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  یادی تۆوه  به
  29/5/2010ــ  23/9/1934

  مین سیراجی ده مه کاک حه 

  
 
 

 پارتی ی و کاته ئه . بیستمین سیراجیم  ده مه ر حه تکۆشه ناوبانگی ،بوو  1974سای مجار  که یه
ھاوکاری  و  پاره  فای بارزانی و به ال مسته تی مه رۆکایه سه  به عراق/دیموکراتی کوردستان

و  تی ئه کتی سۆڤیه یه .ند یا دژی عراق ڕاگه  له ]یرکی دۆڕاو شه[ران و ئیسرائیل مریکا و ئ ئه
ن  سه د حه حمه دژی رژمی ئه  ڕ له بوو شه و وتانی سۆسیالیستی جاران پیان خۆش نه کاته

رانی  ئیمپریالیزم و نۆکه  پشتیوانی لهھاوکاری و  بکرت و کورد ] احمد حسن البکر[کر لبه ئه
الی بارزانی و ترسناکی تیکشکانی   ت چووه ری سۆڤیه کو نونه بریماکۆڤ وه. ربگرت وه

 ال مریکا بوو مه ن و ئیسرائیل و ئهرای شای ئیستخوا  وه ئه  چونکهم  ، به کی بۆ باسکرد وه بزووتنه
زائیری  جه  و له راگیا  و ھاوکاری یه ئه  و پاشان که یاند ڕی راگه و شه  وه و چاه ئه  وته فا که مسته
کان ،  نداو و دورگه ر ئاوی که سه وتن له واری بومیدین ریک که دام حسین و ھه خت شاوسه ته پایه

مریکاش رووی خۆی  المستافاکرد و ئه مه  وت و پشتی له ست که ده وتی خۆی به ست که شای ئیران ده
  مریکاش به ئه  ک کردوو له کی چه وام بت خه رده ی به وه جیاتی ئه  فا له ال مسته مه رگیرا ، وه
  لک نووسراوه گه 1975سای  یتا و ئاشبه  ڕه و شه ی ئه رباره ، نووسین ده   وه ری نایه خۆشی سه نه

موکراتی یپارتی د{{ناوی  به  ڕاپۆرتی خۆی که  له ]ش ته قه ی موه قیاده[تا  ھه .  کراوه و باسی لوه
نگاندنی شۆڕشی  سه ی ئازادیخوازی کورد ھه وه ازی بزووتنهتی کاتی ڕب رکردایه کوردستان سه

 11  له  وه ن کۆنفرانسی پارتی یه الیه له  ی نوێ ی پارتی دیموکراتی کوردستان که رنامه یلول و به ئه
الی من  له  یی که ڕه الپه 103کی  یه کو نامیلکه وه  وه ته بوکراوه }}  سند کراوه په 1976ئاب ی  15ــ 

ی  28  ڕه الپه  له  خودی بارزانیش گرتووه  ی له خنه ره  و بگره  گرتووه  ڕکردنه و شه ی له خنه ره  یه ھه
تی و زۆر  ی خۆیه که وه موو مرۆڤکی تر کوڕی نه کو ھه روه ھهبارزانیش {  نووسراوه  یه و نامیلکه ئه

  دا نابات ، به وه نوێ کردنهالی  فتا سالیدا خۆی جارکی تر به ست ھه شه  مرۆڤ له  که  سرووشتیشه
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ھیچ کاتکدا بارزانی   ش له مه کاری ت کردبت ، ئه) شائری عه(کی ستی خه ھه  تی که تایبه
کیتی قوتابیانی  کی یه ی کوته ی لژنه و ڕۆژه تا ئه .} .  کردووه نه  سته م ھه ی له بۆخۆی پاکانه

یانی  به  یان له وته ستکه و ده ، ئه دان زاری دهکرد و ئا کوردستانی پارتی ڕاوی قوتابیانی شیوعی ده
  کتی قوتابیانی گشتی عراق چاکیمان له ندامانی یه ی ئه ئمه . رگرتبوو وه  وه 1970ئاداری  11

خ ، یا شا  چوونه نه  کان که پارتی یه  ن کۆنه الیه مانکاتیشدا له ھه  لهکوردستان فراوان بوو ، 
بی یان  عسی عاره به  ر به تی قوتابیانی کوردستان سهک یه عس ، شی به وهبا  وه رانه ی گه وانه ئه

  ندک له ھه.  وه کرده عسی بوون کۆده بۆ به ی کوردیانقوتاب ،  دژی ئمه  له  وورده  یاند و وورده ڕاگه
سی ع پیاوی ڕژمی به  کتی قوتابیان بوونه ندامانی یه کانی پارتی و ئه رگه پشمه  کادیر و کۆنه

کان  ی قوتابخانه زۆربه  له  ئمه.  دژی کورد   وجی جاشیان دروست کرد له ندیکیان فه ل بوو و ھه وه
بۆ کارکی خۆکوژی   کداریمان به و شۆڕشی چه  وه کتی قوتابیانمان خونده یانی یه ئاشکرا به  به

کتی گشتی قوتابیانم  یانی یه به  یداوه ندی سه ی دواناوه قوتابخانه  له. م دا ه قه  تی کورد له میلله
لک  کانی گه ، چاکی یهحزبی شیوعی عراق بوو   ر به کتی قوتابیانی گشتی سه یه.   وه خونده

عس  زوو حزبی به  ر بۆیه ھه . کان  ندی یه یی و دواناوه دانشگا و ئاماده  ت له تایبه  فراوان بوو به
تان و مامۆستایان و  ان و جوتیاران و الوان و ئافرهکرکار[کان  کتی یه موو یه بیاری دا ھه

کتی  یه  و تاقه  وه شنیته بوه ھه]ھتد ...ربازان و ناو سه کردنی کاری حزبی له غه ده قهران و پارزه
ی  ره وتنی دۆڕای به خاکی ڕکه  وه ئه. ن عس ریگای پدرا کاربکه حزبی به  ر به کان سه یه

و   وه کی ترمان دۆزیه فه  ئمه . ر کردبوو سه عس ئیمزایان له شیوعی و بهحزبی   نیشتمانی بوو که
ش  تی شه کشا و پاش مۆه بۆ حزبی شیوعی ڕاده قوتابیمان  ره کسه یه کتی قوتابیان ناوی یه به

ندام بوونمان پ  کارتی ئه  ره کسه تی و پاوڕاوی یه ی دۆستایه تا نۆمانگ بینی پله مانگ ھه
ولر  شاری ھه  کتی قوتابیانی گشتی له ندامانی یه ئه  بیربکرت که ش له وه نابت ئه. خشین  به ده
ی  وه شاندنه وه وان دژی ھه کی فره وه کۆبونه  له{ کتی قوتابیان بوون ی یه وه شاندنه وه دژی ھه  له
بوون و   وه شاندنه وه ڵ بیاری ھه گه ندک ماستاوچی له ستراو ھه کتی قوتابیانی گشتی به یه

تی حزب گوێ پ  رکردایه م سه به }بوون  وه شاندنه وه ان دژی بیاری ھهوشداربو ی به زۆرینه
نجامدا  ئه  له  وه داخه به  ی حزب بین که خۆکوژی یه  و بیاڕه چی ئه داین و ناچاریان کردین ملکه نه

تی  ترین سیاسه وره عس گه و حزبی بهحزبی شیوعی  ]ی ره به[حزب دا و   ی له وره کی گه زیانه
ستی حزبی  دارده  دا و بووهبیاری دا  وکاته تی حزب له رکردایه سه  ل و خۆکوژی بوو که شه فه
و  ، ئه کرد  وره کی گه م حزبی شیوعی دووچاری شکستیه وتکی که ستکه ند ده پناوی چه عس و له به

  نگه ره  عس بکردبایه وتی به تی چه دژی سیاسه  کو ئۆپۆزیسیۆن کاری له حزبی شیوعی وه  کاته
  نگری حزب و له الیه  بوونه گشتی ده  تی و عراق به تایبه  کی کوردستان به ی خه شی زۆربه به
ب بگوتریت  ش ده وه ئه. ھنا کی بۆخۆی ده نگی خه ئینقالب دا زۆرترین ده  له  نگه نگدان دا یا ره ده

ی بارزانی بۆ  وه دژی بزوتنه گرت له کی ھه کو چه کرد به عس نه هتی بۆ ب حزبی شیوعی جاشایه
بکات و   ڕه و شه وی ئه کرد حزبی شیوعی خۆی تیکه عس وای ده پارزگاری خۆی ، زۆر جاران به

رچی  گه پاراست و ئه م زۆرجاران حزبی شیوعی خۆی ده عس به شکری فاشی به چاوساغی له  ببته
تی  سیاسه  وت له لک گرانیش که کارکی خراب بوو بۆ حزبی شیوعی و گهگرتن  ک ھه ر چه ھه

سترا  کوردستان به  له  که ] 1985م  تشرینی دووه 15تا  ھه 10[ می حزبدا ی چواره کۆنگره  له.  حزب 
ش  تی تازه رکردایه گیراو سه  ته و سیاسه له  خنه و ره کرا  و شکستیانه لی باسی ئه سه تروته  به ،

 ی و کاته ئه.  کز بوو  کۆنگره  نگیان له ی نیشتمانی بوون ده ره ی پاپشتی به وانه بژردران و ئه ھه
 کتی قوتابیان و حیزب زۆر بۆ ریزی یه کی قوتابی یهریزی   کی و ھینانه زیره چاکی و ر به من له
ش  ینیبوو ، جار جارهنج ڕۆم ب رکی گه کته کو ئه م جار و دواجار وه که ر شانۆش بۆیه سه و له
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دوو کتاب و   ت کرام به ولر خه ن حزبی شیوعی عراق رکخراوی ھه الیه له ،  وه خونده شیعرم ده
ش  که پشه م و دیاریانه ئه ھاب بدولوه رشتیکارمان عه رپه ن ھاوڕێ ی سه الیه کی لینین له دالیایه مه
  یه و دوو نامیلکه ئه .امۆژگای مامۆستایان بوو قوتابی ئ ،  و کاته ئه ھاب بدولوه ، ھاوڕێ عه کرا
ی  وه و ئه ]مین سیراجی ده مه حه[کاک   واته ]ند وه ڕه.آ.م[رگری  کیان مانڤیستی کۆمۆنیستی وه یه

  دهر روه ی خولی په وه پاش ئه . بوو ]باغ الل ده جه[رگری  ڵ وه کانی گۆڕانی کۆمه تریان قۆناغه
 ولر ھه  هی قوتابیان لکردنی کادیران

  و قوتابیانه کک له و منیش  یه  وه کرایه
وێ زانیم  کرد ئا له شداریم ده به  بووم که

مین  ده مه ر حه ند تکۆشه وه ره.ا.م  که
حزبی [تی  رکردایه ندامی سه سیراجی ئه

  و له  ه]دیموکراتی کوردستانی ئران
  وکاته ر ئه ھه. کات  غدا کاری حزبی ده به

ران  تکۆشه   که  وه دمهبۆیان روونکر
نی قزلجی و  سه وریان و حهونی بل غه
مین سیراجی  ده مه ریمی حیسامی و حه که

دی  مه المحه عید کوستانی و مه و سه
نی  سه لیل گادانی و حه خدری و جه

کی تر  نده ھابادی و ھه راستگار و ھمن مه
 ین]مارکسی لینین[پن یا  ھی چه  وانه ئه
 ی کوردستانی ئرانموکراتناو حزبی دی له

لک  گه  وه حزبمانه  ندی یان به یوه و په
بیاتی حزبدا باسی  ده ئه  له.   ھزه به

زیز  و عه نی بلوریان ئازادکردنی غه
ر کاک  تکۆشه . کرد مان ده یوسف

ئران   له  مین سیراجی که ده مه حه
  گۆڕ ڕایکردووه می شای گۆڕبهژست ڕ ده له

حزبی  ، تانی عراقکوردس  و ھاتۆته
ئازادی ھاتوچۆبکات و   ی به وه بۆ ئه  رکردووه رنفوسی بۆ ده فته و ده  تی داوه یارمهشیوعی عراق 

مای حزبیان بۆ  و  تیان داوه مهشاری سلمانی ھاوڕێ یانی حزبی شیوعی عراق یار له
چاپی   و له وه کانی بنووسیبایه ری یه وه ر بیره گه ئه مین سیراجی ده مه کاک حه .  ستنیشان کردووه ده

ڵ روناک خان  گه رگیری له ھۆی ھاوسه  حزبی شیوعی بووه  کرد که ی ده وه ئه یباس  نگه ره  بدابایه
کاک رست  په ینی کۆنه کی تر ڕژمی خومه شتاکان جاره ھه  له  که دیسان .وگۆران  دایکی مژده

نۆکان و {{ی  ناوچه  له بوو ، گای ھه باره یوعیحزبی ش ،  ڕاو ناوهکانی  مین و ھاوڕێ یه ده مه حه
سوریا و پاشان   یاندیانه تا گه و ھه  تیان داوه یارمه سنوور نزیک بوون ،  له   که}})#( و زه  ه توژه

فیق سابیر و  باغ و مامۆستا دزار و ره الل ده ڵ ھاوڕێ یان جه گه سوریا له  له. پراگ و پاشان سوید 
ئاشتی و  گۆڤاری[مامۆستا رزگار  و  ستره ئه و] مامۆستاگۆران[محمود خدر و  هن نگه خشان زه په

گۆڤاری ئاشتی [  له  ی تودهری حزب نونه  به  پراگ بووه  لهن و پاشا  وهرکرد یان ده] سوسیالیزم
مین  ده مه نی بلوریان و کاک حه غه ران مامه تکۆشه  ردوو ھه  م جار به که پراگ یه  له . ]وسوسیالیزم

م جار میوانی حزب  که پراگ یه  له نی غه مین و مامه ده مه کاک حه  و کاته ئه.سیراجی ئاشنابووم 
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ری  لی خاوه ر عه تکۆشه ، تاران  له  تی توده رکردایه گیرانی سه ی حزب و پاش میوانخانه  له نبوو
مین سیراجیش  ده مه حهبی سیاسی و کاک  کته ندامی مه ئه  نی بووه غه  سکرتری حزب مامه  بووه
ری  نونه  بته ده] حموود ئازاد مه[ناوی  به،  ی ئران زی حزبی توده رکه ی مه ندامی لژنه ئه  بووه

ر  به پراگ له  ر له ھه . پراگ  کانی ئاشتی و سوسیالیزم له له سه گۆڤاری مه  ی ئران له حیزبی توده
زی  رکه وڕوپا مه ئه  ی خوندکارانی کورد له ه ۆمهمین ھاوکاری ھاوڕیانی ک ده مه کی کاک حه زیره

ل بوو  عسی وه دژی حزبی به کداری له ڕی چه بیاڕی دا شه  حزبی شیوعی عراق که.  کات  پراگ ده
دی  مه المحه کو مه سانکی وه که  وه تیان کرده رگایه مهشی پ ھاوڕێ یان بنکه 1979سای  ،بکات 

 یدژ شانی حزبی دیموکرات له ڕیزی حزبی دیموکرات و شانبه  هرجان چوون جوانۆ و حوسن مه
  مۆکه تا ئه بریندار بوون و ھه ش رانه و تکۆشه ردوو ئه کداریان کرد و ھه ڕی چه شه ی خومنیڕژم

لک جار  وام بوو ، گه رده ر به چیاش ھه  ردوو حیزب له کانی ھه ندی یه یوه په.  ژین ده  و برینانه به
 ڵ گه مین سیراجی له ده مه کاک حه . کرد  کتریان ده ھاوکاری یه  وه تی پکه رکردایه هردوو س ھه
 و   وه کشیته یاکی ده وی حه ال عه حزبی دیموکراتی قاسملۆ و مه  ست له ده ھاوڕێ یانی  ندک له ھه

ریزی   چنه ینن و پاشان ده گه می حزبی دیموکراتی کوردستان راده ی چواره رانی کۆنگره نگه الیه
ندک  ند ھه وه ره.ا.ناوی م ر به ھه .ندی  ی ناوه ندامی کۆمیته ئه  بته ی ئران و ده حزبی توده

کانی  یاداشته  وه داخه م به به.   وه گۆڤاری ئاشتی و سۆسیالیزم بوکردۆته  و له  رگراوه تی وه بابه
لک نھنی حیزبی  گه د پی ئاشنا بت وی الوانی کور وه بۆ ئه  وه کرده کردوو بوی نه تۆمارنه

ی مائاوایی کرد توانیم  وکاته له .ژر گ    ڵ خۆی برده گه ی له دیموکراتی کوردستان و توده
موو نھنی و  و ھه ئه  وه داخه به  کشم که ش ھه ئاخ وئۆفه و م و ئه بکه چوانی ما هچار نوجبۆدوا

ی  رباره ش کرد ده کی کوردستانی ببه نکی تر و خهجیھا  ڵ خۆی برده گه ی له زانیاری یانه
ی  وه مم بۆ ئه وه  تاقه .ی ئران  باتی سیاسی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئران و حزبی توده خه
کاک   که  یه وه ئه  وه کرده تا مابوو بونه کانی ھه ری یه وه مین بیره ده مه بۆچی کاک حه  که
کانی  ری یه وه بیره  کات بۆیه لی کورد ده گه وا زوو مائاوایی له که  بووه نه  ڕه وباوه مین له ده مه حه

بۆ   زموون بووه ئه  رکی به وارکی چاک و نووسه مین خونده ده مه رنا کاک حه گه ، ئه  وه کرده بونه
  ی به وه بۆ ئه  بووه  وه سانه و حه ھمنشونکی  و بۆ ئه نجام بدات و سویدیش ی ئه و کاره ی ئه وه ئه

رانی کوردی  تکۆشه  ندک له کو چۆن ھه وهر ھه  وه بوی بکردبایه و  وه بایهسیویی بینو ئاسوده
  که  وه نه که ودهو ب  وه نووسنه ری و شتی سیاسی ده وه نووسین بوون و بیره  سود فره  له  ، ئران

ی مژووی  وه بت بۆ ئه لک ده که ش به ارانهو زانی ئه.  بووه نه ی نووسین یاننوزمو پشوو ھیچ ئه
ری مرۆڤی سیاسی  وه ی بیره وه نووسینه.   کی ئاشکرا بت ی کوردستان بۆ خه شه وبه سیاسی کورد له

و  جیاتی ئه کی تر له ککی تر یا ھاوڕێ یه یه  وه ستهودایبیژی و بینو  که بیت خودی مرۆڤه رده ھه
پیی   که سه خودی که  ی نامینت که و تامه  ی یهتو راس ئه  وه ریتهگب تان و حیکایه زمانی ئه  یا به

،   ی خۆی دابنیشتبایه که راسیمی پرسه مه  مین له ده مه ر کاک حه گه ئه  ر بۆ نموونه ھه . ستت ده ھه
کاری ندیش ھاو و چه  نرخه  ند حزبی شیوعی ال به چه دا که کی داده مشکی خه  ی به وه ئه  ره کسه یه

ریمی  که .رامۆش کرابوو  فه  نه و الیه وێ نازانم بۆ ئه له  وه داخه به  ، که  تی پدراوه و یارمه  کردووه
تی  و دۆستایه نی بلوریان شانازی به مینی سیراجی و غه ده مه نی قزجی و حه سه حیسامی و حه

رز  ڵ به گه له ھزیان بهی ت تیش دۆستایه تایبه ن و به که ڵ حزبی شیوعی عراق ده گه خۆیان له
  وه نزیکه  لک له بۆخۆم گه  د سکرتری پشووی حزبی شیوعی عراق که مه زیز محمه کاک عه

.  شداریم کردووه ش به رزانه و به شی ئه لک دانیشتنی ھاوبه گه تیم و له و دۆستایه ئاگاداری ئه
حزبی دیموکرات و حزبی   ش بوون که ندی یه هیو و په زیاتر دژی ئه  بۆیه   رانه تکۆشه و ئه  نگه ره
یاکی  والی حه العه تی قاسملۆ و مه رکردایه ئاشکرا دژی سه به  وانه ئه  یان بووه دام ھه عسی سه به
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  ستیان به ی چوار ده وانی کۆنگره یره ناوی په و به  ستیان کشاوه ی چوار ده ستان و پاش کۆنگره راوه
برینی کورد   حزبی تودهتی  سیاسهزانیان   و پاشانیش که  زی حزبی تودهری  کار کرد و پاشان چوونه

کاک . ھنا  حزبی توده  و وازیان له  وه ستیان کشانده ی ده کی کۆمه یه سته ده ساڕژ ناکات به
  وه کانی بوکرده ری یه وه رگی بیره به  رکرد و یازده می نوێ ده رده ی سه ریمی حسامی رۆژنامه که
  کانی کوردستانی ئرانی تدایه وه ی مژووی حزبی دیموکرات و بزووتنه رباره اتر زانیاری دهزی  که

یاندنیکیان  ی چوار راگه وانی کۆنگره یره په .  وه شی بوکردۆته رزانه و به ی ئه لگ نامه و گه
ردانی  جۆزه 25رۆژی   هک  یه ڕه الپه 28  یه و بوکراوه ی ئه وه تای بوبوونه ره سه .   وه بوکرده

حیمی قازی و فاروقی  نی بلووریان و ره قازی و ھمنی شاعیر و غه  وزیه ن فه الیه له] 1980[ 1359
رزان  ردوو به ھه.   وه و بوکرایه  زیزی ئیمزاکراوه دی عه حمه ویدی موعینی و ئه وی و نه یخوسره که

بۆ ھنانی   کیان بینیووه ره ورکی سه ده وی یخوسره مینی سیراجی و فاروقی که ده مه کاک حه
می حیزبی دیموکرات رۆژی  ی چواره کۆنگره.  م ی چواره وانی کۆنگره یره نی بۆ ریزی په غه مامه

ک  شداربوون وه س به که 310و   وه ڕۆ کرایه ی دوای نیوه3عاتی  سه] 19/2/1980[ 30/11/1558
خوزیا   رکرد که مین ناوبانگی ده ده مه ی کاک حه که هقس  یه و کۆنگره له. نگ  ن ده ر و خاوه نونه

کاک  .  بوایه لھاتووی ھه یشتوو و تگه کادیری 300ی حیزب  ندامه موو ئه و ھه جیاتی ئه له
پ  ی چوار بیری چه کۆنگره{{  که  کانی باسی کردووه ری یه وه بیره  له )#(کوستانی  کاوهعید سه
ی کرد لیان  ت قسه وی خوارزای قاسملۆ دژی سۆڤیه ته دکتور شه  که  هنواند و بۆی واوی خۆی ده ته به
  وه کیان بوکرده یه یاننامه مین سیراجی به ده مه نی بلووریان و حه غه 30/3/1990  له . }}دا ھه  له

کانی  کورده  ک له کۆمه.   ی ئران نی یه ڵ حیزبی توده گه ندی یان له یوه ئیتر په  ینن که گه و راده
ری سیاسی حیزبی  فته ده. پچراند ی ڵ حزبی توده گه له ندی یان یوه گشتی په  سته ده  ھاوڕێ یان به

م  ی چواره وانی کۆنگره یره ی په رباره ده 28/3/1359  دیموکراتی کوردستانی ئران له
و  ی حیزب له وه بگومان پاک بوونه{  کۆتایی نووسیوویانه  تدا له  وه کی بوکرده یه بوکراوه
م  ربرینی ئه ھا ده روه ھه. کانی حیزب  وبوونی ریزه ھزی و پته  ھۆی به  بته ده  خائینانه

نو حیزبی خۆیان ،   وه سمی بچنه ره  به  یه سته م ده ر ئه گه ئه  زانین که پویست ده  ش به یه نوکته
  ن ، له پبده  دا تکۆشانی سیاسی خۆیان درژه حیزبه و نو ئه  ی ئران و له حیزبی توده  واته

ویستی  ناوی خۆشه  ر بخوازن له گه ئهم  به.  ،ھیچ گیرو گرفتکی نیه  وه ئمهی حیزبی  روانگه
، کی  نی خه و کۆمه  رگرن ، حیزبی ئمه راپ وه لکی خه حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران که

نو   شتک به گه 173ی  ره الپه... ین ده توندی سزاده  تکاران به یانه خهو  خۆش نابن  ته یانه م خه له
فای ھیجری و  مسته انرز به  نووکه ئاخۆ ھه. }ستۆکھۆم 1997ریمی حیسامی  کاندا که رییه وه بیره
یان  و بوکراوه ئه  بوون که  دیموکراتی یه  و حیزبه ندامی ئه ئه  و کاته ئه  یاکی که بدو حه عه
ویستی حیزبی  ناوی خۆشه لکیان له که  چونکه  م داوه ه قه  خائین له  یان به کانه و خه رکرد و ئه ده

گرن خۆ  رده ناوی حیزب وه لکیان له کامیان خائینن و کامیان که ، رگرتووه دیموکراتی کوردستان وه
  مین جاریشه نده چه  وه و ئه  خۆیان ناوه کیان ناوی حیزبی دیموکراتی کوردستانیان لهوردو ھه

ر  به ر له ھه  وه ئایا ئه.   وه ته ڕاونه ندیکیان لک داباون و گه ناگونجین و ھه   هو حزب له  وه پکه
ڵ رژیمی  گه ندی گرتن بوو له یوه دژی په  وکاته ئه  بوو که  تی حزبی توده ویکردنی سیاسه یه په
  وه نه خۆیان ساغ ناکه  وانه بۆ ئه  ی باشه ، ئه بوو  که ویستی بۆ ناوی حزبه عسی فاشی یا خۆشه به

کیان وردو کات خۆ ناکریت ھه ده  واوی حزبی دیموکرات پیاده ڕبازی ته  ن که و حزبه کامیان ئه
  ره تکۆشه[و  ی ئه ئه.  ری حزبی دیموکراتی کوردستان بن ردووکیان میراتگه و ھه راست بن
نن بزا  که  وه نه بوبکه  ته و سیاسه ی ئه رباره واو ده پۆرتکی تهن ڕا ست پناکه بۆ ده ] خائینانه

نابیت   ، دیاره کرت تاران بروخنن چۆن بۆایان ده  کۆیه  و له ن که ت ده کوڕی کوردی بۆ له
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ر بت  گه ئه ن کی دابده خه  و ئیتر مۆر به  وه بیاتی حیزب بمینیته ده ئه  ی خائین له ووشه  نووکه ھه
  به  مه رده و سه زای ئه سانکی شاره که.  گونجا نه  تی یه رکرادیه و دوو سه ڕی ئه ر بیروباوه گه و له

ی ش  کانی حزبی دیموکرات و قاسملۆ و حیزبی توده ندی یه یوه په  زانستیانه  ئینساف و به
  که سه ند که تا چه ھه  بوون که  ری یانه وه و بیره ر ئه ی نووسرابیت ھه رباره ی ده وه ئه  وه کردۆته نه

ناکات   و ریبازه س ، یا باسی ئه و به  بووه ھه  تی حیزبی دیموکرات و حیزبی توده سیاسه  ری به باوه
چی ئیمپریالیزمی  تی ملکه سیاسه  کان به سۆسیال دیموکراته  تی حیزبه سیاسه  وکاته ئه  که
دکتۆر قاسملۆی   ناسرا که وسیالیستی دهت و وتانی س کتی سۆڤیه دژی یه مریکی و رۆژئاوا له ئه
ی بیاتی حزبیش ده ئه  کرد و له کانی ده شداری چاالکیه شانازی به  شیان و به باوه  ھید خۆی خسته شه
ناو حزبی   باسی ھنایه  ی کورته نامیلکه  ته و سیاسه ردژی ئه ، پاشان ھه کرا ده باسی لیوه دا

ی  وه ئه. رفوز بوو کانی جیھان مه کۆمونیستی یه  موو حزبه ن ھه الیه له  ته و سیاسه ئه.  دیموکرات 
  وکاته و ئه ئه. درا  م ده ه قه  له ئاواو رۆژ ]ی ئه. ئای . سی [پیاوی   به  دابنابایه  یه ره وبه خۆی له
وتووخوازی ناو حیزبی دیموکرات  پشکه  م به ی چواره وانی کۆنگره یه ی په و کوردانه ئه  بوو که

شیخ   ر بۆ نموونه ھه. غدا  رژمی فاشی به  ر به رست و سه په کۆنه  ی تر به وانه ناسران و ئه ده
  بجه ه دژی کیمیابارانکردنی ھه  بوو له نه غدا ئاماده ر ھاتووچۆکردنی بۆ به به عزالدین حوسینی له

بیت ناوی چی  انی تر دهک و کورده  بجه ه کانی ھه ، بۆ خهبژارد  بدرکنی و سکوتی ھه  ک ووشه یه
ڵ  کۆمه  و کوشتاری به  بجه ه دنیادا دژی بۆردمانی ھه  کاتکدا له  له.  بنریت  ئاینی یه  و پیاوه له

بانی ریسواکرا کاتک تۆڕکردنی  الل تاه ش جه وهمان ش ھه به. قام  رشه سه  ھاتنه کی ده خه
  کان بووه ش بۆ  کورده وه ئه. ئیران داکرد   هر رژمی عراق و ئاوکی پاکی ب سه  قاسملۆی خسته

ی  یاندنه و ڕاگه گرت له رم دایده بوو شه کتی نیشتمانی ھه ندامانی یه تا ئه کردن و ھه قوبووڵ نه
  له  ی ئاژاوه وه و حزبی دیموکرات بۆ ئه  ه کۆمه  دا به کی ده عسی خوری چه به.  ی که سکرتره

ندامانی  ئاخۆ ئه. کرد  کتریان ق ده وانیش یه عس ئه ی به کانه و چه ن به ئیران دروست بکه
ق  ندامانی حزبی دیموکراتی کوردستان ئه  له ندیان چه  ی چوار و حیزبی توده وانی کۆنگره یره په

ی  خۆ گرتنانه له  خنه و ره خنه تی لک ترازان و ره ی سیاسه رباره ی ده نووسینانهو  ی کوا ئه ئه. کرد 
ڵ رژم بۆ  گه ندی داربوون له یوه ی په سانه و که کوا ئه.   بردووه  رده و ده ی دیموکراتی بهحزب  که

ند  چه  ندی یه یوه و په عس له به رۆیو   یداکردووه تی بۆ حیزب په ندیان یارمه چه  م که وه  نه نایه
ری  دسۆز و تکۆشه  بهکوشت  گرت و کوردی یان پ ده رده عس وه به  کیان له ی چه وانه ئه.  بوو

وانی  یره یی و په ری توده بیروباوه  ریفتربوون که شه  سانه وکه  دا له م ده ه قه  کورد خۆیان له
  باسی لوه  ئینسافانه  تکی زانستی و به بابه  بیت بکرته ش ده وه بوو ، ئه میان ھه ی چواره کۆنگره

ران کاک  ردوو تکۆشه ھه. درت  ھمی فریونه شیعاراتی وه  ی الوی کورد به وه بکرت بۆ ئه
  فسنجانی که الی ھاشمی ره  ی یان برده شت ماده حیمی قازی ھه مینی سیراجی و دکتۆر ره ده مه حه
، ئا   وه ی کورد بدۆزنه له سه رک بۆ مه سه ی چاره وه مانی ئیران بوو بۆ ئه رله رۆکی په سه  وکاته ئه
دموختاری  وپناوی خ  تی کورد له میلله  که  بووه کوشتن نه  ریان به باوه  رزانه و به ش ئه و کاته ئه

یانزانی شۆڕشی بارزانی  ده  وانه ئه. قوربانی و شاروگوندی کوردستان وران ببت  بکرته
ست  ده کانی به وته ستکه ڕ ده شه  عسی خوی به ر رژمی به رامبه یتوانی به ی نه موو ھزه وھه به

ن ،  زات و دانووساندن بکه مفاوهت  وه ڵ ده گه ویان دا له سی رژم ھه فه تا دوا نه  یهبھینیت بۆ
و  یاکی مۆری خائین و جاشی به بدوالی حه تی قاسملۆ و عه رکردایه سه  حزبی دیموکرات به

ڵ  گه  نا له ڤیه  ی له کرا ئه ھید نه کاتی گفتوگۆ شه ھید قاسملۆ له ی شه نا ، ئه  وه رانه تکۆشه
قاسملۆی . یان ناوی چی لنرا وه ئه  بۆوه رستی ئیران کۆنه په تی کۆنه حکومه ]سفری پله[ ری نوینه

وی ، بۆ  تکی فاشیل و تاکه خۆراکی سیاسه  بووه  ناسه ماندوونه  ره و تکۆشه ھید ئه شه
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دیموکرات و  ھزکردنی حزبی  وان بۆ به ڵ ئه گه کان و دانووساندن له ی ھاوڕێ یه وه کۆکردنه
و  بیت ئه ده.  رست و مرۆڤ کوژی ئران دانیشت په ڵ رژمی کۆنه گه ی رزگاریخوازی له وه بزووتنه

  ته و میلله مراستی ئه ده  بیت ببیته س بۆی نه و که  وه نگی کوردی بسرته رھه فه  له  بیاته ده ئه
 دوژمن تاوانباربکات  ر به ی کورد سهسان کی بدات و که خه  وای خۆی مۆر له ھه  و به  زمانه سته به
ی حزبی دیموکرات  وه ره ده  کانکی زۆر له خه.ناگونج ی  که ره ڵ بیروباوه گه له  ی وه ر ئه به ر له ھه

و  شداری ئه و به  ی حزب وازیان ھناوه نه ده ی ناو به نه ھه  ته و سیاسه ر ئه به دانیشتوون و له
کزبوونی حزبی دیموکرات خۆ نابیت . کات ی ده پیاده  تی یه رکردایه هو س ئه  ن که ناکه  باته خه
.  دا کی کوردیان فریووده خه  بیاته ده و ئه جاران به  ، که  ستۆی حزبی توده ئه  ش بخریته نووکه ھه

کو  موو کوردک وه بیت الی ھه خۆیی خوازی ده ربه ری و بوونی ربازی سه روه ری نیشتمان په پوه
  وه کات ئه وی ده یره یا په  یشتووه گه  یه له سه و مه ند له بایی چه  سه و که یربکریت جا ئه سه کتر یه

ھۆی  به  کرد که یان ده وه م باسی ئه رده نی ھه غه مین و مامه ده مه کاک حه. فیکری خۆیدا    له  ئازاده
  ی به وه بۆ ئه  ی تودهتی حزب ر سیاسه سه  نه توانن کاربکه دهتی حزبی شیوعی عراق  یارمه

  ناو حزبی توده وان له باتی ئه ، خه  وه وای کورد و کوردستان بداته ی ڕه له سه مه جۆرکی تر ئاوڕ له
ت کردنی  وان بۆ خزمه ی ئه باته و خه کرد ،ئه یان وازی ده وره و ده م ئه رده بوو و ھه وامی ھه رده به
دابنن   و حزبه ر ئه سه ئسیرله ک زانیان ئیتر ناتوانن تهی کورد ئاشکرا و دیار بوو ، کات له سه مه
ی کوردستان  وانه حزب ڕه  وڕوپاوه ئه  بوو له نه  وه ڕیشیان به و باوه  وه کار کشانده ستیان له ده

  کی تریان بخاته وت مژوویه یانه ی ده سانه و که ئه.  کرد کیان دروست نه ھیچ حزبه  بۆیه  وه نه بکه
  و باسه و ھیچ له  رامی خودی خۆیانه مه  وا تاقه وان ئه پاه  نه کی تریان ل بکه پشت و خه

لک  و گه  کی کورد ئاشکرایه حزبی شیوعی عراقی بۆ خه  مان له نزیک بوونی ئه  ناگۆریت چونکه
 کانی ندامانی حزبی و کورده کرت ئه ده.ن  و کردارانه ئاگاداری ئه  ژیانداماوون که  س له که

دام حسین بکات ،  یی سه وت ماده و حه ن باسی ھینانی ئه و پرسیاربکه ال عه مه  ت له رۆژھه
ھا ئاشکراش بوو  روه بوو ھه نگی ھه ناو حزبی دیموکرات ده دام حسین له یی سه وت ماده بوونی حه

عسی بۆ  ی به یامه په و رکوک و ئه که  ر چووه لیکۆپته ھه  ران چۆن به حاجی ئۆمه  و  له ال عه مه  که
  کی الیان ئاشکرا بووه زان خه و ده ال عه ری سیاسی ھینا بوو مه فته زی و ده رکه ی مه کۆمیته

کانی  ری یه وه داڕشتنی بیره  له  بوایه ده . نادات   و باسه نھنی و ئاشکرا خۆی له  و به ئه  بۆیه
ش یادی  ئستاکه  ربۆیه ، ھه  وه ی پاک بکاتهتۆماربکات و ویژدانی خۆ  و ڕاستی یانه ندک ئه ھه

و  ال عه ن مه وا سووک بکه ی پشه وه گیرت بۆ ئه ولر ده ھه  وا له ھۆی پشه  خومنی خونژ له
زن و فاروقی  کاتکدا ھمنی مه  م له قسان ناکات به  وانه و کرده ر و دژی ئه ده  ته رنایه به ی له نقه
کوردی   فره  رکردنی گۆڤاری سروه ھۆی ده نجیان به زاران گه دی قازی ھه هحم یخسروی و ئه که

ش بکات  وه با مامۆستا باسی ئه ڕا ، ده گه دژی یان ده و زمانی له کرد ئه  وه نه نووسین و خونده
  یتوانی بته و نه  یه کو پیان بت قاسملۆ زۆرکاری ھه تاوه  وه ته عس گیرساوه فت رۆژ الی به حه

کی  ره ی سه کشه  ببووه   ربازهو  ئه. ن  ج بکه بیت ج به ش ده یه فت ماده و حه و ئه التان
یویست  ده  توده  گوایه  سکرتیری حیزب که  ھشتنی قاسملۆ بوو له ی چوار یان نه وانی کۆنگره یره په

کانی کورد ئاشکرا بکریت  هبیت بۆ الی خ ده  وه ئه. کرد  ندی یان بۆ ده ال عو و قاسملۆ پروپاگه و مه
کان  ی رووداوه وانه بیت ئه ده . ربگیریت وه  و شتانه زموون له ی ئه وه بۆ ئه. بکرت   و باسی لوه

گۆڤاری ئاشتی و   مین سیراجی له ده مه کاک حه .ن  راست و دروستی باسی بکه  ن به که تۆمار ده
ی لینینی  رنامه به[ 123تا  ھه 82  ڕه الپه  له 1985ری  ل وه زه ر خه زبه ره 1  ژماره سۆسیالیزم

.   وه ند بوکردۆته وه ره. آ.ناوی م  و به  گیراوه یاندنی وه ج گه  ی به تی و شوه وایه ته ی نه له سه مه
ناوی  مان گۆڤاردا به ی ھه 1986ی  لوه  خاکه 2ی  ژماره ی  35تا  ھه 25ی  ره الپه  ھا له روه ھه
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  وه بوکردۆته]  ر دانامرکی ی شه یاندنی بسه ی ئران راگه ری حیزبی توده نونه حموود ئازاد مه[
ن  وڵ بده مین ھه ده مه ی کچی کاک حه زای سیراجی یا مژده رانی یا ره نی ماوه سه ھیوادارم حه .

کانی  وتنه کانی و چاوپکه ڕگردراوه وه  ته بابهمین سیراجی و  ده مه کانی کاک حه نووسینه
ر  ھه  شۆڕشگره  ره و تکۆشه ی ناوی ئه وه ن بۆ ئه خۆ بۆی چاپ بکه ربه کی سه کتابه  و له  وه نه کۆبکه

ش بۆ  و کاته ، ئه کانی ڵ نووسینه گه بیت له کی کورد ئاشنایی ھه و خه  وه زیندیووی بمنیته  به
  .ابواری نووسین د  توانا بوو له  ند به چه  بیت که مووان ئاشکرا ده ھه
 . ناس  ر و ماندوونه مین سیراجی تکۆشه ده مه ر گکۆی کاک حه گوک بۆ سه  پکه چه

  
 وانی  ھد گرده فه
   ستۆکھۆم7/7/2010
  

-----------------------------------  
بو ئاسۆس فاتح  د بانیخیالنی و ئه حمه رباز ئه بوسه و نۆکان ھاوڕێ یان ئه  ه  و توژه زه  له# 
  .بوون   گایانه و باره پرسراوی ئهداغی ل ره بدو قه لی عه العه سول و مه ره
  

  یه و شوه ی ئینقالبی به کۆمیته مین سیراجی و ده مه کاک حه عید کوستانی باسی رز کاک سه به
  ری کورد سوودی لوه ی خونه وه بۆ ئه  ئره  وه وم گواسته ی ئه که قی نووسینه و منیش ده کات ده

ر  و ھه  م کردووه و کاره و ئه ب پرسی ئه به  بیت که نه عیدیش لم زور ببینی و ھیوادارم کاک سه
  س  و به  کان بووه ی راستی یه وه ستم روونکردنه به نھا مه ته
  كۆمیته  نی به نھنی ده و حوسین مه) ریف قادرشه(قللول توالب   و ھاشم ئه  نجام من ر ئه سه.....{{

ی  وه وه ئه داخه  دوای ئاشكرا بوونی، به. ھنای حیزبی دموكاتی كوردستان مان پك  وه ره ساخكه
. دی ھات رگ وه ی مه وه دی ھات؛ واته شكست تا نیزیك بوونه یمان پش بینی كردبوو وه كاك سوله

یشتووی  ڵ مرۆفی دسۆزو تگه گه ندی له نیا پوه ، ته و ئران وعاق   شۆرش ؛ قاچاغبوون له واته
و   وكات خاله مین  ئه. دا  توانی ھیوادار به داھاتوو كۆمان پنه كی دوورو درژ یه ئمان ماوه به
قادرشریف، له (ھید ھاشم  وشه ھید ئاواره و شه من. بوون دزێ ساالر له شاری قه  و  ریفزاده ھید شه شه
دوای . بوو مان ھه  نھنی  ریفزاده ھاتووچۆی ھید شه و كاك ساالرو شه مین سیراجی    ده مه ڵ حه گه
ندی خۆمان  و باشوورو پوه ڕاینه  ھید ھاشم گه شه و ھید ئاواره  می حیزب، من و شه ی دووه  ه نگركۆ
ی دروست  یاندمانه بناغه و گه  رمترو تووندوتوتركرد وساالر، گه ریفزاده ھیدشه و شه  ڵ سیاجی گه له

و  ی ئه واره كانمدا قه ریه هو له بیره  دیاره. ی ئنقالبی حیزبی دموكراتی كوردستان  كۆمیته(كردنی 
رانی نووسیوه،  زرنه كانیدانوی دامه ریه وه نناری مامدیش له بیره م خستۆته روو، سه ڕكخراوه
ی  ری كۆمیته زرنه رو دامه دانه   بناغه ی ئینقالبی به روونی نووسراون كه  ندامانی كۆمیته واته؛ ئه

كه س پیك ٧و كۆمیته له  ئه. و زیندون   ران ماون زرنه س له دامه كه٣ئستاش  .  شۆرشگر بوون
ھید  ـ شه ٣م  قده مین سیراجی ئه دئه ـ كاك محه ٢نناری مامدی  ـ كاك سه١ :كه بریتین    ھاتووه

ـ كاك ساالر  ٦یستانی  عید كو ـ سه ٥ماشی  د شه حمه  الئه  ھید ئاواره مه ـ شه ٤ریفزاده  سمایلی شه
ھید  دا شه   یی ندی نامه نووسراوه له پوه  كاتی خۆی به. بدولالھی  لال عه دوب العه ـ مه ٧ری  یده حه

كانی خۆیدا  یه وه بیره ریم له و كاك كه ریم حیسامیش ئاگادار كراون  دوكتورقاسملوو كاك كه
ه و كه ب ال عه ی مه ه ی پله ھه نجا ساه یه ، دوای نووسینی كتبی په وه یر ئه سه.   تی نووسیویه
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و له  ی نه نووسیوه و كۆمیته   ندامانی ئه س له ئه ند كه خسی نوی چه سویه حسابی شه ھۆی ته
دیاره  قاندوون،  ، به جگای نوی واقعی نه ال سمایلی پشنمازو مه  سول ال ڕه وان نوی مه جگای ئه

زو و  ی به ئاره رداخته هوپ بووی تری ساخته لكوو دیان شتی نه گییه نییه به خته  و سا ر ئه نیا ھه ته
گادانیش    لیل وه كاك جه داخه به. باتدا گونجاندووه نجا ساڵ خه كتبی په نو  سی خۆی له وه ھواوھه

مان شوه   و به ھه كردووه     وال كۆپیه العه ی ئینقالبی له كتبی مه رانی كۆمیته زرنه ی دامه واره قه
م   كه لیلم باسكرد كوتی بۆم بنووسه له داھاتوودا چاكی ده ڵ كاك جه گه كاتك له. تی  گونجاندویه

ر  به نیا له ی مژوویی ته واره و گۆڕینی قه   و نوانه ستم له جگوركی ئه به  دیاره من مه ! 
ڵ  ھا درۆ كردنه له گه روه علكردنی بۆ میژوو شتكی ناسروشتی و ھه كه جه  رووداوكی مژوویه

  . كانی مكی كورده  مژوویه  گه و شواندنی به   و ب ئیعتباركردن  ك خه
ریم حیسامی بووم ، كاك  سوئد، من میوانی كاك كه و چاپكراو ھاته ال عه ی مه و كتبه كاتك ئه

ی  ی كۆمیته واره علی قه ی جه  له سه كاتك مه. مینیش له مای كاك كریم حیسامی بوو ده مه حه
گدا  یه له نو پیستی سه زۆر شت ھه: مین باسكرد ، نابراو گوتی ڵ خاله م له گه ئینقالبی حدك،

عید  رێ كاك سه لیگه: نی گوتی  مین؟ پكه ده مه ، یانی چی كاك حه پرسیم حای نابم! گورێ ده
       }}...  مین زۆرن ری خاه ری و یاداوه وه بیره. ن  سپی خۆیان تاوده بائه


