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  ,)ساالر ِرةشيد(ضاوثيَكةوتين ساييت دةنطةكان لةطةلَ 
يةكيَك لة ِرابةراين مانطرتين خويَندكاراين زانكؤي سةالحةدين لة سالَي 

1984  
 

 لة !)مانطرتين عةزميي خوَيندكاران… بيست سالَ لةمةوبةر( لةذَير ناونيشاين ضةند ِرؤذ لةمةوبةر وتارَيك
, وَيِراي يادكردنةوةي ئةو مانطرتنة مةزنةلةوَيدا . ةمان بآلوكرايةوةلة سايتةك, )ساالر ِرةشيد(نووسيين 

بَيطومان ئةو مانطرتنة جَيطايةكي دياري هةية و . هةندَيك اليةين طرنطي ئةو مانطرتنةش باسكراوة
تنةوةي خوَيندكاران و بةرةي الثةِرةيةكي ثرشنطدارة لة مَيذووي بزووتنةوةي ئازادخيوازي بزوو

بؤ  شارةزايي . ي خةلَكي كوردستان لة بةرامبةر يةكَيك لة هارترين ِرذَيمةكاين ئةم سةردةمةثَيشكةوتنخواز
بة ثَيويستمان زاين ضاوثَيكةوتنَيك لةطةلَ ساالر , مةسةلةية ناديارةكاين ئةم زياتر و ِروونكردنةوةي اليةنة

  .ِرةشيد يةكَيك لة ِرابةراين ئةو مانطرتنة ساز بدةين
 لة سالَي حكومةيت فاشيسيت بةعسئةو كاتةي ةكةتدا باسي ئةوةت كردووة كة ضؤن لة وتار: دةنطةكان

 بِرياري ئةوةي دةركردووة كة ئَيوة خوَيندكاراين زانكؤي سةالحةدين بةزؤر ضةكدار بكات و مةشقي 1984
ا بؤئةوة ئايا ئاماجني بةعس لةو كاتةد,  بووةعَيراق ـ ئَيراندا لةطةرمةي شةِري جةيشي شةعبيتان ثَي بكات

بوو كة مةشقي سةربازي بة خوَيندكاران بكات و ثاشان وةك هَيزَيكي مرؤييي لة شةِرةكةيدا يان لة جَيطاي 
  وةيان مةبةستَيكي تري لة ثشت ئةوةوة هةبوو؟, جؤراوجؤر بةكاريان هبَيَين

وثايةكي وةك سوثاي لة لةطةلَ س, بؤ شةِرَيكي وا طةورة و درَيذمةودا,  ئةوة شتَيكي بةلَطة نةويستة:ساالر
ئَيران كة ض سوثاكة و ض ذمارةي دانيشتواين وآلتةكة ضةند بةرابةري سوثاي عَيراق و ذمارةي دانيشتواين 

ئةطةر ئةمةش مةبةستَيك بووبَيت لة من بةآلم بة بِرواي , هَيزي مرؤيي فاكتةرَيكي طرنط بوو, وآلتةكةي بوو
مةبةسيت سةرةكي لةو كارةدا سياسي .  و الوةكي بووةئةوا مةبةستَيكي زؤر بضووك, مةبةستةكاين بةعس

ئةم زانكؤية مةلَبةندَيكي , لة كوردستاندا تةهنا يةك زانكؤ هةبوو ئةويش زانكؤي سةالحةدين بوو. بوو
,  لة كوردستانداطرنطي بزووتنةوةي سياسي و ِرؤشنبريي بوو لة ثالَ بزووتنةوةي ئةدةيب و زانسيت

, شار و شارؤضكة و ناوضة جياجياكاين كوردستانةوةة تةواوي ِر بوو بِرشطَيوانَيكي شؤكؤبةندي ال
هةروةها ,  بةرضاوي بةرطري بوو لةبةرامبةر سياسةتة سةركوتطةرييةكاين فاشيسيت بةعسسةكؤيةكي

بؤية ئةم هةنطاوةي بةعس هةر .ناوةندَيكي ئاشكراش بوو بؤ ثةرةسةندين بزووتنةوةي ضةث لة كوردستاندا
, ئريادةيان يلَ وةربطرَيتةوة, ئةوة بوو ئةم زانكؤية كؤنترؤلَ بكاتبؤ, بؤسةر تةواوي ئةمانة  بووهَيرشَيك

  . طياين شؤِرشطَيِرييان خةفة بكات
هةر سَي سالَ ثَيش ئةوة بوو حكومةيت بةعس ئةم زانكؤيةي لة شاري سلَيمانييةوة بؤ شاري هةولَير 

,  سوضَيك و ئةتكي كردةي هةلَدايةكؤلَيذهةر , ادة كردبَيتتةنانةت جَيطايةكي بؤ ئامبةبيََئةوةي , طواستةوة
  .بؤ ئةو مةبةستةي باسم كردبوو ئةمةش هةر كردةوةيةك 

  وةيان بلََيني ضةكداركردين زؤرة ملَي ضي بوو؟ , هةلَوَيسيت خوَيندكاران لة بةرامبةر ئةو داواية: دةنطةكان
ئةم حكومةتة .  بوو لة دذي سياسةتةكاين بةعسهةروةكوو باسم كرد ئةم زانكؤية سةكؤي بةرطري: ساالر

بةآلم طشت , هارة ساآلنَيكي دووورودرَيذ هةولَيدا بؤئةوةي سياسةيت بة بةعسيكردن بضةسثَيَين لةم زانكؤية
ي جةنط و هةلومةرجي سياسي ئةو دةمةي ومةرج هةلئةي ويست لةبؤية , هةولَةكاين ناكام كةوتةوة

بةآلم خوَيندكاران سةرباري . و جارَيكي تريش بةخيت خؤي تاقي بكاتةوة كةلَك وةرطرَي تاوةكوكوردستان
. وة ئامادة نةبوون مل بةو زؤرداريية بدةن, زؤر بة توندي ئةمةيان ِرةتكردةوة, هةر هةِرةشةوطوِرةشةيةك

, نةوةبَيطومان لة حةرةكةتَيكي وا طةورةدا كةساين ِراِرا و دةستةمؤ ئةبن كة بري لة بةرذةوةندي شةخسي بكة
, بةتايبةت هةِرةشةي دِرندةيةكي وةك ِرذَيمي بةعس, ة و تؤقاندنةوةوةيان بكةونة ذَير كاريطةري هةِرةش
  .زؤر نةبوون و هةلَوَيسيت شؤِرشطَيِرانةي زؤربة ئةواين داثؤشي, بةآلم ئةوانة لة ضاو هةلَوَيسيت زؤربة
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تين خوَيندكاران بوو لة مَيذووي بزووتنةوةي هةروةكوو ئاشكراية ئةو مانطرتنة طةورةترين مانطر :دةنطةكان
قةوارة و فراواين  ذمارةيةكي تةمخيين بدةيتة دةست سةبارةت بة تئةطةر بكرَي, خوَيندكاري لة كوردستاندا

  ئةو مانطرتنة؟
ضوار هةزار خوَيندكار ) 4000( ئَيمة ئةو دةمة بة ذمارةي خوَيندكاراين مانطرتوو تةهنا لة زانكؤي :ساالر
ديارة مانطرتنةكة سنووري زانكؤي سةالحةديين تَيثةِراند و ذمارةيةكي زؤري تري بةآلم . لََيندرادةخةم

  .لة شوَينة جياجياكانةوة بؤ ثشتطرييكردن لة مانطرتنةكةي ئَيمة دةستيان داية مانطرتنخوَيندكاران 
 ضةث و كؤمؤنيست دةستةيةك خةباتكاري,  بةهَيز بوو ومانطرتين خوَيندكاراين زانكؤي موسلَ طةورة

/  داود ِرةمحان,كؤلَيذي ئةندازياري/ سامان كرمي: ِرابةرايةيت ئةو حةرةكةتةيان كرد لةوانةي كة دَيتةوة يادم
ئةم مانطرتنة زؤر بةهَيز بوو بة كَيشمةكَيشَيكي يةكجار . كؤلَيذي ئةندازياري/ سةآلح مريزا, كؤلَيذي ئابووري

) ليذنةي ناوخؤي خوَيندكاران(ئَيمة بةهؤي ليذنةكةمانةوة.  ثةِريجةسورانة لة بةرامبةر ئةمين موسلَ يتَ
  .تةنسيقمان لةطةلَ يةكتر هةبوو

ثةميانطاي تةكنةلؤذي كةركوك ديسانةوة بؤ ثالَثشيت ئَيمة زياتر لة نيوةي خوَينداراين دةستيان داية 
بوو كة ئةَيب واز لة بِرياري ئةمانيش بة كؤمةلَ ضووبوونة الي عةميدي ثةميانطا و داوايان كرد. مانطرتن

, كوكي ئاطاداركردبووةوةرش ئةمين كةعةميدي, سةالحةدين هبَيننزانكؤي بةزؤر ضةكداركردين خوَيندكاراين 
  .ئةمانيش ديسانةوة لةطةلَ ئةمين كةركوك تووشي ِرووبةِرووبونةوة هاتبوون

ي لة درَيذةي سياسةيت نامرؤظانةي بةآلم ناوةكة, ثَيشتر ناوي دواناوةندي شؤِرش بوو(دواناوةندي سةورة
 دةستيان داية 13/5/1984بة ِرَينوَيين ِراستةوخؤي ليذنةكةي ئَيمة لة بةرواري ) تةعريبةوة طؤِرا بة سةورة

 ئةمين كةرامة كة ضةند كيلؤمةترَيك لةوالي خوَيندنطاكةوة ,ئةبوو خوَيندكار 53ذمارةيان نزيكةي , مانطرتن
طةيشتنة سةر ئةو خوَيندكارانة و , ا بةعسيةكانةوة ئاطاداركرابووةوةوة لة ِرَيطاي مامؤست, بوو

 و (*))نةجات مام سلََيمان(دووان لةم خويًَندكارانة يةكَيكيان . هةموويانيان ِراثَيضي زينداين ئةمين كةرامة كرد
  . ئةشكةجنةي زؤر كرابوونسةمةد ئةمحةد (ئةوي تر 

وة دوواتريش , تيان بيين بوو قسةي بؤ خوَيندكاران ئةكردمامؤستا بةعسييةكاين دواناوةندييةكة نةجا
بؤية بةهؤي ئةشكةجنةي زؤر و , داخوازي مانطرتنةكة كة لة الثةِرةيةكدا نووسيبوويانةوة هةر بةم طريا بوو

  .   ا كة جَيطايةكي ناسك و حةساسة بةداخةوة طياين لةدةست د, لَيدان لة ثشيت سةر
تةنانةت ثريشكي , كوردساين طرتةوةواناوةندييةكاين لة ثةميانطا و دي تري ثشتطريي لة مانطرتنةكة زؤرَيك

  . ششاري بةغداطةييشتة زانكؤكاين 
هةلَضوون ككاريطةري مانطرتنةكةمان لة شاري سلَيماين طةييشتة حالَةيت تةقينةوة و خؤثيشاندان و تَي

ي خؤثيشاندةران دةستيان طرت بةسةر حالَ طةييشتة ئةوة. لةطةلَ هَيزةكاين بةعس و ئةمين شاري سلَيماين
بارةطايةكي بةعسييةكان بة ناوي بارةطاي شةهيد عومسان فايةق و لة سةرةوةي بارةطاكةوة 

  .بةعسييةكانيان فِرَيدابووة خوارةوة

                                                 
دواي .  لة شاري لة كةركوك لة طةِرةكي شؤِرجة لةدايك بووة28/10/1965لة بةرواري ) نةجات مام سلََيمان ( (*)

 بةهؤي ئةوة كة 1983لة ناوةِراسيت سالَي , ةندامي كؤمةلَةي ِرةجندةراين كوردستان ئةبَيتئةوةي ضةند سالََيك ئ
واز لةو ِرَيكخراوة ئةهَيَين , لة طةلَ ذمارةيةكي زؤر لة هاوِرَيكاين, كؤمةلَة ِرَيكخراوَيكي ماركسيسيت و كرَيكاري نةبووة

. وكؤمةلَي كؤمؤنيستيدا درَيذة بة هةلَسوِراين خؤي ئةداتو لة ذَير كاريطةري ماركسيزمي شؤِرشطَيِردا و لةنَيو كؤِر
لة . هاوِرَي نةجات كؤمؤنيستَيكي هوشيار و كةسايةتييةكي زؤر خؤشةويست و بة ئؤتؤريتة بووة لة نَيو خةلَكيدا

 و هاندةر. لة دواناوةندي سةورة ثؤيل شةشةمي وَيذةيي بووة, سةردةمي مانطرتين خوَيندكاراين زانكؤي سةالحةدين
 13/05/1984لة بةرواري . ِرابةري مانطرتين خوَيندنطاكةيان بووة بؤ ثشتيواين لة مانطرتين زانكؤي سةالحةدين

بةهؤي دةركةوتنييةوة وةك ِرابةري , لةاليةن ئةمين كةرامةي كةركوكةوة ئةطريَيت,  هاوِرَيي تريدا52لةطةلَ 
  !     يادي بةرز و بةِرَيز بَيّت. ذ طياين لة دةست ئةداتئةشكةجنةيةكي زؤر ئةكرَيت و هةر هةمان ِرؤ, مانطرتنةكة
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كة تةواوي كؤمةلَطاي , بةجؤرَيك بوومانطرتين خوَيندكاراين زانكؤي سةآلحةدين ... بة كورتيةكةي
                . ر كاريطةري خؤيةوةكوردستاين خستة ذَي

ض هةنطاوَيكتان نا بؤ ِرَيكخسنت و ِرابةريكردين ,  ثؤلَيك خوَيندكاري شؤِرشطَيِرئَيوة وةك: دةنطةكان  
  ؟ لة زانكؤكةتانداناِرةزايةيت خوَيندكاران

 بِرياري بةعس خوَيندكاران ئامادةنةبوون سةر بؤ,  ناِرةزايةيت و ثةسيت خوَيندكاران شةثؤيل ئةدا:ساالر
بؤ يةكدةنطكردن و ِرَيكخسنت و , بةآلم هيض هَيز و اليةنَيك لة خوَيندكارانةوة ديار نةبوو. نةوي بكةن

  .ِرابةريكردين ئةو ناِرةزايةتيية
ثاريت دميوكرايت , .)ك. ن. ي(حيزبةكاين ئةو دةمة برييت بوون لة يةكَييت نيشتيماين كوردستان

ثاريت , )حسك(حيزيب سؤسياليسيت كوردستان, )حشع(يوعي عَيراقحيزيب ش, .)ك. د. ث(كوردستان
  ).ثاسؤك(سؤسياليسيت كورد

بة حيزب و , ئةواين دي ذمارةي ئةندام و اليةنطرانيان زؤر كةم بوون,  يةكَييت نيشتيماين لَيدةرضَيت
  .ؤرَيكي تر بوويةوة وةزعةكة بة جطةِرَيتةوة بة يةكَييت نيشتيمانيهةرضي ئة. يانةوةشِرَيكخراوي ثيشةيي

ضونكة , كة ئةلََيم يةكَييت نيشتيماين ديارة مةبةستم لة خةيت طشيت وةيان دوواتر يةكَييت شؤِرشطَيِران نيية
 لة يةكَييت بة  بةلَكوو مةبةستم, بوون كة باسم كرددالة هةمان وةزعي ئةو حيزبانةي ترئةمانةش 

وة دوواتريش ِرَيكخراوة ثيشةيييةكةي , كوردستانشَيوةيةكي كؤنكريت ِرَيكخراوي كؤمةلَةي ِرةجندةراين 
كة لة دةورانَيكي ثَيش ئةو وةختة بة ذمارة زؤر و بة نفوز , ةيةكَيتيية ياين يةكَييت خوَيندكاراين كوردستان

بريوباوةِري موعتةبةر و بة , وةيان دةقيقتر بلََيم بريوباوةِري ضةثي ماوي كة كؤمةلَة هةلَطري بوو. بوون
بةآلم ِرووهَيناين ئةم . وة بةسةر بريوباوةِري سياسي ئةو دةمة لة زانكؤدا سايةي كردبوو, ووئؤتؤريتة ب

, ِرَيكخراوة لة كؤتايي هةفتاكان و سةرةتاي هةشتاكان بةرةو ِراست و دامالَيين ئةو بةرطة سوورة لة خؤي
لةطةلَ ئةم ئالَوطؤِرةدا . ئةتةكانئيتر وردةوردة وثَيبةثَيي ئةوة  ِراديكالَيةت و سيفايت شؤِرشطَيِري لة خؤي 

بةسةدان كةسي ضةث و كؤمؤنيست ِريزةكاين ئةم , ِرَيكخراوةكةشدا هاتة كايةوةئالَوطؤِر لة ثَيكهاتةي 
  . ِرَيكخراوةيان بةجَي هَيشت
 ضةند مانطَيك بوو ,يةكَييت نيشتماين لة سةردةمي مانطرتين زانكؤي سةالحةديندا, لة ثالَ ئةم ئالَوطؤِرةدا

وة لةبةرامبةر مانطرتين خوَيندكاراندا هةلَوَيسيت فريودان و . لة طفتوطؤدا بووة طةلَ حكومةيت بةعس ل
ان لةطةلَ يةكَييت نيشتماين كةوتة بؤية مانطرتين خوَيندكار, سياسةيت خزمةت بة بةعسي هةبوو

  .يةكبةرانبةر
ئؤتؤريتةيةكيان لة نَيو زانكؤدا ئةوةي نفوز و  بةهؤي, م كردهةروةكوو باسهةرضي حيزبةكاين تر بوون 

  .دةخالَةتيان هةبَيت, وةيان بةالي كةمةوة, طرتنة بكةننةيان دةتواين ِرابةرايةيت ئةم مان, نةبوو
بةهَيزييةكةي زياتر لة , بزووتنةوةي ضةث و كؤمؤنيست لة هةردوو زانكؤي سةالحةدين و موسلَ بةهَيز بوو

بةآلم , ئةطةرضي هةندَيك ِرَيكخراو و كؤِروكؤمةلَ لة ئارادابوون, ةييئؤتؤريتةي فيكريياندا بوو نةك ِرَيكخراو
  .وة لة حالَي شكلَطرتندا بوون, او بوونؤري ضةث و كؤمؤنيستةكان ناِرَيكخرزؤربةي هةرةز

لة هةلومةرجَيكي ئاوادا بوو ئَيمة ثؤلَيك كةساين ضةث و كؤمؤنيست لة دةوري يةكتر كؤبووينةوة و 
ليذنةي ناوخؤي (كة دوواتر ناوي , ةيةك ثَيكبهَينني بؤ ِرابةريكردين مانطرتنبِريارمان دا كؤميت

  .مان لَينا)خوَيندكاران
. عيزةدين مةجيد بووبؤ يةكةجمار لة بةشي ناوخؤيي لةذوورَيك كؤبووينةوة كة ذووري خؤشناو جةمال و 

ةردةوام كؤئةبووينةوة و سةرباري دواي ئةوة ئيتر ب. لةم كؤبوونةوةيةدا بِرياري دامةزراندين ليذنةكةمان دا
بامسان لة مجوجؤلَي بةعس , لَيكدانةوةي وةزعةكة و وةزعي مةعنةوي خوَيندكاران و قسةو باسي نَيوانيان

منان لة بةيين خؤمان دابةش  هةنطاوي خؤمان دياري ئةكرد و كارةكا ووة بؤ وةزعةكة نةخشة, ئةكرد
  . ئةكرد
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 زياتر خبةيتة سةر كارةكاين ليذنةي ناوخؤي خوَيندكاران و شَيوةي ئةطةر بكرَي ِرؤشناييةكي: دةنطةكان
كارةكاين بة , تةرح و ثَيشنياري, كؤبوونةوةكاين,  ئةو ليذنةيةينشَيوة ِرَيكخست: ِرؤشنتر بلََيم. كاركردنتان

    .هتد...هنَيين بوو يان ئاشكرا

ةآلم بة شَيوةيةكي طشيت كاري ليذنةكة ب. ورةيةك بةجؤرَيك بوو كارةكاين ليذنةي ناوخؤ لة هةر دة:ساالر
ضؤن بةرثةرضي كةسانَيك بدرَيتةوة كة , ئةوةبوو كة ضؤن بتوانَيت يةكطرتوويي خوَيندكاران بثارَيزَي
كاين ةثوضةلَكردنةوةي سياسةت و هةِرةش, ئةيانةويست دوودلَي و ِراِرايي لة نَيو خوَيندكاران بنَينةوة

مان ئةمانة بَيطو. بليغايت ثاسيفيسيت يةكَييت نيشتيماين كوردستانثوضةلَكردنةوةي سياسةت و تة,بةعس
خوَيندكاران , ضونكة ئةطةر وامان نةكرداية,  بةردةوام و ِرؤذانةي طةرةك بووكاري ضِروثِر و ثِر لةعةزَييت

  . ثارضةثارضة ئةبوون و خؤيان لة بةرانبةر هةِرةشة و تةبليغايت ذةهراوي بةردةوام و ِرؤذانة نةئةطرت
هةولَ و كاري ئَيمة بؤ يةكطرتووكردن و , دواي ضةند ِرؤذ لة مانطرتن و كَيشمةكَيش لة طةلَ ثياواين بةعس

بِريارمان دا مانطرتنةكةمان بةوة درَيذة ثَي بدةين كة زانكؤ ضؤلَ بكةين و , يةكهةلَوَيستكردين خوَيندكاران
 تةبليغ كرد و ِرؤذي ضؤلَكردين زانكؤمان ادئةمةمان لة نَيو خوَيندكاران. بضينةوة بؤ شارةكاين خؤمان

ئيتر ئةوة بوو سةرلةبةياين ئةو ِرؤذة بة هةزاران خوَيندكار كةلوثةيل خؤيان داية شان و . ِراطةياند
 . ئةمة بؤ ِرذَيم شؤكَيكي طةورة بوو كة ضاوةِرَيي نةئةكرد. طةِرانةوة شارةكاين خؤيان

كة ليذنةكةمان سةرةتا . وخؤ دوو شَيوةي بةخؤيةوة طرتليذنةي نا, بة طوَيرةي قؤناغةكاين مانطرتن
ياين لةسةرةتاوة هةتا ئةوكاتةي مانطرتنةكةمان لة . ثَيكهَينا لةسةر بنةماي نوَينةرايةيت كؤلَيذةكان بوو

بةآلم كاتَيك . ليذنةكةمان بةوشيََوةية بوو كة هةر كؤلَيذة هةلَسوِراوَيك وةيان دوواين هةبَيت, زانكؤ بوو
, ئيتر ئةبوو ثَيكهاتةي ليذنةكةش طؤِراين بةسةردا بَيت, نةكة ضووة حالَةيت طةِرانةوة بؤ شاري خؤمانطرت

بةآلم لَيرةدا وا . هةربؤية لة قؤناغي دووةمي مانطرتنةكة ئاراييشي ليذنةكة لةسةر بنضينةي شار بوو
ةو ليذنانةي كةثَيكمان هَينا ئ. وة لَيرةشةوة ليذنةي باآل, ثَيويسيت كرد كة ليذنةي شارةكان دروست بكةين

  .ئةمة سةرباري ليذنة باآلكة, سلَيماين بوو, كةركوك, ليذنةي شاري هةولَير
وة هيض , ليذنةكةمان هيض وةرةقةيةكي بآلو نةكردةوة, هةتا ئةو كاتةي هةلَسوِرامنان لة ناو زانكؤدا بوو

ئيتر بةياننامةمان , ياين لة شارةكان, نبةآلم لة قؤناغي دووةمي هةلَسوِرامنا. ناوَيكيشمان يلَ نةنا بوو
ئةمةش بةو مةبةستة ). ليذنةي ناوخؤي خوَيندكاران: (ناوي ليذنةكةمان نا. وة ناوَيكيشمان بؤ دانا, هةبوو

ئةمةش بةو . لة ِراستيشدا هةروا بوو, بوو كة بلََيني ئةم ليذنةية ليذنةي هيض حيزبَيك لة حيزبةكان نيية
نوَينةرايةيت بة بةلَكوو بةو ماناية بوو كة هيض كةسَيك , ماناية نةبوو كة ئةندامي هيض حيزَيكي تَيدا نةبوو

لة هةمان كاتدا هةر كةسة ِراوبؤضووين خؤي لةسةر هةر مةسةلةيةك باس , نةهاتبوو ةوةحيزبةكةيِرمسي 
وة قسةوباسةكان و , طشيت ليذنةكة لة كةساين ضةث و كؤمؤنيست ثَيكهاتبووبةآلم بة شَيوةيةكي . ئةكرد

  .دوواتريش بةياننامةكامنان هةر لةذَير سايةي بريوباوةري كؤمؤنيستيدا بوون
بةياننامةكان دواي ئةوةي ليذنةي باآل بِرياري . لة ماوةي هةلَسوِرامناندا شةش بةياننامةمان نووسييةوة

ثاشان هةريةكة لة شاري خؤي لةسةر  كاغةزي , ر شارة كؤثييةكي يلَ ئةبردليذنةي هة, لةسةر ئةدا
ثنة و : لة سلَيماين ثَييان ئةطوت(ياين جام و خام, ستَينسلَ ئةينووسييةوة و بة ِرَيطاي ِرؤنيؤي سةرةتايي

  بة هؤي.دواي ئةوة لة هةموو شارةكاندا لة يةك وةخت بآلومان ئةكردةوة, تةكسريمان ئةكرد) تريؤك
شارةزايي باشم , ئةوةي من ساآلنَيكي زؤر لة كؤمةلَةي ِرةجندةران و  لة يةكَييت خوَيندكاران كارم كردبوو

  .بؤية لة هةر شارة دانةيةكمان دروست كرد, لةو ِرؤنيؤ سةرةتايية هةبوو
ئاشكرا نةكرا ثَيكهاتة و ئةندامةكاين بة ِرةمسي , ئةتوامن بلََيم ليذنةي ناوخؤ ليذنةيةكي نيمضة ئاشكرا بوو

كاتَيك بةياننامةكامنان ِرائةكَيشا و ئامادة بوو . بةآلم بةهؤي كار و هةلَسورانيانةوة هنَينيش نةبوون, بوو
ضةندين دانةمان ئةداية كةساين جَي متمانة تاوةكوو ئةوانيش لة شوَين خؤيانةوة بآلوي , بؤ بآلوكردنةوة

  .بكةنةوة
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ياين ئةضووينة ناوةندي شار و ئةو شوَينانةي كة , كاران ئاشكرا بووبآلوكردنةوةي بآلوكراوةكان الي خوَيند
بةآلم بةجؤرَيك كة ثياواين ِرذَيم , بآلومان ئةكردةوةهةر بةدةسيت , ئةبةستخوَيندكاران تيايدا كؤمةلَةيان 

  .هةسيت ثَي نةكةن
, نطرتووان هةست ثَي بكردايةهةر جارة و بةهةر هؤيةكةوة ئةطةر ثِروثاطةندةي خراث و ِراِراكةرمان لة نَيو ما

ئةنداماين ليذنةكة هةريةكة لة قؤلََيكةوة خؤي ئةكرد بة نَيو خوَيندكاران و بةيةك شَيوة تةبليغي عةكسي 
  .لة ماوةيةكي كورتدا وةزعةكةي ئةهَينايةوة تاييم

بؤ , شارناردين كةسانَيك بوو لة ليذنةكة بؤ نةقليايت , يةكَيكي تر لةو كارانةي ئةم ليذنةية كردي
  .كة ئةمةش ئةجنامي زؤر باشي هةبوو, قسةكردن لةطةلَ كةسانَيك كة ئةيانويست مانطرتنةكة بشكَينن

ئةطةر , لة قسةكاين ثَيشووتدا كةمووكورت ضوويتة سةر هةلَوَيسيت حيزبةكاين كوردستان:  دةنطةكان
  !بكرَيت بِرَيك زياتر ئةو مةسةلةيةمان بؤ ِروون بكةيتةوة

وو بة كوريت ئاماذةم ثَي كرد حيزبةكاين كوردستان نفوز و ئؤتؤريتةيةكيان لة زانكؤدا هةروةك: ساالر
بَيطومان بةهؤي ئةوةي ئؤثؤزيسيؤين ِرذَيمي بةعس بوون و . بؤية بَيتوانا بوون لة ِراست وةزعةكة, نةبوو

ي ئةوامنان ثَي بةآلم ئَيمة هيض هةلَوَيستَيكي ِرةمس, لةشةِردا بوون ئةو مانطرتنةيان ثَي باش بووة
 سةر بة حيزيب (*)تةنانةت يةكَيك لة ئةنداماين ليذنةكةمان هاوِرَييةك بوو بةناوي غازي, نةطةييشتةوة

  .هيض شتَيكمان لةوانيش ثَي نةطةييشتةوة, شيوعي عَيراقي بوو
. ر بووئةطةِرَيتةوة بة جؤرَيكي ت ئةوةندةي بة يةكَييت نيشتيماين كوردستان, بةآلم هةروةكوو باسم كرد

وة بةهؤي ئةوةي لةطةلَ بةعس شةِري , يةكَييت نفوز و ئؤتؤريتةي خؤي لةدةستدابوو, هةروةكوو باسم كرد
كة جووت ئةهاتةوة لةطةلَ , هةلَوَيستَيكي ِروون و ئاشكراي هةبوو, وة لة طفتووطؤدا بوو, ِراطرتبوو

  .بةرذةوةند و سياسةيت سةركوتطةرانةي بةعس
 وة لة ِرَيطةي  , وا تَيطةياندبوو كة كليلي ئاساييشي ناوضةكة لة ضنطي ئةوداية حكومةيت بةعسي,يةكَييت

لة شةِري قِرناقا و ثشتاشانةوة ئةو ثةيامةي بة بةعس دا كة يةكَييت ئةو ) جود(سةركةوتين بةسةر بةرةي 
ئاساييشي هَيزةية لة ِرؤذطاري سةخيت وةك ئةمِرؤي شةِري عَيراق ـ ئَيراندا ئةو ثشيت ثَي ببةسَيت و 

  .كوردستان مسؤطةر بكات
مام ! ئَيمة لة ثشتةوة خةجنةري يلَ نادةين, لةم كاتةدا كة عَيراق لة شةِرداية: يةكَييت لةو دةمةدا ئةي وت

لة كؤبوونةوةيةكي ,  لة ناوضةي شوان لة طوندي تؤمار بوو.سةدام حةكةمة نةك خةسم: جةالل ئةيطوت
لة كاتَيكدا ئَيوة لةطةلَ حكومةيت بةعس خةريكي :  مستةفا كردبوويةكَيك ثرسياري لة نةوشريوان, طشتيدا
ئَيمة خؤمان شؤِرمشان : ئايا هيض ثرسَيكتان بة ثَيشمةرطة كردووة؟ ئةويش بة تووِرةييةوة وتبووي, طفتوطؤن
ئَيمةين ئةَيب , سبةي ثَيشمةرطة ئةضَيتةوة تةسليم ئةبَيت, هةر خؤمشان مفةوةزات ئةكةين, كردووة
ضارةنووسي فريارةكان بةضي , لة كايت ِرَيكةوتنتان لةطةلَ حكومةيت بةعس: ثرسياريان كردبوو! نةوةمبَيني

  !ئةَيب بضنةوة عةسكةري بكةن, فريارةكان سةريان بة قوزي دايكيان: ئةطات؟ لةوةآلمدا وتبووي
. ن ثَي ناخؤش بووئةوان ئةو مانطرتنةيا, سةبارةت بة مانطرتين خوَيندكارانيش! ئةمة بوو وةزعي يةكَييت

, بؤية هةولَيان ئةدا خوَيندكاران ساردكةنةوة. ئةمة تووشي شةرمةزاري كردبوون لةالي بةعس
  .مانطرتنةكةمان تَيكبشكَينن, ثارضةثارضةيان كةن

ياين ساردكردنةوةي ! بَيجطة لةم كارة ثريؤزة, يةكَيكيان دانابوو طواية نوَينةري خوَيندكاراين مانطرتووة
  . هيض وةزيفةيةكي تري نةبوو,ن لة مانطرتنخوَيندكارا

                                                 
ئةندامَيكي ضاالك . خوَيندكاري كؤلَيذي ئةندازياري بوو, خةلَكي شاري كةركوك طةِرةكي تةثة بوو) غازي(هاوِرَي   (*)

كؤي سةالحةدين و يةكَيك بوو لة ِرابةراين مانطرتين خوَيندكاراين زان. و مولتةزميي ليذنةي ناوخؤي خوَيندكاران بوو
وة , ئةو دةمة وةك دةرئةكةوت ئةندامي حيزيب شيوعي عَيراقي بوو. كةسايةتييةكي خؤشةويسيت نَيو خوَيندكاران بوو

     !يادي بةرز و بةِرَيز بَيت. دواتريش بووة ثَشمةرطةي حيزيب شيوعي و بة داخةوة لة شةِرَيكدا طياين لةدةست دا
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شوَينَيكيان , جارَيكيان بانطةوازيان كرد كة يةكَييت ئةيةوَيت لةطةلَ خوَيندكاراين مانطرتوودا قسة بكات
دكتؤر فوئاد مةعسوم .  بؤئةوةي كؤبوونةوةكةي تَيدا ببةسنتنزيكي سورداش) كؤتةلَ(دياري كرد ثَيي ئةلََين 
قةيدي ضيية : خوالسةي قسةكاين وتبووي. كَييت هاتبوو قسةي بؤ خوَيندكاران كردبووبة نوَينةرايةيت ية

   !عاشة ئةلشةعب: ئَيوة بلََين! بلََين عاشةل بةعس: آلم كاتَيك وتيان’بة,  بكةن شةعيببضن جةيش
شدا لة ئةجنامي. خوَيندكاراين ئاطاداركردةوة كة بؤ ئةو كؤبوونةوةية نةضن, لةم كاتةدا ليذنةي ناوخؤ

  . لة ضوونةكةيانةوةئةوانيش دوايي ثةشيمان بوون,  زؤر كةم لة خوَيندكاران ضوونةكيذمارةي
ن بةناوي مقةِري شةهيد اخةلَكي مقةِري بةعسييةكانيو لة شاري سلَيمانيش كاتَيك خوَيندكاراين مانطرتوو 
دابووة ئاثارمتانةكةوة ِرةفيق حيزبييةكانيان هةلَعومسان فايةقةوة طرت و لةسةرةوةي 

فةرةيدون عةبدولقادر و ئازاد هةورامي بة سةيارة بةناو شاردا ئةسوِرانةوة و بة بلَندطؤ بة ...خوارةوة
  !خوَيندكارانيان وتبوو كة وا نةكةن و واز لة مانطرتنيش هبَينن

  وة ضؤن دةيانِروانيية مانطرتنةكة؟, بزووتنةوةي ضةث و كؤمؤنيسيت لةو سةردةمةدا ضؤن بوو: دةنطةكان

كة ثَيشتر ناوي كؤمةلَةي ماركسي لينيين ,  كوردستانهةروةكوو باسم كرد كؤمةلََةي ِرةجندةراين :ساالر
تةنانةت بةِراي من طؤِريين ناوةكةشي هةر لة , ئةهات زياتر ِرووةو ِراست ئةِرؤي هةتا, كوردستان بوو

بةلَكوو بةرةجنامي ,  كَيشة نةبووئةم ئالَوطؤِرة هةروا بة سانايي و َيب. ضوارضَيوةي ئةو ثرؤسةيةدا بووة
بةرةجنامي ئةمةش . كَيشمةكَيش و ثاكسازي و تةنانةت بةكارهَيناين هَيزيش بووزجنريةيةك ملمالينَ و 

 كة لة ثالَ ئةو ِرَيكخراوة ,بَيطومان وازهَيناين ذمارةكي زؤري كةساين ضةث و كؤمؤنيست بوون لةم ِرَيكخراوة
  .ي ضةثي ئةو دةمةيان ثَيك دةهَيناهَيز, بضوكة ضةثانةي ئةو دةمة

طروهَيكي تر بة , هاتبوونة دةر لةو دةمةدا ِرةويت كؤمؤنيست تازة لة ئةجنامي بةشبووين يةكَييت كارطةران 
طروهَيكي تر كة دوواتر ثةيدابوون , هةلَوةشابووةوة, وة كة لة سةرةتاي هةشتاكاندا ثةيدا ببوون)كار(ناوي 

لة ثالَ ئةمانةدا ضةندين كؤِروكؤمةلَي ضةند كةسي ئيعالن نةكراويش .....نةوةبة ناوي بةرةي زةمحةتكَيشا
  . كة هةر ماوة جارَيك ثَيك ئةهاتن و هةلَئةوةشانةوة, هةبوون

سةردةمي شكلَطرتين كؤمؤنيزم بوو بة ماناي طةِرانةوة بؤ كؤمؤنيزمي ماركس و , ئةو  سةردةمة
وةيان دةقيقتر بلََيم . تروتسكي, روسي, ماوي, و ماركسيسيتدووركةوتنةوة لة هةموو شَيوةوشكلََيكي بةنا

  .ييةكي ئةوتؤيان نةبوورضونكة ئةواين تر هةر بؤخؤيان كاريطة, ماوي
لة زؤر مةسةلةي طرنطي وةك طةِرانةوة بؤ ئةرتةدؤكسي ئةطةر ضي , ناِرؤشن بوونو ئةم ضةثة ثةرشوبآلو 

, دامةزراندين كؤمةلَطاي سؤسياليسيت, زيب كرَيكاريدامةزراندين حي, ِرةتكردنةوةي ثؤثؤليزم, ماركسي
بةآلم زؤرجار  مةسةلةي , بولَكردين ماركسيسزمي شؤِرشطَيِري حيزيب كؤمؤنيسيت ئَيرانوةيان بةكوريت ق

  !وردو الوةكي و تةنانةت بةكارهَيناين دةستةواذةيةك ئةبووة جَيطاي ملمالينَ
لة سةردةمي مانطرتين , فةعالني و سةرشناساين لةو دةمةداوة , سةرباري هةموو ئةمانة ئةم تةيفة لة ضةث
 .خوَيندكاراين زانكؤ خاوةن ئؤتؤريتة بو ون

وةك زؤرَيك لة , طةِرَيتةوة بة خودي مانطرتنةكةش ض لة كايت بةرثابوونيدا و ض دواتريشهةرضي ئة
  . لة ضةث و كؤمؤنيزمدا هةبوولَيكدانةوة و هةلَوَيسيت جياواز و ناِرؤشن لة نَيو ئةم تةيفة, مةسةلةكاين تر

بيين بةآلم كاتَيك , وةك بَيتة بريم هةر لة سةرةتاوة ِرةويت كؤمؤنيست بةياننامةيةكي لةوبارةوة دةركرد
ئيتر وةك ئةوةي مةسةلةكة خوَيندكاريية و , )ليذنةي ناوخؤي خوَيندكارانة: مةبةستم(ليذنةيةك ثَيكهاتووة

وةيان , ئيتر ثَيويست ناكات ئةوان دةخالَةت,  مانطرتنيان ثَيكهَيناخوَيندكاران بؤخؤيان ليذنةي ِرابةري
  . لة مةسةلةكةدا بكةنِراستر بلََيم دةخالَةيت ِراستةوخؤ

, كة طواية ئةوة مةسةلةيةكي خوَيندكاريية, لَيكدانةوةي وةها بووهةروةها دواتريش كةس هةبوو 
  .ؤمؤنيستةكانةوة ثةيوةست نييةخوَيندكارانيش توَيذَيكي وردة بؤرذوازين و بة ئَيمة ك

ئةيان وت ليذنةيةكي كؤمؤنيسيت وةيان دواتر كةسان هةبوون لَيكدانةوةيان بؤ ليذنةي ناوخؤ ئةكرد و 
  .ئةمةش لةسةر بنضينةي شيكردنةوةي ضينايةيت بؤ خوَيندكاران و ئاماجني حةرةكةتةكة, نيية
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لة باري ثراتيكةوة , َيكةولَيكة و ناِرؤشنييةكسةرباري هةر ت, سةرباري هةر لَيدانةوة و تَيِروانينَيك
ئةوةلَ و ئةخريي مانطرتنةكة بةلَكوو ِرَيكخةر و ِرابةري , بةشداري ضاالك بوونهةر كؤمؤنيستةكان نةك 

  .دا بةرجةستة ئةكردةوة)ليذنةي ناوخؤي خوَيندكاران(كة خؤي لة , بوون
  ؟بلَص ي ئةكرص ناوي كةساين بةشدار بوو لة ليذنةكةدا  :دةنطةكان

, جةزا ِرةزا, تةحسني نامق, ئةكرةمي توبيية: ئةو كةسانة وةك بَيتةوة بريم برييت بوون لةمانة :ساالر
غازي , )جةمال ئةيوب(عيزةدين مةجيد, ساالر ِرةشيد, خؤشناو جةمال, )سةمري نوري(خاليد حمةمةد فاتح

  . هتد...هةذار تةها كاواين, شاعرينةوزاد عةيل , اد ئةمحةد ئةسوةد نةوز,مةمحودي هةندةسة, هةندةسة
ضونكة بيست سالَ لةمةوبةر , ئةمةوَي لَيرةدا داواي لَيبوردن لةو هاوِرَييانة بكةم ئةطةر ناويامن لةبري كردَيب

فراوان ببؤوة و لة ثالَياندا ضةندين كةسي تر هةروةها ئةَيب ئةوةش بلََيم كة ليذنةي هةر شارةش . عومرَيكة
  .كة بؤ ليذنةي باآل مةعلوم نةبوو, كردكاريان لةطةلَدا ئة

  ض ثةيامَيكت بؤ خوَيندكاراين كوردستان هةية؟: دةنطةكان
 لة يادي بيست سالَةي مانطرتين خوَيندكاراين زانكؤي سةالحةدين و ثشتيواين خوَيندكاراين تري :ساالر

كة زؤر جةريئانة و بة , وَينمسةري ِرَيز بؤ طشت ئةو خوَيندكارانة دائةنة, كوردستان لةو مانطرتنة شكؤدارة
كة مايةي , ئةو ِرؤذة ثرشنطدارةيان لة مَيذووي ئازادخيوازي كوردستاندا نةخشاند, طيانَيكي شؤِرشطَيرانةوة
  .شانازيي و فةخرة بؤيان

ئةوة مَيذووي , هةر لَيرةشةوة ِروو لة خوَيندكاراين ئازيزي كوردستان ئةكةم كة هوشياربن بةو مَيذووة
بة هةمان , بةهةمان ئةو زانكؤيةي كة ئَيستا تياي دةخوَينن,  كارواين خةباتكارانَيكي ثَيش ئةوانكة, ئةوانة

بيست سالَ , بةهةمان ئةو خوَيندنطايةي ئَيستا تياي دةخوَينن, ئةو ثةمانطايةي ئَيستا تياي ئةخوَينن
ئةوانة لة بةرانبةر . ن كردةوةئةوانة لةِرؤذطارَيكي نووتةكدا ئةو بلََيسةيةيا! بةر ثيايدا تَيثةِريلةمةو

, ئةوانة بة خاتردارانيان وت ئَيمة فريو ناخؤين,  نامؤ بوو بة نةخَيركة طوَيضكةيان, ِرذَيمَيكدا وتيان نةخَير
  ! شةعب ئةل عاشةنينة ئةلََي,  عاشةل بةعسنينة ئةلََي

ين بكةنة تَيشووي خةبايت ئةَيب دةرس و تةجرةبةكا, مَيذووي ئةوانة ياين...بةلََي ئةوة ميذووي ئةوانة
ياين لةو , ياين لةبةرانبةر بَيمايف و سةركوت و هةآلواردن يةطرتووانة بَينة دةنط. ئَيستا و لةمةودوايان
هَيشتا نة , فةرهةنطي بةعس ماوةبةعس نةماوة بةآلم , هَيشتا لةسةرةتاي كاردان, ثَيناوةدا فريو نةخؤن

  .نة خةلَكي كوردستان, وة ئازادن ئَي
  !هةر خؤش بن, لة كؤتاييدا زؤر سوثاست ئةكةين: ةنطةكاند  

  .سوثاس بؤ ئَيوةش: ساالر
26/05/2004  

       
      
  
     
   
           

     
   

  
         

     


