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  کی پشه
  
  

 !رز  بهری خونه
ی  وانی کۆنگره ر چۆنتی پکھاتنی پره  سه ی له ته  بابه و زنجیره مابووم ئه  ته ژ بوو به م له

 کدا بو یه  توی نامیلکه م، لهچواری حیزبی دیمۆکراتی کوردستانی ئران نووسیبوو
  . وه مه کهب
ی گۆڤاری ٥   ژماره ی زایینی له١٩٩٩ی سای  مه شه  مانگی ره  له ته و بابه می ئه که شی یه به

  .  بو کراوه  دا ١٦ ژماره  شی کۆتایی له چوو و به رده  ئامانیا ده  له هاوار که
و  م تا زووتر ئهدا تی پنه رفه بۆ بژیوی ژیان ده   کاری رۆژانه رقابوون به  سه وه  داخه به
  .ڕنم  راپه رکه ئه

 کانی هۆکارهر هۆ و  سه ی به چاوپداخشاندنکی خرای  له یهستتان بریت رده ی به نامیلکه
یی نو حیزبی دمۆکراتی کوردستانی ئران و  ناکۆکی سیاسی و رکخراوه

 پاش   له رگه ری و کادر و پشمه به روه ندامانی به  ئه شک له ی به وه رجیابوونه ئاخرسه
  .داتاوی ی هه١٣٥٩ سای  ی چوار له هکۆنگر

وتی  شداری ره وخۆ به  و راسته وه  نیزیکه ه ل  بووم که سانه و که کک له من خۆم یه
 پی   به و رووداوه ت به باره  پویستم زانی سه ش به و پیه ربه بووم و هه که وه جیابوونه

یه  و دیارده  ئهلینی  یهر هندک  ال  سه مه تی و ئاگاداریم تیشک بخه رپرسیایه ی  به راده
تی کوردستان   رۆژهه مان له که وه ته ی نه گاریخوازانهی رز وه رۆکی جوونه  ناوه  نامۆ به که
  .بوو

و  وه  ند جار روودانی جیابوونه ستاش و پاش چهتا ئ  هه  که گره نه راستکی تاڵ و حاشاهه
و  کانی گره  هۆیه خوازراوه  یان نه توانراوه نه تبوونی حیزبی دمۆکراتی کوردستانی ئران  له
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  مان به که وه ته ی بۆ نه کراوه بوونه ره قه و رجار ئاکامی زیانبار زۆ ی ناوخۆیی که کشه
ر  سه  چارهکان بناسرن و رده ده  و وه یی لک بدرته کی بنچینه یه  شوه به ، دیاری هناوه

ی  وه کانی جوونه یهند تمه ر تایبه  سه وه رته گه هک د  الیه دا له کیش لره ره گرفتی سه. بکرن
 هیچ   کهدافام و نه ر تی داگیرکه وه ی چوار ده رگه  ناو جه اس بوونی لهکورد و ئ

کانی  یهن ده یاسا مه  دمۆکراسی و  مافی مرۆڤ و یان له یشتنکی شارستانییانه تگه
  کانی که رکرده  سه شکی زۆر له به کیتر کورد خۆی و  الیه  و له یی نییه وه ته نونه
 ریتی   و نهنگی رهه ری فه  ژر کارتکه  له وه  باری فکرییه  له یتوانیوه ستاش نهتائ هه

 ، ش کراوه ی داگیر ودابه که  خاک و نیشتمانه ک که یه وه ته ک نه ب و وه ر رزگار داگیرکه
  . بکات خۆی پناسه

کی  ره ت دوو هزی سه  تایبه کانی به یه سیاس تی کوردستان و هزه ۆژههت ر  نیسبه به
نراوی   داوی ته  خۆیان لهواوی  ته  بهتا ئستاش  هه وه  داخه به ، ه  و کۆمهدمۆکرات

ی   درژه و شوه ش به وته و ره تا ئه  هه. کردووه نهی فکری ئرانچتی رزگار  کهۆاجاج
نجام  رئه  سهڵ و یشتنی کۆمه ر رگای تگه  سه خرته ی زیاتر ده ره گه کۆسپ و ته ب، هه

  .خۆیی ربه  رزگاری و سه  ئامانجی نیھایی واته یان له وه دوور خستنه
 خۆمان و مژووماندا   به پویسته ن،مان راستگۆ بی که وه ته مان و نهڵ خۆ  گه ر له گه  ئه

 بۆ  رانه وه خته کی به کانی بۆ بنیاتنانی داهاتوویه  تاڵ و شیرنه زموونه  ئه و له  وه بچینه
   .ینرگر ک وه کهمان  که وه ته نه

  یشتن به کوو ئامرازیکن بۆ گه ن به حیزب و رکخراو ئامانج نی ن کهب بزا ده تاکی کورد
تاکتیک و  ت و  سیاسه ئاوگۆڕ له رج مهلو  پی هه  به  که  سرووشتیه واته که ئامانج،

 .نرێ یی دانه وه ته بازی نه ر  له تی بۆهیچ ربازک جگه ایهستراتژیدا پک ب و پیرۆز
  تاوان بژمیردرێ، تک ناب به سایه تی رابردووی هیزک یان که  سیاسه گرتن له خنه هر
یاسای   پیویسته.  ئاراداب س له موو که ی بیروڕا بۆ هه ربینی ئازادانه ب بواری ده ده

 پناو  رکیی له هبیدانی ک  مه با له. یروڕا بگرین ئازادی ب ربین و رز له ژیان ف وه پکه
  ن زیاتر له ل بیاربدا کام الیه با گه . وه دا تواناکان تاقیکرنهییمان وه ته ندی نه وه رژه به
یشتن  گهت مدا پویستیمان به که ی یه  پله ش له سته به و مه دا، بۆ ئه وده ودا هه ندی ئه وه رژه به

  . یه یزی ههک بایی و یه  ته لکتر و
تای  ره  سه  له ی که ودۆخهارو ب  بۆ نیشاندانی ئه وکی بچووکه  هه  باسه و کورته ئه
ران به کانی دوای شۆڕشی گه هساراندا زاڵ   سه النی ئمۆکراتی کوردستانی ئر حیزبی د
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سکی  ند  بۆ که رچه هه. م  بکه که ری رووداوهی  سه ن  چاوکی ب الیه  به هوم داو هه .بوو
   . وه  لکی داته نانه ب الیه   ت، دژوارهکاندا بووب  ناو کشه  لهوخۆ خۆی راسته

تکی بچووکم  م خزمه و کاره هیوادارم به .سپرم ڕز ده  بهری  خونه  به وه و باره  لهری داوه
نووسراوی حیزبی دمۆکراتی  تا ئستا نه هه مژووی  ک له یه ی گۆشه وه کردنه روون به

ران، کردبئ ران و بتکوردستانی ئ.  
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 سپک ده
 

رانی  به ڕیوه  به  لهك یه ژماره )زایینیی ١٩٨٠(تاوی ی هه١٣٥٩ردانی  ی جۆزه٢٥ڕۆژی 
شی   به ان لهخۆیدا، دابانی آ یه راوهآ بوی تو وردستانی ئران، لهآی دیمۆکراتحیزبی 
ی دیمۆکراتی چواری حیزبی  کۆنگرهوانی  پره"   ناوی یاند و به  حیزب راگهی زۆربه

دا زیانكی  نده روبه وسه له" حدآا"رتبوونی  آه .آار آرد ستیان به ، ده"نی ئرانآوردستا
دوو  .یاند ی آوردستان گهت رۆژهه  مان له آه وه ته ی نه وه می جوونه رجه  سه ی به وره گه

 هاندان و پشتگرتنی  ها به روه  خۆ و هه ت به ی بۆچوونی تایبه وانگهڕ  رآام له بای حیزب هه
دموآراسی بۆ ئران، خودموختاری "ی   ژر دروشمی رازاوه آان، له  آورده یره  غه نه یهال

تی و  پانی دژایه  ناو گۆڕه وتنه  و ئاشتیخواز، آهدیمۆکرات ناوی  به" بۆ آوردستانی ئران
ن  ك الیه یه. ن یكه ین و نه ك نه  یه ق به رحه ما ده  چی نه ك آه یه  تا رادهکتر،  یهآانی ره ربه به

ش و خۆفرۆ" نكیش پچرا و الیه ه هی بۆ"تكار باند و دژی شوڕش و جنایه"تاوانی 
 پنج  ڕآردنی زیاتر له پاش تپه" ی چوار کۆنگرهوانی  پره" ".رنتكار و جاشی مود یانه خه

  قوربانی نن،بوونه یه  ئاشكرا راگه نووسی خۆیان به یین چارهای دو وه ، ب ئه ن مه ساڵ ته
ی ئران و ئاداری   حیزبی توودهتی رایه ی ربه  و دوژمنكارانه هرستان لپه تی هه سیاسه

و س ، رباز و هه"ی چوار کۆنگرهوانی  پره" ئارای  وتی هاتنه ره .ما  نه وه ر پاداره سه هب
  م تا آورت و به نووسی نادیاریان، آه  و چاره وه  تواندنهچۆنتیر  وتیان و ئاخرسه آه

ند  ك یان چه یه هڕ  الپه م هیچكام له ، به وه ته نگی داوه وێ، ره  و له رپیی، لره آی سه یه هشو
  آه ری رووداوه شدار و و خوقنه  بهۆوخ ی، راسته سانه وآه  ئه زگهۆخ .ڕیون په دک تنه

ڕ  ، تپه وه آانیانه یهر وه ووسینی بیره ن ییان به ی سانی دوورودرژی ئاواره بوون و ماوه
ک و  یان بو خه آه  و راستی رووداوه  داباوه  تاه رهاته سه هو ب ، ئاوڕكیشیان له آردووه

ی ئاگاداری،   پی توانا و راده دا به وڵ ده  هه و دانه ری ئه نووسه . مژوو روون آردباوه
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دا  و بواره زاتر له شارهسانی   آه مان آاتدا هیواداره  هه له  و و رووداوه ر ئه  سه تیشک بخاته
 ی لن ههقۆمانن  و راستییهآان بدرآ. 

 ئارادابوونی سیستمی   له هۆی به ، تیدا نی رژمی پاشایه درژخایهتی  یهتدار سه ی ده ماوه له
 حیزب و ندنی سه شه آان، بواری پكھاتن و گه ییهدیمۆکرات  یه پشلكردنی ئازاددیکتاتۆری و

  تی ئائینی شیعه تایبه ب به زهه م مه بوو، به راندا نه ئ آان له ییه هی و پیشسیاس   هركخراو
 ۆ و خ نده ی پوپاگه وه  بوآردنهۆسنووری ب یدانكی ب تی مه یه مهۆآی آ یه ك دیارده وه
 رگرتن ك وه  آه  ئاسانی و به الآان توانیان به ش مه یهۆر ب هه .ستدا بوو رده  به  لهكخستن ڕ
ی  وه وساری جوونه دا، هه و ئایه  ژر ئه كخستنیان لهڕک و  یینی خهاستی ئ  هه له
ی آوردیش،  وه ته نه .پنن ان داسهخۆیتی  سه  بگرن و ده وه سته ده النی ئران به رینی گه به
ین و ڕ ه راپ آانی له یهت وایه ته  نه دیھنانی مافه  پناو وه ، لهدای آوردستانت رۆژهه  له
ی ٢٢  له .ی آرد شداری چاالآانه دا بهیاندنی شوڕش نجام گه رئه  سه  بهوپشبردن و ره به
  هزه. شا وه ك هه ریه به تی له زگای رژمی شایه داموده دا،)١٩٧٩( ١٣٥٧ندانی  بهڕ
شداری   بهستی به مه  ، به وه پ و راست و دیندار و ب دینه  چه رانی بهآانی ئ ستكاره رهه به
یی  باری ئاواره  ئران آوه آراسی لهۆ دم دابینکردنی ڕش وندنی شۆ سه ره وتی په هڕ  له

حیزبی  . وه انه ڕ تی ئران گه سه و وتی بده ره دادا و بهۆ آ سانی دوورودرژیان به
ر   سههنی  نه هنی و نیوه ساڵ ژیانی نه ٢٥  ی آوردستانی ئرانیش، پاش زیاتر لهدیمۆکرات

 ۆکی ب  خهی زۆربهآی آورتدا پشتیوانی  یه  ماوه ی آوردستان و لهت رۆژهه  راوه  نوێ گه له
  . راآشاخۆیالی 

ک  مهی آۆ ئاوته" حدآا" ۆ آوردستان، بکۆماریوتی پاش تكچوونی  سانی دووره
اراستنی ناو و  و پ وه  پناو ساخكردنه ، له ییه ی فكری و سیاسی و ركخراوه هوآش گره

،  یه ه و آش  و گره یو ئاۆز سپكردنی ئه تای ده ره سه .دا و حیزبه آانی ئه دروشمه
، ئینگلیس و ت سۆڤیه(آان،  یمانه  هاوپه  تخزاندنی هزهۆمی خ رده  سهۆ ب وه رته گه ده
 باآوور و باشووری ئران و  می جیھانی له ی دووهه ڕ ی شه نگه  جه له) مریكا ئه
 . دا هو والت جی ئه آانی نیشته وه ته نه خۆی آاروباری ناو ردانیان له ستوه هد
 ١٦( ١٣٢٤الوژی  ی گه٢٥  له) حدك(زراندنی  و دامه) ك.ژ(ی  ه ی آومه وه شاندنه وه هه

تی  ی رۆژههی آورد وه  جوونه وه و آاته له . بوو و دیاردانه آك له یه) ١٩٤٥ئوتی 
ری ئران و  راسه ی سه وه ی جوونه  ناو چوارچوه خرایها درمی سیاسیشۆ ف  لهکوردستان

 آه یك،دیمۆکراتیی و  وه ته ندی، نه تكی ناوه رآاری حكومه  سه  هاتنه نووسی گردرا به چاره
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  ی آه داوایه   و به ب تا ئه  مروڤ ههفی دموآراسی و ما  بهڕ ی باوه نده وه م ئه النی آه 
  .، دابینی بكاکا ی بۆ دهبات خه" حدك"
   آه ی آوردستان بووهت رۆژهه  زراوی سیاسی له  دامه تاقه" حدآا"یان ساڵ  یی دها درژ به
"  آوردستانی ئرانۆ ئران و خودموختاری بۆآراسی بدمۆ"دیھنانی دروشمی   پناو وه له
و  واری له ی آورده مهآانی آۆ ین و توژهمی چ رجه ی سهت یهرا  و نوینه باتی آردووه خه
  یه سیاس نه ی الیه وه ره آهۆ آ"ك یه ره به"ك   و وه  گرتووه ستووه  ئه  آوردستاندا، بهی شه به

ی ر ری، آارتكه راسه ی سه وه نه جوو یی به ستراوه ه بهۆی  ها به روه هه.  آان بووه جیاوازه
 وابوو  آه.  ر بووه  سه شی لهآانی هری رانسه  سه یی هزه هی فكری، سیاسی و ركخراوه

 ی ی پکھاته وه نگدانه ی سروشتی رهآ یه  ناو حیزبدا دیارده آی بیروڕا، لهۆملمالنی و ناآ
بوونی   ئارادانه ی الوازبوون یان لهۆ ه  هندك جار به و یه و حیزبه ی ئهت یه آومه
ستی  ی و زابوونی ههمی سیاسزرالیۆی پل  دیارده بوون بهۆنگی دموآراسی و نام رهه فه
ش  آدارانه پرژانی چه هه  ئاستی پك ته یوه ، گه یه هو و آش و گره یی، ئاآامی ئهڕۆ هر سه

و  ر بنج و بناوانی ئه  سهۆی ئاوڕكی آورت ب وه لدانه ).  گوڕدا بووه ك له  چه آاتك آه(
  به . وه آاته  نیزیكمان ده ارهو وت  نووسینی ئهستی به مه  ك له یه ، تا راده  یه کشه و  گره
ی  ه  سیستمی فكری، سیاسی و ربازی آومه تای دابان له ره سه" حدك"زراندنی  دامه

تكی  وه نانی دهھیی و پك وه ته  نهی خاك و رزگاری وه آگرتنه نجی یه ئاما آه) ك.ژ(
 ۆ آوردستان بۆماریکزراندنی   دامهند شانازی رچه هه .آا سپده  آورد بوو، دهخۆی ربه سه

   له  حیزبهو  له آی تر جگه یه ر ركخراوه گه  ئه،  نییه و مانایه  به وه م ئهال ، به هدیمۆکراتحیزبی 
وآات و  رجی ئه لومه هه. بوو ده ی نه رآه و ئه یاندنی ئه  جگه  بهتوانایی،  یداندا بووایه مه

مواندا   پش هه  و لهت سۆڤیهتی  آیه  یهتی حه سه ندی و پشتیوانی مه تی ناوه وه الوازی ده
 کۆماری .خساند هڕ دیمۆکرات آورد و حیزبی ۆ بی ته رفه و ده یی، ئه وه ته  و ویستی نه ئیراده

   نیزیک بهنی مه ی آورتی ته  ماوه  له ی آه نگاوانه  هه و ریزه رچاوگرتنی ئه به  له آوردستان به
ی  ی رزگاریخوازانه وه ی مژووی جوونه ونه بآی  یه دیارده ، وه یدا نایه آساله یه
زی  رماوه ی سه٢٦  مار لهۆ آس هنانی ره هه دوای  حیزبیانیر شهتکۆ . مانه آه وه ته نه

آانی   خستنی ركخراوه ڕ هگ  و وه وه  پناو زیندووآردنه نوێ له  هرل سه ،دا )١٩٤٦( ١٣٢٥
حیزبی چینی (    حیزبی تووده هاوآاری لهتی و   و داوای یارمه وه چنه ده حیزبی تھه

آانی جیھان و   آومونیست و آركارییه ی حیزبه ره ندامی به آركاری ئران و ئه
 ئاستی  گاته  ده یهت  و نیزیكایه یو هاوآار ئه .ن آه  ده)ت سۆڤیهتی  آیه رپكراوی یه باوه
 فكری، تی یارمه .ن دوو حیزبآانی نوا یهیی و سیاس كخراوه فكری، ر ی سنووره وه نینه ته
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 آوردستان ۆآردنی آادر و ناردنیان ب رده روه نی، په مه یی و سیاسی، مای و چاپه ركخراوه
هاری   به له" : لیلی گادانی ده آاك جه . پكدنن انهو هاوآاری ی زنجیری ئه  ئاقه لهك ش به

آیان آاك  ن آورد بوون، یه دوویا  چوار آادریان نارد، آه دا حیزبی تووده١٣٣٢سای 
ی ٢٨دوای آوودیتای ) ٨٣ی  ره بات الپه ساڵ خه ٥٠ ، بوانه(" حمانی قاسملوو بوو ربدو عه
ری حیزبی  ده  به  راده  مستی له آاری و گوێ له ه  و هه ه  هههۆی  به ١٣٣٢الوژی  گه

س  رده  سه س له ه د وی بیاردانخۆی ربه بوونی سه  و نهت سۆڤیهتی  آیه  یه  به تووده
  ت، له آانی حكوومه ه ش و رایه رته  ناو ئه رچاویان له تداری به سه ای ده ڕ هر دانانیان سه

   . پش  دوو حیزبدا دتهی نوانند  پوه ك ساردی و سی له یه آاتی آوودیتا دا، تا راده
آی  یه باز بوونی ژمارهر  گیران و دههۆی  بته آانی پاش آوودیتا، ده ربوی ساه هرشی به

ڕشی بارزان ۆدا ش یه تره و فه له. ودیوی آوردستان  ئهۆآانی حیزب ب ندامه  آادر و ئه  لهزۆر
  ).١٩٦١(ستنی   ده ره  باشووری آوردستان په له
ك   الیه م له به.  سیاسی پكدێجۆیو و جم وه  بووژانهۆبار ب  بارودوخكی له تاوه ره  سه له
آی تر   الیه ن و لهآانی آوردستا ره  داگیرآه ته وه ردان و پیالنگانی ده توهس ی دهۆ ه به
  ر به رامبه ش به بوونی ستراتژكی هاوبه  و نهکانی کورد سیاسییه   هزهرلشواوی سه
ند سیستمی فكری  ی چه نگژه  ناو ته یان له وه نگ خواردنه تی و په وایه ته ی نه له سه مه

و  ئه .هنان دێ س ره شان و هه  تووشی داوه آه وه شی جوونه راپای له جیاوازدا، سه
 دای آوردستانیشت رۆژههربوی   به وی تكشكاو وه  ناو جوونه ت له تایبه  به شییهۆخ نه
  .دا  نیشان دهیقی خۆ  زه به
   دموآات لهندامانی لكداباوی حیزبی  ناو ئه  له وه  بیرکردنه هدا س شو مه رده و سه له

  .بووئارادا
  .ب  شۆڕشی بارزانی ده ڵ به تكه" د توفیق حمه ئه"ی ت روآایه  سه نك به الیه -
ی  ه نوان آش یی حیزب بوون و لهۆخ ربه نگری پاراستنی سه  الیه ك آه یه سته ده -

شانی سیاسی ناچار ۆ، وای تك وه ن مانه دا ب الیه" پارتی و بارزانی"دووبای 
 .ن  آار و آاسبیش بكه یان و خزانیان، روو لهۆ بژیوی خۆ ببوون

ران یان  و زانستگاآانی ئ خوندگه   له آهن  و رووناآبیرانه م ئه ھهی س سته ده -
ك بیری  ته  له وه و رگایه واو آردبوو و له ته واو یان نیوه ئورووپا خوندنیان ته

 فكری و سیاسی حیزبی ری کارتکه ژر  ان لهی زۆربهمارآسیستی ئاشنا و 
  .دا بوون تووده
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ر و شون  سه ها ب روه  و ههباشووری کوردستان  ی آورد له وه  الوازبوونی جوونه به
ب و  سك ده رته م به آه ی یه سته سووڕانی ده یدانی هه مه" د توفیق حمه ئه"چوونی 

ی تر  آه  دووباهۆ بار ب لهرجكی  لومه  هه وه و آاته له. یان نامنۆوت تكی ئه سه ده
ی   پله كوو له ، به ك آادری حیزبی تووده ك وه  نه وجاره دوآتور قاسملوو ئه .خس ره ده
شانی ۆیدانی تك  ناو مه نته  پ ده ی دموآاتدا، چاالآانهۆخ ربه آی سه تییه سایه آه

آوسالواآی،  چه(پا  ئوروو ج بوونی له ی سانی نیشته  ماوه  لهناوبراو . وه هسیاسی
ی  تی و شوه یه  باری ژیانی آومهچۆنتی ئاگاداری  وه  نیزیكه له...)  و رانسه فه
  وتی ئورووپا بوو ژههۆژئاوا و رۆبردنی سیستمی ئابووری و سیاسی وتانی ر وه ڕ هب
و س و هه ندی ، پوهدای ئران یی نو حیزبی تووده ی ژیانی سیاسی و ركخراوه  ماوه له
حیزبی آومونیستی (  وره ن برای گهۆ چ آانی دیبوو آه  آومونیسته نوان حیزبهوتی  که
وتكردبوو و  آانی زه وآه برا بچو ی بیاردانی لهخۆی ربه مافی سه) ت سۆڤیهتی  آیه یه

 و  وه ی بیرآردنه  شوه تر، ئاوگۆڕ له ر شتیۆ و ز وانه ئه. خۆی ژر رآفی  هخستبوونی
" ئیسم تووده"   له وه  ریشه ر له ك هه  نه شنه و چه  پش و به اسملوودا دننهبۆچوونی ق

وی  م جار هه آه  یهۆ دوآتور قاسملوو بدا یه تره فهو  له .دا  قاویشی ده كوو  له بێ، به داده
ی  ره  به  له وه آانه مونیستهۆی آ  روانگه له( فكری سوسیال دموآراسی هیجگیرآردنی 

و ) س(پكھنانی آونفرانسی  ١٣٥٢ سای  له .دا دا ده"حدآا" ناو  له) ندرا  دادهیالیزممپر ئه
ك  قاسملوو وه.یشتنی د ت گه سه  ده ی به  غدا، پۆسه  به له) س(ی  کۆنگرهپاشان 

 خۆی ربه و و ربازكی سه  و پره رنامه ن ستراتژی، به سكرتری گشتی حیزبكی خاوه
نجام  رئه  سه ، به دیاربوو ی بۆچوونی سوسیالیزمی دیمۆکراتیکی پوهق  شه  کهسیاسی

ی  ه  رایه ، لهدیمۆکرات حیزبی گجاری یه مانای رزگار بوونی   به وه  ئه دیاره. ن یه گه ده
  گرتن و به ره تای په ره م سه هب.  ئیسم نییه تی و تووده پی سووننه فكری و سیاسی چه

ی حیزبی  وانگهڕ  ش له مه ئه .دا و حیزبه  ناو ئه سیال دموآراسییه لهیشتنی سو ت گه سه ده
ناو  نگرانی به دژی بۆچوونی الیه آی فكری تازه یه ره ی به وه  مانای آردنه  به وه تووده

  .ڵ بكرێ گه آانی له ره ربه  توندی به  به بوایه  وابوو ده که. سوسیالیزمی عیلمی بوو
،  وه  رگای حیزبی تووده  له لنینیستی- بیاتی مارآسیست ده ئهیان ساڵ  یی دها درژ به 
ر آی دوو یه  شوه ، بهت سۆڤیهتی  آیه آانی یه هندی وه رژه ی پاراستنی به ارچوه چو ش لهیو هئ
و   ئه ر بویه هه.  وه ته ، بالو آراوهدای آوردستانت رۆژهه   له هیو پ  ئران و به  راستی له له

 چاوی حیزبی دایك   و بهیزان  ئران ده پ له ی چه وه نی بزووتنه  خاوه ه بخۆی  حیزبه
  .دیمۆکرات حیزبی  یهیوان ده
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 مانای  ، به یی حیزبی تووده  ربازی فكری، سیاسی و ركخراوه  لهدیمۆکراتالدانی حیزبی 
  ساڵ حیزبی تووده ندین ایی چه درژ  به ، آه یه هیت یه  سیاسی و آومه و پگه  ئهستدانی  ده له
. زراندبوو  دایمهقاسملوو.وان د ک له  یهآان  آورده ستی رووناآبیره  ده  آوردستان، به له
 سانی ۆی ب وه نهڕا ه و گ یه و پگه ی ئه وه سھنانه ده  وهۆ ب و حیزبه وی ئه وابوو هه آه
   ونهۆب،  و ئامانجه  بهیشتن  پناو گه له.  یهدا، سرووشتدیمۆکراتر حیزبی   سه ری به روه سه
  ریی حیزبی تووده به وه ڕ هب ی حیزبی دیمۆکرات، ی س کۆنگرهیی هاتنی ات دوای آۆ به
ش  آی هاوبه یه وه  داوای آوبوونهو دوای وتووژکی زۆرآا  بانگ ده" ریمی حیسامی آه"
  .ن آه ده

 ١٩٧٤شتی  تای مانگی هه ره هآانی س ژهڕۆ  له"  :نووس باتدا ده نجاساڵ خه  په لیل له آاك جه
ڵ   گه له) راجییمینی س ده مه ریمی حیسامی و حه قاسملوو، آه.د(ی حیزب ت رایه ڕی نونهۆآ

 ۆین آ بر له) الوژ ی گه ری، آیانووری و عه نده سكه جی ئه ئیره(   حیزبی توودهتی رایه ربه
   به ئرانی آوردستانی ۆکراتدیم حیزبی  بووه م آیانووری حازر نه به...  و وه بنه ده
  ب بین حیزبی تووده تی، ده ش، گوتوویه آه وه بوونهۆ ناولنانی آ ڕ  مه سمی بناس و له ره
ی  ه بات الپه نجا ساڵ خه په( " .وتنخوازی ئرانی دانیشتنی بووه ند آوردی پشكه ڵ چه گه له

زگای  كرای ترسی دام و دهی ئاش هدا، نیشان یه وه بوونهۆو آ له  آیانووریستیو هه) ١٧٦
دا دیمۆکراتر حیزبی   سه  به  آه ، یه انه فكری و سیاسی و ئاوگوڕه  له  حیزبی توودهری رابه

 ۆ بدیمۆکرات حیزبی ی وه هاندن ر  هیوای گه رانی تووده به وه ڕ ر آاتك به ئاخر سه.  هاتووه
) ١٩٧٦(ندیدا  ی ناوه میتهۆتی آ امكی تایبهی  توی په ن، له ده هدس  ده ان لهخۆیشی  ناو باوه
 انیر شهتکۆواوی   ته ئمه: "ن آه  آورد دهانیر شهتکۆ بانگی  یه وهو ش  بهتاوی  ههی١٣٥٤

 شۆڕشگی انیر شهتکۆآوو   وه  آهین آه  ئراندا بانگ ده  آورد لهشۆڕشگی
تی  ك بگرن و سووننه  ئران یهی ڵ حیزبی تووده  گه النی تری ئران له ربایجان و گه ئازه

ڵ حیزبی   گه ی آوردستان لهدیمۆکراتیی و سیاسی حیزبی  تی ركخراوه آیه شۆڕشگی یه
  وازه و بانگه ئه"  .وه نه  نوێ زیندوو بكه ر له دایك، حیزب گشتی چینی آركاری ئران، سه

رانی حیزبی  به وه ڕ  به آه  یه زوویانه و ئامانج و ئاره موو ئه ری هه واوآه  و تهر پشانده
 ناو  نه خه یی دهادآی و جوۆآی و ناآ ره  دووبهیان وه ھنانهس ده  پناو وه  دواتر له تووده

وانی  پره" پکھنانی. دای آوردستانت رۆژهه  ی آورد له وه  و جوونهدیمۆکراتحیزبی 
ن بوو دژی حیزبی ی ئرا ی حیزبی تووده رانه وی تكده ئاخر هه" ی چوار کۆنگره
  .دای آوردستان شه و به ی آورد له وه و جوونهی آوردستانی ئران دیمۆکرات
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   له و پشبآرآ شتاآاندا، آاتك آبه تای هه ره فتا و سه آانی هه خری ساه ئاخروئۆ له
  مپریالیزمدا له ی سوسیالیزم و ئه ره  ناو دوو به  لهیو هرز شكردنی سامانی سه ر دابه سه

ی ۆگ.) ئی.ئای.سی(و .) ب.گ.ك(ردووال  آانی هه  جاسوسیه  ی ڕکخراوهڕۆئاردابوو و ت
هزی سیاسی، نیزامی و   به ره ی هه النی ئران، دژی پگه ان داگرتبوو، شۆڕشی گهیو هز

مریكا   زیانی ئه دا به یه و ناوچه آان له نگی هیزه وێ و پارسه آه رده مریكا سه ئابووری ئه
  .گۆڕێ ده
  بلیغاتی و جاسوسی به موو توانای مای و ته  هه  به ره ردووبه شكری هه  له وه و آاته له
  .ستن وه ك ڕاده  یه ر به رانبه  ئراندا، به تی سیاسی له سه ی ده وه آال آردنه  یهستی به مه

  قاندنی له  پ چههۆی  یینی و سیاسیدا بهاوای ئ شهی پ  پله له" ینی خومه"ك  آی وه یه دیارده
ر   به ی گشت هزه ره وه  ته بته آانی، ده مریكا و هاوپیمانه ك ئه  ته تی له ر دژایه سه
وتی   ره ری پ ناچ، لهۆچی ز آه. ری ئران راسه آانی سه خوازهوووت شكه پ ستكاره هه

دا  دهی نیشان  ڤانهۆ دژی مر و قینه تیدا، ڕوخساری ڕاسته هس پاندنی ده جگیرآردن و سه
  . ناپارزێۆتك خ  جینایه شنه  هیچ چه آانیدا، له ته ی و هاوخهۆ پناو پاراستنی خ و له
ی پانیكی پیشبآ هۆڕ ڕاستیدا، گ ندان له ی ڕبه٢٢رجی پكھاتووی دوای شۆڕشی  لومه هه

  ر به رانبه یان بهۆھاتووی خلتوانایی و  تا  بوو و حیزب و ڕیكخراوانه ئهموو  نیوان هه
ی  نگه  جه  له ی آه و حیزب و ڕیكخراوانه  ئهی زۆربه .ن ران نیشان دهالنی ئ نووسی گه ارهچ

 شار  زراندنی ڕکخراو له ڵ و دامهۆوجریكی جم  خه ره به ره  ئران، به وه رابوونه  گهداشۆڕش
  .بوون آاندا و شاروچكه
آانی ئران ڕکخراوی  شاره ی زۆربه   لهآی آورتدا یه  ماوه توانی لهی ئران  حیزبی تووده

   .سووڕانی سیاسی ب ریكی هه زرن و خه  دامهۆ خ ت به تایبه
   به  نهک دا، خه یه و ناوچه له. ژیا تیدا ده رجكی تایبه لومه  هه م له تی آوردستان، به ڕۆژهه

سھنانی  ده پناو وه  كوو له ینی، به ك خومه آی وه الیه دانی مه  دنه  به  و نه وه به زهه ی مهۆه
  .آرد باتیان ده  خه،تی وایه ته ری نهۆبرآردنی زوم و ز  و خاشهانیۆآانی خ ژینه م  له ئاواته

ی ب ۆنگی سیاسی خ  پشه ک له آانی تری ئران، خه ی ناوچه وانه  پچه ، به  آوردستان له
 آوردستان و ۆماریکنی   خاوه ی آوردستانی ئران آهدیمۆکراتحیزبی  .بوو  نه هره به

 و  وه هنیدا مانه نه هنی و نیوه باتی نه ی سی ساڵ خه  ماوه د بوو و له مه وا قازی محه پشه
ی  ه ڕیش و حیزبه ستی ئهیو هشۆخ. ک نیشان دابوو، ناوكی ئاشنا بوو  خه ی بهۆبوونی خ

آی  یه  ماوهۆلی ب هآانی گ ژگارك ئاواتهۆ ڕ داری مژوویی دابوو آه شه آی گه  رابردوویه له
  .دی هنابوو ند آورت به رچه هه
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  و شوه  بهت سۆڤیهتی  آیه  ئارادابوونی یه تیدان و له  ب یارمه ش به له و هه  ئه دیاره
ی و هاوآاری یدانی هاوڕ ی پكھاتن و درژهۆ ه ش بوونه ندیانه و پوه ر ئه هه. خسا ره ده نه
سپ و ۆریش آ ی ئران و ئاخرسه  و حیزبی توودهکراتدیمۆی نوان حیزبی  نه  الیه مه هه
وتنی شۆڕشی  رآه  دوای سه حیزبی تووده .ی آورد وه ر ڕگای جوونه  سه  له ره گه ته

  شك له به. دابوو سنه  ده ی لهدیمۆکراتآیس چوونی حیزبی  ندان، ئستا هیوای له ڕبه
ك، ماموستا  وه. تی ناسراوی آورد بوون سایه  آه و حیزبه  ئهدین ی ناوه میتهۆندامانی آ ئه
 ناو  موویی، له لی عه دعه مه تووآی و محه زا شه الوژ، ره لی گه عه نی قزجی، سه حه
سای  ٢٥  نی بلوریان آه ناوبانگی آورد، غه تی به سایه دا آهدیمۆکراتتی حیزبی  رآردایه سه
  له(. ڕ آردبوو  آورد، تپه رگری له ی به تاوان تیدا به آانی ڕژیمی شایه  زیندانه نی له مه ته

آك   ناوی یه  به ندی حیزبی تووده ئورگانی ناوه"  مردم نامه"ی  آاتی ئازادآردنیدا ڕۆژنامه
   له یفی قازی، آه حیمی سه ، و دوآتور ره)یی ناودری آردبوو ردارانی تووده  سه له

ی آوردستانیان  الوژ ڕۆژنامه لی گه ك عه هت  لهۆ باآ آیش له یه  و ماوه ابووه ر  ڕا گهت سۆڤیه
  مك له رده  وتانی سوسیالیستیدا سه ی ژیانی له  ماوه  له ریمی حیسامی آه آه. آرد رده ده
آرد،  ، آاری ده وه ره  ده ی ئران له نگی حیزبی تووده ده" یكی ئران په"ر ڕادیوی  سه
  ...و نزیک بوو،  حیزبی تووده  له وه کرییه باری ف  له کهمینی سیراجی  ده مه ها حه روه هه
متاآورتك   آه آانی آورد آه یشتوو و ڕووناآبیره  پگه  تازه  الوه ك له  آومه وانه ه ل جگه
 حیزبی ،ر پارامتری مژووی ترۆ ئاشنا ببوون و ز بیاتی حیزبی تووده ده ك ئه ته له

شی   ناو باوه وه نتهڕ  بگهدیمۆکراتیزبی نوێ ح  رله ی سه وه  ئهۆرم آردبوو ب ی دگه تووده
آانی پش شۆڕشی   ئاخر ساه  له ی آه آیانهۆو ناآ رچاوگرتنی ئه به  له م به به .یۆخ

 نوان دوو   لهدیمۆکراتری گشتی حیزبی ك سكرت قاسملوو وه.ی بوونی دۆ ه ندان به ڕبه
 داهاتووی  یوانیه  ده وه خورپه نی و دهرا  نیگه  به ندبوو، حیزبی تووده ی سه نه شه حیزبدا ته
ر و  مپه  له  و به زعه و وه ری ئه ر و خوقنه پكھنه قاسملووی به. و ددیمۆکراتحیزبی 

" سوسیالیزم" کانی مکه چه  ر به رانبه قاسملوو به.ی د ڕوانگه .زانی  دهێر ڕ سپی سهۆآ
یی  هجیاوازی ڕیش... آان و ه سیاسی ندی نوان حیزبه وهی پتنۆها چ روه و هه" دموآراسی"
  .بوو دا هه تی حیزبی تووده رآردایه  و بۆچوونی سه ڵ ڕوانگه گه له
ی حیزبی ت سه ده ژر نفووز و   لهدیمۆکراتحیزبی  بوو آه وه قاسملوو ئه.وی د موو هه هه

بیاتی حیزبی  ده هقیوی ئ نی داچهۆی آ رچاوگرتنی ڕیشه به  له ش به وه ر، ئه  ده تهندا ب تووده
 آورددا، آاركی سووك و سانا  یره آانی آورد و غه په  چه  ناو مشكی رووناآبیره  له تووده

و  ، چوون ئه وتبووه ریك آه ك ته یه دا تا ڕاده یدانه و مه  لهوتر ناوبرا آی  الیه له. بوو نه
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نای  مد و سه كوتن و حه اههد پ  له ، جگه وه رابوونه  والتانی سوسیالیستی ڕاگه ی له آوردانه
  شنه رچه  هه یاوی دوور له آی خه ی دنیایه  ونه وتانی سوسیالیستی و نیشاندانیان به

ندامانی   ئهی زۆربهآی تر   الیه درآاند، له ده زایان نه  ناشارهۆتریان ب  شتكی،ئازاركی ژیان
آانی فكری و  آیهۆ ملمالنی و ناآواوی ئاگاداری  ته  بهدیمۆکراتبی زندی حی ی ناوه میتهۆآ

ت  تایبه  به آانی حیزبی تووده رآرده قاسملوو و سه.خسی نوان د سیاسی و شه
  .بوون آیانووری نه.د
ردووال  هه ۆ ب آیانهۆو ناآ ربین و ئاشكراآردنی ئه یدانی ده  مه تاوه ره  سه  له وه انههۆیو  به
ر   سهۆدارانی تاران بت سه دهیتای  یتا په ژی پهستدر نجام ده رئه بوو، تا سه نه  گوڕیدا له

  یان به وه ستنه هلی آورد و ب  داواآانی گه  به دانی حیزبی تووده نهی آورد و گو وه جوونه
ین آردنی رستی و داب په نهۆمپریالیزم و آ ر ئه  سه وتن به رآه آی نادیاری سه داهاتوویه

تی ئیمام، و   ئیمام و خه وال له مال و ئه پیشتیوانی ب ئهها  روه  و هه ئران دا دموآراسی له
ی ٢٢آانی دوای  ڕووداوه. بوو  نوان دوو حیزب ئاشكراناکۆکیتر، جیاوازی و  یۆر هۆز

دژی آورد  ١٣٥٨الوژی  ی گه٢٨  رمانی جیھاد له رآردنی فه تی ده  تایبه به ١٣٥٧ندانی  ڕبه
  ی آه و دروشمانه ی ڕاستی ئه وه  ئهۆبار بوو ب كی لهزموون  ئه وه یه"ینی خومه"ن   الیه له

لی  وان گه هك ل الن و یه  مافی گه  دیفاع و پشتیوانی لهۆتر ب آانی  و هزه حیزبی تووده
  .ن دا نیشان بده وه یدانی آرده  مه  له، یاندا گونجاندووه رنامه  به آورد، له

   له ڕ ی شه م بیسه آه گیرسانی یه  ههڵ  گه ، هاوآات له  حیزبی توودهرانی به ڕوه به
  ر به رانبه یان به رستانه لپه ستكی ههو ترسی آرد و هه  مه ستیان به ، ههداآوردستان
   له نووری سكرتیری گشتی حیزبی توودهکیا.  پش آانی آوردستان گرته زینه  دته ڕووداوه

 آوردستان بارودۆخی  ت به باره ا سهد"م پرسیار و وه"آی  یه وه بوونهۆ آ له ٥٨هاری  به
   بارودۆخهو  ر آوردستان له  سهۆ آاتی هرش ب  له  ئمه ی آه و ڕگایه هیوادارین ئه: " ده

و پش بچ و  ره بهج و ڕاست بوو،  یش بهزۆردا پشنیارمان آرد و  ناسك و ئاوزه
  ... وه بكاته ی جیا خۆک  دژی خه ک له ی خه ره به

موو   هه  آه  حیزبی توودهۆرستی ب لپه  هه  و دوور له وستكی شۆڕشگانه شی هه پ گرتنه
یدا قوربانی  آه ته  خومنی و خه  و پشتیوانی لهرگری به پناو  آانی شۆڕشگی له پرنسیپه

 ۆدا، ب ڕی س مانگه سپكردنی شه تای ده ره  سه  له یهۆرب هه. آرا ده وان نهڕ هآردبوو، چاو
درێ،  ی آوردستانی ل نه ڕ  شه شداری له  تاوانی به وه ستانی تارانه ده ن آاربه  الیه ی له وه ئه
آانی حیزبی   آرد ڕیزهخۆینگرانی   الیه دا، داوای لهیشكیالت هنی ته وازكی نه  بانگه له
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  له"  الوانی شۆڕشگی تووده" ناوی  آی آورت به یه وانیش ماوه  ئه.ج بن  بهدیمۆکرات
آان  و شاره ره  و پاشان هدی هدی به وه  گیرسانهدیمۆکراتنیشت حیزبی   ته كدا لهت وهخ

 آوردستان پك  یان له تی حیزبی تووده یاله یی ڕکخراوی ئها دو وانه ر ئه هه.  وه تیخزانه
 شل   داواآاری حیزبی توودهۆان بیی گو سانه و آه بوون ئه م نه دا آه رجه لومه و هه له. هنا
آانی حیزبی  زه، ڕ ك حیزبی تووده  ته چوونی بۆچوونیان لهکای وڕ هر آرد و سه نه

  .شته ج نه یان بهدیمۆکرات
ك   ناوی آه دا حیزبی دموآاتی آوردستانی ئران، به ی س مانگه ڕ ی شه نگه  جه له
 ڕژیمی  بهندی ئاشكرای   نوان دوو ڕژیمی ئران و عراق، پوهناکۆکی  رگرتن له وه
نگی  ی ده وه رزآردنه  بهۆك بوو ب تایه ره ش سه وه ئه. تی لكرد  گرت و داوای یارمه غداوه به

ش   حیزبی تووده مان آاتدا له  هه عس بوون و له ی دژی ڕژیمی به سانه و آه تی ئه زایه ناره
  .نیزیك بوون

 ،تی رجی تایبه لومه ی ههۆ ه ی ناو حیزبی، به وآشه دا گره ڕی س مانگه ی شه  ماوه له
ردووال   ههنگرانی الیه. سترا ه و لكدابان بناکۆکیرای  م گه بوو، به ی نهۆوت نموودكی ئه

دا،  نده روبه و سه ر له هه. آتر بوون سازدان دژی یهۆڵ و خۆجریكی جمو  خه  خشكه به
ریمی  تی آاك آه ه هاندان و یارم ی آوردستان ئران بهدیمۆکراتڕکخراوی الوانی حیزبی 

  زرا و له هاباد دامه ی مه  ناوچه  له و دانه ری ئه تی نووسه رپرسایه  به  و بهحیسامی
دا خۆیکانی  زهری  آان له آانی آوردستان الوه  ناوچهی زۆربه  آی آورتدا توانی له یه ماوه
رچاوی  ه بورکی دهرگانی ڕکخراوی الوان ۆئ" هاواری نیشتمان" گۆڤاری.  وه آاتهۆآ

  .بیدا گا ده آانی آولتوری و سیاسی و ئه  بواره  ئاشنا آردنی الوان له ت به باره سه
س و ئاشتی و  هتیدا داوای ئاگرب یامكی تایبه ی پهو ت خومنی له ١٣٥٨ری  وه زه ی خه٢٦  له
  ژ لهند ڕۆ قاسملوو پاش چه.د. لی آوردی دا آانی گه نی دابین آردنی مافه ها به روه هه

و  له. آانی خومینی گووت  قسه ی به"لبیك"هاباددا،  ی شاری مه وره میتینگكی گه
 الی ۆخسی خومنی ب ت شه تایبه ستانی تاران به ده دا ڕاآشانی سرنجی آاربه رجه لومه هه
ها  روه النی ئران و هه  شۆڕشی گه ر به رانبه ی آورد و نیشاندانی دسوزی به له سه مه

. دا گونجادیمۆکراتی آاری حیزبی  رنامه  به مپریالیستی، له هستی دژی ئو ی هه پش گرتنه
ی آورد، آاندیدا  رآردنی آشه سه  چارهستی به مه  یی به ش ماده ی شه ه پشنیار آردنی گه

آانی  بژاردنه  هه شداری له ها به روه گان و هه جلیسی خوبره  مهۆقاسملوو ب.آردنی د
  .ن ستانهیو و هه  له ند نموونه دا، چهجلیسی شوڕا  مه
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ی  تی ویژه یئه د و ههرانی آور آانی نوان نونه  آاتی وتووژه  و له ڕی س مانگه دوای شه
وانی  ڕ ک چاوه  آوردستاندا آشابوو و خهر  سه تی بای به ك همنایه یه  تا ڕاده  آهتدا وه ده
آانی   و هاوفكره ندی نوان حیزبی تووده ون، پوهآان بو یشتنی وتوووژه نجام گه رئه  سه به
  . رم بوو  آوردستان گه له

 آی  الیه  و لهدیمۆکراتناو حیزبی  وآردنی ج پی له ریكی پته ك خه  الیه حیزبی ناوبراو له
ركی  سه  چارهۆستانی تاران ب ده  آاربه شتن و پشنیارآردنی بهار د ه ریكی گه تر خه
  .تی آوردستان بوو  ڕۆژهه ی آورد له له هس ی مه همنانه
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  کانی ی چوار و ئاکامه نگرهکۆ
  

ما ئومیدی شاری  نی سینهۆ سا له تاوی ی هه١٣٥٨.١٢.٥تا  .١٣٥٨.١١.٣٠ ڕۆژانی  له
 ی کۆمیتهبژردراوی آونفانسی  ندامانی هه  ئه س له آه ٣١٠شداری   به هاباد به مه

مین   چواره،آان  حیزبه شك له رانی به تی و نونه سایه ندین آه ها چه روه آان و هه شارستانه
  .چوو ڕوه  هی آوردستانی ئران بدیمۆکراتی حیزبی  کۆنگره

  آانی، پویستی به  و ئاآامه وآشه كردن و گرهپتس ، ده کۆنگرهوپیرچوونی  ره تی بهنۆچ
  .  نییه وه  ئه یه ووسراوهو ن  ئهستی به مه   آه یه ئاخافتنی دوور و درژ هه

نی فكری  دا، دووالیه کۆنگره ناو  آان و چ له  چ آاتی گرتنی آونفرانسه تاوه ره  سه ر له هه
وی  قاسملوو هه.تی د آایهۆر  سه نك به الیه.  وه یدانی ملمالنی و آشه  مه وتنه هز آه به
   و به دانی حیزبی تووده  دنه  بهی تر آه نه دا، الیه ی دهۆ و ڕبازی خ رنامه پاندنی به سه
  آانی حیزبی تووده  پشی ئامانجه  پناو بردنه مینی سیراجی له ده مه تی آاك حه روآایه سه

   لهئاگایمتر  که زینداندا،  ساڵ له ٢٥ی  وه ی مانهۆ ه نی بلوریان به آاك غه. آوشا دا تده
  .بوو    یه کشهو  ری ئه آانی پكھنه یهۆه

  ی به آه زعه ی وه وه ردنهآهور وری دهك ڕیش سپی   وه تاوه ره  سه  ناوبراو، له وه نهۆو ب به
  وه ر باس و لكولینه  به وته دا آه کۆنگره ناو  ساسی له ی ئه له سه ند مه چه . گرتبوو وهۆست ئه

  . بوون وه ی خواره وانه موان گرینگتر ئه  هه  له ر درا، آه  سه و بیاریان له
  .ی آه تیه رایه  شۆڕشی ئران و ڕبه ر به رانبه ست بهو هه: م آه یه

  وه ی ناوه  ڕاده ستان و دوژمنان لهۆ نوان د ست نیشانكردنی سنوورك له ده: م دووهه
  .دا وه ره و ده
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 سوسیالزمك؟  رهۆچ ج" سوسیالیزم"  یی واتهادیاری آردنی ئامانجی نیھ: م سھه
  وجوود؟   مهن  واقعه سوسیالیزمی یانیکدیمۆکراتسوسیالیزمی 

  .دادیمۆکرات و نادیمۆکرات نوان ئینسانی   لهدیاری آردنی سنوورك: م چواره
دا هاتبوو،  کۆنگره ۆندی ب ی ناوه میتهۆ ڕاپورتی آ  له تی تر آه  بابهزۆرر   سه  له وانه له  جگه

ی  ندی و دانی لیسته ی ناوه یتهمۆندامانی آ بژاردنی ئه  ههچۆنتی . آرا وه لدوان و لپرسینه
ریش  ی ساز آرد و ئاخرسهزۆرآی  رایه ، هه قاسملوووه.ن د  الیه  له)ی فیکس لیسته(تی تایبه
 ی کۆمیتهندامانی   ئه شك له دا ناوی به و لیسته له. نگی پدرا  ده وه ستكاریه  هندك ده به

آی  هی کۆمیتهبژاردنی  ، هه کۆنگرهتری آانی   دیارده آك له یه .هنرابوو ندی پشوو نه ناوه
 ناوی   به ی آه و دروشمانه موو ئه ی هه وانه  پچه  ڕاستیدا به  له سی بوو آه بازره

رآی  درا، ئه نگرانی ده قاسملوو و الیه.ن د  الیه ینی بیروڕا لهرب دموآراسی و ئازادی ده
ری ۆمدا م آه ی یه  پله  له  گرتبوو آه وهۆست  ئه ی به سانه و آه شی لهۆآ وه نده پشكنین و آه

   آاتكدا بوو آه  له وه ئه.  وه کرده  یان جۆرکیتریان بیر ده درابوو وه  ناوچاوانه یان به تووده
  ها به روه  و ههدا  ناو آومه  ناو حیزب و چ له آانی دموآاسی چ له یه  بنچینه سه  پی ئه به

 بیر و   رز له بوایه بوو، ده حیزبکی ئیدوئۆلۆژیک نهیمۆکرات  حیزبی د  که وه هۆی ئه
قاسملوو .ن د  الیه  له آه) فتیش ته(سی   بازرهکۆمیسیونیندامانی  ئه  .بۆچوونی جیاواز گیرابا

ان ی زۆربه  وه داخه  به س، آه  آه  یازده نگی بۆ دان، بریتی بوون له  ده کۆنگرهپشنیار آرا و 
  شنه  هیچ چه وه  له بوو جگه ت و ربازی حیزب نه ر سیاسه  سه وتویان له ئاگاداركی ئه

آیان بب و  وه هرگ آرابوو، تا به  دیاری نهۆآی آاریان، ب یه  یان ئایینامه وهچوارچ
  وه داخه دا، به وآاته رجی ئه ومهل  هه له. ن ده  نیشان نهۆ خ بار له ی ناله وه  آرده یانهڕۆ هر سه

  كی نیگاتیفانهۆر. قاسملوو دابوو.دری د  چاوهر ژ  لهۆوخ  راسته  آه ناوبراو،کۆمیسیونی
 کانی زهیر ناو  آی زیاتر له ره ی دووبه وه  نانههۆی  ا و بووبه حیزبدا گ ی له رانه كدهو ت

  .حیزبدا
ی   پكھاتبوو، تا آشه وه  بواری ئه ی س مانگهڕ شه دوای   آرا آه وه پشتر باسی ئه

 ورای  بوایه هد ی چوار کۆنگرهر بكرێ،  سه  رگای ئاشتیدا چاره  بهت ژههرۆآوردی 
تی، جیھان، ئران و  یه کۆمهی باری سیاسی و ئابووری و  وه  و لكدانه وه ینهۆلك

و   ئهۆر بدا ب  سه یاری لهآوردستان، ربازی سیاسی داهاتووی حیزب دیاری و ب
 . وه  آرابوو، خوندرایه ه هقاسملوو گ.ن د  الیه  له ندی، آه ه ناوی کۆمیتهرتی ۆ راپ سته هب مه

،  کۆنگره .سند آرا  په وه هستكاری  هندك تبینی و ده  بهزۆرپاش باس و وتووژكی 
  ی آوردستانی ئران، لهدیمۆکراتودوا حیزبی  مه  له ، آه وهۆبغ  سا وه ر ئه  سه گشتی له به
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 آوردستانی ۆ ئران و خودموختاری بۆی، دموآراسی بیی درووشمی مژوو چوارچوه
   پناو دیفاع و پشتیوانی له رزی ئران، له تی ئه واوییه ئران، ورای پاراستنی ته

ها بۆ  روه ینی و هه تی خومه رایه  رابه مپریالیستی ئران به آانی شۆڕشی دژی ئه وته سكه ده
 راپۆرتی  شك له  به له. بات بكا  خه وه یه رگای ئاشت ی آورد به له سه ری مه سه چاره
  تر له آانی  ه شۆڕشگ موو هزه  ورای هه ئمه: " دا هاتووه ندیه و پوه ندیدا له  ناوهی کۆمیته

  وه واوی هزمانه  ته مپریالیزم به آانی ئه گیراوهآر آانی دژی شۆڕش و به النهیر پ رانبه به
 .)ی چوار کۆنگره ۆندی ب  ناوهی کۆمیتهراپورتی  ٢٠ی  ره پهال(" .ین آه  شۆڕش ده رگری له به
تانی سوسیالیستی و وتنخواز و و شكهی پ ره به ی جیھانیشدا، دیفاع و پشتیوانی له  راده له

ری  سه  چارهۆتی دانیان ب ی آورد و یارمه له سه الی مهۆتی ب ڤایهۆراآشانی سرنجی مر
  ، له کۆنگرهآانی   گرینگه ره  هه  باسه آك له یه .ی حیزب ربازی داهاتوو ی، بووبه آه آشه
  . سوسیالیزم بوو  ئامانجی حیزب واته دوایینر دیاری آردنی سه
ها  روه  سوسیالیزم و هه هر ب رانبه چوون بهۆر ب  سه  له وه وه ز  له ی آه یه وآشه و گره ئه

تی نوان و و آهس انی سوسیالیزم و ههآ تیه یه کۆمه  ندییه ری چینی آریكار و پوهۆدیكتات
نی باس و و ه ه ی چواردا بوونه کۆنگره  ی داآوتابوو، له دا ریشهدیمۆکراتحیزبی 

 .بۆچووننگاندن و  سه ی هه ی دوو شوه وه زینه به خوڵ و لكھهوست لكدوانكی خه
وجوود  مهن  واقعه  ناوی سوسیالیزمی ی به تانهو و  له بوو آه وه قاسملوو ئه.دبۆچوونی 
   ئارادانه ی ئابووری، لهووڕم و آ رای آه ره ، سهت سۆڤیهتی  آیه  یه ت له تایبه ناسراون به

ر  هه. ندنی سوسیالیزم سه شه هر رگای گ  سهکۆسپی  ته ، بوونهۆ آتاک وبوونی ئازادی 
   و له وه بگریتهك  ت یهرجی و لومه ڵ هه  گه  له ست آهیو ه سوسیالیزمكی دو ناوبرا یهۆب
 :یگوت ناوبراو ده" یكدیمۆکراتسوسیالیزمی "  واته.  بت رانه روه مان آاتیشدا دادپه هه

 یو پره  تی ب و نه  دژایه  نه تانی سوسیالیستی پویسته و ر به رانبه ستی حیزب بهو هه"
  ی تر آه آه نه الیه".  ب رانه گه خنه ه و ر ستی دوستانهلو كوو هه مال، به مالوئه آردنی ب ئه

آی ۆر  ناوه  بوو آه وه ی بهڕ ری بوو، باوه آه ینی سیراجی قسهم ده مه زیاتر آاك حه
ب   نه رانه روه ر دادپه گه وابوو سوسیالیزم ئه ، آه ری تدایه روه په سوسیالیزم داده

ی  تیه ندی و دوستایه  پوه شنه و چه آانی ئه مین و هاوبیره ده مه آاك حه.  هیسوسیالیزم نی
 ت سۆڤیهآیتی   ئارادابوونی یه له .زانی وا ده ره آانیان به پ و آومونیسته  چه نوان حیزبه

   حیزبی توودههاوتایی ب  هندین سا  چهی نده پرۆپاگهدنیای سوسیالیزم و  نگی ك پیشه وه
  وی آاری آردبووهیا شتكی خه هه ی به  ونه نی بهر سوسیالیزمی زانستی و نیشاندا  سه له
 ئامانجی نیھایی  وه ههۆیو  ر به هه. داری ئران راسه  سه پ له ر مشكی رووناآبیرانی چه سه
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قاسملوو . پشنیاری د  به تر آه آی یه له سه مه. دیاری آرا" سوسیالیزم"دا  رنامه  به حیزب له
. ب ی هه"دیمۆکراتسیمای "  تهندامی حیزب پویس  ئه  بوو آه وه ر باس و لدوان، ئه  به هاته

آی  آانی گرینگیه قاسملووهاوبیره. دۆب, دادیمۆکرات و نادیمۆکرات نوان  آشانی سنوور له
 ورای دیمۆکراتندامی حیزبی   ئه بوایه ، ده قاسملوووه.ی د  ڕوانگه له. بوو تی هه تایبه
  ك داب آه یه  راده زایی سیاسی و زانستیشی له  دموآراسی، شاره ی بهری قوو باوه
سوسیالیزمی " گونجاندنی ۆقاسملوو ب.وی د هه. ك بناس ییه  و توودهخۆیرقی نوان  فه

 ستی به مه. بوو" دیمۆکراتسیمای ئینسانی " نیشاندانی ۆی حیزبدا ب رنامه  به له" یكدیمۆکرات
 و پروگرامی  رنامه  به لهی  وه  هنانهۆقاندنی ب  و پ چه و باسه  ئارای ئه  هنانه قاسملوو له.د

  .آی آورتدا یه  ماوه ش لهیو ه ئئیسم بوو، دا، پاآتاو آردنی تووده حیزبخۆیناو
وناآبیرانی ور مشكی ر  سه  لهڵسا) ٣٠(  سی  زیاتر له  حیزبی تووده ی آه آارتیكردنك

. له واری نه ند مانگك ئاسه  چه ما بوو به  ته تی آردبوو، دوآتور به ههڕۆژآوردی 
ی "دیمۆکراتسیمای "  ، پویستهدیمۆکراتندامی حیزبی   ئه  بریاریدا، آه کۆنگرهر  ئاخرسه

ندی پویستی   ناوهی کۆمیتهندامانی  بژاردنی ئه ر هه  سه  له کۆنگرهی آاری  رنامه به. ب هه
اردنی بژ ی هه ر شوه  سه له. م آه  آورتی باسی ده دا به لره.  یه  ههزۆر لدوانی  به
وی   هه، فكری کین ر الیه هه.   ئاراوه ر هاتهۆراوجۆندی بۆچوونی ج  ناوهی کۆمیتهندامانی  ئه
ن ووچ.  بوورآ یدانی آ به ا گرینگترین مه راستیشد له.  وه تهندا بیشكخۆی الی  دا به ده

رآیبی   تهچۆنتی   بهخۆیو ندی راسته  پوه وه وسی داهاتووی حیزب و جوونهنو چاره
 ناو حیزبی  نی دوور و درژی لهی سا  ماوه قاسملوو له.د.  بوو وه هندی  ناوهی کۆمیته
 آانی ته بهار ب  سه ر ناوبراو، له گه ئه. س هنابوو ده دا وه و بواره زموونی باشی له  دا ئه تووده
  دا، له ده ندنی نهپا وی داسه درا، هه رده  سه  بریاریان لهخۆیی ویستی  وانه  پچه  به تر آه

. زموونی نیشان دا ش و ئهۆی هڕ هوپ ندی، ئه  ناوهی کۆمیته ۆآاتی دیاریكردنی آاندید ب
ییدا،   آاری سیاسی و ركخراوه زموونی له م ئه  آههۆی  شدار به ندامانی به  ئهی زۆربه

شداری   به نگدان، چاالآانه ی ده آردنی آاندید و شوه  دیاریچۆنتیر  سه یانتوانی له نه
کی ئاموژگاری   خه قاسملوو آه.د. سی بگرن آه ری تاقه زه پاندنی نه  داسه ن و پش به بكه
  نووسی داهاتووی حیزب به ی بتوان چاره وه  ئهۆب ،"مرینی دموآراسی ته" ۆآرد، ب ده
   ئامادهآی یه ندی، لیسته  ناوهی کۆمیتهبژاردنی   پش ههیو ه بگرێ، ش وه سته  ده واوی به ته

نی بلووریانیشی  ك غه ندامی آونی حیزب وه ند ئه ، ناوی چه وونكه  بو شونه آردبوو، آه
ر   سه ، به کۆنگرهسمی  ی ره وه شكردنه پ،یانی  به ر له دا سه ندین نووسخه  چه تدابوو و له

نگی  ت دانان، تا دهس رده  به زكیشیان له  آاغه ی پارچه آه ریه  و هه وه ویان آردهنداماندا ب ئه
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  شك له ند به رچه هه !ن ستیان بده رده ی به و ناوانه به !"یكدیمۆکرات"آی  یه  شوه ان بهخۆی
  نی آه الم آاك غه ی، بهرب  ده وه و آرده ان لهخۆی زایی هڕنای تووند و  خنه هشداران ر به

وتی  ر ره  سه ی هناوه رهکۆنگ و  وه ی هدی آرده هآ زعه ك بوو وه مووالیه ستی ههیو هخوش
  .ئاسایی

ندی دیاری آران و   ناوهی کۆمیتهندامی  ك ئه س وه نجامدا، بیست وپنج آه  ئه له
م   به ی آه ندییه  ناوه  کۆمیتهو  رچی ئه گه. ست  ده التیان درایه ههڕۆژنووسی آوردی  چاره
 باری   لهم  به زیاتر بوو،ندی پشوو  ناوهی کۆمیته  یان له  درا، ژمارهۆنگی ب  ده شنه چه

  ه هسی زیاتر ئاو آه یی و دیكتاتوری تاقهڕۆ هر  سهۆیدانی ب و نزمی خزا و مه ره  به وه هچۆنتی
ستی حیزبی و  و ههبۆچوونك   ته ی چوار له کۆنگرهیاراتی سیاسی  آورتی ب به. آرد

ستان و دوژمنانی شۆڕش ۆ دها روه ، ههی هآ تیه رایه  شۆڕش و ربه ر به رانبه  به تووده
ندامانی  پاندنی ئه ستنیشان آردن و داسه آانی ده  بواره الم له به. واوی بوو نگی ته هاوسه
ها پكھنانی هندك  روه سی و هه هڕ بازکۆمیسیونیندی و راوژآار و   ناوهی کۆمیته
ی  وره وتنی گه رآه  سهكا و پخۆیآانی  قاسملوو ئامانجه.دا، د رنامه  و بهو پره   لهرۆئالوگ
  شنه ر چه ست آردنی هه هرب  بهۆ داهاتوودا، رگای ب  له وتنك آه رآه سه. ست هنا ده وه
  باسك له آورته"سند آردنی  ها په روه  دوآتور و ههکانی وسته ستكارك دژی هه رهه به
  ی لهدیمۆکراتی ش آرد و حیزبۆخ" سیمیئ تووده"النانی  ر وه و ئاخرسه" ر سوسیالیزم سه

آانی ئوروپای  هدیمۆکرات سوسیال  ی حیزبهپا ی وهرهنا و پا  ده ژر نفووزی حیزبی تووده
ی  وانه  پچه به.  وه نترناسیونالی سوسیالیست آرده و ئه ره رگای به دا و ده ربی غه

انی حیزبی آ زهیر ، نه کۆنگرهتایی آاری ۆوآاتی حیزب، پكھاتن و آ آانی ئه ندراوه یه راگه
تای لكدابران  ره  سههۆی  بهكوو بوو به.  بوو  دواوه وتی مژوویی به سكه  ده و آرد و نه پته

 دایك  ی چواردا له کۆنگره   له تك آه ایهر به ڕوه به. ر حیزبدا  سه ری بهۆو زابوونی دیكتات
نی  پناو دابیینكرد  له هترسان ری و نهیلگ ش  تا بهبوو ی نه وه نایی و لھاتوویی ئهبوو، توا

ندامانی   ئهی زۆربهآانی  وه ی فكری و آردهه. ێژنگاو باو ی چواردا هه کۆنگرهیاراتی ب
 دا کۆنگرهسندآراوی  وشونی پهیری ر ، غهتر كینوشو دوای ر ی، به نده  ناوهی کۆمیته

 چ  وه  حیزبهکانی رزه ناو  وته دا آه کۆنگره ئاآامی   له كی آهوش زی و پهۆئا. یشتڕۆ
 ندامانی  ئه فكری و سیاسی نوانناکۆکی. دیتب  نه وه هخۆی   به نگه جاران مژووی حیزب ره

ی  وه  نانه فروشی و ئاژاوه ڕ  و حیزبدا، شه ه  نوان آومه  لهت سه دهڕی  حیزب، شه
 آوردستان و گوێ  هبی ئران ل زهه  مه نگ و ویشكه رچاوته دارانی شووینیست و بهت سه ده
اآردووآانی ڕ  ره فسه  ساواآی و ئه نهۆی آدنخزانلی آورد، خوت آانی گه خوازییه دا دان به نه
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ر   سه عسی فاشیستی عراق له رانی رژیمی بهها پیالنگ روه  رژیمی پشوو و هه ر به سه
  له. ووتیان تاریك آردب ههڕۆژنووسی سیاسی آوردی  ئاسوی چاره... حیسابی آورد و

 حیزب و کانی زهیروآردنی  پتهجیاتی   تی حیزب له ایهر به ڕوه بهوتودا،  رجكی ئه لومه هه
تی  رفه  و دهکات ،دا کۆنگرهیاراتی آان و ب ك دروشمه  ته  گونجاو لهتكی شتنی سیاسهڕدا

 و ۆخ ربه سانی سه  و آه تی حیزبی تووده نگرانی سیاسه ر الیه  سه خت خستنه  زهۆ بخۆی
ت و  ی سیاسه سك گویرایه ر آه  هه وه داخه به. آرد رخان ده  حیزب ته النانیان له وه

وژمی بوختان و  ر ته  به وته آه یی ده ێ و توودهڕ ناوی ال ، به بووایه وان نه آانی ئه وه آرده
و  یزب لهآانی ح  دیسیپلینه هز و به  به ره  هه  ركخراوه آك له یه.   وه خسته یان دهریك ته
تی  رپرسایه دری و به  ژر چاوه  لهوخۆ  راسته هاباد بوو، آه مهشكیالتی  دا، ته نده روبه سه

 هاوآاری ركخراوی الوانی حیزبی دیموآراتی آوردستانی  ریمی حیسامی و به آاك آه
ی دوا. راند په هابادی راده تی شاری مه یه کۆمهیی و  ، آاروباری سیاسی و ریكخراوهئران
شتر ۆهات خ ر ده نگرانی هه آان و الیه یه ڵ تووده  گه تی له  چوار ئاگری دژایه ی هکۆنگر

 و گرتن و اونانڕردانی،  به و ئاورت ری حیزبی تووده فته  دهر  سه رش بردنهبوو، ه ده
شكیالتی  ته. ستاند ی ده ره ژ زیاتر پهڕۆڵ  گه  ژ لهڕۆكردنیان، تی پ لدان و ب حورمه

  سانه و تاقم و آه ر ئه سه ی له یانیه ك دوو جاریش به یه.  بوو وانه و آرده ، دژی ئهبادها مه
  ندی آه  ناوهی کۆمیته. ن ده تی شار تكده منایه و ه وه  نانه  ئاژاوههۆی  بنه  ده آرد آه ر هد
تی شكیال  ته  جیاتی پشتیوانی آردن له زانی، له خوازی ده آراسیۆمنگی د  پشه ی بهۆخ
 سی، دادگایان بۆ  بازرهکۆمیسیونیتی   یارمه ر رێ و به  سه خسته  دهکۆسپیهاباد،  مه
شی و پشكنینیان ۆآ وه نده ر آه به نا و وهدككخراوی الوان پكخراوی شار و رندامانی ر ئه
هاباد  شكیالتی مه ان و تكوشانی تهسووڕ هیدانی ه  مه ره به ره نجامدا، به  ئه له. دان ده
ستكردی  كی دهندام النا و ئه شكیالتیان وه رپرسی ته ر به  و ئاخرسه سك آراوه رته به

  ستی له ، ده وه  رووی ئیحساساته زانی و له  نههۆی   به  آهنشین آردندیان ج  ناوهی کۆمیته
یی و چاالآی   باری آارامه ا یش، له.ك.د.ڕکخراوی الوانی ح. داج وا و نابه هڕ آاری نازۆر
 الوانی ی زۆربهی  وه آردنهۆ آ  به یه و ڕکخراوه ئه.  بوو  ناو حیزبدا نموونه واندن لهن

تی   پشی سیاسه  بواری بردنه ی ڕوكی گرینگی لهۆوری خ  ده شۆڕشگ و لھاتوو له
 ی کۆمیتهتی   سیاسه شك له  به  گرتن له خنه  تاوانی ڕه ڕکخراوی ناوبراو به. حیزبدا گا

ر   به وته ، آه تی حیزبی تووده  سیاسه تی له عس و نزیكایه ی و دانی دروشمی دژی بهند ناوه
النا و  یان وه آه تیه رایه به وه ڕ ر به ندی و ئاخرسه  ناوهی کۆمیتهی توندی  خنه هرش و ڕه

ریمی حیسامی  آاك آه". آراتۆتی الوانی حیزبی دیم آیه یه"  ڕی و آردیانهۆشیان گ آه ناوه
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آارترین  آرات، چاالآترین و بهڕکخراوی الوانی حیزبی دیمۆ: " دا ده ندیه پوهو  له
نی و نووسینی شوعار و سازآردنی  مه شكیالت و ڕکخراوی حیزب بوو، آاری چاپه ته
ی چوار  کۆنگرهدوای .  بوو یه و ڕکخراوه ی ئهۆست  ئه بلیغاتی له ینگ و آاری تهمت
 بوو گویا  وه بیانوویان ئه. ۆ خ وته ، آه و ڕکخراوه كدانی ئه تۆرستی نو حیزب ب په آونه
  ).٦٥ل ٧رگی  آان، به ریه وه بیره(" .ن  تووده ر به سه
و  اسی دژی ئهنگرانی دیموآر آانی الیه وه  آرده آار و ی بچووك له  دوو نموونه وانه ئه
 ی كی دیکهن الیه . وه نهجوو ده وان نه ی یاسا و ڕیساآانی ئه  گوره  به  بوو آه سانه آه

ك  نگری، وه آانی الیه زهتدارانی حاآم و ه هس تی ده  سیاسه ندی به وه، پ آه خهۆبارود
. ر آوردستان بوو  سه آان له هوتووژوتی  شی ره پ  چوونهچۆنتی  ،حیزبی تووده

  ك، له  یه ی دژ بهزه نی به ند الیه ی چه هوآیش رهندی گ  ناوه ی آوردستان، ببووه له سه مه
و  رآام له هه. نگرانی شۆڕشدا ون و الیهآانی ئوپوزیس  سیاسیه كخراوه روناو حیزب 

 ۆلی آورد، ب هآانی گ خوازییه دا  و له زهۆ ئا  و دۆخه کۆشان، له ده، ت  و تاقمانه سته ده
یش، راقععسی  رژیمی به. رگرن ك وه هیان آۆیی خ كخراوهندی سیاسی و ر وه رژه به
 ئرانالت، دژی رژیمی  ههڕۆژی آوردی  وه  جوونه له  که  بوو وه آانی ئه وه  هه شك له به
ی دیمۆکراتحیزبی  .یۆآانی خ  ئامانجه یشتن به بازی گه  پرده رگرێ و آورد بكاته  وهک که

نووسی  اره چ ت به باره ی سه رپرسانه كی بهنگاو  هه  ریزه تاوه ره  سه له ئرانآوردستانی 
ی آورد   آیشهۆ ب آی ئاشتیانه یه ی ریگاچاره وه زینهۆژ و د وتوو دان به ژه درڕ  مه  لهک خه

تدارانی تاران،  هس  ده یی و نها و چریكی فید ه همۆك آ آانی وه  هیزه م نه هب. هاویشت
م  آه  یه ندی له ه ناوی کۆمیته. شاآ ڵ رانهۆ و ب گرێ و گ قینه ستهكی راژ وتووۆملیان ب
  نی بلووریان، به تی آاك غه آایهۆر  سه سی به ند آه كی چهت یئه دا، هه کۆنگره دوای پلۆنۆمی

نی  به"ك   ته  تا لهی تاران آرد وانه  رهت وه ستانی ده ده ڵ آاربه  گه ه لوتووژ ستی به مه
  شنه  ب هیچ چه اوبراو، بهتی ن یئه هه. ن ك بگهنجام رئه  سه  آاتی، بهکۆماریر سه" در سه
آی  یه ه ه، گ وه ره"ر داریوشی فروهه" ڕگای  دا، به یه تره و فه ر له هه.  راوه  گهكوت سكه ده
 دیار بوو،  وه پی هقی حیزبی توود  شه آه" ردانی خودگه" ی ه گه ناوی  یی، به ند ماده چه

تی  یئه هه"ری  آه ك قسه آرات وه حیزبی دیمۆتی تایبه لی آورد و به رانی گه نهی نو ئاراسته
آدا ۆر  ناوه ردانی له ی خودگه ه هگ.  آرادات وه ڵ ده  گه له" لی آورد تی گه رایه نوینه

 خودموختاری ۆات برآیی حیزبی دیمۆ ش مادده ی شه ه ڵ گه گه و توی له آی ئه جیاوازیه
ردانی نا  ی خودگه ه هاباد دا، ناوی گه مهی شاری  وره  متینگی گه قاسملوو له.د. بوو نه
لی آورد  گه: "دا آرد و آوتی آه ه رانی گه ر داڕژه  سه و ئاوكی ساردی به" ردانی رگه سه"
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تی  دا ناوبراو باسی دوستایه و متینگه ر له هه". ردانی رگه ك سه وێ نه خودموختاری ده
ی  وره  گه ره ستی ههۆ د آتی سوڤت به ه ی ئمه: "آتی سوڤتی آرد و آوتی آورد و یه

ینی  خسی خومه  شه وه موانه روی هه  سه ستانی تاران و له ده ر آاربه گه ئه". زانین مان دهۆخ
ك با و ئامانجیان فریودان و  یان یه وه  و آرده بی قسه زهه ری سیاسی و مه ك ڕبه وه
ی  ه سند آردنی گه  خودموختاری و په  بهندان پداهنا  ،به بوایه ڵ آورد نه  گه تی له ایهدژ
   آوشت و آوشتار له ماورانی و ر به یان توانی به ، دهدیمۆکراتیی حیزبی  ش مادده شه

  . آوردستان بگرن
 آافر زانین و   بهۆیدانی ب وا، مه هررمان ی فه وه ته رستی نه ز په گه نگی و ڕه رچاوته م به به

 ناو لیبای  دری به نی سه به. ش آردۆخستنی الفاوی خون خ ڕ  وهۆدانی حوآمی جیھاد ب
ك   داوای چه،دا وه  دوای ئه آانی ئران به آداره  چه ی گشتی هزه رمانده مار و فهۆرآ سه

ش و سپای پاسداران دا  رته  ئه رمانی به آانی آورد آرد، فه آداره  چه  سیاسیه  هزه دانانی له
  به" .هنن رنه دهان یآان آورد پوتینه) شیورش(ربزوی  نی ئاخر سه ناو برد تا له هه"  آه

ی  وه پش ئه" یاند دردا ڕایگه نی سه می به ه و ندی حیزب له  ناوهی کۆمیتهدا  وه دوای ئه
  رگه ست پشمه  ده  بدرتهۆسمی بناسرێ و ئینتزاماتی ناوخ هڕ  خودموختاری آوردستان به

   آاتكدا آه له" .آدانان  ژر باری چه ر ناچتهۆ هیچ ج به) تیوۆی خ پولیس و ژاندارمه(
ش و سپای پاسدارانی  رته پندرابوو و ئه ر آوردستاندا سه  سه  به نه  الیه مه كی ههڕ شه

   له رانی حیزبی تووده به وه ڕ دا، به  ده ر گولله به کیان وه  خه ییانه زه ینی ببه خومه
لی   گهۆ بۆ در شتنی فرمسكی به تی ئیمام و هه  خه پشتیوانی لهتی  ی سیاسه چوارچوه
  آی له ره ی دووبه وه ق آردنی حدآا و نانه  شهستی به مه   به رنامه ریكی داڕشتنی به آورد خه

ی   نامه  وتاركدا له  له  حیزبی تووده سته هب و مه  ئهۆب .ی آورد بوون وه جوونه ناو
: شكرد ن دابه  و الیه سته  س ده ی بهدیمۆکراتندیدا، حیزبی   ناوهی تهکۆمیردوم، ئوڕگانی  مه
: م سھه. ر زه نگ نه ناسوری ناسیونالیستی ته عه: م دووهه. یب ڕ هناسوری موخ عه: م آه یه
ی  وه  بو آردنه تدا، به مان سیاسه ی هه  درژه پاشانیش له .ناسوری سادق و ئاگا عه

  ڕ  مه قاسملوو له.ر سكرتری حیزب، د  سه  له  و پشتیوانه گه ری ب به به هندك خه
  دوور ندی نوان هه  پوه مژووی تایی بهۆ آۆ نات تی له میلیون دوالر یارمه ٩رگرتنی  وه

   .حیزب هنا
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  و دابان ره به
  

آانی  هسندآراو  په یاره ب ، لهئرانانی تی آوردستی حیزبی دیموآراتشگی ت اسهیرچی س هه
بردنی  وهڕ ر به  سه یان لهر پت، زیا کۆنگرهرانی گن  الیه، وه هتو آه ی چوار دوور ده کۆنگره
  .ترگ داده
ی حیزبی تشگی ت  سیاسه  آردن لهیو پره  ك بهن  الیه  آهنواند  دهخۆیدا  وه ش له آه کشه
  ینی، به ری خومه به ر  بهئرانی تمپریالیس هئشی دژی ۆڕ ش یوانی لهت، داآۆآی و پش دهتوو
  رێ دابوو بهگی تال ههڕۆژی آوردی  نووسی کشه زانی و چاره  دهخۆیآی  ره رآی سه هئ

مپریالیزم و  هئابووری ئی و ت یه ی سیاسی، آؤمهت سه دهواری  اسهئآردنی ب خاشه
آان  یهت یه کۆمه  ازادیهئودا،  هئی  سایه  له كی میللی، دیموآراتیک آهت وه یر بوونی دهگقام سه
دا ئرانرزی  هئی ت واوییه هتی   چوارچوه ی لهگن رهه یداری و فهئاری توان خودموخ هك ل و یه
  .ێر بكر هگۆمس
ری گشڕور و شتگ با ك خهس ، آه نه و الیه هئاندنی گن سه چوون و ههۆی ب پ به

مپریالیزم  هئیمام و دژی ئی ت  خه یوانی لهت پناو پش  لهخۆیوانای ت  بوو، آه قینه هتراس
ر  هه  به ی آه سانه و هزو آه هئای کتدا،  چوونهۆو ب هئی   چوارچوه له. رخان آردبا هت

و » شڕۆدژی ش«  آادری نهتو آه ، ده وه نهاب جوو زه و ربا هئی  وانه چه پ ك به هۆیه
 و ر به ڕوه بهقاسملوو . دساسدا، هئ   له  آهری ت آه نه الیه .مپریالیزم هئوزاری تگ خزمه

ش و ۆڕ ش یوانی آردن لهتی پش له سه ی بوو، مه آه زه و ربا رنامه ری به ژهڕدا
ی  ه هگی   چوارچوه ی آورد له ری کشه سه  چاره  به وهۆبتس هی، ب آه یهت ایهر به ڕوه به
بهیاندن و  هگاری و راتشنیارآراوی خودموخپکردنی جانی تس ده بهن آار  الیه  لهج
  آه ه ك آه ریه سه  له وه نهۆ آ  له ر آهتی فكری  یی و کشه با هتیك نا همۆ آ وه  له هگج . وه ارانهت

   به شنه و چه به. ردووال دژوار آردبوو  ههۆی نو حیزبی ب كی همنانه ژیان وآرابوو
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ی دوور  سهۆزب، پری حی ر دوو با آی هه یه  به و بۆچوونی دژت نی سیاسهترگرچاو به له
 ئرانخی ۆروود ش، با وه هئری  ربا سه. اندتس ی ده ره ر پهتژ زیاۆڕ  ژ بهۆڕر، تك ل وه نهت و هآ
اران، ت  ، لهت سه دهندی  ناوه له. دابوو ابووریئوی سیاسی و ش زی و پهۆائی ڕ و په له
اقم و تو  هتس  ده ر به سهاآان و رووناآبیرانی تگندآارانی زانسوخشاندانی پۆزایی و خ هڕنا

 هازادیئیدانی  ودا و مه مه. ن دابووترگ ره  په آان، له  سیاسیه كخراوهحیزب و ر
  ره  به ره یمام بهئی ت رانی خهگن آان و الیه یهۆڕ ه ویشك بیه زهه ن مه  الیه آان، له یكهتآرادیمۆ 

كی ت سه ده  شنه ت هیچ چه وه  ده وه  آرده به.  وه آرانه سك ده هتر دران و به ر هرش ده به وه
کی  كخراوی موجاهیدینی خهها ر روه آانی و هه نده  و پوهتسۆدر و د سه نی به .مابوو نه

 داتمانكا  هه له. ی آه هت یمام و خهئی تبلیغا هتالماری  ر هرش و په  به بوونهتو آه...  وئران
ش و سوپای پاسداران و  هتر هئیزامی هرشی ن  ودڕژتس ر ده  به بووهتو  آهانتآوردس

  .دران  ده لهولگر  به اوانیش وهتی بک خهآانی خاپوور و  وندهگشارو و 
  نانه هستی به مه  آانی، به یمانه مریكا و هاوپه هئآانی  ووهترگآ  یه هت والئرانی  وه ره  ده له
 وان هك ل  یه  بوون، آهنتش و پالن داڕ رنامه ریكی به ان، خهخۆییوی ترناتائرآاری  سه
  .  بووئرانر خاآی   سهۆ هرش آردن بۆ بعراقن و هاندانی رژیمی تخسۆخ وه
ر   سه دا، لهئرانانی تی آوردستآرای دیمۆب ناو حیز ی فكری لهتو ی دوو ره دا کشه هتو آا له

 ،رج لومه هی ه پ به  رپرسانه  و به رانه كی ركخهتسو  و ههت شی سیاسهپ نهترگ چۆنتی
نگرانی حیزبی   الیهی هگ روان له. یژتووند و تی تبلیغا هتژاندنی پ ی پکھه راده  وهوبیشت هگ

کانی  کراوهۆ بها روه  هه و وه شهۆڕی دژی ش ره  به بووهت و هقاسملوو، آ.، جناحی د وه تووده
ر تآی   الیه  له.آرد یان ده نده هگپاوان و پرتس وه اشكرا دژی دهئ   به ش حیزبی تووده

  ن لهترگر ک وه  که ندی به  ناوهی کۆمیتهندامانی  هئ  س له ندآه ی چهت  یارمه قاسملوو به.د
 مشكی دا   له ی آه و پالنه رنامه و به ن بهتیش هگ پناو  اندا، لهتر آوردس سه ه زاڵ ببارودۆخی

آداری  باتی چه یكی خهتاآتو النا  ی چواری وه کۆنگرهآانی  سندآراوه یار و پهبوو، بتشدای
نی دروشمی ترگ  ههۆیشدا بواری بتمانكا  هه له.  و آاری سیاسی آردوتووژنشینی ج

، رژیم  م پکردووه اماژهئ ند ج  چه ك له روه  هه دیاره(. آرد ش دهۆرووخانی رژیم خ
رمانانی   خهگیانای مت ره  سه ، له  شوهم  به) .دا بن اریت خودموخ بوو دان به  نه امادهئ

ر تكیی جار وه هئ ۆب" :یاند هگكدا، راییان ی بهۆت  ندی له  ناوهی کۆمیته، دااویت ی هه١٣٥٩
 آانی  هزه ر به رامبه  به واناوهتموو   هه ب به ، دهوتووژزی ور م سه ت بكشینه وه ده

كی تسو پشی هه نهترگ ".ین ڵ بكه هگ  یزانی لهتنی پار کی درژخایهڕ شهین و   بكهت مقاومه
  لی آورد له هگمی  رجه  سه کوو ر حیزب، به ك هه نووسی نه  چاره ندی به وه پ  آهۆتو هئ
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نه   الیه مه ر بو و هه ی بهآ یه  شوه ا بهتنا ی د نده وه هئ بوو،  وه تی کوردستانه رۆژهه
آی  یه وه م آوبوونه رانس، یان النی آه، آونف کۆنگره   و له وه هتراپی لكبدری ش و خه ری با با 

.  ر درابا  سه ی لهتویسینجا بریاری پئ و  وه ر باس و لکۆلینه  به رینی حیزبی دا، بدرایه به
 وورد  ب  وبه له  په کوو به هنرا، به  پک نه مه هئی ت رفه جال و ده ك مه  نه وه  داخه الم به به

یكی تاآتوسوول و ئ  زابوون له  شارهها، ب روه انی و ههآ اآامهئنجام و  هئ  له  وه بوونه
ر  و سه ر له هه. ندرا یه هگیزانی راتنی پار کی درژ خایهڕ شه ۆیی ب امادهئیزانی، تی پارڕ شه
ی ١٧  می حیزب له  دووههنۆمیپل) او بردبوویئ  آه رمه  چه ره ی سه وه هئپاش (دا  نده و به
و  هئ. راتس ان، بهڕوگن مه ی  ناوچه ر به ی سه» برایمه«وندی گ   له١٣٥٩رمانانی  خه

  .بوو ی ههۆندی خ مهت ایبهتی و گرینگ،  وه یهی ری سیاسی و ركخراوه ا ب  له یه وه آوبوونه
ش ها پ روه ی چوار و هه کۆنگرهی تیارار پشلکردنی ب سه  لهوتووژدا، باس و  پلۆنۆم له
 ێڕگۆ    حیزب، دته ی بهت ی هاوآاری و دانی یارمه وه شڕ مه عس له کانی رژیمی به رجه مه

ا حیزبی تیسئا ترچی  هگ. ێآر  دهسند  پهگن  دهی زۆربه  ، بهزۆرآی  رایه  و هه و پاش کشه
آانی  نجامه هئ وردی باسی آار و  آانیدا، به نامه هگ  و به  بوکراوه  لهۆوخ هت راستآرادیمۆ

رآام  پلۆنۆم ههشدارانی  رپرسان و به  به س له ند آه الم چه ، به هوآردو  نهی یه وه و آوبوونه هئ
ندامی  هئ خۆی  آه» نی بلوریان غه«آاك .  وه هت داوهكیان لاوڕئ  وه انهخۆیی  هگ روان له
آانیدا،  ریه وه بیره ، له  بووه آه آانی کشه هگرینگ  ره  هه نه الیه ك لهآ ری سیاسی و یه هتف ده
نی آا هگرینگ ۆ ه ك لهآ  یه ی به وه هئو  آا عس ده ی پشنیارآراوی به خاتو  حه  به اماژهئ

دا خۆی   لهخۆی  رجانه و مه هئری   ژیربا رچی چوونه هگ. ێرژم  حیزب ده ی له وه جیابوونه
ی  هیان سا هزموونی د هئم  ، به بووداتآراۆ ژیانی سیاسی حیزبی دیم آی الواز له یه هتنووخ
ك دژی  یه ر پارچه  هه  لهك هزكی آوردیت، آا  آه شانی داوهی آورد پ وه هجوون

آورد . ێر ر به تی آه  دژمنهۆنا ب  پهب ، ناچار دهێرگ ده ك هه ندی چه ی ناوهت سه ده
ی ڕ شه«اشكرا ئ  ك بهتیش آاتآراۆحیزبی دیم.  ناهین و وازیشی ل وهتوگر   وه خووی به
نك   الیه  بهت پشب  دهڕ شهدانی  ، بو درژهن یه هگ دژی رژیم راده» زانییتنی پار درژخایه

  .تس ببه
ک آه ، وهپلۆنۆمآانی آاری  نجامه هئ و یاربندیس ك هناب ان وایه پ ، نیا له هت  

ری سیاسی شوی با زی و پهۆائنی جیاوازی فكری و  ی دووالیه و کشه رهگی  چواچوه
،  وه هتلی آورد لكبدری هگآانی  خوازییه داۆآشانی رژیم ب  مل رانه وئرانابووری ئو
اوا، ئژۆورووپای رئمریكا و  هئی ت ایبهت  به وه ره ی دنیای دهتسو  و ههت کوو سیاسه به
)  وان ك له آوردیش یه(ی ئرانپوزیسیونی ۆئ ۆ ب ی آه هت و حیسابا هئ و ئران  ر به رامبه به
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ی حیزبی ت رایه به وهڕ  به ك لهش ارادابوو، بهئ  الآان له ی مهت سه  ده ایی هنان بهوتآۆب
زو  ن بهتس  بهتپش ا بهت،   هڕ و باوه هئر   سه نابووههموجاهیدین (ك   وه وه ی ناوهتیمكانائ ه

  س له  ده...) و رانسه عراق،فه( وه ره یوانی دهتو پش...) در و نی سه و پاشانیش به
  .تبدا» یزانیتنی پار رژ خایهباتكی د خه«
ق آردن و   شهو ره  بهك بوو ایهت ره  سهكوو ، بهان دابهۆی   نه  برایمهیپلۆنۆمر حال   هه به
 سیمای  ساسدا له هئ  له  آهتال ههڕۆژووی آوردی ترگآ ی یه ره شاندنی به وه هك ه ریه  به له

 » برایمه «پلۆنۆمینی تها اییتوای آۆد. نواند ی دهۆخدا ئرانانی تی آوردستآراحیزبی دیمۆ
ردوو  هه. تی هاتشكیال هتی سیاسی و  نه  الیه مه كی ههیران ووشی قهت تآراحیزبی دیمۆ

ندامانی  هئاکشانی آادر و ر وودان ب و ههوڵ ج جمو نهتو  آه وه  آرده ربازی فكری به
 )یشتف هت(سی  زره باکۆمیسیونی هاوآاری   بهقاسملوو.جناحی د. انخۆیالی ۆحیزب ب

. ی چوار آرد کۆنگرهرانی گن او آردنی الیهتر و دادگایی و پاآ  سه نهت خستخ  زه ی بهتس ده
. النران آانی حیزبی وه كخراوهی رت رپرسیایه  به آرا له دهومانیان لگی  سانه و آه هئ ی زۆربه

ی  کۆنگرهرانی گن الیه. راد دان ج ی الوانی لهت آیه شندرا و یه لوه ریكخراوی الوان هه
ی  ره رفراوان آردنی به  پناو به ، له اری حیزبی توودهگژۆامئ رنونی و چواریش، به

و  له. دا  قاوده دا له کانی حیزبی تووده  بوکراوه والیان له هئآانی  وه  آارو آردهانداخۆی
رجی  لومه  هه سرنجدان به  ب ر بهتآ  یهۆن بتس به  ههت مهتوان و تزاری بووخ دا با یه رهت فه

 . دابووو  بره ی لهت ژی و حیزبایهولئویدوئسكی  هتندی  وه رژه  بهۆ ب نیا له هتان و تآوردس
یی ورووپائانی تآانی وال نیه و به  واده  آردن به مانهت  مه  بهرانیگن قاسملوو و الیه.ر د هگ هئ

و   وره  به... ک و موجاهیدینی خهكخراوی آان و ر آانی لیبراله آهۆر  ناوه ب و دروشمه
ی ناو حیزبی  ی حیزبی توودهت رانی سیاسهگن ش آران، الیه راآۆتو هئكی سیاسی تویس هه

نووسی سیاسیان  ، چاره  توودهت و حیزبی ڤیهی سۆت آیه  یه ن بهتس  بهت پش ، بهتدیموآرا
  .ربانی آردك قوتو كهتس  ده شنه  هیچ چهی دا ب آه هت یمام و خهئ  ژرپی له
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  لکدابان
  

رانی گن  الیه ك آه یه ا رادهت. اندتس ی ده نه شه هتر ت زیاۆژر  بهۆژربایی  هت و ناناکۆکیبرینی 
  ی آه سانه و آه  له هگج. دا ان دهتر لدان و آو به ریان وهتآ آانی شار یه قامه  شه ردووال له هه
رچاو  آی به یه بوول آردبوو، ژماره یان قه ی توودهواوی ربازی فكری و سیاسی حیزب هت  به
ك   نیزامی وهی کۆمیتهرپرسانی  ندی و به  ناوهی کۆمیتهندامانی پیشووی  هئ  له
و ) ریمی حمانی آه باسی، ره ورد عهگر ال سمایلی حاجی، سه شنماز، مهسوولی پ الره مه(

آانی  ه ه رآام له ری ههگن نی الیهیا دوو ر آانی حیزب، له هگر  آادر و پیشمه ك له آومه
  وانه هل. ژنو ااو بگن و آام ال هه ره زانی به یانده  و نه وه خوارده فكری حیزبدا، خولیان ده

ریان  کهی ناوبژندا  ردوو الیه ی هه وه نهترگآ  و یه وه كردنهتاشئ پناو  سكیش، له ند آه چه
  .آرد ده
یاندنی  هگی رات آا  لهدا گیریان کردبوو، ه دوو ریان  له هی ک سانه وآه هئمی  رجه ر سه هگ هئ
 نیو  وه» نزاده سه ی حه لهبدو ا عهتماموس«ی  هگ روان وا له هئ ن، باتو ڵ آه هگ دا، ره»انداب«
  .بوو  جاشاوی دهئران ستی  ژردهانیتشی آوردس به

 كمان ك قاره ندان وهوور ودرژی زینی دی رابردووی ساۆ ه  به نی بلوریان آه آاك غه
ا، گ ڵ و حیزبدا ده مهو ناو آ رچاوی له كی بهور دا ده هتو آا كرابوو و لهی لپشواز
ووچوی ت ها  له آانی حیزبی تووده راسپارده. حریم آردبوو هتی ر به ڕوه بهآانی  وه آوبوونه

 بواری  ره  به ره هآان ب ازیهڕك نا هت  ن لهترگندی  وه پ اراندا بوون و بهت و هاباد مه
كدابآرد ش دهۆانیان خل.  

ندی   ناوهی کۆمیتهندامانی  هئ  س له  آه٧اوی ت ی هه١٣٥٩ردانی  زهی جۆ٢٥  ر له اخرسهئ
حیمی  من، رها هتنی بلوریان، ماموس غه(  ی بوون لهت بری ی چوار آه کۆنگرهلبژردراوی  هه
دی یو هزیزی و ن دی عه حمه هئ، یو هریخوس ی قازی، فارووقی آه وزییه یفی قازی، فه سه
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   به وه داچوونه و پ وه ییدا، ویای شكردنه ڕه ند الپه آی چه یه هیانی ی بهتو  له) موعینی
یاند و  هگقاسملوو را. جناحی د ان لهخۆیانی یی نوان دوو بای حیزب، داب به اتآانی نا ههۆی
   .  آار آرد یان بهتس ده) اری چو کۆنگرهوانی  هپ( ئران.  ناوی حدآا به
 ی حدآات ایهر به ڕوه به آادری  ك لهش  بهوستی ههچوون و ۆب« ناوی   به  آه یاندراوه هگرا
 ناودر »انتی آوردس له سه  و مهئرانرشی ۆ، شتای وتسئزعی   وه  بهت ره اب سه

 سوسیال  ر به  سه دابوو، آهم  ه  قه له» ندی قاسملوو اب«ناوی  ری بهت ی آه نه آرابوو، الیه
ئك  هت   و له ربییه ورووپای غهئموآراسی دگ شورش هرۆوگائآانی دنیای  هیری ت ا دژایهتس
ها ناسیونالیسمی آور و  روه  و هه یه ی ههتك و مشكی رفورمیسۆر آا و ناوه ده
 ۆقاسملوو ب. دوی  وابوو هه آه .ێرگ رچاو ده یكی بهۆدا ر هبۆچوونو   لهگن رچاوته به
و  شك له ی به وه دانهگن ی حیزبدا، ره رنامه  به له» یكتسوسیالیزمی دیموآرا«ونجاندنی گ

  ... و  هی یانهت رفورمیس هبۆچوون
  شنه  هیچ چه ر بوو، آه تی آه  الباه ر به رانبه آان به اوهو بۆچوونی داب هگی روان  آاآه وه هئ

و  هئ دوای  به. بوو  نهدا حیزبی تووده ك بۆچوونی هت   لهیی  وشهت نانه هتكی جیاواز
 ی کۆمیتهانی گرئۆ) مردم(ی  نامهڕۆژمی  آه ی یه ره الپه  له دا، حیزبی تووده یاندراوه هگرا

  .ندب اوكی مژوویی قهگن  هه  آرد و به هتسو و هه شوازی له پتی درشت  خه ندی، به ناوه
ی ت ایبهترجی  لومه  هه ا لهگائبوون و بتاران دانیشت  ان لهیخۆ  انی حیزبی توودهر به ڕوه به

 و ت شووینیس آداره آانی چه وه  و آردهک خهژی لۆۆسیكپ  ری ان و باتآوردس
 ۆی سیاسیان ب وان، نووسخه هك ل هیی خ هڕووت و قین و ت آانی حكوومه هگن هترچاو به

ان و آادر و ر به ڕوه به. آرد ش دهۆی براآوژیان خڕ هوشونی ش و ر چاوهپ ان دهتآوردس
یان، لك  وه آانی جیابوونه اآامهئی  وه هئ  ب ی چواریش به کۆنگرهانی و پرهندامانی  هئ

باتی   خه ی، آهتمپریالیس هئی و دژی ت باتی چینایه ی خه ژاوهگ ناو  نهتو ها آه ، وه وه نه بده
  . دابووتس  ده  و رووی لهگن  رهیداتاسئ  ی لهت وایه هت نه
آانیان،  امانجهئدیھنانی   پناو وه كدا لهر هگن  سه نی لها دوت  ی آه سانه و آه هئ   شوهم  به
ری  هگن  دوو سه و دوا له مه دا، له نیان ده اری و قورب ده ربه و زیندانی و دهان وشآ دهت

  . سوو ك دهیریان لتامانجدا، شیر و ئمان   پناو هه م له جیاواز به
 ت حیزبی دیموآرا ر به نبهرا به) ی چوار کۆنگرهوانی  رهپ(ی تسو  و ههت  سیاسه دیاره

 تال ههڕۆژی آوردی  وه  جوونه شی له وره هگ بوو و زیانكی  یژ و دوژمنكاریانهتووند و ت
دا خۆی ناخی   له آه وه نهژووی خودی جوو م ك بوو آه یه دیارده، ك برچ الم هه بهدا،
آانی  یژیهتراتژوویی و س م ك دروشمه هت  آی له یه با هت نا شنه ی آردبوو و هیچ چه رده روه هپ
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رآام   هه نواند آه  دهخۆیدا  وه ساسدا له هئ   له آه هجیاوازی. بوو دا نه آه وه وونهحیزب و ج
آانیان  امانجهئ  هن بتیش هگمای  هت  به  وه ی جیاوازه سه ره ا و آهگ دوو ر  به نه و دووالیه له

ی و یووتیش هگ ینهتا و گ بوونی ر هت ی، ههت یه مهوابووری و آئوویی تو م پاشكه به. بوون
راژدی تان ت آوردس  جار لهزۆرا تسئا ت... اران وی نه ردانی ست توه  ودهت سه ڕی ده شه

  .  خوقاندووه
ك و  نی چه  خاوه  آه،قاسملوودا.ری د ر رابه ژ  لهئرانانی تی آوردستحیزبی دیموآرا

ی دیموآراسی گن شه پ ی بهۆها خ روه  بوو و ههزۆرینسانی ئ و هزكی تیمكانائڵ و وچ
  له» آان اوهداب«  ر به رانبه ی به ووند و ناسیاسیانهتجار گ كی یهتویس زانی، هه خوازی ده

و » فروشۆخ«و » جاش«اوانی ت  وه و نووسین و آرده  قسه ش و به پ هترگحیزب 
  ی سیاسی حیزب و ریكخراوهگن رهه ژووی فهم. نتس به  ههۆیان ب» كارت یانه خه«

ری سیاسی حیزبی  هتف هکانی د بوکراوه.  اخنراوهئ  و ووشانه ان لهتآانی آوردس سیاسیه
 ۆزانی ب  و نهترس لپه سی هه  آهزۆری تس  ده وه»سی آه ٧ اقمیت«ر  مه  لهتدیموآرا

من و ا هتماموس(ندی   ناوهی کۆمیتهندامانی  هئ  س له دوو آه. ازاد آردئاوان ت خولقاندنی
ن   الیه له و پرهندامانی  هئ آادر و  ك له یه ها ژماره روه و هه) یو هیخسر فارووقی آه

 ووبی دوو برایڕ لی آه ر و عه عفه جه. ندان آرانی زی وانه یران و رهگ  وه رپرسانی حیزبه به
دا  نده روبه و سه ر له هه. ر آرانۆرتاوان ت  ب ل به هگ حیزب و  ز بهسۆ و د رگه پشمه
ك  یران و یهگر تآانی   و شارههاباد مه  یراوانی رژیم لهگآر ن به  الیه سیش له ندین آه چه
 بوو، ر شهۆكتج و  وه جار بهگ كی یهو  ال آه) دی حمه هئحیمی نادر  ید ره سه( ناوی  وان به له
  . ران آرا با وللهگ آردن  و دوو ل س ب به
وانی   پره ر به رانبه ران بهئانی تی آوردسدیمۆکراتندی حیزبی   ناوهی کۆمیته وستی هه

ی  رب  وان له هئ. وسوول و پرنسیپی حیزبی بووئ  شنه ر چه  هه ی چوار دوور له کۆنگره
 و ناکۆکی ان بهخۆیو هتسڕاندی  وه پ آهآانی  ههۆیو ) ینشعابئ(ن  دابای   دیارده كه وه هئ

مهۆو آملمالنی ن وه  بهی جیاوازبوو، می دوو روانگه رهه  بهها روه  ههاو حیزب وگآی  یه  ش
كیش  هری خ ماوه ندامانی حیزب و جه هئ  و وه نه ك بده ل  واقعبینانهو  انهسیاسی  و یانهتزانس
 بارودۆخی  ن لهترگر وه ک  که ن، به ار آهادگائآان  ووداوهڕی تسڕاووی ڕی تنو چ له

آان،  یهڕۆ  ویشكه بیه زهه ری مهتواتی و دیكۆیڕ هر  سه  لهک خهیی  هڕووت ان و قین وتآوردس
  ی چواریان له کۆنگرهآانی  یاره رار و ب  قهی زۆربه  نن آهان بخۆیووی  ڕ وهی  وه هئ  ب به

  هت حیزبیان خس ن له انجام داب هئر آی و سه ره ووبه و دناکۆکیاوانی تموو  ، هه  ناوهژیر پ
.  وه ر جیا بوونه تی آه شه  به ی چوار له کۆنگرهوانی  ناوی پره  به ی آه شه و به هئرملی  سه
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وانی   پره ق به رحه ده» ینئخا«و » جاش«لی  هگ نانی وشهآاره دا به ندییه وهو پ له
  ر به رانبه ی بۆچوونی جیاواز به وه و شڕا بیرواکۆکینی ۆ ه نیا به هت  ی چوار آه کۆنگره

ر   سه یان له وه كدانهی لتنودا چ ندییه وهو پ آان و له یهابوورئی، سیاسی وت یه کۆمه   مکه چه
 ڕگای  و پاشانیش وه  حیزب جیابوونه ی، له كهت رایه به وهڕ ران و بهئالنی  هگشۆڕشی 
 ج وا و نابه هڕ نازۆرش، پ هترگی آورد  له سه ری مه سه چارهۆیان ب یانهتاشئكی ت سیاسه
ی  وه  دژی جوونه  آهێرتوگ ك دهسان س یان آه  آه  ناو آوردا، جاش به له... بوو
دابن و  آه وه نه دوژمنانی جووت  خزمه ك له یه وهر ش  هه یان به آه له هگاریخوازی گزڕ

نی  ی چوار خاوه کۆنگرهوانی  پره. رنگر ت وه وه  ده ش له و مواجبی نن وجیره یه هگزیانی پب
  سانه و آه ان لهی زۆربه. ری بوون روه مانپهتیی و نیش وه هت ی نهتس دووی سیاسی و هه رراب
   و له وه نه آهی پت ندامه هئی  هگر  بهین  ببینن و سبه وه  حیزبه ون به و خه  شه بوون آه نه
نیا دژی  هت  وان نه هئ. ن  بكهڵقا ی نه ندی دانیشن و قسه وه نای کۆمیتهر آورسی  سه

ی حیزب  آه  مژووییه نكردنی درووشمه پناو دابی هكوو ل بوون به ی آورد نه وه جوونه
و  هئها  روه و هه» ئرانانی ت آوردسۆاری بت و خودموخئران ۆدیموآراسی ب « هوات
دا  یه تره و فه ر له گه ئه .شانۆكتوڵ و   هه نهتو بوو، آهسند آرا دا په کۆنگره   له ی آه هتیاراب

ی  ری کشه سه رک و چاره ک توانایی ده یه ادهڕت تا سه  ده  جیناحک له بووکهپیان وا
 ناو  وته که نیا ده  ته وه ، ئه یه هه نگیدا، رهه ی خودموختاری ئیداری و فه چوارچوه  کوردی له

ك  یه ند چریكه اچهت  ك آهسان  آه. وه وته کیتری لناکه یه وه خویندنهی سیاسی و  ه ی هه خانه
ك   یه له تآراوحیزبی دیم رانیگن ندامان و الیه هئمی  رجه  سهڵ هگ   له وه ش جیابوونهپ
دان و  ژهدر ر به رانبه ان بهخۆیی سیاسی ڕاینی بیرو رب ن پاش دهۆردابوون، چ هگن سه
ان گن ندامی حیزب، ده هئزار   هه٣٠  ر لهترانی زیا نه نو ی آه زه باڕو  هئر شی ههپ نهترگ
ی  کۆنگرهی ر به ڕوه بهندامانی  هئ ی زۆربه جاش و خایین؟  دوو بوونه آدابه دابوو، یهۆب

آانیدا  امانجهئدانی حیزب و پ ره زراندن و په  دامه  لهۆوخ هتسڕا  بوون آه سانه و آه هئچوار، 
دا نازناوی  کۆنگره  له(من ا هتك ماموس سانی وه  آه  وینهۆابوو، بیگان آی ره ی سهو ڕ

 سال رابردووی زیندان و راکشانی ٢٥  به(نی بلووریان  ، غه)درایی پ وه هت شاعیری نه
حیمی  مینی سیراجی و ره ده مه و حه) خۆیالی ۆ ب کۆنگرهندامانی  هئمی  رجه ی سهگن ده
یی و  اوارهئ  ان لهخۆی ساالنی دوور و درژی ژیانی  آهر تسی آهیان   ده یفی قازی و به سه
،  كردنانهان پتخدوان و بو ل وهو ش هئآردبوو، شیاوی ڕ تپهو زینداندا ی ر ده ربه ده
  .بوون نه
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یاری  بۆوخ هتساررچی  هگ ۆتو هئكی  دانی حوآم  بهتآراوی حیزبی دیمت رایه به وه ڕ به
  ن لهوچو(دا  سمیدا نه هآی ر یه وه بوونهۆ آ ی چواری له کۆنگرهانی و ر و دانی پرهۆرت

 ۆدا بواری بتمانكا  هه م له به)  وه آرده م ده ی آهتآراۆیی حیزبی دیم وه هت ونهیژی نتپرس
ی  کۆنگرهوانی  هپ . آرد امادهئ ناو حیزبدا  له» وان هپ«نی ت آوشت نانه هتن و ترگ

  ی لهگن رهه یداری و فهئاری تری حیزب خوازیاری خودموخت ی  آه شه ك به چواریش وه
و  هئدابینكردنی ۆیان وابوو بوان پ هئم  دابوون، بهئرانرزی  هئی ت واویه هتی  وهچوارچ
  وه ویژهوت سیاسی و وڕگای   لهێآر  و ده  نییهتویسآداری پ ڕی چه ، شه دروشمه
ی  کۆنگرهوانی  یوانی پرهت پش وو نیشانیدا نهت داهارچی هگ.  وه هتزرو بدۆركی ب سه چاره

ی دنیای ت نی رواهت هاگن ده  وه آداری و نه ڕی چه ووخاندن و شهڕ دروشمی  چوار و نه
م دان  ا النی آهت،   هڕ و باوه هئر  نا سهه الآانی نه ی دینساالر و الساری مهت  حكوومه وه ره ده
شبینی ۆسكبینی و خ هتی  دهڕا. ننب داآانی آورد یهت وایه هت  نه  مافه ك لهند ه به
 ڕ مه آان و چ له ریه راسه  سه زه ه ر به رانبه ی حیزبدا چ به ردووبا  هه ووناآبیرانی آورد لهڕ

  له. ای آردنتكی نووس ووشی چارهت  وه هت با یكی خهتاآتژی و تراتدیاریكردنی س
ك  هت  ر له به هگن هتكی ت ی و خزمایهت  نیزیکایه ار لهی چو کۆنگرهوانی   پره ا آهتدمانكا هه

یاندنی  هگتی تس به  مه دا به)  بهزۆر(ک  آانی خه  فیداییهڕکخراوی و  حیزبی تووده
ووند و تباتی  ر هیی خه  سه بوونهتو ل، آه هگی ت و خواست ویس اران لهتدارانی ت سه ده
ی،  آه هت یمام و خهئرش و ۆ ش  لهگوڕرم و  هگیوانی تی و پیشتمپریالیس هئیژی دژی ت

ڵ رژیمی  هگ  ندی له ی و هاوپیوهت ی نیزیکایهایش، وئرانانی تی آوردسدیمۆکراتحیزبی 
 کخراویرك  هت  ی و هاوآاری لهت ایهتشكردنی بواری دوسۆریكی خ راق، خهع

   به» میللیری گر مانی بهشوورای نیشت « شداری له ران و بهئکی  موجاهیدینی خه
  .  بوو دایو هج سعوودی ره ی مهت کایهۆر سه
ك و ۆر  ناوه  له یانهتآی زانس یه وه كدانهاداری و لگائ  ب به ی چوار کۆنگرهوانی  ر پره هگ هئ

  ژیمهرو  اریان لهتران داوای خودموخ ئیسالمیئ کۆماریدارانی ت سه دهی بۆچوونی  شوه
 کۆماریی تی آات حكوومه « مان داوای له رانیش ههئانی تدسی آوردیمۆکراتآرد، حیزبی  ده

در  نی سه به. آرد  دهیو هج در و ره نی سه نی به نابا ی جه» رانئیسالمی ئیكی دیمۆکرات
. ربیبوو  آورد ده ر به رانبه ی بهۆلی خ هگ دژی وون وڕ وستی ههماربوو، ورآ ك سهتآا

 انی هووگژیم و ڕ یور شا  به هنبووتو آه  نهی هتو آا هئا تش نیی موجاهیدیڕکخراو
  ی آوردی له له سه  مهت ایبهت  ی بهت وایه هت ی نه له سه  چ جاران باسی مه،ژی ل بووهت آه نه
  .وونجاندبووگ دا نهخۆیی سیاسی  رنامه به
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ری گر مانی بهتشورای نیش«ی  رنامه  به ان لهتاری آوردستنیشانكردنی خودموختس ده
 وب. ی آورد بوو وه اندنی جوونهت ه خه ی و ههگ مهۆآ له هگ ستی به مه  نیا به هت  دا»میللی

  دان به ژه درۆبر بوو  با كی لهوس ناو په انیش پهتكی باش و آوردسی آورد میواندار وه هئ
دا، » اڕشو«ی  رنامه  به چی لهۆر نا ب هگ هئ. اران آردنت   له قه هت  وهو آداری و له ڕی چه شه

، موجاهیدینیش  وه ره تآی  الیه له. ؟ نراوه راندا نهئی ج هتری نیش تآانی وه هت مافی نه دان به
یان  وه هئوی  آرد و هه یان دهتو آهسو دا ههدیمۆکرات حیزبی  ناو  له ی حیزبی تووده وه ش به
   لهیو هج سعوودی ره مه. انخۆیفی  ژیر رآ نه  بیخه وه ری سیاسیه  با م له ا النی آهتدا  ده
  : نووس  دهدیمۆکراتمی حیزبی  نجهی پ کۆنگره ۆدا بخۆییی  زباۆری پی نامه

یاندنی  هگج ر به  سه ، له وهئی حیزبی  کۆنگرهمین  نجه پۆن بتو رآه ی سهتاوائ  به«
  . »رمگ دادهان پتآان و ریزهری نتی زیا وه پاآكردنه

ر  مدا سه نجهی پ کۆنگره  قاسملوو له. د  آه كدایهت آا  لهتسار وی جه رهنابی  نی جهترگداپ
  هتنی حیزبدا د رنامه  به امانجی نھایی لهئك  وه» یكدیمۆکراتزمی یسوسیال «ێ نو له

   آه بووه وه هئ وی جه رهی تس به مه.  وه هتب ر ساز ده سه ی له کشه  و ڕ  و دیسان شهگوڕێ
 حیزبی خۆیی تخ  وه.نالن  حیزبدا وهکانی زهری ناو  ی لهسیالیزمی عیلمورانی سگن الیه

زی  بار  سانی دژ به  آه ی لهدیمۆکرات حیزبی کانی زهریی  وه  داوای پاآكردنه تووده
 ا موجاهیدین، پتسئ. آرد ده) خۆیزی  بار   دژ به وه نهبیخو(یالیزمی عیلمی وسس
ری،  راسه ی سهڕکخراوردوو  هه. ێرگ دادهسیالیزم ورانی سگن ی الیه وه ر پاآكردنه سه له
نی   خاوه ان بهخۆیهردووال . ونپ امانج دهئك   موسمان، یهویتر ئه و تمونیسوك آ یه
 نووسی آورد   چارهب  ده وانن آه هئ،  یان وایهزانن و پ آانی ده هڕکخراوی آورد و  وه هت نه

  ی، بوون بهت آور به.  بووینباشكی ر ده شمان یاریدهۆدا خ وه رهڕم  له. ن دیاری بكه
ی زۆر شوورادا   لهدیمۆکراتی حیزبی  وه و مانه» ری میللیگر شورای به«ندامی  هئ
دی  ندی خۆیدا نه وه رژه  به له حیزب   بوو آه وه هئآانیشی  آیه ره  سهۆ ه ك لهآ خایاند، یه نه
کیان  ره  رۆی سهوجاهیدینمی  رکخاو  کهاڕنی شووۆژم هری ژیر با  واوی بچته  ته به

ی هاتبوو و خۆییرانی ناو ووشی قهت حیزب ێ نو رله  سه  آهآانی دواییدا  ساله له. گا تدا ده
 کاتک.تدوادا ها ی به١٣٦٧هاری   به دابانی و وهق هتدا تش ی هه کۆنگره  ر له اخرسهئ

كرد یوانیان لترمی پش هگ   بهکارینی هاو  ئاماده نه و الیه   ئه وت که رکه  بۆیان دهموجاهیدین
  ر هگ ڵ موجاهیدین وه هگ  ندی قوویان له وهپ) یرگی شۆڕشت رایه به وه ڕ به(آانیش وه و دابا
 كیم رهه به... دان وتس ده  لهت رفه ده  وماندووآردنۆ خ  له هگش جیو هئ  دیاره.  وه هتخس
یان ۆ بآان هدیمۆکراتپ و   چه زه ه له هیچكام  دابوو آه وه  له آه هترفگ. بوو ری نهت
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ازادیدا ئآراسی و ومك د هت  یی له با هت وانتیسالم نائژی ولئویدوئ،  بوو آهتو آه رنه ده
 ت دووپا وه آهۆر مان ناوه  هه الم به ر، بهتآی  یه وه ش به ریكه اش خهستئ  ك آه یه ه هه. ب هه
  . وه هرتآ ده
انی هاوآاری نپچزموونی  هئر تجاریكی » ریگر ی بهڕاشو« و دیمۆکراتبی وان حیز
ر  ك هه  نه  و نیشانیدا آهترخس آانی ده ریه راسه  سه زه ه آردن به مانهت ی مهتای شكست

رق  ی غهۆ ه آان به  آوردیه یره  غه هڕکخراومی حیزب و  رجه كوو سه ، به حیزبی تووده
  ك به یه وه هت یی، نه وه هت ی نه ین ناسنامه ن امادهئا یدگن هترچاو نیزم و بهوڤیمی شۆگ  بوون له

  . ننلم ناوی آورد بسه
 تس ردووبای حیزب و ده ی هه وه ره  و ده   وه وهآانی نا ندییه وه و پت ی سیاسه وه كدانهل

.  نییه  یه م نووسراوه هئ آاری  انهت م سیاسه هئزی ه ی الواز و بهپ نیشانكردنی ج
ی چوار و  کۆنگرهوانی  نی پرهتكھای پتنو چتس به ، مه  باسكراوه وه كهسپ  ده هك ل روه هه

ر  ك هه نه  بوو بزانین، وه هئ وش ب وه ره ی سه  دوو نموونه  به اماژهئ.  نووسی نادیاریانه چاره
پکوو حیزبی دیمۆ ی چوار به ی کونگرهوان هن ههوکراتیش، چو ك درووشم و  ری یهگ
  ی آورد له له سه رآردنی مه سه  چارهی  ڕگا و شوه ر به رانبه ت به هاسیك س یه

   هزه  به وه نهتس بهۆآردن وخ تمانه  مه بهرزی ئراندابوون، هئی ت  واوییه هتی  چوارچوه
   له وه نهتو ها دوورآه روه ی و ههخۆیی ناو وکشه ک گره مهۆ ک  له هگآان ج ریه راسه سه
  . بوو ریان نهتكی تو سكه آان ده یهت وایه ته  نه رآردنی مافه به هتس  دهۆودان ب هه
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  ی چوار نگرهوانی کۆ پره
  ادژووییآی م یه وه اقیكردنهتر  رانبه  به  له

  
هرش  کوردستان ر بۆسهماری ئیسالمی آانی کۆ هزه  کهدا، ١٣٥٩هاری  ای بهت ره  سه  له  

آا،  ده ئاماده» ن ڕی درژخایه شه «ۆ بخۆیردستانی ئران  و حیزبی دموکراتی کودنن
ش و  رته ن ئه  الیه  لهردا رابه كی نابه ڕ  شه آان له آان و پاشانیش گونده  شاره ره به ره به

  وو بهتها  ژمارنه اوانی لهتكی بک خهسپای پاسدارانی رژیم داگیر و شاروگوند خاپوور و 
 ۆ ب وه  شاره بات له یدانی خه  مهب ، حیزب ناچار دهێآر دههید  ستی سپای ئیسالم شه ده

 تی خه ناو  به ای پشتیوانی له ڕ هر ی چواریش سه وانی کونگره ه پ. وه تهشاخ بگوز
  نه وۆب(ریان بوو   سه  له وه ستانی رژیمه ده ن آاربه  الیه  له ك آهتخ  زههۆی  ینی، به خومه
ی  وانه یران و ڕهگت  وه ستانی ده ده ن آاربه  الیه و له ی پرهندامان  ئه س له ندین آه چه

   له ر و به  به هترگنیان  نھ نی و نیوهڕگای تکوشانی نھ).  آرانآانی ورم زیندانه
  نهتو  داڕژرابوو آه وه ن حیزبی تووده  الیه  له آه» کتی  و یه خنه هر«تی  پشگرتنی سیاسه

دی  دا بهت  آی زانستی یه ما و بنچینه  بنه شنه  ڕاستیدا هیچ چه  له  آهكت یدانی سیاسه ناو مه
وان ی نرآ به  آستی به مه ۆنیا ب  ته آه  آرابوو ه گهكدا  پناو ئامانج ن لهوچو. آرا ده نه

  . یراگ رده وهکی ل مپریالیزم که  سوسیالیزم و ئه هتم وا رده دوو سیستمی جیاوازی سه
 ناو  له) ی ئیمام و دژی شۆڕشت خه( بوونی دووالبای جیاواز  نان بهه ڕ وه  با ه بوان پره
 دابینكردنی  ت به ره با سه» تی ئیمام خه« البای  آردن به تمانه  مه ها به روه دا و ههت سه ده

  . وه  سیاسیهجۆی جمو نهتو لی آورد آه آانی گه آیه ره سه مافه
ری  ن وای رک و پکكردنی آاروباشارجی تکۆ لومه چاوگرتنی ههر به له  دا به و پناوه له
 چاپدان و   له ستیان آرد به دهان خۆییاندنی بیروڕای   ڕاگهستی به مه یی، به کخراوهر
ره(ندی  ی ناوه انی کومیتهگورئك  وه» کوردستان«ی  وه وآردنه بچوار ی کونگره وانی پ (
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. رچوو ی ده  ژماره٣٠ی   نیزیكه،١٣٦١انی تا زست) ١٣٥٩هاری  به(  وه نه دابا کاتی   له آه
ی   بوکراوه  لهشنالی داواآانیان راآۆتی ئران ب ی سرنجی حکوومه وه  ئهۆوان ب ئه

  .آرد بلیغ ده هتیان  آانی حیزبی تووده هبۆچوونت و  ق سیاسه قاوده کوردستاندا ده
  کۆنگرهآانی  هسندآراو ه و پت ه سیاس دان به پ هر ه پستی به مه  بهی چوار  نگرهوانی کۆ پره
وویان، تآانی داها هنجاحیزب و ئام  ه ل هو هآانی جیابوون هی هۆی هو هكردنها شی هرو هو ه
 ناو  هنتو هندامان، آ ی ئه ه ژمارمی هن و آڕاسوو سك بوونی بواری هه تهر های ب ڕ هر هس
ر باسم آرد تشك پ هر و هه.  وه هشکیالتی  و تهسیاسیی  نه  الیه مه ههكی یدانی ملمالن هم
ك  هی و»کوردستان «ی ڕۆژنامهن  ا دوای دابتآی آور هی هسی ماو ه آ٧ی ت هرای هب وه ڕ هب
 خۆیك  هی هدڕاا ت  هو هشکیالتی ری ته با هرآرد، پاشان ل هندی د هی ناو میتهانی کۆگرئو
  ه ل همن آ، ماموستا هان پکھیا ئاوگۆڕندید هی ناو رآیبی کومیته ته  هل. كوپک آردر
ندی  هی ناو میتهکۆ» یفتیخاریئ«ندامی  ك ئه هن درژی و هم ته هۆی  ه چوار دا بی نگرهکۆ
یاری   ب هآ) ١٩٨٣( ١٣٦٢ سای تا ههو » ێشیالناو « هوڕا گهن  ردرابوو، دوای دابابژ هه
 ١٣٦٣ا سای ت،  هو ه مای هنو شو ه دا، لی» هسرو «گۆڤاریرآردنی  هجاری و دگ هی ی هو همان
ای ت هر ه س هانم لز، واباپچ هڵ ناوبراو ن گه  هندی ل هو پ هو ههاباد مهشکیالتی   ڕگای ته هل
الی ماموستا و داوای ۆی ناردرا بت هایبت  ه بو پرهكی اخرجار آادرئ ۆدا ب١٣٦٣هاری  هب
 ومدا  ه، ماموستا لێورووپا بكرئی  هوان ها ر ڕگای حیزبی شیوعید بها ت شاخ  تهكرا بل
 وێن هرل هی ست هاقتری پیری  هس  به هازت«و و سپاس نووسیبووی  و س رای دوعاو
ن  ه الی هك ل هی ه ماوۆ بوو بێ شیالناو هناوبراو کاتک ل» ... و هم نیی هو هبوون ر هد هرب هد

 وی خوسره هکوقی ها فار هرو هه کرا،یشی پت ه حورم ب هو ه داخ هیرا و بگ  هو هحیزب
ی  هو هبوونۆم آ هآ ه ی هر لتی هک هس ه آ٦ . زیندانی حیزبدابوو هندی ل هی ناو ندامی کومیته ئه

 آاك .ن هندی زیاد آ هی ناو میتهندامانی کۆ ی ئه هندا بریاریان دا ژمار دوای دابا
 سی و ن بوو، ب آی دابا هر هرانی س هب هو ڕ ه ب هك لآ ه یخۆی  همینی سیراجی آ هد هم هح

و  هر بتسی هند آ هری سیاسی، پاشان چ تهف هندی و د هی ناو میتهندامی کۆ  ئه هدوو آرا ب
ردرا،  سپیان پ هرآ ئهو  ئهخشی  هالم و حوسینی ب هشكۆ قادری خالیدی، ناسری خ هناوان
 دوو  هو آ و پره ن نهاردرا ن  آادری آوردی حیزبی توودهك س هی ه پاش ماو هو ه ل گهج
ج بوونی   نیشته  به.کرد داریان دهش بهندیدا  ی ناوه میتهآانی کۆ وه  کۆبوونه هسیان ل که
  هل» حیم مین و دوکتور ره ده مه نی، آاك حه آاك غه«و  تی پره رکردایه  سه هس ل ند که چه

  هو ل یشتنی پره ن و تگهتیش گهی پ سهۆ، پر ی حیزبی توودهت هرای به هریو نا به  په هتاران و ل
  وان به نووسی پره ه چار وه تهو کا یشت، له  گهخۆی ئاکامی   به تی حیزبی تووده سیاسه
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یاردانیان ی آی ب هیخۆ ربه ه س هشن هرچ هی حیزبی دایك و هتس هرد  به وته واوی که ته
ی  هو ش  کوردستان به ه ل حیزبی توودهی ت ه سیاس ه دواو  به هناغۆو ق یدا لهتراس هكرا، لتو هز
تی  رکردایه سه. چوو ه د وهڕ ی چوار به کۆنگرهوانی  ی پرهتس ه د  بهوخۆ ڕاسته  وآی هر هس

رچاو   به هی آورد ل هاریخوازانگزری اتب هآانی خ هندیی تمه ایبهتی  وه  ئه ب ش به حیزبی تووده
انی تس هد  الی آاربه هی لی خۆ پوآردنی ج ته پ قازانجی ی کوردستان به له هس  مه ه، لێرگب

رجی  هلوم هه  ی لهرچ گه ئه،  هو اتهرآی حیزبی دیمۆت  نیسبه به. ترگ هرد كی وه هئران آ
  ری بهگاڕۆی ختس هان، هتدسر آو هی رژیم ل و بتتی آوش  سیاسههۆی  وکاتیدا به هئ
دا زاڵ بوو، ک خهالنی  همۆ ناو آ هران، ل هرشك ه ر به رانبه  به هآداران هی چ هو ش  بهت ایبهت
ك ندی حیزب ه هو هر ه د هناو حیزب و چ ل هی رووناآبیر، چ لتوژ  هك لش هب ۆالم ب به

 یان  هو  مانه ر به رانبه ومان بهگووشی شك و توانی  ئه  ه آ هووم ماب ه وپرسیاری ب
ش  وه سی و لهاآی روونی سی یه رنامه بوونی به هارادان ئ هل. ناو حیزبدا آردبوو ه ل هو مانه نه
ی رر  ه س ه حیزب ل یدان بهت  یارمهۆعس ب  رژیمی به هی آ رجانه  و مهتر شهو  ئهر، گترینگ

کردنی آادر و  رده هرو هنان و پرها بچۆنتییی و  هكخراو آاری ر دان به یخ نهادانابوو، ب
ك  مهۆدا، آک خهناو  هو لرب آی به یه هوش هبڵ ۆك و چ هی چ هو وآردنهها ب هرو هه
   بهت هو ، ده وه هرتآی  الیه هل. ێرگۆ  هووناب حیزب هۆآراوی ب رنه هس هی چارترفگیروگ
ن گا پیالن وته شوو که پ هر لت، زیادیمۆکراتوازآردنی حیزبی نی و الوش هرگ ستی به مه

رژیم دوای (دا  پ هآانی درژ هت هشیر هك عۆر هو سآان  گه به هر هآدارآردنی د هتی چ و سیاسه
).  هاراوئ نای ه وانه ئهآدارآردنی  هی چ رنامه  به١٩٧٩ی  هول هی خاآ٣١  هد هغ ی نهڕ شه
  هراق لوان ئران و عی نڕ شهیرسانی گ  ئران وههر بۆسهعس  درژی رژیمی بهتس هد
ی ئران ک خهیی  هو هت ایینی و نهئی تس  ههدانی  دنههۆی اویدا، بووبهت  ی هه١٣٥٩رمانانی  هخ
كردنی ترآو سككردن و سه هتر  بهۆ ب هو نانهدارانی تاران و بیانووهتال هتس هن د الیه له
 ت ایبهت  دا و به هند روبه و سه ر له هه. رشدوای شۆآانی  کراتیکهدیمۆ  وته سکه هواری د اسهئ

آانی  ییهافید  و چریکه پشتیوانی حیزبی توودهراق ی ئران و عڕ شهیرسانی گ دوای هه
   لهت ایبهت ی ئران و بهت  حكوومه  چوار، لهی نگرهانی کۆو پرهها  هرو و هه)  بهزۆر( ک خه
ی  شهریان بوو، آ  سه  له هو هت ن حكوومه  الیه له ك کهتخ هموو ز رای هه ه ر ی ئیمام، سهت خه
اوادا هرشی ئكی زع ه و له.  هوور آردبتآانی قوول هو دژرانی کۆماری ئیسالمی گن وان الیهن
  کرات لهحیزبی دیمۆ. رسیدارت  ئاستکی مه هوویشتب ردوو ال بای حیزب گه ی ههتبلیغا هت

   له كی آوردی ئرانی، کهآو حیزب هك و  الیه بوو، لهتران ها هووشی قت هوالند  چه
نی تپاراسی  قینه راستهری گن  الیه کرد و خۆی به اری دهتی ئراندا داوای خودموخ هوچوارچ
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ر ئراندا  سه ۆراق بر هرشی ع رانبه  به ، لهێرژم هژمارد و د هرزی ئران د ئهی ت یهیواو ته
. بووآداری دژی ئران هچی ڕ شه  نک له  الیهشیۆآرا، چوون خ هد  نهۆ چی ب هو ه آرد به
  ی ئران دان بهت ر حكوومه هگ ئه  اند کهی گهدا رای یانیه ند به  چه  لهتند حیزبی دیموآرا رچه هه
آانی روو  که ه چ یه هامادئ، ی آورد دابن رآردنی آیشه سه ه چارڕ  مه آانی حیزب له هشنیارپ
و  ئهدا، هزوائ  هعز هو و الم له  بهڕبکا، هش براق ی ئراندا دژی ع هر  به  بكا و لهعراق  له
  . یت ه ڕ كی بنهر سه هك چار  نهتها هماسی دوندی دیپ هو هرژ آاری به نیا به هت  هستو هه
   کهبووتیی و فكری ها ه ڕکخراوی کشهو   گرهك ل مهۆووشی آتدا ۆ ناوخ ر لهتآی   الیه له
ند  ندی و چه ی ناوه میتهندامانی کۆ  ئه  لهشک بهزایی  هنار. آران هد ر نه سه هاسانی چارئ  به
ی  هند ناوچ  چه وی لهش هزی و پۆالئها  هرو  و هه هگر شمهزی پآانی ه هرماند ه ف س له که
سه هر دژ ش هب، باکوور ت له تایبه بهی حیزب تبوون که انهترفگیروگ  له مهۆو آ ك له   
ی  میتهی کۆ وه  کۆبوونه هقاسملوو ل.دا د ندییه هوو پ له.  هو ی حیزب ببوونه خه هیو هتس هد

   که هووتو رکه همان دۆا بتسئ«:  هد  ه،یراوگدا ١٣٥٩ی پاییزی گاخر مانئ   له دیدا کهن ناوه
ك  هگاییرج هه ووین، لهتو رکه  سهێو  له مهئ،  هرت هز شکیالتمان به ك ته اییهگرج  هه له
مالی  شیك هبین وتیشوك ر هی چ هو وآردنه و بال هو ری نیزامیهاب نیا له هت و  شکیالتمان نییه ته

كی نتو رکه وشار، سه ی هه هك جنووبی کوردستان یا ناوچ یه ها رادتیا  کوردستان و
؟  یه آ ا بهتسئ،  هو هوتویشمان آرد ب  که هک هچ و ئه نازانین ت نانه هت و  بووه مان نهتۆو ئه
.  آزین هو شه هند هگاپوری پرا ب له.   نایه مهئ آاری   و به  نییه مهئآی  ها چتسئ  که هوچ ئها توا
ک و پکی  ر ی کوردستانمان به نامهۆژر   که یه وه مان ئه ی دیکه هور هگ زۆرکی م وآوڕ که
مان  که نامهڕۆژی ت آور به.  مهئش  پ هتتۆی هات ایبهتكی زع ه و هو  داخه به. رناچ ه دۆب

ی  نامهڕۆژ   که یبه ه عزۆر  مهئك حیزبی  هكی و حیزبۆ ب هش دیار هو ئهو  هوتونووس
 ۆری سیاسی ب هتف هی دترۆی راپ٢٢ و ٢١ و٢٠آانی  هر الپه(»چ رنه انی دهگرئو
ن   الیه  له یانهم و آۆڕ م که هئنیشانكردنی تس هد. )ندی ی ناوه میتهی کۆتشگی  وه بوونهۆک
موکرات د حیزبی  ن که ییهتم راس هئری  هشاند، پ هقاسملوو. زمان د ری سیاسی و له هتف هد
ك ل مهۆو آ  وانه هئ.  واز بووه ال هو ییه هكخراو آاری فكری و ر یخدان بهااری ب بو له

  له تری رووداو هنی زنجیرتدان و پکھا رهه  هۆی سه  بوونهێ نو ر له ر سهت ریتی نهی  هدیارد
ی  میتهامانی کۆند  ئه  له دیکهسی   کهی س هو  وان جیابوونه ك له  یه  کهدا که هو ناو جووالنه

 حیزبی  ، له هیسماعیلزادئیری گدی و جھان نناری مامه ریمی، سه حمانی که هندی، ر ناوه
 یان "شیمال"ی  له سه مه.  چوار انی کونگرهو پرهڵ  هگ بوونیان له کهتدموکرات و 

   به ،٥٧ای شۆڕشیت ره  سه ر له  وههێرک  ده هوسی لا بێو و له ره ل  که"ی شیمالتسا هآار"
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 دوای  ، بهگوڕێ  هووناب حیزب هۆی بترفگیرو گك ل مهۆ آ هو ندییه مهت ایبهتك ندهۆی ه
. ێرگ هد  هو هخۆی ر بهت كی و رووخسارنتس ه د نه شه هتر تدا زیا هو م جیابوونه ئه
.  هندراوگن لسه  و هه کراوهوتاوت  هو ه جیاوازی گهند روان  چه  له" شیمالساتی کاره"
ری  نه خولق وان به  چوار و ئهی وانی کونگره ر پره  سه هتۆتنیا خس  تهی هک اوانهتك ۆچوونب

ن  که هدا د هو رووداو وان له قشی پره  نه شی لهۆسیش چاوپ ك کهنده. زانن ه د که هرووداو
  .  هیان آردوو نهۆرخ ه د  به هد بوون و دیز هنای ر  په  له هو هز پار و به
و  ئه. یاوت ی هه١٣٥٧شی آانی شۆڕ های سات هر  سهۆ ب هو هت ڕ هگ ه د"شیمال"ی ترفگیروگ

،  وپایهورئ  هت و وا ورآیهتوان ئران و ی نۆووچت هایاگ ر  که هو هۆی ئه  به یه هناوچ
  هبوو آانی ئرانی هه هكارتس رهه  به ه هزم بۆ ی ئران و ههت هو ه دۆم ب هی هت ایبهتكی گرینگ

ك  ه و ینگ و ستراتژییهگ  هو ناوچ  لهشک بهی ت سه هدا د نده رو به و سه له.  یه هو ه
ی ت یهکاۆر  سه دی به هی مامت هشیر ه عتس ه د  بهۆوور و ماآتماس و ق ری سه وروبه هد

ی فیكسی  هتردراوی لیسلبژ ندی هه ی ناوه میتهندامی کۆ ئه  ننار که سه. دی بوو هننار مام سه
ی سیاسی و ترارا ه و قیاری ب هو چوارچ  بهخۆیبوو،   چواردای  کونگره سملوو لهقا.د
.  آاری حیزبییاگر ر  سه  له ره گه سپ و تهۆ آ ه و ببوو هو هتس به هد یی حیزب نه هكخراور

 سوسیالیزمی  ری لهگن ر الیهاوبکرات بوون و جاری دیمۆتس ژت ه روا رچی به گهناوبراو 
م  ی کهت هشیر هی عت سه ده  ك لهتبوو بس  نه هامادئدا  هو ه آرد الم له  بهترگ هعیلمیشی د

.  هو هدا بکات که هناوچ آانی حیزب له رنامه كردنی به ج  بهزراندن و ج  دامهۆا بگر و  هو هکات
 ڵ گه ژی لهووتآداری یان و هچوونی چ یكھهت  ه قازانجی زانیو  بهخۆیرکات   هه هو  له هگج
چوون و داچوون و  نی ههون ی با نهاوئننار  آانی سه رییه هو ه، بیر ه آردوودات وه ده
ن ترگ داتس ه دستی به مه   حیزبی دموکرات به یهبۆر  هه.آانی ناوبراون  دژی حیزبیه هو هآرد
ك آادر و ندجار كخراوی حیزبی چه و رتنزیما هتنی تكخسدا و ر که هر ناوچ سه به
ندامی   ئه هیسماعیلزادئیری گجھان ننار و ی سهت سه هر دی ژ ه ناوچ هترن ه د هگر شمهپ

 زایی هڕنال  هگ م له به. ل هنز هئ و تسۆمابرادۆشکیالتی س رپرسی ته ندی و به ی ناوه کومیته
  هو ه آرد شی و بهۆوان ناخ ن هتشآ هن دا آاری هر  به هر  و بهب هوو دڕو هر به... ننار و سه

 هیچ  هزع هو و ئه. زرن  دامه ورکخراونی بڕاسوو دا هه یه هو ناچ ڕگای حیزب نادا له
ل ناوبراو  هگ  نیش لهندی نھ هو پت نانه هت و   نییه هو ه چواری وانی کونگره  پره كی بهند وهپ
ننار هیچ   سه یکه هو  له یهاکراتیش دلنیی حیزبی دیمۆت رایه به هو ڕ به.  هبوو نه داڕگۆ  له
 قازانجی  خی شیمال بهۆودراوانن بتی ب وه  ئهووان ب ، ئه  نییه هو وانه  پره كی بهند هوپ

ی آردنی حیزب ت  دژایه ن واز له که هننار د  سه سمی داوا له ه ر ، به هو نه اسایی کهئحیزب 
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ری  هتف هن د  الیه ی لهند فکه هڕ شهسادقی .دا د ٢١.٩.٥٩ی تو ه ڕک  له یهۆر ب هه. نب
ك، ادارگائرآردنی  ه د آا به هد و  داوای لنووس هننار د  سهۆك ب یه  نامه هو سیهاسی
ی  وانه هچ پ م ناوبراو به به...  بكا وی هک ییهت رایه به هو ڕ هتی حیزب و ب سها سی آی لهۆداآ
ڵ  هگ ندی له هو پ له. هو هتیش ناداس می که هدا و و ه دخۆیآاری   به هوانی حیزب درژ ڕ هچاو
ی از خاطرات تفھرس«  ناوی  آیدا به یه ه نووسراو ننار له سهمیدا  هرد وسه ی ئه شهو آ رهگ
  له سه موو مه  هه له«:  ده دا آانی من سیهاسی یهر هو ه بیر  لهشک به  هتوا» سی مناسی
  ی حیزب بهر به ڕوه بهڵ  هگ  ستاندا له ناو حیزب و کورد آان له یهخۆیوسی، نیزامی و ناسی

 تای  پهیتا پهننار   سهایۆگدا  نده روبه و سه له.  »هبوو  و ملمالنیم ههناکۆکی  هورین شتتووند
ری  هتف هری د نهوها ن هرو ی و ههت رمها و داوای ناردنی ینووس ه د،قاسملوو د بۆ نامه
ك ۆر ك سه هنناریش و نی سه  الیه همابوو هت   رژیم به  که ه کاتکدابوو  له هو آا، ئه هدلسی اسی
  :نووس هننار د سه. ش راآخۆیالی ۆر بتآانی  هت هشیر هع
 و  ننامهتو اندنی ڕککهی گهج یمزا و بهئری ا خوازی هو هت هداق  سه ی نیزامی رژیم بهت هئی هه«
  . »دابوو که ه ناوچ ی لهت منایهها ه هرو هه

وان  نجی ئها ئام زانی که هبوو و دی گهی رژیم وف ف  لهتزبی دیموآرا حی  که یهتسرووش
ی  میتهۆندامی ک  ئهیخۆ  ننار که م سه دا، به که هو نه ناو جوو  له آییه هر ی دووبه هو هنان

، ێو ڵ رژیم ڕککه هگ ر له هگ هئ  هی وابووتی حیزب، پ سها سی ا لهگائ ندی حیزب بوو ب ناوه
   له مه ی آا، ئهبوو ه ق  نییه هامادئ و حیزب  هووترگر هری کوردستانی وتاودموخ خ هو ئه
شکیالتی  رپرسی ته ندی و به ی ناوه ندامی کومیته ریمی ئه حمانی که هر رتآی  الیه ك و له الیه
  آی آردن لهۆ هۆی داآ به» ۆنح«ی هزی  هرماند هها ف هرو  و هه ڕ هو هگر  و مهڕ هو هگر هت

و  ڵ حیزب و له هگ   لهتی  دژایه هبووتو وان که  هآان و پ  و فیداییه تی حیزبی تووده هساسی
ی نیزامیشی گرینگزانیاری ك ند هتآرا حیزبی دیمۆکانی زانیارییهی  پ دا، به ندییه هوپ

  ی له هو حیزب و نیزیك بوونه ریمی دژی حمانی که هگرتنی رتسو ، ههت وه ه د دابوو به
و   دوای ئه به. تو حیزب که هدا و هند رووبه و سه  له ران بوو کهگو   هور هگكی بر هنار زن سه
ی ١٣٦٠ی  هول ی خاکهگی مان٢٠ تا ١٦ی پلنۆم   حیزبی دموکرات له دابوو که ودۆخهراب
لی  هگآانی  هنجا ئام  بهت نهای وانی خهتا  ریمی به حمانی که هننار مامدی و ر ویدا سهتا هه
  . شۆڕشیاگ داد به نداای ه سزادان دۆآا و ب هرد ه حیزب د له... د وآور
  :آا هنیشان دتس هننار د آانی سه وانهتا  هوم ش  بهنۆمپلۆ
ك  هرگرتنی پوول و چ هخوازان، وت نه هت ی سه هتس هیسی و داروود وهئوڵ  هگ  ندی له هوپ«
ن ارآردنی ه و دخۆیی ت سه ده رآانی ژ هشانی گوندكت حمه هی ز هو وسانه هوان، چ له
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ری حیزبیدا و اوب آار  له انهگ به هر هری دتاف هنانی ر آاره ن، بهاخۆی یاگاو رگر ج سه له
. »ل هگ حیزب و   بهت نهای  خهۆریمی ب حمانی که هڵ ڕ هگ  لهۆوخ ستهڕاداری ش هبها  هرو هه

ی  میتهرآراوی کۆ هندامی د  دووئهپلنۆمری ایاندنی بی گه دوای راڕۆژ تش پاشان هه
یری گ ناوی جھان ندی به ی ناوه میتهری کۆتكی ندام ل ئه هگ  له) حمان رهننار و  سه(ندی  ناوه
انی و پرهی ت رایه به هریو  و به ی حیزبی توودهگن اههئ هاوآاری و هاو ، به هیسماعیلزادئ

  ك که یهادارگائ رآردنی ه د به) ١٩٨٠( ٢٨.١.١٣٦٠ی تو  ریکه  چوار لهی کونگره
دابوو،  ی حیزبی توودهت  سها و سیبۆچوونی  هو چوارچ واوی له  ته  بهی هک کهۆر هناو
. چواری  وانی کونگره  ناو ریزی پره نهتاند و های گه حیزبی دموکرات را ن لهاخۆینی اداب
سی ای و سیی فكرش هب بۆچوونی هاو آی به ندییه وه حیزب هیچ پ  له سه  کهوس نی ئهاداب

آداری  هچوونی چ كھهتووشی تڵ حیزب  هگ  یر لهگننار و جھان سه. بوو  نه هو ناوبراوانه
  ن وابوو بهایر پتآی   الیه ، له هو هیرست  مه هبووتو دا که که ه ناوچ ن لهایت سه هببوون و د
م   هه هو یه گهو ر دا و له هن دایت رمها یت سۆڤیهی ت آیه  یه هو وان و حیزبی تووده هۆی پره

 ۆ برننا سه. نن دگچن ه وآی کاتیش ب یه ه ماوۆر ب هگ هئش اكی بتیمكانائم  ر و ههابتیعئ
 حیزب  ر له هد نهت هاۆ ب هو نانهنووها و بیخۆیآانی  ییهڕۆ هر  سه هو هآردرکردنی  سه پووش به

ر آرابوو،  وانباتای دا پنۆمپلۆ   له ی که وانه هو آرد ی ئه هو  پاساودانهستی به  مه هها ب هرو و هه
ی دژی اتب  شۆڕش و خه ری لهگن ی الیهگر  به  لهتی دابوو تا حه سه  مه  له هو جار ئه
   به هو یهاگو ر كوو له  بهتایدان   مه هتودا ب  و پره  ریزی حیزبی تووده ی و لهتلیسامپری ئه
.  بووگر ه ج ازاو بهئش و كت حمه هكی زریمی آوڕ حمانی که هم ر به. اگك ب نوایه هئ
ی گن ه، د هآانی ناوچ هگ به هر ه دژی د ها له هرو دا و هه هد هغ ی نهڕ شه  حمان له هی رت ازایهئ

  وه ته داقه ڕی سه و په زانی و به هد سی نهای سیوفننار ف ی سه وانه هچپ ناوبراو به.  هوۆداب
و  ر له هگ هئ. اندڕ په راده آانی رکه هئ باشی  و به دیمۆکرات ناو ریزی حیزبی  هبووتها
  هقتاندی  هو هرژ  پناو به ك له ، نهتسی هاای سی ه هووشی هتر توانی ك ئه هشدا و یه هرت هف
  بوو، که  هبۆچوون و بیرو آی آردن لهۆ هۆی داآ كوو به ی دابوو، بهت هشیر هسی و ع که
ازادی و  ئی وت یه کۆمهآسانی  لیزم و یها سوسییاگ روانی ن پره  الیه ن ساڵ بوو لهای هد

ڕی  و خۆشباوه ویش دوچاری ئه ئه ،دا هدۆن بانیوکرد و خ دهۆب یان نده پرۆپاگهیدا، تس ربه سه
 و ت سۆڤیهتی  کیه تخوازی یه حه هس مه. ی ببوون سیتر گیرۆده  زۆر که  ببوو که هومه وه و ته

تی رووناکبیرانی کورد و پش   و ب سیاسه  حیزبی تودهانیر به ڕوه به مستی  گوێ له
ران و کوردستان  ئ های له زعکی وه الیان، وه تی مه داقه مووشتک دووروویی و ب سه هه

 .  سووتاند وه که یه  و ویشکی بهڕ  ته پکھنا که
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امدیش ننار م  سه نرا و نهه هوی دن» جاش«ك  هریمی و حمانی که ه ر  نه،رنا  هگ هئ 
ی  جێ نو ر له دا سهدیمۆکراتی حیزبی ت ایهر به ڕوه به  آانی له وانهتاموو ڕای هه ڕه سه
  ... !!! هآراو هد
مین و دوکتور  ده مه نی و کاک حه غه ری سیاسی، کاک  فته ندامی ده دا، س ئه یه تره و فه له
   کرد،تا لهنی نیزیک ورمیانردانی گوندی راژا ک سه یه ان،بۆ ماوهژی  تاران ده  له حیم که هر
  ن و داری بکهش بهندیدا  ی ناوه کانی کۆمیته وه  کۆبوونه هانگیرله حمان و جه ننار و ڕه ڵ سه گه
 رگای  ش به حیزبی تووده. ن بدهر   سه نگنن و بیاری له سه  هه که رجه لومه هه

ننار  ت سه  تایبه و به الی پهتووکی بۆ زا شه الوژ و ره لی گه ک عه  وه کانی دا راسپارده
و  ی ئه وه  جیابوونه  که هسرووشتی. کرد کاندا ده  و بیارهویست  هه داری لهش هبوخۆ  ڕاسته
نگی  یاند و پارسه  حیزب گه ی به وره وان،زیانکی گه  په ست بوونیان به  و پوه سه س که
و   و فیدایی و په می و حیزبی تووده قازانجی کۆماری ئیسال دا به که  ناوچه کانی له هیزه
  .گۆڕی
حمان نفووزی  ڕه. دابوون یه و ناوچه یی زۆر له شیره نی هزکی عه خاوه هانگیر نناروجه سه
 -تی پارتی دمۆکراتی کوردستان رکردایه سه کیتر  الیه له.بوو  و خاندا هه ده غه  شنۆ و نه له

اژان  گوندی ر لهڕ  وه رگه ی مه  ناوچه  ناسرابوون، لهت قه هوی مو  قیاده وکات به  ئه عراق که
ک حیزبی   ته میش نوانی له بوو،هه ڵ ئراندا هه  گه ندی له م پوه پارتی هه. ج بوون نیشته

م دوو  به . بۆ ڕابردوو ڕاوه گه ساسدا ده  ئه کانی ناکۆکی له هۆیه. دمۆکرات ناخۆش بوو
  له: م که یه ،ردوو ال نوان ههتی  دژایههۆی   ببوونهدا  اتانهو ک  له  گرینگ که ره ههرووداوی 

و " تی کورد رایه تی نونه یئه هه" کاتی وتووژی نوان  له) ١٩٨٠(تاوی  ی هه١٣٥٨سای 
رانی کورد، داوای  ی پشنیارکراوی نونه٨ خالی  دا ، له"ت وه ی ده تی ویژه یئه هه
ی  وه ندی جیابوونه وبهر  سه له: م دووهه.  ئران کردبوو هیان ل"قت هوی مو قیاده"رنانی  ده وه
 گکۆی بارزانی  تیان به حورمه  ب  ر یسنه ههڕ شهدا،هندک گومانلکراو  سه و س که ئه
ن و "عس به"ی  رده پی وابوو ڕاسپا سانک که  که دا به ندییه و پوه پارتی له. مر کردبوو  نه
نجاو بۆ کۆماری  بار و گو ه بوارکی ل م شوه به. نین بوو ،زهمۆکراتدانناو حیزبی دی له

. رێ یان به ڕوه کانی داڕژێ و به وپیالنه خشه  نه ستنه و به ر ئه سه خسا،تاله ئیسالمی ڕه
و هزو  موو ئه  ڕگای هه دا به که  ناوچه رپرسانی سیاسی و نیزامی کۆماری ئیسالمی له به
ر   سه هواویان ل تهزانیاری یتر  ه ایهلق و پۆ و ر ت و زۆر شیره رۆک عه هکخراو و سر
. بوو  ههت حیزبی دیمۆکرات   تایبه  خۆی،به  دژ بهکانی  و بارستایی هزه که زعی ناوچه وه
رک  سه ی چواردا،چاره وانی کۆنگره  ڕگای په وخۆ به ر ڕاسته گه  ئه زانی که شیان ده وه ئه
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 هۆی  بته گرێ و ده ده خۆوه کیتر به یه وه نگدانه وڕه وه نگدانه ،ده وه  بدۆزنه که بۆ گرفتی ناوچه
  . یه وناوچه  له زبی توودهکیترحی یه  واته و و به وونی پههزب به
ندجار  دا چه یه تره و فه له. گرت ده  وه نناره  سه ندی به وخۆ پوه ت ڕاسته وه ،ده وه و هۆیانه به

  حمان له هانگیر و ره ننار و جه داری سهش به  و به ندی په ی ناوه ی کۆمیته وه کۆبوونه
ی  له سه  مه به ر رانبه م بهتی ڕژی رجی ئران وسیاسه لومه  ههدرژی باسی ڕاژان گیرا و به

ی  رکردنی کشه سه تی چاره ئارای داخوازی خودموختاری و چۆن ها هنانه روه رد و ههکو
 کاتی  بیاردرا تا له خساو،کراو ه رلی  هه رگرتن له ک وه  که و کی همنانه یه  شوه کورد به
دا  و داوایانه ی ئه  چوارچوه م،لهژیستانی ر ده ڵ کاربه  گه سه له هو س ک وتنی ئه چاو پکه

  . باس و وتووژ بکرێ
یان بوو و ئامانج ی کورد نه  کشه ڕیان به ساسدا باوه  ئه ن له چوتدارانی حاکم  سه م ده به
ی پیکردن و دانی  ڕۆسبه و  ئهی براکوژی بوو،بهڕ شه و سازکردنی  وه نانه نیا ئاژاوه ته

تی  ری تایبه ش نونه سته به و مه بۆ ئه.  وه ی براکوژیان نایهڕ شهپیالنی  ، نی درۆ وبه واده
 ن وحما ننار و ره  الی سه ی نارده ورم و ڕاسپارده  هاته" توئیشراقی ئایه"نی خومه
  وه نی مانه ی هاوکاریکردن بۆ لدانی حزبی دمۆکرات بهر ب  دانیشتنکدا له له و هانگیر جه

یشتن و  ک پاگه کی وه  ودابینکردنی هیندک شتی الوه  ناوچه جبوون له و نیشته
موو   هه  که  کاتکدایه  له وه ئه. ی زیاتریان پدان رخانکردنی بوودجه  و ته وه دانکردنه ئاوه
ندی  ی ناوه ندامانی کۆمیته  ئه سه و س که  ئه م ئاگادارن کهکانی رژی تی پیاوه  تایبه ک به الیه
ڵ   گه وتیان له سوکه و هه ک په  وه بووه  نه نی ئاماده ری خومه م نونه به و بوون، په
ودا  ها په روه و هه  سه و س که  نوان ئه کی له ره ی ناکۆکی و دووبه وه ڕژیم بۆ ئه. بکا

تیان  سایه تی کهن ۆی بیرووبۆچوون و چ  پی راده وان به رکام له ک هه  ته له سازکا،
 و  وه نه  جیاکه یه جمووعه و مه  لهننار دا، سه ویان ده  هه ساسه هو ئ رئه سه له.  وهجوو ده
 و  ه وپه ه  هه له  پ یهری وه  بیره ننار له سه. ن ڵ بکه  گه خۆ دان و ستاندنی له ربه سه

  له.  دانیش  بووه ودا ئاماده ڵ ئه  گه ر له نیا هه ژیم ته ر دن که دا وه یدا، دان به که شپرزه
  ر هات که به  خه وه یهبی سیاسی پارت کته ن مه  الیه له:" کانیدا ده یهر وه ی بیره١٤٤ێ  ڕه په
  دا ده  درژه له ..."  ورم  بۆ وتووژ هاتۆته وه یهتو خومنی  هین ئا  الیه تک له یئه هه

دا  ١٤٥ی  ڕه  الپه  له وه باره و چ و له ی ده که ی بیاره وانه چه پ م به چم، به بریارم دا نه
رگورد  مان و سه رپرسی دوو هزی قاره ند کادر و به ڵ چه  گه ر له ئاخرسه: " نووس ده
  له جه  عه بدو سکرتری پارتی به لی عه ڕۆژی دوایی عه. ان  گوندی ڕاژ بباسی چووینه عه

ب  نیا ده  ، گورج بن بۆین و ته یه'سیلوانا ' ت هاتۆته یئه هه:  المان و کوتی ژاو هاته و شه
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تی وتووژی  نوان خۆیان و ن پاشان باسی چۆ". ک خۆت بنی ه ت حمان له جھانگیر و ره
ر و  ک ربه ل و وه ده  شان و باهۆی خۆیدا هه ا و توپ بهک ت ده کانی حکومه ڕاسپارده

 ترسنۆک و  ریمی به حمانی که ت ره  تایبه وانیتر به نون و ئه  ده خۆمان رکی قاره ڕکه شه
  .بن  قه سیخوڕی ڕژیم ده

 حیزبی  ب که ده وه ژیم ئهرانی ر ڵ نونه  گه له... ننارو هکانی س رحاڵ ئاکامی دانیشتنه  هه به
ت  وه ڵ ده  گه حمان له ننار و جھانگیر و ره کانی سه ن و هزهم دا نه و ناوچه دمۆکرات له

 خۆی بکا، هزکی  رگری له ی به وه مۆکراتیش بۆ ئهحیزبی دی.  بپارزن که  ناوچه وه که  یه به
. کرا  خۆش ده کدارانه ه بواری پکدادانی چ ره به ره  به م شوه به.  دا کۆکردبۆوه وناوه زۆری له

دیل  نناروبه تی سه سه ی ژر ده کانی حیزب بۆ ناوچه رگه ی پشمه وه  نیزیک بوونه به
ماس  ی سه ناوچه ربه سه" گردیان" گوندی  ننارله کانی سه  پیاوه س له  که ،دوازده گرتنی ده

.  وه نته ته ری ده رووبه مال و شنۆ و دهیی ش ی ناوچه  زۆربه وه داخه کا و به ست پده دهڕ شه
داریان ش بهت و پارتی  وه کانی ده  مانگکی خایاند، هزه  زیاتر له دا که که هڕ شهی   درژه له

دوای . رهنا  ده رگه ست پشمه  ده ک شاری شنۆ له کرد و زۆر شونی گرنگیان وه
ڵ   گه له" زیزی دی عه حمه ئه"و  شکیالتی پره ونی تهرپرسی کۆمیس  به و شاره ی ئه وه گرتنه
تی  ر سیاسه  سه ،له مه رده و سه زعی ئه  وه ت به باره  متینگکدا سه ریمی له حمانی که ره
  . ن که داران دهش به بۆ  ی چوار قسه وانی کۆنگره پره
مال و یکانی ش کی گونده  دوای یه ک له  کاتی داگیرکردنی یه دا و له که هڕ شهی   درژه له
و  ی ئهژرپنان رله سه ر ه و ئاخ که  ناوچه ت له وه کانی ده کداره ری و جگیربوونی چه هبروو ده
  وته  ناوبراو که ره به ره ننار، به  سه سپاردنی به  و ئه هچکردنی ناوڕ چۆ  مه ی له نیانه به

  رستانه لپه  ههو جار زؤر ئهب، تاڵ ده بیین ژرپی به  ده ننار که سه . ی چاره وه بیری دۆزینه
  زبیش کهیح. کا رێ و داوای وتووژیان لدهگ  ده وه  حیزبی دمۆکراته ندی به پوه
   و به وه قۆزته  ده له و هه ئه دا،  دهیننار ی سه وه ن کردنه هوه وی ئه  هه تاوه ره سه رله هه

.  وه کاته ا ج دهکانی خۆید  ریزه  نوێ ناوبراوی له رله رجک سه ت و مهر شهند  دانانی چه
ستی   ده ریمی به حمانی که  هۆی کوژرانی ره بته ردووال ده ئاکامی دان و ستاندنی هه

  .دی ننارمامه سه
کان و  کداره الی چه  و له وه کانی خۆی بداته وه ی پاساوی کرده وه ننار بۆئه  ڕاستیدا سه له
  به داری تداکردبوو،ش هب  ی که هو تاوانان تکای ئه  خۆی ب گوناح نیشاندا، کی ناوچه خه
 تی  یی که یه کهو و گژه  ناو ئه ی خۆی له وه هریمی داهنا و بۆ ئ حمانی که ستۆی ره ئه
  . قوربانی حمانی کرده ره وتبوو، ڕزگارکا، که
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  ت میوان له  قه تیش که شیره ت عه نانه واری و ته ریتی کورده ی داب و نه وانه  پچه ناوبراو به
 ی ، بۆچی،زان دژی ڕژیم ده و  شۆڕشگ  خۆی به و که ئه.  ی خۆیاندا ناکوژن،جوووهما
و "شتیان هه"رپرسی سپای پاسدارانی  به کا، کانیدا باسی ده یهر وه  بیره ک له روه هه

دی یو هن"و ندی پره ی ناوه ندامکی کۆمیته ها ئه روه زا و هه  ناوی دوکتور ره پاسدارکتر به
  ریمی به حمانی که نیا ره کا و ته  الی، ئازاد ده بوونهحمان چو ڵ ره  گه  له  که"موعینی
ری وستو  ده ریمی به که.داستانی کوژرانی ر .کا؟ باران ده  گولله ردانه کی زۆر نامه یه شوه
  جیاوازی  که وه کردۆته  و تا ئستاش روونیان نه وه ته  تارماییدا ماوه  له وه  داخه نناربه سه
ی  وه  نرخی سینه کیان ببته  خونی یه  که  کودایه له... حمان و نناروره کانی سه وه کرده

  .  کراوه؟ ی که دژی حیزبیانه  وه و کاروکرده  لهویتر ئهداونی 
ک  کی گرینگی وه یه  و ناوچه وهودی ب تی مامه شیره رۆکی عه  سه که وه ه حوکمی ئ ننار به سه
ۆیی و ڕ ره ی سه ندین ساه دووی چه هۆی ڕابر ها به روه  و هه وهوابستد رده به مالی لهیش

ر   گه وپیه ربه هه . وهوستۆ ب  ئه تی زیاتری له  رپرسایه به... نی بیاراتی حیزب وپشلکرد
،ک کرابی تاواننوێ  رله  سانایی سه  وابه بوایه ده  وابوو نه ، که هوو ناوبراو پتر برۆ 

ندیشی  ی ناوه پۆستی راوژکاری کۆمیته ش خرابتر وه  و له ۆکراباوهی حیزبی ب رکه ده
ریتی  ک نه وهنوێ  رله زانی و سه ی نه و لخۆشبوونه موو ئه دری هه ر قه  ئاخرسه که! ن پبده

گژحیزبداچۆوه بهبوو،  قازانجی نه  به گرتووی کهخوو پ .!  
 نک زیاتر یان الیهرخۆنه  ده به ال دیزهمیساتی ش  تاوانی کاره نییه  وه دا ئه ست لره به مه

ی روودانی  رچاوه  سه  که استیهو ر ی ئه وه  روونکردنه تیدان به کوو یارمه تاوانبار بکرێ،به
 نوان   له بوو که ی ڕابردوودا وکشانهڕ شهبایی و  و ناکۆکی و ناته مال لهیساتی ش کاره

  ننار له کانی سه یهڕوان  و چاوه که  ناوچه لهت  هس ر چۆنتی ده  سه نناردا له حیزب و سه
باری  بواری له  حیزب، یتر له که سه ننار و دووکه ی سه وه جیابوونه.   ئاراوه حیزب، هاتبووه
.  رووبدا شنه م چه ساتکی له  پکھنا تا کارهت وه  دهت  تایبه و و به  و پره بۆ حیزبی تووده

ی ڕ شه  ڕیان به  باوه کی سیاسی نه یه ک رکخراوه ار وهی چو وانی کۆنگره رچی پره گه ئه
نکی  سمی الیه  ره رچی به ها گه روه کداربوون، هه نی هزی چه  خاوه کداری بوو و نه چه

ت و  وه ی نوان ده ینه وبه ینه  زۆر که ت ئاگایان له نانه بوون و ته ت نه وله ڵ ده  گه وتووژ له
زبی یکانی ح بوو و رنونییه خۆیی بریاردانیان نه ربه ن سهم چوو بوو به ننار نه سه

داکرد و حاشاشی  و رووداوه وخۆیان له داری راستهش هبکرد،  ج ده یان ج به تووده
  . لناکرێ
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ی  غه ر بنا  سه لهواوی   ته ی چوار به وانی کۆنگره ی فکری و سیاسی پره چوارچوه
ر  سه  ستراتژی تکۆشانی له بازک کهر. ڕژرابوو دا ئیدۆئۆلۆژی و ربازی حیزبی تووده

ینی  مپریالیستی خومه فروفی دژی ئه و  سه له  درۆوده تی پله  خه رگری له پشتیوانی و به
مۆکراتی وان حیزبی دی ک له نک و یه  الیهموو ،هه  فکرییه و هه  له ندبوو و جگهازر دامه

تی  ایهر به ڕوه به  وه  له جگه. بند قه  ده  بگانه هرب  دژی شۆڕش و سه کوردستانی ئران به
ی نفووزی حیزبی  کوردستان ورادهکانی  یهند تمه رچاوگرتنی تایبه  به  له ب  به حیزبی تووده

   ڕژمی کۆماری ئیسالمی، به ک له ها رق و بزاری خه روه و هه گادا  ناوکۆمه مۆکرات لهدی
  نی براکوژیان له کی درژخایهڕ شهبواری  ی پکھاتوو،ت رفه  ده رگرتن له ک وه که

  .کرد  خۆش دهداکوردستان
کان  ییه وان و تووده وکاتی پره ی ئه وه  چۆنتی بیرکردنه ک له یه ند نموونه  چه  به ئاماژه

ودالی سوسیالیزم تا چ   کوردی عه  که و راستیه ری ئه ی کورد پشانده له سه  مه ر به رانبه به
  زانانه نه و وتبۆوه کانی خۆی دوور که ندییه وه رژه تی و به وایه ته ی نه له سه  مه ک له یه دهرا

  .رخان کردبوو یارانی کورد ته  بگانان و نه ت به وتوانای بۆ خزمه  هزر و وزه
  له دا گیرا،) ١٩٨٠(١٣٦١ پاییزی   له و که ری سیاسی بۆ کۆنفرانسی پره فته  راپۆرتی ده له
ی  نیانه و به  و ئه الی ئمه قه وڵ و ته هه: " مالدا ئاوا هاتۆوهیزعی ش ڵ وه گه ندی له هپو
توئیشراقی و  ری ئایه فه  کاتی سه لی کورد له کانی گه  دابیینکردنی داوخوازییه ت به باره سه
س  س که هۆی دابانی  بوونه ربایجانی رۆژئاوا دران، رپرسانی تر بۆ ئازه  به س له ندکه چه
مال یکانی ش رپرسی هیزه ی چوار و به بژردراوی کۆنگره ی ههر به ڕوه بهندامانی   ئه له
 بۆچوونی  کانی شۆڕش و داکۆکی کردنیان له  بۆناو ریزه و هزانه هاتنی ئه . باند ربه سه

 ،دا١٣٦٠هاری   به  له  کهکی چوپ یه یاننامه ی بهو ت له)  چوار  کۆنگرهیو هپر(حیزب
 برادۆست،ڕ،سۆمای وه رگه ڕ،مه وه رگه ته کانی ناوچه له  که بوو تووندکی  یه ربه زه ر، ده دایانه
اشکاوی  ر پاشان زۆر به .  ..."وت دژی شۆڕش که  وه شپیران و شنۆیه ل، نزه ئه

زموونکی باش  دا ئه که  ناوچه نگری شۆڕش له کانی الیه هاوکاری هزه:"  ندرێ که یه گه ڕاده
 پناو شۆڕشدا   کوردستان له کی له  که توانی ئاکامی به ی پ درابا ده ر درژه گه  ئه و کهبو

  ر به رانبه مه به رده و سه  رووناکبیرانی ئه ک لهش هبی  وانگهر  وه  داخه به".  رگیرابا ل وه
دا  و راپۆرته یتر له زۆر شت  به  ئاماژه وه و باره له. بوو وهو ش مان به که وه ته نووسی نه رهچا

  ستن به  دبه ، به انهو د ری ئه وان نووسه ک له  و یه سانه و که  ئه دا که  نیشان ده  که کراوه
   .ری بوون چۆن تووشی خۆشباوه ،ری راسه ی سهکانی حیزبی کۆمۆنیست هتئۆری
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 و   واده نیا له  ته ت نه وه ده،  که رداگرتنی ناوچه سه ست به ه دوای داگیرکردن و د
تی نوان  شونی و ئاگری دژایه  گره وته  تووندی که کوو به به ، ز بۆوه کانی پاشگه هنی به

 فوفی   به ننار که سه. رگرت کی لوه  قازانجی خۆی که به و کانی خۆشترکرد کورده
ی  وه ڕینه ازی پهب  پرده ریمی کرده حمانی که ه و ر  بایداوه رستانه لپه هه زۆر ی،تی زان وه ده

  .ی بۆناو حیزب دووباره
  نیا سووکه ته ، وه دا بمننه که  ناوچه ک پشوو له یانتوانی وه وان نه ه پر و رووداوانه پاش ئه
  . اژان راگیرابوو  ر تی پارتی له رکردایه ڵ سه گه هندک ل پوه
 دایکی ی ما و له هندی پر ی ناوه هکۆمیت) ١٩٨٢(تاوی ی هه١٣٦١تای پاییزی  ره  سه له
  دا، دوای باس و لدوان له که دانیشتنه له.   تاران کۆبۆوه یفی قازی له حیمی سه ره.د

دا  وه و کۆبوونه رله هه.  پویست زانرا کۆنفرانسک پک بھنرێ به وکاتی، بارودۆخی ئه
 کۆنفرانسی حیزبی کانی سندکراوه  په نامه گه به" ناوی  به یی هڕ د الپه  نیزیک سه پشنووسکی

اوژکاری و هاوبیری  ر  به که) ی چوار  کۆنگرهیو هپر(دیمۆکراتی کوردستانی ئران
ری سیاسی بۆ  فته راپۆرتی ده. داربووانش بهستی  رده  به خرایه کرابوو  ئاماده حیزبی تووده

 - ٢زعی دنیا  وهر   سه  چاوپداخشاندنک به-١گرت، خۆده ی لهش بهچوار  کۆنفرانس
کانی پاش  اوهمۆکرات و روودی چواری حیزبی دی  کۆنگره-٣ئران ودۆخی ی بار وه لکدانه

کانی کۆتایی  کانی داهاتوو وبیارنامه رکه ی چوار و ئه وانی کۆنگره هتکۆشانی پر -٤و  ئه
  .کۆنفرانس

ی دژی  ره بهم و  سوسیالیز رگری و پشتیوانی له ، به که می نووسراوه رجه رۆکی سه ناوه
ودۆخی  بیانووی بار  به وه  له  جگه.ینی بوو مپریالیستی خومه هی دژی ئهمپریالیزم و   ئه

مۆکراسی بۆ ئران و خودموختاری  دی واته ساسی حیزب، درووشمی ئه دا،ر ئران سه زاڵ به
  و شوه به کاندا، نامه گه ی به٧٠ی  ڕه  الپه له. رداهاتبوو سه بۆ کوردستانی ئران گۆڕانی به

مپریالیستی  کی و دژی ئه وتنی شۆڕشی خه رکه سه:"کا کی حیزب ده ره باسی درووشمی سه
ی   چوارچوه نگی کوردستان له رهه ئران و دابیینکردنی خودموختاری ئیداری و فه

 حیزبی دمۆکراتی کوردستانی ئران   بۆیه "...خۆدا ربه دان و سه ئرانکی ئازاد و ئاوه
لی کورد  کانی گه هتی هوای ته  نه ستھنانی مافه ده  پناو وه بات له خه) ی چوار  کۆنگرهوی پره(
  مپریالیزمی جیھانی به کی ئران دژی ئه ری خه راسه باتی سه  خه  کوردستانی ئراندا به له
  مه  و هه ینهق خۆیی راسته ربه ینکردنی سهکانی بۆ داب  ناوخۆییه کا و پگهمری تی ئه رۆکایه سه
ینکردنی مافی  ڕگای داب ی خۆی له وه ت و کرده  و سیاسه وه ستته به ده ی ئران، نه الیه
  ریه راسه  سه باته و خه کانی ئه یهند وه رژه  پی پداویستی و به هلی کورد ب شرووعی گه مه
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کانیان  نامه گه به. وموان بو کک له  منیش یه ، که وه دارانی کۆبوونهش هبای کت".  خا ڕک ده
  .سند کرد په

   مافه  فیۆبردن و چاوپۆشی له کوشتدان و کات به  خۆ ماندووکردن و خۆبه واته
کانی دام  ه واری لق و پۆ و ڕایه بکردنی ئاسه  بنه یان به وه ستنه کانی کورد و به تاییه ره سه
  ی که رینه  پان و به و وته ی ئهلن و قوژبن موو که  هه داری له رمایه زگای دنیای سه و ده
  !.کا ڕاتنی تدا ده مپریالیزم ته  ئه یان ساه ده
   لهشک به ناو   له یه و ڕوانگه ندین ساڵ، ئه ڕبوونی چه  ئستاش دوای تپه وه  داخه به

 زراندنی  دامه  به وه ستته به کانی کورد ده ربوونی مافه  مسۆگه  که گای کورد دا ماوه کۆمه
ی  وه نی جوونه مه  سووته کاته  ده که وه  جوونه  لهشک به و توانای  سوسیالیزم و وزه

  .با  فیۆی ده ری و به راسه سه
کانی  کخراوه ر یاندنیان به  باسی چۆنتی ڕاگه،کان نامه گه اپۆرت و بهی ر وه ندنهخۆیدوای 

وادانرا  وکاتی، هنی ئه نه هنی و نیوه نهرجی  لومه رچاوگرتنی هه  به  له به.  گۆڕێ حیزبی هاته
  نگاندنی خۆیان له سه  پی هه ی شار یان دھات به کۆمیته ، یه شکیالت هه ر شونک ته  هه له

  دا به زعه و وه  له  که وه نه وون کهن ولیان ر سانک بانگھشتن بکه هکانی حیزبی ک شانه
  بوو روخسارکی به وه ست ئه به رحاڵ مه  هه به. کیتر ناکرێ کۆنفرانس بگیرێ یه  شوه
وانی دانابوو تا   پش پره  له  حیزبی تووده ی که و بۆچوونانه  بدرێ به یانهمۆکراتت دی ڕواه
  .ونی کار و تکۆشانی داهاتوویان  هه بکرته

ۆڵ جموج  پشوو وه ی چوار چاالکتر له وانی کۆنگره ، پره و شانۆیه دوای کۆتایی هاتنی ئه
. دان یی پده تی مای و ڕکخراوه  یارمه وه  دنیایی زیاتره ش به حیزبی تووده .وتن که
. کرد ر ده سه  گیروگرفتی مای چاره  لهشک به)  زۆربه(کان ها ڕکخراوی فیداییه روه هه
دری حیزبی  نونی و چاوه ژر ر وته وخۆ که استهشکیالتیش ر دوا کاروباری ته و به مه له

 ناو  هاته و ده شکیالتی پره رپرسی ته  رگای به شکیالتی به ی ناوخۆیی ته نامیلکه . دهتوو
ی  ری راده سه ستی بردنه به  مه به دا، یه تره و فه ر له هه.  وه کانی حیزبییه  و شانه کۆمیته

ند   چه وه کانی حیزبی تووده ن تئۆریسنه  الیه و له ندی پره ی ناوه ندامانی کۆمیته زانیاری ئه
ی  رۆژنامه.  تاران دانرا ت له ئابووری و سیاسه  ، مژوو، فه لسه رسی فه  ده وره ده

  تاوی له ی هه١٣٦٠هاری  تای به ره  سه  له که) و دی پره ن هی ناو ئۆرگانی کۆمیته(کوردستان
  وه ندییه به فحه رۆک و سه  باری ناوه له  ژر چاپ،  تاران چۆوه  له ی حیزبی تووده چاپخانه

  .رداهات سه گۆڕانی به
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کان  ڵ فیداییه  گه ت له  تایبه یی به تی ڕکخراوهک یاندنی یه نجام گه رئه سه  به پناو له
و  له .هنرا کاندا پک ده ندی و شاره کانی ناوه ی کۆمیته  راده ی س قۆی له وه کۆبوونه
کانی ڕۆژ و چۆنتی  واه هه ، ازهرجی ت لومه نگاندنی هه سه وای هه دا، وانه کۆبوونه

ی  وه  و ناوه وه ره  ده کانی دژی شۆڕش له ی پیالنه وه کردنه  بۆ پووچهباشهاوکاری هاو
تی  ی سیاسه وه  دووپاتکردنه  له جگه دا، و دانیشتنانه  راستیدا له له.   ئاراوه هاته تدا، ده سه ده

  .کرا ده ، نه رانه کارکی داهنه ، تی حیزبی تووده ایهر به ڕوه بهداڕژراوی 
ند خای  ر چه سه کانی، ستراتژی تکۆشانی له وه  پی لکدانه ی ئران به حیزبی تووده

تی دژی   خه رج له  گرینگی پشتیوانی ب مه ره  خالی هه زراندبوو که یی دامه بنچینه
  هوتی گرتبک هی و  هخن هتی ر  سیاسه و ئامانجه یشتن به گهبۆ . ینی بوو مپریالیستی خومه ئه
حیزبی . بند قه  دژی شۆڕشی ده  ترازابا به یه و بازنه ر بۆچوونک له  هه و مانایه به. ر به

  هاوکاری هزه ی نیشان بدا، که ته  ئیمام و خه اداری خۆی بهف ی وه ی راده وه ناوبراو بۆ ئه
ت  ری سیاسه زنه زی دابهریش هی چوا وانی کۆنگره پره. کرد کانی ده ره تکهرکو سه
کخراوی  ئاشکرا پاشگری ر ی به وه  هۆی ئه. کوردستان بوون  له و حیزبه بازی ئهور
بوو  وه ر ئه به ک  له نه کرد ده اکش نه دوای خۆدا ر ی کوردستانیان به دهتی حیزبی توو یاله ئه
  ی له  ریشه ۆکرات که حیزبی دیم  ئۆگری به  له جگه کوو به خۆیی خۆیان بپارزن، ربه سه
  ککی زیاتر له توانن خه ک ده  الیه  له و شوه پیان وابوو به بوو، ابردووی کۆنی کورددار
) ودایان پدرابا رمه گه ئه(ژمستانی ر ده ڵ کاربه گه هل کیتر الیه له و  وه نه وری خۆیان کۆکه ده
  . وتووژیان کردبای کورد ر کشه  سه ک له ی خه قینه ری ڕاسته ک نونه وه
ی نوان  ڕوکشه بازاری شه ئراندا،ڕی عراق و ی شه ه گرم دا وله نده روبه و سه له

وماوی  کوردی لقه. رم بوو کانی گه ره تی ئیمام ودژبه  خه،کانی الینگری شۆڕش هزه
  کخراوه کوردستان الینگرانی ر  لهبیر کردبوو، ی خۆی له  کشه ردووالوه  هه خۆمان له

تی  ی سیاسه  چوارچوه تی و له ستی تایبه به  مه رکام به کان هه ییه کان و ناوچه رییه راسه سه
ڕی  ڕای شه ڕه  و حیزبی دمۆکرات سه ه کۆمه. کتر  گیانی یه وتبوونه یدا که که ڕکخراوه

ی  هرتاوناتاوک بۆس  هه بوون که ش غاف نه وه ت، له سه ر ده سه له براکوژی نو خۆیان،
تکی ئایینی  سایه س یا که رکه ت هه نانه و و ته یی و فیدای و پره ترۆر و تۆقاندن بۆ تووده

ند  رچه نگاوکی هه واندا هه ت و بۆچوونی ئه ی سیاسه ی بازنه وه ره  ده  له و سیاسی که
 رانیفای شارو مسته.  وه ، داننه ناباوه  هه که ی بارودۆخه وه بچووکیشی بۆ هدی کردنه

 تاوانی  به هاباد، ی مه وتی قوبه وماوی مزگه ژار و لقه  مجورکی هه هکوڕ ندام م ئه که
ندی و تا   ناوه خزانکی مام  له درنیا که ها خالیدی به روه  و هه  حیزبی تووده الینگری له
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انی ک رگه ن پشمه الیه  له کان،  فیداییه ینگری له تاوانی ال بوو به ی شار وه ره ده  ک ناوبه یه راده
نگ دێ و  ده فا وه گۆیا مسته ، ه ی کۆمه گای بردنیان بۆ بنکه ر گیرن و له  ده وه ه کۆمه
ی  لهلر گوو به  ئاسانی وه ن و به وانیش س و دووی لناکه ئه ب، یدا ده یان ل په قسه
 چ  زانرا ناوبراو به  نهئستاش. ن که ک ئازاد ده یه  خالیدیش پاش ماوه.یکوژن ن و ده ده ده

 دا، و کاتانه ر له هه.  خۆڕایی خونی ڕژا ر بکرێ، به سه ی له وه ی لکۆلینه وه تاوانک و ب ئه
ر  به  و وهی شار وه ره  ده نه یانبه و و ده ندامکی پره ند ئه ر مای چه  سه نه که هرش ده

  .ن که ادهن و ر ده یان ده لهلگوو
ناو   له که  بوو رانه روه  ئایینی و نیشتمانپه یهت سایه و که کک له ندی یه هاریکریمی ش کهال  مه
 .یرۆ ک ده  الی خه ی له بوو و قسه پیاوچاکی ناسرا ری به ورووبه هاباد و ده کی مه خه
هاباد  وکاتی مه رمانداری ئه الئیپور فه وان جه ک له یه م،ستانی رژی ده  کاربه س له ندکه چه
ست بنن و  ده ک به ی خه تمانه م مه  هه وه گای ناوبراوه ر کرد تا له تووچۆیان دهروبار هاجا
  ی بتوانن به وه ی چواریش بۆ ئه وانی کۆنگره پره. ن قامگیرکه میش ج پی خۆیان سه هه

 ستانی ده ربهی کاوگ  کانیان به یهخواز، دا وه وه  ناوی ئه  و به وه مهری ال که ڕگای مامۆستا مه
) خشی زیزی و حوسنی به دی عه حمه ئه(ندامان  ئه س له گای دووکه ر به نن، یه رژیم بگه

زعی   باسی وه مای خۆی، وای  دانشتنکدا له  گرت و له وه ڵ ناوبراوه  گه ندیان له پوه
. ش کرد  پشکه  نووسراوه کانیان به یهخوازقی دا ده ریان،  سه وان و گوشاری رژم له پره

ی  ری کشه سه  بۆ چاره و داوایانه ت ئه وه رانی ده ڵ نونه  گه  ددار له نیدا له مامۆستا به
  له نجامک بگا،  ئه م بهک رژی  ته ی له وه  پش ئه وه  داخه به.  گۆڕێ  ئران بنته کورد له

رکی  ر ده ه ب ڕۆ له دوای نوژی نیوه) ٢٢.٣.١٩٨٢(تاوی  هه١٣٦١ورۆزی سای  تای نه ره سه
هید  وت و شه که  ده ه کی کۆمه یه رگه ی پشمه ستژی گولله ر ده به  وهیو هول وتی مه مزگه
تدارانی کۆماری  سه ن ده  الیه ی چوار له وانی کۆنگره دا پره و بارودۆخه له. کرێ ده

 تاریکی   به کدا که حا و له ندامی پره س ئه .المار ر هرش و په  به ونه که  ده وه ئیسالمیشه
تووشی  بن،  دهر دیوار  سه ی تراکت و نووسینی درووشم له وه رکی بوکردنه و خه شه
ن، وی پره  ن که ئمه که ی  هاوارده وه ڕای ئه ره م دن وسهکداری رژی ک چه کۆمه
رکام  ان ههسی  ئاکامدا دوو که ن و له که  تووندی برینداریان ده ن و به که ستژیان ل ده ده

  له ر هه  گیرابوون وهو ز  له رچاو که کی به یه  ژماره وه له  جگه. ن ده ست ده  ده القکیان له
  که واوبوونی کۆنفرانسه ک دوای ته یه سکی تریش ماوه ندکه چه زینداندا ڕایانگرتبوون،

  .گیران
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  دا له١٣٦١تای زستانی  ره  سه و له ندی پره ی ناوه ندامی کۆمیته الم ئه کاک ناسری خۆشکه
  نجه شکه ک ئه یه پاش ماوه .کانی کۆماری ئیسالمی الده ستی جه ر ده  به وته که  ده شاری بانه

 و  کی دڕندانه یه  شوه تاوی به ی هه١٣٦٢ڕی  مه ی بانه٤وتی   ڕکه دان له به زره و جه
 گیرفانی  له ، وه نه که ی ده ماه سلیمی بنه رمی ناسر ته کاتک ته. کرێ باران ده  تیره ردانه نامه
کیان بۆ هاوریانی حیزبی و  یه . وه بیننه  ده تنامه سیه  وه یدا دوو نووسخه که واوپاتۆه که
   و بورانه دووکیاندا زۆر ئازایانه  هه ناوبراو له. ی که زگیرانه یان بۆ دایک وباب و دهویتر ئه

 گژ  کا و به بازی حیزب ده ر رگری له ه خۆی ب پی بیرووبۆچوونی  ڕاشکاوی به و به
رستی ناو  په ستی دژی شۆڕش و کۆنه ده  به زانم که ده:"   و ده وه کاندا دته الده جه
کانی شادا و چۆک   زیندانه نی له  غه تی مامه دا یادی ئازایه و کاته له... کوژرم ت ده سه ده
  ..".ستاو بم و ر دوژمندا راوه رانبه  به ا تا لهک  هزتر ده ریمی من به حمانی که دانی ره دانه
 شاخ  کاتک له.   نییه وه سته  ده  بۆ حیزبی نووسیبوو به ی که که تنامه سیه  وه وه  داخه به

پاشان .  الی من بوو یشت و له  پ گه وه یه که ماه ن بنه  الیه سیمان له ی ئه بووین نووسخه
 ، وه ره  ده هاتنه ده!  براکان ڵ حیزبه  گه ندی گرتن له او پوه ن یتربه که سه  ودووکه  مامه که

ری  ی خاوه سلیمی عه ب ته  ده ی مامه  قسه به.  وه ره  ده ک خۆی بیباته  ته داوای لکردم له
 ر شهح دا بۆ رۆژی مه ئارشیوی حیزبی  له ش وادیارهیو هئ ی کردب، سکرتری حیزبی تووده

ستم   ده  به ی نووسیوه که ماله  بۆ بنه ی که تنامه سیه و وه ی دواییدا ئه هو سان له!  رایگرتووه
   .یشت گه
وکردنی  پی پته کان پ به ۆ تووندئاژ  ئیسالمیه١٣٦٢هاری  تا به  هه١٣٦١ تای ره  سه له
 و  ر حیزبی تووده  سه خسته تدا، گوشاریان ده وه زگاکانی ده  ناو دام و ده تیان له سه ده
 ناو   له و حیزبه  نفووزی ئهر  سه زانیارکی زۆریان لهوان  ئه. ی ئران راسه  سه له نگرانیالی

  شیانزانی که ده. دا بووش و سوپای پاسداران رته ت ئه  تایبه تی، به کانی حکومه ئۆرگانه
زگا  تی ده  یارمه  به ۆیهرب هه.   پشته تی له تی سۆڤیهک ک یه پشتیوانی زلھزکی وه

ت  تی سۆڤیه کیه  بیانووی جاسوسیکردن بۆ یه ت ئینگلیس، به  تایبه رب به کانی غه هوسیجاس
الکان   مه م شوه به. کردیانیشان ئعدام   ده سیان ل گرتن وبه دان که  سه  گیانی و به وتنه که
قامگرتنی   پناو سه  گرینگیان له ره  رۆی هه ی که سانه و که داری خۆیان بهک مه ئه
کان و   فیداییه، ر حیزبی تووده ڵ هرش بۆ سه  گه هاوکات له . نیشانداتیاندا گا سه ده
ندامانی  ی ئه زۆربه. وتن رستان که په یی کۆنه پۆلی قین و تووڕه ر شه به وانیش وه هپی

  ربازبوون له تی ده رفه ژیان  ده  کوردستان ده  له و که یی و فیدایی و پره کوردی تووده
 ڕژمی  کانی دژ به ستکاره رهه  به تی هزه  یارمه خسا و به کانیان بۆ ڕه ستکرده  ده هسنوور
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ڕوانی  چاوه  ند ساک له  و چه وه رمن گیرسانه  گه  لهعی ک پارتی و حیزبی شیو عس وه به
  . وه ب ئاکامدا مانه
   له وه  و و فیداییشه  پره  به یزبی توودهنگری ح کانی الیه ربازکردنی کورده چۆنتی خۆ ده
 ٥  ی نیزیک به یان بۆ ماوه وه ها گیرسانه روه کانی کۆماری ئیسالمی و هه چنگی پیاوکوژه

   و لهباری ژیانیان  باری نالهنگاندنی سه ههکانی کوردستان و  رده  شاخ و هه ساڵ له
 ئاوڕک م ده وڵ ده  ههی کورت به.  یه تی هه  لدوانی تایبه پویستی بهیاندا  وه ڕوانی مانه چاوه
  . وه مه  بده یه  هه وه وانه  پره ندی به ی پوه هش هب و  ئهت تایبه ،به و ڕووداوه له

ند قۆناغی جیاوازدا   چه  له ر حیزبی تووده دارانی کۆماری ئیسالمی بۆ سهت سه دههرشی 
ندی  ی ناوه ۆمیتهندامانی ک  ئه ک له یه دا ژماره)١٩٨٢(١٣٦١هاری   به له. چوو ڕوه به

ست   ده ی له که ته  ئیمام و خه ی به تمانه تی هشتا مه ایهر به ڕوه بهم  به کانی گیران، وکادره
تدا  سه ناو ده له کردوو   پیالنی دژی شۆڕشی دزه  به  هرشانهو وابوو ئه دابوو و پی نه
تاوی سکرتری  ی هه١٣٦١نی ندا بهی ر١٧  له.  ینی ئاگای ل نییه مهچ و خو  ده ڕوه به

. مر هرشی رژی به وتنه ندامان که و ئهری  به ڕوه  به س له ندکه وچه"کیانووری"گشتی حیزب 
 و ڕا راست گه  و لیان وه قاژه له  په وتنه که"  ئاو بردی که رمه چه ره سه"ی  وه دوای ئه

 .نیاندا پکھناکا  ڕکخراوه ترسی کرد و هندک ئاوگۆڕیان له مه ستیان به هه
 ١٣٦٢تای مانگی گونی  ره سه.  وه ی چواریش خۆیان کۆکرده وانی کۆنگره ره پ و پیه به
زگای  ده .ستی پکرد کان ده ییه نان وگرتنی توودهدواوری بۆ ر راسه هرشی سه) ١٩٨٣(

 و  نجه شکه  ئامرازکی ئه شنه هچموو   هه رگرتن له ک وه  که پاراستنی کۆماری ئیسالمی به
ندامانی   ئه ی زۆر لهشک بهکان، توانی  یه چۆکدادانی زیندان بۆ بهوان  و رهش  دانی له به زره جه
 تی سایه  که م شوه فیزیون تا به له ر ته  سه رگرتن بنته وه" ئعتراف" ناو  تی به ایهر به ڕوه به
ی "کیانور'ی گۆن دوکتور ١١  له.  چۆکاندابن تی ئینسانیان تک بشکن و به رامه  کهو

تکردنی  یانه  خه ت به باره ی سه وه فیزیون و ئه له ر ته سکرتری گشتی حیزبیان هنا سه
ت و  تی سۆڤیهک  حیزبی کۆمۆنیستی یه یی به وهسترا ندی و به ڕ پوه مه  له حیزبی تووده

کانی  ن و ئامانجهوتی بیروبۆچوو و چه ه ها هه روه  و هه و وته سیخوڕی کردن بۆ ئه
 کؤماری  م شوه به. یاند نگرانی حیزبی ڕاگه ک و الیه  خه به حیزب،لیان داواکردبوو،

  نه یهال  مه ککی هه کۆمه له  گه  له وه ته تی ئیمام و ب خه  خه می خۆیدا، به رجه  سه ئیسالمی له
 گرتن و  ستیان به خالقی ده ڕی ب ئه و په به شیاندا، تی ره سه وکردنی ده  پناو پته و له

قامگرتوویی  پدان و سه ره  په تی زۆریان به  تا دونی خزمه سانک کرد که کوشت و بی که
مۆکراتی زبی دییڵ هرشی کۆماری ئیسالمی ، ح  گه هاوکات له. یان کردبوو که مه سیسته
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  کان له ییه ودهنادانی تو یی خۆی بۆ په  توی ئاگادارکدا ئاماده کوردستانی ئران له
  .یاند ، ڕاگه ی حیزبی لیه ی بنکه و شونانه  له کوردستان، واته

 رگای حیزبی دیمۆکراتدا خۆیان   به ندامانی حیزبی تووده  ئه هم ل کی که یه ند ژماره رچه هه
تی کردن و  رپرسیایه  به ست به ی هه  خۆیدا نیشانه  له  یاندنه و راگه م ئه به رزگارکرد،

 و   داونی حیزبی تووده بوو که دا  دژواره رجه لومه و هه  له وه ستاندنه  ئه النانی گیانی تۆه وه
  .نگرانی گرتبوو الیه
ها  روه ل پارتی و هه  گه تی له تی و دۆستایه  هۆی نیزیکایه ی چوار به وانی کۆنگره رهپ

  گوندی ڕگای توانیان به مڵ هرشی ڕژی  گه دا، هاوکات له که ر ناوچه سه زاییان به شاره
ی و ر به ڕوه بهندامانی   ئه س له که٢٥دا  جبه م وه که  یه تی پارتی له  یارمه دا و به" اژانر"

کاک  ورزو  ته مان نارده  راسپارده وه اژانه ر ر له هه. رمن بن ودیوی گه  ئهربازی کادر ده
ند  الوژ و چه لی گه  کاک عه داوا لهورز   ته له. اژانمینمان هنا ر ده مه نی و کاک حه غه
  وه داخه م به رباز بن، به هدا د  ڕگای ئمه  کرابوو به ندامانی حیزبی تووده  ئه سیتر له که
  . ریان تداچوو وتبوون و سه م کهچنگ رژی ر وه سه ر و ئاخ دابوویه نهیان وگ
ندی  وه رژه  به لهوتین  کهڕێ  وه" لۆالن"و  ره به) ١٩٨٣(١٣٦٢ی مانگی گونی ١٩ۆژی ر

و بادینان  ره بیاردرا به. اگرێستکرد ر ر سنووری ده  سه ته له عهما و جه  ئهبوو پارتی دا نه
ندامکی حیزبی  زیزی و ئه دی عه حمه مین و ئه ده مه نی و کاک حه کاک غه.  وه دوور خرنه

  ترسیدایه  مه ی گیانیان له وانه ئهن   وڵ بده  هه رانه و براده راردرا ئه قه.  وه  مانه تووده
ند  ک چه  ته له)س  که٢٦نزیک ( ئمه. ن ر بکه رباز بوونیان بۆ مسۆگه  دهتی رفه ده

ی چوار ڕۆژ ڕپوان  پاش نیزیکه. وتین ڕێ که و بادینان وه ره ی پارتی به رگه پشمه
 پشت   پارتی لهکی یه  ڕاسپارده "حاجی برووخ" نزیک گوندی  نگ له کی دره یه ئواره
ی  "عید سه"و"جید مه"و"حموود مه"س  رای کردین و داوای س که  هه وه  دووره رمان له سه

. رێ  ونده وه  بچنه ب ئوه  و ده  لدراوه) بسیم واته(  رقیه ه ب وه  لۆالنه تی له وکرد و ک
ت ڕگایان  ماعه جه. ن هک ران داوامان ده  براده له په  به بۆچی ئاوا یربوو،  سه وه المانه به
ڵ   گه  له)عید بوو هنی من سه ناوی نه(س ش س که  پدا و ئمه و بادینان درژه ره به

شتی   ده ری بارزان له  مقه یشتینه هگعات  ند سه پاش چه.  وه راینه ناردراوی پارتی گه
ان سی انی س کهی  و به وه ومان ڕۆژ کرده شه. ریان گرتین  وه وه ته  حورمه به. رازگر به
ری سیاسی  فته ی ده  بنکه یشتینه ،تا گه گای باومان بوه نۆێ ر رله ڵ خستین و سه گه ڕه

  له نی ک  ئمه کرابوون که ی نه حا یه رگه و س پشمه ی ئه وه  هۆی ئه به.  لۆالن پارتی له
پاشان بۆمان  .کردین ڵ ده  گه وتیان له کهسو  خۆیان هه  گومانلکراو و دژ بهک گادا وهر
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سلیمی   ته وانه ئه: " یان پ کوتوون نده وه نیا ئه یاندوون و ته  خراپیان تگه وت که رکه ده
  ".ن لۆالن که

ی  وه رانه ی گه بۆ چی داوا دا که و پرسیاره می ئه  وه نی بلوریان له  غه رێ مامه  ونده له
 وزووعکی هناگۆڕێ، مین مه ده مه  کاک حه  که بوون وه ر  به ئوه:"  گوتی تان کردووه ئمه
مان بۆ  وه ره ده   هرتیبی چوون  ته  و واچاکه  سوودی نییه مان لره وه  مانه  که یه وه ری ئه زه نه

  ".ن وتکی ئورووپایی بده
یان  چاره  ڕگا بوایه  ده  پشمان بوو که م و کووڕی و گیروگرفت له زۆر که دا، زعه و وه له
  رشی کۆماری ئیسالمی تووشمان بووه ئاکامی ه  له  که یرانه و قه  و خۆمان له وه زینه بدۆبۆ
هنی   نه ترسیدابوو به  مه ی گیانیان له سانه و که رچاو له کی به یه ئستا ژماره. ین زگار کهر
  وه یهس باری فکری و سیا له.  بوو ئمهدانی   یاریده ژیان و پویستیان به  ده وه  ناوه له
... ن و  بکه رجی پشھاتوو ئاماده لومه ن و خۆمان بۆ ههی ک بکه یه وه  پداچوونه بوایه هد
نی و کاک   غه ت مامه  تایبه ری سیاسی به فته رانی ده  براده س له که ند  چه وه  داخه م به به
ر  سه   پیان له وودهک حیزبی ت  ته ت کردن له ره شوه ندی و مه  بیانووی پوه مین به ده مه حه

 پویستی  به. بینی  ده وه و ڕوانگه ان لهیرک سه موو چاره گرت و هه  داده وه ره ده  چوونه
 ر چوونه سه زیزی له دی عه حمه تی کردنی من و ئه رای دژایه ره  سه ش بم که وه زانم ئه ده

ری  فته ، ده  ئمه نی له  غه ی مامه هش  و گوڕه شه ڕه ت هه نانه تی و ته ایهر به ڕوه بهی  وه ره ده 
س  ند که  چه وه  داخه به. ی دا  و پشنیاره سندکردنی ئه نگ بریاری په ی ده  زۆربه سیاسی به

نکی  مه  ته مینی سیراجی که ده مه نی بلوریان و حه ک غه ندی وه ی ناوه ندامانی کۆمیته  ئه له
رگرتن  ک وه  که یانتوانی به ڕکردبوو و ده  تپه و کاری سیاسیدا وه  ناو جوونه زۆریان له

  ن، به  بارکیتردا بخه و به ی پره نووس و پگه کانیان چاره زموونه تی و ئه سایه  که له
و  نگاوک به  هه شنه رچه  و گردانی هه ی فکری و سیاسی حیزبی تووده  بازنه  له وه خونه
 خۆیان و هاوفکرانیان   لهرکیتریان سه ی چاره وه ۆزینه د  له وه ی بیرکردنه گهر ،  وه حیزبه

.  نی خۆم نییه مه وانی هاوته کردن بۆخۆم و هه  مانای پاکانه  به و بۆچوونه ئه. وستبو به
   به دان الوی دیکه ک سه وه .بوو تدا نه می سیاسه م و خه  چه وتۆمان له زموونکی ئه  ئه ئمه
  مان لهردی سوسیالیستی گای ب گه  کۆمهمان ، ئارمانی که هو ته  نه ت به نی خزمهیو هئ

ی   پی راده رکام به ش هه ئمه.  و ڕگایه روشی ئه  ده  کردبوو و ببووینه رده روه مشکدا په
م بۆچوون  به رپرس بووین،  بیارک به شنه رچه  هه ر به رانبه شکیالتیمان به ی ته و پایه پله
کی  ره واریدا رۆی سه ی کورده گای ونه  کۆمه  له ی که تیانه سایه هو ک  ئهوستی ههو 
ندی تاقمک  وه رژه کاتک به تیدا، یه  کاری سیاسی و کۆمه له.  رچاوتره قتر و به زه گن، ده
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ری  و په  به ویستهسانک پ س یان که  بیاری که  به وه ته ستراوه ک به یان کۆمه
نووس و   چاره خسی، بیر له رچاوگرتنی قازانجی شه به  و ب له وه یهت رپرسیایه به
ی  کانی کۆمیته وه می کۆبوونه رجه یاراتی سهلدوان و ب.  وه ندی گشتی بکرته وه رژه به

ش  وه رئه  و هه وه خوارده نگی ده  شاخ په ربازکردن له ی خۆده  چوارچوه و  له ی پرهدن ناوه
  و و پرش و بو بوونی زیاتر له  ناو چوونی پره کانی له یهک هر  هۆ سه کک له  یه بووبه
  ی چاالک لهشک به  یانتوانی ببنه  و ده وه ڕوانیدا مانه  چاوه ند ساڵ له  چه س که که٣٠٠

  .تی کوردستان ی کوردی رۆژهه وه جوونه
ی  ه بنک و له ری سیاسی پره فته ی ده وه کۆبوونه) ١٩٨٣(١٣٦٢گونی ی٢٧رۆژی 

کی  دا پاش هندک باسی الوه وه و کۆبوونه له . لۆالن پکھات تی پارتی له رکردایه سه
پیشنیاری  مین، ده مه ی کاک حه ر داواکه سه نی له  غه ت، مامه  هرشی حکومه ت به باره سه

  له   که وه ر ئه سه  ئاگاداری له وان به ئه ، وه ر باسی کۆبوونه  به ی خسته وه ره  ده چوونه
س دژی  ندکه کیتر چه  الیه  و له مووان نییه ی هه وه ره ده ک ئیمکانی چوونه الیه

   بچنه ڵ حیزبی تووده  گه ندی له س بۆ پوه کوتیان جارێ با س که ن، وه ره ده چوونه
  رباز کردنیان هاته کان و چۆنتی ده ی هاوڕیانی ناوشاروگونده له سه  باسی مه که.  وه ره ده

  ندیان له یفوون پوه له  ته  ئورووپاڕا به له:"نگ هات وگوتی ده مین وه ده مه  کاک حهگۆڕێ،
  "!. گرین ڵ ده گه
رحاڵ پاش دوو جار دانیشتن بیاردرا  هه به.  وه وته کی زۆری لکه یه ش خۆی هه وه  ئه که

ندی  دا باسی پوه انهو و کۆبوونه ها له روه هه. نۆمی بۆ بگیرێۆ پل رینتر واته ی به وه کۆبوونه
 بادینانن  ی له وانه رار درا ئه  گۆڕی و قه ک هاوریانی حیزبی شیوعی عراق هاته  ته له

کان  یهشیوع١٩٨٣هاری   به دا واته مه دهر و سه له. ج بن الی حیزبی شیوعی نیشته بنه
 پشت ئاشان  ان لهگاکانی و باره تی نیشتمانی کوردستان و بنکه کیه ر هرشی یه  به تبوونه که
و  له. بوونهید کرد یان ل شه رگه  کادرو پشمه ک له یه ر شاو و ژماره  به وتبووه که

  تی کوردستان که یی رۆژهه و و فیدایی و تووده  پره تکی زۆر له ماعه  جهدا بارودۆخه
دیان  گای جه ڕ به ، کردبۆوه رجی دژواری ژیانی شاخ و کویان تاقی نه لومه یان ههش هبزۆر

  هندبویا تی حیزبی شیوعی خۆیان گه  یارمه به دا، سوور و گردی کاوالن و زوکه وگرده
  ڕی له و په  به وه رای ئه ره سه.  وه و حیزبه  کۆڵ ئه  بار به ۆست و ببوونهی ر ناوچه

رکی پاراستن و  ی خۆی ئه ماه ک بنه ر وه  پشوازی لکردن وتا سه وه خۆبردووییه
ی   ماوه  له ی که یهت و یارمه ئه. بوو وه رگیانه مه و رد ده ستۆ و به  ئه خوکردنیانی خسته به
وعی خۆیدا ب   نه یانکرد له سانه و که تی حیزبی شیوعی به  تایبه ند ساندا پارتی و به چه
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یانی ران، ژ نده  هه  لهچ ناو خۆی وت  ی ئستا زیندوون چ له وانه س له زۆرکه . بوو ونه
 ئاخر  له.  وه چۆته  بیر نه یان له یهگدار مه ری و ئهو میواندا زانن و ئه وان ده خۆیان له

  به و، ندی پره ی ناوه ی کۆمیته وه کۆبوونه دا،) ١٩٨٣(١٣٦٢الوژی  کانی مانگی گه ڕۆژه
اوی  داونی چیاکانی لۆالن گیرا و ن ندی و راوژکار له ندامانی ناوه ی ئه داری زۆربهباش

  .ی کرد  قسه وه ی خواره و خانه ر ئه سه  له وه کۆبوونه. پلۆنۆمی لنرا
) دیو همین و ن ده مه  و کاک حه مامه(س  درا س که رار قه نی،  غه ر پشنیاری مامه  سه ـ له١
   و له وه ره  ده بچنه نیتر، ند الیه  و چه ڵ حیزبی تووده  گه ت له ره شوه نیا بۆ باس و مه ته
  . کوردستان  وه رنه مانگدا بگه٤تا٣ی  وهما
ن   الیه له" انکوردست" جی  به" بازی کوردستانر" ناوی  ک به یه  مانگنامه ـ مانگ جارک٢

  .رچ  ده وه یهند ی ناوه کۆمیته
  ڕوه ایی بهڕی شوو  شوه ندی به ی ناوه  کۆمیتهی، کاروبار سه و س که ی ئه وه ڕانه ـ تا گه٣

  .کان ب سووڕانی کاره رپرسی هه سک به ۆژ جارک کهر١٥ر بچ و هه
ش  وه  کاری ناوه  و بیاردرا بهشکیالت دیاری کران س بۆ کۆمیسیونی ته ـ س که٤
  .ن هابگر
 ر،  کاروباری مقه یشتن به اگهها ر روه ندی و مای و هه نی پوهکا رکه ڕاندنی ئه اپهـ بۆ ر٥
  .رپرس دیاری کرا به
و  ڵ ئه  گه  دیاری کرابوو تا له) مینی چیره ده مه حه(کر  کاک بابه وه کانیشه ییه  توودهن  الیه له

ج  ران جبه کاروباری براده مان سادا، ڕی هه  مانگی پووشپه  له.ر بکا فه  سه سه س که
 خری  یکه وه  هیوای ئه رمی هاوریان به ی گه قه دره  نوان به ر چواریان له بوو و هه

ریکی  رمی خه ڕی دگه و په تیش به جاماعه. وتن ڕێ که دی وه ه ری نابه فه و سه ره بت، بهتدا
  وه من بۆ مانه ی شونی ئه وه ی ژیان ودۆزینه سه ره کۆشی و دابیینکردنی که وه نده که

  نی بۆ زستانی کوستانه مه  و سووته ی ئازووقه وه نا و نانه رپه ودرووستکردنی سه
گای  ر به  س مانگ، اییز پاش زیاتر له ئاخروئۆخری پ. کوردستان بوونکانی سارده

دا  که  نامه له. یشت  نی مان پگه  غه کی کورتی مامه یه هاوریانی شیوعی دا، نامه
ر بمزانیبا ئاوا تووشی  گه ئه . ج یشتینه ری گه وه ت و کویره مهح زار زه  هه به:" نووسرابوو

  له".   دیارههاریا  به سای خۆش له':نی فارس گوته". هاتم ده نهبووین  ری ده سه رمه چه
  ). وه ڕانه شگه ر نه چی هه که( وه ڕنه  ناگه م زووانه  به وت که که رده ا وادهڕش  ی مامه که نامه

کان   کۆچکردووه داهات و له هار به .ڕکرد رچۆنک ب تپه مان هه و ساه زستانی ئه
تا ئستا :"  نووسیبووی ب که مین نه ده مه کی کاک حه یه نیا نامه ، تهبوو رک نه به هخ
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ی  که هاوناوه . وه ارێ بمنینهج بگرین، ناچارین  وه  حیزبی تووده ندی به  پوه مانتوانیوه نه
هنی   ناوی نه بوو به ندیمان هه ی ناوه هاوڕکی کۆمیته".  وه هاتۆته ر نه فه  سه مزم چۆته
لی  ی مالزم ،عه که  هاوناوه مین له ده مه ستی کاک حه به مه )باغی تا ده هع(لی مالزم عه

  .ژیا  پاگ ده  له بوو که ری سکرتری گشتی حیزبی تووده خاوه
موومانی  خۆشی هه.  ڕاوه  گه وه ره ری ده فه  سه کر له هاورێ بابهدا ١٣٦٣ مانگی گونی  له

وتۆی پ   شتکی ئه وه  داخه م به ، به وه ته ڕاوه  گه وه ستی په ، پمان وابوو به دهداگرت
  که هعز  و وهکی حیزب ب  په م زوانه  به راره و قه یه ههاوریان سویان ه:"گوتی . بوو نه

".  ن ت کاربکه ی مھاجره  ناوی کۆمیته ودوا به مه  له یان گوتووه  ئمه به ، وه روون کاته
وانیش   پره ت به باره ، سه  ئاوا روون کرابۆوه ا ئرهت یی هه رانی تووده زعی براده وه

 ڕاگرین تا  و هزه ب خؤمان و ئه ده ، وه ڕنه د بگهیو همین ون ده مه  کاک حه راره قه:"گوتی
  تیدا نووسرابوو مینی هنابوو که ده مه کاک حه و  کی مامه یه نامه".  وه هاوریان دنه

  دیاره("!  بووه ل نه سائیلمان حه تا ئستا مه  التان، وه کر هاته  هاورێ بابه وه  ئه،هاوریان"
  ). دا بووه  حیزبی تووده و له نگی پره  ب ده ی به وه  تواندنه له سه مه

ڕای  ره سه کردبوو، ل نه سائیلیان حه ران مه ڕوانی هشتا براده  مانگ چاوه  ده نیزیک به
  ردانیه رگه و سه حیزب دێ و له" کیی په " زووانهم   به مابوو که وه ش دخۆشک به وه ئه
خرن  کار ده  وه تواناکانک یه  شوه  به و زوانه وو بهموو پیان واب هه .ر  ده مانھنته ده
گرێ و  م ههژی حیزب درووشمی ڕووخانی ر یه وانه  له بوو که هه  وه نگۆی ئه ت ده نانه وته

  .یش بکدار  هزی چه  پویستی به دوور نییه
ونائومدی و  ردی خایاند زه زۆری نه . بوونڵیا زوو و خه مووی ئاره  هه وانه م ئه به
  ک خۆره وت و وه  دیارکه وه  ناوچاوانی هندکانه بوون کردن به  بۆشایی و نه ست به هه
تاڵ و  ستی به  ده کر به ی هاوڕێ بابه وه ت دوای هاتنه تایبه به. شی داگرت وانی دیکه ئه
کانی   ناو ریزه وته ی کهک ره ند مانگک،دڕدۆنگی و دووبه یکی حیزب پاش چه یشتنی په گه نه
کی  یه دان بوو و ژماره ریکی دنه خه شکیالت، رپرسی ته  بهودا  ناو پره له. کخراورس ر هه
ڵ حیزبی   گه ندی له ریکی پوه هنی خه  نه  و به وه  ژره ڵ خۆی خستبوو و له گه هر
ومان  ک خزم و قه  ته ی دیدار له هانه  به سی به ش دووکه سته به ومه بۆ ئه. کرات بوومۆدی

م  به.  الیان چنه کی نزیکدا ده  داهاتوویه ش لهوانی  ئه نی پدابوون که ب و به الی حیز نارده
کانی  یهی تووده"  نامه تۆبه"رجی نووسینی   مه نیا به مۆکرات تهدا حیزبی دی نده روبه و سه له
سمی داوایان لکردبوون تا  ه ر هاوریانی شیوعی بهندجارک  ت چه نانه ته.  وه گرته رده وه



 لیکدابان                                               ژووییداآی م یه وه اقیكردنهتر  رانبه  به  چوار لهی وانی کۆنگره پره

 ٦٠ 

کان  یهولی شیوع  قه به. ن ڵ بکه  گه اگرن و هاوکارییان له الی خۆیان ر ی له ته ماعه و جه هئ
  .بنووسن"  تنامه ه غه"ب   ده  که بووه وه ئهمی حیزب  وه
 بۆ پراگ،ناردراوکی  سه و چوارکه یشتنی ئه  گه ر له  به م که  بکه وه  به  ئاماژه دا پویسته لره

  له" لی عه" ناوی  ردنی کرماشانی به هب رکی خون شیرن و ئازاو له ، براده هحیزبی توود
تی   یارمه به ، ی حیزبی تووده وه ره ی ده  کۆمیته  واتهرزی بروون مهی  ن کۆمیته الیه

تا  هه ڕا ی قامشل ستکرد له ی نوان سنووری ده ندین ڕۆژه ی شیوعی ڕگای چههاوریان
 بیبوو و  ئازایانه بوو،  و کاتی ئمه ی ئه وه سانه ی گیر  شونگه  س سنوور که ش له ڕه کوه

ب، ناویان  ڵ نه کانی تر تکه لییه ڵ عه  گه ی له که ی ناوه وه بۆ ئه.  المان یاندبووه خۆێ گه
  ".رزی لی بروون مه عه"ونابو

 پۆل پۆل  وه  ناوه له لک خۆشحاڵ بوون، ، گهوت لی که  عه ت چاویان به ماعه کاتک جه
 ژیانی   له بیسرێ، جگه واکی ناخۆش نه بوو هه رۆژ نه کران، گیران و ئعدام ده ک ده خه
ران و عراق و تی ئ وه رس ده ترسی هرشی هه ری وب ئیمکاناتی، مه سه رمه  چه پله
ی کار و تکۆشان و  ک ئاماده موو الیه  هه وه ای ئهڕ ره سه .کردین ی لده شه ڕه ش هه کیهتور

  .ترسک بوون  مه شنه رچه ڵ هه  گه  له وه رووبوونه رووبه
  تی حیزبی تووده ایهر به ڕوه بهیامی  م په به. ان هاتبا جاتی  نه ردانیه رگه و سه رجک له  مه به
موان داکرد و  رمی هه  گهشی ر له سه ئاوکی ساردی به  ناردبوویان، وارک دا که  توی نه له
  . نین  یدانه و مه  ئه سوارچاکی وانه  ئه وتبا که رکه ن دهس بوو تا بۆما به وه رئه هه
یی خۆی بۆ  سکیان ئاماده که ی وت، وه ره  ده  له  توودهتی حیزبی رایه به ڕوه  ناو به له

ی ال  مشق له دی له.  سوورییه ننه یه گه خۆ ده" لی عه"ڵ  گه  له سه وکه ئه. ن یه گه ادههاتنی شاخ ر
کانی   بنکه یشتن به گای گهرمن بوونی  تی و نائه هخ  بیستنی سه هاوریانی شیوعی به

رسی ت ،  پشدایه ندارمی تورکی لهعس و ژا ی به ره یته ناو سه ڕبوون به  تپه ،که ئمه
 . وانیش روونه می ئه  وه دیاره! کا  شیوعی ده هاوڕیانی نیش و داوای گارانتی له دهر
 وه پیره  الو و ندامانی حیزبی شیوعی به تی و کادرو ئه ایهر به ڕوه به  بوو که  کاتکدا  له وه ئه

و   ووشی بۆسهزۆرجاریش ت و پوا  پیان ده یان به گایهو ر یان جار ئه  ده  سادا به له 
  .هاتن یش وژاندارم ده هرشی جه

 هاورێ  به و  وه کاته  پده عاته ک سه  یه  شریتکی نزیک به رکرده رحاڵ کاکی سه  هه به
ستدانی  ده له   وره و شکان  به ی ئاماژه وه کانیدا دوای ئه  قسه له .ینرێ دا ده"لی عه"

ت و   سیاسه کات که ش ده وه ر ئه سه لهخت  جه کا، ده  زینداندا تی حیزب له رایه ربه
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 و   شۆڕش و کۆماری ئیسالمی دروست بووه ر به رانبه بهکانی رابردووی حیزب  بۆچوونه
  . پش گرینه  ده ته و سیاسه رئه ، هه  ئاراوه ئاوا بتهرجکی  مهلو ر هه گه ئستاش ئه

کا تا بیرو  اوریانی شاخ ده ه ی باسی ربازی داهاتووی حیزب بکا، داوا له وه پاشان ب ئه
سلیمی هاورێ   ته  نووسراوه تی داهاتووی حیزب به سه سیا ت به باره بۆچوونی خۆیان سه

  .ن بکه" لی عه"
داوایان کرد وکاتی  ودۆخی ئهی بار وه لکدانهوای  دا، ڕه ند الپه  چه ییش له رانی تووده براده
  نه الیه مه باتکی هه  خۆی بۆ خه  و شلگیرانه هکی شۆڕشگان یه  شوه  حیزب به  پویسته که

تی حیزبی شیوعی   یارمه  به ی که و هز و ئیمکاناته و له  بکا دژی کۆماری ئیسالمی ئاماده
 حیزبی دمۆکرات   له وه  پناو نزیک بوونه رگرێ و له ک وه  که پکھنراوه شاخ  له

  .خا ڕ گه وئۆپۆزیسیونی ئرانی تواناکانی وه
  وه ر ئه سه ت له  تایبه به. یاند  داواکانمان راگه  قسه  و به  نامه و به ک پره ش وه مهئ

 ب ئاگاداری  و به نووسی پره ر چاره  سه  بیارک له شنه  هیچ چه سووربووین که
د ران کر  براده ها داوامان له روه هه .درێ  نه یه و ڕکخراوه ندامانی ئه ندی و ئه ی ناوه کۆمیته

کی زۆر  یه پاش ماوه.  وه هنه مان ڕوانیدا نه  چاوه  له و چیتر وه ڕنه رچی زووتر بگه هه
کی  بابه" کوردستان و شریتی ناردبوو،  بته بووه ی زاتی نه رکرده و سه  ئه پمزانی که

 دا١٦نۆمی  دوای پلۆ  به  که  بووه بی توودهری سیاسی حیز فته ندامی ده ئه" یو همیرخوسر ئه
   له مابووه  ته کردبوو و به هه" ری خاوه"و"الروودی"و"ری فه سه"ڵ  گه تی له ئای دژایه

ک   حیزبیدا کهکانی  کشه ناوخۆییه  قازانجی خۆی له ی شاخ بهی هاوریان له سه مه
  .رگرێ وه
 مۆکرات،زراندنی حیزبی دی مین سای دامه هه٣٩ی   بۆنه دا به١٣٦٣الوژی  ی گه٢٥  له
ریان  به دا خه وساه زی ئه رماوه تای مانگی سه ره  سه له. برد روه نگکی خۆشمان به هئاه

  و ناوه تا بنه  ئه ته  دمۆکرات هاتوونه ری حیزبی به ڕوه ندامانی به  ئه  لهس ندکه  چه داین که
 ری، ههو ش، حامیدی گه ڕه نا کوه رمووشی په  ئه له باری، بارانکی تووند ده.  الی ئمه

 بینینیان  به .وتن ژوور که سووی ئاریا، لمان وه فشار وره عیدی ئه ردونی میتران،سه فه
ر  سه له ، پاش کۆنگره و شی حیزبدا ی شه  کۆنگره ناوبراوان له. لک شاد بووین گه

ی  نامیلکهپاندنی   داسهی له سه تی مه ه تایب  به و جیاوازی بیروڕا ناو حیزبیگیروگرفتی
ناکۆکی  ی حیزب،ر به ڕوه بهمۆکراتیک ومکانیزمی سوسیالیزمی دی ر سه باسک له هکورت

  .ب یداده یان ل په وکشه
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 ی ی حیزبی و راده  و پایه و تکۆشان و پله  رابردووی کار پی  به سانه و که له رکام هه
نگرانی  و الیه زب ناو حی کی دیاریکراویان له جگایه وکاتی، ر بارودۆخی ئه  سه زانیاریان له
  نیازه و به . و کردبۆوه پره تیان بۆ  الی خۆیان حیسابکی تایبه له وان ئه  .بوو حیزب دا هه
لکی  بۆ خۆیان و کۆمه ک یه ک پروان دا، ڕگا چاره  ته له  هاوکاری کوو، به هاتبوون تا به

ڵ و   هه بوون و له ده س که ٥٠٠ ی  نیزیکه وه  خاو و خزانه  به که  هاوبیرانیان زۆر له
 و، ڵ پره  گه هز و توانایان له ی وه کخستنه  یه  و به وه ژیان، بدۆزنه ده رجکی دژواردا مه

   لهش بهکی هاو یه وه کۆبوونه  له یانس چوار که ر هه .بن داری کار و تکۆشانش به  چاالکانه
 .روو   خسته شنه چهم  کانیان به پشنیاره و دا، ندی پره ی ناوه کۆمیته ڵ گه
  وه که یه به توانین  ده ، ئمه بووندایه شپرزه  له )قاسملو الی( وال زعی ئه  وه که ئستا -

  .کار بین س به  ناوی حیزب ده و به  وه ینه کانمان تکخه هزه
 . بووه مان قه حیزبی تووده تی زانین و سیاسه و ده  پره خۆمان به ئمه -
 .ن بده تیمان وه یارمه ی ئیمکاناتی مایشهبار له  پویسته -
حیزبی   ربه  سه  چوون ئمه حساب کردب که  الی خۆیان وایان س له ر چوار که هه  نگه هر

داری ت سه ده نیستیوڵ زلحیزبی کوم گه وانیش له و ئه ین و میوانی حیزبی شیوعین تووده
رخان  بژین و چ ئیمکاناتکمان بۆ ته کدات  چ ناز و نعمه ب له بران، ده ت سۆڤیهتی  کیه یه

مه یانده ؟ نه کرابله زانی ئ ، یانی شیوعی تی ر یارمه گه ترین و ئهتان ره ده وان ببا   نههاور
راوکی   ده شنه چه یچه ،  بۆ ئمه گراوه ده   خۆیان دا، له ق النه  حه له وانیش پیاو  ئه ، که

  ، له وه ره  ده  له تووده تی حیزبی ایهر به ڕوه بهدا کاتک  له . برد ده روونمان شک نه
ی  ی وره وه و زۆر جار بۆ ئه رشتین ده  درۆیان بۆ هه حیزبیدا فرمسکی به کانی وه کۆبوونه

  خۆڕاگری و بارودۆخی یان به ئاماژه رز راگرن، به ت، تی سۆڤیه کیه بۆ یه کان ره نابه په
یان   گه وخۆیان له راسته ندی  پوه  که هوت وایان نواندو نانه و ته  وهوکانی شاخ کرد کورده

  له ین، کداریش رابگه ڕی چه  شه م زوانه به  یه وانه نن و له یه گه تیان پ ده یارمه  و یه هه
گای  ر به کانیان ره نگه تک بۆ هاوسه  یارمه سووکه ک جاریش ب، گرت، تا بۆ یه خۆیان نه

یانی شیوعی دا بنک هاتینه چی که . رنهاوڕبیس بووین وه ره  ده کاتناوی   به که  گو 
 و  وه هزۆریان کۆ کردۆت کی یه رانی شاخ، پووڵ و پاره براده  بۆ وه تی ناردنه یارمه

 فوفیشاڵ   له حیزبی تووده، جگه تی فارسی رایه به ڕوه ر به گه ئه ت نانه ته .  خواردوویانه
شاخ  ی وماوه  لقه  کورده ته ماعه و جه به ر رانبه ۆزییان بهستکی هاوکاری و دس هه هیچ
  و وه ستان مابوونه وه سته ده تیدا، سه ڕی ب ده و په له رانی کوردی خۆمان بوو، براده نه
 هاو  و ئاوڕک له  وه ک بدۆزنه یه  چاره حیزبی تووده تی رکردایه  سه  دوور له یانتوانی به نه
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خۆمان  ران، ر حاڵ پاش پشنیار و داوای براده هه  به .  وه نه بده کانیان تاره قه
رجی ئستادا،   و مهل  هه له  وه  هۆی ئه  به که  ته ناعه و قه ئه  یشتینه مان گرت و گه وه کۆبوونه
  رکخراوه  وموو حیزب ر هه  سه خستۆته ی  هرشی دڕندانهرستی ئران په کۆنه رژیمی

  سیون لهکانی ئوپوزی هزه ی رژیم، وه نگار بوونه ره بۆ به  کان، پویسته ئازادیخوازه
کانی حیزبی دموکرات لک  زهناب ری وابوو که . ن کخه  و تواناکانیان یه وه کۆبنه کدا یه ره به

 تی رایه به ڕوه ب ئاگاداری به  توانی به مانده  نه کی تر ئمه الیه  له . و الواز بکرێ بو
و  کی ر شتی الوه  سه لهش، ناکۆکی  وه ئه رباری سه . ین بده  نه ک الیه  یه بریاری وه ره ده

من کردن و   زڵ زانین و من خۆشی خۆ به کتر و نه یه ڵ گه وت له کهسو  ههچۆنتی
مووان   هه ئاسایی له ی وه تانی بیرکردنه ره ، ده که زعه وه  هۆی ناروونی ماندووبوون به

 خۆمان میوانی حیزبی شیوعی و بار بووین   ئمه  که وه گتر، ئهمووی گرین هه  له . بیبوو
 لکمان  وه که ر الیه هه  به . بکرێ وانیش باس ڵ ئه  گه  له م داوایه ئه  بوایه ده .  وه  ملیانه به
ک   ته  لدوان و هاوفکری له به ر ئاخرسه . بوو کجاری ئاسان نه بریاردانی یه ، داوه ده

نین،  یه رابگه ران  براده  به  که نجامه و ئه ئه  یشتینه یی و فدایی، گه  و توودهشیوعی یانیهاور
 کار و تکۆشان   به درژه رێ  ونده  شونی خۆیان و له وه نهڕ هبگ گونج، ر بۆیان ده گه ئه
 پشمان .  وه ننه بم  الی ئمه له ک میوان توانن وه بۆشیان ناگونج، ده ی وانه ئه . ن بده
بۆ  ک یه  تکرایی چاره  و به وه رنه بگه  وه ره هارێ هاوڕیانی ده تا به  نگه ره : یاندن، که راگه
ی  قه دره  ناو به چواریان له ر هه .  وه ینه که ش ئاگادار ده ئوه وکات ، ئه وه  بدۆزینه زعه و وه ئه
 ریدون و خاوخزانی فهند مانگ، کاک  چه پاش .  وه رانه دی گه  نابه دا به ئمه رمی گه
  پارتی و به  الی ی تر چوونهند هاور ی و چه براکه  و کاک حامید و  الی ئمه وه رانه گه

  .  وه ره ده  واندا، چوونه رگای ئه
ندی  ر و به سه  ت، له ی کوردی ڕۆژهه وه نهجوو باری ڵ باری ناله گه ندی له پوه  له

 و   ئاکامی گره  له که ی ویهش و ئاۆزی و په دا، ئهتاوی هه ی١٣٦٤ و ١٣٦٣ کانی ساه
 حیزب کردبوو و  رووی له شی حیزبی دموکرات، ی شه نگرهۆپاش ک ی پش و کشه
 کی تر، یه  شوه ندامانی حیزب، به ئه  کادر و رچاو له کی به یه مارهژ  هۆی دابانی هوببو

تی  چۆنیه  فکری و ئیدئولوژیکی وک باری  ته له ندی  پوه شی، له ه رکخراوی کۆمه
رانی  سووڕنه  هه  لهشک به  نیبۆوه ی کورد ته له سه  مه به ر رانبه  سیاسیان بهوستی هه

 .یی هنابوو  کاری رکخراوه وازیان له ،)ه کۆمه( تکشانی کوردستان حمه زه ی رکخراو
   له وه النهخو  ت، به پی ڕۆژهه  کوردی چه زۆر له کی یه دا ژماره و سانه  له شوه م به

 انکانی  بیر و بۆچوونهنتا بتوان ،نرا گه کدا، ده یه  دوای پوانه به نووسیدا ی ب چاره بازنه
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،   ئارادابوایه له ر ندکی رکخه ر، ناوه گه ئه راستیشدا،  له . وه یدانی تاقیکردنه  مههبنن
   به که ی تیانه سایه و هز و که می ئه رجه سه ی هو ک بۆ کۆکردنه یه ره وه ته  یتوانی ببته ده

  تر هاتبوونه کانی  رکخراوه کی دی، له ر هۆیه فکری یا هه هۆی جیاوازی رباز و بۆچوونی
  دیاریکراو دا، له کی یه ی رکخراوه  چوارچوه  له و هزه ئه کردنی ئۆرگانیزه . ر ده

یدانی   مه وری خۆی له ده نی کوردی سه پی ره ک هزکی چه وه یتوانی ڕۆژدا ده پاشه
دا،  مه رده سه و له . ێ بگ رانه کی کارگه یه شوه  یی به وه ته کانی نه یهند رژوه به تکۆشاندا بۆ

  به  ودا، که  ناو پره  و چ له ه کۆمه  ناو  ناو حیزبی دموکرات، چ له له سانک، چ بوون که هه
تی حیزبی  تایبه  کان به ریه راسه  سه و ربازی هزه ت ه سیاس  له وه چاوی شک و گومانه

  شک و بات له ی خه  شوه وازهنان له  یان تدابوو، تا به وه بواری ئه ڕوانی و یان ده تووده
،  کرچیش بایه  کاڵ و ند به رچه  هه،کان یهیر راسه  سه هزه   لهن دابا تیدا، به ی سوننه واره قه

نی کوردی و  سه هربازی ر تی ی خۆیان خزمه  نۆبه دابرژن و به وێی ربازکی ن رچکه
  حیزب و کان له ی کورده وه جیابوونه ی پرۆسه .  کردباییان وه ته پدانی بیری نه شه گه

تی،  هڕ  هه له ت  تایبه دا و به و سانه ئران له کانی ریه راسه  سه رکخراوه کومونیستیه
 فریودان و   له  جگه و هزانه به  وه ستنه  خۆبه دا نیشانی دا، کهت ڤیهسۆ تیک سھنانی یه ره هه
مان  زه رچی هه .  نییه ی بۆ کورد تدادیاری کراو مکی رهه فیۆدانی کات و تواناکان، به  به
کردن و ب   بۆشایی ست به بوو، هه ڕ ده سۆیی تپهئا بو می  رهه تای و ب به  به به

و ڕاڕایی  رۆیی ره سه . اندتس ده ی ره دا، زیاتر په ر س رکخراو هه ندامانی  ناو ئه هیوایی له
 و  وه ندامانی خواره ئه  ق به رحه  ده ر س رکخراوه هه رپرسانی  به  لهشک بهو حوکمرانی 

 دا، بارهنان و بردن،ی شاخ ڕۆژانه ری سه رمه  ژیانی پ چه کردنیان له نه داریش هب
  پارزگاری سیات واته ره حه و نان کردن، شت لنانچ سازکردن، کاری و خانوو هڕقو

ی  ته ماعه جه و  و بوای ئه تمانه  رۆژ زیاتر مه له ۆژ   ڕ...ر و مقه    له  نۆبه کردنی به
 . کرد الواز ده اوانر لپرس ر به رامبه به

 ، وه یندان بابتهرجک حوکمی ز  مه دا، به  زیندانیش ت له نانه ر شونک ته  هه له ژیان
 م به . چ  ده  ڕوه به تی ی تایبه رنامه ی به پ دیاریکراو و به کی یه  ناو چوارچوه وته که ده

کا و  ده وانتڕ ک چاوه ب چ داهاتوویه روون نه ب و لت  خۆت نه تت به سته کاتک ده
 خۆشیان   که وه ترابتهس به سانک  کهوستی ههوت و  کهوس  چۆنتی هه نووست به چاره

و  مانا .. و خۆراگر و باتگر خه کانی وشه ن، یکه سانی د ستی بریاری که ده  چاو له
موو  هو داڕمان ه کان نگی داچه ن و ئاهه ده ست ده ده  ی خۆیان له قینه رۆکی راسته ناوه
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بوون  هبۆشایی و ن  ست به بێ و هه و هز و بستت ل ده گرێ شت داده ندامی له ئه
 .ی که ده

بردن بۆ  نا  په  به کانی کورد، که ۆه ر له س که (٣٠٠(د  سسه  نزیک به س ساڵ له زیاتر
کۆماری ئیسالمی  الدانی  ژر چنگی جه گیانی خۆیان له کانی کوردستان رده شاخ و هه

  ت به ه پناو خزم له ک یهی خۆبردوو  له و فیداکاری شنه ر چه هه ی رزگار کردبوو و ئاماده
رژیمی  کانی دژی ره ربه هز و توانایان بۆ به   له  که وه مای ئه  ته بوون، بهدا یان که له گه

  ره رجکی هه مهلو و هه وانیڕ  چاوه گیرێ، له رده ک وه که ی ئیسالمیستی کۆمار ره په کۆنه
تی و رنونک بۆ  یارمه  شنه نیا هیچ چه  ته  س ساڵ نه زیاتر له پاش .  هشتبۆوه دژواردا،

 هات، ، بۆ شاخ نه وداماوی حیزبی تووده خه  تی له ایهر به ڕوه بهن   الیه له کاری داهاتوو،
 ھنان و ماندوویی وس ره ئاگاداری هه  هۆی هاوریانی شیوعی، کوو کاتک به به

  ا بهت کرد،  ماندوو نه وه شه ه و بوون، خۆیان به  ته ماعه و جه  لهشک بهی  وه چوونه
  ترسی له  مه له کانیان ، هاوفکرهتیان  رگای دۆستانی سۆڤیه  یی و به کی رکخراوه یه شوه
یی  رنامه و ب به وانی ، گوشاری ره ره  به ره  به شنه چه م به . بپارزن وتنی رژیم داو که

 . لکدابان رووی تکردین یی و ئاۆزی و موانی داگرت و شپرزه هه حیۆ و ر سته جه
  ک له رزگار کرد، نه  و خۆیان وه ره  ده ی هاتنه وانه ئه  م که  بکه وه  به  ئاماژه پویسته دا لره

 نیزیکان و دۆستانی  رگرتن له وه  پی زانیاری س به رکه کوو هه به ، وه ییه کانای رکخراوه
ی  راوازه  په ره به  ره  به، ته ماعه و جه ی ئه زۆربه  یه م شوه ربازبوونی دا و به وی ده هه خۆی،
 . ران بوون نده هه
ق و   دیوی ره تاویشمان له هه ی١٣٦٣ فری سای  به  پر لهوو رۆژانی زستانی سارد وان شه
 و) نانکردن(بازی  خه،و خۆبارهنان  وه  خوندنه ی دار به نا سۆبه  په له ق و ته
بۆ ناو   وه  و چوونه زعه و وه لهرزگارکردن  خۆ .رابوارد ، ...و) لنان شتچ(ریات فه خه

شغوول  مه   خۆوه ندامانی به  ئه  لهشک بهمشکی  ترسک، موو مه ای ههڕ ره ئران سه
ر دوو رژیمی ئران و  لدانی هه ی شه هڕ ر هه  به وتبووه ش که که ناوچه  وه له  جگه . کردبوو
می  که  مان له  ژماره ره  به ره  به شوه م به .  تۆپباران کرا بۆمباران وند جاریش چه عراق و

  له چوونۆ ب ودا، دوو شوه ی پره و ئمهنا  له . کردین تده دا و ب هیوایی زیاتر روی ده
رپرسی   به سک که که ند  ئارادابوو، چه  له و بارودۆخه له ربازبوونمان تی دهر چۆن سه
  ربازی فکری حیزبی  به ر به و باوه فاداری ای وهڕ ره ، سه بوووان  له کک شکیالت یه ته

م  وه پش باسی ئه و مه له(.  بووندیمۆکراتحیزبی   بۆ ناو وه رانه ، خوازیاری گه تووده
.  )وه گرته رده کانی وه وه پره  نامه رجی نووسینی تۆبه  مه  بهدیمۆکرات  حیزبی  که کردووه
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،  وه گرته ده  وه شه و دانه ری ئه  نووسه به ،وی پرهندامانی  ی ئه  زۆربه دی که ی که نه الیه
،  و حیزبه یاری ئهو ب  ب رنونی  به حیزبی تووده بوون، که یدای ربازی ها شه وه

ن   الیه رجک له  مه به ، وه وانیدا بمننهڕ  چاوه له  بوون ئاماده وان ئه . کرد ده نه یان جووه
و بۆشایی و  و له سپردرابا پ ئه ن بۆ کاری داهاتوورککی دیاریکراویا ئه  وه تییه رایه ربه
نوێ دوو  ر له تاوی سه هه ی١٣٦٤ ری مانگی پووشپه  له .  رزگاریان بووبا هیی رنامه به ب 
  شپرزه واوی  ته  به که زعه تا وه کرد، هه  نووسی و داوامان وه ره رانی ده براده مان بۆ نامه
 و  سادا، ئمه مان ری هه زبه تای مانگی ره ره سه  له . انالم  وه یینه گه خۆیان ب بووه نه

 هاوریانی حیزبی ڵ  گه شمان له کی هاوبه یه وه یی کۆبوونه رانی فیدایی و تووده نونه
وای دا  و دانیشتنه له.  پیکھنا)لیم  سهوبو  عامل و ئهوبو ت، ئه حیکمه وبو ئه(عراق شیوعی
قی  ، ده یهبۆ سور ران راده  به س له هاتنی دوو کهو باسی ی بارودۆخی خۆمان  وه لکدانه
  :ندرا یه  پ ڕاگه شنه م چه بهمان  وه ره هاوڕیانی دهی  بروسکه

  ئوه ی نیا دوو نامه مان بۆ ناردوون، ته نامه ندین دا چه و ماوه رز سو، له به هاوریانی"
 تکۆشان   به ئران درژه ی ی حیزبی تووده ژر ناو ودوا، له مه  له .  یشتووه ستمان گه ده به
 ن بکه  ج یی ج به کتی فکری و رکخراوه یه  ت به باره تبکۆشن کار و باری سه ین، ده ده
 "حوسین براتان"."  داخراوه وه رانه گه ڕگای .

  د هاتبوونهیو همین و ن ده مه حه کاک . مینی سیراجی بوو ده مه نازناوی کاک حه حوسین،
تی   یارمه کوو به تا به ، وه مننه وانیدا دهڕ  چاوه زۆر له کی یه میشق گۆیا ماوه  ده  و له ریهوس

 .  جبوونی ئمه ی نیشته ناوچه  وه رنه هاوریانی شیوعی یان پارتی دا بگه  رگای و به
چۆن  جا . وت، وادیار بوو رگا داخرابوو که رده ده ی کاک حوسین ڕا که  نامه ک له وه م هب

شیوعی و پارتی و   هاوریانی زانی که مان ده نده وه ئه بووین،  ئاگادار نه داخرابوو، ئمه
  وه و رگایانه  له کوردستان رۆژانه ی ر چوار پارچه کانی هه ستکاره رهه به   هزه ک له زۆریه

و   ئاکامی کار هند د و چه ر حاڵ ئه هه  به ! کرد ده یان وه ره  و ده وه ۆی ناوهچووتها
تی ن وت و چۆ ی وه ره  ده  له ره و س براده ئه ی وه  دوو ساڵ مانه تکۆشانی زیاتر له

  وونه بوو کهڕدژوار و نا  رجه مهول  ههیران و قهو ربازبوون له بۆ ده  ی رگاچاره وه دۆزینه
 .گرتبوو  خۆ وانی له ت پره  تایبه شاخ به تی ماعه جه
  وه ڕ مانه مه  ، له ته ماعه و جه نووسی ئه چاره یی و کگرتنی رکخراوه ۆنتی یه چ به ت باره سه

. یاندبوو گه رانه ی خۆیان، هیچیان وه هاتنه نه  و وه ها هاتنه روه  چیا، هه له یان وه مانه یان نه
و حیزب  ی ندامانی دیکه ڵ ئه گه ب پرس و ڕا له  رپرس، به ری به ر س براده  هه شوه م به

 ڵ گه ر چاو بگرن، خۆیان له به  کانی پرنسیپی حیزبی له تاییه ره سه  ره ما هه ی بنه وه ب ئه
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 ب  به  دان و ستاندنکی ناوخۆییدا، هاتبوون و له  پک تی حیزبی تووده ایهر به ڕوه به
و کاتی  ندامکی ئه ک ئه وه من.  ی چواریان، پچاوه کونگره وانی نگی، تۆماری پره ده

 ت و  سیاسه نگری و ئۆگری به هۆی الیه  به :  که نم یه گه  راده وه و ئه ندی پره ناوه ی کومیته
 ند رچه هه زعی سیاسیمان، ی وه وه کالبوونه و یهدا مه رده و سه  له ربازی حیزبی تووده

ر  مته که  لهزایی خۆم  هڕیی و نا ناتوانم گله م به کرد،  دا نه بریاره و ک ئه  ته تیم له دژایه
ندامانی   ئه ا کردن بهڕو   ب پرس  به ینم، که گه  رانه سه که و س می و ب پرنسیپی ئه خه
 و  وه ره ده  ت چوونه ره شوه نیا بۆ باس و مه ته  که  یه له سه و مه  سرنجدان به  ب به و دیکه
گوشار  ت نانه ، یان ته وه کۆنه ب تووده تی حیزبی ایهر به ڕوه بهستی  به مه  ی له وه س، ب ئه به

ملیان بۆ داوای   کی زۆر ساکارانه یه  شوه ینن، به رابگه  که وتنه ی چۆنتی رکه وه بنن بۆ ئه
 .، راکشا حیزبی تووده تی ایهر به ڕوه به

  وته که ده تی رپرسایه م به که ی یه  پله کورد به تی ناسراوی سایه ک که نی بلوریان وه غه کاک
ریدا  فه  ومی داوای سه له  دا"کۆک ئاه" کانی ریه وه بیره ی٣٦٣ ی ره  الپه له ناوبراو . ستۆ هئ
حیزبی  ڵ گه کدا له یه ره  به ل بکرێ، له حه و رجک پره  مه  به  بووه ئاماده قاسملوو.د  گۆیا که

 و  پدراوه تم سه  ده وه ن هاڤانی خۆمه  الیه له من":  ده  وه م باره  هاوکاری بکا، له تووده
بۆ هاوکاری و  قاسملوو .رجی د ر مه گه  ئه ده  مامه" . م بده توانم کاتی پویست بریار ده

 م به. ر رێ  کۆسپی سه من نابمه ، وانه ی پره وه ، تواندنه توودهحیزبی  ڵ گه یی له ره هاوبه
  ڵ بوون به تکه ڕ  مه تی پکھاتنیان لهۆنچکا تا  ده ری فه ری و سه  خاوه  داوا له کات مامه

 که ."پویست ناکا جارێ"ن ومدا ده  س له ر دوو که نن، هه ئاشکرا رابگه   به حیزبی تووده
  الم وایه من.  پش ری دا دنته ری و خاوه فه سه کانی  قسه  خۆی شک و گومان له وه ئه
ری  و په  له  که خۆیان هانه و به به  گۆرێ، تا ته یان هناوه له سه مه و ی ئه وه وان بۆ ئه ئه

  له وخۆ ن و راسته  هزکه کان به کورده تی  یارمه ربوی دا بوون، به و به الوازی
  یشتنی به  گه کاتی که  وه ته بۆ منی گراوه نی زۆرجاران غه  مامه. رگرن ک وه تواناکانیان که

ئاسمانان لت   له":  وتووه گیپ  و وهوشی کرد ه باو ری له ، چۆن خاوهپراگ ی خانه فرۆکه
 " .، زۆرمان کار پته وه ریه بگه رم  لت ناگه وتی، تازه گیرم که وه رزی  عه رام له گه ده
 تی رکخراوی رپرسیایه نی به و به   چۆن واده ی بۆ کردووم که وه باسی ئه ها روه هه
ت تا بۆ خۆی  واویان داوه ته تی سه  ده  قسه ت به نانه ته  و تی کوردستانیان پداوه یاله ئه

بگرێ و   وه ته کتی سۆڤیه ستانی یه ده کاربه  ندی به ی کورد پوه ر کشه  سه له وخۆ راسته
 قاسملوو .، د  بووه پراگ کاتک له   که وه ته شی گراوه وه زۆر جار ئه ها روه هه! چی و چی

و   الی و کاتی حیزبی شیوعی عراق، چۆته ئه کرترید س مه زیز محه ڵ هاررێ عه گه له
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  وه ئه ش وه ئه." ر ئی خۆمانی  ههک بی ر جگایه  هه له تۆ ئه: "وتووه گیپاش باسکی زۆر پ
  دا  حیزبی تووده و له  پره که   بوایه وه تی ئه دوکتور قاسملوو، نییه ر گه  ئه ن که یه گه ده

 بهنی بلوریان  غه  دنیام که. هنا گۆرێ ده ی نه مامه ڵ گه وخۆ له ، چۆن راسته وه بتوته
دیسانیش دووپاتی  م ، به  راکشاوه و داوایه ملی بۆ ئه ی که وه ته  نه ت به تی خزمه نییه
 بوو تا بریاری  نه وه ی تر ئه سه که و دوو  و ئه رکی مامه ی ئه چوارچوه   که وه مه که ده
نیا   ته که وتۆ شنکی ئه  چه ش بهیو هن، ئ بده و ووسی پرهن ر چاره  سه کجاری له یه
 حیزبی  و له ی پره وه توانه تی چۆنیه . ر بکا  مسوگه تووده ندی خۆیان و حیزبی زامه ره

ی  وانی کونگره ی تۆماری پره وه پچانه.  یه هه ی زیاتر وه  لکۆینه ستی بهدا، پوی  تووده
 کردن و  رخۆنه  ده  به دیزه سی دا و ند که  ئاسایی چهکی یه وه  کۆبوونه چوار، له

نیا هیچ   ته  نه رانی حیزبی تووده به  روه  به یاندنی ، جارکی تر نیشانی دا که گه رانه
ک ئامرازک  ، وه رانه  و تکده کانه کوو زۆر زیره نا به ی کورد دانه وه نرخکان بۆ جوونه

. رکرد سه ودایان له ندا ، سات و سهندی خۆیا وه رژه او به پن ت و له  بازاری سیاسه له
باتی دژی   ناوی خه به مانک که زهوان  ئه .وتین  داویان که  له خۆشمان زۆر ساویلکانه

ی  وه کرد بۆ ئه رستی ئیسالمی ده په  رژیمی کۆنه رگریان له مپریالیستی دیفاع و به ئه
   هنانه ی کورد وبه وه ناو جوونه ستیان خسته دهن  الکان نیشان ده  مه بهفاداری خۆیان  وه

کی و  ره کان تۆی دووبه یهخسی  فکری، سیاسی و شه ی ناکۆکیه وه قکردنه ئارا و زه
دا کۆتاییان  پناو الوازکردنی ، لهی بستیان کرد و جیه  و تا ئه هو تیان بو کرده دوژمنایه

قامگیرکردنی کۆماری ئیسالمی   و سه وه  مانه ان به نرخی تکی به ش خزمه و کاره کرد و به نه
دان و رکوت کران وتووشی زین  سه یانه زه ر و ب به  سه کاتکیش هرشیان کرایه. کرد

دا، هانایان بۆ حیزبی رستی لپه تی و هه سه ڕی ب ده و په ، لهری هاتن ده ربه ڕاونان وده
   له مجاره یان پ کردن و ئه»کگرتوو ی یه ره به«مۆکرات برد و پشنیاری دی
و  ۆ پکھنانی ئهب رجی دوکتور قاسملوو  ناوی پشنیار و مه و به تردارخانکی  رچه وه
ی  ره  بهنگی بی و  ب ده  چواریان بهی وانی کونگره ری پره  سه وییهیا خه»  ره به«
 . هات  رگیز پک نه کیش هه ی خه کگرتوو یه

یی  تی فکری و رکخراوه کیه یه«ڕ  مه مینی سیراجی له ده مه  کاک حهیشتنی تیلگرافی دوای گه
  . شاخ گیرا  ندی له ی ناوه ی کومیته وه کۆبوونه» ی ئران ڵ حیزبی تووده  گه له
 . کرا  ) پاندنه وداسه ئه(  وتنه وڕککه ر ئه  سه ودرژ له و دا باسکی دوور یه وه وکۆبوونه له
زیزی  دی عه حمه کاک ئه(ری به ڕوه ندامانی به  ئه س له  دوو کهکرا، ڕوان ده کوو چاوه وه
و   ئه.ستان  راوه و بریاره دژی ئه) ندی ی ناوه ندامکی کومیته شکیالت و ئه رپرسی ته به
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باز ک ر  ته تی له کرد، دژایه سیان دهک زۆرجار بۆ خۆیان با ر وه ی وان، هه ویسته هه
ی  وانی کونگره کوو پان وابوو پره بوو، به  نه توودهتی حیزبی  وئیدۆئۆلۆژی و سیاسه

دا  و حیزبه  ریزی ئه  وله وه مۆکراتی کوردستانی ئران بتهوی حیزبی دی ب تکه ده چوار
انی گای هاوری ر و پش به مه ک له یه  ماوه  کهیانزانی ند ده ر چه هه . تکۆشان بدا  به درژه

 خۆش  وه ڵ بوونه ی بواری تکه وه  بۆ ئه مۆکرات کرابوو که دی حیزبی شیوعی دا ، داوا له
م دا کوتبوویان   وه م له  به.بوول بکا  ی چوار قه وانی کونگره ک میوان پره بکرێ، وه

ندامان   ئه سی تر له وت که ڵ حه  گه وان له ئه. بنووسن )   نامه  تۆبه واته(  ت نامه ه ب غه ده
  چی به  که. الی حیزبی دیمۆکرات وه انی شیوعی چوونهیتی هاور  یارمه ک به یه پاش ماوه

ت ر شه   م پی کردووه ک ئاماژه ر وه ههکوو   به وه گیرانه رنه ر وه ک هه  نه وه داخه
  و داوایه  ژیر باری ئه چووبوونه و کاتی دا نه وانیش له  ئه ان بۆ دانابوون و وادیارهرجی ومه

  کان و هندکیشان خۆیان له  ناوشاره وه سکان چوونه ند که ئاگادارم ، چهی  و جیه تا ئه. 
  یان به  زۆربه وه اخ مابوونه ش  له ی که و هاورییانه له(. وه ی وت گرتۆته وه ره ده
په حمه ری و زه وه رهکوکی زۆر دوای تو ڕ شهی  شه ڕه ترسی وهه ڕ کردنی مه ت 

 و عراق و  یهر سوور  سه یان، بهکان  و عراق وکیمیابارانی بنکهکانی نوان ئران پکدادانه
  ر له  و ئاخرسه وه فغانستانیش دا بو بوونه ت ئه نانه ت و ته ربایجانی سۆڤیه  وئازه تورکیه

  )وه گیرسانه.. ئورووپا و کانادا و 
  که ی کاره هر شو  سه رچی له وان بووم، گه کک له  خۆشم یه ندامانی دی که ی ئه زۆربه
  ڕاکشا ڵ حیزبی تووده  گه یی له تی سیاسی، ڕکخراوهک یه م ملیان بۆ یان گرت  به خنه ڕه

و دیاریکردن و وبوون  ج کردنی چۆنتی تکه  جبه ت به باره سه.  چوون  پیروه و به
دا  گۆڕ  لهکی دیاریکراو یه رنامه  هیچ به،و ندامانی پره ستنیشان کردنی روشونی ئه ده
ندی  ی ناوه ندامکی کۆمیته بژاردنی ئه ر هه  سه له(. کاری بوو ی کرا گۆتره وه بوو و ئه نه

ریش  مشت و می زۆر کرا و ئاخرسهتی دا،  یاله ی ئه  کۆمیته داربوون لهش هبو بۆ  پره
)  که ناو کۆمیته   بردیانهستنیشانیان کردبوو  پش دا ده لهی خۆیان  وه  ئه  رانی کۆمیته براده
ری  فته ندامی ده  ئه نی بۆته غه   مامه وت که رکه ی وتیش ، دوایی بۆمان ده وه ره  ده له

ری  عینیش سهویدی مو ندی نه ی ناوه  کۆمیته یراجیش بۆتهمینی س ده مه سیاسی و کاک حه
رجی  ل و مه  هه  له ی که هسان وکه  ئه م که  بکه وه  به  ئاماژه دا پویسته  لره. وه ته ب کو ماوه

 ش و ئاوگۆرانه ت له نانه کرا وته ژیان، هیچ پرسکیان پ نه  ناو ئران ده هنیدا له نه
  وه  حیزبی تووده  به یه و شوه ی چوار، به وانی کونگره  پرهر حال   هه به. کران ئاگادارنه
وی   تکه انی کوردستان کهیاک چ و، له ندامانی پره ی ئه ک زۆربه ش وه ، ئمهلکندرا
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  نووسمان به  بووین، چاره»  کوردستان ی ئران له تی حیزبی تووده یاله ی ئه هکخراور«
 هیچ  وه تی کاتی حیزبی تووده رایه به ڕوه ن به  الیه  له ک گردرا کهنووسی ڕکخراو چاره

ری  به ر وت که رکه ۆم دهک ب یه اش ماوهپ(. نا ده یان بۆ دانه سی و ڕکخراوهبایخکی سیا
نا  ده  دانه وه کانی ناوه ر بایخیان بۆ ڕکخراوه ک هه ی وت نه وه ره  ده  له حیزبی تووده

نیا  بوو و ته وان نه وتی ئه لسووکه تی هه ر چۆن  سه  زانیارکیشیان له شنه کوو هیچ چه به
  ) .ردبووشغوول ک ری دا مه  ناو ڕبه ت له سه دهڕی   شه خۆیان به

   له ی کوردستان هنرا که هش هب و  کی سیاسی له یه نی دیارده مه  ته  کۆتایی به و جۆره به
 تیتری درشت و  ی ئران به ندی حیزبی تووده ئۆرگانی ناوه»  مردم نامه«کاتی پکھاتنی دا 

 و  وه ی ناوهکان یه سیاس ه  و کۆمه ناو کۆڕ له م دا باسی کرد و که یهی  ڕه  الپه  له به قه
م و زۆر  پانی سیاسی ئران دا، که  گۆڕه ک له یه بۆ ماوه  و نگی داوه ی کوردستان ده وه ره ده

 و ندی رژوه چوون به، شی وه کاتی تواندنه. ، دیار بووکاندا ر رووداوه سه شون پی به
ر   سه ت دکی له هنان ی ته وه دابوو، ب ئه وه ی له که  و هاوپمانه تی حیزبی تووده حه هس مه

ی  وه  چاو پداخشاندن و لکدانه به. هات  نه ی لوه نووزه و نگی خنکندرا  بده ، بهبنووسرێ
  شنه هیچ چه ی چوار وانی کونگره  سازدانی پره وێ که که رده  بۆمان ده و رووداوه ئه

می  رهه کوو به و بهبو  نه وه ی کورده وه  ئامانج وستراتژی سیاسی جوونه ندکی به پوه
ساس دا هیچکامیان   ئه  له وت و ڕبازی فکری بوو که هملمالنی و ناکۆکی نوان دوو ر

  کوو له کرد، به ده یی کوردیان نه وه ته زگاری نهی ر وه ی جوونه قینه تی راسته هرای نونه
سپاندنی  و چه پنا کان وله کیه ره  ده ری دیارده  ژر کارتکه می خۆی دا له رجه سه

ک  وه(ڕا  گه ی کاتیدا ده  دوای ڕگا چاره وت به که  پی هه  به تکی دیاری کراو که سیاسه
 .شتڕ ی بۆ کورد داده رنامه پالن و به) نگی رهه ری خودموختاری ئیداری و فه سه چاره
گای  م ئاکامی کای و کرچی سیاسی کۆمه که ی یه  پله  به و دیاردانه دانی ئه رهه سه

ما  ر بنه  سه تی له وایه ته ی نه له سه ری مه  سه  ربازی چاره واری و نامۆ بوون به کورده
خۆی  ربه تی سه وه  فۆرمی ده نووس له کانی مافی دیاری کردنی چاره یه تایی و بنچینه ره سه
سیال  سۆ کرکاری و نه  ئیدۆئۆلۆژی کۆمۆنیستی، کی تر نه یه  واته به. یی دابوو وه ته نه

کراوی ش هبکی دا یه وه ته تی، نه وایه ته خوازی نهری دا مده ا، وهدمۆکراسی ئورووپای رۆژاو
  . ین و نابنی کورد ن وه ته ک نه وه
ک  ی چوار هنرا و وه وانی کونگره نی پره مه  ته  کۆتایی به سئووالنه  نامه م شوه رچی به گه

ی  وانه  پچه  به و هزه م ئه ، بهما ی کورد دا نه وه  جوونهیدانی  مه رکخستنکی سیاسی له
ی نیزیک  کوو زۆربه ، به ماڵ بوو به نیا بۆیان نه ک ته ه ن رانی حیزبی تووده به ڕوه ویستی به
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  یی و فیدایی له کانی تووده ها کورده روه  و هه ندامانی پشووی پره واوی ئه  ته به
تی و رووهنان بۆ  پی سووننه  ئیدۆئۆلۆژی چه ان له داب کی فکری، سیاسی دا به یه پرۆسه

 و بیر و  وه  کایه دا خسته پانه و گۆڕه تی هزر و تواناکانیان له وایه ته باتی نه یدانی خه مه
  سک که ک که من وه. یان ۆژانهکانی ر وه ی کار و کرده  بناغه بهتی بوو وایه ته ندی نه وه رژه به
و  ر ئه  سه مه کورتی تیشک بخه  م به ده وڵ ده  بووم، هه وته و ڕه وی ئه  تکه تاوه ره  سه له

ری  ده  ڵ بوون وپاشان هاتنه  دوای تکه ی که یانه فکری و سیاسی جموجۆڵ و ئاووگۆریه
  لهبازی سوسیالیزم ی ر ی گیرۆده  کورده  ه و کۆمه ه، تووشی ئ  حیزبی تووده کجاری له یه

  .بوونت دا، سۆڤیهتی  کیه ی یه ونه
  وتبوونه فیدایی کهو   و پره ندامانی حیزبی تووده ران و کادر و ئه به ڕوه  به دا که و کاتانه له
  ی نوخوازی واته وه جوونه رستی ئران، په تدارانی کۆنه سه اونانی دهر هرش و ر به
ری وتی  راسه  سه،تاریارانی پرولی رۆیی و دیکتاتۆری نونه ره  دژی سه له» رۆسترۆیکاپ«

ل و  و هه له. ق کردبوو له  حیزبی، تی تاقه یهتدار سه  دهزگای  و دام و ده نیبۆوه ی تهت سۆڤیه
 ژیانی   به یانتوانیبوو درژه ی نه وه تی شاخ دوای ئه ماعه  جه رچاو له کی به یه دا ژماره رجه مه
  تی خۆیان و دۆستانیان روویان له  هیمه ، بهترسی گیران ر مه  به وتبوونه ن و که هنی بده نه

ی کورد  وه  مژووی جونه له.  وه  گیرسانه،ربایجان شاری باکوی ئازه  و له کردت سۆڤیه
م  که  یه وه ، ئهت سۆڤیهکان بۆ  نابردنی بارزانییه هاباد و په دا، دوای تکشکانی کۆماری مه

نگب تا  ڕه. ن که  ده و وته  ڕوو له ربوه  به و شوه س کورد به یان که  ده جاربوو که
 و ب  حراوییهیو دنیا س  ئه وه  نیزیکه و تا لهبو وه موان ئه زووی هه وکاتی ئاوات و ئاره ئه
ببیینن   وه ان پشینیان بۆیان گابوونه ی وه ندبوویانهخۆیکاندا   کتبه  له ی که رییهوم وکو که

. رگرن ک وه کهی سوسیالیستی دوارۆژی کورد  کۆمهانی کانی بۆ بنیاتن زموونه  ئه و له
کانی  ت دا دیارده  دنیای سۆسیالیزمی سۆڤیه  له یاندبووین که و پش وایان تگه مه له
ری  روه ادی، دادپهن و ئاز ئارادا نی له... وادی وبکاری و تی، ب سه ژاری، برسییه هه

ی  کانی ژیانی کۆمه رهموو بوا کنۆلۆژی ههت و ت نعه ندنی سه  سه شه ، گهتی الیه کۆمه
ر و پشتیوانی  نیا هانده  ته ش پمان وابوو یان وا باو بوو که وه  له ، جگه داگرتووه
.  ته تی سۆڤیه کیه تی یه رۆکایه  سه ی سوسیالیزم به ره ی کورد به ی رزگاریخوازنه وه جووالنه

 ژر گوشاری  کاتک له. بوو  نه قینه راستهالم پشتیوانی  ر بوو به  هانده زانی که مانده نه
کانمان  زووه مای ئاوات و ئاره  هلمان  ناچاری ر  به وه تانی مانه ره دهبوونی  راونان و نه

  وه  ل بوونهکانمان کاین و ریسه  جارکی داچه ، بهوی بووین  تکه وه  نیزیکه  لهوت و که
» وجوود ن مه سوسیالیزمی واقعه«اوی  ن ی به وسیستمه ، ئه راستیشدا خوری له
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ر سوسیالیزم   سه دا فی به  کوشت ده  پناودا بۆ به کیان له کرد و خه یان بۆده نده پرۆپاگه
وت  خۆیان ل زه ربه تی سه سایه ڵ که کۆمه کورتی تاک و به. بوو  نه وه رییه روه و دادپه

گادا  ر کۆمه سه  حیزبی بای به تاقهواوی ویشک و برۆکراتیکی   ته کرابوو و سیستمکی به
تی  زگای حکومه ڵ ده  گه ندی له  پوه کان له  راکردووه هری ئرانی نونه. کشاندبوو

،  بوو تی حیزبی تووده یاله ی ئهکخراودا رت  ڕواه  له مۆکرات بوو کهی د  فرقه،ربایجان ئازه
شی  که هۆیه. دابوو  دیسیپلینی فرقهری و  ژر ربه  له  حیزبی تووده وه  کرده م به به
 نابردنی ربایجان و په دوای تکشکانی کۆماری ئازه(یان ساڵ   درژایی ده  به بوو که وه ئه

تی ون و راستیشدا چ داکوتابوو و له ،دا گایه هو کۆم یان له یشهر)  و والته کان بۆ ئه ییه فرقه
تیشیان  زی تایبهکوو ر ، بهنان ده کیان بۆ دانه و جیاوازییهرق  نیا هیچ فه  ته خۆیان بوو، نه

 و بۆچوونی  ڕوانگه.  کراوه تیش دا جیان ده زگای حکوومه  دام و ده گیرا و له ل ده
تی و  یه  کۆمه یهو ئاوگۆڕ وکاتی ئران و ئه ی ئهرج مهلو  هه ر به  رانبه  به نی فرقهرا ڕبه

ڵ چل   گه وتۆی له کی ئه ، جیاوازییه  ئاراوه ا هاتبوونهد و ماوه  له ی که یانهئابووری و سیاسی
ی ڕۆژانی  وه رانه ی گهیا ون و خه  خه یان له زۆربه. ووب ، نه باکۆ  هاتبوونه رکه و به مه  لهڵسا

شنی  مای شۆڕشی چه  ته  به وه نه مه فتا ساڵ ته  شست، حه بوون و هندکان به ڕابردوودا
رچی   گه وه  داخه  به وانه ئه.  بۆ دۆخی جاران بوون وه ڕانه و گه ئران  نوی کرکاری له

  کیان له یهم هیچ ئاگادار  پشت بوو، به لهتیان  ڤیهان و ئیمکاناتی سۆر به ڕوه بهی  تمانه مه
ر کوردستان  سه واویی له  زانیاری ته تی فرقه رکردایه ت سه نانه ته. بوو  نه زعی ئمه ر وه سه

ک گیروگرفتی  هک کۆم  ته  له  ئمه و شوه به. بوو دا نه وه نه جوو دار لهش هب کانی و هزه
دا کی فکری یه ووکه ناو گژه له. بوو نیان ئاسان نهر کرد سه  چاره  که وه ینهروو بو تر رووبه

  پناویدا خۆمان بۆ ماندوو  سانی ساڵ له ی که و هیوا و ئاواتانه موو ئه حاس ببووین، هه
گۆری سیاسی ۆوڵ دان بۆ ئا ۆکراسی خوازی و ههپڤاژۆی دم.  جارک داڕمان کردبوو به

زگای  دهجیاوازی فکری نوان دامو.  نیبۆوه تی ته راپای وتی سۆڤیه تی سه یه وکۆمه
  یی و فیدایی و ببووه کانی تووده  ڕاکردووه  ناو تازه هلی هاویشتبو تی و حیزبی، په وومهحک

ی  زۆربه. دا و ڕکخراوانه  ناو ئه را له گهت وخواز و سووننهی ن ره نانی دوو بههۆی پکھ
 نرخی ڕۆژ  ی نان خۆری به وانه تی و ئه رکردایه  سه ر چاو له ی بهشک بهو  ندامانی فرقه ئه

می  رجه سه. کرد  حیزبی ده ریتی کۆن و سیستمی بیرۆکراتیکی تاقه  نه رگرییان له بوون به
بوو، وای  ده ڕ نه ست تپه  قامکی ده یان له  ژماره سک که ند که  چه  له ن جگهکا کورده

سپاندنی  ن بۆ چهوڵ دا تیدا و هه وایه ته  بواری نه له ی کار رنامه  به یار بوون به ته
ی نوان کادر و  وکشه  گره له(خوازی دابوون ی نو ره  به ، لهکانیان داوخوازه
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تی  رکردایه  سه ڕۆیی و دیکتاتۆری تاقمک له ره کان دژی سه ا، رۆی کوردهدتی ایهر به ڕوه به
تی  که ره حه «  به دا کهی نوخوازی ناو حیزبی وه جوونه  کان له کورده. رچاو بوو به
ریی  رکرد کارگه ڕۆ ناوبانگی ده تی پاوانخواز و ویشکه رایه ی باکۆ دژی ربه» تعنامه قه
  کان له کانی کورده  مژینه  بۆچوون وداوا له له  جیا یه وه و جوونه ه ئ. بوو رچاویان هه به
تی ئران  وایه ته ی نه  کشه ق به رحه  ده ی حیزبی تووده  ودووڕوویانه رانه خشی تکده ڕ نه مه
ستی  به  مه و بهدانک بو رهه تی خودا، سه ڕه  بنه تی، له  تایبه ی کورد به  گشتی و کشه به
ت و ئیدئۆلۆژی حیزبی  شکیالت و سیاسه ی ته وه  و نۆکردنه تییه رایه بهو ر نانی ئهال وه

   له وه وتی جیابوونه ، ره و داوایانه گرتنی ئه  هند دان و به نهگور پاش   ئاخر سه ، که تووده
 ئورووپا دابانی  نجام پاش ملمالنکی فکری له ر ئه ستی پکرد و سه  ده حیزبی تووده

  ) . دوادا هات کانی به یه  تووده کجاری کورده یه
زکی  ر ر دوو الوه  هه  له یزبی توودهری سیاسی ح فته ندامی ده ک ئه نی بلوریان وه کاک غه
ری و  به ڕوه کانی نوان به ی کشه وه بوونه کاتی قوو زۆر جاران له. نرا تی بۆ داده تایبه
. دا ی ده که ی باروودۆخه وه وی ئارام کردنه و ههکرد  ندامانی نوخوازدا ، ناوبژی ده ئه
ترسی   مه ستیان به اتک ههرک ، هه ری فرقه و الروودی رابهری سکرتری حیزب  لی خاوه عه

رێ  گوزه ق نه  حه پیاو له. خواست  تیان ل ده برد و یارمه ده»  مامه«نایان بۆ  ، پهکردبا
گای  ر کان به ر کورده گه کی تر ئه یهال له. کردن هد حم بوو ب دی نه  ره ش هند به» مامه«
  وه  شاخ مابوونه له ی که ته ماعه و جه تیدان به دا پشنیار، یان داوخوازکان بۆیارمه»  مامه«

زار شر و ڕویان  ، هه بوایه سیاسی هه یی، کی ڕکخراوه یاندنی داوایه گه ج  ڕ به  مه یان له
تی حیزبی  رکردایه  سه داوای له»  مامه«زۆرجار .  وه برده خۆیان ده بیر   و له هناوه بۆ ده
کرد تا سرنج  ، دهت تی سۆڤیه کیه زبی کۆمۆنیستی یهکانی حی ندییه رپرسی پوه  و به تووده
» قی ره ح و تهسول« رادیۆی  ی کوردی لهشک بهب   هیچ نهت نانه ی کورد وته له سه  مه نه بده
 یان مامه، ی پکردن م ڕۆ، سبه  به وه  داخه م به ، به وه نه  بکهدا» تکشان حمه زه«و 
ی  وه بۆ نو و بۆ ئه ت و واه  ڕه وان به ئه. کرد ده  هیچیان نه وه  کرده ند و بهغاف ده

بوو  م نه کردبوو، به»  مامه«تکی قورسیان تووشی رپرسیایه کان رازی ڕاگرن به کورده
   وای له ره به ره  به زعه و وه ئه! نن یه  ج بگه به»  مامه«ین داوای  جاران بچووکتر جارک له

 و  تی حیزبی تووده رکردایه باز و سه ر ر به رانبه  و بروامان به مانهت  مه  کرد که ئمه
 فیرۆدانی   به  له مان جگه وه ست دا و مانه ده ت دا له تی سۆڤیه کیه ر یه سه سیستمی زاڵ به
ی  وه  دوای دۆزینه وابوو به ، کهبوو  نه سته ی خۆڕایی چی تدا بهن مه نی تهکات و درژکرد

  یاینده کی خۆمان گه ویه بیان و به سه رکه ر هه ا ئاخرسهت. ڕاین گه ربازبوون دا ده ڕگای ده
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دا و پاش باس و ک ڵ یه  گه ندی نیزیک له  پوه همان ل نجام زۆربه رئه ئورووپا وسه
   سیستمی سیاسی و فکری حیزبی تووده کجاری له  دابانی یه  به نه الیه مه  ههکی یه وه لکدانه

ندی  وه رژه ی به  چوارچوه تکۆشانی سیاسی له و ی کار وه چوونه  نوێ تھه ر له بواری سه
  . خساند دا بۆ خۆمان ڕهییمان وه ته نه
رز،  ی به وه ره ر چاوی خونه به  وته  که » ..ک یه وه پداچوونه« ناوی  ی به  باسه وکورته ئه
بایی نو حیزبی  ملمالنی و ناتهکانی  به به هۆ و سه  لهشک به  ک بوو به یه  راستیدا ئاماژه له
. الیان رکاری مه سه تای رووخانی رژمی شا و هاتنه ره  سه مۆکراتی کوردستانی ئران لهدی
ی  رگه جه ک له یه ه تا راد  که هسک  بیر و بۆچوونی کهر باس   به هت ی من هناومه وه ئه

  و باس و رووداوانه  ئارای ئه  و هنانه وه ری کردنه تیده  یارمهتوان  وده کاندا بووه رووداوه
، ڕی من  باوه به .ت دا ی کوردی ڕۆژهه وه  جوونه  کاتی خۆیدا زیانکی زۆری له  له ب که

،  وه ی خۆیانهیتن و بۆچوون د ام بهرک دا هه و رووداوه دار لهش هبکانی  نه سان و الیه ر که گه ئه
ی  گه بارکردنی ب به و تاوان  ڕق و تۆه دوور له  و به وه تداری و ئینسافه مانه  ئه م به به
ی  ره ر به  سه ر چاوی له رکی به ، کارگه وه دا بخشننه و رابردووه ک به، چاوو م وئه ئه

یارانی  کا و پیالنی نه وتر ده ییشمان پته وه ته مان کاتدا ریزی نه  هه له. ب ئستا و داهاتوو ده
  ما نیم به ته به.   وه کاته ڵ ده  ناوماندا پووچه کی و ناکۆکی له ره ی دووبه وه کوردیش بۆ نانه

  یه وه ستم ئه به کوو مه ، بهم  با ده  کای کۆن به پیان وایهک هندک  باسی رابردوو وه
کی  یه  پرۆسه له  که انه سیاسی و فکری هیخۆشی و نه  پی توانا ئه بهن  وڵ بده  هه وه که یه به

رل  ی کورد وتووشی سه وه ی جوونه سته  ناو جه ڕا خۆی خزاندۆته وه ره  ده دا لهمژوویی
و تا ئستاش دا   بیچم وشوازی جۆراوجۆردا خۆی نیشان ده  و له هوشوای کردو

ری کردنی  راسه  سه ی به  پرۆسه  و له وه ینه گا دوور خه  کۆمه ، له اوهکر ر نه سه چاره
 .ین  بکه داری چاالکانهش هبی خاک ونیشتماندا  وه کگرتنه تی و یه وایه ته ی نه وه جوونه

، تی  تایبه ردستان بهتی کو گشتی و ڕۆژهه ی کورد به وه ب هزی و الوازی جوونه
کان،  یهکی ره  ده  دیارده دان بهیدان ، مه)تی یه وتوویی کۆمه دواکه(کان ییه ناوخۆ  هۆکاره له جگه

  پاندنی به زاندن و داسه ت و ڕبازی فکری و سیاسی و دابه ی دیاری کردنی خـه تا راده
  یشتن به وتن و گه رکه ی ڕگای سه وره گه ره کۆسپی هه دا، که وه ناوی جوونه ر دڵ و هه سه

   هاتنی هزه به ، دا هاتۆوهش یه وه و پداچوونه تای ئه ره  سه ک له روه هه.  ئامانج بووه
می  ی دووههڕ شهی  رمه ه گ ت له تی سۆڤیه کیه ت ئینگلیس و یه  تایبه کان به مانهی ههاوپ

  تادا بواری له ره  سه رچی له ت، گه رووی کوردستانی ڕۆژهه جیھانی، بۆ خواروو و سه
 ل یوتی مژووی ستکه ده قا وتی خو وایه ته ستی نه پدانی هه ره ندن و په سه شه بار بۆ گه
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تی  پاندنی سیاسه و داسه وخۆ ردانی راسته ست توه  ده به نجامدا  ئه م له به ، وه وته که
تی  ڵ حکوومه  گه ودا پکردنی له کوردستان و سات و سه ر سه ستالینی و باقرئۆفی به

ی  وه شاندنه وه  هه تاوه ره  سه ر له هه .ی کورد دا وه  جوونه یان له نده برکی کوشه ئران، زه
بوو  ندی کورد دا نه وه رژه  به نیا له  ته ک و جگیرکردنی حیزبی دمۆکرات نه.ی ژ ه کۆمه
ی  وه  جوونه ی کورد به وه ی جوونه وه ستنه  و به وه تیس مانه  هۆی قه به لکوو بوو به
ی  وه رۆکی جوونه کردن و بۆش کردنی ناوه نگ م ره ی ئران و کهر راسه سه

 باشووری  ک حیزبی هیوا له  ته وخۆ له ندکی راسته  پوه ک له.ی ژ ه کۆمه. ڕزگاریخوازی
کانی تری کوردستان   پارچه یی له وه ته تی نه سایه ل هز و که  گه ها له ر وه کوردستان و هه

ی  وه کگرتنه خوازیاری یه  و وه کرده خوازی بو ده وه ته ی و نهدا تۆی بیری ناسیونالیست
  ته قیقه و حه  هیچ له وه ند ئه ر چه هه. یی بوو وه ته خۆی نه ربه تکی سه هو خاک وپکھنانی ده

کان بۆ  ره داگیرکه  مهن دژی رژیکا یهی ناوچه   حیزبه ر کام له باتی هه  خه  که وه م ناکاته که
و   دا، جگه و وتانه ی ئه  چوارچوه هنانی خودموختاری یان حوکمی زاتی لهست  ده وه
 تی کورد پک دنن و وایه ته ی نه وه  گرینگی جوونه ره ی ههشک به و  یه تی هه ی تایبه پگه
بووی  ره ک قه یه موو کوردستان، تا راده ری بۆ هه راسه بوونی حیزبکی سه  ئارادا نه  له به
کی خۆی  دوژمن که بوونیشیدا، ،پارچه  پارچه م له ، به وه یان کردۆته ۆشاییهو ب ئه
کی  و هۆیه  ش خۆی نیشانه وه ئه.  بووه  که وه ی الوازی جوونه  ئاقه میشه  و هه رگرتووه وه
ت مافی  نانه  ته ، کهران فامی داگیرکه  چاوچنۆکی و نهیی و  درنده  له رچاوه ق و به زه
وا   ره  دا پوه»رزی وت تی ئه واوییه ی ته چوارچوه«  یشمان لهوختاربردنی خودم ڕوه به

 بیری  وه وکاته رحاڵ له هه به.  وه بنه نگاری ده ره  به  تووندترین شوه نابیینن وبه
ی  وه  و جوونهڵنترناسونا ری ئه ر سبه  به وته خوازی کورد که وه ته ناسونالیستی و نه

ست خۆیدا   ده ی سیاسی کورد له ، ئیرادهکانی کوردستان دا ره  داگیرکه ه وت  لهری راسه سه
ندی   و جۆری پوه   شوه  به ستراوه نووسی به ی دیاریکردنی چارهتما و چۆن نه
 حیزب و   وای له زعه و وه ئه.  وه ته هو دهو  م یان به  به که وه تی جونه رایه به ڕوه به

ت و  ندی حکومه وه رژه  پی به ک دا به یه تره ر فه  هه کان کرد تا له ییه کورد رکخراوه
بۆ  کی تر یه  واته به. پارزێ وان ده ندی کاتی ئه وه رژه  به ن که وت بکه کهسو تانک هه وله ده
ندی  تی ناوه  حکوومه مان له که وتکراوه  زه  مافه  لهشک بهملی   زۆره ن بهی بتوان وه ئه

تی   بۆ حکوومههانا و نا ، ناچار په یه ان هه توانا و ئیمکاناتی  کهن ن و نیشانیش بدهبستنی
  دیاره. نتی ل بخواز  و یارمهنر  به  خونی کورد سووره ستی به ش دهیو ه ئ دراوس که

ڵ خۆمان راستگۆ   گه ر له گه یانی ئه. ت و ناکر کراوه الش نه  به ات بهش هیچک هتی و یارمه ئه
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تمان بۆ خۆمان و بۆ  مدا سیاسه که ی یه  پله  له دا بنیین که  یه قینه هو راست ب دان به ین دهب
  مان له که کخراوهندی حیزب و ر وه رژه ، یانی به مان کردووه که  حیزبه ، واته وه ماه
ر و  و ش یی داناوه وه ته ندی نه وه رژه ت به  تایبه ندک به وه رژه موو به رووی هه سه

و   تکا مووه و هه  باشووری کوردستان ، دوای ئه تا له وه ئه.  وه ته ڕویشمان بۆ هناوه
، تا ئستاش  ک ئیداره ت ویه ک حکوومه ردوو حیزب بۆپکھنانی یه  هه لک له ی خه جایه ره

  واوی  ته  بهیه  هه وه موو کوردستانه نووسی هه  چاره ندی به   پوه ، که و گرفته  نیین ئه ئاماده
گای   کۆمه ؟ له دی چییه  ئه ندی حیزبی نییه وه رژه  به وه هر ئ گه ئه. ن ر بکه سه چاره
ت زۆر   سیاسه ، یاریکردن به  نییه وه ، چوون لپرسینه  ئمهگای ک کۆمه وتوودا وه دواکه
ندی تاک  وه رژه  به  زیاتر له تی که تکی کاتی و تایبه توانرێ سیاسه  سانایی ده به.  ئاساییه

   له ی بۆ بکرێ و وابنونرێ که نده ژرێ و پرۆپاگهک داڕ یه  شوه ن حیزبک داب، بهیا
اهنراون گوێ م زانی وا ر  یان کهزانی  هۆی نه لک به چوون خه.  ندی گشتی دایه وه رژه به

!!  یه وه ر ئه رموێ هه  بیفهرۆک وسهرچی مامۆستا و حیزب بن و هه م یان ئه ی ئه ڕایه
کی  یه وه  کۆبوونه  یان له  کونگره  حیزبک له م بینراوه تی کوردستان دا که مژووی حیزبایه له
دوای   به کوو کونگره به.   م کردووه ه  خۆی بگرێ و ب هه  له خنه هرینی حیزبی دا ر به

نگ  ی ده زۆربه  وو بهتیان بۆ داهات مان سیاسه  و هه کوتووه  رابردوویان هه دا به کونگره
ی  یه ند ده و چه ی کورد له وه رانی جوونه بهی حیزب و ر زۆربه.  وه سند کردۆته په

 ئاستی جیھانی دا بۆ   خۆیان له ربه ڵ ب دیپلۆماسکی سه  گه رابردوودا و ئستاشی له
، دا وه ره هتکی دیاریکراوی د اسهری سی  ژر کارتکه  و له بردووه  نه روه ی کورد به له سه مه
 حیزبی  بۆ ونه.  گرتووه وه ره  و ده وه کانی ناوه  رووداوه ر به رامبه  سیاسیان بهوستی هه

تی نیشتمانی کوردستان و حیزبی سوسیالیستی  کیه دمۆکراتی کوردستانی ئران یان یه
ۆر  ز  له نترناسونالی سوسیالیستین، پویسته ندامی ئه ، چوون ئه) تورکیه(کوردستان 

النی .. الن و  تان و گه وه  ده ر به رامبه هوتی سیاسیان دا ب لسوکه  هه تی له  تایبه  به روووه
  ن و له ت بکه لس وکه نترناسیونال هه سندکراوی ئه ی گشتی یاسای په  چوارچوه م له که
ت و  سه ی ده سک بوونی راده رته هۆی به  بته  خۆی ده وه ن و ئه ده کان النه یه  بنچینه سله ئه
ی  له سه مه. ی کورد دا وه  ئاستی جوونه  له وه وست و کرده یدانی هه ی مه وه نگ کردنه ته

تی  کدا گرینگکی تایبه یه وره ر ده  هه ی کورد له وه یداکردن بۆ جووالنه ندی و دۆست په  پوه
 قۆناغی  زۆرجار له. کرێڵ ب یی فکری و سیاسی تکه ستراوه ڵ به  گه  ناب له مه ئه . یه هه

م بۆ یی رژی ی ئاماده  و راده وه  ناوهرجی سیاسی ل و مه ی هه وه دیاری کراودا، ب ئه
  دا یان به وه ره تی ده ری سیاسه  ژر کارتکه رچاو بگیرێ، له  به ی داواکانمان لهبوو قه
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 جیاتی  نجامدا له ه ئ  له ، کهینب  دان و ستاندن و وتووژ ده ئامۆژگاری وتک حازر به
   که  نییه و مانایه  به وه  ئه دیاره. ش دین کراوه نه بوو ره ساری قه وت تووشی خه ستکه ده
یی و زیانی کوردی  ستراوه  به وه ره کانی ده ک ڕکخراوه  ته تک له  دۆستایه شنه ر چه هه

  . رگیرێ ک وه  که که وه ه قازانجی جوون ش به ندیانه  و پوه کرێ له زۆر جار ده.   تدایه
 ران ڵ نونه  گه  وین له رز دوکتور قاسملوو له به ،١٩٨٩ کاتی خۆی سای

 ها ساڵ  ی که و خواستانه کوو ئه ی کۆماری ئیسالمی ئران دانیشت تا به)کان ترۆریسته(
  ارهچالیان  تی مه  حکوومهڵ  گه له  مزی وتووژر  سه  لهژا بۆ درا وخۆینی بۆ ڕورانی

. بوو بار نه  هیچ له سته به و مه  بۆ ئه و کاته ی ئهقۆناغچی  که.  وه رکان بۆ بدۆزته سه
قامگرتووتر   سهڕ شهشیان دوای  که ته ی گرتبوو و حکوومه ره الیان زیاتر په دیکتاتۆری مه

ی  ره دا زیاتر په وه ره  زیندان و ده و کوشت وکوشتاری ئازادیخوازانیش له ببوو
  ی وتووژ بوو تا خودموختاری له ، دوکتور قاسملوو ئاماده مانه رای ئه ره سه. تاندبووس ئه

ر  بوو هه سک نه دوکتور قاسملوو که   دیاره !ر بکا دا مسۆگه»ق تی فه والیه«ی  چوارچوه
ی  کوو پشنیار و راسپارده به وێ،  داویان بکه الیان بکا و له ه م  به تمانه  ئاسانی مه وا به
ی  وه سلیم کردنه ته.  راکش و دانیشتنه  هانی دا تا مل بۆ ئه) رانسه ت فه تایبه به( وه ره ده

گری  لنه هه ی حاشا گه ، به ئران  به وه تی ئوتریشه وه دهن   الیه کان له ئاشکرای ترۆریسته
و  ڕ ئه  مه ی له تیانه کی بابه یه وه مۆکرات ئستاش لکۆلینه حیزبی دی وه ه داخ به.  و راستیه ئه

ختی خۆی   چوون وه ش هناوه وه م بۆ ئه یه و نموونه ئه. ست  ده ته داوه  نه رووداوه
ی ٦٠و  ١٣٥٩می الوازی و شپوی سانی  رده  سه مۆکرات لهتی حیزبی دی ایهر به ڕوه به
 ببوو، وای هار نه  ته  و ئستا بهتیدابوو سه ڕی ب ده و په م له رژی کهتاوی دا، کاتک  هه
   کۆماری ئیسالمی و به رگری له  به که کرد  تاوانبار ده وه ی چواریان به وانی کونگره پره

 زۆر  دا به وه و رره کا و له ودموختاری دهی خ ری ئاشتیانه سه رگای وتووژدا داوای چاره
  ساڵ زیندان دیتوو له٢٥نی بلوریانی  همنی شاعیر و غه. کراو، تاوانباریان کردن  تاوانی نه
   وتووژ له له(  نزاده سه بدوی حه ولی ماموستا عه  قه  جاش و خایین و به بن به پکا ده

ی ماموستا دوای   وته ر به  هه دیاره. درێ ر ده  سه دا، بریاری تووندیشیان له)  ل دمانه گه
ر  گه ئه  همن؟ ر له  و بۆ ههنازانم بۆچی!! ن که تی ل ده سییه ی حه ، ئیعادهرگی همن مه
 پش،  ت چۆته یانه تا سنووری خه  هه ڕی ئوه  باوه  به تایه و خه ئه  و تای سیاسی کردووه خه

بیاتی کوردی  ده  ئه تی به ر چوون خزمه وێ؟ هه که فوو ده ر عه به نیا همن وه بۆچی ته
ت  یانه  خه جاش ب و همن ناتوان یه وه هر ئ به کوو له به.  نییه  وه ر ئه به وابزانم له ؟!وهوکرد
 چاوکی  بوایه  ده،بیارک ها  جیاتی دانی وه وان له ئه  وابوو  که.ی بکا که وه ته  نه به
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.  وه ڕ همن و هاوڕیانی همن دا بخشننه مه کانی رابردوویان له وسته  هه  به گرانه خنه ره
  وه رانه گه خنه ه چاوکی ر وێ به ه  ناتانه ئوه. چوون همنه  ستهیو هش خۆش  هنده بۆیه
شتان  که تان و حیزبهکانی خۆ ریزه ن و کان سارژ که ن و برینه و بکهویری رابرد سه
   لهشک بهانی داب(  و رووداوه ساڵ له٢٣   ئستاش که یه وه یر ئه سه. ن وترکه پته
  ندامانی له  ئه  لهشک بهسکرتری حیزب و ب،  ڕ ده تپه)  حیزب ندامان له ی و ئهر به ڕوه به

  ک به ر وه  هه و یه دریان هه ی سه ی خۆیان سیعهو  قه به ر گه م ئه ی النی که وه جیاتی ئه
ندامکی   ئه ر که ان، ههڕربینی ئازادی بیرو مۆکراسی و ده، الینگری دینونن ت ده رواه

ری  سه ونه که کووت ده قله ، تهکا تی ده وردایه باسی کیی و فیدایی و یان تووده  پشووی پره
وان  ئه. نابیینن وا  و مافی کار و تکۆشانی پ ره وه نه که و دهوو رابردووی ل زیند

ندامانی   ئه وه رچاویانه به بیینن به کاتک ده ،رناگرن زموونی باشوور وه  ئه  لهرس ت ده نانه ته
و   چ پله له» د مه زیزمحه عه«ڕز  حیزب بهت سکرتری  نانه تهپشووی حیزبی شیوعی 

تی کار و باری وتیان پ  رپرسیایه گرن و به رز دان و چۆن رزیان ل ده کی به یه پایه
  کان له یه  پارتی کردی، هی تووده ق به رحه ی حیزبی شیوعی ده وه خۆ ئه! سپرن ده
ستی  ر ده سه ی پاک به ئاوک  نییه وه  ئهدا ستم لره به مه! بوو رزک نه  ده ره ریدا سه رانبه به

ق و  رحه نک به الیه م و تی کوردستان دا بکه ۆژهه ر  له الینگرانی ربازی حیزبی تووده
   به نانه و الیه  هیچکام له  که   و راستیه کوو دان نان به به .م ق نیشان بده ی تر ناحه که نه الیه
   و به وه ره تی ده ی سیاسه  دایره دوور له یانتوانی به ه، ن وه کانی دیشه و هزه ه  کۆمه

  زان که س ده موو که هه .ن ت بکه  کوردستان دا سیاسه  له وه تیه وایه ته واو نه رووحکی ته
ر   سه  و حیزبی دمۆکرات دا له ه  نوان کۆمه زۆر رووداوی خوناوی و ناخۆش له

یان .  خۆرایی تداچوون ل به کانی گه  باشترین رۆله هسانکی زۆر ل که ت رووی دا و سه ده
 حیزب  ک حیزبی دمۆکرات له تی شۆرشگ وه ایهر به ڕوه بهناوی  ک به یه  ژماره کاتک که
رچۆنتی  سه ان لهیکش د وه کگرتنه کتریشیان کوشت و دوای یه  یه ت له نانه  و ته جیابۆوه

ندی خۆیان   وان پوه ئه.  کرا رخۆنه  ده  به نووسی و دیزه ه ن  و پکدادانهڕ شهو ناکۆکی و  ئه
و حیزبی کۆمۆنیستی کرکاری ) کارگر راه(رگای کرکار ک موجاهیدین و فیدایی و  ته له

ر  سه  فیان به کورد که یره  کورد و غهسی یان که  و دهتخواز نه ته  و سهف شره وتاقمی ئه
. وا  ناره وانی تر به م بۆ ئه هزانن، ب زانی و ده وا ده  ره بوو به  نه وه کورد و مافی کورده

 ب و من ئاگادارم  وه هیی بازی توودهنگرانی فکری و سیاسی ر  الیه ی بهند  ی پوه وه ئه
  بازهو ر  مائاواییان له اه مژ س ژین له ی وت ده وه ره  ده ی له وانه ت ئه  تایبه یان به زۆربه

 حیزبی  وه  داخه م به به.  تووند داوهی خنه ر ره به ردووی خۆشیان وه و ڕاب کردووه
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یان بگرن  وتانه کهسو و هه  له خنه هین ر ن ، ئستاش ئاماده  ه کۆمهکیش  یه مۆکرات و تا رادهدی
 . موانی گرتبوو زموونی سیاسی دا داونی هه ی و ب ئه ئاکامی کرچ و کا  رۆژگارک له که
می شۆرشی دژی  رده  ناو سیاسی کارانی پش شۆڕش و سه ت له  تایبه  به ییهخۆش و نه ئه

ندساڵ  ی بیست و چه  چاویلکه  و ئستاش به ر ماوه رچاو هه کی به یه راده تی دا تا شایه
ڵ   گه ساسی له  جیاوازکی ئه مک که رده سه. م رده کانی سه  رووداوه هنڕوان ر ده وبه مه له

 و   روخساری دنیای گۆریوهتی یه ی سیاسی و کۆمه گۆڕانکاری قوو و یه هه پشوودا
  ریکه کورد خه.  خساندووه کی بۆ کورد ره یه وره ر ده  هه تی و جیاواز له رجکی تایبه مهلو هه
کی  هی ر پارچه گه ورۆ ئه ئه. بات بکا  پناو چی دا خه زان له  و ده وه ناسته تی خۆی ده سایه که

ر  گه ئه. ڕێ په موو کوردستان دژی راده و و ئازار، ههر شا  به وته کهکوردستان ب
کانی  وشمهدر. زانرێ ری کوردستان ده راسه  هی سه ، به دی ته  باشوور ده وتک له ستکه ده

ی داوای  وه ره مده ت فدرالیزمیش ناتوانن وه نانه خودموختاری و حوکمی زاتی و ته
ی   سایه ورۆ له ئه.   کراوهش بهکانی ب تاییترین مافه ره  سه  له  بن کهکی چل ملونی یه وه ته نه
تی  تیدا حیسابی تایبه وه ده معادالتی نو ، کورد لهتی وایه ته ستی نه ی هزر و هه وه رزبوونه به

ی  ندین ساه باتی چه می خه رهه  به وتانه ستکه و ده مووی ئه هه...  و وه کرته بۆ ده
ری  روه  سه ، واتهامانج ئ یشتن به  تا گه دیاره. وه هیم و کۆرک موو که  هه  به مانه هک وه ته نه
مان کاتدا   هه له.   پشه کی دژوارمان له دی ڕگایهتی کور وه یی و پکھنانی ده وه ته نه
.  هی وه سته  ده به داوتن که رنه کانی سه  بواری هۆیه ت له  تایبه  نرخیشمان به زموونی به ئه

رگرتن  رس لوه ر بۆ ده گه ئهم وکۆرکان  ست نیشانکردنی که  رابرددودا و ده  به پداچوونه
کی بهت،بویسته  کارو پ م ئه به .  ج بایخ کردنی  به مه ر به گه ستی سووک و ب

کوو   به نییه وا نیا ره ته ، نهتوت بکر ب مافی کارو تکۆشانی ل زه  وه نک، یان بۆ ئه الیه
مکی  رهه  به که وه  جوونه یاندنی زیان به  گه  له  و جگه پشل کردنی ئازادی و دمۆکراسییه

م وایه. تتری نابستادا هه ل و مه  هه  له پکی له رجی ئزه وه  بۆ ئه خساوه بار ره لی ه  
 ودا وود رابر به  وه  پداچوونه ستان بهتی کورد  ڕۆژهه ت له  تایبه کان به کوردستانییه

 جاران   دانیان، بوارکی جیاواز له خنه هر ر به کان و وه یهرووموک  و که ه نگاندنی هه سه هه
 روحی هاوکاری و  ستنه و به ر ئه  سه ش بخولقنن تا له وه ره نی ده بۆ ناو خۆیان و الیه

  ره ل کردن زیاتر پهبوو کتر قه نگی دیالۆگ و یه رهه ها فه روه  و ههنگی  وهاودههاوفکری
یی  وه ته و رزگاری نه ره ورۆ رگا به گای شارستانی ئه ک کۆمه  ته نگاو له بستن و هاوهه

  وه گرینگ ئه. ن ین بکهمان داب که وه ته بۆ نه رانه  وه خته ش و به کی گه ویهن و داهاتو خۆش که
ستی  بیر و هه هزر و   به یه وه ئهگرینگ . نگنین سه ورۆ هه  ئه،تی دون ییهق  عه  به نییه
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 پویستم   کۆتاییدا به له . و داهاتوو بنیات بنین وه نه ۆ رابردوو لک دهوڕ تی ئه وایه ته نه
 حیزبی  ربه کانی سه ی کورده ن زۆربه  الیه له دا،١٩٩٠ سای   له ی که یاننامه بهّو  زانی ئه
س  م که  که وه  داخه  بهوان بووم و کک له ش یهمنی  و جی ئورووپا بو بۆوه ی نیشته تووده

 ترک ب تیده ش یارمه وه ، تا ئهڕز رانی به  ر چاوی خونه  به مه دا بخه لی ئاگاداربوو، لره
 ناناسن و گوناحی خۆیان  خنه هو ر  ه م هه ، بهن که ت ده  سیاسه ی که سانه و که بۆ ئه

                     . خشن کیش نابه هخهی نابیینن و 
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  ی  وه ی جیابوونه یاننامه به
  ی وت وه ره کانی کوردی ده ندام و کادره ی ئه زۆربه

  ی ئران  حیزبی تووده  له
  
  !فی ئران هڕ شه بهکی  خه
  !ی کوردڕ شهی ئازاردیتوو و تکۆ وه ته نه

  !ان ئرکانی هباتگر ر و خه روه  نیشتمانپه  هحیزب و ڕکخراو
  

دا و شکستی  ند ساه م چه ی ئه  ماوه کانی جیھانی له وتی ئاوگۆره  ره ی ئاگاداری له پرۆسه
  خنه  چاوکی ره  به  پویسته  که و بروایه ر ئه ی هنا سه ی حیزب، ئمه رنامه ستراتیژی و به

ر چاون و   به ی له وراستییانه ئه.  وه ینه ی خۆمان بده بژارده ، سرنجی ربازی هه وه گرانه
کی ترمان   ڕگایه  که و ئاکامه  ئه یانده ی گه باتی نوخۆ، ئمه ی خه وه ها تاقی کردنه روه هه

  . یهیردا ن به  له و حیزبه  له وه ونه جابو جیا له
  ی ئراندا، که کانی حیزبی تووده  ناو رزه  له کانی ئای ئمه ره ی هۆ و بزونه وه لکۆینه

  ت به تی و خزمه کانی مرۆڤایه  پیروزه ره  هه راستگرانی ئاواته  هیوای وه گارک بهڕۆژ
ی  وه  جیابوونهکانی به به سههۆ و .  وه  ناویانه لی کورد، چووینه تی گه  تایبه النی ئران به گه

  وو هزهم کو هه ش وه ئمه.  رگرتنه وه ند  و جگای په وره ، کارکی گه و حیزبه ناچاریمان له
کاندا، دووچاری گۆرانکاری فیکری و  دانی رووداوه وتی هه ه ڕ تر، له کانی سیاسییه

م  کی تر، به  خه  پتر له ین که تی خۆمان بووین و ئیدیعاش ناکه وانناسی تایبه ره
ئستاش .  م قۆناخه  ئه یشتووینه  تا گه شانکی زۆرمان دیوهر نج و په ی خۆمان ره ندازه ئه به
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ڕی خۆمان  ی بیر و باوه ین پوخته ده وڵ ده گرێ، هه ی ده ک هه یه یاننامه ی به یه هو راد به
  .نین یه ڕاگه

  
  رخ  کانی جیھانی هاوچه ئاوگۆره

  زنیان خستۆته کی مه یه وه یکا و ئاشکرایی، جوونهۆسترۆ، پر وه  نوێ بیرکردنه ئستا که
رچی مۆر و  ، گه تی ئورووپاوه ی ڕۆژههکان  کومونیسته پ و حیزبه ی چه وه جیھان، بزوتنه

،   دیاره وه  ناوچاوانه میان به ی بیسته ده کانی سانی ئاخری سه تیه  تایبه قی پداویستییه شه
ڵ  گه  هاوکات و له  که یه و درژه  دوور رده به  نه و زنجیره ی ئه  راستیدا درژه م له به
و  موو ئه ڕای هه ره ، سهردک به نه.  تی پکردووهس دایک بوونی سوسیالیزمی زانستی ده له

ی  وکشه رۆکی خۆیدا، گره  قوویی ناوه ناسندرێ، له  سوسیالیزمیان پی ده ی که وشانه
م  ئه .  بووه وه ینی بیر کردنه  و ئای زه وه  بیرکردنه قینه ین، ئای راسته ین و زه نوان عه

واو  خکی خوناوی وگران ته نر کومونیستی جیھان، به -یی کرکار وه ، بۆ بزوتنه رده به نه
ک  یه ده ربوونی نزیک سه  دوای تپه گرانتر که  مه  ڕاستیدا، چ نرخک له له .بوو

کانی  کیه ره  سه  و ئیعدام، ئیستاش ناتوانرێ هله نجه شکه ئارمانخوازی، گیانبازی، زیندان، ئه
ی ئارمانی  ینی جازبهپ داته  ین؟ چ نرخک له  کهی ئارمانی خۆمان دیاری دی کۆمه هنانه

   که وکاته ئه  یان نا؟ وه  سوسیالیزمیان تاقی کردۆته ها ئینسان که سوسیالیستی بۆ میلیونه
 مشتکک   نه ئایینی ئمه«:  یاند که ڕی سوسیالیستی ڕایان گه رانی بیر و باوه  دانه بناغه

کانی  ی زانسته هش بهم   دروستی ئه به». یه وه دهکو، رنونی کر حوکمی وشک و برینگ، به
وتنی شۆڕشی  رکه سه. دی داندا ده من و هه  خه کانی تر، له ک زانسته تیشیان وه یه کۆمه
واوی   ته م جار له که بۆ یه و کومونی پاریس که   رانسه زنی ئوکتوبر، دوای شۆڕشی فه مه

تی سیاسی  سه ستی ده ده تکشان بۆ گرتنه حمه خشی زه ڕی نه  گه وتنه مژوودا، ئاسۆی که
ی خوێ  ، گیرودهدنیاداری  رانسه  سه  لهیها مرۆڤی ئازادیخواز ی میلیونه دا، د نیشان ده
دواییشدا،  رخ و له کانی جیھانی هاوچه هیناسینی راستی یشتن و نه گه م تنه کرد، به

 هۆکارک تاکوو شک و گۆمانی  ، بوو بهتی سایه ندنی ئایینی که سه ره پهٍو دان  رهه سه
ک  ودان بۆ که  و هه  و بۆچوون و شوازه م یان به ت به باره نتیقی سه زانستی و مه

کان،   وشک و برینگه کو ئایه ک وه ، نه وه ک ڕنوینی کرده  بیری سوسیالیزم وه رگرتن له وه
ڵ   گه ندی له ب پوهو ئۆردوی دوژمن و  دو ، به وه  باری تئۆریه جیھان له.  وه  یاد ببرته له
م   تر و بهیو هببوونی ئ  بنه  به سترابۆوه  به م دووانه کک له ی یه وه  مانه.کراش دابهر، کت یه
کان و  ئاله  سازکردنی ئیده ستمان کرد به  ئوردوی خۆماندا ده  له  ئمه شنه چه
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کان و  هیده  و موجته ، نامیلکهنی کتب وه خا  بۆ ونه ئمه. کان کردنی سازکراوه ئالیزه ئیده
ڕک و  به نی شونی مته ت خاوه نانه م و ته  دووهه ک و پله  یه کانی پله ئیجتیھاد و حوکمه

م  تی ئه یه کانی کۆمه وتی زانسته سکه ده  و سوسیالیزمی زانستی، شیره. پیرۆز بووین
کی  ره  خای سه مه بی لکرا و ئه زهه ک مه کی پر ئش و ئازاردا، وه یه وه  تووانه ، له رخه چه
یی و  وه ته  بۆاری نه وتی ژیان له سره کانی بزۆک و نه قینه  راسته  له وه وتنه ورکهود

  .پدا بوو  چه ران له ری قه  خۆشکه ینی ڕگه کی عه یه  شوه یی و به وه ته نونه
 الی  نیا له  ڕاستی ته ین کهی حای ب وه  پویست بوو بۆ ئه وه فتا ساڵ تاقی کردنه حه

ڵ البراتواری شیمیدا  گه یی له تی جیاوازی بنچینه گای مرۆڤایه کۆمه.  کان نیه کۆمونیسته
نی   بهی گوره   به م که ی بیسته ده  ئاخرو ئۆخری سانی سه ر حادا، ئستا له هه له.  یه هه

داری و  رمایه کجاری سه مانی یهمی ڕ رده می بریژنف، سه رده کانی سه نه ئاکادیمیسیه
ر  رامبه  به ، له فانه رزه کانی به زووه  ئاره یشتن به ، ب گه گای کومونیستییه یشتنی کۆمه گه

سانی  ١٩١٧-١٧٨٩کانی نوان  ر ساه گه ئه. ر داین کانده خت و ته رسه کانی سه قینه راسته
باری  ش، له١٩٨٩، بگومان سای ژمردرن تی ده  پشکۆکانی مژووی مروڤایه سه هه

  .ب کراو ده بیر نه ساکی له کان، می ئاوگۆر و رووداوه رجه سیمای سیاسی جیھان و سه
  م له رده کانی جیھانی هه قینه ناکی راستهور ڕو به کان، له  تئۆریکه مکه  چه  به وه چاوخشاندنه

باتی  چین و خه» «وران ده» «م رده سه«کانی،  مکه دا چه وانه  ریزی ئه گۆڕانی ئستادا، و له
، »ت وه حیزب و ده« ،»دیکتاتۆری پرولتاریا«، »یکدیمۆکراتسانترالیزمی «، »تی چینایه

پلورالیزمی سیاسی و «، »تی و حیزبی هژمونی چینایه«، »شۆڕش و رفۆرم«
، »حیزبئیدۆئۆلۆژی و «، »ندی تی ناوه وه تی و ده وایه ته کانی نه مافه«، »سوسیالیزم

مان و  م پداویستی خرای زه بوو، به کان نه ی خۆپارز و دوگماتیسته  د رچی به گه
  . تییه مرۆڤایهرهاتووی  به خه وهوازی ویژدانی  می بانگه وه
  

  ر مژووی حیزب ک بۆ سه یه وه ئاوڕدانه
ی  حیزبی توودهتی  الگری یان دژایه لک شت به  دا، گه وه ره ژر ناونیشانی سه بگومان له

ی  و نۆرمانه کان و ئه می بۆچوونه رجه رچاوگرتنی سه به ب له م به به.  ئران نووسراوه
،   بووهڵی ئران زا ودا حیزبی تووده  ریزی ئه گشتی و له ی کۆمونیستی به وه ر بزوتنه سه به
وی   تکه چی که ی تده وه نگاندن و حوکم دانک، ڕگای ئه سه  هه شنه رچه هه

وتکی  ی ره ی ئران ونه زرانی حیزبی تووده دامه. ستی یان ڕق لبوون بیو هخۆش
ی  کانی کۆمه نیازه بواری پداویستی و ر  سه سکی گشتی له ک ئه سیاسی وفیکری، وه
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ی  وه ، ڕگای ئه  گشتییه  باوه سه و ئه م ئه به. ڕدا بوو ی ئران و جیھانی دوای شه وکاته ئه
  شنه نگوتنی دوو چه ه ی ئران جگای تک هه ، حیزبی تووده تاوه ره سه ر له  هه گرت که نه

 زگاری له_ نیازان بران به ندییه وه رژه  به نیازی پاروه کانی نیشتمانی ئکی گشتی  یه  ش
  و نیازی پارزگاری له وه، که  الیه تی له کی تایبه یه وهش هبتکشان  حمه و زه

  وه ره تی ده کانی سیاسه ندی کومینترنی و پداویستییه کان و پوه ندییه وه رژه به
گ و   ڕه نده م چه  نیازی دووهه  که مه ئه.  وه کی تره  الیه ، له»ئنترناسیونالیزمی پرولتری«

  وه س نژه سی ده ن هندک که  الیه ڕی تدا بوو و یان له ی تئۆریک و بیر و باوه ریشه
حیزبی .  و ناب بووه نجامی نیھایی نه رئه سه وتۆی له وارکی ئه ؟ شونه باوه  روه به

ر شان و   سه ی له  مژوییه  و دووفاقه تیه م دژایه ی ئران تا ئستاش گرانایی باری ئه تووده
ی واو ته ی به مینه  و زه  ر پایه  سه تای کاریدا له ره  سه ی ئران، له حیزبی تووده.  پیلکییه شه
ی  وه وکردنهبتکشان و  حمه کانی زه ندییه وه رژه  به  بواری داکۆکی له  توانی له وه ینییه عه
ی سپکردنی کۆچ ده .کراو بکات تی هژا و گومان لنه بات و تکوشاندا خزمه نگی خه رهه فه
م  زی دووههر نیا سه ی له   پایه ی که ته و سیاسه وتنی ئه رکه تای سه ره  سه ، بوو بهم که یه

ی  گ و ریشه ی ئران، ره ری حیزبی تووده میده  که م له رده تی هه رزو حورمه .دانرابوو
ناو و ب  مانی به زاران قاره ی رابردوو و میراتخۆری خونی هه قینانه  راسته و شانازییه له

ی  تانه گۆڕستانی قوڕقوشم و ئاکاری ش  ناوی حیزب سینگی خۆیان کرده  به ، که ناو دایه
ی ئراندا   حیزبی تووده یی مژوویی له ستدابوونی پارامتری دووفاقه ر ده به  له به .دوژمن
کانی   تاریکه وای ئستا، خاه کانی ناته وه ری و توژینه وه ر ڕووناکی بیره  به ها له روه و هه

-٢٥،٢٩-٢٤ی قی سان کانی زه ه زاری و هه مهڕ شهری  ده کان و دنه مژووی حیزب، هۆیه
 یو هدان و بر  سانی هه  به که ٦٢-٥٧ ها روه گشتی و هه ی چل به یه ،سانی ده٣٢

بوونی .  وه بنه نری، روون و روونتر ده رخی نیشتمان داده ی شۆڕشگری هاوچه وه بزوتنه
سیاسی  -خشی جوغرافی ت و نه ڵ وتی دراوسمان سۆڤیه گه سنوری دوور و درژ له

و  کانی ئه ندییه وه رژه  قازانج و به ند و جیھاندا، پارزگاری له به التی مه وعاده م ئران له
  ، بوو به وه  باری تئۆره وا نیشان دانی له  ره  ژر چارشوی تئوریک و به  له ته وه ده

مای الدانی  ک بنه ستی وه ره س په  که ر تاکه گه ئه. یی حیزب ستراوه هۆی الدانی پتر و به
  ت به باره کانی ژیان بوو، سه قینه  راسته  له وه وتنه ی دوورکه رچاوه ی جیھانی ، سه وه وتنهبز

رکی سیاسی  وی هندک ئه ، تکه  تئۆریکه م الدانه ی ئران ، ئه ئران و حیزبی تووده
  .دیاری کراو بوو
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   وه  ناوه ی ئران له حیزبی تووده
ی  وه کانی ئستای بزووتنه  ئاستی ئاوگۆڕه ی ئران له ری حیزبی تووده ختی ڕابه گیان سه

و  ئه.  وت نیه که  هه ، به و ئاوگۆڕه کانی ئه مکه گۆڕینی مانای چه وی بۆ جیھانیدا، یان هه
ندی  تمه نی تایبه دا خاوه  حیزبی تووده ، له ی جیھانی تووشی بووه وه ی بزوتنه الدانه

ک،  نی خه  کۆمه ر له ک هه ری نه زگای ڕابه نی دام و دهبا هه.  دیاریکراو و ساختارییه
  ج بوون له هۆی کۆچی دوور و درژ و نیشته ندامانی حیزب به ی ئه  کۆمه کو له به

  ی کردۆتهر زگای ڕابه کی ده  یه جه ره  دهرپرسانی ی به وتانی سوسیالیستی، زۆربه
ر حیزبکی کۆمونیستی فالن  گه ئه.  و وتانه ئداری ئه -زگای حیزبی ندانی دام و ده کارمه

  ن، لهدا زا وه ر بزوتنه سه  به  بوو که  تئۆریکییانه و الدانه مریکای التین تووشی ئه وتی ئه
وخۆی   و عامالوی ڕاسته رده روه ست په کی ده ره تدارانی سه سه ی ئراندا ده حیزبی تووده

ی   نموونه ی ئرانی کردۆته  حیزبی تووده ، که ندیه تمه هم تایب ئه. می ستالین بوون رده سه
بردنی  روه  چۆنتی به ت به باره ی ستالینی سه وه کانی بیرکردنه یاری شوازه واو عه ته

زی تکرایی، بچووکترین رزی ل ناگیرێ، دانیشتن و   ئاوه رگرتن له ک وه که. حیزب
،   بووه وه جۆره ی جۆر به  بۆنه  کاتی پویست و به میشه ندی هه ی ناوه کانی کۆمیته پنۆمه

ش  گرتنی کۆنگره نه.  دیاری کراون دا که وکاتانه  حیزبی یان لهوی پرهی   گوره ک به نه
ی ئاشکرای ترسی   چل سادا، نیشانه ی پتر له  ماوه تی، له کی ڕواه یه  شوه ت به نانه ته
ست   ده نی حیزبی وله زی کۆمه واردانانی ئاوه شونهها بوون و   ره  له رییه زگای ڕابه ده

  .ت سه دانی ده
کانی  ی نوان بانده وکشه  گره  لهی ئراندا، پتر   حیزبی تووده لهباتی نوخۆیی  خه
  ر به ی خۆیان سه  نۆره وان به رکام له هه.  وه ته ریدا کورت کراوه  ڕابه تدار له سه ده

ری حیزبی  زگاکانی ڕابه  دام و ده کانی دیاریکراو له ته  و سیاسهت سه کانی ده بانده
  وه  حیزبه ر به نی سه  کۆمه ندی به وهپ   نه باته و خه ئه. ت دان کتی سۆڤیه کومونیستی یه

،  نوخۆیییه  باته  خه شنه م چه ئه.  وه ی ئرانه کانی کۆمه  پداویستییه ندی به  پوه  و نه یه هه
ی  وانه گنا ئه ئه.  ییدا بووه ستراوه ی بهڕ هگرانی بیروباو  نو هه کی له ره ی سه هوش به

  ی حیزب و رزگرتن لهخۆی ربه ی پاراستنی سه مینه  زه یی له ڕی بنچیینه نی بیر و باوه خاوه
  لهکی داخاوی  یه  شوه  به میشه و بوون، هه یی ئه وه ته ی نه کانی دیاریکراوی ناسنامه سنوره
ناو بردنی  می ستالین ڕگای له نه هه تی جه سه  ده ی که وکاته النراون، چ ئه ر ڕگا وه سه

تی گوشار تا  رکردن و سیاسه  پالری پاوتن و ده  به  که وه دا و چ دوای ئه فیزیکی ده
  . وه خته  ژر زه خرانه ، ده وه بان و جابوونه هه
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ڵ ساخت  گه  و ناڕک له ویی مشتک تئۆری خوازراوهندان، دوا شانسی مژو شۆڕشی ڕبه
باری حیزبساالری ستالینی  ی ڕبازی فاجیعه ها درژه روه ی ئران و هه و تان و پۆی کۆمه

 .ربوو ده  توانا به ی له وه کردنهبوو  ره  قه نخکی که. واوبوو  نخکی گران، ته  به بوو که
ستانی کۆماری  هد کاری کاربه ی درنده گه ند به چهر تی ئران هه وایه ته ساتی نه کاره

  و پرسیاره می ئه ب وه ترسین، ده  و نه قینه  ڕاسته ر چاو ببینه گه م ئه ، به ئیسالمییه
، ڕکخراوی  تانه و سیاسه  لهوی پره و  رانه کانی ماورانکه ته خشی سیاسه نه:   که وه ینه بده
ودا   له ساتک که بوو؟ کاره نده دا چه ساته و کاره ی ئران له توودهری حیزبی  یکه ر و په بده
کانی  هراویه  ژه  ژر کارتکردنی ڕنونییه ر له ل، کاتک هشتا هه  باشی گه ره کانی هه ڕوه
  کانی شۆڕشگردا بوون و بوایان به ڕ ڕبازی ئیمام و دموکراته  مه ری له ڕابه
راستیدا،  کان، یان له  کوشتارگای پیاوکوژه بوو، چوونه زگا نه ستی دام و ده ره په کۆنه

و   قوربانی ئه ری خۆشی بوو به ی رابه وکاته زگای ئه  دام و ده ساتک که کاره. ناردران
  .ی یشتنه  تگه شوه
ندی هرش  روبه  سه  له سه که ٢٥ پکھنانی حیزبی  ری له زگای رابه تی ئستای ده سیاسه
  س له که ١٤رکردنی  ، دابان و ده وه  هۆی جیابوونه  بۆته  تا ئستا که وه بهر حیز بۆ سه

ندام و کادری  دان ئه ی سه وه ز بوونه ندی، پاشگه ی ناوه ندامان و ڕاویژکارانی کۆمیته ئه
  نگری له تی الیه نا سیاسه  په ری جیھاندا، کاتک له رانسه  سه ڕش و بو له په
ی و قوونرێ،   داده وه ریه و ڕابه ن ئه  الیه ی نوخۆی وت له میتهی کۆ وه شانه وه هه

کی تر بلین،  یه  شوه یاندنی ئاشکرا، یان به گه خۆ تنه. دا  نیشان ده سامناکی فاجیعه
و  نووسی ئه  ئاست چاره ی ئران له تی حیزبی تووده رایه ندی ڕابه تی قانوونمه سیاسه

کی ڕکوپک  یه  شوه ت، بهبا  خه دان به ، بۆ درژهرش دوای ه ی که هاوڕێ کوردانه
ی  وه شاندنه وه نگری هه تی الیه کی تری سیاسه یه گه ن، به ربازکه یان خۆیان دهتوانی

   که بوو و کوردانه نووسی ئه  و چاره گیان ر به رامبه رکخراوی حیزبی و ب پرینسیپی به
   خۆیان به ک که پاراست، کومه  ده موو ماناوه  هه  ئاگر و خوندا به له» یان که حیزبه«

تی ژیانی  خه  سه دا پشوازیان له یه و ڕگه زانی و له تی ده کانی مروڤایه ی ئامانجه رگه پشمه
  .کرد ڕدا بوو، ده ی شه ره ردووالی به ی دایمی هه شه ڕه ژر هه  له پارتیزانی، که

 
  تی وایه ته ی نه له سه ی ئران و مه حیزبی تووده

  ستدان، له ر ده به  له ی حیزب که ند کراوانه سه  په  و بیاره  گه و به رچاو گرتنی ئه به  له به
   له فه  و تایه ت، تیره شیره  ئراندا عه ، له١٣٣٩، تا سای  وه ی ئرانه ی حیزبی تووده ڕوانگه
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کانی حیزبی کومونیستی  وسته ڵ هه گه نگاندن له سه  هه  به یشتنه  تگه و شوه  و ئه ئارا دایه
یی ئراندا  وه ته نه وتی فره  کان له وه ته  بوونی نه  بوای به وه ر له ندین ساڵ به  چه ئران که

  ربایجان، و به ی دیموکاتی ئازه ڵ فرقه گه رمایشی له کتی فه پاش یه.  یه وتوانه دواکه بوو،
کان و  وه ته ی نه له سه ی حیزبدا، مه رنامه  به رازی نوێ، له کانی ته  حیزبه  له وه السا کردنه

نووس،  دا، فورمولی ناسراوی مافی دیاری کردنی چاره و مافانه  ریزی ئه وان و له مافی ئه
  ر به رامبه ی ئران به  حیزبی توودهوستی هه،   دواوه  به و کاته له.  وه یدانه مه  هاته
 نرخی  ستی و نان به ره لپه کانی هه رچاوه  به ره  هه  دیارده کک له  یهتی، وایه ته ی نه له سه مه

ی   گوره وس بهُون  مافی دیاری کردنی چاره سمی ناسین و دان به ڕه به.  ڕۆژ خواردن بووه
رچاوی   به  ب گرتنه  به رماف و حقووقکی دموکراتیکی تر، پویسته ک هه ئوسوول، وه

ی ئران،  م حیزبی تووده به. ب  گای داکۆکی شگیرانه ج میشه کات و شون، هه
ر   به سپرته  ده  سنه و ئه ستن و ئه  چاوبه وته که ، ده وه  بواری تئۆرییه  له میشه هه
تداری ئران  سه ندی ڕژمی ده ش پوه وه ست له به  مه رمانی بارودۆخی کات و سات، که فه
 راست  م کاره ئه.  ته کتی سۆڤیه موان یه  هه ر له تی و بهڵ ئوردوگای سوسیالیس  گه له

دا باش یان  و وته م یان له دا و له و کاته م یان له  بین دموکراسی له  که یه مه ی ئه ونه
  .کان، کات و شون ناناس  دموکراتیکه  ئازادییه ندی له مه هره  کاتکدا مافی به له.  خراپه

  ت به کتی سۆڤیه ی گشتی و یه  شوه ، به»وجوود ن مه لیزمی واقیعهسوسیا«سایانی ساڵ 
واندا،  زی ئه ر تی، و له یه کانی کۆمه ری گیروگرفته سه وشی چاره ی بخه تی، نموونه تایبه
، »کگرتووی سوسیالیستی نگی یه رهه زراندنی فه دامه«داوای .  تی بووه وایه ته ی نه له سه مه
یی  ئاوته«کان و   جیاوازه له نگی گه رهه  فه نی له  ناسین و رزگرتنی دووالیهی ر بناخه  سه له

ر ڕووناکی   به  له کی زۆره یه ماوه» ) نتیگراسونی سوسیالیستی ئه(سوسیالیستی 
کان،  وه ته پرژانی نه کانی ئاسیایی و پک هه کانی ترسناک و خۆناوی کۆماره قینه راسته

یشتن و  ی پگه ی پله وه رزبوونه انی بهش هبشان .  وه نگی چۆته ره و  ماوه ئیتر باوی نه
ر  گه ت، ئه کتی سۆڤیه جی یه النی نیشته ڵ سازگاری داواکانی گه گه یشتن و هاوریز له تگه
ی دیاریکردنی  قینه  بواری مافی راسته وای خۆیان له عقوول و ره ک داوای مه  الیه وان له ئه

تی  ی حکومه یان ساه رکوتکردنی ده کی تر، گوشار و سه  الیه ڕێ، له گۆ نووس دننه چاره
تییان،  وایه ته ی نه تی و ناسنامه سایه نی که م گرتنی درژخایه که به ندساالری، و ناوه

نا   پشت و په ند به به کانی مه سته ره په  کۆنه  ڕژمه ، که  ناوه وه وتۆی پکه رکی ئه یاغییگه
ندی  کو ئاکامی قانونمه ، به یه تانه وحکوومه ی ئه هۆی جازیبه  بهوکو وه ش نه مه نرن و ئه داده
واو  ی ته وه مافی دیاری کردنی چارنووس تا جابوونه . ندساالرییه ندیی، سیستمی ناوه ناوه
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رچی  تی بوو، گه وایه ته ی نه له سه ری مه سه کان بۆ چاره  دروشمی کۆمونیسته ماڵ، که و که
 ئارادابوونی   له م به خۆ، به ربه ت سه رواه کانی به  هۆی پک هنانی کۆماره بوو به
 -ری رانسه  ناچاری حیزبی سه ت و به وه ری و حیزب و ده رانسه کانی حیزبی سه فۆرموله

  . وه ڵ کرایه ی پووچه قینیه رۆکی راسته ری، ناوه رانسه تی سه وه ده
 مافی دیاریکردنی   له شنک بوون که ت ڕا، چه ڕه  بنه  له کانی ئمه رۆکی ئامۆژگاریه ناوه
 گشت جگای پویستدا   و له میشه سم و هه ی ره گوره  به ک مافکی که وه نووس، نه چاره
م  که  یه  پله ت، شته  بازاری سیاسه رراجه  هه کوو، له یشتین، به گه ب داکوکی لبکری، تده ده

   به وه سته مان به و مافه وابوونی ئه رزان فرۆشمان کرد و ره ههکاندا،  ندییه وه رژه و به
   له و ڕژمه کانی ئه ندییه  پوه ش بهیو ه ئ ندی که تداری ناوه سه  ڕژیمی ده مان له وه لکدانه

  یه وه  و کرده ی نوان ووته رق و جاوازی دانانه م فه ر ئه هه.  وه سترایه به ڵ ئۆردوگا ده گه
  ت به باره ی ئران سه کانی حیزبی تووده وسته می هه رجه  سه زنی له عجونکی دته  مه که
کانی  مه رده  سه ی ئران له  حیزبی توودهوستی هه.  ی کورد دروست کردووه له سه مه
تی دوای شۆڕشی   تایبه و به ٤٧-٤٦و  ٢٥-٢٤ سانی   له وه ی هژای بزوتنه وه رزبوونه به

ت بیرو  واله ره کانی به سه ستی و قوربانی کردنی ئه ره لپه ی ههقووری  نیشانده ندان، ربه
یان  ی ده وه تاقی کردنه. کانی رۆژدابوو ندیه وه رژه ری قازانج و به رامبه  به ری خۆی له باوه
ی ئراندا،  وه ته نه  وتی فره ری له رانسه  حیزبی سه تداری تاقه سه ی بوون و ده ساه
کانی  ری داخوازییه مده  هاوکات وه یانتوانیوه  نه  حیزبانه شنه و چه  ئه کا که مان دهفر
  .ڵ بن ری کۆمه کانی پکھنه تاکه  تاکه هش بهم و  رجه سه

 و له ر هه .زموونی ل فربین لک ئه تی گه ندانیش، جگایه ی شۆڕشی ڕبه وه تاقی کردنه
ی سیاسی و  ه زای ئاوه  خۆشی فه ی ئران له  توودهرانی حیزبی به ڕوه  به دا که کاته
 تاو   ببوون، کوردستانی خوناوی و بریندار، له شکه لویزیونی گه ی ته قه ته تانی دمه ره ده

کانی  نگیزییه را و چه رده دھات ئاگریان ت به.  وه خوارده ئش و ئازاری خۆی پچی ده
  ری، به رانسه ندامانی حیزبی سه  ئه رد و ئمهک الکان گردیان دروست ده  که ئیسالمی له
ندتی حیزب  کانی ناوه کان و ه کشان و ه سازییه ی خۆشبینییه وه کاویژ کردنه

 و   چاکه  ئاواتکمان جا له  که  و ئمه نه کۆمه  به م کوشتاره  کردنی ئه  پینه وتینه که ده
تراژیدیای ..... ، وه ماینه مان نه که له نشتی گه  ته ، له وه کرده بوو، به مان نه که له ری گه وه خته به

  . بوو شنه م چه  به ئمه
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   ناکۆکی و گیروگرفتی نوخۆیی حیزبی دموکراتی کردستان به ی ئران له حیزبی تووده
ی  وهش هب دواییدا   له م کاره رگرت و ئه کی وه ستی دابین کردنی هژمونی خۆی، که به مه

  .ی چوار خۆی نیشاندا وانی کونگره ی پره وه  جابوونه دن لهداکۆکی کر
ی  وکاتی حیزبی تووده کانی ئه ماسته ر حیزب، ده  دوای هرش بۆ سه  که جگای سرنجه
ختکردنی رگای   بیانووی ته و به» کونفرانسی میللی« نیشاندانی  ولمیلله  جه ئران بۆ وه

  ته  قوربانی سیاسه ی چواریان کرده انی کونگرهو رهپڵ حیزبی دموکرات،  گه ندی له پوه
ی ر به ڕوه به  هی پشوو بووب»باندی قاسملو«ودا  ک شه  یه ان و لهخۆیی  که رستانه لپه هه

  .لی کورد تی گه وایه ته ی نه وه بزوتنه
 
  ! فی ئرانڕ شه هبکی  خه
  !باتگری کورد ی خه وه ته نه

  وتنماندا، به خۆکه تای وه ره  سه ی ئران، له ناو حیزبی تووده  بۆپکھنانی ئاوگۆڕی له ئمه
باتی  ی خه ی ناساخی شوه وه کانی خراپ و تاقی کردنه چاوکردنی ئامۆژگارییه ی ڕه گوره

  لماندی که زموونی ژیان، جارکی تر سه م ئه به.  وه ره  سه چاومان بیبۆه نوخۆی حیزبی،
موو هۆ  هه و ی ئه ره گو  به ئمه.  نجامه رئه وکی ب سه ان ههی ئر ئسالحی حیزبی تووده

  ئمه.  وه بینه ی ئران جاده  حیزبی تووده ، له وه ره ی سه و بۆچوون و سنووردانانه
ندامانی  ی چوار و چ ئه وانی پشووی کۆنگره ی ئران، چ پره ندامانی حیزبی تووده ئه

   سیستمکی بووروکراتیک و دوور له  له وردستاندا، که ک کانی حیزبی له کوردی رکخراوه
کانی  وییه  هه وه ت و کرده ردنی سیاسه  ژر کارتکه ژیان و له کانی نوی ژیان ده قینه راسته

  ی خۆمان، خۆ به  نۆره  تاک تاک، به  تکرایی و چ به چ به ی ئراندا بووین، حیزبی تووده
  ی گشتی شۆڕشی ئران و به له سه ڕ مه  مه  حیزب لهکانی ه رپرسی هه  و بهش بههاو
  .زانین ی کورد ده له سه تی مه تایبه
  بات له ی هیچ شککی خه وه کی ب ئه  پشه رۆیین؟ ئمه و کام ال ده ره  به  که مه م ئه به

قووی   ، به وه  حوکمی تاقی کردنه ، یان پشتی بگرین، به وه ینه ت که کوردستان و ئراندا ره
دا بۆ  و بواره  گۆڕێ و له کی نوێ بنینه یه ه  گه  پویسته  که مه ر ئه  سه هاتووینه
،  وه مان بداته کانی زه می پداویستی و نیازه  وه  باش که ره ی فۆرمولی هه وه دوزینه
ی   راده  باس و ئاووگۆڕی له ری زنجیره  به  ڕگای گرتنه کی ترمان جا له رگایه

  تییه سایه موو هز و که  هه  له وه ڕگای گانه ی خۆمان له  نۆره  به ئمه.  ییدا نیه وه ته نه
م  کانی پویستی ئه  و پک هنانی میکانیزمه وه خۆ بۆ دۆزینه ربه کانی سه هڕ شهتکو
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 دیاری  شنه و چه  به ی ئمه وه  گشتی بزوتنه ره ڕباز و ئاسۆی هه. ین ده وڵ ده ، هه سته به مه
  :کرێ  ده
موو  کسانی هه تی یه  حاکمیه موکراتیک کهدقامگیر کردنی ڕژمکی   بۆ سه ئمه -
  .کۆشین کانی دانیشتووی ئران دابین بکا، تده وه ته نه
کانی نیشتمانی و دموکراتیک و  ی گشت هزه وه کتی کرده  پناوی یه  له ئمه -

  .ین که بات ده خه کوردستاندا  کانی کورد له ته خسیه شه
  ی جیھانی له وه  بزوتنه  لهشک به  ی کورد به وه ته ی ڕزگاریخوازی نه وه  بزوتنه ئیمه -

ڵ و  کومه کانی به ره  ق که که  ناوبردنی چه ڕگای ئاشتی جیھانیدا، یاساخ کردن و له
  .زانیین  ده پاراستنی ژینگه

قامگیر کردنی   پناو سه وتووخواز له کهتی پش ی مرۆڤایه وه  ئاسۆی گشتی بزوتنه ئمه -
 و  وه کیه یه شن و شوه موو چه  هه هشتنی دیکتاتۆری به  جیھاندا، نه دموکراسی له

کانی زۆردار  نووسیاندا و رووخانی ڕژمه  دیاری کردنی چاره کان له وه ته خۆیی نه ربه سه
  .نرخینین ریالیزمدا دهپژی ئمست در  دژی ده بات له کان و خه و زۆرداری وته

  .ی وت وه ره  ده ی ئران له  حیزبی تووده ر به کانی سه  کورده ندامان و کادره  ئهی زۆربه
   ١٩٩٠-٣-٣٠وتی  کهڕ ١٣٦٩ی  وه ی خاکه١٠

  
  
  

  !ستیو ههاونیشتمانانی خۆش
  !یفی کوردستانڕ شهکی  خه
ی  یاننامه  کردنی به وتی ئاماده  ره ه، ل وه مان واژۆ کرده  کورته م نووسراوه  ئه  که ئمه

ی وتدا  وه ره  ده  له  حیزبی تووده ر به کانی سه ندام و کادره ی زۆری ئهش هبی  وه جابوونه
  .نگین دا هاوده که یاننامه قی به ڵ ده  گه گشتی له بووین و به

  ، له ن واژۆ کردووهیا که یاننامه ی به  وانه ک له یه ی خۆمان و ژماره وه ر ئه به م له به
 جاوازی هۆی  ندامی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران بووین و کاتک به رابردوودا، ئه

کرد،  کییان خۆشتر ده ره  ئاگری دووبه  و هندیک هۆ و فاکتوری تر که وه بۆچوون و لکدانه
وانی  پره(ژر ناوی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران   و له وه  حیزب جابووینه له

  ی ئاگاداری پویستمان له وه ر ئه  به  تکوشان و پاشان له ستمان کرد به ده) ی چوار کۆنگره
 پاڵ  بوو، چووینه ی ئران نه ری و ساختاری دژی دموکراتیکی حیزبی تووده تی رابه ماهیه
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،  دواوه  به یاننامه بهم  ی ئه وه  ڕوژی بو کردنه نین، له یه گه ش ڕای ده ، ئستاکه وه و حیزبه ئه
 و  ی ئران نیه ڵ حیزبی تووده  گه  ژر هیچ ناو و نیشانک له کمان له ندیه  پوه شنه هیچ چه

 حیزبی دموکراتی کوردستان و تکوشان   له وه وتی جابوونه ین ڕه ده وڵ ده ها هه ر وه هه
 پاڵ  و چوونه) ی چوار نگرهانی کوو پره( ژر ناوی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران  له

کانی   و ڕوانگه یه ایی ههی وردتر و تک وه  توژینه یستی به پو ی ئران که حیزبی تووده
مسازی ئستا و  رده کانی سه کانی قووڵ، ڕووداوه  ئاووگوڕه ت به باره خۆمان سه

ریخوازی ی ڕزگا وه بات و بزوتنه ی خه سهر پرۆ  سه  له و رووداوانه اری ئهو شونه
  .نین یه  ئاگاداری گشتی بگه  و به وه ینه کوردستان روون که

  مینی سیراجی ده مه حه -نی بلووریان غه
 ١٩٩٠-٣-٣٠وتی  ڕکه-١٣٦٩ی  لوه ی خاکه١٠


