حزبايهتی له کوردستان
ڕوانين ک به کت بی بيرەوەرييهکانی ههڤاڵ کو ستانی دا
ئهنوەر سو تانی

ههڤاڵ کو ستانی؛ "ئهو ڕۆژانهی نيشتمان هی ههمووان بوو"؛ ناشر ؟؛ سل مانی  ٤٠٧ ،٢٠١٧ﻻپهڕە

گ ڕانهوەی بهسهرهاتی ڕابردوو لهپ ناو پاکانه کردن بۆ خۆ و ک شانهوەی و نهی ناواقيع له
ڕووداوەکان ،ناوەرۆکی نزيک به ههموو ئهو بيرەوەرييانهی سياسهتکارانی کوردە که من بهختی
خو ندنهوەيانم بووب ت .حاشا له هه سهنگاندن ک و سۆز ک و د سۆزييهک و زيادکردنی د ڕ ک له
کت بی پڕ ﻻپهڕەی م ژووی هاوچهرخی گهلی کورد .گ ڕانهوە و تۆمارکردنی بيرەوەرييهکان به يهک
ئامانﺞ وبهس :من و حزبهکهم ڕاست ن و غهيری ئ مه هه ه؛ من و حزبهکهم خهمخۆری نيشتمانين و
غهيری ئ مه خائين .ئاو ب نه و دەست بشۆ!
کت بی بيرەوەرييهکانی "ههڤاڵ کو ستانی" دياردەيهکی به ئاشکرا جياوازە .قه همی بهه ز ،چاوی کراوە
و ب ﻻيهنيی کهم و نهی له گ ڕانهوەی ڕووداوەکاندا ،توونيهتی خو نهری تامهزرۆی دۆزينهوەی
هۆکاری ههرەس ه نانی ڕاپهڕينه جۆربهجۆرەکانی کورد دەشک ن ت -ب ئهوەی به ش وەی 'موعتاد'ی
بيرەوەری نووسانی حزبی ،کهسايهتی کهسهکان بشک ن ت! ئهوە موعجيزەی قه همی ههڤاڵ کو ستانييه
و ههر ئهوەش کت بهکهی کردۆته دياردەيهکی ناوازەی دەگمهن .له کت بهکهدا جاش به ڕاستی جاشه و
ناب ت به باش ،باشهکانيش به جاش له قه هم نادر ن؛ پ شمهرگهی ڕاستهقينه بوونهوەر کی ج گهی
ڕ زە که هيچی له پيرۆزايهتی ش خ و ئيمامان کهمتر نييه.
ک شهی نووسهر لهگهڵ هيچکام لهو دوو دەسته خه که نييه ،ئهوان ههرکام تهونی خۆيان دەکهن و
بهگو رەی ئهنجامی کارەکانيان ،نهفرەت يان ڕ زی خه کيان پ شکهش دەکر ت .کيشهی نووسهر لهگهڵ
ڕ بهران و دەسه تدارانی حزبه کوردستانييهکانه ،ئهوانهی وا ڕووی ڕاستهقينهی خۆيان له خه ک
دەشارنهوە ،ئهوانهی وا ج دەستيان به سهر ههموو هه سووڕان کی ڕ کخراوەيی و سياسييهوە ديارە،
به م ﻻی خه ک ڕەنگ دەگۆڕن و ڕاستهقينهی بيروباوەڕی خۆيان دەرناخهن .ههر ئهوان ،به سووکه
ئاماژەيهکی دوژمنی داگيرکهری خاک لهگه يدا دەکهونه وتوو ژی ب ئهنجامهوە ،لهکات کدا ئامادەی
تهعامول لهگهڵ ڕ بهرانی ڕ کخراوە سياسييهکانی ديکهی کورد نين!
له پهسنی کت بهکهدا زۆر شت دەکرێ بنووسر ت :قهلهمی شيرينی شاعيرانه ،ب ﻼيهنی له گ ڕانهوەی
ڕووداوەکان ،مرۆڤدۆستی ،ﻻيهنگری کردنی دادپهروەريی کۆمه يهتی ،خهمخۆريی سروشت و دار
وگيا و ئاژەڵ ،م شکی دوور له جهزمييهتی ئايينی و دەمارگيريی حزبی؛ د ی ب گهردی تهژی له
د سۆزی بۆ گهل و نيشتمان و خا ی له ڕق و کينه -تهنانهت دەرحهق به ئهسير کی بهعسيش که
پ شمهرگه ئيعدامی دەکات .ئهوانه و زۆر شتی ديکهش:
ڕوانگهی حزبه سياسييهکانی باشوور بهنيسبهت ژنهوە ،مل دانهواندنيان بۆ عهشيرەتهکان ،ڕاگرتنی
خاتری جاشهکان )جاشی پارتی و جاشی يهکيهتی!( ،تهعاموليان لهگهڵ ئايين و مزگهوت ،که ک

وەرگرتنيان له پهيڕەوانی ئايينی کاکهيی ،که ک وەرگرتنيان لهوپهڕی توانای ئابووری و دارايی
کۆمه نی خه ک له گوندەکانی کوردستان ههر له پ شمهرگايهتی ﻻوەکانيانهوە تا ميوانداری و
حاواندەوەی پ شمهرگهی حزبهکان سهرەڕای مهترسيی زۆری حکوومهتی دڕندە و ئهنفالچی له سهر
گيان و ما يان ،که ک وەرگرتنی نابهج له دارستان وبهگشتی سروشتی کوردستان ،شهڕی چهکدارانه
لهگهڵ يهکتر )قڕناقا ،پشت ئاشان و ب توانه( ،ئيعدامی ب موحاکهمهی دەستبهسهرکراوان ،ڕاووڕووت
و تا نکردن ،سووتاندنی باخ و ڕەز و ماڵ له ﻻيهن پ شمهرگهوە )نموونه له ب توانه( ،ب ئهوەی
ل پرسينهوەيهک له فهرماندە و پ شمهرگهی بهرپرسی کارەکان بکر ت ،سزادانی مامهڕيشهی قارەمان،
دەستبهسهر کردنی مهﻻبهختيار و هاوڕ کانی و مهترسيی ئ عدام کردنيان تا ئهو کاتهی که پهشيمان
نامهيان پ دەنووسن و....دەيان و سهدان هه ه وپه هی هاوچهشن.
به م من نامهوێ بچمه هيچکام لهو بوارانهوە ،ل رەدا تاقه يهک ﻻيهنی تايبهت له بيرەوەرييهکانی
نووسهر دەگرم و دەيخهمه بهرچاوی کهسان ک که تائ ستا بهختی خو ندنهوەی کت بهکهيان نهبووە:
کارەساتی حزبايهتی کردنی کورد!

حزبايهتی له کوردستان!
ههڤاڵ کو ستانی شاعير کی ﻻوە .له زانکۆی سل مانی خو ندکارە .ههل ومهرجی کۆمه يهتی و
سياسيی کوردستان کردوويهته ئهندامی کۆمه هی ڕەنجدەرانی کوردستان و له ڕ گهی ئهوانهوە،
ﻻيهنگری يهکيهتی نيشتمانی کوردستانيش .له سهرەتای ﻻويهتيدا دايک و باوک و خو ندن و خۆشی و
ژيانی ئاسايی به ج دەه ت بۆئهوەی بب ته پ شمهرگهی 'شۆڕشی نوێ'ی ڕ بهرانی دەفتهری سياسيی
پ شووی پارتی ديموکراتی کوردستان  ،که دوای ههرەسی سا ی ٧٥ی پارتی ،چهند مانگ که ئاگری
خهباتی چهکدارانهيان له چياکانی باشووری کوردستان هه گيرساندۆتهوە .ساڵ چ سا ه؟ .١٩٧٥
ههڤاڵ به شهوق و زەوق کی شۆڕشگ رانهوە جانتای پڕ له کت بی زانکۆ له کۆ ی خۆی دادەما ت و
چهکی ڕ کخراوەکه دەکاته شانی بۆ ئهوەی داکۆکی له مافی خه کانی مافخوراو و ڕەنجدەری کورد و
نهک ههر کورد ،ههموو جيهان بکات -ماف ک که ،ﻻی وايه ،به لوولهی تفهنگی پ شمهرگه نهب ت
دەستهبهر ناکر ت .به م ئهو ههر له سهرەتای کارەوە لهگهڵ پ شمهرگهی ئاساييدا جياوازيی ههيه،
ههڤاڵ کهم وکورتييهکانی ناو ڕيزی پ شمهرگه و بهرپرسانی حزبه سياسييهکان دەب ن ت و لهبهر
مهس هحهتی کاتيی ڕ کخراوەيی نايانشار تهوە هيچ ،ڕاستيی شاراوەی ڕ کخراوەکانيش بۆ نهوەی
دواڕۆژی و ت دەخاته ڕوو:

"بووم به کۆمه ه و ه شتا له ئهدەبياتی کۆمه ه و ژمارەيهک کت بی مارکسی بهوﻻوە شت کی
ديکهی وام له سهر مارکسيزم نهخو ندبۆوە ...له ڕاستيدا سهرچاوەی ئهوەندە زۆريش لهسهر
ئهو بابهته لهبهردەستدا نهبوون .ئهدەبياتی کۆمه هش زۆر کهم بوون و کهمتريش بهﻻی بابهتی
فکری و فهلسهفی و ئابووری و مارکسيزمدا دەچوون.زياتر بابهتی سياسی و پ شمهرگهيی و
شتی لهوجۆرە بوون ...ئهوەش وايدەکرد ئ مهی کۆمه ه به قوو ی به مارکسيزمدا ڕۆنهچين و
ههر حا يبوون کی سهرچ خی )ڕووکار(مان لهسهری ههب " )ﻻپهڕە .(٣٤

ه شتا ماوەيهکی زۆر به سهر ژيانی سهر چيای ت پهڕ نهبووە که مام جهﻻل پ شنيار کی ئاراسته
دەکات" :من پ م باشه ئهتۆ له سهرکردايهتی نو ی بزووتنهوە دابن ين" ) .(٧٣با ی ڕەسووڵ مامهندی
بزووتنهوەی سۆسياليستی يهکگرتووی کوردستان )حسيک( له يهکيهتی نيشتمانی کوردستان جيا
بۆتهوە ،مام جهﻻل وەک سکرت ری يهکهمی يهکيهتی ،ئهو با ه به "ﻻدەر" دادەن ت و ههو ی سهرلهنوێ
ڕ کخستنهوەی بزووتنهوەکه لهو پ نﺞ شهش کهسه دەدات که ماونهتهوە و ئهو به "با ی ڕەسهن" يان
دەزان ت .به م ههڤاڵ ،که وەک ئهندام کی خاوەن بڕوای کۆمه ه ،ﻻی وايه ناکر ت له عهينی کاتدا
کۆمه هش ب ت و به بڕيار کی ساکاری کهس ک ،بب ته سهرکردەی بزووتنهوەيهکی تر به
ئايديۆلۆژييهکی جياوازەوە! ڕاستگۆيانه پ شنيارەکه دەداته دواوە و به ديار ئهنجامه سايکۆلۆجييهکانيهوە
دادەنيش ت:

"ئاوا ،ل رەوە و له يهکهم ديدارمدا لهگهڵ مام جهﻻل ،چڕژ ک کهوته ئهو و نهيهی من له
سياسيی و له سهرکردەی "شۆڕشی نوێ"م ک شابوون" )(٧٤
ههڤاڵ دواتر ،بهشداريی کۆبوونهوەيهکی  ٢٥کهسيی کاديرانی کۆمه ه دەکات و لهو دا ڕەخنهی
ل دەگير ت بۆچی سهردانی دوو ئهندامی حسيکی کردووە .ئهو ،که پ ی وايه "ه شتا ڤايرۆسی ڕق
بوونهوە لهيهکتر نههاتۆته جهستهيهوە" به سهرسووڕمانهوە وە می ڕەخنهگران دەداتهوە و دە :

"يانی ئهگهر هاوڕ يهکمان له حزب کی تر ب  ،يان بيروباوەڕی جياواز ب  ،ئازاديی ئهوشمان
نييه سهردانی بکهين؟!" ) ٧٨تا .(٨٢
ههر لهو کۆبوونهوەيهدا مام جهﻻليش بهشداری دەکات و سهرسووڕمان کی تازەی بۆ دەخو ق ن ت:

من بهر لهو کۆبوونهوەيهش دەمزانی مام جهﻻل ئاگای له دروستبوونی کۆمه ه ههبووە به م
ههتا لهو کۆبوونهوەيهدا گو م له خۆی نهبوو ،نهمدەزانی يهک له دامهزر نهران و يهکهمين
سکرت ری کۆمه هش بووە ...ئهوەشی ووت که ئهو قهت ڕۆژ ک له ڕۆژان داوای دەست
لهکار ک شانهوەی له کۆمه ه نهکردووە ...ئهگهر زياتريش ووردت بکردايهتهوە دەکرا ب ی ئهو
ه شتا خۆی به سکرت ری کۆمه ه دەزان يانی ههر سکرت ر ک دوای ئهو هاتب  ،س بهری
ئهوە له ناو کۆمه هدا ...ئهو زانيارييانه...جۆر ک له شۆک بوون بۆ من .ئاخر تا ئهو کاتهش
سهرهه دانی کۆمه هم وەک ڕووداو کی لۆژيکی و پ ويست کی بابهتيانهی ئهو قۆناغهی خهباتی
سياسی و ئايديۆلۆژی و کۆمه يهتی ميللهتهکهم دەزانی نهک وەک بهديلی هه وەشانهوەی با ی
مهکتهبی سياسی پارتی ديمنوکراتی کوردستان و وەک پهرچهکرداريش بهرامبهر به زا بوونی
با ی مهﻻ مستهفا له ناو بزووتنهوەی کورديدا ...لهو کۆبوونهوەيه بهدواوە ،يهکيهتيم وەک
يانهيهکی گهورەی تيمی فوتبۆڵ دەهاته بهرچاو؛ کۆمه ه و خهتی گشتی و بزووتنهوەش وەک
س تيمی سهر بهو يانهيه و مام جهﻻليش وەک خاوەنی يانهکه" ٨٢) .و .(٨٤
س بهری يهک تاکهکهس به سهر ههموو بهش ک و ﻻيهن کی سياسييهوە ديارە ،تهنانهت ئهوانهش وا
سا نی دواتر له ناوچهی ژ ر دەسه تی يهکيهتی نيشتمانيدا سهرهه دەدەن:

"يهکيهتی شۆڕشگ ڕان ]ی سا ی  [١٩٨٢ههر لهسهر بناغهی بهرنامه و بۆچوون و
دنيابينييهکانی يهکيهتی نيشتمانی کوردستان دامهزرا و هيچ ه کی فيکريی دياريکراوی نهبوو
و ههر مام جهﻻليش به سکرت ری يهکهمی هه بژ ررا"!)(٢٩٨

ک شهی نووسهر ک شهيهکی شهخسی و تاکهکهسی لهگهڵ مام جهﻻل يا هيچکهسی ديکه نييه و زۆر
لهوە قوو ترە .به ههوا ی لهمهڕ سهرەتاکانی دامهزرانی کۆمه هی ڕەنجدەرانی کوردستاندا ڕۆدەچ ت و
دەگاته ئهنجام کی پڕ ئازاری هاوچهشن ،ئهمجار لهگهڵ کهسايهتييهکی ديکهی ناو گۆڕەپانی سياسهت
و حزبايهتيی کورد:

"نهوشيروان مستهفا له هاوينی  ١٩٧٧دا ]له دەرەوەی و تهوە[ گهڕاوەتهوە کوردستان .له
کاتی گهڕانهوەيدا هيچ پ وەندييهکی به کۆمه هوە نهبووە ...نه له دامهزراندنی کۆمه هدا بهشدار
بووە و نه دواتريش ئهندامی بووە و خۆی گوتهنی نهيويستووە لهگهڵ کۆمه هدا کار بکات...
به م لهسهر داوای مام جهﻻل چۆته ناو کۆمه هوە و ئهويش "زۆر به نابهد ی گوتوويهتی
باشه" ...نازانم سهرکردەکانی کۆمه ه ئاگايان له بڕوا به مارکسيسم نهبوونی ئهم ههبووە يان
نا ...دەبوو نهوشيروان مستهفا يان ئهو ڕۆ ه وەرنهگرێ يان ههر له سهرەتاوە بڕوانهبوونی
خۆی به مارکسيسم ڕابگهي ن  .ئاخر ناکرێ تۆ ڕابهرايهتی ئايديۆلۆژيا و ڕ باز ک بکهيت و
خۆت ههر له بنچينهدا بڕوات پ ی نهب " ) ٨٤و .(٨٥
ئهوانه کهم و کورتی و ﻻوازيی پا هوانهکانی گۆڕەپانی حزب بوون .به م نووسهر لهگهڵ خودی
حزبهکهشدا ک شهی جيددی ههيه و دەرحهق به توانای تيۆريک و زانستی مارکسيستی کۆمه ه،
ڕاستگۆيانه پ له واقيع ک دەن ت که نهک ههر سهبارەت به کۆمه هی ڕەنجدەران به کوو سهبارەت
به ههموو ڕ کخراوە چهپ و مارکسييهکانی کوردستان و ڕۆژهه تی ناڤين ،ڕاسته:

"ههر به گشتی ،باس و ل کۆ ينهوەی تيۆری و فيکريمان زۆر کهم بوون ...ئهو سهرچاوە
تيۆرييانهی خۆ پ گهياندن به مارکسيزم کهم و بايی ئهوە نهبوون ئ مه له ڕووی تيۆرييهوە
تهيار و پڕچهککهن .ڕۆشنبيريی مارکسيزم ﻻی ئ مه ڕۆشنبيرييهکی سهرچيغ بوو تا
ڕۆشنبيرييهکی قووڵ .ئ مه زياتر دروشمی ڕۆمانسيانهی مارکسيزممان بهرز کردبووەوە تا
قوو بوونهوە له فهلسهفه و فيکری مارکسيزم .يهک لهو شتانهی که زۆر باسمان دەکرد تيۆری
شۆڕشگ ڕی بوو .دەمان ووت "هيچ بزووتنهوەيهکی شۆڕشگ ڕانه به ب تيۆرييهکی
شۆڕشگ ڕانه ناب " ،به م له ڕاستيدا ئهمه ههر دروشم بوو ،دەنا هيچ زانيارييهکی وامان
لهسهر ئهوتيۆرييه شۆڕشگ ڕانهيه نهبوو ...دامهزراندنی کۆمه ه ههر له سهرەتاوە وەک
ڕ کخراو کی مارکسی-ل نينی لهبهر پهرەسهندنی خهباتی چينی کر کار نهبووە به کوو ...
سهرساميی ڕ بهرانی کۆمه ه به ئهند شهی ماوتسی تۆنگ و شۆڕشی گهلی چين ،کاريگهريی
سازمانی ئينقﻼبيی حزبی توودەی ئ ران که حزب کی ماويی بوو....کۆمه ه پهرچهکرداری
ئهنجامی شکست و هه وەشانهوەی با ی جهﻻلی و زا بوونی با ی مهﻻيی له ناو پارتی
ديموکراتی کوردستان بوو ....خهباته چينايهتييهکهی دامهزر نهرانی کۆمه ه دژ به دەسه تی
ما ی بارزانی بوو و ئهوکاتهش که ئ مه له شاخ بووين ه شتاش زۆر ک له ئهندامان و کاديران
و سهرکردەکانی کۆمه ه ههر له سهر ههمان قهناعهت بوون" ) ١٠٣تا .(١٠٥
ناتهواويی تيئۆريکی کۆمه ه ههر بهوەندە تهواو نهبووە .ئهو ﻻوازييه مهعريفهتييه گهيشتۆته ههند ک
ئهنجامی سهمهرە سهبارەت به سياسهتی جيهانی ئهويش به ش وەيهکی کوتوپڕ و له ئهنجامی تاقه يهک
دانيشتندا ،که ئهگهر تهنانهت ڕاستيش بووب ت )که بووە!( ،چوار کهسی دانيشتووی لووتکهی چياکانی

کوردستان و دابڕاو له ههموو جيهان ،نهياندەتوانی به ب چاول کهری و له ڕ گهی شيکردنهوەی
بارودۆخی جيهانييهوە پ ی بگهن:

"له يهک ک لهو دنگندانانهدا ،ب شيکردنهوە و خستنه ڕووی زانياريی ورد و دروست ،پارتی
کۆمونيستی سۆڤيهتی کرايه ڕڤيزيۆنيست و يهکيهتی سۆڤيهتيش کرايه سۆشياڵ ئيمپڕياڵ!"
).(١٨٩
ئهو نموونانه ،تهنيا ناتهواويی ﻻيهنی فيکريی و تيئۆريکی کۆمه ه دەگهي نن .ﻻيهنی ڕ کخستن و
دابهشکردنی ئهرکی ن و ڕ کخراوەکهش ،له ﻻيهنه فيکرييهکهی باشتر نهبووە .نووسهر ب ئهوەی
دژايهتی کهس ک و دەستهيهک بکات ،له ههمان گۆشه نيگای چارەنووسی گهلهوە دەڕوان ته ئهو
دياردەيه و ههند ک ڕاستهقينهی تاڵ دەخاته ڕوو:

"...لهو کۆبوونهوەيه بهدواوە جۆر ک سهرکردە له س بهری ڕابهرانی يهکيهتيدا هاتنه پ شهوە
ئهگهر لهو س بهرە دەرچووبان ،ديار نهدەمان .جۆر ک سهرکردە پهيدا بوون که له ڕووی
تواناوە جياوازييهکی ئهوتۆيان لهگهڵ کادير کی ئاساييدا نهبوو ،جۆر ک سهرکردە که ههموو
توانای خۆيان له ڕازيکردنی سهرووی خۆياندا کورت دەکردەوە (١١٩) .زۆربهی
سهرکردەکان شاباشيان له ڕەخنه پ خۆشتر بوو" ... (٢٣٦).يهک له ک شهکانی ئ مه ههر له
سهرەتاوە ئهوە بوو زۆر به مهسهلهی فهلهستين و و به ئهزموونی فهلهستينييهکان سهرسام
بووين ).(١٣٤
ئهوە ﻻيهنی فيکری و ڕ کخستنی کۆمه ه بوو .با لهبهر ڕووناکايی چرای بيرەوەرييهکانی ههڤاڵ
کو ستانی چاو ک به سياسهت دانان و دەرەنجامهکانی ئهو سياسهتانهی ڕ کخراوەکهدا بخش نين و نهک
ههر کۆمه ه و يهکيهتيش ،به کوو دوور نييه بتوانين بهم دوو س د ڕەی خوارەوە ،واقيعی گۆڕەپانی
سياسهت له باشووری کوردستانی ئهو سا نه به سهرجهمی بناسين:

"ه زەکانی ئ مه ئهوەندەی وزەی خۆيان له شهڕی ڕژ مدا دەخسته گهڕ ،ئهوەندەش له
شهڕەکانی دژی پارتی و نهيارەکانيتر .ه زەکانی پارتيش لهبهر دژايهتيکردنی ئ مه
نهدەپهرژانه سهر شهڕی ڕژ م.(٢٠٠) ".
بهو دوو س د ڕە دەروازەی بيرەوەرييهکانی نووسهر بهرەوڕووی کارەسات کی مهزنتر دەکر تهوە که
ئهودەم و ئ ستاش گهورەترين کۆسپی سهر ڕ گهی سهرکهوتنی شۆڕشهکانی گهلی کورد بووە:
بهش کی سهرنجڕاک شی بيرەوەرييهکان ،حيکايهتی ڕقهبهرايهتی و شهڕی ن وان يهکيهتی نيشتمانی و
پارتی ديموکراتی کوردستانه ،حيکايهت کی کۆن ،که له بڕگهی دەيهی ههشتای سهدەی پ شوودا گهيشته
کارەساتی شهڕی کورد وکورد .لهو سا نهدا قيادەی موەقهتهی پارتی وەپ ش پاسدار و بهسيجی ئ رانی
کهوتبوو و لهﻻيهکهوە خهريکی ل دان و دەرپهڕاندنی پ شمهرگهی حزبی ديموکرات له ڕۆژهه تی
کوردستان و له ﻻيهکی ديکهوە شهڕی يهکيهتی نيشتمانيی بوو .يهکيهتی نيشتمانيش به خهياڵ پ وی
وەرگرتنی مافی خودموختاری له سهددام حوسهين ،لهگه يدا کهوتبووە وتوو ژ کهوە که خۆی و
حکوومهتی عيراقيش دەيانزانی ب ئهنجامه .حکوومهت بهم کارەی دەيويست بهرەيهکی شهڕ ه ور
بکاتهوە و بپهرژ ته سهر بهرەکانی شهڕ لهگهڵ ئ رانی مهﻻکان ،يهکيهتيش دەيويست ه زی خۆی
کۆبکاتهوە بۆ ئهوەی بتوان باشتر شهڕی پارتی بکات .سهيرتر لهو دوانه ،قيادەی موەققهتهی پارتی

بوو که پا ی به دوژمن کی لهم ژينهی کورد واته ئ رانهوە دابوو بۆ ئهوەی بتوان له بهرانبهر بهعسدا
بوەست ت ،به م دژايهتيکردنی يهکيهتی نيشتمانی وای ل کردبوو شهڕی بهعس لهبير بهر تهوە و
ئامانجی سهرەکيی بب ته ل دانی يهکيهتی .ئاشکرايه براوەی ئهو بارودۆخه نالهبارە تهنيا دوژمنانی کورد
واته ئ رانی مهﻻکان و بهعسی سهددامی بوون .خو ندنهوەی ههر ئهم چهند د ڕەی خوارەوە ،قوو يی
کارەساتهکهمان پيشان دەدات:

"ئ ران به ههموو ش وەيهک دژايهتی ئ مه و کۆمهک و پشتيوانی ه زە ڕکهبهرەکانی ئ مه
ئهکا ...ههو ی دروستکردن و پڕچهککردنی زۆر ک لهو ه زانه دەدات که له کوردستاندا
تهرات ن دەکهن"" .(٢٣٨) .پارتی ديموکراتی کوردستان به ههماههنگی لهگهڵ سپای پاسداران
له ناوەڕاستی مانگی شوباتدا ه ز د ن ته سهر چيای جاسووسان"" (٢٤٦) .مام جهﻻل له
چاوپ کهوتن لهگهڵ گۆڤاری الطليعة العربية دا دە  :سهددام حهکهمه و دوژمن نييه...
بارزانيهکان دووجار خائينن ،جار کيان لهبهر ئهوەی لهگهڵ کوردی ئ ران شهڕ دەکهن،
جارەکهی کهش لهبهر ئهوەی پ ش پاسدارانی ئ رانی دەکهون و دژ به سوپای عيراقی شهڕ
دەکهن"(٣٥٠) .
تايبهتمهنديی کاری نووسهر ،ئهوەيه کات دەڕوان ته ڕووداوە کارەساتبارەکان ،تهنيا به گ ڕانهوەيانهوە
ناوەست ت و ههو ی هه سهنگاندنی هۆکارەکانيش دەدات:

"ئاشبهتاڵ بۆ مهﻻ مستهفا گﻼن و بۆ مام جهﻻليش ههستانهوە و ڕاستکردنهوەی هه هی
کوشهندی جهﻻليهت بوو .ئ مه ئهوانمان به خاوەنی ئاشبهتاڵ دەزانی و مافی ئهوەمان پ نهدەدان
جار کی تر شۆڕش بهرەوە هه د ر بهرنهوە .ئهوانيش له بنهما هی بارزانی بهوﻻوە مافی
ڕ بهرايهتی کردنی شۆڕشيان به هيچ کهسی ديکه نهدەدا .ئاوا هيچمان واوەتر له سنووری
حزب و و لهوديوی ئايديۆلۆژياوە ،پانتاييهکمان بۆ ڕەوايی ههبوونی ئهوانی دی و بۆ پ کهوە
ژيان و هه کردن نهدەدی .ل رەوە ههو ی ههردووﻻ بۆ سڕينهوەی يهکتری دەست پ دەکا .مام
جهﻻل و ما ی بارزانی ههمان ملمﻼنيی سهردەمی جهﻻلی و مهﻻيی بۆ ناو شۆڕشی نوێ و
شۆڕشی گو ن دەگوازنهوە ،به ههمان کۆنه شمشيری ژەنگاويی ،جوو نهوەی
ڕزگاريخوازيی کوەورد دەکهن به دوو لهتهوە ...ههو ی سڕينهوەی يهکدی ،ﻻی ههردووﻻ،
دەب ته ئامانج کی با  ،با تر له بهرژەوەنديی نيشتمان ...ئ مهش له بابهتی ناکۆکی سهرەکی و
ﻻوەکيدا ،پارتی و ما ی بارزانی و ڕژ می بهعس و ئيمپڕياليزمی جيهانيمان دەخستهخانهی
ناکۆکی سهرەکييهوە .سياسهت لهم وو تهی ئ مهدا ئاوايه ،ههريهکه و بۆ ئهويتر له کهميندايه"
) ١٧٩و  ١٨٩تا .(١٩٨
له کۆتايی بيرەوەرييهکاندا باوەڕی خاليسانهی ههڤاڵ به گهل و نيشتمان و ت کهڵ نهبوون لهگهڵ
دز وييهکانی ناو شۆڕش و ياری نهکردن به سياسهت ،دەيگهي ن ته ئاکام کی چاوەڕوان کراو:

"من له کۆنفهرانسی يهکهمی کۆمه هوە ،له ههموو کار کی حزبی و ڕ کخراوەيی
دوورکهوتمهوە و ناشمهوێ جار کيتر لهگهڵ هيچ ﻻيهن کدا ت هه چمهوە" (٣٧٩) .دەچمه ﻻی
مام جهﻻل و پ يدە م هاتووم تا داوای دەست لهکار ک شانهوەی خۆمتان پ شکهش بکهم".
)(٣٨٣

ئهو ههڤاڵ کو ستانييهی که له ژووری چاوپ کهوتن لهگهڵ مام جهﻻل د ته دەرێ چيتر ههڤاڵ
کو ستانييه ﻻوە خو ندکارە ب ئهزموونهکهی دە ساڵ پ شتر نييه و ت پهڕينی ڕۆژگار و ڕووداوەکانی
دەساڵ پ شمهرگايهتی کردوويهته دياردەيهکی جياواز:

"له ژوورەکه د مه دەرێ و ههموو شتهکان يهک له يهکدی بهتا تر دەنو نن .ههموو شتهکان
بهتاڵ و ناخی منيش له ههمووان بهتا تر ،بهتاڵ ،بهتاڵ ،بهتاڵ به ههموو ئهو خهونه ڕەنگاو
ڕەنگانهی  ١٠سا ک لهوەبهر منيان به ژ رزەمينی ڕ کخستنه نه نييهکانی کۆمه هدا کرد و
ملی ئهو باريکه ڕ يانهيان پ گرتم که بهم تۆن له ب کۆتاييهی گهياندم) ".ﻻپهڕە (٤٠٣
ئهوە دوايين د ڕەکانی کت بی بيرەوەريی مرۆڤ ک ،کورد ک ،شاعير ک و پ شمهرگهيهکه -چوار د ڕی
ساکار به م تهژی له واتا و وانه .ئهوە ئهو چارەنووس و ئهنجامهيه که به داخهوە زۆر ک له د پاکانی
گهلهکهمان دوای ماوەيهک کارکردن لهگهڵ حزبه سياسييهکانمان پ يدەگهن .دەگوتر ت سياسهت
"زانستی که ک وەرگرتن له دەرەتان و دەرفهت" ب ت ،به م ئهو که ک وەرگرتنهش ريسا و ياسای
خۆی ههيه ،به ب ناسينی ڕ باز و ش وازی کارەکان ،حزبی سياسی دەتوان بب ته شمشيری دوو دەم و
به دەست خه کانی نهشارەزاوە ئهوەندەی جهرگی دوژمن و نهيارانی نيشتمان دەبڕ ت ،ئهوەندەش د ی
دۆست و يارانی گهل بريندار بکات.

٢٠١٨/٣/٢١
نهورۆزی نووسهر و خو نهری کت بهکه و ههموو ڕۆ هکانی گهلی کورد پيرۆز ب ت!

