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  وتاره  و زنجيره ی ئه وه ک بۆ بالوکردنه هۆيه

   
ی کورد( حيزبی  وه ی ژيانه له م�ژووی  کۆماری کوردستان و کۆمه
کانی، گرنگترين باسی رۆژن.  د�موکراتی کوردستان ) و ئا�و گۆره

ر کۆماری کوردستان و حيزبی د�موکراتی  سه ا لهی تائ�ست وه ئه
  ٢٠٠٧ی کورد)  نووسراوه تا سالی  وه ی ژيانه له کوردستان( کۆمه

رانی کۆمار  بوو به هۆی  ی واقع بووه.  ئ�عدامی ر�به وانه پ�چه به
ی ئ�ران و تا  ی  حيزبی د�موکراتی کوردستان له ن�و حيزبی توده وه توانه

يی حدک وحيزبی توده  کيتيی ر�کخراوه ناو يه و به ئه   ١٣٣٧سالی 
مر د.قاسملوو و  ن نه اليه يه له ک�تيی و يه دا ئه و ساله وام بووه. له رده به

وه کۆتايی پ�هاتووه و حيزبی د�موکراتی کوردستان کاری  يه هاور�يانی
دا له  واقيع . له وه ست پ�کردۆته خۆی ده ربه شکيالتيی  سه ته –سياسيی 

می حيزبی د�موکراتی کوردستان که  رانسی س�هه کۆنفه هو ل ١٩٧١
کانی حيزبی د�موکرات  کادره س له که ٦شداريی دوکتور قاسملوو و به به

مای خودموختاريی و  ر بنه سه  باتی نو�ی حدک له پ�ک هاتبوو، خه
وه. دروشمی د�موکراسی بۆ ئ�ران و  ستی پ�کرده د�موکراسی ده

سند کراو  دا په ١٩٧٣ی سالی  کۆنگره خودموختاريی بۆکوردستان له
وه لک�ندرا. چاپ  ی ئ�ران به ئاخری حيزبی د�موکراتی کوردستانه وشه

الن  شيد باجه وانشاد ره ی ره ی کوردستان که له کت�بخانه ژماره ٩٣کردنی 
ب=ويان  ٢٠٠٧ی ئاراس له  ی ژين و چاپخانه راگيروه و بنکه

چاوی  ر  به ن که له که �ک ئاشنا دهت ل واقعييه گه وه، ئ�مه له کردوونه
  بووه. ری کورد شاراوه خو�نه

وه که به پ�شنياری  دوکتور  و رۆژنامانه کی ساخته به يه ياننامه لکاندنی به
ری  ک�تيی نيشتمانيی و نو�نه بی سياسيی يه کته ندامی مه مال فوئاد ئه که
ی ئاشکرا  ته قيقه حه و وه لک�ندرابوو،  ئه و رۆژنامانه ک�تيی له  تاران به يه

ن  اليه بووه که له نه وه کرد که م�ژووی حيزبی د�موکراتی کوردستان  ئه
  وه. ته وه ب=وکراوه ی د�موکراتی آذربايجانه و فرقه حيزبی توده 

زرانی  ی سا�رۆژی دامه ک به بۆنه يه ياننامه  ها نووسينی به ر وه هه  
ن مامۆستا عبدهللا  اليه ار لهکانی روخانی کۆم و هۆيه کۆماری کوردستان 

ناوی  تيی حيزب و به رايه بE ئاگاداريی ر�به که ٢٠٠٦وه له  زاده حسن
و  تای وروژاندنی ئه ره سه وه  نووسيبووی، بوو به يه نديی ی ناوه کوميته

کانی  ی رابردووی حيزبی د�موکرات و ئامانجه وه و تو�ژينه  گرنگانه  باسه
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لگای کورد  و باسه  ئ�ستاش له ن�و کۆمه وه. ئه مه له هو ق نی ئه ن خاوه اليه له
سان�ک که ناميلکه و  يه. که رم و  کراوه و دۆستان و دوژمنانی کورد گه

ی  وه ر خو�ندنه سه يان له که مای کاره ر حدکا نووسيوه و بنه سه کت�بيان له
ی  وه و فرقه د�موکراتی آذربايجان داناوه دوای ب=و بوونه حيزبی توده

  وه که ج�ی رج�کی دژواره ل و مه هه  وتوونه کانی کوردستان که رۆژنامه
ن. جاروبار  ی لE بکه نگه وه و ناچار ن بE ده ته ماوه کردنيان بۆ نه داکۆکيی
ر م�ژووی حدک و  سه کانی له ريی حدکا و لقه ندامانی ر�به که ئه
نی کوردستان کا رۆژنامه  وه له کرێ، بE ئه کانی پرسياريان ل�ده ئامانجه

کراوه به  واشه و م�ژووه چه تی ئه قيقه )  براونن و حه١٣٢٥-١٣٢٤(
دا  و حيزبانه بياتی ئه ده ئه  ی که تائ�ستا له وه نن ئه يه نگرانيان رابگه اليه

و  می ئه که شی يه مه به له م قه  نی ئه وه . خاوه نه که نووسراوه دوو پات ده
ی کوردستان و آذربايجان  ئۆرگانی  ژنامهکانی رۆ �گه به  ی به پ�ی باسانه

ی  ڵ در�ژه گه زايی له پ�ويستم زانی بۆ شاره  وه . به ته فيرقه ب=و کردوه
ی  که  تانه وبابه  ر ئه سه کان له ی نووسراوه وه کان ب=وکردنه باسه

مه  له و قه نی ئه زاده و روژاندوونی و خاوه کانی  مامۆستا حسن بۆچوونه
ر چاوی ئۆگرانی  م�ژووی  به  وه ته جار�کی ديکه بخر�نه داوه  المی وه

ی پ�ک ه�ناوه و  ته رفه و ده ڕ�ز که ئه کاک نادری به  کورد. به سوپاس له
 وه.  کاته دا ب=ويان ده ی که ره پر خو�نه  له سايته

 
 
  ١٨/٧/٢٠١٣گۆران  
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  پ"رست

  
 ری ی فکری ئ�رانيگه پ�شينه

 و کۆماری کوردستان  ن زاده سه تا حهدوکتو قاسملو،  مامۆس
  يامی راديۆيی هاورێ سکرت�ری گشتی په

  بوون خۆنه  به  هۆی رووخانی کۆماری کوردستان و چيرۆکی متمانه
  ستيخوازی  کورد  ربه م�ژوی بيری سه

  تی جمهوری کوردستان  وله کانی ده ندييه تمه تايبه
 سه موزايده و موناقه

  موکراسیو د�  نزاده سه مامۆستا حه
  نگی دا رهه ی مافی  فه مافی سياسی کورد له چوارچ�وه

  گۆڤاری چشم انداز  ن زاده و سه ئ�رانيچ�تی، مامۆستا حه  - خودموختاری 
  Oی کۆێ يه وه تی قه کردنی حدکا به خ�وه جووت به خييه

  ند ندی به چه ده و  چه ی موزايه  ن زاده و گولواژه سه مامۆستا حه
  ن زاده       سه حهئيلهامی مامۆستا 

  وه؟  کی نانه ره ری براکوژی و دووبه پلی شه ته
  ئيلهامی بوونی کۆمار 

  کی پ�ويست يه وه ند روونکردنه چه
  وه بۆ ن�وخۆی وOت گرتن و داوای چوونه  خنه حيزب و ره

  کان رچاوه  سه
 پاشکۆ
  باد سی امين سال جنبش ملی و مترقی کردستان ايران!  فرخنده

  زبان آمار!كردستان از 
  نکا نامه �گه به
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  ن زاده وپۆليميکی سياسی؟! سه مامۆستاحه
  
  

نزاده  سکرت�ری پ�شووی حيزبی د�موکراتی  سه بدولال حه مامۆستا عه
ند  ناوی  '' چه  وتار�کی به  13.02.2006کوردستانی ئ�ران رۆژی 

ر سايته  سه  ی کاک حسن ايوبزاده ''  نارده که ر وتاره سه ک له يه قسه
ند خا��کی گرنگی سياسی  ر چه سه ی  خۆی  له کان و روانگه کوردييه 

ر  سه رپ�يی له کی سه يه وه ی بۆ ئاوڕدانه م وتاره ری ئه وه و نووسه کرده
  يان هان دا. که کی گرنگی وتاره يه له سه ند مه چه
ه م د�رانه خا��کی گرنگ ل ری ئه ی نووسه که ی باسه ره وه ر ته وبه مه له

نگی کوردستان  و   ڵ راديۆ ده گه نزاده له سه ی مامۆستاحه که وتوو�ژه
ندان،  ی دووی ر�به ندی به بۆنه ی ناوه ی کوميته ياننامه رۆکی به ن�وه

  زرانی  کۆماری کوردستان بوو.  سا�رۆژی  دامه
نزاده) ئيديعای  سه ندی (مامۆستا حه ی ناوه ی کوميته يانييه ری به نووسه 

بوونی   نهکانی ت�شکانی کۆماری کوردستان   هۆيه  کE'' له که '' يهکردووه  
  تی کۆماری کوردستان بووه. رايه به خۆيی ر�به متمانه
 تی خودموختاری کوردستان کۆماری کوردستان به حکومهکردنی  پ�ناسه

دوژمنی کورد'' ناساندنی  وه و  به'' ن زاده سه بدولال حه ن  کاک عه اليه له
  م بوو. يه  خالی دووهه يان هه کی ديکه يه ی که ل�کدانه هسان وکه ئه
تی  ی م�ژووی سياسی و ماهييه وه وه خو�ندنه  و دوو خا�ه ندی به پ�وه له
تی حدکاش دوای  رايه ی ر�به سا�ه 12-10ی  ی کورد و کارنامه له سه مه
  هيد بوونی دوکتورقاسملوو باس کرابوون. شه

ت  يدا ماهييه که که مامۆستا له وتوو�ژه يه وه ئه دا ش ل�ره که رۆکی  باسه ن�وه
نE و فکری  ال ده وه ييه وه ته رزگاری نهی کورد که  له سه ری مه وهه و جه

و  ی خۆيدا خۆی له که المه ر له وه نE که نووسه ج�ی داده له ری ئ�رانيگه
  ڕێ. په ريدا ت�ده سه نادا و به   باسه

ر  سه ندی له ی ناوه ی کوميته که يانييه به نزاده کاتی نووسينی سه مامۆستا حه
رپرسی  ندی حدکا بووه و نه به ی ناوه ندامی کۆميته ندان، نه  ئه دووی ر�به

  ی حيزب.  بيرخانه ده
�و�ستی حيزبی  نزاده هه سه ر�ز حه  ی به که �و�سته هه وه نه و رووه له

حيزبدايه. له  کانی يانييه ی به کانی خۆی له چوارچ�وه قسه د�موکراته و نه
ی کوردستان و ت�روانينی  کانی رۆژنامه ی ژماره پشکنينی زۆربه

لو�ست�کی  ندان هه ی دووی ر�به ندی به بۆنه ی ناوه کانی کۆميته ياننامه به
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ی  ی که مامۆستا به ناوی کوميته لو�سته و هه ک ئه وا وه ر پ�شه سه و تۆ له ئه
دايه که له  وه ی مامۆستا له که کييه ريبريوه نابيندرێ. زيره وه ده ندييه ناوه

  . داوه نه  ته و بابه يدا خۆی له که وتوو�ژه راديۆييه
کانی مامۆستا.  ر قسه سه کی گشتييه له نووسرێ روومايه دا ده ی که ل�ره وه ئه
گرم بۆ  لده کانی  هه که و بۆچوون و والمه نگاندنی وردی باسه لسه هه
  ت�کی ديکه.  رفه ده
  

ری  نووسه ی مامۆستا به وه المدانه لماندن و وه ی سه دی به  ش�وهن له  پ�وه
  زانم. م د�رانه ئاماژه کردن به خا��ک به پ�ويست ده ئه
ری   هونه  ڵ  گه ر له دا، خو�نه ياکی ی مامۆستا حه که رتاپای نووسراوه سه   له 

ی  بE و ش�وه فڕهاو�ژی، التاو پ�دادان و ئيتيهام ل�دان ئاشنا ده
س�ک که  کردن له که ف سترۆيشتوو و گه ر  ده رامبه به نسۆرکردن  لهخۆسا

ری  بۆ نووسه بينE. روانE ده ی کورد ده له سه وه له مه کی ديکه يه روانگه له
نگ  و گرژی  گی مل و گڕی ده ستوورايی ره ی ئه ندازه د�رانه ئه م ئه
  مگرێ و بهينی من دا نييه تا ب کی له بيرو زه ر  ج�يه ماری  نووسه ده

  ه�ندی بگرم. 
و دوو بۆچوون و دوو   ل دوو روانگه گه ر له دا خو�نه م وتاره له 

  بE. روو ده ی کۆماری کوردستان رووبه وه خو�ندنه
ی بۆ من  وه ياکی نييه. ئه ل مامۆستا حه گه خسيم له کی شه يه من ک�شه

ی   روانگه ی کورده له  له سه ی مه وه  رنجراک�شه ت�روانين و خو�ندنه سه
وه که خۆی نه  کی حيزبی د�موکراتی کوردستانی ئ�رانه يه ن قسه خاوه

لکو خۆی به  ری فکری به ش�ک له حيزبی د�موکرات به ربه نو�نه هه
ی  نجه زانE. دياره مامۆستا حسن زاده جE په حيزبی د�موکرات ده

 ره. وه ديا بياتی حيزبی د�موکراتی کوردستانی ئ�رانه ده نگينی به ئه ره
  
  ری  ی فکری ئ"رانيگه پ"شينه 

وه له  ری و کوردستانی بيرکردنه ی فکری ئ�رانيگه ت�روانين له ملمالنه
و   يه پانی سياسی ئ�ران و کوردستاندا بووه و هه مرۆ له گۆره وه تا ئه کۆنه

مالوه  می جيهانی به ی دووههڕ شه   نييه. له  کی تازه يه وه ديارده بE. ئه ده
کانی  و�ته تی ده کان که يارمه سياسييه  ن حيزب و سازمانه اليه له   و باسه ئه

به  شيد ياسمی رهکو  س�کی وه ئ�رانی له پشت بووه تئۆريزه کراوه. که
زی ئاريايی  کورد و   گه ری ره ی بيزه�نه زاشا و به بيرۆکه ستوری ره ده

ان نالوێ. ي وه ها��نE که جياکردنه جۆر�ک ل�ک ده ک و به کاته يه فارس ده
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دا و  قالب ده يه له  م بيرۆکه ی ميلليدا ئه بهه له جه نجابيش ريمی سه که
ند له  رچه گر. هه �نه وش هه س�Vکی خه ئه  کاته تی ئ�ران ده واوييه ته

ری جيا له  رتاسه ين له ئ�ران هيچ حيزب�کی سه حره ی به وه جياکردنه
ک  ت�يه پزشکپور ، دژايهی حيزبی پان ئ�رانيستی  ند رۆژه فرک�کی چه فرکه

تی ئ�ران به  واوييه کان ته ييه کرا. تووده وه نه کانه ئ�رانييه  ن حيزبه له اليه
ن، چونکه  ده رده ز به گه ست له ره وان ده ن. ئه که جۆر�کی ديکه تئۆريزه ده

ی  فه لسه ل فه گه ئاريی بوو  و له يره تی هيتل�ر بۆ توناکردنی غه ت�ئۆری تايبه
تی دڤۆکی  وه کورد هووييه وانه ی ئه وت. له روانگه که ده نه         ن ر�کسياسييا

ل چ�نی  گه رجه که له و مه ری سياسی، به روه بوو به بE مافی سه هه
مرکزی   کميته  وه  '' اعالميه ش بۆ ئه  لگه ت بE) به ماعه کر�کاری توده جه

ارگان مرکزی  '' مردم  1354فرانباری  ی به ايران'' پازده حزب توده
  نووسE: يه که ده 150 ی ايران'' ژماره حزب توده

...حزب واحد طبقه کارگر در سراسر ايران کمک به احياء سازمانهای '' 
حزب دمکرات کردستان را يکی از مهمترين وظايف خود ميداند و بدين 

ی مبارزان انقالبی کرد در ايران دعوت ميکند که با  منظور از همه
اصول پنهانکاری و رهنمودهای سازمانی گروههای مراعات کامل 

ايران  حزب دمکرات را بوجود آورند و با مرکز حزب توده  جداگانه
  .''رابطه برقرار کنند

بن.  يدا ده ی په که سييه ندکه نی و گروپه چه غه يه که مامه خفيکارييه و مه ئاله
ش  وه داوه. ئه� هه ری فکرييه زۆرجار له حيزبی د�موکراتدا سه  و ه�له ئه

ندی  وه رژه نگه ه�ند�ک به وتۆ ره کی ئه يه وه نگه. خو�ندنه ه�ل�کی پرره
  کی له پشت بE.  ره تی ده سايه الت و که سه نديی ه�زوده خسی و پ�وه شه
ی حيزبی د�موکراتی کوردستانی  رنامه نگاندنی به لسه ندی به هه له پ�وه  

ی نييه حيزبی  وه س مافی ئه هربرينی بۆچوونی جياواز   ک و ده ئ�ران 
ريشی به  زه خسی و پاوانکراوی  خۆی بزانE و نه د�موکرات به ملکی شه

مای  نگاندنی بۆچوون و  بنه لسه گری  قورئان . هه لنه خنه هه تی ره ئايه
  ناکرێ. تی حدکا پ�ناسه رانی حيزب د�موکرات به دژايه فکری ر�به

  
  و کۆماری کوردستان   دهن زا سه دوکتو قاسملو،  مامۆستا حه 
ی  �ويستی کۆميته هيد دوکتور قاسملوو و هه ردا بۆچوونی شه به با له 

ر  مه به يان له کۆماری کوردستان بخه وه خو�ندنه 1987ندی له سا�ی  ناوه
ردی مامۆستا که به  بۆچوونی  ری فه زه ر و پاشان نه ری خو�نه زه نه
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�موکراتی کوردستانی ئ�ران م حيزبی د رجه ندی و سه ی ناوه کوميته
  ر چاو. مه به م دابوو بخه �ه قه له
ر مامۆستا نووسيومه که له  سه و پرسياره له ئارادابE که بۆچE له نگه ئه ره

تی  رايه زۆری ر�به ره شی هه ل به گه شکيالتی له کی توندی ته يه ملمالنه
ر  سه ی لهش به جE بE که بۆچ و ئيراده نگه ئه حيزبی د�موکرات دايه. ره

ر باس و  به  ته وتوونه دا که که شانه و به هيد دوکتور قاسملوو له بۆچوونی شه
ياکييه.  م له مامۆستا حه نيا رووی قسه نگ بووم و ته وه، بE ده ل�کۆلينه

  ی  که له وه ت به خۆی نييه و ئه ر�کی تايبه زه حا��کدا مامۆستا نه له
  ه.و ي�Vته دوکتور قاسملووی بيستووه، ده

زگای  بE له ده بکا ده ی دوکتور قاسملوو  پ�ناسه وێ روانگه س�ک بييه که
زای دووسيستمی  ک ئابووريزانه ، شاره اليه وه. له و بکۆ��ته فکری ئه

ی  سياسی  فه لسه يار به فه ئابوری جيهانی کاپيتاليزم و کۆمۆنيزمه و ته
و  ر�ژن. له هو داد ورانی الوی ئه ی فکری ده که بناخه  مارکسيسيتييه

کی  يه وه دی و خو�ندنه ی دژی ئيمپرياليستيدا ده ره  و خۆی له به دا ئه ساالنه
و له کورد و  ی ئه وه دا خو�ندنه و قۆناغه م له م�شکيدابوو. له رده زا�ی سه

ی  ی حيزبی توده وه ی  خو�ندنه که نووسه تی و چاره وايه ته ی نه له سه مه
و  ک له مۆد�لی سۆڤييت بوو. ئه يه کۆپی ی که رنامه ئ�ران بوو که به

ش�ک له  بات بۆ  رزگاری کوردی به ی کورد و ئازادی و خه له سه مه
  زانE.  نترناسيۆناليستی ده باتی ئه خه

ی کورد،  له سه ی  مه کی ديکه يه وه کشانی دوکتور قاسملوو بۆ الی خو�ندنه
مالی فکر و  به کهوه  يشتنی ئه ی ئ�ران، گه جياواز له ت�زی حيزبی توده

 -بوو داندراوه''  يه و به نه ل�ک که'' ''هه تی گه قيقه زابوون له حه شاره
  شکراوه دابه و جيهانه  بوو که له  وه مه  ئه رده و سه و له هيمن''. کاری ئه

ک  ل يه گه جۆر�ک که له وه. به ک بۆ کورد بکاته دا جيگايه رييه مسه دووجه
گوترا  ش سيستم�ک بوو که ده يه ره و به و�نE. ئهيه نزيک بن ره و دووبه له
موان ت�يدا پار�زراوه.   کا و مافی هه دروست ده  وساوه  شت بۆ چه هه  به

شته وای کردبوو   هه  و به وانانی ئه رکه ری ده ی  م�شک سڕکه نده پروپاگه
ی بيدرک�نی. دوکتور  ی به چاوی خۆی ديبوو وه و�رێ ئه س نه که که

الت بوو که زووتر له زانايانی  ی رۆژهه نانه گمه و ده ک له هقاسملوو، ي
وساوه  النی چه گونجاوی کوردی له ريزی ''دۆستانی'' گه ديکه شو�نی نه

کان دروستی  گرت تا راستييه رنه Oم هاڤاالنی ل�يان وه زانی. به �ه به هه
نی  اوهی کورددا. خ له سه مه لماند. دوکتور قاسملوو له  وی سه بۆچوونی ئه

  کار و بۆچوون بوو  دوو ش�وه
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که  له سه مای مه ی کورد و بنه له سه زايی ئاکاد�ميک له مه ا. زانست و شاره
  ی کوردستان و کورد) که کردنی  زانستی( بروانه کت�به و پ�ناسه

ردوو  ک که بۆ هه يه کانی به ش�وه کردنی سياسی ئامانجه ب. فورموله 
دا  رييه مسه دوو جه  و جيهانه  و له هسيستمی جيهانی شتی پE بوو. ئ

رگ�ک له  رک�شانی به وه ده و رووه وه. له ی کوردی بالو کرده له سه مه
ی  که به فکرييه کته می  مه رجه يام�کی له فالنه شو�ندا سه وتار�کی يان په

ند قۆناخی  زنه، پ�ويسته له چه به مه کته و مه کردنی ئه نيشان نادا. بۆ پ�ناسه
وه  ر ئه به رچاوه فکرييه بروانين. له و سه و و له ياسی ئهژيانی س

لماندنی  کی بۆ سه يه رک�شانی د�ر�ک يان پاراگراف�ک له نووسراوه ده
بوو.  يی وه ته فکر�کی نهنی  واو نييه. دوکتور قاسملوو خاوه ست�ک ته به مه

و  شی له و بۆچوونه تڤان�کی پراگماتيست بوو. ئه مان کاتدا سياسه له هه
  .ری مومکينه'' ت هونه سياسه'' وه که: کرده دا کورت ده د�ره

ی   له سه ی مه رچاوه ما و سه دا که باس له بنه و ج�يه دوکتور قاسملوو له
الم که  ی بۆ نييه. به وه مارگرژه و خاوبوونه قويست�کی ده کا، هه کورد ده

بE  ر نه گه رێ . ئه گه وه له ئيمکان ده يه که کردنی تئۆرييه د�ته جيهانی پياده
يه خۆی به کوشت بدا(دوان له   داو ئاماده و�ی دروست کردنی ده هه

 ج�ی نييه)  و کاره ل�ره بوونی ئه دروست بوون يا نه
وت،  سار�ک که به نه بوونی دوکتور قاسملوو له  کورد که مخابن خه

ری و  مسه مانی جيهانی دووجه و به چاوی خۆی ، نه زن بوو. ئه زۆر مه
شکراوی ئا�مانی  ی وOتی دابه ه و کگرتنه نا بوونی ديواری برل�ن و يهتو
ر  گه رگرت. ئه ويان وه کانی ئه نگ فکره دی. روناکبيری کورديش دره نه

کو  ی کوردی وه له سه کردنی جيهان و مه دوکتور مابا بE گومان پ�ناسه
  وه.     ه�شته ده ريدا نه مسه مامۆستا له جيهانی دووجه

کانی دوکتور له  الم�کم به پ�ويستی پ�داچوونه وه به ت�ئۆرييه وه وه بۆ ئه
تی کورد و فورموله کردن و  کارپ�کردنی  وايه ته ی نه له سه ر مه سه

تی  کانی و به تايبه گرنگی زانياری  ج�گره ره ی هه رچاوه وه که سه داب�ته
ی   2ی  ه بۆنهم که ب که يام�کی ده ن زاده بووه ئاماژه به په سه مامۆستا حه

ل  گه تی. له زرانی کۆماری کوردستان ناردوويه ندان سالرۆژی دامه ر�به
ندی حيزبی د�موکراتی کوردستانی ئ�ران  ی ناوه ی کۆميته يانييه ش به وه ئه

ر�ز له  رانی به رنجی مامۆستاو خو�نه بۆ راک�شانی سه 1987ی  فوريه
و  مای فکريی ئه قاسملوو و بنه کانی  دوکتور سياسييه  لو�سته ندی به هه پ�وه

  گو�زم:     يی  بۆ ئ�ره راده وه ته ی نه له سه ر مه له سه
  1987ی  فوريه – 1365ندانی ر�به 123کوردستان ژماره 
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  يامی راديۆيی هاورێ سکرت"ری گشتی په
  

موو رۆژه  لی کورد و له ن"و هه ندان له م"ژووی گه ...رۆژی دووی ر"به
دا  م رۆژه يه. له تی هه کی تايبه واری دا ج"گايه کورده;ی  کانی کۆمه پيرۆزه

يجوری  وی ده هاباد شه شی کۆماری کوردستان له مه ی گه ست"ره ئه
باتی  ری خه ر تيشکی رێ نيشانده کوردستانی روناک کرد و  ئ"ستاش هه

  ی کورده. وه ته ی نه رزگاريخوازانه

و  نی ئه مه ت"ک له م"ژوودا به کورتی و در"ژی ته گرنگی حکومه
يان  ل"ک حوکم به ده تی و گه وه زۆر پاشايه ته ستراوه وه نه به ته حکومه

الم  دا ديار نييه. به واريشيان له تاريخ سا;يان خاياندووه که چی  شو"نه
ندان له دايک بوو  هاباد که رۆژی دووی ر"به کۆماری کوردستان له مه

م"ژووی    ه شانازی لهر"کی پرل وامی کرد الپه مانگ ده نيا يازده ته
  دا.  وڵ ده يه  بۆ رزگاری خۆی هه ده ندين سه ل"که که چه گه

دی ه"نانی ئامانج  و ئاواتی  م کۆماره وه ی ئه وه چونکه کار وکرده
م  باتگ"رانی شۆرشگ"ری کوردستان بوو.چونکه ئه ندين پشت له خه چه

کجار  کی يه يه هتيدا ماو م"ژووی مرۆڤايه دا که له مانگ  کۆماره له يازده
تی  و;ه دهم  که ک پ"که"نانی يه کورته ، ه"ندێ کاری گرنگی م"ژوويی وه

دانانی ، سمی کردنی زمانی کوردی رهدا  می نوێ رده سه له يی وه ته نه
ی بيرورای د"موکراتی ، ر"گا خۆش  وه بDوکردنه رگه، ه"زی پ"شمه

جE  تی دا ج"به يهال شداری ژنان له ژيانی سياسی و کۆمه کردن بۆ بۆ به
ختی ويستووه. بۆيه دووی  ندين ساڵ وه زۆر ج"گا چه کرد که له

ويسته و  ر خۆشه روه موو کورد"کی نيشتمانپه ندان له الی هه ر"به
  نه ج"ژن. که پيرۆزه ده م رۆژه لکی کوردستان ئه خهموو سا;E  هه

' ياد�ک له ی  ' وه ياکی بۆ خو�ندنه مامۆستا حه رنجی دا سه ندييه و پ�وه له
ندی حيزبی  ی ناوه ''  کوردستان ئۆرگانی کوميته1324ندانی دووی ر�به

ی  فوريه -1365ندانی  ر�به 123ی  د�موکراتی کوردستانی ئ�ران ژماره
  ک�شم.    راده 1987

  1324ندانی  ياد�ک له دووی ر�به
لی  کانی گه موو ئاوات و ئامانجه ی هه ... ... کۆماری کوردستان نو"نگه

نووسی  واوی چاره ته لکی کوردستان به دا خه و کۆماره رد بوو. لهکو
کۆماری کوردستاندا به   تی  له و;ه کاروباری ده  وه گرت سته ده خۆيان به

سان"ک که  ستی که ده يانويست و به ;ک بۆخۆيان ده و جۆره که خه
و تی  وايه ته می نه وار"ک له سته . شو"نهچوو ده  ر"وه خۆيان بوون به له
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وه  زييه رکه تی مه و;ه ن ده اليه ;کی کوردستان له کليفی خه دياريکردنی ته
لکی کورد بۆخۆی حاکمی خۆی بوو و حاکم"کی  خه. به کورتی مابوو نه

  دی. ده وه نه ری خۆيه ر سه سه ی به ديکه

ی  ی مامۆستا حسن زاده که به ناوی کوميته که شی زۆری وتاره به 
ل  گه وه نووسيووه له ی کوردستانی ئ�رانهندی حيزبی د�موکرات ناوه

مه  رده و سه ندی ئه ی ناوه کانی دوکتور قاسملوو و کوميته بۆچوونه
کردنی  م له پ�ناسه که کيدا. يه ره ر له دوو خالی سه گه هاوکووفن. مه

ستنيشانکردنی هۆی  کانی روخانی کۆماری کوردستان به بE ده هۆيه
حقوقی  -کردنی سيستمی سياسی پ�ناسه م و روداوه. دووهه کی ئه ره سه

  کرێ. خۆيدا باس ده له ج�ی  شه و دووبه کۆماری کوردستان. ئه
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 بوون خۆنه  به  هۆی رووخانی کۆماری کوردستان و چيرۆکی متمانه
  
العلل) م کردبوو که  کی يا( علة ره ی پ�شوودا باسی هۆی سه که له وتاره 

  دابوويه. رنجی نه ی سهمامۆستا به ورد
تی جمهوری کوردستان  و�ه کانی رووخانی ده مامۆستا کات�ک باس له هۆيه

وه رووداو�ک  واوه. بۆ ئه کا که له راستيدا ناته به زۆر هۆده  کا، ئاماژه ده
تان هۆی  يان و سه يه ده وانه وه يا تشت�ک تونا بE، له جيهانی وجوده  ب�ته
العلل  کييه که به علة ره گرنگترينه، هۆی سهی که  وه بE. به الم ئه هه
کی وجودی نييه. هۆی  ره ندين هۆی سه ک روداودا چه ناسرێ. له يه ده

ی  له سه مه ورووداوه روونادا. له بE ئه ر نه گه کی يا علةالعلل ئه ره سه
  له سه تکار بوون، مه يانه ت خه شيره بووه، عه يار نه روخانی کۆماردا سپا ته

بروای من  کی نين. به ره ی بووه يان ن�وخۆيی، هيچکام هۆی سهک ره ده
دوێ له  تی کۆمار به خۆی  ده رايه يی ر�به مامۆستا که له بE متمانه

ريان  کين . ب�گومان کارت�که کانی ديکه الوه موو هۆيه دوێ. هه العلل ده علة
موو  را ههک کی ديکه ده يه  وته کی نين. به ره بووه به الم هيچکام هۆی سه هه
خۆ بوايه  ی به تی کۆمار متمانه رايه ر ر�به گه الم ئه بن به و هۆيانه هه ئه

رکانی کۆمار و  ژاوی له ئۆرگان و ئه بوو. شله ده که ئاوا کتوپر نه ت�شکانه
ر  گه الم ئه ت�کی ئاساييه. به ش حاله وه کاندايه. ئه رانی دا له ئاخر ساته ر�به

وا بووه، به  کانگای فکری و بريار پ�شهمامۆستا قبول بکا نوماد و 
وا  رگ چوونی پ�شه وپيری مه  ره و به  وه که،مانه زعه رچاوگرتنی وه به له 

رۆک  ی مامۆستا له وجودی سه شفه پسيکۆلۆژييه و که ک بۆ ئه ج�يه
کی  يه بيانييه زانE له  وه. مامۆستا باش ده کۆماری کوردستاندا ناه��Vته

   تی روحی. حليلی حاله کری نه ته ری سياسی دهسياسيدا باس له بريا
  

 ستيخوازی  کورد  ربه م"ژوی بيری سه
  

موو  و�نی فکری سياسی هه ران  هه رزگارکردنی کوردستان له داگيرکه
ی  وه ی بيرکردنه ی ش�وه وانه کانی کورد بووه. به پ�چه وه بزوتنه
چووه  له باکۆ نهديدار�کی  باقرئۆف   کان ، فکری کوردبوون  به ييه تووده

يران و چيرۆکی کورد  يت و حه موو به وه. هه رانی کورده م�شکی  ر�به ده
بۆ   فنامه'' ره ی ''شه که پيرۆزه  رڤانان و کت�به گ و شه مير و به باسی ئه

  وه بووه..  تی کوردی به ن�و چاوانی م�ژووه سايه ل�دانی مۆری که
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ويه،  سنه يه حه ان بووه. کE ههتي ی کورد  حکومه ما�ه له م�ژوودا زۆر بنه
دواوه  به 19ی  ده ناسE؟. له سه نديه نه يوبيان،شوانکاره ، زه روانييه، ئه مه

می  رده سه کانی کورد له ی کوردستان، شۆرشه ی دووباره وه شکردنه و دابه
رارداد) س�ور که بۆ  ستی(قه وه، گر�به کانه ت�کروخانی عوسمانييه

تی و  و�ه ی ن�وده له سه تی کوردی  کرده مه ايهو ته مجار دۆزی نه که يه
تی  تی ترکيان ناچاربه قبوو�ی واقعييه و�ه نسه ده ره ئينگليز، ئيتاليا و فه

خۆيی کورد کرد  ربه سمی ناسينی سه ره ��نی  به بوونی کورد و دانی به هه
تی کورد بووه...  تی کورد و ناساندنی هووييه و�ه زراندنی ده بۆ دامه
يديلال، ئارارات  عيد، ش�خ عوبه کانی ش�خ سه ی شۆرشه به بل�سهئاگری 

موو به  حمودوسمکۆ هه تی ئ�حسان نووری پاشا، ش�خ  مه رۆکايه سه به
تی  تی کورد و به تايبه رايه يه بEV که ر�به س هه گڕا. که يی ده وه ته بيری  نه

س�ک  که ناس�بE. ی نه و فکره وا ئه کو پ�شه کی زانای وه تييه سايه که
وه بE  کانی ژيانيدا بخو�ن�ته وا له ئاخر ساته کانی پ�شه ئامۆژگارييه

تی  ياکی له حکومه ری که مامۆستا حه موو فکر�کی ئ�رانيگه بوونی هه پايه
خا.  رده دا ده نيشانی ده ی واقيع  وانه ر�ژی و به پ�چه خودموختاردا  دايده

و  يه  ده م سه ر هی ئه هوه نه ه کوردستانی بوون و به کوردی بيرکردنه
موو  ��ين هی هه ر نه گه کانی پ�شتريشه و ئه ده �کو هی سه ی پ�شووه به ده سه

وه  ته وتی نه وه ره وته ی حه ده توانين ب�Vين له سه م�ژووی کورده، ده
  وام بووه.  رده خوازيی  به

ری و تی کۆما وله کانی ده ندييه تمه تايبه ی پ�شوودا ناساندنی که وتاره له
يان  بيريان ب�نمه جار�کی ديکه ئاماژه وه وه کوردستانم باس کردن. بۆ ئه

 م.  که پ�ده
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 تی جمهوری کوردستان  وله کانی ده ندييه تمه تايبه
 
  
  تی جمهوری کوردستان وله ده
بووه   و سيستمه سياسييه سمی ئه تی جمهوری کوردستان، ناوی ره وله ده 

زراندووه. کۆمار�ک بووه بۆ  کوردستان دايمه که حيزبی د�موکراتی
ی ئ�ران  النانی وشه بووه. وه ی ئ�رانی به دواوه نه موو کوردستان. وشه هه

تی کورد حيسابی  رايه دا که ر�به ده يه نيشان واژه سته و ده ئه له کۆتايی
  تی ئيرانی بوون جياکردبووه.  تی جياوازی خۆی له هووييه هووييه

نگی سياسی دا ناسراوه. جمهوری  رهه ی جمهوری، له فهت سيستمی حکومه
  ی سياسی جياوازن. تی خودموختار دوو پ�کهاته و حکومه

ت�کی  خودموختار بووايه، پ�ويست بوو به  و سيستمه، حکومه ر ئه گه ئه 
تی  ندرێ. چونکه حکومه يه ندی رابگه تی ناوه و�ه ڵ ده گه وتن له ر�ککه

رحقوقی  يه. برابه ندی هه تی ناوه رايه ی نو�نهتی کارگ�ر خودموختار حا�ه
تی  Oت له ئارادا نييه. هووييه سه Oتدار و ب�ده سه ی ده وه ته ميللی ن�وان نه

  رمافی له رابه خۆی برياردان نييه. به ربه ويی جياواز و مافی سه ته نه
 ت وجودی نييه. و�ه ت و ب�ده  و�ه ن ده ی خاوه وه ته ندی ن�وان نه پ�وه

  ستE.      رارداد ببه تانی ديکه قه وله ڵ ده گه تی خودموختار بۆی نييه له حکومه
ل  گه د له ممه وا قازی محه ری وتوو�ژ�کی پ�شه به خه  يياکی  مامۆستا حه

ک پ�ش نووسين  يه علووم نييه چ ماوه نووسی ئ�رانی که مه ند رۆژنامه چه
و  ته پايه راوه، کردووهکی کوردستاندا  نووس يه  ی ژماره له رۆژنامه

تی  لم�نE که کۆماری کوردستان حکومه وه بيسه ی بۆ ئه که ی وتاره بناخه
  خودموختاری کوردستان بووه.

وتووه  که وه نه يه فريای ئه �گه و به ی ئه وه ر خۆشحا�ی له ديتنه به ر له نووسه
رج�ک و له چ رۆژو  لومه چ هه که بEV  که  له ری وتاره که به خو�نه

رکۆماری کورد کراوه و  ڵ سه گه ناو وتوو�ژه له و به مانگ و سا��ک ئه
ی  وه، که ته کانی تاراندا ب=و بووه  ی له رۆژنامه که، که قی وتوو�ژه ده
ی کردووه به کوردی  و  که فارسييه  قه هابات، کE ده  وه مه ته يشتووه گه

اگاداره و نه و  نه خۆێ ئ کو�يه؟ ئه له  که سVی  رۆژنامه ی ئه نوسخه
  را خفته کی کند بيدار''  ' خفتهکا .' ر�ش ئاگادارده خو�نه

ياکيدا   ينی مامۆستا حه ندی  زه مه و�ه بE له ئارشيوی ده بوو ده پ�موا
ی  که لماندنی تئۆرييه ر نا کاری سه گه بE. ئه هه  و وتوو�ژه وتی ئه ر�که

  وێ.  که ده تی تE تاوه چه ره سه رله مامۆستا هه
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زی  رماوه  مانگی سه 20ی کوردستان رۆژی  کی رۆژنامه ی يه ژماره  له
ند  ل چه گه د له مه نابی قازی محه ری وتوو�ژ�کی جه به خه 1324سالی     

و ناوانه،  ايران  ن ئيمتيازی رۆژنامه به س له رۆژنامه نووس و خاوه که
رانی  ما ( تفضلی)عباس شاهنده (فرمان) بزرگ علوی و هرمز نووسه

رۆژ  12و وتوو�ژه  وه. (ئه ته رۆژنامه( رهبر و ايران ما) بالو کراوه
ی  و وتوو�ژه که علوم نييه ئه وه و مه ته ياندنی کۆمار بالوکراوه پ�ش راگه

  کراوه.
ی  که لماندنی بۆچوونه ک بۆ  سه يه �گه کو به دا که مامۆستا وه و وتوو�ژه له

نابی  ری کوردستان)  جهتی خودموختا کا ( حکومه ی پ�ده خۆی ئاماژه
  دا که گوتوويه :  که ڤانه المی پرسياری رۆژنامه قاضی محمد له وه

وه و استقاللی  نابت جوێ بوونه ری جه هبه ل"ن کوردان به ره تاران ده له''
وه که ئ"مه  ر ئه به ، '' خير راست نيه، له رموويه فه وێ"  کوردستانيان ده

وێ به خودموختاری له ژ"ر  مانه هوێ و د اجرای قانونی اساسيمان ده
ها له  روه " هه.وتووه گير که يداغی ايراندا بژين و خودموختاريشمان وه به
'' : رموويه نگۆ خودموختارن ، فه خته ئه ند وه و پرسياره که چه المی ئه وه

  يه." چوارسا;ه خودموختاری داخيليمان هه

وه  ده مه ی قازی محهناب زمان جه ی کوردستان له رۆژنامه  ی له وه ئه 
ی حيزبی د�موکراتی کوردستان بووه. دوو خا�ی  رنامه ته، به بالوکراوه

ری مامۆستا حسن زاده  زه ی نه وانه يه که پ�چه دا هه ووالمه ر له گرينگ هه
  دا:  و هاوفکرانی نيشان ده

  ا. کورد چوارسال بووه که خودموختار بووه.
  �راندا، کورد خودموختاری بووه.دا له ژ�ر ئاالی ئ و چوارساله ب. له

ی  2هاباد له  سی مه که 20.000يه که ئايا  ميتينگی  وه پرسيار ئه
ک بووه که  ياندانی خودموختارييه بۆ راگه 1324ندانی سالی  ر�به

و خودموختارييه و  تی يان کۆتايی ه�نان به چوارسال کورد بوويه
لکی کورد رايان  رانی خه کی سياسی ديکه که نو�نه يه ياندنی ئيراده راگه

لکی  ی خه وبرياره م�ژووييه تی حيزبی د�موکرات ئه رايه ندووه و ر�به يا گه
و  سند کردووه و له تی خودموختاری کوردستان په کوردی له ج�ی حکومه

تی  وله تی خودموختاری کوردستان بووه به ده دواوه، ناوی حکومه به  کاته
  جمهوری کوردستان؟

يداغ و ئاالی  د، به مه نای قازی محه المی جه ی وه گو�ره ها به ر وه هه 
تی  ی حکومه کوردستان نيشانه سال خودموختاريدا له 4ی  ماوه ئ�ران که له
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بووه يان بۆ  ساله 4ياندنی خودموختاری  لدان و راگه ئ�ران بووه، بۆ هه
  ؟ستی کورد ربه ی ئ�ران و ناساندنی ئاالی سه يداغی نيشانه النانی به وه

رۆژی 10ی  ی کوردستان ژماره رتيتری رۆژنامه ی سه به گو�ره
به  1324ندانی سالی  ندان رۆژی دووی ر�به ی ر�به 15ممه  دووشه

ها  روه خۆيی کوردستان ناوبردووه و هه ربه ژنی ئيستيقالل و سه رۆژی جه
ندان به  ی ر�به 2وام رۆژی  رده دواوه به به 11،12،13کانی  له ژماره

ربه خۆيی و ئيستيقاللی کوردستان ناود�ر کراوه.(  ژنی سه رۆژی جه
  و ئادر�سه می کۆمار له رده ی کوردستان سه کانی رۆژنامه ی ژماره و�نه

  دا ببينه!)  ئينترن�تييه
نرێ،  مامۆستا  ناوده  وه سانه ورانی حه ده ی که به و ساOنه پ�ويست بوو له

ی م�ژوی  وه ی بۆ پ�داچوونهنگ رهه ��کی فه و�ی دابايه  کۆر و کۆمه هه
کانی کوردی ر�ک  وه م بزوتنه رجه حيزب و  کۆماری کوردستان و سه

يی  وه ته ندامان و دارشتنی فکری نه ئه خستبايه و بازسازی فکری کۆنه 
تان  يان و سه ی کردبايه ده و کاره ر ئه گه ستۆگرتبايه. ئه ئه الوانی حدکای وه

ی  که ی بۆچوونه وه تکردنه �ماندن و ره سه ست دابوو که بۆ ی له ده �گه به
  رچاويان بگرێ.  به خۆی وه

ر  م زانياری زياتر له سه کردووه النی که ی خۆ ماندوو نه نده وه مامۆستا ئه
  وه. ره کۆ بکاته به و خه ئه
نارد   ی به ه�زترم بۆ ده �گه ی داوای کردبايه به که ر بۆ ت�زه گه مامۆستا ئه 

  6ندی  ی حدکا، به يانييه م به که کو يه وه
تی  و�ه ر ده سه بدا که له  �گانه و به رنجی ئه م که سه  که مامۆستا داواده له

  ست دان:  رده به جمهوری کوردستان له
o به 1324ندانی  ياندنی کۆماری کوردستان له دووی ر�به راگه

يدانی چوارچرا.( به پ�ی  س له مه زاران که شداری هه  به
 1324ندانی  ی ر�به8رۆژی  8تان ژمارهری کوردس به خه

  س بوون) که 20.000(
o  ی  2ندان که رۆژی  ر�به 15رۆژی 10کوردستان ژماره

خۆيی و ئيستيقالل و  ربه ندانی به رۆژی ج�ژنی سه ر�به
  خۆيی کوردستان ناوبردووه. ربه سه

o کانی  ر وتاره موو سه دواوه له هه به 11.12.13کانی  له ژماره
خۆيی و  ربه ژنی سه ندان به رۆژی جه ر�بهی 2کوردستاندا 

  ئيستيقاللی کوردستان ناوبردراوه.
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o ن  اليه که له 1324ندانی سالی  ی ر�بهوورار�ک که له د قه
کانی کورد له  موو چين و تو�ژه رانی هه ر نو�نه فه نه 20.000

  سندکراوه: هاباددا په ميتينگی شاری مه
ژين به  ده و ج�گايانه دا که ئ�ستا کوردی ت�دا له .1

  واو بگات ئيستيقاللی ته
  ن ست پ�بکه جليسی شوورا ده ئينتيخاباتی مه .2
کانی  زيران و ئيداره تی ميللی کوردستان و وه حکومه .3

  ن. ساز بکه
  ن شکيل بده حی ميللی کوردستان ته e ه�زی موسه .4
تی و  ی تجاره دارابيته مسايه تانی هه وله ل ده گه له .5

  ن رار بکه رقه ئيقتيسادی به
تی  مکاری دۆستايه کان هه ربايجانييه ل برا ئازه گه له .6

  تنامه) سيه وا( وه کانی پ�شه ن'' ئاموژگارييه م بکه حکه مه
o 13زگاکانی  جمهوريی  و  تی  کۆمار و داموده و�ه سازمانی ده 

  ی.  که تخانه زاره وه
  کانی: زيره کان و وه تخانه زاره ش ناوی وه وه ئه

  جی بابا ش�خحا    زير رۆک وه ر سه �
يفی  د حوس�ن سه مه محه    نگ  زير جه وه �

  قازی
  ريمی  ناف که مه    نگ رهه فه �
  د موعينی مه محه  داخلی ( ن�وخۆيی) �
  يوبيان د ئه مه يد محه سه  نی)  ب�هداری ( ساخVه �
حمان ئاغا  وه) ره ره زيری خاريجه ( کاروباری ده وه �

  ئيلخانی زاده
  سمايل ئاغا ئ�لخانی زاده    ر�گا �
  د ئيالهی حمه ئه    ریئابو �
  ليل خسروی خه    کار     �
  پۆست و ت�ل�گراف �
  فا داودی حاجی مسته  بازرگانی  �
  جدی  ين مه ال حوسه مه  ری ت دادوه وزاره �
  ليزاده    حمود وه  کشت و کاڵ مه �
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تی کۆماری کوردستان به  و�ه يه که سيستمی ده وه ی ئه که راستييه   
تی  ی حکومه يه له چوارچ�وه ی که هه �گانه ليل و به و ده رچاوگرتنی ئه به له

  وه. خودموختاری کوردستاندا ج�ی ناب�ته
ڵ رژيمی  گه با، له تی خودموختاری ناوده ی که مامۆستا به حکومه وه ئه 

فهومی  کۆماريش رژ�م�کی   گرێ. مه وه  و باشيش جE ده تی د�ته پاشايه
ی  رچاوه �ک سه خهدا که  سياسی ناسراوه و سيستم�ک نيشان ده -حقوقی 

  Oته. سه  ده
کانی نابE  ندييه. قانوونه تی ناوه ری حاکمييه حکومتی خودموختار نو�نه

بE. پول و ئابوری  و  تييان هه ندی دژايه تی ناوه و�ه ڵ قانونی ده گه له
يه.   شی نييه و سنوری جوغرافيايی ئاوا�ه رته ی نييه. ئه  وه ره نديی ده پ�وه

ی خودموختار  توانن له ناوچه رج�ک ده بE هيچ مه ندانی وOت شاروه
تی  سايه ت ناکرێ و که تی خودموختاردا باس له حاکمييه بژين. له حکومه

خۆی نييه . ناوی کۆماری کوردستان و سرود و  ربه سياسی سه -حقوقی
واری  موو شو�نه ی هه وه شکر و دياريکردنی سنور ، سرينه رچم و له په

موو  دنی خو�ندن به فارسی  به گشتی رامالينی ههکر غه ده فارس و قه
  ق. سته ی نه ت ببووه قسه نانه م  ته جه واری عه شو�نه

زراندنی  ريخوازی و وجود و دامه روه رچاوگرتنی سه به و به له و پ�يه به  
تی  ک بۆ ناساندنی کۆماری کوردستان به حکومه و تۆ، ج�يه سيستم�کی ئه

وا و  ی پ�شه که تنامه سييه قی وه اوی کۆمار ، دهوه. ن خودموختار ناه��Vته
ی کوردستان چ شک و گومان�ک بۆ  ی ئ�ران دوای وشه البردنی وشه

  خۆيی کۆمار به جE د�EV؟  ربه سه
وه و  نزاده سه ن مامۆستا حه قيقی له اليه ه�نانی ش�عر�کی مامۆستا حه

و ئيديعايه  ليلی ئه ی بۆ ده که رقافييه به ی خودموختاری له �بژاردنی وشه هه
يه که دژی ئيديعای مامۆستای پE  هه  تان ش�عری ديکه ير نييه؟!. سه سه
يدکاميل...  ژار، مام ه�من و سه کانی مام هه کو ش�عره لم�ندرێ. وه بسه

و سيستمه  ی ئه ی خودموختاری پ�ناسه مامۆستا پ�ی وايه به ه�نانی وشه
زراندبوو.  کۆمار دايانمه رانی وا و ر�به کا که پ�شه تييه ده حکومه

بياتی  ده ل�کن که له ئه مک گه ردانی چه ئۆتۆنۆمی، خودموختاری، خودگه
ک و له زبانی  يه و له حقوقی ئيداريدا مانايه کيان هه سياسيدا مانايه

  يه.  يان هه کی ديکه �کدا مانايه ن�وخه
E قی ه�ناوه، تۆ بV يره ی به ی خودموختاری وشه نا وشه په شاعير له

وه   ی خودموختاری لکاو به وOت�که يزانيبE که ناوچه قيقی نه مامۆستا حه
رنجی  ر مامۆستا جار�کی ديکه به وردی سه گه موايه ئه قی نييه. ال يره به
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ی  لماندنی خودموختاری ئاماژه ی که بۆ سه ليله و ده بدا ئه  و ش�عره ئه
ايه باسی کۆماری و نE. مامۆستا حياکی پ�ی بوو داده پ�کردووه، به نه

کانی  تی سوم�رييه کانی  حامورابی  و خه ی قانوونه وه کوردستان خو�ندنه
نده  وه کی ئه ر م�ژوويه وبه مه ساڵ له 60ره.  و به مه زارساڵ له ندهه چه

می کۆمار له  رده ی کوردستان هی سه يان ژماره رۆژنامه ده  دوور نييه. به
بووبE، يان  کانی نه �گه ردانی به تی سهر کا گه ر ئه دان. نووسه ست رده به
ی که ماون و له کۆماری  سانه وکه يتوانی له بووبن، ده ستيدا نه رده به له

ليلی ''نفی''  Oم وادياره مامۆستا بۆ ده کوردستاندا ژياون پرسياربکا. به
  تی کۆماری کوردستان .  رێ  نه بۆ  ناساندنی واقعييه گه کۆمار ده

  
  سه اقهموزايده و مون  
لماندنی  ه�ز بۆ سه ل�ل�کی به وه ده يدا بE ئه که نووسراوه مامۆستا له 

نا  التاوی ''موزايده''  و پالرت�گرتن په  وه  به سته ده ی بدا به که ره زه نه
ناکرێ  ی بۆ پينه که ليله �دراوی ده شدا الهه �گوتن و ل�ره ر پ�داهه وه به باته ده

  رموێ: فه نE و ده که، پ�ی ل�ده   ييهک ره سه ر خا�ه وه سه و د�ته
وان بۆ  رفراوانتر بووه و ئه وان زۆر به يی الی ئه وه ته Iم بيری نه '' به

کی  يه که موو کوردستان له يه ودا هه دوارۆژ"کی روونتر روانيويانه که له
 4ه�لی  5ی  ره الپه وه'' خۆدا خۆيان ببيننه ربه کگرتووی ئازاد و سه يه
  ی کاک حسن ايوب زاده. که روتاره سه ک له يه ندقسه چه

نتيق�که که کوردستان ئازاد بووه، نه  وه چ مه پرسم، ئه مامۆستا ده من له
وار�کی  ئاسه  ندامانی حيزبی توده و نه سا�داتی رووسی لE بووه و نه ئه

تی سياسی کورديش  رايه رمايشتی مامۆستا ر�به م و به فه جه تی عه حکومه
وان بۆ دوارؤژ�کی روونتر روانيويانه که  يی بووه و ئه وه ته '' ''بيری نه

خۆدا  ربه کگرتووی ئازاد و سه کی يه يه که موو کوردستان له يه ودا هه له
نن و خۆيان  يه گه وه کۆماری کوردستان رانه و حا�ه وه.''  به خۆيان ببيننه

�کی وه  که چوارساڵ بووه بوويانه و له ميتينگ که  به خودموختارييه
علووم  يندرێ و مه گه موو کوردستان راده رانی هه ری نو�نه فه نه 20.000

  گرتووه. رد تی وه کام حکومه نييه له
وێ، ب�گۆمان  رناکه ر گومانی کردبE رۆژ�ک سه گه تی کورد ئه رايه ر�به

  رانی کۆمار  فيرقه بE که بووی. ر�به ی ده نووسه و چاره زانيويه که  ئه
زر�نن ، به  مه و ديفاع دانه وه ره تی کاروباری ده زاره بوون که وه نه

م  بوو هه تی ديفاعی هه زاره م وه وانه کۆماری کوردستان  هه پ�چه
  وه.  ره تی ده زاره وه
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رکۆماری  کان بسووت�ن. سه له �E هه يه س�که نه تڤانی زانا که سياسه
تای شورشی  ره سه ر له گه وه. ئه چۆن بقۆز�ته  له و هه يزانی ئه کورديش ده

م له  النی ئ�ران حيزبی د�موکراتی کوردستانی ئ�ران بۆ جاری دووهه گه
ياندبايه ، تۆ ب�Vی  زرانی کۆماری کوردستانی راگه م�ژوودا دامه

  گرێ. �ده و باسه زۆر زياتر هه ؟ ئه يه بوو که ئ�ستا هه ده وه ی جيا له که ئاکامه
تی  حيزب�کی سياسی مافی، خۆيهر  ی پ�شوودا نووسرا که هه که وتاره له
Oم  باتی سياسی خۆی دياری بکا. به بE و ئامانجی خه ی خۆی هه رنامه به

ی واقيع  وانه يی کورد به پ�چه وه ته باتی نه ی نييه م�ژووی خه وه مافی ئه
ی  له سه رکردنی مه سه باتی ئ�مه  بۆ چاره يه که خه وه نيشان بدا. واقيع ئه

وه  يه که ئه وه کرێ مانای ئه ی کورد ده له سه ه مهکورده.  باسيش که ل
وه  کانه زنه ته مه و�ه ن ده اليه که که له تييه داله ييه. ب�عه وه ته گرفت�کی ن�و نه

و  بE رۆژ�ک ئه ش کردووه. ده کورد کراوه و کوردستانيان دابه  دژ به
ت کردووه  تله وه که کورديان ئاوا له و ه�زانه ن ئه  اليه يه له له سه مه

يه که کوردستان داگيرکراوه.  حالی  وه ربکرێ. واقيع ئه سه چاره
      ی له حالی کۆيله خرابتره.  که لکه  خه

نابيان  ی من و جه که موو باسه ی که هه و د�ره با له مامۆستا بپرسم ئه
ی حيزبی د�موکراتدا  رنامه کی به ند و له چ ج�گايه کۆتايی پ�د�نE له کام به

  ؟ گونجاوه
دا که  که راديۆييه ی مامۆستا له وتوو�ژه و د�ره مامۆستا که پ�مان نا�E ئه

  رموێ: فه ده
زرانی  دوژمنانی کورد به جۆر�کيان دامه وه و باره '' زۆرجار له 

که کوردان ويستويانه له ئ�رانE  وه ته جمهوری کوردستان ل�ک داوه
نشاهی يه  که شاهه ه وOتهته بۆيه بووه. له حا��کدا ل و حکومه بن''ئه جوداوه
  ب�ته جمهوری'' لييه  که ده که  محه ته حکومه

يی  وه ته ڵ بيری نه کوێ له گه له  ی که مامۆستا گوتوويه وه راست ئه به
کگرتووی ئازادو  کی يه يه که موو کوردستان و يه رفراوانتر و هه به

  وه؟  گر�ته ک ده خۆدا يه ربه سه
و  ده ريکی موزايه ر مافی کورد خه سه رموێ کE له مامۆستا با بفه

  ''  يه. ''موناقصه
و  يدا دان به که رنامه کجار له به نيا يه ياکی ته بدولال حه ر مامۆستا عه گه ئه

تی  دا بنE که کوردستان وOت�کی داگيرکراوه و کورد مافی خۆيه ته واقعييه
روست بکا ، يی خۆی د وه ته تی نه و�ه ر له کوردستان راونE و ده داگيرکه
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ی مامۆستام گرتووه  که دا له نووسراوه شه وبه موو ئيراد�کی که له هه
  سه. يه و نه موناقه هه ده دا نه موزايه وه . ئاله وه گرمه رده وه

وه که گوايه  گ�ر�ته ت  ژ�نراڵ بارزانی ده مامۆستا باسی چوونی بۆ خزمه
دا گوايه  ارهو ديد ی ئادار چووه. له 11وتنی  بۆ پيرۆزکردنی ر�ککه

نابی بارزانی کردووه.  ی له جه وتنه رکه و سه ک پيرۆز بايی ئه اليه مه
  رموويه : نابی بارزانی له وOمدا فه جه

مه  يان پ"داوين ئه ولی حوکمی زاتی "' له بست"کی خاکی کوردستان قه
  سيری ديوه؟ '' موو کوردستانه ئه و هه وتنه ؟ ئه رکه بۆسه

نابی بارزانی  ی جه که رمايشته جار�کی ديکه  فهر�ز، با  مامۆستای به
کی  يه ی بارزانی  له گۆشه رمايشته و فه ر ئه ر هه گه وه. ئه بخو�ن�ته

و  ده ی موزايه له سه سيره، مه يدا بنووسE که  کوردستان ئه که رنامه به
ين که  گه ده  شه هاوبه  و خا�ه ر دوو به موناقصه له ئارادا نام�نی و هه

ش�ک  ش�ک نييه له ئ�ران و به ش کراوه و به ن داگيرکراوه ، دابهکوردستا
ی  له سه دا مه و حا�ه سوريه. له  نييه له عيراق و تورکيه و

به پ�ی   که وه وسا که خو�ندنه کرێ. ئه ده  ێ مامۆستا  چاره که تييه ئ�رانيچييه
�گای وه و ر ينه بE بيری ل�بکه چاره ده  ی ر�گه وه واقيع بوو بۆ دۆزينه

 وه.  نو�ی بۆبدۆزينه
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 و د"موکراسی  نزاده سه مامۆستا حه
  

  رموێ: فه ن زاده  ده سه مامۆستا حه
رانی حيزبی  دا ر"به ل ويش گه هيد و له وای شه وه که پ"شه '' ئه

وه تا ئ"ستا ديموکراسی بۆ ئ"رانيان  د"موکراتی کوردستان له کۆنه
موو شتيک  کی) پ"ش هه ره وه سه ( بخو"نهته دروشمی سترات"ژی کردووه

رار بE ،  رقه دا د"موکراسی به يان که وێ له وIته يانه يه که ده وه ر ئه له به
ی کورد  له سه دانراوه که مه  وه ر ئه سه و دروشمه له ی ئه چونکه بناخه

  ر بکرێ.'' سه له ئ"راندا چاره

ئ�ران و خودموختاری بۆ وه ب�Vم که دروشمی د�موکراسی بۆ پ�شدا ئه با له
وه تا  زرانی حيزبی د�موکراتی کوردستانه کوردستان له رۆژی دامه

ياندنی کۆماری کوردستان  راگه  ياندنی کۆماربووه. به رۆژی راگه
ی حيزبی د�موکراتدا  رنامه ی دروشمی د�موکراسی بۆ ئ�ران له به وه مانه

بوو  ی نه وه رکی ئه وسا کۆماری کوردستان ئه بوو به م�ژوو . ئه
ی فيرقه  وانه  تی کۆمار به پ�چه رايه د�موکراسی بۆ ئ�ران دابين بکا. ر�به

يی  وه ته بوو ئامانجی نه کاندا نه ری حيزبی توده و روسه که له ژ�ر کارت�که
وه  تييه Oم فيرقه به  کاری ئيدئۆلۆژيکی و  چينايه ست بوو، به به مه

يانويست  وه ده ی حيزبی تودهکان به هۆ راستيدا روسه گرتبووی. له
  ن.  ی ئ�رانيش داگير بکه کانی ديکه شه �کو به ربايجان به رئازه هه نه

  نووسE: مامۆستا ده
;ه له دروشمی ستراتيژی ( ب .  ی هه وه ی ه"ندێ ل"کدانه وانه '' به پ"چه 

ی ئ"ران داوا  کانی ديکه ر بۆ ناوچه کی) حيزب، د"موکراسی هه ره سه
ر وانيه  گه سته. ئه به ک بۆ کوردستان مه يه موو ناوچه "ش ههکراوه و پ نه

فغانستان و پاکستان و تورکيه و ع"راق و  بۆ باسی د"موکراسی بۆ ئه
  هاتووه.'' دا نه و دروشمه ی له دراوس"کانی  ديکه

  يره! پرسيار�کی سه
ی  که ری  و کارسازييه ر  د�موکراسی  و کارت�که مه ر له بريا  نووسه

  نووسE: ده و نووسيبايه.  ئه زياتری
ته دروشمی  رانی حدکا د"موکراسييان کردووه وا و ر"به وه که پ"شه '' ئه

ی کوردی  له سه بی و مه يه د"موکراسی له والتدا هه وه رئه به حيزب له
Eن بکه چاره پ.  
ی  له سه رموێ د�موکراسی چييه و به د�موکراسی چۆن مه مامۆستا نافه 

  کرێ؟ ده کوردچاره
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کی   يه له سه ی مامۆستاوه مه ی کورد له روانگه له سه مه ردا ب�Vم که به باله 
کو مافی ئازادی  کانه. وه ريزی ويسته د�موکراتيکه و له  ن�وخۆيی ئ�رانه

ييه.  وه ته ت�کی ن�ونه کردنه داپۆش�نی واقعييه و پ�ناسه حال�کدا ئه ژنان.  له
  ک نييه که به الچوونی فالنهی کورد گرفت�کی ن�وخۆيی وOت� له سه مه

ڵ ئازادييه  گه ت ئاشنا له روا�ه رکاری فيساره حيزبی به سه ديکتاتۆر و هاتنه
نديی  ی کورد له پ�وه له سه کان کورد به مافی خۆی بگا. مه د�موکراتييه 

دا. له داگيرکردنی  دا د�ته گۆرێ نه له گرفتی ن�وخۆيی يی وه ته ن�ونه
ت�کی  يی ميلله وه ته تی نه توناکردنی هووييه  له والت�کدا د�ته ئاراوه.

ی  وت و پرۆسه تی له ره و�ه �گای ن�وده بE.  کۆمه شکراو دروست ده دابه
و  خۆی و له کورد کردووه.  له  دری له ت بوونی کورددا غه و�ه ده به

وه لک�ندراو  شکراوی پ�که زۆردابه النی به لين و له گه گه ی که فره وOتانه
کانيش  بE و ئازادييه د�موکراتييه تی قانوونيشيان هه توون، حکومهپ�کها

ر ناکرێ.   سه کو دۆزی کورد چاره کی وه يه له سه رکرابن ، مه به سته ده
کسانی  ک ويه کو يه يی وه وه ته له مافی سياسی نه  ی کورد بريتييه له سه مه

ته  ووه و کردوويهی داگيرکرد که کی که خاکه يه وه ته رنه ڵ هه گه سياسی له
مر  ر گوتم کۆيله، چونکه بارزانی نه گه ی خۆی. ببوره ئه کۆيله

وه نيشان بدا  ريش  بۆ ئه کردبوو و نووسه سير '' پ�ناسه کوردستانی به ''ئه
و  نا ئه وه ده ته ی گ�راوه و باسه خری زيارتی بارزانی به نسيب بووه ئه فه
ی ئ�رانيچ�تی   وانی بيرۆکه ی بارزانی راست به پ�چه پيرۆزه المه که

  .  زاده سکرت�ری پ�شووی حيزبی د�موکراته ن سه بدولالی حه مامۆستا عه
مليۆنييه که  ند ده ل�کی چه ی کورد  پ�ش�لکردنی مافی سياسی گه له سه مه 

  کان چاره ناکرێ. دابينکردنی مافه د�موکراتيکه به
ه بوونی کورد ک که داگيرکراوی کوردستان و کۆيل يه وه ه خو�ندنه
موو  ی مامۆستا و هه وه کی گونجاو نييه. خو�ندنه يه کا  خو�ندنه نه پ�ناسه

ی ئ�ران  ياندا حيزبی توده وه پ�شه ره ريزی هه کان و له رييه رانسه سه حيزبه 
کی  دور  يه وه رپ�کراوی مامۆستايه خو�ندنه ره باوه ی هه رچاوه که سه

وه نمونه  وه تئۆريزه کراوه. ئه رد به ئ�رانهنيا بۆ لکاندنی کو واقيعه و ته له
  وه ته تييه  نه که و  يه و مۆد�لی سۆڤ�تی پ�شوو بوو. ديتمان که چۆن ئه

  يی.. وه ته کريکارييه بوو به دابرانی نه
ر دووی  سه ی ئ�ران له کانی حيزبی توده ياندراوه موو راگه بروانه هه

ندی  ی ناوه پ�شی کوميته وه ساڵ له ياندراوی سی تی راگه ندان. به تايبه ر�به
ی  ) و روانگه150ژماره  1354ی  ی ده ی ئ�ران ( پازده حيزبی توده

  ی کورد.  له سه مامۆستا له مه
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  وه. دا بخو"نه م نووسراوه کۆتايی ئه  له  که يانييه قی به ده
ی کورد له  له سه ين.  مه که و رووه  ئ�مه باسی دوودنيای جياواز ده له

الم  ی خودموختارييه. به رنامه ی مامۆستاوه دابينکردنی به روانگه
يی و الت�کی  وه ه ته کی ن�ونه يه له سه وه مه ی کۆماری کوردستانه روانگه له

  داگيرکراوه.
ی خۆيان له  وه ی خۆيان و خو�ندنه رنامه کانيش به رييه رانسه سه حيزبه  

ئازادی ب=وک و  ش�کيان بريتييه له  يه. بۆ به ی کورد هه له سه مه
تايی به زمانی  ره �بژاردن و  خو�ندنی سه ياندن و هه زگای راگه داموده

  کوردی.
  �E:  دا ده ی که ش�کی وتاره به مامۆستا له
کان  وه ته گوتوه به ج"گيربوونی د"موکراسی مافی نه مان ت نه '' ئ"مه قه

ه به بE رمان وايه ک لکو گوتومانه و باوه بE، به جE دابين ده سبه ده
  ل دابين نابن." گه والتانی فره و مافانه له د"موکراسی ئه

يدا گونجاوندووه،  که رنامه شی به ی ئ�ستای له کام به و باسه مامۆستا نا�E ئه
و له کو�ی گوتووه؟   دی حيزبدا نووسراوه؟ يان ئه نه کام وتار و سه يان له

بE، و مافی  ی هه دوو  جه ره خشی ده که نه ر د�موکراسيه گه پاشان ئه
ری  روه يی که بريتييه له سه وه ته کرێ داخوازی نه يی پE دابين نه وه ته نه

يی چE ل�دێ؟  مامۆستا حسن زاده  وه ته تی نه و�ه ميللی و دروستکردنی ده
کی ن�وخۆييه. د�موکراسيش  يه له سه زانE که خودموختاری بۆ کورد مه  ده
ر�دا  گر�دراو نين. له سۆڤ�تی بهو دووه  کی گشتييه. ئه يه له سه مه

بو. له تورکيه  نگی هه رهه ش ماف�کی فه وه ل ئه گه ديکتاتۆری زاڵ بوو، له
الم کورد به  ��ن دوو وOتی د�موکراتن به موو ده مرۆدا هه و ئيسپانيای ئه

يان سا�ه  وه بۆ مافی خۆی ده ته ک نه قانوون وجودی نييه و له ئيسپانياش يه
  ر پ�يه. سه له
ل  ندی له گه فکه ره هيد دوکتور شه ی شه و وتوو�ژه نگه مامۆستا ئه ره

دا نووسراوه  6شماره  -بازتاب وقايع کردستان  نسه که له ره راديۆفه
  دا) و نووسراوه کۆتايی ئه  له  که قی وتوو�ژه ده  وه.(بروانه خو�ندب�ته

ی  له سه مه ر سه هيد له ندی شه فکه ره ئايا بۆچوونی مامۆستاو دوکتور شه
ی بنی د�موکراسی گشتی  خوار�ی مافی ميللی تا خلته يی و ه�نانه وه ته نه

هيد دوکتور  ی خۆتان و  شه و وتوو�ژه يه؟ تکايه ئه جياوازی هه
ی  هيد دوکتورقاسملوو که به بۆنه ی شه که يامه ل په گه ندی له فکه ره شه

کتر دابن�ن  ر يه مبه هلکی کوردستان ناردبووی له ه ندان  بۆ خه دووی ر�به
يی و کۆماری  وه ته ر مافی نه سه و ناهاوئاهانگی و بۆچوونی جياواز له
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هيدان دوکتور  ی خۆتان و شه که کوردستان و خودموختاری له وتاره
نزاده مافی  سه رچاو بگرن.  مامۆستا حه به نديدا وه فکه ره قاسملوو شه

عيد خودموختاری به  سهک بۆ کورد داواناکا. دوکتور  کويه سياسی وه
کا. دوکتورقاسملووش له مافی  ده کان پ�ناسه ش�ک له ئازادييه د�موکراتييه به
ری  زه نه دوێ. به يی و رزگاری کورد و له کۆماری کوردستان ده وه ته نه

بE بۆی بچE؟  بوچوون راسته و حيزبی د�موکرات ده  مامۆستا کامه
  وێ. ت به خۆی ده ی تايبهو کار رنامه و بۆچوونانه به رکام له هه
يه و  کانی ديکه وه ته کی جياواز له نه يه وه ته ی که پ�ی وايه کورد نه وه ئه
شکردنی  بE داوای دابه لی فارسی بE، ده کو گه بE مافی سياسی وه ده
ی جوغرافيايی  ی چوارچ�وه وه التی سياسی ئابوری و جياکردنه سه ده

مافی کورد به دموکراسی دابين  ی که پ�ی وايه وه کوردستان بکا. ئه
بکا. چونکه  بE خۆی بۆ ش�وه ژيانی کوردی باکور ئاماده کرێ، ده ده

ت و  ک ميلله بنه يه کان ده وه ته دا نه وهايه. ليره ماڵ ئه فا که ی مسته که مۆد�له
تی که  مايه ر به که ردی سه ناسرێ و فه سمی ده ره ردی به مافی سياسی فه

.  ی جارانه که شه ر بE به لبژ�رێ هه ش هه ی به ئازادانه که ری پارلمانه نو�نه
  حا��کدا کورد ئاسيميله يه. له ر هی زۆربه نگ هه ی ده چونکه زۆربه

ک�شرێ، داراو  کان ده ره و گه  و شاره ره ی به که �که کرێ خه ده
کرن يان داگيری  ی ل�ده که ی حاکم مال و ملکه وه ته کانی نه سترۆيشتووه ده
  يدا بکا.    ک په وه چ ر�گه يه بE بۆ ئه ن،حيزب ده  که ده

کا و  د ده �ه ی داگيرکراوی کوردستان خۆی نابه ر بيرۆکه  سه مامۆستا له
ی ئ�راندا به لکاندنی کوردستان به  ی له چوارچ�وه که خودموختارييه

کی ديمووکراسی بۆ  ره کا که دروشمی سه بير ده وه نازانE و له ئ�رانه
تی. مامۆستا  ندييه ی ناوه ی کۆميته يانييه وو به ی ئه که ی  باسه ره وه تهئ�ران 

ريک  و  کاته شه ڵ دوکتور قاسملوو ده گه يدا خۆی له که ش�ک له باسه به له
ر گوتويه که  به وه نجاساڵ له هيد دوکتور قاسملوو په ری شه �E که ر�به ده
ی هيچ وOت�ک نييه و ی کوردستان به مانای دابرينی خاک وه کگرتنه يه

ی  يه و وته هيده ئه و شه کردنی ئه رده سپه کاتی به خاک ئه ويش له گوايه  ئه
که له   ود�ره ته به ه�نانی ئه م بابه ری ئه وه. نووسه ته دووپات کردووه

ی دوکتور بۆ  يه و وته بووه و پ�ی وايه ئه  دا ه�ناويه تووره که وتاره
  :يه و د�ره ی نووسراوه ئه وه . ئهامۆستا داندراوهمی  م رده به �ک�شان له خۆهه

وی  ته تی نه و;ه ياندنی ده نگه له بيری چووبE که راگه ر ره '' نووسه
کانی کوردستان به مانای دابرينی  شه موو به ی هه وه کگرتنه کورد و يه

   خاکی هيچ وIت"کی ديکه نييه''



 26                  يوب زاده ن ئه سه و پۆليميکی سياسی           حه  ن زاده سه مامۆستا حه

 

 26 

ر  ی نووسه رمايشته و فه و د�ری نووسراوه ئه ر�ز له ری به تۆ ب�Vی خوينه 
�کو  و د�ره به نی ئه ر خاوه وه که دوکتور قاسملوو نه هه رگرێ؟ ئه وه
و زانايه ف�ر  يه  له م کورد هه ب�کی فکری بوو وج�ی گومان نييه. کا کته مه
يه  ن زاده مافی  هه سه م بۆ کاک عبدهللا حه وه ناگه الم من له بووبE ؟ به نه

بE له  سی ديکه بۆی نه الم که تور قاسملوو، بهر�کی دوک خۆی بکاته شه
و  شدا ئه ی دوکتور قاسملووی به زمانی دابE؟ ل�ره و د�ره وه ئه وه زمانی ئه 

دا  �ه ته ملکی مامۆستا.  زۆر شوکور که من له هه کراوه  �ه د�ره به هه
  �سووبE. ريم هه سه بوو  که من له يه ماستی  مامۆستاش نه و وته بووم و ئه

کانيش  د�موکراتييه  موو ئازادييه تييه. گريمان هه مايه رد له ئ�راندا کهکو
الت، پ�ش�لکردنی  سه شکردنی ده ر ماف و دابه ب�يه  سه  Oم که بن، به هه

باس   ند نموونه وه چه که بکر�ته له سه وه باشتر مه م�نE. بۆ ئه ر ده ماف هه
کی  يه ر به ش�وه گه ن. ئه تا ده سه گوترێ کورد له ئ�ران له ک ده م . وه که ده

شی  ن؟ تازه به توانن بکه وێ چ ده ن�و پارلمان له  د�موکراتيش بچنه
کی کورد له  تييه مايه و پ�يه  که ڵ مامۆستا نين. به گه ش زۆربه له که ش�عه

کی  وايه ش و هه س. له که توانE هاواربکا به ر ده پارلمانی ئ�راندا  هه
Oت و  سه شکردنی ده ويش دابه يه و ئه ر�گه ههک  نيا يه وتۆدا ته ئه
ر  ی حيزب هه رنامه رانی به کسانه که  نووسه يی يه وه ته بوونی مافی نه هه

  چوون. بۆالی نه
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  نگی دا رهه ی مافی  فه مافی سياسی کورد له چوارچ"وه
  

ی خۆم  به نۆره ''نوسE: دا ده ی که وتاره 2ی  ره الپه  زاده له ن سه مامۆستاحه
وه  بۆمان روون بکاته م که که ر�ز ده زۆرسوپاسی مامۆستا گۆرانی به

ی کوردی له  له سه ک دا مه يه لگه نگE و له چ به حيزبی د�موکرات که
  .وه''  ته نگی دا جE کردووه رهه ی فه چوارچ�وه

هيد دوکتورقاسملووی  ل�کی سياسی شه لو�ستگه تی هه ر له رواله نووسه
دواه که '' د�موکراسی بۆ  رنجی نه ڕی سارددات�دا ماوه و سه انی شهور ده

ی  يه و که وه هه کيان پ�که ندييه ئ�ران و خودموختاری بۆکوردستان'' چ پ�وه
ی ''  ی وشه وه و که ی حيزبی د�موکراتی کوردستانه رنامه به هاتوونه ن�و

نوری وه لک�ندراوه و س ئ�ران''  به حيزبی د�موکراتی کوردستانه
و دروشمانه  کانی خودموختاری چييه؟    مامۆستا پ�ی وايه ئه ته Oحييه سه
بون  مرۆ هه وه تا ئه زرانی حيزبی د�موکراتی کوردستانه تای دامه ره سه له

ی دووی  ره يه که له الپه وه ورووه هاتووه. له ردانه سه و ئاڵ وگۆريان به
اسی بۆئ�ران و خودموختاری راستی د�موکر نووسE: '' به دا ده ی که وتاره

بۆ کوردستان'' کE بۆ حيزبی د�موکراتی کوردستانی 
مر يان  دی نه ممه تی حيزب قازی محه وای زانا و بليمه دروشم؟پ�شه کرده

 وا؟''  فی پ�شه له ناخه –ری مامۆستا گۆران  باوه به –ميراتگرانی 
 1339کانی  سا�هسمی  ره ی نه زانE که به ش�وه زاده، ده  ن سه مامۆستا حه 

) به م�ژووی حيزبی د�موکراتی کوردستان 1950-1940( 1349تا 
النرابوو و دروشمی  م�ک دروشمی خودموختاری وه رده داناندرێ. سه

ی که  و ساOنه بات ود�موکراسی بوو.   ئه خۆيی، خه ربه ک�تی،سه حيزب يه
زانی و  ی ئ�ران خۆی به دايکی حيزبی د�موکرات ده حيزبی توده

ی ئ�راندا  التی حيزبی توده سه �کخراوی حيزبی د�موکرات له ژ�ر دهر
  خۆ پ�ناسه بکرێ.  ربه ن برياری سياسی سه حيزب�کی خاوه ،  به بوو ناکرێ

ی دووی  بۆنه  ی ايران به کميته مرکزی حزب توده  بروانه ''اعالميه  
دا نووسراوه)  که می وتاره که شی يه ندان" له پاشکۆی  به ر�به

وا   می پ�شه رده کانی حيزبی د�موکراتی کوردستانی ئ�ران له سه اوازييهجي
کان  باس کردن له ئالوگۆره .رچاون مه به رده و سه قازی محمد و دوای ئه
ر خراب نييه ،  رنامه له حيزب�کی سياسيدا نه هه و گۆرينی دروشم و به

که  دوولک�کی زين له خه ی خراپه. حيزب له کۆمه که وانه لکو پ�چه به
  ردادێ پ�ک دێ.   سه ئالوگۆريان به
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سمی حيزبی د�موکرات، له   ر مامۆستا له'' کوردستان'' ئۆرگانی ره گه ئه
  ب�نE: رچاوه ده و  ئالوگۆره به دواوه بروانE ئه به 1349کانی  ساله

وه، که له  که ی يه سمی حيزب ''کوردستان'' له ژماره ئۆرگانی ره
رچووه،   زاينی ده1971ی  ر به ژانويه رامبه تاوی به هه1349ندانی  ر�به

مانش�ت  1971ر به س�پتامبری  رامبه به 1350رمانانی  خه 8 تا ژماره
  وه بوو:''  ی ئه که رتيتره يان سه

  کوردستان
  1ندی حيزبی ديموکراتی کوردستان ی ناوه ئۆرگانی کوميته

ه تا دواو ) به1971( ئۆکتۆبری  1350ری  زبه ره و له 9ی  له ژماره
ی '' ئ�ران  وشه 1975ر به ئوتی  رامبه به1354الو�ژی  گه  37ی  ژماره

ی کوردستان  ک و دوای وشه دا  پاش بۆشاييه وانه ن�و دوو که '' له
  م جۆره: زيادکراوه. به

  کوردستان
  2ندی حيزبی ديموکراتی کوردستان  '' 'ئيران'' ی ناوه ئۆرگانی کوميته

که که  يه ئاخر ژماره 1354ری  زبه هر -1975الو�ژی  گه 37ی  ژماره
کانی   دا ه�ناوه و ه و له ژماره  وانه ی ''ئيران'' ی له ن�وان دووکه وشه

  ی کوردستان هاتووه. وانه پاش وشه ی ئ�ران بی که دواتردا وشه
  کوردستان

  3ئ"ران ندی حيزبی ديموکراتی کوردستانی ی ناوه ئۆرگانی کوميته
 1971ر مارسی  رامبه به 1349ی  مه هش ره  2ی  ت�بينی: له ژماره

دواوه دروشمی خودموختاری و د�موکراسی  له مانش�تی ئۆرگانی  به
  حيزب زياد کراوه.

ر دروشمی'' د�موکراسی بۆ ئ�ران  زاده له مه ن سه بۆچوونی مامۆستا حه 
يه. قبولی  وه وردبوونه ی لE و خودموختاری بۆ کوردستان'' ج�گه

Oت  سه ی ده رچاوه �ک و سه تی خه ولی حاکمييهد�موکراسی به مانای قب
ند  يه که له ناوه وه هه ت�که شنی حکومه ندی به ئيدئۆلۆژی و چه پ�وه
کی  ندييه يوه  کی حيزب په ره ی دروشمی سه شه و دوو به زرێ. ئه مه داده

تکردنه بۆ  يان نييه. د�موکراسی فۆرم�کی حکومه کراوه ئۆرگان�ک و جيانه
و  ل. خودموختاريش له کانی کۆمه نی گيروگرفتی تاکهرکرد سه چاره

نگييه به  رهه ن، ماف�کی فه که ی ده کان فۆرموله دا که ئ�رانيچييه يه واره قه

                                                 
1
  کان نامه �گه به  ب�وانه -  

2
  کان نامه لگه به  ب�وانه -  

3
  کان نامه �گه به  ب�وانه -  
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ئيداری  تی رايه نو�نه کوردستان  و  نگی کوردی  رهه بوونی فه ی هه نيشانه
ی  وانه بۆ ئهOم  شه کورده. به وبه وه بۆ ئه ن کارگ�رانی کورده اليه ند له ناوه

يان به داگيرکراو پ�ناسه  که کی جياواز  و وOته يه وه ته کۆ نه که کورد وه
يی  وه ته تايی مافی نه ره ستکاری کراوو سه ن،خودموختاری فورمی ده  که ده

وه  بردرێ و به ئ�رانه ی که به کوردستان ن�وده شه و به کورده بۆ ئه
  لک�ندراوه.

  وه تی سياسييه وجودييه ت و مه ندی به هوييه هيی کورد پ�و وه ته مافی نه 
ته  و هوييه وه ئه رانه ن داگيرکه اليه شکردنی کوردستان له يه. به دابه هه

وت  کان الدان�که له ره ی ئ�رانيچييه يه و پ�ناسه توناکراوه. خودموختاری به
  ت بوونی کورد.  و�ه ی به ده و پرۆسه

ج�گری سکرت�ری پ�شتری حيزبی ن  اليه ی مامۆستا له وپرسياره ئه 
ت  ی ''حيکايه ريم حسامی له ناميلکه وانشاد که د�موکراتی کوردستان ره

ت�کۆشان    ده ی  نيوسه ر ناميلکه کردن يان نووسينی م�ژوو له سه
  نووسE: که ده وه ته الم دراوه وهزاده'' نووسينی مامۆستا عبدهللا حسن 

ر دوای روخانی کۆماری  هه يه که حيزبی د�موکرات وه '' راستی ئه
می قازی  رده و ر�بازی حيزبی د�موکراتی سه  رنامه ر به سه کوردستان له

  .وه'' بۆته د زيندوو نه ممه محه
دا.  م ده له قه د له ممه فی فکری قازی محه له �ه خۆی به خه مامۆستابه هه

د که کۆماری  ممه چونکه حيزبی د�موکراتی کوردستانی قازی محه
الم حيزبی  وه. به کرده زراند، کوردستانيی بيرده انی دامهکوردست

دا که  ی وساOنه ن زاده له سه د�موکراتی کوردستانی ئ�رانE که مامۆستاحه
ئ�ران بووه، ئيرانی و  له  کراوه  تی کردووه سازمان�کی جيانه رايه ر�به

  وه.  ته ئ�رانيتر له ئ�رانيش ب�ری کردووه
نی حيزب  مه شE چاپه ل به گه ۆستا حسن زاده لهی مام که ( تکايه وتوو�ژه

درۆ  ی به سی حيزبی توده وت که �گر�کی رژيم له تاقمی حه کهه که چه
وه کردوويه به فارسی و  د�موکرات به ناوی فاروق کيخسروی له کوردييه

کانی رژيم دا ب=و  چييه زگای ساخته ده ر به له ب=وکی چشم انداز سه
و  ماکان له ستروکتور و بنه  ش دياره که وه ڵ ئه گه ) له وه  وه، بخو�نه ته کراوه

  دا جياوازبوون.  قۆناخه
ياندنی کۆماری کوردستان له رۆژی  وتاری پ�شودا باس کرا که به راگه له

ت  دروشمی د�موکراسی بۆ ئ�ران له بابه 1324ندان سا�ی  دووی ر�به
جE ما.  ندنی کۆمار بهيا رله راگه ی بۆ م�ژووی به که نياناوه وت و ته که
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 ديکه بوو دروشم�کی سياسی بۆ وOت�کی رکی کۆمار نه وه ئه چونکه ئه
  وه. رز بکاته (ئ�ران) به
تی، ناتوانE  يه يی کورد هه وه ته ی که له مافی نه يه وه و خو�ندنه مامۆستا به

و  تی کۆماری کوردستان بE. ئه رايه ری ر�گای  فکری ر�به ده در�ژه
کانی  رييه رانسه سه تی هاوفکری  سازمانه  دا به تايبه شه و به توانE له ده

زانن که به بۆچوونی  کانی ئ�رانی ده ومه قه کE له ئ�رانی بE که کورد به يه
سمی فارسی  نيشت زمانی ره وان، مافی خو�ندنی زمانی کوردی له ته ئه
  يه.  هه

ی  مۆستا پ�ناسهوه نييه که ما ی ئه که تی م�ژوويی کورد و وOته واقعييه
ران  ن داگيرکه اليه شکراوه.  له کا. کوردستان والت�کی داگيرکراو و دابه ده

ت بوونی گ�راوه.  و�ه ده ی به وت و پرۆسه ره وه پ�ش به  کانيانه و پشتيوانه
ران سامانی کورد و ه�زی کاری  کان و�رای داگيرکه ره ئيستيعمارگه

راندا دژ به کورد  کانی داگيرکه اوانهمو ت هه کورديان بۆ خۆيان راداوه و له
تی و  دا�ه ی ب�عه وه بوو کردنه ره رپرسی قه وه به ورووه ريکه تاوانن. له شه
و  الم ئه ت بوونی کوردن. به و�ه ده ی به وت و پرۆسه ی ره راندنه گه

  کا. وه و حاشايان ل�ده کتر ناگرنه و راستيانه يه ل ئه گه ی مامۆستا له بۆچوونه
ک  يه وتنه و تا راده و پ�شکه ره کانی جيهانی به وه ئا�وگۆره ييهخۆش به

کان  تييه و�ه ن�وده  سندکراوه وال به پ�ی په مه ن کورديش بتوانی له ده ده ر�گه
کانی  ی مافه ياننامه ی خۆی بکا. جيا له به که له سه ری مه سه داوای چاره

رانی  سودان  و نو�نهتی  و�ه ی ده وتننامه کانی ر�ککه مرۆڤ و پرۆتۆکۆله
  کرێ بۆ کورديش بب�ته تييه ده و�ه باشوری سودان که دۆکۆم�نت�کی ن�وده

  ی.  واکه ک بۆ داوا ره مايه بنه
کانی  کو دوکتور قاسملوو له ئاخررۆژه روه دروشمی خودموختاری هه 

و دروشمه له  داوه. ئه  يی کوردی ت�ک وه ته ک�تی نه ژيانيدا باسی کردووه  يه
رانی  کانی داگيرکه نده ن بيرمه اليه تری د�موکراسيدا له چهژير 

ی  وه ندرێ و تواندنه کان داده د�موکراتييه  له ريزی ئازادييه  وه کوردستانه
ت بوونی کوردی  و�ه ی مافی به ده وه تکردنه يی کورد و ره وه ته تی نه هوييه

ر  گه ه ئهران ته داگيرکه و حکومه رکام له وه. هه ته ت�دا شاردراوه
يی کورد  وه ته ی نه له سه تيش بن،  ناتوانن مه د�موکراتيترين حکومه

ت بوونی خۆی  و�ه ی به ده ن کورد پرۆسه بده ن و ر�گه ربکه سه چاره
  پ�بدا.   در�ژه

وه بۆ  ر�ته گه ی ده که مای فکری خودموختاری و ت�ئۆريزه کردنه بنه 
رێ بۆ خۆبواردن له  که  په هی چ وه کان و دۆزينه مارکسيستيه  بۆچوونه
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پاژۆکاندا   ن�و چه  تی کورد. له وايه ته ی نه له سه رکردنی مه سه ی چاره  ريگه
کرێ، به ه�نانی  الن ده نووسی گه که باس له دياريکردنی مافی چاره

ندی پرۆل�تارياوه، له  وه رژه ندی و به زامه يلE فره و گر�دانی به ره رجه مه
ر شانۆی وجود. کورد  وه سه که د�ته له سه النانی مه هر و دا هه وه  کرده
کان نييه. چونکه زات و  د�موکراتييه ل د�موکراسی و ئازادييه  گه ی له ک�شه

م و   النانی سته تی کورد وه وايه ته ی نه له سه ری داخوازی مه وهه جه
دا  مه رده م سه Oم له رستی و داگيرکاريی و هاواری ئازادييه. به  په کۆنه

يی  وه ته ی مافی نه وه ران له مود�رنيزم و مۆد�رن�ته بۆ شاردنه داگيرکه
ی  له سه کان مه ی بۆچوونی ئ�رانيچييه وانه پ�چه قا�ب�کی نو�يان داتاشيوه. به

رانی  کانی جيهان و داگيرکه زنه مه  ته و�ه که که ده يه چکه کورد گر�پو
ت و  منييه توانن بۆ ئه وان ده ر ئه کوردستان دروستيان کردووه. هه

ش کات و توانا و  وه ن. ئه ر بکه سه يه چاره له سه و مه ئاسايشی جيهان ئه
تی ن�وخۆيی و  له حاله  که له سه که که مه ره تڤانانی کوردی گه بو�ری سياسه

وه و به ناوی رزگاری  ره ران ب�ننه ده له سنوری دياريکراوی داگيرکه
تی  و�ه زراندنی ده و دامه ره ستی، به له بنده يان مليۆنی کی ده يه وه ته نه
ی  ل بيرۆکه گه يه له وه و خو�ندنه ن. ئه باتی بۆبکه يی کورد خه وه ته نه

  . وه کترناگرنه يه  يی ئ�رانيچ�تی و خودموختاری ناوچه
ندی دياری بکا. که وابوو ه�نانی  تی ناوه نيا  حکومه کورد ناتوانE به ته

تايی چاوی  تاهه س�Vکی هه کو ئه ی حيزبدا ناکرێ وه امهرن به و دروشمه له ئه
ی  و راستييه حدکا دا ئه13ی  و دروشمه له کۆنگره ل�بکرێ. گۆرينی ئه

  رووکرد.
می حيزب، باس�ک له  رانسی س�هه دوای روخانی  کۆمارو تا کۆنفه 

  بوو.  خودموختاری نه
و  مه نييه. لهی  سا�ه 60کی  و دروشمه له حيزبی د�موکراتدا م�ژوويه ئه
زرانی حيزبی  ر گوترا دروشمی د�موکراسی بۆ ئ�ران له رۆژی دامه به

تی جمهوری  و�ه ياندنی ده وه تا رۆژی راگه د�موکراتی کوردستانه
ياندرا، پ�ويست نه  ی که کۆماری کوردستان راگه وکاته کوردستان بوو. ئه

ودموختاری سلی خ بوو کورد بۆ ئ�ران داوای د�موکراسی بکا. قبولی ئه
نجام  تی کارگ�رانی کورده بۆ به ئه الحييه بۆکورد به مانای قبولکردنی سه

نگی باس کراو  رهه ند له کوردستان. مافی فه کانی ناوه ياندنی برياره گه
ی  وه ته نگی نه رهه ی فه رنامه نا به په نيا ئيمتياز�که بۆ کورد له ته

تی  ی سياسه بE له چوارچ�وه ده ها نييه و  ش ره و مافه ست. تازه ئه رده سه
و پي�ناسه  نگييه و به رهه و ئيمتيازه فه دابE. به ندی تی ناوه و�ه گشتی ده



 32                  يوب زاده ن ئه سه و پۆليميکی سياسی           حه  ن زاده سه مامۆستا حه

 

 32 

تی  ی هووييه نالوێ که ئاOی کۆماری کوردستان که نيشانه  تييه وايه ته نه
تی يان  نيشتی ئاOی ش�ر و شمشيرنيشانی پاشايه ته له   يی کورده وه ته نه

وه. دوای روخانی  رزبکر�ته يشانی کۆماری ئيسالمی بهن نجه ئاالی په
نيزامی  -باتی سياسی  ی خه وه ست پ�کردنه کۆماری کوردستان و ده

ر ما��ک،  سه ک جار�ش ئاOی خودموختاری له حيزبی د�موکرات بۆ يه
رگه يان ر�کخراو�کی حيزبی  ندی پ�شمه رشاخ�ک، ناوه گوندێ، سه

  وه.   کايه شه د�موکرات... نه
جۆر�کی  تی کۆماری کوردستان به مامۆستا حسن زاده سيستمی حکومه

تی  و کۆماری کوردستان به حکومه ئه  کا.  دوور له واقيع پ�ناسه ده
الم  . به کراوه له ئ�رانه ش�کی جيانه ناسE که به کوردستان دهخودموختاری 

ی  هرنام و  خرايه ن�و به ی ويستی ئه وانه ی  ف�درالی به پ�چه  که وشه
يه  وه ی ئه که وه. هۆيه رزکرايه س�ردراوی کۆمار به لپه وه، ئاOی هه حيزبه

الم بۆ مامۆستا حسن زاده  و دووه جياوازن. به تی ئه ر و ماهييه وهه جه
کن و بگره  ر يه نگی خودموختاری هه رهه سيستمی ف�درالی و ئيمتيازی فه

مۆستا له ی ما ختانه سه ر خودموختاری پE باشتره. ديفاعی سه
ر  گه وه ئه ر ئه به يه. له و باسه ليلی ئه دا ده 13ی  خودموختاری له کۆنگره

ينووسيوه پ�ويست به نووسين ناکا،  کردووه  يان نه کدا باسی نه له ج�يه
نده مافه کۆ  وه ر ئه وداهه ی ئه که تی خودموختاريه ژ�ر خ�وه چونکه له

ی که حيزبی د�موکرات  يه و پ�ناسه ش ئه وه ل ئه گه وه. له ب�ته ده
ری بۆچوونی مامۆستادا  له سيستمی ف�درالی کردووه  ژ�رکارت�که له

ی ويستی  تدا چوارچ�وه ی ت�کداوه. له باشترين حا�ه که مای سيستمه بنه
کی کارتۆنييه. باشتر وابوو مامۆستا  خودموختاری مامۆستا ئۆتۆنۆمييه

له ''کوردستان'' ئۆرگانی  ی که هيي ره الپه19  نزاده بۆ نووسينی وتاره سه حه
مای  می حيزب بروانE تا  بنه رانسی س�هه ندی دوای کۆنفه ی ناوه کوميته

باتی  له خه  وقۆناخه و دروشمه بۆ ئه دروشمی خودموختاری و پ�ويستيی ئه
  ی کورد ببينE. ئازاديخوازانه

ا ج�گير ی حيزبد رنامه ی له  به و دروشمه و کاته که دوکتور قاسملوو ئه ئه 
گرت.  �ده ی هه وه ر ئه رييه هه مسه جه جيهانييه دوو  و نيزامه کرد، ئه

ناو پشتيوانی مافی  ی والتانی کۆمۆنيستی، به ره  بوو که به  وه شی ئه که ليله ده
و  کانی ئه کانی مرۆڤ و پرۆتۆکۆله ی مافه يانييه ست بوو و به النی بنده گه
ل  گه تيکردن له کانيان بۆ دژايه ليستهمپريا يان به پيالنی ئه يانييه به

  کرد. ده سۆسياليزم پ�ناسه
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ستکردنی چوونی دوکتور  ربه رپيالنی کۆماری ئيسالمی بۆ به گه ئه
و  ره ری کت�بی ئيسکۆرت به ی که نووسه و جۆره مريکا به قاسملوو بۆ ئه

وتبايه دروشمی  که رنه کا سه ی پ�ده تاران( دوکتور پيترپيلچ ) ئاماژه
  �گيرابوو.. م�ژ ساڵ بوو هه دموختاری حيزبی د�موکرات لهخو

وانشاد فرانسوا ميتران  ل مادام ميتران هاوژينی ره گه  دوکتور قاسملوو له 
ی دوکتور  وه ند رۆژ پ�ش ئاخرکۆبوونه رانسه چه رۆک کۆماری فه سه

ا به مريک و ئه ره رار بۆ به نجانی ، قه فسه کانی ره ڵ ت�رۆريسته گه قاسملوو له
کانی  ی مافه ياننامه رچاوگرتنی به به ی کورد به له له سه ر بچن و مه فه سه

تڤانانی  لک و سياسه ر بيرورای خه نه  به کانی  بخه مرۆڤ و پرۆتۆکۆله
  مريکا. ئه
ی  وه الن، دۆزينه نووسی گه ری چاره کانی بريارده زنه بۆ وOته مه 

کراوی  نه کی چاره يه له سه که مهی کورد  له سه کی نوێ بۆ مه يه چاره ر�گه
کی  ک�تييه تييه به شکلی ف�درا�ی يان کۆنف�درالی، يان يه و�ه ن�وده

گرتنی ئاسايش و  ره کا به په تی ده ک�تی ئوروپا يارمه کو يه ی وه خوازيارانه
کانی  ی مافه يانييه که. به قامگرتوويی ناوچه سه و ه�منی و ئاشتی له جيهان

کانی  ر مافه سه کيان له ی که يه که ييه وه ته ن�ونه  اننامهيم دوو په ومرۆڤ 
تی و  اليه کانی ئابوری، کۆمه ر مافه سه وی ديکه له نی ، سياسييه و ئه ده مه
سته دابين  به و مه سندی کردوون ئه تی ئ�رانيش په نگييه، حکومه رهه فه
ی   3و  2و  1ی  . مادده27ی  و  ماده 28سVی   بروانه  ئه .ن که ده
  که.  يماننامه په
مريکاو  يتوانی بيرورای کورد بخاته ن�و  م�ديای ئه دوکتور قاسملوو ده 

لی  نگری  به ه�ز  بۆ گه کان،  دوست و اليه نييه  ده مه  سازمانه
تی  مريکا بکا که سياسه نجام داوا له ئه ره يدابکا. سه زۆرل�کراوی کورد په

ال  رانی کوردستان وه ه داگيرکهتيکردنی کورد و داکۆکی کردن ل دژايه
  خسابوو.  له بۆ کورد ره و هه بنE... ئه

بات و ت�کۆشانی دوکتور قاسملوو، ر�گه به ج�گرانی  بۆ ر�زگرتن له خه
ی کورد  له سه ر مه سه و وOته له رپرسانی ئه ل به گه مريکا تا له درا بچنه ئه

ته چوو  مامۆستا حسن  ئموورييه و مه و ئه ره ی که به وانه ک له بدو�ن. يه
ی بۆ کورد تشت�کی لE شين  که ره فه وه و�ناچE سه داخه زاده بوو که به

 .Eبووب  
ی و  کانی رۆژانه  �گوتنه خودا هه ر به ن زاده له به سه مامۆستا حه

کردنی دوکتورقاسملوو له  رده سپه خاک ئه کانيدا و له کاتی به وتاره له
م  ری ئه �کی دوکتور قاسملوو که نووسهی د�ر وه پاريس، بۆ دووپاتکردنه
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ر له  ند سا��ک به و تاران چه ره ی ئ�سکۆرت به که کی کت�به ديرانه له پ�شه
ی مامۆستا  به هی کاک دوکتوری ناساندبوو، يان  که زانستييه  وتاره

 11ی  يانييه نابی بارزانی بۆ پيرۆزبايی کردنی به چوونه ديداری جه
ر  سه ی دوکتور قاسملووی له بووه ئاخر روانگه ی نه وه ئادار، کاتی ئه

يی که کريس کۆچرا به  وه ته  تی نه و�ه خۆيی کوردو پ�که�نانی ده ربه سه
 کا دا باسی ده ی که سياسی  دوکتور قاسملوو له کت�به ی   تنامه سييه ناوی وه
ی  دوکتور  خودموختاری  له روانگه  تا  بزانE دروشمی4وه بخو�ن�ته
نگه  لواوه. ره ری  مسه می نيزامی دوو جه رده ر بۆ سه ه ههو قاسملووه

Eئه سه مامۆستا زۆری پ Eوه  هيده ر له زمانی دوکتور قاسملووی شه گه ير ب
يی کوردی  وه ته کگرتوی نه باتی يه وه که ''خودموختاری'' خه بۆی بخو�ننه

ی  فه لسه که  ت�ئۆری و  فه  ت�کی تا�ه ش واقعييه وه ش کردووه. ئه دابه
  خا.  واوی له ئيعتيبارده زاده به ته ئيرانيچ�تی مامۆستا حسن

  
ی باس  م جۆره به  ی بيستووه دوکتور قاسملوو ی که له وه کريس کۆچرا، ئه 

  کا:  ده
؟'' اما بايد  کدام کرد خواب کردستان مستقل را در سر نمی پروراند '' 

برای مبارزه   مرز رادستکاری کرد؟  واقعبين بود. چگونه ميتوان سه
  شرط بايد جمع گردد.''    برای استقالل سه

ی دوکتور قاسملوو بۆ شکاندنی قا�بی خودموختاری باسی  رجه مه  و سE ئه
  ن: وانه کردوون ئه

  کانی کوردستان به ه�ز بE.. شه موو به ی کورد له هه وه بزووتنه .1
ن  اليه ر له راست پشتيوانی کورد نه  هه التی ناوه له رۆژهه .2

ن.  بکه کانيش پشتيوانی له کورد  ته وله وه  به لکو ده النه هگ
  ر بE...  مريکا کارت�که ر ئه توانE له سه بستانی سعودی ده ره عه

الم  يکا به مريکا ده ت�ک نييه له ئ�مه[کورد] پشتيوانی بکا. ئه وله . ده3
 1988(وتوو�ژی سا�یکاندا.  ته و�ه ی ده ل�ک و له چوارچ�وه رجگه مه به

  ڵ دوکتور قاسملوو ) گه پاريس له
بات بۆ  گوت خه نووسE : کاتی که به قاسملوويان ده کۆچرا ده کريس

ردستان  يگوت ... کو کا، له والمدا ده ش ده خودموختاری، کوردان دابه
  ته..... ش واقعييه وه ش کراوه و ئه دابه

                                                 
4
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نتيقی   کی مه هي ی به ش�وه ته ر له و حا�ه ده ول بۆ چوونه دوکتور قاسملوو هه
که  ته وله رسE ده ر هه گه يگوت: ئه وه و ده کرده ده ت نه دا ره وه کرده له
کانی  وه دا بزوتنه و حاله ن،  له ی کوردتونا بکه وه وه بزووتنه کبگرن بۆ ئه يه

. الن�ن کبگرن و دروشمی خودموختاری وه يهبE  کورد ده
5

    

بوون ئ�ستا ئا�وگۆريان ی دوکتور قاسملوو باسی کرد رجانه و مه ئه
  ردا هاتووه: سه به

کو  مه،  ئوروپا وه که ماوه، کورد له باشور ه�زی يه دام نه رژيمی سه
دژی کورد  تی تاران و ئانکارا به می سۆڤ�ت له  دوو حکومه رده سه

ی پ�شوو هاوکاری ناکا،  رب=وييه و به م به پشتيوانی ناکا، يان النی که
تی وجودی ت�کنيک   که ره اری کورد به بهنگی کوشت تی ب�ده سياسه

ندی  روبه مريکا و تورکان له سه کگرتوويی سترات�ژيکی ئه �گيراوه، يه هه
کی  تييه ددام  بووه به دژايه ددامدا و دوای روخانی سه روخانی رژيمی سه

ی  التدار گVۆله سه لالدايه، ئاخوندی ده تی سوريا له گيانه ئاشکرا، حکومه
ی  چه ويی کورد و وشياری و زانستی وه ته ستی نه ل�ژی و ههته  وتووه که

موو  حمترين رژيمی دوژمنی کورد له هه نوێ، پاش ت�کشکانی بE ره
ی کوردو  له سه تی مه وانه له خزمه موو ئه م�ک به ه�زتره. هه رده سه

ش  پ�ويست بوو که دوکتور قاسملوو  رج�کی ديکه الم مه ی دان. به که دۆزه
بوونی حيزبی د�موکراتی  ش  رجه و مه بينی بکا. ئه بوو پ�شيتواني نه

کردنی حيزبی  چوارم�خهباتدا.  پانی خه کوردستانی ئ�رانه  له گۆڕه
وه،   ن زاده سه ن مامۆستا حه اليه وه له الی کۆيه د�موکرات به قه

. وتنی رژيمی کۆماری ئيسالمی بووه به دژی کورد رکه ترين سه وره گه
�ک  شی بE که کانی ديکه گۆردراوه  رجه ی حيزب مه داماويهته  و حاله ئه

خۆی و  ن زاده به سه يی مامۆستا حه متمانه ش راست له بE وه کردوون. ئه
ی گرتووه و ناوی  رچاوه التی کوردستان سه وه له رۆژهه لی کورده به گه

ی دا کۆماری ئيسالم يی ل�داوه. له راستی وه ته نديی نه وه رژه پاراستنی به
کانی له  ی هيزه کوردستانييه ل و پۆ خستنی خوازيارانه په تی له سياسه

جE  ک�تی نيشتمانی کوردستان ج�به ستی يه التی کوردستان به ده رۆژهه
کاو  تی ده يدا باس له ب�سيفه که ش�ک له وتاره کردووه. مامۆستا له به

ووسيبايه. ی روونتر ن و د�ره ت بE''، بريا ئه ئ�ژێ"'' پياو نابE بE سفه

                                                 
5
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کان و  سياسييه کوردييه تی ما�ی حيزبه  ستی يارمه به ر مامۆستا مه گه ئه
ک�تی نيشتمانی کوردستان بE که به  وه يه موانه روی هه سه له

ره  مه ير و سه وه زۆر سه کا، ئه Oتی ده کانی رۆژهه کوردييه سياسييه ه�زه
ی  وه تدا مانای نييه. ئه تی له جيهانی سياسه ت بوون و بE سيفه سفه نييه. به

رجی  ر کۆماری ئاخوندی خه گه ييه. ئه وه ته ندی نه وه رژه که گرنگه به
سی له ن�وخۆی وOتدا دابين  ت که ند سه ر�کی چريکی چه دان به شه در�ژه

رج بکا که   بE خه ده  تييه و يارمه ری ئه رابه زاران به بکا ، ب�گومان هه
و  يکا. دياره ئه کانی کردووه يان ده وردييهک�تی نيشتمانی به حيزبه ک يه
موو  دا هه ته و خ�وه ژ�ر ئه  بووه. له ر بۆ حيزبی د�موکرات نه يه هه کسه نه

تی حدکا ناچار  رايه ک ر�به ج�يه  وه. له ته ش کۆکراونه کانی ديکه سازمانه
ی 90تا  سه ی خۆی که له که وه والته ر�ته گه وه له باشور بکری و نه به مانه

ست  چييان له ده  و حيزب و سازمانه ورديالنه �ه ئه گه لکی کوردی له خه
  دێ؟ 
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گۆڤاری چشم  ن زاده و سه ئ"رانيچ"تی، مامۆستا حه  -خودموختاری 
 انداز

  
ر  و به مه  يه له وه هه ندی به خودموختارييه ی که پ�وه شه و به Oمی ئه وه له

ی کورد و  له سه کردنی مه ر پ�ناسه سه م له زاده ن سه ی مامۆستا حه وه خو�ندنه
نگی باس کرد. گۆرينی  رهه سياسی کورد به مافی فه داشکاندنی مافی

ی سياسی  رنامه ی که له به يه و ش�وه ی خودموختاری به  ف�درالی به وشه
تی  روما هييه وهه يه له جه وسيستمه کاندنی ئه حيزبدا هاتووه، گوترا که داته

  . خۆی
ليدا مافی  گه هيچ وOت�کی فره کانی مامۆستا، له ی بۆچوونه وانه به پ�چه

  الم مامۆستا حسنزاده خۆی له يی به د�موکراسی دابين نابE. به وه ته نه
ئ�رانه و  ش�ک له و پ�ی وايه کوردستان به وتۆ نادا. چونکه ئه تی ئه بابه

يه  که ب=وکی چشم  وه ر ئه به رله شکراو نييه. هه وOت�کی داگيرکراو و دابه
کا و  ی مامۆستا پ�شوازيی ده که ره زه لگرانی رژيم له نه ک هه اندازی چه

و بيرۆکه  يی مامۆستا به ميشه يکا به فارسی و بۆ گريدانی هه ده
وکردنی  يره وه و بۆ په کاته موو ئيراندا ب=وی ده وه له هه يه رانه الده 

لوچ،و  ب، به ره ری، عه کانی ئازه اسييهسي می حيزب و سازمانه رده به له
  نE. نی داده تورکمه

ری  زه ی پ�شوويدا حاشای له نه که نووسراوه  مامۆستا حسن زاده له
ی خۆی  و وتوو�ژه ری) کردبوو وادياره ئه ئ�رانيچ�تی خۆی ( ئ�رانيگه

بووه که به راشکاوی هاواری  نی حيزب له بير نه مه زگای چاپه ڵ ده گه له
  دووه.بۆ کر

کانی  گرێ که بۆچE وته ربينگم پ�نه کو جاری گۆرين به ر مامۆستا وه گه ئه 
کاته  وه راگويستووه، يان  بۆم نه زمانی چشم اندازه وم به فارسی و له ئه

کی'' و''  ره ری ده ری و پياوی ج�ی ''باوه به دی خۆشخه نه سه
شکر و  رله همکاته'' س رچاوروون'' ودوژمنی حيزبی د�موکرات يان نه به

ردووی حيزبی د�موکرات''   ز بۆدارماندنی داروپه وه ره ری هه ر�کخه
ردوی فکری مامۆستا) يان به   ری داروپه وه ت�کده (بخو�نه

ری ن�وان  کيچ�که ره ڕ و دووبه پVی شه ری  ته Oييس�ن'' و ''ل�ده ڕهه ''شه
مانه و زۆر  هر�ز ئ ری به خو�نه - کا  کان''  تاوانبارم نه کوردييه حيزبه

ن زاده  سه ياOتی ز�رينی مامۆستا حه التی خه ش خه کاری پرداهاتی ديکه
يدا.  مامۆستا حسن  که سياسييه  م د�رانه له پۆليميکه  ری ئه بوون بۆ نووسه

وی حيزبی د�موکراتی کوردستان  عنه ری سياسی  مه سال ر�به 17  زاده
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�ک ف�ری  بست�نE ، خه رار بوو مافی خۆدموختاری بۆکورد  بوو که قه
نگی ئينسانی  له ج�گای قانونی ت�رۆری فکری  رهه د�موکراسی بکا و فه

  دابنE.) الکان مه
ل  ی که له گه و وتوو�ژه قی ئه �E با   مامۆستا حسن زاده ر�گام بدا، ده به 

وا�نووسی حيزبی د�موکراتی کوردستانی ئ�ران کردوويه و کوميسيونی  هه
ی رژيم  به  که �گره ک هه �موکرات چاپی کردووه و چهنی حيزبی د مه چاپه

سی به ف�ڵ  وت که ندامی پ�شووی تاقمی حه ناوی فاروق کيخسروی ئه
م  ری کورد بۆ ئه د�موکرات، کردوويه به فارسی، بۆ زانياری خو�نه

  نده؟  ندی به چه نی بزانين چه وه  خۆی گوته گو�زم. بۆ ئه شو�نه راده
وتوو�ژ  له 1382ری .سالی  �وه زه له مانگی خه  ن زاده سه مامۆستا حه

  وتوو�ژی راديۆيی دا  گوتوويه: له ياننی  مه زگای چاپه ل ده گه له
اقوامی که از حقوق برابر برخوردارنباشند و راه گريز ازمرکز را در '' 

پيش گيرند آنهائی هستند که احساس ميکنند تحت ستم هستند. وگرنه مثال 
بی سياست باشند که بخواهند از يک کشور بزرگ و کردها بايد بسيار 

پرخير و برکت مانند ايران جدا شوندو يک حکومت کوچولوی منزوی 
دردنيا تشکيل بدهند، که درواقع نه اقتصادی شکوفا داشته باشد، ، نه 

تجارت   باشد، نه  کشورها داشتهروابط بين المللی خوبی با ديگر 
نصورت برای مدتی طوالنی مجبور باشد که در اي  پررونقی) داشته(

ا خواهد شد امتيازات بيش از حد به ديگران بدهد تا بتواند خودرا سرپ
   نگهدارد'' 

ئامار    ی به پشتيوانی کامه يه  وه و ل�کدانه ن زاده ئه سه راستی مامۆستا حه به
کرێ  تی کردووه؟ ده اليه نگی و کۆمه رهه و زانستی ئابوری، سياسی، فه

وه  نE؟ ئه يه ی رابگه يه و�نه و زانيارييه بE  ی ئه رچاوه همامۆستا س
پاژۆکانه که  کانی ئ�رانی و سازمانه چه ی سازمانه شوينيستييه نده پروپاگه

ی  يکاته پ�ناسه يی کورد ده وه ته رۆکی حيزب�کی نه ی سه مامۆستا حسن زاده
وه بۆ  هن زاد سه  بدولال حه ی و  به ناوی عه که باتی سياسی حيزبه خه

ر  مه و ئامار له �گه تاڵ له به ست به ن�رێ. مامۆستای ده هاوفکرانی خۆی ده
  و پرسياره چE ئ�ژێ؟ ئه
  وه تائ�ستا، کامه شروته شروته و له مه وه تا مه ر له کۆنه کوردستان هه 

  يشتووه؟ ته پ�گه که ره و والته به پيت و به خ�روب�ری له
يان  وراستييه تا�ه ی کورديش ئهتڤانی دژ هيچ ئابوريزان و سياسه 

  وتوو راگيراوه...  وه دواکه موو باريکه  وه که کوردستان له هه ته شاردووه نه
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تی و فرۆشتنی ه�زی  نيا کۆيله ت"دا ته که ره خ�روبه کورد له ئ�رانی پر''له
و چاو�ک به  ر ئه گه . خۆ ئه6يی پE بڕاوه کاری به نانه زگی و ئاواره

کانی حدکادا بگيرێ،  کانی له بالوکراوه باقی هاوفکره کانی خۆی و وتاره
  وه. تانی کورد چی ديکه ناخو�ن�ته ره ژاری و بE ده هاواری هه جيا له

  ماييه و باخه سينه ر ئه وه هه يه ت�که ی بيری ئ�رانيچييه القه مامۆستا له ده 
رپنزره ی ميللی و پانئ�رانيست و خنز بهه تی جه ماعه بينE که ئ�رانی جه ده 

نده  رمه يان بۆ نوسيوه، هونه که کان  ، سناريۆی فيلمه پوواه  سياسييه
يان  که ی زۆردار کليپه وه ته کانی نه ختياره کانی حيزبه چۆخ به نازداره

و  به ی وتوی مامۆستايان له کۆيه که يالی له فرکه بۆسازکردووه و خه
ر شوکرانه بژ�ر بE!  ده زاو قه بE به قه ياندووه که، کورد ده ته گه ناعه قه

رێ و   قامه و دروستکردنی شه خانه کاری پر له داهاتی خشتبری کوره
ئ�رانی به پيت و   ی له ست و راما��نی زبVخانه ی ئاوده وه خاو�نکردنه

يی و کيانی کورد و  وه ته ری نه وه خۆيی کورد و و سه ربه تدا له سه که ره به
نجی شانی خۆی به  م و ره رهه هنکردنی ئاووخاک و کان و ب خاوه به

خالقی  سادی ئه ڵ و فه نفال و کوشتاری به کۆمه رزی و دوور له ئه ربه سه
ی له ئ�رانی به  ته و کارو ن�عمه ت له الباشتر بE. ئه زاله خۆشی و ره و نه

ر له  گه گاتE ئه می بگرێ. خ�ری ده وتووه نابE  به که ستی که ت ده که ره به
وه   ته مانه رکی ئيسالمی و نيشتمانی خۆی به ئه ی و ئهئ�رانی ئ�رانيترب

و  نجی شانی ئه ت و ره حمه بE که به زه نE. پ�ی ناخۆش نه يه جE بگه به
و له جياتی کورد و  وه س�نه کورد بحه سترۆيشتوی نه لکی داراو ده خه
ی خۆيان  که موو خ�روب�ری وOته ندامانی حيزبی د�موکراتيش هه موو ئه هه

Oوه له  ر ئه ی کاکه؟ هه که ره چی ل�ده ده زاوقه للوشن. قه رديش هه تی کوو و
ی  ييه وه ته م بيرۆکه نه ژار له کو�ی ئه ی کورد نووسراوه. مام هه چاره

مامۆستا حسن زاده سکرت�ری پ�شووی حيزبی د�موکراتی کوردستان  به 
  وه!  ی خۆت بۆ مامۆستا بهۆنييه ش�وه

چE تا  نگ ده فه راستی له جه ی مامۆستا به مايه بE بنه  وه و ل�کدانه ئه
تی. مامۆستا روی  Oيه ت�کی سياسی، ئابوری ، کۆمه ربرينی واقعييه ده

ی  که تييه رايه وه که ر�به گر�ته ش کۆماری کوردستان ده ی ل�ره که باسه
ی چۆڵ و   ت بووبE که کوردستانی گچکه بE زۆر بE سياسه گوايه ده

وه. له حا��کدا  ت جيا کردب�ته که ره ی به پيت و به وره هقاقری له ئ�رانی گ
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  ی  ييه وه ته نه  و برياره بE ئه ک له م�ژووی نو�دابۆ کورد هه ر شانازييه گه ئه
ربه خۆی  تی سه و�ه زراندنی ده تی کۆماری کوردستان بۆ دامه رايه ر�به

  کورده. 
تی  رايه وه ر�به يهي وه ته و رووحی دژی نه ن زاده ئا به سه مامۆستا حه

يی بۆ کورد  وه ته گرتووه و داوای مافی نه ستۆ ئه حيزبی د�موکراتی وه
ی  ی ساالنه م الوه بودجه شروته به کا؟ ب�Vی مامۆستا بزانE له مه ده

زيری ن�وخۆيی  نده بووه؟ ب�Vی راپۆرتی ئاغای صباغيان وه کوردستان چه
وه  تانی ئ�ران ئه و�ه تی ده ياسه�E: س وه که ده و�تی بازرگانی خو�ندب�ته ده

ی  ن زاده  له ش�وه سه تی بE. ب�Vی مامۆستا حه نعه نييه که کوردستان سه
زا  ئابووريی ر�ژيم له کوردستان شاره کردنی کورد به پ�ی پالنی  ئاسيميله

  ونه وخه کرێ مامۆستا ئه بينE؟ ده بE؟ ئايا چۆ�کردنی کوردستان ده
وه که چی گوتووه  د�ر بۆی شی بکاته د�ربه ی بۆ کورد باس بکا و خۆشه

و  گرتووه، ئه ره په  ته نعه و سه کردووه، ئه شه و ئابورييه گه وبه کورد بEV ئه
ی  ن؟ راده ند و شاری کورددا هه رگرتووه له کام ناوه بازرگانييه به

ند  نده؟ چه الت چه سه ن ده لی خاوه وار و پسپۆری کورد له چاو گه خو�نده
ند  ت کوردن؟ چه که ره ی خو�ندکاری زانکۆکانی ئ�رانی به پيت و بهت سه له

الت�کی  سه کانی ئ�ران کوردن؟ کورد چ ده تی ميليارد�رو بازرگانه له سه
يمانی و له  ر له شاری سوله گه يه؟ ئه تی هه Oيه سياسی، ئابوری، کۆمه

يه يني ب بۆ کۆماری ئيسالمی حوسه زه ، کوردی سونی مه وOت�کی ديکه
وت�ک  و  ی پ�دراوه مزگه کا، ئاخو به مليون کوردی تاران ر�گه سازده
تی  تڤان و کارگ�ری حکومه ندی سياسه تا چه بE؟ له سه ست�کيان هه ئاوده
زاران ميليارد  تی هه سه ند له موو ئ�راندا کوردن؟ چه رز له هه به پايه

  کورده؟  دارانی رمايه وه هی سه ره کانی ده سامانی ئ�ران له بانکه
ر و  وه خته نده به وه زانستييه  راسته و کورد ئه  وه و ل�کۆ�ينه ر ئه گه ئه

ی   شکه بووه، ئه ته که مامۆستا له خۆشييان پ�ی شاگه که ره ن خ�روبه خاوه
کا و بۆچی  مامۆستا له ريزی ئوپۆزيسيۆنی کۆماری ئيسالميدا چی ده

وه؟ با بE و  ته رزکردووه ی به و رژيمه به خ�روب�ره دروشمی روخاندنی ئه
EVرانی سياسی حدکای   ن ر�به اليه  ی له موو زيانه و هه ئه بۆچی به کورد ب

و   ياندراوه. ئه گه کورد رانه تی نو�ی مامۆستا به رايه ر�به  ر له به
زايه بۆچی به کورد نه گوتراوه؟ بۆچی   ی که مامۆستا ل�يان شاره راستييانه

  ئ�رانيان له کيس  کوردداوه؟ ی  موو خ�روب�ره و هه ئه
ی حيزب�کی  رنامه ل به گه توانE له و بۆچوونه چۆن ده نی ئه راستی خاوه به
  کا خۆی ر�ک بخا؟  بات ده سا�ه خه60يی که  وه ته نه
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ران له کوردستان و  ه�شتنی داگيرکه ره بۆ نه ی کورد شه له سه مه 
کانی  وه ته ل نه گه خوازيارانه لهرداد�کی   يشتن به قه دا گه باش ره تی هه حا�ه له

التی سياسی و  سه شکردنی ده رانی کوردستانه بۆ دابه ئ�ران و داگيرکه
  الن.  کی گه کوويه سپاندنی مافی سياسی وه چه

ندی. له  تی ناوه تکردنی قودره التی سياسی يانی له سه شکردنی ده دابه 
ی  چوارچ�وه له  شکردنه سياسييه و دابه ليدا ئه گه وOت�کی فره
ند  وه.. چونکه پالنی ئابوری ناوه ی مامۆستادا ج�ی ناب�ته که  خودموختارييه

شی  يدا، قانوونی به کا و ده ياری ده ند ده ی ناوه که ر�ژێ، بودجه دايده
ی  بE، ناوچه تی نه ند دژايه ڵ قانوونی ناوه گه بE له خودموختار ده

ند قانوون  رکات له ناوه بE وههساسی  نی قانوونی ئه خودموختار نابE خاوه
نE و   يه گه تی نيزامی راده رحوکم، حکومه سه الد�کی تازه هاته گۆراو جه

کی  يه کا، چوارچ�وه شی خودموختار و تونای ده ر به کوت�ته  سه �ده هه
يی  وه ته تی ميللی نييه و قانوون�کی ن�ونه جوغرافی سياسی نييه، هووييه

الستدار�ک  سه ن ديکتاتۆر�ک و ده که له اليهی  و کاته نايپار�زێ. ئه
و  ک نييه که پ�ش به يه کرێ،  ه�زو توانا نفال ده کرێ يان ئه ه�رشی پE ده

يی  وه ته که ن�وخۆييه و سازمان�کی ن�ونه له سه بگرێ، چونکه مه  الده جه
يه و  ش که هه کی ديکه يه له سه وشداربکا. مه تی والت خه ناتوانی حاکمييه

المی  کوو مامۆستاوه وه تڤانانی وه ن سياسه ستا کورد له اليهتا ئ�
ی  چيله سته ب�ته ده وه کورد ئيدی نه يه   که بۆ ئه وه وه ئه ته گرتووه رنه وه
  نفال و موکرێ قران چاری چييه؟  ر و ئه شه
ی  و بۆچوونه تی ئه کرا له خزمه وه باسی ل�وه ره سه ی که له و وتوو�ژه ئه

رۆک کۆماری کورد  بE کۆماری کوردستان و سه ده مامۆستادايه و
ق  قاوده وه يان ده ی ب�ته که ل ت�ئۆرييه ئ�رانيچ�تييه گه بکا که له پ�ناسه  جۆره به

 ..Eب  
  

  Iی کۆێ يه وه تی قه کردنی حدکا به خ"وه جووت به خييه
 ر ک له سه يه ندقسه ژ�ر ناوی چه يدا له که  ن زاده له وتاره سه مامۆستا حه 

ی  رييه نابه ره په مه�نه ته خه و حا�ه ی کاک حسن ايوب زاده''ئه که وتاره
تی  ژ�ر قبو�ی سياسه ری له سه ست به حيزب له باشوری کوردستان و ده

وه  ر برايانی باشوره سه ت به کاته منه وخۆی کۆماری ئيسالميدا، ده ناراسته
زمونی  استنی ئهکه گوايه:''  ''قازانجی کاتی کوردستانی ئ�رانی بۆ پار

ته  موو کوردی ت�دايه کردووه نی هه ع�راق که قازانجE در�ژخايه
  قوربانی.'' 
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زانE   کی '' کاتی'' ده يه ماوه سال به17نی  ن زاده خۆی گوته سه مامۆستاحه
ته قوربانی.  کوردی ع�راق'' کردوويه  زموون ف�ربوون�ک  له که بۆ ''ئه

باتی به مليون  ساڵ خه  27لکو نييه به ساڵ 17وه قوربانی کردنی  الم ئه به
تيه که  بۆ فيربوون له  مانی رژيمی پاشايه الت دوای نه کوردی رۆژهه

بE  و ده  رزانيشه زمونی کوردستانی ع�راق''  به بروای مامۆستا هه ''ئه
باتی  ی مامۆستا دروستی خه يه وه و ل�کدانه وه. ئه ر بداته سه باقيشی له

کانی حيزبی  که تروپکی شانازييه 47-46انی ک ی ساله کدارانه چه
الم  وه.  به ی پرسياره خاته ژ�ر نيشانه می شايه، ده رده د�موکرات له سه

ی  وه زموون کۆتايی نايه. پاش خو�ندنه که به فيربوون له ئه له سه مه
ئارامگرتوو وه کو   ی له کۆيه م د�رانه مامۆستا ری ئه ی نووسه که وتاره
تی  گی غيره نيبE، ره ری راچه به وی ب�خه ی يان له خهبا گرتب�ت کاره

تی  وێ به يارمه يه بE و ده ی ده ش�تی رق وکينه  بزوێ و سواری بارگينه ده
رخۆش'' و''   به خه يدا به'' که وتاره پرله بوختانه م د�رانه که له  ری ئه نووسه

  کی''  ره رپ�کراوی  '' ده باوه
کا،  رچاوروون'' ناود�ری ده کان بE) و'' به مريکييه ستی ئه به بE مه ( ده

ر کۆماری ئيسالمی و  کوت�ته سه لده ت له خوا هه وه ست و قه ست له ده ده
  �E: و ده کا ده فرو تونای خت�ک ته وه مانگ تا سا�ه 6کی  يه ماوه له
  يه قمان هه هه دا وێ؟ دوو چاوى ساغ". ل�ره چت ده  �E "کو�ره کورد ده ''

  ين که "يش بکهکى ره ده "نى اليه  له تيى کورديش و رايه ر�به  يى له گله

ڕپ�کراوانى!  باوه الى نيا له ته ى نا��ن و ئ�مه  به  د�يان دايه  ى له وه بۆچى ئه
مامۆستا ئاوا   ن�ين. ئ�ستا که وال داده له يان وه Oم ئه . بهى درک�نن خۆيان ده

م  که ى خۆم پ�شنيارى پE ده ۆرهن  ، به روونه  رچاوه سه ک موو اليه هه  له
با   وه ريک بزانE و ب�ته شه  دا به و شانازىيه له و رکه و ئه ويش خۆى له ئه

من نا��م زۆر  . ئهما�ين خوا" رێ  ت له وه ست و قه ده  ست له ده"  وه پ�که
هيديشى  د شه ند سه و چه خ�ر، سا��کيش بک�شE نه ش مانگ، شه زوو، با
و  ى کوردستان به وره ش�کى گه رزگارکردنى به وتى سکه ين. ده بۆ بده

  .رزانه هه  ته قيمه

وی له چاوان نه  خوانی  مامۆستا حسن زاده خه  زيله س به نه  رکه هه 
کانی  خو�نE. بروانه نووسراوه ر ده سه ی  جاسوسی له نيشE، سووڕه

ی ميان ج�گر که ريم حيسامی و ه�من.... يه ر که سه مامۆستا حسن زاده له
شاعيری ميللی کورد بوو که مامۆستا له   وی ديکه سکرت�ری حدکا و ئه

ندامی حيزب به ناوی خودای ش�عری  ی بب�ته ئه وه ر له ری کۆندا و به فته ده
  کوردی کرنۆشی بردبوويه. 
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ری''  به کی''، ''خۆش خه ره ری ده رچاوروون'' �کی، ''جی باوه مامۆستا ''به
شکری  ردوی حيزبی دارماندووه، له اروپهدژ به حيزبی د�موکرات که د

زی تۆناکردنی ر�کخستووه، بۆ  وه ره ر حيزب و  هه ته سه کردووه
وه  بيری نييه که نزيکبوونه کا ( له بانگه�شتن ده  ی کۆيه  که رخانه سه ستبه ده

ژار  ی مام هه که شنی م�شووله يه ) دواتر به چه وتۆ بڤه س�کی ئه له که
التی کوردستانی بۆ  و رۆژهه ره  مE  به گه  ی خۆی به وه رانه ش�عری گه

س   ت که ند سه مانگ  وبه فيداکردنی چه E�6: به  وه و ده خو�ن�ته ده
  مانگ؟  ش ب�ته شه سال ده فده  ندجار حه روخ�نی! چه کۆماری ئيسالمی ده

بووه  يادی نه ی له خۆی کردووه. له وره   کی گه قييه دا نا هه مامۆستا ل�ره
''،  ره ردو و�رانکه ره''، ''داروپه و'' حيزب ت�کده ووسE  که ئهبن

رپ�کراوی  زنی کوردی''، ''باوه ی ن�وان دوو ه�زی مه ره اليس�نه رهه ''شه
رێ  ددامی به عس و سه رپ�کراوی رژيمی به نده باوه کيی''يه، چه ره ده

ه؟!  ژير و ی بۆداناو کانی ئيقليمی بووه يان مايه ته رپ�کراوی  حکومه وباوه
  ت�ک؟!     ئيشاره

لی  موو شۆرشی گه بE. مامۆستا هه رکی برايانه ئاوا ده ياندنی ئه ج�گه به
وه راگرتووه يان  التی کوردستان بۆ ئه کی له رۆژهه کورد و مافخوازييه

الم برايانی  ن. به پ�يان راگرتووه که  برايانی باشوور به ماف�ک بگه
نگه مامۆستا  شيری وشتر...ره " نه باشور زۆرجار هاواريان کردووه

نگوری  ک�تی نيشتمانی کوردستان، به دابی مه بE که برايانی يه بيری نه له
و  الم ئه ری ماOواييان بۆ مامۆستا ل�ناوه، به خۆمان، زۆرجار پ=وو ساوه

رماو سۆ�ی  سه  ی له کويستانی پر له وه زانيوه و له ترسی ئه ر پ�ی نه هه
وه ن�و ''ح�ل و  گاته نه يان  وێ بکهفر  به  ر رندووه به وهنديل و شاهۆ  قه
الی کۆيه  قه ر برس�تی قڕی بE، له به ندی کورد  ''  له هه تی به ده شيره حه

 دیيا�ی کور ش�عری شاعيری ناسک خه ته  حا�ه و وه. ئه ته وتووه که دوور نه
  �نه!!  ک �ته که،  ه�من له کو�ی گۆرهه ره کو ه�منی موکوريانی گه وه

تی مامۆستا حسن زاده له باشوور  رايه بوونی حيزبی د�موکرات به ر�به
رانی سياسی کوردی  لکو ر�به بووه، به ر سوود�کی بۆ باشوور نه هه  نه

ن به کۆماری  وا بده ناچارکردووه بۆ پاراستنی مامۆستا زۆر ئيمتيازی ناره
ن.  بوو بيکه ده نن که نه يه جE بگه رکی بۆ به ئيسالمی و زۆرکار و ئه

ته. قوو�ه،  ماکياولی  وه سياسه ش سوودی بووبE، ئه ره چE دووسه و�ده
  زابE. وێ تا ل�ی شاره ده
زموون، مامۆستا ناچاريش بووه  ی حيزب و ف�ربوونی ئه وه بۆ مانه 

نی له ناکۆکی ن�وان  خۆيی حيزبی د�موکرات و بE اليه ربه تی سه سياسه



 44                  يوب زاده ن ئه سه و پۆليميکی سياسی           حه  ن زاده سه مامۆستا حه

 

 44 

ندامانی حيزبی  ش�ک له ئه تی پ�داب�نE... به خهکان  سياسييه کوردييه ه�زه
��ن  ژ�ر ليچيان ده ش�کيش  له  ، به سکه خاسه ن: که ف�ر کردووه هاواربکه

 دا ت�داماون.  و ن�وه رد خاستره.  تاقم�کيش له زه
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  ند ندی به چه ده و  چه ی موزايه  ن زاده و گولواژه سه مامۆستا حه
  

وه له سوئيد  ر�زه ن دۆست�کی به له اليه 09.06.2006رۆژی  
وانشاد  کی ج�گری پ�شووتری سکرت�ری حيزبی د�موکرات ره يه ناميلکه

ت کردن يان نووسينی م�ژوو''   ريمی حيسامی به ناوی حيکايه که
ن زاده'' م  سه ت�کۆشان'' نووسينی ''عبدهللا حه  ده ر نيوسه �و�ست�ک له سه هه

و  رم سوورما که ئه يه سه و نوسراوه ی ئه وه ت . له خو�ندنهيش پ�گه
کانی مامۆستا نووسراوه.  ر بۆچوونه سه ک له يه به چ بE ر�زييه نووسراوه

د�رانه  م ری ئه يه دژ به نووسه  و ش�وه ر به ش هه ن زاده سه مامۆستا حه
.  ی خووساندووه که  مه �ه رمی قه قی شه زی به ئاره روومای سپی کاغه

ی  و پ�نجسا�ه ويش له وه که ئه شم خو�نده ر�کی ديکه هاواری نووسه
رحيزبی  سه ند بۆچوونی خۆی له ليلی نووسينی چه رابردوودا به ده

ی  ييانه زه ندی قين و رکی بی به ر تۆف و به ته به وتووه د�موکرات، که
  رپ�کراويی کۆماری ئيسالمی ل�دراوه. مامۆستا و مۆرکی باوه

کی ئيتتالعاتييه! تياح که  زگايه نی چ ده يزبی مامۆستا خاوهلۆ! ح گه 
��ی  ر ده يه! ما�ته هه کان هه ندييه وردترين ئاگاداريی له نه�نيترين پ�وه

کتريان  کانی يه مزه زگای ئيتتالعاتی مامۆستا و کۆماری ئيسالمی ره ده
ر  �ته بهو که  رێ ده م به �ه ست بۆ قه س ده رکه يره هه شف کردووه!! سه که

ته سنوور ناناسی .  و سوننه زگای ئيتتالعات. ئه ژاری ماری ده  ددانی پرله
کو  وه وه ن ئه که تی ئ�ران ده واوييه ی که هاوار بۆ ته وانه تی ئه تايبه به

ناب  ی عاليجه ک وشه ڕ يه به نجی له ری گه کبه زانن. ئه عورفی سياسی ده
  ...  وينيان ترينجاند ئه سال له 6سوور  جبه

نيا دز�و نييه  ته تی م�ژوويی يان زانستی نه ر فالنه بابه سه نووسين له 
ر  ش له سه م د�رانه ری ئه ی نووسه که . کاره لکو کار�کی پ�ويسته به

ت�کی م�ژوويی دا بووه.   سياسی و ديفاع له واقعييه -باس�کی م�ژوويی 
ی مامۆستا له حيزبی  تييه نگه ئيتتالعاتييه تايبه رهه و فه م ئه که زوو ده ئاره

موو  فتاره له هه و ش�وه ره د�موکراتدا کۆتايی پE بی وداواکارم بۆ ئه
ی بوختانيان ل�دراوه داوای ل�بوردن بکرێ... له   ی مۆره بۆره سانه وکه ئه

  �E :  يه که ده سل�ک هه ت و قانوندا ئه ريعه شه
بE  کا ده ی ئيديعا ده سه وکه ''البينة علی المدعی واليمين علی من انکر'' ئه

عی  ر موده گه ره''. ئه کا سو�ندی له سه ی حاشای ل�ده وه بE، ئه ليلی هه ده
و سزای قانوونی بۆ دياری  ره لم�نE بوختانکه ی بسه توانE ئيديعاکه نه
  کرێ.  ده
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 ن زاده     سه ئيلهامی مامۆستا حه

    
ندانی  ی  دووی ر�به هک  يانييه ری به تا کاتی ئاشکرابوونی رومای  نووسه

ر  يه له سه وه و ل�کدانه بووم که  ئه م نه ندی،  خاترجه ی ناوه به ناو کۆميته
بE. مامۆستا   ن زاده سه رکۆماری کورد کاری مامۆستا حه تی سه سايه که
س�ک  بووه که وانه ی حيزبدا پ�ی که يانييه ش له کاتی نووسينی به نزاده سه حه

وOمی  وه له  ر ئه به نديش پشتی ناگرێ. له ی ناوه يتهدا و کوم قاوده ل�ی له
و  ری فرهاو�ژی و ناسکو�ژی له تانه موو هونه دا هه م د�رانه ری ئه نووسه

  م ديرانه گوتبوی: ری ئه نووسه .کار ه�ناوه ردا به شه ته
که ويستوويه سيستمی کۆماريی کوردستان بکاته  يانييه ری به '' نووسه

ين رژيمی ن�وزراوی تونا بوو و کۆماری کوردستان به لتر نده ی گه کلکه
  رۆکی ئيلهامی ناود�ر بکا'' ناو�کی بE ناوه

رێ   تی به تی، سۆڤييه ستی تايبه به مه  �ه و به ی به هه و رژيمه مامۆستا ئه
بووه و  و رژيمه له ئارادانه دا باسيک له که ناوبردووه، له حا��کدا له وتاره

  نووسE: که ده  بووه وه  ری کوردستان به ئ�رانهست لکاندنی کۆما به مه
  ند؟''  ندی به چه ل�ن چه ک له کوردی دا ده راستی وه ''به

س�کی  شياوی باس�کی سياسييه و نه له که نه  و ش�وه نووسينه ند ئه رچه هه
ن�ين که  نگی مامۆستا وايداده ر د�ته به Oم له وه به ش�ته وه سياسی ده

ب  ره وه عه و رووه بE له ج�دابE. له شی ده که Oمه وه پرسيار�کی به ج�يه و
الم  يه، به حه په  حه المی ته وه "هذه بتلک و البادی اظلم"نی:  گوته

فافه'' و به خۆ  Oم'' ناشه تی به يه که المه ش وه وه مکارتره. ئه ر سته سپ�شخه ده
  وه نووسراوه.  سانسۆرکردن�کی زۆره

و  الم ئا له هاتوم بدرک�نم، به ت نه نی له قيمهمويستووه ساما رگيز نه هه 
  نم:  يه گه ر ويستی مامۆستا حسن زاده رايده سه دا  له خوازراوه وا نه وهه ش که

تی  م ، دارايه که ما�ه ندامانی بنه ل ئه گه ش له لی ژيانی هاوبه لوپه جيا له که
ت  ند سه م�کی نوک تيژ ، کۆمپيوت�ر�ک و چه له تيم بريتييه له " قه تايبه

و  يه. له وه سال خو�ندن و خو�ندنه55ويم  عنه و مه ی روحی رمايه کت�ب. سه
زانم. جيهان�کيشم ئاوات و  انم ف�ڵ نهنده ف�ربووم که بز وه شی ئه دا به يه ماوه

مامۆستاوه  7کۆنتۆی ده  باتی بE مزه که چووه سا�يش خه ب�مرادی بووه، ده
هيدم له حيزبی د�موکرات و  زاران هاور�ی شه ی هه وه می ب�برانه و خه

تکارانی ئاخوندی  ستی جينايه ده لی کورده به ی گه کانی ديکه حيزبه کوردييه
                                                 

7
  ژماره حيسابی بانکی به زمانی ئا�مانی -
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دايه. هيچی   يه وه ب�برانه  و کاروانه ريزی ئه  م له االنهس 19کی  که برايه
ن زاده، سکرت�ری پ�شووی  سه کو مامۆستا حه س�کی  وه م نييه که که ديکه

ند؟''.  چه ندی به حيزبی د�موکرات بتوانE ل�ی بب�ته کريار و پ�م بEV:''  چه
به  و موحاسه  سه و مونافه  سه و موناقه ده بازرگانی سياسيش  نيم تا موزايه

حيزبی د�موکراتدا بووم له مامۆستا  شدا که له سا�ه و ده بزانم. له
و   وه ببE. له يشتووه که بۆ فرۆشتنه گه �کم پ�نه که وه  شت�کی به زاده حسن
ند؟! خۆمن  ندی به چه م:  چE چه بE من له مامۆستاپرسيار بکه وه  ده رووه

موو  ر هه سه ت بزانم و لهنی حيزبی د�موکرا مامۆستا نيم خۆم به خاوه
  م. له بکه و حيزبه ، موعامه شت�کی ئه

نگاندنی  �سه م�ژوويی بووه و هه –باس�کی سياسی   ی من که تی وتاره بابه
ی  زارانی ديکه ساڵ ژيانی من و هه ی ده رمايه ی حيزب�ک  که سه کارنامه

ی حيزب  مهساسنا ندی ئه زارانه. کامه به و هه ت�دايه. مامۆستاش تاک�که له
وه  ی داوه به مامۆستا حسن زاده که به ناوی حيزبی د�موکراته ر�گه
رچاوگرتنی  به ستE؟ يان بE وه �به و  هه م و ئه ت و بوختان بۆ ئه تۆمه
مامۆستا   لقوت�نE؟ نسيپ خۆی له کاروباری سياسی حيزب هه پره
تی  سايه م که لم�نE؟ ئه وێ چی بۆ دوژمنی کورد بسه يه ده  ی وکارانه به

ی که  و جۆره ترسE کۆماری کوردستان به ده  وه ی بۆ ک�يه؟ بۆ له شک�نييه
و بۆچوون�کی  ی ئه وانه س�ک به پ�چه ر که گه بووه پ�ناسه بکا؟  يان ئه

گ�رێ تا   �ده ش هه بE و خۆی شين و ره �ده رهه بوو بۆ کافره. ده هه
وه به  بۆئه لE جياوازيخوازه؟ کۆماری کوردستان ر پ�ی نه داگيرکه
ل  گه کا، تا له ده تی خورموختاری کوردستان پ�ناسه  حکومه

کان به جوداييخوازی  وێ و پانئ�رانيسته ی ر�ک بکه که تييه ئ�رانيچييه
رشی سووری له ژ�ر پ�ی  ی ئيحتيماليدا بۆ ئ�ران فه وه رانه گه ن�ن و له دانه

  ن؟ راخه
ماری  ت�کی گه ورد سياسهرانی ک تی روحی و فيزيکی ر�به سايه ت�رۆری که

خوازی کورده.  وه ته ش کوشتنی روحی نه که سته به ی دوژمنه.  مه م�ژينه له
تی  سايه يی کورد و ئ�عدامی که وه ته رکی مامۆستا کوشتنی روحی نه ئه

رکی مامۆستا حياکی پاراستنی  لی کورد نييه. ئه فادار به گه رانی وه ر�به
مبينی. نووسين  که نگی خۆبه رهه ت�که له فه بابه  سهو با يه. ئه زنه O مه و قه ئه

تی  رفه وتۆ کارو ده ت�کی ئه ی بابه يه نه موو اليه کی هه يه وه و ل�کۆلينه
  تيش نييه.  رفه دا ج�ی نييه و ده م شو�نه که که له ره گه
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  وه؟  کی نانه ره ری براکوژی و دووبه پلی شه ته

  
المی  وه وه يدا،  له جياتی ئه که  ديفاعييه  ش�ک له به مامۆستا حسن زاده له

کادر و   200و نزيک به  رپرسی کوشتنی ئه وه که به بداته و پرسياره ئه
م  ری ئه ، نووسه ودا ک�يه تی ئه رايه سا�ی ژ�ر ر�به 12- 10يه  له رگه پ�شمه

ی  که قی نووسراوه ده  وه کا. ئه ر تاوانبار ده پVی شه د�رانه به ل�دانی ته
  يه: م وتاره ری ئه هنووس

تی  حيزبی د�موکرات نزيک به  رايه کانی ر�به ياندراوه ی راگه ''به گو�ره
ی رابردوو  سا�ه 12-10و  ر له م حيزبه  هه ی ئه رگه کادر و پ�شمه 200

و  يزان�بE ئه تی حدکا نه رايه له باشوری کوردستان کوژراون. تۆ ب�Vی ر�به
کی  ؟ ئايا پاراستنی راديۆيه رس بووهرپ �که کE کووشتوونی  و کE به خه
ی بۆ به  يه رگه موو پ�شمه و هه ی د�نا که ئه  نده وه کراو له باشور ئه غه ده قه

و  يی ئه وه ته تی حيزب له الی سازمان�کی ن�ونه رايه کوشت بچE؟ ئايا ر�به
رانی  ه�زی  به ه�زی پشتيوان  کی له ر�به يه خنه ياند و ره ی راگه کوشتاره

مال و  تکاران به راشکاوی له که بۆ ر�گايان دا جينايه گرت
ی پشتيان  له ما�ياندا  واندا  کوڕی کورد، برا و بربره تی ئه ژ�رحاکمييه له

  واندابکوژر�ن؟ تی ئه ژ�ر حاکمييه  و له

به خۆ بوو که  کۆتايی   متمانه  نده وه وا ئه گر له پ�شه خنه تی ره رايه ئايا ر�به
ی  نا ميوانخانه په ی قاتVی دوکتور قاسملو  له کۆيه و له  هبه مانۆری رۆژان

  حيزبی د�موکرات ب�نE؟''

ردا  يه له گو�ی خو�نه ژاره نا مرۆڤانه ره پرله و وته ب�زه�نه وه ئه بۆ ئه 
ت�کی  جينايه  ر هه بوونی   ر دز�وی و نامرۆڤانه  وه، من  نه هه زر�نگ�ته نه

م تا  که حکوم ده ش مه که فسی فکره �کو نه بهم  که حکووم ده مه  ری شه دژی به
  دايه. که راست ل�ره له سه ڕی براکوژی. مه بگا به شه  چ

وا  ی حيزبی د�موکراتی کوردستانی ئ�ران،  پ�شه که ته هامه شه مامۆستا به
ته  بووه و نه کو ئه کا که بۆچی وه ده ر پ�ناسه ده وه سته ده قازی محمد به خۆبه

ی سپای رژيمی ئاخوندی  الی کۆيه که تۆپخانه ليياتی قه مه ری عه رمانده فه
  �E:  بگرێ ده

تی قۆناخی  رايه گر�ته ر�به ر ده شه و ته می ئاشکرا مامۆستا تانه '' به عاله
ر هاور�کانی  ديوه له سه خۆی رانه ی حيزبE د�موکرات که بۆچی له تازه
  تی کوردی بکا! ری حکومه جواب بE و شه وه
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وه بدا و ببينE  ره کانی سه رنجی  د�ره م سه که ر�ز داواده ری به خو�نه من له
ڕی دژ به  باس�ک له هاندانی مامۆستا بۆ شه  دا و نووسراوه له کو�ی ئه

  تی کوردستان کراوه؟  حکومه
لE که تاوانه .  تاوانه؟  به  وه ری مامۆستا ل�پرسينه زه نه  وادياره به

ی  نيا بۆ دوو وشه شتار�کی پرسی و تهکو نجيش باسی زنجيره ری گه کبه ئه
  شيان کرد. ره سال له کونه6سور''  ناب جبه ''عاليجه نووسی:

سی نازانE  له چۆن�تی ت�رۆرکردنی  مافی که ش به نزاده سه مامۆستا  حه
و  وايه ئه �ه پ�ی  و به هه هيدانی حدکابپرسE. چونکه ئه  کوڕی کورد و شه

.  يه وه هه وه تی ئه رپرسياره تی و به رايه به ر�به ندی نيا پ�وه ته   يه  له سه مه
تی حيزبی  رايه م له ر�به وپرسياره س بم که ئه نگه من ئاخر که ره

ن چ  اليه يه  له  �که ئاواره و خه د�موکراتی کوردستانی ئ�ران کردبE که ئه
کی بۆ پاراستنی گيانی  تييه رپرسايه وه کوژراون و مامۆستا چ به سان�که که
  و ت�رۆرکراوانه بووه؟  ئه
  قينه ی راسته وه پ�وانه م بۆ ئه تی باس بکه رپرسايه ی به با دوو سE نموونه 

تی دياری بکرێ، نه بۆ  رپرسايه لک و سنوری به فاداری به خه بۆ وه
  االبصار!  ت: '' فاعتبروا يا اولی لکو بۆ عيبره رکۆنه به سه

ا کۆه�ن ئ�عدام کرد.. سوريه جاسووسيکی ئيسرائيلی به ناوی ئيلي 
دا   رۆژه 6ری  وه. ئيسرائيل له شه ک شارده يان له ج�يه که رمه  ته

ر و  ژ�نرا�ی  فسه ربازو ئه زار سه هه12کانی ت�کشکاند و  به ره عه
و  موو ئه ئيسرائيل هه ،س ياندنی ئاگربه گرت. پاش راگه ی به ديل سوريه
  وه.  اکۆه�ن گۆريهی ئيلي که رمه ی به ته سه زار که هه دوازده

وه و  ربووه وان�کی ئيسرائيلی له لوبنان به ر فرۆکه و به مه سال له نۆزده -
ست  ل�ن ئ�ستا له ده روشو�نه. ده وه بE سه و کاته ستی حيزبولال. له وته ده که

و  تی ئيسرائيل ناوی ئه له و ندجار ده کاندايه. رۆژی چه ئاخونده ئ�رانييه
دا  مليۆن دۆالر ده �E ده وه و ده خو�ن�ته کاندا ده رسييهڤانه له راديۆ فا فرۆکه
بE. بۆ  ڤانه ئيسرائيلييه هه و فرۆکه ر�کی له به س�ک که خه به که
  مليۆن دۆالر!  ر�ک ده به خۆشخه

  کورددا: ن�و  له حدکا و له
وه  ن رژيمی ت�رۆری ئاخوندييه کی دوکتور قاسملوو له ورمE له اليه برايه

تولالزاده  که له  ئايه  ل پاسدار�کی  گه ول�دا له هگ�رابوو. رژيم ه
که بردرايه الی دوکتور  وه . پ�شنياره ی حيزبدا بوو بيگۆر�ته گرتووخانه

ن.  و گوتی: با ئ�عدامی بکه وه تی کرده يی ره قاسملوو. دوکتور به تووره
کا با  ر رژيم راست ده گه ی من نه سياسييه و نه حيزبی. ئه و برايه ئه



 50                  يوب زاده ن ئه سه و پۆليميکی سياسی           حه  ن زاده سه مامۆستا حه

 

 50 

وه  وه. حيزب بۆ ئه ربگر�ته وه  رگه يان به ئازادکردنی پ�شمه که وهگيرا
  يه.   ئاماده

ی له پشتی  که ی مامۆستاحسن زاده و هاور�يه  که الم م�شکی حيزبه به
eو  سته. ئه به  پ�کن. دوکتور قاسملووم مه رم ده ی گه ميزی وتوو�ژ به گو

رستادی  ی به . جادهوه Oتی ئه س خه تی زۆر که سايه ی که که سه که
تی  سايه تی که ری حورمه ، پار�زه ری مامۆستا حسن زاده رمانده فه

ری دوکتور  ی کوژه کر�ته شو�نی مانۆری رۆژانه رانی کورد ده ر�به
بی  ژانبڕی  �دانی حه ی  به هه قاسملوو و هاور�کانی.  مامۆستا رکی تۆ�ه

ان مردووه به و ڕقه سڕ ي الم ئه مر�نی. به عورفی ديپلۆماتی ده
ی  کی د�سۆزانه يه خنه م�ژوويی و ره –ی وتار�کی سياسی  وه خو�ندنه
ی فرهاو�ژی مامۆستا و له  ب�ته ئاگری تۆپخانه م وتاره ، ده ری ئه نووسه

  گرێ.  ری ده تی نووسه سايه Oی  که قه
فکردنی  کی التاوت�گرتن و فرهاو�ژی و بوختان و گه ره چE هۆی سه و�ده

ی کت�بی ''  وه رگ�ران و بالوکردنه م د�رانه، وه ری ئه نووسه مامۆستا له
ت�رۆری دوکتور قاسملوو بE...  -ر ئ�عدام سه و تاران'' له ره ئيسکۆرت به

نگه  وه ره دا کۆکراونه و کت�به ی له و زانياريانه ی ئه مامۆستا به گو�ره
دا هاتوون.  بهو کت�  وه که  له و پرسيارانه بداته ش�ک له المی به بتوانE وه

دا بۆ  رجه لومه و هه نگه له ته و باسکردنيان ره و بابه گۆر�ی ئه وه ه�نانه 
نيا  ته ته وبابه ری ئه خولق�ن بE. نووسه ن زاده گيروگرفت سه مامۆستا حه

يتوانيوه  وه نه  داخه س. به يه و به که رگ�رانی کت�به کار�کی که کردوويه وه
ره کار�کی  و هاورێ و دۆست و ر�به ی بۆ ئهگناس مه جيا له نيشاندانی ئه

کی  يه وه بووه داوای ل�کۆلينه ی نه وه ديکه بکا. به پ�ی قانوون مافی ئه
  تييه بکا. و�ه ته ن�وده و جينايه يی بۆئه وه ته ن�ونه

تی دوکتور قاسملوو،  رگايه ورانی پ�شمه کی ده ج�ی داخه که هاور�يه
ی   نيا به نيشانه ره و ته و ر�به ئهتراژيديای کوژرانی   کت�بيک که له

کا به   وه ده ره، له ئا�مانييه روه و کورده نيشتمانپه گناسی بۆ فيداکاری ئه مه ئه
رکی  وه ئه ئه - دا رز و قۆ�ه له چاپی ده کوردستان به قه کوردی و له

الم  به - بکا و کاره  تی چاخی نو�ی مامۆستا بوو که ئه رايه زگای ر�به ده
و رووداوه که  وێ له ناکا. نايه  و کاره زانE ئه ۆر هۆ که بۆخۆی دهر ز به له

الم  وپۆخستنی حيزبی د�موکرات باس�ک بکرێ. به ل بوو به هۆی له په
يه  و کاره بڤه نE که  ئه يه کی بگه ره نی ده يامه به اليه و په نيا ئه وێ ته يه ده
وه  نگه ب�ژن ئه هيکردووه. ر نی مامۆستا حسن زاده  نه مه زگای چاپه ده

و ت�رۆره  کرێ. چ پ�ويسته ئه رووداو�کی کۆنه. با کای کۆن به با نه
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ر دوکتور قاسملوو ت�رۆر  وه؟ خۆ هه رامۆش کراوه زيندوو بکر�ته فه
رانی دوکتور  شو�نی کوژه وڵ نادرێ  و پ�ويست ناکا پE کراوه... هه نه

و  المی ئه انی بۆ وهک ره کانی حيزب و پار�زه قاسملوو بزانرێ. دوکۆم�نته
ن  ول بده نه روو وهه دا باس کراون بخه که کت�به ناروونانه که له  شه به

ی  وه ر بيرورای جيهانی و داوای ل�کۆلينه وه به نه جار�کی ديکه بيخه
ن  ريری  بۆ بکه فيق حه ی ت�رۆری ره له سه کو مه يی وه وه ته کۆر�کی ن�ونه

کی ناسراوی  تييه سايه ست بوو. که ی بندهل�ک ری گه دوکتور قاسملوو ر�به -
Oم  نگتر بوو. به ناووده تدا به ريری له جيهانی سياسه فيق حه هيد ره له شه

تی بوو که   و�ه يبوو پشتيوان�کی به ه�زی ده ی دوکتور قاسملوو نه وه ئه
الم  و پشتيوانييه دروست بکا. به يتوانی ئه ز ده به کتيوی نه حيزب�کی ئه

  وه. ته تواندووهی  زه به حيزبه نه زی ئه مۆستا حسن زاده بهمخابن ما
لکی ديکه  رگه و کوردی ب�ديفاع وخه دژ به کادر و پ�شمه  تانه و جينايه ئه 

م  ر و ئه فه نه 200گاته  يان به پ�ی ئامار�کی پ�شووی حدکا نا کراون ژماره
رد کراون.  کر�گيراوانی دژی کو ستی به ده ی مامۆستا به ت�رۆرانه به وته

ته  موو جينايه و هه وه کردن  له مانه ک�ن؟ ئايا ل�کۆلينه الم مامۆستا نا�E ئه به
ت و  ری براکوژييه يان ئاشکراکردنی رومای جينايه پلی شه ل�دانی ته

ی  وه موو وOتانی جيهاندا شاردنه قانوونی سزادانی هه تکاره ؟ له جينايه
  تکار تاوانه.  ت و جينايه جينايه

تی   رپرسايه و وتاره له ميزانی دلسۆزی و به رانی ئه وه خو�نه ئهبۆ 
کانی باشترين  شه له وته و به رئه ن زاده  ئاگاداربن هه سه مامۆستا حه

تی و دانی برياری به  رپرسايه ربازکردن له به يه بۆ نيشاندانی خۆده �گه به
کانی  ارهو ش  شارۆچکه  ندامانی حيزب له بۆ راگرتنی کادرو ئه  �ه هه

شه له گيانی کادرو  ره سات�ک که هه ر کاره باشوور و پ�شوازی له هه
  نگری حيزب کردووه. رگه و اليه پ�شمه

ست  لی ده لگوتن هه دا هه خۆ ک بۆ  به  ر ج�يه هه ن زاده له سه ر�ز حه به
ستۆ بE   تی له ئه رپرسايه ک به رج�يه هه Oم له  مه. به که مانی يه وی قاره بکه
  وه ببيسين: زمانی خۆيه زبی د�موکراته. با لهحي
تی که  يه و به تايبه وره کجار گه کی يه يه يه ژماره وژماره ر ئه هه ''
کر�گيراوانی  ستی به تی کورد و به ده التی حکومه سه ی ژ�رده ناوچه له

  . دوژمنی کورد ت�رۆر کراون"
و  حا��کدا ئه رنجه له مجار ج�گای سه ئهنووسE: ''  دواتر مامۆستا ده 

زانE که حيزبی د�موکرات بEV  ده وره وه به گوناه�کی گه ر�زه ئه به
ر  دانی شه تی کورد بۆ در�ژه رايه ندی روخانی کۆماردا ر�به روبه سه له
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و  می ئاشکرا مامۆستا تانه عاله بووه به خۆی نه ی به ڵ دوژمن متمانه  گه له
ی حيزبی د�موکرات که بۆچی  هتی قۆناخی تاز رايه گر�ته ر�به ر ده شه ته
ری  کانی ب�ته جواب و شه هيده ر هاورێ شه سه ديوه له خۆی رانه له

  تی کوردی بکا''.  حکومه

ی.   که ی راستگۆيی و د�سۆزييه تی نوێ و راده رايه يه ر�به وه �E ئه به
کر�گيراوانی دوژمنی کورد  ستی به ده به  و هاور�يانه �E ئه مامۆستا ده
تی کوردی بکا.  ری حکومه وێ شه  و نايه ش ئه وه ڵ ئه گه ون. لهت�رۆر کرا

يان  وت�رۆرانه کر�گيراوانی دوژمنی کورد ئه ر به گه کرێ مامۆستا بEV ئه ده
کا مامۆستا  !! نهڕ بE؟ شه تی کوردی به ڵ حکومه گه بE له و بۆ ده کردووه ئه

  کر�گيراوی دوژمنی کورد بزانE؟!  تی کوردی به به حکومه
تی کوردی به  مامۆستا حکومه  قوو�تره. ئ�ستا که وه  که دياره له له سه هم

س که  ر که تی سووره و هه ڕ که خه باری شه زانE جيا له تاوانبار ده
کی  يه وه، تۆ ب�Vی ر�گه ه م�شکييه يه نابا ده و فکره خائنانه بE ئه ويژدانی هه

ولی  وی گرتبايه و به قهرچا به وه  زاده ن سه ر�ز حه بووبE تا به ديکه نه
خۆ کوردی  کردبايه؟  تی کوردی نه ری حکومه خۆی، خۆی توشی شه

رێ،  ينی راپه ک برد و دژی رژيمی خومه ستی بۆ چه Oت کاتE ده رۆژهه
جواب بE و نه به  ری وه سه نه به هيوای باشوری کوردستان بوو که له

موو  و هه هيوای باکور. چ شت�ک پ�شی به مامۆستا گرتبوو که له
؟ خۆ ربگرێ �ک وه وه بۆ ن�وخۆی وOت که ی خۆی بۆ چوونه ته هامه شه

وری  ده  �ک له ی خه 90تا  سه يه که له وه ی ئه روبنی قسه مامۆستا سه
باشوری   چی له بووه، بۆ  و پشتيوانييه ر ئه گه ی ئه حيزبی د�موکراته. ئه

و  E خ�ری ئهکرێ بV لوپۆ خست؟  ده ی له په و حيزبه کوردستان ئه
  بووه؟ يه بۆ حيزبی د�موکرات چی وه مانه

وه بنE؟ مامۆستا  به  سينگی کوڕی کورده وێ گوe به يه کE ده
تی خۆی  رپرسايه تی کوردی و داما�ينی به تاوانبارکردنی حکومه

و  ر حيزبی د�موکرات و دايک و باوک و خوشک و برای ئه رامبه به له
ی  که چ�نE که پنجه ک له ن�و کورددا ده يههيدانه تۆوی بE ئيعتيمادي  شه
تی  بE حکومه ی مامۆستا ده يه و وته پ�ی ئه  . به کو فريزوو  له بن نايه وه

ی  و کوردانه دابووبE. مامۆستاش به قسه ستی له کوشتنی ئه کوردی ده
کری بی  وه. ده ته Oميان داوه وانيش وه يی ل�کردوون و ئه خۆی گله

ل کE دواوه؟  گه و کوشتاره له ت به باره کورد بEV سه لکی ت به خه حمه زه
ل کردووه چی بووه؟ ئايا پ�يان گووتووه  گه ی له ی قسه سه و که Oمی ئه وه

نگری حيزبی د�موکرات بپار�زن؟  ندام و اليه تی ئه منيه که ناتوانن ئه
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خۆی  ی ته هامه و شه Oم مامۆستا له دانييه که پ�يان گوتووه . به وه گومان له
�کی  ی که که نگره ته اليه له سه 90ی و  که وه ن�و وOته بۆ چوونه

شی ما�ی له کۆيه  Oو به ر و قه فته گرتووه. چونکه راديۆ و ده رنه وه
  بوو چۆل بن. ده نه
س  که 200کان نزيک به   ی کوژراوه ته که ژماره حه وه ناره مامۆستا له 

Oم تۆب�Vی  ره ناراسته. به به و خه ئهوه خۆشحا�م که  ياندراوه.. زۆر به راگه
  وه؟  م بکاته و که تی ئه رپرسايه ی کوژراوان له به می ژماره زۆرو که

کرێ  ی مامۆستا له ج�دايه. ده و دانپ�دانانه ندی به پ�وه پرسيار�کی ديکه له
ی دوژمنی کورد  که  ناو�ری ناوی  کريگيراوانه به و  مامۆستا ناوی ئه

وه تا  ر دابنE بالو بکاته سه اری ئيسالمييان لهکر�گيراوی کۆم به
  تکارانه بناسن؟  و جينايه لکی کورد ئه تی و خه منييه رپرسی ئه زگاکانی به ده

يه  وه ر ئه به کا، له رانی ده فاف'' له ر�به تی'' شه ر داوای سياسه گه ئهکورد 
رگای  پشتی ده کرێ. له رگای داخراودايه که ف�Vی  ل�ده پشتی ده که له

رگای داخراودا و  پشتی ده کوژرێ. له يی ده وه ته مانی نه داخراودا قاره
کی دايه که  ره ی '' د�سۆزانی کورد'' و ده هاتوو چووی نه�نی رۆژانه

ڵ  رگای داخراودايه که مافی گه پشتی ده کرێ. له وای کورد ئ�عدام ده پ�شه
گرفتی چييه؟  بEV  که �که ری حيزب نايه به خه کرێ. ر�به ئ�عدام ده

وه؟  نه که وان چۆن بيرده يان چييه و ئه  ن. ر�گاچاره کان کامانه ترسييه مه
فه.  ره ڵ کE ته گه رجی دژواردا له لومه هه ندامئ حيزب نازانE له رگيز ئه هه
تی  نای ک�يه؟ ئيمکاناتی چييه؟ سامان و دارايه وماندا پشت و په کاتی ل�قه له

رجی  خڵ و خه کرێ و حيسابی ده رج ده خه حيزب به کام حيساب و کيتاب
  چۆنه؟  

يان له باشوور ئاگادارکرابوون و  وه ترسی مانه ندامانی حيزب له مه ئايا ئه
وه؟  ياندنی حيزب له وێ مابوونه رای راگه ره ر ويستی خۆيان و سه سه له
وه   وه. چونکه بۆ وOمدانه م�ننه وانه و زۆر پرسياری ديکه بE وOم ده ئه
  رپرسيار نييه.  مۆستا  بهما

ی مامۆستا کۆتايی پE بينم.  م باسه به ئاخر ديفاعييه شی ئه با ئاخر به
کی  يه کا که گوايه'' به ش�وه ته تاوانبارده و بابه ری ئه مامۆستا نووسه

ی باشووری  که کييه ره و�ی ل�ک دابرانی دوو حيزبه سه ستايانه ! هه وه
ش کردووه و  ن�وانياندا به  کانی له هت سئولييه کوردستانی داوه و مه

ستی نييه که  وه.. چونکه ر�ی ده شه شE بکاته و به وێ ئه تی نايه نووسيويه
  ب�کا به بوختان و هاواری بۆبکا. 

  نووسE: کانيدا ئاوا ده شه له قسه و به مامۆستا له کۆتايی ئه
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حيزبه  نديی ن�وان وه پ�وه کات�کدا به خۆشييه رنجه  که له '' ج�گای سه
ند سالی  تی چه کانی کورد له کوردستانی عيراق له باشترين حا�ه کييه ره سه

تی  ی حکومه ی دوو ئيداره وه کخستنه م دواييانه برياری يه رابردوودايه و ئه
ر به پاراستن و  رامبه  موو کورد خۆی به ر�می کوردستانيان داوه و هه هه
زانE ، مامۆستا گۆران به  رپرس ده به  يه به ندييه تازه م پ�وه ه�زکردنی ئه به

کانيان  له  ته سئولييه دا و مه و�ی ل�ک دابرانيان ده ستايانه ! هه کی وه يه ش�وه
وه. چونکه کورد  مه زياتر شی بکه  شه م به م ئه ز ناکه کا. حه ش ده ن�ودا دابه

بE  همنيش حالی ن ر له گه سه'. مامۆستا ئه رف�ک به بۆ عارفان حه'' نی  گوته
  �E چی؟''  زانE ده بۆخۆی ده

ساته  و کاره تی ئه سئولييه ژ�ر باری مه وه له ن زاده بۆ ئه سه حه مامۆستا 
ل�ک  لپ�که کا. ت�که ده دا بوختان ش ق و ئاشکرا ل�ره شانه خا�ی بکا زه

گۆڕينه  لکردن و قسه �پ�که و ت�که گۆرێ. پ�ی وايه به کا و قسه ده سازده
ی  خنه ر ره يه که نووسه وه ستيشی ئه به خا. مه رده ته ده يهسئولي و مه خۆی له

رکۆماری ع�راق  رۆکی کوردستان و سه رۆک بارزانی سه ر�زان سه له به
رانی سپا  رمانده فه  ی کوژرانی  بانی گرتووه که بۆچی به بۆنه ر�ز  تاله به

ستيان بووه،  التی کوردستاندا ده که له کوشتاری کورد له رۆژهه
يان  خۆشی ره يان بۆ کارگ�رانی ئ�رانی ناردووه و پرسه و سه قييهر به

  ل�کردوون . 
رۆکی کوردستان به شياوی  رۆک بارزانی سه وه راسته. بۆ سه �E ئه به

لالدانی کورد که سروشت به سزای  ست چوونی جه ده نازانم بۆ له
  ی ژاره م و په وه خه رۆکی کورده ياندوون، به ناوی سه کانی گه ته جينايه

در  وانه له پشتی ميزی وتوو�ژ و به ف�ڵ و به غه نE.  ئه يه کورد رابگه
سيستم�ک دابوون که بۆ تونا کردنی کورد له به  وانه له کوژراون. ئه نه

ر کورد له  پاراستووه. هه کاره�نانی دژی ئينسانيترين ش�وه خۆيان نه
نگه  ورد ه�ناوه. رهر ک سه وانه چييان به زانE ئه التی کوردستان ده رۆژهه

ژاره  نوا هه بE ئه  مامۆستا حسن زاده کاس�تی ويديۆئی خوشک و برا
زگای ئيتتالعاتی رژيم چييان  ال مابE  که ده ی  بۆ يادگار له که کورده

ی ''   ببه ی قه ره�ناون. سکرت�ری پ�شووی حيزبی د�موکرات به وشه سه به
مانی  رۆکی کورد بۆ نه ی سه رقييه عورفی ديپلوماتيک '' ناردنی به

بE  و کاره عورفی ديپلوماسيه ده ر ئه گه وه.  ئه راز�ن�ته تکاران ده جينايه
نان�رێ؟ با  رقييه  و بۆچی به ی ئه وا بE. ئه نجام دانی بۆ مامۆستاش ره ئه

س  ی که وه ک له عورفی ديپلوماتيک بۆ د�دانه يه ت پ�ناسه حمه مامۆستا ب�زه
وه تا سوکنايی د�يان بE  سته ده دی کورد بدابههي زاران شه و کاری هه



 55                  يوب زاده ن ئه سه و پۆليميکی سياسی           حه  ن زاده سه مامۆستا حه

 

 55 

می خۆيانی پ�دامرک�نن.  رگVکوی ئازيزانيان ئاگری خه سه  وکاتی چوونه
نسيپی ئينسانی و ويژدانی  عورفی ديپلۆماتيک!!  عورفی ديپلپماتيک پره

فتار و  تی ره ی روا�ه مرۆڤ ت�ک نادا... عورفی ديپلۆمات�ک ش�وه
وه.  له کام عورفی سياسيدا  کاته ه خۆيدا جE دهئاخاوتنی مرۆڤی سياسی ل

رانی سياسی وOت�کی  ر کارگ�ران و ر�به رۆک کۆماری وOت�ک به سه سه
تی  رايه کردنی ر�به و پ�ناسه  ل�دانه و جۆره تانه نگه ئه �E؟ ره �ده دا هه ديکه

سانی ديکه  ی که مامۆستا و که يه و ش�وه کۆماری کوردستان�ش به
ر کورد�کی  ن'' عورفی ديپلۆماسی'' بE !! به مافی هه يکه ده کردوويانه و

يگرن و  �و�ست�کی سياسی  که  ده رانی کورد بۆ هه زانم که له نو�نه ده
لکی کورد  تی خه رامه وه يا که ترسييه مه نه  خه ندی کورد ده وه رژه ماف و به

رزی  بهتی  سايه بگرێ. که  خنه نگ بE يان ره ده رچاو ناگرن  وه به وه
رۆک کۆماری هيچ وOت�کی  تی سه سايه متر له که کی کورد که يه رگه پ�شمه

رانی سياسی کورد که ج�ی خۆيان  بE و ئ�رانی و ترک نييه. ر�به ره عه
الل  رۆک  کۆماری ع�راق جه رۆک بارزانی و سه ر سه گه يه. ئه هه
وردستان به کو تاکی کورد، داگيرکردنی ک وه وه بانی به ناوی خۆيانه تا�ه
و  زانن، ئه ن�ن و به عورفی ديپلۆماسی ده مری واقيعی مامۆستا داده ئه
ی که له خوشک و برايانی کورديان  م و زۆرداری و کوشتاره موو سته هه
کرێ بۆيان گرنگ  وه کراوه و ده تکارانه و جينايه ن ئه اليه الت له رۆژهه له
الم  شيان بۆدابن�ن. به پرسهری کورد با  کو نو�نه کو تاک نه وه بE، وه نه
وه  تی کورده رايه دو�ن و به نو�نه وه ده رانی کورده ر به ناوی ر�به گه ئه
ياکی  ر�ز حه ی به و جۆره ن�رن، به رانی کۆماری ئيسالمی ده يام بۆ سه په

ستی  لچزاندنی هه وه هه وه '' عورفی ديپلوماسی'' نييه. ئه کا، ئه ی ده پ�ناسه
مه بۆ  يی و قبوو�ی سته وه ته ژ�رپ�خستنی عورفی نه د و وهيی کور وه ته نه
لکی  که ئاوانابينن، با ب�ن به خه له سه ر�زانه مه و به ر ئه گه يان. ئه  که له گه

  و کاره وان به کورد و خوشک و براکانيان بل�ن و ل�يان بپرسن داخوا ئه
  رازين؟

لکردنی داگيرکاری، مانای قبوو ش�ک له کوردستان به ويستی ئازادی بۆ به
ی کوردستاندا  کانی ديکه شه  ی  کورد له به وه رکوت و تواندنه  کوشتار ، سه

کتر.  نای يه بنه پشت و په ن که ده  شانه و به رجی دژواردا ئه لومه هه  نييه. له
ر ، پيالنی  ری دوو رژيمی نگريسی داگيرکه ورانی شه کانی ده ساته کاره
ی  کانی ديکه شه دژی کورد و پشتيوانی به 1975تی سالی  و�ه ن�وده

زاران  ها هاتنی هه روه کوردستان  له خوشک و برايانی باشوور هه
التی کوردستان و  مر  بۆ رۆژهه تی بارزانی نه رۆکايه بارزانی به سه
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کبوونی  لبوون و يه يان له کۆماری کوردستان، ت�که مانانه ديفاعی قاره
ی کورد و  له سه و فکر�کی جيايی مه ر ئيده وههنE  يه گه ی کورد ده له سه مه

  نE.    الده قازانجی کاتی و حيزبی وه
ری ئ�ران و ع�راق  ی شه وه يزانی که دوای برانه مامۆستاحسن زاده ده 

وامی بE تا له ئيمکاناتی  ر ده می شه رده ی سه ش�وه که به زعه کرا وه ده نه
لک  ونی ئ�رانی کهعيراق بۆ حيزبی د�موکرات و ه�زی ئۆپۆزيسي

رجه بۆ ه�زی ئۆپۆزيسيونی ع�راقيش  لومه و هه روها  ئه ربگرێ. هه وه
زع�کی  وته وه Oت که باشور و رۆژهه  ر کورد له ی شه وه لوا. به برانه ده نه

ی پ�شوو سنوور ببرێ و  ش�وه توانی به يده تی کورد نه رايه وه. ر�به باره ناله
کی شيميايی و  کاره�نانی چه بE. بهشی وOت�کی ديکه  بهه پشتی جه

کانی زياتر کرد و  ساته رگه بۆ ن�وخۆی ئ�ران کاره ی ه�زی پ�شمه وه کشانه
لکيان  دژی کورد که که بۆيان پ�ک هاتبوو به  له و هه که له ردوو رژيمه هه
ک�تی نيشتمانی بۆ ل�ک  ی حيزب و يه سترات�ژيکه و پالنه  رگرت. ئه وه

تکار  تی جينايه و�ه ردوو ده رگه به دژی هه زی پ�شمهبات و ه� گر�دانی خه
  –يدانی مانۆری سياسی  ی مه وه سک بوونه رته گرت.  به ری نه سه

کان،  ناکردنی ناکۆکييه سياسييه شه ، ته رگه قينی هيزی پ�شمه نيزامی و چه
ساتانه دوکتور  وکاره نجام بوون به هۆی ل�ک بالوکردنی حيزب. ئه ره سه

الل  ر�ز جه تی به نجانی به يارمه فسه ل ره گه و وتوو�ژ له ره بهقاسملووی 
و  ره ی دوکتور پيتر پيلچ له کت�بی ئيسکۆرت به بانی به پ�ی نووسراوه تا�ه

وتنی دوکتور قاسملوو، سال�ک و  داوکه له تاراندا رک�ش کرد. پاش 
 ل گه مان پيالن بوو له عيد دوچاری هه ندمانگ دواتريش دوکتور سه چه

لی  مه ورانی بE عه کان ده هاوالنی له بر��ن ت�رۆر کران... دوايين سا�ه
توانای مانۆری   دا ن زاده سه تی مامۆستا حه رايه ژ�رريبه حيزب بوو که له

  ما.  سياسی نه
سار بE. بۆ ه�زی  رج و خه توانی بE خه يده کۆيه نه  حيزب له  ی وه مانه

لوا که دوژمنی ئ�ران له  وه ده هرگری کورد له ئ�ران چۆن ئ تيوه يارمه
ندمانگ سنوور  والتر ر�ی بدا سا�E چه ش ئه وه بدا و له  يدا ر�گه که خاکه

ی  وی زستانE سۆبه رما، بۆ خه ببرێ،کاری نيزامی بکا و به بزووتنی سه
کی زيده بوو. کورد  رووانييه وه چاوه بدا. ئه ی ن�ڵ رگه رم بۆ برای پ�شمه گه
ی  الت بووايه ر�گه ی رۆژهه خانه موو جبه نی هه ۆو خاوهخ ر به ر سه گه ئه

يدانی مانۆری حيزبی د�موکراتی کوردستانی  ی بکاته مه که درا وOته ده پ�نه
يه. کشميری هيندوستان  و  وه له جيهاندا هه ی ئه ئ�ران. نموونه
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ا کان ت ی و پشتيوانيکردنی پارتيزانه که ردانی پاکستان له کاروباره ستت�وه ده
  دا.  و دوو وOته ر له ن�و ئه ند شه ته هۆی چه ئ�ستا بووه

ددام  و ر�کخراوی  م سه تی  کوردی که هه بۆ حکومه
کی  ئ�رانيش ج�يه مارۆی ئابووريی دابوو جيا له کان گه کگرتووه يه وه ته نه

کی ديکه  يه ی لE ب�نE چ ر�گه که لکه ی ژيانی خه سه ره بوو که که ديکه نه
  بوو؟  هه

تی کوردی  وتۆدا ب�Vی ناواقيعی بE که  حکومه رج�کی ئه لوومه ه ههل
يدانی  وه مامۆستا مه ر ئه به ر له رخۆی داخا هه سه رگاکان له موو ده هه

ی خۆيدا  که نی ساردو سڕی وOته نده شاخ و به  مانۆری نييه و ناتوانE له
کوردی بۆ تی  وتۆدا حکومه رج�کی ئه لومه هه  م�نی؟ ئاساييه که له وه

لوێ.  يه بکا که بۆی ده و ج�گه ی تا ئه که ی خۆی ميواندارييه وه مانه
کی  يه کانی سپای پاسداران به ش�وه رجه دايه که مامۆستا بۆ قبو�ی مه ل�ره

ولی مامۆستا که له  ش به قه که رجه و�نE. مه بE مل دانه و خۆ ده ناراسته
ک بکرێ  يه قه ر له کرماشان ته هگ يه که ئه وه ياندووه ئه ر پا�تاک رايگه سه

  ی راگو�زراوه) کرێ (ماناکه ی ل�ده قه ش له کۆيه ته مامۆستا
ل  گه بوو له بوون رزگار بکا باشتر نه  بارمته  وه مامۆستا خۆی له بۆ ئه
  يه تاووتوێ بکا؟  له سه م مه کان ئه و کادره رگه پ�شمه
ی  که ر ناوه گه زاز(ئه زم کهو گرفته له حيزبی د�موکراتدابووه.  نا ی ئه و�نه

زگای  رپرسی ده ی بنووسE) به که له نووسراوه با مامۆستا راسته به هه
تی بارزانی   رايه ر�به  کا دژ به تی ع�راق داوا له دوکتور قاسملووده منييه ئه
ترسی ئ�عدام ،  ل مه گه نا له ک بنووسرێ. ده يانييه ن حدکاوه به اليه له

روو  رکردن له خاکی ع�راق رووبه ی ئ�ران يان دهيان به رژيم وه دانه
ی  وجۆره کی  گشتی پ�ک د�نE و ( به يه وه بن. دوکتور قاسملوو کۆبوونه ده

ی که له گوندی  وکاته ی و ئه که نووسراوه نه  فانت�زييه  مامۆستا ه�من له
وه) داوای کردبوو  گ�رايه روی نواوێ بوو بۆ هاورييانی ده توی سه دۆ�ه

رببرن. زۆربه، به دژی  و پ�شنياره ده رئه سه انی بيرورايان لههاور�ي
ندامان و  گرن. ب�Vی مامۆستا له ئه لويست ده يانييه هه نووسينی به

وه يان  وتۆی بۆ مانه نگ�کی ئه ربرينی راو ده نگرانی حيزب داوای ده اليه
  گۆرينی ج�گه کردبE؟  

تی ن�وخۆ  رايه رێ. ر�بهی بگۆ که شکيالتييه يتوانی ئارايشی ته حيزب ده
و ن�وخۆی  ره دا بوو به نج بوو و له توانای ی گه وه وه پ�ک ب�نE. ئه ره وده

ی وOت.  وه ره ی منداڵ و پير بوو ناردبايانه ده وه وه. ئه وOت بن�ر�ته
تی  جوانی  ی بابه وه وه بخو�نن و ببنه کادری پسپۆری  حيزب. نه ئه بۆئه
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يه  وه دوست ئه'' م�نE. يان  ژی ده شی به ره هروا و روو  ر زستان ده'' 
دا حيزب  شکيالتييه و ئارايشه ته ريان بنووسرێ... له سه ''  لهنE بتگريه

وه. کۆماری  بووه ده ش له حيزب نه  که �که بوو. خه ئيمکانی مانۆری هه
ساته بکا.  سادو کاره موو فه و هه لک تووشی ئه توانی خه يده ئيسالميش نه

ناسرا.  التی کوردستان باشتر ده ی کورد له رۆژهه له سه مه وکاته ئه
ی  ره ساد په م فه وت. النی که که ست ده ئيمکانی زياتری سياسی ده

نگ و زمانی  رهه بوو. کولتور و فه ده لک نا هوم�د نه گرت. خه ده نه
ش که  سانه و که چوون. ئه ده ن�و نه ره له ته�نه فه و ش�وه خه کوردی به

ييانه به  زه س بE به ت که نه نزيک به دووسه اری مامۆستادا ناگهئام له
کانيش  ستی  حيزبه کوردييه کوژران.  ده تکاران نه ده ستی جينايه ده

  بۆوه. تر ده ئاوا�ه
و  ماسه ن حه زموونی حيزبی د�موکراتی خاوه ئه ی به رگه پيموانييه پ�شمه

وه    ی کردبايه له چوونه هری حيزب ئيراد ر ر�به گه ری م�ژوويی ئه روه سه
  گ�رابايه. ر بۆ ن�وخۆی وOت روی وه

تی حيزب  رايه ر ر�به گه ردا هاتووه، ئه سه که ئا�وگۆری به زعه ئ�ستا که وه 
وام ب�نE، با بير له  والتدا ده يی ناتوانE له ن�وخۆی وته ککه رپيری و په به له

وروپا قاچاخ نين و رانی حيزب له ئ ر�بهوه...  ی ديکه بکاته ر�گاچاره
کانيش ترسيان له ئ�ران  ی پ�ويستن. ئوروپاييه رگه نی به موان خاوه هه

وه  ره ده ر له يکا ئ�ستا هه سياسييه که حيزب ده -بليغی  وکاره ته شکاوه. ئه
�ک له حيزب  کرێ زۆريش پ�ويست نييه ، چونکه خه ر نه گه کرێ، ئه ده

سه منداڵ  زارکه ک دووهه و يه که ... ئه ره نيا سازماندانی گه وتره، ته پ�شره
بوون رزگار بکر�ن.  تی بارمته کرێ له حاله ش ده يه وته ککه و پيرو په

وه؟  وێ له باشووری کوردستان بم�ن�ته يه ی حيزبی د�موکرات ده تاکه
  وس و پالربن. و پرسيارانه فرهاو�ژی و ته Oمئ ئه پ�موانييه وه
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  ئيلهامی بوونی کۆمار 
  

نديدا باسی  ی ناوه ی کوميته که يانييه يه که له به وه يی زۆری له مامۆستا گله
يدا   که  راديۆييه لکو له وتوو�ژه  کردووه به ئيلهامی بوونی کۆماری نه

يی  وره وا ئاوای نووسيوه: گه ر پ�شه مه ن زاده له سه ر�ز حه گوتويه. به
دان ساڵ  رانی ديکه و به سه ش ر�بهپ�  يان ساڵ له دايه که به ده وه وا له پ�شه

وه بووه. با به ناوی ديفاع له  يه  واری لی کورده لکی ئاسايی کۆمه پ�ش خه له
م  وتووه که �که هه  تييه سايه و که تی ئه درو قيمه قازی له قه

د به ناوی  ممه کردنی قازی محه وه.''وادياره پ�ناسه ينه که نه
ن مامۆستا عبدولال  اليه بE متمانه به خۆ لهری  ر و ر�به ده وه  سته ده خۆبه

وتووه  لکه تييه هه سايه و که تی ئه درو قيمه ر�ی قه سه وه بۆ بردنه حسن زاده
  کراوه!! 

تی  رايه وه که ر�به خو�نمه وه ده س�که زمانی که و د�رانه له زۆر شادم که ئه
ی کورده له  هو ته تييه و نه رايه و ر�به مزی ئه واقازی که ره کورد و پ�شه

ی  که سنی بE متمانه به خۆيی  مامۆستا حسن زاده رزگاری بووه و قسه په
نگه  نووسيبووی: ''  ره  ن زاده سه وه. مامۆستا حه ته رگرتووه خۆی وه

ی  کانی روخانی کۆماری کوردستان له مانه بتوانين گرنگترين هۆيه
  وه'' ينه دا کورت بکه وه خواره

  بتوانE  كدار كه چه  توانای و به رداخ وپه و پۆشته ارامهك  ه�ز�كی  بوونی ''نه

كۆمار بكا،   له  پار�زگاری و ستE ئ�ران راوه  سوپای  الماری په  ر به رامبه به
  ی ره به  بوونی قايم نه ، و ما�ی ئابووری  وی پته  كی يه بناخه  بوونی نه

  ورانی ده  له ت نانه ته  ت كه شيره ه�ند�ك ه�زو عه  و بوونی ن�وخۆيی

بوو،  هه  وه يه زی ركه مه  Oتی سه ده  يان به ندی كۆماريشدا پ�وه  Oتی سه ده
 ويش زياتر و له كوردستان  تی حكوومه  نفووزی  ندی �به مه  سكيی رته به

 كۆماردا بوو،  ژ�ر كونترۆ�ی  له  ش كه شه و به ت ئه نانه ته  كرانی نه ئاماده

 كۆمار،  ن�زيكی  يمانی نيا هاوپه ته  كانيی ره ربه به Eكاوو ب نه  له  رووخانی

  كگرتووی يه  ی ره به  توانايی ربايجان، بE ئازه  نيشتمانيی  تی حكوومه  واته

  كه  تووده  حيزبی  وه موويانه هه  رووی سه  و له ئ�ران  كانی يه سياسی  ه�زه
ست  ده له و كوردستان ربايجان ئازه  تی دوو حكوومه  له  هيچيان بۆ پشتيوانی

 ...تی کۆمار رايه ر�به  بوونی خۆنه به  متمانهش  مانه ئه  مووی هاتو پاش هه نه

''  

نديی تکاوی  ی ناوه گونجاوه به ناوی کوميته جی و نه سنه نابه و په ئه
يه  و نووسراوه حکوم کردنی ئه .  پاش مه يه ن زاده سه می مامۆستا حه له قه
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ی  واکه ناره سنه رانه مامۆستا په وه خته وه، به ته م بابه هری ئ ن نووسه له اليه
تی  وای زانا بليمه وا "  پ�شه �گوتنی پ�شه ستی کرد به پ�داهه و ده وه گرته ر وه

وه داوای  ن زاده له جيگای ئه سه مر''. مامۆستا حه حيزب قازی محمدی نه
ی  ک و کينهوه ر هيد بکا، بۆ ئه وای شه رزی پ�شه ل�بوردن له روحی به

 نووسE: ربرێ ئاواده م وتاره ده ری ئه خۆی دژ به نووسه

  يه وه ئه  ن ايوب زاده سه کاک حه ى که يانه يى زه به بE  رى ه�رشه وه م ته ''س�يه
کانى  باسى هۆيه  د�موکرات له نديى حيزبى ى ناوه ى کوميته ياننامه به  که

موکوڕيى  زۆر که  به  رووخانى کۆمارى کوردستان دا پاش ئاماژه
بوونى  خۆ نه به  متمانه  له  کى قسه ره ريى ئ�رانى و ده رانسه ن�وخۆيى و سه

شکر  له وێ ک بيهه روه هه دا مامۆستا شه و به کا. له تيى کۆمار ده رايه ر�به
ز  وه ره ، يان هه وه بکاته د�موکراتى کوردستانى ئ�ران کۆ ر حيزبى بۆ سه

ى  گۆشه نگ بدا له ده  حيزبه م دووى ئهر شاندنى دارو په �وه بۆ هه
 و پڕ ره مه سه يرو چE و ماناى سه ده  که له سه بۆ مه  وه جۆراوجۆره

  ره شه و ته رچى تانه هه  وه شه و کانا�ه و له وه داته ده  يه و وشه تى له سووکايه
يرى  سه  وه نيزيکه  م�ک له ش. با که حيزب و زۆر شتى ديکه  ىگر�ته ده

 :ين بکه

بوونى  "نه  حيزبى د�موکرات به ندانى ى دووى ر�به يانيه کردنى به  ئاماژه"
رزۆکى بڕياردان) ـ  رارايى، له راوکE، خۆيى" (ترسنۆکى، د�ه به  متمانه

وان دا هاتوون،  ن�و دوو که له !ى جوانانه  سنه و په چE ئه بيرتان نه له
ى  ياننامه کۆمارن و بهتيى  رايه ر�به موويان شاباشى! مامۆستا گۆران بۆ هه

کو  ـ .... وه  هاتوه نيازيشى دا نه و به گوتوه نه ندى شتى واى ى ناوه کوميته
ئ�ران و   له  کراوه شى جيانه ى کوردو به له سه ر مه سه له کانى وه باقى ل�کدانه

رووخاندنى   ى کورد به له سه ى مه وه ستنه ئ�رانيتر بوون و به ئ�رانى  له
 ". واقيعه  و دوور له و... بE پايه ر�ژيمى تاران

ند ساڵ  چه  س�ک که مامۆستا، که ڕ�ز به  که  يرو ج�گاى داخه زۆر سه
روا  ئاوا بE په  رييش بووه ر�به ندامى ت ئه نانه ندامى حيزب و ته ئه
  ت به نانه ستE و ته به ڵ  هه  وه ناوه  به ى ى و قسه که ر حيزبه سه  بکوت�ته ڵ هه

گوتراو و  نووسراو و نه ى نه کۆمار ناوو ناتۆره رانى ر�به  هناوى ديفاع ل
رانى  باOى ر�به  رک�شE و به ى ده که حيزبه ى ياننامه به  هزراو له نه

م  ددى ئه بۆ ره  يوب زاده ن ئه سه حه کۆمارى کوردستانيان ببڕێ. کاک
  وا له ى پ�شه مانانه ديفاعى قاره  له ى حيزب باس ياننامه ى ن�و به ڕه باوه

ى  ر کوميته سه به  مه زۆرو زۆردارى ئه به دا و�يش ده کاو هه دادگادا ده
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وا قازى  نيا پ�شه تى ته رايه ر�به  ستى له به مه  پ�نE که ندى دا بسه ناوه
  ده''. ممه محه
و  ربازکردن له ن زاده بۆ خۆده سه گۆرين و خۆراپسکاندنی مامۆستا حه قسه
ر  داناوه وتاری  نووسه يرتره. مامۆستا وای هی کردوويه س زنه مه  له هه

ز بۆ  وه ره ر حيزبی د�موکرات که دواتر  به هه شکر ک�شييه بۆسه له 
  با.  وحيزبه ناوی ده ردوی ئه ی داروپه وه شاندنه �وه هه

وه و بزانين حيزب  ی مامۆستا ورد ببينه و دوو د�ره ر ئه سه دا له با ليره
يه و کE  ردوی کامه �ردراوه و پاشان داروپهر گ سه شکری وه ک�يه که له

س  ر که موو حيزبی د�موکرات بزانE و هه يه خۆی به هه ی هه وه مافی ئه
ناسرێ؟   ربری بۆ به دژی حيزب ده ری جياوازی ده زه ی گرت و نه خنه ره

خسی نييه،  وه که حيزب ملکی شه کردب�ته نه  وه نگه فکری له مامۆستا ره
کی حقوقييه  تييه سايه حيزب که به ناوی خۆی تاپۆی بکا.س�ک بتوانE  تاکه

ی بازرگانی،  ريکه ی شه وانه شن.. به پ�چه ربه رابه ندامان ت�يدا به که ئه
بفرۆشE.   س�کی ديکه حيزبدا به که ی خۆی له که شه س بۆی نييه به که

ر�وه  ی ئۆرگان�ک کاروباری حيزب به معييه و به ش�وه برياريش جه
تی مامۆستادا به  ورانی حکومه وه حيزبی د�موکرات له ده ر ئه گه چE. مه ده

ن زاده به  سه کانی گۆريبE. خۆ ناساندنی مامۆستا حه نسيپه نه�نی پره
دا نه  يه له سه و مه تی حيزبی د�موکرات ب�مانايه. مامۆستا له واوييه ته
د�موکراتی ندی حيزبی  ی ناوه ی کوميته يانييه تی نووسينی به الحييه رسه هه
ردی  نتيق�ک بۆی نييه که بۆچوونی فه ها به پ�ی هيچ مه روه بووه ، هه نه

ش بۆختان�کی  وه ل  ئه گه بدا له م له قه می حيزب له  رجه ری سه زه خۆی به نه
وايه و بۆخۆشی دوای  ستووه که زۆر ناره لبه تی کۆمار هه رايه بۆ ر�به

الم له  وه. به ته ريگرتووه وه وه يهم وتاره به خۆشي ری ئه قاودانی نووسه له
وه  ته ربريوه کی ديکه ده يه رکۆمار به ش�وه ی له سه و رقه کی ديکه ئه ج�يه

ی پسيکۆلۆژيی  وه ی شيکردنه م. مامۆستا له در�ژه که ی پ�ده که ئاماژه
دانادا و جار�کی  ی هه که مارگرژييه تی کۆماری کوردستان ده رايه ر�به

رکۆماری کوردستان و  ی سه که خۆييه بوونی متمانه به نه ر وه سه ديکه د�ته
  وه:  تهکا ده پ�ناسه ئاوای

شت�ک ناگۆڕێ،  زوو هيچ ند ئاره رچه ش دا هه مانه مووى ئه ل هه گه ''له
ى ن�و  مانانه قاره جياتى ديفاعى وا له خسى پ�شه کرد شه زووم ده من ئاره ئه

ى  ر لووتکه سه له  کدارانه چه کانيى ره ربه کانى دادگا، به وه زيندان و کۆبوونه
هيد بE  شه  راريش بايه ر قه هه ر گه و ئه بژاردبايه ڵ چياکانى کوردستانى هه

ستادى   ياندنى کۆمار، له راگه شو�نى  دران له  س�داره جياتى له له
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تيى  رۆکايه گاى سه ب�Vين باره لياتى پارتيزانى، يان مه ريى عه به ر�وه به
.  هيد بايه بۆمباى دوژمنانى ئازادى شه  کان دا به شاخاوىيه  ناوچه  کۆمار له

رانى کۆمار کوژرابان  ر�به  کى زياتريش له يه ژماره  وه و ر�گايه ر له گه ئه
 م خو�نبايى م نرخى ئازادى بوو، هه هه  وه ڕى من ئه باوه  و ت�داچووبان، به

دا  و شانازىيه وانيش له هباشتر بوو ئ  و پ�يه ن. بهدا نه  وه سته ده خۆبه
  شداربان'' به

ت و  الحييه سه  وه ن زاده بE ئه سه علووم نييه مامۆستا حه هيچ مه
ندی  ی ناوه يانييه بۆ کوميته  بE بۆچی به شکيالتی هه تی ته رپرسايه به
يی به خۆ  تی کۆمار به بE متمانه رايه تی روحی ر�به نووسی و حا�ه ده
تی و  کا ،   بۆ چييه بۆ ده  رييه رگه شته و نه نييه ئه علووم کا.  مه شف ده که

وێ به شکاندنی  يه خا و ده ر�ده بۆ چی وه  رييه و شانۆگه تی؟ ئه بۆ ک�يه
لم�نE؟ خۆ  سته چ شت�ک بسه له بنده م گه تی ئه وايه ته ری نه تی ر�به سايه که
وا   ۆ پ�شهب  ی ساخته �گه ئيسالمی به کاری کۆماری زگای ساخته ر ده گه ئه

کا که  ده و کاره س�ک ئه يه که وه ير ئه  الم سه دروست بکا، ل�ی ناگيرێ. به
  و ژياوه. تی ناوی ئه که ره موو ژينيدا به به هه له
ر و ويژدانی  ت، باوه رامه ف، که ره بۆچی حاکمانی کۆماری ئيسالمی، شه 

تا  ن�ن؟ هه هگر�و د  تی خۆيان بۆ رشتنی خو�نی دوکتور قاسملوو له مرۆڤايه
تکاری کۆماری  ی حاکمانی جينايه تييه و نامرۆڤايه يه ئه م جيهانه هه ئه

نسيپی و  خالقی و بE پره ئيسالمی  کردوويانه و سنور�کيان بۆ بE ئه
ی  ته و قيمه کا. رژيم ئه بيری نا کورد له وه  ته ه�شتووه ت نه درو جينايه غه

بE سمکۆ، قازی و  م�نE.. ده ييه نه وه ته و م�شکه سياسييه نه بۆيه داوه که ئه
، حيزبی د�موکرات به نو�یم�نن تا سکرت�ری رۆژگاری  قاسملوو نه

وه بE که له  رابگرێ و بيانووشی ئه  سال له کۆيه 17ی خۆی وته
دوای نووسينی  الم به وێ ف�ربE.  به يه زمونی کوردی عيراق ده ئه

وه  ره تاساوه، هۆشی د�ته بهو ر� ريشدا ئه ی نووسه گرانه خنه وتار�کی ره
ش  وه  و به شه ر�ته وێ  بگه يه خۆييدا!!  ده ری متمانه به و په ر و له به

ری  فته الی قوم و تاران ئاگر بدا و ناوی له ده ختی مه خت و به مانگ  ته
مانانی کورد  موو قاره رزتر و نو�تر له ناوی هه م�ژووی کورددا به

!!Eبنووس  
رکۆماری  ر  سه سه ی له که  وه ده دواتر ل�کدانهن زا سه مامۆستا حه
بووه. با  رکۆمار نه و سه ستی ئه به وه و ئ�ژێ: مه گر�ته رده کوردستان وه

وانه دا  يتوانی له نيوان دوو که و ده الم ئه ی  راسته به که وای دابن�ين وته
بايه نه ی خۆيدا گوت که ی له وتوو�ژه يه و وته رباوێ. يان ئه وا ده ناوی پ�شه
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ی  ندامانی کوميته له ک�شه ل ئه گه نديدا که  له   ی ناوه ی کوميته يانييه له به
د  ممه بووبE که قازی محه بيری نه نگه  مامۆستا له شکيالتيدايه... ره ته
بووه؟ که   تييه رايه و ر�به رۆکی ئه تی کۆمار و سه رايه مزی ر�به ره

مانی  وه قاره يکاته يه ده وه نهژيوان بوو و په ش دوای ئه جار�کی ديکه
ليياتيدابه کوشتی  مه وه دان له ستادی عه سته ده ياOتی و به تاوانی خۆبه خه
  دا. ده
و  ره وا به کانی بۆ پ�شه ته و تۆمه و قسانه زانE روی ئه مامۆستا بۆخۆی ده 

  و وته وه زياتر ئه وێ له وه منيش نامه ورووه کو�يه و بۆ ک�يه. له
  وه. مه ی شE بکه م�ژووييه

ری به الدان له بيری  نييه که ئ�ران�گه  د�رانه م  ری ئه نووسه وه  ئه
وه  زانE ئه رانی  کۆماری کوردستان ده زر�نه ی دامه يی  وله ب�رۆکه وه ته نه

خۆيی کوردستانی ئامانجه و راونانی  ربه کۆماری کوردستانه که سه
   وێ. رانی له کوردستان ده داگيرکه

 
  کی پ"ويست يه وه روونکردنهند  چه

ی من  که وه که بۆخۆی له وتاره ی ئه وانه پ�چه ن زاده به سه مامۆستا حه
کانيم به '' کلک و گو�براوی  ه�ناون، له  گرێ که گوايه د�ره خنه ده ره

و  ی که بۆ ئه شانه و به ی کردووه و ئه و کاره کانيدا خۆی ئه قسه
که به گشتی  موو پاراگرافه ی ههفهوم وه مه رنجراک�ش بوون بE ئه سه
ری  رتاسه وه. بۆ و�نه سه ته المی داونه ريک�شاون و وه رچاوبگرێ ده به وه

يانييه  س�که که به که له  خنه م د�رانه ره ری ئه ی نووسه  که نووسراوه
مسا�ی نووسيوه که  چی مامۆستا  ندانی ئه ی دووی ر�به که سياسييه

تی و له  ر خۆيه باسی ناکا و نا�E که نووسه يدا که نزاده له وتاره سه حه
ی فرهاو�ژی و  ندی حيزب رووی تۆپخانه ی ناوه پشتی کۆميته

  .د�رانه کردووهم  ری ئه التاوپ�دادانی له نووسه
ن سايتی  اليه ياندراو له ری راگه به ر باس له خه ش که نووسه يه و ج�گه له 

ره  به  به  و خه کردن به ژهکا و ئاما ''بازتاب'' سايتی  محسن رضائی  ده
ست  له ه�نانی  نقه نE به ئه داده م وتاره ری ئه زن بۆ نووسه تاوان�کی مه

ی بازتاب بووه  که ره به می خه که ی يه رچاوه ناوی سايتی سيروان که سه
کی  يه پار�زێ. له حا��کدا ج�گری سکرت�ری حدکا به ش�وه خۆی ده

ی  وه چدانه ه رپه که بۆ به يدا رووداوه که راديۆييه  ئاشکرا و له وتوو�ژه
ی ج�گری سکرت�ری  که کا. ب�Vی کاره ی سايتی بازتاب باس ده نده پروپاگه

  کا تاوان بE؟  حدکا چونکه باس له سايتی بازتاب ده
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مای  ته بنه ی کراوه  که قی فارسی وتاره گرتووه که ده وه ی له خنه مامۆستا ره
  قه ده بE ب�Vم له  گيراوه. ده رنه �ک وه که ی که و له کوردييه  وه ل�کدانه

ی  که وه. پ�موابوو فارسييه دۆزرايه الم بۆم نه راوم، به گه   ی که کوردييه
وه به حيسابی  بE ئه مووکووڕی هه رگ�رانيدا که ر  له وه گه ئ�رانيتره. ئه

ر.  ن، نه خو�نه بوو به وردی کۆنترۆلی بکه رگ�ره که ده رو وه نووسه
که به  شی وتاره کردووه ئاخۆ کام به  وه نه ی به ر ئاماژه ها نووسه روه هه
  کا؟ ده  وه رگ�ردراوه که پ�ويست به پ�داچوونه وه  �ه هه
ردا '' کلک و گو�يم''  ی نووسه که زاندنی وتوو�ژه �E : له دابه ر ده نووسه 

ز�ندراوه و  ی   که دابه و د�ره ر ئه کردووه!!.  بۆ ئاگاداری نووسه
ی که مامۆستا  و د�ره گوێ قرتاوه و نه کلکی بردراوه.  ئه اگو�زراوه،  نهر

  :  يه وه کا ئه زانE  وباسی ده به کلک و گو�براوی ده
زرانی جمهوری  '' زۆر جار دوژمنانی کورد به جۆر�کيان دامه

  بن.''   ئ�ران جوداوه  وه که کوردان ويستويانه له ته داوه کوردستان ل�ک
واوه يان   ی مامۆستا ته  م د�ره وه که ئه ر�ز با خۆی ل�کی بداته ری به خو�نه

واوی  ی به ته که واوه با د�ره ر پ�ی وايه ناته گه کلک و گو�ی براوه؟ ئه
ی  که ز�ندراوی وتوو�ژه قی دابه يدا ده م دوايه ی ئه که له وتاره  راگو�زێ يان

گرێ وگۆ�ی بۆچوون نيشان بکا.  ست ی من ده که ته قه سه راگو�زی و کاره 
زۆرن که پ�ويست به مۆنتاژ و روتوش   نده وه کانی مامۆستا ئه وه و ل�کدانه

  نييه .   ی که ش�ک له وتاره و کلک و گو�کردنی  به
ست�کی  به رانی کورد مه گناسی بۆ  ر�به مه جيا له ئه   م د�رانه ری ئه نووسه
پانی  زانی گۆرهی نييه. نه دوژمنی سياسی مامۆستايه و نه ياري ديکه

تی حيزبی د�موکراتی کوردستانی ئ�رانه و نه  رايه وه گرتنی ر�به سته ده به
ی ديکه له حيزبی د�موکرات.(  که شه ش�ک به دژی به پشتيوانی کردن له به

  ) و باسه ر ئه وه سه د�مه
ی پۆليميک�کی سياسی   ش�وه کانی به قسه ر  هيوادار بووم نووسه

ر  ر�ته به کانی خۆی  بۆ حيزب به رنامه ی به وه ردنهنه و شی ک موواليه هه
زوم بوو  ندامانی حيزبE د�موکرات. ئاره ری کوردو ئه ری خو�نه زه نه

ی خۆی  که ماننامه ی قاره وه برانه ی بE وه مامۆستا له جياتی خو�ندنه
وا و دوکتور قاسملوو،  ئيعتيباری پ�شه   ی نجينه رجکردن له گه وخه

ی  ساله 12-10ی   يی له کارنامه ره ک الپه يعی يهراپۆرت�کی واق
شکيالتی )  ته - دا ( سياسی و بوارانه تی قۆتاخی نو�ی؟! خۆی له رايه ر�به

حيزبی د�موکراتی کوردستانی ئ�ران به  ندی ی ناوه که کوميته
ها سنور و ه�لی  روه . هه وه وه قبووولی بکا  بالو بکاته ته سئولييه مه
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ری سياسی حيزبی د�موکراتی کوردستانی ئ�ران دياری خۆيی بريا ربه سه
تی کورد  تی و دوژمنايه س�ک تاوانبار به دژايه وه که بکا که تاکو�يه. بE ئه

  بکا.
ری براکوژی ل�ک  دان بۆ سازکردنی شه و داوايه به مانای دنه هيوادارم ئه

  وه. داته نه
ک بۆ پ�شنياری   هکوو هۆي م د�رانه وه ری ئه ی نووسه که پ�موابوو  وتاره

ساتانه که  و زنجيره کاره ر ئه سه وه له ک بۆ ل�کۆ�ينه يه پ�که�نانی  کوميته
ی ئ�ستای حيزبی  زعه و وه ودا خولقاون و ئه کانی سکرت�ری ئه سا�ه له

دا بۆ  يه و کوميته گيرێ و ناوبراو له رچاو ده به  وه وه ته وتووه ل�که
ی  رچاوی کۆميته به  خاته لی ده مه   کان ر�گای عه رکردنی گرفته سه چاره
  ندی حيزبی د�موکراتی کوردستانی ئ�ران... ناوه

ی  ساله 17ولی خۆيان  يان به قه  ساله 12مامۆستا بۆ پاساوی 
کانی  سياسييه يمان�کی ن�وان حيزبه باتی حيزب باس له په ساردنی خه لپه هه

وه به  دستانييهن ه�ندێ حيزبی کور کا که گوايه له اليه کوردستان ده
ی حيزبی  م�ژينه تی له وه سياسه �E:... ئه سمی ئيمزاکراوه که ده ره

کانی ن�و  رپرسه به  موو ه�زه تی هه د�موکرات و به جۆر�ک سياسه
ش�کی کوردستان  ی کورد له به وه رکات بزووتنه ی کورده که هه وه بزوتنه

وتی کاتی چاو  سکه کانی ديکه له ه�ندێ ده شه کردندا بوو به شه دا له گه
سله نزيک به  م ئه بپار�زن . ئه  شه و به موويان قازانجی ئه بپۆشن و به هه

  وه ئيمزا کراوه.'' ن ه�ندێ حيزبی کوردستانييه سال پ�ش ئ�ستا له اليه30
س ه�نانی   ره سالی هه  واته 1975ب�ته سالی  ئ�ستا ده  ر له سال به 30

وابوو جيا له  زاير. که لجه ردادی ئهرا ی کورد و گر�دانی قه وه بزوتنه
ک له ئارادا  يه وه التی کوردستان بزووتنه ی باشور، له رۆژهه وه بزووتنه

  و حيزبه  وتۆی پ�ويست بووبE. ئه يمان�کی ئه ستنی په بووه که به نه
ک�تی نيشتمانی حيزبی  کا جيا له يه يان پ�ده ش که مامۆستا ئاماژه رپرسانه به

وه له نيوان پارتی  ه 48-47بووبE. چونکه له سالی  هبE ن ی ده ديکه
بووه.  نه  کی دۆستانه ندييه د�موکراتی کوردستان و حيزبی د�موکرات پ�وه

ن  کانی باشور له ئيرانيش له اليه رکردنی ئاواره يی بۆ ده  ماده 8ی  يانييه به
بE و ت نا حمه ر زه گه يمانه بووه. ئه و په وه دژ به کانه سياسييه حيزبه

کانی   سياسييه رانی کورد و حيزبه  يه که ر�به د�کی ئاوا م�ژوويی هه نه سه
با بالوی  ن  کتر قبوول بکه تی يه رايه ياندووه که ر�به ته گه ناعه و قه به

موو شۆرش�کی کورد  ساردنی هه لپه وه پاساو�کی باشه بۆ هه وه. ئه بکاته
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رموێ جيا له حيزبی  مۆستا بفهها با ما روه کانی ديکه. هه شه به سوودی به
  ی پاراستووه؟ سVه و ئه وه ئه ته مانه د�موکرات کام حيزبی ديکه به ئه

  
  وه بۆ ن"وخۆی وIت گرتن و داوای چوونه  خنه حيزب و ره
نی  کان خاوه ندامه حيزبی د�موکراتدا ئه  بووڵ بکا له ر قه گه مامۆستا ئه

مانای  ری خۆی  به زه خنه گرتن له نه بيروبۆچوونی جياوازن، ره
ر  گه وه. ئه تيکردنی حيزبی د�موکراتی کوردستانی ئ�ران ل�ک ناداته دژايه

خۆبايی بوونی  ستی  له که، هه يانييه م د�رانه  له به ری ئه ی نووسه خنه ره
چاوی ل�بکرێ بۆ   قيه لی فه وه کو  بE وه وايه ده ژاندووه و پ�ی مامۆستای شله

ير له حيزبی د�موکراتدا  وتۆ سه کی ئه يه ه دياردهداخم. چونک مامۆستا به
  ره.  سوڕه�نه ريب و سه يب و غه زۆر عه

وه له باشوری کوردستان، به  سال مانه 12زاده پاش  مامۆستا حسن
س�ک که  جۆش هاتووه و داوای کردووه که ر وه وتار�کی نووسه

و  ل ئه گهکۆيه و له    ردوی حيزبی د�موکراتی دارماندووه بچ�ته داروپه
ت له خوا ''ريی ما�ن''. مامۆستا نا�E له کوێ و  وه ست و قه ده ست له ده
بووه ر�ی ما�E؟  وه دا نه ک�ی ر�مالن و بۆ تا ئ�ستا له بيری ئه له

و ئ�ستا له  يه که ئه وه ويش ئه وه ، ئه بE والم بداته ش ده پرسيار�کی ديکه
گوترێ مامۆستا خۆی  ده ر گه گ�رێ؟ ئه ور�ک ده حيزبی د�موکراتدا چ ده

و بريار له حيزب دا ناناسE  نی قسه س به خاوه پE حيزبی د�موکراته و که
ر پ�ی  گه وه .. ئه يخو�ننه وه  ده تی که له زمانی خۆيه يه که ليله ش ده وه ئه

وه  نابته ن جه وه بۆ ن�وخۆی وOت له اليه ب�ژن: مامۆستا برياری چوونه
و  بE برياری ئه س�ک ده ؟ که المی چييه ندی؟ وه ی ناوه درێ يان کوميته ده

تا  نگ بن؟ هه لی هاوده گه ندی له ی ناوه ندامانی کوميته ی ئه تۆ بدا زۆربه
وماوه که  بووه و ئ�ستا چ قه و حيزبه ری ئه ر بريارده ئ�ستا ر�مالدراو هه

ه و  وێ ر�ی ما�E؟ چE بيستووه؟ دياره پ�شنياری مامۆستا بۆچوونه يه و ده ئه
نE که  يه گه ده  ته م بابه ری ئه ی نووسه و بۆچوونه ن�وخۆی والت دروستی ئه

ياندنی  ج�گه يی به خۆو بۆ به ر بE متمانه به نيا له ن زاده ته سه مامۆستا حه
وه چۆن  نا ئه باتی حيزبی د�موکراتی مراندووه. ده کی، خه ره ويستی ده

ه تاکتيکی حيزبE د�موکرات م د�ران ری ئه چE به وتار�کی نووسه ت�ده ر�ی
  واوه.  دا ناته و له کۆتاييدا سترات�ژی حدکا ت�ک بچE؟ شت�ک ل�ره

ک  يه س له و�ستگه ر که يه. هه الم من پ�شنيار�کی باشترم بۆ مامۆستا هه به
  ری     فه  نه مه سواری شه
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زێ. هيزی  به بE داده ی خۆی ده بE و له و�ستگه ن دو ف�ر) ژيان ده ( شومه
شی مرۆڤيش بE سنوور نييه.   و توانای م�شک و له  وه کردنهفکر

ی هاتووه ر�گه بدا که  وه ته کاتی ئه م بابه ری ئه کو نووسه مامۆستاش وه
المی  م که بتوانE وه رده ی سه و حيزبه به ش�وه مان ئه که له ی نو�ی گه چه وه

وه. با ر�گا  تهبيری نوێ داير�ژ�  وه سازمان بداو به کانی کورد بداته ئاواته
وه بۆ ن�وخۆی وOت  کگرتوو بE. بۆ چوونه ين حيزبی د�موکرات يه بده

تی  تی وسياسه سايه ری که ژ�ر کارت�که  وه و خۆی له خۆی ر�ک بخاته
خۆيی  ربه تی سه کانی ديکه  رزگار بکا. با حيزب سياسه سياسييه  حيزبه

حيزبی د�موکرات ش به سودی  وه وه. ئه چاوبکاته برياری سياسی خۆی ره
ت  کو مامۆستا سياسه م�ژسا�ه وه لی کورديشی ت�دايه. من له و سودی گه

رس  و ده وه ريکی کاری خۆمم. پ�موايه نووسين و خو�ندنه م وخه ناکه
ولی  وه له زانکۆ ج�گای منه.  مامۆستاش ب�گومان نابE پاش به قه گوتنه
وه شاخ و  ی چوونهتی حدکا  تواناي رايه سال کاری قورسی ر�به 17خۆی 

ند  وچه  وه به ر�مه وه بگه ی مامۆستا بۆ ئه پ�شنيار بE.  ندنی کوردستانی هه به
بE و ببمه  وه له کۆيه وه بۆ مانه ر چوونه گه ليله پ�م جيدديی نييه. ئه ده

و کاره به من ناکرێ.  رانی حيزبی د�موکرات ئه شکه ن�ک له دابه اليه
نگدانی  شکر  و ده ی له وه که ه�رش و کۆکردنهنE  يه ر مامۆستا رابگه گه ئه
ردوی فکری نووستوی مامۆستا بووه و  ز بۆ دارماندنی داروپه وه ره هه
يدا جيدديه و حازره له  که و له وته راندووه ری راپه به خه  وی بE وی له خه ئه

ه و ته چوه بوونی متمانه به خۆی نه ر نه به وه و تا ئ�ستا له و�ته کۆيه دووربکه
وه بۆ ن�وخۆی  وه، چوونه گر�ته رده کانی وه وس بوختانه ن�وخۆی وOت، ته

ويش  و خۆی نه کاته حيزبی د�موکرات، ئه زانE، با ئه والت به پ�ويست ده
و ن�و حيزبی  ته بکاته  باس�کی گشتی و له و بابه يه. با ئه نگ�کی هه نيا ده ته

زموونی  نE که ئه يه ستا راگهر مامۆ گه ن . ئه ر بکه سه د�موکراتدا باسی له
ندی  وه رژه نيا به ی و ته که �که وه ن�و خه ر�ته وێ بگه يه واو ف�ربووه و ده ته

�ک�شان  ر خۆ هه به ی له که پار�زێ و پ�شنياره حيزبی د�موکرات و کورد ده
خت کردن  ش بۆ خۆ به لکو زۆری ديکه و فرهاويشتن نييه، نه من به

ی  وه وڵ بۆر�کخستنه ن! هه تان پ�شنيار بکه که نامهر رمون به ن. فه ئاماده
الم ناتوانم  ييه. به وه ته رکی نه نو�ی ئه  رله ی سه وه مالی حيزب و سازماندانه

ر بووبE که  نده کارت�که وه ته ئه وبابه ری ئه ی نووسه ووتاره م ئه ر بکه باوه
ی ديکه  که شه به ل گه ی له فکری مامۆستادا پ�ک ه�نابE که له و ئا�وگۆره ئه

ر  گه و وOت بۆ وه ره ست به ست له ن�و ده بکاو ده کان چاره ناکۆکييه
ر.  به بگر�ته  ی حيزبی د�موکرات ر�گه رفيرازانه ی ت�کۆشانی سه وه خستنه
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ری خۆی رابکا ؟ ئ�ستاش  يه له س�به س هه ئارادابE که ت له فافييه ر شه گه ئه
ی  ره م وتاره به ن�و دۆڵ و ده ی ئهر کو نووسه زارانی وه ری هه س�به

ته نيگار�کی  وه بووه وته که دی داره قه وه ماوه و به التی کوردستانه رۆژهه
بE و  گی هه ر ئاماده گه وه ! ئه ينه کرده و فکره بکه رموون ئه دێ. فه به ئه

ر  سه کی له ره سانی ده ری که کان دامابE و کارت�که ک له ئامانجه راستييه
ست  ده ست له ن�و  م بE،  با ده بE يان زۆر که مامۆستا نهبرياری 

  ر�ژين! ی بۆ دا که رنامه به
ر  و به مه سال له 60کو حيزبی د�موکرات  ند  وه حيزبی کاری هوله 

ند سال پ�ش  تی کردووه. چه يان سال حکومه دا به ده  و ماوه زراوه. له دامه
رۆک  لE ئاشکرا بوو. سهکيان  لکارييه نده و حيزبه گه رانی ئه ر�به

و کابرايه به  نشين کرد. ئه وه و خۆی خانه کار ک�شايه ستی له ز�رده وه
ی  که ی به وOته ت�کی ب�و�نه ندبوو.  خزمه سی سياسی هوله ناوبانگترين که

ی بدا.  که دا  در�ژه به کاره ی له کار زۆريان دنه وه کرد. دوای خۆک�شانه
وه.  دايه خۆی نوێ بکاته  ندی حيزب وه رژه به کرد و گوتی: له قبولی نه
  ستۆ بگرێ. ئه تی وه رپرسايه ی نوێ به چه ين وه بار�گابده

می حيزبی کار.  که رپرسی يه ته به ند سا�ه بووه نج�کی سی و چه ئيستا گه 
و حيزبه بۆ  ی ئه وه رانه ب�ته هۆی گه و نو�خوازييه ده  زۆربه پ�يان وايه ئه

   يان.  که ت�کی زياتر به وOته الت و خزمه سه دهوه گرتنی  سته ده به
  وان ف�ربين! رسه له و ده ش ئه با ئ�مه

21.03.2006  

  کان: رچاوه  سه
  ده ر نيوسه سه لو�ست�ک له ت کردن يان نووسينی م�ژوو( هه حيکايه

  ريمی حسامی. نووسينی عبدهللا حسن زاده)  که –ت�کۆشان 
  مرۆ. وه تا ئه 1349کانی  گۆڤاری کوردستان له سا�ه

رگ�ر ح.  ر: دوکتور پيتر پيلچ. وه و تاران. نوسه ره کت�بی ئيسکۆرت به
  يوب زاده. ئه

  ها.  بهرام فرشی. کردستان سرزمين رنج ها و تجربه
   رگ�ر : عزيز ماملی جنبش ملت کرد و خواست استقالل کريس کۆچرا، وه

ی  دکراوی کۆنگرهسن ی سياسی حدکا په رنامه ربه ک له سه يه وه وردبوونه
  يوبزاده می ح. ئه له به قه  13
  کانی کانی مرۆڤ و پرۆتۆکۆله ی مافه يانييه به
  

 پاشکۆ
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صد   شماره         1354ايران             پانزدهم دی   ارگان مرکزی حزب توده مردم

  و پنجاهم

  
  

باد سی امين سال جنبش ملی و مترقی کردستان   فرخنده
  ايران!

  
  ايران)  مرکزی حزب توده  ميتهک  (اعالميه

  
نيروهای انقالبی و ترقيخوا ايران سی   امسال خلق کرد و همه  بهمن ماه

امين سالگرد تشکيم حکومت ملی کردستان را برگزار ميکنند. طی 
دومين جنگ جهانی، همروند با "اعتال" جنبش دمکراتيک در سراسر 

جنبش دمکراتيک و  ايران، در کردستان ايران، در کردستان ايران نيز
تجربيات   بر گنجينه  ملی گسترش يافت. نيروهای انقالبی کردستان با تکيه

  تاريخی، با تحليل علمی وضع جهان و ايران، بدرستی تشخيص دادند که
کرد با ديگر خلقهای ايران سرنوشت مشترکی دارد و پايان   خلق ستمديده

و   د، تشکل عناصر آگاهنفوذ قشر فئودال در جنبش ملی خلق کر  دادن به
  عليه  زحمتکش، همگامی و همرزمی با ديگر خلقهای ايران در مبارزه

امپرياليسم، شرط مقدم پيروزی دمکراسی و جنبش رهائی بخش ملی 
  است.

ژ.ک."(حزب بيداری خلق کرد)   حزب"کومله 1322در بهار سال 
  مبارزهپرستان ب  فاشيسم و بر ضد فئودالها و کهنه  تاسيس شد، عليه

های انقالبی و ميهن پرست کردستان اعتبار  برخاست و در ميان توده
  بزرگی بکف آورد.
پيروزی مردم قهرمان شوروی بر فاشيسم هيتلری   شرايط مساعدی که

بود موجب   برای گسترش جنبش انقالبی و رهائی بخش ملی فراهم آورده
رهبری بسط جنبش دمکراتيک خلق کرد شد. حزب دمکرات کردستان ب
حزب   قاصی محمد، بدستياری صدها تن از افراد انقالبی پرورش يافته

زحتمکشان و مردم ميهن پرست   و باشرکت قشرهای گسترده  کومله
حزب در مهاباد برگزار شد،   کردستان تشکيل يافت. نخستين کنگره

ای خواستهای مبرم  حزب را تصويب کرد و طی بيانيه  و برنامه  اساسنامه
ردستان را تصريح نمود: تامين خودمختاری ملی کردستان ايران، مردم ک
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  انجام انتخابات انجمن ايالتی، رسميت زبان کردی و گسترش شبکه
کشاورزی،   مدراس و آموزشگاهها، انجام اصالحات ارضی و توسعه

  از ثروتهای طبيعی، تحکيم وحدت برادرانه  نوسازی اقتصادی و استفاده
  يت های ملی ساکن کردستان، اين بود آن برنامهميان خلق کرد و اقل

در سی سال پيش حزب دمکرات کردستان،   مترقی و دمکراتيک که
مطرح کرد و مورد پشتيبانی پرشور مردم کردستان و تائيد آزاديخواهان 

دوم بهمن   ده  بود که  ايران قرار گرفت. برای تحقيق بخشيدن باين برنامه
لی کردستان در چارچوب حفظ استقالل و ) تشکيل حکومت م1324( ماه

تماميت ارضی ايران رسما" اعالم و قاضی محمد برياست حکومت 
  مصوب شد.

با تشکيل حکومت ملی کردستان مقدمات دگرگونی بنيادی در زندگی 
ساليان دراز از ستمگريهای رژيم   مردم فراهم آمد، خلق کرد که

زندگی آزاد خود را   فت کهبود امکان يا  رنج برده  ديکتاتوری رضا شاه
شد، در ميزان   پی ريزی کنند. اراضی برخی از فئودالهای خائن مصادره

بسود دهقانان تجديد نظر بعمل آمد، زبان کردی زبان رسمی   مالکانه  بهره
اعالم شد. آثار ادبی و کتابهای درسی بزبان کردی انتشار يافت، با 

"کردستان" و مجالت،  امهتاسيس کانونهای علم و ادب، انتشار روزن
، با دائرکردن راديوی کردستان، ساختمان تآتر  هاوار، نيشتمان، هالله

شد. برای   پيشرفت فرهنگ خلق برداشته  ملی گامهای بزرگی در راه
متشکل کردن قشرهای وسيع مردم تحت رهبری حزب، سازمانهای 

اری دمکراتيک جوانان، زنان و نويسندگان بوجود آمد، موسسات بهد
شد و   گسترش يافت، نخستين گامها برای صنعتی کردن کردستان برداشته

ها" و ارتش  برای حفظ نظم و آرامش در کردستان سازمان"پيش مرگه
طی   ملی کردستان ايجاد گرديد. حکومت ملی کردستان با اصالحاتی که

و آسايش مردم انجام داد خلقی   خود برای تامين رفاه  زمامداری کوتاه
  ن خود را اثبات نمود.بود

کوشش خلق کرد برای تحکيم مبانی دمکراسی و استقرار خودمختاری 
  ملی خشم و کين بی پايان امپرياليسم و ارتجاع ايران را برانگيخت.

و با پشتيبانی امپرياليستهای   اشاره  به  ارتجاع ايران و در راس آن شاه
آذربايجان و   به 1325  در آذر ماه  آمريکا و انگليس پيمان شکنانه

جنايتی برای سرکوب خلق فروگذار   برد و از هيچگونه  کردستان حمله
نکرد، هزاران تن از ميهن پرستان کرد اعدام يا زندانی شدند و گروهی 

  نقاط ديگر تبعيد گرديدند.  از آنان به
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در   مبارزه  خلق کردستان را برای ادامه  نتوانست اراده  رژيم ترور شاه
پشتيبانی و کمک   دی درهم شکند نيروهای انقالبی کردستان بهآزا  راه

ايران توانستند سازمانهای خود را در شرايط مخفی   حزب توده  برادرانه
مردم  ايران برای ملی کردن صنايع   احياء کنند و سهم خود را در مبارزه

نفت ادا نمايند. پس از اين دوران نيز خلق مبارز کرد، عيلرغم تسلط 
خود باز   احقاق حقوق حقه  در راه  ترور و اختناق، دمی از مبارزه رژيم

  نايستاد.
حزب دمکرات کردستان را عامل   قهرمانانه  ايران مبارزه  حزب توده

ديکتاتوری و تامين دمکراسی در سراسر ايران   مهمی برای سد راه
است و جنبش دوم بهمن را بخش جدائی ناپذير جنبش   ارزيابی کرده

در کشور   مردم ايران ميداند. حزب ما برآنست که  اتيک همهدمکر
  خلقهای ايران الزمه  ايران تامين برابری کامل حقوق همه  کثيرالمله

کن ساختن ستم ملی   وحدت و همبستگی تزلزل ناپذير آنان است و ريشه
تنها در چارچوب پيروزی جنبش دمکراتيک و ضد امپرياليستی سراسر 

رژيم ترور و   عليه  ر است. در شرايط دشوار مبارزهايران امکان پذي
کارگر در   ايران، حزب واحد طبقه  ، حزب توده اختناق محمد رضاشاه

احياء سازمانهای حزب دمکرات کردستان را   سراسر ايران کمک به
مبارزان   يکی از مهمترين وظايف خود ميداند و بدين منظور از همه

با مراعات کامل اصولی   يکند کهانقالبی کرد در ايران دعوت م
حزب دمکرات   پنهانکاری و رهنمودهای سازمانی، گروههای جداگانه

برقرار   ايران رابطه  کردستان را بوجود آورند و با مرکز حزب توده
آنان خواهند توانست با پيگيری انقالبی   کنند. تنها از اين طريق است که

و   محمد رضاشاه  ت مطلقهخود را برای سرنگون کردن حکوم  مبارزه
خلقهای   آن گسترش دهند و هماهنگ با همه  رژيم ترور و اختناق آفريده

  تحقق آزادی خلق کرد و حاکميت ملی گام بردارند.  ايران در راه
دشمن مشترک،   عليه  نيروهای انقالبی و تشديد مبارزه  تنها اتحاد همه

  تگر ضامن پيروزی ماست.ايران و اپرياليستهای غار  يعنی ارتجاع سياه
  ايران  مرکزی حزب توده  کميته

  

  
  ... يه ی هه در�ژه
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 كردستان از زبان آمار!
  

                                                                                                                     
  )    1988(1367دوم بهمن 

  
است و   در ميان چندين كشور تقسيم شده  ست، کهكردستان سرزمينی ا

کردستان آن كشورها ناميده می شود. ملت آريايی نژاد از آن   هر قسمت
كرد از هزاران سال قبل از ميالد مسيح در سرزمين آبا و اجدادی خود 
يعنی در کردستان امروز زندگی می كند. طبيعت كوهستانی, جنگل ها, 

های حاصلخيز، منطقه را برای كشاورزی و  ها و زمين مراتع, رودخانه
دامپروری بسيار مساعد كرده است. پايه اصلی اقتصاد  کردستان را 
كشاورزی و دامپروری تشكيل ميدهد و در كنار آن صنايع کوچک هم 
وجود دارد. زبان كردی كه جزو زبانهای هند و اروپايی شمرده ميشود, 

تان ميباشد. تاريخ و زبان واحد ملت كرد در همه قسمتهای كردس
فرهنگ چندين هزار ساله، ملت كرد را به هم پيوند می دهد. تحقيق و 

ها وظيفه درنگ ناپذير محقيقين  بررسی درباره كردستان در همه زمينه
های اقتصادی و اجتماعی  متعهد ميباشد. مقاله حاضر به برخی ازجنبه

  كردستان ايران بصورت گذرا می پردازد.
  

  نكردستان ايرا
در ادامه سياستهای استعماری و امپرياليستی كشورهای انگلستان, 

شکست کشاندن   فرانسه وآمريكا درجهت تقسيم کردن کردستان و به
مبارزات مردم کرد, حكومتهای حاكم بر كردستان نيز با پيشه كردن 
سياستهای فاشيستی و شونيستی بر اين تقسيم کردن ها افزودند. تقسيمات 

هلوی در ايران كه هنوز هم ادامه دارد يكی از اين كشوری رژيم پ
سياست ها است. كردستان در اين تقسيم بندی تنها به يک استان محدود 
می شود كه مركز آن شهر سنندج می باشد. برای نشان دادن تصويری 
هرچند ناقص از كردستان می بايست به آمارهای استانهای شمال غرب 

بدليل آميخته بودن آمارها عمال  و غرب كشور مراجعه كرد, اما 
. در اين مقاله تنها از آمارهای تفکيک آنها كاری ناممكن می نمايد

  شده  اساسی استانهای آذربايجان غربی, كردستان و كرماشان استفاده
  ، کهمی باشد 1362, 1361, 1360سالهای   مربوط به  است که

به جديدترين آمار شامل کل مناطق کردنشين ايران نمی شود. دستيابی 
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برای اجرا مقاصدشان،   در انحصار سازمانها ودوائر ج.ا.  می باشد، که
   دسترسی به آن احتياج به  می کنند، که  عليه خلق كرد از آن استفاده

  دارد.  های مربوطه کتبی وزارتخانه  اجازه
  

  موقعيت
 غربی ( تقريبا کردستان با قرار گرفتن در مرکزی ترين قسمت آسيای

طول شرقی ) از   درجه 48و  38عرض شمالی و   درجه 40و  34بين 
جنوب از   تخمين يک هزار کيلومتر و از شمال به  شرق به  غرب به

هزار  450کيلومتر امتداد می يابد. مجموع مساحت آن  500تا  300
  (الزريف)کيلومتر مربع می باشد. 

متر( در  3608" مرتفع ترين كوههای كردستان عبارتند از " برده رش
 19متر (در  3357كيلومتری غرب اورميه)، "پرو" با ارتفاع  36

متر( در  3173كيلومتری شمال شرق كرماشان), چهل چشمه با ارتفاع 
  كيلومتری شمال شرق مريوان). 47

  مهمترين و طوالنی ترين رودخانه های كردستان بشرح زير ميباشند:
ج سرچشمه گرفته به دريای سفيد رود از آبخيزهای شمال غرب سنند

كيلومتر طول دارد, اسم محلی آن,, قزل  765خزر می ريزد و 
  اوزون,, ميباشد.

كيلومتری شرق بانه سرچشمه  57زرينه رود از كوههای چهل چشمه 
كيلومتر طول دارد, نام  302به درياچه اورميه می ريزد و   گرفته

  تو,, ميباشد. غه محلی آن,, چومی جه
رودخانه بوكان) از كوههای بناكيله . نيستان داغ در غرب سيمينه رود(

كيلومتر طول  173سقز سرچشمه گرفته و به درياچه اورميه می ريزد, 
  دارد. اسامی محلی آن,, زاواكيو, چم قروچا, تاتاهو ميباشد.

كيلومتری شمال غرب پيرانشهر  25زاب كوچك از "چم الوين" در
 155ق می ريزد وطول آن سرچشمه گرفته به رود دجله در عرا
  الس) می باشد. , چم كلده, كه كيلومتر است. اسامی محلی آن(الوين, زه

  
  آب و هوا
هوای کردستان زمستانهای سرد وطوالنی و تابستانهای گرم   مشخصه

درجه  44درجه زير صفر تا  - 31می باشد. درجه حرارت هوا از 
سان ميباشد, ميزان سانتی گراد باالی صفر در زمستان وتابستان در نو

الی  60ميلی متر ودر روز  486ميلی متر تا  355بارندگی ساالنه 
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الی  62ساعت از  ½6ميلی متر خواهد بود, رطوبت نسبی در  130
 91و تعداد روزهای يخبندان از  37به  50ساعت از  ½12و در  75
روز می باشد. بيشترين ميزان بارندگی در اسفند و فروردين  123الی 
  و كمترين آن در تيرماه ومهر ميباشد. ماه
  

  مساحت وجمعيت
  قبال به  ی کهبه داليلکردستان متاسفانه تعيين مساحت و جمعيت دقيق 

 ،نيست, اما مساحت تقريبی با احتساب حداقل شد، امکان پذير  آنها اشاره
 كيلومتر مربع می هزار 90 كه همه كردستان ايران را شامل نمی شود 

براساس تقسيمات كشوری با مختصات در پيش ن ايران کردستاباشد. 
 175بخش و بيش از  55شهرستان,  25شامل بيش از  ،گفته شده

  .است مركز دهستان و هزاران روستا 
نفر را شامل  10نفر تا بيشتر از  ها كه از يك جمعيت تقريبی خانواده

نفر  ميليون 5و جمعيت كل بالغ بر  هزار، 700 در حدود شود می
و روستاها هستند و تعدادی عشاير  هاشهر  مردم ساکن اكثر .اهد بودخو

  و درصدی نيز متحرك(ييالق وقشالق) می باشند.
  

  وضعيت اقتصادی
بررسی وضعيت اقتصادی كردستان نياز به تحقيق عميق و جدی با 
استفاده از اطالعات و آمار دقيق دارد. از طريق استفاده از آمارهای 

وان وضعيت عمومی اقتصاد کردستان را ترسيم حكومتی  تنها می ت
  کرد.

شامل جنگل ها, دشت ها   ای است کوهستانی، که كردستان منطقه
ها ومنابع آب  ها، چشمه ومراتع, زمين های زراعتی, باغات, رودخانه

آينها امكانت  طبيعی را برای   همه  زيرزمينی, سدها می باشد، که
ترين محصوالت  ت. عمدهكشاورزی و دامپروری فراهم كرده اس

كشاورزی کردستان را گندم و جو, تخم آفتابگردان,نخود, برنج, چعندر 
قند, بقوالت, پنبه, توتون، سقز،كتيرا ومازوج تشکيل می دهند. مركبات 

حساب   و خشكبار وسبزيجات وسيفی جات هم جزو محصوالت منطقه به
  می آيند.

را شامل ميشود، يكی  تا گاوداری و گوسفندداری  دامپروری كه عمد
های اصلی اقتصاد كردستان است. نگه داری اسب, االغ,  ديگر  ازرشته
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مرغ داری و   شتر وقاطر هم جزو اين مجموعه هستند. تعدادی هم به
  زنبورداری و ماهيگيری مشغول هستند.

محصوالت دامی شامل شير, پنير, كشك, ماست, روغن حيوانی,دوغ, 
ای متمادی مردم كردستان از طريق كره, سرشير ميباشد. ساله

 41اند, رفرم ارضی شاه در سال  كشاورزی ودامپروری زندگی ميكرده
كه به ايجاد شركتهای سهامی زراعی وبانك كشاورزی در منطقه نيز 
انجاميد, مسئله ارضی را در كردستان بنفع دهقانان حل نكرد، بلكه 

راتها ونظاميان درجهت منافع بزرگ مالكان, بورژوا مالكان و بورك
زمينی شدند كه می   ودربار، سير كرد. تعداد كمی دهقان صاحب تکه

توانستند برروی آن كار كنند. توده وسيع دهقانان يا به كارگران 
مزدبگير در خود روستاها تبديل شدند ويا به خيل كارگران فصلی در 
شهرهای مختلف ايران بخصوص در تهران و بندرعباس وخارك 

يگر شهرها پيوستند. تعدادی نيز در شهرهای كردستان به وتبريز ود
  ها وكمتر كارگاهها روی آوردند. عملگی ويا كار دركورپزخانه

رفرم ارضی شاه ويرانی كشاورزی و تخليه روستاها را به همراه آورد. 
نيروی كار ارزان کردستان، بدون آينده درخدمت "جهش بزرگ محمد 

زه تمدن بزرگ" قرار گرفت. آنعده از رضا پهلوی برای رسيدن به دروا
كار مشغول بودند، بعلت   دهقانان نيز كه روی زمينهای خود به

های كشاورزی, بانك كشاورزی، شركتهای سهامی  سياستهای اداره
زراعی, كه خدمات الزم از قبيل بذر وكود وسم را در اختيار اين دسته 

ی خود استفاده كنند. در قرار نمی دادند، نتوانستند بنحو مفيد اززمين ها
مجموع توليد گندم وجو سير نزولی پيدا کرد. ادامه سياستهای 
شاهنشاهی از طرف جمهوری اسالمی ، جنگ ده ساله کردستان و 

ای را كه زمانی انبار غله ايران بود، به  جنگ ايران و عراق، منطقه
سمت ويرانی کشاورزی سوق داد. در طول اين سال ها مواقعی پيش 

  است.   لایر فروخته شده 50كه هر عدد نان   هآمد
ركود كشاورزی وكاهش توليد گندم, گرانی و بيكاری را بدنبال آورده 

های آردسازی نيز شده است. همچنين  است و باعث تعطيل كارخانه
  دنبال داشته  های لپه پاكنی را به شدن كارخانه  کاهش توليد نخود بسته

آفتابگردان, چعتدر قند(كه به  است.  کاهش توليدات جو، تخم
های قند در منطقه و ساير نقاط ايران ارسال ميشد), توتون(كه  كارخانه

در دخانيات منطقه و ساير نقاط ايران برای تهيه سيگار از آن استفاده 
ميشد) بخش ديگری از ورشکستگی اقتصادی کردستان را نشان می 
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ان ها وعدم بازار دهد. تهيه سقز و كتيرا ومازوج هم بعلت بمبار
  فروش، به حداقل رسيده است.

دهسال حكومت آخوندها ويرانی همه جانبه را به همراه داشته است. 
اكنون گندم واراداتی از کشورهای ديگر نان مردم  کردستان را تامين 

  می کند.
  دامپروری كردستان نيز همين روند را طی كرده است, اين رشته که

شت سرخود دارد، اكنون در معرض نابودی سابقه هزاران ساله را پ
است, جنگل ها و مراتعی كه زمانی دهها هزار راس دام را درخود 

اند  جای ميداند, يا  در زير بمبارانهای جنگ ايران وعراق سوخته شده
قرار   ويا از ترس حمالت هوايی دو کشور ايران و عراق مورد استفاده

به بهانه دامداريهای مدرن, دام  1341نمی گيرند. رژيم شاه بعد از سال 
دربار شاهنشاهی،   به  ها را از دست روستائيان درآورد. افراد وابسته

ای را در اطراف سردشت وبانه ممنوعه اعالم كردند ودامهای  منطقه
سلطنتی را در آنجا پرورش می دادند. برخی از بورژوامالكان و 

داختند و دامداريهای فئودالهای ديروز نيز، دامداريهای بزرگ راه ان
سنتی بعلت عدم پشتيبانی دولت و عدم امكانات نتوانستند ادامه حيات 
بدهند. اينك ساليانه مقداری گوشت يخ زده وارداتی از طريق دولت 

مند  وارد منطقه كردستان ميشود كه مردم با ارائه كوپن از آن بهره
ت دو ميشوند, سرنوشت كشاورزی و دامداری كردستان سند محكومي

  رژيم شاه و خمينی است.
  

  صنايع دستی
مردم كردستان از ديرباز، از توليدات دستی خود هم برای مصرف 
خانوادگی  وهم برای ارائه به بازار استفاده ميكردند. فرش, قالی,قاليچه, 
جاجيم, جانماز, (رانك وچوغه) نوعی لباس كردی كه پارچه آن بوسيله 

ميشود, گيوه, صنايع چوب نظير تخته  خود اهالی از پشم گوسفند ساخته
نرد وانواع وسايل منزل و تزئينی, جزوتوليدات صنايع دستی کردستان 

تا شامل كردستان می باشد, اما فرش  ميباشند. بازار اين توليدات عمده
اند، ولی مورد  سنندج و بيجار به بازارهای اروپايی نيز راه يافته

  پشتيبانی دولتی قرار نگرفته است.
  

  صنايع
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تعدادی كارخانه آردسازی, لپه پاكنی, يخ سازی, كفش پالستيكی و اخيرا 
اند) به اضافه  نساجی و روغن نباتی(كه هنوز به مرحله توليد نرسيده

های آجرپزی وآهك و كارگاهای ريسندگی, بافندگی, رنگرزی,  كوره
آهنگری, نجاری, جوشكاری, خياطی, قندريزی, جوراب بافی, حلبی 

فاشی, شيرينی پزی، كل صنايع منطقه را تشكيل ميدهند. تعداد سازی, ك
 11000كارگاه در منطقه وجود دارد و تعداد مزدبگيران حدود  251

نفر كارگر و بقيه كارمند هستند.  9841نفر ميباشند كه از اين تعداد 
حجم توليدات مجموعه اين كارگاهها كه شامل مواد غذايی, آشاميدنی, 

پوشاك و چرم و صنايع چوب وكاغذ و صحافی می دخانيات,نساجی و
آمار از   % نياز منطقه را  تامين می كند. در سالنامه10شود, کمتر از 

است، اما  دربرار   صنايع شيميايی وتوليدات فلزات اساسی اسم برده شده
  است.  آن رقم صفر درج شده

  
  راه و حمل ونقل

کردستان بوده وهنوز ,, يكی از مسائل اساسی و مشكل هميشگی  ,,راه
های روستايی بطور مطلق خاكی و غير استاندارد و  هم هست. جاده

هايی هستند  های بين شهری همان جاده بدون امکانات امنيتی هستند. جاده
ترين جاده منطقه مسيری است  اند. عمده احداث شده 57كه قبل از سال 

دهد، كه جاده كه آذربايجان و كردستان و كرماشان را به هم پيوند مي
وبه تركيه متصل ميگردد. در بعضی مناطق   ترانزيت ناميده شده

روستايی نظير سردشت, مريوان, پاوه, بانه, پيرانشهر و مناطق اطراف 
راه های مالرو ارتباط بين   تا  کوره ای وجود ندارد وعمده اورميه، جاده

طقی روستاها را ميسر ميسازد. در دهسال گذشته ج.ا. تنها در منا
بولدزرهايش را به كار انداخته است كه خواسته جاده نظامی احداث كند. 
در كردستان از راه آهن خبری نيست و فرودگاههای منطقه نيز بيشتراز 
تعداد انگشتان يكدست نيست، كه آنهم کاربرد نظامی و سياسی دارد. در 
زمستانهای سرد و طوالنی ارتباط برخی ازروستاها ماهها با شهرها 
قطع ميگردد. مسافرت اهالی روستاها اكثرا بوسيله جيب وتراكتور آنهم 
با استفاده از حداكثر گنجايش صورت ميگيرد. ظاهرا" وضعيت 

های اصلی قرار دارند نسبت به دسته اخير  روستاهايی كه در مسير جاده
بهتر است. راه و حمل ونقل هنوز بعنوان يكی از مشكالت جدی باقی 

  تاثيرات جدی براقتصاد منطقه گذاشته است.است. اين مشكل 
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های مختلف اقتصادی در  رژيم ج.ا. از ارائه آمار رسمی در زمينه
كردستان به داليل سياسی خودداری كرده و اگر امكان ارائه آمار دقيق 
وجود داشته باشد، عمق سياستهای رژيم هرچه بيشتر عيان ميگردد. 

تصر نمی گنجد، در اينجا از بررسی اقتصاد كردستان تنها در اين مخ
ها از جمله وضع اسفبار برق, آب وغيرو حرفی به ميان نيامد.  همه جنبه

های  كشاورزی, دامپروری و  بازسازی اقتصاد كردستان در رشته
صنايع ازكانال رفرمهای موجود نمی گذرد و رژيم ج.ا. و رژيمهای 

صاد ورشكستگی اقت مشابه آن سد راه پيشرفت آن خواهند بود.
به بعد از طرف ج.ا., جنگ  58كشاورزی, محاصره اقتصادی سالهای 

ايران وعراق، جنگ تحميلی بر كردستان و كمبود كاال تغييرات جدی 
رشد سريع قاچاق و به بيان اند.  را در اقتصاد کردستان بوجود آورده

تا  58ديگر ورود كاال از مرزهای تركيه و خصوصا عراق از سال 
ربه شدن بورژوازی تجاری كردستان و رشد اقتصاد ، باعث ف61سال 

كه می   حجم واردات كاال از اين مرزها بقدری بودهاست,   انگلی شده
از قبل اين .  کند  توانست بازارهای تهران وتبريز واصفهان را نيز تغذيه

درآمدها، بورژوازی تجاری كردستان دست در دست بورژوازی حاكم 
هايشان را در  داران كرد, سرمايه سرمايه رشد نمود وبرای اولين بار

. در ادامه اين روند پاساژهای بازارهای تهران وتبريز بكار انداختند
متعدد, كارگاهها و بنگاههای معامالتی و مراكز خريد وفروش گسترش 

است،   , اين روند تائثرات سياسی خاص خودرا به همراه آوردهيافت
از جنبش ملی و احزاب آن پشتيبانی بصورتی كه اين اقشار كه تا ديروز 

. تغييرات دهساله اخير در اند ميكردند, راه ديگری را در پيش گرفته
های اقتصادی بطور جدی قابل بررسی ميباشد.آنچه در اينجا بايد  زمينه

گفت گسترش فقر وتهی دستی عمومی ازيكطرف و ثروت و مكنت عده 
د اجتماعی، سياسی نوعی صف بندی جدي  قليلی ازطرف ديگر است که

  را باعث ميگردد. و فکری
  

  وضعيت اجتماعی
وضعيت اقتصادی فوق الذكر  بيكاری, گرانی,كمبود مايحتاج عمومی 
وپايين بودن درآمدهای عمومی, فقروگرسنگی را به همراه داشته است. 

شهرهای كردستان كه اكثرا در حاشيه شهرها و  درمهاجرين 
اند نه از خدمات شهری برق  گزيده نیکآبادها س مجبورآبادها و حرام

كار  يافتن  قادر به ونه مندند وخيابان اسفالته وفاضالب بهره  وآب وكوچه
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" در گاها, اكثرا بصورت كارگران ساختمانی وهستنددرست وحسابی 
ها به دست فروشی می پردازند. درآمد  ها ويا در حاشيه خيابان هكارگا

يت زندگی آنها به مراتب اسفبار می و وضع  اين دسته بسيار نازل بوده
وران در شهرو روستا تحت  فشار  باشد. دهقانان در روستاها وپيشه

نسبت   جدی اقتصادی زندگی را بسر می برند. سطح زندگی كارمندان 
اغلب برای امرار معاش به شغل دوم وسوم   به سالهای قبل سقوط کرده

ها و كارگاهها از هيچ  هپزخان اند. كارگران شاغل در كوره روی آورده
ساعت كار معنی دارد و نه  8ای ندارند. نه  حقوق اجتماعی, بهره

مرخصی و بيمه و امثالهم. پايه حقوق آنها نيز به مراتب پايين تر از 
همان كارگران در شهرهای ديگر ايران ميباشد. وضعيت حاكم بر 

ی را جامعه كردستان بطور عمومی سطح پايين توليد ودرآمد و زندگ
ترين قشر در جامعه امروز كردستان  ترين و فربه نشان ميدهد. مرفه

، اقتصاد انگلی را رونق   هستند  دوران رسيده  بورژواهای تازه به
اند. اين قشر از امكانات دولتی بهره می جويند و پشتيبانی  بخشيده

با   با بندو بست هائيکه  حكومت را نيز پشت سرخود دارند. اين عده
کاالهای دولتی و ارزاق عمومی را باال ميكشند   ت دارند، سهميهادرا

وباچند برابر قيمت در بازار سياه بفروش می رسانند. در خيلی از 
موارد سهميه دولتی شهرهای كردستان اساسا در شهرهای ديگر ايران 
بفروش ميرسد وهيچوقت به كردستان نمی رسد. كاميونهای حاوی قند, 

به جای كردستان در انبارهای تاجران تبريزوتهران  برنج, سيمان بارها
اند. فساد حاكم بر ادارات دولتی خصوصا در كردستان، منطقه  تخليه شده

های  حکومت تبديل نموده است. بودجه  را به تيول اينان و وابستگان به
های مختلف باال كشيده ميشود, باندهای  اختصاص يافته در منطقه با نقشه

شركتها وافراد راههای مختلفی را برای تصاحب اين درون ادارات، 
ها پيدا ميكنند, مثال در يكی از شهرهای كردستان در عرض دو  بودجه

اند.  از نو اسفالت کرده  سال يك خيابان را دوبار خراب كرده و دوباره
برداری  يکی ديگر از اين ترفندها  مراكز به اتمام رسيده ومورد بهره

. غارت تنها بر  روی كاغذ وجود دارند  د، کهای هستن قرار گرفته
  وچپاول در کردستان مرزی نمی شناسد.

  
  آموزش وپرورش

 144دختر در  3467پسر و  4248سال،  6كودك زير  7715
كاركنان  440كالس ميباشد، بوسيله  284آموزشگاه كه دارای 
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آموزشی ودفتری آموزش داده ميشوند، واين در حالی است كه طبق 
کودک در   217495نتشره از طرف ج.ا. در هر سال تعداد آمار م

مناطق شهری و روستايی متولد ميشوند, يعنی حداقل در هر سال    
هزار نفر کودک  در سن ورود به كودكستان قرار می گيرند. طبق 200

اين آمار از هر ده نفر كودك بسختی يكنفر به كودكستان راه مييابد. 
رار ميگيرند از كمترين امكانات آموزشی تعدادی هم كه پشت ميزها ق

نفردانش آموز شامل  488477وتفريحی برخوردار ميگردند. تعداد 
 18482آموزشگاه با  4863دختر در  171942پسر و  316535
كاركنان آموزشی و دفتری را در بر می گيرد، در  21820كالس كه 

ايی، دقيق دبستانها تحصيل ميكنند, آمار مربوط به دانش آموزان ابتد
نبودن تعداد متولدين ثبت شده بوسيله ج.ا. و همچنين محروميت 
تحصيلی را در كودكستانها نشان ميدهد. آمار اخير بيان واقعيات موجود 
نيست، زيرا در هر سال تحصيلی چندين هزار كودك بعلت عدم امكانات 
تحصيلی مانند: مدرسه, معلم و  هزينه تحصيلی از ورود به مدرسه 

م ميشوند. در دهسال گذشته اكثرا مدارس روستايی به تعطيلی محرو
اند و ساختمان مدارس به اشغال نيروهای نظامی وجهاد و  شده  كشانده

اند. آمار يكی ازشهرهای  غيرو درآمده ومدارس جديد نيز ساخته نشده
قبل از انقالب   با  كردستان نشان ميدهد كه تعداد مساجد شهر در مقايسه

تعداد مدارس ثابت مانده است.   رشد داشته و در مقابل برابر  سه
های وسيع در سطح آموزش و پرورش دانش  ازطرف ديگر تصفيه

  است.  آموزان را از معلمان ودبيران مجرب ودلسوز محروم نموده
 50750نفر پسر و  100892نفر دانش آموز،  151642طبق آمار 
نفر  8796س درس و كال 4812راهنمايی با   مدرسه 689دختر ، در 

كاركن آموزشی و دفتری به تحصيل مشغول هستند. در دبيرستانها 
 214دختر در  30166پسر و  44737دانش آموز  74903

نفر کارمند آموزشی ودفتری  4343كالس با تعداد  2316آموزشگاه و 
به تحصيل اشتغال دارند. در طول اين سالها آموزش وپرورش كردستان 

ج.ا. بوده است، تعداد زيادی از دانش آموزان يا  مورد حمالت شديد
اند.  اند ويا مجبور به مهاجرت شده اند ويا اعدام گشته روانه زاندانها شده

محيط آموزشی در كردستان نظامی گشته وپاسداران و بسيجيان و 
خواهران زينب در كسوت معلمين و مروجين امر آموزش را بعهده 

ن محيط رعب و وحشت را حاكم گرفته, ضمن سركوب دانش آموزا
ها و نيروهای  اند  و تالش دارند  دانش آموزان را در برابر خانواده کرده
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معتقدات و تحقير مردم نيز جزو   سياسی کرد قرار دهند. توهين به
اهداف سفيران جمهوری اسالمی در مدارس کردستان می باشد.  بجای 

ۆنرهای مذهبی  آموزش علمی, تبليغ جهل وخرافات جزو دروس مسي
  می باشد.

نفر بعنوان كادر آموزشی و دفتری در  31056در منطقه كردستان 
كالس درس به كار مشغول هستند. تربيت  2357آموزشگاه با  5696

نيروهای متخصص وآموزشی در سطح عالی در كردستان در سطح 
بسيار نازلی قرار دارد، دانشگاه كرماشان و اورميه و مدرسه عالی 

وهنرستانها ودانشسراها به هيچوجه جوابگوی نيازهای منطقه سنندج 
نفر دانشجو در منطقه به تحصيل  3858,  64-63نيستند. در سال 

اند،  نفر فارغ التحصيل شده 579اند كه از اين تعداد  فقط  اشتغال داشته
 5نفر خانم بودند. طبيعی است اين تعداد  232نفر آقا و  347كه 

طقه به نيروی متخصص را نيز تامين نمی كند. درصد از نيازهای من
, آموزش وپرورش آن قرق شده  كردستانی كه اقتصادش ويرانه شده

است ومردمش در محروميت مطلق قرار دارند، با اين تعداد فارغ 
التحصيل تازه اگر همه در منطقه به خدمت بپردازند,كدام نياز را تامين 

  خواهند كرد؟
  

  فرهنگ وهنر
فعاليت فرهنگی وهنری   پيشبرد سياستهای خود در منطقه به ج.ا.ا. برای
است، هدف اصلی آنها ارشاد مردم است, مردمی كه به   روی آورده

اعتقاد سران ج.ا. بدليل عقب افتادگی فرهنگی (بخوان عدم اعتقاد به 
اند. رژيم  برای  جهل وخرافات حاكم) بدنبال گروههای ضد انقالب رفته

ووتلويزيون, نشريات واجرای تئاتر، برپايی اين مقاصد از رادي
های شعر وادب وغيرو بهره می گيرد.  نمايشگاه، شب شعر وكنگره

برای اين منظور مراكز راديو وتلويزيونی شهرهای اورميه, مهاباد, 
كرماشان, سنندج, مريوان هر روز ساعت ها برنامه، به زبان فارسی 

ساعت برنامه راديو  6998برای مردم كردستان پخش می كنند. از 
ساعت برنامه در مورد اطالعات بهداشتی وجود  32وتلويزيون تنها 

های علمی وفنی  . ازبرنامه داشته، كه توليد سنندج ومهاباد صفر بوده
ساعت برنامه "فرهنگی, ادبی وهنری"  139خبری نيست. در اين ميان 

 6800از  ها كه بيش است. بقيه برنامه  از نوع اسالمی آن ارائه شده
تبليغ جنگ, سياستهای اقتصادی, اجتماعی  اختصاص   ساعت ميباشد، به
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در خدمت تحميق ايدئولوژيك ودشمنی با اعتقادات و فرهنگ   که  داشته
های محلی به زبان كردی كه نشاندهنده  آمار توليد برنامه.  مردم  بوده

نامه مار رسمی توليد برآ, فرهنگ وادبيات وهنر بومی باشد صفر است
  باشد. صفر می استان کردستانمركز -سنندج در 

رژيم جمهوری اسالمی كه در خود ايران هر ندای آزادی را با 
شديدترين وجه سركوب ميكند, واجازه نفس كشيدن به هيچ مخالفی را 
نمی دهد واز طرفی در طول اين سالها دشمنی خود را با فرهنگ و 

داده است, برای مردم برون ادبيات مردم بخصوص خلقهای ايران نشان 
کردها و به عبارتی برای صدور انقالب اسالمی   مرزها از جمله

برای كردهای  1363بيشترين امكانات را بكار می گيرد .در طول سال 
ساعت  2093ديگر كشورها از راديوهای كرماشان, سنندج واورميه 

برنامه به زبان كردی پخش نموده است. در جايی كه خود مردم 
ردستان برای اشاعه فرهنگ وادبيات و هنرشان نمی توانند از وسايل ك

ارتباط جمعی استفاده كنند, معلوم است دستگاههای تحميق تبليغاتی ج.ا. 
رژيم در زير  63چه ارمغانی برای ديگر ملل دارند. البته بعداز سال 

فشار واقعيت ها وعدم كارايی سياستهايش بناگزير برای جلب مردم، 
های به زبان كردی  كه در حقيقت تبليغ دينی و سياسی به زبان  برنامه

های راديووتلويزيون اضافه كرده  كردی است به جمع ساعت برنامه
است. در چنين شرايطی مردم كردستان به جای استفاده ازراديو 
تلويزيون به سراغ كاستهای متنوع خوانندگان کرد ميروند ويا از 

  كشورهای مجاور استفاده می كنند. های راديوتلويزيونی برنامه
نمايشنامه در  14از اجرای  1363وزارت ارشاد اسالمی در سال  

 3200اجرا و  62استانهای كردستان وكرمانشان و آذربايجان غربی با 
تماشاچی خبرداده است. تعداد تماشاچی های آذربايجان غربی 

است، در استان   ) مشخص شده000وكرماشان با عدد(
 22نفر تماشاچی در  3200با حضور   نمايشنامه 7ن(سنندج) كردستا

است. قطعا مردم هنردوست وتشنه هنر اين خطه، از   شب اجرا شده
كارهای هنری استقبال می كنند, اما نه هر هنری. مردم كردستان از 
همان روزهای اول انقالب تراوشهای هنری هنرمندان حزب الهی را 

اند.  هنر وادبيات خود استقبال شايان كرده اند وهميشه از بدور انداخته
از  59. 58مردم شهر سنندج و ديگر شهرهای کردستان در سالهای 

های ,,مان  و کار اقبال حاجبی ونمايشنامه  سمفونی ,,كابوكی,, نوشته
کارگردانی بهرام فرشی   به  عبدالرحمان زنگنه  گرتن,, (اعتصاب) نوشته
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و کار بهرام فرشی و كنسرتهای   تهو ,,خودمختاری يانی چی؟,, نوش
زبان کردی اجرا می شدند،  به  های موسقی که خوانندگان كرد و جشنواره

بيشترين استقبال را بعمل آوردند. بطوريكه در همين دوسال فقط در 
ها ديدن  شهر سنندج  و نه كل منطقه دهها هزار نفر از اين برنامه

ها فقط در چندين اجرا در  نامهكردند. تعداد تماشاچيان بعضی از اين بر
  بود.  هزار نفر هم رسيده 3سالن سينما بهمن به 

ها عليرغم معدود بودنشان، مورد استفاده قرار می  سينما وكتابخانه
سينما وجود دارد كه سنندج وكرماشان هركدام  16گيرند. در كل منطقه 

نفر ميباشد, مجموع  12070سينما دارند. گنجايش كل سينماها  3
سينمای فوق الذكر در سنندج وكرماشان در طول سال  6تماشاگران 

نفر و ده سينمای ديگر كه عمدتا مربوط به  224836بالغ بر  1363
نفر ميباشد. هرچند نوع  116408شهرهای آذربايجان غربی است 

فيلمهای روی اكران آمده معلوم نيست, اما نشان ميدهد مردم اوقات 
ن می گذرانند. شايد ج.ا. و وزارت ارشادش فراغت خود را در اين مكا

در تالش هستند برخی از اين تماشاگران را به سالن های تئاترهای خود 
ويا مجالس روضه خوانی بكشانند، كه البته با زور و ايجاد رعب و 

  اند. اند، اما كمتر موفق گشته وحشت چنين تالشی را نيز كرده
ر استان های كردستان و كرماشان های وابسته به ارشاد د تعداد كتابخانه

باب می  30باب و در مجموع  14ودر شهرهای آذربايجان غربی  16
ها در دو استان کردستان و کرماشان  باشند. تعداد اعضای کتابخانه

  می باشد، كه کل مجموع سه 9778و در آذربايجان غربی  22968
نفر  185605نفر است. مراجعين اين دو استان  32746استان بالغ بر 

 213884اند، كه در كل  نفر بوده 28279وشهرهای آذربايجان غربی 
نفر می باشند. آمار فوق نشان ميدهد عليرغم كمبود امكانات, پاكسازی 

ها از كتابهای با ارزش، فشار و خفقان و تعقيب وپی گيری،  كتابخانه
 ها می كشاند. عطش فراگيری, تحقيق وبررسی افراد را بسوی كتابخانه

طبيعی است در شرايط آزاد و دموكراتيك اين آمار افزايش خواهد داشت 
 58واساسا آمار فوق بخشی از اين تالش را نشان ميدهد. در سالهای 

به هنگام حضور نيروهای مردمی در كردستان يكی از  59و
پرفروشترين كاالها در ميان مردم خصوصا روشنفكران كتاب بود. در 

جلد كتاب امانت داده شده 189766.ا. طبق آمار ج 63طول سال 
است, بد نيست اين آمار را با مجموعه فعاليتهای رژيم در همه 

های فرهنگی و هنری اش مقايسه كنيم تا عيان شود، ج.ا. در  عرصه
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های فرهنگی وهنری اش  چقدرموفق بوده  جذب مردم بسوی برنامه
ن, تئاتر وغيرو است. آمارهای فوق در زمينه فعاليتهای راديو وتلويزيو

به هنگام مقايسه با آمار فعاليت هائی كه به انتخاب خود مردم مربوط 
است نشان ميدهد, مردم اين رژيم و فرهنگ وهنر وادبياتش را نمی 

  خواهند وعليرغم همه ترفندها زير چتر آن قرار نمی گيرند.
  

  بهداشت و درمان
 152اند,  دهنفر پزشك در منطقه بو 742تعداد  1363طبق آمار سال 

نفر  15نفر داخلی و  13نفر دكتر عمومی  487دكتر متخصص 
اطفال. اكثر اين پزشكان در شهرهای بزرگ مانند كرماشان, اورميه 

اند. روستاها از دكتر ودرمان محروم بودند. در  وسنندج حضور داشته
كل منطقه ازپزشك متخصص بيماريهای قلب وعروق ريوی وسل, 

  ری نبوده است.عفونی,خون شناسی خب
نفر,  5تعداد پزشكان بخش درمانی چنين بوده: دكتر اعصاب وروان 

نفر, از دكتر بهداشت عمومی و صنعتی, طب فيزيك  3پوست وآميزش 
توانبخشی, جراحی قلب وعروق وقفسه سينه خبری نبوده. جراحی 

نفر, 3تناسلی، ميزراه(اورولوژی)   نفر, بيماريهای دستگاه 43عمومی 
), 0نفر, جراحی پالستيك ( 3نفر, جراحی مغز و اعصاب  5 ارتوپدی

نفر,  26نفر, دندانپزشك  3نفر, پاتولوژی و آزمايشگاه  7راديولوژی 
تعداد   نفر. آمار امروز راجع به 37نفر, داروساز  18دامپزشك 

پزشکان و امکانت پزشکی بسيار كمتر از آمار فوق می باشد, زيرا 
اند ويا از كشور  ی بزرگ مانند تهران رفتهاكثر متخصصين يا به شهرها

های فوق ديگر دكتر  اند. لذا بايد گفت در اغلب رشته خارج گشته
متخصص وجود ندارد. و در بعضی مناطق شهری اساسا دكتری 
زندگی نمی كند. نبود امكانات پزشكی, درمان و دكتر به تعداد مرگ و 

وافراد مسن هستند. مير افزوده است. قربانيان اصلی کودكان, زنان 
آمار فوق با هيچ آمار جهانی همخوانی ندارد. اگر همين تعداد پزشك را 

هزار نفر  7در سراسر كردستان بطور عادالنه تقسيم می كردند به هر 
يك پزشك ميرسيد. تعداد بيمارستانها و مراكز درمانی طبق آمار سال 

  ين ده سال نههزار تخت می باشد، در طول ا 4دستگاه با  45حدود  63
ساختمانهای نيمه تمام دوره پهلوی   تنها يك بيمارستان احداث نشده ،بلکه

نيز به مرحله بهره برداری نرسيده است. در طول ده سال گذشته همين 
و   تعداد مراكز درمانی نيز مورد استفاده ارتش, سپاه و بسيج قرار گرفته
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اند. مردم  مند شده هافراد محلی خيلی كمتر ازخدمات بيمارستانها بهر
كردستان محروم ازبهداشت و درمان برای مداوای بيماران خود راهی 

  شهرهای ديگر ايران ميشوند.
در طول سالهای اخير بعلت جنگ و ويرانی وعدم امكانات درمانی 

اند بيشترين قربانيان درميان كودكان و  امراض بسياری شيوع پيدا كرده
  افراد مسن ديده ميشوند.

ين شرايطی رژيم در بوق وكرنا می دمد كه ارگانهای انقالبی!! در چن
پاسدارن به خدمت مردم همت گماشته اند. جهاد كه نيروی   جهاد وسپاه

 5اعالم کرد:  63پشت جبهه سپاه و ارتش و بسيج می باشد در سال 
عدد درمانگاه در مناطق شهری و روستايی ايجاد كرده است. بنا بر 

اند(البته  گروه پزشكی به مناطق فرستاده 3361ی آمار جمهوری اسالم
هزار مورد را  160بايد مناطق جنگی  مورد نظر باشد) كه حدود 

  اند. بطور رايگان مداوا كرده
هنگاميكه تعداد صدها هزارنفری ارتش وسپاه و بسيج وانواع انجمنهای 
اسالمی وجهاد وديگر ارگانهای سركوب در كردستان را روی هم 

جمهوری اسالمی اين خدمات الزم   م، متوجه خواهيم شد، کهحساب کني
حتا آنهارا نيز بطور کامل زير   اند  که را به افراد خودشان رسانده

اند، چه برسد به مردم  پوشش پزشکی و درمانی خود قرار نداده
كردستان. دروغگويان كم حافظه ج.ا. در جايی كل پزشكان ايران را 

هزار نفر از  7اعالم می كنند كه بيش از  1360هزار نفر در سال  15
اند. حال بايد از جهاد سازندگی پرسيد  اين پزشكان در تهران ساكن بوده

تا بايد يك تيم شامل كادر فنی و  آنها كه قاعده گروه پزشكی 3361
خدماتی پزشکی باشد، شامل چند نفر پزشك كه حتما متخصص هم 

  اند, ميگردد؟ بوده
جهاد رقمی بيش از تعداد كل پزشكان ايران را به  ظاهرا اعجازكنندگان

ای كه حتی  اند!! و باز بايد پرسيد در منطقه كردستان روانه كرده
نيروهای نظامی از ترسشان نمی توانند در شهر و روستا  خود را به 

 160گروه پزشكی چطور  3361مردم نشان دهند, اين تعداد يعنی 
  اند؟  ههزار مورد خدمات رايگان انجام داد

  
  مسكن

درصد ساختمان ها اسكلت فلزی و بتون  2درشهرهای كردستان 
درصد  31درصد بلوك سيمانی,  2مسلح(عمدتا ساختمانهای دولتی) 
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درصد آجر وسنگ وچوب ودرصد خشت  43آجر و سنگ وآهن و 
های روستايی اكثرا از خشت و گل  ساخته  وگل وچوب ميباشد. خانه

ث سخت, آسيب پذير هستند. ازبرق وآب لوله اند كه در برابر حواد شده
كشی وحمام و فاضالب و ديگر خدمات در روستاها خبری نيست.در 
شهرها اكثرا مردم مستاجر هستند ورشد جمعيت وعدم ساختمان سازی 

  دولتی قيمتها را بطور تصاعدی باال برده است.
بسيار ج.ا. نه فقط در جهت تامين مسكن اقدامی انجام نداده است، بلكه 

های بدون پروانه حاشيه شهرها را روی سر مردم خراب  پيش آمده خانه
است. امروز به همراه ديگر مشكالت، مردم كردستان با يكی   كرده

ازاساسی ترين مشكالت يعنی نبود مسكن هم مواجه هستند.  ج.ا. در 
در طول ده سال   تنها  اقدامی نكرده است، بلکه  جهت رفع اين مشكل نه

ه، ازطريق هوا وزمين با توپ و خمپاره تعداد زيادی ازمنازل گذشت
مردم را بر سرشان خراب كرده است. زمين شهری و سازمانهای نظير 

  آن هم بناندارند اين مشكل را حل كنند. 
  

  بيمه
سخن گفتن ازبيمه در كردستان معنی ندارد.جمع بيمه شدگان دولتی 

ار نفر اعالم شده است، هز 90وغير دولتی قراردادی وغيرقراردادی 
نفر را شامل نمی شود. آمار رسمی ج.ا. حاكی  2كه از هر هزار نفر 

نفر زن بصورت  7در كل منطقه تنها  1363از آن است كه در سال 
اند. كل زنان بيمه شده در بخش  قراردادی در بخش دولتی بيمه شده

، اين نفر ميباشند 3187دولتی وغير دولتی قراردادی و غيرقراردادی 
در حالی است كه درصد جمعيت زنان نسبت به مردان در كردستان 
بيشتر می باشد و اين باز در حالی است كه زنان در كردستان به مراتب 
به درمان و پزشك و مراقبت و بيمه بيشتر نيازدارند. آمار فوق نشان 
ميدهد, بيمه دولتی حتی كليه كارمندان وشاغلين دولتی را نيز در بر 

ها در سالجاری در بوق و كرنا دميده كه مردم بيمه  گيرد. رژيم فقهنمی 
خواهند شد, اگر اين دروغ را راست بپذيريم بايد پرسيد آنان كه بيمه 

اند تا بيمه  هستند و پول آنرا هم می پردازند ازكدام مزايا استفاده كرده
ا را مند شوند؟ بيماران برای يافتن دارو بايد شهره نشدگان از آن بهره

زير پا بگذارند، اگر موفق به يافتن داروی مورد نياز هم بشوند, با 
  دفترچه بيمه نمی توان آنرا دريافت كرد. 
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ای از كردستان نظر بياندازيم ، دست روی هر موضوعی  به هر نقطه
بگذاريم، سندی از خيانتكاريهای رژيم واليت فقيه را می بينيم.  با 

های جمهوری  ها و دسيسه سال ازتوطئه فرارسيدن بهمن ماه امسال، ده
  اسالمی ايران عليه  مردم كردستان سپری می شود. 

پايان اين محروميتها, بازسازی كردستان از نظر اقتصادی, اجتماعی در 
ای كه همه اقشار مردم  گرو مبارزه همه جانبه مردم خواهد بود, مبارزه

حو احسن از همه ای كه در آن بن شهر وروستا را شامل گردد. مبارزه
های ممكن استفاده شود. نيروهای فعال در كردستان می بايست به  شيوه

اين امر مهم توجه جدی مبذول دارند. جنبش قوی و پيروزمند از نيروی 
  اليزال مردم توان خواهد گرفت.

  كلن – 1367دوم بهمن ماه سال 
  

سالهای  آمار ايران  های سازمان سالنامه  * منابع آمار مورد استفاده
1360،1361،1362  

 
  

 
  
 
   
  
  
  
  
  

 کان نامه ;گه به
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Executioners, tell your masters that my blood will be 
avenged. I do not fear your potency; it is that power 

which will elevate me to a Martyred Hero of 
Kurdistan. . . . I leave three young children behind 

me -- they will learn that I died for the homeland, 
and I hope once grown up they will be inspired in 

their life by my example. 
Mustafa Khoshnaw  

الدينه، به ئاغاکانتان بل�ن،  خو�نی رژاوی من بE تۆله نييه. له ه�زی  جه 
هيدی  مانی شه کاته قاره و ه�زه به ه�زه که من ده ئهئ�وه ناترسم. 

رم  زانن که من سه وان ده م�نE. ئه جE ده دوا به کوردستان.. سE مندا�م له
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ربگرن.  وانيش له ژيانی من ئيلهام وه له پ�ناوی وOتم داناوه و هيوادارم ئه
  فا خۆشناو مسته

  


