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  وردە ڕاز و دەردە دڵ

)١(  
  

ــــوو  ــــم: ل ھم ر بگــــدوە ئ ــــیکم ندرکان ــــازە و نھنی ــــتکی ت ش
قۆناغکـــانی ژیـــانی مرۆڤایتیـــدا مـــژوو ل الین ســـرکردە و ڕـــبر و 
دەستدار و نتوە سردەستکاندا، نووسـراوەتوە... چییـان پـ خـۆش و 

ـــ ـــان ب ـــدبت، ئوەی ـــدییکانیان نگیان ـــانی بر برژەوەن ـــوو بـــت و زی اش ب
نووسیوەتوە... دوور نڕۆیـن، سـدام حوسـن ڕـبر و سـرکردەیکی دڵ 
ڕەق و زەبـــر وەشـــن بـــوو، لوانی بالی ھنـــدک عرەب و موســـمانی 
ــد و  ــز بیرمن ــوو بــت، بم ھرگی غیــرە عرەب ســرکردە و موجاھیــد ب

ف نبــووە!! ئو ڕۆژانی ســدام ل ھڕەتــی دەســت و گــوڕاح فیلســو
خۆشیدا بوو، ب زەبری پارە سدان نووسرو ڕۆژنامنووسـی نفـس نزمـی 
ـــایبتیش  ـــوو... ئو نووســـران، ب ت ـــی، ڕامکردب ـــرە عرەب عرەب و غی
(ئمیر ئسکندەر)ی میسـری ب ئـایین مسـیحی و (کریـم بقرادۆنـی) 

و    تــاد، چنــدین کتبــی قب و بارســتایی قورســیان ئرمنـی لوبنــانی 
ــــد،  ــــد، مجاھی ــــوفکیر، قائی ــــی وەک: (م ــــی و چ لقب ــــر نووس لس
فیلسوف، ڕۆحی نتوە، قائید ئوم، قائیـدی زەرورە، ... )یـان دەقبر 
کــرد... ک ســیری کــردەی جســدی و معنویشــی دەکیــن، نــاوبراو، 

نبـــووە... ئگر ئـــمش بم  ھـــیچ یکـــک لم لقب و ســـیفاتانی
 ی لوانتی ئــایب ــم، ب ت ــن، نوەی دوای ئ ــاوەڕ نکی ــدانی ب پیاھ
ڕووی جوگرافیــاوە ل عــراق دوورن، ســیری مــژوو دەکن و دیکۆمنــت 
دەخوننوە، نک ھر باوەڕ دەکن، بکو دەشی پرستن... ئو نووسین 

ـــانی مـــژووەوە، ـــان چـــوون نـــاو قفک ئگر بالی ھنـــدک  و کتب
توژەرەوە جگای بایخ و ئاوڕدانوە نبت، ئوا دنیـام الی بشـکی تـر 

  دەبن سرچاوەی ب بایخ و موعتبر.
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)٢(  
ــــــان  ــــــژووی خۆمــــــان، ئو بشــــــ کمی ک نووســــــراوەتوە، ی م
نیارەکانمان، یان میرزای دیوەخانی میرەکانمـان نووسـیویانتوە... ئوەی 

خۆش کردووە، یاداشت کراوە، ئوەی سرو دـی پـ گیـراوە، دی میری 
توڕ دراوەو خۆی ل ب خاوەن نکراوە... ئوە نک بۆ مـژووی دووری 

) ٤٠-٣٠تمن چند سد ساک ڕاست، بکـو بـۆ مـژووی نزیکـی (
  سای ڕابردووشمان وەک: (کانییکی ڕوونی بر تریفی مانگ شوە).

وامـــــان ھبـــــوو نک ھر ب قســـــی ئـــــاخر ســـــرکردەو ڕـــــبری 
نیارەکانیان، بکو ب دانپیانانی ھـاوڕێ و ھاوسـنگرە نزیککانیشـیان، 
ھر یک ڕوخســاری ســپی و پــاک و گشــیان نبــووە، لپــاڵ ئوەشــدا، 
ــــدا  ــــووە... کچــــی ک لناومان ــــگ و ڕەشیشــــیان ھب دیــــوکی ئرژەن

ان دەھــن، چــی ژیانئــاوایی دەکن و ب (بــای بــای) یکجــارەکی بجمــ
ــین،  ــان دادەب ــدارە، ب بای پیڤــی نرم، جــوان، ئینســان دۆســتی و ڕەونق
ـــاو  ـــردە مڕکـــی ل ئ ـــاوایی ک ـــابرای ژیانئ ـــت ک ک وەی وا بوەک ئ

  نکردبت، یان چۆلکیکی سر نبی بوو بت!!
  ئوەی مژوو... !!

  
)٣(  

ــروو ــزب و گ ــا، ح ــان ن ــت ی ــۆش ب ــان خ ــا، پم ــان ن ــن ی پ و حز بکی
-١٩٧٥ڕکخراوە سیاسییکانی لمڕ خۆمان، مبستم لم چوارچـوە (

) زەمنییی، ب کردەو بردەی باش و خراپیـانوە، بـوونت بشـک ١٩٩١
ل مژووی نتوەکمان... ئگر ب دڵ و حزی ھندکیشـمان نبـت، 

مـوەی ئخشـاندووە. ئقـداریان نژووی ڕەونکی ترەوە، مشالی ب ۆ ب
(ل ســـرچاوەو دیکۆمنـــت و بگنامکـــان)ەوە، دەیـــانخونینوەو دەیـــان 
 ــان ل ــۆ (گۆ)ی ــانی ک ئم ــی ئو الین ــر ھر ھ ــش زت ــتین، ئوی بیس
میــدانو (نان)یــان ل خــوان... ئوانــی تــر بــوونت ئــاردی نــاو دڕکــان و 
 موژی سر بوک... یان ئوەی ھشـیان بـووەو ھنـدکیان لمـالو لوال
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دەست دەکون، کوتوونت دەست بابـایکی چـاو تنـگ و پـووش بسـر 
کــراون... خکانــک ھن حز ب خســتنڕوو و ھدانوەشــیان نـــاکن، 
چونک ئمۆک نانیان کوتۆت دەست الینی نیار... ئ چی بکین، 
ــیش لوان ڕۆژان و قۆنــاغدا،  ــر، ئوان ــووش بس ــاوەنی دیکــۆمنتی پ خ

(گۆ)یان ل  ل ۆکمــت ئخـوان بـووە... بـۆ دەب یدان و، (نان)یان لم
برامبر (نان) ل خوان و (گۆ) ل میدانان، قو قپ و (گنـم گـورزە 

  و جۆ بو)ی ل بکرت؟!
ئو دیکۆمنت و بیاننامو ئرشیفی ئمۆ لبر دەسـتی تـوژەران 

دروســت کری دای، ھر ھــی ئوانی ک ئمــۆک خۆیــان ب خــاوەن و 
ئو مــژووە دەزانـــن... وات: ھر الینـــی یکمـــی قســـکر دەبینـــین و 
ــۆ ئم  ــاک ھۆکــاریش ب الینــی برامــبرو گــوگرو خــاوەن وەم ون... ت

  (ون) بوون الی من بۆ نبوونی دیکۆمنت و ئرشیف دەگڕتوە....
  

)٤(  
نــدا، ل زۆر جــاران، ب تــایبتیش ل ســرەتای ســانی دوو ھزارەکا

کــــۆڕو دانیشــــتنی دکتــــۆر (مــــارف خزندار) دەمبیســــت و دەیگــــوت: 
(خانوادە و کس و کاری خۆم وا دەرس داداوە ک یک پڕە کاغزی 
 ،خبـای بـ مۆ الی ئـمـڕە نووسـراوەی ئو پنن... ئوتفنووسراو ن
 ری ڕاسـتیینلمنت و سدیکۆم تندین ساڵ، دەبڕ بوونی چپپاش ت

  ووییکان).مژ
دیارە ئم بۆچوون و ھوست وەرگرتنی د. مارف، ل کۆنیشدا ھر 

) ک تـازە چنـد ١٩٧٤وا بووە... (حوسن عارف)ی بغدا نشین سای (
مانگک دەبوو کوردو سرکردایتییکی ل برامـبر بجـ نھنـانی 

ویـش ، دابوویـان شـاخ، ئ١٩٧٠بیارەکانی لمڕ بیانی یازدەی ئازاری 
ناچار دەبت خۆی کۆ بکاتوەو بغدا ج بھلت و بدات شاخ... بۆ ئم 
ـــۆ  مبســـت، دوای (بـــژار کـــردن)، برھم و دەستنووســـکانی خـــۆی، ب
ئوەی ل جگـایکی ئمـین دابـت و نفوتـن، تسـلیمی (د.مــارف)ی 
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دەکات و پشی دەت: (چی جگای مترسیی بۆ ئوەو کتبخانکتان، 
ــاکم ئوا  ــوڵ ن ــت: (قب ــدا دە ــۆریش ل وەم ــان دەبم.... ). دکت لناوی

یک پڕە کاغزیش لناو ببیت و بیان سووتنی...).  ئوەی ئرشـیف 
  دۆستی و قدر زانینی دیکۆمنت...

پچوانی ئم ھوستی د. مارف، خکی واش ھی قدری ئم 
دا، ئامادەی بیانسـووتن و پڕە کاغزان نازانت، ل بچووکترین مترسی

زیندە بچایان بکـات... دنیـام زۆر بیاننـامو ھوسـت و دیکـۆمنتی 
مژوویی ھبووە، کوتۆت الی ھندک کس و بب نرخ و پزانینوە، 
فوتنـــدراون، یـــان تـــا ئستاشـــی لگـــدا بـــت، پـــووش بســـر کـــراون. 

ــرو ز ــال و زەب ــد ســووتان و ئنف ــورزکی ڕاگواســتن و گون ــم، گ ەنگــی ڕژ
ـــت و  ـــووە ب گـــونی دیکۆمن ـــک ھب ـــوارە داوە... خ ـــندەی لم ب کوش
بوکراوەی ھبووە کچی ل بیارکی کتوپ و ل یک چرک ساتدا، 
ھمووی کردۆت خۆمش... گر ئوان بن قس، ل چوارچوەی ئم 

  زەمندا، لوانی لسر ھقیش بوو بن...!!
  

)٥(  
داوە (ئوەنــدەی دەســتم دەکوــت) و بــۆم دەلوــت، (بیاننــام،  بیــارم

بوکراوە، بالغی عسکری، دیکۆمنت)ەکانی (حزبـی سۆسیالیسـتی 
)، ب زنجیــرە، ئگر ب تیراژکــی کم و ١٩٩٣-١٩٧٦کوردســتان/عراق 

 وانـرەدا بـانگی ئل وە... بـۆیمت، دووبـارە چاپیـان بـکسنوورداریش ب
کیان لم بابت الی، ئگر دانی ئۆرگینایشم پ نادەن، دەکم ک شت

ئوا دانیکـی کـۆپی کـراوم بـخن بر دەسـت، ب دنیـاییوە، ل کـاتی 
چــاپکردنوەی ئامــاژە ب نــاوو یارمتییکانیــان دەکرــت... لم کارەمــدا، 
مبستیشم ئوە نیی ک ل کشـو بیـنو بردەکـانی ئم قۆنـاغ، ئوان 

دار بناسنم... نا، ئوە ئیشی من نیی، تـوژەران دەتـوانن ئم یکـال ھق
ــژووی ئم  ــی م ــوێ کردن ــاو و ت ــتم ئوەی ل ت ــاک مبس ــکنوە... ت ب
قۆناغدا، دیکۆمنت و قسی ئوانیش لبر دەستی توژەر و قوتابیـانی 
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بشی مژوودا بـت، تـاوەکو ئاسـانتر و منتیقـی تـر کشـو ملمالنکـان، 
ـــــت ک لوان ڕۆژان الینکـــــی  ب وانشـــــیان لوەو گونـــــک ـــــال ب یک

  ملمنکان بووینو ئمۆ قسکانیان ل میداندا نین...
)٦(  

ـــی  ـــانکی دوورو درـــژی (مکتب ـــرۆژەیدا، بی ل دەســـتپکی ئم پ
سیاسی حزبی سۆسیالیستی کوردستان)، بو دەکموە ک کاتی خۆی 

 وەی ٦/٢/١٩٨٣(لــــــ ــــــامیلکیکی ()، ل ش ــــــارە ٣٨ن ) الپڕەی قب
ـــب (ئی  کت ـــان ـــتیکان ل ٦زەنگی ـــۆ ئوەی ڕاس ـــانی (ب )، ب ناوونیش

جمــاوەر وون نبــن) بــو کــردۆتوە... ئم بیاننــام وەمــک بــووە بــۆ 
 ک ،(تی نیشتیمانی کوردستانکتی یرکردایی سکۆمیت) کییانب

(ئیستگی دەنگی شۆڕشی دا، ل ئیستگکیانوە ٤/٢/١٩٨٣ل ڕۆژی 
  عراق)، بوکراوەتوە.

مــن تواوی بیاننــامکم وەک خــۆی، ب ھمــان شــوەو ڕنووســوە 
  (ک بالی منوە ل ڕووی ڕنووسوە ھشی تدای)، نووسیوەتوە.

  
  
  
  
  

  ئیسماعیل تنیا
  ٢٠١٩کانوونی دووەمی 

  ھانۆڤر
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  بۆ ئوەی راستیکان ل جماوەر وون نبن

  
تـی ٤/٢/١٩٨٣ڕۆژی  لکتی یرکردایی سـکی کـۆمیتیاندا ب

نیشتیمانی کوردسـتان ل ئیسـتگکیانوە بوکـرایوە، ک تیایـدا باسـی 
چند ڕوداوک دەکن ل زنجیرەی ئو کـۆم ڕوداوانی ک ل نـوان 
ھزەکـــانی حزبمـــان و ھزەکـــانی جـــود ل الیک وە ھزەکـــانی یکتـــی 

کــی تــر قومــاون. لوەتــای شــڕی بــرا کــوژی ســای نیشــتیمانی ل الی
  پاری نوان یکیتی و الینکانی تر وەستاوە تاوەکو ئیشتا.

برایانی یکتی نیشـتیمانی وایـان دەرخسـتووە کوا ھزەکـانی حزبمـان 
لو روداواندا دەست پشکر بون و شڕیان فرۆشتووە پیان و لپرسـراوانی 

ڕەش و تاقمی گومان لکراو دەدات قم و حزبمان ب ھندێ دزو دەست 
بو قسی ئوان ھوڵ دەدەن ل ڕگای ڕوداوی دروست کراو ب پپ و 
بیــانوی ناڕاســتوە دیســان شــڕی بــرا کــوژی ھگیرســنن و جــوالنوەی 
گلکمـان ل شـاڕی ئاســایی خـۆی البـدەن و ســر ل نـوێ کوردســتان 

تدان.!! گـوای ھزەکـانی ئوان بکنوە میـدانی کـورد ب کـورد ب کوشـ
ئگرچی غدریشیان لکراوەو پالمـار دراون بم ل پنـاو پکخسـتنی 
 بردۆتنایان نخۆیاندا گرتوە و پ ڕ دانیان بکوردی کردنی ش پالنی ب
بر وەمـــدانوەو بکارھنـــانی چک و بگـــرە لکـــۆینوەو وتـــووژی 

ب یـان گرتـۆتو دیموکراتیانتی برایانرکردایوەشـدا سـڵ ئگم لر ب
حزبـــی سۆسیالیســـتی کوردســـتان ئـــارەزوی جـــدیان پیشـــان نداوەو ملیـــان 
ـــــتن و  ـــــڕ فرۆش ـــــتی ش ـــــر سیاس ـــــاھق لس ـــــایی و ب ن نداوەت تب
ھگیرسانوەی شڕی نـاوخۆیی بردەوام بـون... ل کۆتـایی بیـانکدا 

ــدنی عــاتیفی ل کاتکــدا ب شــوەیکی ناڕاســتوخۆ ل ڕگــای جو الن
ساکاری چکـدارەکانیان ب نـاوی دیفـاعوە ھوڵ دەدەن بـۆ بگژاچـونی 
ــواندنی  ــاتر ش ــۆ زی ــدا ب ــان کات ــان، لھم ــانی حزبم پشــمرگ قارەمانک
ـــوو جارـــک  ـــو ھم ـــن کوا ئمجـــارەش وەک ـــتقینکان، ڕادەگین ڕاس
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ــی بــۆ چارەســر  ــادەیی تواوی خــۆی دەردەب ــی نیشــتیمانی ئام یکیت
نی ھموو گیروگرفت و ناکۆکیک لگڵ حزبی سۆسیالیست یـان کرد

ھر ھزکی کوردی تر ب ڕگای سیاسی و گفتوگۆی ھمنانو لسر 
بنچیــنی لکــۆینوەی چنــد قــۆیوە. ھروەھــا بــانگوازی جمــاوەری 
ـــۆ ئوەی ل جیـــاتی  کوردســـتان دەکن کوا زەخـــت ل حزبمـــان بکـــات ب

کوشــتن، ڕــگی سیاســی و گفتوگــۆی  ڕگـای بکارھنــانی چک و
  ھمنان ھبژرن بۆ چارەسر کردنی کشو گیروگرفتکان...

ھاونیشتیمانیانی بڕز.. جمـاوەری کوردسـتانی ڕاپڕیـو.. ئـوە زۆر 
ــون.ئم جــارە  ــوو ڕوداوەکــان ب ــاھیدی ھم ــن و لتــان ڕوونو ش ــاش دەزان ب

ـــی مڕەوەو د وک ـــۆت ـــتیمانی کوردســـتان چ ـــی نیش ەیـــانوێ ل یکت
ڕگای محکمو پ سلماندنوە گۆشتی مڕەک بخۆن. ئم جارە لژر 
ــانوێ  ــرا کــوژی و کوردانــدنی شــڕەک دەی نــاوی پکخســتنی شــڕی ب
پالمار بدەن، بیانوو گۆڕاوە بم مبست ھر وەکو خۆیتی. ئوە التان 
 ســـتا لـــاکو ئ ـــی سۆسیالیســـتی کوردســـتان ت ڕوونو ئاشـــکرای ک حزب
ــــی  ــــدان ئیعالمیکــــانی بردەوامــــی یکت ــــرش و پ مــــارۆدان و ھگ
نیشتیمانی ب دەنگ بوەو گوی نداوەت، ئوەش ب گورەی تاکتیک 
ـــار ل بـــزوتنوەی  ـــوە ک بـــۆ یکم ج ـــمکی تـــایبتیوە ب و ڕێ و ڕەس
ڕزگــاریخوازی گلــی کوردمــان پیــەوی کــراوە. چــونک موھــاترات و 

ن دان پاڵ یکتری لنوان باکانی بزوتنوەی شڕە قسو تۆمت و تاوا
ــدە  ــاوازەوە ئوەن ــاواز جی ــی جی ــتاش ل موقیع ــردوو ئس ــوردایتی ل ڕاب ک
ناموزوعی و ناڕاست و کم تمن بون نک ھر مایی قزی خکی 
کوردســتان بــون بکــو چککــی کــاریگری دەســتی دوژمنــان بــوون بــۆ 

  .ڕەش پیشاندانی سروەریکانیشمان
حزبمـان وەکــو بــوایک بو سـرەتایی ک بــواری ئوەنــدە ســخت و 
ـــدا، ھویی ھمـــوو  ـــات نویکمان ـــەوی خب ڕوە لکـــای ـــن دژوار د
ـــتقینیان  ـــاھیتی ڕاس ـــتگۆیی و م ـــۆزی و ڕاس حزبکـــان و ڕادەی دس
ــوەی  ــاختو ش ــان ھویی س بتواوی دەردەکوێ و دەناســرن ئگر دەی
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بکــاربھنن چــونک جمــاوەری کوردســتان ئوەنــدە ماکیــاج و قیــافت 
گوی ل قسی ڕک و پک و نخشاو بوەو ئوەندەی ڕەفتاری چوت 
و چو دیوە، ھندە یاری ب چارەنووس کراوەو پنـجی کـراوە ب زاخـا 
ئیتر ئاسان نی ئـیعالم و ڕاگیانـدنی دیماگۆگیـان ڕاسـتیکانی لـ وون 

و قوانــک و ئاوازــک ناکــات، دۆســـت و بکــات، تــازە بــوا ب ھمــو
دوژمنکـانی بــاش ناســیوە، ھــزە شۆڕشـگو دســۆزەکانی بــاش ناســیوەو 
ڕشی چواشش دەناسی. جماوەری  خریک زڕە شۆڕشگرو ڕابرانی ش
کوردستان ک لناو زەبرو زەنگ و کوشتن و بینی ڕژمی فاشی دەست 

دەپڕی و بگژ جلالدە پیـاو برداری ئامانجکانی نابت و قارەمانان ڕا
کوژەکاندا دەچتوەو بخـونی گش و ئـای شـقام و بازاڕەکـانی شـارو 
 رچـاو ڕوونـانب ر بـاری ئیعالمـی فاشـیانژو ل نخشگوندەکانی دەن
ــم ریســوا دەکــات و ڕگــای  ــیالن و مانۆرەکــانی ڕژ ســر دەردەکــات و پ

 چنــد جارــک خبــات بــزر ناکــات. خکــی کوردســتان دیــارە ڕۆژان
ــــن و  ــــی ڕاپڕی واھ ــــک کــــم دەبیــــنن کاتسروشــــتی ئیعالمــــی ڕژ
خۆپیشاندانکان ک دەیان ڕۆی قارەمـان تـدا شـھید دەبـن کچـی بـۆ 
ئـــوارە ل ئیســـتگی ڕژـــموە دەبیســـترێ کوا جمـــاوەری قدزە یـــان 
 سلمانی یان ھولر ڕاپڕیون و خۆپیشاندانیان کردوە بۆ پشتیوانی کردنی

قادسـیی ســدام و موبـایع کــردن ب خـون بــۆ سـرۆکی پشــوا ســدام 
حسین. ب جماوەری گلکمان ک ل بۆتی خباتی سـختدا قـاڵ 
بــــۆتوەو ســــلیقی شۆڕشــــگی بو ئنــــدازە برز بــــۆتوە ب کــــردارو 
ھوســـت شۆڕشـــگیکانوە نک ب ئـــیعالم و قســـی ڕەنگاوڕەنـــگ 

کان ســرنج دەداو ھــی دەســنگن و ڕادەی ھوســتی ھــزە سیاســی
ـــاتی  ـــدی برزی خب ـــان بـــۆ برژەوەن ڕاســـتگۆیی و دســـۆزی ھر یکی
گلکمان تدەگاو دروشم ڕەسن نگۆڕاوەکـان ل دروشـم سـاختکان 

  لیک جیا دەکاتوە.
حزبمان ھر لم سیقو بوا برزە بخۆی و ب جماوەری گلکمان 

ڕەتــــدان خــــۆی ب ت و بوختــــاننــــدەو تــــۆموپاگمــــوو پم ھوەی ئ
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ئیعالمیـانی یکتــی نیشــتیمانی خریــک نکــردوە، ک ڕاســتوخۆ یــان 
ناڕاستوخۆ ھیچ وشو ڕستیکی ناحزو دزو نمـاوە ک دژی حزبمـان 
ــانت  ــاتۆرەی سیاســی و تن ــاوو ن ــۆمت و ن ــیچ ت ــابی، ھ بکــاری نھن

بمـان، ل وتارەکـانی ئیسـتگکیان و بازاڕیش نماوە نیان دابـت پـاڵ حز
نوسین و بوکراوەو نامیلککانیان و ل کۆڕو کۆبوونوەو سیمینارەکانیان 
لنــاو جمــاوەرو ل ڕیزەکــانی خۆیــان و تنــانت ھتــا لنــاو دۆســتکانی 

  خباتی گلی کوردیشمان ل دەرەوەی وت.
 ــــــوکراتی ــــــک ل ســــــرەتای ھگیرســــــانوەی شۆڕشــــــ دیم کات

اقیکمــان، حزبمــان بــۆ ڕابری خباتکمــان بــۆ ڕوخانــدنی ڕژمــی عر
فاشــی بغــدا و دامزرانــدنی ڕژمکــی دیمــوکراتی ل عراقــدا داوای 
پکھنـــانی برەی نیشــــتیمانی عراقــــی فــــراوان و ب عراقــــی کردنــــی 
شۆڕشی دەکرد ب دەیان ڕاپۆرتیان ل نوسین بۆ دۆستکانی دەرەوەمان و 

ان بۆ دروست کردین ک گوای ئـم ھزکـی نتوەیـی ب ناھق تۆمتی
ــان  ــک حزبم راقــی..! کاتع ــت بب کین شۆڕشــــاک ــاکەوین و حز ن ت
دروشـمی ھاوپیمـانتی بـزوتنوەی ڕزگـاریخوازی کـوردو حزبـی شـیوعی 
عراقی برز کردەوە کوتن لدانی قوانی ئوەی ک ئم بوین شیوعی 

ــ کان. کاتــرا کــوژی وەســتاین و و پاشــگری شــیوعی ک دژی شــڕی ب
داوای یکخستنی خباتی ھزە کوردیکانمان کـرد... تـاوانی ھاوکـاری 
پارتی و ب قسی ئوان قیادەی موەقتیان دایـن پـاڵ کوا ئـم ھوڵ 
دەدەیــن ئوان بــنوە ڕیــزی نیشــتیمانی ل کاتکــدا ک ئوان ھزکــی 

  (کۆنپرست و خۆفرۆشن).
زبی شیوعی و پارتی برەی نیشتیمانی دیموکراتی کاتک لگڵ ح

عراقی (جود)مان مۆر کرد کوتن پالماردان و ب دەسـتی (ڕیگـان)ی 
سـرۆکی وت یکگرتوەکــانی ئمریکایــان دایـن قم. ئوە ھــیچ خــۆ 
دەیــان جــار ب پوپاگنــدەو ب خیــاڵ حزبکمانیــان لــک ھوەشــاندەوەو 

ــاھق و ل خوتوخــۆڕایی شــڕی دابشــیان کــردوین. پاشــان  ــوو ب ن ئوە ب
 ــ ــاوکردنی عســکریان بســرماندا ســپاندو بب قچــۆ کــردن و پاکت
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 ر بارەگاکانمـــــان و ڕۆســـــ یـــــان کوتـــــایوەی ئاگـــــادار بـــــین ھئ
ھکوتوەکـــانی وەکـــو شـــھید شـــرکۆ شـــخ علـــی و عبـــدالل ســـور و 

شمرگ و کادریان مامۆستا شریف و مام ئاراس و حسن وەرتی و دەیان پ
ل شھید کردین ب نـاوی میوانـداری و ب غدر. خـۆ ئو کـاتش ھر 

  پیالنی کورداندنی شڕمان ندەگا...!!
کاتک لگڵ پارتی پک ھاتنوەو ڕکوتنیان ئیمزا کرد ئم جارە 
ــارتیش  ــونری کرکــارانی کوردســتانو پ گوتیــان یکتــی نیشــتیمانی ن

یشــتیمانی، ئیتــر پویســت ناکــات و نابــت حزبــی نــونری بورجــوازی ن
ــان  ــیو دەی ــان ن سۆسیالیســت و حزبــی شــیوعی و پاســۆک بمــنن و خانی
تونینوە.. ل ھموو ئو تۆمت و تاوانانی دایان پامان ھموو جارێ 
خونمـان حل کــراوە خــۆ موزوعــی بدنــاو کــردن وشــواندنی ناوبــانگی 

وەی قورسایی و قوارەو سروەریکانمان شۆڕشگری حزبمان و کم کردن
  ب ڕادەیک بوە ھتا شھیدەکانیشمانی گرتۆتوە.

 گــانکــی ببیرنــد خکانمــان چقارەمان رگشــمن پالیــک لکات
ک بۆ پرۆژە سربازیکانی ڕژم کاریـان دەکـرد ل نـاوچی قرەچـوغی 

ــان کــردەوە  ــاو جمــاوەر بوی ــت دەســگیرکران لن ــد نزیــک تکری کوا چن
کرکارـــــک گیـــــراوە، وە ل ڕادیۆکشـــــیان لبر خـــــاتری سۆشـــــیال 
دیموکراتکـان بویــان کـردەوە کوا ھنــدک (کـوردی نزان عولمــای 
فنساوی دەفنن و داریان پـ دەشـکنن)... بوەشـوە ڕآنوەسـتاون، بـۆ 
خۆیان ھرچی ڕەفتارکی ناشۆڕشگانیان کردب گورج داویانت پاڵ 

مرگکانی حزبمان، وەکو جماوەری کوردستان نزانـن کـ سـرانو پش
تراکتۆرانو فرمانبرانو سربازانو تلفزیۆنانیان ل وەردەگرێ. وەکو 
ـــموە  ـــن کوا چنـــد جـــار لالین ئ الینکـــانی کوردســـتان ئاگـــادار نب

رو ھاوتیان، نردراون بۆ وەرگرتنوەی پارەی خکی ڕووت کـراوە ل دەو
 ــت ک بــان ن ــان الی ھاوتی ــان نامی ــان. وەکــو ب دەی پشــتی بارەگاکانی
کردویــانت ســریان بــۆ پــارە. دیــارە ئوەیــان لبیــر چــۆتوە ک مکتبــی 
 کـی بوا ختیـان ککی دەرکردوە بـۆ ھاووەیریان ڕوون کردنسکع
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  ناوی پشمرگی ئوانوە ڕاو و ڕووت دەکن بیان ناسن....
ناتۆرەکانیـان ھنــدە نـزم بــووە گیشـت ئو ڕادەیی کوا چنــد نـاو و 

ــکنوە کوا  ــوی ب ــی و ل ئیســتگکیاندا ب ــاری سیاس ــک ل وت جار
حزبی سۆسیالیست یک نوقورچکی ل دوژمن نداوە!! ئو ھموو درۆو 
 ..بنچینـان مانـا و بـ موو نـاو و نـاتۆرە بـو ھئ ..شاخداران بوختان

کوردســـتان دەیـــان جـــار گویـــان لـــ بـــووەو ل ڕەفتـــاری ک جمـــاوەری 
ڕۆژانی لپرســراوانی یکتــی نیشــتیمانی دیویــانو پاشــان بۆیــان ســاغ 
بــۆتوە ک ھیچــی ل جگــای خــۆی نبــوەو ب پــچوانی ڕاســتقینوە 
بــون. جمــاوەری کوردســتان ئســتا پرســیارکی ســادەو ســاکار ئاڕاســتی 

گتی نیشـتیمانی دەکـات. ئکژیـانی ی واتـان بـوە بن ئر ڕاسـت دەک
دیموکراتی ھیو جماوەری کوردستان پشتگیری سیاستکتان دەکـات 
و حزبی سۆسیالیستی کوردستان ھیچ دەورو جماوەری نـی ئیتـر بـۆچی 
ـــــازادو  ـــــک دەکن، خـــــۆ دەنگـــــدانکی ئ ـــــوە خری ـــــانی پ ھنـــــدە خۆت

بن تـاک سـواری دیموکراتیانی سر گۆڕەپانی خبات بس بۆ ئوەی ب
میدان و سرکردایتی خبـاتی گلـی کـورد بـکن، ئیتـر چـی پویسـت 

  دەکات ب شڕو کوشتارو قچۆ کردنی خک؟!
ــامکی  ــارین ل بیانن ــارە ناچ ــم ک ئم ج ــز.. ئ ڕــانی ب ھاووتی
یکتی نیشتیمانی کوردستان بدەنگ بین و وەم بدەینوەو ڕاسـتیکان 

کوە مناقشیکی ھمنانی خاکانی ئو بیاننامی باس بکین و پ
بکین، لبر ئوە نـی ک گومانمـان ھبـت ک ل ڕاسـتیوە نزیـک بـن 
یان گومانمان ھبت کس بوایان پ دەکات بکو بۆ ئوەی جماوەری 
گلکمان ل شـوەیکی تـازە بـابتی پـپ و بیـانوی شـڕ فرۆشـتنی 

ــــی نیشــــتیمانی ــــن و ھــــۆی ڕاســــتقینکانی ئم  یکت ئاگــــادار بکی
ــن تــاکو ھمــوو الیک پــکوە ب برچــاو  ــۆ ئاشــکرا بکی پیالنشــیان ب
ڕوونـــی تواوەوە ھوـــی لبـــار چوانـــدن و پـــوچکردنوەی بـــدەین وە بم 
خانی خوارەوە ھندێ شت ڕوون دەکینوە ک تیایـدا وەزعـی ناسـکی 

ندێ پیالنکـانی ڕژمـیش دەخیـن ئستای خباتکمان دەردەخین و ھ



13 

 

  بر چاوی جماوەری گلکمان:
پیالن و مانۆرەکانی ڕژمی فاشـی بعسـی عفلقـی بغـدا بـۆ  -١

بگــژا یکــدانی ھــزە نیشــتیمانیکانی کوردســتان و ب کــوردی کردنــی 
شڕ، ماوەیک ب ئاشکرا درژەی ھی لژر ناوی سوداو سـوداکاری 

ھندێ (الینی کوردی) ب قسی ڕۆژنامی عیراق و پکھاتن لگڵ 
دا بــوی کـــردۆتوە گـــوای (ھنـــدێ الین ١٨/١٢/١٩٨٢ک ل ڕۆژی 

ئارەزوویــان پیشــان داوە ک لگڵ ڕژــم ھاوکــاری بــکن). وە دەســتگای 
ئمـن و ئیسـتخبارات و خۆفرۆشـکانی ڕژمـیش دنیایـان پـ کردبـوو لو 

وردستانیش گویان ل بوەو زۆریـش جۆرە دەنگ و باسان و جماوەری ک
لو بابت قسانی بیستوە ک ھراسانی و نـاڕەزایی و ھنـدک جـاریش 

  وشیاریان داوەت حزبمان و الینکانی جود.
بارو دۆخی ئستای خباتی گلکمان ل وەزعکی زۆر ناسک  -٢

و مژوویی دایو ھـزە شۆڕشـگە دسـۆزەکان ل ھمـوو کاتـک زیـاتر 
ئولیت ڕوویان تـ دەکـات و پویسـت ل ھمـوو کاتـک زیـاتر دان مس

بخۆیاندا بگرن و پشـوو درـژ بـن ب کـردەوەش خۆنویسـتی و فیـداکاری 
 ـــیالن ـــوچ کـــردنوەو تکشـــکاندنی نخشـــو پ ـــۆ پ ـــدەن ب ـــاتر نیشـــان ب زی

  گوەکانی ڕژم
جمـــاوەری کوردســـتان ک ھمیشـــ ب ســـلیقی شۆڕشـــگری  -٣

کانی شم زیانراسان بوە، لوەی ھر چاو بوەو زۆر پبڕی برا کوژی ل
کاتدا چاوەڕوانی یکبون و ترکیز کردن سر ڕژمی فاشی دەکات وە 
ھر الینک گوجان یاری بو ئاگرە بکـاتوە، تئسـیرکی زۆر سـلبی 
ــدنی جــۆش و  ــار چوان ــاوەرو ســارد کــردنوەو لب ــت لســر ورەی جم دەب

انیان.خرۆشی شۆڕشگ  
٤-  ل وە کردوە کشانازی ب میشحزبی سۆسیالیستی کوردستان ھ

پشــوەی ھگرانـــی ئــای تبـــایی و برایتــی و ھاوخبـــاتی بـــوەو لو 
 ــــک ک ــــوردنی کــــردوە و کات پنــــاوەدا وا ھســــت دەکــــات زۆر لخۆب
برژەوەندی برزی خباتی یکگرتـوی مـیللت پویسـتی کردبـت دانـی 
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ـــوەو ت ـــدا گرت ـــاھق بخۆی ـــانت لســـر خـــون و الشـــی شـــھیدە ب ن ن
ـــردوە، وە لنـــاو  ـــی درـــژ ک ـــتی لبـــوردن و برایت ـــیدا دەس کوژراوەکانیش
ــانی  ــاری ھاوپیمانک ــوکراتی، ھاوک ــتیمانی دیم ــوەی برەی نیش چوارچ
زۆر جــار فریــای ئوە کوتــوە ک نھــ شــڕی بــرا کــوژی لنــوان 

یمـــوکراتی کوردســـتاندا ڕوو یکتـــی نیشـــتیمانی کوردســـتان و پـــارتی د
ــان لم بــارەوە لبر  ــان زۆر نمونی ــی خۆی ــانی یکت ــزانین برای ــدات، وا ب ب

  چاوە.
ــاوچی ســرگو، یکتــی نیشــتیمانی  وە ھر لم ڕۆژاندا ک ل ن
ھزەکانی خۆی کۆکردبۆوە بۆ شڕی (پارتی) ھڤـانی ئـمو برایـانی 

ڕو لکــدان نبــت و حزبــی شــیوعی جھودیــان ســرف کــرد بــۆ ئوەی شــ
 ــتن و تــۆ ــڕ فرۆش ــم نیــازی ش ــۆ ئگر ئ ــمن بکنوە.خ وەزعک ھ
 ل تمــان بـۆ ڕەخســاوە کزۆر دەرف ،بـوایمان ھریانشــایوەی عندنسـ
ــــانی چک گیروگرفتکانمــــان لگڵ یکتــــی  ــــای بکــــار ھن ڕگ
نیشــــتیمانی کوردســــتان البال بکیــــن. بم ھر ئــــم بــــوین ک ئو 

لکلو خیامـان گـۆڕ کـرد، گـوای دەتـوانرێ ل ڕگـای کوشـتن و ک
بــین گیــرو گرفتکــان چارەســر بکــرن. وە ب خبــاتی نــاوکۆیی ئــمو 
ھاوپیمانکانمان بوو ک سـر ئنجـام منتیقـی کـوتک و زۆرە ملمـان 
ــــر کردنــــی  ــــاک ڕگــــای چارەس ــــکاندو ســــلماندمان ک ت ــــک ش ت

ژی برایــانی ک پــار پــاش چنــد کۆشــش و گیروگرفتکــان تنھــا وتــوو
ھوڵ و تقالی دسۆزان شڕی برا کوژی لنوان یکتی نیشـتیمانی 
ــتاو  ــات وەس ــانی خب ــر گۆڕەپ ــری س ــانی ت ــوو الینک کوردســتان و ھم

  خکی کوردستانیش زۆر شادمان بون و ب سرەتای سرکوتنیان دانا.
بـــای برەی نیشـــتیمانی ل کۆبـــونوەی ئم دوایـــیی لیـــژنی  -٥

(جود) جارکی دیکش تئکید کرایوە لسر سیاسـتی تبـایی و کم 
ــتیمانی وە لم  ــی نیش ــود و یکت ــوان ھزەکــانی ج ۆزی نــا کــردنوەی ئ
 وەی لرف کـــراوە وە ئســ ســۆزانش و ددا زۆر جھــودی ھـــاوبمــاوەی

درۆز ببـبـاری ئـاگا لوەی رر توانادا بووە کراوە بۆ ئک ھوە وە نت
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ـــی  ـــووە لدەســـت چکـــدارەکانی یکت ـــدەمان ھب ـــی و گازەن ـــم گلی ئ
نیشــتیمانی کوردســـتان بکــو ھمـــوو الینکـــانی جــود ل ئـــم زیـــاتر 
ھراسان بوون ل ھوست چوتکانی یکتی نیشتیمانی. بم ھموو 
ـــان  ـــ دەنگیم ـــژی و ب خـــۆدا گـــرتن و پشـــوو درگـــای دان بک ڕالی

نی ھندین الیی چگای ڕەخنرمی حزبمان جستی نوبژاردوە، وە ھ
  ھاوپیمان و جگای تقدیری ھندێ الینی تر بووە.

لبر ئو ڕۆشـــــنایی ئو ڕاســـــتیانی ســـــرەوە ھمـــــوو الیک  -٦
گیشتۆت ئو قناعتی ک یکتی نیشتیمانی ئگر دسۆز بـت بـۆ 

یچ بیانویکی بدەسـتوە نمـاوە ک ئو دروشمانی برزی کردۆتوە، ھ
پالماری حزبمان بدات. چونک ئوەی ک جگای سرنج زۆر ل برایان 
لپرسراوی برزی یکتـی نیشـتیمانی ل کۆبـونوەو ندوەکانیانـدا باسـی 
ئوەیان کردوە کوا لگڵ ڕژم ڕک دەکون بم چکدارەکانیان ھر 

  ل شاخ دەمننوە.
تی نیشتیمانی کوردستان ئم جـارە ل ئـاژاوە نـانوەو بـو برایانی یک

بیانو دروست کردن بۆ برپا کردنی شڕ شوەیکی تازەیـان گرتـۆت برو 
ــاوی پکخســتن پالنــی  خۆیــان ب ســتم لکــراو پیشــان داوەو ئم جــارە بن
شــڕی بــرا کــوژی و کوردانــدنی شــڕەوە، دەیــانوێ کوردســتان بــکنوە 

ـــڕو ل ـــدانی ش ـــو می ـــۆڕاوە، بم مبســـت ھروەک ـــان گ ـــدان. بیانوی ک
خۆیتی. وەکو ئوەیان لبیر چوبـت ک ل مـاوەی شـش سـای ڕابـردوو 
 ل کانیان کسیاســــی نگاندن و بۆچــــوونســــوەو ھکــــدانبیــــرو ڕاو ل
چاپمنیکانیانـــدا تۆمـــار کـــراوە. وە ڕەفتـــارو کـــردارو ھوســـتکانیان 

ل کردنی شمووی بۆ حڵ ھگوە لشـانازی ڕی برا کـوژی بـووەو ب
ھمـــوو الیکیـــان کـــردوە وە ھـــیچ کاتـــک گویـــان ب ڕای گشـــتی 
جمــاوەری کوردســتان و ھــزە سیاســیکانی تــر نداوە، چنــدین جــار ھر 
ــرا  لبر ئوە پالمــاری ھڤــانی ئمیــان داوە چــونک وشــی شــڕی ب

دەستنوسـی لپرسـراوانی  کوژیمان بکار ھناوە. ئستاش چندین بگی
 حزبمـــان چـــونک ـــس لراســـانی و قھ تـــی لیپ ک تیمـــان الیکی
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بــوای ب شــڕی بــرا کــوژی نبــووەو لنــاو کــۆمنی خکــدا ڕیســواو 
 مگومــان ئم. بق خشــی داوەتکی زان بکــار ــردوەو ب ــاوی ک بدن

  ڕای جماوەریش بووە.
ن وای تگیشـــتون کوا ب برایـــانی یکتـــی نیشـــتیمانی کوردســـتا

ـــان ھمـــوو ڕەفتـــارو کردەوەکـــانی  ـــۆڕینی قســـو تـــاکتیکی ڕۆژانی گ
ڕابردویـــان دەســـدرتوەو ھمـــوو ڕاســـتقین مژوویـــی و موزوعیکـــان 
دەگـۆڕن، وەکــو خکـی کوردســتان ھیچیـان ندیبــت و گویـان ل ھــیچ 

ــابن. ھو کموکــوڕی سیا ــدا نژی ــاو ڕووداوەکان ســی ب نبوبــت و ل ن
ڕاکردن و خۆ گل کردن ل ڕابردوو چارەسر ناکرن کوا بسر الینـی 
 ب وەیـــک ئر حزبی ھســتی شۆڕشـــگوکـــو ھن بنرپتــرا بســـ
جـــــورئتوە وە ب چـــــاوی ڕەخنگـــــرانوە ب خۆیـــــدا بچـــــتوەو ھو 
کموکوڕیکــانی دەســت نیشــان بکــات و بــ باکــان باســیان بکــات و 

وە.دووبارەیان نکات  
بۆ برایانی یکتی نیشتیمانی وا باشتر بوو کوا سرەتای شڕی برا 
ــــاحزە  ــــۆ نھشــــتنی ن ــــان کــــردوە ب ــــردودا پیەوی کــــوژی کوا ل ڕاب

  سیاسیکانیان ب توندی ڕیسوای بکن و تاوانباری بکن....
ـــدا بم برایـــانی ســـرکردایتی یکتـــی ل جیـــاتی ئوەی ب خۆیا ن

بچنوەو ب جدی بـۆ ھۆیکـانی شـڕی بـرا کـوژی بگڕـن ل خۆیانـدا 
ـــان ھـــن، کچـــی ب ســـوک و ئاســـانی و زۆر ب ســـادەیی دەســـتی  نی
چوری خۆیــان ب ئــم ھســووەو خۆیــان کــردوە ب دســۆزی برایتــی و 
تبایی و تاوانی شڕ فرۆشتنیان داوەت پـاڵ سـرکردایتی حزبمـان و بـۆ 

ــد  ئو مبســتش ــ ئســاس و چن ــد ڕوداوکــی دروســت کــراوی ب چن
ڕوداوکــی شــونراویان ب ئــاوەژوو و ب بــگ ھنــاوەتوە ک ل دواییــدا 

  باسیان دەکین و ب بگی زیندو و ڕاستقینکان دەخین ڕوو.
 تـــــــی نیشـــــــتیمانی کوردســـــــتان لکتی یرکردایـــــــانی ســـــــ برای

شــانی خۆمــان پــاش وەســتاندنی  بیاننامکیانــدا دەــن ئرککــانی ســر
شڕی سای پار بوپڕی پرۆش و دسۆزیوە بج ھناوە. دیارە لرەدا 
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ــانوێ وای  قســکانیان ئاڕاســتی ھمــوو الینکــانی جــود دەکن و دەی
دەرخن کوا الینکانی جود ئرککانی سر شانی خۆیان ئنجام نداوە 

نـدی ب ئــمو برایـانی یکتــی بم ب شـوەیکی تــایبتی ئوەی پیوە
دا ئم ھیچ کمـو کـوڕی ٢٥/١١/١٩٨١نیشتیمانی ھبوو ل ڕکوتی 

و الدان و خۆدزینوەیک ل خۆمان شک نابین ب پچوانوە یکـک 
ل خاکانی ئو ڕکوتننامی دابـین کردنـی مـافی ئـازادی چـاکی 

ەکان بم برایانی سیاسی و عسکری بوو ل کوردستاندا بۆ ھموو ھز
ــــاوچی قرەداغ  ــــاوەکو ئســــتا ل ن یکتــــی نیشــــتیمانی کوردســــتان ت
ھوستی دوژمنانیان ھیو ناوچکیان قدەغ کـردووەو ھر کاتـک 
ھزەکــانی ئــم چــوبن ئو نــاوچی برەنگاریــان بــون و شــڕیان لگــدا 

ـــا ـــم ئ ـــر ک ئ ولکـــانی دەشـــتی ھی ناوچوانچـــ زادی کـــردون ب پ
چـــاکی نوانـــدنی ھمـــوو الیکمـــان دەســـتبر کـــردووەو ھـــیچ الیک 

  ڕگای ل نگیراوە.
ـــی نیشـــتیمانی  ـــانی یکت ـــیرتر ئوەی ک برای ـــووی س بم ل ھم
 ـــاغ ـــن لم قۆن ـــک دە ن کاتـــ ـــتقینیکدا دەن ـــتان دان ب ڕاس کوردس

ــار ل میــدان ی مــژووییی ژیــانی گلکمــان ک ھلــو مرجکــی لب
پشمرگیی و سیاسی و جماوەری و ئیعالمی لسر ئاستی کوردستان 
 لـی کـورد لی گانبـاتی شۆڕشـگو جیھان بۆ خکراق و ناوچو ع
ــد برەو ســرکوتن بچــن بم  عراقــدا ھکوتــووە ک ب ھنگــاوی تون
ھنــــدێ دزو دەســــت ڕەش و گومــــان لکــــراو ل ســــرکردەکانی حزبــــی 

ەدەن بۆ لبار چواندنی ئو دەرفتو ھگیرسانوەی سۆسیالیست ھوڵ د
شڕی برا کوژی ل ڕگای خوقاندنی ڕوداوی دروست کراو و پپ و 

  بیانوی ناڕاستوە....
ــانی یکتــی نیشــتیمانی کوردســتان  بڕاســتی دەمــانوێ لگڵ برای
 و خـــای ئمناقشـــ برایـــان ڕوونـــی و ئاشـــکرایی و وە ب ک بنـــدھ

ل ڕەخســانی ئو دەرفت لبــارە بــۆ خبــاتی گلکمــان ل بکیــن وە 
ــاوخۆ و ڕوداوە بابتیکــانی ھــاتۆت کــایوە...  ئنجــامی گۆڕانکــانی ن



18 

 

 رجلــومو ھگــا نــادەن ســود لڕ ــوەن؟ کین یــان ئموە ئــم ئایــا ئب
ــــاوەری و  ــــی و جم ــــت لڕووی پشــــمرگیی و سیاس ــــارە وەربگیر لب

  ئیعالمی ...
ری میللتکمان و ھزە نیشتیمانیکان شاھیدی ڕووداوەکانن جماوە

ــــتیمانی کوا  ــــی نیش ــــان یکت ــــوو ی ــــت ب ــــی سۆسیالیس ــــا ئوە حزب ئای
پشمرگکانی ل سنگرەکانی خوارەوەی دژایتی ڕژم دەکشای دواوەو 
 وامـان وایب م ڕاستیگومان بۆ ئالیی دەکردن. بڕی البدووچاری ش

یکتـی نیشـتیمانی خۆیشـیان نـاتوانن ئینکـاری ئوە  ک پشمرگکانی
  بکن.

حزبی سۆسیالیستی کوردستان لم ماوەیدا ب ھوستی نگـۆڕاوی 
 ر لکردنی زەبری کاریگ ئاڕاست ردەوام بووە لی خۆی بانشۆڕشگ

  دوژمنی فاشی و دامودەزگاکانی.
کوردستان ئایا حزبی سۆسیالیستی کوردستان یان یکتی نیشتیمانی 

 ـم و لڕژ سـتی سیاسـی خـۆی لوھ ی کـردوە لکشوا پاشبووە ک
  دروشمی ناوەندی خبات.

ئم لکاتکدا برچاو ڕوونان سوور بوین لسر ئوەی ک دوژمنی 
سرەکی گلکمان لم قۆناغدا ڕژمی فاشی بغدای. بم ئایا ئوە 

انوە بـۆ سـازش و گـوزانوەی نبوون کوتن گفتوگۆ کردن و پاساو ھنـ
  میدانی خبات ل شاخوە بۆ شار؟

ئی ھر ئــوە نــین، برایــانی یکتــی نیشــتیمانی کوردســتان ک ھر 
مانگی جارـک ھزەکانتـان کـۆدەکنوە بـۆ بگـژا کردنـی ئم ال یـان 
ئوال، یــان دوژمــن ســتراتیجی تازەکانتــان. ئــم بــووین ئســوی ڕەفتــاری 

ـــ دۆســـتایتی و  ھاوپیمانیمـــان لگڵ دۆســـتکانمان پشـــل کـــردو لپ
پالمــاری لشــکری ئیســالمی ھاوخبــات و ھاوســنگرەکانی خۆمانــداو 
قتل و عاممان کردن. ئایـا ئـم ل دەسـتگاکانی ڕاگیانـدنی خۆمـان و 

  بوکراوەکاندا پالماری ھزە نیشتیمانییکانی ترمان داوە.
چیان ب قدەغکراو و داخراو لبردەم ئایا ئم یان ئوە ھندک ناو
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 ــوون ک ــووین یــان لپرســراوەکانی ئــوە ب ھزەکــانی تــر ھشــتۆتوە. ئــم ب
گیــانی بزانــدن و ڕووخانــدنیان لنــاو جمــاوەرو پشــمرگ قارەمانکــانی 
ـــان  ـــۆ حڵ کردنـــی ســـازش بوت کوردســـتان بودەکـــردەوە، کاتـــک ب

دام نــاڕوخ)، (کــورد ھقــی چــی دەکــردەوە (پشــمرگ مانــدووە)، (ســ
بسر عراقوە)، (حوکمی ئیسالمی ک دت کایوە ل سدام خراپترە). 
لو کاتدا ک ئوە بو ھوستانتان وورەو حماستی جماوەرتان سارد 
ــگانو  ــتان ب ھوســتی شۆڕش ــی سۆسیالیســتی کوردس ــردەوە حزب دەک

ـــــی توا و تمـــــومژی لبرچـــــاوی معنویـــــاتی برز و برچـــــاو ڕوون
گلکمــان دەترانــدو دەرســی فیــداکاری و گیانبــازی دەدای دوژمــن و، 
ــم یــان برایــانی یکتــی  مــانۆرو پیالنکــانی لــ ڕیســوا دەکــرد. ئایــا ئ
نیشتیمانی بچاوی ب بایخی تماشای خبـاتی ھـزە نیشـتیمانیکانی 

و کادرەکانمـان برگشـمردەوام پتـی و  ترمان کردووە وە بگیـانی دژای
نــــاحزی ھزەکــــانی تــــر پروەردە کــــردووەو ھانمــــان داون ک شــــڕی 

  الینکانی تر بکن.
ئایــا ئــم ئیــدعای دەســتداری کوردســتان و مــافی حاکمیتمــان 

  کردووە یان برایانی یکیتی نیشتیمانی.
 ب ـــان ـــتی وەکـــو ووتوی ـــتیمانی بڕاس ـــی نیش ـــانی یکیت ئگر برای

ــای ــز وا پرۆش بوون ــارە ھرگی ــۆ ســوود وەرگــرتن لو ھل و مرج لب  ب
ناموزوعیان ڕاستیکانیان ندەشواندو ئۆبای ئو وەزعیـان ل ئسـتۆی 
خۆیاندا الندەداو فیان ندەدای سر حزبمان. ئگر ئمیان بۆ وازھنان 
 ردەوام بــوونب مــت، خــۆ ئرەوەیان بی ســســتانوو ھل کشــو پاش

ســــر ھوســــتی سیاســــی چوت بم ب شــــوەیکی تــــر. برایــــانی ل
ــک لبــاری  ر کاتــادەت ھ ــان کــردووە ب ع ــتیمانی ئوەی ــی نیش یکیت
سیاسیوە شکست دەخۆن و ھوست و بۆچوون و تاکتیک سیاسیکانیان 
ک ل ڕوانــــگی تــــاکەویوە نخشــــی بــــۆ دەکشـــــرێ و ب ڕوات 

ستوھ ل وەیڕانگھ  نجـامی دەدات ککانیان ئستراتیژی سیاسی
ـــــاتر بتـــــاق دەکون و سرلشـــــواوی و نـــــاڕەزایی دەکوـــــت نـــــاو  زی
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ڕیزەکانیــانوە، بــۆ داپۆشــینی ئو بارەیــان نــاکۆکیک لگڵ الینــک 
 ر بکسـن یزەکانیان بھ وەی ڕاستی بجیاتی ئن، وە لدروست دەک

  ن.دوژمنکی دروست کراو دەیان ترسن
ھروەکو مسل کوردیکی دە (تاکو ماخۆمـاڵ دزی گـرت دز 
ماخۆمای گرت) دیارە ئم ل ئمو برایـانی یکیتـی قومـاوە. لبر 
ــاکی خســتن ســر ڕاســتی بابتیکــان  ــین ب ڕوون ئوە ب پویســتی دەزان
ــاش وەســتاندنی  ــدەین ل مــاوەی پ ــوان ھردوو المــان پیشــان ب یوەنــدی نپ

پاری یکیتی لگڵ الینکانی سر گۆڕەپانی خبات بـۆ  شڕەکی
  ئوەی باشتر درۆو ڕاستی بیانکیان دەرکوێ.

پار تاکو ئستا بخینڕوو. بۆ ئوەی ڕاسـتی نـاوەرۆکی بیانکیـان 
  شی بکینوە

) لچنــد نووســراو و یاداشــتی ک دواییکیــان یاداشــتی ڕۆژی ١(
ــ٢٢/١/١٩٨٢ ــان ل برای ــوو داوام ــش ب ــی نیشــتیمانی کــردو (پ انی یکیت

وەستاندنی شڕو دوای وەستاندنی شڕ) بۆ دانـانی دادگـایکی ھـاوبش 
بۆ محاکم کردنی ئو بکوژانی ک ھڤانی ئمیـان شـھید کردبـوو 

ــان ( ــدرابوونوەو ژمارەی ــی حون ــوو وە دوو ٦وە لالی یکیت ــار ب ) تاوانب
بـۆ ئو مبسـت ڕاسـپردران ک جارانیش برایـانی حزبـی شـیوعی عـراق 

 و بکــوژانســتاش ئچــی ئن کبــک تــی نیشــتیمانیدا قســکیڵ یگل
.یتیشیان ھسئولیکیان ماون و دەوری مژمارەی  

ــی ٢( ــرایوە ٢٥/١١) ل خاکــانی ڕیکوتن ــر ئوە ک ــد لس دا تاکی
ک ئیتر ھیچ الیک دەست نخات ئیشوکاری نـاوخۆی الیکـانی تـرەوە 

ب وەی گـوێ بـدەنئ تی نیشـتیمانی بـکیتی یرکردایم برایانی س
ئو خا لسر سیاستی پشویان بۆ دەست خستن ناو ڕیزەکانی حزبمـان 
بردەوام بـــوون. ئوەبـــوو چنـــد پشـــمرگیکمان ھنـــدێ گیروگرفـــت و 
مشـــــاکلیان ھبـــــوو ک زیـــــاتر پیوەنـــــدی ب نداری حـــــزبوە ھبـــــوو. 

تی یرکردایر کردنــی سـوەیـان و چارەســخۆشــی داند وتـنتــی ککی
گیروگرفت مالیکانیـان و لپاشـان بیانکیـان بناویـان ل ئیسـتگکیان 
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ـــارە  ـــدە کـــردن پیـــان ل دژی حزبمـــان. دی ـــن پوپاگن بوکـــردەوەو کوت
فریــودان و ڕاکشـــانی پشـــمرگ لســـر ئساســـی پـــارەوپوول کـــارکی 

ــری ھلپرســتی و پارەپرســتی دەکــات ک ناشۆڕشــگیو پشــمرگ ف
  دوژمن ل ئنجامدا سوودی ل وەردەگرن.

ــاوی ھیــوا  ٣/٩٨٢)ل کۆتــایی مــانگی ٣( ھڤــاکی کادرمــان ب ن
(مھدی) ل گوندی وەرتـی لالین چکـدارەکانی یکیتـی نیشـتیمانی 
بشــو شــھید کــرا، چــونک ڕۆژی پشــوو موناقشــی سیاســی لگڵ 

ـــوو ل ٤ن کردبـــوو.  (چنـــد کســـکیا ) ئـــازاد خۆشـــناو ک یکـــک ب
کادرەکانی یکیتـی نیشـتیمانی کوردسـتان و ل ئنجـامی زنجیـرەیک 
گیروگرفت و مشاکلی سیاسی لو ماوەیدا دوو خزمی اعـدام دەکـرن و 
ڕۆژک ل ئنجامی مناقشـی سیاسـی ل نوانـدا دەبـت تقو لکـدان 

ــازا ــت بــوات تســلیمی کادرکیــان دەکــوژرێ. پاشــان ئ ود خۆشــناو دەی
 ـت و داوایـان لــدەب مزەکـانی ئــــک تووشـی ھم کاتوە بـتـم بڕژ
دەکات کوا بیپارزن و ئامادەش بـۆ محکـم. ئـمش پـش ئوەی ئـازاد 

ڕۆژی  ١٢٠١خۆشــــناو الی خۆمــــان وەربگــــرین ب نووســــراوی ژمــــارە 
ار کــــرد کوا یکیتـــی نیشـــتیمانی کوردســــتانمان ئاگـــاد ٢٢/١/١٩٨٢

 ش محـاکمکی ھـاوبن دادگـایالیوەی ئـازاد خۆشـناو لئامادەین بۆ ئ
  بکرێ. بم برایانی یکیتی خۆیان بوارد.

ـــوون ســـردانی کس و ٥( ) دوو پشـــمرگمان ک ب ئیجـــازە چووب
کاریــــــان لالین چکــــــدارەکانی یکیتــــــی نیشــــــتیمانییوە ل ڕۆژی 

 چک دەکــرن و لپاشــان زۆر ب ل گونــدی شاخپیســک ١٧/٢/١٩٨٢
نامردی یککیان بناوی (جوھر محمـد) شـھید دەکن و ئوی تـریش 

  ب ناوی (جاسم) ب لوول تفنگ چاوی دەردەھنن.
) پشمرگ ل گوندی قشق ٣دا (٥/١٩٨٢) ل کۆتایی مانگی ٦(

لالین مفرەزەیکی سر ب یکیتی نیشـتیمانی کوردسـتان کمینیـان 
داوامان  ١٢/٦/١٩٨٢ل  ١٢٩٥ل دانرایوەو شھید کران و ب نووسراوی 

ل ســرکردایتی یکیتــی نیشــتیمانی کــردو چنــد شــاھید و بگمــان 
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خست بردەست ک لپرسراوی مفرەزەکیان سر ب میری بووەو نۆکری 
ــا دەم خــواری جــاش بــوو. ھرچنــدە ب نووســراوی  /س ڕۆژی ٢٧٥عیس

٧/٧/١٩٨٢ سـزا ب گـای دادگـاوە بڕ وا تاوانبارەکان لک نیان داین
  دەگینن بم بداخوە ھر قس بوو.

ی ٥) ل ھـــاوینی ڕابـــووردوودا کاتـــک مفرەزەیکـــی ھرمـــی ٧(
 سـوکاریان لردانی خـزم و کرەداغ بـۆ سـق تت بچوشارەزوورمان دەی

نی یکیتـــــی لگونـــــدی (نمل) لالین ھزەکـــــا ١٠/٧/١٩٨٢ڕۆژی 
 کمان بیرگشـمنجامـدا پئ دەکـرێ ل یان لـقدەوریان دەگیرێ و ت
ـــدارو  ـــریش برین ـــی) شـــھید دەکن و یککـــی ت ـــاوی (ســـلمان تلزەیت ن

  یککیش بدیل دەگرن.
پشـمرگیکی حزبمـان ب نـاوی (حـم  ١١/٨/١٩٨٢) ل ڕۆژی ٨(

تیمانی چک کــان گرمیــانی) ل الین چکــدارەکانی یکیتــی نیشــ
  دەکرت.

ل دەشـــــتی کـــــۆی لالین دوو  ٢٥/٧/١٩٨٢-٢٤) ل ڕۆژانـــــی ٩(
لپرسراوی یکیتی نیشتیمانی بناوی شخ شماڵ و سرباز کمین بۆ 

مان دادەننوە بم ھاونیشتیمانی ناوچک خبر  ١٥ھڤانی ھرمی 
  ە.دەدەن ب پشمرگکانی حزبمان و ناھلن بکون کمینکو

 ١٥) نزیکی دوو مانگ پش ئسـتا پشـمرگیکی ھرمـی ١٠(
 تــی لکیکــداری یک چڵ ژمــارەیگنــاوی ئــازاد زاھیــر لمــان ب
گونــدکی دەشــتی کــۆی دەکوــت مناقشــی سیاســی چکــدارەکانی 
یکیتی کاتک ناتوانن ل مناقشـکدا خـۆڕابگرن پالمـاری دەدەن و 

  چکی دەکن.
ـــــک مفرەزەیکـــــی قارەمـــــانی  ٢٢/١/١٩٨٣ ) ل ڕۆژی١١( کات

ـــی  ـــد دەســـت  ١٥ھرم ـــاڵ کاکســـوور چن ـــان ب لپرســـراویتی ھڤ م
وەشاندنکی قارەمانان ئنجـام دەدات دژی ڕژـم و ل گڕانوەدا لالین 
چکدارەکانی یکیتی ک لپرسراوەکانیان (شخ شماڵ و سرباز) بوون 

ریـــان دەگیـــرێ و چک دەکـــرن و بنـــاوی دۆســـتایتی و ناســـیاوی دەو
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ـــدی ڕەوانی ناوزەنـــگ  لپرسراوەکشـــیان ک ھڤـــاڵ کاکســـوورە ب بن
  دەکرێ و ئستاش بندە الیان و ھڕەشی کوشتنیشی ل کراوە.

ســرکردایتی یکیتــی نیشــتیمانی کوردســتان ل بیاننامکیانــدا 
 گـوای چند ڕووداوکی ھبستراو و دروسـت کراویـان بـاس کردبـوو ک

 کیشیان بند ڕووداوروەھا چھ .کردویان مکانی ئقارەمان رگشمپ
ــیعوە  ــوون ک بقد ئرزو ئاســمان ل واق ــارەزوو شــونراو تــکو کردب ئ

  دوورن. بۆی ب پویستمان زانی کوا مناقشیان بکین.
) باســـی موزوعـــی تق کـــردن ل دۆ ڕەق ل (عمـــر حـــاجی ١(

) دەکن ک گـوای پشـمرگی ئـم ب ئـاڕ بـی جـی چـوونت ئیبراھیم
 کــی دۆخ و ڕووداوە کبارەت بکــردووە. ســ ــ ــان ل ســری وە تقی
ڕەق و پشمرگو ھموو جماوەری کوردستان باش دەزانن کوا عومر 

) ٨حـــاجی ئیبـــراھیم تاوانبــــارکو بشـــدار بــــووە ل شـــھید کردنــــی (
ن ئگر ئم بوامان ب ئینتیقامی عشایریان پشـمرگی دیلی حزبما

ــن.  ھبــت باکمــان نیــیو مــافی خۆمــانو ب ئاشــکراو ئیعالنیشــی دەکی
بم ڕاســــتیکی ک ھوڵ دراوە بشـــــاردرتوە ئوەی نـــــاوبراو لالین 
یکـک ل مســئولکانی خۆیــان ک نـاوی (شــخ ھــۆمر) بــوو تقی 

کی بیوەندیکراوەو ھیچ پل  خۆشیان و ل ل م ڕاستیئ .وە نیحزبمان
.سیش ڕوونموو کھ  

) باسـی ئوە دەکن ک گـوای ل کۆمتــان کمینیـان بـۆ دانــراوە. ٢(
 ــــک ک ــــوون کات ــــی شــــیوعی ئاگــــادار ب ئو ڕووداوە ھاوڕیــــانی حزب
مفرەزەیکی حزبمان میوانی ڕەشماکی ڕەوەندەکان بوون و بۆ چارەسـر 

ــــو لو ــــی کش ــــات کردن ــــن ئوێ. لوک ــــدەکان دەچ ــــاوانی ڕەوەن ەڕو پ
 کــت و نزیــک ڕەشــماوە دکۆمتــان ل رگشــمپ ل کی پــیارەیســ
دەوەست و چند پشمرگیکی ل دادەبزێ وە یکسر ڕادەکن برەو 
ــتمان کوا  ــاوەیک بیس ــاش م ــت دەکن ب تق کــردن. پ شــاخکو دەس

ــا ــووەو ن ــاوکی تــدا ب ــی) ن ــووەو وا (علــی نب وبراو لخــۆی ب گومــان ب
تگیشــتووە ک پشــمرگکان ب تــایبتی بــۆ ئو چــوونت ســر جــادەو 
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.ییا ھگنیازی خراپیان ل  
) باســـــی بچـــــک ئاغـــــایک دەکن ک گـــــوای ل جاشـــــتی ٣(

گڕاوەتوەو پاشان  پ.م مال حسنی شھید کـردووە. بڕاسـتی پمـان 
بـکن چـونک کـورد گـوتنی یکـک  خۆش نبوو باسـی بچـک ئاغـا

مای سرتاپا ل شووش بت ھق نی برد بگرت پنجرەی خکی تر. 
ئم موزوع خکی کوردستان و ھزە نیشتیمانیکان باش دەیزانن ئـاخۆ 
 ت ڕوو لتی و خیانجاشی ڕاوە لسانی گئاغاو ک چکگ و بدەرەب

 کــــوی. بم دەربــــارەی ئو چ الیک دەکن و ئســــتا موقیعیــــان ل
ــووە الی  ــو پشــمرگ ب بچــک ئاغــایی باســیان کــردووە دوو ســاڵ و نی
خۆیـان و ھر الی خۆشـیانوە ھـاتۆت پـاڵ ڕیزەکـانی حزبمـانوە. ڕاسـتی 
ڕووداوەک ل قوللی کـانی مـاران بـووەو خکـی گونـدەکش ھموویـان 

ــوانرێ لکــۆینوە مــاون و نزیکیشــن ل ھمــوو الیکوەو ب ئاســانی  دەت
ــۆ  ــا ب ــانت ھت ــوم تن ــۆ ھمــوو الیک معل بکــرێ و ڕاســتیکش ب

 ١٠برایـانی سـرکردایتی یکتـیش بم قرەنـی لگڵ مفرەزەیکـی 
کسی کاتک دەچت گوندی قولی کانی ماران مال حسـنی مال 

ــدەک دەبــن. ئمــانیش بــۆ  ٣٠ڕەش لگڵ  پشــمرگ ل مزگوتــی گون
یــان ل ماــک دادەمزرــن بــۆ نــان خــواردن ل دوایــدا لالین مالی خۆ

ڕەش داوایان ل دەکرێ بۆ کۆبوونوە بۆ باس کردنی موزوعی چکی 
چند پشمرگیک ک چند ڕۆژی پش لالی مالوە چـوونت الی 
ـــی  ـــی وەم دەداتوە ک موزوع ـــت قرەن ـــۆ ئم مبس ـــی. بم ب قرەن

ــت چــونک موزوعکــی چک ل ســرکرد ر ناکرــت چارەســ بتی نای
 تـی لکیپرسـراوی برایـانی یر ئیلحـاحی لسوە. پاشان لکۆزو تئا
 شــدار دەبـــن و لش بکـــی گونــدەککی محایــد دادەنیشــن و خنشــو
ئنجامدا تفاھوم دەکن ک ھردوو الیان نام بـۆ سـرکردایتی خۆیـان 

و چارەســـر کردنـــی گیروگـــرفتک لو  بنووســـن ب ئیتجـــاھی تفـــاھوم
کــاتدا یکــک ل پشــمرگکانی ســر ب برایــانی یکیتــی دەســت 
دەکات ب ھڕەشو قس کردن و موزوعک دەکات ھی خۆی و دەسـت 
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دەبات بۆ چک و دەبت تق. ل ئنجامدا دوو پشـمرگی ئـمو دوو 
کھید دەبــــن و یتــــی شــــکیی برایــــانی یرگشــــمکــــی پکــــی خ

گوندەکش شھید دەبت. ئم ب بیستنی ھواک زۆر ناڕەحت بووین 
و خۆمـــان داوای لکـــۆینوەو تحقیقمـــان کـــرد بم برایـــانی یکیتـــی 
وەختــک کوا ھســتیان کــرد کوا بــرادەری ئوان دەســت پشــکر بــووەو 

  لکۆینوە ل برژەوەندیان نیو خۆیان ل بوارد.
ڕوداوی عازەبان برایـانی یکتـی باسـیان کـردوە، کوا  ) دەربارەی٤(

ـــاوان دژی  ـــاوان ل دژی ئوان کـــراوە... بم ڕاســـتیکی ئو ت ئو ت
حزبمان کراوەو لالیک خائن ڕەئوف زەڕاینی و بۆ میری کراوەو ناوبراو 

...ستا جاشی میرییئ  
ف دەکن ) دەربارەی ئـازاد خۆشـناو ھروەکـو ل بیـانکدا ئیعتـرا٥(

 گوای وەی کر ئسوان لم ئوەمان کرد بینکۆداوای ل موا ئک
ناوبراو فرمانی کوشتنی بۆ دەرچووە لالین پشمرگکانیانوە دادگای 
شۆڕشگی دەکرێ. خستیان پشـت بم پـاش ئوە چنـد نووسـراوکی 

وای گڕانوەی لپرسراوەکانیان المان ک بۆ ئـازاد خۆشـناویان نـاردووە دا
  دەکن ک بچتوە الیان و ناوبراو ب پاک و دسۆز دەدەن قم.

) باسی ڕوداوی دەشتی ھولر دەکن بم نیانوراوە مژووەکی ٦(
بنوسن. بی ب گورەی معلوماتک ک پمان گیشتوە ل کۆمیتی 

ــی ( ــرەوە پشــمرگکانی ھرم ولتی ھرکردایــ١٥ســ تی ) ک ل دەش
ــۆی ڕۆژی  ــمرگییان ب دەســتی ١٢دا مفرەزەیکــی ( ٢٢/١١ک ) پش

دا وەکــو  ٢٨/١١چکــدارەکانی یکتــی چک دەکــرن. وە ل ڕۆژی 
کاردانوەیکی ئو کارە ناشۆڕشـگییی دژیـان کـراوە ببـ فرمـانی 
ســرکردایتی مفرەزەیکــی ســر ب یکتــی نیشــتیمانی چک دەکن 

وون و لپرسراوی مفـرەزەکش ب بـارمت دەگـرن، کس ب ٧ک ژمارەیان 
لبر ســالمتی ژیــانی ھڤــاڵ کاکســوور ک ب ھڕەشــی کوشــتنوە 

  ڕەوانی سرکردایتی خۆیان کردوە وە ئستا لوێ بندە.
ــدەکان ک ل یک ٧( ــومنی گون ــاندنوەی ئنج ــارەی ھوەش ) دەرب
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وردستان  ب شـوەی دانـان الینی لالین برادەرانی یکتی نیشتیمانی ک
و تعین نک ھبژاردن ل گوندەکاندا وەکو پیەوی کـردن ل گیـانی 
دەستداری دادەنرت. ھڤانی ئمو حزبـی شـیوعی و پاسـۆک پیـان 
ــژاردن لالین دانیشــتوانی  ــوو ک ب ھب ــوین وە داوامــان ئوە ب ــل نب قای

فرز کردنی ھیچ الیک ل گوندەکانوە بت بب دەست توەردان و خۆ 
ئنجامــــدا فرمانــــدەی مبنــــدی دووەمــــی ســــر ب یکتــــی لگڵ 
نونرانی حزبمان و حزبی شیوعی ل گوندی مالوم کۆبـونوە دەکن و 
ــژاردن پســند  ــم ســبارەت ب ھب ــرو ڕای ئ ــان بی پــاش مناقشــ ھڤ

  دەکن و ڕکوتننامیکیش بۆ ئو مبست ئیمزا دەکن.
جمــــاوەری خکــــی کوردســــتانی شۆڕشــــگ.. برایــــانی یکتــــی 
نیشـتیمانی کوردسـتان ل بیانکیانــدا زاتـی ئوەیــان نکـردوە ک باســی 
ھــۆی ڕاســتقینکانی ناتبــایی و شــڕو ئــاژاوەو گیروگرفتکـــانی ئم 
 ن چــونکــک ــزوتنوەی ڕزگــاریخوازی ب ــوان باکــانی ب ی نــد ســا چن

سۆزو جدی نین بۆ ننھا دوژمـن در تھ بارەی کو بارە نالشتنی ئھ
ســـودی لـــ وەرگرتـــوە. بکـــو مبســـتیان ئوەی کوا ب شـــوەیکی 
ـــان  ـــاوخۆی لســـر خۆی تـــاکتیکی و بڕوات لپرســـراویتی ئو وەزع ن

  البدەن.
بۆی ئم لرەدا ک زۆر مبستمان و دسۆزان ل ھوی نھشتنی 

دنــــی زەمینیکــــی گونجــــاو بــــۆ پیوەنــــدیکانی ئو وەزعو دابــــین کر
نیشتیمانی و مسۆگر کردنی ھاوخباتی ڕاستقین دژی ڕژمی فاشی 
و لپنــاو دامزرانـــدنی ڕژمکــی دیمـــوکراتی ئیئتالفــی و ئۆتۆنـــۆمی 
ڕاســتقیندان، ب پویســتی دەزانــین ھــۆی بنچینییکــانی شــڕی بــرا 

وو الیک پــکوە ھوــی کــوژی و ئــاژاوەی نــاوخۆ بــاس بکیــن و ھمــ
البالکــــردن و نھشــــتنیان بــــدەین ب خبــــاتی یکگرتــــوی جمــــاوەری 
 ین لرز بککانی، تاکو ئیرادەی خۆمان فزە نیشتیمانیمان و ھکلگ

  باشترین شوەی ژیانی دیموکراتیدا.
ـــــزە  -١ ـــــوان ھ نـــــی سیاســـــی ل ـــــروڕاو خیالف ـــــاوازی بی ـــــونی جی ب
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تکی سروشــــتی ل جوی سیاســــی و ک ئمش شــــ-نیشــــتیمانیکاندا 
تـزو ئیجـابییشـتن و ڕەفتـار  -دیموکراتیا ھۆکاری ھگوەی تم شـب

لگڵ کردنــی ل حــزبکوە دەگۆڕــت بــۆ حزبکــی تــر. ئــم لگڵ 
 یوە جیاوازیمان ھڕووی فیکری و سیاسیتی نیشتیمانی لکبرایانی ی

و پـارتیش ھمـان.  ھر وەکو لگڵ برایانی حزبی شـیوعی و پاسـۆک
بم زۆر خای ھاوبشیشمان ھیو لسر مسلی ئساس ک ئویش 
ڕوخانـــدنی ڕژـــم و دامزرانـــدنی ڕژمکـــی دیمـــوکراتی و ھنـــاندی 
ئۆتۆنۆمی ڕاستقین بۆ کوردستان خیالفمان نی. بۆی ئم گیروگرفـت 

نــاو  و خیالفکــانی تــر لم قۆنــاغدا ب شــتکی الوەکــی و خیالفــاتی
ڕیزەکانی گل دەزانین ک دەب ب ڕێ و شونی دیموکراتیانو وتووژی 
برایــان چارەســر بکــرن. ھــیچ کاتــک ل تحلیــل و ھســنگاندنکان 
یکتی نیشتیمانیمان ب ھزکی دوژمن و نانیشتیمانی دانناوە، کوابوو 

وە بچاوی ن مافمان بخۆمان داوەو ن پشمرگو کادرەکانمان فر کردو
 وانچپــ یــن. ببک گیــن و ڕەفتاریــان لیریان بکتی ســدوژمنــای
ھوی دامزراندنی پیوەنـدی دۆسـتایتی و ھاوخباتیمـان داوە لگیـان 
ئمش کۆنگرەی یکمی حزبمـان بیـاری داوە. بم برایـانی یکتـی 

ــانی ــمو الینک ــار ئ ــنگاندنکانیان زۆرج ــان ل  نیشــتیمانی ل ھس تری
ـــاوە. ئم بۆچـــوون و  ـــزی نیشـــتیمانی دان ـــان و دەرەوەی ڕ خـــانی دوژمن
ــان  ــاری دوژمنانم ــۆ ئوەی ڕەفت ــانش ڕایکشــاون ب ھســنگاندن چوت
لگـــدا بـــکن. وەکـــو ل نـــامیلکی (جـــۆش و خرۆشـــی خبـــات) و 

  نامیلکی (یکتی نیشتیمانی بۆچی)دا دەردەکوێ.
٢- ــ ــی و س ــاک حزب ــکلی ت ــدمان کل ــار تئکی ــم زۆرج رکردە: ئ

ــان ب بــاکی  ــاری ڕۆژانش ســلماندومان ک خۆم ــردۆتوەو ب ڕەفت ک
ــۆ خبــاتی  ــین و ڕــزیش ب ــورد دەزان ــاریخوازی گلــی ک ــزوتنوەی ڕزگ ب
ھمــوو الین کوردســتانیکان دادەنــین و حز ب برایتــی و ھاوخباتیــان 

ــاو (جــود ــن و لگڵ چنــد الینکیــان لن )دا باشــترین پیوەنــدی دەکی
برایانو ھاوخباتیمان ھی. وە سـاحی کوردسـتان ب مبنـدی خبـاتی 
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ھموو نیشتیمانپروەران و تکۆشرانی کورد دەزانین و ب چاوی سـوک 
تماشای ھیچ ڕکخراوک نـاکین. بم برایـانی یکتـی نیشـتیمانی 

نـرێ خۆیـان ب تـاک وەکو لبیرکردنوەی سیاسـی و ھوستیشـیاندا دەبی
حزب و تاک سواری میدان دەزانن و بچـاوی ىـ بـایخی و سـوکیوە 
ــان بکــرێ  ــونانی بۆی ــر دەکن و لو ش ــانی ت ــزە کوردیک ــای ھ تماش
ڕگای چاالکی الینکانی تر دەبستن و بوایان ب گیانی دیمـوکراتی 

تی ڕۆژ دەکزو دەسنھا حسابی ھرەیی زۆر الوازەو تن.و ب  
  پاشماوی دوژمنایتی مژووی کۆن: -٣

ــی سۆسیالیســتی کوردســتان ک خۆمــان ب حزبکــی  ئــم وەکــو حزب
 ر لــرو بــاوەڕی سۆسیالیســتی زانســتی دەزانــین، ھ ــوێ و ھگــری بی ن
 نــــری الی ــــان ب میراتگ ــــم خۆم ــــدوە کوا ئ ــــان گیان ــــرەتاوە ڕام س

ــزوتنوەی ڕزگــاریخ ــول و ب وازی کــورد ســلبیکانی کــۆنی شۆڕشــی ئیل
نازانین و ب چاوکی زانستیانو موزوعیان ب دەرس وەرگرتن نک بـۆ 

  تانو لۆم، باسی ھو الدان و تجروب دژوارەکانی ڕابوردو دەکین.
بــونی تئســیری دەوروپشــت و سیاســتی محوەرەکــان، ئمش زۆر  -٤

جـار تئسـیری خـۆی ھی ، حزبمــان ک ئیسـتقاللیتی خـۆی ب ھمــوو 
نرخــک پاراســتوە ھــیچ کاتــک خــۆی تــکوی میحوەرەکــانی دەورو 

  پشت نکردوە.
جگــا بــونوەی دەســت و تــاقمی خــاوەن برژەوەنــدی تــایبتی، یــان  -٥

ــزوتنوەی شۆڕشــگی ک ب ھمــوو شــوەیک  ــاو ب گومــان لکــراو لن
ھوڵ دەدەن ئــــاۆزی و ئاشــــوبی بوبــــکنوەو ل خیالفــــاتی حزبکــــان 

رن و برژەوەنـدیکانی خۆیـان بپـارزن و نخشـ گوەکـانی کک وەربگ
دوژمن ج بج بکن. ئم لـرەدا ئم خـا بـۆ جمـاوەری کوردسـتان 

  بج دلین کوا حوکمی دادپروەرانی خۆیان بسردا بدەن.
برایانی سرکردایتی یکتی نیشتیمانی کوردستان ئگر جـدی بـن 

زەمیـنی برایتـی و ھاوکـاری لگڵ ھـزە و ب دسۆزیوە بیـانوێ بـۆ 
نیشتیمانیکان بگڕن، دەبـ ب جـورئتی شۆڕشـگان ئو ڕۆحـیت و 
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بیرکــردنوەو بۆچـــون سیاســیانی ســـرەوە بــدەن تیشـــکی بیــرو بـــاوەڕی 
زانســتی و ب چــاوی ڕەخنگــرانی موزوعــیوە ھوســتیان لــ دیــاری 

  بکن.
  ھاونیشتیمانیانی بڕز:

اتکدا ئو ڕاسـتیانی سـرەوە بـاس دەکیـن مبسـتمان نـی ئم لک
ئاۆزی زیاد بکین و الینی تبایی بالوە بنین بکو زیاتر ل پرۆشی 
و ھست کردن ب مسـئولیتی مژوویمـان بـۆ ئوەی نخۆشـیکانمان و 
ھۆیکانی و شوەی چارەسر کردنیان بدۆزینوەو زەمینیکی پتو دابین 

ـــۆ خبـــاتی یکگرتـــوی ھـــزە نیشـــتیمانیکانی کوردســـتانی و بکیـــن  ب
عراقی. وە البال کردن و چارەسر کردنی گیروگرفـت و خیالفاتکـان و 
دابـــین کردنـــی گیـــانی برایتـــی و تبـــایی و ھاوکـــاری لگڵ برایـــانی 
یکتــــی نیشــــتیمانی کوردســــتان بڕــــگی سیاســــی و گفتوگــــۆی 

ــان و ــانو برای ە ب ڕــگی تحقیــق و لکــۆینوە، ب دیموکراتیــانو ھمن
بشداری ھزە نیشـتیمانیکانی تـری عـراق و کوردسـتان وە ب بشـداری 
نونرانی خکی کوردستان لو ناوچانی ک ڕوداوەکانی تدا قوماوە. 
ــاتی  ــی و ھاوخب ــوە ک برایت رەتاو چوارچــ ــموە باشــترین س وە بالی ئ

  ت ئمانی خوارەوەی:توندو پتومان بۆ مسۆگر دەکا
یکیتــی ھوســت ل ڕژمــی فاشــی بغــداو تئکیــد کــردنوە  -١

لسر خباتی شۆڕشـگی تـاکو ڕوخانـدنی ئو ڕژـم تاوانبـارەو بدی 
ھنــــانی دروشــــمی خبــــاتی ناوکۆیمــــان کوا دامزرانــــدنی ڕژمکــــی 

  .دیموکراتی ئیئتیالفی بۆ عراق و ئۆتۆنۆمی ڕاستقین بۆ کوردستان
٢-  ری لســـکلماندنی مـــافی ئـــازادی چـــاالکی سیاســـی و عســ

چارەسـرکردنی  -٣ھموو کوردستاندا بۆ ھمـوو ھـزە نیشـتیمانیکان.  
گیروگرفــت و خیالفــاتی سیاســی ل ڕــگی وتــووژی برایــانو ڕێ و 
شونی دیموکراتیان و ھمنان لڕگی تحقیق و لکۆینوەی ھاوبش 

  شداری نونرانی خکی ناوچکان.و چند قۆی و ب ب
ھاوکــاری سیاســی و عســـکری و ئیعالمــی و جمـــاوەری دوو  -٤
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ـــۆ  ـــۆش کـــردن ب ـــن خ ـــۆ زەمی ـــۆی و ھمالین وەکـــو ســـرەتایک ب ق
ـــــانی برەی نیشـــــتیمانی عراقـــــی فـــــراوان ک ھمـــــوو ھـــــزە  پکھن

 نیشتیمانیکانی کوردستانی و عراقی تدا بشـدار بـن بـۆ پل کـردن ل
  ڕوخاندنی ڕژمی ڕوو ل ھرەس ھنانی فاشی بغدا.

ئـــم جـــارکی دیـــکش ئامـــادەیی برایتـــی یکتـــی نیشـــتیمانی 
 شوازی لکان پموو گیروگرفت و ناکۆکیری ھکوردستان بۆ چارەس
دەکیـن و ئامـادەیی خۆمـان تئکیــد دەکیـنوەو ڕادەگینـین کوا ھــزە 

ان لالین ئـــموە ڕێ ڕوون بـــن و نیشــتیمانیکان و جمـــاوەری کوردســت
ئامــادەبن ھرچــی زووتــرە ھنگــاو ھبگیرــت بــۆ نھشــتنی ھر جــۆرە 
ــــایی و  ــــی و تب ــــازەی برایت ــــی ت ــــردنوەی الپڕەیک ــــاۆزیک و ک ئ

  ھاوخباتی.
  
  
  
  
  
  

  مکتبی سیاسی
  عراق -حزبی سۆسیالیستی کوردستان

٦/٢/١٩٨٣.  
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