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له سا نی دەيهی  ١٩٦٠دووبهرەکييهکی ئايديئۆلۆژيک له و تانی سوسياليستيدا تهقييهوە که سهرەتا و
بنهماکانی چهند سا ک بوو به چاو دەبينران و له ئهنجامدا کۆمه گای و تانی سوسياليستی بهسهر
ﻻيهنگرانی يهکيهتی سۆڤيهتی و چين دا دابهشکران .ئهگهر ناتهبايی و دژکارييهکان لهناوخۆی ئهو دوو
و تهدا هۆکار و بنهمای ئابووری ،سياسی و ئايديۆلۆژيکی ههبوو ،له و تانی جيهانی س ههم ،که
ديکتاتۆری و نهبوونی ئازادی دەرەتانی به خه کهکهی نهدەدا تهنانهت بهش کی کهميش له ئهدەبياتی
سياسيی چين و يهکيهتی سۆڤيهتی بخو ننهوە و جيهانبينی و ڕوانگهی فهلسهفی-عهقيدەتييان بناسن،
حزبه کومونيسته نهريتييهکان به ماوەيهکی کهم دوو شهققه بوون و ژمار کی بهرچاو له ﻻوانی
خو نگهرم و خوازياری کردەوەی شۆڕشگ ڕانه ،ئا ی مائۆئيسم لهسهر شان ،ڕيزی خۆيان له حزبه
نهريتييهکان جياکردەوە که به ڕ ڤيزيۆنيست و ڕيفۆڕميست و تهنانهت سوسيال-ئيمپرياليستيان دەزانين.
ديارە له و تانی ڕۆژئاواييدا حيسابهکان تا ڕادەيهکی زۆر جياواز بوو و کهمتر وابوو کهس ک به ب
بيرکردنهوە و خو ندنهوە و هه سهنگاندن ،به شهو ک بب ت به مائۆئيست ،وەک به ڕۆژ کيش نهببوو
به کومۆنيست!
حزبی توودەی ئ ران و حزبی شيووعيی عيراقيش ،به ئهندام و ﻻيهنگرانی کوردەوە ،لهو
گۆڕانگارييانه بهدوور نهمانهوە .تهنانهت حزبی ديموکراتی کوردستانی ئ ران و پارتی ديموکراتی

کوردستانی عيراق ،وەک دوو حزب و دوو بهرەی ناسيۆناليستی ،به ئهندام و ﻻيهنگرانی چهپ و
ڕاستهوە ،ئهو ديوارە شکاوەيان بهسهردا ڕووخا و تووشی دووفاقهيی هاتن .ئهگهر بزووتنهوەی
چهکدارانهی سا نی  ١٩٦٨و  ٦٩ی حزبی ديموکراتی کوردستانی ئ ران به ئهنجامی ڕاستهوخۆی
ئهو دووبهرەکييه و پشتکردنه حزبه نهريتييهکه بزانين ،دەتوانين دووبهرەکی ن وان با ی بارزانی و
جهﻻلی له سا نی  ١٩٦٤تا ٦٦ی تهمهنی شۆڕشی ئهيلوول )(١٩٦١يش وەک دەرەنجامی
ناڕاستهوخۆی ئهو دياردە جيهانييه بگرينه بهرچاو ،باوەکوو زۆريش ناڕاستهوخۆ نهبوو!
بهداخهوە ﻻوازبوونی ﻻيهنی ت ئۆريک و خهريک بوون به شهڕی چهکدارانهوە ،بزووتنهوەی چهپ و
نهتهوەيی کوردی له ناوخۆوە ڕزاندبوو و ئامادەی شو نهه گرتن له تهئسيری ڕاستهوخۆی بيری حزبه
چهپهکانی گهﻻنی با دەست له ههموو پارچهکانی کوردستان کردبوو .ههربۆيهش ڕ بهران و
تيئۆريسيهنانی با ی شۆڕشگ ڕ لهناو حزبی توودەی ئ ران و حزبی شيووعی عيراقی و حزبی
کومۆنيستی تورکيادا توانييان بهيارمهتی وەرگرتن له "تيئۆريی شۆڕشگ ڕانهی"ی باوی ئهو سا نه،
که کورد ت يدا کۆڵ و ناتهواو بوو ،فهزای فيکريی خۆيان بهسهر کوردستاندا بسهپ نن و ئهو ڕەوته
ههر له دەيهی شهستی سهدەی پ شووەوە به بهردەوامی مايهوە تا گهيشته ئهمڕۆ ،که ت يدا بيری
"حيکمهتی" نهک ههر له ڕۆژهه ت ،به کوو له باشووريش بهسهر بزووتنهوەی ناسيۆناليستيی
کورددا ،زا ه و خهباتکارانی نهتهوەيی کوردی خستۆته تهنگژەيهکی ترسناکهوە.
سهرەتای ئهو کارت کهرييه دەگهڕ تهوە بۆ کۆتاييهکانی دەيهی شهستی سهدەی پ شوو که "سازمان
انقﻼبی" له ناو بهش ک له ﻻوانی ئهندام يان ﻻيهنگری حزبی توودەی ئ راندا سهريهه دا و ئهو
ئهندامانهی حزب که له دەرەوەی ئ ران دەژيان و خوازياری "کار و کردەوەی شۆڕشگ ڕانه" له
ناوخۆی ئ ران بوون ،دەرفهتی هاودەنگی و هاوکاريی ﻻوان کی شۆڕشگ ڕی کورد وەک نهمران
ئيسماعيل شهريفزادە و مهﻻ ئاوارە و ئهوانيتريان له ناو حزبی ديموکراتی کوردستانی ئ راندا
قۆزتهوە" -کوميتهی شۆڕشگ ڕ"ی حدکاش به ههمان بير و هزرەوە له بهژنی حزبهکه جياببووە و
دەيويست بب ته لوکۆمۆتيڤی شۆڕش و قهتاری خه کی چهوساوەی کورد له ڕؤژهه تی کوردستان
بهشو ن خۆيدا بک ش ت -ئهو تيئۆرييهی وا به کۆتايی ژيانی قارەمانانهی چ گيوارا له ئهمريکای
ﻻتينيش تووشی نشوست هات و له کوردستانيش سهرکهوتوو نهبوو.
ههرچۆن ک ب ت ،پهيوەندييهکان بهستران و بههۆی ئهو ڕاستييهوە که ئهودەم ئهندامانی کوميتهی
شۆڕشگ ڕی حزبی ديموکرات له عيراق و له پهراو زی شۆڕشی ئهيلوولدا دەژيان" ،سازمان انقﻼبی"
هاوکات کهوته پهيوەنديی لهگهڵ با ی جهﻻليی شۆڕشی ئهيلوول و بهش ک له ئهندامانی بۆ ماوەيهکی
زۆر له ڕ زەکانی ئهواندا مانهوە و کار و خهبات و خزمهتيان کرد -کار و خزمهت ک که هاوڕێ بوو
لهگهڵ ڕژاندنی بير وبۆچوونی چهپ بۆ ناو دەمارەکانی بزاڤی نهتهوايهتی گهلی کورد له باشووری
کوردستان و "کۆمه هی ڕەنجدەرانی کوردستان" بهرههمی ڕاستهوخۆی ئهو پهيوەندييانه بوو.
کت بی "سازمانی ئينقيﻼبی و کوردستان" لهڕ گهی ههند ک بيرەوەری و ههڤپهيوين و يادداشت و
هه بژاردەی کت بهوە ،م ژووی کار و هه سووڕانی ئهو ڕ کخراوە ئ رانييهی له ناو بزاڤی نهتهوەيی
گهلی کورد له باشوور و ڕۆژهه تی کوردستان خستۆته بهر باس و ل کۆ ينهوە .کت بهکه مامۆستا
حهسهنی قازی ئامادەی کردووە .کاک حهسهن ،که ل رەدا وەک ئامادەکار کی ساکاری کت بهکه
دەردەکهو ت ،له ڕاستيدا چ وەک ﻻيهنگری بهکردەوەی کوميتهی شۆڕشگ ڕی حزبی ديموکراتی

کوردستانی ئ ران و ئهندامی هه سووڕاوی کۆنف دراسيۆنی جيهانيی خو ندکارانی ئ رانی له ئوروپا،
لهجهرگهی گهل ک لهو ڕووداوانهدا بوو که له کت بهکهدا باسيان ل وەکراوە و بهوپ يه ،شارەزای ڕەوتی
کارەکان و ناسياوی گهل ک لهو کهسايهتييانهيه وا کت بهکه پ مانی دەناس ن ت ،به م بهش وەی
ههميشهيی ،دەوری خۆی له ڕووداوەکاندا کهمڕەنگ پيشانداوە و زياتر وەک کهس کی ﻻوەکی ،تهنيا
بهسهرهاتهکانی بۆ خو نهر گ ڕاوەتهوە .لهئهنجامدا ،زانياريی ناو کت بهکه تا ڕادەيهکی زۆر دەستی
ئهوەڵ و هی ناوخۆی ڕەوتهکهن ،ههربۆيهش دەکرێ پشت به ڕاستی و دروستييان ببهستر ت.
مامۆستا حهسهن سهرباز کی وونی شهڕگهی بهش کی بهرچاو له ههموو ئهو ک شه ئايديۆلۆژيکهيه ،وا
له کت بهکهدا ڕەنگی داوەتهوە ،سهرباز ک که خهباتی هاوسهنگهرەکانی گرنگتر له کارەکانی خۆی
دەبين ت و له ئهنجامدا خۆی دەخاته س بهری ئهوانهوە .خو نهری کورد که له سی چل سا ی ڕابردوودا
دەيان بيرەوەريی ڕ بهران و هه سووڕاوانی بزاڤی نهتهوايهتی کوردی خو ندۆتهوە ،له ههمووياندا
"ڕاوی"ی ڕووداوەکان واته خاوەنی بيرەوەرييهکانی وەک قارەمان ک بينيوە که له سهنتهری
ههمووکردەوەيهکی شۆڕشگ ڕانهدا بووە ،ههرگيز هه هی نهکردووە و تهنيا نهيار و ناحهزەکانی ئهو
بوون که تاوانبار و بهرپرسی شکست و نههامهتييهکان بوون ،دوور نييه پ ی سهيرب ت ئهگهر ببين
ل رەدا قارەمانی د وقڕان نهک "ڕاوی" خۆی ،به کوو کهسانی ديکهن! له عهينی کاتدا ،خو نهری
شارەزای بهسهرهاتهکانی ئهو سا نه ،ئهگهر ناسياوييهوکی کهم و زۆری لهگهڵ ژيان و کهسايهتی و
قه همی مامۆستا حهسهن ههب ت ،دەتوان بهباشی پهی به حهقيقهتی ڕووداوەکان بهر ت.
گهلی کورد دوای ئهو ههموو شکست و نشوست و ههرەس و دووبهرەکی و شهڕی ناوخۆييهی وا له
ماوەی حهفتاسا ی ڕابردوودا تووشی هاتووە ،ئ ستا دەب بگهڕ تهوە سهر بنهما و بنچينهکانی سهرەتايی
و چاو بۆ هۆکارەکانی سهرنهکهوتنی خۆی بگ ڕ ت .کت بی مامۆستا حهسهن دەکرێ سهرچاوەيهکی
ج گهی باوەڕ بۆ ئهو گهڕانهوە و ڕوانين و ئاوڕدانهوەيه ب ت .ئهمڕۆ سهردەمی دروشمی قهبه و
ﻻفيتهی گهورە نييه و کاتی بهخۆداچوونهوە و بيرکردنهوە و دۆزينهوەی هۆکارەکانه.
کت بی مامۆستا حهسهن له ﻻيهکهوە ڕ زگرتنه لهو ئهندامه ئ رانييانهی "سازمانی ئينقيﻼبی" که له ناو
کورد و بزاڤی نهتهوايهتی باشوور و ڕۆژهه تی کوردستاندا کار و خهباتيان کرد 1،له ﻻيهکی
ديکهشهوە يارمهتيدەری خو نهرە بۆ ت گهيشتن له ڕەوتی سهرهه دان و ههرەس ه نانی کوميتهی
شۆڕشگ ڕی حدکا ،کۆمه هی ڕەنجدەران 2و بهگشتی ،بهش ک له م ژووی بيری چهپ له باشوور و
ڕۆژهه تی کوردستان.
هه سهنگاندنی کت بهکه دەرفهت و کاری زياتری پ ويسته و شيکردنهوەی بابهتهکانی دەکهو ته ئهستۆی
کهسانی شارەزای م ژووی ئهو سا نه .بهداخهوە من بههۆی تووشبوون به نهخۆشيی کوڕۆناوە تهنيا
ئهم چهند د ڕەم پ نووسرا.
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 1گهرچی ههند کيان وەک خانبابا تهرانی ،دواتر هه و ستيان گۆڕی و به قورس و قايمی له بهرەی دژايهتی بزاڤی نهتهوايهتی گهلی کورددا
وەستان.
 2و تهنانهت له ڕ گهی ئهوەوە کۆمه هی زەحمهتک شانی ڕۆژهه تی کوردستانيش.

