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لە ماوەی ڕابردوودا پرســی پێکهێنانی ناوەندێکی هاوبەش 

لەنێو الیەنــە چەپەکانی ئێران و خۆرهەاڵتی کوردســتاندا، 

جێگەی مشتومڕ و باس و کۆبوونەوەی چڕ بوو. ئەم گفتوگۆیە 

پەردە لەسەر نهێنیی ئەو جموجواڵنە هەڵدەماڵێت کە دراون 

لەپێنــاو پێکهێنانێکی بەرەیەکی هاوبــەش، یان النی کەم 

ناوەندێکی هاوبەش، یاخود لە خراپترین حاڵدا دروستکردنی 

و  ڕووداو  لەســەر  چەپــەکان  هاوبەشــی  هەڵوێســتێکی 

پێشــهاتەکانی ئێــران. ئێمە لێــرەدا هەوڵمانــداوە وەاڵمی 

ئەو پرســیارە بۆ خوێنــەر وەربگرین کە ئایا دروســتکردنی 

ئــەم ناوەندە بە دەستپێشــخەریی کێ بــووە و بیرۆکەکەی 

چۆن دروســت بووە؟ یان ئەم ناوەندە وەک پەرچەکردارێکە 

لە بەرامبەر کاری پێکەوەیی و هاوبەشــی ناسیۆنالیســت و 

لیبڕاڵەکانی کوردستان؟ یاخود زەروورەتی ڕووداوەکانی ئێران 

و فراوانبوونی ناڕەزایەتییەکان پاڵی بە چەپەکانەوە ناوە بۆ 

ئەم دەستپێشخەرییە؟ دواجار ئایا سنوورەکانی ئەم ناوەندە 

چــۆن دەبێت؟ ئایــا تەنها رێکخــراو و پارتەکانــی ناوەوەی 

کوردســتانی خۆرهەاڵت و ئێران دەگرێتەوە، یاخود دەرەوەی 

واڵتیــش؟ ئایا تەنها پارت و ڕێکخراوەکان دەگرێتەوە یاخود 

کەسایەتییەکانیش؟



نادر فوالدى، ئەندامى ڕێبەرى 
ڕێکخراوى کرێکارانى شۆڕشگێڕى ئێران

)راە کارگر( 

ئامادەكردنی: نیا 

دووبەرەى چەپ )یەکێتى چەپى کارگەرى و هاوکارى هێزە چەپ و 
کۆمۆنیستەکان( لە ڕابردودا شکستیان هێناوە
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* لــە بارودۆخــى ئێســتاى خۆرهەاڵتــى 
کوردســتان و ئێرانــدا ناوەندێــک یــان 
شــوورایەک کە هێزە چەپەکان لە دەورى 

خۆى کۆ بکاتەوە بە پێویست دەزانن؟ 
 نادر فوالدى: بەڵێ، بێگومان ئەمە شــتێکى 
زۆر پێویســتە لــە بنەڕەتــدا لــە دەرەوەى 

واڵت نزیکەى 20 ســاڵە هەوڵ بۆ ئەم بابەتە 

دەدرێــت، دوو جاریش ئــەو هەواڵنە جیدی 

بوونەتەوە و هەر یەکێکیان پێنج ساڵ درێژەى 

کێشــا، یەکەمیان، ئیتیحــادى چەپى کارگەرى 

بوو، کە پێنج ســاڵى خایانــد، بەاڵم بە هۆى 

ناکۆکــى لە ناو ئــەو ڕێکخراوانــە نەیانتوانى 

لەگەڵ یەک بگونجێن و هەڵوەشایەوە، دواى 

ماوەیــەک شــووراى هاوکاریى هێزە چەپ و 

کۆمۆنیستەکان دروست بوو، کە ئەویش پێنج 

ســاڵ بەردەوام بوو، بەیاننامەیان دەردەکرد، 

جگە لەو کارە تەقلیدییانە نەیانتوانى هیچى تر 

بکەن. حیزبى کۆمۆنیستى ئێران کە ئێستایش 

لە ناو ئەم کۆبوونەوە تازەیەیە لەگەڵ حیزبى 

کۆمۆنیســتى کارگەرى )حیکمەتیســت(، هەر 

لــە ناو شــووراى ئەم هاوکارییــە بوو، بەاڵم 

ناکۆکییــەک ڕووى دا، ئــەو شــوورایە بە بێ 

ڕاگیــرا،  کارەکانــى  ڕابگەیەنرێــت  ئــەوەى 

ئێمەیشى تێدا بووین و هاتینە دەرەوە، لەبەر 

ئەوەى ناکۆکییەک دروست بوو لە نێوان ئێمە 

و حیزبى کۆمۆنیســت، هەوڵێکــى تر دراوە 

بــۆ بەرەیەکــى چەپ لە ئێران بــەاڵم تا ئەو 

جێگایــەى کە دەگەڕێتەوە بۆ ئــەو بەرەیەى 

لــە کوردســتان دروســت بوە یان ئــەو دوو 

ڕێکخــراوەى لە کوردســتان کۆ بوونەتەوە بە 

بڕواى من زیاتر جەمسەرێکە لە بەرانبەر ئەو 

ناوەندى هاوکارییەى هێزە کوردســتانییەکان 

کــە بریتییە لە هــەر دوو الیەنەکانى حیزبى 

دیموکــرات و حیزبــى کۆمەڵە کە عەبدولاڵى 

و  زەحمەتکێشــان  کۆمەڵــەى  موهتەدییــە، 

ســازمانى خەبات ئیتر لە بەرانبەر ئەوەیە کە 

چەپــەکان بێ چەک کۆ بوونەتــەوە، چونکە 

خودى حیزبى کۆمۆنیستیش پێشتر لە ناو ئەو 

ناوەنــدى هاوکارییە بوو پار لە ئەنیســتیتۆى 

تەحقیقاتى شــەرق لە هەولێر بە بانگهێشــتى 

ئــەوان دوو ســاڵ بەر لە ئێســتا کۆ بوونەوە 

بەتەماى بەرەیەکی کوردستانى بوون، حیزبى 

کۆمۆنیســتى ئێرانیشــى تێدا بوو، لە هەمان 

کاتــدا حیزبــى کۆمۆنیســتى ئێرانــی لــە ناو 

شــووراى هاوکارییش بوو، لەم الوە چوە لە 

ناو کۆبوونەوەیەکــدا هاوبەش بوە بەرەیەک 

دروســت دەکات لەگەڵ پێنج ڕێکخراوى ترى 

کە هەر پێنجیان ئەگەر بە ئەدەبیاتى سیاسیى 

ئێران باسى بکەم الیەنگرانى گۆڕانکاریى ڕژێم 

بوون، واتە ئەوانەى کە نایانەوێت بە هەوڵى 

خەڵک حکوومەتەکە بڕوخێنن، بەڵکوو زیاتر 

ویســتوویانە بە هاوکاریــى دەرەوە ئەو کارە 

ئەنجام بدەن.

* ئــەو ناوەنــدە یان ئەو شــوورا چەپەى 
باســت کرد لەگــەڵ ناوەندى هاوبەشــى 
حیزبەکان، کە زۆرتر بە ڕاســت ناســراون 
ناتوانن پێکەوە هاوکارى بکەن یاخود لە 
ژێر چەترێکى هاوبەشدا کار بکەن، چونکە 
هــەر دووکیــان ئامانجیــان یەکــە، یان 
یەکێکیان بیرى ڕاســت و ناسیۆنالیستیى 
هەیە، ئەوى تریان زیاتر سۆسیالیســت و 
کۆمۆنیســتى هەیە، ئای هەر دەبێت هەر 

لە دوو ناوەندى جیا کار بکەن؟
نــادر فوالدى: بەڵێ، ئــەم دوانە بە یەکەوە 
ناگونجێــن، قســەکە لە ســەر ئەوەیە کاتێک 

تــۆ لــە الیــەک وەکــوو هێزێکــى چــەپ و 

کۆمۆنیست خەریکى بزوتنەوەیەکی، چەپ و 

کۆمۆنیســتەکان ناتوانن بەیارمەتیى ئەمەریکا 

یــان هــەر توانایەکــى دەرەوە کار بکــەن، 

دروشــمى بنەڕەتى چەپ و کۆمۆنیســتەکان 

کــە  هاوکارییەیــش  شــووراى  ئــەو  هەتــا 

دروســت کراوە، خاڵــى بنەڕەتیى ئەوە بوە، 

ڕووخاندنى کۆماری ئیسالمى بەتواناى خەڵک 

نــەک بــە تواناى دەرەکــى، کاتێــک حیزبى 

کۆمۆنیســت چــوە نــاو ئــەو هاوپەیمانییەى 

و  گیــرا  لــێ  زۆرى  ڕەخنەیەکــى  تــرەوە، 

بــە پەلەیــش هاتــە دەرەوە، ئەنجامەکــەى 

دروســتکردنى ئــەم شــوورایە کە دروســت 

کــراوە، بەاڵم لــە بنەڕەتدا هێــزى چەپ لە 

ئێرانــدا بــەو جۆرە دروســت نابێت، چونکە 

3ى جۆزەردانــى 1397 لــە دانیشــتنێکدا لــە نێوان کۆمیتــەى کوردســتانى - حیزبى 
حیکمەتیست و کۆمەڵە -ڕێکخراوى کوردستانى حیزبى کۆمۆنیستى ئێران بەڕێوە چوو 
ئەوە گەاڵڵە کرا، پێویســتە هێزە چەپ و هێزە ئێرانی و کوردستانییەکان کە فیکرى 
چەپیان هەیە لە چوارچێوەى چەترێکدا کۆ ببنەوە و بە کردار هەنگاو بنێن بەتایبەت بۆ 

ئەو گۆرانکاریاینەى لەئێستادا لە ئێران و خۆرهەاڵتى کوردستان ڕوو دەدەن.
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چەپــى ئێران مێژوویەکى هەیە و بێ ســنور 

و بەرفراوانە، مەملەکەتێکى هەشــتا ملیۆنى 

هەزاران چاالکیى چەپ و کۆمۆنیستى هەیە، 

بەشــێک لەمانە دیارە لــە ئێراندان کە ئەوان 

ناتوانــن لە ژێــر هیچ ڕێکخســتنێک بن یان 

ئەگەرێکى زۆر بچووکە بەشــە سەرەکییەکەى 

لــە دەرەوەیە زۆریش پــەرش و باڵوە، بەاڵم 

لەبــەر ئــەوەى لەم چەنــد ســاڵەى ڕابردوو 

جیابوونەوەیەکــى زۆر لە نــاو ڕێکخراوەکان 

ڕووی داوە، خــودى چەپیــش لە بنەڕەتدا لە 

تــەواوى دونیا لەبــەر ئەو شکســتەى کە لە 

ڕابردوودا کردى ســوڤیەتیش تێکچوو، چەپ 

خەریکــە وردە وردە لــە ژێر ئەو ڕووخاوییە 

دەهێنێتــە دەرەوە، لە ئەنجامدا چەپى ئێران 

زیاتــر لــەوەى لە ڕێکخراو و سیاســى بن لە 

دەرەوەن تاکەکەسین، واتە ئەگەر ئەو چەپانە 

دەیانەوێــت کۆ ببنەوە بەو جۆرە دەبێت کۆ 

ببێتــەوە ئێمە ئەزموونى خۆمان دە ســاڵ کە 

لە ناو ئەو جەبهانە بووین تەنها ڕێکخراوەکان 

دەهات کاتێکیش کە تاکە کەســێک دەهات، 

چونکە ڕێکخراوەکان شەڕیان بوو لە ناوخۆیان 

و هــەر یەکەیــان پڕوپاگەنــدەى دەکــرد کە 

حیزبەکەى ئەو گەورەترە و ئەوانى تر دەبێت 

بێنە ژێر چەتریان.

* یەکێک لە هێزە چەپەکان)حیکمەتیست( 
پێی وایە هیچ ناوەندێک یان شــوورایەک 
پێویست نییە پێک بهێنرێت بۆ خۆرهەاڵتى 
کوردســتان و ئێران و پێویستە گرینگیی 
بدەن بــەو کۆبوونــەوە بەکۆمەاڵنە یان 
ئەو خەڵکە ناڕازییــەى لە ئێران ناڕەزایی 
دەردەبڕن، واتــە بۆ نموونە ئەو خەڵکەى 
لــە کارگەیەکــدا کار دەکەن لە شــێوەى 
کۆ بوونەوە خواســتەکانى خۆیان بخەنە 
ڕوو، ئێوە بۆچوونتان لە ســەر ئەم شێوە 

کارکردنە چییە؟ 
 نادر فوالدى: لە بنەڕەتدا هەوڵى ســەرەکى 

و تــەواوى ئــەم کۆبوونــەوە و دانیشــتنانە 

هەمووى بۆ ئەوەیە، بتوانین لە خزمەتى ئەو 

جوواڵنەوەیــەى ناو ئێران بــن، ئەگەر ئەوە 

نەبێت خۆ هەر دانیشــتن بۆ دانیشــتن نییە، 

تــەواوى هەوڵى چــەپ و کۆمۆنیســتەکانى 

ئێران هەر ئەوەیــە، چونکە بابەتى میللی و 

ژنان و نادادپەروەریى و ئازادى و یەکســانی 

بە ڕابەریى چەپ چارەسەر دەبێت، پێویستە 

ئێســتا چــەپ بێتــە نــاوەوە و ببێتــە هێزى 

بنەڕەتى، بەاڵم ئەوەى گرینگە چۆن ببێت بە 

هێزى ســەرەکی، چــەپ باڵى زۆرە زیاتریش 

لە تاکەکەسی خۆى نیشان دەدات، ماوەیەک 

پێــش ئێســتا کاتێک لە ئەمەریــکا ڕێکەوتنى 

هاوبەشــى ئەتۆمى هاتە دەرەوە و ویســتى 

کۆمەڵێــک ئابڵووقــەى ئابوورى بخاتە ســەر 

ئێران، هەر بەو هۆیەوە کۆمەڵێک لەم چاالکە 

سیاسییانەى دەرەوە و بزووتنەوەى چەپەکان 

بەیاننامەیەکیــان دەرکــرد، کــە لەناوچــوون 

ڕوو دەدات، بــەاڵم بــە چ شــێوەیەک، بــە 

توانــاى خەڵک نەک بە توانــاى دەرەوە، لە 

بنەڕەتدا ئــەوە گەمارۆدان بوە، چونکە هیچ 

حکوومەتێک بەم ئابلووقەیە تا ئێســتا لە ناو 

نەچــوە، ئابڵووقە تەنها کاریگەریى لە ســەر 

ئــەو حکوومەتە نابێــت، بەڵکــوو زیاتر کار 

دەکاتە ســەر خەڵکى هــەژار لە ئێران و ئەم 

جوواڵنەوانەى کۆتایی و الوازى دەکات، ئەم 

کۆبوونەوەیە نزیکەى 270 کەس لە چاالکوانى 

سیاســیى ئێــران ئیمــزاى کــردوە لــە دواى 

ئــەوە ئەمە لە ســەر بنەڕەتى یــەک بەرەی 

چەپــى، ئەگــەرى زۆرى هەیە بــەم نزیکانە 

کۆنفڕانســێک بکرێــت زۆر کەســی تریــش 

خەریکن بەو کومەڵە خۆیان پەیوەست بکەن، 

ئەگــەر بتەوێــت جەبهــە دروســت بکەیت، 

دەبێت تاکەکەســى بێت لە قۆناغى یەکەمدا، 

دوەم ڕێکخراو هەر کەســە و یەک بۆچوونى 

هەیــە ئەگــەر ڕێکخــراوى سیاســییش بێت، 

وەکوو کەســێک بێت نەک وەکــوو ڕێکخراو 

ئەمەیە کە دەتوانێت بەرەیەکى بەرفراوان لە 

تەواوى چەپ و کۆمۆنیســتەکان پێک بهێنێت 

کــە بتوانێت یارمەتیدەر و پاڵپشــت بێت بۆ 

چەپەکان و کۆمۆنیســتەکانى ناو ئێران و ئەو 

جوواڵنەوەیەى کە بەردەوامە.

)حیکمەتیســت( کــرد  لــەوە  باســت   *
پەرشــوباڵوییەک لــە هێــزە چەپەکانــدا 
دەبینرێــت، هەندێــک لەوانــە کــە ئێمە 
قســەمان لەگــەڵ کــردوون بــۆ نموونە 
بچنــە  ئــەوەن  دژى  ڕەســمیى(  )خەتــى 
بەرەیــەک یاخــود چەترێــک کــە هێــزە 
چەپــەکان لە خۆى کۆ بکاتەوە، پێت وایە 
تــا چەند دەتوانێت ئەم ناوەندە یان ئەم 
شــوورایە هێزە چەپەکان لە دەورى خۆى 

کۆ بکاتەوە؟ 
نادر فوالدى: ئەم ئەزموونە دووبارە بوەتەوە، 
ئەمە دووبارەى ئەزموونى شکستخواردوەکانى 

پێشــوە، بەرە بــەو جۆرە دروســت ناکرێت 

ئەگــەر ڕێکەوتن هەبێت لــە نێوانیان خۆیان 

و هێزى چەپــى تریش هەبن و لەگەڵیان بن 

باشــە، ئەمە جەمســەرێکە لــە بەرانبەر ئەو 

ناوەنــدى هاوکاریى هێزە کوردســتانییەکان، 

لــەوێ ئامادەبوونــى چــەپ و کۆمەڵــە زۆر 

گرینگە، وەکوو حیزبى کۆمۆنیســت، چونکە 

تــا ئێســتا تاکــە هێزێــک لــە نــاو چەپەکان 

ماوەتەوە و بەرگرى لە بەرژەوەندیى کرێکار 
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زەحمەتکێش بۆ ئازادیى یەکسانی کار دەکات 

حیزبى کۆمۆنیســتە، تەواوى ڕەوتەکانى ترى 

کۆمەڵــە چەپیــان واز لــێ هێنــاوە، واتە لە 

شێوازى ڕەوتى چەپ و کۆمۆنیستیدا نەماون، 

تەنها کۆمەڵە و ســازمانى حیزبى کۆمۆنیستى 

کوردستان، ئەویش ئێمە ڕەخنەی زۆرمان لێى 

هەیە، بەاڵم ئەمە خاڵێکى بەهێزە بۆ بەشــى 

کوردســتان، بەڕاســتى دەبێت چــەپ هەبن 

ئەگەر کەســانێکى تریــش چەپ هەبن چەپ 

بن لە کوردســتاندا پێوەندى بکەن بەوانەوە، 

بــەاڵم ئەوە جێگەى بــەرەی چەپ ناگرێتەوە 

لــە ئێران، چونکە ئەوە بەشــێکى بچووک لە 

چەپــى ئێرانە کە ناتوانێت جێگەى ئەو چەپە 

بگرێتەوە.  

* ئــەو ڕەخنانــە چیــن کە لــە کۆمەڵەى 
کۆمۆنیست هەتانە و سەبارەت بە کێن؟

 نــادر فــوالدى: پــار ئێمــە کێشــەیەکمان 
هەبــوو لەگەڵیان، ئــەوان کۆمەڵە هەڵەیەکى 

گەورەیــان کــرد کە چوون لەگــەڵ ئەو پێنج 

ڕەوتەى تردا بەرەیەکى کوردســتانى دروست 

بکەن، لە ناوەندى ئەنیســتیتۆى لێکۆڵینەوەى 

خۆرهەاڵتى ناوەڕاســت هەر لــە مێرى بوو، 

واتــە لــەوێ ئــەو ڕێککەوتنــە کــرا، ئەمــە 

هەڵەیەکــى سیاســیى گەورە بوو لە ئاســت 

ئــەو هەاڵنــەى تــر، چونکە ئێســتا ناکرێت، 

کاتێک خۆت بە هێزێکى چەپ و کۆمۆنیست 

دادەنێیت خاڵى ســنورى هەیە، لە شــووراى 

هاوکارى کە ئیمزا کراوە، پێنج ساڵە لە ناویدا 

کار دەکەن لە سەر بناغەى ڕووخاندنى ڕژێم 

لــە ڕێگەى خەڵک نەک بــە ڕێگەى کودەتاى 

دەرەوە، لــەم الوە دەچێت لەگەڵ بەرەیەکى 

تر هاوبەشــى دەکات، کە بناغەکەى لە سەر 

بانگهێشــکردنى ئەمەریکایــە بــۆ ڕووخاندنى 

ڕژێم، ئەمــە کەموکورتییەکى گــەورەی ئەو 

ڕەخنانەیە، زۆر بابەتــى تر هەیە حەقیقەتى 

زۆر دوورودرێــژە ئەوانــە دەگەڕێتــەوە بــۆ 

بابەتــى فیکرى، چونکە زۆربەى چەپى ئێران 

کاریگەریــى ئەو ئەزموونە شکســتخواردوەى 

شــورەوین، الیەنگرانى دەوڵەتن، واتە ئەوان 

دەیانەوێت حیزبەکەیان ئەگەر ســەردەمانێک 

بەهێــز بێــت و دەوڵــەت پێــک بهێنێــت، 

گوێ بــە حیزبەکانى تر نادەن دیموکراســى، 

ئــازادى، بەرابەرى ئەمانــە هەمووى دەبێت 

بە بەرژەوەندى، دواى ئەو شکستانەى ڕووی 

دا چەپێکــى تازە دروســت بــوە، کە چەپى 

مارکســییە، واتە بۆچوونێکى جیاوازیان هەیە 

لەگــەڵ تەواوى ئەو الیەنانــەى تر کە هەن، 

بەداخــەوە بەشــێکى زۆر لــە چەپــى ئێران 

ئــەو بۆچوونــە کۆنەیان هەر بــۆ ماوەتەوە، 

لە ســەر بابەتى دیموکراســى ئازادیى ڕەهاى 

سیاسى ناتوانن خۆیان ڕاست بکەنەوە، ئەوان 

ئازادیى دیموکراســى و هەموو شتێک دەکەن 

بە قوربانیى قازانجى حیزبەکەیان. 

* پێت وایە هێزە چەپ و ناسیۆنالیستەکان 
ناتوانــن هاوکاریــى یەکتــر بکــەن لــە 
کاتێکدا ستراتیژى یاخود ئامانجى زۆربەى 
حیزبەکانــى خۆرهەاڵتــى کوردســتان بە 
چــەپ و ڕاســتەوە گۆڕینــى حکوومەتــى 
ئێرانــە کە ئێســتا لــە ســەر کارە، بۆچى 

ناتوانن هاوکار بن؟ 
نــادر فوالدى: ئەم ئامانجانە بە قســە بەڵی 
نزیکــن لە یەکەوە، بەاڵم لە ڕێ و ڕەوشــتى 

کارکــردن جیــاوازە، بۆ نموونــە حیزبەکانى 

کوردســتان ئــەو پێنــج حیزبــەى لــەوێ کۆ 

بوونەتــەوە شــێوەیەکى تریان هەیە، ڕاســتە 

لــە بنەڕەتــدا باســى دیموکراســى و هێــزى 

خەڵــک دەکــەن، بــەاڵم چاویــان بڕیوەتــە 

ئەمەریــکا ئێران بڕووخێنێت، ئێســتا خەڵکى 

ئێــران ئەوەندە بەرەوپێــش چوون لە بابەتى 

جوواڵنەوەکەوە، هــەر لە بەفرانبارى پارەوە 

کــە ئەم جوواڵنەوەیە دەســتى پــێ کرد، دە 

ڕۆژى ســەرەتا کە لە ئێران ناسراوە بە ناوى 

دە ڕۆژێــک ئێرانى لەرزاند لــە درێژەى ئەم 

دە ڕۆژە دوو بابەتــى گرینــگ ڕووی دا جیا 

لــەوەى لــە 180 شــار زیاتر بــوو، ئەو دوو 

بابەتــە گرینگەى کە لە تــەواوى جوواڵنەوە 

و خۆپیشــاندانەکانى پێشــوو جیاى کردەوە، 

یەکێکى ئەوە بوو یەک دانە دروشمى ئیسالح 

تەڵەبــى بەرز نەکردەوە، واتە ئوســوڵگەرا و 

هەر دوو الیەنەکەیان بەتەواوى خستە الوە، 

واتە هەموو کۆماری ئیســالمییان خســتە ژێر 

پرسیارەوە، دروشمى لەناوچوون درا، دوەمین 

حیزبى کۆمۆنیستى ئێرانی 
لە ناو شووراى هاوکارییش 

بوو، لەم الوە چوە لە ناو 
کۆبوونەوەیەکدا هاوبەش بوە 

بەرەیەک دروست دەکات 
لەگەڵ پێنج ڕێکخراوى ترى 
کە هەر پێنجیان ئەگەر بە 
ئەدەبیاتى سیاسیى ئێران 

باسى بکەم الیەنگرانى 
گۆڕانکاریى ڕژێم بوون، 

“
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ڕۆڵى بەرجەستەى زۆرى ژنان بوو لە ڕاستیدا 

ژنان کارى خۆکوژییان کرد، بۆ خەڵکى ئێران 

سێ شت مسۆگەر بوو، یەکێکیان حکوومەتى 

ئایینــدەى ئێران ئەو خەڵکــە قەبووڵى ناکەن 

دیــن لــە دەوڵەت جیا نەبێت، ئەوە شــتێکە 

جێگیــر بــوە، دوەم یەکســانیی مافــى ژن و 

پیاو جێگیر بوە، ژنى ئێرانى و بەشــێکى زۆر 

لە پیاوە ئێرانییەکان پشــتیوانیانن، ناچنە ژێر 

بــارى ئــەو نابەرابەرییە، ســێیەمیش خەڵکى 

ئێران بە باوەڕ و ئەزموونیان گەییشــتوونەتە 

ئــەو دەرئەنجامــە خۆیــان دەبێــت بڕیار لە 

ســەر چارەنووســیان بدەن و دیاری بکەن چ 

حکوومەتێکیان دەوێت، ئەمە پێشــکەوتنێکى 

گەورەیــە تەواوى ئەو شــتانەیە کە ئەوان بە 

ئەزموونــى خۆیان پێــى گەییشــتن چەندین 

ساڵە چەپ لە سەر ئەمانە قسە دەکات ئەمە 

مافێکى زۆر ڕۆشــن نیشان دەدات کە چەند 

کرانەوەى جوواڵنەوەکە پێشکەوتوە، 

* پێــت وایە فشــارى دەرەکــى خراپە بۆ 
ئــەوەى یارمەتیــدەر بێــت بــۆ گۆڕینــى 
حکوومەتــى ئێــران؟ بە تەنهــا جەماوەر 
یــان هێزەکان بەگشــتى )چەپ، ڕاســت، 
ئۆپۆزســیۆن( دەتوانــن ئاڵوگۆڕێــک لــە 
ناوخۆى کوردســتان یاخود بۆ حکوومەتى 
ئێــران دروســت بکــەن ئــەو توانایەیان 

هەیە؟
نادر فــوالدى: لە بنەڕەتــدا تواناى خەڵکە، 
ئەگــەر ژمارەیەکــى گــەورەى خەڵــک بێنە 

دەرەوە هیــچ هێزێــک نییــە ڕێگرییــان لێ 

بکات، لە دەورەى شــا، شا یەک دوژمنیشى 

دەرەوەى نەبــوو، هەمــوو واڵتــان دۆســتى 

بــوون، ئێســتا ئەمانە یەک دانــە الیەنگریان 

نییــە لــە دەرەوە، ئەگەر هەیــان بێت دوو 

سێ واڵتى ئەفریقایە کە ئەوانیش زۆر گرینگ 

نین، واتە بەهێز نین لە ئەنجامدا لەو کاتەدا 

خەڵک بە دەســتى خۆیــان ئینقالبیان کرد بە 

دەســتى بەتاڵ توانییان بیڕوخێنن ئێســتایش 

دەتوانــن پێویســت نــاکات هیــچ هێزێکــى 

دەرەوە دەســتێوەردان بکات ئێمەیش نابێت 

بە هیچ جۆرێک بچینە ژێر بارى ئەوەى داوا 

لــە هێزێکــى دەرەوە بکەین دەســتێوەردان 

بــکات، چونکە دەســتێوەردانى ئــەوان جگە 

لە خراپى و ماڵوێرانى هیچ ســوودێکى نییە، 

نموونەى عێــراق و ئەفغانســتانمان بینى لە 

هەر شــوێنێک ئەمانە دەســتێوەردانیان کرد 

وێرانیان کرد ئەوان دڵیان بۆ ئێمە ناسووتێت 

ئــەو دروشــمە مــرۆڤ دۆســتانەیان هیــچ 

ڕاســتگۆییەکى تێدا نییە ئەوانیش بۆ واڵتێک 

دەســتێوەردان دەکەن کە سەرچاوەى نەوتى 

و شــتێکى تێــدا بێت بۆیان بــۆ ئێرانیش کە 

مەلەکەتێکــى گەورەیــە ســەرچاوەى نەوتى 

زۆرى هەیــە چاوەڕێى دەرفەتێک دەکەن بۆ 

ئەوەى دەست بگرن بە سەریدا یان لە عێراق 

بە هەمان شێوەیە تەواوى بەرگرییان لە سەر 

بەرژەوەندیی خۆیان.

* حیزبە ڕاســتەکان دەڵێن، خواستەکانى 
خەڵکــى کوردســتان جیــاوازە ناتوانیــن 
لــە چوارچێــوەى خواســتەکانى ئێرانــدا 
بەگشــتى بیانخەینە ڕوو، بەڵکوو ئەوەى 
لە کوردستان دەگوزەرێت چارەسەرکردنى 
کێشــەى نەتەوەیییە کــە ئەمە لەوانەیە 
لەگەڵ خواســتەکانى مەرکەز یان خەڵکى 

تر جیاوازى هەبێت؟
نــادر فــوالدى: لــە بنەڕەتدا هیــچ هێزێک 
ناتوانێــت هێندەی چــەپ بابەتى نەتەوایەتى 

چارەســەر بکات، ئێمە لە یەکەمین کۆنگرەى 

سازمان 27 ساڵ بەر لە ئێستا، ڕێگاچارەسەرمان 

بۆ کوردســتان دانــاوە، کە ڕێگاچارەســەرى 

فیدڕالیزمە، فیدڕاڵیزمــى ناوچەیی دەتوانێت 

باشترین چارەسەر بێت، مەبەست فیدڕاڵیزمى 

ناوچەیی زۆر لە شارەکانى ئێران دەگرێتەوە، 

بۆ نموونە کوردستان و ئازەرباینجان هەندێک 

شــارى هەیــە تێکەڵە، کۆمەڵێک ئــازەرى لە 

ناو شــارەکانى کوردســتان دەژیــن کۆمەڵێک 

کــورد لە ناو شــارە تورکنشــینەکان دەژین، 

فیدڕاڵیزمــى ناوچەیی واتە هــەر ناوچەیەک 

خــۆى دەبێــت بــە ناوچەیەکــى فیــدڕاڵ، 

وەکــوو ئەو شــتانەى کوردەکان لە ســووریا 

دروســتیان کردوە، کانتۆنــەکان لەم کانتۆنانە 

هەر کانتۆنێک کە دروســتى دەکەیت، سەیر 

دەکەیت لەوێ کورد و عەرەب و ئاشــوورى 

و چەندیــن نەتەوەى جیــاوازى لێیە، ئەمانە 

هەموویان بە یەکەوە یەکگرتوانە یەک کانتۆن 

دروست دەکەن، دانیشتنى ناوخۆیییان هەیە، 

دواى ئــەوە ئەگەر ئەمە سەرانســەرى ئێران 

ببێــت بــە فیدراڵــى ناوچەى بەلوجســتان و 

کوردستان تەواوى ئەمانە کاتێک کۆ دەبنەوە 

لــە دانیشــتنى مەرکەزى دەبن و دانیشــتنى 

ناوخۆیى خۆیان دەبن، دەســەاڵتەکەیان بەو 

جۆرەیە میکانیزمێکى هەیە کە ئەو نەتەوانەى 

الیەنگرێکــى زیاتریان هەیــە هەرگیز ناتوانن 

دەستدرێژى بکەنە سەر نەتەوە بچووکەکان و 

مافى میللى لەم جۆرە فیدڕاڵیزمە بە باشترین 

شێوە چارەسەر دەکرێت.

* لــە کۆمەڵەى کۆمۆنیســت و کۆمیتەى 
کوردســتانى - حیزبى حیمکەتیســت کە 
دانیشتنى یەکەمیان کردوە، ئایا داوایان 
لــە ڕێکخــراوى کرێکارانــى شۆڕشــگێڕى 
ئێــران کــردوە بێتە نــاو بەرەکەیان یان 
ئێوە خۆتان داواتان کــردوە یان داواتان 

لێ بکەن دەچنە ناو ئەو بەرەیە؟
 نادر فوالدى: نەخێر، هیچ شــتێک بۆ ئێمە 
نەهاتــوە، تەنها لە ڕێگەى ئــەو بەیاننامەوە 

لــە  ئێمــە جیــاوازە،  زانیومانــە، شــێوازى 

کوردستانیش جیاوازە وەک گوتم جەمسەرێکە 

لە بەرانبەر ئەوان دیاری کراوە، بەاڵم وەکوو 

بەرەی چەپ، هەر ئەوەى گوتم لە سەر ئەو 

بۆشایییانە 270 کەس ئیمزایان کردوە، زۆربەى 
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ئەمانە چاالکوانى سیاسی و نووسەرن، کەسى 

بەتوانــان و لە ناو هیــچ ڕێکخراوێک نین لە 

نــاو ڕێکخراوەکانیش هەندێک کەس ئیمزایان 

کردوە لە بنەڕەتدا ئەگەر بتەوێت بەرەیەکى 

چەپ دروســت بکەیت لەوێیــە، بەاڵم ئێمە 

مــاوەى نزیکــەى 25 ســاڵ لــە کوردســتان 

ئامادەییمان نییە و هێزى چەکداریشمان نییە، 

ئێستا ئەگەر لە کوردستان بووینایە هەر چەند 

کــە نازانم ئێســتا چۆنە بــۆ نموونە زۆر جار 

پێوەندیمان لەگەڵ ڕێکخراوەکانى تردا هەبوە 

نەک وەکوو جەبهە ئێمە ئەگەر لە کوردستان 

بووینایــە هێــزى چەکدارمــان هەبوایــە لــە 

حیزبى کۆمۆنیســت نزیکترین تا تەواوى ئەو 

هێزانــەى داواى یارمەتى لە ئەمەریکا دەکەن 

بۆ ڕووخاندنى حکوومەتى ئێران لە ئێســتادا 

ئێمە لە ناو ئەو بەرەیە نین.

پڕۆفایل
نادر فوالدی

- ناسراو بە )تاهیر(
- لەدایکبووی سەقز، 

- تــا ڕۆیشــتن بــۆ زانکــۆ لــە خوێندن 
بەردەوام بوە، 

ئینقالبــی  ڕاگەیاندنــی  هــۆی  بــە   -
زانکــۆکان  داخســتنی  فەرهەنگییــەوە 

نەیتوانیوە درێژە بە خوێندن بدات.
- ســاڵی 1382 بە هۆی فشــار و هەوڵی 
دەستبەسەرکردنی، شاری بە جێ هێشتوە 

و ڕووی لە دێهاتەکان کردوە.
- لــە ســاڵی 1382 تــا 1393 بووەتــە 

پێشمەرگەی ڕاە کارگر. 
- لە ساڵی 1394 ڕووی لە ئاڵمانیا کردوە.
- ئێستا چاالکوانێکی سیاسی و ئەندامی 
ڕێبەرى ڕێکخراوی کرێکارانی شۆڕشگێڕی 

ئێران )راه کارگر(ە.

پڕۆفایل
ڕێکخراوی کرێکارانی شۆڕشگێڕی ئێران

چــەپ  و  مارکسیســتی  ڕێکخراوێکــی   -
گەرایە.

- لە ساڵی 1978 دامەزراوە.
- لە ساڵی 1979 بەناوی )ڕاه کارگر( خۆی 

ڕاگەیاندووە.
- لــە ســاڵی 1982 نــاوی خــۆی گۆڕیوە 
بــۆ ڕێکخراوی کرێکارانی شۆڕشــگێڕ )راه 

کارگر(.
- بە گشــتی لە ئەندامــان و الیەنگرانی 
مجاهدینــی  و  فیدایــان  پێشــووی 
مارکسیســت پێکهاتووە، کە لــە زیندان 
دا ڕای خۆیان دەربارەی خەباتی چەکداری 
گۆڕیبوو، ســەنگەریان لە ماویســتەکان 

گرتبوو.
- دوای شۆڕشــی 1979، ئەمانە لە دەوری 
یەکتــری کۆبوونەوە و ڕوانگــەی خۆیان 
لە ئۆرگانی ڕەســمی خۆیــان بەناوی )ڕاه 

کارگر( باڵوکردەوە.
- کۆمــاری ئیســالمی بــە دەســەاڵتێکی 

ئاینی – بۆناپارتیستی دەزانن.
- لــە نێــوان ســاڵەکانی 1979 و 1981 
ڕۆڵیــان لــە بەگژداچوونــەوەی لیبراڵــە 

ئیسالمییەکان و کەم بوە. 
- لە ساڵەکانی  1979 و 1981 ڕووبەڕووی 
لــە  هەندێــک  و  بوونــەوە  کەرتبــوون 
ئەندامەکانــی پەیوەندییــان بــە حیزبی 

تودەوە کردووە. 
- لــە نیــوەی دەیــەی 1981، هەوڵیــدا 
گرووپــە بچووکــەکان لــە دەوری خــۆی 

کۆبکاتەوە، بەاڵم سەرکەوتوو نەبوو.   
- لە ساڵی 2009 جارێکی دیکە کەرتبوون 

لە ڕیزەکانی ڕووی داوە.



نیسان نودینیان: ئەندامی دەفتەری 
سیاسی و بەرپرسی کۆمیتەی کوردستانی 

حیزبی کۆمۆنیستی کارگەری ئێران

ئامادەكردنی: شیالن 

ئامادەین بۆ هەر شێوەیەک کە وا بڕیار بێت پالتفۆڕم و بەیاننامەیەکى 
هاوبەش لە سەر بارودۆخى ئێران بێتە کار و دروشم و ئااڵى هاوبەشمان
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* دوای ئەو ئاڵوگۆڕانەی لە ئێراندا هاتنە 
كایەوە بە تایبەتی لە دوای خۆپیشاندان 
و ناڕەزایییەكان، ئێستای بارودۆخی ئێران 
و كوردستانیش زۆر هەستیارە، پێت وایە 
پێكهێنانــی بــەرە یاخــود ناوەندی چەپ 
یاخــود ئەوەی كە حیزبە چەپەكان لە ژێر 

چەترێكدا كار بكەن گرینگیی هەیە؟
نیســان نودینیان: ئێمە یان هەر کەسێکى 
تــر، حیزبى بێت یان نــا، دژی ئەوە نییە بە 

تایبــەت لە کوردســتانى ئێراندا لە بەرەیەكدا 

الیەنگرانێكــی زۆر لە ســازمان و حیزبەكاندا 

پێكــەوە كار بكــەن وەکــوو سۆسیالســت و 

چەپەكان بۆ دروســتکردنی فشــارێكی زۆرتر 

لــە كۆمەڵەی خەڵكی كوردســتان بە یەكەوە 

دژ بــە کۆماری ئیســالمی. لە ڕاســتیدا هیچ 

كەسێك ناتوانێت دژی وەها بەرەیەک بێت و 

لە ژێر ناوی داواكاریی گرینگی سیاســی هەتا 

ئینســانیش دەتوانین بە هەنــدی وەربگرین، 

لــە ئێســتادا ئەمــە بابەتێكــی زۆر گرینگــی 

خەڵكــی ئێرانە، بــەاڵم پرســیارەكە ئەوەیە، 

ئەو حیزبانەی ئێســتا هەن بە ناوی چەپ كە 

ئێوە باستان كرد، سازمانی كوردستانی حیزبی 

كۆمۆنیســتی ئێــران و حیزبــی كۆمۆنیســتی 

كرێکاری )حیكمەتیســت( پێكــەوە زانیارییان 

داوە لە 3ی جۆزەرداندا« ئەمە داخوازییەكی 

خــراپ نییە بە هەر نمرەیەك حیزبی چەپ« 

كۆمۆنیســت« سۆسیالیســتەكان بــە یەكــەوە 

بــن« بەیاننامــەی هاوبــەش بــاڵو بكەنەوە« 

ڕا و ســەرنجی هاوبەشــیان هەبێت لە سەر 

بابەتــی سیاســی و ڕێــكارەكان و چۆنیەتیی 

بەرەوپێشچوونی ناڕەزایییەكان، بە بۆچوونی 

مــن داخوازییەكــی زۆر گرینگە لــە هەناوی 

الیەنێكی سیاســیدا كە ئێســتا لە كوردستاندا 

بە تایبەت لە سەرانســەری ئێراندا هەیە ئەم 

پێویستییە زۆر گرینگە.

*ئایــا هەتــا ئێســتا داوا لــە كۆمیتــەی 
كوردستانی حیزبی كۆمۆنیستی کرێکاریی 
ئێران كراوە، كە بێتە ناو ئەو بەرەیە یان 
لە دانیشــتنەكاندا بەشــدار بێت بۆ زیاتر 
گفتوگۆكردن لەو بارەیەوە، ئێوە بە پێی 
چ پێوەرێك ئامادەن بچنە ناو ئەو شــوورا 

یان ناوەندەوە؟

نیسان نودینیان: بەڵێ داوا كراوە كە بچینە 
ناو دانیشتنێكی ســێ الیەنە لەگەڵ بەڕێزانی 

)كۆمەڵــە، كۆمۆنیســتی كرێــکاری  حیزبــی 

دانیشــتێكی  خۆشــبەختانە  )حیكمەتیســت( 

هاوبەشــمان لــە ڕابــردوودا پێكهێنــاوە بــە 

بەشــداریی هاوڕێیــان )ئیبراهیمی عەلیزادە« 

فەرهاد« شــۆڕش( لە ســازمانی كوردســتانی 

حیزبی كۆمۆنیســتی ئێران، كۆمەڵە هاوڕێیان 

عیزەتــی،  مە لەكــی  ســەرداری،  )ســاڵحی 

هومایــون گوداســكار، هاوڕێیانــی حیزبــی 

حیكمەتیســت و من، عەبدولــی گوڵپەرییان، 

محەمەدی ئاسنگەران لە كۆمیتەی كوردستان 

حیزبــی كۆمۆنیســتی كرێکاریــی ئێــران لەو 

كۆبوونەوەیــە بەشــداریمان كــرد، كۆمەڵێك 

ئــەوەی  بــارەی  لــە  كــرد  قسەوباســمان 

بارودۆخی سیاسی چۆنە، شێوەی هاوكاری و 

بەردەوامیی دانیشــتنەكانمان بە چ شێوەیەك 

بێــت، تەواوی ئەوانە لە دانیشــتنێكی ســێ 

ســەعاتیدا تاوتوێمان كرد، بەڵــێ لە ئێمەیان 

داوا كردوە و بەخۆشحاڵییەوە ئەو دانیشتنانە 

تێپەڕیــون، بەاڵم هێشــتا ئێمە وەكوو حیزبی 

ئایا حیزبە چەپەكان دەتوانن لە ژێر چەترێكدا بە یەكەوە كار بكەن و بەرەیەک لە خۆرهەاڵتی 
كوردســتان و ئێران دوای ئــەو ئاڵوگۆڕانه پێــک بهێنن، به  تایبەتی دوای ئەو خۆپیشــاندان 
و ناڕەزایییانــەی خەڵك ســاڵی 1396 لە ئێران هاتنە كایــەوە، هەروەها دەگوترێت الیەنە 
ڕاســتەكان ناوەندێكی هاوبەشــی كاریان پێك هێناوە كە پێنج حیــزب لەوانە )كۆمەڵە و 
دیموكراتــەكان( لە خۆ دەگرێت و پێكەوە كار دەكــەن، لە الیەکی ترەوە چەپەكانیش 
)حیكمەتیســت خەتی ڕەســمی( و كۆمەڵەی كۆمۆنیســت ڕێكخراوی كوردستانی حیزبی 
كۆمۆنیســتیی ئێران، لە 3ی جۆزەردانی ئەم ســاڵدا كۆ بوونەوە بۆ ئــەوەی بتوانن بەرەیەك 

یاخود شووراناوەندێك بۆ کاری هاوبەشی حیزبە چەپەكان پێك بهێنن.
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كۆمیتــەی  ئێــران  كرێکاریــی  كۆمۆنیســتی 

كوردســتان قسەوباســمان هەیــە لــە ســەر 

چۆنێتیی درێژەدان بە هاوكاریی یەکتر.

*لــەو ناوەند یان بەرەیــەدا كە بۆ ئێوە 
بــە چ مــەرج و چ شــێوەیەك  گرینگــە 
دەتانەوێــت كار بكەن، یــان كاركردنتان 
چــۆن بێــت، ئایــا ئــەو بابەتەتــان لەو 
دانیشتنانەی باســت لێوە كرد، خستوەتە 

ڕوو؟
نیســان نودینیان: یەكەمین دانیشتنی سێ 
الیەنەی ئێمە بە بەشداریی هاوڕێیانی كۆمەڵە 

و حیزبی حیكمەتیست« دەستوورەکەی ئەوە 

بوو كە شــێوە و چۆنیەتیــی بەردەوامبوونی 

ئەم دانیشتنەمان ڕوون بكەینەوە، لە هەمان 

كاتدا قسەوباس بكەین لە سەر ئەوەی، ئەگەر 

ئــەم دانیشــتنە درێژەی هەیــە، پالتفۆڕمێک 

یــان بەیاننامەیــەك دەربــكات كــە بتوانێت 

بــە ڕووی خەڵكــی بەشــێوەیەكی یاســایی و 

سیاســیی تــر ڕابگەیەنێت، كە ئــەم حیزبانە 

لــە تەنیشــتی یەكتردا دانیشــتوون لە ســەر 

بناغــەی بەیاننامەیــەک یــان پالتفۆرمێكدا و 

هاوبەشــە لەم بەیانەدا بــە یەكەوە هاوكاری 

دەكــەن، دوای ئەوەی ئەمە شــێوەی گرت و 

خۆی چەســپاند، وەكوو داخوازییەكی سیاسی 

لــە نێــوان حیزبەكان، ئێمــە داوا دەكەین لە 

هەمــوو الیەنەكان و چەپ و سۆسیالســت و 

حیزبەكانــی تــر لەبەر ئەوەی نەخشــەڕێگای 

ئەم پالتفۆڕمە ڕۆشــنه هیچ كێشــەیەك نییه 

لە ســەر ئەوەی كــە ئێمە قســە بكەین یان 

ئــەو دانیشــتنەمان هەبێــت، بــەاڵم كێشــە 

ســەرەكییەكە بــە بۆچوونــی مــن ئەوەیــە، 

ئایــا ئێمە دەتوانین پێكەوە لە ســەر بناغەی 

 نەخشەیەكی سیاســی، پالتفۆڕمێكی سیاسیی 

هاوبەش كە بۆچوونمان لە بەرانبەر چۆنێتیی 

ناڕەزاییــدا، چۆنیەتیــى کارکــردن لــە ســەر 

باشــترکردنى ئەو ناڕەزایییانەى کە ئێســتا لە 

کوردســتان هەن و باشــترکردنى بارودۆخى 

سیاســی، نەریتی دواکەوتوانــەی کۆمەاڵیەتى 

مەزهــەب، ناســیۆنالیزم و کۆمۆنیزم، بەرەى 

بابەتــى  ناسیونالیســتى،  بــەرەى  و  چــەپ 

خۆرئاوا... هتد، تەواوى ئەوانە بابەتگەلێکن 

کە شــایەنى باسن دەبێت گفتوگۆیان لە سەر 

بکرێت، دەتوانین بە یەکەوە لە سەریان کۆک 

بین و بۆچوونمان یەک بخەین.

*ڕەوتــى سۆسیالیســت یــان هەندێــک 
بەشــداریکردنى  وایــە  پێیــان  الیــەن 
الیەنــە چەپەکان لــەو ناوەنــدەدا بڕیار 
نییــە بــۆ هەمیشــەیى بێــت، دەتوانێت 
بــۆ ماوەیەکیــش بێت کــە ئامانجەکانى 
الیەنێک لەگەڵ ئــەم بەرەیە یەکى گرت 
لــە قۆناغێکــدا یان لە چەنــد قۆناغێکدا 
هــاوکار بن و دواتر بێینــە دەرەوە، ئێوە 
ئەوەتــان پــێ باشــە؟ یان ئــەم ناوەندە 
دەبێــت هەموویــان تا کۆتایــى لەگەڵى 
بەشــدار بن یان نابێــت بچنە ناوى، ئێوە 

ڕاتان چییە؟
نیســان نودینیان: ئەمــە بابەتێکى گرینگە 
کە ئەو هاوڕێیانە باســیان کردوە، هەر جۆرە 

هاوکارییەک ماوەکورت یان درێژماوە بێت لە 

کۆتاییدا هێزە سیاسییەکان پێگەى خۆیان یان 

وەکوو خۆیان دەبێت، ئێمە هێزمان بۆ ئەوە 

دروســت نەکردوە ڕۆژێک لــە ڕۆژان ئەگەر 

بەرەیەک یان هاوکارییەک یان بەیاننامەیەکى 

هاوبەشــمان دا، حیزبەکەمــان بەرەو الوازى 

بچێــت، ئێمــە حیزبمــان بۆ ئەوە دروســت 

کــردوە کە بەو ئامانجــەى هەمانە لە بابەتى 

سۆســیالیزم، مــاف و کۆمەڵگایەکــى ئازادى 

و مرۆڤایەتــى بــۆ خەڵک دروســت بکەین و 

لەگەڵ ئەم حیزبە سیاسییە بە هەر شێوەیەک 

ئێمە بتوانین بەرەى چەپ و کۆمۆنیســت لە 

تەنیشت یەکدا فشارێکى زۆرتر و ناڕەزایییەکى 

هاوبەشتر دروست بکەین، ئەمە لە بەهێزیى 

بــەرەى چــەپ و کۆمۆنیســت، کاریگەریــى 

دەبێــت، لە ڕۆحیەتى خەڵک و ورەى بەرزى 

ناڕەزاییــى کاریگەرییەکــى گرینگى هەیە، بە 

بڕواى منیش ئەوە ڕاستە کە ئەم بەرەیە و ئەم 

بۆچوونە، ئەوەى کە لە تەنیشــت یەکتر بین 

بۆ ئەوەیە کارێــک بکەین، دەبێت ئێمەیش، 

ئەم ســێ حیزبــە کە ئــەم قسەوباســانەمان 

کردوە لە کۆتاییدا بەوە بگەین، بە نموونە لە 

سەر فاڵن ناڕەزایى دژ بە فاڵن لەسێدارەدان، 

لە ســەر فاڵن مانگرتــن بەیاننامەى هاوبەش 

بدەیــن، بەاڵم هێشــتا وا نەبێت کە پالتفۆڕم 

و بەیاننامەیەکى هاوبەشمان پێگەییشتبێت و 

باڵومــان کردبێتەوە، تــەواوى ئەمانە بابەتى 

کــراوەن لە نێــوان هێــزەکان و چەپ، ئێمە 

ئامادەین بۆ هەر شێوەیەک کە وا بڕیار بێت 

پالتفــۆڕم و بەیاننامەیەکى هاوبەش لە ســەر 

بارودۆخى ئێران بێتە کار و دروشــم و ئااڵى 

هاوبەشــمان، ئــەوا ئامادەین بــۆ هاوکاریى 

دیاریکراو دژ بە لەســێدارەدان بۆ بەرپابوونى 

مانگرتن بــۆ خەباتێکى زۆرتر تەواوى ئەوانە 

هەمیشە حیزبى کۆمۆنیستى کرێکاریى ئێران 

و کۆمیتەى کوردســتان، حیزبى کۆمۆنیســتى 

کرێکاریى ئێران ڕاگەیاندن و ئامادەیی هەبوە، 

لەوانە لە کەمپینى ڕزگارکردنى ڕامینى حسێن 

پەناهــى یان کەمپینى ڕزگار و هۆشــمەند و 

هاوڕێکــەى دەســتێوەردان دەکەین، تەواوى 

ئەمانــە وێنەى بابەتێکــى کراوەیە، بەاڵم کە 

بیــر دەکەینــەوە ئەگــەر حیزبەکانى چەپ و 

کۆمۆنیست لە ســەر ڕوویەک و نەخشەیەک 

کە بتوانێن بۆچوونى هاوبەشیان باڵو بکاتەوە 

لــە تەنیشــت یەکتــر کارێکــى زۆر و درێــژ 

ماوە بکــەن ئەمە بەســوودى ناڕەزایییەک و 

خەباتێکە کە هەر ئێستا لە ئێران و لە بەشى 

کوردستان بوونى هەیە.

ڕێکخــراوى  کۆمەڵــە  بەیاننامــەى  لــە   *
کوردســتانى حیزبى کۆمۆنیســتى ئێران و 
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حیکمەتیســت ئــەوە بــاس کرابــوو کە 
دەبێــت بە کــردار هەنگاو بنێــن، دواتر 
لە قســەکانیان دەرکەوت بە تایبەتییش 
ناوەنــدى هاوبەشــى حیزبــەکان لەوانە، 
حیزبە ڕاســتەکان کە ناویــان دەهێنرێت 
تــا ئێســتا کرداریان بەو جــۆرە نەبوە لە 
کاتــى پێکهێنانیــەوە زیاتــر لە شــێوەى 
بەیاننامە چاالکییان کــردوە، ئێوە ڕاتان 
لەم بارەیەوە چییە؟ ئایا چاالکیى کردارى 
دروســتە بۆ ســەرجەم هێــزەکان )چەپ، 
ڕاست( لە خۆرهەاڵتى کوردستان و ئێران؟ 
نیســان نودینیــان: ئێمــە پێــش ئــەوەى 
بچینە ناو ئەو دانیشــتنەوە، بەیاننامەیەکمان 

ئاڕاستەى حیزبى حیکمەتیست کردوە، کە لە 

کاتى خــۆى ئەو بەیاننامەیە باڵو دەکەینەوە، 

گوتوومانــە ئێــوە هــەر بۆچوونێکتــان هەیە 

دەتوانــن لە چوارچێوەى ئــەم بەیاننامەیەوە 

بــاڵوی بکەنــەوە و پێکــەوە بیکەیــن بــە 

شــتێکى هاوبەش، بەاڵم بەداخەوە تا ئێســتا 

بــە ئەنجامێکــى دیاریکراو کە ڕۆشــن بێت، 

کــە دەتوانێــت ئەمە بنەماى ئــەو هاوکارییە 

بێــت نەگەییشــتوە، لــە بڕواى ئێمــەوە ئەم 

بابەتــە کراوەیــە، بێگومان ئــەم بەیاننامەیە 

بــاڵو دەکەینــەوە، بەو مانایە نییــە کە ئەمە 

بەیاننامــەى کۆمیتــەى کوردســتانى حیزبــى 

کۆمۆنیســتى کرێکارییە، بەاڵم بــەو مانایەیە 

کــە ئێمەن هەوڵ دەدەین ئەم دانیشــتنانەى 

کــە وا هەمانە لە چوارچێــوەى ئەمە پەیامى 

دانیشــتنەکەى ئێمە بوو، بۆ خەڵکى ئێران و 

لە کوردستان باڵو بکرێتەوە.

* لەو ئاڵوگۆڕە خێرایانەى لە خۆرهەاڵتى 
ناوەڕاســت و بە تایبــەت پێوەندییەکانى 
ئەمەریــکا و ئێــران و ئــەوەى لــە چەند 
مانگێکــى تردا دەورى دوەمى گەمارۆکان 
دەســت پێ دەکەنەوە، تا چەند پێویستە 
زووتر ئەو الیەنە چەپانە بە ئەنجام بگەن 
بۆ ئەوەى بۆ خەڵکى کوردستان یاخود بۆ 

الیەنەکانــى تریــش دیاریکــراو بێت کە 
بزانن چى دەکەن؟

نیسان نودینیان: ئەوەى ئاماژەتان پێ کرد 
ئەمە بابەتێکــى گرینگە لە الیەنى بارودۆخى 

سیاســییەوە لــە کوردســتان و ئێران، ئێســتا 

جموجوڵێــک لــە بۆچوونــى جیهانییــەوە لە 

ناوچەى خۆرهەاڵت و لە ئەمەریکا و ڕووسیا 

و تــەواوى ئەوانــە خۆیــان نیشــان دەدەن، 

زۆرتــر و زۆرتریش دەبێــت، ئەمە بابەتێکى 

گرینگــە بەو نرخەى ئــەوان جووڵەى خۆیان 

دەبەنە پێشــەوە و هــەوڵ دەدەن و بەرەى 

خۆیــان بۆ کاریگەر و دەســتێوەردانى خۆیان 

لــە بارودۆخى سیاســیى ئێران و کوردســتان 

زۆرتــر مســۆگەر بکــەن و کــۆى بکەنەوە، 

دەبێــت چــەپ وریاتر و هۆشــیارتر بێت کە 

بتوانێــت وەاڵمى ئەم جــۆرە کردارانە کە لە 

الیــەن دەوڵەتەکانەوە بە هاوکاریى هەندێک 

لە حیزبەکانى کوردستانى ئێران بیبەن بەرەو 

پێشــەوە. بە بڕواى من ئەگەر ئێمە لە ســەر 

نەخشــەى خۆمــان لە ســەر ئەمــە ڕێکەوتن 

بکەیــن و بڵێــن بارودۆخمــان بەرانبەر ئەم 

جۆرە هەوڵدان و ئاڵوگۆڕانە و مەترسییەکانى 

چییــە لە ئێســتاى کوردســتانى ئێراندا، ئەمە 

وەک پەیامێــک ڕابگەیەنیــن بــە خەڵکى لە 

ئێــران و کوردســتان، ئــەم ئامادەکارییــە بە 

بــڕواى من زۆرتــر دەبێت، ئێســتا حیزبەکە 

لە هەمــوو کاتێک حیزبێکى تازەترە بۆ ئێمە 

بــە تایبەت بۆ چــەپ و کۆمۆنیســتەکان کە 

زۆرترین بوونیان هەیــە، تەواوى هەبوونیان 

بــە ناڕەزایەتى و دروشــم و داواکارییەکە کە 

هەر ئێستا لە ئێران لە الیەن ملیۆنان کەس لە 

خەڵکەوە بەرز بوەتەوە و لە کوردســتان ئەم 

جۆرە هەماهەنگى و ناڕەزایییە بوونى هەیە، 

ئێمــە ئەوانەمــان هەیە، شــۆڕش و خەباتى 

شــاریمان هەیە، لــە ئەنجامــدا کاتێک ئەمە 

هەیــە لەگەڵ دەوڵەتەکان بــە ئامانج بگات، 

حیزبێکــى ناوچەیی خۆرهەاڵتــی، ئەزموونى 

کوردســتانى عێــراق و ئەزموونى ســووریا و 

بابەتى کورد لە تورکیا تەواوى ئەوانە کاتێک 

بوونى هەیە و بە شێوەیەکى خێرا دەبینرێت 

جموجوڵێکە لە الیــەن دەوڵەتان و ئەمەریکا 

و ڕووســیا و تــەواوى ئەوانــە بوونى هەیە، 

ئەوانــە دەگەڕێــن تەڤگەرى نزیکــى خۆیان 

پەیدا بکەن بۆ بەرەوپێشــبردنى سیاســەت و 

ئامانجێــک کــە دەیانەوێــت بــە دى بێت لە 

ناوچەى خۆرهەاڵت یان لە داهاتووى حیزبى 

سیاســى و گۆڕانکاریى سیاسى لە کورستان و 

بەشــى ئێران کارى لە سەر بکەین. هۆشیارى 

و ئاگایی و ئامادەبوون و هاوکارى و خەباتى 

چەپ لە هەموو خولێک گرینگییەکى زۆرترى 

هەیــە، هــەر وەک ئامــاژەم پــێ دا، چەپ 

دروشــم و ئااڵ و خەبــات و داواکاریی هەیە 

کە ئەمڕۆ لە الیــەن خەڵکەوە دژ بە بێکارى 

و دیکتاتۆرى و کارى خراپ خەریکە لە ئێران 

و دووبــارە دەبێتــەوە و، ناڕەزایییەکــى زۆر 

لە شــارەکانى ئێران هەیــە، وەک ئەوەى لە 

کوردستان هەیە.

* باســت لــە ناڕەزاییــى خەڵــک کرد کە 
خۆپیشــاندانەکان لــە شــێواز و قاڵبــى 
جۆراوجــۆر بۆ بابەتــە جیاجیاکانى ئێران 
خۆیــان دەنوێنن، پێت وایــە بەوەى ئەم 
هێــزە مەدەنییانــە لەوانەیە لــە هەموو 
حیزبەکانى تێدا بێت چ ڕاســت و چ چەپ، 
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دەتوانن لەو بەشە، کە ئێران ئاڵوگۆڕێکى 
خێرا و ئاڵۆز بە خۆیەوە دەبینێت، هاوکار 
بن یان پێویســتە هەر یەکە و ناوەندێک 

یاخود بەرەیەک پێک بهێنێت؟
نیســان نودینیان:: باسى هێزى مەدەنیتان 
کــرد، بــە بــڕواى مــن ئــەوە بابەتێکى زۆر 

گرینگە ئەمڕۆ لە ئێران بە تایبەت لە بەشــى 

کوردستان شاهیدی ئەوەین، دەیان جوواڵنەوە 

و هێــزى مەدەنى لــە چاالکیــى کرێکارى و 

چاالکیــى هێزى ڕزگاریخــوازى ژنان، چاالکى 

دژ بــە لەســێدارەدان، چاالکیى بەخشــش و 

تەواوى ئەمانە ئەمڕۆ لە شارەکانى کوردستان 

بەڕوونى دەبینرێن. بــە بڕواى من بابەتێکى 

زۆر گرینگــە، بە هــەر نرخێــک ئەگەر ئەم 

هێــزە چــەپ و سۆسیالیســتییە بــە یەکەوە 

بــن، نەخشــەڕێگایان ڕوون بێــت، بۆچى بە 

یەکــەوەن، بــە بۆچوونــى من پالتفــۆڕم و 

شــێوەى کارى ئــەم بزوتنــەوە مەدەنییانــە 

کاریگەرییەکى ڕاســتەوخۆى هەیە، دەتوانێت 

دەســەاڵتى هەبێــت لە شــارەکان، گفتوگۆى 

هاوبەشــى خۆیان بکەن بۆ لێکتێگەییشــتن و 

هاوکاریکردنى هەر بزوتنەوەیەک کە ئێســتا 

بوونــى هەیــە. ڕێپێوانــەکان کە لــە کۆنەوە 

بوونیــان هەیــە، ئــەم کۆبوونــەوە گەورانە 

ئەنجامــى کارى ئەم بزوتنــەوە مەدەنییانەن. 

ئەمە ئەگەر ئاڵوگۆڕى بە ســەر بێت، حیزبى 

سیاســیى ناســراو لە ئێراندا، ئەمــە بگۆڕن، 

لەگــەڵ ئــەوەى چــۆن هاوکارییــان بکــەن، 

نەخشەى کاروبارەکانیان ڕۆشنتر بکەنەوە، بە 

بۆچوونــى من ئەم جــۆرە هاوکارییانە زۆرتر 

دەبێت، ئەمە بابەتێكە هەموو کات لە الیەن 

چاالکیى سیاســى و کۆمەاڵیەتى لە الیەن ئەم 

حیزبــە مەدەنییانــەوە باس کــراوە، داوایان 

کردوە حیزبى سیاسى بە هەر شێوەیەک نزیک 

بن زۆر باشــە، لە هەر کاتێکدا دەبێت ئەوە 

بزانین ئێمە حیزبى سیاسین، نەبوونی نەخشە 

و پالتفــۆڕم و بەیاننامــە تەمەنێکــى کورتى 

هەیە، ئەگــەر بمانەوێت کارێکى بەردەوامتر 

و بە فشارێکى زۆرتر و کاریگەرتر و بینراوتر 

لە بەرچــاوى خەڵک بکەین، دەبێت ئێمە لە 

سەر بنەڕەتى نەخشەڕێگایەک و پالتفۆڕمێک 

بەیاننامە و پەیڕەو و پڕۆگرامێکى سیاسى کە 

هاوبەشى سیاسیمان نیشان دەدات بە چاالکیى 

مەدەنــى و کۆمەاڵیەتى و کۆمەاڵنى خەڵک، 

حیزبى کرێکارى و ژنان تەواوى ئەوانە نیشان 

دەدات، بــە بۆچوونى من ئــەوە کاریگەریى 

زۆرترە لە سەر ئەو هێزە مەدەنییانە. 

*پێکهێنانى ئەو بەرە چەپە کە ئێوەیش 
تــا ڕادەیــەک ڕازى بوون لە ســەرى، کەى 
دەبێت، ئێســتا الیــەن و حیزبە چەپەکان 
لە خۆرهەاڵتى کوردســتان چۆن دەتوانن 
ڕێبەریــى ئەو هێزە مەدەنی و ناڕازیییانە 

لە خۆرهەاڵتى کوردستان بکەن؟
نیسان نودینیان: هەر وەک باسم کرد ئێمە 
گوتوومانە و لە یەکەمین دانیشــتنى سێقۆڵى 

ڕامان گەیاندوە، ئامادەین لە سەر بارودۆخى 

سیاســى و گفتوگۆکردن لە ســەر نەخشەڕێگا 

بابەتــە  کــە  بەیاننامەیــەک  و  پالتفــۆڕم  و 

هاوبەشــەکانى هەموو حیزبە سێ الیەنەکەى 

تێــدا بێــت بــە ڕێکەوتــن بگەیــن و باڵوى 

بکەینەوە، لە ســەر بناغەى ئەو نەخشــەڕێگا 

سیاســییە هاوبەشــە، ئەو ناوەندە هاوکارییە 

دروســت دەبێت، ئەمەیش کارێکى باشــە و 

هەوڵ دەدەیــن لەو کۆبوونەوانە بەشــدارى 

بکەیــن و ڕاوبۆچــوون بخەینــە ڕوو، ئــەو 

نەخشــەڕێگا و بەیاننامانەى هەمانە، لە کاتى 

خۆیانــدا باڵویان بکەینەوە. لــە بەردەوامیى 

دانیشــتنەکانى ئێمــە بەشــداریکردنى هێزى 

سیاسى لە پێش هەموو شێک گرینگترە تا ئەو 

دانیشتنانەى کە ڕێککەوتن و دەستبەکاربوونى 

کار و چاالکیی مەدەنی کە ئێستا لە شارەکانى 

کوردســتان بوونیان هەیە و زۆریش چاالکن، 

مێــژووى چۆنێتیى ئەم هێــزە مەدەنییانە کە 

بوونــى هەیــە ســەبارەت بە ڕۆڵى سیاســی 

کــە دەگەڕێتــەوە بۆ چل پەنجا ســاڵ لەوەو 

پێش، ئێمە لە کوردســتان شاهێدى زۆر شت 

نەبووین کە ئێســتا بە بەڵگەوە بوونى هەیە، 

شاهێدى چاالکیى ژنان و شاعیر و نووسەرانى 

بەناوبانگ و داکۆکیکارى مافى منداڵ و ژنان، 

بەاڵم ئێستا کۆمەاڵنى خەڵکى کوردستان زۆر 

گۆڕانکاریــى بــە ســەر هاتــوە و کاریگەریى 

زۆرى سیاســەتیان بە ســەرەوەیە بە بەراورد 

لەگــەڵ لە ڕابردوو، ئەگەر پێشــتر بیانگوتایە 

تا ئەو دانیشتنانەى 
کە ڕێککەوتن و 
دەستبەکاربوونى کار و 
چاالکیی مەدەنی کە ئێستا 
لە شارەکانى کوردستان 
بوونیان هەیە و زۆریش 
چاالکن، مێژووى چۆنێتیى 
ئەم هێزە مەدەنییانە کە 
بوونى هەیە سەبارەت 
بە ڕۆڵى سیاسی کە 
دەگەڕێتەوە بۆ چل پەنجا 
ساڵ لەوەو پێش

“



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 208

نووســەر و شــاعیرى بەناوبانگى کوردســتان 

کێیــە، چەند کەســانێکى دیاریکراویان ئاماژە 

پێ دەکرد، بەاڵم ئێســتا دەتوانین لیســتێکى 

دەیان و ســەدان کەسى لە چاالکیى کرێکارى 

و ژنــان و داکۆکارى مافــى مندااڵن بدەیت، 

ئەوانە کەســایەتیى گرینگیــى ئەو کۆمەاڵنەن 

لە نێــوان ئەم هێزە مەدەنییانەوە و هێزێکى 

نوێوە دروست بوە، ئەمانە سەریان هەڵداوە 

و هاتوونەتــە مەیدانــى خەباتەوە کە ئێســتا 

کاریگەرییــان هەیــە، بــەر لــەوە هــەر چی 

حیزبێک بە یەکەوە دابنیشن یان بە ڕێکەوتن 

بگــەن، بوونى هەبــوە کارى خۆیان کردوە، 

مــن پێم وایە کاریگەریــى پالتفۆڕمى حیزبى 

چ چــەپ چ ڕاســت بێگومــان ئــەم هێزانە 

بڕیاریــان داوە و بوونیان هەیــە لە کۆتاییدا 

پالتفۆڕم و شــێوەى کار و توێژینەوەکانیان و 

چاالکییەکانییان لە نــاو خەڵک بوونى هەیە، 

تــەواوى ئەوانــە بــە بــڕواى من ســەرەڕاى 

ئەوەى هێزى سیاســى یەک بگرن یان نا، یان 

بەیاننامەیــان هەبێــت یــان نەیانبێت، ئەوان 

بوونیــان هەیــە و بــە هەر نرخێــک هێزى 

چــەپ بتوانــن زۆرتر لە تەنیشــت یەکتر بن 

هاوبەشانەتر کارەکانیان بکەن و لە سەر ورە 

و ڕۆحیــەت و پالتفۆڕمى یەکتر و ناڕەزایتى 

خەڵــک لــە شــارەکان کاریگەرییەکــى زۆر 

گرینگى دەبێت. 

پڕۆفایل
نیسان نودینیان

- لە ســاڵی 1332 لە شــاری مەریوان لە 
دایکبوە.

-  خاوەن بڕوانامەی دیبلۆمی دانشسەرای 
موقەدەماتی لە دانشسەرای وەرامین. 

- بــۆ مــاوەی 7 ســاڵ لــە ئاواییەکانــی 
ســەروئاوێ و بــەردەرەش لــە مەریــوان 

وانەی وتوەتەوە. 
- لــە ســاڵی 1348  چاالکی سیاســی لە 

شاری مەریوان دەست پێکردوە.
-  لــە ســاڵی 1349 تــا ســاڵی 1351 لە 
شارەکانی ساوە و تاران لە کاتی خوێندن 

تێکەڵی کۆڕە سیاسییەکان بووە. 
- لــە ســاڵی 1357 هەڵســوڕاوی بەرەی 
خەباتی شۆڕشــگێڕانەی شــاری مەریوان 
دەبێت بۆ ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەاڵنی 

ئێران.
- ئەندامــی کۆمیتەی ناوچەی مەریوان و 
ماوەیــەک لە ناوچەی ئاالنی سەردەشــت 
بەرپرسی سیاسی گوردانی گوردان بووە. 
- لە ساڵی 1991 لە یەکەمین کۆنفرانسی 
کۆمۆنیســتی  حیزبــی  دامەزراندنــی 
کارگەری بەشداری کردوە و لەو حیزبەش 
لە بەرپرسایەتیی سەرەکی لە ئەستۆ بوە.
- بــۆ 2 ســاڵ بەرێوەبــەری کۆمیتــەی 
ئەڵمانیــا حیزبــی کۆمۆیســتی کارگــری 

ئێرانی بوە.
حیزبــی  ســێیەمی  کۆنگــرەی  لــە   -
کۆمۆنیســتی کارگــەری ئێــران ئەندامی 
کۆمیتەتی ناوەندی  و ئەندامی دەفتەری 
سیاسی و بەرپرسی کۆمیتەی کوردستان 

بووە

پڕۆفایل
حیزبــی کۆمۆنیســتی کرێــکاری ئێــران 

)حککا(

- دژی ئێرانــە و الیەنگــری ســەقامگیری 
کۆمارێکی سۆسیالیستییە لە ئێران.

- لە ساڵی 1991 دامەزراوە. 
- حــککا نەیــاری گــەورەی هــەر جــۆرە 
نەتەوەیــی،  ئایینــی،  دەســەاڵتێکی 

ئەتنیکییە.
- ئیدانەی گرووپە سیاســییەکانی ئێران 
بــۆ هێنانەکایــەوەی سیســتمی  دەکات 

فیدرالیزم لە ئێران.
بــۆ  حــککا  چارەســەری  گشــتی  بــە   -
نەهێشــتنی جوداخوازیــی و ســتەم لــە 
ئێــران، هێنانەکایەوەی سیســتمێکە کە 
تەواوی هاوواڵتیی و دانیشــتوانی ئێران، 

مافەکانیان وەکیەک بێت. 
»ئــازادی،  ســەرەکییەکانی  دروشــمە   -
وەکیەکی، دەســەاڵتی کرێکاری« و »بژی 
سۆســیالیزم«ە و دوای مردنی مەنسوری 
حیزبــە،  ئــەو  دامەزرێنــەری  حیکمــەت 
بــۆ »مــرۆڤ  درووشــمەکەیان گۆڕیــوە 
بنچینەی سۆســیالیزمە« کــە یەکێکە لە 

وتەکانی. 
- لە کۆنگرەی حەوتەیەمی حیزب لە ساڵی 
2009، دروشــمی »شۆڕشــی مرۆڤایەتی 
بــۆ دەســەاڵتی مرۆیــی«ش خرایە ســەر 

دروشمەکانی دیکەی. 



ئیحسان حەقیقی، ئەندامی ڕەهبەرى 
یەکێتی فیدایانی خەڵکی ئێران 

ئامادەكردنی: نیاز
 

فیدایانی خەڵک یەکەم ڕێکخراوەیەک بوو کە بانگهێشتی ئەوەی کرد کە 
بەرەی چەپ بەیەکەوە دانیشین و پالتفۆرمێکی هاوبەش داڕێژیین 
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* ئایا پێکهێنانی بەرەی چەپ بەوجۆرەی 
حیزبــی  و  حیکمەتیســت  حیزبــی  کــە 
کۆمۆنیست باســیان لێوە کردووە پێتان 
وایە پێویســتە بۆ ئــەم قۆناغەی خەبات، 

یان نا؟
ئیحســان حەقیقــی: پێش هەموو شــتێک 
دەمەوێت بــە بەڕێزتانــی ڕابگەیەنم بیژەنی 

جەژەنــی دەڵێــت )هەمیشــە تــەواوی ئەو 

حیــزب و ڕێکخراوانەی لــە دەرەوەی واڵت 

کاردەکەن ڕۆڵی دواوەی بەرەی شەڕ دەبینن 

و ڕۆڵی پشــتیوانی دەبینن لەو جوواڵنەوەیە. 

لــە کاتێکدا کە ئێمە دەبینیــن بێ هیوایی و 

چەق بەســتووییەک و بێ کردەوەییەک هەیە 

لەو بزووتنەوانــەی دەرەوەی واڵت. بەهۆی 

ئەو سەرکوتکردنە بووە کە تائێستا لەناوخۆی 

حیزبەکانــدا و لــە الیــەن ئەندامەکانیانــەوە 

واڵت  دەرەوەی  حیزبەکانــی  هەبــووە، 

نەیانتوانیوە بەکردەوە هیچ هەنگاوێک بنێن، 

بــەاڵم بــە لەبەرچاوگرتنی ئــەو هەلومەرجە 

قەیراناوییــەی کە لە کۆمەڵگــە و بە تایبەت 

کۆمەڵگەی کوردســتان هاتۆتەئاراوە، هەموو 

حیزبەکان بەو ئەنجامە گەیشتوون کە دەبێت 

النــی کەم ئەگەر ناتوانــن لەڕووی تیۆرییەوە 

یەکبگرن و بەکردەوە یەکێتییەک پێکبێنن کە 

بەخۆشحاڵییەوە حیزبەکەی ئێمە ڕێکخراوەی 

فیدایانــی خەڵک، یەکــەم ڕێکخراوەیەک بوو 

کە بانگهێشــتی ئەوەی کرد کە بەرەی چەپ 

بەیەکەوە دانیشــین و پالتفۆرمێکی هاوبەش 

داڕێژییــن و بتوانیــن گوتارێکی هاوبەشــمان 

هەبێــت. کە چــۆن بتوانین هــاوکات لەگەڵ 

جوواڵنەوەکانــی ناوخۆدا بەرەو پێش بڕۆین. 

دەزانین هەر ڕێکخراوە و ڕێکخستنێک پەیڕەو 

و پڕۆگرام و بنەماو پرەنسیپ و چوارچێوەی 

تایبــەت بەخۆی هەیە، بــەاڵم ئێمە دەتوانین 

لــە خاڵێکی هاوبەشــدا لێک نزیک ببینەوە و 

پێکەوە هاوکاری بکەین. هەر لە ئێستادا ئەو 

گوتــارە لەبەرەو پێش چــوون دایە. یانی من 

هەست بەوە دەکەم کە بە بەراورد بە ڕابردو 

ڕێکخــراوەکان تاڕادەیەکــی زۆر لێــک نزیک 

بوونەتەوە یانی ئێستا تەنانەت ئەو کەرتبوونە 

مێژووییە لەنێوان حیزبی کۆمۆنیستی ئێران و 

حیزبی دیموکرات دا، ئێســتا خەریکە بەهۆی 

زەق بوونــەوەی چەمکی ســتەمی نەتەوەیی 

و گیــان بەخــت کردنــە الواز دەبێت و ئەو 

حیزبانە لەیەکتــری نزیک دەبنەوە. چ بگات 

بە خودی حیزبە کۆمۆنیستەکان کە چوارچێوە 

و بنەمای هاوبەشیان هەیە. من زۆر گەشبینم 

بەو لەیەک نزیکبوونەوەیە و هەســت دەکەم 

ئێستا قۆناغێکی هەستیاری مێژووییە و ئەگەر 

ئــەو ڕێکخراوانــە بتوانن جووڵەیــەک بکەن 

ئەمــە بۆ خــۆی وەرچەرخانێکــی مێژووییە، 

دەنا ناتوانن یەکتــری بگرنەوە. ئێمە دەبێت 

هەمیشە بیر لەوە بکەینەوە کە زۆر ئەستەمە 

بزووتنــەوەکان لــە تیۆرییــدا لەیــەک نزیک 

ببنــەوە، بــەاڵم ئێمــە دەتوانیــن بەکردەوە 

لەیەک نزیــک ببینەوە و زۆر گرنگ نییە کە 

لە هەندێک خاڵدا جیاوازیمان هەبێت، بەاڵم 

لە ڕووی تاکتیکی و بەکردەوە دەتوانین زۆر 

لەیەک نزیک ببینەوە و ئەمە گوتارێکە دەستی 

پێکردوە و هەســتدەکەم تا ئێستا سەرکەوتوو 

بووە و حیزبەکان و ڕێکخراوەکان لە یەکتری 

نزیک بووینەتەوە. 

*ئایــا ئــەو گوتــارەی کــە باســت لێکرد 
دەتوانێت لە چوارچێــوەی ئەو ناوەندەدا 
خۆی ببینێتەوە و لە ئایندەدا هەنگاوەکانی 
بهاوێت، ئایا حیزبە چەپەکان کە لەســەر 
ئەم بەرەیــە پێکهاتوون، بۆ دانیشــتنی 
خۆیــان لــە داهاتــوو داوایــان لــە ئێوە 
کردووە کە بەشــدار بن، یــان ئێوە وەک 
یەکێتــی فیداییانــی خەڵــق داواتــان لە 
ئەوان کردووە بەشــداری کۆبوونەوەکان 

ببن؟
ئیحســان حەقیقــی: بەڵــێ من ئــاگادارم. 
تەنانــەت پێــش ئــەم هەنگاوانــە ســازمانی 

فیدایانــی کۆمۆنیســت ئــەو الیەنــە بوو کە 

بانگهێشــتی هەمــوو حیزبــە چەپەکانی کرد 

بەیەکەوە دابنیشن، هەندێکیان قبووڵیان کرد 

و هاتــن و هەندێکیشــیان بە چەندین هۆکار 

کە لــەم گوتــارەدا جێگەیان نییــە، نەهاتن، 

3ى جۆزەردانــى 1397 لــە دانیشــتنێکدا لــە نێوان کۆمیتــەى کوردســتانى - حیزبى 
حیکمەتیست و کۆمەڵە -ڕێکخراوى کوردستانى حیزبى کۆمۆنیستى ئێران بەڕێوە چوو 
ئەوە گەاڵڵە کرا، پێویســتە هێزە چەپ و هێزە ئێرانی و کوردستانییەکان کە فیکرى 
چەپیان هەیە لە چوارچێوەى چەترێکدا کۆ ببنەوە و بە کردار هەنگاو بنێن بەتایبەت بۆ 

ئەو گۆرانکاریاینەى لەئێستادا لە ئێران و خۆرهەاڵتى کوردستان ڕوو دەدەن.
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بــەاڵم من ئاگادارم کە ماوەیەک پێشــتر ئەم 

بانگهێشتە دووبارە بووەتەوە، بەاڵم من ئێستا 

نازانم ئەم داواکارییە لە الیەن ڕیکخراوەکەی 

ئێمــەوە بــووە یــان ڕێکخراوەکانــی ترەوە، 

بــەاڵم دەزانم کە ئــەو داواکارییە هەبووە و 

ئەم دەرفەتە هەبووە و بڕیاری دانیشــتنێکی 

گشــتی لە نێوان ئەم حیزبانەدا هەبووە. من 

وەک ئەندامێــک کە لە ئێســتادا لە کۆمیتەی 

ناوەندیــدا نیــم ئاگادارم کە بڕیــار بووە ئەو 

دانیشتنە ئەنجام بدرێت بەاڵم ئاگاداری ئەوە 

نیــم کــە ئایــا ئەنجــام دراوە یان نا. ئێســتا 

ناتوانم زانیاریەکتان پێ بدەم کە دواجار خۆم 

بچمە ژێر پرســیار و بۆیە داوای لێبووردنتان 

لێ دەکەم. 

* ڕاتان چییە پەیوەســت بــەم ناوەندە؟ 
بەوپێیــەی کە هەندێک الیەنی لە ڕەوتی 
سۆسیالیســت پێیان وایە پێویست ناکات 
بۆ هەمیشــە لەم ناوەنــدەدا کار بکەن؟ 
بەڵکــو بۆ قۆناغێک دەتوانن لە گەڵ ئەو 
ناوەنــدەدا کار بکــەن و ڕای ئێــوە چییە 
لەسەر چۆنیەتی کارکردن لەم ناوەندەدا؟ 
ئیحســان حەقیقــی: مــن پێــم وایــە ڕەوتی 

یەکێتــی فیدایانــی کۆمۆنیســت کراوەتریــن 

ڕەوتــە لەنــاو ڕێکخســتنە چەپەکانــی ئــەم 

ناوچەیە و هەروەها لە نێو ڕەوتە چەپەکانی 

ئێرانیــدا. ئێمــە لــە ڕاســتیدا چەندیــن جار 

و بــۆ نموونــە چــوار یــان پێنج ســاڵ پێش 

داوامــان کــرد لەگــەڵ ڕەوتــە جیاوازەکاندا 

دابنیشــین و ئەم گوتــارە بەرەو پێش ببەین، 

بــەاڵم هەندێک لــە حیزبــەکان وەاڵمی ئەو 

داواکاریەیــان نەداوەتــەوە و ئێمــە پێمــان 

وایە کە هەمیشــە ڕێــگای ئەو گوتارەی ئێمە 

ئاوەاڵیــە و ڕێگای هاوکاریشــمان بەکراوەیی 

هێشــتووەتەوە. تەنانەت ڕێکخــراوەی ئێمە 

وەک ڕێکخراوەیەکەیی کراوە هەمیشە ئامادە 

بووە لەگەڵ زۆربەی ئەو ڕێکخراوانەی کە بە 

واتایەک لە الیەن ڕەوتەکانی ترەوە پشتگوێ 

خــراون، هەر جۆرە هاوکارییەک بکات. ئەم 

هاوکارییە هەموو ئەو ڕێکخراوانە دەگرێتەوە 

کــە دژی کۆماری ئیســالمین و ســنوورێکیان 

لەگــەڵ ئــەو الیەنــە دەرەکییانــە هەیــە کە 

خوازیارن هەژموون بەســەر ئــەم ناوچەیەدا 

بکەن. 

 * ئایــا پێتان وانییە ئــەو ناوەندەی کە 
هێــزە چەپەکان بەنیــازن ڕای بگەیەنن، 
بەرامبــەر بــە ناوەندی هاوبەشــی حزبە 
ڕۆژهەاڵتییــەکان نییە بــەوەی کە ئەوان 

بە ڕاست ناودەبەن؟
ئیحســان حەقیقــی: ئێمــە وەکــو یەکێتی 
فیدایانــی خەڵق باســمان لەســەر ئەوەیە کە 

ئێستا سەرە ڕمێکی تیژی دژایەتیمان لەگەڵ، 

ئەمــە ڕاســتییەکە. لەم ڕێگایــەدا دەخوازین 

لەگــەڵ  هەبێــت  کرداریمــان  هــاوکاری 

ڕەوتەکانــی تــردا کە ئەوانیش ســەرەڕمێکی 

تیــژی دژایەتییــان هەڵبەت وێڕای پاراســتنی 

بنەما و پرەنسیپەکانی  لەگەڵ ئێران بۆ نمونە 

حیزبە کۆمۆنیســتەکان کە لەگەڵ مەســەلەی 

نەتەوەیــی کێشــەیان هەیــە، تێڕوانینیان بۆ 

حیزبی دیموکرات تێڕوانینێکی ڕاســت بووە، 

بەاڵم ڕەوتــی یەکێتی فیدایانی کۆمۆنیســت 

بەهۆی ئەوەی کە مافی نەتەوەیی تا ئاســتی 

جیابوونــەوە بــۆ نەتــەوەی کــورد قبووڵە، 

هەربۆیــە ئێمــە یەکێــک بوویــن لــە یەکەم 

ڕەوتەکان کــە بەرگریمان کردووە لە حیزبی 

دیموکــرات لەم ناوچەیــەدا. یەکەم ڕەوتیش 

بووین ئامادەبووین هاوکاری هەموو الیەنەکان 

بکەیــن لە ناوچەکە تەنانەت لەگەڵ پژاکیش. 

دەی گــەر بەوشــێوەیە بتەوێت من جیاوازی 

بکــەم لەنێــوان مەســەلەی ناسیۆنالیســتی و 

ئینتەرناسیۆنالیستی مەسەلەیەک نییە، چونکە 

چارەسەرکردنی مەسەلەی نەتەوەیی بەشیک 

بووە لە ئامانجمان. 

*  باســتان لە ستەمی میللی کرد ئەوەی 
کە پرسی نەتەوەیی، پرسی ناسیۆنالیستی 
بە ڕای ئێوە چۆن دەتوانێت چارەسەر بێت 
بەوەی  حزبە ڕاستەکان پێیان وایە دەبێت 
لە ئەولەویەت دابێت بۆ چارەســەرکردنی 
پرســی کــورد بەگشــتی لــە ڕۆژهەاڵتی 

کوردستان و لە چوارچێوەی ئێراندا؟ 
ئیحسان حەقیقی: هەروەک پێم ڕاگەیاندن 
مەســەلەی ناسیۆنالیســتی مەســەلەی ئێمەیە 

بــە  ناســیۆنالیزمیش  مەســەلەی  ئێمــە  و 

مەســەلەی خۆمان دەزانین. چارەسەرکردنی 

مەســەلەی ستەمی نەتەوەییش ئەرکی ئێمەی 

کۆمۆنیســتە کــە بەجۆرێــک لــە بەرامبەری 

ڕابوەستینەوە. تەنانەت بە مافی دیاریکردنی 

چارەنووســی خەڵکی کوردســتانیش تا ئاستی 

جیابوونــەوە ڕەزامەندیــن، بــەاڵم شــێوەی 

ڕووبەڕووبوونەوەمــان جیــاوازە، مەســەلەی 

ئێمــە ئەوەیــە کــە چارەســەری مەســەلەی 

نەتەوەیــی بێجگە لە ڕیــگای دژایەتی کردنی 

سەرمایەدارییەوە ئەستەمە. ئێمە لەم خەباتەدا 

دەتوانیــن لەگــەڵ هــەر ڕێکخراوەیەکدا کە 

بەشــێوازێکی تایبەت چارەســەری مەسەلەی 

نەتەوەیی کردووەتە ئامانجی خۆی.  

* تۆ باســت لــە جیاوازیــی مامەڵەکردن 
کرد لەگەڵ پرســی نەتەوەیی، پێم باشە 
بــاس لــەوە بکــەن کــە ئــەو جیاوازیی 
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مامەڵــە کردنە لەگەڵ ئەم پرســە پێتان 
وایــە چۆنە؟ جیاوازیی ئێوە لەگەڵ حیزبە 

ڕاستەکاندا چییە؟
ئیحســان حەقیقــی: جیاوازییەکە لەســەر 
مەســەلەی خاوەندارییەتــە لــە ناوچەکــەدا، 

مەســەلەی ئامــڕازی بەرهەم هێنانــە. ئێمە 

دەڵێیــن بەڵــێ ئەگــەر کوردســتان قــەرارە 

ئــازاد بێــت، ئایا دەبێــت بکەوێتە دەســتی 

ناســیۆنالیزمی کــورد، بەو مانایــە کە لەژێر 

پاڵپشتی هێزی سەرمایەداری دەرەکی بێت و 

دووبارە کەلێنی نێوان چینەکانی کوردستان کە 

بڕیارە لە داهاتوودا ئازاد بێت، دیسانەوە هەر 

هەژار هەژار بێت و دەوڵەمەند دەوڵەمەندتر 

بێت، یان ئێمە دەخوازین کوردستانێک بونیاد 

بنێین لەســەر بنەمای شورای ناوخۆیی ئیدارە 

بدرێــت. بــۆ نمونــە ڕووداوە مێژووییەکان 

دەی ســەلمێنن کە ئەوە کاری کردەیە، ئێمە 

لــە ســنە نمونــەی ئەوەمان بــووە، نمونەی 

تورکمان ســەحرامان بوە کە شــارێکی وەها 

گــەورە لە الیەن خودی خەڵکەکەیەوە ئیدارە 

کراوە، شــارێک لە الیەن شورای ناوچەیی و 

گەڕەک و شورای شارەوە ئیدارە دراوە. ئەمە 

لە ڕاستیدا خواستی ئێمەیە.

* بەوپێێــەی بینیمــان لــە مانگەکانــی 
ڕابــردودا ناڕەزایــی و خۆپیشــاندان لــە 
ئێران ســەری هەڵدا، هەروەها لە دوایین 
داوای  پێکــەوە  حیزبــەکان  نمونــەدا 
مانگرتنی گشــتیان لە خەڵکی ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان کــرد، پێتوایــە ئــەوە خاڵی 
وەرچەرخــان یان گــۆڕان نییــە ناوەندە 
چەپ و ڕاستەکان، یان هێزو الیەنە چەپ 
و ڕاســتەکان دەتوانن پێکەوە کاربکەن؟ 
ڕاتــان بۆ ئەمە چییە؟ یــان پێتان وانییە 
کــە دەتوانن لەگەڵ هێزە ڕاســتەکانیش 
کاربکــەن یاخــود بە تەنیــا لەگەڵ هێزە 

چەپەکان کاردەکەن؟
ئیحســان حەقیقی: بەڵێ، منیــش هاوڕای 

بەشــی دوەمــی قســەکانتم کە ئەگــەر ئەو 

ڕەوتە بە هەرچــی یەکێتییەک بگات لەنێوان 

حیزبــەکان، بێگومــان باشــتر وەاڵمــدەرەوە 

دەبێــت لــەو ناوچەیــە، چونکــە هــەر کام 

لــە ڕێکخســتنەکانی ئێمــە چ کــەم چ زیــاد 

الیەنگرانێکیان هەیە لە ناو کوردستان، چونکە 

مەســەلەی نەتەوەیی لە کوردســتان مێژوو و 

ڕێشــەی هەیە و ئەوەنــدەی مێژووی حیزبی 

دیموکراتــە واتــا نزیکەی بە 70 تا 80 ســاڵ 

مەزەنــدە دەکرێت. پێموایە ئەو ئەندازەیەش 

- کەمتــر یــان زیاتر - مەســەلەی چەپ لە 

کوردستان ڕیشەی هەیە. من هەست دەکەم 

هەرچەندە حیزبەکان لەم قۆناغە مێژووییەدا 

بتوانــن لە یــەک نزیک ببنــەوە و بەکردەوە 

هاوکاری یەکتری بکــەن، بێگومان وەاڵمێکی 

باشــتر دەدەنەوە و ئومێدەوارم بتوانین نەک 

تەنیــا ڕۆژهەاڵت، بەڵکو شــۆڕببێتەوە بۆ ناو 

ســەرجەم شــوێنەکانی دیکــەی ئێــران، یان 

تەنانــەت ببێتــە خاڵێکــی بەهێز بــۆ خەڵکی 

کوردستان. ئەگەر ئێمە بتوانین ئەم مانگرتنە 

لە ســنوورەکانی کوردستان تێپەڕێنین، هێزی 

ســەرکوتگەری کۆمــاری ئیســالمی لەجیاتــی 

ئــەوەی لــە کوردســتان کۆببێتــەوە، دابەش 

دەبێــت بــۆ هەمــوو ئێــران. لــە ئەنجامدا، 

دیســانەوە ئەمە لەبەرژەوەندی تەواوی ئەو 

خەڵکە دایە کە مانیان گرتووە.

* پێــت وایە ئێــوە دەتوانن لەگەڵ هێزە 
ڕاستەکانیش هاوکاری یەکتری بکەن بەو 
پێیەی کە باسمان لێکرد کە لەم دوایانەدا 
وەاڵمی خەڵک وەاڵمێکی درووستی داوای 
حیزبەکانیان دایاوە، بــۆ ئەوەی دووکان 
بازاڕەکانیان دابخــەن، ئێوە ناتوانن ئایا 
بــۆ قۆناغێکیــش لەگەڵ هێزە ڕاســت و 
چەپەکان کاربکەن یاخود بەگشــتی هێزە 
ڕاســت و چەپــەکان دەتوانــن بەیەکەوە 
کاربکــەن، ڕای یەکێتــی فیدایانی خەڵک 

لەم بارەیەوە چییە؟
ئیحســان حەقیقی: لە ڕاســتیدا من ئێســتا 
وتەبێــژی ســازمانی فیدایانی خەڵــک نیم و 

ئەندامــم و ئــەوەی دەیڵێــم زیاتــر بیروڕای 

خۆمە، بەاڵم وەک ئەندامێکی ڕێکخستنەکانی 

یەکێتــی فیدایانی خەڵــک ڕەنگە ڕەنگدانەوە 

و بۆچوونــی ڕێکخســتنەکانیش بێت. هەروا 

کە ئاماژەم پێــدا، ئێمە دەتوانین لەم قۆناغە 

مێژووییــەدا لەگەڵ هەر ڕەوتێک کە دژایەتی 

ئەم سیستمە بکات.

* دەمەوێــت ئــەو پرســیارە بکــەم کــە 
ئایــا ئێوە، یان یەکێتــی فیدایانی خەڵک 
گەشــبینە بە هاوکاری چەپ و ڕاستەکان 
بەوپێیــەی کە باســتان کــرد، ڕاتان لەم 
بارەیەوە چییە؟ پێم باشــە باسی ئەوەش 
بکــەن کە بەرنامــەی فیدایانــی خەڵکی 
ئێران بۆ ئــەم قۆناغە لە خەباتی خەڵکی 
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان و ئێــران چییە و 
پێتــان وایە دەتوانن چــۆن کار بکەن کە 

کاریگەرییەکی باشی هەبێت؟
ئیحســان حەقیقی: من گەشــبینم، چونکە 
هەست دەکەم هەر چەندە بەرگری لەناوخۆ 

زیاتــر و بەهێزتر بێــت و هەرچەندە خەڵک 

ڕێکخســتنەکانیان زیاتــر و یەکگرتووتر بێت، 

یەکتــر  لــە  واڵت  دەرەوەی  ڕەوتەکانــی 

نزیکتــر دەبنەوە. بۆ وێنــە ئێمە لە دەورەی 

کۆنفدراسیۆندا ئەزموونی مێژووییمان هەیە و 

زۆربەی ئەو ڕەوتانەی خوازیاری ڕووخاندنی 

دەســەاڵت بوون، لــە پەنای یەکتــری بوون 

و لەوانەیــە هاوشــانی یەکتــری کاریشــیان 

کردبێــت، بــەاڵم کاتێک داوەســتانێک لەناو 

کۆمەڵگــەدا هەیــە و خۆڕاگرییــەک بەرچاو 

ناکەوێت، لەناو واڵتیشدا تەنیا شتێک هەبێت 

لەنێوان حیزبەکاندا مەســەلەی دابەشبوون و 

کەرتبوونــە. بــەاڵم لەو نموومــە مێژووییەدا 

ئێمە بینیمان کە لەو بەرخودانەی کوردستاندا 

لــە ڕاســتیدا گرنگ نەبوو کە ئایــا حیزبەکان 
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چەپن یان ڕاستن و پاڵپشتی ئەو مانگرتنەیان 

کــرد و  هاوخەمــی ئەو خێزانانــە بوون کە 

منداڵەکانیان گیانیان بەخت کردبوو و یان لە 

ســێدارە درابوون یان حۆکــم دراون و ئێمە 

هەموو ئەوانەمان بە چاوی خۆمان دی. یانی 

کاتێــک کە ئێمــە چووینە بــەر باڵوێزخانەی 

کۆمــاری ئیســالمی بێ ئــەوەی گــوێ بەوە 

درابێت کە چەپن یان ڕاســت، بەاڵم ئامانجی 

هاوبەشــمان ئیدانەکردنی کۆماری ئیسالمییە 

کە الوان لە سێدارە دەدات.

* لە کۆتاییدا ئەگەر خاڵێکی گرنگ مابێت 
لەبیرمان چووبێت؟ 

ئیحســان حەقیقی: من تەنیا دەخوازم بڵێم 
کــە تەواوی ئەو خوێنانەی کە ڕژاون تۆمێکن 

کــە بوونەتە داری بــەرزی ئازادیی و خەڵکی 

ئێمــە دەتوانــن لــە ســێبەریان دانیشــن. لە 

واقیعدا من زۆر گەشــبینم بە داهاتووی ئەو 

میللەتە کە ئەو قۆربانیە زۆرەیان داوە بتوانن 

لە داهاتوودا بەرهەمێکیان هەبێت. 

 
پڕۆفایل

ئیحسان حەقیقی 

- لە دایک بووی ساڵی 1984 لە کرمانشاە
-خاوەنــی بڕوانامــەی ماســتەر لــە زمــان و 

ئەدەبیاتی فارسی 
-ئەندامــی ڕەهبــەرى  ســازمانی فداییانــی 

خەلقی ئێران
-ئەندامی دەســتە نووســەرانی گۆجاری کار، 

گۆڤاری کاری کۆمۆنیستی لە ساڵی 2009 
-ئەندامــی کانوونــی نووســەرانی ئیــران لە 

تاراوگە  

پڕۆفایل
ڕێکخراوی چریکە فیداییەکانی خەڵقی ئێران

ســەربازیی  و  سیاســیی  ڕێکخراوێکــی   -
مارکسیستییە.

بەگژداچوونــەوەی  بــۆ   1971 لــە ســاڵی   -
دەسەاڵتی محەمەد ڕەزا شا دامەزراوە.

- ئــەم ڕێکخراوە لە یەکگرتنــی دوو گرووپی 
چەپی خەباتی ژێرزەمینی هاتووەتەکایەوە. 

- لــە ســاڵی 1971 بە باوەڕبــوون بە ڕێبازی 
پارتیزانی، بۆ کڵپەســەندنی شۆڕش لە ئێران 

چەند چاالکییەکی ئەنجام داوە.
و  گرینگترییــن   ،1979 شۆڕشــی  لــە   -

کاریگەرتریین گرووپی چەکداری ئێران بوە.
- لەگەڵ سەرنەکەوتنی لە بە ئامانج گەیشتن 
و لــە دەســتدانی زۆرێــک لــە ئەندامەکانی، 
بــەاڵم کاریگەرییەکی زۆری هەبووە لەســەر 

ڕۆشنبیرانی هاو وەچەی خۆی.
- لە شــەپۆل دانی شۆڕشــی ســاڵی 1979 و 
ئازاد کردنی زیندانیانی سیاســی، کەوتووەتە 
پێگەیەکــی باشــترەوە، دۆســت و الیەنگری 
تازەی لەناو الواندا بۆخۆی پەلکێش کردووە. 
- بەهــۆی شــێوازی بەرکەوتــە بــە کۆماری 
ئیســالمی، ڕووبەڕووی کەرتبوون بووەتەوە و 
زۆربەی الیەنگرانی، سیاسەتی پشتگیری کردن 
لە »باڵی پێشــکەوتووی« کۆماری ئیسالمیان 
قبووڵکرد، کە سیاسەتی حیزبی تودەی ئێران 
بوە و پاشان ئەو باڵە بوەتە فیدایانی خەڵقی 
ئێــران )ئەکســەریەت( و بەرامبەرەکەیان بە 

)ئەقەلییەت( ناسراوە.
- لــە ســاڵی 1983 و گۆڕانی فەزای سیاســی 
و ڕوانگــەی کۆمــاری ئیســالمی، ڕێکخــراوی 
ئەکســەریەتیش وەک گرووپەکانی دیکە، بە 

نایاسایی ڕاگەیەنراوە و سەرکوت کراوە.
 



 یەدولاڵ بەلەدى، ئەندامى کۆمیتەى 
ناوەندى سازمانى فیداییان خەلقى ئێران 

)اکثریت( 

ئامادەكردنی: ئەوین 

بۆ پێکهێنانی بەرەی چەپ، لەگەڵ حیکمەتیستەکان و حیزبى کۆمۆنیستى 
ئێران دانەنیشتووین، بەاڵم لەگەڵ حیزبى دیموکرات و کۆمەڵە دانیشتووین
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*ڕاى تۆ لە ســەر دانیشتنەکەى کۆمیتەى 
حیکمەتیســت  حیزبــى  کوردســتانى 
ڕێکخراوى کوردستانى حیزبى کۆمۆنیستى 
ئێــران )کۆمەڵــە( چییە؟ کە باســى ئەو 
ناوەندە یاخــود بەرەیەیان کرد بوو، ئایا 
ئێوە ئەو هەنگاوەتان پێ باشە بۆ ئەوەى 
هێزە چەپــەکان پێکەوە کار بکەن یاخود 

نا؟
یەدولــاڵ بەلــەدى: ئێمە تــەواوى هەوڵ و 
کۆششــمان بۆ ئەوەیە، کــە هێزەکانى چەپ 

و هێزەکانــى نەتەوایییەکانى ئێران پێکەوە لە 

ژێر چەترێکدا کــۆ ببنەوە، بۆ ئەوەى بتوانن 

بەرنامــە و پالنێکــى بــاش بۆ کوردســتان و 

تــەواوى ئێران دابڕێــژن، بەاڵم بە داخەوە تا 

ئێستا نەمانتوانیوە ئەو کارە بکەین، هیوادارم 

لە داهاتــوودا ئەو بابەتە بەرەو پێش ببەین، 

ئێســتایش هــەر لە هەوڵداین بــۆ ئەوەى کە 

بتوانیــن یــەک بگریــن و لە ژێــر چەترێکدا 

پێکەوە کار بکەین. 

*ئایــا ئێــوە ڕەزامەنــدن بچنە نــاو ئەو 
بەرەیە بــۆ یەکگرتنى هەموو حیزبەکان، 
هەندێــک پێیان وایــە ناوەکەى شــوورا 
بێت یاخود ناوەند بێت باشــترە ناوەکەى 
بــەرە نەبێت، ئێــوە لەو بارەیــەوە ڕاتان 
چییــە؟ ناوەکە هەر چییــەک بێت گرینگ 
ئەوەیە هێــزە چەپەکان کار بکەن یاخود 
لــە هەر بارودۆخێکدا دەچنە ناو ئەو بەرە 

یاخود ناوەندە یان چۆن پێتان باشــە بە 
مەرجەوە بەشداریى تێدا بکەن یاخود نا؟
یەدولــاڵ بەلــەدى: کاتێــک ئێمــە لەگــەڵ 
بزووتنەوەکانــى کوردســتان وەکــوو حیزبى 

دیموکرات و کۆمەڵە دۆستایەتی و هاوکاریمان 

هەیە، بەاڵم هێشــتا بەو شێوەیە نەمانتوانیوە 

پێکەوە دابنیشین و گۆڕانکارییەکمان هەبێت 

و پێکەوە بتوانین ئەو کۆ بوونەوە و دانیشتنانە 

بەڕێوە ببەین، هیوادارم لە داهاتوودا بتوانین 

ئەو کارە بکەین، ئێمە ڕەزامەندین لە ســەر 

هــەر کارێک بۆ مافــى گەلى کورد و گەالنى 

تــەواوى ئێــران عەرەبــەکان و ئازەرییــەکان 

تورکمانەکان و بەلوجەکان، بەاڵم هێشــتا بە 

ئەنجامێکى یەکجارى نەگەییشــتووین، لەگەڵ 

ئەو ڕێکخراوانەى تر. 

*ئایــا هەتا ئێســتا دانیشــتنتان هەبوە 
لەگــەڵ کۆمیتــەى کوردســتانى حیزبــى 
حیکمەتیســت یاخود کۆمەڵــە ڕێکخراوى 
کوردســتانى حیزبى کۆمۆنیســتى ئێران، 
بەوەى کــە دەیانگوت لــە هەنگاوەکانى 
چەپــەکان  الیەنــە  لەگــەڵ  دواتــردا 
بەتایبەتى دادەنیشــن، بۆ ئەوەى کە ئەم 
ناوەنــدە گەورەتــر بکەنــەوە الیەنەکان 

زیاتر بەشداریى تێدا بکەن؟
یەدولاڵ بەلەدى: بە داخەوە هەتا ئێستا ئێمە 
لەگەڵ حیکمەتیستەکان و حیزبى کۆمۆنیستى 

ئێــران دانەنیشــتووین، بــەاڵم لەگەڵ حیزبى 

دیموکرات و کۆمەڵە دانیشــتووین، هیوادارم 

لــە داهاتــوودا بتوانیــن پێکەوە دابنیشــین، 

ئێمــە لە ســەر بابەتى میللــى و نەتەوایەتى 

لەگەڵ حیزبى کۆمۆنیست و حیکمەتیستەکان 

هیــچ کێشــەیەکمان نییــە، بــەاڵم هەندێک 

بابەتى تــر هەیە، کە بوەتە هۆى ئەوەى کە 

بەرنامەیەکى دروســتمان نەبێــت و نەتوانین 

دابنیشین پێکەوە. 

*باسى ئەوەتان کرد، کە لە بابەتى میللى 
و نەتەوەیــى لەگەڵ زۆرێک لە الیەنەکان 
بەتایبەتى کۆمەڵەى کوردســتانى حیزبى 
حیکمەتیســت  و  ئێــران  کۆمۆنیســتى 
کێشــەتان نییە، بەاڵم لە ســەر هەندێک 
بابەتى تــر کە لەوانەیە هەتا ئێســتا لە 
سەرى ڕێک نەکەوت بن، ئەگەر ئاماژەیش 

بەو بابەتە بکەن؟
یەدولاڵ بەلەدى: ئــەو ئامانجانەى کە ئێمە 
هەوڵــى بۆ دەدەین هــەر الیەنێک ڕەزامەند 

بێــت لە ســەرى ئێمە هاوکارییــان دەکەین، 

یەکــەم داواکاریمان ئەوەیە، کە ئێمە خەباتى 

چەکداریمــان ناوێــت، بەڵکــوو دەمانەوێت 

لــە ڕێگــەى مەدەنییــەوە و مانگرتنــەوە بە 

ئامانجەکانمــان بگەیــن، بــە هیــواى ئەوەى 

کە بتوانین دادپــەروەرى لە ئێراندا بەرقەرار 

ببێت، لەو الیەنەوە کە ئێران کیشوەرێکى زۆر 

دەوڵەمەنــد و بەهێزە، هەموو خەڵک بتوانن 

3ى جۆزەردانــى 1397 لــە دانیشــتنێکدا لــە نێوان کۆمیتــەى کوردســتانى - حیزبى 
حیکمەتیست و کۆمەڵە -ڕێکخراوى کوردستانى حیزبى کۆمۆنیستى ئێران بەڕێوە چوو 
ئەوە گەاڵڵە کرا، پێویســتە هێزە چەپ و هێزە ئێرانی و کوردستانییەکان کە فیکرى 
چەپیان هەیە لە چوارچێوەى چەترێکدا کۆ ببنەوە و بە کردار هەنگاو بنێن بەتایبەت بۆ 

ئەو گۆرانکاریاینەى لەئێستادا لە ئێران و خۆرهەاڵتى کوردستان ڕوو دەدەن.
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لــەو ســامان و دارایییەى کە هەیە بەشــدار 

بــن، بۆ نموونــە فێرکــردن و ڕاهێنان و بۆ 

هەموو گەلەکەمان بە خۆڕایى بێت، بابەتێکى 

تــر ئەوەیە کە ئێمە بیڕوباوەڕمان ئەوەیە کە 

تەواوى گەلەکانى ئێران وەکوو کورد و تورک 

و عــەرەب و بەلوج دەبێت بە زمانى خۆیان 

لە قوتابخانەکان خوێندن و نووسین فێر ببن، 

گوندەکان و شــارەکان خۆیان بەڕێوەى ببەن، 

ئێمە حکوومەتێکــى فیدڕاڵیمان دەوێت، واتا 

هــەر کەس بتوانێــت ئەو ڕێگایەیــى ئێمەى 

قەبــووڵ بێــت هــاوکارى دەکەیــن، بــەاڵم 

کێشــەى ئێمــە لەگەڵ حیزبى کۆمۆنیســت و 

الیەنەکانــى تر بــە داخــەوە مێژووییە، دوو 

ســاڵ پێش ئێســتا کە کۆمارى ئیسالمى دژى 

ئیمپڕیالیزم و ئەمەریکا بوو ئێمە پشتوانیمان 

کرد کە هێزەکانى تر ڕازى نەبوون لە سەرى 

بــە تایبــەت حیزبى کۆمۆنیســتى کرێکارى و 

حیکمەتیســت ئــەو جیاوازییەیــان هەیــە بە 

داخــەوە ئێمــە نەمانتوانیوە کارێــک بکەین 

بتوانین پێکەوە نزیک بین، بەاڵم هیوادارم لە 

داهاتــوودا بتوانین پێکەوە ئەو کارانە ئەنجام 

بدەین. 

کۆمیتــەى  کــە  بــەوەى  *ســەبارەت 
و  حیکمەتیســت  حیزبــى  کوردســتانى 
)کۆمەڵە( ڕێکخراوى کوردســتانى حیزبى 
کۆمۆنیســتى ئێران لە 3ى جۆزەردان کە 
دانیشــتن گوتیــان هەنگاوى تــر دەنێن 
بــۆ ئەوەى کــە الیەنەکانى تر بەشــدارى 
لەم ناوەنــدە بکەین و بتوانن بەرنامەى 
خۆیــان بەڕێوە بــەرن، ئایا هەتا ئێســتا 
ئــەوان داوایان لە ئێوە کــردوە بێنە ناو 
ئــەو ناوەنــدە یاخود ئــەو بەرەیــە یان 
خۆتان داواتان کردوە لەو دوو الیەنە کە 
دانیشــتنتان هەبێت لەگەڵیان بۆ ئەوەى 
کــە گفتوگۆ لــە بــارەى پێکهێنانى ئەو 

بەرەیە بکەن یان شتێکى تر هەبوە؟
یەدولــاڵ بەلــەدى: بــە داخەوە نــە ئەوان 
لــە ئێمــە داخوازییــان کردوە نــە ئێمەیش، 

هیــوادارم لە داهاتــوودا بتوانین لێک نزیک 

بینــەوە، چونکە لە بابەتــى نەتەوایییەتییەوە 

زۆر لێک نزیکین، بەاڵم ئەوان بانگهێشــتیان 

نەکردوویــن و هیــچ داخوازییەکییان نەبوە، 

ئێمەیش هەروەها. 

*لــە بەرانبەریشــدا ناوەندى هاوبەشــى 
لەوانــە  کوردســتانییەکان  حیزبــە 
کۆمەڵــەى  دوو  و  دیموکراتییــەکان 
هەروەهــا  زەحمەتکێــش  و  شۆڕشــگێڕ 
ســازمانى خەباتیش هەیــە کە ئەم پێنج 
الیەنــە لــەو ناوەنــدە دا هاوبەشــن کە 
الیەنــە چەپەکان زۆرتر بە ڕاســت ناویان 
دەبەن یاخود ئەوانەى کە ناسیۆنالیستن، 
ئەوانیــش هەروەهــا ڕایــان گەیانــدوە 
هەموو هێزە کوردســتانییەکان دەتوانن 
بێن بەشــداریى ئەو ناوەندە بکەن، ئێوە 
ڕاتــان لە ســەر ئەم ناوەنــدە چییە؟ ئایا 
ئەمە ڕاستە ئەوەى تر چەپە ئێوە بە هۆى 
ئەوەى سازمانى فیدایانى خەلق لەوانەیە 

بەشێک لە کۆنگرەی چواردەیەمی سازمانی فیدایانی خەڵقی ئێران - ئەکسەریەت
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زۆرتــر لە چەپەکان نزیــک بێت، دەتوانن 
یان داواتان کردوە لەو ناوەندى هاوبەشە 
نزیــک ببنەوە بــۆ ئــەوەى لەگەڵیان کار 

بکەن؟
یەدولــاڵ بەلەدى: لە زۆر شــوێن و بابەتدا 
لەگــەڵ حیزبــى دیموکــرات و کۆمەڵــە و 

زەحمەتکێشــان زۆر بە یەکەوە دانیشــتووین 

و لە هەموو کۆنگرەکانمان ئەوان بانگهێشت 

دەکەین و ئەوان دێن وتوێژى خۆیان دەکەن 

و ئێمەیــش دەچینە ســەر ڕاى ئــەوان ئێمە 

دۆســتایەتیى زۆرمان پێکەوە هەیە، بەاڵم بە 

داخەوە هێشــتا نەمانتوانیوە بەو شێوە ڕوون 

و بەرچــاوە پێکەوە دابنیشــین و بە یەکەوە 

وتووێــژ بکەیــن، بــەاڵم نزیکایەتیمــان زۆر 

پێکەوە هەیە. 

*ئێســتا دەتوانین بڵێن کــە دوو ناوەند 
لــە خۆرهەاڵتــى  بــۆ کارکــردن  هەیــە 
کوردســتان، ناوەندى ڕاست و چەپ، ئێوە 
هەتــا ئێســتا خۆتــان ســاغ کردوەتەوە 

لەگەڵ کام ناوەند کار بکەن؟
یەدولــاڵ بەلەدى: بــڕواى مــن ئەوەیە کە 
ئــەو بابەتە هەر وا دەمێنێت، ئەو جیاوازییە 

هێشــتا هەر هەیە زۆر درێژ دەخایەنێت کە 

بتوانین پێکەوە کار بکەین. 

*ئایــا ئێوە خۆتان مــەرج و بارودۆخێکى 
تایبــەت بــە خۆتان هەیــە، ئەگــەر ئەو 
بارودۆخــە هاتە پێش یان ئــەو مەرجانە 
لــە الیەن ئەو ناوەندانەوە قەبووڵ کران، 
ئامادە دەبن بچنــە ناو ئەو ناوەندانە بە 

تایبەتییش ناوەندى بەرەى چەپەکان؟
یەدولاڵ بەلــەدى: بۆ بابەتــى نەتەوایەتیى 
ئێمــە چەند ڕێگامان هەیە، ڕێگاى یەکەممان 

ئەوەیــە، کە دەبێت فێرکــردن و ڕاهێنان لە 

قوتابخانەکانى هەر ناوچەیەک بە زمانى خۆى 

بێت ئەگــەر کوردییە کــوردى بێت بەلوجى 

بێت تورکمانستان بە تورکى بێت لەغوزستان 

بــە عەرەبــى بێــت، بەڕێوەبردنى تــەواوى 

ئــەو ناوچانە هەمووى بە دەســتى گەلەکان 

بێــت، بە بــڕواى من هەموو نەتــەوەکان و 

ڕێکخراوەکان و حیزبەکان بە یەکەوە هەمان 

بۆچوونیــان هەیە، بــەاڵم بەداخەوە، چونکە 

جیاوازیــى بیروبۆچونمــان زۆرە ئەوەیــە کە 

هێشــتا نەمانتوانیــوە پێکــەوە دابنیشــین و 

ڕێگەچارەیەک دابنێین. 

*پێت وایە بەم نزیکانە بتوانن دانیشتنتان 
هەبێت یاخود گفتۆگۆى لە بارەوە بکەن، 
بە تایبەتى بۆ بارودۆخى ئێســتاى ئێران 
بــە تایبەتیتریــش کۆمەڵــەى کۆمیتەى 
کوردســتانى حیزبى کۆمۆنیست و حیزبى 
حیکمەتیست هەروەها کۆمەڵە ڕێکخراوى 
کوردســتانى حیزبى کۆمەنیســتى ئێران 
پێیان وابوو کە دەبێت بە جدى هەنگاوى 

کردارى بنرێت لە قۆناغى ئێستادا؟
یەدولاڵ بەلەدى: مــن هیوام ئەوە نییە کە 
ئەو بارودۆخە بەم نزیکانە بێت من الم وایە 

کــە پێوەندیى بــەوەوە هەیە کە لــە ئێراندا 

چ بارودۆخێــک بێتە پێش، ئێمە بەو مەرجە 

دەتوانیــن پێکــەوە دابنیشــین و بەرنامــە و 

پالنێکى دروســت دابنێین، بــەاڵم بەداخەوە 

من ئەو هیوایەم نییە کە بتوانین پێکەوە بین 

و دابنیشین. 

*خۆتان دەزانن لە مــاوەى ڕابردوودا کە 
زۆربــەى حیزبەکانــى خۆرهــەاڵت داواى 
مانگرتنى گشتییان لە خەڵکى خۆرهەاڵتى 
کوردســتان کــرد بــە تایبەتــى دواى لە 
ســێدارەدانى ســێ زیندانــى سیاســى و 

موشەکبارانى بنکەکانى دیموکرات، پێت 
وایە ئەمە قۆناغێکى نوێیە بۆ حیزبەکانى 
خۆرهــەاڵت هەروەها ئەوەى کە خەڵک بە 
داواى هاوبەشــى حیزبەکانەوە کە داواى 
هاوبەشــى مانگرتنى گشتییان کرد پێت 
وا نییە حیزبــەکان لە قۆناغێکى نوێدان 

بۆ کارکردن لە خۆرهەاڵتى کوردستان؟
بێــت  وا  هیــوادارم  بەلــەدى:  یەدولــاڵ 
حیزبــەکان بزانــن ئەو گەلە پشــتیوانییان لێ 

دەکەن ئەوانیش دەبێت کە پشتوانى لە گەل 

بکەن، لەو ماوەیەدا گەلى کورد پیرۆزییەکى 

زۆرى بە دەست هێناوە وەکوو ئەوەى دیارى 

نۆبڵ کە کوردێک وەرى گرت ئەو مانگرتنەى 

کە لە کوردســتاندا کرا لە مێژوودا شــتى وا 

نەبــوە وەکوو ئــەو مانگرتنە کــە خەڵکێکى 

زۆرى ئێــران پێکــەوە بــن و مانگرتن بکەن 

ئەوە پیرۆزییەکى زۆرە، هیوادارم ئەوە ببێتە 

هۆى ئەوەى کە تەواوى حیزبەکانى سیاسى و 

کوردەکان و ئێرانییەکان پێکەوە یەک بگرن. 

*ئێوە وەکوو ســازمانى فیداییانى خەلق 
)اکثریــت( لــە دوای ئــەم بارودۆخەى کە 
خۆت ئاماژەت پێ کرد ئەم دەســتکەوتانە 
بەرنامەیەک یاخود پالنێکى تازەترتان بۆ 
کارکردن لە خۆرهەاڵتى کوردستان دەبێت 

یاخود شێوازى کارەکەتان دەگۆڕن؟
یەدولــاڵ بەلــەدى: بەرنامەى ئێمــە زۆرتر 
چەکدارانــە نییــە مانگرتنــە، بە بــڕواى من 

مانگرتن یەکێکە لە چەکە قورســەکان هێزى 

زیاترى دەبێــت دەتوانێت ئەو خەڵکە بەرەو 

پێــش ببات، ئەمــە بەرنامەیەکە کــە ناتوانم 

بڵێم لە کوردســتان هەیە، چونکە حیزبەکانى 

لەگــەڵ  پێوەندییــان  خۆیــان  کوردســتان 

کوردســتان زۆرتــرە، ئێمــە پێوەندیمان زۆر 

کەمتــرە بــە داخەوە هەڵەى ئێمــە لەوەدایە 

کە ئــەو پێوەندییەمان لەگــەڵ گەلى کورددا 

کەمتــرە هیوادارم لە داهاتــوودا بتوانین ئەو 

پێوەندییــە زۆر بکەیــن، ئێمەیــش بڕوامــان 
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ئێمە لەگەڵ بزووتنەوەکانى 
کوردستان وەکوو حیزبى 

دیموکرات و کۆمەڵە 
دۆستایەتی و هاوکاریمان 

هەیە، بەاڵم هێشتا بەو 
شێوەیە نەمانتوانیوە 
پێکەوە دابنیشین و 

گۆڕانکارییەکمان هەبێت 

“
ئەوەیــە کە مانگرتن یەکێکە لــەو ڕێگایانەى 

کە گەلى کورد بتوانێت بە ئامانج بگەیەنێت. 

*ئایــا دواى ئــەم مانگرتنــە گشــتییەى 
خەڵکى کوردستان کە خۆشتان ئاماژەتان 
پێ کرد کە ســەرکەوتنێکى گــەورە بوو، 

بەرنامەیەکــى نوێتان هەیە بۆ کارکردن 
لەگەڵ حیزبەکان لە ناوخۆدا؟

زۆر  مانگرتنــە  ئــەو  بەلــەدى:  یەدولــاڵ 
ســەرکەوتنێکى گــەورە بــوو، ئێمــە تەواوى 

داخوازیمــان ئەوەیــە لەگــەڵ حیزبــەکان و 

ڕێکخــراوەکان کە یەکەم جــار خۆمان لە ناو 

خۆماندا یــەک بگرین دواتر پێوەندیى بکەین 

بــە خەڵکــى بەگوڕوتیــن بە تایبــەت کورد، 

ئێمــە بڕوامان ئەوەیە خەڵکــى کورد وەکوو 

دڵوگیانى بزووتنەوەى ئێرانە، کورد دەتوانێت 

ببێتــە پێشــەنگى بارودۆخى ئێــران بتوانێت 

بەرەو پێشى ببات. 

*خۆتــان بۆ ئــەو پێکەوەبوونــە بۆ ئەو 
وەک  حیزبــەکان  پێکــەوەى  کارکردنــى 
ســازمانى فیداییانــى خلــق )اکثریت( چ 

هەنگاوێک دەنێن؟
یەدولاڵ بەلــەدى: ئێمە هەموو هەوڵێکمان 
ئەوەیــە لــە کۆنگــرەکان هەمــوو حیزبەکان 

بانگهێشــت دەکەیــن، بێن گفتوگــۆ بکەین، 

وەکوو باســم کرد چونکە لــە داهاتوودا ئەو 

جیاوازییە زۆر بوو، ئێستا بە ئاسانى ناتوانین 

ئــەو جیاوازییە لە نــاو ببەین و پێکەوە بین، 

بــەاڵم ئێمــە هەنــگاو دەنێن دۆســتەکانمان 

هەموو کات بانگهێشــت دەکەین کە پێکەوە 

هەمــوو  دەردى  ئێمــە  دەردى  دابنیشــین 

گەلەکەمانە و ئێرانە، هیچ هێزێک لە ئێراندا 

نــە کوردەکان نە بەلوجــەکان نە عەرەبەکان 

نە مامۆســتا و کرێکارەکان بــە تەنیا ناتوانن 

دیموکراســى و ئــازادى و دادپــەروەرى لــە 

ئێرانــدا باڵو بکەنەوە، بۆیــە دەبێت هەموو 

هێزەکان پێکەوە دابنیشن و یەکگرتوو بن. 

*ئایــا پێــت وایــە ناوەنــدى هاوبەشــى 
کوردســتان  خۆرهەاڵتــى  حیزبەکانــى 
کــە  ناوەندەیــە  ئــەو  مەبەســتم 
دیموکراتەکان و کۆمەڵەکان و ســازمانى 
خەبات پێکیان هێناوە پێت وایە تا ئێستا 
کاریگــەر بوە لە خۆرهەاڵتى کوردســتان 

شێوەى کارکردنى؟
بــوە،  کاریگــەر  زۆر  بەلــەدى:  یەدولــاڵ 
پێوەندیــى بــەوە هەیە کە خەڵکــى کورد لە 

هەمــوو حیزبەکان داخوازییان دەکرد، کاتێک 

ئێوە لە ناو خۆتان یەک ناگرن چۆن چاوەڕێى 

ئــەوە دەکەن کە ئێمە یــەک بگرین، دەبێت 

ئێوە لە پێشــدا یەک بگــرن، دەبێت بڵێم لە 

ڕاســتیدا ئەوە پیرۆزییەکــى زۆر گەورەیە بۆ 

گەلى کورد و ڕێکخراوەکان داهاتوویەکى زۆر 

ڕۆشن دەبینم. 

*پێت وایە بــەرەى چەپیــش پێکهێنانى 
چەپەکانــى  ناوەنــدى  یاخــود  بــەرە 
خۆرهەاڵتى کوردســتان بە هەمان شێوە 
کاریگەر دەبێت ئەگەر پێکەوە کار بکەن، 
بە تایبەتــى کە چەپەکان زیاتر الیەنگرى 

خەباتى مەدەنین؟
یەدولاڵبەلــەدى: چەپەکانــه دەبێت وەکوو 
ناوەنــدى چەپەکانــى خۆرهــەاڵت الیەنگرى 

خەباتــى مەدەنــى خەڵــک بــن، پێوەندیــى 

دروست بکەن لەگەڵ حیزبەکانى خۆرهەاڵت 

و گەلــى کــورددا، چونکــە بە تەنیــا ناتوانن 

کاریگــەر بن، لە ئێســتادا حیزبە کوردییەکان 

لە خۆرهەاڵت بەهێزترین هێزن لە ئێراندا. 

*ئێــوە بــۆ قۆناغى ئێســتا کــە دەبینن 
خەڵکى خۆرهەاڵتى کوردستان بە تایبەتى 
لــە بارودۆخى ئابووریدا بــاش نین، پێت 
وایــە بــۆ قۆناغى ئێســتا ئــەوەى کە بە 
تایبەتى کۆمەڵێک مانگرتن لە خۆرهەاڵتى 
کوردستان لە ئێران بە گشتى لە ئارادایە 
دژى بارودۆخــى ژیان، پێت وایە پێوســتە 
چى بکرێت بە گشتى حیزبەکان هەروەها 
ســازمانى فیدایدانى خلق )اکثرت( دەبێت 

چۆن کار بکات بۆ ئێستا؟
یەدولــاڵ بەلــەدى: باوەڕمــان ئەوەیــە کە 
مانگرتــن گەورەترین کارێکە دەبێت بکرێت، 

لە دوایى ئەویش خۆپیشــاندان لە شەقامەکان 

بکرێــت، دەبێــت هەموومان پێکــەوە بین، 

چونکە گەلى کورد بە تەنیا ناتوانێت تەواوى 

ئــەو خەباتە بەڕێــوە ببات دەبێــت تەواوى 

گەلەکانــى ئێــران هــاوکارى بکــەن خەڵکى 
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ئازەرى و بلوج لە تاران لە هەموو شوێنەکان 

دەبێت هاوکارییان ببێت، چونکە گەلى کورد 

ناتوانێت بەتەنیا ئەو بارە قورسە هەڵبگرێت. 

*ســازمانى فیداییانى خلق )اکثریت( پێى 
باشــە لەگەڵ ناوەندى هاوبەشــى بەرەى 
چەپ بێــت یان بەرەى ڕاســت ئەوەى کە 

دیموکرات و کۆمەڵەکانى تێدایە؟
یەدولاڵ بەلەدى: هیــوادارم بتوانین لەگەڵ 
هــەر دوو ال چــەپ و ڕاســت یــەک بگرین 

و پێوەندیمــان ببێت، بە تایبەت ڕێکخراوانى 

کوردســتان زۆر بەهێــزن و زۆر پێوەندییــان 

لەگەڵ خەڵک هەیە، ئەوان دەتوانن داهاتووى 

ئێران پێشبینى بکەن و بەڕێوەى ببەن. 

*ئێــوە هــەر پێوەندیتــان دەبێــت یەک 
ناگرن لەگەڵ ئەو بەرانە؟ 

یەدولاڵ بەلەدى: هیــوادارم بتوانین لەگەڵ 
ئەو بەرانە یەک بگرین لە داهاتوودا. 

*پێتان باشــە بچنە ناو کام بەرە، بەرەى 
چەپ یان بەرەى چەپ؟

یەدولــاڵ بەلەدى: ئێمە ئەم دوو بەرەیە بە 
جیا نازانین، بە بــڕواى من دەبێت ئەوانیش 

یــەک بگــرن و پێوەندییــان لەگــەڵ یەکتردا 

هەبێــت، ئێمەیش دەبێت لەگــەڵ هەر دوو 

الیــان پێوەندیــى بگریــن، بــە بــڕواى ئێمە 

جیاوازیان نییە و هەر دوو الیان یەکێکن. 

*لــە کۆتاییــدا خالێکــى گرینــگ مابێت 
ســەبارەت بــە حیزبەکەى خۆتان باســى 

لێوە بکەن؟
یەدولاڵ بەلەدى: هیوادارین بتوانین لەگەڵ 
تــەواوى هێــزە چەپەکانــى ئێــران و هێــزە 

نەتەوەیەکانــى ئێران، حیزبەکانى کوردســتان 

پێوەندیمان هەبێت و پێکەوە هاوکاریی یەکتر 

بکەین، چونکە بڕوامان وایە داهاتوویى ئێران 

بــۆ داواکردنــى دیموکراســى و دادپەروەرى 

مافــى گەل لە ئێرانــدا دەبێت بە هاوکارى و 

یەکێتیى تەواوى الیەنەکان بێت. 

پڕۆفایل
یەدولاڵ بەلەدی 

- ئەندامــى کۆمیتــەى ناوەنــدى ســازمانى 
فیداییان خلق ایران )اکثریت(. 

- لــە ســاڵی 1946 لــە بنەماڵەیەکــی کورد 
لە کرماشــان لە دایک بوە، لــە زانکۆی تاران 

ماستەری کۆمەڵناسی وەرگرتوە. 
- ماوەی 4 ســاڵ لە ســەدەمی حوکمى شا لە 

زیندان بوە. 
- ماوەی 40 ساڵە ئەندامی سازمانی فداییانی 
خەڵق و ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی و چاالکی 

مافی مرۆڤە. 
- لە ئێستا دا لە ئەڵمانیا دەژى. 

پڕۆفایل
ڕێکخراوی فیداییانی )خەڵق( زۆرینە.

- ســاڵی 1980 بەهۆی پەرت بوون و ناکۆکی 
بیــر و ڕا لــە ڕێکخراوی چریکــە فیداییەکانی 
 1979 شۆڕشــی  دوای  ئێــران  خەڵقــی 

جیابووەتەوە.
- بە پشــتیوانی کردنی شۆڕشــی ئیســالمی، 

وازی لە خەباتی چەکداری هێناوە.
دژە  هێڵــی  کردنــی  پشــتگیری  بەهــۆی   -
ئیمپریالیستی ڕابەری شۆڕش، لە حیزبی تودە 

نزیک بووەتەوە.
- بەشی زۆری هێزەکانی هەردوو ڕێکخراوەکە 
)زۆرینە و کەمینە( لە ساڵی 1988 بە کۆمەڵ 

لە سێدارە دراوون.
بەهــۆی  هەڵســوڕاوەکانیان  زۆربــەی   -
دوورخرانەوەی نەخــوازراو، لە دەرەوەی ئێران 

بوونە پەنابەری سیاسیی.



 ئەویندار ئارارات، ئەندامى 
كۆردیناسیۆنی كۆمەڵەی ژنانی كوردستان- 

)كەژەكە(

ئامادەكردنی: ئەژین 

پێشمەرگە دژی گەریال شەڕ ناکات مەگەر هێزەکانی بنەماڵەی بارزانی
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*بۆچوونتان لە ســەر دۆخــی ناوچەكە و 
بەتایبەتی كوردستان چییە؟

ئەوینــدار ئــارارات: بە ناوەنــدی عێراق و 
سووریاوە شەڕی جیهانیی سێهەم بەردەوامە، 

ئــەم شــەڕە تەنیا لــە الیەنی ســەربازییەوە 

بەڕێوە ناچێت، شــەڕێكی سیاسی، سەربازی، 

ئیدیۆلــۆژی، ئابووری بەڕێــوە دەچێت و لە 

سەر ئەم بنەمایە دەیانەوێت لە نێوان هەموو 

هێزەكاندا بااڵنــس و پێوەندییەكی نوێ پێش 

بخــەن، ئەویش بــە ناوەندێتیی كوردســتان، 

چونكە كوردســتان بە مێژوو، ئاســەوارەكانی 

و هەروەها بەرخودانی و ڕێكخســتنی گەلی 

كــورد لە ناوەنــدی خۆرهەاڵتی ناوەڕاســتدا 

جێــگا دەگرێــت، بۆیە لــە شــەڕی جیهانیی 

ســێیەمدا و لە هاوســەنگی و دیزاینی نوێدا، 

كــورد وەك ئاكتەرێكــی ســەرەكی ڕۆڵی لە 

سەدەی21دا جیاوازه، لە باكووری كوردستان 

بە پێشەنگایەتیی ڕامانی ڕێبەر ئاپۆ و گەریال، 

كورد بوون بە خاوەن ناســنامەی ئازاد و لەم 

پێناوەیشدا قوربانیی زۆر بە بەهایان دا.

گوتیشــی :«لــە خۆرهەاڵتیــش دا لــە دوای 

كۆماری مەهاباد كەس نەیتوانی پێشەنگایەتیی 

ئەم بەشــەی كوردســتان بكات، هەتا ئێســتا 

زاڵــە،  بەشــەدا  لــەم  بــوون  پارچەپارچــە 

نەیانتوانیوە هەتا ئێســتا سیاسەتێكی هاوبەش 

بەڕێــوە ببــەن، ئەمــڕۆ بــە پێشــەنگایەتیی 

پــژاك، كۆدار، هەپــەژە، یەرەكە و كەژار لە 

خۆرهەاڵتی كوردستانیش هەوڵدانێكی هەیە، 

بەاڵم زەختی سیســتەمی فاشیســتی ئێرانیش 

بەردەوامه، لە باشووری كوردستاندا توانیمان 

ســتاتویەك قازانج بكەین، بــەاڵم ئەمە تەنیا 

بــۆ بەشــێكی لــە كوردســتانە نــەك هەموو 

كوردســتان، چونکــە لە باشــوور سیاســەتی 

عەشــیرتە و بنەماڵە زاڵه، ئەمە ماوەی چەند 

ســاڵە ســەرۆكایەتیی مەســعوود بارزانــی لە 

پەرلەمان كۆتایی پێ هاتوە و پێویستە بەرەو 

هەڵبژاردن بــڕۆن، جیاواز لەوەیش پەرلەمان 

كــە هەڵبژێرراوی گەلــە، پەكی كەوتوە و لە 

دۆخی ئێستا بێ ڕۆڵە«.

*لــەم دۆخەی تــۆ باســی دەکەیت، باس 
لە ڕیفراندۆم دەکرێت هەڵوێســتتان لەو 

بارەیەوە چییە؟
ئەویندار ئارارات: هەم ڕیفراندۆم بۆ باشوور 
و هــەم بابەتــی ئااڵی هەرێم لــە كەركووك 

كۆمەڵگــەی بــە خۆیەوە ســەرقاڵ كــرد، لە 

دۆخێكی وەك ئێســتا لە باشووری كوردستان 

كــە  ئاڵــۆزی و قەیــران قووڵــە ، ئەوەنــدە 

سیاسەتی هەڕەشە و نكۆڵی لە ئیرادەی گەلی 

كــورد هەیــە، هەوڵدان بۆ ئــەوەی كورد بە 

گژ كوردی تردا بدەن، سیاســەتی دەوڵەتانی 

نێونەتەوەیــی و واڵتانــی دراوســێ نموونەی 

ئێــران، عێــراق، توركیا، ئامریكا و ڕووســیا، 

لە ســەر سیاسەتی باشــوور كاریگەریی زۆری 

هەیــە، ئەو كاتە چــۆن دەتوانن لە دۆخێكی 

وەها لە باشــووری كوردســتاندا سەربەخۆیی 

ڕابگەیەنن، بابەتی سەرنجڕاكێش ئەوەیە كەی 

لە باشــووری كوردســتاندا ناكۆكی ئابووری، 

كۆمەاڵیەتی و سیاسیی قووڵ هەیە و بارزانی 

باســی سەربەخۆبوونی كوردستان و دەوڵەتی 

ڕەنگــە  بــەم  دەیەوێــت  دەكات،  كــوردی 

ئاســتەنگ بێــت بەرانبــەر بە ســەرهەڵدانی 

گەل، ئەو سیاســەتەی کە بارزانی لە باشوور 

بەڕێــوەی دەبــات، کۆپیی هەمان سیاســەتی 

ئەردۆغانە لە تورکیا، چۆن ئەوان دەیانەوێت 

سیســتمێکی یەک الیەنە، تاکە کەسی و یەک 

حیزبی بسەپێنن.

ئەندامێکی كۆردیناسیۆنی كۆمەڵەی ژنانی كوردستان- )كەژەكە(، ڕای دەگەیەنێت 
بۆ مەســەلەی ڕیفراندۆم بارزانی پشــتی بــە تورکیا گەرم کــرد، تورکیایش هەرگیز 
دراوســێیەتیی دەوڵەتێکــی کــوردی قەبووڵ ناکات، دەیشــڵێت: باوەڕمــان بەوە نییە 
پێشــمەرگە هاوبەشــی هیچ هێزێکی تورکیا بکات لە ئۆپراســیۆندا بۆ سەر گەریال، 

مەگەر هێزە تایبەتەکانی بارزانی.
ئەوینــدار ئارارات، ئەندامی كوردیناســیۆنی كەژەكە، لــە چاوپێکەوتنێکی تایبەتی دا، 
باس لە دۆخی ئەمڕۆی کوردســتان دەکات و تیشــک دەخاتە ســەر سیاســەتی پارتی و 

بەکارهێنانیان لە الیەن تورکیاوە، 
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*کەوایــە بارزانی پشــتیوان بە 
چی ئەم ڕیفراندۆمەى کرد؟

ئــارارات:  بارزانــی  ئەوینــدار 
ئەوەندەیش پشتی گەرم نییه، باس 

لە سەربەخۆیی كوردستان دەكات، 

باشــووری  هەمــوو  كاتێكــدا  لــە 

كوردستان لە ژێر چەتری داگیركاری 

توركیــا دایــە، ئەوەنــدە بــارەگای 

سەربازی، تانك و توپ و سەربازی 

دوژمــن لە باشــووری كوردســتاندا جێگایان 

خــۆش كردوە و هــەر ڕۆژ ڕوو لە زیادبوون 

دەكــەن، لە باشــیکە، بامەڕنــێ ، ئامەدیە و 

لە زۆرینەی شــارەكانی باشــووری كوردستان 

ئیســتخباراتی توركیا بە جێ بوون   و زۆر بە 

ئاشــكرایی دەگەڕێــن، دەوڵەتانــی تریش بە 

هەمان شــێوه، مەســعوود بارزانی پشتی بە 

دژبەرایەتیــی پەكەكە گەرم كردوه، دەوڵەتی 

توركیا لە ســەر ئەم بنەمایە پشــتی پارتی و 

بارزانــی گەرم دەكــەن و دەڵێن ئێوە دژ بە 

پەكەكە ڕاوەســتن و لەم شەڕەدا یارمەتیمان 

بدەن، پەكەكە لە باشــوور و خۆرئاوادا الواز 

بكــەن، لە داهاتــوودا یارمەتیتان دەدەین بۆ 

پێشخســتنی دەوڵەتێكــی ســەربەخۆ، بەاڵم 

ئەمانــە هەمــووی چیرۆكە، چونکــە بناغەی 

دەوڵەتــی توركیــا و ئاكەپە لە ســەر بنەمای 

لەناوبردنی گەلی كورد دامەزراوە.

ئــارارات گوتیشــی:«ئەم قۆناغە مەســعوود 

بارزانی پێویستی بە تورکیایە ، بۆیە یارمەتگی 

توركیا دەدات، بازرگانگی ئابووری و سیاسی 

دەكات، بەاڵم ئەوەیش زۆر ئاشكرایە كە توركیا 

قەت بۆ دراوســێكەی هەبوونــی دەوڵەتێكی 

كــوردی قبووڵ نــاكات، توركیا قەت دان بە 

مافی كورددا نانێــت، لە خۆرئاوادا ئەوەندە 

هێرش دەباتە سەر گەلی كورد، لە باكوریش 

بــە هەمان شــێوە كۆمەڵكــوژی و زەخت لە 

ســەر گەل بەڕێوە دەبات، بۆ ئەوەی پەكەكە 

و شۆڕشی خۆرئاوا الواز بكات، كورد بە كار 

دەهێن، ئینجا هیــچ بەرژەوەندییەكی توركیا 

لەوەیدا كە دراوســێ خۆی وەك دەوڵەتێكی 

كــوردی قەبــووڵ بــكات، سیاســەتی ئاكەپه 

سیاسەتێكی  هەڵخەڵەتێنەرە، ساختەكارە و لە 

پشــتەوە لێ دەدات، تا ئێســتا چەندین جار 

مەسعوود بارزانی بانگی كردووە كە براكوژی 

ناكەیــن، گوایە بــۆ خۆی نایــكات، بەاڵم بە 

دەستی دوژمنی كورد شەڕی براكوژی بەڕێوه 

دەبات.

*کەوایە هێرشــەکانی سەر شــەنگال لە 
هەمان چوارچێوەدا بوو؟

ئەویندار ئارارات: حكوومەتی هەرێم ئاگای 
لە هێرشی سەر شەنگال هەیه، ئەڵبەتە ناتوانین 

بڵێین حكوومەتی هەرێم، چوون حكوومەتی 

هەرێــم لە ئارادا نەماوە، بنەماڵەی بارزانییە، 

ئەوەنــدە كۆمەڵكــوژی هــەم لە شــەنگال و 

هەم باكووری كوردســتان پێش كەوت، بەاڵم 

پەكەكە بە تاوانبار دەزانن، هێرشەكانی توركیا 

بۆ ســەر هەدەپە بۆ تەســلیمگرتنی ئیرادەی 

سیاســی، هاوســەرۆكانی هەدەپــە و بەدەپە 

دەستگیر كران، بەاڵم هەتا ئێستا سیاسەتێكی 

دژ بەم ڕەشكوژییە ئەنجام نەدراوە. تەنانەت 

شەرمەزاریشی ناكەن ، پێشمەرگە لە شەنگال 

شــەهید بــوون، بە جێــگای ئــەوە بەرانبەر 

بەم هێرشــە خــاوەن هەڵوێســت نەبوو، بە 

پێچەوانــەوە لێدوان دەدەن و دەڵێ بە هەڵە 

بووە، ڕاستە بە هەڵە بوو، ئامانج گەریالكانی 

هەپەگە و یژاســتار بوو، بــەاڵم لە ئەنجامدا 

چەندین پێشــمەرگەیش شەهید بوون،  دوای 

ئەوەیــش نێچیرڤــان بارزانی ڕۆیشــت 

بــۆ ســەردانی ئەردۆغــان لــە توركیا، 

جارێكی تر ویستی لە سەر ئەم زەمینە 

بازرگانــی بــكات، لــە ســەر زەمینــی 

ئابووری و سیاســیی بەرژەوەندییەكانی 

بەهێز بكات، جا ئایا ئەمەیش براكوژی 

نییه! بــە هاوپەیمانیــی چەپەڵەكانیان 

بازرگانیی سیاســی لە سەر گیانی گەلی 

كورد دەكەن.

*تورکیا هەڕەشــە دەکات لە باشــوورەوە 
هێرش بکاتە سەر قەندیل، شرۆڤەتان بۆ 

ئەو هەڕەشانە چییە؟
ئەویندار ئارارات: ئەو هەڕەشەیە بەردەوام 
هەیــە، بەر لە ڕیفراندۆمیش تورکیا دەیگوت 

کە ئێمە بە جۆرێک تێدەکۆشین کە هەتا مانگی 

نیســان ناوی پەکەکە لە مێژووشدا نەمێنێت، 

ئــەوان هێزی ئەوەیان نییە کە پەکەکە لە ناو 

بەرن، لە هەموو شوێنێک هێرشی سەر گەل، 

گەریــال، لــە زیندانەکاندا هێرشــی گەورە لە 

سەر سەرۆک ئاپۆ هەیە، لە هەموو الیەکەوە 

هێرشــی سیاســی، ئیدیۆلۆژی، کۆمەاڵیەتی، 

ســەربازی و کەلتووری، لە ســەر گەلەکەمان 

هەیــە و ئەمەیــش بابەتێکی تازە نییە، بەاڵم 

بەتایبــەت لــە دوای ڕیفرانــدۆم دەیانــەوێ 

هێرش و پەالمارەکان بەگوڕتر بکەن، چونکە 

ئەردۆغــان دەیەوێت ڕژێمێکی فاشیســت لە 

تورکیــا دابمەزرێنێت و هەموو ناڕەزایییەکان 

لە ناو بەرێت، دیارە ئەوەیشی کە ناڕەزاییی 

هــەرە ئەساســی بەڕێــوە دەبــات پەکەکە و 

گەلــی کــوردە، بۆیــە ئەگەری ئــەوە هەیە 

هێرشــی قەندیل و هەرێمی پاراســتنی مەدیا 

بکەن، لەوەیشدا هەموو شێوەکانی هاوکاری 

لە پارتی وەردەگــرن، بەاڵم من باوەڕ ناکەم 

هێزی گشــتیی پێشــمەرگە ببنە بەشــێک لە 

ئۆپەراسیۆنێکی بەو شێوە دژی گەریال، بەاڵم 

دەبێت هێزی تایبەتی گرێدراوی ماڵی بارزانی 
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هەبن و بەشدار بن، ئەمە بابەتێکی جیاوازە، 

بــەاڵم هــەر چەندەیــش ڕێکەوتن، بەشــدار 

بــوون و هاوکارییەکــی پەدەکەیش هەبێت، 

هەر چەندەیش شــاراوە بێت، مەترســییەکی 

گــەورە بــۆ ماڵی بارزانی و پارتــی دەهێنێتە 

ئاراوە، چونکە ئەوە دژایەتیی گەلی کوردە.

*پارتی بۆ گەریال و شــەڕڤانان هەمیشە 
دەڵێت لە باشوور میوانن و کارتان تەواو 

بوە، وەاڵمی ئێوە لەو ڕوەوە؟
ئەویندار ئارارات: ڕاستە پەکەکە لە باکووری 
کوردستان دامەزرا، پێشکەوتن و گەورەبوونی 

پەکەکە لە باکوور بوە، بەاڵم لە دامەزراندنی 

پەکەکــەوە تاکــوو ئێســتا، لــە پارادیگمــای 

پەکەکــەدا هێڵێک کــە لە بواری )سیاســی- 

ســەربازی- کۆمەاڵیەتــی( -ەوە بــۆ خۆمان 

دەستنیشــانمان کردوە بۆ هەموو بەشــەکانی 

کوردستانە، بزاڤێکی کوردستانییە و لەوەیش 

زیاتــر ئیتر بوەتە بزاڤێکــی گەالن و تەنها بۆ 

گەلی کورد تێ ناکۆشــێت، ئێســتا بۆ گەالنی 

عەرەب، تورکمان، فارس، ئەرمەنی، ئازەری 

و ئاسووری تێدەکۆشــێت، چونکە کوردستان 

بەتەنهــا هیی کــوردان نییە لە کوردســتاندا، 

گەلــی جیاواز هەیــە، بــاوەڕی و کەلتووری 

جیاواز هەیە، بۆیە پەکەکە لەپێناو ئەوانیشدا 

تێدەکۆشــێت، ئێســتا هەبوونــی پەکەکە لە 

کەرکووک تەنها لەپێناو کوردان نییە، بەڵکوو 

پەکەکە ئەرکی پاراســتنی گەالنی کەرکووکی 

گرتوەتــە ئەســتۆ، لە شــەنگالیش بە هەمان 

شــێوەیە، ڕاســتە لە شــەنگال گەلــی ئێزدی 

ڕووبەڕووی کۆمەڵکــوژی بوونەوە، بەاڵم لە 

پــاڵ ئەوەیشــدا لە شــەنگال پێکهاتەی تریش 

هەن، بۆیە پەکەکە بۆ پاراستنی هەموو گەلی 

شــەنگال لەوێیــە، لەبەر ئەوە ئەو قســانەی 

پێشــوو حیزبی بــوون و دژی پەکەکە بوون، 

لــە کاتێکدا هەر ئەو کەســانەی ئەو قســانە 

دەکەن ئەوە دەزانن کە پەکەکە حەرەکەتێک 

نییــە تەنهــا بۆ باکــوور بێــت، ئەوانەی ئەو 

پڕوپاگەندایە بۆ ڕەشــکردن دەکــەن دەزانن 

کــە پەکەکــە تەڤگەرێکی کوردســتانییە و لە 

خۆرهەاڵتی ناویندا دەناسرێت و تەنانەت لە 

ئاستی جیهانیشدا پەکەکە ناسراوە.

گوتیشی: لە سەر ئەو بنەمایانە پەکەکە وەک 

هیوایەک دەبینرێت، بەو ئەندازەیە بەشداری 

پەکەکــە دەبن، لە نەتەوەکانــی تری وەکوو 

عــەرەب، تورکمــان، کەســانی ئەورووپی و 

ئەنتەرناسیۆنالیســت، ئەمریکــی، کەنــەدی، 

تەنها بەشــداریی یەپەگە/یەپەژە نابن، بەڵکوو 

لــە بنەڕەتــدا بەشــداریی پەکەکــە دەبــن، 

هــەر بۆیــە پەکەکە بزوتنەوەیەکــی فراوانە، 

سروشــتییە کە ئازادکردنی کورد و کوردستان 

حەرەکەتێکــی  بــەاڵم  ئامانجــە،  و  بنەمــا 

مرۆڤایەتییــە، بۆیــە ئــەو قســانە پوچــن و 

مێژووی ئەو ئاخاوتنانە بەسەر چوە و کەسیش 

باوەڕ نــاکات، پراکتیکی پەکەکە، هەبوون و 

تێکۆشــانی گەریال، بەڕێوەبەرایەتیی پەکەکە، 

ئەو سیاســەتەی کــە بەڕێــوە دەچێت وەک 

نەتــەوەی دیموکراتیک، وەک کۆنفیدرالیزمی 

خۆرهەاڵتی ناوین پەسەند دەکات، هەر کەس 

ئەوە دەخوێنێتەوە و دەیبینێت و دەیناسێت، 

یانی ئەوانە لە خۆیانەوە قسە دەکەن و جێی 

باوەڕی نیین بۆ خەڵک، پڕوپاگەندەیەکی بێ 

بنەمــا و پوچە و پراکتیکی پەکەکەش هەموو 

ئەوانەی بەتاڵ کردوەتەوە.

پڕۆفایل
ئەویندار ئارارات

- ئەندامــى كۆردیناســیۆنی كۆمەڵەی ژنانی 
كوردستان- )كەژەكە(.



پرسی كورد لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان یەكێكە لەو كێشە گەورانەی، 
كە تا ئەمڕۆش بە چارەسەرنەكراوی ماوەتەوە. كورد بەدرێژایی 
قۆناغە مێژووییەكان لە سایەی ڕژێمە یەك لەدوای یەكەكانی ئێران 
لە مافە دیموكراسیی  و نەتەوەییەكانی بێبەشكراوە، لە سەردەمی 
بەشێك  كورد  چەوسانەوەی  پەهلەوییدا،  ڕەزاشای  دیكتاتۆریی 
گۆڕانكارییەكانی  لەگەڵ  ڕژێمە  و  ئەو  سیاسەتەكانی  لە  بووە 
جەنگی دووەمی جیهانی و سەرهەڵدانی ئاڵۆزییەكانی ئێران الدانی 
دانانی  ئێران،  لە  دوورخستنەوەی  فەرمانڕەوایی  و  لە  ڕەزاشا 
محەمەدی كوڕی لەسەر تەختی فەرمانڕەوایی ئێران. لە سایەی 
ئەم ڕژێمە نوێیەوە بارودۆخی ئابووریی كۆمەاڵیەتیی ڕۆژهەاڵتی 

كوردستان بە خراپی مایەوە.
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لەباڵوکراوەکانی 
دەزگای ئایدیا

بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

زنجیرە ) 247 (

شەیما سەعید حمەالو

كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی 
زەحمەتكێشانی كوردستانی
ئێران- كۆمەڵە)سازكا(

)1988_1969( 
توێژینەوەیەكی )مێژوویی سیاسییە(

 پەیوەندیی كۆمەڵە لەگەڵ گروپ و 
كەسایەتیی  و هێزە  سیاسییەكانی 

ڕۆژهەاڵتی كوردستان

شەیما سەعید حەمەالو  )مامۆستای مێژوو(



225 ژمارە )31-30( کانونی یەکەم  2018

ئــەم بابەتە لە كتێبی )كۆمەڵەی شۆڕشــگێڕی 
ئێران_كۆمەڵە،  زەحمەتكێشانی كوردســتانی 
لــە مــاوەی )1969_1988(( وەرگیراوە، كە 
گرنگی لەوەدایــە كۆمەڵە وەك چەپێكی نوێ 
هەر لە سەرەتای دامەزراندنییەوە تا ساڵی 1988 
لــە ســەرجەم ئــەو ڕووداو  و گۆڕانكارییانــەی 
بە ســەر چەپی ئێــران  و سیســتمی حوكمڕانی 
ئێرانــدا هاتووە، وەك ڕێكخراوێكی سیاســیی 
كــورد بەشــێك بــووە لێــی و بۆ یەكــەم جارە 
ڕێكخراوێكــی چەپ، كە توێــژی خوێندكاران 
تێیدا بەشــداربن  و ڕۆڵیان لــە ڕووداوەكانی نێو 
گۆڕەپانــی سیاســیی ڕۆژهەاڵتی كوردســتان 
هەبووە، بــە دامەزراندنی كۆمەڵــە كۆتایی بە 
ژیانــی تاك حزیی هاتــوە و قۆناغی فرە حزبی بە 
سەرجەم كەم و كورتییەكانییەوە لە مێژووی 
ئەو بەشــەی كوردستان دەســتی پێكرد. لەبەر 
گرینگی بابەتەکە بەپێویستمان زانی جارێکی 

دیکە باڵوی بکەینەوە.
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پەیوەندیی كۆمەڵە لەگەڵ )حدكا(دا:
ســەرەتای پەیوەندییەكانــی كۆمەڵــە لەگەڵ 

)حدكا(دا، بۆ ســەركەوتنی شۆڕشــی)1979(

ی گەالنــی ئێران دەگەڕێتــەوە، كۆمەڵە بەر 

لــە ئاشــكراكردنی خەباتــی خــۆی و لە پێش 

شۆڕشەوە هیچ پەیوەندییەكی لەگەڵ )حدكا( 

نەبووە، عەبدوڵاڵ حەسەن زادە، لەم بارەیەوە 

دەڵێــت: »لەكاتێكــدا، كــە خەباتــی خەڵكی 

ئێران و كوردســتان لەدژی ڕژێمی پەهلەویی 

بەرقــەرار بوە، ڕێكخراوێك بەناوی كۆمەڵەی 

مەیدانــی  لــە  كوردســتان  زەحمەتكێشــانی 

تێكۆشــان نەبــوە، بەاڵم چەنــد ڕێكخراوێك 

بەناوی فارســی هەبوون، دوای ئەوە كۆمەڵە 

دروستبووە ئەم ڕێكخراوانە نەمان و هەمووی 

بــووە بە كۆمەڵە«، هەربۆیــە ناوبراو پێیوایە 

ڕێكخراوێك بەناوی كۆمەڵەوە لە پێش شۆڕش 

بوونــی نەبــوە تا بــاس لــە پەیوەندییەكانی 

هەرچەنــدە،  بكرێــت.  )حــدكا(دا  لەگــەڵ 

كۆمەڵــە بەر لە ئاشــكرابوونی خەباتی خۆی 

هیــچ پەیوەندییەكی سیاســیی لەگەڵ )حدكا(

دا نەبــوە، بــەاڵم بەشــێوەیەكی نافەڕمی لە 

شــێوەی گفتوگــۆ  و چاوپێكەوتندا پەیوەندیی 

لەنێوان كادیرەكانیانــدا هەبوە، بەبێ ئەوەی 

هیچ كام لــەو كادیرانە پەیوەندیی سیاســیی 

خۆیان ئاشكرا بكەن .

لەگەڵ ســەركەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێراندا، 

بــە  )حــدكا(  كۆمەڵــە  و  پەیوەندییەكانــی 

ناكۆكیی دەستیپێكرد و هۆی ئەم ناكۆكییانەش 

بەهــۆی جیاوازیــی سیاســیی و چینایەتییەوە 

بــووە. كۆمەڵــە لەوكاتەدا خــۆی بەحزبێكی 

كۆمۆنیستی  و )حدكا(شــی بەدژی چینایەتیی 

دانــاوە، )حدكا(ش تــا ئــەوكات تاكە حزبی 

نێوگۆڕەپانی سیاســیی بــوە  و خۆی بەحزبی 

دەسەاڵتدار داناوە، داواشی كرد، كە كۆمەڵە 

 و الیەنەكانی دیكە بە ڕابەری ئەو ڕازی ببن. 

لــە الیەكی تــرەوە كۆمەڵە )حــدكا(ی وەك 

حزبێكی بۆرژوا  و دەرەبەگیی پێناسەكردووە، 

)حــدكا(ش كۆمەڵــەی بە تونــدڕەو داناوە  و 

وەك چەپێكی ناڕاستەقینەش سەیری كۆمەڵەی 

دەكرد. خۆشی زیاتر جەختی لەسەر مەسەلەی 

ناسیۆنالیزم  و خەباتی نەتەوایەتیی دەكردەوە 

 و خــۆی بەخاوەنــی خەباتــی نەتەوایەتی  و 

خاوەن پێشــینە لــەم مەیدانە دەناســاند، بە 

لەبەرچاوگرتــی ئەو ڕاســتییەی، كە كورد لە 

ئێــران خاوەن هیچ مافێك نەبوە  و پێیانوابوو 

ئەركی هەر كوردێك  و شۆڕشگێڕێك بریتییە 

لە تێكۆشــان بۆ چارەسەركردنی ئەم گرفتە  و 

هــەر جموجۆڵێكی سیاســیی زیان بەم ڕەوتە 

بگەیەنێت  و لە هێڵی خەبات دووریانبخاتەوە 

تاوانە، ئەم مــاف بەخۆدانەی )حدكا(ش لەم 

بــوارەوە زۆرجار دەبوە هــۆی پاوانخوازیی. 

هەروەها كۆمەڵەش جەختی لەسەر مەسەلەی 

میللی  و نەتەوەیی گەالنی ئێران  و وابەســتە 

بە مەسەلەی كوردســتان دەكردەوە، ئەویش 

لــە تێڕوانینــی جوواڵنــەوەی خەباتــی خۆی 

بــە ئەزمــوون وەرگرتن لە خەباتــی ماویزم، 

كۆمەڵە چارەســەركردنی كێشەی نەتەوایەتیی 

بەڕێگەی سۆســیالیزم دەبەستەوە  و پێیوابوو 

ڕزگاركردنــی ئێران و كوردســتان لــە خەباتی 

كرێــكاران و بەدەســتەوەگرتنی دەســەاڵت لە 

الیــەن چینــی چەوســاوەی زەحمەتكێشــی 

ئێــران بەدیدێت، لە هەوڵــی قوڵكردنەوەی 

خەباتی چینایەتیی  و بەدەستهێنانی پشتیوانیی 

جووتیاران و ڕوناكبیران بوو، هەربۆیە كۆمەڵە 

بەردەوامیی ناكۆكییەكانی خۆی لەگەڵ )حدكا( 

بــۆ جیاوازیی بیری سیاســیی گەڕاندەوە، كە 

خۆی بــە نوێنەری چینی كرێكار  و )حدكا(ش 

بەنوێنــەری چینی بۆرژوا داناوە، پێشــیوابوو 

)حــدكا( پارێزگاریــی لــە چینــی بــۆرژوا  و 

خاوەن ســەرمایەدار  و موڵكدارەكان دەكات، 

لەبەرامبــەردا خۆشــی بەرگــری لــە مافــی 

كرێكاران و زەحمەتكێشان دەكات .

هەریــەك لە )حدكا(  و كۆمەڵــە، جیاوازیی و 

دژایەتیكردنــی یەكتــر لــە نووســینەكانیاندا 

ڕەنگیدایــەوە، بەجۆرێــك ڕاســتەوخۆ دوای 

خەباتــی  ڕاگەیاندنــی  مەهابــاد و  میتینگــی 

ئاشــكرای )حــدكا( لــە 3ی شــوباتی1979دا، 

بەیاننامەیەك بە ناونیشانی )پیالنێكی دی دژی 

گەلــی كورد چ كەســانێك جیاوازیخوازن( لە 

شارەكانی ڕۆژهەاڵتی كوردستان باڵوكرایەوە، 

بەیاننامەكە وێڕای ئەوەی ناوی هیچ الیەنێكی 

بەســەرەوە نییــە، بەاڵم بە توندیی هێرشــی 

كردووەتە ســەر )حدكا(  و نووسیویە: »گەلی 

كورد لە تێشكان  و هەڵەكانی ڕابردووی خۆی 

كۆمەڵە چارەسەركردنی كێشەی نەتەوایەتیی بەڕێگەی سۆسیالیزم دەبەستەوە  و پێیوابوو 
ڕزگاركردنی ئێران و كوردستان لە خەباتی كرێكاران و بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵت لە الیەن 
چینی چەوساوەی زەحمەتكێشی ئێران بەدیدێت، لە هەوڵی قوڵكردنەوەی خەباتی چینایەتیی 

 و بەدەستهێنانی پشتیوانیی جووتیاران و ڕوناكبیران بوو
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دەرسی وەرگرتووە  و تازە حازر نییە وەدوای 

ئەو كۆنەپەرســتانە كەوێت، كە كوردستانیان 

كردۆتە پاوانی خۆیان  و پێڕەوییان لێ بكات«. 

دوای باڵوبوونەوەی ئەو بەیاننامەیە كۆمیتەی 

ســەقزی )حــدكا( دژە بەیاننامەیەكــی لەژێر 

ناونیشــانی )تێكۆشــەرانی شــەرمێون دەڵێن 

چــی؟( باڵوكردەوە، كە تێیــدا وێڕای ئەوەی 

بەدرێژیی باسی لە مێژوو و خەبات و تێكۆشان و 

قوربانییەكانی )حدكا(ی كردبوو، ئاماژەی بەو 

خاڵــەش داوە، كــە ڕژێمی شاهەنشــاهیی تا 

دوێنــێ )حدكا(یان بە كۆمۆنیســت و چەپڕەو 

ناوزەنــد دەكرد، ئەندامەكانیــان بەوتۆمەتانە 

هەڵدەواسین، ئەمڕۆ تێكۆشەرانی شەرمێون، 

كە نەیانوێراوە نێوی خۆیان لەسەر بەیاننامەكە 

دابنێن )حدكا( بە ڕاســترە و كۆنەپەرســت لە 

قەڵەمــدەدەن. دەركردنی ئــەم بەیاننامەیە و 

ســەقزی)حدكا(  كۆمیتــەی  وەاڵمدانــەوەی 

ســەرەتایەك بوو بۆ هەڵگیرســانی جەنگێكی 

ڕێكخراوەكــەدا،  هــەردوو  لەنێــوان  ســارد 

بەدرێژایی سااڵنی)1979_1988( ناكۆكییەكانی 

هەردووال گەیشتە پێكدادانی چەكدارانە، ئەم 

پێكادانەش تا ساڵی 1983 زیاتر لەسەر ئاستی 

ناوچەیی بووە.

)حــدكا( خــۆی بەتاكــە حزبی شۆڕشــگێڕیی 

لەســەر  جەختیشــی  دادەنــا،  كوردســتان 

ئــەوە دەكــردەوە، كە دەبێــت كۆمەڵە دان 

بەوەدابنێت، كە )حدكا( فەرمانڕەوا و ڕابەری 

شۆڕشی كوردستانە، پەسەندكردنی كۆمەڵەی 

وەك دەســتەی نوێنەرایەتیــی گەلــی كــورد 

بەستبووەوە بەو مەرجەی، كە)حدكا( ڕابەری 

شۆڕشی كوردستانە  و مافی قسەكردنی هەیە 

 و كاتێك بە بەشــداریی كۆمەڵە، ڕازیدەبێت، 

كە كۆمەڵە ئەم ڕابەریەتییە پەسەندبكات.

دوای ئــەوە كۆمەڵە لە ســاڵی1980دا كەوتە 

ڕەخنەگرتن لە)حدكا( و ڕەخنەی ئەوەی هەبوو 

كەوا )حدكا(، )دەســتەی نوێنەرایەتیی گەلی 

كــورد(ی هەڵوەشــاندووەتەوە  و دەیەوێــت 

خــۆی بــە تەنها لەگــەڵ كۆماری ئیســالمیی 

ئێران وتووێژ بكات، بەتایبەتی كاتێك )حدكا( 

داواكاریــی گەلــی كــوردی لــە چوارچێوەی 

گەاڵڵەنامــەی )26( ماددەیــی بــۆ )6( ماددە 

كورتكــردەوە، هەرچەنــدە )حــدكا( جەختی 

لەســەر ئەوە دەكــردەوە ئــەو )6( ماددەیە 

كورتكــراوەی هەمــان گەاڵڵــەی ئــەو )26( 

ماددەیەیە، كە )دەســتەی نوێنەرایەتیی گەلی 

كورد( داویانە بە ڕژێم. دوای ئەوەی )حدكا( 

لــە كۆبوونەوەكانــی تــاران بە تەنهــا لەگەڵ 

ڕژێمی كۆماری ئیسالمیی دانیشتن، كۆمەڵەش 

بە هەموو شێوەیەك دژی )حدكا( وەستایەوە 

 و ڕازینەبــوو نــە خۆی بخرێتــە پەراوێز، نە 

)حــدكا(ش بەنــاوی هەمــوو چینوتوێژەكانی 

كۆمەڵگــەی ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان لەگەڵ 

ڕژێم دانیشــتن  و دانووستان بكات، هەربۆیە 

دوای دانیشــتنەكانی )حــدكا( بەجیــا لەگەڵ 

ڕژێم، كۆمەڵە نازناوی )سازشــكار(ی دایەپاڵ 

 و ڕەخنــەی لێگــرت لەبری ئــەوەی )حدكا( 

دەستەی نوێنەرایەتیی كاراتر بكات، دەیەوێت 

ئەم دەســتەیە لەكاربخــات  و بەتێكدانی ئەم 

دەســتەیەش تاوانباریكــرد. كۆمەڵە  و )حدكا( 

پەیوەندییــان لە شــەڕی ڕاگەیاندنەوە بەرە و 

شەڕی چەكدارانە چوو، دوای ئەوەی كۆمەڵە 

لە كۆنگــرەی دوودا، كە لە بەهاری 1981دا 

بەســترا لە بڕیارنامەیەكی ناوخۆیدا، )حدكا(

ی وەكــو حزبیكی بــۆرژوا ناســاند. كۆمەڵە 

بە تێڕوانینەكانی خۆی جەختی لەســەر ئەوە 

دەكردەوە، كە لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان دوو 

چیــن هەیە، چینــی بۆرژوا، چینــی كرێكار، 

كــە )حدكا( نوێنەرایەتی چینی یەكەم دەكات 

دووەم،  چینــی  نوێنەرایەتیــی  خۆشــی   و 

پێشــیوابوو شەڕی نێوانیان شــەڕی چینەكانە 

 و قوڵكردنــەوەی كێشــەی چینایەتیی لەنێوان 

كۆمەڵــە  و )حــدكا(دا هــۆكاری ســەرەكیی 

بــوو بۆ هەڵگیرســاندنی شــەڕی نێــوان ئەم 

دوو هێــزە، ئەمــە لــە كاتێكــدا  كێشــەی 

ســەرەكیی لە كوردستان، كێشەی نێوان كار و 

ســەرمایە نەبووە، ئاســتی گەشەكردنی چینە 

كۆمەاڵتییەكانی كوردستان  و ناكۆكیی نێوانیان 

بــەو ڕادەیە نەبوو، كە دوو حزبی سیاســیی 

كورد، ناچاری شەڕی چینایەتیی  و تەقاندنەوەی 

لەیەكهەڵوەشــاندنەوەی  ملمالنێیــەكان  و 

بونیادی كۆمەاڵیەتییەكان بكات.

دوای ئەوەی )حدكا(ش لە تشــرینی دووەمی 

1981دا بڕیاریــدا بچێتــە نــاو )ئەنجومەنــی 

نیشتیمانی بەرگری /شورای میللی مقاومەت( 

 كۆمەڵــە هــەر لە ســەرەتاوە نەچــووە ناو 

ئــەم ئەنجومەنــەوە، یــەك لــە هۆكارەكانی 

بەشداریینەكردنی گەڕاندەوە بۆ ئەوەی، كەوا 

لە الیەن ئەم ئەنجومەنەوە بانگهێشــتنەكراوە 

بانگهێشــتنەكردنی  هــۆكاری  پێشــیوابوو   و 

بەهــۆی موجاهیدینەوە بــوە، وەك ئەندامی 

ســەرەكی ئــەم ئەنجومەنــە لەگــەڵ )حدكا( 

دۆســت  و هــاوكاری یەك بــوون  و )حدكا(

ش پێیخــۆش نەبــوە كۆمەڵە بچێتــە ناو ئەم 

ئەنجومەنــەوە، ســەرەڕای ئــەوەی كۆمەڵــە 

نەچووە نــاو ئەنجومەنەكەوە، لە هەمانكاتدا 

كەوتە ڕەخنەگرتن لەم ئەنجومەنە  و پێیوابوو 

ئــەم ئەنجومەنە بەرنامەیەكی ڕیفۆرمیســتیی 

 و لیبراڵیــی، كــە لە ســەربناغەی پاراســتنی 

بنیــادی  پەیوەندییەكانــی ســەرمایەداریی  و 

سیاســیی  و كۆمەاڵیەتیی لە ئێران  و پاراستنی 

كۆنەپەرســتانە  و  ســەرەكیی  دامــودەزگای 

ســەركوتكەر بەهەندێك چاكسازیی كەمبایەخ 

داڕێژراوە، كە لەگەڵ بەرژەوەندیی و داخوازی 

شۆڕشــگێڕانەی كۆمەاڵنــی خەڵك و كرێكار  و 

زەحمەتكێش ناگونجێت. یەك لە ڕەخنەكانی 

تــری كۆمەڵە ئەوە بوو، كــەوا )حدكا( وەك 

ئەندامــی ئــەم ئەنجومەنــە  و لەگــەڵ ئــەو 

هەڵوێســتەی ئەنجومەندایــە، كــە هەوڵ بۆ 
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ڕووخاندنی كۆماری ئیســالمیی  و دەســەاڵتی 

خومەینــی دەدەن، بــەاڵم لەگــەڵ مانەوەی 

حوكمی مەزهەبین  و دەیانەوێت ئەم حوكمە 

بمێنێتــەوە، )حــدكا(ش لەگــەڵ ئەنجومەنی 

نیشــتیمانیی لــە هەوڵــی ئەوەدابــوون، كە 

ڕاپەڕین  و ناڕەزایەتیی كۆنتڕۆڵ بكەن، بەاڵم 

كۆمەڵە جەختی لەســەر ئەوە دەكردەوە، كە 

ڕاپەڕیــن و ناڕەزایەتییەكانــی داهاتــوو، نەك 

بەتەنهــا لــەدژی خومەینی، یــان ڕژێمەكەی 

دەبێت، بەڵكو لەدژی تەواوی دام و دەزگاكانی 

دەســەاڵتی بۆرژوایە لــە ئێران، پێشــیوابوو 

)حــدكا( بەم سیاســەتانەوە لەناو ئەنجومەنی 

نیشــتیمانیی هەرچــی زووترە دەســەاڵت  و 

پێگەی خۆی لە كوردســتان  و بەتایبەتی لەناو 

چین وتوێژەكانــی كرێكاران  و زەحمەتكێشــان 

لەدەستدەدات، بەوپێیە ناوبرا و نزیكبووەتەوە 

لــە الیەنێكــی بورژوایی. كۆمەڵــە  و )حدكا( 

سەرەڕای شەڕی ڕاگەیاندنیان  و تاوانباركردن 

 و ڕەخنەگرتــن لە یەكتر، لە تەموزی 1982دا 

دەفتــەری سیاســیی هــەردوو ڕێكخراوەكــە 

كێشــەكانیان  چارەســەركردنی  بەمەبەســتی 

ڕاگەیەندراوێكــی  كۆبوونــەوە و  پێكــەوە 

هاوبەشــیان دەركــرد  و پاشــان لــە ڕادیۆی 

هەردووال باڵوكرایەوە، ئامانجی هاوبەشــیان 

دژی  بەشــەڕ  »درێــژەدان  لــە:  بریتیبــوو 

هێزەكانــی تاران بە مەبەســتی دامەزراندنی 

دابینكردنــی  دیموكراتیــك  و  حكومەتێكــی 

خودموختاری«، بەاڵم ئەم هەوڵە سەرینەگرت 

 و تێكهەڵچوونــی نێوانیــان درێژەی كێشــا تا 

لە ئەیلولی 1982دا  ســێ بەرپرســی كۆمەڵە 

لە دەورووبــەری مەهاباد كــوژران. بەمەش 

شــەڕ لەنێوان ئەم دووالیەنەدا دەســتیپێكرد، 

دوای ســێ ڕۆژ لە تێكهەڵچــوون، 13كوژرا و 

لە )حدكا(، 2كــوژرا و لە كۆمەڵە لێكەوتەوە. 

دوای ئــەم شــەڕە هەریەك لە )د.قاســملو، 

د.جەعفەر شــەفیعی( گەیشــتنە ئاگربەست، 

دیل و چەكە دەستبەســەركراوەكانیان ئاڵوگۆڕ 

لــە  بڕیاریانــدا ڕێــز  كــردەوە، هــەردووال 

دیموكراســیی كوردســتان بگــرن و بەتایبەتی 

)حــدكا( ڕێگەبــدات الیەنگرانــی كۆمەڵە بە 

ئازادیــی پڕوپاگەندەی خۆیــان لە گوندەكانی 

ژێر دەسەاڵتی )حدكا( ئەنجامبدەن، جگە لەم 

شەڕە، چەندین شەڕی دیكە لەنێوان ئەم دوو 

هێزەدا ڕوویانداوە، سەركردایەتی و ڕێبەرانی 

هەردووالش لە هەڵگیرســان  و دەستپێكردنی 

شــەڕەكاندا ڕۆڵی خراپیان بینــی، نە )حدكا( 

سیاســیی  و  ڕێكخراوێكــی  كۆمەڵــەی وەك 

شۆڕشــگێڕ لــە كوردســتان پەســەند بوە، نە 

كۆمەڵەش)حــدكا(ی بە ڕێبــەری بزووتنەوەی 

ڕزگاریخوازی گەلی كوردســتان لەو بەشــەدا 

دەناسی  و دانی پێدادەنا، هەردووالش لەسەر 

ویســتی خۆیان بۆ پاوانخوازیی دەسەاڵت لە 

ڕۆژهەاڵتی كوردســتان درێژەیان بەشــەڕدا، 

بەاڵم پــاش ماوەیەك و لە ئەنجامی هێرشــی 

بەردەوامی ڕژێمی كۆماری ئیسالمیی بۆ سەر 

ڕۆژهەاڵتی كوردســتان، بۆ كۆمەڵە  و )حدكا( 

ڕوونبــووەوە، كــە ئیــدی ناتوانــن یەكتــری 

پشــتگوێ بخــەن، ســەرەڕای ناڕازیی بوونی 

كۆمەڵە لە ئەندامیەتیی )حدكا( لەئەنجومەنی 

نیشتیمانی لە تشرینی دووەمی1982 ڕازییبوو 

بۆ ڕووبەڕووبوونەوە  و شــەڕ لەگەڵ ڕژێمدا 

هاوكاریــی )حــدكا( بــكات. كۆمەڵــە لە 6ی 

تەمووزی 1983دا، سەبارەت بە هاوكارییكردن 

ڕووبەڕووبوونــەوەی  بــۆ  )حــدكا(  لەگــەڵ 

كۆماری ئیســالمیی بڕیارنامەیەكی دەركرد  و 

چەند خاڵێكی خســتەڕوو لەوانە: »هەوڵدان 

جوواڵنــەوەی  ســتراتیژی  بەدیهێنانــی  بــۆ 

شۆڕشــگێڕانەی گەلــی كورد  و تێكشــكاندنی 

هەموو هێزەكانی ســەركوتكەر  و داگیركاریی 

كۆماری ئیســالمیی لەسەرتاسەری كوردستان، 

دیاریكردنــی داخوازییەكانــی گەلــی كــورد 

لەچوارچێوەی خودموختاریی، بە هاوبەشــی 

بەیەكــەوە  كــە  بەیەكتــری،  بەڵێنــدان   و 

تێدەكۆشــن لەبەرامبەر ڕژێم بــۆ بەدیهێنانی 

كاروبــاری  بەڕێوەبردنــی  داخوازییەكانیــان، 

یاســای  بەپێــی  كوردســتان خودموختاریــی 

بناغــەی  لەســەر  دیموكراتیــك  ئوســووڵیی 

دەسەاڵتداریی كۆمەاڵنی خەڵك پەرەسەندنی 

هەرچی زیاتری دیموكراسییە لە كوردستان«، 

كۆمەڵە هەڵوێســتی خۆی لەپێناو سەرخستنی 

لــە  كــورد  ڕزگاریخــوازی  بزووتنــەوەی 

قوڵكردنەوەی كێشەی 
چینایەتیی لەنێوان 
كۆمەڵە  و )حدكا(دا 

هۆكاری سەرەكیی بوو بۆ 
هەڵگیرساندنی شەڕی 

نێوان ئەم دوو هێزە، ئەمە لە 
كاتێكدا  كێشەی سەرەكیی 

لە كوردستان، كێشەی 
نێوان كار و سەرمایە نەبووە

“



229 ژمارە )31-30( کانونی یەکەم  2018

ڕۆژهەاڵتی كوردســتان بە هاوبەشــی لەگەڵ 

)حدكا( و بەشێوەیەكی چەكدارانە  و سیاسییانە 

ڕووبەڕووی ڕژێمی كۆماری ئیسالمیی ببنەوە 

دەربــڕی  و ڕاشــیگەیاند هــەركات )حــدكا( 

ئامادەبێت بەو مەرجانەی ئاماژەی پێكردووە 

ڕازیبێــت بۆ دانوســتان و گفتوگۆكردن لەگەڵ 

كۆمەڵە، ئــەوا كۆمەڵــەش ئامادەیە هەرچی 

پێویست بێت لەم ڕووەوە دەیكات«.

)حــدكا(ش هەوڵیــدا كۆتایی بە شــەڕ لەگەڵ 

كۆمەڵە بهێنێت  و هەردووالش شــەڕ لە دژی 

ڕژێم بكەن، هەربۆیە لە ئەیلولی 1984دا د. 

قاسملوو لە پەیامێكی ڕادیۆیدا ڕایگەیاند: »لە 

پێشمەرگەكانی حزبی دیموكرات داوا دەكەم 

لەگەڵ پێشمەرگەكانی كۆمەڵە لە شەڕی دژی 

ڕژێمــی خومەینــی دا هاوكاریی بكەن  و ئەم 

هاوكارییــە لــە زۆر جێگا، كە پێشــمەرگەی 

كۆمەڵە لە یەك سەنگەردان پێكهاتووە، بەاڵم 

پێویستە پەرەی پێبدرێت، دەبێت پیشمەرگەی 

هــەردووال ئــەو ڕاســتییەیان لەبیربێت، كە 

دوژمنــی هاوبەشــمان ڕژێمــی خومەینییە«. 

هــەردووالش  هەڵوێســتەوە  ئــەم  بەهــۆی 

)حدكا(  و )كۆمەڵە( لەماوەی دوو ساڵدا چەند 

هێرشــێكی چەكداریی هاوبەشیان كردووەتە 

ســەر ڕژێمــی كۆمــاری ئیســالمیی  و چەند 

سەركەوتنێكی سنوورداریشیان بەدەستهێنا .

وێڕای ئەوەی )حدكا(  و كۆمەڵە چەند هێرشێكی 

هاوبەشیان كردە سەر ڕژێم، لە هەمانكاتیشدا 

لەنێوانیانــدا  ناوچەیــی  شــەڕێكی  چەنــد 

ڕوویداوە، لەوانە: )لە سەرەتای ئابی1983دا 

پێشــمەرگەی )حدكا( لە ناوچەی سەردەشت 

هێرشــیان كردووەتە ســەر بنكەی كۆمەڵە لە 

)بەردەسوور(، لەو هێرشەدا سێ پێشمەرگەی 

بایەزیــدی،  )عەزیــز  بەناوەكانــی  كۆمەڵــە 

حســین عبداللهــی، عەتا ســلیمانی)محەمەد( 

كوژراون، دوای ئەم شەڕە، مەكتەبی سیاسیی 

هــەردووال بڕیاریانــداوە كۆتایی بە كێشــە  و 

شــەڕی نێوانیان بهێنن  و دیلەكان ئازاد بكەن 

 و لیژنەیەك بــۆ لێكۆڵینەوە لە ڕووداوەكە  و 

دۆزینەوەی تاوانباران پێكبهێنن. دوای ئەوەی 

لیژنەیــەك لە )مەال محەمەد غەفور لە الیەن 

كۆمەڵــەوە، مەال حەســەن نەزهەت زادە لە 

الیەن دەفتەری شــێخ عیزەدین حوســەینی، 

حوســێن مەدەنی لە الیەن دەفتەری سیاســی 

)حــدكا(، بــۆ لێكۆڵینــەوە لــە ڕووداوەكــە 

پێكهاتووە، بەاڵم ئەم لیژنەیە لە هەوڵەكانیدا 

ســەركەوتوو نەبــوە، چونكە )حــدكا( ئامادە 

نەبوو تاوانباری ئەوكارە ســزابدات. ســەعید 

كاوە ئامــاژەی بەوە كردووە، كــەوا كۆمەڵە 

لەم شەڕەدا دەستپێشخەر نەبوە، هەرچەندە 

ناوبراو دەفتەری سیاسیی )حدكا(ی لە ڕاستیی 

ڕووداوەكــە ئاگاداركردووەتــەوە، پاشــانیش 

لیژنــەی لێكوڵینــەوە لەســەر ڕووداوەكە بە 

ئەنجام نەگەیشتوون، كێشەی نێوان هەردوو 

حزب بەبێ چارەسەر ماوەتەوە .

دوای ئــەوەش كۆمەڵــە لەگــەڵ )یەكێتیــی 

تێكۆشەرانی كۆمۆنیست /سەهەند( یەكیانگرت 

 و )حكا(یان پێكهێنا، كۆمەڵە وەك ڕێكخراوەی 

كوردستانی حزبی كۆمۆنیستی ئێران درێژەی 

بەكاری سیاســیی و چەكداریی خۆیدا، لەگەڵ 

ئــەوەی )حــدكا( بەهیــچ شــێوەیەك لەگەڵ 

ئــەم یەكگرتنەی كۆمەڵــە  و پێكهێنانی )حكا( 

نەبووە، لە هەمانكاتیشــدا كێشــەی نێوانیان 

قوڵتر بووەوە .

)حــدكا(، كــە كۆنگــرەی شەشــەمی خــۆی 

لــە22ی كانوونــی دووەمی1984دا بەســت، 

پەیوەندییەكانــی خۆی و كۆمەڵەی دیاریكرد  و 

ڕایگەیاند: »حزبی دیموكرات دەیەوێت لەگەڵ 

كۆمەڵــە هاوكاریی بــكات  و بەهیچ جۆرێك 

پێیخــۆش نییە هیــچ تێكهەڵچونێــك لەنێوان 

حــزب  و كۆمەڵەدا پێكبێــت، ئەگەر كۆمەڵە 

شــەڕ لەگەڵ حزب هەڵگیرســێنێت، ئەوكات 

حزب ناچارە زۆر بەتوندی بەرەنگاری كۆمەڵە 

بێتەوە، تەنانەت بە ڕاشكاویی پێیان گوتراوە، 

كە هەاڵیســانی شــەڕ لە الیەن كۆمەڵەوە لە 

یەك ناوچەی كوردستان دەبێتەهۆی شەڕێكی 

سەرتاسەریی  و چی دیكە ڕێگانادرێت كۆمەڵە 

لە هەر جێگایەك خۆی بە بەهێز زانی، زەبر 

لە حزب بدات ... هیوادارین ئەم هەڵوێستە 

بێتەهۆیەك بۆ پێشــگرتن لــە تێكهەڵچوون«. 

هەرچەندە )حدكا( هەوڵیدا بەم سیاســەتەی 

پێش لە شــەڕكردن لەگــەڵ كۆمەڵە بگرێت، 

بــەاڵم بە پێچەوانەوە كۆمەڵە لێكدانەوەیەكی 

تــری بۆ ئەم بڕیارەی )حدكا( كرد  و پێیوابوو 

بەفشــاری ڕژێمی كۆماری ئیســالمیی )حدكا( 

ناچاری دەركردنی بڕیارێكی لەو جۆرە بووە، 

هەرچۆنێك بێت ئــەم بڕیارەی )حدكا( نەك 

كۆتایی بە شــەڕی هــەردووال نەهێنا، بەڵكو 

شــەڕی  قــورس  و سەرتاســەریی نێوانیانــی 

بەدوادا هات.

لەنێو كۆمەڵەدا سەبارەت بەشەڕكردن لەگەڵ 

)حدكا(، تێوری )سێگۆشە( هاتە ئاراوە، بەپێی 

ئەم تیۆرە )كوردســتان لەگەڵ سێگۆشــەیەك 

بــەرەو ڕووبووەتــەوە، گۆشــەی كرێكار، كە 

كۆمەڵــە ڕێبەرایەتــی دەكات، دوو گۆشــەی 

بۆرژوا، یەك لەو دوو گۆشە )بۆرژوازی ئێران(

ە، كە خومەینی ڕابەریدەكات، گۆشەی سێیەم 

)بۆرژوای كــورد(ە، كە)حــدكا( نوێنەرایەتی 

دەكات(، هەربۆیــە خەباتــی كۆمەڵــە وێڕای 

كــورد،  بــۆرژوای  ڕووبەڕووبوونــەوەی 

ڕووبــەڕووی ســتەمكاریش بەشــەڕ دێت، لە 

بەرامبەر ئەم هەڵوێستەی كۆمەڵەدا د.قاسملو 

كۆمەڵــە  لەگــەڵ  »تێكهەڵچــوون  دەڵێــت: 

ڕوویــداوە، بەاڵم ئــەوە بەمانای دووبەرەكی 

نییە، ئێمە نوێنەری زۆربەی نزیك بە تەواوی 

گەلــی كورد لە كوردســتانی ئێرانین، ئەوەی 

ڕاستیشە لە سیاســەتی كۆمەڵە ناگەم، ئەوان 

دەیانهەوێت ئەوە بەســەر ئێمەدا بســەپێنن، 

كــە لە كوردســتان شــەڕ لەگەڵ بــۆرژوازی 
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دەكــەن، بــەاڵم خۆ ئێمــە بــۆرژوازی نین، 

ئێمە جوواڵنەوەی ڕزگاریخوازی كوردســتانی 

ئێران ڕێبەری دەكەیــن، هیچمان لە كۆمەڵە 

ناوێــت بێجگــە لەوە ئەوان بیســەلمێنن، كە 

حزبی دیموكراتی كوردستان جوواڵنەوەیەكی 

شۆڕشــگێڕانەیە، ئەوەش لەبەرئەوە نییە، كە 

پێویســتمان بــە ســەلماندنی كۆمەڵە هەبێت 

لــەو بارەیــەوە، بەڵكو بە خاتــری داهاتووی 

كوردستانە« .

)حدكا(، )حكا(  و مەنسووری حیكمەت، ڕەزا 

داوەری  و چەند فارســێكی دیكــەی ناو ئەم 

ڕێكخراوەی بە هەڵگیرسێنەری شەڕی )حدكا( 

 و كۆمەڵە تاوانباركرد، ئەم شــەڕەی بەشەڕی 

)حــكا(  و )حــدكا( داناوە، بــەاڵم جەماوەری 

هەردووال و خەڵكی كوردســتانیش بەشــەڕی 

دوو هێــزی كــوردی )حــدكا(  و كۆمەڵەیــان 

دانــاوە، نــەك شــەڕی )حــدكا(  و )حــكا( ، 

شــەڕ لەنێــوان كۆمەڵــە و )حدكا(دا لەســەر 

ئاســتی ناوچەیــی تا 16ی تشــرینی دووەمی 

1984 بــەردەوام بوو، لــە كاتێكدا ژمارەیەك 

لــە پێشــمەرگەی كۆمەڵــە چوونــە ناوچەی 

)قەڵوەزە( لە هەورامان بە مەبەســتی ئەوەی 

دوو خانەوادەی خەڵكی نەوســود بەرەو پاوە 

بەڕێكەن لە ڕێگەدا ڕووبەڕووی پێشمەرگەی 

)حــدكا( دەبنــەوە  و تەقەیــان لێدەكەن و)3( 

پێشــمەرگەی كۆمەڵــە كوژراون، 10كەســی 

دیكەشــیان لە الیەن )حــدكا(وە بەدیلگیراوە 

 و پاشان ســەرجەمیان بە شێوازی جۆراوجۆر 

بە)كارەســاتی  شــەڕەش  ئــەم  كوشــتووە، 

یەكەمــی هەورامان( ناســراوە. دوای ئەوەی 

بەرپرســانی هەردووال لــەم ڕووداوە ئاگادار 

دەكرێنەوە بڕیــاردەدەن نوێنەرانی هەردووال 

لە18ی تشــرینی دوەمی1984دا بۆ مەبەستی 

چارەســەر  ڕووداوەكــە و  لــە  لێكۆڵینــەوە 

كردنــی كێشــەكانیان  و كۆتاییهێنــان بەشــەڕ 

كۆببنــەوە، دوای ئــەوە نوێنــەری هەردووال 

پێكەوە كۆدەبنەوە و ئاگربەست ڕادەگەیەنن و 

لەهەمانكاتدا بڕیاریاندا لیژنەیەك لە نوێنەرانی 

هــەردووال پێكبێــت و بچێتــە هەورامــان بە 

مەبەســتی دامەزراندنەوەی بنكەكانی كۆمەڵە 

 و گەڕاندنەوەی ئاشتی و هێمنی بۆ ناوچەكە، 

هاوبەشــیان  بەیاننامەیەكــی  ئــەوەش  دوای 

ئیمزاكــرد، بــەاڵم ئــەم ڕێكەوتنــە كۆتایــی 

بەشــەڕی )حــدكا(  و كۆمەڵــە نەهێنــا و بــە 

پێچەوانەوە ناكۆكیی و شــەڕی نێوانیان پەرەی 

ســەند، شــەڕی ڕاگەیاندن لەنێوان هەردووال 

دەســتیپێكردەوە، كۆمەڵــە لە 24ی تشــرینی 

دووەمی 1984 لە ڕادیۆی خۆیەوە ڕایگەیاند: 

»ئــەم جینایەتــە بەبــێ وەاڵم ناهێڵێتــەوە«، 

ڕاشــیگەیاند: »بەمافی خۆمــان دەزانین، كە 

هێــز  و دەســەاڵتی چەكــدار  و ڕێكخــراوی 

زەحمەتكێشانی وشــیاری كوردستان  و هێزی 

پێشــمەرگەی كۆمەڵــە بــۆ بەرپەرچدانەوەی 

ئــەو جــۆرە جینایەتــە  و... بــۆ پاراســتنی 

شۆڕشــی  دیموكراتــی و  دەســكەوتەكانی 

كوردســتان بخەینەگەڕ«، )حدكا(ش كۆمەڵەی 

تاوانباركرد بەوەی، كە لە دانیشتنەكان لەگەڵ 

نوێنەرانــی )حدكا( بۆ چارەســەری كێشــەی 

)كارەساتی هەورامان( جڵەوی خۆی بەدەست 

خۆی نییە، بەڵكو كۆمەڵە وەك ڕێكخراوێكی 

حزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران لــە كوردســتان 

كاردەكات  و ئــاگاداری فەرهەنگیــی كورد  و 

بیروباوەڕی خەڵكی كوردستان نییە .

لــە  )حــدكا(  كۆمەڵــە  و  ئــەوەی  وێــڕای 

ڕاگەیاندنەكانیانــەوە یەكتریان تاوانباردەكرد، 

بــەاڵم جارێكیتــر نوێنەرانــی هــەردووال لە 

25ی تشــرینی دووەمی 1984دا، كۆبوونەوە 

 و بڕیاریانــدا كۆمســیۆنێك بــۆ لێكۆڵینــەوە 

پێكبهێنرێــت،  لــە )كارەســاتی هەورامــان( 

جگــە لــەوە كۆمەڵــە لــەم كۆبوونەوەیــەدا 

چەند پێشــنیازێكی خســتەڕوو لەوانە: »ئەم 

مەحكــوم  )حــدكا(وە  الیــەن  لــە  ڕووداوە 

بكرێــت  و تاوانبــاران بناســرێن  و لــە الیەن 

حزبەوە ســزابدرێن«. كۆمەڵە لە چوارچێوەی 

كــردەوە  لــەوە  جەختــی  پێشــنیازەكانیدا 

ئەگەر ســەركردایەتیی )حدكا( ئــەو ڕێگایانە 

نەگرێتەبــەر، ئــەوا بەمافی فەڕمیــی خۆیان 

دەزانــن، كە وەاڵمی ئەم هێرشــە بدەنەوە. 

دوای ئــەوەی جــەالل تاڵەبانــی ســكرتێری 

گشــتیی )ی.ن.ك( لــە كارەســاتی هەورامان 

ئاگاداركراوەتەوە، ناوبــراو چەند ئەندامێكی 

حزبەكەی ڕاســپاردووە، كەوا بچنە ناوچەكە و 

وەك ناوبژیوانێــك كۆتایی بەشــەڕی )حدكا( 

 و كۆمەڵــە بهێنــن، هەربۆیە بە بەشــداریی 

نوێنەرانی )ی.ن.ك( لیژنەیەك بۆ لێكۆڵینەوە 

لــە )كارەســاتی هەورامــان( پێكدێنــن، ئەم 

لیژنەیــەش لــە نوێنەرانی )حــدكا(  و كۆمەڵە 

 و )ی.ن.ك(، كــە پێكهاتبوون لــە )ئیبراهیم 

_نوێنەرانــی  هەورامــی  جەمیــل  جــەالل، 

)ی.ن.ك(، مستەفا شەڵماش، مامۆستا گۆران 

_نوێنەرانــی )حــدكا(، فاڕووق بابــا میری، 

فاتــح شێخولئیســالم _نوێنــەری كۆمەڵــە( 

پێكهاتووە، ئــەم لیژنەیەش لە 17ی كانوونی 

یەكەمی1984دا دەســتی بــە لێكۆڵینەوەیەكی 

مەیدانی كرد  و دوای ئەوەی لێكۆڵینەوەكانیان 

تا10ی كانوونــی دووەمــی1985 كۆتاییهات، 

نوێنەرانی )ی.ن.ك( ڕاپۆرتی خۆیان لەســەر 

ڕایانگەیانــد:  خســتووەتەڕوو و  ڕووداوەكــە 

»ئەگەر )حدكا( سزای پێشمەرگەكانی نەدات و 

دان بە هەڵــەی خۆیدا نەنێت، لە ماوەیەكی 

شــەڕی  كارەســات و  گەورەتریــن  كەمــدا 

ناوخۆیــی دروســتدەبێت«. لــە كۆتایی ئەم 

لێكۆڵینەوەیەدا، نە )حدكا( سزای بكوژەكان  و 

تاوانبارانی خۆی داو، نە كۆمەڵەش دەستی لە 

تۆڵەكردنەوە هەڵگرت، دەستەی لێكۆڵینەوەش 

دوای ئەوەی بە ئەنجام نەگەیشــت  و شەڕی 

كۆمەڵــە  و )حــدكا(ش كۆتایــی پێنەهــات، 

دەســتیپێكردەوە،  ڕاگەیاندنیــان  شــەڕی 
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)حــدكا(ی  ڕاگەیەندنەكانیــدا  لــە  كۆمەڵــە 

بــەوە تاوانباركــرد، كە لە ســیمای حزبیكی 

جەماوەریی و میللی الیداوە  و حزبیكی میللی 

نییــە  و سیاســەت  و كاری لــە بەرژەوەندیی 

 و خزمەتــی بۆرژوایــە، لەهەمانكاتدا كۆمەڵە 

جەختی لەســەر ئەوە كــردەوە، كە بەرنامە و 

سیاســەتی خــۆی بریتییە لــە خزمەتكردن بە 

چینی كرێكار  و زەحمەتكێشــی كوردســتان  و 

ڕووبەڕووبوونەوەی چینی بۆرژوا، كە)حدكا(

یــە  و بە كۆســپی بــەردەم چینــی كرێكار  و 

زەحمەتكێشــی كوردســتانی دانــا، هەروەها 

كۆمەڵــە جەختی لەســەر ئەوە كــردەوە، كە 

لــە  شۆڕشــگێڕ  كرێكاریــی  حزبێكــی  وەك 

بەرامبــەر )حــدكا(دا وەك حزبــی بــۆرژوا 

تێدەكۆشــێت  و هــەر شــەڕێكی )حــدكا(  و 

هێرشی چەكدارانەی بۆ سەر كۆمەڵە، هێرشە 

بۆ ســەر چینی كرێكاری شۆڕشگێڕی، شەڕی 

نێوانیــان شــەڕی چینەكانــە  و شــەڕی نێوان 

كرێكار  و بۆرژوایە، جگە لە سیاسەتی توندی 

كۆمەڵە  و شــەڕی ڕاگەیاندنی لەگەڵ )حدكا(، 

بەپێــی بەرنامەیەكی ڕێكخراو  و پێشــوەختە، 

لە شــەوی 6/5ی كانوونــی دووەمی 1985دا 

هێرشــی كــردە ســەر بنكەكانی )حــدكا( لە 

هەورامان، لەم هێرشــەدا )17( پێشمەرگەی 

)حــدكا( و)12( پێشــمەرگەی كۆمەڵە كوژران، 

ئەم شەڕەش بە خاڵی گۆڕانی پەیوەندییەكانی 

)حدكا(  و كۆمەڵە دادەنرێت، چونكە لەدوای 

هــەردووال  پەیوەندییەكانــی  شــەڕە،  ئــەم 

بەرەو ئاڵۆزیی چــوون، بەجۆرێك ڕێگەیەك 

بۆ ئاشــتی و ئاگربەســتی نێوانیــان نەمایەوە. 

شــەڕێكی سەرتاســەریی لەنێوان هەر دووال 

هەڵگیرسا ، كە نزیكەی شەش ساڵی خایاند64، 

چەندین شــەڕی قورس لە ناوچە جیاجیاكانی 

ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان لەنێوان هــەردووال 

ڕوویــدا و چەنــدان پێشــمەرگەو الیەنگرانی 

هــەردووالش كــوژران65، تەنهــا لــە مانگی 

ئاب و ئەیلولی 1985دا چەند شەڕێك لەناوچە 

جیاجیاكانــی وەك )بــاش بــاڵغ، دەرویــان، 

سەرشیو، قشقالخی هایجان، سەرشیوی سەقز، 

كەلەجــار ... هتد( ڕوویداوە لەم شــەڕانەدا 

زیاتــر لــە)15( پێشــمەرگەی كۆمەڵــە و)33( 

ژمارەیەكیش  كــوژران و  پێشــمەرگەی)حدكا( 

لــە هەردووال برینداربــوون، دوا هەوڵەكانی 

بــۆ  كەســایەتییەكان  سیاســیی و  ڕێكخــراوە 

كۆمەڵە و)حــدكا(  بەشــەڕی  كۆتاییهێنــان 

هەوڵــی)6( الیەن بــوو، كــە پێكهاتبوون لە 

)شــێخ عیزەدین حوسەینی، چریكی فیدایانی 

خەڵقــی ئێــران، چریكــی فیدایانــی خەڵقی 

ئێــران _ارتش رهائی بخــش خەڵكی ایران، 

ڕێكخــراوی چریكی فیدایانــی خەڵقی ئێران، 

دەفتــەری سیاســیی راهی كارگەری شــۆڕش 

ئێــران_راه كارگــەر، كۆمەڵــەی یەكســانی 

كوردســتان _ئێــران( ئــەم شــەش الیەنــە 

ســەبارەت بــە نێوانگیری شــەڕی كۆمەڵە  و 

)حدكا( لە 26ی ئایاری 1987دا بڕیارنامەیەكی 

ســێ خاڵییان دەركرد: )ڕاگرتنی خێرای شەڕ، 

چارەســەركردنی ناكۆكیی لەڕێگای سیاســیی، 

بوونی ئازادیی ڕاگەیاندن و ماف و تێكۆشــانی 

سیاسیی و چەكداریی(، لە پاش ڕاگەیەندراوی 

ئــەم )6(الیەنــە بــۆ كۆتاییهێنــان بە شــەڕی 

ناسری سوبحانی ئەحمەد موفتی زادە



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 232

كۆمەڵــە  و )حــدكا(، كۆمەڵە هەڵوێســتێكی 

ئەرێیی دەربڕی و لــە 2ی حوزەیرانی1987دا 

وەاڵمی شــەش الیەنەكــەی داوەتەوە  و تاك 

الیەنــە ئاگربەســتی ڕاگەیانــد68، هەرچــی 

)حدكا(یــە بەیاننامــەی ئــەم شــەش الیەنەی 

ڕەتكــردەوە، چونكە پێیوابــوو ئەوانەی ئەو 

هەموویــان  واژۆكــردووە،  بەیاننامەیەیــان 

بەشێك نین لە جوواڵنەوەی كورد  و بەگشتی 

بەیاننامەكــە شــتێك نییــە، جگــە لــەكاری 

بەرەیەك، كە لە الیەن كۆمەڵەوە پێكهێنراوە، 

بۆیە شەڕ لە الیەن )حدكا(وە كۆتایی نەهات 

 و هەندێــك جاریــش پێكادانــی چەكداریــی 

لەنێوان هەردووال ڕوویداوە، تا سەرهەڵدانی 

كێشــە ناوخۆییەكانی )حــدكا(  و جیابوونەوە 

)حدكا(_ ڕێبەرایەتی شۆڕشگێڕ( ، لە )حدكا(، 

پــاش ئــەم جیابوونەوەیــە لە 19ی نیســانی 

1988دا )حدكا( _ڕێبەرایەتی شۆڕشــگێڕ( لە 

كۆنفرانسی چواری خۆیدا بڕیاری ئاگربەستی 

یەكالیەنەی لەگەڵ كۆمەڵە پەســەندكرد  و بە 

هەنگاوێكی دروست  و قازانجی جوواڵنەوەی 

میللی  و دیموكراتیی گەلی كوردی دانا، بەاڵم 

)حــدكا( ئاگربەســتی ڕانەگەیاند، تــا لە 7ی 

ئایاری 1990دا بڕیاریدا شــەڕ لەگەڵ كۆمەڵە 

درێــژە پێنــەدات  و ئاگربەســتی ڕاگەیانــد  و 

كۆمەڵەش لە14ی ئایاری 1990 شەڕی ڕاگرت 

 و دەســتنەبردن بــۆ چەكی لــە دژی )حدكا( 

ڕاگەیاند، بەمەش كۆتایی بە قۆناغی شــەڕی 

نێوان كۆمەڵە و )حدكا( هات .

پەیوەنــدی كۆمەڵــە لەگــەڵ ســازمانی 
ئیســالمیی  نەتەوایەتــی  خەباتــی 

كوردستانی ئێران )خەبات( :
پەیوەندییەكانــی كۆمەڵــە لەگــەڵ خەبات بە 

قۆناغــی جیاجیادا تێپەڕیــوە  و لەقۆناغی وادا 

پەیوەندییــان بەهێز  و بــاش بووە، هەندێك 

جاریــش پەیوەندییــان ســاردیی تێكەوتووە، 

بەاڵم بەشێوەیەكی گشــتی شەڕی چەكدارانە 

لەنێوانیانــدا ڕووینــەداوە  و پەیوەندییەكانــی 

هــەردووالش بــاش بــووە. ســەید جــەالل 

حوســەینی، پێــش دامەزراندنــی خەبات، لە 

دەفتەری شێخ عیزەدین حوسەینی كاریكردووە، 

بەهۆی نزیكیی كۆمەڵەش لە دەفتەری شــێخ 

عیزەدیــن، ســەید جەاللیــش پەیوەندیــی  و 

دۆســتایەتیی لەگەڵ كۆمەڵەدا هەبووە، بەاڵم 

كاتێك ســەید جــەالل بڕیــاری دامەزراندنی 

لەگــەڵ  عیزەدیــن  شــێخ  داوە،  خەباتــی 

دامەزراندنی ئەم ســازمانە نەبووە، هەربۆیە 

شــێخ عیزەدین و ســەید جەالل ساردییەك لە 

پەیوەندییەكانیانــدا دروســتبووە، بەهەمــان 

شــێوە كۆمەڵە بەهۆی پەیوەندییەكانی خۆی 

لەگەڵ شێخ عیزەدین، لەسەرەتاوە پەیوەندی 

لەگــەڵ خەباتدا ســارد بــووە، بــەاڵم دواتر 

پەیوەندییەكانیان ئاســایی بووەتەوە، لەســەر 

ئاســتی كەسایەتی، ســەید جەاللی حوسەینی 

پەیوەندیی لەگەڵ كۆمەڵە باش بووە، ئەمەش 

كاریگەریی لەســەر پەیوەندییەكانی هەردوو 

ڕێكخراوەكە هەبووە، سەید جەالل سەبارەت 

بە هاوكاریــی و پەیوەندییەكانی خۆی لەگەڵ 

كۆمەڵە دەڵێت: »لەگەڵ كەسانێك لە كۆمەڵە، 

لە هەموو ناوچەكان دۆســتایەتیی شەخســیم 

بــووە، لەكاتــی شۆڕشیشــدا حــەزم كردووە 

هاوكارییــان بكەم، هەر چەندە بیروباوەڕمان 

لێكدووربــووە«. دوای ئەوەی خەبات لەپێناو 

ئامانجەكانی خۆی  و بــۆ زیاتر دژایەتیكردنی 

ڕژێمی كۆماری ئیسالمیی هاوكاریی مادیی  و 

چەكداریی لــە ڕژێمی بەعس وەرگرت، هەر 

چەنــدە لەســەرەتاوە كۆمەڵــە ڕەخنەی لەو 

گروپ و كەس و الیەنانە گرتووە، كە چەك لە 

ڕژێمی بەعس وەردەگرن بە وابەستەی ڕژێمی 

بەعس ناویبردوون، بەاڵم كۆمەڵە ڕەخنەی لەم 

كارەی سەید جەالل و ڕێكخراوەكەی نەگرت، 

چونكــە ســەید جــەالل زۆرێك لــەو چەك و 

هاوكارییانــەی لە ڕژێمــی بەعس وەرگرتووە 

بەشێكی لێداوە بە كۆمەڵە، سەرەڕای ئەوەی 

كۆمەڵــە و خەبات بیــرو تێڕوانینیــان جیاواز 

بوو، خەبات زیاتــر ڕێكخراوێكی نەتەوەیی و 

مەزهەبیی بــوو، بــەاڵم پەیوەندییان لەگەڵ 

یەكدی باش بووە و پەیوەندییەكانی هەردووال 

تا ســاڵی 1983 بە باشــی ماوەتەوە، كۆمەڵە 

لــە كۆتایــی1983وە دوای ئــەوەی لەگــەڵ 

)یەكێتیی تێكۆشــەرانی كۆمۆنیست/سەهەند( 

یەكیــان گرت  و )حكا(یان پێكهێنا، لەوكاتەوە 

مجاهیدینی خەلقی ئێران کۆمەڵەسازمانی خەباتی شۆڕشگێڕی کوردستان
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هەموو خەباتی نەتەوەییان بە خراپ دەزانی 

 و پێشییانوابوو، كە ئەم جۆرە خەباتە كێشەیە 

لــە بەردەمیــان، ئــەم هەڵوێســتەی كۆمەڵە 

هــەردوو  لێكدووركەوتنــەوەی  بووەهــۆی 

ڕێكخراوەكــە، هەرچەنــدە پێشــتر هەردوو 

ڕێكخراوەكــە لەبواری بیروباوەڕەوە لە یەكتر 

جیــاواز بــوون، بــەاڵم لەم قۆناغــە بەدواوە 

لــە الیەنی نەتەوەیــش لەیەكدووركەوتنەوە، 

هەربۆیــە هەندێك جاریش ناكۆكیی نێوچەی 

لەنێوانیاندا ڕوویداوە، بەاڵم شــەڕی گەورەی 

كێشــەكانیان  زوو  لێنەكەوتووەتــەوە  و 

چارەسەركردووە. هەرچەندە كۆمەڵە  و خەبات 

بــە دروســتبوونی )حــكا( پەیوەندییەكانیــان 

وەك پێشــوو نەمایەوە، بەاڵم بەشــێوەیەكی 

گشــتی دەتوانرێت پەیوەندییەكانی ئەم دوو 

ڕێكخراوە بە پەیوەندییەكی ئاشتیانە دابنرێت، 

چونكە بە درێژایی )1980_1988( نە خەبات 

وەك ڕێكخراوێكی ئیســالمیی لەدژی كۆمەڵە 

وەك ڕێكخراوێكی ماركســی وەســتاوەتەوە، 

نــە كۆمەڵەش لەم الیەنەوە دژایەتیی خەباتی 

كــردووە، زۆرجاریــش بەتایبەتــی لــە كاتی 

هێرشــەكانی ڕژێمــی كۆماری ئیســالمیی بۆ 

ســەر ڕۆژهەاڵتی كوردستان كۆمەڵە و خەبات 

لەگەڵ )حدكا( بە هاوبەشیی شەڕیان لە دژی 

ڕژێم كردووە، چەندین پێشمەرگەی هەر سێ 

الش لەو شەڕانەدا كوژراون .

شــەڕی  هەرچەنــدە  خەبــات،  كۆمەڵــە  و 

ڕووینــەداوە  و  لەنێوانیانــدا  چەكدارانــە 

پەیوەندییەكانیان بە دۆســتایەتیی هێشتەوە، 

بــەاڵم هیچ كات ئەم دوو هێزە نەگەیشــتنە 

كوردیــی  هاوبەشــی  بەرەیەكــی  ئــەوەی 

لەگەڵ یەكتر دروســتبكەن و هێزو تواناكانیان 

یەكبخەن، لەگەڵ دەستپێكردنی شەڕی كۆمەڵە 

 و )حدكا(دا، خەبات بەشداریی لەم شەڕانەدا 

نەكرد، زۆرجاریش پێشــمەرگەكانیان لە كاتی 

ئەنجامدانی چاالكیی خۆیاندا كەوتوونەتە ناو 

بۆســەكانی )حدكا(  و كۆمەڵــە و لەم ڕووەوە 

زیانیش بەر ئەم ڕێكخراوە كەوتووە. خەبات 

هەڵوێستی خۆشی ســەبارەت بە شەڕەكە لە 

باڵوكراوەیەكیانــدا ڕاگەیاند: »كــوڕی كورد، 

چەكی بۆ كورد كوشــتن نەكردووەتە شــانی، 

دایك و باوكــی چاوەڕوانی ئەوەیان لێ نییە، 

كە بەگژ هاوســەنگەریی خۆیــدا بچێت  و لە 

شــەڕی دژی گەلەكەی و بەقازانجی دوژمنانی 

بەكوشــتدانی  بەشــداریبكات...،  كوردكــوژ 

پێشــمەرگەی كوردستان بەدەســتی یەكتری، 

خودموختاری و دیموكراســیی ناڕەخســێنێت، 

سۆســیالیزم و دیموكراســیی شۆڕشــگێڕی بە 

قازانجی زەحمەتكێشــان بێــت، ناهێتەدی  و 

ئێمە بەنێوی ســازمانێكی بەشــدار لەخەباتی 

خوێناویــی كوردســتاندا لــە كاتێكــدا ئــەم 

شــەڕە بە تونــدی مەحكومدەكەین، بێزاریی 

خۆمان ســەبارەت بە كوشتدانی پێشمەرگەی 

كوردســتان بەدەســتی یەكتــر دەردەبڕیــن، 

داوا لە ڕابەرایەتیــی هەردوو حزب دەكەین 

قۆناغــە  و  ئــەم  تایبەتیــی  هەلومەرجــی 

خەباتەكەمــان لەبەرچاوبگــرن و بە هەســتی 

چــاوی  كوردایەتیــی و  ســۆزی  بەرپرســی و 

واقیعبینی و شۆڕشگیڕی لە كوردستان بڕوانن، 

داوا لــە ڕێبەرانی هەردوو الیەنی شــەڕەكە 

دەكەین، كە چی دیكە درێژە بەم كارەســاتە 

ناڕەوا و دڵتەزێنە نــەدەن و لە زووترین كاتدا 

شەڕ ڕاگرن و ناكۆكییەكانیان چارەسەربكەن«. 

ئەمــەش هەڵوێســتی ســازمانی خەبات بووە 

ئیســالمیی  نەتەوایەتــی و  ســازمانێكی  وەك 

هەرچەندە بەشــێك نەبووە لە شــەڕەكە لە 

هەمانكاتــدا ڕۆڵــی ئاشــتی گێــڕاوە هەوڵی 

خۆشــی بۆ كۆتاییهێنان بە شــەڕی )حدكا(  و 

كۆمەڵە خستوەتەگەڕ .

باڵــی  لەگــەڵ  كۆمەڵــە  باســە،  جێگــەی 

جیابــووەوەی خەبات بە نێــوی )ڕیكخراوەی 

خەباتی شۆڕشــگیڕانی نەتەوەیی  و ئیســالمی 

كوردســتانی ئێران(، بە باش  و خراپەوە هیچ 

جۆرە پەیوەندییەكی نەبووە .

لەگــەڵ  كۆمەڵــە  پەیوەندیــی  ســێیەم_ 

)مەدرەسەی قورئان_مەكتەبی قورئان( :

هــەر لەســەرەتای دامەزراندنی)مەدرەســەی 

قورئــان(، پەیوەندیی )تەشــكیالت_كۆمەڵە( 

لەگــەڵ ئــەم مەدرەســەیە بــاش نەبــووە، 

ســەرەتای ناكۆكییەكانیشــیان بــۆ ســەرەتای 

ڕاپەڕین و شۆڕشی گەالنی ئێران دەگەڕێتەوە، 

سازمان چریکە فیداییەکانی خەلقی ئێران حیزبی تودەی ئێران سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران
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هــەر چەنــدە كۆمەڵە خەباتی خۆی ئاشــكرا 

نەكردووە، بەاڵم ئەندامان و الیەنگرانی لەناو 

خەڵكی ڕۆژهەاڵتی كوردســتان ناسرابوون لە 

الیەن ئەندامــان  و الیەنگرانی )مەدرەســەی 

قورئــان( بــە ماركســییەكان ناوبــراون، ئەم 

مەدرەســەیەش لــە تێڕوانینێكی ئیســالمیی و 

مەزهەبیــی خۆیــەوە ڕوانیویەتییە چەپەكان، 

لەوانەش الیەنگران و ئەندامانی )تەشكیالت_

كۆمەڵــە(، زۆرجاریــش ناكۆكیــی لەنێوانیاندا 

ڕوویــداوە، لەوانــە لەســەرەتای ڕاپەڕیــن و 

كوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  خۆپیشــاندانەكانی 

لەكاتــی ئازادكردنــی زیندانییــەكان، خەڵكی 

شــارەكان بۆ پێشوازی كردنیان كۆبوونەتەوە، 

بەاڵم مەدرەسەی قورئان و الیەنگرانی موفتی 

زادە دژی پێشوازیكردن بوون لە ئەندامان  و 

الیەنگرانی )تەشكیالت_كۆمەڵە(، پێیانوابووە 

ئەوان ماركســیی  و دژە ئیسالمن  و پێویست 

بە پێشوازیكردنیان ناكات. لەگەڵ سەركەوتنی 

شۆڕشــی گەالنی ئێران، موفتی زادە پێیوابوو 

كۆماری ئیسالمیی لە چوارچێوەی دەوڵەتێكی 

ئیســالمیی، خودموختاریی بەكــورد دەدات، 

بــۆ ئەم مەبەســتە هەوڵیــداوە لــە كۆماری 

ئیســالمیی نزیكبێتەوە، كۆمەڵــەش دژی ئەم 

هەڵوێســتەی موفتــی زادە بــوو، كۆمەڵــە 

 و موفتــی زادە و مەدرەســەكەی ســەرەڕای 

جیاوازیــی بیروڕایان، لەســەر خودموختاریی 

موفتــی  جیاوازبــوون،  كوردســتانیش  بــۆ 

ئیســالمیی(  )خودموختاریــی  داوای  زادە 

كــردووە، كە ئــەم خودموختارییــەش لەگەڵ 

داواكاریــی كۆمەڵــە وەك حزبیكی ماركســی 

یەكینەدەگرتــەوە. ناكۆكییەكانی مەدرەســەی 

قورئــان و الیەنگــران و ئەندامانــی كۆمەڵــە، 

بــە ســەركەوتنی شۆڕشــی گەالنــی ئێــران 

پەرەیسەند، بەتایبەتی كاتێك لە شاری سنەدا 

هێــزە سیاســییەكان و الیەنگرانی موفتی زادە 

بنكــە  و بــارەگای خۆیــان دامەزراند، موفتی 

زادە تاڕادەیەكیش لەم شــارەدا پێگەی بەهێز 

بوو، ناوبراو ســەرەڕای مەدرەسەی قورئان، 

بنكەیەكــی بەنــاوی )ناوەنــدی فەرمانــدەی 

شۆڕشی ئیسالمیی/ ستادی شۆڕشی ئیسالمیی( 

دامەزرانــد، هەریەك لە هێزە سیاســییەكان و 

الیەنگرانــی موفتــی زادەش لــە هەوڵی خۆ 

پڕچەككردندا بوون و هێرشــییان كردە ســەر 

بنكەكانــی ڕژێمــی شاهەنشــاهیی ڕووخاو، 

لــەم كاتــەدا ناكۆكیــی لەنێــوان الیەنگرانی 

)دەفتــەری  ئەندامانــی  لەوانــەش  كۆمەڵــە 

بەرگــری لە ئــازادی و شــۆڕش(، كــە دواتر 

بوونە بەشــێك لە پێكهاتەی كۆمەڵە ڕوویدا و 

الیەنگــران و ئەندامانی )دەفتــەری بەرگری( 

هێرشــیانكردە ســەر )ناوەنــدی فەرمانــدەی 

شۆڕشی ئیسالمیی(، ئەم بنكەكەیان چەككرد 

 و بەمەش شــەڕ لەنێوان هەردووالدا ڕوویدا و 

پاشــان ڕژێــم دەســتیوەردایە ناكۆكییەكانــی 

شــاری ســنە، بەمــەش شــەڕی )نــەورۆزی 

خوێناویی ســنە(ی لێكەوتەوە، دوای شــەڕی 

نــەورۆزی خوێناویــی ســنە، كاتێــك ڕژێمی 

كۆمــاری ئیســالمیی، ڕەزامەندیــی دەڕبری، 

كــە لەڕێگــەی هەڵبژاردنــەوە شــاری ســنە 

)شــورایەك( پێكبهێنێت تا ئەركی شارەوانی و 

ئاســایش و كاروباری شارەكە بەڕێوبەرێت، لە 

13ی نیســانی1979دا هەڵبژاردن بەڕێوە چوو 

)11( كــەس دەنگیان هێناوە، كــە زۆربەیان 

لــە چەپەكان  و لەوانەش الیەنگرانی كۆمەڵە، 

بوونەتە ئەندامی ســەرەكیی شوراكە. موفتی 

ئــەم  دژی  قورئانیــش  مەدرەســەی  زادە و 

هەڵبژاردنــە بــوون، هەربۆیــە موفتی زادە 

هەوڵیدا بەڕێگــەی كۆكردنەوەی الیەنگرانی، 

بە خۆپیشــاندان فشــار بخاتە سەر ڕژێم، كە 

هەڵبژاردن دووبارەبكاتەوە .

جگــە لــە شــاری ســنە، ناكۆكیــی لەنێــوان 

مەدرەســەی قورئان و الیەنگرانی كۆمەڵە، لە 

شــارەكانی تــر ڕوویداوە لەوانەش لە شــاری 

مەریوان لــە 14ی تەمووزی1979دا كۆمیتەی 

ژنان، كۆمیتەی خوێندكاران، كە ڕێكخراوەكانی 

ســەر بە كۆمەڵە بوون و پاشان بوونە بەشێك 

لە پێكهاتەی كۆمەڵە، شــورای شــار، چریكی 

فیدایــان، بڕیاریانداوە خۆپیشــاندان لە دژی 

سیاســەتەكانی ڕژێــم ئەنجامبــدەن و بۆ ئەم 

مەبەســتەش داوایــان لــە كۆمەڵــە و یەكێتیی 

جووتیــاران كــردووە، كــە پارێزگاریــی لــە 

خۆپیشــاندەران بكەن و بەشداربن، كۆمەڵەش 

بــە پشــتیوانیی یەكێتیــی جووتیــاران، كــە 

حزبی دیموكرات دەیەوێت 
لەگەڵ كۆمەڵە هاوكاریی 
بكات  و بەهیچ جۆرێك 

پێیخۆش نییە هیچ 
تێكهەڵچونێك لەنێوان 

حزب  و كۆمەڵەدا پێكبێت، 
ئەگەر كۆمەڵە شەڕ لەگەڵ 

حزب هەڵگیرسێنێت، 
ئەوكات حزب ناچارە زۆر 

بەتوندی بەرەنگاری كۆمەڵە 
بێتەوە

“
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هێــزی چەكداریی بــوون، بەشــدارییانكرد، 

بــەاڵم پێــش ئــەوەی خۆپیشــاندەران بگەنە 

بنكــەی ڕادیۆ  و تەلەفزێونی ئەو شــارە، كە 

مەبەستی خۆپیشــاندەران بووە بۆ دەڕبرینی 

ناڕەزایەتییەكانیان لە بەرامبەر سیاســەتەكانی 

ڕژێمی كۆمــاری ئیســالمیی، دەگەنە بنكەی 

قورئــان(،  قورئان_مەكتەبــی  )مەدرەســەی 

بەهــۆی هەڵوێســتی مەدرەســەی قورئان لە 

پشــتگیریكردنی ڕژێمی كۆماری ئیســالمیی، 

ناڕەزایــی خۆپیشــاندەران لــەم هەڵوێســتە، 

خۆپیشــاندەران و  لەنێــوان  تێكهەڵچــوون 

لــە  ڕوودەدات،  زادە  موفتــی  الیەنگرانــی 

ئەنجامــدا بریندار  و كــوژراوی لە هەردووال 

لێدەكەوێتــەوە، دواجاریــش خۆپیشــاندەران 

دەستبەســەر  كۆمەڵــە  الیەنگرانــی   و 

بنكــەی )مەدرەســەی قورئــان(دا دەگــرن  و 

بەدەســتێوەردانی ڕژێمی كۆماری ئیســالمیی 

پەرەدەســێنێت،  ئــەو شــارە  ئاڵۆزییەكانــی 

قورئــان  و  مەدرەســەی  تێكهەڵچونەكانــی 

كۆمەڵــە زۆرجار گەیشــتووەتە ڕادەیەك، كە 

كۆمەڵە  و الیەنگرانیان لە شــارە جیاوازەكانی 

ڕۆژهەاڵتی كوردستان، بنكەكانی مەدرەسەی 

قورئانیان ســوتاندووە، زۆرجاریش یەكدییان 

تاوانباركــردووە، كۆمەڵــە الیەنگرانی موفتی 

زادە  و مەدرەســەی قورئانی بــە توندڕەو و 

كۆنەپەرســت  و هاوكاریــی ڕژێمــی كۆماری 

ئیسالمیی تاوانباركرد  و مەدرەسەی قورئانیش 

كۆمەڵــە  و الیەنگرانــی بە ماركســیی  و دژە 

ئایین تاوانباركرد .

لــە ڕاســتیدا موفتــی زادە لــە ســەرەتای بە 

دەسەاڵت گەیشتنی كۆماری ئیسالمیی ئێران، 

بڕوایەكی پتەوی بە دۆزینەوەی چارەســەری 

مامناوەند بۆ ئەو گیروگرفت  و كێشە سیاسیی 

 و بیروڕایانە هەبوو، كە لەگەڵ دەسەاڵتدارانی 

ڕژێمدا تووشــیهاتووە، بەاڵم پــاش ماوەیەك 

موفتــی زادە بێئومێد بوو لە ڕژێمی كۆماری 

ئیســالمیی لە بەدیهێنانی خواســتەكانی كورد 

لــە چوارچێوەی )خودموختاریی ئیســالمیی(، 

هەروەهــا تێكهەڵچوون لەنێوان مەدرەســەی 

قورئــان و هێزە چەپەكانی شــاری ســنە، كە 

زۆرجار ڕووداوی كوشــتنی نێوان هەردووالی 

لێكەوتووەتــەوە، موفتــی زادە ناچاربــوو لە 

كۆتایــی 1979دا شــاری ســنە بەجێبهێڵیت  و 

ڕووبكاتە كرماشــان، لەم شــارەدا درێژەی بە 

خەباتی ئیســالمیی داوە، لــەم كاتە بەدواوە 

تێكهەڵچــون لەنێوان )مەدرەســەی قورئان_

نامێنێــت،  كۆمەڵــە  قورئــان(  و  مەكتەبــی 

بەتایبەتــی كاتێك ڕژێمی كۆماری ئیســالمیی 

كەوتە دژایەتیكردنی موفتی زادە  و پاشانیش 

زیندانیكرد.

پەیوەندیی كۆمەڵە لەگەڵ شێخ عیزەدین 
حوسەینی  و كەسایەتییەكانی دیكە:

كەســایەتیی،  ئاســتی  لەســەر  كۆمەڵــە 

پەیوەندییەكــی بەهێز و دۆســتایەتیی لەگەڵ 

شــێخ عیزەدیــن حوســەینی هەبــوو، ئــەم 

پەیوەندییــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەرەتای 

ڕۆژهەاڵتــی  خۆپیشــاندانەكانی  ڕاپەڕیــن و 

كوردســتان و شۆڕشــی گەالنــی ئێران، شــێخ 

عیزەدین وەك كەســایەتییەكی ئاینیی ناسراو، 

ڕۆڵی لە ڕووداوەكانی ڕۆژهەاڵتی كوردستاندا 

مریەمی ڕەجەوی و مەسعودی ڕەجەوی
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هەبوو، لەگەڵ بەدەســەاڵت گەیشتنی ڕژێمی 

كۆماری ئیســالمیی، شێخ عیزەدین بڕوای بە 

یەكێتیــی  و برایەتیی  و پێكەوەژیانی ئاشــتی 

ســەرجەم گەالنی ئێران هەبــووە، ئێرانێك، 

كــە مافــە نەتەوەییەكانی هــەر گەلێكی تێدا 

دابینبكرێــت بــە شــێوازێكی دادپەروەرانــە 

بەڕێوەببرێــت  و خودموختاریــی پێ مافێكی 

ڕەوای گەلی كورد  و گەالنی دیكەی نافارسی 

ئێــران بووە، لــە الیەكی ترەوە بانگەشــەی 

بــۆ دامەزراندنــی ڕژێمێكی دیموكراســیی لە 

ئێران كردووە، كە تێیدا ئایین نەبێتە كۆســپ 

لەبــەردەم پێشــكەوتنی كۆمــەڵ، كۆمارێكی 

دیموكراتیــی ســیكوالری بۆ ئێرانــی داهاتوو 

ویستووە، نەك دەسەاڵتێكی تیۆكراتیی .

شــێخ عیزەدیــن دوای ئــەوەی لــە ئەیلولی 

1979دا دەفتەرێكی بەناوی )دەفتەری شــێخ 

عیزەدیــن حوســەینی( لە مەهابــاد كردەوە 

كاروبــارەكان  ڕاپەراندنــی  مەبەســتی  بــە 

لــە  زۆر  جەماوەرێكــی  كۆكردنــەوەی   و 

دەوری خــۆی و چارەســەركردنی گیروگرفتە 

جیاوازەكانی خەڵكی ڕۆژهەاڵتی كوردســتان، 

پاشــان لقــی ئــەم دەفتــەرە لــە شــارەكانی 

دیكــەی ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان و لەوانەش 

لــە شــاری بانــە كــردەوە، شــێخ عیزەدین 

بــەم بیروبــاوەڕە میانڕەوەی خــۆی، وێڕای 

جیاوازیــی بیروبۆچوونــی سیاســیی، كۆمەڵە 

هەوڵیــدا دۆســتایەتیی  و پەیوەندیــی خــۆی 

لەگەڵ بەهێز بكات، شێخ عیزەدینیش، دوای 

ئــەوەی كۆمەڵە وەك هێزێكی چەپ خەباتی 

خۆی ئاشــكرا كرد بووە پاڵپشــت  و دۆســتی 

ئــەم ڕێكخــراوە، شــێخ عیزەدین هــۆكاری 

ئــەم پشــتیوانیی  و دۆســتایەتییەی لەگــەڵ 

كۆمەڵــە گەڕانــدەوە بۆ  هاوبەشــی بوونیان 

لــە بەرگریكردن لــە دیموكراســیی و ئازادیی 

 و گەیشــتن بــە مافــی ڕەوای گەلــی كورد، 

لەبــەر ئەوە لــەم مەســەلەیەدا لەگەڵ یەكتر 

هاوئاهەنگ بوون، ئارەزووی هاوكارییكردنی 

هەبووە، ناوبراو سەبارەت بە پەیوەندییەكانی 

لەگــەڵ كۆمەڵــە دەڵێت: »من ســەربەخۆیی 

خۆمم پاراستووە بە ناونیشانی كەسایەتییەكی 

مەالی پێشكەوتنخواز  و ڕۆشنبیر لە تێكۆشانی 

گەلی كورد ڕۆڵێكی تایبەتم هەیە، كۆمەڵەش 

شۆڕشــگێڕی  پێشــكەوتنخواز  و  بەهێزێكــی 

ناوخەباتــی گەلــی كورد دەناســم، هەروەك 

كوردســتان،  دیكــەی  چاالكەكانــی  حزبــە 

پشتیوانیی لەویش دەكەم، ئێمە لە كوردستان 

خەبات بۆ مافە نەتەوەییەكانی كورد دەكەین، 

هــەر هێزێك بەشــدار  و هاوبەش بێت، الی 

من پەسەندە« .

عەبدوڵاڵ موهتەدی، سەبارەت بە پەیوەندیی 

كۆمەڵــە لەگــەڵ شــێخ عیزەدیــن دەڵێــت: 

»پەیوەندیــی دۆســتانە و هاوكاریــی نێــوان 

كۆمەڵە  و مامۆستا شێخ عیزەدین  و دەفتەری 

مامۆســتا هەرچــی وەكیــەك پتــەو نەبــوو، 

بــەاڵم ســەرجەم دەورێكــی چاكــی گێڕاوە، 

لە ڕاســتیدا ئەندامانی دەفتەری مامۆســتاش 

كۆمەڵێك تێكۆشــەری كۆن و خۆشــنێو بوون، 

كە ئێمە لە دۆســتایەتییان پاشگەز نەبووین و 

نیــن«، هەر لەبەر ئەم دۆســتایەتییەی نێوان 

شــێخ  عیزەدین و كۆمەڵە، هەندێك لە كەسە 

دیارەكانی كۆمەڵە لە دەفتەری شێخ عیزەدین 

هەڵســوڕاون  و كاریانكــردووە، )فاتح شــێخ 

االســالم(، لە دەفتەری شــێخ عیزەدین بوە  و 

بەشــی زۆری بەیان  و باڵوكراوەكانی دەفتەر 

لــە الیــەن ئــەوەوە نووســراون، )ئەحمــەد 

ئەســكەندەر(یش لە نزیكەكانی كۆمەڵە بووە 

 و زۆرجاریــش بووەتــە قســەكەری دەفتەری 

شــێخ عیزەدین، ئــەم پەیوەندییانــەی نێوان 

كۆمەڵە  و شــێخ عیزەدین بە دۆســتایەتیی  و 

باشیی ماوەتەوە تا ساڵی 1983، دوای ئەوەی 

كۆمەڵــە لە كۆتایــی1983 دا لەگەڵ )یەكێتیی 

تێكۆشەرانی كۆمۆنیست/سەهەند( یەكیانگرت 

 و )حكا(یــان پێكهێنــا، شــێخ عیزەدیــن هەر 

لەســەرەتاوە دژی ئــەم تێكەڵبوونــی كۆمەڵە 

بووە، هەربۆیە وێڕای ئەوەی ڕەخنەی توندی 

لە كۆمەڵە گرت، لــە كۆنگرەی دامەزراندنی 

)حــكا(ش بەشــدارینەكرد، شــێخ عیزەدیــن 

هەڵەكانی ئەم یەكگرتنەی دەستنیشانكردووە 

 و خســتوویەتییە بەردەم  كۆمەڵە  و خۆشــی 

بەهیچ شــێوەیەك بــاوەڕی بە كۆمۆنیســت 

نەبووە، هەربۆیە ئەم یەكگرتنەی كۆمەڵەشی 

پێخوشنەبووە .

شێخ عیزەدین لە پێوەندییەكانی لەگەڵ كۆمەڵە 

ڕووبــەڕووی ڕەخنەیەكی توند بووەتەوە، چ 

لــە الیەن هێزە سیاســییەكانی دیكەوە چ  لە 

الیەن پیــاوە ئاینیی  و كەســایەتییەكانی تری 

ڕۆژهەاڵتی كوردستانەوە بێت، لەوانە كەریم 

دانشــار، كە خۆی چەندیین ساڵ لە نزیكەوە 

لەگەڵ شێخ عیزەدین، كاریكردووە لە دەفتەر 

ماوەتــەوە  و شــارەزایی لــە پەیوەندییەكانی 

شــێخ عیزەدیندا، هەبووە  و دەڵێت: »شــێخ 

عیزەدین دەیتوانی شەخســیەتی سەربەخۆی 

سیاســیی خــۆی ڕابگرێــت  و كزبوونی جێگە 

 و پێگەی مامۆســتا شێخ عیزەدین لە هەلێكی 

میژوویــدا و لــە واڵتێكــی ئاییــن ســاالریدا 

زەربەیەكــی هەرەســامناك بوو، كە لە گەلی 

كورد درا » .

شــێخ عیزەدیــن بەگشــتی پەیوەندیی لەگەڵ 

كۆمەڵــە بــاش بــووە  و پشــتیوانیی كۆمەڵە 

بووە، هەمیشە جەختی لەسەر دادپەروەریی 

كۆمەاڵیەتیــی كردووەتــەوە  و دژی هەمــوو 

تێكهەڵچونێكــی ئایینــی بــووە، كــە لەســەر 

كێشــەی ئیســالم لەنێو خەڵكــی ڕۆژهەاڵتی 

كوردســتان ڕووبدات  و كۆمەڵەش ڕێزیان لە و 

كەســایەتییە گرتووە، هەمیشــە بەدۆســت  و 

پشــتیوانیی خۆیان زانیوە، ئەم كەسایەتییە تا 

لەژیاندا بووە، لە ڕێنوێنی  و دۆستایەتییكردنی 

كۆمەڵە كەمتەرخەمی نەكردووە، ســەرنج  و 
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تێڕوانینەكانیشی لە الیەن كۆمەڵەوە بە گرنگ 

ســەیركراوە  و كاریگەریی خۆشــیان لەســەر 

كۆمەڵە هەبووە . 

كۆمەڵــە پەیوەنــدی لەگــەڵ پیــاوە ئایینی و 

تــری ڕۆژهەاڵتــی  دیارەكانــی  كەســایەتییە 

كوردستان باش نەبووە، زۆرجاریش پێكادان و 

ناكۆكیــی لەنێوانیاندا ڕوویــداوە  و لەوانەش 

كوشــتنی مەال كەریمی شاریكەندی، لە 22ی 

ئازاری 1982، كە دوای نوێژی بەیانی لەكاتی 

گەڕانــەوەی بــۆ ماڵــەوە، لــە الیــەن چەند 

چەكدارێكی كۆمەڵەوە هێرشــیكراوەتە سەری 

 و كــوژراوە، كۆمەڵــە یەك لــە هۆكارەكانی 

ئەم كوشتنەشــیان گەڕانــدەوە بۆ هەوڵەكانی 

شــاریكەندی بــۆ وتووێژ كــردن  و ڕێكەوتن 

لەگەڵ ڕژێمی كۆماری ئیسالمیی .

بــاش  و  پەیوەندیــی  كۆمەڵــە  هەروەهــا 

دۆســتایەتیی لەگــەڵ هەریــەك لــە جــەالل 

تاڵەبانــی ســكرتێری گشــتیی  )ی.ن.ك(  و 

ســەاڵح موهتەدی هەبووە، سەاڵح موهتەدی 

سەبارەت بە پەیوەندیی لەگەڵ كۆمەڵ دەڵێت: 

»هەرچەنــدە بێئاگاداریی من )تەشــكیالت_

كۆمەڵــە( دامەزرا، هەربۆیــە نەچوومەتە ناو 

ئــەم ڕێكخــراوە  و هیــچ كات ئەندامی ئەم 

ڕێكخراوە نەبووم، بەاڵم هەمیشــە یارمەتیم 

داون و لــە قۆناغە جیاوازەكاندا پشــتیوانییان 

بووم« .

پەیوەندیی كۆمەڵە  لەگەڵ حزبی تودەی 
ئێران:

كۆمەڵە لەسەرەتای دامەزراندنییەوە هیچ جۆرە 

پەیوەندییەكی لەگەڵ حزبی تودە نەبووە، لە 

هەمانكاتدا ڕەخنەی لێگرتووە  و بەگرێدراوی 

ســۆڤیەت  و ناڕۆشــنیی  و ناجێگیریــی لــە 

سیاسەت  و بە ناشۆڕشگێڕیان لە قەڵەم داوە. 

لەگــەڵ ســەركەوتنی شۆڕشــی گەالنی ئێران 

لە 11ی شــوباتی 1979، ئەندامان و ڕێبەرانی 

حزبــی تــودە لــەدەرەوەی ئێــران گەڕانەوە 

بــۆ ئێــران، ســەرلەنوێ چاالكیی سیاســییان 

دەستپێكردەوە، ئەم حزبە پێیوابوو لەبەردەم 

هەلێكــی مێژوویدایە بەئامانجــی بەدیهێنانی 

دروشمەكانی  و بەرجەســتەكردنی ئەو هەلە 

لەپێنــاو پتەوكردنــی پێگەیــان لەگۆڕەپانــی 

سیاســیی، داوای خەباتیــان كــردووە دژ بــە 

داگیركەر  و ســەرمایەداریی، لەهەمانكاتیشدا 

هەڵوێســتێكی  نەیانتوانــی  الیەنــەوە  لــەم 

دژانــە لە بەرامبەر ڕابەری شــۆڕش و كۆماری  

حزبــی  هەربۆیــە  بگرنەبــەر،  ئیســالمیی 

تــودە بــۆ بەدیهێنانی مەبەســتەكانی، كەوتە 

پشــتگیریكردنی بێمەرجــی باڵــی ڕادیكاڵیی 

مامۆستا شێخ عیزەدینی حسێنی
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 و مەزهەبیــی  و بەســتنی پەیوەندیــی بەهێز 

لەگــەڵ ســۆڤیەت  و هەوڵدان بۆ پیشــاندانی 

ڕووی شــۆڕش وەك شۆڕشێك دژی ئەمریكا 

 و بلۆكــی ســەرمایەداریی، هەروەهــا توانی 

تاڕادەیەكیــش بە شــێوەیەكی كاتیی شــوێنی 

خۆی لەسەر گۆڕەپانی سیاسیی ئێران بكاتەوە 

 و وەك ئۆپۆزیســیۆنێكی وەفادار  و یاسایی لە 

پێشــەوەی خەتی )ئیمام(دا خۆی بنوێنێت  و 

لە هەوڵی ئەوەدابوو لە سایەی تێزی )ڕێگەی 

ناســەرمایەداری گەشــەكردن( بەپشتبەســتن 

بــە تاكتیكــی كۆكردنــەوەی تــەواوی هێزە 

دیموكرات و پێشــكەوتووخوازەكان لە پشــتی 

ئیمام خومەینییەوە لەبەر تیشكی بەرژەوەندیی 

بەرزكردنــەوەی  سۆسیالیســتی و  بلۆكــی 

قوڵكردنــەوە و  )چەســپاندن و  دروشــمی 

فراوانكردنی شۆڕش( پایەی سیاسیی و پێگەی 

كۆمەاڵیەتیــی لەدەســتدراوی چەند ســاڵەیان 

قەرەبووبكەنــەوە. هەربۆیــە حزبــی تودە، 

پشتیوانیی لە حكومەتی خومەینی كرد و بووە 

بڵندگۆی خومەینی و وشــەی ئیمامی زیاتر بۆ 

زەقكــردەوە بەمەبەســتی ئەوەی ســەرنجی 

خومەینــی بۆ الی خــۆی ڕابكێشــێت  و لەم 

ڕێگەشــەوە درێژە بەخەباتی سیاسیی بدات، 

حزبی تودە پێیوابوو، خومەینی بەتوندی دژی 

داگیركــەر  و بەتایبەتــی ئەمریكایە، لەڕێگای 

دژایەتیكردنــی ئەمریــكاوە ئابووریــی ئێران 

بەرەو ڕێگای گەشــەكردنی ناســەرمایەداریی 

دەبات، پێیوابــوو خومەینی لەدواجاردا هیچ 

ڕێگایەكــی بۆ نامێنێــت جگە لەوەی بكەوێتە 

نێو كەناڵی واڵتە سۆسیالیستەكانەوە، تەنانەت 

ئەگەر ناوی ئیسالمییشی هەڵگرتبێت .

تــودە  حزبــی  سیاســەتی  باســە،  شــایەنی 

بووەهــۆی ئەوەی كۆمەڵە بە درێژایی ســاڵی 

)1979_1988( هیــچ جــۆرە پەیوەندییەكــی 

هەمانكاتیشــدا  لــە  نەبێــت  و  لەگەڵیــدا 

هەردووالیــان ڕەخنەیــان لەیەكتــر گرتووە، 

كۆمەڵە ڕەخنەی لە حزبی تودە گرت بەوەی 

لە كۆماری ئیســالمیی ئێــران نزیكبووەتەوە، 

بە پاشــكۆی ئەو ڕژێمەی داناوە، پێشیانوابوو 

ئــەم سیاســەتەی حزبــی تــودە دەگەڕێتەوە 

بــۆ سیاســەتی وابەســتەیی بە ســۆڤیەتەوە، 

چونكە سۆڤیەت دژی ئەمریكا بووە  و حزبی 

تــودە، پێیوابــوو سیاســەتی دژە ئەمریكایی 

كۆماری ئیســالمیی ئێــران هاوتەریبە لەگەڵ 

هەربۆیــە  ســۆڤیەت،  بەرژەوەندییەكانــی 

كەوتوونەتــە پشــتیوانیكردنی ئــەم ڕژێمــە، 

حزبــی )تــودە(ش وەك دوژمــن دەیڕوانییە 

كۆمەڵە، چونكە سیاسەتەكانی كۆمەڵە لەگەڵ 

سیاســەتەكانی ڕژێمــی كۆمــاری ئیســالمیی 

یەكیاننەدەگرتەوە  و دژی یەكتر بوون، حزبی 

تــودە بەهۆی سیاســەتی پشــتیوانیكردنی لە 

ڕژێمی كۆماری ئیسالمیی، دژی هەر هێزێك 

بوون، كە لەبەرامبەر ئەم ڕژێمە بوەستێتەوە 

 و دژایەتی بكات .

 )C.I.A( حزبی تودە، كۆمەڵەی بە سیخوڕی

 و پشــتیوانیكردن لــە ئەمریــكا تاوانباركرد  و 

پێیوابوو ئەمریكا كۆمەڵەی دروســتكردووە بۆ 

دژایەتیكردنی سۆڤیەت و پشتیوانیی لێدەكات، 

كۆمەڵــە و هێــزە سیاســییەكانی ڕۆژهەاڵتــی 

ناودەبــرد و  شــۆڕش  بــەدژە  كوردســتانی 

داواشــی لــە ڕژێمی كۆماری ئیســالمیی كرد 

ئەم دژە شۆڕشــانە لەناوبەرێــت، لە یەكێك 

لــە باڵوكراوكانیــدا هاتووە: »ســەرنجدان بە 

نەخشــی كاولكاریــی كۆمەڵە لەم الیەشــەوە 

گرنگــە، كە ئەم ڕێكخــراوە بەهەڵگری ئااڵی 

كۆمۆنییــزم )دیــارە كۆمۆنیزمــی ئەمریكایی( 

هەوڵیــداوە یەكێــك لــە پایــە گرنگەكانــی 

لــەدژی  ئیمپریالیزمــی ئەمریــكا  سیاســەتی 

ئێــران ...بەجێبگەیەنێت، بەم مانایە، كە لە 

هــەر ڕێگەیەكەوە دەلوێت، ئاگری كێشــە  و 

ناكۆكیــی نێوان هێــزەكان و الیەنگرانی ئیمام 

خومەینــی و هێزە شۆڕشــگێڕەكانی الیەنگری 

ڕاستەقینەی سۆســیالیزمی عیلمی و تێكۆشەر، 

ئیمپریالیســتی  دژی  خەباتــی  ڕەســەنەكانی 

ئێــران هەڵگیرســێنێت، كۆمەڵــە بــەدرۆ بە 

حســابێكی دیاری لە )كۆمۆنیزم( دەدوێت  و 

لە تەنیشت بەختیار  و ئەمریكا  و ئیسرائیلەوە 

لەدژی شــۆڕش و ئێران شەڕدەكات بۆ ئەوەی  

ئیمپریالیــزم  دژە  تێكۆشــەری  موســڵمانانی 

لە ئاســت كۆمۆنیزمی ڕاســتەقینەی ڕەســەن 

بەدبییــن بكــەن«. حیزبــی تــودە جگە لەم 

هەڵوێســتەی، بێ ئەوەی ڕێزێك لە دەستەی 

نوێنەرایەتیی گەلی كورد  و هێزە سیاسییەكان 

بــۆ  خودموختارییــان  داوای  كــە  بگرێــت، 

كوردســتان دەكرد، لەچوارچێــوەی ئێرانێكی 

دیموكــرات ئــەوان لەبەرامبــەر ئــەو مافەدا 

)چەمكــی خودگەردانی(یان زەقكردەوە  و لە 

هەوڵی ئەوەشــدابوون دەستەی نوێنەرایەتیی 

گەلــی كــورد هەڵوەشــێننەوە  و ناكۆكیــی  و 

ملمالنێ بخەنە نێو ڕیزی هێزە سیاســییەكان 

 و ئەندامانی دەستەی نوێنەرایەتیی بەتایبەت 

كۆمەڵە  و )حدكا( ، هەروها حزبی تودە هەموو 

هەوڵێكی خۆی خستەگەڕ تا )حدكا(، بەتەنها 

لەگــەڵ ڕژێمی كۆمــاری ئیســالمیی گفتوگۆ 

بــكات، )حدكا(ش لە دەســتەی نوێنەرایەتیی 

گەلــی كــورد بكشــێنێتەوە  و شكســت بــە 

دەســتەكەش بهێنێت، لــە هەمانكاتدا حزبی 

تودە، كۆمەڵەی وەك هێزە سیاســییەكانی تر 

بــە هاوكاریی و پەیوندیی بــە ڕژێمی بەعس 

تاوانباركرد، ئەمە لەكاتێكدا بووە، كە كۆمەڵە 

حیزبی دیموکراتی کوردستان
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ئەوكاتــی تــودە تاوانبــاری كردووە، هێشــتا 

پەیوەندیــی لەگەڵ بەعس نەبووە، )نورەدین 

كیانوری( ســكرتێری حزبی تــودە، كۆمەڵە  و 

)حدكا(ی بە تیرۆرســت ناوبردووە  و دەڵێت: 

»حزبــی دیموكراتــی كوردســتان  و تاقمــی 

كۆمەڵــە ...لــە دەرەوەی مەرزەكانــی واڵت 

لەژێر ســایەی دەوڵەتــی عێراق دا و لە خاكی 

ئەو واڵتەدا شــوێنیان بۆ كراوەتەوە  و لەوێوە 

بە ئۆپراســیۆنی تێكدەرانــە  و هێندێك كاری 

تیرۆرستی هەڵدەسن«. حزبی تودە بەهەموو 

شــێوەیەك دژی هەر هێزێكی سیاســیی بوو، 

چ چەپەكان یان ڕاستڕەوكان بێت، كە لەدژی 

ڕژێمی كۆماری ئیســالمیی  و چەك هەڵگرێت 

 و ئەوانیش لەبەرامبەردا هاوكاری پشتیوانیی 

خۆیان لە كۆماری ئیسالمیی لە بەرامبەر هەر 

هێرشێكی چەكداریی دەردەبڕی .

پەیوەنــدی كۆمەڵە لەگەڵ ڕێكخراوی چریكی 

فیدایانی خەڵكی ئێران:

كۆمەڵــە هــەر لەســەرەتای دامەزراندنییەوە 

)چریكــی فیدایانی خەڵك(ی بە ڕێكخراوێكی 

شۆڕشــگێڕ و تێكۆشــەر داناوە و لەهەمانكاتدا 

ڕەخنــەی لێگرتووە، پێوابوو چریكی فیدایان، 

زیاتــر بایــەخ بــە كاری حزبــی و سیاســیی و 

ڕێكخســتن نــادات، هەروەهــا ڕێكخراوێكی 

چەكداریــی بــووە، بایەخی بە )پۆپۆلیســتی/

خەڵكگــەرای( نــەداوە، هەربۆیە كۆمەڵە بەر 

لە ئاشــكرابوونی هێزێكی چەكــدار نەبووە، 

بەڵكــو ڕێكخراوێكــی پۆپۆلیســتی بووە، لەم 

الیەنەشــەوە ڕەخنــەی لــە چریــك گرتووە، 

كۆمەڵە و چریك پێش شۆڕشــی گەالنی ئێران 

پەیوەندیــی لــە نێوانیانــدا هەبــووە، بەاڵم 

ئــەم پەیوەندییانــە بەشــێوەیەكی نافەڕمــی 

بووە و بەگشــتی پەیوەندییەكانی هەردووالش 

بــاش  بــووە. چریــك یەكەمینــی ڕێكخراوە 

سەرانســەرییەكان بــوو، كــە ژمارەیــەك لە 

ئەندامەكانی ڕەوانەی ڕۆژهەاڵتی كوردســتان 

كرد )شاخەی كوردســتان(یان بەسەرپەرشتیی 

ناوێكــەوە  شــێرخان(،  ئەمیــن  )محەمــەد 

دامەزرانــد، ئــەم ڕێكخراوە لە كوردســتاندا 

لەپــاڵ هێــزە سیاســییەكانی كوردســتان لــە 

هێرشــی ڕژێمــی كۆمــاری ئیســالمیی بــۆ 

جیاجیاكانــی  ناوچــە  دەستبەســەراگرتنی 

كوردســتان شــەڕیان لــەدژی ڕژێــم كردووە 

 و ڕۆڵــی چاالكانەیــان لەشــەڕەكاندا بینیوە، 

كۆمەڵەش پەیوەندییەكانی لەگەڵیان باش بووە 

 و پێكەوەش لە ڕووداوەكانی شەڕی نەورۆزی 

)بەهــرۆز  بەشــداربوون،  ســنە  خوێناویــی 

سلێمانی(، بەرپرســی ڕێكخستنەكانی چریك 

بووە لە شــاری سنە و لەگەڵ سدیق كەمانگەر 

كەســایەتیی دیــاری كۆمەڵــە بە هاوبەشــیی 

شــۆڕش(یان،  كاتــی  )شــورای  هــەردووال 

دامەزرانــد، پێكەوەش ڕووبەڕووی هێرشــی 

ڕژێمی كۆماری ئیســالمیی بوونەوە  و لەدژی 

ئــەم ڕژێمە شــەڕیانكرد. چریك ســەرەڕای 

سیاســییەكانی  هیــزە  لەگــەڵ  بەشــدارییان 

ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان  دژی ڕژێــم، وەك 

ئەندامی دەستەی نوێنەرایەتیی گەلی كوردیش 

بەشــداریان كــرد  و لەگــەڵ كۆمەڵە  و شــێخ 

عیزەدین حوســەین گفتوگۆ  و ڕاگۆڕینەوەیان 

هەبــووە، ســەبارەت بەچۆنیەتی دانوســتان 

لەگــەڵ ڕژێمی كۆماری ئیســالمیی بڕیاریاندا 

لەكاتــی دانوســتانەكانیان لەگــەڵ نوێنەرانی 

ڕژێــم لەگــەڵ كۆمەڵــە  و شــێخ عیزەدین  و 

هێزە سیاسییەكانی كوردستان، هاوهەڵوێست 

لەســەر  جەختیشــیان  بــن،  یەكدەنــگ   و 

داخوازییەكانــی گەلی كورد لــە چوارچێوەی 

بەدیهێنانی خودموختاریی كوردستان كردەوە، 

لەم ڕووەشەوە پشــتیوانیان لە خەباتی گەلی 

كورد كرد، چریك بەئاشكرا هاوهەڵوێستیی و 

پشــتیوانیی خۆیــان لە جوواڵنــەوەی میللی و 

دیموكراتیــی گەلــی كــورد دەربــڕی  و تاكە 

ڕێگەش بۆ چارەسەری ئاشتیانە و پرسی كورد 

لــە ئێران، بــە گوێگرتن بــۆ داخوازییەكانیان 

داناوە .

چەكدارانــە  و  سیاســەتی  دژی  چریــك 

تێكهەڵچوونــی ڕژێمی كۆماری ئیســالمییە لە 

بەرامبــەر كورد  و گەالنی تری ئێران بوون  و 

ڕایانگەیاند: »لــەم هەلومەرجەدا هەر جۆرە 

تێكهەڵچوونی چەكدارانە  و گرتنەبەری ڕێگای 

چەكداریــی بــە زیانی خەڵكی ئێــران كۆتایی 

دێت، تەنیا بەقازانجی ئیمپریالیزم و زایۆنیزمی 

هەر چەندە لەسەرەتاوە 
كۆمەڵە ڕەخنەی لەو گروپ و 
كەس و الیەنانە گرتووە، كە 
چەك لە ڕژێمی بەعس 
وەردەگرن بە وابەستەی 
ڕژێمی بەعس ناویبردوون، 
بەاڵم كۆمەڵە ڕەخنەی 
لەم كارەی سەید جەالل و 
ڕێكخراوەكەی نەگرت

“
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هەلپەرســتانی ناوخۆیــە«، جەختیان لەســەر 

چارەســەركردنی كێشــەی كورد بە ئاشــتیانە 

كــردەوە، لــە یەكێــك لــە باڵوكراوەكانیاندا 

هاتووە: »ڕێكخراوی چریكی فیدایانی خەڵكی 

ئێران لەگەڵ ڕێكەوتنی ئاشتیانەیە و پشتیوانیی 

لە كوردســتان دەكات و هەر هەوڵێكیش لەم 

الیەنــەوە بدرێــت بــۆ كۆتاییهێنــان بەشــەڕ 

بێــت  و لە بەرژەوەندیی گەلــی كورد بێت، 

درێغیــی ناكەن و ئــەوان خوازیاری ڕێكەوتنی 

دادپەروەرانــەی ئاشــتیانەن بــۆ كوردســتان 

لەپێناو خەباتكردن لە دژی ئیمپریالیزم«.

سەرەڕای ئەوەی كۆمەڵە  و چریك پەیوەندیی 

دۆســتانەیان لەگــەڵ یەكدی هەبــوو، بەاڵم 

لەســەرەتای هەشــتاكان گوڕانكاریی بەســەر 

پەیوەندییەكانیــان هــات، چریــك ڕەخنــەی 

توندیــان لــە كۆمەڵــە گــرت ســەبارەت بە 

چەككردنــی ســوپای ڕزگاریــی و پێیانوابــوو 

كۆمەڵــە یــەك الیەنە بەو كارە هەســتاوە  و 

هیــچ پــرس  و ڕاوێژێكی بــەوان نەكردووە، 

كۆمەڵەیــان، تاوانباركــرد بــەوەی، كــە بــە 

نیــازە بە نهێنیی لەگەڵ پاشــماوەی ســوپای 

ڕزگاریی ڕێكبكەون  و لە كاتێكدا ئەو ســوپایە 

بــە كرێگیــراوی بەعســن  و چــۆن دەبێــت 

كۆمەڵــە لەگەڵیان ڕێكبكەوێت، بەاڵم كۆمەڵە 

ڕەتیكردەوە كەوا هیچ پەیوەندییەكی نهێنییان 

لەگــەڵ ســوپای ڕزگاری هەبێت، ئەگەر هەر 

هەوڵێكیــش هەبوو بێت بۆ دانیشــتن لەگەڵ 

سوپای ڕزگاریی، بە ئاشكرا بووە .

 1980 ســاڵی  لــە  چریــك  ئــەوەی  دوای 

ڕووبــەڕووی كێشــەی نێوخۆیــی بوونــەوە، 

بــوون بــەدوو بەشــەوە، بەشــێكیان بەناوی 

)ئەكســەرییەت( لەگەڵ حزبی تودە دایانەپاڵ 

كۆماری ئیســالمیی، بەشێكی دیكەیان بەناوی 

)ئەقەلییــەت( لــە بــەرەی شــۆڕش مانەوە، 

ئــەم جودابوونەوەیە یەكێــك بوو لەو چەند 

جودابوونەوانــەی، كــە بەدرێژایــی مێژووی 

ئــەم ڕێكخــراوە بەخۆیەوە بینیــوە. یەكێك 

لە هۆكارەكانی جیابوونەوەی چریك لەســەر 

مەســەلەی كوردستان  و شۆڕشــەكەی بووە، 

)ئەقەلییەت( ســوور بوو لەســەر مانەوەی لە 

كوردســتان و درێژەدان بە شەڕ لەگەڵ ڕژێمی 

كۆمــاری ئیســالمیی، بەاڵم )ئەكســەرییەت( 

دژی ئەم بۆچوونە بوون، هەربۆیە لە شەڕی 

ناوچەكانی كوردســتان و بەتایبەتی ناوچەكانی 

ژێر دەسەاڵتی )حدكا(  و كۆمەڵە دووركەوتەوە، 

بــەاڵم )ئەقەلییــەت( لــە كوردســتان مانەوە 

 و درێژەیــان بــە خەباتی خۆیــان داوە، بەو 

پێیەش هەڵوێســتێكی ڕادیكاڵیان لە بەرامبەر 

ڕژێمــی كۆماری ئیســالمیی هەبوو، هەربۆیە 

بــە  كۆمەڵــە  لەگــەڵ  پەیوەندییەكانیشــی 

شێوەیەكی دۆستانە مایەوە .

چریكی فیدایان ئەقەلییەت، لە ماوەی سااڵنی 

1984_1985 لە شەڕی نیۆان )حدكا(  و كۆمەڵە 

هەوڵیانــدا ڕۆڵی ناوبژیوانــی ببینن  و كۆتایی 

بەو شــەڕە بهێنن، ڕێكخراوەكە لە نامەیەكی 

ڕەخنــە ئامێزدا، كــە بۆ )حــدكا(ی ناردووە 

لە هێرشــی پێشــمەرگەی )حدكا(  و ڕێگرتن 

لە چەكدارانــی ڕێكخراوەكەیــان لە ناوچەی 

بانە، ناڕەزایی خۆی دەڕبریووە، لە بەشــێكی 

تــری نامەكەیانــدا هاتــووە: »ڕایدەگەیەنین، 

كــە دەفتــەری حزبی دیموكراتی كوردســتان 

دەبێــت لە هەر چەشــنە ئاكارێكی دوژمنانە 

 و كارەســات خوڵقێــن لــەدژی پێشــمەرگە 

شوڕشــگێرەكانی گەلی كورد دەستهەڵگرێت، 

لــەوە زیاتر مەنتیقی سیاســیی نەنێتە الوە  و 

هەڕەشەی تێكهەڵچوونی خوێناویی چەكداری 

لە هێزە شۆڕشــگێڕەكان نەكات«. هەرچەندە 

ئەقەلییــەت هەوڵیــدا ڕۆڵــی ناوبژیوانــی لە 

شــەڕی نێــوان )حدكا(  و كۆمەڵــەدا ببینێت و 

كۆتایــی بەشــەڕ بهێنێــت، بــەاڵم كۆمەڵــە 

لەبــری ئەوەی پێشــوازیی لەم هەڵوێســتەی 

ئەقەلییەت بكات، ڕەخنــەی توندی لێگرت و 

تاوانباریشــی كرد، بەوەی كەوا پشتگیریی لە 

)حدكا( كردووە، لە باڵوكراوەیەكی كۆمەڵەدا 

هاتووە: »لە شــەڕێكدا، كە هەر درێژەی ئەو 

سیاســەت  و كردارە دژە دیموكراتییەی حزبی 

دیموكراتــە، لە مافــی دیموكراتیكی خەڵكی 

كوردســتان  و  دانیشــتوانی  زەحمەتكێشــی 

خودی ئەم سازمانی )ئەقەلییەت(ە پارێزگاری 

دەكەیــن، بێدەنــگ مانــەوەی )ئەقەلییەت( 

تا ئێســتا و ئەو ســكااڵیە، كە ئەمڕۆ دەیكات 

نیشــاندەری ئــەو پاشــكەوتوویی  و بەرچــاو 

كۆمەڵە لەپاڵ هێزە 
سیاسییەكانی دیكەی 

كوردستان بڕیاریاندا لەم 
هەڵبژاردنەدا بەشدارییبكەن 

 و دەنگ بە ڕەجەوی بدەن، 
چونكە ناوبراو بەشێوەیەكی 

زارەكیی بەڵێنی بە 
خەڵكی كوردستان 

دابوو داواكاریی كورد لە 
چوارچێوەی خودموختاریی، 

جێبەجێدەكات

“
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تەسكییە سیاسییەیە، كە بەشێكی _بەرین لە 

چەپی ئێران، كە بانگەشەی كۆمۆنیزم دەكەن، 

پێی گیرۆدەن«. لە بەشــێكی تری ڕەخنەكانی 

كۆمەڵــە لــە ئەقەلییــەت، پێیوابــوو هــۆی 

بێدەنگبوونی ئەقەلییەت، لە شــەڕی كۆمەڵە 

 و )حدكا( بەتایبەتی لە )كارەساتی هەورامان( 

 و شــەڕەكانی دیكە، بۆ مەبەســتی سیاســیی 

خۆیان بووە  و هەوڵــدان بووە بۆ پارێزگاری 

 و بەدەستهێنانی دەسكەوتی تایبەت، هەربۆیە 

ئەوكاتەی بەرژەوەندییەكانی خۆیان لە الیەن 

)حدكا(وە كەوتە مەترسییەوە، ئەوكات كەوتنە 

هەڵوێستوەرگرتن  و ناڕەزایی دەربڕین .

كاتێك كۆمەڵە لەگەڵ )یەكێتیی تێكۆشــەرانی 

كۆمۆنیست/سەهەند( یەكیانگرت  و )حكا(یان 

پێكهێنا، ئەقەلییەت دژی ئەم یەكگرتنە بووە، 

بەمەش جیاوازیی و ناكۆكیی ئاشــكرا لەنێوان 

هەردووال هەبــووە، هەربۆیە لەڕووی بیر و 

تیۆرییەوە لە یەك دووركەوتنەوە .

لەڕاســتیدا پەیوەندییەكانی كۆمەڵە  و چریك 

لــە قۆناغــە جیاوازەكانــدا جیــاواز بــووە  و 

لــە ســەردەمی شۆڕشــی گەالنــی ئێرانــدا 

بەشــێوەیەكی گشتی باشــبووە، بە هاوبەشی 

بەشــدارییان لــە ڕووداوەكانــی كوردســتاندا 

كــردووە، پــاش جیابوونەوە لەنــاو چریك، 

كۆمەڵە بەشێوەیەكی گشــتی پەیوەندییەكانی 

لەگەڵ ئەقەلییەت باشــبووە، بەاڵم لە ســاڵی 

1983وە بەهــۆی گوڕانكارییــە نێوخۆییەكانی 

كۆمەڵــە  و جیاوازیی نێوانیــان، هەردووال لە 

یەكتر دووركەوتنەوە، بەاڵم شەڕی چەكدارانە 

لەنێوانیاندا ڕووینەداوە .

پەیوەندیــی كۆمەڵــە لەگــەڵ موجاهیدینــی 

خەلق:

بەر لە شۆڕشــی گەالنی ئێــران، موجاهیدین 

وەك ڕێكخراوێكی ماركســی ئیسالمیی بووە، 

كۆمەڵــە هیچ پەیوەندییەكی لەگەڵدا نەبووە، 

دوای ســەركەوتنی شۆڕشــی گەالنــی ئێران 

بەهــۆی ئــەوەی موجاهیدین پشــتیوانیی لە 

كۆمــاری ئیســالمیی ئێران كــرد، پەیوەندیی 

لــە نێوانیاندا نەبووە و لــە یەك دوور بوون، 

بــەاڵم لــە پاییــزی 1980دا كاتێــك كۆماری 

ئیســالمیی بڕیاریدا ســەرۆك كۆمار بۆ واڵت 

هەڵبژێرێت، ڕەجەوی ســەرۆكی موجاهیدین 

یەك لەو كاندیدانە بوو بۆ ســەرۆك كۆماری 

دیاریكرابوو، كۆمەڵە لەپاڵ هێزە سیاسییەكانی 

دیكەی كوردستان بڕیاریاندا لەم هەڵبژاردنەدا 

بەشــدارییبكەن  و دەنگ بە ڕەجەوی بدەن، 

چونكە ناوبراو بەشــێوەیەكی زارەكیی بەڵێنی 

بە خەڵكی كوردستان دابوو داواكاریی كورد لە 

چوارچێــوەی خودموختاریی، جێبەجێدەكات، 

لــە  ڕەجــەوی  بەدوورخســتنەوەی  بــەاڵم 

هەڵبــژاردن، ئــەم هەوڵەیان ســەرینەگرت، 

كاتێكیــش )ئەنجومەنی نیشــتیمانی بەرگری/ 

شــورای میللــی مقاومەت( لە ســاڵی1981دا 

ئەنجومەنــەدا  لــەم  كۆمەڵــە  دامــەزرا، 

هۆكارەكانــی  لــە  یــەك  بەشــداریینەكرد، 

نەچوونیشــی بۆناو ئــەم ئەنجومەنە، بەهۆی 

ئەندامیەتیــی موجاهیدییــن بــوو، كە هێزی 

ســەرەكیی  و بنیادنــەری ئەنجومەنەكە بوو، 

هێزێكــی  موجاهیدیــن  پێیوابــوو  كۆمەڵــە 

دیموكراتیــك نییە  و ســەبارەت بە مافەكانی 

گەلی كوردیش هەڵوێست  و بەرنامەی ڕوونی 

نییــە، لە هەمانكاتــدا پێیوابــوو موجاهیدین 

وەك ڕێكخراوێكــی ئاینیی دەورێكی ئەوتۆی 

لە ئێراندا نەماوە، كۆمەڵە هەر لەســەرەتاوە 

دژی ئەو ئەنجومەنە بوو، بەاڵم لە ساڵەكانی 

دواتردا هەولێك لەنێوان كۆمەڵە  و موجاهیدین 

بۆ لێكنزیكبوونەوە دراوە، بۆ ئەم مەبەســتە 

كۆمەڵە )د.جەعفەر شــەفیعی(، ناردە پاریس 

بۆ گفتوگۆكــردن لەگەڵ ڕەجەوی، بەاڵم ئەم 

هەوڵە نەبووەهۆی دروســتبوونی پەیوەندیی 

نێوان هەردوو ڕێكخراوەكە .

شــایەنی باســە، كۆمەڵە بە یەكگرتنی لەگەڵ 

كۆمۆنیست/سەهەند( و  تێكۆشەرانی  )یەكێتیی 

پێكهێنانــی )حكا( لە مەســەلەی نەتەوایەتیی 

دووركەوتەوە و خەباتی سیاسەتی چینایەتیی 

سەرتاســەریی گرتەبــەر ســەرەڕای ئــەوەی 

نەیتوانی ببێتە حزبیكی سەرتاســەریی خاوەن 

پێگەی بەهێــز، لە هەمانكاتدا لە كۆكردنەوە 

 و ڕزگاركردنــی چەپی ئێــران لەو قەیرانانەی 

كــە تێیكەوتبــوو، ســەرنەكەوت  و زۆرێــك 

لــە چەپــەكان  و هێــزە بەرهەڵســتكارەكانی 

وەك )حزبــی تــودە، موجاهیدیــن خەلقــی 

ئێــران، چریكــی فیدایانــی خەڵكــی ئێران( 

لێیدووركەوتنەوە .

شۆڕشــگێڕى  کۆمەڵــەى  ســەرچاوە: 
ئێــران- کوردســتانى  زەحمەتکێشــانى 

کۆمەڵە )سازکا( )1988-1969(
شەیما سەعید حەمەالو

دەزگاى ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە/2017



قادر عەبدوڵاڵ

بۆم دەرکەوت باشترین ڕێگە بۆ ناسینی کوردستان 
ئەوەیە بڕۆم و ئەوێ لە نزیکەوە ببینم، بۆیە جانتاکەم 
لە  نەمدەزانی  سەرەتا  ڕێ،  کەوتمە  و  دایە  دەست 
بکەم، دوای ڕووداوەکان کەوتم،  پێ  کوێوە دەست 
ناسینی  ب��ۆ  نەبێتت  ب��اش  ڕێگەیەکی  ئەمە  ڕەن��گ��ە 
ک��وردس��ت��ان، ب���ەاڵم ل��ەم��ە زی��ات��ر هیچم ل��ە دەس��ت 

نەدەهات. 
دوێنێ )1979( لە مەریوان کوشت و بڕ بووە، ڕادیۆ 
کوشتووە،  پاسداریان  سیانزە  مەریوانییەکان  دەڵێت 
شەهادەتیان  خ��ۆش��اوی  ئێمە  پاسدارەکانی  دەڵێت 
نۆشیوە، دەڵێت دەچنە بە هەشت و گومانی تێدا نییە 
ئەمنیش  تەڕ دەکەن،  لێو  قەراغ حەوزی کەوسەر  لە 
دەچمە مەریوان، دیارە لەوێ هەندێک شت ڕوو دەدا.
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قادر عەبدوڵاڵ
وەرگێڕانی: سەاڵحەدین بایەزیدی
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بــۆم دەرکــەوت باشــترین ڕێگە بۆ ناســینی 

کوردســتان ئەوەیە بڕۆم و ئەوێ لە نزیکەوە 

ببینم، بۆیە جانتاکەم دەســت دایە و کەوتمە 

ڕێ، سەرەتا نەمدەزانی لە کوێوە دەست پێ 

بکەم، دوای ڕووداوەکان کەوتم، ڕەنگە ئەمە 

ڕێگەیەکی باش نەبێتت بۆ ناسینی کوردستان، 

بەاڵم لەمە زیاتر هیچم لە دەست نەدەهات. 

)1979( لــە مەریــوان کوشــت و بــڕ بووە، 

ڕادیۆ دەڵێت مەریوانییەکان سیانزە پاسداریان 

کوشتووە، دەڵێت پاسدارەکانی ئێمە خۆشاوی 

شــەهادەتیان نۆشــیوە، دەڵێــت دەچنــە بە 

هەشت و گومانی تێدا نییە لە قەراغ حەوزی 

کەوســەر لێو تەڕ دەکــەن، ئەمنیش دەچمە 

مەریــوان، دیــارە لەوێ هەندێک شــت ڕوو 

دەدا. 

ئەمڕۆ گەیشــتمە پارێزگای سنە، حەپەساو و 

دەستەوەستانم، چاوەڕوانی شتێکی نائاساییم 

کــە چاوم بە هیچ ناکەوێــت، پەنا بۆ خەیاڵ 

دەبەم:

کاتێک دەچیتە نێو شاری سنە و ڕوو دەکەیتە 

قاوەخانەیــەک، کە چاوت بــە قەاڵفەتی ژن 

و پیــاوی کورد دەکەوێــت، بە خۆت دەڵێتی 

گەلی کورد، سەربەستی، ئازادی، یان هەرچی 

بیەوێت، بە دەستی دێنێت. 

هەڵبــەت دیــارە قســەیەکی زلم کــردووە، 

چونکــە خــۆ بە چوونە نێــو قاوەخانەیەک و 

بینینــی هەندێک کەس بە جلــی کوردییەوە 

ناتوانــی یەکســەر فەتوا بدەیــت و خێرا بەو 

ئاکامــە بگەیت کە چییــان پێ خۆش بێت بە 

دەســتی دێنن، کاتێک زیاتــر دەچیتە پێش و 

بەرە بەرە ئاشــنا دەبیت بە مێژووی خەباتی 

گەلی کورد، بۆت دەردەکەوێت چەندە دوور 

بوویت و دواتر پەی بە هەڵەکەت دەبەیت. 

ڕادیــۆ  نیوەڕۆیــە،  پــاش  دووی  کاتژمێــر 

هەواڵەکان دەخوێنێتەوە، کوردەکان پۆل پۆل 

لە دەوری ڕادیۆ کۆبوونەتەوە:

»لە مەریوان دۆخەکە ئاڵۆزە«.

ئیتر چــاوەڕێ نابم. خۆم دەگەیەنمە گەراج، 

بە پاســێک بەرەو مەریوان دەکەومە ڕێ کە 

ئامادەی ڕۆیشــتنە و لە موسافیر جمەی دێت 

و گەرمای ناوی دەتپیشێنێت. 

لەسەر نەخشــە، مەریوان و سنە مەودایەکی 

ئەوتۆیان نییە، پێت وایە هەرە زێدە سەعات 

و نیوێــک دەخایەنێت، بەاڵم کاتێک ســواری 

پــاس دەبیــت و دەکەویتــە ڕێ و دونیایەک 

پێچ و دۆڵ و ســەراوژێر و دەســتەو هەوراز 

و تەپوتــۆز تێدەپەڕێنیــت، دەبینیــت پێنــج 

کاتژمێرە لە ڕێ دایت و هێشتا نەگەیشتوویتە 

مەریوان. لە نزیک شــار، پاســەکە بەاڵیەکی 

ڕێبــوارە  دەوەســتێت،  و  دێــت  بەســەر 

گەرمابــردووەکان لە پاســەکە دێنە دەر و بە 

ناچــاری، لــە ژێر ئەو تاوەدا بــاڵو دەبنەوە، 

تۆز ســەر و پۆتەاڵکی هەموویانی داپۆشیوە. 

لەگەڵ یەک دوو موســافیری دیکە دەست لە 

بارهەڵگرێکی بچووک هەڵدێنین و بەرەو شار 

دەڕۆین. شــۆفیرەکە کوردە و لەگەڵ ئەوانی 

تــر بە کوردی قســە دەکات، لە قســەکانیان 

ناگــەم، بەاڵم دەبێت شــەڕوپێکدادان کۆتایی 

هاتبێت. لە پڕێکدا، شــۆفێرەکە کە تێدەگات 

مــن غەریبــەم و ســەرودەر لە قســەکانیان 

دەرناکەم، بە فارسییەکی دەست و پێ شکاو 

دەڵێت: 

و  جووتیــار  نێــوان  شــەڕی  »تێدەگــەی؟ 

خومەینییە«.

»کۆمیتە و ئاغاکان دەیانەوێت بمانکووژن«.

ئەوجا بە دەنگێکی بەرزتر ئێژێ:

»ئێمــە خومەینیمــان ناوێت، سەربەســتیمان 

دەوێت«.

بارهەڵگرەکە خێرا لە شــار نزیک دەبێتەوە. 

کە بە نێو شــاردا پیاســە دەکــەی، زوو بۆت 

دەردەکەوێــت هەندێــک شــت لــە گۆڕێیە. 

الوان بە چەکی ســەر شــانیان، بــە خەنجەر 

و نارنجــۆک و فیشــەکی نێــو قەدیان دێن و 

دەچــن و پاســەوانی دەکەن، بەاڵم جگە لەم 

پیــاوە چەکدارانە کە لە ســۆنگەی غەریبەوە 

نائاســایین، هەمــوو شــتەکانی تر ئاســایی و 

ئارامــن. ژنان بــە جلی خۆماڵییــەوە لە نێو 

شــار دەبینرێن، ژمارەی ئۆتۆمبێلەکانی ســەر 

شــەقامەکان پەنجەکانی قامــک تێناپەڕێنێت، 

زۆربەیــان بارهەڵگــری بچووکن و خەڵک لە 

گونــدەوە دێنن بۆ شــار. ڕیزێــک منداڵ لە 

بەردەم دوکانێکی گچکە دانیشــتوون و هەر 

کامە و کارتۆنێکیان بە دەســتەوەیە، پیاوێک 

لــە پشــت ئامێرێکــی کارەبایی دانیشــتووە 

ئــەم بابەتە لــە کتێبی )کــوردەکان دەڵێن چی؟( نووســەری فارس قــادر عەبدوڵــاڵ وەرگیراوە و 
گرینگی لەوەدایە ئەم کتێبە باس لە ســەردەمی دوای شۆڕشی ئیسالمی دەکات لە ساڵی 1979، 
کە نووسەر ئەو کاتە وەک ڕۆژنامەنووسێک هاتووەتە کوردستان و ڕۆژانە هەموو ئەو بەسەرهات 
و ڕووداوو چاوپێکەوتنانە یاداشــت دەکات و پاش گەڕانــەوەی لە دوو توێی الپەڕەی ئەم کتێبەدا 
بەچاپی دەگەیەنێت. بۆ زیاتر بە ئاگا بوونی خوێنەران بە ڕووداوەکانی ئەو ســەردەمەی ڕۆژهەاڵتی 

کوردستان و گرینگ بوونی بابەتەکە، لێرەدا بەشیکی باڵودەکەینەوە
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و پەشــمەک دروســت دەکات. منداڵــەکان 

هەموویان لە بێکارییان پەشــمەک دەفرۆشن، 

خەریکــە  فــرۆش  پەشــمەک  منداڵێکــی 

ڕاگەیەنــدراوی ڕووداوەکانــی مەریــوان بــۆ 

خاوەن دووکانەکــە دەخوێنێتەوە. منداڵەکان 

پەشــمەکێک بە قڕانێک دەکــڕن و دوو دانە 

بە پێنج قڕان دەفرۆشــن، بەاڵم پێش ئەوەی 

هەموویان بفرۆشن، هەندێکیان دەپڕووکێن، 

یان لەبەر تاوێ دەتوێنەوە. 

پێرەمێردەکان لە بن دیوارەکان ڕاوەســتاون، 

غەریبێک لە نێو شاردا زۆر زوو دەناسرێتەوە. 

هەر بۆیە چەند چەکدارێک ئابڵۆقەم دەدەن:

»هەواڵنێری؟«

قوتابــی  وێدەچێــت  گەنجــن،  هەموویــان 

دواناوەندی بن، هەڵسوکەوتیان دۆستانەیە. 

-نــا، هەواڵنێــر نیــم، موســافیرم، بۆ خۆم 

دەنووسم. 

-بــا بڕۆینە بنکــە، گەنجە تێگەیشــتووەکان 

هەموویان لەوێن، یارمەتیت دەدەن. 

نازانــم بنکە کوێیە و چییە، بــەاڵم تێدەگەم 

بنکە هەمان شــورای هەرێمی و جەماوەریی 

شــاری مەریوانە، هەر ئەو شورایەی خەڵکی 

شــار لــە ســەر چاویانــی دادەنێــن، بــەاڵم 

دەوڵەتیان قبوڵ نییە. بنکە، ناوەندی چاالکی 

بــەرەو  و فەرماندەیــی شــاری مەریوانــە. 

بنکــە هەنــگاو دەنێیــن، ژن و منداڵ لە بەر 

دەرکــە و پەنجەرەکان دانیشــتوون و دەڵێتی 

هەموان چاوەڕوانی کەسێکن کە ڕاستییەکانی 

ڕووداوەکانــی مەریوانــی بــۆ بــاس بکەن و 

ئەویــش ئەم ڕاســتییانە بە گوێــی ئەوانی تر 

بگەیەنێت. 

-کاکە ڕادیۆ درۆ دەکات. 

-دەزانم. 

-کاکــە ئێمە هەموومان یەکیــن، ئێمە بەس 

دەڵێتیــن با خۆمان شــارەکەی خۆمان بەڕێوە 

بەرین، پاســداری بێگانە مەنێرن، بەاڵم گوێ 

نادەنێ، دەیانەوێت هەر چۆنێک بووە شــەڕ 

بەرپا بێت. دەیانەوێت بیانوویەک بدۆزنەوە، 

هەڵبکوتنە نێو شار، هەنجن هەنجمان بکەن 

و چەکەکانمان لێ زەوت بکەن. 

-بەڵێ، تێدەگەم. 

دەگەینە بنکە، شوێنێکە لە بینای قوتابخانەیەک 

دەچێت، لە وانەشە پێشتر هۆڵی فریاگوزاری 

بووبێت، حەوشــەکە پڕە لە پیاوانی چەکدار، 

هەموویــان حــازر و ئامادەن. ئــەو گەنجەی 

ڕێنوێنمە، پێم دەڵێت: 

“ئەمانــە کۆمەڵێــک پێشــمەرگەن کــە لــە 

سەرانسەری کوردستانەوە هاتوون، زۆربەیان 

جووتیارن، پێشمەرگەی یەکێتیی جووتیارەکان، 

خوێنــدکار و قوتابیشــیان لەگەڵــە. لــە هەر 

شــوێنێکی کوردســتان پێکــدادان ڕووبدات، 

لــە یەکێتییــە جووتیارییــەکان، لە ســازمانی 

کوردســتان،  زەحمەتکێشــانی  شۆڕشــگێڕی 

الیەنگرانــی  و  زەحمەتکێشــان  کۆمەڵــەی 

پارتیزانە فیداییەکانەوە پێشــمەرگە دێن و دژ 

بە دوژمن دەجەنگن”. 

خەریکە لە هەندێک شت حاڵی دەبم، بەاڵم 

ســەرەدەر لــەو ناوانە دەرناکەم کــە هێنانیە 

زمان، دواتــر وردە وردە لێکیان دەکەمەوە. 

ڕێنوێــن دەمباتــە نووســینگەی شــوڕا و بە 

کوردێکــی چەکــداری بااڵبەرزم دەناســێنێت 

کە سەراپای گیانی نوقمی چەک و گولـــلە و 

قونبەلەیە. 

بــە خۆمــدا دەشــکێمەوە، چونکــە دەزانــم 

شــایەنی ئــەوە نیم ئــەم خەڵکە تێکۆشــەرە 

ئەوەندە ڕێزم بگرن، هەروەها لەبەر ئەوەی 

نازانم چ لەو الوانە بپرسم، لە کوێوە دەست 

پێ بکەم، پیاوە کەڵەگەتەکە دەستم دەگوشێ 

و بەخێرهاتنــم دەکا، پاشــان بێدەنگی وەک 

مۆتەکــە بەســەرماندا زاڵ دەبێــت، ئەخر بە 

پێــی نەریت من دەبێت قســە بکەم، شــتێ 

بپرســم، شــیکردنەوەیەک بــدەم، یــان بڵێم 

لەم بگرەوبەردەیــەدا بۆچی هاتووم، کەواتە 

بێدەنگــی ســوودێکی نییە، دەپرســم “کاکە، 

لێرە چ باســە، مەســەلە چییە، دەتوانن بۆم 

بــاس بکــەن؟” هەرچــی بــێ ئەو بۆم شــی 

دەکاتەوە، بەشــێک لە قســەکانی یادداشــت 

دەکەم، بەاڵم بۆ ســاتێک لە بیرم ناچێت کە 

ئەو هەمووە ڕێگەیەم بڕیوە بۆ ئەوەی بزانم 

چ لــە دەوروبــەرم ڕوودەدات، کاتێــک ئەو 

پیاوە، یان کەســێکی دیکە قسەم بۆ دەکات، 

گوێقواڵغ دەبم تاوەکو شــتێک فێر ببم، هەر 

ئەمە و بەس، قەت هیچ بانگەشــەیەکی ترم 

نەبووە. پیاوەکە دەڵێت: 

“مڵکدارەکان خودان دەســەاڵتێکی سیاسی و 

کۆمەاڵیەتی بوون، خەبات دژ بە ڕژێمی شــا 

هەرگیز بەشێکی دابڕاو نەبووە لە خەبات دژ 

بە فیۆدالیزمی هەرێمی”.

ئەها، کەوابێت ئەمانە وەکچۆن دژ بە ڕژێمی 

شــا شــەڕیان کردووە لە فیکــری بنبڕکردنی 

فیۆدالەکانیش دابوون، دەی چیتر؟ 

“دیــارە کۆنەپەرســتەکانی لە مــەڕ خۆمان و 

فیۆدالــەکان تا ڕۆژی شــۆڕش الیەنگری شــا 

بوون، کە شــا ڕۆیشــت، پشــتی بەختیاریان 

گرت و هەر کە شــۆڕش ســەرکەوت، ئەوان 

پێگەیــان نەمــا و کــوون بە کــوون بە دوای 

پاڵپشت و یاریدەدەرێکدا گەڕان، ئەم پاڵپشتە 

ئیمپریالیزم بوو، بەاڵم دەبوایە داردەستەکانی 

بــە هانــای ئــەم دەرەبەگانــەوە بێــن، کــە 

داردەســتی ئیمپریالیــزم، شــای بەکرێگیــراو 

ڕووخا و بەختیاریش هەاڵت، دەبوایە هەرچی 

زووە ئەم داردەســتە بدۆزرێتــەوە، دەبوایە 

دوای شــا هاوپەیمانێکی تر خۆی ناســاندبا و 

بە ســەرنجدان بە دەوڵەتی نوێ و حکومەتی 

ناوەنــدی توانیــان هاوپەیمانەکانی خۆیان لە 

ڕیزی ڕێبەریدا بدۆزنــەوە، ئەم هاوپەیمانانە 

لە الیەن ئیمپریالیزمەوە دەستنیشانکرابوون و 

پێشوەختە بڕیارەکان دەرکرابوون”.
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“کۆنەپەرســتەکان سەرەتا شــان بە شانی شا 

جووتیارەکانیان دەچەوســاندەوە و دوای شا، 

هاوپەیمانی نوێیان لە نێو پیاوانی دەوڵەت و 

کومیتەکاندا بینییەوە، ئەوانە پاش ڕۆیشــتنی 

شــا بوونە موســڵمان و الیەنگــری پلە یەکی 

شۆڕشی ئیسالمی” 

“دەوڵەتیــش دەســتی ئەم نەوموســڵمانانەی 

گوشی و چەک و چۆڵی پێ دان، فیۆداڵەکان 

خەیاڵــی پووچــی گرتنــەوەی دەســەاڵت و 

درێژەدان بــە چەوســانەوەی وەرزێرەکانیان 

کەوتەوە سەر، بەاڵم ئەم جارەیان وەرزێرەکان 

زوو وەخــۆ کەوتن، لە بەرامبــەر یەکگرتنی 

دەرەبەگەکان، چەند یەکێتییەکیان دروستکرد 

و چەکیــان هەڵگرت، بەم جــۆرە ڕێکخراوتر 

بوون و بە توندی وەاڵمی دوایین دەستدرێژی 

دەرەبەگەکانیــان دایەوە، ســەلماندیان کە بە 

ڕاستی دەرەبەگایەتی لە ڕوانگەی مێژووییەوە 

لە ناو چووە، لە ڕوانگەی سیاسییەوە دابڕاوە 

و هێزێکی لەرزۆکە”. 

“پێکدادانەکانــی ئــەم دواییانــەی مەریــوان، 

شەڕی نێوان ئاغاکان و پاسدارەکان لە الیەک 

و هی وەرزێرەکان لە الیەکی تر بوو”. 

“بە ســەرنجدان بە شۆڕشی ئێران و ئەرک و 

ئامانجە هەنووکەییەکانی ئەم شۆڕشــە، ئێمە 

لە قۆناغێک داین کە ئەم جارەیان دەبێت بە 

هێزی جووتیــاران، دەربەگایەتی لە ناوچەکە 

بنبــڕ بکەیــن، لێ دەبێت لــە زۆر هەوراز و 

نشــێوان تێپەڕ بین، شکســت و سەرکەوتن، 

هــاوکات چاوەڕێمانــن، ئــەوەی ئێســتا لــە 

کوردســتان لــە گۆڕێیە، خەباتی مســۆگەر و 

چارەنووسسازی نێوان جووتیاری چاوکراوە و 

پاشماوەکانی فیۆدالیزمی هەڵوەشاوەیە، ئەمە 

دوایین شەڕێکە لەم بوارەوە ئەنجام دەدرێت 

و هیچ جۆرە پشتیوانییەکی دەرەکی ناتوانێت 

بە هانای دەربەگایەتییەوە بێت”. 

“ئەزموون نیشــانی داوە کە لە ماوەی ســی 

- چــل ســاڵی ڕابــردودا، ئیمپریالیــزم بــێ 

دەرەبەگایەتی نەیتوانیوە پێ بنێتە کوردستان، 

دەربەگایەتیش نەیتوانیوە بێ ئیمپریالیزم خۆی 

بــە ســەر جووتیاراندا بســەپێنێت، ئێمە ئەم 

ئەزموونەمــان لە مەریوان بــە چاوی خۆمان 

بینــی، ئەوانە پاش ئەوەی ســەرجەم پیالن و 

سات و سەودا و کردە دژە شۆڕشگێڕییەکانیان 

لــە نێو هێزە جووتیارییــەکان و ئەوانی تردا 

تووشــی شکســت بــووەوە، بڕیاریانــدا لــە 

چوارچێــوەی ســوپای پاســدارانی شــۆڕش و 

بــە پەیوەندیــی لەگەڵ هێزە نیوە فاشیســتە 

نێوەندگەراکانی وەک ڕێکخراوی موجاهدینی 

شۆڕشی ئیسالمی لە مەریوان، یان شوێنەکانی 

تری کوردســتان دەسەاڵت بە دەستەوە بگرن 

و هەڵبکوتنــە ســەر گەلــی کــورد و گەالنی 

تــری ناوچەکــە، بــەاڵم ئەم جارەیــان هێزە 

پێشکەوتنخوازەکان شــان بە شانی جووتیارە 

چاوکــراوەکان بەربەرەکانیان کــرد و نیازیان 

وایە دەربەگەیاتی بە خاک بســپێرن، ئەوەی 

لە مەریوان و لە کوردســتان بە گشتی ڕووی 

دا، هەمووی لەم چوارچێوەیە دایە..”. 

لــە ســەر قســەکانی بــەردەوام دەبێــت و 

شیکردنەوەی زیاتر دەدا، منیش بە سەرنجەوە 

گوێی بۆ ڕادەدێرم. پاشان کە قسەکانی تەواو 

دەبــن و وەک بڵێــی چاوەڕێیە پرســیارێکی 

لێ بکەم، مــن هیچم بۆ گوتن پێ نامێنێت. 

پێم وابێــت لــەم دۆشــداماوییەم تێدەگات، 

لــە وانەشــە نازانم، هەرچی بێــت ئاماژە بۆ 

دەرەوەی پەنجەرەکە دەکات و دەڵێت: 

“کــوڕەکان لــە دەرەوەن، بــڕۆ لەگــەڵ کێ 

پێــت خۆش بوو قســە بکە. ئــەوان دەتوانن 

یارمەتیت بدەن”.

بەو چاکەیەی دەرهــەق بە من دەیکات، بە 

پەلــە هەڵدەســتم و دەچمە حەوشــەکەوە، 

نازانــم چ بکــەم و لەگــەڵ کێ قســە بکەم، 

هــەر ئەوەنــدە فێر بــووم و دەزانم کە لەم 

کاتانەدا کەمێک سەبر و بێ موباالتی هەموو 

شــتێک چارەســەر دەکات. هەنــگاو دەنێم، 

بێگومــان هەر چەشــنە جموجوڵێکــم لە ژێر 

چاودێری و نیگای وردی پێشمەرگەکان دایە. 

یەکــەم جار کە ناوی پێشــمەرگەم بیســت، 

ڕاچەنیم و بە خۆمم وت کەواتە مەبەســتیان 

لە پێشــمەرگە ئەمانەیە. ئاخۆ ئەمانە هەمان 

ئــەو پارتیزانــە خەباتگێــڕە کوردانــەن کە تا 

دوا دڵۆپــی خوێنیــان لــە ڕێگــەی ئۆتۆنۆمی 

کوردستاندا شــەڕ دەکەن؟ بێگانەیەک یەکەم 

جــار بــە چــاوی ڕێــز و ستایشــەوە لێیــان 

دەڕوانێــت، بەاڵم کە کەمێک لە کوردســتان 

دەمێنێتــەوە و لــە نزیکەوە لەگــەڵ خەڵکدا 

ئاشــنا دەبێت، بۆی دەردەکەوێت پێشمەرگە 

بوون و پێشــمەرگایەتی لەم ناوچەیە شتێکی 

ئاساییە و لە پێناو گەیشتن بە ئازادی، گشت 

بنەماڵەیەکی کورد ئامادەیە ڕۆڵە گەنجەکەیان 

لە ڕێزی پێشمەرگەکان دابێت.

بــەم جۆرە لــە نــاو پێشــمەرگەکاندا دێم و 

دەچم، دواجار یەکێکیان دەستنیشــان دەکەم 

و لێی دەچمە پێشێ:

“ببــوورن کاکە، ئێوە کە پێشــمەرگەن چیتان 

گەرەکــە وا چــەک بە شــان حــازر و ئامادە 

ڕاوەستاون؟”

نــاوی ئەحمــەدە، تەمەنــی بیســت و پێنج 

ساڵە، جووتیارە، خەڵکی بندۆڵی هەورامانە، 

دەڵێت:

ئێــوەی  وەک  بژیــن،  دەمانەوێــت  “ئێمــە 

فــارس، ئاغامــان ناوێت، بێجگــە لە مە هەر 

داواکارییــەک ئەوانی تــر بیانەوێت، ئەمنیش 

دەمەوێــت، بــڕۆن لــە الوە خوێنــدکارەکان 

بپرســن، بزانــن چییــان دەوێــت، ئەمنیــش 

هەمان شتم دەوێت”. 

کەواتــە دەبێت لــە دەرفەتێکدا بچم لە الوە 

لــە خوێندەوارەکانیان بپرســم و بزانم چییان 

دەوێت، ئێستا بە چوار دەورمدا کوزیلکەیان 
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بەســتووە، لەگەڵ پێشــمەرگەیەکی تەنیشتم 

قســە دەکەم، ئاســنگەرە، ناونیشانەکەیم پێ 

دەدات و بە شانازییەوە ئێژێ:

“بنووسە ئاسنگەر، شــەقامی بلوار، 56 ساڵم 

تەمەنــە و لــە دایکبــووی1305م. بنووســە 

کــورد دژی تەزویــرە، کەســیش بــە دوژمن 

نازانێــت، داوای مافــی خــۆی دەکات، ئێمە 

دژی ئاغاکانین، دژی قیادەی موەقەتین. ئەو 

قیادە موەقەتەی خومەینی بە ڕێی خستووە، 

دارودەستەی بارزانی، ئەوانەی لە عەزیمییەی 

کــەرەج لــە نێو ڤێــالی خۆشــدا دەژین، بە 

فەرمانــی خومەینــی و بە فەرمانــی بازرگان 

هاتــوون، کەوتوونەتە نێو ژیانی ئێمەوە و لە 

گیــان بێزاریان کردووین. بنووســە ئەو قیادە 

موەقەتانــەی بــە فەرمانی دەوڵــەت هاتوون 

ئێمە ســەرکوت بکــەن، دژی خەڵک و دژی 

ئێرانن، ئەوانە ســەردەمی ســاواک، ساواکی 

بوون و ئێستاش لە الیەن قومەوە پارەیان پێ 

دەدرێت، خراپەکارن، بەکرێگیراون.

ئــەوان خەڵــک دنــە دەدەن، خەڵکانێک کە 

خۆیان دەتوانن ئاسایشی شارەکەیان بپارێزن، 

چ پێویســتیان بە قیــادەی موەقەتەیە؟ ئەوان 

مامۆستا باشــەکانمان بە بیانووی کۆمۆنیست 

بــوون دەگــرن، ئەشــکەنجەیان دەکەن و لە 

گرتووخانەیان دەپەستێون. 

ئێمە بێ پووڵ و پارە سنوورەکان دەپارێزین، 

ئەمــن وازم لــە ژیانی خۆم هێنــاوە و ئەوە 

شــەش مانگــە پاســەوانی دەکــەم، لەگــەڵ 

ئەوەشــدا بــە منــی ڕیــش چەرمــوو ئێــژن 

دژەشــۆڕش، بەو هیچ و پووچە خراپکارانەی 

مانگــێ دوو هەزار تمەن لە قوم وەردەگرن، 

دەڵێن موجاهید. بنووســە گاڵتەجاڕییە، ئێمە 

دژەشــۆڕش بین، کوردی ئێرانی دژەشــۆڕش 

بێت، بەاڵم قیادە موەقەتی عێراقی موجاهید 

و پشتیوانی ئیسالم. ئەمانە بنووسە. 

خەڵکی مەریوان، خەڵکی کوردســتان، ئەگەر 

دوژمنێک هێرش بکاتە سەر ئێران، هەموویان 

دڵخوازانە ئامــادەن گیانیان فیدا بکەن، ئێمە 

گیانفیــدای ئێــران و گیانفیــدای کۆماریــن، 

بــەاڵم کۆمارێــک نا کە لــە دژی ئێمە بێت، 

کۆمارێک نا کە الیەنگری دەرەبەگەکان بێت. 

ئێمە گیانفیدای کۆمارێکی خەڵکین، گشــتمان 

ســەربازی ئێرانیــن، تەنیــا ئێــران دەناســین 

و ئێرانمــان دەوێــت، بۆچــی کــەس لە مە 

تێناگات، بۆچــی کەس گوێی لە دەنگی ئێمە 

نابێت، بــۆ ئێمە چیمان گوتــوە کە هەموان 

تــووڕە بوون، دار میوەیەکە خــودا داویەتی 

و هەموویــان دەبێــت لە بەرەکــەی بخۆن. 

دەبێت مافی گــەالن بدەن، ئێمە بەس مافی 

خۆمانمــان لەو میوەیە دەوێت کە ئێوە دەی 

خــۆن و جیاخواز نیــن، ئەمەیان ســەد جار 

بنووســە، ئێمە جیاخواز نین، ئێمە خودامان 

ئێرانمــان  دەوێــت،  ئیســالممان  دەوێــت، 

دەوێــت، کوردســتانمان دەوێــت، الوەکانی 

خۆمانمان دەوێت. هیچکاممان دژە شــۆڕش 

نین، شا ئەگەر ئێمەی چنگ کەوتبا لەتوپەتی 

دەکردیــن. ئێســتاش بووینەتە دژەشــۆڕش. 

بــە خــوا ئەمن ئاســنگەرم، هــەر لەبەر ئەم 

کۆمارەی ســێرە لــە الوەکانمــان دەگرێت و 

دڵیــان دەپێکێــت، چل هــەزار تمەنم زەرەر 

کــردووە، 24 ســەعاتە لە ژێــر بەفر و باران 

و گەرمــا پاســەوانیم داوە، ئێمــە ئێرانمــان 

دەوێــت، ئێرانێکی بــێ فرتوفێڵ، بێ غەل و 

غەش. ئەوە یانی چی کرێکارێک، جووتیارێک 

بووەتە دژەشۆڕش و لە بەرامبەردا موفتیزادە 

بووەتە زانا و شۆڕشــگێڕ، قیــادەی موەقەت 

بووەتە موجاهید؟ 

توخوا ئەمانە بنووســە، بنووســە سەرەدەری 

لێ دەرناکەین”.

پیاوە ئاســنگەرەکە قســەکانی تەواو دەکات، 

مــن خەریکــە لــە هەندێک شــت تێدەگەم. 

گوێم لە ناوەکانــی وەک یەکێتی جووتیاران، 

قیادەی موەقەت، موفتیــزادە، دەرەبەگەکان 

کۆمەڵــەی شۆڕشــگێڕی زەحمەتکێشــانی  و 

کوردســتان دەبێت. چەنــد جارێک گوێم لێ 

بــووە کوردەکان بە شــانازییەوە باســی ئەم 

کۆمەڵەیە دەکەن، باسی پارتیزانە فیداییەکانی 

گەلیش دەکرێت، بە دڵنیاییەوە پاشان زیاتر لە 

گەڵیان ئاشــنا دەبم. ئێستا بە ئاسانی دەتوانم 

لەگەڵ پێشــمەرگەکان هەڵس و کەوت بکەم، 

ئیتر پرســیار ناکەم، هەر کەس قسەیەکی پێ 

بێــت، خۆی پێم دەڵێت، پــاش ئەوەی پیاوە 

ئاســنگەرەکە کۆتایــی بە قســەکانی دێنێت، 

پێشــمەرگەیەکی تــر دێتــە پێشــێ و لە بن 

دارێک لە تەنیشتم دادەنیشێت و دێتە گۆ: 

“با من پێت بڵێم گەلی کورد چی دەوێت”.

بە پەلە قســەکانی دەنووســمەوە کە ڕوو لە 

من و لەوانی تر دەیانکات: 

“من نوێنەری یەکێتیی جووتیارانی سەقز”. 

قادر عەبدوڵاڵ
کوردەکان دەڵێن چی؟

وەرگێڕانی: سەالحەدین بایەزیدی
دەزگای ئایدیا 2018



رەوتە  دیارترین  وەك  چەپ،  رەوتی  دەركەوتنی  ئاشكرایە 
بیستەم،  سەدەی  پێشكەوتوخوازەكانی  ئایدۆلۆژییە 
كاریگەرییەكی گەورەی لەسەر زۆرینەی كۆمەڵگە جیاوازەكانی 
»جیهانی  واڵتانەی  لەو  بوو  یەكێك  ئێرانیش،  دانا،  جیهان 
لە بەرانبەر توندوتیژیی  سێیەم«، كە وەك پەرچەكردارێك 
ستەمی دەسەاڵتی چینایەتیی بە خێرایی نەشونمای كردووە، 
سیاسیی و  نەخشە  كۆی  لەسەر  كاریگەریی  جۆرێك  بە 
كۆمەاڵیەتییەكان هەبووە، لەو كاتەوە تا ئێستا رەوتی چەپ 
لە ژینگەی سیاسیی ئێراندا، زیاتر وەك بزاڤێكی بەرهەڵستكار 
بەئامانجی  دەسەاڵتدار  چینی  ستەمی  دەوڵەت و  بە  دژ 
رێنمونیكردنی  سۆسیالیستیی و  كۆمەڵگەیەكی  بونیادنانی 
سیاسیی و  خەباتی  بۆ  كۆمەاڵیەتییەكان  سیاسیی و  هێزە 

چینایەتیی وەستاوەتەوە.
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ژیلوان لەتیف یار ئەحمەد

مێژووی بزاڤی چەپ لە ئێران 
هەڵوێستی بەرانبەر بە دۆزی 
كورد لە رۆژهەاڵتی كوردستان

هەڵوێستی ڕێكخراوی چریكی فیداییەكانی 
خەڵكی ئێران- زۆرینە )ئەكسەریەت( بەرانبەر 
بە دۆزی نەتەوەیی گەلی كورد  و ڕووداوەكانی 

ڕۆژهەاڵتی كوردستان

ژیلوان لەتیف یار ئەحمەد
مامۆستای زانکۆ



ئــەم بابەتە لە كتێبی )هەڵوێســتی حــزب  و ڕێكخراوە 
ئۆپۆزســیۆنە چەپەكانی ئێران بەرانبــەر بە دۆزی كورد 
لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان لە ماوەی )1990-1979(( 
وەرگیــراوە و گرنگــی لەوەدایــە، لــە هەڵوێســت  و 
تێڕوانینی حــزب  و ڕێكخراوە جۆراوجۆرەكان لە )چەپی 
كالســیكیی، چەپی ماویــی، ئەڵقــە جۆراوجۆرەكانی 
چەپی ناوەنــد، چەپی ترۆتســكیی...هتد( بە و گروپ 
 و لقە جیاوازانــەی كە لەو ڕێكخراوانــە جیابوونەتەوە، 
بەرانبــەر بە دۆزی نەتەوەیی گەلی كورد لە ڕۆژهەاڵتی 
كوردستاندا شرۆڤە دەكات، كە وێڕای ناساندنی پێڕەو و 
پرۆگرامی سیاسیی و ستراتیژیی ئەو هێز و الیەنە چەپ 
 و كۆمۆنیســتییە جیاوازانە، بە بۆچوون  و ئایدۆلۆژیایی 
تایبەتــی خۆیــان، هەڵوێســتیان لــە ڕووی تیۆریــی  و 
كردارییەوە دەخاتەڕوو، پاشــان تیشــكی خستووەتە 
ســەر هەڵســەنگاندنی ئاســتی پەیوەندییەكانی حزب 
 و ڕێكخــراوە چــەپ  و كۆمۆنیســتەكان لەگــەڵ هێز 
و الیەنــە كوردییــەكان، لەبــەر گرینگــی بابەتەکــە 

بەپێویستمان زانی جارێکی دیکە باڵوی بکەینەوە.
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چریــك،  جیاوازەكانــی  باڵــە  پەرتبوونــی 

قۆناغێكــی نوێی لە مێژوویــی ئەو ڕێكخراوە 

هێنایە ئــاراوە، بە چەشــنێك باڵی )زۆرینە( 

ڕێبازی سیاســیی و ســتراتیژییان بە ئاڕاستەی 

كۆماری ئیســالمیی بایدایەوە و ئەو ڕژێمەیان 

دژە  بۆرژوایــی  وردە  دەوڵەتێكــی  بــە 

ئیمپریالیســتیی ناســاند، كە بــە گرتنە بەری 

ڕێگەی گەشەی ناسەرمایەداریی بەرەو كەناری 

سۆسیالیســتیی هەنــگاو دەنێــت، هــاوكات 

خومەینییان وەك ڕابەری شــۆڕش ناودەبرد، 

هەروەها بە چاوپۆشــین لە مێژووی ناكۆكییە 

ئایدۆلۆژیــی و سیاســیەكانی نێوانیــان، حزبی 

تودەیــان بــە حزبی چینی كرێــكار و یەكێتیی 

ســۆڤیەتیش بــە دەوڵەتێكــی سۆسیالســتیی 

شۆڕشگێڕ  وێناكرد، بەم چەشنە )زۆرینە(كان 

دایانە پاڵ حزبی تودە و لە تشــرینی یەكەمی 

1980 بە دەركردنی پەیامێكی هاوبەش، هاو 

هەڵوێستی هەردوو ڕێكخراوەكە لە سەنگەری 

بەرگریی و وەفادرایی شــۆڕش و پارێزگاریی لە 

ئیمام  كۆكردەوە .

)زۆرینە(كان لە وادەی ســەرهەڵدانی جەنگی 

ئێران- عێراق، بەناوی شــەڕی نیشــتمانیی، 

پاراســتنی سنووری واڵت و شــەڕی كۆنەقینی 

فاشیزمی عێراقیی، بازووی خۆیان بۆ پاڵپشتی 

كۆماریــی ئیســالمیی خســتەكار، زیاتر لەوە 

بە پێویســتیان دەزانی تــەواوی هێز و الیەنە 

فــرە ڕەنگەكانــی گۆڕەپانی سیاســیی ئێران، 

دەســت بدەنــە دەســتی بــرا پاســدارەكان و 

بــاری سەرشــانیان لــە پاراســتنی ســنووری 

واڵت و دەســتكەوتەكانی شۆڕش سوك بكەن، 

بۆ ئــەم مەبەســتە كرێــكاران و چەوســاوە و 

زەحمەتكێشــانی ڕێكخراوەكــە لــە ئۆرگان و 

ڕێكخراوەكــە،  كرێكارییــەكان و  ناوەنــدە 

بەوپەڕی وەفاداریەوە خرانە خزمەت شــەڕی 

ئیمپریالیزمــی ئەمریكیی، تەنانەت لقگەلێكی 

وەك )خوزســتان، ئەهواز، خوڕەمشــەهر...

هتد( هاوشــانی ســوپا چەكیان هەڵگرت، بۆ 

پاراســتنی ســنووری واڵت لە دەســتدرێژیی 

دەرەكــی و وەشــاندنی زەبــری گورچكبڕ لە 

نەیارانی شۆڕش لە ناوخۆدا .

ئــەم جــۆرە سیاســەتی نوێی )زۆرینــە(كان، 

كاریگــەری نەرێنــی كــردە ســەر تێڕوانینی 

ئەم ڕێكخراوە لەهەمبەر كێشــەی نەتەوەیی 

گەلــی كــورد، )زۆرینە(كان لــە چوارچێوەی 

لــە  ڕۆحانیــەكان،  ڕێبــازی  گرتنەبــەری 

كوردســتاندا بەشــێوەیەكی ڕواڵەتیانە كەوتنە 

شــوێن پەیڕەویكردن لــە گۆڕینی بەرخۆدانی 

چەكداریی بۆ سیاسەتی نەرم و دانوستان لەگەڵ 

ڕژێم، لە ناوەڕۆكیشدا بە ئاڕاستەی دژایەتیی 

هێــزو الیەنــە سیاســیی و كۆمەاڵیەتییــەكان و 

ناوزەندكردنیان بە هێزو الیەنی دژە شۆڕش و 

دژایەتیی تەواوی بزوتنــەوەی ڕزگاریخوازیی 

كورد هەنگاوینا .

)زۆرینــە(كان بــۆ تیۆریزەكردنــی بۆچوونی 

بــێ  نەتەوەیــی،  پرســی  لەســەر  خۆیــان 

خوێندنەوەی ڕەهەندە ڕاستەقینەكانی كێشەی 

كورد، گەیشتبوونە ئەو باوەڕەی ئەگەر ئیمام 

خومەینــی بەرنامــەی )چاكســازی زەویــی( 

كێشــەی  چارەســەری  ئــەوا  جێبەجێــكات، 

نەتەوەیی گەلی كورد بە ڕێگەی ئاشــتەوایی 

مسۆگەر دەبێت .

)زۆرینە(كان بە پاســاوی بنەبڕكردنی دەستی 

بەعســییەكان، كەوتنــە دژایەتیكردنــی هێزە 

سیاسیەكانی ڕۆژهەاڵتی كوردستان، بەم پێیە 

)حدكا(یان بە حزبیكی بۆرژوایی هەلپەرست 

ناوبرد، كە چارەســەری مەسەلەی نەتەوەیی 

لــە ڕوانگەی ناسیۆنالیســتیەوە لێكدەداتەوە، 

كاریگــەری  لەبــەردەم  دەرگای  بەمــەش 

خــۆی  لەســەر  ئیمپریالیــزم  ناڕاســتەوخۆی 

ئاوەاڵكــردووە، ســەبارەت بــە كۆمەڵە، لەو 

باوەڕەدابوو كــە ڕێكخراوێكی ئەنارشیســتی 

وردە بۆرژوایــی نوێنەرایەتــی دەكات، كــە 

دەیەوێــت ڕەنــج  و ماندووبونــی كرێــكاران 

فیدایی كێشە نەتەوەییەكان بكات، هەروەها 

بــە  كۆمەڵــە  پەیوەندیــی چەواشــەكارانەی 

هێزەكانی )ســوپای ڕزگاریی، ســمكۆ عەلیار، 

شــێخ جەالل حوسێنی( گەواهیدەری ئەوەیە، 

كــە كۆمەڵە خوازیــاری بەردەوامی شــەڕە، 

هەروەهــا ســەبارەت بــە شــێخ عیزەددینی 

حوســێنی پێی وابوو كەســایەتیەكی ڕۆحانی 

لیبراڵ و ناسیۆنالیســتە و تێكەاڵوی بیروڕایەكی 

چەپڕەوانە بوە، پەیوەندیی لەگەڵ كۆمەڵە  و 

هەندێك لە هێزە نەتەوەیی و ناســیۆنالییەكان 

هەیــە، بــە ســوود وەگرتــن لــە مقاماتــی 

ئەم جۆرە سیاســەتە نوێیــەی )زۆرینە(كان، كاریگــەری نەرێنی كردە ســەر تێڕوانینی ئەم 
ڕێكخراوە لە هەمبەر كێشەی نەتەوەیی گەلی كورد، )زۆرینە(كان لە چوارچێوەی گرتنەبەری 
ڕێبازی ڕۆحانییەكان، لە كوردستاندا بەشێوەیەكی ڕواڵەتیانە كەوتنە شوێن پەیڕەویكردن 

لە گۆڕینی بەرخۆدانی چەكداریی بۆ سیاسەتی نەرم و دانوستان لەگەڵ ڕژێم
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دامەزراوی  پەیوەندییەكــی  شــێخایەتییەكەی 

هەیە لەگەڵ عێراقدا، هەروەها سەبارەت بە 

)كەمینە(كان پێیانوابوو، ئەم ڕێكخراوە كەوتۆتە 

ناو مەحفەلی وابەستە بە ئیمپریالیزم و تەسلیم 

بــوون بە ئیــرادەی بۆرژوازیــەت، هەروەها 

خۆشیان وەك هێزێكی پێشكەوتوخواز دژ بە 

كۆنەپەرستیی ئیمپریالیزم و داكۆكیكار لە مافە 

دیموكراتییەكانی گەلی كورد پێناسە كرد .

لــەم ڕووەوە دوپاتیدەكــردەوە، حكومەتــی 

عێراق لە ناوچەی كرماشان دزەی كردۆتە ناو 

جواڵنەوەی نەتەوەیی گەلی كورد و لە ڕێگەی 

داردەستەكانی وەك )سەردار جاف، ئوەیسی، 

پالیزبــان، ســوپای ڕزگاریــی، شــێخ جــەالل 

حوســێنی، شــێخ هادی...هتد(، دەیانەوێت 

ئەزموونی شــۆڕش لە ئێراندا بەالرێدا بەرن، 

هاوكات دژ بە خواستەكانی كورد، ئەو هێزانە 

ڕۆژهەاڵتی كوردستانیان كردووە بە فاكتەرێك 

بۆ پێشێلكردنی سەروەرییەكانی خاكی ئێران، 

دیسان پێیان وابوو، ئەو هێزانە سوودیان لەم 

ســەرچاوانە وەرگرتووە بۆ لێدانی شــۆڕش و 

دژایەتیكردنــی ئیمــام خومەینــی، هەر بۆیە 

بە پێویســتیان دەزانی بەهۆی مەترسییەكانی 

حكومەتــی  دەســتدرێژییەكانی  زایۆنیــزم و 

عێراق، الیەنگرانیان لە كوردســتاندا هاوكاری 

ســوپا بكــەن، هەربۆیــە كاتێــك الیەنگرانی 

پالیزبان و ئوەیســی لە ئازاری 1980 هێرشیان 

كردە ســەر سەربازگەیەكی ســوپای پاسداران 

لە شــاری كرماشــان، )زۆرینە(كان بۆ یەكەم 

جار هاوشانی سوپای پاسداران بەرپەرچی ئەو 

هێرشــانەیان داوەتەوە، هەروەها لەبەرانبەر 

پیشــاندانی وەفاداریان بۆ ڕژێم و گرتنە بەری 

ڕێگەی ئاشــتییانە لە كوردســتاندا بڕیاریدا بە 

ڕادەســتكردنی چەكەكانیان و ئازادكردنی ئەو 

دیالنەی لە كوردســتاندا گیرابوون، هەروەها 

لە پرۆسەی كشــانەوەی الیەنگرانی )زۆرینە(

ڕێبــەرە  دیارتریــن  كوردســتاندا،  لــە  كان 

ســلێمانی،  )بەهــرۆز  وەك  ناســراوەكانی 

یوســف ئەردەاڵن...هتد( كوردستانیان چۆڵ 

كرد، بەمەش نــەك پێگەی ڕێكخراوەكەی لە 

كوردستاندا بنكۆڵكرد، بەڵكو ڕێكخراوەكە لە 

هەڵوەشاندنەوەی یەكجاری نزیكبووەوە .

بۆچوونــە  هێوركردنــەوەی  ســۆنگەی  لــە 

توندوتیژەكانی )زۆرینە(كان لە كوردســتاندا، 

لەهەمان كاتدا بۆ وەاڵمدانەوەی الیەنگرانیان، 

خۆیان لــە )حــدكا( نزیككردووەتــەوە، بە و 

هۆیــەوە لە 30ی مایســی 1980 لە ناوچەی 

كۆبوونەوەیەكیــان  مەهابــاد  مەنگوڕایەتــی 

هاوبەشــیان  بەیانێكــی  ڕێكخســت و 

پەیامــە  ئــەم  ناوەڕۆكــی  باڵوكردۆتــەوە، 

بــە ئامانجــی ڕێگیریی بوو لە بــەر پابوونی 

شــەڕی برا كوژی، هەروەها )زۆرینە(كان بۆ 

ڕوونكردنەوەی هەڵوێســتی خۆیان دەربارەی 

بارودۆخــی كوردســتان، ڕایانگەیانــد، تەنها 

دان دەنێــن بــە گەاڵڵەی 6 مــاددەی )حدكا( 

وەك چارەســەری ئاشــتیانەی پرســی كورد و 

گێڕانەوەی ئارامی كوردســتان، هەربۆیە هەر 

هێزێكی تر ئەم گەاڵڵەیە پەسەند نەكات وەك 

هێزێكی دژە شــۆڕش دەناسێنرێت، هەروەها 

لــەم پەیامەدا )زۆرینــە(كان داوایان لە بەنی 

ســەدر كــرد بیــروڕای چاكســازیی زەویی و 

خودموختاریــی پێشــنیاركراو لەالیەن )حدكا( 

بە فەرمی بناسێنن .

 سەرباری ئەوە، ئەم پەیامە نەبووە بناغەیەكی 

دروست بۆ ڕێكخستنی پەیوەندییەكانی نێوان 

)زۆرینــە(كان و )حــدكا(، چونكــە لــە ســاتە 

وەختــی قوڵبوونــەوەی بارگرژییەكانــی نێــو 

ڕێبەرایەتــی )حــدكا(، )زۆرینــە(كان بەهۆی 

نزیكیــان لە حزبی تودەوە پشــتیوانی خۆیان 

بــۆ غەنی بلوریــان دەربڕیــوە و لەبەرانبەردا 

ڕەخنەیان لە پێڕەوە سیاســیەكانی قاســملوو 

تەســكی  بۆچوونێكــی  بــەوەی  گرتــووە، 

پێــڕەو  حزبەكەیــدا  لەنێــو  ناسیۆنالیســتانە 

دەكات و هەنــگاو بــەرەو ڕێكەوتنی مادیی و 

ســەربازیی لەگەڵ ڕژێم عێراقــدا بە مەرجی 

ڕووخانــی كۆمــاری ئیســالمیی دەنێت، هەر 

بۆیــە )عەلی ڕەزا شــاندیز( پشــتیوانی خۆی 

بــۆ بۆچوونەكانی غەنــی بلوریان دەربڕیبوو، 

ئەوەشــی دووپاتكردبووەوە، كە )زۆرینە(كان 

سیاســەتێكی نوێی گرتووەتەبــەر و بەهەموو 

توانایــەوە الیەنگــری درێژەدان بــە وتوێژە، 

هەروەهــا ڕایگەیانــدووە، )زۆرینــە(كان نە 

لەگــەڵ حزبــی تــودە و تەســلیم بوونــی بە 

)زۆرینە(كان لە وادەی 
سەرهەڵدانی جەنگی 
ئێران- عێراق، بەناوی 

شەڕی نیشتمانیی، 
پاراستنی سنووری واڵت و 

شەڕی كۆنەقینی فاشیزمی 
عێراقیی، بازووی خۆیان 

بۆ پاڵپشتی كۆماریی 
ئیسالمیی خستەكار، 

زیاتر لەوە بە پێویستیان 
دەزانی تەواوی هێز و 
الیەنە فرە ڕەنگەكانی 
گۆڕەپانی سیاسیی 
ئێران، دەست بدەنە 

دەستی برا پاسدارەكان و 
باری سەرشانیان لە 

پاراستنی سنووری واڵت و 
دەستكەوتەكانی شۆڕش 

سوك بكەن

“
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كۆماری ئیســالمیی یە، نە لەگەڵ بۆچوونێكی 

ناسیۆنالیستانەیە، بەڵكو خواستی سەربەخۆی 

خــۆی هەیە، هەر بۆیە بە پێویســتی زانیوە 

)حــدكا( بە ڕوونكردنــەوەی پەیوەندییەكانی 

لەگەڵ حكومەتی عێراق ڕێگری لە شێواندنی 

تەبایی ڕیزەكانی شۆڕشگێڕان بكات .

 هەروەهــا )زۆرینە(كان بۆ بــێ بەریكردنی 

خۆیــان لــە ڕاكێشــانی )پێڕەوانــی كۆنگرەی 

چوار- حدكا( وایان نیشانداوە خوازیاری ئەو 

لەتبوونــە نین و حزبی تودەی بە ســەبەبكار 

تاوانباركردووە، كە بەهــۆی باڵێكی چەپئاژو 

دەســتی خســتووەتە ناو )حدكا( بــە بیانوی 

ڕێگیریی لە گەشــەكردنی باڵی ناسیۆنالیستیی 

قاســملوو، كە دەیەوێــت الیەنگرانی بلوریان 

لە ڕیزی شۆڕشــگێڕان دەركەن، بەم هۆیە لە 

پاش جیابوونەوەی )پێڕەوانی كۆنگرەی چوار( 

لە پەیامێكیــدا ڕایگەیاند: »چریك هیچ كات 

نەیوســتووە كاربكات بۆ ڕاكێشانی  ئەوباڵەی 

)حــدكا(، كــە هەوڵی چەكدانانــی حزبەكەی 

دەدات لــە كوردســتاندا، هەر بۆیە ئســولی 

نادیموكراتیــی بلوریــان بــە تونــدی ئیدانــە 

دەكەین، چونكــە دەرفەتی دەركەوتنی بیری 

شــۆڤێنی لەنێو )حــدكا( پەرەپێــدەدات«21، 

پێچەوانــەی  تــەواو  پەیامــە  ئــەم  بــەاڵم 

سیاسەتەكانی ڕێكخراوەكە بووە، چونكە ئەو 

ڕاســتییە ناشارێتەوە، كە )پێڕەوانی كۆنگرەی 

چــوار( بەتەواوی كەوتونەتە بــەر كاریگەری 

حزبــی تــودە و )زۆرینــە(كان، وەك خــودی 

بلوریــان گوتویــە: »گەورەتریــن هەڵەمــان 

ئەوەبوو بێ ئەوەی هیچ كارێكمان لەدەســت 

بێــت چووینە ژێر سیاســەتیی حزبی تودە  و 

چریكــە زۆرینەكان«، ئەمە ســەرباری ئەوەی 

نزیكبوونــەوەی )زۆرینە(كان لە )حدكا( بووە 

هــۆی دووركەوتنەوەی یەكجــاری كۆمەڵە لە 

)زۆرینە(كان چونكە كۆمەڵە بۆی ڕوونبووەوە، 

كە سەروكاری لەگەڵ )حدكا( هەیە .

لەگەڵ ئەوەشــدا، وێرای ناتەبایی سیاســیی و 

فیكریی لەگەڵ )حدكا( و سووربوونی )زۆرینە(

كان لەســەر گەاڵڵــەی 6 ماددەیی، هەروەها 

هەستیاری بارودۆخی كوردستان و فشارەكانی 

ڕژێــم و هەوڵەكانی تودە بۆ لێكترازانی هێزە 

سیاسییەكان، )حدكا( و )زۆرینە(كانی لیكنزیكتر 

كــردەوە و بــە ئاكامی ڕێكەوتنێكی سیاســیی 

گەیانــدن، هەرچەنــدە )حــدكا( دوودڵبــوو 

لــە ڕێكەوتنێكی لەو چەشــنە و ڕایگەیاندبوو 

نابێــت ڕێكەوتنەكــە زیانــی بــۆ حزبەكەیان 

پەیامێكــی  كۆتاییــدا  لــە  بــەاڵم  هەبێــت، 

هاوبەشــیان باڵوكردەوە و خواستی خۆیان بۆ 

كۆتایهاتنــی هێرشــەكانی ڕژێم و چارەســەری 

ئاشــتیانەی پرسیی كورد و دەســتپێكردنەوەی 

خولــی نوێ وتووێــژەكان نیشــاندا، هاوكات 

گەاڵڵەیەكیان وەك پێشــمەرجی وتوێژ خستە 

بــەردەم كۆماری ئیســالمیی، كــە پێكهاتبوو 

لــە: )كشــانەوەی ســوپای پاســدراران لــە 

كوردســتاندا وەك وەاڵمێــك بــۆ نیەت پاكی 

ڕژێم لەبەرانبەر چارەســەری كۆتایی پرســی 

كورد، پەســەندكردنی گەاڵڵەی پێشنیازكراوی 

6 ماددەی )حــدكا( دەربــارەی دامەزراندنی 

هەڵگرتنــی  خودموختاریــی،  حكومەتــی 

دەســتپێكردنەوەی  ئابووریــی،  گەمــارۆی 

خولێكی نوێی وتوێــژەكان، داننانی دەوڵەت 

بە دەســتەبەركردنی ئازادیی سەرانسەری لە 

ئێراندا، هەروەها هەڵوەشــاندنەوەی یاسایی 

قەدەغەكردنــی چاالكیەكانــی سیاســییەكان و 

چارەسەری پرسی دانانی چەك( .

ســەرباری ئــەوەی ئــەو هەواڵنە بــێ ئاكام 

مانــەوە، ڕێكەوتنە هاوبەشــەكە بــە زوویی 

شكســتیهێنا، ئەویش بەهۆی ئەوەی )زۆرینە(

كان )حامیــدی حەمــە تاهیر بەگــی جاف(، 

كــە یەكێك بــوو لــە دەرەبەگەكانی ناوچەی 

هەورامان و جوانڕۆ، بە بیانوی وەگرتنی چەك 

لــە حكومەتی عێــراق دەســتگیركرد و دواتر 

لــە كونجــی زیندانی )زۆرینە(كان لە شــاری 

مەریوان گوللەباران دەكرێت، ئەم كردەوەیە 

ناڕەزایەتــی )حدكا(ی لێكەوتەوە، هەرچەندە 

چەند دانیشــتێك بۆ بەرگرتن لە ناكۆكیەكانی 

نێوانیان پێكهات، بەاڵم نەگەیشتنە ڕێكەوتنی 

كۆتایی، بەمەش خاڵــی الوازی ڕێكەوتنەكە و 

ساردی لە جێبەجێكردنیدا بینرا و بۆ هەردووال 

ڕوونبۆیەوە تا چ ئەندازەیەك ســتراتیژیان لە 

كوردستاندا لێكدوورە .

لەگــەڵ ئەوانەشــدا، بارودۆخــی )زۆرینــە(

كان لــە ڕووی ئۆرگانی، تەشــكیالتیی، باری 

سیاسیی و ستراتیژیی لە كوردستاندا سەقامگیر 

نەبووە، ڕێبەرایەتیەكەشــی بــۆ تاوتوێكردنی 

پرســی  لەســەر  خۆیــان  هەڵوێســتیی  دوا 

چارەنوسســازی گەلی كورد، لــە حوزەیرانی 

1980 لە ماڵی )عەلی تەوەســەلی( ئەندامانی 

كۆمیتــەی ناوەندیــی كۆبوونەوەیەی تایبەتی 

ڕێكخســتووە، لــە كۆبوونەوەكــەدا وێــڕای 

ناڕەزایــی ئەندامە كوردەكانــی ڕێكخراوەكە، 

بە كۆی دەنگی ئەندامــان بڕیاری هەڵگرتنی 

خەباتــی چەكدارییان لــە كوردســتاندا، بەم 

هۆیــەوە پەیامێكی باڵوكردووەتــەوە و تیایدا 

بەعــس  حكومەتــی  »ئاشــكرایە  هاتــووە، 

بــە پاڵپشــتی ئەمریــكا و بــە چاوپۆشــین لە 

تاوانەكانــی دەرهــەق بــە گەلــی كــورد لە 

باشــووری كوردســتان، دەیەوێت كوردستانی 

ئێرانیش بكاتە النكەی دژە شۆڕش، هەربۆیە 

لە ڕوانگەی هەســتی بەرپرســیارێتیمان وەك 

هێزێكــی دژە ئیمپریالیســتیی و دیموكراتیی، 

دادەنێیــن و  كوردســتاندا  لــە  چەكەكانمــان 

ڕوودەكەینە چارەسەری ئاشتیانە« .

لەم قۆناغەوە، )زۆرینە(كان هەڵوێستی خۆیان 

بۆ كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان و الیەنگرانیان 

ڕوونكردەوە، كاتێك بە مەبەستی ئاشكراكردنی 

نیازیــی تازەی ڕێكخراوەكە بــۆ الیەنگرانیان، 

لە شــاری مەهابــاد كۆبوونەوەیــەك لەالیەن 
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دوو ئەندام بــە ناوەكانی )عبدولڕەحیم پور، 

عەلی تەوەســەلی( پێكهێنراوە، بەاڵم گۆڕینی 

ئاڕاســتەی كۆبوونەوەكــە بــە تەقینەوەیەكی 

لەنــاكا و  و كوژرانی 8 كــەس  و برینداربوونی 

دەیــان لــە ئەندامەكانــی لێكەوتــەوە، ئــەم 

خســتە  )زۆرینە(كانــی  تیرۆرییــە  كــردەوە 

دۆخێكــی شــپرزەیی و گومانكــردن لە هێزو 

الیەنە سیاسییەكان، بەم هۆیەوە )زۆرینە(كان 

جەنگی ئاشكرایی خۆیان لەگەڵ ئەو هێزانەی 

بە دژە شۆڕشــیان ناودەبردن لە كوردستاندا 

ڕاگەیاند .

شرۆڤەی نا واقیعیانەی ڕووداوەكە، )زۆرینە(

كانی خستە سەر ئەو بۆچوونەی بە هاوكاری 

ســوپای پاســداران لــە 8ی تەمــووزی 1980 

شەڕێكی ســەخت دژ بە الیەنگرانی )سەردار 

جــاف، شــاپور بەختیار، ئوەیســی، پالیزبان( 

لە قەســری شــیرین و ناوچە گوندنشینەكانی 

)گۆران، سەنجاب، بێوەنێژ( ئەنجامبدەن، بێ 

ســڵەمینەوە داوای لە الیەنگرانی كردووە لە 

كوشتنی الیەنگرانی ئەو هێزانەو یارمەتیدانی 

ســوپای پاســداران درێخی نەكــەن، هاوكات 

چەند هێرشێكیان كردووەتە سەر سەربازگەی 

سنە، بە پاساوی ئەوەی گومانی ناردنی چەك 

بۆ هێزە كوردییەكانی لەســەرە، كە بە بڕوای 

)زۆرینە(كان دەبووە هۆی جۆشــدانی ئاگری 

شەڕی كورد لەگەڵ كۆماری ئیسالمیی .

لەبەرانبــەر نواندنــی دڵســۆزیی بۆ ســوپای 

پاسداران، كۆماری ئیسالمیی وەاڵمدانەوەیەكی 

ئەوتــۆی بــۆ ئــەم هەڵوێســتانەی )زۆرینە(

 1980 ئابــی  9ی  لــە  بەڵكــو  نەبــوو،  كان 

ســەربازگەی مەهاباد لە هێرشــێكیدا بۆسەر 

كاروانێكی چەكدارانی )زۆرینە(كان ژمارەیەك 

لەمبارەیــەوە  دەســتگیركرد،  چەكداریــان 

»ئاشــكرایە  ڕایانگەیانــدووە:  )زۆرینــە(كان 

دەرئەنجامــی زەرەرو زیانەكانــی جەنــگ لە 

خواســتەكانی  جێبەجێكردنــی  كوردســتان و 

حەقوازی گەلی كورد، سیاسەتی ئاشتەوایمان 

گرتووەتــە بــەر، بــەاڵم داخ لەوەدایــە تــا 

ئەمڕۆ ژمارەیەك پلەداری ســوپای پاسداران، 

سیاســەتیی درێژەدان بە جەنگی كوردستانیان 

گرتۆتەبەر، ئێمە و تەواوی هێزە سیاســییەكان 

بــە دژە شــۆڕش لــە قەڵــەم دەدەن، ئەمــە 

ئەوەمــان پێ دەڵێت، ئەگەر ئەمریكا و عێراق 

ئــاوات بە لەناوچوونی ئێــران بخوازن، ئەوا 

كۆماری ئیسالمیی خوازیاری شەڕی برا كوژیی 

گەلی كوردە« .

بۆچوونــی هەلپەرســتانەی )زۆرینــە(كان و نا 

ســەقامگیریی هەڵوێســتیان بەرانبەر كێشەی 

نەتەوەیی گەلی كورد، لە قۆناغی سەرهەڵدانی 

جەنگــی ئێران- عێراقــدا35، كاریگەرێتیەكی 

نەرێنی لەســەر بۆچوونی ئــەم ڕێكخراوە لە 

كوردســتاندا هەبوو، لە و سۆنگەیەی هێرشیی 

حكومەتی عێراق، گیانی بەرگریی جەماوەری 

ئێرانــی بزوانــد، زۆرینەی هێــزە نەیارەكانی 

كۆماری ئیســالمیی، بــە ئامانجی پاراســتنی 

سنووری واڵت، خەباتی سیاسیی و چینایەتییان 

بەشێوەیەكی كاتی ڕاگرت و بە تەواوی هێزی 

خۆیــان بەدەنــگ بانگــەوازی خومەینیــەوە 

چون، كە ڕایگەیاندبوو، »لەبەرانبەر هێرشــی 

ڕژێمی فاشیستیی عێراق، ئێرانییەكان گیانیان 

بەختبكەن و بەهەشــتی خودا مسۆگەر بكەن« 

.

لــە كاتێكــدا هەڵگیرســاندنی ئــەو جەنگــە 

بزوتنــەوەی  بــۆ  لەبــاری  دەرفەتێكــی 

ڕزگاریخوازیــی كورد هێنابووە كایەوە، بەاڵم 

بە لەربەرچاوگرتنی كاریگەرێتی لێكەوتەكانی 

جەنگەكە و مەترســیی لەناوچوونی ئەزموونی 

ئیســالمیی،  كۆمــاری  ڕووخانــی  شــۆرش و 

هەســتی شــۆڤێنی و نەتەوەپەرســتیی حزبی 

)زۆرینــە(ی جواڵنــد،  تــودە و چریكەكانــی 

توانــای  هێزانــە  ئــەم  ئــەوەی  ســەرباری 

ڕووبەڕووبوونــەوەی هێرشــەكانی عێراقیــان 

نەبوو، بەاڵم لە كوردستاندا ببوونە بریكاریی 

بــەدوای  گــەڕان  لــە  پاســداران،  ســوپای 

ئەندامانی هێزە سیاســییەكان و ئاشكراكردنی 

پێگــەی شــوێنكەوتوانیان، بەنــاوی هاوكاری 

ڕژێمــی عێراق، بەســەختی دژی گەلی كورد 

دەجەنــگان، لــەم ســۆنگەیەوە )زۆرینە(كان 

وایــان نیشــاندەدا، بــە و پێیــەی كوردســتان 

ناوچەیەكی ســنوورییە لەگــەڵ عێراقدا، ئەو 

هێزانــە بــۆ دژایەتیــی كۆمــاری ئیســالمیی 

هاوكاری دەســتدرێژیەكانی عێــراق دەكەن، 

بــێ ئەوەی لــەوە تێبگەن، كــە عێراقییەكان 

بــە تەنها دژی كۆماری ئیســالمیی نین بەڵكو 

خاكەكەیــن،  ئێــران و  شارســتانیەتی  دژی 

بزواندنــی  باوەڕەدابــوون،  لــەو  هەربۆیــە 

هەستی نەتەوەپەرستی كورد و پاڵپشتیكردنی 

عێراقییــەكان، چەنــد هێنــدە ترســناكترە لە 

بۆردومانــی تــۆپ و هێلیكۆپەتــەرەكان، لەم 

ڕووەوە لقــی كوردســتانی )زۆرینــە(كان لە 

ڕاپۆرتێكدا بۆ كۆمیتەی ناوەندیی ڕێكخراوەكە 

لــە تــاران، لــە 9ی تشــرینی یەكەمی 1980 

ڕایگەیانــدووە: »بەهــۆی بوونــی پەیوەندی 

)حدكا( بە ڕژێمی بەعسەوە لەسەر پێشنیازی 

خــودی قاســملوو، بــە هەماهەنگــی لەگەڵ 

یەكەكانــی تۆپخانــەی ســوپای عێــراق، لــە 

ناوچەكانی جەلدیان- پیرانشەهر، چاالكیەكی 

ســەربازیی بەڕێوەدەبەن، لە كاتێكدا )حدكا( 

كارئاســانی بۆ هاتنە ناوەوەی ســوپای عێراق 

دەكات، هەروەها )زۆرینە(كان پروپاگەندەی 

ئەوەیــان دەكرد، كۆمەڵە لە ڕێگەی ســوپای 

ڕزگاریــی پەیوەندییان لەگــەڵ ڕژێمی عێراق 

دروســتكردووە و چەندیــن پارچــە چەكیــان 

وەرگرتووە و بۆ كاتی پێویســت لە شاری سنە 

ئامادەی كردوون .

ئەو دژایەتیە ئاشــكرایەی )زۆرینە(كان، هێزە 

كوردســتانیەكانی كرد بە گــژ خۆیدا، چونكە 

)حــدكا( و كۆمەڵە لە جەنگــی ئێران-عێراقدا 
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هــاوكاری ڕژێمــی عێراقیــان بــە خیانەتــی 

نەتەوەیی و نیشــتمانیی دادەنــا، لەم ڕووەوە 

)حــدكا( لــە پلنیۆمی كۆمیتــەی ناوەندیی لە 

10ی ئابــی 1980 )زۆرینە(كانی هاوشــێوەی 

حزبــی تــودە بــە )جــاش( ناوبــرد، بــەاڵم 

كۆمەڵــە هەلوێســتێكی توندتــری وەرگرت و 

لە 1ی تشــرینی یەكەمی 1980 لە هێرشێكدا 

بۆســەر ســەربازگەی بۆكان، دوو چەكداریی 

الیەنگری )زۆرینە(كانیان بە ناوەكانی )ئەلیاس 

ســەقلی و ئەحمەد پور حەسەن( كوشت، كە 

چەك و پێداویســتی ســەربازیان گواستۆتەوە 

بۆ ســەربازگەی )گونبند(، ئەمەش ســەرەتای 

تێكهەڵچوونی نێوانیان بووە .

لەم قۆناغەدا )زۆرینە(كان بەهاوكاری سوپای 

پاسداران شورایەكی ســەربازییان دامەزراند و 

بەنــاوی  دەســتەیەكی  كوردســتاندا  لــە 

)رزمنــدگان فیدایــی/ تێكۆشــەرانی فیدایــی( 

پێكهێنا، بەمەبەســتی هاوكاریكردنی سوپا بۆ 

لێدانی دژە شــۆڕش لە كوردستان و پاراستنی 

ســنورەكان لە دەســتدرێژی ســوپای عێراق، 

لــەم ڕووەوە بــە پێی ڕاپۆرتێكــی ڕۆژنامەی 

)جمهوری ئیسالمیی( ئە و دەستەیە لە زۆربەی 

شــارەكانی كوردســتاندا باڵوبوونەوە و لەتەك 

هێزەكانی )قیادە مۆقەتە( و سوپای پاسداراندا 

ســەرگەرمی لێدانی هێزە كوردییەكان بووە، 

بەتایبەت لە گونــدی )دزڵی( نزیك مەریوان 

هێرشــیان كردووەتــە ســەر پێشــمەرگەكانی 

)حــدكا(، ئەمــەش ئــەو بانگەشــەیەی، كــە 

)زۆرینە(كان بۆ چارەســەری ئاشتیانەی پرسی 

كورد و كشــانەوەی هێزەكانیان لە كوردستاندا 

ناراست بوو، چونكە بە پراكتیك ئەو هێزانە 

لە كوردستاندا نەهاتنەدەر، بەڵكو دژی هێزە 

كوردییەكان بەكارهات، لەمبارەیەوە قاسملوو 

وتویەتــی: »چریكــەكان ئەو هێــزە نین، كە 

جێگــەی باوەڕی )حدكا( بــن، چونكە ئەوان 

بە چەند چەكدارێكی كەمەوە هاوكاری كورد 

ناكــەن، چۆن دەبنــە هێزێكی سەرانســەری 

ئێران«، )زۆرینە(كان دەیانزانی كە كوردستان 

پێویســتی بەو چەند چەكدارەی ئەوان نییە، 

بــەاڵم هەوڵیانــدەدا خەباتی گەلــی كورد بە 

خەباتی سەرتاســەری ئێرانــەوە گرێبدەن، تا 

نیشــانیبدەن خەباتی گەلی كورد بێ پاڵپشتی 

سەرانســەری ئێران تێكدەشــكێت، هەربۆیە 

لــەم بارەیــەوە یارمەتیەكــی ڕاســتەقینەیان 

بــە جواڵنــەوەی كــورد نەگەیانــد، تەنانەت 

كۆمەاڵنــی خەڵكــی ئێــران و الیەنگرانیان بە 

ناوەڕۆكــی شــۆڕگێڕانە بارنەدەهێنــا تــا لــە 

ناوەڕۆكی جواڵنەوەی كــورد تێبگەن، بەڵكو 

بە هەڵوێستێكی شۆڤێنیانە الیەنگرانی خۆیان 

لێ دووردەخستەوە .

وێــرای  پێــدا،  ئاماژەمــان  پێشــتر  وەك 

ئەوەی )زۆرینــە(كان وایان نیشــاندەدا دژی 

جیابوونــەوەی )پێڕەوانــی كۆنگــرەی چوار(

ن، بــەاڵم لەم قۆناغەدا، هانی ئەو گروپەیان 

دەدا دژ بــە باڵی قاســملوو بوەســتن، وەك 

ئــەوەی لە پەیامــی )زۆرینــە(كان بە بۆنەی 

)یــادی دامەزراندنــی كۆمــاری كوردســتان( 

پێشەوا قازی محەمەد لە ناو ئاپۆرەی جەماوەردا
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هاتووە، كە تەنها )پێڕەوانی كۆنگرەی چوار( 

بە جێگرەوەی شەرعی ڕێبازی قازی محەمەد 

دەزانێت و داواشی لێكردن بۆ لێدانی )گروپی 

قاسملوو( هاوكاری یەكتر بكەن، جگە لەوەی 

قاسملووی بەوە تاوانبار دەكرد، كە سەرقاڵی 

كۆمــاری ئیســالمیی بــە جەنگــی عێراقەوە 

قۆستۆتەوە و هەوڵی داگیركردنی پادگانەكانی 

پیرانشــار دەدات،  مەهابــاد، سەردەشــت و 

هەروەهــا چەنــد هەواڵێكــی باڵودەكردەوە 

لەوانە: تەقاندنەوەی پادگانی مەهاباد و بۆكان 

لەالیەن )حدكا( وە، یاخود ســوپای عێراق بە 

هاوكاری )حدكا( لە ناوچەی )شوشمێ( نزیك 

)نەوســوود( دزەیان كردووەتە خاكی ئێران و 

لەگــەڵ دوو ئەندامــی )حــدكا( بەناوەكانــی 

)فەراری قادری، كەمال دەباغی( هەماهەنگیان 

هەیە بۆ لێدانی سوپای پاسداران .

لــەم قۆناغەدا سیاســەتی دوو فاقی )زۆرینە(

كان لە ئێران بەگشتیی و كوردستان بەتایبەتی، 

ناكۆكــی لەنێــو ڕیزەكانــی ئــەو ڕێكخــراوە 

ناڕوونــی ســتراتیژیی  پێكهێنــا، بەجۆرێــك 

ڕێكخراوەكە لەبارەی دەســتە چەكدارییەكانی 

بــۆ  بانگەشــەكردن  لەالیــەك و  كوردســتان 

پاشەكشــەی چەكداریی و گرتنەبەری خەباتی 

مەدەنی لەالیەكی تر، نزیكبوونەوە لە حزبی 

تودە بێ ئەوەی دۆســتایەتی ســۆڤییەتیی بۆ 

مســۆگەركردبن، پاشــان چەندیــن هۆی تر، 

وایكــرد ژمارەیەك ئەندامــی )زۆرینە(كان بە 

ســەرۆكایەتی )مســتەفا مەدەنی( لە كانوونی 

دووەمی 1981 بەناوی )باڵ چەپی زۆرینەكان( 

جیابوونــەوە، وێــرای بچوكــی و الوازیان لە 

چەند ناوچەیەكی كوردستاندا هەڵدەسوڕان .

هەرچــی )زۆرینە(كان بوون لــەو پلنیۆمەدا، 

گەشــەی  )ڕێــگای  بــۆ  خۆیــان  پشــتیوانی 

ئیســالمیی و  كۆمــاری  ناســەرمایەداریی( 

تــودە  حزبــی  لەگــەڵ  هاوپەیمانێتییــان 

)حــدكا( و  هەروەهــا  دووپاتكــردەوە، 

قاســملوویان وەك هێزێكــی دژە شۆڕشــی 

وابەســتە بــە ڕژێمــی عێــراق ناســاند، بەم 

شــێوەیە )زۆرینە(كان وەفاداریان بۆ ســوپای 

ئەمنییــەكان و  هێــزە  بەســیج و  پاســداران و 

هەڵكوتانە ســەر )حدكا، كۆمەڵە، كەمینە( بە 

ئەركی پلەیەكی خۆیــان ناودەبرد و ئامادەیی 

خۆیــان بــۆ كۆنتڕۆڵكردنــەوەی شــارەكانی 

كوردستان لەالیەن سوپاوە نیشانداوە. بۆ ئەم 

مەبەســتە )زۆرینە(كان بەشداری زنجیرەیەك 

لە ئۆپراســیۆنەكانی سوپای پاسداران و بەسیج 

كــردووە لــە ناوچەكانی )ســنە، دیواندەرە، 

كامیاران، حەسەن ئاباد(، هەروەها هاوكاری 

ســوپای موســوڵمان )جاش(یــان كــردووە بۆ 

ســەر ســوپای ڕزگاریی كوردســتانی ئێران لە  

ناوچەی )زاالنە(، بەم هۆیەوە ڕژێم ســوودی 

لە هاوكاری چریك و تودەییەكان وەردەگرت، 

بەو هۆیەوە زۆرینەی شــارەكانی كوردستانی 

گرتۆتــەوە و بەمەش بەرەیەكــی نوێی دژ بە 

عێــراق كردەوەو ڕاســتەخۆ شــەڕەكە كەوتە 

كوردستانەوە .

چەواشــەكارانەی  هەلپەرســت و  سیاســەتی 

)زۆرینــە(كان بــە جۆرێــك بــوو ســەرەڕای 

هاوكارییــە ســەربازییەكانی بۆ ســوپا دژ بە 

هێزە كوردییەكان و هەڵكوتانەســەر شارەكانی 

ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان بــە جۆرەها چەكی 

پێشــكەوتوو، كەچی لــە پەیامێكدا بە بۆنەی 

ساڵوەختی پەیامەكەی خومەینی لە كوردستان 

دووپاتیدەكردەوە، كە چارەسەری پرسی كورد 

تەنها لە دەســتی ئیمام دایە، پێویســتە كورد 

ڕیزەكانی شۆڕش تێكنەدات و هاوشانی براكانی 

لــە جەنگی دژ بــە ئیمپریالیزمیــی ئەمریكا و 

فاشیســتی عێــراق بجەنگێت، پێشــیانوابوو، 

كــە پەیامی ئیمام نەك ســەلمێنەری تەواوی 

داخــوازی كــورد و خودموختارییــە، بەڵكــو 

دڵنیایــی پاراســتنی یەكڕیــزی شۆڕشــگێڕان و 

یەكپارچەیی ئێرانە .

هەڵــە  چوارچێــوەی  لــە  )زۆرینــە(كان 

نزیكبوونەوەی  كاریگەرییەكانی  مەزنەكانیان و 

لە ڕژێــم و حزبی تودە، بنكــەی جەماوەریی 

لــە كوردســتان و تــەواوی ئێرانــدا داكشــا، 

ئــەو كاریگەرێتیــە هێنــدەی تــر گەورەبــوو 

كاتێــك لــە 10ی كانوونــی دووەمــی 1982 

لــە پلنیۆمــی ســااڵنەی ڕێكخراوەكــەدا، بە 

پاساوی لەدەستدانی ســەربەخۆیی و شوناسی 

ڕێكخراوەكــە، دیســان گروپێكی تــر بەناوی 

)زۆرینە(كان بۆ 
ڕوونكردنەوەی هەڵوێستی 

خۆیان دەربارەی بارودۆخی 
كوردستان، ڕایانگەیاند، 

تەنها دان دەنێن بە گەاڵڵەی 
6 ماددەی )حدكا( وەك 
چارەسەری ئاشتیانەی 

پرسی كورد و گێڕانەوەی 
ئارامی كوردستان، هەربۆیە 

هەر هێزێكی تر ئەم 
گەاڵڵەیە پەسەند نەكات 

وەك هێزێكی دژە شۆڕش 
دەناسێنرێت

“
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)باڵــی گشــتگر( بــە ســەرۆكایەتی )عەلــی 

گشــتگر( كە ئەندامێكی كۆمیتــەی ناوەندیی 

بوو جیابوونەوەی خۆیان ڕاگەیاند .

هەرچەنــدە )زۆرینــە(كان هاوشــانی حزبی 

تــودە، ســەنگێكی گــەورە و كاریگەربوون بۆ 

ســەركوتكردنی بزووتنــەوەی ڕزگاریخــوازی 

گەلــی كــورد  و وەدەرنانــی هێــزو الیەنــە 

سیاســییەكان  و دەســتگرتن بەســەر تەواوی 

شارەكانی كوردستان، بەاڵم ڕێبەرایەتیەكەی بە 

چەشنی تودەییەكان فریوی هەڵوێستی لەناكاو 

توقێنەری مەزهەبیەكانی كۆماری ئیســالمیی 

بوون و لە ســەرەتای ساڵی 1983 كەوتنە بەر 

شــااڵوی پەالمــاردان، )زۆرینــە(كان بەهۆی 

تەشــكیالتییان  سیاســیی و  كاری  تێكەاڵویــی 

لەگەڵ حزبی تودەدا، بەشێوەیەكی چاوەڕوان 

نەكــرا و شكســتیانخوارد و ئەنجاماكەشــی بە 

گرتن و لەناوچوونی سەدان ئەندام و الیەنگری 

ڕێكخراوەكــە كۆتایی هات، ئەمــە لەكاتێكدا 

بەهــۆی ئەم گورزەوە ڕۆڵ و كاریگەرێتی ئە و 

ڕێكخــراوە لە كوردســتان و تــەواوی ئێراندا 

هەڵگیرا، پاشان ئەو بەشە لە ڕێبەرایەتیەكەی 

وەك )تەقی حەمیدییان، ئەسفەندیار كەریمی، 

ناهیــد قاجــار، بەهــزارد كەریمــی، حەمید 

بێگی...هتــد( كە نەكەوتنــە بەر پەالمار، بە 

ناچــاری ئێرانیان بــەرەو تاراوگــە چۆڵكرد و 

لە شــاری )لینكران(ی ئازربایجان نیشــتەجێ 

بــوون، جگە لەوە، هەندێك لە ئەندامەكانی 

هەڵهاتــن بۆ باشــووری كوردســتان و لەالیەن 

سەركردایەتی )حشــع(ەوە شوێنی ژیانیان بۆ 

دابینكراوە .

هەروەها ئەو ئەندامانــەی چوونە دەرەوەی 

واڵت لە ئازاری 1983 كۆمیتەیەكی 3 كەسیان 

لە )مەهــدی فەتاپور، جەمشــید تاهیر پور، 

ئەنوشــیروان لوتفی( پێكهێنابوو، بەمەبەستی 

ڕێكخســتنی كاروباری سیاســیی و تەشكیالتی 

پەیامیانــدا  لەیەكــەم  چریكــەكان،  نوێــی 

پاشــگەزبوونەوەی خۆیان دەربڕی و دانیان بە 

هەڵــەو چەوتیەكانیاندا نا، بەاڵم ڕێكخســتنی 

تاراوگەی )زۆرینە(كان بە ڕادەیەك الوازبوو، 

كە جگــە لە باڵوكراوەیــەك و كۆمیتەیەك بۆ 

بونیادنانــەوە، خاوەنــی چاالكییەكــی ئەوتۆ 

نەبــوون، هەرچەنــدە هەریەك لــە )فەروغ 

نیگاهــدار، عەلی تەوەســەلی( بەمەبەســتی 

یەكالیكردنەوەی ناكۆكیە فیكرییەكانیان خۆیان 

گەیاندۆتە مۆســكۆ، بەاڵم نەك ســەركەوتوو 

نەبــوون بەڵكو لــە تشــرینی دووەمی 1985 

)زۆرینــە(كان بەشــێوەیەكی فەرمــی دابەش 

بوون بۆ دوو باڵی ڕاست و چەپ .

)زۆرینــە(كان لەرێگــەی داننــان بــە هەڵە و 

لەبەرانبــەر  شكســتخواردوویاندا  سیاســەتی 

كێشــەی نەتەوەیی گەلی كورد، لە پلنیۆمێك 

بەنــاوی )بونیادنانــەوە( لــە ئــازاری 1986، 

كاریگەرێتــی  ڕۆڵ و  خستەســەر  تیشــكیان 

نەرێنیان لە كوردستاندا و بە ئاشكرا ڕەخنەیان 

لــە ڕابــردووی خۆیان گرتــووە و جواڵنەوەی 

گەلــی كوردیان بــە جواڵنەوەیەكی ڕەســەن 

ناوبــردووە، بــەم هۆیــەوە لــە پەیامێكــدا 

بــە ناونیشــانی )خەبــات لــە 1983-1977( 

ڕایانگەیانــدووە: »هەرچەندە كوردســتان بۆ 

هەمیشــە جێگەی مان و نەمان بــووە، بەاڵم 

لــە پاش ڕاگەیاندنی شــەڕی ئێــران- عێراق، 

لــە ئەنجامــی لێكدانــەوەی هەڵــە لەســەر 

بــە چاالكــی  ناوەڕۆكــی ڕژێــم، دوایمــان 

چەكداری لە كوردســتاندا هێنا و هەڵوێســتی 

چەوتمان بەرانبەر بەو جواڵنەوەیە گرت، بۆ 

مێــژوو دەڵێین ئــەو كارە زیانێكی ئەخالقیی 

بــوو لەمــەڕ خەباتــی خەڵكــی كــورد بــۆ 

خودموختاریــی، هەربۆیە ڕێبازی سیاســیمان 

الدانێكی ڕاستڕەوانە بوو« .

ئــەم پاشــگەزبوونەوەیەی )زۆرینــە(كان لــە 

هەڵوێســتی ڕابردوویــان بەرانبــەر بە دۆزی 

كــورد، لەكاتێكدا بــوو، كــە كاریگەریەكەی 

یەكجــار كــەم بایــەخ و الوازبــووە، دواتــر 

بەهــۆكاری  ڕێكخراوەكــە  ســەركردایەتی 

ناكۆكی فیكریی، ئاســۆیەكی ڕوونیان لەســەر 

پرســی كورد نەبووە، هەرچەنــدە لە یەكەم 

كۆنگــرەی )زۆرینــە(كان لــە ئەوروپــا، كــە 

لــە ئابــی ســاڵی 1990 دا بــوو، دروشــمی 

)سۆســیالیزم و دیموكراتیی( پێشــنیاركردووە، 

بــەاڵم بێ ئــەوەی هیچ بابەتێكــی دەربارەی 

مافەكانــی كــورد هێنابێتــە گــۆڕێ، ئەمەش 

نیشانەی ئەو ڕاستیەن، كە )زۆرینە(كان وەك 

ڕێكخراوێكــی چەپی توندڕەو لە ڕووخســار و 

ناوەڕۆكــدا بایەخێكــی جدییان بــە قازانجی 

دۆزی نەتەوەیــی گەلــی كــورد لــە ئێرانــدا 

نەداوە و ڕێبازێكی هەلپەرســتانەیان لە ئاست 

گرتووەتەبەر .

هەڵوێســتی ڕێكخراوی چریكــە فیداییەكانی 

خەڵكــی ئێران- كەمینە )ئەقەلیەت( بەرانبەر 

بەدۆزی كورد لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان

باڵــی )كەمینە(كان وەك ڕەوتێكی سیاســیی- 

چەكداریی، لــە ئەیلولی 1979 جیابوونەوەی 

خۆیان لە )زۆرینە(كان ڕاگەیاند، ئەم گروپە، 

كــە لەالیەن چەند كەســێكی وەك )ســەعید 

ســوڵتانپور، ســیامەك ئەســەدیان، ئەكبــەر 

كامبایی( ڕێبەری دەكران، ڕێكخراوەكە وەك 

بزوتنەوەیەكی كۆمۆنیســتیی بە پشت بەستن 

بە پێــڕەوی )هەم ســتراتیژ هــەم تاكتیك(، 

ئیســالمیی  بــۆ كۆمــاری  دژایەتیــی خــۆی 

ڕاگەیاند و دروشــمی سەرنگونی ئەو ڕژێمەی 

بەرزكردۆتــەوە، هــاوكات خومەینییــان بــە 

كەسێكی فێڵیاز داوەتە قەڵەم .

لە تێڕوانینــی ئەم ڕێكخــراوەدا ئامانجەكانی 

شۆڕش شكستیهێنا لە دامەزراندنی شورایەكی 

كرێكاریــی و پیشــەیی، لەبری ئــەو ڕژێمێكی 

ئیســالمیی جێگەی گرتووەتــەوە، كە لەالیەن 

چەنــد دەســتێكی وەك )لیبراڵی ئیســالمیی، 

ســونەتیی(  بــۆرژوای  بــازرگان،  بــۆرژوای 
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ڕێبەریــی دەكرێت، بەمــەش خەونی تەواوی 

هێزە دیموكراتیی و كۆمۆنیســتییەكان لە بەین 

چووە، هەروەها پێیان وابوو، كە هەڵوێستی 

كۆماری ئیســالمیی لە دژایەتیكردنی ئەمریكا 

بــە مانــای دژایەتی ئیمپریالیــزم نییە، بەڵكو 

نوێنەرانــی لیبراڵیزمــی ئیســالمیی، ئێرانیان 

بە دونیای ســەرمایەداریەوە بەســتووەتەوە، 

هەروەهــا )زۆرینە(كانیــان وەك گروپێكــی 

ڕیڤیزیۆنیست و پراگماتیك ناساند، كە خیانەت 

بەرانبــەر بە پێــڕەو و ســتراتیژیی چریكەكان 

كــردووە و دژ بە مافەكانی كرێكار پشــتی لە 

خەباتــی چینایەتیی كردووە، پاشــان تودەیان 

بــە حزبیكــی بۆرژوایــی هەلپەرســتی دژە 

كۆمۆنیســتیی ناودەبرد، بەوەی قوربانیەكانی 

ڕابردوویی داوەتە دەســت باڵێكی ئاخوندەی 

تونــدڕەو، ئەمــەش ئــەو پــەڕی خیانەتە لە 

بزوتنەوەی چەپ . 

لــە ڕاســتیدا خەباتی چەكداریــی و گرنگیدان 

بــە كێشــە نەتەوەییــەكان، خاڵــی بنەڕەتی 

پێكهاتنــی )كەمینە(كان بوو، هاوكات كرۆكی 

ناكۆكیەكانــی ئەو گروپە بوو لەگەڵ )زۆرینە(

كان، چونكە )كەمینە(كان لەو باوەڕەدا بوون، 

)زۆرینە(كان دانیشــتوی تــاران بوون و توانای 

شــەڕكردنیان لە كوردستاندا نیە، تەنانەت لە 

واقیعی كۆمەاڵیەتیی و فەرهەنگیی ئەو ناوچانە 

شــارەزانین، هەروەها كۆماری ئیسالمییان بە 

ترســناكترین دوژمنی خواســتە نەتەوەییەكان 

دادەنــا، كە بچوكتریــن ناڕەزایەتــی گەالنی 

ئێرانی بەتوندترین شــێواز سەركوت دەكات، 

بــەم پێیــەش كوردســتان وەك تاكــە خاڵــی 

بەرەنگاربوونــەوە و ناوەندیــی پراكتیكردنــی 

چاالكییەكانی )كەمینە(كان بووە .

لــەو ڕوانگەیــەی جەنگــی ئێــران- عێــراق 

كاریگەری نەرێنی لەسەر هەڵوێستیی سیاسیی 

ڕێكخــراوە چەپــەكان بەگشــتیی و چریكەكان 

بــە تایبەتی هەبوو، بــەاڵم )كەمینە(كان ئەم 

جەنگەیــان بــە پەالمارێكی كۆنەپەرســتانەی 

هــەردوو واڵتەكــە ناوبــرد، بــەوەی، كە لە 

شــەڕێكی نەخــوازراوی كۆنەقیــن و پراكتیك 

كردنی ئەندێشــەكانی خومەینی بە هاوكاری 

ســتەمكاریی  ئیمپریالیزمیــی  كەناڵەكانــی 

جیهانیی، ئاگرەكەی خۆشــكراوە72. هەربۆیە 

بــە  ئــەو جەنگــە دژ  پێشــنبینیان دەكــرد 

ماهیەتــی كۆمەاڵیەتیی، سیاســیی و ئابووریی 

گەالنــی ئێرانــە، هەروەهــا هۆشــیاریانداوە 

لەوەی كوردســتان وەك ناوچەیەكی سنووری 

زیانمەندی یەكەمی ئەو جەنگەیە، لە كاتێكدا 

كۆمــاری ئیســالمیی بــە پاســاوی الیەنگری 

خەڵكەكەی بۆ هێزە سیاسیی و كۆمەاڵیەتییەكان 

گەورەترین كارەساتیان خوڵقاندووە . 

بــە  ســەبارەت  )كەمینــە(كان  هەروەهــا   

ناكۆكیــان لەگــەڵ )زۆرینــە(كان و تێڕوانینیان 

لە ئاســت كێشــەی نەتەوەیی گەلــی كورد، 

ڕادیــكاڵ و توندوتیژتــر بــوون، چارەســەری 

پرســی كوردیان لە وتوێژدا نەدەدی، چونكە 

لەو باوەڕەدابوون داپلۆســین و ســەركوتكاری 

بــە تەنها لە كوردســتاندا نیــە، بەڵكو ئەگەر 

بنێــت  دا  وتوێــژ  بــە  دان  )زۆرینــە(كان 

ســتەمكاریی لــە ناوچەكانی تــر بەردەوامە، 

پێیــان وابــوو باردۆخی تاران لەگەڵ ســنەدا 

جیاوازی زۆرە، ئەو گرفتانەی كرێكاری فارس 

هەیەتی جیاوازە لــەوەی كوردێك هەیبێت، 

لەمبارەیــەوە ڕایانگەیاند: »لــە كاتێكدا ڕژێم 

خوازیاری لەناوبردنی كورد و نەتەوەكانی تری 

ئێرانە، بەاڵم ســەیر لەوەدایە چۆن )زۆرینە(

كان تاوانەكانــی خاڵخاڵــی لەگــەڵ بنەڕەتــی 

ماركسییزمی زانســتیی بەراورد ناكەن؟ ئێمە 

بەو پــەڕی گیانفیدایی لە ســەنگەری ئازادی 

كوردستان بۆ چەســپاندنی خودموختاریی لە 

چوارچێوەی ئێرانێكی دیموكراتیكدا تا مەرگی 

خومەینی و دارودەستەكەی كۆڵنادەین« .

دامەزراندنــی  )كەمینــە(كان  شــێوەیە  بــەم 

)حكومەتێكــی خودموختاریی لە چوارچێوەی 

ئێرانێكی ئازاد(دا كردبووە دروشمی سەرەكی 

لــە كوردســتان و ناوچەكانــی تــری ئێراندا، 

هەروەهــا جەختیدەكــردەوە لــەوەی هــەر 

هێزێكــی شۆڕشــگێڕ لەبەرانبــەر مافەكانــی 

كورددا دەبێت خودموختاریی پەسەند بكات، 

چونكــە جواڵنەوەی شۆرشــگێریی كوردی بە 

بەشێكی دانەبڕاوە لە جواڵنەوەی سەرتاسەریی 

ئێــران ناوبــردووە، لــەم ڕووەوە )كەمینــە(

كان خودموختارییــان وەك كۆتا چارەســەری 

پرســی كورد ناوبــردووە، لەبەرانبەردا هەر 

جــۆرە چەمكێكــی وەك مافــی چارەنوس بە 

دەستوەردانی ئیمپریالیزم بۆ تێكدانی خەباتی 

نەتەوەیــی و چینایەتیــی كــورد و دابڕیــن لە 

فەرهەنگیی ئێرانی و ترس لەسەر ئاسایشی ئەو 

واڵتــە ناوبردووە، بە ئاشــكرا ڕایانگەیاندووە 

)كەمینــە(كان لەگــەڵ خودموختاریــن نــەك 

دابەشكردنی خاكی ئێران« .

هەرچەنــدە )كەمینــە(كان وەك بەشــێك لە 

چریــك و بزوتنەوەیەكی سەرتاســەری خۆیان 

ناســاندبوو، بــەاڵم تــەواوی هێــزو پێگــە و 

الیەنگرانیــان لە كوردســتاندا بووە، هەربۆیە 

هاوشــانی هێزە سیاســیی و كۆمەاڵیەتییەكانی 

بــۆ  ئامادەكــردووە  خۆیــان  كوردســتان 

ئەنجامدانــی خەباتــی پارتیزانیــی، بــۆ ئەم 

مەبەســتە لە پاش شەڕی سێ مانگە، بەهۆی 

بەهێــزی پەیوەندییەكانــی لەگــەڵ كۆمەڵە و 

)حدكا(، كە لە ڕووی ســەربازییەوە هاوكاری 

گواســتنەوەی چــەك و تیمــاری بریندارانــی 

یەكتریــان كــردووە و پــێ بە پێی ئــەو دوو 

هێــزە لــە تــەواوی ڕۆژهەاڵتی كوردســتاندا 

دژ بــە ســوپای پاســداران و هێزەكانی وەك 

)ســوپای موســوڵمان و قیادە مۆقەتە( خەباتی 

سیاســیی و چینایەتیــان دەســتپێكردووە، بــۆ 

ئەم مەبەســتە لــە ئابی 1980 لە شــارەكانی 

مەهاباد، سنە و كامیاران، بە یادی ساڵوەختی 
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كۆچی دوای )مســتەفا سوڵتانی( زنجیرەیەك 

چاالكیی چەكدارییــان ئەنجامداوە، هەروەها 

گرنگترین بەشــداری )كەمینــە(كان لە مانگی 

تشــرینی دووەمــی 1980 بــووە، لەرێگــەی 

زنجیرەیەك چاالكیی پارتیزانیی لە ناوچەكانی 

)قونقــالم(ی نزیــك مەهابــاد و گوندەكانــی 

)قزال قوبو، ســەڵدۆز(ی دەوروبەری ورمێ، 

چەند پێكدادانێكیان لەگەڵ سوپای پاسداراندا 

هەبووە و 20 كەس لە چەكدارانی )كەمینە(كان 

لەو شەڕانەدا كوژراون، وێڕای ئەوەی لەشاری 

شــنۆ دوو لە دیارترین كادێرەكانیانی )هێزی 

ژنانی تەشكیالتی شــنۆ( بەناوەكانی )خوشكە 

حەلیمە و سەید زولێخا( دەستگیركران .

هەروەهــا لە درێژەی چاالكییەكانی )كەمینە(

كان و بــە هــاوكاری كۆمەڵــە، لــە 18-25ی 

تشرینی دووەمی 1980، چەند پێكهەڵپژانێكیان 

لەگــەڵ ســوپای ڕزگاریــی و )قیــادە مۆقەتە( 

ئەنجام داوە، كە دەرئەنجامەكەی بۆتە هۆی 

كوژرانی )موختای قەلعەوەیســی( لێپرسراوی 

سەربازی )كەمینە(كان، ئەمە جگە لەوەی ئە و 

شــەڕانە هــۆكاری هاتنی ســوپای عێراق بوو 

بە قواڵیی 5 كیلۆمەتر بۆ ناوشــاری مەریوان، 

هەروەهــا )كەمینە(كان لە یادی دامەزراندنی 

كۆمــاری كوردســتان لــە شــاری مەهابــاد، 

هاوپەیمانێتیەكــی ســەربازیان لەگەڵ )حدكا( 

پێكهێناوە و بنكەیەكیان بە دووری 7 كیلۆمەتر 

لە شارەكە بەشێوەیەكی نهێنی دامەزراندووە،  

هاوكات لە شــاری بۆكان هێزێكی سەربازیان 

بــە هاوبەشــی لەگــەڵ كۆمەڵــە پێكهێناوە، 

هەروەها 4 یەكەی نیزامی تایبەت بەناوەكانی 

)عەنبەریــان، گویال، مســعود زادە، ســتوانی 

مەهابــاد( لەالیــەن )كەمینە(كانەوە پێكهات، 

كە پەیوەندییەكــی بەهێزیان لەگەڵ كۆمەڵە و 

)حدكا( هەبووە .

لە چوارچێوەی ئەم هاوپەیمانێتیە سەربازیەدا، 

)كەمینە(كان لە شــوباتی 1981، زنجیرەیەك 

چاالكی هاوبەشــیان لــە ناوچەكانی مەهاباد، 

سنە، پاوە و مەریوان، ئەنجامداوە، هەروەها 

لــە شــاری ســنە هــاوكاری پێشــمەرگەكانی 

)حدكا(یــان كــردووە، كــە كەوتبوونــە نــاو 

لەالیەكــی  پاســداران،  ســوپای  بۆســەیەكی 

تــرەوە لە ناوچەكانــی دیوانــدەرە )زۆرینە(

كان هێرشــیانكردە ســەر لەشــكرێكی سوپای 

موســوڵمان )جــاش(، كــە بــە جلوبەرگــی 

كوردییەوە هەڵیان كوتابووە سەر گوندەكانی 

دەوربەری شارەكە .

جێگەی باســە، چەند بارەبوونەوەی چاالكییە 

ســەربازییەكانی )كەمینە(كان لە كوردستاندا و 

پەرەگرتنــی خەباتی توندوتیژ و ڕادیكااڵنەیان، 

كۆماری ئیســالمیی بە ڕادەیەك ترســاندووە، 

كە هەوڵیداوە بە زوویی قەبارە و پێگەی ئەو 

ڕێكخراوە لە كوردستاندا الوازبكات و ناكۆكیە 

ناوخۆییەكانیــان لەگــەڵ چریكــی )زۆرینــە(

دا بــە قازانجی خــۆی بەكاربێنێت، هەروەها 

هەڵمەتێكــی بــۆ دەســتگیركردنی ئەنــدام و 

الیەنگرانیــان دەســتپێكردووە تــا ناچاریــان 

بكات هاوشێوەی )زۆرینە(كان چەك دابنێن، 

لــەو هەڵمەتــەدا 87 كــەس دەســتگیركران، 

كــە 49 یــان لــە كوردســتاندا بــووە و لــەو 

ژمارەیــە 11 ئەندامیــان لە ســێدارە دراون، 

دیارترینیــان )ســەعیدی ســوڵتانپور( بوو، كە 

دەنگدانەوەیەكــی مەزنــی لەنێــو الیەنگرانی 

چریكەكان بەگشتیی و )كەمینە(كان بە تایبەتی 

لێكەوتەوە، بەو پێیەی ناوبراو وەك سومبولی  

ڕۆشــنبیرانی چەپــی ئێرانیــی لێیانڕوانیووە، 

لــە هەمــان كاتدا، هاوســۆزی خواســتەكانی 

گەلــی كــورد و چەســپاندنی مافەكانی بووە، 

بــەو هۆیەوە چریكەكانــی )زۆرینە و كەمینە( 

وەك بەرچەكردارێــك و وەاڵمێكــی خێــرای 

كاری  زنجیرەیــەك  ڕژێــم،  كردەوەكانــی 

چەكدارییان لە 25-28ی حوزەیرانی 1981 لە 

ناوچــە جیاجیاكانی كوردســتان ئەنجام داوە، 

جیا لــەوە )كەمینە(كان پەیامێكــی ئاوەاڵیان 

بۆ )ئەنجومەنی شــورای ئیسالمیی( ناردووە، 

ســەبارەت بــە كوردســتان ڕایانگەیانــدووە: 

»ئەگــەر ڕژێــم دەیەوێت هێــزە كوردییەكان 

چەك دابنێت، ئەوا دەبێت دەستهەڵبگرێت لە 

كوشــتن و بڕی گەلی كورد و بێ سڵەمینەوەی 

مافــە دیموكراتییەكانیــان بچەســپێنێت، هەر 

بۆیــە  ئەگــەر ڕژیــم ئامــادەی ســەلماندنی 

مافەكانــی كوردە ئــەوا هێزە چەكــدارەكان 

ئامادەی دانوستانن« .

)كەمینــە( بۆچوونــەی  ئــەم  پێچەوانــەی 

كان، كۆمــاری ئیســالمیی لە تەمــووز و ئابی 

1981 هێرشــێكی بەرفراوانی لە كوردســتاندا 

دەســتپێكردووە، هەرچەنــدە )كەمینــە(كان 

بــە هاوكاری هێزەكانــی كۆمەڵە و )حدكا( لە 

ناوچەكانــی مەهابــاد و پیرانشــار بەرپەرچی 

هێرشــەكانی ڕژێمیان داوەتــەوە، لە یەكێك 

لەو هێرشانەدا بۆماوەی 6 كاتژمێر كۆنترۆڵی 

جادەی ســەقز- ســنە یان كردووە، بەاڵم لە 

سەرەتای ئابی، بەهۆی هێرشە بەرفراوانەكانی 

ڕژێم، قۆناغی كۆتایی پاكســازیی كوردستانی 

ڕاگەیانــدووە، كــە تیایــدا 265 كــەس لــە 

الیەنگرانــی هێزە سیاســییەكانی كوردســتان 

گیراون و 42 كەســیان لە ســێدارە دراوە، كە 

ژمارەیەكیان ئەندامی ناســراوی )كەمینە(كان 

بوون.

بەهۆی هێرشــەكانی ڕژێم بۆ سەر شارەكانی 

ئەنــدام و  ســەر  هەڵكوتانــە  كوردســتان و 

الیەنگرانــی هێــزە سیاســییەكان، )كەمینــە(

كان مەودای كاری سیاســیی و چەكدارییان بە 

ڕادەیەكی بەرچاو بەرتەسكبۆتەوە، سەرەڕای 

گرتــن و لــە ســێدارەدانی چەندیــن ئەندام و 

الیەنگرانیــان، گرفتی ماددیی و كەمبوونەوەی 

چەك و پێویستی ســەربازیی ئەو ڕێكخراوەی 

بــەرەو الوازی بــردووە، لەالیەكــی ترەوە، 

)كەمینــە(كان ڕووبەڕووی چەنــد قەیرانێكی 
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ناوخۆیــی بوونەوە، ئەویش پــاش پێكهێنانی 

)شــورای میللی مقاومت/ئەنجومەنی بەرگریی 

لــە  نیشــتمانیی(، كــە ســەرنجی بەشــێك 

ڕێبەرایەتــی )كەمینە(كانــی بە ســەرۆكایەتی 

)مەهدی سامع( بەالی خۆیدا ڕاكێشابوو، ئەمە 

لــە كاتێكدا هەریەكە لە مەســعود ڕەجەوی و 

قاســملوو خواســتی خۆیــان بــۆ پێكهێنانــی 

بەرەیەكــی هاوبەش بە بەشــداریی )كەمینە(

كان دەربــڕی بــوو، هــەر بۆیە ئــەم ڕەوتە 

لەنێو )كەمینە(كان بە دروشمە سەرەكییەكانی 

خــۆی  كــە  بــوون،  سەرســام  )ش.م.م( 

دەبینیەوە لە )رووخاندی كۆماری ئیسالمیی، 

دامەزراندنی سیستمێكی دیموكراتیی گەلی(، 

هەروەهــا لــە كوردستانیشــدا ئەركەكانی بە 

)راگرتنی شــەڕ و ڕاگەیاندنــی خودموختاریی 

لــە چوارچێوەی یەكپارچــەی خاكی ئێران(ی 

بە پشــت بەســتن بە پێشــنیاری 24 ماددەی 

)حدكا( وەك مەرجی بنەڕەتی بۆ چەسپاندنی 

مافەكانی گەلی كورد پەسەندكرد .

سەرهەڵدانی ناتەبایی فیكریی و سیاسیی لەنێو 

)كەمینە(كاندا، ئەو ڕێكخراوەی ناچاركرد، لە 

تشــرینی دووەمی 1981 بەشێوەیەكی نهێنی 

یەكەمیــن كۆنگرەی خــۆی بەڕێوەبەرێت، لە 

نێو كۆنگرەكەدا ســێ ڕەوتــی جیاواز خۆیان 

ئاشــكرا كردووە، یەكەمیان، ڕەوتی )مەهدی 

سامع، موحسین مدیر شانچی(، كە الیەنگریی 

دۆســتایەتی موجاهدینی خەڵــك و خوازیاری 

چوونە نێو )ش.م.م( بوون، هەروەها ڕەوتی 

دووەم، بە سەرۆكایەتی )ئەكبەر كامبایی(، كە 

پارێزەری سیاســەتیی ڕابردووی ڕێكخراوەكە 

بــوو، هەرچی ڕەوتی ســێیەم بــوو، لەالیەن 

)عەباس هاشــمی، محەمەد ڕەزا، عەلی ڕەزا 

مەحفوزی( ســەرۆكایەتی دەكرا، دەیانویست 

لە ڕیشەوە ستراتیژیی ڕێكخراوەكە بگۆڕن .

تــر  جارێكــی  كۆنگرەكــە  ئــەوەی  لەگــەڵ 

پەســەندكراوەكانیدا  دووی  بڕگــەی  لــە 

دان  بەردەوامــی  لــە  جەختیكردووەتــەوە 

بــە خەباتــی پارتیزانیی لە پــاڵ هێزو الیەنە 

سیاسییەكانی كوردستاندا، هەروەها )حدكا(، 

كە ئەندامی )ش.م.م( بوو، وەك خەباتگێڕیی 

نەتەوەیــی و چینایەتیی میللەتی كورد ناوبرد، 

بەاڵم ڕێبەرایەتیەكەی نەیتوانی بەســەر كێشە 

فیكرییەكانــدا زاڵببێت، كاتێكیــش كۆنگرەكە 

گرتــووە،  لــە )ش.م.م(  تونــدی  ڕەخنــەی 

بەوەی بەرنامەی ئەم ئەنجومەنە پڕۆژەیەكی 

لەســەر  نیــە،  شۆڕشــگێڕانە  دیموكراتیــی 

خزمەتــی چینــی پرۆلیتاریا پایــەدار نەبووە، 

بەڵكو بەرنامەیەكی ڕیفۆرمیستیی لیبراڵیزمی 

مەزهەبییــە، كــە بــۆرژوای ســەرمایەداریی 

ســەرۆكایەتی دەكات، لەو باوەڕەدابوون، كە 

ئەم ئەنجومەنە دروشمی ڕووخاندنی كۆماری 

ئیسالمیی بەرزكردۆتەوە، بەاڵم دامەزراندنی 

دەســەاڵتێكی مەزهەبیی لەبــری ئەو ڕژێمە 

قبوڵــە، هەر بــەم هۆیە پەســەندكراوەكانی 

وێنەی سێ سەرکردەی بزوتنەوەی چەپ و کۆمۆنیستی
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كۆنگــرە بووە هۆی ژێر پێنانی خواســتەكانی 

)مەهدی ســامع( و هاوبیرانــی، بەو هۆیەوە 

چوونــە  ڕاگەیانــد و  خۆیــان  جیابوونــەوەی 

نێــو )ش.م.م.(، ســەرەنجام پــاش 7 مانــگ 

ڕێكخراوێكــی نوێیــان بەنــاوی ) پیرونامــە 

هویت/ پێڕەونامەی شوناس( دامەزراند . 

لەم كاتــەدا، )كەمینــە(كان خەباتی چریكیان 

لە كوردســتاندا پەرەپێــداوە، بەم هۆیەوە لە 

نیسان تاكو كانونی یەكەمی 1982 بە هاوكاری 

هێزەكانــی كۆمەڵــە و )حــدكا( زنجیرەیــەك 

چاالكییــان ئەنجامداوە، لــە گرنگترینیان: لە 

14ی حوزەیرانــی 1982 هێزەكانــی )كەمینە(

كان لەگــەڵ )حدكا( ڕێگــەی میانداو- بۆكان 

یــان كۆنتڕۆڵكــردووە، هەروەهــا لــە 10ی 

تەمووزی 1981 سەربازگەی )قوشچی( ورمێی 

یان كۆنترۆڵكراوە، لە 16ی تشرینی دووەمی 

1982 دەستیانگرت بەسەر سەربازەگەی )مام 

زینە- خوریسان( لە  سەردەشت و گوندەكانی 

دەوروبەری .

زنجیــرە  ئــەو  كاریگەرییەكانــی  قورســیی 

ئــەو  گەیانــدە  )كەمینە(كانــی  چاالكیانــە، 

باوەڕەی بۆ ڕێكخستنەوەی كار و چاالكییەكان و 

لــە  ئایندەیــان  ســتراتیژیی  دیاریكردنــی 

كوردســتاندا، لــە تشــرینی دووەمــی 1982 

یەكەمین كۆنفرانســی ســااڵنە لە كوردستاندا 

ببەســتێت، تیایــدا چەند بڕیارێكــی گرنگیدا 

نهێنــی و  )كۆمیتــەی  پێكهێنانــی  لەوانــە، 

بەرگریی(، كە ئەركی ســەرەكی ئەنجامدانی 

كاروچاالكی چەكداریی و ڕێكخستنی شارەكان 

بوو، دامەزراندنی ڕادیــۆی )دەنگی فیدایی( 

بــۆ بەســتنەوەی ڕووداوەكانــی كوردســتان 

بــە چاالكییەكانیــان لــە تــەواوی ئێرانــدا، 

دامەزراندنــی زانكۆیەكی سیاســیی- نیزامیی 

بەناوی )مەســعود ڕەحمەتــی( بۆ كردنەوەی 

خولی پێگەیاندنی پێشمەرگە، باڵوكردنەوەی 

ڕۆژنامــەی )رێگای گەل(ی تایبــەت بە كارو 

چاالكی ڕێكخراوەكە لە كوردستان .

جێگەی باســە، پێكهێنانــی )كۆمیتەی نهێنی و 

بەرگریــی( لــە كوردســتاندا، )كەمینە(كانــی 

بردۆتــە قۆناغێكی نوێ لــە پەیوەندی لەگەڵ 

هێزە سیاسیی و كۆمەاڵیەتییەكانی كوردستان، 

بــە جۆرێك لەگــەڵ )حــدكا( دۆســتایەتیان 

پەرەپێــداوە و هێزەكانــی چریــك و )حــدكا( 

لە كۆتایی ســاڵی 1983 بــە دەنگ هاوكاری 

پێشمەرگەكانی )حدكا( چوون، لە هێرشەكانی 

گوندی )حەسەن ســاالران(ی سەربە ناوچەی 

)سەرشیو(، كە توانیویانە ستوانێكی پاسداران 

تێكبشكێنن، دواتر ئەم دۆستایەتیە لە ڕێگەی 

دەركردنی بەیاننامەی پشتیوانی گەرمتربووە، 

كاتێــك 16 پێشــمەرگەی )حــدكا( لە شــاری 

ســنە لە ڕووبەڕووبونەوەی سوپای پاسداراندا 

لە ئابــی1983 كوژران، )كەمینــە(كان وێڕای 

پشــتیوانی  ڕژێــم،  كردەوەكانــی  ئیدانــەی 

سەربازیی بۆ )حدكا( دەربڕیوە .

لە الیەكی تــرەوە، )كەمینە(كان پەیوەندییان 

لەگەڵ كۆمەڵە بەرەو خراپی چوو، بەو پێیەی 

كۆمەڵــە لــە كۆتایی ســاڵی 1983 بووتە لقی 

كوردســتانی حزبــی كۆمۆنیســتی ئێران، بەم 

هۆیە ڕووبــەڕووی ڕەخنەی توندی فیكریی و 

ئایدۆلۆژیــی بۆتــەوە لەالیــەن )كەمینە(كان، 

لــەو ڕوانگەیــەی چریــك بــە هەمــوو باڵە 

جیاوازەكانیەوە خۆیان بە تاكە نوێنەری چەپ 

ئێرانــی ناو دەبرد و ڕێگەیــان بە دەركەوتنی 

لــەم  نــەدەدا،  سەرانســەری  ڕێكخراوێكــی 

ڕووەوە هێرشــیان كردە سەر كۆمەڵە بەوەی 

ئــەو ڕێكخراوە كوردســتانییە و پەیوەندی نیە 

بە دۆخی گشتی ئێرانەوە، بە پاساوی ئەوەی 

كۆمەڵە دەیەوێت لە ڕیزی یەكگرتووی چینی 

كرێكاریــی ئێرانــدا دووبەرەكــی پێكبێنێت، 

لەبــری خەباتــی چینایەتیــی تێكەڵــی بیری 

ناســیۆنالیزمیی تەســكبین و ووردە بــۆرژوای 

جوتیاریی بووە .

ئەڵقەیەكــی تــری ئــەم ناكۆكیانــە، لەســەر 

ڕوانینــی بزوتنەوەی چەپ و هەڵوێســتی ئەو 

ڕێكخراوانــە بوو لەســەر كێشــەی نەتەوەیی 

گەلــی كورد و خواســتی خودموختــاری، لەم 

پێیانوابــوو،  )كەمینــە(كان  چوارچێوەیــەدا 

كۆمەڵە دەربــارەی خودموختاریی پێچەوانەی 

بنەڕەتەكانی ماركسیی- لینینیی، بەرنامەیەكی 

ڕوونــی نیــە، لە كاتێكــدا خۆی بــە ڕابەری 

جواڵنــەوەی نەتەوەیــی و دیموكراتیــی كورد 

ناودەبــات، لــە بــری ئەوەی وەك بەشــێك 

لە خەباتی دژە ئیمپریالیســتیی و دیموكراتیی 

گەالنی ئێران ڕابەرایەتی كرێكارانی كوردستان 

بــكات، كەچی لە پێنــاو ڕازیكردنی ئەندامە 

فارسەكانی )حكا( پاشەكشەی لە خواستەكانی 

كورد بۆ خودموختاریی كردووەو ئەم پرسەی 

خســتووەتە دەســت كەســانێك، كــە هیــچ 

شارەزاییەكیان لەسەر واقیعی كوردستان نیە. 

لــەم ڕووەوە )كەمینــە(كان ڕایانگەیاندووە: 

»ئاشــكرایە كۆمەڵــە لەبــەر چەنــد هۆیەك 

لەرووی نەتەوەیی توشی الدانێكی فرە گەورە 

بووە، وا دەریدەخات، كە شۆڕشــی ئایندەی 

چینــی كرێكاریــی ئێــران و كۆمەڵــە پێكەوە 

گرێــدراون، بەاڵم كۆمەڵە هێشــتا نەیتوانیوە 

بــە ڕوانینــە بۆرژواییەكــەی، كــە بــە قوڵی 

ڕیشــەی لە توێژی جوتیاریی كوردســتاندایە، 

ئــەو پەیوەندییــە ببچڕێنێــت، ئەگەر چی لە 

ناوەڕۆكدا خوازیاریی ڕێكخراوی كۆمۆنیستیی 

جیاوازە بۆ كوردســتانی ئێران، بەاڵم كۆمەڵە 

وای ڕادەگەیەنێت، كە دەتوانن لە ناوچەكەدا 

وێڕایی پاراســتنی دروشمی )كرێكارانی دونیا 

یەكگرن(، قســە لــە نوێنەرایەتــی جیاواز بۆ 

پرۆلیتاریــای ئێران بكــەن، هەر بۆیە كۆمەڵە 

بەشــێوەیەكی جیاواز پرۆلیتاریای كوردستان و 

سەرانسەری ئێران لێكدەداتەوە« .

ناكۆكیــە تیۆرییەكانــی )كەمینــە(كان لەگەڵ 

كۆمەڵــەدا بەرادەیــەك گەیشــتووە، كــە بە 
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بۆچونێكی شــۆڤێنیانەی هەندێك لە ئەندامە 

فارسەكان ڕق و تورەیی خۆیان لە كوردستاندا 

الیەنێــك  هــەر  دانــاوە  وای  نیشــانداوە، 

كوردســتان بــە »داگیرگــە« لە قەڵــەم بدات 

ئــەوا هەڵگری بیری ناســیۆنالیی شــۆڤێنیە، 

لــەم ڕوانگەیــەوە دژی كۆمەڵە وەســتایەوە، 

كاتێك لە پەســەندكراوەكانی كۆنگرەی سێدا، 

كــە تیایــدا هێزەكانــی كۆمــاری ئیســالمیی 

بــە »داگیركــەر« ناوبــردووە، لــە پەیامێكدا 

ڕایگەیانــدووە: »لەبەرانبەر ئەم دەســتەواژە 

ناشــۆڕگێڕییەی كۆمەڵە ناچارین سەرنجیان بۆ 

هەزاران )جاش( ڕایكێشــین، كە ئەگەر ئەوان 

نەبوونایــە ڕژێم نەیدەتوانی هانگاوێك بچێتە 

پێــش، ئەو جاشــانە لەالیەن چەوســێنەرانی 

چەكداركــراون،  كوردســتانەوە  ناوخۆیــی 

هەربۆیە ســەبارەت بە چەمكــی )داگیركەر( 

بۆ كۆماری ئیســالمیی ئەوە دەخاتە ڕوو، كە 

ئە و ڕژێمە دەســەاڵتێكی بۆرژوای سەرەڕۆیە 

بەســتراوە بــە ئیمپریالیســتەوە دەنــا، ئــەو 

هێزەی كۆماری ئیســالمیی هێزێكی ناوخۆییە 

نەك داگیركەر، هەروەها بۆچوونیان وابووە، 

ئەگــەر كۆمەڵــە، كوردســتان وەك واڵتێكی 

ســەربەخۆ نابینێت و دروشمە ستراتیژییەكەی 

بۆ ڕاماڵینی ســوپای داگیركەر لەســەر خاكی 

كوردستان، بێ سەركەوتنی كۆمەاڵنی خەڵك 

لــە شۆڕشــێكی دیموكراتیــدا نەبینێت، ئەمە 

نــەك بەرهەمهێنانــی بۆچوونــی نادروســتی 

گــەرای  بەڵكــو  چەوســێنەرە،  بــۆرژوای 

ناســیۆنالیی شــۆڤێنیی لەناو ئەو جواڵنەوەیە 

بەهێز كــردووە«، لەبەرانبەر ئەوەدا كۆمەڵە 

)كەمینــە( بۆچوونــەی  ئــەم  وەاڵمــی  لــە 

كاندا ئــەوەی خســتەڕوو، بەرنامەی كۆمەڵە 

بــۆ خودموختاریــی لــە كۆنگــرەی ســێ لە 

شوباتی 1982 پەســەندكراوە، ئەو كاتە هیچ 

هەنگاوێــك بۆ پێكهێنانی حزبی كۆمۆنیســت 

نەبووە، كەواتە ناســاندنی سیمای چینایەتیی 

كۆمەڵە لەگەڵ پێكهێنای حزبی كۆمۆنیســت و 

داخوازییەكانی یەكنایەتــەوە، ئەم بۆچوونانە 

نیشاندەری ئەو ڕاستیەن )كەمینە(كان خەباتی 

هێــزە كوردییەكان لەنێــو )ش.م.م( و )حزبی 

كۆمۆنیستی ئێران( یان سەبارەت بە كوردستان 

لە دوو ڕوانگەوە هەڵسەنگاندووە، یەكەمیان، 

خەباتی چینایەتیی پێــش خەباتی نەتەوەیی، 

دووەمیــان، بەســتنەوەی جواڵنــەوەی گەلی 

كورد بە پڕۆژەی سەرتاســەری ئۆپۆزســیۆنی 

چەپی ئێرانیەوە.

لــە چوارچێوەی ئەو ڕكابەرییــە ئایدۆلۆژییە، 

)كەمینە(كان بۆ سەلماندنی ئەو دیدەی كە لە 

توانایاندایە بەرنامەیەكی پێشكەوتوتر سەبارەت 

بە مافەكانی گەلی كورد لە پەسەندكراوەكانی 

)ش.م.م( و )حكا( بێننە كایەوە، لەســەرەتای 

ســاڵی 1984 بەرنامەیەكــی بــۆ )رووخاندنی 

كۆمــاری ئیســالمیی و دامەزراندنی كۆمارێكی 

دیموكراتیكی گەلی( خســتەڕوو، ســەبارەت 

بە مافەكانــی گەلی كورد لــەم بەرنامەیەدا، 

)خودموختاری(یــەوە  لــە  داخوازییەكانــی 

بــۆ )دیاریكردنــی مافی چارەی خۆنوســین( 

بارەیــەوە ڕایانگەیانــدووە:  لــەم  گۆڕیــوە، 

»ئەبێــت مافــی دیاریكردنــی چارەنــوس تا 

ڕادەی جیابوونــەوەو پێكەوەنانــی دەوڵەتــی 

ســەربەخۆ بۆ هەموو گەلــە زۆرلێكراوەكانی 

ئێران بە ڕەســمی بناســێنرێت، گەالنی زوڵم 

لێكــراوی ئێــران، دەبێت سەربەســتانە بڕیار 

بۆ دیاریكردنی چارەنوســی خۆیــان بدەن«، 

هەرچەندە بەكارهێنانی دەســتەواژەی )مافی 

چارەی خۆنوســین( بەرنامەیەكی گرنگ بوو، 

كــە )كەمینە(كان وەك یەكەمیــن ڕێكخراوی 

ئۆپۆزســیۆنی چەپی ئێرانی قســەی لەبارەوە 

كــردووە، بەاڵم ئــەم ڕێكخراوە لــە كرداردا 

هیــچ هەنگاوێكی بۆ نەناوە، بگرە دژیشــی 

پەیامێكیــدا  لــە  بۆنمونــە  وەســتاوەتەوە، 

سەبارەت بە كۆمەڵە ڕایگەیاندووە: »كۆمەڵە 

هەموو پەیوەندییە سیاسیی و ئایدۆلۆژییەكانی 

خۆی لەگــەڵ ئەوبۆچوونە ناسیۆنالیســتانەی 

كە ڕیشــەیەكی زۆری كوتابوو ئەپچڕێنێت...

كاتێك ڕێكخراوێكی وا سەبارەت بە مەسەلەی 

نەتەوەیــی هەڵوێســت ئەگرێــت، دەبێت لە 

ڕوانگەی پرۆلیتاریای ئێرانەوە لە چوارچێوەی 

سنورەكانی ئێراندا قسەبكات«، ئەم بۆچوونە 

پێچەوانــەی بەرنامــەی )مافــی دیاركردنــی 

چارەنــوس( بــوو، كە دەردەخــات )كەمینە(

كان داخوازییەكانــی كــورد لــە چوارچێوەی 

سنوری ئێران بترازێت ڕەتی دەكەنەوە، جگە 

لــەوە، )كەمینــە(كان هەســتێكی دەمارگیری 

توندئاژۆ بەرانبەر بە گەلی كورد نیشــانداوە، 

لە كاتێكدا ڕایانگەیاندووە، ستەمی نەتەوەیی 

لەســەر گەلی كــورد لە بنەڕەتــدا بەرهەمی 

دەســەاڵتی فارس نیە، ئــەوا ئیمپریالیزمە بۆ 

سەركوتكردنی گەالنی نافارس زمانی فارسیان 

بەسەردا دەســەپێنن، ئەم كارە نابێت لەسەر 

فــارس هەژمــار بكرێــت، هەر ئــەو هێزەی 

زمانی فارسیی بەسەر كورددا سەپاندووە هەر 

ئەو هێزە كولتور و پۆشــاكی ئەوروپای بەسەر 

فارسدا سەپاندووە، ئەم بۆچوونەی )كەمینە(

كان سیاســەتێكی دوو فاقیــی بــوو، چونكە 

لەالیەك قسە لە چەوســاندنەوەی نەتەوەیی 

دەكــرد، لەالیەكــی تــر گەلــی سەردەســتی 

نەتەوەیــی فارســی ڕەتدەكــردەوە و ئۆباڵــی 

ســتەمی نەتەوەیی دەخستە پاڵ ئیمپریالیزم، 

ئەمــەش خۆ دوورخســتنەوەبوو لە ڕاســتییە 

مێژووییەكان و ئەركە ئینتەرناسیۆنالیستیەكەی 

ماركســیزم، چونكــە نەتــەوەی چەوســێنەر 

بەنــاوی  نیــە  شــتێك  بێــت  هەرچۆنێــك 

ئیمپریالیــزم و بە ئاشــكرا نەتەوەیی فارســە، 

هەروەهــا پێچەوانــەی ئــەو ئەركەیــە كــە 

لەســەر بزاڤی ماركســیزمیی بەجێیهێشتووە، 

ئەویش )ئینتەرناسیۆنالیزمی شۆڕشگێڕیە(، كە 

جیاوازی لەنێوان نەتەوەكان كاڵ دەكاتەوە .
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هەروەهــا )كەمینە(كان چاویان لەو ڕاســتیە 

پۆشیوە، كە نایەكسانی پێكهاتە نەتەوەییەكانی 

ئێــران تەنهــا بابەتی زمــان و فەرهەنگ نیە، 

بەڵكــو پێكهێنانــی دەوڵەتی ســەربەخۆ تەنها 

دەســتكەوتە  دەوڵــەت و  فارســەكانە،  بــۆ 

جۆراوجۆرەكان لەالیەن حكومەتەوە پێكدێت، 

كە لــە ژێــر دەســەاڵتی فارســدایە و كورد و 

نەتەوەكاتی تر لێی بێ بەرین و بەزەبری هێز 

لە چوارچێــوەی ئێراندا ڕاگیراون، لە كاتێكدا 

هەڵكوتانی ســوپا بۆ سەر هەر ناوچەیەك بە 

مانــای داگیركــردن نەبێت پێناســەیەكی تری 

نابێت، هەربۆیــە دەردەكەوت، كە )كەمینە(

كان وێڕای خەباتی چەكداریان لە كوردستاندا 

باوەڕیــان بە بنەڕەتی كێشــەی كورد و مافی 

دیاریكردنی چارەنوســی ئەو گەلــە نەبووە، 

پاســاوی ناجۆریــان  ئــەم مەبەســتەش  بــۆ 

هێناوەتــەوە، هەوڵیانداوە بیروڕاكانی خۆیان 

لە چوارچێوەی ماركســییزمدا تیۆریزە بكەن، 

هەر بۆیە كاتێك )كەمینە(كان مافی چارەنوسی 

گەلی كوردیان دەبەســتەوە بــە دامەزراندنی 

كۆمارێكــی دیموكراتیــی، ئەمەش پێچەوانەی 

ئەو بۆچوونە بوو كە باســی لە سەربەخۆیی و 

مافــی جیابوونــەوەی كوردســتان كردبــوو، 

هەروەهــا )كەمینە(كان لــەو باوەڕەدابوون، 

كــە بەرژەوەنــدی گەلی كــورد و پرۆلیتاریای 

كوردســتان هاوشــانی یەك چارەنوســیان بە 

دەوڵەتێكەوە گرێدراوە، كە بەتەنها چریكەكان 

دەتوانــن ئەوكۆمارە دروســت بكــەن و مافی 

گەلە زۆرلێكراوەكانی وەك كورد بدەن، هەر 

پێیــان وابوو، هەر الیەنێــك بیەوێت لەكاتی 

بوونــی دەســەاڵتی ئیمپریالیزمــدا كۆتایی بە 

ســتەمی نەتەوەیی بێنێت ئەوا كارێك ناكەن 

جگە لە گۆڕینی ســەركوتكردن بە شێوازێكی 

تری چەوساندنەوە .

ســەرباری توندوتیــژی بۆچوونــی )كەمینــە(

كان، ئــەو ڕێكخراوە لە ڕووی ســتراتیژییەوە 

ئەنجامــداوە،  ســەرەی  دوو  سیاســەتێكی 

لەالیــەك ڕەخنــەی لە هەوڵەكانی قاســملوو 

نــاو  بردۆتــە  )حــدكا(ی  بــەوەی  دەگــرت 

لەگەاڵڵــەی  پاشــگەزبوونەوەی  )ش.م.م( و 

6 مادەیــی نێوانیــان كــردووە، لەالیەكی تر 

درێژەی بەهاوكاریەكانی لەگەڵ )حدكا( داوە، 

لــە 5ی ئــازاری 1984 هــاوكاری هێزەكانــی 

)حــدكا(ی كرد، بــۆ كۆنترۆڵكردنــی ڕێگەی 

خانــی- سەردەشــت، هەروەها )حــدكا( لە 

الی خۆیەوە ئەم پەیوەندییەی بەشــێوەیەكی 

تاكتیكــی هێشــتۆتەوە، تا لە شــەڕی كۆمەڵە 

الیەنگــری هیچ الیەك نەكــەن، لەمبارەیەوە 

ڕایگەیاندووە: »پێویســتە لەگەڵ )كەمینە(كان 

هاوكاری نەكرێت بە فەرمی تەجاهول بكرێن 

تا شەڕ لەگەڵ كۆمەڵە هەیە بە غەیرە فەرمی 

ڕووی خۆشیان نیشانبدرێت« .

بەم شێوەیە، لە 12ی ئەیلولی 1984 )كەمینە(

كان بە هاوبەشی )حدكا( بەیانێكیان سەبارەت 

لــە  ڕاگواســتن  ڕژێــم و  دەســتدرێژیەكانی 

ناوچەكانی )ئاالنی سەردەشــت، سەرشاخان، 

غەریــب(  ئەحمــەد  زەرد،  كانــی  گونــدی 

دەركردووە .

لە قۆناغــی تێكهەڵچوونــی چەكداریی نێوان 

)حدكا( و كۆمەڵە و بەرپابوونی شــەڕی ناوخۆ 

لــە ڕۆژهەاڵتی كوردســتان، كە بــە چەندین 

هۆكاری جۆراوجۆری ئایدۆلۆژیی، سیاســیی، 

كۆمەاڵیەتیــی، چینایەتیی و چەكداریی هاتۆتە 

كایــەوە، هەرچەنــدە لــە پێشــتردا چەندین 

پێكهەڵپژانــی ناوچەیی لەنێوانیاندا ڕوویداوە، 

بەاڵم لە تشــرینی دووەمی 1984 لە ناوچەی 

ڕووبەڕووبونــەوە  هەورامــان  )قەڵــوەزە(ی 

لەنێوان پێشــمەرگەكانی هەردووال دروســت 

بــووە و )كارەســاتی هەورامــان( لەنێوانیاندا 

ڕوویداوە، ســەرەنجام لە كۆتایی ساڵی 1984 

بەرەو شەڕێكی سەرتاسەری هەنگاوی ناوە . 

لەگــەڵ ئەوەی كۆمەڵــە و )حدكا( بە ئامانجی 

شــەڕەكە،  تەشــەنەكردنی  لــە  ڕێگریــی 

كۆمســیۆنێكی هاوبەشــیان پێكهێنــاوە، بــێ 

ئەوەی ئەنجامێكی ئەوتۆ بدات بە دەستەوە، 

بەم جۆرە ســەرەڕۆیی )حــدكا( و توندڕەویی 

كۆمەڵە، دەرگای لەســەر چەند هێزو الیەنی 

سیاســییدا كردووەتــەوە تا بە پێی ویســت و 

بەرژەوەندیان بە ناوی ڕێگری لە فراوانبوونی 

شــەڕەكە شــرۆڤەی تیۆریی و سیاسیی خۆیان 

بكــەن، بــەم پێیە هەریەك لــە )كەمینەكان، 

»گەورەترین هەڵەمان 
ئەوەبوو بێ ئەوەی هیچ 
كارێكمان لەدەست بێت 
چووینە ژێر سیاسەتیی 
حزبی تودە  و چریكە 
زۆرینەكان«

“
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پێڕەوانــی  دەهقانــی،  ئەشــرەف  گروپــی 

هەویــەت( لەرێگەی باڵوكردنــەوەی پەیامی 

جۆراوجــۆر مەترســیی و زەرەرو زیانەكانــی 

ئــەو جەنگەیــان ڕوونكردووەتەوە، یەك لەو 

هێزانــە )كەمینــە(كان بوو، كــە نوێنەرێكیان 

بەنــاوی )مەهــدی بەهــادوری( ناردووەتــە 

الی جــەالل تاڵەبانی تــا نێوەنگیریان بكات، 

تاڵەبانی  هەریەكە لە )برایم جەالل و جەمیل 

هەورامــی( بەمەبەســتی پێكهێنانــی لیژنەی 

لێكۆڵینــەوە ناردۆتە شــوێنی ڕووداوەكە، بێ 

ئەوەی ئەنجامێكی هەبێت .

وێــڕای ئــەوە، )كەمینــە(كان هەوڵیانــداوە 

وەك الیەنێكــی نێوبژیــوان خۆیــان نیشــان 

بــدەن، جگەلە ســەركۆنەی هەر خواســتێك 

بۆ هەڵگیرســانی شەڕی ناوخۆ، هۆشیاریداوە 

لــە پاراســتنی تەبایــی نێــوان هێــزو الیەنە 

سیاســییەكان تا لەبەرانبــەر ڕژێم بەهێز بن، 

هەروەهــا لە 27ی تشــرینی دووەمی 1984 

)كەمینە(كان پەیامێكی كراوەیان بۆ دەفتەری 

سیاسیی )حدكا( و كۆمیتەی ناوەندیی كۆمەڵە 

بیــری هــەردووالی  بــە  تیایــدا  نــاردووە، 

هێناوەتــەوە ئەگەر بە گیانی بەرپرســیارێتی 

لــە ڕووداوەكان نەڕوانن ئــەوا دەبێتە هۆی 

تێكچوونــی ڕیزەكانــی جواڵنــەوەی كــورد، 

هەروەها داوای ڕاگرتنی شــەڕی ڕاگەیاندن و 

پێكهێنانی كۆمیسیۆنێكی بێ الیەنیان كردووە، 

تــا لێكۆڵینــەوە لــە كارەســاتی هەورامــان 

كۆمەاڵنــی  بــۆ  دەرئەنجامەكــەی  بــكات و 

تاوانبــاران  ســزای  ڕوونبكاتــەوە و  خەڵــك 

بــدات، هەرچەنــدە هیــچ كام لــە )حدكا( و 

كۆمەڵــە بــە دەنگ ئەم پەیامــەوە نەچوون، 

بەاڵم )كەمینە(كان بەشــێوەیەكی ناراستەوخۆ 

لیژنیەكی بۆ لێكۆڵینەوە پێكهێناوە، هەروەها 

لە كۆتایی تشــرینی دووەمی 1984 ئەنجامی 

لێكۆڵینەوەكانــی باڵوكردووەتەوە، كە وێڕای 

سەركۆنەكردنی هەردووال و ئیدانەی كوشتنی 

)حــدكا(وە  لەالیــەن  كۆمەڵــە  ئەندامانــی 

ڕایگەیاندووە: »كێشەی هەردووال كێشەیەكی 

ئایدۆلۆژیی نێوان بۆرژوا و پرۆلیتاریایە، چونكە 

كۆمەڵە خۆی بە نوێنەری كرێكاران دەزانێت و 

)حدكا( بە نوێنەری ســەرمایەداریی و خەباتی 

بۆرژوایــی بەیەكێــك لە ئەركەكانــی داناوە، 

دیــارە بۆرژوایی بێ دەســەاڵت نەك حاكم، 

لــەدوای ئەوە كێشــەی گومــرگ، بەكرێدانی 

شــورا و  قبوڵنەكردنــی  جاشــەكان،  باخــی 

كێشــەی هاتوچۆی خەڵكی پاوە، ڕێگەی ئەم 

ناكۆكیانەی خۆش كردووە، ئاشــكرایە كۆمەڵە 

لە باری تونــدی هەڵچوونیاندا ڕایدەگەیەنن، 

كــە ئــەوان )حــدكا( بــە فەرمــی ناناســن و 

هەركــەس بێتــە پێشــیان بە گوللــە وەاڵمی 

دەدەنەوە، هەروەها پێویســتە )حدكا( وەك 

هێزی یەكەمی ئەو ناوچەیە، وەاڵمی فەرمی 

هەبێـــت، ئەگەر هەر الیەك نیازی درێژەدان 

بــە شــەڕی پاوانخوازیی هەبێــت، ئەوا جگە 

لە زیانە سیاســیی و كۆمەاڵیەتیی، گەورەترین 

شكســتی بزوتنــەوەی شۆڕشــگێڕیی گەلــی 

كوردە« . 

)كەمینــە(كان بە هۆكاری ناتەبایی سیاســیی و 

ئایدۆلۆژییان لەگەڵ كۆمەڵە، لێكۆڵینەوەكانی 

تاڕادەیەك الیەنگیری )حدكا(ی پێوە دیاربووە، 

لەمبارەیــەوە دژ بــە كۆمەڵــە ڕایگەیاندووە: 

»كۆمەڵە لە چەند ساڵی ڕابردوو بە درێژەدان 

بە سیاســەتی سیكتاریستییخۆیی نەك بەتەنها 

هەلی شــەڕێكی لەو جۆرەی ڕەخســاندووە، 

بەڵكــو هۆكاربــووە بۆ چەندبــارە بوونەوەی 

جەنگ لەناوچــە جۆربەجۆرەكانــدا، كۆمەڵە 

چەند ســاڵ بەر لە ئێستا ویسویەتی پێیەكانی 

بخاتــە نــاو جەنگێكــی سەرتاســەریی، هەر 

بۆیە كۆمەڵە ئەمڕۆ ســوودمەندە لەو كەشــە 

نەخوازراوەی ڕوویداوە، هەوڵدەدات شــەڕی 

ئایدۆلۆژیی تیۆریزە بكات، دژ بە بۆرژوازیەتی 

)حــدكا( شــەڕ هەڵبگیرســێنێت، ئەگــەر بە 

فەرمی دەیەوێت بەرگری لە دیموكراسیەتیی 

شۆڕشــگێڕانەی گەلی كورد بكات، دەتوانێت 

بەر بەم شەڕە بگرێت« . 

هەوڵەكانــی )كەمینــە(كان و تــەواوی هێــزو 

الیــەن و كەســایەتیەكان نەیانتوانــی ڕێگــری 

لەشــەڕی نێــوان )حــدكا( و كۆمەڵــە بكەن و 

ســەرەنجام كۆمەڵە لە تۆڵــەی ڕووداوەكانی 

كارەســاتی هەورامان لــە 21ی ئازاری 1985 

بــە چەككردنــی بنكەی )ئــاژوان(ی )حدكا(، 

بۆچوونی هەلپەرستانەی 
)زۆرینە(كان و نا 

سەقامگیریی هەڵوێستیان 
بەرانبەر كێشەی نەتەوەیی 

گەلی كورد، لە قۆناغی 
سەرهەڵدانی جەنگی 

ئێران- عێراقدا35، 
كاریگەرێتیەكی نەرێنی 

لەسەر بۆچوونی ئەم 
ڕێكخراوە لە كوردستاندا 

هەبوو، لە و سۆنگەیەی 
هێرشیی حكومەتی عێراق، 
گیانی بەرگریی جەماوەری 

ئێرانی بزواند

“
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بانگەشــەی شەڕێكی سەرتاسەریی و خوێناویی 

ڕاگەیاند . 

کــە ئــەو شــەڕە هەڵگیرســا، )كەمینــە(كان 

پەیامێكی كراوەی بۆ هەردوو الیەن ناردووە 

لــە 25ی كانوونی دووەمــی 1985 داوای لە 

ڕێبەرایەتییەكانیان كردووە لە پێناو پاراســتنی 

بەرژەوەندییەكانــی گەلــی كورد و پاراســتنی 

ناكۆكییەكانیــان  زوویــی  بــە  دیموكراســیی 

وەالنێن و شەڕەكە بوەستێنن، بەاڵم سەرەڕای 

ئــەوەی ئەو هەواڵنەی )كەمینە(كان بێ ئاكام 

بــووە، كۆمەڵــە ڕەخنــەی تونــدی لێگرتووە 

بــەوەی ناتوانێت بێ الیەنــی بپارێزێت، لەم 

ڕووەوە كۆمەڵــە پێــی وابــوو، هەرچەنــدە 

)كەمینــە(كان وای نیشــاندەدەن كە شــەڕی 

ناوخــۆ لە كوردســتان دژی هەمووانە، بەاڵم 

لە بنەڕەتدا خۆیان بەدوور دەگرن لە ڕاست و 

دروستیەكان و دەستنیشــان كردنی ناوەڕۆكی 

ناكۆكییەكە .

ساڵی 1985 پەیوەندییەكانی نێوان )كەمەینە(

كان و )حدكا( بــەرەو گرژیی و دووركەوتنەوە 

هەنگاوینــا، كاتێك )حدكا( لە نیســانی 1985 

بەهۆكاری دەســتپێكردنەوەی وتوێژی نهێنی 

لەگــەڵ كۆماری ئیســالمیی دا لــە )ش.م.م( 

كرایــە دەرەوە، هەرچەنــدە وەك ئاماژەمان 

پێدا )كەمینە(كان ئەندامی شــوراكە نەبوون و 

دانیشیان پێدا نەناوە، بەاڵم ڕەخنەی توندیان 

لــە )حــدكا( گرتــووە بــەوەی هەوڵیــداوە 

دانوستان لەگەڵ ڕێژێمدا بكات، لەم ڕووەوە  

پێیــان وابــووە دەبــوو )حــدكا( وردتر بیری 

بكردایەتەوە و لە ئەزموونی ڕابردووی كەڵكی 

وەربگرتایە، چونكە دەستپێكردنەوەی وتوێژ، 

پەیوەنــدی بە خەباتی شۆڕشــگێڕانەی گەلی 

كورد و زەحمەتكێشانی سەرانسەری ئێرانەوە 

هەیە، ئەو هەوڵەی )حدكا( پاشگەزبوونەوە و 

تێنەگەیشــتنە لە سیاســەتی دڕندانەی ڕژێم، 

كە ڕۆژانە دەیان و ســەدان خەڵكی بێ تاوان 

دەكوژێــت، چۆن دەتوانێــت مافەكانی كورد 

دابین بــكات. هەروەها ئاماژەیان بەوە داوە 

كــە بــۆ تێكنەدانــی ڕیزەكانی شۆڕشــگێڕان 

پێویســتە )حــدكا( خەباتــی چەكداریی بكاتە 

ناوەندیــی بڕیارەكانی تــا ڕووخاندنی ڕژێم و 

پەیوەســتبوون بە مانەوەیــان لە چوارچێوەی 

ئێراندا نەوەستێت، هەروەها )حدكا( دەبێت 

لەوە تێبگات، كە گەلی كورد لە ملمالنێیەكی 

چینایەتیدایــە بەتەنهــا خودموختاریــی یــان 

فیدراڵیی لە سنووری دەسەاڵتێكی مەزهەبیدا 

قبوڵناكەن، كە مافەكانی كرێكاران پێشێلبكات 

 .

لەبەرانبــەر ئــەو ڕەخنانــەی )كەمینــە(كان، 

)حــدكا( هەڵوێســتێكی تونــدی وەرگرتووە، 

لە پەیامێكــدا ڕایگەیانــدووە: »هەر هێزێك 

هــاوكاری پێشــمەرگەكانی )حــدكا( نــەكات 

بــە دۆســتی خــۆی نازانێت«، بــەم هۆیەوە 

)كەمینــە(كان وەك  لــە حوزەیرانــی 1985 

هەڵوێســتی  بەرانبــەر  لــە  ناڕەزایەتیــەك 

نادیموكراتی )حدكا( هاوپەیمانێتی سەربازییان 

لەگەڵیــدا هەڵوەشــاندۆتەوە. ئــەو ناكۆكیانە 

بەوەوە نەوستاوە و لەسەر ئاستی كۆمیتەكان، 

چەندین تێكهەڵچوون لە شــارەكانی ســەقز، 

بۆكان، بانە، شــاروێران، سوسنی، مەریوان و 

هەورامان لە نێوانیاندا ڕوویداوە .

لەپاش ئــەوەی )كەمینە(كان لە كوردســتاندا 

پشــتیوانی )حدكا(یان نەما، بەتــەواوی تەنیا 

قەیــران  چەندیــن  ڕووبــەڕووی  كەوتــن، 

بووەنــەوە، كە بەرادەیەك ڕۆڵ و كاریگەرێتی 

ئــەم ڕێكخــراوەی بــەرەو پوكانــەوە بــرد، 

لەوانــەش، هێرشــەكانی كۆماری ئیســالمیی 

لەســەرەتای ســاڵی 1986 بۆ ســەركوتكردنی 

هێزە ئۆپۆزسیۆنەكان و ڕاوەدوونانی ئەندامانی 

ڕێكخــراوە سیاســییەكان، كــە بەڕادەیەكــی 

قورس لەســەر )كەمینــە(كان كەوت، بەهۆی 

ئاشــكرابوونی تۆڕێكــی ڕێكخســتنی نهێنــی 

لە تــاران كــە ژمارەیــان 60 كــەس دەبوو، 

دەستگیركران و لەژێر ئەشكەنجەدا زۆرینەیان 

مردن، لەالیەكی تر، كەم بوونەوەی هاوكاری 

ماددیی و سەربازیی و بەرتەسكبوونەوەی كاری 

تەشــكیالتی و چاالكــی شــەڕی پارتیزانیی لە 

كوردستاندا، وێڕای ئەوەی ڕژێم هەڵمەتێكی 

بەرفرواوانی سەربازگیریی لە شارو گوندەكانی 

كوردســتاندا دەستپێكرد، ئەو گەنجانەش بەو 

دۆخە قایل نەبوون هەڵدەهاتن بۆ دەرەوەی 

واڵت یان بۆ ســنووری باشووری كوردستان، 

بەمــەش تا دەهات الیەنگرانــی )كەمینە(كان 

كەم دەبووەوە .

لێكەوتــەی ئاڵــۆزی بارودۆخی كوردســتان، 

)كەمینە(كانی خستۆتە ســەر ئەو بۆچوونەی 

بەخێــرای لــە كوردســتاندا بكەونــە خۆ و بۆ 

قەرەبووكردنــەوەی شكســتەكان و بەرگرتــن 

لــە قەیرانــەكان، لە 18ی نیســانی 1985 لە 

)شــاخەی  خۆیــدا،  ســااڵنەی  كۆنفرانســی 

كوردستان(ی بۆ )كۆمیتە كوردستان( گۆڕیوە، 

ئــەم كۆمیتەیە لــە یەكــەم هەنگاویدا دركی 

بــەوە كــردووە، بــۆ چارەســەری كێشــەی 

بنەڕەتــی گەلــی كــورد، پێویســتە هەرچی 

زووتــرە بەر بــە شــەڕی )حــدكا( و كۆمەڵە 

بگیرێت، بۆ ئەم مەبەستە پڕۆژەیەكی بەناوی 

)شــیاوترین ڕێگــەی وتوێــژ( بۆ دانوســتانی 

نێوانیان پێشــنیاركردووە، بەاڵم ئەم كۆمیتەیە 

نەیتوانــی بە ئەركەكانی هەڵبســێت، ئەویش 

بەهۆی قوڵبوونــەوەی كێشــە ناوخۆییەكانی 

)ئەكبــەر  گروپــی  لەنێــوان  ڕێكخراوەكــە، 

كامبایــی- حســێن زەهری( وەك بەرپرســی 

یەكەمی ڕێكخراوەكە، لەگەڵ گروپی )محمود 

مەحمودی)بابــەك((، لەكاتێكــدا كە )بابەك( 

تاك الیەنە پەیوەندی لەگەڵ حكومەتی عێراق 

دامەزراندبوو، تا لە ڕێگەی هاوكاریەكانییەوە 

قەیرانەكانــە ناوخۆییــەكان كۆتایــی بێنێــت، 

هەر بەم هۆیــە )بابەك( جیابوونەوەی خۆی 
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ڕاگەیاند، گروپێكی بچوكی بەناوی )كۆمیتەی 

ناوچەیــی( دامەزرانــد، بەاڵم ئــەم هەنگاوە 

زۆری نەخایانــد، )بابــەك( لەالیەن ڕژێمەوە 

دەستگیركرا و بەخێرایی گوللەبارانكرا . 

لــە شــوباتی 1986 ڕووداوێكــی نەخــوازراو 

لــە نێــو ڕێبەرایەتــی )كەمینــە(كان ڕوویدا، 

كاتێك بە مەبەســتی یەكالكردنەوەی كێشــە 

فیكرییــەكان، لەناوچەی )گڵۆڵــە( لە گوندی 

لــە  )مــاوەت(  قــەزای  )گاپیلــۆن( ســەربە 

باشــوری كوردستان، كۆبوونەوەیەكیان لە نێو 

خێوەتگەیەكدا ئەنجامدا، پاش وتوێژێكی قوڵی 

فیكریی، سەرەنجام ئەندامەكان بەشەڕهاتن و 

5 ئەندامی ڕێبەرایەتی كوژران، بەم شــێوەیە 

هەڵوەشــاندنەوەی  گاپیلــۆن(  )كارەســاتی 

)كەمینە(كانــی پێشخســت، لەهەمــان كاتدا 

گروپی تری ناڕازی بە ســەرۆكایەتی )مستەفا 

مەدەنی و حەماد شــەیبانی( بەناوی )شــورای 

بااڵ( جیابوونەوەی خۆیان ڕاگەیاند، بەاڵم ئەم 

جیابوونەوەیــە جیاوازتر لەوانی پێشــووتر بە 

ئاراستەی شــەڕی ناوخۆیی باڵە جیاوازەكانی 

ڕێكخراوەكە هەنگاوینا و گروپی )شورای بااڵ( 

لە ئازاری 1986 هێرشیانكردە سەر ئێستگەی 

ڕادیــۆی )دەنگــی فیدایــی( )كەمینــە(كان و 

بەمــەش زەرەرو زیانێكی زۆری لێكەوەتەوە، 

هەرچــی گروپــی )ئەكبەر كامبایــی( بوو لە 

ئازاری 1987 بە یەكجاری چوونەتە باشووری 

تــەواو  چاالكییەكانیــان  بــەاڵم  كوردســتان، 

الوازبــووە. لەگەڵ ئەوانەشــدا، )كەمینە(كان 

ئەم شــەڕە ناوخۆییانە پێگــەی )كەمینە(كانی 

لە كوردســتاندا الوازكردو بنكەو بارەگاكانیان 

لەدەستداوە .

ســەرباری بەردەوامــی تەقینــەوەی كێشــە 

ناوخۆییەكانــی )كەمینــە(كان، ئەم ڕێكخراوە 

بۆ ســەلماندنی پێگەی خۆی، جارێكی دی بە 

مەبەستی نێوبژیوانی شەڕی )حدكا( و كۆمەڵە 

بەشــداری پێكهاتنی كۆمیسیۆنێكی 6 الیەنەی 

كردووە، كە پێكهاتبووە لە: )شــێخ عیزددینی 

حوســێنی، چریــك- كەمینــەكان، ئارتەشــی 

ڕەهایــی بەخشــی خەڵكــی ئێــران، چریكە 

فیداییەكانی خەڵكی ئێران، ڕێگەی كرێكارانی 

شۆڕشــگێڕیی ئێــران- ڕاە كارگەر، كۆمەڵەی 

یەكسانیی كوردستانی ئێران(، ئەم كۆمیسیۆنە 

لــە 26ی ئایــاری 1987 بڕیارنامەیەكیــان بۆ 

ڕاگرتنــی شــەڕەكە ڕاگەیانــد، هەرچەنــدە 

كۆمەڵــە لە 2ی حوزەیرانی 1987 تاك الیەنە 

ئاگربەســتی ڕاگەیانــدووە، بــەاڵم )حدكا( بە 

پاساوی ئەوەی ئەو 6 الیەنە بەشێكیان دوورن 

لە واقیعی جواڵنەوەی كوردســتان، داواكەی 

ڕەتكردووەتەوە، لەبەرانبەردا )كەمینە(كان لە 

15ی تەمــووزی 1987 بە شــێوەیەكی فەرمی 

داوای كۆبوونەوەی لە )حدكا( كردووە، بەاڵم 

)حدكا( ئەم داوایەی بەبیانوی ســەرقاڵبوونی 

دەفتەری سیاســیی ڕەتكــردەوە، بەمەش لە 

2ی ئابــی 1987 كۆمســیۆنەكە لەپەیامێكیــدا 

تاوانی بەردەوامی شــەڕەكەی گەراندەوە بۆ 

كەمتەرخەمی )حدكا(، هاوكات لە بەرانبەردا 

كۆمەڵــەی گەیاندە ئەو باوەڕەی هاوشــێوەی 

)حــدكا( درێژە بەشــەڕ بدەن، بەم شــێوەیە 

هەوڵەكانی كۆمیسیۆنەكە بە تەواوی شكستی 

هێنا .

الیەنــە  هێــزو  پاشەكشــەی  بــەدوای  دوا 

ئــەو  تــەواوی  كوردســتان،  سیاســییەكانی 

هێــزو الیەنــە جیاجیانەی بەنــاوی چریك لە 

ڕۆژهەاڵتــی كوردســتاندا بوون، لــە كۆتایی 

ســاڵی 1987 بنكــەو بارەگاكانیــان پێچایەوە، 

هێزێكی وەك )كەمینەكان و گروپی ئەشــرەف 

دەهقانــی( چوونەتە باشــووری كوردســتان و 

چەنــد ئۆردوگایەكیــان بــۆ شــوێنی ژیانــی 

پێشــمەرگە لە گوندەكانی )گاپیلۆن، كارێزە، 

مالومــە( پێكهێنــاوە، هەروەهــا )پێرەوانــی 

بردووەتــە  ســەركردایەتیەكەی  هەویــەت( 

ئەوروپا، هەروەها لەسەرەتای 1988 )كەمینە(

كان بەهــۆی دۆســتایەتی مێژوویــان لەگەڵ 

جەالل تاڵەبانی، لە ناوچە ئازادكراوەكانی ژێر 

دەســەاڵتی )ی.ن.ك(، )ئۆردوگای ناوەندیی 

چریك(یان پێكهێناوە، كە بنكەكەی لە ناوچەی 

)مادێنــە(ی باشــووری گونــدی )هەڵەدن( لە 

بناری چیای )ژیلوان( بووە، پاشــان هاوشانی 

پێشەوا قازی محەمەد فوئاد مستەفا سوڵتانی نورەدین كیانوری 
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كۆمەڵــە هەروەهــا )كەمینە(كان هاوشــانی 

كۆمەڵــە چەنــد ئۆردوگایەكیــان لــە نێــوان 

)چیــای ئاســنگەران و زنجیرە شــاخی قزلەر( 

هەبــووە، هەروەهــا كەمپەكانــی )كەمینــە(

كان لــە چەنــد ئۆرگانێكــی وەك: )رادیــۆ، 

باڵوكــراوەكان،  ســەربازگە،  نەخۆشــخانە، 

گوندەكان...هتــد(  شــارو  تەشــكیالتی 

پێكهاتووە، پاشــان ناوەندێكی بۆ پێگەیاندنی 

كادێری پێشــمەرگەیان لە دۆڵــی )بەرتەنگ(

ی نزیك )مالوومە( دامەزراندووە، هەروەها 

ئەندامانی )كەمینــە(كان هەوڵیانداوە خەڵكی 

گونــدەكان فێــری خوێندن و نوســین بكەن و 

هۆشیاری كۆمەاڵیەتییان بەرنەسەرێ و سوود و 

زیانەكانــی دیــاردە گشــتیەكانی كۆمەڵگــەی 

كوردیان بۆ ڕوون بكەنەوە، لەگەڵ ئەوەشــدا 

كتێبخانەیەكیــان بە ناوی )كتێبخانەی فیدایی( 

لە باشووری گوندی )هەڵەدن( دامەزراندووە، 

ئەندامەكانیــان بــە ناو گوندەكانــدا گەڕاون و 

كتبیەكانی ماركس و لینین یان باڵوكرووەتەوە 

تــا بەرەو بیری چەپ ڕایان بكێشــن و هانیان 

بــدەن بــۆ شۆڕشــێكی كۆمەاڵیەتیــی دژ بە 

فیوداڵیزمــی كوردیــی هەروەهــا چریكەكان 

بنكەكانــی نەخۆشــخانەیان بــۆ دانیشــتوانی 

گوندەكان كردووەتەوە .

ناســەقامگیری بارودۆخــی ئــەو ناوچانــەی 

)كەمینە(كانی لێ نیشتەجێ بوون، كەوتووەتە 

بــەر بۆمبارانی حكومەتی عێــراق، كاتێكیش 

كیمیایــی  چەكــی  بــە  عێــراق  حكومەتــی 

بۆردومانــی گونــدی )هەڵەدنــی( كــردووە، 

بــەم هۆیــەوە 4 پێشــمەرگەی )كەمینە(كان 

كوژراون، لەالیــەن دانیشــتوانی گوندەكەوە 

لەگۆڕســتانی )باپیرئاجی( بەخاكســپێردراون، 

جگە لــەوەی زیانێكی ماددیی بــە ئۆردوگا و 

شــوێنی نیشتەجێبوونیان گەیشتووە، بەم پێیە 

)كەمینە(كان لە تشــرینی دووەمی 1989 تاكو 

ئازاری 1990 بنكــەو بارەگانیان پێچاوەتەوە و 

ڕێبەرایەتییەكــەی  ئەندامەكانــی  زۆرینــەی 

چووەتە واڵتانی ئەوروپا بەتەواوی كوردستانیان 

چۆڵكردووە، تا كۆتایی ســاڵی 1990 تەواوی 

باڵە جیاوازەكانی چریك پەیوەندی سیاسیی و 

تەشــكیالتییان لــە كوردســتاندا بچڕانــدووە، 

كوردســتان  ڕووداوەكانــی  لــە  بەتــەواوی 

دووركەوتوونەتــەوە، هەرچەنــدە لە كۆتایی 

ســاڵی 1990 چەنــد دیدارێــك لــە واڵتانــی 

ئەوروپــا لەنێوان هێــزە جیاوازەكانی چریك 

هەبووە، بەاڵم نەگەیشتۆتە ئاستی پێكهێنانی 

بەرەیەكی هاوبەش .

تێروانینی گروپی ئەشرەف دەهقانی بەرانبەر 

بە دۆزی كورد

لە پاش شۆڕش، بەهۆی ناجێگیری بارودۆخی 

ئێران و ئاڵۆزبوونی ڕووداوەكانی كوردســتان، 

كــە تاكــە جێگــەی نمایشــە چەكدارییەكانی 

چریكــی  ڕێبەرایەتــی  بــوو،  ڕێكخراوەكــە 

خســتە قۆناغێكی هەســتیار و گیرۆدەی كێشە 

ناوخۆییەكانی كردووە، ئەم گروپە بەرئەنجامی 

ناكۆكییە نێوخۆییەكانی نێو چریك پێكهاتووە، 

تیۆریاكانــی  لــە  كــە  كەســانێك،  لەالیــەن 

)مەســعود ئەحمەد زادە( بەهرەمەند بوون، 

ئەوانیش )ئەشــرەف دەهقانی، عبدولڕەحیم 

ســەبوری، محەمــەد حورمتی پــور( بوون و 

بــە دروشــمە ســەرەكییەكانی ڕێكخراوەكــە 

ناقایــل بوون، بەم پێیە ئــەم گروپە لە 22ی 

حوزەیرانی 1979 بەناوی )گروپی ئەشــرەف 

دەهقانی( جیابوونەوەی خۆیان ڕاگەیاند، ئەم 

گروپــە، كە زۆرینــەی تەمەنیان لــە ئەوروپا 

بەســەر بردبوو، بەهۆی كاریگەر بوونیان بە 

ئەندێشەی ترۆتسیكی، گازندەیان لە تێكڕایی 

كۆمۆنیستەكانی ئێران و چریك دەگرت بەوەی 

لــە ژێــر كاریگەریــی ئیمپریالیــزم و دونیــای 

هەلپەرســتانەی  ڕێبازێكــی  ســەرمایەداریی 

نادیموكراتیــی هەڵبژاردووە و شوناســی خۆی 

لــە  پشــتی  زۆر  تارادەیەكــی  ونكــردووە و 

خەباتــی پارتیزانیی كردووە و كەوتوونەتە ژێر 

كاریگەریی گوتارەكانی ڕێبەرایەتی شــۆڕش و 

مەســەلەی  بــە  ســەبارەت  ڕۆحانییــەكان، 

نەتەوەیی ویســتویانە هەڵوێستی شێلگیرانەی 

خۆیــان بەرنەپێــش، لە كوردستانیشــدا برەو 

بــە كاری چەكداریــی بــدەن، ئــەم گروپــە 

وەك ڕەوتێكــی جیاواز بەنــاوی )چریكەكانی 

فیدایی( لە شــارو پێدەشــتەكانی كوردستاندا 

خەباتــی چینایەتیــی و كۆمەاڵیەتییــان درێژە 

)زۆرینە(كان وەفاداریان 
بۆ سوپای پاسداران و 
بەسیج و هێزە ئەمنییەكان و 
هەڵكوتانە سەر )حدكا، 
كۆمەڵە، كەمینە( بە ئەركی 
پلەیەكی خۆیان ناودەبرد و 
ئامادەیی خۆیان بۆ 
كۆنتڕۆڵكردنەوەی شارەكانی 
كوردستان لەالیەن سوپاوە 
نیشانداوە

“
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پێدا، هەرچەندە خودی ئەشــرەف دەهقانی 

لە كوردســتاندا ناوبانگی هەبوو وەك ژنێكی 

ئــازاو بوێر، كە تەمەنێــك لەنێو زیندانەكانی 

شادا بوو، بەاڵم الیەنگری لە كوردستاندا كەم 

بووە .

ئــەم گروپــە لــە مانگــی ئابــی 1981 لــە 

كوردســتاندا ڕووبــەڕووی چەندیــن قەیرانی 

سیاســیی و چەكداریــی بوونەوە، بــە تایبەت 

الوازبوونی توانایی ماددیی و سەربازیی و كەمی 

چەك بووە كۆســپی ســەر ڕێیــان، هەربۆیە 

بەناچــاری هاوكارییەكانی حكومەتی عێراقیان 

بەشــێوەیەكی ناڕاستەوخۆ وەرگرت، هاوكات 

)گروپــی ئەشــرەف دەهقانــی( لــە )حدكا( 

نزیكبوونەتــەوە و بــە پێچەوانــەوە لە ڕووی 

تیۆرییەوەی دژی كۆمەڵە بوون، بەم هۆیەوە 

ئــەم گروپە بە مەبەســتی پاراســتنی پێگەی 

سیاســیی و كۆمەاڵیەتیان، بڕیاریانداوە، شــان 

بەشانی هێزەكانی )حدكا( بەرەیەكی هاوبەش 

پێكبێنن و لە كوردســتاندا درێــژە بە خەباتی 

چەكداریــی بدەن، ئــەم نزیــك بوونەوەییە 

بــووە هۆی قوڵبوونــەوەی قەیرانی ناوخۆیی 

گروپەكــە، چونكە لەو باوەڕەدابوون )گروپی 

ئەشرەف دەهقانی( ڕێكخراوێكی سەرتاسەری 

ئێرانــە نــەك بەتەنها كوردســتان، هەروەها 

چوونە ســەنگەری )حدكا( بەمانای شكســتی 

ڕێكخراوەكەیە لە ستراتیژیی چەكدارانەیدا . 

)گروپی ئەشــرەف دەهقانی( پەیوەندییەكانی 

لەگەڵ )حدكا( پاراســتووە، بــەو هۆیەوە لە 

مانگــی نیســانی 1982 تــا كانونــی یەكەمی 

1982 بە هاوكاری هێزەكانی )حدكا( چەندین 

چاالكیــان ئەنجامــداوە، لەوانــە: لــە مانگی 

نیسانی 1982، دەستیان گرت بە سەر ڕێگەی 

ورمێ- مەهاباد .

بەاڵم دواتــر ئەم پەیوەندییە بــەرەو ئاڵۆزی 

ڕۆشتووە، چونكە )گروپی ئەشەرەف دەهقانی( 

بەهەمان شــێوەی )كەمینــە(كان ڕەخنەی لە 

)حــدكا( گرتووە بەوەی بەشــدار )ش.م.م(ی 

كــردووە، لەمبارەیــەوە ڕایانگەیاندووە: »لە 

ئێستادا بەشــێكی زۆر لە هێزە بۆرژواكان لە 

بۆرژوای وابەستە بگرە تا بۆرژوای دیموكرات، 

ســەرقاڵی پروپاگەندەی چەوتــن، بۆ نموونە 

لە پەیوەندی لەگەڵ كوردســتاندا دەبینین كە 

چۆن )ش.م.م( لە چوارچێوەی خۆیدا واتە لە 

پەنا بیرۆكراســیەتدا دەیەوێت بە سووربوون 

لەســەر یەكێتیی واڵت، خودموختاریی بداتە 

كوردستان، ئەمەش )حدكا(ی خستووەتە سەر 

ئەو ڕێگە چەوتەی كە بڵێت »شــورا هاتنەدی 

خواستە سەرەكییەكانی خەڵكی كوردستانە«.

)گروپــی ئەشــرەف دەهقانــی( هاوشــێوەی 

بەشــێكی زۆر لە گــروپ و ڕێكخراوە چەپ و 

ماركســییەكان ئێران، بە توندی دژی كۆمەڵە 

بووە كاتێك بووەتە لقی كوردســتانی )حزبی 

كۆمۆنیســتی ئێرانــی(، لــەو ڕوانگەیــەی كە 

بەرنامەی ئەم حزبە لە كۆنگرەی دامەزراندنیدا 

ئەوەی خســتۆتەڕوو، كە كۆماری ئیســالمیی 

نیــە و  كوردســتاندا  لــە  جێگەیەكــی  هیــچ 

بەتەواوی ڕژێمێكی داگیركەرە، ئەم بۆچوونە 

دەریدەخــات كــە ئــەم هێــزە نــە ئامادەن 

چارەسەری پرســی نەتەوایەتی لە پەیوەندی 

لەگــەڵ خەباتــی چینایەتــی لە كوردســتاندا 

ببینــن و نە لە پەیوەنــدی لەگەڵ جواڵنەوەی 

دژە ئیمپریالیستیی لە ئێراندا .

هەروەهــا بەهــۆی ئــەم گۆڕانكارییــە لــە 

دروشمەكانی )كەمینە(كان بەرانبەر بە پرسی 

كوردو ئایندەی ئەو گەلە لە ئێراندا هاتەكایەوە، 

چارەنــووس،  مافــی  دیاریكردنــی  وەك 

كاریگەری لەسەر )گروپی ئەشرەف دەهقانی( 

دروســتكرد، تــا ئەویــش بەهەمان شــێوەی 

)كەمینە(كان بەرنامەیەكی پێشــكەوتوو بكاتە 

دروشمی نوێ، بەم هۆیەوە لە ئازاری 1984 

نامیلكەیەكی بەناوی )هەڵوێستی ئێمە لەسەر 

مەســەلەی نەتەواییەتی بەگشتی و كوردستان 

بە تایبەتی( باڵوكردۆتەوە، لە ناوەڕۆكەكەیدا 

هاتووە: »ئەگەر چی مەســەلەی نەتەوایەتی و 

پرســی كورد لە قۆناغی ئێستای خەباتی دژە 

ئیمپریالیســتیی گەالنی ئێراندا هاتۆتە ئاراوە، 

بەاڵم خستنەڕووی چارەنووسی شۆڕشگێڕانەی 

ئەم مەســەلەیە بــۆ هەموو گەالنــی ئێران و 

شۆڕشــی ئێمــە گرنگیەكی ژیانــی هەیە، بۆ 

نەتەوایەتــی،  )مەســەلەی  كۆمۆنیســتەكان 

مافــی دیاركردنی چارەنــووس، جیابوونەوە( 

خاڵــی ســەرەكی پێكدێنێــت، هەر كەســێك 

ئــەم بۆچونــەی قبــوڵ نەبێت مافــی ئەوەی 

نیــە بەخۆی بڵێت كۆمۆنیســت، ئاشكراشــە 

هەڵگرتنی ســتەمی نەتەوەیی لە كوردستاندا 

پەیوەســت نیە بە دەرچوون لە  چوارچێوەی 

سیســتمی ســەرمایەداریی و ئیمپریالیزمــدا، 

لێــرەدا كە ڕێگەی كۆمۆنیســتەكان لە ڕێگەی 

لەهێشــتنەوەی  پێیانوایــە  كەســانەی  ئــەو 

بیرۆكراســی و ئیمپریالیــزم، ئەركی ســتەمی 

نەتەوەیــی لەســەر پەیڕەوكردنی دروشــمی 

)مافــی چارەنــووس( چارەســەربكرێت، یان 

ئەوانــەی پێیــان وایــە ســتەمی نەتەوەیــی 

لەسەردەمی مانەوەی سیستمی ئیمپریالیزمدا 

پەیڕەوكردنی دروشــمی سەربەخۆیی كۆتایی 

پێدێت«.

سەرچاوە: مێژووى بزاڤى چەپ لە ئێران
هەڵوێســتى بەرانبەر بــە دۆزى کورد لە 

ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاست
ژیلوان لەتیف یار ئەحمەد

دەزگاى ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە/2017



نامەیەکی شەهید د. سادق شەرەفکەندی 
سکرتێرى پێشوترى )حدک( 

کە لە پاریس دەیخوێند

حەسەن قازی
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دۆستى عەزیز
ئێســتا کە دەمەوێــت ئەو چەند وشــەیەتان 

بــۆ بنووســم، هێندێک پێکەنیــن گرتوومی. 

لە نامەی پێشــوو دا پێم وایە نووســیبووتان 

کە ئەگــەر وەاڵمدانەوەی نامــەکان لە الیەن 

ئێوەوە درەنگ کەوت، من بە هێندی نەگرم 

و درێژە بدەم بە نامەنووســینی خۆم، ئێستا 

ئــەوە دەبینــی زۆر بــاش و بەتــەواوی ئەو 

ڕاســپاردەیەی ئێوەم ئەنجــام داوە! بەاڵم بۆ 

خۆتــان دەزانن کــە نامەنووســینیش کارێکی 

هێندە ســادە نییە! هەر چەندە سوێی دیدار 

زۆریش بێ، هەر چۆنێک بێت نامەنووســین 

حەوجێــی بە حەوســەڵەیە و ئەمن هەر چی 

پیرتــر دەبــم بەپێچەوانــەی باری ئاســایی، 

حەوسەڵەم کەمتر دەبێت!

 هەر چونێک بێت ئەو وەخرانە دوورودرێژە 

لــە بناواندا لەبەر گرفتاریی دەرس و مەشــق 

بوە کــە خۆتــان ئاماژەیەکتان پــێ کردبوو. 

مــن لەبەر نابەڵــەدی )هێندێکیش بە هیوای 

زیاتــر مانەوە لە ئەورووپا( لە جیاتیی ئەوەی 

ڕاستەوڕاســت لــە دەورەی دوکتــورادا ناوم 

بنووســم، لە دەورەی لیسانسدا ناوم نووسی 

و ســەرقاڵی هێندێک تەســەدیقم ) بە زمانی 

ئێرە ســێرتێفیکا( بەاڵم نازانم ئــاگاداری یان 

نــا، کە کاری تیــۆری لە دەورەی لیسانســی 

ئێرە )بــە پێچەوانــەی دەورەی دوکتۆرا( بە 

ڕاســتییش تاقەتپڕووکێنە بە شــێوەیەکی ئاوا 

بێــت، بــە بێ هیــچ موبالەغە مــن هەر لە 

هەمــان مانگــی یەکەمی ســاڵی خوێندندا بە 

ئەندازەى هەموو دەورەی لیسانس وەرگرتنم 

لە ئێران دەرســم خوێند و پاشانیش هەڵبەت 

زیادییــە! دوایــە وردەوردە تێگەییشــتم کە 

لەبەر نابەڵەدیی یەکەم لە دژوارترین زانکۆی 

پاریــس، دووهەم لە دژوارتریــن بواری ئەو 

زانکۆیەدا ناوم نووسیوە! کە فەڕانسەیییەکان 

خۆیشــیان هەموویان لەبەری هەڵدێن. دیارە 

زمانیــش کەمتــر لــەو ئاســتەی دەزانــم کە 
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پێویســتە. تاقیکردنەوەکانیــش بێ پســانەوە 

و بــە دووی یەکدا دەکرێــن، جگە لەمەیش 

هەموو حەوتوویەک دەبێت ڕاپۆرتێکی کاری 

20 الپەڕەیی ]بنووســم[! ئیتر خۆت کە بزانە 

هیچ کات دەمێنێتەوە! ڕەنگە بڵێن کە نابێت 

زۆری گــوێ بدەمێ، بەاڵم من ئیجبارم هەیە 

وا بکــەم چونکە زەمالەییم ) ناســاڵمەتی( و 

ئەگەر بە هەڵکەوت دەرنەچم )کە ئەگەریشی 

کەم نییە( تۆبزییــە دەبێت بگەڕێمەوە ئێران 

و لەوێت حیســابی ئەو پارانە ببژرێم کە لەو 

ماوەیە دا بە قسەی ئەوان بەخۆڕایی سەرفم 

کــردوە. لەوەیش زیاتر ئەگەر ناجیحیش بم، 

دەبێــت مەعدەلــی ســەرکەوتنم زیاتر لە 13 

بێــت کە بتوانم هەر لــەم زانکۆیە هەر لەو 

بوارەدا درێژە بە خوێندن بدەم، دەنا دەبێت 

ڕێ دابگرم و فەڕانســە بگەڕێم تا پەنایەکم، 

جێگەیەکم دەست دەکەوێت!

بــاوەڕ بکــەن ئەوەنــدە ســەرقاڵ بــووم کە 

حســابی ســاڵومانگ بــە تەواوی لە دەســتم 

دەرچووبــوو تــا دوو ســێ شــەو لەمەوبەر 

دۆســتی مەهابادی »ئیفتیخاری« ]مەبەســت 

حەسەن ئیفتیخارییە[ هات و گوتی جەماعەتی 

ئێرانییەکان )ئەوانەی سەر بە کۆنفێدڕاسیۆن( 

]مەبەســت ئەنجوومەنی خوێندکارانی ئێرانی 

یە لە فەڕانســە کــە لقێکی کۆنفێدڕاســیۆنی 

جیهانی قوتابییان و خوێندکارانی ئێرانی بوو[ 

بە بۆنەی جەژنی نەورۆز مەجلســێکیان ساز 

کردوە ئەوجار زانیم ساڵ تەواو بوە و بەهار 

گەیوەتێ. لە ئاگادارییەکەی خۆشحاڵ بووم و 

لە ســایەی ئەو خەبەرەی هێنابووی دوا جار 

شەوێکیشمان لە کۆڕی ئێرانییەکان تێ پەڕاند 

–شــتێکی زۆر سەیرت ســەبارەت بەو شەوە 

بۆ بنووسم، سەروســیمایەکم دی بە تەواوی 

»کــوردی« هەڵبــەت ئەو شــێوە تایبەتییە لە 

سەروســیما کە لەمەڕ سنەییەکانە و ئەوەیش 

بــە جوانــی دیارە، گرێــوم کرد ئەو کەســە 
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دەبێت کورد بێت و لەبەر ئەوەی تەبعەن کە 

لەش گەرم بوو و مەجلیسەکەیش خۆمانە بوو 

ئاخرەکەی پێشم بە کابراکە گرت و لێم پرسی 

میللیەتــی چییە و خەڵکی کوێــن. کابرا بەو 

پەڕی ڕووهەڵمااڵوییەوە دەیگوت مناڵ تارانە! 

پێم گوت سەروســیمای لە یەک کیلۆمەترەوە 

هاوار دەکات کــە خەڵکی کام ناوچانە بەاڵم 

هیچ ســوودی نەبوو و بە ئاکسانێکی خەستی 

کوردی بە فارسی دەیگوت کە خەڵکی خاکی 

پاکی »تێهروون«ـــە. دیســان خودا لە باوکی 

ئــەو برادەرەی کــە گرێوم لەگــەڵ کرد بوو 

خۆش بێت وەکوو پێکێشــی کابرا خۆی وەک 

دۆڕاوی گرێوەکــە ڕاگەیاند و ئەمنی بە براوە 

دانــا! وەبیر ئێوە کەوتمــەوە کە جێتان دیار 

بوو... پێ بکەنن. 

هۆیەیەکــی دیکــە نامەنووســینم لــە حاڵــی 

حــازردا –جگــە لە پیرۆزبایی ســاڵی تازە کە 

چ بــە کوردیتــان قەبــووڵ بێــت چ فارســی 

هــەر چۆنێک بێت بە ڕاســتی ســاڵی تازەیە 

و هــەر چــی قــەزا و بەاڵی هەیــە وەگیانی 

ژانوییــەی فەڕەنگییــەکان بکەوێت )ئەوەیش 

نەفرینــی پێرێژنەکانــی الی خۆمــان کــە کە 

نەمتوانــی وەری گێــڕم !( ، ئــەوە بــوو کە 

دوێنــێ ئاخرەکــەی نامەیــەک لــە تارانــەوە 

گەیشتێ و ئادرێسی ئاغای ئەمیر حەسەنپوور 

لە ئەمریکا کــە داواتان کرد بوو بە خەتێکی 

شــیاوی خوێندنەوە بۆیان نووسیبووم. ئەگەر 

لە شــوێنێکدا تەواو نەبێت یان هەڵە هەبێت 

ئەوە خەتای نووســەری نامەیــە لە تارانەوە. 

)ڕەنگــە تا ئێســتا ئێوە خۆشــتان ئادریســی 

دروستیتان بە دەست هێنابێت(

Amir-Hassanpour

زۆر ســپاس بۆ ئــەو کتێبــە و هەروەها ئەو 

ناونیشــانەی محەمــەد ] مەبەســت کــوڕی 

گــەورەی هەژارە[ کە بــێ هەراوهوریا بۆت 

ناردبووم. هێشــتا دەرفەت نەبــوە نامەیەک 

بــەو ئادرێســە بنووســم، ڕەنگــە هــەر ئەو 

ڕۆژانــە یــااڵ و یا محەمەدی لــێ بە یاد کەم 

)ڕاســتەکەت بوێت لەبــەر ئەوەیە کە ناتوانم 

بــە کوردییەکــی بــاش و ڕەوان ]نامە[ی بۆ 

بنووسم شەرم دەکەم(!

دەزانم وای دادەنێی کە چەندە بە ســوێوەم 

بتــان بینم. بــە داخەوە بۆ پشــووی جێژنی 

پــاک پێــم وا نییە دەبێت لێــرە بمێنمەوە و 

ئەو دەرســانەی وا وە دوا کەوتوون هێندێک 

ڕاست و پاست کەم، بەاڵم هیوام بە دیداری 

ئێوە لە پاریس زۆرە. شــایەدیش هەفتەیەک 

بتوانم )دوای جێژنی پاک( سەرێک لە لەندەن 

بــدەم، چونکــە دوای تاقیکردنەوەکانی پاک 

تەنێ چوارشەممە و پێنجشەممەیان دەرسمان 

هەیە و لە هەینییەوە تا سێشەمە هەرچۆنێک 

بێــت دەرەفەتێکــی بەخێرە، ســاخ و شــاد 

وســەرکەوتوو بی. دۆستان ئەمیر و جیداری 

تــان ئەگــەر دیــت وەکوو هەمیشــە ســاڵو 

دروودیــان بۆ دەنێرم. ]مەبەســت لە ئەمیر، 

ئەمیــر ســاوجبوالغچی کــوڕی ئاغامەجیــدی 

نەغــەدە و مەبەســت لە جیداری، حەســەن 

جیداری تێکۆشــەری ئازەربایجانییە، کە کاتی 

خۆی لەگەڵ کاک سادق بە یەکەوە لە ورمێ 

مامۆستا بوون.(

دڵسۆزت شەڕەفکەندی

سادقی شەرەف کندی سکرتێری پێشووی حیزبی دیموکراتی کوردستان



کوردانى ئێران، کارەکتەرێکی نادیار لە 
خۆرهەاڵتى ناوەڕاستدا

ئاسۆ حەسەنزادە
جێگری سکرتێری حیزبی دیموکراتی کوردستان

حیزبی دیموکراتی کوردستان
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بۆ ئەوەى فۆکەس بخەینە سەر ئەو پرسەیش، 

پێویســتە ئەو هۆکارانــە ڕوون بکەینەوە، کە 

هۆکارى البردنى فۆکەســە لە ســەر خەباتى 

کوردانى خۆرهەاڵتى کوردســتان، بەو پێیەى 

دەتوانین پشــت بە میتۆدێکى هەیکەلى، یان 

مێژوویى ببەســتین بۆ ڕاڤەکردنى. هەروەها 

پێشهاتە سیاسییەکانیش لە بەر چاو بگرین، کە 

ڕووداوەکانى ڕاپرســیى کوردستانى عێراقییش 

دەگرێتــەوە، چونکە ئەو ڕووداوە جارێکى تر 

ســەرکەوتنى ستراتیژیەتى ئێرانى لە ناوچەکە 

تۆمار کرد، لە الیەکى تریشەوە بێئومێدبوونى 

کــورد لــە ئەمەریــکاى دووپــات کــردەوە. 

هەروەها مەســەلەى خۆپیشــاندانەکانى ئەم 

دوایییــەى ئێرانیش لــە ئارادایــە، کە ڕەنگە 

گرتنەبــەرى میتۆدێکــى تــر بخاتــە ڕوو بــۆ 

ڕێچکەى ڕووداوەکان. 

ئەوەى مایەى ئاماژەپێکردنە، کە ڕاســتییەکى 

ســەیرى  ئەگــەر  هەیــە،  حاشــاهەڵنەگر 

ناکۆکییەکانــى ئەمەریکا بکەین لەگەڵ ئێران، 

دەبینیــن کــە پرســى کوردانى ئێــران وەک 

پێویســت لــە بــەر چــاو ناگیررێــت، بەاڵم 

لەگــەڵ ئەوەیشــدا تێکەاڵوکردنــى بەهاکان، 

ڕاســتییەکى هەمیشەیین لە ســەر پێوەندییە 

نێودەوڵەتییەکان.

کوردانــى ئێران بــە ئازادى و ســەربەخۆیى 

سەرتاســەرى  لــە  ناوچەکانیــان  و  ژیــاون 

ســەنتەرى  ببــوە  گــەورەدا  کوردســتانى 

قورســایى بزووتنەوە کوردییەکانى بەدرێژایى 

مێژوو ســەریان هەڵداوە. هەر لەو بەشــەى 

کوردســتاندا ناسنامەى سیاسى و نیشتمانى بۆ 

ســەرجەم کوردان باڵو بوەتەوە. ئەویش پاش 

دامەزراندنى تاکە کۆمارى کوردى لە مێژوودا 

ســاڵى 1946 و پاش شۆڕشــى ئێران لە ساڵى 

.1979

کوردانى ئێران دۆخێکى ســتراتیژیى تایبەتیان 

هەیە، چونکە تا ڕادەیەکى زۆر هۆشیارییەکى 

سیاســى و توانایییەکــى زۆریــان هەیــە بــۆ 

ڕێکخستن و خۆســازدانەوە. هەروەها دوەم 

گەورەترین ناوچەى کوردنشــینن لە ناوچەکە 

و ســێیەم  کۆمەڵــە نەژادیــى گــەورەن لــە 

نــاو ئێــران. نیشــتەجێى ئــەو ناوچانەن کە 

دەوڵەمەندە بە سەرچاوەى سروشتى و خاکى 

بە پیت بۆ کشــتوکاڵکردن. خاوەنى چەندین 

ڕێگاوبانــى بازرگانیکردنــن لــە خۆرهەاڵتــى 

ناوەڕاســت و خۆرهــەاڵت، کەچــى لەگــەڵ 

ئەوەیشــدا قورســاییى دیموگرافییان کەمترە 

بــەراورد بــە ڕێــژەى واڵتانى تــر. بە هۆى 

تێکەاڵویى نەژادییش کە لە واڵتانى تردا هەیە 

لە نێوان کورد و عەرەب، یان کورد و تورک، 

ئــەوە ئێران بریتییە لــە تێکەڵەیەکى نەژادیى 

ئاڵۆز و لە شەش نەتەوە و کەمایەتیى تر پێک 

دێــت، کەچى لەگەڵ ئەوەیشــدا کوردەکانى 

ئێــران ڕووبــەڕووى دەســەاڵتێکى ناوەنــدى 

بوونەتــەوە، کە لــە ســەر تەقلیدییەکى زۆر 

کۆنتر لە سەروەریى دەوڵەت و هەژموندارى 

دروســت بــوە، هــاوکات لەگــەڵ هەســتە 

نەتەوەیییەکــەى لــە نێــوان زمانــى فارســى 

و ئایینــى شــیعى کــۆ بوونەتــەوە. زۆربەى 

کوردەکانى ئێران تایفەى سوننین. هەر چەند 

فاکتەرى ئایینى فاکتەرێکى یەکالکەرەوە نییە 

لە ناســاندنى سیاســى بۆ کــوردەکان، وەک 

ئــەوەى لــە ڕابوونى نیشــتمانى بــۆ کوردە 

شــیعەکاندا دیارە، ئەوانەى دانیشتووى هەر 

دوو پارێزگاى ئیالم و کرمانشانن.

لە ڕووى بەرەنگاربوونەوەى بەربەســتەکان، 

کوردانــى ئێرانــى ناتوانــن خۆیــان ال بدەن 

لــە سروشــتى دژایەتیکردنى دیموکراســی و 

ناوەندیەتــى و ســەرکوتکردن بۆ حکوومەتى 

ئێرانــى. بــە پێچەوانەى عێــراق، ئێران هیچ 

بــە  داگیــرکارى  و  ئیســتعمارى  میراتێکــى 

خۆیــەوە نەدیــوە، کە ببێتە هــۆى داننان بە 

فرەییــى نــەژادى، یان گۆڕانکاریى سیاســیى 

بــۆ  هــەل  خوڵقاندنــى  و  دووبارەبــوەوە 

بــە  نــەژاد و دیموکراســیەت.  داواکردنــى 

پێچەوانــەى تورکیایــش، ئێــران ڕووبەرێکى 

کــورد لەم ســااڵنەى دواییــدا و بەتایبەتى لە چوارچێــوەى جەنگى دژى ڕێکخــراوى داعش، 
بوە کارەکتەرێکى ســەرەکى لە خۆرهەاڵتى ناوەڕاســتدا. هەر چەند ئەو کارەکتەرە نەبوە 
کارەکتەرێکــى یەکگرتوو، چونکــە تەنیا گرینگــى درا بە چارەنووســى کوردانى عێراق، 
لەگەڵ ئەوەى کوردانى تورکیا و سووریایش لە ڕووى سیاسییەوە زیاتر بایەخیان پێ درا و بە 
دیار کەوتن، بەاڵم کوردەکانى ئێران تا ئێستایش ئەو بەشە کوردستانییەن، کە کەمترین 

بایەخیان پێ دراوە لە ناوەندە سیاسی و ئەکادیمییەکانى خۆرئاوادا.
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نیچمە دیموکراسیى بە خۆیەوە نەبینیوە، کە 

ببێتە مایەى ڕەخســاندنى هەل بۆ بەشداریى 

سیاســى، یــان گوشــارە دەرەکییەکانــى، کە 

یەکێتیى ئەوروپا مومارەسەى کرد پێش چەند 

ساڵێک لە بوارى ڕێزگرتن لە مافەکانى مرۆڤ 

و کەمایەتییەکان.

ئــەوەى کوردانى خۆرهــەاڵت داواى دەکەن 

زۆر جیاوازتــر نییــە لــە داواکارییەکانى تر، 

ئەویش داننانە بە ناســنامە و دانانى سنورێک 

بۆ سیاســەتەکانى جیاکاریى و سەرکوتکردن، 

خۆبەڕێوەبردن لە ناوچەکانى خۆیان )حوکمى 

زاتى(. هەروەها یەکســانى لە گەییشــتن بە 

دەسەاڵت و سەرچاوەکان لە ئاستى نیشتمانى 

دا.

بــەاڵم لە هەمــان کاتدا کاتێــک داواى مافى 

نایانەوێــت  دەکــەن،  خۆنووســین  چــارەى 

لــە ئێران جیا ببنــەوە، بەڵکــوو داواى مافە 

نیشــتمانییەکانیان دەکــەن لــە چوارچێــوەى 

ئێرانێکى دیموکــرات و یەکگرتوو. هەروەها 

خەباتکردنیــان دەخەنە خانەى )کوردســتانى 

ئێــران(، ئەمەیش بوەتە هــۆى بەریەککەوتن 

لە بوارى سیاســەت و شــوناس دا. لە هەمان 

کاتیشــدا بوەتە ســەرچاوەى نەمانــى متمانە 

لــە الیــەن ئێرانییەکانەوە، ئەوانــەى زۆر بە 

ڕوونى هەست بە لە یەک نزیکبوونەوەیەکى 

زۆرى کوردى ئێــران دەکەن لەگەڵ کوردانى 

تــرى واڵتانــى تــر )وەک چــۆن لــە ڕێگەى 

دەرئەنجامی هێرشی موشەکی بۆسەر بارەگای حیزبی دیموکراتی کوردستان
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کوردســتانى  ســەربەخۆیى  ڕاپرســییەکەى 

باشوور( بینیمان. بۆ کوردەکانیش بوەتە مایە 

گومــان، چونکــە ئەوانیش دەزانــن گوێ لە 

داواکارییەکانیــان ناگیررێت و لێى تێ ناگەن، 

نە لە الیــەن حکوومەتى ناوەندییەوە، نە لە 

الیەن زۆرینەى ئۆپۆزسیۆنى ئێرانییشەوە.

کەچــى لەگەڵ ئەوەیشــدا هێشــتا ڕێکخراوە 

کوردییەکان دڵســۆز بوون بۆ هەندێک بنەما 

ئەخالقییە سیاسییەکان، ئەمەیش وای کرد زیاتر 

ڕێزى لێ بگیررێت. هەرگیز نەیویستوە ببێتە 

کەرەستەیەک لە ناو دەستى هێزە بێگانەکان، 

یــان واڵتانى ناوچەیی، بە تایبەت لە جەنگى 

نێــوان ئێران و عیراق )1980ــــ1988(. هیچ 

جۆرە هاوپەیمانییەتێکیشى نەکردوە کە زیان 

بە بــرا کوردەکانیان بگەیەنێت لە پارچەکانى 

تردا.

بــۆ نموونــە: ســەربارى هەبوونــى هێــزى 

سەربازی و دروستبوونى حکوومەتى هەرێمى 

کوردســتان لە عێراق، هێزەکانى ئۆپۆزسیۆنى 

کوردى ئێرانى ســەرجەم چاالکییە ســەربازی 

و سیاســییەکانیان هەڵپەسارد بۆ ئەوەى زیان 

بە ئەزموونەکەى هەرێمى کوردستانى عێراق 

نــەگات، بەاڵم هــەر کاتێک دیالــۆگ کراوە 

لەگەڵ ئێران، زۆر جار باجێکى قورس دراوە، 

وەک تیرۆرکردنى عەبدولڕەحمان قاســملوو، 

ڕابەرى حیزبى دیموکراتى کوردســتانى ئێران 

لە ســەر مێزى دانوستاندنەکان لە ڤیەنا ساڵى 

1989. کەچــى لەگــەڵ ئەوەیشــدا تا ئێســتا 

کــوردەکان بەشــدارى دەکەن لــە گۆڕەپانى 

سیاسیى ئێرانى بۆ بەهێزکردنى هەر هیوایەک 

بۆ پاڵێوراوانى ڕیفۆرمخواز.

کەچــى ئێران هیچ کاتێک شــێواز و ڕەفتارى 

خــۆى نەگۆڕیــوە و وەاڵمێکــى ئەرێنیــی بۆ 

داواکارییەکانــى کــورد نەبــوە. هــەر چەند 

هەندێــک جــار حکوومەتى ئێرانــى ئیرادەى 

لێبوردەیــى هەبــوە لەگەڵ مافــى کوردەکان 

لــە واڵتانى تــر، کەچى خــۆى ئامــادە نییە 

بیبەخشێت بە کوردەکانى واڵتى خۆى.

خوێنــدن بــە کــوردى ڕێگەپێــدراو نییــە. 

چاالکوانــى مەدەنــى و سیاســیى هەمیشــە 

ڕووبەڕووى ڕاوەدوونان و دەستبەســەرکردن 

و ئەشــکەنجە و لە ســێدارەدان دەبنەوە. تا 

ئێســتایش سروشــتى ســەربازى زاڵە بە سەر 

ناوچەکانى کوردستانى خۆرهەاڵت. سەربارى 

ئــەوەى چەندیــن بەڵێــن دەدرێن لــە کاتى 

هەڵبژاردنەکانــدا، بــەاڵم هیچیــان جێبەجێ 

ناکرێن.

دوا جار فاکتــەرى نێودەوڵەتــى، گرینگترین 

فاکتــەرە، چونکــە ئێران هەمیشــە ســوودى 

لــە پێگە ســتراتیژی و تواناکەى وەرگرتوە لە 

ورووژاندنــى ملمالنێکان لــە ناوچەکە. بۆیە 

شتێکى ســەیر نییە گەر هێزە خۆرئاواییەکان 

بــە هۆشــیارییەوە لە ئێران نزیــک ببنەوە و 

مامەڵــەى لەگەڵــدا بکــەن. هــەر چەند بەم 

دواییانــە حکوومەتــى ئێرانــى ملکــەچ بوو 

بــۆ گوشــارەکانى ئەمەریکا و ڕاپێچى ســەر 

مێــزى دانوســتاندن کــرا لە بــارەى بەرنامە 

ئەتۆمییەکــەى، کەچــى لەگەڵ ئــەو هەموو 

بەردەوامــە  ئێــران  هێشــتا  گوشــارانەیش، 

لــە چاالکى و پشــێوى نانەوە بە مەبەســتى 

ناســەقامگیرکردنى ناوچەکە. لە ژێر ســایەى 

نەبوونــى هیــچ ســتراتیژیەتێکى ئەمەریکــى 

ڕوون بــۆ مامەڵە کردن لەگــەڵ ئێران، بۆیە 

بەردەوامــە لــە گێڕانى ڕۆڵــى تێکدەرانە لە 

عیراق و سووریا، یەمەن و لوبنانیش.

تەنیــا  ســتراتیژیەتە  ئــەو  پێویســتە  بۆیــە 

کــورت نەبێتەوە لە ســەر بژاردە لــە نێوان 

دەســتێوەردانى ســەربازیى و پاراســتنى ئەو 

دۆخەى ئێستا، چونکە هیچ سزایەک ئەنجامى 

نابێت گەر هاوکات نەبوو بە ڕێکارى توند و 

مەبەست لێى کەمکردنەوەى دەسەاڵتى ئێران 

بێت لــە ناوچەکە. جگە لەوەیش، پێویســتە 

گوشــارى نێودەوڵەتــى ســوود وەربگرێت لە 

ویستى گەلى ئێران لە بەدیهێنانى دیموکراسى 

و ئازادى و گەشانەوە، لە بریى ئەوەى خۆى 

لێ ال بدات.

گشــتییەکان  خۆپیشــاندنە  و  ناڕەزایــى 

بەردەوامــن لــە داواکردنى گۆڕانــکارى، لە 

الیەکى تریشەوە ئەو ناڕەزایییانەى ئەم جارە 

چەندیــن داواکاریى جیاجیاى لە خۆ گرتبوو. 

پێشــبینییش دەکرێــت بــەردەوام بــن، هەر 

چەنــد کەس ڕابەرایەتییــان ناکات و ئێرانیش 

زۆر بەتوندى سەرکوتیان دەکات، بۆیە لێرەدا 

دەکرێت فاکتــەرى نێودەوڵەتى یەکالکەرەوە 

بێــت، پێویســتە جیهانى ئازاد پشــتیوانى لە 

گەلــى ئێرانــى بکات و لەوانەیش لە پرســى 

کوردەکانیش، پشــتیوانى لــە خەباتیان بکات 

لە پێناو ئازادى و مافە سیاســییەکان و گوشار 

بخاتە سەر حکوومەتى ئێران. 
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