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 سپاس و پێزانین
 وهدڵسۆزییه به وهجۆرهڕێگای جۆربه له که سهندین کهئاکامی ماندووبوونی چه م کتێبهئه

 وپێشمهنزیک دوو ساڵ له م کتێبه،کانی ئه. بۆ پێشبردنی باسهوهریان داتی نووسهیارمه
 هک نکانێککان و باسهرییهوهشداربووانی بیرهبه خۆیان هنارد کک یهبۆ ژوماره کمیهپرسیارنامه

کانیان م جوابی پرسیارههه وهڕوانگای خۆیانه س لهند که. چهوهکرێنهر دهسهدا بهم کتێبهله
ی حیسام ی فاڕووقی، مینهمهدا سپاسی حه. لێرهوهیان خوێندهکهم پێشنووسی کتێبهو هه وهدایه
ڵم گفتوگۆیان کرد. گهفوون لهلهو ته ڕێگای نامه له م کهکهجیجی( دهریفی )ههدۆاڵی شهبو عه

ی سانڵ کهگه و باس له وهئاکامی خوێندنه دا لهم کتێبهکان لهو باسه کانرییهوهرچی بیرهگهئه
زۆر  له سانهو کهیه ئهوانهو له رهی بۆچوونی نووسهوهنگدانههنها ڕاڵم ته، بهم هاتوهرههزۆردا به

کی موو جێگایههه رچی لهگهم ئهکهدا سپاسیان دهبێت. لێرهڕا و بۆچوونی جیاوازیان هه داجێگا
می هرهئامانجێکی به گرانهخنه. پێکهێنانی گفتوگۆ و باسی ڕهکردوهیانم نهقسه به م کتێبهئه
 بدواڵیر و کاک عهعات باسی سیاسیی و مێژوویی نووسهندین سهئاکامی چه . بۆ وێنهیهمجۆرهبه
دێک ی هێنوهتکردنهمان کاتدا ڕههه و له کتر و ڕاگۆڕینهیه یشتنی زۆرتر لهتێگه ریفی، بوو بهشه
ی وهم منی هاندا بۆ خوێندنهالنیکه مهدا. ئهکی زۆر دۆستانهوایهشوههکه کتر لهکانی یهبۆچوونه له

 مال بۆزۆرگپووردا سپاسی جه. لێرهی خۆم پێم باش بوهو شتهر ئهسه ک ئیسرارکردن لهزۆرتر، نه
 مێسپاسی شه بوون. رتیدهک یارمهرییهوهنووسینی بیره ها لهروههه م کهکهحیسامی ده و مینه

 ریتی نووسهیارمه شدام کتێبههو ل رهی نووسهمێژینهرێكی لهی هاندهوهم بۆ ئهکهئاریانزاد ده
شداربوانی به ک لهیهڵ ژومارهگه ندی گرتن لهیوهی ڕووداوێک و پهوهبۆ ڕوونکردنه داوه

مینی حیم ئهتی ڕهسپاسی تایبه م.کهوانیش دهکانی ئهتییهکان. سپاسی  پێشوازی و یارمهڕووداوه
باری  و له ریک بوونخه وههکنووسراوه ندین ڕۆژ بهچه م کهکهفا سوڵتانی دهشاد موستهو ڕه

وها جارێکی روهههمینی ئهحیم ڕه کان ڕاکێشا.ڵهریان بۆ ههرنجی نووسهسه وهڕێنووسی کوردییه
سپاسی  کجار گرینگ بوون. دووبارهکانی یهو تێبینییه وهدا چووهکهر نووسراوهسه به دیکه

 م.کهده
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 چاالکی سیاسیین و ن لهکی درێژخایهیهن پیشینهاوهخ که تییانهسایهو کهموو ئههه
ک کادری ڕێکخراوی وه ،بوه ستۆئههبریشیان ک نووسهسانی وهتی کهرپرسایهکیان بهیهژوماره
کان رییهوهر بوون بۆ شوێنگرتنی بیرهی نووسهورهرێکی گه، هاندهیان گێڕاوهورهوری گهده ڵهکۆمه

نها یا ته نکراونه وردی باس کان بهرییهوهر بیرهگهزۆر جێگادا ئه کان. لهوهو باسکردنی ڕوودا
 یویستوهو نه بوهوێ نهر لهنووسه که یهوهئه هۆی ،کان هاتوهسهکه ک لهیهناوی ژوماره

توانی مدهش زیاتر نهمهله وهداخهبه .هی خۆی و بیکاته باس بکات سانی دیکهوریی کهوهبیره
  .وهێنمهکان بمرییهوهو یا بیره جوابی پرسیارنامه مایتهبه

 م کهکهقزی دهتا ناسر سهبۆ چاپ، سپاسی عه م کتیبهکردنی ئهبۆ دیزاین و ئاماده
. هر بوتیدهیارمه وهدڵسۆزییه به میشهک ههر و وهسه تهبردوه م کتێبهڵ ئهگه کاتێکی زۆری له

 . ی زۆر جێگای پێزانینهکهکان و ماندووبوونهتییهارمهی
 ستۆی منهئه نها لهک تهوڕییهموکوک و کهیهڵهر هه، ههتییانهو یارمهموو ئهڕای ههرهسه

 .سی دیکهک هیچ کهو نه
 عبیعروف کهمه 
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کیپێشه  

 

كی و له الیهگرێت ( ده١٣٩٢) دارێدەشتی  كانیرییهوهشوێنی بیره کله الیه ڤین و قینئه
 الوێکی بااڵ کردنی وهانهگێڕشتی دارێ دهکات. ده چاوڕه گرانهخنهەکی ڕیهوهوه خوێندنهشهدیکه

ی وهگێڕانه هاروهو هه لە خۆ دەگرێت کانتی و سیاسییههاڵیکۆمه ی ئاڵوگۆڕهرگهله جه
ی لە درێژەی دەسەاڵت که انەیهیووسەر و ئەو دژواریو دایکی ن بنەماڵەی باوک کانیرهاتهسهبه

ە. ئەو کتێبە کە بە یارمەتی ڕاستەوخۆی نزیک بە سی ونهوڕووبەڕوویان بو یکۆماری ئیسالمی
، هەروەها چەند بیرەوەرییەک لە ڕووداوەکانی ژیان و خەباتی پێشمەرگەی بەرهەم هاتکەس 

کاریگەری ئاڵوگۆڕە هێماکردنی  له هبریتیی دەشتی دارێکۆمەڵەی دەگرتە خۆ. ناوەرۆکی 
کۆمەاڵیەتیی و سیاسییەکانی ساڵەکانی پێش و پاش ڕاپەڕینی گەالنی ئێران لە ساڵی 

هاتنە مەیدانی هێزی  ،خۆ کەوتنی هێزە کۆمەاڵیەتییەکان ،قزک سهله شارێکی وه ١٣٥٧/١٩٧٩
نوێ لە ئاکامی ئەو  سڵێکینهبیروباوەڕی نوێ و بە گشتی  رییژێر کاریگه له سیاسیی نوێ

. ئەوەیکە چۆن بڕیارەکانیان کانمرۆڤهدەور و ڕۆڵی ر سه تهخت کراوهجهئاڵوگۆڕانەدا. لەوێدا 
مێژوو درووست  ژێر قورسایی ڕابردوو له بە چارەنووسیانەوە گرێ دەخوا و چۆن کردەوەکانیان

هەر  .بایەخییان هەیە رد کە ئینسانەکانلەسەر ئەو ڕاستییە جەختی دەک دەشتی دارێدەکات. 
کێشان و ماندووبوونیان لەسەر ڕەوتی ڕووداوەکانی ئەو کات ڕەنج ،ی کە کردەوەکانیانبەوجۆرە

 کاریگەری داناوە و ئێستاش کاریگەری هەیە. 
سەرەڕای ئەمە، بە دەرچوونی ئەو کتێبە هەست بە بۆشاییەک کرا و ئەویش جێگای ڕووداوەکانی 

لە سەر چارەنووسی  و ڕووداوانهئه و کاریگەری ئێراقڕی ئێران و شە کۆتایی هاتنیپێش و پاش 
 و له کەمتەرخەمی له دادەشتی دارێو ڕووداوانه له هکردنی ئباسنهپێشمەرگەکانی کۆمەڵە بوو. 

ێک پئەو سەردەمە جیاوازییەکی لەگەڵ سەردەمی پێشووی خۆی گرت. دهی نهرچاوهسه بیرکردن
سازتر بوون. لەالیەکی دیکەوە وێنە و چارەنووسڕادەیەکی زۆر بێو ڕووداوەکانی تا  هێناده

وڵ هە ڤین و قینئه. بۆیە پێویست بوونووسین تێگەیشتن و زۆرتر بۆ  تیحمهزهخوێندنەوە و 
 دەدات پڕ کردنەوەی ئەو بۆشاییە بکاتە ئامانجی خۆی. 
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لە ئەزموونێک لە کۆتایی دەیەی شەستی هەتاویی )هەشتای زایینی( زیاتر لە دە ساڵ 
کردنەوەیەکیان پشت سەر نابوو. تاقی ،پێشتر درابوون وا تێدەپەڕی. ئەو کەسانە و ئەو بڕیارانەی

 یهاتندەگەیشتە کۆتایی و دوا ئێراقگەلێک ڕووداوی نوێ بەرۆکی پێگرتبووین. شەڕی ئێران و 
ەدوای ی بی. کۆماری ئیسالمخولقاندده بۆ چارەنووسی پێشمەرگەکان مەترسیی ئەو شەڕە

و  یهێنەری ئینسانیردنی هێزێکی سەرسووڕکن و تەرخانسااڵنێکی دوورودرێژی شەڕ لە کوردستا
پایەگایەکی  بینرادهبەدەگمەن دێهاتێک  ؛جێگایەک نەمابوو داگیری نەکردبێتماددیی، ئیتر 

 گهرهی پێشممانەوە و جەولەبە زستاندا ئیتر ئەرتەش و سپای پاسدارنی لێ جێگیر نەکرابووبێت. 
هاتنی زستان و هەر لە بەهارەوە لە ناوچەکانی کوردستان مەجالی نەمابوو. بەاڵم بە کۆتایی

. ئەو سنووربەزاندنانە پڕ لە دی سنوورەکانیان تێدەپەڕانیهێزەکانی پێشمەرگە بە بڕیاری ناوەند
. دەبووین تێپەڕ ئێراقترسیی بوون. شەوانە لە نێوان بەرەکانی شەڕی هێزەکانی ئێران و مه
زەوی و دار و دەوەنی تەڕ  بارانلێزمهڕێگامان. هەورە تریشقە و  رمە چەمێک دەهاتە سهیدای

ئاور  .خۆمان لە دۆڵێک حەشار دەدا کە ڕۆژ دەبوەوه . ڕێگابڕینی شەوانە ئەستەم ودەکرد
ر و گیان له ڕ باسی سهشه کانیرهم له نێوان بهت و ههحمهم زهر باران ههله به کردنەوە

ند دەماینەوە. له چهتا الی ئێوارە و بۆ ڕێپێوانێکی دیکە بە جلوبەرگی تەڕ  دان بوو.ستهد
د و کر ختڵه گیانیان بهی کۆمهرگهیان پێێشمهساتی دزڵی دهک کارهسنوور وه رڕووداوی سه

 دواجار تیرباران کران. ره زۆریانی ههزۆربه کهدیل گیران یان به
( ئەو ١٣٦٧)گواڵنی  بۆمبارانی کیمایی دۆڵی بۆتێ( و ١٣٦٦ەمەی کارەساتی هەڵەبجە )ڕەش

یەکجار بەرتەسک  یڵهی کۆمهرگهپێشمهژیانی  ڕووداوانەی دیکە بوون کە مەودای هەڵسووڕان و
یشتنێکی باوی ئێستا، بوه ی تێگهوانهبه پێچه ی بەدوای ئەو ڕووداوانە وهاوین چیکه .وهوەکردب

 کاندا.داگیرکراوه ی ناوچهرگهکان له جهرگهی پێشمهی دیکهوێنهکی بێشاهیدی چاالکییه
 ،نابوو کەمییرووی له  کانپێشمەرگەی ژومارهلە هەمان کاتدا کە  دیکە وەکو ئاڵوگۆڕێکی

لەباری کەیفییەتیشەوە ئاڵوگۆڕێکی  ڵهبافتی ڕێکخراوی کۆمه گشتیو به رگههێزی پێشمه
فزیی و تووندووتیژیی له ڵ بههتێک - ڕووداوێکی سیاسیی اوکاتهوه. کردهرچاوی تاقی دهبه
کە  بە خاڵێکی وەرچەرخان کرێت، بووده پێناسه« چەپ و ڕاست»باسەکانی  به که - شهڕههه
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م لهبۆیە  و هێزه به جێ هێشت.نووسی ئهر چارهكی قوڵی له سهرییهله جێگای خۆیدا کاریگه
به  وێتکهردهیدا دهکهاوهک به نر وهههو ڕوداوه ئه .پێکردنن اژهئامشایانی دا وهخوێندنه

 .کردن بوو بە باوتۆمەتبار  و یەک و یەکتر . قین هەڵگرتن لەکراتکردنی هێزێک پێناسه دهدووله
هاوڕێیەکی نزیکم لە گەرمەی یادداشتێک بوو  شێک لهبه «!دایەمۆکراتیدگای ئێوە لە حیزبی جێ»

ی بەدوای کۆتای بۆی نووسیم.« ساڵوێکی گەرم و شۆڕشگێڕانە»دوای به و نامەیەکدا باسەکاندا لە
 له مجارهئه کان،باسه نێک لهوتنی الیهرکهستێنی سهبه له شهڕهو ههئه هاتنی باسەکەش

 --نی ڕاست ناونرا بوو ی الیهو جۆرهئه – ڕوویڕووبه وهگڕوتینێکی زۆرتره به کانکۆبوونه
 .وهکرایهده (نش و مێشک بۆگهی ڕهستهداروده) «نیوغز بۆگهو مه باندی سیاه»

بۆچوون و ڕای  کان بهسهکهشوبهاندنی بەالم «. ئەو کاتە وا بوو»دەڵێن  ینزۆر جار دەبیس 
 دانموونه وله وامه کهردهبهوتوو و جێکهکی یهدیارده «یرهغه»هیزێکی دیاریکراو و  جیاواز به

لێکگرێدانی  هۆی بۆ وێنه .وهڕێتهگهدهتر بۆ دواوه و باسانهی لهکهڕیشه وێت وکهرچاو دهبه
ناوبرا لە ئەدەبیاتی  بوو که وهئه مۆکراتدیک حیزبی ێکی وهحیزب نووسینێک و بۆچوونێک به

دا ڵهی کۆمهوهخوێندنه لهدەناسرا.  لە الیەن کۆمەڵەوە بە هێزێکی ناسیۆنالیست ئەو کاتەدا
 واته راسیی پێناسەکانی ناسیۆنالیسمدیمۆک تیکردنی شۆڕش وایهدژڕەگەزپەرەستیی و 

 .و پێناسانهن ئهخاوه بوهده و حیزبهئه و مانایهپێی ئه به بۆیه دەهێنا. پێک رێتییگهوهتهنه
 هێزێکاوە، ناساندنی بە بۆ کەسێک کە ساڵەها لە بەرامبەر وەها پێناسەگەلێک وەستوابوو که

 ڕێبەری یەکەمی وه.وتهکهتاڵی لێده یفسیری نهکاریگه ،هوودا کۆ ببوونهله و خااڵنهئه که گوایا
بە سەر بەرەی  «چەپەکان»ەو ڕۆژانەدا سەرکەوتنی ل کدایهنامهڵگهبهحیزبی کۆمۆنیست لە 

 ڕیکخراوێکیدان کادری سه» بە بڕوای ئەو بە دەسکەوتێکی مێژوویی ناوبرد کە« ڕاست»
م واڵتانی جیهانی سێهه پ لهمێژووی چه م جار لهکهبۆ یه وهکهیهنگیزهر ئههه به  کۆمۆنیستیی

دوای بۆلشویزم، وترێ کۆمۆنیستیی بهی وکوو ئهوهموو مێژووی بزوتنههه له یهوانهت لهنانهو ته
 فسانهکارهێنانی ئهک بهروهمجۆره، ههبه 1.«ناسیۆنالیزم درکاندوه زاری خۆیان لهبێ

کانی سهکه ئاستی رخ،ی هاوچهناسنامه دیاریکردنیم و سۆهراب بۆ ک ڕۆستهکانی وهمێژووییه
                                                           

فعالیت حزب در کردستان )اسنادی از مباحثات درونی  بارهدرالت کردستان'، در رفقای چپ در تشکی به سرگشاده 'نامه 1 

 .٩٠،(، ص. ١٩٩٠)انتشارات کانون کمونیسم کارگری، اوت حزب کمونیست ایران( 
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ان( کبۆلشویکهدا لێرهکانی ڕابردوو )مانهڵ قارهگه رد لهراوهبه کانیان بهرکهمڕۆ و گرینگیی ئهئه
 . وهکرانهده پێناسه

 ێن. بەاڵم بۆچۆن و بیروباوەڕ سەرسەختن. کهرکەسەکان دەگۆڕد .ڕووداوەکان تێپەڕ دەبن
تووشەیەکی نەبینراون.  ریت.ه داب و نهنبئه .نهکخت ئهسه انک سیمان خۆیوه نبک ئهوش

ێن. بۆ گۆڕێن و جێگیرکردنیان بە رددانراوە. بۆیە بە ئاسانی ناگۆڕ لە پەنا دەستت گۆپاڵێک
 نها لە ڕووداوێکی دیکەدا ئەو گۆپااڵدەبێ بە گژیاندا بچیت. دەن خێکی نوێوهستن به بایهپشت به

 .وهبرێنهکار دهبه
لە هاتنی ئەو سەردەم و هەلومەرجە دژوارەی پێش و پاش  م کتێبهگێڕانەوەکانی ئه

بەسەر هێزی  ها ئەو ئاڵوگۆڕانەی واروهدەسپێدەکات. هه ئێراقکۆتاییهاتنی شەڕی نێوان ئێران و 
پێشمەرگەدا هاتبوون دەداتە بەر باس. لە ناو هەموو ئەمانەدا لەخۆبردوویی و فیداکاریی ژنان و 

پێک  م کتێبهرۆکی ئهناوه مهئه .گرهڵنهی حاشاههەکپیاوانی پێشمەرگەی کۆمەڵە ڕاستیی
وێت یههپارێزێت و دهئه کی دیاریکراو خۆیرییهڕێکخراو و ڕێبه شانازیکردن به له هێنێت. بۆیهده
و ئه اوله ن کانوهگێڕانه کی مێژووییدا ببینێت.یهپڕۆسه ک ڕۆڵگێڕێک لهش وهو رێکخراوهئه
كسانیخواز پ و یهرچی هێزێکی چهگهئه .چاو ناکاتهڕ زاییی هاکهێک«پڕاست و چه» داسڵهنه

وەها هەلومەرجێکی دژواردا و  یکەسانە لە جەرگە ئەو هێنێت.پێک ده موویانههی پێناسه
ژیانێکی یەکجار دژواریان بردەسەر. سەردەمی مێژوویی ئەو کات  کانهپێداویستیی سکبوونیرتهبه

سیم و ڕادیۆ و چەند کاناڵێکی تلویزیۆنی دەوڵەتان پێناسە دەکرا. یەوە بە بێپەیوەندیلە باری 
هەواڵێک و نامەیەک بۆ دەورووبەر،  ندیگەیا !ە بەرچاوی خۆتدەمە و ئیستا بهێنجیاوازی ئەو سەر

. دەنگ ویستدهچ بگا بە واڵتانی دەرەوە، لە زەحمەت خستنی چەند کەس و ماوەیەکی زۆری 
ێ ب پەیامەکانتو  وێنهوەی بە پێچەوانەی ئێستا و ڕەنگ بە جێگایەک نەدەگەیشت، چ بگا بە
دانی بە هەڵبڕین و تەکان، تەنها ی ئەوتۆی بوێتئەوەی کەسێک لە زەحمەت بخەیت و زەمانێک

نی کاندییهیوهپه بۆ ئەوپەر دونیای بنێریت.دەتوانی مت ردهکلیلی بهختهر تهسه قامکێکت له
ناو جیاوازیی  بۆیە لە ی.یکنۆلۆژئاستی ته ک بهنه گرێی خواردوه وهکانهزی مرۆڤهحه مڕۆ بهئه
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. زیندوو کردنەوەیان و ناسینیان نەوتێدەف کاننی ڕووداوهالیهگەلێک  ئەو کات و ئیستادا
 .یشتنمان لە ڕووداوەکانی ئەو کاتیارمەتییەکە بە تێگە

شکستی »بەسەرکردنەوەی مێژوو لە هەمان کاتدا ملمالنێی ڕەوایەتەکانە وەک ڕەوایەتی 
 و «رگهپێشمه یتزیمهها ههروه، و ههو ملمالنێی ناسیۆنالیزم و کۆمۆنیزم رگهپێشمه نیزامیی

. گێڕانەوەکانی «رانی بڕیاردهبەرتەسک بوونەوەی مەودای چاالکیی و بڕیاری هەڵە»وایەتی ڕە
کانی رییهت و کاریگهرچی ڕمانی سۆڤیهگهئه ئەشکێتەوە. دووهەمڕەوایەتی به باری  ئەڤین و قین

 هورها گهر ڕووداوێکی وهاڵم ههبوو، بهرباڵویان ههئاستێکی جیهانی و به و ڕووداوهئه
بێ ، دهی گرتوهرچاوهسه وهوهکرێ لهئیدیعا ده تر کهڕووادوێکی چکۆله ی بهکهندییهیوهپه

ش جێلێک خاڵی بهگه ی بهئاماژه یهوانهرچی لهگهلمێت. بۆچوونی کۆمۆنیزمی کرێکاریی، ئهبسه
جۆرێک  ئاستی ڕیتۆریک واته له کانیوهو شییکردنه لمێنێتبسه یهندییوهو پهئه یتوانیکردبێت، نه

کی ڕووداوێ به ستکردکی دهیهشێوه به کانوردتره و ڕووداوه تییهچینایه که تیس ماوهیان قهبه له
کان و ی ڕووداوهوهو پێداچوونه وهگێڕانه وابوو،که دات.گرێ ده وهتر و جیهانییهورهگه
 ،ی سیاسییڵهبڕیاری هه سەر شانی خاتهدهکان ڵههه زۆرتر دام کتێبهله کانرهاتهسهبه

هۆی  کۆی هەموویان بوو بەکه  و هێزهک بۆ داهاتووی ئهیهمهرنابوونی بهتی و نهکایهرهدووبه
 «وتنی نیزامییرکهسه»ک نه و بۆ ئورووپا، وێوهو له بۆ تورکیا ڵهکانی کۆمهرگهکۆچی پێشمه

کانی كان و بڕیارهالوازییه «تزیمههه»و  «وتنرکهشکست و سه» گوتاری کۆماری ئیسالمیی.
نووس دیاری چاره کهنییه  رجلومهو هه« ردهزا و قهقه»ه مپۆشێت. بۆیه داییریی دادهڕێبه
 .ڕێتێگوری خۆی دهدهمان ڕاده به ههکانیش کات. بڕیاری مرۆڤهده

. نەک بۆ سەلماندنی بێتدهدا تێپەڕ «است و چەپڕ»دڕێژەدا بە ناو باسەکانی  له م کتێبهئه
ی ەسێکک وه نییهگرانه بۆ ئهکی ڕخنهیهوهرکردنهسهکورته بهیان کەسێک.  وونی الیەنێکبەرحەق ب
واته  كات.وه له پۆلێمیک دووری دهرکردنهسهم بهئه ژێر ڕەخنە و پرسیار. رێتهبخ دیاریکراو

ئەگەرچی لەوانەیە  .فروتونای بکاتو ته رێتنێت تا له ناوی بهر خۆی دانارامبهنێک له بهالیه
 بێت. تێبینیی جیاوازیان هه یا فسیرتههەموو ئەو کەسانەی لەو باسانەدا بەشدار بوون 
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ڕووداوی ڕاپەڕینی کوردستانی باشوور و  پ و ڕاستی چهسەرکەوتنی الیەنێک لە باسەکان
هێرشی ڕژیمی بەعس کاتی  له. وهایهقی کرتا ی دیکەڕاپەڕینەشدا ئەزموونێک . لەونهاوکات بوو

 ڵهی کۆمهژمارەیەک لە پیشمەرگەکان دوای خۆیدا هێنا،ی بهو مێژووییه ورهگه ڕەوەکۆ وئه که
یەکێک لە  پرس لە بەرپرسان بەرەو کەرکووک چوون و لە بەرامبەر ستوونەکەی عزەت دووریبێ

ڕەوەکەدا لە کۆ هاروههه .ستانڕاوه ،سلێمانی دەهاتی کە بۆ گرتنەوە دامدفەرماندەکانی سە
 ریورووبهکانی دهرزاییهڵ و بهخەڵکیان لە چەم و دۆ ڵهی کۆمهه لە پێشمەرگەکانژمارەیەکی دیک

کردن. جێگای ڕێیان دهیسادق بهت و سهربهو عهرهی بهیو پاش میواندار وهکردهکۆ دهزەڕگوێز 
 سپارد. ڵهکۆمه ت کوڕی خۆیشیان بهنانهلی ماڵ و تهلوپهکه ڵکهو خهله سانێککه که رنجهسه
بە لۆرییەکان بۆ  لی ژیان و خواردنلوپهکه چەندین بارها روهدا ههتییانهو یارمهی ئهدرێژه له

ی دووکاندار کههوەن بوونەوەی وەزعەکە چەند جار ڕوویداوە دوای ئە ڕانیە ڕەوانە کرا. شاری الی
ی پێشمەرگەی لە پێشمەرگەی کۆمەڵە وەرنەدەگرت. ئەوە پووڵیانسلێمانی وەک سپاس کردنێک 

زەرفییەتی بااڵ و خۆنەویستیی  ،ی ئەو چەند ڕۆژە کردیانیندندامێکی ناوهند ئهکۆمەڵە و چه
اڵته و وخۆی له کاروباری ئه دابوو ئێراقڵێنی به ڕژیمی ڵه بهکاتێکدا کۆمهویش لهنیشان دەدا. ئه

 ت. ێقورتێننهڵهه
چۆنیەتی  ؛ت مرۆڤێکە ئەزموون تاقی دەکاتەوەلەم گێڕانەوەدا ئەوەی بەدی دەکرێ

مان له هه ؛و تێگەیشتن و هەڵوێست گرتنی ئەوەهەڵسوکەوتی ئەو مرۆڤه لە گەڵ ڕووداوەکان 
ج مەروه بووین پێکهی وا وانهمه بۆ ئهئه .رم خوێنهردهیخاته بهمرۆڤه دهو فسیرێکه ئهکاتدا ئه

ج نییە مەر ئەزموونەکانمان زۆر لە یەک ئەچن. نییە تاقی کردنەوەی هەموومان بێت. ئەگەرچی
دا رهلێ ئەگەرچی ئاماژە بە بەستێنێکی هاوبەش ئەکرێت. .جور بێت تێگەیشتنەکانیشمان یەک

 و ڕابردووهی ئهی چاالکانهکیهوهبتوانرێت خوێندنه که رگیراوهو مانا وهبه گرانهخنهبۆچوونی ڕه
ی وهر ئهبهک لهها نهروهشی بکات. ههواوی ڕهتهپیرۆزی بکات و یا به ک یاشوێن بگرێت. نه

ر گرینگت مهو له بوه «خراپ»یا  «باش»ڵوێستێک ڕووداوێک و یا هه وێت نیشانی بدات کهبیهه
 .وهۆزێتهبد «ڕاستیی»یا  «تقیقهحه»ی وهر ئهبهک لهنه
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 وه«تقیقهحه»ی وهشوێن دۆزینه به م کتێبه، ئهوهڕێتهگهمێژوونووسین ده و جێگای بهتا ئه
دیاریکراودا  رجێکیلومهههم و ردهسه له ر باس کهبه داتهئه سڵهوران و نهو دهڵکوو ئه، بهنییه
و هئ مجۆرهلێکی فیکریی و یا نیهادیی. بهگهدهدیار تهکانیان بوهو ئاکامی کاره وریان گێڕاوهده

ن می بۆ بخۆیبێ خهده خشێنراو کهئاڵتوون نه یا به «اڵییورانی تهده» ک نابێتهالیه له ڕابردووه
م ، ئهوهڕێتهگهزمانیش ده و جێگای به. تا ئهوهش ناکرێتهواوی ڕهتهبه وهشهکی دیکهالیه و له

دادت ستانداردی زمانی وڵ ئهالم هه، بهنییه« زمانی پاراو»بوونی هه ڕی بهباوه یهنووسراوه
ی دیارده دی بکرێت.به یهوانهقدا لهر دهسه ک بهیهرچی قورسایی زاراوهگهکوردیی بپاریزێت. ئه

ی ناسنامه که مۆدێڕنه واته رخهکی هاوچهیه، دیاردهدیکه یدیاردهپاراوبوونی زمان و زۆر 
کتر یه لهتی جیاواز واوهتهبه زراند کهێک دامهولتوور و سنوورک ر مێژوو،سه تیی لههوایتهنه

 . کرانئه پێناسه
وه ڵه و حیزبی کۆمۆنیستی ئێران به ڕیزهو کاتی کۆمهرپرسانی ئهس له بهند کهچه به ئاماژه
سه که وکه که ئهر جێگا و قورساییهله به تەنها یتیرایههندامێکی ڕێبئه ناوبردنی و کرێتباس ده

ێکی کۆمەڵناسانە و نەک ڕەوانناسانە تهەوڵدراوە ڕەوش .نیبێته خاوهردا دهنووسه یوهلێکدانهله 
کان و ئورگانه له که سانێک کراوهناوی که به ها ئاماژهروهدا ههیهم نووسراوهله بکرێت. چاوڕه
م و هه نها بۆ رێزگرتنیاین ناویان هاتوهو ته رجدا فیداکاریان کردوهلومهترسیدارترین ههمه له
 وههاتسێک نهر ناوی کهگهبێت. ئهنه ییانهێکی نوخبهی باسکردنی ڕابردوو باسکردنوهر ئهبهله

ناوی بهێنرێت،  بوههر بۆچوونی جیاواز پێی باش نبه سێک لهر کهگهم و ئهکهداوای لێبوردن ده
 وهموکوڕییانهم کهم. بهکهداوای لێبوردن ده ،رگرمی لێ وهئیجازه بوهجالم نهمه ویش کهله وهئه

کانی هسرهکه ری لهکجار دژوار و بێبهمێکی یهردهسه له بهێنم که وانهناوی ئه هێشتا پێم باش بوو
 وه.ترسییهمه تهڕیک خستوهباوهمڕۆیی، ژیانیان بۆ ندیی ئهیوهپه

حیزبی کۆمۆنیستی  ،ڵهکانی کۆمهلیک که به وشهاگهکه مان لێرەدا جێگای وەبیرهێنانەوەیە
ست بهمهگونجێن و ده ١٣٧٠/١٩٩٠کانی بۆ پێش ساڵه ،درێنده و کۆمۆنیزمی کرێکاریی ئێران

وه تر ئهئی ێت.زێنیان دابهو پێگه شکۆه وه نییو ئامانج ئه ئێستا نییه کی دیاریکراوییهڕێکخراوه
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ی له خنهڕهدا یهوهم خوێندنهله که وانهو بۆچوون و کردهێڵم شوێن پێی ئهجێدر بهبۆ خوێنه
 کات.یشان دهنتسدهله ئێستادا له کوێ و چۆن  ،وێتکهر دهسه

 م. ک.
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 فیکرییەکان ملمالنێڕووداوە جەرگبڕەکان و 
 

 كی گشتیی هێمایه

نازانم  .١٣٦٨ری ڵوهزهخه کانی ئاخری مانگیڕۆژه ئەو ڕۆژەم لە بیرە لە دۆڵی بۆتێ بووین.

 1کۆچی دوایی کردوە.و مانگه ی ئه٢١ڕۆژی دایکم  کە چۆن و لە چ ڕێگایەکەوە ئاگاداریان کردم

 وێماوەی زیاتر لە ساڵێک بوو لەنزیک شاری ڕانیە هەڵکەوتوە.  بۆتێ لە دۆڵی پڵنگان و

ن له الیه کیمیایی بۆتێ بۆمبارانی ئاکامی له پێشمەرگەی کۆمەڵە ٢٤ ترووینەوە. ساڵی پێشووماب

پیشمەرگەکانی  هەمووا رددوای ئەوە وا بڕیارکرد. ماوەیەکی کەم  گیانیان بەخت وههڕژیمی بەعس

ێ بۆ ئەوە بەڕ کیهستهدهدوای ڕووداوەکە ڕۆژێک  ، ئەگەرچیبۆ ئەوێ بەڕێ بکەن ناوچەی سەقز

و لە ژمارەیەک ماڵ و  ی بۆتێسەرووی دۆڵەکەلە بەوجۆرە بوو گەیشتینە بۆتێ.  کرا بوون.

 .جێگیر کراین ،ژووری دیکە کە پیشتر درووست کرا بوون

وەستا بووم و بیرم  مەقەڕلە سەر بانی  و بەدوای بیستنی هەواڵی کۆچی دایکم ئەو ئێوارەیە

 دایکم لە گواڵن که بوو ئەوە پێش یكاخر جار ساڵۆم بە خەیاڵ سپارد. ئخ .لە دایکم دەکردەوە

و  ١٣٦٥/١٩٨٦دوو جاری ئاخری چاوپێکەوتنمان لە نەورۆزی  .بووچاو پێکەوت له دۆڵی پلنگان

و ئه مانگێک پێش می دایکمسدیق منداڵی نۆههیەک دوو ساڵ دوای ئەوە لە مالومە روویدا. 

وجۆره به گیانی بەخت کرد. ره،و دیوانده قزله نێوان سه هگوندێک لە شەڕی شەمسە که نەورۆزه

                                                           
 ١٩٨٩ی نوامبر ١٢ 1 
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چاوم بە  و ڕووداوهئهبوو بە دوای  بۆیە ئەوە یەکەم جار ختکردوو.ن سێ گیانبهدایکم بوه خاوه

ژمارەیەک لە پێشمەرگەکانی ناوچەی سەقز بۆ  ڕۆژ پێش ئەو دیدارەدایکم دەکەوت. چەند 

حسەینی و من بە مەبەستی تاهیر بووینەوە. دیدارکردنەوە لە گەڵ بنەماڵەکانمان لە هێزەکان جیا 

لە نزیک  . بۆیەبەرایێتە رتدەبوایە ڕێگای ئەوێمان بگ لە گوندی قەرەولکی ئەو ماڵی خزمێ

گوندەکانی بارام  لە هاوڕێکانی دیکە ڕۆژێکمان بۆ یەکگرتنەوەگەڵ لە و بەدوای ئەوەی مەوالناوا 

دەرەقوڵە لە دۆڵی  ا ولە ڕێگای مەوالناومە ئێلەوان جیا بووینەوە.  ،و ڕەنگەڕێژان دیاری کرد

وه. لی ماینهعه و له ماڵی مامه شیخەڵە یاندهو خۆمان گهخوڕخوڕە تێپەڕ بووین و بۆ شه

 ڕێگای و لە سوننەتە نایسنه به په-زقی سهجاده دوای پەڕینەوە لەڕۆژی دواتر و بهئێوارەی 

کاک . بۆ سبەی بەیانی دایکم لە گەڵ خۆمان گەیاندە قەرەول وهپشت ماڵەکانی ئینچکە

ی بە گریان کرد و تخزممان هاتن بۆ ئەوێ. کە چاومان پێک کەوت دایکم دەس یریفهشمەحه

بەختکردنی سدیق تێدەپەڕی بەاڵم گریانەکەی باوەشی پێدا کردم. ئەگەرچی تەنها مانگێک لە گیان

ی دەکرد بەاڵم دەم بە پێکەنین بەدوای ئەوە ئەگەرچی کەم قسەتەنها چەند ساتێکی خایاند و 

 کتر تێر بین.وتبوو له یهڵکهمان بۆ ههوهو شهنها ئهته و مکه جالمه .خۆی ڕاگرت

داوا دەکا النیکەم تۆ  پەیامێکی باوکتم هێناوە.» :دم و وتێڕووی تێکر ریفشهمهحهکاک 

یشتم و خۆم بە الی دەدا لە سەر چۆک دان ١٨لە  تازه . منیش کە تەمەنم«بگەڕێیتەوە

نایتەوە  باشە،» :وتیی پێ بڕێم و ریف قسهمه شهکاک حهڕەکانمەوە تۆزێک نواند. بیروباوە

 ؟«دام پێت بڵێم. بەاڵم باشە تۆ ئەم قسانە لە کوێ فێر بوویت میسهقهنایتەوە. باوکت 

ەڕانەوە و داوای گ یشە تەنانەت یەکجارئەوەیکە لەو دیدارەدا لە دایکم لە یادم ماوە ئەوەیە ک

یی ویش بۆ پاراستنی من داواکاربوو ئهئاسایی ده .منەکرد لێ وازهێنان لە پێشمەرگایەتی
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مانه وای له ناکاو زه خێو کردنی ده منداڵها بهوه. دوای ساڵههتڕووم بکردایێڕووبه یوجۆرهبه

یش دوو کچی وه و زوڵم و زۆرترسییدا خۆیان ببیننهله ژیانێکی پڕ مه و کچەکانی کرد کوڕ

ئێعدامی شەهال و نەسرین لە  وری بگیرێت.به زیندانێکی ئاسنین ده خۆیشی ڵلووشێ وهه

 کۆستێکی گەورە بۆ دایک و باوکم بوو. ١٣٥٩/١٩٨٠خەرمانانی 

ندین جاری چهچەند ساڵی برد کە لە مالومە چاومان پێککەوتەوە. بەدوای دیداری قەرەول 

 وەک کاندا کەسێکرهفهکێک له سهله یه ور و سلێمانی وو بۆ کوردستانی باشوش هاتبودیکه

لە سەر چارەنووسی ئەو پاسدارەکان . کە گەڕابوەوە کاتی خۆی لە سەر سنوور دەرباز دهکچ

بۆ  جالی هێنامه رکهئازاد بوو، هه دوای که. خستیانە زیندانو  بووپرسینەوەیان لێکردلێکچە 

کە بۆ ماوەی چل ڕۆژ لە زیندان و لە  وهوێ بۆی گێڕاینه. لهنگواڵیانده وتنمان خۆی گهچاوپێکه

پێ بسەلمێنن بە ناچار ئازاد  هیچیدواجار کە ناتوانن  سلولی ڕایان گرتبوو.ژوورێکی تەک

 ماوە وپرسیاری کرد ئایا ئهیەکێک لە پێشمەرگەکان  رنجڕاکێش بوون.ی سهکانوهگێڕانه دەکرێت.

 ە.وتاقەتی ڕادیۆ کۆمەڵە بو؟ دایکم وەاڵمی دایەوە کە تەنها بێوهتی هێناچۆن تاقه لە زیندان

 ئەگەرچی ئەمو ئێمه بوو.  ختکردوووەک دایکی سێ گیانبه وئه ندییوهپهڵه ڕێگای ڕادیۆ کۆمه

وته و ڕهڵی ئههات خۆی زۆرتر تێکهتا ئهوت ههکهردهمان کاتدا وا دههه لهقسانەم لێ نەبیستوە 

 وەرگرتبوو. یو ڕەوتهباوەڕی ئهبیرو نا.خی زۆری دادهبۆ تێکۆشانی ئێمه بایهزانی و ده

 ی واتهکۆرێکی دیکه کان کهفیداییه ک چریکهشدا وهکانی دیکهڕێکخراوه له ڕێک کهبیروباوه

ئەو کۆست و کۆسپ و ئازارانە ورەی  .وهدایهنگی دهی بوو، ڕهمێژووینه ندامێکی لهوف ئهڕه

ژمارەیەکی زۆر نامیلکەی چاپکراوی  مجارهئه ابێعەیان دانەدەبەزاند. کاتێ لە گواڵن گەڕایەوەڕ

 کۆمەڵەی لەگەڵ خۆی بۆ ئێران بردەوە.
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 جیجدین ههالئهال عهک کچی مهساڵییدا کۆچی دوایی کرد. وه ٦٥نی مهدایکم له ته

و ێخكی له دڵ نزیک. بهتییهسایههنی کوه خاوهجیج، ببی ههکی ناسراوی ناوچهییهتسایهکه

رکی ماڵ و منداڵ ری ئهبهڕێوهک بهویدا که ژنان وههلهمی پهردهویش له سهکردنی ده منداڵ ئه

نی مهی تهر درێژهله سه ،بوونکان نهتییهاڵیهکۆمه تگوزارییهکانی پێویست و خزمهئامرازه نخاوه

وتنی ا بۆ چاوپێکهدئێرانیش ی١٣٥٧ ڕینیێش ڕاپهند ساڵ پله چه بوو.وخۆیان ههریی ڕاستهکاریگه

و. ڕیگای ڕێگای ئه ی دوو ساڵ بوو بهزیندانی ساواک بۆ ماوه عبیی کهمهحه ی واتهورهکوڕی گه

 نجامدا کۆماری ئیسالمییو له ئه ی کیشامی کۆماری ئیسالمیدا درێژهردهسه کان لهم زیندانهردهبه

 له ر نییهرامبهوادیش بهڵ وشیاریی و بێسهگه له ر نییهرامبهواد بهسه تیرباران کرد. دوو کچی

می خۆی ردهسڵی سهک نهاڵم وهبوو، بهوادی خوێندنی نهرچی سهگهئه ڕابێعه ڵ ناوشیاریی.گه

 کێک لهۆ یهڵبژاردنی ناوی دیاکۆ بهه دیاریکراوی خۆی بوو. بۆ نموونه یشتوویین تێگهخاوه

نەی ئاوێ ڕابێعه یاند.گهدهکانی ی ئوستوورهر بناغهسه زراو لهکی مێژوویی دامهوشیارییه کانیوهنه

 بوو. می خۆیردهێکی دیاریکراوی ژنانی سهاڵنوێنی نەسڵبا

   
 سنه جاڕۆڵالهی له زاری ڕابێعهو مه وێنه
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کە ڕادیۆ کۆمەڵە بوون  دوو کەس لە کارگێڕانییاڵی پچڕاندم. بەاڵم یەک دەنگە دەنگێک خە

ڕادیۆ لە الی شانمانەوە هەڵدەکەوت. کانی رنامهی بهوهشوێنی باڵوکردنهپێکەوە قسەیان دەکرد. 

گای سۆران کە لە ئوردو ادیۆ جێگیر کرابوو. بەرنامەکانی شاخێکی بۆتێ کەرەسەی ڕنێو قەدلە 

، فاتێح کەمانگەرە الیەن کەسانی وەک سدیق ل ،ل بۆتێ نێوانی بووگهنیو ساعەتێک له له

ئامادە دەکران  وهسانێکی دیکهند کهو چه مۆزەفەر مۆحەمەدی ، ناسر حیسامی،شێخۆلیسالمی

. تەنانەت کرانئه بۆتی یوانهڕهبۆ باڵوکردنەوە  نەوارەکانی هەڵگری بەرنامەی ئەو ڕۆژهو دواجار 

 ۆکان.ڕادی یبەرنامه یوهوته نێو باڵوکردنهکهدهک نهیهایی ئەو دۆڵە پشووییمک بۆمبارانیلە کاتی 

و تأسیسات « نییخشی فهبه. »رگان بووند ئۆسانی چهوڵی کهوه فیداکاریی و کۆی هههۆی ئه

ترسیی هێرشی ی ڕادیۆکان و له ناو مهله نزیک ئێستگه سازییشی کارزانیی و بیناواته به

وری ده کهمن بۆ ئێستگهله دابین کردنی جێگای ئه ،عسمی بهی و ڕژییكانی کۆماری ئیسالمفرۆکه

 ، سیاوەشئاریا تەییوب ،(مورتزاحموودیان )نووچێهر مهمه کوهسانێکی زۆر گێڕا. کهدەزۆریان 

ریمی، که باسعه عیدی،حمان سهڕه ،سوڵتانی رشادفه ،دهقهریم نهکه ،ی فاڕووقیمهحه، فارس

د مهندپوور، مههال زهروین پیشیاریی، شهمیانی، پههرا غههمشیدی، زرا جه، کۆبالل کێاڵنهجه

نووچێهری، دی مهلیمی، یهد سهسعهر، ئهمانگهوی، توبا کهبهح نهرهت، فهالل حوججه، جهتاران

نگیس رهفهردووخ، رویز مهپهردووخ، میر فارس، ناسێح مههاری، ئهک بهزایی، سیامهڕه ریدهفه

 زۆهره یس ونگره، ناسێح، فهمورتزا 1سووڕان.ڵدهیان ههو ئۆرگانانهئه زاییڕه و زۆهره یهابشه

                                                           
ڕووی  هل هاتوهسێک نهر ناوی کهگهیانه. ئهکانرکهتی و ئهسایهکه بۆ ڕێزگرتن له سانهم کهناوبردنی ئه کیدا هاتوهپێشه ک لهر وههه 1 

 .ڕوویداوه وهرهمی نووسهرخهمتهکه
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 واته« سلیحاتته»ها ئۆرگانی روهله بۆتێ هه خت کرد.بۆمبارانی کیمایی بۆتێ گیانیان به له

ن ترسیی بوو، له الیههم پڕ له مم پێویست و ههرکێکی ههکه ئه نیمهقهک و تهنباری چهئه

رکی پاراستنی ش ئهرگهکانی پێشمهکرا. گوردانهتی دهسررپهرزاد سهیان فهک کهسی وهکه

زران و مهیاره دادهته کی دژیکان به چهر شاخهله سه رگهپیشمه. بوور شان گشتییان له سه

 ریدا بوو.ێدر چاوهکانیان له ژێهاتوچووه

 تی ڕووداوهچۆنیهشێک له نی بهو خاوه نكهمێک دهردهبه ڕووداو و سهکان ئاماژه ناوه

. ر گڵکۆکانکانی سهناوههەم ئەوانەی وا ناویان هاتوە و لە ژیاندان و هەم  :کاننهمێژوویی

 ردههسپسانه که له گۆڕستانی بۆتێ ئهو کهر گڵگۆی ئهی له سهو ناوانهر ئهچاوخشاندنێک به سه

 .خاتردهدهكان فیداکارییه یڕادهمه و ردهو سهئه رجی ناسکیلومهههاستی کراون، ئ

 

 رشێک له گۆڕستانی بۆتێ، وێنه: ئالبۆمی نووسهبه 

 

 لە قەرەولەوە تا بۆتێ

مالومە و دواجار تا گواڵن و بۆتێ چەندین  تالەو نەورۆزەدا هه قەرەول شوێنی دیداری دایکم لە لە

ریاندا سهبه کیهتا ڕاده وێتمههدا دهلێره. لە خۆ دەگرێتسەرنجڕاکێش ساڵی پڕ لە ڕووداوی 

ئوردوگای  بەدوای مالومە. چمتریش دهبم بۆ دواوهڕ دهدا تێپهو ڕووداوانهنای ئهپهوه. که بهبچمه
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ی دۆڵ ورهبه و له نزیک سلێمانی ناوەندیی و فێرگەی پێشمەرگایەتی و ڕادیۆکان بەرەو زەڕگوێز

 .وهگوێزرانه لە نزیک ڕانیە ارە و بەرزنجە لە نزیک عەربەت و بۆ دۆڵی پڵنگانچن

پڕ لە دژوار و لە ناوچە داگیرکراوەکاندا هاوێنێکی یەکجار  ١٣٦٦/١٩٨٧هاوینی ساڵی 

ی کانموو ناوچههه کانیرگهپێشمهبۆ  پڕ ملمالنێساڵێکی  ،و ساڵهئه تاقی کردەوە. مانڕووداو

ه بو و نها له شهته ووکرابوون و ئیتر هاتوچ واوی داگیرتهکانی کوردستان بهبوو. ناوچه شدیکه

 ئێراقڕی ئێران و شه جێگایوه بۆ خانێ ریوانهکان له مه. سنوورهکردیدا دهپهجالی ی مهیتاریک

 خران. داده تیواوهتهن بهیک بووررسنوور ئیتر خهوه له سهڕینهڕێگاکانی په بوون بۆیه

 به کان کهرگهپێشمه له دا. کاروانێککان ڕوویتهاسکێک له ناخۆشترین کارهیه داهساڵ وله 

ر به لهوه. بێتهدهی ڕۆژیان لێ ڵله دزبوون، ڕ دهسنوور تێپه له ناوچهبۆ  وهستی چوونهبهمه

و تنیان نامێنێت. لههانای ڕۆیش یانکی زۆریهژوماره تییتیی و برسیهویی، ماندوویی، توونیهبێخه

 کانپاسداره یگایێنێته پایهگهخۆی ئه ،ڵیان بوهی تازه له گهرگهک پێشـمهسێک که وهدا کهکاته

ری ی وا له ژێر کاریگهرگانهو پێشمهئه کات.کان ئاشکرا دهرگهی پێشمهوهو شوێنی مانه

کان هرگکی دیکه له پێشمهیهژوماره .کرێنستگیر دهده ،له هۆش چبوون یتیو ماندوویه یتیبرسیه

بارزکردنیان بۆ وه و خۆ دهکردنهتسجالی دهمه ،که جێگیر ببونروی دۆڵهک له سهکه له جێگایه

  .خسێتهڕده

 ناوچه له کدارانهچاالکیی چه پێدان بهپێناو درێژه بوو له وڵێککان ههوه بۆ ناوچهچوونه

وه ڕانهپهر تن له سهرپێداگو ساڵه و کانی ئهڕوانین ڕووداوهستا که بۆی دهاڵم ئێ. بهکانداگیرکراوه

 پێشتر .خستردهده ڵهی کۆمهیدنزینی ئاستی ژیریی ناوهدابه بەو شێوە هەروەها کانله سنووره
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 دا١٣٦٤له ساڵی  1رگهژن و پیاوی پێشمههاوڕێی  ٢٢ختکردنی ڕووداوی گوردانی ورمێ و گیانبه

لەوێ  ڕێکران کهک بهیهر نیشاندادنی هێزی خۆ بۆ ناوچهله بهزۆرتر که له زستان و ڕوویدا 

دوو ساڵ وداوی گوردانی شوان ڕو .بوو ترزۆرلێک گهیی پێگه و ئاماده نخاوه مۆکراتیدحیزبی 

 بوو. و ناژیرییهئه یلووتکه بجهڵهله ههدواتر 

 گەڕاینەوە بۆ چنارە وهشلێره قز لهی سهنی ناوچهکارگهپێشمه ک لهیهژوماره لە وەرزی پاییز

دیکە لە جێگایەک بە ناوی باساک لە داوێنی شاخی  کانیستهدهو بەهاتنەوەی  تربهنزیک عه له

لە مانگی ڕەشەمەدا بوو لە باساکەوە بۆ بەرزنجە گوازتمانەوە و  کوڕەکاژاو زستانمان بردە سەر.

لەگەمارۆکەوتنی  رگبڕ واتههەواڵێکی جهلە لێرەدا بوو کە  ێگیر بووین.ج کداخوێندنگایهلە 

 .ئاگادار کراین ،لە هەڵەبجەپێشمەرگەکانی گوردانی شوان 

 جەرگبڕ ڕووداوگەلێکی لەناکاو و ،لەو مانگە بەدواوە ئاوقەومان بوونەوە کهئەو ڕووداوانەی 

، دۆڵی لە هەڵەبجەوان گوردانی ش یرگهپێشمه ٧٥یانبەختکردنی دوای گدوو مانگ به .بوون

ی رگهپێشمه ٢٤ کرا و له ئاکامدا ی کیمیاییبۆمباران وههعسكانی ڕژیمی بهن فڕۆکهبۆتێ له الیه

ڕژیمی بەعس هیچکات هۆی ئەو کردەوەی نەخستە ڕوو. بەاڵم  خت کرد.ڵه گیانیان بهکۆمه

وە تۆڕەبوونی ئەو ڕژیمەئەو کردەوە لە گوایا  ،بەوجۆرەی لە ڕێزەکانی تەشکیالتدا باڵوبوەوە

بەشی دەرەوەی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران لە دەهات کە کاردانەوەیەک بوو بەرامبەر تەبلیغاتی 

 .بەگشتیی و ڕژیم بەعس بەتایبەتیی ئێراقدژی شەڕی ئێران و 

لە « هرژهخواردنەوەی جامی »بە  ئێراقشەڕی درێژخایەنی ئێران و  ١٣٦٧ردانی لە جۆزه

ی گەورەی دەخستە سەر ە کۆتایی هات. تەواو بوونی ئەو شەرە مەترسییەکالیەن خۆمەینییەو

                                                           
http://solgunaz.com/Socialism/Mergever/Gordani%2022.htm  1 بڕوانه: ا-عجم، جنگ و فاجعه م  رگ  و  ر  
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بۆیە سەرنجی ڕێبەرایەتی کۆمەڵە له  و باشوورزەکانی کۆمەڵە لە کوردستانی ێچارەنووسی ه

 ،ندامانی ئیتر دانیشتوانی ئورووپا بوونی ئهتی حیزبی کۆمۆنیست که زۆربهرایهکوردستان و ڕێبه

ئەوە لە هێزی  یسەرەڕای ئەو مەترسییە، ئاسایی بوو چاوەڕوانی بۆ الی خۆی ڕادەکێشا.

. ئەگەرچی هەڵەبجە و بۆتێ بێت مبەر ئەو ڕووداوانەدا خۆڕاگرلە بەرا کە پێشمەرگە بکرێت

 یڵقواڵوهه تییتایبهبه و هێزی پێشمەرگە یڕووداوگەلێکی گەورە بوون بەاڵم کۆمەڵە بە گشتی

له ڕاستیدا ینواند. ئاسایی ده ییوون و خۆڕاگرب دژوار مێکی هردیان ڕووداوی خوێناویی و سهده

و رووداوانه به ئه کدارانه.سیاسی و چه رجێکیلومههه ێداویستییپ و خۆڕاگریی ببوه ڕووتین

  ەسیش جێگای ئەوانیان دەگرتەوە.. سەدان کڕ کرابوونس تێپهدان کهختکردنی سهگیانبه

. وهوتهکی گرینگیی لێکهیهوهدا کاردانهڵهکخراوی کۆمهبافتی ڕێ له و گۆڕانکارییهئه

گۆڕانی  زۆریو لە ڕابردوو ڕادەیەکی  و ساتانهێشمەرگەکانی ناوچەی سەقز لەبەراوەردێکی پ

دا زەحمەت نەبوو پێکهاتنی ئەو شلەو ڕۆژانەمرۆڤ کەسەکان و بافتی ئەو ناوچەی دەردەخست. 

بەاڵم لە گێڕانەوەکاندا بۆچی ئاماژە بە گۆڕانی  .دا بەدی بکاتافت و کەسایەتییەکانجیاوازییە لە ب

 ؟ کاتیدا دهپهئەو بافتە گرینگیی 

ستی ئا هێنا،پێکدهئەو هێزەی کانی بنچینهتاوه رهله سه بافتێك کەگۆڕانی بنەڕەتی 

کی زۆر دەبردە بە ڕادەیە كانیکان و ملمالنێ فیکرییهرگبڕهنفی ڕووداوه جهمه ییکاریگەر

کانی پێکهاتنی تهوایهڕه وخۆی بهکی ڕاستهندییهیوهر بافت پهسه له وهلێکۆڵینه سەرەوە.

   «رزرێنهدامه»سی ند کهستکردی چهک دهوه ڵهییانه کۆمهتێکی نوخبهوایهڕه .یههه وهڵهکۆمه

 ی بههوی ئهوهرینکردنهبهبۆ پێکهێنان و  کجار گرینگی دیکهاڵم هۆکارێکی یهکات. بهئه پێناسه

ئاکامی  وییدا، لههلهمی  پهردهسه له که یهسیاسییانه و تۆڕهرکرد، ئهناوبانگی ده ڵهکۆمه



20 
 

ی ڕینناو ڕاپه هاتنهسڵێکی نوێی ک نهوه یی و جیهانیی،ستێنێکی ناوچهرخ و بهخوێندنی هاوچه

ی ستهبوونی دهم، نهێنیکهلمێنێت. یهسهده سڵهو نهگرینگیی ئه ڵگهدوو به 1.وهئیرانه

، وهسانی دیکهکه به و گرووپهکی زۆری ئهندییهیوهڕای پهرهمی شادا سهردهسه له «رزرێنهدامه»

کان خۆیان ری شارهرگهجه ک لهکان و نهدووره دێهاته کانی زۆرتر لهندامهئه ی کهو ڕاستییهو ئه

کانی سهرهبوونی کهو نه الوازکی ی ئابووریی و ژێربینایهرگهجه م، لهکرد. دووهههجێگیر د

ها تۆڕێکی بوونی وهتوانی بێ ههیاندهنه سهند کهکی چهیهستهدا، دهمهردهو سهندیی لهیوهپه

موو هه رین لهبه ، ڕێکخراوێکیوهدا خۆیان دییهڵهکۆمه دواتر له ڵسووڕاوان کههه رین لهبه

 له یهستهو ده، ئهباس کراوه جێگاکانی دیکه ک لهروهکانی کوردستان پێک بهێنن. ههشاره

 2کترازان ڕۆیشت.یه و له وهڕینی ئیران تا سنووری جیابوونهڕاپه میاندا لهکهی یهوهکۆبوونه

می گروپێکی كهندامانی یهبوونی ئهڵتێکه ئاکامی ١٣٥٨/١٩٧٩ی ڵهڕێکخراوی کۆمهوابوو که  

 ناکبیرانی کوردستانیڵسووڕاوان و ڕوورین له ههلێکی بهی و تۆڕگهیوهلهمی پهردهسک له سهرتهبه

 .بکرێت یش پێناسهكیهوهک بزووتنهها وهروهههڵه کۆمهکرێ ده م مانایهبه . بۆیهكردهێما ئه

ی رنامهگۆوار و به ڵبژێردراو،ندیی ههناوه سنووری دیاریکراو، بوونی رێکخراوێک بهبێ هه واته

 ش لهلێکی هاوبهوکردنی ئامانجگهیڕهپه به بوون که سیاسییانه و تۆڕهئه وهسیاسیی، ئه

یشتنی ر تێگهسه خاتهتیشک ده که نێکی دیکهالیه کرد.کانی کوردستان چاالکییان دهشاره

و دا. ئهڵهڕێکخراوی کۆمه پانی سیاسیی و دواتر لهگۆڕه له شداری ژنانه، بههڵکۆمه مێژوویی له

رخ و خوێندنی هاوچه ئاکامیک ژنان وه سڵێک لهی پێ کرا، نهئاماژه وهرترهسه ی وا لهسڵهنه

                                                           
 (.١٣٩١، له)انتشارات روند سوسیالیستی کومهتاریخ در مسیر  لهبازنگری کومهحید عابدی: کانی وهرییهوهبیره بڕوانه بۆ وێنه 1 

 ،٩٦، ل. لیزادهڵ ئیبراهیم عهگه عیدی، وتووێژ لهن سههمهبه بڕوانه بۆ وێنه 2 
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 ، لهنهییاکی نوخبهتێوایهی ڕهوانهپێچه خۆ. به گرێتهئێراندا ده کان لهتییهاڵیهکۆمه گۆڕانکارییه

 پێناسه خۆیانک ڕێکخراوێکی هاپشتی مافی یان وهڵهکۆمه تی ژنان کهاڵیهئاکامی هێزی کۆمه

 یهجیاوازی کێک لهیه و بوو به وهدا ڕوونتر بوونهو بوارهله ڵهکۆمه کانیتهکرد، ئامانج و سیاسهئه

 .کانی دیکهراوهڵ ڕێکخگه له و ڕێکخراوهکانی ئهکییهرهسه

ور و زینی دهگومان دابهبێ ڵهی پێکهاتنی کۆمهییانهتی نوخبهوایهژێر پرسیارخستنی ڕه

وان و وری ئهیان پێک هێنا. دهو ڕێکخراوهمی ئهکهتوخمی یه که سانێک نییهریی کهکاریگه

 1.وردی باسکراوه زۆر جێگا به فا سوڵتانی لهت فواد مستهتایبهبه

 کە ئەو بافتەی ڕین،دوای ڕاپهڵکی کورد بهی خهبزوتنەوە دۆخی درێژە و دژواربوونەوەی لە 

گۆڕانی زۆری بەخۆیەوە بینی.  ،قەوارەی بە کۆمەڵە و بەتایبەت هێزی پێشمەرگە دەبەخشی

کی ی، نەبوونی سەرچاوەیەیو ڕۆح ی، ماندوو بوونی جیسمیتییرگایهپیشمهبوونی درێژخایەن

 ەیشەیی بوون کهەم لێکیگهفشار گەلێک فاکتۆری دیکەفیکر و ۆ بوژاندنەوەی جسم و بەهێز ب

 ملمالنێت تایبهبه و بری نیزامیزهخۆیان دەردەخست.  واریئاسه وردە وردە بە دوای دە ساڵ

وێنە بۆ بڕیاردرانی ساز و بێئێستا کە تێیان دەڕوانین، زەبرگەلێکی چارەنووس یەکانفیکری

 اوی کۆمەڵە لە ئاو دەرچوون.سیاسی ڕێکخر

بۆ هێزی پیشمەرگەی کۆمەڵە ئەو جۆرە زەبرە نیزامییانە ئەگەرچی لە باری گەورەیی و بە 

ڕاست  گەلێک نەبوون نەتوانێ خۆی لە ژێربەاڵم ڕووداو ،وێنە بوونکردنی هەلومەرجەکە بێچاوڕه

چەندین پایەگای گەورەی  داهەڵەبجە و بۆتێ ڕووداوەکانی بەدوایو  ١٣٦٧بکاتەوە. لە هاوینی 

                                                           
 فوئاد کێ بووفا سولتانی، . و ح. مستهم. و ر بڕوانه بۆ وێنه 1 
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سماقڵوو و  بۆ وێنه) ی بە ڕۆژی ڕووناک لە ناوچەکانی کوردستانیهێزەکانی کۆماری ئیسالم

 رهی دیواندهقز و کاوهسه ٢٦کانی کانی گوردانهرگهن پێشمهالیه له سەردەرە لە سەرشیوی سەقز(

ئاماژەی بە  چە داگیرکراوەکاندیکە لە ناو یدەستیان بەسەردا گیرا. ئەمانە و زۆرێک چاالکی

خاڵی  یزی پێشمەرگەی کۆمەڵە بە گشتیهێ لەو هەلومەرجە ناسکەدا .ورەیەکی بەرز ئەکرد

ها روهو هه و دووانهبوونی ئهحیزبی کۆمۆنیستیش بێ هه .ناپێکدەهێ یبەهێزی ڕێکخراوی کۆمەڵە

 وه. مایهبۆ ده سکیرتهکی بهودایهمه ئێران رکوتی پۆلیسیی لهرجی سهلومههه

ئاسایی بوو دەبیری یەکەمی کۆمەڵە لە کۆنگرەی شەشەمدا بەدرووستی ئەو هێزە وەک 

گرینگی و خوێناویی  ،گەورەیی ڕادەیبە رگه هێزی پێشمه پێناسە بکات. «بارێک شووشە»

لە بەرامبەر ئۆرگان و بەشێکی کۆمەڵە وەک کۆمیتەی دەرەوەی واڵت،  یەکەیبوونی چاالکی

و  ی. هۆیەکی دەگەڕاوە بۆ خۆڕاگریوە ماڵییەکانی کۆمەڵەسەرچا ۆری نەدەخستە سەربارێکی ز

دیناری  مانگانەیەکی پێنجالوە وبە ١٣٦٧/١٩٨٨. لە ساڵی رگهی هێزی پێشمهچاوەڕوانیی کەم

کەکانی کوردستانی باشوور ئەو بۆ هەر پێـشمەرگەیەک دیاریکرا. مانەوە لە شار و شارۆچ

ئەو پڕوسە دوورودرێژەی کە خاراوی  وو. پێشمەرگەیەک بە ناوی مامەندیستییەی پێکهێنابپێو

ژمارەیەکی زۆر عات سهبۆ چەند «. خۆ ئێمە بەکرێگیراو نین»ڕەخنەی گرت کە  ،خەبات بوو

دە ار چەننپێنج دی لێکبدرێتەوە. خراپنابێ  وەرگرتنی ئەو یارمەتییەکەوتنە شییکردنەوە کە 

 یو تۆزێک شیرینی رێک بە چەند پیاڵە تووی گوڵەبەڕۆژەمن هەموو جائەوەی بایەخی بوو؟ 

 ئەو هێزە رەکانیبنەما پێکهێنە ئەکرد، رسه له یێداگرپ ی مامەندبەالم ئەوە. کۆتایی دەهات

و نانی سەر سفرەی  و زستان ویش زستانهئه وبەرگ و جووتێک پێالو،جل ئەو بنەما لەگەڵ .بوو

 نەدەهاتەوە. ڵپوو هەژاران و خەڵک دەهاتەوە. لەگەڵ
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کە  ١٣٦٦/١٩٨٧بەهاری ساڵی  ،گۆڕانی بافت و قەوارەی هێزەکەمان لە درێژەی

 ژمارەمان نەدەگەیشتە ،گەڕاینەوە پێشمەرگەکانی ناوچەی سەقز بەرەو ناوچە داگیرکراوەکان

رگەی پەنجا کەس. لە کاتێکدا پێنج ساڵ پێش ئەوە چەندین پەلی سەد کەسی هێزی پیشمە

ی کەمییەوە نەبوو. بافتی ڕێکخراو یکردنە تەنها لە بارکەم دەهێنا. ئەوناوچەی سەقزی پێک

لە  بەمالوە ١٣٥٩/١٩٨٠لە ساڵی  یپێشمەرگایەتی بەدوای پەرەسەندنی کۆمەڵە لەو ناوچەیە

 خاوەن چەند پێناسەی دیاریکراو بوون: کەسانێک بوون کە پێکدەهات کە کوڕان و کچانێک

 بەهەمان ڕادە گرینگ وخوێندەوار  ؛اتریان تاقی کردبوەوەووداوەکانی دوڕاپەڕینی ئێران و ڕ

لەیەکی بەرزی پ نخاوهزۆریان ناسراو و  ؛دیاریکراو له وشیاری سیاسیی بوونئاستێکی  نخاوه

 ی. بە گشتی تەیفێکی ڕووناکبیر و هەڵسووڕاوی کۆمەاڵیەتیبوون ی لە شار و الدێکانکۆمەاڵیەتی

و  1کرد ژمارەیەکی بەرچاو لەو کەسانە گیانیان بەختا لە درێژەد .هێناسیاسییان پێکدهو 

 بەجێهێشت. جوراوجۆربەرچاو ڕێکخراوی کۆمەلەیان لە بەر هۆگەلێکی  ڕادەژمارەیەکی بەهەمان 

ی ڕێک خرا بوون له وجۆرهجیسمیی و یان به و ماندوو بوونی ر گرفتکیش له بهیهژوماره

لە اتدا ژمارەیەکی دیکە لە ناوەوەی ڕێکخراوی کۆمەڵە بەاڵم لە هەمان ک وه.مانهئوردووگاکان ده

بە کارگەلێکی ڕۆژانەوە خەریک  ان لە ئوردووگاکان وێڵ بوون وخرانە پەڕاوێزەوە، یکردەوەدا 

 کرابوون.

( ١٩٨٤-٨٩) ١٣٦٨تا  ١٣٦٣ت له نێوان ساڵەکانی به تایبهی وا ئەو هێزە لە بەرانبەر ئەمەدا

 لە باری ئەزموون، تەمەن و پێگەی کۆمەاڵیەتییەوە یدەتوانیبۆشاییەی پڕ دەکردەوە نە ئەو

                                                           
 ی کوردستانی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران:ڕێکخراو-ڵهڕی کۆمهماڵپه ختکردوان لهلیستی گیانبه بڕوانه 1 

http://www.yadihawrean.com 
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می ئاکا دواترداساڵەکانی گۆڕانی بافت لە  بۆیە خاوەن ئەو پێناسانە بێت.النیکەم بەتەواوەتی 

 یەکێکئەو پڕۆسە بوو کە نەمان و ڕۆیشتنی ژمارەیەکی بەرچاو لە پێشمەرگە و کادرە تواناکان 

 ا.پێکدەهێن گرینگەکانی لە پێناسە

 هێزیشتای زایینی( تاویی )ههستی ههی شهیهوه به کۆتایی دهله ئاکامدا و به نزیک بوونه

ندیی ههند ڕهو چه جۆراوجۆری فیکریی ،نگییڕهمهههپێشمەرگەی کۆمەڵە لە هێزێک کە 

 ەب گۆڕدراده گرت،رچاوی له خۆ دهی بهڵکیو خه و کەسانی ڕووناکبیرهێنا کانی پێک دهپێناسه

م بەاڵ بووهههێزێک کە هەرچی زۆرتر پێویستی بە تێگەیشتوویی سیاسی و کاری ڕووناکبیری 

تەنها یان زۆرتر بە گۆوار و نووسراوە  و بۆشاییەئه .بکات بێ ئەوەی خۆی بەتەواوی هەستی پێ

تەشکیالتییەکان و کتێبە دەستچنەکان پڕ دەکرایەوە. مەبەست ئەوە نییە کە بۆت نەبوو کتێبی 

ە بخوێنیتەوە یان کتێبی دیکە دەست نەدەکەوت. بەڵکوو مەبەست ئەوەیە کە جۆرێکی یەک دیک

لێکی دیاریکراو ببوە عادەت و وای دەکرد کە تەنها دەست بۆ کتێبگە )یەک بۆعدیی( ندییههڕه

 رترزۆوارەکانیش ۆگ .وتێک ئاکامی زاڵبوونی گوتارێکی دیاریکراوهڵسووکهها ههوه درێژ بکەیتەوە.

به »چوون: ك ئهک یهکان وهی وتارهندی زۆربهکۆبه بۆیهر بیروباوەڕ. ێداگرتن بوون له سهپ

زینی وته دابهو ڕهئه «.وهگرێتهڕووخێ و سوسیالیزم جێگای دهداری دهرمایهوه سهدڵنیاییه

 اترکانی دوسهتی و باکایهرهدواوه هات که له دووبهی بهگرانهخنهخنه و بووچوونی ڕهئاستی ڕه

 رخست.تی دهواوهتهخۆی به «پ و ڕاستچه»ک وه

و  لگای شار و دێوتنه له کۆمه: دوورکهپێک هاتبوو رجێکی دیکهلومهههمان کاتدا له هه 

دیکاڵ ڕا لە . ئەم بەستێنەله ئاکامی داگیرکردنی کوردستان ستاندنی ژیانی ئوردوگاییرهپهدواجار 

کۆماری » بۆ وێنه له کانگۆڕانی درووشمه وه.دایهنگی دهش ڕهڵهکانی کۆمهی درووشمهوهبوونه
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دوور « ییتی کرێکارری، حکومهرابهئازادی، به»بۆ « بۆ ئێران ی شۆڕشگێڕانهیکمۆکراتید

ک درکان، نهی دهیباتی سیاسڵگا و خهڵ کۆمهرم و گوڕ له گهکی گهوه له ملمالنێیهوتنهکه

 ی. یفیکر« وتنیپێشکه»یان  ییتن و وشیاری سیاسیدووردن ئیلزامه

باتمان، کانی کاک فواد، ڕێی خهوه. سروودهدایهنگی دهریشدا ڕهوه له سروود و شێعر و هونهئه

تیی سایه)که وهسڕانهکان دههات له بیرهتا دهی کوردستانم، کاک شوان و... ههرگهمن پێشمه

کان ی درووشمهوهنگدانههی وا ڕو سروودانهو ئه (انجێگای خۆیئیتر به ک کاک فواد و شوانوه

رجی لومهله نێوان هه یکی نوێش ملمالنێیهوهوه. ئهکردهزۆرتر جێگای خۆیان ده ،بوون

 ،جمهنه مەرزیە، کانیدا. سروودهرجی شاخ و ئوردوگای پیشان دهلومهڵک و ههبوون به خهڵتێکه

کانی پێشوو ڕابگرن )سروودی ئارام، ئاگره دا پێناسهوڵیان دههه گزهبو لو عه کالێ ،ناسر

 وه.دایهنگی دهوانیش ڕهکانی ئهله شێعره ستێنر چی گۆڕانی بهگه(، ئهمو دیله، من ئهسووره

مان کاتدا که له هه رپێدههێز و ورهرته شێعرێکی بهکو هۆنراوەی نەکەرۆز، ئاگره سوورهبۆ وێنە 

 :کێشێتڵکی کوردیش به هێما دهکانی خهرییهسهرمهدا چهدوو ڕسته کله یه

 کاتێک ساوای باوک کوژراو 

 فرمێسک ئەڕژێنە بە تاسە

 من بەهێزتر لەو ئەسرینەم

 ....ترم لەو هەناسەبەقین

ی ئاماژه بەری بوو لەبێ یهور ئهله به ئاگرە سوورەشێعری لەوانەیە هەڵە نەبین بڵێین کە 

ان کانی ڕادیۆکله لیستی باڵوکراوه ،ئەژمێردران «ستییناسیۆنالی»لێک که گهبه وشه خۆوڕاسته

و شێعره ی ئهیاوی فارسڕرگێله وه بۆ وێنه ر.خرا سهده فیکریی قورساییاڵم وه، بهسڕانهدهنه
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 «ی کوردستانکهئاگره سووره»وه بوهدهوه باڵو ی حیزبی کۆمۆنیستی ئێرانهکه له ئێستگه

ی وهڵكی کوردی به بزووتنهی خهوهڵه بزووتنهکۆمه«. انقالبیآتش سرخ کردستان »بێته ده

ڵ گوتاری حیزبی ی جیاوازی خۆی له گهوهر ئهبه له زۆرتربرد ڵکی کورد ناو دهخه یشۆڕشگێرانه

 ڵگادا دیاری بکات. له کۆمه مۆکراتید

هۆنراوەی ڕێبوار  رهیکهدوو پهکوو شێعری وه وەک نموونەیەکی دیکە بۆ گۆڕینی بەستێنەکان،

و تەرمی هێماکردنی ڕووبەڕووبوونەوەی دایکێکی زەحمەتکێش دوو پەیکەرە  خولقان.دهئیتر نه

و پاسدارەکان  گیانی بەخت کردوە دا دەشتی دارێکە لە شەڕی  ڕۆڵەکەی )نەجمە عەبدی(

 ە:تەرمەکەی بەدوای ماشێنێکەوە ڕادەکێشن و بۆ شار دەبەنەو

 پێشمەرگەیەکی کرێکارە ...

 دوژمن هێندەی لێ ترساوە

 بۆ چاوترسێنی خەڵکی شار

 تەرمی لە سەر ڕیگا داناوە

 کەچی بوەتە شمڵی هەستان

 .دژ بە زوڵم و زۆر ڕاوەستان...

ئەسقەزا لە نیگایەکی چینایەتییەوە  ،هۆنراوەیە کە هێماکردنی بەستێنەکەی پێشووە ئەو

. سەرەڕای ئەو نیگایە و ئەو چەمکانە، یەسوسیالیستانە نبینییەکیو ڕەنگدانەوەی جیهادەوترێ 

 ئیتر بەرهەمی بەوجۆرە بۆچوونەکان بێت کە وای دەکردڕادیکاڵبوونەوەی درووشم و ئەوە دەبێ 

ئا ) ی شینملوانکهكانی شێعره .تخولقێەن بوو، م وێنهکه وهیفیی و جوانناسییهباری که له که

ی ڕینی ئێران له کوردستان و کتێبچهمی دوای ڕاپهردهی سهکه پێناسهی ئازادیی...( وێنه
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کانی ن ناوبانگ و شێعرهگمه، به دهموو ماڵێک بوور تاقی ههسهو  سموو کهی ههگیرفان

وه وتنهنده له دوورکهوهئهوه. سڕانهکان ئهورده ورده له یاده بۆیە سڵی دواتر ووه بۆ نهگوێزایهده

ێستی مانیفعری ی پێکهێنانی حیزبێکی کۆمۆنیست شێڕیبوو که واته واتهپهڵگاکان تێنهله کۆمه

  خولقێنێت!ده تکۆمۆنیس

 یبه گشتی س له کوردستانی شێرکۆ بێکهستاندنی ناو و پێگهرهپه کی دیکهیهک نموونهوه

رتری بوونی زۆپۆخته یاسیی وستێنی سبه رم له بهک ههله الیه تییبه تایبه داڵهو له ڕیزی کۆمه

س پڕی بیاتی شێرکۆ بێکهدهک بوو که شێعر و ئهر بۆشاییهم له بهو و ههکانی ئهشێعره

 یانبهگیران. شێعری ردهۆری جیاواز وهبه ج وهکانهسهن کهله الیه وکانی ئهوه. شێعرهكردهده

 مۆکراتیدڵه و کۆمه درێژخایەنی ڕیه له شهیڵهکی کۆمهیهرگهیان ژنه پێشمهبه 1كه.یهنموونه

که باسی  یانبهی شێعری شانهو به. ئهکاتخت دهگیانی به( ١٣٦٩ڕەزبەر  -١٣٦٣)ڕێبەندانی 

ری بۆچوونێکی پیاوانه رچی له ژێر کاریگهگه)ئه کاتڵگادا دهكسانی ژن له کۆمهی نایهپله

له ڕادیۆوه  خشێت(بهشداری له شۆڕشدا ئهۆ بهوڵی ژنان بیان و ههپیاوانه به به یپێناسه

 :وهخوێنرانهده

 یهو کچهیان ئهوه ئیتر بهله ئێسته...  

 تاریکیی ماڵ،

 تی،وی درێژی کۆیلهشه

 ڵمهکوو پرچی زیاد و تهوه

 بڕێمووی ئههه

                                                           
  1 دیوانی شێرکۆ بێکهس-١-، شێعری بهیان، ستۆکهۆڵم ١٩٩٠
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 یانوه ئیتر به...له ئێسته

 کار ئهدهو بیره شاربهئه

 بێکه ژن ئه

 ر له ماڵداجێ و هه رر له سههه

 بژی و بمرێ

 یهو کچهیان ئهوه به...له ئێسته

 پێ دایه و ڕواڵێکی لهست و شهدهک بهچه

 یه.رگهپێشمه

و له ڕادیۆوه  نرانالدهگرت وهده مۆکراتیدڵه و ی کۆمهڕی له شهخنهی که ڕهشهو بهئهاڵم به 

 :وهخوێنرانهدهنه

 مڕۆتا ئهزار ساڵه و هههه

 وهبڕنهر کوردستانم ئهکان ههرهوته

 ...ته برینچی منی له...که

 ڕۆمی ترما ئهکهی ئازارهستهر جهسهبه

 شی باخێکر دوو زامی لهگه ...

 نكهك نهكانی یهس له ملی ئازارهده

 ی چۆن برینی گوڵی باخچه

 ن؟كهدنیای دوورتر ساڕێژ ئه

 ڵوار له پێ کردنڵگرتن و شهک ههتی چهر به سفهرامبهک بهیهخنهبیاتی ڕادیۆ ڕهدهئه

ه ی ژن لیاریکردنی پلهبۆ د یانبهی و له شێعری بێ وێنه نڵێکی پیاوانهتگهسفهوه که ناکاته

 تی پیاوانه.سفته نلمێت که ببنه خاوهسهئهبات ی ژن له خهو کاته پێگهواته ئه هاتوه. باتخه
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و ئه وێت.کهردهدا دهو شێعرهسیش لهکهر شێرکۆ بێسه له گیرهمهو بۆچوونه ههئهی وهنگدانهڕه

دتر نسوودمهو  ترسیاسیكی یهخنهڕهلە الیەک زا سقهئه ،وهڕادیۆی ناوبراو نایخوێنێته وا یشهبه

ک و که چه کاتکی دواتر دهڵگایهکانی کۆمهباس له گرفتهی وهر ئهله به .کاتش ئهپێشکه

قامگیر و بۆ سه کانتیی تاکهاڵیهباشبژیی کۆمه بێت بۆ ورهی گهرێکمپهله توانێتده توندوتیژیی

لە الیەکی دیکەوە ئەو بەشە هەمیسان لەگەڵ ورەی کۆمەڵە دەهاتەوە کە  .بوونی دیمۆکراسیی

 قەت نەیدەویست دەسپێکەری شەڕ بێت.

که له  تییهو تینوویهشتای زاینیی( ئه)هه تاوییههستی ی شهیهکانی دهی ساڵههله نیو 

 ،بیات و شێعری کوردیی پێکهاتبوودهئهمی له ئاست( رخهمته)یان کهی پێگهنجامی الواز بوونی ئه

 «کانئاوێنه بچکۆله»کانی س و له نێویاندا کورته شێعرهبیاتی شێرکۆ بێکهدهئهکان و به شێعره

 شکا:ده

 ناونیشان

 قام وک و نه شهڕهاوی شار، نه گهن نه

 یه!م ههفون و نه سنووقی پۆستهلهی تهژومارهنه 

 وینوزی ئهی سهچی نامهکه

 نزیک و دوور

 یه.ڕێوهموو ڕۆژێک بههه

 ویستی وچی خۆشهچونکه شێعرم پۆسته

 سیشم دڵی دیاریدرهئه

 یه !رگهپێشمه
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کان تهتنی نوێ له بابهیشکان و تێگهی بۆچوونهشهگهلمێت که به بێ بسهمه دهڕای ئهرهسه

و ڕاستیدا ئه له. وههێشتهله خۆیان ده یانخنهجێگای ڕه ،یان پێکراچاوانه که ئاماژهرو سهئه

گرینگییدان به  س بهکرێت و زۆر کهده ریش پێناسهبی و هونهدهکی ئهملمالنێیه به مهردهسه

 بیات(، لهدهالوازبوونی ئه رگریی لهڕاستیدا به دان بۆ چاالکترکردن )و یا لهوڵبیات و ههدهئه

 یانخۆیان مایه وتۆ، لهکی ئهتییهدا و بێ یارمهرگانهرجی سیاسیی و پێشمهرلومهدژوارترین هه

ێک لک مۆمگهلێیان بکرێت، وه بیی و سیاسیی کهدهکی ئهیهخنهر ڕههه کانیان بهمهرههدانا و به

و بو نگپێشهگۆواری  و نموونانهکێک له. یهوهشانهگهدا دهو سااڵنهقانی ئهفهتاریکیی و خه له

 راننووسهچاالکانی سیاسیی، ک له یهژوماره کانیوڵهمی ههرههو بهکی شیرین دیارییهک وه که

کانی کوردیی و زمانه به نازری یدوونرهفه نسوور سدقی، ناسر حیسامی وک مهوه شاعیران و

تێکی بابه .وهکرایهبیاتی کرێکاریی چاپ و باڵو دهدهی ئهشهستی گهبهمه فارسیی به

 رانی باسیان کردوهمهێنهرههی بهوجۆرهو به نگپێشهڵ گه ندی لهیوهپه له رنجڕاکێشی دیکهسه

بوون نه پێشدا ئاماده رپرسان لهبه که یهوهئه ،هاتوهکی گشتیی لێ نهک زانیارییهاڵم وهبه

ناچار  نگ، بهبۆ چاپی پێشه سانهو کهوڵی ئهئاکامی هه اڵم لهن. بهبکه و گۆوارهتی ئهیارمه

ڵکیان رچاوی خهپێشوازی به میان بۆ چاپ کردن و دواجاریش کهکهی یهرگی ژومارهد بهپێنسه

و رپرسی ئهسانی بهری کهوهبیره ی لهوجۆرهبه تیان دان.تا ئاخر یارمهبینی،  مهرههو بهله

ر هرامببه وهشکیالتهن تهالیه کی لهیلییهمهجۆره بێیش نگپێشه وێت، وادیارهکهردهدا دهگوواره

 سک ورتهبهنگ شهپێکانی تهبابه یهوانهله مڕۆوهڕوانگای ئه رچی لهگهئه. وهتهتاقی کردوه خۆی

 بیاتیدهئه»ه جۆرێک له لاتی بیدهریی بۆچوونێک که ئهله ژێر کاریگه چاو کهپێش الواز بێنه

 .کراداوای ده وهتارانه ت لهنانهرکرد و تهاڵم ناوبانگی دهبهکرد، تیس ئهقه« کرێکاریی
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 یوهبه خوێندنه بۆ وێنه قزی سهناوچه لهئارادا بوو،  له دا کهبییهدهئه وقهو ملمالنێ و زهله

تمان ڕا( هاوکات چێژێکی تایبهگهست له نێوماندا دهست به ده)که ده تاریک و ڕوونکی پێشه

لێک شێعری هێمنیش وانه بوو گهمان کاتدا لهالم له ههگرت. بهبیاتی کوردیی دهدهله مێژوو و ئه

ه بیاته لدهو جۆره ئهی ئهخنه. بۆیه الوازبوونی پێگهر ڕهبه ر هاتنی بۆچوونی نوێ بدرێتهله به

گرت. له ناخی دهی نهرچاوهوه سهمدێکی سیاسییهعه یان میی ورخهمتهنها له کهدا تهڵهکۆمه

یل و بۆچوونی ندین مهتیی و چهرگایهی ژیانی پێشمهرگهو کاته، له جهئه سیاسیرجی لومههه

نی ڕادیکاڵ بوون و بۆچوو»وه که له ژێر ناوی بوهق دهیلێکیش ورده ورده زههجۆراوجۆردا، م

« پهچ»کانی یله له باسهو مهئه یلووتکهکرد. ی دهبیاتهدهو جۆره ئهتیی ئهدژایه« کۆمۆنیستیی

ن جامانه و جل و موزیکی کوردیی له الیه کردن بهگاڵتهرخست. دا خۆی ده«ڕاست»و 

ردووگای سۆران له دۆڵی بوون ببوه باو. ڕۆژێکیان که له ئو«پچه»ر وه و له بههکیهژوماره

« ڕاست»كی بۆ منی که الیهچووین، ڕانندهڵه بۆ سلێمانی ئهپڵنگان به سواری ماشێنێکی کۆمه

گۆرانیوێژی فارس « گوگوش»گۆرانی  وارینهی گرت که بتوانێت وه ئیجازهوسهوه و به تهکرده

ه زم لنها حهشێ من تهئه گرت کهی ئهرچاوهسه وهکهیهگریمانه له رگرتنهوه ئیجازهو هئ دابنێت.

ناوه ئاماژه به له پهها روههه ش دژ به گۆرانی فارسیی بم!ومانایهگۆرانی کوردیی بێت و به

ی فارسی بیاتیدهزی له گۆرانی و ئهکرد که حهئه یسهو کهئه وتووییوتوویی من و پێشکهدواکه

اکامی ئ زاڵبوونی گوتارێکی دیاریکراو له ک لهیهنها نیشانهته وتهڵسوکههه و جۆرهچی ئهکه .بوایه

 .«کانی درووشمهوهڕادیکاڵ بوونه»ک ، نهڵگا بووکۆمه شێک لهکوڵتووریی به ریروهسه

 ها لهروههه ڵهگونجێت. کۆمهده کوردستانیش رینتر لهئاستێکی به بۆ ی ئەو بافتەیالواز

ڵسووڕاوانی سیاسیی بۆ الی خۆی هه رچاو لهکی بهیهژومارهکوردستان  رینتر لهئاستێکی به
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 به ڵهی کۆمهوهگرتنی ڕێکخراو و بزووتنهوارهوتی پێکهاتن و قهڕه جۆرێک کهکێشا بهڕاده

بوون  تیی و فیکرییانهاڵیهکۆمه و گۆڕانکارییهاکامی ئهش ئمه. ئهوهبوهدهسک نهرتهکوردستان به

 ەمکردنیلە بەرانبەر ک ئارادا بوون. یی و جیهانی، لهت ناوچهنانهرینتر، تهئاستێکی به له که

 ئێران، کان لهپهچه ر ڕێکخراوههێرشی ڕژیم بۆ سه ئاکامی و له کۆنەکانو  یکادرە خەڵکی

ای ڕوانگ ئایا له .وهگرتهجێگایانی ده وهت و پێشینهیفییهو کهک بهنه اڵمبه ێکی دیکهکەسان

ووی بافتی پێش یێنێت؟گهری حیزبی کۆمۆنیست ناهێزی ڕاکێشهبوونی سکرتهبه مهئه ئێستاوه

 سانهو کهی ئهژوماره .واوهناتهکەسانی فارس و تورک زمان رچاوگرتنی بهبێ لهکۆمەڵە 

قان و فهپانی خهدوای داسهنگاریی بهرهنها ڕێگای بهک تهوه یتیرگایهڵدانی پێشمهرههسهبه

ن پاشناوی ی وا خاوهو ناوانهی ئهژوماره .وهدایهنگی دهشدا ڕهیدانهو مهرکوتی پۆلیسیی، لهسه

م و تورک جهله عه پڕ بووڵه کۆمه کرد.ئه وهیان بهئاماژهم، فارس یا تورک بوون، جهتاران، عه

رچاو کی بهیهژوماره می سوور(.رچهت پهنانهت و ئااڵ )تهسنووری میلله ری لهو بێبه و فارس

زی ڕی له سی دیکهیان کهو ده لیکپوورمه روزهنه، نگههوش ،هاندیدهفا جهک مستهوه

 داتخەبا کانیشیوه انیان لە پێناوژی رچاوترکی بهیهژوماره ختکرد وگیانیان به تیداگایهپێشمەر

ڕڕات خه، جاسم دووستگانههیل ی، سماین چێهرازیبیژه کوهش کی زۆری دیکهیهژوماره .دانا

زدیان، کتر یهولیلی، دهلیل جه، جڕڕاتمیر خهئهبدولتاران(، عه ندیی لهناوه ڕێکخراوی ندامیئه)

 هاوڕێکانیان له کی دیکهیهژومارهڵ گه نجان( لهڵکی زهر )خهکبهزوین( و ئهڵکی قهتقی )خه

  1.تیرباران کران

                                                           
 سایتی هاوڕێیان: ی جاسم و عبداالمیر خراط بڕوانهبۆ یادنامه 1 

http://www.yadihawrean.com/index.php/component/search/?searchword=%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%
D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B7&searchphrase=all&Itemid=598 
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کانی دەرەوەی ارههۆکچۆنییەتی بافتی ڕێکخراوەیەک بێ گومان پەیوەندی بە بایەخەکان و 

کردنی میلیتاریزه ندی بهیوهپه هاروهدا ههو لێرهسیاسیی  رجیلومهک ئاڵوگۆڕ و ههخۆی وه

لە شاری سەقز تۆڕێکی سیاسییان  کەسانی نەسڵی سەردەمی ڕاپەڕێنی ئێرانهەیە.  وهڵگاکۆمه

ر نوهئه ،میعزهر ئهمیریمی، ئهمه حسێن کهحه حەمەی کەعبی، ،خاتونی احییههێما ئەکرد: 

ئەحمەد عەبدی،  ڕەوف قورئانی، عەتا قورئانی، یەحیا قادری، شەهریار شەهالیی، ،ماجیدی

موحەمەد عوسمانی،  ،، زاهید بەرازندەعەلی خاکی کسڵێکی الوتر وهنهو  موحەمەد خەلیلی

سدیق  زیزیان،ها عهبه باس خاتونی،شیدی، عهلی باباییان، موحسێن رهعه ئەنوەر ئادەمی،

ڕێکخراوی کۆمەڵە لە شاری  و... بەشێکن لەو کەسانەی وا حیا قادری، یهحیا ئیرەجیەکەعبی، ی

ر هۆی نها )له بهکجار درێژتره و تهیه کانڕاستیدا لیستی ناوه هل .قەوارە پێ دایان سەقز

ا، ، مامۆستمنترتهتی سیاسیی و بهایهسک کهیهژوماره ،کراوه یادزیندوانییشیی( ئاماژه به ئاسا

 ون.کهرچاو دهو... بهڕووناکبیر و یڵکیتی خهسایه، کهیتیمی پاشایهردهسه یزیندانی سیاسی

ر سه ریی لهناکرێت کاریگه سانهو کهرچاو لهکجار بهکی یهیهژومارهستدانی ده لهوابوو، که

 له به و بۆتێ ئاماژه بجهڵهساتی ورمێ، هههێشتبێت. کارهجێ نهبه ڵهی کۆمهوارهبافت و قه

ش کی دیکهیهژومارهو  مهکات. ئهئه پێشینهسانی بهکادر و که  رچاو لهکی بهیهژومارهستدانی ده

بۆ  بەڵگەیەکدەبنە  ،تگۆڕدرێرییان دهده جێگا و کاریگهورده ور لە درێژەی ڕووداوەکاندا که

 ١٣٥٨ساڵی  کەیوانمەحمود لە ناوچەی سەقز  کی دیکهیهبۆ نموونه. ڵهبافتی کۆمه الوازبوونی

بکەن. ئەوەی  ەردبەراو ١٣٧٠/١٩٩٠ساڵی  لەگەڵ مەحمود کەیوان( ١٩٨١-١٩٧٩) ١٣٦١تا 

 نییه وهست ئهبهمهپەڕاوێزخراوە.  و هێزێکی خەڵکییە. ئەوەی دووهەم یەکەم پێناسەی ڕێکخراو

نبوونی بارودۆخی ڵگا و درێژخایهوه له کۆمهوتنهدوورکهئەوەیە  . مەبەستدرێک فاش بکرێتغه
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کان، گۆڕانی ی درووشمهوهوونهڕادیکاڵب له ی کهتیرایهزینی ئاستی ژیریی ڕێبهو دابه کدارییچه

الوازبوونی وه. وێتهکهی لێ دهوجۆرهئاکامی به ن،وهکهردهکاندا دهنیزامییه بیی و بڕیارهدهئه

 پەیوەندیلە هەمان کاتدا  ها بە هەلومەرجێکی دژوارەوە هەیەی نەک تەنپەیوەندیبافتی ئەو هێزە 

ار ش له وهدڵنیاییه بهخوێنەری ئاشنا بەم باسانە  بایەخەکانی پێشووش هەیە. یوهکاڵبوونهبە 

  نیشان بکات. سلێک ناوی دیاریکراو دهگه به ئاماژه به و بافتهتوانیت ئهی خۆی دهکهو ناوچه

و ناوەندییەکی دیاریکراو پێناسە ناکرێت. کۆمەڵە  ەیەککۆمەڵە تەنها وەک ڕێکخراووابوو، که

هەڵسووڕاوی سەردەمی پاشایەتیی و سەردەمی  یگرتووانی شکڵهەروەها کۆی تۆڕە سیاسییەک

ندی هیوعەتا قورئانی لە فاڵن ساڵدا په»ڕاپەڕینی ئێرانە. بۆ وێنە لە ژیاننامەیەکدا وتنی ئەوەی 

. کەچی کەسانی وەک ئەون یهو ئامادە گرتوووارهقهبە ڕێکخراوێکی  ئاماژە «گرتوە وهکۆمەڵە به

سەردەمێکی دیاریکراودا قەوارە ئەدەن بە کۆمەڵە و لە ئەنجامدا ئەیکەن بە  ر شارێک وهه کە لە

 ڕێکخراوەیەک.

 وهرهسه له دا کهڵهو کۆمهرچاوی ژنان لهشداری به، بهی پێ کرائاماژه وهرترهسه ک لهروههه

ژنانی  بوو که خراوهڕێکم کهیه ندیی(ناوه )واته ڵهکۆمه»ی ییانهتی نوخبهوایهکرا، ڕه پێناسه

تیی و ئاکامی اڵیهک هێزێکی کۆمهنانی وشیار وهژ وهژێر پرسیار. ئه باتهده «ڕێک خست...

 سێکیپاند. کهی ژنان داسهنگریی مافر رێکخراوێکی الیهسههخۆی ب رخ بوون کهخوێندنی هاوچه

ار وبوونی ژنانی خوێندههه  نها به( تههوکاتهسدا جێگای خۆی دهدیوانی بێکه له یان )کهک بهوه

ی بوون -ڕینه و ڕاپهکانی ئێران پێش ئهتییهاڵیهکۆمه ڕین و گۆڕانکارییهئاکامی ڕاپه -وشیار و 

ی جێگابه بیاتدهر شێعر و ئهسه ئێران له وردستان لهسڵی ژنانی کریی نه. ئیتر کاریگهیههه
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 وههبینرێن. ئکاندا دهوێنه له وهرییهڕووسه تییدا ژنان بهرگایهپیشمه میکهکانی یهساڵه خۆی. له

 اڵم لهسوورتر کرد. بهڵگا جهکۆمه ی ژن لهباری کێشه ی لهڵهکۆمه که فشار و چاالکیی ژنانه

مووی هه مانهندیی بێت. ئهندامێکی ژنی ناوهن ئهیتوانی خاوهت نهقه ڵهردا کۆمهرامبهبه

 یاند.گهده «ندییناوه»و  کهبوونی ڕێکخراوهپیاوانه

 

ی سەقز٢٦گوردانی   

 ڕاستەوخۆی ئاکامی ١٣٦٦/١٩٨٨دەستە لە ساڵی  بە سێ ٢٦بەرتەسک بوونەوەی گوردانی 

سەرەوە و زۆر بە کورتی باسی کە لە  بوو کدارییچهرجی دژواری لومهو هه ڕانی ئەو بافتەگۆ

ی. ئەگەرچی ئەو بەرپرسایەتییە یبوە پەل و من کرابوومە بەرپرسی سیاسکرا کرا. دوو دەستە

وڵی خۆم و به هه یکامی چەندین ساڵ پیشمەرگایەتیوەک بەرپرسانی دیکەی ئەو گوردانە ئا

بەاڵم ئەو ڕاستییەی دانەدەپۆشی کە بافتێکی الو و کەم ئەزموونتر جێگای  چنگم خستبوو،

 پێشتری خۆی گرتبوەوە.سانی که

گومان هەر بەو ناوەندییش بێ ی و کۆمیتە ناوچەکان ویڕاستییە بۆ بەرپرسایەتی نیزام وئە

ی کۆمەڵە نەیتوانی بوو ئەو کادرە خەڵکییانە کە لە شارەکانی یکۆمیتەی ناوەندجۆرە بوو. 

نموونەی وەک سدیق جێگا بکاتەوە.  داخۆیان وەک ڕێبەرانێکی خەڵکی چاویان لێدەکرا لە خۆ

. ئەگەرچی ژمارەی کادر و ڕووتینک نه بوو تڕووداوێکی تایبهوەندیی کۆمەڵەدا کەمانگەر لە نا

 ور و جێگایان،لماندنی دهڕای سهرهسهڕێبەرانی خەڵکیی لە جەستەی ڕێکخراوەکەدا بەرچاو بوو. 

ان لە نێو ێکی زۆر پێشتر«سیم کارتەق» ئاکامیی کۆمەڵە یزۆربەری ئەندامانی کۆمیتەی ناوەند
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. کۆ ببوونەوە تردەور یەکلە ێک «ڕێکخراو»شاوە وەک  سەردەمی لە کە بوون ئەو کەسانە

 نموونەیەک بۆ ئەوه .ئاکامی پراتیکێکی دیاریکراو نەبوون ، ئەگینا«ییناوەند»ببوونە  بەوجۆرە

هەتا کاتی سەرهەڵدانی  ٦٠، ٥٩، ١٣٥٨بوو. لە ساڵەکانی « فەرماندەی گشتی کۆمەڵه»دانانی 

ان ی وەک سنە، مەریوان، سەقز و... چاالکی نیزامیناوچەکان له راتمۆکیدکۆمەڵە و  یشەڕ

 ۆڕدراگبە تێپەڕبوونی زەمان « ییناوەند». بەڕێوە ئەبرد« گشتی»لە فەرماندەی  بەسەربەخۆیی

ە . پلەیەک کلە بەرپرسایەتییەوە بوو بە پێناسە« ییناوەند. »چەندین مانای هەبووبە وشەیەک 

 :دا بوو به ئیمتیازله درێژه چاوی لێبکرێت. قەباحەتێکی گەورە کبوو وهوانهلههاتنەخوارەوە لێی 

گەیشتن بەو پلەش نران. مدا دادهکهی یهکان له پلهلهکان و ههرگرتن له ئامرازهڵک وهبۆ که

 .هبەهەمان شێوە زەحمەت بوو

 ی کان و ڕادههتی تاکسایهپرسیار خستنی کهگومان ژێرن بێکای باس و ڕووداوهوهڵدانههه

زۆر بڕیاری گونجا و  وهالنی ئێرانهڕینی گهله مێژووی دوای ڕاپه .ان نییهییفیداکار ی وگیانباز

ی کیمایی بۆتێ دەستەیەک بۆ بۆمبارانبەدوای  گرت.ی دهرچاوهوه سهندییههئازایانه له ناو

جۆرە دەوام ناهێنین و بۆچی پێشـمەرگەیەک گلەیی کرد کە بەمپارێزگاری لە ناوەندی بەڕێکراین. 

ئەندامێکی ناوەندیی بەسەرەخۆییەوە باسی ئەوەی کرد کە  کاک فاروق؟ اتی کارێک ناکیناوەند

 مانەوە و خۆڕاگریمان لێرە لە ڕێگاکانی دیکە )گوازتنەوە بۆ ناوچەیەکی دیکە( بەقازانجترە.

 جێگیر لەانی سەقز پێشمەرگەک ئێمەی بەیانییەکی زوودا ی بۆتێ و لەبۆمبارانڕۆژی دوای 

 ،لە مەیدانێک کە بۆ وەرزش درووستمان کردبووگواڵن دەم بە پێکەنین و بە ورەیەکی بەرزەوە 

گەیشتنە المان. بە مەبەستی وتووێژ  ییسێ کەس لە ئەندامانی ناوەند لەو کاتەدا وەستابووین.

 ێرەکەی دوێنبۆنی ژەه لەوێوە تێپەڕ دەبوون. ،لەگەڵ بەرپرسانی بەعس لەسەر ئەو ڕووداوە



37 
 

دیتنی ئێمە بەو وەزعە بزەی خستە سەر لێویان.  هەواڵی هەلومەرجێکی ناسکی پێدەگەیاندین.

گومانێکمان نەبوو کە هیچ دۆخێکی دژوار نییە  ئێمەش لە هەلسوکەوتی ئەوان ورەمان گرت.

 نەتوانین پێکەوە ڕووبەڕووی ببینەوە.

و چەکداریی بوو ئەو ڕێکخراوە لە  یگۆڕانی بافتی کۆمەڵە ڕەنگدانەوەی پڕوسەیەکی سیاسی

« انگورد»پێموابێت گۆڕێنی ناوەکان بۆ وێنە لە هێزەوە بۆ  کردبوەوە. یدا تاقییدە ساڵی ڕابردوو

 یوهئه لەو پڕۆسەدا کردنی ناوەکان یدان بە فارسی، گرینگیی«واحد ئامادە»و پارێزگاری بۆ 

 .یو سیاسی کرییفینەک چوونە سەرەوەی ئاستی تێگەیشتوویی  دەگەیاند.

هەموو ناوچەکان گۆڕانکاریی کەمیی و کەیفییان تاقی کردبوەوە، لە هێندێک ناوچە بەمجۆرە 

ت دەتوانێ ،لە هێندێکی دیکە کەمتر. هەر کەس کە لەو هەلومەرجەدا پیشمەرگایەتی کردوە ،زۆرتر

 تیی لهرگایهشمهناخی ژیانی پێ له رهی نووسهوهخوێندنه مانهئهگەلێک نموونە بهێنێتەوە. 

ی جەستە و باسێک کدارییچهلە هەلومەرجێکی بەوجۆرە بوو کە گەلێک ڕووداوی ز. قی سهناوچه

اویی سیاسیی و گەلێک بڕیاری ئاکامەکەی پەشۆکڕووبەڕوومان کرایەوە کە  رو ڕووخێنه لەتکەر

 بوو. بەرپرسانی سەرترەوە هەڵە و یان بێ بڕیاریی
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ها روههێنا و ههیان پێک دهڵهی بافتی ڕێکخراوی کۆمهیوارڵگای کوردهی کۆمهوهرهله ده چێهرازین ک بیژهوه سانێکیکه

  .وهسک کرایهرتهدواجار به که رینتر له کوردستانله ئاستێکی بهڵه کانی کۆمهک بوون بۆ چاالکییهیهڵگهبه
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گرتردهوه ی هێزمان لێو ڕووداوانهئه  
 

یانده گه یخۆ ١٣٦٢/١٩٨٣ری زبهدوای داگیرکردنی ئاالن له مانگی ڕهر ومههید علی شهپه

بۆ کۆماری ئیسالمیی  1ورووپشتی گەاڵڵه و شینکاوێ لە کوردستانی باشوور.ی دهناوچه

کی پان یهئاالن ناوچه رگرت.ڵکی وهکه ی جەنگییو فڕۆکه هێزێکی زۆر له ی ئاالنوهداگیرکردنه

گاته بێت و دهڕ دهوێ. به باری درێژاییدا له بێتووش تێپهکهڵدهرسنوور ههرینه له سهو به

کرد تسوێدا سنوورێکی دهین دەکەوێت و لهمێکی بهڵ ماوت چهگهباری پاناییدا لهاڵدزێ. بهقه

 وه.کاتهک جیا دهیه ودیو لهڵ ئهگهمدیو لهئاالنی ئه

اڵت و دواتر سهده ،مێژوو میرههبهڵکوو سرووشتیی به یکیهدیاردهك نه« ودیومدیو و ئهئه»

ڕی دوای شهبه سیاسییەکان ستکردهده کردنی سنوورهدیاری پێش ی نوێ بوو.وهتهنه-تولهده

 ،رهستی بهوالیه ک خستنی سێبه یه ئێراقو پێکهێنانی واڵتی  (١٩١٤ – ١٩١٨) می جیهانیکهیه

ندی وهەیڵک و پی خهووعوسمانی بوون، هاتوچئیمپراتوری ی موڵک پێشتر سڵ کهغدا و موبه

 جێهاتووچۆ و نیشتهڵکانی هاوسێ ئاسایی بوه. لگا کوردییەکان و خهله نێوان کۆمه یبازرگانی

کاته ده و جۆره بازرگانییهئههاتنی سنوور . وهبوهدهنه «یاسایی»رێکی مپهوڕووی لهرهبوون به

 ،ئێراق ،ی نوێی ئێرانوهتهنه-توڵهده قانوونیبکرێن و له  ی نایاساییهوبۆ ئه« ریبهقاچاخ»

 وارانیو خوێنده شاعیرانوجۆره بوو. ر بهنیش ههوه بۆ زمائه وه.بێتهجێگایان نه و سوریا تورکیا

ان یکرد و شێعریان دهبیی، فارسیی و تورکیی قسهرهندین زمانی کوردیی، عهچه به مهردهو سهئه

کانی کان زمانهسییهگرت. سنووره سیاردهڵکیان وهکه و زمانانهیش لهکانتهحکومهوت؛ ده

                                                           
  1 بڕوانه کتێبی دهشتی دارێ، بیرهوهری »کونهبهفر«، ل.٩٢
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ی وهتهکانی نهکهو دواتر مێژووی جیاواز کۆڵه سپاوچه. زمانی جیاواز، سنووری سیاسیی کرد

ی ۆ پێکهێنانب ییزمانی کورد ئێراق. له غه کرادهقه تورکیای له ئێران و یکوردنوێیان پێکهێنا. 

ش دابه« مینهکه»و « زۆرینه»کانیش به ڵکهخه ر شێعه ئازاد کرا.رامبهه بهننگی سونهاوسه

تی وڵهیان دهنوێ  یوهتهنه-توڵهی دهوارهڵ قهگهله یهور ئهبهمووی لهمانه ههئه کران.

ڵ گهتی نوێ لهوڵهک و دهالته مهی بکرایهکهوانهبوایه پێچهچی دهکه بگونجێن.« مۆدێڕن»

شه و وێنی گهڕێکبخستایه و بوایێته هه وان خۆیکانی ئهییهڵگاکان و پێداویستتی کۆمهچۆنییه

 .تییاڵیهباشبژیی کۆمه

 ێکیلدێهاتگهنی ن خاوهاالئ بوو. هسیاسیی و پڕۆسهئه كییهوابوو جوگرافیای ئاالن قوربانیکه

له پاییزی  دوای داگیرکردنی ئاالنبه. مان، گروێس و بێتووشهرک بێژوێ، دهناوبانگ وهبه

 ەو کوردستانی باشوورربه ئورگانەکانییانەوەکان به ڕادیۆ و سیاسییه ی هێزهیندناوه ١٣٦٢/١٩٨٣

 کشێیان کرد.پاشه

ند وه له چهڕاینهکه پهمهکه له چهوتین و رکهڕ له بێتووش دهژ شهدوای ده ڕۆوه و بهو شهئه

ور دهچل بهسی و چلڵچنی و سیورووبەرمان ههرد دهبه به ئینجا شوێن جێگامان خۆش کرد و

ند ڕۆژێک وە کە چهوا باڵو بوه وت. قسهکهدهس نهوه دادەنیشتین. خواردنێکی بەوجۆره دهکهیه

برد بۆ ک دوو ڕۆژی نهوه. یهنهیڕێگهقز دهی سهو ناوچهرهوه و دواجار بهسێنینهحهماندوویی ده

ندامانی و ئهڕێوه چوو ک بهیهوهدوو کۆبوونه کدا یهند ڕۆژهو چهڕۆیشتن خۆمان ئاماده کرد. له

 .ش کردی هاتن و وتاریان پێشکهیندناوه

 را.كید ئیبراهیم بانگ دهدا به سهڵهکه له ناو کۆمه کرابوو لیزادهباسی ئیبراهیم عه پێشتر

لێکی سگهر کهسهله که یو زانیارییانهوه نیشانیان دام. ئهدووره تنی بووم. لهزرۆی دیتامه
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 ندهوهید برایم ئهزۆرتر کاریزامیی بوون. سه ،گرترمان دهوروپشتمان وههاوڕێیانی ده وجۆره لهبه

له  ری ئاالنمانگێک پێش شهحیزبی کۆمۆنیست ڵه. می کۆمهکهبوو کرابوه سکرێتێری یهنه

 ور ئهبه. لهکرابووحیزب دیاری ک سکرتێری دی وهبدواڵ مۆهتهعه و په پێکهاتبووگوندی مێشکه

نی کادر و ڵه خاوهمه کۆمهردهو سهئه وە.گرێتهده وجێگای ئه یمئیبراهسەید ئاڵوگۆڕانه 

ێ شوه ئهسییهیاڵبژاردنانه له بڕیار و بۆچوونێکی سو جۆره ههش بوه. دیاره ئهتی دیکهسایهکه

 هێنێت.ی که بۆچوونێک حیزبی کۆمۆنیستی ئێران پێکدهوجۆرهر بههه ی گرتبێت؛رچاوهسه

بۆ چکۆله  دیمۆکراتحیزبی ، وته گرژییکه دیمۆکراتڵه و حیزبی کۆمه دواجار که نێوان

په ستی مێشکهی به حیزبی کۆمۆنیو حیزبهوه ئهو ڕووداوه به تانهخ کردنی ئهبایهو بی وەنهدکر

گرینگ نییه.  كهو ناوی حیزبه جێگای پێکهاتنی حیزبێکزۆر جار وتراوە و سەلماوە برد. ناو ده

تیش اڵیهو کام هێزی کۆمه رانی کێنپێکهێنه ،هێنرێتستێک پێک دهبهبه چ مه بوو وهگرینگ ئه

 ێڕی پیرانشار بهبۆ ناوچه ،وهڕۆیشتینه و ناوچهرهبه هوئاالنه کە له. کاتی پێویست دهکهبوونه

 ردین.کیمی بۆ دههبرائیید مان زۆر جار باسی سهکهلهبیرمە بەرپرسی سیاسیی په کراین، له

 وه و بۆ دوو شوێنی جیاوازپ و ڕاستی و پێکهستی چهرتک دهبه هه وه و وتیجارێک گێڕایه

 وه.ینهبگهیش پێپێمان خۆش بوو جارێکی دیکه نووسێت!ده نامه هاوکات

وه. من کۆ بووینهمان کهکراوهجێگا خۆش وه بانگیان کردین. لهۆ کۆبوونهڕۆ بوو بالی نیوه

ی الواز بە زمانی چاو و ڕەشتاڵهیلکه لهوکی چاوه کابرایهدانیشتبووم. له خوارتره وهدواترهله 

من وا  وه.گرتهۆنیستی دهی گرینگی پێکهاتنی حیزبی کۆمکه. باسهی به قسه کردتسده یفارسی

یت. ر بووبو داوهسرهخه یهوانهاڵم لهکرا بهت بانگ دهنسوور حیکمهبه مه سهو کهئه یشتم کهتێگه

  .«کان بکوتینی ماڵی کرێکارهروازهده کهکه یهبێ یهئێمه هیچمان نییه. ده»...ئاخردا وتی  له
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نای به پهمان کهڕیزه وتین.ڕێکه اڵتستانی ڕۆژههکوردی وهو ناوهرهبه بۆ ڕۆژی دوایی

دوو پەلی ت و چۆمان ملی ڕێگای گرت. ک له نێوان ماوهو جێگایهرهرسنوور بهسه یکهچۆمه

هاوڕێیەتیان  که ی سنهکانی ناوچهرگهکی دیکه له پێشمهیهژومارهقز بووین و ی سهناوچه

ڕۆژ و  بێ سێزانی دهماندهو ساته نه. ئهوتکهدهسنهال دههیچ جۆره خواردنێکمان  .دەکردین

ل گهلهڕۆیشتین. ڕێگا ده رگه دوو دوو بهڕێگادا بڕۆین. پێشمه و بێ نان و ئاو بهسێ شه

 کاتی ڕۆیشتن و له له وفکاک ڕه. کوتینە یهکه وفڕهپێشمەرگەیەکی بەئەزموونتر بە ناوی 

م . ئهینبدهرگای ماڵی کرێکاران هد که لهیه کهبێ بڕۆین یهده»: ند جار وتیچهوه خۆیه ربه

و سات و . له«هێز بوونکانی بهقسه»وه ند جاریش دووپاتی کردهچه«. حیزبه هیچی نییه...

کان، وه بۆ ناوچه داگیرکراوهڕانهن، گهڕێکی درێژخایهدوای شهرجێکی بهلومەهه دا، لهختانهوه

مووی گرینگتر خۆکوتانی گورزی دوژمن لە هه نگه لهو ڕه یدارۆکاتیویستیی تهبوونی پێدانه

هێز به کە وەکوره بوو کی گهحیزبێک دڵخۆشییهها و مرۆڤانه، پێکهاتنی وهی ئهدیواری وره

 چاوی لێ دەکرا. کان به پانتایی ئێرانشان و هێزهتێکۆ لێکگرێدانیبات و کردنی خه

ند کان چهرگهک له پێشمهیهژومارهوچانمان گرت.  ند تۆقه دارێکهڕۆ له ژێر چیوهالی ن

ه ل کوژران و گیران. ماسییەکی زۆر لە ئاکامی تەقینەوەیاندا که وکێکیان خسته نێو چۆمهەنارنج

 یڕەکەدڵێک برنجیان دۆزییەوە. دیار بوو ئاوارەی شهسی دیکه عهند کهماوه چۆن بوو چهبیرم نه

 ،کهنهوه تهخوارتره رفێک. لهچاویان کرد بۆ زه چاوهپێشمەرگەکان ڕ ببوون. ێپهلەوێوە ت ئاالن

ته دارێکیش ڵ کران. بە لهم له پووتەکەدا تێکهوه. برنج و ئاوی چهیان پووتێکی ئاو دۆزرایه

 بێماسییەکەش  گرت.ر ئاور دایانسه له ،ی لێهاتک سایلهوهبرنج  که .دشێوانیان دهکهبرنجه

. خۆمان تێر جێهیشت بهتایە تا ههکجار ناخۆشی له الی من بۆ ههرۆن و بێ خوێ تامێکی یه
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کی دیکه یهێهاوڕ و خت کرد()که دواجار گیانی به رویز شافێعیپه وینی ڕێکهوهئهکرد. پێش 

مان وا بوو ه. ڕێگاکوههتکان له خوار ماوهعسییهی بهیاندبوه پاسگام خۆیان گهسههموعتبه ناوی 

وان بۆ وه ئیجازه پێویست بوو. پاسگاش ئهبۆ ئهڕ بین. دا تێپهالی پاسگاکهناچار بووین به

ڵ گهله گۆشتی گاند کارتۆنێک کۆنسێڕوی چه دا توانیبوویانوهڕانهکا. له گهرێ دهت بهماوه

 .وهننهبهێ یانخۆ

ەر برامبەر پاسگاکه گرتهی بهکهر شاخهو سهرهکمان بهوه و ملی ڕێگایهڕابووینهکه پهمهچه له

کی بایه کزه وت. له هیچ باشتر بوو.کهر بهر دوو کەس و کۆنسێروێکمان کە تاریک داهات. هه

 کی قورسچه به پاسگاکهعسییەکانی ناو چوو بهی پێنهندهوهچی ئهوه. کهکردینهسارد ئاوری پێ

چی رگهئه. بڕیڕۆژی دوایی تا ئێواره ڕێگامان  رباز بووین.ده ر جۆرێک بووههگرتین. بهدایان

بۆ باغه میوه سووتاوەکاندا ناو  ڕێگا به ،ر ڕیگامانزه ترێ و داری میوه هاتنه سهند ڕهچه

تی وڵهده»له ی سووتاندبوو. وهو ناموو ئههه ئێراقڕی ئێران و بارانی شهچوو. تۆپئه وههپێش

  رام کرابوون.هزه ترێ و دار گوێزی کوردستان حڕهت نانهدا ته«نوێ

 ر تیشکی زۆرتر بخریتهگه. ئهیهی ههوانهو پێچه ڕوخسارێکی شاراوه« تی نوێوڵهده» 

ی وهبێته قاچاخ. ئهده ی یاساییەوهزۆرێک له که .وێتکهردهۆرمان بۆ دهکی زڕاستییه ری،سه

کی یهچاویلکه هاروههه ر تاکێکی خۆیرخ به ههی سیاسیی هاوچهاڵتسه. دهبێته یاسادهقاچاخه 

ست به تی سیاسیی که ههاڵسهده .ێتکان ببینهوه ڕاستییکانیهڵهخشی تا له پشت شووشه ڵێبه

 کێشن؛ردهکان دهساری ماڵی گوندهچێوپا ستن؛بهکانی ڕیز دهبۆڵدزێره نفال هیچ،ترس بکات ئه

ڵقرچانی ڵێت ههس ئهک شێرکۆ بێکهوه سووتێنن؛ ویش دهخڵ و دانده م،نشتی گهجاڕ و دهگیا

  هێنێن.کان به دیاریی دهگوندهباڵنده بێ
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ڵكوو خواردنێک کان بهاڵ ڕژاوهخسته ناو گهچنگمان ده زه ترێکانو ڕه له ناو باغبەدەم ڕێگاوە 

ی یی پاییزڵاڵم جیا له گوێزی کڕمۆ. بهپشکنیموومان دا. ههسار نهخهوه. دار گوێزمان بهبدۆزینه

 کرد(ختبه له گیانیشهڕی گاوهشه هاری )کە دواجار لهد گۆڵبهحمهوت. ئهکهدهنهت هیچ دەس

ڕ الماندا تێپه به هات وده جار کە جار به 1بوو. فەیزی رهید عومهلی شهدارۆکاتی پهرپرسی تهبه

 و ئیشاره به پچهکرد( کە دواجار لە باغڵوجه گیانی بەختزایی )حامید ڕه ڵبوو، له گهده

وە نینهپێکه بهئەویش شی ئێمه بدات. م بهالنیکه الیهر خواردنێکی گهکرد ئهده لێ داوامان

 .گرینردهڵکی لێ وهکه وهموومان پێکهبێت ههر خواردن ههگهئه وەاڵمی ئەداینەوە کە

داروکاتدا له کاری تهد حمهد بوو. ئهحمهی به ئهڕهن زۆر باوماکهلهبەرپرسی پهکاک تالیب 

جی کاک تالیبی بۆ رنسه وشتی دیکهو ڕه ولێک خووه و گهنواند. ئهخۆ ده ڕێکوپێکی زۆری له

سێک بوا کهو ده مڵ و پێداویستیمان زۆر کهوپو دا کهلومەرجه ناسکهو ههشا. لهێکالی خۆی ڕاده

تر د باشحمهلێک پێداویستیی دیکه بوایە، له ئهپێاڵو و گه ،رگوبهجل ن کردنیدابیپرۆشی  هب

رم نه ته قسهحمهمانزانی دواجار زهئێمه ده بگرتایه. یرجیخهڵههه رگری لهبهبرا که هدشک نه

ان داوام وهبه شۆخییه ناوه چاوێکی لێمان بێت، بۆیەپه ڕازی بکات لهد حمهئهکانمان و نیانه

 وە:داینهدهویش جوابی نهسێکی دیکه دیاری بکات. ئهکرد کاک تالیب کهده

 !ساو بکاتمو شتێک حههه رانران به قهقه نێمسێک دائهزانم بۆ وا ئێژن. کهئه نه. -

 هکی کرد و قوتویه. بزهدانیشت الی حامید و من هد هاتحمه. ئهبوو. وچانمان گرت الی ئێواره

 دحمهئه که نها خواردنێک بوووه تهئه وە.رهێنا. بۆی کردینهی له گیرفان دهۆلهمرەبایەکی چک

                                                           
1  

ی باری وهاڵم بێ ئهگیرێت بهەردهڵک وهیه کهم وشهمه و ئێستاش لهردهو سهیه. ئههید بارێکی ئایینی ههی شهئاشکرایه وشه
وجۆره کان بهسته و هێزهمه دهردهو سهه. ئهکار براوهزۆرتر ب« کردووختگیانبه»م له نووسیندا ست بێت. ئێستا النیکهبهی مهكهینییهئای

نران.ناو لێده  
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به سکی برسی  کرد.میش ئاشکرای نهڵیبگرێت. تا ڕۆژی دووههڵ خۆی ههگه توانیبووی له

ت چوار عاری سهورووبهڕێگادا ڕۆیشتین. ده ڕۆ بهتا دوا نیوهم. ههیانده ڕۆژی سێههخۆمان گه

 وفکه بڕیاریاندا ڕهوت. بەرپرسانی هێزهرکهوه لێ دهرامبەرمانهێنج بوو گوندێکمان له بهو پ

ڵوا و نان ن ههتی بکهیارمه کهڵکهن خهوه بنێرن و داوا بکهک له پێشهیهرگهند پێشمهو چه

 کیهو بابۆڵه رگهر پێشمهوت ههر مزگهبه له ،چینه نێو دێرچوو که دهیش دهرران. قهساز بکه

 ین.مان درێژه پێبدهستان ڕێگاکهوهبێ ئینجا ڵوای پێبدرێت وههنان و 

کاک  که و کابرایهات. ئهماڵێک پێکده ی بانه و له دهمین گوندی ناوچهکهو گونده یهئه

دوای  چییه؟ تان لهلهله پهو پهزا بن. ئهقهبێ» :تڵێده کات،لێ دهو داواکارییەی وف ئهڕه

و  وهماڵه باتهپێشدا ده وان لهئه؟ «ڵوای چییچیی و هه وشکی نانی ،سێ ڕۆژ ڕێگا بڕین

 پاڵوێکی و ر بڕییوانیان سهندین حهڵک چهخه. اتککانی گوند ئاگادار دهو ماڵهموههدواتر 

ه جێژنی بوو ب»ڵێت س دهک بێکهدیسان وه .نوور بۆ نان کردن داخراتهوه ئاماده کرا. زۆره

ی کوه شۆخییهئه .«ڕینڵپهوتنه ههک الق کهر یهکدانمان له سهنگی بێ فیشهژاران و تفههه

دا رپرسانیش داییمه بڕیاریان دهتی. بهیهلهداییمه په ڵهمان وت کۆمهده ناومان بوو

وو ڕۆژمان باش ب»تی ڵه وتویهکی کۆمهیهرگهپێشمه«. بێ بڕۆینت دهماعهوەستن، جهمه»

اتێک ک»یکوت داییمه ده کی دیکهیهرگهپێێشمه«. تینر بڕۆیشتایهبوا ههنا دهوه. دهبوهلێ ده

له که ستن. نازانم پاسدار ت ڕاوهماعهڵێن جهیتا دهیتا پهکان پهسئولهمه داتڕوو ده یشڕشه

 ؟ «ستمبێ ڕاوهبۆ ده رمهرامبهبه

سێک که ده ی ئێمه زیاتر لهکهستهده یشتینه ناو دێ.گه داوفڕه ی کاککهدوای تیمهش بهئێمه

ر یان ڕاخست. برنج و خۆرشتێکی زۆر. نان له سهبرد سفرهی نهندهوهبووین چووینه ماڵێک. ئه
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 شکهاڵی نانهکران. قهو قاپی خۆرشت خاڵی ده پاڵواڵ کرابوو. له چاوترووکانێکدا دیسی ک قهیه

وه به کهزخانههی ئاشپالقهکه له دهماڵهتر. خۆرشتی تر. نانی زۆرتر. خێزانی  ما. برنجینه

مجار به کهو و ڕۆژ بۆ یهندین شهوه و دوای چهو شهکردین. ئهیریان دهوه سهرسووڕماوییهسه

بوو  وتووندین حهله ڕاستیدا چه هوی ئااڵنهکهڕهو ڕۆژانه و له شهرمان ناوه. پێش ئهتێریی سه

نا ریان هێنام. له پهبهخهیانی بۆ نیگابانی بهو بهمه. دهزۆر خراپدا بووینرجێکی لومههه له

 .و ڕووناکیی خۆی باڵو دەکردەوە ورده ورده ڕۆژ هاتستام. تاریک بوو. ڕاوه ستیارو هه دیوارێک

ناکاو  بینی. لهری خۆم دهورووبهوه. ئیتر دهوره خۆی باڵو کردبوهممدا دار گوێزێکی گهردهله به

. هات بیشکێنم. دڵنیا بووم کرمۆڵ نییهڵم گرت. دڵم نهدی کرد. ههر پام گوێزێکی زلم بهبه له

 ڵم گرت بۆ دواجار.هه

ک کێرنجڕاکێش و یهکجار سهرهاتێکی یهسهبه دارجهلومههه سییهد کهند سهچه ڕێپێوانه وئه 

کێک له هاوڕێیانی منداڵی ناو سکی یهت نانه. تهتییهرگایهکانی پێشمهخهنربه رییهوهبیره له

  تی کردین.ی ژن هاوڕێیهرگهپێشمه

ن لێک بووتر بڕیارگهورهک پێکهێنانی حیزبێکی گههادا بڕیاری سیاسی وهرجێکی وهومهلله هه

حیزبی  .وهوتمهله چاو کههاوڕێی چاویلکه کانی بیری قسه. ناینوه پاڵیان پێوه دهبۆ پێشه

ستن تی بۆ پێکهێنانی، به پشت بهاڵیهبوونی هێزێکی کۆمهبه ئاگاداری له نه ی ئێرانکۆمۆنیست

 ها بۆ ئاڵوگۆڕهی پێکهێنانی حیزبێکی وهالم بیرۆکهبه هات.وجۆره پێک دهلێکی بهبه کادرگه

نی کانی جیهاڕهبیروباوه»زاڵبوونی  واتهڕینی ئێران ی پێش ڕاپهیهک یان دوو دهکانی یهفیکرییه

ڕای رهسه وجۆرهحیزبێکی به پێکهێنانی کردوای ده «کپێداویستییه»ها وه. وهڕایهگهده «مسێهه

 گرینگیی کرێت.ی زۆر تاووتوێ نهکهر بکرێت و ئاکامهسه ختی لهجه تییاڵیهکی کۆمهبۆشاییه
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ک حیزیبی کۆمۆنیست وه کیهدیارده که دایهوهله ییانهیی و ناوچهجیهان و ئاڵوگۆڕهیشتن لهتێگه

ک ۆڕێکی فیکریی بناسین و نهها ئاڵوگئاکامی وه کانی واڵتانی جۆراوجۆر بهسیاسییه پڕوسه له

 پێک بهێنرێت. بێده تی تاریخیی( کهروورهت و زهساله)ڕه «کی مێژووییپێداویستییه»ک وه

که وتێک ڕاکیشا ی بۆ کاردی ڕهرنجی ئێمهسه مانکهرهفهپێش سه یکهوهکۆبوونه

سانی که دواتر .ێتربگروه و هێزیان لێ وێت بۆ ناو کرێکاران بچێتیههه ئهی و ئازایانیخۆویستبێ 

ان ینجیروێت بڵێم تئوریک( سهکاندا )نامههلێک توانایی له نووسین و باسهر گهبه وجۆره لهبه

ت که نسوور حیکمهر و مهو داوهسرهخه کووکرد. وهردهورده ورده ناوبانگیان دهو ێشا کڕاده

ناوی ڕاستی خۆی )ژوبین رازانی( قەت ئاشکرا ت نسور حیکمه. گوایه مهکانیان خوازراو بوونناوه

 ۆ وێنهرچی بگه. ئهزانیوهیان نهتهبابه وبهکەسانی یەکەمی کۆمەڵە قەت  تەنانەت وه ونەکرد

نیوەی  له بران. )شاهین رازانی( و داورو خۆسره وئه که بوهنه س شاراوهبۆ زۆر که وهئه

 کەوه لەسەریان باڵو کردهلە لەندەن وتارێکی  نیمروز ڕۆژنامهساڵەکانی دەیەی نەوەدی زایینی 

دەی درووستی ئەو زۆر کەسی شۆکە کرد. ئامانج و ڕا و وتارهئهئەو زانیارییانەی تێدا بوو. 

رزی بهرپرسێکی پایهباوکی به بوە و تارانزانیارییانە هەرچی بووبێت، ژوبین خەڵکی شاری 

له شیراز له زانکۆ  1وهیگێڕێتهک خۆی دهر وههه كیل.بێته وهو دایکی دواجار ده یتیوڵهده

 .چێتگلیز دهۆ ئینب دواجاربێت و ئاشنا ده یبۆچوونی مارکسیستی ڵرسی خوێندوه و له گهده

 ڵێت: ک خۆی دهوه

                                                           
 1 بڕوانه وتووێژ له گهڵ ڕادیۆ ئهنترناسیۆنال نهورۆزی ٢٠٠١/١٣٨٠:    

http://www.m-hekmat.com/fa/3630fa.html 
. ٦٤نترناسیۆنال ژماره ی ئهیان باڵوکراوه    

http://www.m-hekmat.com/fa/3630fa.html
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و اينها ياد نگرفتم.  طبریيژن جزنى، يا مشى چريکى و احسان من مارکسيسم را بروايت ب

من چه آن دوره و چه به مراتب بيشتر از آن، وقتى رفتم انگلستان، درس بخوانم، و 

 طريقاز  ديگر آزادانه و راحت به همه ادبيات مارکسيستى دسترسى داشتم، مارکس را

  1.خودش خواندم

بوه و زۆرتر خۆی و کان نهڵ به گروپه سیاسییهڵێت تێکهک خۆی دهله زانکۆی شیرازیش وه

لێک ی گهڕهو بیروباوهئه . له ئاکامداو مارکسیسم هانداوهرهوی بهکانی خۆی بوه ئهدیتنه

 نی دهمهله ته ڵێتهک خۆی د. وهته پێش چاو و بۆیه دڵی پێ سپاردوهخش هاتوهڕزگاربه

یه که وهدا ئهوه. گرفت لێرهتهیزانی خودا نییه و خورافاتی له ڕاستی جودا کردوهوه دهساڵییه

 بیساحێڵکانی دیکه که خۆیان به مارکسیست زانیوه له وه له خهریک خستنهیله به خۆ تهو مهئه

سانی دیکه رگرتن له کهڵک وهنها و بێ کهته یتوانیوه بهس نهنا کهبینرێت. دهو دێڕانه دهئه

نی زههن جبیژه .یتیاڵیهو کۆمه یفیلسهفه و یی سیاسیوهبگاته جۆرێکی دیاریکراو له بیرکردنه

 کجار جیاوازن.مێژوویی یه یدیاردهدوو  وانهئه وه.ک جێگایان نابێتهیهری له خانهبهو ئێحسان ته

 .یئینگلیزیک نه یهئاڵمانی زمانی مارکس بهکانی نووسراوه که هیوهتێکی گرینگی تر ئهبابه

ێ پ یو فارسی یبیرهرگێراوی عهی زۆرتری له وهیه متمانهوانهله رگێراوی ئینگلیزییوه رچیگهئه

ۆ ب د متمانهداسهاڵم سهبه ،رگرتوه(ڵكی لێوهوجۆره کهسی بهمی شادا کهردهبکرێت )که له سه

ی وهرچاو باڵوکردنهق و بهی زهری. وێنهسه کرێ گومان بخرێتههخولقێنێت و دخۆی نا

ی کانلێک له باسهد ساڵ به زمانی ئینگیزییه که گهدوای نزیک به سهی مارکس بهگروندریسه

  2خاته ژێر پرسیار.ده ،وهرگێڕابوونهکه به زمانی ئینگلیزیش وه یپێشووی مارکسیستی

                                                           
  1 ههمان سهرچاوه

  2 بڕوانه ئێریک هابزبام: چۆن دونیا بگۆڕین: بهسهرکردنهوهیهکی مارکس و مارکسیسم )2011(
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و   ئێراقر شۆڕشی کا که له سهی دهورهدایه گهباسی دا و وتووێژهلهت نسوور حیکمهمه

وه و جۆره قسانه به دڵنیاییهمدا ئهمنێکی کهی بۆ کردوه. له تهریم قاسم قسهبدولکهڕووخاندنی عه

سەردەمی شا  که لهناکات  وهبه الم ئاماژهبه هێڵن.ر مرۆڤ  به جێ دهری زۆر له سهکاریگه

ر خوێندنەوەی کتێبێک دەبرێتە ساواک )پولیسی نەهێنی شا(. لەوێ هۆشدارێک وەردەگرێت. لەبە

 هب بریتانیا ئێران بۆ تنسوور حیکمهمه، ماڵی باوکی تیاڵیهی و کۆمهیی ئیدارپلهدواجار لە بەر 

ی کهماڵهنهی ئازارێک به بوهر ئهبهڵێت لهخۆی دواجار ده .هێڵێتجێ ده ستی خوێندنبهمه

نووسن. ناوی سیاسی من ڕۆمان ده یهوانهنازناو هی ئه: » ڵبژاردوهێکی سیاسیی ههگات ناونه

 !»تهنسووری حیکمهمه

و کاته پێکدێت دا نییه. گرفت ئهوهبێت ناو گۆڕانه و گرفتێک لهكی ههر هۆیهناوگۆڕین هه 

ه لێک پێشینڵکوو گهک ناو بهگرن نهردهوه تیپرسایهرله بارودۆخێکی ناسکدا به یوانهکه بۆ ئه

ڕێکخراوێکدا،  کاتیی ملمالنێی و جیاوازیی فیکریی له رچی لهگهئه وه.م و مژدا بمێنێتهله ته

ی شینهی پێوههێشتنه ت لهنسوور حیکمهاڵم مهباو، به بێتهتبار کردن دهتۆمه ڵگهبێ به کتر بهیه

 وێت.کهر دهسه ی لهخنهم ڕهو هه رپرسیارهم بهم و مژدا ههته خۆی له

بۆچوونی  رگرتنێکی زۆرتریلە زانکۆکانی ئینگلیز و وه خوێندن دوای ت بهنسوور حیکمهمه

 سانیترکه لەگەڵ ژمارەیەک ی زایینی١٩٧٩النی ئێران لە ساڵی ڕاپەڕێنی گە له ،یمارکسیستی

( ندسەهە-)یەکیەتی تێکۆشەرانی کۆمۆنیست سهند-یستگروپێک لە ژێر ناوی اتحاد مبارزان کمون

 نهبده ڵهند و کۆمهههسهپێکدەهێنن. ئەو گرووپە خاوەنی کەسانی وریا و چاالکانی سیاسی بوە. 

ڵ گه تیی لهر کۆماری ئسیالمیی، دژایهرامبهبه له وهستانهک وهش وهند خاڵی هاوبهچه نخاوه
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 ڕێکخراوه ی کوردستان. زۆرێک لهوهبزووتنه ند لهههشتیوانی سهو پ ئێراقڕی ئێران و شه

 ن.هکو پشتیوانی لێ ده پێناسه «دژی ئیمپریالیزم»ک ینی وهدا خۆمهو کاتهکانی ئێران لهپهچه

 تیاڵیزاڵبوونی مارکسیزم( و کۆمهکانی فیکریی )می ئاڵوگۆڕهرههبه کهر دوو ڕێکخراوهالم ههبه

 .وهتاقی کردبوه داشا« ڕینی سپیاپهڕ»دوای ڵگای ئێران بهکۆمه رخ( بوون کهندنی هاوچه)خوێ

ک ڕێکخراوی دووهەم بۆ زۆرێک لە چەپەکانی ئێران وە دوای ڕاپەڕینی ئێرانلە سەردەمی کۆمەڵە 

 ک بوو ویهندیتمهن تایبهم خاوههه واتهبوو  ئێرانی-کورد ڕاستیدا ڕێکخراوێکیلهچاوی لێدەکرا و 

پێکهاتنی حیزبی  بە .وهمایهدهتیس نهکوردستاندا قه له وئه یاسییس یئەندام و چاالکی مهه

ر چی زۆرتر به وه ههله باری جۆگرافییه ڵهکۆمه تێکۆشانی پانیگۆڕه کۆمۆنیستی ئێران

 ۆرهمجبه یستی خۆیی ووانهپێچه به ئەو ئیدیعا تنسوور حیکمهمهوه. سک کرایهرتهکوردستان به

 دەسەلمێنێت:

هاى درونى له سازمانى در چهارچوب چپ راديکال ايران بطور کلى است و قطب بندىکومه ٥٧قبل از انقالب 

اين مقطع جامعه کردستان  به اعتقاد من، تاالمللى کمونیسم زمان خود را منعکس میکند. اين چپ و اوضاع بین

له سازمانى سیاسى کار و له نبخشیده است. کومهدستانى به کومههاى آن هنوز خصلت ويژه کرو ويژگى

معتقد به کار توده اى است و به اين اعتبار يک پاى صفبنديهاى درونى کل چپ ايران در قبال مشى چريکى 

است. تحت تاثیر مائوئیسم است و به اين عنوان گوشه اى از کل قطب بندى کمونیسم زمان خود در سطح 

اند و لذا بیش از هاى سیاسى در کردستان بار آمدهم اينکه فعالین اصلى آن در کانونیرغجهانى است. عل

ساس و مطلعند، افق ويژه هاى چپ ايران نسبت به معضالت جامعه کردستان و ستم ملى حساير بخش

 ران ايناى را جلوى خود نمیگذارند و سازماندهى خاص کردستانى را دنبال نمیکنند. فعالین و رهبکردستانى

جريان در زندانها، مانند ساير زندانیان چپ، عناصر و کادرهاى جنبش کمونیستى ايران بطور کلى شناخته 

  1.میشوند

شێکی ک بهوهەاڵیەتییە بوو کە دەکرا ڕێکخراوە کۆم وئه ،ندههی سهوانهڵه به پێچهکۆمه

ەکی ەوجۆرە ئامانجێکی سەرپێکهێنانی حیزبێکی ب .گرینگی حیزبێکی کۆمۆنیستی چاوی لێبکرێت

                                                           
 .١٨ص.  ،فعالیت حزب در بارهمنصور حکمت،  1 
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 ەوەبۆچوونێکئەو پێویستییە لە ی پێکرا، ک پێشتر ئاماژهر وهههچەپەکانی ئێرانی پێکدەهێنا. 

چین، : وهکردهجیهان تاقی ده بوو که انهئاڵوگۆڕ وئه وتیسکهدهخۆی  سەرچاوەی دەگرت کە

کانی شەڕام، و شۆکوبا، ڤیەتن ڕووسیا، شۆڕشەکانی دەیەی شەستی زایینی لە ئوروپا و فەرانسە،

. کۆمۆنیستەکان پێیان ڕاست، ئافریقا و ئامریکای باشوورلە ڕۆژهەاڵتی ناوە رییداگیرکهدژی 

اری ایەدوابوو کە پێکهێنای حیزبێک بۆ ڕێبەری چینی کرێکار لە تێکۆشان لە دژی نیزامی سەرم

ەنووکەییە و زۆریش دواخراوە. ئەرکێکی ه «یقملی و متر»بورژوازی بێ چاوەڕوانیی یارمەتی لە و 

ی یازیک و بورژودیمۆکراتلەگەڵ هێزی  نگیکدهیهمەیلێکی دیکە لە نێو چەپەکانی دونیا و ناوچەدا، 

 یانیدای ژهێژله در ،و حیزبه که له کوردستان پێکهاتئهیک بوو. دیمۆکراتبۆ پێکهێنانی ڕژیمێکی 

خنه و دووریگرتن ڕه .ڕ و پێناسهه ئامانج و باوهب گۆڕدرا باتک بۆ خهیهسهرهله که ورده ورده

 .کراماکان چاوی لێ دهکان و بنهر پێنانی پێناسهک ژێوه هاروههه کیهسهرهها کهوه له

، باری کوردستانبارودۆخی له و نیزامی نوێی کۆماری ئیسالمی و ییکەشوهەوای پولیس

ەک ە یبۆیە لە پڕۆسەیەکدا ئەو دوو ڕێکخراوەیە ب. خساندڕهدهپێکهێنانی وەها حیزبێکی جالی مه

ی بوونکی دیکه به زانیاریی له ئاماده نهیه)به واته ۆری کادرەکانگەیشتن و لە سەر بنەمای تی

ی هەتاوی لە گوندی مێشکەپە لە ناوچەی ١٣٦٢لە ساڵی  پێکهێنانی حیزب( تی بۆاڵیههێزی کۆمه

کوردستانی حیزبی بەشی  کوهکۆمەڵەش  ێنا.پێکهحیزبی کۆمۆنیستیان ئاالنی سەردەشت 

 .وهیهکۆمۆنیستی ئێران پێناسه کرا

*** 
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ورکی ی گهیانده ناوچهڕی ئاالن خۆمان گهدوای کۆتایی هاتنی شهمان بهکهرهفهی سهله درێژه
 ی ئێمهکهلهکوێستان وچانمان گرت. بۆ ڕۆژی دوایی ئاگاداریان کردین که په قز و له ساردهسه
 وێ. له ڕێگایکانی ئهرگهیێنێته پێشـمهی خانێ )پیرانشار( بڕوات و خۆی بگهو ناوچهرهبێ بهده

و ئه یاندهوه و خۆمان گهڕاینهشت پهردهسه-هابادی مهله جاده داتبهنای رهو به په وههسیسێر
ترسی هاباد مهی مهه ناوچهل دیمۆکراتڵه و ڵچوونێک له نێوان کۆمهدا تێکههو کاتهیه. لهناوچه

ڵکی چووین. خهکان دهوه بۆ گوندهش. بۆیه به ئاماده بوونی زۆرهیهو ناوچهڕی هێنابوه ئهشه
ێنا. هدهدا نهڵهنده لوتیان به کۆمهوهئاشنا بوون و ئه دیمۆکراتحیزبی  یو ناوچه زۆرتر به ڕێبازئه
 کیهیج پێویستییهبوونی نهو  یداریوه نهبووینهدهکانی نزیک خانێ نزیک و دێهاتهرهتا بههه

 شترینبێبهێک له كیه شهو بهکێشاین. ئههنجیان ڕادرهسه کردنبێهداشتی و خوێندن و فێر 
 هێنا.پێکده ییوارکانی کوردهناوچه

 راتمۆکدیڵه و کۆمه یگرژیکانی خانێ له کاتی نێوانرگههێز کردنی پێشـمهی بۆ بهوهر ئهبهله
مان رکێکی دیکهڕێین و ئهکاندا بگهوه بوو به دێهاتهڕێ کرابووین کارمان ئهبه و ناوچهبۆ ئه

 وتیکردین. مزگهتی دهتاقهبێ کهڵکهخه نامۆ بوونیکه و ناوچه بارودۆخیبوو. ر شان نهسهله
 ستۆمان.وته ئهب کههڵی ماڵیات له ساحێب جهوهرکی کۆ کردنهڕ و ئهقهکرده مه مانگوندێک

ک دابنێن. چهوترا( ی دهوجۆره)به یانویست کانرگهس له پێشـمهند کهچه داولهجه وله
ی وهرچی دژوارتر بوونهکان و ههڕێپێوانه ،ی ئاالنکهرهو شه ١٣٦٢ی ساڵی کانڕووداوه
ی کانخنهنا. ڕهوه دهکانهسهسیش پاڵیان به کهلێک هۆی تاکه کهیه گهوانهتی و لهرگایهپێشمه

اسی یرپرسی سبوو، بهقز چاالکی ههشێ نهێنی شاری سهکێک له هاوڕێکانمان که پێشتر له بهیه
 خۆی له ،کانیقههر قسه ڕبهرپرسی سیاسی لهلێک جار بهبۆیه گه .کردده مانی تووڕهکهلهپه

که برینداری  ناوی ناسر به کانکۆنه رگههكێکی دیکه له پێشموه. یهخستهریک دهناومان ته
ی وهتیمێک و ئه رپرسیبهکرده یاندهنه که یوهر ئهکانی پێشتر بوو، له بهکانی ساڵهڕهشه
 کێتی نیشتمانی کوردستان.بڕیاری دابوو ڕوو بکاته یه ،زانیر خۆی دهرامبهدرێک بهغهبه
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وه. بوون مابووینهراح نهوز و مستهنی حهت خاوهنانهی وا تهو گوندانهکێک لهله یه هاوکات
 خامییمێک و ند گڵچه که گرتردهن وهڵکیاله ژوورێکی زۆر چکۆله کهت بۆ نوێژ و عیبادهڵک خه

وه کۆبوونه داشوێنهو . لهبوون و ناوهئهی ی کێچ کێشکورهشێکی گهرته. ئهداخرابوو تێیدا سپی
ستبوون به یوهپهرپرسان کێک له بهی ناسر رێکخرا. یهکهبڕیاره اندنیشوبهت باحهبۆ به قه

قی ررق و بی زهکاک ناسر شیفته»د: ی ناو بریستبوون به بورژوازیوهکێتی نیشتمانی به پهیه
رچاوی رق و برقێک بههبێ چ زده داشکراوانهبێبه ناوچهو دا و لهرجهلومهو ههله«. بورژوازی بوە

هێزێکی  وموو کات ههڵه ئهکۆمه ین.شفی بکهمانتوانی کهت نهوتبێت، ڕازێک بوو قهر کهناس
کانی ڵ هێزهگهیه نوێکانی لهندییوهپهبرد. ده ی ناو لێیی و بورژوازیی به ورده بورژوازدیکه
یخا خانم که تازه ڵێن ڕۆژێک زۆڵهوه دهگێرنهکرد. دههێزتر دهی بهیلهو جۆره مهی ئێرانی ئهدیکه
 ،کوڕی بوه یرگهپێشـمه یریمردانی کاک کهوه و له سهڕابوهقز گهسه یکهییهدوورخراوهله 

 کات:پرسیار ده

 ؟«چۆنن ئێراقڵ له گه»

 «ڕمانهشه»ریم: که

 ؟«ڵ ئامریکاگهله»

 «ڕمانهشه»

 ؟...«ڵ له گه»

 «ڕمانهشه»

... 

مو دونیا ڵ ههله گهڵبژاردوه حیزبێکی ههریم گیان، هدایکت بمرێ ک»ڵێت له کۆتاییدا ده
 «.تیڕیهشه
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ستهێنانی دهت بهنانهته که گرتکی بۆ فێر بوون له خۆ دهزموونێو ڕووداوه ئهاڵم ئهبه 
ت زموونی پێویسلێک ئهو گه ڕۆژانی دژوارڕ کردنی سه تێپهش تا ده کهتی تیمێکی شهرپرسایهبه
و ست بهێنێت. بوونی ئهدهو پله بهتوانی ئهیدهنه مانکهلهپه مبوونیکهر بهنها لهناسر ته کرد.ده

 مان بوو.ی هێز و ورهرچاوهداییمه سه

 

کی یهوهسانهجالی حهمه رزی زستانداکانی وهمین ڕۆژهکهقز له یهی سهمان بۆ ناوچهوهڕانهبه گه
 گڵۆالن، کی وهورهڕی گهندین ڕووداو و شهچه ١٣٦٢ خسا. ساڵیمان بۆ ڕهك دوو مانگهیه
 شتی دارێدهله کتێبی  ١٣٦٣کانی ساڵی ڵ ڕووداوهگهگرت که لهله خۆ ده یورک و ئاالنگه
ژیانی ، له یتیله هاوڕێیه ،رنجڕاکێشپڕن له ڕووداوی سه وانهر کام لههه. وهتهر کراونهسهبه

ڕی ناوخۆیی له . هاتنی شهییشتوویی سیاسیکردنی تێگه ها بااڵروهو هه رگانهدژواری پێشمه
و ش لهمانهو ساڵه )که ئهو هاوین و زستانی ئه ١٣٦٤هاری کانی بهدا و ڕووداوه١٣٦٣زستانی 

 له ژیان و یشتنی زۆرترتێگهیشتن و ڵ پێگهگهریش هاوکات بوو لهدا هاتوون( بۆ نووسهکتێبه
کوردستان،  له کدارانهچهرجی سیاسی و لومههه یڕای دژواررهو ئاگره سهکانی ئهبڵێسه بات.خه

 نهاوڕێیا رچاو لهکی بهیهژومارهختکردنی گیانبه .وهگرتهی دهموو کوردستانههتر کانی دواله ساڵه
ی هیکكی زۆری دیهژومارهواز هێنانی  هۆی بوه دیمۆکراتو  ڵهڕی کۆمهری شههها کاریگروههه و

له  ڕهو شهئه دامرکانیتی له ئاکامی رگایهکی زۆر بۆ ڕیزی پێشمهیهژومارههاتنی ؛ رگهپێشمه
دا، رجه دژواردهلومهو ههڵه لهی کۆمهرگهی چاالکی هێزی پێشمهوهنگدانهو ده کانی دواییساڵه

ڵگرتنی ت ههنانهدا که تهمهردهو سهله هێنا.یان پێکدهمهردهو سهی ئهکانی دیکهپێناسه
 دیلک بهیهرگهک پێشمهوه مرۆڤ یکهوهچ بگا به دواوه بووئێعدامی به تاوانیز ک کاغهیهڕهالپه

ک ڕوانییهچاوه هیچڵه بوو که بێ ی کۆمهرگهپێشمه پیاوانیو  ژنان رزیی بهورهوه ، ئهگیرا بێت
  .پاراستیان دهو ڕێکخراوهناو و ڕێبازی ئه

ی شاخێکی بوو. له بڵندترین لوتکه ١٣٦٣/١٩٨٥فری زستانی کجار سارد و پڕ بهوێکی یهشه
ی پا و نجهڕاین. پهگهو دادهبۆ خواره کهو دۆڵهرهشه و دوو پلووره بههرده ڕکانی بهر گوندهسه
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کرد. وه خۆی کێش دهوه بۆ خوارههین به دانیشتنانهوه هاوڕێ مهو الترهزیبوون. لهستمان تهده
 وهرههاتینه خوا هێزی لێ بڕیبوو. خۆشینی مانگانهگرت. دواجار زانیم نهدهرنهسی وهتی کهیارمه

ی کانسهکه کهکه یهستابوو یههۆاڵویی وهله ناو ئاوی سارد و سه حمانهڕوه. ڕاینهله ڕووبارێک په
ول و رهودا له چۆمی نێوان قهشهواری نیوهعات چوه له سهپێش ئه ند ڕۆژچهوه. ڕاندهپهده

ر سهر لهو بهرگه، ئاو تا بنه قاقامان هات. لههبازی کچه پێشمهڵ شهگهوه. لهڕاینهقۆزڵوو په
یاندمیه ك بوو گهر جۆرێتا شوان ههمابوو. عهن نههۆڵ دانیشتم. هێزی ڕۆیشتن و جواڵفر و سهبه
ڕ و بڕیاری بیروباوه ندییوهپه کهدایه لێره الم وایه ڵێکی قۆزڵوو.نوورێکی داخراوی مانای تهپه

 کان.مرۆڤه یژیان و گیانبازی ،وهکرده ندییوهپهکان و ک پێکهێنانی حیزبهوه .ونکهردهده سیاسی

*** 
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رگهی چاالکیی پێشمهدرێژه  
١٣٦٥-١٣٧١ 

 

کی ڕێکخراوەییم لە ڤێرگەی ئاخرین ڕۆژەکانی ئەر ١٣٦٦/١٩٨٧لە وەرزی بەهاری ساڵی 

بە بڕیاری  هاوینی ساڵی پێشترپێشمەرگایەتی کۆمەڵە لە دۆڵی چنارە و باساک دەبردە سەر. 

ڵه . بڕیارێکی کۆمهلە ناوچە داگیرکراوەکان یکۆمیتەی ناوچەی سەقز نەیانبردمەوە بۆ چاالکی

كرد. غه دهدهقه ،ختکردوو بوونند گیانبهن چهخاوه که كیهماڵهندامانی بنهی ئهوههناردنهه

ڵی جاری وابوه گوێڕایه هاتنوه دهوجۆرهکی بهیهماڵهسانه که له بنهو کهرچی زۆرێک لهگهئه

بردنیشیدا ڕێوهم له بهچوو ههرنگ دهم درهو بڕیاره ههاڵم ئهبوون، بهدهوجۆره نهبڕیاری به

 نواند.ناشێلگیریی خۆی ده

بەرپرسی  کرامەێرگەی پێشـمەرگایەتی ڕێکخرام. لە سەرەتادا ف لە دابڕیاره وله ئاکامی ئه 

. ناڕەحمان قادری و پەروین دارایی بەرپرسانی دیکەی پەل و دەستەیان پێکدەهێ دەستەیەک.

پێکەوە لە کەشوهەوایەکی زۆر خۆش و دۆستانەدا ئەرکەکانمان بە ئەنجام دەگەیاند. یەکەم جار 

لە نزیکەوە کارێکی هاوبەشمان دەکرد. پەروین خەڵکی شاری سەقز و  بوو لەگەڵ کاک ڕەحمان

کە لە جەرگەی ڕاپەڕینی ئێران و لە ڕووداوەکانی دوای ئەوە ڕۆڵێکی  بوو ئەوکچانهلە زومرەی 

و  بەرچاویان گێڕا. پەروین و زۆرێک لەو ژنانە بەدوای ماوەیەکی زۆر کاری نهێنی لە شارەکان

کی پەروین ژنێ کەنجە و ئێعدام، هاتبوونە ڕیزی پێشمەرگایەتییەوە.ئەش زیندان و لەبەر مەترسی

لەدڵ نزیک و سەمیمی بوو. لەبەر ئەو ناسیاوییە و لەبەر ئەوە بەتەمەنتریش بوو، وەک خۆشکێکی 

ک کێکی دیکه له هاوڕێکان به ناوی مێهری وهیه .نوانددهگەورەش دڵسۆزی خۆی بەرامبەرم 
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و و مندا قووڵی سیاسی له نێوان ئهکی ندییهپەیوهڕێکخرا بوو. وێ ک لهیهستهرپرسی دهبه

رپرسانی ک بهم وهسته بووین و ههم هاودهک دوو ساڵی ڕابردوودا ههکانی یهپێکهاتبوو. له ڕووداوه

نتر له من و مرۆڤێکی له دڵ مهوه. به تهزموونمان تاقی کردبوهلێک ئهوه گهسته پێکهک دهیه

 له خۆی ی کهو چاالکییهئهوه و ر ئهیشتوو بوو و له بهوه زۆر تێگهاری سیاسیشهنزیک و له ب

یش که له و کاتهكێشا. ئهوروپشتی بۆ الی خۆی ڕادهدههاوڕێکانی  زۆریكی یهینواند متمانهده

 وکان رکهبردنی ئهڕیوهبهچی له که ،بوه دایکبه زوویی ده ند کهرچهو ههوه فێرگه مابوه

 کان زۆریسهبۆیه که بوورز وشت به. مرۆڤێکی ڕهنواندخۆ ده کی زۆری لهچاالکییهکان وهکۆبوونه

 بوون.لێ فێر ده

بۆ دۆڵی چنارە لە نزیک بەرزنجە و گوازتمانەوە مالومەوە لە کۆتایی پائیزی ڕابردوو لە دۆڵی 

و نزیک کەوتنەوەی  انهکدارچهعەربەت. هۆی ئەو جێگۆڕکەیە، دژوار بوونەوەی بارودۆخی 

مالومە جێهێڵین، ئەو پەلە چەکدار  یهێزەکانی ئێران لەو ناوچەیە بوو. چەند ڕۆژ پێش ئەوە

سێ  ١٣٦٦ساڵی کران. ئەو ساڵە ژمارەیەکی یەکجار زۆر ڕوویان لە پێشمەرگایەتی کردبوو. 

شەڕانە ڕوو لە تێدەپەڕی. بەاڵم ژمارەی ئەو  ڵهو کۆمه دیمۆکراتنی درێژخایه ساڵ لە شەڕی

کی مێاڵوە دیمۆکراتحیزبی  اڵمبه سی لە ئاگربەسی یەک الیەنە دەکردکزی دەڕۆیشت. کۆمەڵە با

 بەوە نەدەدایەوە.

 رئاخر جا دیمۆکراتکرد. حیزبی ده ورده خۆی زاڵ دهور یڕ نه ئاشتیشه کی نهوایهشوههکه 

و هێرشه ڵه ئهدا کۆمهورهڕێکی گهه شهڵه نارد. لر کۆمهاڵس هێزێکی زۆری بۆ سهرمهله دۆڵی نه

وکاتی ی ئهرگهپێشمه رینبهکانی حاتم مهنرخهرییه بهوهک له بیرهر وهههوه. داتهرچ دهرپهبه
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 1ڵه و حیزب.ڕی کۆمهشه یوهکردنه کالوڵێک بوه بۆ یهههوه ئهوێت، کهردهده دیمۆکراتحیزبی 

 تهندامانی حیزب بوهئهك له یهژوماره جێیبه وڵیوه ههیگێڕێتهو دههک ئوه رهه مان کاتداله هه

ڕاوێز بخات. ڕه پهو شهدات ئهوڵ دهش ئیتر ههڵهکۆمهڕێ زۆرتر. شهڕوودانی رگری له بههۆی 

 دوایبه ڵهکی کۆمهیهرگهند پێێشمهمه وای کرد له دو سێ جێگا چهئه ند ساڵ دواترچه رچیگهئه

 ن. خت بکهون و گیان بهکدا له داو بکهسهگربهئا

ڕوو لە گەشە بوو و گرتنی پایەگاکان  یشمەرگە لە دژی کۆماری ئیسالمیێهێزی پ یاالکییەکانچ

هۆیەکی دیکەی زیاد گومان و بنکەکانی هێزەکانی ڕژیم لە جەرگەی ناوچە داگیرکراوەکان بێ

لە چوار پەلدا ڕێکخران.  ئەو ژمارە تازەیە .بوو بوونی ژمارەی داخوازانی هاتن بۆ پێشمەرگایەتی

ئێمە بە نەکەرۆز ناوی دەرکرد. ی پەروین و منیش هەر کامەمان کراینە بەرپرسی پەلێک. پەلەکە

ی و شەهال حەیدەری بەرپرسانی دیکەی ئەو پەلە بوون. یرهجگ بوعهدوو هاوڕێی دیکه به ناوی 

ماوەیەکی  ڕباوه زموون و بهئهیەک ئینسانی بە ژمارەدیسان لە کەشوهەوایەکی خۆش و لە ناو 

 پڕ لە بیرەوەرییمان لە ڤێرگەی پێشمەرگایەتی بردە سەر.

. بەیان، سۆیبە، غەریبە، ڕۆزوان، زەهرا، ن هەروەها لەو پەلەدا بەرچاو بووژمارەی کچا

شەهین. سێ کەسی یەکەمیان لە ژێر کاریگەری جەولەی پێشمەرگە لە گوندەکانی ناوچەی 

واندەرە و سەقز ڕوویان کردبوە پێشمەرگایەتی. پێش هاتنە دەرەوەمان لە مالومە لە الیەن دی

وا . شاربەرپرسانی سەرترەوە داوام لێکرا هەوڵ بدەم سۆیبە بە قەناعەت بگەیێنم بگەڕێتەوە بۆ 

 ڕداباری بیروباوهێی لهڕاستیدا تۆزێکیش گومان بوو بڵ له .دەردەکەوت تەندرووستیی باش نییە

دار ئاگاکە  بار دەکرد. سۆیبە بارکێشێکبەاڵم لە هەڵەدا بووین. کەلوپەلەکانمان لە  چۆن بێت؟

                                                           
 ی کۆردستانی ئێران بوهدێمۆکراتی حیزبی رگهو کات پێشمهری که ئهنبهکانی حاتم مهنرخهبه رییهوهبیره هبڕوان 1 
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، نەدەهاتە خوارەوە. کهبارکێشهخۆی گەیاندبوە سەر  ،لێدەکەنبۆ ئێران داوای گەڕانەوەی  بوو

 ی:و وت . ئەمجارە دەنگی بەرز کردەوەوهخواره داوام کرد بێتهلە خوارەوە ڕووم تێکرد و 

 «.ئەگەر عەبدوال مۆهتەدی دەڕواتەوە، ئەوە منیش دەڕۆمەوە»

بۆ تەندرووستی : »وتم و بوواد کە بەرپرسێکی ڤێرگە ژخۆم گەیاندە کاک شەمێ ئاریان

بڕیار درا وازی لێبهێنین. سێ کچەکەی دیکە لە  .«ەڕەکەی تەواوەانم. بەاڵم بیروباوجەستەی ناز

دیواندەرە و سنە و دوای ماوەیەک کاری نهێنی هاتبوون  ژێر کاریگەری چاالکییەکانی کۆمەڵە لە

و  شوان و لە هەڵەبجە گیانی بەختکردڕۆزوان لە ڕیزی گوردانی  وهداخهبهی. یبۆ پێشمەرگایەت

شەهین دوای چەند ساڵ لە دەرەوەی واڵت کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا. ئەم سێ کچە لە بەر 

نی دیکە بوون. ئەو یارمەتییانە هەروەها ڕێنوێنی خوێندەوارییان یارمەتیدەرێکی گەورەی کچا

 پزیشکی دەگرتەبەر.

من لەوە کەم تەمەنتر و کەم ئەزموونتر بووم کە بتوانم بێ یارمەتی کچانی بەوجۆرە فێرکردن  

. کچانێک کە ژیانێکی بێبەری لە خزمەتگوزارییە مبگەیێنو بارهێنانی کچانی دیکە بە ئەنجام 

وە سەر. زانیارییەکانم لە سەر ئەو جۆرە بابەتانە لە چەند ساڵی ڕابردوودا کۆمەاڵیەتییەکانیان بردب

 مانكههبەرپرسی سیاسی پەل کڕەسووڵ حامیدی وه ١٣٦٤/١٩٨٥ساڵی  گەشەی کردبوو. لە

پێشمەرگە گرت. دوای ماوەیەکی زۆر کە لە  ژن و مێردێکیلەگەڵ  ڕەخنەی لە هەڵسوکەوتم

ژوورێکیان بۆ پێکەوە بوون پێویستە. بەاڵم  وانئهزانیایە کە گوندێک دەماینەوە، دەبوا ئەوەم ب

ژن جارێکیش بێ ئەوەی خۆم بزانم دوو من هەر دووکیانم بۆ حەرەسی نیوەشەو دیاری کردبوو. 

ژن و ئاکامدا  . لهکترداڵ یهگه عاروف لهته وتبوونهکهبۆ یەک ماڵ دابەش کرد.  و مێردم

کچەکانیش  ی کهو زانیارییهئهوه. رهده چنهدهو  هێڵنجێ دهبه کههوه ماڵییهتووڕهبه مێردێکیان
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و زۆر بەر ڕگل بوونیان پێویستیان بە پشوودانێکی چەند ڕۆژە هەیە،  هەر مانگە و جارێک لە

  .فێر بووملە جەرگەی ئەو ژیانەدا  زانیاریی دیکه

. زیاد تمانهەڵسوکەو دەخستە سەر یزۆر ێکیفشار ییمەعنو هێزێکیک وه ئەخالقرسی پ

 دا. له ئاکامی بڕیارێکی کۆمەڵەداپەرە پێده یێشنیاری هاوسەرگیریپ ،بوونی کچانی پێشمەرگە

كی له جواب به داوایه ڤێرگەکەدان قدەغە کرا.هێشتا لە پێشنیار بۆ هاوسەرگیری لە کچانێک کە 

م . بەاڵکرا تەوبیخ ،كردبوونه چاوڕهی و بڕیارهکه ئه یەکێک لە بەرپرسانی ڤێرگەمن 

و ئه وادیاره اڵموت. بهرکهوانیشم بهزانم دڵئێشانی ئهخۆشەویستیی ئەوان بەهێزتر بوو و ده

کانی زانیاریی و رچاوهو سه تانهو بابهزموونی من لهئه شتن ویی تێگهوهنگدانهڕه ،ی منوهدهکر

 بوو. كی دیاریکراویهڕێکخراوه یچوارچێوه م لهیشتنتێگه

و هر ئرامبهوتێکی باشتری بهڵسوکهندی ژن و پیاو، ههیوهپه تییشتنی زۆرتر له بابهتێگه

هاوڕێیەکی دیکە کە لە گەڵ کچە پێشمەرگەیەک سەرنجی یەکتریان بۆ الی . بوو دواوهبه تانهبابه

 یان دەکرد.خۆیان ڕاکێشا بوو، دەهاتنە خێوەتەکی ئێمە و لەوێ لەسەر داهاتوویان قسەوباس

م ڕەخنە پەلی نەکەرۆزدا هەموو جارێکلە کۆبوونەوەی مانگانەی کرد. پێم وابێت دڵداریشیان ده

ان کێکیڵ یهگه کردن له قسه ر ناچار بهگهئه مجارهئهدەگیرا کە لەگەڵ کچەکان قسە ناکەم.  لێ

 . بوو انپێش چاوی هەموو لهبووم، ده

لە ئەزموونێکی تاڵەوە سەرچاوەی  وهێم ئهڵبێ بوه دهەم بهێنمهو ڕەوشتئه ر پاساوێک بۆگهئه

 ژمارەی کچانی ری وپهتێدهیەتیم کردنی پێشمەرگاێپتتەنها ساڵێک لە دەس ١٣٦٢ساڵی  دەگرت.

 .دوو بۆ ڕۆیشتن ڕیز ببەستن . پێشمەرگە ڕەسم وابوو دووزیادبوون بوو ڕووی لهپیشمەرگەش 

گادا دەڕۆیشتین. قسەکانمان ێبە ڕکان رگهكێک له کچه پێشمهیهزۆر جار لەگەڵ  و هاوینهئه



61 
 

 لە ی. شەوق و مەیلی سیاسیبوو لە بنەماڵەیەکی ناسراو کچێک وئهزۆرتر بابەتی سیاسی بوون. 

  بەرچاو بوو. ودازۆر له گەڵ هەوڵدان بۆ بەشداری چاالکانە لە ئەرکی پیشمەرگانەدا

« دڵداری»بۆ ئەو ی بۆ ماوەی حەوتوویەک یسیاسوای کرد کە بەرپرسی  ئەو نێوان خۆشییە

و ن ئهین خاوهستی پێ بکهی ههوهموومان بێ ئههه ئێمه کۆبوونەوەمان بۆ دابنێت.کردنە 

ئەو  .وهدێرییهژێر چاوه خاتهوردی ده وتی کوڕ و کچێک بهڵسووکههه ین کهیهچاویلکه

کە هیچ کات ئیتر نەمتوانی لەگەڵ  به جێهێشتمندا  لەی ورهها گهکی وهکاریگەرییههەڵسوکەوتە 

 اڵدوای چەند س یەکی ئاسایی پێک بهێنم. کاتێکیشپەیوەندیجنسی بەرامبەر و هاوتەمەنی خۆم 

، لەو ماوەیەدا نەمزانی چۆن لەگەڵ لە دۆڵی مالومە بۆ الی خۆم ڕاکێشاکچێکم  یخۆشەویستی

ئێوارە بەالی یەکەوە دادەنیشتین و دڵدارێک )ئەمجارە بەڕاس( هەڵسوکەوت بکەم. زۆر 

بەزەحمەت وشەیەکم دەدرکاند. کاتێک ژیانی هاوبەشم لەگەڵ کەسێکی دیکە پێکهێنا، دیسان 

)کە لە سەرەوە باس کرا( و ئەو ڕەوشتانە بوو کە ژیانی منی دیاری  یی ئەخالقفشارکاریگەری 

 ...،انی ئۆردوگانشینی و هتدکرییهکاریگهخالقی، هئ فشاریکردن له ڕۆڵی ژنان، باس دەکرد.

ریی وهبیره ری بڕوات وسهله ،وههژن ن هاوڕێیانیت له الیهبه تایبه سێکلێکن هیوادارم کهتگهبابه

 موومان.س ههردهبخاته به وهو لێکۆڵینه

*** 

 یت. بە یارمەبوو هاوکاتپێکردنی وەرزی سەرما و باران تدەس ڵگه لهمان بۆ دۆڵی چنارە نگەیشت

هەتا ئەو جۆرە مااڵنە چەندین شوێن وەک ماڵ درووست کرا. پێشمەرگە تازەکان  ی زۆریژوماره

دادەپۆشرا. هەر  یشیروانی رز دەکرانەوە و سەرەکەی بە تەنەکەیبااڵی مرۆڤێک بە بلووک بە

ماڵێک بە دوو ژوور و لە هەر ژوورێک دەستەیەک جێگیر دەکران. کچەکانیش شوێنی خۆیانیان 
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لە چاالکییەکانی دواجار لی فێرکردن سێ مانگی خایاند. ژمارەیەکی بەرچاویان خو پێدرا.

ژمارەیەکیان وەک ڕزوان  وهداخێکی زۆرهبه ناوچەکانی کوردستان ڕۆڵی گەورەیان بینی.

 ، سماییلحێلمی مەنسوور پاکسرشت، هۆمایون ئەحمەدزادە، ماشااڵ مێهرپەنا، جەمال عەلیزادە،

و  هگچەکدارکرانی ئەو پەلە پێشمەر کرد. گیانیان بەختکانی دواتردا داوهله ڕوو فانژادمسته

  هاتنی وەرزی بەهار هاو کات بوون.

ئاگادار کرام کە پێشمەرگەکانی ناوچەی سەقز  نەکەرۆزچەند ڕۆژ دوای چەکداربوونی پەلی 

 .یانوهمانه یانده شوێنیم گهم خۆسێک ئاگادار بکهی کهوهبێ ئهنەوە. ێبەرەو ناوچە دەگەڕ

ندامی بنەماڵەی شەهیدن، دەمزانی لەبەر بڕیارەکەی کۆمەڵە بۆ نەناردنەوەی کەسانێک کە ئه

 خۆم پێچایەوە.  ، منیشلە سلێمانییەوە ماشینێکهاتنی  بهئیجازەی ئەوەم پێنادرێت. 
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 کاڵوێکی به نژادەسعود ئەمینگیانبەختکردوو م ،شانی چەپ. بۆنەی چەکدارکردنی پەلی نەکەرۆز :١چناره، وێنەی 

 (. ١٩٨٧مارس  ١) ١٣٦٥ڕەشەمە  ١٠ڕێکەوتی  ی،کهکهی چهوهرزکردنهکاتی به له وهسووره

بەردەم ئەو ماڵە نیوە تەنەکە و نیوە  له کانی ڤێرگهرگهپێشمه س لهند کهڵ چهگههەر ئەو ساڵە لە  :٢وێنەی 

دەس تازە پێشمەرگەکان زۆر جار لە ژێر باران و لە سەرمای زستان درووست کان لە چنارە. ئەو مااڵنە بە بلووکه

لە ژوورێک جێگیر دەبوون. هەر  -کەس ٢٠تا  ١٥ -هەر دەستەیەک کهکران. بە دوو ژوور دابەش دەکران و دواجار 

نیوەڕۆ لە  لە جێگای خۆی نانی دەخوارد. نانی ستهو دهئه دیاریی دەکرد. خۆیدەستەیەک بۆ خۆی بەرپرسیێکی 

ئاشپەزخانەی ئۆردووگا تەیار دەکرا. هەر ڕۆژە النیکەم دوو کەس بۆ ئاشپەزی دیاریی دەکران. زۆربەی جارەکان 

گرە ئا». هەموو بەیانییەک کۆبوونەوەی سیاسیی بە سروودی کههئاشپەز یدەبوو بە سایلە لە بەر نابەڵدیبرنجەکە 

 ی پێدەکرد..: ئالبۆمی نووسەر.تدەس« سوورە
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م کهوم له بڕیارهنها ئهخرا بوو و منیش تهله ڤێڕگه ڕێک کی کۆنترمک بوو هاوڕێیهیهماوه

الی  اندە سلێمانی. لەوێوە چووم بۆئاگادار کرد. ماڵئاواییم لەو کرد و بەوجۆرە خۆم گەی

باسم کرد تەنها هێزێکی پەنجا کەسییان  پیشداهەر وەک لە  کهناوچەی سەقز  کانیرگهپێشمه

 ی دیکهەو ڕۆیشتنەوە ئامادە دەکرد. ئەو هێزە لە پەلێک )دوو دەستە( و دەستەیەکبەر

و بەرپرسی دەستەکان، کۆمیتەی ناوچە بە  تربەئەزموونپێکدەهات. لەبەر کەم بوونی کەسانی 

و  وه١٣٦٥ساڵی  له هاتنەوەی من شاد بوو. بۆ بەیانی ئەو ڕۆژە بەرەو سەرسنوور بەڕێکراین.

 جاران تر لهترسییبۆ ناوچه دژوارتر و پڕمه وهکان، چوونهرچی زۆرتری سنوورهنی ههر داخرابه له

بوو به ڕۆژ ناچار ده رگهکاروانی پیشـمه ،خساڕهوه دهڕینهجالی پهش که مهو جێگانهله. وهببوه

ردا سهو بهتا شه شار بداتخۆی حه ئێران و ئێراقڕی کانی شهرهك له نێوان بهله جێگایه

  وه:یگێڕێتهده و گوردانهکانی ئهرماندهشداربوان و فهبه کێک لهک یهر وههه بۆ وێنه .هات.ده

 و گوردانی کاوه ی بۆکان٣١کانی گوردانی رگهپێشمه ١٣٦٥هاری به و له ڵهتی نیزامی کۆمهپێی سیاسه به»
بۆ ناوچه کرد.  وهی چوونهبووین، خۆمان ئامادهس دهکه ١٥٠ی نزیکهم رجهبم( سهنه ڵهر ههگه)ئه که
 گاکانی کۆماری ئیسالمیی لهی زۆری پایهژومارهو  ئێراقڕی ئێران و هۆی شه کان بهسنووره له وهڕانهپه
 ئێمه کرد کهناسراو بوون، وایان ده ی وا بۆ ئێمهو ڕێگانهگیرانی ئهبوو. کان، کارێکی ئاسان نهرسنوورهسه

م که بوون. ڕێگا دڕیژ و ماوهڕ دهگاکاندا تێپهی پایهرگهجه م بهناسراو و ههم نههه ین کهبگر و ڕێگانهملی ئه
 و کی وامان ببڕیایهگایهخێرایی ڕێبوا به، دهبوون وگار زۆر کورتشه هار کهک بهرزێکی وهوه کۆتایی له بوو.

ای ئاشن کانی ڕزگاریی کهرگهپێشمه ک لهیهژوماره دا لهم ڕێپێوانهکان. لهر سنوورهوبهئه تهیاندایهخۆمان بگه
 رگرت.ڵکمان وهش بوون، کهی ڕێنوێنی ئێمهبوون و ئاماده و ناوهئه
لی وپهلو که مهکرد. ئهشی دوو یا سێ ڕۆژی دهنها بهبوو، ته پێیک یهرگهر پێشمههه ی کهو خواردنانهئه»
 ترواشی هێڕێپێوانی ئێمه مانهموو ئهههندین بێسیمیی قورسی کێنڤوود، ها چهروهداروکاتیی و پزیشکیی و ههته
و ێنجوێن. ئهپ یاندهم خۆمان گهکه، ڕۆژی یهکهڕێگان بوونی ر درێژخایهبه له بیرم دێت که . لهوهکردهده

 بنه خۆمان له و ڕۆژهدرێژایی ئه ژیا. بهدهسێکی تێدا نهو که بوو سعستی ڕژیمی بهده ، وێرانکراویشاره
وو دیار ب وهگاکانی ئێرانیشهپایه پێنجوێن له ش بڵێم کهوهبێ ئهشار دا. دهڕووخاودا حهوتی نیوهدیوار و مزگه

 وان هێزی ئێران و ئێراقدا بوو.نێ و جێگا لهتوانم بڵێم ئهده ر تۆپباران.به درایهجار ده جار به و بۆیه
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مان موو ڕێگاکههه وهکاتهبوا تا ڕۆژ دهده وهو شهکرد. ئه ڵ هاتنی تاریکیی خۆمان بۆ ڕۆیشتن ئامادهگهله»
بوو  وجۆره. بهوهکرابوونه ئاگادارکانی ترسییهتی ڕێگا و مهچۆنییه ت بهبارهکان سهرگهموو پێشمهبڕیبێت. هه

 ڕای دژواررهوتین. سهکهڕێوه نراو،ته کانی کۆماری ئیسالمییگا و هیزهپایه بهواوی تهکی بهیهو ناوچهرهبه که
بێ هیچ  رمان بوون تا ڕێگاکهتیدهو و ڕێکوپێکیی و وشیاربوون یارمهاڵم تاریکیی شه، بهێگاکهبوونی ڕ

 یوهاڵم بۆ ئه. بهوهبێتهنه ورهڕووی کۆسپێکی گهوبهکی زۆر ڕێگابڕینمان ڕویهپشوودانێک ببڕین و تا ڕاده
جبوور ند جاریش مهردمان بڕی. چهبه وراز و پڕ لهلێک ڕێگای پڕ نشێو و ههگاکان بپارێزین گهپایه خۆمان له
انی کستکردی هێزهده ڕین کهتێپه وهقانهندهو خهین یا لههار بدهرزی بهگۆمی درووست بووی بارانی وه بووین له

وڕێیانی ها کێک لهیه بیرمههێناین. لهتێکڕا گرفت و کۆسپی زۆریان بۆ پێک ئه مانهکۆماری ئیسالمیی بوون. ئه
رچی گهبڕی ئه وهوشهک کهتایه ی بهناچار باقی ڕێگاکهجێما و بهقوڕێک لێ بهچاڵه کانی لهپێاڵوه ک لهژن تایه

 القی بێپێاڵوی بۆ بپێچین. وانهند جووت پووزهچه نها توانیمان بها تهمدکی کهیهماوه له
ویست پێش مانده ئێمه کاتێکدا بوو که له همعات ڕێپێوان ڕێگایان ون کرد. ئهند سهکانمان دوای چهدهلهبه»

ت سنقهئه به دانهڵهو بهادا ئهبمه ران بووم کهڕ بووبێتین. تۆزێکیش نیگهتێپه و ناوهوا لهی ههوهڕوونبوونه
ت ورکهیانی دهوبهمه. ئاسۆی دهوهدا بهێڵنهگایهموو پایهو ههناو ئه له بن ئێمه ماتهڕێگایان ون کردبێت و به
رکرد و ستانی دهبڕیاری وه مجۆرهمان بهکهی هێزهرمانده. فهوهبێتهڕۆژمان لێ ده و ئیتر دڵنیا بووین که

 و له هوکهپۆڵکهدرێژایی تهرگان بهدار ڕێنوێنی کرد. پێشمه ی داپۆشراو لهکهیهپۆڵکهو تهرهکانی بهرگهێشمهپ
 زران.دا دامهستهندین دهچه
 . ئێمهوهگاکانی کۆماری ئیسالمییدا بینییهکان و پایهی هێزهرگهجه ، خۆمان لهوهوا ڕوونی کردههه که»
ی نزیک شوێنک له هاتنهڕان و بۆ هێنانی ئاو دهگهدهدا گاکانپایه له بیست کهکانمان دهنگی پاسدارهدهنگهده

 له رگههێزێکی پێشمه ی کهوهاڵم غافڵ لههاتوچۆ کرد، به ستیان بهکانی ڕژیمیش دهکانی هێزه. ماشینهئێمه
ت قۆزین و نانهکردن و تهبین قسهی ئاشکرا نهوهو بۆ ئه مانر جێگاکهبه. لهشار داوهوان خۆی حهنزیک ئه

کان ق و چاڵهندهر خهبه کان لهدهڵهبه خۆمان بڕی. زۆو بۆمان ئاشکرا بوو که رجۆره جموجووڵێکمان لههه
ڕێکی شی شهتوو بووین کهرچی زۆرتر دڵنیا دهش ههچوو ئێمهو ئاوا بوون دهرهڕۆژ به . کهیان لێ ون بوهڕێگا
 ر جۆرهڵ ههگه له وهڕووبوونهی ڕووبهئاماده وهتهسارهجه کان بهرگهرچی پێشمهگهئه ،نابین خوازراونه

 بوون. داڕوواوێک
و هم ئرجهسه بوون و بۆیهنه وجۆرهکی بهجێگایه له مای بوونی ئێمهتهکانی ڕژیم بههێزه وهکی دیکهالیه له»

نزیک گوندی  ر و لهبه دا ملی ڕێگامان گرتهئیواره ڵ تاریکییگه ر. لهسهوتۆ بردهن بێ گرفتێکی ئهماڕۆژه
ڵچوون کانی دوژمن تووشی تێکهههێزه ک لهیهژومارهڵ گه ودا لهی شهعاتی یازدهر سهورووبهده عاوا و لهسه

نجام رهنی خۆمان دا و سهڕێپێوانی درێژخایه مان بهدرێژه وهکهڕێگایهکوێره ش لهاڵتن و ئێمهوان هههاتین. ئه
کان دهڵهبوو. دوای ڕۆژێک پشوودان به ی ئێمهکهستی ڕێپێوانهبهمه ریوان کهنزیک مه درێژ لهمێرگه یشتینهگه
کانی خۆمان و ناوچهرهمان بهر کامهی بۆکان هه٣١و  کانی کاوهگوردانه هاروهوه و ههجیا بوونه ئێمه له

 .«ڕۆیشتن
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ی ڤێرگه م بۆ الیان لهوهدوای ڕۆیشتنهقز بهی سه٢٦گوردانی  یهارهبهو ی ئهوهڕانهگه له

ژمارەیەک پێشمەرگەی ناوچەی سنە بە بەرپرسایەتی تۆفێق ئەلیاسی  ،وهتییهرگایهپێشمه

 .ی بە بارین کرد. تاریک داهاتتند دەس)حەمەالو( هاوسەفەرمان بوون. لە ئێوارەدا بارانێکی تو

لە چۆمەکەی سەرسنوور بەرەو کەنەسوورەی بانە دەپەڕاینەوە. باران و پەڕینەوە لە چۆمەکە 

شەڕی ئێران و هەموومانی خوساند. خۆمان گەیاندە دارستانێکی چروپڕ لە نێوان بەرەکانی 

ر هله ب الومهحه تۆفێق ەکردین.دووکەڵ جێگاکەی ئاشکرا د نەماندەتوانی ئاگر بکەینەوە. .ئێراق

 ئاگرێکی بە دووکەڵێکی یەکجار کەم کردەوە. زموون بوونیئهلێزانین و به

بۆ شەوێکی دیکە درێژەی کێشا. بۆ بەیانی ئەو ڕۆژە گەیشتینە ی باران هێڵهڕێپێوان له ژێر ڕه

دەنگە دەنگێک کانییەک لە پشت گوندی کەندەسوورەی بانە. خۆرەتاو بوو. لە دوای نیوەڕۆدا 

لە سەر شاخی الی شانی ڕاستمان سەرنجی بۆ ئەوێ ڕاکێشاین. ژمارەیەک چەکدارمان بە جلی 

بوون.  «جاش»کوردییەوە بەدی کرد. لێمان ئاشکرا بوو کە ئەو کەسانە )بەو جۆرەی دەناسرا( 

ین. اکەندی بەرەو سەر هەڵکشخالید سڵێمان ختکردووگیانبه لەگەڵ دەستەیەک بە بەرپرسایەتیی

سەر  ەکان ئاگاداری هاتنمان نەبوون. کەوتینە الی سەروویانەوە. کە هێرشیان کرایە«جاش»

ما. چەند کەسمان گەیشتینە پشت تۆقە بەردێک. ڕەحیم ێبەج کێکیانبەرەو خوار هەاڵتن و یه

بوو،  فێربوونی پێشمەرگایەتی یورهدهی کە یەکێک لە تازە پیشمەرگەکانی پەلی نەکەرۆز

 هاتن،ڵدهههبەدوای بەکرێگیراوەکان کە  پێدرابوو. هاتە پێشەوە. خۆی ئامادەکرد جیارپیئ

و گوێم گرتبوو و هەر جی بخات. لە پەنای من ڕاوەستا. منیش لە سەر عەرزەکە دانیشتم ئارپی
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هەستم بە قورساییەک لە سەر شان و پشتم  چیکه جی بووم.ی تەقاندنی ئارپیساتە بەتەما

گوللەیک نێو چاوانی پێکا بوو. لە  شل ببوەوە.یەوە، ڕەحیم بەسەر شانی مندا کرد. کە ئاوڕم دا

پشت سەریەوە سپییاییەک کە تەنها دیتوانی مێشکی ئەو بێت، هاتبوە دەرەوە. ئێمە پێنج شەش 

. چەکوڕەختەکەیمان لێکردەوە و ماوهگیانی تێدا نهکەسێک دەبووین. دڵنیا بووین کە ڕەحیم 

 داپۆشی. بە بەردتەرمەکەیمان 

هێزەکانی ڕژیم خۆیان بۆ هێرش تەیار دەکرد. لە پشتەوەش فەرماندەی ئێمە  قهو تهپاش ئه

داوای دەکرد بەرەو سەر شاخەکەی پشتمان هەڵکشێین. بۆیە نەمانتوانی ڕەحیم لەگەڵ خۆمان 

 یو به دوا لە ڕۆژەکانی دواتراتنی شەڕ بەرەو شلێر چووین. و بەکۆتایی ه هبەرین. الی ئێوار

ی باڵو هەواڵی گیانبەختکردنی ڕەحیم و ڕادیۆیه، ئهڵهکۆمه بۆ ڕادیۆ کهڕهواڵی شهناردنی هه

هات بۆ المان و ئاگاداری کردین کە بریندارەکەمان  کک دوو ڕۆژ دواتر کابرایهاڵم یهبه. وهکرده

 :و وتی ووی تێکردڕ وهرسوڕماوییهسه قز بهی سهرپرسی گشتیی ناوچهبه .لە خستەخانەدایە

 « ؟برینداری چی» 

کەوتبوە کۆما. لەسەر بەجێهێشتنی و ئەوەیکە  لە ژیاندا مابوو بەاڵم ڕەحیم بەخۆشییەوە

لێکرا.  مانهولێپرسینهلە الیەن کۆمیتەی ناوچەوە  خت کردوهگیانی بهوابوە  پێمان

 ئاساییشتێکی  ای ئەوەک فریامان کەوت. بە ڕی کردنەوەییبە ش مان هاوڕێ کەریمکهپزشکیاره

. ماوهگیانی تێدا نهکۆما و کەسانی دەورووبەری پێیان وابێت ئەو کەسە  بچێتهکەسێک  بوو

 تچەند ڕۆژ دوای ئەوە بەداخەوە ئاگادار کراین کە ڕەحیم لە خستەخانە سەرئەنجام گیانی لەدەس

دە کۆمیتەی ناوچە داوە. لەالی ئێمە ئاسایی بوو کە کەسێک بەو برینەوە نەمێنێت. ڕوومان کر

کەچی دیسان ئەوەندەی نەبرد هەواڵیان هێنا کە ڕەحیم ماوە و  «فەرموون، دیتان؟»و کوتمان 
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ئیتر هەواڵێکمان لە رەحیم پێ نەگەیشت. دە ساڵ دوای  ڕداشهلە زینداندایە. لە کەشوهەوای 

ساڵ زیندانی ئەوە ئاگادار کرام کە ڕەحیم لە بەندیخانەی دوخانیات لە سەقز بۆ ماوەی چەند 

لەبەر ئەو  حیمڕه الیەک لە جەستەی اڵمکرێت بهند ساڵ زیندانی ئازاد دهدوای چه کراوە.

 .بوهە سڕ برینداریی

هێزێکی گەورەی  ی گواڵن٢٨له ڕۆژی  نەکەرۆز. کانیکێوه بەدوای ئەو ڕووداوە خۆمان گەیاندە

تنی هەوا یانییەوە تا تاریک داهالە کاتژمێر چواری بەشەڕ ڕژیم بەرەو ئەو ناوە هێرشیان کرد. 

لەو  بەردەوام بوو. ماندوویەتییمان ئیتر لە تاقەت بەدەر بوو. هەشت و نۆی ئێوارەدا عاتسه لە

لە لە ژێر ئاگری تۆپ و خۆمپارەدا گیانی بەختکرد. لە کاتێکدا  فانژادمسته ڕووداوەدا سماییل

یل. لە منەوە وا دیار یە الی سماگەیشتم ی،شاخێکەوە بەرەو شاخێکی دیکە جێگامان دەگۆڕی

بوو پاڵی بە بەردێکەوە ناوە و پشوو دەدات. کەچی خومپارەیەک لە بەردەمی تەقابوەوە. 

هێزیکی ڕژیم  داپۆشی.تەرمەکەیمان  . بە بەرد سەر و دەورووبەریبوودیمەنێکی دڵتەزێن 

ەرەو کێوێکی بەدواماندا دەهاتن. دەستەیەک بۆ ئەوان دانیشتن. باقی هێزەکە دەبوایە ب

بە داوێنی  و لووتکهرهبه ڵ و هەڵکشانوبەرامبەرمان بڕۆین. بەاڵم چوونەخوارەوە بە دۆڵێکی قو

ەکی یەکجار زۆر لەشی داگرتبووین. بە زەحمەت بە ی. ماندوویەتیت بووحمهدا زۆر زهئەو کێوە

 ڕێدا دەڕۆیشتین. هیچ جۆرە نان یان ئاوێکمان پێ نەمابوو. 

چواری دوانیوەڕۆ خۆمان گەیاندە سەری، لە ژێر ی کاتژمێر ورووبەردە ئەو کێوەی لە

هاتنە خوارەوەی  .وتبووکههەڵ وهخوێودیو گوندی بنهو له خانپایەگایەکی ڕژیم لە سەر کەلی

. بڕیاردرا چەند کەس بەرەو قوتەیەکی بەرزتر بەسەرمانەوە بچن. لەوێوە بەدی کرا هێزێکی ڕژیم

 . زاهیدنبکهئامادەی ئەو کارە خۆیان مەجالی نەدا هەموو کەس  ردهبهكی له ڕادهیهماندوویەتی
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و ڕەسووڵ ئاخرخوب و چەند کەسێکی دیکە ئامادە بوون. زاهید تازە پێشمەرگەیەکی  حمانیڕه

ژێر هەژدە ساڵ بوو. لەگەڵ ئامادە بوونی بۆ ڕۆیشتن هەموومان الیەکمان بۆ کردەوە. هێرشی 

ئەوێمان  بە بڕیاری فەرماندەی هێزەکەمان پێنج عاتسه. دوای وهدپێکرتی خۆمپارە و تۆپ دەس

 هێزەکانی ڕژیم ئێمەیان لێبەجێهێشت و بۆ ناو دارستانێک لە دۆڵەکەی خوارمانەوە داگەڕاین. 

هات. بەرەو جێگایەکی  کۆتایییشەڕی ئەو ڕۆژە  وجۆرەون بوو. وردە وردە تاریک داهات و بە

رت. لە پشوودانێکدا خەوم لێکەوت. کە خەبەرم بوەوە کەسێکم دیکە لە نەکەرۆز ملی ڕێگامان گ

ێگایەک دەگەڕام بۆ کوێرە ڕدڕک و داڵدا لە دەورووبەرمدا بەدی نەکرد. بەجێمابووم. بە ناو دۆڵ و 

. دڕکێکی زۆر بە دەست و قاچمدا چوون. خایاند سەعاتێکیشێت. دوو کەبەرەو سەر هەڵک

کرد. گەیشتمە الیان و ماندوونەبوونیم کرد لە کەسی  کەسەکانم لە سەر ئاسۆ بەدی نجامهسەر

 ئاخریان. ماندوویەتی مەجالی ئەوەی نەدابوو لە ون بوونی من ئاگادار بن.

وێته کهده و ساڵهڕی ئهپووشپه ١٣له ڕۆژی  قزسووڵ دواتر و له ڕووداوێکدا له ناو شاری سهڕه

ک کۆتایی به ژیانی به ئاخرین فیشه ازایانهکی ئیهوهکردنهتسوای دهكان و دماڕۆی پاسدارهگه

ها یان ساڵهكهر سێ کوڕهتکێش بوو که ههحمهكی زهیهماڵههێنێت. منداڵی بنهخۆی ده

كی شیرین و تییهسایهکه نخاوه و ن ئاخرخووب به الوێکی ئازاسهتیان کرد. حهیهرگاپێشمه

قز بۆ سه یتی به دایکیارمه ستیبهمه به اڵند سناسرا. دوای چهو جێ متمانه ده هاوڕێیانه

می: هاوکاریی یان ردههب خرێتهكرێت و دوو ڕێگا دهک زیندانی دهیهوه. دوای ماوهڕێتهگهده

رگه شـمهێکی دیکه له پیهژومارهڵ له گه ١٣٦٧رمانانی ی خه٢٧ن له ڕۆژی سهحه تیرباران؟

 ندیفێعی و خالید سڵێمانکهها زاهد شهروههه ن کران.ڵ تیرباراکۆمهکان بهدیل گیراوهبه
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ونه هکده ،وهبڕنهدهالقیان  پاشان گیرێن ودیل دهوه بهبرینداره یکه پێشتر به الق کوچكی()تازه

  کان.ڵهكۆمهر تیربارانه بهبه

 

 
  سووڵ ئاخرخووبهن ئاخرخووب، ڕسهکوچکی، حهد تازهیخال فانژاد،ئێسمایل مسته فێعی،وه: زاهد شهپهله چه

 

له وجهجالی مهردا هاتبوو. ڵ سااڵنی پێشوو گۆڕانی زۆری به سهگه د لهرراوهتی له بهرگایهپێشمه

ی كگایهپایهن گوندێک مابوو گمه. به دهومابونهکان به ڕۆژ ئیتر تهوه له دێهاکان و مانهله ناوچه

یاندنی پێداویستی لۆجێستیکیش . بۆ گهوهبووبێتهقوت نه وهیهرسهژیمی بهڕکانی هێزه

ر به یاند. ههگه کانو کێوه پۆڵکهو ته زۆر دێهات یان بهجادهکانی سپای پاسداران بۆڵدێزێره

 لکیشخه ی ئاستی خواستیوهرهسهچوونه یان بۆ ڕاکێشرا.رقبهکان گوندهبوو  وهکدارییهچه هۆی

وه بارودۆخی مجۆره ئهبه ن.وڵ بدههه پیداویستییانهو له نی زۆرترڵک وەرگرتنکه بۆ کردوای ده

 کی چاکسازیییهرنامهک بهرگانه و نهباتی پێشـمهنگاری له خههڕبۆ به ی ڕژیمرنامهڕانه و بهشه

 .رق و ڕێگای زۆرتربه نکوردستان ببنه خاوه کانیگوندهوای کرد ورده ورده  ، کهبوو

وجۆره به وه. جێگای بهماینهکان دهی گوندهوهرهک له دهبه ڕۆژ له جێگایهدا رجهلومهو ههله

و یان ڕێپێوانێک بۆ  کدێیهردانی رکرد. به هاتنی ئێواره خۆمان بۆ سهناوی ده« مخفیگاه»

ی رگهشمهوه پێڕ ڕێگامان له باری خۆراکییهکانی سهکرد. دێهاتهده ئامادهکی دیکه یهناوچه



71 
 

ی له وهوله و مانهجه که بوو کڕاستییهکان بوونی خواردن و پێداویستییهاڵم نهبه وه.بوژانهده

كی ترسییهمیش مهکانی ڕژیی هێرشی هێزهشهڕهههکرد. ت دهحمهکان زهناوچه داگیرکراوه

ری دهبهدوویی له ڕادهخۆبری و لهیوجۆره که فیداکاری بارودۆخی بهڕارهسه .یی بوومیشههه

هێنا. ی بۆ ڕژیم پێکدهورهڵه گرفتێکی گهی کۆمهرگهکانی پێشمهوله و چاالکییه، جهویستده

 وجۆره بوو.لومەرجێکی بهکانی ههنی پێناسهخاوه ١٣٦٦هاوینی ساڵی 

ریدون تی فهرپرسایهبه به رکانکان که به واحیدی شار بانگ دهرگهك له پێشـمهیهستهده 

 بۆ چاالکیی له خت کرد(،کانی دواییدا گیانیان بهدنانی )که له ڕووداوهفاروقی و کامیل عه

کان قز چاالکییهر و ناو شاری سهورووبهده کی زۆر لهیهو ماوه ڕێ کرانقز بهری شاری سهورووبهده

 .کرد

ش . هێزێکی هاوبهوهمابوونهاڵ کانی بست و شاقهره له پشت ئاواییهقز و دیواندهکانی سههێزه

 یوهبێ ئهکان رگهپێشمهدا گرت. و دوو گوندهکانی ڕژیم لهڕهقهر مهسهستی بهوێکدا دهله شه

به  یوه. کۆماری ئیسالمیڕانهڕ گهک دیلی شهیهژومارهبه هێنانی  ،وتخۆیان زیانێکیان لێبکه که

یانده خۆمان گه ئێمهک یهدوای ماوهو ناوه هێرشی کرد. هر زۆر بۆ ئکجای هێزێکی یهوهکۆ کردنه

ۆ قز و بانه بکانی سهرگهوێدا بوو که پێشمهوه. لهرخ ماینهبهک به ناوی کانیشلێر و له جێگایه

وی دیاریکراودا له شه ن.وێ ڕۆیشتو ئهرهی بانه بهاوچهله نژاڵ نگهکانی رژیم له ههڕهقهگرتنی مه

کی زۆری یهوهنگدانهده و چاالکییهکانی ڕژیم گیران. ئهڕی هیزهقهتدا دوو مهرکی کویهماوه و له

 نها بهتهپێداویستیی پێویست دا و بێوجۆرهرجێکی بهلومههه له چاالکییانه جۆره وبوو. ئههه

کوچکی تازه خالد (،انوزمشێخی )ی مهک حهوه :کراده رگهڕی پێشمهو بیروباوه ناسییماندوونه

ین حسه ، سامان خزری وسووڵ ئاخرخوب، عوسمان مورادی، ڕهفێعیزاهید شه ،(ندیسڵێمانکه)
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 ، خالید،بدول، شیرین، کاوهعهها روهو هه خت کرد(دواجار گیانیان به موویانهه فی )کهجهنه

 مێکیردهسه انیشداربهاڵم به ژیاندان له وهخۆشییهبه که ...جید، مهبوو، حسێنعه وف،ڕه

 سڵێکن.مێژووی نه گرینگ له

و . ئهکراوهوه باڵو ڵهو چاالکییه رۆژی داوتر له ڕادیۆ کۆمهواڵی ئهوه. ههڕاینهو شلێر گهرهبه

به ڕۆژی ڕووناک  یکانی کۆماری ئیسالمیزهێگای هندین پایهواڵی گرتنی چهههها روهههڕادیۆ  ڕۆژه

 یاند.به ئێواره گه داڵهرخی ڕووتهبهڕۆژێکی خۆشمان له ناو کانیوه. ی بالو کردهی سنههله ناوچ

ر ن تێپهوشه. له جهچووینقز و سهرهبه وههرخبهکمان له کانییهژومارهکی کورت یهدوای ماوه

ورێکی ڕۆ بوو ههدوانیوهف وچانمان گرت. کانی گوندی سێله پشت ماڵه الوێژگهی ٧ڕۆژی بووین و 

ی رگهمهک پێشیهژومارهو ساڵه ئه ساند.وموومانی خوس ههبارانێکی خهرمان و به ش هاته سهڕه

سیان لێمان ند کهچه یتیرگایهرجی پێشمهلومهر دژواربوونی ههبه له. مان پێ زیاد ببوونتازه

ه ل ی سیاسییانر پێشینهله به خزریک سامان هیان وکی دیکهیهژوماره. و ڕۆیشتن وهجیا بوونه

دوای ی پشت سێف و بهو ڕۆژه. ئهگێڕادا و ساڵهکانی ئهچاالکییه ڕۆڵێکی زۆریان له کانشاره

کان خۆمان اڵی دارهژێر گه له ی واساتهو و له ندین مانگی دژوار و پڕ ڕووداوچهی وهتاقی کردنه

و رهت ڕێخستبوو. ئێواره بهلێک بابهر گهسه رمی لهسامان باسێکی گهپاراست، باران ئه له

ڵ گای دوژمن له گهودا و له نزیک دوو پایهر. له تاریکیی شهبهڵتوو ڕێگامان گرتهکهتهڵسه

 و هوستکردنهله ده قی.کدا چهیهرمان بهسه دیمۆکراتی رگهمی ڕیزێکی پیشمهکهکانی یهسهکه

سامان . وهداخهبوون. بهندی بریندار کهیدوون و خالید سڵێمانرهن و فهکدا سامایهقهکورته ته

ی وهئهش دوای . ئێمهبردیانو دواوه رهجید بهزای پزشکیار و مهلیڕهعهو  کردخت گیانی به
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ک ێبه توندی بریندار ببوو. کاتخالید وه. ڕاینهبۆ خالید گهرین، به دواوه ورهبه ونریدهفهتوانیمان 

 وه.ڕۆژمان لێ ببوهئیتر یانده پشت سێف خۆمان گه

و رهدا بهو له ئێواره ڵگرتهه یتمهدارهر له سه مانف به خاک سپێردرا. خالیدسامان له سێ

ک له نێوان یانده جێگایهخۆمان گه الوێژی گه٩ڕۆژی  وه وڕاینهریوان پهمه-قزی سهر جادهو بهئه

هرام خۆی ناوی به ک بهیهرگهی ئاگادار بین پێشمهوهوه بێ ئهداخهره. بهردهڕێژان و سهنگهڕه

ستی رماندا دهسهبه ی گوللهوه ئاگرکهمو الیهڕێژان. له ناکاو له ههنگهگای ڕژیم له ڕهپایه یاندهگه

 ندی دیسانکهخت کرد. خالید سڵێمانفی گیانی بهجهین نهمارۆ درابووین. حسهبه بارین کرد. گه

کان کان پاسدارهرگهشمهی پێوهستکردنهبه ده .ڵگرتههشفێعی برینی قورس . زاهد وهبوهبریندار 

ر ڕ له سهتا ئێواره شهوه، ههقزهکان له سهر بۆ پاسدارهتیدهبه هاتنی هێزی یارمه و اڵتنهه

شار خالید و زاهید له دوو جێگا حه کانرگهپێشمه س لهند کهچهوام بوو. ردهروازه بهکێوی ده

 ند ڕۆژوه. زاهیدیش دوای چهدۆزنهو جێگا خالید دهکان بۆ ئه. دواجار به هاتنی پاسدارهندهده

ئاکامی برینی قورس  و قاچێکیان له رکامههه داکاتێک له ر دووکیان. دواجار ههوهدۆزنهده

 تیرباران کران. ،وهبڕابووه

 . دوایکی دیکه ناردرابوونێک بۆ جێگایهڵ تیمگهری خالید که لهی هاوسهعهێدبها دو ڕۆژانهله

مان به زێنهواڵه دڵتهو ههنجام ئهرهزێن بوون. سهلێکی دڵتهوه. ساتگهڕانهبۆ المان گه ند ڕۆژچه

یدوون رهدا. فهست ئهریشیان له دهڵکوو هاوسهنها هاوڕێ بهک تهسانێک نهکه یاند.ئاگاداری گه

خالید بی، جهالح ڕهسه، لتووكهرتهن سهسهرازنده، حهسووڵ حامیدی، زاهید بهفاروقی، ڕه

دیل گیرابوون و لێکی جیاوازدا و به برینداری بهیان له ڕووداوگهر کامهکه هه ندیکهسڵێمان

یام و نامه بۆ ای ناردنی پهڕژیم له ڕێگ. انکر رکانیان داغدارهدواجار تیرباران کران، هاوسه
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زێنێت و بۆ ئازادکردنی رگانه دابهو ژنه پێشمهی ئهوڵدا بوو ورهکانیان له ههرههاوسه

ه رانو تێکۆشهچی پێشینه و جێگای ئهکردن. کهی لێ ئهوهستدانهدهکانیان داوای خۆ بهرههاوسه

 .وهکردهدهڵ پووچه یڵێنه درۆینانهو به پیالنو ئه

*** 

ند هبیرانی سهڕێگاره و بانه له دیوانده قز وکانی سهکانی ناوچهرگهپێشمهدا و ساڵهله پاییزی ئه

و ئه. یانده ئوردوگاکان له کوردستانی باشوورو خۆمان گه وهڕاینهله سنوور په سوورهنهو که

وه ی سنهکه له ناوچهگرت له خۆ ده ییترگایهكی زۆر خوازیاری پێشمهیهژومارهکاروانه 

منی به ناو بانگ  ،بووکوتا خاڵ  خۆی به موو گیانین که ههمهتهکی بهسێیشبوونه المان. کهگه

. ناوێکی جاهێد یبهعه ؟بێ کێ بێتسه دهو کهیر هاته پێش چاو. ئهوه زۆر سهالمهکرد. به

هاتبوو بۆ که ن )مواد مخدر( کارهی مادده سڕ کهڵکی سنه و گیرۆدهسێکی خهکه نائاشنا و

قز سه دوای تیرۆری پاسدارێک لهوه بهش ساڵ پێش ئهوه که شه. بیری خستمهیتیرگایهپێشمه

ر واوی له بیتهیکه ناوی منی بهوهاڵم ئهوه. به. منیش بیرم هاتهند بووینهاوبهله زیندانی سپاه 

. بێتدوای مندا رد له ڕێگا ڕۆیشتن بهر سووڕمان بوو. به دیتنی من داوای کبوو جێگای سه

. تاهیر پارسانیان که بووریدا زاڵ ئهبه سهتی گای کرد. ورده ورده ماندوویهێی ڕیپرسیاری دوور

ۆ ند کڵبوو چهڕ دهتێپه ودائهر کات به الی کرد، ههند پڕ دهداییمه له کڵۆ قه خۆی کانیگیرفانه

وی بۆ شه ،ڕشهترسی و مه ئێراقری ئێران و ی شهرهله به وهدوای مانهبه خست.نی فریا ئهقه

 تییایهرگپێشمه له کیهدوای ماوه ی جاهێدبهعهیانده کوردستانی باشوور. دوایی خۆمان گه

س ند کهچه و شارهک لهیهدوای ماوه وهداخهاڵم بهبه بوو.جێ له شاری ڕانیه نیشته وازی هێنا و

 دات.ست دهو جۆره گیانی له دهو به ندهده یالمارپه
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وادی ی مهگیرۆده وکران بانگ ده« مۆعتاد»که به سانه و کهرچاو لهكی بهیهژومارهو ساڵه ئه

 و ناسور پاکسرێشت، ماشااله مێهرپهنمه ڵه کرد.تی کۆمهرگایهبوون ڕوویان له پێشمه درمۆخه

م وهله کاتی مانه خت کرد.گیانیان به ڕداله شه اجاریشند ناوێکن که دونها چهته حێلمی هۆمایون

ی ردهروهو پیاوێکی پهئه نا.تی له چناره بوومه ناسراوی ماشاله مێهرپهرگایهی پێشمهله فێرگه

ند ساڵ پێشتر چهنها تهسێک بووم که کهو منیش  یتیرگایهو خوازیاری پیشمه ژیانێکی دژوار

انه رگژیانی پێشمه یشتوویپێگهنج و کار و منیش الوێکی خاراوێکی ڕه وئهرگه. ببوومه پێشمه

ی رگهژیان له جه و نها خۆشکێکبوونی تههه :وهوهدڵی ئهردهده دا بهئهگوێم بووم. من بووم 

له  ،روونی ڕۆح و وره و دهتهک چهوهکان رهماده سڕکه ناکاو. له داخت و دژوارکاری سه

مێشکی به  ئینجا و یوهکردنه ن به ڕووتکهست دهده .گرنرۆکی پێ ئهبهکی ژیان یهنهردهگه

ڕی ڕێگا و بیروباوه یدا گزنگی ڕووناکی١٣٦٥-٦کانی ی ساڵهنگهزهوهو شهگرن. لهبارمته ده

 وهخۆشییهن بهشیاخت کردوه و زۆریگیانیان به شێکیانبهکه  سنه ژنان و پیاوانیباشترین 

مێشکی ئازاد  وجۆرهبه وه وبنهروونی شۆڕ دهبۆ ده هوی ژیانییهالقهله ده له ژیاندان،ئێستا 

 . نکهئه

ی ی تووشیواروجۆره زۆرێک له الوانی کوردهبه چاالکی دیلێکیله بۆشایی بهدواجار بوو یر نهسه

 خت کرد وه گیانی بهبجڵهان له ههزی گوردانی شوماشااله له ڕی وه.ته ببنهکبهو ژیانه نهئه

 رده کراوه.سپهد له سلێمانی ئهحمهله گۆرستانی شیخ ئه یکهرمهته

 (١٣٣٣-١٣٦٦نا )ماشااله مێهرپه 
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 فرمێسک و خوێن
دیمۆکراتڵه و ڕی کۆمهشه  

 

 
ڵه و ی نێوانناخۆشی کۆمهوهڵ توند بوونهر بوو له گهرامبهبه ١٣٦٣/١٩٨٤کۆتایی ساڵی 

رگه کجار زۆری پێشـمهنی هێزێکی یهوره له کوردستان که خاوهک دوو ڕێکخراوی گهوه دیمۆکرات
ورتی به کزانم به پێویست دهر بۆ خوێنهڕ بم، ک تێپهرییهوهند بیرهی به ناو چهوهپێش ئه بوون.

 م.کهشییه بو نێوانناخۆی ئهوهکانی پێکهاتن و تووندبوونهمینهزهپێش نێک لهند الیهئاماژه به چه
به ناو مالوه به ١٣٥٨ت له ساڵی ڕێنی ئێران و به تایبهمی ڕاپهردهله سهکوردستان 

انه کدارلێک ڕووداوی سیاسیی و چهڕ ببوو و گهی سیاسیی و کولتووریی تێپهشهکی گهیهپڕوسه
ه کانی دیکارهو شاره، ڕێپێوانی مێژوویی شی ئهوهرهڵک بۆ دهریوان و کۆچێ خهڕی مهک شهوه

رمانی جیهاد فه یاندنیڕاگهدوای قز بهی سهڕی سێ ڕۆژهورۆزی سنه، شهنه ڕیریوان، شهبۆ مه
کان، وهو دوورخستنه کانڵهکۆمهبه ڵخاڵی و ئێعدامهدادگاکانی خهناو وه، بهینییهن خۆمهله الیه

لی گه تیرایهتی نوێنهیئهکان، ههنی بنکهزراندی، دامهیتی دیفاع له ئازادمعیهپێکهێنانی شۆرا، جه
ی کانخاڵه ک لهیهكان نموونهیهریماوهجه وهکۆبوونه و تی جوتیاران و کرێکاران و ژنانهكیکورد، یه

ت ڕووناکبیران و خوێندکارانی ڵک و به تایبهڵی خهردانی به کۆمهكرد. سهیان هێما ئهسهۆو پڕئه
ها هرویه ههزموونه بێ وێنهو ئهوه بۆ کوردستان و دیتنی ئهی ئێرانهدیکه کانیزانکۆکان له شاره

 اوی نڵگاکانی دیکهسیاسیی له نێوان کوردستان و کۆمه وایشوههله باری که زۆریکی جیاوازییه
 دا.پیشان ئه یئێران

 شێک لهبهار و...یک، فیدایی، پهدیمۆکراتڵه، ک کۆمهکوردستان وه ڵسووڕاو لهههکانی حیزبه
كی زۆر به دوو ڕێگای یهتا ڕاده دیمۆکراتڵه و . کۆمههێناپێک ده یانو پڕوسهئه ورگێڕانیده
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ی شهت( و گهڵك له سیاسهشدارکردنی خهی سیاسیی )بهشهی گهڕۆیشتن. له پڕۆسهجیاوازدا ده
ی رچگهڵه ئه( کۆمهكانتییهیهاڵت و چاالکییه کۆمهتێکی تایبهبیادهئهناساندنی کولتووریی )

پیاوان و ژنانێک  ڵه هێزی خۆی لهگێرا. کۆمهدهرچاوی ورێکی بهاڵم دههێزێکی نوێ بوو به
لێکی سیاسییان پێک هێنابوو و دواجار وه تۆڕگهكهور یهدهمی شادا بهردهگرت که له سهردهوه

ی كیهرچاوههێز کرد. سهم بهرین و ههم بهیان ههڕێکخراوه وڵه، ئهاوی کۆمهبه ئاشکرابوونی ڕێکخر
کانی فا سوڵتانی له ڕووداوهفوئاد موسته کیرهسه وریڵه دهی هێزی سیاسیی کۆمهدیکه

 و بوو. ختکردنی ئهکوردستان و دواجار گیانبه
می دروش . یشتبوومیرات پێیگه بهوه دا که له پێشترهپێده وتێکی درێژهڕه دیمۆکراتحیزبی 

ر سهله زۆر جێگادا خۆپارێزیی به «دیمۆکراسی بۆ ئێران و خودمۆختاری بۆ کوردستان»
 ك سنهلێکی وهو حیزبه بۆ شارگهپاند. چوارچێوه و زمانی ئهسهدا دادهو حیزبهکانی ئهتهسیاسه
و بۆیه هێزی  دنگونجادهنه خۆی ،رچاویان تێدا ڕوویدا بووی بهتیهاڵیقز که ئاڵوگۆڕی کۆمهو سه
 گرت.ردهکانی باکووری کوردستان وهکان و ناوچهنگرانی خۆی له شارهکی و الیهرهسه

ڵه وه کۆمهبینییهوه. له باری جیهانمایهله بواری کردارییدا نه نهاته و دوو هێزهجیاوازیی ئه
و له گوتاریشدا  یاندگهڕاده( می خۆیردهت به سهیانێکی مارکسیستیی )تایبههات بهتا دههه

 و جۆرهمڕۆ ئهی ئهوهرچی به خوێندنهگههێنا. ئهحیزبی ناوبراو پێکدهڵ گهله  زۆریكی جیاوازییه
د دا له سهسه ،کردستی دهنگری چینی ژێردهکه الیهو ڕێکخراوه ڵ کرداری ئهگوتاره نه له گه

ی رچاوهل و شیاویی مارکسیسم له ئێراندا سهسهکی تێر و تهیهوهوه و نه له خوێندنهگرتهکی دهیه
انی کشۆڕشه ، چین، کوبا،رهعمهخۆیی واڵتانی مۆستهربهڕی سارد، سهشه ستێنیبهگرت که له ده
می دوای ردهسه حیزبی توده و، «مجیهانی سێهه»کانی تنام، شیلیی، ئاڵوگۆڕهڤیه ڕانسه،فه

ندین چهوی و هتد هلهمکی ئیمپریالیزم و نوێسازیی پهچهدێق، ۆسهتی محکوومه کۆتایهاتن به
 و گوتاره خولقاندبوو.دیاریکراوی له جوری
و جۆره گوتاره ملیان نا که و ئهرهبه هێنایان پێکدهڵهتی کۆمهرایهسانێک که دواجار ڕێبهکه

ستن ت بهبه پش بووده وهو بیرکردنهپێی ئه به .کردپێویست ده یپێکهێنانی حیزبێکی کۆمۆنیستی
 یشهله پێناو گه «خوازدیمۆکراتبورژوازیی »تی ك به یارمهخۆیی چینی کرێکار و نهربهبه سه
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واته  یی سوسیالیستییرماوهبێ شۆڕشی جهده« وتوودواکه»ی له واڵتانێکی یداررمایهسه
 یێنێت.وتن بگهرکهبه سه تییاڵیهکۆمه

ها شۆڕشێک ئاماژه به حیزبی بۆلشویک و ها حیزبێک و وهوه کی مێژوویی بۆیهبۆ نموونه
ڕۆژی »ڵێت: ده ١٣٥٠/١٩٧٠می كهکانی یهکاک فوئاد له ساڵه كرا.ڕینی ئۆکتۆبر دهڕاپه
شت هه«. م و...فری ستهی بهوهڕۆژی توانه ئێران یحیزبی کۆمۆنیست یتاوخۆره ڵدانیرههسه

 ر نازانێت ومپههێنانی حیزبی کۆمۆنیستی کوردستانیش به لهمان کاک فۆئاد پێکهه ساڵ دواتر
وار ماوه ئاماژه به نادرووست بوونی پێکهێنانی ر نهکانی له سهکدا که قسهیهوهله کۆبوونه

 و جۆره ڕێکخراوانهئه رگهئهکا پ له ئێران دهی چهکانی دیکهڵ ڕێکخراوهک له گهتییهكیهیه
 کانیقسه مایر بنهسه له زۆرتر ،. گوتارێک که دواجار خۆی زاڵ کردبێنهان تییاڵیهی کۆمهپێگه

 یکی قووڵترر تێبینییهند ساڵ دواتچه اد بوو که کرچ و کاڵ بوون و خۆیشیکاک فوئ میکهیه
 .كرێتست پێ ئهڵه نزیکتر ههبه کرداری کۆمه بین بڵێینڵه نهیه ههوانهله رد کهكش پێشکه

م و گوتارێکی ردهکانی سهئاڵوگۆڕه ک بوو بهیهوهی پێشتر کاردانهو بۆچوونهئهکاڵبوونی 
ریی دیاریکراوی مارکسیستیی بۆ پێکهێنانی حیزبێکی کۆمۆنیست. بۆچوونی دواتر کاریگه

 به کی نزیکتریندییهیوهپه کرد کههێما ئهڕینی ئێرانی می ڕاپهردهرجێکی نوێی سهلومههه
 .بووهه وههکانسیاسییه ڵگا و ڕووداوهانی کۆمهکڕاستییه
دا ڵهکۆمهبیاتی دهیان و ئهر بهسهرچی زۆرتر بههه که و گوتارهئه ندییوهپهندگاندنی ڵسههه

 لێکوه کارێکی ئاسان نییه و گهبه دڵنیاییه دیمۆکراتڵه و ڕی کۆمهڵ شهکرد له گهخۆی زاڵ ده
ی کانمینهزهپێشر سه له وهلێکۆڵینهمه، بۆ ڕای ئهرهكات. سهده پێویستلماندن بۆ سه نموونه

اندا کی نموونهله زۆربه دیمۆکراتکداریی ست پێشخستنی چهڕه و دهو شهڵدانی ئهرههسه سیاسیی
 وه.دۆزێتهوجۆره جێگای خۆی دهکی بهیهوهورامان، خوێندنهم له ههو النیکه
وڵدان بۆ پێکهێنانی کی شیاو بۆ ههدا جێگایهو گوتارهوه لهڕێتهگهڵه دهکۆمه و جێگای بهتا ئه

گا( ڵشدار له کۆمهكانی به)یا هێزه دیمۆکراتڵ ه گهکی سیاسیتر و پڕ له هاوکاریی لوایهشوههکه
ر له روهم و سهکهر پێناسه کردنی خۆی به حیزبی یهبهله یشدیمۆکرات. حیزبی کرادهدی نهبه

و  شهڕهههلێک و نواندنه له گهشاندنه. ئهست وهی دهینواند داییمه ئامادهها دهکوردستان وه
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کانی رگهدیلگرتنی پێشمهك بهێکی وهلگهگرت و دواجار نموونهی دههچاوڕهوه سهشهگوڕه
ی رگهپێشمه سێ کوشتنی وهدوای ئهبه سێکیان،کوشتنی که و (١٣۵۸) كسانییی یهڵهکۆمه

و  ،)١٣۵٩) یان له شاری بۆکانکهڕهقهر مهنجامی هێرش بۆ سهیکار له ئهڕێکخراوی په
یزبی ر حرامبهی بهستهو ههبوون ئه و نموونانهله نێکی دیکهند الیهی چهرگهسگیرکردنی پێشمهده

 .تگرهێز ڕادهبه دیمۆکرات
وان کداریی له نێکرێت پێکدادانی چهست پێدهوا هه مجۆرهكی بهستن به تێبینییهبه پشت به

کجار دا یهمهردهو سهوای ئهشوههت له کهرینتردا و به تایبهو دوو هێزه له ئاستێکی بهئه
و ر ئهخت له سهڵکوو جهری پێبگیرێت. بهكرا بهدهو مانا نییه نهمه بهبوه. ئهكراو نهڕواننهچاوه

تی كانی سیاسیی و چۆنییهمینهرگرتنی پێشزهند وهنگاندن و به ههسهڵیه که ههڕاستییه
نگاندنی )له ڵسهیه بۆ ههکی گرینگی ههجێگایه کانکانی نێوان حیزبهیه سیاسییهندییوهپه

 ک و توندوتیژیی له ملمالنێی سیاسیدا.ست بردن بۆ چهرگرتن له( دهداهاتوویشدا به
 .هاتنپێک دهش كانی ئێمهرییهوهدا بوو که بیرهوجۆرهکی بهوایهشوههی کهرگهله جه

 
 بنباڵغ دههاردا له بهکان مرۆڤه

 
قز له ی سهکانی ناوچهرگهک له پێشمهیهژوماره ١٣٦٣/١٩٨٤هاری ساڵی بهی مانگی وهنیله 

ری ورووبهو دهرهوه بهورکهڕێکخراین و له ئاکامدا له گه« واحدی شار»ک له ژێر ناوی یهستهده
 رێدا شتیده یه له کتێبیستهو دهکانی ئهرییهوهک له بیرهیهڕێ کراین. کورتهقز بهشاری سه
ڵك و بۆ ڵ خهله گه ندییوهپهو بۆ  هاتپێک دهسێک متر له ده کهمان داییمه کهمارهوهاتوه. ژ
و ندامانی ئهک ئهرچی بۆ ئێمه وهگهڕێ کرابووین. ئهری شار بهورووبهنیزامیی بۆ ده چاالکی

 .وهور شاردا بخولێینهدهبێ بهبوو که بۆچی دهیه داییمه ڕوون نهستهده
وه و ڕاینهسنه په-قزی سهڵوو و له جادهر له گوندی ئاڵکهڵوهزهکانی ئاخری مانگی خهڕۆژه

-قزی سهوێته نێوان جادهکهغه دهاڵچواڵچوغه ڕۆیشتین. قهو قهرهوه بهسڵێمانهدواجار له دایه
ی سنه و باریکه گاته جادهده سڵێماندادایهو به  وههریوان. له ڕێگای ماشێنمه-قزسنه و سه
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ر کشێت و دواجار بۆ سهرزی پشت مااڵن ئهر کێوێکی بهوه بۆ سهکیش له پشت مااڵنهڕێگایه
ر دا و به سهمهردهو سهیه و لهو جادهئه روه. له سهکاتهریوان خۆی شۆڕ ئهمه-قزی سهجاده

 .وهببوهکانی ڕژیم قوت کی هێزهگایهمیان پایهڵچهمااڵنی گوندی که
نای وتوو له پهڵکهی ههکی دیکهگایهگایه و پایهو پایهله هاویندا واحدی شار له نێوان ئه

رۆهانی جێگیر له گوندی گۆی ماندهروه و له ئاکامدا فهکی نایهیهلووکیی بۆسهگوندی خورده
 دیل گیرا.میان دوورتر بوو، بهڵچهند کیلۆمیترێک له کهالران که چهسهنسهحه

مرا به عراق »را که و پاسداره کردیه ههئه ،اڵچوغهوه بۆ قهڕاینهدا گهکهکه به باریکه ڕێگه 
و  ئێران له فا به ڕژیمی ئیسالمییوه؟ پاسدارێکی به«هێناوه ئێراقمنتان بۆ »واته « اید؟آورده

ر و پاسداره له به. ئهتکادێریی دهڕێکی سیخۆریشدا چاوهر تۆسهوت که بهرکهدواجاریش ده
زۆر ک من که بااڵم بهسی وهخورپێی بۆ کهی هێندێک دڵهكهکی درێژ و گورجوگۆڵییهبااڵیه

یتا هیتا پپه بوو کهڕژیم  ڕ بهباوه بهو ئیمان ههێنا. پاسدارێکی بو پێکدهدی ئهیشته نێوقهگهده
کرد که دوای وه ئهر ئهش پێداگریی له سهبرد و داییمهدین ناو دهعسیی و بێی به بهئێمه
ی زانوهرهکانی دهاڵچوغه، تا گوندهوه له قهوتبێتینهچی زۆر دوورکه. کهئێراقته که هاتوینهبۆسه
ئاسماندا و  به داییمه کهدا پاسدارهوانهڕێپێوانی شه لهو ڕۆیشتبووین. سیارهمهروو و کهسه
ه ک، پاسدارهبڕیدهک ڕێگامان به سواریی تراکتۆر و ترێلییه کاتێک یا یڕوانی وریدا دهورووبهده

و وه و دیار بوکردهرز دهو ئاسمانی ساماڵ بهرهری بهسه میسانهه نیشت ور چیچکان دادهله سه
 نها دهچی تهوه. کهوترا ڕێگای ئاسمانیی بدۆزێتهی ئهوجۆرهکاندا بهستێرهبه ئهدا وڵ ئههه

قز که خۆی له ئاسمان کرا چراکانی سهقز دوور بووین و به ئاسانییش دهکیلۆمێترێک له سه
 .ێ کراڕبه ندییناوهکرا و دواجار بۆ وه هیچی پێ نهین. تا المان مایهدی بکهکوتا بهئه

ستێکی هه وێ،ئه وتهکهڕێگامان ئه که ر کاتبوو. هه اڵچوغه گوندێکی خۆش و خۆماڵییانهقه
منی به  ،واڵمامه عهناوی  به اڵچوغهمنی قهتهدانیشتوانی به کێک لهیهگرت. ردهخۆشمان وه

چم. داییمه ماڵیان که ئهگهناوبانوێژه بهکرد چونکوو الی وابوو له قورئانبدولباسیت بانگ دهعه
ند ژنه نی چهدا خاوهڵهاڵچوغه له ڕیزی کۆمهکردین. قهرم و خواردنی خۆشیان بۆ ئاماده ئهگه

ند جار بریندار بوون. ڕۆژی تیی چهرگایهی پێشمهرگهیان له جهر کامهش بوو که ههرگهپێشمه
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 جێهێشتبوو، ئێمه لهیان بهاڵچوغهرگه قهپێشـمه کیهستهڵ دهو ژنانه له گهی ئهوهو شهدوای ئه
دا ڕۆبووین. له نزیک نیوهو ڕووداوه نهاڵچوغه. ئاگاداری ئهیشتبووینه قهیدا گهکهیانییهوبهمهده

نگه یانده دهوتین و خۆمان گهرکهك له پیاوانی ئاوایی له مااڵن دهیهژومارهنگی نگه دهبه ده
رویز شافعی مان پهکهواحیده سیاسیرپرسی کان و هاوڕێی بهرگهس له پێشمهکهند كه. چهنگهده

ند پیاوی ئاوایی که له ڵ چهرم له گهوباسێکی گهوتبوونه قسهخت کرد( که)که دواجار گیانی به
 رویز. پهتی بکرێنیارمه وانی ئهوهبۆ هێنانهکرد کان ئاگادار ببوون و داوایان دهڕۆیشتنی کچه

کردن وه بۆی باس دهله الیێکه ،کانی دیکه بوورگهنتر له پێشمهمهتهوتوو و بهجێکه مرۆڤێکیکه 
ی وا بۆ و کچانهئهکرد ڕێز له بڕیاری وه داوای دهکی دیکهو ڕووداوه نییه و له الیهئاگاداری ئه

 بگیرێت. تیی ڕۆیشتوون،رگایهپێشمه
 وهبوو. ئه وههیکچی یدێعهبه نووسیرۆشی چارهن به پهکاکێک له کچهباوکی یهحمان کاک ڕه

نووسێکی نادیاردا چاره ورههکانیان بكانه کاتێک منداڵهاوکهكی ئاسایی دایک و بیهوهکاردانه
كان کردنی ژنانی گوندهتێڕوو ژنان،  یتیرگایهزموونی پێشمهبه دوای دوو ساڵ ئهاڵم ڕۆن. بهده

. وهداگیرکرابوونهکان شاره كرد.ڕۆژ به دوای ڕۆژ زیادی ده ڵهتی کۆمهرگایهزی پێشمهڕیبۆ 
ی ڕرگه و بیروباوهدا بوو و ڕۆیشتنی ژنانی پێشـمهولهرگه به پانتایی کوردستان له جهپێشمه

کدا که ژنان له ژێر ڵگایهله کۆمهنا. ر ژنان دادهی له سهورهکی گهرییهکان کاریگهنوێ بۆ دێهاته
و یاسا پێی ئه بهدان و ت ژنانی دیکهنانهپیاو و ته ،نووسراودێری یاساکانی نووسراو و نهاوهچ

وجۆره ی ژنانی بهوهوه، ئاسایی بوو کردهشێتهخۆیان ناشێ لێ بوهربهبڕیاری سه ریتانهو نه
قڕێ زۆرتر مهجێگا ده ندوه و له چهرز کردهنگیان بهند جار دهکان چهبێت. پیاوهی ههوهکاردانه

 .یان کردبوو. دواجاریش باڵوه
اڵچوغه و له ماڵێک خۆمان بۆ وه قهر هاتبووینهڵوهزهی خه٢٦ند مانگ دواتر له ڕۆژی چه

ڵچوونێک له واڵ باسی تێکههم ههكهكرد. یهڵه ئاماده ئهکانی ڕادیۆ کۆمهرنامهگوێ گرتن له به
له ئاکامی  یڵهی کۆمهرگهختکردنی ده پێشمهورامان و گیانبههله ه دیمۆکراتڵه و نێوان کۆمه

دیل موویان پێشتر بهرگه ههو ده پێشمهیاند ئهیگهکه دهواڵهی ههوجۆرهکرد. بهدا ئهڕهو شهئه
ی له وهتی گێڕانهکه و چۆنیهواڵهزێن بوو. ههواڵێکی دڵتهکرێن. ههگیرێن و دواجار ئێعدام دهده
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ڵێک له فرمێسک و خوێن پێک هێنا. تێکه و حیزبهر ئهرامبهبه دیۆوه قینێکی زۆری له منداڕا
 .رچاویان تاریک کردمبه

اڵه ند سكی چهیهنی پێشینهکانیان خاوهرگهو دوو ڕێکخراوه و پێشمهیی له نێوان ئهمتمانهبێ
اتیی بوون و زوو کۆتاییان پێ رچی کگهڵچوون ڕوویان دابوو، ئهندین تێکههبوو. پێشتریش چه

، دانكترر له یهشهکردن و تانه و ته مۆڕه ،قڕیمهسیاسیی و ده« ڵچوونیتێکهه»اڵم هات. بهده
کی مرێببوه ئه ،یشتنگهک پێک دهله جێگایه دیمۆکراتڵه و ی کۆمهرگهر کات دوو هێزی پێشمههه

ه كێک لیه دیمۆکراتتی حیزبی بابه داڵهکۆمهنی کاڕهکان و باوهتهبلیغی سیاسهئاسایی. له ته
 تیبابه و ژنانپرسی ت به بارهو حیزبه سههبۆچوونی ئ :هێناکانی پێک دهتهکیترین بابهرهسه
یکه وهڵگای داهاتووی کوردستان و ئێران، ئهخودمۆختاری و کۆمه بۆو حیزبه ی ئهرنامهبه ،دین

دار(، رمایهر به چینی سهست نییه، هێزێکی بورژواییه )سهبههڵگای متی کۆمهڕهگۆڕینی بنه
له جێگای خۆیان بوون و  م تا کورتێککه کانلێک له باسهناسیۆنالیسته و زۆر شتی دیکه. گه

 و درووست تمرێکی ئازاد و ئاسایی چاوی لێ بکرایهک ئهبوا وهڕ دهربڕینی بیروباوهوه زیاتر دهله
ك وایهشوههت. کهوتایهربکهده داکی شیاووایهشوههبوا له کهخنه و باسێک دهڕه بوونیبوون یا نه
یتوانی یش دهدیمۆکراتبی خنه بێت. حیزبیات و ڕهدهئه انیدامرک ریهانده كر و نهکه بووژێنه

 ربگرێت.ڵک وهڵه کهخنه له کۆمهودا بۆ ڕهو مهله
اسیی ی سیخنه، ڕهنگیزیداڕئهشهو ژستێکی  گرتنك ر له یهمتمانیی و پالی بێرگهاڵم له جهبه

 ییلهداییمه گ دیمۆکراتڵچوون بدات. حیزبی ڕ و تێکههجێگای خۆی به شه خێراییبه توانێتده
« گاهننائا دیمۆکراتی رگهپێشـمه»  پێش چاو ناگرێت که له و ڕاستییهئه که کردڵه دهله کۆمه

ک ست بۆ چهده کاتوایان لێ ده یانهروژێنێت و بۆیهئه ڵهی کۆمهانهلیغاتبخنه و تهو ڕهو ئه
 «ئاگاهیی»هێڵم که ئاماژه به ئاستی جێ دهبه و حیزبه ئه و کاتیئه ندامانیوه بۆ ئهئه رن!به

ی انکرگهبوونی پێشمهتی حیزبی دیمۆکرات بۆ نائاگاهرایهئیدیعای ڕێبهو اڵم ئهن، بهخۆیان بکه
 المبه .ڕهری شهپێشخهسده دیمۆکراتی رگهلماند که پێشمهیسهناوه )تلویحأ( دهله په خۆی

ی کانرگهر شانی پێشمهو ڕووداوانه له سهستۆی هۆی ئهخستنه ئه بۆ دیمۆکراترانی وڵی ڕێبههه
کانی رگهکانی پێشمهرییهوهبیره ی لهوجۆرهم به. النیکهناشێ مۆنسیفانه بێت دیمۆکرات
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 یدیارده ڵگه وت لهڵسوکهئاست هه له وانهلێک جێگا و لهگه وێت، لهکهردهدا دهدیمۆکرات
ئاگاهیی  که بوه دیمۆکرات ی دیاریکراویرگهندامان و پێشمهدا، ئهڵهکۆمه ی ژن لهگهرپێشمه

یزبی ری حڕێبه دیاریکراوی امێکیندند ئهکانی چهبڕیاره لێک شیاوتری لهگه ڵوێستێکیزۆرتر و هه
 1.چاو کردوهڕه دیمۆکرات

 وه، وا دیارهر چۆن لێک بدرێتههه  یكهوامییهردهڵه و بهبلیغاتی کۆمهپێویستیی ئاستی ته
 داتنیشان دهموو بوارێکدا کتر له ههكجار جیاواز له یهیه یدیاردهحیزب و ی خۆی دوو به نۆبه

ستاندی رهپه داوهرهدونیای ده گێڕا. لهدهخۆی وری ده داهوای نادۆستانوههشخولقاندنی که و له
ه ب دیمۆکراتاڵتی حیزبی سهکانی ژێر دهی بۆ ناوچهکهی هێزهوهو باڵوبوونه یڵه به گشتیکۆمه
 یتێک بوو حیزبیه( بابهو ناوچهو حیزبه لهخدانانێک بۆ ئهورامان )بێ هیچ بایهله هه تتایبه

تردا که هێزێکی ورهستێنێکی گهکرد. له بهک بۆ خۆی چاوی لێ دهترسییهک مهوه دیمۆکرات
ڵکردنی چرای وتووێژ له بیری پێکهێنانی گێڕا و داییمه به ههوریی دهک کۆماری ئیسالمیی دهوه

کداریشی لێ ڕی چهشه ترسیمهیه ئاسایی بوو وا نادۆستانهشوههو کهتیی بوو، ئهکایهرهدووبه
 کراتدیمۆکانی دیکه )حیزبی سیاسییه ڵ هێزهیمانیی له گهوه هاوپهكی دیکهوه. له الیهوێتهبکه

ر گومان له سهڵه له پێکهێنانی حیزبی کۆمۆنیست(  بێڵ شورای ملی مقاومت و کۆمهله گه
لی مقاومت و حیزبی رچی شورای مگهئه ری خۆیان بوه.كان کاریگهڵوێستهتی ڕوانین و ههچۆنیه

م ئه کجار جیاواز بوون.یه یدیاردهکانی دوو رهر مێژووی پێکهاتن و پێکهێنهبه کۆمۆنیست له
 دی بکرێت.کرێ بهده دامهردهو سهی ئهبلیغاتکان و له تهه له گۆوارهنالیه
دا(، فرمێسک و خوێن نهمهو تهاڵچوغه )و لهو کاته و له قهله که تانه بوونو بابهمانه ئهئه 

 .هێشت بیانبینمیاندهنه
ڵه له رپرسی کۆمهی بهقز )کۆمیتهی سهی ناوچهکه، کۆمیتهواڵهی ههوهدوای باڵوبوونه

ن کان. کۆتاییهاتیێنینه باقی هێزهبێ خێرا خۆمان بگهیامێکی بۆ ناردین که دهقز( پهی سهناوچه
که ورده  ڕانهشهکی نوێی وایهشوههاڵم کهناخۆش بوو به واڵێکیمی واحدی شار ههردهبه سه

سک رتهكجار بهی یهكی چکۆلهیهستهودای چاالکیی دهوه ئیتر مهکردهورده خۆی باڵو ده

                                                           
 ڵوێست.ههڕێ ری، ماڵپهنبهم مهکانی حاتهرییهوهبیره بڕوانه 1 
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له  و دواجارقز ی سه٢٦کانی گوردانی رگهشمهیانده باقی پێوه. له ئاکامدا خۆمان گهکردهده
ی سیاسیی و ولهستمان دایه جهیزواڵبێگی دهخورخوڕه و فه رشیو،، سهورککانی گهناوچه

ڵه داوای سزادانی عامیالنی ورامان. کۆمهله هه دیمۆکراتی حیزبی کهالمارهها له قاودانی پهروههه
ان ندمی مانگی ڕێبهكهکانی یهوه تا ڕۆژهزهرماوهکرد. له مانگی سهده دیمۆکراتی له ساتهو کارهئه

ڵک داوامان له خه کانهوتله مزگه یی گشتیوهکرد و له کۆبوونهمان دهولهکاندا جهاتهبه دێه
و ماوه دوو ن. لهبکه ئیمزا ،كردی دهکهڕهکرد تۆمارێک که داوای سزادانی عامیالنی شهده

و را ئهویست به ئاشکیدهنه دیمۆکراتوه. حیزبی مان کۆ کردهوجۆرهلێک تۆماری بهدا گهمانگییه
یشی به کهر، سزادانهکهكێتی نیشتمانیی که ببوه ناوبژیختی یهکاره بکات و له ژێر زه

ریی وه. وتووێژ و ناوبژیکهكردهسک دهرتهورامان بهله هه دیمۆکراترپرسانی ی بهوهدوورخستنه
 .وهوتهکهئاکامێکی لێ نه

وه. قز بووینهی سهله ناوچه دیمۆکراتکانی رگهڕووی پیشمهندین جار ڕووبهدا چهو ماوهر لههه
-قزی سهڕێژان له نزیک جادهنگهوه. ڕۆژێکیان له گوندی ڕهر و مۆره زیاتر ببوهتنێوان سارد

کی یهرگهی ئێمه پێشمهکهله. له پهوێئههاتن بۆ  دیمۆکراتوه. لکێکی حیزبی ریوان مابووینهمه
ی حیزب، وازی له ئێمه هێنا و چوو بۆ الی کهی له لکهکهورهگه تازه و الو بوو که به دیتنی برا

و ی ئهوهر ئهی حیزب کرد له بهو لکهرپرسی ئهی ئێمه داوای له بهکهی هێزهرماندهوان. فهئه
ێمه وه. ئڕێنێتهبێ بگهوه دهتهداوهکانی نهلهلوپهخۆ بۆ الیان چوه و کهربهسه بێ ئیجازه و سهکه
ند کاتژمێرێک دا خۆمان زاڵ کرد. چهو لکهر ئهسهکانمان گرت و بهر بانهموومان خێرا سههه

ه ل دیمۆکراتی رگهند پێشمهڵه و چهی کۆمهرگهژالی پێشمهكیش له نێوان کهقڕێیهمهپێشتر ده
چی گرت. کهدهورامان و حیزبه له ههی ئهوهخنه له کردهژال ڕهدوکانی ئاوایی ڕووی دابوو. که

ژاڵیش دێته که«. خۆران بوووه شیرینیئه»ڵێن: له جوابدا ده دیمۆکراتکانی رگهپێشـمه
رن با ر پیاون وهگهئه»ڵێت : گرێت و دهی له شان دادهکهکهکه و چهی دووکانهوهرهده
یان. کهتهماعهی جهوه الڕۆنهگرن و دهوانیش ڕێگای خۆیان دهئه«. ی لێره بگرینکهندهماوهزه
 پێک هاتبوو.مجۆره ڕانه بهکی شهوایهشوههکه
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کێشا. یان دهکان درێژهوه و قسهدایهدهی نهکهجوابی داواکارییه دیمۆکراتی کهی لکهرماندهفه
و جار  نریکی قسه کردن بووڵک خهر چاوی خهوت و له بهر مزگهی ئێمه له بهکهرپرسهو و بهئه

ور موویان له دهوانیش ههکانمان گرتبوو، ئهر بانهوه. ئێمه سهکردهرز دهنگیان بهجاریش دهبه 
ی یندوه که گوایه هاوکات به ناوهوه. دواجار گێڕایانهر کۆ ببوونهیان به ناوی کاک عومهکهرماندهفه

ی یندوه. ناوهت لێره تۆڵه بکرێتهوێیانههر ئهگهوتوه ئهڵکهلێک ههنێردرێت که ههیام دهڵه پهکۆمه
 .ڵه ڕازی نابێتکۆمه

رپرسی که و بێ پرس به بهوباسهی ئێمه چوو بۆ شوێنی قسهکهی هێزهرماندهله ئاکامدا فه
ی حیزب که خۆیان له بارودۆخێکی کهوت. لکهوه بۆ مزگهڵ خۆ هێنایهگهی لهو کوڕه، ئهدیمۆکرات

ڕێژان نگهر که له پشت ڕهره ملی ڕێگایان گرته بهردهوندی سهو گرهبهوه دییهوجۆره به
و و ڕۆژه کۆتایی هات. ئهی ئهقڕێکهمهوجۆره دهوت و نیو کاتژمێرێک دوور بوو. بهکهڵدههه

 .ڕێ کرای بهو رۆژه یان ڕۆژی دوایی بۆ الی براکهش ئهکوڕه
کان ئاکامێکیان لێ وه. وتووێژهبووهندان نزیک دهی ڕێبه٦نووسسازی ورده ورده ڕۆژی چاره

ك گرتنمان نداندا به یهداگرتبوو. له ڕێبه کیهموو جێگایرف ههوه. زستان هات و بهوتهکهدهنه
ی ڕۆژی ترمان پێک هێنا بوو. ئێوارهورهره هێزێکی گهی دیواندهکانی ناوچهرگهڵ پێشمهله گه

یانی ڕۆژی دواتر تۆڵه له ر له بهان ئاگاداری کردین که سهمکهی گوردانهرماندهندان فهی ڕێبه٥
 وه.کرێتهده دیمۆکرات

لێک ڕووداو و وه بوو تا وتووێژ و سازان. گهستی تۆڵه ستاندنهو ڕۆژانه زۆرتر ههستی ئههه
ۆڤ مرکات که هێز دهه بهڕو باوهگرێت و ئهتۆڵه زیندوو ڕاده ستیههتیی داییمه وای تایبهشوههکه

سێکی نزیک ڕ بێت. چوونکوو باس باسی کهی تێپه«ئاسان»بۆی ئاسان نییه له خوێنێک به 
 یلیمهن که ریتی گوتاریی و کرداریی ههلێک نهمان کاتدا گهوه. له ههو، یان مۆڵکێکی ئهبه

رد اوهربه« خوێڕیی بوون» بهوانه ۆ ئهست بردن بهو ده نکهئهکرچ و کاڵ  خشینسازان و به
 كات. لهکانی له بیر نهکات هیچکات خوێنه ڕژاوهریته مرۆڤی شۆڕشگێر وا لێ ئهو نهن. ئهکهئه

ری ڵ هاوسهنووسراو له گهکی نهیه«یاسا»ندم کرد به پێی ماوهزه یڕۆژهو ت ئهنانهبیرمه ته
او بوو. بۆچی؟ نازانم. وه بکسمان گرت. ئهختکردوو عهک گیانبهیهژومارهی نوێم له الی وێنه
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کدا یهر بۆنهش له ههوه تا ئێمههێنێتهمان بیر ئهو خوێنه ڕژاوهریته و یاسا داییمه ئهو نهاڵم ئهبه
 !وهینهر بکهختی له سهندیش جهماوهک زهوه

 و السارییمارگرژیی ستێکی خۆشمان بوو. دهکراین هه ،وهوه که ئاگاداری تۆڵه کردنهو شهئه
ک خاڵێکی الواز ڵه وهی کۆمهوهكردنهنه« تۆڵه»شیاوبوو و کی نهیهوهکرده دیمۆکراترپرسانی به

و دوو نێوان ئه نگیزیڕئهشهوای شوههکانی ڕابردوو و کهوتی ڕووداوه سیاسییهوه. ڕهدرایهلێکده
ن و کی درێژخایهڕێوه و شهقێتهنداندا بتهی ڕێبه٦ک بوو له ڕۆژێکی وهیر نهحیزبه سه

 .هووێتهی لێ بکهیررتاسهسه
زموون لێک ئهی گهوهدوای تاقی کردنهکی باشتر و بهوایهشوههکانی دواییدا و له کهله ساڵه

مان وهلێک هاوڕێ باسی ئهڵ گهی ئاستی وشیاری سیاسیی، له گهوهرهسهها چوونهروهو هه
ندان ی ڕێبه٦ر و ڵوهزهی خه٢٥کانی نێوان وهو تۆمار کۆکردنهکه وله سیاسییهبریا جه که کردده

 . تبخایاندایهبوون. بریا به جێگای دوو مانگ دوو ساڵی نتر ئهدرێژخایه
وتی شیدیان له مزگهو ڕهشی خوڕخوڕه بووین که خۆسرهویانی شێخ له بهرهله ئاوایی ده

کانی حیزبی ر بنکهندان بۆ سهی ڕێبه٦ڕۆژی  ی لههڵکانی کۆمهرگهواڵی هێرشی پێشمهئاواییدا هه
ی وجۆرهیا به وهکۆکردنهشیدیان له ئاکامی و ڕهیاندین. خۆسرهگهپێ ڕاورامان له هه یدیمۆکرات

و ئهکرابوو. ی ی دیارییی گشترماندهک فهقز وهره و سهکانی دیواندهی هێزه«تمرکز»وترا ده
کانی هرگپێشمه وئه ناوی بریتی بوو له که لیستێکی درێژ کدایهوهکۆبوونه و له کهواڵهدوای ههبه

و ئه و بۆیه بوو یان زۆرکهژومارهوه. خوێندهخت کردبوو، دا گیانیان بهو ڕووداوهله کهڵه کۆمه
بێت هوتوانه درکهم زۆر له ناکاو و سهكهر بوو. هێرشی یههێنهرسووڕسهك یهتا ڕاده واڵههه
یان وهڕانهكردنی پێداویستی ڕێگای گهرپرسان و دابین نهمی بهرخهمتههۆی کهچی دواجار بهکه
بوون  دوور مانها له بهروهڵه ههی کۆمهرگهو کوردستانی باشوور، نزیک به بیست پێشمهرهبه

  .نکهخت دهگیانیان به
 ژیالکاندم. نجی ڕاکێشام و دایچڵهرهبی سهلیندهختکردواندا ناوی ژیال عهله ناوی گیانبه

ش لیم ژیانی هاوبهڵ خاڵۆ عهتی که دواجار له گهرگیریی ئافاق خانمی دایکییهمی هاوسهرههبه
قووڵه که ناسراوی ماڵی رهریفی دهشهمهحه کش له ڕێگای کاو ناسراوییهئه هێنێت.پێک ده
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ک رانهفه کانیهبه ناو نرگیری ئافاق خانم دوو کچ بوومی هاوسهرههپێک هاتوه. به ،دایکم بوه
 خۆی ، کهنبوو لیمی خاڵۆ عهكهیه رگیریهاوسهمی ژیانی رههبهعید ت و سهراسهفهو شیرین. 

د عی. سهبوو وان ماڵێکی چکۆلهشوێنی ژیانیانی ئهکات. کۆچی دوایی ده دایکبوونی منلهپێش 
وڵدا بوو. ماڵه له ههوه بۆ دابین کردنی ژیانی بنهکاری دیکه لێکو گه گرییوێنهله ڕێگای 

عبانی که حمان شهڵ ڕهله گه دواجار که بوورنجڕاکێش ک و سهزیره ،کچێکی جوان تراسهفه
 می ژیانیههرکات. بهرگیریی دههاوسه ،بێتئهڵکی بانه و چاالکێکی سیاسییش کیلێکی خهوه
ژیانی  دیمۆکراتک کادرێکی حیزبی حمان وهکاتێک ڕهبێت. وت منداڵ دهحه حمانت و ڕهراسهفه

ر به دیهات و دواتر له سه وئه كان شان به شانیت و منداڵهراستهفه ڵبژارد،تیی ههرگایهپێشمه
رجێکی لومهله هه وان داییمهئه ن.كهتی دههاوڕێیه دیمۆکراتسنوور و ئوردووگاکانی حیزبی 

کان وێ منداڵهبن و لهجێ دهو دواجار له شاری سلێمانی نیشته بردریان دهسهبه وارداکجار دژیه
کۆماری  کرێگیراوانیبه نی سیاسیی له الیهر پێشینهحمان له بهڕهن. کهست پێدهخوێندن ده

 . اتكخت دهبه و گیانی ستڕێژر دهبه ێتهوکهدهئیسالمیی له شاری سلێمانی 
کانی ڵ کچههێڵێت و له گهجێ ده وێ بهقز ئیتر ئهی شاری سهوهدوای گرتنهبهئافاق خانم 

م دێڕانه تا نووسینی ئهبیستێت و ههختکردنی ژیال دهواڵی گیانبهوێ ههکاته تاران. لهڕوو ئه
 و سنهدایکبووی شاری  لهژیال  وه.تهی ماوهکهکچه نادیاری زاریردانی مهمای سهتهبه
ی رگهمهک پێشند ساڵ بوو وه. چهبوو و شارهئه یزموونئه نخاوه ڵسووڕاوێکی سیاسیی وهه

دڵ نزیک  مرۆڤێکی دڵسۆز و له. کردسنه چاالکیی دهکرمانشا و  کانیگوردانی شاهۆ له ناوچه
 له که نوراماهه له ڵهجیجی کادری کۆمههه بهعه ریفی ناسراو بهشه دواڵبڵ عهبوو. ژیال له گه

كانی ژیال ماڵهرگیری کرد. بۆ بنههاوسه ،بوه بن ئامۆزای دایکمده وهییهماڵهندی بنهیوهباری په
 ڕبوونی زیاتر لهدوای تێپه زێن بوو.لێک دڵتهگه ختکردنی ژیال ڕووداوێکیگیانبهو ماڵی ئێمه 
ی اڵێکختکردنیدا به منداتی گیانبهله کژیال  دا، ئاگادار بووم کهو ڕووداوهر ئهسهبیست ساڵ به

 باتنیان بۆ دهمهقهتهژیال ون، کهمارۆ دهگه هاوڕێکانی له کاتێکدا که له !حامیله بوو چوار مانگ
 ن.کهخت دههاوڕێکانی گیانیان به ک لهیهژومارهڵ گه ئاکامدا له و له
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موو ونێکی سامناک به پانتایی ههڵچوتای تێکههرهو ڕووداوه سهو کۆسته و ئهاڵم ئهبه
ڕی دوای شهبه ،وهگێڕنهیدهی ۆجۆرهبهوه. گرتهی دهماڵهلێک بنهکوردستان بوو که داوێنی گه

 ڵه وی کۆمهرگهڕه و نزیک چل پێشـمهله دۆڵی شلێر که به ناوبانگترین شه اڵسرمهی نهورهگه
 می ڕوویختکردوو که بۆ دیتنی کوڕی سێههگیانبه دایکی دوو ست داوه،گیانیان له ده دیمۆکرات

ر یه و له سهوهستهدهوساری هێسترێکی بهدا و له پیاوێک که ههڕێگااڵس کردوه، له رمهله نه
ڕوو کات. چ ڕووبهیه، پرسیاری ڕێگا دهوهرهسهمان ژنی بهمی ههرمی کوڕی سێههکه تههێستره

ی سامناک تر کهرمی منداڵهناکاوی دایکێک و تهی لهوهڕوو بوونهبهتوانێت له ڕووک دهیهوهبوونه
  ؟بێت

كان و ه«ی کاشکئه»کان و «بریا»ی وهرهاتی ڕابردوو بۆ دۆزینهسهی بهوهاڵم گێڕانهبه
ست نیشان کردنی هۆی . دهنییه «شیمانییپه»ربيڕینی و ده ت خواردنفهها بۆ خهروههه

ندێک الی وا بیرمه. ندان له ڕابردوودابیرمهمشت و مڕی  تێک بوه بۆبابهو داییم ی مێژووهگێڕانه
ۆ ویکاڵم به، نییهشیاوی مێشکی زانا « كانشهده ڕهسه»ی وهریک کردن به گێڕانهکه خۆخه بوه

وو دیشتن له ڕابرنووسینی مێژوو بۆ تێگه ه( الی وابووژدهی ههده)مێژووناسی ئیتالیایی له سه
ر هسیشتنه بتوانێت بهو تێگهیه ئهوانهزا پێویسته. لهسقهکانیان ئهوهكان و کردهو له مڕۆڤه

ن هێز و مڕۆدا خاوهکانی ئهر ڕووداوهرامبهله بهمرۆڤ تانه خۆی زاڵ بکات و فهو خهموو ئههه
 .بکات ی زۆرتریشتنتێگه
ڕی ڵه له شهی کۆمهرگهد پێشمهزیاتر له سێسه ختکردواندا هاتوهی له لیستی گیانبهوجۆرهبه

برینداریی و دوای  ت بهنانهک تهیهژوماره خت کردوه.گیانیان به دادیمۆکراتڵه و نێوان کۆمه
سیش بریندار و یان کهده دا تیرباران کراون.ڕانهکی شهوایهشوههکه دیل گرتنیان لهبه

  رچاو لهکی بهیهژومارهها روههه و لیستهئه ست داوه.له ده شیانندامێکی لهكیان ئهیهژوماره
 .گرێتخۆ ده له ڵهی کۆمهرگهژنانی پێشـمه
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 لیبیندهژیال عه

 

 
 www.komalah.comندان؛ وێنه: ی ڕێبه٦ورامان له ڕۆژی کان له ههرگهختکردنی پێشمهجێگای گیانبه

 

 داهباغڵووج دوایبه
 

ند سهی دهبڵێسه فری بهوهو توانه ١٣٦٤/١٩٨٥ی هاربه یبه هاتن دیمۆکراتڵ له گه ڕئاگری شه
هات تا دهگیانیی هه ش ئاستی زیانیمان ڕادهكان زیادی کرد. به ههڵچوونهی تێکههژومارهو 
 كییهتا ڕادهشتی دارێ ڕی باغڵوجه له کتێبی دههاره و شهو بهکانی ئه. ڕووداوهوههبووده تررزبه

ڕووی ر دوو ڕۆژ و جارێک ڕووبهڕدا ههم سی شهرجهزۆر باس کراون. له دوو مانگدا و له سه
ی وهرهسهوه. جیا له چوونهبووینهده دیمۆکراتکانی رگهکانی کۆماری ئیسالمیی و یا پێشـمههێزه

ی یدانێکوێنه مهكجار زۆر و بێیهکی تییهکهماندوو بوون و شه هاروهكان ههگیانییهئاستی زیانه 
انه یدمه وری ئهپێکهێنه دیمۆکراتو  ڵهکۆمهڕی وون. شهتی ئێمه بڕ بۆ مێشك و تاقهی شهدیکه

تیی هێنا. ئاستی توان و لێهاتوویی رگایهکی زۆر وازیان له پێشمهیهژومارهئاکامدا  لهنوێ بوو. 
 هێنا.پێک ده یورهگهكی بۆشاییه ی ڕۆیشتنیاندوابه سانهکهو کانی ئهو له خۆبردوه

له تیی و دوو ساڵ له ڕێکخرانم له پهرگایهدا سێ ساڵ له هاتنم بۆ پێشـمهو ڕۆژانهله
پڕ  هارهو بهکانی ئهی ڕووداوهرگهفده ساڵییم. له جهنابوه هه ێمبوو. پڕ دهتێپه دارگهپێشمه
كرد. ست پێ دهوه باڵغ بوونی خۆم ههفیکرییه بواری له مو ههیی ستهم له باری جهدا ههڕووداوه

 نێکیالیهنزیک کی ختکردنی هاوڕێیهگیانبه ئاکامیله  روونی ڕۆحیی و بریندار بوونی دهربهزه
دوای ڕووداوێک و زۆر دواجار خۆی روونیی بههێنا. برینی دهکانی پێک دهی ئاکامی ڕووداوهدیکه
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ی له ناوچه سیاسیی نێوان دوو هیزیکانی ڕهورده شه یلوتکهجه. باغڵوجه. نوێنێت. باغڵوئه
 .کراومۆکریان. برێنێکی ساڕێژنه

که ڕهدانی شهر درێژهنی له سهیهالر دووهه ورانهڵچوونه چکۆله و گهو تێکههموو ئهاڵم ههبه
و مای سیاسیی ئهبنه وا نانه بوونو بۆچوورهێنانی ئهدهوهکردهڕانه بهو شهکرد. ئهسوورتر ئه

 ستیبهاڵم مهو به شۆڕشگێر بزانێت. بهڵه ئهکرد کۆمهداوای ده دیمۆکراتهێنا. ی پێک دهڕهشه
 داکوردستان له ونیزامیی میدانی سیاسیی ربوونی خۆی لهروهوه بوو سهئه دالێره کییرهسه

ڕ و ربڕینی بیروباوهده ئازدایكرد داکۆکی له ده ڵه ئیدیعایردا کۆمهرامبهپێنێت. له بهداسه
کانی دا سنوورهوهله کرده دیمۆکراتوه خاڵێک بوو حیزبی رچی ئهگهکات. ئهچاالکی سیاسیی ده

ڕی شه»ك وه دیمۆکراتڵه و ڕی کۆمهتی شهوایهک بوو ڕهر هۆیهر ههاڵم له بهزاند، بهبهده
ڵگای کوردستان ورده له کۆمه وجۆرهدوو چینی بهرانی ڕی نوێنهه شهوات« بورژوازی و پڕۆلیتاریا

 کانیندییهو باسه له نێو ناوهکرد. ئهدا خۆی زاڵ دهڵهیشتن و بۆچوونی کۆمهر تێگهورده به سه
کان ڕهله ناخی شه که بوو ڵهههته وایهو ڕهئه داوهکردهر چی بوو بێت، له ڵه ههو کاتی کۆمهئه
 .وهدایهنگی دهدا ڕهکانهرگهله ژیانی پێشـمه و

هاباد ی مه٢٤ی بۆکان و ٣١كانی ڵ گوردانهگه دا لهو ساڵهی ئهدرێژهقز له ی سه٢٦گوردانی 
تی سبهد به مههمبو زستانه له گوندی قزڵگوار ساردی ئهكجی ڕۆژێکی یهوه. ئێوارهگرته کیانیه

كجار زۆر و به فر یهوتین. بهرکهدهروێشان م ئاوایی دهردهی بهكهمهر چۆمینێک له سهدانانی که
کوتا. ده داموچاومانده بهر خۆی دهت بهكی له تاقهایهرمش سهكهمان له چۆمهوهنزیک بوونه

 كیهژومارهیام هاتبوو که و ڕۆژه پهدوور بوو. ئه وههدهمبقزڵگوعاتێک له نها نیو سهروێشان تهده
 ێک،چۆم یڕاستداو خستنی هێزێک له ناوهلهوه. ڕنهپهو چۆمه دهله دیمۆکراتکانی رگهله پێشـمه

مان کرد. كه باڵوهراخ چۆمهوێ له قهیشتنمان بۆ ئهبه گهت نابێ له کیس بچێت. ڵێکه قههه
ر ی گشتیی له سهماندهری فهزران. کاک مینهروێشان و کۆکه دامهکی دیکه له نێوان دهیهستهده

 .کردی ئهکهدێری دۆخهوه چاوهروێشان له ڕێگای بێسیمهرزی پشت دهشاخێکی به
واوپانتۆڵی ناسک بوو. کهدهی نهیترگایهرچی بوایه بۆ پێشـمهههبۆ رگه جل و پێاڵوی پێشمه

بێ ت زۆر جار نانهبوونی جلی ژێر، تهنه هێنا.ی پێک دهرگهرگی پێشمهی جاران جل و بهزۆربه
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و  هۆاڵویی بووڕ و سهکه تهچۆمهور رزی دهعه یهو ئێواره. ئهوهماینهشۆرت و ژێرکراسیی ده
 وتیعاتی حه. له سهدابنیشین کهرزهر عهسه لهتوانی هدماننه رمانجلی ناسکی به به ها لهروههه

واڵێک له چی ههوه کهكردهو خۆی نزیک ئهشهو نیوهرهعات بهزرابووین. سهوێ دامهوه لهئێواره
 رنجی ڕاکێشاین.وه سهله خوارترهزۆر  ێکراکتۆرنگی تهودا دهشهبوو. له نیوهسێک نههاتنی که

 مین بهێنین. وادیاری گشتیی کرد که واز له کهرماندهکان داوایان له فهلهسته و پهرپرسانی دهبه
کاتی  زموونێکی ڕێپێوان له. ئهوهتهڕاوهوه پهوین له خوارترهڕوانی بوی ئێمه چاوهو هێزهبوو ئه

  .ر ڕێگاسه وێتهکهدهیه و چۆمهئهر له سهبێ، هه كیهبۆسهترسی مهر گهئه که یهوهڕدا ئهشه
ی هر. جێگاکبرده سهر بڕیارێکی تا ئاخر دهکجار قایم و ههاڵم یهی شیرین بهمرۆڤێک کاک مینه

ر له سێی سه کاتژمێرسێکی دیکه بوو. بڕیار بوو تا موو کهخۆی زۆر خراپتر و ساردتر له هه
. چوونر خۆ سمان له سهند کهر چبوو. چهسهتی گشتمان بهوه. تاقهمیندا بمێنینهیانی له کهبه

د همبقزڵگوقیقه زووتر له کاتی خۆی بڕێاڕی دا بۆ نها پانزه دهرم بوو و تهمینه دڵی نهکاک 
 .وهڕێینهبگه

 ناسولیتی تهئالهئاگادار کراین  .دقزڵگومبهیانده خۆمان گه وهسانهبۆ حهکه دوای بۆسهله
رپرسی گشتیی هێزی ڕێی بهقمه. دهتییوویهرما برددا سهو ڕووداوهن لهکارگهكێک له پێشمهیه

 بیری یتایتا پهپه گشتییرپرسی بهرنجی ڕاکێشاین. کان سهرماندهكێک له فهموکریان و یه
بێت. تمان ههبێ تاقهیه و ده«ڕی بورژوازی و پڕۆلیتاریاوه شهئه»وه که خستهی دهکهرماندهفه
و ئهر رامبهگۆشت و خوێنه و له بهرگه کرد که پێشمهی ئهوهی نیزامیش باسی ئهرماندهفه
ڕی بورژوازی و شه»که  وهکاتهدهرپرسی گشتی دیسان دووپاتی ت ناگرێت. بهرمادا تاقهسه

گۆشته  ناسولیتی تهئالهکاکه، : »ڵێتنیزامیش له جوابدا دهی رماندهیه و... فه«پڕۆلیتاریا
 .نینکهو ڕووداوه پێدهی زۆر بهکیهتا ماوه«. گۆشت. بورژوازی و پڕۆلیتاریا ناناسێت

کان به نهێنی له گوندێکی رگهش ڕووی داوه. تیمێک له پێشـمهوجۆرهی بهی دیکهند نموونهچه
 دینیوهپهکانه و رگهڵه که ئاگای له هاتنی پێشـمهنگرێکی کۆمهوه. الیهمێننهی بۆکان دهناوچه

له ماڵی سۆفی..  دیمۆکراتی رگهێکی پێشمهکات که تیمده یانڵیان، ئاگاداریه له گههه
ومێت. قهیان بن تا ئێواره بزانن چی ئهکهنها ئاگاداری جموجوڵهدرێت که تهوه. بڕیار دهتهماونه
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عات و جارێکیش ر سهی. ههیدێرخاته ژێر چاوهده دیمۆکراتی و تیمهڵه ئهی کۆمهکهنگرهالیه
داته ناو فڕێ ئه ،وهمابوونهی لێ ڵهکانی کۆمهرگهی پێشمهماڵهو رگای ئهر دهیادداشتێک له سه

کراو، يگڕمۆڵه زێکیر کاغهسه کی کورت بوو لهیهنووسراوه. یادداشت کهی ماڵهوشهحه
بورژوازی کورد : »ی بووکدا تێدا نووسیهی و له ڕستهی به زمانی فارسیدیمۆکراتكانی جموجوڵه

ری هات و له سهکراوی دیکه دهزێکی گڕمۆڵهعاتێک کاغه؛ دوای سه«ستهنوز در خانه صوفی... ا
عاتێکی دیکه و یادداشتێکی دیکه ؛ و سه«بورژوازی کورد به توالت رفته است»نووسراو بوو 

 «.کورد...بورژوازی »
 ڵێکک یان پهیهستهرپرسێکی دهر جاره و بهوا بوو هه شێوازبلیغیی زۆرتر ببوو و چاالکیی ته

رچی بیرم یه ههم ههوجۆرهزموونی بهند ئهن. چهبکات تا فێری قسه کردنیش ب قسه ڵکبۆ خه
یزواڵبێگی ی فهی ناوچهلهزستاندا له گوندێکی چکۆ ڕۆژێکی . لهکێشمتی دهجاڵهجهوه ونهکهده

وت کۆ له مزگه ماوه. پیاوانی ئاواییبیر نهم لهکهناوههات. بیست ماڵێک پێک ده له که بووین
ك پیاوی ڕیش سپیی. یهژومارهکردن بۆ ستم کرد به قسهمدا دهنێکی کهمهوه. منیش له تهکرانه
وه م به بورژوازییهو حیزبهوه ئهدڵنیاییهبوو و به دیمۆکراتی کهڕ فرۆشتنهر شهکانم له سهباسه
تر و زۆر مهکانرۆکی قسهکان و ناوهڵوێستهر ههمتر له بهی ئێستام کهکهوهدا. ترێق بوونهدهگرێ 
ر پیاوێکی رامبهوه له بهوان و مندایه. ساڵێک پێش ئهن له نێوان ئهمهر جیاوازی تهله به

رد. کینیم دهی خومهكهبوونی ئیسالمه« اثناعشری»ورک باسی نی دیکه له گوندێکی گهمهتهبه
 له مێژووی یهدیاردهو ری ئهی و پێگه و کاریگهماناکه وهدڵنیاییه م بیستبوو. بهوهپێشتر ئه

ی ی مێشکی الوێکهاتبوونه کتێبخانه( نه!کاتینی خراپتر دهته خومهو سفهئیسالمدا )و بۆچی ئه
 ك من.وه

ب و کان به زیانی کتێی دیکتاتۆریی و داگیرکردنی ناوچهشهداخرانی سیاسیی ئێران و گه
ا ڵگکان و کۆمهکانی فیکریی تاکهرچاوهو له ئاکامدا به زیانی سه یبیدهی ئهشهنووسراوه و گه

مین كهڵه و ڕادیۆی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران یهدا ڕادیۆی کۆمهمهردهو سهوه. لهشکایهده
و و کۆمۆنیست به زمانی فارسیی کانی پێشڕهێنا. گۆوارهیان پێک دهکانی فیکریی ئێمهرچاوهسه

ی وتارێکگرت. تریان له خۆ ده«تیۆریک»لێک باسی سیاسیتر و ی دیکه بوون که گهرچاوهدوو سه
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رانی ك نوێنهوه دیمۆکراتڵه و کۆمه« اڵتسهی دهسێ گۆشه» ردێڕیو له ژێر سهی پێشڕهرگۆوا
اڵت و سهده داته کۆماری ئیسالمیی.میش دهی سێههو گۆشه کردڵگا پێناسه دهدوو چینی کۆمه

ڕی سیاسیی و ی شهکی دیکهرهکی سهیهی کوردستان بێ گومان بناغهوهری له بزووتنهروهسه
ێی ت له ملمالننانهو ته نگیزییئهڕوای شهشوهههێنا. له کهیان پێک دهدیمۆکراتڵه و نیزامیی کۆمه

وی بێت. واته ئهئه روی دیکه مسۆگهڵ ئهر جیاوازیی له گهکردنی خۆ له سهکولتووریشدا، پێناسه
له ڕوانگای  شڵهکۆمهلمێنیت. وا بوونی خۆت بسهبێ داتاشرێت تا ڕاست و ڕه)غیریت( ده دیکه

کار کسانیی و کرێی وا پشتگیری له یهڕانهو ئامانج و بیروباوهپۆلپۆتیی و ئه هبوووه دههدیمۆکرات
م کان کهینی مرۆڤهر زهدین له سه یفشاردا وڵی دهکرد و ههتکێشی کوردستانی دهحمهو زه
 دیمۆکراتڕی ی شهوجۆرهر به. ههماڵندخهئه یترسیدارلێکی مهگهوهوه، به ئامانج و کردهبکاته

ه ی ژن لی پێگهوهرهسهڵ به بارێکدا بخات، بردنهتی کۆمهی چینایهتوانی کێشهیدهنه ڵهو کۆمه
یشدا دیمۆکراتندیی حیزبی ت ئێستا له ڕێکخراو و ناوهنانهڵگا )که تهت و کۆمهسیاسه

ی گرتبێت. ئیستا رچاوهک پۆلپۆت سهتکارێک وهایهنهی جیه( ناکرێت له بیرۆکهی ههوهنگدانهڕه
ه مالووێ له کۆماری کوردستان بهیههیه که دهتێک ههوایهوڵێکیش بۆ پێکهێنانی ڕهت ههنانهته
 لێک ژنوه گهدڵنیاییهژنان نیشان بدات. به یوهی بزووتنهشهیش له گهتدیمۆکراوری حیزبی ده

و و ئه زانیوه دیمۆکراتنگری مالوه خۆیان به الیهڕینی ئێران بهڵگای کوردستان له ڕاپهله کۆمه
ڕای ره. سهکسانی ژن و پیاو داوهیه خیان بهبایه که پ بوهتیی چهسایهن کهها خاوهروههه حیزبه

 بۆ وتۆیورێکی ئهبتوانرێت ده سکتره کهرتهوه بهو حیزبه زۆر لهوری ئهدا دهو مێژووهله ،مهئه
 .لمێتبسه تدا بۆی ژن له سیاسهور و پێگهی دهوهرهسه بردنه
 

ژێر  وه و لهرهله سه یو شتانهڵ ئهگه لهتر لێک جار ژیرانهکانمان گهرماندهو فه رگهپێشمه
نی ربه لێدان له الیهبۆ زه واناڕهکی کرد. داوایهوتیان دهڵسوکههه ،هاتنده داکانری بۆچوونهکاریگه

ش چاو ێزۆرجار بێ له پ کارییانهو داواجۆرێک له ئارادا بوو. ئهر ر کوێ و ههر له ههرامبهبه
ڕووی کان ڕووبهماندووبوونی هێزهیی و ئاستی و ئاماده کهناوچه ی سرووشتییواشوههگرتنی که

س له د کهزیاتر له سه ١٣٦٣فری کجار سارد و پڕ بهوه. له زستانی یهبوونهکان دهرماندهفه
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 مه دوو گوندیر و بۆردهوه. بایهبن مابووینهماڵ ده نها دهیان تهر کامهمه که ههر و بۆردهبایه
 ستهێنن. دهاڵت پێک دهکانی کوردستانی ڕۆژههاتهدۆڵی شلێرن و ئاخرین دێه رشیو و نزیکسه

رمان و زۆر پێداویستی تر، ، دهسه، دوکتۆردرهی شیاو، جاده، مهش له داهاتکورت بوون، بێبه
و ی ئهرورووبهواریی. دهکوردهکانی پشتگۆخراوه ی دێهاتهۆربهزی زڕیخسته ی ئهو دوو گوندهئه

فری زۆر زیاتر له ر بهرشیو گیراون. له بهنی نێوان شلێر و سهکارزهبه کێوه به دوو گونده
یانی زوو و به کردداوای ده دایامێکپه لهندیی دا ناوهو ساتهلهوه. وێ مابووینهک بوو لهیهفتهحه

 شی دیکهند جارچهو  و جارهئهدابنرێت.  دیمۆکراتمێنێک بۆ والوه کهکی دوورتر لهله جێگایه
 .انوجۆره پشت گوێ خرلێکی بهواگهدا

کجار وه. شاخێکی یهنهمابووشیاباد له ئاوایی حههاباد کانی بۆکان و مهرگهپێشمه جارێک
لێک به کا پههاباد داوا دهی مهرپرسی ناوچهوه. بهکاتهڵ کۆکه جیا دهله گه گوندهو رز ئهبه
ی ندامانی دیکهو شاخه جێگیر بێت. ئهئه رو له سهمینی شهفا بۆ کههی کاک مستهرماندهفه

گرێت. باسێک له ر نهو بڕیاره سهن ئهکهفری زۆر داوا دهرما و بهر سهی ناوچه له بهکۆمیته
 داتت ئهزایهرپرسی گشتیی ڕهعاتێک بهکات و دوای نزیک به سهست پێدهرپرسان دهنێوان به

 وه و خێرا به بێسیم داواری نیوه شهورووبه. دهئاوایی وهڕێنههفا بگیی مستهرماندهفه به لهپه ئه
ئێمه له »ڵێت: وه دهنینهویش به پێکهوه. ئهکه بێنه خوارهکرێت له شاخهفا دهله کاک مسته

 «.وتوینوت خهوه له مزگهئێواره
*** 

له  «ڕست ڕۆژ و سی شهشه»ری وهله بیره که یوجۆرهربهكان ههڵچوونهکان و تێکههولهجه
رداندا بۆ کان له مانگی جۆزهیان کیشا. هێزهدا باس کراون درێژه شتی دارێدهکتێبی 

ی چاک ورهڕاندنی دهکی کورت بۆ مالومه له کوردستانی باشوور ڕۆیشتین. بۆ تێپهیهوهسانهحه
متوانی له وه و نهمامه ێوله ند مانگی دیکهیاوی ماڵت چهرمهخۆشیی گهم به دوای نهوهبوونه

ڵه و ندیی کۆمهی ناوهوهوه. مالوومه جێگای مانهبڕۆمه و ناوچهرهبه ٢٦ڵ گوردانی گه
 یی حیزبیهسدرهمه» یورهده موهی مانهک ڕادیۆ و بیمارستان بوو. له ماوهلێک وهئورگانگه
و و کردهی کۆ دهڵهندامی کۆمهدر و ئهک کایهژومارهی ناوبراو سهدرهڕێوه چوو. مهبه «ئۆکتۆبر
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 ورییئابوی خنهڕهت و سیاسه ،فهلسهفهکه بریتی بوو له  وهوترایهتێدا دهرسی مارکسیستیی ده
ێکی سقز کهی سهکانی ناوچهرگهی پێشمهی زۆربهوهر ناردنهدیکه. زۆرتر له به تیبابهو  سیاسیی

دنانی که بۆیه منیان نارد. کامیل عه رههسه بچێت درهبۆ مه وهقزهن سهمابوو له الیهوا نه
 کییهرگههباز نادری که ژنه پێشمهها شهروهڵگرتبوو و ههرینی ههبڵوو ڕی ئاڵکهستی له شهده

وه شداربوان به دڵنیاییهی حیزبی بانگ کرابوون. له بهدرسهبۆ مه ی سیاسیی بوو،ن پێشینهخاوه
وونی ببه نه هێندێکیشاڵم به نبدهوجۆره لێکی بهباسگه خۆ له یانتوانیده بوو کهها ههسی وهکه

. ئاستی نباشی تێبگه بهفه لسهک فهتێکی وهتوانیی بابهیاندهمایی نهکی شیاو و بنهیهوهخوێندنه
ک بۆ زۆرێ ور ئههکان به جێگای خۆی. له بتی باسهو باسانه به ژیانی ئێمه و چۆنیهئه ندییوهپه

توانی پێگه و یاندهچوون و نهڕێوه دهری بهرسهکان سهقسه ریواوه و گوێ گرتن به نهخوێندنه
بینرا باسی دهیکه نهوهوه ئهداخهن. بهرک بکهها به جۆرێکی قووڵتر دهلێکی وهی باسگهجێگه

باسێکی سیاسیی که  بۆیه وه بوو. دارتر به چاالکی حیزبی ئێمهندییوهپهم و ردهسیاسیی سه
 یکتێب میکهسڵی یهفه)« کاال» کتێکی وهبابه لهبوو وه ههکهرجهلومهزۆرتری به هه ندییوهپه

 رییتیی کاریگهرگایهڵسووڕاوی سیاسیی و ژیانی پێشمههه رسه یتوانی لهدهزۆرتر  (کاپیتال
 .بێتهه

موو ڕۆژێک . ههشدار بووبهی حیزبی سهدرهمه لهجاره  وئه که پێشتر ناوی برا شکاک مینه
وه که خستمهش بیری دهپرسی. کاک مینهم لێ دهمان بۆ ناوچهوهڕانهگرت و کاتی گهرۆکم دهبه

وه. گرتهرۆکم دهکان. ڕۆژی دواتر دیسان بهتهمه بابهرنج بدهبێ سهی حیزبیم و دهسهدرهله مه
 و بۆ ئاگاداربوون له کهورهرپرسانی دهن بهالیه له .نجام کۆتایی هاترهر سهی ئۆکتۆبسهدرهمه

س بۆ چادر واته س سێ کهسێ که ،یهسهدرهو مهکانی ئهت به باسهبارهڕا و بۆچوونمان سه
و مان هات بۆ ئههاوڕێکانم نۆبه س لهڵ دوو کهگه کاتێک له. کردینبانگیان ده تێکخێوه
وان ئه. بوون ڵمان ئامادهگه وباس لهبۆ قسهندی ندامانی ناوهس له ئهدوو که چوون کهتهخێوه

جان یهكێکمان ههن. یهیڕاندوه و چی فێر بوومان تێپهکهسهدرهکردین چۆن مهپرسیاریان لێ ده
تا ڵێی ئێسبوو...ئه زۆر باش»وه اڵمی دایهوه وهرزانهنگێکی لهرز و به دهستێکی بهگرتی و به هه

سه زۆرتر بیری ئاواڵه درهوه وتم مهرمێکی زۆرهی من هات. به شهنۆبه«. له دایک بووم...
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 ت بهتایبهی به زاراوه که بوو ڵهکانی کۆمههیزهكێک له ی یهرماندهم فهری سێههفهکردووم. نه
ی فی هێنا و بردی. به بزهلسهلێکی قورسی فهگهندین جار وشهی کرد و چهزۆرێک قسه خۆی
ڕیوه به« وتوانهرکهسه»وجۆره که بهسهدرهیکه مهوهکه دیار بوو لهندییهر لێوی دوو ناوهسه
  .لێک شادنگه ،چوه

و به  وههسوورکێو له ڕێگای ١٣٦٤/١٩٨٥می مانگی پائیزی كهکانی یهنجام له ڕۆژهرهسه
ی سنه و کانی ناوچهرگهک له پێشمهیهژومارهوه. ڕاینهناوچه گهو رهوه بهندین باری هێسترهچه

ر فهو سهشیدیان هاوڕێی ئهو ڕهالو و خۆسرهمهحه لیاسیی ناسراو بهئهک تۆفێق ره وهدیوانده
و المان دا. شلێری چۆڵ شه پشوودانیک بۆ جێگایه وێ لهر ڕێگامان و لهبوون. شلێر هاته سه

وه ور ئاگرهدهموومان بهو هات و ههوه. شهمان کردهورهدار. ئاگرێکی گهو له کۆتهله مرۆڤ پڕ بو
ستا و ره به ناوی شۆڕش له ناکاو ههی دیواندهکانی ناوچهرگهكێک له پێشمهدانیشتبووین. یه

 دی کردوه.سی بهوه کهرمانهرامبهی بهکهپۆڵکهر تهوی ئاگادار کرد که له سهکاک خۆسره
وه. کرد و هاتینه خوارهدی نهر هیچمان بهیشتینه سهڕێ کراین. که گهر بهک بۆ سهیهستهده

لیل به دوو ده» یو ڕووی کرده شۆڕش و وتوه. کاک خۆسرهدانیشتینه کهور ئاگرهدهدیسان به
ه ناو كه لوقی ئاگرههیکه شوهم ئهكهیت. یهدی بکهبه یهپۆڵکهو تهر ئهسیک له سهتۆ ناتوانی که

 کارنیزامیسێک ر کهگهم، ئهرت ببینیت. دووههرامبهی بهپۆڵکهدات و تۆ ناتوانی تهچاوت ده
 .«ترناخاخۆی ده ر ئاسۆسه لهرگیز هه ،م دیو له الی ئاگرێک دانیشتوهبێت و بزانێت هێزیک له

 «.نبکار سیاسی سانهو کهئه (دگاز )شایه»ی خۆی وتی اڵمدا و به زاراوهشۆڕشیش له وه
 ربخات.ر ئاسۆ خۆی دهسه له نگهکار ڕهسیاسیی واته
 

قز. ی سهکانی ناوچهرگهیانده پێشمهمیگ خۆمان گه گوندی لهدا و رهفهو سهئاکامی ئه له
و رهبه هێنا وپێک ده ترمانورههیزێکی گهره ی دیواندهکانی ناوچهرگهڵ پێشمهمجاره له گهئه

وڕووی رهر دیسان بهزدا له گوندی ماسیهرماوهی مانگی سه١٨خۆڕخوڕه چووین. له ڕۆژی 
جێهێشت و وێیان بهوان ئهوام بوو و له ئاکامدا ئهردهڕ بهتا ئێواره شهوه. ههبووینه دیمۆکرات
 و گوندهر لهو هه ردخت کدا سماییل شێخی گیانی بهڕهو شهوه. لهوێ ماینهوه لهو شهئێمه ئه
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 یت باسم هاتوه و یان قهیه که ناوی کهرگانهو پێشمه. سماییل لهکرا ردهسپهخاک ئه به
سێکی له دڵ نزیک و لێهاتوو له قز بوو. کهڵکی سهندین ساڵه و خهکی چهیهرگهکراوه. پێشمهنه
رگانه و جۆره پێشمهداخ بووین. لهبهزۆر بۆی  مانمووڕاستی ههجۆرێک که بهوه بهموو بارێکههه

 داکرییهوهی نووسینی بیرهکرێن بێ گومان زۆره. زۆرجار له نیوهم باس دهکه ناویان ونه و که
 سێکییشتن به ناوی که. گهبێتدهپێدان به نووسین زاڵ ڕاوكێ و دوودڵیی بۆ درێژهدیسان دڵه

 یوره و ئیراده میسانههر و باته سهکانت دهوڵهخی هههکاندا بایرییهوهی بیرهرگهوجۆره له جهبه
 .وهبێتههێزتر دهبهکان ڕووداوه یگرانهخنهڕه یوهوه و خوێندنهگێڕانه

 

 دیمۆکراتو  ڵهکۆمهڕی دامرکانی شه
 

کانی کوردستان له رچی زۆرتری ناوچهدوای داگیرکردنی ههوالوه و بهبه ١٣٦٦/١٩٨٧له ساڵی 
. دمی کرکه ڕووی لهیش دیمۆکراتڵه و ڕی کۆمهوه، ئاستی شهکانی کۆماری ئیسالمییهن هێزهالیه

ڕه و شهر دوو ال زۆرتر له جاران خۆیان لهاڵم ههدا بهوێ ڕوویان دهڵچوون لێره و لهتێکهه
 یوهیابوونهتا جیش ههدیمۆکراتیاند. حیزبی ی ڕاگهنهک الیهسی یهڵه ئاگربهپاراست. کۆمهئه

ی که نهو الیهیاند. ئهسی ڕاگهبوو که ئاگربه و باڵهنها ئهوه و تهدایهاڵمێکی نهباڵی شۆڕشگێر وه
و هبسمیی بۆ کۆتایی یانێکی ڕهتی گشتیی دوکتۆر قاسملوودا بوو هیچ کات بهله ژێر سکرێتێریه

و  ١٣٦٧کانی رچی له ساڵهگهستاند. ئهیان وههڕو شهدا ئهوهاڵم له کردهبه ،وهیاندگهڕانه ڕهشه
له ئاکامدا   کهرگرت ڵکیان وهڵه کهکانی کۆمهرگهند جار له غافڵ بوونی پێشمهچه ١٣٦٨
هین شه ١٣٦٨رمانانی خت کرد. بۆ وێنه له ڕووداوێکدا له مانگی خهگیانیان بهک یهژوماره

کی یهرگههین ژنه پێشمهخت کرد. شهدق گیانیان بهلیکپوور ناسراو به سار مهوزهساعدی و نه
ڵکی ڵه بوو. سادق خهندامی کۆمهڵکی کامیاران و الوێکی زۆر جێ متمانه و لێهاتوو و ئهخه
ی دیکه ربازیسهند ڵ چهو له گه یربازیتی سهدوای ساڵێک خزمهو به پێنج ساڵ پێشترهواز و ئه

  .بنست دهیوهڵه پهن و به کۆمهکهرباز ئهه خۆیان دهی بانیان له ناوچهگاکهله پایه
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 هین ساعیدیو شه )سادق( لیکپوورر مهوزهنه  
 

، له قوربانی کردهك ژیالی سی وهر کهوه بهری که پێنج ساڵ لهرتاسهرێکی سهشه یئاگر
نا. داگیرکردنی ئهو دامرکان ملی رههین بهسادق و شه رگیدوای مهبهو  ١٣٦٨/١٩٨٩ساڵی 

 ،دالیجڕی خهدوای شهکانی کوردستانی باشوور بهکوردستان و تیرۆری دوکتۆر قاسملوو و ڕووداوه
ودای چاالکی نیزامیی مه یوهبوونهسکرتهبهدا و به وهرجێکی نوێیان پێک هێنا که له کردهلومههه

 .وهی کوژاندهاتدیمۆکرڵه و ڕی کۆمهاڵت، ئاگری شهله کوردستانی ڕۆژهه
ندامان و كجار زۆر له ئهکی یهیهژومارهروونی دا و له دهوهڕه له کردهو شهکۆتایی هاتنی ئه

یێندراوه س ڕاگهرچی ئاگربهگهسمیی ئهو دوو هێزه ڕووی داوه. له ئاستی ڕهکانی ئهرگهپێشمه
و ڵدانی ئهرههسه کانیهۆکارهکی شیاو له یهخنهته ئاستی ڕههاتوهم نهواوه و ههم ناتهاڵم ههبه
ته قوربانی کرێت و بوهدی دهن بهگمهدهكانی دیکه بهی شیاو له بۆچوونهخنهباس و ڕه ڕه.شه
ی رچاوهبێته سهنێک خێرا دهک و تاوانبارکردنی الیهیهچی قسهکه«. دیپلۆماتیک» یندییوهپه
 یس بووک.خی فهبایهدان کۆمێنتی بێشه و سههو گوڕ شهڕهههیان وتاری پڕ له ده

ێک نحکووم کردنی الیهی شیاو بکاته مهخنهوێت ڕهیههئه که یهکیی ههرهری سهمپهندین لهچه
 ستاندنیرهر پهرامبهله به دیمۆکراتی کدارانهی چهوهنێکی دیکه. کاردانهتاوان کردنی الیه و بێ
یتوانی به ڵه که بێ گومان دهورامان ناکاته بێ تاوان کردنی کۆمهک هههک وڵه له جێگایهکۆمه

تیی و چینایهبۆچوونی ستن به بۆچوونی شیاوتر )تا کی باشتر و به پشت بهیهوهخوێندنه
بیری لیزاده دهك ئێبراهیم عهروهوه. ههببێته دیمۆکراتر حیزبی رامبهاڵت( بهسهت گرفتی دهنانهته
اڵت سهر دهڕ له سه، شهدیمۆکراتڵه و ڕی کۆمهبه بڕوای من شه»ڵیت: ڵه دهمی کۆمهكهیه
 ر دیمۆکراسیڕێک بوو له سهرۆکی واقیعی خۆیدا شهبوو. له ناوهتیش نهڕێکی چینایهبوو...شهنه

 «.  ڵسووڕانی کۆمۆنیستی له کوردستان...رجی ههو دابین بوونی ئازادی بێ مه
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 م جۆرهئهرچی گهئه ڕابردوو. بۆ ڕوانگای ئێستاوه له کهیهوهزۆرتر خوێندنه ارهوادی مهئه
تی وایهاڵم ڕهبه ،ینێت تا باشتر له ڕابردوو تێبگهنبخایه بێ درێژهتوانێت و دهده انهوخوێندنه
  هێنا.ی پێک دهڵهی ڕوانینی کۆمهبناغه اڵتسهتیی و دهچینایه

و له ڵهڵگه و پێمان بڵێن که کۆمهتوانن ببنه بهكان( که دهرییهوهکوو بیرهوهن )زۆر شت هه
و حیزبه ی ئهخانهو بایهدا لهدهوڵی نهزانی و ههی خۆی دهوی دیکهی به ئهدیمۆکراتدا مهردهسه

ژ و ۆو ڕندان و کۆماری کوردستان ئهی ڕێبه٢ نموونهبۆ  .تێبگات ،کردفادار ئهخۆی پێ وه
 دیمۆکراتمتر له م کهالنیکهوه لهن کۆمهو الیهڕینی ئێڕاندا دوای ڕاپهبه که یهمێژووییه ڕووداوه

ندێکی رمهی غواڵمی خوێنراوه که هۆنهجمهنگی نهندان به دهی ڕێبه٢گیرا. سروودی دهرێزی لێ نه
کان قز ڕێکخراوی چریکه فیداییهسهله شاری  ١٣٥٨/١٩٨٠ندانی ی ڕێبه٢ڵه بوو. له ندامی کۆمهئه

شاری  ندان لهی دووی ڕێبهوهیادکرنه و ڕۆژه بوون.وی ڕێزگرتن و یادکردن لهڵه پێشڕهو کۆمه
شداری مامۆستا به و به ندانهشکۆمه که یهکی دیکهیهمیسان نموونهدا هه١٣٥٩زستانی  بۆکان له

 كمڕۆوه وهکانی ئهله پشت چاویلکهو کات ئه یڵهۆمهک چوو.ڕێوهینی بهدینین حوسهشێخ عێزه
ه می لو سیسته هکۆنگر ،رنامهبهك حیزبێکی داخراو به وهک وه نهک و به دڵنیاییهیهوهبزووتنه

انی یانتوودا دهخ و بۆچوونی مێژوویی لهڵێک بایه. بۆیه گهوێتکهردهتیی دهخواری حیزبایه ر تاسه
ه وه. لتییهونه دژایهکهیار( نهکی ئهڕۆژی یهوو ک)وه کانی ترخپێدانهبایهڵ له گهوه و کۆ ببنه

ره جێگای ره بهبه که داڵهکۆماری کۆردستان له کۆمهزموونی ندان و ئهی ڕێبه٢ی دا بۆنهدرێژه
یک، دیمۆکراتو سانترالیزمی « لنینیی»دا به حیزبێکی وه ئه١٣٦٢/١٩٨٣خۆی له ساڵی 

ڵه بۆ ی کۆمهرنامهكرا. بهک خاڵێکی الواز له مێژووی کوردستان پێناسه دهوه و وهسڕایهده
 و کۆمارهکانی ئهان و الوازییهکڵهر ههسه له کاتخت دهدا جهو ساڵهدستان لهخودموختاری کور

وه و سڕێتهزموونه له مێژووی خۆیدا دهو ئهئه« تییچینایه»كی یهوهی خوێندنهفشارو له ژێر 
 .داتهاباد دهی مهوهكی زۆر شیاوتر لهڵێنی خودموختارییهبه

 كردهسمیی خۆی دهی ڕهشێوهڵه بهت و ئاخافتنه )ڕیتۆریک( که کۆمهوایهو ڕهوابوو، ئهکه
ك نهی یدانێکی دیکهكرد و مهکانی کوێر ئهشهی خۆی خاڵه هاوبهرچی زۆرتر به نۆبهنی، ههخاوه
ی وهوتنهن ڕژیم و دوورکهکان له الیههێنا. داگیرکردنی ناوچهپێک ده جێ بۆ ملمالنێبهزۆر 
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کرد که هێزتر دهی به«تییهچێنایه»و جۆره ئاخافتنه واریی ئهڵگای کوردهرچی زۆرتر له کۆمههه
له شاری  یاركی ئهسی ڕۆژی یهد کهند سهراسمی چهرۆک بوو. بۆ وێنه مهله زۆر جێگا بێ ناوه

وشیاری و چاالکیی  کهبوو  دا بوێرانهو بارودۆخهله که بێ گومان ١٣٦٩/١٩٩٠سنه له ساڵی 
تر ورهكجار گهوه یهڵهن ڕادیۆ کۆمه، له الیهدانیشان دهی کرێکاری وهڵسووڕاوانی بزووتنههه
 ارێک بوو بۆهۆک ی خۆیوجۆره به نۆبهواڵه بهو ههئه .باس کرا ی که ڕوویدابوووهله
 ماڵكێکیان به ناوی جهو دواجار یه سمهو ڕێوڕهی ئهرانبهڕێوهس له بهند کهستگیرکردنی چهده

 .ئێعدام کرا یسیچراغ وه
و دوکتۆر قاسملو به هێزێکی نوێ له  دیمۆکراتڕی حیزبی نانی ڕێبهسازان و ددان پێدانهنه
 ئاڵۆزیوای شوههکردنی ملمالنێ و کهر خۆشه سهی لورهری گهواریی کاریگهڵگای کوردهکۆمه

وه بۆ بۆچوون و ڕێتهکرێ بگهسازانه دهو نهكانی ئه. هۆیهنادادهدا دیمۆکراتڵه و نێوان کۆمه
ڵ ڕ له گهی کوردستان و دواڕۆژی شهوهر به دواڕۆژی بزووتنهرامبهو حیزبه بهکانی ئهوهلێکدانه

 .له کوردستان ڵهداهاتوی کۆمه ترس لهنگه م زانین و ڕهکهحیزبی یهخۆ به  کۆماری ئیسالمیی؛
، ی تا ئیستا باسکراوهوهی ئهوهو کۆکردنه باسهم نبوونی ئهرگرتن به درێژخایهبۆ بهدا لێره

و  یانوهك و دوان نین. دۆزینهڕه یهو شهستپێکردنی ئهكانی دهڵمێنین که هۆیهتوانین بیسهده
بێت که بێ ر ئهکان مسۆگهوهخنه و خوێندنهڕه ستاندنیرهت نیشان کردنیان له ناخی پهسده

و کانیان لهوهکان و کردهریی و به هێما کێشانی ژیانی تاکهوهبێ پشت به بیرهگۆمان ده
 ستێت.دا ببهمهردهسه

 ی مێژویوهڵدانهو ههبرینانهو ی ئهوهبێ کوالندنهنگبێ خۆش نهڕه»دی الی وایه بدواڵ مۆهتهعه
و ڕووداوانه كانی ئهرییهوهی بیرهوهر کردنهسهبه، وانهپێچهبه 1«.بێ...ختی خۆش نهو وهئه
ی کیهوهپێناو خوێندنهڵکوو له به« ی برینوهکوالنه»ت ك له خزمهاڵم نهرچی خۆش نین بهگهئه

كانی کۆنه وێته. ملمالنێی هێزهکهئاکامی ئینسانییان لێ ده نکابڕیاره. یهو ڕووداوانهی ئهباشتر
ستێن و بێت؟ چ بهمڕۆ و داهاتوو چۆن ئهڵ هێزه نوێکانی ئهڵگای کوردستان له گهکۆمه

                                                           
  1 بههمهن سهعیدی، پێنج ساڵ له گهڵ عهبدوڵاڵی موهتهدی )چاپی پویا، ٢٠١٠(، ل. ١٠٧
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و  ت بگرێتڕی تۆمهکداریی و شهچه ڕیرگری له ڕوودانی شهک پێویسته که بهیهچوارچێوه
 بێت؟چی ئه دیمۆکراتو  ڵهکۆمهڕی زموونی شههن ئخاوه وا هسانکهو وری ئهده

 بوونیوامردهی گرینگه پاراستن و بهوهت. ئهکان کۆتاییان پێ نایهملمالنێکان و جیاوازییه
و وای ئازاد شوههکه ریپارێزه بێتهده ه کهڵگای کوردستانکان و کۆمهسیاسیی تاکه وشیاری

ان کیی و مادییهسته، جهیفسینه زیانه به و ئاماژهکان رییههو. بیرهکدارییچه ڕیشهدوور له به
وتی سکهمه دهت به وشیاری سیاسیی. ئههاتوو بۆ خزمهكی له بن نهیهتوانن ببنه تووشهده

 .هدیمۆکراتڵه و ڕی کۆمهكانی شهرییهوهبیره
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 کران تیربارانی رگانهو پێشمهئه
 

 
 

ل دیرگه بهی پێشمهحمانهبێڕهڵ و کۆمهبه تیربارانمێژووی ئێمە ڕووداوی گەلێک لە الپەڕەکانی 
 گرێت.خۆ ئه له و لە مەیدانەکانی شەڕ کۆماری ئیسالمییكانی له زیندانهکان گیراوه

دیل به رگهرچاو له پێشمهكی بهیهژوماره قزو سه له زیندانی سنه ١٣٦٧/١٩٨٨رمانانی له خه
مشید هاجر، جهیوان مهیان، کهق بهغواڵم حه :تیرباران کران ڵکۆمهبه ڵهکانی کۆمهگیراوه

هال دیل گیرابوون؛ شهیی بهرکی ڕێکخراوهبردنی ئهڕێوهخزدووزی له نێو شاری سنه و له کاتی به
د رهارێز، فهباح باوهنگ، سهوێههزایی، مۆختار ئهماڵ ڕهندی )قادر(، جهنگ زهکوالقوچی، هوشه

ید مۆرادی، بار سه، جهانریندهسکهمال ئهی مورادی، جهلریفی، عهتیه شهحاجی میرزایی، عه
ید مۆرادی، ماڵ سهت ئێسماعیلی، کهری، حێکمهیدههریار حهدی )ئارام(، شهحمهئه لمیجه
و ئه هادی ناسر و لیاسیماڵ ئهبیب فاتحی، کهحه م،ددهری مۆقهزهماڵ نهمانه قادری، کهزه

بجه و به برینداریی و ڵهله نزیک هه ١٣٦٦ی مهشهی گوردانی شوان بوون که له ڕهرگانهپیشمه
 کیێڕدوای شهو شاره و بهی ئهکههریی توندی گازی کیمیابارانوتبوونه ژێر کاریگهله کاتێکدا که

 زیندانی سنه و دواجار له دیل گیرانری کۆماری ئیسالمیی بهڵ هێزێکی زۆگهخه لهویهستهده
 تیرباران کران.

الح ڵتوو(، سهکهڵتهپوور )سهنسهن حهسهبی، حهجهالح ڕهقز سهله زیندانی شاری سه
رازنده، یدوون فاڕووقی، زاهید بهرهسووڵ حامیدی، فهلی خاتونی، ڕهعه کی،بهلی ههعه یزی،فه

فێعی که پێشتر و ، زاهید شه(وزمانشێخی )ی مهندی، عوسمان مورادی، حهخالید سڵێمانکه
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ریم خۆشقشاڵق ن ئاخرخووب و کهسهحه هاروههه دیل گیرابوون وک بهیان له جێگایهر کامههه
 انبارگولله ،کردبوونه قبووڵوه و هاوکاریی ڕژیمیان ماڵه بۆ شار گڕابوونهر گرفتی بنهکه له به

 وهکانیانهندییهن هاوبهالیه له ن کهخۆیان داستانێکی دیکه مانهر کام لهستاویی ههڕاوه کران.
و زۆرێک له ک له زیندانیانی سیاسیش تیرباران کران.یهژومارههاوکات . وهگێڕدرێنهده

دوای به فێعیندی و زاهید شهت خالید سڵێمانکهنانهدیل گیرابوون. تهرگانه به برینداریی بهپیشـمه
و ی ئهژوماره .وهبڕابوه ندازیندا له القێکیان ک ور یهههڕدا بریندار ببوون شه پێشتر لهی وهئه

 پێی و به مهزۆر زۆر که وهداخهکران، بهئێعدام نه وهخۆشییه به ی کهدیلگیراوانهبه رگهپێشمه
کان زیندانه ندین ساڵ لهم چهاڵوان به. ئهبوونس زیاتر نهدو یان سێ که نها لهزانیاریی من ته

ژیانیان  یان بهتی و ڕۆحیدا درێژهاڵیهباری کۆمهرجێکی نالهلومههه دوای ئازادیشدا لهو به وهمانه
 .داوه
ی كیهژومارهوه. پێشتریش سترایهبهدهوه نهرهسه یانهو نموونی ڕژیم بهتی نامرۆڤانهیاسهس
ریمی و حموود کهو له شاری سنه مه ١٣٥٩. له ساڵی وچار ببووند نووسهو چارهبه ی ترزۆر
 ری لهجمه شێخجگهاللی و نهلیل جهکرێن. جهدیل گرتنیان ئێعدام دهدوای بهتحی بهبدواڵ فهعه

لیل له کاتێکدا که نۆخاعی پێکرابوو دا تیرباران کران. جه١٣٦٣و  ١٣٦٢قز و له ساڵی شاری سه
فته ند حهاڵم  چهگیرێن. بهده یدیلبه ،بێتدهله کۆما  وهیهرسه پێکانی به هۆی کهجمه و نه

 اللی و ساحێبهبدواڵ جهلیل واته عهکرێن. باوک و دایکی جهتیرباران ده دیلگرتنیانبه دوایبه
ن اکتردا دڵیدوای یهبه ردووکیاندا و ههلیلجه کردنیدوای بیستنی ئێعدامردیگالن( بهاللی )گهجه
 رسه ڕووداوی ئێعدام له یوهكه له کاردانهیهوه نموونهئه ن.كهستێ و مااڵوایی له ژیان دهوهڕاده
 .کانیانماڵهبنه

له  ١٣٦٢رمانانی ی خه١٣ی له ڕۆژی وهدوای ئهلیل یوسفزاده بهجیان و جهرهعوسمان فه
کی دڕندانه یهو نزیکانه به شێوهله ر، ههگیرێندیل دهبه برینداری به اڵنکۆنده گوندی نزیک

ی نداموانه ئهو له سهو دوو کهئه شیندامی لهند ئهچهکان پاسدارههێنرێت. کۆتایی به ژیانیان ده
ن کانیان دواتر له الیهرمه. تهندهفڕی دهك کانیان له جێگایهرمهوه و تهبڕنهده تەناسولییان

ومین مهوف خالیدی و حهه. ڕکرێنده ردهسپهشێخ چۆپان ئه وه له گوندیرگهڵک و پێشمهخه
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و ر ئهگیرێن و ههدیل دهزێڕینه بهله نزیک گوندی کانی ١٣٦٣ڕی ی پووشپه١٢هامی له ڕۆژی سه
ک ی بێ چهوهو دوای ئه ١٣٦٣ زیرماوهسه ی٢٨ڕۆژی رویز شافعی له پهکرێن. ژه تیرباران دهۆڕ
 لیم سابرنیا له نزیک ورمێفا قادری و سهکرێت. مستهتیرباران ده و ڕۆژهر ئههه ،گیرێتدیل دهبه

ڕای رهو سه ١٣٧٥له ساڵی گیرێن و دیل دهبه ،و لە کاتێکدا بەرەوە دەرەوەی واڵت دەڕۆیشتن
 لهکرێن. کات، له زیندانی ورمێ تیرباران دهدیان دهاند ڕێکخراوێکی جیهانیی داوای ئازی چهوهئه
ای دودیل گیران و بهلیاسی به برینداری بهحمان ئهو ڕه الو(مه)حه لیاسیدا تۆفێق ئه١٣٧١اڵی س
 ،القێکی تۆفێق ئەلیاسی لە ئەنجامی برینداربوونیدا حاڵێکدا که له نجه تیرباران کران.شکهئه

 .وهبڕابوه
اران تیرب دیمۆکراتت حیزبی هکانی دیکه و به تایبی هێزهرگهرچاویش له پێشمهکی بهیهژوماره

 کراون.
ر به رامبهت بهکدارانه و موقاومهشدارییان له چاالکی چهر بهنها له بهته رگانهو پێشمهئه

نگێکی ر دهدا که ههو ڕۆژانهمه و لهردهو سهکران. لهداگیرکردنی کوردستان تیرباران ده
، پاسهده رداسهبه یرانهنجه و ئێعدامی خۆسهشکههترین ئان سزای دڕندانهرئازادیخوازانه له ئێ

ێک له کر به یهرانبهبه کانسیاسییه تی هێزهرگایهڕیزی پێشمهی وا بوێرانه له سانهو کهسزای ئه
چ هیمانه ر بهرامبهیان قات زیاتریش بوو. بهدهبه ،ستانوهتانی مێژوو ڕادهوڵهده تکارتریننایهجه

یی یندارڕای بررهسه وانهئهو هێنرا دهکار نهڕ بهکانی شهدیله ت بهبارهتی سهوڵهنێوده کییاسایه
یی فسی جیسمیی و نهنجهشكهترین ئهر دڕندانهوتنه بهکهده ،شیانێکی لهو لەدەستدانی ئەندام

 .کردنو دواجاریش تیرباران 
و  تێکی ژیرانههات زۆرتر سیاسهتا دهڵه ههی کۆمهرگهدا هێزی پێشـمهمهر ئهرامبهله به
رباز و س له پاسدار و سهدان کهر. سهگرته بهڕ دهکانی شهر به دیلهرامبهی بهمرۆڤانه

یز رگههیان وتی نامرۆڤانهڵسوکهنجه و ههشكهزموونی ئهگیران که ئهدهدیل رانی ڕژیم بهبهڕێوهبه
ن و میوانداریی وشهڕی جهبرینداری شه ردن و دواجار ئازاد کردنی دهی پانسمان کنموونه .بینینه

ه کیهنها نموونهفته پێش ئازاد بوونیان، تهند حهبۆ چه ڕهو شهی دیلی ئهربازی دیکهله نۆ سه
 انکبوو له دێهاتهوانهوه لهبماێتنهالمان  سه تۆزێکی دیکهو نۆ کهوجۆره. ئهیان ڕووداوی بهله ده
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له  داوتڵسوکهبواری هه موکووڕیی لهکه هێندێ ڕایرهبۆیه سه ژنیش بۆیان. بێنیبچینه خواز
وو مرووی هههسله  وتی مرۆڤانهڵسوکهڵه بۆ ههی کۆمهرگههێزی پێشـمه ،ڕڵ دیلی شهگه

 .استوهوه ڕادهکانی دیکههێزه
ی هرگپێشمه چوارتیربارانکردنی  ،ییکۆماری ئیسالمدڕندەیی هێزەکانی  له کی دیکهیهنموونە

دا ١٣٦٣ی گواڵنی ٢٩لە ڕۆژی  قز وی سهخوڕخوڕهناوچەی  له شەڕی کەنۆاڵن له که رهیندابر
و خۆسره بریتی بوون له که سهو چوار كه، ئهوهیگێڕنهک هاوڕێیانیان دهروههه .دیل گیرابوونبه

ناسراو  جازیحێ دمهموحهکیبا )سیروان( و د شهحمه، ئه(سارههناسری )ن ستوورهیاڕۆڵالهی، مه
 اڵم دواجار لهبه .درێنشار دهشوێنێک حه دوای برینداربوونیان لهپێشتر و به دۆکتۆر کاوه به

 کاتێکدا که و له و ئازارێکی زۆر نجهشکهدوای ئهو به وهدۆزرێنهده وهکانی ڕژیمهن هێزهالیه
ند ڕۆژ بوو چه کرێن.باران دهگولله وهڵکهچاو خهربه نن، له نێو ئاوایی بهبیوان دهئهستاویی ڕاوه

ندین دوای چهبهریوان ، کامیاران و مهکانی سنهناوچه ر بهسه ڵهکانی کۆمهرگهپێشمه هێزێکی
 کجاریه کییهمارهوژن الیه له داو ڕۆژهنۆاڵن. لهکه یشتبوونهن گهڕ و ڕێپێوانێکی درێژخایهشه

خت و خوێنایی و ڕێکی سهشه ئاکامدا . لهندرێمارۆ دهگه وههکانی کۆماری ئیسالمییزۆری هێزه
 1ن.کهخت دهگیانیان به ی دیکهرگهشت پیشمه، ههسهو چوار کهجیا له .داتڕوو دهن درێژخایه

 .دا ڕوویداوهمهردهو سهله که کانهڕهیترین شهناوبانگترین و خوێناوبه کێک لهنۆاڵن یهڕی کهشه
 و چوار برینداره لهئه وجۆرهرن و بهڵ خۆیان بهگه کان لهموو بریندارهکان ناتوانن ههرگهپیشمه
 ن.دهشار دهی ئاوایی حهوهرهده ک لهجێگایه

نزیک  ن لهوشهئاوایی جه م لهکانی ڕژیگای هێزهڵ ڕووداوی گرتنی پایهگه له ڕووداوه وئه 
یان بریندار ژدههه که کانی ڕژیمکدارهچه س لهکه ن نۆزدهوشهجه ن. لهرد بکهراوهقز بهشاری سه
 وههکانرگهن تیمی پزیشکیی پێشمهالیه ی لهوهدوای ئهبه وانهس لهکه دیل گیران. دهببوون، به

ئازاد کران. نۆ  وجۆرهڵک و بهست خهده ئاوایی جێگیر کران و درانهوتی مزگه رمان کران، لهده

                                                           
وی، ئیسماعیل بهیوب نهئاوا(، ئهفجهنهایی )نهلالحی، ساڵح تهی خاتری )شاهین(، هادی فهمهمانی، حهتا ئهعه بریتی بوون له سهشت کهو ههئه 1 

 کات.خت دهند ڕۆژ گیانی بهدوای چه ریمی کهمین بێساران(،  و ناسر کهیوب قوبادی )ئهقوبادی )حاجی(، ئه
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 ربۆ خوێنه وهکان بوون و دواجار ئازاد کران. ئهرگهڵ پێشمهگه له فتههتا دوو ح ی دیکهکهدیله
  .وهکوێ بدۆزێته ڵوێستدا لههه هۆی جیاوازی له هێڵم کهجێ دهبه

هەتا وتی ڵسووکهی ههوهپڕن له گێڕانه لە الیەک ڵهکانی کۆمهگهرپێشمه کانیرییهوهبیره
ڕ و لە الیەکی دیکەشەوە پڕن لە دڕندەیی کانی شهڵ دیلهگهله  کانرگهی پێشمهئەهات ئینسانیتر

  یرا.گ ە ئینسانییەتو سیاسهڵکێکی زۆر لهییدا کهۆڕی ناوخله شه هێزەکانی کۆماری ئیسالمیی.
ی هرگریی پێشمهوههکی جهقڵ و جیاوازییهك ئاکامی عهتێکی ئینسانیی نهاسهکردنی سیچاوڕه
 ر توندووتیژیرامبهوه له بهستانهند ساڵه و ملمالنێ و وهکی چهیهسهڵكوو ئاکامی پڕۆبه ،ڵهکۆمه

ندامی ش ئهڵه. کۆمهی ئاستی وشیاری سیاسیی بوووهرهبردنه سهو  ڕکانی شهدیله له حاست
به درێژایی  .ناسرێتده دیمۆکراسییبه  که یو شتهئهزموونی ش له ئهبێبه ک بووڵگایهکۆمه

یی، ژارنجه، ههشکهدیکتاتۆریی، زیندان، ئه ک ئێرانک وهیهڵگاکۆمه پانی سیاسیگۆڕه یان ساڵده
نده رچهباتێک که ههڕ و خهبۆیه له شه .گرێتخۆ ده له و جۆرههل لێکیگهدیاردهو  توندوتیژیی

 «شۆڕشگێڕانه»مرێکی و تۆڵه به ئه« پێویستیی»ک ق خۆی بنوێنێت، توندوتیژیی وهرحهبه
 ساب دێت.حهبه

جۆره وکرد ڕێکخراوێکی بهش وای دهیکهلێکی دڵگا و فاکتۆرگهمان کۆمهمه، ههڕای ئهرهسه
ها ی وهشهجالی گهمه رشهبه ڵگایوتێکی مڕۆڤانه. کۆمهڵسوکهن ههخۆی بکاته خاوه

ر هله س ی پێداگرییسانهو کهئینسانی واته ئه هۆکاری. خولقێنێتده وتێکی مرۆڤانهکهڵسووهه
 ك.ڵگایهر کۆمهفاکتۆرێکی گرینگه بۆ هه ی گۆڕانسهرهکهبنه ن و دهکهک دهڕێبۆچوون و باوه

ی گۆڕان ،یان زۆر بێتژومارهتیش نییهباشوی پیا ندهرچهژنانی چاالک، دۆخی ژن هه بوونیبێ هه
 .کهویهنموونه فغانستانئێڕان و ئه ی ژن لهپێگه وه نابینێت. جیاوازیخۆیهبه تییڕهبنه

(، وه )سۆسیالیستییتییهاڵیهکسان له باری کۆمهکی یهڵگایهواز بۆ کۆمهپ و بانگهچه ڕیبیروباوه
، له قاو دانی رشهكانی بهوترین بۆچوونه زانستییهو پیشکه تی باشتریننداریهئیدیعای خاوه

ڵ توندوتیژیی و مجۆره له گهتی بهڵێک بابهکسانی ژن و پیاو و گهژاریی و هاوار بۆ یههه
 وه.هاتهدهنه وههکردننجه و تۆڵهشكهئه
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مەقەڕ  کیدیوێلە گوندی ئاغوەتمان مابووینەوە. چەند دیلی شەڕ لە  ١٣٦٢/١٩٨٣ هاوینی
. بەرپرسێکی بنکەکە بۆ بیستراده وهکهدیوهخرابوون. جار نا جار دەنگی زریکە و گریان لە 

دەهاتە بەر دەرگاکە و عارەقی نێو چاوانی  بوو، وهستهدهی بهتووڵێک کاتێکدا که لهپشوودان و 
 کانرگهپێشمه ک له کچهێكدەسڕی و دیسان دەچوە ژوورەوە. دیسان دەنگی گریان و زریکە. یه

و چەند کەسی دیکەمان وامان کرد بەرپرسی پەلەکەمان کۆتایی  ناهپه مەهتاب یادزیندوو به ناوی
بڕیاری ل شعهمهبە کردەوەی ئەو کەسە بهێنێت. لەو ساڵەدا بوو کۆمەڵە له گۆواری ناوخۆیی 

ک بوو بۆ یهنجامی پڕۆسهو بڕیاره ئهڕەوشتی درووست لەگەڵ دیلی شەڕی باڵو کردەوە. ئه
ی سپێکهاوکات بوه ده ئەو بڕیارە اڵمڕ. بهڵ دیلی شهگهوتی ئینسانیی لهڵسوکههه جێخستنی

ک یهوهو هاوینه له ئاوایی حاشیاباد کۆبوونهر ئهوشته. ههو ڕهبۆ جێخستنی ئه كی دیکهیهپڕۆسه
ڕی ند مانگ دواتر له شهکه چهلی خاکی )ڕێوه چوو. عهقز بهی سهلی ناوچهشداری دوو پهبه به

کرد که هیچ جۆره ی دهوهلێک باسی ئهرپرسی سیاسی پهک بهختکرد( وهئاالن گیانی به
ڕی و باوه یشتنوجۆره تێگهییه. باسێکی بهوا نڕ ڕهڵ دیلی شهوتێکی توند له گهلسوکههه
دوان. وانه دهوه به پێچهجیاوازهیشتنێکی ک به تێگهیهژومارهیاند. گهی دهوجۆرهسێکی بهکه

ڵدانێک ک و تێههیهشانی زللهاڵم وهیه بهنجهشکهر پشتی مرۆڤ ئهالیان وا بوو ئوتوو کێشان به سه
ڵناگرێت. تێبینیی و ئاوارته هه نجهشکهاڵم ئهوه. بهدا جێی نابێتهنجهشکهی ئهله خانه

ر گهخست. ئهده و که له ئاکامدا ورده ورده خۆی جێلی خاکی بوک عهسانی وهبیروبۆچوونی که
دا وهوشت و کردهکدارانه و دژواردا توندوتیژیی له ڕهرجی چهلومهبڕوای من و له ئاکامی هه چی به

دا. یشڕی ناوخۆم له شهکانی کۆماری ئیسالمیی و ههر هێزهرامبهم له به. ههوێتکهرچاو دهبه
 ناچێت. ڕێوهتی بهواوهته موو کات بهههوه رهسهبڕیار له

 ڵله گه ترو ئینسانیی تروتێکی شیاوڵسووکهبۆچوون و هه ،داكیهنجامی پڕۆسهبۆیه له ئه
ئێعدامی »مکی چه تنانهو ته ناشیاوانه هوتڵسووکههه و جۆرهئه .وتجێکهڕ كانی شهدیله

ی ئێعدام وهخواستی سڕینه رشهله مێژووی بهچکات هی .ماوهئیتر باوی نهمڕۆ ئه «شۆڕشگێڕانه
 بداتق نیشان رحهخۆی به یتوانیوهمڕۆ نهر ئهدهقه به
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و  ١٣٦٣اڵڕێزانیی گه٢٥بۆ وێنه له ڕووداوی  دیمۆکراتڵه و کۆمه ڕیله کاتی ڕوودانی شه
کچان و کوڕانی  كی دیکه لهیهژوماره داند ڕووداوێکی دیکهڵ دواتر و چهكساساتی ورمێ یهکاره

 ڵدانیرههی سهرچاوهسه ڕرچی شهگه. ئهئێعدام کران دیل گرتنیاندوای بهڵه بهکۆمه یرگهپێشمه
ان کچوونی فیکریی هێزهگرینگ بۆ کییهڕاده مان کاتدا بهاڵم له ههبه ،لێکهوتگهڵسووکهها ههوه

م دوو النیکهدا مهردهو سهله .هێنێتپێک دهان وه و جیاوازیی له نێوانیداتهنگ دهدا ڕهوهله کرده
پێشێل کردنی  له ڵهکانی کۆمهرگهپێشمه ک لهیهمارهوی ژخنهڕه ته شاهیدیبوومهجار 

ویان و قوڵقوڵه رهله دوو ڕووداوی دهکاتێک  یهخنهڕه پێی ئه . بهوتی مرۆڤانهڵسووکههه
جالی زۆرتریان پێ بدرایه بۆ کرا مهوتبوون، دهمارۆ کهه گهل دیمۆکراتی رگهک پێشمهیهژوماره

ی ڵ دیلله گه ینسانیوتی ئیڵسوکهر هێرش. بۆچوونی ههونه بهکهسلیم بن و خێرا نهی تهوهئه
تێک ، بابهکردده ستی پێڵه داییمه ههی کۆمهرگهپێشـمه که بووجێ ێکی پێویست و بهفشارڕ شه
 کرد.ر دهسه ی لهو قسه وهکردهێدهداییم بیری ل بوه

تی سیاسه تا هێڵمجێدهبوه به دادیمۆکراتحیزبی  لهزموون نی ئهسێک که خاوهوه بۆ کهئه
دا رهی لێوهوه تاوتوێ بکات. ئهو حیزبهن ئهڕ به گشتی له الیهکانی شهڵ دیلهوت له گهڵسوکههه

ی اوهرچه سهێتبت دهکردنی سیاسهدیکته دا،ڕشهرجی لومههه لهیه که وهوه ئهق بکرێتهگرینگه زه
دا اتدیمۆکرکی یهرگهپیشـمه ریوهر. له بیرهرامبهنی بهیهر به الرامبهڵدانی توندوتیژیی بهرههسه

ی هڵی کۆمهرگهک که پێشتر پێشمهچنه جێگایهو حیزبه دهکانی ئهرگههاتوه که کاتێک پێشمه
کار وه بهكانهرگهن ژنه پێشـمهوێت که له الیهکهده« وار بێهداشتینه»و چاویان به لێ بوه 
ساد له ڕیزی خالقیی و فههک بۆ داڕمانی ئیهڵگهک بهه وهوئه وهرپرسێکیانهن بهالیه لههاتوه، 
 مۆکراتدیکانی رگهمهپێش سانێکی تر لهاڵم هاوکات کهبرێت. بهناو لێ دهدا ڵهکانی کۆمهرگهپێشمه

 .وهنهدهڵستی دهرههبه
خالق و وشیاریی ناکات. ئاستی ئه شهڵگا گهڕدا و له توندوتیژییدا ئازادی تاک و کۆمهله شه

زرۆیی بۆ ویستیی و الوازبوونی تامهی خۆشهوهی قین و کوژاندنهوێ النکهزێت. ئهبهداده
ڕی ستپێکردنی شهدوای ده. بهو دڵساردیی و ناهۆمێدییه مۆکییری خهپێدهرهگۆڕانکاریی و په

یبوو جێگای ینی مندا ههو جیگای پاسدار له زهورده ورده ئه دیمۆکراتڵه و نی کۆمهدرێژخایه
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رجی ناخۆشی لومهههسیی منه له کهزموونی تاکهوه ئهدا. ئهده دیمۆکراتی رگهخۆی به پێشمه
 دا.ێزهو دوو هنێوان ئه ڕ لهشه

هاوکار و چوو. دهڕێوه نهکسان بهڵ هاوکارانی کوردزمانی ڕژیم داییمه یهوت له گهڵسووکههه
ری کی زۆرتر له داگیرکهییهقین و تووڕه ستداژیردهڵکی له بۆچوونی خهکرێگیراوی خۆیی به

ر به سه متیگایهرله ژیانی پێشـمه دوای ساڵێکر و بهمجاكه. یهکاتدرووست دهبێگانه بۆ خۆی 
ک وهمن له گوندی گڵۆاڵنی خواروو.  ١٣٦٢ردانی ی جۆزه٢٥. ڕۆژی وتمکهدا ورهڕێکی گهشه
 کههڕوه ئاگام له شهبۆیه له نزیکه .خرابووم ڕێک هال عەدنانیی پزشکیار شههاوڕێستیاری ده
یانی کانی ڕژیم بوو، له بهزهندی هیکان له تورجان که ناوهتی پاسدارهربهبوو. دوو گرووپی زهنه

 وه بووینی له پشتهوانهشکا و ئهتێک که ڕودا هێرشهر گڵۆاڵن. له نیوهزوودا هێرشیان کرده سه
« جاش»چاوی ركی بهیهژومارهالکی که که بوو م جارکهوه یهیانده نێو ئاوایی. ئهخۆمان گه

داییمه  دواییداكانی دواجار و له ساڵه ا بوون.دیل گیركیشیان بهیهژومارهکێشام. رنجی ڕادهسه
 و وهخۆیانهپێش  خستهیان ده«کانجاشه»ی ستهدهکان پاسداره نچۆ بووم که وهشاهیدی ئه

 هاتن. وهبۆ پێشه
دیل گرتنیان ئازاد کراون، دوای بهکرێگیراوانی کوردزمان بهکی زۆر له بهیهژومارهرچی گهئه

 «ئێعدامی شۆڕشگێڕانه»وترا ی دهوجۆرهر بوو بهتی قورسیان له سهكیش که تۆمههیژومارهاڵم به
ڵوێست هه ڵگه بوو لهزۆرجار جیاوازیی ههکرێگیراوی هاوزمان به ررامبهڵوێستی بهکراون. هه

 خۆی هات ئینسانیترتا ئهر پاسدار ههرامبهوت بهلسوکه. ههرباز و پاسدارر به دیلی سهرامبهبه
ی وهگیران بێ ئهدیل دهڵ بهکۆمهكانی ڕژیم بهکانی دواتریشدا که هێزهنواند. له ساڵهئه
ر به هاوکاری رامبهاڵم بهکران. بهئازاد ده ریان بکرێت،رامبهبهوتێکی نائینسانیی ڵسوکههه

ن ودا له الیهخه له نانییرهناوی وه شوێنێک به ك لهیهرگهپێشمهبوه. کوردزمان داییمه وا نه
تی ڕوودانی چۆنیهر ڕاستیی کرێ گومان له سهدهکوژرێت. ده ،وهاوکاری ڕژیم بو که ماڵساحێب

گوایا  و ماڵه ڕوویدا و دواتر هێزێکی ڕژیمله و ڕووداوهئه یوهر ئهبه اڵم لهبه .ڕووداوه بکرێت وئه
وه. بێتهو ساحێب ماڵ درێژ دهرهت به، قامکی تۆمهوێ بانگ کراونبۆ ئه وهن ساحێب ماڵهالیه له
ری له بێبه ،کانی ناوچه داگیرکراوهرگهجه گیرا. له وهرگهن پێشمهالیه له سه دواجارو کهئه
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سزای ، داڕانهشه رجێکیلومهچاو گرتنی هه ربهها به لهروهرینتر و ههبهکی زۆرتر و ودایهمه
 شداو نموونهله پێنیت ووێ خۆی داسهیههه دهێکفشارداییمه  تاوانهجۆره  وکیی بۆ ئهرهسه

 دایسەپاند.
 ێک کهتبارتۆمه«. دادگای شۆڕشگێڕانه»جارێکیان له ئوردووگای مالومه بوومه شاهیدی 

 بێته هاوکار وله زینداندا ده ،کان بووكێک له شارهڵه له یهرپرسێکی پێشووی ڕێکخراوی کۆمهبه
 دۆخێکی و هاوکارییهئه نگرانی به ڕژیم ناساندبوو. ئاکامیک له الیهیهژومارهوترا ی دهوجۆرهبه

 کییهرگهڵک و پێشمهخه یرچاوله به . دادگاپێک هێنابووکان ییهک له زیندانیهژومارهخراپی بۆ 
ن خستبوه ژێر تباریاسێکی دیکه تۆمهو که ردادوهسی قازیی و چوو. سێ کهڕێوه دهزۆر به

 ڵدێتتبار له زیندان ههوه. له ئاکامدا تۆمهننهبڕبۆ ده ئێعدامیدواجار سزای پێموابێت  پرسیار.
وجۆره به تبارێکی بهدات. تۆمهست دهسڕێژ و گیانی له دهده روێته بهکهاڵتندا دهو له کاتی هه

کانیدا وهر کردهرامبهڤێک له بهرۆر میه و ههوهجێگای لێ پرسینهکانی ودهوه کردهدڵنییاییه
ک پاساو کردن و بیانوو وه نهبێتهق دهزه که یوهدا ئهجۆره نموونانهوله ناو ئهاڵم به رپرسه.به

 وئه که یهڕهدۆخ و بیروباوهو باروله خنهو ڕه ێشتنتێگه ،وهلێکۆڵینه ڵکوووه، بههێنانه
  .پێک دێنن تانهوڵسووکههه

قز ی سهی هێزێکی ڕژیم له ناوچهورهکی گهیهرماندهله کاتێکدا فه ١٣٦٣اوینی ساڵی له ه
 رییوهیاند. بیرهمان ڕاگهکهرماندهسه به فهو کهیی خۆم بۆ سزا دانی ئهدیل گیرا بوو، ئامادهبه

ی تۆڵه مێشک بۆیهکی هێشتا تازه بوو. رییهوهبیره ،وێکداوه و له شهپێکه مخۆشکدوو ئێعدامی 
وه ژیرتر و مان لهکهرماندهوه فهخۆشییهتیی؟ بهرگایهی بۆچی هاتبووم بۆ پێشمهداگرتبووم. ئه

ک دواتر وه م. ساڵێککهوه سپاسی دهه. بۆ ئهوی من بداتهوجۆرهی بهیوریاتر بوو جوابی داواکار
وتمه کهده ی س.بووناوی عه ک بهیهرگهڵ پێشمهموو ڕۆژێک له گههه كیهستهدهرپرسی به

جێیه. و دژه ئێعدام درووست و به یوتی ئینسانیڵسوکهتی ههرموگوڕ که سیاسهباسێکی گه
یانی چی؟ »بڕی: ردهڵوێسته دهو ههر بهرامبهخۆی به نیرسووڕماوو جارێک سهمبووش ههعه

«. ڵێین و...روا هیچ نهه ههی ئێم؟ ئهبڕنكوژن و ئهئهیلی خۆیان وان به مهچۆن؟ ئاخر ئه
 بێت. بووعه وتیڵسوکهکانمان ڕاسپاردبوو ئاگایان له ههرگهس له پێشمهک دوو کهت یهنانهته
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کانی من بوو به قسه وهدیسان ئه چیکهخت کرد. وه سدیقی برام گیانی بهند ڕۆژ دوای ئهچه
 تێکهباب له یشتنتێگه کرد.خۆی زاڵ ده ڕشه دیلی رامبهتوندوتیژی به نگری لهی الیهر بۆچوونسه
 زموون و پێداگرییستن به ئهکی دیاریکراو و به پشت بهیهله پڕۆسه جێخستنی بۆچوونێک و

 .هاتدهدی به لی خاکیك عهێک وهکانسهکه
*** 

ردا سهدیل گرتنیان ژیانێکی دژواریان بهدوای بهی تیرباران کران و یان بهرگانهو پێشمهئه
یب عهی جوخهستان: ڕاوه داشکی دیکهیهر جوخهرامبهه بهوه هاوکات لموویان پێکهپاوه، ههداسه

به « توابییهته»و « شیمانییپه» تارماییمان کاتدا له هه ککردن.دیلگیران و چهبوونی به
 دیکتاتۆرییه.ی ندیخانهبهندکراوێکی موو بهزموونی ههوه ئهئه وته خول خواردن.کهئهوریاندا ده
وا  یانهوی ئهدیلگیراوه. زۆربهیی بهچاالکیی سیاس وری کۆتایی ژیان سپێکهیران دهدیلگبه
ت. گۆڕێنوس دهدیلگرتن چاره. بهنهدی ناکک بۆ ژیانی پێشووی بهیهوهڕانهگه ،نێعدامیش ناکرێئ

 دیلگیراو تا کاتی تیرباران کردنیر بهله سه فسییی فیکریی و نهفشاروه ئازار و كی دیکهله الیه
دیلگیراو زۆر جار کۆماری به یتیسایهشکاندنی وره و که. بۆ یهره تاڵ و نامرۆڤانهزموونێکی ههئه

. درانڵک نیشان دهکان به خهلویزیۆن و یا له شوێنه گشتییهر تبرده بهوانی دهئیسالمیی ئه
دار تییان برینسایهو که ریان داخستێبێتسه ،وهبوبێتنه« ترێق»ر ند جانه چهو هاوڕێیابێ ئهئه

 ۆش بنجهشکهی ئهنهیهم الئهتا یه وهمانه بۆ ئهنووسینی ئه !وانجێگای ئه؟ خۆت بخه کرابێت
ڕ و ختره. بیروباوهڕ پڕ بایهشکۆی مرۆڤ له بیروباوه لمێت.بسه کاندیلگیراوهبه رگهپێشمه

زا سقهتی. ئهت و شکۆی مرۆڤ له جێگای خۆیهرامهگۆڕدرێن. کهکان دهفهلسهبۆچوون و فه
 ڵگا لهکۆمهمرۆڤ و  وێتیانههده یهو ڕژیمانهکان و ئهڕهره گۆڕانی باوهڕی له سهی شهوهئه

 .نبکهتیس زی خۆیان قهحه ت بهجۆرێکی تایبه
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پوورحەسەن حەسەن  

(١٣٤٢-١٣٦٧)  
 

 
کیهبلی ههعه  
(١٣٤٦-٦٧٣١)  

 
 کریم محمدنیا 
 )خۆش قشاڵق(

 
ندهرازهزاهد به  
 
 

 
هال کوالقوچیشه  
(١٣٤٠-١٣٦٧)  

 
ندیهوشنگ زه  

(١٣٣٢-١٣٦٧)  

 
یانق بهغواڵم حه  

(١٣٢٤-١٣٦٧)  

 
بیجهالح ڕهسه  
(١٣٤٠-١٣٦٧)  

 
 موختار نوریزاد

نگ(وێهه)ئه  

 
هاجرمین مهئهوهمحه  

 
لی خاتونیعه  

 
لی مورادیعه  
(١٣٤٣-١٣٦٧)  

 
ریفیتیه شهعه  
(١٣٤٦-١٣٦٧)  

 
رێزباح باوهسه  

 
رییدههریار حهشه  

 
مانه قادریزه  
(١٣٤٧-١٣٦٧)  

 
ت ئیسماعیلیحێکمه  

 
دی حمهمیل ئهجه

 )باینچۆ(
(١٣٤٧-١٣٦٧)  

 
ریانندهسکهمال ئهجه  

(١٣٣٦-١٣٦٧)  

 
رێز(زایی )باوهڕه ڵماجه  

(١٣٤٢-١٣٦٧)  

 
مشید خزدوزیجه  

 
ید مورادیبار سهجه  
(١٣٤٨-١٣٦٧)  

 
ن ئاخرخوبسهحه  
(١٣٤٦-١٣٦٧)  

 
لی ناسریعه  
(١٣٤٤-١٣٦٧  
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رهاد حاجی میرزاییفه  

 
 ناسر هادی

(١٣٤٥-١٣٦٧)  

 
سوول حامیدیڕه  

 

 
یدون فاروقیرهفه  

 
 عوسمان مورادی

(١٣٤٧-١٣٦٨)  

 
فیعیزاهد شه  

٧١٣٤-١٣٦٨)  

 
 جمیل احمدی )ئارام(

(١٣٤٧-١٣٦٧)  

 
مدهری موقهزهمال نهجه  

(١٣٤١-١٣٦٧)  

 
اله فاتحیحبیب  

 
لیاسیماڵ ئهکه  

 
 توفیق الیاسی

 
لیاسیحمان ئهره  

 
ابرنیاسیم لهس  

 
قادری فامسته  

(١٣٤٢-١٣٧٥)  

 
اللیهلیل جهج  

 
ریجمه شێخجگهنه  

(١٣٣٤-١٣٦٥)  

 
زادهلیل یوسفجه  
(١٣٤٤-١٣٦٢)  

 
جیانرهعوسمان فه  

(١٣٤٤-١٣٦٢)  

 
وف خالیدیڕه  

 
هامیومین سهومهحه  

(١٣٤٣-١٣٦٣)  

 
حمود کریمیمه  

 
تحیبدواڵ فهعه  

 
رویز شافعیپه  
(١٣٣٣-١٣٦٤)  

 
ومین شێخیمهحه  

( ١٣٥٠-١٣٦٩ وزمان)   

 
د حێجازیمهموحه  

(١٣٤٠-٣١٣٦شیراز -کانرده)ئه  

 
کیباد شهحمهئه  
(١٣٣٩-١٣٦٣)  

 
ناسری مستوره  

 
لالهیو یاڕۆخوسره  

(١٣٣١-١٣٦٣)  
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 هەڵەبجە و دۆڵی بۆتێ
 

ئەو گوندە جێگامان  کییهسهدرهمهلە جێگای  و چەند ڕۆژێک بوو بۆ بەرزنجە گوازتبومانەوە

لێمانی بۆ هەڵەبجە. هێزی گرتبوو. بەرزنجە لە ڕێگای قیرەتاوەوە دەگەیشتە عەربەت و جادەی س

 داکوڕەکاژاو داوێنی لهناوی چنارە لە هاوسێیەتی باساک  ناوچەی سنەش لە جێگایەک بە

یارە ب بۆکاروباری ڕێکخراوەیی  مەبەستی هندیی و ببه بڕیاری ناوه جێگایان گرتبوو و هێزێکیان

 .کردبوو ڕێبهلە نزیک هەڵەبجە و سنووری ئێران 

ئەمینزادە هاتە المان و هەواڵی ئەوەی پێگەیاندین کە گوردانی شوان لە ئێوارە بوو. جەعفەر 

هەڵەبجە لە هەلومەرجێکی خراپ کەوتوە. کات گەیشتە الی نیوە شەو. هەواڵێک هەر نەبوو. ئەو 

شەوە هەتا ڕۆژی کردەوە لە مەقەڕدا دەهاتین و دەچووین. ڕۆژی دواتر هەتا دوانیوەڕۆ هەر 

لە  شێکبارکهشمەرگەی گوردانی شاهۆ بە سواریی ێا ژمارەیەک پێک نەبوو. لەو کاتەدهەواڵ

کردنی گوردانی  چنارەوە هاتن و داوایان کرد هەر کەس لە گەمی )قایەق( دەزانێت بۆ دەرباز

نیشک یەکەوە وەستابووین. وتمان ئێمە وات. ڕەحمان نەجات و من بە تهڕشوان لە گەڵیان ب

دا کە پێکەوە لە واحدی شاردا ١٣٦٣لە هاوینی ساڵی  شارەزاین. بەوجۆرە لەگەڵیان ڕۆیشتین.

ی دوو گوندی ناوچه که چەندین جار بە گەمی لە ئاڵکەڵوەوە بۆ لەگزی ،چاالکییمان دەکرد

نمان بوورۆشپهبەاڵم زۆرتر لە بەر به لە خۆمان ڕادەبینی رچیگهئهپەڕابووینەوە.  گین،یهیزواڵبفه

 ان ڕۆیشتین.گەڵی بۆ گوردانی شوان بوو کە لە

ی گەیشتینە دەورووبەری عەربەت. چەندین ماشێن و لۆری دیکەی پڕ لە پێشمەرگەی ناوچە

كرا، بانگ ده اڵیبهکه به کاک حه فەرماندەی ناوچەی سنە .سنە لە پەنای جادەکە وەستابوون
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 ،هکر هێڵههاتبوه سه بوو و لە گەڵ شۆکێ کە فەرماندەی گوردانی شوان وههلە ڕێگای بێسیم

لە قسەکردندا بوو. پێموابێت قسەوباسەکەیان پانزە یان بیست دەقیقەیەکی خایاند. شۆکێ لە 

پاسدار و  زۆر لە هێزیشۆکێ باسی هاتنی ژمارەیەکی دا وباسهو قسهلهسەر هێڵەکە نەما. 

تەنانەت ناوی چەند کەس لە و ئه. بووو هێزه کردڵ ئهله گه ئێران و تێکهەڵچوونی ربازیسه

 .باتده پێکرێن،دهبە گوللە  داو ساتهله مەرگەکان کەپێش

ە ۆمەکتینە قەراخ چۆمی سیروان. لەوبەر چ. تاریک داهات کە گەیشکانی ئێمه ڕێکەوتنماشێنه

و بەرەو هەلەبجە هەست بە دووکەڵ و تەم و مژ دەکرا. سارد بوو. بێدەنگیەکی تەواو خۆی 

زانیارییەک لە گوردانی شوان بەرەوە چنارە و  بەسەردا زاڵ کردین. لە نیوەشەودا و بێ هیچ

سەاڵتی نەکردوە. دەبەرزنجە گەڕاینەوە. هیچ کات لە ژیاندا بە قەت ئەو ساتانە هەستم بە بێ

بێ چی ڕویدابێت؟ ده زیادی دەکرد. مێشکمانر له سه هەتا دەهات ورهقورسایی خەمێکی گه

ئەو ڕووداوە لە سەر هاوڕێکانی ناوچەی سنە بیرم لە کاردانەوەی  رباز بن؟ئایا توانیویانه ده

 دەکردەوە.

. لە ڕاستیدا بووپرسەیەکی کەم وێنەدا  م وخه ناوچەی سنە لە چنارە لە ڕۆژانی دواتردا لە

. چنارە لە نزیک ئێمە هەڵدەکەوت، لە بووی داگرتسماتەمین و پرسە هەموو ناوچەکانی دیکە

که  ئەرسەالن سەعادەتمەندڵ له گهاسراوم دەکرد. ماوەی پێشوودا زوو زوو سەردانی هاوڕێیانی ن

ساڵی پێشوو لە فێرگەی سیاسی و نیزامی  كرد،تی گوردانی شوانی دهدا هاوڕێیهم ڕووداوهله

رگایەتی فێرگەی پێشمە داییم بە بزەوە بەرەو ڕووم دەهات. ،کۆمەڵە پێکەوە کارمان کردبوو

می منداڵیم، ردهند هاوڕێی سهستدانی چهه دهل دوایت بهبەکەسی دیکەیشی ناساندم و به تایبه

کتر زۆرتر به یه سهو کهڵ ئهله گه هاتتا دهکرد. ههکی نوێ دهیهی هاوڕێوهستم به دۆزینههه
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كی یهندییوهپهو جۆره ر بهیشی ههکهرهڵ هاوسهگهرگیری کرد، لهگرت. کاتێک هاوسهخوومان ده

 یانكهچادرهله و وی شهبووم و بۆ خهوان دهمیوانی ئهلێک جار که . گهمان بوووقووڵ و پته

خستم. هەموو ئەو ڕوداوە نیزامییانە و ئەو هەلومەرجە خۆیان جێگایان بۆ ڕاده الیله  ،وهمامهده

بەرگەی باسێکی سیاسیی ئەو هاوڕێیەتییە  دواتر . کەچینتێک بدهنەیانتوانی بەینمان  دژاوره

  ری جیاوازدا جێگیر کرد.مسهدوو جه  وان و منیلهلێڵونادیار ئهنەگرت و شتێکی 

چەند کەس لە ئەندامانی ناوەندی هاتن بۆ ڵه و می کۆمهكهبیری یهک دهلیزاده وهئێبراهیم عه

رامۆشی فه متوانیوهت نهقه نێکهدیمهی سنه کانی ناوچهرگهمناکی پێشمهڕوخساری غهچنارە. 

کاری »...باسی ئەوەی کرد کە کی گشتیدا یهوهله کۆبوونه ڵهمی کۆمهكهیه بیریده. مبکه

و  و هەوڵیدا ورەیەکی بەرز نیشان بدات« گەورەترمان بەدەستەوەیە...کۆنگرە بەڕێگاوەیە...

 ه.وڕێتهناگه هێزهو سێک لهبووین که کهورده ورده دڵینیاتر ده .وهکانی داهاتوو بیربخاتهرکهئه

 ندەی نەبرد کە ئەو ناوەمان بەجێهێشت. هەر ناوچەیەک بەرەو جێگایەکی دیکە بەڕێئەوە

دۆڵی پڵنگان و بۆتێ ڕۆیشتین و  بۆ وێوهله ناوچەی سەقز بەرەو ڕانیە وکانی رگهپێشمهکراین. 

گوندێک بە ناوی گواڵن باروبنەمان خست. چەند تەپۆڵکەیەکی نزم ئەمالو ئەوالی  نیشتتهلە 

 یشاخ دابوو کە لە وههپاڵی بە کێوێکی بەرزتر و ڕیزە شاخێک ی ئێمهجیگاکهبوو. گواڵنی گرت

 وههدۆڵی پڵنگانڕانیە و ، لە کارۆخەوە بەرەو خوار دەکشا. جادەیەک کە ئێمە پێیدا هاتبوووین

م ەلە بەرد نگهههردهناوی به بهتێپەڕ دەبوو و دواجار بەرەو دێیەکی دیکە  دابەردەم گواڵندەهات، 

ی له و گوندانهچی ئهرگهعس ئهمیایی و دیکتاتۆریی بهت. بوردمانی کیشاخی کارۆخ دەڕۆیش

ڕێتەوە. بیست و دوو ساڵ نەیتوانیبوو ناو و نیشانی ئەو گوندانە بس اڵمبه ،ڵک چۆڵ کردبووخه

ێ تبۆ دیداری گوڕستانی پێشمەرگە گیانبەختکردوەکانی کیمیابارانی دۆڵی بۆ کاتێک هدوای ئەو
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. ماشێنەکەمان بە پەنای دەستە دیتبۆ ئەو ناوە چووم، دیمەنێکی شادیهێنەر و ورەپێدەرم 

پڕ لە کتێبی  یتێپەڕ دەبوو. پشتیان لە ژێر باری کۆڵەپشتی دادەستە مندااڵنی کچ و کوڕ

ە ل سڵێکینهکۆم ببووە. ئەوە نموونەیەکی چکۆلە لە دەسکەوتی خەباتی تۆزێک  یانکهسهدرهمه

. دێهاتەکان ئاوەدان و دار و درەخت و باغەکانیش بە اامی ژەهراویی پیشان دەددەددژی س

 بایەکی فێنک دەشەکانەوە.

گواڵن بەوجۆرە لە بەرزاییەک و لە نیوان ئەو تەپۆڵکە و جادەکەی خواریەوە مەودایەکی نەک  

رە جێگامان ەخساند. هەتا الی ئێوارە چەندین خێوەتمان لێدا و بەوجۆڕبۆ مانەوەمان دە یزۆر

خۆش کرد. دار بییەکی بەتەمەن تۆزێک لە سەرووی جادەکە هەڵکەوتبوو. ئێمەش کردمانە 

ماوەیەکی نەبرد کە ناوەندیی و و دەورووبەریمان بە تەلیسی خۆڵ هەڵچنی. « مەقەڕ»جێگای  

 ینئورگانەکانی وەک ڕادیۆ بۆ ئەو ناوە گوازرانەوە. ئەوان لە سەر جادەی ڕانیە بۆ بۆتێ لە چەند

 کە لە ئاخری ئەو جادە سۆران ناوی دەرکرد دامەزران و دۆڵی بۆتێ هار وبه جێگا کە بە

پێشمەرگەکانی ناوچەی مەهاباد و بەشی فەننی ڕادیۆکان و هەروەها ئێستگەی  ،هەڵکەوتبوو

 .زرالێ دامهباڵوکردنەوەی بەرنامەکانی ڕادیۆ کۆمەڵەی 

کۆنگرەی شەشەمی کۆمەڵە لە بۆتێ بەڕێوە کە  ڕیپهتێدهنزیک دوو مانگێک لە هاتنمان 

ی سەقز بۆ پارێزگاری لە کۆنگرە بۆ بۆتێ بەڕێکراین و لەوێ ٢٦چوو. دەستەیەک لە گوردانی 

رکی ئه تی سەید مستەفا قادریرپرسایهی مەهاباد به به٢٤لە گەڵ دەستەیەکی گوردانی 

وت ساڵ پێشتر لە ڕۆژەکانی یەکەمی حە فاڵ مستهگه برد. له ڕێوهبه  وهپارێزگارییمان پێکه

فا مسته. پێشمەرگایەتیدا لە وەتەمیش و دۆڵی ئاجیکەندی ناوچەی بۆکان بە یەک ئاشنا بووین

ئێمە بە تەواوبوونی کۆنگرە بەرەو گواڵن زیندانی ورمێ تیرباران کرا.  دیل گیرا و لهدواجار به
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 ڵگه و له ل خۆشمان کردبووە بۆ کایەی فوتباگەڕاینەوە. ڕۆژی دواتر لە زەمینێک ک

پێشمەرگەکانی ناوچەی سەقز و ژمارەیەکی دیکە کە لە دەورووبەرەوە هاتبوون بۆ المان، پێکەوە 

خەریکی کایە و سەیری فوتبال بووین. لە ناکاو دەنگی چەندین فڕۆکەی سەربازیی سەری بەرەو 

ڵێکی سپی بەرەو ئاسمان ئاسمان بەرز کردینەوە. چەند گرمەیەک لە الی بۆتێوە هات و دووکە

انی و ئێمە دەمانتو وتبووکههەڵ دابەرز و درێژ لە نێوان گواڵن و بۆتێ زۆر نه هەڵکشا. ڕیزە کێوێکی

ئاسمانی بۆتێ ببینین. ئەو دووکەڵە سپییە ئەو ژەهرە بوو کە  ،ئەگەر بەرەو جادەکە بوەستین

ی مەهاباد و ئەندامانی ٢٤انی بریتیی بوون لە هاوڕێیانی گورد که کەسی وەستان ٢٤هەناسەی 

کی ڵتی خهیارمه به لهپه به بوون که ناسهنگی ههش تووشی تهسی دیکهیان کهده .بەشی ڕادیۆ

 ..ڕێ کرانو سولێمانی به و ڕانیهرهبه کهرهوهده

د ی دوو مانگدا زیاتر له سهله ماوه خۆگرتنەوە و تەکبیرکردن چەند ڕۆژێکی خایاند.

ی انهرگو پیشمهله كی دیکهیهژومارهخت کرد. ن بهبجه و بۆتێ گیانیاڵهڵه له ههی کۆمهرگهـمهپێش

ێک مانگرماناندا تیرباران کران. خه مانگی له دیل گیرابوون،به کانی دیکهبجه و شوێنهڵههه له که

 گیمان لهئیسالمییەوە ی بۆتێ لە الیەن کۆماری بۆمبارانلە ئاکامی  ی کیمیایی وبۆمبارانپێش 

 ڕفهحیم تلوعیو ڕه نجەر(ری )خههندسکهزیز ئهعه ،ررشگهمیر فهبێهزاد فدەوی، ئه دالێوهاکهخ

وردانی گخت کرد. یلی گیانی بهی بۆتێدا حسێن سۆههێکی دیکهبۆمباران. له نکهدهگیانیان بەخت 

ی سەقز جێگای ٢٦و ئێمەی گوردانی  وههگوێزران ڵهنگهههردهبۆ گواڵن و به ی مەهاباد٢٤

ی وبوونی ئەو دۆڵە ماوەیەکی برد تا بەتەوائەوانمان لە بۆتێ گرتەوە. ئەگەرچی لە بەر ژەهراویی

و دەنگی  نگی شۆڕشی ئێرانواته ده کۆمەڵە کانیهێزی دیکە لەوێ دامەزران، بەاڵم دەنگی ڕادیۆ
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 نها بهنها و تهته مهئه ردنەوە نەوەستان.حیزبی کۆمۆنیستی ئێران بۆ چەند ساتیش لە باڵوک

دا ناوی م کتێبهله کی دیکهجێگایه له بوو کهر دهمسۆگه ری تێکۆشهکیهژومارهخۆبردوویی له

ۆڕستانێکی گەورە لە بەردەم گ نبەختکردنی ئەو بیست و چوار کەسەگیابه  .کیان هاتوهیهژوماره

 . وێ نێژراونخت کرد، لهکاندا گیانیان بهبۆمبارانه ی وا لهوڕێیانهو هارمی ئهته که هات پێک بۆتێ
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ستدا ڕای ناوهوێنه له که ە بەردەم دەروازەی بۆتێل اری پێشمەرگەکانی کۆمەڵەسەرەوە: گۆشەیەک لە مەز یوێنه 

، و، مەعروف، عەبوبدواڵەروانە، خالید، عە، پدواڵعەب ە چەپەوە:ل ،پێشمەرگەی ناوچەی سەقز :وهخوارهی وه. وێنهدیاره
(. ئالبۆمی ١٣٦٨ی کیمایی و لە کاتی پارێزگاری لە دەروازەی بۆتێ.)ساڵی بۆمبارانماوەیەک بەدوای ڕووداوی  .ەعبەدێ

.رنووسە  
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ییی کۆمۆنیسمی کرێکارو بۆسه« ڕاست»و « چەپ»باسەکانی   

و کردین: تەواو بوونی تی ئاوقهاسێکی تایبهب تکەشوهەوایەکی تایبەدا و ڕووداوانهدوای ئهبه

چاالکییەکانی کۆمەڵە و ترس لە پێکگەیشتنی  یوهبوونهو ئەگەری بەرتەسک ئێراقشەڕی ئێران و 

ۆری و بنەما فیکرییەکانی و تا ئەو جێگاش بە تی ەوڵەتە، کارەساتی هەڵەبجە و بۆتێئەو دوو د

کشانەوەی ئەندیشەی ستپێکردنی دهییەت و ئەو حیزبە و کۆمەڵە دەگەڕایەوە، داڕمانی سۆڤ

 .لە جیهاندا یکۆمۆنیستی

ئاکامی  له ناسرێن،پ و ڕاست دهکانی چهباسه به یی کهو ملمالنێ فیکرییه باس وئە

ت تایبهو به ی حیزبی کۆمۆنیستیندو ناوه ڵهندیی کۆمهبۆچوونی ناوه له ک ڕوویدا کههجیاوازیی

و ت بهبارهسه خۆی ناساند، «فراکسیۆنی کومۆنیزمی کرێکاری» هدواجار ب وتێک کهڕه

و الینگرانی « ڕاست»بە ( کاف ڕێ)ریی ی ڕێبهکۆمیتهالیەنگرانی . پێک هاتبوو رجهلومههه

ناوبانگیان دەرکرد. « چەپ»بە  ی کۆمۆنیزمی کرێکاری(ری بیرۆکه)داهێنه مەنسوور حیکمەتیش

. چەپ لە گرتدهی نهرچاوهوه سهکانهو له ڕاستییه بوو کردتسدهشکردنێکی دابه ناوانه وئه

مافی کرێکاران و  پارێزگاری له ئینسانەکان و كسانییه پێناو تێکۆشان لهدونیای دەرەوەدا 

ی، یبه ناسیۆنالیزم و ڕەگەزپەرەست« ڕاست». لە هەمان کاتدا كردئه تیرایهنوێنهزەحمەتکێشانی 

 کرا.ێکاران پێناسه دهدژ بە مافی ژنان و کر

وه. کۆمۆنیزمی خوالیهمکێکی نوێ دهک چهوه« ییکۆمۆنیزمی کرێکار»ور دهکان له باسه

بۆچوون  بریتی بوو له ،کردمانای ده تنسوور حیکمهمه واته یکهرهداهێنه یوجۆرهی بهیکرێکار

. «ادونیادی لە یوەی کرێکاری و بزووتنەیلێک گرێدانی بزووتنەوەی کۆمۆنیست»و کردەوەیەک بۆ 
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وو و داڵم لێک گرێدانی ئهبوون به کانی ئێمهڕ و پێناسهشێک له باوهو دوو وشه بهرچی ئهگهئه

 .یێنێتنجامی بگهڵه بتوانێت به ئهی کۆمهرگهپێشمه تا ت بووحمهرکێکی قورس و زهشه ئهبه

باسێکی  نه ،ئێراقڕی ئێران و شه کۆتایی هاتنی پاشپیش و « کمونیسم کارگری»باسی 

حیزبی کۆمۆنیست  .بووریی ههزهی سیاسیی و نهچڕوپڕکی یهشینهپێک نه و بوو شهڕوو له گه

ڕ کاتێک شه 1دا.وه گرێ دهبه ڕووخانی کۆماری ئیسالمییه یئێراقئێران و  ڕیکۆتاییهاتنی شه

لێک پرسیاریان بۆ کان گهی هێزههوڕووخا، ئاسۆی چاالکیی و مانهکۆتایی هات و ڕژیمیش نه

 . رانر پێی بڕیاردهوه خسته بهجوابدانه

 ١٣٦٥کانی ڵگه له ساڵهندین نامه و بهر چهچاوخشاندنێک به سهڕ واو بوونی شهپێش تهبۆیه 

ندامانی ر ئهبه سه یله زاڵ بوونی بارودۆخێکی خراپی ڕۆحی باسزۆرتر  (١٩٨٦- ٨٨) ١٣٦٧تا 

ک له تێکۆشانێکی تیۆریک و و هێمایه نکهدهی حیزبی کۆمۆنیست یندناوهو  یسیری سیافتهده

 ١٣٦٥ ردانیجۆزهی ٢٩وتی به ڕێکه کیهله نامه ن.رناخهده م له ئاستێکی شیاوداالنیکه فیکری

 کات:بۆ کار ده یلو مه وسنه اشتها واته یی له دامرکانیگلهت نسور حیکمهمه

اين مشاهده تو کامال درست بود. ما در يک جلسه با  ]دفتر سیاسی[ به کار در د.س در مورد اشتها.»..

رح ضربتى )و بنظر من انقالبى( طکه میتوانستیم جمع و جور کنیم يک ]کمیته مرکزی[ آن رفقايى از ک.م 

گ به ُخلقیات در مورد اعالن جن ...براى خروج از اين اوضاع ارائه کرديم و فورا دست بکار عملى کردن آن شديم

 که دراش نباشد )مانده، راستش فکر میکنم يک حزب سیاسى اگر آئینه و انعکاسى از طبقه مربوطهعقب

 2.(کید زیاد کراوه)ته «طعا بازتاب سیماى رهبرى خودش است( قمورد ما چنین است

ی کیهنامهمی حیزبی کۆمۆنیست له ی سێههو پێش کۆنگره وهدو ساڵ دوای ئهت نانهتهاڵم به

 ڵێت:دا دیسان دهدیکه

                                                           
 archive.net/index.html-http://hekmat.public: ١٩٨٧« تبلیغات در مورد جنگ»بڕوانه  1 
 2 archive.net/-http://hekmat.public ١٩٨٦مانده در حزب" له ژێر ساڵی ات عقببڕوانه فایلی نامه به کورش مدرسی "خلقی .

 .٢٠١٣سێپتامبێر  ٧ڕ: ردانی ماڵپهسه

http://hekmat.public-archive.net/index.html
http://hekmat.public-archive.net/
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اى اساسى بکنند. در مورد خود نگره است تا بعد از آن فکر چارهبنظر میرسد به نحوى هر کسى منتظر ک»

کنگره ايده خاصى وجود ندارد. رفقا میخواهند گزارش سیاسى حزب و رو به بیرونى بدهند، اما فیل که سهل 

 1«.خواهد شداست، هیچ موشى هم در اين کنگره هوا ن

ک حیزبێ یری سیاسیفتهوه که چۆنه دهم پرسیاره بداتهدێڵم جوابی ئه جێر بهوه بۆ خوێنهئه

« ایده خاص»نی می خاوهسێههی کان و بۆ کۆنگرهر کارهله سێ ساڵدا ئیشتیهای ناچێته سه

 کانیو چاالکییهوه ردێکی ئهراوهبه؟ وهچی له ناکاو باسێکی زۆر تیۆریک دێته کایهکه نییه؟

 یێنێت؟یامێکمان پێ بگهبێ چ پهدا دهند ساڵهو چهر لهرگه هههێزی پیشمه

و له  ئێران و عێراقڕی شه کۆتایی هاتنیدوای ی بهیمی کرێکارزباسی کۆمۆنیوابوو که

ی وه. باسێککردهوه، جێگای خۆی دهڵه خۆی تێدا دیبوهرجێکی دژوارتر له جاران که کۆمهلومههه

لی مهوه و تێکۆشانی چڕوپڕی تیۆریک و عهها خوێندنهوجۆره ناشێ له ساڵهی به«گرینگ»

رگری له چاالک بوونی به« اشتها»ی گرتبێت که داییمه گرفتی رچاوهوه سهکهتییهرایهڕێبه

و بوونی ئهالواز  کانی دواییداله ساڵه و بۆچوونهی ئهوهبار و پرژوباڵوبوونهکات. داهاتووی نالهده

 کرادهدژوارتر  ێکیرجلومهههست به ههتا ههوابوو، کهخات. ردهش دهلییانهمهی و عهیپێگه فیکر

وه. کردهك جێگای خۆی زۆرتر دهیهرجه و ڕێگا چارهلومهو ههکی ئهیهوهك خوێندنهو باسه وهئه

نووسی و چاره ئێراقڕێ ئێران و شه کۆتایی هاتنیچڕوپڕی به کی ندییهپەیوهو باسه بۆیه ئه

بۆچوون و کرداری  له خنهلماندنی ڕهڕای سهرهسه .بوووه تییهڕایهڵه و ڕێبهئوردوگاکانی کۆمه

 و له ڵهکۆمه یدیاردهفی نه ئاکامدا بوو به له «کۆمۆنیزمی کرێکاریی»و کات، تا ئه ڵهکۆمه

 ت.سیاسه له دیکه ور و جۆرێکیری دهسپێکهمان کاتدا دههه

                                                           
 1 archive.net/-http://hekmat.public  ردانی . سه١٩٨٨بڕوانه فایلی نامه به کورش مدرسی "اگر دست من بود..." له ژێر ساڵی

 .٢٠١٣امبێر سێپت ٧ڕ: ماڵپه

http://hekmat.public-archive.net/
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تی رایهوێت( ڕێبهست ناکهیان له ئارشیوی ناوبراودا دهمجۆرهکانیش )که ئهڵگهبه پێی به

کی ودایهک مهیهی واڵت تا ڕادهوهرهکانی دهرچاوی مانگانه بۆ کادرهتی بهڵه به ناردنی یارمهکۆمه

ەیەکی مەنسووری حیکمەت بۆ کۆمیتەی خولقاند. لە ناموان دهری ئهزهباشی بۆ چاالکیی نه

 )کهوی واڵتی حیزبی کۆمۆنیست رهشی دهی بهناوەندی کۆمەڵە ناوبرا داوا دەکات بڕی مانگانە

ڕێ كرا و بهوه دیاری دهڵهندی کۆمهناوه ین کۆمیتهکه له الیهژیان( واڵتی سۆئید ده یان لهزۆربه

ەها پێوانەی درووست بوونی بڕیاری ناردنی و 1دۆالر. لە حەوتەوە بکرێتە هەشت هەزار كرا،ده

ی و یو تەنانەت تیۆر ی، تەبلیغییئاستی هەڵسووڕان و چاالکی سیاسی یارمەتییەکی گەورە

لە هەموو ئەو بوارانەدا ڕێکخراوی دەرەوەی کۆمەڵە و حیزبی کۆمۆنیست چی کهرییە. نەزە

ەوەندە بەسە بیری خۆمانی بینینەوە کە ئ ،ەو. بۆ سەلماندنی ئەلە خۆ نواند ئاستێکی نزمیان

 هەرگیز لە ئاستێکی بەریندا نەناسرا. ڵه )چ بگا به حیزبی کۆمۆنیست( لە دەرەوەی واڵت کۆمه

 ردنیکڵکوو به ییاڵیبه ئینسیجامێکی خه خۆڕانانک نیشانیان داوه نه کانسیاسییهزموونه ئه

وویی كگرتو یه یهدواوهی بهک ئاکامێکی باشتریهر ڕێکخراوهشێک له ژیانی ههباسی سیاسی به به

باسی  کی شیاو لهیهشینهو پێ وجۆرهکی بهیهڕوانگه بوونینه خولقێنێت.ێشتنی قوڵتر دهو تێگه

 ا هەموومان تێیکەوتین.ڕلە پڕ کیهبۆسهکرده  «ییکۆمۆنیزمی کرێکار» سیاسیی،

ی باسی شهو هۆکاری دیکه به قازانجی گهدو ،ڕواو بوونی شهڵ بارودۆخی تهگههاو کات له

 و دوور وهوتنهریک کهنی داوه به تهازموون نیشم، ئهکهوه. یهشکانهده« ییکۆمۆنیزمی کرێکار»

ی نموونه ک لهر وههه ،وهبنهكان ڕادیکاڵتر دهی حیزبهوشتت و ڕهڵک، سیاسهوه له خهوتنهکه

م هۆکاریش له ئارا بوونی گۆڕانی دووهه ی پێ کرا.ێشتر ئاماژهدا پڵهبیاتی کۆمهدهدروشم و ئه

                                                           
  1 به نۆبهی خۆم دوو جار ئهو نامهم دیوه و  خوێندوهتهوه. ههوڵهکانم بۆ دهسخستنی کۆپییهك هێشتا ئهنجامێکی نهبوه
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ۆکیان رکه بۆ ناوه هندین نووسراوی پێکرا. شیفته بوون به چهپێشتر ئاماژه ویشئه بافتێکه که

نوێ  یفێکیپاند، له تهسهیشتن خۆیان دادهوه و له جیاتی ڕێخستنی باس و تێگهکرابوونهتاقی نه

 وه.شایهوهده یلگاکهوتوو له کۆمهها له هێزێکی دوورکهروهو هه زموونم ئهو که

ی وجۆره به بوونی بارودۆخێکپانی باسێکی بهو داسه شهبین بڵێین که گهڵه نهیه ههوانهبۆیه له

کانی تی ڕیزهیفییههکان و الواز بوونی کبره نیزامییهزه ،هڕشهو ئهک کۆتایی هاتنی ستیاری وههه

 رجێکیلومهله هه کهره سهگومانی له مهئه خوارد.( گرێی دهوهگرێتهش دهندییناوه مهئهڵه )ۆمهک

ی شهێڵم که گهد جێر بهش بۆ خوێنهم پرسیارهوه بهوه بدیایه. جوابدانهخۆیهی بهشهدا گهدیکه

 دا باز بداتندی دیکهک بیرمهلێر گهتی بکات و به سهنایهسهۆک و ڕهرباسێک که ئیدیعای ناوه

ک یی و له بارودۆخێکی وه«کم اشتها»ها وه، له ساڵهمارکسدا بدۆزێتهکی خۆی له ڵهچهو ڕه

ین ندک له چهرگه و نهندین ئوردوگای پێشمهویش له چهو ئه ئێران و عێراقڕی کۆتایی هاتنی شه

 گونجێ؟شێ و دهدهئایا  ،لگای شاریداکۆمه

ستیاربوونی هه ڵهکۆمه یندنیری سیاسی حێزبی کۆمۆنیست و ناوهفتهاندنی دهیدوو ڕاگه

ند فایلی ت له چهنسور حیکمهکانی مهباسه. خستردهچوونیان دهو جیاوازی له بۆکه دۆخه

کات بۆ ئوردوگاکانی داوا ده ئێراقیکه وهرزی ئهن که به فهخهردهو دهکانی ئهنگدا بۆچوونهده

 کات:پێشنیار ده خشهنهم وه، ئهبگۆزینه ئێراقکانی ی شارهوهی له ناوهئێراق

م، ڕاگرتنی هێزێکی دووهه ی ئێران.وهسی بۆ ناوهد کهند سهم، ئاماده کردنی هێزێکی چهکهیه

ه بی کهشکیالت و پرسینێلهزی تهێه یم، ناردنی پاشماوهسێهه. [ئێراقکوردستانی له خیره ]زه
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م، ناردنی چواره .وهری و ناوهڕێبه ندییوهپهک وه ،ییئێراقیا ئوردوگاکانی  کانبۆ شاره کچهبێ

 1کان( بۆ ئوروپا.ندی و گۆوار و بالوکراوهڵه )ناوهئۆرگانی سیاسی کۆمه

دوای وترێت بهده داڕت به کۆتایی شهبارهوه بۆ نووسینی بڕیارنامه سهکۆبوونه ک لهر وههه

له »کانی رزه. فه، ڕووداوێک له ئێران ڕوو ناداتهڕشهو ئهله مانگێک له کۆتایی هاتنی زیاتر 

کۆماری  و  نابنه ڕاستیی« و... یتی گشتیزایهڵدانی ناڕهرههش و سهرتهک دابڕانی ئهیه

 ڕۆشپهبه 2وه.تهشکاوه و ڕژیمهئهبه قازانجی  سئاگربهبۆیه  تی وش له جێگای خۆیهسالمییئ

جێ بوو که داوای و جێگا بهتا ئه ئێراقڵه له نووسی کۆمهبۆ چاره تنسوور حیکمهمهبوونی 

سلیم عس بۆ تهی ڕژیمی بهفشارری گهر ئهرامبهکرد له بهکردنی دهوه و خۆ ئامادهبیرکردنه

جێگیر  ،هێنێتهو باسه پێکدڕۆکی ئهرچاوتره و ناوهدا بهوهرهکانی سهه خاڵهی لوهوه. ئهبوونه

جێ تی جێبهواوهتهبه یهخشهو نهئهنها تهنجامیشدا ی واڵت. له ئهوهرهله ده هیندیکردنی ناوه

ی واڵت وهرهبۆ ده رگهندام و پێشمهئهناردنی  باسکردنیکه داییمه به  ڵهی کۆمهیندکرا. ناوه

کی یهژومارهچی رگهدا. ئهئهی پیشان نهوهو کاردانهخۆی ئه کانیندامهبۆ ئه ،وهزییهبهڵدههه

 کرد. رێی واڵت بهوهرهوه بۆ دهرهی سهباسه ودوای ئه میکهو  ڵبژێرداراوهه

کان له راخ سنوورهقهبۆ ی ئێران یا وهک بۆ ناوهیهژومارهوه. ناردنی مایهدوو باسی دیکه ده

ن کا( بۆ شارهایهکردبعس داوای تی بهوڵهر دهگهیکه )ئهکی دیهژومارهماڵه و ک و ناردنی بنهالیه

 کوو حلله و ڕۆمادییه.وه کانینشینه برهعه شارهو ئوردوگاکان له 

                                                           
بحث پیرامون اوضاع کردستان و قطعنامه پلنوم دوازدهم در مورد تشکیالت کردستان حزب در خاک عراق، جلسه وسیع کمیته »بڕوانه  1

 (: ٢٠١٣/٠٩/١٩ڕ ردانی ماڵپه)سه ١٩٨٨نگ له ژیڕ ساڵی ، فایلی ده[«١٩٨٨اوت  ٢٩اجرایي ]
http://hekmat.public-archive.net/ 

 2 ههمان سهرچاوه: »بحث پیرامون اوضاع سیاسى ايران و تصويب قطعنامه در جلسه وسیع کمیته اجرايى
.«١٩٨٨اوت  ٢٨حزب کمونیست ايران    
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وه گرێ سهتی کهخێر و نییه ی واڵت بهوهرهکان بۆ دهسهناردنی کههه ،مانهڕای ئهرهسه

 ور ئههه قکی زهیهکان کرا. نموونهی باسهوهونهبووه باسی باڵونهرهکانی سهله دێڕهدرابوو. نه

ان و نمڵسووڕاتی ههرانیانه له چۆنییهو نیگهی پێکرا. ئهوه ئاماژهرهله سه که یهنۆمهێپل

ی ناوچهله  درکاون.کان رپرسانی ناوچهسی دیکه له بهن زۆر کهکان له الیهنووسی هێزهچاره

. ئارادا بوه لهرم و گوڕ باسی گه بجهڵهی گوردانی شوان له ههساتت پێش کارهنانهته و سنه

وه له رهی سهو باسهت پێش ئهنسور حیکمهت مهنانهته ،وهیگێڕێتهرپرسێک دهی بهو جۆرهبه

   «.اندآقایان تئوریسین شده»که کات یی دهی سنه گلهرپرسانی ناوچهبه

هێنێت. پێکده داڵه و حکاکۆمه كانییهندینێوان ناوهک له یهپرسانه ملمالنه جۆره مئه

کبیر کان و تهی هێزهنووسر چارهله سهپ و ڕاست که ئیتر بێته باسی چهده یکههکێشاندرێژه

ی ونهنمو .نجامکی ئایدیۆلۆژیک و بێ ئهملمالنێیه بێتهڵکوو دهبه ،وهسک نابێتهرتهبه بۆ دواڕۆژ

رده و داکهکانی ناوبراو له پلێنۆمهپێشنیاره یهوهو باسانه ئهئه ناپێویستیی و نجامئهێب و قزه

 ی جیاوازیی لهوهقینهنها ئاکامی تهکان تهباسه وا دیاره جێ کردن.خرێنه بواری جێبهورده ده

 ی بهکهبوا تاوانهشکیالت دهی تهوهخواره بوو که داندییی ناوهکانی دوو کۆمیتهنێوان بۆچوونه

 ی واڵتوهرهس بۆ دهناردنی کههه و جێگای بهتا ئه .وهکتر بداتهتیی یهتیی و دژایهکایهرهدووبه

جێ جالی جێبهله دونیای واقیعدا مه تا نییه و جۆرهبارودۆخه بهوت رکهبه زوویی ده ،وهرایهگهده

کرا. دهکانیش نهوه بۆ پێش باسهڕانهگه .تێخسێنهبڕوه رهڵ بۆ دهکۆمه کردن و ناردنی به

به ناوی ڕاست  کی زۆریهژوماره. بوون و گۆڕدرابووننهکان ی پێش باسهوانهئهئیتر کان سهکه

کانی ئوروپا ندهکی زۆر چاویان له ناوهیهژومارهوه. ڕاوێزهوتنه پهکهحکووم و ورده ورده دهمه

، وهکردهمانای ده و بیرهی ئهتییهو ملمالنێ چینایهو لهکرێکاریدا  گوتاری کۆمۆنیزمی له که بڕیبوو
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ی چاالکیی و کانی دیکهپانهگۆڕه .ندخاڵی ناوه ک شوێنی کرێکارانی جیهان، ببوهو وه

 .وهخوالنهده و خاڵهور ئهدهبه رهه یانجۆگرافیاکه

ی له کیس بچێت. رگهتا هێزی پێشـمه ڕۆییده هوو ئهرهبهڵه کۆمه داو پڕۆسهئاکامی ئه له

ژماره له ئوردوگای  کاندوای باسه کانرگهره زۆری پێشمهی ههق جێگیر بوونی زۆربهی زهنمونه

  تی بوو.ڕایهڕێبه «پیچه»و  كانی ستادی نوێبردنی بڕیارهیوهڕله به یرپێچیدوو و سه

 ،ناسراوه کههوکۆڕه به عس کهێرشی ڕژیمی بهدوای هکانی کوردستان بهڵکی شارهکۆچی خه

 ترکانی پێشووو ڕووداوه سیاسییه بارودوخهو ئهئاکامی . وهو تورکیا کردهرهکی بهیهروازهده

کان کرێ بۆچوونهدا ده، و لێرهوا دیاره. کان بۆ تورکیارگهی پیشمهکۆچ ریستپێکهده نهبوو

 ییسیاس بڕیاری به بوونی و ڕوویدا ی کهوهی ئهوانهپێچهزموونێکی بههبوونی ئ به جیاواز بن، که

ی وانهپێچه وابوو، بهکهدا. دهو جۆره ڕووی نهوه بهرهچوون بۆ دهکان هییندنناوه شیاوتری و

 کان بوو کهندییهی ناوهخنهوری جێ ڕهو ده و باروودۆخهئه وه، ئه«هزیمت»تی وایهڕه

 ی واڵتی پێک هێنا. وهرهی ڕۆیشتن بۆ تورکیا و دهاوهرچسه

سیاسیی  پەشۆکاویی ێک بوو بۆسەرپۆش وا بوو، باسی کۆمۆنیزمی کرێکاری زۆرترکه

 ،بۆ نموونه .نوێ رجێکیلومههه بهوه جوابدانهبۆ  ڕێگایەکی تیۆریکها روهههو  کراتییهڕێبه

گەڕان  وڵێک بۆهه دا«کرێکار سەدان هەزار ڕوویبه کردنەوەی دەرگاکانی کۆمەڵە»بانگەواز بۆ 

بەدوای بەدیلێک بۆ ئەو هەلومەرجە بوو. ئەو پەشۆکاوییە لە هەڵسووکەوتی النیکەم ژمارەیەک 

لە ئەندامانی هەر دوو ناوەندییەکە دەبینرا. ناسر جاوید )بەرپرسی ڕادیۆ حیزبی کۆمۆنیست( 

-٧لەم ساڵەدا ) .«م، بزار در ریم )یا فرار کنیم(ای بعث لە نشدیهتا زیر پوتین سرباز»وتبوی 
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( زۆربەری ئەندامانی ناوەندییەکانی کۆمەڵەش خاوەنی پاسپۆرتی ١٩٨٨-٩بەرامبەر بە  ١٣٦٨

. ژمارەیەکی دیکە لە برتدهوه قازانجیان ش لهسانهو کهس و کاری ئهکهوالتێکی خارجی بوون. 

نەخۆشی بۆ دەرەوە ناردرا بوون، توانیان ڤیزا  کادرەکانی کۆمەڵە کە هاوسەرەکانیان بە هۆی

بەدەستیان بگات و بڕۆن. لە دۆڵی بۆتێ و بەدوای باسەکان، بە چاوێکی فرمێسکاوی ژمارەیەک 

شمەرگە و ێ. کەسانێکی زۆرتر لە جاران وەک پو نیزامیمان بەڕێ کرد یلە بەرپرسانی سیاسی

 ە بەڕێیان بکەن.ئەندام زەختیان بۆ ناوەندی کۆمەڵە دەهێنا بۆ دەرەو

م گریمانه ی واڵت بوو. ئهوهرهبۆ ده ناردن واته ئێعزام «پچهپالتفۆڕمی »خاڵێکی گرنگی 

 ندامانیت داواکاری ناردنی ئهنسور حیکمهله کاتێکدا مه که خستری دهکاندا سێبهر باسهسه به

ه وجۆروتێکی بهستن و پێش چوونی ڕهڕێخ رگری لهبه ڵهندنی کۆمهی واڵته، ناوهوهرهزۆرتر بۆ ده

ر دوور له اڵم به زوویی و له به. بهپێک هات« هیئت اعزام» کاندوای باسهبه بۆیهکات. ده

کان. بۆ رگهنینی پێشمهی پێکهبه مایه هیئت اعزام بوو ،و جۆرهیاڵی بهڕاستیی بوونی خه

ڕگوێز و به دیواری ژێکیان له ئوردوگای زهبوو. ڕۆیاڵ نهو و خهکجار خهمه یهسانێکیش ئهکه

ماڵه( )دووری له بنه« دوری از خانواده» هۆیبه  ێکسی ئێعزامیان داکوتا. کهلیست وهبیرخانهده

و هبۆ ئ و هۆیهکان، ئهرگهی زانیاریی گشتی پێشمهوانهپێچه اڵم به. بهم دانرابووکهی یهله پله

 و پلهوی لهبوو ئه سهو کهی نوێی سیاسیی ئهزۆرتر پێگه ونجا.گدهنه هیچ جۆرێکبه سهکه

که دواڕۆژی باشتر  دای دیکهکرییهدا و له ژێر ڕێبهرجێکی دیکهلومهله هه که ئاشکرایه نا.داده

 «بورژوازی کورد»ی و یڵ کۆماری ئیسالمڕ له گهی که چاوێکیان له شهرگانهو پێشمهبینی، ئهده

 .نرانم دادهکهی یهپله له ،دابووست ده له
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شارەکانی  یوهداگیرکردنه عس بۆی ڕژیمی بههێرشی دووباره ئەو هەلومەرجە بەدوای

ی کوردستان لە دژی بەعس ئازاد کرا بوون، ١٩٩٠ڕێنی کە لە ئاکامی ڕاپه کوردستانی باشوور

وە. لە نیوان پەشۆکاویی بەرەو خراپتر ڕۆیشت. مەودای هەڵسووڕانی کۆمەڵە بەرتەسکتر کرایە

، «بۆ پێشبردنی پالتفۆرمی چەپ»دەرەتانی ستادی ڕێبەری تازەدانراو سیاسیی ڕێبەریی و بێ

ر باران و لە تاریکە لە ژێ (پێناسه کرابوون« ڕاست»یان به که زۆربه)پێشمەرگەکانی کۆمەڵە 

و  هدەگرتەو ڕگوێززهڕەوەکەدا، خەڵکیان لە ناو دۆڵ و چۆمەکانی دەورووبەری شەودا، لە کۆ

 کانرگهپێشمه له ؛ دەستەیەککردنڕێیان دهت بهربهو عهرهیان بهوهسانهدوای میوانداری و حه

ئاخرین کەس لە خەڵکی سلێمانی بوون ئەو شارەیان ڕێک لە ژێر کۆپتێری بەعسییەکان 

ەڵقورتێندرابوو، بوونەکەی، لچی لێه« ڕاست»کە لە بەر  ڵهڵی کۆمهوهبیر ئهدهبەجێهیشت؛ 

و تی ئهبۆ یارمه بەڕێ بکرێ شێوەت بەرەو ڕانیەپڕ لە کەلوپەل و خ بارکێشبڕیاری دا دوو 

 .عس ماڵ و حاڵی خۆیان جێ هێشتبووترس به له ی کهڵکهخه

ژمارەیەکی زۆر لە  سلێمانی، یشتبوهگهرکووک بوو و نهکه عس لهی بهکهکاتێک ستوونه

بێ پرس بە کەسێک بەرەو کەرکووک چون وه( مانهمان ئوردوگای دوو دههه)که له پێشمەرگان 

كێکی دیکه یه ڕاوەستان و شەڕیان کرد. ئیرەج ئازەرین داو لە بەرامبەر سپاکەی عێزەت دووری

ڕاپەڕینی کوردستانی باشووری وەک شەڕی چەکداری  ی کۆمۆنیستی حیزبیندندامانی ناوهله ئه

ڵكی نگاری خهرهبه ق بوونیرحهبهت )گوڤاری کارگر امروز(. ئەفغانەکان بە هیچ دەگر

 .جێگای خۆیبهت تکاری سۆڤیهنایههر و جشی داگیرکهرتهر ئهرامبهفغانیستان بهئه

بزووتنەوەی کوردستان گەلێک ڕخنەیان  به درێژایی ڵهۆمهو پێشمەرگەی کەڵە لەوانەیە کۆم

ەی شمەرگێپ وتێکی گرینگ بێت کهڵکههه مرۆڤێک بۆەبێ لەسەر بکەوێت. بەاڵم لە کاتی وادا د
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ی وهپیشه و نەک ئەندامی موجاهدین. موجاهدینێك که بە چەکی بەعس و لە ڕیزی یهکۆمەڵە

دەبێتە هێز بۆ  و پێگه مێژووییهئهبەعسدا لە گرتنەوەی کوردستان بەشدارییان کرد.  هێزی

نووسینی الپەڕەیەک لە سەر تۆڕی ئینتێرنێت و نووسینی ئەم دێڕانە. بە پیچەوانەی ئەمڕۆ کە 

ناو ئەو دونیا ژەهراوییە و ، لەهوروژێنێتدهزۆرێک دا مترین ماوهکه لهکۆمێنتێک لە فەیسبووک 

پیشمەرگەی کۆمەڵە بوو نەیهێشت ستاویی و خۆڕاگریی ڕاوه ،دابەدوای ئەو هەموو کارەساتە

 ندیییوهسکبوونی ئامرازی پهرتهر بهبه له چیکه ڕێکخراوەکەش خشت لەسەر خشتی بترازێت.

کان مه له بیرهردهو سهئه یشمانمروری زه .یشتگهدهک نهجێگایهبه خۆی نگیهد واڵنێرییو هه

گیان نییه. باسی و بی نامۆر مێژووی ڕێکخراوێکی باس له سهدا لێره بۆیهوه. سڕێتهده

 . هستههن خاوهی گیاندار و ڤدان مرۆنووسی سهوت و چارهڵسوکههه

پێناسەکانی پێشـمەرگە و ئەندامەکانی کۆمەڵە ناوچەیی نەبوون. پێشمەرگەی کۆمەڵە خاوەنی 

ی یبکردایە. بنەمای فیکر یناوچەیەک چاالکیر هه لهپیناسەی هاوبەش بوو لە هەر کوێ و 

ێشان و گەیاندنیان بە پارێزگاری لە بەرژەوەندی کرێکاران و زەحمەتک بریتی بوو لهکۆمەڵە 

 کیی لهرهمکی سهچه. سوسیالسیم و کۆمۆنیسم دوو ستەم و چەوساندنەوەبێ دونیایەکی

و ماناکردنی  وهلێکدانه که کهڕاستییه وهئه .هێنای پێک دهڵهڕی ڕێکخراوی کۆمهبیروباوه

ی یوشیار پێناو له وهکردنهڵ شییگه له وههێنانه. پاساو ئارادایه داییم له مکانهو چهجۆراوجۆر له

 لە مکانهچهلە ئارادا نییە. بەالم دەبێ ئەو  وههێنانهپاساو دا لێرهمێژوویی دوو شتی جیاوازن. 

و کاریگەریان لە سەر ڕێکخراوی کۆمەڵە و  پەیوەندیتا لە  دا باس بکرێنهەلومەرجی خۆیان

  باشتر تێبگەین. یهو ڕێکخراوهئه بڕیارەکانی
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کادر و ئەندامانێک کە لە بەرەی دژی کاف ڕێ یان بەرەی  لێک لهگه وابوو وا دیارهکه

دۆزییەوە کە بتوانن بنەما و پشتوانەیەکی بەهێزیان لە مەنسوری حیکمەت  ،ڕاوەستان« چەپ»

ی کۆمەڵە بگرن. ئەوە لە ناوچەی سنە و دیواندەرە بە یلە ناوەند کانیانقهرحهبه شوێنی ڕخنە

را دیار بوو. ناوەندیی کۆمەڵە النیکەم جارێک هەڵبژاردن بۆ کۆمیتەی ناوچەی سنەی ئاشک

خستنە ناو  تهەڵوەشاندەوە لە بەر ئەوەی کەسی نزیک بە خۆی هەڵنەبژێردار بوو. دەس

 له ی کهو کاتهو ئه ١٩٨٨دەوروبەری  و لهناوچەی سەقز  هەڵبژاردنەکانی دیکەش دیار بوو. لە

موو هه لهجێگری دووهەمی کۆمیتەی ناوچەی سەقز  ڵبژاردنیهه ، کاتێکوهگواڵن مابووینه

، ئەندامێکی کۆمیتەی ناوچە بە خواستی ئەندامێکی وهمایهڵبژاردندا بێ ئاکام دهورێکی ههده

 یئاماژه کاتێک هات و ڕووی تێکردین و ی کرد.هەڵبژاردنەکەستانی وهی اداو ییکۆمیتەی ناوەند

 «.یەتۆڕه...زۆر لێمان ت! کاکماعهجه»وتی  ،ندیی کردی ناوهندامێکبه ئه

لە کەشوهەوای جەنگ  .ورودرێژی خەبات و ژیانی مەدەنییەدێمۆکراسی ئاکامی پڕۆسەیەکی د

و چەکدارییدا و لە شاخ و دۆڵەکان دێمۆکراسی گەشە ناکات. تیۆری مارکسیستییش ناتوانێت 

. ناوەندیی کۆمەڵە خرابوونێک لە کادرە کۆنەکان لە پەڕاوێز گەل دامهردهو سهله بەهانایەوە بێت.

هاتبوە سەر ئەو قەناعەتە کەسانێک بکاتە بەرپرسی ناوچەکان و مەڵبەندەکان کە بۆچوونەکانیان 

وەک گوتاری زاڵی «! من ئەو کەسە دادەنێم کە لەگەڵی ڕاحەتترم»لە گەڵ خۆی نزیک بێت: 

 ڕڕۆخران لە دەرەوەی واڵت، ڕێگا درا فهۆمۆنیستی ئێلێهاتبوو. لە کۆنگرەی سێهەمی حیزبی ک

قسە بکات. بەاڵم باسەکانی ئەو لە کەشوهەوایەکی  سنه له ڵهی کۆمهمێژینه، کاردرێکی لهاوهک

 و له ق کەمانگەر لەو کۆبوونەوە هاتەوەئیدۆلۆژیکدا گەشەی نەدەکرد. لەبیرمە کاتێک سەدی
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وە ەیستنی ئبەشداربوان زۆرتر تامەزرۆی ب ،وهگیڕایهی دهکۆنگرهو کانی ئهکدا باسهیهوهکۆبوونه

 .بەرپەرچ دراوەتەوە سهو کهئهبوون چۆن باسەکانی 

دەکەن. لە  «سەیر»و هاوڕێیانی باسگەلێکی  اوهک ڕڕۆخباڵو بوەوە فه که لە بۆتێ بووین

له « یرسه»ی باسێک لە بوونی وەها پیاسەمان دەکرد و سەرسووڕماوی خۆمان کمهاوڕێیهگەڵ 

بافتی  یخاوبوونی سیاسی ی دیکهنموونە لێکو گه مهئه. نیشان دەدا وجۆرهسی بهن کهالیه

گەلێکی وەها گرینگ، زۆرتر لەبەر کە بەهاتنی باس خاتردهدهڕێکخراوی کۆمەڵە لەو سەردەمەدا 

بەرەیەکی  وتنهکهر کامە هە ،یشتنو تێگه نەک لە ئاکامی خوێندنەوە ،ئەو و پڕۆپاگاندا و ئەم

و ڕووداوانه بەرپرسێكی کۆمەڵە کە هاکەزایی بوون. چەند ساڵ پێش ئه« ڕاست و چەپ»

انی ندامن ئهالیه لهمالومە دابمەزرێنێت. دۆڵی ڕەخنەی گرت کە کۆمەڵە دەیهەوێت سوسیالیسم لە 

 داهریتداب و نهلەجێخستنی ئەو  لەمەدا و وه.رچ درایهرپهبهبە توندی قسەکانی  وهکانهندییهناوه

چی کاتێک قسەکانی . کهر شانسه وێتهکهتی دهرپرسایهبوو و بهوری ههدهمەنسوری حیکمەتیش 

 ن باسی نەزەری گەشە بکات: کە لەبەر ئینسیجام ناهێڵ کاتدهگلەیی  ،خۆی درانە بەر ڕەخنە

پارچگى تشکیالت" قرار گرفت. لبه نقد کنگره ششم به سرعت تحت الشعاع منفعت "حفظ انسجام و يک»

به گذشته و به آنچه بايد از آن گسست، کند شد. فشار از روى گرايشات عقب مانده و غیر کارگرى در حزب 

 1.«برداشته شد و هويت تشکیالتى و عرق سازمانى بعنوان ابزارى براى حفظ انسجام تشکیالت برجسته شد

  

و تیۆریکدا دەبینرا.  نیست لە یەکگرتوویی نەزەریبۆ کۆمەڵە و حیزبی کۆمۆ« ئینسێجام»

مەڵە مەترسیدار و الوازە. کۆ له ڕاستیدا، بەاڵم هبەهێز هۆکارێکی ئەگەرچی بە ڕواڵەت ئەمه

و هەوڵدان  جۆرڕای جۆربهبەهێز بوو کە  و ڕادهتا ئه كیمایهبەشی خۆی خاوەنی پێکهاته و بنه

                                                           
 .٢٨ص. ، زبفعالیت ححکمت،  1 
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ی بکاتە ڕەوشتی یەکەمی یی و نەزەریو سیاس مێژوویی یی ئاستی وشیاریبۆ بردنە سەرەوە

 هڵگایکۆمه وڵ ئهله گه ندییوهپه ئاکامیو  ی گرتوارهقه ڵگاروونی کۆمهێکهاته له دهو پئهخۆی. 

 الوازو پیکهاته دای چاالکیی ئهوی مهوهسک بوونهرتهڵگا و بهوه له کۆمهوتنهدوورکهچی که بوو.

کۆمۆنیزمی »هاتنی  ،ڕەخنە و باسی چڕوپڕدا زموونیئهی نەبوونی لە بۆشای بۆیه. کاتده

 دوولەت بوونی لێکەوتەوە. ئەڤین جیگای دا بە قین.« ییکرێکار

 

*** 

 ،ندامانشداری پێکردنی ئهبهكان و هپلێنۆمی باسی وهه جیاتی باڵوکردنهل که بوو وجۆرهبه

کمونيسم کارگرى و فعاليت حزب در  بە هاتنی کتێبچەیەک لە دەرەوەی واڵت لە ژێر ناوی

، کۆمەڵە وسینی مەنسوور حیکمەتنو و (١٣٦٨)مرداد  ١٣٦٨لە مانگی گەالوێژی  1کردستان

الپەڕەییەکە( ناوبانگی  ٥٧)کتێبچە « صفحەای ٥٧ی جزوە»دوو لەت کرا. کتێبچەکە بە ناوی 

 اقئێری ئێران و ڕاییهاتنی شهی له کۆتکی دیکهیهوهڵه خوێندنهکۆمه یندنیناوهاڵم به دەرکرد.

 و کتێبچهئه پێش ئەوەی وێت.کهردهکاندا دههپلێنۆمرچووی کانی دهمانه له بڕیارنامهکرد و ئهده

شت بانگهێباڵو بێتەوە، ناوەندیی بەپەشۆکاویی و خێرا بەرپرسانی ناوچەکانی بۆ کۆبوونەوەیەک 

ر داته بهتێبچەیە بەشێوەیەکی زۆر توند ئهلەو کۆبوونەوەیەدا باسەکانی ئەو ک . کاف ڕێکرد

ڕەخنە. بەو هیوایەی لە گەڕانەوەیاندا بۆچوونی کاف ڕێ پەرە پێبدەن، بەرپرسانی ناوچەکان 

                                                           
اين » ڕدا هاتوهو ماڵپهک لهر وه. هه2015/05/16ڕ ردانی ماڵپه. سه1989ژێر ساڵی  ، لهarchive.net-http://hekmat.public بڕوانه 1 

 «.بچاپ رسیده است ١٠٥تا  ٩صفحات  مجموعه همچنین در جلد هفتم مجموعه آثار منصور حکمت
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بەرەو ناوچەکانی خۆیان گەڕانەوە. بەاڵم ئەوەیکە ڕوویدا چاوەڕوان نەکراو و ناشیرین بوو. هێزی 

 کرا. دابەش «ڕاست»و « چەپ» یپێشمەرگە بە دوو بەرە

ە کاک: »...دیار بوو وهبەرپرسێکی ناوچەی سەقز ئەو پەشۆکاوییە بە دەموچاو و لە قسەکانی

)کاک مەنسوور ]حیکمەت[ « مەنسوور گیان گەرەکیە موبارەزەی نیزامی ڕەدۆ بکەین...

 دەیهەوێت تێکۆشانی چەکداریی وەال بنێین(. نوکتەگەلێکی بەمجۆرە وردە وردە پەرەیان سەند:

پیزایە...دەڵێ پێشمەرگەی کۆمەڵە عاشقی کرێکاران نییە... دەیهەوێت وەک ێ خولەئێمەی پ»

ئاشبەتاڵ بکرێت...چۆن دەکرێ لە ڕادیۆ کۆمەڵەوە بوترێت کە ئێمە لە هەڵەدا  ٧٥ساڵی 

 و جۆرهپێی ئه زۆرتر به بۆیه«. بووین؟...هەموو ئەم سااڵنە خزمەتی ناسیۆنالیزمان کردوە؟...

. بۆ گیراڵوێست دههه کهر نووسراوهرامبهبه له بوو که کهی کتێبچهوهخوێندنهک و نه قسانه

 ینوه. بە ڕوانین و تێگەیشتوومهر ئەو باسانەدا چسه نووسینی ئەم کتێبە جارێکی دیکە به

 بیست زۆرتر لهبەسەرهات بەدوای زۆر ئەوڕۆ و بە پشت بەستن بە ئەزموونێکی دوور و درێژ و 

ر زەحمەت نییە ئەوە ببینرێت کە باسەکانی ئەو کتێبچەیە شڵەژانێکە بۆ ئەوەی جوابی ساڵ، زۆ

کی ترسییهمهی ئێران و ئێراق ڕکۆتایی هاتنی شهپرسیارە گرینگەکانی ئەو سەردەمە بداتەوە. 

ت ەی مەنسوری حیکمرکانهخنه و ئهو ڕهاڵم ئه. بهیهو ڕێکخراوهنووسی ئهر چارهبۆ سه یهورهگه

حیزبی کۆمۆنیستی ئێران )بە پانتایی  یئاڕاستهبوا زۆرتر ده کرد،ک ڕیزی دهک له دوای یهیه

 :وهکردهدهکۆمەڵە  یناوەندی ررامبهی خۆی بهکهداواالم به. نبکرایهئێران( 

ى مله در يک قدمى انقالب عظیمى که میتواند در تاريخ سیاسى کردستان بوجود بیاورد، در يک قدکومه»

 «.مهم ترين خدمتى که میتواند به سوسیالیسم کارگرى در کردستان بکند، توقف کرده است

 یا
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محدود نگرى ديگرى که در میان ما هست اينست که گويا بحث دورنماى فعالیت ما در کردستان و آينده  »

ايط ناشى از ث "شرله با ختم جنگ ايران و عراق شروع میشود و گويا نقطه حرکت ما در اين بحفعالیت کومه

 «.ختم جنگ" است

 کات:و پێشنیار ده

براى اينکه از فکر "اوضاع پس از ختم جنگ" بیرون بیائید و زمینه هاى بنیادى فعالیت کمونیستى در  »

له را، با همه معضالت عملى امروزى اش، از تصوير خودمان کردستان را ببینید، بیائید براى يک لحظه کال کومه

م و جامعه کردستان را آنطور که اکنون هست مبنا بگیريم،يعنى ماحصل تاريخ دهساله اخیر را. بیرون بگذاري

حال فرض کنید که شما ده نفر کمونیست هستید که میخواهید کارتان را در کردستان شروع کنید. میخواهید 

درست کنید، حزب درست کنید، کارگران را سازمان بدهید، تشکیالت مخفى و توده اى حزبى و کارگرى 

اتحاديه و شورا بسازيد، به جنبش اعتراضى و به قیام و مبارزه قهرآمیز علیه حمهورى اسالمى دامن بزنید. 

چه ارزيابى اى از وضعیت میداديد و چه دورنمائى براى خود میگذاشتید. من ترديد ندارم که هرکس در اين 

است. در ظرف چند سال میتوان يک سازمان  موقعیت قرار بگیرد خواهد گفت اوضاع بشدت براى کار مناسب

عظیم کمونیستى کامال متکى بر کارگران ايجاد کرد. رژيم را میتوان بسرعت در يک منگنه جدى سیاسى قرار 

داد، ايجاد تشکل هاى توده اى کارگرى کامال میسر است، نارضايتى چنان عمیق و تجربه اعتراضى توده 

اى يک جنبش اعتراضى قدرتمند وجود دارد. آيا کسى که از خارج زحمتکشان چنان غنى است که زمینه ه

اردوگاههاى ما به کردستان امروز نگاه میکند به نتیجه متفاوتى میرسد؟ آيا نفس ختم جنگ ايران و عراق )که 

براى بخش علنى ما محدوديت ايجاد کرده است( از نقطه نظر مبارزه کارگرى و کمونیستى در شهرهاى 

له را وارد تصوير میکنیم سواالت، مشغله اقعه کامال مثبت نبوده است؟ پس چرا وقتى کومهکردستان يک و

ها، دورنماها، ارزيابى ها وظايف و بیم ها و امید ها همه بیکباره دگرگون میشوند. از تنگنا صحبت میشود، 

ساسى جلوى دست و بال ما از همان ده بیست کمونیست فرضى بسته تر جلوه میکند، و چنان اوضاع ح

چشم تصوير میشود که گويا ديگر نه کمونیسم و مبارزه پیگیر و مداوم براى سازماندهى کارگران و اعتراض 

بلکه روش و منش ملوانان و ناخداهاى کشتى هاى طوفان زده بايد الگوى حرکت رفقاى ما قرار طبقاتى، 

 زیاد کراوە(. ئکیدته) «بگیرد؟

وش و کات کە ڕهوه دهڕستەی ئاخردا دەردەکەوێت گلەیی لهلە  هاهروههت نسوور حیکمهمه

 وابوو:کهما. ته بنهکان کراوهلێدراوهشتییه تۆفانشتیوانی کهی کهوهکرده

له بايد در اردوگاههاى مستقر در خاک عراق باقى بماند که بنظر من تنها آن بخشى از رهبرى کومه »

نظامى، سرپرستى فرستنده راديوئى و اداره ارگانهاى تخحصصى  مستقیما وظیفه فرماندهى و آموزش نیروى

له، مانند هرسازمان سیاسى جدى محدود مستقر در محل به آن سپرده شده است. رهبرى سیاسى کومه

زمینى و يا در مناطق پايگاهى در خاک ايران مستقر شود، بايد به زير در اپوزيسیون ايرانى، اگر نمیتواند بطور

یاسى اروپا منتقل شود. صحبت برسر رفاه و شرايط بهتر زيستى براى فعالیت رهبرى نیست. پايتخت هاى س
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صحبت حتى صرفا بر سر امنیت و ادامه کارى هم نیست. اين يک تصمیم سیاسى است.محل استقرار يک 

 «.مهمى داردرهبرى حزبى معناى سیاسى 

نتایی پا بێده کانخراوه کرێکارییهکردن له ڕێکت نییه که باسحمهزه و ڕاستییهله یشتنتێگه

زمونێکی زۆر نی ئهکوردستان. ئێران واڵتێکه خاوه ڵگاینها کۆمهته کوه نهگرێتهبموو ئێران هه

می حیزبی توده و دواجاریش کرێکارانی ردهکه بۆ سه و جۆره ڕێکخراوانهله بورای پێکهێنانی ئه

و کات ی ئهڵهوجۆره کۆمهنگری باسێکی بهبکات؟ الیه مان چی ناتوانێتهوه. زڕێتهگهوت دهنه

ێکخراوێکی ڕشدا ماوه وت لهنانهیکه تهوهاڵم بێ ئهزانێت بهمال به کمونیست دهواو و کهته

 ی پێکهاتبێت!یکرێکار

ناوزەد کران، تەنها لەبەر « ڕاست»ئەو کەسانەی بەرامبەر ئەو جۆرە باسانە وەستانەوە و بە 

)کەشتیوان( دەیانویست لە گەڵ کەشتییەکان نوقم بن « ناخدای کشتی»و کە وەک ئەوە نەبو

ئەو باسانە لەگەڵ ڕاستییەکان  بوو که وهئه یهۆکهو ئیتر دواڕۆژێکیان بەدی نەدەکرد. 

و مانا نییه که مه بهنەدەهاتەوە. بەسەرهاتەکان و ڕووداوەکانی دواجاریش ئەوەیان سەلماند. ئه

رییە پالنێکی جگه و ڕێبهوت ئهکهردهوانە. وا دهپێچهڵه. بهری کۆمهر ڕێبهسه وتههکدهخنه نهڕه

 شترێخنانه بۆ پو جۆره ڕهاڵم ئهبهکرد. دهچاو نهی ڕهکهله ڕاگرتنی ئینسیجامی ڕێکخراوه

 راقئێو ی ئێران ڕکه کۆتایی هاتنی شهر گرفتهگهئهتەوە نهحیزبی کۆمۆنیست نەکراو ڕوویڕووبه

 بێت؟ کان نهوهرچوونی خوێندنهڵه دهههو به
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کەچی الی کەسی یەکەمەکەی ئەو  وهبوا پانتایی ئێران بگرێتهدهیزبێک کە چاالکییەکەی ح

حزب ما در مقياس سراسرى »حیزبە زۆر ئاسایی بوو بەدوای شەش ساڵ لە پێکهێنانی بڵێت: 

  1.«است... را بدست نياوردههنوز آن اتوريته سياسى عمومى 

ڕێنی ئێران دوای ڕاپهی ساڵێک بهکەچی کۆمەڵە )ئەگەرچی لە هەلومەرجێکی دیکەدا( له ماوه

وەک  کوردستان له موو تاکێکله سەر زەینی هه لێهات و رچاویهێزێکی ناسراو و بهوەک 

ی بۆ ال شینیکائێرانییه رنجی ڕێکخراوهت سهنانهته و واری داناشوێنهنێکی نوێ بە جیهان ڕوانی

یە ئێرانێکه بە پێچەوانەی کوردستان خاوەنی ئەزموونی «مقیاس سراسری»ئەو  خۆی ڕاکیشا.

دووهەمی جیهانی و هەروەها خاوەنی  کرێکارییەکانی سەردەم و دوای شەڕیڕێکخراوە 

ڵسووڕاوی کۆمۆنیست و کرێکاریی به ئەزموونەکانی کرێکارانی نەوت بوو. کەسی شۆڕشگێڕ، هه

وت. کەچی دیسان گوایە ئەوە کۆمەڵە و کوردستان بوو کە لە هێنانی کرێکاران کهئه تسلێشاو دە

 بۆ ناو ڕێکخراوەکە و پێکهێنانی ڕێکخراوە و یەکیەتییە کرێکارییەکان سڵی دەکرد:

اما اگر اين ذهنیت محدود و اين بخود مشغولى "صنفى" بر ما مسلط شود، که متاسفانه بنظر میرسد  »

له را رهبر خود میشناسند )و متاسفانه اساسا آنگاه قشر وسیع کارگرانى که هم اکنون کومهدارد میشود، 

ا ايهلهله خواهند گفت که کومهله قرار دارند( در مورد ايندوره از حیات کومهدر يک رابطه عشق يکطرفه با کومه

ها و آينده آنها به دست اندازهائى ، وقتى با ختم جنگ ايران و عراق اوضاع مقرها و ارگان١٣٦٧-٦٨در سال هاى 

افتاد، خودشان را نگاه کردند و رفیق بغل دستى شان را، سعى کردند نسبت بهم متعهد باشند و فکرى بحال 

اوضاع خودشان بکنند. به ما کارى نداشتند و افق مبارزه عظیمى که در مقابل ماست و با هر اول ماه مه يکبار 

 2.«ياد بردندبدهیم را از  میکوشیم نشانشان

ی هەتاوییدایە دەتوانین ١٣٦٠تەنها بە لێکدانەوەی هەلومەرجی کوردستان لە ساڵەکانی دەیەی 

بزانین بۆچی گوایا کۆمەڵەیەک کە ئەو نفوزە جەماوەرییەی بوە نەیتوانیوە لە ڕێبەری 

 کە دەکرێ وا بەهێزگرتن؟ کام بزووتنەوەی کرێکاری بێت؟ بەاڵم کام مانوری ههدهگرتنەکاندا مان

                                                           
 کردستانکمونیسم کارگری و فعالیت حزب در  1 
 رچاوهمان سههه 2 
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 گریی کرێکاری ناڕازیی لهڕازی الینهجورە لەسەری بدوێین و ئەرکی خەیاڵی بۆ دابنێین؟ وبە

 وجۆرهلێکی بهگه؟ ئەی بۆ لە ئێراندا هەلومەرج لەبار نییە؟ ئەی بۆ ڕەخنهچیدا بوو لهکۆمەڵە 

 ؟ ناکرێتو حیزبی کۆمۆنیست ئاوقهدا و کتێبچهله

 کۆتاییهاتنیڕێک هەلومەرجی سەردەمی  پ و ڕاستکانی چههای باسبنەم زا سقهوابوو ئههک

ەر کڕێکارانی ئێران بەس و شکاندنەوەی تاوانەکانی کار نەکردن لە نێو ئێراقشەڕی ئێران و 

 کرد، چ شتێکی پێناسه دهڵهکۆمهڕێکخراوی  داهمردهو سهیکه لهوهئه .داتپیشان ئه داهکۆمەڵ

ر یی جێگیرجه پەشۆکاویی سیاسل و مهو ههئه مجۆره بوو کهبه؟ رگهشمهجگه له هێزی پێ بووه

 کرد.ده یو تیژبینی بینیدوور

و له یشارە گەورەکانی ئێران و بنەمای ئابوورییەکی سەنعەتی ،ونە مێژووییەکانبە پێی ئەزمو

ان کرێکارییەکی و ڕێکخراوە یپێدانی بزووتنەوەی کرێکارهەلومەرجی لەباری بۆ گەشە واڵته داییمه

ی لە ئیران بۆ کەمووکۆڕییەکان و ی. بەاڵم دیسان خەتابارکردنی چاالکانی کرێکارخساندوهڕه

انی کساڵه لهبۆشاییەکان، بێ لە بەر چاو گرتنی هەلومەرجی سیاسی واڵتی ئێران لەو سەردەمەدا 

ی هێزی بهزۆردەگەیێنێت.  یمێژوویی و سیاسی یکورتبینی)و لە هەر سەردەمێکدا(، دا ١٣٦٠

ی ١٣٥٧/١٩٧٩ی و نێزامییەوە بەدوای ڕاپەڕینی یکۆمەڵە لە بەر هۆگەلێکی سیاس ڕێکخراوی

( لە بەشی ئاشکرای یئێران )بۆ وێنە داگیرکردنی نیزامی کوردستان لە الیەن کۆماری ئیسالمی

 )فرم مقاومت( بوو کەێشمەرگایەتی شێوەیەکی بەرەنگاریی. پخاتردهدهپێشمەرگایەتییدا خۆی 

بە هۆی سەرکوتی سیاسیی و داگیرکردنی نیزامیی لە سەرووی شێوەکانی دیکە )وەک شێوەی 

مەدەنی( جێگای گرت. هێزی پێشمەرگە نەک تەنها بەرەیەکی گەورەی لە بەربەرەکانێ لە دژی 

 داگیرکەریی و نیزامی پۆلیسیی پێکدەهێنا و حەیاتی سیاسی مومکین دەکرد، لە الیەکی دیکەوە
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ڕێبەری کۆمەڵە و حیزبی کۆمۆنیستی دادەپۆشی.  ڵێک کەموکوڕیی و الوازییگه کڕووپۆشێ کوه

ستیاری دوای کانی ههڕۆژه له داواکردنی پاراستنی ژیانی پێشمەرگە و بەخەم بوون بۆ دواڕۆژیان

بەرامبەر نەبوو لەگەڵ کەمتەرخەمی بۆ چارەنووسی  ،ئێراقڕێ ئێران و کۆتاییهاتنی شه

  ی و کرێکاران لە کوردستان.یبزووتنەوەی کرێکار

 وهبینییهکاندا باسه نێو چۆن خۆمان له

ری ی ڕێبهی کۆمیتهرهسێک که له بهکه کان هاوکات بوون.ستنهکان و ڕیز بهی باسهوهقینهته

چوون که بوو و وای بۆ دهرییه ههو ڕێبهواویان بهی تهبوون وا متمانه وانهگرت ئهجێگای ده

م کمونیس»ی رهش وا له بهسانهو کهله ئارادایه. ئه کدارییڕی چهتن له شهڵگرههتسبۆ دهوڵێک هه

 کۆنترندامانێکی ئه ،مکهیه :جۆر بوون ندچه یشتنی من()به تیگه وهدییهده انخۆی «کارگری

ڕووی دابوو.  داڵه و له زۆر کاتدا ئاڵوزی له نێوانیانی کۆمهیندخنه له ناوهنی ڕهکه ببونه خاوه

ندامانی کۆن له ئهک له یهژومارهڕاوێز خستنی ی سنه و یان پهکانی ناوچهڵبژاردنهبۆ وێنه هه

ی ن کۆمیتهڵخڕاندبوو که به توندی له الیهباسێکی هه خ کاوهڕۆهفشتریش ێئوردوگاکان. پ

ه یو گریمانهش ئهو کاته. ئهوهدرایهرچ رپهمدا بهی سێههله کۆنگره وههڵه و حیزبی کۆمهیندناوه

 بۆ نموونه کات.ده الوازڵه کۆمهزیی کڕیواته یه ،ئینسجاموجۆره به یلێککه باسگه بووهێز به

و ر ئهله سه ئێمهکرد. ده مانستا بووین و قسهڕاوه تام عهڵ هاوڕێله گه له دۆڵی بۆتی ڕۆژێک

نیا ئێمه ته یبۆچوونهو ی لێبگیرێت. ئهخنههتوندی ڕبه وجۆرهبهسی بێ کهه بووین که دهڕباوه

ه نگیدا کو جه« شۆڕشگێڕانه»کی وایهشوههدایمه له که یاند.گهیشتیوویی دهخاوبوون و ناتێگه

 هاتنهلێکی وا دهگهباسێ ،وتوەترسی کهک له مهیهڕێک، هێزێک، ڕێکخراوهشتێک، باوهگوایا 

 کرێت؟ڵوێستی شیاوی لێدهوانیی ههڕکدا بژیت چۆن چاوهوایهشوههها کهسێک که له وهکه ئاراوه.
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زۆرێک  رنجیو كۆمۆنیزم، سه کرێكار بۆ داکۆکیی کردن له «پچه»ی رهئیدیعای به، مدووهه

نا. هێکانی هێزێکی پێکدهپێناسه نهو ناوائه کێشا.ندامی نوێی بۆ الی خۆی ڕادهو ئه رگهپێشمه

 پێناو لهوای خۆی پێک بێت، هاوڕێی دوێنی شوههکه کاتێک موونێکی مێژووییه کهزوه ئهئه

هۆکارێکی دیکه که ئاخردا،  له .ک دوژمن دێته پێش چاووهمڕۆ ئه داڕانهو باوهئه« پاراستنی»

ه دایڵیان ژیا بوویت. لێرهها له گهکه ساڵه نسانه بووو ناوچه و کهنا ئهنێک دادهتۆی له الیه

 انکتاکه ندییوهپهیت و جێگای کهست پێدهر خۆت ههر له سهوروبهسانی دهری کهکاریگه

 وێت.کهردهده

 واته تییرجێکی تایبهلومههه لهگرتنه له دونیای واقیعدا ڵوێستو ههئه هۆکاریاڵم به

رگه و هێزی پێشـمهڵه تی دواڕۆژی کۆمهو پرسیاری چۆنیه ئێراقڕی ئێران و واوبوونی شهته

 :وهیگێڕێتهده ندامانئهكێک له ک یهروههه .گرتی دهرچاوهسه

ڵوێست بگرێت و دواجاریش و دۆخه ههر ئهرامبهڵه له بهری کۆمهند ڕۆژی خایاند تا ڕێبهچه

ستاندنی ناهۆمێدی و رهت به دواڕۆژ بوه هۆی پهبارهسه و دۆخه ناڕوونییکێشانی ئهدرێژه

دا و نێوهبێ چ بکرێت. لهوه که دهدییهخۆی تیۆری ده س به پێی توانایزۆر که دڵیی...وود

که ناهۆمێدی و داهاتووی ناڕۆشنی تێدا به ڕوونی  وههیتیش تیۆری خۆی دینسوور حێکمهمه

 انیدیهێنبه به یبوه و ناسیۆنالیسم پێشوتوو نهرکهڵه سهشکیالتی کۆمهیکه تهوهدیار بوو. ئه

ک عزێبه تی کوێر کرێکارانی ئێران نابینێ.ری گرتووه و کوردایهکانی کۆمۆنیزمی کارگهتیۆرییه

کان که ناتوانن ی بریندارهوهک ناردنهبینرا وهیدا دهکهراتهزهله نه تتاحهشتی نائینسانیی 

 .ئێران[ ]له کانبۆ ناو شاره ،بێتی زۆریان ههکهرهحه
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وه. ماینهله دۆڵی بۆتێ ده بانهر و ی دیواندهکانی ناوچهرگهڵ پێشمهگه دا لهو ڕۆژانهله 

 خۆشییقسهک دواندن و ند. ورده ورده یهسهی دهرم و توند بڵێسهخێرایی ئاگری باسێکی گهبه

ی کانی ناوچهرگهوه. پێشمهبۆغزاندن و مۆڕه کردن جێگایانی گرته کتریهڕوو له کزی ڕۆیشت و 

کان له ی باسهیرموگوڕگه ستابووین.ی ک. ڕ. وهرهس له بهک یان دوو کهه له یهقز جگسه

 ڵگهی لهوهر ئهکرد. له بهی له بۆتێ خۆشتر دهتیی ئێمهکایهرهکانی دیکه ئاگری دووبهناوچه

رت، گدا جیگایان ده«پچه»ی رهیان له بهوان زۆربهژیاین و ئهره و بانه دهی دیواندهناوچه

هات به تا دهکه ههرجهلومهاڵم ههوه. بهبوهکتر دهر یهرامبهکردنمان بهکانمان و مۆڕهباسه

ند کدا چهیهوهێشت که له کۆبوونهواڵمان پێگههه کیهڕۆیشت. ئێوارهئاقارێکی خراپدا ده

 بگرن.دا ڵهدیۆ کۆمهر ڕاسه ست بهده تا پیالنیان داڕشتوه انهی بی ناوچهرپرسێکی کۆمیتهبه

 ن.کهب و کارهبڕیاریان پێ درابوو ئه کوێوه له رپرسانهو بهئه که واوی ڕوون نییهتههێشتا به هوئه

رچی گهئهوت. کهڵدهله بۆتێ هه د شاخێککانی ڕادیۆ له ناوقهمهرنای بهوهباڵوکردنه جێگای

 و ڕێگاوهواته بوو که لهواتهو ی هروژاند ئهی ئێمهوهاڵم ئه، بهرتنی ڕادیۆ ناڕوون بووگ ئامانجی

 تی ناسیۆنالیزمی کردوه.ڵه له سااڵنی ڕابردوودا داییمه خزمهیێنن که کۆمهگهڵک ڕادهبه خه

رۆکی ، ناوهوههییفا بارزانال مستهن مهالیه ستانی شۆڕش لهبڕیاری وه واته «٧٥ساتی کاره»

 ق یانحه، بهکانیو ئاکامه شنهو چهێکی لهساتتارمایی کارهمێژوویی بوو. هێزی تێکی بهوایهڕه

 .یندامێشکی ئازار ده ،قناحه

وانمان بانگ کرد سێکی نزیک بهکرا. بۆیه کهڕوان دهدا شتی وا چاوهنگییهوا جهشوههو کهله

 «تاڵئاشبه» ٧٥ک ساڵی همان کرد که ناهێڵین له ڕادیۆوه وشهڕهههیشتنی خۆمان( و )به تێگه

وا دیار بوو له  ،کر هۆیهر ههین. له بهکهمو جۆرێک پارێزگاری له ڕادیۆ دهیێنرێت و به ههڕابگه
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ۆ ئاخریدا رامبهستان له بهو ڕاوه وجۆرهبه ێکیرگرتنی بڕیارسه. وهببوونهز یان پاشگهکهبڕیاره

 وه؟وتهکهئاکامێکی لێ ده چ

ک یه. ئێوارهروویداناخۆش له بۆتێ  ساتێکیکارهوام بوون تا ردهبه وههییتیژووندکان به تباسه

نیاز بانگ مال کانیک که به کهیهرگهوه. پێشمهرز بوهک بهرایهراههڕ دانیشتبووین و ههقهله مه

تووشی وه و شهزی ئهڵ ئاشپهوت له گهرکه. دهرقهوه هاته مهییهی و تووڕهکرا به شپرزده

 یخماخهچه یتوانیدهر شتێکی چکۆله رجی ناسکدا ههلومهدا و له ههو ساتانه. لهببووێ قڕمهده

ان اڵم دیسوه. بهن بێتههوهکرد ئه کان داوای لێرگهکێک له پێشـمهیه ت.ئاگرێک بێڵگرسانی هه

ڕ تۆزێک قهنای مهی پهوزێکی چکۆلهنای حهدوایدا. له پهش بهوه. ئێمهرهوه چوه دهییهبه تووڕه

ی رگهڵ دوو پێشمهگه ماڵ لهکهی زۆری پێوه دیار بوو. یشۆکاوماڵ پهکانی کهن. قسهیدانیشت

و ئاگاداری  ێتریان بهکهماڵ بۆ ژوورهکه که کرد وانکێک لهیه. داوامان له هاودیو بوو دیکه

. «ماڵیان کوشتکوشتیان کوشتیان. که»ر هاتین: بهخهوهک رایهراههو بوو به ههشه. نیوهاتلێبک

ند دوکتۆر و ک چهیهدوای ماوه ماڵ بریندار ببوو.که ژابوون.موو شڵهوه. ههرهخێرا هاتینه ده

وان بتوانن وه قووڵتر بوو ئهماڵ لهوه برینی کهداخهوه هاتن و بهپزشکیار له ئوردوگای سۆرانه

 ت واخهدت سلێک دهماڵ ههستیاندا کۆچی دوایی کرد. له ساتێکدا کهر دهن و له ژێکارێک بکه

 . ژیانی خۆی دێنێت کۆتایی به ی خۆیکهکهچه به

« کوشتیان، کوشتیان»وه. رماندا شکایهسه به به بارێکی خراپ وداوهڕوم اڵم ئهبه

ری کانیش کاریگهواوبوونی باسها دوای تهتو هه وجۆرهکی بهر به ڕووداوێرامبهک بوو بهیهوهکاردانه

 کرد.رمان قورسایی دهو ڕووداوه له سهئه
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و تۆزه ڕێوه چوو. ئهماڵ بهی کهیری ڕووداوی خۆکوژله ژێر سێبهکان باسه ترڕۆژی دوا

ند ڕۆژ دا به قین. نازانم چهڤین جێگای خۆی ئهش که مابوو ورده ورده له ناوچوون. ئهمتمانه

ک له یادی یهوهسێرویس )جێگای نان خواردن( کۆبوونهبڕیار درا له سێلف بوو که وهدوای ئه

ک ختکردوویهڕێزگرتن له یادی گیانبه و بۆ وفی بانههی ڕهرماندهلێک به فهماڵدا بگیرێت. پهکه

وه له ژووره .نبده کهوهکۆبوونه ک بهتا شکۆیه زرانر دامهورووبهر بان و دهوه له سهکهبه چه

 كێکو یهدوای ئهش کرد. بهماڵی پێشکهی کهسێک ژیاننامهک دانیشتبووین. کهمومان بێ چههه

به « ییواملی بورژوازعه»وژمدا ی بانه له وتارێکی به تین و تهی ناوچهرپرسانی کۆمیتهله به

 وموهه که ک بوووایهوههشهمی کهئاکا ستیارههه و وتارهئه ماڵ ناو برد.ی کهکهبی کوشتنهبهسه

ندامێکی ئه که سهو کهئه وهدڵنیاییه . به«راست»ی رهبهر شانی خرا سهک دهتییهرپرسایهبه

دا هو کاتله گرت.دهڵوێستی نههه وجۆرهدا بهکی دیکهوایهشوههکه له بوو، و جێ متمانه مێژیینهله

دیتنی  به وه.وه هاتنه ژوورهکهبه چه رهو دیوانده ی بانهکانی ناوچهرگهك له پێشمهیهژوماره

 کتریه کێشان لهکو چه ییڵدانی توندوتیژرههمای سهتهر ساته بهههوه. رهچوومه ده نهو دیمهئه

 وهژووره نههات وهکهچه به که رگانهو پێشمهند بوو. ئهبه وههکیهخماخهبه چه کهدۆخه. بووین

ه ب ستۆ گرتبوو،ئه ی بهیهو بۆنهرکی پارێزگاری ئهی ئهلهو پهئههێنا که گوایه ده بیانویان

نده بڕیارێکی له چهو پهزراندنی ئهکدارکردن و دامهریان گرتوه. چهورووبهر بان و دهست سهنقهئه

نی خاوهم هه لهپه واڵم ئه. بهپرسیاره خۆی جێگای ،بوو وهی ناوچهسانرپرن بهدرووست له الیه

ترسی بوو مهدهکه و نهکانی باسهنهنگرانی الیهبریتی بوون له الیهم هه كی جێ متمانه ویهرماندهفه

 ساتێکی لێ بکرایه.کاره
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س ند کهڕ. چهقهنای مهیدانی واڵیباڵی پهمه کمان هاتینهیهدا، ژومارههو ڕووداوهی ئهدرێژه له

ی ندڵبهو مه قزی سهرپرسی ناوچهبه نحماکاک ڕه وریده رهکانی دیواندهرگه الوهله پێشـمه

 کیههات. ماوهدهکۆتایی پێ نهو ر ئهرامبهبهکانیان و قسه سووکه شهڕههه موکریانیان گرتبوو و

 لهوان ئههێنرابوون.  بۆ بۆتێ یی بۆ درووست کردنی خانووك کرێکاری ڕانیهیهژومارهبوو 

وڵی خۆیی هههرحمان به سهکرد. کاک ڕهده یانزهناحه و شانۆیری ئهوون و سهستابوه وهترهرسه

 شئێمه له سێکند کهر جۆرێک بوو چهههوه. بهن بکاتهوهههئه تووڕانه رگهو پێشمهئهدا ده

یان کێشا کان درێژهاڵم باسهخایاند. بهزیاتری نه وهقڕێکان لهمهکانمان. دهکهیانده چهخۆمان گه

 .وهبوونهدهتر و قووڵتر ڵهات قوودهتا ههتی نێوانمان کایهرهو دووبه

هات له نێوان تا دهن شێوه و ههامههکان بهش باسهکانی دیکهله ئۆردوگاکانی ناوچه

سێکی له جێگای ر کهواته و له قاو دان هه ند. واتهسهی دهرهدا پهکی دوژمنانهوایهشوههکه

ی جفا ئارپیوه که گوایا مستهبێتهگای سنه قاو باڵو دهوڕۆژێکیان له ئۆرد وه.زاندهبهڵدهخۆی هه

ت سواری نانهک تهیهژوماره. ڵداوهئااڵی کوردستانیان ههی بۆتێ کهر شاخهف له سهوعروو مه

زت یان پاشگهکهجۆرێک له بڕیارهوه بهخۆشییهرمان له بۆتێ! بهسه بن که بێنهدوو الندکرۆزێر ده

ڵه بێت و ندامی کۆمهسێک ئهت بوو کهحمهدا زهمهردهو سهاڵم لهفا نازانم، بهمسته وه. بۆبنهده

ر ک من له سهسی وهی کهوهچ بگا به بینیبێت،ناوی ئااڵی کوردستانی  ک بهنگ و ڕووی ئااڵیهڕه

 تیایهکرهدوبهر شاخ بچین. پێکهێنانی وه بۆ سهمایهدهبێک نهبهوابوو سهکه ڵی بدا.شاخێکیش هه

 وه.تهوکهی لێ دهوتانهڵسوکهۆره ههو جنها ئهکان و ئۆردوگاکان تهزایی له دۆڵههاکه
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و. بو داکانرهتیی له نێوان هاوسهکایهرهو باسانه خولقاندنی دووبهی ئهترئاکامێکی ناشیرین

ی جیاوازدا خۆیان رهی له دوو بهکهرهخۆی و هاوسه وهیگێڕێتهده ندامانئهکێک له ک یهروههه

 «:پچه»كه له و ژنه« ڕاست»که له وه. پیاوهدیبوه

ند ن چهو پرسیاره له الیهبێ به چی؟ ئهبوو که داهاتووی ژیانمان دهشک و دوو دڵیی هه

ک یهرهكه و له بهر یهبوون و هه شی ژیانو هاوبه روه ]که هاوسهیشهی دیکههاوڕێ

نووسن بۆ ک دهیهنامه وهبن[ پێکهپ دهی چهرهی له بهوانه]ئهبوو. هه وتبوون[که

 نێوو باسانه شک و دوودڵیی زۆری خسته و چییه؟ ئهری ئهزهت که نهنسوری حیکمهمه

 ش کرد.سی ڕههه و داهاتووی زۆرکماڵزۆر بنه

 دوای بوون. کهرهر دوو بههه کان لهرپرسی باسهبه انیسو دۆخه خراپه کهبی ئهبهسه 

، ست هێنادهنی بهوترکهسه« پچه» ،ستبوونئێمه پشتمان پێ به که یوانهی ئهوهکشانه

فاتحان را بازخواست » که کراوه دهباسی ئهکان کی شیاو له باسهیهوهجیاتی خوێندنه له مجارهئه

 یان لێ ناکرێت.وهکان لێپرسینهوتووهرکهسه واته «نیست

ه وتینقز له بۆتێ کهی سهکانی ناوچهرگهدا پێشـمه«پچه»وتنی رکهمی سهكهكانی یهله ڕۆژه

 ی«ڵههه» رگرت وپیان وهکانی چهبه خێرایی باسه وا سانهو کهک لهیهژومارهمجار ک. ئهدوودڵییه

وه کردهیتاش دووپاتیان دهیتا پهگرتین و پهرۆکیان پێده، بهچپ و بوون به لماندخۆیان سه

کان وتهڵسوکهکان و ههر شێوه و شێوازی باسهرامبهکه پرسیارمان به«. نکاکه قبووڵی بکه»

 .«ستکاکه گیان، فاتحان را بازخواست نی»یانکوت وه دهزۆر به دڵنیاییه ،كردده

م نیکهال اڵمبهبوه کی ههیهرچی پێشینهگهو قسه ئهئهیشتم که و ڕۆژانه تێگهدوای ئهزۆر سااڵن 

وه له ستی دابوه لێکۆڵینه. حیزبی کۆمۆنیست دهبووهه دیاریکراویکی یهرچاوهسهڵه بۆ کۆمه
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باڵو « یالیزمبسوی سوس»كان له گۆواری و باسه توی واته سۆڤیهزموونی شۆرهر ئهسه

و  1.کاریچئی.هه، نک قووڵ بووری و نهرسهسه انهولێکۆڵینه وئه یکهوهر ئه. له بهوهکرانهده

 یکاکڵهزۆریی  به« توی ڕووسیای سۆڤیهمێژو»ی له ژێر ناوی کهمهرههبه ناو کانیبیرۆکه

ان کكان و شێوهئامرازهدا وهله کرده کاریچ.كانی ئێ.ههتیۆرییههێنا. پێکده یکهکانی گۆوارههباس

رما و قات و قڕیی؛ ر سهبهس لهها کهملیۆنکردنی کشتوکاڵ که بوه هۆی کۆژرانی یگشتی)به

یشتن به واڵتێکی ک پێداویستیی بۆ گهملیی و...( وهکانی کاری زۆرهمپهکان واته کهگوالکه

که  !ستبهیشتن به مهئامراز و شێوه بۆ گه پاساو کردنیکات. رخ پاساو دهتی و هاوچهنعهسه

ر ئاڵـمانی گهپرسێت ئهمێژووناسێک ده ی کار.کهمهرههكی کۆنتره له بهیهدیاره خۆی بیرۆکه

وه: داتهو جواب ده کرا؟ت ئایا هۆلۆکۆست پاساو دهست بهێنایهدهوتنی بهرکهنازیی سه

کان وتووهرکهسه واته «هستفاتحان را بازخواست » ،وابووکه وانهبه پێچه وه نا.دڵنیاییهبه

 .یان لێ بکرێتوهلێپرسینه بێده

 تبارهسه« بسوی سوسیالیزم»کانی گۆواری وهکانی کار و لێکۆڵینهبۆچوونه بوونیهاوشێوه

دا خۆی وهلهملێی( ک ئوردووگای زۆرهکانی وهلماندنی شێوهسه ک بهنه )دیارهت به سۆڤیه

ند ڕادوای شۆڕشی ئۆکتۆبر تێیپهو واڵته بهو ئاقاره که ئهستالین و ئهئێوه که هاتنی دییهده

ی نگدا ڕهرگهی پێشمهکان له ناو ئێمهباسه كرا.گر پێناسه دهڵنهپارێزهه واته« ناپذیراجتناب»

ر مایه ههر لنینیش بگهناپذیر بوو. ئهکاکه گیان، هاتنی ئێستالین اجتناب»وه: دایهده

وری تاک ده گیرا،دهپێش چاو نه دا لهی لێرهوهئه .«گیان کاکهی چۆن ئهناپذیر بوو، اجنتاب

                                                           
1 E. H. Carr 
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ر هس وتهکهده بوون که داکانکان و بڕیارهوهحاست کرده له تییرپرسایهو به له پێکهێنانی مێژوو

 .شانی

وێت. له کهوه و فریای مرۆڤ دهگرێتهده« نازانم»لێک جار جێگای گه« ناپذیراجتناب» 

ی باتوا بینیمان، له یهوبهی بوو كهکوو بۆ فاڵنه ڕووداوی مێژوویی ئاکامهجواب به پرسیارێک وه

ی به هاساناڵمدا له وهكرێ شه پێدان به ڕووناکبیریی، دهوه و گهوه و خوێندنهاندنی توێژینهڵخڕهه

واری بسوی سوسیالیزمیش گۆبوو. حیزبی کۆمۆنیست و « ناپذیراجنتاب»وه ر ئهبهله :بوترێت

 .گیان کاکهی چۆن ئه !نبوو« ناپذیراجتناب»

 

 ئیدیۆلۆژیک ردبارانیبه: ١٦ی پلێنۆم

 یندیندامانی ناوهئه کان،ستپێکردنی باسهش مانگ له دهدوای پێنج شهبرد و بهی نهندهوهئه

 نگرانیی الیهران. ئێـمهی واڵت بانگهێشت کوهرههی حیزب له دمههشازدهی پلێنۆمڵه بۆ کۆمه

یکه ڕوویدا وهاڵم ئهوین. بهکهر دهکاندا سهدڵنیا بووین که له باسه )ک.ر( ێڕکاف وترا ک ئهوه

ڵه له ندی کۆمهی ناوهندامانی کۆمیتهوه که ئهبوو. قاو باڵو بوه وانهپێچه و و بهکراڕوان نهچاوه

وازیان له  وانی دیکهئه ڵهمی کۆمهكهبیری یهان گرتوه و جگه له دهیان له خۆیخنههکاندا ڕباسه

وای توندوتیژ ڕوو به شوههکه .بوور دڵماندا زاڵ مێکی قورس به سه. خهکانیان هێناوهپۆسته

 ڕۆیی.ده رهێنهیمۆککی خههنیهوهئه

کانی باسه وارینهوه و گوێمان به کۆ بووینهک وری یهده س بهند کهدا چهی ئێمهکهله ژووره

 هیکوهئه وه پێک هێنا بوو.رمانهور سهده به ڵی سیگار مژێکی توندیدووکه 1.دادا دههپلێنۆمو ئه

                                                           
 یشتن بێت.ستپێگهبۆ ڕای گشتیی شیاوی ده یهبۆی هه هپلێنۆمو کانی ئهوباسهقی نواری قسهده 1 
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ر رامبهی توند کردن بهڵ به قسهکی تێکهیهوهچاو کۆبوونههاته پێشده کانوارهنه گوێدان به له

ڕ و ی بیروباوهوهبیرخستنهیان له ژێر بارانی وهوهله کار کێشانه تسو ده یندیندامانی ناوهئه

 یقسه ڵێکناو کۆمه له باشترین قسه «ی سیاسیمان کردوهڵههه»بوو.  داکانما فیکرییهبنه

 وهکهمو چهئهڕێگای  ر خۆیان کردیان و لهرامبهبه داکههپلێنۆم سانه لهو کهئه که سووک بوو

 کاندای باسهماوه له کانیانوه و بۆچوونهکرده و لماندسهی خۆیان ده«ڵههه»سانه که وئهبوو 

وه ستمان ئهبهڵێ، مهبه»یاند: گهت دهناعهبه قه نوه خۆماش بهجۆره ئێمهمبه وه.کردهڕوون ده

  «!ی سیاسیمان کردوهڵهاڵم ههبه بوو،نه

خست ریان دهده کانی دواترڕووداوهخایاند. ك من زۆری نهسێکی وهن کهڕێ ئێمه یاخۆشباوه

وه. له پێشدا داوایان لێکردین تاوانێک نییه به ئاسانی بشۆردرێته« ڕاست» نگر بوونیالیهکه 

 هزۆرێک ل دواتر له مان کرد.وهش ئهئێمهکان بهێنین. تیهرپرسایهبهین یانی واز له استعفا بده

 رپرسی سیاسیی گوردان باس لهڵبژاردنی بهی ههوهک کۆبوونهکان وهوهکان و کۆبوونهتنهدانیش

 کرا. قز دهی سهناوچه له «بلووکی ڕاست»تێکشکاندنی 

و جێکردنی ئهزڕا بوو. بۆ جێبه یناو« بلوکی ڕاست»به  یینگكدهر یهبهقز لهی سهاوچهن

بۆ الی  قزی سهکانی ناوچهرگهپێشمه له كیهژوماره ،تێکشکاندنی بلووکی ڕاست واته کاره

 قز!هێنا بۆ سه ساباڵغیان« پیچه»ك له یهژومارهو  ڕێ کرانهاباد بهی مهکانی ناوچههرگپێشمه

سی . داوایان کرد دوو کهدیاریکراند ڵبهرپرسی نیزامی مهک بهلیم سابرنیا وهسه ختکردووگیانبه

رێ به یندییانی پارێزگاری له ناوه« واحد ئاماده»و من بۆ  ی هاوڕێمحمانڕه ییان قزدیکه له سه

وه دوورخستنه بعید واتهتهوه به چووم و ئاگادارم کرد که ئه ندڵبهی مهرماندهفه بکرێین. بۆ الی

حمان و منیان ڕه ،بوون ێنگری کاف ڕتێک که پێشتر الیهماعهله سێلف سێرویس جه .زانمده
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ئێمه کۆمۆنیستین، و ئێمه » :گرتیان دهڕخنه منرمانی له نافه کانیان ومارۆی قسهسته گهخ

ۆ بو قسانه ر ئهبه ک لهله ئاکامدا و نه«. ر و ئێمه...رینه سهموو بڕیارێک به گیان بهبێ ههده

وێ و ئه ی بچم بۆوهپێش ئه ی له سۆران چووین.یندوێنی واحیدی ئاماده له ئوردوگای ناوهش

بێ باسی ڕووداوێکی دیکه ده ،وهمهبکهبوونم تاقی « ڕاست»ڕ بهرهاتی ناخۆش لهسهلێک بهگه

 جێهێشت.رم بهسهكی خراپی لهرییهم که کاریگهبکه

 نهی سناوچه کی نزیکم لههاوڕێیه لهکم یهپێهاتبوو. نامه انکان کۆتاییك دوو ڕۆژ بوو باسهیه

ی رپرسی کوشتنئێوه به» :دوای ساڵوێکی شۆڕشگێڕانه نووسیبووییدا بهکهامهله ن .یشتپێگه

 .اهێنی کهکۆتایی به نامه «درودهای انقالبی»و به « دایهدیمۆکراتماڵن و جێگاتان له حیزبی که

« تیتۆمه»رگرتنی وهاڵم وه بهدرایهده تی کوشتن جوابمێکی قورسدا نوقم بووم. تۆمهله خه

کانی باشییه ررامبهری بهمسهو جه کراده پێناسه یرهغهک و کاته وەبه حیزبێک که تا ئه شوبهاندن

دایه ڵهوه که له ههمهوڵمدا شیی بکهت بوو. له جوابدا ههحمهزه لێکگه ،یاندگهده حیزبی تۆی

برد بۆ دیدارێک ی نهندهوهیه. ئه«ی سیاسیڵههه»مان توانم لێبگرم ههی دهخنهیکه ڕهوهو ئه

س چ کهس، هیجگه له دوو که وههی جارانوانهپێچه. بهکردڕگوێزمان دانی ئوردوگای زهرسه

کانی پێشوودا باسم ی که له دێڕهکهرهو هاوسه و هاوڕێئهیانده ماڵی کردین. خۆم گهی نهکخول

خێر هاتنی وه بهدڵییهوهبه نه خۆی الواز بوه. و ڕادهتا ئه تی ئێمهبوو هاوڕێیه. پێم وانهکردن

و  عاتێکی خایاندنیو سه .و دوای ساڵوێک چوه ژوورێکی دیکه وههاته شیکههرهاوسهکردین. 

و له واڵمدا ئهخۆشه؟ پرسیارم کرد بۆ نایێته المان. نه .وهرهده هاتهر نهههم هاوڕێکهری هاوسه

 هاوڕێیه وتی:

 وه.خوێنیتهتال دهکتێبی کاپی ریکهخهنا،  -
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 جێهێشت.ڕگوێزمان بهش خێرا زهئێمه 

ا کۆمیسیۆن ی ماڵکهختکردنی یانبهساتی گوه له کارهکان بۆ لێکۆڵینهواو بوونی باسهدوای ته

. کردیان وهبه جیا کۆبوونه و بانه قزی سهکانی ناوچهرگهڵ پێشمههاته بۆتێ. له گه شاندێک

 . مان کردریان قسهرامبهتوندی بهش به . ئێمهکردده تۆمار ارونهر کانیان له سهقسه

ره ی ههزۆربه ،هێنای پێکدهیهێزی پارێزگار ناسرا وده «واحد آماده» به ی وایهستهدهو ئه

پێشتر ی وا وانه. جگه لههاتپێکدهکان خۆگرتوهخنه لههڕو یان « پچه»نگرانی الیه لهزۆری 

 یدا کرد.سێک ناسراویم پهند کهڵ چهگها لههنمناسین تهده

 «یانیت باشبه»ک له جیاتی یانییهموو بهک ههبوو. هاوڕێیهی ههدرێژهمۆڕه و باسی توند 

ی هاوڕیکان ی متمانهوهۆ ئهب؟ «ویتهکهم حزبه ڕۆشن ئهک ئهکلیف خۆت تهی تهکه»یکوت: ده

اندا کوهکان له کۆبوونهشکردنی باسهشییانه له پێشکهخی خۆبهڕابکێشین به شێوه الی خۆمهب

و هئشم کرد. رکێشا و پێشکهده« بسوی سوسیالیسم»ی شداریم کرد. باسێکم له باڵوکراوهبه

تا » یانکوتو هێندێک ده وهوتهکهی خراپی لێ دهوهکاردانه وانهپێچهاڵم بهبه واڵنههه جۆره

کجار خۆشی زموونێکی یهک ئهو وه مانهڕای ئهرهسه ؟«کاتی چی دهدوێنی ڕاست بوه ئێستا باس

 که بوه یدا کردپهناسیاویم  کتوبیی شیرین به ناوی عیماد مهڵ مرۆڤێکگه لهوێ ر لههه ژیانم

یانتوانی نه« ڕاست»و « پچه»کانی و پێناسه نزیکترین و باشترین هاوڕێیانم کێک لهیه

 رهێنهمۆکییی خهقسه باران، قوربانیدان وهری ژهرگهله جه پێک بهێنن. ڕیک له نێوانمانمپهله

ژیان و نی جوانی دیسان الیه کیهیان وته سێکموو جارێک کههه ،کانداتییهکایهرهو دووبه

 وه.هندایتێکۆشانی پێ نیشان ده
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کان و ێکی ناوچهرپرسند بهكان هێنان یان هاتنی چهریته ناشیرینهکێکی دیکه له نهیه

انه سو کهخنه له خۆیان بگرن. ئهوجۆره ڕهکان بوو تا بهوه گشتییهندی بۆ کۆبوونهندامانی ناوهئه

 یڕی مارکسیستیفاداری خۆیان به ڕێباز و بیروباوهدا وهوڵیان دهوه ههتێکی پاکهبه دڵ و نییه

وس کان و تهرهلمێنن. پرسیات بسهکمهنسوری حیمه کانیبۆچوونهواته ن. ربخهده یو کۆمۆنیستی

وانه و کۆبوونه، ئهمههشازدهنۆمی ێکردنی شێوازی پلچاوڕهچاوتر بوون و به رکان بهو توانجه

پرسیار و » واته «گفت و شنود» ریسێبهژێر  له ئایدیۆلۆژیک ێکیردبارانبوونه شانۆی بهئه

ه وجۆره پێویستی بڕێبازێکی به که بێ ئاسایی بێتده فیداکاریی دوای ساڵهام بهالنیکه .«اڵمهو

وه تووشی ئێش فسییهو ڕێگاوه له باری نهسانێکی زۆر لهسوێند خواردن و نوێژ کردن نییه. که

سانه که دواجار و کهکێک لهیه دا دانران.و جۆرهق له بارودۆخی بهو ئازار هاتن و به ناحه

دوای بهند ساڵ دواتر و چهرهات، کرێکاری لێ دهحیزبی نوێی کۆمۆنیسمی  چاالکێکی

 و له کیهاوڕێیه نله الیه یمهردهو سهئه یکهبوونه« ڕاست» ،داشو حیزبهک لهیهوهجیابوونه

 .وهخرێتهدهبیر  وتارێکی ئینتێرنێتدا

ی وههێندنوه و خوکردنهبوونی شییهه ێب خنهاڵم ڕهبه .ندهسوودمهخنه ئامرازێکی ڕه

وپه کان و گرهێنێت. پێکهێنانی ناسنامه بۆ تاکهکان پێک دهناسنامه بۆ تاکه کانی ڕابردووڕووداوه

ر، هنابش، سپی، پهمڕۆیه: ڕهڵگای ئهله کۆمه اڵتسهو ده تسیاسه مێکیرههبهکان تییهاڵیهکۆمه

تاڵ، ش: ئاشبهگای ئێمهڵۆمهله ک .باز، هاوجینسشهر ڕر، سهاڵت، ژن، کۆچکهڵکی ڕۆژههخه

و دابین  یتیاڵیهی کۆمهیبژبات بۆ باشی خهرگهڵگا و له جهله کۆمه واب. سلیمی، تهر، تهالده

ک له ئوردوگا و ن نهکهیدا دهمانا په« پچه»و « ڕاست»کانی مکهچه ه کهرییروهکردنی دادپه
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نها به پیکهێنانی ناسنامه بۆ ته ایدیۆلۆژیکردبارانێکی ئک بهوه ی شازدهپلێنۆمکان. دۆڵه

 .کرێتکان پێناسه دهئینسانه

و داوا  ڵه تۆماری نوسیوهپرسێکی کۆمهرکه به وهباڵوبووهقاو  دا بوو کهڕۆژانه ور لههه 

ی وهربکرێن. کۆبوونهڵه دهبێ له کۆمهده نكهنه ئیمزایگرانی پێشووی ڕاست نر الیهگهئه کاتده

یشی ئێمه ییهرو داواکائه که س بووینند کهساز کرا. ئێمه چه ندامان له واحیدی ئامادههئ

 و تۆمارهئه بێکرد دهکردین و داوای دهوخۆ ڕووی تێدهکه ڕاستهوهرپرسی کۆبوونهبه .وهگرتهده

وه اڵم ئه. بهوهستهدهدا بهدهک خۆمان نهبیانوویه و به رکامهش ههئێمهین. ئێمزای بکه

ی کی ڕێخست و ماوهیهوهكه کۆبوونهری تۆمارهنووسه هاته پێش چاو.دهشیاو نه ڵوێستێکیهه

نده وهو تۆماره ئهکه و ئهوه. نادرووستی کۆبوونهبووکان دیاری کردپانزه ڕۆژی بۆ ئیمزا کردنه

 بیخ کرا.ووه تهندییهن ناوهله الیه سهو کهئهت نانهق بوو تهزه

 

 ستم به گۆڕانێکی فیکرییهه ورده باسی کرا، ورده وهرهسه وا له و ڕووداوانهری ئهرگهجه له

ما ندی بنهمهڕك باوهو کاته وهۆڤێک که تا ئهک مروه ئاسایی بوو وهالمهکرد. بهدهخۆمدا له

خۆم  کانی بۆتێ و سۆران(دۆڵه ک لهڵگا )نهپ له کۆمهوتێکی چهڵه و ڕهکانی کۆمهفیکرییه

هاته پێش چاو. خۆ یالێکی خاو دهوه خهاڵم ئهیرم بکرێت. بهو جۆره سهر بهکرد، ههپێناسه ده

وه المهمکه ورده ورده بهو چهیشت و ئهگهدهک نهی به جێگایهیلواسین به کۆمۆنیسمی کرێکارهه

 بوو.ده ترنامۆ

 «ییرڕێبه ستادی»بوه گوتارێک و « ڕێوه بچێتپ بهت چهسبێ به دهپ دهی چهپالتفرم»

ی دنربڕێوهبوو، بۆ بهکیان نهیهستهی دهرماندهفه یکدارانهچهزمونی ت ئهنانهیان تهکه زۆربه
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ی بۆ باس ی. له سمیناری نیزاموهڕاوێزهپه خرانهڵه ی کۆمهرماندهڵێک فهگه. نڵه دیاری کراکۆمه

کانی ی هێزهرماندهفه وفکاک ڕه« چێتله بیریان ده»سان رپر، بهو ساڵهی ئهلهور جهله سه

ڵكی دیکه ستی له خهده« پچه». نبانگ بکه کهوهبۆ کۆبوونهو بۆکان  هردیوانده ،قزسه

 .داشۆردبوو

و و بوکه خراپتر دهدا بارودۆخه«پپالتفۆرمی چه»وته و له ژێر ڕه وبه درێژه کێشانی ئه 

می رخهمتهیشتنی من به هۆی کهره و به تێگهی دیواندهوه. له ناوچهوتهکهزۆرتری لێده تیزایهناڕه

که رپرسانی هێزهرگه و بهک پێشمهیهژومارهکان، دوای کۆتاییهاتنی باسهبه و ڵهرپرسانی کۆمهبه

پ نی چهالیه وان پێشتر لهئه کانداباسه له یوهر ئهند ڕۆژ مانیان له خواردن گرت. له بهبۆ چه

وا شوههو کهوه ئهداخهچووم و به، هیچکات بۆ الیان نه وهستابووینهکتر وهر یهرامبهبوون و به

 مانکوتوه دهنها به شۆخییهبێت. تهخێکی نهوه بایهالمهوان بهنووسی ئهوای له منیش کرد چاره

  .«نانێرێت ی واڵتهورهس بۆ دههی وادیاره کیکۆمۆنیسمی کرێکار»

واییان که مااڵرپرسانی ناوچهک له بهیهژومارهمان کاتدا که هێشتا له بۆتێ بووین له هه

وه که به کانیانهرهسێکیان له ڕێگای هاوسهند کهرێ کران. چهی واڵت بهوهرهبۆ ده و لێکردین

. وتسکهلی ڕۆیشتنیان دهههوه چبوون، رهکی دیکه پێشتر بۆ دهر هۆیهخۆشی یان هههۆی نه

 دام نمئهو کهسانی بریندار که نگمهدهبه اڵمڕێکران. بهی بهیندکی دیکه به بڕیاری ناوهیهژوماره

 کرا. دهدی ناویاندا به له

کانی رگهپێشمه وموی ههقهدرهله ناو به ،رمانده له بۆتێرپرس و فهکی بهسێند کهڕۆیشتنی چه

ئیتر بۆ  که رماندهو فهئه. وهناچێتهنێکه له بیرم ره و بانه دیمهدیوانده قز وکانی سهناوچه

ی کیهژوماره وه.مایهی خاڵی دهکانی جێگاکهر لێهاتووییهله به کرا،دهکان بانگهێشت نهسمیناره



155 
 

ێ ب»و کێشانی ئهنی دیکه و درێژهکامییهرخهمتهمانه و کهئهستبوو. زیان بهیزۆر بۆ مااڵوایی ڕ

و ی هاوڕێیانی ئهت متمانهنانه، تههێنای پێکده«پچه»ی کهکی باسهیهکهوا کۆڵه« ئاسۆییه

ۆیشتن و کۆچ ڕوه ک بۆ ئهیهڵگهکرد. بهر دههات الوازتتا دهکان ههر به باسهرامبهی بهرهبه

بوون به ڵ نه)یان انتشارات( و گوێڕایه ٢ئۆردوگای  یه بۆڵهی کۆمهرگهری پێشمهکردنی زۆربه

 .زرابوودامه «پپالتفۆڕمی چه»جێکردنی که بۆ جێبه «ستاد رهبری»کانی رمانهفه

لێک که به ڕۆیشتنی . له ههوی داڕینی کوردستانی باشوور ڕوه ڕاپهدایه کندهروبهسه وله

کانی کوردستان ڵكی شاره، خهخساهڕڵک یت بۆ خهڕی کوهی شهرهعس بۆ بهکانی بههێزه

ک بوو ئیتر له واحیدی یهکرد. ماوهدارۆکات کارم دهشی تهو کاته له سلێمانی و له بهڕین. ئهڕاپه

ی و واحیده جێ هێڵم ڕووداوێکی دیکهی ئهوهمابووم و له سلێمانی ڕێکخرام. پێش ئهئاماده نه

 کاری یندنی پزیشکیکه له ناوه رمڵ هاوسهوه له گهمانهێک و وچان. بۆ وهرم بوهرامبهون بهقیزه

رچی گهمان هات و داوای لێکردم ئهکهرپرسی واحیده. له ناوکاو بهوهمابوومهڕگوێز له زه ،کردده

ه م. لتی بکههاوڕێیه غداس بۆ بهند کهبۆ بردنی چه كی دیکهیهرگهاڵم پێشمهله پشوداندام به

ری دۆکتۆرێکمان کێکیان هاوسهخۆشم له بیره. یهئاماده بوودم. دوو نه یگای پزیشکیرهبا مردهبه

ی واڵت وهرهی ئۆڕژانس بۆ دهیی و به شێوهخێرابوا بهجبوون دهلهترسی فهر مهبوو که له به

ابین د اردنخو کبابییهچین و له کهڕ نهقهوێ بڕیاردرا بۆ مهیشتینه سلێمانی. لهت. گهڕێ بکرێبه

 ههاتمکه چووم. که ی دووکانهوهکان بۆ ناوهبابهملی ڕێگا بگرین. بۆ هێنانی که ئینجا ین وبکه

ئیتر « جلهفه»خۆشی یاڵ هاته پێش چاو. نهون و خهک خهوه وهالمهی وا دیم بهوهئه ،وهرهده

نازانم  رووی پڕ کردم.ۆغز و کینه گهرزا و بلهستم نی. دهکهکشابوو. دانیشبوو و قاقا پێدهڕانه

ی ی دیکهکهرگهسه من و پێشمهو کهری ئهدۆکتۆر و هاوسه هاوڕێیوه بوو یا چی، ر ئهبهله
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کرده م ڕووم ین. بۆ جاری دووههتیان بکههاوڕێیه غدابۆ به پێویست ناکات ئیتر که ئاگادار کرد

و و کاروانه بهتی ئهرپرسایهوه که بهبیرم خسته ووو رپرس دیاریی کرابک بهوه که یههاوڕێ وئه

 زاند. منیشڕ دابهقهله مه یانئێمهنجامدا ئه لهیاند. گه تناعهقه وی بهدوکتۆر ئهاڵم دراوە. به

ی ستهدهر بۆ ئۆردوگای سۆران و الی کسهیه مکهی پشوودانهله جیاتی شوێن گرتنی ماوه

 می واق ما.مان به دیتنی من دهكهرپرسهوه. بهامهڕگه نزیک ڕانییه ڵنگانپله دۆڵی  پارێزگاریی

واحیدی ئاماده له باری  وه.م بۆ گێڕایهکهزعهمنیش وه غدا له کوێ؟دۆڵی ڕانیه له کوێ و به

وه اڵم داییمه به دڵسۆزییهو واحیده بهرپرسی ئهبهر فهموزه مێکی ناخۆش بوو.ردهوه سهفسییهنه

 .كردوتی دهلسوکههه ئێمهل له گه

 کان بخرێنه ژێروه نییه مرۆڤهست ئهبهمه دالێره شۆکاویی ئاساییه ورجێکی وادا پهلومهله هه

له  گوارای .ی چک وێنهیهرگهکان، پێشمهدوای کۆتاییهاتنی باسهپێشتر و له بۆتێ و بهپرسیار. 

نها و ڕووداوێک ته سێک بهڵواسی. کههه جیاتی له ێژیبی مادۆنای گۆرانیوێنه دیوار داگرت و

ی وهنگدانهڕه ی خۆیانم به نۆبهکا رچی ههرگهژێر پرسیار ئه ک ناهێننهیهماموو بنهڕاوێز ههله په

« تیباتی چینایهندی خهناوه»ک ی واڵت وهوهرهدان به دهو پێگه« وتووییپێشکه»گرتنی روه

 كییهماڵهندامانی بنهیان ئهو  نداممئهکی کههاوڕێیه هودا ئهو کاتهلهیاند. گهده

 هاتسی واش بوو پاسپۆرتێکی بۆ ده. کهخشینبهیان پێدهیهوره کهبوون  ختکردووگیانبهندچه

 .یاندگهدهیامێکی و کاره پهخشی و بهبهی دهکی دیکهبه هاوڕێیه

بۆ یشت. وتن گهرکهکه به سهمنه سوورهڕۆژ و به گرتنی ئه ندڕینی سلێمانی دوای چهڕاپه

کاتی  که« جاشێک»الکی ر کهسه له. دایکێک وێکه چووین بۆ ئهمنه سوورهیرکردنی ئهسه

 ،ڵی گرتبووو کات له دڵیدا ههتا ئه که یوهستا بوو و ئهڕاوه ،ی ئێعدام کردبووکهکوڕه خۆی
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نیش مهم تهرمی منداڵێکی کهنای دیوارێک تهڵی ڕشت. له پههه داکهالو کهر ئهسهو به وێله

س ند کهم چهاڵبه«. بهرهن عهیکهمه»ک وتی كێ. یهکی ڕاکێشاڵرنجی خهسه که كرادی دهبه

انن ی بتووهوڵی ئههه وتنهشوێنێکی باشتر و که و بردیانه و منداڵهرمی ئهالی تهیانده خۆیان گه

 .و بزانن کوڕی کێیه وهنهر کۆبکهسهنیاریی لهزا

و رهوه بهیهت دووری به سپاکهعس، عیزهر سازانی ئامریکا و ڕژیمی بهبرد له بهی نهندهوهئه 

ن به كهرکووک له ناکاو خۆیان ئهکه ۆیشتنی سپاکه ببه گه وه.کوردستان هێرشی هێنایه

ش نیوه مۆجاهدیکانیانهر تانکههبه س مجارهئهنه کوشتارگا. یکهدهند ساتدا دا و له چهخانهستهخه

جێگیر  ٢ی وا له ئۆردوگای رگانهو پێشمهک لهیهژومارهرکووک ی کهوهبه گرتنه .کراندی دهبه

ڵک کانی تر و خهرگهڵ پێشمهگه له رکووک چوون وو کهرهڵه بهبێ پرس به کۆمه ،ببون

کانی سیاسییه هێزه ر بۆیههات هه و سلێمانییهرهبه کههێرشه وه.عس بوونهی بهکهسپا ڕوویڕووبه

 ت دووریی عیزهکهیشتنی ستوونهکورد بڕیاریان دا سلێمانی چۆڵ بکرێت. ڕۆژی پێش گه

ڕێ کران. بیری خاله ڕگوێز بهو بۆ زه وهکرانهکۆ  ژیانکان که له شار دهرگهشمهی پیـماڵهبنه

ری حمانی هاوسهر کاک ڕهت برازای دایکم بوو و له بهراسهوه. فهوتمهکانی کهت و منداڵهراسههف

وه له شاخ و وت منداڵی وردهحه ها بهساڵه ،که کادرێکی کۆنی حیزبی دیموکرات بوو

 ندییوههپحمان بڕیاری دابوو له سلێمانی بژیت و ك بوو کاک ڕهیهژیا. ماوهتیدا دهرگایههپێشـم

ت کرێستگیر دهوه دهعسهن بهله الیه دای کار و کاسبیڕێگاله  مابوو.وه نهوخۆی به حیزبهڕاسته

موویان له اڵم هه. بهوێیانده ئهاڵتن خۆم گهههبرد. بۆیه به ری دهسهو ڕۆژانه له زیندان بهو ئه

کی هتییهباران و برسی داکههوکۆڕهو له و ئێران چبوون. له ڕێگا رهجێهێشتبوو و بهترسا ماڵیان به

ڕووی ژیانی رووبه ورهکی گهترسییهمه سۆمای کچیان جۆرێک کهبهردا دێت سهیان بهزۆر



158 
 

 هوی پاسدارانهن سپاله الیه وێو له بانه شاری ێیننهگهبی خۆیان دهرجۆرێک دهههبه .وهبێتهده

 کرێت.یان لێدهوهلێپرسینه

کرا. ڵک چۆڵ دههات له خهتا دهوه. شار ههسێک مابووینهکه ڕ. نزیک دهقهوه مهمهڕاگه

ی  رجادهراخ شار و سهقه یشتینهگه کهڕگوێز بڕۆین. و زهرهش بهیانی بڕیاریاندا ئێمهوبهمهده

کران. دهدی ڵکێکی زۆر هێشتا بهخوارد. خهوه خولیان دهرمانهسهدوو کۆپتێر به ،تربهعه

موو پاڵی به هه عساڵم نێوزڕاویی بهبه .کردڵک نهیان له خهقهکان تهوه کۆپتێرهخۆشییهبه

 و. شهبووستانی نهوهباری و . له ترس ئاگر ڕوو له ئاو کرابوو. باران به لێشاو دهناوه دهسهکه

زانی یاندهوه و نهڕوچڵپاودا مابوونهڵک له ناو قوماڵه و خهوه. زۆرێک بنهشی باڵو کردههی ڕردهپه

کان جێگیر نهواجیده و له ڵهن کۆمهالیه گوێز لهڕله نزیک زه رچاوی بهکیهژومارهوێ بچن. بۆ ک

وی له شه چوو.یان بۆ دهپێداویستیی دیکههێندێ خواردن و  وهڵهکران و له ئوردوگای کۆمه

ڕگوێز م زهردهی بهکهمهڵک له دۆڵ و چهان بۆ هێنانی خهکرگهک له پێشمهیهژوماره وهمهكهیه

کی سلێمانی به دوو ن. ڕۆژی دوایی هاواڵتییهرباز بکهڵکێکی زۆر دهوتن و توانیان خهرکهده

و یێنین که دوێنێ شهرگه بگهحمودی پێشمهکاک مه به انهوکرد ئهوه هات و داوای دهیشکهمر

گل کان اڵم مریشکهبه رگیرای وهکهرکێشابوو. سپاسهی له قوڕ دهکهرهیاتی کردبوو سهیارمه

ت و ند لۆری پڕ له خێوهچه شڵهندیی کۆمهناوهعس، ی بهكهپێش هاتنی ستوونه .وهدرانهنه

و و ئه ی ئاوارهڵکێکی زۆروجۆره خه. بهکاتدهرێ و ڕانیه بهرهرگ بهخواردن و جل و به

 رگرت.ڵکیان وهو پێداویستییانه کهوێ بوون لهی لهرگانهپێشمه

یگێڕاوه ک دهیهرگهوه. پێشمهبوهن دههوههات ئهتا دهکه ههدۆخه ی سلێمانیوهی گرتنهدوا

ر به ، لهنڵهی کۆمهرگهمانه پێشمهله دوکانێکی سلێمانی کاتێک ساحێب دوکان ئاگادار بوو ئه



159 
 

عس داوای یه بهوانهوت له. قاو داکهێلێ ناستێن پووڵیان تی درابوویارمه داکهوهکۆڕه ی لهوهئه

م بوه. بههه رکووکو که ڕین چاالکی سیاسییان له سلێمانیک بکات که له کاتی ڕاپهیهژوماره

دابوو، خۆیان له ئوردوگا  یی کرێکارییخیان به چاالکسێک که الی خۆیان بایهند کهبیانوه چه

بڕیاری  به که وانه بوونترسیی بکردایه، ئهستی به مهبوو ههی وا دهوهاڵم ئه. بهقاچاق کرد

 .یان کردبووت دووریی عیزهکهستوونه ڵگه ڕ لهشداری شهبه خۆیان

ر هرامبرگری له کوردستان له بهت بهنانهبوون و تهن نهالیهڵک و بێخه تی بهیاندنی یارمهگه

 كیهژومارهت نانهجێهێشت. تهڵک بهر خهکی زۆری له سههیریت دووری کاریگهیزهی عکهستوونه

ر و ناوچه دووتی دران و لهرگوێز یارمهکانیان له زهو بریندارهکێتی و پارتی کانی یهرگهپێشمه له

و  کانما فیکرییهڵکوو له بنهكی دیاریکراو بهیهرنامهک له ڕووی بهرچی نهگهمانه ئهئه وه.خرانه

ی رچاوهڵک سهخه ت بهخزمهو بۆ  یڵکیبه هێزێکی خه ڵهی کۆمهرگهکردنی پێشمهخۆپێناسه

کم )»زوو و ئاره یلمهبوونی له نهمێک و ردهی سهوهی وا کاردانهتیۆرییانه وئهک گرت. نهده

 .قواڵنڵدههه«( اشتهایی

نێک له باسێکدا زۆرتر له ناوشیاریی ڵبژاردنی الیههه ک منوه ڵهکی کۆمهیهرگهبۆ پێشمهنگه ڕه

سڵه و نهی ئهکانزموونهری ئهخوێنه بۆ اڵمبه ی گرتبێت.رچاوهوه سهك له وشیارییهو نه

ی رگهپێشمهڵوێستی جیاوازیی هه دامانهستهو ساته ئهله که یهوهبیرهێنانهجێگای وه ،شتییگهبه

تی تایبه به. بوونهوت ڵکهههمرێکی بهئه عسڕژیمی بهکانی ر تانکهی سهموجاهیدڵ گه لهڵه کۆمه

له ژێر  که کی ناشیاو نییهداواکارییه وه، ئهنکهده پێناسه وهسڵهو نهبهی وا خۆیان وانهبۆ ئه

پ و تۆز ؛ تهوهنهر بکهسهکانی بهزموونهو ئه ڵهوتی کۆمهڕه ماکانیبنه زموونخنه و ئهی ڕهفشار
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 ڕۆڵ و جێگای خۆیان له وهگرانهخنهکی ڕهیهبه وره میسانههمجۆره ماڵن و بهکان ڕابو مژه

 .وهنهست نیشان بکهیان دهکهئاڵوگۆڕی واڵته
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«چەپ و ڕاست»میراتی   
 

 

 ؟شیاوڵوێستێکی نهیان هه شکاو کییهشتیکه

هات تا دهری موسولینی ههی فاشیسم به ڕێبهوهبزووتنه ١٩٢٠ ییهدهی کانی نیوهله ڕۆژێکی ساڵه

حیزبی  داڵگای ئیتالیاکۆمه هاوکات لهخست. ک دادهک له دوای یهی یهیکانی ئازادالقهده

ر به هل ئانتۆنیۆ گرامشی ناسرا.کارا ده یوه و هێزێکی سیاسیبزووتنه کوه و واڵتهئه کۆمۆنیستی

ی م چاالکێکو هه حیزبه ونوێی ئه ک سکرێتریوهم هه و بواری کرداریی و فیکرییدا لهلێهاتوویی 

دا جێگای و واڵتهنی ئهکات و ئاڵوگۆڕهسیاسه تی لهکی تایبهجێگایه رچاووری بهن دهخاوه

رێکارانی ڵ کگهقووڵ لهکی ندییهپەیوهتوانی دا مهردهو سهو حیزبه له. ئهیدا کردتی پهتایبه

دا ١٩١٧له ساڵی  .پێک بهێنێت داو واڵتهی ئهو جووتیاران له باشوور ئیتالیاله  یتینعهسه

ڵقواڵوی ک ههو حیزبه وهیشت. ئهگهده سنیو ملیۆن کهبه  یتینعهسه انیی کرێکارژوماره

 كییهاڵوی پێشینهڵقوهه هاروهبینرا و ههده دیار یتیاڵیهباتێکی دیاریکراو و هێزێکی کۆمهخه

 ی باسی له هێزێکی نوێکهناوه. وهڕایهگهده حیزبی سوسیالیستی ئیتالیا بۆ بوو کهرێژ دوور و د

لێک ئامانجی دیهێنانی گهبۆ به کیهسهرهکهک وهش كهو حیزبه می بیستهدهی سهتله سیاسه

 نبووپیرۆز نه یدیاردهانادا دوو که له خۆیڕێکخراوه که و نهبۆیه نه ناوه کرا.دیاریکراو چاوی لێده

 و پێناسه تکێشانحمهو زه ڵ کرێکارانگهنوسسازه لهقووڵ و چارهندییه پەیوهو به و حیزبهو ئه

 کرا.ده رسه ی لهتزاوهقه
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یتا هاورێکانی پهیدا بوو، مڕۆ و سبهگرامشی له ئه ئانتۆنیۆ له کاتێکدا گرتن و زیندانی کردنی

 دایشگرامکانی دوو هاوڕیی نامه له مهئهجێ بهێڵێت. واڵت به بێو دهئه رد کهکلێده انیتا داوایهپ

 نووسێت:یدا بۆ تۆگیالتی دهکهشێکی نامهکامیال ڕاوێرا له بهبینرێت. ده

 رێتڵبگینها کاتێک هههبێ تده ئیتالیا[ له وهرهده]چوونه رهو جۆنگاوێکی بهچێت که ههئانتۆنیو...وای بۆ ده

 رانێبهڕپێی وایه و ئهکجار پێویسته؛ قه و یهرحهواوی بهو کاره به تهکه کرێکاران بۆ خۆیان ببینن که ئه

 1.وهیان بۆ نامێنێتهلهو ههی ئهواوتهی که ئیتر بهو کاتهوه تا ئهبێ له ئیتالیا بمێننهده

 کرێت.ند دهبه داکانی فاشیسمساڵ له زیندانه هی دکرێت و بۆ ماوهگیر دهتسگرامشی ده

. «ی بیست ساڵ له کار بخرێتبۆ ماوه شکی گرامشیمێبێ ده» :ڵێتدهیدا کاتی دادگاکه له قازیی

 وه.بڕێتهبیست ساڵ زیندانی بۆ دهی یقازبۆیه 

 وهر ئهبهو له ونێدا بوخۆشیی له ملمالڵ نهگهوه لهله منداڵییه بوو. کووڕپشتی  گرامشی

ساڵ له زینداندا کۆچی  دوای دهوجۆره و به یشتڕوخراپی ده لههات ڕوو تا دههندرووستی هته

 گرینگە وخۆدی ئهازه و ێبو ڕئه ندانیوه بۆ بیرمهی له باری مێژووییهوهاڵم ئهکات. بهدوایی ده

 یینێکی سیاسک تیۆریسیهتوانی وهکانی کان و فیکرهبه نووسینهگرامشی دا و ماوهیه که لهوهئه

ی ر پێگهو له سه کولتووریی( یرروه)سه ر هێژموونیه سهو لکانی ئهلمێنێت. تیۆرییهخۆی بسه

ێیدا تیی تاڵیهکانی کۆمهخهك که بایهڵگایهیشتن به کۆمهو بۆ گه رشهڵگای بهت له کۆمهسیاسه

 ،تیی ناسراوهاڵیهمان کۆمهواته هه ،یسوسیالیستی به بیاتی کوردیشدادهو له ئه بێت رهروهسه

                                                           
 :١١٧، ل.  )انگلیسی( کانی زیندانرچهفتهدهگرامشی،  1 

Quintin Hoare and Geoferry Nowell (eds), Selection from the Priosn Notebooks of Antonio Grmasci (London, 

Lawrence and Wishart, 1971). 
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کانی ارهبو ڵکوو لهدا بهله دونیا یڕی مارکسیستین بیرمندان و لێزانانی بیروباوهالیه نها لهک تهنه

و  ر کراوهسه له ختیجه وههوئه نله الیه گرینگ دیار و ک ڕۆڵێکیوه وهخوێندن و توێژینه

 1.لماوهسه

 انداکئاڵوگۆڕه له ورگێڕانیانده ک و بهیهڕوانگه به کانیانتهخزمه سانه بهه کهو جۆرابوو ئهوکه

ر کجارجێکی یهلومههه واو و لهندرووستی تهته بوون که لهلێک مرۆڤی دیکه ههوه. گهناسرێنهده

رێکیان ودهو ک ئهی وهیوارێکی فیکرله ب المبه داو پلهله زۆر ڕای ئیدیعایرهسه اڵمباشتردا ژیاون به

 ت به پێشچوونی فیکرێک نییه.له خۆیدا خزمه سێککهی نووسراوهی زۆری ژوماره .گێڕاوهنه

شی ی گرامکهپێداگیرییهئایا  گرینگه؟ هۆکارێکیسانه و جۆره کهئه ییجۆگراف اڵم ئایا جێگایبه

؟ ی نوقم بێتکهشتییهڵ کهگهبێ لهشتیوان دهکه ئایا ئیتالیا درووست بوو؟ له وهر مانهسه له

 وه:داتهم جۆره واڵم دهگرامشی به

لە کاتی ی کهکەشتییە شکاوه کهیاسایەک دەڵێ کەشتیوان دەبێ ئاخر کەس بێت 
جێ بهێڵێت؛ تەنها ئەو کاتە دەبێ بڕوات کە هەموو کەسی دیکەی نوقم بوودندا 

لە کاتی وادا   بێدهئەو بڕوان کەشتیوان  ەسەرتەنانەت لڕزگار کردبێت. ژمارەیەک 
جۆرە بیرکردنەوانە وا نییە لە  ییە شکاوەکەی بڕواتە خوارەوە. ئەولەگەڵ کەشت

گەڵ عەقڵ نێنەوە. بەدڵنییاییەوه جاری واش هەیە سەبەبێک نییە بۆچی کەشتیوان 
 نەجۆرە جارا وبۆ یاسایەک ئەمیەکم کەس نەبێت خۆی ڕزگار بکات. بەاڵم ئەگەر 

ئیتر چ  بکرێتە بنەما ربازکردنی خۆی[شتیوان بۆ دهس بوونی کهم کهکه]یه
بەرگری لە  (١: )بۆ کەشتیوان هەموو هەوڵی خۆی دابێت که زەمانەتێک هەیە

اری گیانیی و مادیی )خەساری ( بە النیکەم گەیاندنی خەس٢شکانی کەشتییەکە؛ )
کاتێک شکان  وودا دەکات(لە داهات یکە نوێنەرایەتی خەساری گیانی ڵییما

 ؟ڕوودەدات

                                                           
 م.ههشی دوازدهی هابزبام، بهنووسراوه« چۆن دونیا بگۆڕین»بڕوانه کتێبی  بۆ وێنه 1  
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لە کاتی شکانی کەشتیدا کەشتیوان ڵێت دهکە  [مطلق]« تەواو»تەنها یاسای  
ەو خۆی ڕزگار بکات و یان لەگەڵیدا نوقم بێت، دەتوانێت ئ بێتئاخر کەس بێ ده

نابێت؛ لەبەر ئەوەی هیچ  رمسۆگهژیانی هاوبەش  زەمانەتە دابین بکات. بێ ئەوە
ژە بەو چاالکییه ێرسایەتییه بخاتە سەر شان و یا درە نابێت ئەو بەرپکەس ئاماد

 1بێت.ەستی کەسانی دیکە گرێی خواردبدات کە بە سپاردنی گیانی خۆیان بە د

شتیوان دا که«پست و چهرا»هێنن. له کان پێکدهی قسهک دوو خاڵ کاکڵهر باسێکدا یهله هه

ر سه توانێت تیشک بخاتهش دهکی دیکهیهنموونه وهاڵم پێش ئهبهکی شکاو. هشتییو که

 .تهم بابهیشتن لهتێگه

 ۆنلچ بدات هورنجی ئهبزانێت تا سه مارکس ندێکیڕمهباوه ناکات مرۆڤ خوی به پێویست

ی یهی ده. له نیوهوهتهنگی داوهڕه شداندهو بیرمهئهله ژیانی  رجلومهکانی جیگا و هههۆکاره

 هک« ییسیاس ی ئابووریخنهماکانی ڕهبنه»و بریتییه له داڕژانی ئه یفیکری یاالکیدا چ١٨٥٠

 مهرههو بهچاپ کران. ئه ،وهرابوونهد ساڵ که دۆزدوای نزیک سه گروندریسهله ژێر ناوی  دواتر

 ییوه له نیزامی ئابووروه له لێکۆڵینهره گرنگی ئهکه کاری هه« کاپیتال»ک بوو بۆ کییهپێشه

به  یلێک باسکه گه دەبینرێتدا وهله گروندریسه یی. گرینگییداررمایهی یان سهیکاپیتالیست

 لێکر گهکانی له سهستهبهمه ؛کراباس دهو کات تا ئه وهمارکسهکه به ناوی  وهوانه خستهپیچه

ی شهوتی گهڕه تی لهیبهکجار تاکی یهجێگایه مهرههو بهئهوه و بۆیه ت ڕوونتر بوونهبابه

 گێڕێت.ودا دهئه کانیبۆچوونه

 تانهبابهو هر ئسه و لهریکی لێکۆڵینهوا خه ڕۆژانهو لهن و ندهله رێک لهنابهک پهوهمارکس 

. خۆی ر ماڵیانهاته بهده موو ڕۆژێک ساحێب ماڵ بۆ کرێ خانووو هه بوه پووڵکجار بێ یه بوو،

                                                           
 .١١٧)انگلیسی(، ل.  ،کانی زیندانرچهفتهدهگرامشی،  1 
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 خاڵییهواوی تهبهکانی گیرفانهکاتێک ک من[ س تا ئێستا ]وههیچ که»دواجار نووسیبووی 

کانی له و پێالوه ی کۆتوهر ئهدا له بهانهو ڕۆژله«. نووسیوهتی نهبابه پووڵ ت بهبارهسه

وه. رهتوانی بچێته دهیدهبۆ دوو سێ ڕۆژ نهت نانهته ،و دانابووله گره 1«پۆن شاپ»کانی ودو

كانی یهتیبه یارمه نیایاند. تهگهبۆ دێڕێکی پێده رانێکقه ،کی نیۆیۆرکیهۆژنامهنووسین بۆ ڕوتار 

ی باوکی گل ه کارخانهی لکه به بیانوی شتی دیکه پاره سئێنگێڵ وانهكی و لهیهند هاوڕێچه

له  مارکس کانینووسینهلێک له گه کرد.ی دابین دهکهماڵهژیانی خۆی و بنه ،وهدایهده

 م هاتوون.رههدا بهو جۆرهبه ێکیرجمهلوهه

دانێن،  داوکانیان له گرهبێ جلهده کیههرپرسانی ڕێکخراوبهوه نییه ست ئهبهپرسیار و مه

 ک مارکسوه بمرن و یان خۆشینهر له به ،ونبێت و له زیندان بکه کووڕک گرامشی پشتیان وه

 یدانیمه و رجلومهکانی جێگا و هههۆکاره یهوه. پرسیار ئهکانیان له برسا بمرێننمنداڵه

 ؟هوهبێ لێکبدرێنیه چۆن دهتییان هههرپرسایسانێک که بهڕۆڵگێڕانی که هاروههه وه وبیرکردنه

 

ت. هێنیپێکده« پ و ڕاستچه»کی رهرپرسان میراتێکی سهو به کانییهندن به ناوهبوو متمانهبێ

ریی نی ڕێبهکرا. جێگیرکردنی درێژخایهدهرێک چاوی لێنهی ڕێبهسهک پێنائیتر وه« ییگیانباز»

ستی ده ئێراقڕی ئێران و واو بوونی شه)که پێش له ته «کاری چروپڕی تیۆریک»به بیانووی 

وونه و جێگیر بئههێشت. ئه جێو هێزه بهر چاالکیی ئهکی نێگاتیڤی له سهیهوهپێکردبوو( کاردانه

هیچ کات و تا ئێستا وه، جالی توێژینهک که پڕ بوه له ئاسایش و مهیهویش له جێگا)ئه

 وه.تهوتوهکهوه لێنهلییهمهی و بوارێکی شیاوی له باری عهیرزهمێکی نهرههبه

                                                           
1 Pawn Shop 
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انی شک ین:دیاری بکهتیڤ و نێگاتیڤ نی پۆزهین الیهندچه داباسانه وتوانین لهدهدا له درێژه

ن فکرین و بوونه خاوهو تێ مان کاتدا وریا بوونهو له هه پێناسهک وه« ندیناوه»تی ندامهئه

ناسران ڕۆڵی پ دهی به چهوانهئهت تایبهبهدا مهله .هێننکان پێک دهنه باشهڵوێست الیههه

کی یهتا ڕاده سکرتهكی بهیهند کردن به بیرۆکهڕمهدا خۆ باوهرچی له درێژهگهگێڕا، ئه زۆریان

و مێژو یهگرتن هیچبهو ئهر رامبهوه له بهستانهشۆکاویی و وهپهوه. نهی گرتهو ورهجێگای ئه زۆر

و ئه که نێکی باشی دیکه بووالیه داوهو بزووتنهله ڵهوری کۆمهکوردستان و دهی وهبزوتنه و

 نێکیالیهره دوو به ودا لهژماوهدرێ له کیان بۆی گێڕا.رهناسران ڕۆڵی سهی به ڕاست دهسانهکه

ری سێبهکان وهكی نوێ و بۆچوونێکی نوێ که دابڕان و جیابوونهتییهسایهکه م هات:رههم بهسێهه

 .کێشاوهردا سهبه

 داهو باسانی ئهدواکه به وهمهق بکهزه کیهسهوێت پڕۆمههکان دهوه له باسهنهجیاتی وردبوو له

ه ورده ورد یهو پڕۆسهکانی ئهک پێناسهوه م کهنێک بکهند الیهد و ئاماژه به چهستیان پێ کرده

کان یانی ئاڵوگۆڕی دیاره هۆکاری ڕووداوهرخست. ی زیاتر له بیست ساڵ خۆیان دهله ماوه

ی نرخستی چاالکیی و دواجار خۆدهودای مهوهسک بوونهرته، بهییدوورخراوهی، ژیانی یسیاس

 ری خۆیان بوه.کاریگه رێمتی ههپێکهاتنی حکوومهدوای کی دیکه بهودایهمه

ڕاوازه و په و هێزهئهناسیاسی کردنی خست ردهورده ورده خۆی ده دایهو پڕۆسهله نێک کهالیه

 ڵقواڵویهه کانیجۆرهجۆربهی له ڕێکخراوه سانهو کهی ئهژومارهنییه  وهست ئهبهمه .تیپێکردنیه

نهایی و له ( و یا به تهرچاوترنی نین بهوانهی ئهژومارهاڵم رچاو نین )بهبه داهویابوونهج وئه

افیا ڵ جۆگرله گه ڕانی سیاسییدابست بهن. مهکانی پیشوو نادهخهژیانی خۆیاندا گرینگی به بایه

 هی زیاتر لله ماوه .کرانهد پێناسه وههوانو به وێسانه لهو کهئه که تیکانیههسیاسیی و کێشه
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 مههیه و کێ ئمه)کێ ئه یهیی و ئایدیۆلۆژیکیپێناسهباسی  کاتده قورساییی وهئه دابیست ساڵ

کان و مرۆڤه نگاندنیڵسههه یه.مشتومڕی سیاسی کنه (ڵ کێیت؟ تۆ چیت؟گه، تۆ لهنییه

کانی مرۆڤه شكۆیکانی ی سنوورهزاندنبه ،تکێشی پێناسه و ئایدیۆلۆژیاه خهکانیان بکرداره

دان و لێک شهڕهههکان، کان له وتارهتبارکردنهیی )تۆمهستهی و جهیفزتوندوتیژی له دواوه دێت.به

 یه.  و پڕۆسهکانی ئهكێک له پێناسهله کاتی دابڕان( بوونه یه

ئۆرووپا،  له انی ئاکادمیکییکندهناوه اڵویتێکهی وانهی ئهژومارهدا سڵهو نهله ناو ئهاڵم به

ی کانهاندانه .ستهکانی دهی قامکهمارهود ژقه به هوڵێنهوانه دهکانادا و ئۆستڕالیا بوون یان 

 ڵ چینیگه ندی لهیوهپه گرینگیدان به بۆ وێنه .دا بردبه ئاقارێکی دیکه کانیمرۆڤه وکاتئه

 بۆ بژیوی ژیان کرد که دیکه یلێکی کارگهری گیرۆدهکی زۆڕاستیدا ژماریه کرێکاری ئورووپا له

موو هه»ی مرۆڤێک الی وایه وهر ئهله زۆر جێگاش له به. وهتهڵگا دوورخستوهکۆمه وانی لهئه

خوێندنی کتێبیش به  «وت بوهندامی فاڵن ڕهو ئه یهی ههزانێت چوونکو فاڵن پێناسهشتێک ده

وخۆ ئوروپا و ئامریکا که ڕاستهکانی ورهکان له شاره گهۆوارهت گنانهپێویست نازانێت. ته

ی شهگه ئاکامی له هجۆره ڕوانینوئه یه ناناسرێن.وه ههڕانهو جۆره پێناسه و باوهبه انیندیوهپەی

 رخ(چههاو وادیی مۆدێڕن واتهبێسه له کهیهوهکاردانه نێتیی )کهئینێر نیوتارنووسی ،تێکنۆلۆژیی

 وناسیاسی کردن به .زیاد کرد ،وهبخوێننهند کتێبی بێ چهک دهیهڕهکه بۆ الپه رانێکک توێژهنه

 مانا.

 به فیقی دوێنێهڕو به ناهاوڕێ کردنی  کانهدابڕان بوون،تلهی وهئاسایی کردنه داله درێژه

 کانی دواتروهابوونهجی تاهه «پ و ڕاستچه»کانی باسه له .ستێنێتره دهپه مڕۆری ئهدژبه

 یشتهس گهدان کهپیش چاو سه خۆ له له خنهپێویستکردنی ڕهفزیی و بهتوندووتیژیی له



168 
 

ها جالی وهکدا مهی چهژیر سایه وا له که یرجانهلومهو شوێن و ههیش لهستهتوندووتیژی جه

 خسا.ڕهک دهتوندوتیژییه

 دای بیست ساڵی ڕابردووماوه له .ڕڕێسا و باوه بنهکان دههسرهکه داو پڕۆسهی ئهله درێژه

 که نختانهرسهسه و پێناسهئه چیکه ،ی لێ هاتوهپێناسهک ۆرتر وهک حیزب زی وهسهرهکه

ک حیزبی وه کییهدیارده باس له بۆیهر هه. وه گرتوهستهدهسه بهرهک کهوهی کانمرۆڤه

 وه.وێتهکهک سیاسیی لێدهنه ،ییئایدیۆلۆژیک و پێناسه ملمالنێیزۆرتر  کۆمۆنیست

له وه فسییهله باری نهی هێزێکی زۆر وهقین و هێشتنهچه کانی پێشووی باسهمیراتێکی دیکه

 ،ادکانیلکاوهزهوشک کردنی یشتن له ڕابردوو له پێناو نگاوێک بۆ تێگهههئاکامی ه. ڕابردوودای

مای بنه کانمرۆڤه ت و شکۆیرامهکه و رچاوترهبه کی سیاسیییهشههوه و گگومان بوژاندنهبێ

 .هێنێتپێک ده نگاوانهههو ئه
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 یشتن له ڕابردووو تێگهرهنگاوێک بهههکۆتایی: 
  

 
 .ڕابردووه کانیهۆمێده دیهێنانیوه ڵکووبه ،هنیی ڕابردوو ڕاگرتنی ئێستا رکیهئ

 ریینگهڕۆشه کتیکیهدیال ر،ههۆرخایم و ئادۆڕنۆ

 
 کا و کێ بهن؟ کێ ڕاست دهکان کامانههێنێت که ڕاستییهو پرسیاره پێکدهڕوانین بۆ ڕابردوو ئه

 تقیقهو حه توانین ڕاستییکات؟ ئایا دهکان باس دهدانسته( ڕووداوهست یا نهنقهڵه )به ئههه
 ؟نهێنیده کاربهستێک بهمێژوو بۆ چ مهن بین؟ الیهدا بیوهتوانین له گێڕانهوه؟ ئایا دهبدۆزینه

 یوهڕوانین بۆ داهاتووش پرسیاری دۆزینهبۆ داهاتوو؟  رنامهزموون؟ ئایا بۆ داڕژانی بهئایا بۆ ئه
تی و هیچ ڕووداوێک ن قانوون و یاسای خۆیهئایا مێژوو خاوه .خولقێنێتده و ڕیگا چاره

  ؟نکانیان کامانهژوو و مێژوونوسین چین و کێشه، مێوابووکه ؟وت نییهڵکهههبه
ر و نگوری ڕاستیی و الیهله ده وا یوانهت ئهنانهتهو  وهرهی سهو پرسیارانهبه وهدانهجواب له

مێژوونوسێکی  .وهبینێتهدا دهلێک کێشهگه ررامبهبه ، مرۆڤ خۆی لهوهخولێنهن بوون دهالیهبێ
ر هیتلێر و رامبهتوانێت بهئایا ده ،ر باسداته بهمی ئاڵمانی نازی دهردهسه که یددج

ی وهکردهیکی ساکار له وهئایا گێڕانه وه؟ن بمێنێتهالیهی بێیکانی حیزبی نازتهسیاسه
 یوهله گێڕانه کنییهالیهبێچ  کات؟ت دهفایهکه رزایهلجهرانسه له ئهفه یرستانهزپهگهڕه
ها ملیۆنكان و کوژرانی رچاوه سرووشتییهبۆ سه کۆنگۆ ڵکانی دانیشتوویخه یوهندنهوساچه
که باسی  ئایا مێژوونوسێک ؟مداههی نۆزدهدهکۆتای سه له ستی بێلژیکله ژێر ده پێستشڕه
ر رامبهنی خۆی بهالیهتوانێت بیده ،بکاتبۆ کوردستان  یمی هێرشی کۆماری ئیسالمیردهسه

النی دژی گه له تی تورکیهوڵهکانی دهوهی کردهئه دام؟نفال و سهی ئهئه ینی رابگرێت؟خومه
ر هرامبمه بۆ باس کردنی ژیانی جوتیاران )له بهیه. ئهرێوه جواب نهدڵنیاییه به نی و کورد؟رمهئه

بووونی ی نهرگهله جهکان کان و کارخانهخانهنی کورد له کورهمهتهمئاغاکان(، ژیانی مندااڵنی که
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ر رامبهڵگا )له بهوان له کۆمهی ئه، ژیانی ژنان و پێگهدارانرمایهر سهرامبهله به کار یاسای
نجه، شکهئێعدام، زیندان، ئه کانیدیارده(، ریتدابونه واته نوسراودایاساکانی نوسراو و نه

ت له باس کردنی سرووشتیشدا نانهته یه.هو جۆرر بهیان شتی دیکه ههڕ و دهی، شهیژارهه
 ڵگهه بهستن ببێ پشتبه داهووون له گێڕانهبوون نابێته ئازاد بگرنالیه ر نابێت.نیی مسۆگهالیهبێ
ونکردنی چاو ربهله نابێته .مان بوارداهه لهسانی دیکه کانی کهکاره له رگرتنڵک وهکه بێ و

  .ی ڕۆڵگێڕێکی دیکهوهردنهق کزه مێژوویی و ڕۆڵگێڕێکی
وت ڵکههه کان بهڕووداوه واته تی؟ن یاسا و قانونی خۆیهو خاوهئایا مێژو وهکی دیکهالیه له
ک ڕێکخراوێکی بوو وه ڵهیشتنێکی زاڵی کۆمهن قانونبوونی مێژوو، تێگهخاوه ن؟نادهڕوو 

 کات: ڕوونی باس ده به مجۆرهبه یشتنهو تێگهت ئهنسوور حیکمهمارکسیستیی. مه
 

نیت عی عینی بودن تاریخ است، این است که معتقد به تبیین مارکس از تاریخ، و در واقع هر کس که

رفأ ص وقایع و رویدادهای تصادفی نیست که . تاریخ یک سلسلهتاریخ در قانونمندی حرکت آن است

بر مبنای آن  د. تاریخ یک قانونمندی بینادی دارد کهباش رخ داده انسانهای هر دوره بر مبنای اراده

 1.کندحرکت می

 
ێنی ڕئایا ڕاپه ین کهتوانین پرسیار بکهدا دههوجۆرهی بهڵهیشتنێکی ههر تێگهرامبهبه اڵم لهبه

لێک ا گه؟ یا و قانونێکی دیاریکراوی مێژوویی بووک ڕووداوێکی مێژوویی ئاکامی یاسئێران وه
 ؟ ئایا هاتنهوری بوهوتیش دهڵکهناویاندا هه له که ڕینهو ڕاپهڕوودانی ئه بوونه وهر پێکههۆکا
می کانی سیستهناکۆکییه»دا م نموونهرکاری هیتلێر ئاکامی قانونێکی مێژوویی، لهسه
 معزهکی ئهرۆک سهبۆ دیاریکردنی ناوبرا وه کانی ئاڵماننوخبه ، بوو یان بڕیاری«اپیتالیستییک

 که و مانایهنها بهته که یهڵهیشتنێکی ههتێگه «قانونمندی تاریخ» 2؟بوهکیی ههرهوری سهده
ر قانونێكێ مێژوویی سه کانێکی لهر تهروات و ههو ئامانجێکی دیاریکراو دهرهبه وتێکهمێژوو ڕه

 .دانراوه

                                                           
 .٦، ص. فعالیت حزبحکمت،  1 

 :یان کێڕشۆ و ئێوانسکانی ئمهرههبه بڕواننه کان، بۆ وێنهاڵتی نازییهسهزراندی دهی کۆماری وایمار و دامهبۆ مێژوو 2 

Richard J. Evans, The Coming of the Third Reich; Ian Kershaw, The Natzi Dicatorship. 
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ین؟ به ی ڕویداوه باسی بکهوجۆرهبردوو بهکی ڕاموو شتێک و ڕاستییهتوانین ههئایا ده 
کاتێک مێژوو  الی وایه ی کهو بۆچوونهئه واته  historicism یێتیرمێژووگه المهوه نا. بدڵنیاییه

 خۆی بکاتهنابێ مه دابنێین، ردهو سهکانی ئهبێ خۆمان له جێگای مرۆڤهوه دهنووسینهده
ن الیهێب باس له که ساکاره یشتنهو تێگهکورتیی، ئهبه .ی ڕابردوووهم نووسینهردهبه کۆسپێک له

و بێ ئهده کات،ێژوونووس و ئامانجی مێژوو دهرکی مک ئهوه «تقیقهحه»ی وهبوون و دۆزینه
 رچاو بگرێت.به له وهبنهیشتنێک دهها تێگهر وهرامبهوا به یکێشانه

و  فسیرتهجێگای  وانهکێک له. یهیهههن گرینگیی الیهلێک گهله باسکردنی مێژوودا 
 یگرینگیست بهئایا مهوه؟ نینهخوێه ئێمه چۆن رابڕدووی خۆمان دهڕابردوه. وات یوهخوێندنه
بێ ئاڵمانی نازیی ده بۆ وێنه کوو داستان؟وه هیانوهنها باسکردنیان و گێڕانهیان ته ،کانهڕووداوه
از اوفسیری جیلێک تهمێژوونووسان گه که دایهوهو خوێندنه؟ لهوهکرێ و بخوێنرێتهفسیر بچۆن ته

ر ڕوانینی سه له که یهو بۆچوونانهدا ئاکامی ئهوهخوێندنه له و جیاوازییانهم دێنن. ئهرههبه
بۆچوونێک کان ییهرکاری نازسه کاتی هاتنه له بۆ وێنهن. کهمێژوونووس بۆ ڕابردوو قورسایی ده

ی نیزامی دوا پله به یڕژیمه وئه کان،مێژووییه ڕووداوهی پێوانه کردهدههۆکاری ئابووریی  که
ئاکامی  کوه ڕژیمی نازی ،ماوهباوی نه و بۆچوونه کهئه ئێستا کرد.ده درراوهبهکاپیتالیستی 

لێک هۆکاری ئابووریی، سیاسیی و گه شدیکه . بۆچوونێکیکاتده پێناسه دارانرمایهپیالنی سه
تا کان ههمێژووییه وه. توێژینهوهکاتهق دهکی مێژووییدا زهیهی پڕوسهرگهجه تیی لهاڵیهکۆمه

کان ڵگهک بهالیه ی لهوهر ئهبهبۆچی؟ له 1.وهتهمدا شکاونهی دووههوهباری خوێندنه هاتون به
مهاتنی رههبه وهکی دیکهالیه له ن وکهجۆر دهلێک هۆکاری جۆربهگه به ژهکان ئاماو ڕووداوه

 .هوند کردهمهوڵهبواری مێژووی ئاڵمانی نازیی ده بوو که وهو بارهو کتێب له وهلێک لێکۆڵینهگه
 ی ڕابردوو.وهفسیر و خوێندنهجێگای ته مهئه

 . بۆ وێنهی مێژووییدایهوهخوێندنه ر )مێتۆدۆلۆژی( لهکهسپێاڵی دهخ ،گرینگ مان ڕادهههبه
، وهتهماوه «وتوودواکه» تێک چاو لێ بکات کهقیقهحه کوه «اڵتڕۆژهه»رێک ر توێژهگهئه
 ن و دهکهن دهشتێک ناڕۆژێک ته» بینێت کهئه وانهکات و ئهئه پێناسه «اڵتییژنانی ڕۆژهه»

                                                           
 کانی ڕیچارد ئیوانس و ئییان کۆرشاو.مهرههبه بروانه بۆ وێنه 1 
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کانی دۆگمه واته ،بیرک وشکهیهوهها خوێندنهری وهسپێکهوابوو، خاڵی ده. که«یهمنداڵیان هه
 اد«ڕۆژئاوا»و  «اڵتڕۆژهه»نێوان  ماتیک لهکی سیستهجیاوازییه که اڵتناسییهبی ڕۆژههکتهمه
ش مههئر. هزانیاریی توێژ شێک لهبه بن بهکان دهتیۆریی و مێتودۆلۆژییه وابوو،که لمێنێت.سهده

 گرینگیی مێتۆدۆلۆژی و تیۆری.
و هناو ئ ر ئێستا. لهسه ی لهکهرییهی مێژوویی و کاریگهوهئامانجی خوێندنه ینهگهدا دهلێره 

دا وشیاری نی، لێرهخاوه توانیت ببێتهها دهکی وهیهوهخوێندنه که دارییانهئامانج و کاریگه
 .لکاوێک لێبکاتک زهڕابردوو وه توانێتک دهیهوهخوێندنه 1ه.ومهکهق دهمێژوویی زه

ك بۆ پیرۆز کردنی نه ،رچاوهسهکانی بکاته توانێت مێژوو و ڕووداوهده ی دیکهکیهوهخوێندنه
 ووڵکبه ،(ك، ئایدیۆلۆژییهكتییهسایهتێک، کهوڵهمڕۆ )حیزبێک، دهوتی ئهڵسوکهکان و ههقسه

ک یهوهستانهبێ وهدهی ڕابردوو وهوا بوو خوێنده. کهوشیاری مێژووییی وهرهسه نهبرد پێناو له
ئێستای خۆم،  ئێستا:تی رعییهشه لماندنیسه پێناو لهداگیرکردنی مێژوو  ررامبهبه بێت له
ۆ ب رێکهبڕکه اتهخۆی بکک م. نهکهتهوڵهم، دهکهرهم، ڕێبهکهڵکهم، خهکهم، حیزبهکهڕهبیروباوه

ێک بۆ «وانئه»زایی هاکه درووستکردنیبۆ ن و ئامرازێک کامردوهی دیاریکردنی ناسنامه
کان مانهقاره ورۆز وک نهکان وهمان، بۆنهز قویم،ته «.خۆمان»ری روهلماندنی سهسه

 هێنن.ک پێک دهرکێیههبها ڕکهکانی وه( نموونهو ... ری ئاسنگهیووبی و کاوهددین ئهحهال)سه
کان و ر ئامانجهسه ی زۆرتر بخاتهتوانێت تیشکیی دهوهتهی مێژوونوسینی نهدا نموونهلێره

 مێژوونوسین:  کانیرییهکاریگه

کانی مکهر چهسه له ملمالنێ له بریتییهمڕۆدا ئێرانی ئه له کانرکێبهگرینگترین ڕکه کێک لهیه
ی خۆی سزاواری وهبۆ ئه تی کوردییوایهتهتی نهوایههڕ داو ملمالنێ. له«تمیلله»و  «ومقه»
خۆی  ناساندنی ومقهبه شنهرچههه یوهت کردنهڕه بوونی خۆی بهتمیلله ت بزانێت ناچارهوڵهده

اسیی ریی و سیکولتوو وت کردنی ماڤیتی ئێرانی زهوایهتهتی نهوایههڕ ،ردارامبهبه ت. لهلمێنێبسه
ر سه هل کهیشتنهردوو تێگهچی ههکه .باتپێش ئه وهڵکهو خهئه تبوونیمیلله ڕێگای نکۆڵی له له

 «تقیقهحه»ک وه «ومقه»و  «تمیلله»کانی مکهچه یشتنێکی دیاریکراو لهتێگهی بناغه
                                                           

.(٢٠٠٦)ئینگلیزیی( ) ڕان به دوای مێژووداگهبۆ باسی وشیاریی مێژوویی بڕوانه جان تۆش،   
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ی بۆ پێشینه گوایه که کاتئه هپێناسکۆنی مێژوو  کییهدیاردهک وه «تمیلله»و  زراوهدامه
و ملمالنێ ئه که یهمکانهو چهرزگرتنی ئهفهوابوو، بهکه .وهتهڕێگهر دهوبهمهزاران ساڵ لههه

تیی وایهتهڵدانی بۆچوونی نهرههسه ستێنیبه له که یشتن نیهمان تێگههه مهئهئایا خولقێنێت. ده
 ک لهشێبه بکاته« ناسینی کورد تللهمیبه» ی ڕابردوودا، وای کردوههیوی دینیی دهو توندڕه

ڵ گه وان لهتیی ئهکیهرجی یهمه کوردستان و  کانیپهچه هێزه ک لهیهژومارهی سیاسیی هرنامبه
 ئیران؟  له کانی دیکههیزه
ی ئاکام و له« اڵتڕۆژهه»واڵتانی  ی لهتیوایهتهمێژوونووسینی نه مالوهبه مههی نۆزدهدهسه له

 هلدرێت. پێ ده نوێیکی مانایه تستێنێت و میللهده رهپه ڕی نوێی ئورووپاییهاتنی بیروباوه
کی یان مێژوویهر کامهو هه دابواری مێژوو رکێ لهبهڕکه ن بهکهست دهده «کانوهتهنه»دا، درێژه

ی انهفسز و ئهگهکانی ڕهی تیۆرییهر بناغهسه و له ڵکانی دیکهخه له نترو زۆر کۆ واوی جیاوازتهبه
خوێندن و بارهێنانی  شێک لهبه نهیکهئه وهتهنه-توڵههاتنی ده و به وهنووسنهده زی ئاریاگهڕه

بۆ  مێژوو رهێنانیدهموڵکبه وڵێک بۆهه بێتهده «ڕابردوو»ی وهنووسینه وابوو،که 1گشتیی.
 ویهئ»ر سه به «خۆ»ری روهو سه «ئێستا»تی شرووعییهلماندنی مهستی سهبهمه و به« خۆ»

  ردووخی کوردستانیتواڵ مهنووسینی ئایه مێژووی کورد و کوردستان بڕواننه بۆ وێنه .«دادیکه
ش و هاوبه. خاڵی (١٨٧٢- ١٩٣٥پیرنیا) نسهحهی نووسراوه کۆنکی ئێرانی مێژوویهو  (١٨٨٠-  ١٩٧٠)
 کانیمکهی چهر بناغهسه تیی لهوایهتهمێژوونوسینی نه له ردووکیان بریتییهری ههسپێکهده

فێرکردن و  شێک لهبه ز و زمان. مێژوونوسینی پیرنیا بوو بهگهکانی رهرخ و تیۆرییههاوچه
 هێناوهست نهدهی بهجالهو مهێشتا ئهردووخ ه. مێژوونووسینی مهرخی هاوچهبارهێنانی ئێران

 هوپێکه ردووخ و پیرنیامه کات.کان قورسایی دهیشتنی مێژوویی کوردهر تێگهسه رچی لهگهئه
 له ریینگهمی دوای ڕۆشهردهکانی سهفیکرییه دیاردهز و گهڕه، وهتهکانی نهژیوانانی تێۆرییهناوب
 .نکی دیکهالیه مڕۆ لهئهێژوویی یشتنی مو تێگه کالیه

و  ناسراوه رێتیگهوهتهنه واته ناسیۆنالیزم به که وهو بزووتنهدا و لهی نۆزدهدهسه له
ری ک دوو پێکهێنهزمان و مێژوونووسین وه ،بوه وهتهنه-توڵهی پێکهێنانی دهکهستهبهمه

                                                           
 .کردنی ئێران وهتهنهبهراشی، فشین مهئه بڕوانه یهو پڕۆسهنرخی ئهکی بهیهوهبۆ شیکرنه 1 

Afshin Marashi, Nationalizing Iran: Culture, Power, and the State (U.S.: University of Washington Press, 2008). 
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 ین. ناسنامهخهردهرخ )هویت مدرن( خۆیان دهکی هاوچههیبۆ پێکهێنانی ناسنامه ئایدیۆلۆژیکیی
جیاواز، زمانی جیاواز، کولتووری  مێژووی پێویستی به واته .خوازهیکی جیاوازیهرخ ناسنامههاوچه

مێژوو بۆ  تی لهتا توانیویههه «تێکمیلله»ر هه .یهههسنووری جیاواز  دا بهدرێژه جیاواز و له
ی وهتهری نهروهلماندنی سهبۆ سه کتێبی مێژوویی و گرینگی به رگرتوهڵکی وهلماندنی خۆی کهسه

 و زمان دراوه« تینایهسهڕه»لماندنی وڵ بۆ سهی ههوجۆرهر بههه .داوه وێندنگاکانخ له خۆی
 .اننگسترههپێکهێنانی ئاکادمی یا فه له بوه ها بریتیروهتی نوێ ههوڵهده ی پێکهێنانیپڕۆسه

 و مالوهم بههی نۆزدهدهکۆتایی سه سکوالر له ، ناسیۆنالیزمیدام باسهڵ ئهگهندی لهیوهپه هل
 ئاکامی لهمی پێش ئیسالم و دوای ئیسالم )ردهی سهوهجیاکردنه ستن بهپشت به به

 «معیل»ی ر بناغهسه کی مۆدێرن و سکوالر لهیهدات ناسنامهوڵ ئههه ،ی ئیسالمیی(نمێژوونوسی
گرانی دین خنهنگران و ڕهموو الیهی ماتریال ههرهبه ێت. لهم بهێنرههر دین بههێرش بۆ سه و به
ی بوار اڵم له، بهکردنشهبۆ گه نکانی ئورووپاسهرهکه رگرتن لهڵک وهخوازیاری که وهپێکه

 . وهبێتهقووڵ ده ر ناسنامهسه ملمالنێکان له که ویدایهعنهمه
ها رۆکی وهن ناوهتمد و انحطاط واته «تشارستانییه»و  «پینداته» کانیهمکچه

پێشتر  ئێران که» که وهبێتهجار دووپات دهزۆر  بۆ وێنه مێژوونوسینێک پێک دهێنێن.
کان تووشی داڕمان و بهرههاتنی عه ، دواجار بهوتوو بوههێز و پێشکهها بهتێکی وهشارستانییه

و کردبێت؟ ئهووی خۆی نهباسی ڕابرد جۆرهوبه که «تێکمیلله» یهئایا هه«. بێت...پین ئهداته
ک وه «چین» ک مارکسیزم بوون کهوه یکانی دیکهفهلسهری فهێ نیشاندهها ڕوهرههه مکانهچه

 مهدین و ه م لههه «شهگه». ننێداده «وهتهنه»جێگای  له شهگه کی ڕوو لهری مێژوویهبزوێنه
 ینییانهو تێبئه کۆتایی دێت.وێ ڕوا و لهئه «ی ڕزگارییمنزڵگه»و رهبه کانداعیلمانییه فههلسفه له
 اتهگتا ده «پێش ڕوو له»وتێکی ڕه واته)پیشرفت(  «شهگه»ک وه میژوو کردنیپێناسه رسه له
 له وا یو پرسیارانهئهر سه ووناکی خستبێتهڕها روهههبێ ، ده«ڕزگاریی» یودیاریکرا ینزڵمه
 پێک دێن. «ووداهات» ورده
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 (حافظه اجتماعی) تیاڵیهبیری کۆمه دار وشیاری مێژووییرامبهله بهکان کۆسپه کێک لهک یهوه
)مێژوو  شهگه)داییمه وا بوه(،  ریتداب و نه بریتین له و بیرهکانی ئهکه. کۆڵهوهتهقوت بوه

ریت یانی داب و نه وه(.ی نایێنهو کاتانهم خواردن بۆ ئه( و نۆستالژی )خهو پێشرهوتێکه بهڕه
گرێت و گۆڕان دهخنه و ر به ڕهبه وه(تهێگرڕیش دهت )که بیروباوهه عادهتر شتێک که بوههه
کان ریتهدابونه زۆرێک له ،هانوهێچپبه کات.ده حکومکشێ مهالدان و پاشه ،له ژێر ناوی کفر مانهئه

باس کرا،  وهرهسه ک لهروههه شهگه 1.ناسرێنو ده کرێنست پێدهک کۆن ههاڵم وهنوێن به
الێژی ت. نۆسزانێتباش دهمووی بهابردوو ههکانی ڕگۆڕانکارییهیه و «ڕۆژاوا»ی فسانهمای ئهبنه

 پێی وایه مێژوو له کیس چوه. که یهش بینانهڕوانینێکی ڕه
 ییشیارپێدان به وشهر گهرامبهبه هل کهدیکی پێۆسک کوه بۆ داگیرکردنی مێژوو نێملمال
کردنی دیاری ستیبهمهبه کانتهوایهڕه پێکدادانی کولتووریی وبێته کێبڕکێی ده ،مێژوویی

کانی کوردیی میللییه تهوایهک ڕهر وههه 2ڕ.حیزب و بیروباوه و «ئێمه»کانی کان، سنوورهخهبایه
وڵ بڕکێی کولتووریی ههڕکه. کیهنهملمال هاوهم قوربانی کهیه بێتهده ی مێژویییوشیارو ئێرانیی. 

: ناسنامه، دیاری بکات ی میژووییچاوهرهێزتر له جێگای سهکی دیکه و بهیهرچاوهسه داتده
کێ  ،کان )کێ مارکسیسته و کێ نییهسهڕ و کهتی بیروباوهنایهسهی، ڕهیتنایهسهڕهئایدیۆلۆژیا، 

 کانیمهرهههب «رلیده»مان و قاره .رچاوانهو سهه ئهبن( و شتی دیکه دهکورده و کێ کورد نییه
 .لێکنگهرچاوهها سهوه
 
م له شتای زایینی(تاویی )هههه ستیی شهیهکانی دهها باسێک، بۆ مرۆڤهژێر تیشکی وه له
 ،گرانهخنهڕه کییهوهخوێندنه رسه له کردنهختجه باسانه می ئهستبهمهوارییدا، ی کوردهشهبه
 ر لهۆرخایمهک ئادۆڕنۆ و هر وه، ههمان کاتداهه له مهئه اڵمبه .ڕابردوو ک پێرۆزکردنینه

کانی پێناسه که و هۆمێدانهبۆ ڕاگرتنی ئه ێکهوڵهه ن،کهباسی ده وهرهی سهکهئێپیگرافه

                                                           
  :یترداهێنانی دابونهئێریک هابزبام و تێرێنس ڕانجێر،  بڕوانه 1 

  Eric Hobsbawm and Terrence Ranger, (eds.), The Invention of Tradition (Cambridge, 1983). 
 

مانی: )سلێ بیدهند وتاریی ئهعید و چهسهئێدوارد  کان:پێکدادانی پێناسه عبی،عروف کهمه ڕواننهب لتوورییوێی کبۆ باسی کێبڕک2 

 (.٢٠١٦مدی، نی حهمهچاپه
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لماندنی حیزبی جیاواز بۆ سه نین که تانهوایهو ڕهئه و هۆمیدانه. ئهکردسڵێکی دیاری ئهنه
 مهردههو سکانی ئهمرۆڤه که یهتییهو مرۆڤایهڵکوو ئهربگرێت. بهڵکی لێ وهتی ئێستا کهرعییهشه
  کرد.یان دهۆیان پێناسهیشتنی ختێگه به

و  ووڕابرد یشتن لهبۆ تێگه نگاوێکههه م کتێبهئه ،وجۆرهبهیشنێکی ژێر ڕووناکیی تێگه له
ی وهها هاندانی خوێندنهروههه یهم نووسراوه. ئامانجێکی ئه«تقیقهحه»ی وهک دۆزینهنه

 سڵو نهبه هاروههه ڵکووشداربوانی، بهبه نها بهک تهندی نهیوهپه لێک کهڕووداوگه له جۆراوجۆره
 .یهریی ههو ئێستاش کاریگه ریی داناوهریان کاریگهسه له و رووداوانهئه که یههه وهمهردهو سه

کان مێژووی خۆیان پێک مرۆڤه» بوو که ڕهو باوهری مێژوونووسینی کۆن ئهسپێکهخاڵی ده
پێکی  ڕابردوو دا کهرجهلومهو ههناخی ئه له» و مێژووهئه بڕوای مارکس اڵم به. به«هێننده

وو کوه»ڕابردوو  ڵێ،ئه ندهبیرمه وک ئهر وه، هه. بۆیهپێک دێت «تهبۆ ئێستا گوێزراوه و هێناوه
 .«کاتمرۆڤ قورسایی ده ێشکیمر سه کێوێک له

  




