرە: - 1

 http://hekmat.public-archive.net/fa/3080fa.html  

http://hekmat.public-archive.net/fa/3080fa.html
http://hekmat.public-archive.net/fa/3080fa.html
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هەڵگر لەم ڕاپەڕیرری سیاسرری لە الد  تررابیعی خەبرراتی چەکرردارانە  یرران شرروێن
دایە. سرێەەم: شێوە خەباتە نییە  بەڵتوو ترابیعی ڕاپەڕیری سیاسری لە شرارەکان

ە لە شرارەکاندا دیراری دەکرر   کە لە هەموان گرینگتر چارەنووسی جروو نەو
دەربڕینی سیاسرررری و توودەییرررردا خررررۆی ئەویرررر  لە ڕەخنەگررررری و نرررراڕەزایی

دەنررروێنێ. لەم حررراڵەدا خەبررراتی چەکررردارانە لە الد  و لە کوردسرررتان تەنرررانەت 
ڕایرردەیە و لەو خەبرراتێتی الوەکرری  بە حیئرراب نەدەهررات. بەڵترروو کررارێتی بێ

ییە. یرانی بەکرورتی  لە نەزەر کرۆمەڵەوە ( جێگایەکی ن١٣٦٧زۆناغەی سەردەم )
غەیررررررە چەکررررردارانە برررررێ و شرررررێوەی ڕەخنەگرررررری و  -١خەبرررررات دەبررررروو: 

 لە شارەکاندا بەڕێوە بچێ. -٢دەربڕینی هەبێ. ناڕەزایی
بە م بەڕاسررتی    ڕووی دا کە کررۆمەڵە ''ڕاسررتی''یەکی هێنرردە بەرچرراو پررا  

تریەوە و نراوی ''ئەرکرانی نۆ ساڵ خەباتی چەکردارانە وەب ''ڕازێتری'' گەورە دی
 ستراتێژی''ی لەسەر دانا؟ 

دەورەی جیرا لە  ٣کۆمەڵە لە تێتۆشرانی حیزبری کۆمۆنیئرب لە کوردسرتاندا 
یەب بینرری: دەورەی پررێ  وەخررۆکەوتنی بەربرراڵوی ترروودەیی  یررانی دەورەی 

پێترانی جوو نەوەی ڕەخنەگریری و دوای کۆنگرەی شە  کە دەورەی دەسب
 وودەیی و دەورەی گەشررررررررەی سیاسرررررررری و بەرەودەربڕینی تررررررررنرررررررراڕەزایی

چوونی یەکێرراری. لە دەورەی یەکەم یررانی دەورەی دوای بڕیارنررامەی پێشررەوە
کررۆنگرە ئەرکرری کررۆمەڵە بررریتییە لە پاراسررتنی پررتەوی و بەتوانررابوونی هێررزە 
چەکداری کۆمۆنیئرتی و پەرەپێردانی ئەو هێرزە لە چوارچێروەی ئیمتانراتی ئەم 

کە دیررارە ڕوون نەبرروو کەنگررێ و پررا    -دووهەمرردا دەورەیەدا. لە دەورەی 
مررراوەیەب دەسرررب پرررێ دەکرررا. بە م وێررردەچێ کە لە نەزەر کرررۆمەڵەوە وا زوو 

ئەرکی کۆمەڵە بریتی دەبێ لە پەرەپێدان و بەتواناکردنی خێررای  -نەیگەشتبایە
هێزەکررانی خررۆی بە مەبەسررتی پێشررڕەویی نیزامرری و ئررازادکردنی ناوچەکرران. 

دەوری سێەەم  کە لەودا ڕاپەڕین لە شارەکاندا دەسرب پرێ  سەرەنێام دەچینە
دەکرررا. کەوابررروو  بەگررروێرەی ئەم بەرنرررامەیە ئەرکررری کرررۆمەڵە لە هەلرررومەرجی 
ئەوکاتدا بریتییە لە پاراستنی هێزی چەکداری خرۆی و لەبەر ئەوە کە مەیردانی 

زۆر تەنررررگەبەرە  لە ڕاسررررتیدا مەسررررەلەی  بەوالوە ١٣٦٧ئیمتانررررات لە سرررراڵی 
 دانی هێزی چەکدار بە هی  جۆر لە گۆڕێدا نییە.پەرەپێ
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''برایم عەلیزادە'' لە وتووێژی خۆی لەگەڵ ڕادیرۆی کرۆمەڵەدا هەرچەنرد  کاب
هەوڵرری دا مەسررەلەکە لە چوارچێرروەی هێنرردێد زئررەی زەڵەمرری و بەتێتوڵرردا بە 
جۆرێررد بررای بتررا کە ''ڕازی'' واز هێنررانی کررۆمەڵە لە خەبرراتی چەکرردارانە بە 

ەکەو   بە م بە کررردەوە چەنررد هەنگاوێررد دەچێررتە پێشررتر و ڕاشررتاوی دەرن
 بەڵگە و دیاردەی پتر بە دەستەوە دەدا.

عەلیزادە لەبرارەی بەڵرگەیەب کە لەو کرۆنگرەیەدا لەسرەر تێتۆشرانی نیزامیری 
بڕیارنامەی پێشنیارکراو لەسەر ئەم مەسەلەیە لە کۆمەڵە پەسند کراوە دەڵێ: "

وە و زەرارە پا  کرۆنگرە سریمینارێد برۆ چوارچێوەیەکی گشتیدا پەسند کرا
باستردن و شیتردنەوەی الیەنە جۆراوجۆرەکانی ئەو بڕیارنامەیە پێرد برێ. 
." بڕیارنامەکە لەبەر هێندێد خاڵی ئەمنیەتی جار  بەئاشرترا براڵو نراکرێتەوە

ئەم زئرررررررررانەی عەلیرررررررررزادە نیشررررررررران دەدەن کە: یەکەم  بڕیارنرررررررررامەکە لە 
کررراوە نەب خرراڵ بە خرراڵ و بەنررد بە بەنررد  کە چوارچێرروەیەکی گشررتیدا پەسررند 

ئەمە خرررۆی نیشررراندەری جیررراوازی بیروبۆچررروون لەسرررەر بررروو. دووهەم  برررۆ 
شرریتردنەوەی ئەو بڕیارنرررامەیە سرریمینارێتی ترررایبەتی بە پێویئررب زانرررراوە و 
ئەمە خررررۆی ئەم پرسرررریارە دێنێررررتە گررررۆڕ  کە ئەگەر کررررۆمەڵە لە کررررۆنگرەی 

ی چەکرردارانە وەب شررێوەی ئەسررڵی شەشررەمی خۆیرردا دیئرران لەسررەر خەبررات
خەبرات سروورە  ئەی پێتەێنررانی سریمینار بررۆ تەوجیەکرردن و شرریتردنەوەی   
پێویئتییەب بوو؟ سیمیناری تەوجیەی و شیتردنەوە کاتێد پێویئب دەبێ کە 
گۆڕانێد لە سیاسەتی پێشوودا پەیدا برووبێ و ئەگەر ئەم سیاسرەتەی پێشروو 

نییە  کەوابوو مەبەسب لە دوایرین ڕسرتەی پێداگرتن لەسەر خەباتی چەکدارانە 
زئەکانی عەلیزادە  زۆر ڕوون بوو لە ڕاستیدا ئەوە خاڵی ئەمنییەتی نرین کە 
برروونە هررۆی نەێنرری ڕاگرتنرری بڕیارنررامەکە بەڵترروو تررری لە ڕووخررانی دیررواری 

 بۆچوونی کۆمەڵە بوو کە لەسەر پایەی خەباتی چەکدارانە دامەزرابوو. بیرو
"...لەبەر ئەوە ێژە بە ئاشرتراکردنی نەێنییەکران دا و دەڵرێ: برایم عەلیزادە در

کە شەڕ و بەرهەڵئرتی نیزامری لەگەڵ ڕێژیمری کۆمراری ئیئرالمی یەکێرد لە 
مەیدانەکانی تێتۆشانی کۆمەڵە بوو  ئەم بۆچوونە هەمیشە پێی خرۆ  برووە 
کۆمەڵە وەب هێزێتی شەڕکەر بنوێنێ و بەرەو پێشەوەچوون یان پاشەکشە 

نەدا بتررررراتە پێررررروانەی زەزاوەت و هەڵئرررررەنگاندن سرررررەبارەت بە لەو مەیررررردا
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ئەگەر بررا  سررەرنج برردەین دەبینررین کە عەلیررزادە  جرروو نەوە و بە کررۆمەڵە..."
نرررراڵێ: خەبرررراتی چەکرررردارانە بەدژی ڕێژیمرررری کۆمرررراری ئیئررررالمی یەکێررررد لە 
مەیرردانەکانی تێتۆشررانی کررۆمەڵەیە  بەڵترروو دەڵررێ: ''برروو''  یررانی وەب شررتێتی 

کە ئێئررتا ئیتررر نیرریە باسرری دەکررا. پاشرران تێدەکۆشررێ بررۆ پاشەکشررەی ڕابررردوو 
نیزامی  یان لە ڕاستیدا بۆ وازهێنان لە خەباتی چەکردارانە پاکرانە بترا و دەڵرێ: 

شتی تێدا نییە کە پێشڕەویی نیزامی بە مانای باشتربوونی نیئبەتی هێز لە "
یەکێررد لە  دایە و پێشررڕەوییەکی ئەوتررۆڕیررزی خەبرراتی نیزامیرری کرێتررارانی  

دیاردەکانی بەهێزبروونی ڕیرزی کرێترارانە. بە م لە عەینری کاتردا پرێم وانیریە 
براوەڕییە برووبن کرێتارانی تێگەیشتووی کوردستان زەت تووشی ئەم خۆ 

کە پێیررران وابرررێ گۆیرررا بەشررری چەکرررداریی کرێتررراران بە دوور لە خەبررراتی 
تنیان لەبەر یەکگرتووانەی سەرانئرەر و چینرایەتیی ئەوان  ڕۆژێرد سرەرکەو

یررانی بەکررورتی  لە نەزەر  دەرگررای ماڵەکانیانرردا بە دیرراری پێشررتە  دەکررا...".
ڕێبەرانررری کرررۆمەڵەوە خەبررراتی چەکررردارانە لە کوردسرررتان  یەکەم: سرررەرکەوتن 
لەگەڵ خۆی بەدیاری ناهێنێ. دووهەم: هەر بەم دەلیلە نابێ هیوات پێری هەبرێ 

اتی چەکدارانە لە کوردسرتاندا لەبەرچاوگرتنی ئەمە  شێوەی خەب و  سێەەم: بە
 سوودێتی نییە و بێ ڕایدەیە.

بە م بەڕێررررروەبەرانی کرررررۆمەڵە بە ڕەدکرررررردنەوەی خەبررررراتی چەکررررردارانە لە 
هەلومەرجی ئەوکاتی کوردستاندا  تووشی گیروگرڕتێتری گەورە بروون. ئەوان 
باشیان دەزانی کە ئەگەر کۆمەڵە  بە پێچەوانەی برازی ئەو تازمرانەی ئیرددیعای 

بوون دەکەن و نفووزێتیان لەنێرو کرۆمە نی زەحمەتتێشری ئێرانردا کئیئبمار
پێیەکری هەر مراوە  لەبەر ئەوەیە کە لە جروو نەوەی نەبوو  لە کوردستاندا جێ

. خەڵتی خودموختاری زبرووڵ کرردکوردستاندا بەشداری کردوە و درووشمی 
ە بە م کە لە نەزەر ئەوانەوە داخوازەکررررررررررانی سەرانئررررررررررەری گرینگتررررررررررر ل

داخوازەکانی ناوچەیی بوون بە ناچرار دەبروو شرێوەیەب لە خەبرات هەڵبژێررن 
کە لە ڕادەی سەرانئرررەریدا جێگرررای پەسرررند برررێ  مەعلرررووم نەبررروو تەکلیفررری 

 خودموختاریی کوردستان چی لێ دێتەوە؟
''خودموختاری'' هەر ئەو درووشمەیە کە کۆمەڵە لە سەرەتای شۆڕشدا بەو 

اییە ڕەدی دەکررررردەوە. بە م لەبەر ئەوە کە بەهرررانەیە کە دروشررررمێتی بررررورژو
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درووشررمی حیزبرری دێمرروکرات بررۆ خودموخترراری برروو بە داخرروازی کررۆمە نی 
میلیررررۆنیی خەڵترررری کوردسررررتان  کررررۆمەڵە  بە ناچررررار "خودموخترررراری"ی لە 
بەرنررامەی خۆیرردا گونێانررد  کررۆمەڵە دەبرروو بە هەر جۆرێررد بررێ تەکلیفرری ئەم 

هررۆی پەرەگرتنرری خەبرراتی چەکرردارانە لە  درووشررمە ''بررورژوایی''یە کە ببررووە
عەلیرزادە دەڵرێ کە لە کرۆنگرەی کوردستاندا ڕوون بتاتەوە. هەر بۆیە  برایم 

شەشرررەمدا کرررۆمەڵە پرررا  باسرررێتی دوور و درێرررژ بەم ئاکرررامە گەیشرررتووە کە 
خودموخترراری ئیتررر نرراتوانێ درووشررمی ئەسررڵیی کررۆمەڵە لە کوردسررتاندا بررێ. 

ەکرررررانی چینررررری کرێترررررار لەژێرررررر سرررررێبەری "جررررراران لە دەورەیەکررررردا داخواز
جوو نەوەی گشتیدا لەبیرر دەچروونەوە... بە م ئەمرڕۆ ئرێمە بەوە ڕازی نرابین. 
شررتێد کە ئەمررڕۆ گرررینگە ئەوەیە کە داخوازەکررانی کرێترراران و ئامانێەکررانی 
چینی کرێترار بەتەواوی لە چوارچێروەی خۆنوانردنی سروننەتیی خۆیران وەدەر 

 ڕ ".کەون و ڕاستەوخۆ بێنە گۆ
بررایم عەلیرزادە هەر ئەنردازە بەرەو پێشرتر دەڕوا ڕاشرتاوانەتر زئرە دەکررا و 
دەڵررێ: "چینرری کرێتررار  گە ڵەی خررۆی بررۆ البردنرری سررتەمی میللرری دادەڕێررژ  و 

وە گە ڵەیەکی بۆ خودموختراری یەڕای دەگەیەنێ و کۆمەڵە  هەر لەم ڕوانگە
ە بررۆ خودموخترراری هەیە. بە م ئیتررر پێویئررب ناکررا چوارچێرروەی گە ڵەی ئررێم

ببێرررتە ئەو چوارچێررروە گشرررتییە کە هەمررروو ئامرررانج و داخوازەکرررانی کرێتررراران 
لەخۆیرررردا بگررررونێێنێ  چررررونتە بەڕاسررررتی چوارچێرررروەیەکی تەنررررگە". هەڵرررربەت  
خودموخترررراری چوارچێرررروەیەکی تەنررررگ نەبرررروو  بە م وادیررررارە زرررراڕیەی بررررۆ 

مەڵە هەرچەنرد بەڕێوەبەرانی کۆمەڵە زۆر تەنگ کردبرۆوە. سرەرەڕای ئەمە  کرۆ
پرێ لەوە دەنرێ  نەدەوێرا درووشمی خودموختاری بە یەکێاری وەالبنێ  بە م

کە مەبەسررتی ئەو لە هێنررانەگۆڕی مەسررەلەی خودموخترراری لەگەڵ مەبەسررتی 
خەڵتی کوردستان لێد جیایە. خەڵتی کوردسرتان خوازیراری چارەسرەرکردنی 

وسری خۆیران برگەن مەسەلەی میللین و دەیانەو  بە ماڕی دیاریتردنی چارەنو
ڕێگایدا خەبات دەکەن  ڕیداکاری بۆ دەنوێنن و زوربانی بۆ  وکە لەمێژ ساڵە لە

 دەدەن. بە م کۆمەڵە چی؟
"پرسریار: ئیشرارەتان  وە با بزانین برایم عەلیزادە زئەی چی بوو؟یەلەوبارە

بە هێنرررردێد جیرررراوازی لە نێرررروان پێررررداگرتنەکانی ئررررێمە لەسررررەر مەسررررەلەی 
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یەکان لە الیەکری دیرتە کررد. یەب و حیزب و هێز بورژوایی لە الخودموختار
 بێ زەحمەت لەبارەی ئەم خاڵەدا پتر ڕوونمان بتەنەوە.

وە م: یەکەمررین مەسررەلە کە ئررێمە پێرری لەسررەر دادەگرررین ئەوەیە کە ئررێمە 
خوازیاری چارەسەرکردنی مەسەلەی میللرین. بەومانرایە کە ئرێمە دەمرانەو  

شێوە لەسرەر ڕێگرای کرێترار و زەحمەتتێشری ئەم کۆسپە بە دێموکراتیترین 
کرررورد وەالبنرررر   هەترررا ناتەبررراییە چینایەتییەکرررانی وازعررری لەم کرررۆمەڵەدا بە 

کەوابرروو  کررۆمەڵە یەکەم  مەسررەلەی ئاشررتراترین شررێوە بترروانن خررۆ بنرروێنن". 
میللررری بە کۆسرررپێتی سرررەر ڕێگرررای زەحمەتتێشرررانی کررروردی دەزانررری نەب بە 

وهەم  خودموخترراری برۆ کررۆمەڵە ئامررانج نەبرروو  بەشرێد لە داخوازەکانیرران. دو
بەڵتوو وەسیلە بوو و سێەەم  چارەسەرکردنی مەسەلەی میللری و دابینبروونی 
خودموختارییان تەنیا بۆ ئەوە دەویئب کە ناتەباییەکانی چینایەتی لە کۆمەڵردا 

 بە ئاشتراترین شێوە بتوانن خۆبنوێنن. 
عەلیررزادە پررا  شررێروڕێوی هەر لەسررەر ترراکتیتی خەبرراتی کررۆمەڵە. برررایم 

هێنررانەوە بررۆ سیاسررەتی کررۆمەڵە لەبررارەی شررەڕدا و بە شرریتردنەوەی زۆنرراغی 
ئەوکررررات و سررررەرنێدان بە شررررەڕی ئێررررران و عێرررررا  و سیاسررررەتی حیزبرررری 
دێموکرات و خاڵە الواز و بەهێزەکانی تێتۆشرانی نیزامیری کرۆمەڵە بەم ئاکرامە 

گاندنێتی وازعبینررانە لە ئرێمە تێدەکۆشررین لەسرەر ئەساسرری هەڵئرەندەگرا کە: "
کراوتر لە بەرنرررامەی وەزعررری ئێئرررتا  ئەرکررری هەڵئرررەنگێندراوتر و حیئررراب

ەنگێندراوتر و . ئەم ئەرکە هەڵئررررعەمەلیرررراتی نیزامرررری خۆمانرررردا بگررررونێێنین"
   بوون؟ کراوانەترحیئاب

بەوتەی برایم عەلیزادە دەبێ: عەمەلیاتی نیزامری لە نراوچە جۆربەجۆرەکرانی 
ەسرتدارتر برن و بە هرۆی ئەو واحیردانەی لە نەزەر ڕەزمیریەوە کوردستاندا مەب

ئامررادەترن بەڕێرروە بچررن. پاراسررتنی هێررز و هێنررانەخواری ڕادەی تەلەڕررات لە 
دا جەریررانی عەمەلیاترردا سررەرنێی جیررددیان پررێ برردر . هەروەب لە دواتررری 

خاوەنی ئەو واحیدە ڕەزمییانە بەو  ٦٨و٦٧ئیشارەی پێ دەکر  کۆمەڵە ساڵی 
تمەندییانەوە کە برایم عەلیزادە باسریان دەکرا نەبروو. لەبەر ئەوە  بەناچرار تایبە

دەبوو لە عەمەلیرات ڕابوەسرتێ هەترا ئەوکراتەی دەیبروو  یرانی دوای کرۆنگرەی 
 شە  دەرگای خەباتی چەکدارانە دابخا.
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پرسیارێتی ئەسڵی دێتە ئاراوە هۆی ئەو گۆڕانە لە سیاسەتی کۆمەڵەدا چری 
 وازی لە خەباتی چەکدارانە دێنا؟ بوو؟ و کۆمەڵە بۆچی

ئەو هۆیانە دەتروانین بتەیرن بە دوو بە : بەشری یەکەم هرۆی زیەنری کە بە 
شتڵی پاکانەی تێشۆری لە بڕیارنامەکان و لە زئرەکانی کراب بررایم عەلیرزادەدا 

 دەنگیان داوەتەوە. بەشی دووهەم هۆی عەینی.
هەڵگرتنی ە شررروێندا  لە پێشررردا دەتررروانین ئیشرررارە بنیرررەزەیلە بەشررری هرررۆی 

کرررۆمەڵە کە لە دەورەیەکرررردا کوردسررررتانی بررروو  لە ''سررررەهەند''ییەکان بتەیررررن. 
هەڵگرتنێد کە ئاخرەکەی بروو بە هرۆی سرازبوونی حیزبری کۆمۆنیئرتی شوێن

دا نرراکۆکیی نێوخررۆیی حیزبرری کۆمۆنیئررتی ١٣٦٧کررۆمەڵە. هەرچەنررد لە سرراڵی 
ناکۆکییررانە برروون بە کررۆمەڵە هەروا چارەسررەرنەکراو مررابۆوە و تەنررانەت ئەو 

هرررۆی ئەوە کە واز لە پێتەێنرررانی کرررۆنگرەی حیزبررری کۆمۆنیئرررب بەێرررنن بە م 
زۆربەی ڕێبەرانرررری کررررۆمەڵە کە خۆیرررران بە کۆمۆنیئررررب دەزانرررری لە ڕێبررررازی 
سیاسرررررریی ڕێبەرانرررررری سررررررەهەندی پێڕەویرررررران دەکرررررررد کە لە هەلررررررومەرجی 

رینگییەکی بە خەباتی چەکدارانە بۆ خودموختاری کوردستان گ دائەوسەردەمە
دەرەجە چەندەم نەبایە پێران نەدەدان و گەیشرتبوونە ئەو زەنراعەتە کە خەبرات 
بەدژی ڕێژیمرررری خررررومەینی خەبرررراتێتی درێژخررررایەنە و درێژەدانرررری خەبرررراتی 

کەوتوو لە ناوچەکرررانی چەکررردارانە بەتەنیرررا لە کوردسرررتاندا و ئەویررر  تەریرررد
ە ڕێبەرانری حیزبری سوودە. هەر لەبەر ئەوە  بوو کدیتەی ئێران  کارێتی بێ

کۆمۆنیئتی کۆمەڵە چەند ساڵ دەبوو خاکی کوردسرتانیان بەجرێ هێشرتبوو و 
لە ئورووپرررا و بە ترررایبەتی لە سررروئێددا دانیشرررتبوون. کەسرررێد کە برررڕوای بە 
خەباتی چەکدارانە هەبێ مەیدانی خەبات بەجرێ نراهێڵێ و برۆ مراوەیەکی دوور 

 یان ناباتە سەر.و درێژ چەندین هەزار کیلومێتر دوور لە و ت ژ
یەکێتی دیتە لە هۆیە زیەنییەکان ئەوە بوو کە ڕێبەرانی حیزبی کۆمۆنیئتی 
کررۆمەڵە لە بەئاکررام گەیشررتنی خەبررراتی چەکرردارانە ناهومێررد برروون. ئەوانررری  
وەکوو زۆری دیتە لە ڕێبەرانی تازمە مارکئیئرتییەکانی پرا  شۆڕشریان لرێ 

نی موخالیفەکرران کرررد لە هرراتبوو کە کاتێررد خررومەینی دەسررتی بە سررەرکوتترد
ڕووی ناچارییەوە پەنایان بۆ کوردستان هێنرا و  هیوایران ئەوە بروو کە ئەگەر 
نەڵێین چەند مانگ  النی زۆر لە چەند ساڵدا ڕێژیمری خرومەینی بەچرۆب داد . 



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

بە م کە دیتیان خەبات درێرژە دەکێشرێ  برۆ پاکرانە ڕوویران لە ڕەدکرردنەوەی 
 ێوەی ئەسڵیی خەبات کرد.شێوەی خەباتی چەکدارانە وەب ش

لە پررا  پێتەرراتنی حیزبرری کۆمۆنیئررب  کررۆمەڵە لەنێررو الیەنگرانرری خررۆی لە 
کوردسرررررتاندا ئەم برررررڕوایەی پەرە پرررررێ دەدا کە بە هرررررۆی خەبررررراتی خەڵتررررری 
کوردسررتان  بەرەبەرە سەرانئررەری ئێررران ڕوو لە خەبرراتی چەکرردارانە دەکررا و 

ەژێرررر ئرررا ی حیزبررری بە ترررایبەتی چینررری کرێتررراری چەنرررد میلیرررۆنیی ئێرررران ل
کۆمۆنیئررررررتی کررررررۆمەڵەدا ڕادەپەڕ . بە م لە ناوچەکررررررانی دیررررررتەی ئێررررررران 
جوو نەوەکرران سررەرکوت کررران  لە چینرری کرێتررار هرری  بررزووتنەوەیەب بەم 
پێرریەدا نەدیترررا و  دەریرر  کەوت لە حیزبرری کۆمۆنیئررتی کررۆمەڵە نفررووزێتی 

 لەنێو چینی کرێتاری ئێراندا نییە.
شەکشەی کۆمەڵە لە خەباتی چەکدارانە  تەرکیبری ئەو لە هۆیەکانی دیتەی پا

ڕێتخراوەیە. ڕێبەرانی کرۆمەڵە زۆربەیران لە بنەمراڵە ئەشرڕاڕی  یران برورژوا و 
وردەبررورژوای شررار برروون. بەشررێتی گەورە لە ئەڕررڕادی چەکررداری کررۆمەڵە  
منرررررداڵی چیرررررنە نێونێییەکرررررانی شرررررار و بە ترررررایبەتی خوێنررررردکار بررررروون. لە 

وردە بررورژوای  ئەوەیە کە لە هەڵررومەرجی گەشررەکردن و  تایبەتمەنرردییەکانی
پەرەئەسررتاندنی هێررزە شۆڕشررگێڕەکاندا ڕوو لە شررۆڕ  دەکەن  بە م کاتێررد 
دەورەی ڕۆمانتیزمی شۆڕشگێڕانە بەسەر دەچێ  ڕیزی شۆڕ  بەجرێ دێڵرن. 
ئەوان نەڕەسی خەباتی درێژخایەنی چەکردارانەیان نرامێنێ و هێرزی خرۆڕاگری 

رییەکرررران و ناکامییەکانیرررران لە خۆیانرررردا نررررابینن. شررررتێد کە لە بەرامرررربە دژوا
 ڕیزەکانی کۆمەڵە بەتەواوی دەگرتەوە.

سرررەرەڕای ئەمرررانە  بە بێگومررران هرررۆی ئەساسررریی ڕەدکرررردنەوەی خەبررراتی 
چەکرردارانە لە الیەن کرررۆمەڵەوە دەبرررێ لە هەڵرررومەرجی عەینررری و لە وەزعێتررردا 

هرراتبوو. برررایم عەلیررزادە  برردۆزرێتەوە کە کررۆمەڵە لە مەیرردانی خەباترردا تووشرری
بۆخۆشری پرێ لەوە دەنرێ کە کرۆمەڵە لە براری نیرزامییەوە ناچرار بە پاشەکشرە 
بووە. هۆی گۆڕانی تاکتیتی خەبراتی کرۆمەڵە لە هەلرومەرجی ئەوکراتی خەبرات 

نەکردنی تەزەوەسررتاندن لە لە خرراڵە الوازەکررانی کررۆمەڵە و هەروەهررا لە زبررووڵ
  دا دەبینی.الیەن حیزبی دێموکرات



ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

الپەڕەی سرررەرەتای نرررامیلتەی نررراوبراودا لەبرررارەی وەزعررری ئێئرررتای  ٥لە 
کررۆمەڵە دوو هەڵئررەنگاندنی جیرراواز دەبینررر . لە بەشرری ''ئەرکررانی سررتراتیژیی 

"بە تررایبەتی لە کوردسررتاندا کۆمررۆنیزمی ئررێمە لە کوردسررتان''دا نووسررراوە: 
لە حاڵێتردا لە  (٥  خاڵی ٣کۆمەڵە هێزێتی کاریگەری کۆمە یەتییە"  )الپەڕەی 

و لە بەشرررری خرررراڵە سررررەرەکییەکانی ئەرکەکررررانی ئررررێمە لە دەورەی  ٥الپەڕەی 
باسی پێویئتی ''گرۆڕینی کۆمرۆنیزم بە هێزێتری کرۆمە یەتی'' دەکرر    ئێئتادا

کەوابوو دەردەکەو  کە کۆمۆنیزمی کۆمەڵە بە پێچەوانەی ئیرددیعای پێشرتری 
تیی کراریگەر  بەڵتروو هەر لە کۆمەڵەییەکان نەب هەر نەبووە هێزێتی کۆمە یە

ئەساسرردا نەبررۆتە هێزێترری کررۆمە یەتی و ئەمە ئاواتێررد برروو کە لە داهرراتوودا 
دەبررروو وەدی برررێ و لە ڕاسرررتیدا هەر ئەوە بررروو یەکێرررد لە هۆیەکرررانی عەینررری 
وەالنررانی خەبرراتی چەکرردارانە لەالیەن ڕێبەرانرری کررۆمەڵەوە. کاتێررد حیزبێترری 

پایەگررررایەکی کررررۆمە یەتیی نەبررررێ و  کۆمۆنیئررررب لەنێررررو کررررۆمە نی خەڵترررردا
زەحمەتتێشررران پشرررتیوانیی لرررێ نەکەن  دیرررارە کە نررراتوانێ درێرررژە بە خەبررراتی 

 چەکدارانە بدا.
ەڵە سیاسرری و ئەم خرراڵە  لەگەڵ درێررژەی شررەڕ لەگەڵ حیزبرری دێمرروکرات  ه

ە یەب لە دوای یەکەکرانی ڕێبەرانری کرۆمەڵە لە جەریرانی تەشتیالتی و تاکتیتیی
دا و ئەو زەبرررانەی بە تررایبەتی لەم دوو سرراڵەی دواییرردا انەیانخەبرراتی چەکرردار

وە ئەڕڕادی چەکداری لەالیەب و تەشتیالتی نێوشرارەکان لەالیەکری  ٦٦و١٣٦٥
هێررررز کرررررد کە بەکررررردەوە ئیمتررررانی دیررررتە کەوت  کۆمەڵەیرررران بە جۆرێررررد بێ

 دا کرۆمەڵەدرێژەدانی خەباتی چەکدارانەی بۆ نەما. بە زمانێتی سرادە لەڕاسرتی
ئەڕڕادی چەکداری بە ئەندازەی پێویئب لە دەستدا نەمراوە ترا بتروانێ خەبراتی 
چەکرردارانە درێررژە برردا. هیرروا بەوە  کە الوی تررازەنەڕەی بێررنە نێررو کررۆمەڵە  

ژمررارەی  ١٣٦٧سرروود برروو. چررونتە لەم مانگررانەی هرراوینی چرراوەڕوانییەکی بێ
ئەو هۆیرانەیە  بە لەبەرچاوگرتنی هەمرووی. ئەو جۆرە کەسانە زۆر کەم ببۆوە

هێنانی سررەرکەوتنی نیزامرری لە کوردسررتاندا بەتەواوی کە کررۆمەڵە لە وەدەسررب
ناهومێررد برروو و ئەو سررەرکەوتنەی بە سررەرکەوتنی شۆڕشرری سەرانئررەری لە 

 ئێراندا بەستبۆوە. 



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

دەسرتەبەری یەکێراری برۆ ی ''ئەرکانی ستراتێژی''دا نووسراوە: "٩لە خاڵی 
یە لە تێتشتانی هێزی بروژروازی لە رادەی بوونی سەرکەوتن بریتیبەردەوام

سەرانئەریدا. کوردستانێد کە لەودا جروو نەوەی شۆڕشرگێڕانە دەسرە تی 
حترروومەتی مەرکەزی تێررد شررتاندبێ بررۆ پاراسررتنی دەسررتەوتەکانی خررۆی 
نرراتوانێ بە هرری  شررتێد غەیررری شۆڕشررێتی سەرانئررەری لە ئێرانرردا پشررب 

لەنێو هەموو هۆیەکان دابروو. یرانی ئەمە لە ڕاستیدا هۆی ئەساسی  1ببەستێ".
کۆمەڵە بەکردەوە توانای درێژەدان بە خەباتی چەکردارانەی نەمرابوو. بە م برۆ 
پاکانەکردن پەنا بۆ شرێروڕێوی هێنرانەوە دەبررد و برۆ ڕەدکرردنەوەی خەبراتی 
چەکردارانە هەوڵری دەدا تیشرۆری دابتاشرێ. برۆ سرەلماندنی ئەم ڕاسرتییە  هەر 

لەگەڵ  ١٣٦٦اتی نیزامیررری کرررۆمەڵە لە هررراوینی سررراڵی ئەوەنررردە بەسرررە عەمەلیررر
هەڵئررررەنگێنین. کررررۆمەڵە هەرچەنررررد بررررۆ  ١٣٦٧وەزعرررری سرررراڵێد دواتررررر واتە 

خرررۆی بە  نەبوونی عەریرررزە ژمرررارەیەکی کەمررری لە ئەڕرررڕادی چەکرررداریخررراڵی
لێدان نررراردبۆوە نێرررو کوردسرررتان  بە م ئەوانە نە هێزێتررری مەبەسرررتی گەشرررب

هرراتن و نە توانررای ڕووبەڕوو برروون لەگەڵ شررەڕکەری ئەوتررۆ بە حیئرراب دە
 هێزە چەکدارەکانی ڕێژیمیان بەو ڕادەیەی دوو ساڵ پێشتریان هەبوو. 

بە کررورتی  نرراکۆکیی نێوخررۆیی حیزبرری کۆمۆنیئررتی کررۆمەڵە  لە دەسررتدانی 
پایەگررای کررۆمە یەتی لە شررار و الد   ئاشررترابوونی تەشررتیالتی نێررو شررارە 

وێنەی ئەڕررڕادی چەکررداری کەمبروونی بررێگەورەکران بررۆ دوژمررن و سررەرەنێام 
شررەڕکەر  کررۆمەڵەی ناچررار کرررد دەسررب لە خەبرراتی چەکرردارانە هەڵبگررر   لە 
تیشۆریدا شێوەی خەباتی چەکردارانە لە پرلەی ''شرتڵی مێحروەری خەبرات'' هەترا 

ی نرررامیلتە( و ٤پرررلەی ''شرررتڵێتی جێگرررای ئێعتیبرررار'' بێنێرررتە خررروار  )الپەڕەی 
 رانە شتێتی کاریگەر و بەرچاو ناهێڵێتەوە.بەکردەوە لە خەباتی چەکدا

هەروەب ئامررراژەی پێتررررا  ڕاگەیانررردنی هەڵوێئرررتێتی ئررراوا بە ڕاشرررتاوی برررۆ 
ڕیزەکانی کۆمەڵە زابیلی زبووڵ نەبروو. هەربرۆیە ڕێبەرایەتیری کرۆمەڵە لەالیەب 
پەنای بۆ شیتردنەوە و پاکرانەکردن بررد و لە الیەکری دیرتە برۆ ئەوەی بتروانێ 

اوەتەوە تا ماوەیەکی دیتە ڕازی بتا ناچار بوو هێندێد کەسی ئەوانەی بۆی م
                                                 

 هەمان سەرچاوەی پێشوو - 1



ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

لێدان نرراردەوە نێوخررۆی کوردسررتان هەتررا ئەو گررۆڕانە ترراکتیتییە لە بررۆ گەشررب
 نەکاوە هێندە زە  نەیەتە بەرچاو.

بە م ئاشررترا برروو کە ئەم گررۆڕانە وەزعرری خراپرری کررۆمەڵە لەوە  کە هەیە 
لە حیزبری کۆمۆنیئرب مرایەوە و  خراپتر دەکرد. دیتمران کرۆمەڵە وەب بەشرێد

سیاسرررەتی ناڕاسررررتی ئەو حیررررزبە لە کوردسرررتاندا پیررررادە دەکرررررد  بررررۆیە زۆر  
نەپەڕ  کە وەکررروو تازمەکرررانی دیرررتە برررووە ترررازمێتی بچرررووکی بەتەواوی ترررێ

 1."تەرید کەوتوو لە کۆمە نی خەڵد
دا لە کتێربەکەیکاب عەبدوڵال لەسەر کۆنگرەی شەشی کرۆمەڵە ئێئتا بزانین 

 :نووسیوە چی
من لەسەدا سەد دژی هەموو بڕیار و پەسەنکراوەکانی کەۆنگرەی شەشەم "

بووم. پێم خۆشە ئەوە بۆ مێنوو بمێنێەتەوە ...... کەۆنگرەی شەشەەم کە گیەرا، 
و یەکەم کەەۆنگرەیە کە ئێمەمانەەان مەەن خەەۆم یەکیەەان کە لەدارێنەرانەەی خەت 

نەبەوو، لەگەڵ  سیاسەتی کۆمەڵە بەووم، چکەۆڵەترین دەور و نەخشەێکم تێیەدا
پەسەندکراو بڕیارەکانی نەبووم، ئەو بڕیارانەی چۆن نووسەراون، بەۆ یەکەم 

زادە، لەگەڵ مەنسور حیکمەت لەمەاڵی ئەو کە ئەو وەخەتە لە جار برایم عەلی
ئوروپا، لەمەاڵی ئەو دانیشەتوون ئەوانەیەان نووسەیوە،  واڵتی دانمارک بوو لە

  2".اوەتەنانەت پێی نووسینەکەیان نێشانی من نەد
لە پێوەنەەەدیی لەگەڵ ئەوەیەەەکە کەەەاک عەبەەەدوڵاڵ دەڵەەەێ مەەەن هەەەیو بڕیەەەارێکی 

 کۆنگرەی شەشم قەبوول نییە.
 زادە دەڵێ چی  بزانین کاک برایم عەلی با  

لە پلینۆمێکی  (٦)مەبەستی کۆنگرەی ".... کاری سەرەتایی ئەو کۆنگرەیەش 
بەەدوڵاڵی کەەومیتەی ناوەنەەدی کەەۆمەڵە لە شەەاری سەەلێمانی بە بەشەەداریی عە

موهتەدی و مەنسەووری حەیکمەت، جێبەجەێ کەرا، عەبەدوڵاڵی مەوهتەدی لەو 
دا، ڕای مخالفی بەرانبەر بە ڕەش نووسی هەیو کەام لە بریارنامەکەان پلینۆمە

دەنەەگ بەەەوو. مەنسەەەووری دەرنەبەەڕی، بەاڵم کەم قسەەەە بەەوو، تەەەا ڕادەیەک بێ

                                                 
  ١٣٨  "کوردستان"، ژمارەکۆمەڵە و ڕەدکردنەوەی خەباتی چەکدارانە لە کوردستاندا   -1
  ٢٢٩ساڵ لەگەڵ عەبدوڵاڵی موهتەدی" الپەڕە ٥" -2



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

اک و کەەەە حەەەەیکمەت پەەەەێی دەسەەەەتێێکردنی کەەەەۆنگرە گەڕایەوە دەرەوەی واڵت
عەبدوڵاڵش لە ڕۆژی یەکەمی کۆنگرە بەشدار بوو.....پێمان خۆش بەوو کەاک 
عەبەەدوڵاڵ بمێنێەەتەوە هەر دوای ئەوەش شەەەەش مانەەگ، عەبەەدوڵاڵ مەەەوهتەدی 

و تەنەەانەت  و تەئیەەدی هەمەەوو کەەۆنگرەی شەەەش دەکەەات دەکەوێەەتە نووسەەین
ڕەخەەەنە لە کەەەومیتەی ناوەنەەەدیی کەەەۆمەڵە دەگەەەرێ کە بە ئەنەەەدازەی پێویسەەەت 

و نیشەانیدا کە ئەگەریەی  ەوە لە سەر خەتەی کەۆنگرە نەچەووەتە پەێیبەکرد
و کەم قسەەە بەەووە، ئێسەەتا بە تەواوی سەەا   و لە پلینۆمەەدا بێەەدەنگپێشەەووتر 

و دیفەاعی لەێ دەکەات داوای دەکەرد کە کەومیتەی ناوەنەدیی حیەزب لە بۆتەوە
ڕووی تەشکیالتیشەەەوە بەرانەەبەر بە الدانەەی کەەومیتەی ڕەهبەریەەی کەەۆمەڵە لە 
ڕێبەەازی کەەۆنگرەی شەەەش هەڵوێسەەت وەربگەەرێ. ئەوە ڕاسەەتیەکە کە بە پێەەی 

"دا لەسەەەری بەڵگەنامەکەەان حاشەەای لەەێ نەەاکرێ هەم لە گۆ ەەاری "کۆمۆنیسەەت
دا بە تێروتەسەلی لەم بابەتەوە نووسیوە و هەم لە بەیانییەی پلینۆمی شازدە

ی و ئەوە خەۆ قسەی کردووە. لەسااڵنی دواتەردا دەکەرێ هەڵوێسەتی گەۆڕابێ
 1و، بەاڵم مێنوو لەسەر جێگەی خۆیەتی". دا عەیبێکی نییەلەخۆی

و حیزبەی کۆمۆنیسەتی ئەگەر ورد بڕوانینە نوسەراوەکانی ڕێبەرانەی کەۆمەڵە 
و هەم گەورەیەەان هەم لەتیدەەوری  پارادۆکئررێتیئێەەران بۆمەەان دەردەکەوێ کە 

لەکەەردەوەدا هەبەەوو، مەنسەەووری حەەیکمەت تەنەەانەت بەەێجگە لەوەی سەەێبەری 
دا ئەوەنەدەی کەار کردبەوو سەاڵ ٥دا کێشابوو، لەمەاوەی سەر هەموو کۆمەڵەبە

کە سیاسەەەتەکانی بەتەواوی بەسەەەر حیزبەەی کۆمۆنیسەەتی کۆمەڵەەدا بااڵدەسەەت 
بەەەەوو، بەتەەەەایبەتی دوای ئەو کەەەەۆنگرەیە دوایەەەەن ئاسەەەەەوارەکانی ڕێکخەەەەراوی 
کوردسەەەەەتانیی "کەەەەەۆمەڵە"ی بەتەواوی سەەەەەرییەوە و کۆتەەەەەایی بە ئاسەەەەەەواری 

ی پێی دروستبوونی حیزبەی کۆمۆنیسەت هێنەا. هەر لەدوای کەۆنگرەی ساڵەکان
شەەەەش، تەەەەاقمی سەەەەەهەند بە هێنەەەەانە گەەەەۆڕی "ئەنەەەەدامەتی کرێکەەەەاری" پاشەەەەان 
"کۆمەەۆنیزمی کرێکەەاری خەڵکێکەەی زۆری لە نەەاو حیزبەەی کۆمۆنیسەەت لە دەوری 
خەەۆی کەەۆکردەوە. ئەوان لەو سەەەروبەندەدا تەنیەەا لەسەەەر یەک مەسەەەلە کەەۆک 

انی حیزبەی دێمەوکرات و درێنەدانەی شەەڕ لەگەڵ ئەو حیەزبە بوون ئەویی لێەد
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ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

بەوو، ئەگینەا لەسەەر هەمەەوو بەڵگەنەامە و بڕیارەکانیەانی دیکەیەان پەەارادۆکس و 
 ناکۆکیی گەورەیان هەبوو.

کێشەەە و تەنگنەکەەانی کەەۆمەڵە گەیشەەتە چڵەپەەۆپەی  ١٣٦٨ و ١٣٦٧لەسەەااڵنی 
نەوە و هەمەوو خۆی، کێشەکان بەۆ ئورگانەکەانی خەوارەوەی کەۆمەڵە شەۆڕبوو

و کێشەەەەی ڕۆژانەی داگەەەرت، تەنەەەانەت بەهەەەۆی دەمەقەەەاڵە  یوپەەەۆی کەەەۆمەڵەلق
نیەەاز دەکەەوژرێ! کەچەەی لە ئەفەەرادی خەەوارەوە کەسەەێک بە نەەاوی کەمەەاڵ کانی

دا کە یەکێک لە مەسدووالنی بانە قسەی لەسەر دەکا ڕێوڕەسمی یادکردنەوەی
 !!  بە سەبەبی  کوشتنی دەزانێ"عوامل بورژوازی"  و
باسەەەەکان بە تونەەەدوتینییەوە بەردەوام بەەەوون تەەەا کارەسەەەاتێکی نەەەاخۆش لە "

"بۆتێ" ڕوویەدا. ئێەوارەیەک لە مەقەڕ دانیشەتبووین و هەراهەرایەک بەرز بەۆوە. 
و  نیەەەەەاز" بانەەەەەگ دەکەەەەەرا بە شەەەەەێرزەییپێشەەەەەمەرگەیەک کە بە "کەمەەەەەاڵ کانی

تەەەەووڕەییەوە هەەەەاتە مەەەەقەڕ. دەرکەوت لەگەڵ ئاشەەەەێەزی ئەو شەەەەەوە تووشەەەەی 
دا هەر شەەتێکی چکەەۆڵە قەەڕێ ببەەوو. لەوسەەاتانەدا و لەهەلەەومەرجی ناسەەکدەمە

دەیتەەەەوانی چەخمەەەەاخەی هەڵگیرسەەەەانی ئاگرێەەەەک بەەەەێ...... نیوەشەەەەەو بەەەەوو بە 
هەراهەرایەک وەخەبەر هەەاتین. "کوشەەتیان کوشەەتیان کەماڵیەەان کوشەەت" خێەەرا 
هاتینە دەرەوە کەمەاڵ برینەدار بەوو، بەداخەوە برینەی کەمەاڵ لەوە قەووڵتر بەوو 

یشکەکان کارێکی بۆ بەکەن...... نەازانم چەنەد ڕۆژ دوای ئەوە بەوو بڕیەار درا پز
دا بگیەەەەرێ، لە ژوورەوە سەەەەێرویس کۆبەەەەوونەوەیەک لەیەەەەادی کەمەەەەاڵسێلف لە

هەموومان بێ چەک دانیشتبووین. کەسێک ژیاننەامەی کەمەاڵی پێشەکەش کەرد. 
 ی بەتەیندا یەکێک لەبەرپرسانی کەومیتەی نەاوچەی بەانە لە وتەارێکبەدوای ئەو
دا " عواملی بورژوازی" بە سەبەبی کوشەتنەکەی کەمەاڵ نەاو بەرد. لەو و تەوژم

کەاتە دا ژومەەارەیەک لە پێشەەمەرگەکانی نەاوچەی بەەانە و دیوانەەدەرە بە چەکەوە 
هەەەاتنە ژوورەوە. بە دیتنەەەی ئەو دیەەەمەنە چەەەوومە دەرەوە. هەرسەەەاتە بەتەمەەەای 

  1ووین".و چەک کێشان لە یەکتر ب سەرهەڵدانی توندوتینیی
کەۆمەڵەی بەرەو هەڵەدێر  بەستی بەکردەوە،لێرەدا بوو قەیرانی سیاسی و بن

برد و سەرلێشێواوی و لەقاودانی کردەوەکانی یەکتر، سەەراپای حیزبەی بەنەاو 
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ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

کۆمۆنیستی "کەۆمەڵە"ی گرتبەۆوە و هەڵەوەرین و بەێ ئەنگیزەیەی و بەێ هیەوایی 
دا بەەێ کەەاتییلەهەمان دا گرتبەەووبەەاڵی بەسەەەر کەەۆی پێکهەەاتەی ئەو ڕێکخەەراوە

 باوەڕی خەڵک بە کۆمەڵە لە هەموو کات زیاتر پەرەی سەندبوو. 
بەەەا بەڵگەیەکەەەی دیەەەکە بێنیەەەنەوە لە بەەەارەی ئەەەازادیی بەیەەەان و قسەەەە کەەەردن و 
ئۆپۆزیسەەەەیۆن بەەەەوون کە لە دوای پێکهەەەەاتنی حیزبەەەەی کۆمۆنیسەەەەت، بەسەەەەەر 

وونی کەەەۆمەڵەیەک کە بەردەوام جەەەاڕی ئەەەازادیی ڕادەربەەەڕین، پەەەۆڕاڵ و بۆچەەە
 جیاوازی لێدەدا.

لەو قوتابخانەیە و لە تەواوی تەشەكیالتی )کەۆمەڵەو حیزبەی کۆمۆنیسەت(، "
قسە لە هەموو شتێک دەکرا بێجگە لە ئازادیی بەیان و ڕادەربڕین، نەک لەبەر 
ئەوەی پولیس و ئیدارەی ئێرشاد پێوشوێنی کەسێک بەکەوێ، بەڵکەوو فەزای 

توانەەای مخەەاڵەفەتی هەەیو  سیاسەەی بە جۆرێەەک تەنەەگ ببەەۆوە کە هەەیو کەس
و لەەەەێ  دژکردەوەیەکەەەەی نەبەەەەوو. ئۆپۆزیسەەەەیۆن مانەەەەای بەەەەایکۆت و دووری

ئەسەەتاندنەوەی بەرپرسەەایەتییەکی بە بێەەدەنگی بەەوو، ئەوەمەەان چەنەەدین جەەار 
ئەزموون کەرد....... لە سەەتمی کەومیتەی ناوەنەدی بۆچەوونی جیەاواز هەبەوو 

ێەر بەڕەوە، یەا پەردەیەان دا بە شێوەی "عامەدانەای" دەخەرانە ژبەاڵم لەڕاستی
بەسەر دا دەکێشراو بە شێوەیەکیان هەڵسوکەوت دەکرد کە دەتکوت لە زگی 

 1دایکیانەوە لەسەر هەموو شتێک لەگەڵ یەک هاودەنگن."
کاتێک لە ڕابیتەی نێوخۆیی حیزبی کۆمۆنیست و لقەکەی کۆمەڵەدا هەواڵێک 

انە هەیە کە لە نێەو نیە، و چاوەڕانییەک لەو سەازم ئازادی بەیان لەدێموکراسی
ە بە ئەنەدامانی ک ؟ ڕێبەرانێەک!کۆمەڵگادا الیەنگری سەقامگیری دێموکراسی بێ

خۆی ڕێگای نەزەر دەربڕینی لێ ئەستاندونەتەوە چۆن بە مخالیفینی خەۆی لە 
ئەوە جیا لەوەیکە ئەمەانە گادا ڕێگای ئازادی بەیان و ڕادەربڕین دەدەن؟ ڵکۆمە

کردن لەنەەاو کەەۆمەڵەدا ا بەەێ متمەەانەی و بێەەدەنگدکە لەو قۆنەەاغە نیشەەانی دەدەن
گەیشتۆتە تروپکی خۆی، بەڵکوو بۆچوونە جیاوازەکەانیی بە هێنەد نەدەگیەرا و 

اوێز دەخران. مەنسوور حیکمەت لەڕۆژی یەکەمەوە باوەڕی بە کەۆمەڵە ڕلە پە
نەبووە کەچەی کەۆمەڵە تەشەکیالتی خەۆی بەهەمەوو سەازمانییەوە دوو دەسەتی 
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ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

)بە قەولی خەڵکی لە گیەان بەورژوازی بەر دا.( خەۆ لەخەۆڕا  ڕادەستی ئەو کرد.
نییە دەڵەێن کوشەتنی کەمەاڵ سەەبەبی بەورژوازی بەووە نیشەانەی ئەوەیە کە لە 
چەند ساڵی ڕابردوو مەنسەوور حەیکمەت بەاوەڕی بە ئەفەرادی کەۆمەڵە نەبەوو، 

و بەەوو بە جێبەجێکەەاری پەەالن و ، ەوئەوە کەۆمەڵە بەەوو فریەەوی ئەوانەەی خەواردو
هەەەەاوبیرانی. ناپەەەەاکیی ئەوان کاتێەەەەک دەردەکەوێ کە و ەکەەەەانی نەەەەاوبراو بەرنام

خەۆی  کۆمەڵە ڕۆڵێکی گرینگی لە چەکەدارکردنی ژنەانی کوردسەتان بەشەیوازی
نەتەنیەەەەا لەو  و الیەنگرانیەەەەان لەنێەەەەو کەەەەۆمەڵەدا ، بەاڵم حیکمەتیسەەەەتەکانبەەەەووە
ەوە کەمەەەەەتەرخەم بەەەەەوون تەنەەەەەانەت لە کێشەەەەەە کۆمەاڵیەتییەکانیشەەەەەیان ەیبەەەەەار
 رسیوەتەوە هەر ئەوەش زۆرجار ڕووداوی دڵتەزێنی لێکەوتۆتەوە.نەپ

"مەسەلەیەکی دیکە داستانی کچەێکە بەنەاوی چەیمەن خەڵکەی الی دیوانەدەرە، 
کە لەسەەەەر پۆسەەەتی نیگابەەەانی لەالیەن پێشەەەمەرگەیەکەوە بەزۆری تەجەەەاوزی 
پێکراو لێی حاملە بوو، چیمەنیان بۆ ئوردووگا ڕەوانە کردبەوو. ڕۆژێەک مەن و 

ێک لە ئەندامی کومیتەی ئوردوگا چووین بۆ الی نەاوبراو زۆر نەاڕاحەت و یەک
غەمنەەەاک بەەەوو داسەەەتانەکەی بەەەۆ گێەەەڕاینەوە. ئەەەێمەش چەەەووینەالی یەکێەەەک لەو 
کچەەانەی لەڕادیەەۆ کەەاری دەکەەرد کە هێنەەدێک دڵخۆشەەی بەەداتەوە و یەەارمەتی بەەدا 
بەداخەوە کەس گوێی پێ نەدا و پەاش مەاوەیەک خەۆی کوشەت. خۆکەوژی ئەو 

 1هەموومانی تووشی شۆک کرد بەاڵم تازە درەنگ و فایدەی نەبوو." کچە
دووبەرەکەەی لە نێەەوان ڕێبەرانەەی سەەوننەتی تەشەەکیالتی کەەۆمەڵە پەرەگرتنەەی  

و دارێنەرانەەەی سیاسەەەەتی حیزبەەەی کۆمۆنیسەەەتی ئێەەەران لەسەەەەرووی لەالیەک 
هەمەەەوانەوە مەنسەەەور حەەەیکمەت و عەبەەەدوڵاڵی مەهەەەتەدی لەالیەکەەەی دیەەەکەوە 

ەوجی خۆی. هەر کەس حەولی دەدا زیاتر لە نێو کۆمەڵە الیەنگەر گەیشتبووە ئ
بۆ خۆی زیاد بکا. بە جۆرێەک الیەنگرانەی جەنەاحی چە، بەۆ دوور خسەتنەوی 
جەنەەاحی ڕاسەەت هەوڵێکەەی زۆریەەان دا هەر چەنەەد ئەوە کەەارێکی هاسەەان نەبەەوو 
لەبەر ئەوەی ڕێبەرانەەەەی سەەەەوننەتی کەەەەۆمەڵە مەەەەاوەیەکی زۆر بەەەەوو خەڵکێکەەەەی 

دەورەوە بەەوو. تەنەەانەت جەنەەاحی حەەیکمەت بەرنامەیەەان هەبەەوو لە زۆرتریەەان بە
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ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

و بە "بۆتێ" کە ناوندی کۆمەڵە و ڕادیۆیان لەوێ بوو دەسەتی بەسەەر دابگەرن 
 یەکجاری ئاشبەتاڵ ڕابگەیەنن. 

 "دا دەڵی مەعروو کەعبی لە کتێبی "ئەوین وقین
ە دۆڵەەی "لەو ڕۆژانەدا لەگەڵ پێشەەمەرگەکانی نەەاوچەی دیوانەەدەرە و بەەانە ل 

بۆتێ دەماینەوە. بە خێرایی ئەاگری باسەێکی گەرم و تونەد بڵێسەەی دەسەەند. 
و یەکتەەر  وردە وردە یەک دوانەەدن و قسەەە خۆشەەیی ڕوو لە کەەزی ڕۆیشەەت

بوغزاندن و مۆڕەکردن جێگایان گرتەوە. پێشمەرگەکانی ناوچەی سەقز جگە 
لە یەک دوو کەس لە بەرەی ک.ر. )کەەەەەەەومیتەی ڕێەەەەەەەبەری( وەسەەەەەەەتابووین. 

ەرموگوڕیی باسەکان لە ناوچەکانی دیکە ئاگری دووبەرەکایەتیی ئێمەی لە گ
بۆتێ خۆشتر دەکرد. لەبەر ئەوەی لەگەڵ ناوچەی دیواندەرە دەژیان و ئەوان 
زۆربەیان لەبەرەی "چە،"دا جێگایان دەکردەوە. باسەکانمان و مۆڕەکردنمان 

ئاقارێکی خراپدا  بەرامبەر یەکتر دەبۆوە. بەاڵم هەلومەرجەکە هەتا دەهات بە
دا چەنەەد دەڕۆیشەەت. ئێەەوارەیەک هەواڵمەەان پێگەیشەەت کە لە کۆبەەوونەوەیەک

بەرپرسێکی کومیتەی ناوچەی بانە پیالنیان داڕشتوە تا دەست بەسەر ڕادیۆ 
کۆمەڵە دابگرن ئەوە هێشتا بەتەواوی ڕوون نییە کە ئەو بەرپرسانە لە کوێوە 

چی ئامانجی گرتنی ڕادیۆ ناڕوون بڕیاریان پێ درابوو ئەو کارە بکەن. ئەگەر
بوو بەاڵم ئەوەی ئێمەی هروژاند ئەو واتەواتە بوو کە لەو ڕێگایەوە بەخەڵک 
 ڕادەگەیەنن کە کەۆمەڵە لە سەااڵنی ڕابەردوودا دایەمە خزمەتەی ناسەیۆنالیزمی

 کردووە."
و حیزبەەی کۆمۆنیسەەتی ئێەەران لە نێەەو تەشەەکیالتی کەەۆمەڵە  و ملمالنەەێ کێشەەە

کۆڵ کردنەی بات و تێکۆشان نەهێشتبۆوە تەنیا خەریکی بنشتێکی بە نێوی خە
حیزبەکەیەەەەان و خۆخەەەەەۆری بەەەەوون. ئەگەرچەەەەەی لە زۆربەی نووسەەەەەراوەکانی 

بە  ی دێمررروکراتو حیزبرررە ئەەەێم ڵەەەێن شەەەەڕیڕێبەرانەەەی کەەەۆمەڵە دەبینەەەی کە دە
کردن و بوو! ئیدی ناڵێن هێزمەان بەۆ شەەڕالیەنەی کۆمەڵە تەوائاگربەستی یەک

و، چەەەونکە وەک بەڵگەکەەەان نیشەەەەان دەدەن لە الیەک بە لەگەڵ حیەەەزب نەمەەەابو
تیدەەۆری حەەیکمەت سەەەبارەت بە "کۆمەەۆنیزمی کرێکەەاری" و لەالیەکەەی دیەەکەوە 

یەان خۆتەحویل دانەوەی ئەفرادەکەیان و ڕووکردنە ئوروپا بە خێرایەی لە کزی
 دەدا و دەپووکانەوە.
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 کە چەنەد سەەد کەسەێک بە هەۆی کێشەەی دەسەەاڵت ١٣٦٧ئەوەی لە ساڵی  
جیەا بەوونەوە، کەۆمەڵە  ی دێمەوکراتنەک تەشكیالتی، لە هەزاران کەسەی حیزبە
و شەەەتی لەسەەەەر دەنووسەەەی، بەاڵم  ڕۆژانە کەەەاغەزی سەەەێی پەەەێ دەڕازانەەەدەوە

ڕا بگرە تا شەەڕی تەشکیالتێک )کۆمەڵە( کە بەدژی حیزب لە شەڕی ڕاگەیاندن
یالتێک هەڵتەکەان هەنگەاوی دەنەا، تەشەکپێشەخەر بەوو بەرەو لێکفیزیکی دەست

کە هەموو بڕیارێکی سیاسی لە شوێنی دیەکەوە پەێ "دیکەتە" دەکەرا وای لێهەات 
"کۆمۆنیزمی کرێکاری" بەتەواوی دەستی بەسەەر داگەرت  ١٣٦٩زستانی ساڵی 

و ئەگەر ڕاپەڕینی خەڵکی کوردستانی عێرا  ڕووی نەدابەایە تەنەانەت ئەاخرین 
ڕاپەڕینەی کوردسەتانی  دیارە دوای ،بزماریان لە تابووتی ئاشبەتەڵ کردن دەدا
ن پێچەەەەاوە و وەردەوردە بارگەوبنەیەەەەاعێەەەەرا  زۆر بەنەهێنەەەەی بەرەو ئوروپەەەەا 

بەنەەەدییە نێەەەو کەەەۆمەڵە . چەەەونکە ئەو جەنا دەکەەەرا وگەەەای کەەەۆمەڵە چەەەۆلئورد
ڕۆچنەیەکی دڵخۆشکەری بۆ سازان و بۆ خەباتکردن نەهێشتبۆوە. لە پلینۆمی 

مەنسەوور حەیکمەت دەسەەت کە بە وتەکەانی  دای حیزبەی کۆمۆنیسەتی ئێەران١٦
و لەسەەەەر کێشەەەەکان وتەەەارێکی دووروودرێەەەنی بەەەاس کەەەرد، تەنەەەانەت  پێەەەدەکا

جەنەەاحی ڕاسەەت دەکەەا و لە بەشەەێك لە سەەەر بەەۆ  و بەتەوژمەەی هێرشەەێكی تونەەد
قسەەەکانی کە لەنەواری دەنگەەی نەەاوبراو دابەزیەەوە بەمجەەۆرە لەسەەەر جەنەەاحی 

 ڕاست قسە دەکا 
)مەبەسەەەتی ی لە نێەەەو حیەەەزب و ڕاسەەەت زۆر بەڕوونەەەی دوو جەریەەەان" ڕوک

هێالنەیان کردووە. یەکەم ناسیۆنالیزمی کورد، ئەو حیزبی کومونیسی ئێران( 
جەریانە بە پێچەوانەی ئەو هێرشانەی لە کۆنگرەی دووەمی کۆمەڵە، بۆ سەر 
ناسیۆنالیزم کرا بەاڵم ئاسەواری لەنێەو حیەزب دا مەایەوە، لەگەڵ ڕادیکەالیزە 

لە ژێر فشاری جەناحی چە،، ناسیۆنالیزمی بوونی دایمی حیزبی کۆمۆنیست 
کورد کەوتە حاشیەوە و بێ دەنگ بوو. بەاڵم گرایشاتی عەینی ومەوجوودی 

دا نفوزی سیاسیی خۆی و سوننەتی موبارەزاتی خۆی لە تەشکیالتی لەحیزب
 کوردستانی حیزبی کۆمۆنیست هیچکات لە بەین نەچوو....... 

اتیەەک یەەان دێمەەوکراتیکە، ئەو جەنەەاحی ڕاسەەتێکی دیەەکە، سوسەەیال دێموکر
جەریانە ڕاستە بە شێوەی حەرەکەتێکی مەحفەلی و جوواڵنەوەیەکی بەرگری 
مەنفی بە تایبەت لەدەرەوەی واڵت بینیومەانە، ئەوانەش بەرهەمەی ئەاڵوگۆڕی 
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و تەواوبەەوونی خسەەڵەتی  ی لەالیەکژوازینێەەونەتەوەیی لە سوسەەیالیزمی بەەور
ەتی فکری حیەزب لەالیەکەی دیەکەوە پێشڕەو و کارساز لە چوارچیوەی سونن

 1."بوون
دیەەارە لێەەرە دەردەکەوێ مەنسەەووری حەەیکمەت ئاگەەاداری کەەۆنگرەی دووی 

، ئەو وتەەانەی حەەیکمەت ڕاسەەتەوخۆ مەبەسەەتی کەەاک کەەۆمەڵە و بڕیارەکەەانی بەەێ
بە پەێچەوانەی ئەو هێرشەانەی لە کەۆنگرەی  عەبدوڵالی مەهتەدییە کە دەڵەێ "

دا قەنەەاعەتی هەر لەو کەەاتەش" الیزم کەەراەمەەی کەەۆمەڵە، بەەۆ سەەەر ناسەەیۆنهدوو
نەبووە بە سڕینەوەی ئاسەوارەکانی کۆمەڵەی پێی کۆنگرەی سەێ، چەونکە بە 
ڕوونی ئاماژە دەکەا لەژێەر فشەاری جەنەاحی چە، خەرایە حاشەییەوە، وادیەارە 
مەسەەەلەی کەەوردایەتی هەر لەنەەاو بەشەەێك لە ئەنەەدامانی خەەوارەوەی کەەۆمەڵە 

لە ناو کۆمەڵەدا، حیکمەت بەڕوونەی ئامەاژە دەکەا بوونی بووە بۆیە بۆتە کێشە 
دا نفەەوزی سیاسەەی کە گرایشەەاتی عەینەەی و مەوجەەودی لەحیزبەەی کۆمۆنیسەەت

خۆی و سوننەتی موبارەزاتی خۆی لە تەشکیالتی کوردسەتانییەکەی )کەۆمەڵە( 
هیچکەەەات لە بەیەەەن نەچەەەوو. واتە نیگەرانەەەی ئەوە بەەەووە کە نەکەەەا لە خەڵکەەەانی 

 بکەن. "بورژوازیبە ناو " خوارەوەیان سازش لەگەڵ
لە پێوەنەەەدی ئەویەەەکە جەنەەەاحی ڕاسەەەت یەەەان باشەەەتر بڵێەەەین دامەزرێنەرانەەەی 

بە دەردێەەک گرفتەەار بەەوون کە مەنسەەوور حەەیکمەت بە  ١٣٥٧کەەۆمەڵەی سەەاڵی 
چکامیەەان یو ئۆتەەۆریتەی خەەۆی سەەەپاندبوو کە ه جۆرێەەک لە ژێەەر چەەاوەدێری

چەونکە بەێ ڕاوەسەتان  نەیانتوانیوە چووکتری هەنگەاو بەرەو کەوردایەتی بنەێن،
ەکەەەەا حەەەەیکمەت نەەەەامەی لەسەەەەەر کەەەەردوون و ئاگەەەەاداری کەەەەردوونەتەوە کە ن

ێکخراوکەیەەان، چەەونکە نەەامەی حەەیکمەت لە ژێەەر ڕناسەەیۆنالیزم نفەەوز بکەەاتە نێەەو 
جۆر ڕیگەا  بەتەواوی و بە هیو 2."اغما  ب  ناسيوناليسم نگرانم ميکند"ناوی 
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 "چاوپۆشی لە ناسیۆنالیزم بۆ من جێگای نیگرانییە"
کوورشی خۆشەویست، وێڕای ساڵو، هیوای سەا  و سەاڵمەتی و ئەارەزووی سەەرکەوتنت بەۆ 
دەخەەەوازم. نەەەامەکەت یەک ڕۆژ بەر لە ڕۆیشەەەتنی ئەمیەەەر گەیشەەەتە دەسەەەتم. بەداخەوە ئیەەەەدی 

پێنەەاوی ئێەەوەین. لەمەڕ چاوپۆشەەی دەرفەتەەی واڵمەەدانەوە نەمەەابوو. هەر ئەوەنەەدە بەەزانە سەەەر لە 
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ە بەەەۆ ئەوان واتە "حکەەەا" نەەەادرێ چەەەووکترین بەەەاس لە پێوەنەەەدی ناسەەەیۆنالیزم ک
 دەبێتە مەترسی بکرێ. 

دا لەگەڵ ئەوەی مەنسور حەیکمەت لە پلینەۆمی شەازدەی حیزبەی کۆمۆنیسەت
بەحسێکی زۆر لەسەر کۆمۆنیزمی کرێکاری دەکا و دواتر هێرشەێکی تونەد بەۆ 
ئەو کەسەەەانە دەکەەەا کە لە پێشەەەدا سەەەوککانی کۆمەڵەیەەەان بەدەسەەەتەوە بەەەووە و 

 دا جووڵەی کردووە دەڵێ ناسیۆنالیزم لە مێشکیان 
                                                                                                          
کەەردن لە بیروبۆچەەوونی تەەاهیر و... بەبەەڕوای مەەن ئێەەوە الیەنەەی تیدەەۆری باسەەەکە لە چەەاالکی 
ڕێکخسەەەتنی ڕەفێقەەەان جیەەەا نەەەاکەنەوە.... کەم نەەەین ئەو ڕێکەەەارانەی کە "چاوپۆشەەەی" دەکەن لە 

ری ئاشەەتیخوازی، ناسەەیۆنالیزم. ئەەایە لەبەر ئەوەی کە ناسەەیۆنالیزم "نەەاتوانێ ببێەەت" بە ئەەااڵهەڵگ
 هیچکەس حەساسییەت لەخۆی نیشان نادا؟

بەرپرسەەیارەتی، پالرتێگەەرتن، بەدنەەاو کەەردن و هتەەد... کردن، بێلە هەمەەبەر هەڵسەەوکەوتی نکەەۆڵی
دەبەەەێ بەرخەەەوردی تەشەەەکیالتی ئینزبەەەاتی پەەەێ بکەیەەەن.... بەاڵم لە لێەەەدوانەکەی منەەەدا، ڕسەەەتەی 

ەگەڵ ئەم گرفتە لە ئاسەتی تیەۆری ڕووت دەستێێکی باسەکەی من ئەوەیە کە ئەگەر بمانەوێ ل
دا هەڵسەەوکەوت بکەیەن بە باشەەی بابەتەکەمەەان ڕوون نەکەردۆتەوە و لە ڕاسەەتیدا دەبەەێ و خەاڵی

بەەەاری کردەوەیەەەی ومەەەاددی ئەم شەەەێوە بیرکەەەردنەوەیە لە بەرچەەەاو بگەەەرین، باسەەەەکەی منەەەیی 
ەوەیەکەیەتەەی. کردن و ئاشەەتیخوازبوونی ئەم بیرکەەردنەوە و الیەنەەی کردبەگشەتی دژ بەە  نکەەۆڵی

چاوپۆشەەی کەەردنەکەی مەەن نەەازانم لە کوێەەدایە؟ ئەەایە پێویسەەت بە زەقکەەردنەوەی بەەزووتنەوەی 
انەی مافی دیاریکردنی چەارەنووس بەوو تەاکوو نەڵەێن چاوپۆشەی کەردووە؟ مەن ئێسەتاش نیگەر

دابەزینی ئاستی بێزاری لە ناسیۆنالیزمە کە تاڕادەیەکیی لە  هەر ئەو شتەم کە گوتم، ئەوەش
دا دژ بە ئەم ی جەنابتان بەدی دەکرێت. بەرە پێکهێنان لەگەڵ بیروبەاوەڕی ناسەیونالیزمنامەکە
سەیونە نەەوێیە بەڕای مەەن ڕەوا نیەەیە. بە هەر حەەاڵ چەونکە  ئەەێمە دووریەەن و ئێەەوە نزیەەک، یئوپۆز

دەسەەت تێەەوەردان و هەڵسەەەنگاندنەکانی ئەەێمە سەەنووردارە. بەگشەەتی لە سەەەر ئەو بەەاوەڕەم کە 
وردسەتاندا دەتوانێەت بە بەڕوا بەخەۆییەکی زۆرتەرەوە لە گەڵ ئەم ڕێچەکە و ڕێبەریی ئەێمە لە ک

ڕێبەەەازانە هەڵسەەەوکەوت بکەەەات و لە جێگەەەای خۆیەەەدا هەر الیەنێکەەەی ئاشەەەکرای )تیەەەۆری یەەەان 
نامەکەەەەان لە سەەەەمینارەکە لە ڕێکارەکەەەەانی کردەوەیەەەەی( جێبەجەەەەێ بکەەەەات. ڕێکارەکەەەەانی بەرگری

ەتەانەوێ ئەێمە تووشەی خەیەااڵت و دم. ئەگەر مەش بوەتە هۆی نیگەرانیالوازترە ئە ٥کونگرەی
پێشداوەری نەبین، پێویستە کە ئێمە زۆرتر ئاگاداری بارودۆخەکە ببینەوە...... ساڵوی ئەعزەم 
بگەیەەەەنە و پێەەەەی بلەەەەێ هاوکارییەکەەەەانی لە گەڵ باڵ ەەەەۆکی کومونیسەەەەت دانەبڕێەەەەت. لەو جەەەەۆرە 

بەەن. قوربەەانی  ی وکارتەەان"خۆتەەان و "بەردەوامەەی ئەەینووسەەراوانەمان زۆر پێویسەەتە. ئاگەەاداری 
( بەەڕواننە ئەو ە. )نەەادر نەەاوی نیهێنەەی مەنسەەوور حەەیکمەت١٣٦٥هەمەەوو الیەکتەەان نەەادر. پەەاییزی 
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نەایە دا پێی"هەروەک گوتمان گرایشاتی ڕاسەت و ناسیۆنالیسەتی لە حیەزب 
قۆناغی کۆتەایی و شکسەتی خەوارد. سەرنوشەتی ئەو جەریەانە بە ناچەاری و 
ناعیالجی دەبێ بە یەکجاری بڕیاریان لەسەر بدرێ و دیاری بکرێ، ناتوانرێ 

گەڕێەەنەوە سەەەر پۆسەەتەکانی دوای ئەو شکسەەتە ڕێگەەا بەو جەریەەانە بەەدرێ ب
خۆیان. لە ڕوانگەی ئێمەوە "خلعیت" واتە بێ دەسەاڵتکردنی جەنەاحی ڕاسەت 

 1قەتعی و گەڕانەوە بۆ سەر پۆستەکانیان مماڵە."
کە نەەەاوبراو باسەەەی دەکەەەا مەبەسەەەتی نێەەەو دیەەەارە گرایشەەەاتی ناسیۆنالیسەەەتی 

تە چەەەونکە بەو قەنەەەاعە کە دەبەەەێ بەەەێ دەسەەەەاڵتیان بکەەەا، کەەەۆمەڵەیە ریزەکەەەانی
وەی کە زینەەدوو ڕایگرتەەووە و خەەەاوەنی گەیشەەتبوو کە خەڵکەەی کوردسەەەتان ئە

کەەەەوردایەتی و نەتەوایەتیەەەیە، بەەەۆیە لێەەەەرەدا  کەسەەەایەتیی خەەەۆیەتی مەسەەەەلەی
هەر لەو پلینەۆمەدا حەیکمەت خەتەی " خەۆی گێەل دەکەا. "عالما" و"عامداحیکمەت 

ێەەک خەەۆی جیادەکەەاتەوە و بەڕەسەەمی ڕادەگەینەەێ کە "کۆمەەۆنیزمی کرێکەەاری" پ
و لەوێەیە کە کەاک دێنێ زۆر بەتونەدیی هێەرش دەکەاتە سەەر جەنەاحی ڕاسەت 

 عەبدوڵاڵی موهتەدی پشتیوانی لە مەنسووری حیکمەت دەکاو دەڵی 
و گرایشەەاتی کۆمەەۆنیزمی کرێکەەاری دیفەەا   مەەن وەک کەسەەێک لە مەوز " 

بەتایبەتی لە پلینۆمی  جۆراوجۆری حیزبی دەکەم..... هەوڵم داوە لە پێوەندیی
ی کومیتەی ناوەندی و ئوردوگاکانی ناوەندیی کۆمەڵە بۆچوونەکانی خەۆم ٥

گوتەەووە و ئەگەر پێویسەەتە کەەومیتەی ناوەنەەدی دەتەەوانێ دەسەەتی پێەەی ڕابگەەا 
کە لەوێ وتەارێکم لە ژێەر نەاوی "دورنمەای  ٥٣بەتایبەتی کۆمۆنیستی ژمارە 

ی "افەق )دیارە لەو وتارەدا بەدرێەنە باسە 2 فعالیت ما در کردستان نووسیوە".
 " دەکا(.کارگریکمونیزم 

بە سەرن  دان بە هەڵوێستەکان و دیاریکردنی خەتەی کۆمەۆنیزمی کرێکەاری 
، ئیرەف ئازەرین و ڕەزا موقەدەم و یەاری غەاری ەوەلەالیەن مەنسوور حیکمەت

ڕێبەرانەەی ئەسەەڵی "حکەەا" واتە عەبەەدوڵاڵ مەەوهتەدی ڕوون و ئاشەەکرایە کە دوو 
بەەێ دەسەەەاڵت کەەردن و دامەەاڵینی تەواوی  دەسەەتی خەنجەریەەان دەسەەوو، لە بەەۆ
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، واتە ڕێبەرانەەەەەەی جەنەەەەەەاحی ڕاسەەەەەەت لە هەمەەەەەەوو ئۆرگانەکەەەەەەانی ڕێەەەەەەبەری
خستنەپەراوێزی ڕێبەرانەی سەوننەتی کەۆمەڵە، تەنەانەت کۆمەڵێەک تۆمەتیشەیان 
ڕەپاڵ دابوون. ئەو چوار کەسە لە جەناحی چە، کە حەیکمەت وتەبێنیەان بەوو 

 دەڵێ  
جەنەەاحی ڕاسەەت، بەرخەەورد بە جەوهەر و  "مەبەسەەتی ئەەێمە لە خەلعییەتەەی

حەقیقەتەەی یاسەەاکانی ئەو جەریەەانەیە. تەنەەانەت مەەوئەدەبترین و مەەونزەبیترین 
دا نەەەابێ تەحەمەەەول بکەیەەەن. پاشەەەان شەەەک  و کەرەسەەەەی ڕاسەەەت لە حیەەەزب

و نەەابێ بیکەەا. ئەوە پێشەەاندانی موبەەارەزەی  ئەساسەەنامە کارێەەک نەەاتوانێ بکەەا
دارکردنەوە نەبەەوونی حەقەەانییەتی ئەو سیاسەەییە. ئەوە تەنیەەا لە ڕێەەگەی ئاگەەا

الیەنەیە، نەبەەەوونی سەەەەاڵحییەتی بەڕێوەبەرانیەەەان، هەڵنەبەەەناردن و دیەەەاری 
نەکردنەەەی ئەوانە لە ئورگەەەانە جۆراوجۆرەکەەەان..... دەبەەەێ ڕوون بەەەێ حیزبەەەی 

"یانە  جەێگەی نیەیە. تەنیەا کۆمۆنیست بۆ ئەم جۆرە گرایی و "تمایل سیاسەی
دا بە موبارەزەی سیاسەی ڕاست لە حیزب دیاریکردنی چارەنووسی جەناحی

بۆ یەک دەستکردنی حیزب لە ژێر ئااڵی کۆمۆنیزمی کرێکاری مومکین دەبێ. 
هەوڵەەی پیالنگێەەڕی و کۆنەپەرسەەتی، کەڵەەک وەرگەەرتن لە کەرەسەەە و ئەەامرازی 
تەشەەەکیالتی ،کەەەردەوەی فشەەەاری عەەەاتفی بەەەۆ ئەفەەەراد جەوسەەەازی، دەنگەەەۆ 

ئەفراد، مۆرک لێدان، تەحریکی ئەفەراد  باڵوکردنەوە، هاندان، تۆمەت لێدان لە
 1" بە ئاشکراو هتد....

بە دەرهێنەەەەانی ڕیشەەەەەی ڕێبەرانەەەەی سەەەەوننەتی کەەەەۆمەڵە هەەەەیو  شررررێوەیەبەو 
 دایەکێەەەارچە ونیسەەەتیحیزبەەەی کوم گەەەایەکی بەەەۆ هێشەەەتنەوەی ئەوان لە نێەەەوڕێ

ئەوانەی دەسەەەاڵتی کۆمەڵەیەەان بەدەسەەتەوە بەەوو لە ئەوەیە  نەهێشەەتەوە. سەەەیر
پێکراو دیەەت. کەمیەەان هێنەەاو و خۆیەەان وەک سەەووکایەتی دای "حکەەا"١٦پلینەەۆمی 

ەکەمەەەی ی زادە سەەەکرتێریبەەەرایم عەلەەەی داتەواوی ئەو مەەەاوەیە لەوە سەەەەیرتر لە
 ولەو پلینۆمەدا نە بە "موافق" نە بە "مخەالف" نەووزەی لێەوە نەایە  کۆمەڵە بووە

دەنگەەەەەەی لەو پلینەەەەەەۆمەدا نیەەەەەەیە و تەواوی نەەەەەەاو و نەەەەەەاتۆرەی حەەەەەەیکمەت و 
 .دەستەکەی قەبووڵ کردودار
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الکەرەوەی ئەو حیەەەەەزبەیە لە دەنگەکەەەەەانی ی "حکەەەەەا" کە یەک١٦لە پلینەەەەەۆمی 
دەردەکەوێ کە کەاک عەومەر ئێلخەانیزادەش دیفەا  لە  دابەردەستی ئەو پلینۆمە

دا لە حیکمەت و موهتەدی دەکا دیەارە کەاک عەومەر لە نەاو تەشەکیالتی کەۆمەڵە
دڵەی و  بۆیەش لەو پلینەۆمەدا بە دوو گەڵ خوارەوە پێوەندیی نزیکی بووە هەر

پارێزەوە قسە دەکا، واتە نایهەوێ نە شیی بسووتێ نە کەبەاب، چەونکە دەڵەێ  
لەسەر کومونیزمی کرێکەاری جێگەای   "بەرخوردی کومیتەی ڕێبەری و خۆم

ڕەخنەیە و بەهەرحەاڵ، بەهەر دەلیلێەک، بە هەر ئەنگیەزەیەک، بەهەر نییەتێەک 
ا جەریەەانی " تقابەەل و مقاومەەت" لەو ئەەاخرەوە بە دا ڕووی دئەوەی لە واقیەەع

 1وکەوتانە مەیدانی بە جەناحی ڕاست دا...."نەزەری من ئەو هەڵس
دیەەەەارە وەک ئامەەەەاژەی پێکەەەەرا بە هەەەەۆی ئەوە ئێلخەەەەانیزادە لە نەەەەاو جەرگەی 
ئەفەەرادی خەەوارەوەی کەەۆمەڵەدا بەەوو حەەیکمەت و حەمیەەد تەقەەوایی دوو دەسەەتی 

دەردەکەوێ هەردووکیەان هێرشەی زۆر  داوارەکەپاڵیان پێوە دەنا بۆیەش لە نە
 و بێ بەزییانەی دەکەنە سەر. توند

کۆبەوونەوە  ١٠سەرەنجام وەک لە قسەکانی حیکمەت دەردەکەوێ نزیەک بە 
لەو پلینەەەۆمەدا قسەەەەکراوە لە دوا کۆبەەەوونەوەدا حەەەیکمەت بە ڕاشەەەکاوی دەری 

و تەنەانەت دەبڕێ جێگای جەناحی ڕاست لە ناو تەشەکیالتی کەۆمەڵەدا نەمەاوە 
کەسایەتی هێناونە ژێر پرسیار و دەیەان نەاو و نەاتۆرەی لێەداون. بە قسەەکانی 

 حەمیدی تەقوایی بەو وتە جوانەی کۆتایی بە پلینۆم دێنێ 
"چراکان دەکوژێنینەوە بۆ ئەوەی هەر کەس ڕوودەربایسی یان تەعاروفی  

تە دەرەوە بچێتە دەرەوە، ئەگەر نەچێ داهەیە بۆ خۆی لە کۆبوونەوەی پلینۆم
 2خۆمان دەریان دەکەین."

دوایی تەواو بەوونی پلینەۆم جەنەاحی چە، کە سەەرکەوتووی کۆبەوونەوەکە 
 دەنێرێ  نووسی و بووە نامەیەکی سەرکراوە بەمجۆرە بۆ کوردستان
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"پلینۆمی شازدەهەم سەرکەوتنێکی گەورە بۆ هەموو حیزب بوو. پلینۆمی  
سەەرکەوتنی حیزبەی بەسەەر دا، سەرکەوتنی ئوسول بەسەەر بەێ ئوسەوووڵی

دا. سەەرکەوتنی سیاسەەتی سوسیالیسەتی بەسەەر ناسەیۆنالیزم دا،مەحفەلیسم
سەەەرکەوتنی ڕێبەرێکەەی کەەراوە و ئوسەەولی بەسەەەر ڕێبەرێکەەی سەەوننەتی و 
باوکەەەانەدا. سەەەەرکەوتنی بیروبەەەاوەڕی سوسیالیسەەەتی و کرێکەەەاری بەسەەەەر 

ن. پلینەەۆمی ەتی فیزیکەەی و کوێرەوەرییەکەەانی شەەوێنی تێکۆشەەایسەەنوورداری
شازدە سەرکەوتنی کادرەکانە کە تەواوی وجوودی ئەوان و توانایی ئەوانی 

دا حاشەەای لەەێ دەکرا.....پلینۆمێەەک بەەۆ بەەاری حیزبەەلە دەخەەاڵەت کەەردن لە کارو
 1."یەکەم جار کۆمەڵە بوو بە حیزب...
دا ە نێو تەواوی تەشەکیالتی کەۆمەڵەکرا ب داهەموو ئەو قسانەی کە لە پلینۆم

و هیچیەەان بەەۆ ڕێبەرانەەی سەەوننەتی کەەۆمەڵە نەهێشەەتەوە و کەەارێکی  اوەبەەاڵو کەەر
جیەەابوونەوە ڕووی  دای کەەۆمەڵە کە لە نێەو بنەماڵەکانیەەانکەردە سەەەر تەشەکیالت

ی "حیزبەی کۆمۆنیسەتی ١٦دەدا، بەمجۆرە بەاڵو کەردنەوەی قسەەکانی پلینەۆمی 
ئێەەران" کەەارێکی کەەردە جەنەەاحی ڕاسەەت ئەوەی لە کوردسەەتان لەو مەسەەەلەیە 

 شەکاندنیبوو بۆچوونی دەگەۆڕدرا کە بەرەو جەنەاحی چە، بەڕوا و بەۆ وور د
 ڕایدەگەیاند بۆتە جەناحی چە،! دالە کۆبوونەوەیەکی دەیان کەسی

 ۆی کۆمەڵەکانی ناوخدا باسی کێشەستار فەتمی )آویهنگ( لە یادداشتەکانی
  کادە موهتەدی بەمجۆرە کاک عەبدوڵاڵ و

الپەڕەیەەی بە  ٥٧حەەیکمەت نەەامیلکەیەکی دوای مەەاوەیەکی کەەورت مەنسەەوور " 
دژی کەەەۆمیتەی ڕێبەریەەەی و ئیبەەەڕاهیم عەلیەەەزادە لە سەەەەردێرەکەی بە خەتێکەەەی 

"ناخدای کشتی عزم جزم کرده تا بلک  کشتيی را توفەان درشت نووسرابوو 
بەەەاڵو کەەەردەوە. دوای مەەەاوەیەک شەەەاندێک بە سەرپەرسەەەتی عەبەەەدوڵاڵ  نزنەەەد"

ەوەی ڕاو بۆچوونەکەەانی مەنسەەوور مەەوهتەدی ڕەوانەی کوردسەەتان کەەرد بەەۆ ئ
حیکمەت باڵو بکەاتەوە و پەرەی پەێ بەدرێ و لە هەر کەردەوەیەک بەمەبەسەتی 

 درێغی نەکەا و گاکانی کۆمەڵەبۆ ئاشبەتاڵ کردنی ئۆردوو  لەنێوبردنی کۆمەڵە
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هێشەەەتنی ئۆردووگاکانیەەەان و  زەکەەەانی کەەەۆمەڵەی ناچەەەار بە بەجەەەێێتەواوی ه
ارەی عەبەەەدولاڵ مەەەوهتەدی دا دەبەەەێ بڵەەەێم لە لە بەەە .....ڕەوانەی تەەەورکیە کەەەران.

دا سێ جار زۆر چەاالک بەووە و ڕۆڵەی بنەڕەتیەی ماوەی ژیانی شۆڕشگێڕانەی
 :هەبووە

لەو وەخەەتەدا کە تەەازە یەکێتەەی خەبەەاتگێڕان "اتمەەادیە مبەەارزان" هەەاتبوونە  -١
سەەێ جەەار لە خەوێ  وان لەبیریەەانە کە چەەۆن شەەەوانە دووکوردسەەتان، هەمەەو

نەوەکەەەەوو  حەسەەەەانەوەی دەدان وەت یەەەەان شەەەەوێنیهەڵدەسەەەەتا سەەەەەری خێەەەە
 .کەموکوڕییەکیان هەبێ و سەرمایان بێ

لەو وەخەەتەدا کە مەنسەەووری حەەیکمەت ڕای سەەێاردبوو ئۆردووگاکەەانی  -٢
سەەعات، شەەو و ڕۆژ  ٢٤کۆمەڵە " تخلیە" بکا، هەموومەان لەبیرمەانە کە چەۆن 

و بابەتەکەەانی بە دوای ئەو کەەادر و ئەنەەدامانەوە بەەوو کە ئامەەادە نەبەەوون بەەاس 
فراکسیۆنی کۆمۆنیستی کرێکاری قبەووڵ بەکەن و پەاش هەوڵەی بەێ سەوود بەۆ 
ڕاکێشەەەەەەانیان بە لەەەەەەێ ئەسەەەەەەتاندنەوەی بەرپرسەەەەەەایەتییەکانیان گەڕایەوە الی 

 .مەنسووری حیکمەت
ی جۆزەردانییەکەەەەەەەان ]ئامەەەەەەەاژە بە ٢مەسەەەەەەەەلەی سەەەەەەەندووقی ڕەش و  -٣

ۆزەردانی ی جەەەەە٢هەڵبنێرانەەەەەی ممەمەەەەەمەدی خەەەەەاتەمی وەک سەەەەەەرکۆمار لە 
دا[...مەسەەەلەیەکی دیەەکە کە دەمەوێ باسەەی بەەکەم ئەمەیە کە بەەۆچی هەم ١٣٧٦

ڕەوتەەەی عەبەەەدوڵاڵ مەەەوهتەدی و هەم ڕەوتەەەی مەنسەەەووری حەەەیکمەت لەەەوولەی 
وە، دیارە ئەم تۆپخانەیە هەتا ئێستا وتۆپخانەکانیان بەرەوڕووی یەکتر دابەست

رییەوە بەکەەار لە الیەن هەەیو ڕەوتێکەەی بەەورژوازی، کۆنەپەرسەەت و سەەەرمایەدا
 1."نەبراوە

  "بەڵەێ کەاک عەبەدوڵاڵ دەڵەێ ٢٧٠دا الپەڕە زادە لە کتێبەکەیکاک برایم عەلی
لەگەل مەنسوور حیکمەت بوو. لە پلینەۆمی شەازدە کە لە سەوئید بەڕێەوە چەوو 
چەەەوار کەس لە ئەنەەەدامانی کەەەومیتەی ناوەنەەەدی کەەەۆمەڵە لە ژێەەەر ئەو فشەەەارانە 
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دا بەیەەەانێکی ەسەەەانە بەەەوو کە لەم پلینەەەۆمەوازیەەەان هێنەەەا، کەەەاک عەبەەەدوڵاڵ لەو ک
 تێروتەسەلی لە دژی الیەنی ئێمە خوێندەوە." 

دا ڕۆیشەت کە وەک کێشەکانی نێو حیزبەی کۆمۆنیسەتی کەۆمەڵە، بە ئاقارێەک
لەپێشەەەەتر ئامەەەەاژەی پێکەەەەرا کەەەەاک عەبەەەەدوڵاڵی مەەەەوهتەدی لەجەنەەەەاحی چە، 

ڵە بەەەۆ "حیکمەتیسەەەت" دەکەنە بەرپرسەەەی نەەەاردنە دەرەوەی کادرەکەەەانی کەەەۆمە
دەرەوەی واڵت. هەمان سەەرچاوەی پێشەوو لەسەەر ڕوانەگەی چەوونە دەرەوە 

دا زاڵ "ڕێبەری جەناحی چە، کە بەسەر هەمەوو ئورگانەکەانی کەۆمەڵەدەڵێ  
و دەستە دەستە  دۆالریان دەدانێ ٧٠٠بوون، بەهەر کەس لە ئەفرادی خۆیان 

چەەۆل کەەرد. بەرەو تەەورکیە ڕەوانەیەەان دەکەەردن و ئوردوگاکەەانی کۆمەڵەیەەان 
بەمجەۆرە تەنیەەا نەزیکەی چەنەەد دە کەسەەێک لە پێشەمەرگەی جەنەەاحی ڕاسەەت، 
دڵخەەوازانە یەەا کەسەەانێک کە حەزیەەان لە ئوروپەەا نەبەەوو بەەۆ نیگابەەانی لە نێەەو 

 ". ئوردوگا مانەوە
بوون بەرەو دوو شەەەە  یبەتەواوی هەنگەەەاو ١٣٦٨کەەەۆمەڵە لەسەەەاڵی بەڵەەەێ، 

مەڵە دەکەونە بەرەی "چە،" هەڵەەدینێتەوە بەشەەێکی هەرە زۆری کادرەکەەانی کەەۆ
، "تەنەەەەەەەانەت لە و کەەەەەەەاک عەبەەەەەەەدوڵاڵ کەوتەەەەەەەن واتە لەگەڵ بەەەەەەەاڵی حەەەەەەەیکمەت

بەتەەەەەەایبەت لە سەەەەەەنە و دیوانەەەەەەدەرە بەهەەەەەەۆی ئەوەی لە  داهەڵبناردنەکانیەەەەەەان
  1بنێران، کار دەکەوتە هەڵوەشاندنەوە."ەنەدجەناحەکانی خۆیان هەڵ

ان و بەشەەەداری بەوجەەەۆرە کە لەجیەەەاتی باڵوکەەەردنەوەی باسەەەی پلینۆمەکەەە"
چەیەک" لە دەرەوەی واڵت لە ژێەر نەاوی پێکردنی ئەنەدامان، بە هەاتنی "کتێەا

، ١٣٦٨و فعالیت حزب در کردستان" لەمانگی گەالوێنی  "کۆمۆنیسم کارگری
مەنسەەەوور حەەەیکمەت کەەەۆمەڵە دوو لەت کەەەرا. کتێەەەبچەکە بە نەەەاوی  نوسەەەینی
  2ر کرد."صفمەای( ناوبانگی دە ٥٧الپەڕەیی )جزوەی  ٥٧نامیلکەی 

دا چەند کەس بە دەوری یەک کۆبووینەوە وگوێمان بە ژوورەکەی ئێمە "لە
دا دەدا. ئەوی کە لە گوێدان بە نەوارەکە دەهاتە نەواری باسەکانی ئەو پلینۆمە

چەەاو کۆبەەوونەوەیەکی تەەێکەڵ بەقسەەەی تونەەد کەەردن بەرامەەبەر ئەنەەدامانی پێی
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ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

انی وەبیەەر خسەەتنەوەی ناوەنەەدیی و دەسەەت لەکەەار کێشەەانەوەیان لەژێەەر بەەار
دا بەوو "هەڵەی سیاسەیمان کەردووە" باشەترین بیروباوەڕ و بنەمەا فکرییەکەان

دا قسەەە لەنەەاو کۆمەڵێەەک قسەەەی سەەووک بەەوو کە ئەو کەسەەانە لە پلینەەۆمەکە
بەرامبەر خۆیان کردیان و لەڕێگای ئەو دەستەواژانەوە بوو کە ئەو کەسانە 

، یان کەسێکی وەک من زۆری باوەڕیی ئێمە هەڵەی خۆیان دەسەلماند. خۆش
نەخایانەەد ڕووداوەکەەانی دواتەەر دەریەەان دەخسەەت کە الیەنگربەەوونی "ڕاسەەت" 
تاوانێک نیەیە بە ئاسەانی بشەۆردرێتەوە. لە پێشەدا داوایەان لەێ دەکەردین واز 
بێنەەەەین یەەەەانی واز لە بەرپرسەەەەایەتیەکە بێنەەەەین. دواتەەەەر لەکۆبوونەوەکەەەەان و 

 1وکی ڕاست" دەکرا."دا باسی تێکشکاندنی "بلوهەڵبناردنەکان
و حیزبێەەک کە بنەەاغەی وتەکانیەەان لەسەەەر  کەسەەانێک ڕوون دەبێەەتەوەلێەەرەدا 

و لەسەر دروشەمی زریەقە و بەریقەدار دامەزرا، پاشەان  سیاسەتی سکتاریستی
چۆن پشتی لە هەموو داخوازییەکانی نەتەوەکەی دەکاو لوولەی چەکەکەی بەۆ 

و بە نەەاوی ڕێیانیەەان دەگەەرێ داسەەەپاندنی هێنمەەوونی خۆیەەان ڕوو بە کەەۆنە هاو
دا نەبەەوو کرێکەەار و پشەەتیوانی لە زەحمەتکەەێی کە بەکەەردەوە هیچەەیی لە ئەەارا

دەست بەکەن بە پاکتەاوی نەاوخۆیی و حیەزبەکە یەکدەسەت بەکەن!! بەڕاسەتی و 
 چاوەڕوانییەک لە وەها حیزبێک دەکرێ؟! 

رو ئەو بەڵگانە دەسەلمێنن کە کەۆمەڵە چەنەدە بەاوەڕی بە جیەاوازی فکەرو بیە
بۆچەەوونی جیەەاواز هەبەەووە. کە دواتەەریی پەەاش چەنەەدین سەەاڵ تێکۆشەەان، لە 
ڕابەەەەردووی خەەەەۆی پەشەەەەیمان بێەەەەتەوە و بەرەو کەەەەوردایەتی بگەڕێەەەەتەوە. لە 

ەو ناسەەەیۆنالیزمەی کە مەەەاوەیەک سەەەەیر ئەوەیە ئبەەەۆ کەەەوردایەتی  داگەڕانەوە
پەەەەێی ئەوانەەەەیی پێشەەەەتر بە دوژمنەەەەی سەەەەەرەکی دادەنەەەەا بە قەولەەەەی خۆیەەەەان 

دابررروو ئەگەر دوربینررری و ە برررۆیە حیزبررری دێمررروکرات لەو بررراوەڕ ..ن...کەوتەەەوو
لەسەرەخۆی هەبێ  هەر وەکوو تا ئێئرتا  هەیەتری لە ئەنێرامی دەسرتەوتنی 

خەبرات  تازی کردنەوە و ڕووبەڕوو بوون لەگەڵ ڕاستییەکانی سەختی ژیان و
دا پێد بێنرێ و ڕاسرتییەکان ڕۆژێد داد  کۆمەلە ئاڵوگۆڕی لەهەڵوێئتی خۆی

ڕشرررتنێتی زۆر لەو ڕاسرررتییە جرررۆرەی هەیە تێبگرررا  کەدیرررارە پرررا  خوێن بەم
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ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

گەیشرررب. بە م کرررۆمەڵە ببرررووە سرررازمانێتی مارکئیئرررتی سەرلێشررریواوە کە 
ڕێبازی  هەر حیزب و سازمانێد کە بۆچوون و لەکوردستان و ئێران وجیەان

کررررۆمەڵەی پەسررررەند نەکردبررررایە دژایەترررری دەکرررررد  و دەیەەویئررررب سررررەرەتا 
دا لەسەرتاسرەری جیەران دەسرە ت دوایی لە ئێرران و لە کۆترایی لەکوردستان

  بەدەستەوە بگرن 
هاتبوو، نامەیەکم لە هەاوڕێیەکی "یەک دوو ڕۆژ بوو باسەکان کۆتاییان پێ

نامەکەیدا بەدوای ساڵوێکی شۆڕشگیڕانە  نزیکم لە ناوچەی سنە پێگەیشت، لە
 حیزبی دێمەوکرات لەنووسیبووی  "ئێوە بەرپرسی کوشتنی کەماڵن جێگاتان 

دایە" و بە "درودهەەای انقالبەەەی" کۆتەەەایی بە نەەەامەکەی هێنەەەابوو." لە خەمێکەەەی 
بەەووم. تەەۆمەتی کوشەەتن جەەواب دەدرایەوە بەاڵم وەرگرتنەەی  دا نەەوقمقەەورس

 تا ئەو کاتە وەک غەیرە پێناسە دەکرا، و "تۆمەتی" شوبهاندن بە حیزبێک کە
 1ەنواند.جەمسەری بەرامبەر باشییەکانی حیزبی تۆی د

ێکخەەەراوە ڕوون زیەەەاتر مەەەاهییەتی ئەو ڕ دالە گێەەەڕانەوەی بەسەەەەرهاتەکانیان
ئەوانە و جەەەەۆرە "تشەەەەکل"ێک بەەەەوون. تەنەەەەانەت لە چڵەپەەەەۆپەی  کە دەبێەەەەتەوە

دا هەمەوو دا بەۆ هێنمەوونی بەسەەر هەاوڕێی خۆیەانکێشەکانیان و دووبەرەکی
داوە. بەا وێران تاوانەکانی خۆیان دەرحە  بە یەکتەر ڕەپەاڵ ناسەیۆنالیزمی مەاڵ

گەەەوێ لەم بیەەەرەوەرییەش بگەەەرین تەەەا زیەەەاتر نەەەاوەرۆکی دیفەەەا  لە کڕیکەەەاران و 
 زەحمەتکێشانمان بۆ دەرکەوێ 

" لە ڕێگای گەڕانەوە بۆ ئوردوگەای مەعلەومە، لە دەرگەای چەوونە ژوورەوە، 
بانی ئوردوگاوە دیەار هئاورێکی چووكە سەرنجی منی ڕاکێشا، ئاورەکە لە نیگا

زیک بەوونەوەی مەن چەاوم بە کەسەێک کەوت لە قەرا  ئەاورەکە نەبوو لەگەڵ ن
دانیشەەتوە، نەمناسەەەی و وتەەەم ئەوە لێەەەرە چەەی دەکەی؟ وتەەەی چوومەەەەە چەەەادری 

هێنەی میوانخانە بەاڵم وەریان نەگرتم، منیی ئەوم لەگەڵ خۆم بەشێوەیەکی نە
بردە ناو ئوردوگاوە و لە دۆسەتێکی خەۆم داوا و تەمەنەام لێکەرد کە تەا بەیەانی 

خۆیەەەان ڕای بگەەەرن پاشەەەان مەەەن پێوشەەەوێنی کەەەاری خەەەۆم کەوتەەەم. شەەەەو  الی
گەڕامەوە بەەۆالی بەەزانم موشەەكل وکێشەەەی چیەەیە؟ بەو شەەێوەیە باسەەی ژیەەانی 
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ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

خەەەۆی بەەەۆ کەەەردم. )لەئەەەاوایی "زەلەەەکە" پێشەەەمەرگە بەەەووم ژنەکەم لەگەڵەەەم بەەەوو، 
ماوەیەکی پێچوو هەستم کەرد خێەزانەکەم زۆر عەجایەا نەاڕاحەتە و بەردەوام 

و ، کاتێک چاوم ڵێەدەکرد ئیمساسەی شەەرمی دەکەرد هەمەوو ڕۆژێ لەفکر دایە
بە بەردەوامەەەی داوای لێەەەدەکردم کە واز بێنەەەین و خۆمەەەان تەحویەەەل کۆمەەەاری 

دا منەیی ئەو قسەەیەم پەێ خەۆش نەبەوو و گەوێم ئیسالمی بدەینەوە. لە ڕاستی
پەەێ نەدەدا. تەەا ڕۆژێەەک خێەەزانەکەم ڕووداوەکەی بەەۆ بەەاس کەەردم، کە یەکێەەک لە 

چەنەد جەار داوا لێکەردن تەجەاوزی پێکەردووە فشەار هێنەان و ان دوای بەرپرس
بەەەۆیە ئەو داسەەەتانە منەەەی زۆر نەەەاڕاحەت کەەەرد، ئەەەێمە نەمەەەانتواتی بە ناچەەەاری 
گەڕایەەنەوە بەەۆ شەەار و خۆمەەان تەحویەەل داوە. ئێسەەتا دوای تێێەڕینەەی ئەو مەەاوە 
وەزعێکەەەی بەەەاش نیەەەیە و زۆر لەفکەەەر و نەەەاڕاحەتی دایە. ئێسەەەتا ئەو کەسەەەەی 

وزی بە خێەەزانم کەەردووە ئەنەەدامی کەەومیتەی ناوەنەەدیی کەەۆمەڵەیە و مەەن تەجەەا
و بەەەزانم هەڵوێسەەەتی ئەوان بەو زادە قسەەەە بەەەکەم، هەەەاتووم لەگەڵ بەەەرایم عەلەەەی

ئەندامی کومیتەی ناوەندییە چییە؟ یان چی بووە؟ ئێستا نەک ئیجازەی مالقات 
.(. خۆالسەە نادەن بەڵکوو لە چادری مێوانخانەش ڕێگەام پەێ نەادەن بمێەنمەوە...

من کە بێ ئیجازە هێنامە نێو ئوردوگا بە کومیتەی ناوەندی گەیشتەوە، پاشان 
زادە قسەەە بکەەاو بەاڵم قسەەەکانی کە دواتەەر بیسەەتمەوە تەەوانی لەگەڵ بەەرایم عەلەەی

ێک مەسەلە ئەوەیە لەوکەاتەوە تائێسەتا پرسەیارگەلسەرپۆشی لەسەر دانرا..... 
من بەێ واڵم مەاوەتەوە کە بەۆچی بەێ وەیە بۆ ێلەو بابەتە و یا بابەتی لەو ش

دەنگەی لێکرا؟ بۆچی لێێرسینەوە نەدەکرا؟ قازانجی کێ لەگۆڕێ دابوو؟ ئایە 
یە عواملی دیکەش دەگرێتەوە؟ یا نەخێر تەنیەا شەامل کەسەانی ئەو بێ دەنگی

لەهەر حاڵەدا  ؟کردەوەی تایبەت بوون؟ جێ پێەی عەداڵەت و قەانوون لەکەوێیە
و کۆمەەاری ئیسەەالمی  ە و پاشەەان لەزینەەدان دەکەەرێاویەوڕنەەاوبراو بەەۆ شەەار گە

 1"ئێعدامی دەکا.
شتی سەیروسەمەرە لە کۆمەڵە ڕووی داوە بۆ وێەنە هەتەا دوایەی سەاڵەکانی 

حیزبەەی کۆمۆنیسەەت ڕەنگەەی ئەەااڵی  هەەیو کەس لە نەەاو کەەۆمەڵە و ١٣٨٠دەیەی 
 دا بوختانیەان بەکوردستان هەر نەدەزانی چۆنە و چەند ڕەنگە، بەاڵم لەو کەاتە
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ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

ئەفرادی خۆیەان کەردووە، هەر بەۆیە دوو ماشەێن لە ئەفەرادی کەۆمەڵە وادیەارە 
ڕەوتی چە، ویستوویانە بەرەو ئوردوگای "بۆتێ" بچن گۆیا دوو کەس ئەااڵی 

   1کوردستانیان هەڵداوە.
دەسەەەاڵتی خەەۆی زیەەاتر بەسەەەر کەەۆمەڵەدا  ئەوەی مەنسەەوور حەەیکمەت بەەۆ

لەسەەەر  دا پێەداگری کەردوەچە، ێشەەوەی ئەەااڵهەڵگرانی بەرەیو لە پ بسەەپێنێ
و کەەۆمەڵە نەیتوانیەەوە واڵمەەدەری داخوازییەکەەانی ئەوەی حیزبەەی کۆمۆنیسەەت 

لە  ١٣٦٧و زەحمەتکێشەەەانی شۆڕشەەەگێڕ" بەەەێ، تەنەەەانەت لە سەەەاڵی  "کڕیکەەەاران
کردنی ی کەەەەۆمەڵە ویسەەەەتەکانی خەەەەۆی )دیەەەەارە مەبەسەەەەتی بەەەەاس٦کەەەەۆنگرەی 

و لەو نەەاچێتە پەەێی  یبەەۆکۆمۆنیسەەتی کڕێکەەارییە( بە شەەێوەیەکی سیسەەتماتیک 
دا کادرەکەەانی کەەۆمەڵە ڕەخەەنەی لێەەدەگرن. هەربەەۆیەش سەەەبارەت بە پێوەنەەدیییە

گرتن بە گەشەەەەکردنی نەزەری خەەەۆی ئەەەاوا و پێشەەە یەکدەسەەەتی و یەکێەەەارچەیی
 دەنووسێ 

ودەسەەەەت کەوتە ژێەەەەر کەەەەارتێکەریی قەەەەازان  و " کەەەەۆنگرەی شەشەەەەەم دەم
یەکیەتیی تەشکیالتی". ڕەخنە لە بەرژەوەندییەکانی" پاراستنی یەکێارچەیی و 

خاو بۆوە و لە کەزی دا.  ا لێی تێێەڕین و دایببڕینڕابردوو و لەوەی کە دەبو
فشارێک کە لەسەر ئینتیما ناکرێکاری و دواکەوتووەکان هەڵگیرا و شوناسی 
تەشەەەکیالتی و دەمەەەارگرژیی ڕێکخراوەیەەەی وەک کەرەسەەەتە و ئامرازێەەەک بەەەۆ 

 2ە." یەکیەتیی تەشکیالتی زە  کرایەو
هەرچەند ڕێبەرانی کۆمەڵە، مەنسوور حیکمەتیان )ژوبین ڕازانی( هێنایە نەاو 

لەگەڵ واڵنەەەانی بەەەووە ڕازی  نەەەاوبراودەردەکەوێ تەشەەەکیالتی خۆیەەەان، بەاڵم 
هەیە چەەەەەونکە  ی شەشەەەەەی کەەەەەۆمەڵەگلێەەەەەی لە کەەەەەۆنگرەخەبەەەەەاتی چەکەەەەەداری، 

کە لەکەەەەۆنگرەی شەشەەەەەوە  دیەەەەارە وا پەەەەێ دەچەەەەێمەبەسەەەەتەکانی نەپێکەەەەاوە! 
چەپە  هەڵەەبەتبەجەەێ بەەوایە مەبەسەەتی کۆمۆنیسەەتی کڕیکەەارییە. سەەتەکانی جێوی

لە یەکێتەی فکەری نەک حیەزبەکەی خۆیەان بەڵکەوو هەی  توندڕەوەکان بەردەوام
 غەیرەش ترساون.

                                                 
 بڕوانە سەرچاوەی پێشوو بە دڕینە باسی دەکا - 1
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لە پاش جیابوونەوەی مەنسووری حیکمەت، کاک عەبدوڵاڵ مەوهتەدی سەەر  
 کوردسەتانییەکەیو لقەی  بەۆ الی حیزبەی کۆمۆنیسەتی ئێەران لە نوێ بای داوە

زادە کەەۆمەڵە، بە پێەەی بەرنەەامەی پێشەەووی ئەو حیەەزبە لەگەڵ کەەاک بەەرایم عەلەەی
 و زۆری نەکێشا دژایەتی یەکتریان دەست پێکردەوە! کەوتەوە خەبات

کەاک عەبەدوڵاڵ مەوهتەدی پەاڵ پێەوە   سەیر ئەوەیە کاتێک جەنەاحی حەیکمەت
ەولەەەەی ئەوان پلینۆمێەەەەک دەگەەەەرن بە ق ١٣٧٠ی خەرمانەەەەانی ٩دەنەەەەێ لە ڕۆژی 

مەنسەەەوور حەەەیکمەت، ئیەەەرەف ئەەەەازەرین و کەەەورش مودەرەسەەەی کە ئەنەەەەدامی 
 و دەفەەتەری سیاسەەیی بەەوون لە ئەنەەدامەتی حیزبەەی کۆمۆنیسەەت وازیەەان هێنەەاوە

بەشەەەەەی هەرەزۆری کەەەەەومیتەی ناوەنەەەەەدی لەگەڵ کەوتەەەەەن ئەوە لە کاتێکەەەەەدایە 
 ی "حیزبی کۆمۆنیستی ئێران" هیچی بۆ جەنەاحی ڕاسەت١٦باسەکانی پلینۆمی 

زادە، عەبەەەەدوڵاڵ کە بەەەەرایم عەلەەەەی دانەهێشەەەەتبۆوە بەاڵم وادیەەەەارە لەو نەەەەامەیە
مەەەوهتەدی، فەەەارو  بابەەەامیری، ممەمەەەمەد شەەەافعی و بەەەرایم ممەمەەەمەدی بەەەۆ 

ڕۆژ لە پلینەەۆمی بیسەەتەمی ئەو  ٦ئەنەەدامانی حیزبەەی کۆمۆنیسەەتی ئێەەران دوای 
دەنووسەەن دەری دەخەەا کە چەنەەدە سەرلێشەەیواون و بەەۆ کوردسەەتانی  داحیەەزبە

ئەوانە  دروسەەت بەەوو داحیزبەەی کۆمۆنیسەەت وۆزییەەانەی کە لە نێەەوای ئەو ئاڵد
چەندە لە واقعییاتی کۆمەڵگەی کوردسەتان و ئێەران بەێ ئاگەان و دوای هەمەوو 
پاشەکشەەە و شکسەەتەکانیان هەروا سەەوورن لەسەەەر دروسەەتکردنی حکەەوومەتی 

 الیزم.دا و لێەەەدانی ناسەەەیۆنپڕۆلیتاریەەەا و ڕاوەسەەەتان لە بەرامەەەبەر ناسەەەیۆنالیزم
دا دەبینن، بەندی خۆیان لە ناسیۆنالیزمو دووبەرەکی و جەنا  هەموو ئاڵۆزیی

یەکە بە بااڵیەان دەبەڕێ؟ ئەوە ئەگەر سەرلێشەیواوی سیاسەی نەبەێ و نەاوێکی د
 خوارەوە  دێرێکی ئەو نامەیەی ەبڕوان
 ،ەزبیح وەئ یکوردستان یسازمان یتەبیتاەو ب ستینۆمۆک یزبیح ەمێئ ..." 
 کارێکر ینیچ یوەڕشێپ وەرەب ۆب نیزانەد ەاویش باروەل یکەیەنوقتەب ەڵەمۆک

و  سەتینۆمۆک یزبەیح ەل ەمێئە یفەاعید تریکیەواتەا ە. بدارانێئەل زمینۆمۆو ک
 ەک ەوەل ایج .ییەن وجوودەم یزعەو ەل فا ید یماناەب داەرەنگەس وەل ەوەمان
 یزبیح رەگەئ ،ەیەه یالتیشکەت ییشاۆو ب یکڕێو نا یاسیس یبوحران ستاێئ
 ەوەمێئەە ەیوانەەگەڕل یەسەەا  و سەەالم بەەوا یواوەتەب داەوەکەەردەل سەەتینۆمۆک
حیزبی کۆمۆنیست لە  .ێدرۆڕبگ ستینۆمۆک یزبیح کیە ەیئاراست ەب بووەد
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دا دەبێ وەک حیزبێکی ئینترناسیونالیستی نوێ لە بەرامبەر شەپۆلی هەمانکات
ە نەاوچەکەدا کە ئەمەڕۆ زیانباری ناسیونالیسم و "مللەی گرایەی" لە دنیەادا و ل

وباڵوی تەهدید دەکا دەبێ بەربەرەکانی بکا کرێکاران بە پەرتەوازەیی و پرش 
و ڕاوەسەتێ، و لە قەازانجی واقعەی چینەی کرێکەار دیفەا  بکەاو......بۆ دیفەەا  لە 

 1ڕاوەستێ... دایمارکسیزم و سوسیالیزم  لەبەرامبەر هورووژمی بورژوازی
کە جیەابوونەوەی ڕەوتەی کرێکەاری ڕووی  ١٣٧٠لەو ڕێکەوتەوە واتە ساڵی 

دا کۆمەڵە بۆ خەبات کردن هێزێکی نەمابوو کە بتوانی لە نێوخۆی کوردسەتان 
دا یە وهو جیابوون ڕەوتی ئە  ل  دەست بە تێکۆشانی کۆمۆنیستی خۆیان بکەن.

ی حیزبەەی کۆمۆنیسەەتی رگ نەەدامانی ڕێەەبەری و کەەادر و پێشەەم بەشەەی زۆری ئ 
گشەەتی  وتن و بەە کەە  2وتەەی کۆمەەۆنیزمی کرێکەەاریڵ ڕهگەە ل ئێەەران و کەەۆمەڵە 

ر و ئاشەەەبەتاڵێکی موئەدەبانەیەەەان کەەەرد. حیزبەەەی بەەە رانیان گرت نەەەدهڕێگەەەای ه 
داوێسەتاوی و الوازییەکەی زۆر هەات.  یتووشە یە وهو جیابوون کۆمۆنیست بە 

لەبارەی ئینشعابی حیزبی کۆمۆنیستی ئێەران و حیزبەی کومونیسەتی کرێکەاری 
لە  یەە وهو جیابوون ئاسەەت ئەە  ی لەە کەە ڵوێسەەتی حیزب ت ه نسەەووری حیکمەە م 

الوێەنی ی گە٢٨"ئینترناسیوناڵی حەوتوانە"ی حیزبی کۆمۆنیسەتی کرێکەاری لە 
 حیزبەەەی کۆمۆنیسەەەتی کرێکەەەاری لێبڕاوانەەە " ڵەەەێ کەەەا و دهده اڵڵەەە ئەەەاوا گ  ١٣٧٩
 ۆزەردانی لەەە وتەەەی ناسیونالیسەەەمی دژی کۆمۆنیسەەەتی و دووی جەەەونی ڕهخەەە 

. عەبەدوڵاڵ مەوهتەدی، وهکاتە ڵ دهدا پووچە  ڵە "ژێر نەاوی "کۆم  کوردستان ل 
ر هەە  سەەتن کەە رب کانیان س الل تاڵەبەەانی و هاواڵەە ، و جەە عەەومەر ئێلخەەانیزاده
 ر سیاسەەەەتێکی  پێیەەەان خۆشەەە وێ پێکەەەی بێەەەنن و هەەە بیانهەەە  ڕێکخراوێەەەک کەەە 

و حیزبەەی کۆمۆنیسەەتی  مۆنیسەەتی کۆمەڵەە اڵم مێەەنووی کۆچەەاوی بەەکەن. بەە ڕه
یەدان م  لە  و مێنووی رانی ئ کردن و قووت دان نابێ، پێکهێن  ئێران بۆ زەوت

سەەیر ئەوەیە  "نەادن. یشەتوان پێگ  تەازه و ناسیونالیست ب  تان رهو دهدان و ئ 
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 لێرە حیکمەت تەنانەت هەموو حەقێەک لە عەلیەزادە و مەوهتەدی زەوت دەکەا و
ئەو نەاوەی سەەرەتای شەۆڕش کە کەۆمەڵە  بە دامەزرێنەرانی کۆمەڵە نەادا ڕێگا

 دروست بوو بۆ خۆیان دیاری بکەن!
حیزبەەی کۆمۆنیسەەتی کرێکەەاری هەەیو حیەەزب و ڕێکخراوێکەەی کوردسەەتانی و  

ڵ گەە  لەە  وابوو نەە ، کەە بووڵ نییەە و قەە ره، و ڕاسەەت و میانەە چەە  ئێرانەەی بەە 
خەوازێ. س دهکە  نگی و هاوکەاریی لە هاوئاهە  و ن  ی ندیی ه س پێوهک هیو
 ی ڕا کە وهاڵم ل ناوێردرێ، ب ڵه  و قاعیدەیەحیزبی دێموکراتیی ل  ی و پێب 
و حیزبەی دێمەوکراتی پەی  ی وتێکەی تەۆخی کۆمۆنیسەتیخۆی پی ڕه و حیزب ئ 

وتێکەەەەی ی پەەەەێ ڕهو حیزبەەەە ، ئەەەە ری ناسەەەەیۆنالیزمی بەەەەۆرژوایی کەەەەوردهنوێنەەەە 
"ی کردنی "نزاکەەتت نەە عایەە ڵ ڕهگەە  کانی دا لەە نووسەەراوه و لەە  یەە "ارتجاعی"
 1.رس  کات توندی هێرشی ده زۆر ب  ،نووسین
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 ؟سەرکەوتنشەڕ شەڕ تا  یان ،ماهییەتی شەڕ
 کامیان بوو بە سیاسەتی کۆمەڵە؟

 
 

لێەەرە پێویسەەت بە بەڵەەگە هێنەەانەوەیەکە کە سەەەرەڕای ئەو هەمەەووە کێشەەە و 
ە هەمەەەەوو کەەەەۆمەڵە بەگشەەەەتی ب یەترررریگیروگەەەەرفتەی تووشەەەەی بەەەەوون، ڕێبەرا

 دای دێمەەوکراتبەەۆ دژایەتەەی حیەەزب و شەەەڕکردن لەگەڵ حیزبەە ییەوەتەیفەکەەان
هاوڕا بوون! بەتایبەتی ئەوانەی کورد بوون دروشمی )جنگ جنگ تا پیروزی( 

ئەو وتووێنە پاڵتەاکەی . بۆ وێنە با کۆبوونەوەکانیان بوو سەردێڕیلە  بەشێک
گیەراوە کە لەسەایتی حەیکمەت وەر "پەنەا لەگەڵ "مەنسەوور حەیکمەتخالید عەلی
 بخوێنینەوە.

و ڕاگەیانەدنی ئاگربەسەی یەک  حیزبەی دێمەوکراتو  کەۆمەڵەشەڕی حیزبی  
 الیەنە.

لەگەڵ  داوری پاڵتەەەاکلە ژو ٢٠٠١ی دسەەەامبر ٢٦ک لە کۆبەەەوونەوەی بەشەەەێ
 .مەنسوور حیکمەت

پەنا  من پرسیارێکم هەیە. لە شاری ئێمە، یوتوبەووری )سەوئید(، "خالید عەلی
دا عەبەەدوڵاڵ مەەوهتەدی هەەاتبووە ئەو شەەارە، مەەن خەەۆم پرسەەیارم لەەێ کەەرد. لەپەەڕ

و کۆمەڵە نەزەرتان چی بووە؟ گەوتی  گوتم، لە پێوەندیی لەگەڵ شەڕی حیزب 
وە یەدا سەەەپاند. مەەن لەو بەەارەر حەەیکمەت بە سەەەر ئەەێمەیئەو شەەەڕە مەنسەەوو

دا بەەووی. دەمەەهەوێ ییزانیەەاریم هەیە، تەەۆ لە کۆبوونەوەکەەانی کەەومیتەی ناوەنەەد
و بەڕاسەتی بزانم کە ئەو وتەیەی کەاک عەبەدوڵاڵ چەنەدە وەک ڕاسەتی دەچەێ؟ 

دا لەسەەەر شەەەڕی کەەۆمەڵە و حیزبەەی دێمەەوکرات و بۆچەەوونی ئێەەوە لەو کەەات
 ستی عەبدوڵاڵ موهتەدی چی بووە؟بووە؟ هەڵوێ

لە مقەڕی کۆمەڵە بەووم.  .... ئەو کات من لە کوردستانمەنسوور حیکمەت  .
و لەو بەەارەوە چەەی بکەیەەن قسەەەمان کەەرد. لەگەڵ ڕێبەریەەی کەەۆمەڵە دانیشەەتین 
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باسەەەکە ئەوە بەەوو کە حیزبەەی دێمەەوکرات زەربەیەکەەی لێەەداوە، ئەگەر ئەەێمە ئەو 
حیزبەەی دێمەەوکرات  ر ئەو حەرەکەتە نیەەزامییەیحەرەکەتە نادیەەدە بگەەرین، ئەگە

واڵمێکەەی نیزامیەەی لە ئەەێمە وەرنەگەەرێ حیزبەەی دێمەەوکرات دەسەەەاڵتی لە نەەاوچە 
ئازادکراوەکانی کوردستان سەقامگیر دەکا، بەو مانایە کە ئینسان ڕێگەای نیەیە 
تەبلیغاتی کۆمۆنیستی بکا. ئەوە شتێک بوو کە کۆمەڵە ملی بەۆ ڕانەدەکێشەا. لە 

ا سیاسەەەتی ئەەێمە بەەوو بەوە دەبەەێ حیزبەەی دێمەەوکرات واڵمێکەەی نیزامیەەی دئاکەەام
 1وەرگرێتەوە. ئەوە تا ئێرە.

دا، مەن بەاوەڕ نەاکەم کەسەێک بەێ بەاڵم لەپێوەندیی لەگەڵ عەبدوڵاڵ موهتەدی
لەو چیەەا و یەەان تەپەەۆڵکەیەک موخەەالفی ئەوە بەەێ کە حیزبەەی دێمەەوکرات دەبەەێ 

بەاڵم و واڵمێەک وەرگەرێتەوە دواتەر  واڵمێکی نیزامیی لە کەۆمەڵە وەرگەرێتەوە،
 دا باسێکی بەرباڵوی لێکرا.لە نێوانمان

الیەنە بەەووم، بەەاس "اتفاقەەا" مەەن نووسەەەر و پێشەەنیارکاری ئاگربەسەەتی یەک
مەەن لەوەی کە شەەەڕ بەرەو کەەوێ دەکێشەەرێ، بەەابەتی باسەەەکانی دوایەەی بەەوو. 

یاسەەتی کە دواتەر بەوو بە س "ماهییەتی شەڕ"نووسراوەیەکم هەیە لە بارەی 
فەرمەەی لەبەرامەەبەر سیاسەەەتی " جنەەگ جنەەگ تەەا پیەەروزی" کە بەکەەردەوە بە 

دا حەاکم بەوو، ئەو شێوەیەکی "ناخودآگا" بەسەر کەومیتەی ناوەنەدیی کەۆمەڵە
سیاسەتە پێداگری لەوە دەکرد کە شەڕ تا شکستی نیزامیی حیزبی دێموکرات 

ممەاڵە......  ئەوتەۆ غەیەری دا گوتومە شەتێکیدرێنەی هەبێ. من لەو نووسینە
ڕەوی نیەزامیم "نقەد" کەرد. ئەو باسی "جنگ جنگ تا پیروزی"م "نقەد" کەرد، چە،

 بەڵگەیە هەیە.) لە سایتی "روزنە" دایدەنێم با بیببینن.(
زادە ئەو سیاسەەەتەی وەک سیاسەەەتی کەەۆمەڵە پاشەەان هەەاوڕێ بەەرایم عەلەەی

وین )مەەن ڕاگەیانەەد. بڕیارنامەکەەانی کەەۆمەڵە و باسەەەکانی کە لە کۆبەەوونەوە بەەو

                                                 
دەبێ حیزبی دێموکرات واڵمێکەی نیزامیەی وەرگەرێتەوە" ڕوون و ئاشەکرا کە مانای ئەوە کە " 1

ئەوە هەر یەک ڕۆژ دوای هەرچەنەدی دانیشەین و وتەووێن بکەیەن ئەێمە لە دێمەوکرات دەدەیەن! 
شەەەڕی داو لەتەواوی ئەو ی خەزەڵەەوەری هەورامەەانە کە ڕێبەریەەی کەەۆمەڵە بڕیەەاری ٢٥شەەەڕی 

ی خەزەڵەەوەر لەهەموویەەان کەەۆمەڵە فکەەری زەربەلێەەدانی لەحیەەزب بەەووە و ٢٥شەەەڕانەی پەەێی 
 هەموو وتووێن و وێنمانی لەگەڵ حیزب بۆ چەواشەکاری و کات کوشتن بووە.
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و بەکەورتی تەا  ڕەویدواتر بیستم( بەتەواوی هێمای نیزامیەی گەرایەانە و چە،
دا بەوو. لەحالێکەدا باسەی مەن دەبەێ شەەڕ بکەیەن، لە بڕیارنەامەکە نەفەری ئەاخر

ئەوە بەەوو کە ئەسەەلەن نەەابێ ئەو کەەارە بکەیەەن. باسەەی مەەن ئەوە بەەوو کە کاتێەەک 
مەەوکرات نەەاتوانێ پەەێی بە کەەرد زانیمەەان کە حیزبەەی دێ بەراوردی هێزەکانمەەان

تێکۆشانی ئێمە بگرێ ئێمە دەبێ شەڕ بکەینە الوەکی، هێزێکی دیەاریکراوی بەۆ 
دیەەاری بکەیەەن کە حیزبەەی دێمەەوکرات کەەۆنتڕۆڵ بکەەاو ئەەێمە کارەکانمەەان بەرەو 
پێی بەرین. ئەوەمان وەک سەەرکەوتنی دووفەاکتۆ خوێنەدەوە، نووسەراوەکەی 

و  " یان بۆ گوت ەەو هەمووشیان "بەهبقەبووڵیان کرد )مقالە( هەیە. هەموویان
بەەوو بە سیاسەەەتی ڕەسەەمی. ئەگەر عەوبەەدوڵاڵ مەەوهتەدی گەەوتبێی کە شەەەڕی 
کۆمەڵە و دێموکرات مەنسوری حیکمەت بەسەری داسەپاندووین؟ بە ڕای مەن 
دەبێ لەزۆربەی شتەکانی گومان هەبێ. من ئێستاش بەۆم دژوارە بەاوەڕ بەکەم 

بتوانی شتێکی ئەوتۆ بڵێ. کومیتەی ناوەنەدیی کە ئەو کەسە بتوانێ، یا کەسێک 
کەۆمەڵە لەوپێوەنەدییەدا بڕیەەاری دا........ لە سەەروبەندی کەەۆنگرەی شەشەەم بەەۆ 
کۆنگرە گەڕامەوە کوردستان بەاڵم پێی کەۆنگرە بە هەۆی بۆمبەارانی ئوردوگەا 

دا کەەەەەەۆنگرە بگەەەەەەرین، بەاڵم لە باڵوەمەەەەەەان پێکەەەەەەرد و نەمەەەەەەانتوانی لەو کەەەەەەاتە
دا، بەهەەەۆی ئەوەی لە حیزبەەەی دێمەەەوکرات ومیتەی ناوەنەەەدیکۆبوونەوەکەەەانی کەەە

الیەنە بە حیزبەەەی جیەەەابوونەوەیەک ڕووی دابەەەوو پێشەەەنیاری ئاگربەسەەەتی یەک
دێمەەوکرات ڕاگەیانەەد. عەبەەدوڵاڵ مەەوهتەدی، جەواد مێشەەكی و سەەەال  مەەازووچی 

الیەنە بەو پێشنیارەی من دەنگی "ممتنع"یان دابەوو....بیرۆکەی ئاگربەسەتی یەک
خۆمی دەزانم. ئەو ئاگربەستەشمان باڵو کردەوە. بەاڵم دۆستانی دیەکە بە هی 

و، سیاسەەتی عەبەەدوڵاڵ مەوهتەدی ئەوە بەەوو کە ئەو ئاگربەسەتە زوویە و ئەەێمە 
تر و بەەەەۆ یەک دەبەەەەێ حیزبەەەەی دێمەەەەوکرات بەرەو ڕێکەوتنێکەەەەی ئیسەەەەتراتینیک

کی تر" ڕابکێشەەێن. بە ڕای ئەوان ئەو ئاگربەسەەتە پەەوانێ"همزیسەەتی اسەەتراتنیک
ە عەبەەدوڵاڵی سەەادە بەەووە. مەەن گەەوتم ئەوە تەوەهەەومە، ئەو تەوەهومێەەک بەەوو ک

دابەشکردنی "اسەتراتنیک" کوردسەتان لە نێەوان دوو  موهتەدی هەمیشە بووی.
حیزبی جوواڵنەوە کە ئێستاش پێوشوێنی ئەوە کەوتووە.... ئەوانە دەیانویسەت 

و لەگەڵ  ن( ئاگربەسەەت بەەکەەشەەی ئینشەەعابی )ڕێبەرایەتەەی شۆڕشەەگێڕلەگەڵ ب
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الیەنی قاسەملوو شەەڕ ڕانەگەرن...... گەوتم بەا ڕایگەیەنەین ئەێمە سەەرکەوتووین، 
شەەڕ "فرعەی" ڕابگەیەنەین و کۆتەایی شەەەڕ ڕابگەیەنەین و تەنیەا بڵێەین لەخۆمەەان 
دیفا  دەکەین، بەڵگەکانیی هەیە و بەخۆشیەوە شەخسییەتەکانی ئەو دەورەیە 

و کۆبوونەوەی کە لە ژێرزەمینەی ، بەنەزەرم لەبەشی زۆریان هەموو زیندوون
  "....سلێمانی گرتمان شاهیدی زۆری هەیە.

ئەوەی بەەاس کەەرا کە عەبەەدوڵاڵی مەەوهتەدی ئەوەنەەدە خەمخەەۆری ئەفەەرادی 
خەۆی نەبەوو کە بە کوشەەتیان دەدا بەڵکەوو ئەوەی بەۆ گرینەەگ بەووە کە بتەەوانێ 

یواونیەو ئەگەر بۆی لوا حیزب لەمەیدان بەرێتە دەرێ، ئەگەر نەشکرا النەیکەم ن
لەکوردسەەەتان دەسەەەەاڵتی خەەەۆی لەگەڵ حیزبەەەی دێمەەەوکرات دابەش بکەەەا. لەوە 
سەەەیرتر هەمەەوو بڕیەەارانەی کە زەرەری بەەۆ پەز هەیە لەسەەەری هاوڕێیەکانیەەدا 

بە نەزەری مەەەن دەبەەەێ دەشەەەکێنێ. لەخەەەۆڕا نیەەەیە حەەەیکمەت بەڕوونەەەی دەڵەەەێ "
 تەنەەەانەت ئەگەر !؟لەزۆربەی شەەەتەکانی عەبەەەدوڵاڵ مەەەوهتەدی گومەەەان هەبەەەێ"

بایە حیزبی دێمەوکرات دەمێەك بەوو دەیزانەی دمەنسووری حیکمەت باسی نەکر
، دیەارە نەک و کێ خوڵقاندی لەبن سەری کێ دایە ی کوردستانشەڕ و ئاژاوە

ەسەەەەلەی سیاسەەەیی دیەەەکە حەەەیکمەت ڕێگەەەای لەەەێ لەو بەەەوارەدا بەڵکەەەوو لەزۆر م
ئەوە لەکاتێکەەەەدایە کە  نەوە.ووو هەڵەی زەقتەەەەری بەەەەۆ ڕاسەەەەت کەەەەرد گرتەەەەوون

یەکەم باسەەەەی یتەی ناوەنەەەەدیی کەەەەۆمەڵە بڕیەەەەاری شەەەەەڕ تاسەەەەەرکەوتن کەەەەۆم
مەنسەەەەوور حەەەەیکمەت  یو بەەەەوونەوەاڵبەاڵم پەەەەێی بەەەە کۆبوونەوەکەەەەانی بەەەەووە

و بۆیەان دەسەەلمێنێ کە ئەوەی ئەوان کردوویەان هەڵەیەکەی  دەکا پینەوپەڕۆی
بە ئەەەاڵوگۆڕێکی قەەەووڵ لەو تونەەەد ڕەویەەەیەی مەەەوهتەدی و  و زەقەەەی سیاسەەەییە

یان بۆ شیی دەکاتەوە کە لەسەرەوە ئامەاژەی پێکەرا ڕیەتی شەماهی الیەنگرانی،
 و بە فەرمی دەبێتە سیاسەتی کۆمەڵە.

زادە و بۆ بەرایم عەلەی ی ئێراننامەیەکی دەفتەری سیاسی حیزبی کۆمۆنیست
ێبەرایەتەەەەەی ڕحیزبەەەەەی دێمەەەەەوکرات و زادە لە پێوەنەەەەەدیی ڕەحمەەەەەان حوسەەەەەێن

 نووسراوە.دا شۆڕشگیڕ
سیاسی حیزبی کۆمۆنیست بەۆ بەرایم عەلیەزادە و  دەفتەری ٥ژماره  پەیامی"

 زادە لە پێوەندیی لەگەڵ دوو حیزبی دیموکرات.ڕەحمان حسین
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ئێمە شێوەی هەڵسوکەوت و بەرخوردی نزیکتری ئێوە لەگەڵ "ڕێبەرایەتەی 
شۆڕشگێڕ" رازی نین. ئێمە الیەنگری ئەوەین کە لەگەڵ هەردووکیەان بەیەک 

دانیشەەتن لە پێوەنەەدیی ڕۆژانەدا لە  ووکەوت بکەیەەن. هەسەەتان شەەێوە هەڵەەس
لە ڕوانەەگەی  1نێەەوان ئەەێمە و ئەو دوو الیەنە پەەێگەی جیەەاواز نەەابێ مانەەای بەەێ.

ەوتەی ئینشەعاب لە نێەو ڕ ئێمەوە، بەسەرنجدان بە ئەساسەنامەی نێوخەۆیی و
حیزبی دێموکرات و نەریتی هاوشێوەی کاری تەشکیالتی و حیزبی لە دنیادا، 

بەۆ کەڵەك وەرگەرتن لە نەاوی حیزبەی  ڕەفکەندی()شە جەریانی سەعید بەدەڵ
 .ات مەشرووعییەتی هەیەوکردێم
مانەەەەای ئەو ڕسەەەەتەیەی سەەەەەرەوە ئەوەیە کە لەحاڵێکەەەەدا کە کەەەەۆمەڵە لەگەڵ  

ڕێبەرایەتی شۆڕشگێڕ ئاشتی ڕاگەیاند، بەاڵم نابێ لەگەڵ حیەزبەکەی قاسەملوو 
ایەتەەەی لێەەەرەش لەپشەەەتەوە داویەەەان بەەەۆ ڕێبەرهەەەیو جیەەەاوازییەکی هەبەەەێ. واتە 

وایە دەبەێ لەگەڵ هەردوو الیەن وەک شۆڕشگێڕ ناوەتەوە. چونکە ئەوان پێیان
 یەک هەڵسەوکەوت بکەرێ و الی ئەوان جەێگەی تەایبەتی بەۆ یەکیەان مانەا نەادا.

هەر لەوکرراتەدا الی ئەوانرری  حیزبرری دێمرروکرات مەشرررووعییەتی هەیە  بررۆیە 
زانێی خۆیرررران ەکە بە زررررالپشررررتیوانیان لە جیررررابوونەوە کرررررد بررررۆ ئەوەی هە

  بقۆزنەوە و بەکورتی لە ئاوی لێڵ ماسی بگرن و نانێتی چەوری لێ بخۆن. 
لە  لە گەڵ "ڕێبەرایەتی شۆڕشەگێڕ" راوی کۆمەڵە بەناوی ئاگربەستدڕاگەیەن
باڵو بۆوە ئەوە لەکاتێکدا بوو کە "حکەا"  ١٣٦٧ی جۆزەردانی ساڵی ٢ڕێکەوتی 

نی سەرلێشەەەیواویی ژیەەەانی و کەەەۆمەڵە وەک ئامەەەاژەی پێکەەەرا تەەەاڵترین ڕۆژەکەەەا
دا تەپڵەەەی سەەەەرکەوتنی بە نەەەاو سیاسەەەی خەەەۆی تێەەەێەڕ دەکەەەرد، هەر لەوکەەەاتە

دا پڕۆلیتاریەەەەەای پڕۆلیتاریەەەەەای کوردسەەەەەتانی هەروا دەکوتەەەەەا! کە لەو کەەەەەاتیی
یەوە دەینااڵنەەەەد و لەبەرامەەەەبەردا یایەتەەەەکوردسەەەەتان بەدەسەەەەت سەەەەتەمی نەتەو

اوی خێراتەر دەنەا. ئێسەتاش بەرەبەرە "حکا" بەرەو ئیزۆلەبوون و توانەوە هەنگ
راوە ئاگربەسەەتی ڕاگەیانەەد، دڕوون نیەەیە کە چەەی ڕووی دا کەەۆمەڵە بەو ڕاگەیەنەە

بەاڵم ئێسەەتا کە عەجایەەا بەەۆ کەەوردایەتی سەەەریان پێەەوە نەمەەاوە! سەەەیرتر لەوە 
                                                 

دا "رێبەرایەتەی شۆڕشەگێڕ" ئاگربەسەتی لەگەڵ واتە بۆ ئەوان هیو جیاوازییەکی نیە لەکاتێک -1
 دبوو بەاڵم کۆمەڵە ئینشعابییەکانیی هەر بەچاوی دوژمن دەبێنێ. کۆمەڵە کر
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و توێنەکەەەانییەوە پشەەەتیوانی  ئەوەیە کە خەڵکەەەی کوردسەەەتان بە هەمەەەوو چەەەین
تی حیزبەەی دێمەوکرات بەەوون کەچەەی بەهێەزی جەەوواڵنەوەی کوردسەتان و خەبەەا

تەنگ....سەەەەیرتر ئەوان پێیەەەان دەکەەەوتن کۆنەپەرسەەەت و ناسەەەیۆنالیزمی بەرچاو
کەەەۆنگرە تەەەازە هەسەەەتیان کەەەرد کە کەەەۆمەڵە بە هەەەۆی  ٨ئەوەیە پەەەاش  شلەوانە

گەەرتنەبەری سیاسەەەەتە چەوتەکەەەانی بە تەەایبەتی دژایەتەەەی لەگەڵ کەەەوردایەتی و 
دا نەماوە و دەبێ بەادەنەوە وردستانشەڕ لەگەڵ حیزبی دێموکرات پێگەی لە ک

ڕا ئامەانجی سەەرەکی حیزبەی بۆ کوردایەتی، کوردایەتییەک کە هەر لە بەنەڕەت
اگەیەندراوی ئاگربەستی کۆمەڵە شەەڕی لەێ دەبەارێ ئەوە بە ڕ دێموکرات بوو.

 خەیاڵ ئاگڕبەستیان ڕاگەیاندوە!
چەاالکیی وکراتی کوردستان بە ئامانجی سنووردارکردنی ئاستی ێم"حیزبی د

ئازادانەی کۆمۆنیستی و ترساندنی کرێکاکەاران و زەحمەتکێشەانی کوردسەتان 
دەسەەتی بەەۆ شەەەڕ لەگەڵ کەەەۆمەڵە بەەرد و لەو مەەاوەیەدا جەەگە لە بەکارهێنەەەانی 
هەموو توانا نیزامییەکەانی لە دژی کەۆمەڵە، بە بەکارهێنەانی ئامرازەکەانی وەک 

ووانە لەبەرامەەەبەر مەزهەب، ناسەەەیۆنالیزمی بەرچاوتەنەەەگ، ڕەوشەەەتی دواکەوتەەە
ژنانەەەداو هتەەەد، هەوڵەەەی دا تەەەاکوو بەڵکەەەوو بەەەۆ دەسەەەتدرێنی بەەەۆ سەەەەر کەەەۆمەڵە 

 1پاڵێشتێکی مادی لە نێو کۆنەپەرستیی کوردستاندا پێک بێنێ."
مررروکرات بە ەسرررەلەیە پێویئرررتە  لە کرررو  حیزبررری دێبیرخئرررتنەوەی ئەو م

هەدەڕەوە پێشرررگیری لە تێتۆشرررانی کۆمۆنیئرررتی گرترررووە  خەڵرررد برررۆ خرررۆی 
  برررێێگە لە داتاشرررێنی وەڕی بە تێتۆشرررانی کۆمۆنیئرررتی کرررۆمەڵە نەبرررووەبرررا

 دروسرتتراوی برابەتی زێەنری و خیراڵی خۆیران بەڵگەیەکری سرەلمێنراویان نیریە.
باشرری  وەب یەکەم سررترتێری کۆمۆنیئررتی کررۆمەڵە خررۆ عەبرردوڵاڵ مرروهتەدی

 ."کاری نەکردوە"حتا" کە بە ئەندازەی چڵەپووشتەیەب ئاماژە پێتردوە "
ی ڕێبەنردان هێرزی کرۆ کرردەوە پەالمراری ٦دین جار کۆمەڵە تا شرەوی چەن 

دا  بە پێچەوانە ئەوە کرۆمەڵە بروو تەواوی هێرزی خرۆی کرۆ  دێموکراتی حیزبی
کردەوە بۆ تواندنەوەی ناسیۆنالیزم  سیری ئەو دەستەواژانە بتەن چەنردە برێ 
                                                 

ل  درباره موقعیەت کوم  -اطالعی  کمیت  مرکزى سازمان کردستان حزب کمونیست ایران  - 1
 ١٣٦٧ر٢ر٣جنگ داخلى در کردستان  کنونى حزب دمکرات و ختم درگیرى



ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

ەڵە بنەمرران  کەڵررد وەرگرررتن لەو وشررە بررێ نێوەرۆکررانە نیشررانەی دامرراوی کررۆم
لەو سررەردەمانە دەگەیەنررێ چررونتە ئەوان شررەرمیان لە کرروردایەتی خۆشرریان 

دا خەڵتی کوردستان موسڵمانن  کەڵرد وەرگررتن لەو وشرانە لە حاڵێد دەکرد 
دەبێ بە ئاوی زێڕ بۆیان بنووسی  ئێئتا بوونەتە ناسریۆنالیزمی دوو ئاتەشرە  

شرری کوردسررتان لەشۆڕ داگررادیررارە ئەوان بە جررۆرێتی دیررتە لە نیرروەی کۆمەڵ
تێگەیشتوون بە م ئاگایان لێ نیە حیزبی دێمروکڕات هەر لەگەڵ دروسرتبوونی 

دا بەشردار کرردوە و خەڵتری باوەڕی بە ماڤی ژنان بووە و ژنانیشی لە خەبات
کوردسررررتان بەگشررررتی پشررررتیوانی بەهێررررزی پێشررررمەرگە برررروون هەم لەبرررراری 

یتەی ناوەنردیی "حترا" مەعنەوی و هەم لەباری مادییەوە  بە م ڕاگەیاندنی کۆم
کررررۆمەڵە پێرررری وایە ئەو یررررارمەتییە بە زەولرررری ئەوان خەڵترررری کۆنەپەرسررررتی 

دا هەر ئەو خەڵررنە یررارمەتی کررۆمەڵەی کوردسررتان پێترری هێنرراوە لەهەمانتررات
داوە  جێگای داخە کۆمەڵە لەوسەردەمەدا هەتا هەنگاوێتی دژی رێژیمی ئێران 

  ڕاسرتییەکەی ئەوە بروو ئەگەر هەڵدێناوە دوو هەنگاوی دژی حیزب هەڵدیناوە
ی ڕێبەنردان ٦هەستی مەسشوولییەت لە الیەن حیزبەوە نەبوایە  زۆر زووتر لە 

ئیمتانات و ئێنرژی حیزب برۆ بەرەنگرار بروونەوەی کرۆمەڵە بە خرۆیەوە خەر  
دەکرا. چەندجاری  حیزب سیاسەتی خۆی بە کرۆمەڵە ڕاگەیانرد کە سیاسرەتی 

وانی حیزبی دێموکرات و هی  هێزێتری دیرتە حیزب ئەوەیە کە کوردستان لە پا
دا نیە هەموویان وەب ڕێتخراوێتی سیاسی حەزی تێتۆشرانیان هەیە بە م برۆ 
پێوەنرردی دروسررب و ئوسررووڵ دەبررێ ڕێررز لە دەنگرری خەڵررد بگیررر  و هێرشرری 

 تەبلیەاتی و نیزامی دژی یەکتر نەکەن.
بەتەواوی و کەەۆمەڵە کە خەەرانەڕوو،  لەو بەڵگەنامەەانەی حیزبەەی کۆمۆنیسەەت

ن بەەۆ ڕووداوەکەەانی ئەو کەەات، کە کەەۆمەڵە یەتی دەدەشەەا و بۆمەەان دەردەکەوێ
ی خەزەڵوەر تەنیا بۆ کات کوشتن بووە لەغەیری ٢٥هەیدەتی وتووێنی دوای 

دا هیو بڕواو بنەمایەکیان بۆ وتووێن نەبووە، چونکە قسەەکانی مەنسەوور ئەوە
یە تاڵەمەەەەان بەەەەۆ حەەەەیکمەت کە لەڕاسەەەەتییەوە نەەەەزیکن بە ڕوونەەەەی ئەو ڕاسەەەەتی

"هەر لەڕۆژی یەکەمەوە بڕیارمەەان دا کە گەەورزێکی نیزامیەەی بەەۆ دەردەکەوێ، 
" تەنەەانەت باوەڕیەەان وابەەووە بە قەولەەی تەەۆڵەکردنەوە لە دێمەەوکرات بەەدەینەوە.



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

ڕێبەرانی کۆمەڵە "سزادانی تاوانباران"ی شەڕی هەورامان بۆ فریودانی خەڵەک 
و لە  ۆسەەتایەتی کەەۆمەڵە بێنەەێبەەووە بەەۆ ئەوەی حیزبەەی دێمەەوکرات بەەاوەڕ بە د

نەکەەاو زەربەی خۆیەەان بوەشەەێن و هەر واشەەیان کەەرد. لەوەش سەەەیرتر ئەوەیە 
کە ڕێبەرانی کۆمەڵە و حیزبی کۆمۆنیست بۆخۆشیان باش دەزانن کە شەەڕی 

وە یەی ڕێبەنەەەەدان دەسەەەەتی پێکەەەەرد. لەو بەەەەارە٦لە  کوردسەەەەتان سەەەەەرینسەرا
مانەەگ شەەەڕی  ٥سەەەنگاندنی سەەەنەدێکیان هەیە بەنەەاوی " کۆبەنەەدی باسەەی هەڵ

ماه جنەگ مەا و حەزب  ٥بندى از بمث ارزيابى و حیزبی دێموکرات" )جمع ئێمە
مانگ شەەڕ لەنێەوان ئەو دوو  ٥دمکرات(، کە کومیتەی ناوەندیی کۆمەڵە دوای 

هێەەزە بەڵگەنەەامەیەکی نەهێنەەی پەسەەەند دەکەەا کە "حەەیکمەت" پێەەی وایە بەڵەەگەکە 
 ەشەکانی پێشوودا ئاماژەی پێکرا.کۆمەڵە بە تاوانبار دەزانێ و لە ب

وان ێەەەو نەەەامە گەەەۆڕینەوەی نئەگەر بە وردی بەەەڕوانینە بەڵگەکەەەانی پێوەنەەەدیی 
ڕێبەرانی کۆمەڵە، هیو شک و گۆمان نامێنێ لەسەەر ئەوەیەکە بڕیاربەدەسەتانی 

بەوون.  دادژی حیزبەی دێمەوکراتلەکۆمەڵە چۆن بەردەوام لە فکری پیالنگێڕی 
دا دابەش بەووە باشەەتر دەردەکەوێ کە چەنەەد کەرتئێسەتا کە کەەۆمەڵە بە سەەر 

چەەۆن لەگەل "سەەەهەند"ییەکان دەسەەتیان تەەێکەڵ کەەرد و تەنیەەا بە خوێنەەدنەوەی 
چەند کتێا و وتاری تایبەت بە سیستمی کۆمۆنیستی و بە ئیلهام وەرگرتن لە 
هەنەەدێ حیزبەەی چەپەەی ئیەەدئۆلۆژیکی واڵتەەانی سوسیالیسەەتی ویسەەتیان کتومەەت 

یرۆکەەەەانە لە ڕۆژهەاڵتەەەەی کوردسەەەەتان ئەوکەەەەات جێگیەەەەر و هەر ئەو ئایەەەەدیا و ب
پڕولیتاریەەا و دژایەتەەی لەگەڵ  و بسەەەپێنن! و بە نەەاوی نەەوێنەری چینەەی کرێکەەار

 ٤٥٠ە نزیەک بناسیۆنالیزمی کورد و کولتوری بەاوی کەۆمەڵگەی کەوردەواری، 
کەس لە ڕۆڵەکانی کوردیان کردە قوربانی هەندێ خەون و ئایەدیا کە تەنەانەت 

سوسیالیسەەەتی سەەەەر بە سەەەو یەتیی نەهەەەاتبوونە دی و دواتەەەریی  لە واڵتەەەانی
دەرکەوت کە چەەۆن کەەۆی ئەو سیسەەتمە لەو واڵتەەانەدا تێەەک قڕمەەا و مەەایەپووو 

 هاتن!
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 ئاگربەستی یەک الیەنەی حیزبی دێموکرات
    
 

دا کە هێزەکەەەانی ١٣٦٣ی ڕێبەنەەەدانی سەەەاڵی ٦دوای ئەوەی لە نیەەەوە شەەەەوی 
یان بۆ سەر بنکەکانی حیزب لە نەاوچەی هەورامەان کۆمەڵە هێرشە بەرباڵوەکە

دەسەەت پێکەەرد بێگومەەان هێنەەدیک لێکەەدانەوە و هەڵسەەەنگاندن و حیسەەابیان الی 
سەەاڵ و چەنەەد مانەەگ دەبەەوو حیزبەەی دێمەەوکرات  ٥خۆیەەان کردبەەوو کە پەەاش 

پێداچوونەوەیەک بەو "حیسابانە"دا هەم بۆ کۆمەڵە کە ئەو هێرشەیان کەردووە 
 بووە بەر هێەرش بکەا و بە پێویسەت زانەرا ئەاوڕێکی لەێهەم بۆ حیزب کە کەوت

 بدرێتەوە و هەڵسەنگاندنێکی وردی بۆ بکرێ.
ی ڕێبەنەەەدان کردیەەەان ٦بەڕێەەەوەبەرانی کەەەۆمەڵە بەو کارەیەەەان کە لە شەەەەوی 

دا تا و ئەندازە نامەسەدول و دوورکەوتەوو لە ڕاسەتییەکانن. بەڕوونی نیشانیان
شەڕ و کەۆکردنەوەی هێەز لە هەمەوو نامەسدوول چونکە بە گەاڵلە و داڕشتنی 

کردنێکی پەەەڕ ناوچەکەەەانی دیەەەکەڕا بەەەۆ سەەەەر نەەەاوچەی هەورامەەەان و، شەەەانازی
هەراوهەنگامە بەو کردەوەیان ئەو ویستەی کە لەمێن بوو لە فیکری خۆیەان دا 

یەەەان لە کوردسەەەتانی گەاڵلەیەەەان کردبەەەوو، واتە هەاڵیسەەەاندی شەەەەڕی ناوخۆیی
دانی زیەاتر و بەۆ ئەو مەبەسەتەش و نێە سەری ندا کردە ڕەسمی و سەرائێران

 .شەڕەکە دەیان تیدوری ویشک و ناو بەتاڵیان داتاشی
بنەەەەاخە و دوورکەوتەەەەنەوە لەڕاسەەەەتییەکان، چەەەەونکە لەدەریەەەەای خەیەەەەااڵتی بێ

کەردەوە قێەزەونە  دا نغرۆ ببوون و پێیان وابوو بەلەخۆبایی بوونی فەریکەییان
حیزبێکەەەی هەڵقەەەوواڵوی نێەەەو  و بە کەڵەەەک وەرگەەەرتن لە فڕوفیشەەەاڵی بەربەەەاڵو،

کەەۆمەاڵنی خەڵکەەی کوردسەەتانی وەک حیزبەەی دێمەەوکرات لە مەیەەدانی خەبەەات 



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

وەدەر دەنێن و حاکمییەتی بەنەاو "پڕۆلیتاریەایی" خۆیەان بە زەبەری چەک و بە 
هەەاوردەکردنی بیەەر ئایەەدیای نەەامۆ لەگەڵ ئەەایین و ئایەەدیای گەلەەی کەەورد بەسەەەر 

 !خەڵکی کوردستان دا دەسەپێنن
ئاماژەی پێ بکرێ و وەبیر بێنینەوە کە هێرشکەران هەر بۆ بەیەانی  پێویستە

شەەەەوی هێرشەەەە بەرباڵوەکەیەەەان وەاڵمێکەەەی شەەەیاویان لەالیەن پێشەەەمەرگەکانی 
هێزی شاهۆ و خەڵکی قارەمانی ناوچەی هەورامان پێەدرایەوە. دوای زیەاتر لە 

ی ڕێبەنەەدان دەبەەوو حیزبەەی دێمەەوکرات ٦سەەاڵ بەسەەەر کارەسەەاتی شەەەوی  ٥
و دەبەەەوو بزانەەەێ  ێبخشەەەێن داسەەەاڵ تێکهەڵچەەەوون ٦بە مەەەاوەی نزیەەەک  چاوێەەەک

بەرهەمەەەەی ئەو دەرسەەەەە بەەەەۆتە چەەەەی؟!  کەەەەۆمەڵە لە و دۆخێەەەەک دایە؟ حیزبەەەەی 
 دێموکرات لە و حاڵێک دایە؟

کەەۆمەڵە لەسەەاڵی  کاتێەەک حیزبەەی دێمەەوکرات ئاگربەسەەتی ڕاگەیانەەد دالەڕاسەەتی
وە زیەەاتر و غەیەەری لە پێشەەدا لە بەەاری هەبەەوونەوە، لە !چەەی بەەۆ مەەابۆوە؟ ١٣٦٩

گۆشەیەکی بچووکی جنەووب بەوالتەرەوە  ٣یەکان لە ئەوە نەبوو کە کۆمەڵەیی
دا هەەیو خۆنیشەەاندانێکیان نەبەەوو؟ جەەگە لە جاروبەەار لەسەرانسەەەری کوردسەەتان

دا شەەتێک وەک پێشەەمەرگەی کەەۆمەڵە هەنەەدێ تەبلیغەەاتی کەەاتی نەبەەێ؟! لەڕاسەەتی
دا ژمەارەیەکی کەم چەکەداری عو ئەوەی هەبەوو لەواقیە نەمابوو، ١٣٦٩لەساڵی 

بەنەەاو حیزبەەی کۆمۆنیسەەتێک کە هەسەەتی کوردایەتیەەان بەئاشەەکرا بە شەەەرم و 
شورەیی دادەنا. لەپاشان، ئەو بە ناو ڕێەبەر و گەاڵڵەداڕێەنەرانەی شەەڕەکەیان 
سەەەاز کەەەرد، تیدۆریەەەان بەەەۆ داتاشەەەی، لە هەەەیو کەەەوێی کوردسەەەتان بە زەڕەبەیەەەن 

تان و مەیەدانی خەباتیەان بە تەواوی بە ندەبینران؟ چونکە لە مێەن بەوو کوردسە
جەەێ هێشەەتوو و لە سەەوئید و بەەاقی واڵتەەانی سەەەرمایەداری ئوروپەەایی پاڵیەەان 

تەراش لە کوردسەەتان مەەابوونەوە، بارگەوبنەیەەان  دابەەۆوە. ئەوانەی کە تەەاک و
تەەەێکەوە پێچەەەابوو و بە بەەەێ سەەەەبرانە چەەەاوەڕوانی هەل و نەەەۆبە بەەەۆ هەاڵتەەەن و 

ە تێیەەدا حاسەەێ بەەوون، بەەۆ ئەو ڕاکەڕاکەشەەیان خۆدەربەەاز کەەردن لەو دۆخەی ک
 !یان بۆ داتاشیبوووەک هەموو کارەکانی دیکەیان تیدوری بەناو کۆمۆنیست

جێگەەای کەەۆمەڵەی  ١٣٦٩سەەەرەنجام، لەبەەاری فکەەری سەەازمانییەوە، لەسەەاڵی 
دا کە نەەاوی حیزبەەی کۆمۆنیسەەتی کوردسەەتانی لە نێەەو ئەو ڕێکخەەراوە عەنتەەیکەیە
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بەەەەوو؟ ڕێکخراوێەەەەک کە نەک هەر گەەەەاڵتەی بە  ئێرانیەەەەان لەسەەەەەر دانەەەەا چەەەەی
دێموکراسەەەی و خودموختەەەاری دەکەەەرد بەڵکەەەوو دەمڕاسەەەتەکانی بەئاشەەەكرا و 

و  بەفیەەزەوە قسەەەی سەەووکیان بەو کەسەەانە دەگەەوت کە هەسەەتی کەەەوردایەتی
هەبەەەوو و گاڵتەیەەەان پەەەێ دەکەەەردن و، پێیەەەان دەگەەەوتن هەسەەەتی  نەتەوایەتییەەەان

ک لەخوڕافەەەەاتی دەورانەەەەی کەەەەوردایەتی وەک فیکرێەەەەک و بۆچوونێەەەەک بەشەەەەێ
یە و لەگەڵ هەسەەەتی مرۆ ەەەایەتی ناتەبەەەایی نەگەیشەەەتووییپاشەەەکەوتوویی و پێ

 !هەیە
لەبەرامەەبەر ئەو وەزعەی کەەۆمەڵەدا، هەمەەوو کەس لەو سەەەردەمەدا لەنێەەوان 

هەڵسەەەنگاندنێکی دەکەەردو  حیزبرری دێمرروکرات و کررۆمەڵە{ {ئەو دوو ڕێکخەەراوە
حیزبەەی دێمەەوکراتیی چەەۆنە، لەو دەی ڕوانیەەی و دەیهەویسەەت بزانەەێ وەزعەەی 

بەەەەارەوە واڵمەکەەەەان لە مەوجەەەەوودییەت و چەەەەاالکیی پێشەەەەمەرگەکانی حیزبەەەەی 
دێموکرات لە شیمالی کوردستان تا جنەووب، لە پشەتیوانی و یەارمەتی گەرم و 

وچەەانی ڕۆڵەکانیەەان دریغەەی خەڵکەەی شۆڕشەەگێڕی کوردسەەتان و خەبەەاتی بێبێ
 .وەرگرتەوە

ئازارەدا پەلترێ  کررد دەکرر  ئامراژەیەکی ئەو هۆکارانەی کە کۆمەڵەی بەو 
 کورتی پێ بتر .
دەوامەی و خۆڕانەگەربەوونی کۆڵەکەکەانی کەۆمەڵە بوون کەمداڕزان و سست

دا، زیاتر بۆ دژایەتیەان لەگەڵ ناسەیونالیزمی وتوێنەکانی کوردستانلە نێو چین
کەەوردی دەگەڕایەوە و هەر ئەوەش بەەووە هەەۆی ئەوە کە کەەۆمەڵە بەرەبەرە لە 

. سەەەەەرەکیترین مەسەەەەەلە لە مەڵگەەەەا دوور بکەوێەەەەتەوە و لە خەڵەەەەک دابەەەەڕێکۆ
سەرەتای دامەزرانی کۆمەڵە زیاتر مەسەلەی نەتەوەیی بوو، ئەوان لە هەناوی 
کەەۆمەڵگەی کوردسەەتانەوە هەڵ قوواڵبەەوون و هێەەز و توانەەایی کە بەکەەردەوە لە 

ەو دا وەک دەسەەکەوت لە کوردسەەتان وەدەسەەتیان خسەەتبوو دواتەەر بییمەیەەدان
و تەین و تاویەان لەدەسەت  بیرۆکەیەی باڵویان کردەوە وردەوردە هەمەوو هێەز

 دا.
و  غەیەەری کەەوردکردنەەی کەسەەانی پەلکێیپێکهێنەەانی حیزبەەی کۆمۆنیسەەت و  

نەەامۆ بە کەلتەەووری کوردوکوردسەەتان و تەەێکەڵ بوونیەەان بە کەەۆمەڵە، بەەێجگە 
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 لەوەی لەکوردسەەەەتان ئەویەەەەی لەسەەەەەرەتادا بەهەەەەۆی بەەەەوونی نەەەەاوی کەەەەۆمەڵە
ژمارەیەکی زۆر کەم خەڵک ناوی ئەو حیزبە عەنتەیکەیە "حکا"یەان بیسەت بەوو، 

 دا نەبوو.ئەو ناوە جگە لەوە لە تەواوی ئێران هەر ناوی لە کولەکەی تەڕیی
دواتر دووبەرەکی و چەند دەستەگی لە نێو تەشکیالتی کەۆمەڵە و حیزبەی    

زیەاتر خسەتە  کۆمۆنیستی ئێران لەسەەر مەسەەلەی نەتەوەیەی ئەو ڕێكخەراوەی
 زیاتر بەرەو داکشان و ڕۆچوون هەنگاویان دەنا. پەراوێنەوە و ڕۆژ بەڕۆژ 

دوورکەوتنەوەی رێبەرانیان لە خەڵك و نەبوونی رێبەرانی کۆمەڵە لە نێو    
بەەووە هەەۆی ئەوەیەەکە کادرەکانیەەان دەنگەەی  ١٣٦٠دا لەسەەەرەتای دەیەی خەڵەەک

رەکەەانی خەەوارەوەی کەەۆمەڵە بێەەزاری بەرز بەەکەنەوە و بە بەردەوام لەنێەەو کاد
ێبەرانیان ڕووبەڕووی ڕەخنە و گازەندە ببەنەوە، چەونکە لەوە بەدوا ئورووپەا ڕ

بووە جێگەای بڕیەارو نیشەتەجێبوونی بەشەی زۆری ڕێبەرانیەان. بەاڵم هەر لەو 
مەەوکرات چەنەەد کەسەەێکی ڕێبەریەەی کەەۆمەڵە ێدا بەەۆ زەربەلێەەدان لە حیزبەەی دکەەاتە

ان بەەوون ئەویەەی بەەۆ ڕشەەتنی ئەو ڕقەی جاروبەەار ئامەەادەی نەەاوخۆی کوردسەەت
 لەکۆنەوە لە حیزبیان بوو.

دێمەەەوکرات بە گشەەەتی باشەەەیان دەزانەەەی کە هەمەەەوو حیزبەەەی پێشەەەمەرگەکانی 
ئەوانەی ئیشەەارەیان پێکەەرا بەەۆ هەرکەس کە چەەاوی دیتنەەی هەبەەێ، ڕاسەەتییەکی 
حاشەەەاهەڵنەگرن.... بەەەۆیە بەلەبەر چەەەاوگرتنی ئەو ڕاسەەەتییانە بەەەوو کە حیزبەەەی 

دا درێنە کێشەانی ومەرجی ئەوکاتاتە سەر ئەو باوەڕە کە لە هەلدێموکرات ه
شەڕ لە گەڵ چەکدارەکانی کەۆمەڵە مانەایەکی ڕوون نەادا و، پێویسەتییەکی تێەدا 

دا کەۆمەڵە هەر چەنەد هەم لەبەاری فیکەرییەوە هەم لەبەاری بەدی ناکا. لەڕاستی
پێەک نەهەاتبوو  وگۆڕێکی تێەداڕەفتاری ئاژاوەگێڕانە و غەیرە مەسدووالنەدا ئاڵ

و ئەگەر گۆڕانکارییەکیشەەی بەخەەۆیەوە ببینەەەێ بەهەەۆی تەەەوانەوە لە نێەەو بەنەەەاو 
دا، زۆر بەرچەەاو نەدەکەوت و بەدی نەدەکەەرا. بەاڵم حیزبەەی کۆمۆنیسەەتی ئێەەران

زۆر لەوە دوور بەوو کە خەیەاڵی ئەوە بکەا بە زۆری  ١٣٦٩بە کردەوە لەساڵی 
دا بسەەەپێنێ و وردسەەتانو بە زەبەەری چەک دەسەەەاڵتی خەەۆی بەسەەەر خەڵکەەی ک

بتەەەوانێ ببێەەەتە کۆسەەەێی جیەەەددی سەەەەر ڕێگەەەای خەبەەەات و تێکۆشەەەانی حیزبەەەی 
 .دێموکرات
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لەسەەەەەر ئەو بنەمەەەەایە بەەەەوو کە دەفەەەەتەری سیاسەەەەیی حیزبەەەەی دێمەەەەوکراتی 
کوردستانی ئێران پەیامێکی بۆ هیزی پێشمەرگەی کوردستان بەاڵو کەردەوە و 

و  ەرامەەەبەر کەەەۆمەڵەلەب ١٣٦٩هەڵوێسەەەتی حیەەەزب لە مەەەانگی بەەەانەمەڕی سەەەاڵی 
دا ئەوە بەەەەوو کە حیەەەەزب شەەەەەڕێکی لەگەڵ ئەوان نیەەەەیە، مەگەر چەکەەەەدارەکانی

دا کە ئەوان بەەۆ ئاژاوەنەەانەوە و شەەەڕ سەەازکردن هێرشەەی چەکەەدارانە لەحاڵێەەک
بکەنە سەر پێشمەرگەکانی حیزب و ناچاری بکەن بە چەک وەاڵمیەان بەداتەوە، 

ە و کەۆمەڵە بێ. بەاڵم دیارپێشخەری شەڕ نابە واتایەکی ڕوونتر حیزب دەست
دا بەیهەوێ بە زەبەری "حکا" و و هەر کەسێکی دیەکە لەوپەڕی سەەر لێشەیواوی

دا هەڵەبەت دیفەا  دا بسەەپێنێ، لەو حەاڵەتەچەک بۆچوونی خۆی بەسەەر حیەزب
 ئەم الوئەوالی پێشمەرگەکانییەتی.کردنێکی لێبڕاوانە لە حیزب ئەرکی بێ

نە لەالیەن حیەەەەەزبەوە لە مەەەەەانگی الیەئەگەرچەەەەەی کاتێەەەەەک ئاگربەسەەەەەتی یەک
دا باڵو بەۆوە بەاڵم پێشەمەرگەکانی دێمەوکرات هەسەتیان کەرد  ١٣٦٩بانەمەڕی 

کە ئێسەەتا کەەۆمەڵە نەمەەاوە ئاگربەسەەت لەگەڵ کەەێ دەکەەرێ چەەونکە بەکەەردەوە 
کە ئەو هەمەەەووە  کەەەۆمەڵەدادا لە بەرامەەەبەر دا نەمەەەابوون، لەڕاسەەەتییلەمەیەەەدان

لەسەەەرەخۆیی کەەارێکی هاسەەان نەبەەوو.  خەەوێنە ڕژابەەوو ڕاگڕتنەەی حەوسەەەلە و
بەاڵم ئەرکی قورسەی ڕێبەرایەتەی بەزووتنەوەی شۆڕشەگیڕانەی کوردسەتان بە 

ومەرجەەەی مێنوویەەەی حیزبەەەی دێمەەەوکراتی حەەەوکم دەکەەەرد کە بە تەەەایبەت لە هەل
دا وشەەیارتر و خەەۆڕاگرتر لە هەمەەوو کەەات بەەێ و، پتەەر لەهەمەەوو کاتێەەک ئەوکەەات

 .1سەبری شۆڕشگێڕانەی هەبێ
ومەرجەدا لەالیەن خۆی لەدوو بارەوە زۆر گرینگ بەوو کە لەو هەل ئەوە بۆ

الیەنە ڕاگەیەنەەدرا. یەکەم  بە کەەردەوە سەەەلمێنرا کە حیەەزبەوە ئاگربەسەەتی یەک
دا واتە حیزبی دێمەوکرات ومەرجە سەختەتاقەسواری مەیدانی خەبات لەو هەل

ی و دا درێەەەنەی داوە و سەەەوور بەەەوو لەسەەەەر ڕێبەەەازی خەەەۆبەتەنیەەەا لەمەیەەەدان
 یەکانیەەەەان.و مافەنەتەواییەتی وەدیهێنەەەەانی ئامانجەکەەەەانی خەڵکەەەەی کوردسەەەەتان

دا هەەیو چەکەەدارێکی کەەۆمەڵە لە کوردسەەتان نەبەەوو، حیزبەەی دووهەم  لەکاتێەەك
                                                 

 ١٣٦٩ستان" ساڵی بڕوانە "پەیامی دەڕتەری سیاسی بۆ هێزی پێشمەرگەی کورد - 1
 ئاڕشیوی ڕادیۆ کوردستان
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دێمەەەەوکرات سەەەەەلماندی کە شەەەەەڕخواز نیەەەەیە، بەڵکەەەەوو بەەەەاوەڕی قەەەەووڵێ بە 
کەەا دێموکراسەەی، فەەرە حیزبەەی و پلەەۆرالیزم هەیە و نەەایهەوێ بەتەنیەەا خەبەەات ب

دا کۆمەڵە بگەڕێتەوە سەر ڕێگای ڕاست و واز ومەرجە سەختەئەگەر لەو هەل
لە داتاشینی تیدۆرییە ویشکەکانی بێنێ و بێتەوە سەر ڕێگای کەوردایەتی و بەۆ 
 کوردان خەبات بکا دەتوانین بە یەکەوە دژی کۆماری ئیسالمی خەبات بکەین.

وتوێنەکەەەانی یندەتەەەوانین بڵێەەەین پەیەەەامی حیزبەەەی دێمەەەوکرات بەەەۆ هەمەەەوو چ
و بە زۆری هەر  کوردستان دڵخۆشکەر بوو، ئەگەرچی کۆمەڵە دەسەتی پێکەرد

لە ئاکەەەەەامی ئەو سیاسەەەەەەتە شەەەەەەڕخوازانەیەش بەرەبەرە تەەەەەوانەوە، بەاڵم بە 
کە بە کەەردەوەش  ەهیممەتەەی حیزبەەی دێمەەوکرات شەەەڕ لە نێەەوان ئەو دوو هێەەز

هەیو دەنووسەم  شەڕ نەمەابوو، هەاتە سەەر کەاغز و تەا ئێسەتاش کە ئەو دێەرانە
کەس لە هەردوو الی  ٤٥٠ بە نزیەک کەس مەسدولییەتی گیەان لە دەسەت دانەی

ئەگەرچەی  نەخستە سەرشانی خۆی و بە بێ دەنگی و بە فەرامۆشی سەێێردرا
بە پێی چەندین بەڵگە ڕوونە کە کێ شەەڕی کەۆمەڵە و دێمەوکراتی تیدەۆریزە و 

 دواتر هەاڵیساند.
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 ە،و کۆمەڵحیزبی کۆمۆنیست 
 دوای جیابوونەوەی کۆمۆنیستی کرێکاری

 
 

دوابەدوای جیەەەەەابوونەوەی مەنسەەەەەووری حەەەەەیکمەت و پێکهێنەەەەەانی حیزبەەەەەی 
خەوارەوەی کەۆمەڵە  کۆمۆنیستی کرێکاری، بەشی زۆری کادرەکانی ڕێبەری و

تەنیەەا چەنەەد دە کەسەەێک بەەۆ کاروبەەار ۆیشەەتن، ئەو کەسەەانەی مەەانەوە ڕلەگەڵەەی 
ری ێکخسەەەتەوە. ئەگەرچەەەی بەشەەەی زۆڕن ومەرجەدا خۆیەەەاپەڕانەەەدن لەو هەلاڕ

ادیەەۆ و چەەاپەمەنی هەمەەووی لە کوردسەەتان بەەوو و وەک میەەرات ڕدامودەزگەا و 
بۆ حیزبی کۆمۆنیست بەجێما، پاش ماوەیەک کۆمەڵێک خەڵكی گەنە  کە سەەر 

ێکخسەەتەوە. دیەەارە تەەا گرتنەەی ڕون چەەوونە ڕیەەزی ئەوانەوە و خۆیەەان بەوان بەەو
زەیان بەەوو، چەەونکە بەشەەی زۆری کەەۆنگرەی حەوت، کەەۆمەڵە وەزعێکەەی شەەێر

ی لەگەڵ ڕەوتەەی کۆمەەۆنیزمی کرێکەەاری کەوتبەەوون. بەەۆیەش یکەەومیتەی ناوەنەەد
سەەەەا  کەەەەردەوە، ئەو سەەەەا   دژواری دوایەەەەن ئاسەەەەەوارەکانی "حکا"یەەەەانزۆر بە

کردنەوەیە زۆری نەکێشا کە دووبەرەکی لە نێوانیەان دەسەتی پێکەردەوە. کەاک 
لەسەەر دەسەەاڵتی سیاسەی خۆیەان  زادەعەبدوڵاڵ موهتەدی و کاک برایم عەلی

و هێنمەەەوونی بەسەەەەر ئەو چەنەەەدین کەسەەەەی بەدەسەەەتیانەوە مەەەابوو کەوتەەەنە 
باس لەوە دەکا دەڵێ لەمێن بەوو  ملمالنێیەکی قووڵەوە ئەگەرچی کاک عەبدوڵاڵ

کەۆنگرەی هەشەت کە  لە فکری زینەدووکردنەوەی کەۆمەڵە دابەووم. تەنەانەت تەا
نیان تی نەهێنی"یەەان لێنەەابوو کێشەەەکاێکخسەەتنەوەی تەشەەکیالڕنەەاوی "کەەۆنگرەی 

 .زە  بوونەوەۆژ زیاتر ڕۆژ لەگەڵ ڕ
 موهتەدی دەڵێ    کاک عەبدوڵاڵ 
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ئەوەندەی لەبیرم ماوە دوو سێ باس لە نێوان کۆنگرەی حەوت و هەشت "
دا بوو، حەز دەکەم بزانی یەکیان و لە دەورووبەری هەشت ئەوانە لە نێوانمان

اسەەەەتی بەەەەوو،...... ئەەەەێمە زۆر هەوڵەەەەی مەسەەەەەلەی خەەەەۆ ڕێکخسەەەەتنەوەی بەڕ
دا هەیو سەەرکەوتنێکمان لە دروستکردنەوە و ڕێکخستنمان بەوو، لەحەقەیقەت

 ڕێکخستنی سەراسەری نەبوو.
کەەەەرد، بەکەەەەورتی ئامەەەەاژەی پەەەەێ دەکەم لە دووەم  ئەوەیە وەک باسیشەەەەم 

دابەوو کە دیەد و بۆچوونمەان لەسەەر مەسەەلەی نەتەوەیەی  کۆنگرەی هەشت
ەی کوردسەەەتانی، لەسەەەەر دەنەەەگ و جەەەێگەی کەەەۆمەڵە لە لەسەەەەر بەەەزووتنەو

بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کوردستان، لەسەر زۆرێک شتی ئەوهەا، لەسەەر 
بەرنامەی ئەێمە بەۆ چارەسەەری کێشەەی نەتەوەیەی، خودموختەاری، فیەدراڵی 
هەموو ئەو شتانەی کە پێوەندییدارن بە مەسەلەی کورد و خەباتەکەی، بەڵێ، 

کی زۆر فکری لەنێوانمان دا هەبوو من قسەکانی خەۆم لێرەدا ئیمە جیاوازییە
  1لەو کۆنگرەیە کرد".

وادیەەارە کەەاک عەبەەدوڵاڵ هەسەەتی کردبەەوو کە حیزبەەی کۆمۆنیسەەت و کەەۆمەڵە 
نەتەوەکەەانی ئێەەران نەک هەر  سەەاڵ دا بەرهەمەەی بەەۆ هەەیو یەک لە ١٨لەمەەاوەی 

 تەنەانەت شەڕیشەی نەبووە بەڵکوو زۆریی زەرەری بەووە و شکسەتی هێنەاوە،
بۆ کورد دروست کەردووە و کەوورەی شەەڕی کەوردی پەێ گەرم و نێە  داوە. 

سەەاڵ دڵەەی بەەۆ ناسەەیۆنالیزم لێەەداوە و  ٢٠بەاڵم ئەوەیەەان خەەرا، نیەەیە کە پەەاش 
کی چەنەەەد سەەەاڵە، یەەە کەەەردۆتەوە. پەەەاش تاقیکاری ەشڕچەەەارەبیەەەری لە کەەەوردی 

 کە  و ئامەانجەیبە  داحیزبی کۆمۆنیستی ئێران لە ماوەی ژیەانی سیاسەی خۆیە
یشەەت و سەەەرەنجام تووشەەی لێکەەدابڕان گ خەەۆی بەەۆ خەەۆی دیەەاری کردبەەوو، ن 

هەەات. کەەاک عەبەەدوڵاڵ کە یەکەم سەەکرتێری حیزبەەی کۆمۆنیسەەت بەەوو، زۆریشەەی 
ووی دابەەێ و ڕپێەەک بەەێ. ئێسەەتا بڵێەەی و ئاڵوگۆڕێەەک هەوڵ بەەۆ دا کە زۆر زوو 

 دا "تیروشەەەیر" لە حیزبەەەی کۆمۆنیسەەەتی ئێەەەران دەسەەەوێ؟بەەەۆچی لە کتێەەەبەکەی
 ەیان جێگەی خوشماڵییە بیخوێننەوە ئەو

 (وشەەەەەکەو)پ"حیزبەەەەەی کۆمۆنیسەەەەەتی ئێەەەەەران بە قەدەر چەەەەەڵە بوشەەەەەکەیەک 
دا نفوزی نییە، یەک شانە یەک پۆلی نیەیە، یەک کەومیتە لەسەرتاسەری ئێران

                                                 
 ٢٨٣ساڵ لەگەڵ عەبدوڵاڵ موهتەدی الپەڕەی  ٥ 1



ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

یەک کەەادری نیەەیە، یەک الیەنگەەری نیەەیە، بەەۆ نەەاوی سەەوێند نییەتەەی، حیزبەەی 
کەڵەەکە، بەەۆ کوردسەەتانیی بە کۆمۆنیسەەتی ئێەەران بەەۆ سەرانسەەەری ئێەەران بەەێ 

 1".زیانە، بۆ کوردستان زەرەری هەیە، بۆ ئێرانیی هیو قازانجی نییە
استی مرۆ  سەری سوڕ دەمێنەێ. دیەارە ئینسەان ڕبڕوانە ئەو ڕەوانگەیە، بە

دەتەەەەوانێ بەەەەاوەڕ بکەەەەا کە ئەو پەەەەاڕاگرافەی سەەەەەرەوە هەر لە ڕۆژی ئەوەڵەوە 
نەبەەوو  داەکانی دیەەکەی ئێەەرانو نە لە شەەارکوردسەەتان لە نە کەسەەی ئەوتۆیەەان 

یان دامەزرانەەد. کەەاک بەەێجگە لەو چەنەەد کەسەەەی "سەەهند" کە حیزبەەی کۆمۆنیسەەت
"ئەێمە لەگەل دووگۆشەە شەەڕمان عەبدوڵاڵ باش دەزانێ ئەوکەاتی کە دەیگەوت 

هەیە، گۆشەی سەێهەم پڕۆلیتاریەایە و پێەی وابەوو دەبەێ لەپێشەدا بەورژوازی 
ۆمۆنیست کە خۆی ئەوکات سەکرتێری " دەیزانی حیزبی کنێوخۆ نابوود بکرێ

بەەەوو زیانبەخشەەەە، بەاڵم ئەوەی گەەەرینگە چەەەۆنە کەەەاک عەبەەەدوڵاڵ پەلە دەکەەەا لە 
دروسەەت کردنەەی سەەەرلە نەەوێی حیزبەەی کۆمۆنیسەەت، تەنەەانەت مەجەەالی هەەیو 
نەەاهێڵێتەوە و بەرنەەامەوپرۆگرامیی ئامەەادە نەکەەراوە بەەۆ کەەاتی کەەۆنگرە، خۆشەەی 

ەدا قسەەەیەکی واقعەەی بە مانەەای وشەەە هەر لەو پێوەنەەدیی ؟ یەکەم سەەکرتیر دەبەەێ
ئەوکەاتیی هەسەتی بەو زیەانە " وادیەارە بۆ کوردستان بەزیەانەدەکا کە دەڵێ  "

ە ماڵوێرانکەرەیەان ڕپێناو بەرژەوەندیی خۆیان ئەو شەە هەربۆیەش لە کردبوو!
یەان داسەەپاند، بڵێەی خوڵقاند و بەسەر خەڵکی کوردسەتان و حیزبەی دێموکرات

ن و خوێنەەەاویە چەەەی گەەەۆڕابێ ئەەەاوا بەگەەەن حیزبەەەی پەەەاش ئەو مێەەەنووە قێەەەزەو
دا دەچێەەتەوە و بە زیانبەەاری دەزانەەێ، تەەۆ بڵێەەی زگەەی بە بەەورژوازی کۆمۆنیسەەت

سەەووتابێ یەەان تەەاقە کۆمۆنیسەەتێکی لە ئێەەران و کوردسەەتان بەەۆ دەرمەەان شەەک 
نەبردبەەەەێ! ئەدی پەیەەەەام و بڕیارنامەکەەەەانی کەەەەۆنگرەی دوو؟ ئەدی ئەو کەەەەاتەی 

میلیەەون خەڵکەەی  ٥"ئەگەر  وو کە دەیگەەوت سەەکرتیری حیزبەەی کۆمۆنیسەەت بەە
کوردسەەتان موخەەالف بەەن مەەن بە تەنیەەا بەەۆ شەەەڕ لەگەڵ حیزبەەی دێمەەوکرات 

نەد چی بەسەر هات؟ ئەو دنیا چە کەزاییسێ گۆشەی ؟!!" ئەدی ئایدیایموافقم
و کەەوردایەتی و سەەەیرە و چەەی لێهەەاتووە؟ وا بیەەرو فکەەری کەەاک عەبەەدوڵاڵ بەرە

 ابێتەوە!!ڕناسیۆنالیزم هەڵگە

                                                 
 ساڵ لەگەڵ عەبدوڵاڵ موهتەدی ٥ - 1



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

ۆژ لەگەڵ ڕۆژ ڕحیزبەی کۆمۆنیسەتی ئێەران  بەڵەێ، کێشەەکانی نەاو کەۆمەڵە و
ی کەەەۆمەڵە ٩پەرەی دەسەەەتاند و تەەەا گەیشەەەتە چڵەپەەەۆپەی خەەەۆی، لە کەەەۆنگری 

الیەنگرانەەی کەەاک عەبەەدوڵاڵ بیسەەت دەرسەەەدی کۆنگرەیەەان پێەەک دێنەەاو ئامەەادە 
نەبەەوون بچەەنە کەەۆنگرەو داوای پەنجەەا بە پەنجایەەان دەکەەرد. دیەەارە ئەو کێشەەانە 

ی ٧سەتاند کە کەاک عەبەەدولاڵ مەوهتەدی لە کەەۆنگرەی ئەکاتێەک زیەاتر پەرەیەەان 
 حیزبی کۆمۆنیست دەنگی نەهێناوە. 

و ئەوان ئەگەرچەەەی لەسەەەەر مەسەەەەلەی هەڵەیەکەەەی  "کێشەەەەی نێەەەوان ئەەەێمە
تەشکیالتی دیاریکراو بوو کە تەقییەوە، بەاڵم لەجەوهەر و ناوەرۆکی واقعەی 

و کە لە سەتراتینی و بیەرو بۆچەوون و خۆیدا ڕیشەەی لە گۆڕانکارییەکەدا بەو
 1ی٧کەەۆنگرەی  ،دا پێکهەەاتبوو. کاتێەەک بە هەەۆی ئەو هەڵەیەسیاسەەەتی ئەوان

حیزبی کۆمۆنیست عەبدوڵاڵی موهتەدی هەڵنەبناردەوە و بە هۆی ئەو هەڵەیە 
ڕەخنەی لێگرت، کاک عەبدوڵاڵ دوایی لە بەیانییەکدا کە باڵوی کەردەوە وردە 

وە کە ئاگاهەانە بەرەو جیەابوونەوەی دەبەرد..... هەر وردە پێی نەایە ڕێگەایەکە
چەند کاک عەبدوڵاڵ بە هۆی ئەو هەڵەیەوە کە کردبووی لەکۆنگرەدا ڕخەنەی 
لەخەەەۆی گەەەرت و داوای لێبەەەوردنی لەکەەەۆنگرە کەەەرد......لەو کەەەاتەدا کێشەەەەکان 

یان بە ئیەەدۆلۆژی و سیاسەەەت و ڕێبەەازەوە دیەەار نەبەەوو. ئەوان بە پێوەنەەدیی
هەڵوەشەەەاندنەوەی حیزبەەەی کۆمۆنیسەەەتی ئێرانیەەەان وەک یەک  ڕواڵەت داوای

دا لەگەڵ هەر سەێ وشەەکەی چوارچێوەی ڕێکخراویی دەکرد. بەاڵم لەڕاستی
 2حیزب، کۆمۆنیست و ئێران، بە جیاجیا کێشەیان هەبوو".

 ەکی ڕوونەەەەی سیاسەەەەیینەبەەەەوونی بەرنەەەەامەیدا نەەەەاکۆکی و لەو سەەەەەروبەندە
بەارێکەوە، ئەو ڕێکخەراوەی بەرەو هەڵەدێر  لە هەموو داکۆمەڵە لەنێو دیاریکراو

دابڕان هەر ڕۆژ زیەەاتر خەەۆی دەبەەرد، جەەارێکی دیەەکە ڕێچەەکەی تەەرازان و لێەەک
دەردەخسەەەەت، ئەگەرچەەەەی حیزبەەەەی دێمەەەەوکرات قەت الیەنگەەەەری هەەەەیو یەک لە 
                                                 

کتیبەکەی دەڵێ  کۆمەڵە هەرگیز ڕێکخراێکەی گەنەدەڵ  ٣١٦کاک برایم عەلیزادە لە الپەڕەی  - 1
دوایین ساڵەکانی مەانەوەی لەنەاو نەبوو........ بەاڵم بەداخەوە کاک عەبدوڵاڵ موهتەدی خۆی لە 

کۆمەڵەدا تووشی هەڵەیەکی کوشەندە بوو کە بەداخەوە دەچێەتە خەانەی گەنەدەڵییەوە و لەگەڵ 
(ی ٧خۆشی چەند کەسێکی لەکەسانی دەوروبەری خەۆی تێوەگالنەد، هەربەۆیەش لەکەۆنگرەی )

 حیزبدا هەڵنەبنێردرایەوە. 
 برایم عەلیزادە  سێ ساڵ لەگەڵ - 2



ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

کۆمەڵەکەەەانی نەگرتەەەووە کە بەرەو جیەەەابوونەوە هەنگەەەاو بنەەەێن. سەەەەرەڕای ئەو 
ەنەەەەدەیان هێشەەەەتبۆوە کە حیزبەەەەی کێشەەەەە و ملمالنێەەەەیە قەەەەووڵەش بەشەەەەی ئەو

کە لە خراپتەرین   دێموکراتی پێ بگوتن، وەک سەرەتای شۆڕشی گەالنی ئێران
بەەارودۆخی خۆیەەان دا دەژیەەان و دژی حیەەزب دەجەەوواڵنەوە، لەو دۆخەی ئەم 

دا دژی حیەەەزب هەر قسەەەەیان دەکەەەرد، واتە لەدوای جیەەەابوونەوەی کاتیشەەەیان
ەم بیروبۆچوونیەەەان لەسەەەەر کۆمۆنیسەەەتی کڕێکەەەاری تەەەا جیەەەابوونەوەی دووه

 حیزبی دێموکرات هەر ئەوەی پێشوو بووە. 
جیەەابوونەوەی خۆیەەان، هەەیو هێزیکەەی  کەەۆمەڵە چەنەەد سەەاڵ پەەێی هەرچەنەەد

حیزبی دێمەوکرات بە بەردەوامەی نەبوو، بەاڵم  بەدەستەوە ەزمییان بۆ ناوچەڕ
دژی هێزەکەەانی  دا ئەرکەەی خەەۆی بەڕێەەوە بەەردووە وی کوردسەەتانو خەڵکەەلەنێەە

. ئەوانیی لەجیاتی دەسخۆشەانە یەان ەبەربەرەکانی دابوو ی ئیسالمی لەکۆمار
النی کەم بێدەنگ بوون جاروبار بە ڕاوێنی سااڵنی پێشوو دەستیان بۆ قەڵەم 
دەبرد کە خەبەاتی حیزبەی دێمەوکرات کەمڕەنەگ بەکەنەوە! ئەوەش هۆکەارەکەی 

ەیەەان بەەۆ ئەوە دەگەڕێەەتەوە پێیەەان وابەەوو بەنووسەەین دژی حیەەزب، جەەیگە و پێگ
 لەناوخۆی کوردستان بە هێز دەبێتەوە!

هەر دوای ئەوە کە بە پەیەەەەەامی دەفەەەەەتەری سیاسەەەەەی حیەەەەەزب بەەەەەۆ هێەەەەەزی 
 .نێەەوان حیەەزب و کەەۆمەڵە کۆتەەایی پێهەەات ، شەەەڕ لەبەەاڵو کەەردەوە یپێشەەمەرگە

گەرتە دژ بە حیزبی دێمەوکراتی سیاسەتی واڵی پێشوو ڕبە کۆمەڵە ئەو کاتیی 
دا ێەەک بە بیەەانوویەک لە باڵوکراوەکانیەەانهەر جەەار ناجار ،و درێەەنەی دەدابەر

دابەوو کە حیزبەی  ەخەنە دەدا، ئەوە لەکاتێەکڕو  حیزبی دێموکراتی بەر هێەرش
دێمەەوکرات ڕۆژ بەڕۆژ هەوڵەەی پێوەنەەدیی دۆسەەتانەی زیەەاتر و دەسەەتی برایەتەەی 

هەم کەسەەەانی مەسەەەدوولی لەو سەەەەروبەندەدا  .بەەەۆ الی کەەەۆمەڵە درێەەەن دەکەەەرد
دا بە نەاوی "پێشرەو" یوتارلە دا و هەم کانی خۆیانلەکۆڕوکۆبوونەوە ەکۆمەڵ

"بەەەۆچی حیزبەەەی دێمەەەوکرات لەمێەەەنووی کوردسەەەتان دەرس وەرنەەەاگرێ" بەەەاڵو 
کردەوە، کە لەو وتەارەدا زۆر شەتی لێە  و نەاڕوونی تێەدا هەاتبوو هەر لەباسەی 
خودموختەەاری ڕا بگەەرە تەەا خەبەەاتی چەکەەداری، )کە ئەوان لە کۆتەەایی نیەەوەی 

ێوەبردنی کوردستانی ڕوە نەیان مابوو،( پاشان لەسەر بە٦٠دووهەمی دەیەی 
ئەەەەازاد و وتەەەەووێن و بەکەەەەورتی چەنەەەەد شەەەەتی الوەکیەەەەی دیەەەەکە کە پێوەنەەەەدیی 

  بەهەلومەرجی دوای ئاشتبوونەوە نەبوو.



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

ە ڕخەەەۆش بەەەوو نە پێەەەی دروسەەەت بەەەوو ئەو شەەەەئەگەرچەەەی حیەەەزب نە پێەەەی 
 یاقە هێەەەزتەەە کراتوحیزبەەەی دێمەەە دا١٣٧٠دەیەی لە  چەنەەەددەنەەەووکەیە بکەەەا هەر

لەڕۆژهەاڵتەەەەی  دژی کۆمەەەەاری ئیسەەەەالمی مەیەەەەدانی خەبەەەەات و بەربەرەکەەەەانی
بە کەەەۆمەڵ بەاڵ  ،شەەەەهیدی دەدالەمەیەەەدانی مبەەەارەزەدا ۆژانە ڕو  کوردسەەەتانە
کە لە سەرانسەەەەری کوردسەەەتاندا بوونیەەەان  دێمەەەوکراتهێزەکەەەانی  ،پەەەێچەوانە

ە ڕووی دەبرد. بۆیە حیزبی دێمەوکرات ل یوەک چەند تیمی چووكە ناو هەبوو
و پێویسەت بەوو لەڕووی سیاسەییەوە واڵمەی پەڕ بە  وەجواب هەات ناچارییەوە

 بداتەوە دا لە تێکۆشەر ،پێستی نووسراوەی پێشڕەو
عەبەەدوڵاڵی مەەوهتەدی لە باڵوکەەراوەی "جهەەان امەەروز" لە مەەانگی بە وتەیەکەەی 

   دەست پێ بکەین١٣٧٤
ایی تێکۆشاوین سااڵنی ڕابردوو بە تایبەت لەو دوو سێ ساڵەی دو ئێمە لە"

کە سرنجی حیزبی دێموکرات بۆ الی پێویستیی هاوکاریی نزیکتر ڕابکێشێن، 
. ئەو وتەیەی "تەنانەت دەڵێ حیزبەی دێمەوکرات ئامەادە نەبەووە هاوکەاری بکەا

ناوبراو لەکاتێک دایە کە حیزبی دێمەوکرات بەۆ پێوەنەدیی گەرتن لەگەڵ کەۆمەڵە 
دا نەک هێەەەزی روبەندەو سەەەەپێشەەەخەری کەەەردووە. چەەەونکە کەەەۆمەڵە لەدەست

ڕەزمەەی نەبەەوو بەڵکەەوو دەسەەتی بەەۆ هەر پرزەوپاڵێەەک دەبەەرد تەەاکوو لە گەەۆالوی 
 دا نغرۆ نەبێ.کێشە و ملمالنێی ناوخۆ

 و حیزبەەی بەەورژوازی هەروەهەەا کەەۆمەڵە لەسەەەر بەڕێەەوەبردنی کوردسەەتان
   دەیگوت

"ئێمە لەسەەر چەۆنیەتی بەڕێەوەبردنی کوردسەتان و شەێوەی دەسەەاڵتداری 
ئەو حیزبانە )کە یەکێک لەو حیزبەانەی کەۆمەڵە و حیزبەی کۆمۆنیسەت  لەگەڵ

هەمیشە وەک بورژوازیی نەاوی بەردووە حیزبەی دێمەوکرات بەوو( جیەاوازیی 
 1بنەرەتیمان هەیە لەو بارەوە ڕاست دەکەوێتە قوتبی دژی ئەوان.

کاک "عەبدوڵاڵ موهتەدی" لە لێەدوانی ڕۆژی دامەرزانەدنی کەۆمەڵە لە سەوئید 
 دا ئاوا دەڵێ ١٣٧١لەساڵی 

بەمانەەەای  )مەبەسەەت جیەەەابوونەوەی بەەاڵی مەنسەەەوور حەەیکمەت(یە جەەودایی"
ئەوەش نییە کە پێشمەرگایەتی گەورە دەکرێتەوە لەبەرابەری کاری سیاسی، 
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 کاری ڕێکخستنی شاری ،(کە ئەمەیان دیار نیە مەبەستی چییە)کاری مودێڕن 
 .دا"و جەماوەری

دا لە بەنکەی لە وتاری خەۆی ١٣٧٢ساڵی  ی ڕێبەندانی٢٦سەال  مازوچی لە 
 ناوەندیی کۆمەڵە دەڵی 

و  دا تێدەکۆشەێ کە ئەرکەی ڕابەری کەردن"کۆمەڵە ئەمەڕۆ لەم هەلەومەرجە
ڕێکخسەەتنی کرێکەەاران لە کوردسەەتان بەرەو پەەێی بەرێ و هەوڵ دەدا ببێەەتە 
بەشەەێک لە بەەزووتنەوەی ئێعتیرازیەەی چینەەی کرێکەەار و هەوڵ دەدا کە چینەەی 

 ەداوی بۆچوونی ناسیۆنالیستی ڕزگار بکا".کرێکار ل
بە پێەەی ئەم وتەەانە ئیەەدی هەەیو گومانێەەک لەوەدا نەمەەاوە کە کەەۆمەڵە خەبەەاتی 
چەکدارانەی وەک شێوازی ئەسڵیی خەبات وەاڵ نەاوە و ئیتەر بەۆ وی شەێوازی 
ئەسەەلی "ممەەوری" ئەسەەڵی خەبەەات بەحیسەەاب نەەایە. ئەویەەی بەەۆ کەەۆمەڵەیەک کە 

کەەدارانەی لەسەەەرەوەی هەمەەوو مەبەسەەتەکانی بەرەو پەەێی بردنەەی خەبەەاتی چە
خۆی دانابوو! بەاڵم کۆمەڵە ئەوەی بەئاشەکرا ڕانەاگەیەنێ، بەۆ؟ لەبەر بیەروڕای 
گشتیی خەڵکی کوردسەتان، و ئێعتیبەاری ئەو شەکڵە لە خەبەات لە الی ئەوان و 

وە. ئەوان بۆلەبەر ڕۆحیە و ورەی ئەوەندە کادر و پێشمەرگەیەی کە بۆی ماو
 یەدا دەنێن.بەو بێ هێزیبۆ خۆیان دان 

 دەڵی   ١٣٧١ساڵی لە کاک برایم لە وتووێنێکدا لەگەڵ پێشرەو 
" کۆمەڵە لە نێەوان دوو کەۆنگرەی شەشەەم و حەوتەم دا سەاڵی سەەخت و 
دژواری تێەەێەڕ کەەرد. ژمەەارەیەکی زۆر لەکادرەکەەان و هاوڕییەەانی تێکۆشەەەری 

و   لە زینەەدانەکان ئەەێمە لە بۆمبارانەکەەان، لەشەەەڕ لەگەڵ "جمهەەوری ئیسەەالمی"،
ئەشەەکەنجەخانەکان هەر لەم دەورە چەەوار سەەاڵەیەدا گیەەانی خۆیەەان لەدەسەەت 

دا دا بەشەەەەێك لەو کەەەەارانەی کە لەڕاسەەەەتیدا.... لە چوارچێەەەەوەی تەشەەەەکیالتی
 سەرمایەی ئینسانی کۆمۆنیزم بوون خستە حاشیەوە."

مەبەسەەتی کەەاک بەەرایم لە خسەەتنە حاشەەییەوە، ئەو ژمەەارە زۆرە لە ئەفەەرادی 
کەەۆمەڵە بەەوون کە لەگەڵ "مەنسەەوور حەەیکمەت" کەوتەەن و بەەۆ ڕزگەەاری چینەەی 
کرێکەەەەار ڕێگەەەەای ئوروپایەەەەان گەەەەرتە بەر. ئەو ژمەەەەارەیەی بە وتەی مەنسەەەەوور 
حەەیکمەت زۆربەی نزیەەک بەتەواوی کەەادری ڕێبەرایەتەەی و کەەادری خەەوارەوەی 

 و کۆمەڵەیان پێک دێنا. حیزبی کۆمۆنیست



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

 هەبەووو و نە هێزێکەی ئەوتەۆی بومەا وای بە خەباتی چەکداریڕکۆمەڵە نە ب
لەو ەو"ی کەەۆمەڵە ڕشەەەڕ لەگەڵ کۆمەەاری ئیسەەالمی، "پێشەە کە بینێەەرێتە مەیەەدانی

 دەڵێ چی؟بارەیەوە 
"ئەەێمە بەڕێەەوەبەرانی حیزبەەی دێمەەوکرات دڵنیەەا دەکەیەەنەوە کە زەرفیەەیەت و 

یەکانی خەباتی چەکەداریی ئێسەتای کەۆمەڵە گەلێەک زیەاترە لەو چەنەد توانایی
)مەبەستیان ئەوان بە مەبەستی پووڵ کۆکردنەوەی ساڵی ڕابردوو  تیمەی کە

بۆ ئێرەو ئەوێیان ناردن یان چەند کاری بچەووکی ماجراجوویانەیەان  (١٣٧٤
 پێ جێبەجێ کردن."

ەو" چاوی بەرایی نادا شانازی هێەزی پێشەمەرگەی حیزبەی شڕنووسەری "پێ
وفیشەەاڵ ڕتن و فدێمەوکرات ببینەەێ، بەناچەەاری پەنەای بەەردۆتە بەر بەخۆداهەڵگەەو

و ئاگایەەانە ڕاسەەتییەکان چەواشەەە دەکەەا! ئەەایە کەەۆمەڵە لە دە سەەاڵ لەوە لێەەدان 
 ٥٠٠تەەەا  ٤٠٠پێشەەەتر کە زەرفیەەەیەت و توانەەەایی گەلێەەەک لە ئێسەەەتا زیەەەاتر بەەەوو، 
؟ ١٣٧٤سەاڵی پێشمەرگەی ئامادەی بۆ حوزوور لەکوردستان هەبوو و بگەا بە 

ین. بەەا سەەەرنجێک بەەدەینە ئەەێمە بە نەەۆرەی خۆمەەان بوختەەانی ئەوەیەەان پەەێ نەەاکە
تێکۆشەەەەەانی کەەەەەادرو پێشەەەەەمەرگەکانی حیزبەەەەەی دێمەەەەەوکرات لە سەرانسەەەەەەری 

دا جەەەەەەەا ئەو کەەەەەەەات ئەو قسەەەەەەەانەی پێشەەەەەەەڕەو ١٣٧٤کوردسەەەەەەەتان لەسەەەەەەەاڵی 
 1هەڵدەسەنگێنین.

دا، لە زۆربەی ١٣٧٤هێەەەەەزی پێشەەەەەمەرگەی حیزبەەەەەی دێمەەەەەوکرات لەسەەەەەاڵی 
سەەەڵماس ناوچەکەەانی کوردسەەتان یەەانی لە قەسەەری شەەیرینەوە هەتەەا دەگەەاتە 

انی دێموکرات دەیەان عەمەلیەاتی دا تێکۆشەرحوزووری هەبووە. هەر لەو ساڵە
ێوە بردوە کە بەشەی زۆریەان عەمەلیەاتی گەورە و چەنەد سەەعاتە بەوون و ڕبە

ێەەنیم ڕگە لەگەڵ سەەەدان کەس لە هێزەکەەانی دا هێەەزی پێشەەمەرلە هەرکامێکیەەان
دا زیەاتر عەمەلیاتەانە ای ئەوڕو زەبەری لێوەشەاندوون. لە تێکە بەرەنگار بۆتەوە

کەس  دەیەانێنیم کوژران و بریندار بەوون، ڕسەد کەس لە هێزەکانی  چەندلە 
بەدیەل گیەەران، بەدەیەەان قەبەەزە چەکەەی سەەووک و نیەەوە قەەورس و تەقەمەنییەکەەی 
زۆر لە هێزەکەەانی کۆمەەەاری ئیسەەەالمی بە دەسەەەکەوت گیەەەران. چەنەەەدین دەزگەەەا 

پێشمەرگەی حیزبەی ئەێمەش  ١٢ماشێن بەهۆی هێزی پێشمەرگە سووتێندران. 
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ەو ئیەدیعا ڕدا شەەهید بەوون. نوسەەری پێشەونانەو تیکهەڵچوڕەوتی ئەو شەڕلە
یەکانی خەباتی چەکداریی ئێسەتای کەۆمەڵە کە زەرفییەت و توانایی دەکا ......"

گەلێک زیەاترە لەو چەنەد تەیمەی کە ئەوان بە مەبەسەتی پەووڵ کەۆکردنەوەی 
 ".ناردوویاننەوە

 ١٥زیەەاتر لە دەزانەەێ کە حەەوزوور پەیەەدا کەەردن  ەگەەۆڕێهەر کەس لەخەەۆی ن
دا )ئەویەەی حوزوورێەەک کە بتەەوانی نەەاوچەی گەورەی کوردسەەتان لە یەک کەەات

پەالمەەار و هێرشەەی ئەو هەمەەوو هێەەزە سەەەرکوتکەرەی ڕێەەنیم بەەۆ سەەەرخۆیان 
مەلیەەاتی جۆراوجەەۆر لەدژی دا بە دەیەەان عەبەرپەرو بەەداتەوە و هەر لەم کەەاتە

کاری "چەند تیم کە بۆ پووڵ کەۆکردنەوە ناردوویەاننەوە"  ێوە بەرێ(ڕڕێنیم بە
و هەڵسەووڕانی بەئاشەکرا لە زۆر شەوێنی و گەشت نییە. حوزوور پەیدا کردن 

گرینگ، پێکهێنەانی کۆبەوونەوەی گشەتی بەۆ خەڵەک لە نێەو زۆر گونەد و لەسەەر 
دا، تێکشەەکانی چەنەەدین کەمەەین و یەکان و لە قەەوواڵیی کوردسەەتانجەەادە ئەسەەڵی

و مەئمەەورییەتی گرینەەگ، و بەڕێەەوەبردنی کۆمەڵێەەک ئەرک  مەەاری سەەەختپەال
شەەتێک نەەین کە تەنیەەا بە "چەنەەد تەەیم" ئەنجەەام بەەدرێن. النەەی کەمەکەی ئەوەیە کە 

و  ئەم هەموو کەارانە، بە سەەدان تێکۆشەەری هەڵسەووڕ و پێشەمەرگەی بەوەف
و  ئەنجەەەام دراون. جەەەا ئایەەەا بەڕاسەەەتی کەەەۆمەڵە "زەرفیەەەیەت کەەەارامە و لێهەەەاتوو

دا دانی ئەم جموجەۆاڵنەی لەو کەاتەدا هەبەوو داخەوا هەر لە جەێتوانای" ئەنجام
بە وتەی  ١٣٧٤کۆمەڵە پێن  یەکی ئەوەندە هێزەی حیزبی دێموکرات کە سەاڵی 

ەزمیەی ڕاجوویانە"یان ئەنجام داوە، هێزی کۆمەڵە "چەند کاری بچووکی ماجەر
تەوە و چەواشەەکارانە و ەنەگ دەکەاڕ؟..... کەۆمەڵە چەۆن مەسەەلەکە کەمهەبووە

زووری هێەزی پێشەمەرگە بە ئانقەست "عالما" و"عامدا" مەیدانی چەاالکیی و حەو
شەەەەیرین لە جنەەەەووبی کوردسەەەەتانەوە تەەەەا سەەەەەڵماس لە شەەەەیمالی کە لە قەسری

کوردسەەەەتانی گرتەەەەۆتەوە بە "ئێەەەەرەوئەوێ" نەەەەاو دەبەەەەا! بە شەەەەاهیدی خەڵکەەەەی 
ەکەەانی سەەەڵماس و هێەەزی پێشەەمەرگەی ئەەێمە لە ناوچ ١٣٧٤کوردسەەتان سەەاڵی 

ەبەت، بۆکەەان و ڕو ، نەغەدە و مەهابەەاد، سەردەشەەت ورمەەێ، شەەنۆ و پیرانشەەار
سەەەەقز، بەەەانە و سەەەنە و مەریەەەوان، پەەەاوە و کرماشەەەان حەەەوزووری بەرچەەەاو و 

ەوە ١٣٦٥چاالکانەیان هەبەووە. ئەوە لەکاتێەک دابەووە کە لە خەرمانەانی سەاڵی 
و اد، سەردەشەەەت و مەهابەەە بە شەەەاهیدی هەمەەەوو خەڵكەەەی ناوچەکەەەانی بۆکەەەان

ەبەت، شەەەنۆ و پیرانشەەەار، نەغەدە و سەەەەڵماس و ورمەەەێ )ناوەنەەەدی شەەەومالی ڕ
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کوردسەەەتان( خەڵکەەەی ئەم ناوچەەەانە نە تەنیەەەا چاویەەەان بە هێەەەزی پێشەەەەمەرگەی 
زی پێشەمەرگەی کۆمەڵەیەان لەال کۆمەڵە نەکەوتووە بەڵکەوو تەنەانەت نێەوی هێە

ببەەەەەۆوە بە  ڕەنەەەەەگ ببەەەەەۆوە تەواوی چەەەەەاالکیی کەەەەەۆمەڵە سەەەەەنووردارکەم زۆر
نەەەاوچەیەکی بەرتەسەەەکی نێەەەوان سەەەەقز و مەریەەەوان کە ئەویەەەی لەو سەەەااڵنەی 

وە ناحەقیەان نیەیە کە بە بااڵدەسەتی یەدا زۆر بەدەگمەن بینراون. لەوبارەدوایی
ەحەت بەن، بەاڵم هە  نیەیە ڕێمە و بێ هێەزی خۆیەان خەمبەار و نەاو بەهێزیی ئ

 ڕەنگ بکەنەوە.استییەکان چەواشە و کەمڕ
سەەی کەەۆمەڵە لە"پێشەەڕەو"دا واباشەەە لە چەنەەدوچۆنی ئەم چەنەەد کەەارە وتارنوو

ە نێەەوان چەەاالکی بچەەووکە ماجەراجوویەەانە باشەەتر ئاگەەادار بەەێ کە بەراوردێەەک ل
ێەەزی و سەەەرجەم چەەاالکیی ه ١٣٧٤مە تەنیەەا لە سەەاڵی ێهێەەزی پێشەەمەرگەی ئەە

( بەم الوە  ٧٤ڕا تەەا  ٧٠ابەەردوو ) لە سەەاڵی ڕسەەاڵی  ٤پێشەەمەرگەی کەەۆمەڵە لە 
، تا بزانێ دەگاتە نیەوەی ئەم چەنەد کەارە بچەووکە ماجەراجوویەانەی سەاڵی بکا
 ی هێزی پێشمەرگەی حیزبی دێمۆکرات. ٧٤

ەو بەەۆ پاسەەاوی لە مەیەەدان چەەوونە دەرێەەی کەەۆمەڵە ڕدواتەەر وتارنووسەەی پێشەە
ئەم گیروگرفتەەەانەی )دوور خەەەرانەوە لە سەەەنوورەکان، فشەەەار لەالیەن حیەەەزبە 

شەەەمەرگە بەەەۆ نەنەەەاردنەوەی هێەەەزی پێ سیاسەەەیەکانی کوردسەەەتانی عێەەەرا  بەەەۆ
ێگەەەای خەبەەەاتی چەکەەەداری لە پشەەەتی جەبەەەهە لە ڕکوردسەەەتان( ئەمەەەڕۆی سەەەەر 

اراسەتەی کوردستانی عێرا  دەکا بە بیانوو. ئێمە لەم بەارەیەوە دوو پرسەیار ئ
  وتارنووسی کۆمەڵە دەکەین

عێەەەرا  لە بەهەەەاری سەەەاڵی یەکەم  ئەو هەلەەەومەرجە نەەەوێیە لە کوردسەەەتانی 
هەیو  ١٣٧٤ات بەاڵم هەر وەک هەموومان ئاگادارین، هەتا سەاڵی هوە پێک١٣٧٠

چەشنە ممەدوودییەتێکی جیەددی لە سەەر ڕێگەای هەاتوچۆی هێەزی پێشەمەرگە 
دا کەۆمەڵە بۆ کوردستانی ئێران لە ئارادا نەبوو و لە ماوەی ئەو چوار ساڵەش

هەەەەیو پێویسەەەەت نەبەەەەوو هەسەەەەت بە مەسەەەەدولییەت بکەەەەا لە بەرانەەەەبەر خەڵکەەەەی 
ووی سەەەر سەەنوورەکان و کەەاریی بە جێگەەای باریەەک نەدەکێشەەرا دیتەەمەینەت

 بەاڵم بەڕاستی لەو قۆناغەدا هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە لە کوێ بوو.؟!
ڕێگەەای  ەرچەەاوگرتنی ئەو گیروگرفتەەانەی سەەەرسەەەردەمە بە لەب دووەم  ئەو

خەباتی چەکداری کە بە داخەوە مەیەدان بە "حەوزووری چەاالکی و بەربەاڵو"ی 
ی کۆمەڵە لە کوردسەتانی ئێەران نەادەن و بە سەەرن  دان بەو هێزی پێشمەرگە
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"مراکەەز جمعیەەت" شەەوێنی ئەسەەڵی چەەاالکیی  ئەسەەڵەی کەەۆمەڵە کە شەەارەکان و
، تەشەەکیالتی کرێکەەاری کەەۆمەڵە لەو سەەەروبەندەدا چەنەەد مەەانگرتنی کەەۆمەڵەن

 ێبەریان کرد؟!ڕێک خست و ڕێکاری و ئێعترازی جەماوەریان کر
دا خەەەۆی لە ەوەی کە النەەەیکەم لە گۆڕەپانێەەەکوتارنووسەەەی "پێشەەەرەو" بەەەۆ ئ

پێشەەەەەوەی حیزبەەەەی دێمەەەەوکرات نیشەەەەان دابەەەەێ، داخسەەەەتنی ڕادیەەەەو دەنگەەەەی 
کوردسەەتانمان بە ڕوو دەکێشەەێ و دانەخسەەتنی ڕادیەەۆی کەەۆمەڵە بە نیشەەانەی 

 سەرکەوتنی دیێلۆماسی و مشوورخواردنی خۆی لە قەڵەم دەدا.
ۆکەیەەان نە نیشەەانەی هەڵەەبەت دەبەەێ کەەۆمەڵە ئەوەی بزانەەێ دانەخرانەەی ڕادی

سەەەەرکەوتوویی دیێلۆماسەەەی و نە هەەەی مشەەەورخواردنیانە. ڕاسەەەتی مەسەەەەلەکە 
ئەوەیە کە کۆمەەاری ئیسەەالمی ڕادیەەۆی کەەۆمەڵەی بە هێنەەد نەگەەرت و دەزانەەێ 
"زەرەری بەەەۆ پەز نیەەەیە"و هەر لە سەەەااڵنی ڕابەەەردووش تەنیەەەا و تەنیەەەا ڕادیەەەوی 

دەبەەۆوە و بە باشەەی ئۆپۆزیسەەیۆن کە پەەارازیتی لە سەەەر شەەەپۆلەکانی بەەاڵو نە
دەبیسرا ڕادیۆی کۆمەڵە بووە. چونکە کۆمەالنی خەڵکی زۆر بە کەمی گوێیەان 
بۆ ڕادیەۆی کەۆمەڵە ڕادەگەرت. ئەوەش زیەاتر دەگەڕایەوە بەۆ لێڵەی و نەاڕوونی 
هەنەەدێک لە بەرنامەکەەانی ئەو ڕادیەەۆیە و سەەەرنجڕاکێی نەبوونیەەان. بەەۆ وێەەنە 

یەەەۆ کەەەۆمەڵە بەەەاڵو دەبەەەۆوە لە "بەرنەەەامەی دەرسەەەەکانی مارکسیسەەەم" کە لەڕاد
دا بەەۆ تەەوێنی ڕوونەەاکبیریی سەەەرنجڕاکێی نەبەەوو و بگەەا بە خەڵکەەی بەەنەڕەت
 ئاسایی.

دا لە سەەەەر داخسەەەتنی ڕادیەەەۆ دەنگەەەی کوردسەەەتانی ئێەەەران ئەوە کە لە دوایەەەی
هەواڵەەەی هەەەۆی ئەم داخسەەەتنەمان بەەەۆ جەەەاری یەکەم بە کەەەۆمەڵە و خەڵەەەک بە 

بەابەتەکە ئەوە بەوو کە بەۆ جەاری  نادروست "اشکالی فنەی" ڕاگەیانەدوە ڕاسەتی
یەکەم قەرار بوو کە ماوەی داخسەتنەکە کەمتەر لە حەوتەوویەک بەێ و ئەێمەش 
بە لەبەرچاوگرتنی هەلومەرجی ئەوکاتی کوردسەتانی عێەرا  بە باشەمان زانەی 
بەەێ دەنەەگەی لەەێ بکەیەەن بەاڵم بەەۆ جەەاری دووەم کە ڕادیەەۆ دەنگەەی کوردسەەتانی 

ر دابخەرێ هەڵوێسەتمان گرتەوە و کەۆمەاڵنی ئێران دەبوایە بەۆ مەاوەیەکی نادیەا
خەڵکەەەەی کوردسەەەەتانمان لەواقیعییەتەەەەی مەسەەەەەلەکە ئاگەەەەادار کەەەەردەوە و لەو 

  یەدا دەفتەری سیاسی ڕاگەیاندراوی باڵو کردەوە.پێوەندیی



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

چۆنیەتی بەڕێوەبردنی کوردسەتان  ئەم بەشەە لە باسەەکە پێوەنەدیی هەیە بە 
دنی کوردسەەەتان لە پەەەاش ڕزگەەەار داهەەەاتوو واتە چەەەۆنیەتی ئیەەەدارەو بەڕێەەەوەبر

 بوونی. 
دەقەەی نووسەەراوی پێشەەڕەو ئەەەاوا بەەاس دەکەەا ....... "ئەوە خەبەەاتی چینەکەەەانە 

دا کە دەبەەەێ ئەم مەسەەەەلەیە ببەەەڕنەوە ئەەەێمە نامەەەانهەوی هێەەەزی لەکوردسەەەتان
ڕێکخراوەکەەان و حیزبەکەەان بە نەەاوی نەەوێنەرایەتی لەالیەن چینەکەەانەوە بەرەو 

ر لە الوە بەەەەەڕوانێتە ئەم بەرامبەرکێەەەەەیە و ڕووی یەکتەەەەەر ببەەەەەنەوە و جەمەەەەەاوە
چاوەڕێی ئەنجامەکانی بێ. خەباتی چینایەتی دەبێ بەڕاستی خەبەاتی چینەکەان 

و و ئامرازەکان و شک  و شێوەی بەرەبێ و خەباتی چینەکانیی سوننەتەکان 
پێشچوونی کۆمەاڵیەتی و چینایەتین. ئێمە هەموو توانای خۆمان دەخەینە کەار 

دا لە هەلەەەومەرجێکی و کەەەۆمەاڵنی زەحمەتکەەەێی لە کەەەۆمەڵ کە چێنەەەی کڕیکەەەار
دانی ئیەەەرادەی ئەوەنەەەدە ئەەەازادانە بەهرەمەنەەەد بەەەن کە تێیەەەدا بتەەەوانن بە نیشەەەان
دا پاشەکشەەە پەەێ ڕێکخەەراو بەەوونی، بەەورژوازی کەەورد لە هەمەەوو سەەەنگەرەکانی

 بکەن" 
دا دەبەێ خەڵکەی کە لە دواڕۆژبەوو مانای سادەی ئەو ڕسەتە قەڵەمیەانە ئەوە 

وردسەەتان بڕیەەار بەەدەن چەەۆن کوردسەەتان بەڕێەەوە بچەەێ و خەڵکەەیی بە پێەەی ک
دابەشکارییەکی سادە و میکانیکی بەسەر دوو چینەی بەورژوازی وپڕۆلیتاریەادا 
دابەش دەبەەەێ! ئەو دوو چیەەەنەش کە ڕکەبەر و دوژمنەەەی یەکتەەەرین لەبەرانەەەبەر 

دا ڕادەوەسەەەتن. حیزبەەەی دێمەەەوکرات و کەەەۆمەڵەش تەماشەەەاچی دەبەەەن و یەکتەەەر
ڕوانی ئاکامی ئەو شەڕە چینایەتییە دەبن. ئاکامیی دیەارە و ڕوونە )هەر چاوە

دا لەئێسەەتاوە( چینەەی پڕۆلیتاریەەا کە لە سەەەندیکاکان، یەکیەتییەکەەان و شەەۆڕاکان
یەکگرتەەەوو و یەک دەسەەەت سەەەازمان دراوە. )دیەەەارە کەەەێ سەەەازمانی داوە( و لە 

ندان و دا سەەەەنگەری گرتەەەووە و بە مەەەانگرتن، خۆپێشەەەابەرامەەەبەر بەەەورژوازی
پێکهێنانی میتینگ! فشار بۆ بورژوازی دێنێ و هەموو سەنگەرەکانی پەێ چەۆل 
دەکا و حکوومەت دوو دەستی پێشکەشەی نەوێنەری ڕاسەتەقینەی خەۆی کە بە 

 هەموو هێزەوە یارمەتی داوە و لەپشتی بووە)کۆمەڵە( دەکا.
...... ئەو فورمەەەەەوڵە سەیروسەەەەەەمەرە کە حیزبەکەەەەەان کاریەەەەەان بە ملمالنێەەەەەی 

کەەانی نێەەو کەەۆمەڵ نەبەەێ؟! هەڵەەبەت ئەەێمە نەەازانین چەەۆن شەەتی وا جێبەجەەێ چینە
وتەوێنی دەبێ، مەگەر هەر حیزب و ڕێکخراوێک نوێنەری چینێک یا چەند چین
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دا ڕەنەگ نێو کۆمەڵ نییە و ویست و داخواز و قازانجی ئەوانە لە بەرنامەکەانی
از لەنێەوان سەچارەنوس بەرانبەرکێەی ناداتەوە، کەوابوو چەۆن دەتەوانێ لەکەاتی

 دا تەماشاچی بی و چاوەڕوانی ئەنجامەکەی بێ.دوو چینی نێو کۆمەڵ
کە دەیسەەەەلمێنێ  هەیەئەگەر بەو بەڵەەەگە و بۆچوونەەەانە قەەەانع نەەەابن بەڵگەیتەەەر 

کەەەۆمەڵە ئەو دروشەەەمەی تەنیەەەا بەەەۆ خەڵەەەک هەڵفریوانەەەدن هەڵگرتەەەووە، دەنەەەا لە 
یەەەەدارەی دا بەەەەاوەڕیی بە هاوکەەەەاری لەگەڵ حیزبەەەەی دێمەەەەوکرات بەەەەۆ ئبەەەەنەڕەت

لەبەشەەەەی کوردسەەەەتانی ڕزگەەەەارکراو نیەەەەیە. بڕیارنەەەەامەی کەەەەۆنگرەی شەشەەەەەم 
"شەەرتی الزمەی  خاڵی هەشتەم ئاوا دەڵەێ  ئیستراتینی کۆمەڵە لە کوردستان.

سەەەرکەوتن تەنیەەا زاڵ بەەوون بەسەەەر هێزەکەەانی حکەەوومەتی ناوەنەەدی نیەەیە! 
ان بەڵکوو پێشگرتن لە هەوڵەکانی ئەحزابی بەورژوازی مەحەللەی لە کوردسەت

بەەۆ ئەوەی بنیەەات و ئورگانەکەەانی خۆیەەان لە جیەەاتی بنیەەات و ئورگانەکەەانی 
لێەەەەرەدا بەڕوونەەەەی دەردەکەوێ کە ئەوان دەوڵەتەەەەی مەرکەزی دانەمەزرێەەەەنن" 

نەتەنیەەا بروایەەان بە ئیەەدارەی کوردسەەتان بە هاوکەەاری حیزبەەی دیمەەوکرات نەەیە، 
ۆرگەان لە بەڵكوو هەموو هەڵێک دەدەن کە نەهێڵن حیزبی دێموکرات بنیات و ئ

 1کوردستان دامەزرێنێ!
کاک عەبەدوڵاڵ مەوهتەدی هەر لەئێسەتاوە ئێممەالی شەەڕێکی فاجعەبەار پەێی 

 بینی دەکا و بگا بە هاوکاری بۆ ئیدارەی کوردستان 
"بە بەەێ دابینکردنەەی ئیمکەەانی سەەەلماندنی بەەوونی کەەۆمەاڵیەتی کرێکەەاران لە  

کان تەنیا لە بەرامبەر دا، نابێ چاوەڕوان بین کە حیزبە بورژواییەکوردستان
دا لە هەڵوێسەەەتی سیاسەەەی و چینەەەایەتی خۆیەەەان فشەەەاری ڕێکخراوەیەەەی ئەەەێمە

پاشەکشەەە بەەکەن. شەەەڕ و دەرگیریەەی ڕێکخراوەیەەی لە نێەەوان ئەەێمە و حیەەزبە 
یە دا لە نەبوونی بنیاتی کۆمەاڵیەتی )تودەای( ئەوتۆدا حەتمیناسیونالیستەکان

                                                                                                               2"و فاجعەبارە
وتەەاری عەبەەدوڵاڵ مەەوهتەدی لە سەەتوکهوڵم بە بەەۆنەی ڕۆژی کەەۆمەڵەوە بەم 
قسەەانە کۆتەەایی پێهەەات. کە نە تەنیەەا بەەۆنی هەەیو هاوکەەارییەکی لەگەڵ حیزبەەەی 

                                                 
بڕوانە بۆچی کۆمەڵە لە واقعییاتی کۆمەڵی کوردستان دەرس وەر نەاگرێ" تێکۆشەەر شەمارە  1

٥٥ 
 ٧٥صفمە  ١٣٧٣ن تیرماە اسناد کنگرە چهارم حزب کومونیست ایرا - 2
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ەشەە ڕیە، بەڵکوو هەمووی هەدێموکرات بۆ ئێستاو داهاتووی کوردستان لێ نا
 .و گوڕەشەیە

ی " ئێمە دەتوانین الیەنگری بەرانبەری و ئازادیی میللەتان بین بە بێ ئەوە 
و  "فەلسەەەفەی سیاسەەی ناسیۆنالیسەەم" قەبەەووڵ بکەیەەن یەەان هەەیو سەەازگاری

یەکمان هەبەەەێ لەگەڵ ناسیۆنالیسەەەم. ئەەەێمە نە ئیمتیازێەەەک دەدەیەەەن بە ئاشەەەتی
ئێسەتا بە کامیەان بەاوەڕ  ”ن چەۆل دەکەیەن بەۆ ئەوان.ناسیۆنالیسم و نە مەیدا

بکەیەەەن قەزاوەت الی خەەەوێنەران. فەەەارس گەەەوتەنی  "بە دم خەەەروس یەەەا قسەەەم 
 حضرت عباس".

ئەگەر ئەوە زمانی قسەەکردن لەگەڵ کەۆمەاڵنی ئەمەڕۆی کوردسەتان بەێ، بەۆ 
و قسەەەی پەێ بکەیەەن. بەڕاسەتی کەەۆمەڵە هەتەەا ئەێمە زۆر سەەەختە کە فێەری بەەین 

ەوێ لە واقعییاتی کۆمەڵگەی کوردسەتان دەرس وەربگەرێ. حیزبەی کەنگێ نایه
دێمەەەەەوکرات وەک هەمیشەەەەەە دەیەەەەەهەوێ ئەەەەەاڵۆزی و نەەەەەاکۆکیی نێەەەەەوان هێەەەەەزە 

یەکانی ئۆپۆزیسەەەەیۆن کەمڕەنەەەەگ بکەەەەاتەوە. ئارەزوومەەەەانە کەەەەۆمەڵە سیاسەەەەی
سیاسەەەەەتەکانی نە لە ئەەەەارەزوو هەڵێنجەەەەێ و نە لە نووسەەەەراوەکان دەر بێنەەەەێ. 

و شەوعارەکانی لە  کوردستان بکەاتە ڕێنەوێنی سیاسەەتبەڵکوو واقعییەتەکانی 
داهەەاتوودا. لە حەەاڵەتێکی وا دا حیزبەەی دێمەەوکرات بەدڵخەەوازانە حەەازرە لەگەڵەەی 

دا بەەەۆ ڕزگەەەاری هاوکەەەاری و هەەەاوفکری بکەەەا و بەرنەەەامەی هاوبەشەەەی لەپەەەێی
هێنەەانی ئامانجەکەەانی گەلەەی کەەورد و دوایە بەەۆ ئیەەدارەکردنی کورسەەتان و وەدی
ارکراو لەگەڵ دابنەێ. ئەوەی لەو نێوەشەدا گەرینگە نە شەێعر و کوردستانی ڕزگ

شەەوعار، بەڵکەەوو خەبەەاتی بەکەەردەوەیە چەەونکە لەمێەەنە گەەوتراوە  "دو صەەد گفەەتە 
 1چون نیم کردار نیست".

لەسەەەرەتای دامەزرانیەەیەوە فرچکیەەان پەەێ مخەەابن بەپێەەی ئەو عادەتەەانەی کە 
ە کۆسەەێی بەردەم گرتەەووە لە هەر قۆنەەاغێکی خەبەەات دابەەن، هەوڵ دەدەن ببەەن

بەرەوپێشەەەچوونی جەەەوواڵنەوە، لەگەڵ دروسەەەتکردنی هەر هەڵە و تەەەاوانێکیی 
خێەەرا تێدەکۆشەەن لە ملەەی خۆیەەانی دامەەاڵن و بەەۆ درێنەکێشەەانی ژیەەانی سیاسەەی 

دا دەسەەەەت بەەەەۆ هەر کردەوەیەکەەەەی پەەەەێچەوانەی خۆیەەەەان لە باڵوکراوەکانیەەەەان
لەخۆیەانی پەێ  بەهێزتەر دەبەن و ڕێکخراویپرینسیێی دۆستایەتی و هاوکاری 

                                                 
بڕوانە "بۆچی کۆمەڵە لە واقعییاتی کۆمەڵی کوردستان دەرس وەر ناگرێ" تێکۆشەر شەمارە  1

٥٥   
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دەکەەوتن و بە وشەەە گەلەەی نەەاڕوون نەگونجەەاو الپەڕەکەەانی کەەاغەزی پەەێ ڕەش 
خۆیەەەان و دیەەەانهەوێ بە داسەەەەپاندنی خەون و خەیەەەاڵی زەینیەەەی  هەڵەەەدەگێڕن

گەڵێکی چەوت دا بەرن! کەەەردەوە و سیاسەەەەتڕێبە اڵ کۆمەڵگەەەای کەەەوردەواری
وبەڕوو وچەوێەەە  کە زۆر زوو لە ڕۆژهەاڵتەەەی کوردسەەەتان لەگەڵ شکسەەەت ڕو

دا دا بەەێ بەەرەو کەساسەەە. لەم سەەەردەمەشیەوە لەداهەەاتووشبەەوو و بە دڵنیەەایی
خەڵکی زۆر لەوە وریاتر زاناترن کە بە چەند وشەی لێ  و بێ سەەروبن وەک 

 سەردەمی ئینقالب فریو بخۆن.
دا ئەوە بوو کە بەشی هەرە زۆری واقعییەتەی سیاسەتی ئەوان لەوسەربەندە

ە و بەراوژوو نیشەەەان دەدا. دابەشەەەکردنی خەڵکەەەی کوردسەەەتانیان بە پەەەێچەوان
کوردسەەتان بەسەەەر دوو چینەەی دژبەری یەک کە لە کەەردەوەدا بەەوونی نەبەەوو 
ئاکەەەامی خەون و دەاڵنەەەدنی زەینیەەەی ڕێبەرانەەەی کەەەۆمەڵە بەەەوو، بەەەوو بە هەەەۆی 
هەاڵیسەەان و داسەەەپاندنی کە شەەەڕێکی نگەەریس و مەەاڵوێرانکەر بەسەەەر حیزبەەی 

 واری برینە تاڵ و زیانبارەکانی ساڕێن نەبۆتەوە!کە هێشتا ئاسە. دادێموکرات
تەەاهیر خالیەەدی باشەەتر مەەاهییەتی  وارەوەیخەە ەینووسەەراو مسەەەرنجدان بە

 کۆمەڵە لەڕابردوودا دەردەخا.
دا دەیبیەەنن، یەو دونیەەایەکی سەەەیرە، ئەم دە کەسەەەی کە لەم وێەەنە !سەەەرن " 

ێەەەوەبەری سیاسەەەی، ڕنگرەی چەەەوارەمی کەەەۆمەڵەن بەەەۆ بەکەەەۆهەڵبنێردراوانەەەی 
ۆژهەاڵتەەەەەەی ڕێکخەەەەەەراوی کەەەەەەۆمەڵە لە ڕێکخسەەەەەەتنی تەواوی ڕچەکەەەەەەداری و 

مەەەاوەی کەەەونگرەی  .کوردسەەەتاندا. لە نیەەەوەی یەکەمەەەی شەسەەەتەکانی هەتەەەاوی
ەنەە  و ئەەازاری ڕ ڕکەەۆمەڵە، مەەاوەی هەرە هەسەەتیار و پەە ا پێنجەمەەیتەەچەەوارەم 

ەنەدانە ڕالیەک لە ژێر هێرشەی دەاوی کۆمەڵە لەێکخرڕلەو ماوەدا  .کۆمەڵە بوو
حمەەەەانەی کۆمەەەەاری ئیسەەەەالمیدا بەەەەووین و لە الیەکەەەەی دیەەەەکەش زۆر ەڕو بەەەەێ 

ێەوەبردنی ڕبە .مەوکرات بەووینێی خۆکوژی کەۆمەڵە و دڕبەداخەوە توشی شە
لە دوو  ڕێەەوەبردنی شەەەەڕبە و ێکخەەراو لەو هەلەەەومەرجە ئەەاڵۆز و دشەەەوارەداڕ

جەەبهەدا، بە تەەایبەت کاتێەەک کە یەک لە جبهەکەەان هێەەزی خەەۆیی بێەەت، هەنەەدێک 
ئەم دە کەسەەەە ئەمەەەانەن، ئەوانەی  .سەەەەتکردن لە فەیسەەەبووکداجیەەەاوازە لەسیا

سەەەەەاعد  -٣د.جەعەەەەەفەر شەەەەەەفیعی  -٢عەەەەەومەر ئیلخەەەەەانیزادە  -١  سەەەەەتاونێو
تەەەاهیر خالیەەەدی  -٦یەەەزادە ئیبەەەراهیم عەل -٥ف فەرزاد ەئیەەەر -٤وسەەەت ووەتەند

عوسەەەەەمان  -٩  بابەەەەەامیری وفەەەەەار -٨دیق کەمەەەەەانگەر ەسەەەەە- ٧  دانیشەەەەەتوان
سەیر ئەوەیە کە، ئامەانجی ئەم گەروپە و  .عیەد شافمممەم -١٠تودە ەوشەنڕ
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ێکخەراوەکە ئەوە بەوو و هەوڵمانەدەدا کە کرێکەاران، زەحمەتکێشەان و ڕهەموو 
ێکخەراوی کەۆمەڵەدا کەۆکەینەوە یەان نزیەک کەیەەنەوە و ڕخەڵکەی کوردسەتان لە 

تر ێکخراوەکەانیڕئەێمە گاڵتەمەان بە هەمەوو ، ێبەریان بکەیەنڕێکیان بخەین و ڕ
ت بەەەەەەورژوایی و وردە بەەەەەەورژوایین و بەرگە نەەەەەەاگرن و دەکەەەەەەرد و دەمەەەەەەانو
موکراسەەەەەەی هەمەەەەەەوو دەوڵەتەەەەەەانی جیهەەەەەەان و الیەنەەەەەەی ێد .هەڵدەوەشەەەەەەێنەوە

وکەشی بورژوایی بوو و خۆمەان بە هەڵگەری ڕموکراسی ێکوردستانیمان پێ د
امەتەی ڕێزگەرتن لە کەڕدەمەانوت  ی.موکراسەی دەزانەێپتەوتەرین و بەرینتەرین د

بەاڵم نەک زۆریەەنەی خەڵکەەی  .ر تەەایبەتی هەیەمەەرۆ  الی ئەەێمە جێگەەایەکی زۆ
 .ێکخەەەراوەکەش لەت و پەت بەەەووڕێەەەک نەخەەەرا بەڵکەەەوو ڕکوردسەەەتانمان پەەەێ 

سەیرتر لەوەش، ئێستا هیو دوو نەفەرێک لەم گروپە نابینیت کە لە یەک لەو 
هێشەتا لەمەش سەەیرتر ئەوەیە  .ێکخراوانەی کۆمەڵەدا پێکەوە خەبات بکەنڕ
ت کە النەیکەم ێهەشت نەفەرەمان کە ماوین ناناسەهیو دوو نەفەرێک لەم  کە

یەکی وەها سیاسی و دۆستانەمان پێکەوە بێت کە بیرورای سیاسی یپەیوەند
 .ایەک بەیەک بکەیەنڕینەوە و لە کاتی پێویستدا مەشەوەرەت و پەرس و ڕبگۆ

ای ڕهەی هات لەو سیاسەەتەی کردمەان، هەی هەات لەم نمەونە تەازەیە لە بیەرو
کوردسەەتانمان نیشەەاندا و دەرئەنجەەامەکەی، هەی هەەات سیاسەەی کە بە خەڵکەەی 

 1."لەم چارەنوسە

                                                 
 . بڕوانە ڕەیئبوومی تاهیر خالیدی -١

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3438481406162338&set=a.101135589896953   
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 م لە حیزبی کۆمۆنیستی ئێرانهەئینشعابی دوو
 
 
لە ڕەوتەەەی ڕووداوەکەەەان و ملمالنێەەەی نێەەەوان باڵەکەەەانی کەەەۆمەڵە، "حیزبەەەی  

ی کەۆمەڵە تەوانی تاقەت بێنەێ! ٩کۆمۆنیستی ئێران"یی تەنیا تا نزیک کەۆنگرەی 
مەەان کەەرد کە اب و جیەەابوونەوەی "کۆمۆنیسەەتی کرێکاری"پێشەەتر باسەەی ئینشەەع

و سەەەرەنجام ڕەگەڵ هۆکارەکەەانی کەمڕەنەەگ کەەردنەوە و وازهێنەەان لە خەبەەات 
کەوتنەەی ژمەەارەیەکی زۆری ئەفەەرادی کەەۆمەڵە لەگەڵ ئەو ڕەوتەی لەەێکەوتەوە. 
شەڕ و ملمالنێی نێوان باڵەکانی کەۆمەڵە بە جیەابوونەوەی مەنسەوور حەیکمەت 

ایی نەهەەەات، بەڵکەەەوو گەرمتەەەر و چڕتەەەر سەەەەری هەڵەەەدایەوە و نەک هەر کۆتەەە
عەبەدوڵاڵی مەوهتەدی هەاتە سەەر ئەو بەاوەڕە بە قەولەی  سەرەنجام بەاڵی کەاک

خەەۆی کەەۆمەڵەی سەەەرەتای شەەۆڕش زینەەدوو بکەەاتەوە. بە پێەەی وتەی خۆیەەان 
حیزبەەی کۆمۆنیسەەت شکسەەتی خەەواردوە، هەر بەەۆیە لە مەەانگی گەالوێەەنی سەەاڵی 

مانی ائەنەدینشعابی تێکەوتوو و ژمارەیەکی دیکە لە حیزبی کۆمۆنیست ئ ١٣٧٩
ی خەرمانەەانی سەەاڵی ٤بەەوونەوە و لە ڕۆژی ڕێەەبەری تەەا خەەوارەوە لێەەی جەەودا 

کردنەوەی راوی خۆیەەان بە نەەاوی "کۆنفرانسەەی سەەا دیەکەمەەین ڕاگەیەنەە دا١٣٧٩
دا باس لە چۆنیەتی دامەزرانەی کەۆمەڵە و کۆمەڵە" باڵو کردەوە. لەو پێوەندیییە

انی کێشەکانی کراوە و بە پێویست دەزانەین کە بەاس لە هۆکارەکەانی سەرهەڵد
جیابوونەوەکەیەەان بکەیەەن، ئەگەرچەەی کەەاک عەبەەدوڵاڵ مەەوهتەدی و کەەاک بەەرایم 

زادە هەر یەک بە شەەک  و بۆچەەوونی جیەەاواز لە کتێبەکانیەەان کە بەهەەمەن عەلەەی
ترازانە دەکەن. بەمجەەۆرە لەژێەەر سەەەعیدی ئامەەادەی کەەردووە، باسەەی ئەو لێەەک

لە حیزبەەی کۆمۆنیسەەەت  ٢٠٠٠نەەاوی )پرۆسەەەی بازسەەازیی کەەۆمەڵە( لەسەەاڵی 
جیابوونەوە و عەبدوڵال موهتەدی لە یەکەمین کەۆنگرەی دوای جیابوونەوەیەان 

"سەەەازمان انقالبەەەی زحمتکشەەەان بە سەەەکرتێری کەەەۆمەڵە دیەەەاری کەەەراو نەەەاوی 
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 ٥٧کردستان ایران" بۆ تەشکیالتەکەیان یان هەمان نەاوی سەەرەتای شۆڕشەی 
دەسەەەتەیەکی دیەەەکە کە ( ٢٠٠٧) ١٣٨٦ۆیەەەان دیەەەاری کەەەردەوە. لەسەەەاڵی بەەەۆ خ

لەڕێبەرانەەەی کەەەۆمەڵە و لە نزیکەەەانی مەەەوهتەدی بەەەوون وەک کەەەاک عەەەەومەری 
توانیەان لەگەڵ کەاک عەبەدوڵاڵ  و کاک ڕەزا کەعبی تەنیا چەند ساڵئێلخانیزادە 

درێەەنە بەکەەاری سیاسەەی بەەدەن و ئەوانەەیی لێەەی جەەودا بەەوونەوە و "کەەۆمەڵەی 
شەەانی کوردسەەتان"یان دروسەەت کەەرد. دوای ئەوانەەیی چەنەەد مەەانگی زەحمەتکێ

لێیەەان جەەودا بەەۆوە.  ە بە ڕێەەبەری "عەبەەدوڵاڵ کۆنەپۆشەەی"دیەەکە دەسەەتەیەکی دیەەک
دا کۆنەپۆشی وەک "تبهکەار" و عەبدوڵاڵ موهتەدی لە وتووێنێکی ڕادیۆ فرانسە

ەڵ مانەگ دواتەر کۆنەپۆشەی لەگ ٧کار" ناساند! دوای ئەو وتەووێنە واتە "خالو
 موهتەدی تێکەڵ بوونەوە!!

سەەەەەبارەت بە حیزبەەەەی کۆمۆنیسەەەەت هەر لە ڕۆژەکەەەەانی یەکەمەوە کێشەەەەەی 
تەشکیالتی کەوتە ناو ڕێکخراوەکەیان و زۆرێک لە ئەنەدامانی کەۆمەڵە نەاڕازی 

هەڵوەشەەەەانیان و بەەەەوون و ئەو ملمالنەەەەێ و نارەزایەتییەەەەانە تەنەەەەانەت تەەەەا لێک
دا ڕۆیشەەەت کە ە ئاراسەەەتەیەکوباڵویەەەی حیزبەکەیەەەان درێەەەنەی کێشەەەا و بپڕش

کەەۆمەڵە بەردوام بەرەو هەڵەەوەرین و چووکەبەەوونەوە چەەووە، بەجۆرێەەک کە بە 
چەنەەەەد لەت بە قەد گەەەەوردانێکی کەەەەۆمەڵەی کوردسەەەەتانی سەەەەەرەتای شەەەەۆڕش 

 نەدەبوون.
ەوە کاک عومەر ئێلخەانیزادە بەمجەۆرە باسەی بەێ توانەایی حیزبەی ەیلەو بار 

 دەکا   کۆمەڵەکۆمۆنیست و زیندوو کردنەوەی 
کاریگەریی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران لە گۆڕەپانی بوون و بێناکۆمەاڵیەتی"

سیاسیی ئێران و کوردستان، پێی لە جیابوونەوەی کۆمۆنیزمی کرێکاری و 
کەەەرد لەسەەەەر چەەەاالکی و کەەەارکردی دوای ئەویەەەی، هەر وەک ئاماژەمەەەان پێ

ە لەم دۆخە کەردنەودانەر بەوو و هەموومەانی ناچەار بە بیەر لێکۆمەڵە شوێن
دەکەەەرد و، پێەەەداچوونەوە بە سیاسەەەەتەکان و پڕۆسەەەەی دامەزرانەەەی حیزبەەەی 
کۆمۆنیست، لەو پرسە گرنگانە بوون کە بۆ ژمارەیەک لە هاوڕێیەان جەێگەی 
پرسیار بوو.......لە ئاکامدا، پڕۆسەی پێداچوونەوە و بیر کردنەوە، ژمارەیەک 

یەکی بنەڕەتیتر ڕەخەنە لە ئێمەی هێنایە سەر ئەم قەناعەتە کە دەبێ بە شێوە
لە حیزبی کۆمۆنیست و پێگەی کۆمەڵە لەو حیزبەدا بگیردرێ. دەبوو دۆخەی 
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هەنووکەیی کۆمەڵە وەک ڕەوتێکی ڕادیکاڵ و سوسیالیست، بەاڵم پەسەیڤ و 
لە پرسەەە کۆمەاڵیەتییەکەەان بخەەرێتە بەر ڕەخەەنە و هەوڵەەی گەەۆڕانی  ڕۆڵ کەم

ست بەبێ کۆمەڵە یەانی هەیو"، بدەین. هەر بۆیە باسی ئەوەی "حیزبی کۆمۆنی
 1"بۆ گۆڕانی دۆخی حیزبی کۆمۆنیست، دەبێ کۆمەڵە ئاوەدان بکرێتەوە".

کەۆمەڵەی کەەاک عەبەدوڵاڵ بەەاس لەوە دەکەا کە حیزبەەی کۆمۆنیسەت لە مەەاوەی 
دا دا سەەەرکەوتوو بەەێ و لەڕاسەەتیسەەاڵ نەیتەەوانی لە پرۆژەکەەانی ١٨نزیەەک بە 

وێسەتی لەسەەر جیەابوونەوە لە هەروەهەا هەڵ 2لەگەڵ شکست ڕووبەڕوو بەۆوە.
 حیزبی کۆمۆنیست بەم شێوەیە خستۆتە ڕوو.

پەەەەڕۆژەی حیزبەەەەی کۆمۆنیسەەەەتی ئێەەەەران نەیتەەەەوانی ببێەەەەتە پڕۆژەیەکەەەەی  -١"
سەرکەوتوو، هیچکات بەو ئامانجانەی کە خۆی بۆخۆی دانا بەوون، نەگەیشەت 

دا پێیەەەەان ناگەەەەا. حیزبەەەەی کۆمۆنیسەەەەتی ئێەەەەران نەیتەەەەوانی لە و لە داهەەەەاتووش
نی دیکەی ئێران نفووز پەیدا بکا. کاک عەبەدوڵاڵ مەوهتەدی لەوبەارەوە شوێنەکا
"بەشەەی سەرتاسەەەریی ئەەێمە خەەاوەنی هەەیو جەەۆرە پەەێگە و نفەەووزێکی دەڵەەێ  

دا کۆمەاڵیەتی نەبوو، نفەووزێکی لە نێەو زانسەتگاکان و دانشەجوویانی ئێرانەی
وو، دا نەبەنەبوو، نفووزێکی ئەوتۆی لە نێو بزووتنەوەی ڕووناکبیری و چە،

دا شتێکی نەبوو، لە نێو بەزووتنەوە جۆراوجەۆرە لە نێو بزووتنەوەی ژنانیی
دا بە غەیەری گەلەی کەورد، هەر لە تەورکمەن یەکانی گەالنەی ئێەراننەتەوایەتی

دا سەحراوە تا عەرەبی خوزستان تا فالنە یا فیسەارە جێگەا، لە نێەو ئەوانەیی
  3دەور و نەقی و تەئسیرێکی نەبوو".

دانەەەەان لەسەەەەەر ئەو خەەەەاڵە الوازانە زۆر جێەەەەی تێڕامەەەەان و امکدا قلەڕاسەەەەتی
هەسەتیان بە  ییسەرسووڕمانە چونکە لە ڕۆژی یەکەمەوە خەڵکەی کوردسەتان

نەبوونی و نەخی و دەوری حیزبی کۆمۆنیست کردبوو، بەاڵم نازانم بۆ کەاک 
عەبەەەەەدوڵاڵ و هەەەەەاوبیرانی کە خۆیەەەەەان بەزانەەەەەاتر و تێگەیشەەەەەتووتر لە خەڵكەەەەەی 

، چەەۆن هەسەەتیان بەو واقعەەیەتە نەدەکەەرد لە دەریەەای بیەەرو کوردسەەتان دەزانەەن
دا نغرۆ ببوون. خەڵکی کوردستان دواتر زەینیی وەهماوی گریمانەکانی خۆیان

                                                 
 ئب ایرانپروسە باز بینی ما از حزب کمونی  -1
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 (١"شۆڕش" ئورگانی ناوەندیی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئیران، ژمارە )  -3
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سەری، نبەتەواوی لە کردەکانی ئەوان بۆیان ڕوون ببۆوە نەک لە بەشی سەرا
 بەڵکوو لە کوردستانیی جێگە و پێگەیان بەرچاو سەقامگیر نیە.

دا هەسەەەت بە ڕکەەەود و وەسەەەتانێک لەکەەەاری ڵی ڕابەەەردوولە چەنەەەد سەەەا -٢
نوشسەت  –دا دەکرا، بەچەشنێک ئەگەر بێت و لەوە زیاتر ئەو ڕەوتە کۆمەڵە

دڕینە پەیدا بکا مەترسەی ئەوە هەبەوو کە "کەۆمەڵە" ئەو جێگەا و  –و چەقین 
دا لەدەسەت بەدا، بە تەایبەت کە ئەو پایەگایەی خۆی لە کۆمەڵگای کوردسەتان

ابردوودا جەوواڵنەوەو ئەاڵوگۆڕی سیاسەی لە قەوواڵیی کۆمەڵگەای لەسااڵنی ڕ
تر کۆمەڵە جێەی ئێراندا پێک هاتووە، کە دەبێ کەڵکی لێ وەرگیرێ و جارێکی

واقعیی خۆی پەیدا بکاتەوە. کە وابوو ئەو حەرەکەتە نە تەنیا کۆمەڵەی الواز 
 نەکردووە، بەڵکوو لە مەرگی تەدریجی ڕزگار کردووە. 

ڕا جەێگەو پەێگەی لەکوردسەتان الواز بەوو، ١٣٦٢مەڵە لەسەاڵی دا کەۆلەڕاستی
بەرهەم ئەوەنەدەی دیەکە بەرەو بەتایبەتی بە دروشمی زریەقە و بەریقەداری بەێ

تر کەەەۆمەڵە هەر لە دوای پووکەەەانەوە و ئیەەەزۆڵە بەەەوون دەچەەەوو. بە واتەەەایەکی
دا دابەش کەەەرد کەەەۆنگرەی دوو کە خەڵکەەەی کوردسەەەتانیان بە سەەەەر دوو چەەەین

جەەەێگەو پەەەێگەی خەەەۆی لەدەسەەەت دا، ئەوەی ئێسەەەتا بەەەاس لە زینەەەدوو بەرەبەرە 
کەەەەەردنەویە کەەەەەۆمەڵە قسەەەەەە دەکەن پەلەقەەەەەازەیەکە بەەەەەۆ ڕاگرتنەەەەەی ئەو چەنەەەەەد 

تەنیەا یەک ڕێگەا دەتەوانێ کەۆمەڵە  سەدکەسەی وەک الیەنگەر و ئەنەدام هەیەانە.
زینەەدوو بکەەاتەوە و هەڵەسەەوون بێنێەەتەوە، ئەویەەی تێکۆشەەان بەەۆ چارەسەەەری 

ەگۆڕنانی ڕابەردووی و جەارێکی دیەکە هەنگەاو بەۆ دابەشەبوونی نەتەوایەتی و ل
 کوردستان هەڵ نەگرێتەوە.

کەەەەۆمەڵە ئەو دەور و نەخشەەەەەی کە پێویسەەەەت بەەەەوو لە بەەەەزووتنەوەی -٣
دیتەەوە و بەەا، نەیکوردسەتان بەەۆ البەەردن و نەهێشەەتنی سەەتەمی نەتەوایەتەەی بی

بەۆیە  تەنانەت خۆی لەو مەسەلەیە دوور خسەتۆتەوە و جیەا کەردۆتەوە. هەر
دا فەعالتر بێ و بە ئەرک و وەزیفەی خۆی بزانێ کە دەبێ کۆمەڵە لەو مەیدانە

 ببێتە ئااڵهەڵگری خەباتی ئازادیخوازیی گەلی کورد لە کوردستانی ئێران.
کەی دەور و نەخشەی بەۆ نەهێشەتی  وسەت دەبەێ،خاڵەدا پرسەیاریک در لەم 

گرەی دووی لە و لە کەەۆن ١٣٦٠کەەۆمەڵە لەسەەاڵی  سەەتەمی نەتەوایەتەەی بەەووە!؟
"زنبیەەل"ەوە ئەوەی بۆیەەان گرینەەگ نەبەەوو سەەتەمی نەتەوایەتەەی بەەوو، حەزیەەان لە 



ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

داڕمەەەەانی ناسەەەەیۆنالیزم بەەەەوو، بەەەەۆیەش بەتەواوی هێەەەەزەوە ناسەەەەیۆنالیزمیان 
دادەپلۆسی، ئەوان هەر لەسەرەتاوە ڕۆڵیەان بەۆ نەهێشەتی سەتەمی نەتەوایەتەی 

یان نەبوو. ئێسەتا ەوایەتینەگێڕا لەبەر شەڕی تەبەقاتی دەرفەت بۆ خەباتی نەت
خێەەرە بایەەان داوەتەوە و دەیەەانەوێ ببەەنە ئااڵهەڵگریشەەی!! مەەن پێمەەوایە ئەوەی 
لێەەرەدا باسەەەی دەکەن هەر لەقەەالبی دروشەەەم دایە، ئەگینەەا ئەوان دەیەەەان تەەەوانی 
حیزبی کۆمۆنیسەتی کوردسەتان دروسەت بەکەن و پرسەی نەتەوایەتەیی لە نێەو 

 بەرنامەکانیان بگونجێنن. 
ەڵە لە داخوازییەکەەەانی گەلەەەی کەەەورد دوور کەوتەەەۆتەوە ئەوەش گەەەوایە کەەەۆم

 ١٣٦٠دەیەی  لەسەەرەتایبوختانێکی گەورەیە بە خۆیەانی دەکەن، چەونکە هەر 
ێوەیەک کەوتنە دا و بە هەموو شناسیۆنالیزمی کوردیان بە بورژوازی لەقەڵەم

 چەەۆنە ئێسەەتا قۆنەەاغی خەبەەات گەەۆڕاوە کەوا پرسەەی کەەورد و کەەۆڵ کردنەەی!بن
نەتەوەییەەەەان بەەەەۆ گرینەەەەگ بەەەەۆتەوە، لەبەر ئەوەی کۆمەەەەۆنیزم تەنیەەەەا کێشەەەەەی 

اش ئەوان ئیتەر نەاتوانن و ئێسەت چارەڕەشیان بۆ خەڵکی هەژار بە دیەاری هێنەا
 واژانە خەڵک فریو بدەن.بەو دەستە

هەر چەنەد دە سەەاڵ لە جیەەابوونەوەی ڕەوتەی کومەەونیزمی کرێکەەاری لە  -٤
ی ئەو حیەەەزبە نەیەەەانتوانیوە بەرانەەەێحیزبەەەی کۆمۆنیسەەەتی ئێەەەران تێەەەدەپەڕێ، ڕ

بەتەواوی سەەەەەنووربەندییەک لەگەڵ ئەو ڕەوتە بەەەەەکەن، ئێسەەەەەتاش حیزبەەەەەی 
یەکانی لەگەڵ ڕوانەگە کۆمۆنیست نەیتوانیوە هەموو پێوەندە فکری و سیاسی
 1."و مێتۆد و سیاسەتەکانی کومونیزمی کرێکاری بێسێنێ

 بەاڵم حیزبەەەەەی کۆمۆنیسەەەەەتی ئێەەەەەران هەروەک لە کتیەەەەەبەکەی کەەەەەاک بەەەەەرایم
زادەش ڕەنگی داوەتەوە، هۆی جیابوونەوەی کەاک عەبەدوڵاڵی مەوهتەدی عەلی

 و ئەفرادەکەی بەمجۆرە لێک دەدەنەوە.
هۆی جیابوونەوە و ئەسڵی ئەو ئینشعابە بۆ دەسەاڵتخوازی ئەنگیەزەی  -١" 

شەخسەەی ڕێبەرانەەی ئینشەەعاب دەگەڕێنێەەتەوە. ڕای حیزبەەی کۆمۆنیسەەت بەەۆ ئەم 
دوڵاڵی مەەەوهتەدی پەەەاش ئەوەی لە کەەەۆنگرەی ئیەەەدیعایە ئەوەیە کە کەەەاک عەبەەە
دا بەەەۆ ڕێبەرایەتەەەی خەەەۆی کاندیەەەد کەەەرد، بەاڵم حەوتەمەەەی حیزبەەەی کۆمۆنیسەەەت
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نەیتەەوانی ئەو پەەلە تەشەەکیالتییە وەدەسەەت بێنەەێ، ئەو جەەار بەتەواوی بەەوون و 
نەبوونی حیزبی کۆمۆنیستی بردە ژێر پرسیار و هەنگاوی بەرەو جیەابوونەوە 

 هاویشت.
لەسەەەەەەەر ئەو بەەەەەەاوەڕەیە کە ئەو خەتە، خەتەەەەەەی  حیزبەەەەەەی کۆمۆنیسەەەەەەت -٢

ناسەەیۆنالیزمی کەەوردە و دەیەەهەوێ بە زمەەانێکی چە، کەەوردایەتی بجەەووڵێنێ. 
هەربۆیەش بەنیازن کۆمەڵە بەرنەوە بەۆ چوارچێەوەیەکی تەنەگەبەری نەاوچەیی 

 و لە هەڵوێست و باوەڕی کۆمۆنیستی دوور بخەنەوە.
یسەەەەیان بەەەۆ " مممەەەد حیزبەەەی کۆمۆنیسەەەت پێەەەی وایە کە جیابۆوەکەەەان ک -٣

خەەاتمی" و بەەاڵی دووی جەەۆزەردان هەڵ دووریبەەوو و دەیانهەویسەەت کێشەەەی 
کەەورد لە کوردسەەتانی ئێەەران لە ڕێەەگەی ئەوانەوە چارەسەەەر بەەکەن. کەەاک بەەرایم 

 زادە لەم بارەوە دەڵێ  عەلی
"کیشەەە لەسەەەر کەەۆمەڵەیەک بەەوو کە ئەوان )جیابۆوەکەەان( وردە وردە لێەەی 

ۆمەڵەیەک کە هێز و توانای خۆی پێی هەموو شتێک نامۆو بێگانە دەبوون، ک
لە خەبەەاتی چینەەایەتی وەردەگەەرێ، کەەۆمەڵەیەک کە خەەاوەنی هەڵوێسەەتە و بەەێ 

دا. کەەاک ڕاڕایەەی و ڕادیکەەاڵ لە بەرامەەبەر هەمەەوو باڵەکەەانی کۆمەەاری ئیسەەالمی
دا کە لە " پێشڕەو" دا باڵو وڵاڵی موهتەدی پێی جیابوونەوە لە وتارێکبدعە

وسێ ) زۆر سەیرە کە دەوڵەتی ئێران و بەتایبەتی خەاتەمی کە کرایەوە دەنو
وگۆی تەمەدونەکان دەکا و دەیهەوێ لەگەڵ زلهێزەکان باس لە دیالۆگ و گفت

وگۆ مەسەلەکانیان چارەسەر بکا، دا بە شێوەی گفتیەکانو دەوڵەتە خاریجی
گ وگۆ ودیەالۆبەاڵم لەگەڵ خەڵکی ئێران و خەڵکی کوردستان حازر نین گفت

 بەرەو پێی بەرن(."
زادە ئەمە بە چەەەرای سەەەەوز لەالیەن کەەەاک عەبەەەدوڵاڵی کەەەاک بەەەرایم عەلەەەی

یەوە بە دەوڵەتی خاتمی بە حساب دێنەێ و بە هەاواهەنگی لەگەڵ ئەو موهتەدی
وگۆی فەرهەنگەەەی دەکەەەرد، کەسەەەانەی کە لە دەرەوەی واڵت باسەەەیان لە گفەەەت

 دەژمێرێ.
"جیابۆوەکەەەان" لە ڕووی  حیزبەەەی کۆمۆنیسەەەت لەسەەەەر ئەوە سەەەوورە کە -٤

یەوە، مەەەافی ئەوەیەەەان نیەەیە نەەەاوی کەەەۆمەڵە سیاسەەی و تەشەەەکیالتی و ئەخالقەەی



ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

لەسەەەەەر خۆیەەەەان دانەەەەێن و دەڵەەەەێن لە بەرامەەەەبەر ئەو خۆناسەەەەاندنەی ئەوان بە 
 1"کۆمەڵە" بێ دەنگ نابین و ئەو ناحە  بوونەی ئەوان لە قاو دەدەین".

ۆنیسەەتی ئێەەران، حیزبەەی پەەێی دابڕانەەی بەەاڵی کەەاک عەبەەدوڵاڵ لە حیزبەەی کۆم
کۆمۆنیسەەتی کرێکەەاری حەەەیکمەت بە بەردەوامەەی و بەەەێ پسەەانەوە تەبلیغەەەات و 
هێرشی بۆ سەر حیزبەی کۆمۆنیسەتی ئێەران دەکەرد و وەک حیزبێکەی شکسەت 
خواردو دەیناساند، پاش ئینشعابی کاک عەبدوڵاڵ ڕووی تەبلیغاتی لەوان کەرد. 

کە لە سەەەەەەەەر حیزبەەەەەەەی  یەکەیدا ئەەەەەەەاوری تەبلیغەەەەەەەاتیبە دوای ئەو ڕووداوە
کۆمۆنیسەەەت بەەەوو، البەەەرد و لە سەەەەر جیابۆوەکەەەان "مەەەوهتەدی" کە پێیەەەان وایە 
ڕەوتێکی ڕاست و ناسیونالیستین چەڕ کەردەوە. حیزبەی کۆمۆنیسەتی کرێکەاری 
ڕەوتی جیابۆوەکان )کۆمەڵە( بە نەوعێک لقی ئێرانیی یەکیەتیی نیشتمانی، یەان 

 نوسخەی تازەی حیزبی دێموکرات دەژمێرێ".
ەنسەەووری حەەیکمەت هەڵوێسەەتی حیەەزبەکەی لە ئاسەەت ئەو جیەەابوونەوەیە م 

 ئاوا باس دەکا و دەڵێ  
و گومەەان نەەابێ هەبەەێ عەبەەدوڵاڵی مەەوهتەدی یەکەمەەین هەنگەەاوی  هەەیو شەەک"

و لەگەڵ هەەیو سەەازمانێکی دیەەکە ڕێکخەەراو  پێوشەەوێنی نەەاوی کەەۆمەڵە دەکەوێ
ورەی تەەازەی دروسەەت ناکەەا بەەۆ ئەوەی ئەو نەەاوە بەەۆ خەەۆی مسەەۆگەر بکەەاو دە

دا دەست پێ بکا زۆر بە ڕوونەیی دەڵەێ کەڵەک چاالکیی خۆیان لەژێر ئەو ناوە
یەی کە لەو نەەاوە بەدەسەەت هەەاتوە لە بیەەری وەرگەەرتن لەو "سەەەرمایە سیاسەەی"

دا دەخولێتەوەو دەیهەوێ بۆ خۆی بێارێزێ...... موهتەدی لەحەوزووری ناوبراو
"نەەەدامت"ی کەەەردووە لە خەەەۆی لەو ڕێکخەەەراوە )حیزبەەەی کۆمۆنیسەەەت( ئێعالمەەەی 

دا حەەوزووری نەبەەووە لە نێەەو بەدەنەەی کەمەەایەتییەکی چەەووکەی پێەەک ڕێەەبەری
هێنەەەا، سەەەەرەڕای ئەو وەزعە هیچکەەەام لەو مەسەەەەالنەی لەسەەەەرەوە بەەەاس کەەەرا 
پێشگیری لەوە ناکا کە ئەو جەمەاعەتە بەۆ وەرگرتنەی نەاوی کەۆمەڵە بۆخۆیەان، 

ت لە دەسەەەەەەەت بەەەەەەەۆ هەر کارێەەەەەەەک بەرن. نەەەەەەەاوی کەەەەەەەۆمەڵە بەەەەەەەۆ ڕەقەەەەەەەابە
دا دا، بەەەۆ بەرەبەرەکەەەانی لەبەرامەەەبەر حیزبەەەی دێمەەەوکراتکۆڕوکۆبوونەوەکەەەان
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لەسەەەر "رێەەبەری جەەوواڵنەوەی میللەەی" پێویسەەتیانە.... هەر وەهەەا زۆر زیرەکەەانە 
حیزبی کۆمۆنیستی کڕیکەاری خەونەی ناسیۆنالیسەتی دژی کۆمۆنیسەتی دووی 

دەکەەاتەوە.  جەەۆزەردان "خەەرداد" لە کوردسەەتان لە ژێەەر نەەاوی کەەۆمەڵە پەەووچەڵ
زاده، جەالل تااڵبەانی و هاوڕێکانیەان ئەازاد "عەبدوڵاڵ موهتەدى، عومەر ئێلخانى

و موختەەەەارن هەر ڕێکخراوێکەەەەی کە پێیەەەەان خۆشەەەەە دروسەەەەتی بەەەەکەن و هەر 
سیاسەتێکی پێیان خۆشە بیگەرنە پەێی. بەاڵم مێەنووی کۆمۆنیسەتی کەۆمەڵە و 

 1ەڵکێشان نییە".حیزبی کۆمۆنیستی ئێران شیاوی "قابل" دابەش کردن و ه
ئینشەەعابات و لەتەکەەانی کەەۆمەڵە لەسەەەر چارەسەەەری مەسەەەلەی میللەەی چەەی 
دەڵەەێن و چییەەان گوتەەوە، حیزبەەی کۆمۆنیسەەت لە کەەاتی دروسەەت بەەوونییەوە تەەا 

خەەۆی مەسەەەلەی خودموختەەاری هەمیشەەە وەک مەقەەوولەیەکی  ی٩کەەۆنگرەی 
وی بەەورژوازی چەەاو لێکەەردووە لەبەر خەەاتری خەڵکەەی کوردسەەتان جاروبەەار نەەا

بەیەکجاری لەسەر شانی خۆیەان البەرد و  ١٣٧٩هێناوە و سەرئەنجام لەساڵی 
 ئاسەواریان نەهێشتەوە.

" وەالنەەەەەانی "بەرنەەەەەامەی خوموختەەەەەاری" لە گەاڵلەی نەەەەەوێی ڕێکخەەەەەراوی 
کوردستانی حیزبی کۆمۆنیست )کەۆمەڵە( لە ئاسەت کێشەەی نەتەوەیەی کە لە 

دا بڕیاری ١٣٧٩ساڵی  کۆنگرەی ئەو ڕێکخراوەیە کۆنگرەی نۆهەم گەالوێنی
یە کە پێداگرتن لەسەر درا، هاتووە  ")ئەمە هەڵوێستێکی ناسراوی کۆمۆنیستی

لەسەر مافی جیابوونەوە بە مانای پێشنیاری جیا بوونەوە لەالیەن ئێمەوە لە 
دا نییە و ئەوەی کە ئەو کات خەڵکی کوردستان فورسەت ومەرجێکهەر هەل

و  ەدەست دێنن، ئەێمە هانەدەری و بۆچەوونبۆ بڕیاردانی ئازادانەی خۆیان ب
ومەرجەی سیاسەی و کەۆمەاڵیەتی ئەو کەات بڕیارێک دەبین، پێوەندیی بە هەل

هەیە و لەسەر بناغەی قازان  و بەرژەوەندیی گشتیی چینی کرێکار و خەڵکی 
 2زەحمەتکێی دەبێ.(

بەەا لەپێشەەدا لەم هەڵوێسەەتەی ڕێکخەەراوی کوردسەەتانیی حیزبەەی کۆمۆنیسەەتی 
ۆمەڵە" ورد بیەەنەوە. یەکەم  پەەیی هەمەەوو شەەتێک ئەو سیاسەەەتە واتە ئێەەران "کەە
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ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

نەبوونی گەاڵڵەی ڕوون بەۆ چارەسەەری پرسەی نەتەوەیەی و وەالنەانی یەکێەک 
لە شەەەەەەکڵەکانی مەەەەەەافی دیەەەەەەاریکردنی چەەەەەەارەنووس واتە خودموختەەەەەەاری و 
دیارینەکردنی شکڵەکانی دیکەی مافی دیەاریکردنی چەارەنووس واتە فیەدرالێزم 

یی بەەۆ چارەسەەەرکردنی کێشەەەی نەتەوایەتەەی و البردنەەی سەەتمی یەەان سەەەربەخۆ
نەتەوایەتەەی بەەۆ دوا ڕۆژیەەی دیەەار نەەیە کە ئەو ڕێکخەەراوەیە لەسەەەر و بنەمەەا و 
بەرنەەامەیەکی دیەەاریکراو پێوەنەەدییەکانی نەەاوچەی کوردسەەتان لەگەڵ حکەەومەتی 

 ناوندی ڕێک دەخا. 
یەتی دووهەم  ئەەەایە ڕەوتێەەەک کە خەەەۆی بە "پێشەەەڕەو و پێشەەەەنگ"ی کەەەۆمەاڵ

خەڵەەک دابنەەێ دەبەەێ هەروا چەەاوەڕوان بمێنێەەتەوە و لە ڕاگەیانەەدنی هەڵوێسەەت 
لەئاسەەەت کێشەەەەی نەتەوەیەەەی خەەەۆ ببەەەوێرێ، هەتەەەا ئەو ڕۆژەی "هەلەەەومەرجی 
بەکەەەردەوە بەەەۆ مەەەافی دیەەەاریکردنی چەەەارەنووس" وەدی هەەەاتبێ ئەویەەەی ئەو 

ومەرجەی کە بەەۆ کەس ڕوون نیەەیە کەی دێەەتە دی؟! دیەەارە ئەگەر هەەاتوو هەل
ومەرجەی کە خەڵەەک تێیەەدا ئەازادانە بڕیەەار بەەدا هەەاتە دی، وڕاسەتان ئەو هەلخوا

هەڵوێسەەتی ڕێکخەەراوی حیزبەەی کۆمۆنیسەەتی ئێەەران "کەەۆمەڵە" لە دوو حەەاڵەت 
دا دەدا، یەەەان نەەەا. زیەەەاتر نیەەەیە، یەەەان دەنەەەگ بەەەۆ مەەەانەوە لە چوارچێەەەوەی ئێەەەران

 پرسەەەەەیارێک کە دێەەەەەتە پەەەەەێی ئەوەیە کە ئەو ڕێکخەەەەەراوەیە ئەگەر مەەەەەانەوە لە
دا بە قازان  دەزانێ، بۆ پێی ئەوەی خەڵەک بڕیەاری خۆیەان چوارچیوەی ئێران

و هەڵوێسەتە تەبلیەغ و تەرویە  ناکەا و بدەن هەر لە ئێستاوە بۆ ئەو سیاسەەت 
  1یا بە پێچەوانەوە.

ڕاسەەتییەکەی ئەوەیە کە نەبەەوونی گەاڵلە و پالتفەەۆڕمێکی ڕوون و دیەەاریکراو 
بوونەی سیاسەەەەتی ڕاڕایەەەی و لێەەە  بەەەۆ چارەسەەەەری مەسەەەەلەی میللەەەی و ئەو

سەەازمانی حیزبەەی کۆمۆنیسەەتی ئێەەران )کەەۆمەڵە( لە ئاسەەت کێشەەەی نەتەوایەتەەی 
ئەوە دەسەەەلمێنێ کە ئەو ڕێکخەەراوەیە مەسەەەلەی میللەەی بەالوە گرینەەگ نیەەیە و 
ئەگەر لە کوردسەەەتان )وەک تەنیەەەا شەەەوێنێک لە ئێەەەران کە دەسەەەتی لێەەەی گیەەەرە( 

و مەسەەەەەەلەیە نەدەدایەوە. ئەگەر ئەو نەبەەەەەوایە ئەو ئەەەەەاوڕە گورگانەیەشەەەەەی لە
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ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

ئیدیعایە وا نەبێ چەۆن "مممەد نبەوی" ئەنەدامی ڕێبەرایەتەی ئەو ڕێکخەراوەیە لە 
ڕێزلێنەەان لەیەەادی کۆمەەاری کوردسەەتان وەک شەەانازییەکی مێنوویەەی نەتەوەیەەی 

 .بوون و گلێی خۆی هەڵدەڕێنێ ئاوا بەداخ
ان بە کۆمەەاری "ڕادیەەۆ جەمەەاعەتی ئینشەەعابی بەەۆ دەربرینەەی وەفەەاداریی خۆیەە

کوردستان، وەپێی حیزبی دێموکراتی کوردسەتان کەوتەن و بەۆ مەاوەی چەنەد 
ڕۆژ بەرنەەامەی خۆیەەان بەەۆ تەرخەەان کەەرد و بەم بیەەانووە ڕێزگەەرتن لە لنەەین و 
یادی ڕێەبەری شۆڕشەی کۆمۆنیسەتی ئوکتوبریەان کە هاوکەات بەوو لەگەڵ ئەو 

دا دەڵەەەەێ  ٣٩ڕەی بەاڵم هەر ئەو سەەەەەرچاوەیە لە الپە 1ڕۆژە لەبیەەەەر بەەەەردەوە".
گەرایەەەەەەی و "ڕاوەسەەەەەەتان لەبەرامەەەەەەبەر ناسەەەەەەیۆنالیزم و بیروبەەەەەەاوەڕی میللی

دابەرانە، یەکێەەک لە ئەرکەکەەانی حیزبەەی کۆمۆنیسەەتی بەەووە". لێەەرەدایە کە الڕێ
ری سنووربەندی نەکردن لەگەڵ سیاسەت و بۆچوونەکەانی کۆمەۆنیزمی کرێکەا

 ەردەخا.لەالیەن حیزبی کۆمۆنیستی ئێرانەوە بە ڕوونی خۆی د
لێرەدا پێویستە باسێکیی لە الیەنی ئینشعابی لەسەر چارەسەری مەسەەلەی 
نەتەوەیی بکرێ. بەرنەامەی کەۆمەڵەی کەاک عەوڵەاڵ مەوهتەدی بەۆ چارەسەەری 
مەسەەەەلەی نەتەوەیەەەی لە دوای ئینشەەەعاب، بەرنەەەامەیەکی دیەەەار و ڕوون بەەەوو. 

  ەوە دەڵەەێ"دامەزرانەەدنی حکەەومەتی نەەاوچەی فیەەدڕاڵی". کەەاک عەبەەدوڵاڵ لەوبەەار
"سەبارەت بە بەرنامەی سەلمێنەر یا بە واتایەکی دیەکە گەاڵڵەی دیەاریکراو بەۆ 

دا من خودموختەاری بە ومەرجی ئێستاچارەسەری کێشەی نەتەوایەتی لە هەل
و بەرژەوەنەەدیی  و گونجەەاو نەەازانم. بە لەبەرچەەاوگرتنی قەەازان  شەەکڵێکی بەەاش

م کە قەوارەی فەەدراتیو بەەۆ دا لەسەەەر ئەو بەەاوەڕەدێموکراسەەی لەگشەەت ئێەەران
  2یە."ئێران باشترین و گونجاوترین قەوارەی سیاسی

سەرەنجام کاک عەبدوڵاڵ موهتەدی کە سەردەمێکی دووروودرێەن الیەنگەری 
خوموختاری بەوو و داڕێەنەری ئەسەلی "بەرنەامەی کەۆمەڵە بەۆ خودموختەاری" 

رەنووس" هەر خۆی بوو، پاشان ماوەیەکیی داکۆکی لە "مافی دیاریکردنی چەا
کرد. "عجالتا" لەسەر قەوارەی فیدراتیو سا  بۆوە و ویستگەی دوایەی نەاوبراو 
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ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

کوێ دەبێ، داهاتوو ڕوونەی دەکەاتەوە. بەاڵم بەا بەزانین هەڵسەەنگاندنی حیزبەی 
  چۆنە –فیدڕاڵی  –کۆمۆنیسی ئێران لەسەر ئەو دروشمەی کۆمەڵە 

یۆنی دێموکراتیک عەبدوڵاڵ موهتەدی یانی فیدراسشنیارکراوی ێ" فوڕموڵی پ
بەەەۆ چارەسەەەەری مەسەەەەلەی نەتەوەیەەەی لەکوردسەەەتان لەبەەەاری نەەەاوەرۆکی 

سەەەاڵ لەوە پەەەیی لەژێەەەر نەەەاوی " کەەەورتە باسەەەێک لەبەەەارە  ١٧ئەەەابوورییەوە 
سوسیالیسم" لەالیەن حیزبی دێموکراتەوە پەسەند کراو لەباری سیاسیشەوە 

الیەنگری  خوازانیهەوڵێکە کە ئاغای موهتەدی و حیزبی دێموکرات و ئیساڵ 
خەەەەەەاتەمی لەکوردسەەەەەەتان بەەەەەەۆ وەالخسەەەەەەتنی خواسەەەەەەتەکانی کرێکەەەەەەاران و 
زەحمەتکێشەەەانی کوردسەەەتان و تەریەەەک خسەەەتنەوەی بۆچەەەوونی ڕادیکەەەاڵی و 

 1سوسیالیستی لە کوردستان بەڕێوەی دەبەن". 
ی کڕێکەەاری، کۆمۆنیسەەتی و کەەۆمەڵەئێسەەتا بەەزانین بۆچەەوونی سەەێ ڕەوتەەی 

 لەسەر حیزبی دێموکرات چییە؟ موهتەدی
کۆمۆنیسەەتی کرێکەەاری هەەیو حیەەزب و الیەن و ڕێکخراوێکەەی کوردسەەتانی و 
ئێرانی قەبووڵ نیەیە کە دیەارە حیزبەی دێمەوکراتیی لەوانە بەدەر نیەیە و هەڵەی 
ناوێرێ، تەنانەت حیزبی دێمەوکرات وەک بەۆرژوازی کۆنەپەرسەت نەاو دەبەا و 

دا بە ڕوونەەەەی لە وشەەەەيە گەلەەەەی نەشەەەەیاو نەەەەزم کەڵەەەەک لە نوسراوەکانیشەەەەیان
 وەردەگرن و هیو نزاکەتێک ناپارێزن.

حیزبەەی کۆمۆنیسەەتی ئێەەران، لە بەڵگەنامەکەەانی کەەۆنگرەی نەەۆهەمی خۆیەەان لە 
وشوێنی هەڵسەنگاندنی ئێمە لەسەر حیزبی دێموکرات جێدەڵین   ٤٦الپەڕەی 

ئەو حیزبە وەک ڕەوتیکی بورژوازی و ناسیۆنالیست لە کەۆنگرەی پێشەوودا 
هەمان سەرچاوە لە الپەڕەی دواتر دەڵێ  دانی بەوردی باسی لێکراوە" دیارە 

پالتفەەۆرمی هەەاوبەش لە پێوەنەەدیی لەگەڵ دەوڵەتەەی مەرکەزی بە ئاراسەەتەی 
نەهێشەەەتنی سەەەتەمی نەتەوایەتەەەی لەسەەەەر خەڵکەەەی کوردسەەەتان، هاوکەەەاری و 
هەەەەەەاواهەنگی لە زەمیەەەەەەنەی بەرەنگەەەەەەاربوونەوە لەگەڵ پەەەەەەیالنە جەنگەەەەەەی و 

وکاری فەنیی، هاوکاری تەداروکاتی، تێرۆریستەکانی ڕێنیم لە کوردستان، ها
و پەەەێی شەەەەرتە  زانیەەەاری و شەەەتیتر لەو بەەەابەتە، دیەەەاریکردنی هەلەەەومەرف
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ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

پێکردنی هەر جەەۆرە گفتوگەەۆیەکی ئیمتمەەالی لەگەڵ هاوبەشەەەکان بەەۆ دەسەەت
دا، هاوکەاری بەۆ دیەاری کردنەی دەوڵەتی مەرکەزی لەهەر کەاتێکی دیەاریکراو

دا، هاوکەاری لەدەرەوەی وگۆیەکگفەتهەیدەتی نوێنەرایەتی هاوبەش لەوەها 
واڵت و کۆڕوکۆمەڵە نێونەتەوەییەکان بۆ پشتیوانی کەردن لەخەبەاتی خەڵکەی 
کوردسەەەەتان و لەقەەەەەاودانی سەەەەەرکوتکەری و سەەەەەتەمگەرییەکانی دەوڵەتەەەەەی 

واتە لە الپەڕەی دووهەمەەەدا خوازیەەەاری هاوکەەەاری و هەمەەەاهەنگییە  مەرکەزی."
 کە بۆ خۆی ئاماژەی پیداوە.لەگەڵ حیزبی دێموکرات لە بوارانەدا 

 عەبدوڵاڵ موهتەدی چۆنە؟ یهەڵوێستی کۆمەڵە
کاتی جیابوونەوەی کاک عەبدوڵاڵ لە حیزبی کۆمۆنیست، هەڵوێسەتی لەسەەر 
ماهییەتی حیزبی دێموکرات هیو جیاوازییەکی لەگەڵ حیزبی کۆمۆنیستی کەاک 

و وەک بەرایم نەبەەوو. ئەویەی حیزبەەی دێمەەوکراتی پەێ ڕەوتێکەەی ناسیۆنالیسەەتی 
پێگەی چینایەتی بورژوازی کورد زانیەوە. هەر لەوکەاتەدا خوازیەاری هاوکەاری 
و هاوهەمەەەانگی دیەەەاریکراو لەگەڵ حیزبەەەی دێمەەەوکرات بەەەوو. کەەەاک عەبەەەدوڵاڵ 

پێکردنی دەورەیەکەی نەوێ " ئێمە خوازیاری دەسەتموهتەدی لەوبارەوە دەڵێ  
دایەن کە کەۆمەڵە و لەهاوکەاریی نێەوان ئەو دوو حیەزبە دایەن، ئەێمە لەو بەڕوایە 

کردنەەی خەبەەات  حیزبەەی دێمەەوکرات دەتەەوانن و پێویسەەتە لەسەەەر هاوئاهەنەەگ
لەدژی ڕێنیمەەی کۆمەەاری ئیسەەالمی و شەەێوە و تەەاکتیکە دیاریکراوەکەەانی هەر 
دەورەیەک، لەسەەەر فورمەەوڵەکردنی داخوازەکەەانی گەلەەی کەەورد لە حکەەوومەتی 

ای گشەتی جیهەان مەرکەزی، لەسەر ناساندنی خەبەاتی ڕەوای گەلەی کەورد بەڕ
  1دا بە ڕێکەوتن بگەین".و شتی لەو بابەتە هاوکاری بکەین و لەو زەمینانە

"خاڵێکی دیکە گرینگ لە جیاوزاییەکانی نێوان "کۆمەڵە"و حیزبەی کۆمۆنیسەتی 
ئێەەران دەگەڕێەەتەوە بەەۆ "مەسەەەلەی ڕێەەبەری کردنەەی جەەوواڵنەوەی کوردسەەتان". 

یی بە حیزبەەەی دێمەەەوکراتەوە ئەو مەسەەەەلەیە لەبەر ئەوەی ڕاسەەەتەوخۆ پێوەنەەەد
هەیە پێویسەەتە بخەەەرێتە بەربەەەاس. "کەەۆمەڵە" لەسەەەەر ئەو بەەەاوەڕەیە کە حیزبەەەی 
کۆمۆنیستی ئێران وازی لە ڕێبەری کردنی جوواڵنەوەی کوردسەتان هێنەاوە و 

                                                 
یسەتی بەڵگەنەامە و بڕیارەکەانی کەۆنگرەی نەۆهەمی ڕێکخەراوی کوردسەتانی حیزبەی کومون - 1

 ٤٦ئێران الپەڕەی 



ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

حیزبەی دێمەوکرات  –ئەو دەورو نەخشەی بە حیزبە بورژوا ناسیونالیستەکان 
". بەڵەگەی بەۆ ئەو ئیەدیعایە ئەوەیە کە دا تەسەلیمیان بەووەسێاردوە و لەڕاسەتی

 دا دەڵی ٢٨الپەرەی  ٤کاک عەبدوڵاڵ موهتەدی لە "افق سوسیالیزم ژمارە 
"بە پێی کامە باس و"استالل" و ڕوانگە و سیاسەتی کۆنی کۆمەڵە کە بەپێی 

و بوونی ڕێبەریی سوسیالیستی شەەرتی  ئەو ڕێبەری بورژوازی "نقد" دەکرا
وتنی جەەەوواڵنەوە بە قەەەازانجی کرێکەەەاران و بەرەو پەەەێی چەەەوون و سەەەەرکە
 زەحمەتکێشان بوو، وەال بنرێ؟"

ئێسەەەتا ڕوون دەبێەەەتەوە هۆکەەەاری دەرهەڵبەەەوونی کەەەۆمەڵەی کەەەاک عەبەەەدوڵاڵ 
بەەۆ  زادەمەەوهتەدی چیەەیە؟ هۆکەەاری ئەوەیە کە لە ڕاپەەۆرتی کەەاک بەەرایم عەلەەی

کۆنگرەی هەشتەمی ڕێکخەراوی کوردسەتانیی حیزبەی کۆمۆنیسەتی )کەۆمەڵە(دا 
اتووە  "ئەگەر قەرار بەەەەەەوایە کە بە بەشەەەەەەداری لە خەبەەەەەەاتی نەتەوەیەەەەەەی و هەەەەەە

دا لەدژی ڕێنیمەەەی ناوەنەەەدی ڕەوت و ڕێکخراوێەەەک ببێەەەتە بەەەزووتنەوەی گشەەەتی
ڕابەری بزووتنەوەی جەماوەری لە کوردسەتان ئەوە حیەزبە ناسیۆنالیسەتەکان 

ەم لەچەەاو ئەەێمە زەمیەەنە و ئیمکانەەاتێکی زۆرتریەەان بەەۆ ئەم کەەارە هەیە. ئەوان ه
یەوە ڕابەری بەەزووتنەوەی نەتەوایەتەەی کەەورد بەەوون و هەم لەبەەاری مێنوویەەی

ئێسەەتاش پاشەەماوەی ئەو خەەۆش بەەاوەڕییەی خەڵکیەەان لە گەڵە کە ئەو دەورەی 
دا لەئەەێمە یەەان لەو بەەوارەبەوان ڕەوا دەبیەەنن و هەم کەەادرو توانەەای ڕێکخراوی

ەو جێگەەاو دا تەەا ئێسەەتاش ئەو شەەتەی کەەۆمەڵەی خسەەتۆتە ئزیەەاترە، لەڕاسەەتی
دا، بەرهەمەەەەی شەەەەوێنی ئێسەەەەتای لەپێوەنەەەەدیی لەگەڵ بەەەەزووتنەوی کوردسەەەەتان

پراکتیکی چینایەتیی دیاریکراوە کە بەتەواوی جیەاوازە لە خەبەاتی نەتەوەیەی و 
 خودموختاریخوازانە لە کوردستان."

لەو قسەەەانەی کەەەاک بەەەرایم عەلیەەەزادە دەردەکەوی کە لە ئەساسەەەدا کێشەەەەی  
گ نییە تا بۆ ڕێبەری کردنی خەۆی بەۆ مانەدوو بکەا. بەۆ نەتەوایەتی بەالوە گرین

ی کێشەی نەتەوایەتی بناسەرێن ڕئەوان جێگەی شانازی نییە ئەگەر بە خەباتگێ
و دەڵێن ئەو شانازییە قەبایەکە کە بە بەژن و بااڵی حیەزبە بورژواکەان بەڕاوە. 

دا بە ڕوونەی دەڵەی ئەو ڕێکخەراوەی ئەو ڕێبەرایەتەی دەکەەا چەونکە لە قسەەکانی
ئەگەر شەەوێن و پێگەیەکەەی لەکوردسەەتان هەبەەێ، بەرهەمەەی خەبەەاتی چینەەایەتی 

 دیاریکراوە و بە تەواوی جیاوازە لەخەباتی نەتەوایەتی.



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

کاک عەبەدوڵاڵ مەوهتەدی بەو هەڵوێسەتەی کەاک بەرایم تەووڕەیە چەونکە پێەی 
وایە ئەو حیەەزبەی کەەاک بەەرایم "ڕێبەریەەی بەەورژوازی لە جەەوواڵنەوەدا تیدەەوریزە 

 دا دەڵێ عەبدوڵاڵ موهتەدی لەو پیوەندیدەکا. کاک 
ئەوە بەسەەە کە سەەەرن  بەەدەین کە یەکێەەک لە ئاکامەکەەانى ڕێەەبەرى ڕەوتە "

یە لە  دەمەەەارگرژی لە دا بریتەەەىکەەەان لە جەەەوواڵنەوەى نەتەوایەتەەەىبورژوایی
، پێکهێنەەانى کیەەنە و ”گەرایەەىقەوم“کێشەەەى نەتەوایەتەەى، نێەە  دانەەى کەەوورەى 

وبەسەەت و فەرهەنگەکەەانى دیەەکە لە الیەک و تەون دوژمنەەایەتى لە گەڵ گەالن
لەگەل دەوڵەتەکەەانى دەسەەەاڵتدار و بەەورژوازى نەتەوەى بااڵدەسەەت و پشەەت 

تر. سەرانسەرى مێنووى خەباتى تێکردن لە مافى خەڵکى ژێر ستەم لە الیەکى
نەتەوەیى لە دەیەکانى ڕابردوو لە هەموو بەشەکانى کوردستان شاهیدى بۆ 

یە دەدەن و ئێمە خۆمان لە کوردستانى ئێران هەردوو ئەو ڕاستى ئەو ئیدیعا
 1حاڵەتانەى سەرەوەمان تەجرەبە کردووە و بە چاوى خۆمان بینیومانە."

وادیەەەەارە کەەەەاک عەبەەەەدوڵاڵ مەەەەوهتەدی لەوەی کە ڕەوتێکەەەەی دیەەەەکە ڕێبەریەەەەی 
بە حیزبەی  -دا ئێستا بەهەر هەۆیەکجوواڵنەوە نەتەوایەتی لەکوردستانی ئێران

ەوا بینیەەوە، ئەوەنەەدە قەڵسەەە کە بە جارێەەک سەەەبر و ئەەۆقرەی لەەێ دێمەەوکراتی ڕ
بڕاوە، بە جۆریەک کە بە سازشەکار لەگەڵ دەوڵەتەانی داگیەرکەر و بەورژوازیی 
نەتەوەی بااڵدەسەەەەەەت تۆمەتباریەەەەەەان دەکەەەەەەا! هەرچەنەەەەەەد ئەو قسەەەەەەانە لەوەی 

 .بکرێنبنەماترن وەاڵم بدرێنەوە بەاڵم ئەم پرسیارانە ئاراستەی ناوبراو بێ
تەبلیەەغ و تەشەەویقى نیشەەتمانێەروەرى و نەتەوەپەرەسەەتى بە مەبەسەەتى  ئەەایە

پاراسەەتنى شوناسەەی میللەەى نەتەوەکەمەەان لە بەرامەەبەر سیاسەەەتى شوینیسەەتى 
فەرمانرەوا بە مەبەسەتى ئاسیمیالسەیۆنى نەتەوەى کەورد، دەبێەتە دەمەارگرژی 

 ؟”ەوم گەرایىق“و نێ  دانى کورەى لە مەسەلەى میللى ” گرىافراطى”
دیفەەەا  لە مەەەاو و مەوجەەەودییەتى گەلەەەى کەەەورد لە بەرامەەەبەر هێرشەەەى  ئەەەایە

دڕندانەى دوژمنانى ئەو نەتەوەیەدا بە ماناى پێکهێنانى کیەنە و دوژمنەایەتى لە 
دان بەەۆ چارەسەەەرى کێشەەەى گەڵ گەالن و فەرهەنگەکەەانى دیەەکەیە؟ ئەەایە هەوڵ

رد لە نەتەوایەتەەى و گەیشەەتن بە مەەاو و ئەەازادىیە نەتەوایەتییەکەەانی گەلەەى کەەو

                                                 
 ٤افق سوسیالیزم  ژمارە  - 1



ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

وبەسەەت لە گەڵ دەوڵەتەەانى ڕێگەەاى ئاشەەتیخوازانە و وتەەووێنەوە دەبێەەتە تەون
شەت کەردن لە مەافى خەڵکەى دەسەاڵتدار و بورژوازیى نەتەوەى بااڵدەست و، پ

 1"ژێر ستەم؟
لە حیزبەى دێمەوکرات وا نیشان دەدا کە دیارە هەرچەند کاک عەبدوڵاڵ خۆى 

گەرمتر لە ئەاش( هەر بەۆیەش بە )بۆتە کاسەى  خۆی نیشان بدابە نەتەوەییتر 
پەەەێی ئەوانەەەیی ئەەەااڵی دڵنیەەەایى دەڵەەەێ لە حیزبەەەى دێمەەەوکرات لە پێشەەەترین و 

هاتۆتە سەر ئەو باوەرەى کە مەسەلەى نەتەوەیى کورد  کوردستانم هەڵداوە!؟
مەسەلەیەکی بنەڕەتییە. )دەتوانین بڵێەین ئەوەیەان جیگەاى خۆشەماڵییە هەڵەبەت 

ڕێگەا نیەیە چەونکە کەۆمەڵە بەاوەری وایە کە  ساڵ(، بەاڵم ئەوە ئەاخری ٢٠پاش 
ناکۆکی )تضاد(ی ئەسڵیی کۆمەڵگای کوردستان ناکۆکیی کار و سەرمایەیە، و 
لە سەەەتراتینی ئەو ڕێکخەەەراوەیەدا خەبەەەات بەەەۆ نەهێشەەەتنی سەەەتەمی چینەەەایەتی 
گرینگی سەرەکی پێدراوە و ڕەساڵەتی کۆمەڵە لەپێشەدا ڕێکخسەتنی کرێکەارانە. 

ننامەی "کۆنفرانسی سا  کردنەوەی کۆمەڵە"دا بەڕوونەی چونکە لەیەکەمین بەیا
 دەردەکەوێ 

"ئەەێمە جەەارێکی دیەەکە دووپەەاتی دەکەیەەنەوە کە کەەۆمەڵە وەک ڕێکخراوێکەەی 
سیاسەەەەیی سوسیالیسەەەەتی کرێکەەەەاران، ئەرکەەەەی سەرشەەەەانییەتی کە هەمەەەەوو 
مەیەەدانەکانی خەبەەاتی کرێکەەاران لە کوردسەەتان لەسەەەر ڕێبەەازی سەەتراتینی 

دا کەۆمەڵە خەبەاتی گەلەی کەورد بەۆ بە و لەهەمانکەات سوسیالیستی ڕێک بخا
هێنانی مافی دیاریکردنی چارەنووس لە شیواز و قۆناغی جۆراوجۆردا دەست

  2ڕێک بخا و ڕابەری بکا."
دوای ئەو بەیاننەەامە دەردەکەوێ کە کەەۆمەڵە و بەتەەایبەتی کەەاک عەبەەدوڵاڵی 

ە تێگەیشتنی یەکلەدوای ت و شکستە یەکوسموهتەدی پاش ئەو هەمووە نوش
واقعییەتەەەی کەەەۆمەڵگەی کوردسەەەتان دامەەەاوە هێشەەەتا تێنەگەیشەەەتووە کە لە نێەەەو 

دا هەستی نەتەوایەتی بەسەر هەستی چینایەتی و مەزهەبەی خەڵکی کوردستان
دا زاڵە و گەلی کورد هەستی نەتەوایەتی لە پەێی هەمەوو شەتێکەوە دادەنەێن و 
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ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

وتەەوێنێکی  ەمەەوو چەەێنهۆکارەکەشەەی ئەوەیە کە ئەو سەەتەمە لەمێەەنینەیە لە ه
 کۆمەڵگای کوردستان کراوە.

کەەاک عەبەەدوڵاڵ دواى جیەەا بەەوونەوەکەى خەەۆى لە حیزبەەى کۆمۆنیسەەتى کەەاک 
. …بەەرایم عەلیەەزاد، وەک بەەۆ خەەۆى دەڵەەێ  بەرە، ئەەااڵى کوردسەەتان، تەەى  ەەى 

کۆمەڵە خاوەنییەتى و دێمەوکرات دواى ئەێمەیە. یەانی ئەگەر کەسەێک ئاگەای لە 
لەوانە بڵەەەەەێن بنەمەەەەەاڵەی نەەەەەاوبراو دەسەەەەەتی لە مێەەەەەنووی کوردسەەەەەتان نەبەەەەەێ 

 دا بووە بۆیە وا "تاکید" لەسەر ئااڵ دەکا؟!دروستکردنی کۆماری کوردستان
هەروەها لەدوای ئینشعاب باس لە بەرە دەکا و پێى وایە حیزبەى دێمەوکرات 
خۆى لێ دزیوەتەوە و بەرەى لە گەل پێک نەهێناوە. هیو بەڵگەیەک ناهێنێتەوە 

دێمەەەوکرات لەگەڵەەەی نەچەەەۆتە بەرەیەکەوە! ئەوکەەەاتەى کەەەاک  کە بەەەۆچى حیزبەەەى
داواى بەرەى دەکرد چەندین کۆبەوونەوە لە گەڵ حیزبەى ” عەبدوڵاڵ موهتەدى“

دێموکرات پێکهات، کێشەى نەاوبراو ئەوە بەوو کە بە هەر قیمەتێەک بەێ لە گەڵ 
حیزبەەەى دێمەەەوکرات پالتفۆرمێەەەک ئیمەەەزا بکەەەا کە لەو پالتفەەەۆرمە تەنیەەەا حیزبەەەى 

ت و کۆمەڵەى کاک عەبدولاڵ تێیەدا ئەنەدامى ئەسەڵى بەن و ئیمەزاى ئەو دێموکرا
دوو حیزبە بە سەر پالتفەۆرمەکەوە بەێ. تەنەانەت ڕازى نەبەوو کەۆمەڵەی کەاک 

دا دەسەتى بە پووشەێک برایم عەلیزادە هاتبایە نێو بەرەکەوە. نەاوبراو لەو کەاتە
زبەەەى دەگەەرت کە نەەەوقم نەبەەەێ کەچەەەى ئێسەەەتا تەەەاوانەکەى دەخەەەاتە ئەسەەەتۆى حی

ئەوەیەەەەەەان جەەەەەەێگەی سەرسەەەەەەوورمانە کەەەەەەۆمەڵەی وەدرەنەەەەەەگ  !دێمەەەەەەوکرات
وەخەبەرهاتوو، لەفەزای کوردایەتی ئەمڕۆی کوردستان و لە مەیەدانی خەبەات 
بۆ وەدیهێنانی مافە نەتەوایەتییەکانی گەلی کورد، بە بوونی حیزبەی دێمەوکرات 

دێموکرات بۆشاییەک نامێنێتەوە تا ئەوان بە پەلە پڕی بکەنەوە، چونکە حیزبی 
وچەەەانی زیەەەاتر لە سەەەێ چەەەارەگە سەەەەدە لەو بەەەوارەدا خەبەەەات و تێکۆشەەەانی بێ

 هەبووە و کەڵینێکی نەهێشتۆتەوە. 
پاشان باسی ئااڵ دەکا لە بیری چۆتەوە لەگەڵ ڕەوتی کۆمۆنیزمی کڕێکەاری 
ئەگەر کەسەەێکی کەەۆمەڵە لەنزیەەک ئەەااڵی کوردسەەتانەوە دانێشەەبایە پێیەەان شەەەرم 

الیست لەقەڵەمی دەدا مۆرکی بورژوا و دواکەوتوویی بوو زۆر زوو بە ناسیۆن
ڕەپەەەاڵ دەدا! نەەەاوبراو لەسەەەەر ناسەەەیۆنالیزم و دژی ناسەەەیۆنالیزم چەنەەەد سەەەەد 

داو ئەەاورێکی لە کوردسەەتان هەاڵیسەەاند کە  کەسەەی لە کەەوڕی خەڵەەک بەکوشەەت
ئێستاش دووکەڵی ئەو ئاورە دەچێتە چاوی خەڵەک و مخەابن ئەوکەات خۆشەی 

 رد و کورەی شەڕ و ناکۆکییەکانی نێ  دەدا!لەدوورەوە سەیری دەک



ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

 
 
 
 

 
 ئینشعابێکی دیکە لە کۆمەڵەدا

 
 

پەەەاش ئەوەی " اتمەەەاد مبەەەارزان کمونیسەەەەت" )سەەەهند( شەەەۆڕ بەەەوونەوە بەەەەۆ 
پەیکەار و هەروەهەا هێنەدێک لە سازمانی کوردستان لەگەڵ هێندێک پاشماوەی 

و  و چەنەد دەسەتەی چە، کرێکەارکادرەکانی ڕێکخراوی شۆڕشەگێری ڕێگەای 
 ،مەاوەیەککۆمۆنیستی دیکە دوای چەندین دانیشتن و لێک نزیکبوونەوە، پەاش 

یان دروسەت کەرد. لەو حیزبی کۆمۆنیستی ئێران ١٣٦٢ی خەرمانان ١١ڕۆژی 
کۆنگرەیەدا کۆمەڵە وەک ستوونی فەقەڕاتی "حکا" ئەژمار دەکەراو لەو ڕۆژەوە 

کەەەومەلە( بە نێەەەوێکی تەەەازەوە "سەەەازمان کردسەەەتان حەەەزب کمونیسەەەت ایەەەران" )
هەڵتەکەاو چەنەدین کەۆمەڵەی چاالکیی خۆی دەست پێکرد. پاش چەند ساڵ لێک

 لێ کەوتەوە.
کێشەەە و  دوو کەرتبەەوون لە ڕێبەرایەتەەی کەەۆمەڵەی عەبەەدوڵاڵی مەەوهتەدی لە 

بەرخەەوردی فیزیکەەی و سەەەرەنجام  دا چررووە پررێ  کەبەئازارێررد ١٣٨٦هەەاوینی 
لە کەەەۆمەڵەدا کاتێەەەک بەرەو کەرت و شەەەە  بەەەوون هەنگەەەاوی نەەەا. گیروگرفەەەت 

کە  یەگەیشیتە لوتکەی خۆی کە لە سەروبەندی کۆنگرەدا بوو. ئەوە لە کاتێکەدا
عەبدوڵاڵ مەوهتەدی دژبەرانەی خەۆی خسەتە گەمەارۆی ئەابووڕی و تەنەانەت لە 
ئوردوگای خۆیەان حکەومەتی نیزامیەی ڕاگەیانەد و هەاوڕێ پێشەووەکانی خەۆی 

ە ئەو قسەەەیە و کەەردەوەی تەهدیەەد کەەرد کە گۆمەەاوی خەەوێن وەڕێ دەخەەا. دیەەار
عەبدوڵاڵ موهتەدی ماهییەتی ناوبراوی زیاتر دەرحە  بە کێشە ناوخۆییەکەانی 
کەۆمەڵە و هاوسەەەنگەرانی خەەۆی دەرخسەەت. لێەرەدایە کە دەبەەێ چاومەەان زیەەاتر 

لە ئەزموونەکەەانی کۆمۆنیسەەت دەرس بکەیەەنەوە و خەڵکەەی کوردسەەتان دەبەەێ 
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داڕێنەکەەانی ئەو ت و تیدۆریکراوەتەەر بەەڕوانە دەمڕاسەە وەرگەەرن و بە چەەاوێکی
 جۆرە ڕەوتانە. 

کەەەاک ڕەزا کەعبەەەی یەکێەەەک لە ڕێبەرانەەەی کەەەۆمەڵە و دژبەری مەەەوهتەدی بەم 
 شێوەیە باسی ناکۆکیی خۆیان دەکا.

"لە پێوەنەەدیی لەگەڵ مەسەەەلەی ئەمریکەەا، کێشەەەکانمان لەسەەەر دیەەاریکردنی 
ی لەسەەەر سیاسەەتی کەۆمەڵە چەاوەڕوانی لەێ دەکەرا، مەوهتەدی لە لێکەدانەوەکان

کۆمەەەاری ئیسەەەالمی دەیگەەەوت، بە ڕووخەەەانی کۆمەەەاری ئیسەەەالمی بنیەەەادگەرایی 
ئیسالمی لەبەین دەچێ و ئەوە تەنیا ئەمریکا دەتەوانێ ئەو کەارە بکەا.... هەمەوو 

 1شتێک لە سەر هێرشی ئەمریکا گرێ درابوو" .
دەردەکەوێ کە عەبەدوڵاڵ مەوهتەدی بریەا هەر  سەیروسەمەرەترلێرەدا شتی 
ئەمریکەەا بەەۆ هێرشەەکردنە سەەەر ئێەەران بەەایە، بەاڵم چەنەەدین جەەار چەەاوەڕوانی 

 !!؟سەردانی ئەمریکای و لەگەڵ وەزارەتی دەرەوە کۆبۆوە
لە الیەکەەەەی دیەەەەکەوە ڕێبەرانەەەەی "کەەەەۆمەڵەی زەحمەتکێشەەەەانی کوردسەەەەتان" کە  

ە دەیانویست جیا ببنەوە پێیان وابوو کۆمەڵە لەالیەن کاک عەبەدوڵاڵوە قەبەزە کەراو
، وەومیتە ناوەنەەەدیی و ئۆرگانیزاسەەەیۆنی کەەەۆمەڵە مانەەەای نەمەەەاو هەەەیو کەس لە کەەە

هەموو شتێک لەدەستی دەبیەری یەکەم دابەوو. ڕێبەرانەی دژبەری مەوهتەدی پێیەان 
 وکەوتەی ناوبراو دژایەتی لەگەڵ دیسیێلینی کۆمەڵە هەیە. وابوو ئەو هەڵس

پەەەاش ئەوەی کە کەەەۆمەڵە بەەەۆ مەەەاوەی چەنەەەد سەەەاڵ بە جیەەەا لەگەڵ حیەەەزی 
ئێەەەران کەەەار و تێکۆشەەەانی خەەەۆی دەسەەەت پێەەەدەکاتەوە، لەنەەەاو ئەو  کۆمۆنیسەەەتی

تەشکیالتە کێشە دروست دەبێەتەوە. دیەارە ئەسەڵی  کێشەە نەاو ئەو تەشەکیالتە 
دەگێڕنەوە بۆ سەر کاک عەبدوڵاڵ موهتەدی کە سکرتیری کۆمەڵە بوو. کە بەێ 
سەرەوبەرەیی نێو ئەو تەشکیالتە و سەرەڕۆیی دەبەنە هۆکەاری دوودەسەتەیی 

کۆکیی زیاتری ناو ئەو تەشکیالتە. ئەوە لە حاڵێکدابوو کە کاک عەبدوڵاڵی و نا
موهتەدی بیست دەرسەەدی تەشەکیالتی حیزبەی کۆمۆنیسەتی لەگەڵ بەوو بەاڵم 
ئامەەادە نەبەەوو لە کەەۆنگرەدا بەشەەدار بەەێ و ئینشەەعابی کەەرد و دواتەەر سەەوککانی 
                                                 

اتمەەەەەەاد  " )وتەکررررررانی کررررراب ڕەزا کەعبرررررری لە ژووری ئینترنێترررررری "٣٦"حقیقرررررب شررررررمارە  -١
 (١٣٨٦ی ڕەزبەری ٧الیستها" سوسی
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و دەسەەەەاڵتی ئینشەەەعابییەکانی بەدەسەەەتەوە گەەەرت و خەەەۆی تەنیەەەا هەمەکەەەارە 
یانەش بەەووە بڕیاربەدەسەەت بەەوو. ئاکەەامی ئەو خەەۆ فەرزکەەردن و سەەەرەڕۆیی

هەەەەۆی ئەوەیەەەەکە هێنەەەەدێک لە کەەەەادرە بەرچاوەکەەەەانی کەەەەۆمەڵە کە سەەەەااڵنێک لە 
دا چەەەەاالکیی بەرچاویەەەەان بەەەەوو، تەشەەەەکیالتی حیزبەەەەی کۆمۆنیسەەەەت و کەەەەۆمەڵە

ی ١٣٨٦نەیەەانتوانی نەەاوبراو تەحەمەەول بەەکەن و سەەەرەنجام لە هەەاوینی سەەاڵی 
باڵیکی دیەکە بە سەرپەرسەتی کەاک عەومەر ئێلخەانیزادە و کەاک ڕەزا  داهەتاوی

کەعبی لە کاک عەبدوڵاڵ موهتەدی جیەا بەوونەوە و "کەۆمەڵەی زەحمەتکێشەانی 
کوردسەەتان"یان پێەەک هێنەەا. پەەاش مەەاوەیەک بەهەەرام ڕەزایەەی لە کەەاک عەەومەر و 
کەەەاک ڕەزا جیەەەا بەەەۆوە و "کەەەۆمەڵەی شۆڕشەەەگێڕی ڕۆژهەاڵتەەەی کوردسەەەتان"ی 

کەەرد و پەەاش مەەاوەیەک چەەۆوە ئوردوگەەای بازیەەان و تەەێکەڵ بە کەەاک دروسەەت 
 ١٣٥٧عەبەەەدوڵاڵ بەەەۆوە. تەەەا ئێسەەەتا ئەو کەەەۆمەڵەی کە لە سەەەەرەتای شۆڕشەەەی 

دروست بوو، پاشان بوو بە حیزبی کۆمۆنیسەت و چەنەدین لەت و کەرتەی لەێ 
، کەچی تا ئێستا بەهەموو جیابوونەوەکەان نزیەک بە دە سەازمانی وەک بۆتەوە

 پرۆلیتاریەا، کەۆمەڵەکۆمۆنیست، شگێڕ، سوسیالیست، رۆژهەاڵت، کرێکار، شۆڕ
. ئێسەتا پڕۆلیتاریەای ..... دروست بوو کەناوی هەموویان لەو کتێەبەدا هەاتووەو

کوردسەەتان بەەۆ دیتنەەی نەەوێنەری خۆیەەان کە کەەام یەک لە "کۆمونیسەەت"  ئێەەران و
 یان "کۆمەڵە"کان بەنوێنەری خۆیان هەڵبنێرن تێدا ماون. 
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 ئینشعابێکی دیکە لەحیزبی کۆمۆنیستی ئێران

 
 

هەروا درێەنەی هەبەوو بەو  کێشە و ناکۆکی لەناو حیزبی کۆمۆنیستی ئێران
پێیە ئەو حیزبە کۆمۆنیستەی لە کوردستان دروست بوو بەاڵم لە ئێران نەاوی 

وپەەەۆی لەەەێ دەبەەەۆوە لەکۆتەەەایی مەەەانگی لە هەەەیو کەەەوێ نەدەبیسەەەترا هەروا لق
دا لە نێەەەەەوان کەەەەەۆمیتەیی ناوەنەەەەەدیی حیزبەەەەەی ی هەتەەەەەاوی١٤٠٠بەفرانبەەەەەاری 

کەس  ٢٠کۆمۆنیسەەتی ئێەەران بە پێەەی نووسەەراوەکانی خۆیەەان کە سەەەرجەم لە 
کەس  ٥کەس لە ئوروپەا بە سەرپەرسەتی سەەالحی مەازوجی، و  ١٥پێکهاتبوو 

 جیەەاوازی بە ڕێەەبەری بەەرایم عەلیەەزادە لە زڕگەەوێز هەرکەەام بە باڵوکراوەیەکەەی
یزبەەی کۆمۆنیسەەتی ئێەەران یەکتریەەان تاوانبەەار دەکەەرد و کەەۆمیتەی ناوەنەەدیی ح

هەڵوێستی خۆیان درکاند. دیارە سەالحی مازوجی باقی هاوڕێیەکانی، خۆیانی 
بە جەنەەەاحی چەپەەەی حیزبەەەی کۆمۆنیسەەەتی کەەەۆمەڵە ناسەەەاندوە و کەەەاک برایمەەەی 
عەلیزادەیەەان وەک لە بەیاننامەکەیانەەدا دەردەکەوێ بە جەنەەاحی ڕاسەەتی "حکەەا" 

ک بەەەرایم بەوەش تاوانبەەەار دەکەن کە کێشەەەەکانی چارەسەەەەر کەەەا ،ەوناسەەەاندو
تاوانبەاری دەکەن کە شەێوەی  . نەاوبراوەونەکردوە و کۆنگرەی بەێ ئەێمە گرتەو

وکەوتیان سەبارەت بە بورژوازی هەڵە بووە .... هەروەک لە بەیاننامەی هەڵس
پەەەووچەڵ کەەەردنەوە هەوڵەەەی ئەحزابەەەی "دا هەەەاتووە بە پێەەەی بڕیەەەار، ""مەەەازوچی
واتە هەمەان شەتی کە لە  ی مملەی لە شەوێنی ئورگانەکەانی دەوڵەتەی"بورژواز
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باڵویەەەان دەکەەەردەوە  و کەەەۆمەڵە جزوەکەەەانی سەەەەرەتای درووسەەەتبوونی "حکەەەا"
دووپەەاتە کەەردۆتەوە. بەمجەەۆرە هەرکەەام لە بەیاننامەکانیەەان چەنەەدین بەڵەەگە بەەۆ 

 ١٤٠٠ی بەفرانبەەەەەاری ٢٦تاوانبەەەەەارکردنی یەکتەەەەەر دێنەەەەەنەوە کە لە ڕێکەوتەەەەەی 
ی ١٨ی کەۆنگرەی یکەس کەۆمیتەی ناوەنەد ٥یانەد. دیەارە کەاک بەرایم بە ڕایەنگە

و هیو حیسەابێکی  هەڵبنارد رێبەرایەتی خۆیکەسی نوێی بۆ  ٣١خۆی گرتوو 
هەروەهەەا هەڵوێسەەتی کۆنگرەشەەی  بەەۆ جنەەاحی چەپەەی سەەەال  مەەازوجی نەکەەرد.

 .سەبارەت بە جیابۆوەکان بەمجۆرە باڵو کردەوە
   1ڵەهەڵوێستی کۆنگرەی هەژدەی کۆمە

سەبارەت بەجیابوونەوەی کۆمەڵێک لە ئەندامانی کەۆمیتەی ناوەنەدی حیزبەی 
 کۆمۆنیستی ئێران

لە سەروبەندی بەڕێوەچوونی کۆنگرەی هەژدەی کەۆمەڵەدا، و لە کاتێکەدا کە 
کۆنگرە بڕیارنەامەیەکی بە مەبەسەتی پێشکەشەکردنی ڕێگاچەارە بەۆ تێێەڕانەدنی 

ئێران و پێشگرتن لە جیابوونەوە  هەلومەرجی ئێستای ناو حیزبی کۆمۆنیستی
پەسەند کردبوو، ئاگادار بەووین کە کۆمەڵێەک لە ئەنەدامانی کەۆمیتەی ناوەنەدی 
حیزبەەی کۆمۆنیسەەتی ئێەەران لە تەەۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانەەدا جیەەابوونەوەی فەرمەەی 
خۆیان لە حیزب و لە کۆمەڵە ڕاگەیاندووە. کۆنگرەی هەژدەی کەۆمەڵە، وێەڕای 

ە وەک کردەوەیەکەەی نەەابەجێ، ئەەاوا کردارێەەک ناتەبەەا ناسەەاندنی ئەم جیەەابوونەو
لەگەڵ خواسەەت و پێویسەەتییەکانی خەبەەاتی کەەۆمەاڵنی خەڵەەک هەڵدەسەەەنگێنێت. 
سەەەەرەڕای ئەم ڕاسەەەتییە، کەەەۆنگرەی هەژدەی کەەەۆمەڵە بڕیەەەاری سیاسەەەی ئەم 
هاوڕێیەەانە، واتە جیەەابوونەوە لە حیزبەەی کۆمۆنیسەەتی ئێەەران و لە کەەۆمەڵە، بە 

 .ای سەرکەوتنیان بۆ بە ئاوات دەخوازێتڕەسمی دەناسێت و هیو

                                                 
بڕوانە راگەیاندنی کۆتایی گۆنگرەی هەژدەهەمەی کەۆمەڵە )ڕێکخەراوی کوردسەتانی حیزبەی  -١

 کۆمۆنیستی ئێران(
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هاوکەەات، کەەۆنگرەی هەژدەی کەەۆمەڵە ڕادەگەیەنێەەت کە، خۆکشەەاندنەوەی ئەم 
هاوڕێیەەەەانە لە کەەەەار و چەەەەاالکی حیزبەەەەی، بۆشەەەەایێکی ئەوتەەەەۆ لە پێشەەەەەبردنی 

 .ئەرکەکانمان پێک ناهێنێت
لەگەڵ ئەم نووسەەەراوەیەدا بەڵگەنەەەامەی پەسەەەەندکراوی کەەەۆنگرەی هەژدەی 

ارەت بە ناکۆکییەکانی نەاو حیزبەی کۆمۆنیسەت ئێەران، کە پەێی لە کۆمەڵە سەب
 .ڕاگەیاندنی جیابوونەوەی ئەم هاوڕێیانە پەسەند کرابوو، باڵو دەکەینەوە

 کۆنگرەی هەژدەی کومەلە
 ڕێکخراوی کوردستانی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران

 ١٤٠٠بەفرانباری  ٢٦
 ٢٠٢٢ژانویە  ١٦
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 ێبەکەیەی کتچەند وتەیەک لە بار

 هەڵوێستی حیزبی دێموکرات و کاک عەبدوڵال موهتەد
 
 
 
 

دا پێویئررررتە ئامرررراژەیەب بە کرررراکڵی کتێرررربەکەی کرررراب عەبرررردوڵاڵ لە کۆتررررایی

نەەاو  وڵی داوە لەە هەە  دیدا کەەاک عەبەەدوڵال موهتەە م كتێبەە لەە مرروهتەدی بتەیررن. 

سەەەەرکەوتوو و بەەەراوە و بکەەەاتە  دا خەەەۆیڵەەە تەشەەەکیالت ڕێکخراوەکەەەانی كۆم 

 و كەارڵ  و لەبەرامبەردا بڕیارە چەوت و ه باشەکانی کۆمەڵە  بڕیارە نیاوهخ

 ( وەک ئەوەی ئاگەای لەەێ نەبەەێنەەێپێەەدا ده دانەی شەەانەیو ب سەەرەڕۆیەکان )ئەە 

 هاوڕێکانی کە لەگەڵی بڕیاربەدەست بوون! ستۆیدەخاتە مل و ئ 

هەلەەومەرجی سەەەردەم و  انكەەووداوهو سەەەبارەت بە ڕ دام كتێبەە لەە  یوهئەە 

خۆزیا دەچەن و وەک ئەارەزوو دەچەێ  حەز و زۆرتر وەک كراوهیان پێئاماژه
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 خەبەەەات و بەەەزووتنەوەی لەەە  ڵەەە كۆم  دەرخسەەەتنی ڕۆڵ و هەڵسەەەووڕانی واتە

 بەە  پێکەەێكان بەەاس بکەەا و بیڕاسەەتیی  یوهدا نیەەیە، بەڵکەەوو پتەەر لەە كوردسەەتان

 ڵە كەا كۆم ز دهکاک عەبەدوڵاڵ حە  وەتەوە ك شێوەیەک نووسراوە و جوابی دا

. ئەگەر تەواوی بەوجەەۆرەی لە بیەەرو فکەەر و مێشەەکی خەەۆی دایە ئەەاوا بووایەە 

 ڕۆكیڕاكێشەەەە و نێەەەوهرن کەلەەەێن و قەەەوژبنی ئەو کتێەەەبە بێشەەەکنی ئەوەی س 

و  ك مەەەۆرهڕێزیان وهبەەە  كەەە  یەەە وهئ  پەرتەەەووكی کەەەاک عەبەەەدوڵاڵ پێەەەك دێنەەەێ

لە هەمەەەوو بڕیارێەەەک دەور و ڕۆڵەەەی سەەەەرەکی بەەەووە و  سەەەوککان بەدەسەەەت

ئەو ڕێکخەراوەیە  ریوه پێشاندەر و شوێندان زرانیی دام  تایرهس  تەنانەت ل 

 ڵە كۆم  ر مێەنوویسە  لە  كە  یو شەوێنان ، ل بووهبووە و نەقشی گرینگی ه 

بیەرم  ر لە گە "؟! "ئ ای "پێم و وەک  ب  كالێده باسی وهشک وگومان  ، ب دوێده

بە هەڵە " و "لەبیەەەرم نیەەەیە" و" وابەەەزانم" و" و"چوو بەەەێبیەەەرم نەەە  و "لەەە  "مەەەابێ

باسەەی حیزبەەی  اڵم كەە ، بەە وهداتەە اڵم دهلە ڕەفیقەکەەان بێرسەەم" وه" نەچەەووبم" و

و تەردیەد گومەان بێ دەکەا بە  و دێمەوکڕات ڵ كۆم  كانیندیی دێموکرات و پێوه

، قسەەەە دەکەەەا و تەنەەەانەت توسەەەقاڵێک و زەڕڕەیەک گومەەەانی نەەەامێنێ دڵەەەیو دوو

لێك دێمەەەوكرات گەەە  ڵ حیزبەەەیگەەە ل  بەالی نەەەاوبراوەوە بەەەاس و مەسەەەەلەکانی

 بۆچەەوونی ش لەە وهوه، و ئەە ڵەە كۆم  ندیەەدار بەە پێوه كانیل سەە م  گرینگتەەرن لەە 

 حیزبەەی ر بەە رانبەە ی نەەاوبراو ب بەدبینەەی شەەەڕخوازی و ڕەوانەەگەی نادۆسەەتان 

 .گرێده رچاوهدێموكرات و س 

دا دوایی باڵوبەوونەوەی کتێبەی کەاک عەبەدوڵاڵ مەوهتەدی لەو پێوەندیییەهەر 

لە نێەەەوان کەەەۆمەڵە و دێمەەەوکرات گەەەرژییەک کەوتە نێەەەو ئەنەەەدامانی هەردوو ال، 

لە  ١٣٨٩حیزبەەەەی دێمەەەەوکراتی کوردسەەەەتان لە مەەەەانگی سەەەەەرماوەزی سەەەەاڵی 

ڕی زیانبەاری شە ل  وهڕدانە تیی ئاوی چۆنیە بارهگەی خۆی ل دا ڕوانپلینۆمێک
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بەەەەاس کەەەرد و دوای لێکەەەەدانەوەی هەمەالیەنەی  کەەەەۆمەڵە و دێمەەەوکراتنێەەەوان 

ی ناونەەەەدیی حیزبەەەەی ند کەەەەراوی پلینەەەەۆمی کۆمیتەەەە سەەەە پ بەشەەەەدارانی پلینەەەەۆم 

 . و کردەوەباڵدیموکراتی کوردستان 

 دی" کەە بەدوڵاڵی موهتە ڵ ع گە ل  سەەاڵ ٥نەاوی " ی کتێبێەک بە وه"باڵوبوونە 

زمانێکی و بەەە نەەە  ک الی کی یەەە ی شەەەێوهدی ب بەەەدوڵاڵ موهتەەە ودا کەەەاک ع لەەە 

ڕی زیانبەەاری نێەەوان حیزبەەی کەەانی شەە ر ڕووداوهسەە ئەەاوڕی وه نادۆدسەەتان 

نگرانی نێوان الیە مشتومڕێکی توندی میدیایی ل  وهت داوه ڵ دێموکڕات و کۆم 

و ئە  کەرێ کە ی لەێ دهوهو مەترسیی ئە  دا لێ ساز بووه ڵ و کۆم  دێموکڕات

ک موو الیە ی هە وڵی دڵسەۆزان هە ند ساڵی ڕابەردوودا بە  چ  ی ل زا ئارام ف 

اڵتی کوردسەتان دا دروسەەت کانی ڕۆژهە باتگێرهخە  نێو حیەزب و ڕێکخەراوهلە 

 ، بشێوێنێ.بووه

 کیک لەە یەە  لەە  زبەەی دێمەەوکڕاتی کوردسەەتاننەەدیی حیی ناوهپلینەەۆمی کۆمیتەە 

 دا بەەە ی خەەەۆی١٣٨٩زی رماوهی سەەە ٢٥ مم کانی ڕۆژی پێنجشەەە وهکۆبوونەەە 

کی ورد و یەە وهدوای لێکدان  رباس و بەە بە  ی خسەەت ی ل سە م م ئەە  وهخە بای 

  وهی خوارهم ئاکامان ئ  یشت دا گ ن الی م ه 

کانی ڕهی الپەەە ی ورد و مونسەەەیفان وهڵدانەەە ه  کەەە  یەەە دا نوهگومەەەان لەەە  -١

و  ڵگەەەە ب  لەەەە  وهو لێکۆڵینەەەە نەەەەد سەەەەاڵ نێەەەەوان ناخۆشەەەەی و چ مێەەەەنووی ئەەەە 

بەەدوڵاڵی ی کەەاک ع کەە ی ل ئاکامگیریگەە کان شەەتێکی زۆر جیەەاواز ل دیکۆمێنتەە 

 خا. ردهدی دهموهت 

و شەەان  ڕه ڕهو الپەە ی ئەە وهڵدانەە ه  کەە  یەە وهدا بڕوامەەان ئ وکاتەە ر ل هەە  -٢

 و ب زمانێکی نادۆستان   ر ب گ تی ئ تایب ب  تااڵن  و ڕووداوهی ئ وهرددان وه

کان و برینە ی کۆن وهکوالندنە  لە  تاوانبارکردن بکرێ، بێجگە  کترستی ی ب م 



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

 تێک بەەە و خزمەەە  کان قەەەازانجێکی نیەەە ی ناسروشەەەتی و قینەەە ی ڕ  وهتاودانەەە 

 مان ناکا.ک ش کراوهخوراو و ب  شب  وهت ی ن ی ڕزگاریخوازان وهبزووتن 

ڕی براکەوژی دا ش  ل  زانین ک بچین ده ک ل س بۆ م  رپرسان ر ب گ ئ  -٣

. گرنەگ تایە واوی بەێ خ تە  نێکیی بە هەیو الیە ، نە  ی و دۆراویک ه  براوه ن 

 شەێک لە ی خۆیەان ب نەۆره بە  ن کە کان قبەووڵ بکە نە الی ر کام ل  ه  ی وهئ 

موو دا هەەە ڕاسەەەتی ر شەەەانیان. لەەە سەەە  وێتەەە ک ده ک سەەەات تیی کارهرپرسەەەای ب 

 دایەە  وهتی لەە تابارن و ئازایەە م یەەا زۆر خەە کەە  ڕان شەە  و جەەۆرهکانی ئەە نەە الی 

دا کردوویانە  یە ندیو پێوهی لە وهرن و ل کانیان ب ڵ ه  ی ب ک پ موو الی ه 

 ن.ژیوانی بک پ  ست ب ه 

و وهکان پێک ن موو الی تی گونجاودا ه رف ده ر ل گ بێ ئ جێ دهزۆر ب  -٤

ن، بەەده ڕان و شەە سارناسەەیی ئە وڵی خ هەە  وهیە باتیکەەدڵی و هاوخ گیانی ی بە 

 ش گرنگتەەەروانەەە ل  ن،....حکووم بکەەە مەەە  و ڕووداوانەەە  وه ئەەەموو ال پێکەەە هەەە 

و هەەیو پاسەەاوێک ڕووداوی لەە  بەە  جەەارێکی دیکەە  کەە  وهمیکانیزمێەەک بدۆزنەە 

ڵکی کوردسەتان دا ی خە ی شۆڕشەگێڕان وهکەانی بزووتنە نێەو ڕیزه لە  شن چ 

 .وهبێت ن  دووپات 

 کێارچەە کی ی یەە نگاریرهب بات و پێویسەەتیی رجی ئێسەەتای خەە لومەە ه  -٥

 خەەوازێ کەە مان لەەێ دهوهڕۆی کۆمەەاری ئیسەەالمی ئەە رهاڵتی سەە سەە دژی دهبەە 

شەی و میکەانیزمی هاوب ش ی زمانێکی هاوب وهپێناوی دۆزین  کانمان ل وڵ ه 

کۆسەێی  ببێتە  ک ک ی وهر کاروکردهه و ل   وهین دا چڕ بک باتگێڕان کاری خ 

 لە  ش ئێم وهم هۆی ر ب باتی خۆ بێارێزین. ه ر ڕێگای هاوکاری و هاوخ س 

خەۆ  ڵ کانی نێوان حیزب و کۆم ڵچوون کانی مێنووی تێکه ڕهی الپ وهڵدان ه 

 بوێرین.ده
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دار بە ناکۆکیەکەەەانی سەەەەر ڕاگەیانەەەدن سەەەەبارەت بە شەەەەڕی هەر پێوەنەەەدیی

دا دوو الیەنەەی تەەریی هەڵوێسەەتی کەەانکەەۆمەڵە و دێمەەوکرات، لە ئاسەەتی حیزبە

خۆیەەەان دەربەەەڕی کە دەکەەەرێ بڵێەەەین هەڵوێسەەەتەکانیان نەک ڕووبەڕووی یەک 

بەڵکەەەو لە دوو بەسەەەتێنی سەداسەەەەد جیەەەاوازدا بەەەوو. الیەک حیکمەتیسەەەتەکانی 

پاشماوەی مەنسووری حەیکمەت بەوون کە بەۆ ئەوەی ناویەان بێەتە نێەو نەاوان، 

ئەگەر دەرفەتیەەان بەەۆ بلەەوێ، بەوپەڕی  دەسەەتیان بە هەڵەەبەز و دابەز کەەردووە و

توانایی خۆیانەوە حەول دەدەن جارێکی تر ئەم شەڕە دووپەات بکەرێتەوە. لەو 

الوەش هەڵوێستی ئازایانە و سەردەمیانەی حیزبی دێموکراتی کوردستان بوو 

کە دەکرێ بڵێین گۆڕانێکی بنەڕەتی لە زمانی دەربڕین و لە گوتاری نەتەوەیەی 

هەر لە ڕاسەەەتای ئەم هەڵوێسەەەت و  ....لە خەەەۆ گرتەەەووە.. حیزبێکەەەی رۆژهەاڵتەەەی

ڕوانگەیەی حیزبی دێموکرات دا بۆ بڕانەوە و کۆتایی هێنەان بە ئاسەەوارەکانی 

ئەم شەەەەڕە و شەەەەڕە ناوخۆییەکەەەانی دیەەەکەی چەنەەەد دەیەی ڕابەەەردوو، وێەەەڕای 

{ لە ڕۆژی ڕۆژێک دوای پلینۆم وتەکانی سکرتێری حدک }کاک خالید عەزیزی

دەکەەرێ ئامەەاژە بەوەش بکەیەەن کە ئەو حیەەزبە لە مەەاوەیەک لەوە  پێشەەمەرگە دا،

پێشەەەوە کەەار بەەۆ پەیمەەانی نەهێشەەتنیی یەکجەەاریی بەکەەار هێنەەانی چەک بە دژی 

یەکتەەر لە نێەەوان الیەنەکەەانی رۆژهەاڵتەەی کوردسەەتان دا دەکەەا. بێگومەەان ئەوەش 

ڕۆڵێکەەەی زۆر گرینگەەەی دەبەەەێ بەەەۆ متمەەەانەی خەڵکەەەی کەەەورد بە حیزبەکانیەەەان و 

ان کردنیەەان سەەەبارەت بە داهەەاتووی خۆیەەان و حیزبەکانیەەان. هاوکەەات ئارخەیەە

وێڕای هێنانە ئارای فەرهەنگێکەی نەوێ لە حیزبەایەتی و لە جەۆری پەروەردەی 

پێشمەرگە و ئەندام و الیەنگەر، یەارمەتی دەکەا بە پێکهێنەانی کەۆدەنگی و ڕۆڵەی 

ر گەەرینگیی دەگێەەڕێ لە ڕوونبەەونەوەی ڕوانەەگەی سەەەرجەم الیەنەکەەان لە سەەە
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جەەەەۆری ڕوانینیەەەەان بەەەەۆ چارەسەەەەەریی کێشەەەەەکان لە ئێسەەەەتا و بە تەەەەایبەتی لە 

 ".داهاتووی ڕۆژهەاڵتی کوردستان دا
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 -٨مایل بەەرادەران، سە -٧تەاهیر قەادری،  -٦، عەبەدوڵاڵ  خەاکی -٥ ئەحەمەدی،

ناسەر  -١٠سەەدیق فەرووخیەان،  -٩نیەا )ئەحەمەد تەمەووغەیی(، ئەحمەد کەریم
ممەمەمەد  -١٣ڕەحمەان حەسەەنزادە،  -١٢پوور، ئەحمەد حوسێن - ١١عەبدی،
ئەحەمەد  -١٦عارو ئیسەماعیلی،  -١٥برایم غواڵمی )کاکەڕەش(،  -١٤ڕەزایی، 

دوسەەتی، سەەەال  عەلی -١٨سەەید ممەمەەمەد قاسەەمی،  -١٧فیەەدایی )گڵەسەەووری( 
 -٢٢عەبەدوڵاڵ کۆسەاری،  -٢١حەبیا درەخشەان،  -٢٠ساڵی سورماسی،  -١٩

سەەلیم  -٢٥کەریم ممەمەمەدی،  -٢٤حەسەن فەتاحی،  -٢٣ئەحمەد بەهرامی، 
 -٢٨سیدعوسەەەەمان حوسەەەەێنی،  -٢٧مەحمەەەەود عیبەەەەادی،  -٢٦ممەممەدیەەەەان، 

حوسەێن   -٣١ی، عەبەدوڵاڵ مەالیە -٣٠بەرایم عەبەدی،  -٢٩ڕەسوول شەهنازی، 
عارو ئیبراهیمەی،  -٣٤فەیزوڵال ئاقایی،  -٣٣سەدیق  ئەدیمی،  -٣٢عوسمانی، 

 -٣٨ئەفرووز، سەاد  ئەاتی -٣٧ڕەڕوی تراهیری  -٣٦زادە، ئەحمەد ئەمەین -٣٥
حامیەد  -٤١ڕەحمان کاکائی،  -٤٠نناد، حەسەن ڕەسووڵ -٣٩بێهروز ئەمینی، 

فەیەەەزوڵاڵ  -٤٤ریەەەم زارعەەەی، کە -٤٣مەدەنەەەی، بەەەرایم مەلەک -٤٢ئەحەەەمەدی، 
ئەنەەوەر پەەاکزاد، - ٤٧پوور،عەزیەەز یوسەەف-٤٦سەەەدیق عابەەدی، -٤٥میرزاپەەوور، 

ڕەشەید سەەلیمی،  -٥٠حەمید سولێمانێوور، عەبدول -٤٩عەلی سوڵتانێەنا، -٤٨
  عەبدوڵاڵ عەبدی. -٥٣زادە، حوسێن ئیبراهیم -٥٢عەباس بەهشتی،  -٥١



ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

 هێزی ئاربابا 
-٤عەبەدوڵاڵ مەالزادە  -٣ئەحەمەد ڕەحیمەی، -٢، شەەریفی ممەممەدئەمەین-١

ئەبەەووبەکر  -٧ئەبەەووبەکر سەەاڵمی،  -٦عەەومەر ڕەحمەەانی -٥ڕەشەەید ئەمەەانی، 
 ئەمینی. 

  
   هێزی بەیان

مسەتەفا  -٤کەریەم سەاڵمی، -٣ڕەحیم وەلیزادە،  -٢قاسم ممەممەدپوور، -١
موتەلیەا قەادری،  -٦حوسێن عەزیەزی )دوکتەور حوسەین(،  -٥مەحموودزادە، 

کەمەەال  -١٠ئەحەەمەد خەەزری، -٩ڕەحمەەان مەحمەەوودی،  -٨بەەرایم سەەوارە، -٧
-١٣جەعەفەر نۆموسەڵمان، -١٢ممەممەد پورهیممەت،  -١١ئوستاد ئەحمەدی، 

حوسێن ڕەحمەانی،  -١٦ڕسووڵ میرانی،  -١٥تاهیر بۆکانی،  -١٤عەلی ئاقلی، 
 تاهیر قازیاخاوی. – ١٨کەریم شکوورپور  -١٧

     
 

 هێزی پێشەوا 
جەالل  -٤جەعفەر زەرگەیی،  -٣کەماڵ ئەمینی،  -٢مەد کاکەمەمی، ممەم-١

 -٨سەەولێمان بەرمەەغ،  -٧سەەەال  ڕەحمەەانی،  -٦ئەحەەمەد سەەینە،  -٥قوڕەیشەەی، 
پیەەەرۆت  -١١قەەەادر ڕەحیمەەەی،  -١٠ئاقەەەایی، حوسەەەێن خاڵ -٩عەلەەەی پیرۆتەەەی، 

 خاکی. ڕەحمان
 

 هێزی گیاڕەنگ             
جەعەەفەر  -٤سەەاڵی پەرەسەەتوو،  -٣دە، زاجەلیەەل جەلیەەل -٢عەلەەی چەەووکە، -١

بەرایم ممەمەمەدزادە،  -٧زادە، خەدر ئیبەراهیم -٦ئەحمەد پیرانەی،  -٥شێخەیی، 
کەمەەاڵ  -١١عەبەەدوڵاڵ زەبیمەەی،  -١٠شەەەهباز سەەەنایی،  -٩عەلەەی زەینەەی،  -٨

عەلەەی  -١٤سەەاڵی عەلیێەەوور،  -١٣ممەممەدئەمەەین ممەممەدپەەور،  -١٢شەەێخی، 
 -١٧عەلەەەەەی عەبەەەەەدوڵاڵهی،  -١٦پەەەەەوور، اهیمڕەسەەەەەووڵ ئیبر -١٥نەەەەەناد ،ئێران

 ئەبووبەکر ممەممەدی.



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

  
 هێزی زمزیران 

 -٤مەال سەاڵی مەعرووفەی،  -٣کەریەم مەولەودی،  -٢ڕەحیم مەحموودی، -١
حوسەەێن  -٧ڕەسەەووڵ خەبەەات،  -٦بەەایز  ڕەحمەەانی،  -٥عەزیەەز مەعرووفەەی، 
 هەمزە شێخەیی. -٨عەبدوڵاڵ سەلکەیی 

 
 هێزی قەندیل              

 -٤ڕەحمەەەان ئەحەەەمەدی، -٣سەەەولێمان مەعرووفەەەی،  -٢سەەەمایل بەەەاگردان، -١
عەلەەەی  -٧عەبەەەدوڵاڵ سەەەابیر،  -٦عەلەەەی دەرخەەەوش، -٥ئەسەەەعەد شەەەەریفیان، 

ئەحمەدسەاالر  -١٠عەلی پەروەر،  -٩عەبدوڵاڵ مستەفا فەقێ -٨ممەممەدزادە، 
حوسەەێن پەرچەم، -١٣ممەمەەمەد قەاڵتەەی،  -١٢مەەراد شەەیرێن،  -١١عەشەەایری، 

 ممەممەد دریازی. -١٥نناد، مەد حوسێنممەم -١٤
 

  هێزی کێلەشین
 سمایل حەسەنزادە، -٣عەبدوڵاڵ ئاشێەز،  -٢تۆفیق شادابی، -١
 

 شیمال کوردستان 
 فەتتا  کەریمی.-١

تا ئێرە ناوی ئەو کەسانەی کە بە دەستی کۆمەڵە شەهید بوون دیارە بەپێی 
کەس ئەژمەەەەار  ٢٠٦ ئەو بەڵگەەەەانەی لەدەسەەەەتی مەەەەن دابەەەەوون کە بەداخەوە بە

 دەکرێ.
هەروەهەەەەا لێەەەەرەوە بەپێەەەەی ئەو بەڵگەەەەانەی لەبەر دەسەەەەت بەەەەوون نەەەەاوی ئەو 
کەسانەی کۆمەڵە لەو شەڕەدا گیەانی خۆیەان لەدەسەت داوە بەاڵم شەوێنی کەار 

دا کە و ئۆرگانیەەەەەان الی مەەەەەن ڕوون نەبەەەەەوو، بەەەەەۆیە هەموویەەەەەان بەدوای یەک
 کەسن، بەمجۆرەی خوارەوە دەنووسم. ٢٢٤سەرجەم 

 
 



ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

 
 
 
 
 
 

 کۆمەڵە شەهیدانیئاماری 
 
 
 -٤ئیەەەەدریس ممەمەەەەمەدی،  -٣سەەەەەمین ناسەەەەری،  -٢ئەحەەەەمەد عەزیەەەەزی،  -١

ئیەەەەرەف  -٧شەەەەاهۆ شەەەەیرازی، -٦حەمیەەەەد نەعلەەەەی،  -٥بەشەەەەەر، شەەەەەهرام بنی
ئەکبەر عەلەەەی -١٠قەەەادر بۆکەەەانی،  -٩مەحمەەەوود کەریمەەەی،  -٨پوور، یوسەەەف
شەەێخ  -١٣  -ی( میەەرزا زاهەەدی، )عەلەە ١٢جەمەەاڵ خەەانێوور،  -١١پەنەەا، حەبیا
مەحبەەوبە کوردیەەانی  -١٦باشەەی شەەوکری،  -١٥عەلەەی کلیجەیەەی،  -١٤عەلەەی، 

سەەەعدوڵاڵ  -١٩عەبەەدوڵاڵ مەکاڵوەیەەی،  -١٨ئەرسەەەالن قوبەەادی،  -١٧تەرەقەەی، 
فەرە  ئادمەنەد،  -٢٢عەزیز بایزیەدی،  -٢١حوسێن عەبداڵی،  -٢٠خوسرەوی، 

ئەرسەەەالن -٢٥اس(، خالیەەدی )عبەەممەمەەمەد عەلی-٢٤ڕمەەایی، تەلەەیعە عەلی -٢٣
 -٢٨مەەوزەفەر عەزیەەززادە )هەورامەەی(،  -٢٧ممێەەدین ئەسەەەدی،  -٢٦خەلیلەەی، 

 -٣١عەومەر خەودایی   -٣٠تەرەقی ممبووبە گردیەان -٢٩شەفیع عەبدوڵاڵهی، 
عەلەەەی -٣٤حوسەەەێن ئاغشەەەی  -٣٣هەەەادی شەەەارانی،  -٣٢کیەەەومەرس بەرفەەەی  

دوڵاڵ ئەحەەمەدی، عەبەە -٣٧فەرزاد مێهرەبەەان،  -٣٦ئێقبەەاڵ نەەرادی،  -٣٥حەبیبەەی 
 -٤١ممەمەمەد بەهرامەی،  -٤٠ڕەحەیم ئیالهەی،  -٣٩یوسف حەسەنخاڵی،  -٣٨

 -٤٤مەەدریک یوسەەفی،  -٤٣شەەکری باشەەەی )بەیەەان(، - ٤٢سەەولیمان ڕەحیمەەی، 
نەسەەروڵاڵ  -٤٧بەختیەەار خالیەەدی،  -٤٦دارا ئەسەەعەدی،  -٤٥عوبەیەەد سەەۆفییە، 

ادر خوداجەوو، نە -٥٠ڕەحەیم قەادری،  -٤٩مەسعود ئەحەمەدی،  -٤٨بەهمەنی، 
ممەمەمەد  -٥٤ئومید ڕۆسەتەمی،  -٥٣ناسر خەلیقی،  -٥٢عەتا ئەمینیان،  -٥١



ی کۆمەڵە و دێموکراتڕشە 

 -٥٧ئەفشەەان، پەرویەەز گول-٥٦ممەمەەمەد ڕەشەەید سەەادقی،  -٥٥مرادی، قاسەەم
حوسەەەێن  -٦٠بەهەەەرام قەەەادری،  -٥٩ژیەەەال عەنەەەدەلیبی،  -٥٨سەەەاڵی کەریمەەەی، 

ەدکەریەەم ممەمم -٦٣سەەاحبە ناسەەری،  -٦٢سەەەالم حەمەەزە،  -٦١حەمەڕەش، 
نەزیەفە لوتفەوڵالهی،  -٦٦تەها دروێشەی،  -٦٥پەی، فایق نیک -٦٤ڕمائی، عەلی
 -٧٠عەتەەا میەەری،  -٦٩سەەەروەت شەەەریفی،  -٦٨جەمیەەل عەەارو عەزیەەز،  -٦٧

 -٧٣جەبەەەار سەەەنەیی،  -٧٢فەەەاتمە حەکیمەەەی )بەیەەەان(  -٧١مەنسەەەوور قەوامەەەی، 
 -٧٦اد، ننعەلەەی سەەوهراب -٧٥پەەوور، تەەووران ڕەحیم -٧٤مەحمەەوود سەەادقی، 

 -٧٩جەواد باتمەەەانی،  -٧٨ڕمشەەەتی، سەەەەمەد زار  -٧٧سەەەیامەک مەەەوزەفەری، 
یەدوڵەەاڵ  -٨٢ئیقبەەال کەەازمی،  -٨١سەەاڵی ممەمەەمەدی،  -٨٠عەبەەدوڵاڵ قاسەەمی، 

ئەیەەەوب  -٨٥ممەمەەەمەد پەەەووپەک،  -٨٤نناد، ڕەزا ئەسەەەغەر -٨٣ممەمەەەمەدی، 
 شەەەەوکروڵاڵ -٨٨عەتەەەەا سەەەەولێمانی،  -٨٧عەزیەەەەز ئیالهەەەەی،  -٨٦مەحمەەەەوودی، 
فەرامەرز  -٩١حەبیبەوڵاڵ مەونتەزری،  -٩٠ڕێبوار ئەحەمەدی،  -٨٩شەریعەتی، 

-٩٥بەرایم کەمەانگەر،  -٩٤عەبەاس ڕەزایەی،  -٩٣نادر ساعدپەنا،  -٩٢مرادی، 
-٩٨حەوسەەەت پەناهنەەدە )ئەشەەرەو(،  -٩٧بەەرایم وەیسەەی،-٩٦نەبەەی مەەرادی، 

 -١٠١ناسەەر سەەەفەری،  -١٠٠فەرزاد ڕەحیمەەی،  -٩٩خەلیەەل یوسەەفی )صەەمد(، 
 -١٠٤داود قەەەادری، -١٠٣ئازیتەەەا شەەەەریفی،  -١٠٢ناسەەەکە فەتمەەەی )گەەەواڵلە(، 

مەوقەدەم ناسەر نەزەری -١٠٦ڕەحمەان ویسەی -١٠٥ڕەزایەی  ممەممەدشەریف
 -١١٠حامیەەد ڕەزایەەی،  -١٠٩نەبەەی هەمەەزە فەقێ -١٠٨ئەحەەمەد سەەەیدە  -١٠٧

 -١١٣مەحموود ئەحمەدی،  -١١٢جەلیل ساڵمی،  -١١١ممەممەد خوسرەوی، 
سەەدیق مەوزەفەری،  -١١٥مەحموود موشەالوو،  -١١٤د ئەحمەدزادە، مەحموو

جەمەەاڵ کەەوردی،  -١١٨کەریەەم ئەمەەانی،  -١١٧بەەاقری، ممەممەدئەمینەەی  -١١٦
سەولێمان  -١٢١ممەممەدئەمین شەەریفی،  -١٢٠ممەممەد هادی قورقی، -١١٩

 -١٢٤ممەممەدڕەحەیم سەاڵمی،  -١٢٣عەبەدوڵاڵ ممەمەمەدی،  -١٢٢ڕەحمانی، 
 -١٢٧فەەەارو  قوربەەەانی،  -١٢٦عابەەەدین ئیبراهیمەەەی،  -١٢٥قولی، امئەمەەەین ئیمەەە

 -١٣٠تۆفیەەەق ئەحەەەمەدی،  -١٢٩ممەمەەەمەد یەزدیەەەان،  -١٢٨سەەەاڵی ئەحەەەمەدی، 
ڕەحەەەیم مووسەەەالوو،  -١٣٢مەحمەەەوود ئەحەەەمەدزادە،  -١٣١مووسەەەا سەەەەعیدی،



ئەو شەڕەی نەدەبوو ڕووبدا 

ممێەەەەەەەدین -١٣٥ئەبەەەەەەەووبەکر مەولەەەەەەەوودی، -١٣٤کەریەەەەەەەم مروەتەەەەەەەی،  -١٣٣
عەتەەەەەائوڵاڵ  -١٣٧قەەەەەادری )مظفریمینەەەەەان(، جەعەەەەەفەر -١٣٦پەناهی، حوسەەەەەێن

حەمیەەەد نجەەەومی )سەەەعید فەەەارس( -١٣٩ڕەحمەەەان قەەەادری، -١٣٨ممەممەدنەەەناد، 
 -١٤٢ئابادی، عەبەەەەەەدوڵاڵ حەسەەەەەەەن -١٤١نەسەەەەەەەب، ئەنەەەەەەوەر هاشمی -١٤٠،

-١٤٥عەلی ئەزغەر جودی،  -١٤٤فەرهاد ئەمانەتی،  -١٤٣سیرووس سادقی ،
ئیقبەەاڵ -١٤٨دوڵەەال خەەاتری، یە-١٤٧حوسەەێن تەەاڵ،  -١٤٦بێهەەزاد مرادوەیسەەی، 

ممەممەدسەەەەاڵی  -١٥٠عەەەەادل ئەەەەاهەنگر )عەەەەادل هەورامەەەەی(، -١٤٩پەروینەەەەی 
غەفەوور مرادوەیسەی،  -١٥٢عەلەی ئەشەرەو سەەیفوڵاڵهی،  -١٥١شناس، حە 
حەمیەەەەەەد  -١٥٥جەلیەەەەەەل زکەریەەەەەەایی،  -١٥٤سەەەەەەەیفوڵاڵ دیرگنەەەەەەدومی،  -١٥٣

 -١٥٨می، خەدیەجە باسەا -١٥٧گورجی، حەومەێڕا ڕۆسەتەم -١٥٦میرزا، حاجی
ممەمەمەد -١٦١عەلی غەفاری، -١٦٠سەعید ڕەحمانێوور،  -١٥٩حەمید یاسی، 

بەەەرایم موکریەەەا  -١٦٣خوسەەەرەو جهاندیەەەدە )مسەەەتەفا عەجەم(، -١٦٢مینەەەایی، 
نەسەەرین  -١٦٦حەسەەەن حەقەەیقەت،  -١٦٥عەتەەائوڵاڵ جەەوان،  -١٦٤)غەریەەا(، 
ووسەا م -١٦٩بەهرام مەلەکەی،  -١٦٨خەدیجە ئەحمەدی،  -١٦٧خاڵی، حەسەن
لوقمەەەەان  -١٧٢عەەەەادڵ بەەەەاقری،  -١٧١سەەەەوارە بەختیەەەەاری،  -١٧٠لەەەەوو، وەلی

قەادر  -١٧٥عەتیەق شەیری  -١٧٤بەرزنجەی، شەەهرام عەاڵیی -١٧٣هیممەتیان، 
قاسەەم -١٧٨خەلیەەل فەتەەاحی بەەالوو، -١٧٧نەجمەدیەەن ئەکەەرادی،  -١٧٦کەریمەەی، 

 -١٨١زادە )جەەالل(، عەزیەەز سەەولێمان -١٨٠جەمیەەل کەەوهی،  -١٧٩خوسەەرەوی، 
مەنسەەەەوور -١٨٣مەەەەونیرە مودەرەسەەەەی،-١٨٢عەلەەەەی جەعەەەەفەر شەەەەێخوەندی، 

عەلرری (مەردی مەولەەود جەوان- ١٨٥پناهی،ئەشەەرەو حوسەەێن-١٨٤شەەەوکەتی،
بەەرایم -١٨٨خالیەەد ئەرغەوانەەی،  -١٨٧عەلەەی ئێراندووسەەت، -١٨٦ دەرمانرراو ( 
سەمایل  -١٩١ڕەمایی،  ممەممەدعەلی -١٩٠سەدیق سارمی،  -١٨٩پوورمەند، 
تەیمەەەور حەەەوججەت جەاللەەەی،  -١٩٣جەالل سەەەەفەر عەلیێەەەوور  -١٩٢شەەەێخی، 

سەەولێمان شەەوکری،  ١٩٥مەەوزەفەر ممەمەەمەدی )مەەوزەفەر قەاڵڕوتەنە(،  -١٩٤
سەەەولێمان  -١٩عەلەەەی ڕەشەەەیدپور،  -١٩٧پورقووڵی، عەتەەەائوڵاڵ غەوسەەەی -١٩٦

حەیەدەر  -٢٠١-جەعەفەر حەمەڕەش -٢٠٠بێهەزاد سەیمایی،  -١٩٩ممەممەدی، 
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 -٢٠٤ممەممەدئەمەەەەین یوسەەەەفی،  -٢٠٣ڕەزاپەەەەوور، حەنەەەەیفە-٢٠٢مەردانەەەەی، 
فەایق  -٢٠٧یوسەف سەتارزادە،  -٢٠٦فەایق باسەامی،  -٢٠٥شەریف یەعقەوبی، 

ئەڵەال کەڕەم  -٢١٠بێهەروز شەادفەر،  -٢٠٩مەحمەوود خەزری،  -٢٠٨کەریمی، 
نەوزەر -٢١٣شەەەەەهێن سەەەەاعدی،  -٢١٢پەنەەەەا، عەلەەەەی ڕەحیم -٢١١ئەەەەازەری، 

 -٢١٦ڕەحمەەەان ڕەمەزانەەەی،  -٢١٥ەدی، عەبەەەدوڵاڵ ئەحەەەم -٢١٤پووری، مالەەەک
 -٢١٩حەفسەە ممەممەدپەوور،  -٢١٨سەاڵی ڕەنجەبەر،  -٢١٧کەریم ڕەحمەانی، 

 -٢٢٢مەحمەود نەرادی  -٢٢١فایق ئیسەماعیلی، -٢٢٠پڕشەنگ ممەممەدپوور، 
 سولیمان جەاللی. -٢٢٤عەلی چۆڕی،  -٢٢٣عومەر ممەممەدی، 
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 دوا وتە
 
 
 
 

حیزبەەەی دێمەەەوکرات کە وەک شەەەەڕێکی سەراسەەەەری بە  شەەەەڕی کەەەۆمەڵە و
کەەی بە کەڵ ی هەتەەاوی١٣٦٣ی ڕێبەنەەدانی سەەاڵی ٦هێرشەەی کەەۆمەڵە لە شەەەوی 

وەرگرتن لە متمەانەی پێشەمەرگەکانی حیەزب بەۆ سەەر بنکەکەانی حیزبەی خرا،
ساڵی خایاند. ئەگەرچی لە پێی  ٦دێموکرات دەستی پێ کرد، ماوەی نزیک بە 

لە هێنەەەەدیک ناوچەکەەەەانی کوردسەەەەتان جارجەەەەارە  ی ڕێبەنەەەەدانیی٦ڕێکەوتەەەەی 
تێکهەڵچەەەەوون ڕووی دەدا، بەاڵم ئەو لێکەەەەدان و تێکهەڵچوونەەەەانە بە دانیشەەەەتنی 
ڕێکخراوی ناوچەیی دووالیەنی شەڕ کۆتایی پێ دەهات و ئاشتی باڵی بەسەەر 
ناوچەکەدا دەکێشایەوە. دیارە لە هەورامانیی وەک چۆنیەتیی تێکهەڵچەوونەکە 

وای ئاگربەسەەەەت، ئەەەەارامییەک کەوتەوە نێەەەەوان هەر دوو ئامەەەەاژەی پەەەەێ کەەەەرا د
بەاڵم  وگەەەوڕتر لە پێشەەەوو هەبەەەوو،پێوەنەەەدیی زۆریەەەی گەرم و کە ڕێکخەەەراو،

شەڕەکەی کردە سەراسەری، شەڕێک کە  ئاگربڕی شکاند و بەداخەوە کۆمەڵە
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شەەوێنەواری زۆر خراپەەی لەسەەەر پێوەنەەدیی ئەم دوو ڕێکخەەراوەیە و هەروەهەەا 
و زەرەرێکی بەرچەاوی گیەانی و مەاڵی  زیان هاوکات و دانا خەڵکی کوردستان

درا، لەو شەەەەەڕە کەوتەوە. وەک پێشەەەەتریی ئامەەەەاژەی پەەەەێو مەعنەویشەەەەی لەەەەێ
پێشەەەەمەرگەیان گیانیەەەەان  ٢٠٠نێوخەەەەۆییەدا هەر کەەەەام لە الیەنەکەەەەان زیەەەەاتر لە 

دا کە ئەمە جێگەەای داخە و ئێسەەتاش هەسەەت بە ئەەێی و ئەەازاری ئەو  لەدەسەەت
 و ئاسەوارەکەی هەر ماوە.زیانە قورسە دەکرێ 

چۆن هەاڵیسەا و کەێ و کەام  ەلە بەڵگەکاندا دەردەکەوێ، ڕوونە کە ئەم شەڕ
دوای الیەن و بەەەۆ و مەبەسەەەتێک هەڵیدایسەەەاند. ڕێبەرانەەەی کەەەۆمەڵە دەڵەەەێن لە 

ی حیزبەەدا بڕیەەاری شەەەڕی سەرانسەەەری دراوە، بەاڵم بەەاس لەوە ٦کەەۆنگرەی 
ۆمەڵەدا یەکەمەین چەخمەاخەی لە کەۆنگرەی دووی کە ١٣٦٠ناکەن کە لە سەاڵی 

رییەوە واتە لەشەەەەەڕی سیاسەەەەییەوە بەکردەیەەەەی ۆشەەەەەڕیان لێەەەەداوە و لە تیدەەەە
گواسەەتیانەوە بەەۆ نیزامەەی. ڕێبەرانەەی کەەۆمەڵە هێشەەتا ڕێکخراوەکەەانی "سەەهند" و 
"ڕزمنەەدگان" و .... نەهەەاتبوونە کوردسەەتان گەاڵڵەی شەەەڕیان دادەڕشەەت. هێشەەتا 

ەسەەتی هێەەزی پێشەەمەرگەدا بەەوو کە دوایەەین شەەاری کوردسەەتانیی )بۆکەەان( لە د
کەۆنگرەی دووی کەەۆمەڵە لەو نەاوچەیە گیەەرا و هەمەوو ئیمکانەەات و ڕێوشەەوێنی 
بۆ زەبرلێدان لە حیزبەی دێمەوکراتی تێەدا ئامەادە کەرا و بە بڕیەاری گەورەتەرین 
ئورگانیەەەان، واتە لە کەەەۆنگرە پشتڕاسەەەتیان کەەەردەوە کە بۆچەەەوونی عەبەەەدوڵاڵ 

 ی دوایی کۆنگرەیان دەبێ!موهتەدی لە گرینگترین ئەرکەکان
یەکەمەەەەەین و دیەەەەەارترین کەس کە بەپێەەەەەی هەمەەەەەوو بەڵگەکەەەەەان و هەمەەەەەوو 

ڕۆڵەی سەەرەکی گێەڕا و نووسراوەکانی خۆیشەی لە هەاڵیسەاندنی ئەو شەەڕەدا 
یە و ئەو پرسەەەەیارە لەجێەەەەدا دەبەەەەێ تاوانبەەەەارە کەەەەاک عەبەەەەدوڵاڵی مەەەەوهتەدی

کەس لە کەەوڕی  ٤٠٠بەرەوڕووی بەڕێزیەەان بکەەرێ کە لە پێنەەاو چیەەدا زیەەاتر لە 
دا و کەلێنەەی خسەەتە نێەەو بەەزووتنەوەی کەەوردەوە؟ لە پێنەەاو خەڵکەەی بەکوشەەت 

دامەزرانی حیزبی کۆمۆنیست و حیزبەی پڕۆلیتاریەا! ئەدی چەۆن بەوو کە پەاش 
ساڵ پێیان لە هەڵەی خۆیان نا و گەڕانەوە بۆ خەبەات لە پێنەاو کەوردایەتی  ٢٠
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ەیە کە جاری وایە لە خەباتی و دەستەبەری مافە نەتەوایەتییەکان و سەیر ئەو
مەوهتەدی  پێی حیزبی دێموکراتیی دەخا! کاک عەبەدوڵاڵنەتەوایەتیدا خۆی ڕە

دەبەەێ واڵمەەی چەەی بەەێ کە ئەوەنەەدە پێەەداگریی لەسەەەر شەەەڕی لەدژی حیزبەەی 
 دێموکرات دەکرد و ئەوەندە سوور بوو کە دەبێ ئەو شەڕە هەر ڕوو بدا؟

ەی دووی کۆمەڵە و تەا تێەزە ەوە تا کۆنگر١٣٥٧هەر لە سەرەتای شۆڕشی  
کوچکەکەی عەبدوڵاڵ موهتەدی کە دوو الی بەورژوازیی بە بەناوبانگەکەی سێ

حیزبەەی دێمەەوکراتی کوردسەەتان و کۆمەەاری ئیسەەالمی و الیەکەەی بە پڕۆلیتاریەەا 
دیەەاری کردبەەوو، ویسەەتی ڕێبەریەەی کەەۆمەڵە ئەوە بەەووە کە ئەگەر یەک فیشەەەک 

بەەەن، دەبەەەێ دێمەەەوکرات بە سەەەیلە  هەبەەەێ و الیەک دێمەەەوکرات و الیەک ڕێەەەنیم
ی کەەۆمەڵە، ئەو ڕێکخەەراوەیە لە ٨بگیەەردرێ. دواتەەریی هەتەەا دوای کەەۆنگرەی 

سیاسەەەتی شەەەڕانگیزیی دژ بە حیزبەەی دێمەەوکرات بەردەوام بەەووە و تەنەەانەت 
و لە  NRTکە بەڕێەەەز عەبەەەدوڵال مەەەوهتەدی لە تلویوزیەەەونی  ١٣٩٧هەتەەەا سەەەاڵی 
ی دەکەرد، ئەم گەاردگرتنەی هەر بوونی دوکتور قاسملوودا قسە دڕۆژی شەهی

پێەەەوە دیەەەار بەەەوو. بەەەۆ مینەەەاک وەک بۆخەەەۆی دەڵەەەێ "کەەەورتە بەەەاس"ی دوکتەەەور 
قاسەەملووی پەەێ شەەتێكی بەەاش بەەووە و هیچیەەان لەسەەەر نەنووسەەیوە کە دیەەارە 

 ی، یەکەەەەە١٠ۆی باڵوکەەەەەراوەی "پیشەەەەەرو" ژمەەەەەارە ئەوەش وا نیەەەەەیە لە پاشەەەەەک
ەودەم چینەەی ، بەاڵم خەەۆی ئ1دا هێرشەەیان کردبەەوە سەەەری١٣٦٣سەەەرماوەزی 

کرێکاری ڕزگار دەکرد و جاریکی دیەکە لەو دیمەانەیەدا لەگەڵ ئەوەی هێرشەی 
 دەکردە سەر دوکتور قاسملو، بە شەڕی نێوخۆییشی تاوانبار دەکرد!

کاک عەبدوڵال موهتەدی لەو دیمانەیەدا گوتی "دوکتور قاسملوو دەیتوانی بە 
ەر نفەەەووزی نفەەەوزی خەەەۆی نەیەڵەەەێ شەەەەڕ هەاڵیسەەەێ." ئەوەی بەڕێزیەەەان لەسەەە

دوکتەەور قاسەەملوو دەیڵەەێ ڕاسەەتە، بەاڵم بەڵگەکەەان دەڵەەێن کە سەەەرەڕای هەمەەوو 
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هەوڵەکەەەەانی نەمەەەەر د. قاسەەەەملوو ئەوە بەڕێەەەەز مەەەەوهتەدی بەەەەوو کە نەیهێشەەەەت 
هەوڵەکەەانی نەمەەر قاسەەملوو سەەەر بگەەرێ و مخەەابن ئێسەەتاش پەەاش چەنەەد سەەاڵ 

خەۆی دەیهەوێ دەستی چەوری خۆی بە الیەنەکانی دیکە بسەڕێ و پاکەانە بەۆ 
کە بەپێی قسە و نووسراوەکانی خەۆی  ؟بکا. بەاڵم ئەدی چی لە بەڵگەکان دەکا

لە ڕۆژی یەکەمەوە و بەتەەەەەایبەت دوای کەەەەەۆنگرەی دووی کەەەەەۆمەڵەوە کەەەەەاک 
عەبەەدوڵاڵ تیروشەەیر لە حیەەزب دەسەەوێ هەتەەا بە مەەرادی خەەۆی دەگەەا و شەەەڕی 

 نێوخۆی هەاڵیساند.
 شەەەەەڕەواوی لەو لێەەەەرەدا مەەەەن نەەەەامەوێ بڵەەەەێم کە حیزبەەەەی دێمەەەەوکرات بە تە

هەمەەووی سەەووچی کەەۆمەڵە بەەووە، چەەونکە لە هێنەەدیک جەەێ  بەرییە و هەربەەێ
پێشەەەەمەرگەکانی حیەەەەزب بیەەەەانووی گرژییەەەەان بەدەسەەەەتەوە داوە، بەاڵم هەتەەەەا 
وەڕێکەوتنی شەڕی سەرانسەری هیچکات و لە هەیو کەوێ حیزبەی دێمەوکرات، 

اریدا نەهاتوە ڕێبەری و تەنانەت ئەندامیکی کومیتەی ناوەندیی ئەم حیزبە بە ز
غەات دژی کەۆمەڵە دەکەیەن. بەۆیە یو نەینووسیوە کە لە کەۆمەڵە دەدەیەن و تەبل

پێشەەخەری ئەو کەەۆمەڵە هەم لەبەەاری سیاسەەی هەم لەبەەاری نیەەزامییەوە دەست
کارەساتە بوو کە بە سەر کوردستانی هێنەا. خەۆ ئەگەر مێنوونووسەانیی لەو 

قەزاوەت بەەەکەن، بەتەواوی الیەنەەەانە بەەەارەوە لێکەەەۆلینەوەیەکی ورد بەەەکەن و بێ
دەردەکەوێ کێ بووە هۆکاری ئەو دۆخە کە ڕشتنی خوێنی چەنەد سەەد کەس 

 و زیان و خەسارە فڕەڕەهەندەکانی دیکەی بەدوودا هات.
 ١٣٥٧سەاڵی یەکەمەی دوای شۆڕشەی  ٢٠بەڵگەنەویستە کە ئەوەی مێەنووی 

رێکەەدا وە هەەاتوە و بە و ئاقابخەەوێنێتەوە، دەزانەەێ سیاسەەەتی کەەۆمەڵە لە کەەوێ
ڕۆیشەەتوە. ئەوان باوەڕیەەان بە خەبەەاتی نەتەوایەتەەی و مەەافە نەتەوایەتییەکەەانی 
خەڵكەەەی کەەەورد نەبەەەووە، تەنەەەانەت لە هەمەەەوو ئەدەبیەەەاتی سیاسەەەیی خۆیانەەەدا 
جەەوواڵنەوەی سیاسەەی و خەبەەاتی نەتەوایەتیەەی گەلەەی کوردسەەتانیان نەک وەک 

پێناسەەە  خەبەەات و پرسەەێکی "نەتەوەیەەی"، بەڵکەەوو بە "بەەزووتنەوەی مقەەاومەت"
لە پرسی نەتەوەیی تەنیا وەک ئامرازێک بۆ دەستەبەری دەسەەاڵت و  و دەکرد
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ئۆتەۆریتەی خۆیەان کەڵکیەەان وەردەگەرت. بەەۆیە ئەو فیشەەکانەش کە لە تفەنگەەی 
حیزبەەەی کۆمۆنیسەەەت و کەەەۆمەڵەوە بەرەو دێمەەەوکرات دەهەەەاتن، هەمەەەووی بەەەۆ 

تەەەۆ –کردن و بنەبڕکردنەەەی بەقەولەەەی خۆیەەەان بەەەورژوازیی کەەەورد چاوترسەەەێن
بیخوێنەوە خەبەاتی نەتەوایەتیەی کەورد" بەوو. ئەم بیەرو بۆچەوونە بەتەایبەتی لە 

بوونی حیزبی کۆمۆنیسەتی ئێەران بەو الوە و تایبەتیتر بە دروست ١٣٦٠ساڵی 
وپەەۆ و قەوارەی کەەۆمەڵەدا کێشەەا و ئەوان ڕۆژ بەڕۆژ بەەاڵی بەسەەەر هەمەەوو لق

 ە بوون.زیاتر خولیا و تامەزرۆی داسەپاندنی ئەو شەڕە نگریس
شەەەەڕی نێوخەەەەۆی ئەو دوو الیەنە ڕاسەەەەتە لەسەەەەەریەک بە زیەەەەانی هەر دوو 
ڕێکخەەراوە بەەوو، و دووکەڵەەی چەەووە چەەاوی خەڵکەەی کوردسەەتان، بەاڵم کەەۆمەڵە 

 دۆڕاوی سەرەکیی ئەم دۆخە بوو، ئەویی بە چەند هۆ 
یەکەم  ئەوان دەبوا گۆشەی بورژوازیی نێوخۆ واتە )دێمەوکرات( لەبەریەک  

نەیهەەەیڵن، بەاڵم نەیەەەانتوانی و ئەمە تەنیەەەا وەک دروشەەەم مەەەایەوە. هەڵتەکێەەەنن و 
دووهەم  ئەوان بۆیان گرینگ نەبوو زۆر جێ و شوێنی کوردسەتان هێزەکەانی 
کۆمەەاری ئیسەەالمی دەسەەتیان بەسەەەردا بگەەرن، گرینەەگ ئەوە بەەوو کە نەهەەێڵن لە 

دا بەەێ، چەەونکە دواتەەر بەقەولەەی خۆیەەان دەیەەانتوانی دەسەەتی حیزبەەی دێمەەوکرات
بەۆیەش بە  !ە مشوری هێزەکانی کۆماری ئیسالمی بخۆن و دەریان بەکەندوای

هەمەەەەوو ئیمکانەەەەاتی بەردەسەەەەتیان هەوڵیەەەەان دا حیزبەەەەی دێمەەەەوکرات نەتەەەەوانێ 
دەسەەەەاڵتی ئیەەەداریی لە کوردسەەەتان هەبەەەێ کە ئەوەشەەەیان بەەەۆ نەچەەەووە سەەەەر. 

کە دوای دەسەەەێێکی ئەو شەەەەڕە لە مەەەاوەیەکی  و بینیمەەەان بیسەەەتمانسەەەێهەم  
بە سەەەدان کەسەەیان وازیەەان لە ڕیزەکەەانی کەەۆمەڵە هێنەەا و  -انەەگم ٣-کورتەەدا 

خۆیەەەەان ڕادەسەەەەتی کۆمەەەەاری ئیسەەەەالمی کەەەەردەوە. چەەەەوارەم  ئەوان حیزبەەەەی 
دێموکراتیەەان بە دژی شەەۆڕش و بەەورژوازی و کۆمەڵێەەک تەەااڵنچی )چێەەاوڵگەر( 
دەناسەەاند، بەاڵم پشەەتیوانیی هەراوی کەەۆمەاڵنی خەڵکەەی کوردسەەتان لە حیزبەەی 

نەاوچەیی و پەێگەی  یو قورسایی ئەم حیزبە لە هاوکێشەە دێموکرات و سەنگ
ئەم حیەەەەزبە لە کەەەەۆمەڵگەی نێودەوڵەتیەەەەدا زوو سەەەەەری لە بەرد دان. پاشەەەەان 
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سەرنجڕاکێی ئەوەشە کە خۆ سیاسەت، ئامان  و وێنمانی حیزبی دێمەوکرات 
نەگەەەەۆڕاوە، ئەی ئەدی ئەوان ئێسەەەەتا کە لەگەڵ ئەو حیەەەەزبە دادەنیشەەەەتن و لە 

ردا کەەاری هاوبەشەەی لەگەڵ دەکەن، بەو پێەەیە وادیەەارە یەەان قەوارەی جۆراوجەەۆ
کەەۆمەڵەش بەەۆتە بەەورژوازی و دژی شەەۆڕش، یەەان ڕابردووەکەیەەان بە تەواوی 
لەسەەەر هێڵێکەەی هەڵە بەەووە کە بێگومەەان ئەوەی دووهەمیەەان ڕاسەەتە. پێەەنجەم  
کۆمەڵە تەنیا چەند مانگ دوای شەڕ بەشی هەرە زۆری کوردسەتانی لەدەسەت 

ی لە بەەانەوە هەتەەا شەەیمالی کوردسەەتان نەمەەا و هەمەەووی پەەێ دا و هەەیو هێزێکەە
 ١٣٦٧ی ی خۆیەەان لە سەەەاڵ٦م  کەەەۆمەڵە لەدوای کەەۆنگرەی ەشەشەە چەەۆڵ کەەرا.

هێەەدی وازی لە شەەێوەی ئەسەەڵی خەبەەات واتە خەبەەاتی چەکەەداری هێنەەاوە هێدی
بە  ١٣٦٩ی لەسەەەەاڵی یو بزمەەەەاری کۆتەەەەا دا نەمەەەەاهێزێکەەەەی ڕەزمەەەەی لە مەیەەەەدان

 باتی چەکداری دا.تابووتی خەیەکجاری لە 
کەسەەەی کەەەۆمەڵە گیانیەەەان  ٢٢٤لەو شەەەەڕە نگریسەەەەدا کە ڕووی دا النەەەیکەم  

پەرەست دەستیان بەسەەر تەواوی لەدەست دا و چەند کەسێکی فارسی ڕەگەز
کوردبوونیەەەەان لە و ئاسەەەەەواری  شەەەەوناسداگەەەەرت و تەشەەەەکیالتی کەەەەۆمەڵەدا 

ینگەی کەەاک کوردەکەەانیی ئەسەەتاندەوە. سەەەیری ئەو ڕێنەەوێنی و ڕاسەەێاردە گەەر
عەبەەدوڵاڵ مەەوهتەدی وەک کەسەەی یەکەمەەی کەەۆمەڵە بەەۆ ئەنەەدامەکانیان بەەکەن  
"پێشەەەمەرگەی ئەەەێمە دەبەەەێ ئەو هەسەەەتەی هەبەەەێ و ئەو هەسەەەتە، "احساسەەەی" 
واقعبینەەانەیە. هەەیو ڕێگەەایەک نیەەیە مەگەر ئەوەی لە تەواوی ڕیەەزی تەشەەکیالتی 

ن، نەک خۆمانەەدا بەشەەێوەی سیسەەتماتیک تەبلیەەغ دژی حیزبەەی دێمەەوکرات بکەیەە
تەبلیەەغ بەەۆ ئامەەادەگی لە بەرامەەبەر حیزبەەی تەنیەەا تەبلیەەغ دژی حیەەزب بەڵکەەوو 

 دا.دێموکرات
. ئەو پەروەردەیەی کەەۆمەڵە لەکاتێکەەدا بەەوو کە حیزبەەی دێمەەوکرات دەسەەتی 

  لەوە دەکەەەابەەەاس ئیلخەەەانیزادە  برایەتیەەەی بەەەۆ کەەەۆمەڵە درێەەەن کردبەەەوو. بەڕێەەەز
ەر کەس بێتە ڕیزی کەۆمەڵەوە و خەڵکی کوردستان دەڵێم ه ""لەمڕۆوە بە ئێوە

و دەسەەەت بە خەبەەەات بکەەەا، "قطعەەەا" سەەەنووردانان لەگەڵ ناسەەەیۆنالیزم، بڕیەەەاری 
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میلیەەەەەون خەڵکەەەەەی  ٥ئەگەر هەر  مەەەەەوهتەدی دەڵەەەەەێ  ئەساسەەەەەیی ئەو دەبەەەەەێ...
کوردسەەتان مخەەالفی شەەەڕ بەەێ، بە تەەاقی تەنیەەا مەەوافقم لەگەڵ دێمەەوکرات شەەەڕ 

ێبەرانەەی "حکەەا" و کەەۆمەڵەی و ڕ بکەیەەن." پرسەەیار لە کەەاک عەبەەدوڵال مەەوهتەدی
ئەوەیە کە ئەدی تیدەەوریزەکردنی شەەەڕی نێوخەەۆیی و داسەەەپاندنی بە  ئەوکەەات

سەەەر حیزبەەی دێموکراتەەدا چەەۆنە و دەبەەی چەەۆن بێەەت؟ غەیەەری فەرمایشەەتەکانی 
 جەنابیان؟

زیەەەەان نەبەەەەووە. حیزبەەەەی ڕاسەەەتە کە حیزبەەەەی دێمەەەەوکراتیی لەو شەەەەڕەدا بێ
سەەەەەەەەد کەس لە باشەەەەەەەترین دێمەەەەەەەوکرات لەم سەەەەەەەۆنگەیەوە زیەەەەەەەاتر لە دوو 

پێشەەەەمەرگەکانی لەدەسەەەەت دا. هەروەهەەەەا لە سەەەەۆنگەی ئەم شەەەەەڕەوە حیزبەەەەی 
دێموکرات بەشێک لە لکەکانی هێزی پێشمەرگەی بۆ جنووب گواسەتەوە و بەم 
هۆیەوە ڕێنیم توانی لە ناوەندی کوردسەتان و شەیمال زیەاتر هێەرش بەۆ سەەر 

دیەەکە شەەتێکی شەەاراوە پێشەەمەرگەکان بێنەەێ و کوردسەەتان داگیەەر بکەەا. لەالیەکەەی 
نەبەەەوو کە کۆمەەەاری ئیسەەەالمی بە تێکهەڵچەەەوونی نێەەەوان کەەەۆمەڵە و دێمەەەوکرات 
شاگەشکە ببوو، چونکە هەرچەندی ئەو شەڕە درێنەی بوایە بە زیانی خەڵکەی 

ی ڕێنیمدا دەشکایەوە. هەموو بیەانووی کەۆمەڵە و یکوردستان و لە بەرژەوەند
و الیەنێکەی دیەکەی قەبەووڵی قسەی کۆمەڵە ئەوە بوو کە حیزبی دێموکرات هەی

دا بسەەپێنێ، ئەوە لە نییە و دەیهەوێ هێنموونیی خەۆی بەسەەر ئەحزابەی دیەکە
شەەەە و بە بەردەوامەەەی دەسەەەتی دۆسەەەتایەتی و یدایە کە دێمەەەوکرات هەمکاتێەەەک

برایەتەەی و هاوکەەاریی بەەۆ کەەۆمەڵە درێەەن کەەردوە، بەاڵم کەەۆمەڵە بەپێەەی بەڵەەگە و 
هاوکەەاریی حیزبەەی دێمەەوکرات بەەکەن و سەەەنەدەکانی خۆشەەیان ئامەەادە نەبەەوون 

الیان وابوو کە تەنیا بە الوازکردنی حیزبەی دێمەوکراتە کە حیزبەی کۆمۆنیسەت 
حیزبەەی دێمەەوکرات  وەپەەێچەوانەبەو کەەۆمەڵە بەهێەەز و پەەارێزراو دەبەەن. بەاڵم 

کات ڕەساڵەت و ئەسالەتی شۆڕشگێڕیی خۆی لە هەیو کەس وەرنەگرتەوە هیو
قایم بە هێزێکەەی دیەەکەدا نەدیتەەۆتەوە و پشەەتو بەەوونی خەەۆی لە نەبەەوونی هەەیو 

 خەڵکی کوردستان بە سەربەرزی لەم گۆڕەپانەدا ماوەتەوە.
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لە کۆتاییەەدا لەوانەیە نەەاو و ژمەەارە و لیسەەتی قوربانیەەانی شەەەڕی نێوخەەۆ بە 
ڕانەگەیشەتنی مەن بە نەکردن یەان دەستهۆکاری جۆراوجەۆری وەک ئەرشەیف

ەداخەوە سەەرەڕای هەوڵەی زۆر هەموو سەەرچاوەکان لەوەنەدەش زیەاتر بەێ، ب
بەاڵم هەر ئەوەندەم بۆ سا  کرایەوە. هیوادارم نەسلی داهەاتوو، یەان لەمەڕۆوە 
ڕێبەرانی حیزبە سیاسییەکان بە ئەزموون وەرگرتن لەو ڕابردووە پەڕ زیەان و 

و بە ڕەچەاوکردنی بەرژەوەنەدییە بااڵکەانی نەتەوە و عەقالنییەتەی  بارەکارەسات
شتێک و یەک لەوان  ردن، بگەنە قەناعەتێک کە کۆمەڵەکهەڵسەردەمیانەی وێک

ە هەمەوو شەڕی نێوخۆیی هێڵەی سەوور بەێ، ئەوەش بەکەن بە گرێبەسەتێک و ب
 وجوودەوە پێی دەروەست بن.
 یزبەەەیح ەیەیورەد مەئ یکانەباشەەە ییەنەەەدەوێپبە  هەر لەوکەەەاتەدا سەەەەبارەت

ەنەەەدی )ناو ییەمەەەانەیهاوپ وەل مۆخەەە یبوونڵشەەەماۆخ ێپەەە ەڵەمۆو کەەە مەەەوکراتێد
یەان پەێ ەرەپ اتریەز ەانیینەدەوێپ وەئ ەک مخەوازوایو ه دەدەم شەانین هاوکاری(

زبەەی یح انەیوەشەەێپ ەل و شۆڕشەەگێڕەکان ێڕبەەاتگەخ ەزێەەه یتەەیەکیە تەەا بەەدرێ
 وەرەب یرەدیەەەەتەارمی ێتەەەەوانەدیەک لەو هێەەەەزانە بەەەەن  ەڵەمۆو کەەەە مەەەەوکراتدێ
ێک کە هەەەیو شەەەت تێەەەب دالەکوردسەەەتان مەەەانەکەباتەخ یوتەەەڕە یچوونەوەشەەەێپ
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