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پێشەکی نووسەر

25ی گەالوێژی ئەمساڵ (1394ی هەتاوی) حەفتا ساڵ لە دامەزراندنی

حیزبی دێموكرات تێدەپەڕێ .تێكۆشانی ئەم حیزبە هەوراز و نشێوی
زۆری لــە دامەزرانــی كۆماری كوردســتان تا رووخانــی كۆمار و لە

دەســتپێكردنەوەی تێكۆشــانی نهێنــی تــا راپەڕینــی چەكدارانەی  ٤٧ـ

 ٤٦و رووخانی رێژیمی پاشــایەتی و رزگاربوونی بەشــێكی زۆر لە

كوردســتان و بەرگریــی قارەمانانــەی هێزی پێشــمەرگە لــە بەرانبەر

فەرمانــی جیهادی خومەینی دژی گەلی كورد ،تیرۆركردنی رێبەرانی
و دەیــان تێكۆشــەری دیكــەی ئەم حیزبە و شــەهید بوونــی هەزاران
رۆڵــەی بــەوەج لە ریزی پێشــمەرگایەتیدا لە كاتــی بەرەنگاربوونەوە
لەگــەڵ هێــزی داگیركــەر و زیندانیكردنی بە هــەزاران رۆڵەی بەوەج

و ئەشــكەنجە و ئــازار یــان كوشــتوبڕ و قەاڵچــۆی دەیــان گونــدی
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كوردســتان و  ..تێپەڕاندووە ،بەاڵم نە ســەركەوتنەكان لە خۆ باییان
كردووە و نە تێكشكانەكان نائومێدیان كردووە.
قۆناغــی یەكەمــی خەباتــی ئــەم حیزبــە بــە دامەزرانــی كۆمــاری
كوردســتان و رووخانــی كۆمــار و ئیعدامــی قازییــەكان دەســت پــێ
دەكا كــە كاریگەرییەكانــی ئــەو قۆناغــە و بیرەوەرییەكانی لە هەموو
بەشــەكانی كوردســتاندا شــوێندانەریی هەبــووە و هەیــە .قۆناغــی
دووهەمی خەباتی حیزب لە ســاڵی ١٣٢٦ی هەتاوی دەســت پێ دەكا
كە لەم قۆناغەدا تا ســاڵی  ١٣٤٦واتە بۆ ماوەی  ٢٠ســاڵ ئەگەرچی
تێكۆشان بەردەوام بووە ،بەاڵم رەنگدانەوەی كەمتر لە قۆناغی یەكەم
بووە و تەنانەت لە چەند ساڵێكیشدا ئەم حیزبە لە رێبازی دروست و
ئوســوولیی خۆی دوور دەكەوێتەوە كە دیارە خەباتی ســاڵەكانی ٤٧
ـ  ٤٦الپەرەیەكــی زێڕین لە ئازایەتی و بەگژداچوونەوەی داگیركەرە.
قۆناغــی ســێهەمی خەباتی ئــەم حیزبە لە ســاڵی ١٣٤٩ی هەتاوییەوە
دەست پێ دەكا كە لەم قۆناغەدا دوكتور قاسملوو بناغەیەكی پتەو و
بەڕۆژ بۆ سیاســەتی ئەم حیزبە دادەنێ كە دەتوانم بڵێم ئەم چەشــنە
لــە دیاریكردنــی سیاســەت ،حیزبی دێموكرات دەباتــە قۆناغێكی نوێ
كــە ئەم سیاســەتە لــە داهاتووی تێكۆشــانی حیزبدا رەنــگ دەداتەوە
و توانایــی زیاتــر بە بەهێزبــوون و بەرەوپیشــچوون و دێموكراتیزە
كردنی ئەم حیزبە دەدات.
لە چوارچێوەی ئە م سیاسەتەدا:
حیزب بۆ بەرەوپێشــبردنی سیاســەتەكانی هیچكات لە كەرەســتەی
نــاڕەوا كەڵكــی وەرنەگرتــووە .هەرچەنــد رێژیمی كۆماری ئیســامی
هەوڵــی داوە حیــزب بكێشــێتە ئــەم رێگایــە ،رێژیم لە كوردســتان بە
شــێوەیەكی دڕندانــە بە تــۆپ و هێلیكوپتەر و فڕۆكە دەســتی داوەتە
بۆردمــان ،تۆپبــاران و تەنانــەت بۆردمانــی شــیمیایی و كوشــتوبڕی
خەڵكی بێ دیفاع ،ئیعدامی زیندانیانی سیاســی و ئەشــكەنجەی خەڵك
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كە زۆربەیان كاری سیاســییان نەكردووە .رێژیم ئەوپەڕی جینایەتی
لەم واڵتەدا خولقاندووە ،بەاڵم حیزبی دێموكرات هیچ كات لە بازنەی
عەقــڵ نەچووەتــە دەرەوە و لە پێــوەرە ئێنســانییەكان دەرنەچووە و
هیــج كات نەكەوتووەتــە فیكری ئەوەی كە كــردەوە دژە مرۆییەكانی
كۆماری ئیســامی بە كردەوەی هاوچەشــن وەاڵم بداتەوە .هەمیشــە
پەالمــاری دوژمنــی راســتەقینەی خــۆی یانــی هێزەكانــی كۆمــاری
ئیســامیی داوە و لــە نێــوان خەڵكــی بێدیفــاع و ناوەنــدە نیزامییەكان
و هێزە ســەركوتكەرەكان جیاوازیی داناوە .الدان لەم ئوســولەی بە
الدان لــە رێبــازی ئەســڵیی حیــزب دانــاوە و هــەر كەس لــەم بارەوە
خەتایەكــی كردبــێ ،چاوپۆشــیی لــێ نەكراوە و ســزا دراوە كە دیارە
لەم سیاســەتەیدا قەت زەرەری نەكردووە و هێزەكانی رێژیم كاتێك
كــە زانیویانــە ئەگــەر دیلی هێــزی پێشــمەرگە بن ناكوژرێــن و ئازاد
دەكرێن ،لە كاتی شەڕەكاندا كە گوشاریان كەوتووەتە سەر ،لوولەی
تفەنگەكانیــان كردووەتــە خوارەوە و تەســلیم بوون ،ئــەم كردەوەیە
بووەتــە هــۆی ئــەوەی كــە خەباتی ئێمە لــە دنیادا بــە خەباتێكی رەوا
و ئێنســانی بناســرێت ،خەباتــی ئێمــە پشــتگیریی كــۆڕ و كۆمەلــە
بەشەردۆســتەكان و واڵتانــی جیهانــی بــۆ الی خــۆی راكێشــاوە و
تــەواوی هەواڵنێــر و فیلمهەڵگــرەكان كــە هاتوونەتە كوردســتان ئەم
راستییەیان راگەیاندوە و سەریان سووڕ ماوە لەوەی كە لە حاڵەتی
شەڕدا حیزب چۆن توانیویەتی ئەم ئۆسوولە ئێنسانییە رەچاو بكا.
الیەنێكــی دیكــەی سیاســەتی ئــەم حیزبــە ئــەوە بــووە كــە عامیلی
ئەســڵیی شۆڕشــی بە هێزی گەل زانیوە و پشتئەســتوور بە هێزی
میلیونیی گەلەكەی خەباتەكەی بردووەتە پێش و پشتیوانی دەرەكیی
وەك عامیلــی یارمەتیــدەر زانیوە و كــەس نەیتوانیوە دار و لەلەی بۆ
بتاشێ و رێبازی بۆ دیاری بكا و رێبازی ئەم حیزبە لە چوارچێوەی
قازانج و بەرژەوەندییەكانی گەلی كورددا دیاری كراوە.
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سیاســەتی رێبەریی بە كۆمەڵی وەك بناغەی رێبەریكردنی خەبات
دیــاری كــردووە و دووریــی كــردووە لــە تاكپەرەســتی و بڕیاردانی
تاكەكەسی كە ئەم سیاسەتە گەرەنتیی بەردەوامیی بووە لە خەبات.
لەگــەڵ ئەوەی بڕوایەكی تەواوی بە مافی دیاریكردنی چارەنووس
بــۆ گەلەكەمــان هەبــووە و لە ماوەی تەمەنی خۆیــدا هەوڵی بۆ داوە،
هەر لەو كاتەشدا دیاریكردنی شێوەی خەبات و دیاریكردنی ئامانجی
دواڕۆژی هەركام لە بەشەكانی كوردستانی بە مافی ئەو رێكخراو و
حیزبانە زانیوە كە لەو بەشــەی كوردســتاندا خەبات دەكەن و لەمەڕ
پێوەنــدی كــردن بە حكوومەتەكانــی ئەو واڵتانەوە كــە كوردیان تێدا
دەژی ،بە مەرجێك ئەو پیوەندییەی بە رەوا زانیوە كە زیانی بۆ ئەو
بەشەی كوردستان كە لە ژێر دەسەاڵتی ئەو واڵتانەدایە نەگەیەنێت.
بۆ ئەوەی پێشــەكییەكە زۆر درێژ نەكرێتەوە ،زیاتر لەوە لە ســەر
چوارچێــوەی سیاســەتەكانی حیزبــی دێموكــرات نــاڕۆم كــە بــواری
جۆراوجــۆر دەگرێتــەوە و دەكــرێ بۆ خۆی لە توێی كتێبێكدا چاپ و
باڵو بكرێتەوە.
مەبەســت لە نووســینی كتێبی «  70وێســتگەی مێژوویی» خستنە
رووی كۆمەڵێــك رووداو و هەڵویســتی ئــەم حیزبەیە كە لە درێژەی
ئــەو خەباتــەدا هاتوونەتە ئاراوە كە بێگومان بەشــێك لەم رووداوانە
تێكۆشــەرانی دیكــەی حیزب لە چوارچێوەی بیرەوەری و نووســینی
جۆراوجۆردا باسیان لە سەر كردووە كە لەم رووداوانەشدا هاتوون،
بەاڵم كۆمەڵێك هەڵوێست و بریاریش لەم كتێبەدا دەكەوێتە بەر دەستی
خوێنەر كە پێشــتر باســیان لێ نەكراوە ،یان بە كەم و كۆڕی باسیان
كراوە كە نووســەران یان زانیاریــی تەواویان لە رووداوەكە نەبووە،
یان بە گرینگیان نەزانیوە كە من لێرەدا باسم لێوە كردوون.
لەم كتێبەدا بەشێك لە رووداوەكان بە دوورودرێژی و بەشێك بە
كورتی ئاماژەیان پێ كراوە كە دەگەڕێتەوە بۆ دوو هۆ:
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ـ رادەی زانیاری و بەڵگەی لەدەستدابوو.
ـ هەڵگرتنی ئەو رادە باسە كە لە سەری كراوە.
لــە نووســینەكانی ئەم رووداوانەدا تا ســاڵی ١٣٦٨ی هەتاوی زۆر
جار لە نووسراوە و وتارەكانی دوكتور قاسملوو كەڵكم وەرگرتووە،
لە بەر ئەوەی بە سەرچاوەی باوەڕپێكراو و بە ناوەڕۆكترم زانیون.
پــاش ئــەو ماوەیــەش لە بەشــێكی زۆری ئــەو رووداوانــەدا بۆ خۆم
بەشــدار بــووم و لەگەڵ ئــەوەی كەڵكم لە رۆژنامەی «كوردســتان»
و نامیلكەكانــی دیكــەی حیــزب وەرگرتــووە بــەاڵم لێكدانــەوە و
بۆچوونەكانــی خۆمــم بــە بنەمــا گرتــووە كــە لەوانەیە تێكۆشــەرانی
دیكــەی ئــەم حیزبە یان لەگەڵی موافیق بن یا نەبن و تێبینییان هەبێ
كە بە مافی ئەوانی دەزانم .هەرچی بێ لە نووســین و لێكدانەوەكانی
ئەم كتێبەدا خۆم بەرپرسیارم و یەك و دوو بابەتێك كە لە كەسانی
شــارەزا لــە رووداوەكــەم وەرگرتوون لــە خــوارەوەی وتارەكەیاندا
ئاماژەم پێ كردووە.
لێرەدا بە پێویســتی دەزانم سپاســی بێ پایانی ئەم هاوڕێیانە بكەم
كە لە ئامادەكردنی ئەم بەرهەمەدا یارمەتیی زۆریان داوم:
ـ ســەالم ئیســماعیلپوور كــە ئەركی پێداچوونــەوەی كتێبەكەی وە
ئەستۆ گرتووە و زۆر تێبینیی وردیشی پێ داوم.
ـ ســەالح دەشــتی ،وەزیر یووسفی و سامان وەیسیانی كە بەشێكی
بەرچــاوی ئــەم نووســینەیان بــۆ تایــپ كــردووم و هەروەهــا جەبار
دروودی كە ئەویش لە بەشێك لەو نووسینەدا هاوكاریی كردووم.
تەیموور مستەفایی
پووشپەڕی 1394ی هەتاوی

تەیموور مستەفایی

13

 70وێستگەی مێژوویی

 :1دامەزرانی حیزبی دێموكراتی كوردستان ()1324

رۆژی 3ی خەرمانانــی 25(1320ی ئووتــی 1941ی زایینــی)

لەشــكری ســوور لە باكــوورەوە و لەشــكری ئەمریــكا و ئینگلیس لە
باشــوورەوە ئێرانیان داگیر كرد ،رێژیمی دیكتاتۆریی رەزاشــا بێجگە
لە بەیاننامەیەكی بێناوەڕۆك كە باسی لە بەهیزی و ورەی ئەرتەشی

ئێــران دەكــرد ،نەیتوانــی هیــچ دژكردەوەیــەك لە خۆی نیشــان بدات
و دەركــەوت كــە ئــەم جۆرە ئەرتەشــانە بێجگە لە ســەركوتی خەڵك

نەبــێ هیــچ توانایەكیان بۆ بەرگری لە واڵت نییە و هەر بۆیە رێژیمی
دیكتاتۆریــی رەزاشــا تێك ڕووخــا .هێزەكانی ئەمریــكا و ئینگلیس لە

باشووری ئێران نیشتەجی بوون و لەشكری سۆڤێتیش لە باكووری

ئێــران .بــە تێكچوونی دیكتاتۆریی رەزاخــان هێندێك ئازادی لە واڵت
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پەیــدا بــوو و رێكخراوە سیاســییەكان بووژانەوە .لــە نێوان ئەم دوو
هێــزەدا مەهابــاد وەك ناوچەیــەك بوو كە هیچكام لــەو هێزانەی تێدا
نیشــتەجی نەبــوون ،بۆیــە وەزعێكی تایبەت لــەم ناوچانەدا پێك هات
سەرەتا خەڵك چەكدار بوون و بە هۆی ئازادییەك كە لەم ناوچەیەدا
پێك هاتبوو ،كۆمەڵەی ژـ كاف لە ڕۆژی 25ی گەالوێژی 16(1321ی
ئۆتی1942ز) لە مەهاباد دامەزرا .لە دامەزراندنی كۆمەڵەی ژـ كاف تا
دامەزراندنی حیزبی دێموكرات  3ساڵ مەودا بوو كە لەو سی ساڵەدا
كۆمەڵــەی ژ كاف بــە دەركردنــی گۆڤــاری نیشــتمان و دامەزراندنــی
رێكخراوێكــی پتەو بــەاڵم بە بیروباوەڕی ناسیۆنالیســتیی تۆخ بیری
نەتەوەیــی پــەرە پــێ دا .بەاڵم كۆمەڵــە بەو هۆیەوە كــە رێكخراوێكی
داخــراو بــوو و هەلومەرجــی ئەو كاتیش پێویســتی بــە رێكخراوێكی
كراوەتر و بەرباڵوتر هەبوو ،وەاڵمدەری ئەو بارودۆخە نەبوو .بۆیە
بەڕێوەبەرایەتیــی كۆمەڵــە و لە ســەرەوەی هەموویان پێشــەوا قازی
محەممەد بەو ئاكامە گەیشتن كە هەر لە سەر ئەساسی كۆمەڵەی ژـ
كاف رێكخراوێكی دیكە دابمەزرێنن كە گونجاویی لەگەڵ هەلومەرجی
تــازە پێكهاتــوو هەبێــت .بە پێی ئــەو زەروورەتە حیزبــی دێموكراتی
كوردســتان لــە رۆژی 25ی گەالوێژی 1324ی هەتــاوی بەرانبەر بە
(16ی ئووتــی )1945لــە شــاری مەهاباد دامــەزرا و بەرنامەی خۆی
راگەیاند.
دامەزراندنــی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان نوختــە گۆڕانیك لە
میژووی خەباتی لەمێژینەی گەلی كورددا و سەرەتایەك بۆ پێكهاتنی
حیزبێكــی سیاســیی پێشــكەوتوو و مۆدێــڕن بــوو كــە بەرنامەیەكــی
روونی پێشــكەش كردبوو .لەو كاتەدا حیزبی دێموكراتی كوردســتان
 3ئەركی بنەڕەتیی لە پێش بوو:
 .1رێكخســتنی كۆمەاڵنــی خەڵكــی كوردســتان و كۆكردنەوەیان لە
ژێر ئااڵی خۆی.
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 .2گرێدانی خەباتی گەلی كورد لەگەڵ خەباتی سەرانسەریی ئێران
بۆ دێموكراسی و دژی فاشیزم.
 .3راكێشــانی پشــتیوانیی هێــزە پێشــكەوتووەكان بــۆ مافی ڕەوای
گەلی كورد.
یەكــەم بەرنامــەی حیزبــی دێموكــرات لە  8خاڵدا پێشــكەش كرا كە
ناوەڕۆكــی ئــەو  8خاڵە بریتی بوو لە خەبات بۆ ڕزگاریی نەتەوەیی،
بەدیهێنانــی دێموكراســی و دابەزاندنــی عەداڵەتــی كۆمەاڵیەتــی كــە
خاڵەكان بریتی بوون لە:
 .1نەتــەوەی كــورد لە نێوخۆی ئێران بۆ هەڵســوڕاندنی كاروباری
مەحەلیی خۆی سەربەخۆ و ئازاد بێ و لە سنووری دەوڵەتی ئێراندا
خودمۆختاریی خۆی بە دەست بێنێ.
 .2مافــی خوێنــدن بــە زمانــی زگماكیــی خــۆی هەبــێ و تــەواوی
كاروباری ئیدارەكان بە زمانی كوردی بە ڕێوە بچن.
 .3لــە ســەر بناغــەی قانوونــی ئەساســی ،ئەنجومەنــی ویالیەتیــی
كوردستان بە زوویی هەڵبژێردرێ ،بە هەموو كاروباری كۆمەاڵیەتی
و دەوڵەتی ڕابگا و چاوەدێریی بە سەردا بكا.
 .4كاربەدەستانی دەوڵەت دەبێ بە بێ قسە لەگەل خەڵكی ناوچەكە
بن.
 .5دەبــێ لــە ســەر ئەساســی قانوونێكــی گشــتی لــە نێــوان الدێیی
و خــاوەن مڵكــدا ڕێككەوتنێــك بــێ كــە دواڕۆژی هــەر دوو ال دابیــن
بكرێ.
 .6حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان تێدەكۆشــێ كــە لــە خەباتدا بە
تایبەتــی لەگــەڵ نەتــەوەی ئازەربایجــان و كەمایەتییەكانیتــر وەك
ئاسوورییەكان ،ئەرمەنییەكان و هیی دیكە یەكیەتی و برایەتیی تەواو
پێك بهێنێ.
 .7حیزبــی دیمۆكــرات بــە ئامانجــی بەرەوپێشــبردنی كشــتوكاڵ و
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بازرگانــی و پەرەپێدانــی لەشســاغی و باشــتركردنی ژیانی ئابووری
و مەعنەویی گەلی كورد دەســت دەكا بە ســوود وەرگرتن لە سامانە
سرووشتییەكانی كانگاكانی كوردستان و لەم ڕێگادا تێدەكۆشێ.
 .8ئێمــە دەمانهــەوێ تــەواوی گەالنــی ئێــران هەلــی تێكۆشــان بــە
ئازادییان بدرێتێ بۆ بەختەوەری و پێشخستنی نیشتمانیی خۆیان.
 :2ڕاگەیاندنی كۆماری كوردستان ()1324
لە دامەزراندنی حیزبی دێموكرات تا ڕاگەیاندنی كۆماری كوردستان
 160ڕۆژی كێشــا و لــە ســەرەتای خەرمانانــی  1324پێشــەوا قازی
محەممــەد بــە ســەرۆكایەتیی وەفدێــك لە جێژنــی پێكهاتنــی فیرقەی
دێموكراتــی ئازەربایجان بەشــداریی كرد و پــاش ئەم جێژنە بۆ باكۆ
بانگهێشــت كرا كە ســەفەرەكەی بە هۆی ئەوەی كە سەرۆكی حیزبی
دێموكرات بوو ،سەفەرێكی بە تەواوی سیاسی بوو و لەم سەفەرەدا
بەڵێنیی هێندێك هاوكاریی وەك پێدانی چەك و وەرگرتنی قوتابی بۆ
پەروەردە و هاوكاریی ماڵیی پێ درابوو.
جموجۆڵــی دیكــەی وەك دامەزراندنــی ڕێكخراوەكانــی حیــزب لە
شارەكانی دەوروبەری مەهاباد و چەككردنی شارەبانیی مەهاباد وەك
دوایین ئاســەواری ڕێژیم لەو شــارە و هەڵكردنی ئااڵی كوردســتان
لــە زۆربەی ناوچەكاندا هەلومەرجەكەی بــەرەو ڕاگەیاندنی كۆماری
كوردستان پاڵ پێوە نا ،تا لە ئاكامدا لە ڕۆژی 2ی ڕێبەندانی 1324ی
هەتــاوی (22ی ژانوویــەی  )1946لــە مەیدانــی چوارچــرای مەهاباد،
دامەزرانــی كۆمــاری كوردســتان لــە كۆبوونەوەیەكی پــان و بەریندا
كــە نوێنەرانــی بەشــێك لــە ناوچەكانیتری كوردســتانی تێدا بەشــدار
بــوون ،ڕاگەیەنــدرا و قــازی محەممــەد ڕێبــەری حیزبــی دێموكراتی
كوردستان بوو بە سەرۆك كۆماری كوردستان لەو كۆبوونەوەیەدا
قــازی محەممــەد بەرنامــەی دواڕۆژی كار و تێكۆشــانی كۆمــاری
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كوردســتانی ڕاگەیانــد كــە لە بنەڕەتدا هەموو ئــەو بەرنامەیە بوو كە
حیزبی دێموكرات داینابوو.
كابینەی كۆمار بە سەرۆكایەتیی حاجی بابە شێخ لە  13كەس پێك
هاتبــوو كــە رۆژی 22ی ڕێبەنــدان ناوی وەزیرەكانی لــە ڕۆژنامەی
«كوردستان» باڵو كرایەوە.
لــەم مەراســیمەدا كوردی هەموو پارچەكانی كوردســتان بەشــدار
بوون و بارزانییەكان بە سەرۆكایەتیی مەال مستەفا بارزانی نەقشێكی
پڕڕەنگتریــان لــەو بەشــدارییەدا هەبوو كە لە پاراســتنی كۆماریشــدا
دەورێكی بەرچاویان گێڕا.
لە كۆماری كوردســتاندا بۆ یەكەمجار ئااڵی كوردســتان كە لە سێ
ڕەنگی سوور و سپی و كەسك و ناوەڕاستەكەشی لە ئارمی حیزبی
دێموكراتــی كوردســتان پێــك هاتبــوو ،هەڵكــرا و ســروودی «ئــەی
ڕەقیب» بوو بە سروودی رەسمیی كۆمار.
كار و كردەوەكانی كۆماری كوردستان
كۆمــاری كوردســتان 11مانــگ ژیــا و لــە مــاوەی ئــەو  11مانگەدا
گەلێك كردەوەی گرینگی جێبەجێ كردن كە ئاواتی لەمێژینەی خەڵكی
كوردستان بوون.
زمانــی كوردی بوو بە زمانی ڕەســمی ،رۆژنامە و گۆڤارێكی زۆر
بــە زمانــی كــوردی باڵو كرانــەوە كە لەوانــە رۆژنامەی كوردســتان
زمانحاڵــی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان ،هەاڵڵــە كــە گۆڤارێكــی
ئەدەبــی بــوو ،گڕوگاڵی مندااڵن ،هاواری كورد ،هاواری نیشــتمان كە
لە پێشخستنی زمانی كوردیدا دەورێكی بەرچاویان گێڕا.
شانۆی كوردی نەخشێكی زۆری گێڕا ،چوونكە خەڵكی نەخوێندەوار
كــە تــا ئەوكات زیاتر لە %90ی خەڵــك نەخوێندەوار بوون زۆر باش
لە شانۆ حاڵی دەبوون.
دامەزراندنی یەكیەتییەكانی ژنان و الوان كە بە تایبەتی ژنی كورد
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بــۆ یەكەمجار بە ڕەســمی و بە ئاشــكرا هاتنە مەیدانــی خەبات كە لە
رۆژی 24ی ڕەشەمەی 14( 1324ی مارسی  )1946یەكیەتیی ژنانی
دێموكراتی كوردستان دامەزرا.
پێكهێنانی سوپای میللی كە بە هێزی پێشمەرگە ناو نرا ،بەشێك لە
بەرنامەی حیزب بوو كە بۆ پاراســتنی كۆماری كوردســتان نەخشی
بەرچاو بگێڕێ و بەشداریی چاالكانەی ئەفسەرە كوردەكانی لەشكری
عێراقیش دەوری تایبەتیی خۆی هەبوو.
بازرگانیــی ڕاســتەوخۆ لەگــەڵ یەكیەتیــی ســۆڤییەت بۆ فرۆشــتنی
تووتــن و كڕینی زۆر كەرەســتەی پێویســت ،گەشــەیەكی تایبەتی بە
بازرگانی دا.
دابینكردنــی ئەمنییەت و ئاســایش :لــە كاتێكدا كە بە هەزاران كەس
چەكــدار بــوون ،لــە ماوەی ئــەو  11مانگەدا یەك كــەس كوژرا ،دزی
نەبوو ،بەرتیل خواردنیش بە تاوانێكی گەورە دەژمێردرا.
دەســكەوتی هــەرە گرینگی ئەم كۆمــارە ئەوە بوو كە بۆ یەكەمجار
گەلــی كورد چارەنووســی خۆی بە دەســتەوە گــرت و تامی ئازادیی
چێشــت .نــە زەبروزەنگــی پۆلیســی بــە ســەرەوە مابوو نــە لە كەس
فەرمانــی دەبــرد ،بەڵكــوو ئــەوە كورد خــۆی بوو كە خــۆی بە ڕێوە
دەبرد و لە واڵتی خۆیدا خاوەن دەسەاڵت بوو.
 :3پەیمانی دۆستایەتیی كوردستان و ئازەربایجان ()1325
لــە ڕۆژی 3ی بانەمــەڕی 1325ی هەتاوی (23ی ئاوریلی )1946لە
شــاری تەورێز لە الیەن دوو هەیئەتی ڕەســمیی كۆماری كوردستان
و حكوومەتــی میللیــی ئازەربایجان بە ســەرۆكایەتیی پێشــەوا قازی
محەممەد و جەعفەر پیشــەوەری پەیمانێكی دۆســتایەتی و هاوكاری
لە نێوانیاندا ئیمزا كرا كە دەقی پەیماننامەكە بەم جۆرەیە:
 .1لــەو جێگایانــەی كە بە پێویســت دەزانرێت ،هەر دوو حكوومەت
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نوێنەری ڕەسمیی خۆیان لە خاكی یەكتر دیاری دەكەن.
 .2لــە ئازەربایجــان لەو جێگایانە كە زۆربەی دانیشــتوانی كوردن،
كاروبــاری دەوڵــەت بــە دەســتی كوردەكانــەوە دەبــێ ،هەروەهــا لــە
كوردســتان لەو جێگایانــەی كە زۆربەی دانیشــتوانی ئازەربایجانین،
كاروبــاری دەوڵــەت بــە دەســتی مەئموورانــی حكوومەتــی میللیــی
ئازەربایجانەوە دەبێ.
 .3هەر دوو حكوومەت كۆمیسیۆنی هاوبەش بۆ چارەسەر كردنی
گیروگرفتــە ئابوورییەكان پێك دێنن ،بڕیارەكانی ئەم كۆمیســیۆنە بە
چاوەدێریی سەرۆكی هەر دوو حكوومەت جێبەجی دەبێ.
 .4لــە كاتی پێویســتدا لە نێــوان حكوومەتی میللیــی ئازەربایجان و
كوردســتاندا هاوكاریــی نیزامــی ســاز دەبێ و هەرچی پێویســت بێ،
یارمەتیی یەكتر دەدەن.
 .5ئەگــەر پێویســت بــێ ،لەگەڵ حكوومەتــی تــاران وتووێژ بكرێ،
دەبــێ بــە پەســەندی هــەر دوو حكوومەتــی میللیــی ئازەربایجــان و
كوردستان بێت.
 .6حكوومەتــی میللیــی ئازەربایجــان بــۆ پێشخســتنی زمــان و
فەرهەنگــی نەتەوەیی ئەو كوردانە كــە لە خاكی ئازەربایجاندا دەژین
و كۆماری كوردستانیش بۆ پێشخستنی زمان و فەرهەنگی نەتەوەیی
ئەو ئازەربایجانییانەی كە لە خاكی كوردســتاندا دەژین ،بە پێی توانا
هەوڵ دەدەن.
 .7هەر كەســێك كە بۆ تێكدانی دۆســتایەتیی مێژوویی و نەتەوەیی
ئازەربایجــان و نەتەوەی كورد و لەنێوبردنی یەكیەتیی دێموكراتیكی
میللی یا ئاڵۆزكردنی ئەم یەكیەتییە تێ بكۆشــێ ،یەكدەســت لە الیەن
هەر دوو الوە سزا دەدرێ.
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 :4لە سێدارە درانی پێشەوا و هاوڕێكانی ()1326
دوای ئــەوەی لــە 26ی ســەرماوەزی 1325ی هەتــاوی (17ی
دیسامبری )1946ڕاست ساڵێك پاش چەككردنی شارەبانیی مەهاباد،
ئەرتەشــی شــا مەهابادی داگیر كرد و كۆماری كوردستان تێك شكا
و كۆتایــی بــە تەمەنی هات تا ڕۆژی 30ی ســەرماوەزی 21(1325ی
دێسامبری )1946مەهاباد ئارام بوو .لەو ڕۆژەدا سەرتیپ هۆمایوونی
بەڕێوەبەرانــی حیزبــی دێموكراتی لەو شــارەدا كۆ كــردەوە و داوای
تفەنگەكانی لێ كردن كە لە یەكیەتیی ســۆڤییەت وەرگیرابوون ،بەاڵم
پێی گوترا كە ئەو تفەنگانە دابەش كراون و لە پێش گەیشتنی لەشكر
ســووتێنراون وكــەس نازانــێ تفەنگــەكان لە دەســتی كێدان .پێشــەوا
قــازی محەممــەد بەرپرســایەتیی ئــەو كارەی وە ئەســتۆ گــرت و لــە
ئاكامــدا هــەر ئەو ڕۆژە  28كەس لە بەڕێوەبەرانی حیزبی دێموكرات
و كۆماری كوردستان بە قازی محەممەدیشەوە گیران.
لە مانگی بەفرانباری 30(1325ی دێســامبری 1946دادگایی كردنی
پێشەوا و هاوڕێیانی محەممەد حسێن خانی سەیفی قازی و سەدری
قازی بە بێ ئەوەی ڕێگا بدرێ پارێزەر بۆ خۆیان بگرن ،دەستی پێ
كــرد و لــە ئاكامدا ڕۆژی 3ی ڕێبەندانــی 23(1325ی ژانویەی)1947
بــە ئێعــدام مەحكووم كران .جێبەجێكردنــی حوكمی ئێعدام بۆ ماوەی
 66رۆژ دوا خــرا و لــە ئاكامــدا رۆژی10ی خاكەلێــوەی 30(1326ی
مارســی  )1947لە ســێدارە دران .دواخرانی حوكمی ئێعدامی پێشەوا
و هاوڕێكانی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو خۆشەویســتییەی كە پێشەوا قازی
لە نێو خەڵكی كوردستان و بە تایبەتی شاری مەهاباد هەیبوو .رێژیم
لــە دژكــردەوەی خەڵك دەترســا ،هەر بۆیە لە رۆژی لە ســێدارەدانی
پێشــەوا و هاوڕێكانیــدا كــە لــە مەیدانــی چوارچــرا (ئــەو جێگایــە كە
كۆماری كوردســتانی لێ دامەزرا) لە ســێدارە دران ،كەشوهەوایەكی
نیزامیی بەرقەرار كرابوو.
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پێشــەوا قــازی لە تەواوی دەورانــی موحاكماتی لە دادگای نیزامیی
شــادا كــە بە هۆی «ســەرهەنگ فیرووزی»یەوە بەڕێــوە دەچوو ،بە
تایبەتــی لــە رۆژی 19ی بەفرانبــاری 9( 1325ی ژانویــە ی)1947دا
كــە  14كاتژمێــری خایانــد ،ئازایانــە دیفاعــی لە كۆماری كوردســتان
و ئامانجەكانــی گەلــی كــورد كــرد و لــە ڕاســتیدا ئــەوە پێشــەوا بوو
كــە دادگای نیزامــی و رێژیمــی پاشــایەتیی موحاكمــە دەكــرد و لــە
دیفاعییاتەكەیــدا دەیگــوت ئەمڕۆ قــازی محەممەدێك ئێعــدام دەكەن،
سبەی هەموو مرۆڤێكی كورد دەبێتە قازی محەممەدێك.
لە درێژەی رەوتی خەباتی رزگاریخوازانەی گەلی كورد بۆ گەیشتن
بــە ئازادیــدا زۆر الوی بەوەج رێچكە و ڕێبازی پێشــەوایان بەر نەدا
و لە پێناو ئەو ئامانجانەدا بە هەزاران رۆڵەی بەوەجی دیكە شــەهید
بــوون و ئــەم ڕێگایە هەر بەردەوامە و ئێســتا ڕۆژی 10ی خاكەلێوە
كراوەتە ڕۆژی شــەهیدان و هەموو ساڵیك ڕێبوارانی ڕێگای پێشەوا
لەم ڕۆژانەدا لە یادی شەهیدە سەربەرزەكانیاندا كڕنۆشیان بۆ دەبەن
و بەڵێنیی درێژەدان بە ڕیبازەكەیان نوێ دەكەنەوە.
 :5هۆیەكانی تێكچوونی كۆماری كوردستان
لە راپۆرتی كۆمیتەی ناوەندیدا بۆ كۆنگرەی ســێهەم« :دیارە هۆی
ئەســڵیی تێكچوونــی كۆمــاری كوردســتان و شــكانی جوواڵنــەوەی
رزگاریخــوازی گەلــی كــورد لــە ســاڵەكانی ١٣٢٤ـ ١٣٢٥دا كزیــی
ناوخۆیــی حیــزب و بەڕێوەبەرانــی جوواڵنــەوەی حكوومەتــی میللی
بــوو» .ئەو كزبوونە لــە هەموو بارەكانی ژیانی حیزب و حكوومەتدا
خــۆی دەنوانــد .لە حیزبدا كزیی سیاســیی بەڕێوەبەری بەرچاو بوو.
نووســراوەكانی ئــەو وەختە لــە رۆژنامەی كوردســتانەوە بگرە هەتا
نووســراو و گۆڕانكاریــی دیكە لەگەڵ ئــەوەی كە باڵوكردنەوەیان بۆ
خــۆی ســەركەوتنێكی گــەورەی كورد بــوو ،بەاڵم پایــەی هێندێك لە
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وتــارە سیاســیەكانیان كە دەبوا رێنیشــاندەری كۆمەاڵنــی خەڵك بن،
نزم بوو.
پەرەئەســتاندنی تونــدی جوواڵنــەوە و ســەركەوتنی بــە خێرایــی،
تەركیبێكــی نالەبــاری لــە بەرێوەبەریــدا پێــك هێنابــوو .زۆربــەی
بەڕێوەبەران بۆ یەكەم جار لە ژیانیاندا دەســتیان بە كاری سیاســی
كردبوو ،تاقیكردنەوەیان كەم بوو.
لە خەرمانانی ١٣٢٠دا هەتا  ١32٤كە حیزبی دێموكراتی كوردستان
پێــك هــات ،تەنیا چوار ســاڵ مــاوە هەبوو .لــەم ماوە كورتــەدا تەنیا
تاقیكردنەوەی سیاسیی یەك دوو ساڵی كۆمەڵەی ژـكاف بە دەستەوە
بــوو .ناچــار بەڕێوەبەرییــەك پێــك هاتبــوو كــە پایــەی تێگەیشــتن و
تاقیكردنــەوەی سیاســیی لــە رادەی ئەو مەســئوولیەتەی كە هاتبووە
ئەســتۆی ،نزمتــر بوو .هــەر وەك لە راپۆرتی كۆمیتــەی ناوەندی بۆ
كۆنگرەی سێهەم گوتراوە:
«بێ ئەزموونی كاربەدەســتانی كۆماری كوردســتان لەوەڕا
دەردەكەوێ كە پاش ئەو هەموو تاقیكردنەوە تاڵە مێژووییەی
گەلــی كــورد بــە درێژایی خەباتــی خۆی دەســتی كەوتبوو ،تا
رادەیەكــی زۆر فریــوی قســە و وادە و بەڵێنیــی حكوومەتــی
كۆنەپەرەستی تارانیان خوارد».
بــە راســتیش ژیــری و خــاوەن تەجرەبەیی لــە سیاســەتدا لە كاتی
بەرەنگاربــوون لەگــەڵ دوژمنــی فێڵزانــدا دەردەكــەوێ .بــە داخــەوە
ســەرۆكایەتیی كۆمــاری كورســتان لــە مەهابــاد لــەو ئەزموونەدا بە
سەركەوتوویی دەرنەچوو و تووشی هەڵەیەكی مێژوویی ئەوتۆ هات
كە بۆ گەلی كورد یەكجار زۆر گران تەواو بوو.
گەلــی كــورد بــە درێژایی مێژووی خۆی لە تەشــكیالت و رێكخراو
خــۆی دوور راگرتــووە ،تەنانــەت لێشــیان بێــزار بووە ،هۆیەكەشــی
دیــارە ،تەشــكیالت و رێكخراو ســەمبوڵی فەرمانڕەوایــی حكوومەتی
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مەركەزی بووە و زۆری لێ كردووە ،جا لە بەر ئەوە كزبوونی حیزب
لــە بــاری رێكخــراوەوە لە ســەردەمی كۆماری كوردســتاندا شــتێكی
زۆر مەنتیقــی بــوو .بــە داخــەوە ئەو كزبوونــە لە هەمــوو كاروباری
حیزبــدا دیار بوو .ســەلماندنی ئوســووڵی تەشــكیالتی لــە ناو حیزبدا
تێكۆشــانێكی زۆری دەویســت ،بــە داخــەوە دامەزراندنی ئوســووڵی
تەشكیالتی لە بارێكیتریشەوە دژوار بوو .نەك هەر ئەم ئوسووڵە لە
الی گەلی كورد خۆشەویســت نەبــوو ،بەڵكوو بەڕێوەبەرایەتی خۆی
لە ئوســووڵی تەشكیالتی شارەزا نەبوو ،لە پاش تێكچوونی كۆماری
كوردستان بە چاكی دەركەوت كە كزیی كاری تەشكیالتیی سەردەمی
كۆماری كوردســتان تا چ رادەیەك بوو .بێجگە لەوە ،حیزب لە باری
ئیدئۆلۆژیشەوە كز بوو .مەبەست ئەوە نیە كە دەبوایە تیئۆریی زانستی
بە سەر حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئەو سەردەمەدا زاڵ بێ ،تەنیا
ئینسانی خەیاڵی دەتوانێ بەم جۆرە فیكر بكاتەوە ،حیزبی دێموكراتی
كوردســتان لە كۆمەڵی كوردەواریی ئەو وەختە هەلقوواڵبوو و هەر
چەند پێشڕەوی كۆمەڵ بوو ،بەاڵم نەیدەتوانی حیزبێك بێ كە بە پێی
تیئۆریی زانســتیی پەرەســتاندنی كۆمەڵ بجووڵێتەوە .مەبەست تەنیا
ئەوەیــە كــە تەنانــەت یەكێتیی فیكریــش لە ســەر بەرنامەیەكی روون
بــە تــەواوی پێــك نەهاتبوو .جوواڵنەوە تازە دەســتی پــێ كردبوو و
بەهێزبوونــی هەســتی نەتەوایەتــی لــە كوردســتاندا وای لــێ كردبوو
كــە تەنیــا الیەنگــری لە مافــی نەتەوایەتی كــورد بۆ بەشــداربوون لە
جوواڵنــەوە و تەنانــەت بۆ گەیشــتن بە بەڕێوەبەریــش بەس بوو ،لە
ســەر گیروگرفتەكانی كۆمەڵی كوردەواری ،لە ســەر گیروگرفتەكانی
گشــتیی ئێــران و نیونەتەوەییــش یەكێتیــی فیكریی تــەواو تەنانەت لە
ناو بەڕێوەبەریشدا پێك نەهاتبوو ،لە كاتی پەالماری حكوومەتی شا
بــۆ كوردســتان و پــاش تێكچونی كۆماری كوردســتان بوو كە كزیی
ئیدئۆلوژی و یەكێتیی فیكری لە ناو حیزب و بەڕێوەبەرایەتیی حیزبدا
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بە تەواوی دەركەوت.
كزبوونی حیزب لە باری سیاســی و تەشكیالتی و ئیدئۆلوژییەووە
لــە كەمبــوون و یــا نەبوونــی بــە یەكجاریــی كادری تێگەیشــتوو و
پێگەیشــتوو لــە ریزەكانــی حیزبدا دیار بوو ،بەڕاســتی نوختەی كزی
جوواڵنــەوەی ســاڵەكانی ١٣٢٤ـ  ١٣٢٥نەبوونــی كادر بــوو .لەبــەر
ئەوەی تەمەنی كۆماری كوردستان زۆر كورت بوو ،نەیتوانی كادری
پێویســتی خــۆی بۆ خۆی پــەروەردە بكا .كادری بــاش ،ئەو كادرەی
كە بە كاری تێكۆشــانی حیزبی دێ و بڕبڕەی پشــتی حیزبە ،تەنیا لە
مەیدانــی خەباتدا پەروەردە دەكرێ .راســتە كــە دەبێ فێری تئیۆریی
زانســتی بێ ،پایەی زانســتیی خۆی بەرێتە ســەر ،بەاڵم دەبێ لە ناو
گەلدا ژیابێ و لە ناو گەلیشدا پەروەردە كرابێ ،فێر بووبێ و لە ژیان
و خەبات دەرسی وەرگرتبێ.
بە داخەوە كادری ئەوتۆ لە ســەردەمی كۆماری كوردســتاندا هەر
یەكجــار كــەم بــوون و دەتوانین بڵێین كە یەكێك لــە هۆیەكانی هەرە
ئەساســیی تێكچوونی كۆماری كوردســتان نەبوونی كادری لێزان و
شــارەزا بــوو ،كزبوونــی بەڕێوەبەرایەتیــی حیزب لە نــاو كاروباری
حكوومەتی كۆماریشدا خۆی دەنواند.
لە راپۆرتی كۆمیتەی ناوەندی بۆ كۆنگرەی سێهەمدا گوتراوە:
«كزبوونی سەرۆكایەتی و نەبوونی كادری پێگەیشتوو بوو
بــە هــۆی ئــەوە كە وەزعی سیاســی لە ژوورەوە پتــەو نەكرا،
دەزگای حكوومــەت چەســپاو نەبــوو ،هێــزی میللــی ســەر و
سامانێكی رێكوپێكی پەیدا نەكرد».
بەم جۆرە راپۆرت ئیشارەی بە سێ مەسەلەی ئەساسی كردووە:
یەكــەم :پتەوكردنــی وەزعــی سیاســیی ناوخــۆ ،كە بەر لــە هەموو
شتێك راكێشانی پشتیوانی و خۆشەویستیی كۆمەاڵنی خەڵك بۆ الی
كۆماری كوردستان بوو ،لەم بارەوە كۆماری كوردستان سەركەوتوو
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بــوو و زۆربــەی میللەتــی كورد بە دڵەوە پشــتیوانیی لــێ كرد ،بەاڵم
پێویست بوو كۆمەاڵنی بەرینی خەڵك لە باری سیاسییەوە پەروەردە
بكرێــن ،حاڵــی بكرێــن كە حیزبــی دێموكراتی كوردســتان بە تەواوی
چی دەوێ و هێزی بێ پایانیان بۆ پاراســتنی كۆماری كوردســتان و
دەســكەوتەكانی هان بدرێ .هەروەها مانای بێ هێزكردن و تەنانەت
لــە بــاری سیاســییەوە لــە ناوبردنــی هەمــوو ئــەو دەســتە و توێژانە
بــوو كــە دژی كۆمــار بــوون .بــە تایبەتی خاشــەبڕ كردنــی نفووزی
هێندێك دەرەبەگی گەورە و ســەرۆك عەشــیرەت بوو كە بە ئاشــكرا
دوژمنایەتیی خۆیان بەرانبەر بە كۆمار نیشان دا ،لە پاش تێكچوونی
كۆمــاری كوردســتان ،ئــەو وەختە كە دەســتە و توێــژی دژی كۆمار
رۆڵــی خائینانــەی خۆیان دیاری كرد ،ژیانی سیاســیی نەرمی كۆمار
بەرانبــەر بــە دوژمنانی جوواڵنەوە بە تــەواوی دەركەوت .هێندێك لە
كاربەدەســتانی كۆماریــش كــە بۆ قازانجی فەردیــی خۆیان هاتبوونە
ناو دەزگای كۆماری كوردستان ،زۆر زوو خەیانەتیان كرد و خۆیان
دە باوەشی دوژمن هاوێشت.
یەكێك لە ئەركەكانی بنەڕەتیی شۆڕشێك ،تەنانەت هەموو گۆرانێكی
قووڵی كۆمەاڵیەتیش تێكدانی دەزگای دەوڵەتیی كۆن و دانانی دەزگای
نوێیــە كە بە ئامانجەكانی شــۆڕش وەفــادار بێ و خزمەتی كۆمەاڵنی
خەڵك بكا و دژی دوژمنانی جوواڵنەوە تا سەر رابوەستێ .بەداخەوە
سەرۆكایەتیی كۆماری كوردستان نە ئەو دەرفەتەی هەبوو ،چوونكە
ئەو ماوەیەی بە دەســتیەوە بوو كەمتر لە ســالێك بوو و نە ئیمكانی
ئــەوەی هەبــوو .لێرەشــدا دیســان بــێ كادری وە بەرچــاو دەكــەوت
و پاككردنــەوەی دەزگای حكوومەتــی لــە ئینســانی بــێ كەڵــك و بێ
بیروباوەڕ هاسان نەبوو ،چونكە كەس نەبوو لە جێگایان دابنێ .بەاڵم
با ئەو راستیەش بڵێین كە ئەم مەسەلە بۆ سەرۆكایەتیی ئەو وەختە
گرینــگ نەبوو و لەوانەیە فیكریشــی لــەوە نەكردبێ كە پاككردنەوەی
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دەزگای حكوومەتی ئەركێكی زۆر پێویستە .بێگومان پێكهێنانی هێزی
میللیی كوردستان ،لەشكری شۆڕشگێڕی گەلی كورد ،سەركەوتنێكی
گــەوەی كۆمــاری كوردســتان بــوو .پێشــمەرگەكان كــە زۆربەیــان
زەحمەتكێش بوون ،بە دڵەوە بۆ دیفاع لە كۆماری كوردستان ئامادە
بــوون .بەاڵم هێزی میللی سەروســامانێكی رێكوپیكــی نەبوو و ئەمە
لە دوو مەســەلەدا ئاشــكرا بوو .یەكەم هێزی پێشــمەرگە نە لە باری
سیاســی نە لە باری عەســكەرییەوە پەروەردە نەكران ،زۆرجار هەر
ئەوەندە بەس بوو كە كەسێك كورد بێ و بتوانێ تەقە بكا بۆ ئەوەی
بێتە ناو جەرگەی پێشــمەرگە ،دیســیپلین و مەشــقی نیزامی جارێ بە
تــەواوی لــە ناو هێزی میللیدا ســەر نەكەوتبوو .بــە كورتی پیوەندیی
عەشــیرەتگەری لیرەشــدا نفووزی خۆی پاراســتبوو و زۆر زیانی بە
هێزی میللی گەیاند.
دووهــەم :راســتە كــە هێزی میللی چەند ســەركردەی لێوەشــاوە و
خۆشەویستی گەلی پەروەردە كردبوو كە پایەی تێگەیشتنی سیاسی
و تەنانەت نیزامیشیان بەرز بوو ،بەاڵم زۆربەی ئەفسەرانی هێز لەو
دوو ســفەتە ئەساســییە بێبەش بوون كە بۆ هەموو ســەركردەیەكی
لەشــكری شۆڕشــگێڕ پێویســتە ،بــە كورتــی ســەركردایەتیی هێــزی
میللی كز بوو و لە وزەیدا نەبوو ئەركی قورســی پاراســتنی كۆماری
كوردستان بە جێ بگەیەنێ.
ئەو هۆیانە باســمان كردن هۆی بیری یان ســۆبژكتیڤن ،بەرپرسی
ئــەو هۆیانــە ســەرۆكایەتیی كۆمــاری كوردســتان واتــە حیزبــی
دێموكراتــی كوردســتان بــوو .هەرچــی هەڵــەش كــراوە دیســان هەر
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان و بــە تایبەتــی بەڕێوەبەرایەتیی ئەو
حیزبــە بەرپرســە ،بــەاڵم هۆیەكانــی تێكچوونی كۆماری كوردســتان
هــەر ئەوانــە نەبــوون ،هێندێك هــۆی ناوخۆییتریش هەبــوون كە بە
هۆی بەرچاو یا ئۆبژیكتیڤیان دادەنێن ،واتە ئەو هۆیانە كە دەسەاڵتی
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حیزبی دێموكراتی كوردســتان و بەڕێوەبەرایەتییان بە سەردا نەبوو
و نەیاندەتوانــی لــە هەلومەرجــی ئەو وەختــەدا تەئســیرێكی زۆریان
بكەنە سەر.
یەكەم :قووڵتر نەبوونی جوواڵنەوەی ساڵەكانی ١٣٢٤ـ  ١٣٢٥بوو.
بەو مانایە كە هیچ گۆڕانێكی قووڵی كۆمەاڵیەتیی پێك نەهێنا و زیاتر
لــە چوارچێوەی جوواڵنەوەیەكــی نەتەوایەتیدا مایــەوە ،هەلومەرجی
ئەو سەردەمی كوردستان و تەركیبی حیزب و بەڕێوەبەرایەتییەكەی
رێــگای ئــەو گۆڕانە قووڵەی نەدەدا .ئەو گۆرانــە بە تایبەتی لە الدێدا
پێویســت بــوو ،لەناوبــردن و یــا هەر نەبــێ كەمتركردنی دەســەاڵتی
دەرەبەگــەكان و هەنــگاو هەڵهێنان بە قازانجی جووتیــاران دەیتوانی
جووتیارانی كوردســتان ،واتە زۆربەی گەلی كورد بكا بە پشــتیوانی
جیددیــی كۆمــاری كوردســتان .لەم بــارەوە كۆماری كوردســتان لە
حكوومەتــی میللیــی ئازەربایجــان لــە دواتــر بــوو ،لــە كاتێكــدا كە لە
ئازەربایجــان ئیســاحی زەوی دەكــرا ،زەویــی دەرەبەگــەكان لە ناو
جووتیارانــدا دابــەش دەكــرا ،لــە كوردســتان پاشــكەوتووتر بوونــی
كۆمەڵــی كــوردەواری و بەهێزبوونــی بــاری نەتەوایەتیی جوواڵنەوە
رێگای گۆڕانێكی كۆمەاڵیەتیی ئەوتۆی نەدەدا.
دووهــەم :تەنیــا یــەك لــە ســێی خاكــی كوردســتانی ئێــران رزگار
كرابوو ،لە نەتیجەدا ناوچەی كرماشان و سنە ،واتە بەشی خوارووی
كوردســتان كرا بە بنكەیەك دژی كۆماری كوردســتان لە مەهاباد .لە
باتی ئەوەی كە ئەم دوو ناوچەیە وەك بەشێك لە خاكی كوردستان لە
ژێر دەسەاڵتی حكوومەتی میللیی كوردستاندا بن ،بوون بە زەخیرەی
سیاسی و ئابووریی حكوومەتی مەركەزی و بۆ رووخاندنی كۆماری
كوردســتان كەڵكیان لێ وەرگیرا .ئەو پرســیارە دیتە پیش كە بۆچی
ســەرۆكایەتیی حیــزب بڕیــاری رزگاركردنــی ناوچــەی كرماشــان و
ســنەی نــەدا كە لــەو ســەردەمەدا كارێكی گــران نەبوو؟ لە ڕاســتیدا
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ســەرۆكایەتی و بــە تایبەتــی ســەركردەكانی هێزی میللــی چەند جار
هاتنە سەر ئەو باوەڕە كە بۆ رزگاریی بەشی خوارووی كوردستان
لــە جبهــەی ســەقزەوە پەالمــار بدەنــە ســەر لەشــكری حكوومەتــی
مەركــەزی ،بــەاڵم پارســەنگی هێزەكانــی نێونەتەوایەتــی رێگــەی
ئەوەیــان نەدەدا .ئەو وەختە ســوپای ئینگلیز كوردســتانی خوارووی
داگیــر كردبــوو و دەركەوت كە هــەر پەالمارێك بۆ رزگاركردنی ئەم
ناوچەیــە بەرەنگاربــوون لەگــەڵ هێزی ئینگلیز بوو .لــە الیەكیترەوە
ئینگلیــز و ئەمریــكا و یەكێتیی ســۆڤێتی لە بــەرەی یەكگرتووی دژی
فاشیســتیدا بوون و ســەرۆكایەتیی كۆماری كوردســتان نەیدەتوانی
ئــەو هەلومەرجــە نەخاتــە بەرچاو ،ناچــار رزگاركردنی كوردســتانی
خــواروو بــۆ دواڕۆژ مایــەوە ،دواڕۆژێك كە هــەر نەهات تا كۆماری
كوردستان خۆی تێك چوو.
ســێهەم :هــەر وەها كە لــە راپۆرتدا هاتــووە « ،نەبوونی یەكگرتنی
پتــەو و یەكێتیــی بــە كــردەوە لە ناو هێــزە دێموكراتیكەكانــی ئیراندا،
یەكێــك لــە هۆیەكانی هەرە گرینگی تێكشــكانی كۆماری كوردســتان
و هەروەهــا جوواڵنــەوەی سەرانســەریی ئێران لە ســاڵەكانی ١٣٢٤ـ
١٣٢٥دا و بەشێك لە جوواڵنەوەی دێموكراتیك و دژە ئیمپریالیستیی
سەرانسەری ئێران بوو.
هەرچەنــد بەرەیــەك لــە نــاو شــەش حیزبــی ئێرانــدا وەك ،حیزبی
ئێران ،حیزبی توودەی ئێران ،حیزبی دێموكراتی كوردستان ،فیرقەی
دێموكراتی ئازەربایجان ،حیزبی سۆسیالیست و حیزبی جەنگەڵ پێك
هاتبوو و ئەو بەرەیە لە باری فیكریەوە تەئسیرێكی زۆری كردبووە
ســەر وەزعــی سیاســیی ئێــران و كۆمەاڵنــی خەڵكــی سەرانســەری
ئێرانــی لــە باری سیاســییەوە وریا كردبوو ،بــەاڵم بەداخەوە رۆژێك
كە پێویست بوو ئەم بەرەیە بە هەموو هێزیەوە بێتە مەیدانی خەبات،
بێدەنــگ وەســتا و بوو بە تەماشــاچیی رووداوەكان .ســەرۆكایەتیی
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ســێ حیزبی ئەساســیی ئەم بەرەیە ،حیزبی توودەی ئێران و فیرقەی
دێموكراتــی ئازەربایجــان و حیزبی دێموكراتی كوردســتان ،هەریەك
بــە جیا كەوتنە رێــگا دۆزینەوە بۆ چارەســەركردنی گیروگرفتەكانی
خۆیــان .كاتێك لەشــكری كۆنەپەرەســتی ئێران بــۆ الی ئازەربایجان
و كوردســتان وەڕێ كــەوت ،حیزبــی تــوودە بێدەنــگ مایــەوە .كــە
جوواڵنــەوە لــە ئازەربایجــان و كوردســتان تێــك شــكا ،ئــەو وەختە
لێدانــی جوواڵنــەوە لە ناوچەكانیتری ئێران بۆ كۆنەپەرســتیی ئێران
هاسانتر بوو .سەیرتر ئەوە بوو كە هەر چەند لە ناو حكوومەتەكانی
ئازەربایجان و كوردســتاندا پەیمانی دووقۆڵی هەبوو كە بە پێی ئەو
پەیمانــە دەبوایــە پێكــەوە دژی حكوومەتــی مەركــەزی بەربەرەكانێ
بكەن ،بەاڵم بەداخەوە كاتێك لەشــكری شــا پەالمــاری ئازەربایجانی
دا ،ســەرۆكایەتیی فیرقــە بــە بــێ ئــاگاداری و راوێژكــردن لەگــەڵ
ســەرۆكایەتیی حیزبی دێموكراتی كوردســتان پاشەكشەی كرد .هەر
بەم جۆرە كە لەشكری ئێران رووی لە كوردستان كرد ،سەرۆكایەتیی
حیزبی دێموكراتی كوردستان نە هاوبەرەی هەبوو ،نە هاوپەیمان.
دیــارە هــۆی دەرەوەش بــە هۆی بەرچاو دادەنرێــن ،هۆیەك كە لە
دەسەاڵتی حیزبی دێموكراتی كوردستان بەدەر بوو .پشتیوانی ئەسڵی
كۆماری كوردســتان لە دەرەوە ،یەكێتیی سۆڤێتی بوو .ئیمپریالیزمی
ئینگلیز كە نفووزێكی زۆری لە دەزگای حكوومەتیی ئێراندا هەبوو و
هەروەها ئیمپریالیزمی ئەمریكا كە تازە بە شــێوەیەكی شێلگێڕ رۆڵی
خۆی لە سیاســەتی ئێراندا دیاری دەكرد ،كۆماری كوردســتانیان بە
دڕكی چاوی خۆیان دادەنا.
ئینگلیزییــەكان بــە تایبەتــی لــەوە دەترســان كــە چەســپاو بوونــی
كۆمــاری كوردســتان لــە ئیــران تەئســیر بكاتــە ســەر كوردســتانی
عێراقیش كە ســەرچاوەی نەوت بوو و نەوتەكەش زیاتر بە دەســت
شــیركەتەكانی ئینگلیزەوە بوو .ئەمریكاییەكانیش هەم بە گشتی دژی
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ئەســتاندنی رزگاریخوازی بوون و هەم بوونی بنكەیەكی دێموكراتی
وەك كۆمــاری كوردســتانیان لــە ئێران بە زیانی نفــووزی خۆیان لە
رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت دەزانــی .بێجگــە لەوە ،شــیركەتەكانی نەوتی
ئەمریكایــش لــە نەوتی كوردســتانی عێراقدا بەشــدار بوون .بۆیە ئەم
دوو واڵتە ئیمپریالیستییە بە هەموو هێزیانەوە رێژیمی كۆنەپەرەستی
ئێرانیــان بــۆ لەناوبردنــی كۆمــاری كوردســتان هان دا و لــە هەموو
بارێكــەوە ،دراو ،چــەك و موستەشــار یارمەتییــان پێ كــردن ،دیارە
راســتەوخۆ دەســتی خۆیــان بــۆ ئێران درێــژ كرد ،لەشــكری خۆیان
بــۆ ئێــران نەنارد ،بەاڵم نیشــانیان دا كە بۆ ئەمەش ئامادەن .تەنانەت
ئیمپریالیزمــی ئەمریــكا كە ئەو كاتە تاقە واڵت بوو كە بۆمبی ئەتۆمی
بە دەستەوە بوو ،پشت ئەستووریی خۆی بەو بومبانە نەدەشاردەوە.
لە شــەڕی دووهەمیشــدا ســەركەوتوو بوو ،دەوڵەمەندتر و بەهێزتر
دەرچووبوو و واڵتەكەشی وێران نەببوو.
هۆیەكی دیكەش سیاسەتی یەكێتیی سۆڤێتی سەردەمی ستالین بوو
كە بە گشتی لێپرسراوەكانی هەم لە ناوەوە و هەم لە دەرەوە تووشی
زۆر هەڵــەی گــەورە ببــوون .ئێرانیــش لەم هەڵــە و چەوتیانە تەرخان
نەكرا ،لێكدانەوەی بەرپرســانی سیاســیی دەرەوەی یەكێتی ســۆڤێتی
لە وەزعی سیاسیی ئیڕان ،لیكدانەوەیەكی چەوت بوو .كاربەدەستانی
ئــەو وەختــەی ئێران بــە مانوڕكردن و دانی بەڵێنی كــە پەالمار نابەنە
سەر حكوومەتەكانی ئازەربایجان و كوردستان و گیروگرفتی نەوتی
شــومالیش كــە پەیمانی دەرهێنانــی هاوبەش لە ناو ئێــران و یەكێتیی
سۆڤێتیدا ئیمزا كرابوو ،بە قازانجی یەكێتیی سۆڤێتی چارەسەر دەكەن،
توانیان پیاوە سیاســییەكانی ئەو وەختەی یەكیەتیی ســۆڤێتی بە فریو
بــەرن .جەعفــەر باقرۆف كــە كاربەدەســتی ســەرەكیی ئازەربایجانی
سۆڤێتی بوو و لە دانانی سیاسەتی سۆڤێتی لە ئێراندا دەستێكی بااڵی
هەبوو و لە پاشــانیش لە یەكێتیی ســۆڤێتی موحاكمە و ئیعدام كرا ،لە
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هەموو ماوەی پەرەئەستاندن و تێكچوونی جوواڵنەوەی ئازادیخوازی
لــە ئێرانــدا زۆر نالەبــاری كرد و زۆر بڕیــاری فەردیی ئەوتۆی دا كە
بە قازانجی سیاســەتی دەرەوەی سۆڤێتی و جوواڵنەوەی دێموكراتی
لە ئێران نەبوو .ئەوە بو وەختێك لەشــكری حكوومەتی مەركەزی بە
بیانــووی رێكخســتنی هەڵبژاردنی مەجلیس رووی لــە ئازەربایجان و
كوردستان كرد ،سۆڤێتییەكان لەو بڕوایەدا بوون كە پێویستە فیرقەی
دێموكراتی ئازەربایجان بەربەرەكانێی ئەم لەشكرە نەكا.
بیجگــە لەوە ،ســۆڤێت تازە لە شــەڕی دووهەمــی جیهانی رزگاری
ببوو .نیوەی واڵتەكەی وێران ببوو ،پێویستی بە ئاشتی و ئاسایش و
ئاوەدانكردنــەوە هەبوو .وەختێك كە دەركەوت لەشــكری ئێران نەك
وەك لەشــكرێك كە دەیــەوێ هەڵبژاردنی مەجلیس رێك بخا ،بەڵكوو
وەك لەشكرێكی داگیركەر كەوتە ئازەربایجان و رۆژی ٢١ی ئازەری
 ١٣٢٥گەیشتە تەورێز و هێچ كە بەربەرەكانێش نەكرا ،بەڵكوو هێزی
كۆنەپەرەست لە ئازەربایجان بۆ كوشتنی دێموكراتەكان دەستیان دایە
چەك ،ئەو وەختە ئیتر یەكێتیی سۆڤێتی بیشیویستبا لە ئازەربایجان
و هەروەها لە كوردستانیش دیفاع بكا ،هیچی پێ نەدەكرا.
راســتییەكیتریش دەبــێ لێــرەدا بگوتــرێ .یەكێتیــی ســۆڤێتی چــۆن
لــە كۆماری كوردســتان دیفاعــی كردبا؟ ئەگەر كوماری كوردســتان
خــۆی بەربەرەكانێــی لەشــكری كۆنەپەرەســتی ئێرانــی كردبا و ئەو
بەربەرەكانێیــە ماوەیەكیــش درێــژەی هەبــا ،ئــەو وەختــە لەوانە بوو
یەكێتیی ســۆڤێتی یارمەتیی كۆماری كوردســتان بــدا .بەاڵم كۆماری
كوردســتان بەربەرەكانێــی نەكرد و دیفاعیشــی لە خــۆی نەكرد ،لەو
حاڵەتەدا یەكیتیی سۆڤێتی بۆ دیفاع لە كۆماری كوردستان تەنها یەك
رێــگای هەبوو ،ئەویش ناردنی لەشــكری ســۆڤێتی بــۆ ئێران بوو .بۆ
ئــەوەی نــەك یارمەتی بە گەلی كورد بدا ،بەڵكوو لە باتی گەلی كورد
شــەڕ بكا .دیارە ئەوەش مومكین نەبوو ،هەرچەند مێژوو ئەوەیە كە
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بووە نەك ئەوە كە دەبوایە ببێ ،بەاڵم ئایا كۆماری كوردستان دیفاعی
لە خۆی كردبا و ماوەیەكیش خۆی راگرتبا ،وەزع نەدەگۆڕا؟
ئەمە چەند دەرسێكە لە میژووی خەباتی گەلی كورد و بە تایبەتی
لە تێكۆشــانی كۆماری كوردســتان لە مەهاباد .لێكۆڵینەوەی زیاتری
هەموو بارەكانی پێكهاتن و پەرەئەســتاندن و تێكچوونی ئەو كۆمارە
دەبێ هەر درێژەی هەبێ.
 :6راپەڕینی جووتیارانی موكریان (1329ـ)1332
لە ٢٦ی سەرماوەزی ساڵی ١٣٢٥هەتاویدا هێزی داگیركەری ڕێژیمی
پەهلەوی بە بیانووی دابینكردنی «ئەمنیەت» بۆ هەڵبژاردنی «مجلس
شــورای ملــی» كۆمــاری كوردســتان و شــاری مەهابــادی پێتەختی
كۆمــاری داگیــر كرد ،ســەرۆك كۆمــار و گەلێك لــە رێبەرانی حیزب
و كۆمار شــەهید كران ،بەاڵم بە شــەهیدكردنی پێشەوا و هاوڕێكانی
و زیندانیكــردن و ئازاری تێكۆشــەرانی حیزبی دێموكراتیش ڕێژیمی
شــا نەیتوانــی ئیــرادەی گەلــی كورد بۆ خەبــات لە پێنــاو وەدیهێنانی
ئامانجەكانیــدا تێــك بشــكێنێ و حیزبــی دێمۆكرات پــاش ئەو غەدر و
زەبرە گەورەیەش زۆر زوو كەوتەوە خۆ و رێكخراوەكانی سازمان
دایــەوە ،جەمــاوەری رێــك خســتەوە و خەباتێكی شــكۆداری وە ڕێ
خست.
جارێكــی دیكەش لە ١٥ی ڕێبەندانی١٣٢٧ی هەتاویدا ڕێژیمی شــا
هێرشــێكی بەرباڵوی كردەوە سەر تێكۆشەرانی حیزبی دێموكرات و
ژمارەیەكی زۆریانی خســتە زیندان و ئەشــكەنجەگاكانیانەوە ،كەچی
ورەی شۆڕشــگێڕانی دێموكــرات تــا دەهــات بەرزتــر دەبــووەوە و
شێلگیرتر و لێبڕاوانەتر لە تێكۆشان هەڵدەچوونەوە.
یەكێــك لــە ڕووداوە مێژووییەكانــی ئــەو ســەردەمە ڕێفراندۆم بۆ
«یاســای  »%20بــوو كــە حكوومەتــی موســەدیق هێنایــە ئــاراوە و
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الیەنگرانــی شــا دژایەتییان دەكرد .هەڵوێســتی حیزبــی دێمۆكرات لە
هەمبــەر ئــەو ڕێفراندۆمــە دەنگدان بۆ پەســندكردنی یاســاكە بوو كە
لــە بەرژەوەندیــی جووتیارانــی زەحمەتكێشــدا بــوو .لــە ئاكامــی ئەو
هەڵوێســتەدا لە هەموو ئەو ناوچانەی كومیتەكانی حیزبی دێموكرات
چــاالك ببوونــەوە ،لــە بانــەوە هەتــا شــنۆ و ســندووس (نەغــەدە)
دژبەرانــی یاســاكە و الیەنگرانــی حەمەڕەزاشــای بكوژی پێشــەوا لە
بانــە  ٢دەنــگ و لــە مەهابادیــش هــەر  ٢دەنگیــان هێنایــەوە .ئەوە بە
ڕوونی دەری دەخســت كە خەڵكی كوردوســتان چەندە لە شــا بێزار
و چەنــدە بــە ڕێبــازی دێمۆكــرات وەفــادارن .هەروەها لە ســەرەتای
هاوینی ساڵی١٣٣١ی هەتاویدا كاندیدای حیزبی دێموكرات بۆ دەوری
١٧ی «مجلــس شــورای ملی» %٨٧ی دەنگەكانــی خەڵكی ناوچەكەی
دەســتەبەر كرد كە ئەو هەڵوێستەی كۆمەاڵنی خەڵكیش ئاماژەیەكیتر
بۆ پشــتیوانیی بەرباڵوی خەڵكی كوردســتان لە خەباتی جەماوەریی
حیزبی دێموكرات بوو.
لــە بەســتێنی رەخســاو بــۆ خەباتــی جەمــاوەری لــە ڕۆژهەاڵتــی
كوردســتان ،لــە نێــوان ســاڵەكانی ١٣٢٩ی هەتــاوی تــا كۆتایــی
مانگــی گەالوێــژی١٣٣٢ی هەتــاوی حیزبــی دێمۆكــرات لــە موكریان
بزووتنەوەیەكــی شــكۆداری جەماوەریــی وەڕێ خســت كە جووتیار
و زەحمەتكێشــانی ناوچەكــەی لــە دژی ڕێژیم و سیســتمی زاڵمانەی
دەرەبەگایەتی لێك كۆ كردەوە .ئەو بزووتنەوەیە تا ئەو سەردەمە لە
كوردستان ،ئێران و دەوروبەریدا بێ وێنە بوو .ناوەندی بزووتنەوەكە
شاری بۆكان بوو كە بە خێرایی ناوچەكانی گەوركی سەقز ،توورجان،
دەوروبــەری بــۆكان ،شــامات و سندووســی گرتــەوە .لووتكەی ئەو
بزووتنەوەیــە كۆبوونــەوەی دەهەزار كەســیی جووتیــاران لە ئاوایی
«ئاڵبــاغ»ی بــۆكان بوو كە لەوێ بڕیار درا شــاری بۆكان لە چنگی
ژاندارم و نوێنەرانی دەسەاڵتی شا كە ببوونە پاڵپشتی دەرەبەگەكان،
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دەربێنن .ئەو بزووتنەوەیە تا «كوودەتا» نگریســەكەی شــا لە ٢٨ی
گەالوێژی١٣٣٢ی هەتاوی بەردەوام بوو.
ســاو لەو رۆڵە تێكۆشــەرانە و ئەو شــەهیدە قارەمانانەی حیزبی
دێموكرات كە بزووتنەوی جووتیارانی موكریانیان ڕێبەری كرد.
* ئــەم بابەتــە لــە الیەن بەڕێــز كاك عومــەر غواڵمعەلــی ،ئەندامی
كومیتەی ناوەندیی حیزبەوە ئامادە كراوە.
 :7كومیتەی كوردستان و ئازەربایجان (كاك)
پــاش رووخانــی كۆمــاری كوردســتان رێبوارانــی رێگای پێشــەوا
قــازی محەممــەد رێكخراوەكانــی حیزبــی دێموكراتیــان لــە ناوچــەی
باكــووری كوردســتانی ئێــران ،موكریــان و تەنانــەت ســنەش بــە
یارمەتیــی حیزبــی تــوودە بووژانــدەوە .لــە مەهابــاد كومیتەیەكــی
6كەســی بــە نــاوی «كومیتــەی مەهاباد» پێــك دێت كــە ئەندامەكانی
بریتی دەبن لە عەزیز یووسفی ،رەحیم سوڵتانیان ،كەریم ئووەیسی،
غەنی بلووریان ،عەبدوڵاڵ ئیســحاقی و بەرپرسی ئەم كومیتەیەش لە
بانەمەڕی 1332ەوە عەبدولڕەحمان قاسملوو بووە .ئەم كومیتەیە بە
باڵوكردنەوەی بیروباوەڕی حیزبی دێموكرات ،خەڵكی بەرەو خەبات
هان دەدا.
لــەو كاتــەدا رێكخراوەكانــی حیزبــی دێموكــرات لە كوردســتان كە
پێوەندیــی تەشــكیالتییان لەگــەڵ حیزبــی تــوودە هەبوو ،لە تەنیشــت
حیزبی توودە كە رۆڵی دەفتەری سیاسیی هەبوو لە تاران ،لە الیەن
كومیتەیەكی تایبەتییەوە بە ناوی «كاك» كە ســێ ئەندامی هەبوو و
كورتكــراوەی «كومیتــەی ئازەربایجان و كوردســتان» بوو بە ڕێوە
دەچوون .لەو كومیتە ســێ كەســییەدا ئەندامێكی دەفتەری سیاســیی
حیزبــی تــوودە ،نوێنەرێكــی ئازەربایجــان و نوێنەرێكــی كوردســتان
بەشدار بوون كە نوێنەری كوردستان لە دەوری یەكەمدا سارمەدین
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ســادق وەزیری و لە پاش ئەویش دوكتور عەبدولڕەحمان قاســملوو
بووە.
تەشــكیالتی حیزب لەم دەورەیەدا بە بەشێك لە تەشكیالتی حیزبی
توودە دەهاتە ئەژمار ،بە جۆرێك كە كاتێك ئەندامێكی تارانی حیزبی
تــوودە دەهاتــە كوردســتان ،ئۆتۆماتیــك دەبــووە ئەندامــی حیزبــی
دێموكــرات و ئەگەریــش ئەندامێكــی حیزبــی دێموكــرات دەڕۆیشــتە
تــاران ،دەبــوو بــە ئەندامی حیزبی تــوودەی ئێران و ئــەم تێكەاڵویی
تەشــكیالتییە تــا كۆنفرانســی یەكەمــی حیزب كــە لە ســاڵی  1334لە
«كەوتەران»ی مەهاباد بە ڕێوە چوو ،درێژەی كێشا .لەو كۆنفرانسەدا
واتە كۆنفرانسی یەكەم بوو كە بە هۆی «پۆلیسزەدە» بوونی حیزبی
توودە كە پاش 28ی گەالوێژی  1332ژمارەیەكی زۆری لە ئەندامانی
حیزبــی تــوودە گیــران و پۆلیــس نفــووزی كردبووە نێو تەشــكیالتی
حیزبی توودە ،بە پێشنیاری دوكتوور قاسملوو پێوەندیی تەشكیالتیی
حیزبــی دێموكــرات لەگەڵ حیزبی توودە پچــڕا و حیزب كومیتەیەكی
ســەربەخۆی بــۆ خەبــات لە كوردســتان دیاری كرد كــە ئەندامەكانی
بریتی بوون لە:
عەبدولڕەحمان قاسملوو ،عەبدوڵاڵ ئیسحاقی ،هاشم ئەقەلوتولالب،
عەزیز یووسفی ،عەبدوڵاڵ عیزەت پوور ،ئەسعەد خودایاری.
دوای پێكهێنانــی ئــەم كومیتەیــە بــوو كــە حیــزب ســەربەخۆیی
تەشــكیالتیی خــۆی بــە دەســت هێنایــەوە ،هــە رچەنــد بیروبــاوەڕی
توودەیی تا سااڵنێكی درێژ بەرۆكی حیزبی دێموكراتی بەر نەدا و لە
هەر قۆناغێكدا بە جۆرێك كێشەی بۆ ئەم حیزبە خۆش كردووە.
 :8پەالماری پۆلیس بۆ سەر ئەندامانی حیزب (1338ـ )1343
لە درێژەی خەباتی تەشكیالتییاندا ،ئەندامانی حیزب پاش رووخانی
كۆماری كوردستان لە دوو قۆناغدا كەوتنە بەر هێرشی پۆلیس و بە
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زیندانی درێژخایەن و تەنانەت ژمارەیەكیشیان وەك عەزیز یووسفی
و غەنــی بلووریــان بە ئێعــدام مەحكووم كران كە دیــارە لە بەر دوو
هۆكار ئەو حوكمە بە ڕێوە نەچوو و كرا بە زیندانی هەتاهەتایی.
هۆكاری یەكەم دیفاعی نێونەتەوەیی و هۆی دووهەم لە ئارادابوونی
شۆڕشــی كوردســتانی عێراق كــە بە رواڵەت ئێران لــە دژی رێژیمی
عێــراق پشــتگیریی لــێ دەكــرد .چوونكــە نەدەگونجا لە الیــەك رێژیم
پشــتیوانی لە كوردی بەشــێكی كوردســتان بكا و لــە الیەكی دیكەوە
تێكۆشەرانی كوردی ئێران ئێعدام بكرێن.
لە ساڵی 1338دا ژمارەیەك نزیك بە  250كەس و لە دواڕۆژەكانی
ســاڵی1343دا دەیــان كەســی دیكــە كەوتنە بــەر پەالمــاری پۆلیس و
دەستبەســەر كــران و ئەمــە زەبرێكــی كاریگەر بوو كە لــە پەیكەری
تەشــكیالتی حیــزب دەكــەوت .دیارە بێجگە لــەو ژمارەیە كە گیران و
زیندانــی كــران ،ژمارەیەكــی بەرچاویش كە ئاگاداری ئــەو گرتنانەی
ســاواكی ڕێژیمی شــا بــوون ،خۆیان گەیاندە كوردســتانی باشــوور
تــا ڕۆژەكانی ســەركەوتنی شۆڕشــی گەالنی ئێران لــە دژی رێژیمی
پاشایەتی لەم بەشەی كوردستاندا مانەوە.
هــۆكاری ئاشــكرابوون و گیرانــی ئــەو ژمــارە زۆرە لــە ئەندامــان
دەگەڕێتەوە بۆ سێ خاڵ:
 .1سیســتمی كاری تەشــكیالتی ،زەنجیرەیــی بوو .بۆیــە بە گیرانی
كادری رابیــت و ئێعتــراف كردنــی بــە پێوەندییەكانیــان لــە گەڵ باقی
ئەندامانی حیزب لە ژێر ئەشــكەنجەدا ،بەشــێكی زۆر لە تەشــیكیالتی
حیرب ئاشكرا دەبوو.
 .2نەبوونی پێوەندییەكی خێرا بۆ ئاگاداركردنەوەی ئەو ئەندامانەی
كە پێوەندییان بە كەسی دەستگیركراوەوە هەبوو.
 .3بوونــی ژمارەیــەك ســیخوڕ كــە هــەم هەڵســوكەوتی ئەندامانی
حیزبیان دەخســتە ژێر چاوەدێری و هەم نفووز درابوونە نێو شــانە
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حیزبییەكانەوە.
 :9كۆنگرەی دووەمی حیزب ()1343
كۆنگرەی دووەم لە مانگی سەرماوەزی  1343لە گوندی «سونێ»
لە كوردســتانی عێراق بەســترا و ئەم كۆنگرەیە بە «كۆنگرەی الدان
لە رێبازی حیزب» ناســراوە ،لە بەر ئەوەی لە ســاڵی  1339تا 1349
حیزبــی تووشــی وەزعێكــی نالەبــار كردبوو كە بێجگە لــە هێندێك لە
رێكخراوەكانی حیزب كە دژی سیاســەتی ئەو كاتە خەباتیان دەكرد،
حیزب كەوتبووە گێژاوێكەوە كە هەر وا بزانە رابردووی خۆی لە بیر
بردۆتەوە .زیانی هەڵسووڕانی سەرۆكایەتیی ئەو چەند سالەی حیزب
بۆ هەموو رێكخراوەكان و گشــت جوواڵنەوەی كورد و كوردســتانی
ئێران یەكجار زۆر بوو.
سروشتە تایبەتییەكانی ئەم الدانە!
حیــزب تووشــی ناســیۆنالیزمێكی بەرچاوتەنــگ ببــوو كــە دژی
دێمۆكراسی بوو .ئەوەی پێوەندیی بە بیری پێشكەوتنخوازانەوە هەبا
دژی بــوو ،تــا ئەو جێگایە كە ئەگەر كەســێك بە دژی ســەرۆكایەتیی
ئەو كات نەزەرێكی دەربڕیبایە ،بە دوژمنی كورد ناو دەبرا.
ئۆرگانی كومیتەی ناوەندی دەرنەدەچوو ،رۆژنامەی «كوردستان»
كە میراتی كۆماری كوردستان بوو ،وە ال نرابوو« ،پەروەردەی كادر»
بوونی نەبوو و لەو ماوەیەدا بۆ نموونە یەك كەالســی كادریش پێك
نەهــات ،یان نامیلكەیەك بۆ بەرزكردنەوەی پلەی زانیاریی ئەندامانی
حیزب باڵو نەدەكرایەوە.
ئوســوولی حیزبــی بــە تەواوی لــە ژێرپــێ نرابوون .ســانترالیزمی
دێموكراتیــك كــە پێوەندیییەكانــی نێــوان ســەرۆكایەتی و ئەندامانــی
حیــزب دیــاری دەكــرد ،تەنیــا ســانترالیزمێكی توندوتیژ كە شــێوەی
تاكڕەوانەشــی هەبوو ،بەجێ مابوو .هەموو كارەكانی حیزب شێوەی
فــەردی هەبــوو بڕیــار بە فەردی دەدرا و بە فــەردی جێبەجێ دەكرا.
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كۆبوونــەوەی حیزبــی بــە مانای راســتی خۆی لــە گۆڕێــدا نەمابوو.
فەزایەكی پۆلیسی زاڵ بوو بە سەر پێوەندییەكانی نێو حیزبدا.
ئەم وەزعە نالەبارە كە حیزب لەو ماوەیەدا تووشی ببوو ،زیانێكی
زۆری گەیاندە جوواڵنەوەی كوردســتانی ئێران و دوای خســت دوو
هۆكاری ئەساسیی هەبوو.
 .1ســەرۆكایەتی كــە دوور بــوو لــە واڵت ،لــە بــارەی سیاســی و
فیكرییــەوە یەكپارچــە نەبــوو ،ناكۆكیــی نــاو حیزبە نیشــتمانییەكانی
كوردســتانی عێراق شــوێنی خراپی لە ســەر بیروباوەڕ و كردەوەی
بەڕێوەبــەران و كادرەكانــی حیــزب دانابــوو و دووبەرەكیــی لــە نێو
ئەندامانــی حیزبــدا پێــك هێنابــوو .بەشــێك مەالیی و بەشــێك ببوون
بە جەاللی و زۆر جار هێرشــیان دەكردە ســەر بارەگاكانی یەكتر لە
كوردستانی عێراق.
 .2پشتیوانیی سەرۆكایەتیی پارتی دێموكرات لە عەبدوڵاڵ ئیسحاقی
ببووە هۆی ئەوەی كە ناوبراو دەسەاڵتی تەكڕەوانەی خۆی بە سەر
ئەنداماندا بسەپێنێ.
كۆنگــرەی دووەمی حیزب لە هەلومەرجێكدا پێك هات كە شــێوەی
بانگكردنــی ئەندامــان هیچــكام لە پێوەرەكانی پێویســتی تێــدا رەچاو
نەكرابــوو .نوێنەرانــی كۆنگــرە بــە چەشــنێك هەڵبژێردرابــوون كــە
پەیڕەوی بیروباوەڕی ســەرۆكایەتی بن .زۆركەس لەوانەی كە مافی
بەشــداربوونیان لە كۆنگرەدا هەبــوو ،لەم مافە بێبەش كران .هێندیك
كە پێش لەو ماوەیە بۆ بەشداریی كۆنگرە هاتبوون بە زۆری تفەنگ
دەركران.
بڕیارەكانی كۆنگرە الدان لە رێبازی حیزب بوو .ئەو بەرنامەیە كە
دانرابوو لە كۆنگرەدا ،پایەیەكی سیاســی نیزامیی هەبوو و زۆرتر لە
بەرنامەی حیزبێكی ناسیۆنالیســتی تۆخ دەچوو كە لەگەڵ رابردووی
پێشكەوتنخوازانەی حیزب یەكی نەدەگرتەوە .هیندێك بڕیاری لە سەر
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چەند دڵســۆزێكی حیزب لە كۆنگــرە دەركران كە نموونەی زاڵبوونی
ئیــدەی پۆلیســی لــەم كۆنگرەیەدا بوو .لــە نموونەكانی ئــەو بڕیارانە
دەتوانیــن بــە تۆمەتباركردنــی پێشــەوا قازی محەممەد بــە خەیانەت،
دەركردنــی دوكتــور قاســملوو لــە حیــزب ،دیاریكردنی مەال مســتەفا
بارزانی ،ڕێبەری شۆڕشــی كوردســتانی باشــوور وەكوو ســەرۆكی
حیــزب و مامۆســتا هەژاری شــاعیر وەكوو ئەندامــی ڕێبەری ئاماژە
بكەین (كە هەر ئەندامی حیزبیش نەبوون و بۆ خۆیان لە كۆنگرەشدا
بەشــدار نەبوون و دواتریش ئەو بڕیارەیان رەت كردەوە .مامۆســتا
هــەژار پێــی راگەیاندبوون كە ئــەو نەك هەر خۆی بە ئەندامی حیزب
نازانێ ،بەڵكوو لە بنەڕەتدا خۆی بە كوردی ئێرانیش نازانێ).
 :10جوواڵنەوەی  47-46تابۆی لەشكان نەهاتوویی دەشكێنێ
جوواڵنەوەی ساڵەكانی 46ـ 47یەكێك لە ئازایانەترین جوواڵنەوەكان
بــە دژی رێژیمی پاشــایەتی بوو .ئــەم جوواڵنەوە لــە هەلومەرجێكدا
هاتە ئاراوە كە كوودەتای 28ی گەالوێژی ساڵی  1332سەركەوتبوو.
رێژیمــی پاشــایەتی لــە ناوچەكانــی دیكەی واڵت دەســەاڵتی تەواوی
هەبوو و لە باری نێونەتەوەییەوە لە وەزعێكی زۆر باشدا بوو .لەگەڵ
زۆربەی واڵتانی شــەرق و غەرب پێوەندیی دۆســتانەی هەبوو ،هەر
بۆیە بە ئاســوودەیی هەموو هێز و توانای نیزامیی خۆی روو كردە
كوردســتان و لەم بارەوە دەكرێ بڵێین ،جوواڵنەوە لە هەلومەجێكی
ناموناسیبی نێوخۆیی و نێونەتەوەییدا دەستی پێكرد.
جوواڵنــەوەی 46ـ 47تــا رادەیەك لە رووی ناچاری و بە پەلە و بە
بێ زەمینەســازی دەســتی پێ كرد .بەاڵم دیســانیش توانی  18مانگ
دەوام بێنێ و رێژیم لەگەڵ نیگەرانی و خەسارەت بەرەوڕوو بكا .ئەم
جووالنەوە نیشانی دا كە ئیدیعای قەدەر قودرەتیی رێژیمی پاشایەتی
و دام و دەزگای جەهەننەمیی ساواك كە بە وتەی «دیوار موش دارد،
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موش هم گوش دارد» خەڵكیان تۆقاندبوو ،فڕوفیشاڵ و ئەفسانەیەك
زیاتــر نیــە .ئەم ئەزموونە نیشــانی دا كە رێژیمی پاشــایەتی ئەوەندە
بەهێــز و زەربەناپەزیــر نیە و لە ئاكامی ئــەم جوواڵنەوەیەدا بوو كە
شــانە چریكییەكانی موجاهیدین و فیداییەكان ســاز دران و جەریانی
«سیاكەل»ی لێ كەوتەوە.
دەرســی دیكــەی جوواڵنــەوەی  47-46ئــەوە بــوو كــە نیشــانی دا
خەڵكی كوردستان چ ورەیەكی بەرز و پوتانسێلێكی شۆڕشگێڕانەیان
هەیــە و رێبەرانــی جوواڵنەوەش نیشــانیان دا كە چەندە شۆڕشــگێڕ
و خەباتــكاری راســتەقینەن .ئــەوان بــە بەربەرەكانی تا دوا هەناســە
نیشانیان دا كە چەندە فیداكار و لەخۆبردوون.
شۆڕشــگێڕانی  47-46لــە جەریانــی دەســتپێكی شــۆڕش ،لە چەند
نامەیەكدا پێوەندی بە شەهیدی نەمر دوكتور قاسملوو دەكەن و لێرە
وەك نموونە نامەی كاك «ئیســماعیل شــەریفزادە» كە ســاڵی 1347
لە گوندی دارینەی بانە لە گەمارۆی  500كەس لە هێزەكانی رێژیمی
پاشــایەتی ،پــاش شــەش ســاعەت بەربەرەكانی لەگەڵ ســێ هاوڕێی
پێشمەگەیدا شەهید بوو ،دەخەمە بەرچاو:
« ..ئەوڕۆ تۆفانێكی بە تەوژمی شۆڕشــگێڕانە سەرانسەری
واڵتەكەمانی داگرتووە و هەموو الیەك بە هومێدێكی بێپایانەوە
دەڕواننە خەباتی نەتەوەكەمان و ئەگەر بێت و بە شــێوەیەكی
عیلمی و دڵســۆزانە بە ڕێوە ببرێت و تێكۆشــەرە دڵسۆزەكان
و تێگەیشــتوو و پێگەیشــتووەكانی سیاســی و رووناكبیــرە
شۆڕشــگێڕەكان بێنە كایەوە و جڵەوی كاروبار بە دەســتەوە
بگرن ،ئەودەم داری هومێدی هەموو الیەك بە تەواوی وە بەر
دێ و نەتەوەكەمان بە ئامانجی خۆی دەگات».
نامەی شەهید «سولەیمان موعینی» بۆ كاك د.قاسملوو:
«برای بەڕێز و خۆشەویست ،كاك دوكتور رەحمان!
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لە پاش ســاو هیوادارین ســاغ و ســامەت بن .بەو بۆنەوە
باشــترین ســاومان هەیــە بۆ گشــت برایان .ئەحواڵــی خاو و
خێزانــی ئێمــە پرســیار بكــەی لــە ژیانێكــی پــڕ لــە پەرۆشــی
و پــەژارەدا شــەو و رۆژ دەكەینــەوە لــە بــەر ئــەوەی هیــچ
ئیمكاناتێكمان نیە و مریشكیش دەنووك بە سەرمان دا ئەدا و
خەریكن بێكۆڵن .ماڵی قولی دراوسێمان پاڵەپەستۆمان ئەدەن
و تەنگیــان پــێ هەڵچنیویــن ،منداڵــە وردەكەی دنیایــان بە دار
و الســتیق تــێ بــەر داوین و بە هەمــوو توانایانــەوە خەریكی
بنكۆڵ و دەركردنمانن .لەو خانووە كە مافی باب و باپیرمانی
پێــوە هەیــە ،بــە قەوڵــی خۆمــان ماڵیان لــە خانەخــوێ حەرام
كــردووە و لــەو الیشــەوە زۆریــان نۆكەر و دەســتوپێوەندیی
مــل ئەســتووریان بــۆ گرتوویــن ،هەمــوو رۆژێ دەوری ئــەو
خانــووە ئــەدەن ،دەرگاو پەنجەرەیــان پێوە نەهێشــتووە .ئێمە
ئــەوا تەنیــا بــە برســێتی و رووتی و نــەداری هەموو شــتمان
وەمل گرتووە و رێگای هاتنەژووریان نادەین .دراوســێكانیش
وەك ماڵــی مــام شــەریف و ئەوانــە بن ئەوانیش كــە بڕیاریان
دابوو لە راســت ئەو خانووەوەی ئێمە چاو بنووقێنن و داوای
بــەش و دەركردنــی ئێمە نەكەن ،بــەاڵم ماڵی قولی ئەو رۆژانە
هەندێكیان لە زار گوشیون .ناكرێ بڵێم بەرهەڵستیمان ئەكەن،
بەاڵم ئەوەی پێشتر گوتوویانە ئەیڵێنەوە.
خــۆ بــە ناشــوكری نەبــێ ئێمــەش فریادڕەســێكمان نیــە بە
دادمــان بــگا ،رەحمی خوای نەبێ .بــەاڵم بەخوا هەتا كەالكمان
نەكــەوێ ،ئــەو خانــووە قوراویــە كــە ئیرســی ئەژدادمانــە و
دڵمان پێوەیەتی ،بە گەنجینەی دنیای نافرۆشــین .تا ئێســتاش
بەهانەیــان پێگرتوویــن منداڵیــان ناردووینــە ســەر بــەاڵم هەر
بــۆ خۆیان تێشــكاون .منداڵەكانی ماڵی خۆمان بەرهەڵســتێكی
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پیاوانەیان كردوە».
شیكردنەوەیەك بۆ راپەڕینی چەكدارانەی ٤٧ ٤٦
لە راپۆرتی كومیتەی ناوەندیدا بۆ كۆنگرەی سێهەم
راپەڕینــە چەكدارانەكــەی ســااڵنی  ٤٧ ٤٦لــە مێــژووی خەباتــی
حیزبەكەمانــدا دوای كوودەتــای رەشــی گەالوێــژی  ١٣٣٢بێ وێنەیە
و بە الپەڕەیەكی پڕ لە شــانازیی خەباتی گەلەكەمان و گەالنی ئیران
دژی دەسەاڵتی سەرەڕۆی پاشایەتی دادەنرێ.
لەم راپەڕینەدا كە هەژدە مانگی خایاند ،زۆر كادری بەنرخی وەك
ســمایلی شــەریفزادە ،مەال ئاوارە ،ســولەیمان موعینی و عەبدوڵاڵی
موعینــی و بــە دەیــان ئەندامــی تیكۆشــەری حیــزب شــەهید كران و
ســەریان لــە رێگای بیروباوەڕیانــدا دانا و بە هەزاران كەس گیران و
جەزرەبــە دران و لــە دادگای نیزامیــی زەمانی شــەڕدا بە مەرگ یان
حەبســی دوور و درێــژ مەحكــووم كــران ،یان لە كوردســتان لە نێو
كــەس و كاریــان هەڵقەندران و بــۆ مەڵبەندەكانی دیكەی ئێران دوور
خرانەوە.
لــە بیرەوەریــی ئەو كارەســاتە خۆێناوییــەدا بە پێویســتی دەزانین
شــیكردنەوەیەكی راپەڕینەكە پێشــكەش بە هاونیشــتمانانی تێكۆشەر
بكەیــن بۆ ئەوەی لەگەڵ بیرەوەریی فیداكاری و گیانبازیی رۆڵەكانی
حیزب و گەلەكەمان ،هەڵە و كەموكۆڕییەكانی رابردوومان دەستنیشان
كردبێ تا لە قۆناغی ئێستا و داهاتوودا دووپاتە نەبنەوە .ریزی هەرە
گەورە لە شــەهیدانی رێگای ئازادیی گەلەكەمان بەرز راگرتنی ئااڵی
خەبات و كۆڵنەدانە بۆ وەدیهێنانی ئەو ئاواتانەی هاوڕێیانی حیزبی و
رۆڵەكانی گەل گیانی شیرینیان لە پێناویاندا بەخشی ،راستكردنەوەی
هەڵەكان و نەهێشــتنی كەموكۆڕی و ئامادەیی هێرشــبردن بۆ ســەر
دوژمــن ،دەبنــە هــۆی ئەوە كــە گەلەكەمان لە چوارچێــوەی ئێرانیكی
دێموكراتیكــدا بــە خودموختــاری بــگا و ئاواتــی شــەهیدانی رێــگای
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ئازادیی كورد و شەهیدانی رێگای ئازادیی ئێران بێتە دی.
هەلومەرجی عەینیی سەروبەندی دەستپێكردنی جوواڵنەوە
دەســتپێكردن بــە جوواڵنــەوەی چەكــداری لــە ســەرەتای ســاڵی
٤٦دا ،بەرهەمــی لەبەرچاوگرتنــی هەلومەرجــی عەینیــی واڵت بــە
شــێوەیەكی گشــتی نەبــوو ،بەڵكــوو بەرهەمــی لێكدانەوەی بەشــێكی
كادر و ئەندامانــی حیزبــی ،ئەویــش لە كوردســتانی عێــراق بوو .ئەم
هەڤااڵنە لە بەر وەزعێكی كە لە ئەنجامی سیاســەتی راونان و گرتن
و تەحویلدانەوەی تێكۆشــەرانی كوردی ئێران لە الیەن رابەرایەتیی
جوواڵنەوەی كوردســتانی عێراقەوە تووشــی هاتبــوون ،بڕیاریان دا
چەكدارانە بگەڕێنەوە واڵت .راســتە گەلی كورد لە كوردستانی ئێران
لە ژێر ســتەمی نەتەوایەتی و چینایەتیدا دەینااڵند و وێڕای گەلەكانی
غەیــرە فارســی ئێــران لــە هەمــوو هەقێكــی نەتەوایەتی بێبــەش بوو،
ئازادییە سەرەكییەكانی بەشەر بە بێشەرمی لە الیەن كاربەدەستانی
رێژیمــەوە پێشــێل دەكران و بە هەزاران رۆڵــەی ئازادیخوازی كورد
و غەیرە كورد لە ســیاچاڵەكانی رێژیمدا بوون ،بەاڵم تەواوی ئەوانە
بــە مانــای ئامادەبوونی وەزعێكی عەینیی لەبــار بۆ راپەڕین نەبوون.
لەوكاتــەدا ناكۆكیــی نێــوان دەزگای حاكمە و خەڵك هێنــدە توندوتیژ
نەبــوو كــە بگاتــە ســنووری پێكهەڵپــژان و تەقینــەوە .ئــەو قەیرانــە
گشــتییەش لە گۆڕێدا نەبوو كە نە چەوســاوە و ژیردەستەكان ئامادە
بــن وەك پێشــوو بژیــن و نە چەوســێنەران بتوانن بــە كەیفی خۆیان
وەك رابردوو لێخوڕن .كاتێك وەزعی گشتیی عەینی لە ئێرانێكی پان
و بەریندا ئاوا بۆ راپەڕین نالەبار بێ ،هەاڵواردنی كوردستان و دانی
حوكمی ئەوە كە وەزع توندوتیژە و بۆ شــۆڕش ئامادەیە ،حوكمێكی
دوور لە مەنتیق و حەقیقەتە.
بوونــی پشــتی جبهــە و كانــاڵ بــۆ پێوەندیــی دەرەوە و هێنانــی
یارمەتی ،یەكێك لە پێداویستییە سەرەكییەكانی هەر جوواڵنەوەیەكە.
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كوردستانی عێراق بە هۆی سیاسەتی چەوتی رابەرانی جوواڵنەوەی
كوردستانی عێراق نەك هەر ئەو پشتی جبهەیە نەبوو كە یارمەتیدەری
جوواڵنــەوەی كوردســتانی ئێــران بــێ و ببێ بــە رێــگای دابینكردنی
پیداویســتییەكانی جوواڵنــەوە ،بەڵكــوو بە گوێرەی بڕیــاری بارزانی،
سەرانســەری ســنوور لــە كــوردە راپەڕیوەكانــی كوردســتانی ئێران
گیرابوو بۆ ئەوەی نەتوانن كەڵك لە كوردستانی عێراق وەك كاناڵێك
بۆ پێوەندیی دەرەوە وەربگرن.
لێرەدا پێویستە ئەمەش وە بیر بخەینەوە كە جوواڵنەوە بە جیددی
داوای یارمەتیــی هەمەچەشــنەی لــە هێزەكانــی ئۆپۆزیســیۆن كرد و
تەنانــەت هێندێــك بەڵێنیــی پــێ درا ،بــەاڵم بەداخــەوە ئــەو بەڵێنییانە
هــەر وا مانــەوە و یارمەتییەكی كە كۆمەك بە مانەوە و بەهێزبوونی
جوواڵنەوە بكا ،لە گۆڕێدا نەبوو .دەركردنی بەیاننامە بۆ رای گشتی
ســەرنجی بیروڕای جێهانی بۆ الی كارەســاتی كوردســتانی ئێران و
پێكهێنانــی خۆپیشــاندان دژی رێژیــم لــە واڵتانــی ئۆرووپــا و  ..تەنیا
یارمەتییەك بوون كە بە جوواڵنەوەی گەلی كوردی ئێران كرا.
هەلومەرجی زەینیی واڵتەكەمان لە سەروبەندی جوواڵنەوەدا
لــە ســەروبەندی دەســتپیكردنی جوواڵنەوەی چەكداریــی ٤٧ ٤٦دا
پــێ بــە پــێ لەگــەڵ لەبــار نەبوونــی وەزعــی عەینــی بــۆ جوواڵنەوە،
وەزعی زەینیش لەبار نەبوو .هێزە سیاسیەكانی دژی رێژیم تووشی
دووبەرەكــی ببــوون و داوێنــی تێكۆشــانی دژی ریژیمیــان بــە هۆی
سیاســەتی راونان و كوشــتوبڕی حكوومەتەوە هەر دەهات تەســكتر
دەبــوو .هیــچ هاوكارییەكــی عەمەلی و نزیكییەك لــە نێوان هێزەكانی
سیاســیی دژی رێژیم هەســتی پێ نەدەكرا .لە كوردستانیش گرتن و
راونانــی ئەندامانــی حیزبی لە رەشــەمەی  ٤٢و بەهاری  ١٣٤٣بووە
هۆی ئەوە كە ســەدان كەس بگیرێن و بە ســەدانیش پەڕیوەی عێراق
بن.
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كادر و ئەندامانی راكردوو ،چ ئەوانەی  ١٣٣٨بەرەو عێراق چووبوون
و چ ئەوانــەی لــە ١٣٤٢ەوە رۆیشــتن ،لە جیاتی ئــەوەی عێراق بكەنە
پێگــە بــۆ ســازكردنەوەی پێوەنــدی و پێكهێنانی رێكخــراوی حیزبی،
كەوتنە گێژاوی دووبەرەكی و هێندە سەریان بە گیرەوكێشەی عێراق
گــەرم بوو كــە زیندووكردنــەوەی رێكخراو لە كوردســتانی ئێرانیان
وەك ئەركی سەرەكی لە بیر چووەوە.
«كوردایەتــی» كــردن و دوژمنایەتیی بیروباوەڕی پێشــكەوتووانە
بــوو بە بنێشتەخۆشــكەی زۆربــەی رێبەرایەتیی حیزبــی دێموكراتی
كوردستانی ئێران لە گەرمێن .هەر لە ژێر تەئسیری ئەم بۆچوون و
لێكدانەوەشدا بوو كە رابەرایەتیی ئەو سەردەمەی حیزب و زۆربەی
كادر و ئەندامانــی پەڕیــوە ،ئەركی خەبات لــە واڵت و بووژاندنەوەی
حیزبیــان لــە ئێران خســتبووە پشــت گــوێ و بۆ كوردســتانی عێراق
خەریكــی خەبــات وجبهەوانــی بــوون ،بــەو هیوایــە كــە گۆیــا جارێ
كوردستانی عێراق دەگەیەنینە پلەیەك و پاشان بە یارمەتیی كوردی
عێراق كوردستانی ئێرانیش یەكال دەكەین.
ئەو رابەر و كادر و ئەندامانە ئەگەر جاروباریش رێگایان كەوتباوە
واڵت یــان بــۆ فەعاڵیــەت هاتبــان ،زیاتــر مەبەســتیان كۆكردنــەوەی
یارمەتی و شڕەوبڕە و بژێوی بۆ راپەڕینی كوردستانی عێراق بوو،
نەك كار و باری بنەڕەتی یان واتە پێكهێنانی رێكخراو لە كوردستانی
ئێراندا.
بەربەرەكانــێ دژی ئــەم چەشــنە بۆچوونــە بــوو كــە بەرەبــەرە
جموجــۆڵ پێك دەهات ،ئەم مەســەلەیە كــە كاری بنەڕەتیی ئەندامانی
حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئێران ،كاری سیاسی و رێكخراوەیی
لــە ئێراندایــە ،هەر دەهات الیەنگری زیاتــر دەكرد .بەرهەمی هەوڵ و
تێكۆشــانی ئــەو كادر و ئەندامانــەی كە الیەنگری ئــەم رێبازە بوون،
ســازكردنی رێكخــراو لــە دەوروبەری شــارەكانی سەردەشــت ،بانە،
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مەهاباد و شاپوور (سەڵماس) بوو.
راست لەو كاتەدا كە هیوای دواڕۆژێكی گەشەدار لەو چەشنە خەباتە
دەكرا ،رابەرانی جوواڵنەوەی كوردستانی عێراق رێگای گرتن ،راونان،
دوورخســتنەوە و تەحویلدانــەوەی كــوردە تێكۆشــەرەكانی ئێرانــی
گرتەبەر .ئەم هێرشــە ناجوامێرانە بوو بەهۆی ئەوەی كە هێندێك لە
كادر و ئەندامانی حیزب بە سەركردایەتیی شەهید سولێمانی موعینی
بــەرەو واڵت بگەڕێنــەوە .گەڕانــەوەی ســولێمان و هەڤااڵنــی بوو بە
هۆی ئەوە كە لێپرســراوانی جوواڵنەوەی كوردســتانی عێراق توند و
تیــژی بەرانبــەر بــەو كوردە ئیرانییانە زیاد كەن كە بیری تێكۆشــانی
دژی رێژیمــی شــایان لــێ دەكردنــەوە .هەڤاڵ مەال رەحیــم (ویردی)،
قوربانیی ئەو سیاســەتەی لێپرسراوانی جوواڵنەوەی عێراق دەرهەق
بە تێكۆشەرانی كوردی ئێران بوو.
زیادكردنی فشار و گوازتنەوە و خستنە ژیر چاوەدێریی ئەو كادر
و ئەندامانــەی كــە لە عێــراق وەك پێگە بۆ كاروبــاری ئێران كەڵكیان
وەردەگرت ،بوو بە هۆی ئەوەی كە ئەم دەستەیەش مەترسیی گرتن
و تەحویلدانەوەیان ببوو بە جیددی ،لە كاتێكدا كە رێكخراوی ساوای
حیزبی تەنیا لە بەشــێكی چكۆلەی كوردســتاندا پێك هێنرابوو ،بەرەو
ئێران بگەڕێتەوە.
ئاشكرایە ئەم رێكخراوە ساوایە ،لەگەڵ ئەو كادر و ئەندامانەی كە
لە پێشدا گەڕابوونەوە واڵت سەرەڕای هاوكاری و یەكگرتن ،دیسان
ئەو كەرەســتەیە نەبوون كە جوواڵنەوە لە ســەر شــان و شەپیلكیان
خــۆ راگــرێ و ئــەو هێــزە نەبــوون چ لــە بــاری مــادی و چ لــە باری
مەعنەوییەوە كوردستانێكی پان و بەرین داگرنەوە و زەمینەی زەینی
لە چوارچێوەی كوردستاندا ئامادە بكەن .بە گرتنە بەرچاوی مەیدانی
تێكۆشــانی جوواڵنــەوە و بــەراوردی لەگــەڵ كوردســتان و گرینگتر
لەوەش لەگەل ئێران ،پلەی مەترســیی ئەو كارە و گرینگیی ئەو بارە
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قورسە كە دەكەوتە سەرشانی جوواڵنەوە و رابەرایەتییەكەی ،زیاتر
دەردەكەوێ.
زۆر بە جێیە ئەم مەسەلە بنچینەییەش وە بیر خەینەوە كە هەڤااڵنی
بەشــدار لە سەركردایەتیی راپەڕینەكەدا ،هەر چەند ئەندامی حیزبێك
بوون ،بەاڵم هاوبیر و هاوكردەوە نەبوون و بە شــێوەیەكی تێكڕایی
پێڕەوییان لە تیئۆرییەكی زانستی و شۆڕشگێڕانە نەدەكرد كە بەردی
بناغەی هەر كردەوە و راپەڕینێكە و بەرنامەیەكی سیاسی و روونیان
نەبــوو كــە لــە رێــگای رێكخــراوەوە بیگەیەننە كۆمەاڵنــی خەڵك و لە
رێگایەوە كار لە مێشك و هەستیاندا بكەن و هێزیكی مادی پڕ توانای
لێ پێك بێنن ،بەم جۆرە دەردەكەوێ كە ئاسۆی جوواڵنەوەكە چەند
تاریك بوو.
راســتە هەڵســووڕێنەرانی جوواڵنــەوە لــە كۆنفرانســێكدا كە دوای
گەڕانەوە بەســتیان ،ریزە بڕیارێكیان بۆ شــكڵی كاركردن و دابەشــی
كار دەركــرد ،بەاڵم لــە نێوان بریاری كوتوپڕ و دیاریكردنی ئەرك و
مل راكێشــان بۆ دیســیپلین و وازهێنان لە نەزەری شەخســیدا فەرق
زۆرە .هەڤــااڵن نەیانتوانیبــوو واز لــەو بیروبــاوەڕ و كردەوانە و لەو
هەستان و دانیشتنە بێنن كە لە ماوەی ساڵەكانی دەربەدەریدا قەدیان
پێــوە گرتبــوو .هەر بۆیەش زوو زوو بایان دەدایەوە ســەر بۆچوون
و لێكدانەوەی پێشوویان.
هەڵەكانی رابەرایەتیی جوواڵنەوە
 .1گرتنە پێشی سیاسەتی دیفاعیی پاسیڤ
ماركــس دەڵێ :پێویســتە بەر لە شــۆڕش هەموو پێداویســتییەكانی
شــۆڕش بگریە بەرچاو ،پاشــان دەســت بە شــۆڕش بكەی .ئەگەر بە
بــی ئەم كارە دەســتت بە شــۆڕش كرد ،تاقە رێگای بــی ئەمالوئەوال
هێرشە .دیفاع مەرگی راپەڕینی چەكدارانەیە.
رابەرانــی جوواڵنــەوەی  ٤٧ ٤٦لــە ســەر كەمئەزموونــی و
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كەمدەرەتانــی ،هــەر لە ســەرەتای كارەوە تووشــی ریــزە هەڵەیەكی
تاكتیكیی زەق و بەرچاو هاتن كە لە باری ستراتیژییەوە بوو بە هۆی
فەوتانیان .كادر و پێشــمەرگەكان كاتێك كوردستانی عێراقیان بەجێ
هێشــت یــان پێیان بەجــێ هێڵرا و گەڕانەوە كوردســتانی ئێران ،تەنیا
بــۆ باوباوێــن و ئــەم دێ و ئەو دێ كــردن نەگەڕانەوە واڵت ،بەڵكوو
بە مەبەستی دەستپێكردنی خەباتی چەكدارانە گەڕانەوە واڵت .راستە
چەكوچۆڵیــان لە بەرانبــەر چەكوچۆڵی دوژمندا شــتێك نەبوو ،بەاڵم
ورەی دوژمنیــش ئــەو ورەیــە نەبــوو كە دوایــە پەیدای كــرد .كاتێك
دەســتەیەكی دژی رێژیــم لــە دەرەوە دەگەڕێتــەوە و ئــەوال و ئەمــا
دەكەن ،خۆیان هەر ناوێكی لێ بنێن ،دوژمن ئەو كردەوە بە راپەڕینی
چەكــداری دژی خۆی دادەنێ و بۆ نەهێشــتنی هــەوڵ دەدا .هەڤااڵنی
راپەڕیــو لــە جیاتــی ئــەوەی هــەر لــە ســەرەتادا چــوار پێنــج زەبری
گورچووبــڕی وێنەی شــەڕی سپیســەنگ ،هەر خۆیــان لەم الوئەوال
حەشــار دەدا و جاروباریش بە دزی سنووری كوردستانی عێراقیان
دەپەڕاند و لە گەرمێن دەحەسانەوە! لە كاتێكدا كە دوژمن دوای ئەو
زەبرە ،زۆربەی پاســگا الوازەكانی خۆی هەڵگرتن و پاشەكشــەیەكی
كاتی و تاكتیكیی دەست پێ كرد.
خۆبواردن لە شــەڕ و گرتنەپێشــی سیاسەتی دیفاعیی پاسیڤ بوو
بە خۆرەیەك كە هەم جوواڵنەوەكەی دەخوارد و هەم كاری دەكردە
ســەر هەســت و مێشــكی ئــەو خەڵكــەی كــە بە گوێــرەی توانــا نوای
راپەڕیوەكانی دەدا.
 .2پــاك نەكردنــەوەی مەڵبەنــدی جوواڵنــەوە لــە هاودەســتەكانی
رێژیم
رابەرانی جوواڵنەوە لە ماوەی هەژدە مانگدا بێجگە لە چەند هەنگاوی
ســەرەتایی هەوڵی خاوێنكردنەوەی مەڵبەندی تەسكی جوواڵنەوەیان
نــەدەدا .سســتی و خاوی بەرانبــەر بەوانەی پیــاوی دوژمن بوون و
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كــردەوەی دژی جوواڵنەوەیان شــاراوە نەبــوو ،دەبوو بە هۆێ ئەوە
كــە رێژیــم زیاتر ئەوانە لە گیانی كادر و لێپرســراوە پێشــمەرگەكان
بەردا و بۆ الی خۆیان رابكێشــی .ســەیر ئەوەیە لە هێندێك مەڵبەنددا
مەالیەكــی جاســووس بە نــاوی ئەوەی كە خاوەنی خزم و كەســە و
ئاغایەكــی خۆفــرۆش بــە ناوی ئــەوەی خزم و عەشــیرەتی زۆرە ،لە
سزادان و لەناوبردن معاف بوون .نەبوونی بڕشت بۆ پاككردنەوەی
مەڵبەنــدی تێكۆشــان بــوو بــە هۆی ئەوە كــە رۆڵەی وەك ئــاوارە لە
داو بخرێ و هەڵمەت و مەاڵ رەحیم فریوی ئاغا و مەالی خۆفرۆش
بخۆن و واز لە ریزی جوواڵنەوە بێنن.
 .3نەبوونــی بەرنامــەی روون لــە بــاری مەســەلەكانی سیاســی،
ئابووری و كۆمەاڵیەتی
بەرنامەیەكــی روونــی سیاســی ،ئابــووری و كۆمەاڵیەتی لە گۆرێ
نەبوو .تەبلیغاتی گشتیی رابەرانی جوواڵنەوە لە باسی بەشخوراویی
گەلەكەمــان و پێویســتیی گەیشــتن بــە مافــی نەتەوایەتــی و ئــازادی
بــە شــیوەیەكی موتڵەق تێپــەڕ نەدەبوو .جوواڵنــەوە بەرنامەیەكی بۆ
وەرزێڕان نەبوو كە  ٩٠لەســەدی گرانایی راپەڕینیان لە ســەر شــان
بــوو .وەرزێــڕی مەڵبەندی راپەڕین نەیدەزانــی راپەڕین چ دیارییەكی
بۆ ئەو لە هەگبەدایە و سبەێنێ لەگەڵ ئاغا تەكلیفی چییە؟
رابەرانــی جوواڵنەوە لەم ماوەی درێــژەی جوواڵنەوەدا گۆڤارێك،
رۆژنامەیەك ،تەنانەت دوو سێ بەیاننامەیان سەبارەت بە ئامانجەكانی
جوواڵنــەوە لــە مەڵبەنــدی جوواڵنەوە و لە واڵتدا بــاو نەكردەوە .بۆ
ئەوەی دۆســت و دوژمن بزانن ئەو چەند دەســتە چەكدارەی دێن و
دەچن و دەكوژن و لێیان دەكوژرێ ،دەڵێن چی و چییان دەوێ؟ (لە
مــاوەی جوواڵنەوەی چەكداریدا تەنیــا بەیاننامەیەكیان باڵو كردەوە)
كەمتەرخەمــی لەو مەسەلەشــدا هەر دەگەڕێتەوە ســەر ناشــارەزایی
رابەرانی جوواڵنەوە و نەدیتنی نەخشەی ئاگاداركردنەوە و راكێشانی
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سەرنجی خەڵك بۆ الی داخوازییە رەواكانی جوواڵنەوە.
 .4بە هێند نەگرتنی دامەزراندنی رێكخراو و بەرینتر كردنی مەیدانی
تێكۆشان
جوواڵنــەوەی  ٤٧ ٤٦بــە كردەوە ئەهمیەتی پێویســتی بە رێكخرای
نهێنی نەدا و بوونی چەكدارەكان لە مەڵبەند بوو بە هۆی ئاشكرابوونی
زۆربــەی ئەوانــەی پێوەندییان بــە حیزبەوە بوو .بێجگە لەوەی كە بۆ
بەرینتركردنــی دایــرەی تیكۆشــانی حیزبی هەنــگاو هەڵنەبڕا و كاری
رێكخراوەیی و نیزامی هەر لە ســنووری ئەو مەڵبەندانەدا مایەوە كە
بــەر لــە گەڕانــەوە كاریان لێ كرابــوو ،بۆ بەرینتركردنی تەشــكیالتی
حیزبــی لە مەڵبەندی تێكۆشانیشــدا كارێك نەكرا .دیــارە تەنگەبەریی
ئــەو مەیدانــەش كاری گەمــارۆدان و ســەركوتكردنی جوواڵنــەوەی
هاســانتر دەكــرد .بــۆ تاریــخ دەبێ بگوتــرێ كە لەگــەڵ هەمووی ئەو
كەموكۆڕییانــەش ،كۆمەاڵنــی زەحمەتكێشــی گەلــی كــورد بە هەموو
توانــای خۆیانــەوە داڵــدەی تێكۆشــەرانیان دەدا و پشــتیوانییان لــێ
دەكردن.بــەاڵم بە داخەوە رابەرانــی جوواڵنەوە نەیانتوانی كەڵك لەو
یارمەتییە بێ دریغەی زەحمەتكێشانی گەلەكەمان وەربگرن.
ئــەو دەرســانەی كە دەبــێ لە جوواڵنەوەی ســاڵەكانی ١٣٤٧ ٤٦
وەریان بگرین:
 .1بــۆ ئــەوەی جوواڵنەوەیەكــی شۆڕشــگێری بــەرەو ســەركەوتن
بچێ ،پێویســتە ئەو جوواڵنەوە لە الیەن حیزبێكەوە بەڕێوە بچێ كە
خاوەنی بیروباوەڕی پێشكەوتووانە و شۆڕشگێڕانە بێ .بە بێ حیزبی
شۆڕشــگیڕ و بــە بــێ چەكداربوون بــە بیروباوەڕی پێشــكەوتووانە،
جوواڵنەوەی شۆڕشگێڕانەش لە ئارادا نیە.
 .2بــۆ ئــەوەی شــۆڕش لــە واڵتێكی پان و بەریــن و فرەگەلی وەك
ئێرانــدا ســەركەوێ ،وجــوودی بەرەیەكــی یەكگرتــووی هێزەكانــی
میللی و پێشــكەوتوو پێویســتە ،بەرەیەك كە نەك بە قســەو لە ســەر
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كاغەز ،بەڵكوو لە مەیدانی كردەوەدا ،نەخشــی رابەریی جوواڵنەوەی
سەرانســەری بگێڕێ و كاری رێكخستنی هەنگاوەكانی شۆڕشگێڕان
لــە مەڵبەنــدە جیاوازەكانــدا و رێنوێنیــی خەبــات بــەرەو ســەركەوتن
بگرێتە ئەستۆ.
 .3بۆ ئەوەی گەلی كورد وەك هێزێك لە شۆڕشی داهاتووی واڵتدا
نەخشی هەبێ و داخوازیەیكانی لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتدا
بێنێتە دی ،پێویســتە رێكخراوەكانــی حیزبی بە گوێرەی هەلومەرجی
نــوێ زینــدوو بكرێنــەوە و ئەندامان بە بیروباوەڕی شۆڕشــگێڕی و
زانستی تەیار بكرێن.
 .4بوونــی بەرنامەیەكــی روونــی ئابــووری و كۆمەاڵیەتی ،رێبازی
سیاســیی روون ،تاكتیــك و ســتراتیژی دیــار و ئاشــكرا ئاســۆی
ســەركەوتن تــا رادەیەكــی زۆر دەردەخــەن و دەبنــە هــۆی ئەوە كە
ریزی دۆستەكانی ستراتیژیكی چ لە ناوخۆ چ لە دەرەوە دیاری بێ.
 .5دەســتكردن بە شــۆڕش هێنــدە گرینگ نیە ،گرنــگ درێژەدانە بە
شــۆڕش .هــەر شۆڕشــێك هەلومەرجــی عەینی و زەینیــی بۆ رەچاو
نەكرابــێ و بــە گۆتــرە بە بــێ هەڵســەنگاندنی وەزعی خــۆ و دوژمن
و هەلومەرجی نێونەتەوایەتی دەســت پێ كرابێ ،ســەركەوتنی نیە و
رەنگە تێك بشكێ.
 :11گەڕانــەوەی دوكتــور قاســملوو و بووژاندنــەوەی حیزبــی
دێموكرات ()1970 1349
شۆڕشی 1958ی زایینی (1337ی هەتاوی) لە عێراق بە سەرۆكایەتیی
عەبدولكەریم قاسم لە 14ی ژووئیەی ئەو ساڵەدا سەركەوت و مەال
مستەفا بارزانی كە پاش  12ساڵ لە یەكێتیی سۆڤێتەوە دەگەڕێتەوە
بــو عێــراق ،لــە پــراگ دەبێتــە میوانی دوكتــور قاســملوو و داوای لێ
دەكا ئەویــش لــە گەڵــی بگەڕێتــەوە و لەم پێوەندییــەدا پێداگریی زۆر
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دەكا ،بۆیــە پێكــەوە دەگەڕێنــەوە بــۆ عێــراق .لە گەڕانــەوەی یەكەمی
دوكتور قاســملوودا عەبدوڵاڵ ئیســحاقی ناســراو بە ئەحمەد تەوفیق
وەك نەفەری یەكەمی حیزب دەمێنێتەوە و لەگەڵ دوكتور قاســملوو
كــۆ دەبنــەوە بــۆ بووژاندنەوەی حیــزب ،ئەو هەوڵە بە هــۆی فیكر و
بیروبــاوەڕی عەشــیرەیی ئەحمــەد تەوفیــق و جیاوازیــی بۆچوونیان
لەگــەڵ دوكتــور قاســملوو ســەری نەگرت ،پاش ســەر نەكەوتنی لەم
هەوڵەدا بە دوكتور قاسملوو ڕادەگەیەنن كە لە ماوەێ  24كاتژمێردا
دەبێ عێراق بە جێ بهێڵێ .بەم چەشــنە دوكتور قاســملوو لە ســاڵی
 1339تا  1349لە دەرەوەی واڵت دەمێنێتەوە و ئاگاداری تێكوشانی
حیزب ئەبێ.
دەرچوونی بەیاننامەی 11ی ئازاری 1970
ســاڵی  1970جارێكــی دیكــە دوكتــور قاســملوو دەگەڕێتــەوە بــۆ
كوردســتانی عێــراق و لەگــەڵ چەنــد كەس كۆنفرانســی ســێهەم پێك
دێنن كە پێكهێنانی ئەو كۆنفرانســە چەند گیروگرفتێكی لە پێش بوو،
یەكــەم ئەوە بوو كە رێبەرایەتی توانــای بەڕێوەبردنی كاروبارەكانی
نەبــوو ،واتە دەبوا هەموو شــتێك لە ســەرەتاوە دەســت پــێ بكرێت،
لــە الیەكــی دیكەشــەوە باڵی حیزبی توودە نفووزێكــی زوری هەبوو،
واتــە ســانترالیزمێكی بۆرۆكراتیــك لــە حیزبــدا پێك هاتبــوو كە زور
دژی دیموكراســی بوو ،هەروەها هەستێكی بەستراوەیی بەرانبەر بە
یەكێتیــی ســۆڤێتی و واڵتانی سۆسیالیســتی پێك هێنابــوو ،لە الیەكی
دیكەوە تێكەاڵوی لەگەڵ شۆڕشــی ئەیلوول لە كوردســتانی باشــوور
ناســیۆنالیزمێكی بەرچاوتەنگــی تێــدا پێك هێنابــوون و ماكیاولیزمی
كردبووە باو ،بەو مانایە كە لەگەڵ هەموو كەس دەكرێ رێك بكەوی
و كاریگەری لە سەرت دابنێ .لەوانەش خەراپتر دوو شتی دیكە بوو
كــە ئەندامانی حیزب لە هەموو شــتێك پێیــان گرینگتر بوو :یەكێكیان
ئــەوە بــوو كــە چــەك و پــارە بۆیان لە هەمــوو شــتێك گرینگتر بوو،
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دووهــەم ئەوە بوو كە نووســین و تەشــكیالت هیــچ مانایەكی نەبوو.
پێــش گەڕانــەوەی دوكتــور قاســملوو كۆنفرانســی دووهــەم گیرابوو
و باڵــی ناسیۆنالیســتی بریتــی لە ئەمیری قازی ،حەســەن رەســتگار،
عەبدوڵاڵ حەسەنزادە و مامۆستا هێمن پێك هاتبوو ،لە الیەكی دیكەوە
محەمەد ئەمین سراجی كە لە ساڵی  1347چووبووە بەغدا و یوسف
رێزوانی كە ئەویش لە بەغدا بوو و كاســبیی دەكرد وەك باڵی چەپ
و پێشكەوتنخواز بوون.
لــە كاتــی گەڕانەوەی دوكتور قاســملوودا تەشــكیالتێك لــە گۆڕێدا
بــوو كــە بەرنامــە و پێــڕەوی نێۆخــوی نەبــوو كە چوارچێــوەی كار
و تێكوشــانیان و ســەالحیەت و دەســەاڵتی ئەندامان روون بكاتەوە.
لــە رێبەرایەتیــی هەڵبژێردراوی كۆنگرەی دووهەم كەســانێكی ئەوتۆ
نەمابوونەوە ،ئەحمەد تەوفیق كوردستانی عێراقی بە جێ هێشتبوو و
بە كورتی دەبوایە لە ســیفرەوە دەســت پێ بكرێتەوە ،یەكەم پێشنیار
كە دوكتور قاسملوو پێشكەش بە ئەندامانی دانیشتووی كوردستانی
عێراقــی دەكا ،دانانــی بەرنامەیــەك بــوو كــە لــە ژێــر ســێبەری ئــەو
بەرنامەیەدا تێكۆشــان دەســت پــێ بكاتەوە ،پاش ئــەوەش ئەندامانی
حیزب كۆ بكرێنەوە و كونفرانســێك بگیرێت تا مەشــرووعیەت بدەن
بە رێبەرایەتی.
سەرەتا رێبەرایەتییەكی  7كەسی دیاری دەكرێن كە بریتی دەبن لە
دوكتور قاســملوو ،یووسف رێزوانی ،محەمەد ئەمین سراجی ،ئەمیر
قازی ،عەبدوڵاڵ حەسەن زادە ،حەسەن رەستگار ،كەریم حیسامی.
نووســینی بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆ درابوو بە دوكتور قاســملوو
و بــۆ نوســینی ســێ مانــگ كاتــی پــێ درابوو .لــەو كاتــەدا پێكهێنانی
یەكێتییەكی فیكری لە نێو ئەنداماندا پێویســت بوو ،لە بەر ئەوەی كە
لەو كاتەدا سێ تەیفی فیكری لە حیزبدا هەبوو كە بریتی بوون تەیفی
فیكریی توودەئیستی بە نوێنەرایەتیی كەریم حیسامی ،تەیفی فیكریی
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مائۆئیستی بە نوێنەرایەتیی محەمەد ئەمین سراجی و تەیفی فیكریی
ناسیونالیستی بە نوێنەرایەتیی ئەمیر قازی.
كارێكــی دیكــە كە زور گرینگ بوو و پێویســت بوو كاری لە ســەر
بكرێ ،سەربەخۆیی سیاسی بوو .لەو كاتەدا حیزب خاوەنی رادیۆیەك
دەبێ و حكوومەتی عێراق داوای لێ دەكا كە لە رادیۆكەدا دژی مەال
مستەفا و شۆڕشی ئەیلوول قسە بكرێ .حیزب ناچێتە ژێر باری ئەم
داواكارییە ،هەر بۆیە حكوومەتی عێراق رادیۆكەی پێ دادەخات.
بــۆ بووژاندنــەوە و پێكهێنانــی تەشــكیالتی نێوخۆیــی دوو نەفــەر
دیاری دەكەن و تەنانەت بو گرینگیدان بە كاری نێوخۆیی دوو كەس
لــە ئەندامانــی نێوخۆ وەك ئەندامی رێبەرایەتی دیاری دەكرێن ،بەاڵم
لەم هەوڵەیاندا سەرناكەون.
« :12كۆنگرەی سێهەمی حیزب» ()1352
كونگــرەی ســێهەمی حیــزب لــە مانگــی رەزبــەری  1352لــە بەغدا
بــە ڕێــوە چوو .لــەو كۆنگرەیــەدا كۆمەڵێك بڕیار دەرچــوون كە بەم
شێوەیەی خوارەوە باسیان لێ كرا:
خەبات بۆ وەدیهێنانی ئێرانێكی ئازاد و دێموكرات و وەدەستهێنانی
مافی خودموختاری بۆ گەلی كورد .بۆ گەیشتن بەم مافەش دەبێ لە
هەموو شــێوەكانی خەبات كەڵك وەربگیرێت .دروشــمی رووخاندنی
رێژیمــی پاشــایەتیش لە دەســتووری كاری بەڕێوەبەریدا بووە و بۆ
وەدیهێنانــی ئــەم مەبەســتە هەوڵــی پێكهێنانــی بەرەیەكی نیشــتمانیی
سەرانســەری ،لــە هێــزە دێموكــرات و چەپــەكان دراوە .بــۆ وێنــە لە
رۆژنامــەی كوردســتان ،ژمــارەی  ،34كە لــە گەالوێــژ و خەرمانانی
 1353دەرچووە ،لە سەر پێكهێنانی بەرەی یەكگرتووی نیشتمانی لە
بابەتێكــدا بــە ناوی»پێكهێنانی بەرەی یەكگرتووی نیشــتمانی ئەركی
مێژوویی هەموو هێزە نیشتمانییەكانە» ،هاتووە:
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 ..لــە كۆمەڵــی ئەمــڕۆی ئێرانــدا دوو بــەرەی لێكجیــا لــە بەرامبــەر
یەكتــر راوەســتاون و دژی یەكتر خەبات دەكــەن .لە الیەك توێژێكی
كەمێك ئەریســتۆكرات و كۆنەدەرەبەگ و ســەرمایەداری كۆمپرادۆر
بە ســەرۆكایەتیی شــا و دەرباری پەهلەوی كە بە زۆری ســەرەنێزە
و ئیعدام و رەشەكوژی دەسەاڵتیان بە دەستەوە گرتووە ،لە الیەكی
دیكــەوە كۆمەاڵنــی خەڵك و رێكخراوە نیشــتمانییەكانن كە لە هەموو
تێكۆشــانێكی ئاشــكرا بێبەش كراون .رێژیمی دیكتاتۆریی پاشــایەتی
بە هۆی ســازمانی ئەمنیەت و ســەرەنێزەی لەشــكرەوە هێزی خۆی
ســەپاندووە و هەمــوو ویســت و داخوازێكــی رەوای خەڵك بە گوللە
وەاڵم دەداتەوە.
لــە پاش شــەڕی دووهەمــی جیهانی تا ئێســتا حیــزب و رێكخراوە
سیاسییەكانی واڵت دژی دیكتاتۆری و سەرەڕۆیی پاشایەتی خەبات
دەكەن و بۆ هێنانەســەركاری حكومەتێكی نیشــتمانی و دێموكراتێك
تێدەكۆشن .گەالنی ئێران لە پێناوی وەدیهێنانی ئەم ئامانجەدا زۆریان
قوربانی داوە و فیداكارییان كردووە ،بەاڵم سەر نەكەوتوون .یەكێك
لە هۆیەكانی سەرنەكەوتن و تەنانەت تێشكان و پاشەكشە ئەوە بووە
كــە لــە نێــوان حیزب و رێكخــراوە نیشــتمانییەكانی ئێرانــدا یەكیەتیی
خەبات و تێكۆشان ،بەرنامەی سیاسیی هاوبەش و بەرەی یەكگرتوو
نەبووە.
 ..مەسەلەی پێكهێنانی بەرەی یەكگرتووی نیشتمانی لە واڵتی ئێمەدا
لەمێژە لە بەرنامەی خەبات و تێكۆشــانی زۆربەی حیزبە نیشــتمانی
و ئازادیخوازەكانــدا جێــی كراوەتەوە و هەوڵی بۆ دراوە .زۆر حیزب
و رێكخــراوی نیشــتمانی بەهــەق لەســەر ئەو باوەڕە بــوون كە دژی
دوژمنی هاوبەش دەبێ خەباتی هاوبەش بكرێ.
 ..چەنــد كۆســپ و بەرهەڵســتی بەرچــاو هاتوونەتــە ســەر رێگای
پێكهێنانی بەرەی یەكگرتووی نیشــتمانی كە بۆ ئەوە دەبن بە كورتی
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باسیان بكەین...
دامەزراندنی بەرەی یەكگرتووی نیشتمانی لە هەلومەرجی ئێستای
ئێراندا ئەركی هەموو حیزبو رێكخراوێكی سیاسییە كە خۆی بە دژی
رێژیــم و بە دڵســۆزی گەالنــی ئێران بزانێ .تێكۆشــانی تێكڕای هێزە
ئازادیخوازەكانــی ئێــران و دانانی بەرنامەیەكــی یەكگرتووی خەبات،
نــەك هــەر دەتوانــێ لــە ژوورەوەی واڵت توانــای هێزەكانــی دژی
رێژیــم و كۆمەالنــی گەل كۆ بكاتەوە ،بەڵكوو دەرەتانی پڕوپاگەندە و
تەبلیغاتــی بــەدرۆی رێژیم ببڕێ و بیروڕای گشــتی لە ســەر وەزعی
نالەباری واڵت روون بكاتەوە و رێژیم لە مەیدانی نێونەتەوەییدا تاق
بخاتەوە.
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران كــە پێكهێنانــی بــەرەی
یەكگرتــووی نیشــتمانیی بە یەكێك لە دروشــمەكانی خۆی داناوە ،تا
ئێستا چەند جار لەو بارەوە بیروڕای خۆی دەربڕیوە .حیزبی ئێمە لە
هەلومەرجی ئێستای ئێراندا تێكۆشان بۆ پێكهێنانی بەرەی یەكگرتووی
نیشتمانی بە یەكێك لە مەسەلە گرینگەكانی رۆژ دەزانێ.
لــە راپۆرتــی كۆمیتــەی ناوەندیی حیزبــی دێموكراتی كوردســتاندا
بــۆ كۆنگــرەی ســێهەم گوتــراوە :حیزبی ئێمــە لــەو بڕوایەدایە كە بۆ
پێكهێنانی بەرەی یەكگرتووی نیشــتمانیی گەالنی ئێران پێویســت نیە
هەمــوو رێكخــراوە سیاســییەكانی بەشــدار ئیدئۆلــۆژی و بەرنامەی
سیاســی و ئامانجەكانی ســتراتیژیكیان وەك یەك بێ .هەر حیزب و
رێكخراوێك دەتوانێ سەربەخۆیی ئیدئۆلۆژیك و رێكخراوەیی خۆی
بپارێزێ و لە كاروباری تەشــكیالتی و تەبلیغاتیی خۆیدا سەربەســت
بــێ .ســەرۆكایەتیی بــەرەی یەكگرتــووی نیشــتمانی دەبــێ لە گشــت
بەشداران پێك بێ».
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 :13ئالوگۆڕەكانی سەروبەندی شۆڕشی گەالنی ئێران
بەپێی لێكدانەوەی شەهید دوكتور قاسملوو لەو سەردەمەدا
واڵتی ئێمە لە ســاڵی ١٣٥٦دا هێندێك رووداوی تازەی بە خۆیەوە
دیــت ،كــە لە مێژووی تازەی ئێران ،یان بــە جۆرێكیتر بڵێین لە چوار
یەكی چەرخی دواییدا وێنەیان نەبینراوە .ئەگەر لە ســاڵی  ١٣٤٩بەم
الوە ژمارەیــەك لە رۆڵە تێكۆشــەر و پێشــەنگەكانی گەالنی ئێران لە
دژی دەســەاڵتی دیكتاتــوری راپەڕیبــوون و بنكە و بنیاتەكانی رێژیم
و ئاغــا ئیمپریالیســتەكانی ئەویــان پەالمار دەدا ،لە ســاڵی رابردوودا
تووڕەیــی و بێــزاری دەربڕین لە دەســەاڵتی ســەرەڕۆی حكوومەتی
شــا ،ئەو تەنگەبەرەی پەڕاند و خۆی گەیاندە نێو كۆمەاڵنی هەراوی
خەڵك و چین و توێژە جۆربەجۆرەكانی گەالنی ئێران.
لــە ســالی رابــردوودا مانگرتــن و خۆپیشــاندانی خەڵك لــە تاران و
شارە گەورەكانی واڵتدا بە ڕادەیەك بەرباڵو بوو كە رێژیمی شا ئەو
ئیدیعایــەی بــۆ نەچێتە ســەر كە گۆیــا دوژمنەكانی تەنیــا ژمارەیەكی
كــەم لــە «دین وەرگەڕاو» و «بەكرێگیــراوی بێگانە»ن و بە هاندانی
بێگانە دەیانەوێ پیشی پێشكەوتنەكانی ئێران بگرن.
لــە ئەنجامــی ئــەم وەزعــە تازەیــە و لە ژێــر تەوژمــی بیرەباوەڕی
گشــتیی جیهانیــدا كــە رۆژبــەرۆژ زیاتر دەنگــی بێــزاری و تووڕەیی
خۆی دژی كردەوە و ئاكارەكانی ریژیم بەرز دەكردەوە ،حكوومەتی
شا ناچار بوو نەختێك پاشەكشە بكا و ئەگەر تەنیا بۆ رواڵەت بازی
و فریودانیش بێ ،چەند شتێكی وەك سەردانی نوێنەرانی رێكخراوی
جیهانیــی مافــی مرۆڤ لە هێندیك لــە زیندانەكانی ئێران و دامەزرانی
كۆمیتەی بەرگری لە مافی مرۆڤ قبووڵ بكا و ئەگەر هێندێك رخنەی
شــەڕە زێڕینگەرانەشــی لێ بگیرێ ،نێوچاوان تێك نەنێ و وە ســەر
خۆی نەیەنێ.
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ئەم رووداوانە چیمان پیشان دەدەن؟
رەنگــە هیــچ گومــان لــەوەدا نەبێ كە ئــەم رووداوانە لەســەر یەك
نیشــانەی دەســتپێكردنی قۆناخێكــی تــازە لــە رووبەڕووبوونــەوەی
كۆمەاڵنــی خەڵكــی ئێران لەگــەڵ حكوومەتی دیكتاتور و ســەرەڕۆی
پاشــایەتیدان .دیارە ئەمــە وەك دیاردەیەكی نوێ لە وەدەنگ هاتن و
بێــزاری دەربڕینی خەڵك لە كردەوە دژی گەلییەكانی رێژیمی شــادا،
بۆ هەموو گەالنی ئێران و رێكخراوە پێشــڕەوەكانیان جێگای هیوا و
دڵخۆشــییە و نیشانەی ئەوەیە كە بەكارهێنانی دەسەاڵتی تاكەكەسی
و زوڵــم و زۆری لــە رادەبەدەر و ناتەبایــی ئابووری و كۆمەاڵیەتی،
بەرەبەرە هەلومەرجی عەینی بۆ راپەڕین و شۆڕشــی سەرتاسەریی
ئێران ئامادە دەكەن.
بــەاڵم ئەوەنــدەی پێوەندیــی بە «گۆڕان»ی سیاســەتی حكوومەتی
حەمەڕەزا شاوە هەیە ،نابێ ئەو نەختە پاشەكشەیەی كە لە سەرەوە
باســمان كــرد ،تێكۆشــەرانی ئێران بخاتە گومانەوە كــە گویا رێژیمی
شــا دەســت لــە سیاســەتی زەبــر و زەنــگ هەڵدەگــرێ و چەشــنە
دێموكراســییەكی وەك ئەوەی لە واڵتانــی ئورووپاییدا هەیە دەگرێتە
پێــش .نابــێ پێمــان وابێ ســبەینێ و دووســبەی رێژیمی شــا پێشــی
ئازادییە دێموكراتییەكان بەرەاڵ بكا و خەڵكی ئێران بتوانێ لە رێگای
خەباتی پارلمانی و خۆپیشاندانی خەیابانییەوە بە ئاواتە لەمێژینەكانی
بگات!
هەموومان دەزانین كە حكوومەتی شــا لە سیاســەتی نێوخۆدا هەر
وەك جــاران و بــە زیــادەوەش رۆژ بــەرۆژ هەوڵ دەدا قودســیەتی!!
رێژیمــی پاشــایەتی زیاتــر بچەســپێنێ و دەرەتانــی هیــچ چەشــنە
خۆدەرخســتنێك بــە هێــزە نێشــتمانییەكانی ئێــران نــادا و هەتــا دێ
زیاتــر بــۆ كۆكردنــەوەی دەســەاڵت لە دەســتی بنەماڵەی پاشــایەتی
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و چڵكاوخۆرەكانــی دەربــاردا هەوڵ دەدا .لە سیاســەتی دەرەوەشــدا
تێدەكۆشێ هەرچی زیاتر بەستراوەیی سیاسی و ئابووری و نیزامیی
ئێران بە واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا و واڵتە ســەرمایەدارییەكانی
ئورووپــای رۆژئــاوا پتــەو بكا .ئــەو هەوڵ و تەقەالیــەش كە رێژیمی
شــا بــۆ زیاتــر نزیكبوونــەوە لــە حكوومەتــە كۆنەپەرەســتەكانی
ناوچــە و بــۆ بەســتنی پەیمانێكــی نیزامــی لەگــەڵ رێژیمــە ســەر بــە
ئیمپریالیســتەكانی خەلیج دەیدا ،لە هیچ كەس شــاراوە نیە .كەوا بوو،
ئــەو تــۆزە پاشەكشــەیەی رێژیمی شــا و ئەو چــاوڕاوەی دەربارەی
«دێموكراســی»! لە دەزگا تەبلیغاتییەكانــی ئێرانەوە باڵو دەكرێتەوە،
بــە هیــچ جــۆر بەڵگــە و نیشــانەی گۆرانــی ناوەڕۆكــی راســتەقینەی
رێژیمــی ئیڕان نین و لە باشــترین حاڵەتدا «دەریچەی ئیتمینان»ێكن
بــۆ كــەف وكــۆڵ دامركاندنــەوەی كۆمەاڵنی تووڕە و رق هەســتاوی
خەڵكی ئێران .تاقیكردنەوە دەری خستووە كە هەر كاتێك حكوومەتی
شــا تۆزقاڵێك هەســت بە مەترسی بكا ،پەنا بۆ زەبروزەنگ و ئاكارە
جەهەننەمییەكانــی دەبــا و چلكاوخۆرەكانی ســاواك و ژاندارمری لە
گیانی رۆڵەكانی خەڵك بەر دەدا .رووداوەكانی ئاخری مانگی رێبەندانی
تەوریز بەڵگەیەكی زیندووی راســتی و دروســتیی ئەو لێكدانەوەیەن.
لە خۆپیشــاندانی خەڵكی تەورێزدا پۆلیســی شــا هەر كە هەســتی بە
بەرینی و بەرباڵوبوونی خۆپیشاندانەكە كرد ،بێ سێ و دوو لێكردن
سینگی رۆڵە بێ دیفاعەكانی ئەو شارەی دایە بەر مەودای شەستتیر
و شــەقام و كۆاڵنەكانــی تەورێــزی بە خۆێنی بێتاوانان ســوور كرد.
هەر چەند بە قســەی تەبلیغاتچییەكانــی رێژیم ژمارەی قوربانیەكانی
ئــەو خۆپیشــاندانە لــە ســێزدە كــوژراو و  ١٢٥بریندار زیاتــر نەبوو،
بەاڵم هەر بە قسەی رادیۆی دۆستە سەهیونیستەكانی شا  ٧٥كەس
كوژرابــوون و ژمــارەی بریندارانیــش لــە  ٣٠٠كــەس زیاتر بوو .خۆ
ئەمەش دەزانین كە ژمارەی ئەو كەســانەی بە تاوانی بەشــداربوون
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لەو خۆپیشــاندانەدا گیراون ،هەر بە گوێرەی بەیاننامە رەسمییەكانی
دەوڵەت ،خۆی لە  ٨٠٠كەس داوە و تا ئێستا گرتن و راونان درێژەی
هەیە .بێجگە لەوە كە تەورێز تا ئێســتا وەك شــارێكی داگیركراو ،بە
تانك و زریپۆشەكانی دژی نیشتمانیی شا گەمارۆ دراوە.
گرتــن و موحاكمــە كردنــی خۆێندكارانــی زانســتگاكانی تــاران و
تەورێز و شیراز و بەشداری خۆپیشاندانەكەی قوم و زۆر نموونەی
تری لەو بابەتەمان بە دەستەوەن ،بەاڵم دەرێژ كردنەوەی ئەو باسە
لێرەدا پێویست نیە و با بێینە سەر ئەسڵی مەتڵەب مەبەست:
ئــەوە بۆ هەشــت ســاڵ دەچێ كــە جموجۆڵی چەكدارانە لــە ئێراندا
بــە راپەڕینەكــەی ســیاهكەل دەســتی پــێ كــردوە و لەگــەڵ ئــەوەی
جەلالدەكانی رێژیم هەموو توانای خۆیان بۆ خاشــەبڕكردنی بە كار
هێناوە و پێجەوانەی ئەوەی كە كاربەدەستان زۆر جار رایانگەیاندوە
كــە ناحەزانــی رێژیــم بنەبــڕ بــوون و كــەس نەماوە ســەر نەفەســی
هەڵباوێ ،هەر جارە لە شــوێنێك ســەری هەڵداوەتەوە و لێدانی بنكە
و بنیاتەكانی دوژمن تەقریبەن بێ پسانەوە درێژەی هەبووە .ماوەی
ساڵێكیشــە بەربەرەكانێی خەڵك شــێوەیەكی تازەی وەرگرتووە و لە
كۆڕوكۆمەڵــە ئاشــتییەكانەوە بیگــرە تــا دەگاتە دەســتە و رێكخراوە
ماركسیســتییەكان ،لــەو بەربەرەكانێیــەدا بەشــدارن .كەچــی لەگــەڵ
هەمووی ئەوانە ،تا ئیســتاش حكوومەتی دژی نیشــتمانیی شــا وەك
دوڵبای سەلیمی جەوهەری سواری شان و شەپیلكی گەلەكانی ئێران
بووە و هەر وەك جاران پرزەی لە خەڵك بڕیوە.
تــۆ بڵیــی هەمــووی بــە نەتیجــە نەگەیشــتبێ ئــەو خەباتــە و
بەربەرەكانێیــە چــی بێ؟ بە كەمێك وردبوونەوە بۆمان دەر دەكەوێ
كــە هــەر دوو جۆرەكانــی خەباتــی ئــەم هەشــت ســااڵنەی دوایــی و
ئەگــەر نەختێــك بگەڕێینــەوە دواتــر ،بزووتنــەوە چەكدارانەكــەی ٤٦
١٣٤٧ی كوردستانیشــی لەگــەڵ بــێ ،چەنــد شــەرتێكی بنەڕەتیــی
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ســەركەوتنیان تێــدا نەبــووە ،وەك هــاوكاری و هەنــگاو رێكخســتنی
هێزە نیشــتمانییەكانی ئێران ،راكێشــانی كۆمەاڵنی هەراوی خەڵك بۆ
كۆڕی خەبات و تێكۆشان ،سەركردایەتی كردنی ئەو خەباتە لە الیەن
بەرەیەكــی یەكگرتــووی نیشــتمانییەوە كە خاوەنــی بەرنامە و ئامانج
و ســتراتیژییەكی روون بێ و ســەرئەنجام بە گژداچوونی رێژیم لە
هەموو شــوێنێك و لە تەواوی جبهەكاندا .بە درێژایی ئەو هەشــت نۆ
دە ســاڵەی باسمان كرد هەمیشە جوواڵنەوە لە ناوچەیەكی بچووكدا
تەنگەبەر بۆتەوە كە رێژیم بە ئاسانی توانیویەتی گەلەكۆمەكی بكاتە
ســەری و تێكی بشــكێنی .لە ســاڵی رابردووشدا ســەرەڕای فەرەوان
بوونی ئەڵقەی بەرەنگار بوونەوەكە ،دیسان خەباتەكە پچڕ پچڕ بووە
و لە الیەن هێزێكی سیاسیی شۆڕشگێڕیشەوە رێنۆێنی و رابەرایەتی
نەكــراوە .ئەمــە جگە لەوەش كە شــێوەی خەباتەكە شــێوەی خەباتی
ئاشــتیخوازانە دژی رێژیمێك بووە كە لە زمانی گوللە بەو الوە هیچ
زمانێك نازانێ .هەر ئەندازە هەلومەرجی عەینی لەباریش بێ ،ئەگەر
هەلومەرجــی زەینــی ئامــادە نەبــێ و رێكخراوەیەكــی شۆڕشــگێڕ بە
بەرنامەیەكــی روونی سیاســییەوە ســەرۆكایەتیی خەباتی كۆمەاڵنی
خەڵكــی تێــدا وە ئەســتۆ نەگــری ،ناتوانــێ بەرهەمێكــی باشــی لــێ
وەربگرێ و دەستی زۆرداران لە سەر زۆرلێكراوان كورت بكرێتەوە.
بەاڵم هەلومەرجی زەینی ،واتە بوونی رێكخراوەیەكی شۆڕشــگێڕ بۆ
رابەرایەتــی كردنی خەبات ،دەتوانێ ئەوپــەڕی كەڵك لە هەلومەرجی
لەبــاری عەینــی وەربگــرێ .رەنگــە یەكێــك هەبــێ بڵــێ ناتەباییەكانی
كۆمەڵــی ئێــران ســەرئەنجام رۆژێك هەر دەتەقێتــەوە و كۆتایی بەم
وەزعەی ئێستا دێنن .دیارە ئەوە لە خۆیدا شتێكی راستە و بێگومان
مێژوو رێگای خۆی دەبڕێ و رۆژێك لە رۆژان ئەم دەورو دووكانە
دەپیچێتەوە .بەاڵم نابێ لە بێرمان بچێ كە ئەوە پرۆسەیەكی دوور و
درێژە و هیچ پەكی بەوە نەكەوتووە كە ئەو گۆڕانەی ئێمە دەمانەوێ
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بە ســاڵێك پێك دێ ،یان بە هەزاران ســاڵ .شۆڕشــگێڕیش هەر بەوە
دەڵێن كە ئەو رەوتە مێژووییە خێراتر بكا و رێگای دوور و درێژ بە
ماوەی كورت ببڕێ .كەوابوو ،هێزەكانی ئۆپۆزیسیۆن بو سەركەوتن
بە ســەر دوژمندا و بۆ وەدیهێنانی ئاواتە لەمێژینەكانی گەالنی ئێران
تەنیا یەك رێگایان لە پێشە ،ئەویش یەكگرتنە لە بەرەیەكی نیشتمانیدا
و لەســەر بەرنامەیەكی روونی سیاســی كە داخوازیە سەرەكییەكانی
هەموو گەالنی ئێران و هەموو چین و توێژە نیشــتمانییەكانی خەڵكی
واڵتی ئێمەی تێدا گاڵڵە كرابێ.
بــەاڵم ئەركــی ئێمەی تێكۆشــەرانی حیزبی دێموكراتی كوردســتان
چیە؟
كەم كەس هەیە نەزانێ كە كوردستانی ئێران شانسی ئەوەی هەیە
یەكێك لە سەنگەرە هەر قایمەكانی شۆڕشی سەرتاسەریی ئێران بێ.
كەوابوو هەر بەرەیەكی نیشتمانی كە لە دواڕۆژدا پێك بێ ،چار ناچار
یەكیك لە الیەنە ئەساسییەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانە .دەبێ
ئەوە بزانین كە هەر چەند حیزبی ئێمە لە بزووتنەوەی رزگاریخۆازیی
ئێراندا كاریگەرتر بێ ،لە باری یەكگرتووییە نیشتمانییەكەشدا شوێنێكی
گرینگی دەبێ و ســەرئەنجام گەلەكەشــمان دوای رزگاربوونی ئیڕان
بەروبوویەكی زیاتری لە خەباتی لەمێژ ساڵەی خۆی پێ دەبڕێ.
جــا بۆیــە ئــەوەی حیــزب و گەلەكەمــان جێگای شــیاوی خۆیانە لە
بزووتنــەوەی رزگاریخۆازیــی ئێرانی وەربگرن ،ئەركی تێكۆشــەرانی
حیزبــی ئێمەیــە كــە زیاتر بچنە نێــو كۆمەاڵنی گەلی كــورد و چین و
توێژەكانــی كۆمەڵی كوردەواری لە دەوری درۆشــمەكانی حیزب كۆ
بكەنــەوە .هــەر ئەوەنــدە بەس نیە كە لــە رۆژنامــە و باڵوكراوەكانی
حیزبــدا لــە ســەر سیاســەتی حیزب قســە بۆ خەڵــك بكــەن .دەبی بە
هەمــوو توانــای خۆمانــەوە بچینــە نێــو خەڵــك ،لە نزیكەوە لــە راز و
ویســت و داخۆازییەكانیان ئاگادار بین و لە ســەر سیاســەت و رێباز
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و بەرنامە و ئامانجەكانی حیزب روونیان بكەینەوە.
هێندێك لە هاوڕێیان پەرەگرتنی رایەڵكە جاسووســییەكانی ساواك
بۆ نزیكبوونەوە لە خەڵك و لێكهەاڵواردنی چاك و خراب و دۆســت
و دوژمــن لــە نیو ریزەكانی كۆمەڵدا بە كۆســپ دادەنێــن .بەاڵم نابێ
لــە بیرتــان بچــێ كــە بۆ لێــك جیاكردنــەوەی دۆســت و دوژمنێش و
بــۆ بێهێزكردنــی رایەڵەكانی ســاواكیش ،بێجگە لــە چوونە نێو خەڵك
رێگایەكیترمان نیە.
یا ئەو راستییەشــمان لە بەرچاو بێ كە ئەوەی ســازمانی ئەمنیەت
لە بارەی نفووز و دەسەاڵتی خۆیەوە باڵوی دەكاتەوە ،بە تایبەتی لە
كوردستاندا بەشی زۆری فروفیشاڵ و چاووڕاوەی ریژیمی شا نە تا
ئێســتا توانیویەتی و نە قەتیش دەتوانێ پێگەیەكی كۆمەاڵیەتی لە نێو
رۆڵە زەحمەتكێشەكانی كۆمەڵدا بۆ خۆی پەیدا بكا .گەلی كورد حیزبی
دێموكراتی كوردستان بەو هێزە سیاسییە دەناسێ كە بۆ یەكەم جار
لە مێژووی نەتەوەی كورددا لە بەشــێكی نیشتمانەكەیدا حكومەتێكی
میللیــی ئەویــش لە شــكڵی جومهووریدا بۆ كــورد دامەزراندووە .لەو
كاتــەوە كــە حیزبی دێموكراتی كوردســتان دامــەزراوە ،هیچ هێزێكی
سیاســیی دیكــە نەیتوانیــوە لــە كوردســتاندا ریشــە دابكوتــێ و پەرە
بگــرێ .بــە هــەزاران رۆڵــەی گەلەكەمــان كــە ئیســتا ئێمــە پێوەندیی
رێكخراوەییمان پێیانەوە نیە ،رۆژێك لە رێكخراوەكانی حیزبی ئێمەدا
تێكۆشــاون و تا ئێســتا بە حیزبەكەمان وەفادار ماونەوە .ئەوانە نەك
هــەر لــە رێزی گەل دەرنەچــوون ،تەنانەت رێگای هێزێكی سیاســیی
دیكەشیان نەگرتۆتە بەر .هەوڵ و تێكۆشانی جیددی و بێ پسانەوەی
ئێمە دەتوانی بە ماوەیەكی نیسبەتەن كورت زۆربەی ئەوانە بێنیتەوە
نیو رێزەكانی حیزب و لەشكرێكی گەورە لەو رۆڵە بە ئەمەكانە پێك
بێنــی .بە تایبەتی كە توندوتیژ بوونی ناتەباییەكانی كۆمەڵی ئێســتای
ئێرانیش هۆیەكی یارمەتیدەری ئەو مەبەستەیە.
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مەســەلەیەك ماوە كە پێویستە ئیشارەی پێ بكرێ .ئەویش ئەوەیە
كــە وەك بــۆ خۆمان دەزانین ماوەیەكی زۆرە بەو جۆرەی پێویســتە
نەچووینــە نیــۆ خەڵك و ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی كە كاتێك دەچینە
نێویــان و بانگیــان دەكەیــن بــۆ نێو ریزەكانــی حیزب ،بێجگــە لەوانە
كە بە راســتی تێكۆشــەرن و مانای راســتەقینەی خەبات و تێكۆشان
دەزانن ،لەگەڵ چەند دەستە ئینسانێك بەرەوڕوو دەبین كە هەر چەند
پاكن و دڵسۆزی گەل و نیشتمانەكەیانن ،چەشنە بیروڕایەكی هەڵە و
نادروستیان هەیە .راكێشانی ئەو جۆرە كەسانە بۆ مەیدانی خەباتی بە
كردەوە هەوڵ و تێكۆشان و سەبر و سیكەدانێكی نائاسایی پێویستە.
بــۆ نموونــە هێندێك كــەس كە بەداخەوە ژمارەشــیان كەم نیە كاتێك
داوای هــاوكاری و تێكۆشــانیان لــێ دەكەی ،لە وەاڵمــدا دەڵێن « :لە
هەلومەرجی ئێســتادا كە «هیچ لە گۆڕێدا نیە» ئامادە نیم هاوكاریی
رێكخراوەیی لەگەڵ حیزب بكەم ،بەاڵم با بگاتە رۆژی خۆی ،بزانە بە
ســەروماڵەوە تێدا دەبم یان نا؟ دیارە مەبەســتیان لە رۆژی «خۆی»
ئەو كاتەیە كە حیزبی ئێمە ســەنگەری چیاكانی كوردســتان ئاوەدان
دەكاتەوە و چەكدارانە بە گژ دوژمنی گەالنی ئێراندا دەچێ .بێ خەبەر
لــەوەی كــە ئــەو «رۆژەی خۆی» نە لە ئاســمان بــەر دەبێتەوە نە لە
عــەرز هەڵدەقوڵــێ و نە هیچ كەســیش بۆمان بە دیــاری دێنێ .ئەگەر
قــەرار بــێ چاوەڕوانی موعجیزە بین ،بەبێ شــك حەوت پشتیشــمان
دەبرێتــەوە و ئــەو رۆژە هــەر نایە .ئەوە من و تۆ و ئەم و ئەوین كە
دەبێ دەست بە دەستی یەكتر بدەین و بە كاری شێلگیر و تێكۆشانی
بێ وچان ئەو رۆژە وە دی بێنین.
 :14پێكهێنانی كومیتەی زاگرۆس ()1357
پــاش رووداوەكانــی تەورێــز لــە زســتانی ســاڵی 1356ی هەتاوی
دوكتــور قاســملوو لە ئورووپا دەگەڕێتــەوە عێراق و كۆبوونەوەیەك
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لە كومیتەی ناوەندی پێك دێنێ و لەو كۆبوونەوەیەدا هەرچی كادری
حیزبــی بــووە كۆ كراوەتەوە ،دوكتور قاســملوو لــەو كۆبوونەوەیەدا
دەڵــێ« :بــە بڕوای من بارودۆخی ئێران لە گۆڕانێكی زۆر قووڵدایە»
و پێشــنیار دەكا بگەڕێنەوە بۆ كوردســتان و دەســت بە تێكۆشــانی
سیاسی بكەن ،بەاڵم هەموو ئەندامانی كومیتەی ناوەندی بەو بیانوویە
كــە «جارێ كاتــی نەهاتووە» موخالیفەت دەكــەن .لە هاوینی 57یش
دیســان دوكتور قاسملوو كۆبوونەوەیەكی دیكەی كومیتەی ناوەندی
پێــك دێنــی و ســەر لە نوێ پێشــنیاری گەڕانــەوە بۆ ئێــران دەكا كە
دیسان كومیتەی ناوەندی مۆخالیفەت دەكات.
دوكتور قاســملوو لە هەســتیاریی دۆخی ئێران تێ دەگا و ئەمجارە
پێشــنیار دەكا ئێســتا كە كومیتەی ناوەندی ئامادە نییە بگەڕێتەوە ،با
كومیتەیەكــی تایبــەت پێــك بێنین تــا بگەڕێتەوە بــۆ نێوخۆی واڵت و
ئــەم كومیتەیــە ســەالحییەتی كومیتەی ناوەندیی پــێ بدرێ كە لەگەڵ
ئەم پێشــنیارە موافقەت دەكرێ و ناوی كومیتەكە دەبێتە «كومیتەی
زاگرۆس» .ئەندامانی ئەو كومیتەیە لە  6كەس پێك دێن :1 :دوكتور
عەبدولڕەحمان قاســملوو  :2ئەمیر قازی  :3عەبدوڵاڵ حەســەنزادە :4
هاشــم كەریمی  :5ســەید رەســووڵ دیهقان  :6حەســەن شێوەسەڵی.
نەفــەری  4تــا  6ئەندامــی رێبــەری نەبــوون ،ئەمــە لــە كاتێكدایــە كە
كومیتــەی ناوەندیــی هەڵبژێــردراوی كۆنگرەی ســێهەم ژمارەیان 15
كەس بووە.
ســەلیم بابانزادەش هەرچەند ئەندامی كومیتــەی زاگرۆس نەبووە،
بــەاڵم لەگــەڵ ئــەو  6كەســە گەڕاوەتــەوە نێوخــۆی واڵت .هەرچــی
ئیمكاناتێك كە حیزب هەیبووە دەدرێ بەو  7كەسە تا بگەڕێنەوە بۆ
ئێران و تێكۆشــانیان دەســت پێ بكەن .پێش لە گەڕانەوەی كومیتەی
زاگــرۆس بــۆ نێوخــۆی واڵت لــە یەكــەم كۆبوونــەوەدا دوو كەس لە
ئەندامانــی زاگــرۆس داوا دەكەن ســكرتێری حیزب پێــش لە هەموان
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بگەڕێتــەوە كــە دوكتــور قاســملوو ئەو داوایــە قبــووڵ دەكات ،بەاڵم
رۆژی دواتر داوا دەكەن سكرتێر دوای هەموویان بگەڕێتەوە و دەڵێن
ئەگەر سكرتێر پێش هەموویان بگەڕێتەوە ،رێژیمی عێراق باقییەكەیان
دەگــرێ بۆیــە باشــترە ســكرتێر ئاخر نەفــەر بێ كــە دەگەڕێتەوە كە
دیســان دوكتور قاســملوو ئەو پێشــنیارەش قبوول دەكا .لەو كاتەدا
عێــراق موخالیــف دەبــێ كە ئەوان لــە رێگای عێراقــەوە بگەڕێنەوە و
داوایان لێ دەكا بچنە توركیە و لەوێوە بگەڕێنەوە بۆ ئێران.
ئەندامانــی زاگــرۆس لــە كۆتاییەكانــی هاویــن و ســەرەتای پاییزدا
دەگەڕێنــەوە نێوخــۆی واڵت كە كاتەكــە زۆر دێر بووە و تا ئەو كات
رێكخــراوی جۆراوجــۆر پیــك هاتــوون و هەركەس بۆ خــۆی لە نیو
كۆمەڵــگادا یارگیریــی كردووە .بەاڵم ئەوەی كە حیزبی دێمۆكرات بۆ
دێــر گەڕایــەوە و بوو بــەو هێزە گەورەیە ،دەگەڕێتــەوە بۆ ئێعتباری
رابردووی حیزب واتە دامەزرانی كۆماری كوردستان و بەڕیوەبردنی
شۆڕشی 46ـ 47و بوونی رێبەرێكی بەوەجی وەك دوكتور قاسملوو
كە شوێندانەریی زۆریان هەبوو.
پــاش گەڕانەوەی كومیتەی زاگرۆس بــۆ نێوخۆی واڵت ،محەممەد
ئەمیــن ســەراجیش كــە دەزانــێ مەســەلەكە جیدییــە ،دەگەڕێتــەوە.
بەرپرســایەتیی ئەندامانــی زاگــرۆس بــەم چەشــنە بــووە :حەســەن
شێوەســەڵی بــۆ ورمــێ ،عەبدوڵــا حەســەنزادە بــۆ مەهاباد ،هاشــم
كەریمی بۆ سنە ،ئەمیر قازی بۆ كرماشان ،محەممەدئەمین سەراجی
بــۆ ســەقز ،ســەلیم بابانزادە بــۆ بۆكان ،ســەید رەســووڵ دیهقان بۆ
پیرانشار و نەغەدە ،دوكتور قاسملوویش بۆ تاران.
ئەم ژمارەیە كە دەگەڕێنەوە نێوخۆی واڵت ،ژمارەیان كەم بووە و
لەگەڵ ژمارەیەكی زۆر كەمیش خەڵك پێوەندییان هەبووە ،بۆیە زۆر
الواز بوون .پاشان كە وەزعەكە خۆش بوو ،باقیی ئەندامانی كومیتەی
ناوەندیــش كــە لە دەرەوە بــوون ،دەگەڕێنەوە بۆ نێوخۆی واڵت و لە
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یەكەمین كۆبوونەوەی كومیتەی ناوەندیدا لە نێوخۆی واڵت كومیتەی
زاگــرۆس هەڵدەوەشــێننەوە و بەرپرســایەتیی ئیداریــی كوردســتان
دەكەوێتە دەست كومیتەی ناوەندی .دیارە پاش گەڕانەوەی كومیتەی
زاگرۆس ،دەركی زیندانەكان كرانەوە و زیندانییەكان ئازاد كران .لەو
نێوانەدا مامە غەنی بلووریان و كاك عەزیز یووسفی كە لە كۆنگرەی
ســێهەمدا بــە غیابــی هەڵبژێردرابــوون ،بوون بــە ئەندامــی كومیتەی
ناوەندی كە عەزیز یووسفی دوای ماوەیەكی كورت بە داخەوە كۆچی
دوایــی كــرد و لە نێو ئاپۆرای خەڵكی مەهاباددا بە خاك ئەســپێردرا.
پێویستە بگوترێ ،لەم نێوانەدا ئەمیر قازی و هاشم كەریمی لە كاتی
گەڕانــەوەی كومیتــەی زاگــرۆس تا ڕووخانــی رێژیمی پاشــایەتی و
تەنانەت دواتریش قەت نەچوونە شوێنی مەئموورییەتەكەیان.
 :15دەستبەســەرداگرتنی پادگانــی مەهابــاد ،هەنگاوێكــی
شۆڕشگێڕانەی پێویست ()1357
پــاش ئــەوەی كــە شۆڕشــی گەالنــی ئێران ســەركەوت ،لــە هەموو
شارەكانی ئێراندا ناوەندەكانی سەركوت ،پادگانەكان و بنكەكانی هێزی
چەكدار و ئەمنیەتیی رێژیمی پاشایەتی كەوتنە بەر هێرشی خەڵك و
گرووپە سیاسییەكانی بەشدار لە شۆڕشدا و چەكوچۆڵی زۆری نێو
ئــەو ناوەندانــە لە الیــەن خەڵكەوە تااڵن كران .ئــەم هەنگاوەی خەڵك
لە الیەن دەسەاڵتدارانی نوێی ئێرانەوە بە كردەوەیەكی شۆڕشگێڕانە
پێناسە كرا و وەكوو خزمەت بە شۆڕش دانرا.
هــەر لــە درێژەی ئەو رەوتــەدا رۆژی 23ی رێبەندان ،واتە رۆژێك
پاش ســەركەوتنی شۆڕش ،لە شاری مەهابادیش كۆمەڵێك لە خەڵك
و الیەنە سیاسییەكان (بە بێ بەشداریی حیزبی دێموكرات) هێرشیان
كــردە ســەر پــادگان ،بــەاڵم بە هــۆی بــێ ئەزموونــی و ناڕێكوپێكیی
هێزەكان و نەبوونی پالنی گونجاو ،ئەو هێرشە تووشی شكست بوو
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و زیانــی مرۆیــی قورســی لــێ كەوتەوە .لــە ئاكامی ئەو شــەڕەدا 29
كەس لە خەڵكی شار و كەسانی سەر بە الیەنە سیاسییەكان شەهید
بــوون و  26كەســیش بریندار بــوون .هەروەها هێزەكانی نێو پادگان
پاش ئەم هێرشــە وشــیار بوونەوە و بە قایمكردنی ســەنگەرەكانیان
و گرتنــی بەرزاییەكانــی پشــتەوەی پــادگان ،لە رووی ســەربازییەوە
خۆیان بۆ هێرشی چاوەڕوانكراوی داهاتوو ئامادە كرد.
پــاش ئــەو رووداوە بــوو كــە حیــزب بڕیــاری دا هــەر چۆنێــك
بــووە دەبــێ ئــەو پادگانــە كــە وەكوو ئاســەواری ڕێژیمی پێشــوو و
هێمایەكــی تۆقینــەر بە ســەر شــاری مەهابــاددا زاڵ بوو ،دەســتی بە
ســەردا بگیرێــت ،بــەاڵم نابــێ ئەزموونی شكســتخواردووی پێشــوو
تاقــی بكرێتــەوە .هەر بۆیە بەرپرســانی حیزبی لــە مەهاباد بە گرتنی
پێوەنــدی لەگــەڵ كۆمەڵێــك لــە ئەفســەران و دەرەجەدارانــی كوردی
نێــو پــادگان هەوڵیــان دا پالنێــك دابنێــن بۆ ئەوەی كە پــادگان خۆی
بــە دەســتەوە بــدات و شــەڕێكی كارەســاتباری لێ نەكەوێتــەوە .لەو
پێوەندییەدا ئەفســەران و دەرەجەدارانی شۆڕشــگێڕی وەك شــەهید
ســەروان ئەحمەد جاویدفەڕ (شــەهید هەژار) ،و هەروەها سەرهەنگ
ئیرەج (قەرەنی) قادری ،كەریم پوورقوباد و حامید گەوهەری رۆڵێكی
بەرچاویــان گێڕا .ئەو كەســانە بە قســەكردن لەگەڵ ســەربازانی نێو
پــادگان بــەو قەناعەتەیــان گەیاندبــوون كــە كۆمەڵێك لە ئەفســەرانی
پــادگان دەیانهــەوێ كوودەتایەك دژ بە شــۆڕش بكــەن .هەر بۆیەش
رۆژی 29ی رێبەندان واتە حەوتوویەك پاش ســەركەوتنی شــۆڕش،
كاتێــك كــە پــادگان گەمــارۆ درا ،هیــچ بەرەنگاربوونەوەیــەك لە نێو
پادگانەوە رووی نەدا و لە ئاكامدا ئەفسەر و دەرەجەدار و سەربازە
شۆڕشــگێڕەكانی پادگانــی مەهابــاد ،نیزامییەكانی ســەر بــە رێژیمی
پێشــوویان چــەك و زیندانــی كــرد .تیمســار پزشــكپوور ،فەرماندەی
پــادگان كــە دەیهەویســت هەڵبێت ،بە برینداری دەســتگیر كرا و ئەوە
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تاقــە برینــداری ئەو حەركەتە گەورەیە بوو .ئەفســەر و دەرەجەدارە
شۆڕشــگێڕەكان داوایــان لــە خەڵك و پێشــمەرگە كرد بۆ پاراســتنی
پــادگان یارمەتییان بدەن و شــوورایەكیان بــو بەڕێوەبردنی پادگانی
مەهابــاد دیــاری كــرد و چەكوچۆڵــی پــادگان كەوتە دەســتی حیزبی
دێموكرات و خەڵك.
گرتنــی پــادگان لە گەڵ دژكردەوەی زور تونــدی رێژیم بەرەوڕوو
بــووەوە .ئــەوە لە كاتێكدا بوو كە هەموو پادگانەكانی رێژیم لە تاران
و باقیی شارەكانی دیكەی ئێران دەستیان بە سەردا گیرابوو و نەك
هــەر هیــچ دژكردەوەیــەك بەرانبەر بە گرتنی ئــەو پادگانانە لە ئارادا
نەبــوو ،بەڵكــوو بە كردەوەیەكی شۆڕشــگێڕانەش دادەنرا .ئەوەش لە
یەكەم هەنگاوەكانی دامەزرانی رێژمی تازە بەدەســەاڵت گەیشــتوودا
نیازی خراپ و دڵی پڕ لە قینی بەناو رێبەرانی شۆڕشی لە نەتەوەی
كــورد و بزووتنــەوە رەواكــەی وەكــوو كۆســپێك بــۆ ســەر رێــگای
وەدیهاتنی خەونی مەزنیخوازانەی ئەوان بە روونی دەری دەخســت.
داهاتووی رووداوەكان و هێرشــی رێژیم بۆ ســەر كوردستان دەری
خســت كــە گرتنی ئــەو پادگانــەش وەكوو زۆربــەی هەڵوێســتەكانی
دیكــەی حیزبی دێموكرات لەو ســەردەمەدا چەندە بۆ بەهێزتركردنی
خۆڕاگریی بزووتنەوەی كورد لە بەرانبە ئەو هێرشــانەدا دروســت و
پێویست بووە.
 :16راگەیاندنی تێكۆشانی ئاشكرای حیزب ()1357
حیزبــی دێموكــرات كــە پــاش رووخانــی كۆمــاری كوردســتان بۆ
ماوەی  32ساڵ تێكۆشانی نهێنیی هەبوو ،سەرئەنجام لە رۆژی 11ی
رەشــەمەی ســاڵی  57لە میتینگێكی دەیان هەزار كەســیدا لە شــاری
مەهاباد ،تێكۆشــانی ئاشــكرای خۆی راگەیاند .خەڵكی سەرتاســەری
كوردســتان بــە هۆگرییەكــی زۆرەوە بــۆ رۆژی دیاریكــراو خۆیــان
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گەیاندە شاری مەهاباد و لە میتینگی راگەیاندنی تێكۆشانی ئاشكرای
حیزبدا بەشدارییان كرد.
رۆژانــی پێــش لە دەســتپێكردنی میتینگەكە ،خەڵك دەســتە دەســتە
دەگەیشــتنە شــاری مەهابــاد و پــاش پێشــوازی لێكردنیــان لە الیەن
دەســتەی دابەشــكردنی میوانەكانــەوە كــە لــە كۆشــكی الوانــی ئــەم
شــارەدا نیشــتەجێ بوون ،بە ســەر ماڵەكانی شــاردا دابەش دەكران.
لەم پێوەندییەدا خەڵكی دڵسۆز و تێكۆشەری مەهاباد میواندارییەكی
باشی میوانەكانیان كرد.
بەیانیی رۆژی 11ی رەشەمە كۆبوونەوەیەكی دەیان هەزار كەسی
لە ئیستادیۆمی ئەم شارەدا كە زۆر رۆژنامەوانی نێوخۆیی و بیانییش
بەشــدار بوون ،دەســتی پێ كرد .پاش خوێندنەوەی سروودی «ئەی
رەقیب»و رژەی هێزی پێشمەرگە ،شەهیدی نەمر دوكتور قاسملوو،
ســكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران چووە پشت
تریبۆن و بەرنامە و تێكۆشانی ئاشكرای حیزبی راگەیاند:
پــاش ســاو و رێزلێنــان بۆ گیانی پاكی شــەهیدانی رێگای ئازادیی
كورد و كوردســتان و ســەرجەم ئێران ،پاش ساڵو ناردن بۆ هەموو
خەڵكــی كوردســتان و بە تایبەتی شۆرشــگێڕان ،رووناكبیران ،ژنان،
خوێندكاران ،الوان ،كرێكاران ،زەحمەتكێشان و هەموو گەالنی ئێرانی
رایگەیاند:
«حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پاش  32ساڵ خەباتی
نهێنی ،خەباتی ئاشكرای خۆی دەست پێدەكا.
ئەندام و الیەنگرانی حیزب شەهیدی زۆریان داوە ،بەندیخانە
و ئــازار و ئەشــكەنجەی زۆریــان چەشــتوە .لەگەڵ ئەوەشــدا
حیزبی ئێمە خاوەن پشــتیوانیی بێدرێغی گەل بووە و هەرگیز
ســەنگەری خەبــات رەها نــاكا و بە پشــتیوانی خەڵك و هێزی
لەبڕاننەهاتووی جەماوەری گەل و بە سەربەرزییەوە بەرگری
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دەكەین».
لە بەشێكی دیكەی وتارەكەیدا ،دوكتور قاسملوو ئاماژە بە پێشینەی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران دەكا و دەڵێ:
«حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان ،حیزبــی دامەزرێنــەری
كۆماری كوردســتان ،یەكەمین دەســەاڵتی نەتەوەیی كورد لە
مێژووی هاوچەرخدایە كە هێشتا یادی ئەم كۆمارە پیرۆزە و
دەسكەوتەكانی لە بیری هەموو دانیشتوانیدا ماوەتەوە».
دوكتور قاسملوو پاشان ئاماژە بە سەركەوتنی شۆڕشی بەشكۆی
گەالنی ئێران وەك سەركەوتنێكی گەورەی مێژووی ئێران دەكا:
«هەنووكە ئیدی رێژیمی ســەرەڕۆی پاشایەتی رووخاوە و
شۆڕشی بەرباڵوی خەڵكی لە سەرانسەری ئێران سەركەوتووە
و لــە نێــو گەالنــی ئێرانــدا بــە هێزێكــی یەكگرتــوو و كەموێنە،
شۆڕشێكی ئەفسانەیی بەرپا بوو».
پاشان لە وتەكانیدا هێما بۆ پاراستنی دەسكەوتەكانی شۆڕش دەكا
و شێوە دێموكراتیكەكان دەكاتە گەرەنتیی ئەو دەسكەوتانە:
«پاراستنی ئازادییە دێموكراتیكەكان و پتەوكردنی كۆڵەكەكانی
رێژیمێكــی دێموكراتیكــی راســتەقینە لــە سەرانســەری ئێراندا
گەرەنتیی سەرەكی پێشكەوتنی شۆڕش و بەدەستهێنانی مافە
نەتەوەییــەكان بۆ هەموو گەالنی ئێرانــە .بێگومان بە نەبوونی
رێژیمێكی دێموكراتیكی راســتەقینە ،مافە نەتەوەییەكانی كورد
دابین ناكرێ و بێ دابینكردنی مافە نەتەوەییەكانی گەلی كورد،
رێژیم بە مانای راستەقینەكەی دێموكراتیك نابێ».
دوكتــور قاســملوو لــە وتەكانیــدا پێداگریــی زۆرتــر لــە ســەر مافە
نەتەوەییەكانی كورد دەكا و رادەگەیەنێ كە:
«مافــی نەتەوەیــی ،وەك ئــازادی لــە بنەڕەتیتریــن مافەكانە
كــە شۆڕشــی ئێــران بۆ بەدەســتهێنانی بەرپا بــووە .لۆژیك و
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پێویستی ئەوە دێنێ كە مافی دیاریكردنی چارەنووسی گەالنی
ئێران بە فەرمی بناســرێ .بەم هۆیەوە پێویســتە كە دەوڵەتی
ئینقالبیــی «مێهــدی بــازرگان» ،رای خــۆی لەمەڕ مەســەلەی
نەتەوەیی و مافەكانی گەلی كورد كە لە كێشــە بنەڕەتییەكانی
شۆڕشــی ئێرانــە ،بە ڕوونی رابگەیەنــێ .نەتەوەی كورد وەك
هەمــوو نەتەوەكانــی دیكــە مافــی هەیــە دڵنیــا بێ كە ســتەمی
نەتەوایەتــی ،میراتــی چەپەڵــی رێژیمی ســەرەڕۆی شــا لە نێو
دەچێ و ئاسەوارێكی لێ نەماوە .دەبێ نوێنەرانی گەلی كورد
لە مەجلیســی دامەزرێنەران و لە رێكخستنی یاسای بنەڕەتیی
نوێــی ئێرانــدا بەشــداری بكــەن تا بتوانــن مافی ســەلمێنراوی
گەالنی ئێران و گەلی كورد لە یاسادا بگونجێنن».
لە بەشێكی دیكەی وتارەكەیدا ،ئاماژە بە را و بۆچوونەكانی حیزب
و بەرنامەكانی دەكا:
«حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی ئێران لــەو باوەڕەدایە كە
لــە كۆمەڵگای ئەوڕۆكەی كوردســتان دەرەتانی ئەوە هەیە كە
یەكیەتیــی پتــەوی نێــوان تــەواوی چیــن و توێژەكانــی گەل لە
كرێكاران ،زەحمەتكێشان ،رۆشنبیران ،بازاڕییەكان و عەشایرە
نیشتمانپەروەرەكان سەقامگیر بكا.
 ..سیاســەتی ئێمــە ئەمــە نیــە كە هەر كەس دۆســتمان نەبێ
دوژمنمانە ،بەڵكوو هەر كەس دوژمنمان نەبێ دۆستمانە».
«حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی ئێــران باوەڕێكی قوڵی بە
دێموكراســی هەیە و ئامادەی هاوكاری لەگەڵ تەواوی حیزب
و گرووپــە سیاســییەكان لــە سەرانســەری ئێــران و نێوخۆی
كوردســتانی ئێرانە .ئێمە لە ناخی دڵەوە دەڵێین كە زۆر خاڵی
هاوبەش وەك ئەم خااڵنەی خوارەوە بۆ هاوكاریی نێوان ئێمە
و هەموو هێزە نیشتمانپەروەر و پێشكەوتووەكان هەیە:
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 .1هەوڵــدان بــۆ دامەزراندنــی رێژیمێكــی دێموكراتیــك لــە
ئێراندا.
 .2دابینكردنی مافی خودموختاریی تەواوی گەالنی ئێران لە
چوارچێوەی واڵتی ئێراندا.
 .3دابینكردنی ئازادییە دێموكراتیكەكان بۆ تەواوی حیزب و
رێكخراوە سیاسی نەتەوەییەكان بە بێ جیاوازی.
 .4گەاڵڵە داڕشــتنی سیاســەتێكی ئابووری لە بەرژەوەندیی
كۆمەاڵنــی خەڵكــدا و پۆشــتەكردنی ئاســتی ژیانــی
زەحمەتكێشان.
 .5چارەســەری مەســەلەی زەوی بــە قازانجــی جووتیارانی
هــەژار و نێونجــەكان .زەوی هــی كەســێكە كە لە ســەری كار
دەكا.
 .6ســنورداركردنی كاتەكانــی كاری حەوتووانەی كرێكاران
و دابینكردنــی بیمــەی گشــتی بــۆ تــەواوی كرێــكاران و
زەحمەتكێشان.
 .7ریشــەكێش كردنی نەخوێندەواری و بردنەسەری پێگەی
فەرهەنگی و زانستیی خەڵك لەسەر بنەمای پەرەپێدانی زمانی
زگماكی تەواوی گەالنی ئێران.
 .8كۆتایــی هێنــان بــە نفــووزی ئیمپرالیــزم بەتایبەتــی
ئیمپریالیزمــی ئەمریــكا و وەدەرنانــی پەیمانــە نیزامییــەكان و
دەركردنی سیاسەتێكی سەربەخۆی دەرەكی.
 .9پشــتیوانی لــە بزاڤــی ئازادیخــوازی تــەواوی نەتەوەكانی
جیهان و بەرگری لە ئەســڵی مافــی نەتەوەكان لە دیاریكردنی
چارەنووسی خۆیاندا.
 .10پێكهێنانی پێوەندیی دۆســتانە لەگەڵ تەواوی واڵتاندا لە
ســەر بنەمای رێزلێنانی بەرانبەر و ناســینی مافی دەســەاڵتی
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نەتەوەیــی و دەســتوەرنەدان لە كاروبــاری نێوخۆی یەكدی و
پتەوكردنی پێوەندییەكی دۆستانە و »...
دوكتور قاســملوو لە بڕگەی كۆتایی وتەكانیدا بە پێداگری لەســەر
بەرنامەو بۆچوونەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ،دەڵێ:
«دەبێ دێموكراسی فێر بین و رایبهێنن .كوردستانیش وەك
تــەواوی ئێــران موڵكــی تایبەتــی هیــچ حیــزب و رێكخراوێكی
سیاســی نیــە .هەمــوو دەبــێ راوبۆچوونی خۆمان بــە خەڵكی
بگەیەنیــن و ئــەوە خەڵكــن كــە دەبــێ بتوانــن ئازادانــە رێگەو
رەوشــی خۆیــان هەڵبژێــرن .هــەر چەشــنە تیرۆرێكــی فیكری
دەبــێ لــە نێــو بچــێ و هیچ كەس نابــێ بە هــۆی بیروباوەڕ و
فیكرەكانی بكەوێتە ژێر گوشارەوە.
ئەركــی دۆســتان و الیەنگــران و ئەندامانــی حیزبــی دێموكراتــی
كوردســتانی ئێرانــە كــە ئامانــج و بەرنامــەكان و داواكانــی حیزب لە
نێــو گرووپــە جۆرەبەجۆرەكانــی خەڵكــی كوردســتان لــە رێگەیەكی
دێموكراتیكەوە تەبلیغ بكەن»...
«ئاكامــی خەباتی یەكپارچەی ئێمە ،كۆمارێكی دێموكراتیكی
راستەقینە بۆ ئێران و خودموختاری بۆ كوردستانی ئێرانە».
 :17شەڕی نەورۆزی خوێناویی سنە ()1358
پاش سەركەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران لە 22ی ڕێبەندانی 1357ی
هەتاویــدا لە شــاری ســنە دوو كومیتە پێــك هاتــن .كومیتەیەكیان بە
سەرپەرەستیی ئەحمەد موفتیزادە و دووهەمیشیان بە سەرپەرەستی
ئاخونــد ســەفدەری كــە دیارە ســەفدەری بــە هۆی شــێعە بوونییەوە
بــوو بــە دەســەاڵتی بڕیــاردەر لــە كومیتــەی ئینقالبــی ئیســامیدا و
ســەرۆكایەتیی پادگانیشــی پی ئەســپێردرا كە بــەردەوام هاتوچووی
پادگانی دەكرد و لە رێكخستنەوەی هێزە ئینتزامییەكانی ئەم پادگانەدا
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دەوری دەگێڕا .ئەمە لە كاتێكدا بوو كە ناوبراو كەمترین الیەنگری لە
نێو خەڵكی شــاری ســنەدا نەبوو ،بەاڵم ئەحمەدی مۆفتیزادە خاوەنی
پێگەیەكی جەماوەری بوو و رێژیم بە هۆی ســونی بوونیەوە بڕوای
پێ نەكردبوو كە ئەو ئەركانەی پێ بسپێرێ.
لــە الیەكــی دیكــەوە ،مۆفتیــزادە كــە لەگــەڵ كــەم لوتفیــی رێژیــم
بــەرەوڕوو بــوو« ،ســتادی ئینقالبــی ئیســامی» خــۆی پێــك هێنــا
و لــە بینــای ئۆســتانداری جێگیــر بــوو .لــەم رۆژە بەدواوە ســەفەرە
بەردەوامەكانی بۆ تاران ،قوم ،سیســتان و بەلووچســتان و هەروەها
ناوچە جۆراوجۆرەكانی كوردســتان دەســت پێ كرد كە هەموو ئەم
سەفەرانە بۆ بەهێزكردنی پێگەی خۆی بوو.
بوونــی دوو كومیتــەی ئینقالبــی ئیســامی لــەم شــارەدا بــوو بــە
هــۆی كێبڕكێیەكــی توند و شــاری رۆژبەرۆژ بــەرەو نائەمنی دەبرد.
كێشــەی ئــەم دوو الیەنە ئەگــەر توندڕەویی هێزە چەپەكانیشــی بێتە
ســەر ،وەزعییەتــی زۆر ئاڵــۆز دەكرد ،دەســەاڵتی تــازەی ناوەندیش
بیروباوەڕی بە نیســبەت كوردســتان و خەڵكی كوردەوە نەك لەگەڵ
رێژیمــی پێشــوو جیــاواز نەبــوو ،بەڵكوو بــە هۆی مەزهەبــی بوونی
ســەردەمدارانی تازە بە دەســەاڵت گەیشــتووەوە كێشــەی جیاوازیی
مەزهەبیشی لێ زیاد ببوو ،ئەمە وەزعەكەی ئاڵۆزتر كردبوو.
لە رۆژی 26ی رەشەمەی  1357ئەحمەدی موفتیزادە لە نامەیەكدا
بــۆ ســەرهەنگ ســەدری ،فەرمانــدەی لەشــكری 28ی ســنە داوای
چەكــی لــێ كــردن كە ناوبراویــش دەڵێ پێدانی چەك بــەوان دەبێ بە
رەزایەتی نوێنەری خومەینی واتە سەفدەری بێ .نەفەراتی موفتیزادە
بــەم وەاڵمــە زۆر ناڕەحەت دەبن ،ســەفدەریش بەو بیانــووە كە ئەو
چەكوچۆڵە دەفرۆشرێت ئامادە نابێت چەكوچۆڵ بە مۆفتیزادە بدات.
لــەم الشــەوە دەنگۆیەك باڵو دەبێتــەوە كە ســەفدەری چەكەكانی لە
پــادگان بــردووە و ئەمە دەبێتە هۆی ئەوەی كە الیەنگرانی موفتیزادە
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لە رۆژی 27ی رەشــەمەی  1357لە بەر دەركی كومیتەی سەفدەری
داوای چەك دەكەن كە لە الیەن كەسێكەوە لە كومیتەی سەفدەری بە
ناوی شاتر محەممەد تەقەیان لێ دەكرێ و كەسێك بە ناوی «حەمید
دالوەری» دەكوژرێت و دوو كەســیش بریندار دەبن كە ئەمە دەبێتە
هــۆی تەقەی بەرانبەر و بەم چەشــنە خەڵــك دەوری پادگان دەگرن،
بــەاڵم پــادگان ئامــادە نابــێ چەك بــە خەڵك بــدات و تەقە لــە خەڵك
دەكــەن .ئــەم تەقەكردنە بە بڕیاری سەرلەشــكر قەرەنی ،فەرماندەی
ســتادی هاوبەشی ئەرتەش بوو كە لەوێدا ژمارەیەكی زۆر لە خەڵك
دەكوژرێــن و برینــدار و دەســتگیر دەكرێــن .رۆژی 28ی رەشــەمە
بێجگــە لــە تەقە بە چەكی ســووك ،پادگان ئاگری تۆپخانەی خۆی بۆ
كوتانی شــار دەخاتە كار و هیلیكۆپترەكانی رێژیمیش بە دەستڕێژی
موسەلسەلەكانیان ژمارەی كوژراو و بریندارەكان زیاتر دەكەن.
پاش باڵوبوونەوەی دەنگۆی ئەم شەڕە خەڵك لە شار و گوندەكانی
كوردســتانەوە بە هێنانی ئازووقە و هەروەها بەشــداریی چەكدارانە
لــەو شــەڕەدا دێنــە یارمەتیــی خەڵكی ســنە .لەم شــەڕەدا فەرماندەی
لەشــكری ســنە دەگیرێت و پاش ئەمە لە الیەن شــوورای ئینقالبەوە
پێشــنیاری ئاگربەســت بــە دەوڵــەت دەدرێ كــە لە الیــەن دەوڵەتەوە
ئەم پێشــنیارە قبووڵ دەكرێ ،بەاڵم بە قبووڵی ئاگربەســیش لە الیەن
پادگانەوە درێژە بە تۆپ و خومپارەبارانی شار دەدرێ .شەوی 29ی
ڕەشــەمە تێكهەڵچوونەكە توندتر دەبێ و پادگان زۆر بە توندی شــار
دەداتــە بەر تــۆپ و خومپارەباران .لە كرماشــانەوە هیلیكۆپتر هێزی
یارمەتیــدەر دەگوازێتــەوە بۆ پادگان .لە رۆژی یەكەمی ســاڵی 1358
واتە یەكەمین نەورۆزی ئازادیدا لە باتی كردنەوەی ئاگری نەورۆز و
تەقەی شــادی ،شــار لە ژێر بۆردمان و تۆپبارانێكی خەستی پادگانی
سنەدا بە سەر دەبات.
لە رۆژی یەكەمی نەورۆزدا وەفدێك پێكهاتوو لە تاڵەقانی ،بەهەشتی،
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رەفسەنجانی ،بەنی سەدر ،لە شوورای ئینقالب و لە الیەن دەوڵەتیشەوە
ئەحمەد سەدر حاج سەید جەوادی (وەزیری ناوخۆ) و یەحیاخان سادق
وەزیری (نوێنەری كانوونی وكەال) و.....
لە الیەنی بەرانبەردا ژمارەیەك لە شــوورای شــار ،موفتیزادە و شێخ
عێزەدین پێكەوە كۆ بوونەوە كە لەم دانیشتنەدا وەزیری ناوخۆ رایگەیاند
كە دەســەاڵتی پێ نەدراوە و هاوكات فڕۆكەكانی رێژیم بە ســەر شاردا
خەریكی مانۆڕدان بوون كە ئەمەش بوو بە هۆی ناڕەزایەتی دەربڕینی
خەڵــك .هــەر بۆیــە لــە الیــەن وەزیــری ناوخۆوە بــە تەلەگــراف داوا لە
سەرلەشــكر قەرەنی فەرماندەی ســتادی ئەرتەش كرا كە سووڕانەوەی
ئەو فڕۆكانە بە سەر شاردا رابگرێ كە ئەم داوایەش لە الیەن قەرەنییەوە
قبووڵ نەكرا .پاش وتووێژێكی زۆر لە الیەن وەفدی رێژیم و نوێنەرانی
خەڵكــەوە گەاڵڵەیــەك درایە وەفــدی دەوڵەت و ئەمە بوو بە هۆی خراپ
تێگەیشتنێك كە گوایە تاڵەقانی خودموختاریی قبووڵ كردووە.
ئــەوەی كــە بڕیــاری كۆتایی لە نێــوان تاڵەقانی و خەڵكی ســنەدا بوو،
ئەوە بوو كە هەر دوو كومیتەی ســەفدەری و مۆفتیزادە هەڵوەشــێنەوە
و لە باتی ئەوە كومیتەیەكی كاتی كە نوێنەرێكی تاڵەقانی تێیدا بێت ،پێك
بێــت كە ئەركی بەڕێوەبردنی شــاری بكەوێتە ئەســتۆ و ئــەو زیندانیانە
كە لە الیەن پادگانی ســنەوە گیراون ئازاد بكرێن و تاڵەقانی «موزەفەر
پەرتەوماه»ی وەكوو بەرپرســی ئەو كومیتەیە دیاری كرد كە لە الیەن
شــوورای موەقەتی شــاری ســنەوە جێگای پەســەند نەبوو .ئەركی ئەم
كومیتەیە هەڵبژاردنی شــوورای شــار بوو .ژاندارمری و شــارەبانی بە
هەڵوەشــاوە راگەیەندران و دوكتور ئیبراهیم یوونســی كە توودەییەكی
كۆنەكار بوو ،وەك ئوستانداری سنە دیاری كرا.
لەم شەڕەدا زیاتر لە  300كەس شەهید و نزیكەی  500كەس بریندار
و زیاتــر لــە  250كــەس دەستبەســەر دەكرێــن و زیانێكــی زۆری ماڵی
وەبــەر خەڵك و شــار دەكــەوێ .لە كۆتایی ســەفەری هەیئەتی دەوڵەتدا
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ئاكامی وتووێژی دەوڵەتیشــیان لە رادیۆ و تەلەڤیزیۆن راگەیاند كە لەو
راگەیەنــدراوەدا گوترابــوو كە ئینقالبی ئیســامیی ئێران دابینكردنی ئەم
ئامانجانەی خوارەوە گەرەنتی دەكات.
 .1لە دانانی یاسای بنەڕەتیی نوێی ئێراندا ئێوەش هاوبەش و بەشدار
دەبــن و لــەم یاســایەدا مافەكانی هەموو خەڵكی ئێــران و لەوانە خەڵكی
شەریفی كوردستان دەستەبەر دەكرێن.
 .2خەڵكــی كوردســتان بــو پــەرەدان بــە فەرهەنگی رەســەنی كوردی
ئازادیی تەواویان دەبێ و زمانی كوردی لە تەنیشــت زمانی فارســی لە
ناوچە كوردنشینەكاندا رەسمی دەبێ.
 .3كوردســتان وەك هەمــوو ئوســتانەكانی دیكــە كاروبــاری ناوچەی
خــوی بــە ئیــرادە و ویســتی خەڵــك بەڕێوە دەبــات و هیچ بەرپرســێكی
ئیداری بە سەریاندا ناسەپێنرێ.
 .4بــە خەڵكــی كوردســتان هەمــو ئیمكاناتێــك دەدرێ تا ســەرچاوەی
ئابووریــی خوێــان لــە رێــگای خۆشــبژیویی خۆیانــدا بــە بــێ هیــچ
چەوسانەوەیەك بە كار بێنن.
 .5خەڵكــی كوردســتان هــەر وەك خەڵكــی سەرانســەری واڵت مافــی
بەشــدارییان لە سیاســەتی گشــتی و دیاریكردنی چارەنووسی واڵتدا بە
بێ هیچ هەاڵواردنێك لە بەرچاو دەگیرێ.
 .6دەوڵەتــی ئیســامیی ناوەنــدی پاڵپشــتیی تــەواووی ئابــووری و
كۆمەاڵیەتی لە خەڵكی مەزڵووم و چەوساوەی كوردستان لە سەرەوەی
بەرنامەكانی خۆی دادەنێ و قەرەبووی دواكەوتووییەكانی پێشووشــی
بۆ دەكاتەوە.
 .7دەبێ ئازادیی خەڵكی كوردســتان بۆ كەڵك وەرگرتن لە كەلەپوور
و بەڕێوەبردنــی داب و نەریتەكانــی كوردەواری كەمترین گیر و گرفتی
بۆ نەیەتە پێش.
وەفدی نوێنەرایەتیی ئیمام خومەینی
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1358/1/5
وەك دەبینیــن لــە خاڵی شەشــەمدا بە بێ ئەوەی بیــروڕای خەڵكی
سەرانســەری واڵت وەرگیرابێ ،ناوی دەوڵەتی ئیســامی هاتووە كە
ئەمــە بــو خــوی نیشــاندەری نیەتی رێبەرانــی رێژیمە بە بــێ ئەوەی
ریفراندومێك ئەنجام درابێ.
خاڵــی جێــگای ســەرەنج ئەوەیەكــە هەرگیــز ئــەم خااڵنــە كەمترین
هەنگاویان بو هەڵنەگیرا و وەك جەوهەری سەر كاغەز مانەوە و بگرە
رێژیم لە باتی لە بەرچاوگرتنی داخوازییەكانی خەڵكی كوردســتان و
دابینكردنــی مافەكانیــان ،رێــگای ســەركوت و زەبروزەنگی گرتە بەر
كە لە درێژەی ئەم روداووانەدا بەشێك لەو سەركوت و زەبروزەنگە
دەخرێتە بەرچاوی خوێنەر.
 :18ریفراندۆمــی دیاریكردنــی نیزام ،یەكەم شانۆســازیی رێژیم
()1358
رۆژی  10خاكەلێوەی ساڵی 1358ی هەتاوی رێژیم لە شانۆسازییەكدا
بــە نــاوی ریفرانــدۆم داوای لە خەڵكی ئێران كرد نــەزەری خۆیان لە
سەر شێوازی رێژیمی داهاتوو دەرببڕن .ئەم داواكارییە كە لە شكڵی
ریفراندۆمدا بەڕێــوە چوو ،ئەگەرچی رواڵەتێكی دێموكراتیكی هەبوو
و داوای لە خەڵك دەكرد بۆ دیاریكردنی نیزام دەنگ بدەن ،بەاڵم ئەو
پرســیارەی كــە هاتبووە گــۆڕێ ،زور نادێموكراتیــك و پاوانخوازانە
بــوو و لــە باتــی ئەوەی كــە خەڵك سەرپشــك بكرێ لــە هەڵبژاردنی
سیســتمە ناســراوەكانی دنیــادا ،سەرپشــك كرابوو لە هەڵبــژاردن لە
نێــوان رێژیمــی پاشــایەتی و كۆماری ئیســامیدا .زور ڕوون بوو لە
كاتێكدا كە هەر  40ڕۆژ بە سەر رووخانی رێژیمی پاشایەتیدا تێپەڕ
دەبوو و رێژیمی پاشــایەتی ســەمبۆلی فاشــیزم و ســەرەڕۆیی بوو،
خەڵــك ئامــادە نابــێ دەنــگ بە رێژیمی پێشــوو بــدا و دەنــگ دەدا بە
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كۆماری ئیسالمی كە چار ناچار دەنگی وەردەگرت.
لــە چوارچێــوەی ئــەم ریفراندۆمــەدا بــوو كــە حیزبــی دێموكراتــی
كوردســتانی ئێران و خەڵكی كوردســتان لە بەر دوو هۆكار بڕیاری
بایكوتی ریفراندۆمیان دا ،یەكەم ئەوەی كە هیچ وێنایەك لە سیستمی
كۆماری ئیســامی لە ئارادا نەبوو تاكوو وەها سیســتمێك بۆ خەڵك
ناســراو بــێ و بتوانــن باشــی و خراپییەكانی لێك بدەنــەوە .دووهەم
ئەوەی كە پێش لەوەی جۆری سیســتم دیاری بكرێت ،پێویســت بوو
یاســای بنەڕەتیــی واڵت بنوســرێ تــا ڕوون بێت كــە ناوەڕۆكی ئەو
نیزامــە لــە یاســای بنەڕەتیــدا چۆن پێناســە كــراوە و مــاف و ئەركی
خەڵــك و دەســەاڵت لــە بەرانبەر یەكتردا ڕوون بكرێتەوە و لە ســەر
ئــەم یاســایە روونكردنەوەیەك بــە خەڵك بدرێ تاكــوو خەڵك بزانن
دەنــگ بــە چ جۆرە نیزامێك دەدەن ،ئەم شــێوە راپرســییە مرۆڤ وە
بیری ئەم پەندە كوردییە دەخاتەوە كە دەڵێ« :سمۆرەت دەوێ ئەوە
سمۆرە ،كەروێشكت دەوێ ئەوە سمۆرە».
یەكــەم ئامارســازییەكانی رێژیمیــش كە هەر لە ئــەم ریفراندۆمەوە
دەســتی پــێ كــرد ،ڕاگەیاندنی ئاكامــی ریفراندۆم لــە 12ی خاكەلێوە
بوو كە ڕاگەیەندرا %98ی خەڵك دەنگیان بە كۆماری ئیسالمی داوە.
ئەمە لە كاتێكدا بوو كە نیوەی خەڵكی كوردستان لە ریفراندۆمەكەدا
بەشــدارییان نەكردبــوو ،دووهــەم ئــەو كات و دواتریــش كۆمەڵێــك
لــە رووناكبیرانــی ئێرانــی ئــەو ئامارســازییەیان لەقــاو دا و دوكتور
الجەوەردی كە یەكێك لە بەڕێوەبەران و پێكهێنەرانی ئەو ریفراندۆمە
بــوو ،لــە كاتــی بەڕێوەچوونیــدا لــە چەندیــن وتووێــژی تەلەڤیزیۆنی
و لــە تەلەڤیزیۆنــی «تیشــك»دا پــەردەی لە ســەر ئەم ئامارســازییە
هەڵدایەوە.
ئەم هەڵوێســتەی حیزب هەر چەند شــوێنەواری ئەرێنیی لە ســەر
كاربەدەستانی رێژیمی تازە بە دەسەاڵت گەیشتوو دانەنا ،بەاڵم نیشان
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دەدات كــە حیزبــی دێموكــرات لــەو قۆناغە مێژووییەدا هەڵوێســتێكی
دروســت و ئازایانــە و دووربینانــەی هەبــووە و نەكەوتۆتــە داوی
ســاختەكارییەكانی دامەزرێنەرانــی رێژیم و ئەو الیەنە سیاســییانەی
كــە هەوڵیــان دەدا خەڵك بكێشــنە ســەر ســندووقەكانی دەنگدان بەو
ڕێژیمە.
 :19هەوڵــدان بــۆ دابینكردنی ئاشــتییانەی داخوازییەكانی خەڵكی
كوردستان ()1358
لە رۆژی ١٣٥٨/١/٨ی هەتاویدا وەفدێك بە سەرۆكایەتیی دوكتور
قاســملوو بە مەبەســتی وتووێژ ســەبارەت بە داواكارییەكانی خەڵكی
كوردســتان ،ســەردانی خومەینــی و موهەندیــس بــازرگان ســەرۆك
وەزیرانی دەوڵەتی كاتیی كرد.
لــە نێــو ئــەو وەفــدەدا «دوكتور قاســملوو ،غەنی بلووریــان ،ئەمیر
قازی ،محەممەد ئەمین ســراجی نوێنەری شــنۆ و نەغەدە و هەروەها
ســارمەدین ســادق وەزیــری» هەبــوون كــە لــە «قــوم» چاویــان بە
خومەینــی كەوت .لــە وتووێژێكی چاپەمەنیدا لەگــەڵ هەواڵنێرە بیانی
و نیوخۆییــەكان دوكتــور قاســملوو لــە ســەر وتووێژەكەیــان لەگەڵ
خومەینیــدا دەڵــێ« :لــەو وتووێــژە لەگــەڵ خومەینــی ویســتەكانی
خەڵكــی كوردســتانمان لەگەڵدا بــاس كرد و نیگەرانیــی خۆمانمان لە
ئاژاوەنانەوەی دژە شۆڕش لە كوردستان پێ راگەیاند و خومەینیش
لــە وەاڵمــدا پێداگریی لە ســەر ئەوە كــردەوە و گوتوویە كە بە بێ لە
بەرچاوگرتنــی مەزهــەب و نەتــەوە ،هەمــوان دەبێ مافی یەكســانیان
هەبــێ و ئازادانــە بــە بێ هیچ چەوســاندنەوەیەك لــە ئێراندا بژین كە
ئێمــە هیواداریــن لــە داهاتــوودا تێگەیشــتنێكی زیاتر لە نێــوان ئێمە و
رێبەری شۆڕشدا پێك بێ.
پــاش چاوپێكەوتــن لەگــەڵ خومەینــی ،هەیئەتــی ناوبــراو لەگــەڵ
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موهەندیــس بازرگان ســەرۆك وەزیرانی دەوڵەتی كاتی و داریووش
فرووهەر وەزیری كار چاوپێكەوتنیان كرد .دوكتور قاسملوو وێڕای
پیرۆزبایی لە موهەندیس بازرگان ســەبارەت بە بوونی بە ســەرۆك
وەزیران ،بە درێژی لە ســەر وەزعی كوردستان و ویستەكانی گەلی
كورد لە چوارچێوەی خودموختاریدا قسەی كرد كە لە یاسادا بگونجێ
و داوای كرد بۆ روونكردنەوەی ئەم داخوازییانەی ،رێگای پێ بدرێ
لە رادیۆ و تەلەڤیزیۆنی سەرانسەری سەبارەت بە ویستەكانی خەڵكی
كوردستان روونكردەوە بدات .موهەندیس بازرگان لە وەاڵمدا ویستی
خودموختاریــی نێوخۆیی بە شــتێكی پەســەند زانــی و گوتی دەبێ لە
یاســای بنەڕەتیــدا بگونجــێ و بــۆ وتووێژ لەگەڵ خەڵكی كوردســتان
بەڵێنیــی دا وەفدێــك پێكهاتــوو لــە وەزیــری ناوخــۆ و كار پێك بێنێ
تــا لەگــەڵ نوێنەرانی راســتەقینەی خەڵكی كوردســتان وتووێژ بكەن.
بــازرگان هەروەهــا گوتی كەڵك وەرگرتن لــە رادیۆ و تەلەڤیزیۆن بۆ
روونكردنــەوەی رای گشــتی لــە پێوەندی لەگەڵ ویســتەكانی خەڵكی
كوردســتان و ناوەڕۆكــی خودموختاری گرفتێك لــە ئارادا نیە ،بەاڵم
كاتێك وەفدی حیزبی دێموكرات داواكەیان لەگەڵ رادیۆ و تەلەڤیزیۆن
باس كرد ،وەاڵمیان نەدرایەوە.
لــە درێــژەی ئــەم چاوپێكەوتنانــەدا دوكتــور قاســملوو رۆژی
١٣٥٨/١/١٦ی هەتاوی كۆبوونەوەیەكی لەگەڵ كوردەكانی دانیشتووی
تــاران پێــك هێنا و لــەو كۆبوونەوەیــەدا داوای لــە كوردەكانی تاران
كــرد بــۆ روونكردنــەوەی بیــروڕای خەڵكــی غەیرە كورد تێبكۆشــن.
ئــەو گوتــی لەگەڵ ئــەوەی ژمارەیەكی زۆر لە خەڵكــی فارس دەزانن
كــە خودموختــاری جیاییخوازی نیە ،بەاڵم دیســان دژی ئەم ویســتە
دەوەستن.
بۆ جاری دووهەم پاش شەڕی نەغەدە لە ٣١ی خاكەلێوەی ١٣٥٨ی
هەتــاوی دوكتــور قاســملو دەچێتــەوە تــاران و لەگــەڵ خومەینــی بۆ
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ماوەی  ٥٠خولەك كۆ دەبێتەوە و داوای لێكۆڵینەوە لە ســەر شــەڕی
نەغــەدە بــۆ روونبوونەوەی كەس یا كەســانی تاوانبــار لە خومەینی
دەكــەن و بــۆ جارێكــی دیكەش مەســەلەی ئیدارەكردنی كوردســتان
لەگــەڵ خومەینــی دێنێتە گۆڕێ ،بەاڵم لەم ســەفەرەدا دەوڵەت ئامادە
نەبــوو وەفــدی حیــزب ببینــێ ،وەفدی حیــزب زیاتر لــە حەوتوویەك
چاوەڕوانی وەاڵمی بازرگان سەرۆك وەزیرانی ئێران مانەوە.
لەم كاتەدا دوكتور قاســملوو پیشــنیارەكانی حیزبــی دێموكرات بۆ
چارەسەری دەخاتە بەر دەستی دەوڵەت كە بریتی دەبن لە:
 .1داوا دەكــەن دەوڵــەت هەڵویســتی خــۆی بەرانبــەر بــە ویســتی
خودموختاری كە لە الیەن حیزبی دێموكراتەوە دراوە ،رابگەیەنێ.
 .2داوا دەكــرێ دەوڵــەت لە ناردنی هێــزی ئەرتەش و هەواپەیما و
هێلیكۆپتەر و موجاهید و پاســدار كە بە كردەوە رەچاوی بێ الیەنی
لــە نێــوان كــورد و توركدا ناكــەن و هەروەها بــۆ ناوچەكانی دیكەی
كوردســتانیش هێــز نەنێــردرێ بــۆ ئــەوەی تەحریــك و دژكردەوەی
خەڵكی لێ نەكەوێتەوە.
 :20شەڕی نەغەدە ()1358
دوای ئــەوەی كــە رۆژی ١١ی رەشــەمەی ١٣٥٧ی هەتــاوی لــە
میتینگی ســەد هەزار كەســیی ستادیۆمی وەرزشــیی شاری مەهاباد،
حیزبــی دێموكــرات دەســتپێكردنەوەی تێكۆشــانی ئاشــكرای خــۆی
راگەیانــد ،وەك ســوننەتێكی لــێ هاتبــوو لــە هەمــوو شــارەكان بــۆ
دەســتپێكردنی چاالكیــی حیزبــی میتینگ بەڕێوە بچێــت .رۆژی ٣١ی
خاكەلێــوەی ١٣٥٨ی هەتاوی شــاری نەغــەدەش لە چوارچێوەی ئەو
رەوتە گشتییەدا دیاری كرابوو بۆ پێكهێنانی ئەو میتینگە حەوتوویەك
پێشــتر لەگــەڵ پیاوماقــوواڵن ،كەســایەتییە ئایینی و بــە نفووزەكانی
شاری نەغەدە قسەكرا بوو و موافقەتی هەر دوو ال واتە ئازەرییەكان
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و كوردەكان وەرگیرابوو.
ئــەم كۆبوونــەوە تەنیــا بــۆ كــوردەكان پێــك نەهاتبــوو ،بەڵكوو بۆ
ئازەرییەكانیــش پێــك هاتبوو كە ئەندامی حیزب بوون و لە قەدیمەوە
هاوســەنگەری حیــزب و هاوپەیمانــی بــوون و ئــەم میتینگــە زیاتــر
پێداگرتــن لــە ســەر برایەتی و پێوەندیــی برایانە لە نێــوان دوو گەلی
كورد و ئازەریدا بوو.
رەنگــە لــە بــەر ئــەم هۆیــە بێــت كــە دارودەســتەی «قەتــاری و
مەعبوودی» دوو مۆرەی بەدناو و خائینی زەمانی شــا كە لە الیەن
ئاخونــد «حەســەنی» ئیمــام جومعــە و نوێنەری خومەینــی لە ورمێ
پشــتیوانیان لــێ دەكــرا پیالنگێڕی دژی میتینگەكە دەســتی پێ كرد و
كاتێك پەیامی حیزب لە الیەن دوكتور «قاسملوو»ەوە خوێندرایەوە،
میتینگەكــە درایــە بــەر تەقە و ئەم تەقەیە تــا رۆژی ٣ی بانەمەڕ هەر
درێــژەی هەبــوو .ئەگەرچــی ئــەم پیالنە بۆ هەمیشــە ســەر نەكەوت،
بــەاڵم دەبــێ قبــووڵ بكەین بە شــێوەی كاتــی ســەركەوت و توانیان
سەدان نەفەر لە هەر دوو ال بە كوشتن بدەن.
حەســەنی بە تەواوی ئیمكاناتییــەوە ئازەرییەكانی دژی كوردەكان
بەســیج كــرد و لە هەمــوو ناوچە ئازەرینشــینەكان كۆمەكــی دەهێنا.
ئەرتەش كە رایگەیاندبوو بێ الیەن دەمێنێ ،بێ الیەن نەما و بە تانك و
تۆپ كەوتنە كوتانی ناوچە كوردنشینەكان و ئەو شوێنانە كە كوردیان
تێدا بوو .لە رۆژی ٢ی بانەمەڕیش كاتێك دەســتەیەكی نوێنەرایەتیی
كورد لە مەهاباد بۆ چارەسەری گیروگرفتی نەغەدە و هەوڵی راگرتنی
شەڕ بە بێ چەكدار و پارێزگار چووبوونە شارۆچكەی محەمەدیار و
بە ئاشكرا لە الیەن چەكدارانی «حەسەنیەوە» هەرەشەی كوشتنیان
لێ كرا ،ئەگەر هەوڵی یەك دوو كەس لە كاربەدەستانی ئۆستانداری
نەبوایــە كــە حەزیــان دەكــرد شــەڕەكە كۆتایی پــێ بێ ،لە باشــترین
حاڵەتــدا هەمــوو ئەندامانــی دەســتەی نوێنەرایەتیی كورد بــە بارمتە
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دەگیران .بەو حاڵەش دەستەی نوێنەرایەتیی كورد بەبێ تەلەفات دەر
نەچوو و «عوسمان كریمی» كە لەگەڵ نوێنەرانی كورد بە مەبەستی
چاوپێكەوتنی هێندێك بە بارمتەگیراوی بانەیی چووبووە «محەممەد
یار» بە شــێوەیەكی گوماناوی بێسەروشــوێن كرا و پاش دوو رۆژ
تەرمەكەی دۆزرایەوە كە بە دەستی پیاوانی حەسەنی كوژرابوو.
حیزب لە بەر تەشەنە نەكردنی دوژمنایەتیی نێوان كورد و ئازەری
رۆژی ٢ی بانەمەڕ ئاگربەسی راگەیاند و رۆژی ٣ی بانەمەڕ شەڕەكە
بە یەكجاری كۆتایی پێ هات.
هــەر چەنــد حیــزب هەوڵــی دا تاوانبــاران بناســێنێ و چەنــد جــار
هاتوچــۆی ورمــێ و تــاران و قومی كــرد ،بەاڵم هیچ فایــدەی نەبوو.
«مەهــدی بەهــادوران» كــە لــە ســەرەتای پاییــزی ســاڵی ١٣٥٨ی
هەتاویــدا بــە نوێنەرایەتیی شەخســی خومەینی ســەری لــە ناوچەكە
دابوو ،لە راپۆرتی خۆیدا بۆ خومەینی هەر چەند «حەسەنی ،قەتاری
و مەعبودی» بە تاوانبار ناســی و بە خومەینیی راگەیاند ،بەاڵم هیچ
ئیجرائاتێك لەم بارەوە نەكرا.
شــەڕی نەغــەدە بۆ ماوەیــەك كاریگەریی لە ســەر پێوەندیی نێوان
كــورد و ئازەرییــەكان دانــا و رێژیــم توانی ئازەرییــەكان دژی گەلی
كورد هان بدا و جینایەتەكانی «قاڕنێ و قەاڵتان ،ئیندرقاش ،سۆفیان،
حەلبی ،كۆكیان ،سەوزە و سەرچنار و حەسەن نوران» ئاكامی ئەم
رقە بوو .بەاڵم پاشــان ئەم رەوتە بەرەبەرە بەرەو باشــی رۆیشت و
ئەم دوژمنایەتییەی ئازەرییەكان لە دژی حیزب نەما ،چوونكە بۆیان
دەركەوت كە دوژمنی هەر دوو الیان رێژیمە.
 :21هەڵبژاردنی مەجلیسی خوبرەگان ()1358
رۆژی ١٢ی گەالوێژی ١٣٥٨ی هەتاوی هەڵبژاردنی خولی یەكەمی
مەجلیســی خوبــرەگان بەڕێــوە چــوو .رۆژی  ٢٨گەالوێــژ هــاوكات

86

 70وێستگەی مێژوویی

لەگــەڵ دەســتووری جیهــادی خومەینی دژی گەلی كــورد ،نوێنەرانی
هەڵبژێــردراو بــۆ مەجلیســی خوبــرەگان كــە لــە جێــی مەجلیســی
دامەزرێنەران بۆ دانانی یاسای بنەڕەتی دیاری كرابوو ،دەستیان بە
كاری خۆیان كرد .شــێوەی هەڵبژاردنەكە ئوســتانی بوو .لە ئوستانی
ورمێ دوكتور قاسملوو دەنگی یەكەمی هێنابوو و كاتێك ویستی لەم
هەلومەرجــەدا بــۆ كاری نوینەرایەتیی مەجلیســی خوبــرەگان بەرەو
تــاران بچــێ ،كومیتــەی ناوەنــدی رێــگای چوونــی پێ نــەدا ،چوونكە
دیــار بــوو لەو هەلومەرجەدا لە باشــترین حاڵەتدا دوكتور قاســملوو
دەستبەســەر دەكرێــت ،لــە كۆتاییــدا رۆژی ٢٨ی گەالوێــژ كاتێك كە
ئەندامانی ئەو مەجلیســە چوونە الی خومەینی ،ناوبراو سەبارەت بە
دوكتور قاســملوو رایگەیاند « ای كاش امدە بود» واتە «بریا هاتبا،
چوونكە دەمەویست لێرە رای بگرم».
 :22شــەڕی پــاوە و فتــوای جیهــادی خومەینــی دژ بــە خەڵكــی
كوردستان ()1358
لــە هاوینــی ســاڵی 1358دا جــەوی شــاری پــاوە بەهــۆی دنەدانی
«زولفەقــاری» ،نوێنــەری ڕێژیــم و جەماعەتــی «مەكتەبی قورئان»،
رۆژ بەڕۆژ زیاتر بەرەو ئاڵۆزی دەچوو .رۆژێك بەهۆی وەرگەڕانی
ماشینەوە دوو بەكرێگیراوی ڕێژیم كە بۆ گەڕان چووبوونە دەرەوەی
شــار ،دەمــرن و چەنــد كەســێكیش برینــدار دەبــن .مەكتەبییەكانــی
شــاری پاوە دەنگۆی ئەوەیان باڵو كردبووەوە كە حیزبی دیمۆكرات
نارنجۆكــی لــە ژێــر ئەو ماشــینە داناوەتەوە ،بۆیە هەألدێــراوە و لەم
الشــەوە زولفەقاری لە دنەدان و رێكخســتنی ســپای پاسداران خافڵ
نەبوو.
لەم هەلومەرجەدا لە شوورای  11كەسیی شاری پاوە ،سێ كەسیان
ســەر بە حیزب بوون .ئەو ســێ كەســە ئەوپەڕی هەوڵی خۆیان دەدا
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كە ئاڵۆزی لە شــارەكەدا كەم بكرێتەوە ،بەاڵم  8كەســەكەی دیكە بە
هاوكاریــی مەكتەبی قورئــان و زولفەقاری ،رۆژ لە دوای ڕۆژ تۆوی
دووبەرەكایەتییان لە نێو خەڵكدا دەچاند و ئاڵۆزییەكەیان زیاتر دەكرد
و بە قســەی خۆیان دەیانهەویســت دەســەاڵتەكەیان یەكال بكەنەوە و
تەحەمولی نەزەری موخالیفی خۆیان نەبوو.
هــاوكات ،هاتوچۆی شــیوعییەكان بۆ پاوە و دۆســتایەتییان لەگەڵ
ژمارەیــەك لــە ئەندامانــی رێكخــراوی حیــزب لــەو شــارە و هاتنــی
«عەبدولوەهاب ئەترووشی» بۆ پاوە و راوەدوونانی لە الیەن یەكیەتیی
نیشــتمانییەوە كە سەرپەرشــتیی هێزەكەی یەكیەتی لە ئەستۆی مەال
بەختیار بوو ،ئاڵۆزییەكی سەیری پێك هێنابوو .ئەم كۆمەڵە رووداوە
دەســتیان دایــە دەســتی یــەك و بیانوویان بۆ مەكتــەب قورئانییەكان
خۆش كرد تا رۆژی 1358/5/22ی هەتاوی تێكهەڵچوونی دوو كەس
بــە ناوەكانی محەممەدخان وەیســی (خەڵكی باینــگان) و حەبیبوڵاڵی
مــەال شــەریفی (خەڵكی شــاری پــاوە) كــە عامیلی رێژیم بــوو ،كرایە
بیانوو و هەڕەشەیان لە دووكاندارەكانی شار كرد تا دووكانەكانیان
دابخــەن و بڕۆنــە فەرمانــداری و ســەبارەت بــەم دۆخە مــان بگرن.
ئــەوە بــوو كە مانگرتن دەســتی پێ كرد ،هێشــتا مانگرتــووەكان هیچ
داواكاری یــا بڕیارێكیــان دەرنەكردبوو كە هێزێكی كۆماندۆی دەورە
دیتوو لە لوبنان ،بە ســەرۆكایەتیی «ئەبوو شــەریف» بە هێلیكۆپتەر
لــە شــاری پــاوە دابەزیــن و رێــگای هاتوچــۆی خەڵكیان خســتە ژێر
كۆنترۆڵــی خۆیــان .پاشــان مانگرتــووان خوازیــاری ئــەوە بوون كە
هێزی ناخۆجێی واتە هێزی ڕێژیم لەو شارەدا جێگیر بكرێت.
لە بەرانبەردا لە ســەر ڕێگای پاوە كرماشــان و لە گوندی «قۆری
قــەاڵ» رۆژی  1358/5/23واتە رۆژێك دوای مانگرتنی شــاری پاوە،
مانگرتنێك لە بەرانبەر مانگرتنی شــاری پاوەدا رێك خرا .داواكاریی
ئــەم مانگرتووانــە ئــەوە بوو كــە ئەمنییەتــی ناوچە لە الیــەن خەڵكی
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ناوچەكەوە ،دابین بكرێ.
بەڕێوەبەریی ئەم مانگرتنە تا ڕادەیەك كەوتە ئەستۆی رێكخراوی
حیــزب لــە پاوە .بەرپرســایەیتی بەڕێوەبردنــی مانگرتنەكە كەوتبووە
سەرشــانی رەحیم بەغدادی كە خەڵكی شــاری ســنە بوو .لە ماوەی
 2تــا  3رۆژ مانگرتنــی قــوڕی قــەاڵدا ،لــە ناوچــە جۆراوجۆرەكانــی
هەورامــان و جوانــڕۆوە دەســتە دەســتە خەڵــك بــۆ پشــتیوانی لــە
داخوازیــی مانگرتوانــی قوڕی قەاڵ دەهاتنە ئەو شــوێنە و پشــتیوانیی
خۆیان رادەگەیاند .ســەبارەت بە هەلومەرجی ناوچەكە چەند جارێك
لــە رێــگای تەلەفوونــەوە پێوەنــدی بە شــەهید دوكتور قاســملۆوەوە
دەكرێــت .دوكتــور قاســملوو نــەزەری ئەوەیە كــە رێژیــم بەرنامەی
ئەوەیە شــەڕ بەسەر كورددا بســەپێنێ ،بۆیە ئامۆژگاریی رێكخراوی
حیــزب دەكات تــا ئــەو جێگایــەی كــە دەگونجــێ ،هــەوڵ بدەن شــەڕ
روو نــەدات .پــاش دوو رۆژ وەفدێــك لــە بەرپرســانی ئوســتان بــە
ســەرۆكایەتیی ئوســتاندار كــە ئــەوكات «ســپهری» بوو ،ســەردانی
مانگرتووانی قوڕی قەاڵ دەكەن .رۆژی  58/8/25وەفدەكەی ئوستان
كــە پێــك هاتبــوون لە :ســپێهری ،حاجــی ئاخوند فەرمانــدەی هەنگی
ژاندارمریــی كرماشــان و زولفەقــاری و كۆمەڵێكــی دیكــە ،لــە باتــی
ئــەوەی بێنە نــاو مانگرتووان ،هەروەك چووبوونــە ناو مانگرتووانی
شــاری پــاوە ،هاتنە پاســگای قوڕی قــەاڵ و داوایان كــرد وەفدێك بە
نوێنەرایەتــی لــە الیــەن مانگرتووانــی قوڕی قــەاڵوە بڕۆنە پاســگا و
داواكارییەكانیان رابگەیەنن .بۆ ئەم مەبەستە رەحیم بەغدادی ،سەید
رەزا دروودگەر و چەند كەسێكی دیكە دیاری كران و چوونە پاسگا
و كاتی گەڕانەوەیان بۆ الی مانگرتووان ،رایانگەیاند ،داواكارییەكانی
مانگرتووانــی قــوڕی قەاڵیــان داوەتە وەفدەكەی ئوســتان و ئەوانیش
وتوویانــە پاشــان وەاڵمتان دەدەینــەوە .دواتر دەركــەوت كە وەفدی
ئوستان زیاتر لەوە كە بۆ بیستنی داواكاریی مانگرتووانی قوڕی قەاڵ
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هاتبن ،مەبەســتیان هەڵســەنگاندنی ورەی مانگرتووان و لە ڕاســتیدا
تەواوكردنی پیالنەكەیان بووە.
شــەوی 26ی گەالوێــژ كــە گەشــتییەكانی مانگرتووانــی قوڕی قەاڵ
دەچنــە الی گونــدی «دووریســان» بــۆ ســەردان لــە نیگابانەكانیان،
دەكەونە بۆســەی پاســداران و تەقەیان لێ دەكرێ و بەم چەشــنە لە
الیەن هەر دوو الوە تەقە دەســت پێ دەكا و بەڕەســمی رۆژی 26ی
گەالوێژی  1358شــەڕ دەســت پــێ دەكات .لە یەكەم تەقەدا مســتەفا
حســینی (ئێناخی) كە سەرپەرەستی نیزامیی مانگرتووانی قۆڕی قەاڵ
بــوو ،شــەهید دەبــێ .ئــەو رووداوە دەبێتە هۆی ئەوەی كە شــەڕەكە
گەرمتر ببێت .لە بیمارســتانی شــاردا ژمارەیەكی زۆر لە پاســداران
ســەنگەریان گرتبوو و پاش شــەڕێكی توند و خوێناوی ،بیمارســتان
لــە كۆنترۆڵــی پاســدارەكان دەرهــات و ئەو ژمارە پاســدارە كە تێیدا
بــوون ،كــوژران .یەكێــك لــە كــوژراوەكان غەنــی باباخــاس بــوو كە
خوێنی بوو بە خوێنی ســیاوەش و رێژیم لە بیمارســتانی پاوە دەیان
داســتانی درۆیینی اڵ ســاز كرد و بە مەبەســتی مەزڵووم نیشــاندانی
و هارووژاندنــی بیــروڕای گشــتیی خەڵكی ئێــران ،رایگەیانــد كە لەو
شــەڕەدا پاســدارەكانیان ســەر بڕیــون كــە دیارە ئەمە فڕی بە ســەر
راستییەوە نەبوو.
پــاش گیرانــی بیمارســتانی پــاوە ،شــەڕ كەوتــە ناو شــاری پاوە و
بەشــێكی زۆر لــە شــار كەوتــە دەســتی مانگرتوانــی «قــوڕی قەاڵ»،
بــەاڵم لــە بەر ئەوەی كە ئەم هێــزەی مانگرتوانی قوڕی قەاڵ هێزێكی
عەشــایری بــوو ،بــە مەیلــی خۆیــان دەجوواڵنــەوە و لــە كۆنترۆڵــدا
نەبــوون ،جنێــوی زۆر ناشــیرینیان بــە خەڵكــی شــاری پــاوە دەدا و
ئەمەش وای كرد زۆربەی ئەو خەڵكەش كە لە شاردا بێالیەن بوون،
لەگــەڵ مانگرتوانــی پــاوە یەكگرتووتــر دیفاع لە شــار بكــەن .دوایین
ناوەندی رێژیم كە مابووەوە ،پاسگای ژاندارمری بوو كە لە رۆژئاوای
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شــاری پاوە هەڵكەوتبوو« .چەمران» فەرمانــدەی بەناوبانگی ڕێژیم
لەم پاســگایەدا كەوتبووە گەمارۆی چەكدارانی ســەر بە مانگرتوانی
قــوڕی قــەاڵ .ئــەم چەكدارانە دەیانتوانــی ئەم دواییــن بنكەیەی رێژیم
بگــرن ،بەاڵم چەمران فریوی دابــوون و پێی راگەیاندبوون تا بەیانی
مۆڵەتیان بدرێتێ تا بەیانی بەبێ شەڕ و كێشە پاسگا تەسلیم بكەن و
چەكدارەكانی دەوری پاســگاش بەم پێشــنیارە رازی ببوون .چەمران
لەو شەوەدا لەگەڵ هەموو جێگایەك پێوەندیی گرتبوو و ئەوە بوو كە
بەیانیــی 28ی گەالوێــژ خومەینی فەرمانــی جیهادی دژی گەلی كورد
راگەیانــد و فەرمانــی بــە هێــزی هەوایی و دەریایــی! و زەمینی دا كە
بــە زووتریــن كات بەرەو پاوە وەڕێ بكەون و پردی هەوایی بۆ ئەم
شــارە ببەســتن ،هەر لەو كاتەشــدا بە ئەركی موســوڵمانانی زانی كە
بەشداری لەو جیهادەدا بكەن .بەدوای جیهادی خومەینیدا ،تاڵەقانیش
رایگەیاند ئامادەیە چەك لە شــان بكا و بۆ جیهاد رەوانەی بەرەكانی
شەڕ لە كوردستان بێ.
چەمران و ژاندارمەكانی پاســگای ژاندارمریی پاوە كە لە فەرمانی
جیهــادی خومەینــی ئاگادار بوون ،دەســتیان دایە بەرەنــگاری و بەم
چەشنە هێزی چەكداری مانگرتوانی قوڕی قەاڵ بەهۆی بێئەزموونی و
نەبوونی رێبەرێكی بەدەستوبرد تووشی شكان هات و پاشەكشەیان
كــرد .دواتــر رێژیــم زۆر داســتانی ســەیر و ســەمەرەی لــە ئیمدادی
غەیبی و توانای چەمران لەو بەرەنگارییەدا ســاز كرد و خەڵكیان لە
ئەسڵی مەسەلەكە چەواشە دەكرد.
پــاش بڕیــاری «جیهــاد»ی خومەینــی ،هێرشــی ســوپای جەهــل و
نەزانی ،تەنیا بە هێرش بۆ ســەر شــاری پاوە رانەوەســتا .رێژیم ئەم
هێرشەی بەرەو شارەكانی دیكەی كوردستان ،كامیاران ،سنە ،سەقز
و  ..درێژە دا و رادیۆ تارانیش داوای لە هێزەكانیان دەكرد سنوورەكان
بگرن و نەهێڵن دژی شۆڕش لە سنوور دەرباز بن .ئەم پڕوپاگەندەیە
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فەزایەكی پێك هێنابوو كە بۆ ئەو كەســانەی كە شــارەزاییان لە شەڕ
نەبوو ،زۆر شــوێندانەر بوو .رادیۆ تاران ناوی شــوێنەكانی وا باس
دەكرد هەروەك كۆنە ئەمنییەكیان كردبێ بە بێژەر كە هەموو كەلێن
و قوژبنەكانی ئەو ناوچانە شــارەزا بێ .لەو الشــەوە خەڵكی ناحاڵی
و مەزهەبی هەركامەیان پەڕۆیەكی ســپییان لە ســەریان گرێ دابوو
كــە رەســتە بەناوبانگەكــەی خومەینیــی لــێ نووســرابوو« :شــەڕ لە
كوردســتاندا باشــترین عیبادەتە» .دەستووری جیهاد لە دژی خەڵكی
موسوڵمانی كوردستان لە رۆژی 28ی گەالوێژ ،ساڵڕۆژی كوودەتای
رێژیمی شــا بەسەر حكوومەتی دوكتور موسەدیقدا بووو ئەمەش لە
خۆیــدا زۆر مانــادار بــوو .رۆژەكانی دوایی هێرش بــەرەو كامیاران،
ســنە ،مەریــوان ،ســەقز ،بــۆكان و مەهابــاد تا گەیشــتە سەردەشــت
درێژەی كێشا .ئەو شەڕە دەستپێكی شەڕێك بوو كە لە كوردستاندا
بە «شــەڕی ســێ مانگە» ناوبانگی دەركرد و بە شكســتی رێژیم و
پەیامی خومەینی لە 26ی خەزەڵوەری 58دا (هەر چەند بە رواڵەت و
بە شێوەی كاتی) كۆتایی پێ هات.
تێبینــی :لەم شــەڕەدا هیلیكۆپترێكی شــەڕكەری رێژیم كە مســتەفا
چەمــران ،فەرمانــدەی بەناوبانــگ و وەزیــری بەرگریــی رێژیمــی
دەگواســتەوە بــۆ پــاوە ،كەوتــە بــەر ئاگــری چەكــی پێشــمەرگە و لە
كار كــەوت ،بــەاڵم چەمــران توانیــی خــۆی دەربــاز بــكات .هــەر لەو
شەڕەدا هێلی كۆپترێكی شەڕكەری دیكەی رێژیمیش بە هۆی تەقەی
پێشــمەرگەوە كەوتــە خــوارەوە .هەروەهــا فڕۆكەیەكــی  F4كــە لــە
پایەگای هەوایی «شــاهڕوخی»ی هەمەدانەوە بۆ ســەركوتی خەڵكی
پــاوە هاتبــوو ،كەوتــە بــەر ڕەهێڵەی چەكــی پێشــمەرگە و كۆنترۆڵی
لــە دەســتی فڕۆكەوان دەرچــوو .فڕۆكەوانــی كابینی پشــتەوەی ئەم
فڕۆكەیە بە ناوی ســتوان یەكەم «بەشــیر مووســەوی» هەر لە نێو
فڕۆكەكەدا بریندار دەبێ و پاش بڕینی چەند كیلوومیترێك رێگا ،ئەم
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فڕۆكەیە لە گوندی قشاڵخ (هەڵكەوتوو لە سەر رێگای پاوە روانسەر)
دەكەوێتە خوارەوە و هەر دوو فڕۆكەوانەكەش بە ناوەكانی «ستوان
یەكەم بەشیر مووسەوی» و «سەرگورد موحەممەد نووژە» گیانیان
لە دەست دەدەن .پاش ئەو رووداوە بە هۆی ئەوەی كە موحەممەدی
نــووژە و هاوكارەكەی یەكەم كوژراوەكانــی هێزی هەوایی ئەرتەش
لە پاش شۆڕشــی  57بوون ،ناوی پایەگای
هەوایــی شــاهڕوخیی هەمــەدان كــە پــاش
ســەركەوتنی شــۆڕش كرابوو بە «پایەگای
هەوایــی حــوڕ» ،بــە «پایــەگای نــووژە»
گۆڕدرا.
خاوەنــی وێنــە ،موحەممەدی نــووژە ،ئەو
فڕۆكەوانەیە كە لە شــەڕی پاوە فڕۆكەكەی
بە ئاگری چەكی پێشمەرگە كەوتە خوارەوە
و خۆی و هاوكارەكەشی گیانیان لە دەست
دا.
 :23ئیعدامەكان لە كوردستان
پاش هاتنە سەركاری رێژیمی كۆماری ئیسالمی لە ساڵی ١٩٧٩ی
زایینــی كــە ئاخونــدەكان توانیان دەســەاڵتی خۆیان بە ســەر هەموو
دامودەزگاكانی دەسەاڵت و سیستمی كۆمەڵگادا بسەپێنن ،ئیعدامەكان
بە شێوەیەكی بەرباڵو بۆ تەوجیهی ئیدئۆلۆژیك بەڕێوە دەچن.
خومەینــی بــە دیاریكردنــی ئاخوندێكی جینایەتكار بە ناوی «شــێخ
ســادق خەڵخاڵی» بۆ پۆســتی حاكمی شەرع دەسەاڵتی بێ سنووری
بۆ كوشتوبڕی خەباتگێڕەكان بە ناوبراو بەخشی ،بە جۆرێك كە ناوی
خەڵخاڵی وەبیرهێنەری وشــەی ئێعدام و دیمەنی گوللەبارانكردنەكان
و لە سێدارەدانەكانی هەزاران مرۆڤی بی تاوانە.
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خەڵخاڵی لە فتواكانیدا پێوانەیەكی زۆر ئایینییانەی هەبوو و دەیگوت
ئێمــە دەكوژیــن ،ئەگەر بــێ گوناح بێ دەچێتە بەهەشــت و ئەگەریش
تاوانبار بن بە سزای خۆیان دەگەن.
ئیعدامەكانــی كوردســتان بێجگــە لــەوەی كە رق و قینــی پێوە دیار
بوو ،هەر لەو كاتەشــدا مەبەســتی ترساندنی خەڵكی كوردستان بوو.
وابوو كە بریاری كوشتنی چەند الوی خەباتگێڕی لە كەمتر لە چەند
چركەدا دەردەچوو بەبێ ئەوەی هیچ لێپرسینەوەیەك بكرێ .حوكمە
ئیعدامــەكان لــە پــاوە دەســتی پێ كــرد و لە  ٢رۆژدا دەیــان نەفەری
دڵســۆز و ئازادیخــوازی بــێ تــاوان لــە الیــەن خەڵخاڵییــەوە ئێعــدام
كران.
حاجی شــێخ حســەین كرمانی كە نوێنەری خومەینی لە كوردستان
بوو ،دەڵێ:
هەواڵیــان پــێ دام كە خەڵخاڵی بەرەو ســنە بەڕێوەیە ،بە ئەحمەدی
كــوڕی خومەینیــم گوت ئێرە (ســنە) ئارامە .هیچ كێشــەیەك لە ئارادا
نیە ،بۆ رەزای خودا مەهێڵن خەڵخاڵی بێتە ئێرە؟ لە بیرم نیە سبەینێ
ئەو رۆژە بۆ چ كارێك چوومە فڕۆكەخانەی سنە هێلیكۆپترێكم دیت
كە خەڵخاڵی لێی هاتە خوارێ ،بە من گەیشــت و پاشــان هەواڵ هات
ژمارەیەكــی لــە ناوەڕاســتی فڕۆكەخانــە ئێعدام كــردوون كە یەكێك
لەو ئێعدام كراوانە كەســێكی نەخۆش بوو كە لە بیمارســتان لە سەر
برانــكارد بردبوویــان و ئیعدامیــان كردبــوو ،وێنــەی ئــەم ئێعدامە بە
كۆمەاڵنە پاش ماوەیەك باڵوكرایەوە.
«حوســەین برووجــردی» یەكێــك لــە فەرماندەرانــی خومەینــی لە
سەقز دەڵی« :لە سەقز  ١٣كەسیان لە چەند خولەكێكدا ئێعدام كرد و
حوكمەكەیان هەر لەوێ بەڕێوە بردن كە یەكیان منداڵێكی  ١٢سااڵن
بــوو ،هــەر نەیدەزانــی بۆ چی گیراوە .كەســێكی دیكەیان بــەو تاوانە
ئیعدام كرد كە گوایە باوكی «رباخوار» واتە ســووخۆرە .كاتێك كە
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پێی دەڵێن تاوانی ئەوەیە كە باوكی «رباخوار»ە ،ئەو الوە لە وەاڵمدا
دەڵێ گوناحی من چیە كە باوكم ســووخۆرە؟ خەڵخاڵی دەڵی تۆ لەو
خوێنــەی و ئەمــە دەبێتــە هۆی ئیعتــرازی «حوســەین برووجردی»
و داوا لــە «موحســین رەزایــی» فەرمانــدەی ســپای پاســداران دەكا
پێــش بــەو وەزعە بگرن كە ناوبراو لە وەاڵمدا دەڵی بۆ دامركانەوەی
ناڕەزایەتییەكان ،ئەم توندوتیژییانە پێویستن.
پــاش ئــەم ئێعدامانــە و تا ئێستاشــی لەگەڵ بێ ،ئێعدام كەرەســەی
تۆقاندنــی حكوومەتی كۆماری ئیســامییە و بە ناوی دژایەتی لەگەڵ
ئیســام جینایەتــی زۆر ئەنجــام دراوە ،نموونــەش لــەو پێوەندییــەدا
كوشتوبڕەكەی ساڵی ١٣٦٧ی هەتاوی بوو كە لە دوو مانگدا نزیكەی
حەوت هەزار كەس ئێعدام كراون.
لەوەش جینایەتكارانەتر فتواكەی خومەینیی خوێنمژ بوو كە داوای
دەكرد پێش ئەوەی ئیعدامییەكان ئێعدام بكرێن ،خوێنەكانیان لێ بگرن
و بــۆ چارەســەری ئــەو بریندارانەی كە لە بەرەكانی شــەڕدا بریندار
دەبن ،بە كاری بەرن.
 :24دەستپێكردنی شەڕی بەرگری لە كوردستان ()1358
پاش دەســتووری جیهادی خومەینی لە دژی خەڵكی كوردســتان و
هێزە خەباتگێڕەكانی ،بەداخەوە ئەوەی كورد لێی دەترســا و هەوڵی
دەدا روو نــەدات ،رووی دا و بــە هێرشــی هێزەكانی رێژیم بۆ ســەر
خەڵكــی كوردســتان ،زۆر جینایەتی ســامناك لە الیــەن ئەو هێزانەوە
خوڵقــان كە بەشــێك لەو جینایەتانە لە توێــی الپەرەكانی ئەم كتێبەدا
دەكەونە بەرچاو .رۆڵە خەباتگێڕەكانی كوردستانیش لە بەرانبەر ئەو
هێرشەدا كەوتنە دیفاعكردن و لەماوەی ئەو شەڕەدا ژمارەیەكی زۆر
لە هێزەكانی رێژیم كوژران و بە دیل گیران .ژمارەیەكیش پێشمەرگە
لە رێگای دیفاع لە ئازادی و كەرامەتی گەلەكەیاندا بە ســەخاوەتەوە
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گیانیان بەخشی ،ئاماری ئەو شەڕە ـ هەر چەند ناتەواوە ـ لە نامیلكەی
شــەڕ لــە كوردســتاندا (جنــگ در كردســتان) كــۆ كراوەتــەوە كە ئەم
ئامارە لە ساڵی  ١٣٥٩تا  ١٣٧٣دەگرێتەوە .ئاماری پێش و پاش ئەو
رێكەوتە لە بەردەستدا نەبوو ،بۆیە ئەو ئامارەی تێدا نیە.
بێگومــان ژمــارەی كــوژراوی دوژمــن و هــەر وەهــا چاالكیــی
بەڕێوەچــوو زۆر لــەوە زیاتــرن كە لێــرەدا هاتووە .ئــەم ئامارە تەنیا
تایبەتە بەو شەڕانەی كە حیزبی دێموكرات بەڕێوەی بردوون و ئەو
شــەڕانە ناگرێتەوە كە هێزە خەباتكارەكانی دیكەی وەك كۆمەڵە و ..
بەڕێوەیان بردووە.
جەدوەلــی ژمــارە «یــەك» كــوژراو و دیلــی دوژمن و شــەهیدانی
حیــزب لــە خــۆ دەگــری كە بــە بــەراورد لەگــەڵ یەكتــر دەردەكەوێ
لــە بەرانبــەر هەر شــەهیدێكی حیزبــدا  10كەس لــە هێزەكانی رێژیم
كــوژراون و ئەمــە نیشــانەی ئازایەتــی و لێزانیــی هێــزی پێشــمەرگە
بەرانبــەر بــە هێزەكانی رێژیمە و بە تایبەتیش ئەگەر ئەوە لە بەرچاو
بگرین كە لە تەواوی ئەو شەڕانەی ریژیم لە دژی هێزی پێشمەرگە،
هێزەكانــی رێژیــم بە چەكی قورس و موهیماتــی بێ ئەژمار و هێزی
هەواییەوە پشتیوانی كراون.
هەروەها جەدوەلی ژمارە ( )2دەسكەوتی كەرەسەی نیزامیی هێزی
پێشــمەرگە لە شــەڕەكانیاندا دژ بە رێژیم لە ساڵی  ١٣٥٩تا  ١٣٧٣لە
خۆ دەگرێت.
ئەم ئامارە لە دامەزراندنی رادیۆ دەنگی كوردســتانەوە دەســت پێ
دەكات و عەمەلیاتەكانــی پێــش ئەو رێكەوتە نەنووســراون .هەروەها
ئــەم ئامــارە تەنیا ئــەو كوژراوانــەی دوژمن دەگرێتەوە كــە تەرمیان
كەوتۆتــە دەســتی پێشــمەرگە .هەر بۆیــە ئاماری تــەواوی زیانەكانی
دوژمن لەو شەڕەدا دەكرێ چەند قات لەوەش زیاتر بێت.
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جەدوەلــی ژمــارە ( :)1ئامــاری زیانــە مرۆییەكانــی دوو الیەن لە
شەڕی كوردستاندا (1359ـ)1373
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لــە هەزاران عەمەلیاتی هێزی پێشــمەرگەدا كە لە نێوان ســاڵەكانی
 ٦٥تا  ٧٣ئەنجام دراون ،ژمارەی ئەو عەمەلیاتانە لە بەردەســتدا نیە
كــە ئامــاری كوژراوەكانی دوژمــن تێیاندا روون نەبۆتــەوە ،بەاڵم لە
ساڵەكانی  58تا  ٦٤ژمارەی ئەو عەمەلیاتانەی كە ئاماری كوژراوانی
دوژمن تێیاندا روون نەبۆتەوە  ١٥١٩عەمەلیات بووە .بەو پێیە دەبێ
ژمارەی ئەو عەمەلیاتانە لە نێوان ساڵەكانی  ٦٤تا ٧٣یشدا كە ژمارەی
تەلەفاتی دوژمن نەزانراوە ،چەند قات لەوە زیاتر بێ.
لــەو ســااڵنەدا  ٣٠قەبــزە قەناســەی دووربینــدار ،زیاتــر لــە ١٠٠
نارنجەكی دەستی ،نزیك بە  ٤٠موسەلسەلی گەورە ،دەیان ماشین و
كەرەسەی دیكەی نیزامی وەك كۆڵەپشتی ،كیسە خەو ،قوتب نما و ..
بە دەسكەوت گیراون كە لەم نووسراوەیەدا نەهاتوون.
 :25بەشــداریی خەباتگێڕانــی بەشــەكانی دیكــە لــە بزووتنەوەی
كوردستانی ئێراندا
شانازیی یەكەم بەشداریی كوردەكانی بەشەكانی دیكەی كوردستان
دەگەڕێتەوە بۆ ســەردەمی كۆماری كوردســتان لە ســاڵی  1946كە
بارزانییــەكان لەم بەشــدارییەدا پشــكی شــێریان وە بــەر دەكەوێ و
شــەڕەكانی «قاراوا» و «مامەشــا» شــاهیدی ئازایەتیی ئەو هێزەی
بارزانییەكانە و ئیســتا ئیتر بەشــێكە لە ســەرفیرازییەكانی مێژوو كە
هەموو كوردێك شانازیی پێوە دەكات.
خاڵی دیكە ،بەشداریی چوار ئەفسەرە خەباتگێڕەكە بوو كە ئەوانیش
پــاش رووخانــی كۆماری كوردســتان بــە گەڕانەوەیان بــۆ عێراق بە
داخەوە لە الیەن رێژیمی پاشایەتییەوە شەهید كران و یادیان لە دڵی
هەموو كوردێكدا زیندووە .بەشداریی كادر و پێشمەرگەكانی حیزبی
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شیووعی لە شەڕەكانی ساڵەكانی  58و 59ی هەتاوی لە كوردستانی
ئێراندا شانبەشــانی پێشــمەرگەكانی حیزبی دێمۆكراتی كوردســتانی
ئێران بە تایبەت لە شــەڕی 26رۆژەی شــاری سنەدا كە لەو شەڕەدا
شەڕی سنە ئەبوو تارا و تەرمی شەهید جەبار كۆكەیی

فەرماندەی ئازا و بەوەج مەال محەممەد جوانڕۆیی (برایم) بریندار و
چەند هاوڕێیەكی وەك جەبار كۆكۆیی و ..شەهید بوون.
بەشــداریی پێشــمەرگەكانی حیزبــی سۆسیالیســتی كوردســتانی
توركیــە لــە شــەڕی جادەی سەردەشــت ـ پیرانشــار كە لەم شــەڕەدا
كەسێكیان شەهید بوو.
ســەرئەنجام بەشــداریی پێشــمەرگەكانی یەكێتیــی نیشــتمانیی
كوردســتان لــە ســاڵی  1362لــە شــەڕەكانی جــادەی سەردەشــت
ـ پیرانشــار كــە لــە دەشــتی «ســاوان» لە شــەڕێكی ئازایانــەدا چەند
پێشــمەرگەیەكی یەكێتی شــەهید بوون و ناوی «هێزی پشتیوان» لە
سەر ئەو هێزە دانرا.
بەشــداریی ئــەم هێزانــە ئەگــەر شــانازییەك بــۆ هێزەكانیــان بێت،
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نیشانەیەك لە هەست و سۆز و چارەنووسی گەلێكی دابەشكراویشە
كــە بــە بێ ئیرادە و ویســتی خۆی دابەش كراوە ،بــەاڵم داگیركەرانی
كوردســتان لــە درێــژەی ســەدان ســاڵ داگیــركاری و كاولــكاری لە
كوردستاندا نەیانتوانیوە هەست و سۆز و عاتیفە بۆ نیشتمان لە دڵی
رۆڵەكانــی ئــەم نیشــتمانەدا الواز بكــەن و بە قەولی كــوردی «برا لە
پشت برا بێ ،مەگەر قەزا الی خوا بێ».
 :26قارنێ و قەاڵتان ،كۆمەڵكوژیی گەلی كورد ()1358
پاش ســەركەوتنی شۆڕشــی گەالنی ئێران دژی رێژیمی پاشایەتی
خەڵــك بــە هیــوا بوون لــە ژێر ســێبەری رێژیمی تــازەدا بــە ئازادی
و ژیانێكــی بــاش بگەیــەن ،بــەاڵم مخابــن ئــەو هیوایــە نەهاتــە دی و
پاش ســەركەوتنی شــۆڕش ئاخوندە كۆنەپەرستەكان دەسەاڵتیان بە
تــەواوی قەبــزە كرد و بــۆ بەڕێوەبردنی سیاســەتەكانیان كەڵكیان لە
مۆرەكانی رێژیمی پێشــوو و توێــژی دەمارگرژی ئایینی وەرگرت و
دەیان و بگرە سەدان جنایەتیان لە كوردستان بەڕێوە برد.
لە ناوچە جۆراوجۆرەكانی كوردستان لە كاتێكدا كە جووتیارەكان
لــە كێڵگەكانیانــدا ســەرقاڵی كاری خۆیــان و پەیداكردنــی بژیــوی
ژیانیان بوون ،كەوتنە بەر شــااڵوی هێرشــی بێبەزەییانەی پاسداران
و هێزەكانــی دیكــەی رێژیــم كــە رەحمیــان بــە ژن و منــداڵ و پیر و
پەككەوتەش نەدەكرد و خەڵكی بێ تاوان بە بێ هیچ پاســاوێك تەنیا
بە هۆی كوردبوونیانەوە دەدرانە بەر دەســتڕێژی گوللەی پاســدارە
جەنایەتكارەكان و رێبەرانی ئەو كوشــتوبڕەش بەرپرســانی رێژیمی
تــازە بە دەســەاڵت گەیشــتوو بــوون .لە درێژەی چەندین كوشــتاری
بەكۆمەڵــدا لــە شــار و گوندەكانی كوردســتان ،نــاوی ژمارەیەك لەو
گوندانــە لــە كۆتایی ئەم باســەدا دێــت .خومەینی كە خــۆی هاندەری
سەرەكیی ئەو كوشتوبڕانە بوو ،لە بەر سكااڵی زۆر لە الی ناوبراو
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ســەبارەت بەو كۆمەڵكوژییانە كەســێكی بەناوی «بەهادوران» وەك
نوێنەری خۆی ناردە كوردستان و بەهادوران لە كۆتایی لێكۆڵینەوە
و لێپرســینەوەكانیدا راپۆرتێكــی بــۆ خومەینــی بــەرز كــردەوە كــە
هەرچەنــد ئــەو راپۆرتەش وەك زۆر راپۆرتی دیكە لە بیر كرا ،بەاڵم
لە بەر ئەوەی ناوبراو نوێنەری خومەینی بوو ،راپۆرتەكەی دەتوانێ
بەڵگەیەكی حاشــاهەڵناگر بۆ ســەلماندنی راســتییەكان بــە تایبەتی لە
رووداوی «قارنێ»دا بێت.
لێرەشــدا ســەرنجی خوێنــەران بــۆ بەشــێك لــە راپۆرتــی مەهــدی
بەهــادۆران ،نوێنــەری خومەینــی لــە پارێزگاكانــی ســنە و ورمــێ
ســەبارەت بــە كارەســاتی قارنــێ رادەكێشــین كە لــە رێكەوتی 24ی
خەرمانانــی  1358ناردوویەتــی بۆ خومەینی و دوو رۆژ دواتر ،واتە
26ی خەرمانــان لــە رۆژنامــەی كەیهان چاپ كراوە .لــە راپۆرتەكەدا
هاتووە كە:
« )1بەپێــی بەڵگــە و باســەكان ،لــەو دوو پارێزگایــەدا پیالنێكــی
رەمزاوی لە الیەن مۆرەكان و رێبەرانێكی باوەڕپێكراو و رواڵەتییەوە
لــە ئارادایــە ،چوونكە ئــەو فێئۆداڵ و خاوەن مڵكانــەی كە لە رێژیمی
پێشــوودا هــۆكار و ئامرازی بەڕێوەبەریی شــا لــە ناوچەدا بوون ،لە
الیەن كەسانێكی وەك دوكتور چەمران ،تیمسار زەهیرنژاد ،فەرماندەی
لەشــكری 64ی ورمی ،ســەرهەنگ شەهبازیان و ئەو فەرماندەرانەی
ئەرتەش و ژاندارمرییەوە تا بن گوێ خۆیان بە چەك و گوللە تەیار
كردووە و ئامادەن و چەكدارن و لە بەرانبەردا خەڵكی چەوســاوە و
هەژاری ناوچە و كەسانێك كە سااڵنێكی زۆر لە دەستی فێئۆداڵەكان
رەنجیان بینیوە ،دەكەونە بەر تەوژم.
 )2بــە ئامــاژە بــە هەڵخڕانــدن و پەرەپێــدان بە رۆحێكــی دوژمنانە
و رق لــە نێــوان تــورك و كوردەكانــی ناوچەدا لە الیــەن فەرماندە و
ئەرتەشــییەكانی ئەو كاتــەی كوردســتان و ئازەربایجانی رۆژئاواوە
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بــۆ هەمیشــە ئــەم دژایەتییانــە بەردەوامــە و رەنگــە دەوڵــەت لەگەڵ
شــەڕی نیزامیــی دێموكراتــەكان رووبەڕوو ببێتەوە .هــەر ئەمە بۆتە
هــۆی ئــەوەی كــە خەڵكی بێ تاوان لە كۆماری ئیســامی بێزار بن و
ئێســتاش لــە هەمبــەر خەڵكدا لەم بــارەوە دیدێكی خراپمــان هەیە كە
خەڵــك بــەرەو الی دێموكراتەكان هان دەدرێن و ئەوان بە دۆســت و
پشتیوانی خۆیان دەزانن.
 )3بەپێی شریت و ئەو راپۆرتانەی كە لە بەردەستدان ،كاربەدەستانی
ژاندارمــری و موجاهیــدە رواڵەتییەكانــی نەغــەدە بە سەرپەرەســتیی
«ئاغای مەعبوودی» و «ســەرگورد نەجەفی» لە ئاوایی قارنا ســەر
بە شــاری نەغەدە النیكەم  45كەســی بێ تاوانیان لە شــوێنی ژیانی
خۆیاندا كوشــتووە و دواتر گواســتوویاننەوە بۆ بیابان تاكوو نیشان
بدەن كە ئەمانە لە شەڕدا كوژراون و گوندەكەشیانیان تااڵن كردووە
و لە ئاگردا ئەســووتێت و «ئیســتوار بیگلەری» لە كۆپلۆدا  5كەســی
كوشتووە ،ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ بێ بایەخی یان خەیانەت و پیالنی
ئەو فەرماندانەی كە لە ژاندارمریدان لە الیەكەوە و ورووژاندنی ئەو
هەســت و ئیحساســانەی كــە دژ بــە كــورد دێنە كایەوە و هەســتانی
بیرێكی تۆڵەسەندنەوە دژ بە كوردە بێ تاوانەكان لە الیەكی ترەوەیە.
بە داخەوە ســەرەڕای ئەوەی كە ئەوانەی ئەم كردەوە دڕندانەیان بە
ئەنجام گەیاندووە ناسراون ،بەاڵم بە هۆی الیەنگریی زەهیرنژاد لەو
تاوانبارە دڕندانە ئەو هەلە نەڕەخســاوە كە شــوێنیان دەربكەوێت و
دەستبەسەر بكرێن.
 )4نەبوونــی توانایــی و دەســەاڵتی پێویســت لــە الیــەن ســوپای
پاســدارانی شۆڕشــەوە بۆ راگرتنی ئەو مــەال رواڵەتیانە و ئەندامانی
ساواك كە دژ بە كوردن و بوونەتە هۆی خوێنڕشتن لە سەرتاسەری
كوردســتان و ئازەربایجاندا ،بۆ وێنە :پرۆســەی قارنێ كە بە حوكمی
حاكمی شەرع« ،ئاغای خەڵخاڵی» و ئاغای «ئومید نەجەف ئاوایی»
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لەوێدا بەڕێوە چوو.
 )5لــە تەنیشــت رێگاچــارەی نیزامیــدا ،رێگاچــارەی فەرهەنگــی و
ئایدۆلۆژیــك و ئاوەدانــی بــۆ كوردســتان و ئازەربایجانــی رۆژئــاوا
پێویستە.
هەروەهــا مەهــدی بەهادوران ،نوێنەری خومەینــی لە درێژەی ئەم
راپۆرتــەدا پێشــنیار دەكات كە« :رۆحانییــە رواڵەتییەكان كە بوونەتە
هــۆی شــەڕ و خوێنڕێــژی لــە ناوچــەدا راماڵین و ئەو كەســانەی كە
كارەســاتی قارنێیان خولقاندووە ،دەستگیر بكرێن و پێشگیری بكرێ
لە ئاگردانی خەرمان و ماڵەكانی ئەوان و ..و دادگای بااڵی شــۆڕش
چاوەدێــری بكات .بۆ دەســتگیریی تاوانبــاران ،البردنی ئەو فەرماندە
و هێزانــەی كە بە شــێوەی رەســمی ئەندامی دایــرەی ئیتالعاتن و لە
خزمەتــی نەیارانی شۆڕشــدان و ئەیانەوێ ســوپای پاســداران الواز
بكــەن و ناردنــی دوو بــازڕەس لــە الیــەن ئیمامەوە ،دوو بازڕەســی
دیكــەش لــە الیــەن لێژنەی شــۆڕش و كەســێك لە الیەن دادســتانیی
گشتیەەوە پێویستە».
ئــەم ئامــارەی كە لە خوارەوە دێت ،ناوی ژمارەیەك لەو گوندانەیە
كە هێرشیان كراوەتە سەر و خەڵكیان لێ كوژراوە و ماڵ و مەزرایان
ئاگری تێ بەردراوە:
قارنــێ  68شــەهید ،قەاڵتــان  12شــەهید ،ئیندرقــاش 30شــەهید،
وسووكەند  58شەهید ،سۆفیان  12شەهید ،سارۆقامیش  13شەهید،
بانیراوی نەغەدە  13شەهید ،قەرەگۆلی مەهاباد  18شەهید ،سەوزی
 4شەهید ،چەلی كۆیكان  23شەهید ،گێچە و هەڵەقووش  14شەهید،
چەقەڵ مســتەفا  19شــەهید ،گوندە وێڵەی شــنۆ  6شــەهید و دەیان
و ســەدان گونــدی دیكــەش كە ئەم جنایەتانەیان تێــدا بەڕێوە چوون.
ئەمــە تەنیــا كۆمەڵێك لە نموونەكانن كە باســیان لــێ كراوە ،ئەگەر نا
ناوچــەی وا هەبــووە وەكوو ســەڵماس ،باوەجانی و زەهاو كە بێجگە
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لەوەی بە ســەدان كەســیان كۆمەڵكوژ كراون ،لە ماڵ و حاڵی خۆیان
هەڵكەندراون و پەڕیوەی عێراق و واڵتانی دیكە بوون.
 :27داگیركردنــی باڵوێزخانــەی ئەمریــكا و هەڵوێســتی حیــزب
()1358
رۆژی 13ی خەزەڵوەری  1358كۆمەڵێك لە خوێندكارانی ناســراو
بــە «پەیــڕەوی خەتــی ئیمــام» هێرشــیان كــردە ســەر باڵوێزخانەی
ئەمریــكا لــە تــاران و داگیریــان كــرد و بــە «النــەی جاسووســی»
ناودێریــان كــرد .رێژیمــی ئاخونــدی لــەو رۆژە بــە دواوە بۆ ماوەی
 444رۆژ خەڵكی ئێران و دنیای دەرەوەی بە كێشەی بەبارمتەگرتنی
دیپلۆماتــە ئەمریكاییەكانــەوە ســەرقاڵ كــرد و گرتنــی باڵوێزخانــەی
ئەمریكایــان وەك كردەوەیەكــی دژی ئیمپریالیســتی لــە قەڵــەم دا.
تەنانەت بیشەرمییان گەیاندە رادەیەك كە ئەو كارەیان بە شۆڕشێكی
گەورەتــر لە شۆڕشــی ٢٢ی رێبەندانی  ١٣٥٧دانــا .هێندێك حیزب و
رێكخــراوی هەڵپەرەســت و خۆبەدەســتەوەدەریش ئــەو كارە غەیرە
قانوونییەیــان بە نیشــانەی دژی ئیمپریالیســت بوونــی رێژیم زانی و
زۆریــان بــە بەژن و بــااڵی هەڵگــوت .بەداخەوە هێندێــك رێكخراوی
شۆڕشــگێڕی راســتەقینەش تووشــی هەڵە بوون و بێ ئەم الوئەوال
پشــتیوانییان لــەو بێقانوونییــەی رێژیمــی خومەینــی كــرد تاكوو لەو
جەوە كە پێكی هێنابوو كەڵك وەرگرێت و بناغەی رێژیمەكەی پتەوتر
بكا .قانوونی ئەساســیی كۆنەپەرســتانەی زوو بە تەســویب گەیاند و
پاوانخوازیی حیزبی جمهووریی ئیســامی ،حیزبی گۆپاڵ بەدەستانی
بە سەر گەالنی ئیراندا زاڵ كرد.
حیزبــی دێموكــرات هــەر لــە ســەرەتاوە لەو بــاوەڕەدا بــوو كە بە
بارمتەگرتنــی دیپلۆماتەكانــی ئەمریكایــی ناتوانــێ نیشــانەی دژی
ئیمپریالیســت بوونــی رێژیم بــێ و ئەوە تەنیا بــۆ فریودانی بیروڕای
گشــتیی خەڵكــی ئێرانــە .حیــزب پێی وابوو ئــەو كارە بــە پێچەوانەی
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قانوون و رێوشوێنە نیونەتەوەییەكانە و تەنیا بەرهەمێك كە لێی وەر
دەگیرێ ،بێ ئیعتبار بوونی ئێران الی بیروڕای گشــتیی دنیا دەبێ و
مەحكوومی كرد.
تێپەڕبوونــی رۆژگار راســتی و دروســتیی بۆچوونەكــەی حیزبــی
نیشــان دا .هــەر چەنــد رێژیمــی خومەینــی لە پێشــدا بــۆ ئازادكردنی
بارمتــەكان چەندیــن مەرجــی وەك گەڕاندنــەوەی حەمــەڕەزا شــا و
داراییەكــەی دانابــوو ،بەاڵم لــە كۆتاییدا پــاش  ٤٤٤رۆژ هەراوهۆریا
و دوای ئەوەی زیانێكی زۆر بە ناوبانگ و ئیعتباری ئێران گەیشــت،
رێژیم لەگەڵ بەناو شــەیتانی گەورە رێ كەوت و بە بێ ئەوەی هیچ
كام لە مەرجەكانی جێبەجێ كرابن ،بارمتەكانی ئازاد كرد.
هــەر وەك دیتمــان ،بــە بارمتەگرتنــی كارمەندانــی باڵوێزخانــەی
ئەمریــكا واڵتی تووشــی گەمارۆی ئابووری هێنــا و خەڵكی هەژار و
نەداری ئێرانی لەگەڵ كەمبوون و تەنانەت نەبوونی زۆر شــتومەكی
هــەرە پێویســتی ژیان بــەرەوڕوو كرد .ئــەو بە بارمتەگرتنــە بوو بە
هــۆی ئەوەی كــە نزیكــەی دوازدە میلیارد دۆالر زەخیــرەی ئەرزیی
ئێران دەســتی بە ســەردا بگیرێ كە رێژیمی خومەینی بە ئازادكردنی
بارمتەكان تەنیا چوار یەكێكی ئەو پووڵەی بۆ ئازاد كرا.
 :28بۆچوونی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
لەمەڕ پێشنووسی یاسای بنەڕەتیی ئێران ()1358
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێران هــەر لە یەكــەم ڕۆژەكانی
پــاش باڵوبوونــەوەی ناوەڕۆكــی پێشنووســی یاســای بنەڕەتیــی
كۆماری ئیسالمییەوە لە هاوینی 1358دا بە دەركردنی بەیاننامەیەك،
كەموكۆڕییەكانی ئەم یاسایەی بە روونی باس كرد .هەڵبەت دەكرێ
بڵێیــن بــە هــۆی كەشــوهەوای پــاش كۆنگــرەی چوارەمــی حیــزب و
بوونــی تاقمــی الیەنگــری بۆچوونەكانی توودە لە نێــو حیزبدا و هەر
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وەها بە لە بەرچاوگرتنی ئەو راســتییەی كە لەو ســەردەمەدا هێشــتا
رووخاندنــی كۆماری ئیســامی نەبۆتە سیاســەتی رەســمیی حیزب،
جۆرێك پارێزكاری و خۆبواردن لە رەتكردنەوەی تەواویەتی یاساكە
بە بەیاننامەكەوە دیارە.
لە بڕگە جۆراوجۆرەكانی ئەم بەیاننامەیەدا هاتووە كە:
«خوێندنــەوەی بنچینــە گشــتییەكان و ناڕوونیــی ئــەم گەاڵڵەیــە لە
راســتیدا نیشاندەری ئەوەیە كە پێشــنووس بە پڕتاوێكی خێرا ئامادە
كراوە .جگە لەوە نوێنەرانی راستەقینەی گەالنی ئێران لە ئامادەكاریدا
رۆڵیــان نەبــووە .بــەم هۆیــەوە و بە هــۆی نەناســینی واڵت لە الیەن
كەســایەتییەكانی ئامــادەكاری ئــەم یاســایەوە ،مافــە بنەڕەتییەكان و
ویســتی گەالنی بندەســتی ئێران بەو شــێوەیە كە لە پێگەی شۆرشی
ئێرانە ،مسۆگەر نەكراوە و نەپارێزراوە.
 ..لــە ئەســڵی  13لــە فەســڵی دوهەمــی یاســای بنەڕەتیــدا ،ئایین
و مەزهــەب لە ریزێكــدا هەڵكەوتوون .مەزهەبــی فەرمی مەزهەبی
جەعفەرییــە كــە ئەمــە خــۆی چەشــنێك دەســەاڵتخوازی و
سەروەریخوازیی مەزهەبییە و ئەگەر ئایینی فەرمیی ئێران ئیسالم
بێ ،ناوبردنی مەزهەب خۆی چەشــنێك دوبەرەكی و ئاژاوەنانەوە
لە نێوان گەالنی ئێران دەبێ.
لــە ئەســڵی 21دا ،كەڵــك وەرگرتــن لە زمانــی زگماكــی ،ناڕوونە و
بەكورتی هاتۆتە بەر باس .باشــتر بوو شێوەی كەڵك وەرگرتن لەوە
دیاری بكرێ .بە تایبەت هێنانە بەرباســی ئەم مەســەلەیە لە ئەســڵی
ناوبــراودا پێویســتە كــە پەروەردەو فێركــردن تا قۆناخــی تایبەت بە
زمانــی زگماكــی بــێ و جگــە لەمــە ،زمانــە زگماكییەكان لــە ناوچەدا
فەرمی بن و لە ئیدارەكانی دەوڵەتیدا زمانی فارسی بە كار بهێنرێ.
 ..گرینگترین عەیبی گەاڵڵەی پێشــنیاریی یاسای بنەڕەتی ،نەبوونی
خودموختــاری بــۆ گەالنــی ئێرانــە .لــە هیچــكام لــە ئەســڵەكان و
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دەستەواژەكانی ئەم یاسایەدا ،چەمكی خودموختاری بەدیار ناكەوێ.
یەكێك لە داواكارییەكانی شۆڕشــی ئێران ،شانبەشــانی دێموكراســی
لە واڵتی فرەنەتەوەی ئێراندا ئەمەیە كە مافە سروشــتییەكان و مافی
گەالنی ئێران بە شــێوەی «خودموختــاری» یان «فیدراتیو» رێزیان
لــێ بگیردرێ...گەالنــی ئێران بە بەختكردنی خوێــن و لەخۆبردوویی،
رەســاڵەتی رێژیمــی پەهلەوییــان تێكەوە پێچا .شۆڕشــی ئێران دەبێ
بۆ گەشــەكردن و درێژەدان و پتەوكردنی پێگەی خۆی و پاراســتنی
دەســكەوتەكانی ،ویست و ئیرادەی جەماوەری گەالنی ستەملێكراوی
ئێــران وەاڵمــی ئەرێنــی بدەنــەوە .بــاس نەكردنــی خودموختــاری و
رەچاونەكردنی ئەم سەرەتاییترین مافانە لە دەقی پێشنیاریی یاسای
بنەڕەتیدا ،نە بە قازانجی شۆڕشە و نە بە مەسڵەحەتی ئەم گەالنەش
دەبێ.
 ..شۆڕشــی ئێــران رێگــە نادات یاســای بنەڕەتی كــە نرخی خوێنی
هــەزاران شــەهید و لەخۆبردوویــی تــەواوی خەڵكــی ئێرانــە ،ببێتــە
ئامرازی دەســتی كەســانێكی پاوانخواز و ناپسپۆڕ و ماف و ئازادییە
دێموكراتیكــەكان و مرۆڤایەتــی و مافــە نەتەوەییەكانــی گەالنی ئێران
بــە بــەراورد لەگەڵ رێژیمی پاشــایەتیدا لــە بەرچاو بگیرێ .یاســایی
بنەڕەتــی دەبــێ رێز دابنێ بۆ ویســتە نەتەوەییەكانی خەڵكی ئێران و
ئەسڵەكانی خۆی پشت ئەستوور بە ویستی جەماوەری زەحمەتكێش
دابڕێژێ.
 ..ئەسڵە داڕێژراوەكانی یاسای بنەڕەتی دەبێ لە مەجلیسێك بە ناو
مەجلیسی دامەزرێنەران بكەوێتە بەر باس و شرۆڤەوە .كەوابوو كە
نوێنەرانی راســتەقینە و هەڵبژێردراوی گەالنی ئێران لە مەجلیســێكدا
بەنــاوی مەجلیســی دامەزرێنــەران لــە دەوری یــەك كــۆ نەبنــەوە،
چاوەڕوانــی یاســای بنەڕەتییــەك بــەراورد كــراو لەگەڵ بــارودۆخ و
پێداویستییەكانی كۆمەڵگا و شۆڕشی ئێران بێسوود دەبێ.
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 ..حیزبــی ئێمــە خوازیــاری پێكهێنانی مەجلیســی دامەزرێنەرانە .نە
بەهانــەی كەمیــی كات و خێرایی لە پەســندكردنی یاســای بنەڕەتی و
نە بانگەشــەیەك كە ئەم ویســتەی پێكهێنانی مەجلیسی دامەزرێنەران
وەك پیالنێك لێك بدرێتەوە ،ناتوانێ ئەم راستییە وا گۆڕدراو وێنا بكا
كە دامەزرانی یاسای بنەڕەتی بێ پێكهێنانی مەجلیسی دامەزرێنەران،
كردەوەیەكی نادێموكراتیكە و مێژوو بە خۆشی یادی ناكاتەوە».
هــەر وەك گوتمــان ،وادیــارە كۆمیتــەی ناوەنــدی لــەو كاتــەدا
نەیویســتووە مەســەلەكە بە تــەواوی بورووژێنێ و لــە بنی كوولەكە
بــدات ،ئەگــەر نــا یاســای بنەڕەتیی ئێــران زۆر بەندی خراپــی تێدایە
كە نەك لەگەڵ ویســت و داخوازییەكانی ســەردەم ناگونجێن ،بەڵكوو
مــرۆڤ دەگەڕێننــەوە بۆ هەزارو چوارســەد ســاأل پێــش و خراپترین
بەند كە لەو یاســایەدا گونجاوە ،سیســتمی حكوومەتییە كە سیستمی
والیەتــی فەقیهــە و كەســێك بــە نێــوی وەلــی فەقیــه دەســەاڵتێكی
بێسنووری هەتاهەتایی دراوەتێ و لە راستیدا ئەم بەندەیە كە دەبێتە
نیوەڕۆكــی حكومەتەكــە و باقی دامەزراوەكان .ســەركۆمار و هێزی
قەزایــی و پارلەمــان لــەو سیســتمەدا هیــچ دەســەاڵتێكیان نیە و هەر
پــاش پەســەندكرانی ئەم یاســایە لــە پێداچوونەوەیەكــی دیكەدا زۆر
خاڵــی نەرێنییــان تێــدا گونجانــد كــە جێگای ئەم باســە نیــە و زۆری
لە ســەر نووســراوە .مەبەســت لە نووســینی ئەم چەند دێڕەی دوای
نووســراوەكەی كۆمیتەی ناوەندی ئــەوە بوو كە روون بكرێتەوە كە
ئــەو قانــوون و یاســایە زۆر لــەوە خراپتــرە كە لەو كاتــەدا و بە پێی
هەلومەرجی سەردەم لە سەری نووسراوە.
 :29كۆنگرەی چوارەمی حیزب ()1358
پێــش كۆنگــرەی چوارەم ســێ تەیفی فكری بۆ بە دەســتەوەگرتنی
رێبەرایەتی لە كۆنگرەی چوارەم لە هەوڵدا بوون :الیەنگرانی حیزبی
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تــودە بــە پشــتیوانیی حیزبە تــودە ،تەیفی دێموكــرات و نەتەوەخواز،
تەیفێكی عەشیرەیی.
كۆنگــرەی چــوارەم لــە رۆژانــی  1358/11/30تــا  1358/12/5لــە
ساڵۆنی سینەما ئومێدی مەهاباد بە بەشداریی  310كەس لە ئەندامانی
هەڵبژێردراوی كۆنفڕانسەكان لە سەرتاسەری كوردستان دەستی پێ
كرد .لەم كۆنگرەیەدا دوو الیەنی فیكری كەوتنە بەربەرەكانێی الیەنی
دێموكــرات و نەتەوەخــواز كــە دوكتــور قاســملوو رێبەریــی دەكرد،
الیەنەكەی دیكە بە دنەدانی حیزبی توودە و بە ســەرۆكایەتیی غەنی
بلووریان و محەممەد ئەمین سراجی.
لەم كۆنگرەیەدا چوار مەسەلەی گرینگ دەكەوتنە بەرباس ،هەڵوێست
بەرانبەر بە رێبەرایەتیی شۆڕشــی ئێران ،دەستنیشــانكردنی دۆستان
و دوژمنان لە رادەی نێوخۆ و دەرەوە ،دیاریكردنی ئامانجی دواڕۆژ،
دیاریكردنی سنوورێك لە نێوان مرۆڤی دێموكرات و نادێموكرات.
ســەرەڕای هەوڵێكــی زۆری دوكتــور قاســملوو بــۆ نیشــاندانی
كەموكۆڕییەكانــی سۆســیالیزمی ســوننەتی ،بــەاڵم بەهــۆی ریشــە
داكوتانــی ئــەم بیروبۆچوونە لــە نێو ژمارەیەكی زۆر لە بەشــدارانی
كۆنگــرەدا كارێكی بۆ نەچووە پێشــەوە و ئاكامــی لێدوانەكان ئەوەی
لــێ كەوتــەوە كــە ئامانجــی دواڕۆژی حیــزب بــوو بە سۆســیالیزمی
زانســتی .سەبارەت بە رێبەرایەتیی شۆڕش كۆنگرە پشتیوانیی خۆی
لە رێبەرایەتیی شــۆڕش دووپات كردەوە و خومەینیی وەك رێبەری
شۆڕشــی ئێران ناســی و لە هەمان كاتدا دروشمی «دێموكراسی بۆ
ئێران و خودموختاری بۆ كوردستان»ی پەسند كرد.
ســەبارەت بە دیاریكردنــی دوژمنانی دەرەوە و نێوخۆ و هەروەها
ســنووری نێوان مرۆڤی دێموكرات و نادێموكرات ،دوكتور قاســملوو
توانیــی ســیمای دێموكــرات لەم كۆنگرەیەدا بچەســپێنێ و مەبەســت
لــە چەســپاندنی ئــەم تاریفانــە لــە مرۆڤــی دێموكــرات لــە راســتیدا
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ســنوردانانێك لە نێــوان بیروباوەڕی توودەیــی و مرۆڤی دێموكراتدا
بوو و ئەم مەرزبەندییە دەورێكی باشی گێڕا لە كزكردنی بیروباوەڕی
توودەئیســتیدا كــە ئــەم هەوڵــە واتە هەوڵــدان بۆ ریشــەكێش كردنی
نفووزی بیروبۆچوونی توودەیی كە ریشەی لە حیزبدا داكوتابوو ،تا
كاتی شەهید بوونی درێژە دا .سیمای دێموكرات كە لەو كۆنگرەیەدا
بە پەسند گەیشت ،بەم شێوەیەی خوارەوە بوو:
سیمای دێموكرات لە روانگەی شەهید دوكتور قاسملوو:
«دێموكــرات ،بــاوەڕی بە رەســاڵەتی مێژوویی حیزبــی دێموكراتی
كوردســتانی ئێران هەیە و ئەم حیزبە بە رێبەر و رێكخەری خەباتی
خەڵكی كوردستان دەزانێ.
دێموكــرات ،بەرنامــە و پێــڕەوی نێوخــۆی حیزبــی دێموكراتــی
كوردســتانی ئێرانــی پەســەند كــردووە و لــە تێكۆشــانی سیاســیی
خۆیــدا پەیــڕەوی لــە سیاســەت و رێنوێنییەكانــی ئەم حیزبــە دەكا و
بۆ بەرەوپێشــبردنی ئەم سیاســەتە لە هیچ چەشــنە فیداكارییەك خۆ
نابوێرێ.
دێموكــرات ،شــانازی بــەوە دەكا كــە ئەندامــی حیزبــی دێموكراتی
كوردســتانی ئێــران ،حیزبــی پێشــەوا قــازی محەممــەد و هــەزاران
شــەهیدی ســەربەرزە كــە لــە پێنــاوی ئازادیــی كوردســتاندا گیانیان
بەخت كردووە.
دێموكــرات ،لــە بەســتراوەیی بێــزارە و هــەر بۆیــە پێی خۆشــە كە
حیزبەكەی بە بێ هیچ بەســتراوەییەك لە بڕیارداندا بە تەواوی ئازاد
و سەربەخۆ بێ.
دێموكرات ،پشتیوانی خەباتی رزگاریخوازانەی گەالنی زۆرلێكراوی
سەرانسەری جیهانە.
دێموكرات ،الیەنگری ئازادی و دێموكراسییە و باوەڕێكی قووڵی بە
دێموكراسی هەیە و لە ئاكار و كردەوەی خۆیدا بەرامبەر بە هەموو
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هێزە سیاســییەكان و بەرامبەر بە كۆمەاڵنی خەڵك لەم ئەســڵە ئێلهام
وەردەگرێ.
دێموكرات ،بۆ هێنانە ســەركاری رێژیمێكــی دێموكراتیك لە ئێراندا
لە سەر بناغەی پلۆرالیسم خەبات دەكا.
دێموكرات ،بۆ وەالنانی ستەمی نەتەوایەتی خەبات دەكا .دابینكردنی
ئــەم ئامانجــە بــۆ گەلی كورد لــە دیاریكردنی چارەنووســی خۆی بە
شێوەی خودموختاریدا دەبینێ.
دێموكــرات ،ناسیۆناڵیســتی بەرچاوتەنــگ نییــە و بــۆ دۆســتایەتیی
نێوان گەالنی ئێران رێز دادەنێ و مافی هەموو گەالنی لە ال بەڕێزە.
دێموكــرات ،پارێــزەری مافی زەحمەتكێشــانە و دژی هەر چەشــنە
چەوسانەوەیەكی ئادەمیزاد بە دەستی ئادەمیزاد خەبات دەكا.
دێموكــرات ،الیەنگــری بەرابەریــی تەواوی مافی ژنــان و پیاوان لە
كۆمەڵ و لە نێو خێزاندایە.
دێموكرات ،بەشەردۆســتە و دۆســتایەتیی نێوان ئینسانەكان ،بەبێ
لەبەرچاوگرتنی رەگەز و مەزهەب ،بایەخێكی زۆر دەدا و هەر چەشنە
رەگەز پەرستی و فاشیزم و مەزنیخوازییەك مەحكووم دەكا.
لە هەڵبژاردنی ئەندامانی كومیتەی ناوەندیدا تەیفی فیكریی دوكتور
قاســملوو توانی بە وەالنانی كەسانی وەك محەممەد ئەمین سیراجی
و كەریم حیســامی و چەند كەســێكی دیكە ســەركەوتنی دوایی واتە
زۆرایەتیی كومیتەی ناوەندی دەستەبەر بكا .بەاڵم توودەییەكان پاش
كۆتایــی هاتنــی كۆنگــرە بە دنەدانی حیزبەی تودە دەســتیان لە پیالن
و دژایەتــی بــە دژی رەوتــی دێموكــرات هەڵنەگــرت و دوای كۆنگرە
لــە یەكــەم پلینۆمــی كومیتــەی ناوەندیــدا هەوڵیــان دا جێگایــەك بــۆ
خۆیان بكەنەوە .ســەرەتا هەوڵیان دا غەنی بلووریان بكەنە ســكرتێر
كــە ئەمەیــان بــۆ نەچووە پێش .ئەمجار كە ســكرتێر بــوو بە دوكتور
قاســملوو ،پێشــنیاری ســەرۆكی حیزبیان كرد كە بە هۆی ئەوەی كە
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لە پێڕەوی نێوخۆدا دەرەتانی وەها كارێك نەدرابوو ،ئەوەش سەری
نەگــرت .حیزبــی توودە بەهۆی ئەوەی كە بــە تەواوی چووبووە ژێر
باڵی خومەینی و بە بیانووی خەباتی دژی ئیمپریالیستی دەیهەویست
خۆشــخزمەتی بە رێژیمی ئیســامی بكا ،ئەمجار تاقمی توودەیی نێو
حیزبــی هــان دا و گەاڵڵەیەكیــان هێنــا بــە نــاوی «خودگەردانی» كە
دەســتبەجێ دوكتور قاســملوو لە میتینگی گەورەی شاری مەهاباددا
ناوی «ســەرگەردانی» لە ســەر دانا و رایگەیاند خەڵكی كوردســتان
«خودموختاری» دەوێ نەك «سەرگەردانی».
لــە مــاوەی پێش كۆنگرەی چوارەم و تا دوای كۆنگرەی چوارمیش
حیزبــی دێموكــرات زۆری هــەوأل دا بەڵكــوو مەســەلەی كوردســتان
لــە رێــگای ئاشــتیخوازانەوە چارەســەر بكرێ و چەنــد وەفدی ناردە
تــاران ،بەاڵم ســوودی نەبوو و ئاخرەكــەی خومەینی لە رۆژی 28ی
گەالوێژ لە شــاری پاوە بە بیانووی دەســتكرد شەڕی بەسەر خەڵكی
كوردســتاندا ســەپاند و خومەینــی دەســتووری جیهــادی دژی گەلی
كورد ساز كرد.
 :30هەڵبژاردنــی مەجلیســی شــوورای ئیســامی لە كوردســتان
()1359
ماوەیەك دوای تەواوبوونی كاروباری كۆنگرەی چوارەم ،هەڵبژاردنی
نوێنەرانی مەجلیســی شــوورا لە سەرەتا سەرتاسەری ئێراندا دەست
پــێ كــرا .لەگەڵ ئــەوەی حیزبی ئێمە لە الیــەن دەوڵەتی خومەینییەوە
بــە هەڵوەشــاوە!! راگەیەندرابــوو و هەر چەند پێشــمان وا نەبوو ئەو
رێژیمە رێگا دەدا نوێنەرانی هەڵبژێردراوی خەڵكی كوردســتان بچنە
مەجلیس ،دیسان لەو هەڵبژاردنەدا بەشدار بووین .هەر چەند لە زۆر
شــاری جنووبی كوردســتاندا هەر لە سەرەتاوە رێژیمی خومەینی بە
بیانووی ئەوەی كە ئەمنیەت نیە ،ئامادە نەبوو هەڵبژاردن پێك بهێنێ،
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بــەاڵم بــە ئیقراری نوێنەرانی وەزارەتی كیشــوەر كــە بۆ چاوەدێریی
هەڵبــژاردن هاتبوونــە كوردســتان ،هەڵبژاردنــی نۆینەرانــی مەجلیس
لــە كوردســتاندا نموونــەی هەڵبژاردنێكــی ســالم و دێموكراتیك بوو.
لــەو هەڵبژاردنــەدا خەڵكی كوردســتان بــۆ یەكەم جــار دەیانتوانی بە
ئازادی دەنگ بدەن و نوێنەری خۆیان هەڵبژێرن .كاندیدەكانی حیزبی
دێموكراتی كوردستان لە بەشی زۆری حەوزەكانی هەڵبژاردندا هەر
لــە قۆناغــی یەكەمدا ســەركەوتن و لــە حەوزەكانی دیكەشــدا هەموو
كاندیداكانی حیزب چوونە دەوری دووهەم .لەو هەڵبژاردنەدا بەرنامەی
كاری كاندیدەكان هەر هەمان بەرنامەی حیزب بوو .لەم هەڵبژاردنەدا
ژمــارەی دەنگــی كاندیدە براوەكانی حیزب بەم چەشــنە بوو« :غەنی
بلووریان» نوێنەری مەهاباد %95/2ی دەنگەكان« ،مستەفا هیجری»
نوێنــەری نەغەدە و شــنۆ  21061دەنگ (%95/9ی دەنگەكان)« ،قادر
عەبدی» نوێنەری پیرانشــار و سەردەشــت  28285دەنگ (%82/6ی
دەنگــەكان)« ،ئەبووبەكــر هیدایەتی» نوێنەری بــۆكان  11623دەنگ
(%57/2ی دەنگەكان)« ،فارووق كەیخوســرەوی» نوێنەری ســەقز و
بانە  20702دەنگ (%57/7ی دەنگەكان).
دیارە ئەگەر ئەوەش لە بەرچاو بگرین كە لە هێندێك شــوێندا پێگە
و مەوقیعیەتــی شەخســیی كاندیداتۆرەكانــی حیزبەكانــی دیكــە وەك
دوكتــور جەعفــەر شــەفیعی لە بــۆكان و دوكتور شــاكری لە ســەقز
لــە هیــی كاندیداكانــی حیزبی دێموكرات زۆر باشــتر بــوو ،بەاڵم بەو
حاڵەشــەوە كاندیداكانی حیزب ســەركەوتن ،ئەوكات باشتر لە نفووز
و خۆشەویستیی حیزب لە نێو كۆمەاڵنی خەڵكدا تێدەگەین.
هەڵبژاردنی مەجلیس دەرفەتێك بوو بۆ ئەوەی خەڵكی كوردســتان
جارێكــی دیكە پشــتیوانیی خۆیان لە حیزبی دێموكراتی كوردســتانی
ئێــران دەرببــڕن .ئەگــەر لــە ســەر یــەك حیســابی بكەیــن ،ســەدی
هەشــتای خەڵكــی كوردســتان (لەو شــوێنانەی كە هەڵبــژاردن كرا و
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ڕێگەی بەشــداری بۆ نوێنەرانی حیزب ئاوەاڵ بوو) دەنگی خۆیان بە
كاندیدەكانی حیزبی دێموكرات دابوو.
بــەاڵم هەر وەك چــاوەڕوان دەكرا ،رێژیمی خومەینی هیچ رێزێكی
بۆ رای خەڵكی كوردستان دانەنا و رێگای نەدا هیچ كام لە نوێنەرانی
هەڵبژێردراوی خەڵكی كوردستان بچنە مەجلیس.
 :31هێرشی سەرتاسەری بۆ سەر كوردستان (بەهاری )1359
لــە مــاوەی نیوان كۆنگــرەی چوارەم و كۆنگــرەی پێنجەمی حیزبدا
واڵتــی ئێــران و بەتایبەتــی كوردســتان هێندێــك رووداوی گــەورەی
بــە خۆیــەوە دی .هێشــتا دوو مانــگ بــە ســەر كۆنگــرەی چوارەمــدا
رانەبردبوو رێژیمی كۆماری ئیســامی كە لە پاییزی ســاڵی ١٣٥٨ی
هەتاویدا بۆ سەقامگیریی دەسەاڵتی خۆی و بۆ پشوو تازەكردنەوەی
هێزەكانی بە پەیامی ٢٦ی خەزەڵوەری خومەینی شەڕی پەالماردانی
كوردســتان راگرتبوو ،ســەر لە نوێ هێرشی كۆنەپەرەستانەی خۆی
بۆ سەر خەڵكی كوردستان دەست پێ كردەوە .پەالماری ئەمجارەی
كۆنەپەرەســتی بۆ سەر كوردستان لەگەڵ هێرشی دڕندانەی هاوینی
ساڵی  ١٣٥٨جیاوازییەكی زۆری هەبوو .لە پێشدا گەمارۆیەكی توندی
ئابووریی خستە سەر كوردستان و تەنانەت پێشی بە هاتنی دەرمانی
نەخۆشــان و شــیر وشــكی مندااڵنیش گرت ،بەو مەبەستە كە خەڵكی
قارەمانی كوردستان بە چۆكدا بێنێ .پاشان كاتێك كە تێگەیشت ئەو
كارە دژی گەلییە چووكەترین شــوێندانەریی لە ســەر ورەی بەرزی
كۆمەاڵنی تێكۆشەری گەلی كورد دانەناوە ،گوللە تۆپ و خومپارە و
راكێت و بۆمبی بە ســەر ژن و منداڵ و پیر و پەككەوتووی شــار و
گوندەكانی كوردستاندا باراند.
قوربانیــی یەكەمــی ئــەم سیاســەتە ،شــاری ســنەی خۆڕاگــر و
قارەمانپــەروەر بــوو كــە لە شــەڕێكی  26رۆژەدا دەیان حەماســەی
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ئازایەتیی لە بەرانبەر ئاگربارانی لەشكری پۆشتە و پەرداخی رێژیمدا
تۆمار كرد .بەدوای ســنەدا شــاری نەبەزی سەقز و شاری قارەمانی
بانــە كەوتنــە بــەر هێرش ،ئەو دوو شــارە سەرســەخت و لە شــكان
نەهاتووەش هەر زیاتر لە مانگێك لە ژێر رەهێلەی شێستیر و بارانی
تۆپ و خومپارە و راكێتی كۆنەپەرەستیدا ژن و پیاو و پیر و الویان
بوو بە قوربانیی سیاسەتی فاشیستیی رێژیمی خومەینی.
هاوكات لەگەڵ كوتانی شارەكانی كوردستان ،هێرشی كۆنەپەرەستی
بــۆ ســەر ناوچــە الدێیەكانیش دەســتی پــێ كردبوو .لە شــیمالەوە تا
جنووب لە هەموو جێگایەك ئاگری شەڕێكی ناڕەوا كڵپەی هەڵدەستا
و شــار و گونــد و شــاخ و دەشــتی پیكــەوە دەســووتاند .لــە كۆتایی
هاوینی ١٣٥٩دا رێژیمی خومەینی هێرشــی دڕندانەی خۆی بۆ ســەر
شاری مەهاباد دەست پێ كرد .فەرماندەی پادگان بە پانەوە دەیگوت:
«دەســتوورمان پــێ دراوە كــە مەهابــاد خاپــوور بكەیــن و پیــواز و
پەتاتەی لێ بچێنین».
لــە ناوچــە الدێكانیشــدا هیزەكانــی كۆنەپەرســتی دەڕندەیــی و
خوێنخۆریــی خۆیــان گەیاندە ئەوپــەڕی .لە هەر جێگایــەك بەرامبەر
بــە هێــزی لەشــكان نەهاتــووی پێشــمەرگە و خۆیان پــێ ڕانەگیرا و
پاشەكشــەیان دەكــرد .پەالماریــان بردە ســەر دێنشــینە بێدیفاعەكان
و قەاڵچۆیــان تــێ خســتن« .قەاڵتــان و ئیندرقــاش و وەســووكەند و
حانەگی و سۆفیان و كولیج و سەرۆكانی و دارەلەك و هەڵەقۆش و
گێچێ» و دەیان گوندی دیكەی كوردستان شاهیدی وەحشیگەری و
خوێنڕێژیی بە ناو پاسدارانی ئیسالم! بوون .بە كورتی هیچ شارێكی
كوردســتان نەمــا كە وە بــەر پەرالمــاری كۆنەپەرەســتی نەكەوێ و
كەمتــر دێیــەك لەو نیشــتمانە پــان و بەرینەدا ما كە دەســتی چەپەڵی
دوژمنانی ئازادی جینایەتێكی تێدا نەخولقاندبێ.
بــەاڵم خەڵكــی قارەمــان و ئازادیخــوازی كوردســتان بەرانبەر بەو
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هەموو مرۆڤكوژی و دڕندەییەی دوژمنانی مرۆڤایەتی وەك كێوێكی
پواڵیین راوەستان و هیچ كاتێك تەسلیمی زبروزەنگی كۆنەپەرەستان
نەبوون.
خەڵكــی شــارەكان تەرمــی نزیكتریــن خۆشەویســتانی خۆیــان لــە
حەوشەی ماڵەكانیاندا دەناشت ،بەاڵم حازر نەبوون سەر بۆ دوژمن
نەوی بكەن ،فەرماندەی پادگانی مەهاباد گوتبووی شــەش مانگە من
لێــرەم ،یــەك نەفــەر مەهابــادی رووی نەكردووەتــە پــادگان .خەڵكی
گوندە كاولكراوەكانی كوردســتانیش چەك لە ســەر شــان ،لە ریزی
پێشــمەرگەدا دیفاعیــان لــە ئازادیــی گەلەكەیــان دەكــرد و دەیانگوت
ئێســتا كــە دێكانمــان ســووتاون ،چیمــان مــاوە لــە دەســتی بدەیــن؟
قەاڵچۆی چەند گوندی كوردستان نەك هەر دێنشینە بەشەرەفەكانی
چاوترسێن نەكرد ،بەڵكوو زیاتر هانی دان كە چەك هەڵبگرن و دیفاع
لــە خۆیــان بكەن تا بە دەردی «ئیندرقاش و وەســووكەند» و گوندە
قەاڵچۆكراوەكانی دیكە نەچن .بەو جۆرە گەلی كورد بە دنیای نیشان
دا كە لە پێناوی ئازادیدا لە هیچ جۆرە فیداكارییەك درێغ ناكا و هەر
بۆیەش شایانی ژیانێكی ئازاد و سەربەستە.
 :32شەڕی  26رۆژەی سنە ()1359
خومەینی ساڵی 1359ی وەكوو «ساڵی ئەمنیەت» ڕاگەیاندبوو و بۆ
ئەم مەبەستە دەستی سپا و ئەرتەشیان ئاوەاڵ كردبوو بۆ دابینكردنی
ئەمنیەت بە هەر قیمەتێك و مەبەســت ئەوە بوو كە دەتوانن دەســت
بۆ هەموو كارێك بەرن.
بەنی ســەدر لە رێوڕەســمی 12ی خاكەلێوە ســاڵڕوژی دامەزرانی
كۆمــاری ئیســامیدا پێداگریــی كردبــوو كە مەســەلەی یەكەمی واڵت
بــە تێگەیشــتن لە پەیامــی خومەینی ئەمنیەتــە و رایگەیاندبوو كە لەم
ساتەوە ئەرتەش بۆی نیە پۆتینەكانی لە پێ دەر بێنێ تا ئەو كاتە ئەم
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ناوچەیــە لەم یاخییانە پاك دەكاتەوە .رۆژی 24ی خاكەلێوەی 1359
بنــی ســەدر رایگەیانــد ئەگەر ئــەوان دەڵێن هەر چیمــان دەوێ دەبێ
پێمــان بدەن دەنا شــەر دەس پێ دەكەین ،مــن بە میللەت رادەگەیەنم
كە هیچ كاتێك جیابوونەوەی تەنانەت بســتێك لە خاكی واڵت قبووڵ
ناكەم.
ئــەم هێرشــە توندانەی بەنی ســەدر لە كاتێكدا بــوو كە هیچ كام لە
هێزەكانی كوردستانی ئێران خوازیاری جیابوونەوە لە ئێران نەبوون
و زورتر پێوەندیی بە كێشە و دووبەرەكایەتییەكەوە هەبوو لە نێوان
خەتی ئیمام و بەناو لیبراڵەكاندا هەبوو .ناوبراو وەك ســەركۆمار لە
نێوخۆی رێژیمدا لەگەڵ شوورای ئینقالب كە بە دەستی ئاخوندكانەوە
بــوو ،لــە كێبڕكێدا بــوو و بەم لێدوانە توندانە دەیهەویســت پێگەیەكی
قایمتر بۆ خۆی دابین بكا .كوردستان لە ماوەی ئەو چەند دەیەدا بە
داخەوە خاڵێكی كێبڕكێ مۆرە ورد و درشتەكانی رێژیم بوو .كامەیان
هەڕەشــەیان بــۆ ســەر كوردســتان توندتــر و جنایەت و ســەركوتی
زیاتریان بە ڕێوە برددبێت ،بااڵدەســتتر دەبوون و ئەمە دەگەڕێتەوە
بــۆ ئــەو روانینە كە سیســتمی كۆماری ئیســامی بەگشــتی لە ســەر
كوردستان هەیەتی.
پێویســتە دووپاتــی بكەینــەوە كــە جموجۆڵــی شــەڕخوازانە و
ئاژاوەگێڕانەی هێزە پەالماردەرەكانی رێژیم هەر لە زستانی ١٣٥٨ی
هەتاویدا دەستی پێ كردبوو ،هێشتا ساڵۆنی كۆبوونەوەكانی كۆنگرە
چۆڵ نەكرابوو كە لە شیمال و جنووبی كوردستان خەبەری پەالماری
دوژمــن بــاو بــووەوە .لــە ناوچــەی كامیــاران لــە جنــووب ،وێــڕای
گەمارۆی ئابووری ،پەالماری نیزامیش دریژەی هەبوو .لە شیمالیش
لــە دەوروبەری ورمێ كۆنەپەرەســتان دەیانەویســت شۆڕشــگێڕانی
كورد چەك بكەن .بەاڵم هێرشــی بەرباڵو و بێبەزەییانەی جەلالدانی
رێژیمی خومەینی لە بەهاری ١٣٥٩دا دەستی پێ كرد.
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یەكەم قوربانیی ئەو پەالمارە وەحشیانەیە شاری قارەمانپەروەری
سنە بوو .سنەی خوێناوی نزیكەی چل رۆژ لە ژێر ئاگربارانی تانك
و تۆپ و خومپارە و هێلیكۆپتێر و فانتۆمدا بوو ،بە هەزاران شەهید
و برینداری دا ،بە سەدان خانووی بە سەر دانیشتوانی بێ دیفاعیاندا
رووخاند ،دەیان و بگرە سەدان میلیۆن تمەن زیان و زەرەری ماڵیی
وێكــەوت .بــە كورتــی هەرچــی شــوێنەواری ئاوەدانیــی ئادەمیــزادی
ســەدەی بیســتەمە ،لە نەخۆشــخانە و قوتابخانە و هیتر ،هەمووی بە
دەستی كوندەبووی نەگبەتی لە نێو چوو.
لێــرەدا پێویســتە بگوتــرێ كاتێــك هێزەكانــی رێژیــم بە مەبەســتی
هەڵگیرســاندنی شەڕ دەیانەویســت بە شاری سنەدا تێپەڕن و بەرەو
سەقز بڕۆن ،حیزبی دێموكرات زۆری هەوڵ دا رێگایان بدرێ بڕۆن
بۆ ئەوەی شەڕەكە بچێتە دەرەوەی شار و خەڵكی بێ دیفاع نەكوژرێ
و شــارەكەش وێران نەبێ .بەاڵم بەداخەوە هێندێك دەســتە و تاقمی
بێ ئەزموون شەڕەكەیان لە نێو شاردا هەڵگیرساند ،دروشمی «سنە
دەكەینــە ئیســتالینگراد»یان هەڵگــرت و كاتێكێــش دوژمــن بە هەموو
هێزی سەركوتی خۆیەوە دەستی بە كوتانی شار كرد ،پێشمەرگەكانی
حیزب جگە لەوەی كە دیفاع لە خەڵك بكەن ،رێگایەكیان بۆ نەمایەوە.
بەاڵم ئەندامانی ئەو گرووپانە كە الیەنگری شــەڕی نێو شــار بوون،
شاریان بە جێ هێشت.
شــەڕی ســنە روژی 2ی بانەمــەڕ دەســتی پــێ كــرد و شــوێنە
جۆراوجۆرەكانی سنە كەوتنە بەر رەهێڵەی ئاگری تۆپخانەی پادگان.
بە وتەی سەرهەنگ سەدری فەرماندەی پادگانی لەشكری 28ی سنە،
ئــەوان تەنیــا لەو پادگانەوە لە هەر كاتژمێرێكدا  400گوللە تۆپیان بە
شــاری ســنەوە ناوە و ئەمە بێجگە لە بۆمب هەڵڕشــتن و تیربارانی
فڕۆكە و هێلیكۆپتر بوو كە بەردەوام بە ســەر شــاردا دەسووڕانەوە
و شاریان بۆردمان دەكرد.
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گوردانــی 2ی ســپای تــاران بــە فەرمانــی ئەبووشــەریف بــە هوی
هێلیكۆپترەوە گوازرایەوە بۆ پادگانی ســنە و رێژیم بەردەوام هێزی
زیاتــر و زیاتــری دەناردە مەیدانی شــەڕەوە و ســپای ئیســفەهان بە
ســەركردایەتیی ســەییادی شــیرازی و رەحیم ســەفەویش بۆ شەڕی
ســنە بــەڕێ كــران و لــە ســپای كرماشــانیش بــو ئــەو شــەڕە كەڵك
وەرگیرا.
محەممــەد برووجــردی كــە دەكرێتــە فەرمانــدەی لەشــكرەكانی
كرماشــان و پارێــزگای كوردســتان دەڵــێ :كاتێك پادگانی لەشــكری
28ی كوردســتانم وەرگرت 30 ،قەبزە چەكی  106میلیم و  20قەبزە
خومپــارەی  120میلیمــم بــە موهیماتێكی تــەواوەوە وەرگرت كە ئەو
چەكوچۆڵە بۆ ساڵیانی ساڵ شەڕ لە كوردستاندا بەس بوو.
لــە رۆژی یەكەمی شــەڕدا پێوەندیی نێــوان پادگان و فڕۆكەخانە و
باشــگای ئەفســەران كە شــوێنی جێگیربوونی لە پادگانی سنەدا بوو،
پچڕا .بەو هۆیەوە لە هەموو ئەو ئەفســەر و دەرەجەدار و ســەربازە
كوردانە دردۆنگ دەبن و بە عامیلی بە وتەی خوێان دژەشۆڕشــیان
ناو دەبەن ،بۆیە یان دەریان دەكەن یا دەستبەسەر.
لەسێ رۆژی سەرەتای شەڕەكەدا بەپێی ئاماری خودی رێژیم 26
كــەس لــە هێزەكانی رێژیم كوژران .یەكەمین كوژراویان ســەرهەنگ
نوســرەت زادە ،فەرمانــدەی تیپــی یەكــی لەشــكری كوردســتان بوو
كــە پــاش كوژرانی پلەكەیان بردەســەرەوە .پاش ئەم شــەڕە بوو كە
قــەرارگای «حەمــزەی سەیدولشــوهەدا»یان لەهەمــوو كوردســتان
دامەرزاند.
لــە درێــژەی ئــەم شــەڕەدا هێزەكانــی رێژیــم لــە گەمــارۆی هێزی
پێشــمەرگەدا دەبــن كە بــە هێلیكۆپتــر تەداروكاتیان بــۆ دەچوو و لە
ئاكامــی ئاگــری چەكەكانــی هێــزی پێشــمەرگەدا هێلیكۆپتــر دەكەونە
خوارەوە.
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هــاوكات لەگــەڵ ئەو شــەڕە ،لەبەشــێك لەشــارەكانی كوردســتانی
ئێران بۆ پشــتیوانی لە سنەخۆپێشــاندان كرا و لەهەموو شــارەكاندا
یارمەتی و خواردن و دەرمان بو سنەدەنێردرا.
بەداخەوە لەو شــەڕەدا زیاتر لە بیســت پێشمەرگەی حیزب شەهید
و ژمارەیەكی زۆریش بریندار بوون .لە كۆتاییدا خەڵكی شاری سنە
راســتی و دروستیی سیاســەتی حیزبی دێموكراتیان بۆ دەركەوت و
تێگەیشــتن كــە لە بەر پاراســتنی گیــان و ماڵی ئەوان بــوو كە حیزب
خۆی لە شەڕی نێو شار دەبوارد.
 :33جیابوونــەوەی تاقمــی حــەوت كەســی لە حیزبــی دێموكرات
()1359
لــە ســەروبەندی ســەركەوتنی شۆرشــی 57دا رێبەریــی حیزب بە
سەر سێ بیروبۆچووندا دابەش كرابوون :بیروبۆچوونی عەشیرەتی،
بیروبۆچوونــی توودەیــی ،بیروبۆچوونی دێموكــرات و نەتەوەخواز.
نوێنــەری بیروبۆچوونــی توودەیــی لــە ڕێبەریــدا غەنــی بلووریان و
محەممــەد ئەمینــی ســەراجی بوون ،نوێنــەری بیــری نەتەوەخوازیی
دێموكراتیك دوكتور قاسملوو بوو و چەند كەسێكیش نوێنەری بیری
عەشیرەتی بوون.
پاش ســەپاندنی شــەڕ بە سەر كورد و حیزبی دێموكراتدا لە الیەن
ڕێژیمەوە ،باندی توودەیی نێو حیزب لە سەر رێنوێنیی حیزبی تودە
دەســتیان دایە پۆلێنكردنێكی ســەیر و هەر كەس و الیەنێك ئامادەی
نۆكەری بۆ رێژیمی كۆنەپەرستی خومەینی نەبووبایە ،بە دژەشۆڕش
و خزمەتگوزاری ئەمپریالیزم ناودێریان دەكرد .ئەم گرووپە كێشەی
كوردی گرێ دابوو بە خاشەبڕكردنی ئاسەواری دەسەاڵتی سیاسی،
كۆمەاڵیەتــی و ئابووریی ئەمپریالیزم و ســەقامگیركردنی دەوڵەتێكی
میللــی دێموكراتیك كە لە چوارچێوەی ئــەو رێژیمەدا خودموختاریی
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فەرهەنگــی و ئیــداری لــە چوارچێــوەی تەواویەتــی ئەرزیــی ئێرانــدا
مسۆگەر بكرێ.
بەاڵم دوكتور قاســملوو و هاوڕێیانی مەســەلەی پشــتیوانیكردن لە
شــۆڕش و بەڕێوەبەرایەتییەكەیان بەســتبوو بە چارەسەری كێشەی
كــورد لــە چوارچێــوەی گەاڵڵــەی پێشــنیاركراوی خودموختــاری و
راگەیاندن و جێبەجێكردنی لە الیەن كاربەدەستانی تارانەوە.
یەكێــك لەخاڵەپەســەندكراوەكانی كۆنگــرەی چــوارەم درێــژەدان
بەوتووێژ لەگەڵ كوماری ئیسالمی بوو .هەر چەند كە پەسەندكرانی
ئەم بڕیارەش نەیتوانی پێش بە شەرخوازیی كۆماری ئیسالمی بگرێ
و دوای چەند مانگ بەناو وتووێژ ،رژیم بەدنیەتیی خۆی نیشان دا و
هەر لەڕۆژەكانی بەڕێوەچوونی كۆنگرەی چوارەمدا بوو كەهێرشــی
خــوی لەپاوە و كامیارانەوە بۆ ناوچەئازادكراوەكان دەســت پێ كرد
و پــاش تەواوبونــی كۆنگــرەی چوارەمیش حیــزب زۆری هەوڵ دا تا
وتووێژەكان بەردەوام بن ،بەڵكوو مەسەلەی كورد لەڕێی وتووێژەوە
چارەســەر بكــرێ .تەنانــەت پــاش گەاڵڵــە 26مادەییەكــەی هەیئەتــی
نوێنەرایەتیــی گەلــێ كــورد كەبەئاكام نەگەیشــت ،حیزبــی دێموكرات
لەهەوڵێكی دیكەدا بۆ بەئاكام گەیاندنی وتووێژ گەاڵلەیەكی  6مادەیی
پێشكەش بەدەوڵەت كرد كەئەمەشیان بێ وەاڵم مایەوە.
ئــەم كێشــەیە هەروا درێژەی كێشــا و دەیــان تۆمەتیان بۆ دوكتور
قاسملوو و حیزبی دێموكرات وەكوو عامیلی ناتۆ ،عامیلی بەعس و..
ساز كرد و لە پشتی هەموو ئەم تەبلیغەوە دەستی حیزبە دۆڕاوەكەی
تــوودە دیــار بوو ،تــا لە ئاكامدا لــە رۆژی 25ی جۆزەردانی 1359ی
هەتــاوی  7كــەس لە ئەندامانی كومیتــەی ناوەندی بە ناوەكانی غەنی
بلوریان ،رەحیم سەیفی قازی ،فەوزیە قازی ،فارووق كەیخوسرەوی،
ئەحمەد عەزیزی ،نەوید موعینی و مامۆســتا هێمن ،لە بەیاننامەیەكدا
جیابوونــەوەی خۆیــان راگەیانــد و خۆیــان بــە «حیزبــی دێموكراتی
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كوردســتانی ئێــران ـ پەیڕەوانــی كۆنگــرەی چوارەم» لــە قەڵەم دا و
حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئێرانیشیان كە  18ئەندامی كومیتەی
ناوەندی و زیاتر لە %95ی ئەندام و كادر و پێشــمەرگەكانیان لەگەڵ
بوو ،بە «باندی قاسملوو» لە قەڵەم دابوو.
لــە بەیاننامەكــەدا ڕایانگەیاندبــوو كــە بــە پەیــڕەوی لــە ڕێبــازی
دیاریكــراوی كۆنگــرەی چــوارەم دەچنــەوە نــاو رێژیــم و بــە وتــەی
خۆیــان «بانــدی قاســملوو»یان وە دەر نــاوە ،لــەو ڕاگەیەنــدراوەدا
زۆر تومــەت وەپاڵ ڕێبەرایەتیی حیزب بە تایبەت شەخســی دوكتور
قاسملوو درابوون ،ئەوان لە ڕاگەیاندراوەكەیاندا حیزبی دێموكراتیان
بــە الدان لــە ڕێبازی كونگرەی چــوارەم تۆمەتبار دەكرد و خۆیان بە
پەیڕەوانــی كۆنگرەی چــوارەم لە قەڵەم دەدا ،ئەمە لە كاتێكدا بوو كە
بەرنامەی حیزب لە كۆنگرەیەكدا پەسەند كرابوو كە ئەوان شكستیان
هێنابــوو ،لــەو ڕاگەیەنــدراوەدا هاتبوو كــە« :كومیتــەی ناوەندی لەو
ماوەیەدا بە كوشــتنی ئەو برا پاســدارانە زۆر جینایەتی كردوون كە
ئەوانیش لە بەر ئەوەی ئیفشاگەرییان لەو بارەوە بۆ كۆمەاڵنی خەڵك
و توودەهای حیزبی نەكردووە ،خۆیان بە تاوانبار دەزانن».
لەو بەیاننامەدا هەروەها هاتبوو كە ئەم باندە ســەر بە سۆســیال
دێموكراسیی ئورووپای غەربییە و لەگەڵ ئاڵوگۆرەكانی دنیای ئەمڕۆ
دژایەتــی دەكا و مێشــكی ریفۆرمیشــی هەیــە و ناسیۆنالیســتی كوێر
و بەرچاوتەنگــە ،ئــەوە لە حاڵێكــدا بوو كە دوكتور قاســملوو هەوڵی
گونجاندنــی «سۆســیالیزمی دێموكراتیــك»ی لــە بەرنامــەی حیزبــدا
دەدا.
ئەمــە كاكڵــی بۆچوونــی گرووپــی حەوت كەســی بوو كــە تەنانەت
واوێكیــش لەگــەڵ بۆچوونی حیزبی تودە فەرقی نەبوو و لە راســتیدا
هــەر هەمــان بۆچوونــی حیزبی تــودە بوو كە پێیان دیكتــە كرابوو و
ئەوانیــش «تووتــی وار» دەیانگوتــەوە .بەم چەشــنە گرووپی حەوت
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كەســی بــە ژمارەیــەك كادر و پێشــمەرگەی الیەنگــری خۆیانــەوە
چوونەوە و لە نێو رێژیمدا جاسووســییان لە ســەر ئەندامانی حیزب
دەكرد و شــەڕیان لەگەڵ هێزی پێشــمەرگە دەســت پێكرد .ماوەیەك
پــاش جیابوونەوەیــان بە دنەدانی ئــەوان و حیزبی توودە گرووپێكی
 3كەسیی دیكە لە ئەندامانی كومیتەی ناوەندی بە ناوەكانی «سەنار
مامــەدی ،جهانگیــر ئیســماعیل زادە و رەحمــان كەریمــی» لە حیزب
جیــا بوونــەوە و بــە هاوكاریــی ئــەو  3كەســەی دیكــە بــە تایبەتــی
جهانگیر و سەننار كە هێزی عەشیرەیی خۆیان لەگەڵیان بوو ،لەگەڵ
هێزی پێشــمەرگە بە شــەڕ هاتن و چەنــد ناوچەیەكیان بە هاوكاریی
پاســدارەكان لە دەســتی هێزی پێشمەرگەی كوردستان دەرهێنا و لە
گیرانــەوەی هــەر كام لــە ناوچەكانــدا ئەحمەد عەزیــزی ،كە ئەو كات
لــە نێــو تاقمی حەوت كەســیدا بەرپرســایەتیی تەشــكیالتیی لە ســەر
شــان بــوو ،بــۆ خەڵك لــە دژی حیزب و بە پشــتیوانیی پاســدارەكان
و خومەینــی و رێژیمــی كۆماری ئیســامی تەبلیغــی دەكرد .رەحمان
كەریمی پاش ماوەیەك كە لە الیەن رێژیمەوە مەئمووریەتی كوشتنی
سەنناری پێ دەدرێ و سەننار بەم پیالنە دەزانێ و دەستپێشخەری
دەكا و رەحمان كەریمی دەكوژرێ.
لە كاتی جیابوونەوەی گرووپی حەوت كەسیدا دوكتور قاسملوو لە
مەهابــاد میتینگێكــی بۆ خەڵك پێك هێنا و پێی راگەیاندن كە گرووپی
حــەوت كەســی داوای چەكدانــان و تەســلیم بوونەوەمــان بــە رێژیم
دەكەن ،ئێوە چ دەڵێن كە لەو میتینگەدا خەڵك ئەو گرووپەیان بە خائێن
ناســی و داوایــان لــە حیزب كــرد كە درێژە بە خەبات تــا وەدیهێنانی
ئامانجەكانی گەل بدات ،خەباتێك كە تا ئێستاش بەردەوامە.
تاقمی حەوت كەسی دواتر بە سەر سێ بەشدا دابەش بوون:
بەشی یەكەمیان وەك فارووق كەیخوسرەوی و  ..بوون بە بەشێك
لە رێژیم.
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بەشــی دووهەم پێش لە كۆنگرەی حەوتەم داوایان كرد بگەڕێنەوە
نێو حیزب .كومیتەی ناوەندی پێی ڕایگەیاندن كە دەتوانن بگەڕێنەوە
بۆ نێۆ حیزب ،بەاڵم پێش لەوەی كە بگەڕێنەوە پێویستە هەم پەێڕەوی
نێۆخۆی حیزب بەو شێوەیە كە لە كۆنگرەی شەشەمدا پەسەند كراوە
قبــووڵ بكــەن ،هەم هەڵوێســتی خۆیان لەمــەڕ چاالكیــی ڕابردوویان
بەرانبەر بە سیاسەتی ئەو كاتی تاقمی حەوت كەسی كە دوژمنایەتیی
لەگەڵ بزووتنەوەی میللی ـ دێموكراتیكی خەڵكی كوردســتان هەبوو،
روون بكەنەوە و ئەم بۆچوونەی خۆیان دەبێ بە شێوەی نووسراوە
بــدەن بــە حیزب .ئەو جارە حیزب ماوەیەكیان بۆ دیاری دەكا ،ئەگەر
لــەو ماوەیــەدا نیازپاكــی و دڵســۆزیی خۆیــان بە كردەوە نیشــان دا،
ئــەو كات تــاك تاك بە ئەندامی حیزب وەردەگیرێنەوە كە بە پێی ئەم
مەرجە چەند كەسێكیان گەڕانەوە بۆ نێو حیزب.
بەشــی ســێهەم پــاش چەنــد ســاڵ لــە ڕاگەیەندراوێكــی رەســمیدا
خۆیان بە هەڵوەشــاوە ڕاگەیاند ،پاش ئەوەی ژمارەیەكیان (ســراجی،
بلووریــان) چوونــەوە باوەشــی حیزبــی دایكیــان (تــوودە) و غەنــی
بلووریان دەستبەجێ بوو بەئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی توودە،
سەرەنجام ناوێك لەو تاقمە نەما و ئێستاش خەڵكی كوردستان وەك
بەشێك لە مێژوو سەیری دەكەن.
لە پاش جیابوونەوەی ئەم گرووپە لە یەكەم كۆبوونەوەی خۆیاندا
 6كەســی دیكــە كــران بــە ئەندامــی كومیتــەی ناوەنــدی (كارێــك كە
رەوتی ڕەســتگار ـ حەســەنزادەش پاش دابڕانیان لە حیزب كردیان).
محەممــەد ئەمیــن ســیراجی لــە یەكەم كۆبوونــەوەدا كرا بــە ئەندامی
كومیتەی ناوەندی و دەســتبەجێ بوو بە ئەندامی دەفتەری سیاســی.
ئــەم كەســانەش بوون بــە ئەندامی كومیتەی ناوەنــدی :قادر خالیدی،
ناســر خۆشكەالم ،حوسێن بەخشی ،كە لە هەموو كۆبوونەوەكانیاندا
 3كادری كوردی حیزبی توودە بەشــدارییان دەكرد .هەر لەو كاتەدا
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محەممــەد ئەمیــن ســیراجی ،غەنی بلووریان و رەحیم ســەیف قازی،
لە تاران لە تەنیشت حیزبی توودە قۆناغی پێگەیشتن و تێگەیشتنیان
تێدەپەڕاند و بەم چەشــنە گرووپی حەوت كەســی بە تەواوی كەوتە
بەر دەستی حیزبی دایك و هەر چەشنە سەربەخۆییەكی بڕیاردانیان
لێ زەوت كرا .لە راستیشدا پاش ئەم قۆناغە سیاسەتی حیزبی توودە
لــە رێــگای پەیڕەوانــی كۆنگــرەی چوارەوە لــە كوردســتاندا بە ڕێوە
دەچوو .رۆژنامەكەشیان هەر بە ناوی «كوردستان» دەر دەكرد.
لــە بەهــاری 1361دا ژمارەیــەك لــە ئەندامانی كومیتــەی ناوەندیی
حیزبــی تــوودە پــاش ئەو هەمــوو خزمەتە تەنانەت لــە ئیختیاردانانی
لیســتەی ئەندامانیــان و خۆشــخزمەتییەكی لــە رادەبــەدەر لــە الیــەن
رێژیمــی ئیســامییەوە گیــران و لــە رۆژی 17ی رێبەندانــی 1361ی
هەتاویدا كیانووری ،ســكرتێری گشــتیی حیزبی توودە و چەند كەس
لــە بەڕێوەبەرانــی دیكەیــان كەوتنە بەر هێرش و گیــران و ئەندامانی
رێبەریــی حیزبــی تــودە دەســتیان بــە ئیعترافاتی ســەیر و ســەمەرە
لەسەر رادیۆ و تەلەڤیزیۆن كرد و خۆیان بە عامیلی بێگانە ،خائین و
 ..لــە قەڵــەم دا و خومەینی و رێژیمەكەیان بە نموونەی رێژیمی باش
هێنایە بەر باس و داوای لێبوردنیان لێی كرد.
لــە ســەرەتای مانگــی بانەمــەڕی 1362دا راوەدوونــان و گرتنــی
توودەییــەكان دەســتی پێكــرد و لــە رۆژی 11ی بانەمــەڕی 1362دا
«كیانووری» سكرتێری گشتیی حیزبی توودەیان هێنایە سەر شاشەی
تەلەڤیزیۆنــی ئێــران و ناوبــراو دانی بە خەیانەتەكانــی حیزبی توودە
و پێوەندیی بەســتراوەیی بە حیزبی كۆمۆنیستی یەكیەتیی سۆڤییەت
و ســیخوڕیكردن بــۆ ئەو واڵتە و هەروەهــا چەوتیی بیروبۆچوون و
ئامانجەكانی حیزبەكەیاندا نا.
لەم پێوەندییەدا بوو كە تاقمی حەوت كەسیش وە خۆیان كەوتن و
بەرەو «خواكوڕك» هەاڵتن و ماوەی  3ساأل لە الی حیزبی شیووعی

126

 70وێستگەی مێژوویی

مانــەوە كــە لــەو ماوەیەدا  3كەســیان بــە ناوەكانی غەنــی بلووریان،
محەممەد ئەمین سراجی و نوید موعینی بە هیوای قسەكردن لەگەڵ
رێبەرایەتیــی حیــزب لە دەرەوە بوون و لە ئاكامدا بە پێی نامەیەك و
بــە بــێ ئەوەی پرس بەو كەســانەیان بكەن كە لــە «خواكورك» الی
حیزبی شیوعی بوون ،بڕیاری تێكەڵبوون بە حیزبی توودەیان قبووڵ
كــرد ،غەنــی بلووریــان بوو بــە ئەندامــی دەفتەری سیاســیی حیزبی
توودە و محەممەد ئەمین سیراجی بوو بە ئەندامی كومیتەی ناوەندی
و بەپێی راگەیەندراوێك خۆیان هەڵوەشــاندەوە كە پاش چەند ســاڵ
لەگــەڵ حیزبــی تودە بــوون و جارێكی دیكە بەپێــی بەیاننامەیەك كە
لــە رێكەوتــی 10ی خاكەلێوەی  1369دەرچــوو ،ئاماژەیان بە هەڵەی
خۆیان لە رابردوودا كرد و جیابوونەوەی خۆیان لە حیزبی توودەی
ئێــران راگەیانــد ،حیزبــی توودەیــەك كــە بــۆ خــۆی مەوزووعیەتــی
نەمابوو ،باسێكی نەدەكرا .لە بەشێك لەو بەیاننامەیەدا هاتبوو كە:
«پێویســت بــە گوتنــە ،كاتــێ كــە رێبــەران و كادر و ئەندامانــی
حیزبــی تــوودە و گرووپــی حــەوت كەســی كەوتنــە بــەر پەالمــاری
رێژیم ،رێبەرایەتیی حیزبی دێموكرات لە راگەیاندنێكی بەرپرســانەدا
رایگەیاند باوەش بۆ پەنادانی ئەو كەسانە كە لە دەستی رێژیم هەڵبێن،
ئاوەاڵیە ،بێ ئەوەی قەســدی كەمترین تۆڵەكردنەوەی لە كەس هەبێ
كــە لــەم پێوەندییەدا چەند كەســێكیش پەنایان بۆ حیــزب هێنایەوە و
پەنا دران».
یەكێكــی دیكە لە كەســانی ســەر بە ئەو تاقمــە «رەحمان كەریمی»
بــوو كە بــە پێی بڕیاری كومیتەی ناوەندی ،بە تاوانی «پیالنگێڕی لە
دژی حیــزب» ،خیانــەت بــە ئامانجەكانــی گەلی كورد و جاسووســی
بۆ دەســەاڵتی حاكم (وەك دەرخســتنی نهێنییەكانی حیزب) ،پێوەندی
لەگەڵ ســپای پاســداران و ئەرتەش بەبێ ئیزنی حیزب ،تەواوكردنی
عەمەلیاتــی نیزامــی لــە پیرانشــار بــە قازانجــی دوژمن (بــە گوێرەی
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نووسراوی خۆی) ،پیالنگێڕان لە ناو حیزبدا بۆ لەناوبردنی یەكگرتوویی
ریزەكانی حیزب ،باڵوكردنەوەی درۆ و دەلەســە و بەســتنی تۆمەتی
ناڕەوا بە رێبەرایەتی حیزب ،هاوكاری لەگەڵ «ســەنار مامەدی» كە
بــە خائیــن بە حیزب و جوواڵنــەوەی گەلی كورد دەناســرا لە حیزب
دەركرا و بەو تاوانانە بۆ موحاكمە رەوانەی دادگای شۆڕش كرا.
شــایانی باســە رەحمــان كەریمــی پــاش دەركەوتنــی پیالنێكــی بــۆ
بەدەســتەوەدانی ســەنار مامەدی ،لە الیەن ناوبراوەوە دەستبەســەر
و ئیعدام كرا.
 :34دامەزرانی رادیۆ دەنگی كوردستانی ئێران ()1359
لــە جەرەیانــی خەباتــی رزگاریخوازانــەی گەلــی كــورددا بــۆ
باڵوكردنــەوەی دەنگوباســی خەباتی گەلی كــورد و گەیاندنی دەنگی
خەبات و هەروەها لەقاودانی جینایەتەكانی كۆماری ئیسالمیی ئێران،
بوونی دەزگایەكی رادیۆیی زەروورەتێكی زۆری پەیدا كردبوو .بۆیە
لــە هەوڵێكی چڕوپڕدا ســەرەنجام دەزگایەكــی رادیۆیی دامەزرا و بە
نــاوی «دەنگی كوردســتانی ئێران»ەوە لــە رۆژی 27ی جۆزەردانی
 ،1359رادیــۆ دەنگــی كوردســتان بــە دوو زمانی كوردی و فارســی
دەستی بە كار كرد.
رادیــۆ دەنگــی كوردســتانی ئێــران لە مــاوەی تێكۆشــانیدا بە هۆی
شەڕ لە كوردستاندا زۆر جار ئاڵ و گۆڕ بە شوێنی بنكەكەی كراوە،
بەاڵم ســاتێك لە باڵوكردنەوەی بەرنامەكانی نەوەستاوە .رادیۆیەكی
راســتگۆ و حەقبێــژ و جێــگای متمانەی گەلی كــورد و گەالنی دیكەی
ئێــران بــووە .لــە پاش كۆنگــرەی  13رادیۆ كوردســتان كەوتە ســەر
كاناڵی دیجیتاڵ و لە ســاڵی 1385یشــەوە بەرنامــەی رادیۆ لە كاناڵی
ماهوارەیی «تیشك»ەوە باڵو دەكرایەوە.
لــە جەریانــی جیابوونــەوەی گرووپێــك لە كادر و پێشــمەرگەكانی
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حیزب لە رێكەوتی 1385/9/15ی هەتاویدا زۆربەی پێرسۆنێلی رادیۆ
ســەر بــە جەریانــی دابڕاو بــوون و وایــان دانابوو كە رادیــۆ دەنگی
كوردستان لە باڵوكردنەوەی هەواڵ و بابەتەكانیدا بە تەعتیلی بكێشن،
بەاڵم بە هەوألو هیمەتی  2تا  3كادر و پێشمەرگە ،هەر لەو رۆژەی
كە جیابوونەوەكە رووی دا ،بەرنامەی رادیۆ وەك هەمیشــە دەســتی
بــە وەشــاندنی بەرنامەكانی ئاســایی خــۆی كــرد و رۆژی دواتریش
رادیۆ بە شێوەی راستەخۆ بەرنامەكانی خۆی باڵو كردەوە و پیالنی
تاقمی رۆیشتووش نەیتوانی چركەساتێكیش كۆسپ لە سەر پەخشی
بەرنامەكانی رادیۆ دابنێت.
كرانەوەی نیو ســاعەت بەرنامەی ئازەربایجانی لە رادیۆ دەنگی
كوردستاندا ()1359
لە رێكەوتی 59/10/15دا كۆمیتەی ناوەندیی حیزب لە رادیۆ دەنگی
كوردســتاندا بەشــی ئازەریی كردەوە و لەم پێوەندییەدا پەیامێكی بۆ
گەلی تێكۆشەری ئازەری نارد كە لە بەشێك لەو پەیامەدا هاتبوو:
«دوژمنانــی ئــازادی و ئینســانیەت لــە كۆنەوە تا ئەمــڕۆ لە رێگای
جۆراوجــۆرەوە هەوڵیــان داوە ئــەو پێوەندییە پیــرۆزەی نێوان گەلی
كــورد و ئازەربایجــان تێك بــدەن و رۆڵەكانی ئــەو دوو نەتەوەیە لە
بەرامبەر یەكتردا رابگرن .بەاڵم بەختەوەرانە وشــیاریی تێكۆشەرانی
ئەو دوو نەتەوە بەشخوراوە هەموو كاتێك نەقشەی دوژمنانی ئازادیی
كردووەتە بڵقی سەر ئاو و پێوەندیی كوردەكان و ئازەربایجانییەكان
رۆژ بە رۆژ پیرۆزتر و پێویستتر خۆی نواندووە».
لە بەشێكی دیكەی پەیامەكەدا هاتووە:
«هیــوای ئێمــەی ئەوەیــە كــە بەرنامــەی بەشــی ئازەریــی رادیــۆ
دەنگــی كوردســتانی ئێــران ،ببێتــە ئەڵقەیەكی نوێ و پتــەو و قایم لە
زەنجیرەی پێوەندیی كۆن و لەمێژینەی گەالنی كورد و ئازەربایجانی.
ئاواتەخوازین كە هەڵســووڕێنەرانی رادیۆ دەنگی كوردســتانی ئێران
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بتوانــن ســەرنج و رەزایەتــی ئێــوە بــۆ الی بەرنامەكانــی رابكێشــن.
داواشمان لە تێكۆشەرانی گەلی ئازەربایجان ئەوەیە ،پێوەندیی خۆیان
لەگەڵ رادیۆكەیان پتەو بكەن و لە باشتر بەڕێوەبردنی بەرنامەكانیدا
یارمەتی بدەن».
بــەم چەشــنە پلینۆمی كۆمیتــەی ناوەندی گرینگیــی هاوكاریی دوو
نەتــەوەی كــورد و ئازەربایجانــی و هاوخەباتــی و هاوپەیمانیــی ئەم
دوو نەتەوەیە لە سەردەمی كۆماری كوردستان و حكوومەتی میللی
ئازەربایجانــدا وە بیــر دێنێتەوە و وێڕای شــرۆڤەكردنی هەلومەرجی
ئێــران ،داوا دەكا بــۆ بــە چۆكــدا هێنانــی كۆنەپەرەســتی هــاوكار و
هاوپەیمــان بــن .رەســتەكانی كۆتایــی ئــەم بەیاننامەیــە بەم شــێوەیە
كۆتایی پی دێت
« ..لە هەلومەرجێكی وادا دەســت لە ســەر دەســت دانان و بێدەنگ
دانیشــتن رەوا نیــە .دەبێ تێبكۆشــین بــە خەباتی یەكگرتــوو پێش بە
دیكتاتۆری و سەرەڕۆیی بگرین.
پێویســتە شــانازییەكانی رابردوومــان زینــدوو بكەینــەوە و رێگای
شــەهیدە قارەمانــەكان درێــژە بدەیــن .دەبــێ پێوەندیــی كــورد و
ئازەربایجانی سەرلەنوێ پتەوتر لە هەمیشە دامەزرێنینەوە.
نابێ رێگا بدەین تاقمێكی نەزان و داخ لەدڵ واڵتی ئێمە لەوە زیاتر
بــەرەو نەمــان بــەرن .بــا هەمو پێكــەوە بــۆ جێگیر كردنی ئــازادی و
دێموكراســی و دابینكردنی مافی ئینســانی و سیاســی و كۆمەاڵیەتیی
خەڵكی ئێران تێبكۆشین».
 :35سیاســەتی هەناردەكردنی شــۆڕش و هەڵگیرســانی شــەڕی
ئێران و عێراق ()1359
سیاســەتی نەزانانەی رێژیمی خومەینی و هەراوهۆریای بۆ ناردنە
دەرەوەی شۆڕش! لە ئاكامدا شەڕێكی ماڵوێرانكەری بە سەر خەڵكی
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ئیراندا سەپاند .بە هۆی دەستدرێژیی دەوڵەتی عیراق بۆ سەر ئێران
لــە 31ی خەرمانانــی 1359دا كە بەرهەمی راســتەوخۆی سیاســەتی
مەزنیخوازیــی رێژیمــی خومەینی بوو ،هــەزاران كیلوومیتر لە خاكی
ئێــران ،ئەویــش لە ناوچەیەك كە بە شــاڕەگی ژیانی ئابووریی ئێران
دەژمێردرێ ،كەوتە ژێر دەسەاڵتی ئەرتەشێكی بێگانەوە .چەندین شار
و ســەدان و بگرە هەزاران دێ لە خووزســتان و جنوبی كوردســتان
خاپوور بوون كە لەگەڵ بی جێگا و رێگایی و نەبوونی پێداویستی و
سیاســەتی چەوتی كاربەدەستە كۆنەپەرەستەكانەوە گیانی خۆیانیان
لە دەســت دا ،یان بریندار و نوقســان بوون و ســەدان میلیارد دۆالر
زیانی ماڵی وە بەر ئابووریی شپرزە و بێ بەرنامەی واڵت كەوت.
كومیتــەی ناوەندیــی حیزب چەند رۆژ دوای هەڵگیرســانی شــەڕی
ئیران و عێراق لە پەیامێكی رەسمیدا دەستدرێژیی دەوڵەتی عیراق بۆ
سەر ئێرانی مەحكووم كرد و رایگەیاند كە ئەگەر دەوڵەتی مەركەزی
داخوازە بنەڕەتییەكانی خەڵكی كوردستان بە رەسمی بناسێ ،حیزبی
ئێمە ئامادەیە بە تەواوی هێزی خۆی بۆ رزگاربوونەوەی ئەو ناوچانە
لە پەالماری عێراق وە كار بخا .كومیتەی ناوەندی هەر لەو كاتەشدا
ئاشكرای كرد كە پەالماری عێراق بۆ سەر ئێران ،بەرهەمی سیاسەتی
چەوتی كاربەدەســتانی كۆماری ئیسالمییە كە هەمیشە باسی ناردنە
دەرەوەی شۆڕشــیان كردووە و خەڵكی واڵتانی دراوســێیان لە دژی
دەوڵەتەكانیــان هــان داوە .دیــارە نیازپاكیی حیزبــی دێموكرات وەك
هەمیشــە بێ وەاڵم مایەوە و تەنانەت ئەنجامی پێچەوانەشــی هەبوو.
چوونكــە دوابــەدوای ئەو پەیامە هێرشــی هێزە ســەركوتكەرەكان بۆ
سەر كوردستان توندوتیژتر بوو.
 :36بۆردمانی زیندانی «دۆڵەتوو» ()1360
كاتژمێــر 10/5ی ســەرلە بەیانــی رۆژی شــەممە ،رێكەوتــی 22ی
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بانەمەڕی  2 ،1360فڕۆكە و چوار هیلی كۆپتێری عێراقی هێرشــیان
كــردە ســەر زیندانــی «دۆڵەتــوو»ی حیزبــی دێموكــرات و زیندان و
زیندانییەكانیــان بــە تونــدی بۆردمان كرد .لــەو بومبارانەدا لە بومبی
ناپاڵــم كەڵــك وەرگیــرا و لــە ئاكامــدا  42كــەس كــوژران و نزیكــەی
 50كــەس برینــدار بوون 6 .كەس لە پێشــمەرگەكانی حیزب شــەهید
و ژمارەیەكیــش برینــدار بــوون .لەو پێوەندییــەدا كۆمیتەی ناوەندیی
حیزب بەیاننامەیەكی دەركرد كە ئەمە كورتكراوی بەیانییەكەیە:
« ..كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
بەناوی خەڵكی زۆرلێكراوی كوردستانی خوێناوی و راپەڕیو،
ئــەم كردەوە جینایەتكارانە و دژی ئیســانییەی رێژیمی عێراق
بەتونــدی مەحكــووم دەكا .ئەم كردەوە ،دژی تەواوی قانوونە
نێونەتەوەییــەكان و پێچەوانــەی ســادەترین مافــی مرۆڤــە و
عامیلەكان ،جەنایەتكارانێكن كە لە رێزی جەلالدەكانی مێژوو،
وەك نازییەكانی هێتلەردان.
ئێمە بە ناوی حیزبی دێموكرات و هەموو خەڵكی كوردستان،
لە هەموو گەالنی خەباتگێڕ و زۆرلێكراوی جیهان ،لە تەواوی
رێكخراوە نێونەتەوەییەكانی دیفاع لە مافی مرۆڤ و لە هەموو
حیزب و شەخســیەتە ئازادیخوازەكان داوا دەكەین كە دەنگی
بێزاریــی خۆیــان بــە دژی ئــەم جەنایەتە گەورەیــەی رێژیمی
عێراق بەرز بكەنەوە و بەرامبەر بە بیروڕای گشــتیی جیهان،
عامیلەكانی ئەم جینایەتە بە توندی مەحكووم بكەن.
ئێمــە بــە عامیلەكانــی ئــەم جینایەتــە هۆشــداری دەدەیــن و
دڵنیایــن كــە ئەم كردەوە دڕندانەیــەی جەلالدانی گەل ،بێوەاڵم
نامێنێتەوە و ئەو جەلالدانە بە سزای كردەوەی جینایەتكارانەی
خۆیان دەگەن.
كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ،لەم
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پێوەندییەدا بە پێویســتی دەزانێ كە ســەبارەت بە فریوكاریی
بێشــەرمانەی بەڕێوەبەرانی جمهوریی ئیســامی و بە تایبەتی
دەوڵەتــی كۆنەپەرەســت و دژی گەلیــی رەجایــی كــە دەیەوێ
لــەو رووداوە دڵتەزێنــە بــە دژی حیزبی ئێمــە و بزووتنەوەی
دێموكراتیكی خەڵكی كوردستان كەڵك وەرگرێ ،رق و بێزاریی
خۆی و هەموو خەڵكی كوردستان دەردەبڕێ.
دەوڵەتــی جمهوریــی ئیســامی لە هیچ جینایەتێــك بەرامبەر
بە خەڵكی كوردستان و هەموو گەالنی ئێران خۆی ناپارێزێ،
دەوڵەتــی جمهوریــی ئیســامی كە بــە عامیلەكانی كوشــتاری
دڵتەزێنــی «ســینەما رێكــس»ی ئابــادان ،پلــە و مەقامــی
گرینگــی ئەســپاردووە .. ،لــە بەیاننامــەی رۆژی سێشــەممە
22ی بانەمــەڕدا ،حیزبــی پێشــڕەو و خۆشەویســتی گەلــی
كــورد ،حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی ئێران بە مەســئوولی
كارەســاتی دڵتەزێنی زیندانی دۆڵەتوو لە قەڵەم دەدا .دەوڵەتی
جمهوریی ئیســامی كە جەلالدەكانی خەڵكی بێ تاوانی قاڕنێ
و قەاڵتــان و ئێندرقــاش و دێهاتەكانــی دیكەی كوردســتانی لە
بــاوەش گرتووە و دەستخۆشــانەیان دەداتێ ،ئێســتا خۆی بە
مرۆڤدۆســت دەناســێنێ و بەردی دڵســۆزی بۆ گەلی كورد لە
سینگ دەدا.
ئەوپەڕی بێشەرمییە كە پشتیوانانی پیاوكوژ و گۆپاڵبەدەست
و چەقۆكێشــەكان ،كــە لــە دەوڵەتــی رەجاییدا كــۆ بوونەتەوە،
دەیانــەوێ بــەم جۆرە لــە خوێنی زیندانییەكان ،بــۆ قایمكردنی
پایــەی لەرزۆكــی دەوڵەتــی خۆیــان ،بەهــرەی تەبلیغاتــی
وەرگرن.
لــە بۆردمانــی زیندانــی دۆڵەتــوودا ،ژمارەیەك لە باشــترین
پێشــمەرگەكانی حیزبــی ئێمــە شــەهید بــوون .فریــوكاران و
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هەڵخەڵەتێنەرانــی دەوڵەتی رەجایی ،بێشــەرمییان بەو جێگایە
گەیانــدووە كــە ئیدیعــا دەكــەن حیزبــی ئێمــە لــە كوشــتاری
زیندانییەكان و پێشمەرگەكاندا دەستی هەبووە.
نــا ،ئاغایانــی ئەندامــی كابینەی دەوڵەتی كۆنەپەرســت! ئەمە
پێشــمەرگەكانی ئێمە نین كە زیندانییــەكان و بەدیلگیراوەكانی
شــەڕ دەكــوژن ،ئەمــە پاســدارە بەكرێگیراوەكانــی ئێــوەن كە
خەڵكی بێتاوان و پێشمەرگە بریندارەكان دەگرن و لە مەیدانی
شەڕدا گوللەبارانیان دەكەن.
حیزبــی ئێمــە و پێشــمەرگەكانی كوردســتان بــۆ ئینســان،
كەڕامەت و شەڕەف ،بۆ مافی ئینسان رێز دادەنێن و لە ماوەی
دوو ساڵ شەڕدا ،ئەمەیان سەلماندووە .ئەمە راستییەكە كە لە
نیشتمانی خۆشەویستمان و دەرەوەی ئێراندا ،هەموو كەسێك
دەیزانێ.
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێران نیازی بــەوە نیە كە
لــە جەلالدپەروەرێــك وەك ئێوە ،گەواهینامەی ئینساندۆســتی
وەرگرێ.
دەوڵەتــی كۆنەپەرســتی ئێوە ،هەر ئێســتا خەریكی ســازش
لەگــەڵ دەوڵەتــی عێراقــە .ئێــوە كــە ئیدیعاتــان دەكــرد هەتــا
رووخانــی رێژیمــی عێــراق ،بــە شــەڕ درێــژە دەدەن ،راســت
وەك مەســەلەی بارمتــەكان ،بــۆ جارێكی دیكــە خۆتان ئامادە
كردووە ،تا بەرامبەر بە بێگانەكان ســەری تەســلیم دانەوێنن.
بەاڵم ناوێرن ئەم راستییە بە خەڵكی ئێران بڵێن!
بــەاڵم خەڵكــی كوردســتان ،بــە رێبەرایەتیــی حیزبــی
خۆشەویســتیان ،حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران،
هەتــا گەیشــتن بە دێموكراســی بۆ ئێــران و خودموختاری بۆ
كوردســتان ،خەباتی خۆیان درێژە دەدەن .دڵنیاین كە خەڵكی
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كوردستان بە وەها پلەیەك لە یەكیەتیو خەبات گەیشتوون كە
بەرامبەر بە ئێوە و بەرامبەر بە فشاری دەوڵەتی عێراق تەسلیم
نابن .دڵنیاین كە سازشی ئێوە لەگەڵ دەوڵەتی عێراق ،خەباتی
خەڵكــی كوردســتان لە رێــگای دێموكراســی و خودموختاریدا
توندتر دەكا.
ئێمــە دەزانیــن كــە یەكێك لە هۆیــە بنەڕەتییەكانی سازشــی
ئێــوە لەگــەڵ دەوڵەتــی عێــراق ئەوەیــە كــە پاش ئەم سازشــە
كــە بێشــك لەگەڵ دانــی ئیمتیازێكی گرینگ بــە رێژیمی عێراق
تێكەڵــە ،دەتانــەوێ هەمــوو هێــزی جمهــوری ئیســامی كــۆ
بكەنــەوە و هێرشــێكی چەكدارانــە و پــان و بەریــن بــۆ ســەر
خەڵكی كوردستان دەست پێبكەن.
لــەم پێوەندییەدا كۆمیتــەی ناوەندیی حیزبی ئێمە ،بە گەالنی
ئێــران و هەمــوو هێــزە شۆڕشــگێڕەكان بەڵێنــی دەدا كــە بــە
ئیمــان بە حەقانیەتی جوواڵنــەوە و داخوازە رەواكانی خەڵكی
كوردســتان و پشــت ئەســتوور بە هێــزی دوایــی نەهاتوووی
كۆمەاڵنــی میلیۆنیــی گەلی كورد ،خەباتــی بێوچانی خۆی هەر
وا درێژە پێدەدا و دەوڵەتی رەجایی ،نە بە سازشكردن لەگەڵ
دەوڵەتــی عێــراق و نــە بــە هاوكاریــی ئــەو دەوڵەتــە ،ناتوانــێ
بەربەرەكانێی بزووتنەوەی مەزنی خەڵكی كوردستان بكا».
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
كۆمیتەی ناوەندی
1360/2/23
راپۆرتی حیزبی سەوزەكانی ئاڵمان لە سەر زیندانی دۆڵەتوو
لە ســەر بانگهێشــتی دوكتور قاســملوو ،ســكرتێری گشتیی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران ،سەوزەكانی ئاڵمان بریتی لە «یوورگن
ریتس و ئێدریش تیلنگر» لە  ١٩٨٥ /٧ /٢٨سەفەری كوردستان دەكەن
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و لە نزیكەوە چاویان بە كوردســتان دەكەوێ و راپورتێك لە ســەر
مەسەلە جۆراوجۆرەكانی كوردستانی ئێران باڵو دەكەنەوە .یەك لەو
بەشانەی كە چاویان پێ كەوتووە و لە سەری نووسیوویانە ،زیندانی
دۆڵەتــووە ،ئــەو زیندانەی كە رێژیم تەبلیغاتێكی زۆری لە ســەر كرد
و فیلمێكی چەواشەكارانەی لە سەری باڵو كردەوە كە گوایە حیزبی
دێموكرات لەگەڵ زیندانییەكاندا هەڵسوكەوتی باش نەبووە.
بۆچوونــی ئــەو شــاندە لــەو ڕووەوە گرینگە كــە درۆكانی رێژیمی
كۆماری ئیسالمی لەو پێوەندییەدا زیاتر دەر دەكەون .لێرەدا سەرنجی
خوێنەران بۆ دەقی ئەو راپۆرتە رادەكێشین:
«ڕۆیشتن بۆ زیندان وەك زۆربەی مەقەڕەكانی حدكا تەنیا
بە ســواری هیســتر و پیادە دەبێ ،زاهیری وەك زیندان ناچی.
چەند ماڵی بێ حەوشــە كە لە داوێنی كیوێكدا دروســت كراوە
و لــە تەماشــای یەكەمــدا تەنانەت هیــچ نیگابانێكیــش نابینرێ،
پاشــان چەنــد پێشــمەرگەیەك دەبینین كە لە ســێبەری یەكێك
لــە خانووەكانــدا دانیشــتوون ،گرووپێــك لــە زیندانییــەكان لە
حاڵــی گەرانــەوە لە كاری كشــتوكاڵن ،ئەویش بــە بێ نیگابان،
ئــەوان دەتوانن ئەگەر خۆیــان بیانەوێ ،لە نزیكی دیوەكانیاندا
ســەوزی بچێنــن و زۆربەیــان كەڵكــی لێ وەربگــرن .خۆراكی
زیندانییــەكان هەر ئەو خۆراكەیە كە پێشــمەرگەكان دەیخۆن،
خانووەكانیــان هــەر ئــەو ماڵــە گڵێنــە ســادانەن كە لــە هەموو
شــوێنێكدا دەبینرێن .هیچكەس لەو رەفتارەی كە لەم زیندانەدا
لەگەڵــی دەكــرێ شــكایەتی نییــە .ژمارەیەكیــان دەڵێن وەزعی
خواردنێــك كــە لێــرە دەیخۆن باشــتر لەوەیە كە لە ئەرتەشــی
ئێــران بــوو .زۆربەیان خۆشــحاڵن لەوەی كە شــەڕ بۆ ئەمانە
كۆتایــی هاتووە ،ژمارەیەكیان دەكەونە پێداهەڵگوتن و تاریفی
حیزبــی دێموكــرات .بــەاڵم ژمارەیەكــی دیكەیــان بەبــێ ترس
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بــە پڕوپاگەنــدەی خۆیــان لــە دژی حــدكا درێــژە دەدەن و بە
راشــكاوی رادەگەیەنن پــاش ئازادبوونیان دەگەڕێنەوە بۆ نێو
ئەرتەش و سپای پاسداران.
لــە نێــو زیندانییەكانــدا دوو الوی دوازدە ســااڵن كەوتنــە
بەرچاومــان كــە بــە وتــەی خۆیــان كاتێــك دەســتگیر كــراون
ویســتوویانە لــە ســەر مەئمووریەتــی رێژیــم لــە یەكێــك لــە
گوندەكانــدا خۆراكی پێشــمەرگەكان مەســمووم بكــەن .ئەوان
ماوەیەكــی كــورت لێــرە دەمێننــەوە و بنەماڵەكانیــان ئــاگادار
كراونەتەوە كە بێن مناڵەكانیان ببەنەوە.
 :37كارو كردەوەكانــی حیــزب لــە ناوچــە ئازادكراوەكانــی
كوردستان
لە درێژەی شەڕی كوردستاندا كە ناوچەیەكی زۆر ئازاد كرا و لە
ژێر دەسەاڵتی هێزی پێشمەرگەی كوردستان بە رێبەرایەتیی حیزبی
دێموكراتی كوردســتانی ئێراندا بــوو ،حیزب بۆ ئیدارەی كار و باری
خەڵــك كۆمەڵێــك دامەزراوی بــۆ خزمەتكردن بە خەڵــك ،پێك هێنان
و كۆمیســیۆنێكی بــۆ ئیــدارەی ئــەو كارە خزمەتگوزارییانــە بە نێوی
كۆمیسیۆنی كۆمەاڵیەتی پێك هێنا كە ئەو كۆمیسیۆنە لە چەند بەشی
قەزایــی ،پــەروەردە و فێركردن ،شــووراكان ،شــەهیدان ،زەویو زار،
رێگاوبان و  ..پێك هاتبوو.
حیــزب بــۆ ئیــدارەی ئــەم كارانــە كارێكــی زۆر بەرچــاوی كــرد،
گەاڵڵەی ســزادانی گشــتیی پەســەند كرد كە بەشــی قەزایی ناوەندی
و بەشــەكانی دیكــە لــە چوارچێوەی ئەو گەاڵڵەیــەدا قەزاوەتی ناوچە
رزگاركراوەكانیان بەڕێوە دەبرد.
بۆ پەروەردە و فێركردن ،وێڕای بارهێنانی مامۆستا و دامەزراندنی
مەدرەســەكان ،كتێبی بۆ دەرس گوتنەوە بــە مندااڵنی قوتابخانەكانی
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شــۆڕش ئامــادە كــرد .لــە بەشــێكی دیكــەی دەرســەكاندا لــە كتێبــی
مەدرەسەكانی ئێران كەڵك وەردەگیرا.
گەاڵڵەی دابەشــكردنی زەویوزاری پەســەند كرد كە لەو گەاڵڵەیەدا
بەشــێك لــە زەویــی ئاغــاكان دەدرا بــە رەعیەتەكان ،بــەالم گەاڵڵەكە
بەشــێوەیەك ئامادە كرابوو كــە ئاغای نەدەكردە رەعیەت و رەعیەت
بــكا بــە ئاغا ،بەڵكــوو تەوازونێكی پێــك دەهێنا كە جێگای پەســەندی
هــەردوو ال بــوو .هەرچەنــد ئاغــاكان پێیــان غــەدر بــوو كە بســتێك
زەوییان لێ ببڕدرێ.
بۆ زۆر جێگا ،رێگاوبانی دروست كرد و ئەو رێگایانەش كە خراپ
دەبــوون بــەو كەرەســتە كەمەی لــە دەســتی حیزبدا بــوو ،تەعمیری
دەكردنەوە.
بــۆ ئیــدارەی گونــدەكان ،شــوورای پێــك هێنــان و پێكهێنانــی ئــەم
شــوورایانە بــە هەڵبــژاردن و بڕیاردانیــان ســەبارەت بــە كاروباری
ناوچەیی خۆیان ،جێگای رێز بوون.
بەداخــەوە ئــەو بەڵگانــە لە دەســتدا نەمــاون ،بــەاڵم ئەوەندەی بۆم
مومكیــن بــووە و پەیــدام كــردووە بــە دوای ئــەم روونكردنەوەیەدا،
دەكەوێتە بەرچاوی خوێنەر:
دابەشكردنی زەویوزار ()1360
گەاڵڵــەی دابەشــكردنی زەویوزار پــاش لێكۆڵینەوەیەكــی ورد لــە
كۆبوونــەوەی كۆمیتــەی ناوەندی ،رێكەوتی  10تا 13ی پووشــپەڕی
1360دا پەســەند كرا كە بەو پێیە بەشــێكی زەوی لە دەســت خاوەن
زەویدا دەمایەوە و نیســبەت بە هەر ناوچەیەك دیاری دەكرا .پاشان
كۆبوونەوە گەاڵڵەی پێشــنیاركراوی زەویوزاری خســتە بەردەستی
دەفتەری سیاسی تا بە راوێژكردن لەگەڵ جووتیاران و كۆمیتەكانی
حیزبــی ،دەفتــەری سیاســی گەاڵڵەكە بــە یەكجاری پەســەند بكات و
پیادە بكرێ.
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هــەر لــەم كۆبوونەوەیــەدا گەاڵڵــەی ســەرەتایی بــۆ پێكهێنانــی
شــووراكانی شــار و گوندی خســتە بەرچاو و بڕیاری دا سمینارێكی
تایبەتی بۆ باس لە سەر ئەو گەاڵڵەیە لە الیەن دەفتەری سیاسییەوە
پێك بێت.
ئاگاداریی حیزب لەمەڕ پاراستنی دارستانەكان ()1360
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ،لە رێكەوتی
26ی جۆزەردانــی 1360دا ســەبارەت بــە پاراســتنی دارســتانەكان
ئاگادارییەكی دەركرد كە بە شێوەی خوارەوەیە:
هاونیشتمانانی بەڕێز!
خەڵكی بەشەڕەفی كوردستان!
جوواڵنەوەی رەواو هەقخوازانەی گەلی ئێمە لە كوردستانی
ئێــران ،خــۆ لــە دوو ســاڵ نیزێك دەكاتــەوە .خەڵكــی قارەمان
و كۆڵنــەدەری ئێمــە ،ئەگــەر لــەو پلــە ئاســتەم و مێژووییەدا،
هەســت بــە مەســئولیەت دەكا و بــە هەر شــێوە و بــە هەموو
توانــاوە ،لــە گیــان و مــاأل و لە بوونــی خــۆی پاڵەوانانە دیفاع
دەكا ،بەداخــەوە لە ســەر هێندێك گیروگرفتــی كۆمەاڵیەتی بە
تایبەتی لە ناوچەكانی لێڕەوار ،بەو چەشــنەی كە پێویســت و
الزمە هەست بە مەسئوولیەت ناكا.
جەنگەڵ سروەت و سامانی هەموو دانیشتوانی كوردستانە،
سەرەڕای ئامۆژگارییەكانی پەیتاپەیتای حیزبی دێموكرات لەو
بارەوە ،ئێستاش زۆر بە بێڕەوییە لە الیەن خەڵكی ناوچەكانی
لێــڕەوارەوە ،دەردێ و دەكــرێ بە زەوی ،یان بۆ ســووتاندنی
گەڵی ئاژەأل و رەژی بێڕەحمانە دەبڕدرێ .ئەگەر جەنگەألبڕین
بــەو شــێوەیە درێــژەی هەبــێ ،زۆر پــێ ناچێ كە لــە لێڕەوار،
شــوێنەوار نامێنــێ و دانیشــتوانی واڵتەكەمــان لــەو ســامانە
خودادادە بێسوود و بەهرە دەمێننەوە.
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دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی ئێران،
بــە پێویســتی دەزانــێ ،جارێكــی دیكــەش ســەرنجی هەمــوو
دانیشتوانی كوردستان ،بە تایبەتی خەڵكی ناوچەكانی لێڕەوار،
بۆ پارێزگاری لە جەنگەڵ رابكێشێ.
بۆ ئەو مەبەستە و بەو هۆیەوە رادەگەیەنین:
ـ دەرهێنانی جەنگەل بە هەر شێوەیەك و لە ژێر هەر ناو و
عینوانێكدا قەدەغەیە.
ـ بڕینــی داری جەنگــەڵ بــۆ خانــوو و كەڵكــی شەخســی
قەدەغەیــە .مەگــەر بــە ئیجــازەی شــوورای دێیــەكان ،ئەویش
دەبێ بە گوێرەی ئەندازەو ئیحتیاج بێ ،نەك زیاتر.
ـ بڕینــی جەنگــەڵ بــۆ رەژی ،هەروەها بە مەبەســتی گەأل بۆ
ئاژەأل ،بە تەواوی و بە یەكجاری قەدەغەیە.
بۆیــە پێویســتە هــەر لە ئێســتاوە ئاژەڵــدارەكان بــۆ تفاق لە
فكری گیادا بن.
ـ هــەر چەشــنە الدان و جوواڵنەوەیــەك بــە پێچەوانەی ئەو
بڕیــارە دەبێتــە هۆی ســزادانی توندوتیژ و زینــدان و بژاردنی
زەرەر و زیانی كەوتووی هەیە.
گەاڵڵەی فێركردن و بارهێنان لە سەرانسەری كوردستان
بــە شــوێن پەســەندكردنی گەاڵڵــەی شۆڕشــگێڕانەی فێركــردن و
بارهێنانــی كوردســتان لــە كۆبوونــەوەی دوایی كۆمیتــەی ناوەندیی
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێرانــدا ،بــە مەبەســتی خەبــات
دژی نەزانــی و بێســەوادیو پەرەپێدانــی عیلمــو زانســت لــە بەشــە
رزگاركراوەكانی كوردســتاندا ،كــۆڕی ئیجرایی فێركردن و بارهێنان
وەك بەڵگەیەكی دیكە لە كردەوەكانی دڵسۆزانەی حیزبی دێموكراتی
كوردســتانی ئێــران یــەك بە دوای یــەك لە ناوچــە جۆربەجۆرەكانی
كوردستاندا پێك هاتن.
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بــە دوای پێكهاتنی ئەو گۆڕانە ،الوانی خوێندەواری كوردســتانیش
بــە هەســت پێكــردن بــە پێداویســتیی پیادەكردنی ئــەو گەاڵڵەیە ،هەر
وەك پەروانــە لــە دەوری شــەم كــۆ بوونــەوە هەتا ئەوانیــش بتوانن
هەنگوێنی»ســەواد» لە دەمی رۆڵە بەشــخوراوەكانی شــار و گوندی
ئەم واڵتە ســووتاوە بەاڵم شۆڕشــگێڕە بنێن و زامی بەژارگەســتەی
جێدەمــی بــە نــاو الیەنگرانــی «موســتەزعەفان» بە بەرهەمــی گیانی
خۆیان دەرمان بكەن.
بەرەوپیرچوونــی پــڕ بــە هەســتی ئــەو گەاڵڵەیــە لــە الیــەن الوانی
خوێنــدەوار و شۆڕشــگێڕی كوردســتانەوە ،نموونەیەكــی دیكــە لــە
بەرەوپیرچوونــی خەڵكــی تێكۆشــەر و بەشــەرەفی كوردســتانە بــۆ
بانگەوازەكانــی حیــزب و وێنەیەكە لەو لەماڵ و لە گیان بوردوییە كە
لــە پێنــاوی بە ئاكام گەیاندنی جوواڵنەوەی نیشــتمانی ـ دێموكراتیكی
گەلەكەمانــدا نیشــان دراوە .الوانــی ئێمــە بــە بەشــداری لــە دەورەی
«بارهێنانــی مامۆســتایان» هەڵوێســتی قایمــی خۆیــان لــە بــاری
ئامادەبــوون بــۆ خزمــەت بــە رۆڵــە بەشــخوراوەكانی شــار و گوندە
رزگاركراوەكانی كوردستان دەربڕی.
ئــەو ســەركەوتنە بەرچــاوە ،وەك خوێنێكــی تــازە وا بــوو كــە لــە
دەمارەكانی لەشــی جوواڵنەوەی پێشــكەوتووی خەڵكی كوردســتاندا
وە گەڕ كەوتبێ.
بــە شــوێن داخوازیــی حیزب لــە الوانی خوێندەوار و بەهەســت بۆ
كاری پیرۆزی»مامۆســتایەتی» هەتا 15ی مانگی خەرمانان ژمارەی
ئــەو كەســانەی كەالســەكانی  15رۆژەی بارهێنانــی مامۆســتایانیان
بە ســەركەوتوویی بردۆتە ســەر و ئامادەی چوونە كەالســی دەرس
بوون بەم چەشنەیە:
بانــە  16كــەس ـ بۆكان  50كەس ـ مەهاباد  72كەس ـ سەردەشــت
 90كەس ـ پیرانشار  64كەس ـ شنۆ  90كەس ـ نەغەدە  25كەس.
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پەسەند كردنی یاسای سزادانی گشتی لە الیەن حیزبی دێموكراتەوە
()1360
یاسای سزادانی گشتی لە رەشەمەی 1360لە الیەن حیزبی دێموكراتی
كوردســتانی ئێرانــەوە پەســەند كــراوە .ســەرەتا باســێك لە ســاختاری
كۆمیســیۆنی قەزایــی دەكات كــە لــە پێنج كــەس ماف پــەروەر پێك دێ
و لقەكانی لە شــارەكاندا لە ژێر چاوەدێریی ئەم كۆمیســیۆنەدا بە ڕێوە
دەچن.
ئەو بەشــە لە یاســای سزادانی گشــتی كە لە رەشەمەی 1360پەسەند
كراوە  89بەند لە خۆ دەگرێ .لە رەشــەمەی 1361یشــدا  29بەندی پێ
زیاد كراوە ،واتە لە سەر یەك دەبێتە  118بەند .ئەمە وێڕای ئەوەیە كە
چەندین تێبینی لە خۆ دەگرێ.
 :38پاساوێكی ناڕەوا بۆ شەڕێكی زیانهێنەر ()1360
یەكێك لەو شــەڕانەی كە شــوێندانەریی زۆری لەســەر لە دەســتدانی
بەشــێكی زۆری ناوچە ئازادكراوەكانی رۆژهەاڵتی كوردســتان هەبوو،
شــەڕی نێــوان قیــادە موەقەت و حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی ئێران
بــوو .ئــەم شــەڕە بــەو هۆیەوە هەاڵیســا كــە گۆیــا ئەندامێكــی رێبەریی
حیزبی دێمۆكراتی كوردســتانی ئێران بە ناوی ســەید رەسوولی دیهقان
دەســتی لــە دەرهێنانــی تەرمــی رێبــەری نــاوداری كورد ،مەال مســتەفا
بارزانیــدا هەبــووە .ئــەم تاوان وەپاڵدانە لە كاتێكدا بوو كە مەال مســتەفا
بارزانــی لــە نێــو كوردەكانــی ئێرانــدا بــە هۆی بەشــداری لە پاراســتنی
كۆماری كوردستاندا خاوەن پێگەیەكی پتەو بوو .بێجگە لەمەش لە كاتی
هێنانــەوەی تەرمــی بارزانیدا بۆ شــاری شــنۆ ،شــوورای ئەو شــارە كە
نزیك بە تەواویان ئەندامی حیزبی دیمۆكرات بوون ،سێ رۆژ ماتەمینیی
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گشتییان بەو بۆنەیەوە راگەیاند و بەشدارییەكی چاالكانەیان لە ناشتنی
تەرمی بارزانیدا كرد .بە وتەی ئەو كەســانەی كە ســەید رەسوول باش
دەناســن ،ناوبراو رێزێكی تایبەتی بۆ مەال مســتەفا هەبووە .كاتێك ئەم
هەواڵــە بــە رێبەریی حیزب دەگات ئــەو كردەوەیە بە كردەوەیەكی دژی
مرۆڤانە ناو دەبات و مەحكووم و شەرمەزاری دەكات .هەر لەو كاتەدا
كومیتــەی ناوەنــدی بڕیار دەدات لەوكارەســاتە بكۆڵنەوە و تێ بكۆشــێ
تاوانبارەكان بدۆزرێنەوە و بە توندی سزا بدرێن .لەو بارەوە رێنوێنیی
پێویســت بــە كومیتــەی شارســتانی شــنۆ دەدرێ .حیــزب داوا لە پارتی
دەكات بــۆ لێكۆڵینــەوە لــەو ڕووداوە وەفــدی هاوبەش پێــك بێنن كە لە
الیەن پارتییەوە وەاڵمی ئەرێنی وەرناگرێتەوە.
ئەم رووداوە دەبێتە هۆی ســازبوونی شــەڕێك كە لە هاوینی ســاڵی
1360ی هەتاویــدا لــە نێــوان قیــادە موەقــەت و حیزبــی دێموكراتدا روو
دەدات كــە زیانەكــەی بۆ هەر دوو الیەنی شــەڕ و لــە قازانجی كۆماری
ئیسالمیدا بوو .بەم هۆیەوە بەشێكی بەرچاو لە ناوچە رزگاركراوەكانی
كوردســتانی رۆژهــەاڵت كــە بــە دەســتی هیــزی پێشــمەرگەوە دەبێــت،
دەكەوێتە دەســتی كۆماری ئیسالمی .ئەم شەڕە چەند ساڵێك بەردەوام
بــوو تــا لە كاتی رزگاربوونی كوردســتانی باشــووردا دوای راپەڕین لە
ســاڵی  1991بەڕێــز مەســعوود بارزانــی ســەردانی دەفتەری سیاســیی
حیزبــی دێمۆكــرات لــە «بۆڵــێ»ی بنــاری قەندیل دەكات بــە بی ئەوەی
باسێك لەو شەڕە بكریت و بەم چەشنە پەیوەندییەكە ئاسایی دەبێتەوە
و بە خۆشییەوە ئیستا پەیوەندییەكانمان بەرەو باشتربوون چووە.
پــاش هەمــووی ئــەو رووداوانــە دەركــەوت كــە كردەوەی نەشــیاوی
دەرهێنانی تەرمی بارزانی لە الیەن حكوومەتی بەعس و بە هۆی «كاكل
ئاغا» ئۆســتانداری ئەوكاتی ســلێمانییەوە ئەنجام دراوە و ئەم راستییە
لە رۆژنامەكانی دەورانی بەعسدا پشتڕاست كرایەوە.
بۆ مێژووش بووە باسی رووداوێك بكەم كە بۆ خۆم لەو رووداوەدا
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بەشدار بووم .ئە ویش ئەوەیە كە لەو سااڵنەدا كە زەمینەی ئەو شەڕە
خۆش دەكرا هێزێكی قیادە موەقەت بە بەرپرسیارێتیی «نالە هەورامی»
لــە «كێمنــە» و «بێدرواز»ی ناوچەی هەورامان نیشــتەجێ كرابوون و
لــەو ماوەیــەدا بوو كــە ئەم هێزە كەوتە بەر پەالماری هێزی هاوبەشــی
سپای رزگاری و جاشەكانی حكوومەتی بەعس و لە گەمارۆی تەواوی
ئــەو دوو هێــزەدا بــوون كــە ئێمــە كادر و پێشــمەرگەكانی كومیتــەی
هەورامــان بــە هانایانــەوە چووین و لەو گەمارۆیــە دەربازمان كردن و
لــەو دوو گونــدە كە لە پشــتی بیــارە هەڵكەوتوون تا ناوچەی سەالســی
باوەجانی ئیســكۆرتمان كردن و بەم چەشــنە دەرباز بوون و گەیشــتنە
هەڤاڵەكانیان لەو ناوچەیەدا.
 :39كۆنگرەی پێنجەم و دوو بڕیاری گرینگ ()1360
كۆنگرەی پێنجەم لە رێكەوتی  15تا 18ی سەرماوەزی ساڵی  1360لە
گوندی «شێوەجۆ» لە ناوچەی «گەوركایەتیی سەردەشت» پێك هات.
گرینگترین بڕیاری ئەم كۆنگرەیە پەســەندكردنی دروشــمی رووخاندنی
رێژیــم بــوو كــە دیارە لە پەســەندكردنی ئــەم درووشــمەدا دوو هۆكار
دەوری ســەرەكییان هەبــوو :هــۆكاری یەكــەم نائۆمێــد بوونــی حیــزب
بەهۆی وەاڵم نەدانەوەی داخوازییەكانی گەلی كورد لە الیەن رێژیمەوە
و رۆیشتنی دەسەاڵتی حاكم لە واڵتدا بەرەو پاوانخوازیی زیاتر بوو.
هۆكاری دووهەم دەركردنی موجاهیدینی خەڵكی ئێران و راگەیاندنی
خەباتیان بە دژی رێژیمی كۆماری ئیسالمی تا رووخاندنی بوو كە لەو
كاتەدا موجاهیدین رێكخراوێكی بەنفووز لە سەرتاسەری ئێراندا بوو و
خاوەن هێزێكی خەباتگێڕ و بەرباڵو لە سەرانسەری ئێراندا بوو.
بڕیاری چوون بۆ نێو شوورای بەرگریی نیشتمانیش لەم كۆنگرەیەدا
پەسەند كرا كە لە سەر داوای مەسعوود رەجەوی لە دوكتور قاسملوو
بوو كە لە نامەكەیدا داوای كردبوو حیزبی دێمۆكرات پەیوەســت بێ بە
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شوورای نیشتمانیی بەرگرییەوە.
 59 :40عەمەلیات بۆ تۆلەی ئیعدامی ٥٩الوی مەهاباد ()1362
هەروەك لە بەشەكانی پیشوودا ئاماژەی پێ كرا ،كۆماری ئیسالمی بۆ
تۆقاندن و تەســلیم بوونی خەڵك بەو رێژیمە دیكتاتۆر و كۆنەپەرەســتە
دەســتی لــە هیچ جینایەتێك لە كوردســتان نەپاراســت و هــەر ماوەیەك
كۆمەڵێك لە بنەماڵە و دایك و بابەكانی بە ئیعدامی خۆشەویســتەكانیان
ئازیەتبار دەكرد و یەك لەو جینایەتانە كە لە زەینی خەڵكی كوردستاندا
بە زیندوویی دەمێنێتەوە ،ئیعدامی بە كۆمەڵی  ٥٩الوی مەهاباد لە رۆژی
١٢ی جۆزەردانی ١٣٦٢ی هەتاوی بوو كە ئەو الوانە لە باری فیكرییەوە
لە تەیفی جۆراوجۆر بوون ،لە كەســی بێ الیەن تا ئەندام و الیەنگرانی
حیزبەكانــی كوردســتانی رۆژهەاڵتــی تێدا بوون .بەبــێ گومان زۆربەی
هەرە زۆریان یان ئەندام یان الیەنگری حیزبی دێموكرات بوون و تەنیا
تاوانیان بیروباوەڕیان و كورد بوونیان بوو .ئەوان هیچ كردەوەیەكیان
ئەنجــام نەدابــوو كە تەنانەت لە چوارچێوەی یاســای كۆنەپەرەســتانەی
ریژیمیش سزای زندانیشیان بە سەردا بسەپێ.
ئەنجامــی ئــەم جینایەتە ســامناكە دڵــی خەڵكی كوردســتان و كادر و
پێشمەرگەكانی حیزبی بریندار كرد و لە تۆڵەی ئەو شەهیدانەدا چاالكیی
جۆراوجــۆر بەڕێــوە چــوون كــە لووتكەی ئــەو چاالكییانە ئــەو بەڵێنییە
ئازایانــە بــوو كــە پێشــمەرگەكانی هێزی بێســتوون ،رۆلــە بەوەجەكانی
گەلەكەمان دایان تاكوو بە تۆڵەی ئەو جینایەتە ســامناكە ٥٩ ،عەمەلیات
لــە دژی هێزەكانــی رێژیــم لــەو ســاڵەدا بەڕێوە بــەرن .لە ســەرەتاكاندا
زۆر دژوار دەهاتــە بەرچــاو كــە ئــەو هێــزە بتوانــێ ئــەو  ٥٩عەمەلیاتە
بەڕێوە ببات ،بەاڵم زۆری نەخایاند كە پێشمەرگەكانی هێزی بێستوون،
شــاپوورەكان ،ســاالرەكان ،محەممــەد كەریمــەكان ،مینبەرییــەكان و..
سەلماندیان زۆر لەوە زیاتریان لە توانادایە و هێزەكانی رێژیمیان زەلیل
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و داماو كرد و سەلماندیان هێزەكانی ریژیم چەندە بێ ورە و داماون و
بێجگــە لــەو عەمەلیاتانە كە بەڕێوەیــان برد و ئامارەكەی لە چەند دێڕی
دواتردا دەكەوێتە بەرچاو ،لەو ساڵەدا چەند عەمەلیاتی زیاتریان بەڕێوە
بــرد كــە یەكێك لەو چاالكییانە عەمەلیاتێك بوو بۆ تۆڵەی شــەهیدكرانی
شــەهید «ســەروان ئیقباڵ كەریم نژاد» كە لەو چاالكییەدا  ١٣كەس لە
هێزەكانی رێژیم كوژران.
 ٧٤٠كەس
		
ئاماری كوژراوانی هێزەكانی رێژیم:
 ٥٧٠كەس
			
برینداری دوژمن:
 ١٣٢كەس
بەدیلگیراوی رێژیم			 :
 ٦٨دەستگا
			
ماشینی سووتاو:
 ١١دەستگا
دەسكەوتی چەكی قورس و نیوە قورس:
 ٤٩٩قەبزە
تفەنگی جوراوجۆر			 :
 ٦٣٣٤٠فیشەك
فیشەكی جۆراوجۆر			 :
پێویســت بە گوتنە لە ســەرجەمی ئەو عەمەلیاتانەدا  ١٧پێشــمەرگە
شەهید و  ٢٢پێشمەرگەش بریندار بوون.

*ئــەم ئامــارە لە الیەن بەڕێز «عەلی ئەشــرەف مەجیدیان» ئامادە
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كــراوە كــە ئــەو كات یەكێك لە  ٣فەرماندە لكی هێزی بێســتوون بوو
كە بۆ خۆی لە بەشێك لە عەمەلیاتەكاندا بەشدار بووە.
 :41راگەیەنــدراوی دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموكراتــی
كوردستانی ئێران
لــە ســەر كردەوەكانــی كۆمــاری ئیســامی دژ بە حیزبــی توودەی
ئێران ()1362
هاونیشتمانانی بەڕێز!
خەڵكی خەباتگێڕی كوردستان!
گەالنی بەشەرەفی ئێران!
هــەروەك ئــاگادارن رێژیمی كۆنەپەرســتی خومەینی لــە ماوەیەك
لەمەو پێشــەوە هێرشــێكی بەربــاوی دژی كادری رێبەری و ئەندام
و الیەنگرانــی حیزبــی تــوودەی ئێران لە سەرانســەری واڵت دەســت
پێكردووە .بە دوای ئەو پەالمارە كە چەند مانگە درێژەی هەیە ،زۆر
لە ئەندامان و زۆربەی كادری رێبەری ئەو حیزبە گیراون و زیندانی
كــراون .لــە حەوتــووی رابــردوودا چەنــد كــەس لــە رێبــەران لەوانە
سكرتێری یەكەمی ئەو حیزبە ،زەعفێكی بێوێنەیان لە خۆیان نیشان دا.
ئەوان لە وتووێژی تەلەفزیۆنیدا ئیعترافاتی زۆر سەرسووڕهێنەریان
كــرد و ئــەو تاوانەیان تەئید كــرد كە لە الیەن رێژیمــی خومەینییەوە
حیزبی توودەی پێ تاوانبار كرابوو.
لــە رۆژی 14ی بانەمــەڕی 1362دا ،دادســتانی كۆماری ئیســامی،
حیزبــی توودەی ئێرانی بە هەڵوەشــاوە راگەیانــد و داوای لە هەموو
ئەندامانی ئەو حیزبە كرد كە خۆیان بە ســوپای پاســداران بناســێنن
و هەڕەشــەی كــرد كە ئەگەر خۆیان نەناســێنن ،بــە ناوی»محارب»
دەناسرێن و تەسلیمی دادگاكانی شۆڕش دەكرێن.
هاوكات لەگەڵ ئەو ئیقداماتە ،وەزارەتی دەرەوەی كۆماری ئیسالمی
داوای لــە  18نەفــەر لــە ئەندامانــی ســەفارەتی یەكیەتیی ســۆڤێتی لە
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تاران كرد كە خاكی ئێران بەجێ بێڵن.
ئەگەرچــی لــە چەنــد مانگ لەمــەو بــەرەوە چاوەڕوانی هێرشــێكی
ئەوتۆ بۆ ســەر حیزبی توودەی ئێران دەكرا و رێبەریی حیزبی ئێمە
زۆر جــار رایگەیاندبــوو كــە ویالیەتــی فەقیهــی خومەینی نــەك تەنیا
هــەر جۆرە دژایەتییەكی سیاســی بە توندی ســەركوت دەكا ،بەڵكوو
بیــرۆڕای جیــاوازی ئــەو گرووپە نۆكەرســیفەتانەش كە لــە رێژیم و
تەنانەت جینایەتەكانی ئەو پشتیوانی دەكەن بەاڵم لە هێندێك مەسەلەدا
لەگــەڵ كاربەدەســتانی رێژیم بیروڕایان جیــاوازە ،تەحەممول ناكەن.
لەگــەڵ ئــەوەش بە غەیرەقانوونی ناســینی حیزبی تــوودەی ئێران و
تەعقیــب و گرتنــی ئەندامانــی ئــەو ئاخــر الپــەڕەی رێــڕەوی رێژیمی
كۆماری ئیســامییە بەرەو ئیســتیبدادی بێئەمالوئەوالی چەرخەكانی
نێوەڕاست.
 ..خومەینــی بــۆ خــۆی هاتە مەیــدان و لە پەیامی خۆیــدا رێبەرانی
حیزبــی تــوودەی بــە جینایەتكارانێــك نــاو هێنــا كــە « ..وەك مــاری
پڕخەتــو خــاڵ لــە لەنێوبردنــی ئیســامدا بــە شــێوەیەكی مونافیقانــە
تێكۆشــاون ».ئێســتا ئیــدی بە تــەواوی روونــە كە تاقیبــی ئەندامانی
حیزبی توودە و هەڵوەشاندنەوەی ئەو حیزبە ،هەروەك هەنگاوەكانی
ســەركوتكەرانەی دیكەی رێژیم كە لە سەرەتای شۆڕشەوە تا ئێستا
هەڵگیــراون ،كاری «حجتیــە» یــان بەشــێك لە دەســەاڵتی حاكم نیە،
بەڵكــوو كاری شەخســی خومەینییــە و بــە دەســتووری ئــەو ئەنجام
دراون.
گومان لەوەدا نیە كە كارنامەی تێكۆشانی رێبەرانی حیزبی توودەی
ئێــران لــە ســاڵەكانی پــاش شۆڕشــدا رەشــە و سیاســەتێك كــە لەو
ماوەیەدا پەیڕەوییان لێ دەكرد ،لە الیەن خەڵكی ئێرانەوە مەحكوومە.
پشتیوانیی بێئەمالوئەوال لە تەواوی كردەوەكانی كۆنەپەرستانە و دژی
گەلیی رێژیمی خومەینی ،دەنگدان بە نیزامی چەرخەكانی نیوەڕاستی
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ویالیەتــی فەقیهی ،پەســند كردنی جینایەتەكانــی رێژیم دژی تەواوی
خەباتگێڕانی رێگای ئازادی ،هەوڵدان بۆ دروستكردنی دووبەرەكی لە
نێوان هێزە شۆڕشــگێڕەكاندا ،هەوڵدان بۆ لێك باڵوكردنی رێكخراوە
دیموكراتیكەكان و الدانی بیروڕای الوانی واڵت ،بەشێك لە كارنامەی
رەشــی تێكۆشــانی رێبەرانی حیزبی توودەی ئێرانە .هاندانی رێژیمی
خوێنمــژی خومەینــی بــۆ درێژەپێدانی شــەڕ لــە كوردســتاندا هەوڵی
ســەرنەكەوتوو بۆ پێكهێنانی دوودەستەیی»انشــعاب» لە نێو حیزبی
دێموكراتی كوردستاندا ،وەپاڵدانی تۆمەتی ناڕەوا بە رێبەرانی حیزبی
ئێمە ،جاسووســی كردنی ئەندامان و هەوادارانی حیزبی توودە دژی
تێكۆشــەرانی حیزب و پێشــمەرگە قارەمانەكان لە نێو شارەكانیشدا،
بەشــێك لــە كارنامــەی رەشــی رێبەرانی حیزبــی توودە بە حیســاب
دێ.
لــە هەمووی ســەیرتر ئەوە بــوو كە تەواوی ئــەو كردەوانە لە ژێر
سەرپۆشــی خەبــات دژی ئیمپریالیزمــی ئەمریــكادا دەكــرا .رێژیمــی
خومەیەنــی بــە نــاوی رێژیمێكــی دژە ئیمپریالیســتی بــە كۆمەاڵنــی
خەڵــك دەناســێنرا ،هــەر ئــەو رێژیمــەی كــە شــێلگیرانە هێــزە دژە
ئیمپریالیستییەكانی بە تەواوی هێزەوە سەركوت دەكرد ،بەسترانەوەی
ئابووریــی واڵتــی ئێمەی بە واڵتەكانی ئیمپریالیســتییەوە پەرە پێدەدا
و بــەم جــۆرە رێــگا بۆ هاتنە ســەر كاری رێژیمێكی بەتەواوی ســەر
بــە ئیمپریالیزمــی خــۆش دەكــرد .هەر ئــەو رێژیمەیە كە هەر ئێســتا
دیســانیش رەنگــە بــە نــاوی خەباتــی دژی ئیمپریالیزمــی ئەمریكا بە
تاوانی جاسووســی دانەپاڵ دیپلۆماتەكانی شــوورەوی و وەدەرنانی
ئــەوان لە ئێران دەبێتــە ئااڵهەڵگری خەبات دژی كۆمۆنیزمی جیهانی
لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا.
رێبەرانــی حیزبــی تــوودە بــەو هەمــوو تاقیكردنــەوە و رابردووی
سیاســییەوە ئەو راســتییە سادەیان دەرك نەكرد كە هەر حیزبێك كە
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بە نرخی رۆژ نان دەخوا ،ئوسوول فیدای تاكتیك دەكا ،ئۆپۆرتۆنیسم
و هەلپەرەستی دەكاتە بناغەی سیاسەتی خۆی و ماكیاولیزم تا رادەی
سیاســەتی رەســمیی خــۆی بەرز دەكاتــەوە ،داهاتوویەكــی بێجگە لە
تێكشكان و لە دەست دانی نفووز و ئیمتیازی خۆی لە نێو كۆمەاڵنی
خەڵكــدا نابــێ .رێبەرانــی حیزبــی تــوودە بــۆ خۆیــان هــەر لــەو داوە
كەوتوون كە بۆ خەڵكی دیكەیان دانابوو و ئێستا بەرامبەر بە مێژوو،
گەالنــی ئێــران و ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبــی خۆیان مەحكووم و
سەرشــۆڕن .ئیعترافاتــی هێندێــك لە رێبــەران و ئەو زەعفــەی كە لە
خۆیــان نیشــانیان دا ،ئەوانــی لە بــەر چاوی كۆمەاڵنــی خەڵكی ئێران
بــە تــەواوی بێئابڕوو كرد و ئیمان و بــاوەڕی ئەندامان و الیەنگرانی
حیزبی بە تەواوی لەوان سەلب كرد.
گوتنی ئەو راســتییە زەروورەتی هەیە كە رێبەرانی حیزبی توودە
نــەك تەنیا نیســبەت بــە خەڵكی ئێران ،بەڵكوو نیســبەت بــە ئەندامان
و الیەنگرانــی حیزبــی خۆشــیان خەیانەتیــان كــرد و لــەم بــارەوە
مەســئوولییەتێكی گەورەیان بەرامبەر بەوان لەســەر شــانە ،چوونكە
ئەندامانی حیزبیان بەرەو الڕێ كێشــا و پاشــان بە دەســتی بەستراو
تەسلیمی رێژیمی خومەینیان كردن.
بــە بێشــك كردەوەكانــی رێژیمــی خومەینی دژی حیزبــی توودەی
ئێــران شــوێنەوارێكی بەرباڵوی لە نێوخــۆ و دەرەوەدا دەبێ .ئەوەی
هەر ئێســتا ئاشــكرایە ئەوەیە كە ئەم ئیقداماتە لە چوارچێوەی واڵتدا
نوختــەی كۆتایــی رەوەنــدی دواكەوتووانــەی رێژیمێكــە كــە نــەك
تەنیــا بچووكتریــن موخالەفــەت ،بگرە هیچ چەشــنە بیركردنەوەیەكی
جیاوازیــش قبــووڵ نــاكا .ئیســتا ئیســتیبدادی بــێ ئەمالوئــەوالی
چەرخەكانی نیۆەڕاست بە تەواوی كامأل بووە و گەشەكردنی نیزامی
ویالیەتی فەقیهی لە نوختەی لووتكەی خۆی نیزیك بووەتەوە.
لە سەتحی دەرەوەدا ،ئاڵوگۆڕی قووڵتر چاوەڕوان دەكرێ ،قەیرانی
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ئابووری و درێژەپێدانی شەڕ ،رێژیمی خستوەتە تەنگانەوە و لە هەر
بارێكــەوە نیازی بە یارمەتیی ماڵــی و نیزامی دەرەوە هەیە .ئاخوندە
دەســەاڵتدارەكان بەرامبــەر بــە هەڵوێســتی خۆیــان دژی یەكیەتــی
سۆڤێتی ،چاوەڕوانی خەاڵت لە ئیمپریالیزمی ئەمریكان.
لــە راســتیدا ئیمپریالیزمی ئەمریكا كە بــۆ خۆی لە دنەدانی رێژیمی
خومەینیــدا بــۆ ئیقداماتــی دژی شــوورەوی بێتەئســیر نەبــووە ،زۆر
لەمێژە چاوەڕوانی هەلێكی ئەوتۆ دەكا و بە بێشــك باشــترین كەڵكی
لــێ وەردەگــرێ .بــەم جــۆرە بەســترانەوەی كۆمــاری ئیســامی بــە
ئیمپریالیزمــی ئەمریــكاوە زیــاد دەكا و بیهــەوێ و نەیهەوێ رێژیمی
خومەینی بۆ زیندووكردنەوەی دووبارەی ئیمپریالیزم لە واڵتی ئێمەدا
و لە كۆتاییدا هێنانە ســەركاری رێژیمێك كار دەكا كە دروســتكراوی
واشینگتۆن بێ.
بۆ حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ،كردەوەكانی ئەم دواییەی
رێژیمــی خومەینــی دژی حیزبی توودەی ئێران و یەكیەتیی ســۆڤێتی
سەرســووڕهێنەر نیــە .حیزبــی توودە پــاش چەند ســاڵ پەیڕەوی لە
سیاسەتی هەلپەرستانە نەیدەتوانی داهاتوویەكی هەبێ ،بێجگە لەوەی
بــە چــاوی خۆمــان دیتمــان .بــە پێچەوانــە ،ئیقداماتی رێژیــم لە دژی
حیزبی توودە ،هەروەك حیزبی ئێمە زۆر جار پێشبینیی كردبوو ،لە
چوارچێوەی سیاسەتی چەرخەكانی نێوەڕاستی ویالیەتی فەقیهیدا بە
تەواوی دەگونجێ.
 :42سەبارەت بە شوورای نیشتمانیی بەرگری
لــە 30ی جۆزەردانــی  1360بەنــی ســەدر و رەجــەوی لــە تــاران
بــە فڕۆكەیــەك هەاڵتــن و لــە پاریــس نیشــتنەوە و پــاش ماوەیــەك
رێككەوتنێكیان باڵو كردەوە كە لەو چوارچێوەیەدا هەوڵ بۆ رووخانی
رێژیمــی خومەینــی بــدەن و داوایــان لــە حیزبــی دێموكــرات كرد كە

تەیموور مستەفایی

151

بــۆ رووخانــی رێژیــم بچێتە نێــو بەرەیەكەوە كە پێكــی دێنن .حیزبی
دێموكراتیــش لەگــەڵ ئــەوەی كــە تێبینیــی زۆری لە ســەر بەرنامەی
راگەیەندراو و تەنانەت پێكهێنەرانی ئەو بەرەیە هەبوو كە یەك لەوان
بەنی ســەدر بوو كە لە ســەردەمی ســەركۆماریدا بڕیاری هێرش بۆ
ســەر كوردســتان و سەركوتی خەڵكی كوردی دابوو ،بەو حاڵەش لە
ساڵی 1360دا حیزب چووە نێو شوورای نیشتمانیی بەرگری (شورای
ملی مقاومت) .لە ماوەی ئەندامەتیی حیزب لەو شــوورایەدا بە هەوڵ
و ماندووبونێكــی زۆر و مشــتومڕێكی زۆر لەگــەڵ ئەندامانی دیكەی
شوورا بە تایبەتی موجاهیدینی خەڵك ،چەند سەنەدێكی زۆر گرینگ
بە تەســویب گەیشــتن كە گرینگترینیان لە روانگەی مافەكانی خەڵكی
كوردستانەوە ،گەاڵڵەی خودموختاریی كوردستان بوو .لە دێڕەكانی
داهاتوودا بە وردی دەپەرژێینە ســەر نێوەڕۆكی ئەو ســەنەدانە و بە
تایبەتی گەاڵڵەی خودموختاریی كوردستان.
پەســەندكردنی ســێ سەنەدی گرینگ لە الیەن شوورای نیشتمانیی
بەرگرییەوە
«شووڕای نیشتمانیی بەرگری» لە مانگەكانی رێبەندان و رەشەمەی
ســاڵی 1360ی هەتاویــدا یەكەمیــن دەورەی كۆبوونەوەكانــی خــۆی
بــە بەشــداریی شەخســیەتەكان و نوێنەرانــی رێكخراوەكانی ئەندامی
شووڕا و بە سەرۆكایەتیی مەسعوود رەجەوی ،بەرپرسی شووڕای
نیشتمانیی بەرگری پێك هێنا.
ئەندامانی شــووڕا پاش باس و وتووێژی پێویســت ســێ ســەنەدی
گرینگیان پەسەند و ئیمزا كرد.
ـ ســەنەدی ژمــارە ( )1مــاددە ئیلحاقــی و ئیســامییەكانی فەســڵی
یەكەمــی بەرنامەی دەوڵەتی كاتیی كۆماری دێموكراتیكی ئیســامیی
ئێران لە بارەی ئەركەكانی سەردەمی گوازتنەوە.
ـ سەنەدی ژمارە( )2پێڕەوی نێوخۆیی شووڕای نیشتمانیی بەرگری
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بۆ سەربەخۆیی و ئازادیی كۆماری دێموكراتیكی ئیسالمیی ئێران.
ـ سەنەدی ژمارە( )3ئەركە فەورییەكانی دەوڵەتی كاتی.
لێرەدادەقــی ســەنەدی ژمــارە  3بــۆ ئاگاداریــی هاونیشــتمانە
خۆشەویستەكان باڵو دەكەینەوە.
سەنەدی ژمارە  :3ئەركە فەورییەكانی دەوڵەتی كاتی
شــووڕای نیشــتمانیی بەرگری لە سەر بناغەی بەرنامەی شووڕای
نیشتمانیی بەرگری و دەوڵەتی كاتیی كۆماری دێموكراتیكی ئیسالمیی
ئێــران ئــەم ئەركانــەی خــوارەوە بــە ئەركــی فەوریــی دەوڵەتی كاتی
دەناسێ: ..
 .1پشــتیوانی لە بنەماڵەی شــەهیدان و ئازادیی تەواوی زیندانییانی
سیاسی ،سڕینەوەی هەموو شوێنەوارەكانی پاشكۆی زوڵم و زۆری
رێژیمــی ســەرەڕۆی خومەینی دژی ئــەوان و دابینكردنی خزمەت و
پێداویستییە فەورییەكانیان.
 .2كۆتایــی هێنانــی دەســتبەجێ بــە شــەڕی ئێــران و عێــراق و
بەرقەراركردنی ئاشتییەكی عاداڵنە لە سەر بناخەی تەواوەتیی خاك
و وەدیهێنانــی مافەكانــی خەڵكــی ئێــران ،هەنگاونان بۆ چارەســەری
گیروگرفتەكانی ئاوارەكانی شەڕ.
 .3كۆتایی هێنان بە شەڕی دژی گەلی لە دژی خەڵكی كوردستان،
بە راگەیاندنی خودموختاری لە چوارچێوەی تەواوەتیی خاكی ئێراندا.
تێكۆشان بۆ سڕینەوەی شوێنەوارەكانی ئەم شەڕە.
 .4چەككردن و هەڵوەشــاندنەوەی هەموو نەهادە كۆنەپەرســتەكان
و دەزگاكانــی ســەركوتكردن ،جاسووســی ،پشــكنینی بیروبــاوەڕ و
سانســۆری رێژیمــی خومەینــی وەك بەنــاو دادگا و دادســەراكانی
شۆڕشی ئیسالمی ،دادگاكانی شەرع ،دایرەكانی سیاسی ـ ئیدئۆلۆژیك،
كۆمیتەكان ،پاســداران ،ئەنجوومەنە بە ناو ئیســامییەكان ،بەســیجی
دژی خەڵكــی ،شــووڕای شۆڕشــی فەرهەنگی ،جیهادی زانســتگەیی،
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كاروباری پەروەردەیی و نیهادە ســەركوتكەرەكانی دژی جووتیاری
و دژی كرێكاری.
 .5راگەیشــتن بــە تاوانەكانــی بەرپرســانی رێژیمــی خومەینــی و
دەستووردەران و بەجێهێنەرانی ئەشكەنجە و كوشتار و دەستدرێژی
بۆ سەر مافەكانی خەڵك لە دادگاكانی ئاشكرادا بە ئامادەیی هەیئەتی
مونسیفە و قبووڵكردنی چاوەدێرانی نێونەتەوەیی .دابینكردنی ئەسڵی
ئازادیی دیفاع و مافی تێكۆشــانی كانوونەكانی وەكیالن .بەرپرســانی
تاوانەكانی رێژیمی شا وە بەر ئەم پێڕاگەیشتنە دەكەون.
 .6پێكهێنانــی هەلومەرجــی پێویســت بــۆ هەڵوەشــاندنی هەرچــی
خێراتــری سیســتمی كۆپۆنی بە لــە بەرچاو گرتنی پێداویســتییەكانی
چینە بێبەشەكان.
 .7هــەق ئەســتاندنەوەی تــەواوی ئــەو كەســانەی كــە لــە رێژیمــی
خومەینیدا بە ناحەق دەركراون ،پاكســازی كراون و ناڕەحەتییان بۆ
پێك هێنراوە ،بە تایبەتی كارمەندان ،دەبیران ،مامۆستایان ،كرێكاران
و هەروەها خانەنشینكراوەكان .داوای كار كردن لە هەموو عونسورە
پاكــەكان و پســپۆڕە نیشــتمانپەروەرەكان لــە ژوورەوە و دەرەوەی
واڵت.
 .8هەڵوەشاندنەوە و لەنێوبردنی هەموو زوڵم و زۆر و ناچاركردن
و جیاوازیدانانێكــی رێژیمــی كۆنەپەرســتی خومەینی لە بارەی ژنانی
واڵتــەوە ،وەك هەڵوەشــاندنەوەی بــێ بەشــی لــە مافــی هەڵبژاردنی
كار و جلوبــەرگ لــە ســەر بناخــەی وەك یــەك بوونی تــەواوی مافە
كۆمەاڵیەتی و سیاسی و فەرهەنگی و ئابوورییەكانی ژن و پیاو.
 .9كردنــەوەی فەوریــی هەمــوو ناوەندە زانســتی و فێركارییەكانی
واڵت .دابینكردنــی ســەربەخۆیی زانســتگەكان و فێرگــە بەرزەكان و
بەڕیوەبردنیان لە ژێر چاوەدێری شووڕاكانی زانستگەییدا.
 .10بەڕەســمی ناســینی مافەكانــی فــەردی و كۆمەاڵیەتیــی خەڵــك
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كــە لــە راگەیەنــدراوی جیهانیــی مافــی مرۆڤــدا هاتــوون و هەروەها
هەمــوو ئازادییــە گشــتییەكان وەك ئازادیی كۆبوونــەوەكان ،عەقیدە
دەربڕین ،چاپەمەنی ،حیزبەكان ،ســەندیكاكان ،شووڕاكان ،ئایینەكان
و مەزهەبەكان و ئازادیی هەڵبژاردنی كار و پێشگیری لە هەر چەشنە
دەســتدرێژییەك بۆ ســەر مافەكانی فەردی و كۆمەاڵیەتی و ئازادییە
گشتییەكان .كردنی رادیۆ و تەلەڤیزیۆن بە جێگایەك بۆ باڵوكردنەوەی
بێسانسۆری دەنگوباس و ئاگاداری و باسی ئازاد بەرەو رێككەوتنی
ســالمی بیر و باوەڕ و عەقیدەكان و بە گشــتی كردنی دێموكراسی و
ئازادیی بەیان و برەوپێدانی فەرهەنگ و هونەر.
گەاڵلــەی شــوورای نیشــتمانیی بەرگــری بــۆ خودموختاریــی
كوردستان
لــە بــەر ئــەوەی خەڵكــی ئێــران بــە شۆڕشــی خۆیــان «ئــازادی و
ســەربەخۆیی»یان وەكوو دوو ئەسڵی گشتی و لێكدانەبڕاو هێناوەتە
گۆڕێ ،شوورای نیشتمانیی بەرگری رووخاندنی رێژیمی خومەینی و
دامەزراندنی سیستمێكی سیاسیی لە سەر بناغەی ئیرادە و حاكمیەتی
خەڵك لە بەر خۆی رۆناوە.
لەبەر ئەوەی پێویســتیی دامەزراندنی حكوومەتێك لە سەر بناغەی
ئیرادە و حاكمییەتی خەڵك لە ئێران ،دابین كردن و دەستەبەر كردنی
هەرچــی زیاتــری ئامراز ،ئیمكانــات و رێگای دەخاڵەت و بەشــداریی
تــەواوی خەڵــك لە بڕیاردان و بەڕێوەبردنی ئەم بڕیارانەدایە ،لە بەر
ئــەوەی دەخاڵــەت و بەشــداریی خەڵك لــە بڕیــاردان و بەڕێوەبردنی
بڕیــارە سیاســی ،ئابــووری ،فەرهەنگــی و كۆمەاڵیەتییەكاندا مەرجی
پێویست بۆ وەدیهاتنی دێموكراسی لە واڵتێكدایە.
شــوورای نیشــتمانیی بەرگــری بــە مەبەســتی دابینكــردن و
بەهێزكردنی هەرچی زیاتری حاكمییەتی خەڵك و تەواویەتی ئەرزی
و یەكپارچەیــی و یەكیەتیــی نیشــتمانیی واڵت و بە لــە بەرچاوگرتنی
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خەباتــی عاداڵنــەی خەڵكی كوردســتان بــۆ دابینكردنی دێموكراســی
لــە ئێــران و خودموختــاری لە كوردســتاندا و بە مەبەســتی البردنی
ستەمی دوژمنانە لە سەر نەتەوەی زۆرلێكراوی كورد ،ئەم گەاڵلەیەی
ئێســتا بــۆ دابینكردنــی خودموختاریــی كوردســتان رادەگەیەنێ .ئەم
گەاڵڵەیە لە چوارچێوەی بەرنامەی شــوورای نیشــتمانیی بەرگری و
حكوومەتــی كاتیــی كۆمــاری دێموكراتیكی ئێســامیی ئیران و ئەركە
فەورییەكانــی حكوومەتــی كاتیدا شــایانی جێبەجێ بوونە و راســت
بــە گوێــرەی مــاددەی ٣ی ئەركــە فەورییەكانــی حكوومەتــی كاتی «
كۆتاییهێنان بە شــەڕی دژی گەلی دژ بە خەڵكی كوردســتان» لەگەڵ
راگەیاندنــی خودموختــاری لــە چوارچێوەی تەواویەتــی ئەرزی رێك
خراوە و پەســەند كراوە و رێنوێنی كردەوەی داهاتووی حكوومەتی
كاتــی لەمەڕ خودموختاریی كوردســتان دەبێ ،چۆنایەتی و شــێوەی
بەڕێوەچوونــی ئــەم گەاڵڵەیــە لــە الیــەن حكوومەتی كاتیــی كۆماری
دێموكراتیكــی ئیســامیی ئێرانەوە دیاری دەكرێ .ئەركی سەرشــانی
حكوومەتی كاتییە كە بۆ جێبەجێكردنی ئەم گەاڵلەیە هەوڵی پێویست
بدات.
 .1ناوچــەی خودموختــار ،هەمــوو كوردســتانی ئێــران دەگرێتەوە،
ســنوور و ســەراوردی جوغرافیایی ئەو ناوچەیە لە رێگای پرســیار
لــە بیــروڕای گشــتیی خەڵكــی ناوچەی كوردنشــینی واڵتــەوە دیاری
دەكرێ.
 .2ئۆرگانــی یاســادانان لــە كاروبــاری نیوخۆیــی ناوچــەی
خودموختــاردا ،ئەنجومەنــی بــااڵی كوردســتانە كــە نوێنەرەكانــی لە
رێگای هەڵبژاردنی ئازادەوە بە دەنگی گشتی ،راستەوخۆ ،وەك یەك
و نهێنی هەڵدەبژێردرێن.
 .3بەڕێوەبردنی گشت كاروباری ناوچەی خودموختاری كوردستان
جگــە لــەم كاروبارانــەی كە لە خوارەوە وەك دەســەاڵتی حكوومەتی
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ناوەندی ناسراون ،لە سەالحیەتی ئۆرگانی خودموختاریدایە.
دیاریكردنــی بەرزترین ئــۆرگان بۆ بەڕێوەبردنی ئەم كاروبارانە و
چاوەدێری بەسەر كار و تێكۆشانیاندا لە ئەستۆی ئەنجومەنی بااڵی
كوردستانە.
 .4پاراســتنی هێمنــی نێوخۆیــی ناوچــەی خودموختار لە ئەســتۆی
ئۆرگانــی خودموختارییــە كــە هێــزی گونجــاو بــۆ ئــەم كارە بــە لــە
بەرچاوگرتنی مادەی دووهەمی ئەم گەاڵلەیە رێك دەخات.
 .5كاروبــاری پێوەندیــدار بــە سیاســەتی دەرەوە و پێوەندیــی
دەرەوە ،ئەمنیەتی سەرانســەریی كۆمار و بەرگریی نیشــتمانی وەك
( پاریزگاریی ســنوورەكان ،پاراســتنی تەواویەتی ئەرزی و یەكیەتیی
كۆمــار) لە دەســەاڵتی حكوومەتــی ناوەندیدایە .ئەرتــەش لە ناوچەی
خودموختاری كوردستانیشــدا وەك شــوێنەكانی دیكەی ئێران مافی
دەستێوەردان لە كاروباری ئاسایشی نێوخۆییدا نیە.
 .6كارووبــاری پێوەندیــدار بــە بازرگانیــی نیوخۆیــی و گومركات،
دیاریكردنی سیستمی دراو و دارایی واڵت ،جێبەجێكردنی ئەركەكانی
ســەر بــە بانكــی ناوەنــدی ،دانانــی بوودجــەی گشــتی و بەرنامــە
ئابوورییــەكان كــە گرینگیــی سەرانســەرییان هەیــە ،یان پیویســتیان
بە ســەرمایە وەكارخســتنی قورس هەیە لە ســەالحیەتی حكوومەتی
ناوەندیــدان .بەڕێوەبردنــی كاروبارەكانی دیكــەی ئابووریی ناوچەی
خودموختار لە سەالحیەتی ئۆرگانەكانی خودموختاریدایە.
كەڵك وەرگرتن لە ســەرچاوە سروشــتیەكان و سامانە گشتیەكانی
والت كە گرینگیی سەرانســەرییان هەیە ،لە ســەالحیەتی حكوومەتی
ناوەندیدایــە كــە بــە قازانجــی گشــتیی خەڵكــی ئیــران كەڵكیــان لــێ
وەردەگیــرێ .لــە ناوچــەی خودموختــاری كوردســتاندا ئۆرگانەكانی
خودموختــاری بــۆ كەڵــك وەرگرتن لــەم كانگا و ســامانانە یارمەتیی
حكوومەتی ناوەندی دەدەن.
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 .7زمانــی كــوردی ،زمانــی خوێنــدن و نامەنووســینی نێوخۆیی لە
ناوچەی خودمختاردایە و لە گشت پلەكانی خوێندندا ،مافی فێربوونی
زمانی كوردی بۆ دانیشتوانی ناوچە بە رەسمییەت دەناسرێ .زمانی
فارسی ،لە ناوچەی خودموختاریشدا وەكوو شوێنەكانی دیكەی ئێران
زمانی رەسمییە و لە قوتابخانەكاندا لەگەڵ زمانی كوردی دەخوێنرێت.
نامەنووســینی ئیدارەكانــی ناوچــەی خودموختــاری كوردســتان بــۆ
ناوەند و شــوێنەكانی دیكەی ئێران و هەروەها بۆ ئیدارەكانی ســەر
بە حكوومەتی ناوەندی لە ناوچەی خودموختاردا بە زمانی فارســی
دەبێ .گشــت دانیشــتوانی غەیرە كورد لە كوردســتانی خودموختاردا
بۆ پەرەپێدانی فەرهەنگی خۆیان ئازادن و مافی خوێندنیان بە زمانی
خۆیان هەیە.
 .8گشت ئەو ماف و ئازادییانەی لە بەیاننامەی جیهانیی مافی مرۆڤ
و پەیماننامە نێونەتەوەییەكانی سەر بەم بەیاننامەیەدا هاتوون ،وەكوو
ئازادیــی بیــروڕا و دەربڕین ،ئازادیی چاپەمەنــی .ئازادیی پیكهێنان و
تێكۆشــانی حیزب و رێكخراوە سیاســییەكان ،یەكێتییەكان و شــوورا
كرێــكاری و جووتیاری و ســینفییەكان ،ئەنجومەنە دێموكراتیكەكان،
ئازادیی هەڵبژاردن و كار و پیشە و جێگای ژیان و ئازادیی مەزهەب
لە كوردستانی خودموختاردا وەكوو هەموو ناوچەكانی دیكەی ئێران
دەســتەبەر دەكرێن .گشــت دانیشتوانی كوردســتان بە ژن و پیاوەوە
وەكــوو دانیشــتوانی ناوچەكانــی دیكــە بەبــێ هیــچ جــۆرە جیــاوازی
دانانێكی جنســی ،ئیتنیكی ،رەگەزی و مەزهەبی لە مافی كۆمەاڵیەتی،
ئابووری ،سیاسی و فەرهەنگی وەك یەك كەڵك وەردەگرن.
 .9سیســتمی دادوەریــی كۆمار یەكە و لە ناوچــەی خودموختاردا،
دادگاكان بە گوێرەی یاساكانی كۆمار و هەروەها ئەو یاسایانەی كە
لە الیەن ئەنجومەنی بااڵی كوردســتانەوە پەسەند كراون بە سكااڵی
«خەڵك» رادەگەن.
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هێزە ئەمنییەكانی كوردستانی خودموختار ،وەكو هێزە ئەمنییەكانی
ناوچەی دیكەی واڵت لە بەر دەستی دادگوستەریدان و دەبێ حوكم
و فەرمان و بڕیارەكانی دادگاكان و كاربەدەســتانی قەزایی جێبەجی
بكەن.
 .10ئەركــی سەرشــانی ئۆرگانەكانــی خودموختارییــە كــە لــە
دەســتێوەردان لــە كاروبارێكــدا كــە خراوەتە بەر دەســەاڵتی تایبەتی
حكوومەتــی ناوەندی ،خۆ بپارێــزن و یارمەتیی حكوومەتی ناوەندی
بدەن بۆ بەڕێوەبردنی ئەركەكانی خۆی لە ناوچەدا .هەر بەم شێوەیە
حكوومەتی ناوەندی و ئۆرگانە بەڕێوەبەرییەكانی ئەو نابێ دەست لە
كاروبارێك وەردەن كە خراوەتە بەر دەسەاڵتی تایبەتی ئۆرگانەكانی
خودموختاری و دەبێ یارمەتیی ئۆرگانەكانی خودموختاری بدەن بۆ
راپەڕاندنی ئەركەكانی.
 .11حكوومەتــی ناوەنــدی لــە بەجــێ هێنانــی ئەركی خۆیــدا لەمەڕ
دابینكردنــی خێــرای پیشــكەوتن و پەرەســەندنی گشــت ناوچــە
دواكەوتووەكانی واڵت لە ســەر شــانیەتی كە لە داهاتی گشتیی واڵت
بەشــێكی زۆرتر بۆ نەهیشــتنی دواكەوتوویی ناوچەی خودموختاری
كوردستانیش تەرخان بكا.
 .12خەڵكی ناوچەی خودموختاری كوردستان وەكوو هاونیشتمانانی
دیكەیان لە سەرانسەری ئێراندا لە رێگای یاساییەوە بەبێ هیچ جۆرە
فەرق و جیاوازییەك لەبەڕێوەبردنی كاروباری واڵتدا بەشدار دەبن.
ئــەم گەاڵلەیــە لــە ســەرەتایەك و  ١٢مــادەدا لــە رێكەوتــی ١٧ی
خەزەڵوەری ١٣٦٢ی هەتاوی بە تێكڕای دەنگ لە شوورای نیشتمانیی
بەرگریدا پەسەند كرا.
بەرپرسی شوورای نیشتمانیی بەرگری
مەسعوود رەجەوی
كێشە و ملمالنێ لە نێو شوورای نیشتمانیی بەرگریدا
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كێشمەكێش لە نێو شوورای نیشتمانیی بەرگریدا و پێداگریی حزب
لــە ســەر مافەكانی گەلی كــورد و پرەنســیپە دێموكراتیكەكانی خۆی
لەگــەڵ ئەندامانــی دیكەی شــوورا بە تایبەتــی «موجاهیدینی خەڵك»
لە ماوەی ئەندامەتیی حیزب لەو شوورایەدا بەردەوام بوو .دەتوانین
بڵێین كە حیزب لە رۆژی چوونییەوە بۆ نێو شوورا تا رۆژی هاتنەدەر
یان دەركرانی ،ســەبارەت بە چۆنیەتیی بەڕێوەبردنی شــوورا لەگەڵ
بەڕێوەبەرانی لە كێشــەدا بوو كە بەشــێك لەو باسانە لێرەدا دەخەینە
بەر چاوی خوێنەران:
ساڵی  ،1362جموجۆڵێك بۆ زیندووكردنەوەی فیرقەی دێموكراتی
ئازەربایجان ،بەالم لە سەر بنچینەیەكی تازە و بە چەشنی سەربەخۆ
لە حیزبی توودە ،وە بەرچاو كەوت .حیزبی دێموكراتی كوردســتانی
ئێــران بــە تێگەیشــتنی لــە نەقشــی بەرچــاوی گەلــی ئازەربایجــان لە
بزووتنــەوەی سەرانســەریی گەالنی ئێرانــدا و هەروەها بە ئاگاداری
لــەو واقعیەتە كە بوونی رێكخراوێكی ســەربەخۆی ئازەربایجانی كە
لە نێو خەڵكی ئازەربایجاندا هەڵقواڵبێ ،یارمەتی بە بزواندنی هەستی
نەتەوایەتی بكا و كارساز بێ ،هەربۆیە لە پێشوازیی ئەم هەوڵەدا لە
رۆژنامەی «كوردســتان»ی ژمارە 92دا وێڕای كورتەیەك لە ســەر
گرینگیــی هاوخەباتیــی گەلی كــورد و ئازەربایجــان وەبیرهێنانەوەی
هاوپەیمانــی و دۆســتایەتیی لەمێژینــەی دوو گەلی كــورد و ئازەری،
بەشــێكی كورت لــە بەرنامەی فیرقەی دێموكراتــی ئازەربایجانی لەو
ژمارەیە لە رۆژنامەی كوردستان باڵو كردەوە.
باڵوكردنەوەی بەرنامە و پێڕەوی فیرقەی دێموكرات لە رۆژنامەی
«كوردستان»دا بووە هۆی دژكردەوەی زۆر لە رێكخراوە ئێرانییەكان
و دروســتبوونی رێكخراوێكی لەم چەشــنەیان بە مەترســی بۆ ســەر
یەكپارچەیی و تەواوەتیی خاكی ئێران دانا كە یەكێك لەو رێكخراوانە
ســازمانی موجاهیدینــی خەڵكی ئێران بوو كــە زۆر قەڵس بوو و لەو
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پــەڕی قەڵســیدا وێــڕای هێــرش بــۆ ســەر رۆژنامەی كوردســتان ،لە
رۆژنامــەی «موجاهیــد» وتارێكی باڵو كــردەوە كە وێڕای هێرش بۆ
سەر رۆژنامەی «كوردستان» نووسرابوو لە بەر ئەوەی كە «مووسا
خیابانــی»و چەنــد رێبەرێكــی دیكــەی موجاهیدیــن ئازەربایجانیــن،
كەوابوو پێویســت ناكا لە ئازەربایجان رێكخراوی دیكە و بەتایبەتی
رێكخراوی نەتەوەیی پێك بێت .ئەمە نیشانەی نەبوونی بڕوا بە مافی
نەتەوایەتی لە ئێراندا بوو و ئەگەریش موجاهیدین گەاڵڵەی شوورای
نیشــتمانیی بەرگری بۆ خودموختاریی كوردستانی پەسەند كردبوو،
دەركەوت لە ڕووی بڕواوە نەبووە.
پلینۆمــی كومیتــەی ناوەندیــی حیــزب لــە كۆبوونــەوەی مانگــی
گەالوێــژی ســاڵی 1363ی خۆیــدا ،نامەیەكــی بــە پەســەند گەیاند كە
رووی لــە بەرپرســان و ئەندامەكانــی «شــوورای ملــی مقاومــت»
بــوو و لــە مانگــی رەزبەری هەر ئەو ســاڵەدا بۆ شــوورای نارد .لەم
نامەیەدا گەاڵڵەیەكی بۆ دێموكراتیزەكردنی شــوورا و دانی شوناسی
ســەربەخۆی جیا لە موجاهیدین و دیاریكردنی ئیســتراتیژیی شوورا
و بوونی «ماهنامە»یەك و رادیۆیەك كە بە ناوی شووراوە كار بكا،
بۆ شوورا نارد.
رەجەوی بەرپرسی یەكەمی موجاهیدین هەر لە یەكەم كۆبوونەوەدا
بەبێ ئەوەی كە باسێك سەبارەت بە پێشنیارەكانی حیزبەكەمان بێتە
ئــاراوە ،راشــكاوانە گوتــی كە« :قبووڵكردنــی ئەو جۆرە پێشــنیارانە
دەبێتە هۆی هەڵوەشــانەوەی شــوورا ،موجاهیدین بە هیچ شێوەیەك
ئامادەیی وەرگرتنی وەها پێشنیارگەلێكی نیە».
ئامانج لە وەها پێشنیارگەلێك دانی شوناسی سەربەخۆ بە شوورا
جیــا لــە شوناســی موجاهیدیــن بــوو ،دێموكراتیزەكردنــی شــوورا
بــە تایبــەت دیاریكردنــی شــێوەی خەبات لە شــوورادا بە مەبەســتی
رووخاندنی رێژیمی كۆنەپەرستی خومەینی بوو.

تەیموور مستەفایی

161

لە دانیشــتن و كۆبوونەوەی دواتردا بینرا كە بەرپرســانی شــوورا
پێشــنیارەكانی حیزبیــان لــە دەســتووری كاری كۆبوونەوەكــە البرد
و بــە جێگــەی ئەو ،مــژاری چاوپێكەوتنــی نوێنەری حیزبیــان دەگەڵ
نوێنەرەكانــی رێژیمــی خومەینــی خســتە نێــو دەســتووری كاری
كۆبوونەوەكــە .بــە مەبەســتی كۆتاییهێنــان بــە بیانوو داتاشــینەكانی
رێكخراوی موجاهیدین لە رێكەوتی 30ی مانگی  ...ساڵی  1363لە الیەن
ســكرتاریای كومیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكراتەوە راگەیەندراوێك
دەركــرا كــە تێیــدا هاتبــوو« :لــە هەلومەرجــی ئێســتادا هــەر جــۆرە
وتووێژێكی سیاســی دەگەڵ رێژیمی خومەینی كارێكی بێســەمەرە».
هــەر چەند بــە رواڵەت موجاهیدین پێشــوازیی لــە راگەیەندراوەكەی
دەفتــەری سیاســیی حیــزب كرد ،چونكە ئامانجی ئەوان لە ئەساســدا
روونكردنەوەی مەســەلەی وتووێژ نەبوو ،بەڵكوو دەیانەویســت ئەو
مەســەلەیە بە مەبەســتی بێكەڵــك كردنی پێشــنیارەكانی حیزب وەك
دەســتەچیلە دابنێــن .ئــەوان بــە پێچەوانەی راســتییەكان بانگەشــەی
ئەوەیــان دەكــرد كــە حیزبی دێموكــرات بــە ئیمــزای نوێنەرەكانی لە
هەمبــەر شــوورادا «متعهــد»ە كــە لە مافــی وتووێژ لەگــەڵ دەوڵەتی
ناوەنــدی چاوپۆشــیی كــردووە .بەاڵم لە هیچ یەك لــە بەڵگەنامەكانی
شوورای نیشتمانیی بەرگریدا كە نوێنەرانی حیزب ئیمزایان كردبێت،
بچووكترین بابەتێك لە مەڕ نەبوونی حەق و سەاڵحییەتی وتووێژ بۆ
حیزب ،وە بەرچاو ناكەوێ.
بــەاڵم حیــزب بــە هیــچ شــێوەیەك ئامــادە نیــە كــە چاوپۆشــی لــە
ســەربەخۆیی و ســەاڵحییەتی بڕیاردان ســەبارەت بە چارەنووســی
جوواڵنەوەی كورد بكات و بە دەستی كەسانێكی دیكەی بسپێرێ.
دیســان موجاهیدیــن لــە رێكەوتی 20ی خاكەلێوەی ســاڵی 1364دا
بڕیارنامەیەكــی بــە بــێ بەشــداریی نوێنــەری حیزبــی دێموكراتــی
كوردســتانی ئێران و چەند ئەندامێكی دیكەی شــوورا ،بەســەر باقی
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ئەندامانی شــوورادا ســەپاند و ئەوەیان وەك بڕیارنامەی شــوورای
نیشــتمانیی بەرگــری» باڵوكــردەوە .حیزبــی دێموكــرات كونتاكتــی
غەیرە ئوســوولی و نادێموكراتیكی بەرپرسی شوورا و موجاهیدینی
خســتە بــەر رەخنە و بەنــاو بڕیارنامەی باقی ئەندامانی شووراشــی
رەد كــردەوە و خوازیــاری پێكهێنانی ئەســڵی شــوورا بە بەشــداریی
نوێنــەری حیزبــی دێموكرات بوو ،بەاڵم بەرپرســی شــوورا حازر بە
وەهــا دانوســتان و كۆبوونەوەیــەك نەبــوو .بەرپرســانی رێكخراوی
موجاهیدیــن نیشــانیان دا كــە نــەك تەنیــا بۆنیــان لــە دێموكراســی
نەكــردووە ،بەڵكــوو بچووكتریــن رێــزو حورمەتیــش بــۆ ئاییننامە و
ئەساســنامەكانی كــە بــۆ خۆیان ئیمزایان كــردووە دانانێن .هەر بۆیە
رۆژی 10ی بانەمــەڕی 1364ی هەتــاوی دەفتەری سیاســیی حیزبی
دێموكــرات راگەیەندراوێكــی دەر كــرد و بــە رەســمی لــە ئەندامەتیی
شوورای نیشتمانیی بەرگری هاتەدەرێ.
موجاهیدیــن پێشــنیاری دووبــارە پێداچوونــەوە بــە بەرنامــە
و ئەساســنامەی شــوورای بــە جیــددی رەد كــردەوە و بــە هیــچ
جۆرێــك گوێیــان بــە گەاڵڵــە و پێشــنیارەكانی ئێمــە (حیــزب) لەمــەڕ
دێموكراتیزەكردنی پێوەندییەكانی ناوخۆی شوورا نە دەدا .هەر بۆیە
حیــزب بــۆی دەركەوت كە موجاهیدین دژی بەرین بوونەوەو پەلوپۆ
هاویشتنی شوورایە و تەنیا لە كاتێكدا «موافقەت» دەكەن كە ئەندامە
نوێیەكانی شوورا لە سیاسەتەكانی موجاهیدین پەیڕەوی بكەن.
لــە كاتێكــدا كە هێنانەگۆڕ و ناســاندنی مافــە نەتەوەییەكانی گەالنی
ژێرســتەم و زوڵملێكــراوی ئێــران بــە تایبەتــی «خودموختــاری» لە
الیەن شــووراوە دەهاتە بەرباس ،ئەوان زۆر جاران لەنێو شــوورادا
شــێلگیرانە رایانگەیانــد كــە« :ئەگــەر رۆژێــك شــوورای نیشــتمانیی
بەرگــری لەگــەڵ مافــی خودموختاریی گەلی كــورد و گەالنی دیكەی
زوڵملێكــراوی ئێران وەك :ئازەربایجان ،بەلووچســتان و ..رازی بێ،

تەیموور مستەفایی

163

موجاهیدین شوورا بەجێ دێڵن».
بــۆ مــاوەی چــوار ســااڵن حیــزب لەگــەڵ شــوورا هەوڵــی دا كە لە
ســەپاندنی ئیدئۆلۆژییەكــی دیاریكــراو لــە الیــەن موجاهیدینــەوە بــە
ســەر شــوورادا پێشگیری بكا .كاتێك كە لە الیەن زۆربەی ئەندامانی
شووراوە پێشنیار كرا كە بە مەبەستی پەرەپێدانی شوناسی سەربەخۆ،
شــوورا دەبێ ئۆرگانی چاپەمەنی باڵو بكاتەوە ،موجاهیدین دیســان
ئەو پێشنیارەشیان بە دواوە خست.
نوێنەری موجاهیدین لە پاییزی ســاڵی 1363دا پێشــنیاری كرد كە
شــوورای نیشتمانیی بەرگری بە ناوی خۆیەوە ئیمتیازی ئیزگەیەكی
رادیۆیــی لــە یەكێك لە واڵتەكانی جیران وە دەســت بێنێ ،بەاڵم ئەبێ
تەواووەخــت لــە ئیختیــار و پاوانــی رێكخراوی موجاهیدینــدا بێت .لە
شــوورادا لە نوێنەری موجاهیدین پرســیار كرا ،ئەگەر رادیۆیەكی وا
رۆژێ دوو كاتژمێر بەرنامەی باڵو كردەوە و نیوەی ئەو كاتە بدرێ
بە موجاهیدین ،ئایا ئێوە قبووڵی دەكەن؟ وەاڵمەكەی «نا» بوو! دیسان
هەر لەو بارەوە پرســیار كرا ،ئەگەر وای دابنێن كە رادیۆی شــوورا
لە شەو و رۆژدا  12كاتژمێر كاتی بۆ باڵوكردنەوە لە ئیختیاردا بێ،
 11كاتژمێر بۆ موجاهیدین و كاتژمێرێك بە شوورا بدرێ ،ئایا ئەوان
پێشــنیارێكی ئەوتــۆ قبووڵ دەكەن؟ نوێنــەری موجاهیدین لە وەاڵمدا
دەڵێ« :نەخێر».
تەواوی كاتەكەیان دەوێ یانی هەر دوازدە كاتژمێرەكەمان دەوێ.
حیزبــی دێموكــرات ســەرەڕای هەڵســوكەوتە نادێموكراتیكەكانــی
موجاهیدیــن ســەرەتا رایگەیانــد كە نایهــەوێ لە شــوورا بێتە دەرێ.
هەوڵــی دا كــە شــوورا دژی بڕیــاری موجاهیدیــن راوەســتێ ،بــەاڵم
موجاهیدیــن بڕیــاری خۆی دابوو و نەیدەویســت هاوپەیمانی دەگەأل
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بكەن.
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بەشێك لە نامەی كومیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران
بۆ ئەنجومەنی نیشتمانیی بەرگری ()1363
كومیتــەی ناوەنــدی لــە كۆبوونەوەی خۆیدا لــە رۆژەكانی  15هەتا
24ی مانگــی گەالوێــژی ســاڵی  1363دوای لێكدانــەوەی بارودۆخــی
سیاسیی واڵت و پێداچوونەوەیەكی ورد و دەقیق بە سەر چاالكییەكانی
شــوورا لە رابردوودا ،بە ســەرنجدان بە رۆڵ و نەخشێك كە شوورا
لــە هەلومەرجــی هەســتیاری واڵتەكەماندا دەبێ وە ئەســتۆی بگرێ،
بڕیاری دا كە نەزەر و بۆچوونەكانی خۆی لە دووتوێی نامەیەكدا بە
بەرپرس و ئەندامانی شوورا بگەیەنێ.
نامــەی كومیتــەی ناوەندیــی حیــزب بــۆ بەرپرســی موجاهیدیــن و
ئەندامانــی شــوورا هەڵگــری ئەو بۆچــوون و پێشــنیارانەی خوارەوە
بوو:
 .1چاو بە بەرنامە و ئەساسنامەی شوورادا بخشێنرێتەوە و مۆری
«بەنــی ســەدر»و شــێوە و رێچكــەی بیــری بەنی ســەدری تێدا پاك
بكرێتەوە.
 .2پێوەندییەكانــی ناوخــۆی شــوورا زیاتــر لە جــاران دێموكراتیزە
بكرێ و تەواوی ئوســوول و قاعیدە و چوارچێوە نادێموكراتیكەكان
لە نێو بچن.
 .3لەگەڵ تەواوی ئەو رێكخراو و كەسایەتییانەی كە بوونی ئاغای
بەنــی ســەدریان وەك كۆســپێكی هاوكاریــی خۆیــان لەگەڵ شــوورا
دەزانی ،جودا لەوەی كە لە بانگەشــەی خۆیاندا راســتو دروســت بن
یان نا ،پێوەندی بگیرێ و بۆ راكێشانیان دەرگای وتووێژ و دانوستان
ئاوەاڵ بێ (جودا لە سەڵتەنەتخوازەكان و الیەنگرانی رێژیم).
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 .4دانپێدانــان و ناســاندنی مافە نەتەوایەتییەكانــی گەالنی ئێران (چ
لــە شــكڵی خودموختــاری چ لە شــێوەی فیدراڵیــدا) جودا لــەوەی كە
ئــەم گەالنــە خەباتی بــۆ دەكەن یان نا ،كە ئەوە ئیعتیباری شــوورای
میللیی مقاومەت دەباتە سەرەوە .ئەو هەنگاوە لە الیەك دەبێتە هۆی
پتەوبوونــی بنەمــای یەكپارچەیــی واڵت و پاراســتنی خاكی ئێران .لە
الیەكی دیكەشەوە وەدیهێنانی ئامانجی گرینگی دێموكراتیكی شوورا
پێشــگیری لە كۆبوونەوەی دەســەاڵت لە دەستی دەوڵەتی ناوەندیداو
سپاردنی بە خەڵكە و یارمەتیدەرێك دەبێ بۆ بەشە دواكەوتووەكانی
واڵت.
 .5ســەبارەت بە جێگە و پێگە و نەخشــی شــوورا تاكوو ئێســتاش
لەنێوان ئەندامەكانی شــوورادا ناكۆكیی بیروبۆچوون هەیە .هەندێك
رۆڵــی شــوورا بــە پارلەمــان دەزانــن و هێندێكی دیكەش بە شــێوەی
بــەرەی دادەنێــن .هەنووكــە كاتــی ئــەوە هاتــووە كە پێگە و نەخشــو
هەڵوێستی شوورا دیاری بكرێ.
 .6بــە پێچەوانــەی ویســتی زۆربــەی ئەندامەكانــی شــوورا ،رەنگە
هەموویانیــش ،ئێســتاش شــوێنەواری داســەپاندنی ئیدئۆلۆژیــی
دیاریكراو لە ناو شــوورادا هەســتی پێ دەكرێ .بە رۆیشــتنی ئاغای
بەنی ســەدر زەمینەی باش دەرەخســێ بۆ ئەوەی كە ئەو شــێوە لە
خەبات و بەربەرەكانێ لە راستای بەرژەوەندیی گشتیی ئەو هێزانەدا
كە لە دەوری شوورای نیشتمانیی بەرگری كۆ بوونەتەوە بۆ خەبات
دژی هێڵەكانی كۆنەپەرســتی و رێژیمی سەدە نێوەڕاستیی خومەینی
كەڵكی لێ وەربگیرێت.
 .7شــوورا دەبێ نوێنەری گشــت رێكخراو و كەســایەتییەكانی تێدا
ئەنــدام بــێ .تەنانــەت ئەوالتر لــە نوێنەرانی حیــزب و رێكخراوەكان،
دەبــێ نوێنــەری چیــن و توێژەكانــی كۆمەڵگاشــی تێدا بێ كــە لە نێو
شــوورادا نوێنەریــان نیــە ،نەك نوێنەری دوو ـ ســێ رێكخــراو .هەر
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بۆیــە شــوورا دەبــێ پێگە و شوناســی تایبەتی بۆ هــەر رێكخراوێكی
سەربەخۆ هەبێ.
 .8بۆ ئەوەی كە شــوورا خاوەنی شوناســێكی تایبەت بە خۆی بێ،
پێشــنیار دەكەین لە داهاتوویەكی نزیكدا هەم ئۆرگانی شــوورا چاپو
باڵو بكرێتەوە ،هەمیش رادیۆی شوورا كاری خۆی دەست پێ بكا.
 .9بــۆ ئــەوەی شــوورا بــە شوناســی تایبەتی خۆی بــگات تەواوی
رێكخــراو و كەســایەتییەكان لــە چاالكییەكانی شــوورادا بە شــێوەی
جیدی بەشداری بكەن و ،وەك پێشوو تەنیا كارەكانی شوورا نەدرێنە
رێكخــراوی موجاهیدیــن .حیزبی ئێمە ئامادەیــە ئیمكاناتی خۆی هەم
لە بواری ماددی ،هەم لە بواری پێرســۆنێلی لە ئیختیاری شــوورای
نیشتمانیی بەرگری دابنێ.
 .10شــوورا بــۆ چاالكییەكانــی خۆی لە نێوخــۆی واڵت دا دەبێ بە
كــردەوە بەرنامەكانــی رێك بخا .لەوەیڕا كە «رەســالەت»ی شــوورا
رووخاندنــی رێژیمــی خومەینــی و هێنانــە ســەركاری رێژیمێكــی
دێموكراتیكە ،شوورا دەبێ رێگەی گەیشتن بەو ئامانج و ستراتیژییەی
دیاری بكا.
مانــەوە لــە چوارچێــوەی دروشــمەكانی وەك« :مەرگــو نەمــان بۆ
خومەینــی» یــان خەباتی چەكدارانە ،شــكڵ و شــێوە و «میحوەری»
خەبــات كــە بــە حەق لــە الیــەن رێكخراوەكانــی ئەندام لە شــووراوە
دەدرا ،بە تەنیا بەس نیە.
 .11پێشــنیار دەكەیــن كــە شــوورا كۆبوونەوەكانــی داهاتــووی لە
چوارچێــوە و راســتای كێشــە باســكراوەكانی ســەرەوەدا بگــرێ .بە
مەبەســتی بەرەوپێشــبردنی كارو ئەركەكانــی شــووراو وەدیهێنانــی
ئارمانو ئامانجەكانی كە لە سەرەوە ئاماژەیان پێكرا .نوێنەری حیزبی
ئێمە پێشنیارگەلی دیاریكراوی هەیە كە پێشكەشی شوورایان دەكا.
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شــیكردنەوەیەك لەمەڕ پێشنیارەكانی كومیتەی ناوەندیی حیزبی
دێموكرات بۆ بەرپرس و ئەندامانی شوورای نیشتمانیی بەرگری
پێشــنیاری یەكــەم ســەبارەت بــە پێداچوونــەوە بــە بەرنامــە و
ئەساســنامەی شوورایە .هەموومان باشــمان لە بیرە كە ئاغای بەنی
سەدر پێداگر بوو كە شوورا بڕیارەكانی ناوبراو بكاتە بەرنامەی كاری
خۆی .حیزبیش هەر ئەوكات بە فەرمی رایگەیاند كە بە هیچ شێوەیەك
ناچێتە ژێر باری بڕیارەكانی بەنی سەدرەوە .ئەو بەرنامەیەی كە لە
الیــەن موجاهیدینــەوە ئامــادە كراون ،دەكــرێ بە بەرنامەی شــوورا
پێشــنیار بكــرێ و حیــزب بەپێــی قانــوون و ئوســوول قبووڵــی بــكا،
بــەاڵم حــازر نابێ لە هەمبەر نووســراوە و ماددەكانی ئەو بەرنامەدا
وەاڵمدەر بێ .حیزب لەسەر ئەو باوەڕەیە كە بەرنامەی شوورا دەبێ
رەنگدانــەوەی بیروڕای هاوبەشــی هەمــوو ئەندامەكانی شــوورا بێ.
بــەاڵم بەرنامەی ئێســتا تەنیــا رەنگدانەوەی بیــروڕای موجاهیدینە و
ئەندامەكانی دیكەی شــوورا نە لە ئامادەكردن و نووســینی بەشــدار
بــوون و نــە دوای ئامادەكردنــی لــە الیــەن موجاهیدینــەوە بیروڕای
خۆیان لە نێو بەرنامەكەدا گونجاندووە.
پاش پەســندكرانی ئەركە پێســپێراوەكان ،دەوڵەتی كاتی بە كردەوە
بەرنامــەی پێشــووی هەڵوەشــاندەوە .بــەاڵم رێكخــراوی موجاهیدین
لــە راســتای ئــەم بەرنامەیەدا وەكــوو بەرنامەی شــوورا هەر وا پێی
دادەگــرت .بەرنامــە لەگــەڵ ئەركەكانی بەردەوامــی دەوڵەتی كاتی لە
دووالوە لە دژایەتیدان:
ـ شووراو دەوڵەتی كاتی بۆ پیادەكردنی بەرنامەكانیان تەنیا شەش
مانگ كاتیان هەیە ،لە كاتێكدا پیادەكردنی مادەكانیی كە لە بەرنامەكەی
پێشوودا هاتووە سااڵنێكی دوور و درێژی پێویستە.
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جەوهــەر و ناوەڕۆكــی ئەركــە پایەدارەكانی دەوڵەتــی كاتی لەگەڵ
جەوهەر و ناوەڕۆكی بەرنامەی پێشوو جیاوازیی هەیە .لە حاڵێكدا كە
بەرنامەكە بە تەواوی مۆركی مەزهەبیی پێوەیە ،ئەركە پایەدارەكانی
دەوڵەتــی كاتــی بەرنامەیەكی الئیك و غەیرە مەزهەبییە و هیچ جۆرە
ئیدئۆلۆژییەكی دیاریكراو بە سەریدا زاڵ نیە .ئەو فاكتەرانە بەتایبەت
لەمــەڕ ماددەكانــی 8و 10ی ئەركە پێســپێردراوەكانی دەوڵەتی كاتی
روون و ئاشكرایە.
لــە چەندیــن بابەتدا (الپەڕەكانــی  )13،16،18،20،31،39بــە واتا ،بە
بــاوەڕی موســڵمانە راســتەقینەكان ،بە بــاوەڕی ئێمە موســڵمانەكان.
دووپاتبوونــەوەی ئــەم واتایــە رەنگــی ئیدئۆلۆژییەكــی دیاریكراو بە
بەرنامەی شــوورا دەدا ،لە الیەكی دیكەشەوە ئەو رامانە دێنێتە پێش
كە ئەندامەكانی دیكەی شوورا شوناسی شوورایی ئەو بەرنامەیەیان
جــودا نەكردۆتــەوە ،كــە وایە چــۆن نوێنەرانــی رێكخراوەكانی وەك:
«شوورای یەكگرتووی چەپ» .دەكرێ وەك موسڵمانانی راستەقینە
سەیریان بكرێ؟
ئــەو كاتــە واژە و زاراوەی موســڵمانانی راســتەقینەش بــۆ خــۆی
جێگــەی بــاس و تێڕامانە .بۆ نموونە رێژیمی خومەینی خۆی بە نماد
و كانگای ئیســامی راستەقینە دادەنێ و بەناوی ئیسالمی راستەقینە
ئەو هەموو جینایەتە ئەنجام دەدات .رێكخراوی موجاهیدینیش خۆی
بە نوێنەری موسوڵمانانی راستەقینە و شۆڕشگێڕ دەزانێ و ئیسالمی
خومەینی و ویالیەتی فەقیه رەد دەكاتەوە.
خەڵكــی ســووننی مەزهەبــی كوردســتان نــە ویالیەتــی فەقیهــی بە
ئیســامیی راســتەقینە دەزانن ،نە ئیســامی رێكخــراوی موجاهیدین.
هەڵبــەت هــەر رێكخــراو و ســازمانێك مافــی هەیــە كــە پەیــڕەوی لە
ئیدئۆلۆژییەكــی دیاریكــراو بكا ،بــەاڵم ئەو ئیدئۆلۆژییە نابی بەســەر
ئەندامەكانــی دیكــەی شــوورادا بســەپێت ،بەرنامــەی شــوورا ئــەو
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ئەســڵەی لــە بەرچاو نەگرتــوە .لە یەكێك لە الپەڕەكانــی بەرنامەكەدا
هاتوە كە دەبێ زۆر بە جیددی ئاماژەی پێ بدرێ كە بە باوەڕی ئێمە
موســڵمانان مەســەلە و كێشــە سیاســی و كۆمەاڵیەتییەكان ،لە نێوان
تەواوی چین و توێژەكانی نەتەوەكاندا ،بە هیچ شێوەیەك چاوپۆشین
لە حەقانییەتی ئیسالمی راستەقینەی «ناب محمدی» نیە.
بــە واتەیەكــی دیكــە ئێمە قەلبەن و عەقڵەن لە ســەر ئــەم باوەڕەین
كــە شــكۆفایی ئیســام لــە دەخاڵــەت نەدانی هــەر جۆرە هــەاڵواردن
ئیمتیــاز و كاروبارێكــی ئیجبــاری سیاســی و كۆمەاڵیەتیدایــە .لــە
الپــەڕەی 39ی بەرنامەكــەدا ئــاوا نووســراوە كە« :بە بــاوەڕی ئێمە
موســڵمانان ،خومەینــی مەزنتریــن زەرەر و زیانــی لــە فەرهەنگــی
راســتەقینەی «ئیســامی نابی محەممەدی» و شیعەی عەلەوی داوە
كە دەبێ وردەوردە راســتییەكانی ئیســامی ئینقالبی زۆر بە زوویی
كە شــوێنەواری كاولكاری و خەیانەتی خومەینی لە نێو موســڵمانانی
جیهانــی پێــوە دیــارە ،البچــێ .پێداگریی ئەوندە لە ســەر ئوســووڵ و
بنەماكانــی ئیســام ،لەگــەڵ ئــەو هەمــوو رێــز و حورمەتــەی كــە بۆ
ئیســاممان هەیــە ،وەكــوو ئایینــی زۆرینــەی خەڵكــی ئێــران ،ئایا بە
غەیــری داســەپاندنی ئیدئۆلۆژییەكــی دیاریكراو هیــچ مانایەكی دیكە
دەگەیەنێ؟
بە باوەڕی ئێمە ،بەو ئەزموونە تاڵەی كە خەڵكی ئێران لە كۆماری
ئیســامییان هەیــە ،شــوورا دەبێ ئاشــكرا و بــە بێپــەردە خوازیاری
جودایــی دیــن لە دەوڵەت بێ .هــەر ئاڵترناتیڤێك كە رەنگی مەزهەبیی
پێــوە بێ «موشــكل»ە كــە زۆرینەی خەڵكی ئێــران تەئییدی بكەن .لە
الیەكی دیكەشەوە ئەگەر وەها ئاڵترناتیڤێك لە واڵتەكەماندا قودرەت و
هێز لەدەست خۆیدا قەبزە بكا ،كێشەیەكی یەكجار زۆر دەخوڵقێنێ.
سەبارەت بە ئەرتەش ،لە بەرنامەی شوورادا گوتراوە كە« :شوورا
خوازیاری نۆژەنكردنەوەی رێكخراوی خەڵكی (ئەرتەش)ە( .الپەڕەی
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 )23ئێمــە وەك حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران خوازیــاری
هەڵوەشــانەوەی ئەرتەشــی كۆماری ئیســامی و ســپای پاسداران و
هەمــوو هێــزە چەكدارەكانی رێژیمی ئێســتاین .هەبوونی پێرســۆنێلی
پێشــكەوتوو و نیشــتمانپەروەر لــە ریزەكانــی ئەرتەشــی رێژیمــدا
جەوهەر و ناوەڕۆكی كۆنەپەرستانە و دواكەوتووانەی ئەو ئەرتەشە
ناگۆڕێ ،چونكە هەر ئەو ئەرتەشــەیە كە چەندین ســاڵە دژی خەڵكی
بێدیفاعی كوردستان بێبەزەییانە شەڕ دەكات.
لــە الپــەڕەی 32دا قســە لە مافی نەتــەوەكان كراوە .نــە مەفهوومی
ئەوەی كە گوتراوە و نە زاراوەگەلێكی كە بە كار هێنراوە (بۆ نموونە:
ئیتنیكــە خۆجێیــەكان ناتوانــێ پەســندی حیزبــی ئێمــە و شــایەدیش
زۆربــەی ئەندامەكانــی شــوورا بێ .شــوورا دەبێ بوێرانــە و دلێرانە
لەمــەڕ دابینكردنــی مافی هەموو گەالنی ئێران پێشــقەدەم بێ و مافی
خودموختاری جیاواز لەوەی كە خەباتی ئەم گەالنە لە كام قۆناغدایە،
بۆ هەموویان بە رەوا بزانێ.
هەمــوو ئــەو ئەركە پێســپێراوانەی دەوڵەتی كاتی كە ســەبارەت بە
ژنــان هاتــووە ،دەبــێ جێگــەی قبــووڵ و تەئییــدی هەمــوو ئەندامانی
شوورا بێ ،نەك بەپێی «موازین»ی ئیسالم كە لە بەرنامەكەدا پشتی
پێبەســتراوە و بتهەوێ و نەتهەوێ مافەكانی ژنان لە نێو كۆمەڵگا و
نێو بنەماڵەدا سنووردار دەكا.
لــەو بەرنامەكــەدا زۆرجــاران چەمكــی «میللەتــی ئێــران» بــەكار
هێنراوە (الپەڕەكانی  )32 ،103 ،13كە جێگەی پەســندی حیزبی ئێمە
نیە .بە جێگەی ئەو «چەمكانە» خەڵكی ئێران یان گەالنی ئێران دەبێ
بگوترێ .دیســان لە نێو بەرنامەكەدا پشــت بە قســەكانی «تاڵەقانی»
بەســتراوە (الپەڕەكانــی 14و  .)29بــە ســەرنجدان بــە نەخشــێك كــە
ئایەتوڵــا تاڵەقانــی لە هەاڵیســانی شــەڕی كوردســتاندا گێــڕای و بە
ئاشــكرا لە كاناڵی راگەیەنە گشــتییەكاندا تەوهین و ســووكایەتیی بە
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حیزب و پێشمەرگەكانی كوردستان كرد ،حیزبی ئێمە بە هیچ جۆرێك
پشــت ئەســتووربوون بە قســەكانی ناوبــراو لە بەرنامەی شــوورادا
تەئییــد نــاكا .هەروەها پێشــنیار دەكــرێ كە گەاڵڵــەی خودموختاریی
پارێزراو لە شــوورادا چاوی پێدا بخشــێندرێتەوە و ئەوە كە تەنیا بە
پێداگریی بەنی سەدر لە گەاڵڵەی ئەو دواییەی شوورادا گونجێندراوە،
ال ببرێت.
وەاڵمی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات
بــە بۆچوونەكانــی ئەندامانــی شــوورای نیشــتمانیی بەرگــری لــە
كۆبوونەوەی 17ی بەفرانباری 1363دا
هێندێك لە قســە و باســەكانی ئەندامەكانی شــوورا لەو پێوەندییەدا
كــە لە باڵوكراوەی كوردســتان ،ژمــارە 99دا نووســراوە ،ئەوەی كە
ســكرتێری گشــتیی ئێمــە دوكتــور قاســملوو لە نێو شــوورادا شــیی
كردۆتــەوە مەحكوومیــان كــردووە كــە جێگــەی داخ و كەســەرێكی
زۆرە .ئێمــەش بــە نــۆرەی خۆمــان ئــەو قســانەی ئەندامانی شــوورا
بــە نامەســئووالنە لــە قەڵــەم دەدەیــن و زۆر بــە تونــدی مەحكوومی
دەكەیــن و بــە تەوهین و ســووكایەتی بە هێزی ئەســڵیی رێبەرایەتی
و بزووتنــەوەی دێموكراتیكی كوردســتانی دەزانیــن و بەبێ ئەمەگی
و چاونووقانــدن لــە فیداكارییەكانــی گەلــی كورد و خوێنــی پیرۆزی
شەهیدانی كوردستانی دێنینە ئەژمار.
لە «كوردســتان»دا هاتووە كە تەنیا چاوپێكەوتن لەگەڵ نوێنەرانی
رێژیم ئەنجام دراوە و هیچ كێشە و مەسەلەیەكی جیددیی دیكەی لە
پشــتەوە نەبووە و وتووێژیش ئەنجام نەدراوە .سەرەڕای ئەوەی كە
لە بەندی 5ی پێشنیارەكانی ئاغای «رەجەوی»دا هاتووە كە مەبەست
لــە وتووێــژ و دانوســتان راگوێزتنــی نهێنــی و زانیارییــەكان نیــە! لە
كۆتاییدا دەمانهەوێ جارێكی دیكە روانگەی حیزبەكەمان لە پێوەندی
بە ئەگەری مەسەلەی وتووێژ لەگەڵ رێژیم وە بیر بخەینەوە:
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 .1حیزبــی دێموكرات بەرپرســایەتیی رێبەریــی بزووتنەوەیەكی لە
ســەر شــانە و حەقی وتووێژ لەگەڵ دەوڵەتی ناوەندی وەكوو شــێوە
و قۆناغێــك لــە خەباتــی هەڵبــژاردووە و لە داهاتووشــدا ئەو مافە بە
رەوا دەزانێ.
 .2حیــزب بــە بــێ ئاگاداریی شــوورا و بــە بێ هاوئاهەنگــی لەگەڵ
شــوورا هیــچ جــۆرە وتووێژێكــی سیاســی لەگــەڵ نوێنەرانــی رێژیم
ئەنجام نادا.
 .3لە بەندی ســێهەمی پێشــنیارەكانی ئاغای رەجەویدا بەم شێوەیە
هاتووە كە :لە ئایەندەدا هەر ئەندامێكی شــوورا ئەگەر بیهەوێ وەها
وتووێژێك ئەنجام بدا ،جودابوونەوەی خۆی لە پێشدا قبووڵ بكات.
 .4بە خوێندنەوەی سێ كۆبوونەوەی ئەو دواییەی شوورا هەست
دەكــرێ كــە گەاڵڵــەی مەســەلەی وتووێــژ و گەورەكردنــەوەی بــە
ئەنقەســت و بە مەبەســتی بێدەنگكردنی باس ســەبارەت بە پێشنیارە
بنەڕەتییەكانــی ئێمــە بە بەشــداریی ســكرتێری گشــتیی حیــزب بووە
كــە لــە كۆبوونەوەكانــی شــوورادا چەندین جــار لە الیــەن نوێنەرانی
موجاهیدینــەوە ئامــاژە بــەو بابەتــە كراوە كــە حیزبــی دێموكرات لە
ئەندامەتی لە نێو شوورادا كەڵكی وەرگرتووە ،بە بێ ئەوەی كارێكی
بۆ شوورا ئەنجام دابێ .تەنانەت %90ی لە شوورا كەڵكی وەرگرتووە
و %10ی بۆ شوورا مایە داناوە.
هەروەها گوتراوە كە حیزبی دێموكرات خودموختاریی لە شــوورا
وەرگرتــووە ،بــەالم كارێكی ئەنجام نەداوە .بــەاڵم دەبێ ئەو ئیدیعایە
بكەن كە شــوورا هیچ كارێكی بۆ حیزب نەكردووە .ئەگەر مەبەســت
ئەو كارە بێ كە شوورا بۆ حیزبی دێموكراتی كردووە ،دەنگدانەوەی
خەباتی خەڵكی كوردستان بە رێبەریی حیزب لە دەرەوەی واڵتە ،ئەو
دەنگدانەوە بۆ هەموو ئەندامەكانی شــوورا بووە ،ئەوەی كە شــوورا
بۆ دەنگدانەوەی خەباتی گەلی كورد لە كوردستانی ئێراندا كردوویە،
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بــە هیــچ شــێوەیەك واڵمــدەری تونــدی و بەرینیــی خەباتــی خەڵكــی
كوردســتان و پێشــمەرگە گیان لە سەر دەستەكانی كورد نەبووە .بە
پێچەوانــە لــە بەڵگە و دێكۆمێنتەكانی شــوورادا خەباتی خەڵكی كورد
و نەخشــی حیزبەكەمــان بچووكتــر لە پشــكی واقیعیی خۆی نیشــان
دراوە ،لــە حاڵێكــدا كــە رۆڵــی موجاهیدینــی زیاتــر لە بــەش و حەقی
خۆی بەرجەســتە كردۆتەوە! لە نێوخۆی واڵت كە گۆڕەپانی ئەسڵیی
خەباتە ،بچووكترین هاوكارییەك لە الیەن شووراوە بە بزووتنەوەی
كوردستان و حیزبی دێموكرات نەكراوە.
ئەگــەر مەســەلەی بەهرەبەرداریــش لــە ئــارادا بێ ،بەهــۆی ئەوەی
كــە ئــەو دووانە (شــوورا و موجاهیدیــن) هاونــاون ،زۆرترین بەهرە
رێكخراوی موجاهیدین بردوویە.
ئامانجی سەرەكیی شوورا رووخانی رێژیمی كۆماری ئیسالمییە و
لە رێگەی وەدیهێنانی ئەم ئامانجەوە هیچ كام لە ئەندامانی شوورا بە
هاوسەنگیی هێزەكەیان بەرادەی حیزبی دێموكرات بەشدار و چاالك
نەبوون و فیداكارییان نەكردووە .ئێمە لە پێوەندی لەگەڵ چاالكییەكانی
شوورا لە دەرەوەدا ،دەبێ بڵێین كە نوێنەرەكانی حیزبی ئێمە هەمیشە
لــە كۆبوونەوەكانــی شــوورادا چاالكانــە بەشــدارییان كــردوە .بەاڵم
ئیمكاناتــی مــاددی و پێرســیۆنێلیی حیــزب لــە دەرەوەی واڵت كەمە،
سەرەڕای ئەوەش حیزبی دێموكرات بە دەیان جار رایگەیاندووە كە
ئامادەیە بە نیسبەتی پشكی خۆی لە دابینكردنی ئیمكاناتدا بەشداری
بــكا .بــەو مەرجە كــە پێشــنیارەكانی ئێمــە لەمــەڕ دێموكراتیزەكردن
زۆرتر و زیاتر لە جاران لە الیەن شــووراوە ســەرنجی پێ بدرێ ،بە
تایبەتی شوورا شۆناسی سەربەخۆی خۆی وەدەست بێنێتەوە.
ســەبارەت بە پەســندكردنی گەاڵڵەی خودموختاری ،دەبێ بڵێین كە
ئــەو هەنــگاوە پێش هەموو شــتێك بە قازانجی شــوورا تــەواو بووە.
چونكە ئەو كردەوەیە بۆتە هۆی پشتیوانی كردنی خەڵكی كوردستان
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لــە شــوورا .شــوورا بەو هەنــگاوە ئەركێكــی مێژوویی ئەنجــام داوە
و بــۆی نیــە منــەت بە ســەر خەڵكــدا بكا .تــازە ئەگەر بێــت و خەڵكی
كورد خودموختاری وە دەست بێنن ،ئاكامی راستەوخۆی موبارزەی
خەڵكی كوردســتانە ،شــوورا بە پەسندكردنی گەاڵڵەی خودموختاری
لــە ســەر كاغــەز خــۆ بــە كــردەوە خودموختاریی بــە كەس نــەداوە.
هەنووكــە شــوورا بە تایبەت رێكخــراوی موجاهیدین حــازر بە دانی
مافی خودموختاری بۆ ئازەربایجان و بەلووچستان و گەالنی دیكەی
ئێران نین .شایەد ئەگەر خەڵكی كوردستانیش بە رێبەرایەتیی حیزبی
دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران ســااڵنێكی دوور و درێــژ خەبــات و
فیداكارییــان نەكردبایــە و بــە دەیان هەزار شــەهیدیان لــەو رێگایەدا
نەدابایــە ،بــە دڵنیاییــەوە شــوورا دەگــەڵ گەاڵڵــەی خودموختاری بۆ
كوردستان موافقەتی نەدەكرد.
لە كۆتاییدا سپاسی قسەكانی رەجەوی سەبارەت بە نەخشی حیزبی
دێموكرات و بانگهێشــتنی ناوبراو لە ئەندامانی دەفتەری سیاســی بۆ
بەشــداریكردن لــە كۆبوونــەوەی شــوورادا دەكەیــن و بــە ئاگاداریی
ئەندامەكانــی شــوورا دەگەیەنین بــەو بەرپرســایەتییەی كە دەفتەری
سیاســیی حیزب لە ســەر شــانیەتی ،زیاتر لە یەك یان دوو كەس لە
ئەندامەكانی ناتوانن كوردســتان بەجێ بهێڵن .لەو راستایەدا پێشنیار
دەكەیــن كە بەرپرســی شــوورا لە راســتای وەفدێك لــە ئەندامەكانی
شــوورا ســەردانی كوردستان بكەن ،هەتاكوو هەم لە نزیكەوە لەگەڵ
بارودۆخــی ناوچەكــە ئاشــنا بــن و هەمیــش بــە بەشــداریی تەواوی
ئەندامەكانی دەفتەری سیاسیی حیزب مەسەلەكان بێنە ئاراوە.
راگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران سەبارەت بە هاتنەدەری حیزب لە شوورای نیشتمانیی بەرگری
()1364/2/10
كاتێك كە لە ســاڵی 1360ی هەتاویدا بەرنامەی شــوورا بە ئیمزای
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ئەبولحەســەنی بەنــی ســەدر ،ســەركۆمار و مەســعوود رەجــەوی،
بەرپرســی یەكەمی موجاهیدین گەیشت ،حیزبی دێموكرات سەبارەت
بە كەموكوڕییەكانی پێكهاتەی شوورا ،هەم لە ئاستی نەزمی بەرنامەكە
ئــاگادار بــوو .هــەر بۆیــە بــە هەســتكردن بــە پێویســتیی دامەزرانی
رێكخراوێكی سیاســیی پێكهاتوو لە رێكخراو و كەســایەتییەكانی نێو
ئۆپۆزیسیۆن ،بەو هیوایە كە بتوانێ شوورای لە ناوەوە كامڵتر و پڕ
ناوەڕۆكتر بكا ،بە قبووڵكردنی ئوسوول و بنەما گشتییەكانی بەرنامە
چووە ناو شــووراوە .لە ماوەی چوار ســاڵ ئەندامەتیی حیزب لە نێو
شــوورادا ،پێوەندیی حیزب دەگەأل شــوورا و موجاهیدین ،هەوراز و
نشــیوێكی زۆری بڕی .لەو ماوەیەیدا زۆربەی هەرەزۆری كاتەكانی
خۆی بۆ دێموكراتیزەكردنی شوورا و دانی شۆناسی سەربەخۆ بەو
رێكخراوەیــە ،رێكوپێــك كــردن و پێداچوونــەوە بــە بەرنامەكانی ئەو
شــوورایە تەرخــان كردبــوو .هەتاكوو ببێتە هۆی پەلوپۆ هاویشــتنی
شوورا و...
پەســندكردنی بەڵگە ســێگانەیەكانی شــوورای نیشــتمانیی بەرگری
لە مانگی رەشــەمەی ســاڵی 1360و بەدوای ئەویشــدا ،پەسند كردنی
گەاڵڵــەی «خودموختاریــی كوردســتان» ،لە هاوفیكــری و هاوكاریی
بەردەوامی حیزب لەگەڵ رێكخراو و كەسایەتییەكانی ئەندامی شوورا
دێنە ئەژمار .لەوەیڕا كە هەندێك لە ئەندامەكانی شوورا نەیاندەویست
هەڵوێستی مەزنیخوازانەی زاأل بە سەریاندا قبووڵ بكەن ،هیوابڕاوانە
لــە دێموكراتیزەبوونی شــوورا لە ئەندامەتی ئێســتێعفایان دا .دوایین
رێكخراویــان شــوورای یەكگرتــووی چەپو ئاغای ناســری پاكدامەن
بوون.
بــە كورتی بیروبۆچوونی موجاهیدیــن بریتی بوو لە« :هەر چەندە
بەرپرســایەتی و رێبەریــی بزووتنــەوەی كوردســتان لــە ئەســتۆی
حیزبی دێموكراتە ،بەاڵم ســەاڵحییەتی بڕیاردان لەمەڕ چارەنووســی
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بزووتنەوەكە لەوان سەلب بكرێ».
حیزبــی دێموكــرات ناتوانــێ نــە لــە ســەربەخۆیی بڕیاردانی خۆی
چاوپۆشی بكا و نە سەاڵحییەتی خەباتیش كە چەندین دەیەیە خەڵكی
كوردستان خستوویانەتە سەر شانی ،بیداتە دەستی كەسانێكی دیكە.
هەتا رۆژی 20ی خاكەلێوەی ساڵی  1364كە لەگەڵ بەناو بڕیارنامەی
شوورا رووبەروو بۆوە.
ســكرتاریەتی كۆمیتــەی ناوەندیی حیزبی دێموكراتی كوردســتانی
ئێران لە راگەیەندراوی 28ی خاكەلێوەدا رەسمییەت و مەوزووعییەتی
بڕیارنامەی ناوبراوی چ لە بواری ناوەڕۆك و چ بەهۆی ئەساسنامە
و ئاییننامەوە بردە ژێر پرســیار و خوازیاری پێكهاتنی كۆبوونەوەی
شوورا بە بەشداریی هەر هەموو ئەندامەكانی بوو .بەاڵم پاش تێپەڕینی
دوو حەوتوو ئێستاش هیچ وەاڵمێك بەو داخوازییە نەدراوەتەوە؟ ..
حیزبی دێموكرات بە پێچەوانەی مەیلی دەروونیی خۆی بە ئەندامەتی
لــە نێو شــوورادا كۆتایــی دێنێ .بەرپرســایەتیی هەوڵنەدانی شــوورا
راستەوخۆ دەخاتە سەر شانی موجاهیدین و بە پێچەوانەی بیروڕای
موجاهیدیــن ،لــە ســەر ئــەو باوەڕەیە كە پــاش چوونــەدەری حیزبی
دێموكرات لە شوورا وەك یەكێك لە پایە و كۆڵەكە سەرەكییەكانی ،نەك
تەنیا شوورا هێز ناگرێ ،بەڵكوو ئیدی شوورایەك بە مانا واقیعییەكەی
نامێنــێ .دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموكــرات لە عەینــی ئامادەیی
حیزبــدا بــۆ هاوكاریی دێموكراتیك و ئوســوولیی تەواوی حیزبەكان،
رێكخراوەكان و كەسایەتییە دێموكرات و پێشكەوتنخوازەكانی ئێران
كە پێویســتی بە خەباتێكی شــێلگیرانە و بە كردەوەیە بۆ رووخاندنی
رێژیمی دژی گەلیی كۆماری ئیسالمی و هێنانە سەركاری رێژیمێكی
دێموكراتیك قۆڵیان هەڵماڵیوە ،رادەگەیەنێ.
بەهیوای ئەو رۆژە كە لە داهاتوویەكی نزیكدا شاهیدی وەدیهێنانی
رێكخراوێكــی بەرینــی سیاســی لــە هێــزە دێموكرات و ســەربەخۆ و
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كۆماریخوازەكانی ئێران بین.
 :43مانگــی دیفــاع لــە ئــازادی و مانگــی هێرش بۆ ســەر دوژمن
()1361
رێژیمــی كوردكــوژی كۆمــاری ئیســامی لــە نیــوەی دووهەمــی
مانگــی جۆزەردانــی 1361دا هێرشــێكی بەرفراوانــی بۆ ســەر ناوچە
رزگاركراوەكان دەست پێ كرد كە قورسایی ئەو هێرشە و مەبەستی
ســەرەكیی رێژیم گرتنەوەی جادەی پیرانشــار ـ سەردەشــت بوو كە
لــە هــەر دوو پادگانــی سەردەشــت و پیرانشــار هێزێكــی زوریان لە
سەرتاســەری ئێرانــەوە مۆڵ دابوو ،و هێرشــەكەی دەســت پێ كرد.
لەو پێوەندییەدا دوكتور قاسملوو ،سكرتێری گشتیی حیزب پەیامیكی
ئاراســتەی هەمــوو خەڵكی كوردســتان كــرد و داوای لە هەموو چین
و توێژەكانی خەڵكی كوردســتان ،كادر و پێشــمەرگەكانی حیزب كرد
كــە بــە هەموو هێزێكەوە بەشــداری لــە بەربەرەكانێ دژ بــە رێژیمدا
بكــەن و هەر كەس بە هەر شــێوەیەك دەتوانــێ یارمەتی بەو دیفاعە
رەوایە بكا ،رۆژی 20ی خەرمانانی ســاڵی 1361ی هەتاوی تا 20ی
رەزبەری هەمان ساڵ وەك «مانگی دیفاع لە ئازادی و مەوجوودیەتی
گەلی كورد» راگەیەنرا و دروشــمی «هەموو شتێك بۆ جبهە،هەموو
ئیمكاناتێك بۆ سەنگەر» بوو بە دروشمی سەرتاسەری كوردستان.
لــە درێــژەی بەیاننامــەدا داوا لە كۆمەڵە و ســازمانی موجاهیدین و
هەموو رێكخراوە سیاســییەكان كە لە بەرەنگاری و شــەڕی كۆماری
ئیسالمیدا بەشدار بوون ،كرابوو كە ئەوانیش بەشداریی ئەو بەرگرییە
بكەن و بە وەشــاندنی زەبر لە بنكەكانی رێژیم لە ناوچەكانی دیكەی
ئێراندا ،یارمەتیی ئەو بەرەنگاربوونەوەیە بدەن.
لە ماوەی ئەم مانگەدا هێزەكانی رێژیم لە دوو میحوەری پیرانشار
ـ سەردەشت هێرشی خویان بۆ گرتنی جادەی سەردەشت ـ پیرانشار
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كە  70كیلوومیترە ،دەست پێ كرد و لە بەرەنگارییەكی قارەمانانەی
هێــزی پێشــمەرگەی حیزبــی دێموكــرات و هێــزی بەرگریــدا چەندین
جــار توشــی شــكان بــوون ،دەوری ژنانــی خەباتگێــڕ لــە گەیاندنــی
خواردەمەنــی و پێداویســتییەكانی بەرەكانــی شــەڕدا جێــگای ڕێــزی
تایبــەت بــوو .هەروەهــا كــە داوا كرابــوو ،هەمــوو چیــن و توێژەكان
لە الوان و مامۆســتا ئایینییەكان و مامۆســتایانی شــۆڕش و ژنان و
جووتیاران هەر كام بە شێوەیەك بەشدار بوون.
لــە مانگــی رەزبەردا بــۆ جارێكی دیكە دوكتور قاســملوو پەیامیكی
دیكــەی ئاراســتەی خەڵكی كوردســتان كرد و لــە رۆژی 12ی مانگی
رەزبەر تا 20ی مانگی خەزەڵوەر بە «مانگی هێرش بۆ سەر دوژمن»
ناودێــر كــرا و رایگەیاند ئەگــەر چی لە مانگی دیفاعــدا توانراوە زور
زەربەی كاریگەر لە دوژمن بوەشێنرێ و پێش بە هێرشەكانی گیراوە،
بەاڵم دەبێ لەم مانگەدا هێرش بكرێتە سەر هێزەكانی رێژیم بۆ ئەوەی
پیالنەكانی پووچەڵ بكرێتەوە و دروشــم هەر ئەو دروشــمە بوو كە
لە مانگی پێشدا بەرز كرابوو و داوا لە رێكخراوەكانی حیزبی كرابوو
ئەولەویەتی كارەكەیان بكەن بە هاوكاری لە بەرەكانی شەڕدا.
ئاكامی شەڕی جادەی سەردەشت ـ پیرانشار بەم چەشنە بوو:
 6197پاسدار و بەسیجی و ئەرتەشی كوژران 8272 ،نەفەر بریندار
بــوون 267 ،چەكداری رێژیم بــە دیل گیران 480 ،دەزگا ئۆتۆموبیلی
دوژمن لە نێو چوون 48 ،دەزگا ئۆتۆمبیل بە ســاغی كەوتە دەســتی
هێزی پێشمەرگە 17 ،هێلیكوپتێر تەقەیان لێ كرا كە زوربەیان كەوتنە
خــوارەوە 39 ،پێگــەی نیزامیــی رێژیــم گیران 113000 ،دانە فیشــەك
و  618قەبــزە تفەنــگ و  9دەزگا بێســیم و  14قەبــزە چەكــی قورس
و  100ئاڕ.پی.چــی و زۆر كەلوپەلــی دیكەی دوژمن كەوتنە دەســتی
هێزی پێشــمەرگە .لە بەرانبەردا  268پێشــمەرگەی قارەمان شــەهید
بــوون كــە لە بەرانبەر هەر شــەهیدێكدا  23كەس لە هێزەكانی رێژیم
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كوژرابوون.
لــەم ماوەیــەدا ژمارەیــەك لــە گونــدەكان كەوتنــە بەر بومبــاران و
تۆپبارانی رێژیم و دانیشتوانی ئاوارە بوون و زەرەر و زیانی ماڵیی
زور لە گوندنشینەكان كەوت.
لەم شەڕەدا ستادێكی فەرماندەهی بۆ بەرێوەبردنی ئەو شەڕە پێك
هاتبــوو و لــە ئاكامی ئــەو دوو مانگەدا ئەگەر چــی رێژیم بە رواڵەت
دەسەاڵتی بە سەر ناوچەكەدا هەبوو ،بەاڵم دەسەاڵتی بە سەر بستێك
لە جادەكەدا نەبوو و هێزەكەی بێجگە لە جادەی ســەرەكی ،تەنانەت
دەسەاڵتیان بە سەر گوندێكی زور نزیكی جادەكەشدا نەبووە.
لــە درێــژەی ئــەم شــەڕانەدا بــوو كــە هێــزی یەكێتیــی نیشــتمانیی
كوردستان بەشداریی لەم شەڕانەدا كرد .ئەم هێزە بە ناوی «هێزی
پشــتیوان» ناودێر كرا و بەشــداریكردنیان لەو شــەڕەدا بوو بە هۆی
ناڕەزایەتیــی موجاهدینــی خەڵــق و ڕخنەیــان ئــەوە بــوو كــە بۆ چی
هێزەكانی یەكێتی بەشــداریی شــەڕیان لە دژی ئێران و شانبەشــانی
پێشــمەرگەكانی حیزب كردووە .ئەمە لــە كاتێكدا بوو كە موجاهیدین
بــە ئەركــی هەمــوو رێكخــراوە ئازدیخوازەكانی دەزانی كــە دیفاع لە
خەڵكی فەلەستین بكەن ،بەاڵم ئەو مافەی بۆ رێكخراوێكی كوردی بە
رەوا نەدەبینی كە لە هێزێكی كوردیی پارچەیەكی دیكەی كوردستان
تەنانــەت بــۆ دژایەتیــی كۆمــاری ئیســامی ـ كــە خــۆی بــە دوژمنــی
سەرەكیی دەزانی ـ كەڵك وەربگرێت.
 :44كۆنگــرەی  ،6پەســەندكردنی سۆســیالیزمی دێموكراتیــك
()1362
هێنــان و پەســەندكردنی سۆســیالیزمی دێموكراتیــك لــەو كاتــەدا
كە فەزای چەپ باڵی بە ســەر كوردســتاندا كێشــابوو ،كاری هەموو
كەســێك نەبوو و تەنیا لە ئینســانیكی ئازای وەك دوكتور قاســملوو
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دەوەشــایەوە و بــە ئیــرادەی دوكتور قاســملوو ئەو رێبازە پەســەند
كــرا .زۆر كــەس لەوانــەی كــە لە كۆنگــرەی  6هێنانی سۆســیالیزمی
دێموكراتیكیــان بــە خەیانــەت بــە رێبازی حیــزب دەزانی ،پاشــان كە
تــێ گەیشــتن دانیــان بە نەزانیی خۆیانــدا نا .بەاڵم پێویســتیی هێنانی
سۆســیالیزمی دێموكراتیــك چ بــوو؟ بە بڕوای من لــە دوو روانگەوە
پێویست بوو:
یەكــەم ،ســنووردانان لەگــەڵ رێبازی توودەئیســتی بــوو كە لە نێو
حیزبدا هێشــتا نفووزێكی بەرچاوی هەبوو و كەســانێك بە ئەدەبیاتی
توودەیی گۆش كرابوون.
دووهــەم ،دەرخســتنی ئــەو راســتییە بــوو كــە لــە سۆســیالیزمی
مەوجــووددا دێموكراســی نیــە و سۆســیالیزم ئەگــەر دێموكراســیی
لەگــەڵ نەبــێ ناتوانــێ رۆڵی پێشــڕەوانەی خۆی لە بەرەوپێشــبردنی
كومەڵگادا بگێڕێ.
زۆر سەیر بوو لە نێو حیزبی دێموكراتدا كەم نەبوون ئەوانەی كە
خولیــا و بیروبــاوەڕی توودەییان هەبوو و دیفاعیــان لە دیكتاتۆریی
پرۆلتاریــا ئەكــرد ،مێــژوو دەری خســت كــە سۆســیالیزم بــە بــێ
دێموكراســی ئەو كەم و كۆڕییەی هەبوو كە شــەهیدی نەمر دوكتور
قاســملوو دەیگــوت و ســەربەرزیی هــەر بــۆ ئەو شــەهیدە نەمرە كە
سوننەت شكێن و تابۆشكێن و بوت شكێن بوو.
پــاش پەســەند كردنی سۆســیالیزمی دێموكراتیك وەكــوو ئامانجی
دواڕۆژی حیــزب ،كۆمەڵێــك كــەس كەوتنە دژایەتیكردنی سیاســەتی
حیزب و كار گەیشــتە جێگایەك كە پاش پێداگربوونیان لە ســەر ئەو
كارە ،چەنــد كەســێك لەوانە لــە حیزب دەركران .لــە راگەیەندراوێكی
كومیتەی ناوەندیدا كە پاش ئەو مەسەلەیە دەركرابوو ،هاتوووە كە:
«لە ماوەی نێوان كۆنگرەی شەشەم و ئەم پلینومەدا ،هێندێك
كــەس لــە حیزب دەركران كە پیویســتە كومیتــەی ناوەندی لە
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چۆنیەتیــی ئــەم كارە ئاگادار بكرێ ،ئەو كەســانە بو ئەوە دەر
نەكــراون كــە گۆیا لــە كۆنگــرەدا بیروڕایەكی دیكەیــان بێجگە
لــە ڕێبــازی پەســەندكراوی حیــزب هەبووە ،واتــە دەنگدان بۆ
ڕێبازێــك یــا دژایەتیكــردن لەگــەڵ ئەم رێبازە لــە كۆنگرەدا بە
هیــچ جورێــك میعیارێك بۆ دەركردن یا هێشــتنەوە لە حیزبدا
نیــە .ئــەو دەركراوانــە كەســانێك بــوون كــە پــاش كۆنگــرەی
شەشەم دەستیان كرد بە تێكۆشان دژی حیزب .لە زور جێگا
كۆبوونەوەیــان دژ بە رێبازی حیزب گرت .لە چەندین كومیتە
شارستان و هێزەوە جار جار راپۆرتیان بۆ دەفتەری سیاسی
نــارد كــە ئــەو كەســانە لــە هــەر جێگایەكــی بۆیــان هەڵكەوێ
كۆبوونــەوە لەگــەڵ ئەندامانی حیزب و پێشــمەرگەكان وە ڕێ
دەخەن ،دژی سیاسەتی حیزب قسەیان لە گەڵ دەكەن و دژی
ڕێبەرایەتیی حیزب هانیان دەدەن.
ڕێگای دروست ئەوە بوو كە ڕێبەرایەتیی حیزب بانگیان بكا
و پێیان بڵێت« :ئێوە هەتا كونگرە نەگیرابوو ،هەتا لە كۆنگرەدا
بڕیــار نەدرابــوو ،هەتــا دروســتكردنی كۆمەڵــی دێموكراتیكی
سۆسیالیســتی نەببوو بە مادەیەك لە بەرنامەی حیزبەكەمان،
حەقتان هەبوو نەزەری خوتان بدەن و تەنانەت لە سەریشــی
ڕابوەســتن ،بــەاڵم ڕێبــازی سۆســیالیزمی دێموكراتــی ئێســتا
بەشــێك لــە بەرنامەكەمانــە ،ئێــوەش بەرپرســن كــە دیفــاع لە
بەرنامەی حیزب بكەن ،بۆیە دەبێ لەمەو بەدوا بە پێی بەرنامە
و پێڕەوی نێوخۆیی لە بنەماكانی حیزب دیفاع بكەن».
هێندێك لەوانە لەگەڵ ئەوەی بە راســتی تێكۆشــانی دژی حیزبیان
كردبوو قەولیان دا كە لەمەو بەدوا لە رێباز و بەرنامە و ئەساسنامەی
حیزب دیفاع بكەن ،ئەوانە هەر ئێستاش ئەندامی حیزبن ،بەاڵم ئەوانی
دیكــە كــە ئامادە نەبوون تەعەهود بدەن (كە خوێ نیشــانەیەكی دیكە

182

 70وێستگەی مێژوویی

بوو بو ئەوەی كە دەیانەوێ لە ســەر ئەو رێبازەی خۆیان بڕۆن كە
الدانە لە رێبازی حیزب) ،لە الیەن كۆمیسیۆنی تەشكیالتەوە لە حیزب
دەركران.
پــاش ئــەوەی كــە لــە حیــزب دەركــران ،بە تــەواوی دەركــەوت كە
بۆچوونی رێبەری دروست بووە ،چونكە پاش دەركردن ئەو كەسانە
بــە تەواوی نەخشــەی خویان ئاشــكرا كرد و ڕایانگەیانــد كە گۆیا لە
بەینی كۆمەڵە و حیزبی دێموكراتدا بۆشاییەك هەیە و سازمانی دیكە
دەبێ ئەو بۆشــاییە پڕ بكاتەوە و گۆیا ئەوان دەیانەوێ ســازمانێكی
ئەوتۆ دروست بكەن .ئەوانە دەیانەویست بو ئەم مەبەستە لە ئیمكاناتی
ســازمانە سیاسییەكانی دیكەی كوردستان كەڵك وەرگرن .كاتێك كە
یەكێــك لــە ئەو ســازمانانە نــەزەری ئێمەیــان پرســی وەاڵمیانمان وا
دایــەوە كــە ئەگەر بە نێوی حیزبی دێموكراتەوە نەبێ و دژی حیزبی
دێموكرات نەجووڵێنەوە و هەوڵ نەدەن ڕاستەوخۆ ریزەكانی حیزبی
دێموكــرات تێــك بــدەن ،حیزبــی ئێمە بە هێــچ شــێوەیەك دژایەتییان
لەگــەڵ ناكات ،چوونكە گوتبوویان دەیانهەوێ حیزبێكی كۆمۆنیســت
دابمەرزێنــن بە راشــكاوی پێمــان گوتن با بێن لە ســاڵونی كۆنگرەی
ئێمەدا كە ئێستاش لە جێگەی خویەتی ،كۆ ببنەوە و حیزبی كۆمۆنیستی
خویان دابمەرزێنن ،لەگەڵ هەر تاقمێكی دیكەش لە كوردســتان دژی
رێژیم هاوكاری بكەن ئازادن ،بچنە نێو هەر گرووپێكیشــەوە دیســان
هەر ئازادن و رێگەیان لێ ناگیرێ.
مەبەست ئەوەیە كە بۆ هەموو كەس روون بێ تێكوشانی سیاسی لە
كوردستاندا ئازادە و ئازادیی تێكوشان و دێموكراسی لە كوردستاندا
دەبــێ بپارێــزێ و پارێــزەری ئەو دێموكراســییە حیزبــی دێموكراتی
كوردستانی ئێرانە.
لە ســەر ئــەو دەركراوانە روونكردنەوەیەك پیویســتە ،ئەوانەی كە
دەركراون سێ بەشن .دوو كەس لەوانە لە نێو حیزبدا جاسووسییان
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بو جێگای دیكە كرد و ئاشــكرایە كە حیزب ناتوانێ جاســووس وەر
بگرێ ،چەندین كەسی دیكە بۆ ئەوە دەركراون كە هەروەك گوتمان
حــازر نەبــوون تەعەهــود بدەن كە بە دژی حیزب تێ نەكوشــن و لە
نێــو حیــزب و دەرەوەی حیزبدا بە دژی حیزب ئاژاوە نەنێنەوە ،یەك
دوو كەســی دیكەش بە بێ ئەوەی مەســەلەیەكی سیاســیی تایبەتیان
بــۆ گرینــگ بــێ ،لــە بــەر خۆبەزلزانــی لە هەمــوو جێگایــەك بە دژی
ڕێبەرایەتی قسەیان دەكرد و پێشمەرگەكانیان بۆ مەبەستی شەخسی
لە دژی حیزب هان دەدا .رێبەرایەتیی حیزب زوری هەوڵ دا بەاڵم بێ
فایدە بوو ،بە راســتی ئێمە ئەگەر لە هەلومەرجی ئێســتا دا چونیەتیی
تەشــكیالتی حیزبەكەمــان باش نەكەیــن یان ریزەكانــی حیزبەكەمان
یەكپارچــە و پتەوتــر نەكەین و یەكێتیی فیكری و سیاســی لە حیزبدا
نەپارێزین ،لە گەڵ ئەو هەموو فشــارەی كە لە ســەر حیزبەكەمانە و
ئــەو هەمــوو خەباتــە توندوتیژەی كە لە پێشــمانە ،توانــای كردەوەی
شۆڕشگێرانە لە دەست ئەدەین.
دژی ڕێبەرایەتیــی حیــزب قســە كــردن لــە هەلومەرجــی ئێســتادا
قســەكردن دژی حیزبە .هەموو دوژمنەكانی ئێمەش لەو چەند ســاڵە
كاریان هەر ئەوە بوو ،مەبەست ئەوەیە كە ئەگەر بمانەوێ چۆنیەتیی
كاری تەشــكیالتی و كاری حیزبیمــان و كاری پێشــمەرگەكانمان لــە
دواڕۆژدا باشتر بكەین ،دەبێ حیزب لەو دوو سێ جورە كەسانە پاك
بكەینــەوە .ئەوانــەی كە خویان لە حیزب پێ گەورەترە ،ئەوانەی دزن
و فەســادی ئەخالقییــان هەیــە .ئەوانەی الدەرن و سیاســەتی حیزب
بەڕێــوە نابــەن .ئەگــەر لە چوارچێــوەی بەرنامەی حیزبــدا جیاوازیی
بیروبۆچوون هەبێ قەیدی نیە .ئەو جیاوازییە هەیە و دەشبێ .بەاڵم
نابــێ كــەس لە بەرنامەی حیزب دەرچێ ،هەر بۆیە ئەو چەند كەســە
دەركران و ئاگاداریشــین قــەوارەی حیزب ئەو كارەی زور بە چاكی
وەرگرتووە».
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 :45دیاریكردنی رۆژی پێشمەرگە ()1363
پلینۆمــی دووهەمــی كومیتــەی ناوەندیی هەڵبژێــردراوی كۆنگرەی
شەشــەم رۆژانــی  15تــا 24ی گەالوێــژی  1363پێــك هــات و لــەو
كۆبوونەوەیــەدا رۆژی  26ســەرماوەز وەكــوو رۆژی پێشــمەرگەی
كوردستان دیاری كرا.
دیاریكردنــی ئەم رۆژە رێزدانان بو خەباتی بێ وچانی پێشــمەرگە
بــوو كــە لە پێنــاوی ئــازادی و بەختەوەریی گەلدا گیانی دەبەخشــێ،
ناوێــك كــە ناســراوی هەموو دنیــای ئازاد و چقڵی چــاوی دوژمنانی
ئازادی و كونەپەرەستانە.
بۆ دیاریكردنی رۆژی پێشمەرگە ئەگەر عەمەلیاتی هێزی پێشمەرگە
لــە دژی ســوپای داگیركەر وەكــوو پێوانە لە بەرچــاو گیرابا ،هەموو
رۆژێــك دەبــوو بــە رۆژی پێشــمەرگە و كومیتــەی ناوەنــدی بۆ ئەو
مەبەستە پێویست بوو رۆژێك دیاری بكات كە هەم لە باری سیاسی
و هەم لە باری مێژووییەوە خاوەنی گرینگی و قورساییەكی زۆر بێت
و لە باری نیزامیشەوە سەركەوتنێكی گەورەی تێدا تومار كرابێ .بەو
تێبینییەوە رۆژی 26ی ســەرماوەز وەكوو رۆژی پێشــمەرگە دیاری
كــرا كــە لــەو رۆژەدا لە ســاڵی 1324ی هەتاوی شــارەبانیی مەهاباد
وەكــوو دواییــن بنكــەی رێژیمــی پاشــایەتی چــەك كرا و دەســەاڵتی
سیاسی كەوتە دەستی خەڵك .هەر لەو رۆژەشدا بە رەسمی سوپای
میللــی بــۆ پاراســتنی ئەمنیەت و پارێــزگاری لە دەســكەوتەكانی ئەو
كات دامەزرا.
هــەر لــە ئەم شــارە و لە ســەردەمی كۆماری كوردســتاندا بوو كە
ناوی پیرۆزی پێشمەرگە بو چەكداری شۆڕشگیڕ و مافخوازی كورد
دیاری كراوە .ئێســتا خوشەویســتیی پێشمەرگە سنووری بەزاندووە
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و پێشمەرگە بۆتە هێمای بەرگری لە گەل و ئازادی و هەموو دنیا بە
چــاوی رێزەوە خەباتی پێشــمەرگە دەنرخێنــن ،بۆیە دیاریكردنی ئەو
رۆژە بو یادكردنەوە لە خەبات و تێكۆشانی پێشمەرگەكان بڕیارێكی
بەجێ و گونجاو بوو.
 :46پێوەندیی حیزب و كۆمەڵە
بەیاننامەی هاوبەشی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و
كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران ()1361
پاش سەركەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران ،حیزبی دێموكرات زۆری
هەوڵ دا كە لەگەڵ كۆمەڵە هاوكاری و هاوئاهەنگی بۆ بەڕێوەبردنی
ناوچــە ئازادكــراوەكان پێك بێنێ .ئــەم بەیاننامەیە كە لــە خوارەوەدا
هاتووە ،نموونەیەك لەو هەواڵنەی حیزب لەو پێوەندییەدایە:
بــەم جۆرە بە ئاگاداریی خەڵكی تێكۆشــەری كوردســتانی ئێران و
هەموو گەالنی ئێرانی دەگەیەنین كە لە رۆژی 27ی پووشپەڕی 1361
لە نێوان رێبەریی حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئێران و كۆمەڵەی
شۆڕشــگێڕی زەحمەتكێشــانی كوردســتانی ئێرانــدا كۆبوونەوەیــەك
پێك هات.
لــەو كۆبوونەوەیــەدا كــە بــە گیانــی هاوخەباتی لە نێــوان ئەو دوو
رێكخراوەیەدا بەســترا ،هەر دوو ال بە درێژی لە ســەر هەلومەرجی
سیاسیی ئێستای ئێران و كوردستان گفتۆگۆیان كرد .لەو گفتۆگۆیەدا
هــەردووال رایانگەیاند كە لە ســەر خەباتی شــێلگیر لــە دژی رێژیمی
جمهوری ئیسالمی و لە پێناوی دابینكردنی رێژیمێكی دێموكراتێك لە
ئێراندا و خودموختاری بۆ كوردستان بەردەوامن.
رێژیمی كۆنەپەرستی خومەینی تا ئێستا بێجگە لە بێكاری و گرانی
و بێمافی و بێجگە لە خەفەقان و كوشتار و ئیعدامی هەزاران رۆڵەی
شۆڕشگێڕی ئێران هیچ بەرهەمی بۆ گەالنی ئێران نەبووە و واڵتی لە
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قەیرانێكی ئابووری و سیاسیی چارەنەكراودا نوقم كردووە .هەروەها
ئەو رێژیمە جینایەتكارە لە پاش سێ ساأل پەالماری دڕندانە بۆ سەر
كوردستان ،لەم دواییەدا دەستی داوەتە هێرشێكی تازە بۆ سەر گەلی
كورد .رێژیم كە لەم سێ ساڵەدا بێجگە لە سەرشۆڕی و ریسوایی هیچ
بەرهەمێكی لە هێرش بۆ ســەر كوردســتان وەرنەگرتووە ،دەیهەوێ
جارێكــی دیكــە ئیرادەی كۆمەاڵنــی خەڵكی كوردســتان تاقی بكاتەوە
و بێهودە تێدەكۆشــێ تا خەباتی گەلی كورد ســەركوت بكا .رێبەریی
حیزبــی دێموكــرات و كۆمەڵە جارێكی دیكەش داوا لە هەموو خەڵكی
تێكۆشەری كوردستان دەكەن كە وەك هەمیشە بە ورەیەكی بەرز و
بەو پەڕی فیداكارییەوە بە هەموو چەشنێك ئیعتراز و خەباتی خۆیان
لــە دژی ئــەو رێژیمــە پــەرە پێ بــدەن و بە هــاوكاری لەگــەڵ هێزی
پێشــمەرگەی قارەمانی كوردســتان بەرامبەر بەو هێرشــە رابوەستن
و بەو چەشنە پیالنی رێژیم بۆ داگیركردنەوەی كوردستان پووچەڵ
بكەنەوە .رێبەریی كۆمەڵە و حیزبی دێموكرات ،دڵنیان كە گەلی كورد
بــە خەباتــی یەكگرتووانەی خۆی دەتوانێ كە ئەمجارەش دەرســێكی
باش بە بەكرێگیراوانی رێژیمی جمهوریی ئیسالمی بدا.
هــەر وەهــا لەو كۆبوونەوەیەدا هــەر دوو ال بڕیاریان دا لە پێناوی
رێككەوتــن لــە ســەر هــاوكاری زیاتــر و پتەوتــر لــە باری سیاســی،
نیزامیــو كۆمەاڵیەتییــەوە لە نێو خۆیاندا بــەو وتووێژانە درێژە بدەن.
هــەر وەهــا هەر دوو ال پێیان وایە گەیشــتن بــەو رێككەوتنە دەتوانێ
دەورێكی كاریگەری هەبێ لە تێكشكاندنی پەالماری هێزەكانی رێژیمی
جینایەتكاری جمهوری ئیسالمی و وەدیهێنانی مافە رەواكانی خەڵكی
كوردستان.
كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
كۆمیتەی ناوەندیی كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی
كوردستانی ئێران
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شەڕی حیزبی دێموكرات و كۆمەڵە
حیزبــی دێموكــرات بــەردەوام هەوڵــی داوە لەگەڵ كۆمەڵــە پێكەوە
كوردســتان بەڕێوە ببەن و بۆ ئەم مەبەســتە چەند جارێك پێشنیاری
پــێ كــردووە كــە پێكــەوە هــاوكاری بكــەن .بــەاڵم كۆمەڵــە ئامــادە
نەبــوو واقعییەتی كوردســتان قبــووڵ بكا .كاتێك حیــزب دەیگوت بۆ
ئیدارەكردنــی كوردســتان ،هەڵبژاردنی ســاڵی  59بكەینــە پێوانە ،یان
ژمــارەی شــەهیدان یــان ژمــارەی پێشــمەرگە ،لــە وەاڵمــدا دەیگــوت
هەڵبــژاردن معیــار نیــە ،ئــەوكات لەگەڵ ئێســتا فەرقی كــردووە و بۆ
ژمــارەی شــەهیدیش دەیگوت :شــەهیدەكانی ئێوە شــەڕیان نەزانیوە
بۆیــە زۆر شــەهید بــوون و لــە ســەر ژمــارەی پێشــمەرگە دەیگوت:
پێشــمەرگەی ئێمە بە كەیفییەتن و بە كورتی هیچ پێوانەیەكی قبووڵ
نەبوو .حیزب دەیگوت لەو شــوێنانەی كە كۆمەڵە ژمارەیان زۆرترە،
بەرپــرس كۆمەڵــە و جێگرەكــەی لە حیــزب بێ و لەو شــوێنانەی كە
حیــزب بااڵدەســتە ،بەرپــرس حیزبــی و جێگــر كۆمەڵە بــێ و بە پێی
هــەركام لــەو معیارانەی ســەرەوە كە پێی باشــە عەمەل بكرێ ،بەاڵم
قەبووڵی نەدەكرد و رۆژبە رۆژ زەمینەی شــەڕی لە نێوان ئەفرادی
خۆیدا بە دژی حیزب پێك هێنابوو.
كۆمەڵە لە كاتی پێكهاتنیەوە ،لە مێژووی خۆیدا گۆشەیەكی بە دژی
حیزی دێموكرات كردبووەوە و بەردەوام بە دژی حیزبی دێموكرات
تەبلیغــی دەكــرد و هــەر لــە رۆژی یەكەمی تێكۆشــانیانەوە نەفەراتی
خۆیانیــان بە گیانی دژایەتــی لەگەڵ حیزبی دێموكرات بار دەهێنا .بۆ
وێنە ،لە نامیلكەیەكی نێوخۆیی كە لە رێكەوتی 30ی خەرمانانی 1361
لــە الیــەن رێبەرایەتیی كۆمەڵــەوە بۆ ئەندامانی كۆمەڵــە چاپ و باڵو
كرایەوە ،رەســمەن حیزبی دێموكراتیان بە دوژمنی كۆمەڵە لە قەڵەم
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دابــوو و لــە نامیلكەیەكــدا كە بە قەڵەمی یەكێك لــە رێبەرانی كۆمەڵە،
كە یەكێك لە ئەندامانی دەفتەری سیاســییان بوو ،نووسرابوو «ئەوە
كــە حیزبــی دێموكــرات بــە ســەر كوردســتاندا زاڵ بێ یــان كۆماری
ئیســامی ،لــە ماهیەتــی ئەمر فــەرق نــاكا» و لەم رووەوە نووســەر
بــەو ئەنجامــە گەیشــتبوو كە شــەڕ كــردن دژ بە حیزبــی دێموكرات،
بە بەراورد لەگەڵ شــەڕ كردن دژ بە كۆماری ئیســامی ئەولەویەتی
هەیــە و بە راشــكاوی دەڵــێ« :دەبێ بە تــەواوی هێزمانەوە زەربەی
هەرچــی توندتــر لــە حیزبــی دێموكرات بدەیــن و لەم حاڵەتــەدا نابێ
بــە لــە دەســت دانی یەك یا چەنــد ناوچەیەك لــە بەرانبەری كۆماری
ئیسالمیدا ترسمان هەبێ».
لە ژمارەی 15ی باڵڤۆكی «كۆمۆنیســت»دا بە قەڵەمی ســكرتێری
حیزبی كۆمۆنیست« ،عبداللە مهتدی» ،پاش جنێو و بوختانێكی زۆر
دەستی داوەتە تیئۆری بافی و هێرش دەكاتە سەر حیزبی دێموكرات
و پاش باســكردن لە نفووز و قودرەتی پرۆلتاریا (كە زاهیرەن دەبێ
مەبەســتیان خۆیــان بــێ) كە بــێ چوونو چــرا خوازیــاری موجازاتی
حیزبی دێموكراتە ،دەنووسێ« :لە كوردستاندا لەگەڵ سێگۆشەیەكی
سیاســی ـ چینایەتی بەرەوڕووین ،سێگۆشــەیەك كە دوو گووشــەی
بورژوازی و گۆشەیەكی پرۆلتاریا پێكی دێنێ» .لە روانگەی عەبدوڵاڵ
موهتەدییــەوە دوو گووشــەی بورژوازییەكــە كۆمــاری ئیســامی و
حیزبی دێموكراتە و گۆشەی پرۆلتاریا بریتییە لە كۆمەڵە!
پاش ئەمە عەبدوڵاڵ موهتەدی وا لە كۆمەڵە دەكا كە بۆ بەدەستهێنانی
رێبەریــی كۆمەڵــە تێبكۆشــن و لێــی زیــاد دەكا و دەڵێ :لێــرە ئێوە لە
بەرانبــەر بورژوازیــی خۆماڵــی (خــودی) ،یانــی حیزبــی دێموكــرات
بــەرەوڕوو دەبــن .ناوبــراو لەدرێــژەی وتەكانیــدا دەڵــێ« :حیزبــی
دێموكرات تورموزی رێگای پەرەپێدان و قووڵكردنەوەی جوواڵنەوە
بە ئەژمار دێ» و لێی زیاد دەكا كە حیزبی دێموكرات خاڵی الوازی
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جوواڵنەوەیە و بە دەستوپێی جوواڵنەوەدا قورسایی دەكا.
لە نێو بەڵگەنامەكانی كۆمەڵەدا كە پاش شەڕی هەورامان كەوتبوونە
دەســتی پێشــمەرگەكانی حیزب ،لە دەرســەكانی یەكێك لە رێبەرانی
كۆمەڵەدا بەم چەشنە هاتووە« :حیزی دێموكرات حیزبێكی بورژوایی
و دژی شۆڕشــە و دژی شۆڕشــیش بــوون ،بە كــردەوە لە بەرانبەر
شۆڕشدا راوەستانە».
بارهێنانــی نەفەراتــی كۆمەڵــە بــەم گیانە چەندین شــەڕی ناوچەیی
لــێ كەوتــەوەو كۆمەڵــە لە هەر جێگایەك خۆی بەهێز دیتبا ،هێرشــی
دەكردە ســەر حیزبی دێموكرات و بە وتەی رێبەرانیان ،زەربەیان لە
بورژوازی دەوەشــاند .لە باقی شــوێنەكان كە الواز بوون ،دەیانگوت
ئەوان كاریان بەو شەڕانەوە نیە .بۆیە بۆ پێشگیری لە شەڕی زیاتری
كۆمەڵــە بــە دژی حیزبــی دێموكــرات ،رێبەرایەتیی حیــزب بڕیاری دا
كــە ئەگــەر جارێكــی دیكــە كۆمەڵــە لە هــەر ناوچەیەك هێــرش بكاتە
ســەر پێشــمەرگەكانی حیزب ،لە هەموو شــوێنێك واڵمی دەدرێتەوە
و ئەم بڕیارە زۆرتر مەبەســتی پێشــگیرانەی هەبوو كە لە رۆژنامەی
كوردستان ژمارەی 99دا ئەم بڕیارە راگەیەندراوە.
دواییــن تێكهەڵچــوون لــە نێــوان كۆمەڵــە و حیزبــی دێموكــرات،
تێكهەڵچوونی 25ی خەزەڵوەر ،لە شاری نەوسوود بوو كە شەڕەكە
بــەم شــێوەیە ســاز بوو كە لە نەوســوود پــاش دەرگیرییەكی لەفزی
لــە نێوان پێشــمەرگەكانی كۆمەڵــە و حیزبدا ،كۆمەڵــە تەقە لە یەكێك
لــە فەرماندە بەوەجەكانی هێزی شــاهۆ بە نــاوی «وەلی عەیوەزی»
دەكــەن كــە ســەرلكی ئــەو لكە لە پێشــمەرگەكان دەبێ كە لە شــاری
نەوســوود نیشــتەجێن و «وەلی» شــەهید دەبێ .پاش شــەهیدبوونی
«وەلــی» شــەڕ لــە نێــوان كۆمەڵە و حیزبدا دەســت پــێ دەكات و لە
ماوەیەكی كورتدا مەقەڕەكانی كۆمەڵە لە هەورامان كۆ دەكرێنەوە و
چەند كەس لە كۆمەڵە دەكوژرێن.
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پــاش ئــەم رووداوە ،رێبەرایەتیــی حیــزب دەســتبەجێ بــە كۆمەڵە
رادەگەیەنێ كە ئامادەیە لە مەسەلەكە بكۆڵدرێتەوە و بۆ ئەم مەبەستە
وەفــدی هاوبــەش پێــك بێنن كە كۆمەڵــەش قبــووڵ دەكا و وەفدێكی
هاوبــەش لــە نێــوان كۆمەڵە و حیزب بۆ لێكۆڵینەوە لە شــەڕەكە پێك
دێ .لــە الیــەن حیزبی دێموكراتەوە «مســتەفا شەڵماشــی» ،ئەندامی
دەفتەری سیاسی و «مامۆستا گۆران (حسن ایوب زادە)» ،بەرپرسی
قەزایــی حیــزب و لە الیەن كۆمەڵەش «عمــر ایلخانی زادە» ،ئەندامی
دەفتەری سیاســی و «چاوە شــیخ االســام» و هەروەها نوێنەرێكی
یەكیەتیی نیشتمانی وەكوو ئەندامی ئەو وەفدە دەستنیشان كران.
وەفدەكــە بــە زووتریــن كات بــۆ لێكۆڵینــەوە لــە هــۆی پێكهاتنــی
دەرگیرییەكــە ،بەرەو هەورامــان دەكەوێتە ڕێ .بەاڵم لەم الوە رادیۆ
كۆمەڵە بە شــانتاژكردن و هەڕەشــە و گوڕەشــە جەوەكە رۆژبەڕۆژ
ئاڵۆزتــر دەكات و رێبەرایەتیــی كۆمەڵــە لــە رێــگای رادیۆكەیانــەوە
رادەگەیەنــن كــە كۆمەڵە لە حیزبــی دێموكرات تۆڵــە دەكاتەوە و لەم
پێوەندییەدا نیگەرانی پەرەگرتنی شەڕ لەگەڵ حیزبی دێموكرات نیە.
وەفــدی پێكهاتوو هێشــتا ئاكامی لێكۆڵینەوەكەی خــۆی نەدابوو بە
رێبەرایەتیی حیزبەكان كە حیزبی دێموكرات بۆ نیشــاندانی حوســنی
نیەت بۆ ئاســایی كردنەوەی وەزعەكە قەبووڵی كرد كە مەقەڕەكانی
كۆمەڵە بگەڕینەوە بۆ نەوســوود و شــوێن و جێگایان پێ بدرێتەوە.
رێبەرایەتیــی كۆمەڵــەش لــەم حوســنی نیەتەی حیــزب كەڵكی خراپی
وەرگــرت و بــە پێی گەاڵڵەیەكی لە پێش دارێژراو دیســان بە ســوئی
ئیســتیفادەكردن لــە (نێــوی شــەو)ی هاوبــەش كــە لەســەر رێنوێنیی
رێبەرایەتیی حیزب بە كۆمەڵە درابوو ،شەوی 6ی رێبەندانی 1363ی
هەتــاوی ،هێرشــێكی زۆر ناجەوامێرانەیــان كردە ســەر مەقەڕەكانی
حیزب و  18كەسیان شەهید كرد و ژمارەیەكی زۆرتریشیان بریندار
كرد .خەڵكی ناوچە و هێزی بەرگری لەگەڵ هێزی شاهۆ پاش وێكەوتنی
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ئەم زەربەیە لەو هێرشە ناجەوامێرانەیە ،هێرشیان كردە سەر هێزی
هێرشــكەری كۆمەڵە و  14كەســیان كوشتن كە جەنازەكەیان بە جێ
مــا و كۆمەڵەشــیان راو نــا و لە ناوچە پاكیــان كردنەوە .رێبەرایەتیی
كۆمەڵە ئەم هێرشەی بۆ سەر حیزب بە زەبری پرۆلتاریا لە پەیكەری
بورژوازی باس دەكرد و شانازیی پێوە دەكرد.
شــەڕی حیــزب و كۆمەڵــە چەنــد ســاڵ درێــژەی كێشــا و لــەو
شــەڕانەدا ســەد مەخابن ســەدان نەفەر لە هەر دوو ال شــەهید بوون
و ژمارەیەكــی زۆرتــر وازیــان لــە شــۆڕش هێنــا .دیــارە پــاش ئــەم
شــەڕە كــە كۆمەڵە خــۆی بە ســەركەوتوو دەزانــی ،داوای وتووێژی
بێقەیدوشــەرتی دەكــرد .حیزبی دێموكراتیش دەیگــوت وتووێژ دەبێ
تەزمینێكی هەبێ ،دەبێ زەمینەیەك ساز بكرێ كە جارێكی دیكە شەڕ
ســەر هەڵ نەداتەوە و بۆ ئەم مەبەســتە پێویســتە كۆمەڵە بۆچوونی
خــۆی كە دوژمنایەتــی لەگەڵ حیزبی دێموكراتــە ،بگۆڕێ تا جارێكی
دیكــە زەمینەی شــەڕێكی نوێتر ســاز نەبێتەوە .بــەاڵم كۆمەڵە ئەمەی
قبــووڵ نەبــوو و ئــەو شــەڕانە ئەوەندەیان درێژە كێشــا كــە كۆمەڵە
لــە «سێگووشــەی شــلێر» كــۆ كرانــەوە و ئیتــر نەیاندەتوانــی لــەو
سێگووشــەیەدا دەركــەون و دەركــەوت ئەوەی كە ئەوان حیســابیان
بۆ كردبوو كە بە دوو زەربە حیزبی دێموكرات لە مەیدان دەر بكەن
و خۆیان بە ســەر جوواڵنەوەدا زاڵ بن ،دروســت لە ئاو دەر نەهات.
لەم نێوانەدا كاســەیەكی داختر لە ئاشــیش پەیدا ببوو كە لەو شەڕەدا
خۆیــان بــە بێالیــەن دەزانی ،بــەاڵم مەوازعــی كۆمەڵەیــان گرتبوو و
نــاوی خۆیان نابوو  6جەرەیانی سیاســی و ئەوانیش داوایان دەكرد
ئاگربەســتی بێقەیدوشــەرت رابگەیەنرێ .ئەو شــەش جەریانە بریتی
بوون لە «شێخ عێزەدین حسەینی» ،چریكە فیداییەكانی گەلی ئێران،
شۆڕشی رزگاریدەری گەالنی ئێران(ئارخا) و...
پێویســت بــە گوتنــە ،لــە پــاش دەرچوونــی بڕیارنامــەی  598و
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راوەســتانی شــەڕی ئێران و عێــراق ،حیزب لــە بەیاننامەیەكدا داوای
لــە حیزبە سیاســییەكان كــرد كە بــۆ رووخاندنی رێژیمــی خومەینی
هاوكاری بكەن و یەك بگرن و لەوە بەدوا دەفتەری سیاسیی حیزبی
دێموكــرات بە هێزی پێشــمەرگەی خــۆی راگەیاند كە هێرش نەكرێتە
ســەر كۆمەڵــە و تەنیــا لــە بەرانبــەر هێرشــی كۆمەڵەدا دیفــاع لە خۆ
بكرێ تا ســەرەنجام لە رێكەوتی 17ی بانەمەڕی ســاڵی 69دا حیزب
یەكالیەنە شــەڕی لەگەڵ كۆمەڵە راگرت و بەدوای ئەوەدا كۆمەڵەش
شەڕی راگرت و كۆتایی بە شەڕ هات.
راگەیەندراوی هاوبەشی حیزبی دێموكرات و كۆمەڵە
لــە درێــژەی دیدار و دانیشــتنە هاوبەشــەكانی حیزبــی دێموكراتی
كوردســتانی ئێــران و كۆمەڵــەی شۆڕشــگێڕی زەحمەتكێشــانی
كوردســتانی ئێــران بــۆ بــاس و لێكدانــەوە و تاوتوێكردنــی پرســە
گرینگەكانــی ناوچــە و پێوەندیــدار بــە مەســەلەی ئێران بە گشــتی و
كوردســتان بەتایبەتــی ،هەروەهــا لــە درێــژەی باســەكان بــۆ گەاڵڵە
كردنی رێككەوتنامەیەكی هاوبەش بۆ هاوكاری و هاودەنگی نێوانیان
كــە ماوەیــەك بــوو لە الیــەن هەیئەتی راســپیردراوی هــەر دوو الوە
كاری بۆ دەكرا ،رۆژی سێشەممە رێكەوتی 31ی گەالوێژی 1391ی
هەتــاوی بەرامبــەر بــە 21ی ئووتــی 2012ی زایینــی ،هەیئەتێكــی
رێبەریی هەر دوو ال لە بنكەی دەفتەری سیاســیی حیزبی دیمۆكرات
بە سەرپەرەســتیی بەڕێزان عەبدوڵاڵی موهتەدی ســكرتێری گشتیی
كۆمەڵە و مستەفای هیجری سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكرات كۆ
بوونەوە.
دوو هەیئــەت لــە دانیشــتنێكی  5ســەعاتی دا وێڕای باس لە پرســە
گرینگــەكان ،بارودۆخــی ئێــران و ناوچــە و كوردســتان ،باســەكانی
پێشــوویان لــە ســەر گەاڵڵــەی رێككەوتننامە بــۆ هاوكاریــی نێوانیان
درێــژە دا و بــەم شــێوەیە ئەو رەوتەیان بە ئاكامــی كۆتایی گەیاند و
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رێككەوتننامەكە لە الیەن بەڕێز كاك مستەفای هیجری و بەڕێز كاك
عەبدولاڵی موهتەدییەوە واژۆ كرا.
هەروەهــا هــەر دوو ال هیوایــان خواســت كــە نێوەڕۆكــی ئــەو
رێككەوتننامەیــە زەمینەخۆشــكەر بــێ بۆ هاوكاریــی بەرینتری هێزە
سیاسییەكانی كوردستانی ئێران.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران
1391/5/31ی هەتاوی
2012/8/21ی زایینی
دەقی رێككەوتننامەی نێوان كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی
كوردســتانی ئێــران و حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران بــەم
شێوەیەیە:
رێككەوتننامەی هاوبەش
ئــەم رێكەوتننامــە لە نێوان حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی ئێران
و كۆمەڵــەی شۆڕشــگێڕی زەحمەتكێشــانی كوردســتانی ئێران ئیمزا
دەكــرێ و لــەوە بــەدواوە لــە هــەر جێگایەكــی ئــەم رێكەوتننامەیەدا
كۆمەڵە و حیزبی دێموكرات دێ ،مەبەست لەو دوو رێكخراوەیە.
پێشەكی:
بزووتنــەوەی رزگاریخوازانــەی گەلی كورد لە كوردســتانی ئێران،
ســااڵنێكی زۆرە كــە قۆناغــە جیاوازەكانــی خەباتــی پــڕ هــەوراز و
نشــێوی خۆی تێپەڕ كردووە .بەرەنگاریی نەتەوەیی و قوربانیدان و
شــەهیدبوونی هەزاران رۆڵەی فیداكار لە پێناو ســەلماندنی شــوناس
و مافە سیاســییەكانی نەتەوەی كورد كە لە ســەرووی هەموویانەوە
دەســتەبەر كردنی مافی دیاریكردنی چارەنووســە ،راستییەكی حاشا
هەڵنەگرە.
بۆ خەباتی گەلی كورد لە سەردەمی ئێستا و لەم بارودۆخەدا ،هەم
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ئاڵوگــۆرە جیاوازەكانــی جیهان و هەم ئاڵوگۆڕەكانــی ئەم دواییانەی
رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت ،هەروەها هاوســەنگیی هێزەكان و هاوكێشــە
نوێیەكانــی ئــەم پانتاییــە ،زیاتــر لە هەمیشــە بواری بــۆ هێنانە ئارای
ویستە نەتەوەییەكانی گەلی كورد و پێداگریی زیاتر لەسەر مافەكانی
لە ئاستی جیهانیدا رەخساندووە.
باهــۆزی گۆڕانخــوازی و دێموكراســیخوازیی جەمــاوەری لــە
ناوچــەی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ،بەهێزتر لە هــەر كاتێك ،كۆڵەكەی
دیكتاتۆرییەكانی بەرەو رووخان پاڵناوە .درەنگ یان زوو دیكتاتۆریی
كۆمــاری ئیســامی ،بــە بەردەوامبوونــی خەباتــی كۆمەاڵنــی خەڵــك
و ئیــرادەی قایمــی تێكۆشــەرانی رێــگای ئــازادی ،لە واڵتــی ئێرانیش
ئاســۆیەكی جگە لە پەرەســەندنی قەیرانی فرە رەهەندی ئابووری و
سیاسی و رۆیشتنی بەرەو رووخانی یەكجارەكی بۆ بەدی ناكرێت.
ئۆپۆزیســیۆنی ئێــران و گــرووپ و الیەنــە نەیارەكانــی كۆمــاری
ئیســامی لە دەرەوەی واڵت ،لە دوو ســێ ســاڵی رابردوودا ،بەدوای
ســەرهەڵدان و شكستی بزووتنەوەی سەوز لە ئێران ،دەورێكی نوێ
لــە دیالــۆگ و دانیشــتنی هاوبەش و چاالكییان دەســت پــێ كردووە.
لــەم نێــوەدا ســەرەڕای جیاوازیــی روانگــە و بیــروڕا ،هەندێــك لێــك
تێگەیشــتنی زیاتــر و نزیكبوونــەوە تێیانــدا لــە چاو رابــردوو هاتۆتە
ئــاراوە و بیرۆكــەی یەكگرتــن و چەشــنێك هەوڵــدان بــۆ پێكهێنانــی
بەرەی دێمۆكراسیخوازی بە دروشمی گۆڕانی رژێم زیاتر لە پێشوو
الیەنگری پەیدا كردووە.
حیزبــی دێمۆكراتــی كوردســتانی ئێران و كۆمەڵەی شۆڕشــگێڕی
زەحمەتكێشــانی كوردســتانی ئێــران ،وەك دوو هێــزی بــە ئەزموون
كــە لــەم مــاوەدا لەســەر كۆمەڵێك پرســی گرینگ هــاوكاری و كاری
هاوبەشیان بە ئەنجام گەیاندووە ،لە درێژەی رەوتی روو لەگەشەی
ئەم لێكنزیكبوون و هاوكارییانەدا هەر دوو ال لە سەر ئەو بڕوایەن كە
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لە هەلومەرجێكی وەهادا ،رێككەوتن لەسەر كۆمەڵێك خاڵی بنەرەتیی
هاوبــەش لە دووتوێی ئەم گەاڵڵەیەدا پێویســتییەكی حاشــاهەڵنەگرە.
ئــەم پالتفۆڕمــە هاوبەشــە وەك ســەرەكیترین ئەجێندای سیاســی لە
هەمبەر ئاڵۆگۆرە سیاســییەكانی ئەم ســەردەمە لە راستیدا گوزارش
لە چەشنێك هاوپەیمانی لە نێوان ئەم دوو هێزەدا دەكات.
ئەم رێككەوتننامە هاوبەشە كە لە الیەن رێبەریی هەر دوو حیزبەوە
پەســەند كــراوە ،بناغەیــەك بــۆ كاری هاوبەشــی هــەر دوو الیەن لە
بوارەكانــی سیاســی ،دیپلۆماســی ،راگەیانــدن و هتــد ..دادەرێژێ .لە
هەمــان كاتــدا بنەمایەكــە بۆ تێكۆشــانی هاوبەش بــۆ پەرەپێدانی ئەم
رێككەوتننامەیــە و بەدیهێنانــی هاوكاریــی زیاتــر لــە نێــوان باقیــی
هێزەكانی كوردستانی ئێران.
الف) بنەما گشتییەكان:
 .1هەر دوو الیەن لە ســەر ئەو باوەڕەن بە بێ رووخانی رێژیمی
كۆمــاری ئیســامی بــە دیهاتنی دێموكراســی و مافــە نەتەوەییەكانی
گەالنی ئێران و بە تایبەت گەلی كورد دەستەبەر نابێ .هەروەها لەو
بڕوایەدان كە نیزامی سیاســیی داهاتووی ئێران پێویستە سیستمێكی
ســیكۆالری دیموكراتیكی فیدراڵ بێت ،بۆیە پێویســتە هەر دوو الیەن
لــە كــۆڕو كۆبوونەوەكان لەگەڵ ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانــی و دەرەوە لە
سەر ئەم خااڵنە پێداگر بن.
 .2كۆمەڵــە و حیزبــی دێمۆكــرات بــڕوای تەواویان بــە هەڵبژاردنی
ئازادانــەی سیاســی لە الیەن خەڵكی كوردســتانەوە هەیــە و لە وەها
هەڵبژاردنێكــدا بێشــك ســندووقەكانی دەنگــدان بــە ســەرەكیترین
ســەرچاوەی مەشــروعییەتی هەموو هێزێكی سیاســی لە كوردستان
و بــە بنەمایەكــی ســەرەكیی دێمۆكراتیــزە كردنی كۆمەڵــگای ئازاد و
سەربەستی دەزانن.
 .3هــەر دوو ال بــڕوای تەواویــان بــە جیایی دین لــە دەوڵەت هەیە
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و لــەو بڕوایــەدان كــە حوكمڕانیــی دواڕۆژی كوردســتان و یاســای
بنەڕەتیــی واڵت لــە ســەر بنەمــای پرەنســیپەكانی دێموكراســی و
جاڕنامــەی جیهانیــی مافی مــرۆڤ و مافە سیاســی و نەتەوەییەكانی
خەڵكــی كوردســتان دابنرێــت .هەروەها ئازادیی ئاییــن و بیروباوەڕە
جیاوازەكان لە كوردستان بە مافێكی رەوا و حاشاهەڵنەگری هەموو
دانیشتوانی كوردستان دەزانن.
 .4هەر دوو ال پێداگری لە سەر یەكسانیی تەواوی مافەكانی ژنان
لەگــەڵ پیــاوان لە هەموو بوارەكانی سیاســی ،كۆمەاڵیەتی ،ئابووری،
فەرهەنگی ،بنەماڵەیی و هتد لە كۆمەڵگادا دەكەن و خۆیان بە پارێزەری
یاسای پێشكەوتنخوازانە و مودێڕن و ئینسانی لەو بوارەدا دەزانن و
بۆ چەسپاندنی تێدەكۆشن.
 .5كۆمەڵــە و حیزبــی دێموكــرات خۆیــان بــە پارێــزەری ئازادیــی
رادەربڕیــن ،ئازادیــی نووســین ،ئازادیــی رۆژنامەگەریی ســەربەخۆ،
ئازادیــی دروســتكردنی رێكخــراوی سیاســی ،ئازادیــی دامەزراندنی
رێكخراوەگەلــی مەدەنــی و ســینفی وەكــوو رێكخــراوەی كرێــكاران،
ژنــان ،خوێنــدكاران ،الوان ،موعەلیمــان و هتــد دەزانن و پشــتگیریی
تەواوی یاسایی لە كۆمەڵگادا لێ دەكەن.
 .6هــەر دوو ال پشــتگیری و پابەندبوونی خۆیــان بە دادپەروەریی
كۆمەاڵیەتی و پاراستنی ژینگەی كوردستان و گونجاندنی ئەو بابەتانە
لە یاسای بنەڕەتیدا رادەگەیەنن.
 .7هــەر دوو ال پابەندبوونــی خۆیان بە چارەســەركردنی كێشــە و
گرفتە سیاسییەكانی نێوانیان لە رێگەی دیالۆگ و بە شێوەی سیاسی
و هێمنانە و دوور لە هەر چەشنە توندوتیژییەك دەردەبڕن .هەر وەها
ئەم شــێوازەش لە نێوان ســەرجەمی هێزە سیاسییەكانی كوردستان
بە پێویست دەزانن و بۆ چەسپاندنی ئەو پرەنسیپە لە پانتایی هەموو
كوردستان تێدەكۆشن.
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 .8حیزبــی دیموكــرات و كۆمەڵــە فێدرالیزمــی نەتەوەیــی ¬ـ
جوغرافیایی وەك دروشــمی ســەرەكی و بەرنامەی سیاسیی خۆیان
بۆ چارەســەركردنی ســتەمی نەتەوەیی لە كوردســتان هەڵبژاردووە
و خۆیــان بە ئااڵهەڵگری ئەم دروشــمە دەزانــن و كاری هاوبەش بۆ
چەسپاندنی دەكەن.
 .9ئەم رێككەوتنە پرەنســیپی ســەربەخۆیی سیاســی ،رێكخراوەیی،
دیپلۆماســی و راگەیاندنــی هیچكام لەم دوو الیەنە خەوشــدار ناكات،
بەڵكوو هەوأل دەدات كە هاودەنگی و هاوئاهەنگی لە نێوانیاندا لە پێناو
ئامانجە هاوبەشەكان كە لەم پالتفۆرمەدا هاتووە دەستەبەر بكات.
ب) ئەركەكانی پێش ئاڵوگۆڕی سیاسی و رووخانی رێژیم
 .1ناســاندنی كێشــەكان و خواستەكانی گەلی كورد لە كوردستانی
ئێــران بــە كۆمەڵگــەی نێونەتەوەیــی و دەســتەبەركردنی پشــتیوانیی
سیاســی بــۆ بزوتنــەوەی رزگاریخوازانــەی گەلــی كــورد ،بــۆ وێنــە
رێكخســتنی چاالكیــی دیپلۆماتیكــی هاوبــەش لــە ئاســتی جیهانــی و
سەردانی ناوەندە نێونەتەوەییەكان بەم مەبەستە.
 .2بەشــداریكردن یــان نەكردنــی هاوبــەش لەگــەڵ هێزەكانــی
ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانــی بــە هەماهەنگی و راوێژی پێشــوو و پێداگری
لــە ســەر مــاف و داوكارییەكانــی خەڵكــی كوردســتان بــە ئامانجــی
بەهێزكردنی پێگەی كورد لە رێگەی هەڵوێستی هاوبەش لە كۆنفڕانس
و ســمینارە جیــاوازەكان و هەماهەنگی لەم بــوارەدا .پێداگری كردنی
هەر دوو الیەن لە سەر دروشمی فێدرالیزم وەك رێگەچارەی پرسی
نەتەوەكانی ئێران لە نێو گوتارە جیاوازەكانی ئۆپۆزســیۆنی ئێران و
كەســایەتییە نەیارەكانی كۆماری ئیســامی .بەهێز كردنی هەڵوێستی
هاوبــەش و گوتــاری پێشــكەوتنخوازانەی نەتەوەیــی لــە كۆنگــرەی
نەتەوەكانــی ئێرانــی فیدراڵ و پاراســتنی ئەم رێكخراوە و ناســاندنی
بە رای گشــتیی جیهان .هەوڵدان بۆ داڕشــتنی سیاســەتێكی هاوبەش
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لە ئاســت ئۆپوزیسیۆنی ئێرانی كە دەربڕی پرەنسیپە ئەساسییەكانی
جوواڵنەوەی میللی ـ دێموكراتیكی خەڵكی كوردستان و  ..بێ.
 .3هەر دوو ال پشــتیوانی لە خەباتی رەوای گەلی كورد لە هەموو
پارچەكانی كوردستان دەكەن و هاوكات لە سەر ئەو بڕوایەن كە هەر
چەشــنە دەســتێوەردانی پارچەیەك لە پارچەكانی دیكە سیاســەتێكی
نەگونجاو و زیانبارە .هەر لەم ئاراســتەیەدا بۆ پتەوكردنی پەیوەندی
و دەســتەبەركردنی جێگە وپێگەیەكی شــیاوتر بۆ كوردی رۆژهەاڵت
و رەچاوكردنــی سیاســەتێكی هاوبــەش ،بە پێی پێویســت دانیشــتنی
هاوبــەش لەگــەڵ حكومەتــی هەرێم و هێزە سیاســییەكان لە هەرێمی
كوردستان بەڕێوە دەبەن.
 .4كۆمەڵــە و حیزبــی دێمۆكــرات تەبایــی و یەكڕیزیــی نەتەوەیــی
لــە كوردســتانی ئێــران و پتەوكردنــی هاوخەباتــی لــە نێــوان هێــزە
سیاسییەكانی كوردستانی ئێران بە ئەركی سەرشانی خۆیان دەزانن
و بۆ دیتنەوەی رێگاچارەی گونجاو بە مەبەستی البردنی كۆسپەكانی
سەر رێگای یەكڕیزی هەوڵ دەدەن.
 .5هــەر دوو ال كۆكــن لــە ســەر ئــەوەی هاوكاریــی دوو قۆڵیــی
نێوانیــان پــەرە پێ بدەن و پتەوتری بكەن .لــەم پێناوەدا هاوكاری لە
نێــوان ئۆرگانەكانــی پێوەندیــداری هەر دوو ال لە بــواری راگەیاندن،
باڵوكردنــەوەی بەیاننامــەی هاوبــەش لــە ســەر رووداوە سیاســییە
گرینگەكان و كاری هاوبەش بۆ لەقاودانی سیاسەتە دژی گەلییەكانی
رێژیمی كۆماری ئیسالمی یان هەر حەرەكەتێكی مەدەنی و سیاسی،
بە شێوەیەكی رێكوپێك هەنگاوی بە كردەوە هەڵدەگرن.
حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران

كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی
زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران
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سكرتێری گشتی
سكرتێری گشتی
عبداللە موهتەدی
مستەفا هیجری
گەالوێژی 1391ی هەتاوی ،ئووتی 2012ی زایینی
 :47وەرگیرانی حیزب بە ئەندامی ئینترناسیۆناڵ سۆسیالیست
لــە درێــژەی هەوڵــە دیپلۆماتیكەكانی رێبەری شــەهید د .قاســملوو
بــۆ ناســاندنی بزووتنــەوەی كورد بە بیــروڕای جیهانــی ،یەكێك لەو
تریبۆنانــە كــە پێویســت بوو حیزب خۆی لێك نزیــك بكاتەوە و تێیدا
ببێ بە ئەندام ،رێكخراوی ئینترناسیۆناڵ سۆسیالیست بوو كە زیاتر
لــە  150ئەندامــی لــە رێكخــراوە دێموكــرات و سۆسیالیســتەكان لــە
سەرتاســەری دونیادا هەیە كە بەشــێكی بەرچاو لەو رێكخراوانە بە
تایبەتی لە ئورووپادا دەسەاڵتیان بە دەستەوەیە و رۆڵێكی گرینگ لە
دیاریكردنی سیاسەتی جیهانیدا دەگێڕن.
د .قاســملوو بە هەســتكردن بەم گرینگییە بوو كە لە رێگای دۆستە
ئورووپاییەكانــەوە لــە ســاڵی  1986بەرانبەر بــە 1365ی هەتاوی بۆ
یەكەمجار لە كۆبوونەوەی ئەم رێكخراوە جیهانییەدا بەشــداریی كرد
و لەو كاتەوە تا كاتی شەهیدبوونی هەموو ساڵێك لە كۆبوونەوەكانی
ئینترناســیۆناڵ سۆسیالیســتدا بانگهێشــت دەكــرا و بەشــداریی تێیدا
دەكرد و لەم پێوەندییەدا سكرتێری گشتیی یەكیەتیی نیشتمانیش هەر
بە هەوڵی د .قاسملوو لە كۆبوونەوەكانی ئینترناسیۆناڵ سۆسیالیست
بەشــدار دەبوو و لە ئاكامی ئەم هەوڵ و تێكۆشــانەی د .قاســملوودا
بوو كە لە 21ی خەرمانانی 1375ی هەتاوی لە بیســتەمین كونگرەی
ئینترناسیۆناڵ سۆسیالیستدا ،حیزب بە رەسمی بە ئەندامی چاوەدێر
لە ئینترناسیۆناڵ سۆسیالیست هەڵبژێرا و لە گرووپی كاری كوردان
لە ئینترناسیۆناڵ سۆسیالیستدا بوو بە ئەندام.
كونگرەی یازدەهەمی حیزب بە ئەندام بوونی حیزبی لەم رێكخراوە
جیهانییەدا بە دەسكەوتێكی گەورە لە قەڵەم دا و سوپاسی هەموو ئەو
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رێكخراوانــەی كرد كە بۆ بــە ئەندام بوونی حیزب لەم رێكخراوەیەدا
دەنگیان پێ داوە.
لە ماوەی بەشــداربوونی حیزبدا ،هەمیشــە لەم رێكخراوەیە وەكوو
تریبۆنێــك بۆ گەیاندنی دەنگی حەقخوازانەی خەباتی نەتەوەی كورد
بــە گوێــی دنیا كەڵك وەرگیراوە و لە پێوەندی لەگەڵ پشــتیوانیكردن
لــە ویســت و داخوازییەكانــی گەلــی كــورددا شــوێندانەریی زۆری
هەبووە و لەم پێوەندییەدا ئینترناســیۆناڵ سۆسیالیســت لە پێوەندی
لەگــەڵ پشــتیوانیكردن لە خەباتــی نەتەوەی كورددا چەنــد بڕیارێكی
دەركردوون ،بۆ وێنە:
لە رۆژەكانی 2و 3ی مانگی دیسامبری ساڵی 1994دا كۆبوونەوەی
شوورای ئینترناسیۆناڵ سۆسیالیست لە شاری «بووداپست» پێتەختی
«مەجارســتان» پێــك هــات كــە هەیئەتێكــی حیزبــی دێموكراتیش بە
سەرپەرەستیی نوێنەری حیزب لە دەرەوەی واڵت لەو كۆبوونەوەیەدا
بەشــداریی كــرد .لــەو كۆبوونەوەیــەدا شــوورای ئینترناســیۆناڵ
سۆسیالیســت بڕیارنامەیەكــی لەســەر وەزعــی كوردســتانی ئێــران
پەسند كرد كە پوختەكەی بەم چەشنەی خوارەوەیە:
« ..ئینترناســیۆناڵ سۆسیالیست جارێكی دیكە بێزاری و ئیعترازی
خــۆی ســەبارەت بــە ســەركوتكردنی بەردەوامــی خەڵكــی كــورد لە
كوردســتانی ئێران و ســەركوتكردنی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران دەربڕی».
كوژرانی رێبەرانی حیزبی دێموكرات «دوكتور قاسملوو»  1989و
«دوكتور شــەرەفكەندی» لە ساڵی  ،1992دروست ماوەیەكی كورت
دوای بەشــداربوونیان لــە كونگــرەی ئینترناســیۆناڵ سۆسیالیســتدا
نیشــانەی ئــەو راســتییەیە كە مەســەلەی كوردەكانی ئێــران لە الیەن
ئینترناسیۆناڵ سۆسیالیستەوە پشتیوانیی لێ دەكرێ.
ئێمــە پاكتاوی ئیتنیكــی ،تۆپباران و ئیقداماتــی دوژمنكارانەی دیكە

تەیموور مستەفایی

201

كــە لــە مانگــی مارســی ســاڵی  1993بــەم الوە بــە درێژایــی ناوچــە
ســنوورییەكانی عێــراق و ئێــران بەڕێــوە دەچــێ و خەڵكــی كــوردی
ناوچەكــەی مەجبــوور كــردووە بــۆ پاراســتنی گیانی خۆیــان بەرەو
كوردســتانی عێــراق بــڕۆن و لەوێــش ســەرەڕای پێكهاتنــی هەرێمی
ئەمنــی هەوایــی لــە الیــەن دەوڵەتــە هاوپەیمانەكانــەوە ،دەكەونە بەر
هێرشــی هێــزە نیزامییەكان و فڕۆكە شــەڕكەرەكانی ئێران ،مەحكوم
دەكەین.
ئینترناسیۆناڵ سۆسیالیست بە مەسەلەی پێشێلكرانی مافی مرۆڤی
خەڵكــی كوردســتان و نوێنەرانــی خەڵــك یانــی حیزبــی دێموكراتــی
كوردســتانی ئێــران ،كــە لە الیــەن رێژیمــی ئێرانەوە بەڕێــوە دەچێ،
ئیعتراز دەكات( .ماهنامەی راە ازادی ،ژمارە )38
مەسەلەی كورد لە «ئینترناسیۆناڵ سۆسیالیست»دا
لە رۆژەكانی 6و 7ی دیسامبردا (15و 16ی سەرماوەز) ،شوورای
« ئینترناســیۆناڵ سۆسیالیســت» كۆبوونەوەیەكی لە شــاری پاریس
پێــك هێنــا .لــەو كۆبوونەوەیەدا پتر لــە  70دەســتەی نوێنەرایەتی لە
هەمــوو ناوچەكانــی جیهــان بەشــدارییان هەبــوو .هــاوڕێ «دوكتور
عەبدولڕەحمان قاســملوو» ســكرتێری گشــتیی حیزبــی دێموكراتیش
كە بە رەســمی وەك میوان بۆ ئەو كۆبوونەوەیە بانگهێشــت كرابوو،
بەشداریی تێدا كرد.
لە كۆبوونەوەی شــوورای ئینترناســیۆناڵ لە پاریسدا ،پاش ئەوەی
هێندێك بڕیار لەسەر پێوەندیی نێوان رۆژهەاڵت و رۆژئاوا و هەروەها
وەزعی ئەمریكای التین ،رۆژهەاڵتی نێوەڕاست و ئەفریقای باشوور
درا ،لە سەر پێشنیارێك باس كرا كە لەبارەی وەزعی نەتەوەی كورد
پاش وەســتانی تەقە لە نێوان ئێران و عێراقدا خرابووە بەر نەزەری
شــوورا و ســەرەنجام پێشــنیارەكە یەكدەنــگ پەســند كــرا .دوكتــور
قاســملوو لە جەرەیانی ئەم باســەدا لەســەر هەلومەرجی گەلی كورد
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وتارێكی پێشكەش كرد كە لە الیەن بەشدارانی كۆبوونەوەكەوە زۆر
بە گەرمی پێشوازیی لێ كرا.
هاوڕێــی تێكۆشــەر ،كاك دوكتــور قاســملوو لە وتارەكەیــدا گوتی:
«گەلــی كورد لە مافەكانی دێموكراتیك ،نەتەوەیی و ئینســانیی خۆی
بێبەشــە ،یەكێــك لــە زۆرلێكراوتریــن گەالنــی جیهانــە» .لــە دواییــدا
ئیشــارەی بــە قســەكانی ســەرۆك كۆمــاری فەڕانســە «میتــران» لە
كۆبوونــەوەی گشــتیی رێكخــراوی نەتــەوە یەكگرتــووەكان لەســەر
گەلــی كــورد كرد و پاش ســوپاس گوتی« :گەلی كورد پێویســتی بە
هاودەردی و پشتیوانیی ئینترناسیۆناڵ سۆسیالیست و وهەموو هێز
و شەخسییەتە دێموكرات و ئازادیخوازەكانی جیهان هەیە».
«ویلــی برانــت» ســەدری ئەعزەمی پێشــووی ئەڵمان و ســەرۆكی
ئــەو كاتــی ئینترناســیۆناڵ سۆسیالیســت زۆر بــە گەرمــی تەئییــدی
قســەكانی دوكتــور قاســملووی كرد و گوتــی« :هەلومەرجی خەباتی
گەلی كورد سەختە و رێگا دوورە .بەاڵم ئینترناسیۆناڵ سۆسیالیست
لــە داهاتــوودا بە دیفاع لە مافە رەواكانی گەلی كورد ئامادەی هەموو
چەشنە هاودەردی و هاوكارییەكە».
ئەمــە یەكــەم جار بوو رێكخراوێكی بەرینــی نێونەتەوەیی كە زیاتر
لــە  100حیزبــی سۆسیالیســت و دێموكرات لە سەرانســەری جیهان
تێیدا ئەندامن و هەر ئێستا چەندین حیزبی سۆسیالیستی ئەندامی ئەم
رێكخراوە لە واڵتی خۆیاندا حكوومەتیان بە دەســتەوەیە ،پشــتیوانیی
خۆی لە خەباتی رەوای گەلی كورد بە راشكاوی دەردەبڕێ.
دەقــی پێشــنیاری پەســندكراو لــە الیــەن شــوورای ئینترناســیۆناڵ
سۆسیالیستەوە بەم جۆرەیە:
ئینترناســیۆناڵ سۆسیالیســت رەزایەتــی خــۆی لــە
بەرەوپێشــچوونێك كــە لــە رەوتــی ئاشــتی لــە رۆژهەاڵتــی
نێوەڕاســتدا پەیــدا بــووە دەردەبــڕێ .تەقە وەســتان لــە نێوان
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ئێران و عێراق ،لەم بوارەدا جێگای هیوادارییە .ئینترناسیۆناڵ
سۆسیالیست لە سەر ئەم باوەڕەیە كە تەواوی گەالنی ناوچە
دەبــێ لە دەســكەوتەكانی ئاشــتی بەهرەمەند بن .ســوڵح نابێ
بــە زەرەری گــەالن و یەكێــك لەوان گەلــی  25میلیۆنیی كورد
تــەواو بــێ .بە لە بەرچــاو گرتنی وەزعێك كە پاش وەســتانی
تەقــە لــە نێوان ئێــران و عێراقدا پێــك هاتووە ،ئینترناســیۆناڵ
سۆسیالیست خوازیاری ئەوەیە كە:
 .1مەنشــووری رێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكان سەبارەت
بە مافی مرۆڤ لە كوردستاندا بە ڕێوە بچێ.
 .2مافــی نەتەوەیــی و كەســایەتیی میللیــی گەلــی كــورد لەو
واڵتانــەی كوردیــان تێــدا دەژی بە رەســمییەت بناســرێ و لە
بەرچاو بگیرێ.
 .3مەســەلەی كورد رێگەچارەی نیزامیی نیە .ئەم مەسەلەیە
دەبێ لە رێگای ئاشــتیخوازانە و سیاسییەوە چارەسەر بكرێ.
بۆیە بەجێیە كە حكوومەتەكان و جوواڵنەوەی نەتەوەی كورد
بۆ چارەســەركردنی كێشــەی نێو خۆیان و حەللی مەســەلەی
كورد رێگای وتووێژ بگرنە بەر.
 .4دابینكردنــی دێموكراســی و ئازادیــی تێكۆشــانی حیزبــە
سیاســییەكان لــەو واڵتانــە كــە كوردیــان تێــدا دەژی دەتوانێ
بــە شــێوەیەكی كاریگــەر یارمەتی بە چارەســەركردنی گەلێك
گیروگرفت و یەك لەوان مەسەلەی كورد بدا.
پێویستە بگوترێ كە هەر لەم بارەوە رادیۆی بی.بی.سی ( )BBCلە
لەندەن وتووێژێكی لەگەڵ هاوڕێ دوكتور قاســملوو كرد كە شــەوی
17ی مانگ باڵو بووەوە.
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 :48بەڵگەیەكــی حاشــاهەڵنەگری تیرۆریســت بوونــی رێژیمــی
خومەینی ()1366
رۆژی 16ی ســەرماوەزی ســاڵی  ،1366بــۆ لەنێوبردنــی هاوڕێــی
تێكۆشــەر كاك مەالحەســەن شێوەسەڵی ،ئەندامی كۆمیتەی ناوەندی
و فەرمانــدەی هێــزی گیاڕەنگــی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی
ئێــران ،دەزگای جاسووســی و تیرۆری رێژیمی ئاخوندی لە شــاری
سەردەشــت بەهــۆی چەنــد بەكرێگیــراوی خۆفرۆشــی خۆواڵتییەوە
بۆمبێكــی بە هێزی لە شــكڵی كتێبێكدا بــۆ ناوبراو نارد كە بە داخەوە
ئــەو بۆمبــە لە دەســتیدا تەقیەوە و بوو بە هــۆی ئەوەی كە هەر دوو
چاو و هەر دوو دەستی خۆی لە دەست بدا .چوار كەس كە گومانی
بەشــداربوون لە هێنانی ئەو بۆمبەیان لێ دەكرا لە الیەن پێشــمەرگە
ئازا و بەدەســتوبردەكانی هێزی گیاڕەنگەوە گیران و درانە دەســتی
عەداڵــەت كــە پــاش لێكۆڵینەوە لە كەلێن و قوژبنی كارەســاتەكە دوو
كەسیان شتێكیان نەكەوتە پێ و ئازادكران .بەاڵم دوو كەسەكی دیكە
تاوانەكەیــان لە ســەر ســابیت كــرا و لە نەتیجەدا بــە حوكمی دادگای
شۆڕش ئێعدام كران.
جێــگای خۆشــحاڵییە كــە حەســەن شێوەســەڵی گیانــی لــەو پیالنە
تیرۆریستییە دەربرد و ئێستاش لە مەیدانی سیاسی و فیكریدا یەكێك
لە تێكۆشەرانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و بزووتنەوەی
رزگاریخوازانــەی گەلــی كورد لە كوردســتانی ئێران و جێگای رێز و
شانازیی هەموو دڵسۆزانی كورد و ئۆگرانی ئازادی و دادپەروەریی
كۆمەاڵیەتی لە كوردستان و سەرانسەری ئێراندایە.
كردەوەی تاوانبارانەی رێژیمی خومەینی و پیالنگێڕانی بۆ تیرۆری
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كاك حەســەن شێوەســەڵی و تێكۆشــەرانی دیكەی حیزبەكەمان هەر
لەو كاتەدا كە نیشانەی تیرۆریست بوون و تیرۆریست پەروەربوونی
رێژیمی خومەینی و دەســتوپێوەندییەكانیەتی ،بەڵگەیەكی ئاشكراشــە
بــۆ دامــاوی و لێقەوماویــی ئــەو رێژیمە دژیگەلییە و نیشــان دەدا كە
ســەرباری وەكارخســتنی هەمــوو ئیمكاناتــی ماڵــی و نیزامیــی خۆی
نەیتوانیــوە و ناتوانــێ لــە بەربەرەكانێــی بــەرەوڕوودا خەباتكارانــی
رێــگای رزگاریــی كوردســتان بــە چۆكدا بێنــێ و بۆیــە ئامادەیە پەنا
بۆ هەموو رەفتارێكی ناجوامێرانە و هەموو ئاكارێكی دژی ئینســانی
بەرێ.
بەاڵم ئەگەر رێژیمی تاریكی و نەزانی پێی وایە بە پیالنی تیرۆریستی
دژی كاك حەســەن شێوەسەڵی و هاوسەنگەرەكانی دیكەی دەتوانێ
بە ئاواتە چەپەڵەكانی بگا ،دەبێ بڵێین خراپ تێ گەیشتووە .گرینگی و
بایەخی رۆڵە هەڵكەوتووەكانی وەك كاك حەســەن شێوەســەڵی هەر
لــەوەدا نیە كــە بۆ خۆیان وەك پێشــمەرگەیەكی كارامە مەیدانیان بە
دوژمنانی ئازادی و ئینســانیەت بەرتەســك كردۆتەوە ،بەڵكوو زیاتر
لەوەدایە كە رێچكەی خەباتێكی شارەزایانەیان بۆ هاوڕێیانی خۆیان
كێشــاوە و لە بەر دەســتی خۆیاندا بە دەیان و ســەدان پێشــمەرگەی
كارامە و كارزانیان پێگەیاندوە .گەالن هیچ كاتێك ئەستیور و وەجاغ
كوێــر نابــن و رێــگای تێكۆشــەرانی رێــگای رزگاری هەرگیــز كوێــر
نابێتــەوە و چەكــی قارەمانانــی وەك حەســەن شێوەســەڵی ناكەوێتە
زەوی .گەلی كورد و حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران زۆری وەك
كاك حەســەن شێوەســەڵییان لە باوەش خۆیاندا پــەروەردە كردووە
و زۆری دیكــەش پــەروەردە دەكــەن .ئەوەندە كە بــۆ كۆتاییهێنان بە
حكوومەتــی زۆر و زۆرداری بــەس بــن و بتوانــن ئاواتی لەمێژینەی
گەلەكەمان وە دی بێنن.
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 :49كۆنگرەی هەشتەم ()1366
كۆنگــرەی هەشــتەمی حیزبــی دێموكــرات رۆژی 28ی بەفرانباری
1366ی هەتــاوی لــە شــاری ســلێمانی بــە بەشــداریی  101ئەنــدام
دەســتی بە كارەكانی كرد .دەســتووری كاری كۆنگرە لە ســەرەتاوە
بــە شــێوەیەكی ئاســایی بەڕێوە چــوو تا نۆرە گەیشــتە هەڵبژاردن و
دوكتور قاســملوو پێشــنیاری هەڵبژاردن بە شــێوەی لیستەی فیكسی
هێنایە ئاراوە .لێرەدا بوو كە كۆنگرە بە سەر دوو الیەنی «موافق» و
«موخالیف»دا دابەش بوو .پاش ئەوەی كە بە شێوەیەكی دێموكراتیك
ئــەو مێكانیزمــی هەڵبژاردنە بە پەســەندی كۆنگرە گەیشــت ،بەشــێك
لــە كادر و پێشــمەرگەكانی حیــزب كەوتنــە دژایەتیكردنــی بڕیــاری
كۆنگــرە و بــە نادێموكراتیكیــان لــە قەڵــەم دا .ئــەم گرووپــە هەر ئەو
كەســانە بوون كە دواتر لە یەكەم رۆژی ســاڵی 1367ی هەتاویدا بە
دەركردنــی بەیاننامەیەك جیابوونــەوەی خۆیان لە حیزب راگەیاند و
لە نێو خەڵكی كوردســتاندا بە «الدەر» ناســران .كۆنگرە هەروها لە
رەوتی كاری خۆیدا بڕیارنامەیەكی دەركرد كە ســەرنجی خوێنەران
بۆ دەقی ئەو بڕیارنامەیە رادەكێشین:
الف :سەبارەت بە باسە نێونەتەوەییەكان
 .1درێــژەی شــەڕی ماڵوێرانكەری ئێرانو عێراق لــە الیەن رێژیمی
كۆمــاری ئیســامیی ئێرانەوە ،مەحكووم دەكەیــن .حیزبی دێموكرات
خوازیاری ئەوەیە كە بڕیارنامەی ژمارە 598ی ئەنجومەنی ئاسایش
بەڕێــوە بچێ و ئاشــتیو دۆســتایەتیی نێوان گەالنی هــەر دوو واڵتی
دراوسێ سەرلەنوێ سەقامگیر بێ.
 .2مافــی گەلــی فەلەســتین لــە دیاریكردنــی چارەنووســی خــۆی و
دامەزرانی واڵتێكی ســەربەخۆ لە خاكی خۆیدا ،مافێكی دادپەروەرانە
و دێموكراتیكــە .لــەم پێوەندییــەدا بزووتنــەوەی كۆمەاڵنــی خەڵكــی
فەلەســتین لــە ناوچــە داگیركــراوەكان بە گشــتی جێگای هــاودەردی

تەیموور مستەفایی

207

و پشــتیوانییە .حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران رێكخــراوی
رزگاریدەری فەلەســتین بە نوێنەری راســتەقینەی داخوازە رەواكانی
گەلی فەلەستین دەزانێ.
 .3خەڵكی ئەفغانستان مافی ئەوەیان هەیە سەبارەت بە دیاریكردنی
مافــی چارەنووســی خۆیــان ئازادانــە بڕیار بــدەن .بۆ ئەم مەبەســتە
پێویســتە كە هەم ئەرتەشــی ســۆڤییەت ئەفغانســتان بەجــێ بهێڵێ و
هــاوكات دەوڵەتــە ســەرمایەدارەكانی رۆژئــاوا بە تایبــەت ئەمریكا و
هەروەها دەوڵەتە دواكەوتووەكانی ناوچە لە یارمەتی و پشتیوانیكردنی
تاقمە چەكدارە بەرهەڵستكارەكانی حكوومەت دەست هەڵبگرن.
 .4رەوتی چارەسەریی ئاشتیخوازانەی كێشەكانی ئەمریكای التین
لــە هــەر روویەكــەوە جێگەی پەســندە و سیاســەتی دەســتێوەردانی
دەوڵەتی ئەمریكا لە كاروباری نێوخۆی نیكاراگۆئە و واڵتانی دیكەی
ناوچەكە مەحكوومە.
 .5كۆكردنەوەی هەر جۆرە چەكێكی ناوكی و شیمیایی و لەنێوبردنی
یەكجارییان ،پێویســتییەكی مێژووییە .لەم پێوەندییەشــدا رەوتی روو
لە گەشەی ئاشتی و ئاسایشی جیهانی لەسەر یەك جێگەی پەسندە.
 .6رەوتی دێموكراتیزەبوونی دەســەاڵتی سیاســی كە لە هێندێك لە
واڵتانی جیهانی سێهەم وە بەرچاو دەكەوێ ،وەك دیاردەیەكی گرینگی
سااڵنی رابردووی سەدەی بیستەم جێگەی پەسند و پشتیوانییە.
 .7بێگومان رەوتی دێموكراتیزەكردنی یەكیەتیی سۆڤێت و واڵتانی
دیكەی سۆسیالیســتی كاریگەریی باش هەم لە ســەر گەشــەكردن و
پەرەگرتنــی سوســیالیزم و هــەم لەســەر رەوتی گشــتیی سیاســەتی
نێونەتەوەیــی دادەنــێ .لــەم پێوەندییــەدا حیزبــی دێموكــرات كــە لــە
كۆنگرەی شەشــەمی خۆیدا پێ لە ســەر ئەوە دادەگرێ كە ناتوانرێ
سۆسیالیزم لە دێموكراسی جیا بكرێتەوە و دەتوانرێ دێموكراسی بە
سۆسیالیزم تەواو بكرێ ،جارێكی دیكە «سۆسیالیزمی دێموكراتیك»
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وەك سەنتێزی دێموكراسی و سۆسیالیزم بە تەواوی پەسند دەكا.
ب :سەبارەت بە پێوەندییە نێونەتەوەییەكانی حیزب:
 .8بە لە بەرچاو گرتنی سیاســەتی حیزب ســەبارەت بە پێویســتیی
پاراســتنی ســەربەخۆیی بڕیــاردان و لەگــەڵ پاراســتنی هەڵوێســتی
بنەڕەتی و روانگەی رەخنەگرانە ،بۆ پەرەپێدان و پتەوكردنی پێوەندیی
حیزب لەگەڵ حیزب و رێكخراوە پێشــكەوتووەكانی جیهان بە گشتی
و واڵتانی سۆسیالیستی بە تایبەتی ،هەوڵی بەردەوام بدرێ.
 .9لــە پێوەنــدی لەگــەڵ رێكخــراوە كوردســتانییەكان ،سیاســەتی
پشــتیوانیكردن لــە بزووتنــەوەی میللــی ـ دێموكراتیكــی نەتــەوەی
كــورد و یارمەتیدانــی هێــزە دێموكــرات و شۆڕشــگێڕەكانی كــورد
جێگــەی پەســندە .كۆنگــرە رێبەرایەتیی حیزب رادەســپێرێ كە بە لە
بەرچاوگرتنی ئەسڵی دەستێوەرنەدان لە كاروباری نێوخۆیی ئەوان،
لەم بوارەدا هەوڵێكی زۆرتر بدا.
ج :سەبارەت بە رێژیم و شێوەی خەبات كردن لەگەڵی:
 .10لــە چوارچێــوەی رێژیمــی خومەینیــدا ،هیــچ كام لــە داخــوازە
بنەڕەتییەكانــی خەڵكــی كوردســتان ،واتــە دێموكراســی بــۆ ئێــران و
خودموختــاری بــۆ كوردســتان وێناچــێ دابیــن بكرێــن .هــەر بۆیــە
دروشمی حیزب كە بریتییە لە« :رووخانی ئەم رێژیمە و دامەزرانی
سیستمێكی دێموكراتیك لە جێگەی» هەر وەك خۆی دەمێنێتەوە.
 .11خەباتــی چەكــداری شــێوەی ســەرەكیی خەبات بــۆ رووخانی
رێژیمە .بەاڵم لە بەرچاوگرتنی شێوەكانی دیكەی خەبات تێكەڵكردنیان
لەگــەڵ شــێوەی خەباتــی چەكــداری هەلومەرجــی رووخانــی رێژیــم
ئامادەتر دەكا.
د :سەبارەت بە پێكهێنانی بەرە:
 .12پێكهێنانی بەرەیەكی دێموكراتیك ئەركێكی پێویستی مێژووییە.
لــەم رووەوە پــێ لــە ســەر هەوڵەكانــی حیــزب كــە تــا ئێســتا دراون
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دادەگرینــەوە و درێــژەی ئــەم هەواڵنــە لە داهاتووشــدا بە پێویســت
زانراوە.
 :50كارەســاتی كیمیابارانــی هەڵەبجــە و دەربازبوونی هێزەكانی
حیزب ()1366
لە ســەرەتای ســاڵی 1366ی هەتاوی و كۆتایی مانگی رەشــەمەی
ئەو ساڵەدا كۆماری ئیسالمی بە هاوكاریی هێزێ پێشمەرگەی بەرەی
كوردســتانی دوای گرتنــی زەنجیــرە كۆبوونەوەیــەك لــە كرماشــان،
بڕیــاری هێــرش بۆ ســەر ناوچــەی هەڵەبجە و دەڤەری شــارەزوور
دا و بــۆ تاوتۆێكردنــی الیەنــی كردەكیــی ئــەو گەاڵڵەیــە ،بەرەبــەرە
فەرماندەكانی ســپای پاســداران كەوتنە جووڵە و سەردانی بنكەكانی
یەكێتیی نیشــتمانیی كوردســتان لە ئاواییەكانی «گریانە» و «هاوارە
كۆن».
لــە الیەكــی دیكــەوە ،ئەندامــان و الیەنگرانــی یەكێتیــی نیشــتمانیی
كوردســتان لــە شــارە ســنوورییەكانی كوردســتان و هەڵەبجــە و
دەڤــەری شــارەزوور ئەو نهێنییەیــان دركانــد و دوای پێوەندیگرتنی
هاوڕێیانی كۆمیتەی شارستانی هەورامان لەگەڵ بەرپرسانی یەكێتی
لەو ناوچەیە ،هەواڵی ئەو هێرشەیان پشتڕاست كردەوە.
دوای ئــەم دانیشــتنە بەرپرســانی كۆمیتــەی هەورامانــی حیــزب،
دەفتــەری سیاســیی حیزبیان لەم گەاڵڵــە عەمەڵیاتییە ئاگادار كردەوە
و كۆمەڵێــك رێنوێنییــان لــە رێبەرایەتیــی حیــزب وەرگــرت .هەر لەو
ماوەیــەدا رێژیمــی ئێــران لە ســنووری ئاواییەكانی ناوچــەی باینگان
و جوانــڕۆ ،بۆ ئەوەی كە زانیارییەكانی بە ئەرتەشــی رێژیمی عێراق
نەگاتەوە شــەوانە بە نهێنی هێزی هێنابووە شــوێنە مەبەســتەكانی و
كەرەستەی سەربازیشی بۆ ئەو عەمەلیاتە هێنابوو و دایپۆشیبوو بۆ
كاتی پێویست .هاوكات لەگەڵ ئامادەكارییەكانی فەرماندەرانی سپای
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پاســدارانی ئێــران ،الیەنــە سیاســییەكانی باشــووری كوردســتانیش
لەگــەڵ ئەندامــان و دۆســتانی خۆیــان و چەكــدارە كــوردەكان كــە
لەگــەڵ رێژیمــی عێــراق بوون ،بە نهێنی پێوەندییــان گرتبوو و داوای
هاوكارییان لێ كردبوون .شتێكی دیكەش كە جێی سەرنج بوو ،ئەوە
بوو كە چەند كەسێك لە بەرپرسانی نیزامی و ئەمنیەتیی عێراقیش لە
هەڵەبجە پێوەندییان بە الیەنە ئیســامییەكانی نەیاری رێژیمی عێراق
و نیشــتەجێ لە ئێران كە بەشــدار لە گەاڵڵەی ئەو شــەڕەدا بوون ،بە
تایبەتی ئەنجومەنی بااڵی شۆڕشــی ئیســامی (قەرارگای 9ی بەدر)
گرتبوو و ئەوانیش ئاگاداری ئەو هێرشــە بوون و خۆیانیان لێی تێ
نەگەیاندبوو و ئامادەكارییان بۆ پێشگرتن بەو هێرشە نەكردبوو.
ئەوە بوو كە شــەوی 24-23ی رەشــەمەی  1366لەم شــوێنانەوە
هێرشــێكی لــە نــاكاو و بەربــاو كرایــە ســەر هەڵەبجــە و دەڤــەری
شــارەزوور و شــەڕێك رووی دا و تاوانێــك خولقــا كــە كۆمەڵگــەی
مرۆڤایەتیــی هەژانــد و زیاتــر لــە  5هەزار كەس لــە خەڵكی هەڵەبجە
و شــارەزووری كــردە قوربانیــی سیاســەتەكانی دووژمنانــی كورد.
لەم عەمەلیاتەدا لەم شــەڕگانەوە هێرشــەكانی رێژیمی ئێران بۆ سەر
یەكەكانی ئەرتەشی عێراق دەستی پێ كرد.
یەكەم :هێزەكانی رێژیم لە چۆمی سیروان پەڕینەوە و لە ئاواییەكانی
«ســازان»« ،ریشاو» و «بۆیین» بەرەو بەرزاییەكانی «ملەهومڵە»
و «بەفری میری» و «شنروێ» سەركەوتن.
دووهــەم :لــە رێگــەی ئاوایــی «دڕۆڵــە»وە لــە چۆمــی ســیروان
پەڕینەوە لە ئاواییەكانی «نەیجەڵە» و «چنار» و «مۆردێن» بەرەو
بەرزاییەكانی «مەگرۆ» و «بااڵمبۆ» سەركەوتن.
ســیهەم :لــە ئاواییەكانــی ناوچــەی «تاوگــۆزی» و «ئیمامــی»
بــەرەو «قــەاڵی شــەمێران» و بەرزاییەكانــی زاڵ بــە ســەر ناوچەی
«دەربەندیخان»دا وەڕێ كەوتن.
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چوارەم :لە دڕۆڵەوە ،هێزێكی قەرارگای بەدر و ســپای پاســداران
بــەرەو «ئیمامی زامــن» و ئاواییەكانی ناوچــەی «نەورۆڵی» وەڕێ
كەوتن.
پێنجــەم :لــە بەرەی مەریوانیشــەوە لــە بەرزاییەكانی شــارۆچكەی
«بیــارە» و «ئەحمەدئــاوا» و چیــای «ســورێن» وەڕێ كەوتــن و
«پردی زەڵم» كە گەرووی ناوچەی شارەزوور بوو ،گیرا.
شەڕگەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران شەڕگەی بەرگری
و بەرخۆدان.
بێجگــە لــەو شــوێنانەی كــە ئاماژەمــان پــێ كــردن ،شــەڕگەی
پێشــمەرگەكانی حیزبی دێموكرات بوو كە لە «ئاواییەكانی شــێخان»
و بەرزاییەكانــی «شــاخی گاكــوژە» و «پەروینی» دەســتی پێ كرد.
لەم بەرەیەدا بە پێچەوانەی شەڕگەكانی دیكە ،پێشمەرگەكانی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران زوو لە هێزەكانی دوژمن هاتنە دەست
و چەند هێرشــی یەك لە دوای یەكیان تێك شــكاند و پاشەكشــەیان
پێ كرد و كەالكی زیاتر لە چوار سەد كەس لەو هێزانە لە بەرەكانی
شــەڕدا كــەوت و چەكوچۆڵێكــی زۆریشــیان لــێ بە جێ مــا ،بەاڵم لە
شــەڕگەكانی دیكــەدا هێزەكانی رێژیم پێشــڕەوییان كــرد ،بە تایبەتی
دوای گیرانــی پــردی زەڵــم و پچڕانــی پێوەندیــی هێزەكانــی عێراق و
نەگەیشتنی هێزی یارمەتیدەر ،هێزەكانی عێراق بەرگرییەكی ئەوتۆیان
پــێ نەكــرا و لەكارخســتنی تۆپخانــەی ئەرتەشــی عێــراق لــە ئاوایــی
«دەڵەمەڕ»یش بە تەواوی ئەو بەرگرییەی الواز كرد و ورەی یەكینە
شــەڕكەرەكانی عێراقی دابەزانــد و ناوچەكە بە تەواوەتی كەوتە ژێر
دەستی هێزەكانی بەرەی كوردستانی و سپای پاسدارانی ئێران .لەو
بارودۆخەدا بوو كە رێژیمی عێراق لە بەرەنگاربوونەوەی هێزەكانی
ئێران هیوابڕاو بوو و دەستی دایە كیمیابارانی شاری هەڵەبجە و لەو
دەڤەرە رۆمەڵخەزایەكی پێك هێنا.
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دوای ئەوەی كە هێزەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانیش
پشتی بەرەی شەریان لێ گیرا و رەوشی شەڕ لە بەرەكانی دیكە بە
زەرەری هێزی پێشمەرگەی حیزب گۆڕا ،بەرەو ئاوایی «سەركەن»
و بەرزاییەكانــی «دەرەشــێش» پاشەكشــەیان كــرد و ســەر لە نۆێ
خۆیانیان بە ئامانجی دەربازبوون لەو شەڕە و بەرگریكردن لە ئەگەری
هــەر هێرشــێكی هێزەكانــی ئێرانــدا رێك خســتەوە .لــەو پێوەندییەدا
كۆمەڵێــك لــە بەرپرســانی یەكێتیی نیشــتمانیی كوردســتان و حیزبی
سۆسیالیستی كوردستان رۆڵێكی زۆر نەتەوەیی و نیشتمانییان گێڕا
و چاوساغ و یارمەتیدەرێكی باش بوون.
دوای دەربازبوونــی هێزەكانــی حیــزب كۆمەڵێــك بنەماڵــە ،كادر و
پێشمەرگە كەم ئەندامەكانی حیزب لەو ناوچەیە گەڕانەوە بۆ ناوچەی
هەورامــان و جوانڕۆ ،چەند بنەماڵەیەكی ناسراویشــیان كە پێوەندیی
رێكخراوەیــی و سیاســییان بــە حیزبــەوە هەبوو ،گیــران و رەوانەی
زیندانەكانی كرماشان و ورمێ كران و كەوتنە بەر ئازار و ئەشكەنجەی
پیاوكوژانــی رێژیــم .بــەاڵم رێژیم بە ئــەو ئازار و ئەشــكەنجەدانەش
نەیتوانــی بە مەبەســتەكانی بــگات و كەمترین شــوێندانەریی نەرێنیی
لە سەر ئیرادەی سیاسی و وەفادارییان بە حیزبی دێموكرات دانەنا.
بۆیە دوای ماوەیەك زیندانیكردنیان سەربەرزانە گەڕانەوە نێو بنەماڵە
شۆڕشــگێڕەكانیان .ئــەو پۆلە پێشــمەرگە كــەم ئەندامــەش كە خرانە
بەندیخانــەی كرماشــان ،دوای ئەشــكەنجەیەكی زۆر چەنــد كەســیان
ئیعــدام كران و گیانی شــیرینیان لە رێگــەی ئامانجەكانی گەلەكەیاندا
بەخــت كــرد .ئەوانــەی دیكــەش حوكمــی زیندانــی درێژخایەنیــان بۆ
بڕایەوە ،جگە لەو ئازار و مەینەتە كە تووشی ئەندامان و بنەماڵەكان
و كادر و پێشــمەرگەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بوو،
لــەو شــەڕەدا كۆمەڵــەش زۆر زیانبــار بــوو و زیاتر لــە  70كەس لە
پێشــمەرگەكانی كۆمەڵە بە هۆی ناشارەزایی بە بارودۆخی ناوچەكە
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و هەڵبژاردنــی رێگەیەكــی مەترســیدار بــۆ دەربازبــوون لــە ناوچەی
«نەورۆڵــی» و الی «پیرمحەممــەد» كەوتنــە شــەڕ و بــە داخــەوە
شــەهید كران .لەو شەڕە نابەرانبەرەدا كە لە شەڕگەی «نەوسوود»
لــە نێــوان پێشــمەرگەكانی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێران و
هێزەكانی رێژیم رووی دا ،فەرماندە لكی بەوەجی هێزی شاهۆ ،كاك
«عێزەت ئەحمەدی» ناســراو بە عێزەتە كوێر شــەهید بوو .لە كاتی
دەربازبوونی هێزی پێشمەرگەش لە شارەزوور چەند پێشمەرگەیەك
بریندار بوون.
ئامانجەكانی شەڕی هەڵەبجە
یەكــەم :ئامانجی رێژیم بۆ هێرشــكردنە ســەر ناوچــەی هەڵەبجە و
شــارەزوور بــەو لێكدانــەوە هەڵەیانــەی ئــەوە بوو كــە ناوچەیەك لە
باكــووری عێــراق بۆ ئۆپۆزیســیۆنی ئــەو كاتی عێراق لە باشــووری
كوردستان رزگار بكات و هێزەكانی ئۆپۆزیسیۆنی عێراق لە نێوخۆی
عێراقــدا چاالكییەكانیــان پــەرە پــێ بــدەن .ئــەوەش لە دانیشــتنەكانی
بەرپرســانی بــەرەی كوردســتانی و رێژیمــی ئێران لــە كۆبوونەوەی
هاوبەشیان لە كرماشان بڕیاری لە سەر درابوو.
دووهەم :لە بارودۆخێكدا كە هێزەكانی رێژیمی ئێران لە بەرەكانی
شــەڕی باشــوور و نێوەڕاســتدا لە بەرانبــەر هێرشــە پەیتاپەیتاكانی
ئەرتەشــی عێــراق تووشــی تێكشــكان و دامــاوی بــوون ،رێژیــم لــە
هەوڵی كردنەوەی بەرەیەكی دیكەی شــەڕ لە ناوچە شــاخاوییەكانی
كوردستان بە مەبەستی پاشەكشەپێكردنی بەشێك لە هێزەكانی عێراق
و سەرقاڵكردنیان بە شەڕی كوردستان و سووككردنی ئەو گوشارە
بوو كە لە بەرەكانی باشوور و ناوەڕاستدا لە سەر هێزەكانی بوو.
ســێهەم :هەوڵــی رێژیمــی ئێــران بــۆ پچڕاندنــی رێگای ســەرەكیی
ســلێمانی ـ بەغدا و پێشــڕەویی هێزەكانی بۆ گرتنی شــاخی قەرەداغ
و گرتــن و زیــان پێگەیاندنــی چاڵــە نەوتییەكانــی كەركــووك بــوو.
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هێرشــی هێزەكانــی رێژیــم لە شــەڕی هەلەبجەدا بــۆ گرتنی بەنداوی
دەربەندیخــان و پەڕینــەوەی هێزەكانیــان لــە چۆمی ســیروان بەرەو
ئاواییەكانی «ئەحمەد بڕنەو»  ..كە دواتر لە الیەن هێزەكانی عێراقەوە
تەفروتوونا كران ،هەر بۆ ئەم ئامانجە بوو.
چــوارەم :خاڵێكــی گرینــگ و نهێنــی و رانەگەیەنــدراوی گەاڵڵــەی
هێرش بۆ سەر هەڵەبجە ،پێوەندیی بە حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێرانەوە بوو .لە سەرەتای دەستپێكردنی بزووتنەوەی رزگاریخوازیی
رۆژهەاڵتــی كوردســتانەوە تا ئەو كاتە ناوچــەی هەورامان ،جوانڕۆ،
نەوســوود و ئاواییەكانــی «دەرەتفێ» و «هــاوار» و «هاوارەكۆن»
ببــوون بە ناوچەیەكی ئازاد و حێزبی دێموكراتی كوردســتانی ئێران
بــۆ راپەڕاندنــی كاروباری ئاواییەكانی ئەو ناوچە ئازادە سیســتمێكی
خۆبەڕێوەبەریــی پێــك هێنابــوو ،قوتابخانــەی بــە زمانــی كــوردی
بــۆ قوتابییەكانــی ئــەو ناوچەیــە دامەزرانــد و پۆلێــك مامۆســتای بۆ
بەڕێوەبردنــی ئــەو ئەركــە نەتەوەییــە پــەروەردە كــرد ،دەرمانگــە و
خزمەتگوزاریــی لەشســاغیی بــۆ دابین كــردن و بازاڕێكی هەناردە و
هاوردەی لەگەڵ بازارەكانی هەڵەبجە و ..رێك خســتبوو و بەرنامەی
وەرگرتنــی گۆمڕكــی دانابــوو و ئەمنیەتــی ناوچەكــە لــە الیەن هێزی
پێشــمەرگەوە دابیــن كرابوو ،گرینگییەكی زۆر بە پاراســتنی ژینگەی
ناوچەكە و شوێنی نیشتەجێبوونی بنكە و بارەگەكانی حیزب درابوو،
سەرەڕای ئەو هەنگاوە خزمەتگوزارییانە ،ئەو ناوچە ببوو بە ناوەندی
پێوەندیگرتنــی حیــزب لــە بــاری رێكخراوەییــەوە لەگــەڵ شــارەكانی
پارێزگاكانی ،ســنە ،كرماشــان ،ئیالم و سەرتاسەری ئێران .بەگشتی
ئەو ناوچەیە لەو كاتەدا تەنیا ناوچە لە سەرتاسەری كوردستان بوو
كە بە دەستی حیزبی دێموكرات و هێزی پێشمەرگەوە بوو ،هەر بۆیە
ببوو بە جێی ســەرنجی راگەیەنە گشتییەكان و بەردەوام هەواڵنێران
و رۆژنامەنووســانی بیانــی و ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانــی ســەردانی ئەو
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ناوچانەیــان دەكرد و باســی تایبەتمەندییــە دێموكراتیكەكانی حیزبی
دێموكرات و شــێوەی ئەو بەڕێوەبەرییە پێشكەوتووەیان دەكرد .ئەم
تەبلیغاتــە كــە لــە راگەیەنەكاندا بــاو دەكرایەوە ،ســەرەڕای چاالكیە
نیزامییەكانــی هێــزی پێشــمەرگە دژی هێزەكانــی رێژیم ،بــە تەواوی
ســەرانی رێژیمیــان تەنگەتــاو كردبــوو و توانیــان لــەم دەرفەتــە كــە
هێزەكانی بەرەی كوردستانیشیان لە هێرشەكەیاندا بۆ سەر هەڵەبجە
لەگــەڵ كەوتبــوو بۆ گەیشــتن بــە ئامانجەكانیان لەو دەڤــەرەدا كەڵك
وەرگــرن و ئــەو هیرشــە بكەن و ناوچەكە بگــرن ،حیزبی دێموكراتی
كوردســتانی ئێرانیــش بــە ناچاری لــەو قۆناغەدا بەرەو شــوێنەكانی
دیكە بنكە و بارەگاكانی بگوازێتەوە و ببێتە الیەنێكی زەرەرمەند لەو
شەڕەدا.
خاڵێكی جێی سەرنج لەو بارودۆخە ئاڵۆزەدا ئەوە بوو كە رێبەرانی
نەمر دوكتور عەبدولڕەحمان قاسملوو و دوكتور سەعید شەرەفكەندی
لــە ماوەی شــەڕەكەدا لەگــەڵ فەرماندەی هێزی پێشــمەرگەی حیزب
و بەرپرســانی پلەبــەرزی حیــزب لەو شــەڕەدا لە پێوەندیــدا بوون و
زۆر بــە پەرۆشــی چارەنووســی ئــەو هێزە بوون ،هــەر ئەوەش بوو
كــە ســەرلەبەیانیی رۆژی 1367/1/1ی هەتــاوی كاتێك كە ئەو هێزە
لــە شــەڕی هەڵەبجــە و لەو گەمــارۆ نیزامییــە دەرباز بــوو ،رێبەری
مەزن دوكتور قاســملوو بە پیری هێزەكەوە هات و لە كەمپی كوردە
ئاوارەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان لە باریكە ،كۆبوونەوەیەكی گەورە
و مێژوویــی بــۆ هێزەكــە گــرت و پیرۆزبایــی ئەو ســەركەوتنەی كە
هــاوكات بــوو لەگــەڵ جێژنــی نەورۆز لــە خەڵكەكە كردو خۆشــحاڵ
بوونــی خــۆی و رێبەرایەتیــی حیزبی بــۆ ئەو ســەركەوتنە دەربڕی.
هــەر لــەو كۆبوونەوەیــەدا هــاودەردی و بــەداخ بوونــی خــۆی لــە
كیمیابارانــی هەڵەبجــە و شــەهید بوونــی زیاتــر لە 5هــەزار كەس لە
رۆڵە نیشــتمانپەروەرەكانی كورد كــە بێبەزەییانە لە الیەن دوژمنانی
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كــوردەوە شــەهید كرابــوون دەربــڕی ،هــەر لــە درێژەی قســەكانیدا
ئاماژەی بە شەهیدبوونی پێشمەرگەكانی كۆمەڵە كرد كە لەو شەڕەدا
كەوتنــە كەمینــی هێزەكانی رێژیمی ئێــران و گیانیان بەخت كرد و بە
بۆنــەی ئەم رووداوە زیانبارەشــەوە سەرەخۆشــی و هاودەردیی لە
كۆمەڵە كرد.
هــەر لــەو رۆژەدا شــتێكی زۆر ناخــۆش كــە رووی دا ،راگەیاندنی
بەیاننامــەی جیابوونــەوەی ئــەو كادر و پێشــمەرگانە بــوو كــە دژی
ئاكامــی كۆنگــرەی هەشــتەمی حیــزب بــوون .دوای باڵوبوونــەوەی
بەیاننامەی جیابوونەوەكەیان دوكتور قاسملوو وتی ئەو جۆرە كارانە
ناتوانێ هەنگاوی تێكۆشەرانی دێموكرات لە خەباتدا شڵ بكا و كادر
و پێشــمەرگەكانی حیزبــی دێموكــرات هــەر وەك لــە تاقیكارییەكاندا
ســەربەرز و ســەركەوتوو بــوون ،لــەم بوارەشــدا دەیســەلمێنن كــە
ئااڵهەڵگری راستەقینەی رێبازی دێموكراتن.
لــە دەربازبوونــی ئەو هێــزەی حیزبدا محەممــەد حاجی مەحموود،
ســكرتێری حیزبــی سۆسیالیســتی كوردســتان ،حامیــد حاجــی غالی
فەرمانــدەی عەمەلیاتــی هەڵەبجــە و تێكۆشــەری دێرینــی كورد ،مەال
فایــق و عومــەری بــرای هەڵوێســتێكی شۆڕشــگێڕانە و نەتەوەییــان
نواند و تا دوایین ساتەكان هاوكاریی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێرانیان كرد.
هەر وەها شەهیدی نەمر شەوكەتی حاجی موشیر لە كۆبوونەوەیەكدا
لــە «چاوگــی باواكۆچــەك» كە رووی كــردە فەرماندەكانــی یەكێتیی
نیشــتمانیی كوردســتان و وتــی« :چیمــان پــێ دەكــرێ با بــۆ حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران بیكەین و شەرمەندەی مێژوو و حیزبی
دێموكــرات و كــوردی رۆژهەاڵت نەبین ،تەنانــەت ئەگەر هەڵەبجەش
بــە نرخــی دەربازبوونی حیزبی دێموكرات لە دەســت بدەین ،بۆ ئێمە
سەركەوتنە».
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لــە چوار چێوەی پالنــی دەربازبوونی ئەو هێزەدا ناكرێ ئاماژە بە
رۆڵــی كادری بەوەجــی یەكێتیی نێشــتمانی كاك محەممەد محەممەد
ئەمین ناســراو بە «حەمە سیاســی» نەكەین كە یەكێك لەو كەســانە
بوو كە تەواوی كاتی بۆ هاوكاریی حیزب تەرخان كرد.
قوربانیدانێكــی دیكــەی حیزبی سۆسیالیســتی كوردســتان لە كاتی
بەڕێوەبردنــی ئــەو ئەركــی نەتەوەیــی و نیشــتمانییەدا ئــەوە بوو كە
بــە هــۆی پێداگریی تێكۆشــەری دێرینــی گەلی كــورد حەمەی حاجی
مەحمــوود ،لــە كاتــی گەڕانەوەیان لە بەڕێكــردن و حەوانەوەی كادر
و پێشــمەرگەكانی حیزبــی دێموكراتــدا لە داوێنی چیای ســوورێن لە
دەڤەری شارەزوور ،دوو پێشمەرگەی قارەمان و بە هەڵمەتی حیزبی
سۆسیالیســت بــە ناوەكانی حاجی عەبدوڵال ســیامێوە ،ئامر هەرێمی
()21ی حیزبــی سۆسیالیســتی كوردســتان و عوســمان قاینەیجــە
پێشمەرگەی قارەمانی ئەو حیزبە شەهید بوون كە لە رێگای هاوكاری
و هاوخەباتــی لەگــەڵ تێكۆشــەرانی حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی
ئێــران و ئامانجەكانــی گەلی كورد لە رۆژهەاڵتی كوردســتاندا گیانی
شیرینیان بەخت كرد.
خاڵــی دیكە ،دەستبەســەركردنی سیاســەتمەداری گــەورەی كورد،
دوكتــور مەحمــوود عوســمان بــە هــۆی هاوكارییەكانــی حیزبــی
سوسیالیست لەگەڵ حیزبی دێموكرات بۆ ماوەی زیاتر لە  5رۆژ لە
الیــەن دەزگای ئیتالعاتــی ئێرانەوە بوو كە پێیان راگەیاندبوو حیزبی
ئێــوە لــە هەڵەبجە یارمەتیی حیزبی دێموكراتی داوە ،ئەویش بە هۆی
سروشــتی نەتەوەیــی و نیشــتمانپەروەری و پێوەندیــی لەمێژینــەی
لەگــەڵ دوكتــور عەبدولڕەحمان قاســملوو و حیزبــی دێموكرات ،پێی
وتبوون من ئاگاداری ئەو مەسەلەیە نیم و ئەگەر شتی واش بووبێ،
ئەركێكــی نەتەوەییــان ئەنجــام داوە .هــەر لەو پێوەندییــەدا كاتێك كە
دوكتور مەحموود چاوی بە بەڕێز حەمەی حاجی مەحموود دەكەوێ،
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پرســیاری لێ دەكا ،ئەویش هەواڵەكە پشتڕاست دەكاتەوە و دوكتور
مەحموودیش دەستخۆشییان لێ دەكات.
پێوەندیــی سیاســیی هێزەكانــی بــەرەی كوردســتانی و حیزبــی
دێموكراتی كوردســتانی ئێران ،ئەو ئەزموونە بەنرخەی لەو شــەڕەدا
بە دیاری هێنا ،بە دوژمنان و نەیارانی بزووتنەوەی كوردی نیشــان
دا كــە ئــەوە هــەر ئێوە نیــن دژی ئێمە یەك دەگــرن ،ئەگەر كوردیش
یەكگرتــوو بــێ ،كە زەروورەتــی مێژووییش ئەوەمان لــێ دەخوازێ،
دەتوانــێ پیالنــی نەیارانی پووچەڵ بكات و ئێــرادەی نەتەوەیی خۆی
بنوێنــێ ،ئــەم هاوكارییــە و دەیــان هاوكاریــی دیكــە ئــەم راســتییەی
سەلماندووە.
* ئــەم وتارە نووســینی بەڕێــز محەممەد نەزیف قــادری ،ئەندامی
دەفتەری سیاسیی حیزبە و لە ژمارە 649ی ڕۆژنامەی «كوردستان»
ئۆرگانــی كومیتــەی ناوەندیی حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئێراندا
باڵو بۆتەوە.
 :51جیابووەنەوەی دوای كونگرەی هەشتەمی حیزب ()1367
راگەیەندراوی كۆمیسیۆنی سیاسی ـ نیزامی
لەمەڕ جیابوونەوەی كۆمەڵێك لە ئەندامانی حیزب
رۆژی 1ی خاكەلێــوەی  1367چەنــد كەس لــە ئەندامانی حیزب كە
پــاش كۆنگــرەی هەشــتەم هیچ چەشــنە مەســئوولیەتێكیان لە حیزبدا
نەمــاوە ،بەیانیەیەكیــان دژی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێران
باڵوكردۆتــەوە و نیشــانیان داوە كــە ناتوانن لە ریــزی حیزبی ئێمەدا
بمێننەوە.
بەم بۆنەوە رادەگەیەندرێ كە ئەم چەند كەسەی خوارەوە بەهۆی
لەژێــر پێنانــی پێــڕەوی حیــزب لەو تاریخــەڕا هیــچ پێوەندییەكیان بە
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێرانەوە نەمــاوە و ئەندامی حیزب
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حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
كۆمیسیۆنی سیاسی ـ نیزامی
1367/1/7
هێندێك روونكردنەوە سەبارەت بە ئاكامەكانی كۆنگرەی هەشتەم
()1367
 .1لە كۆنفرانســەكانی پێش كۆنگرەی هەشــتەم ،نوێنەرانی كۆنگرە
بەشــێوەیەكی دێموكراتیــك هەڵبژێردرابــوون و بــە هــەق نوێنــەری
هەموو ئەندامان و كادر و پێشمەرگەكانی حیزب بوون .هیچ كەسیش
لــە كۆنگــرە ئیعتیــرازی بــە شــێوەی هەڵبژاردنــی نوێنــەران نەكــردو
مەشــرووعیەتی كۆنگــرەی نەخســتە ژێر پرســیار .كەوابــوو كۆنگرە
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هەم ســەالحییەت و هەم مەشــرووعییەتی بڕیاردانی لەســەر هەموو
گیروگرفتە سیاسی و تەشكیالتی و نیزامییەكان و هەروەها لە سەر
گۆڕین یا نەگۆڕینی بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆ هەبوو.
 .2كۆنگــرە پاش باســێكی پڕنێــوەڕۆك ،بە تێكــڕای دەنگ راپۆرتی
كۆمیتەی ناوەندیی پەســند كرد و بڕیاری پێویســت لە ســەر گۆڕینی
هێندێــك لــە بەندەكانــی بەرنامــە و پێڕەوی نێوخــۆی دا و بەم جۆرە
یەكیەتیی سیاسیی حیزبەكەمان بە تەواوی دەركەوت.
 .3لــە كۆنگرە پێشــنیار كــرا كە بۆ هەڵبژاردنــی كومیتەی ناوەندی،
لیســتی ســابیت هەبێ .لە ســەر ئەم پێشــنیارە نوێنەرانی كۆنگرە بە
دوورو درێژی وەك موافیق و موخالیف قســەیان كرد و كۆنگرە بە
زۆربەی دەنگ لیستی سابیتی پەسند كرد .چونكە كۆنگرە بەرزترین
ئۆرگانی حیزبەكەمانە ،بەم شــێوەیە پێشكەشــكردنی لیســتی ســابیت
مەشرووعییەتی تەواوی پەیدا كرد.
 .4شەش كەس لە ئەندامانی پێشووی كۆمیتەی ناوەندیی كە ناویان
لە لیســتی  25كەســیدا هاتبوو ،داوایان كرد ناویان لە لیستەكەدا بێتە
دەرێ .ئیستداللیان ئەوە بوو كە چوونكە دژی شێوەی هەڵبژاردن بە
لیستی سابیت دەنگیان داوە ،نابێ ناویان لە لیستەكەدا بێ.
 .5لــە ئاكامــدا بــە زۆربــەی دەنگ  19كــەس بە ئەندامــی كۆمیتەی
ناوەندی و  7كەس بە جێگر هەڵبژێردران.
 .6بــا بزانیــن هــۆی ئــەوە كــە هێندێك لەو كەســانە دژی شــێوەی
هەڵبژاردن بە لیستی فیكس بوون ،چ بوو؟
ئیســتداللی ئــەم كەســانە كــە گوایــە ئــەم شــێوە هەڵبژاردنــە دژی
دێموكراسی و دژی پێڕەوی نێوخۆی حیزبە ،راست نەبوو .چوونكە
لە الیەكەوە لە پێڕەوی نێوخۆدا شــێوەی هەڵبژاردن دیاری نەكراوە
و لــە الی دیكــەوە كۆنگــرەش وەك بەرزتریــن ئــۆرگان مافی ئەوەی
هەبوو كە پێڕەوی نێوخۆش بگۆڕێ.
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ئەوە كۆنگرە بوو كە بڕیاری دەدا ئایا هەڵبژاردن بە لیستی فیكس
بــێ یــان بە شــێوەی تاكەكــەس ،ئەمە نیشــان دەدا هیچ شــتێكی دژە
دێموكراتیك رووی نەداوە و كۆنگرە بە زۆربەی دەنگ بە شێوەیەكی
دێموكراتیك شێوازی هەڵبژاردنی بە لیستی فیكس پەسند كرد.
راستی ئەوەیە زۆربەی ئەوانە دژی لیستەی فیكس وەستان ،پێیان
وابــوو لە لیســتەی پێشــنیاركراودا ناویان نیە كە بە پێشكەشــكردنی
لیستەكە چەوتبوونی ئەو بۆچوونە بە تەواوی دەركەوت.
 .7لیستەكە چۆن ئامادە كرا؟
لــە پێشــدا كۆمیســیۆنی هەڵبــژاردن لەگــەڵ نوێنەرانــی هەمــوو
كۆنفرانســەكان كــە نوێنەریــان بۆ كۆنگرە ناردبوو ،پێكەوە دانیشــتن
و نــاوی هاوڕێیانیــان بــۆ ئەندامەتی و جێگری كۆمیتــەی ناوەندی و
هەروەها بۆ موشاویر پێشنیار كرد .پاشان راگەیەندرا ئەگەر كەسێك
بەشــێوەی تاكەكەســی خۆی بــۆ كۆمیتەی ناوەندی كاندیــدا دەكا ،با
نــاوی خــۆی بدا بە كۆمیســیۆنی هەڵبژاردن ،پاش ئەوە كۆمیســیۆنی
هەڵبــژاردن بــە راوێژكردن لەگەڵ هێندێك لــە ئەندامانی بەڕێوەبەری
لیستەكەی تەكمیل كرد و لیستێكی  25كەسیی بۆ كۆمیتەی ناوەندی
ئامادە كرد.
پێــش تەكمیلكردنی لیســتەكە ،ســكرتێر و چەند كــەس لە ئەندامانی
دەفتەری سیاسیی حیزب لەگەڵ زیاتر لە  10كەس لە ئەندامانی پێشووی
كومیتــەی ناوەندی قســەیان كرد بۆ ئەوەی كــە ئەندامەتیی كومیتەی
ناوەندیی تازە قبووڵ بكەن .بە داخەوە هێندێك لەوانە جەوێكی زۆر
نالەباریان ساز كرد و بە سازكردنی تەحریم (ئابستراكسیۆن) ئامادە
نەبوون لەگەڵ كومیتەی ناوەندی هاوكاری بكەن .تەنانەت هێندێكیان
پاش قبووڵكردن لە سەر فشاری هاوڕێكانیان پەشیمان بوونەوە!
 .8لەگــەڵ ئەوەشــدا دیســان كۆمیســیۆنی هەڵبژاردن بە دروســتی
زانی كە ناوی  6كەس لەوانە لە لیســتەكەدا بۆ ئەندامەتیی كۆمیتەی
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ناوەنــدی پێشــنیار بكرێــن ،بــەاڵم ئــەم شــەش كەســەش رایانگەیاند
كــە ئامــادەی هــاوكاری لــە لیســتەكەدا نیــن و زۆربەیــان سوپاســی
كۆمیسیۆنی هەڵبژاردنیشیان كرد.
 .9كۆنگرە بە زۆرینەی دەنگ لیســتەكەی پەســند كرد و یەكێك لە
هاوڕێیانیش كە بە جیا خۆی كاندیدا كردبوو ،وەك جێگر هەڵبژێردرا
كە ئەمە خۆی نیشانەیەكی دیكە لە دێموكراتیك بوونی هەڵبژاردنەكە
بوو.
 .10ئەوانەی دژی شــێوەی هەڵبژاردن بە لیســتی فیكس بوون ،لە
ڕاستیدا هیچ ئیستداللیان نەبوو و نیشانیان نەدا كە بۆچی ئەم شێوەیە
باش نیە .تەنیا ئەوەیان دەگوت كە پێشــتر لە حیزبی ئێمەدا شــێوەی
هەڵبژاردنی تاكەكەســی باو بووە و ئەم شــێوەیە تازەیە ،بەاڵم دەبێ
بگوترێ حیزبی ئێمە لە هێنانی زۆر شێوەی نوێی تێكۆشانی سیاسی
و تەشكیالتیدا دەستپێشخەر بووە و هەموو جارێكیش پاش ماوەیەك
بۆ ئەو كەسانە كە پێشتر قانیع نەببوون ،دەركەوتووە كە ئەوە شێوە
تازەیانە چەندە بە قازانجی حیزب بوون .نموونەی ئەم شێوە تازەیانە
هێنانــی سۆســیالیزمی دێموكراتیــك لــە كۆنگرەی شەشــەمدا بوو كە
زۆربــەی ئــەم كەســانە لە دژی لیســتەی ســابیت بوون ،ئــەو كاتیش
لــە دژی هێنانی سوســیالیزمی دێموكراتیــك وەك ئامانجی دواڕۆژی
حیزب بوون و ئێستا دەردەكەوێ هێنانی سۆسیالیزمی دێموكراتیك
لەو هەلومەرجەدا چەندە پێشكەوتوانە و سەردەمی بووە كە ئەودەم
لێی تێنەدەگەیشتن.
 .11هێنانــی لیســتەی ســابیت لــە هەلومەرجێكــدا بــوو كــە ناكۆكی
لــە كومیتــەی ناوەندیــدا لــە ســەر بێــكاری و كــەمكاری و بێتەفاوتی
و نــان بــە قــەرزدان و بێ دیســیپلینی لە الیەك ،پڕكاری و دڵســۆزی
و ئوســووڵیبوون و پاراســتنی دیســیپلین لــە الیەكی دیكــەوە بوو لە
وەزعــی ناســكی ئەوەدەمــەدا حیزبێكــی شۆڕشــگێڕ وەك حیزبــی
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دێموكراتی كوردستانی ئێران نەیدەتوانی كە دێموكراسیی دیسیپلینی،
نەرمیــو ئوســوولیبوون پێكەوە بەڕێــوە نەچن .راســتییەكەی ئەوەیە
لــەو كاتــەدا بەهــۆی قوتبێك لە ئەندامانی كومیتــەی ناوەندی كە پێك
هاتبوو و ئەندامانی بێكارە و بێتەفاوت و فورسەت تەڵەبی لە بن باڵی
خۆیــدا كــۆ دەكــردەوە و بووە هۆی بێدیســیپلینی و دڵســاردیی زۆر
لە هاوڕێیان و هاوكاری زۆر ســەخت و دژوار بوو .هێنانی لیســتی
سابیت لەو هەلومەرجەدا ئەو زەمینەیەی پێك دەهێنا كە لە كۆنگرەدا
كەســانێك بــۆ ئەندامەتیــی كومیتــەی ناوەنــدی هەڵبژێردرێــن كــە تا
ڕادەیەك هەماهەنگیو هاوكارییان هەبێو ئامادە بن بەرپرسایەتییەكان
بــە ئەســتۆ بگــرن .دیــارە مەبەســت لــە هەماهەنگــی ئەوە نەبــوو كە
ئەندامانی كومیتەی ناوەندی لەسەر هەموو گیروگرفتێك یەك نەزەر
و یەكدەنگ بن .پێچەوانەوە لە كومیتەی ناوەندیدا نەزەری جیاواز و
ناكۆكیی بۆچوون شــتێكی رەوایە .مەبەســت ئەوە بوو ناكرێ هێندێ
كەس دڵسۆز بن ،دیسیپلینیان هەبێ ،رۆژ تا ئێوارە كار بكەن ،هێندێ
كەســیش بێتەفــاوت ،بــێ دیســیپلین بــن و بێــكار دابنیشــن .تەنانــەت
لەوەش زیاتر ببن بە هۆی باڵوبوونەوەی بێتەفاوەتی و بێدیسیپلینی
و بێكاری لە هەموو بەدەنەی حیزبدا.
 .12لــە كۆنگــرەی حەوتەمــدا هەرچەنــد ئەندامانــی كومیتــەی
ناوەنــدی بەڵێنیــان دابــوو لە هەر شــوێنێك كاریان بۆ دیــاری بكەن،
بەڕێــوەی بەرن .لە یەكەم كۆبوونەوەی پاش كۆنگرەی حەوتەمدا بە
بەڵێنییەكەی خۆی پابەند نەبوون .لە ئاكامدا لە  25ئەندامی كومیتەی
ناوەندی  19كەسیان لە دەوروبەری دەفتەری سیاسی مانەوە .چوار
ئەندام و جێگری كومیتەی ناوەندی تەنیا لە فێرگە نیشــتەجێ ببوون
كــە زۆربەیــان كاریــان زۆر كەم بوو( .لەو كاتــەدا حیزب  15كومیتە
شارســتانی هەبوو كە پێویست بەرپرســەكانیان ئەندامی رێبەرایەتی
بــن ،هەربۆیــە لــە كۆنگرە دنگیان پێ درابوو) بوونی لیســتی ســابیت
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لەو كاتەدا ئەم گیروگرفتەشــی چارەســەر كردو ئەوانەی كە دەهاتنە
ناو لیســتەكەوە ،لە پێشــدا دەیانزانی بۆ چ كارێك هەڵبژێردراون و لە
ئاكامدا هەركەس خەریكی كاری دیاریكراوی خۆی دەبوو.
13ـ ئەو چەند كەســە بەڵێنیان دا ئەگەرچی نایەنە ناو لیســتەكەوە،
بــەاڵم ئامــادەن كار بكەن .بەاڵم پاشــان بە قســەكانی خۆیان وەفادار
نەمانــەوە و دەســتیان دایە تەبلیغــات دژی ئاكامەكانی كۆنگرە و ئەو
كاتیــش سیاســەتی ئێمە واتــە رێبەرایەتیی هەڵبژێــردراوی كۆنگرەی
هەشتەم بۆ جوواڵنەوە لەگەڵ ئەو كەسانە النی زۆری نەرمی بێالدان
لە ئوسوول بوو كە ئەو سیاسەتەشمان بەڕێوە برد.
 :52بڕیارەكانــی پلینۆمــی حیــزب پاش قبووڵكردنــی بڕیارنامەی
 598لە الیەن خومەینییەوە ()1367
پــاش قبووڵــی بڕیارنامــەی  598و خواردنــەوەی جامــی ژەهــر لە
الیەن خومەینییەوە ،ئەو مەترسییە هەستی پێ دەكرا كە جوواڵنەوەی
كورد لە هەموو بەشەكانیدا بكەوێتە تەنگەژە و تەنانەت لەنێوچوون.
لــەم هەلومەرجــەدا بوو كــە رێبەرایەتیی حیزبی دێموكــرات ،پلینۆمی
كۆمیتەی ناوەندیی خۆی لە رەشەمەی ساڵی  ،1367پێك هێنا و لەو
پلینۆمــەدا وێڕای لێكدانەوەی هەلومەرجی سیاســیی ئەو دەم و باس
لــە ئەگــەرەكان و ئەركەكانی دوارۆژ و پەســەندی بڕیاری درێژەدان
بە خەبات لە هەر هەلومەرجێكدا ،قەرار درا ئەو باســە بكێشــێتە نێو
بەدەنــەی حیــزب و پاش وەرگرتنی رای بەدەنــە ،لە كۆبوونەوەیەكی
دیكەدا كە زۆر زوو دەبی پێك بێت ،بڕیاری نەهایی لە سەر شێوەی
خەباتی داهاتوو لەو هەلومەرجە دژوارەدا بدرێ.
پــاش گەڕانەوە باس كردنــی هەلومەرجەكە كە زۆر زوو كۆمیتەی
ناوەندی بۆ كۆبوونەوەی دووهەم كۆبووەوە و پاش باس و نەزەراتی
بەدەنە كە لەگەڵ ئەوەی گەاڵڵەی حیزب بۆ دوارۆژ لەو كۆبوونەوەدا
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باس نەكرابوو بەاڵم بە خۆشیەوە چەشنە هاوفكرییەك لە نێو بەدەنە
و رێبەرایەتیدا هەبوو كە بەدەنەش بە بێ ئەوەی گەاڵڵەی رێبەرایەتی
ببینــێ ،هەمــان نــەزەری رێبەرایەتیــی هەبــوو .بــە كورتی ئــەوەی لە
سەری ساغ بووینەوە ئەوە بوو:
 .1لە هەر هەلومەرجێكدا دەبێ خەبات درێژەی هەبێ.
 .2هێزی حیزب بە ســێبەش دابەش بكرێت .الف :هێزی ئەكتیڤ لە
ســنوورەكانی واڵتدا بمێننەوە و درێژە بە خەباتی چەكداری بە دژی
رێژیــم بــدات .ب :هێــزی ژن و مناڵدار و پەككەوتوو لە ئوردوگایەكدا
بمێننــەوە و خۆیــان پێبگەیەنن بــۆ هەلومەرجێكی لە داهاتوودا ئەگەر
بێتە پێشــێ .ج :ئەندامانی كارای دەفتەری سیاســی بڕۆنە ئورووپا و
دەست بدەنە خەباتی دیپلۆماسی و خولقاندنی هەلومەرجی لەبار بۆ
پشتگیری لە خەباتی نێوخۆ.
 .3لەگــەڵ هێــزە كوردســتانییەكانی بەشــەكانی دیكــە قســە بكرێت
لــە كاتــی یەكگرتنــی دوژمنــان بــە دژی بزووتنــەوەی كــورد و هێزە
كوردستانییەكانیش پێكەوە هاوكاری بكەن.
ئەمە دەقی ئەو بڕیارە بوو كە قەرار بوو باڵو نەكرێتەوە ،بەاڵم بە
گشتی پاش تەواوبوونی پلینۆم هەندێك خەتی گشتیی لە راگەیەندراوی
دەفتەری سیاسی لە 18ی رەشەمەی 1367دا راگەیەندران.
لــە پێوەنــدی لەگەڵ قبووڵــی بڕیارنامەی 598دا دوكتور قاســملوو
دوو نامەی بۆ ســكرتێری گشــتیی رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان
و بــۆ ئێــدوارد شــواردنادزە نــاردووە كــە ئەویــش لــە درێــژەی ئەو
هەلومەرجەدایــە و هەســتكردن بــەو مەترســییەی پێــوە دیــارە كــە
هەڵوێستی حیزبیشی تێدا روون كراوەتەوە.
نامــە بۆ ســكرتێری گشــتیی رێكخــراوی نەتــەوە یەكگرتووەكان
(1988/8/3 )1367
نیویورك ـ واڵتە یەكگرتووەكان
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بەڕێز ئاغای پرێز دۆكۆئیالر سكرتێری گشتیی رێكخراوی نەتەوە
یەكگرتووەكان!
ئاغای سكرتێر!
نۆ ســاڵ پێش ئێســتا دەوڵەتی كۆماری ئیســامیی ئێران شــەڕێكی
نەخوازراوی بەســەر گەلی كورد لە كوردســتانی ئێران داســەپاند كە
ئێســتاش درێــژەی هەیــە .ئەم شــەڕە كە لە مانگی مارســی  1979بە
شــێوەی تێكهەڵچوونــی ناوچەیی دەســتی پێكرابوو لــە مانگی ئووتی
هەمان ساڵ هەموو كوردستانی ئێرانی كە زیاتر لە  7میلیۆن كەسی
حەشیمەتە گرتەوە.
لــە مــاوەی ئــەو  9ســاڵەدا زیاتــر لــە  40هــەزار كــەس لــە خەڵكی
كوردستان بوونەتە قوربانی و سەدان هەزار كەسیش ئاوارە بوون.
هێزە چەكدارەكانی كۆماری ئیسالمی بە كەڵك وەرگرتن لە تازەترین
چەك زۆر گوندیان وێران كردووە و بە ماڵ و حاڵی شارنشــینەكان
و دامــەزراوە ئابوورییــەكان زیانێكــی زۆریــان گەیانــدووە .دەوڵەتی
مەركەزی بە مەبەستی سەركوتكردنی خەڵكی كوردستان  200هەزار
چەكداری ناردۆتە كوردستان و سێهەزار پایگای نیزامیی لە گوندەكان
و شــاخ و چیاكانی كوردســتان داناوە .هەر ئێســتا كوردستانی ئێران
بە تەواوی میلیتاریزەیە و بۆتە سەربازخانەیەكی گەورە.
داخــوازی خەڵكــی كوردســتان زۆر ســادەیە ،ئــەوان خوازیــاری
خودموختاری لە چوارچێوەی ئێراندان و ئەوە مافێكە كە مەنشووری
رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان بە رەسمییەتی دەناسێ.
كاتێــك لــە رۆژی 18ی ژووئیــەدا دەوڵەتــی كۆمــاری ئیســامی
بڕیارنامەی ژمارە 598ی قبووڵ كرد ،حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێــران وەك رێبــەری بزووتنەوەی كوردســتان پێشــوازیی لەم كارە
كرد .چونكە حیزبی ئێمە هەر لە سەرەتاوە ئەم شەڕەی بە شەڕێكی
بێمانا و بێسوود و بە زیان و زەرەری گەالنی ئێران و عێراق دەزانی
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و الیەنگری كۆتایی پێهاتن و دابینكردنی سوڵح و ئاشتی لەنێوان هەر
دوو واڵتی دراوســێ بوو .بەاڵم بە تەواوبوونی شــەڕ لە نێوان ئێران
و عێراقدا شــەڕ لە واڵتی ئێمە بە یەكجاری كۆتایی پێ نایە .خەباتی
چەكدارانەی خەڵكی كوردستان بە مەبەستی وەدیهێنانی دێموكراسی
بۆ ئێران و خودموختاری بۆ كوردستان هەر وا درێژەی هەیە .ئێمە
لەو كاتەدا كە وەك حیزبێكی بەرپرس پشــتیوانیی خۆمان لە كۆتایی
پێهاتنی كێشــەی نێوان ئێران و عێراق رادەگەیەنین و بە راشــكاویش
دەڵێیــن كە شــەڕ لــە واڵتی ئێمەدا كۆتایی پێنەهاتووە و ئاشــتی تەنیا
كاتێــك هەمــوو ئێران و ســنوورەكانی ئێران و عێــراق دەگرێتەوە كە
داخوازە رەواكانی خەڵكی كوردستان وە دی بێنن.
ئاغای سكرتێر!
حیزبــی ئێمــە كە  43ســاڵ رابــردووی تێكۆشــانی سیاســیی هەیە،
هەمیشــە دژی رەشــەكوژی ،بارمتەگرتن ،فرۆكە رفاندن و بە گشتی
هەمــوو ئەو كارانــە بووە كە ژیانی ئەفــرادی غەیرەنیزامی و بێدیفاع
بخاتە مەترسییەوە.
حیزبی ئێمە هەمیشــە دژی شــەڕ و الیەنگری ئاشــتی بووە .ئێســتا
كە دەتانهەوێ ئاشــتی و هێمنایەتی باڵ بە ســەر ســنوورەكانی ئێران
و عێراقدا بكێشــێ ،ئەوە ئامانجی ئێمەشــە .بەاڵم ئەگەر تەنانەت دوو
دەوڵەتی ئێران و عێراقیش لە ســەری رێك بكەون هەتا كاتێك شــەڕ
لە كوردســتانی ئێران كۆتایی پێنەیە ،ئەمە مســۆگەر نابێ .هەر ئێستا
بە كیلۆمیتران لە سنووری هاوبەشی ئێران و عێراق لە خاكی ئێران
لە ژێر چاوەدێریی پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكراتدایە .چەند هەزار
پێشمەرگە هەمیشە دەتوانن هەڕەشە لە ئاشتیی ئەم ناوچەیە بكەن.
ئێوە كە بە ناوی سكرتێری گشتیی رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان
ئەركی دیفاع لە مافی مرۆڤ و هەر وەها دیفاع لە مافی دیاریكردنی
چارەنووسی گەالنتان لە سەر شانە ،بێگومان دەزانن كە شەڕی ئێران
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و عێراق نابێ لە سەر حیسابی گەلی كورد تەواو بێ .ئێمە رادەگەیەنین
كــە خەڵكــی كوردســتان بڕیاریــان وایە بــە هەمــوو ئیمكاناتیانەوە لە
داخــوازە رەواكانیــان و مەوجوودییــەت و مانی خۆیــان دیفاع بكەن.
بــۆ دابینكردنی ئاشــتیی بــەردەوام و ســەقامگیركردنی هێمنایەتی لە
ناوچــەدا دەبــێ ســەرنج بدرێتــە مەرجەكانــی دابینكردنــی ئاشــتی لە
كوردســتانیش .هــەر بۆیە لە جێبەجێكردنــی بڕیارنامەی 598دا دەبێ
ئەم مەسەلەش لە دەستووری وتووێژەكاندا بگونجێ.
ئاغای سكرتێر!
مەسەلەی كورد لە ئێراندا مەسەلەیەكی نێوخۆیی نیە .لە كوردستاندا
ســەرەتاییترین مافی ئینســانی و میللیی گەلێك پێشێل دەكرێ و ئێوە
وەزیفەتانە بە مەبەستی دیفاع لە مافی مرۆڤ و مافی مەوجوودییەتی
یەكێــك لــە رەســەنترین و كۆنتریــن گەالنی ئــەم ناوچەیــە هەنگاوی
پێویست هەڵێننەوە.
ئێمە چاوەڕوانی ئەنجامی كارەكانی ئێوەین و ئامادەیی خۆمان بۆ
هاوكاریی تەواو لەم پێناوەدا رادەگەیەنین.
بــەاڵم جارێكــی دیكە بە راشــكاویی تــەواو رادەگەیەنیــن كە ئەگەر
پێشنیاری ئێمە لە بەرچاو نەگیرێ ،حەول و تەقەالی ئاشتیخوازانەی
ئێــوە ســەركەوتنی تــەواو وە دەســت ناهێنــێ و بەرپرســایەتیی ئەم
ســەرنەكەوتنەش لــە ئەســتۆی رێكخــراوی نەتــەوە یەكگرتــووەكان
دەبێ.
بە ڕێز و حورمەتەوە
عەبدولڕەحمان قاسملوو
سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
شــەڕێكی حەماســیی هێــزی پێشــمەرگە پاش كۆتایی شــەڕی 8
ساڵە
پــاش كۆتایــی هاتنی شــەڕی ئێران و عێــراق زۆر كەس پێی وابوو
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چاالكییەكانی هێزی پێشــمەرگە دژ بە هێزەكانی رێژیم روو لە كزی
و الوازی دەنێــت و شۆڕشــی كوردســتانی ئێــران بــە رێبەرایەتیــی
حیزبــی دێموكــرات كۆتایــی پــێ دێت .بەاڵم پــاش تەنیا چەنــد مانگ،
لە شــەڕێكی حەماســیدا لە مەڵبەندی شــومالی كوردستان و لە الیەن
هێزی ئاگرییەوە ئەو ئەفسانەیە پووچەڵ كرایەوە.
لــە رۆژەكانــی  17و 18ی رەزبــەری ســاڵی  1367چەنــد مانگێــك
پــاش خواردنــەوەی جامی ژەهــر و قبووڵكردنــی بڕیارنامەی 598ی
ئەنجومەنی ئاسایشــی نەتەوە یەكگرتووەكان لە الیەن خومەینییەوە،
لە شــەڕێكی حەماسیی  2رۆژەی پێشــمەرگەكانی هێزی «ئاگری»دا
لــە ناوچــەی ورمێ لەگەڵ هێزێكی چەندهەزار كەســیی رێژیم ،بە بێ
ئــەوەی كــە تەنانەت یــەك پێشــمەرگەش شــەهید و برینداریش بێت،
زیاتر لە  120كەس لە هێزەكانی رێژیم لە رێگای جادەی مەرگەوەر
بــۆ شــنۆ لە شــوێنێك بــە ناوی «یەك مــاڵ» لە نێــوان «ژاراوی» و
«ســووركان» كوژران كە نزیكەی  37كەســیان لە چەكدارانی ســەر
بــە گرووهانــی جێگیــر لە پاســگای گوندی قاســملوو بــوون .مانگێك
پاش ئەم چاالكییانە كە ئەو هێزەی پێشمەرگە گەڕایەوە بۆ بنكەكانی
حیــزب لە كوردســتانی باشــوور ،نووســەری ئەم دێڕانــە كە ئەودەم
بەرپرسی مەڵبەندی شومال بووم ،وەكوو نەریتی هەمیشەیی چوومە
خزمــەت شــەهیدی هەرگیز نەمر دوكتور قاســملوو .لــەو بە خزمەت
گەیشــتنەدا بوو كە رێزێكی زۆری لێ گرتم و دەسخۆشــیی لە كادر
و پێشــمەرگەكانی هێــزی ئاگــری كــرد و فەرمووی ئێوە ئەفســانەی
ئاشــبەتاڵتان پووچــەڵ كــردەوە و ئــەم دوو رۆژە چاالكییەتــان بــە
رادەی  2ســاڵ خەباتی هەموو حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئێران
هەڵدەسەنگێنم.
پاش ئەم چاالكییانە بوو كە رەیشەهری ،وەزیری ئیتالعاتی ئەوكات
لەگــەڵ فەرمانــدەی ســپای پاســداران هاتنە شــاری ورمــێ و وێڕای
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ســەركۆنەكردنی بەرپرسانی پێوەندیدار بەو شەڕەوە لە بەرپرسانی
ئیتالعاتی و ســەربازییەوە بگرە تا بەرپرسانی سیاسی ژمارەیەكیان
گۆڕین و بەم شێوەیە دانیان بە شكستی خۆیان و بەهێزبوونی هێزی
پێشمەرگەی حێزبی دێموكراتدا نا.
وێنــەی خوارەوە دێمەنێك لە شــایی و هەڵپەڕكێی پێشــمەرگەكانی
هێــزی ئاگــری پــاش ســەركەوتن لــە شــەڕێكی قارەمانانــەدا نیشــان
دەدات.

 :53راگەیەندراوی دەفتەری سیاسی بە بۆنەی پێكهاتنی پلینۆمی
كۆمیتەی ناوەندی ()1367
هاونیشتمانە بەڕێزەكان!
خەڵكی تێكۆشەری كوردستان!
هاوڕێیانی خۆشەویست!
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران رادەگەیەنێ
كــە لــە رۆژەكانــی 9ـ14ی رەشــەمەی 1367دا پلینــۆم (كۆبوونەوەی
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بەریــن)ی كۆمیتــەی ناوەنــدی پێك هات و بە ســەركەوتنەوە كۆتایی
بــە كاروبــاری خۆی هێنا .لە ســەرەتای كۆبوونەوەكەدا پلینۆم گوێی
بۆ راپۆرتی دەفتەری سیاسی راگرت كە لەودا هەلومەرجی سیاسیی
ئێســتای كوردســتان و ئێران خرابووە بەر لێكۆڵینەوە .پاش باسێكی
ورد و بەردرێــژ لــە ســەر ئــەو راپۆرتــە پلینــۆم راپۆرتــی دەفتــەری
سیاســیی پەســند كــرد و بڕیــاری دا لــە ســاڵی 1368دا حیزبــی ئێمە
ئەركەكانی خۆی لە خاڵە ئەساسییەكاندا بە شێوەی خوارەوە بەڕێوە
بەرێ:
 .1تێكۆشانی تەشكیالتی
بایەخدان بە كاروباری تەشــكیالتی لە ریزی پێشــەوەی ئەركەكانی
تێكۆشــەرانی حیزبدایــە و هــەر بۆیــە پێویســتە بە لە بەرچــاو گرتنی
ئەزموونەكانی سااڵنی رابردوو هەوأل بدرێ كەمو كووڕییەكانی كاری
تەشــكیالتی تا ئەو جێگایەی كە دەگونجێ لە نێو ببرێنو تەشــكیالتێك
پێك بهێنرێ كە بتوانێ هەرچی زیاتر وەاڵمدەری هەلومەرجی ئێستای
خەباتــی حیزبــی دێموكرات و گەلی كورد لە كوردســتانی ئێراندا بێ.
لــەم بارەوە رێنوێنیــی تایبەتی ئامادە كرا كە ئۆرگانە بەرپرســەكانی
حیزبی لە جەریانی كاری خۆیاندا بەڕێوەی بەرن.
 .2خەباتی چەكدارانە
درێــژە كێشــانی تێكۆشــانی چەكدارانــەی حیزبەكەمــان دوای
تەقەوەســتانی نێــوان ئێــران و عێــراق نیشــانی دا كە بــە پێچەوانەی
پڕۆپاگەنــدەی دوژمنــان ،جوواڵنــەوەی گەلــی كــورد فاكتەرێكــی
ســەربەخۆیە و لــە هەمــوو هەلومەرجێكدا توانای بــەردەوام بوون و
خەبات لەگەڵ دوژمنی هەیە .بۆیە بڕیار درا تێكۆشــانی چەكدارانەی
هێزی پێشــمەرگە لێبڕاوانە درێژەی هەبێ و بۆ ئەم شــێوە خەباتەش
لە الیەن پلینۆمەوە هێندێك رێنوێنی درا.
 .3تێكۆشانی نێونەتەوەیی
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لە ساڵی 1367دا دەرەتانێكی باش بۆ ناساندنی داخوازە رەواكانی
گەلی كورد بە بیروڕای گشتیی جیهانی پێك هات و دەفتەری سیاسی
لەو بوارەدا چاالكییەكی باشی نواند و دەسكەوتی بەنرخی هەبوون.
پلینــۆم وێڕای دەربڕینی رەزامەندی لە تێكۆشــانی ســاڵی رابردووی
دەفتــەری سیاســی داوای كــرد كــە ئەم چاالكییە لە ســاڵی تازەشــدا
بــەردەوام بــێ و دەفتــەری سیاســی ئیمكاناتێكی زیاتر بــۆ ئەو كارە
تەرخان بكا.
 .4پێوەندی لەگەڵ رێكخراو و شەخسیەتەكان
پتەوكردنــی پێوەندیــی دۆســتایەتی و هاوكاری لەگــەڵ ئەو حیزب
و رێكخراو و شەخســییەتە ئێرانییانە كە باوەڕیان بە دێموكراســی و
خودموختاری هەیە ،یەكێك لە ئەركە گرینگەكانی حیزبە .بۆیە پلینۆم
وێــڕای پەســندكردنی سیاســەتەكانی رابــردووی حیــزب داوای كرد
كــە دەفتەری سیاســی بۆ پەرەپێــدان و پتەوتركردنی ئــەو پێوەندییە
هەوڵێكــی زیاتــر بــدا و وەك هەمیشــەش پاراســتنی ســەربەخۆیی
بڕیاردانی حیزب و قازانجەكانی گەلی كورد بە مێعیاری سەرەكی لە
هەموو پێوەندییەكانیدا دابنێ.
 .5مەسائیلی ماڵی
گیروگرفتەكانــی بەشــی ماڵــی و مەســەلەی بوودجەبەندی یەكێكی
دیكــە لــە باســەكانی پلینــۆم بــوون .كۆمیتــەی ناوەنــدی بــە گشــتی
بوودجەبەندیــی بــە گشــتی بــە كارێكــی دروســت و بە كەڵــك دانا و
ئامۆژگاریــی دا كــە ئــەم شــێوە كارە لە داهاتووشــدا ســاڵ بە ســاڵ
باشــتر و رێكوپێكتر بەڕێوە بچێ .لەم بەشــەدا بە پێویســت زانرا بە
پێــی ئیمكاناتی حیزب ،دابینكردنی پێویســتییەكانی هێزی پێشــمەرگە
ســەرنجێكی تایبەتیــی بدرێتــێ .پلینــۆم لــەو بارەیــەوە رێنوێنییەكانی
خۆی دا بە دەفتەری سیاسی.
پاش تەواوبوونی كاروباری پلینۆم بەشداران گەڕانەوە شوێنی كار
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و تێكۆشانی خۆیان .دەفتەری سیاسی هیوادارە هەم بەڕێوەبەرایەتیی
حیزب و هەم كادر و ئەندامان و پێشمەرگەكان بە پشتیوانیی بێدرێغی
خەڵكــی كوردســتان لــە بەجێگەیاندنــی بڕیارەكانی پلینــۆم و هەموو
ئەركەكانی قۆناخی ئێســتای خەبات لە پێناوی وەدیهێنانی دروشــمی
ئێســتای «دێموكراســی بۆ ئێران و خودموختاری بۆ كوردســتان»دا
سەركەوتوو بن.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی
18ی رەشەمەی 1367
 :54چۆن بوو دوكتور قاسملوو رووی لە وتووێژ كرد و تیرۆر
كرا؟ ()1368
یەكــەم هۆكاری وتووێژ ئەو سیاســەتە بوو كــە حیزبی دێموكرات
لــە درێژەی تێكۆشــانیدا بۆ دەســتەبەر كردنی مافەكانــی گەلی كورد
رەچــاوی كــردووە و ئەویــش چارەســەركردنی مەســەلەی كورد لە
ئێرانــدا لــە رێــگای دانوســتانەوە بــوو .ئــەم دانوســتانە كــە دوكتــور
قاســملووی تێدا تیرور كرا ،چەندەمین هەوڵی حیزب بۆ چارەســەری
مەســەلەی كورد لە رێگای ئاشــتییانەوە بوو كە بەداخەوە دەسەاڵتی
حاكم ئەقڵیەتی دانوستانی نەبوو.
دووەمیــن هــۆكاری ،ئــەو بارودۆخــە بــوو كــە كــورد لــە هەمــوو
بەشــەكانی كوردســتاندا لەگەڵــی بــەرەوڕوو بــوو و مەترســیی
ساتوســەودای رێژیمــەكان بەتایبەتی رێژیمی كۆماری ئیســامی و
حكوومەتی بەعســی عێراق پــاش خواردنەوەی جامی ژەهر لە الیەن
خومەینییــەوە و قبووڵكردنــی بڕیارنامــەی  ٥٩٨هاتبــووە ئــاراوە و
لــەم هەلومەرجــەدا دوكتور قاســملوو لە كۆبوونەوەیەكــی كومیتەی
ناوەندیدا وێڕای لیكدانەوەی بارودۆخەكە پێی وابوو ئێستا كە رێژیم
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لەگــەڵ دوژمنێكــی وەك بەعــس ئامادە بووە كێشــەكانی بــە دیالۆگ
چارەسەر بكا ،هیچ دوور نیە كە بیری لە سەر كوردەكانیش بگۆڕی.
هەر لە پێوەندی لەگەڵ ئەم دۆخە هەستیارەدا بوو كە لە كۆبوونەوەی
كومیتــەی ناوەندیــدا رایگەیاند زۆرمان هــەوڵ دا بەڵكوو حكوومەتی
عێراق لەگەڵ یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان بە تەوافوق بگەن ،بەاڵم
ســەركەوتوو نەبوویــن .ئێســتا ئەگەر بێــت ئەم دوو دەوڵەتە ســوڵح
بكەن ،دیارە زۆر دژوارە ،وەزعی ئێمەی كورد لە هەموو بەشەكانیدا
زۆر خــراب دەبــێ ،بۆیە ئێمــە ئەگەر تەنانەت بە مافێكی زۆر كەمیش
بــێ ،دەبــێ لەگــەڵ رێژیمی ئێــران رێك بكەوین بۆ ئــەوەی كورد لەو
مەترســییە رزگاری بێــت .ئەو دوو هۆكارە بــوون كە مەیلی دوكتور
قاســملوویان بــەرەو الی وتووێــژ لەگەڵ رێژیمی ئێران راكێشــا .لەو
الشەوە ئێران كە لە توانای یەكخستنی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی لە الیەن
دوكتور قاسملوو و هەروەها رۆڵی دوكتور قاسملوو لە بزووتنەوەی
كورددا ئاگادار بوو ،بە ڕێبەرێكی مەترســیداری دەزانی كە هەركات
دەتوانــێ بــۆ رێژیمــی كۆماری ئیســامی خەتەرســاز بێ .هــەر بۆیە
چەندین جار پالنی تیرۆر كردنی دوكتور قاسملوویان دانابوو .تا ئەو
كاتەی كە لە كوردستان بوو ،بە هۆی وریایی خەڵك و پێشمەرگەكانی
پارێــزەری ،رێژیــم نەیتوانــی بــە ئامانجەكــەی بگات ،بــەاڵم ئۆتریش
یەكێــك لە واڵتانی دێموكراتیكی ئۆرووپا بوو كە پێشــتریش چەندین
كەســایەتیی ئۆپۆزیســیونی ئێرانــی و كوردیان تێــدا تیرۆر كرابوو و
هەر بە ســات و ســەودا بازرگانییەكانی نێوان واڵتانی رۆژئاوایی و
ئێران چاوپۆشییان لێ كرابوو .هەر ئەو راستییە رێژیمی بەرەو ئەوە
هــان دا كــە پالنی ئــەم تیرۆرە لە وییــەن پایتەختــی ئۆتریش بەڕێوە
بــەرێ .بــەو جیاوازییەوە كە تیرۆری ئەمجارە لە ســەر مێزی بە ناو
دانوســتان بــۆ گەیشــتن بە ئاشــتبوونەوە بەڕێوە چوو كــە نموونەی
ئەوپەڕی جینایەتكاریی ئەم رێژیمەیە.

تەیموور مستەفایی

235

پــاش ئــەم بــاس و لێكدانەوەیە بــوو كە كومیتەی ناونــدی ،بڕیاری
وتووێژ لەگەڵ رێژیمی پەسەند كرد و مەشرووعیەت درا بە دەفتەری
سیاســی كــە لــە ئەگــەری بوونی زەمینــەی وتووێژ و دانوســتاندا بۆ
ئاشــتی دەســتی ئاوەاڵ بێ .ئەوە بوو كە بۆ جاری یەكەم دانوســتان
لەگــەڵ رێژیــم ســاڵی  ١٩٨٨دەبێ و بــەو ئاكامە دەگــەن كە جارێكی
دیكە لە ژووئیەی ١٩٨٩دا سەر لە نوێ بگەڕێنەوە بۆ وییەن.
رۆژی ١١ی ژووئییــە دوكتــور قاســملوو هێلێنــای خێزانــی ئاگادار
دەكاتەوە كە بۆ وتووێژ لەگەڵ ڕێژیم هاتۆتە وییەن.
رۆژی ١٣ی ژووئییە تیرۆریستەكان كە هەمان وەفدی دانوستانكاری
ڕێژیمن ،پیالنەكەیان كە تیرۆری دوكتور قاسملوو بوو لە سەر مێزی
وتووێژ بەڕێوە دەبەن و»دوكتور قاسملوو ،عەبدوڵاڵ قادری ئازەر و
دوكتور فازڵ رەســووڵ» تیرۆر دەكرێن و بە هەر شــێوەیەك بووە
سەحراڕوودی ،ئەندامی وەفدی رێژیم بە برینداری لەو ساختمانە كە
تیرۆرەكــەی تێــدا ئەنجــام دراوە بە جێ دێڵن و لــە ماوەیەكی كورتدا
پۆلیســی ئوتریــش دەگاتە شــوێنی كارەســاتەكە و لەگــەڵ ئەوەی بە
روونی عامیلەكانی تیرۆر دەناســن ،بەاڵم بەداخەوە تیرۆریســتەكان
ئیسكۆرت دەكەن و بەرەو تاران رەوانە دەكرێن.
وەزیــری دەرەوەی ئوتریــش دەورێكــی زۆری گێــڕاوە لــە بەدوادا
نەچوون و بەالڕێدا بردنی مەسەلەی تیرۆرەكە و سەرەتا میدیاكانی
ئورووپایــی وەك  bbcو رادیــۆ فەرانســە و زۆر راگەیاندنــی دیكــە
هەوڵیان دا مەسەلەی تیرۆرەكە بە الڕێدا بەرن و خستیانە ئەستۆی
گرووپێكــی تونــدڕەوی دیكــەی كــورد و وەكوو كێشــەی نێوخۆییان
تەبلیــغ پێوە كرد كە ئەمەشــیان تاوانێكی دیكە بوو كە دێموكراســیی
بەرژەوەندیخــوازی رۆژئاوا دەیەویســت قوربانیەكانی جارێكی دیكە
قوربانــی بكاتەوە ،بەاڵم ســەردەمدارانی تیرۆر و عامیالنی تیرۆر بە
رادەیەك روون و ئاشكرا بوون بێجگە لە ریسوایی بۆ ئەو راگەیانانە
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و بەرپرسانی ئوتریشی هیچی دیكە نەمایەوە.
تەنیــا كەس كە دەتوانی لە رێگای یاســاوە بەدواداچوونی كەیســی
تیرۆری دوكتور قاســملوو بكات ،هێلێنا قاســملوو بوو كە ئەویش لە
بیرەوەرییەكانیدا هەر لە كاتی خۆی بەم چەشنە باسی دەكا:
« پۆلیســی ئوتریش زۆر بە خێرایی راســتیی رووداوەكەی
كەشف كردبوو ،پیاوكوژەكان لە راستیدا هەمان بەناو دیپلۆماتە
ئێرانییەكان بوون كە لە دانوســتانەكاندا بەشدار بوون .كاتێك
كە راگەیەنە نێونەتەوەیەكان و بەتایبەتی راگەیاندنی ئوتریش،
هەواڵەكەیــان بــاو كــردەوە و هەمــوو الیــەك لێــی ئــاگادار
كرایەوە ،حكوومەتی ئوتریش تووشــی سەرئێشەیەكی گەورە
بوو ،تاوانباران بە پاســپۆرتی دیپلوماتیك ســەفەریان كردبوو
و دەوڵەتی ئوتریش بە بیانووی پێوەندیی ئابووری بەرفراوان
لەگەڵ ئیران هەبوو ،چاوپۆشیی لەو تاوانە گەورەیە كرد».
هێلێنــا قاســملوو (نەســرین خانــم) وە دوای پەروەندەكــە كــەوت،
وەكیلێكــی الو بــە نــاوی « مانفریــد وایدینگــر» وەكالەتــی دەكــرد و
نەســرین خانم ســكااڵی لە سەر بەرپرســانی پێوەندیداری ئوتریشی
بەم كەیســەوە هێنایە ئاراوە و خوازیاری دادگایی كردن و ســزادانی
تاوانبــارەكان بــوو و خوازیــاری ئــەوەش بــوون كــە دەزگای دادی
ئوتریــش راشــكاوانە تیرۆریزمــی دەوڵەتیــی ئێــران ئاشــكرا بــكات.
لێكۆلینەوەكان بەهۆی كارشكێنی و ئاستەنگەكان لە الیەن بەرزترین
بەرپرسانی ئوتریشیەوە بە هیچ جێگایەك نەگەیشت و چەندین ساڵی
خایاند.
هێلێنــا قاســملوو دەڵــێ بڕیــارم دا ســكااڵكەی بەرمــە ئاســتێكی
بەرزتــر و لــە دیوانــی بــااڵی ئــەو واڵتە ســكااڵ لە ســەر حكوومەتی
ئوتریــش تۆمــار بكات ،بەاڵم لە كۆتاییــدا دیوانی بااڵی ئوتریش نەك
هەر ســكااڵی لە ســەر حكوومــەت رەد كردەوە ،بەڵكــوو بڕیاری ٨٠
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هەزار شــیلینگ غەرامە بە ســەر هێلێنا قاســملوودا دەســەپێنێ كە لە
دژكردەوەیەكدا هێلێنا قاســملوو بەو دیوانە رادەگەیەنێ ئەگەر ناچار
بكــرێ ئــەو پووڵە بــدات ،ئامادەیــە وەك قەرزدارێكی كەمدەســت كە
توانای دانەوەی قەرزەكەی خۆی نییە بچێتە زیندان بەاڵم ئامادە نیە
بــە دەزگایەكــی داد پارە بــدات كە الیەنگری لــە تیرۆریزمی دەوڵەتی
دەكا ،بۆیــە بــەدوای ئەم تەهدیدە ئیتر نەســرین خانم لەم پێوەندییەدا
لێپرسینەوەی لێ ناكرێ.
لــەو ماوەیــەدا نەســرین خانــم دەیــان كنفرانســی رۆژنامەوانیــی
ســەبارەت بــەو تیــرۆر بەڕێوە بــرد و میدیاكانی ئوتریــش دەورێكی
زۆر گرینگیان لە زانیاری سەبارەت بەو تیرۆرە بە بیروڕای گشتیی
ئوتریش دا.
لە نووســینی نەســرین قاســملوودا « عەبدولڕحمــان مرۆڤێك بوو
نــەك فریشــتەیەك یــان بوونەوەرێكــی ئاســمانی و ســەروو مرۆیی،
ئەوەی لە ژیانی ئەودا گرینگە ،هەر ئەوەیە كە مرۆڤ وەكوو رێنوێن
و رێگەچارە بۆ بەرەكانی پاش خۆی بە جێی دەهێڵێت .گومان لەوەدا
نیــە كــە عەبدولڕەحمــان لــە زەیــن و تێگەیشــتنی هاونیشــتمانیەكانی
خۆیدا ئالوگۆڕی دروســت كرد و روانگەیانی بە نیســبەت دنیا گۆڕی
و هەســتی خەباتكاری و ئۆگریی ژیانی ئازادی لەواندا بەهێز كرد و
زیندووتری كردەوە و ئەوە دەسكەوتێكە كە لەو بە جێ ماوە».
هەروەها لە درێژەی بۆچوونەكەیدا دەنووسێ:
«عەبدولڕەحمــان هەوڵــی دا چارەیەك بدۆزیتــەوە كە ببێتە
هــۆی هێورتركردنــەوەی ئــەو دۆخــە نالەبــارەی كــە خەڵكــی
كوردی تێدا دەژیا و رەنگە هەر ئەم هەوڵ و تێكۆشــانەش بۆ
دۆزینــەوەی رێگاچارەیەكی گونجاو ،بووبێتە هۆی ئەوەی كە
چاوپۆشــی لە هیندێك شــت بكات و ئەو خاڵە لە بیر بكات كە
تیرۆریســتەكانی ســەر بە ئاخوندەكان ،سەرەتا دەست دەكەن
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بە چەواشەكاری و دواتر هەوڵی لە ناوبردنی ئەدەن».
عەبدولڕەحمان كە بە پێی سروشتی خۆی لە سیاسەتدا ،مرۆڤێكی
بیــر تیژ و دووربین بوو ،پێــی وابوو دەتوانێ بیركردنەوەی مەالكان
بگۆڕێــت و هــەر ئــەم بیركردنــەوەش بە نرخی لەدەســت دانی گیانی
تــەواو بوو .بە كوشــتنی عەبدولڕەحمان رێژیمــی مەالكان نەیانتوانی
نەتەوەیــەك لــە داواكردنی مافەكانی پاشــگەز بكاتەوە ،ئەوان توانیان
مرۆڤێــك لــە ناوبــەرن ،بەاڵم هزر و ئــازادی و دیرۆكــی ئەو وەكوو
رێبەری حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ماوەتەوە.
هێلێنــا قاســملوو دەڵــێ :قاســملوو لــە دەفتــەری یادداشــتەكانیدا
رەســتەیەكی بەناوبانگــی « ئانــدرێ مالــرۆ»ی نووســیبوو كە« :من
شەڕم كرد ،بەبێ ئەوەی حەزم لە شەڕ بێت».
نەســرین خێزانــی دوكتــور قاســملوو بەهــۆی خۆشەویســتیی بــۆ
دوكتور قاســملوو لە خەباتی نهێنیی حیزبدا زۆر زەحمەتی كێشــاوە
و لەگــەڵ زۆر دژواری و گیروگرفــت بــەرەوڕوو بووەتــەوە و
منداڵەكانــی دوكتــور قاســملووش هەروا تووشــی زۆر كەم و كۆڕی
و گیروگرفت بوون ،واتە دوكتور قاســملوو نەك تەنیا خۆی بەڵكوو
ژیانی هاوسەرەكەی و منداڵەكانیشی لە پێناوی ئەم خەباتەدا داناوە،
بۆ ئەوەی كە خوێنەر رادەی ئەم كێشــە و گرفتانەی كە بۆی هاتۆتە
پێش شارەزا بێت ،سەرنجتان بۆ خوێندنەوەی كتێبی «ئورووپاییەك
لــە واڵتــی كوردانــدا» كە بــە فارســی و كوردیش وەرگێــڕان كراوە،
رادەكێشم.
دەنگدانەوەی شەهید بوونی دوكتور قاسملوو
شــەهیدبوونی دوكتور قاســملوو لە نێو كۆڕ و كۆمەڵە جیاجیاكاندا
دەنگدانەوەیەكــی زۆر بەرینــی هەبــوو .لە ئورووپا زۆر كەســایەتیی
ناودار كە دوكتور قاســملوویان دەناســی ،زۆریان قسە لە سەر كرد.
تەنیا ئەوە بەسە كە بلێین دوكتور بێرنارد كۆشنێر كە دواتر بوو بە

تەیموور مستەفایی

239

وەزیری دەرەوەی فەرانسە ،لە بەشێك لە پەیامەكەیدا لە گۆڕستانی
پێرالشێز دەڵێ« :دوكتور قاسملوو! كاتێك بیر لە تۆ دەكەمەوە ،پێش
لە هەموو شتێك لە بزەی سەر لێوت بیر دەكەمەوە ،تۆ دەتتوانی بە
هەموو كەسێك و هەموو شتێك پێ بكەنی .لە فەرهەنگی گەورەی تۆ
بیر دەكەمەوە ،لە روانینەكانی تۆ كە وەك مێژوونووسێك و مرۆڤێكی
ئــاگا هەمــوو شــتێكت لــە بەرچاو بــوو و لەوە كەڵكــت وەردەگرت تا
لێكدانەوەی جوان پێشــكەش بكەی .تۆ لە جیهانی ســێهەمدا كەســێك
بــووی كــە لــە هەموو كەس زیاتر رێــزم هەبوو بۆت .لــەو كاتەدا كە
پارتیزان و ئازادیخواز و وەفادار بە ســتراتیژییەك بووی ،لە كاتێكدا
كــە هێڵێكــی سیاســیی لێبڕاوانــەت بەڕێــوە دەبــرد ،هیچ كات ئەســڵی
مەسەلەكە كە دێموكراسی بوو ،لە بەرچاوت ون نەبوو».
مادام میتران ،هاوسەری فرانسوا میتران ،سەركۆماری ئەو كاتەی
فەرانســە دەڵــێ « :كەســایەتیی وەك فەرانســوا میتــران و دوكتــور
قاســملوو لە نێو نەتەوەكاندا بە دەگمەن هەڵدەكەون و ئەوان جیگای
لێ فێربوون بۆ كۆمەڵگای خۆیان بوون».
كریس كۆچێرا دەڵێ « :دوكتور قاســملوو مامۆســتایەك بوو ،منی
لەگــەڵ كیشــەی كــورد ئاشــنا كــرد و لە زانكــۆی ســۆربۆنی پاریس
مامۆستای شارستانیەتی كورد بوو».
جاناتان رندل ،هەواڵنێری ئەمریكایی دەڵێ« :لە نێو رێبەرانی كورد
لە هەموو پارچەكاندا كەسایەتیی دوكتور قاسملوو بێ وێنە بوو».
مێریال گالیتی ،رۆژنامەوان و كوردناسی ئیتالیایی دەڵێ« :خۆرەتاو
و مانگ كوژران ،بەالم تا هەتاهەتایە بە تاریكیی ئاسمانی دڵەكانمان
رووناكی دەبەخشن».
مــارك كــراوس ،رۆژنامەنــووس لــە رۆژنامــەی لیبراســیۆن لــە
دانیشــتنێكدا لەگــەڵ دوكتــور قاســملوو دەڵــێ :تــۆ دەســاڵ پێــش كە
یەكترمــان ناســی ،قــەرار بــوو كتێبێــك بنووســی ،منیــش پرســیارم
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كــرد« :كتێبێــك ســەبارەت بــە تــۆ؟ ئەگەر ســەبارەت بە تــۆ بێ زۆر
باشــە» .وەاڵمی دایەوە »:نا ســەرنجی هیچ كەس راناكێشــێت ،بەاڵم
ئەگەر ســەبارەت بە مێژووی كورد بێت ،دەتوانم لەو بارەوە بابەتی
سەرنجراكێش بخەمە بەر دەستت» بیر لەو كتێبە بكەرەوە.
ئەم رۆژنامەنووســە دەنووســێ« :قاســملوو یەكێك لە بلیمەتترینی
ئــەو مرۆڤانــە بــوو كــە لــە مــاوەی كاری رۆژنامەنووســیی خۆمــدا
ناســیبێتم و خــۆم بە ئەمەكــداری دەزانم ،من لەگــەڵ عەبدوڵڕەحمان
و لە ســایەی ئەودا كوردەكانم ناســی ،لەگەڵ توانا بێ هاوتاكانی ئەم
گەلــە لــە بواری خۆڕاگری و عیشــقەكەیان بۆ ئازادی و ژیان ئاشــنا
بووم و لەوەش زیاتر ،رێبەرێكی سیاسیم ناسی كە نموونەی لە سەر
ئەم گۆی زەوییە كەمە.
لە نێو كۆڕ و كۆمەلە ئێرانییەكاندا:
عاتیفە گورگین دەڵێ« :دوكتور قاسملوو نەمردووە ،هەر هەنگاوێكی
لــە حەرەكەتی هەڵۆیەكی پێشــمەرگەدا ،كە وەدیهێنەری ویســتەكانی
گەلی كوردە ،زیندووە».
لــە نێــو خەڵكــی كوردســتاندا دەنگدانــەوەی شــەهیدبونی دوكتــور
قاســملوو زۆر بەرینتر بوو .زۆر كەس رەشــی پۆشــی و زۆر كەس
شەوان و رۆژان بۆ شەهید گریا .هەستی ژنێكی كورد كە بە فیلمیش
تۆمــار كراوە ،وەك نموونە دێنمــەوە ،ژنە كوردێكی نەخوێندەوار كە
رەنگە زۆر لە سیاسەت شارەزا نەبێ:
« ئێوارە وەختانێ كوڕەكەم هاتەوە بۆ ماڵ ،بە دەمدا كەوت
و دەگــری .لێم پرســی بــۆ دەگریت ،چی قەومــاوە؟ وتی جا چ
مــاوە بقەومــێ؟! وتم بــۆ؟ چی بــووە؟ كوڕەكەم وتــی :باوكی
كوردیان شــەهید كرد .وتم كێ؟ وتی دوكتور قاســملوو .دەڵێ
لەم كاتەدا لە هۆش چووم ،كە هاتمەوە هۆش دەزانم شــین و
شەپۆڕێكە هەر مەپرسە .ئەو شەو تا بەیانی هیچ كاممان لەم
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ماڵەدا نەخەوتین ،هەر گریاین .چەند رۆژی دیكەی بە ســەردا
تێپــەڕی و ئێمــە هــەروا ناڕەحەت و چاو بــە گریان بووین كە
چەند پێشمەرگەیەك هاتنە المان و لێمان پرسین پاش دوكتور
قاسملوو ئێوە چ دەكەن؟ كورد چیی لێ دێ؟ دەڵێ پێشمەرگەكان
وتیــان :راســتە دوكتــور قاســملوو زۆر گەورە بوو و شــەهید
بوونەكەی زەربەیەكی كاری و گورچكبڕی لە پەیكەری حیزب
دا ،بەاڵم حیزب لێبڕاوانە درێژە بە رێبازی دوكتور قاســملوو
دەدات و ناهێڵێ دوژمنان رۆژی خۆش ببینن و خەوی خۆش
لە چاویان بكەوێ .ئەو ژنە دەڵێ كە پێشمەرگەكان وایان وت،
هەرچەند دیسان بۆ شەهیدبوونی دوكتور قاسملوو ناڕەحەت
بوویــن ،بــەاڵم ســوكناییەك بە دڵماندا هات و وتمان شــوكر ..
ئەوەمــان بیســت كــە حیزبەكەمان لە ســەر درێژەدانی خەبات
رادەوەستێ و خەباتەكە رێبەری دەكا».
ئەگەر بێت و نموونە بێنینەوە ،هەزاران لەم نموونانە لە نێو خەڵكی
كوردســتاندا روویــان داوە ،لێــرەدا بــە هێنانەوەی ئــەو نموونەیە كە
لــە ســەر شــریتی ویدیۆیی تۆمــار كــراوە ،قەناعەت دەكەیــن .لە نێو
كوردەكانــی توركیەشــدا نموونەی ئەم هەســتەمان هەبــوو .لە دەیان
گونــدی ئــەم ناوچەیــە بــە رەشپۆشــین و گریان و نووســینی نامەی
پرســە و سەرەخۆشــی بــۆ كومیتــە و مەڵبەنــدی شــیمال و بــە هاتن
بۆ المان و دەربڕینی هەســتی هاودەردی ،ئەم هەســت و ســۆزەیان
نیشان دەدا.
كاندیدابوونــی دوكتــور قاســملوو بۆ وەرگرتنی خەاڵتی ئاشــتیی
نۆبێل ()1368
لە مانگی رێبەندانی 1368ی هەتاویدا بە دەستپێشخەریی كۆمیتەی
ئۆتریش ،دۆستانی گەلی كورد و پشتیوانیی ژمارەیەك لە زانایان و
یاساناسەكان ،نوێنەرانی پارلەمان و دیپلۆماتەكانی واڵتانی فەرانسە،
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ئیتالیا ،ئۆتریش ،چێكۆسلۆڤاكی ،ئاڵمانی فیدراڵ ،ئیسلەند بە ئاكادمیای
بەخشــینی خەاڵتی ئاشــتیی نۆبێل پێشــنیار كراوە كە بۆ قەدرزانی لە
هەوڵ و تێكۆشــانی بەردەوامی لە ڕێگای ئاشــتیدا ،خەاڵتی ئاشــتیی
نۆبێلی ئەو ساڵە بدرێت بە رێبەری هەڵكەوتووی گەلی كورد ،دوكتور
عەبدولڕەحمان قاسملوو.
پێشــنیاری كاندیداتــۆری بــۆ بەخشــینی ئــەم خەاڵتــە بــە دوكتــور
قاسملوو لەگەڵ ئیستدالل كردن بۆ دانی ئەم خەاڵتە بە ناوبراو هەر
وەهــا ئــەو پشــتگیرییانەی كە لێــی كراوە بــۆ ئاكادیمیــای ناوبراو لە
ئۆسلۆ پێتەختی واڵتی نۆروێژ نێردرا.
لــەو پێشــنیارەدا هاتبــوو كــە« :د.قاســملوو ســەرەڕای ســەركوتی
بێڕەحمانە و خوێناویی گەلی كورد لە ئێران و ناوچە كوردنشینەكان،
بــەردەوام ئامادەیــی رێككەوتنی لــە خۆی نیشــان داوە و خوازیاری
چارەسەری مەسەلەی كوردەكان لە رێگای ئاشتیخوازانە و وتووێژی
سیاسییەوە بووە .ئەو وەك ئەسڵێكی حاشاهەڵنەگر تیرۆریزمی وەك
كەرەســتەیەكی گوشارهێنانی سیاســی رەد كردۆتەوە و ویستەكانی
لە چوارچێوەی پشــتیوانی لە ناســنامە و مافی كوردەكان هاوئاهەنگ
بــووە لەگــەڵ جاڕنامــەی نەتــەوە یەكگرتــووەكان و راگەیەنــدراوی
جیهانیــی مافــی مــرۆڤ» .لە درێژەی ئــەم نامەیەدا هاتــووە كە« :بە
هــۆی پێداگــری لە ســەر ئەم هەڵوێســتە بوو كە لە ئاكامــدا بە نرخی
گیانــی تــەواو بوو و ئەو كاتێك لە وییەن لە گــەڵ نوێنەرانی رێژیمی
كۆماری ئیســامیی ئێران بۆ گەیشــتن بە ئەگەری رێككەوتنی ئاشتی
لە وتووێژدا بوو ،تیرۆر كرا».
 :55جیابوونەوەی زۆربەی ئەندام و كادرە كوردەكانی دەرەوەی
واڵت لە حیزبی توودەی ئێران ()1369
رۆژی 10ی خاكەلێــوەی  1369زۆربــەی ئەندامــان و كادرە
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كوردەكانــی حیزبی توودەی ئێران بــە دەركردنی بەیاننامەیەك پاش
دەربڕینــی بێهیوایــی خۆیــان بەرانبــەر بە سیاســەت و كردەوەكانی
حیزبــی تــودە و رێبەرانی ،جیابوونەوەی خۆیان لەو حیزبە راگەیاند.
ئەوە بەیاننامە دوور و درێژە پاش باسكردنێكی تێروتەسەل لە سەر
ئاڵوگۆڕەكانی جیهانی هاوچەرخ و داڕمانی جەمسەری كۆمۆنیستی،
ئاوڕدانەوەیەك بۆ سەر مێژووی حیزبی توودە ،بارودۆخی نێوخۆیی
تەشكیالتی حیزب و دۆخی بەستراوەییان ،دێتە سەر هەڵوێستی ئەو
حیزبە بەرانبەر بە پرسی نەتەوایەتی لە ئێران و دەڵێ:
«پــاش یەكێتیــی فەرمایشــی لەگــەڵ فیرقــەی دێموكراتــی
ئازەبایجان و بە الســاییكردنەوە لــە حیزبەكانی تەرازی نوێ،
لــە بەرنامەی حیزبدا ،مەســەلەی نەتــەوەكان و مافی ئەوان و
لە ریزی ئەو مافانەدا ،فورموولی ناســراوی مافی دیاریكردنی
چارەنــووس ،هاتــە مەیدانەوە .لەو كاتە بە دواوە ،هەڵوێســتی
حیزبــی تــوودەی ئێــران بەرامبەر بــە مەســەلەی نەتەوایەتی،
یەكێــك لــە دیاردە هــەرە بەرچاوەكانی هەلپەرســتی و نان بە
نرخــی رۆژ خــواردن بــووە .بــە رەســمی ناســین و داننان بە
مافــی دیاریكردنــی چارەنووســدا بە گوێرەی ئوســوول ،وەك
هەر ماف و ئوسوولێكی دیموكراتیكیتر ،پێویستە بە بێ گرتنە
بەرچاوی كات و شــوێن ،هەمیشــە جێگای داكۆكیی شێڵگیرانە
بێ .بەاڵم حیزبی توودەی ئێران ،هەمیشە لە بواری تێئۆرییەوە،
دەكەوێتە چاوبەســتن و ئەو ئەساڵنە دەسپێرێتە بەر فەرمانی
بارودۆخی كاتوســات كە مەبەســت لەوەش پێوەندیی رێژیمی
دسەاڵتداری ئێران لەگەڵ ئوردووگای سۆسیالیستی و بەر لە
هەمووان یەكێتیی سۆڤێتە».
لە بەشێكی دیكەدا ئۆگریی كۆمۆنیستەكان بۆ «حیزبی سەرانسەری»
بــە هــۆكاری پاشــگەزبوونەوەیان لــە مافی دیاریكردنــی چارەنووس
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دادەنێــت و دەڵێ« :مافــی دیاریكردنی چارەنووس تــا جیابوونەوەی
تەواو و كەماڵ كە دروشمی كۆمۆنیستەكان بۆ چارەسەری مەسەلەی
نەتەوایەتــی بــوو ،گەرچــی بوو بــە هــۆی پێكهێنانــی كۆمارەكانی بە
ڕواڵەت سەربەخۆ ،بەاڵم بە لە ئارادا بووونی فۆرموولەكانی حیزبی
سەرانسەری و حیزب و دەوڵەت و بە ناچاری حیزبی سەرانسەری ـ
دەوڵەتی سەرانسەری ،ناوەڕۆكی راستەقینەی پووچەڵ كرایەوە».
هەروەها باس لەوە دەكات كە هەڵوێستی حیزبی توودە لە هەمبەر
پرســی نەتەوایەتــی و مافــی دیاریكردنــی چارەنــووس نیشــاندەری
ساتوســەودا كردنێكــی بــازاڕی لەگــەڵ ئــەو چەمكانە بــووە و دەڵێ:
«هەڵوێستی حیزبی توودەی ئێران لە سەردەمەكانی بەرزبوونەوەی
هێــژای بزووتنــەوە لــە ســااڵنی 24ـ 25و 46ـ 47و بــە تایبەتــی دوای
شۆڕشی رێبەندان ،نیشاندەری قووڵی هەلپەرەستی و قوربانیكردنی
ئەســڵەكانی بــە رواڵــەت بیروبــاوەڕی خــۆی لــە بەرامبــەر قازانج و
بەرژەوەندییەكانی رۆژدا بوو .تاقیكردنەوەی دەیان ســاڵەی بوون و
دەسەاڵتداریی تاكەحیزبی سەرانسەری لە واڵتی فرەنەتەوەی ئێراندا،
فێرمان دەكا كە ئەو چەشنە حیزبانە نەیانتوانیوە هاوكات وەاڵمدەری
داخوازییەكانی ســەرجەم و بەشــە تاكە تاكەكانی پێكهێنەری كۆمەڵ
بن.
تاقیكردنــەوەی شۆڕشــی رێبەندانیــش ،جێگایەكە كــە دەبێ گەلێك
ئەزموونــی لــێ فێــر بین .هەر لــەو كاتەدا كــە بەڕێوەبەرانــی حیزبی
تــوودەی ئێــران لــە خۆشــیی فــەزای ئاوەڵــەی سیاســی و دەرەتانی
دەمەتەقــەی تەلەڤیزیۆنی گەشــەكە ببوون ،كوردســتانی خوێناوی و
برینــدار ،لــە تــاو ئێــش و ئــازاری خۆی پێچــی دەخــواردەوە .دێهات
ئاگریــان تــێ بــەر دراو چەنگیزەكانــی ئیســامی لە كــەالكان گردیان
دروســت دەكرد و ئێمە ئەندامانی سەرانســەری ،بە كاوێژكردنەوەی
خۆشــبینییەكان و هێڵكێشــان و هێڵســازییەكانی ناوەندێتــی حیــزب
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دەكەوتینە پینەكردنی ئەم كوشتارە بە كۆمەاڵنە و ئێمە كە ئاواتێكمان
جیا لە چاكە و بەختەوەریی گەلەكەمان نەبوو ،بەكردەوە لە تەنیشتی
گەلەكەمان نەماینەوە».
لــە درێژەدا دەپەرژێتە ســەر پیالنگێڕییەكانــی حیزبی توودە دژ بە
بزووتنــەوەی نەتەوەیــی ـ دێموكراتیكــی كورد و حیزبــی دێموكراتی
كوردســتانی ئێــران و دەڵــێ« :حیــزب تــوودەی ئێران لــە ناكۆكی و
گیروگرفتــی نێوخۆیــی حیزبــی دێموكراتی كوردســتان بە مەبەســتی
دابینكردنــی هێژموونی خۆی كەڵكــی وەرگرت و ئەم كارە لە دواییدا
بە شــێوەی داكۆكیكردن لە جیابوونــەوەی پێڕەوانی كۆنگرەی چوار
خۆی نیشان دا.
جیگای سەرنجە كە دوای هێرش بۆ سەر حیزب ،دەمڕاستەكانی ئەو
كاتی حیزبی توودەی ئێران بۆ «وجیەالملە» نیشــاندانی «كۆنفراسی
میللــی» و بــە بیانــووی تەختكردنــی رێــگای پێوەندی لەگــەڵ حیزبی
دێموكــرات ،پێڕەوانــی كۆنگرەی چواریان كردە قوربانیی سیاســەتی
هەلپەرەستانەی خۆیان و لە یەك شەودا «باندی قاسملوو»ی پێشوو
بوو بە بەڕێوەبەری بزووتنەوەی نەتەوایەتیی گەلی كورد.
لــە كۆتاییــدا ئەو گرووپە چەند خاڵێك وەكــوو هێڵەكانی داهاتووی
كاری سیاسیی خۆیان دەخەنە روو و دەڵێن« :رێباز و ئاسۆی هەرە
گشتیی بزووتنەوەی ئێمە بەو چەشنە دیاری دەكرێ:
ـ ئێمــە بۆ ســەقامگیر كردنی رێژیمێكــی دێموكراتیك كە حاكمیەتی
یەكســانی هەمــوو نەتەوەكانــی دانیشــتووی ئێــران دابیــن بــكا،
تێدەكۆشین.
ـ ئێمــە لــە پێنــاوی یەكێتیــی كردەوەی گشــت هێزەكانی نیشــتمانی
و دێموكراتیــك و شەخســیەتەكانی كــورد لــە كوردســتاندا خەبــات
دەكەین.
ئێمــە بزووتنــەوەی رزگاریخــوازی نەتــەوەی كورد بە بەشــێك لە
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بزووتنەوەی جیهانی لە رێگای ئاشتیی جیهانیدا ،نەهێشتنی دیكتاتۆری
بــە هەموو چەشــن و شــێوەیەكییەوە و ســەربەخۆیی نەتــەوەكان لە
دیاریكردنــی چارەنووســیاندا و رووخانــی رێژیمەكانــی زۆردار و
زۆرداریــی واڵتــەكان و خەبــات لــە دژی دەســتدرێژیی ئیمپریالیــزم
دەنرخێنین».
لە كۆتایی ئەو بەیاننامەیەدا نووسراوەیەكی كورت بە ئیمزای غەنی
بلووریــان و حەمەدەمین ســیراجی ،دوو كەســایەتیی دیاری «تاقمی
حەوت كەســی» كە بە تەحریكی حیزبی توودە لە حیزبی دێموكرات
جیا بوونەوە ،دەبینرێت كە بەم چەشنەی خوارەوە پەشیمانیی خۆیان
لــەو خەیانەتــە گەورەیــە دەردەبــڕن و دان بەوەدا دەنێــن كە فریوی
حیزبی توودەیان خواردووە:
هاونیشتمانی خۆشەویست!
خەڵكی شەریفی كوردستان!
ئێمە كە ئەم نووســراوە كورتەمان واژۆ كردەوە ،لە رەوتی
ئامادەكردنی بەیاننامەی جیابوونەوەی بەشی زۆری ئەندام و
كادرەكانی ســەر بە حیزبی تــوودە لە دەرەوەی واڵتدا بووین
و بە گشتی لەگەڵ دەقی بەیاننامەكەدا هاودەنگین.
بــەاڵم لــە بــەر ئــەوەی خۆمــان و ژمارەیــەك لەوانــەی
بەیاننامەكەیــان واژۆ كردووە ،لە رابــردوودا ،ئەندامی حیزبی
دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران بوویــن و كاتێــك بــە هــۆی
جیاوازیــی بۆچــوون و لێكدانــەوە و هێندێك هــۆ و فاكتۆر كە
ئاگری دووبەرەكییان خۆشتر دەكرد ،لە حیزب جیا بووینەوە
و لە ژێر ناوی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران (پێڕەوانی
كۆنگرەی چوار) دەســتمان كرد بە تێكۆشــان و پاشان لە بەر
ئەوەی ئاگاداریی پێویستمان لە ماهیەتی رابەری و ساختاری
دژە دێموكراتیكــی حیزبــی توودەی ئێــران نەبوو ،چووینە پاڵ
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ئەو حیزبەوە ،ئێستاش رایدەگەیەنین لە رۆژی باڵوكردنەوەی
ئــەم بەیاننامەیــە بــە دواوە ،هیــچ چەشــنە پێوەندییەكمــان لــە
ژێــر هیــچ ناو و نیشــانێك لەگــەڵ حیزبی تــوودەی ئێران نییە
و هــەر وەهــا هــەوڵ دەدەیــن رەوتــی جیابوونەوە لــە حیزبی
دێموكراتــی كوردســتان و تێكۆشــان لــە ژێــر نــاوی حیزبــی
دێموكراتــی كوردســتانی ئێران (پێڕەوانــی كۆنگرەی چوار) و
چوونە پاڵ حیزبی توودەی ئێران كە پێویستی بە توێژینەوەی
وردتــر و تێكڕایــی هەیــە و روانگەكانی خۆمان ســەبارەت بە
ئاڵوگۆڕەكانــی قــووڵ ،رووداوەكانــی سەردەمســازی ئێســتا
و شــوێنەواری ئــەو رووداوانــە لە ســەر پرۆســەی خەبات و
بزووتنەوەی رزگاریخوازیی كوردســتان روون كەینەوە و بە
ئاگاداریی گشتیی بگەیەنین.
غەنی بلووریان ـ حەمەدەمینی سیراجی
10ی خاكەلێوەی  ،1369رێكەوتی 1990/3/30
 :56تیــرۆری دوكتــور ســەعید و هاوڕێیانــی لــە ریســتورانی
میكونۆس ()1371
لە بیروباوەڕی ئیســامی و لەوانەش بیروباوەڕی شــیعەدا دنیا بە
دوو بەش دابەش دەكرێت« :حەق» و «باتڵ» .لەم شێوە بیركردنەوەدا
ئیسالمییەكان خۆیان بە حەقی موتڵەق و نەیارەكانیان بە باتڵ دەزانن.
لــەم شــێوە روانینــەدا ویالیەتــی فەقیه نوێنــەری خوداوەند لە ســەر
زەوییــە ،هەرچــی ئــەو دەیڵێ و دەیــكا ،رەوایە و جیهانــی بەرانبەری
ناڕەوا .ئەم دیتنە لەگەڵ ئازادی ،دێموكراسی ،مافی مرۆڤ و مافەكانی
ژنــان و  ..لــە دژایەتیدایە ،كەرەســتەی خەبات دژ بــە ئەم بۆچوونانە
جیهــادە و جیهادیــش یانی لەناوبردنــی موخالیفەكانی بیروبۆچوونی
ئــەوان .لــەم پێوەندییــەدا رێبەرایەتیی حیزبی دێموكــرات كە بۆ بەها
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دێموكراتیكــەكان تێدەكۆشــێ و لــەو بــوارەدا چــاالك و هەڵســووڕە،
دەكەوێتە ریزی هەرەپێشەوەی ئامانجەكانی تیرۆری رێژیم .بەم پێیە
لــە چوارچێــوەی بڕیارەكانی كۆماری ئیســامیدا رێبەرایەتیی حیزب
لــە بەرنامــەی حەزف و لــە نێوبردندا بوون .رێژیم بــۆ بەڕێوەبردنی
هــەر تیرۆرێك لــە دەرەوەی واڵت كومیتەیەكی بــە ناوی «كومیتەی
كاروبــاری تایبــەت» پێك هێنــاوە .ئەم كومیتەیە كە لــە ژێر نەزەری
راستەوخۆی رێبەری نیزامدایە و دەفتەرەكەی لە كۆشكی فیرووزەیە،
ســەرەڕای نوێنەرانی رێبەر و ســەرۆك كۆمار ،فەرماندەی گشــتیی
ســپای پاســداران ،وەزیــری ئیتالعــات و ئەمنیەت بەشــدارییان تێیدا
هەیە .لە كاتی ئەم تیرۆرانەدا خامنەیی رێبەر و رەفسەنجانی سەرۆك
كۆمار ،عەلی فەالحیان وەزیری ئیتالعات و ئەمنیەت و عەلی ئەكبەر
وەالیەتی وەزیری دەرەوە بوون .رێژیم لە ٢٢ی پوشــپەڕی ٦٨دا بە
تیرۆری دوكتور قاســملوو بە ئاواتی لەنێوچوونی حیزبی دێموكرات
نەگەیشــتبوو .بۆیە گەاڵلەی لەنێوبردنی دوكتور ســەعیدی داڕشــت.
ئــەم گەاڵڵەیــە بە هۆی ژمارەیەك تیرۆریســتی ئێرانــی و لوبنانی كە
بریتــی بــوون لــە «كازم دارابــی ،عەبدولڕەحمــان بەنیهاشــمی» كە
رێبەریــی تیمــی عەمەلیاتەكــەی لە ئەســتۆ بــووە و «عەبــاس راحل،
یوسف ئەمین» كە شەهیدەكانی وە بەر دەستڕێژی موسەلسەل دان
و لــە ژێــر چاوەدێریــی كومیتــەی عەمەلیاتــی تایبەتــدا كار دەكات و
پــاش بەڕێوەبردنــی تیرۆرەكــە بە پێــی بەرنامەیەكی لەپێشــداڕێژراو
دەگەڕێتەوە بۆ ئێران و ماشــینێكی بنزی ئاخر سیســتمی لە پاداشتی
ئەم جینایەتەدا پێ دەبەخشن ،بەرێوە چوو.
چۆنیەتیی بەڕێوەچوونی تیرۆر
دوكتور سەعید كە بۆ مەئمووریەتی سااڵنەی كاروباری دیپلۆماسی
لــە دەرەوە بــوو ،لــە ســەر بانگهێشــتی رێكخــراوی ئینترناســیۆناڵ
سۆسیالیســت لە نۆزدەهەمین كۆنگرەی ئەم رێكخراوەیەدا كە لە ١٤
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تــا ١٧ی ســپتامبر لــە ئاڵمان بە ڕێــوە چوو ،بە بەشــداریی هاوڕێیان
فەتــاح عەبدولــی نوێنــەری حیــزب لــە دەرەوەی واڵت ،هومایــوون
ئــەردەاڵن نوێنــەری حیــزب لە ئاڵمــان و نووری دێهكوردی دۆســتی
لەمێژینــەی حیــزب لــەم كۆنگرەیــەدا بەشــداری دەكــەن .لــە ســەر
داوای دوكتور شــەرەفكەندی قەرار دەبێ كە بۆ باســكردن لە ســەر
داهاتــووی ئێــران لەگەڵ نەفەراتی ئۆپۆزســیۆنی ئێرانی دانیشــتنێكی
هاوبەش پێك بێنن و رێكخستنی ئەم دانیشتنە بە نووری دێهكوردی
كــە مرۆڤێكــی سیاســیی كارا و دۆســتی حیزب بوو ،دەســپێردرێ و
لــە كۆنگــرەی ئینترناســیونال سۆسیالیستیشــدا وەك وەرگێڕ لەگەڵ
وەفدی حیزب دەبێ ،بەاڵم نووری دێهكوردی بە هۆی كاری زۆرەوە
ئەركەكــە بــە كەســێك بــە نــاوی «عەزیــز غەفــاری» دەســپێرێ كە
خاوەنی رێســتۆرانەكە بــوو و داوای لێ دەكات ئەو نەفەرانە ئاگادار
بكاتــەوە ،عەزیز غەفاریش بۆ رۆژی هەینی ١٨ی ســپتامبر خەڵكەكە
ئــاگادار دەكاتــەوە ،بــەاڵم دانیشــتنەكە بەهەر هۆیەك بــوو دەكەوێتە
رۆژی٥شــەممە ١٧ی ســپتامبر ،نــووری دێهكــوردی بــۆ خۆی چەند
كەســێك ئاگادار دەكاتەوە كە لە دانیشــتنەكەدا بەشداری بكەن و بەم
چەشــنە بێجگە لە هەیئەتی نوێنەرایەتیی حیزب و نووری دێهكوردی
(حوســەین ئەحمــەدی) پەرویــز دەســتماڵچی ،مەهــدی ئیبراهیمزادە،
مەســعوود میرڕاشــد ،ئیســفەندیار و عەزیز غەفاری ئامادە دەبن كە
كاتژمێــر نزیــك بــە  ١٠و پەنجــا خولەكــی شــەو بــە كاتــی ئاڵمان لە
الیەن تیرۆریســتانەوە هێرشــیان دەكرێتە ســەر و لە نێو ئەو هەشت
كەسەدا تەنیا «دوكتور سەعید ،فەتاح عەبدولی ،هومایوون ئەردەالن
و نــووری دێهكــوردی» بــەر دەكەون و لە رێكەوتــی ١٣٧١/٦ /٢٦ی
هەتاوی شەهید دەكرێن.
پــاش ئــەم جینایەتە پۆلیســی ئاڵمان گەمارۆی شــوێنی رووداوەكە
دەدەن و بە لێپرسینەوە لەو كەسانە كە لە ریستورانی میكونۆسدا بوون،
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بەتایبەتی ئەو ئێرانیانە كە ناویان لە ســەرەوە هات ،موشەخەســاتی
قاتڵەكان و شێوەی ئاخاوتنیان كە بە فارسی بووە ،هەر لە سەرەتاوە
دەردەكەوێ كە قاتلەكان ئێرانین و دوای ماوەیەكی زۆر بەدواداچوون،
دادگای لێكۆڵینــەوە لــەم جینایەتە لە الیــەن دەزگای قەزایی ئاڵمانەوە
پێك دێ و ناوی دادگاكە كە لێكۆلینەوە لە سەر جینایەتی ریستۆرانی
میكونۆس دەكات ،دەبێتە دادگای میكۆنۆس و ئێستا ئیدی میكۆنۆس
لە هەموو دنیادا ناوێكی ناسراو و بەناوبانگە.
دادگای میكۆنۆس زیاتر لە سێ ساڵ و نیوی خایاند و لەو ماوەیەدا
 ٢٤٧جار كۆ بوونەوە و  ١٧٠كەســیان بۆ شــاهیدی بانگهێشــت كرد.
هــەزاران كاتژمێر كاریان لە ســەر كرد و هــەزاران الپەڕە كاغەزیان
لــەم بــارەوە رەش كــردەوە .یەكێــك لــە شــاهیدەكان ئەبولحەســەن
بەنیســەدر بــوو كە بە ســەرنجدان بەوەی كە ناوبــراو لە رابردوودا
ســەرۆك كۆمــار بووە ،شــاهیدییەكەی شــوێندانەریی زۆری هەبوو.
هــەر بۆیە حیزبــی دێموكراتیش لەو پێوەندییەدا سپاســی ئازایەتی و
شوجاعەتی ناوبراوی كرد.
یەكێكی دیكە لە شاهیدەكان كە بە هۆی بەنیسەدرەوە ناسێنرابوو،
ئەبوولقاســم میســباحی ناســراو بە شــاهیدی ( )cبوو كە ناوبراو لە
رابــردوودا یەكێــك لــە بەرپرســانی دەرەوەی وەزارەتــی ئیتالعــات
بــووە و زانیارییەكــی زۆر ورد و بــە كەڵكــی لە ئیختیــار قازییەكانی
دادگای میكونۆســدا دانــا .پــاش ئەم شــاهیدیدانە رێژیم زۆری هەوڵ
دا كە ناوبراو بە كاڵوبەردار بناســێنێ و بیســەڵمێنێ كە ناوبراو هیچ
بەرپرســایەتییەكی لــە دامــودەزگای ئیتالعاتــی ئێراندا نەبــووە ،بەاڵم
ناوبــراو بــە رادەیــەك ناســرابوو كە رەتكردنــەوەی ئێــران بێجگە لە
ریســوایی هیچــی دیكــەی بۆیــان بە ئــاكام نەهێنــا ،چوونكــە ناوبراو
یەكێــك لــە بناغەدانەرانی واواك بــووە و «نوێنــەری تاماالختیار»ی
ئێــران بــۆ وتووێــژ لەگــەڵ نوێنەرانــی دەوڵەتەكانی ئاڵمان ،فەرانســە
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و واڵتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا بــە مەبەســتی ئازادكردنی بارمتە
رۆژئاواییــەكان لــە لوبنــان بــووە و زۆر كەس لە ئاڵمــان ناوبراویان
دەناسی.
كۆنگرەی دەیەمی حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئێران مەسەلەی
تیرۆری سكرتێری گشتیی حیزب ،شەهید دوكتور سادق شەرەفكەندی
و فەتــاح عەبدولــی و هاوڕێكانی لە ١٧ی ســپتامبری ســاڵی  ١٩٩٢لە
شــاری برلینی وە بیر هێنایەوە و رەوتی موحاكمەی تاوانبارانی ئەو
جینایەتەی هێنایە بەرباس و لێكۆڵینەوە.
نوێنەرانی كۆنگرە رەزامەندیی خۆیان لە رەوتی بەرەوپێشــچوونی
دادگای برلیــن دەربــڕی و بــە چاوێكــی پڕ لە هیــواوە روانیانە هەوڵ
و تەقــەالی دەزگای قەزایــی ئاڵمــان ،هــەر بــەم هۆیەشــەوە ســاو و
رێزی خۆیان بە نیشانەی پێزانین و ئەمەكناسی پێشكەش بە بەڕێزان
سەرۆكی دادگا و دادستان و قازییەكانی دادگا كرد.
كۆنگــرە داوای لــە حكوومەتــی ئاڵمــان كــرد كە پێشــگیری لە هەر
چەشنە نفووزێكی رێژیمی ئێران لە كاری دادگادا بكا بۆ ئەوەی دادگا
بتوانــێ حوكمــی دادپەروەرانەی خۆی دەر بكا و كۆماری ئیســامیی
ئێــران وەك بەرنامەداڕێــژ و عامیلــی ئەســڵیی ئــەو جینایەتــە بە دنیا
بناسێنێ.
هــەر لــەو كاتەدا كۆنگرە داوای لە كۆڕوكۆمەڵ و كەســایەتییەكانی
الیەنگــری حــەق و عەداڵــەت لــە جیهــان و بــە تایبەتی لــە ئورووپادا
كــرد كــە هەموو نفــووز و ئیعتباری خۆیــان لــە الی دەوڵەتی ئاڵمان
بــە كار بــەرن بــۆ ئــەوەی دادگای «میكونــۆس» بــە دوور لــە هــەر
چەشــنە دەســتێوەردانێك رەوتــی سروشــتیی خــۆی بپێــوێ و رێگا
نــەدرێ جارێكی دیكــە عەداڵەت بە فیــدای بەرژەوەندییە بازرگانی و
دیپلۆماســییەكان بكــرێ .لــە مــاوەی دادگاییكردنەكەدا ئێــران زۆری
هەوڵ دا بەڵكوو بتوانێ ئاراســتەی دادگاكە بگۆڕێ .بۆ ئەم مەبەســتە
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«عەلی فەالحیان» وەزیری ئیتالعاتی ئێران ســەفەرێكی ئاڵمانی كرد
و لەگەڵ «ئیشــمیت باوێر» وەزیری ئاسایشــی ئاڵمان چاوپێكەوتنی
كرد كە لە راگەیەنە گشتییەكانی ئاڵماندا ئەم چاوپێكەوتنە لە هەاڵ درا
تا بەو هۆیەوە ئیشــمیت باوێر بانگهێشــتی دادگا كرا و ئەویش ناچار
بــوو دان بــەوەدا بنــێ كە وەزیری تیرۆریســتی ئیران ویســتوویەتی
كە واڵتی ئاڵمان شــوێن لە ســەر دادگاكە دابنێ و ئاراستەی دادگاكە
بگۆڕێ كە دیارە لەو ماوەیەدا دەزگای قەزایی ئاڵمان ویستیان بڕیاری
دەستبەســەر كردنــی ناوبــراو دەر بكەن كە بە هۆی دەســتێوەردانی
دەوڵەتی ئاڵمانەوە ئەم كارە جێبەجێ نەبوو .لە كۆتاییدا لە رێكەوتی
١٣٧٤/١٢/٢٤ی هەتاوی دادگا حوكمێكی ئازایانەی دەركرد و حوكمی
دەستبەسەركردنی «عەلی فەالحیان»ی دەركرد.
حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئێران لە رێكەوتی ١٣٧٤/١٢/٢٦ی
هەتــاوی لــە بەیاننامەیەكــدا وێــڕای دەربڕینــی خۆشــحاڵیی خۆی لە
دەركردنــی ئــەو حوكمــە ،پیرۆزبایی لــە دەزگای قەزایــی ئاڵمان كرد
و هیــوای دەربــڕی كــە رەوتی ئەم موحاكمەیە هەروا درێژە بكێشــێ
تــا كۆماری ئیســامی لــە تەواوەتیی خۆیدا مەحكــووم دەكرێ .دوای
دەركردنــی ئــەم حوكمــە رۆژی ١٣٧٤/١٢/٢٨ی هەتــاوی هەیئەتــی
وەزیرانــی ئێــران لــە دژكردەوەیەكــدا بــەم مەحكەمەیــە ،هەڕەشــەی
ئەوەیــان لە ئاڵمان كرد كە ئەم شــێوە رەفتــارە دەتوانێ روو لەویش
بكا و ئەتباعی ئەوان لە واڵتی ئێران دادگایی بكرێن .ســێ رۆژ پاش
دەرچوونــی ئــەم حوكمە رێژیم هاتوهاوارێكی زۆری وە ڕێ خســت
و عامیلی دەرخســتنی ئەم بڕیارەی بە كاری ئیســرائیل و ئەمریكا لە
قەڵــەم دا كە گۆیا ئەوان فشــاریان بــۆ دەزگای قەزایی ئاڵمان هێناوە
كــە ئــەو بڕیارەی دەركــردووە .هەر لەم رۆژەدا ئەنســاری حیزبوڵاڵ
بە ســەرۆكایەتیی «حوســەین ئەڵاڵكەرەم» ژمارەیەك بەكرێگیراوی
خۆیــان لــە بــەر درگای باڵوێزخانــەی ئاڵمان لە تاران كــۆ كردەوە و
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خوازیــاری عوزرخوازیــی ئاڵمــان لــە ئێــران و هەڵوەشــانەوەی ئەو
بڕیــارە لــە ســەر فەالحیان بوون و هەڕەشــەیان كرد كــە ئەگەر ئەم
حوكمە هەڵنەوەشێتەوە ،حیزبوڵاڵ لە تەواوی دنیادا ئامادەباش دەبێ.
ئەمانە هەر ئەو هەڕەشــانە بوون كە پێشــتر دەوڵەتی ئۆتریشیان پێ
ترساندبوون تا وە دوای جینایەتی ڤیەن نەكەون.
لە كۆتاییدا رۆژی ٢١ی خاكەلێوەی ساڵی ١٣٧٦ی هەتاوی حوكمی
نیهایی دادگای میكۆنوس خامنەیی و رەفسەنجانیی وەكوو تاوانباری
ســەرەكیی تیرۆرەكــە راگەیانــد و لــەو حوكمــەدا كــە رایگەیانــد ،بەم
جــۆرە هاتبــوو« :هۆی ئەم تیرۆرە دەبێ لــەو ئاڵوگۆڕ و پێوەندییەدا
كە پاش شۆڕشــی ئیســامی لە ئێراندا پێك هاتبوو ببینین .تێكۆشانی
كوردەكانی ئێران بە رێبەرایەتیی حیزبی دێموكراتی كوردستان ئێران،
بە مەبەســتی بەدەســتهێنانی خودموختــاری ،ئەم حیزبــەی كردوەتە
یەكێك لە حیزبە هەرە بەهێزەكانی دژی رێژیمی دەســەاڵتدار ..بۆیە،
رێبەریی سیاســیی ئێران بە مەبەســتی سەركوتی حیزبی دێموكراتی
كوردســتانی ئێــران ،بڕیــاری داوە كــە دژی ئــەم حیزبــە نــە تەنیا بە
شــێوەی سیاسی بجووڵێنەوە ،بەڵكوو مەبەستی لەنێوبردنی فیزیكیی
ئەویشی هەیە. ..
قەتڵی دوكتور قاسملوو و دووكەس لە هاوڕێیانی لە ١٣ی ژووئیەی
١٩٨٩زایینی بەرانبەر بە ٢٢ی پووشپەڕی ١٣٦٨ی هەتاوی لە شاری
وییــەن ،هەروەهــا ئــەم قەتڵەی كە لــەم دادگایەدا پێی راگەیشــتین ،لە
ئاكامەكانــی بــە كردەوەی وەها سیاســەتێكە و پێوەندیی نێوان قەتڵی
ڤییەن و برلین زۆر روون و ئاشكرایە. ..
بەڵگە و دۆكۆمنتە حاشــاهەڵنەگرەكان كە لەم دادگایەدا پیشــكەش
كراون ،شــكڵ و شێوازی بڕیاردانی ئاستی هەرەسەرەوەی رێبەریی
سیاســیی ئێــران و هەروەهــا پێكهاتــە و بەرپرســایەتییەكانی ئــەم
بڕیاردانانــە ،بە مەبەســتی لەنێوبردنی دژبەرانــی رێژیم لە دەرەوەی
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واڵت ،زۆر بە روونی و ئاشكرا پیشان دەدات . ..بڕیاردان لە پێوەندی
لەگــەڵ لەنێوبردنــی دژبەرانــی رێژیم لــە دەســەاڵتی دامەزراوەیەكی
نایاسایی (مەبەست ئەوەیە كە بوونی وەها دامەزراوەیەك لە یاسای
بنەرەتیی ئێراندا نەهاتووە) و تەنیا لە سەر ئەمری رێبەری مەزهەبیی
حكوومــەت پێــك دێت .ئەندامانی ئەم كومیتەیە بریتین لە« :ســەرۆك
كۆمــار ،وەزیــری ئیتالعــات و ئەمنیــەت (واواك) ،وەزیــری دەرەوە،
ســەركردەكانی هێــزە نیزامــی و ئینتزامییــەكان و هەروەهــا رێبەری
مەزهەبیی حكوومەتی ئێران».
قەتڵــی برلیــن هەمــووی لــە بــەر هــۆكاری مەزهەبــی نیــە ،بەڵكوو
هۆكارەكــەی تەنیــا سیاســی و پەیوەســتە بــە راگرتنــی دەســەاڵتی
سیاســییەوە .بە رواڵەت ،دانی رووكەشــێكی مەزهەبی بە ئەم قەتلە،
ئــەوە كــە حكوومەتــی ئێــران ،ئیدیعــا دەكا كــە گویــا حكوومەتێكــی
ئیالهییە ،بە هیچ شێوەیەك لەم راستییە ناگۆڕێ كە ئەم تیرۆرە تەنیا
و تەنیا هۆكاری سیاسیی بووە و بە مەبەستی لەنێوبردنی دژبەرانی
رێژیــم بەڕێــوە چووە .مەبەســتی رێژیمی ئێــران لەنێوبردنی دژبەرە
چاالكەكانی رێژیم لە دەرەوەی واڵتە.
بەشێك لە دەقی بڕیارەكەی دادگای میكۆنۆس
دوای دەركردنــی ئــەم بڕیــارە ،یەكێتیــی ئوروووپا ،وێــڕای ئەوەی
ئێرانی بۆ رێككەوتن لە سەر قەدەغەكردنی چەكی كۆمەڵكوژ و مافی
مرۆڤ بانگهێشت كرد ،ئەم بڕیارانەی دا:
 .1لــە هەلومەرجی ئێســتادا هیچ بنەمایەك بــۆ درێژەدانی دیالۆگی
رەخنەگرانە لە نێوان ئێران و ئورووپادا نیە.
 .2نابێ چەك بە ئێران بفرۆشرێ.
 .3بــەو ئێرانیانــە كــە كاری ئیتالعاتــی و ئەمنیەتــی دەكــەن ،ویــزا
نەدرێ.
 .4موشــاویرە لە باری دەركردنی مەئموورانی ئیتالعاتی ئێران ،لە
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واڵتانــی ئەندامــی یەكێتیــی ئورووپا .هەروەها  ١٥واڵتــی ئۆرووپایی
باڵوێزەكانــی خۆیــان لــە ئێــران كشــاندەوە ،بەاڵم پاش شــەش مانگ
لــە ٢٢ی خەزەڵــوەری ١٣٧٦ی هەتــاوی بەبــێ بەدیهاتنــی داواكانیان
گەڕانەوە بۆ ئێران .ئەمە نیشــانەی ئەوپەڕی بێ پرەنســیپیی واڵتانی
ئورووپایــی بوو كە ئامادەن لە پێناو قازانجە مادییەكاندا چاوپۆشــی
لە هەموو ئوسوول و رێوشوێنە نەتەوەییەكانیان بكەن.
بابەتێكــی جێــگای ســەرنجی دیكە پاش راگەیاندنــی ئەم حوكمە كە
لێرەدا دەبێ ئاماژەی پێ بكەین ،هەڵوێســتی بەناو نوێنەرانی كوردی
مەجلیســی شــوورای ئیســامیی رێژیم بوو .بەم بۆنەیــەوە نامەیەك
بــە ئیمــزای  160ئەندامی ئەو مەجلیســە بۆ خامنەیــی رێبەری رێژیم
نووســرابوو كــە لــەو نامەیەدا بڕیــاری مێژوویــی دادگای میكۆنۆس
بــە پیالنێكــی ئەمریكایی ـ سەهیوونیســتی لە قەڵــەم درابوو و هێرش
كرابــووە ســەر هەڵوێســتی واڵتانــی ئورووپایــی لەمــەڕ كشــانەوەی
باڵوێزەكانیان لە ئێران .ئەم نامەیە بە ئیمزای هەموو بەناو نوێنەرانی
شــار و ناوچەكانــی كوردســتان (بێجگــە لــە نووربەخــش ،نوێنــەری
مەهاباد كە لە كۆبوونەوەكەدا ئامادە نەبوو) گەیشتبوو.
حوكمــی دادگای میكۆنۆس ســەركەوتن و دەســكەوتێكی گەورەی
مێژوویــی بــۆ بزووتنــەوەی ئازادیخوازانــەی خەڵكــی كوردســتان و
جوواڵنەوەی سەرتاسەریی ئیران و هەروەها بۆ تەواوی ئەو كەسانە
بوو كە بۆ ئازادی و عەداڵەت و مافی مرۆڤ خەبات دەكەن.
پــاش دەرچوونــی ئــەم حوكمــە ژمارەیەكــی زۆر لــە رێكخــراو و
كەسایەتییەكان پیشوازی و خۆشحاڵیی خۆیان سەبارەت بەم حوكمە
راگەیاند كە بریتی بوو لە:
 .1كومیتەی بەربەرەكانێ لەگەڵ تیرۆریزمی كۆماری ئیسالمی.
 .2رێكخراوی «اتحاد فدائیان خلق ایران».
 .3رێكخراوی چریكە فیداییەكانی ئێران.
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 .4حیزبی میللەتی ئێران.
 .5ئەنجوومەنی دیفاع لە زیندانیانی سیاسیی ئێران.
 « .6شورای مقاومت ملی».
« .7نەهزەتی مقاومەتی میللی».
 .8رێكخــراوی الیەنگرانــی مافی مــرۆڤ و ئازادییە بنەڕەتیەكان لە
ئێران.
 « .9شورای مركزی اتحاد فدائیان كمونیست».
 .10رێكخراوی مەشرووتەخوازان.
 .11جوواڵنەوەی میللیی ئێران.
هەروەهــا زۆربەی رۆژنامــە و گوڤارەكان كە لە دەرەوە بە زمانی
فارســی چاپ دەكرێت و هەروەها ئەم كەسایەتییانەش ئەبولحەسەن
بەنیســەدر یەكەمین ســەرۆك كۆمــاری ئێران ،پەرویز دەســتمالچی
سیاســەتمەدار ،عەبدولكەریم الهیجی یاســاناس ،عەلیڕەزا نووریزادە
رۆژنامەنــووس ،میهدی خانبابــا تیهرانی رۆژنامەنووس ،مەنووچیهر
گەنجی سیاسەتمەدار.
لە دەساڵەی شەهیدبوونیاندا ،بۆ ریزگرتن لە یادی دوكتور سەعید
و هاوڕێكانــی لــە ٢٣ی ئوكتوبــری ٢٠٠٢ی زایینــی بەرانبــەر بە ١ی
خەزەڵــوەری ١٣٨١ی هەتــاوی بــە بەشــداریی رێبــەران و نوێنەرانی
چەندین رێكخراوی سیاســی و كۆمەڵە و ئەنجومەنی مرۆڤدۆســتیی
فەرانســەوی و ئۆرووپایــی هەروەهــا بــە ئامادەبوونــی نوێنەرانــی
دەیــان حیــزب و رێكخــراوی سیاســیی كــورد و ژمارەیەكــی زۆر
كەســایەتیی كورد و ئێرانی و رۆژئاوایی كۆبوونەوەیەك لە ســاڵۆنی
«مارس»ی پارلەمانی فەرانسە بەڕێوەچوو كە ژمارەیەكی زۆر وتار
بــۆ مەحكوومكردنــی تیرۆریزمــی كۆمــاری ئیســامی و رێزگرتن لە
شەهیدەكان خوێندرانەوە.
لە ٢٠ی ئاوریلی ٢٠٠٤ی زایینی بەرانبەر بە ٣٠ی بانەمەڕی ١٣٨٣ی
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هەتاویــدا بە بەشــداریی نزیكەی هەزار كــەس لە كورد و ئێرانییەكان
و ژمارەیەكی زۆر لە بەرپرســە ناوچەییەكانی برلین و كەســایەتییە
نیشــتمانییەكان ،پەردە لە ســەر هێما (لوح)ی بیرەوەریی شــەهیدانی
میكۆنــوس الدرا .ئــەم هێمایە لە ســەر بڕیاری شــارەداریی ناوچەی
«شــاری التنبــۆرگ» لــە شــوێنی تیــرۆری دوكتور شــەرەفكەندی و
هاوڕێیانیدا دانرا .كۆماری ئیســامی هەوڵێكی زۆری دا كە پێش بەم
كارە بگرێ ،بەاڵم هیچی بۆ نەچووە ســەر و بەم چەشــنە شارەداری
ئازای شاری «التنبۆرگ» بە دانانی ئەم لەوحە رێزی لە قوربانییەكانی
ئــەم تیــرۆرە ناجەوامێرانەیە گرت و ئەمە نیشــانەی مەحكوومكردنی
تیرۆریزمی كۆماری ئیسالمی بوو.
 :57گواستنەوەی بنكەكانی حیزب لە قەندیل بۆ كۆیە ()1372
رێژیمی كۆماری ئیسالمی كە لە بەربەرەكانێ دژی هێزی پێشمەرگە
دەستەوەســتان و داماو بوو ،لە ســەرەتاكانی ساڵی 1370ی هەتاوی
بەرانبــەر بــە 1991ی زایینــی كــە حكوومەتــی عێــراق دەســەاڵتی بە
ســەر كوردســتاندا نەما ،كونتروڵی كوردستان كەوتە دەستی بەرەی
كوردســتانی و بە سەرەنجدان بەو راستییەكە هێزەكانی كوردستانی
باشوور مەقەڕەكانیان سااڵنێك لە كوردستانی ئێران لە ژێر دەسەاڵتی
كۆماری ئیسالمی ئێراندا بوو ،هەر بۆیە پێوەندییەكی نزیكی لەگەڵیان
هەبــوو كــە لــەم بەشــە لە كوردســتاندا كەوتــە پیالنگێڕی و دەســتی
دایە تیرۆری تێكوشەران لە بناری قەندیل كە شوێنی نیشتەجێبوونی
ژمارەیەكــی زۆر لــەكادر و پێشــمەرگە و هەروەهــا بنكەی دەفتەری
سیاســی و كومیتەكانــی ناوەنــدی كوردســتان بــوو ،لــە گەاڵڵەیەكــی
تیرۆریســتیدا لــە رۆژی  1370/8/7وانێــت بارێكــی بومبڕێژكــراوی
لــە ســەر رێگای هاتوچــووی ئۆتۆمبیلی پێشــمەرگەكان كــە بەیانیان
لە»ئینــدزێ» شــوێنی نیشــتەجێبوونی بنەماڵــەكان بــەرەو «بۆڵــێ»
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شــوێنی كاری رۆژانــەی دەفتەری سیاســی دەڕۆیشــت ،دانایەوە كە
لەو ئۆتۆمبیلەدا ژن و منداڵی هاوڕێیانی حیزبیش هەبوون و ماشینە
بومبڕێژكراوەكــە لــە رێــگای بەكرێگیراوێكــەوە كاتژمێــر 9ی بەیانی
بــە مینیبووســێكی حیزبــدا تەقێنرایــەوە .بەداخــەوە لــەم عەمەلیاتــە
تێروریســتییەدا ســێ كــەس بــە ناوەكانی حەســۆ عەلیپــوور جێگری
هێــزی ســامەرەند ،مــەال رەســووڵ گــەردی كادری حیــزب ،جەلیــل
مامایــی كــە شــۆفیری مینیبووســەكە بــوو ،شــەهید و ژمارەیەك لە
سەرنشــینەكانیش بریندار بوون كە لە نێو بریندارەكاندا منداڵی 6-5
سااڵنیش هەبوون.
لەم رێكەوتە بە دواوە رێژیم هێرشــەكانی بە بومبارانی هەوایی و
تۆپباران درێژە دا و رۆژی 22ی رەشــەمەی ســاڵی 1371ی هەتاوی
بەرانبەر بەی مارســی 1993ی زایینی كاتژمێر 10ی ســەرلەبەیانی 6
فڕۆكەی بومبهاوێژی كۆماری ئیسالمی بە بومبی هێشوویی بنكەكانی
نەخۆشــخانە و ماڵەكانی دەوروبەری دەفتەری سیاســییان بۆردمان
كرد كە لەو بۆردمانەدا  4پێشــمەرگەی حیزب بە ناوەكانی عەبدوڵاڵ
رەســوڵزادە ،رەســووڵ عوســمانی ،حوســەین شــەمامی و مەحموود
محەممەدپوور شەهید و چەندین كەسیش بریندار بوون.
دەفتــەری سیاســی لــە راگەیەندراوێكــدا وێــڕای دەربڕینــی داخ و
كەســەر بــۆ شــەهیدبوونی ئــەو پۆلــە پێشــمەرگەیە و سەرەخۆشــی
لــە بنەماڵەكانیــان ،ئــەم كــردەوە جنایەتكارانەیــەی مەحكــووم كرد و
داوای لــە كــۆڕ و كۆمەڵــە سیاســی و بەشەردۆســتەكان كرد دەنگی
بێزاریــی خۆیــان بەرانبەر بە ئەم كردەوە دژی ئینســانییەی كۆماری
ئیســامی بــەرز بكەنــەوە و چیدی رێــگا نەدەن ئەم رێژیمــە گاڵتە بە
پەســەندكراوەكانی رێكخــراوی نەتــەوە یەكگرتــووەكان بــكا و یاســا
نێونەتەوەییــەكان بخاتــە ژێــر پــێ و بــە تایبەتــی داوا لــە رێبەریــی
بزووتنەوەی كوردستانی باشور و دەوڵەتی عێراق دەكا ناڕەزایەتیی
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خوێان بەرانبەر بەم پێشێلكارییە دەر ببڕن.
پــاش ئــەم بومبارانــە تێكــڕای رێكخــراوە سیاســییەكانی باشــوور
و رۆژهەاڵتــی كوردســتان ،ئینترناســیۆناڵی سۆسیالیســت ،حیزبــی
سۆسیالیستی فەرانسە ،بونیادی فرانس لیبرتی ،رێكخراوی پزیشكانی
جیهــان ،رێكخــراوی یارمەتییە دەرمانییــە نێونەتەوەییەكان و كەنداڵ
نــەزان ،ســەروكی ئەنســتیتۆی كــورد لــە پاریــس ئــەم كردەوەیــان
مەحكووم و شەرمەزار كرد.
لــە درێــژەی ئــەم پیالنگێڕییانەدا رێژیم هەڕەشــەی لە گوندنشــینە
ســنوورییەكان كــرد كــە دەبێ بە مــەودای  11كیلۆمیتــر لە هەر دوو
دیوی كوردســتانی باشــوور و كوردســتانی رۆژهەاڵتەوە گوندەكان
چــۆڵ بكرێــن .بــە وتــەی خۆیــان پالنــی هێــرش بــۆ ســەر بنكەكانی
حیزبیــان بــە دەســتەوە بوو كە ئــەم پیالنە بــە هــۆی بانگەوازێكەوە
كــە دەفتــەری سیاســی لــە رۆژی  1372\1\26باڵوی كــردەوە ،لەقاو
درا .لــەو بانگــەوازەدا داوا لــە گوندنشــینەكانی هــەر دوو دیــوی
ســنوور كرابوو كە لە بەرانبەر ئەو پیالنەدا بوەســتن و گوێ نەدەنە
هەڕەشــە و گوڕەشــەی رێژیم كە پاش ئەم راگەیەندراوە ژمارەیەكی
زۆر لــە گوندنشــینەكانی كوردســتانی باشــوور ئامادەیــی خۆیان بۆ
پووچەڵكردنــەوەی پیالنەكــەی رێژیمــی كۆنەپەرەســتی كۆمــاری
ئیسالمی راگەیاند.
لــە كۆتاییەكانــی مانگــی خاكەلێــوەی 1372ەوە تۆپبارانــی رێژیــم
بــۆ ســەر بنكــە و ماڵەكانی حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی ئێران تا
گواســتنەوەی بنكەكانی حیزب لە قەندیلەوە بۆ كۆیە هەر وا درێژەی
هەبوو كە لەو تۆپبارانەدا ژمارەیەك هاوواڵتیی كوردستانی باشوور
لــە مانگــی جۆزەردانــدا شــەهید و برینــدار بــوون .بێجگە لــە تۆپ و
خومپارەبــاران و بۆمبارانی هەوایی ،لە رێگای دەســتوپێوەندییەكانی
خۆشییەوە بە پاڵپشتیی ژمارەیەك لە بەرپرسانی هێزە سیاسییەكانی
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لە كوردســتانی باشوور گوندنشــینەكانی ئەو ناوچەیان هان دابوون
كە بگەڕێنەوە ســەر ماڵ و مڵكەكانیان كە لەم بارەوە حیزب ســاڵێك
بــە دانــی ئیجارەیەكــی خەیاڵی گوندنشــینەكانی رازی كــرد ،بەاڵم لە
درێــژەی ئەو هاندانانەدا ســەرئەنجام گوندنشــینەكان هەڕەشــەكانی
خۆیانیان لە حیزبی دێموكرات گەیاندە ئاستی رووبەڕووبوونەوە كە
لەم پێوەندییەدا حیزب ناچار بوو بیر لە ئاڵوگۆڕی شوێن بكاتەوە بۆ
ئەوەی پیالنی رێژیم كە تێكهەڵچوون لەگەڵ گوندنشینەكانی ناوچەكە
بــوو ســەر نەگــرێ .لــەم پێوەندییەدا زیاتــر لە دوو حەوتــوو گەڕان.
سەرئەنجام بڕیاری كۆچكردن لە قەندیل بۆ كۆیە لە الیەن دەفتەری
سیاســییەوە پەســەند كــرا .كاتێــك كە ئــەم بڕیــارە دەرچــوو ،بەڕێز
مســتەفا هیجری ســكرتێری گشــتیی حیــزب لــە دەرەوەی واڵت بوو
و بەڕێوەبــەری حیــزب جێگــری ســكرتێری ئەوكات بەڕێــز عەبدوڵاڵ
حەسەنزادە بوو .مەبەست ئەوە نییە كە بڵێین بەڕێز مستەفا هیجری
ئــاگاداری ئــەم ئاڵوگــۆڕە نەبــووە ،بەڵكــوو مەبەســت گواســتنەوەی
زانیارییەكە وەك خۆیەتی.
گواستنەوە لە قەندیل بۆ كۆیە بوو بە رێگایەك كە بە دڵی هیچكام
لــە رێبەرایەتیــی حیــزب نەبــوو ،بەاڵم هەڵــەی كاری رێبــەری لەوەدا
بــوو كە هەموو شــتێكی خۆی گواســتەوە بۆ كۆیە بــە بی ئەوەی كە
بیڕێــك لە ئاكامی ئەم گواســتنەوەیە بــۆ داهاتوو بكاتەوە .بە باوەڕی
من دەكرا حیزب ئەو كات بەشێكی بەرچاو لە هێزەكە بگوازێتەوە بۆ
كۆیــە ،بــەاڵم لە هەمان كاتدا دەكرا دوو تا ســێ تیمی 100كەســی لە
پێشمەرگە سەڵتەكان لە سنوور بهێڵێتەوە بۆ ئەوەی جێگایەك بن بۆ
جوواڵندنی هێز و توانای حیزب لە سااڵنی دوای گواستنەوەدا.
 :58كۆنگرەی دەیەمی حیزب و یەكنەگرتنەوە ()1374
لــە نێــوان كۆنگــرەی نۆیەم بــۆ كۆنگــرەی دەیەمدا دوكتور ســادق
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شــەرەفكەندی ،سكرتێری گشــتیی حیزب لە الیەن تیمی تیرۆریستیی
كۆماری ئیسالمییەوە لە ریستۆرانی میكۆنۆسی بێرلین شەهید كرا و
مستەفا هیجری ،جێگری دوكتور سادق لە یەكەم كۆبوونەوەدا پاش
شەهیدكرانی دوكتور سادق ،وەكوو سكرتێری گشتی دیاری كرا.
یەكێــك لــەو بابەتانە كە بوو بە باســی نێوخۆی حیزب و كۆنگرەی
دەیەمی خســتە ژێر شــوێندانەریی خۆی ،پرســی یەكگرتنەوە لەگەڵ
«رێبەرایەتیــی شۆڕشــگێڕ» بــوو .بەشــێك لــە كادر و پێشــمەرگە و
رێبەریــی حیــزب خوازیاری یەكگرتنەوە یا باشــتر بڵێیــن هێنانەوەی
«رێبەرایەتیی شۆڕشگێڕ» بوون و بەشەكەی دیكە بەو ئیستداللە كە
ماوەی  ٨ساڵە ئینشعاب رووی داوە و یەكگرتنەوەی كوتوپڕ ناتوانێ
ســەركەوتوو بــێ ،بــوون بــە دوو بــەرە و «عەبدوڵاڵ حەســەنزادە»
رێبەریی خەتی یەكگرتنەوەی بەو شێوەیە كە خۆی پێی خۆش بوو،
لە ئەستۆ گرت و لەم پێوەندییەدا بە داخەوە حیزبی تا ئێستاش كرد
بــە دوو بــەش و بۆ گەیشــتن بەو ئامانجە لە هیچ شــێوە فەعالیەتێك
خۆی نەبوارد و لەو پێوەندییەدا كار گەیشتە جێگایەك كە «باباعەلی
میهرپــەروەر» لــە كۆبوونەوەیەكــی گشــتیدا كــە بەڕێــز عەبدوڵــا
حەســەنزادە بــۆ خۆشــی تێیدا بەشــدار بــوو ،رایگەیاند كــە دیاردەی
ناوچەگەرایی و دەستەبەندی ،میعمارەكەی عەبدوڵاڵ حەسەنزادەیە.
بەم زەمینەوە كۆنفرانسەكانی پێش كۆنگرەی دەیەم بەڕێوە چوون
و هەر لە ســەرەتادا دیار بوو كە دەســتەی «عەبدوڵاڵ حەســەنزادە»
بــراوەی كۆنگــرەی دەیــەم دەبــێ و لە كۆتاییــدا كۆنگــرەی دەیەم لە
ژێــر فــەزای تیرۆریزمــی كۆمــاری ئیســامیدا لــە رۆژی  ٢٣تا ٣٠ی
خاكەلێوەی ١٣٧٤ی هەتاوی لە هەولێر لە ســاڵۆنی حیزبی شــیووعی
بەڕێوە چوو .ناوی كۆنگرەش بوو بە «كۆنگرەی پەنجاهەمین ساڵی
دامەزراندنی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران» .كۆنگرە لە الیەن
مــەال حەســەن شێوەســەڵییەوە كرایــەوە كــە دوو كۆنگرە پێشــتر لە
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تەقینەوەیەكــی تیرۆریســتیدا كــە لە الیــەن بەكرێگیراوێكــی كۆماری
ئیســامییەوە ئەنجــام درا ،هــەر دوو دەســت و هــەر دوو چــاوی لە
دەست دابوو.

دروشــم و خــەت و رێبــازی ئیســتراتیژیكی حیــزب گۆڕانێكــی
ئەوتۆیان بە ســەردا نەهات ،بەاڵم هەر وەك پێشبینی دەكرا ،بڕیاری
یەكگرتنەوە لەگەڵ رێبەرایەتیی شۆڕشــگێڕ پەسەند كرا ،لەگەڵ چەند
بڕیارێكی دیكە كە دەقەكەیان بەم چەشنەیە:
١ـ دەرگای وتووێژ لەگەڵ رێبەرایەتیی شۆڕشگێڕ بكرێتەوە و ئەو
بایكۆتەی تا ئیستا لە سەریان بووە ،هەڵبگیرێ.
٢ـ كومیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی كۆنگرەی دەیەم ،هەوڵ بدات
لە رێگای وتووێژەوە ئەم گیروگرفتە بە پێی ئوسوول و بە قازانجی
حیزب و بزووتنەوە چارەسەر بكا.
٣ـ ئەگــەر ئــەوان بــی قەیــد و شــەرت ،بــەو چەشــنەی كومیتــەی
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ناوەندی موافقەتی لە ســەر دەكا ،حازر بن بگەڕێنەوە ناو حیزب ،لە
نێــو ریزەكانــی حیزبدا وەك هەموو كادر و ئەندامێكی حیزب چاویان
لێ بكرێ و حورمەتیان بپارێزرێ.
ـ كەمایەتی بە هیچ جۆرێك مافی نیە دەربارەی ئەو بڕیارانەوە كە
باری ئیجراییان هەیە ،نەزەری خۆی لە دەرەوەی ئۆرگانەكەی باس
بكا .سەرپێچی لەو ئەسڵە دەتوانێ سزای حیزبیی بۆ دابنرێ.
ـ لە بارەی مەســەلە سیاســییەكانەوە كەمایەتی هەروەك زۆرایەتی
مافــی هەیــە  ٦مانگ پێش لە كۆنگرە لە رێگای باڵوكراوەی نێوخۆیی
حیزبەوە نەزەری خۆی بەرێتە ناو بەدەنە و تەبلیغی بۆ بكا.
ـ كومیتەی ناوەندیی هەڵبژێراوی كۆنگرە رێوشــوێنی بەڕێوەبردنی
ئەم بڕیارە دیاری بكا و بە ئاگاداریی ئەندامانی حیزبی بگەیەنێ.
پــاش كۆتایــی كۆنگــرەی دەیــەم و یەكــەم كۆبوونــەوەی كۆمیتەی
ناوەندی ،وەك دیار بوو «عەبدوڵاڵ حەســەنزادە» وەكوو سكرتێری
گشــتی حیــزب هەڵبژێــردرا و مســتەفا هیجــری ،ســكرتێری پێشــوو
پیرۆزبایی لێ كرد و زۆر بە هاســانی و بێ گێرە و كێشــە و پێچ و
پەنا ئاڵوگۆڕی دەســەاڵت كرا و تەنانەت پاش كۆنگرەش ســكرتێری
پێشوو بوو بە جێگری سكرتێری تازە كە ئەمە وەك مامۆستا «سەعد
عەبدوڵاڵ» بەرپرسی لقی دووی ئەو كاتی پارتی بە نوێنەری حیزبی
لە هەولێر گوت ،دیاردەیەكی نوێ بوو لە نێو حیزبەكانی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاســتدا ،چوونكە تا ئەو كاتە هەر كە ســكرتێرێك لە ســكرتێریی
حیزبێك كەوتبێ ،یان بەجێی هێشتووە ،یان ئینشعابی پێك هێناوە كە
ئەم دیاردەیە لە كۆنگرەی ســێزدەهەمی حیزبیشدا بە داخەوە رووی
دا.
لە كۆبوونەوەكانی دوای هەڵبژاردنی ســكرتێردا كۆمیتەی ناوەندی
بۆ جێبەجێكردنی ئەركی پێئەسپێردراوی كۆنگرە كە تێكەڵبوونەوەی
رێبەرایەتیی شۆڕشــگێڕ لەگەڵ حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
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بوو ،وەفدێكی پێك هێنا و «حەســەن شــەرەفی ،تەیموور مستەفایی،
ســلێمان كەڵەشــی ،قــادر وریا» بۆ جێبەجێكردنی ئــەم بڕیارە دیاری
كران.
هەروەها وەفدی رێبەرایەتیی شۆڕشــگێڕ پێك هاتبوون لە «فەتاح
كاویان ،حوسەین مەدەنی ،كەماڵ كەریمی» .
بەدوای هەڵگرتنی بایكۆت لە كۆنگرەی دەیەم لە سەر «رێبەرایەتیی
شۆڕشــگێڕ» هاتوچــۆكان بــۆ الی یەكتــر چڕتر بوونــەوە .پاش دوو
جــار ســەردانی بەرپرســانی «حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئێران
ـ رێبەرایەتیی شۆرشــگێڕ» و هاتنیان بۆ دەفتەری سیاســیی حیزبی
دێموكرات ،ئامادەیی خۆیان بۆ یەكگرتنەوە راگەیاند.
لە یەكەم كۆبوونەوەی تەقسیمی كاری كومیتەی ناوەندیدا باسێكی
تێروتەســەل لــەو پیوەندییــەدا هاتــە ئــاراوە كــە بــە گشــتی دەتوانین
بۆچوونەكان لە دوو تەیفدا باس بكەین :تەیفێك كە زۆرینەی كومیتەی
ناوەندیــی پێــك دەهێنــا و لــە راســتیدا بریــاری شــكاندنی بایكۆت و
تەنانەت یەكگرتنەوەشی لە كۆنگرە بە پەسەندكردن گەیاندبوو ،بێجگە
یــەك و دوو نەفەریــان نەبــێ كە نــەزری هێندێــك جیاوازیان هەبوو،
هەموویــان ســوور بوون لە ســەر یەكگرتنەوە ،بــەاڵم جیاواز بیریان
دەكــردەوە ،ئــەوی دیكەشــیان بیــری یەكگرتنەوەی هەبــوو كە دیارە
لــە ناوەڕۆكــدا هەر یەك قســە بــوو .كەمایەتیی كومیتــەی ناوەندیش
پێــی وابوو ماوەیەكی زۆرتر بــدری بە یەكگرتنەوە جارێ بایكۆتەكە
بشــكێنین و پێكــەوە هــاوكاری بكەیــن ،ئەگــەر دەركەوت كــە زەمینە
لەبارە بۆ یەكگرتنەوە ،لە قۆناغی دووهەمدا ئەم كارە بكرێ ،هەرچی
بێ ،پاش ئەم كۆبوونەوەیە و لە ١٣٧٤/٣/١٩دا رۆژی هەینی وەفدێكی
حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئێران كە پێك هاتبوون لە :عەبدوڵاڵ
حەســەنزادە ،حەســەن شــەرەفی ،باباعەلــی میهرپــەروەر ،تەیمــوور
مســتەفایی ،ئیســمایل بازیــار ،ســڵێمان كەلەشــی ،كەریــم مەهدەوی،
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لەگــەڵ وەفدێكــی رێبەرایەتــی شۆڕشــگێڕ كە پێك هاتبــوو لە :جەلیل
گادانی ،حەســەن رستگار ،هاشــم كەریمی ،سەرهەنگ قادری ،كەماڵ
كەریمی ،عوســمان رەحیمی ،هاشــم رۆســتەمی ،لە «دۆڵە رەقە» كە
ناوەندی دەفتەری سیاســیی رێبەرایەتیی شۆڕشــگێڕ بوو ،لە دەوری
یەك كۆ بوونەوە.
پــاش قســەكردن لــە كولیاتــی یەكگرتنــەوە یــان پێكــەوە كاركردن
بڕیار درا كە دانوســتان بۆ ئەم مەبەســتە دەست پێ بكا و هەوڵەكان
بــۆ یەكگرتنــەوە بێت ،بــەاڵم ئەگەریش لە كۆتاییــدا یەكگرتنەوەی لێ
نەكەوتەوە ،النیكەم لە ســەر پێكەوە كاركردن ســاغ دەبنەوە .بۆ ئەم
مەبەستە هەر الیەك نوێنەری خۆیان بۆ وتووێژ لە سەر یەكگرتنەوە
ناســاند .وەفــدی حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئێــران پێك هاتبوو
لە «حەســەن شەرەفی ،تەیمور مســتەفایی ،سلێمان كەڵەشی» .پاش
كۆبوونەوەیەكــی كومیتــەی ناوەنــدی داوا كــرا كــە وەفدەكــە زیاتــر
بكرێ .لەم بارەوە «قادر وریا»ش پێی زیاد كرا .وەفدی رێبەرایەتیی
شۆڕشگێڕ پێك هاتبوون لە «فەتاح كاویان ،حسێن مەدەنی و كەماڵ
كەریمی».
ســەرەتای وتووێــژەكان وەفــدی رێبەرایەتی بە دوو باڵ دەســتیان
پــێ كــرد و وەفــدی حیزبیش بــە هاوڕیی یەكترین .بــە كورتی بە باڵ
قبووڵ نەكران و وتووێژەكان درێژەی كێشا و لە ئاكامدا بە هێندێك
فورموڵی هاوبەش گەیشتن كە لە خوارەوە ئاماژەیان پێ دەكەین:
مەســەلەی ســرنجڕاكێش ئەوە بوو كە «عەبدوڵاڵ حەسەنزادە» كە
دروشمی هێنانەوە و تواندنەوەی هەڵگرتبوو لە كۆبوونەوەیەكی نزیك
بە كۆتایی دانیشــتنەكاندا بە هاوێشتنی ناوی رێبەرایەتیی شۆڕشگیڕ
لــە گیوومەیەكــدا دەیهەویســت ئۆتۆریتــەی خــۆی بە ســەر هەمواندا
بسەلمێنێ ،لە كاتێكدا كە هەم وەفدی حیزب و هەم رێبەرایەتیی حیزب
دەیانگــوت ئێســتا كە بڕیــاری هاتنەوە یا یەكگرتنــەوە یا هەر ناوێكی
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لێی دەنێن گەیشتووەتە كۆتایی ،باش نیە بە گیوومەیەك پەكی بخەی
كــە دیــارە ناوبــراو زانیاریی زۆر باشــی لە رێبەرایەتیی شۆڕشــگێڕ
پــێ گەیشــتبوو و دەیزانــی كە وەزعــی ماڵی و ناوخۆییــان لەوپەڕی
خراپیدایە ئەم هەوڵەشیان بۆ خۆ دەربازكردن لەو وەزعەیە.
یەكگرتنەوە لە چەند خاڵدا بە ئیمزای سەرۆكی دوو وەفد « حەسەن
شــەرەفی و فەتاح كاویان « گەیشــت كە دیارە لە رێكەوتی ١٠/ ١٩
١٣٧٥/ی هەتاویــدا پــاش  ٩ســاڵ دابــڕان ،رێبەرایەتیــی شۆرشــگێڕ
گەڕایــەوە بۆ نێو حیزبی دێموكرات ،بەاڵم چ یەكگرتنەوەیەك؟ ئەگەر
ســەرەتای یەكگرتنەوەكە بە شــایی و خۆشــی دەســتی پێ كرد و بە
كۆڵێــك قــەرزەوە كــە حیزب بۆی بــژاردن ،لە فێرگە پێشــوازییان لێ
كــرا كــە ئەمەشــیان عەبدوڵاڵ حەســەنزادە رێكی خســتبوو و مانادار
بوو .بە هاتنەوەیان پاش یەك دوو مانگ دەســتەبەندییان دەســت پێ
كرد و بە كادر و پێشمەرگەكانی رێبەرایەتیی شۆڕشگێڕیان دەگوت
«هاوڕێیانــی خۆمــان» و بــە راســتیش تــا جاریكــی دیكە كــە لە /١٥
١٣٨٥ /٩ی هەتاویــدا لەگــەڵ جەمعێكــی چەند قاتــی خۆیان لە حیزب
جیــا بوونــەوە و هــەروەك كوتلەیــەك لە نێــو حیزبدا كاریــان دەكرد
و یەكگرتوویــی خۆیــان لــە نێو حیزبدا پاراســتبوو ،هــەر بۆیە كاتێك
كــە ئینشــعابی كۆنگــرەی ســێزدەهەم رووی دا ،تەنانــەت یــەك تاقە
نەفەریشــیان لەگەڵ حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئێران نەمایەوە،
لەم الشەوە بەشی زۆر لە كادر و پێشمەرگەكانی حیزب ئەوانیان لە
كاتی هاتنەوەیان تا دووبارە جیابوونەوەیان بە «الدەر» ناو دەبرد.
ئەمــەش دەقــی رێككەوتننامەكــەی نێــوان حیــزب و رێبەرایەتیــی
شۆڕشگێڕ:
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 :59تۆپبارانی كەمپی ئازادی ()1375
رۆژی 5ی گەالوێــژی  1375ســتوونێكی دوو هــەزار كەســی لــە
هێزەكانــی رێژیمــی ئێران لە دوو ســنووری باشــماخ و ســاوجییەوە
هاتنــە كوردســتانی عێــراق و بەرەو شــاری ســلێمانی هاتن و شــەو
لە «معەســكەر (پادگان) ســەالم»ی ئەو شــارە مانەوە .پاشنیوەڕۆی
رۆژی 6ی گەالوێژ بەرەو شــاری كۆیە كەوتنە رێ .ئێوارەی هەمان
رۆژ لــە بەرزاییەكانــی هەیبەت ســوڵتان جێگیر بوون و نزیكەی 200
كەســیان رۆیشــتنە شــارۆچكەی «تەقتــەق» بــو ئــەوەی گەمارۆكــە
تەواو بكەن .كەرەســتەی نیزامیی ئەم هێزە ئەمانە بوون :كاتیۆشــای
40ـ :40شــەش قەبــزە ،تۆپخانــەی  130و  155میلیم 12 :قەبزە ،دوو
ســەكۆی مووشــەكهاوێژ جــۆری  250م.م .فەرمانــدەری ئــەم هێــزە
پاســدار «موحەممەدی جەعفەریی ســەحراڕوودی» بكووژی دكتور
قاســملووی نەمــر بــوو ،جێگرەكەشــی «ســەردار ئەحمــەد كازمــی»
یەكێــك لــە بەرپرســانی یەكەمــی قــەرارگای حەمــزە بــوو .تــۆپ و
خومپارەبارانــی مەقەڕەكانــی حیزب كاتژمێــر 6:10ی بەیانیی رۆژی
7ی گەالوێــژ دەســتی پــێ كــرد .ئــەم هێزە لــە دوو شــوێنەوە رێگای
گەڕانــەوەی هەبــوو :یەكــەم ســنووری الی سەردەشــت ،دووهەم بە
«دۆڵی بالیسان»دا كە سەیتەرەكەی پارتی لە رێگای گەڕانەوەیان بە
وێــدا ڕێگەیــان پــێ نەدابوون ،بۆیە ناچار بوون بە رێگای بێســتانە و
سڵێمانی ـ قەاڵچۆالن و سنووری «ساوجی»دا بگەڕێنەوە.
لە پێوەندی لە گەڵ ئەم هێرشەدا ،خەڵكی پەنابەری كوردی ئێران
و ژمارەیەكــی كــەم لــە كوردانــی عێراقیــش بــە وەســتان و مانگرتن
لــە بــەر درگای «یــوو ئێــن» لــە هەولێــر بــە دەركردنــی بەیاننامەی
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جۆراوجۆر لە دژی ئەم هێرشە و بە پشتیوانی لە حیزبی دێموكرات،
ناڕەزایەتیی خۆیان دەربڕی .لێرەدا هەڵویســتی حیزبی شــیوعی زۆر
بەرپرســانە بــوو و تــا كۆتایــی رووداوەكــە هاوكاری حیــزب بوون،
تەنانــەت بەرپرســانیان بــەردەوام بــۆ هاوكاریكــردن لــە پێوەندیــدا
بــوون .دانیشــتوانی كەمپی ئازادیی حیــزب روویان لە هەولێر كرد و
نزیك بە  20رۆژ لە بەر درگای «یوو ئێن» مانیان گرت ،پاشــان بە
هەماهەنگیی حیزب و نوێنەرایەتیی «یوو ئێن» لە هەولێر ،گەڕانەوە
شــوێنە وێرانكراوەكانیــان كــە چەنــد هەواڵنێریــش لــەم ئۆردووگایە
هــەواڵ و راپۆرتیــان ئامــادە كردبوو ،ئــەم ناڕەزایەتییــە هەروەها لە
ئورووپایش درێژەی هەبو كە زور رێكخراوی ئورووپایی ،ئێرانی و
كــوردی ،وێڕای مەحكوومكردنی ئــەم جەرەیانە ،ناڕەزایەتیی خۆیان
بەرانبەر بەم كردەوەیە دەربڕی.
دەفتــەری سیاســیی حیــزب رۆژی  1375/5/20بەیاننامەیەكــی
دەركرد و تێیدا وێڕای ئاماژە بە شكستی حەرەكەتی رێژیم ،رێزی لە
هەڵوێستی هەموو ئەو كەسانە گرت كە لەم رووداوەدا پاڵپشتی حیزبی
دێموكرات بوون و هاوسۆزیی خۆیان لەگەڵ حیزب دەربڕی.
لــەم ســااڵنەی دواییدا دەركەوت كە لە پێوەندی لەگەڵ ئەو هێرشــەدا
دەفتــەری سیاســیی حیــزب لەگــەڵ یەكێتیــی نیشــتمانیی كوردســتان
رێككەوتننامەیەكیــان واژۆ كــردووە كــە بــە داخــەوە قەت لــە كومیتەی
ناوەندی باسی لێ نەكرا و كومیتەی ناوەندیی لێ ئاگادار نەكرایەوە كە
ئەم جۆرە رێككەوتنە جێگەی داخە.
هەڵوێســتی دەفتــەری سیاســی ســەبارەت بــە هاتنــی ئــەو هێــزە لــە
پێوەنــدی لەگــەڵ یەكێتیــدا زور الواز بوو .لە بەر ئــەوەی كە یەكێتی وە
پێــش هێزەكە كەوتبوو ،لە كۆبوونەوەیەكی هاوبەشــدا پاش گەڕانەوەی
ئەو هێزە دوكتور كەمال فوئاد ،ئەندامی مەكتەبی سیاســیی یەكێتی بەم
چەشنە باسی لە رووداوەكە كردبوو:
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«پێمان ناخوش بوو سەرجەممان كە هێزەكانی ئێران هاتنە ژوورەوە،
هــەر وەك توركیــەش پێمان فێرە ،هیچ هێزێك لە یەكێتیی نیشــتمانی لە
ئێــوەوە نزیكتــر نیە ،ئێرانییــەكان هێندێك پێشــنیاریان هەیــە هیوادارین
بــێ وەاڵم نەمێنێتــەوە ،هەوڵ بدەن كارێــك نەكەین زیانی هەبێ بۆ هەر
دوو المــان .ئــەوەی ئێران داوای دەكا لە عورفی نێودەوڵەتیدا دروســتە
و ئێمــە ناتوانیــن دەســت لە ئێــران هەڵگرین .ئەوەی كــە وەكوو یەكێتی
تــۆ بێــی شــەڕی حیزبــی دێموكــرات بكــەی ،تەحوویلی بدەیــەوە لەگەڵ
ئەوەی كە ئێستا هەیە فەرقی هەیە .ئێمە دەمانهەوێ ئێرانی لێ بپارێزین
(دوژمنایەتییەكەی پێ رابگرین).
هاتنی ئێمە دەبێ جێگای تەقدیر بێ .ئەگەر ئێمە نەبین ،خراپتر دەقەومێ
و ئێمەش تەئسیرمان زۆرە .كەوتووینە حاڵەتێك كە ئێران سنووری ئێمە
ببەزێنــێ و بێتــە ژورەووە .ئێمــە گلەییمــان لە حیزب هەیــە كە زرووفی
ئێمەی لە بەرچاو نەگرتووە ،ئێمە ناڵێین واز لە خەباتی چەكداری بێنن،
ئێمە دەڵێین جارێ رایبگرن ،خەباتی سیاسی ئازادیی تەواوی تێدا هەیە.
ئــەو كات ئــەوە كرا ،لەگــەڵ ئێرانییەكان دادەنیشــین .لەگەڵ ئەوەی ئێوە
خەباتــی چەكــداری رادەگــرن ،ئەوانیش یانــی ئێرانییەكانیش دەســت لە
تیرۆر هەڵبگرن ،ئەگەر دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات لە ناوچەی
ئێمە بێ ناتوانین ئەوە قبووڵ بكەین.
 :60بزووتنەوەی ئیسالمی و رادەستكردنی تێكۆشەرانی دێموكرات
بە كۆماری ئیسالمی ()1375
لــە رێكەوتی ١٣ی رەزبــەری ١٣٧٥ی هەتاویدا كومیتەی شارســتانی
پاوە بڕیاری ناردنەوەوی تیمێكی حەوت كەســیی بۆ نێوخۆی واڵت دا،
تەركیبی ئەم تیمە حەوت كەسییە پێك هاتبوو لە:
«ئەرشــەد رەزایــی ،محەممــەد عەزیــز قــادری ،یوونــس
محەممەدپوور ،عەدنان ئیســماعیلی ،موزەفەر كازمی .داریووش
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ئیسالمدووست».
لە ماوەی مەئمووریەتی ئەم تیمەدا لە ناوچەی پاوە رێژیم بە هەموو
هێزییــەوە هــەوڵ دەدات تیمەكــە بخاتــە داوەوە و زەربەیــان لــێ بدات،
بەاڵم بە هۆی وریایی ئەم تیمەوە ریژیم بە مەبەستەكەی ناگات .رێگای
گەڕانــەوەی ئــەم تیمــە بۆ تانجــەڕۆ لە ســلێمانی لە رێــگای هەڵەبجەوە
دەبێــت و ئــەو كات هەڵەبجە لە ژێر دەســەاڵتی بزووتنەوەی ئیســامیدا
دەبێ.
كومیتــەی پــاوە لــە وەزعی ئاڵۆزی ناوچەكە تــێ دەگا و هەوڵ دەدات
پێوەنــدی بــكات بــە تیمەكــەوە كــە ســەركەوتوو نابن تــا لە یــەك كاتدا
تیمەكــە رۆژی ٢٧ی رەزبــەری ١٣٧٥ی هەتــاوی پــاش ئەنجامدانــی
مەئمووریەتەكەیــان بــەرەو مەقەڕەكانیــان دەگەڕێنەوە و بە ماشــینێكی
نەفەرهەڵگــر لــە هــاوارەوە بــەرەو هەڵەبجە دەكەونە رێ كــە لە گوندی
«عەنەب» ســەر بە هەڵەبجە دەكەونە بۆســەی هێزێكــی بزووتنەوە ،بە
فەرماندەهیی «ئەنوەر عەنەبی» و رادەگیرین ،ئەم هاوڕێیانەش خۆیان
بە بزووتنەوە دەناسێنن كە پێشمەرگەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێرانن ،بەاڵم بەو حاڵەش بە قسەی خۆیان بە رواڵەت بۆ هاوكاریكردنیان
دەیانبەنــە مەقەڕەكانی بزووتنەوە لە «عەنەب» و هەر ئەو شــەوە واتە
شــەوی ٣٠ی رەزبەر دەگوازرێنەوە بۆ پاوە و تەحویلی ئیتالعاتی پاوە
دەدرێن كە ئەم هەواڵە بە زووترین كات لە پاوەوە دەدرێ بە حیزب.
حیزبــی دێموكــرات هەم لە رێــگای كومیتەی شارســتانی پاوە و هەم
لــە رێــگای نوێنەرایەتیی هەولێر و ســلێمانییەوە داوا لە بزووتنەوە دەكا
كــە حیزبــی دێموكــرات لــە چارەنووســی هاوڕێیانــی ئــاگادار بكاتــەوە،
بزووتنەوە خۆی لەم حەرەكەتە بە بێئاگا نیشان دەدات.
پــاش دڵنیابــوون لــەوەی كە ئــەم تێكۆشــەرانە تەحویــل دراونەتەوە،
دەفتەری سیاســیی حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئێران لە رۆژی ٩ی
خەزەڵــوەری ١٣٧٥ی هەتــاوی بەرانبــەر بــە ٣٠ی ئۆكتۆبــری ١٩٩٦ی
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زایینــی لــە راگەیەندراوێكــدا خەڵكــی كوردســتان و كــۆڕ و كۆمەلــە
ئازادیخــواز و بەشەردۆســتەكان لــەو خیانەتە ئــاگادار دەكاتەوە و داوا
لــە بزووتنــەوەی ئیســامی دەكات كــە لەباتیــی پەردەپۆشــكردنی ئــەو
كردەوەیە ،ئەنجامدەرانی بە ســزا بگەیەنن و بەو كارە نیشــان بدەن كە
لــەم پیــان و تاوانە پڕ لە شــورەییەدا رێبەرایەتیی بزووتنەوە بەشــدار
نیــە و ئەمــە سیاســەتی بزووتنــەوە نیــە ،بــەاڵم بێدەنگیــی بزووتنەوە و
پاســاوهێنانەوەی نــاڕەوا دەری خســت كــە ئــەم كردەوەیــە بــە بڕیاری
رەسمیی بزووتنەوە و لە سەرەوەی هەموویانەوە «مەال عەلی» رێبەری
بزووتنەوە دەركراوە.
راســت لــە ســەروبەندی رادەســتكردنەوەی ئــەو تێكۆشــەرانەدا بوو
كــە كەســێك بــە نــاوی «محەممــەد حەســەن» پێوەندیی بە بەرپرســی
نوێنەرایەتیی هەولێری حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئێرانەوە كرد و
بــە زمانی عەلــی باپیرەوە و وەك نوێنەری عەلی باپیر ئەو كردەوەیەی
پشتڕاســت كــردەوە و گوتــی« :ئــەو كردەوەیــە كاری مــەال عەلــی
عەبدولعەزیز و ئەنوەر عەنەبییە و ئەوانیش وەك بەشێك لە بزووتنەوە
ئەو كردەوەیە مەحكووم دەكەن و رادەگەیەنن لەوانەیە ماوەیەكی دیكە
لە بزووتنەوەدا ئینشعاب روو بدات» .كۆماری ئیسالمی و بزووتنەوەی
ئیســامی زۆریــان هــەوڵ دا مەســەلەكە بــە الڕێــدا بــەرن و تەنانــەت
بەرپرســایەتییەكەی بخەنــە ئەســتۆی یەكێتیی نیشــتمانیی كوردســتان،
بەاڵم بەڵگە و سەنەدەكان بە رادەیەك روون و حاشاهەڵنەگر بوون كە
هیچیان پێ نەبڕا بێجگە لە ریسوایی و سەڕشۆڕیی زیاتر.
«داریووش ئیسالمدووســت» یەكێك لەو حەوت كەســە گیراوە كە لە
رێگای خۆشكەزاكەیەوە بە ناوی عەدنان كە پێشتر هاوكاری بزووتنەوە
بــووە ،لــە چوارچێــوەی پیالنێكــدا كە ئیتالعــات بە مەرجــی ئازادبوونی
داریــووش بــۆی دادەنــێ ،دەگەڕێنرێتەوە بۆ كوردســتانی عێــراق كە بە
هۆی داریووش ئیسالمدووســت و زانیاریی حیزب لەو بارەوە پیالنەكە
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پووچــەڵ دەكرێتــەوە و داریــووش ئــازاد دەبێ ،لــە وتوویژێكــدا لەگەڵ
رۆژنامــەی «كوردســتان» خەیانەتەكــەی بزووتنەوە بەم چەشــنە باس
دەكات و دەڵێ:
شــەوی ١٣٧٥/٧/٢٧ی هەتــاوی لــە كاتــی گەڕانەوەمــان لــە ناوچــەی
هەورامانــی كوردســتانی ئێــران و لــە «هــاوار» بــە هــۆی ئۆتۆمبیلێكی
شەخســییەوە كــە خاوەنەكەی نــاوی «عومەرە» بوو ،بــەرەو هەڵەبجە
وەڕێ كەوتیــن .كاتژمێــر نزیكی ٨ی شــەو لە نزیك گوندی « عەنەب «
جەماعەتێــك چەكدار پیشــی ئێمەیــان گرت و داوای كارتی شناســاییان
لێ كردین ،ئێمەش دەســتبەجێ داوامان لەوان كرد كە خۆیان بناســێنن،
هەم شــۆفیرەكە ئەوانی دەناســی و وتی بزووتنەوەی ئیســامین و هەم
خۆشــیان گوتیــان جەماعەتــی بزووتنــەوەی ئیســامین .ئێمــەش داوای
هاوكاریمــان لێ كــردن بۆ گەڕانەوەمان بۆ بنكەكانــی خۆمان .ئەوانیش
بەڵێنیــی هاوكارییــان پێ داین .پاشــان بە شــۆفیری ماشــینەكەیان گوت
«تــۆ بــڕۆ» و بردینیانــە مەقەڕی خۆیان و ســەعات ٤ی شــەو چەكیان
كردیــن و چاویــان بەســتین و فڕێیــان داینە ناو ماشــینێكەوە و ئاگامان
لێ نەبوو بەرەو كوێمان دەبەن تاكوو بەیانی لە پاوە لە دەركی ســپای
پاسداران خۆمان بینییەوە.
لەو ماوەیەدا حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە ناردنی نامە بۆ
رێكخراوە دێموكراتەكان و كۆڕ و كۆمەڵە بەشەردۆستەكان ،سكرتێری
گشــتیی رێكخــراوی نەتــەوە یەكگرتــووەكان و لــە رێــگای دوكتــور
«گرانژۆن»ەوە بۆ باڵوێزخانەی ئێران لە فەرانسە و نامەی سەوزەكانی
پارلەمانــی ئۆتریــش بــۆ وەزیری دەرەوەی ئۆتریــش داوا كرا كە گیانی
ئــەو تێكۆشــەرانە لــە مەترســیدایە و چارەنووســیان روون بكرێتەوە تا
لــە كۆتاییــدا پــاش  ٨ســاڵ و هەوڵێكــی زۆر لــە ســاڵی  ١٣٨٣لــە الیەن
باڵوێزخانــەی بریتانیــاوە داوا لــە ئێران كرابوو كە ئاخــر هەواڵی ئەو ٦
كەسەیان پێ بدات .ئێران لە وەاڵمدا رایگەیاندبوو كە هەر  ٦كەسەكەیان
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ئیعدام كراون .دیارە لە جەریانی ئەو هەشــت ســاڵەدا وەك ئاماژەی پێ
درا ،یەكێك لە گیراوەكان بە ناوی «داریووش ئیسالمدووست» بە هەر
شێوەیەك توانی بگەڕێتەوە بۆ الی حیزب.
 :61تیرۆرەكان لە كوردستانی باشوور و عێراق (1991ـ )1995
لــە ســااڵنی خەباتــی حیزبەكەمانــدا بــۆ بــە دەســتهێنانی مافــی
نەتەوایەتییەكانــی گەلــی كــورد ،خەباتگیڕانــی دێمۆكــرات بــەردەوام
كەوتوونەتە بەر شــااڵوی هێرشــی دەزگای تیرۆری كۆماری ئیســامی
و بە داخەوە بەشــێكی بەرچاو لەو تیرۆرانەش لە كوردســتانی باشوور
و لــە ناوچــەی ژێــر دەســەاڵتی كوردیــدا بەڕێــوە چــوون و هــەر چەند
بەشــێكی زۆر لە تیرۆریســتەكان ناســراو بوون ،بەاڵم بەو حاڵەشــەوە
تــا ئێســتا تاقە تیرۆریســتێكیش نەكەوتە بــەر لێكۆڵینەوەی بەرپرســانی
هەرێمی كوردستان .لەوەش خراپتر بە داخەوە بەشێك لەو تیرۆریستانە
ئەندامی حیزبە دەســەاڵتدارەكانی هەرێمی كوردســتان بوون .لووتكەی
ئــەو ناحەقــی و زۆڵمەش تیرۆری دەروازەی كۆیە بوو كە بەڕیوەبەر و
بەرپرسەكانیان سەر بە یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان بوون .سەرەڕای
روون و ئاشــكرابوونی رووداوەكە ،یەكێتی كەوتە هێنانەوەی پاســاوی
نابەجــێ و لــەوەش خراپتر ،لە ســاڵی 2014دا بەرپرســی ئەو پرســگەیە
بــە نــاوی «حاجی مەســیفی» كرایە بەربژێری یەكێتی بــۆ ئەندامەتی لە
پارلەمانــی كوردســتاندا كــە ئەمــە بۆ جارێكــی دیكە زامی ئــەو كردەوە
نامرۆڤانەیەی لە الی ئەندامانی حیزب نوێ كردەوە.
تیــرۆری دەروازەی كۆیــە كاتێــك رووی دا كە تیمێك لە بەرپرســانی
حیزبــی لــە ناوچەی ســلێمانی بانگهێشــتی پلینیۆمی كومیتــەی ناوەندی
كرابوون .نامەی دەعوەتی هاوڕێیانی بەرپرس بە هۆی سیخوڕێكەوە بە
ناوی «ئازادی عەلی بالە» خەڵكی مەهابادەوە كە كادرێكی حیزبی بوو
و زۆر جێگای باوەڕی سكرتێری ئەو كاتی حیزب و لە خزمانی ناوبراو
بوو ،بەڕێ دەكرێت و ناوبراویش كۆماری ئیســامی لەو كۆبوونەوەیە
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ئاگادار دەكاتەوە .رۆژی دواتر رێژیم لە رێگای دووكان ـ كۆیە لە پێچەكانی
دووكان كەمینێك بۆ لێدان و تیرۆری بەرپرسانی حیزبی دادەنێتەوە و لە
شوێنی دیاریكراو تەقە لەو ئۆتۆمبیلی بەرازیلییە دەكەن كە بەرپرسانی
حیزبــی تێــدا بوون و لە ئاكامدا بەرپرس و پێشــمەرگەكان دێنە دەســت
و تیرۆریستەكان راو دەنێن و دەست بە سەر ئۆتۆمبیلەكەیاندا دەگرن.
لــەم تەقــە و پێكدادانەدا بە داخەوە ،كاك مەنســوور فەتاحی ،بەرپرســی
كومیتەی شارستانی پاوە بە توندی بریندار دەبێ كە بە هۆی یەكێك لە
پێشــمەرگەكانەوە بە ناوی جەالل خەڵكــی ناوچەی ئیناخی دەگەیەنرێتە
بنكەی حیزب لە كۆیە .بە داخەوە كاك مەنســووریش ســەعاتێك دواتر
بــە هــۆی كاری بوونی برینەكەیەوە شــەهید دەبێ .لێرەدا لەگەڵ ئەوەی
تیرۆریســتان بۆســەیان ناوەتەوە ،بــەاڵم بە هۆی ئازایەتیــی هاوڕێیانی
حیزبــی تیــك دەشــكێندرێن و هەڵدێــن و بەرپرســانی حیزبیــی دیكە كە
پێك هاتبوون لە مەنســوور ناســری ،بەرپرسی پێوەندییەكانی حیزب لە
سلێمانی و ئەندامی رێبەری و ئەبووبەكر ئیسماعیلی ناسراو بە ساماڵ،
بەرپرسی كومیتەی بانە ،یەدوڵاڵ شیرین سوخەن پێشمەرگە و رەفعەت
حوســەینی پێشــمەرگە بــەرەو كۆیــە وە ڕێ دەكــەون كــە بەداخەوە لە
ســەیتەرەی كۆیە بە بێ لێپرســینەوە لە نێو ئۆتۆمبیلەكەدا دەدرێنە بەر
دەســتڕێژی گوللە و هەر چوار كەســەكەیان شــەهید دەبن .پێویســت بە
گوتنە ،كاتێك كە بەڵگەكانی ناو ئۆتۆمبیلەكە بە دەســتكەوت گیراوەكەی
رێژیــم كەوتــە بەردەســتی حیزب ،ئازادی عەلی بالــەش هەروەك گوترا
زۆر نزیــك بــوو لە ســكرتاریا و ئاگادار بوو كە یەكێــك لەو مەدرەكانە
كاســێتێك بــوو كە ناوبــراو راپۆرتی هاتنی هاوڕییانــی بۆ كۆبوونەوەی
كومیتەی ناوەندی تێدا باس كردبوو ،بۆیە هەڵهات و گەڕایەوە بۆ ئێران
بۆ باوەشی كۆماری ئیسالمی .ماوەیەك دواتر خەباتگێڕانی دێموكرات لە
ناوچەی مەهاباد لە تۆڵەی ئەو كردەوە خائینانەیەدا بە سزای كردەوەی
خەیانەتكارانەیان گەیاند.
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ئەم بانگهێشتە بۆ دوایین كۆبوونەوەی كومیتەی ناوەندی ،كومیتەی
ناوەندیــی هەڵبژێــردراوی كۆنگــرەی 10بــوو بــەرەو كۆنگــرەی 11
دەڕۆیشــتین زۆری لە ســەر نەڕۆین و هەركام لەم تیرۆرانە داستانێكی
تراژیكیــان هەیــە و تیرۆری وا هەیە كە تەنیا لە بەر تەلیســە ئاردێك بە
ڕێوە چووە كە فیلمی دانپێدانانی تیرۆریستەكەش لە بەر دەستدایە.
لێرەدا ســەرنجی خوێنەران بۆ ئامارێك لەو تیرۆرانە رادەكێشــین كە
كۆماری ئیســامی راســتەوخۆ یان بە هۆی دەســتوپێوەندییەكانیەوە لە
كوردستانی باشوور و عێراق دژ بە چاالكانی سیاسیی ئۆپۆزیسیۆن بە
تایبەتی ئەندامان و كادر و پێشمەرگەكانی حیزبی ئەنجامی داون.
كــۆی ئــەو كەســانەی لە كوردســتانی عێراق هێرشــی تیرۆریســتییان
كراوەتە ســەر ،بە ناوی رێكخراوەكانیانەوە لە ســاڵی  ١٣٧٠تا ١٣٧٥ی
هەتاوی بەرانبەر بە  ١٩٩١تا ١٩٩٦ی زایینی:
عێراق

كوردستان
ناوی
رێكخراو

شەهید

بریندار

سەرجەم

شەهید

بریندار

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ٨٨

١ ١٠٦ ١٨

سەرجەم

ـ

١

كۆمەڵە

١٢

ـ

١٢

ـ

ـ

ـ

موجاهیدین

ـ

ـ

ـ

٥

ـ

٥

پەنابەر

٢٠

٥

٢٥

ـ

ـ

ـ

باقی هێزەكان

٥

ـ

٥

ـ

ـ

ـ

تێبینی :زۆربەی هەرە زۆری پەنابەران ئەندام یان الیەنگری حیزبی
دێموكرات بوون.
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 :62دەرمانداو كردنی كادر و پێشمەرگەكانی حیزب ()1376
لە ســەرەتای ســاڵی ١٣٧٦ی هەتاویدا بە هــۆی دوو بەكرێگیراوی
رێژیمەوە كە خزێنرابوونە ناو ریزەكانی حیزب ٩٠ ،كەس لە كادر و
پێشمەرگەكانی حیزب لە جنووب كە نیشتەجێی دەڤەری «بازیان» سەر
بە پارێزگای سلێمانی بوون ،دەرمانداو كران و جۆری دەرمانەكەش
ســالیۆم بوو .پێشــتریش لە ناوچەی ســەقز بە هۆی بەكرێگیراوێكی
نفووزیی دیكەوە  ٣كەس لە كادرەكانی تیمی تەشــكیالتیی ســەقز لە
پاییــزی ١٣٧٥ی هەتاویــدا دەرمانداو كرابوون كــە ناوەكانیان بریتی
بوون لە« :سەید ئەحمەد حسەینی ،ساڵح سەقزی و عەتا كێلەشینی»
كە نەفەری دووهەم و سێهەمیان شەهید بوون و نەفەرەكەی دیكەش
بە هۆی هەوڵێكی زۆر بە خۆشییەوە رزگاری بوو.
لــە پێوەنــدی لەگــەڵ دەرمانداوكردنــی  ٩٠كــەس لــە كادر و
پێشــمەرگەكانی مەڵبەندەكانــی  ١و ٢ی كومیتــەی كرماشــاندا
دەفتەری سیاســی راگەیەندراوێكی باڵوكــردەوە كە ئەمەی خوارەوە
دەقەكەیەتی:
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 :63كۆنگرەی  ،13كۆنگرەی دەستكەوتە مێژووییەكان ()1383

كۆنگرەی 13ی حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئێران بە یەكێك لە
سەركەوتووترین كۆنگرەكانی حیزب لە قەڵەم دەدرێ .ئەم كۆنگرەیە
كە لە نێوان رۆژانی 13ـ17ی پووشپەڕی ساڵی 1383ی هەتاویدا گیرا،
لە زۆر بواردا توانی هەنگاوی كردەكی و قایم بۆ پێشكەوتنی حیزب
و جوواڵنــەوەی میللــی ـ دێموكراتیكــی خەڵكی كورد لە كوردســتانی
ئێران هەڵبێنێ .بێگومان هەر هەنگاوێك كە حیزبی دێموكرات لە پاش
كۆنگرەی ســێزدەهەمی خۆیدا هاوێشتوویەتی ،هەنگاوێكی ئابستراك
نییــە و پێوەندیــی بــە ئامانــج و ئارمانەكانــی ئەم حیزبــەوە هەیە .بە
خوێندنەوەیەكی دروســتی رەساڵەتی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران ج لە باری مێژوویی و چ لە باری پێوەندیی میللی ـ دێموكراتیكی
خەڵكی كوردستان لە كوردستانی ئێران بە ئاستە جیهانی و ناوچەیی
و نێوخۆییەكانــەوە ،یەكــەم هەنــگاو گرینگتریــن هەنگاوێكــە كــە هەر
حیزبێكــی بەرپرســیار و خاوەن رەســالەت هەڵیدەگــرێ .كەوابوو بۆ
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دەستنیشــانكردنی ئاستی ســەركەوتوویی هەر حیزبێك لە قۆناخێكی
دیاریكــراودا پێــش هەمــوو شــتێك دەبــێ ســەرنجی تێڕوانیــن و
خوێندنەوەی ئەو حیزبە لە مەســەلە جۆراوجۆرە پێوەندیدارەكان بە
خۆیــەوە بــدرێ و پاشــان ئەگەر لە بواری تیۆریكدا جەخت لە ســەر
راســتی و دروســتیی خوێندنــەوەكان كــرا ،ئەمجــارە باس لــە بواری
پراكتیك و هەنگاوە كردەكی و عەینییەكان بكرێ.
كۆنگرە ی سێزدەهەمی حیزب لە بواری تیۆریكدا
لــە بەنــدی یەكەمــی بەرنامــەی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی
ئێران ،پەســەندكراوی كۆنگــرەی 13دا هاتــووە« :حیزبی دێموكراتی
كوردســتانی ئێــران ،حیزبــی پێشــڕەوی خەڵكــی كوردســتانی ئێرانە
و شانبەشــانی هێــزە پێشــكەوتووەكانی سەرانســەری ئێــران بــۆ
دامەزراندنی سیستمێكی دێموكراتیك لە ئێران و وەدەستهێنانی مافی
دیاریكردنی چارەنووســی گەلی كورد لە كوردســتانی ئێراندا خەبات
دەكا» لە 25ی گەالوێژی ساڵی 1324ی هەتاویدا حیزبی دێموكراتی
كوردســتان دامەزرانــی خــۆی راگەیانــد و ئامانجەكانــی خــۆی لە 8
مــادەدا بــاس كرد كە هەمــان ئەو ئامانجەن كە لە مادەی باســكراودا
هاتوون.
گۆڕانكارییــە قووڵەكانــی نێــوان كۆنگرەكانــی  12و 13ی حیزبــی
دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران لــە ســێ ئاســتی گشــتیدا خۆیــان
دەرخســت كــە بە پێــی جــۆری گۆڕانكارییەكان خێرایــی و گۆڕان لە
هێندێكیاندا زۆر و لە هێندێكیان هێور و بەرەبەرە دەهاتنە پێش چاو،
بەاڵم بە گشــتی هەموویان ئاكامی ئەو گۆڕانە بوون كە لە پێوەندییە
نێودەوڵەتییەكان و پێوەندییە كۆمەاڵیەتی و ئابوورییەكاندا هاتبوونە
ئاراوە .لە ئاســتی جیهانیدا پاش هەرەســهێنانی بەرەی سۆسیالیستی
بــە رێبەرایەتیی یەكێتیی ســۆڤێت لە ســەرەتای دەیــەی90ی زایینیدا،
بەرینبــوون و خێرایــی تــۆڕی پێوەندییەكان ،جێگیربوونــی پێوەندییە
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ســەرمایەدارییەكان لــە زۆربەی هــەرە زۆری واڵتانــی جیهاندا ،لێك
نزیك بوون و تەمومژاوی بوونی چەمكە سیاســییەكان و بە تایبەتی
خوێندنــەوەكان لــە چەپ و راســتی سیاســی ،پێشــكەوتنی بەرچاوی
واڵتانی پەرەئەستێن و نزیكبوونەوەی ئابوورییان لە واڵتانی خاوەن
رێژەی بەرزی گەشەی مرۆیی هاتنە دی و بە گشتی ئەوەی»ماهان»
وەكــوو گونــدی جیهانی نــاوی دەبات لەو كاتەدا ببوو بە راســتی .لە
بەرامبــەر ئــەو گۆڕانكارییــە بنەڕەتییە كە لە ئاســتی جیهانیدا رووی
دا ،بزووتنەگەلێــك لــە هەر گۆشــەی جیهاندا ســەریان هەڵــدا كە یان
دژایەتیــی ئەو رەوتەیان دەكرد ،یان وێڕای پێشــوازی لەو رەوتە ،لە
بیــری ســەلماندنی شوناســی نەتەوەیــی یان مەزهەبی یــان ناوچەیی
خۆیــان بــوون .هــەر بۆیــە لــە الیەكــەوە بزووتنــەوەی ناســیۆنالیزم
زەقتــر و بەرچاوتــر خــۆی نواند و لــە الیەكی دیكــەوە بزووتنەوەی
بەرهەڵستكاری رەوتی بەجیهانیبوون و دژی ئامریكا وەكوو ئااڵهەڵگر
و ســەردەمداری ئــەو رەوتــە ســەریان هەڵــدا .یەكێك لــە بزووتنەوە
نەیار و ناڕەسەنەكانی سەر گۆڕەپانی جیهانی بە تایبەتی رۆژهەاڵتی
نێوەڕاســت ،تیرۆریزمی ئیســامییە كە بە دوای روودانی كارەســاتی
11ی سێپتامبری 2001ی نیۆیۆرك ،ئیدی زۆر دەرهەستتر جیهانی بە
سەر دوو بەرەی الیەنگری تیرۆریزم و دژی تیرۆریزم دابەش كرد.
بناژۆخوازیی ئیسالمی بوو بە ئااڵهەڵگری تیرۆریزم و خەبات دژ بە
هەر بە رەوتێكی ئازادیخوازانە بە تایبەتی لە واڵتە موسڵماننشینەكاندا.
ئەگەر تا دوێنێ هاتنە ســەركاری كۆماری ئیســامیی ئێران دروشــم
و كردارە بناژۆخوازانەكانی ئەو رێژیمە ،چاوپۆشــیی لێ دەكرا و بە
هەڕەشەیەك بۆ سەر ئاشتی و ئاسایش لە جیهاندا لە قەڵەم نەدەدرا،
ئەوا جیهان پاش كارەساتی 11ی سێپتامبر سەرنجی پتری دایە سەر
ئەو راســتییە كە كۆماری ئیســامیی ئێران نە تەنیا بۆ خەڵكی ئێران،
بەڵكوو بۆ خەڵكی هەموو جیهان هەڕەشــەی راســتەقینەیە .لە الیەكی
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دیكەوە رۆژئاوا و بە تایبەتی واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا دروشمی
چاكسازی بە تایبەتی لە بواری سیاسی و ئابوورییان لە رۆژهەاڵتی
ناڤیندا بەرز كردەوە و لەو بڕوایەدا بوون كە لەو ڕێگایەوە هەم پیگە
و رۆڵی تیرۆریستە ئیسالمییەكان لە ناوچەكەدا كەمڕەنگ دەكەنەوە
و هەمیــش ســەقامگیری كــە پێویســتییەكی ســەرەتایی ســەردەمی
بەجیهانیبوونە ،دابین دەبێت.
لــە بەنــدی ســێهەمی بەرنامــەی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی
ئێران ،پەسەندكراوی كۆنگرەی 13دا هاتووە« :دوای رووداوی 11ی
ســێپتامبری  ،2001هێرشــی هاوپەیمانــان بە ســەرۆكایەتیی ئەمریكا
بــۆ ســەر ئەفغانســتان و رووخاندنــی رێژیمی توندڕەوی ئیســامیی
تاڵەبــان و لێكباڵوكردنــی رێكخراوی ئەلقاعیدە لەو واڵتە ،ســەرەتای
دەســتپێكردنی ئاڵوگۆڕەكان لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا بوو .بە دوای
ئەویشــدا ،دەوڵەتــی عێــراق لە ژێر تەوژمی هێرشــی نیزامیی ئامریكا
و هاوپەیمانانیــدا رووخــا .ئــەو رووخانــەش وەك بوومەلەرزەیــەك
ناوچەكــە و دنیــای دەرەوەی هەژانــد .دەتوانیــن بڵێین دوای شــەڕی
دووەمــی جیهانــی ،هیــچ رووداوێك ئەوەندەی ئەو شــەڕە ،پێوەندییە
ناوچەیــی و نێونەتەوەییەكانــی نەشــڵەژاندووە .بــە تایبەتــی واڵتانــی
رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت كە گیروگرفتی سیاســی و ئابووری و كێشــە
نەتەوەیی و ئایینییەكانیان تێدا بە هێزە ،حكوومەتەكانی لەوە نیگەران
كرد كە بااڵنسی سیاسی لە ناوچەكەدا تێك بچێ و نەتوانن درێژە بە
حاكمیەتی كۆنەپەرستانەیان بدەن.
سەركەوتنی خەڵكی عێراق لە بنیاتنانی واڵتێكی ئازاد و دێموكراتیك
لــە دواڕۆژدا ،شــوێنەوار لــە ســەر خەڵكی واڵتانی دراوســێ دادەنێ.
گەالنی وەزاڵەهاتوو لە نیزامە دیكتاتۆر و دواكەوتووەكان چاوەڕوانی
هەلێكن تا بۆ وەدەستهێنانی ئازادی و دێمۆكراسی و مافی نەتەوایەتیی
خۆیان چاالكانەتر بە گژ رێژیمە دژی گەلییەكاندا بچنەوە .هەر ئێستا
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خەباتــی رزگاریخوازانــەی نەتــەوەی كــورد پێــی ناوەتــە قۆناغێكــی
چارەنووسســاز .لەو نێوەدا مافی سیاســیی كورد لە عێراق لە ســەر
ئەساســی فیدرالیزمــی جۆغرافیایــی ـ نەتەوەیی لــە قانوونی ئیدارەی
دەوڵەت بۆ قۆناغی گواســتنەوەدا بە رەســمی ناسراوە .جێگیربوونی
ئەو شێوە فیدرالییە دەبێتە نموونەیەكی باش بۆ چارەسەری مەسەلەی
كورد لە بەشەكانی دیكەی كوردستانیشدا».
بەم پێیە ،حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە خوێندنەوەیەكی
دروســتی رووداوە جیهانــی و ناوچەییــەكان ،خــۆی لــە بەرەی دژی
تیرۆریزمدا دەبینێتەوە و پێشوازی لە هەر هەنگاوێك دەكا كە بتوانێ
لە چارەسەركردنی مەسەلەی نەتەوایەتیی گەلی كورد لە كوردستانی
ئێران و دابینبوونی دێموكراسی لە ئێراندا یارمەتیدەر بێت.
لە ئاســتی نێوخۆییدا گەالنی زۆرلێكراوی ئێران لە ژێر كاریگەریی
رووداوە جیهانییــەكان و خەباتــی مافخوازانــەی گەلــی كــورد لــە
كوردســتانی ئێــران بە رێبەرایەتیــی حیزبی دێموكراتی كوردســتانی
ئێراندا زیاتر لە جاران بە ماف و ئازادییەكانی خۆیان ئاشنا بوون و
چاالكانەتــر لــە جاران لە گۆڕەپانی خەبات دژی دیكتاتۆریی كۆماری
ئیســامی و بــۆ وەدەســتهێنانی مافــی دیاریكردنــی چارەنووســی
نەتەوەیی خۆیان بەشــدار بوون .بێگومــان بە جیهانیبوون و خێرایی
و پەرەســەندنی پێوەندییــەكان لــە لێكتێگەیشــتنی گەالنــی ئێــران و
لێكنزیكبوونــەوەی گەلــە ســتەملێكراوەكاندا كاریگەریــی بەرچــاوی
هەبووە و هەیە.
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران كــە تــا پێــش كۆنگــرەی
13ی خــۆی درۆشــمی ئیســتراتژیكی «دێموكراســی بــۆ ئێــران و
خودموختــاری بــۆ كوردســتان»ی بەرز كردبــووەوە و نزیك بە 59
ســاڵ لەو پێناوەدا تێكۆشــابوو ،بە لێكدانەوەی دروســت و فرەالیەنی
ئاستەكانی جیهانی و ناوچەیی و نێوخۆیی ،لە كۆنگرەی سێزدەهەمدا
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وەك لە بەندی 3ی بەرنامەی حیزبدا هاتووە دروشمی ئیستراتژیكی
خــۆی كــردە «دامەزراندنــی سیســتمێكی دێموكراتیكــی فیدراڵــی لــە
ئێران و دابینكردنی مافی نەتەوایەتی بۆ گەلی كورد لە كوردســتانی
ئێران» .رووداوەكانی پاش كۆنگرەی ســێزدەهەمی حیزب لە ئێراندا،
وەك رابوونــی جەماوەریــی عەرەبەكانی خووزســتان ،بەلووچەكان،
ئازەرییەكان كە تەنانەت راگەیەنە گشتییەكانی جیهانیان بە خۆیانەوە
خەریك كردبوو ،باشــترین بەڵگەی ســەلمێنەری ئەو راســتییە بوون
كــە خەباتــی گەالنــی ئێــران بە تــەواوی پێــی ناوەتە نێــو قۆناغێكەوە
كــە حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران دەبــوا و پێویســت بــوو
دروشمی «فیدرالیزم بۆ ئێران» بەرز بكاتەوە .لە بەندی 4ی ئامانجە
گشــتییەكانی حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی ئێران ،پەســەندكراوی
كۆنگــرەی 13دا هاتــووە« :حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران،
گەالنی زۆرلێكراوی ئێران بە هاوپەیمانانی ستراتیژیكی خۆی دەزانێ
و لــە بزووتنــەوەی رزگاریخوازانــەی ئەوان بۆ وەدەســتهێنانی مافی
نەتەوەیی پشتیوانی دەكا».
كۆنگرەی سێزدەهەم لە مەیدانی كردەوەدا
لە بواری رێكخستندا:
رێبەری مەزنی گەلی كورد ،دوكتور قاســملووی نەمر دەفەرموێ:
«رێكخــراو چەكــی هــەرە گرینگــی ئێمەیــە» .بێگومــان بوارەكانــی
رێكخســتن ،دیپلۆماســی و تەبلیغــات پێوەندیــی راســتەوخۆیان بــە
یەكترەوە هەیە ،بەو مانایە كە سەركەوتن لە هەركامیاندا بەستێن بۆ
سەركەوتن لەوانی دیكەدا دەڕەخسێنێ ،بەاڵم وەك لە وتەی رێبەری
مەزنمانــدا هاتــووە ،حیزبێــك یــان رێكخراوێــك بــە بــێ رێكخســتنی
كارامــە و زیندوو و گشــتگیر ،نە دەبێتە خاوەنی دیپلۆماســیی بەهێز
و نــە تەبلیغاتێكــی متمانەپێكراو و شــوێندانەر .یەكێك لــە گرینگترین
هەنگاوەكانــی پــاش كۆنگــرەی 13ی حیزب ،راكێشــانی خەڵك بۆ نێو
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گۆڕەپانــی راســتەقینەی خەبات ،واتە خەباتــی جەماوەرییە .داخرانی
دووكان و بازاڕەكانــی شــاری مەهابــاد لــە 22ی پووشــپەڕی 1384
واتە لە ســاڵڕۆژی شــەهیدكرانی رێبەری مەزنی گەلی كورد دوكتور
قاســملوو و هاوڕێیانیــد ،رێبەرایەتیكردنــی دروســتی خرۆشــانی
جەماوەریی هاوینی 84ی خەڵك كە خاڵی دەستپێكردنی شەهیدكردنی
شــوانە ســەید قادر لە 18ی پووشپەڕی ئەو ســاڵەدا بوو ،پێشوازیی
خەڵكــی كوردســتان لــە بانگــەوازی حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی
ئێــران بۆ داخســتنی دووكان و بــازاڕەكان و هەروەها كوژاندنەوەی
رۆشــنایی ماڵەكان لە شــەودا لە 22ی پووشپەڕی  1385و هەروەها
22ی پووشپەڕی  1385و هەروەها 22ی پووشپەڕی  ،1386نیشانی
دا لە وەدەستهێنانی دەستكەوتی گرینگ لە باری خەباتی جەماوەری
و هەنــگاوی بوێرانــە و رێكخســتنی زیندوویــان و بەرینــی حیزبــی
دێموكــرات لــە پــاش كۆنگــرە  13دەدا .هەر چەند حیزبــی دێموكرات
هەمیشە ئەو شانازییە گەورەیە هەبووە كە خەڵكی كوردستانی ئێران
بە پشتیوانی لە حیزب و گیانفیدایی لە پێناو ئامانجەكانیدا حیزبیان بە
حیزبی پێشــڕەوی خەباتی میللی ـ دێموكراتیكی خۆیان زانیوە ،بەاڵم
لــە هەمان كاتدا رێكخســتنی خەڵــك و ســازدانی ئێعترازیكی مەدەنی
كــە زۆربــەی هــەرە زۆری شــار و دێهاتــەكان بگرێتــەوە و خاوەنی
ئامانجی روون بێت ،بە شــێوەیەك كە راگەیەنە ناســراوەكانی جیهان
باســی بكــەن و ئامانجەكانی بــە ناتەمومژاوی و رەوا لە قەڵەم بدەن،
پێویســتی بە بەرنامە و خەبات لەو پێناوەدا هەیە .لە الیەكی دیكەوە
پــاش كۆنگــرەی  13بەڕێوەچوونــی تەبلیغاتی حیزبی بە شــێوەیەكی
بــەردەوام لــە ئاســتێكی بەریــن لــە ناوچەكانــی ئیــام و كرماشــاندا
ســەلمێنەری ئەو راســتییە بوو كە خەباتی حیزبی دێموكرات هەموو
كوردســتانی ئێران لە خۆ دەگرێ و بە ناوچەیەكی تایبەت بەســتراوە
نییە.
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كەوابــوو لــە بــواری رێكخســتندا دوو دەســتكەوتی زۆر مــەزن بە
دەســت هاتن كە ئێســتاش بەردەوامن یەكەمیان راكێشــانی خەڵك بۆ
خەباتــی جەمــاوەری و دووهەمیان پەلهاوێشــتنی خەبــات بۆ هەموو
ناوچەكانی كوردستانە.
بواری دیپلۆماسی:
یەكێــك لە هەنگاوە گرینگ و دەســتكەوتەكانی پاش كۆنگرەی13ی
حیــزب لە بواری دیپلۆماســیدا ،چوونە ســەرەوەی پلــەی ئەندامەتیی
حیزب لە ئینترناســیۆناڵی سۆسیالیست وەك گەورەترین رێكخراوی
جیهانــی پــاش نەتــەوە یەكگرتــووەكان بــوو .وەرگیرانــی یەكێتیــی
الوانی دێموكراتی كوردســتانی ئێران بە ئەندامەتیی ئینتیرناســیۆناڵی
سۆسیالیســتیی الوان و وەرگیرانــی یەكێتیــی ژنانــی دێموكراتــی
كوردســتانی ئێران بە ئەندامەتیی ئینترناسیۆناڵی سۆسیالیستی ژنان
لــە دەســتكەوت و ســەركەوتنە بەرچاوەكانــی حیزب بــوو لە بواری
دیپلۆماسیدا .بۆ نموونە وتاری كردنەوەی رێوڕەسمی سەد ساڵەیی
ئینترناســیۆناڵی سۆسیالیســتی الوان كــە لــە ئاڵمــان بــە ڕێــوە چوو،
لــە الیــەن نوێنەری یەكیەتــی الوانی دێموكراتی كوردســتان ئێرانەوە
پێشكەش كرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە ساڵی  1385بوو بە ئەندامی
رێكخراوی نەتەوە بێ نوێنەرەكان ( )UNPOكە گەورەترین رێكخراوی
گەالنە لە جیهاندا كە نوێنەریان لە رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكاندا
نییە .ئەم رێكخراوە توانیویەتی لە پاش دامە زراندنی لە ساڵی1993دا
رۆڵیكی بەرچاو بگێڕێ لە راكێشانی پشتیوانیی جیهانی لەو گەلە بێ
دەوڵەتانەی كە ئێستا خاوەنی كیانی سیاسی و ئەندام لە رێكخراوی
نەتــەوە یەكگرتــووەكان نیــن .حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی ئێران
توانــی لە رێــگای ()UNPOوە لە كۆبوونەوەی شــوورای مافی مرۆڤی
رێكخــراوی نەتــەوە یەكگرتووەكان بەشــداری بــكا و بەمەش ببێ بە

تەیموور مستەفایی

293

یەكەم رێكخراو و تەنیا رێكخراوی ئۆپۆزیسیۆنی كۆماری ئیسالمیی
ئێــران كــە بەشــداری كۆبوونــەوەی فەرمیــی رێكخــراوی نەتــەوە
یەكگرتــووەكان بــووە .ئەندامەتیــی حیــزب لــە  UNPOو بەشــداری لە
كۆبوونــەوەی فەرمــی رێكخــراوی نەتــەوە یەكگرتــووەكان بــە دوو
دەســتكەوتی بە نــرخ و مێژوویی حیزبی دێموكــرات و جوواڵنەوەی
میللــی ـ دێموكراتیكــی خەڵكــی كورد لە كوردســتانی ئێــران لە قەڵەم
دەدرێ.
بــواری تەبلیغاتــی :دامەزراندنی تەلەڤیزیۆنی تیشــك ،ئاڵوگۆڕ لە
راگەیاندندا
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران پــاش كۆنگــرەی 13ی
خــۆی بــۆ كەڵك وەرگرتن لە ئامــرازە نوێكانی راگەیانــدن ،هەنگاوی
جیددیــی هاویشــتووە و بێجگــە لــە دامەزرانــی چەندیــن ســایتی
بەهێــزی ئینتێرنێتــی و نوێكردنــەوەی بەرنامەكانــی رادیــۆ دەنگــی
كوردستانی ئێران و باڵوكردنەوەی بەرنامەی ئەو رادیۆیە لە رێگای
ســەتەالیتەوە ،چاپەمەنیــی خــۆی لەگــەڵ ســەردەمدا گونجانــدووە و
هەروەها گرینگترین دەسكەوتیشــی دامەزراندنی رایەڵەی ماهوارەیی
«تیشــك» لە بەهاری ســاڵی 1385بــووە .تەلەڤیزیۆنی «تیشــك» بە
باڵوكردنەوەی چەندین كاتژمێر بەرنامە توانیی ببێتە جێگای متمانەی
خەڵكــی كوردســتان و ئێــران و مێوانــی زۆربــەی زۆری ماڵەكان لە
كوردســتاندا .بێگومــان دامەزرانــی تەلەڤیزیۆنــی «تیشــك» وەكــوو
كاریگەرتریــن راگەیەنی كوردی لە خۆرهەاڵتی كوردســتاندا رۆڵێكی
گرینگــی لــە وشــیاركردنەوەی كۆمەاڵنــی خەڵك و بردنــی بەرنامە و
پێــڕەوی حیزبــی دێموكرات بــۆ نێو دڵی خەڵكی كوردســتان و ئێران
هەبــوو .بــە داخەوە وەشــانی بەرنامەكانی ئەم تەلەڤیزیۆنە لە ســاڵی
1393دا بە هێندێك هۆی تایبەت راگیرا كە هیوادارم لە داهاتوویەكی
نزیكدا بتوانێ بەرنامەكانی خۆی دەست پێ بكاتەوە.
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هەڵبژاردنــی كۆنگــرەی ،13دێموكراتیكترین هەڵبژاردنی مێژووی
حیزب

پــاش كۆنگــرەی دوازدەهــەم ناكۆكــی لــە نێــوان دوو باڵــی حیزب
درێژەی كێشا و بەو ناكۆكییەوە كۆنگرەی سێزدەهەم لە رۆژی 13ی
پووشــپەڕی  1383لە كۆیە بە بەشــداریی نوێنەرانــی هەڵبژێردراوی
ئەندامانــی حیــزب بەڕێوە چــوو .میكانیزمــی گرتنی كۆنفرانســەكانی
كادر و پێشــمەرگەكان لــە الیــەن كومیتــەی ناوەندییــەوە دیــاری
كرابــوون كــە زۆرینەی كومیتەی ناوەندی لــەو الیەنە بوو كە دەنگی
نەهێنایــەوە ،بۆیــە هەمــوو قایمكارییــەك لە كۆنفرانســەكاندا دەكرا و
تەنانەت چەند كەســێكیش كە لە ســوید دەنگیان هێنابووەوە ،رێگایان
پــێ نــەدرا بگەڕێنەوە .بەو حاڵەشــەوە لە ســاڵۆنی كۆنگــرە دەنگ بۆ
مەشروعییەتی كۆنگرە وەرگیرا و پاش پەسەندكرانی مەشروعییەت،
كۆنگرە دەستی بە كارەكانی كرد.
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دوایین بڕگەی كاری كۆنگرە هەڵبژاردنی ئەندامانی رێبەرایەتی بوو.
لە كۆنگرەكانی پێش كۆنگرەی سێزدەهەمدا كۆنترۆڵی هەڵبژاردن زۆر
الواز بوو و خەڵك لە تەنیشت دەستی یەكتر دەنگەكانیان دەنووسی،
بۆیە ئیحتمالی نفووز و رودەربایستیی زۆری تێ دەكەوت ،بەاڵم لەم
كۆنگرەیەدا كۆنترۆڵ زۆر ورد بە ڕێوە دەچوو .دوو باڵی نێو كۆنگرە
لە هەركام لە وێســتگەكانی دەنگداندا بەشــدارییان بوو .پێدانی بەڵگە
كــە لــە الیەن خۆســرەو بەهرامی و خالیــد عەزیزییــەوە ئیمزای هەر
دوو نەفەری لە سەر بوو ،ناوی كاندیداتۆرەكان لە سێ كابیندا كە بۆ
دەنگدان دیاری كرابوو ،هەڵواســرابوو .لە ســەر سندووقی دەنگەكان
تەیموور مستەفایی و سەعید بەیگزادە راوەستابوون.
پــاش تــێ هاویشــتنی دەنگــەكان بــە ســەر  3گرووپی  5كەســیدا
دابــەش دەكــران كــە لە هەركام لە بەشــەكاندا  3كەس لــە زۆرایەتیی
كۆنگــرەی  12و  2كەس لە كەمایەتی بەشــدار بــوون و دەنگەكانیان
دەژماردن و هەر بەشــەو دەنگەكانیان كۆ دەكردەوە و بە ئیمزای 2
كەس لە هەر الیەنێك دەگەیشت .
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پــاش ئــەم قۆناغــە دەنگــەكان دەگەڕانــەوە بــۆ ناوەنــدی ئەســڵیی
هەڵبژاردن كە مستەفا مەولوودی بەرپرسی بوو و بۆ كۆكردنەوەیشی
ئەم كەسانە بەشدار بوون:
خالیــد عەزیــزی ،مســتەفا مەولــوودی ،كەمــاڵ كەریمی ،خوســرەو
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بەهرامی ،سەید رەزا دروودگەر ،تەیموور مستەفایی.
پــاش كۆكردنــەوە و ئیمــزای هەمــووان بەشــدارانی كۆنگرە بانگ
دەكرانــەوە و ئاكامی دەنگهێنانەكە رادەگەیەندرا و بڕگەكانی دیكەش
هــەر بــەم چەشــنە و بە هۆی ئەم كەســانەوە بەڕێــوە دەچوو و بەم
چەشنە لەم هەڵبژاردنەدا رێگا بۆ ئیحتمالی نفووز و لە روودەربایسی
گیركردن نەمابوو ،بۆیە دەنگدەر بە ویژدانی خۆی و لە سەر ویستی
خــۆی بــێ هیــچ ئیجبارێــك دەنگــی بە هەر كــەس دەدا كــە پێی باش
بوو.
 :64دامەزرانی كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی فدراڵ ()1383
حیزبــی دێموكــرات لــە بەرنامــەی كۆنگــرەی 13ی خۆیــدا ،گەالنی
زۆرلێكــراوی ئێــران بــە هاوپەیمانیــی ســتراتیژیكی خــۆی دەزانــێ.
حیزبــی دێموكــرات بــۆ یەكخســتنی هێــزی گەالنــی ئێران ،لــە ڕێگای
دامەزراندنی رێكخراوێكدا هەنگاوی هەڵهێنایەوە كە بەشی سەرەكیی
ئــەو حیــزب و رێكخراوانــەی گەالنی بندەســتی لــە دەوری خۆی كۆ
كردەوە كە بۆ دیاریكردنی مافی دیاریكردنی چارەنووسی گەلەكەیان
لــە چوارچێــوەی ئێرانێكــی دێموكراتیــك و فیدراڵــدا تێدەكۆشــن ئەو
رێكخراوەیە «كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی فیدراڵ»ە كە لە سەرەتای
ساڵی 2005ی زایینیدا دامەزرا و حیزبی دێموكرات سەرەكیترین هێز
و شــوێندانەرترین هێــز لە دامەزراندنیدا بــوو .كۆنگرەی نەتەوەكانی
ئێرانی فیدراڵ كە لە سەرەتای دامەزرانیدا لە  16رێكخراوی سەر بە
نەتــەوە ســتەملێكراوەكانی ئێران پێك هاتبوو ،لە ئێســتا و داهاتووی
ئێرانــدا دەتوانــێ وەك ســەرەكیترین و بە بەرنامەتریــن هێز بۆ پاش
رووخانی كۆماری ئیسالمی ئێران خۆی بنوێنی .كۆنگرەی نەتەوەكان
لــە گرینگتریــن دامــەزراوەی داڕشــتنی ســتراتیژی دەرەوەی واڵتــە
یەكگرتووەكانــی ئامریــكا واتە»ئینتێرپرایز» ،لە كۆنگرەی ئامریكا ،لە
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پارلەمانی فەرانســە و چەندین جار لە پارلەمانی ئورووپا هەڵوێســت
و بەرنامەی خۆی خستووەتە ڕوو.
كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی فیدراڵ و ســەركەوتنەكانی بە یەكێك
لــە گرینگترین دەســتكەوتەكانی بواری پراكتیكــی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران پاش كۆنگرەی  13دەژمێردرێ.
 :65ناڕەزایەتیــی چــل رۆژەی خەڵكــی كوردســتان و خەباتــی
مەدەنی ()1384
رۆژی شــەممە  1384/4/18الوێــك لــە الیەن پۆلیســی مەهابادەوە
بــە شــێوەیەكی دڕندانــە شــەهید دەكــرێ .خەڵكی شــاری مەهاباد بۆ
وەرگرتنەوەی جنازەكەی دەچن كە بە هۆی ئەشــكەنجەوە چاوی لە
كاســە دەرهاتبوو و لە ســەر هەموو گیانی شــوێنەواری ئەشــكەنجە
دەبینــدرا و جێــگای چەند گوللەیەكی پێوە بوو كــە ئەمە دەبێتە هۆی
هاتنــە ســەر شــەقامی خەڵك بــۆ ناڕەزایەتــی دەربڕیــن بەرانبەر بەم
جنایەتــە ســامناكە و دروشــم دان دژی رێژیم دەســت پــێ دەكا .ئەم
ناڕەزایەتییانە تا رۆژی 21ی پووشــپەڕ درێژە دەكێشــێ و لە رۆژی
22ی پووشــپەڕدا لــە ســاڵوەگەڕی شــەهیدبوونی دكتــور قاســملوو
دوكان و بازاڕی شــار بە تەواوەتی دادەخرێ و ئێوارەی ئەو رۆژە
تــا كاتژمێــر 7ی ئێــوارە خۆپێشــاندان دژی رێژیــم درێــژە دەكێشــێ
و دروشــمەكانی ئــەم رێپێوانــە بــە پشــتیوانیی حیزبــی دێموكراتــی
كوردســتانی ئێــران و لــە دژی رێژیــم دەبێ ،ناڕەزایەتیــی خەڵك لەم
شارەدا تا رۆژی  1384/4/28درێژە دەكێشێ.
حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی ئێــران كە شــوێندانەریی جیددیی
لــە ســەر درێژەكێشــان و بەسیاســی كردنی ئەم ڕێپێوانــە هەبوو ،لە
كۆبوونــەوەی دەفتــەری سیاســیدا بریــار دەدات هــەوڵ بــدرێ ئــەم
رێپێوان و ناڕەزایەتییە تەنیا لە مەهاباددا نەمێنێتەوە و ناڕەزایەتییەكە
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بۆ پشــتیوانی لە شــاری مەهاباد بگوازرێتەوە بۆ شــارەكانی دیكەی
كوردســتان .هێزەكانی رێژیم لە ماوەی ئەم  10رۆژەدا بە یارمەتیی
هێــزی تایبەت و هەزاران نەفــەر لە هێزەكانی دیكە كە لە ناوچەكانی
دیكــەوە هێنرابوونــە ئــەم شــارە ،دەكەونــە ســەركوتی خەڵــك .لــەو
ماوەیــەدا دەیــان كــەس لــە الوانــی ئــەم شــارە بریندار و بە ســەدان
كــەس دەستبەســەر و رەوانەی زیندان دەكرێــن .لەم ناڕەزایەتییانەدا
دەرەجەدارێكــی رێژیــم بە ناوی ئیســتوار نامجوو دەكوژرێ و چەند
كەس لە هێزەكانی رێژیم بریندار دەبن.
رێژیــم بو پێشــگیری كردن لە پەرەســەندنی ئــەم ناڕەزایەتییانە لە
شــارەكانی دیكەی كوردســتاندا ،هێزێكی یەكجار زۆر لە ناوچەكانی
دیكــەی ئێرانــەوە دێنێتــە كوردســتان .لــە رۆژەكانــی  27و 84/4/28
خەڵك لە پیرانشــار و شــنۆ بۆ پشتگیریی الوانی خەباتگێڕی مەهاباد
خۆپیشــاندان رێك دەخەن .لە درێــژەی ئەم رەوتەدا ناڕەزایەتییەكان
دەگوازرێنەوە بۆ شارەكانی بۆكان ،سەردەشت ،سەقز ،سنە ،كامیاران،
مەریوان ،پاوە ،كرماشان ،ورمێ و شارەكانی دیكەی كوردستان.
لــە رۆژی  84/5/3ســێ كــەس بەناوەكانــی عومــەر ئەمینــی كوری
شــێخ محەمــەد و بایــزی مەعروفی كوری مســتەفا و جەمیلە خزری
ناسراو بە خەجیج كچی رەحمان شەهید دەكرێن.
ئەم رێپیوانانە لە رۆژەكانی 11ی گەالوێژ لە سنە و 13ی گەالوێژ
لە سەقز درێژەی كێشا و ژمارەیەك لە خەڵك شەهید و بریندار بوون
و هێــزی رێژیمیــش زیانی بەر كەوتبوو .لووتكەی ئەم ناڕەزایەتییانە
رۆژی 16ی گەالوێژ بوو كەخەڵكی كوردستان لە ماكوو تا كرماشان
بــە داخســتنی دوكان و بــازاڕەكان و مانەوەیــان لــە ماڵەكاندا مانیان
گرت و نیشانیان دا كە بۆ بەدەستهێنانی مافەكانیان سوور و پێداگرن.
ئــەم مانگرتــن و ناڕەزایەتییانە لــە كاتێكدا بەڕێوە دەچوون كە رێژیم
زور بێبەزەییانە دەجوواڵیەوە و هەزاران كەسی دەستگیر كردبوون
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و ســەدان نەفــەر برینــدار و دەیــان كەسیشــی شــەهید كردبــوون و
كوردســتانی كردبــووە پادگانێكــی نیزامــی ،بەاڵم ســەرەڕای ئەمەش
خەڵك نەترسان و درێژەیان بە ناڕەزایەتییەكانیان دا.
دەســكەوتەكانی ئــەم ناڕەزایەتییــە مەدەنییــە نیشــاندانی دیمەنێكی
شارســتانیانە لــە خەباتــی مەدەنــی لــە الیــەن خەڵكــەوە ،پشــتگیریی
شــارەكانی كوردســتان لــە یەكتــر ،دەنگدانــەوەی ئــەم حەرەكەتــە لە
ناوەندە سیاسی و رووناكبیرییەكان و لە راگەیەنە گشتییەكاندا بوو.
ئەمە بوو بە هۆی ئەوەی كە رێژیم ناچار بێ بە دوای هۆكاردا بگەڕێت
و وەفدی تایبەت بۆ لێكۆڵینەوە بنێرێتە كوردستان .وەفدەكانی رێژیم
داوایــان لــە خەڵك كردبــوو كە رێژیم لە هۆكاری ئــەو ناڕەزایەتییانە
ئــاگادار بكەنــەوە .یەكێك لەو وەفدانە كە پێــك هاتبوون لە ئەندامانی
كۆمیســیۆنی ئاسایشــی نیشــتمانی لە مەجلیســی شــوورای ئیسالمی
و ژمارەیەكــی دیكــە لە بنیادەكانی كوماری ئیســامی بــو لێكوڵینەوە
لــەم ناڕەزایەتییانە كۆبوونەوەیەكیان لە رۆژی  84/5/18لە ســاڵۆنی
فەرمانداریــی مەهابــاد پێــك هێنــا .لــەو كۆبوونەوەیەدا ســەالحەدین
ئاشــتی ،رۆژنامەوانی مەهابادی بەم چەشــنە هــۆكارەكان باس دەكا
كە ئەمە نموونەیەك بوو لەو وەاڵمانە كە وەریان گرتووە و ئەمەش
دەقی وتەكانی سەالحەدین ئاشتییە:
«مــن ناتوانــم ئەو جیاوازیدانــان و نابەرابەرییەی كە لە ماوەی 26
ســاڵی رابــردوودا دەرهــەق بە میللەتی كــورد لە ئێرانــدا رو دەدا ،بە
تەواوی باس بكەم .هەر بۆیە بە كورتی دەڵێم :
 .1ئەگــەر بــە راســتی كــەس یــا كەســانێك مەبەســتیان لێكۆڵینەوە
لــە جوواڵنــەوەی ئــەم قۆناغــەی میللەتی كــورد لە ئێرانە ،بــە بڕوای
مــن باشــترە مەســەلەكە لە كوشــتنی یەك یــان چەند كەســدا كورت
نەكەنــەوە .بــۆ لێكۆڵینــەوە لە جوواڵنــەوەی مەدەنیی كــوردەكان لەم
قۆناغەدا باشترە بۆ مانگێك پێش لەم روداووەی مەهاباد بگەڕێنەوە
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كە مەبەست هەڵبژاردنی سەركۆمارییە .ئەگەر باش ورد بینەوە ،ئەم
جموجۆڵە نوێیە درێژەی هەمان دژكردەوە جیددییە مەدەنیەیە كە بە
وتەی دەوڵەت %40ی خەڵكی كوردســتان لە هەڵبژاردندا بەشدارییان
كــرد و نموونــەی بەرچــاوی ئەو بەشــداری نەكردنــە دەنگی  %18ی
خەڵكی شاری مەهاباد بوو كە لە دەوری دووهەمیشدا بە رێژەیەكی
بەرچاو كەمتریش بوو.
بــۆ دەبــێ بــۆ هەڵبــژاردن بگەڕێنینەوە؟ لــە بەر ئــەوەی كوردەكان
دەزانــن كــە هەڵبــژاردن پرۆســەیەكی دێموكراتیكــە لــە جیهانــدا و
پشــتكردن لە ســندووقەكان كردەوەیەكی لۆژیكــی و مەدەنییە ئەگەر
قەرار بێ هیچ گۆڕانێك لە كوردستاندا پێك نەیەت.
بەرچاوتریــن نموونــەی ئــەم روانینــە ئازادبیرانەیــە دەنگی %85ی
میللەتی كورد بە ئاغای خاتەمی بوو لە دەوری یەكەمی سەركۆماریی
ناوبراودا ،بەاڵم چون هیچ ئاكامێكی بەدواوە نەبوو و كارساز نەبوو،
خەڵك رێگایەكی دیكەی لە پێش گرتووە كە تا ئەمڕۆ درێژەی هەیە.
 .2ئاغایــان! كاتێــك دەبینن یا دەبیســتن كە لــە قۆناغێك لە زەمەندا
دروشــم و وتــەكان و ویســتی ئێمــە و ئۆپۆزیســیۆنی كــورد یــەك
دەگرێتەوە ،تووشی سەرسووڕمان مەبن ،لە بەر ئەوەی ئۆپۆزیسیۆن
نــە ئەمریــكا بــۆ ئێمــەی ناردووە نــە ئورووپــا .ئۆپۆزیســیۆنی كورد
رۆڵەكانی ئەم نیشتمانەن و لە نێو كۆمەڵگای كوردییەوە هەڵقواڵون.
بیركردنــەوەی بێجگــە لەمــە هەڵەیــە .ئەگــەر وا بیر دەكەنــەوە كە بە
ســڕینەوەی ئۆپۆزیســیۆنی كوردســتانی لە گۆڕەپانی ئاڵوگۆڕەكاندا
كارێــك دەبەنە پێش ،لە هەڵەدان .پەراوێزخســتنی ئــەوان نەك نابێتە
هۆی ئارامی ،بەڵكوو مەسەلەكە دووقات ئاڵۆز دەكا ،وەرن بە خۆمان
شەهامەت بدەین و دەوڵەت شەهامەت بە خۆی بدات .پێشنیاری من
ئەوەیە كە دانیشتن لە سەر مێزی وتووێژ لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆنی كورد
زۆر كارساز دەبێ.
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 .3مەســەلەیەكی دیكــە كــە میللەتــی كــورد دەڕەنجێنــێ ،روانینــی
ئەمنیەتییــە .ئــەم روانینە بەرچاوتەســكانەیە مەترســیدارە .بەداخەوە
تــەواوی بوارەكانــی ژیانــی ئێمــەی لــە پرســەكانی كۆمەاڵیەتــی و
ئابووری و فەرهەنگی و سیاســی و ...دا گرتۆتەوە كە هەر چەشــنە
ناڕەزایەتییەكــی مەدەنیــی لــەم بابەتــە و جوواڵنــەوەی مەدەنیــی
ئیستامان بەو پێوەرە هەڵدەسەنگێنن كە جوواڵنەوەی ئیستامان نابێ
بەم پێوەر و بەرچەسپانە لێك بدرێتەوە ،ئەگەرنا ئاكامی پێچەوانەی
لــێ وەردەگــرن .نەهێشــتنی روانینــی ئەمنیەتــی ،البردنــی بایكــۆت و
جیاوازیدانان ،گەڕانەوەیە بۆ كۆمەڵگایەكی مەدەنی.
ئاغــای جەاللــی! ســەرۆكی وەفــدی نێــردراو! رووی قســەكانم لــە
ئێوەیە.
 .4پێشــنیارەكەم ئەوەیــە كــە وەفدێكــی بــە ســەالحیەت و خــاوەن
دەســەاڵت بنێرنــە كوردســتان ،لە  26ســاڵی رابــردوودا زۆرێك لەم
جــۆرە وەفدانە هاتوونەتە كوردســتان و گەڕاونەتەوە ناوەند .ئێســتا
راپۆرتەكانیان لە ئارشیڤی تاران تۆزی لێ نیشتووە.
 .5من شادمانم و شانازی دەكەم بە رۆژی 16ی گەاڵوێژ و بەرزی
دەنرخێنم16 .ی گەالوێژ رۆژی یەكگرتوویی رۆحی نەتەوەیی میللەتی
كــوردە لــە كوردســتان ،ئەگەر نەڵێم هەمــوو خەڵكی كوردســتان ،بە
جورئەت دەتوانم بڵێم كە نزیك بە تەواوی هەموو خەڵكی كورد لەم
رۆژەدا دەســتیان لــە كار كێشــایەوە و مانیــان گرت ،بــێ گومان ئەم
یەكگرتوویــە «نا»یەكــی گەورە بوو لە بەرانبەر كردەوەكانی نیزام و
پێشاندەری وزە و هێزێكی مەدەنییە لە نێو گەلی كورددا بۆ گەیشتن
بە ئامانجەكانیان.
 .6وتــەی كۆتاییــم ئەوەیــە كە مــن هەرگیز بە ئێرانــی بوونی خۆم
شــانازی ناكــەم ،مــن هەرگیز بــە ئێرانی بوونی خۆم شــانازی ناكەم
تــا ئــەو رۆژەی كــە وەكــوو هاوواڵتییەكی دەرەجە یــەك لەم واڵتەدا
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نەناسرێم.
نموونــەی دیكــەی لــەم چەشــنە بووچونانە یەكجــار زور بوون كە
وەك دەڵێن مشت نموونەی خەروارە.
 :66ئینشعابی پاش كۆنگرەی سێزدە ()1385
دوابــەدوای كۆنگــرەی دوازدەهــەم كێشــە و دووبەرەكایەتــی
هــەروا بــەردەوام بــوو .قۆڵــی دەســەاڵتدار بــە هــۆی جیاوازیدانانی
جۆراوجــۆر و پەســەندكردنی بڕیــار بــە بێ گوێدان بــە كەمینەی ناو
حیــزب هەلومەرجی كۆتایی دەســەاڵتدارێتیی خــۆی خۆش كرد و لە
بەرەبــەری كۆنگــرەی ســێزدەدا لــە وەزعەكە تێ گەیشــتن و كەوتنە
دانانــی گەاڵڵــەی جۆراوجۆر بۆ مانەوە لــە رێبەرایەتیدا ،بەاڵم گەاڵڵە
یــەك لــە دوای یەكــەكان فریایــان نەكەوتن و لە ئاكامــی هەڵبژاردنی
كۆنگــرەی ســێزدەهەمدا بوون بــە كەمینەی كۆمیتــەی ناوەندی ،بەو
جیاوازییــەوە كــە ئەوەی دوێنێ بە ئەركــی كەمینەیان دەزانی ،ئەمڕۆ
بــۆ خۆیــان پەســەندیان نەبــوو و دوای كۆنگــرە كەوتنە كارشــكێنی
و بیانووگرتــن بــە رێبەریــی هەڵبژێردراوی كۆنگرەی ســێزدەهەم و
عەبدوڵاڵ حەســەنزادە كە ســەردەمانێك دەیگوت لە نیوان  ٩٩كەسدا
ئەگــەر لــە الیــەك  ٥٠كــەس و لە الیــەك  ٤٩كەس بێ ،هیــچ چار نیە
و دەبــێ  ٤٩كەســەكە مــڵ رابكیشــێ بــۆ بڕیــاری  ٥٠كەســەكە ،لــەم
حاڵەتــەدا كە خۆی و رەفیقەكانی كەوتبوونە كەمایەتی ،دەســتی كرد
بــە بیانووهێنانــەوە .تــازە ئەو فۆرموولەی ال پەســەند نەبوو ،بەڵكوو
داوای دەكرد بۆ هەر بڕیارێك دەبێ تەوافوق بكرێ و لەوەش زیاتر
رۆیشت و كۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێراوی كۆنگرەی قبووڵ نەبوو و
دەیگوت دەبی هەیئەتێك لە هەر دوو ال پێك بێ و ئەو هەیئەتە بڕیار
لە سەر چارەنووسی حیزب بدات.
كەمایەتــی بــە رێبەریــی عەبدوڵــا حەســەنزادە هــەر هەنگاوێكــی
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كومیتــەی ناوندییــان بــە دڵ نەبووبــا ،نەدەچوونــە ژێــر بــاری و
كۆبوونەوەكانــی كومیتــەی ناوەندییــان تەحریم دەكــرد بۆ ئەوەی لە
رەســمیەتی بخــەن و بە قەولــی خۆیان بڕیارەكانی یاســایی نەبن .لە
 ٢١ئەندامــی كومیتەی ناوەندی  ٨كەســیان لــەوان بوون و كومیتەی
ناوەنــدی كۆبوونەوەكانی بە بەشــداریی  ٢لە ســەر ٣ی ئەندامەكانی
رەســمیەتی پەیدا دەكرد .ئەم ژمارەیەی خۆیان وەكوو هەڕەشەیەك
بۆ لە رەســمیەت خســتنی كۆبوونەوەكانی كومیتەی ناوەندی بە كار
دەهێنا و لە كۆبوونەوەكانی ســكرتێری حیزبدا بەشــدارییان نەدەكرد
و لە سەر چەند سایتێك كە بۆ خۆیان دایاننابوون ،كەوتنە نووسین
لــە دژی زۆرینــەی رێبەرایەتیــی حیــزب و ئــەوەی دوژمــن بیری لێ
نەكردبووەوە لە دژی ئەو رێبەرییە بینووســێ ،ئەوان دەیاننووســی.
كاتێك كە پرسیاریان لێ دەكرا ئێوە نووسیوتانە ،حاشایان لێ دەكرد.
ســەردانی ئــەم رێكخــراوی سیاســی و ئــەو رێكخــراوی سیاســییان
دەكــرد و دەكەوتنــە خراپــە گوتن بە هاوڕێكانــی دوێنێی خۆیان و بە
نەخوێنــدەوار و دیكتاتۆریــان ناویــان دەبردن و لــە بیریان چووبوو
كــە هــەر دوێنــێ ئەمانــە هــاوكارە نزیكەكەیان بــوون ،چــۆن بوو لە
چاوترووكانێكدا جێگر سكرتێری دوێنێ كە مایەی شانازی و مودیر
و  ..بوو ،ئێستا ببوو بە نەخوێندەوار و دیكتاتۆر و هتد.
عەبدوڵاڵ حەسەنزادە لە وتووێژێكدا كە ناوی «ئەزموونی خەبات»ی
لــە ســەر دانراوە بە بێ ئەوەی هەســت پێ بكا ،هێندێــك بەڵگەنامەی
ســەردەمی ئۆپۆزیســیۆن بوونــی خۆیانــی بــاو كردووەتــەوە كە بە
خۆشــییەوە بەڵگەنامەكان بۆ خۆیان پێویســتیان بە شرۆڤە و لێدوان
نیــە و ئــەو راســتییە دەســەلمێنن كە ئــەوان النیكەم یەك ســاڵ پێش
لــەوەی كــە ئینشــعابەكەیان رابگەیەنن ،لە حیزبــدا حیزبێكی دیكەیان
ساز كردووە و ناوی «پەیمانی نیشتمانی» یان لە سەر داناوە و لەم
پەیمانــەدا بــە روونی دەردەكــەوێ كە ئەوەی بۆیــان گرینگ نەبووە،
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بڕیارەكانی كومیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی كۆنگرەی سێزدە بووە،
بەڵكــوو بــۆ خۆیــان كومیتەیەكیان پێك هێناوە كــە ئەگەرچی ناوی ٦
كەس لە ئەندامانی هەڵبژێراوی كومیتەی ناوەندیی تێدایە ،بەاڵم چەند
كەســێكی دیكەی وەك عەبدوڵاڵ حەســەنزادە ،حســەین مەدەنی ،قادر
وریا و عوســمان رەحیمی وەك ئەندامی ئەو كومیتەیە هەڵدەبژێرێن
كە ئەوانە  ٣كەس لە نێو خۆیاندا وەك هەیئەتی ئیجرایی هەڵدەبژێرن
كە بێگومان عەبدوڵاڵ حەسەنزادە یەك لەوان بووە.
ئەمەش دەقی ئەو پەیمانی بە ناو نیشتمانییە:
پەیمانی نیشتمانی و نەتەوەیی بۆ راستكردنەوە
ساعەت ٨ی دوانیوەڕۆی هەینی  ١٣٨٤/٩/١٠ئەندامان و جێگران و
موشاویرانی كومیتەی ناوەندی (قۆڵی كەمایەتی) و ئەندامانی رێبەریی
كۆنگــرەی دوازدە كــە هەڵنەبژێرانــەوە ،بێجگە لە هاوڕێیان حەســەن
رســتگار و محەممەد كەســرایی و خالید وەنەوشــە كە لە ســەفەرن،
لــە ماڵــی كاك حســین مەدەنــی بۆ بــاس لە ســەر وەزعــی نێوخۆیی
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران و رەفتــاری پاوانخوازانــەی
قۆڵی دەسەاڵتدار كۆ بوونەوە و پاش باسێكی بەسوود گەیشتنە ئەم
ئاكامە:
 .1رەفتاری قۆڵی زۆرایەتیی كومیتەی ناوەندی بە كردەوە حیزبی
بە خۆیی و بێگانە و مەحرەم و نامەحرەم و فەرماندەر و فەرمانبەر
دابەش كردووە ،ئەم رەفتارە تا ئێســتا زیانێكی زۆری لە پرێســتیژی
حیــزب داوە و مەترســیی زیاتریشــی لــێ دەكــرێ .بۆیــە پێكهێنانــی
ئۆپۆزســیۆنێكی پتەو و شــیلگێڕ بۆ راســتكردنەوەی ئەو رەفتارانە و
جێگیركردنی ئەســڵی بەرامبەریی ئەرك و مافەكانی ئەندامانی حیزب
بۆتە پێویستییەكی مێژوویی.
 .2بــۆ ئــەم مەبەســتە رێبەرایەتییــەك لە حەوت ئەندامــی كومیتەی
ناوەندی (كەمایەتی) و هاوڕێیان حســین مەدەنی ،عوسمان رەحیمی،
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قادر وریا و عەبدوڵاڵ حەسەنزادە پێك هات و رێگایان پێ درا كە لە
خۆیان هەیئەتێكی  ٣یان  ٥كەسی وەك هەیئەتی رێبەرایەتی هەڵبژێرن
هەروەهــا ئەركیــان پێ ســپێردرا كە نەخشــەیەك بۆ ســازماندەهی و
میكانیزمێك بۆ بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ پاوانخوازی دابنێن.
 .3بڕیارەكانــی ئــەو دوو هەیئەتــە بــۆ ئەندامانــی حەرەكەتــی
راســتكردنەوە (الزم اجــرا) و هــەر لەو كاتەدا هەیئەتــی بەڕێوەبەری
دەتوانێ بڕیاری هەیئەتی ئیجرایی هەڵوەشێنەتەوە.
 .4ئەندامانــی ئێســتای كومیتەی ناوەندی وتەبێــژی ئەم حەرەكەتە
لەگــەڵ قۆڵــی پاوانخــوازان ،بــەاڵم لــەو مەســەلەدا كــە پیوەندییان بە
كێشــەكانی نیوخۆیــی حیزبــەوە هەیە ،تابیعی بڕیاراتــی رێبەریی ئەم
حەرەكەتــەن و لە كۆبوونەوە لەگــەڵ تەرەفی موقابیلدا هەموویان لە
ســەریانە چاالكانە بەشــداری باســەكان بن و دیفاع لە بۆچوونەكان
بكەن.
 .5ئــەم حەرەكەتــە پەیمانێكــی میژوویی نەتەوەیی و نیشــتمانییە و
زەربەلێدانی بە تاوان دەژمێرێ.
 .6ئــەم بزووتنەوەیــە بــۆ خۆبــواردن لــە كار نیــە و ئەندامانی ئەم
بەشــە دەبێ بەو پەڕی دڵســۆزی و نەزم و دیسیپلینەوە ئەركەكانیان
راپەڕێنــن و حورمەتی رێبەریی حیــزب و ئەندامانی تەرەفی موقابیل
بپارێــزێ و هــەر لــەو كاتــەدا بــۆ بــە جێگەیاندنــی ئەركەكانــی ئــەم
حەرەكەتەیش ئامادە بن.
 .7كاری ئــەم حەرەكەتــە بەدەســتهێنانی پلەو پایە نیە و حەرەكەت
بەرعۆدە نیە لە دواڕۆژدا پلەوپایە بۆ هیچ كەس بەدەر لە هەڵبژاردنی
ئازادانەی ئەندامانی حیزب مسۆگەر بكا .هەر لەو كاتەدا هیچ كەسیش
ناچار ناكا بە پێچەوانەی ویســت و ئۆگریی خۆی بەرپرســایەتییەك
وەربگرێ.
 .8بــە مەبەســتی پاراســتنی یەكێتیــی ریزەكانــی ئــەم حەرەكەتــە
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ژیاندنەوەی هەر شتێك كە برینەكانی رابردوو بكولێنێتەوە ،بە تاوان
دەژمێردرێت.
 .9رێبەرانــی شــەهید قــازی ،قاســملوو ،شــەرەفكەندی لــە هەمــوو
جێگایەك و لە الیەن هەموو بەشدارانی ئەم حەرەكەتەوە بە ڕێزەوە
یــاد دەكرێنــەوە و لە ژووری كاری هەمواندا عەكســی هەر ســێكیان
هەڵدەواسرێ.
 .10هەمــوو هاورێیــان بــە قــەد یــەك ،ئەندامی حیزبــی دێموكراتی
كوردســتانی ئیرانــن و بــێ حورمەتــی بە رابردووی هەر بەشــێك لە
هاوڕێیــان قەدەغەیــە .نــە كــەس دیفاع لــە رێبەرایەتیی شۆڕشــگێڕی
پێشــوو دەكا و دەیژێنێتــەوە و نــە كــەس بــۆی هەیــە بــێ ئەدەبــی
بەرامبەری بكات.
 .11ئــەم حەرەكەتــە بــۆ دركاندنــی نهێنییەكانــی حیــزب و بردنــی
ناكۆكییــەكان بــۆ دەرەوەی حیــزب دەستپێشــخەر نابــێ و ئەگــەر لە
قۆڵــی پاوانخــوازەوە بــێ حورمەتــی بە خــۆی یــان ئەندامەكانی كرا،
كــەس هەقــی نیــە بۆ خــۆی واڵم بداتەوە و ئەو كارە لە ســەالحیەتی
دوو هەیئەتی بەڕێوەبەری و ئیجراییدایە.
 .12رێبەریــی ئــەم حەرەكەتــە بــە پێــی چوونەپێشــی رەوتەكــە
میكانیزمــی تــازە دیــاری دەكا بۆ ئــەوەی قۆڵی پاوانخــواز ناچار بكا
مل بۆ وەك یەك ناســینی هەموو ئەندامانی حیزب و بەشــداركردنی
هەموو تواناكان لە كار و تێكۆشانی حیزبیدا و هەڵگرتنی هەر چەشنە
جیاوازی دانانێكی ناڕەوا رابكێشێ.
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بێجگــە لەم پەیمانی بەناو نیشــتمانییەش كۆبوونەوەكانیان تەحریم
دەكرد ،ئەمەش بەڵگەی ئەو تەحریمەیە .ئەم بەڵگانە تەنیا نموونەیەكن
لە خەروارێك بەڵگەی دیكە كە حیزبیان بەرەو ئینشــعاب برد و بەو
پەڕی چەواشەكارییەوە وایان دەنواند كە گویا زۆرینەی رێبەرایەتیی
حیــزب ئەوانی پەراوێز خســتووە و تەعامولــی لەگەڵیان باش نەبووە
و هتد.
لــە رۆژی ١٣٨٥/٩ /١٥ی هەتاویــدا ئــەو گرووپــە جیابوونــەوەی
خۆیان لە حیزب راگەیاند .جیابوونەوەیەك كە هەر لە پاش كۆنگرەوە
حەســەنزادە بە بی ئەوەی رایبگەیەنێ ،پێكی هێنابوو و كەرەســتە و
ئامرازی بۆ دابین كرابوو.
لــە سەیروســەمەرەكانی دوای ئــەم ئینشــعابە ئەوە بــوو كە پاش
ماوەیــەك دواتــر ،بە رواڵەت داوای یەكگرتنــەوەی حیزبیان دەكرد و
چوونە الی هەموو حیزب و الیەنێك و كەوتنە گوشــار دروســتكردن
بۆ ئەم سیاسەتەیان ،سیاسەتێك كە بێجگە لە فریوكاری هیچی دیكە
نەبــوو و بــۆ ئــەم وتەیەش دوو دەلیل هەیە :یەكەم لە بانگهێشــتنێكی
ســەرۆكایەتیی هەرێمــی كوردســتاندا كــە هــەر بــە هــۆی داواكاریی
ئەوانــەوە لــە دیوانــی ســەرۆكایەتیی هەرێمدا پێك هاتبــوو ،عەبدوڵاڵ
حەسەنزادە ئامادەی یەكخستنەوەی حیزب نەبوو ،لە كاتێكدا كە كاك
مســتەفا هیجــری ئامادەیی خۆی بۆ یەكخســتنەوەی حیزب دەربڕی.
بێجگــە لەمــە ،وەفدێكــی هاوبەشــی پارتــی و یەكێتــی بــۆ ناوبژیوانی
هاتنە دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران .دوای
باســێكی زۆر وەفــدی حــدكا ئامــادە بوو لــە زووترین كاتــدا كۆنگرە
بگــرێ ،بــە مەرجێــك ئــەوان ئاكامــی ئــەو كۆنگرەیــان قبــووڵ بێ و
پارتــی و یەكێتیــش چاوەدێری بكەن كە ئەمەشــیان قبووڵ نەكرد .تا
ئێســتاش هەر دروشــمی یەكگرتنەوە دەدەن بەبێ ئەوەی هەنگاوێكی
بە كردەوەی بۆ هەڵگرن.
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 :67راگەیەنــدراوی دەســتەی بەڕێوەبەریی رێزگرتن لە شــەهید
دوكتور عەبدولڕەحمان قاسملوو
لە بیستەمین ساڵی شەهیدكرانیدا ()1388
هاونیشتمانە بەڕێزەكان!
كۆمەاڵنی بەشەرەف و مافخوازی كوردستان!
ئەندامان و الیەنگرانی تێكۆشــەری حیزبی دێموكراتی كوردســتانی
ئێران!
 20ساڵ لەمەوپێش لە پووشپەڕی ساڵی 1368ی هەتاویدا ،رێبەری
مەزنی گەلی كورد و سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران ،هاوڕێی تێكۆشــەر ،كاك دوكتور عەبدولڕەحمان قاســملوو ،بە
مەبەســتی چارەســەركردنی ئاشــتیخوازانەی دۆزی رەوای نەتەوەی
كــورد گەیشــتە ڤیــەن ،پێتەختی واڵتــی ئۆتریش تا لەگــەڵ نوێنەرانی
كۆماری ئیسالمی وتووێژ بكات ،بەو هیوایەی كە كۆماری ئیسالمیی
ئێران دەست لە سیاسەتی كوردكوشتن هەڵ بگرێ و پرسی نەتەوەی
 10میلیۆنیی كورد لە ئێراندا لە رێگای وتووێژەوە چارەســەر بكرێ.
بەاڵم مەخابن لە رۆژی 22ی پووشــپەڕی 1368ی هەتاویدا ،وەاڵمی
پێغەمبــەری ئاشــتی و مامۆســتای دێموكراســی بە گوللــە درایەوە و
هاوڕێ لەگەڵ كاك عەبدوڵاڵ قادری ئازەر ئەندامی كۆمیتەی ناوەندی
و نوێنەری حیزب لە دەرەوەی واڵت ،شەاڵڵی خوێن كرا و تێكەأل بە
كاروانی سوورخەاڵتی شەهیدانی رێگای رزگاریی كوردستان بوو.
تیرۆركرانــی ناجوامێرانــەی رێبــەری مەزنی گەلی كــورد ،دوكتور
عەبدولڕەحمانــی قاســملوو لــە ســەر مێــزی وتووێــژ ،رەتكرانــەوەی
خوێناویی پەیامی ئاشتی و تەبایی ئەو رێبەرە مەزنە بە نوێنەرایەتی
لە گەلی كوردستانەوە بوو و لەو كاتەوە تا ئێستا ،رێژیمی تیرۆریست
پــەروەری كۆمــاری ئیســامیی ئێران ،بــۆ ســەركوتكردنی كۆمەاڵنی
مافخوازی كوردســتان ،لەو ئامرازە دزێوەی ســەركوت و داپڵۆســین

تەیموور مستەفایی

313

كەڵك وەردەگرێ و هیچ چەشنە گۆڕانێكی ئەرێنی لە سیاسەتە دژی
گەلییەكانــی ئەو رێژیمە ئازادیكوژەدا بەدی ناكرێ .بەاڵم ســەرەڕای
ئــەو هەمــوو ســەركوت و زەبروزەنگــە ،گەلــی كــورد لــە ســەر داوا
رەواكانی خۆی ســوورە و قاســملوو گوتەنی «گەلێــك ئازادی بوێ،
دەبێ نرخی ئەو ئازادییەش بدات».
كۆمەاڵنی مافخوازی خەڵكی كوردستان!
بــا لــە بیســتەمین ســاڵڕۆژی تیرۆركرانی رێبەری نــاوداری كورد،
دوكتــور عەبدولڕەحمانــی قاســملوودا ،هــەم سیاســەتی تیــرۆر و
رەشەكوژیی ئەو رێژیمە لە بیروڕای گشتیی خەڵكی ئێران و جیهاندا
مەحكــووم بكەیــن و هــەم بــە كوردكــوژان بســەلمێنین كە ئــاوات و
ئامانجەكانی قاسملووی رێبەر ،ئاوات و ئامانجی بە میلیۆنان كوردی
بێبــەش لــە مافــە نەتەوایەتییەكانیەتی و نەتەوەكەمان تــا وەدیهێنانی
سەرجەم ئامانجەكانی قاسملوو دەست لە خەبات هەڵ ناگرێ.
دەســتەی بەڕێوەبەریــی رێزگرتــن لە رێبەری مەزنــی گەلی كورد،
دوكتــور عەبدولڕەحمان قاســملوو ،لە 20ەمین ســاڵی شــەهیدكرانیدا
داوا دەكات:
 .1داخستنی سەرجەم دووكان و بازاڕەكانی شار و شارۆچكەكانی
كوردستان.
 .2كوژاندنــەوەی چــرای ماڵــی هاوواڵتیان بۆ مــاوەی  3خولەك لە
كاتژمێر 10ی شەوی 22ی پووشپەر بە كاتی تاران.
 .3هەڵكردنی ئااڵی سێ رەنگی كوردستان.
 .4هەڵكردنــی ئــااڵی شــینی كاأل و ئاســمانی و كەڵك وەرگرتن لەو
رەنگە لە شێوەی جۆراوجۆردا.
 .5خۆپاراســتنی گوندنشــینان لــە هاتوچــۆ بۆ شــارەكان لە رۆژی
22ی پووشپەڕدا.
 .6هاتنە سەرشــەقام و شوێنە گشــتییەكان لە پاشنیوەڕۆی رۆژی
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22ی پووشپەردا ،بە جلوبەرگی كوردییەوە.
 .7لە هەر شارێكی كوردستاندا ،یەكێك لە شەقام یان گۆڕەپانەكانی
شار بە ناوی شەقام یان گۆڕەپانی دوكتور قاسملوو ناودێر بكرێ.
ئەو شەقام و گۆڕەپانانەی كە بە ناوی دوكتور قاسملووی نەمرەوە
ناودێر دەكرێن ،بریتین لە:
		
ریز
		
1
		
2
		
3
		
4
		
5
		
6
		
7
		
8
		
9
		
10
		
11
		
12
		
13
		
14
		
15
		
16
		
17
		
18
		
19

		
ناوی شار
			
ئیالم
		
ئەیوانغەرب
		
كرماشان
		
گێاڵنغەرب
		
قەسری شیرین
		
سەرپێڵی زەهاو
			
كرند
			
شەهاباد
			
سەحنە
روانسەر		
			
جوانڕۆ
			
پاوە
			
كامیاران
			
سنە
			
قوروە
			
دێگوالن
مەریوان		
		
دیواندەرە
			
سەقز

ناوی شەقام یا مەیدان
«امام خمینی»
«امام خمینی»
بلواری «بهشتی»
«جهاد»
«راە كربال»
فەلەكەی «امام خمینی»
راە كربال
«باهنر»
«امام خمینی»
خیابانی ئەسڵی
مەیدانی بەسیج
فەلەكەی شهدا
«خیابان بهشتی»
«خیابان پاسداران»
«خیابان چمران»
«سێڕای جمهوری»
جمهووری
«خیابان امام خمینی»
مەیدانی «قدس»
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فەلەكەی»قیام»
فەلەكەی «یادبود»
مەیدانی «جهاد»
«فەلەكەی جمهوری اسالمی»
«خیابان امام خمینی»
بلواری «جمهوری اسالمی»
خیابان «جمهوری اسالمی»
مەیدانی «قدس»
«خیابان رجایی»
«خیابان امام خمینی»
«خیابان امام خمینی»
«امام خمینی»
«جواد قنبری»

		
سایین قەاڵ
		
20
			
تیكاب
		
21
			
بانە
		
22
رەبەت 		
		
23
سردشت		
		
24
			
بۆكان
		
25
مەهاباد 		
		
26
پیرانشار		
		
27
نەغەدە 		
		
28
شنۆ 		
		
29
ورمێ 		
		
30
سەڵماس		
		
31
ماكۆ 		
		
32
هاونیشتمانە بەڕێزەكان!
خەڵكی مافخوازی كوردستان!
با هەموومان بە بەڕێوەبردنی ئەو حەوت خاڵە كە خســتمانە پێش
چــاوی ئێــوەی بەڕێز ،رێز لە خەبات و تێكۆشــانی رێبەری مەزنمان
دوكتــور عەبدولڕەحمان قاســملوو بگرین و وێــڕای مەحكوومكردنی
تیــرۆری ئــەو مرۆڤــە مەزنــە ،لــە ســەر ئارمانجــە نەتەوایەتــی و
دێموكراتیكەكانی رێبەری مەزنمان كە ئارمانج و ئاواتی بە میلیۆنان
كــوردی بێبــەش لــە مافەكانیەتــی ،پــێ داگرینــەوە و بــە نەیارانــی
نەتەوەكەمــان بســەلمێنین كــە رێبــازی قاســملوو ،رێبــازی خەڵكــی
مافخوازی كوردستانە.
ساڵو لە گیانی پاكی رێبەری زانامان كاك دوكتور عەبدولڕەحمان
قاسملوو
ســاو لــە گیانــی پاكــی ســەرجەم شــەهیدانی رێــگای رزگاریــی
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كوردستان
مەرگ و نەمان بۆ دوژمنانی ئازادی و مافی گەالن
دەســتەی بەڕێوەبەریــی رێزگرتــن لــە یــادی شــەهید دوكتــور
عەبدولڕەحمان قاسملوو
لە 20ەمین ساڵی شەهیدكرانیدا
سپاسنامە
لــە پێوەنــدی لەگــەڵ بەڕێوەچوونــی ســەركەوتووانەی بیســتەمین
ساڵوەگەڕی تیرۆركرانی دوكتور قاسملووی نەمردا
خەڵكی خەباتگێڕ و ئازادیخوازی كوردستان!
ئەندامان و الیەنگرە تێكۆشەرەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران!
لــە رۆژی 22ی پووشــپەڕی ئەمساڵیشــدا ،ســەرەڕای هەڕەشــە و
گوشــاری لە ڕادە بەدەری هێز و ئۆرگانە بەكرێگیراوەكانی كۆماری
ئیســامی ،وەاڵمدانەوەتان بە بانگەوازیدەســتەی بەڕێوەبەریی یادی
بیست ساڵەی شەهیدكرانی رێبەری مەزنی گەل ،دوكتور قاسملووی
نەمر ،نیشانەی رێزدانانتانە بۆ خەبات و تێكۆشانی ئەم رێبەرەمەزنە
و لەهەمان كاتدا دژایەتی و بێزاری دەربڕینە لە تیرۆریزمی كۆماری
ئیسالمیی ئێران.
یەكگرتوویــی بێوێنــەی ئێــوە بــە داخســتنی دووكان و بــازاڕەكان،
هاتنە ســەر شــەقام بە جلوبەرگــی كــوردی ،كەڵكوەرگرتن لە رەنگی
ئاویی ئاسمانی ،نەهاتنی گوندنشینە خۆشەویستەكان لەو رۆژەدا بۆ
شــارەكان ،هەڵكردنی ئااڵی ســێ رەنگی كوردســتان ،كووژاندنەوەی
چــرای ماڵەكانتــان بــۆ مــاوەی  3خولــەك و ســەرەنجام بــە كردەیی
كردنی ناوی ئەو شەقام و مەیدانانەی كە بە ناوی دوكتور قاسملووی
رێبــەر ناودێر كــراون ،جێگای رێز و قەدرزانینــی حیزبی دێموكراتی
كوردســتانی ئێــران و لــە هەمــان كاتــدا نیشــانەی ســووربوونتان لە
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پشتیوانیكردن لەم حیزبە خەباتكارە و ئامانجەكانیەتی.
هاونیشتمانە بەڕێزەكان!
یەكگرتوویی ئێوە لەم حەرەكەتە مەدەنی و ژیرانەیەدا هیوابەخشی
دواڕۆژێكــی روون بــۆ گەلــی كــورد و پەیامێكــی قــورس و قایمە بۆ
دوژمنــان و نەیارانی گەلەكەمان كە بێگومان شــوێندانەرییەكانی ئەم
حەرەكەتە لە داهاتوودا زیاتر رەنگ دەداتەوە و دەردەكەوێ.
سەركەوتنی بەرچاوی گەلەكەمان لەم پانۆرامایەدا لە یەكگرتوویی
و ئازایەتــی و بوێریــی تــەك تەكی ئێوە خەباتگێڕانــی رێگای ئازادیدا
بــوو و دەبــێ ئەم یەكگرتووییــە وەك گلێنەی چاو بپارێزین ،چوونكە
لــە داهاتووشــدا رەمــزی هــەر ســەركەوتنێكمان لــە یەكگرتوویــی و
یەكڕیزیدایە.
ئێمە لە حیزبی دێموكراتی كوردســتاندا لە ســەر ئەو باوەڕەین كە
دەكرێ و دەبێ وێڕای بوونی بیری جیاواز و فرەچەشن لە كۆمەڵگای
كوردســتاندا ،پێكــەوە هــاوكار و هاوخەبــات بین لە پێنــاو هێنانەدیی
كۆمەڵگایەكی ئازاد و بەختیار و هەر ئەم هاوكاری و یەكگرتووییەش
دەتوانێ رەمزی سەركەوتنمان بێ.
لە هەرێمی كوردستانیش سەرەڕای كۆبوونەوەی گشتی لە بنكەی
دەفتــەری سیاســی بــە بەشــداریی كادر و پێشــمەرگە و بنەماڵەكانی
حیزب ،نوێنەرانی الیەنە سیاسییەكانی هەموو بەشەكانی كوردستان
و كۆمەڵێك لە كەســایەتییە سیاســی و رۆشــنبیرییەكانی كوردستان
لەم رێوڕەســمانەدا رێزیان لە خەبات و تێكۆشــانی قاســملووی نەمر
گرت.
هەروەها لە بنكەی ناوەندی 3ی كوردستان ،لە شارەكانی هەرێمی
كوردستان :هەولێر ،سلێمانی و كەالر یادی ئەم رێبەرە هەڵكەوتووەی
گەلەكەمــان كرایــەوە و چەندین كەســایەتیی سیاســی و زانســتگایی
قسەیان لە سەر رۆڵی دوكتور قاسملوو لە خەباتی رزگاریخوازانەی
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كورددا كرد و ئەم خەباتەیان بەرز نرخاند.
لــە دەرەوەی واڵتێــش چەندیــن كــۆڕ و كۆبوونــەوە و ســمینار بە
بەشــداریی بەڕێز ســكرتێری گشتیی حیزب و كەســایەتییە سیاسییە
بیانــی ،ئێرانــی و كوردســتانییەكان بەڕێــوە چــوون ،كــە لــە بــاس و
بابەتەكانیاندا تیشــكیان خســتە ســەر رۆڵی سیاســی و دیپلۆماســیی
دوكتور قاسملوو و هەوڵە نێونەتەوەییەكانی ئەم رێبەرە ئاشتیخوازە
و جارێكــی دیكــە داوایــان لــە حكوومەتی ئوتریش و كــۆڕ و كۆمەڵە
مڕۆڤدۆســتەكان كــرد پەروەنــدەی ئــەم تیــرۆرە بخەنــە بەربــاس و
رێبەرانی رێژیمی كۆماری ئیسالمی وەك بڕیاردەرانی ئەم تاوانە بە
دادگای نێونەتەوەیی بناسێنن و بە سزای كردەوە جینایەتكارانەكەیان
بگەیەنن.
دەفتەری سیاســیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ،هەزاران
ســاو و ســپاس دەنێرێ بۆ ئەو كەســانەی تەنانەت بە كردەوەیەكی
بچووك لە بە سەركەوتن گەیاندنی بانگەوازی دەستەی بەڕێوەبەریی
بیستەمین ساڵیادی تیرۆركردنی رێبەری شەهید دوكتور قاسملوودا
هاریكار بوون و پیرۆزبایی ئەم ســەركەوتنە لە هەموو ئەو كەســانە
دەكا كــە بــە ئیحساســێكی پــاك و ئازاییەكی بێوێنــەوە هاتنە مەیدان
و ئەم ســەركەوتنەیان دەســتەبەر و تۆمار كرد و هەروەها سپاســی
ئەو كەس و الیەنانە دەكا كە بەشــدارییان لە كۆڕ و كۆبوونەوەكانی
بیستەمین ساڵیادی دوكتور قاسملووی شەهیددا كرد.
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
1388/8/23
نیشتمانی قاسملوو لە 22ی پووشپەڕدا رابوو
راپۆرتی رۆژنامەی «كوردســتان» لە حەماســەی 22ی پوشپەڕی
ساڵی :1388
بە پێی راپۆرتەكانی «هەواڵدەریی كوردســتان» ئەمســاڵ لە 22ی
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پووشپەڕدا ،بیستەمین ساڵڕۆژی شەهیدبوونی رێبەری مەزنی گەلی
كــورد و حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئێران ،دوكتور قاســملووی
نەمر ،كوردستان رابوو .شارەكانی كوردستان لە بێدەنگییەكی پڕمانا
رۆچوون ،هەم بۆ ناڕەزایەتی دژی تیرۆری رێبەری بێوێنەی نەتەوەی
كــورد و هاوڕێیانــی لــە وییەن لــە الیەن دیپلۆمات ـ تیرۆریســتەكانی
كۆماری ئیســامیی ئێرانەوە و هەم بە مەبەستی پەیمان نوێكردنەوە
لەگەڵ رێبازی بەرزی دوكتور قاســملوو و حیزبەكەی ،رەنگی شینی
ئاسمانی بە نیشانەی رەنگی هزرە قووأل و مرۆڤتەوەرەكانی دوكتور
قاســملووی رێبەر ،هەموو شــار و گوندەكانی كوردســتانی داپۆشی،
دروشــمی شۆڕشــگێڕانە و تراكــت و فیلمــی تایبــەت بــەم بۆنــەوە و
هەروەها ئااڵی پیرۆزی كوردستان لە هەموو شوێنێكی كوردستاندا
بەرچاو دەكەوتن .خەڵكی گوندەكان لە هاتوچۆ بۆ شــارەكان خۆیان
پاراســت ،خەڵكــی شــارەكان لە ئێوارەی ئــەو رۆژەدا بــە جلوبەرگی
كوردییەوە هاتنە سەر شەقام و گۆڕەپانە سەرەكییەكان و هەڵوێستی
خۆیان نواند و لە ســەر كاتژمێر 10ی شــەو بۆ ماوەی ســێ خولەك
چرا و رۆشنایی ماڵەكانیان لە هەموو شار و گوندەكاندا بە نیشانەی
یەكیەتی و یەكدەنگیی خەڵكی كوردستان لە ناڕەزایەتی دەربڕین دژی
رێژیم و پەیمان نوێكردنەوە لەگەڵ رێبەری شەهیدیان كوژاندەوە.
*  7خاڵی پێشنیاری بە بۆنەی 22ی پوشپەڕەوە
حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئێران لە راگەیەندراوێكدا داوای لە
خەڵكی سەرانسەری كوردستان كردبوو تا بە جێبەجێكردنی  7خاڵی
پێشــنیاركراوی «كومیتــەی رێزگرتــن لــە یادی دوكتور قاســملوو لە
بیســتەمین ســاڵی شــەهیدكرانیدا» ،لە خەبات و لەخۆبوردووییەكانی
رێبــەری مەزنمــان رێــز بگــرن و تیرۆریزمــی كۆمــاری ئیســامی
مەحكــووم بكــەن .رەوتــی جێبەجێبوونــی  7خاڵــە پێشــنیاركراوەكە
بەمجۆرەی خوارەوەیە:
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 .1داخســتنی دوكانــو بــازاڕەكان لــە شــارو شــارۆچكەكانی
كوردستاندا
مەهاباد ،بۆكان ،ســەقز ،ورمێ ،رەبەت ،شــنۆ ،نەغەدە ،بانە ،ســنە،
پاوە ،دیواندەرە ،جوانڕۆ ،خۆی ،ماكۆ ،سەڵماس ،سەالسی باوەجانی،
كامیــاران و ســەریاس لــەو شــارانە بــوون كــە هێندیكیان بــە تێكڕاو
هێندێكی دیكەیان تا رادەیەك بازاڕ و دووكانیان داخست.
لە مەهاباد ،دووكاندار و بازاڕییە دلێرەكانی ئەو شــارە ســەرجەم
دووكانەكانیان داخســت و شــار لە بەرەبەیانەوە تا خۆرئاوا هاوڕێ
و هاوهەنــگاوی حەرەكەتــە شۆڕشــگێڕانەكە بــوو .رێژیمــی كۆماری
ئیســامی لــە شــوێنەكانی دیكــەی ئێرانــەوە هێزێكی ســەركوتكەری
زۆری تەیــار بــە چەكــی هێنابــووە شــارەكە و بــە شــكاندنی قوفڵ و
درگای هێندێك لە دووكانەكان دەیهەویست لە رێگەی ترس و تۆقاندن
و دەرخســتنی دامــاوی و دەستەوەســتانیی خۆیــەوە ،رووبــەڕووی
حەرەكەتەكە بێتەوە كە بە خۆشییەوە ژمارەیەك لە ریش چەرمووەكان
و كەســایەتییەكانی ئەو شــارە بە رێژیمیان راگەیاند كە ئەگەر درێژە
بــە شــكاندنی قوفڵی دووكانەكان بــدەن ،خەڵك لە دژیان رادەپەڕێ و
بەمجۆرە سەركەوتنی حەرەكەتی خەڵكی مەهاباد و دەستەوەستانیی
رێژیم لەو شارەدا بە تەواوی مسۆگەر بوو.
لــە بــۆكان ،دووكان و بــازاڕەكان لــە تــەواوی رۆژدا داخرابــوون
و ســەرەڕای گوشــارەكانی رێژیــم لــە رۆژانی پێشــتر و بەتایبەت لە
22ی پووشــپەڕدا بۆ ســەر بازاڕییــەكان تا دووكانەكانیــان بكەنەوە،
حەرەكەتی مەزنی خەڵك لە پێناو ئامانجەكانیاندا درێژەی كێشا و بە
تەواوی سەركەوتوو بوو.
لــە ســەقز ،مانگرتــن لــە شــێوەی داخســتنی دووكان و بــازاڕەكان
هەموو شاری گرتەوە و تەنانەت دووكانی سەر شەقامەكانی روو لە
دەرەوەی شــاریش و لە نێو كۆاڵنەكانیش بەســترابوون .رێژیم هێزە
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سەركوتكەرەكانی خۆی بردە سەر ماڵی هێندێ لە دووكاندارەكان و بە
بێحورمەتیكردن بە بازاڕییانی بەڕێز هێندێكیانی ناچار بە كردنەوەی
دووكانەكانیان كرد كە لە كۆتاییدا ئەوانەشی كە ناچار كرابوون هەر
ماوەیەكی كورت خۆیان راگرت و سەرلەنوێ دووكانیان داخستەوە
و رێژیمی داماو و داتەپیو نەیتوانی پێش بە سەركەوتنی حەرەكەتی
شۆڕشگێڕانەی خەڵكەكە بگرێ.
لــە شــنۆ نزیــك بــە تــەواوی دووكان و بازاڕەكانــی شــار هــەر لە
بەیانییــەوە داخرابــوون و ئەم حەرەكەتە بێوێنەیەی خەڵك لە كاتێكدا
بە تەواوی ســەركەوتوو بوو كە كاربەدەســتانی رێژیم لە چەند رۆژ
پێشــترەوە هەڕەشــەیان لــە هەمــوو بازاڕییــان و دووكاندارانــی ئەو
شــارە كردبوو كە ئەگەر لەگەڵ حەرەكەتی ئێعترازی خەڵك لە 22ی
پووشپەڕدا بكەون ،سزای قورس چاوەڕوانیان دەكات.
لــە نەغــەدە ،هەمــوو دووكان و بازاڕەكانی بەشــە كوردنشــینەكان
داخرابوون و ژمارەیەك لە دووكانداران و بازاڕییانی بەشە ئازەری
نشــینەكانیش لەگــەڵ ئــەو حەرەكەتــە كەوتــن .گوشــارەكانی ســەر
خەڵكــی ئــەو شــارە لەرادەبەدەر بــوو ،بەاڵم خەڵــك حەرەكەتەكەیان
سەرخست.
لــە شــاری بانــە ،هەمــوو دووكان و بــازاڕەكان لە بــەری بەیانەوە
داخرابوون و خەڵكی دلێری ئەو شارە ،سەرەڕای گوشارە توندەكانی
هێزە ســەركوتكەرەكانی رێژیم ،گومانیان لە پێویستی پەیوەستبوون
بەم حەرەكەتە جەماوەرییە نەكرد.
لــە رەبــەت ،سەرانســەری رۆژ ،هەمــوو دووكان و بــازاڕەكان
داخرابــوون و گوشــارەكانی رێژیــم بــۆ ســەر خەڵكــی ئەو شــارە و
وەرگرتنی بەڵێننامەی زۆرەماڵ لە بازاڕییان بۆ دانەخستنی دووكانەكان
هیچی پێ نەكراو سەركەوتنی تەواو بوو بە نسیبی شارەكە.
لە ورمێ لە هەموو ناوچە كوردنشــینەكانی نێو شــاردا كە بریتین
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لە ئیســام ئاباد ،ئابیاری ،گرەجوو ،تەرزەلوو ،كوشــتارگا ،حەســار،
ئەلــواج ،شــەهرەكی ســپا ،شــەهرەكی دانشــگا ،دیــزەی ســیاوەش و
لــە چەنــد ناوچــەی ئازەرینشــینیش هێنــدێ لــە دووكانــو بــازاڕەكان
داخرابــوون .هەروەهــا لــە شــارۆچكەكانی «دزێ»و «زێــوێ» لــە
ناوچەی مەرگەوەڕی ورمێدا ،دووكان و بازاڕەكان داخران و خەڵكی
ورمێ لەگەڵ ئەم یەكیەتییە كەوتن.
لە سنە ،بازاڕ و دووكانی ناوچەكانی كەمەربەندی 17ی شەهریوەر،
فەیزئاوا ،كانی كوزەڵە ،عەبباس ئاوا ،فەرەح ،حەسەن ئاوا و غەفوور
بە تەواوی داخرابوون و بەشــێك لە دووكان و بازاڕەكانی شــەقامی
قاسملوو ،فردەوسی و شاپووریش داخرابوون.
هەروەهــا لــە شــارەكانی پــاوە ،دیوانــدەرە ،جوانڕۆ ،خــۆی ،ماكۆ،
ســەڵماس ،سەالســی باوەجانــی ،كامیــاران و ســەریاس بــە رادەی
جۆراوجــۆر دووكان و بــازاڕەكان داخرابوون و خەڵكی ئەو شــارانە
لەگەڵ حەرەكەتی جەماوەریی خەڵكی كوردستان كەوتن.
 .2كوژاندنەوەی چرای ماڵەكان بۆ ماوەی  3خولەك لە كاتژمێر
10ی شەوی 22ی پووشپەڕ بە كاتی تاران:
لە زۆربەی شار و گوندەكانی كوردستاندا ،لە ماكۆ و سەڵماسەوە
تا كرماشان و ئیالم ،خەڵك لە كاتژمێر 10ی شەوی 22ی پووشپەڕدا
بۆ ماوەی  3خولەك چرای ماڵەكانی خۆیان بە نیشانەی ناڕەزایەتی
لە تیرۆریزمی كۆماری ئیسالمی و پەیمان نوێكردنەوە لەگەڵ رێبازی
بــەرزی دوكتور قاســملووی نەمــردا و هەروەها رێزدانــان بۆ گیانی
پاكی دوكتور قاسملوو و هاوڕێیانی كوژاندەوە .شایانی باسە كە ئەم
حەرەكەتە ئێعترازییە لە هێندێك لە شارەكاندا سەداسەد سەركەوتوو
نەبــوو ،بــەاڵم بــە لــە بەرچاوگرتنی رۆشــنایی چــرا حكوومەتییەكان
دەتوانین بە دڵنیاییەوە بڵێین كە زۆر سەركەوتوو بووە.
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 .3هەڵكردنی ئااڵی سێ رەنگی كوردستان:
ئەندامانو الیەنگرانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە هەموو
شــارەكانی كوردســتان بە هەڵكردنی ئااڵی ســێ رەنگی كوردســتان،
كەشــوهەوایەكی شۆڕشــگێڕانە و نەتەوەییــان بــۆ شــار و گوندەكان
خوڵقاند .ئەم حەرەكەتە لە زۆربەی شــارو گوندەكاندا ســەركەوتوو
بووە.
 .5هەڵكردنی ئااڵ بە رەنگی شــینی ئاســمانی و كەڵكوەرگرتن لەو
رەنگە لە شێوازی جۆراوجۆردا:
لــە سەرانســەری مانگــی پووشــپەڕدا و هــاوكات لەگــەڵ چاالكییە
بەربــاوە تەبلیغاتییەكانــی ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزب لە شــوێنە
جیاجیاكانی سەرانسەری كوردستاندا ،ئااڵ بە رەنگی شینی ئاسمانی
لــە ســەر بەرزاییەكانــی شــارەكان و هەروەهــا لــە نێــو شــەقام و
كۆاڵنەكانی شــارەكاندا هەڵكرا و لە رۆژی 22ی پووشپەڕیشــدا ئەم
رەنگە بە شــێوەی بەرچاو لە شــارەكاندا بەدی دەكرا .بۆ نموونە لە
شاری سەقز ،ئەندامان و الیەنگرانی حیزب ،وێڕای هەڵكردنی ئااڵ بە
رەنگی شینی ئاسمانی ،بە پرژاندنی رەنگ بە دیوار و سەر شەقام و
كۆاڵنەكاندا ،شاریان رەنگڕێژ كرد.
 .5خۆپاراســتنی گوندنشــینان لــە هاتووچــۆ بــۆ شــارەكان لــەو
رۆژەدا:
ئــەم حەرەكەتــە جەماوەرییــە لــە الیــەن گوندنشــینانی دلێــری
كوردســتانەوە لــە دێهاتەكانــی زۆربــەی شــارەكان بــە تــەواوی بــە
شــێوەیەكی بەرچــاو بەڕێــوە بــرا و گوندنشــینان وێــڕای هەڵكردنــی
ئااڵی كوردستان ،ئااڵی شینی ئاسمانی و تەبلیغاتی بەرین لە ئاستی
گوندەكاندا ،بە خۆپاراستن لە هاتوچۆ بۆ شارەكان هەروەك هەمیشە
هاوڕێی ئەو یەكیەتی و یەكهەڵوێستییەی كۆمەاڵنی خەڵك بوون.
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6ـ هاتنە سەر شەقام و شوێنە گشتییەكان لە پاشنیوەڕۆی رۆژی
22ی پوشپەڕ بە جلوبەرگی كوردییەوە:
خەڵكی كوردســتان ئەم حەرەكەتە ســەمبوولیكەیان بە باشــی و بە
ســەركەوتووییەوە بەڕێــوە برد .لە هێندێك لە شــارەكاندا ،هێزەكانی
رێژیــم دەیانویســت ئاپــۆرەی خەڵــك بــە توندوتیژیدا بكێشــن و بەم
شێوەیە سیمای حەرەكەتی شارستانییانە و مەدەنی خەڵك خەوشدار
بكــەن كە بە خۆشــییەوە خەڵكو بەتایبەت توێــژی الوان ئەم پیالنەی
رێژیمی داسەپێنەری برینداریان پووچەڵ كردەوە.
7ـ لە هەر شارێكی كوردستاندا ،یەكێك لە شەقام یان گۆڕەپانەكانی
شار بە ناوی شەقام یان گۆڕەپانی دوكتور قاسملوو ناودێر بكرێ:
لە مانگێك پێش رۆژی 22ی پوشــپەڕەوە« ،كومیتەی رێزگرتن لە
یادی دوكتور قاســملوو لە بیســتەمین ساڵیادی شــەهید كردنیدا» بە
راپرســی لە خەڵكی شــارەكان و لێكدانەوەی وردی رای خەڵك ،ئەو
شەقام یان گۆڕەپانانەی دیاری كرد كە بە ناوی دوكتور قاسملووەوە
ناودێــر كــران و پێــش لــە 22ی پووشــپەڕ رایگەیانــد كــە خەڵــك بــە
تەواوی پێشوازییان لێ كرد و هەر ئێستا خەڵكی كوردستان لە هەر
شــارێكدا خاوەنی شەقامێك یان گۆڕەپانێك بە ناوی رێبەری مەزنی
خۆیانەوەن و شانازیی پێوە دەكەن.
چاالكیــی تەبلیغیــی ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی دێموكراتــی
كوردستانی ئێران
لــە پووشــپەڕدا ،لە رۆژی یەكەمــەوە تا 22ی پووشــپەڕ ،ئەندامان
و الیەنگرانــی نهێنیــی حیزبــی دێموكــرات لــە سەرانســەری شــارو
گوندەكانی كوردستاندا بە شێوەی بەرباڵو چاالكیی تەبلیغییان بەڕێوە
بــرد .چاالكییــەكان بریتی بوون لــە باڵوكردنەوەی وتــە بەنرخەكانی
دوكتــور قاســملوو بە شــێوەی فیلم و تراكــت ،باڵوكردنەوەی وێنەی
دوكتور قاســملوو ،نووســینی دروشمی شۆڕشــگێڕانەی تایبەت بەم
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رۆژە لە شوێنە گشتییەكاندا ،هەڵكردنی ئااڵی كوردستان ،هەڵكردنی
ئااڵ بە رەنگی شــینی ئاسمانی ،باڵوكردنەوەی بانگەوازی «كومیتەی
رێزگرتن لە یادی دوكتور قاســملوو لە بیســتەمین ســاڵیادی شــەهید
كردنیدا»و ...
ئــەو شــارانەی كــە تێیاندا چاالكیــی تەبلیغی بەڕێوە چــووە بریتین
لە :ورمێ ،مەریوان ،شــنۆ ،بۆكان ،نۆدشــە ،دێوالن ،كامیاران ،سەقز،
نەغەدە ،مەهاباد ،ســنە ،پیرانشار ،بانە ،ناوچەی هەوشار ،نەوسوود،
سەردەشــت ،دیوانــدەرە ،ماكــوو ،پــاوە ،خــۆی ،سەالســی باوەجانی،
كرماشــان ،روانســەر ،ســەڵماس ،رەبەت ،شــائاباد ،قەســری شیرین،
ســەرپێڵی زەهاو ،كرندی غەرب ،گەهوارە و ئیالم .شــایانی باســە كە
لــە گوندەكانی ســەر بە هەموو شــارەكاندا چاالكیــی تەبلیغی بەڕێوە
چووە .هەروەها لە تاران لە ســەر گۆڕی «ندا ئاغا ســوڵتان» كە لە
رەوتــی خۆپیشــاندانەكانی ئەمدواییانــەی تاراندا شــەهید بوو ،وێنەی
دوكتــور قاســملوو و وتــە بەنرخەكانــی ئــەم رێبــەرە شــەهیدە دانرا.
لــە كوورەخانەكانــی وایەگان ،شەبەســتەر ،نەورۆز و سەالمەتیشــدا
چاالكیــی تەبلیغی بەڕێوە چوو .ئەندامــان و الیەنگرانی دلێری حیزب
لــە مەهابــاد لە رۆژی 22ی پووشــپەڕدا هەمــوو حەوزەكانی مەیدان
و پاركەكانی ئەو شــارەیان بە رەنگی ســوور دەرهێنا ،بە نیشــانەی
خوێنی بەناهەق ڕژاوی شەهیدان.
پەرچەكرداری هێزە سەركوتكەرەكانی رێژیم
هێــزە ســەركوتكەرەكانی رێژیــم پێــش رۆژی 22ی پووشــپەڕ ،بە
هــۆی دەستبەســەركردنی ژمارەیەكــی زۆر لــە خەڵكــی كوردســتان،
بانگهێشــتكردنی دووكانــداران و بازاڕییــەكان بــۆ ئیــدارەی ئەماكنی
ئیتالعات ،وەرگرتنی بەڵێننامەی زۆرەملێ لە بازاڕییان و بەنیزامیكردنی
هەرچــی زیاتــری شــار و گوندەكانــی كوردســتان دەیانەویســت بــە
تــرس و تۆقانــدن لە حەرەكەتی جەماوەری و دوژمن بەزێنی خەڵكی
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كوردستان پێشگیری بكەن كە بە خۆشییەوە ناكام مایەوە.
لــە رۆژی 22ی پووشــپەڕدا هەمــوو هەوڵــی خــۆی خســتە گەڕ تا
لــە رێگــەی توندوتیژییــەوە حەرەكەتــی مەدەنیــی خەڵــك و ســیمای
حەرەكەتەكە خەوشــدار بكات كە تێیدا ســەركەوتوو نەبوو .لە رۆژی
23ی پووشپەڕدا ،هێزەكانی رێژیم بە پۆلۆمپكردنی ژمارەیەكی زۆر
لــە دووكانەكانــی خەڵــك لــە چەندین شــاردا و بەتایبەت لــە مەهاباد،
بــۆكان ،ســەقز و شــنۆ و هەروەهــا پچڕاندنــی بەرقی بەشــێكی زۆر
لــە بــازاڕەكان هەوڵــی دا هێــزی زۆر و ســەپێنەری خــۆی بنوێنــێ
كــە بــە هــۆی یەكگرتوویی خەڵك لــە رووبەڕووبوونــەوە لەگەڵ ئەم
كردەوانــەی رێژیمــدا ،لەو كارەشــدا نــاكام و دەستەوەســتان مایەوە
و بەمجۆرە یەكیەتیی و یەكدەنگیی خەڵكی كوردســتان ســەركەوتنی
خۆی تۆمار كرد.
رەنگدانەوەی حەرەكەتی جەماوەریی خەڵك
ئــەم حەرەكەتــە شۆڕشــگێڕانە و یەكگرتووەی خەڵكی كوردســتان
لــە الیەن راگەیەنەكانی شــوێنە جیاجیاكانی جیهانــەوە رەنگدانەوەی
هەبوو .جگە لە راگەیەنە كوردییەكان ،لە تەلەڤیزیۆن ،رادیۆ ،ماڵپەڕە
هەواڵییەكان و رۆژنامەكانەوە تا باڵوكردنەوەی راگەیەنراوی جیاواز،
لە راگەیەنە فارسی زمان و ئینگلیسی زمانەكانیشدا رەنگی دایەوە.
تەلەڤیزیۆنی «تیشــك» ،راگەیەنــی جێی متمانەی كۆمەاڵنی خەڵكی
كوردســتان لــە مــاوەی مانگرتنەكــەدا بــە وەشــانی راســتەوخۆ و
رەنگدانــەوەی ســات بــە ســاتی مانگرتنەكە لــەم پێناوەدا تێكۆشــا كە
ئەمــەش خاڵێكــی وەرچەرخانــە لــە مێــژووی خەباتی گەلــی كورددا.
هەروەهــا بەشــەكانی فارســیی  VOA، DWو رادیــۆ فــەردا ،هەرچەند
لە ئاســتی چاوەڕوانییەكان نەبوو ،بەاڵم ئەو هەوااڵنەیان گواســتەوە.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ،بە گواستنەوەی سات بە ساتی
مانگرتنەكــە و ناردنی هەواڵەكانی بــۆ راگەیەنەكانی واڵتانی دەرەوە،
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لەم پێناوەدا هەوڵی بێوچانی دا.
سپاســی حــدكا لــە خەڵكــی خەباتگێــڕ و ئەندامــان و الیەنگرانی
تێكۆشەری حیزب
دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی ئێران رۆژی
23ی پووشــپەڕ لــە سپاســنامەیەكدا روو لــە خەڵكــی خەباتگێــڕ و
ئازادیخوازی كوردستان و ئەندامان و الیەنگرانی تێكۆشەری حیزبی
دێموكراتی كوردســتانی ئێران ،لە هەموو ئەو كەســانەی كە لە پێناو
ئــەم ســەركەوتنە مەزنــە بــۆ گەلــی كورد هەوڵیــان دا ،سپاســی كرد
و لــە ســەر یەكیەتــی و بوێریی خەڵــك وەكوو رەمزی ســەركەوتنی
حەرەكەتەكــە جەختــی كــردەوە .دەقی ئــەم بەیاننامەیە لــەم ژمارەی
513ی رۆژنامەی «كوردستان»دا باڵو كراوەتەوە.
23 :68ی بانەمــەڕ ،رۆژێــك كە كوردســتان ســەری بە ســێدارە
داخست ()1389
لە بەرەبەیانی رۆژی یەكشــەممە 19ی بانەمەڕ ،كۆماری ئیســامی
جارێكــی دیكــە جینایەتێكی خولقاند .لە ســێدارەدانی بە كۆمەڵی پێنج
چاالكــی سیاســی و مەدەنیــی كــورد و ئێرانی بە ناوەكانــی «فەرزاد
كەمانگــەر ،عەلــی حەیدەریان ،شــیرین عەلەمهوولــی ،فەرهاد وەكیلی
و میهــدی ئیســامیان» جینایەتێــك بــوو كــە زیاتــر لــە هــەر شــتێك
نیشــاندەری دامــاوی و الوازیــی رێژیم بــۆ دەربازبوون لە كێشــە و
قەیرانانەكان بوو.
پــاش هەڵســەنگاندن و خوێندنــەوەی وردبینانــە لــە نێوخۆی واڵت
و بیروڕاگۆڕینــەوە لەگــەڵ هیزەكانــی نێوخــۆ و دەرەوەی واڵت و
حیزبەكانــی كوردســتانی ئێــران ،حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی
ئێران ،كۆمەڵەی زەحمەتكێشــانی كوردستان ،كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی
زەحمەتكێشــانی كوردســتانی ئێــران ،حیزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران ـ
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كۆمەڵــە ،رێكخــراوی خەباتــی كوردســتانی ئێــران بــە راگەیەندراوی
جیــاواز ،بــەاڵم ناوەڕۆكێكــی وەك یــەك ،خەڵكــی كوردســتانیان بــۆ
مانگرتنێكــی سەراســەری لــە رۆژی پێنجشــەممە23 ،ی بانەمــەڕ
بانگهێشــت كــرد .باڵوكردنەوەی ئــەو بانگەوازانە لە كاتێكدا دەســتی
پــێ كــرد كــە كاتێكــی زۆر لــە بەردەســتدا نەبــوو و لــە الیەكــی
دیكەشــەوە رێژیــم بۆ خۆتەیاركــردن و بەڕێكردنــی هێزەكانی خۆی
بــۆ بەرەوڕووبوونــەوە لەگــەڵ هــەر چەشــنە ناڕەزایەتییــەك ئامادە
بــوو تا جووڵەكان هەر لە ســەرچاوەكەدا بخنكێنێ ،ئاواتێك كە هێزە
كوردییــەكان نەیاندەویســت رێژیم بە ئاڵۆزكردنی كەشــەكە پێی بگا.
بـەرئـــەنجامەكــەشـــــی مانگرتنــی رۆژی پێنجشــەممە23 ،ی بانەمــەڕ
بوو كە خەڵكی كوردستان ،گشت ئێرانییەكان و جیهانیان سەرسامی
هەڵوێستی ئازایانەی خـۆیان كـرد .گەلی كـورد بــە هەنگاوێكی شیــاو
بـــە خەڵكی ئێرانی ســەلماند كە دەكرێ بە یەكگرتوویی و نیشــاندانی
ئیــرادەی نەتەوەیــی ،ملهوڕەكان بــە چۆكدا بێنی .هەڵوێســتی خەڵكی
كوردســتان كــە بەرچاوترینــی لــە شــار و ناوچەكانــی ســنە ،مهاباد،
ورمێ ،بۆكان ،كامیاران ،نەغەدە ،شــنۆ ،ســەقز ،دیواندەرە ،دێگوالن،
جوانڕۆ ،پاوە ،نەوســوود ،سەردەشت ،مەریوان ،ماكۆ و ..دەركەوت،
پەیامێك بوو بۆ بنەماڵەكانی ئەو شەهیدانە كە« :كوردستان ئێوە بە
تەنیا ناهێڵێتەوە».
الیەنێكی دیكەی ئەو رووداوانە كە هەم رێژیم و هەم كوردەكانیش
چاوەڕوانیــان نەدەكــرد كە بێ گومان زیاتر رێژیمی سەرســووڕماو
كــرد ،شــكاندنی رۆژووی بێدەنگیــی چەندیــن دەیــەی ئێرانییەكان لە
ئاســت لە ســێدارەدانی چاالكانی سیاسیی كورد بوو ،بێدەنگییەك كە
ناڕاستەوخۆ رێژیم وەك بەڵگە و جەوازی رەزامەندی بۆ كردەوەكانی
خــۆی لــە كوردســتان ،بە ئەژماری دێنا .بەاڵم ئــەو جارە بە بەراورد
لەگەڵ رابردوو شیاوی تێڕامان و رێزلێنانە ،بە جۆرێك كە دژكردەوەی
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بەجێی هەموو گرووپ و الیەنەكانی ئێرانی وەك چاالكانی بوارەكانی
مافی مرۆڤ ،رووناكبیری ،مەدەنی ،سیاسی ،فەرهەنگی ،كۆمەاڵیەتی،
كرێكاری ،كۆماریخوازی ،سەڵتەنەتخواز ،پان ئێرانیست ،كۆمۆنیست،
خوێنــدكاری و ..بــە دواوە بــوو .دۆخێــك كە تەنانەت كەســانی وەك
مووســەوی و كەڕووبــی و زەهرا رەهنەوەردیشــی ناچــار كرد هەر
نەبێ بە پێچوپەنا سەركۆنەی ئەم كارە بكەن .ئێرانییەكان لە زۆربەی
واڵتانی جیهاندا شانبەشان یان تەنانەت لە پێشەوەی هاونیشتمانانی
كوردســتان بەردرگای باڵویزخانە و كۆنســوولگەرییەكانی رێژیمیان
كە لە راســتیدا ناوەندی ســیخوڕەكانی رێژیمن ،لە واڵتانی فەرانســە،
ئاڵمــان ،بلژیــك ،ئامریكا ،ســۆئێد ،كانــادا ،دانمارك ،بریتانیــا ،هۆلەند،
ئۆتریــش و ..گــرت و بێــزاری و رق و تووڕەیــی خۆیــان لە كۆماری
ئیسالمی نیشان دا.
رێكخــراوە ئێرانییەكانــی وەك :ئەنجومەنی بەرگــری لە زیندانییانی
سیاســیی ئازەربایجــان لــە ئێــران ،رێكخــراوی مافــی مرۆڤــی ئێران،
ســەندیكای كرێكارانــی شــیركەتی واحیــدی تــاران و دەوروبــەری،
«ئــەدواری تەحكیمــی وەحــدەت» ،كانوونــی چاالكانــی مافی مرۆڤ
لــە ئێــران ،شــوورای هاوئاهەنگیــی بزووتنــەوەی كۆماریخوازانــی
دێموكرات و الئیك لە ئێران ،شوورای كاتیی سۆسیالیستە چەپەكانی
ئێــران ،كۆمەڵەی چاالكانی مافی مــرۆڤ لە ئێران ،كومیتەی بەرگری
لــە بزووتنــەوەی دێموكراتیكــی خەڵكــی ئێــران ،كۆمەڵــی ئیســامی
ئێرانییــەكان ،یەكێتیــی كۆماریخوازانــی ئێــران ،بزووتنــەوەی فیدراڵ
دێموكراتــی ئازەربایجــان ،ناوەنــدی نووســەرانی ئێــران ،ناوەنــدی
نووســەرانی ئێران لــە تاراوگە ،كەمپەینــی نێونەتەوەیی مافی مرۆڤ
لــە ئێــران ،كۆمەڵــگای بەرگری لە مافی مرۆڤ لە ئێــران ،ئەنجومەنی
توێژەرانــی ئێــران ،ئەنجوومەنــی پاشــایەتیی ئێران ،شــوورای كاتیی
گشــتیی ســكۆالرە ســەوزەكان ،رێكخــراوی مافــی مرۆڤــی ئێــران،
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یەكگرتوویــی بــۆ دێموكراســی و مافی مرۆڤ ،حیزبــی دێموكراتیكی
خەڵكی ئێران ،بەرەی نەتەوەیی ئێران ـ ئورووپا ،رێكخراوی یەكیەتی
فیدائیانی خەڵكی ئێران ،رێكخراوی فیدائیانی خەڵكی ئێران (زۆرینە)،
شــوورای هاوئاهەنگیی بزووتنــەوەی كۆماریخــوازە دێموكراتەكانی
ئێــران ،چەپــی دێموكراتــی ئازەربایجــان ،كۆنگــرەی نەتەوەكانــی
ئێرانــی فیدراڵ ،شــوورای چاالكانــی نەتەوەیی ـ ئایینــی ،بنەماڵەی لە
ســێدارەدراوەكانی ســااڵنی رابردوو ،كۆمەڵێك لە چاالكانی ناوداری
سیاسیو مافی مرۆڤ و  ..ئەو جینایەتەی رێژیمیان ریسوا كرد و لە
سەر بێ تاوانیی چوار كوردی لە سێدارەدراو جەختیان كردەوە.
یەكێكی دیكە لە بابەتە شــایانی ســەرنجەكان ،رێپێوانی ناڕەزایەتی
دەربڕینی بەرباڵوی ئەفغانییەكان لە شاری جەالل ئاباد و لە بەردەم
كۆنســولگەریی ئێــران بــوو كە بە هەڵگرتنی وێنەی شــەهیدانی كورد
و پالكاردگەلێــك كــە نیشــاندەری پشــتیوانی لــە گەلــی كــورد بــوو،
كۆنسولگەریی كۆماری ئیسالمییان دایە بەر بەرد و وێنەی خامنەیی
و ئەحمەدینژادیان سووتاند.
لــە ئاســتی نێونەتەوەییشــدا ،ئــەو ســتەمەی كــە لــە كــورد كــرا و
هەروەها مانگرتنە بێهاوتاكەی كوردستان دەنگدانەوەیەكی بەرباڵوی
هەبــوو .یەكێتیــی ئورووپــا و رێكخــراوی لێبوردنــی نێونەتەوەیی ،لە
سێدارەدانەكانیان بە توندی ئیدانە كرد .دەیان كەسایەتیی زانستگایی
لــە ئەمریــكا و ئورووپا لە ســێدارەدانی چاالكانی كوردیان مەحكووم
كرد.
لە نێوخۆی واڵتدا بەهۆی ناڕەزایەتی و مانگرتنی زیندانییان ،رێژیم
ناچــار بــوو بەندی 350ی زیندانــی ئێوین هەڵوەشــێنێتەوە .هەروەها
لە زیندانەكانی ورمێ ،ســنەو گەوهەردەشــتی كەرەج ناڕەزایەتییەكی
بەربــاو هاتــە ئــاراوە .هاوتەریب لەگــەڵ ئەوە ،كانوونــی زیندانییانی
سیاســیی ئێــران لــە تاراوگــە ،كۆمیتــەی خوێندكاریــی بەرگــری لــە
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زیندانییانــی سیاســی ،كۆمیتەی خوێندكاریی بەرگــری لە زیندانییانی
سیاســی و مەدەنیــی كــورد و ..ئــەو جینایەتەی رێژیمیــان مەحكووم
كرد.
بانگەوازی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
بۆ مانگرتنی سەرتاسەریی 23ی بانەمەڕ
هاونیشتمانانی تێكۆشەر!
خەڵكی ئازادیخوازی كوردستان!
رێژیمــی دژی گەلیــی كۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــە كوشــتاری
ئازادیخــوازان بەردەوامــە و ئاخریــن قوربانییانــی ئــەم كوشــتارە
تــا ئێســتا پێنــج الوی ئازادیخــواز بــوون كــە لــە بەرەبەیانــی رۆژی
یەكشــەممە 19ی بانەمــەڕ لــە زیندانــی «ئێوین»ی تاران لە ســێدارە
دران .فەرزاد كەمانگەر ،شیرین عەلەمهوولی ،فەرهاد وەكیلی و عەلی
حەیدەریــان ئەو چوار الوە كوردە تێكۆشــەرە بوون كە تاوانەكانیان
تەنیــا كوردبــوون و ســووربوونیان لــە ســەر داوای مافــە رەواكانی
گەلــە بێبەشــەكەیان بــوو .ئەوان چوار كەس لە هەزاران تێكۆشــەری
نیشــتمانەكەمان بوون كە دڵیان پڕ لە ئەوینی رزگاریی گەلەكەیان لە
دەســت دێوەزمەی جەهل و نەزانی بوو و ئێستاش ژمارەیەكی دیكە
لــە هاونیشــتمانانی ئازادیخــوازی ئێمە لــە زیندانە پڕشــوورەییەكانی
رێژیم و لە ژێر ئەشــكەنجەی بەكرێگیراواندا چاوەڕوانن كەنگێ دڵی
پڕ لە ئاواتیان بە گوللەی ئازادیكوژان لە لێدان بكەوێ.
بێگومان هەتا ئەو كاتەی خەڵك تەنیا بە داخ و كەسەرەوە شاهیدی
كوژرانــی رۆڵــە ئــازا و بەجەرگەكانی خۆیان بــن و دژایەتیی خۆیان
بــە كــردەوە دەرحەق بــەم هەموو زوڵم و زۆردارییە نیشــان نەدەن،
لە داهاتووشــدا رۆژانە شــاهیدی ئەم رووداوە تااڵنە دەبین ،چوونكە
رێژیــم بەزەیــی بە هیــچ مافخوازێكی ئێرانی و بــە تایبەت مافخوازی
كورددا نایە.
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بۆیــە داوا دەكەیــن رۆژی پێنجشــەممە23 ،ی بانەمــەڕ بەرامبەر بە
13ی مانگــی مــەی ،بــۆ نیشــاندانی ناڕەزایەتیو دژایەتی لــە بەرامبەر
ئێعدامی ئەو الوە ئازادیخوازانە و وەستاندنی ئێعدامی ئازادیخوازانی
دیكەی كورد ،بە یەكگرتوویی دەست بدەنە مانگرتنێكی گشتی و لەو
رۆژەدا قوتابــی و خوێنــدكاران و مامۆســتایان نەچنــەوە قوتابخانە،
كارمەنــدان نەچنــەوە ســەر كارەكانیــان ،بازاڕییــەكان دوكانــو بازاڕ
دابخەن و كرێكاران لە ســەر كار ئامادە نەبن ،پێویســتە لەو رۆژەدا
خەڵك لە ماڵ نەچنە دەر و شەقام و كۆاڵنەكانی شار و شارۆچكەكان
چۆڵ بن .بەم چەشــنە بە رێژیم و بنەماڵەی ئەو كۆمەڵە شــەهیدانەی
دواییمان رابگەیەنین كە شەهیدەكان و رۆڵە بەجەرگە ئازادیخوازەكانی
ناو زیندانەكان ،رۆڵەی خۆشەویســتی هەموو نەتەوەی كوردن و لە
الیەكــی دیكەشــەوە بەم بێدەنگییە نفــرەت و بێزاریی خۆیان بە دژی
كۆماری ئیسالمی نیشان بدەن.
بەو هیوایە كە هاونیشتمانانی تێكۆشەر بەو مانگرتنە كە خەباتێكی
مەدەنی و سەردەمیانەیە ،رۆژی پێنجشەممە بكەنە رۆژێكی مێژوویی
دیكــەی پــڕ لە شــانازیی خۆیان لــە رۆژانی بەربەرەكانــی دژی زوڵم
و ســەرەڕۆیی رێژیمــی كۆمــاری ئیســامی و بــەم چەشــنە دەنگــی
ناڕەزایەتیی خۆیان بە گوێی دەسەاڵتدارانی رێژیم ،گەالنی بندەستی
ئێران و هەموو دنیا بگەیەنن.
سەركەوێ خەباتی ئازادیخوازانەی هەموو خەڵكی ئێران
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی
21ی بانەمەڕی 1389ی هەتاوی بەرانبەر بە  2010/5/11زایینی
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سپاسنامەی كۆمیسیۆنی تەشكیالتی حیزب لە خەڵكی كوردستان
بە بۆنەی سەركەوتنی مانگرتنی 23ی بانەمەڕ
كۆمەاڵنی خۆڕاگری خەڵكی كوردستان!
بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدانی رێگای ئازادی!
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران!
جارێكیتــر ورەی پۆاڵییــن و هێــزی لەشــكان نەهاتــووی ئیــرادە و
باوەڕبەخۆبوونی شۆڕشــگێڕانەی ئێوە وەك قەقنەس لە خۆڵەمێشی
كارەساتێكی خوێناوی سەری هەڵدایەوە و لە رۆژانێكدا كە دێوەزمەی
ســەركوت و ســێدارە قاقــای ســەركەوتنی بە ســەر تەرمــی پیرۆزی
پۆلێــك لــە تێكۆشــەرانی رێــگای بەختەوەریــی گەلەكەمانــدا اڵ دەدا،
تیرێــژی خودئاگایــی و شارســتانیەتی ئێــوە لەگەڵ شــنەبای دڵڕفێنی
هاوپشــتی و یەكگرتوویــی ،هــەوری چڵكنی دیكتاتــۆری و خەفەقانی
شوومی سێبەرە رەشەكانی لە سەر واڵتەكەمان راماڵی و لووتكەكانی
زاگرۆسی كردە بڵیندگۆی حەماسەیەك كە  4رۆڵەی تێكۆشەری گەل
بە ئازایەتییەكیكەم وێنە ،شابەیت و مەتلەعەكەیان بە خوێنی ئاڵیان لە
سەر الپەڕەكانی مێژوو نووسی و تاك بە تاكی ئێوە ،پیر و الو ،ژن
و پیــاو ،كــچ و كوڕ ،قوتابی و مامۆســتا ،بــازاڕی و كرێكار و هەموو
چین و توێژەكانی كۆمەڵگای كوردستان بوون بە پیت و وشە و دێڕ
و رستە بۆ سەرخستن و تۆماركردنی ئەو حەماسەیە.
كاتێــك كــە جەلالدەكانی ئێڤیــن ،چوار بەوری برینــداری زنجیریان
لــە بەرەبەیانێكی غەریبی بانەمەڕدا بەرەو قوربانگای پەتی نگریســی
سێدارەكانیان دەبرد ،پێیان وابوو كە بەو تاوانە سامناكە ،هەناسە لە
گــەرووی دااڵهــۆدا دەخنكێنن و زنجیر لە ملی ئاویەر و شیرینســوار
و بێســتوون و شــاهۆ دەكــەن و ئاگری بۆ هەمیشــە بــە چۆكدا دێنن
و شــوورەی پۆاڵیینی دێموكراسی دەڕووخێنن .بەاڵم وەك مێژووی
خەباتــی خوێناویــی گەلەكەمان ســەلماندوویە ،لەوەتــی ئێمە هەین و
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كوردستان كوردستانە ،رێبازی سەرفیرازی و رزگاری ،رووبارێكی
خرۆشانە كە بۆتە سەرچاوەی رووناكی و ژیان و لەمپەرەكان نەك
هەرگیــز نەیانتوانیــوە رایوەســتێنن ،بەڵكوو هەر لەمپەر و كۆســپێك
بۆتە هۆی پەنگخواردنی قین و پتەوبوونی ئیرادەمان بۆ تێكشكاندنی
قــەاڵی تاریكــی و بەخوڕتر و بەلرفەتر لە جاران رێگای ســەركەوتن
بۆ گەیشتن بە ئامانجمان بڕیوە.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران!
بۆ هەموو كەس ئاشــكرایە كە بەڕێوەچوونی شــكۆداری مانگرتنی
سەرانســەریی 23ی بانەمەڕ دەســكەوتێكی نەتەوەیــی بوو كە رۆڵی
ســەرەكیی ئێــوە لــە رێكخســتنی ئــەو مانگرتنــەدا و كار و خەبــات و
چاالكییەكانتــان لــە رێگــەی باڵوكردنــەوەی تراكــت و دروشــمی
شۆڕشگێڕانە و بانگەوازی حیزبەوە و هاندانی خەڵكی كوردستان بۆ
خۆڕاگری لە بەرامبەر وەیشــوومەی دەســەاڵتی كۆماری ئیسالمیدا،
رۆژێكــی زێڕیــن و لەبیرنەكراوی بــۆ هەتاهەتایە لە مێژووی خەباتی
رزگاریخوازانــەی گەالنی ئێراندا دژ بەو رێژیمە كۆنەپەرســتە تۆمار
كــرد و پەپوولــەی رۆحی پیرۆزی شــەهیدانی كردە میوانی گوڵزاری
خۆشەویســتیتان و دڵی خەمباری دایكانی ئازیەتباری لە ئەمەگناسی
و پێزانینتان بەرامبەر بە بارەگای پیرۆزی شەهیدان دڵنیا كردەوە.
كۆمیســیۆنی تەشــكیالتی حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئێران بە
ئەركی سەرشانی خۆی دەزانێت هەوڵ و هیممەتی دلێرانەی ئێوە لە
پێناوی سەربەرزیی حیزب و گەلەكەتان و رۆڵی حاشاهەڵنەگرتان لە
بەڕێوەچوونی ســەركەوتووانە و بەرباڵوی مانگرتنی سەرانســەریی
رۆژی 23ی بانەمەڕدا ،ســەرەڕای هەموو هەڕەشــە و گوشــارەكانی
كۆمــاری ئیســامی و ناحەزانــی گەلەكەمــان ،رێــز لــێ بگرێــت و
سوپاســی بێپایانی خۆی ئاراســتەی هەموو الیەكتان بكات و دەستی
ماندوویینەناســتان بــە گەرمــی بگوشــێت .بێگومان ئەم ســەركەوتنە
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بەرهەمی كار و تێكۆشــانی شۆڕشــگێڕانەی ئێوەیە و لە داهاتووشدا
رێنوێنێك بۆ بەرینتركردنەوەی خەبات لە پێناوی ئازادی ،دێموكراسی
و سەركەوتوویی هەرچی زیاترمان لە بەڕێوەبردنی ئەركە حیزبی و
نەتەوەییەكانماندا دەبێت.
كۆمیسیۆنی تەشكیالتی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
یەكشەممە26 ،ی بانەمەڕی
 :69بەرگری لە نیشتمان لە شەڕ دژی داعشدا ()1393
لە مانگی جۆزەردانی 1393دا رێكخراوی تیرۆریستیی داعش موسڵی
داگیــر كــرد و پاش خۆقایمكردنی لەو شــارە و دەستبەســەرداگرتنی
چەكوچۆڵێكــی زۆر لــە ســوپای بــێ ورە و رووخــاوی عێــراق بــە
ســەركردایەتیی نووری مالیكی تەماعی داگیركردنی كوردستانیشیان
كرد و دوای ماوەیەك هێرشیان لە مووسڵەوە بەرەو هەولێر دەست
پــێ كــرد و تــا داگیركردنــی مەخمــوور پێشــڕەوییان كــرد و شــاری
هەولێریان خســتە مەترسییەوە و ترســیان خستە دڵی خەڵكەوە .لەم
كاتــەدا حیزبی دێمۆكرات بە دەركردنی بەیاننامەیەك ئامادەیی خۆی
بــۆ بەشــداریكردن لــە بەرگری لە خاك و نیشــتمان نیشــان دا كە بە
خۆشییەوە لە الیەن هەرێمی كوردستانەوە داوا لە حیزبی دێمۆكرات
كــرا كە پێشــمەرگەكانی بــۆ بەرگریكردن بنێرێت بۆ بەرەكانی شــەڕ.
ســەعات 7ی شــەو دەفتەری سیاسی بۆ تاوتوێكردنی ئەم بڕیارە كۆ
بــووەوە و وێــڕای پێشــوازی كردن لــەو داواكارییە هەر ئەو شــەوە
چەند یەكەیەكی پێشــمەرگەی ئامادە كرد و لە كاتژمێرەكانی بەیانیدا
بــەرەو بەرەكانــی شــەڕ بە هەماهەنگــی لەگەڵ الیەنــی داواكار ناردە
بەرەكانــی شــەڕەوە كــە بە خۆشــییەوە چوونی ئەو هێــزە ورەیەكی
باشی بە پێشمەرگەكانی هەرێمی كوردستان بەخشی .بە گەیشتنیان
بۆ شوێنی مەبەست دوو گوندیان لە چەكدارانی داعش پاك كردەوە
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و دەسكەوتەكانی ئەو شەڕە كە چەند قەبزە تفەنگ و ماشینێك بوو،
تەحویلی بەرپرسانی ئەو میحوەرە دران.
بەاڵم بەو پەڕی سەرسووڕمانەوە پاش  48كاتژمێر دوای مانەوەی
هێزەكــەی حیزبــی دێمۆكراتی كوردســتانی ئێران الیەنــی پێوەندیدار
وێــڕای ســپاس و پێزانیــن داوایــان لــە ئێمــە كــرد كــە هێزەكانمــان
بگەڕێنینەوە و ئێمەش پرسیارمان لێ كردن بۆ؟ وەاڵمیان ئەوە بوو كە
باشتر وایە بگەڕێنەوە .هەر بۆیە ئەو هێزانە هەر چەند پێیان ناخۆش
بــوو ،گەڕانــەوە بۆ مەقەڕەكانی حیزب .پــاش ماوەیەك دەركەوت كە
قاسم سلێمانی فەرماندەی سوپای قودس گوشاری خستووەتە سەر
هەرێم و ئەوانیش لەو حاڵەتە ناسكەدا نەیانویستووە كێشەی ئێرانیش
تووشــی خۆیــان بكەن .بۆیە داوایان لە ئێمــە كردبوو كە هێزەكانمان
بكشێنینەوە .بەو حاڵەشەوە حیزبی دێموكرات بە بەرپرسانی هەرێمی
راگەیاندبــوو هەركات و لە هەر شــوێنێكدا پێویســت بە بەشــداری و
هاوكاریی ئێمە بكات ،بە پێی توانا ئامادەی هاوكاری دەبین.
 :70گەڕانەوەی هێزی پێشمەرگە بۆ شاخ و هەڵسوكەوتی
 Pkkلە رۆژی پێكهاتنیەوە دەســتی دایە پڕوپاگەندە لە دژی حیزبە
رەســەنەكانی كوردســتان و یەكیانــی بــە پاشــماوەی عەشــیرەت و
ئــەوەی دیكــەی بە نوێنەری بــورژوازی و  ..بە ئەنــدام و الیەنگرانی
دەناساند.
لە رۆژانی نیشــتەجێ بوونیان لە ســووریەدا دروشمی سەرەكییان
بــوو بە «باكوور ،باشــوور ،رۆژهــەاڵت ،یەك واڵت و یەك خەبات».
بە بۆچوونی  pkkكوردستان رۆژئاوای نەبوو و ئەوەش دەگەڕایەوە
بــۆ ســەر ئەو ساتوســەودایە كــە ئەم حیزبــە لەگەڵ دەســەاڵتدارانی
سووریە هەیبوو و رادەی بەستراوەیی و ملڕاكێشانی بۆ دەسەاڵتی
حافیز ئەســەد پیشــان دەدا و پاش كۆچی دوایی حافیز ئەســەد و لە
Pkk
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سەروبەندی بومبارانی شیمیایی خەڵكی سوریە و كاولكردنی گوند و
شارەكان بە سەر دانیشتوانیاندا لە ژێر بومبارانی تۆپ و خومپارەی
ئەرتەشی ئەم رێژیمە و لە هەلومەرجێكدا كە رێژیمی بەشار ئەسەد
بەرەو رووخان دەچوو ،لقەكانی  pkkلە ســووریە بنكە و بارەگاكانی
خۆیــان لــە نزیكتریــن بنكەكانی ســوپای بەشــار ئەســەد دانــا و ئەو
ناوچانــەی كە لــەم هەلومەرجەدا كەوتبوونە دەســت خەڵكی كوردی
ئەم ناوچەیە تا نووسینی ئەم دێڕانە تەنانەت یەك كارمەندیشیان لە
الیــەن رێژیمی بەشــار ئەســەدەوە دیاری دەكرێ ،ئــەوە لە كاتێكدایە
كە  P.Y.Dلقی  pkkپێشگیری دەكا لە رۆیشتنەوەی حیزبەكانی دیكەی
كوردستانی رۆژئاوا بۆ واڵتی خۆیان.
لە كوردســتانی باشــووریش لە یەكەم هەڵبژاردنی پارلەمانییەوە تا
ئێســتا دژایەتــی لەگەڵ ئەم دەســەاڵتە كوردییەیان بــە ئەركی خۆیان
زانیــوە و ســەرەتا پارلەمــان و حكوومەتــی هەڵبژێــردراوی هەرێمی
كوردستان كە لە هەڵبژاردنێكی ئازاد و بە دەنگی خەڵك هەڵبژێرابوون
بــە داردەســتی ئەمریــكا و ئینگلیــس ناو بــردن و كەمتریــن بایەخیان
بــۆ ئــەم دەســكەوتە گرینگەی خەڵكی كوردســتان دانەنــا .تەنانەت ٢
جاریش شــەڕیان لە دژیان هەاڵیســاند و ژمارەیەك لە الوانی كورد
كــە بــۆ رزگاریی نیشــتمان هاتبوونە ریــزی pkkوە كەوتنە هێرش بۆ
ســەر گرینگترین دەســكەوتی خەڵكی كوردســتان و ژمارەیەك الوی
كورد لە هەر دوو ال شــەهید بوون كە بەرپرســایەتییەكەی دەكەوێتە
ئەستۆی بەرپرسانی .pkk
لە كوردستانی باكووریش ئەوەندە بەسە بڵێین تا ئێستاشی لەگەڵ
بێ ،بوونی هیچ حیزبێك قبووڵ ناكا و لە رۆژانی خەباتی لە باكووری
كوردســتان هەركام لەو حیزبانەی وە بەر دەســت كەوتبان ،هیرشی
دەكردەنە سەر و قەاڵچۆی دەكردن.
لە كوردســتانی رۆژهەاڵت و هەموو بەشەكانی دیكەدا  pkkدەستی
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دایە رێكخستن و دامەزراندنی حیزبی دەستكرد و كۆنفرانسەكانی لە
ژێــر لوتفی كۆماری ئیســامیدا بەڕێوە بردن و ئــەوەش دەگەڕایەوە
بــۆ ئــەو پێوەندییانــەی كــە ئــەم حیزبــە لەگــەڵ كۆمــاری ئیســامی
دایمەزراندبوو.
 pkkبــە پێــی بریاری كۆنگرەی دووهەمی لە ســاڵی ١٩٨٤ی زایینی
پیوەندییەكانــی لەگەڵ رێژیمی كۆماری ئیســامیی ئێــران بەهێز كرد
و لــە كۆنگــرەی ســێهەمدا ئــەو پیوەندییەی وەكوو ســتراتیژی خۆی
ناساند .لەو پێوەندییەدا ئۆجاالن لە كتێبی « ٧رۆژ لەگەڵ ئاپۆ»دا كە
بە عەرەبی چاپ كراوە ،سەبارەت بەو ئامانجە ستراتیژیكە دەڵێ:
«ئەو كوردانەی كە لە مانای نیشــتمانپەروەری و سیاســەت ناگەن
«كــەڕ و بــێ میشــك و كوێــرن» ،ئەگەر بۆ دوژمن لە ســەر ئامانجە
ســتراتیژییەكان تەنازولــت كــرد ،ئــەوە شــێت و خائینــی ..ئــەو چوار
دەوڵەتە كە كوردســتانیان داگیر كردووە ،هەموویان دوژمنمان نین،
بۆیە نابی بە چاوێك سەیری هەموویان بكەین».
هەر لە بەر تیشــكی ئەم ســتراتیژییەدا ئۆجاالن لە پەیامێكدا كە بۆ
كۆڕێكــی تایبــەت لــە ٢ی رێبەندانــی  ١٩٩٦لەبــاری ٥٠هەمین ســاڵی
دامەزراندنی كۆماری كوردستان پێك هاتبوو ،بە تەلەفۆن بەشداریی
كرد و رایگەیاند« :بە تەجرەبەی ئێمە كۆماری ئیسالمیی ئێران وەك
رێژیمی شــای ئێران نیە و مرۆڤ باش هەســت بە جیاوازی دەكات،
حیزبــی دێموكــرات ماوەیەكــی دریژ دژی شــای ئێران شــەڕی كرد،
شــەهیدی دا ،گەلێــك لــە ئەندامانــی زیندانی كــران ،ئەوانە شــەهیدی
دێموكراسی ،تەنانەت شەهیدی واڵتپارێزی ئێرانن».
لە دریژەی ئەم پەیامەدا وتی:
«میللەتــی كــورد میللەتێكــی ئێرانییە ،لــە زمان و كولتــووردا برای
یەكــدی بــوون .ئیمــە نامانــەوێ كــورد بــە دژی كۆمــاری ئیســامی
راوەستێ .هەر لەو كاتەشدا لە كۆماری ئیسالمیمان دەوێ نەك تەنیا
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بۆ كوردی رۆژهەاڵت ،بەڵكوو بۆ هەموو كوردان سیاسەت داڕێژێ،
ئێمە هەردوو موحتاجی یەكترین».
لە درێژەی ئەم سیاســەتە ئیســتراتژییەدا كاتێك لە ٣ی رەشــەمەی
 ٧٧خەڵكی شاری سنە بە ئیعتراز بە گیرانی ئۆجاالن كەوتنە رێپێوان
و لە رەوتی رێپێوانەكەدا دروشمی دژی رێژیمیان بەرز كردەوەpkk ،
ئەو خەڵكەی بە داردەســتی ســەهیوونیزم و ئیمپریالیزم ناو برد ،ئەم
بەیاننامەی  pkkلە رۆژی ١٣٧٧/١٢/٦ی هەتاوی باڵو كرایەوە كە لەم
پێوەندییــەدا لە بەیاننامەی هاوبەشــی حیزبــی دێموكرات و كۆمەڵەدا
ئەم وتانەی  pkkمەحكووم كران.
دوایین شــاكاری  pkkكە هەر پێوەندیی بە ســتراتژیی و سیاســەتی
 pkkلەگەڵ كۆماری ئیسالمی هەیە لەم دواییانەدا بوو كە:
رۆژی ١٣٩٤/٣/٣ی هەتــاوی تیمێــك لــە پێشــمەرگەكانی حیزبــی
دێموكراتی كوردستانی ئێران كە بۆ پێوەندیگرتن بە خەڵكی رۆژهەاڵتی
كوردســتانەوە چووبوونەوە كوێستانەكانی كێلەشین ،بەو بیانووەوە
كە ئەم ناوچەیە لە ژێر دەسەاڵتی ئەواندایە (هەرێمی میدیا) بۆ كەس
نیە لەو ناوچەیەدا هاتوچۆ بكات ،گەمارۆی پێشــمەرگەكانی حیزبیان
دا كە پێشمەرگەكان دەسبەجێ بەرپرسەكانیان لە دۆخەكە كە بۆیان
پێــش هاتووە ئــاگادار كردەوە ،دەفتەری سیاســیی حیــزب لە رێگای
پێوەندییــەكان ،دۆســتانی هــەر دوو ال و تەنانــەت دۆســتانی pkkوە
هەوڵی دا كە كێشەكە چارەسەر بكرێ ،بەاڵم قسەیان هەر ئەوە بوو.
دەفتەری سیاسی لە نامەیەكدا كە ناوەڕۆكەكەی لە خوارەوە هاتووە،
داوای كرد بە دانوســتان كێشــەكە چارەسەر بكرێ و لە كۆتاییدا pkk
ســەرلە بەیانیــی رۆژی 3ی جۆزەردانــی  1394هێرشــی كردە ســەر
ئــەو تیمــە پێشــمەرگەیەی حیزب و پێشــمەرگەیەكی حیــزب بە ناوی
«قــادر كەریمــی» شــەهید و  ٣پێشــمەرگەی دیكەش برینــدار بوون.
ئەمە تاوانێكی گەورە بوو كە لە الیەن هەموو حیزبەكانی كوردستان
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و بەتایبەتی حیزبەكانی كوردستانی رۆژهەاڵتەوە مەحكووم كرا.
 pkkلــە تــەواوی ئــەو ماوەیــەدا كــە هەوڵــەكان لــە ئــارادا بــوون،
رایاندەگەیاند ئەوان لە ژێر گوشــاری كوماری ئیسالمیدان و ناتوانن
رێگا بدەن كەس بەو ســنوورەدا هاتوچۆ بكات و بەم چەشــنە pkkی
رزگاریدەری واڵت و نەتەوە بوو بە سنوورپارێزی واڵتی داگیركەر.
بــەاڵم پاش چەندین دانیشــتن و بە نێوبژیوانیی هەرێمی كوردســتان
لە دەســتپێكی وتووێژەكاندا و پاش چەند دانیشــتنێكی دووقۆڵی ،ئەو
گرژی و ئاڵۆزییە كە بە هۆی سیاسەتی هەڵەی پەكەكەوە پێك هاتبوو،
كۆتایی پێ هات و پێوەندییەكانی نێوان دوو الیەن بەرەو ئاساییبوون
رۆیشــت و تا نووســینی ئەم دێڕانە بەشــێك لە هێزی پێشــمەرگەی
حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئێران لە شــاخەكانی سنوورییەكانی
نێوان رۆژهەاڵت و باشووری كوردستان جێگیر كراوە.
دەقــی نامەكــەی دەفتــەری سیاســیی حیزب كــە لە ســەرەتای ئەو
گــرژی و ئاڵۆزییانــەدا بــۆ ســەركردایەتیی پەكەكە نووســرابوو ،بەم
چەشنە بوو:
بــۆ بەڕێــز /كۆنســەی ســەرۆكایەتیی كۆمــا جڤاكێــن
كوردستان
لەگەڵ ساڵو!
ئــاگادار كرایــن كــە داواتــان كــردووە هاوڕێیانــی ئێمــە لــە
شوێنەكانی مانەوەی ئیستایان دابەزن.
ئــەو داوایــە ئەگــەر بــە مەبەســتی كشــانەوە و گەڕانــەوەی
هاوڕێیانمان و پێشگرتن بە خەبات لە كوردستانی رۆژهەاڵتە،
ئاشــكرایە كــە حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئێــران ناتوانێ
ئەو جۆرە گوشــارانە قبووأل بكا .بەاڵم ئەگەر لە چوارچێوەی
پێوەندیــی دۆســتانەماندا تێبینییەكتــان هەبــێ دەكــرێ بــە
دانیشتن و لێك تێگەیشتن ریگایەك بۆ چارەسەری مەسەلەكە
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بدۆزینەوە.
ئێمــە هەر لــە رۆژی یەكەمی ئەم وەزعــەوە لە چەند كاناڵی
راســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆوە داوای دیــدار و چاوپێكەوتن و
چارەسەری مەسەلەكەمان كردووە كە بە داخەوە یا وەاڵمێك
نەبــووە یــا ئەگەر بە دەگمــەن وەاڵمێكیش بووبێ « نا» بووە،
ئەویــش بــە ئۆلتیماتــۆم و هەڕەشــەوە كــە ئــەوە دوورە لــە
پێوەندیی سیاسی نێوانمان.
ئێمــە دڵنیاتــان دەكەیــن كە لە الیەن ئێمــەوە هیچ هۆیەك بۆ
گــرژی و ئاڵــۆزی لــە نێوانمانــدا نیــە و هیواداریشــین ئێوەش
هــەروا یبــر بكەنەوە و هەنگاو بەرەو كردەوەیەك نەنێن كە لە
بەرژەوەندیــی هیچ الیەكمان و بزووتنەوەی كورد بە گشــتیدا
نەبــێ و ئێمــەش ناچار نەبین لەو پێوەندییەدا راســتییەكان بۆ
بیروڕای گشتی روون بكەینەوە.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی
2015/5/22ی زایینی
1394/3/1ی هەتاوی
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سەرچاوەكان

 .1رۆژنامە ی «كوردســتان» ئۆرگانی كومیتەی ناوەندیی حیزبی

دێموكراتی كوردستانی ئێران
 .2راپۆرتی كۆنگرەكان

 .3تالش در راە تفاهم ،ناصر ،چاپی یەكەم  ،1360چاپەمەنی حزبی

دیموكراتی كوردستانی ئێران.

 .4نووسین و وتارەكانی دوكتور قاسملوو

 .5ئورووپاییەك لە واڵتانی كوردان ،نووســینی نەســرین قاسملوو،

چاپی یەكەم  ،2014چاپخانەی سەردەم.

 .6اســناد میكونــوس ،پرویــز دســتمالچی ،چاپــی یەكەم ،شــهریور

 ،1376برلین.

 .7ئەزموونی خەبات ،هەیاس كاردۆ ،چاپی یەكەم  ،2011چاپخانەی
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رۆژهەاڵت ،هەولێر.
 .8چــل ســاڵ خەبــات ،دوكتــور عەبدولڕەحمــان قاســملوو ،چاپــی
دووەم1376/1988 ،
 22 .9روز حماســە و ایپار در ســنندج ،پاســدار مجید نداف ،چاپی
یەكەم  ،1389چاپ انتشارات دانشگاهی جامع امام حسین.
 .10جنگ خونین در سنندج ،چریكە فیداییەكانی گەلی ئێران ،چاپی
یەكەم  ،1361باڵوكراوەی چریكە فیداییەكانی گەلی ئێران.
 .11كۆكراوەكانی بیهزاد خۆشحاڵی
 .12نامیلكەی «جنگ در كردستان»
 .13چشــم انداز ایران (ویژە كردســتان) ،نشــریه سیاسی راهبری،
پاییز 1384
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