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 :پێڕست 
  
 ٦.......... شەهید دوکتور قاسملوو  .......................ش بدا و ئازادییه ئه  نرخی  بێ ده  بوێ  لێك ئازادیی گه* 
 ٨......... .............. وریا قادر...... .............تێکۆشان  ڕێگای نەپساوەی کاروانی شکۆکانی بە دیمەنە *
 

--------------------------------------------------------------- 
 

 ی حیزبی دێموکراتهید شهی نار ڕێبه
 

 لە رۆژی دامەزرانی حیزب تا ئێستا
 

 ٥١........... الپەڕەی 
 
  ...رۆک کۆماری کوردستان م سه که یه د ممه محهپێشەوا قازی  -١
 ...یەکەمی  ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته ئه محەمەد حسێن خانی سەیفی قازی -٢
 ...م ی دووهه ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته نجیری ئه دیق ئه سه -٣
 ...مەکیە ەینگرۆک یندەناو ەیتیمۆک یندامەئ یسوول هڕ شادڵد -٤
 ...م ی دووهه ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته د ئه حمه میرزا ئه  حیم ویردی ناسراو به الره مه -٥
  ...ری ندامی رێبه ئه  ریف زاده سمائل شه -٦
  ...ری ندامی رێبه یمان موعینی ئه سوله -٧
 ...م ی دووهه ندی گۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته ئه( نحۆ)باپیرشکاک -٨
 ...مەدووه یەنگرۆک رز به ییرێد چاوه ی تهیمۆک یندامان ئه ینیموع اڵو عه -٩
   ...ری ندامی رێبه ئه (ڵماشی د شه حمه ئه)  ال ئاواره مه -١١
 ... م ی دووهه کۆنگره کەسایەتی یەکەمی( بدوڵاڵ ئیسحاقی عه)د توفیق حمه ئه -١١
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  ...م ندی کۆنفرانسی سێهه ی ناوه ندامی کۆمیته قادری ویردی ئه -١٢
 ...م ی چواره ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته بباسی ئه رگورد عه تیرۆری سه -١٤
 ...م نجهێپ ی نگرهۆک ییند ناوه ی ــتهیمۆک یندام ئه ژار هه کاک:  به ناسراو ر دفهیجاو د حمه ئه روان سه -١٥
 ...م شه ی شه ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته هرامی ئه بدوڵاڵ به عه -١٦
 ...م شه ی شه ندی کۆنگره ی ناوه ندامی جێگری کۆمیته رۆخیان ئه دیق فه سه -١٧
 ...م شه ی شه ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته لییار ئه ریم عه رگورد که سه -١٨
 ...م ی چواره ندی کۆنگره ی ناوه ندامی راوێژکاری کۆمیته ب ئه ڵه ق ته ها حه هید ته دانی شه  سێداره له -١٩
 ...م ی پێنجه ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته باغی ئه ماڵ ده هید که ندی سیاسی شه دانی به  سێداره له -٢١
 ...م وته ی حه ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته زایی ئه کیم ره بدولحه عه -٢١
 ...م ی پێنجه ندی کۆنگره ناوهی  ندامی کۆمیته ئه( سووڵ دێهقان ید ره سه)  وره سووڵی بابی گه ید ره تیرۆری سه -٢٢
 ...م شته هه ی نگرهۆک یند ناوه ی تهیمۆک یگرێج یروزیف قید سه -٢٣
 ...بدولرحمان قاسملوو سکرتیری گشتی تیرۆری دوکتور عه -٢٤
 ...م وته حه  ندی گۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته ر ئه بدوڵاڵ قادری ئازه تیرۆری عه -٢٥
 ...کۆنفرانسی چوارەم ندی ی ناوه ندامی راوێژکاری کومیته حوسێنی ئهشاد  دانی ره  سێداره له -٢٦
  ...م ندی کۆنفرانسی چواره ی ناوه ندامی کۆمیته لی کاشف پوور ئه تیرۆری عه -٢٧
 ...م ی نوهه ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته تیرۆری شاپوور فیرۆزی ئه -٢٨
 ...تییفکندی سکرتێری گش ره تیرۆری دوکتور سادق شه -٢٩
 ...م ی نوهه ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته بدولی ئه تاح عه تیرۆری فه -٣١
 ...م شه ی شه ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته الن ئه رده تیرۆری هومایوونی ئه -٣١
 ...م نوهه  ندی کۆنگره ی ناوه ۆمیتهندامی ک یی ئه مزه فوور هه تیرۆری غه -٣٢
 ..م ی نوهه ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته هریفی ئ بدوڵاڵ شه عه -٣٣
 ...م ی نوهه ندی کۆنگره ی ناوه کۆمیتهجێگری ندامی  تاحی ئه ر فهونسو تیرۆری مه -٣٤
 ...ەشانزد ەینگرۆک یندەناو ەیتیمۆک یندامەئ یی وهێز میبرا  به ناسراو یمیبرا میبرا -٣٥
 ...ەشانزد ەینگرۆک یندەناو ەیتیمۆک یندامەئ ددادەح نیسر نه -٣٦
 ...ەشانزد ەینگرۆک یندەناو ەیتیمۆک یندامەئ یقزەس میرەک ەب ناسراو یوەهدەم میرەک -٣٧
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 ...ەشانزد ەینگرۆک یندەناو ەیتیمۆک یندامەئ حمانڕە رزایم ەب ناسراو یتۆریپ حمان هڕ -٣٨
   ...ەشانزد ەینگرۆک یندەناو ەیتیمۆک یگرێج یندامەئ یقادر الی سوهه -٣٩
 ...ەشانزد ەینگرۆک یندەناو ەیتیمۆک یگرێج یندامەئ یزیزەع هاشم -٤١
 م هی دوازده ی نگرهۆک یندەناو ەیتیمۆک یگرێج یندامەئ پوور ن سه حه د ممه محه -٤١
 

 ری حیزب ندامی ڕێبه ئه  شیک له ماڵئاوایی به
 

 کە هۆی نەخۆشی یان تەمەن درێژی
 

 ٣٦١........... الپەڕەی
 

 ...کۆمیتەی ناوەندی کۆنگرەی دووهەمندامی  زیزی یوسفی ئه عه -١
 ...م هه ی ده ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته بی قادری ئه نه -٢
 ...م هه ی ده ری سیاسی کۆنگره فته ندامی ده زیزی ئه المی عه ید سه سه -٣
   ...سیاسی  ری فته ده  راوێژکاری  ی سته ده  ندامی ئه  حیمی عوسمان ره -٤
   ...دەهەمی  ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته ئه(  رزاده خدرعومه)رمی گه اڵخدر دۆڵه مه -٥
 ...کۆنگرەی چاردەهەم ندی ی ناوه ندامی جێگری کۆمیته مانی ئه ر زه عفه جه -٦
 ...کۆنگرەی چوارەمندی  ی ناوه ندامی پێشووی راوێژکاری کۆمیته تیقی ئه ها عه ته -٧
 ...م که ی یه ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته مین مۆعینی ئه د ئه ممه محه -٨
 ...حدکا ی١٥ ەینگرۆکیی ندەناو ەیتیمۆک یندامەئ ،ۆکەچ ەب ناسراو یمیحڕە حمانڕەبدولەع -٩
 ...مەهێس ەنگرۆک یندەناو ەیتیمۆک یندامەئ پوور نەسەح ڵسووەرەمەح -١١
  ...یاسیس یرەفتەد یژکارێراو ەیستەد یندامەئ انیکاو تاحەف -١١
 ...حدکا یمەنجێپ ەینگرۆک یندەناو ەیتیمۆک یندامەئ یستانیکو دیعەس کاک -١٢
 ...حدکا یمەهێس ینگرۆک یندەناو ەیتیمۆک یندامەئ ددادەح میرەک -١٣
 

 :تنوبەداخەوە ژیاننمامە ئەم کەسایەتانم دەست نەکە
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   (تی رایه رێبهحدکا ) .م ی نۆهه ندی کۆنگره ناوهی  ندامی راوێژکاری کۆمیته میر قادری ئه کۆچی دوایی ئه -١٤
 .م ی پێنجه ندی کۆنگره ی ناوه ندامی راوێژکاری کۆمیته حیمی ئه زیز له کۆچی دوایی عه -١٥
   .م ی چواره ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته تی ئه کر هیدایه بووبه تیرۆری ئه -١٦
  (تی رایه رێبهحدکا )می  ندی کۆنفرانسی چواره ی ناوه ندامی راویژکاری کۆمیته تاحی ئه هید بوونی عوسمان فه شه -١٧
 

 

 
 

 ندامانی پیشووی حیزب کۆچی دوایی ئه
 

 ، یان دوور خراوتنەوەجێی هێشتبوو ک حیزبیان  هۆیه  ک به ریه هه 
 

 ٨٠٢.. ............الپەڕەی 
 

 ...ەمکیە ەنگرۆک یندەناو ەیتیمۆک یندامەئ یحیبەز حمانڕەبدولەع -١
   ...م ی چواره ندی کۆنگره ی ناوه ندامی ئیفتخاری کۆمیته مامۆستا هێمن ئه -٢
   ...م ی چواره ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته یفی قازی ئه حیم سه ره -٣
 ...دێموکراتمی حیزبی  ی سێهه ری سیاسی کۆنگره فته ندامی ده ریم حیسامی ئه که -٤
   ...م ی چواره ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته دی ئه نار مامه سه -٥
   ...م ی سێهه ری سیاسی کۆنگره فته ندامی ده دمین سیراجی ئه مه حه -٦
   ...می حیزب ی چواره ری سیاسی کۆنگره فته ندامی ده نی بلوریان ئه غه -٧
 

 ٢٣٨....... ........ شڵماشی فا مسته............... ............................. كوردستان هیدانی شه موو هه بۆ *
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 هیدان ر شه سه  کانی دوکتور قاسملوو، له وته
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

ــازادیی گــه ــێ ده  بــوێ  لێك ئ ــه ئــه  نرخــی  ب ــدا و ئازادیی ــه. ش ب ــێ  تێك بــه هــیم میلل ــه  ت حمــه زه  ب ــێ  و تێكۆشــان، ب   ب
 . یشتوه گه نه  ئازادی  به  خۆی  كانی نرخه  به  رۆڵه  ختكردنی به
 
  ، فیـداكاریی ئـازادی  زانـن كـه ده  ی وه ئـه  مێژه لـه  كـورده  لی گـه  باتی خـه  وی پێشڕه  ش كه ئێمه  و حیزبی  كوردیش  لی گه
 . ش درێژتر بێ وه له  نگه اڵم ره ، به هیدانمان درێژه شه  كاروانی.  وێ ده  ختكردنی ، خۆبه وێ ده
 

نیا  و تـه نیا تـه  كه  بڕیارمان داوه  مێژه له. گرین نه  بڕیارمان داوه  مێژه كانمان له هیده شه  هید بوونی شه  رۆژی  له  ئێمه
ان و ئــه  رێگــای  كــه  یــه وه بین ئه زار نــه رمه هیدانمان شــه شــه  ر بیــری بــه رچاو و له بــه و له  ین تــوانین بكــه ده  كارێــك كــه

ك  ختی یه هیم سه  ترسێین، له ك نه یه مه ڵه و چه  نگ هیم ته  بڕۆین، له  و رێگایه ر ئه وان تا سه ك ئه ین، وه ده رنه به
 . وه كشێینه نه
 
 . یـه دیكه  كانی سـله و نه كان منداڵه  بات بۆ دوارۆژی ، خه تێكه میلله  بات بۆ ئازادیی خه. وایه ره  باتێكی خه  ئێمه  باتی خه
داهاتوومـان   سـلی نه  توانین هیوادار بـین كـه نین ده یه بگه  جێ به  چاكی  خۆمان به  ركی ئه  سله م نه ك ئه وه  ر ئێمه گه ئه
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نـگ  هێنابـا ره  جێ خۆیـان بـه  ركی ئه  چاكی  رابردوو به  كانی سله رابردوو یا نه  سلی ر نه گه ها ئه روه هه.  بێ نه  هیدی شه
 .بوو ده نه  هیدی شه  ئێمه  ی سله و نه ئه  بێ
 

  سـااو، بـه چه  ڕێكی وبـاوه بیر  بـه  كـه  و بڕوایـه ر ئـه سـه  مـان هێنێتـه ده  دیكـه  كانمان جارێكی هیده شه  ریی وه بیره  بۆیه
 : دوو شت  بێته ده  ئاكامی  باته و خه ئه. ین بده  پێ  خۆمان درێژه  باتی زۆر، خه  كی هیوایه  و به شۆڕش  پڕ له  دڵێكی

 
 . بێ هیدمان نه دوارۆژدا شه  له  وه كا بۆ ئه مان رزگار ده كه ته م میلله و هه كا كانمان شاد ده هیده شه  م گیانی هه
 

 لیاوور دا  عه  كاك خالیدیحیزب   ی همێژین له  ندامی ئه و رگه پێشمه  خۆشیی ره و سه پرسه  سمی رێوره  له  م وتانه ئه
 

 .ش كراون پێشكه( ١٣٦٧ زستانی)
 

--------------------------------------------------------------- 
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 دیمەنە بە شکۆکانی کاروانی نەپساوەی ڕێگای تێکۆشان
 

 (پێشکەشە بە شەهیدانی کوردستان) 
  

 
 
 
 
 

 قادر وریا
  
 و یگشـت ەب کـورد ەیوەتەن یدانیـقوربان ەل ڕپـ یبـاتەخ. ”بـدا شییەئـازاد وەئ ینرخـ ێبـەد ێبـو ییئـازاد کێلەگ“

 یحمانەبــدولرەع.د ەیەیوت مەئ ییاســتڕ کوردســتان، یتــەاڵژهڕۆ ەل کــورد یلــەگ یدانیهەشــ یژێــدر و دوور یکــاروان
 ەوەتەڕێـگەد کوردسـتان، یتـەاڵژهڕۆ ەل انیئازادژ و یستەربەس یناوێپ ەل دانیقوربان یژووێم .ننێلمەسەد قاسملوو،

 ییرزەربەسـ و کوردسـتان ییسـتەربەس ڕیـی ەل ردانانەسـ و نیخشـەانبیگ یکـاروان دا، ێنـو یژووێم ەل مەاڵب. دوور ۆب
 و  کـا ێژ ەڵەیمۆکـ یکبوونیداەل ،ەیکەشتمانین یتەاڵژهڕۆ ەل کورد ەیوەتەن ەیناڵسا وەئ ۆب ەوەتەڕێگەد دا، کورد
 یکـیدا دا، مـارۆک ییانڕحوکـوم یمەردەسـ ەل رەه. تید ەوۆخ ەب یکوردستان ییجمهوور و  کوردستان یموکراتید یزبیح
 مـار،ۆک یـیرگرەب یریزەو یگرێج ەوازادەنان یدەممەمح. بوو یکانڕۆڵە ەل کەیەژمار ینیخشەانبیگ یدیەشا شتمانین
 و رانەنێـــزرەدام ەل ەوەســـتاندنۆڵەت کوردســـتان، ییجمهـــوور ینـــەمەت یمۆمـــ ەیوەکـــووژان دواتـــر،. بـــوو وانەل کیە
 ی١٣٢٥ ەیمەشڕە ی٢٦ ەل قز،ەس ەل. دابوو ەڵگ ەل ،یکانڕۆڵە نیجترەوەب و ەییەوەتەن ەتڵەوەد وەئ یرانەبەوەڕێب
 ەل کـان،ۆب یزێـه یرەرمانـدەف)رزادێش یگەب یلەع. خراەڵه زێمارپارۆک یسوارەرۆش ١٢ ۆب دادێب ەیدارێس ،یتاوەه
 ن،یتــەم یالخانڵبــدوەع ،یفــاروق یخــان دەحــمەئ)کوردســتان ییجمهــوور ییخــاریفتیئ ەیرگەشــمێپ و رەفســەئ ١١ ەڵگ
 یخــان دەحــمەئ ،یگــەب ڵاڵزووەیــف یخــان نەســەح ،یگــەب ڵاڵزووەیــف یخــان دەمــمەمح ر،ەشــویدان یخــان دەمــمەمح
 نیمـەدەمەح خێشـ ،یغـاڵب یازیـ ییدەسـعەئ قیدەسـ خێشـ ،یردەوانـمەج یئاغا یلەع ح،یفات یخان یلەع ،یعیجەش
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 وتووەح دوو. شانۆکێت ڕێی ەیپساوەن یکاروان ینگەشێپ ەب بنەد( یردەوانمەج یغااڵسووڕە و یزانەسنەک ییدەسعەئ
. یانبـازیگ یواەشـێپ ەتێـبەد کوردسـتان، یمارۆرکەسـ و کوردستان یموکراتید یزبیح یواەشێپ دەممەمح یقاز دواتر،

ــانەه یرەفەســ ەل ــاز یرم ــمەمح یق ــتار ەل ەک دا، دەم ــڕ و کی ــاوەه١٣٢٦ەیوێلەخــاک ی١١یوون ــ ی٣١)یت  ی١٩٤٧یمارس
 نێحوسـەمەح و، رانێـئ یلمـانڕپا ەل رەنێنو و یقاز واەشێپ یبرا ،یقاز یدرەس یبولقاسمەئ کا،ەدێپ ستەد( ینییزا

 .نەکەد انەیواکەشێپ یتڕێیەهاو مار،ۆک ییرگرەب یریزەو و واەشێپ یزاۆئام یقاز یفەیس یخان
 

ــاز ــ ەب دەمــمەمح یق ــوون ەب و ەیکەوەتەن یکــانەماف ەل ەیکییەشــانازڕپ ییەکۆداک  یدار رەســۆب ەیرزانەربەســ یچ
 ۆبـ ییتـاۆکێب یکیەگـاڕێ و ییتـاەتاهەه یکێنـاو دا، یانیـژ یکانەدواسات ەل ەیکییەژووێم ەوت ەب هاەو رەه داد،ێب
 :ژکردڕێنگڕە ۆیخ
 
 کردوون عداممێئ من ەوێئ مردوون دوژمن و ندوومیز من"
 من کەو ەکێکیە کێرکوردەه بنەد مەخێب من پاش ەل ەیک 
  (١)"گشتمان ۆب ییەرزەربەس شتمانین ەیگڕێ ەل مردن 
 
 یدیهەشـ یمارۆرکەسـ ڵەییرقافەسـ ەب شـانۆکێت ڕێـی ەیپسـاوەن یکـاروان ،ەوییەتـاوەه ی١٣٢٦ ەیوێلەخاک ی١١ ەل

 .یئازاد یرۆخ وەرەب ر،ۆخ وەرەب رەفەس ر،ەب ەتەگرتوو یرەفەس یگاڕێ کوردستان،
 
 ،ێکاروان رەه"
 ،ێوانڕب رۆخ یشنگڕپ ۆب
 ر،ۆز ای بن  مەک
 (٢) ".رۆخ ەنەگەد
 

----- 
 

 ەل دانیقوربان و باتەخ مەاڵب. ەویەکوژا کان،ەپارچ مووەه یکورد یئاوات ەیبلیق کوردستان، یمارۆک ینەمەت یچرا
  ەب دا کوردستان یموکراتید یزبیح یستەد ەل شانۆکێت یاڵئا و ستاەوەن دا ەمارۆک مەئ یکانەئامانج یناوێپ
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  رەه مەاڵب بوون، ەییوازەڕەپ وەخانیندەب ەچوون و ینێنه یانیژ یتووش موکراتید یباتکارانەخ. ەویەما ەییکاوەش
 .ەویەداەرنەب انیستەد و داەن انۆڵیک
 

----- 
 

 پا،ەسـ دا مـوکراتید یزبـیح یرانەشـۆكێت رەس ەب دا کێمەردەس ەل( ١٩٦٨ - ١٩٦٧) ٤٧ - ٤٦ ەیکدارانەچ ینەڕیراپ
 و یمنــێه ەیگڕدوو ەکردبــوو یرانــێئ ۆیخــ ڵیاەیــخ ەب و بــوو ەنــاوچ یشــەرتەئ نیتــرەورەگ ینەخــاو رانێــئ یشــا ەک
 ەبـوو کوردسـتان، یتـەاڵژهڕۆ ەل نیـرەب یکـێرەووبڕ ەل ەیەوەبـزووتن مەئ مانگ ١٨ ەب کینز ەیماو ۆب. یریقامگەس
 ەب ینرخـــ ،یکیتـــار یدانـــڕد و دانۆرخـــەب یاڵئـــا یراگرتنـــ ەکاوەشـــ ینرخـــ. یتیەشـــا یمـــیژڕێ یـــیرانەگین یەیمـــا

 ەب ەیرگەشــمێپ و رەبەوەڕێــب و کــادر انەیــد یبــوون دیهەشــ ،ەنــاوچ ەیرداخەپ و ەشــتۆپ ەشــەرتەئ مەئ ەیوەگژاچــوون
 ،ینیموع مانەیسل ،یورد میحەر الەم. ەوۆب ژێدر ەکید یشنگدارڕپ یناو انەید ەب دان،یهەش یکاروان. بوو زموونەئ
 م،ەشــ ەنیــم ،ەفزادیرەشــ یلیســما ،ەئــاوار الەم ،(ۆنحــ)شــکاک ریبــاپ ،ەنەنــگەز حمــوودەم الەم ،ینیمــوع الڵبــدوەع
 یمـرەن یهـانیج یکـانەبووەئاوان زیـرگەه ەرێسـتەئ ەب ەڵکێتـ ەکیـد ینـاو کەڵێـمۆک و تاحەف دەیس ،یالجان حڵەسا
 .بنەد
 

----- 
 

 ەب انیـژ ،ێبگر انیژ یزڕێ ێوەهیب سەک رەه. انیرەس ەتێنەد نیژ یتاج انیژ ان،یژ ۆب نەدەد انیانیگ ەیوانەئ" 
 (٣)".ێبمر ێڵێناه و یەفاەو
 
 کانن،ەدیهەشـ ەک شـتمانین یکـانڕۆڵە نیزتریئاز یادی یاگرتنڕ رزەب ۆب ڵەژساێم ەل کوردستان، یموکراتید یزبیح
 ەل ەیوێلەخاک ی١١ ،ەژڕۆ مەئ ۆب. ەوەتەوەکرد ”کوردستان یدانیهەش یژڕۆ“ یناو ەب کێژڕۆ یکردن رێناود ەل یریب
 و ەپــل نیرزتــرەب ینەخــاو ەچــونک ،ەویــزان گونجــاوتر ەب دانیهەشــ یژڕۆ ەب رکردنێنــاود ۆبــ ڵســا یکــانەژڕۆ مــووەه
 .ەبوو دیهەش دا ەژڕۆ مەل کوردستان، یمارۆرکەس ەوات کورد، ەییوەتەن و یاسیس و یرمەف یەیپا
 
 کوردسـتان، یتـەاڵژهڕۆ ەل رۆز یکـێکەڵخ دا ەزبیـح مەئ ەڵگ ەل و کوردستان یموکراتید یزبیح ەیەدەوسین ەیکینز
  یگاڕێ یرانەدەژێدر دا ەویلەخاک ی١١ یژڕۆ ەل. ەوەنەکەد کوردستان یدانیهەش یادی دا ەویلەخاک ی١١ یژڕۆ ەل
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 و کــانەئامانج ەب انۆیــخ ییفــادارەو و دانیهەشــ ۆیکــڵگ رەســ ەچــنەد دان،یهەشــ یکانەرزەربەســ ڵەمــاەبن و دانیهەشــ
 .ەوەنەکەد دووپات انەیگاکڕێ
 

----- 
 

  ەیانێڕشگۆڕش ییاگرۆڕوخ باتەخ رەس ەب رەرامبەناب یکەڕێش یپانەداس و یسالمیئ یمارۆک یرکارەس ەهاتن یدوا ەل
 ەیژمـار. ەوۆبـ ڵییمـا و یانیـگ ییقوربان نیرترۆز یتووش کوردستان، یتەاڵژهڕۆ ەل کورد یلەگ دا، کوردستان یکەڵخ
 ەیکینـز ەب ،ەداو ستەد ەل انیانیگ دا، رانێئ یمیژڕێ یینیوەز و ییواەه یالمارەپ و رشێه یوتڕە ەل ەیکەڵخ وەئ
 کەیەژمـار و ەپـاو اران،یـکام قز،ەس ،ۆشن هاباد،ەم ،ەدەغەن ،ەسن یکانەشار. ێکرەد ەندەزەم سەک زارەه نجاەپ

 المارەپ یئامانج ەب بوون جار ندەچ ای کێجار بوون، ەوەکەڵخ ەیرەب یکانەزیه ستەد ەب ەیکات وەئ ،ەکید یشار
 ەب یکوشـتار ەڵگ ەل گونـد انەید یشتوانیدان. بارا دا رەس ەب انیئاسن و ئاگر انیشتوانیدان و، ەوەئاسمان و یوەز ەل
ــ ــوون ووڕوەرەب ەڵمۆک ــا. ب ــ ید قــووش،ەڵەه ،یروکانەســ ان،یفۆتان،ســەاڵق نــدرقاش،یئ ،ێنڕق ــرەک رخ،ەالن  ،ەزێ

 یگونـد نینـدەچ و فاەمسـت ەڵقەچ مـار ، خێان،شـیلەفەڵیرچنار،خەس ،یوزەس ل،ۆگەرەق الن،ۆنلەسەح ،ێڵەوەگوند
 وەل کێنــدێه یانیـقوربان ەیژمــار. ەشـتوێچ انیشـتوانیدان یب ــووک و ەورەگ ۆیچـەاڵق و سـاتەکار ڵیتــا یتـام ،ەکیـد
 .نەڕپەدێت سەک ٥١١ ەل کانییەقوربان مەرجەس و ەاتریز سەک نجاەپ ەل ەانیکوژەڵمۆک
 

----- 
 

 ەڵگ ەل باتەخ ەل کوردستان یموکراتید یزبیح یچاالک یندامەروئەشۆکێت و ەرگەشمێپ کادرو زارەه نجێپ ەب کینز
 .بوون دیهەش دایسالمیئ یمارۆک و یتیەپاشا یمیژڕی دوو

 

----- 
 

 ەل ەوییەســالمیئ یمــارۆک نیەال ەل ەک هــاتوون کێــپ کێســانەک ەل کوردســتان، یدانیهەشــ ەل رچــاوەب یکــەیەژڕێ
 یدوژمنـان ەک نەه نـاو دانەس ەب کوردستاندا، یدانیهەش یکاروان یزڕی ەل. ەندراویستەئ ێل انیانیگ دا ەخانیندەب

 ەل ایــ کــردوون انیــبارانەگولل ،یخوازیئـازاد یتــاوان ەب ر،ۆز یکێئــازار و ەنجەشـکەئ یدوا کوردســتان و کــورد ییئـازاد
 ەل کوردســتان یکــانەڕەروباویبەب ەرەشــۆکێت ییهاتووەشــکاننەل و یاگرۆڕخــ ەیوەرەرخیــب ەمــانەئ. داون انەیدارێســ
  ەل ەجگ کورد، یلەگ یکانییەئازاد و ما  یرانەوتکەز. دانیسالمیئ یمارۆک و یتیەشا یمیژڕێ دوو یکانەخانیندەب
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  ەکردو عدامێئ ەڵمۆک ەب انیکورد یندکراوەب یالوان جار، نیندەچ کوردستان، یباتکارانەخ یراەت و تاک یعدامێئ
 .ەندراویستەئ ێل انیانیگ ڵرمنداێم و الو ٥٩ دا انیکێکیە ەل ەنموون ۆب ەک
 

----- 
 

 ینــیەالەفر و نــگڕەنگاوڕە یسروشــت ییرۆراوجــۆج کوردســتان، یدانیهەشــ یژێــدر دوورو یکــاروان ەب کێچاوخشــاندنەب
 و یگشــت و ەیــیوەتەن ،ەبــاتەخ وەئ. ێوەکەردەد ۆبــ کوردســتانمان یتــەاڵژهڕۆ ەل کــورد یلــەگ ییخوازیئــازاد یبــاتەخ
ــانەژێتو و نیچــ ەیربۆز ەچــونک ،ییەرەرانســەس ــەڵخ یک ــتان یک ــارانەخ و  کوردس ــرۆز یباتک ــانەناوچ و شــار نیرت  یک

 ،ێـڕرزەو نـدکار،ێخو ،یقوتاب ستا،ۆمام دوکتور، ر،ەنووس ند،ەرمەهون ،ێییالد ،یشار. شدارنەب دا ێیت کوردستان،
 ،ۆیخـ یکـانەناوچ شـارو. شـداربوونەب هـداەباتەخ مەل ەوییەشـاناز ەب ر،ەروەشتماناین یربازەس روەفسەئ کار،ێکر
ــاک ــنێورم لماس،ەســ ،ۆم ــان،ۆب هابــاد،ەم رانشــار،یپ ،ەدەغەن ،ۆ،ش ــان ت،ەبەر شــت،ەردەس ک  ،ەســن قز،ەســ ،ەب
 ەل انییشـوازێپ انۆیخ ەیرۆن ەب انیمووەرهەه المیئ و کرماشان اران،یکام ورامان،ەه ،ەرەواندید وان،یرەم وشار،ەه

ـــاخ. ەخســـتو ەڵگڕە انۆیـــخ ۆڵەیر و ەکـــردو دانیـــقوربان و شـــانۆکێت یکـــاروان ـــد یرانەوێئ  و کـــانەرۆراوجۆج ەکتێالی
 یرەئـاز یشـتوانیدان. ەویـزان انۆیـخ یهـ ەب و ەکردوەن ەکاروان وەل انۆیینام کان،ەاوازیج نزاییئا و نییئا یوانەرەیپ

ــان ــانییەرەئاز و کوردســتان یزم ــ ەهــاتوون ەوییەشــاناز ەب کوردســتان، ێیدراوســ یک ــدەچ ەب و یرانەشــۆکێت یزڕی  نین
 .ەویخشەب انیانیگ دا یکانەزڕی ەل انیسەک
 

----- 
 

 کوردســـتان یکیمـــوکراتید و ەیـــیوەتەن ەیوەبـــزووتن یکـــانەزڕی ەل ر،ەروەشـــتماناین یینییئـــا یســـتاۆمام دانەســـ ەب
ــانیدا،گ ــاتەوخ ەویخشــەب انی ــی ەل ب ــانەزڕی ەل شــتمانین و ەوەتەن ڕێ ــیح یک ــموکراتید یزب  یرەواوکەت ەب دا، انی
 .ەویزان انۆیخ یکانییەتیەەاڵمۆک و ینییئا ەرکەئ
 
 ەڵگ ەل دا، کوردســتان ییخوازیئــازاد و ەیــیوەتەن یبــاتەخ ەل انۆیــخ ییشــدارەب کان،ەرەروەشــتماناین ەتەریشــەع
 انییشـاناز و یرزەربەسـ یەیمـا ەب کـووەڵب ەویـزانەن بـاەنات ەب رەه کەن انۆیخ ییتیەەاڵمۆک و یتیەنایچ ەیگێپ

 یزبـیح یتەبیتـا ەب و کوردسـتان یکـانەباتکارەخ ەزێـه یزڕی ەل کوردستان، یکانەتەریشەع و زۆه ەیربۆز. ەداناو
 .ەیەه انیدیهەوش ەداو انیقوربان دا، کوردستان یموکراتید
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 یالمارەپ یئامانج ەببوون کێمانەردەس کانەشار. ەویناسەن یگوند شارو کوردستان ەل ،یئازاد یگاڕێ ەل دانیقوربان
ـــیواەه ـــانەزیه یـــینیمەز و ی ـــتوانیدان و یســـالمیئ یمـــارۆک یک  یووڕوەرەب انیکانەرگەشـــمێپ ڕۆڵە یشـــانەشانب انیش
ــکێه ــتانەوەد رانەرش ــ ەب و  ەوەس ــانیگ انیدانەس ــەبەد انی ــد. یخش ــ شیکانەگون ــاو ۆب ــز ەیم ــوون ەیەد دوو ەل اتری  ەب
 ایـنەت رەه وانەئ. یسـالمیئ یمـارۆک یرداخـەپ وەشـتۆپ یزێـه ەڵگ ەل ەرگەشمێپ یزیه ەیوەنگاربوونەرەب یدانەیم
 یرۆز ەرەه یشـەب ینکردنیداب ەیرچاوەس کووەڵب بوون،ەن انیئاو و نان یرەنکیداب وەرگەشمێپ یزێه یناەپ و شتەپ
 و ییشــاناز ەل کێپشــک ک،ێگونــد رەه ک،ێــکەڕەگ رەه ک،ێشــار رەه ەراســت. بــوون شەبــاتەخ وەئ یینســانیئ یزێــه
ــی ەل ەییخشــندەب ــئازاد ڕێ ــوەک رەب دا،یی ــدێه مەاڵب. ەوت ــدێه شــار، کێن ــدێه ک،ەڕەگ کێن ــد کێن ــانەت و گون  تەن
 رزداروەق کوردسـتان، ەیوەبـزووتن. ەوتـوەرکەب انیـختکردنەبۆخ و دانیـقوربان ەل اتریـز یکێشەب ،ڵەماەبن کێندێه
 .ترنەوەشێپ ەل دان،یقوربان و شانۆکێت ێیکڕشبێپ ەل ەک ەیەناڵماەبن و گوند و ەناوچ و وشارەئ یدرزانەق
 

----- 
 

 ییوانیپشــت ەب رەه وانەئ. انەیـکەوەتەن یواڕە یبـاتەخ ەل بـوون ەکراوەانیـج یکێشــەب کـات مـووەه ک ـان، و ژنـان
ـــپ ـــارەخ یاوانی ـــارو ەل باتک ـــد ش ـــتاون،ەوەن گون ـــۆخۆب س ـــوون انیش ـــن ەتەچ ـــەچ وی ـــم یق ـــارەرەب یدانەی  ەل. ینگ
 ێــیپ ەب دا، شــانۆکێت یکانەرەنگەســ مــووەه ەل و کــانییەنێنه ەکخســتنەڕێل ا،یــچ یکــانەزیرەتەم ەل کان،ەخانینــدەب

 .ەوەونیمڵەسەن نیخشەانبیگ ەل و بوون ارید مکان،یئ و توانا
 

----- 
 

ـــ ەل ـــد شـــارو ۆیوخـــین ەل و تاڵوەدوور و ئاشـــکرا یرانەشـــۆکێت یزڕی ـــیمر رۆز کوردســـتان، یالتـــەژهڕۆ یکانەگون  ۆڤ
 تـا ەک بوونەه کوردستان ەیوەبزووتن و موکراتید یزبیح یفادارەو یستۆد و ندامەئ رۆز باتکارو،ەخ و رەروەشتماناین

ـــاڕێ ەب ەناســـەدواه ـــەم ەب ەیوەئ ەڵگ ەل ەوانەئ. شـــتوونڕۆی دا دانیهەشـــ ییشـــانازڕپ یگ  انیرەســـ ییئاســـا یرگ
 ەوەزڕێــ ەب دا، دانیهەشــ ەڵگ ەل و دان مــرانەن یزڕیــ ەل ،ەوەکوردســتان یمــوکراتید یزبــیح ەیروانــگ ەل ،ەوەتەنــاو
 .ەوەتێکرەد انیادی
 
 مەاڵب ەیەه ا د کوردســــتان یدانیهەشــــ یکــــاروان ەل یپشــــک نیرتــــرۆز کوردســــتان یمــــوکراتید یزبــــیح یچــــ رەگەئ
 ەل باتەخ ەل ۆیخ یانیگ و انیژ ک،ەڕێروباویب رەه ەب کێسەک رەه و کانەباتکارەخ ەزێه مووەه یختکردوانەانبیگ
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 کـاەد رەیسـ ەکـاروان وەل کێشەب کەو ،ەویخشەب دا ەیکەوەتەن یکانییەئازاد و ما  یوداواکردن یقخوازەح یناوێپ
 .ێنەداد ۆب انیزڕێ
 
ــیح ەل ــوکراتید یزب ــتان یم ــتیرەن ەتاوەرەســ ەل رەه دا، کوردس ــوەداک کێ ــیرەن. ەوت ــوون نگەشــێپ یت ــ یب  و رانەبڕێ
 و ناوبانــگ ەب یرەرمانــدەف انەیــد. دا شــتمانین و لەگ یکــانەرزەب ەئامــانج ینــاوێپ ەل نیخشــەانبیگ ەل رپرســانەب
 یـیرەبڕێ یکـادر ەل سەک ٢٥ ەل اتریـز دا دانیهەشـ یکـاروان یزڕیـ ەل کـانەرۆراوجۆج ەبـوار یجەوەب یکادر دانەس
 رەه شەمەل ەجـگ. ەویخشـەب انیانیگ دا ەباتکارانەخ یرکەئ یکردنێجەبێج یکات ەل و شانۆکێت یدانەیم ەل زبیح
 قاسـملوو حمانەبـدولرەع. د: زبیح ییگشت یرێسکرت دوو رەه و زبیح یواەشێپ دەممەمح یقاز زب،یح یرەبڕێ ێس
 .کراون دیهەش و ەندراوێستەئ ێل انیانیگ ەوەکورد یدوژمنان نیەال ەل یندەفکەرەش سادق.د و
 
 یــیج ەژڕۆ مەل. یــیەن کوردســتان یتــەاڵژهڕۆ و مــوکراتید یزبــیح یدانیهەشــ ەیوەادکردنیــ ۆبــ رەه ،ەوێــل ەخــاک ١١
 ی١١. ەوەتێبکــر انیــادی کوردســتان یکانەشــەب مــووەه یدیهەشــ یرانەشــۆکێت و رانەبڕێکــان،ەمرەن ەرکردەســ یتۆیەخــ

ــ ،ەوێلەخــاک ــ ەکەیەنۆب ــو ۆب ــانەیپ ەیوەکردنێن ــادارەو یم ــمەمح یقــاز واەشــێپ ەڵگ ەل یف ــووەه و دەم ــ م  یدانیهەش
 ۆبـ ەکێتـەرفەد. انیکانەرزەربەسـ ڵەمـاەبن ەل ەوەدانڕئـاو و دانیهەشـ ۆیکـڵگ رەسـ ەچـوون ۆبـ ەکەیەنۆبـ. کوردستان

ــووەه ەل زگــرتنڕێ ــمر وەئ م ــر ەب ەیانۆڤ ــانیژ یەیرماەســ نینرخت ــاوێپ ەل ان،ی ــخ یشــتمانین و ەوەتەن ین  دا انۆی
. ەوەنێــبن رەســ ەییئاســوود ەب نەڵێــید انێیــپ و کانمانەدیهەشــ ەنەیــکەد ووڕ ەک ەیەژڕۆ مەئ ەوێلەخــاک ١١. یخشــەب

 فادارەو ،ییەستەبند و یرکراویداگ ەل کورد ەیوەتەن و کوردستان ییرزگار ەک کانتانەئامانج ەب ەوییەاینڵد ەب ەچونک
 .ەوەنیناب سارد باتەخ و شانۆکێت ەکانتان،لەرزەب ەئامانج ینانێهیدەو تاەه و ەوەنینێمەد
 
 :کان زهێراو په
 
 ."کوردستان ۆب" یوانید ،یانیموکور یژار هه ستاۆمام ی”وا شهێپ ینیش" :یعرێش  له راویرگ وه -١
 .نازانم   عرهێش م ئه ین خاوه یناو -٢
  ١٩٩١ یلیئاور ،١٦١  ژماره "کوردستان" ی ژنامهڕۆ ستوون،یب دارا ،"نیژ یتاج" یخشان په -٣

 
 ٢١١٦ی مارچی ٢٩: ڕێکەوتی  -ماڵاەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 ەهیدانی ڕێبەری حیزبی دێموکڕاتش
 

 

 
 

 سەرۆک کۆماری کوردستان :د ممه محه  وا قازی پێشه
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 چـوار بـۆ سـاباڵ   شـاری  لـه  یه ماڵه بنه و ئه  رابردووی.  یه قازی قاسم میرزا  كوڕی ، لی عه  قازی  كوڕی د ممه محه  قازی
 ،تییش حكوومه  رپرسانی به و  اڵتداران سه ده ن الیه له ڵكوو به ڵك خه  الی له نیا ته  نه وان ئه.  وه ڕێته گه ده پێشتر  ده سه

 . بوون قدیر ته و رێز  ی جێگه
 

  ی وه بزووتنـه"  نـاوی  بـه  كـوردیی  رێكخراوێكـی هاباد مـه  لـه( ز١٩٣١ )هەتـاوی ١٣١٩  لـه .وا پێشـه  بـاوكی  لیی عـه  قازی
 سـاڵی تـا ،بوو هـه یان نـدی پێوه ورێز تـه  لـه  خیابـانی د ممـه محه شـێخ  ی وه جوواڵنه  ڵ گه له ناوبراو. هێنا پێك" محمد
 . بووه وام رده به  كاره و ئه ر سه له  كردوه  وتی فه  كه یش(ز١٩٣٤) هەتاوی  ١٣١٣

 
 ن الیه له  وره ده دوو ك یه  كه  بووه  قازی  دری سه  به ناسراو  قازی بولقاسم ئه كیان یه ، بووه هه  كوڕی دوو ،لی عه  قازی
  ر سه له  شی كه وره ده  واوبوونی ته  دوای.  بووه هه  تی تایبه  نفووزێكی و ئیعتیبار و جلیس مه  ری نوێنه  ته كراوه  وه ڵكه خه
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 . مابۆوه تاران  له ر هه ڵك خه  دانی یاریده و كان یه سیاسی  كاره  راندنی راپه بۆ ،وا پێشه  ی راساارده
 

  وه یـه الوی  تای ره سـه  لـه ر هـه , بووه دایك له دا نگه رهه فه  به  ماڵه بنه و له  زایینی  ی١٩١١  ساڵی  كه دیش ممه محه  قازی
 م لـه زوو زۆر و  بووه هـه  تـازه و كـۆن  علـوومی  خوێندنی  به  القه عه  زۆری و  بووه هێز  به تێدا  ریی روه نیشتماناه  ستی هه
  زمـانی  ڵ گـه ده  كـوردی و  فارسـی و  بی ره عـه  له  جگه.  بێ فێر بێگانانیش  زمانی  داوه  وڵ هه  زۆری و  یشتوه گه پێ  وه یه باره
 . بووه هه  تیی ئاشنایه  رووسی كیش یه راده تا و  ئینگلیسی و  یی رانسه فه
 

 و ر روه نیشتماناه  كوردانی و چاكان پیاو و مان زه  زانایانی و زل فه  هلی ئه  ڵ گه ده  اڵوی تێكه  به ز حه  زۆری د ممه محه  قازی
 . بووه هه كان ته شیره عه رۆك سه
 
  زانیـاریی  بردنـی ژوور و ره به و  نگی رهه فه  كاری  به  زۆر   ئۆگریی ر به  له. شار  قازیی  به  بووه دا باوكی  وتی فه  دوای  هب

  وقافی ئـه و نگ رهـه فه  ی ئیـداره  تیی رپرسـایه به  سـاڵ دوو ك یـه بـۆ دواتـریش و ١٩٤١  لـه ر بـه  كانی سـاڵه  له ،ڵك خه
 م كـه یه, ودا ئـه  تیی رپرسـایه به  كـاتی  له و  كردوه  نگیی رهه فه  رچاوی به  تی خزمه و  گرتوه  ستۆوه ئه  به  هابادی مه  شاری
 . وه ته كراوه هاباد مه  له ك ان  ی سه دره مه
 
 . بووه نزیك زۆر مامۆستاكان و رۆشنبیران ،خوێندكاران  ی زۆربه  ڵ گه ده دا ش یه ندی پێوه و له ر هه
 

  بــێ  ی وره ده  ســاڵ نــد چه  لــه.  بووه هــه ك ژـــ  ی ڵــه كۆمه  رانی زرێنــه دامه بــۆ  تیی تایبــه  تی حورمــه د ممــه محه  قــازی
  بــه داو كــان وباره كار  چوونی ڕێوه بــه  لــه ، هــاتوه پێــك كوردســتان  كۆمــاری  كــه ١٩٤٥ تــا ١٩٤١  واتــه دا تییش حكوومــه
ــه ــه  تی تایب ــه  خشــی نه دا كان یه یی شــیره عه   كێشــه  ركردنی ســه چاره  ل ــه  رچاوی ب ــه زۆر. بووه ه ــه دامه  ل ـــ  رانی زرێن  ك ژ

  لــه زۆر. ك ـــ ژ  نــدامی ئه  ببێتــه تـا  داوه  ڵ گــه ده  وڵ هــه لێكیان گــه و  ویســتوه خـۆش زۆریــان و  كــردوه  ڵ گــه له راوێژیـان
 . وه كراونه,  گوتوه پێ" یان مه حكه مه"  كه ودا ئه  دیوانی  له ڵك خه  ی رۆژانه  كاری  گرێوگۆڵی

 
  تیی تایبـه  تی حورمـه كردبـوو ش دابـه دا خۆیان نێو له ئێرانیان وكات ئه  كه  وه شه بیگانه  رانی نوێنه  ی روانگه  له  قازی
  ت سۆڤیه بۆ  كرانی بانگ.  وێ بكه ناوبراو  به  چاوی س كه موو هه  له ر به  تێكۆشاوه هاباد مه  چۆته س كه ر هه.  بووه هه
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 .باكۆ  چۆته  وره گه  تێكی یئه هه  ڵ گه ده  كه ، بووه دا یه ندی پێوه م له ر هه
 

 بـه  زیـاتری  ئومێـدێكی ،دانـرا بـۆ"  بینـایی"  نهێنیـی  نـاوی و"ك ــ ژ  ی ڵـه كۆمه"  نـدامی ئه  بـه بـوو  كـه د ممـه محه  قازی
  رپرسـانی به  یشـتنی گه ت ناعـه قه  بـه و و ئه  سیاسیی  تی هامه شه و خت وه  به  ركی ده  ئاكامی  له. دا ڵك خه و رپرسان به

 كـرد  ستی ده وتوو پێشكه و دێمۆكرات  حیزبێكی ك وه و "كوردستان  دێمۆكراتی  حیزبی"  به بوو" ك - ژ"  كه بوو دا ڵه كۆمه
 ر هـه  دێمۆكراتیشـی  حیزبـی  زرانی دامـه   رۆژی ،بوو هـه  ی"ك - ژ" بۆ  كه  تی تایبه  تی حورمه ر به له  قازی. تێكۆشان  به
 بــۆ  رپرســانی به  واوی تــه  بــه نیزیــك  ی زۆربــه  رنجی ســه ش بۆیــه ر هــه و دانــا ك ژـــ  زرانی دامــه   رۆژی الوێژ گــه  ی٢٥  بــه

 موو هه  له  تێكۆشانی و هاویشت  لوپۆی په  توندی  به زۆر حیزب. راكێشا كوردستان  دێمۆكراتی  حیزبی نێو  له تێكۆشان
 و وانـدوه ره  ی وه ربایجانـه ئازه  بـه  كوردسـتانی  لكانـدنی زۆر  بـه  یرانی قـه. ند سـه  ی ره پـه دا كوردستان  ئازادی  ی ناوچه
  نـدانی رێبه  ی٢  لـه ،دا كـۆنگره م كـه یه  سـتنی به  دوای  بـه. ن بكـه كوردسـتان بـۆ جیـاواز  حیسـابی كـردن  كـردن  ناچاری
  فای مسـته ال مـه و كوردسـتان  ی دیكـه  كانی پارچـه  ری نوێنـه  شداریی به  به دا ( ز١٩٤٦ی رێبەندانی ٢٢) تاوی هه  ی١٣٢٤

  كوردسـتانی  كۆمـاری م كـه یه  پێكهـاتنی كوردسـتان  كـانی توێژه و چـین موو هـه  رانی نوێنـه و ت شـیره عه رۆك سـه و  بارزانی
 .یاند راگه
 
  وه كۆماره  زرانی دامه  دوای  له ،كرا ده  لێ  باسی وا پێشه  ناوی  به دا"كوردستان"  ی رۆژنامه  له جارجار م وده ئه تا ر گه ئه
.  بـاوه ر هـه دا ڵك خـه  ڵی وكۆمـه كۆڕ نێو لـه ئێسـتاش تا  ناوه و ئه و خشرا به  پێ  وایی پێشه  عینوانی  سمی ره  ی شێوه  به

 دا كـات  ینی عـه  له و راوێژ  به ،دۆست ر هونه و ب ده ئه ،یان به خۆش ،دڵسا  ،نگ رهه فه  به لێك گه  مرۆڤێكی وا پێشه
 ،بوو ویست خۆشه ل گه و ر روه نیشتماناه  دێمۆكراتێكی و  سیاسی

 
 .گرت رده وه  ڵكی كه هێزیان و ست هه  له دا پێویست  كاتی  له و خوارد ده  جۆشی توێژێك و چین موو هه  ڵ گه له
 

  كـانی وتاره  ی زۆربـه  لـه  ربۆیـه هه. بوو وتن ركه سه  هۆی ترین وره گه  پێ  كوردی  كگرتوویی یه و  تی برایه د ممه محه  قازی
  رجی مــه  بــه و  دواوه  تی برایــه و  تی كیــه یه  ی له ســه مه ر ســه له كــراون چــا  دا وكات ئــه  ی"كوردســتان"  ی رۆژنامــه  لــه  كــه
 . زانیوه دا دوژمنانی ر سه به وتن ركه سه  هۆی و كۆمار  راگرتنی  ی كه كۆڵه و وتن ركه سه
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 كـا ده ز حـه كـورد یانـد گه ده رای  راشـكاوی  به زۆر وتووێژدا  له اڵم به ن ناكه راست كورد  كانی دوژمنه  یزانی ده ند رچه هه
 .كا ی ده  بكرێ  بۆی  ی وه ئه  بێ نه وا ر گه ئه اڵم به ،بگا  خۆی  مافی  به وه یه ئاشتی  رێگای  له
 
   لی گه  به ر رانبه به كانیان عفه زه ر سه له  قامكی,  یاندوه راگه  وامی قه و شا  به  راشكاوی  به زۆر بوو پێویست  ی وه ئه

 كوردســتان  ی له ســه مه  وێ ناتانــه و دڵــن دوو دا خۆتــان  كانی قســه  لــه  ئێــوه ،گوتــون  پێــی ئاشــكرا  بــه.  دانــاوه كــورد
 .ن بكه ر سه چاره

 
 ،تـاران  چێته ده ١٩٤٦   نی ژوئه  ی٢٨    وتی رێكه  له و  كرێ ده ت عوه ده تاران بۆ" السلگنه قوام" ن الیه له وا پێشه كاتێك

  تیی كیـه یه و كان حیزبـه  ری نوێنـه و تـاران  كـانی كورده  ری نوێنـه و پارلمـان  رانی نوێنه ،زیران وه  له ك یه ژماره ن الیه  له
 . كرێ ده  لێ  پێشوازیی  خانه فرۆكه  له كرێكاران

 
  پێــی چاویــان ئــازادیخوازان و  تارانــه  لــه د ممــه محه  قــازی  كــه ئێســتا":  نووســێ ده وكات ئــه ر هــه" مــا ایــران"  ی رۆژنامــه

 و  تی اڵیـه كۆمه  مـافی ،و  دایـه ئێران  واوی ته  له دێمۆكراسی و  ئازادی  راریی رقه به و ئه  وڕای بیر  كه  وێ كه رده ده ، وتوه كه
  وای پێشـه ن الیـه له  بـێ دێمۆكراسـی  سـوودی  بـه  كـارێكی ر هـه.  دایـه  گۆڕێ  له كوردیش  ی وه ته نه بۆ  ئینسانی و  سیاسی

 ." رگرێ وه ڵك كه  یه مێژوویی  ره فه سه و له وام قه  نابی جه هیوادارین.  كرێ ده  لێ  پێشوازی  وه دڵه  به  وه كوردستانه
 
 و  ری وه پیشـه ك وه كـات هـیم و م كـه ده  ڵكی خـه  فیـدای خـۆم مـن: " ڵـێ ده فا مسـته ال مـه  ڵ گه له  ماڵئاوایی  كاتی  له و ئه
 ."ب ن كوشت  به س كه زاران هه و  بێ اڵڵ شه دا خوێن  له م كه واڵته تا م ناكه ربایجان ئازه  رانی سه
 

 دادگـــا و لـــه ش نـــده وه ئه ر هـــه ،دا وڵیان هـــه كۆمـــاردا  مـــانگی  یـــازده  ی مـــاوه  لـــه  ی نـــده وه ئه  هاوڕێیـــانی و  وا پێشـــه
 . داوه نیشان خۆیان  له یان تی ئازایه و  خۆبردوویی  له ،بوو دانرا كردنیان  مه موحاكه بۆ  ی یانه رمایشی فه
 
 ،هـاتبوو پێـك بۆیـان هاباددا مه  پادگانی  ی ندیخانه به  له  كه  ی تاڵه  ژیانه و ئه و  روونی ده  تیی حه ناره موو هه  ڵ گه له
 .ببوون تر وره  به و جیددیتر زۆر ڵكوو به بوو نه الواز رزگاری و  تی كوردایه  به بڕوایان نیا ته  نه
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 بـا ،فریـودا یان ئێمـه":  رموویانـه فه ، بوویانـه ڕ بـاوه  جێی  مرۆڤی دوو ك یه  ڵ گه له  كه دا نهێنی  موالقاتێكی  له وان ئه
 گوتبوویـان ها روه هـه".  نێ دانـه ك چـه و بـدا  درێـژه  ستی ربه سه و  رزگاری بۆ  خۆی  باتی خه و خوا نه فریو كورد  ی وه ته نه
  شـتی نیا تـه نه  ئێمه اڵم به.  بگرێ ڵ هه ست ده بنووسین فا مسته ال مه بۆ ك یه نامه تا ر سه  خستووینه خت زه زۆریان  كه
 .بیكا  ناپیاوانه و ئه  ڵ گه ده  بێ ده  كرێ ده  بۆی  ی وه ئه  وایه پێمان ڵكوو به نانووسین وا
 

 و مریكا ئـه  دادگایه و ئه دا راستی  له.  سوڕماوه ریان سه كان ره فسه ئه  كه  بووه ك یه راده  به دا دادگاكان  له یان تی ئازایه
  لـه ر هـه اڵم بـه ، بووه نـه  لـێ  ی ریبـه غه  سـی كه خۆیـان  سـتانی ده كاربه  لـه  جگـه نـد رچه هه. بوو پشت  له  ئینگلیسیشی

 .بیزانین  پێویسته  كه  وه بۆته باڵو شت زۆر  وه وانه ئه  رێگای
 

  ولی قـه  بـه و  كـردوه  ی قسـه عات سـه چـوار  لـه زیـاتر  كـراوه  دادگـایی نـاو  بـه  كـه  جاره دوو و له جارێك ر هه وا پێشه
  وه بوارێكـه موو هـه  لـه و  كـردوه  مـه موحاكه  تی حكوومه  كه  بووه د ممه محه  قازی  وه ئه"  بووه  كیلی وه  كه  ریفی شه روان سه

 ".پرسیار ژێر  ته هێناویه
 

 ئینگلـیس و مریكا ئـه  پشـتگیریی ر مـه له, چـوو رده ده  كـوردی  زمـانی  به غدا به  له دا م رده سه و له  كه"  ئازادی"  ی رۆژنامه
  ره هـه  دوژمنی دا وهاوڕێكانی  د ممه محه  قازی  وجوودی  له مریكا ئه و ئینگلیس  ئیستیعماری: " نوسیبووی  یه مه موحاكه و له
ــه بتــوانن بوو هــه ئومێــدیان.  دی ده خۆیــان  ختی رســه سه ــه و دابێــنن چۆكیــان  ب  چــوون كانیان ره نوێنــه ش ندیخانــه به  ل
  ی رۆژنامـه دواتـریش. بوون نـه وتوو ركه سـه كـات هـیم اڵم بـه ،رابكێشـن خۆیانیـان  الی بـۆ بتـوانن تـا دوان ڵیان گه ده
 كــورد  لی گــه, گوتبــوو  ی(ئــالێن جــور ) مریكا ئــه  ری نوێنــه  بــه د ممــه محه  قــازی  نوســیبووی بــاكۆ  لــه" ربایجــان ئازه"

 . نیه  ئیستیعماری  واڵتانی  له  كی یه چاكه هیم  ڕوانیی چاوه
 
  كــاتی  لــه: " نووســێ ده و  وه كاتــه ده  خوالســه دا رســته نــد چه  لــه دادگــادا  لــه وا پێشــه  كانی وتــه" ســیان په  فقولیی جــه نه"

  قـوژبنی  لـه مـن" :یگـوت ده و تـاران  تی وڵـه ده  ئاكـاری و ت سیاسـه ر سـه  بـرده ده  الماری پـه د ممـه محه  قـازی دا مه موحاكه
.  ئێمـه ك نـه ن ئێـوه تاوانبـار ڵـێم ده و  كانی رۆكه سـه و تـاران  تی وڵـه ده  دژی  له  وه مه كه ده رز به خۆم  نگی ده  گرتووخانه

 "داگیركردووین  لێ واڵتتان  ئێوه
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 و رهات ســه به م ئــه  واوی تــه":  گــوتی  قــازی ،ڵــێ ده دا كانی نووســراوه  لــه" خ.ســلیمان"  نێــوی  بــه  دیكــه  نووســێكی رۆژنامه
 و لـه سـت ده بـا  زانـێ ده خائین به كوردان  واوی ته ت وڵه ده ر گه ئه.  ته وڵه ده  ی رانه داگیركه  تی سیاسه  ئاكامی  رووداوانه

 ."ست ده  بگرنه خۆیان  كاروباری خۆیان  ڕێ بگه  لێ با  زانێ ده ریشیان روه نیشتماناه  به ر گه ئه,  بگرێ ڵ هه  نده ڵبه مه
 
   ره فسه ئه زمان  له و نووسراون  تانه بابه م له شت زۆر پێشوودا  تی سۆڤیه  تیی كیه یه  كانی رۆژنامه و  ڵگه به  له

  قـانوونی خۆتـان  ئێـوه  كـه  دابـووه  ی وه ئـه  ئاكـامی  لـه  رووداوانـه و ئـه":  گوتویه  قازی  كه  وه گێڕنه ده  وه كانه یه ئێرانی
  بیگانـه  هێزێكـی هـیم و كوردستانم  له دێمۆكراسی   ری پێده ره په خۆم نیا ته من ئێستاش.  ناوه  پێ ژێر  له تیتان ڕه بنه
 ." داوه هان  كارانه و ئه  بردنی ڕێوه به بۆ  منی كورد  شیی به بێ.  داوه نه هان  منی
 

 كوردستان  خاكی ،منه  ماڵی  ئێره":  ڵێ ده دا اڵم وه  له كا ده تاوانباری ت یانه خه  به دادستان یا دادگا  رۆكی سه كاتێك
 ."گرمڵ هه  لێ  ستی ده توانم ده چۆن  منه  جدادی ئه و باپیر و باب  خاكی

 
  كانی یـه قازی  ئیعـدامی  حـوكمی و خایانـد  رۆژی ند چه و كرد پێ  ستی ده  ژانویه  مانگی  ی١٩  له م كه یه  ی مه موحاكه ر گه ئه
 .هات پێ  كۆتایی مارس  ی٣١   رۆژی و كرد پێ  ستی ده  لێوه خاكه  ی٧  واته ١٩٤٧  مارسی  ی٢٨  له م دووهه  ی مه موحاكه ،دا
 

 ش رته ئه  گۆڤاری  واڵنێری هه  سالحی رس كیومه روان سه زمان  له دا دوایانه م له ٣٧  ژماره" قوتابیان  باتی خه"  گۆڤاری
ــه  كــه ــه  ل ــووه دا دادگاك ــه و  ب ــه راپۆرتێــك  نووســینی ر ســه له  دوای ــه به ده ســاڵێك و  گیــرێ ده دا یــه ندی پێوه و ل  دا ندیخان
 . وه كرده باڵو  وای پێشه  كانی وته  له  رسته هێندێك ، وه مێنێته ده
 

ــه فه وا پێشــه ــن: " رمووی ــه م ــۆم  وه زووه  ل ــۆ خ ــه ب ــاده  وه ئ ــردوه  ئام ــه,  ك ــی باوه  ب ــه  ش ــوازی  وه ئاواڵ ــه  پێش ــه و ل   مردن
  داوه مم كــه وه ته نه  بــه  كــه  ڵێنێكــه به  وه ئــه. كــوژرێم ده دا م كــه ته میلله  ئــازادیی  رێگــای  لــه  كــه م كــه ده  یه رزانه ربه ســه
 ."بشكێنم خۆم  ڵێنی به م ئاماده چۆن  تازه ،بمرم وانیش ئه بۆ و بژیم ڵیان گه له
 
  كـردوه شداریم به واڵنێر هه ك وه  ربازی سه و  یدانی مه  دادگاكانی  ی زۆربه  له من":  نووسێ ده ها روه هه رس كیومه روان سه
  دا كردن دادگایی  كاتی  له و ئه.  دیوه نه بوێر و رگ جه  به د ممه محه  قازی  ی راده  به سێكم كه هیم رگیز هه اڵم به
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 ." وه دایه ده  كانی پرسیاره  اڵمی وه و كرد ده  ی قسه  باكی بێ  به زۆر.  چیه ترس  زانی یده نه
 
 م كـه ده ز حـه":  رمووی فـه و سـتن ببه  چاوی دا نه  ئیزنی  سێداره  پای  له  كه بوو ش یه خۆبردوویی له و  رگی جه  به و ئه ر هه
ــه ــاخرین  ل ــه ئ ــه دا ژیانیشــم  ی چرك ــه  ب ــاوی و  رزی ربه س ــراوه  چ ــه  وه ك ــتم خۆشه  نیشــتمانی  ل ــروانم ویس ــه ."ب  ها روه ه
 : تی رموویه فه
  لـه داوا.  وه بێتـه ده شـین دێك ممه محه  قازی من  خوێنێكی  تنوكه ر هه  له بزانن اڵم به كوژن ده دێك ممه محه  قازی  ئێوه"

 تـاران  خۆفرۆشـی  تی وڵـه ده  بـه ڕ بـاوه, خا نـه ك پـه دا كوردسـتان  رزگـاریی پێناو لـه  خۆی  باتی خه م كه ده كورد  لی گه
 ".كوردستان و كورد  بژی. ن كه مه
 
 حوســێن مه حه . قـازی وا پێشـه دا ( زایینـی ١٩٤٧ - ٣ - ٣١) تاوی هـه  ی١٣٢٦   سـاڵی  ی لێوه خاكـه  ی١١   یانی بـه ره به  لـه
  دادگـای دوو لـه دران حـوكم  دوای  بـه( وا پێشه  برای)  قازی  دری سه  بولقاسم ئه و ( وا پێشه  ئامۆزای) قازی  یفی سه  خان

  .هاباد مه  شاری  چوارچرای  له كورد  لی گه  دوژمنانی  ڵی په چه  ستی ده به دا رمایشی فه و  ناعادالنه
  

ــه ر هــه  واتــه ــدانی رێبه  ی٢ كــه  ی شــوێنه و ل ــێ  كوردســتانی  كۆمــاری دا( زایینــی ١٩٤٦ - ١ - ٢٢)تاوی  هــه ١٣٢٤  ن   ل
  لـه هاباد مـه  فی ڕه شـه  بـه  ڵكی خـه  پیلی و شان ر سه له  رۆژه و ئه ر هه و كران هید شه و  دران  سێداره  له, ندرابوو یه راگه

 .ساێردران نیشتمان  پیرۆزی  خاكی  به  جامی ال مه  گۆرستانی
  

  رۆژی ك وه  ی رۆژه و ئــه( زایینــی ١٩٧٩ - ٣ - ٣١ ) تاوی هــه١٣٥٨  ی لێوه خاكــه  ی١١ لــه  كوردســتان  دێمــۆكراتی  حیزبــی
  جالی مـه دیكتـاتۆر  شـای  كرێگیراوانی بـه  زۆری و خـت زه ر به له ،م ده و ئه پێش ر گه ئه. یاند راگه  كوردستانی  هیدانی شه
  دوای  تی تایبـه  بـه دا تی پاشـایه  تی حكوومـه  رووخـانی  دوای  بـه اڵم بـه ،بوو نـه  وه یـه بۆنه و بـه سـم رێوره  بردنی ڕێوه به
 یان رقافله سـه و هیدان شه  له رێز دا رۆژێك ها وه  له  ساڵێ موو هه ،كرد ناودێر  ناوه و به  ی رۆژه م ئه حیزب  كه  ی وه ئه

 .  گیرێ ده  قازی وا پێشه
 

 نێــو كان ناوچــه موو هــه  لــه و بــوو موكریــان  تیی ســایه كه نترین دیمــه به و كوردســتان  ركۆماری ســه  قــازی وا پێشــه  راســته
  ،بوو ناسراو و  وه ره ده به
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 یـا ،ناسـرابوو نه  بناسـرێ  بـێ ده  كه  یه شێوه و به تێكڕا  به كورد  لی گه بۆ  كرانیشی هید شه  دوای  ساڵ ند چه تا اڵم به
 وه كۆلینـه لـێ زیـاتر  وه لـه زۆر  پێویسـته. گیرا ده نـه  لێـی  گیـرێ ده  لێی دا مه رده سه و له  ی رێزه و ئه ناسرابووش ر گه ئه
 . بناسرێ،  وه ئه  شیاوی  ی جۆره و به تا  بكرێ وا پێشه  تیی سایه كه ر سه له
 

 

 
 

 ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی کۆنگرە یەکەم :قازی یفی  د حوسێن خان سه ممه محهشەهید 
 
 
 
 
 
 
 

  
 .بوو دایك  له هاباد مه شاری  له ١٩١١ ساڵی خان حوسێن مه حه به ناسراو قازی  یفی سه حوسێن د ممه محه* 
 

  لـه.بـوو كوردسـتان كانی ناسـراوه زانـاو  پیـاوه  له كێك یه خان حوسێن مه حه باوكی ولقوزات، یف  سه حوسێن میرزا* 
 و ڕان گه ده ست ستاوده ده خۆیدا كاتی  له فارسی و كوردی  به كانی شێعره بوو، هه بااڵی زۆر ستێكی ده نوسیندا و شێعر
 یشـت پێگه دا ر روه نیشتماناه زاناو ئاوا باوكێكی ستی ده ژێر  له خان حوسێن مه حه .بوون نرخ  به زۆر ڵكدا خه ناو  له
 . بوو
 

  بـه ی وه لـه ر بـه. بـوو دایـک  لـه مهابـاد  لـه تاوی هـه ی١٢٨٣ سـاڵی ڕی مـه بانه ی٩  له قازی یفی سه حوسێنی د مه محه
 دا کوردسـتان دێمـۆکراتی حزبـی می کـه یه ی کـۆنگره  لـه دواتـر و نـدام ئه  ببێتـه دا کـورد ژیانی ی ڵه کۆمه  له دڵخوازی
  لـه.بـوو ئێـران ری ژاندارمـه خری فـه ری فسـه ئه و بوو هـه نیزامـی کـاری ی جروبـه ندی،ته ناوه ی کۆمیته ندامی ئه  ببیته



دێموکڕاتی حیزبی انی شەهیدیڕێبەر  

 

 

23 
 

 دێمۆکراتی هێزی زیری وه و کوردستان هێزی موو هه ی رمانده فه ک کۆمه قازی یفی سه دا کوردستان جمهووری تی وڵه ده
 .بوو کۆمار ڕالی نه ژه چوار  له ک یه و کوردستان

 
 . بوو کوردستان دێموكڕاتی حیزبی رانی زرێنه دامه  له كێك یه و د ممه محه قازی وا پێشه ئامۆزای خان حوسێن مه حه* 
 ر هـه بـوونی هید شـه و گیـران تـا و رگری به زیری وه  به كرا كوردستاندا، كۆماری می ده ر سه  له خان حوسێن مه حه* 
 .بوو  كاره م ئه ر سه  له
 

  كوردســتان،له كۆمــاری  ،لــه خــۆی ی دێموكڕاتانــه ڕی بــاوه بیــرو  لــه  پیاوانــه زۆر دادگــادا  لــه خــان حوســێن مه حه* 
 . كرێ ده دادگایی ی كه وه ته نه ئازادی ر سه  له  كه كرد ده پێ شانازی  كرد،وه دیفاعی د ممه محه قازی كورد وای پێشه

 
 و قــازی دری ســه و د ممــه محه قــازی وا پێشــه ی زایینــی(١٩٤٧ ی مارســی٣١)ی هەتــاوی ١٣٢٦ی خــاکەلێوەی ١١ وی شــه
 . درێن ده  سێداره  له هاباد مه شاری چۆارچرای  له خان حوسێن مه حه
 

 ك وه  ی رۆژه كوردسـتان  دێمـۆكراتی  حیزبـیلە الیەن ( زایینـی ی١٩٧٩ی مارچی ٣١) تاوی هه١٣٥٨  ی لێوه خاكه  ی١١ له 
 . كراوه نێودێر هیدان شه رۆژی  به  لێوه خاكه ی ده یانی. یاند راگه  كوردستانی  هیدانی شه  رۆژی
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 ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی کۆنگرەی دووهەم :ئازەر نجیریهئ دیقسهشەهید 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

و خاتونـه سـوڵ و ئایشـهره مـهو کوڕی کاک حه هابادهشاری مهی ١٩٢٤دایک بووی ساڵی ، لهئازەر نجیریهئدیقی سه
 .خاوەنی دوو برا بوو کە یەکێکیان لە سااڵنی پەنجاکاندا مردو بۆ خۆشی زەماوەندی نەکردوە و بە ڕەبەنی مابۆوە

 
پەیمانگــای )رای مقــدماتیدانیشــهندیشــی لــهو قۆنــاغی نــاوه واو کــردووههابــاد تــهشــاری مــهتــایی لــهرهخوێنــدنی ســه

نـاوبراو لـه. الـۆمی وەرگرتـۆوەیکە ماوەی خوێنـدن تێیـدا دوو سـاڵ بـوو بروانـامەی د( پەروەردە کردنی مامۆستایان
 . بووه وهگوتنهریکی وانهو خه زراوههاباد دامهنگی مهرههی فهئیدارهو له مامۆستای قوتابخانه دا بۆته١٩٤٤ساڵی 

 
زرانـدنی حیزبـی دیمـوکراتی کوردسـتان و دامـه بـوو و دوای( ئاگریان)بووە و ناوی نهێنی( ک -ژ )ئەندامی کۆمەڵەی

 کوردستاندا،  جەمهوریەتیدەورانی 
 

بلیغـاتی لێارسـراوی تـه و بـووه ی دێمـوکراتی کوردسـتاننـدامی حیزبـئـه بۆتـه ١٩٤٦سـاڵی  ئـازەر نجیـریهئـ دیـقسه
 و چـاپکردنلـهدەوترێـت . بـووە( یەکێتی جەوانانی دیموکراتی کوردسـتان)لە ئەستوو گرتووە و ئەندامی خوێندکاران

 . و جاروبار وتاریشی تێدا نووسیوه بووهرۆڵی ههی زمانحاڵی حیزبی و کۆمار دا (کوردستان)رچوونی گۆڤاری و دهلە
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 نشاهیی بۆ شی شاههرتهی ئهوهڕانهو گه دستانبە رووخاندنی هەر دوو دەسەاڵتەکەی ئازەربایجان و کۆماری کور
کە ئێسـتا کـراوەتە گەڕەکێکـی شـارۆکەی لوسـان  ی نزیک تـاران(گڵندوک)گوندی  چێتهنجیری دهئەدیق هاباد، سهمە

 . بێتریک دهخه وهتییهکاری مامۆستایهبهلەوی و  لە باکووری تاران
 

وە و دواتـر کـار کـردن لە یەکێتـی (ک -ژ )ناوبراو وەک گەنجێکی خوێنگەرم و خوێندوار هەر لە سەردەمی کۆمەڵەی
ــی  ــی دووەم ــاریگەری دەوانــی جەنگ ــووە ک ــری چە  و سۆسیالیســتیدا ب ــاریگەریی بی ــر ک ــدا لە ژێ ــانی دیموکرات جەوان

ی شورەویخوازەکانی لە ئێران لەو قوناغەدا جیهانیی و سەرکەتنەکانی شورەوی دژی نازیزم و چاالکیی و پرۆپاگەند
دا کە ناوەندی چاالکیی و هەڵسۆرانی  ١٩٤٨هەر بۆیە دوای چوون بۆ نێو تاران پایتەخت لەساڵی . بە سەرەوە بووە

ی نـدامی حیزبـی تـودهئەئـه بێتـهسـمی دهڕهدا بـه١٩٤٩سـاڵی لـهالیەنگران و بەرێوبەرانی حیزبی توودەی ئێـران بـوو 
ی پـلەی نـدکارمـه بێتـهدە دایک و بـاوک و دوو براکەشـی دەبـاتە ئەوێ، بۆ تاران و وهگوازێتهشی دهکهکارهئێران و 

ەی کو ماڵـه هەر لە تارانیش لە گەڕەکی تەجریش نێشـتەجی دەبێـت. ، بەشی نیگارشنگرههی بااڵی فهئیداره نۆی
    .ەی لێ دێتدوزبی توی حییکی نهێنیهک بنکهوه تەنیا وەتاغێکی روو بە هەتاوە،

 
ی میللـی و بهـهتـی جـهرکردایـهسـهی دیمـوکراتی ئێرانـی بـهوهنجاکانـدا، جواڵنـهتای سااڵنی پهرهسهله نی باسهشایه

 . کردکان دهرستهشاپهی بهکشهگرت و پاشهی دهرههات زیاتر پهدە ددیق تاموسەکتۆر ود
 

دی، ی ئێـران هاتـهکانی دیکهرێمهتاران و ههله ڵهکی ئاوهزایهست فهده تی گرتهی میللی حکومهبههی جهوهپاش ئه
حیزبـی . بـوو کهپانهر گۆڕهری سهماوهجەزنترین هێزی سیاسی و ی میللی مهبههدوای جهدا لهمهو دهله دهوحیزبی تو

نی ، غه(د تۆفیقحمهئە)بدواڵی ئیسحاقی عه: کوهرمی ند الوێکی خوێن گهن چهالیهله دیموکراتی کوردستانیش که
کـردن، شـهتبۆ گهو که زرابۆوهدامه ێنور لهسه( یوبیانیدواڵی ئهزیز یوسفی، عوبهحیمی سوڵتانیان، عهبلوریان، ره

ڵ حیزبـی هگـتـاران، لـهری لـهکـی دادوهی یـهکیلـی پایـهوه( زیـریددینی سادق وهسارمه)نجیری و دیقی هههۆی سهبه
کی یهک شاخهکوردستان وهله و ناوهر بهحیزبی دیموکراتی کوردستان ههوتن، کهدا رێکه١٩٥١هاوینی ساڵی ، لهتوده

رایـهرێبـه) بێت که داو حیزبهتی ئهرکردایهکانی سهییهسیاسیی و رێکخراوه ژێر رێنماییهکاربکات و له حیزبی توده
سـتدا و خـهدهخۆیی بڕیاردانی لـهربهش حیزبی دیموکراتی کوردستان سهوهبه. نیشتنهمتاران دادکات لهی ئهکهتییه

 ی ی حیزبی تودهستهوابه بووه وهکی ئیدۆلۆژی و سیاسیی و حیزبییهموو روویهههبیرکرد و لهتی لهوایهتهباتی نه
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 (.تارانئێران له
 

و دەســاێکردنی شــااڵوی، قۆڵبەســتکردنی  ١٩٥٣ی (ئاگۆســت)ی ئــاب١٩لە موســەدیق . دووای رووخانــدنی حکــومەتی د
وە بەشـێکی زۆری (تەیمـوری بەختیـار)نەیارانی رژێم لە الیەن حکومەتی کودەتـا و فەرمانـدەی نیزامـی و پیاوەکـانی

ک سەدیق ئەنجیـریش یەکێـ. کادێر و ئەندامانی حیزبی توودە بۆ دەزگای ئەمنیەتی رژێمی شاهەنشاهی ئاشکرا بوون
 ١٩٥٣ی ســـێاتەمبەری ٢٣ی هەتـــاوی بەرامـــبەر ١٣٣٢ی ڕەزبەڕی ٢بـــوو لەو کەســـانەی کە لە رۆژی پێـــنج شـــەممەی 

 .وە ئازاد کراەدەسبەسەر کرا و پاشتر بە قەیدی کەفیل لە الیەن دادستانی ئەرتەش
 

رژێـمەوە چـاوەدێری خـۆی بەاڵم لێرە بەدواوە سەدیق ئەنجیری بە وردیی لە الیەن دەزگای سیخوریی و ئەمنییەکـانی 
 .ماڵەکەی دەکرێ

 
دوای کودەتــای ژێنــراڵ زاهیــدی، رێبەرایەتــی الوی حیزبــی دیمــوکراتی کوردســتان کە ئەو دەم ببــنە شــاخەی حیزبــی 
تــــوودە لە کوردســــتان، بە ســــوود وەرگــــرتن لە فەزای ئــــاوڵەی گونــــدەکانی کوردســــتان و دوور لە رێنماییەکــــانی 

نیزامی لە تـاران بەسـەرکردایەتی  دەم کەوتبوونە بەر فشار پەالماری فەرماندەی رێبەرایەتی حیزبی توودە کە ئەو
فیـرقەی ) ، لەشاری تەورێـز بە هاوکـاری١٩٥٤، کەوتنە کار کردن و لەسەرەتای ساڵی (تەیمور بەختیار)سوپەهبود

. بـاڵو بـکەنەوە ی ئۆرگـانی حیزبـی دیمـوکرات چـا  و(کوردسـتان)توانیان پێـنج ژمـارە لە ( دیموکراتی ئازەربایجان
شایانی باسە سەدیق ئەنجیری یەک لەوانە بوو کە بـۆ چـاپکردنی کوردسـتان لە تـارانەوە خـۆی گەیانـدە تەورێـز و 

ئەم رۆژنــامەی کە بە  .دا پــێکەوە وتــارە فارســییەکانی رۆژنامەکەیــان دەنووســی( عەبــدولڕەحمان قاســملوو)لەگەڵ 
 .الیەن پیاوانی رژێمەوە وەستا و لە باڵو کردنەوە کەوتئاشکرا بوونی چاپخانەکە و دەستەبەسەراگرتنی لە 

 
ــوکراتی کوردســتان لە بەهــاری ســاڵی  ــی دیم ــی حیزب ــری ١٩٥٥رێبەران ــاڵی ســەدیق ئەنجی ، لە شــاری تــاران و لە م

کۆبــوونەوە و بە مەبەســتی خۆپــارێزیی و هەڵوێســت وەرگــرتن لە رۆڵــی مەنفــی و ئاکــاری نــا شۆڕشــگێڕانەی حیزبــی 
وەنــدی ەیجــوواڵنەوەی دیمــوکراتی ئێرانیــی و ســەرکەوتنی کودەتــاکەی زاهیــدی، بڕیاریانــدا بە پتــوودە لە شکســتی 

بەو بـێ هەڵوێسـتییەی حیزبـی تەشکیالتی لە گەڵ حیزبی توودە دا با ڕێنن و نامەیەکی رەخنە ئامیزیش سەبارەت 
 .دار بکەنەوەبنوسن و حیزبی کۆمۆنیستی شورەوی لێ ئاگا( ئاگۆست)ی ئاب١٩توودە لەسەر کودەتاکەی 
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ــدا و  ــراو لە ئێران ــی داخ ــار و گەڕانەوەی دۆخێک ــتبوونەوەی دەرب ــازی و بااڵدەس ــوکراتی و چاکس ــی دیم شکســتی رەوت
پاشەکشـەی ئــازادی و سـەرکوتی ئۆپۆزســێونی دۆخێکـی دەرونیــی دژواری بەگشـتیی و بــۆ بەشـێک لە نووســەرانیش بە 

سـەرخۆدا داخـران و نقـوم بـوون لە نێـو دێـڕی شـیعر و تایبەت پێکهێنـا بـوو، ئەوەش دۆخێکـی لە نـامۆ بـوونی و بە
ـــری و خـــۆڕاگریی ـــکەی بەرگ ـــدا بە دوای شـــێوازێکی دی ـــێکەوتەوە، ئەم دۆخە بە شـــێوەیەک  تێکســـتە ئەدەبییەکان ل

کاریگەریی لەسەر ژیـانی سـەدیق ئەنجیـری ئـازەریش هەبـوو، ئەو پـاش واز هێنـان و بڕوانەمـان بە سـەرکردایەتیی 
 -تیکرایستانسـیالیوم )حزبی توودە زیاتر خۆی بە خوێندوە و وەرگێڕانەوە سەرقاڵ کرد و رووی لە رێبـازی ئەدەبـی

Existentialsim )کردووە. 
 
تییـهسایهکهبە جەستە کەسێکی  باریکەلەی بااڵی مامناوەندی رەنگاەریو، بە ئاکاریش  ئازەر نجیریهئدیقی سه *

ێکی کرد، ئۆگردهی ناوبانگ و لێارسراوێتی حیزبی نهڵاهو ساکار و خاکی بوو، هیم کات هه ن زۆر سادهدیمهکی به
 (میشـەکان -مگسها )دوو شانۆنامەیبوو، نسی ههرهزایی زمانی فهشارهم بوو، ڵهو کتێب و قه وهخوێندنه بەردەوامی

لە فەرەنسـییەوە وەرگیـرایە سـەر زمـانی  (Jean Paul Sartre ( ی ژان پـۆل سـارتەری(دفن های بی کفن ومرده)
دا چـــاپیکرد و لە تـــاران بـــاڵو بـــۆوە، کە ئەو کـــاتە لە پیوەنـــدی ئەدەبـــی ئێرانییـــدا  ١٩٦١فارســـیی و لە ســـاڵی 

زایینـی  ١٩٥٩ - ١٩٥٧ەنامەی ساواک هەر لەم ماوەیەشـدا واتە سـااڵنی دەنگدانەوەیەکی زۆری هەبوو، بە پێی بەڵگ
 .یزبی دیموکراتی کوردستان را گێڕاوەحرۆڵی هاوکاریکردنی چاالکییەکانی 

 
کـراو و کاتێـک لـهنشـین ی خانـهکـهکـارهر داوای خـۆی لـهسـهو لـهزایینـی  ١٩٦٤سـاڵی له ئازەر نجیریهئ دیقسه* 
کـانی نێـو حیزبـی دیمـوکرات و ئـهندییـهبهستهن ملمالنێی و دهقریبهباشووری کوردستان ته هاته و ساڵهزی ئهیپای
ک ، بـێ هـیم خـوێن رێژییــهوهجیاببونـه( وهرهی سـاخ کــهکۆمیتـه)و ( ی رزگـاری کوردسـتانڵــهکۆمـه)نـاوی ی بـهوانـه

خسـی و شـه یـارهر نـهرامبـهبـهد تۆفیق لهحمهئەپشتگیریکردنی فا بارزانی لهال مستهرۆڵی مه دیاره. کۆتایی هاتبوو
پارتی که( بی سیاسیکتهمه)ردا رامبهبهبوو، له وهرهکالکهدا یهو ملمالنێیهوتنی لهرکهکانیدا و سهفیکری و حیزبییه

ر بارزانیـدا رامبـهبـههـۆی شکسـتییان لـهیـانتوانی بـهکـرد، نـهیارانیش دهد تۆفیق بوون و پشتگیری نهحمهدوژمنی ئه
 .کانی خۆیاندا رایانگرنناوچهر بیاناارێزێن و لهتاسه

 
 می حیزبی ی دووه، کۆنگره(ندهمامه)ی داوێنی چیای (نۆس)گوندی ، لهزایینی١٩٦٤می ساڵی ی تشرینی دووه١٩ له
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ر سـهکـان و بـهری دانیشـتنهک رێکخـهوه ئـازەر نجیـریهئـدیق کانی خۆی کرد، سهکارهستی بهدیموکراتی کوردستان ده
ی ٣١ له کانی کۆنگرهبوونی کاره واوسوڕا، پاش تهڵدههه کۆنگرهیان لهوهکان و کۆکردنهنگهرگرتنی دهیشتنی وهراگه

ئـهبـه ئـازەر نجیـریهئـدیـق رز، سـهچـاودێری بـهی ندی و کۆمیتـهی ناوهڵبژاردنی کۆمیته، هه١٩٦٤می تشرینی دووه
 .ڵبژێردراندی حیزبی دیموکراتی کوردستان ههی ناوهندامی کۆمیته

 
ویرای ئەوەی حیزبی دیموکراتی کوردستان پـاش کـۆنگرەی دووهەمـی چـاالکییەنی زیـاتر پەرەیـان سـەند و دەردانـی 

رایەوە خودی ئەحمەد توفیق چەند جەولەیەکی بە نێو پێشمەرگە بۆ ناوچەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان بایەخیان پێد
و سەرکردایەتی حیزبـی  بەاڵم ناتەبایی و ناکۆکییەکانی نێو رێبەرایەتی کۆتایی نەهات. گوندە سنوورییەکاندا کرد

ســەدیق ئەنجیــری کە دوای کــۆنگرەی دووهەم ببــو بە ئەنــدامی کــۆمیتەی . لە حــاڵەتێکی شــل و شــێواویدا هێشــتبۆوە
هاوکاریی چەند کادرێکی رێبەرایەتی وەک سولەیمان موعینی و حەمەدمین سیراجی هەر لە سەرتاوە لە  بە ناوەندی

هەوڵی یەکخسـتنەوەی تواناکـان و گێـڕانەوە و ئاشـتکردنەوەی پێشـمەرگە و کـادرە بە تـۆراو و ناڕازییەکـان بـوو لە 
ــق، ــبەری ئەحــمەد توفی ــاش ســەرکەوتنی بە دەســ رێ ــا رادەیەکــی ب ــانی لەم رووەشــەوە ت ــدامە دەڕکراوەک تهێنا و ئەن

کۆمیتەی ساخ کەرەوەی وەک سەعید کـاوە، حەسـەن رەسـتگار و مەال ئـاوارە گێـڕرانەوە و کـرانە مشـاویری کـۆمیتەی 
 .ناوەندی

 
هـه)ی کهناوبانگهبه ڕهم پێش شهند رۆژێکی کهو چه( ١٣٤٥ڕی مهبانه) ١٩٦٦دروست لە کۆتایی مانگی نیسانی * 

دۆڵێکـدا تـی لـهکایـهی باڵـه(نـدربـهده)گونـدی له وهوکات پێکهئهکه عید کاوهو سه ئازەر نجیریهئ دیق، سه(ندرێن
 هێـدی)ماڵی خالیدی حیسامی  چنهن و پاشان دهکهده( لێوژه)ردانی گوندی ژیان، سهکیان گرتبوو تێیدا دهخانوویه
ده عیـد کـاوهفـا بـارزانی سـهال مسـتهو دیتنـی مـه وهستی مانهبهمهبه ئازەر نجیریهئ دیقسه. رووت مامهله( شاعیر
ون و شـوێنه وهدیتـهنجیـری نـههئـ دیـقس سـهئیدی که وهلێره. وهمێنێتهماڵی حیسامی دهند و خۆی لهربهده وهنێرێته

 .کرا
 

  .ئەنجیری ئازەر گێڕانەوەی بەسەرهاتی بێسەرو شوێنکراوێکی بێ گڵکۆ و مەزار سەدیقی: سەرچاوە
 سەردەشتییاسین دوکتور : نووسینی
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 ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی کۆنگرەی یەکەم :یڵسوو دڵشاد ڕه

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 . دایک بووه  ی باشووری کوردستان له شاری کۆیه  له( ز١٩٢٣) ١٣١٢ساڵی * 
 

  ره هــه  کــادره    ک لــه و یــه (کوردســتان)ی ژیــانی کــورد  ڵــه کانی کۆمه راییــه به  ندامــه ئه  ســوولی لــه دڵشــادی ڕه* 
 .می کۆماری کوردستان دا رده سه  له  کانی حیزبی بووه ڵسووڕاوه هه
 

ــوولی دڵشــاد ڕه*  ــه س ــۆنگره  ل ــه یه  گ ــزب کە لە  ک ــۆبری 22)4221ری  زڵوه ی خــه2می حی ــه (4411ی ئوکت ــاری   ل ش
 .ڵدبژێدری دستان ههندی حیزبی دێموکراتی کور ی ناوه ندامی کۆمیته ئه  به هاباد مه
 

وان  ئـه. بـوون  مهاباد نـه  بیحی و قاسمی قازی له حمانی زه بدولره و و هاوااڵنی عه یاندنی کۆمار ئه کاتی ڕاگه  له* 
ی ئووتی ١٤)تاوی  ی هه١٣٢٤الوێژی  ی گه٢٤  ی ورمێ له ناوچه  چووبوونه  ڵه رکێکی سیاسی کۆمه ڕاندنی ئه بۆ ڕاپه  که

  تـاران لـه  مانـگ لـه ٧ی  نزیکـه. بـردرێن بـۆ تـاران کـرێن و ده سـت ده قۆڵبه  وه کانی ئێرانـه ژاندارمهن  الیه  له (١٩٤٥
کۆشــێ بــۆ  پارڵمــانی ئێــران زۆر تێده  ری مهابــاد لــه دری قــازی نوێنــه بولقاســمی ســه و ئه  وه یانهێڵنــه دا ده ندیخانــه به
 ن،  که چاالکی ده  ست به مهاباد و ده  وه نه گه ده ندان دا کانی مانگی ڕێبه کۆتاییه  ردانیان و دواجار له به
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ی بیری حیزبـی دێمـۆکڕاتی کوردسـتان  وه ره باڵوکه  ی کوردستان دا که ڕۆژنامه  بیحی و له زه ڵ گه له سوولی دڵشاد ڕه* 
 ،  نووسینیان زۆره  تی کوردستان بووه و حکوومه

 
رۆکی  زیــاتر نێــوه  رچی وێ، گــه کــه رده کانی را ده نووســینه   لــه  ی کــه ر توانــای ڕووناکبیرانــه بــه له  ســووڵی دڵشــادی ڕه

 . چاولێبکرێ  مه رده و سه نێکی ئه کوو تێئۆریسیه کرێ وه ده  یه خوازییان هه  و چاکه  خالقیانه ئه
 

ی  ئیـداره (زیـر وه)ئیسـی  معـاونی ڕه"  شـکیالتی بـوو بـه کی تهنووسـین و چـاال  دان بـه ڵ درێژه گه  سووڵی له دڵشادی ڕه
ڕی  ی پووشـاه١ی کوردسـتان  ی ڕۆژنامـه٦١ی  ژمـاره  لـه  کـه  رنجه جێـی سـه. کۆمـاری کوردسـتان". نگی کوردسـتان رهه فه

" ن امتیــازی گــوواری زانســت مــدیری مســئول و خــاوه"کــوو  دا دڵشــاد وه (ی زایینــی١٩٤٦نــی  ی ژوه٢٣) تاوی ی هــه١٣٢٥
ژیــان   ت چــاوی بــه قــه  و گۆڤــاره لۆ ئــه گــه  تائێســتا لێمــان ڕوون نییــه  وه داخــه  بــه.  وه تــه کی بــاڵو کردووه ئاگادارییــه

کیان تێدا  چ زانیارییه  وه یه رهو با من دیتوومن له ی ئه نووسراوانه  رچاوه و سه تا ئێستا هی کام له یان نا؟  ڵهێناوه هه
 . نییه
 

زیــری  م و جێگــری وه کــه یه  نــدی حیزبــی دێمــۆکڕاتی کوردســتان، کــۆنگره ی ناوه نــدامی کۆمیتــه ســووڵی ئه دڵشــادی ڕه
  .کریدەهید  شهباشووری کوردستان   هۆی تیرۆر له به ١٩٦٨ساڵی لە . کۆماری کوردستان  نگ له رهه فه
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 یمەدووه ەینگرۆکئەندامی کومێتەی ناوەندی  :ڕەحیم وێردی مەال شەهید

 
 
 
 
 
 
 
 

 تەمەنــی و خـوێن. دەڕوا پێیــدا ڕۆڵەتـان هەزاران کـاروانی ئێســتاش و کـرد دیـاری ڕێگایەکتــان ڕۆیشـتنتان بە ئێـوە
 ئازادیشیان و دیارە لێ خۆیان مەرگی وەک ئازادییان و ئاژوێن دە ئازادی پشووگەی بەرەو غەریبی ئاوازی و الوەتی
 و مانا لە پڕ چریکەی کە ئێمەیە هەستەکانی ویردی و ژیانەوە سروودی ئێستا سروودی. دەبێ شاد پێ ئێوەی ڕۆحی
 .دەچڕێ بەجێماوەکەتاندا النە لە ڕوونتر دواڕۆژێکی بە هیوا و ژیان

 
ـــاوی ی١٢٨٦ لەســـاڵی ـــدی لە هەت ـــی گون ـــاوچەی خـــوارووی نجنێ ـــدانانی ن ـــانە مەی ـــاڵەیەکی لە ب ـــایینی بنەم  و ئ

 مەال کـاک کـوڕی ڕەحـیم ڕەحـیم، نـا ناویـان. کـردەوە ژیـان بـۆ چـاوی و ژیـانەوە نـایە پێی منداڵێک نیشتماناەروەر
 .ئەحمەد میرزا بە ناسراو ویردی، نەسروڵاڵی

 
 ئەو ســەرەتاییەکانی پەرتــووکە بەمنــداڵی هەر ببــوو، دایــک لە ئایینیــدا بنەمــاڵەیەکی لە کە ئەوەی لەبەر ڕەحــیم
 حــوجرەی چــووە و خوێنــدن بەر نــرایە بەفەرمــی ســاڵی ٩ - ٨ تەمەنــی دوای و خوێنــدرا پــێ فەقێیەتیــی دەمــی

ــوو کوردســتان گونــدەکانی و شــار پەرەوازەی کــات ئەو مامۆســتایانی و فەقــێ هەمــوو وەک و فەقێیــانەوە  دوای بە ب
ــوونی ــانی و حــوجرە زانســتدا، فێرب ــۆ قوتابخــانەیەک تەنیــا دەم ئەو مزگەوتەک  و خواناســی زانســتی فێربــوونی ب
 کـورد گەلـی سـەربەرزەکانی ڕێـبەرە النەی و نیشـتماناەروەری و شـۆڕش مەکـۆی بەڵکـوو نەبوون، عەرەبی ئەدەبیاتی

  و دەویست خۆش دڵ و گیان بە ئایینیان مامۆستایانی کۆمەڵگە توێژەکانی و چین کە بوو ئەوەش لەبەر هەر بوون؛
 .بوون خزمەتیاندا لە
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 بە قوتابخـانەیە، ئەو بـۆ چـوونی سەرەتای لە هەر و قوتابخانەیە ئەو قوتابیانی لە بوو یەکێک ڕەحیمیش فەقێ
 و دەکـرد گەشـەی نەتەوەییشـی بیـری زانسـتییەکاندا پلە بڕینی لەگەڵ هاوکات و کرا گۆش نیشتماناەروەری هەستی

 .دەپشکووت
 

ــردەوە چــاوی کە کــاتێ ڕەحــیم مەال  لە کە ئەنگــاوت چــاو بە چەوســاوەی و هەژار گەلێکــی خــۆی دەوری چــوار لە ک
 زوڵـم باری ژێر لە دیکەشەوە الیەکی لە و چەوسێتەوە دە پاشایەتیدا ڕێژێمی نەتەوایەتی ستەمی ژێر لە الیەکەوە

 لە بـوون ڕزگـار کە بـوو ڕوون لـێ ئەوەشی. بڕاوە لێ پرزەی و چەمیوە دەرەبەگەکاندا و ئاغا چەوسانەوەی زۆریی و
 کـام لە و شـێوەیەک چ بە خەبات بەاڵم ناگرێ سەر دان قوربانی و  خۆڕاگری و خەبات بێ بە چەوسانەوە و ستەم

 خــۆوە بە ڕەحیمیــان مەال مێشــکی کە بــوون پرســیارێک ڕیــزە دی، مەبەســتی زۆر و ئەوە بوارێکــدا؟ چ بە و ڕێــگەوە
 .کردبوو سەرقاڵ

 
 و بەرنـامە لە چەوسـێنەران دژی بە یەکگرتـوو خەبـاتێکی بـۆ پرسـیارانەی هەموو ئەو واڵمی سەرچاوەی سەرئەنجام

 ئەو لەگەڵ تەشــکیالتیی پێوەنــدیی ڕەســمی بە هەتاویــدا ١٣٢٧ ســاڵی لە و کــرد بەدی دیموکراتــدا حیزبــی ڕێبــازی
 .کرد پێ دەست خۆی سیاسیی تێکۆشانی و دامەزراند حیزبەدا

 
 ژیانیدا بەسەر فکری بەرچاوی و سەرەکی ئاڵوگۆڕێکی سیاسەتەوە، گۆڕەپانی نایە پێی کاتێک ڕەحیم مەال مامۆستا
ــات ــی الیەکەوە لە. ه ــی خەم ــتەم ئەو و گەلەکەی غەدرلێکراوی ــانەی و س ــانی لەالیەن ناهەقی ــاوچە دەرەبەگەک  و ن

 ئەوەی هـۆی بـوونە بنەمـاڵەکەی، ئەندامانی هەژاریی و نەداری لەوالشەوە و دەدران ئەنجام دەرهەقی شاوە ساواکی
ـــژە نەتـــوانێ زیـــاتر لەوە کە  مێـــژووی درێژایـــی بە کە بهێنـــێ، خوێنـــدن لە واز و بـــدا زانســـت فێربـــوونی بە درێ

 .دەدەن و داوە شێوەیە بەم کوردەوارییان کۆمەڵگەی نەخوێنەوارکردنی سیاسەتی کوردستان داگیرکەرانی
 

 بەجێ مامۆستایی ئەرکی و دێنێ خوێندن لە واز وەرگرێ مەالیەتی بڕوانامەی و ئیجازە کە ئەوەی پێش ڕەحیم مەال
 لەگەڵ هاوکـات مامۆسـتا. سـیوچ و دۆڵەرزن مەریـجەالن، سـەروو، نجنێـی نمـوونە بۆ گوندێکدا، چەند لە دەگەیێنێ
 حیزبـی پێگەییشـتووی و تێگەییشـتوو و شـارەزا کادێرێکی وەکوو و ڕادەپەڕاند خۆیشی ئەرکی مەالیەتییەکەی ئەرکە

 و جینـایەت و دەکـردەوە شـی سـتەملێکراوەکەی گەلە بـۆ سـاکار و سـادە زمـانێکی بە حیزبی سیاسەتەکانی دیموکرات
 .دەکردن دەستنیشان بۆ گەلەکەی ڕزگاریی ڕێگای و دەدان قاو لە شای ڕێژێمی پێشێلکاریەکانی
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 و دەستگیر لێ زۆری و هەڵگرت دێموکراتی تێکۆشەرانی شوێناێی ساواک ١٣٣٨ لەساڵی کە ئەوکاتەی هەتا مامۆستا
 ئەوپەڕی بە ئەرکەکـــانی و ژیـــا گەلەکەیـــدا نێـــو لە توانـــا بە کـــادێرێکی وەکـــو کـــردن، بەنـــدیخانەکانی ڕەوانەی

 ژێــر کەوتە بەرچــاو تێکۆشــەرێکی وەکــوو مامۆســتاش ســەردەمدا لەو. گەیانــدن بەجــێ دڵســۆزییەوە و لێهــاتوویی
 پەڕیـوەی و بەجێهێشـت خۆیی زێدەکەی بەناچاری دواتر و کرایەوە بەرتەسک لێ حەوانەوەی بواری و چاوەدێرییەوە

 ورەی و نەکـردەوە سـارد بەرزەکـانی ئامانجە بۆ تێکۆشان لە دەربەدەریش و ئاوارەیی بەاڵم بوو، کوردستان باشووری
 .بوونی چاالکتر و زیاتر کاری لەسەر کرد مکووڕتر مامۆستایان تەنگوچەڵەمانە ئەم بەڵکوو دانەبەزاند،

 
 کەمـوێنەی شـارەزایەکی بـوو، ئـایینییەوە بـاری لە تێگەیشـتوو مامۆستایەکی کە ئەوەی لەگەڵ ڕەحیم، مەال مامۆستا

 ئاگـاترین لە یەکێک سەردەمەدا لەو کە بڵێین دەتوانین دڵنیاییەوە بە بۆیە هەر بوو، فارسیش و کوردی ئەدەبیاتی
ــاکبیرانی ــورد ڕوون ــوو ک ــاری لە ب ــابەتە ب ــانەوە ب ــۆنینی لە هەروەهــا. نەتەوەییەک  خــاوەن نەتەواتیشــدا شــێعری ه

 دەسـتیان بـن کەسـێک هەر لەالی یـان چوون تێدا گشتی بە یان هۆنراوەکانی بەداخەوە بەاڵم بوو، ناسک هەستێکی
 .کراون سەروشوێن بێ و گیراوە بەسەردا

 
 ئەرکە لە بەرچاوی سەرکەوتنی و لێوەشاوەیی هۆی بە کە بوو حیزب بەوەجانەی و زانا کادێرە لەو یەکێک مامۆستا

  لـهزایینـی (4491نـۆڤەمبەری )هەتـاوی  4212 یز رماوه سه  لهحیزبدا کە  دووهەمی کۆنگرەی لە پێساێردراوەکاندا،
 کــومێتەی ئەنــدامی بە و کــرد مســۆگەر خـۆی بــۆ بەشــدارانی متمــانەی بەســترا کوردسـتان یباشــوور  لــه یســون یگونـد

 .ساێردرا پێ قورستری ئەرکی و هەڵبژێردرا ناوەندی
 

 و ســتەم بــوونی ڕزگــار و گەلەکەی دیمــوکراتیکی نەتەوەیــی بــزووتنەوەی ســەرکەوتنی ئــاواتی گەورەتــرین مامۆســتا
 (ز١٩٦٧) هەتـاوی ی١٣٤٦ سـاڵی لە ئاکامـدا لە و نەدی خۆی بەچاوی ڕۆژەی ئەو بەداخەوە بەاڵم بوو، چەوسانەوە

 .گەلەوە و حیزب شەهیدانی کاروانی ڕیزی چووە و کرا شەهید تەوێڵە گوندی لە خەیانەت دەستی بە
 

 .شاد ڕۆحی
 

 عادڵ مەحموودی
 ماڵاەڕی کوردستان و کورد: سەرچاوە
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 ٦٤ - ٦٦ئەندامی ڕێبەری حیزب،   :زاده ریف سمایل شهشەهید 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ندی ناوه هاباد مه دا کاته م له. بوو دایک  له بازرگان  خیزانێکی  له هاباد مه  شاری  له ١٩٤٢  ساڵی  ریفزاده شه سمایل
 و دیکتـاتۆر  تی حکوومـه نگ چـه  لـه  ی نیشـتمانکه  ی شـه به و ئـه کـورد  لی گـه. بـوو کوردسـتان  خوازی رزگـاری  ی وه جوواڵنه

 . کردبوو رزگار  تی شایه  ی ستراوه به
 

  تیشـکی و سـت ده  گرتبـوه  خۆی  نووسی چاره ، تی وایه ته نه  مافێکی موو هه  له  شی بێبه و لێکران زوڵم ساڵ ندین چه پاش
 . کردبووه رووناک  ی یه ناوچه م ئه  ستی ربه سه و   ئازادی

 
  لـه  نـدی ناوه  شـی شه  ساڵی. خوێندبوو هاباد مه  له  ندی ناوه  ی سه دره مه  پێنجی  پۆلی و  تایی ره سه  خوێندنی  ریفزاده شه

 . کردبوه واو ته" لبرز ئه"  کولیژی  له تاران
 

  کـه سـمایل. پێـدا  درێـژه  خوێنـدنی تـاران  ی زانستگه  ننی فه  ی خوێندنگه  له ،"دا لێکترومکانیک ئه"  ی رشته  له پاشان
  بـه کـردن سـت هه و ، تی اڵیـه کۆمه و   سیاسـی  کتێبـی  کردنـی  موتالعـه  بـه ت باره سـه ، دواوه  بـه  نـدی ناوه  چواری  پوولی

  تووشــی ئێــران،  لــه  دێموکراســی و ئــازادی  بوونی نــه و   تی وایــه ته نه  مــافێکی موو هــه  لــه کــورد  ی وه تــه نه  شــی به بێ
 . هات  فکری  ئاڵۆگۆرێکی
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  تێکی حکوومـه  هێنـانی پێـک بـۆ کـورد  لی گـه  تی وایـه ته نه  مـافی  سـهێنانی ده وه و نیشتمان  ئازادی بۆ  ریفزاده شه سمایل
 . پێش  گرته  سیاسی  باتی خه  رێگای دێموکرات  نیشتمانی

 
  کانی شۆڕشـگێره  خوێنـدکاره  ی سـته ده ل گـه ده  ئامانجـه و بـه یشتن گه بۆ سمایل دا زانستگایی  خوێندنی  ڵی وه هه  له ر هه

 .وت که تاران  ی زانستگه
 

 بـۆ گیـراو سـمایل ، وه تـه حکوومه  کومانـدۆکانی و  پـۆلیس ن الیـه  لـه دا، زانسـتگه  الماردانی پـه  کـاتی  لـه ١٩٦١  ساڵی
  کـانی کورده  خوێنـدکاره نێـو  لـه ، خـۆی  کـانی هاوفکره  هاواڵـه ڵ گـه  لـه ، ریفزاده شـه سـمایل. کرا ر سه سبه ده ک یه ماوه

 بار نالــه و وت چــه  ڕی بیروبــاوه  دژی  لــه و بــوون خوێنــدکار  ڵی کۆمــه  شۆڕشــگیری و   پی چــه  قــۆڵی تارانــدا،  زانســتگای
 و  ١٩٦٤  سـاڵی تـارانیش  ی زانسـتگه  کـانی کورده و  کوردسـتان ر سه بۆ ت منییه ئه  سازمانی  الماری په. کرد ده باتیان خه

  ب ێته و  وه بشارێته  خۆی کرد ناچار  ی ریفزاده شه سمایل کورد  مامۆستایانی و خوێندکاران  له زۆر  ی وه دورخستنه و گرتن
  شۆڕشــی نێــو  کــرده  رووی کان ره تێکۆشــه  الوه  لــه هێنــدێک ل گــه له  ســاڵه و ئــه ر هــه.  وه یــه نهێنی  تێکۆشــانی  کــۆری نیـو

ـــراق  کوردســـتانی ـــه و عێ ـــه  ڵ تێک ـــه  ب ـــی  رانی تێکۆش ـــوکراتی  حیزب ـــتان  دێم ـــه کوردس ـــه  بوو،ک ـــتانی  ل ـــراق  کوردس  عێ
  زمـانی ر سـه  رگیرایـه وه"  ی روزبـه  وی خوسـره  دیفاعیـاتی"  کتێبـی  سیاسی  کاری  له  بیجگه دا یه ماوه و له.  وه گیرسابوونه

 و ل هــه ر بــه  لــه کوردســتان  دێمــوکراتی  حیزبــی  شۆرشــگێری  ی کومیتــه  لــه  کانی هاواڵــه و  ســمایل ١٩٦٧  ســاڵی.  کــوردی
ــه ــه  رجی م ــه تێکۆشــانیان  باری نال ــراق  کوردســتانی  ل ــه گه ، عێ ــران  کوردســتانی  نیوخــۆی  وه ڕان ــه و ئێ ــو  ل   ڵکی خــه نێ

 ئێـران  کـه نوانـد ده  وای  کـه زا ره مـه حه  رێژیمـی اڵم بـه. کـرد  سیاسـی  تێکۆشـانی  بـه سـتیان ده کوردسـتاندا  اڵتی رۆژهه
ــه ــێمن  ی دوڕگ ــه و ه ــه  قامگرتووی س ــته نێوه  اڵتی رۆژه ــه ، راس ــوزووری  ل ــه  ح ــه و ران رێب ــی  رانی تێکۆش ــوکراتی  حیزب   دێم

  بردنــی نیــو  لــه و کـوت ر ســه  لــه  قــۆڵی و  بـوو ت حشــیه وه  تووشــی کوردســتان،  اڵتی رۆژهـه  ڵکی خــه نێــو  لــه کوردسـتان
 دا حیزبـه م ئـه  شۆرشـگێڕانی ر سـه  بـه  کدارانـه چه  باتێکی خـه  جـۆره م بـه.  ڵماڵی هـه دێموکرات  حیزبی  باتگێڕشانی خه
 ١٩٦٨و   ١٩٦٧) ١٣٤٧ و  ١٣٤٦  ی کدارانـه چه  باتی خـه  بـه کورددا  ی وه بزووتنه و دێموکرات  حیزبی  مێژووی  له  پاکه سه
  هاواڵـه و  ریفزاده  شـه سمایل ئێران،  تی منییه ئه  سازمانی و ژاندارم  ڵ نینی هه پێ نگ ته و راونان. رکرد ده  ناوبانگی( 

  ئــامێزی  لــه و  نیشــتمان  کانی ژه و کــه چیــا و دێهــات   لــه و وه  مانده ســڵه نه و تێکۆشــان  بات خــه  لــه  کانی شۆرشــگێره
 .دا پێده  درێژه باتیان خه دا کوردستان  تکێشانی حمه زه
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 - ٥ - ٢رۆژی  تا. ڕان گه ده دا کانی هاواڵه و  ریفزاده شه دوای   به شوێنێک موو هه  له ، که شا  تی حکوومه  کانی ژاندارمه
  جێی  به ست ده  که  وه ئه  دوای ڵگرت هه ویان ئه  شوێنی( ریف شه کوێخا)  ناوی  به  وه خۆفرۆشه  سێکی که  هۆی  به ١٩٦٨
  بـه س، کـه ٣٥١. دران نـگ ده  هـاوڕێی چـوار و  ریفزاده شـه سـمایل ر سـه بـۆ جـاش، و ر سـکه عه و  ژاندارم( ٣٥١)  له پتر
  ی وه تـه نه  نیژیـا و    ره شـه  لـه  کـه دابـوو، مارۆ گـه کوردیـان  ری تێکۆشـه پیـنج ، وه مودێرنـه و زۆر  ی قۆرخانانه و ک چه

 و بـێ  وام رده بـه تێکۆشان و بات  خه  له ، ناسه هه دوا تا دابوو  بڕیاری  که  ریفزاده شه سمایل. کرد ده دیفاعیان خۆیان
 ک چـه و بـوون  سـلیم ته  داوای  کـه کاندا، جاشـه و  ژانـدارم و رباز سـه  ی رمانده فه  وٶاڵمی  له ، نوێنێ دانه دوژمن بۆ ر سه
  لـه بـن ت جاڵـه خه بـرۆن! کان و خوێڕییـه  ناپیـاو  خۆفرۆشـه  ی ئه: "  گوتی  بویرانه  نگێکی ده  به کرد ده  لێ دانیان فڕی
 ین کـه ده بات خـه مان کـه له گه  تیی وایـه ته نه  مـافی  سـتاندنی ئه و  ئێـران  ئـازادیی بـۆ  کـه گیانفیـدا  ی رگه پێشمه  ی ئێمه
 !ن؟ که ده بوون سلیم ته  داوای

 
 ، تی شـایه  رێژیمـی  کانی کـداره چه  له س که ٣٥١ ڵ گه له س، که پێنج  مانانه قاره  ڕی شه عات سه ش شه پاش نجام ره سه

 سمایل  شانازی  له پڕ اڵم به کورت  نی مه ته  چرای و وه  اڵشته قه  ی مانه قاره رو تێکۆشه  الوه م ئه  سینگی بازوکا  ی گولله
  ...کرد خت به دا کوردستان  رزگاری  پێناوی  له  هاوڕێیانی  له س که ٣ وێڕا و  وه کوژایه

 
  حیزبــی  ی١٩٦٨ - ١٩٦٧  ی کدارانــه چه  رینی ڕاپــه  رانی رێبــه  لــه کێک یــه  بــوونی هید شــه  ســاڵرۆژی ر، مــه بانه  ی١٢

ــه کێک یــه و  شۆڕشــگیر  روونــاکبیری  ریفزاده شــه ســمایل دا١٩٦٨  ری مــه بانه  ی١٢  لــه.  کوردســتانه دێمــوکراتی  ســیما  ل
 نزیـک  لـه ، ی دیکـه  هـاورێی چـوار  ڵ گـه  لـه  کـه دا تاوی هـه  چلـی  ی یه ده  له کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  کانی ناسراوه
 س کـه  سـێ و ریفزاده شـه. دران مارۆ گـه  وه جاشـه و ژانـدارم  سی که ٣٥١  هێزێکی ن الیه  له  بانه  ی ناوچه  ی" دارینه" گوندی

  الوه م ئـه  سـینگی بازوکـا  ی بە گوللـه دا ره رامبـه نابه  ڕه شـه و بەداخەوە لـه ، خـۆڕاگری عات سـه ٥ پـاش  هاورێیـانی  له
  لـه س کـه ٣ وێـڕا و  وه کوژایـه سـمایل  شـانازی  لـه پڕ اڵم به کورت  نی مه ته  چرای و وه  اڵشته قه  ی مانه قاره رو تێکۆشه

  ...کرد خت به دا کوردستان  رزگاری  پێناوی  له  هاوڕێیانی
 

 :  له  بریتیه بوون هید شه  زاده ریف شه  وێرای  که  ی رانه تێکوشه و ئه  ناوی
 

 . شادمانی د ممه محه میرزا* 
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  . رابی حمان ره حوسێن* 
 . کۆڵی واڵ عه  لی عه* 
 
  عبیری تـه  شێعره  دێڕه دوو م به خۆیدا  کی یه نووسراوه  له ، وه یه بۆنه م به کورد  کانی ره نووسه  له کێک یه کات و ئه ر هه
 :کردبوو  ره تێکۆشه  پۆله و ئه  بوونی هید شه  له
 
 نێژرێن ده مرۆ ئه ، ی مامانه نه و ئه
 درێن ده ئاو خۆیان  پاکی  خوێنی  به
  کوردستان  باغی  وه ڕازێننه ده

  رۆژان  له  رۆژێ بۆمان، ر به  دێنه
 
  هیدانی شـه م رجه سـه و کوردسـتان  دێمـوکراتی  حیزبـی  ی ١٣٤٧ - ١٣٤٦  ڕینی راپـه  هیدانی شـه  یـادی  بـێ پیرۆز رزو به

 .کورد  ی وه ته نه  کانی تییه وایه ته نه  مافه  کردنی دابین  رێگای
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 :کاک فایق:  ناسراو به، یمان موعینی هید سوله شه

 

 ٦٤ - ٦٦ئەندامی ڕێبەری حیزب،  
 

 
 
 
 
 
 
 
  له.  کبووهیدا  له هاباد مه یشار ی خانهۆڵه سه یک هڕ گه  له( یتاو هه ١٣١١ - ١١ - ٢٨) ،١٩٣٣ - ٢ - ١٧ی نی هه یژڕۆ
 و کـورد یمارۆک یرگبوون مه جوانه یدوا  .زێور ته یشار  تهێردرێن ده ندنیخو ۆب مانی سوله کوردستان، یمارۆک یم رده سه
 ، وه تـهێخر ده دوور تـاران ۆبـ یبـاوک  کـه کێـکات.  وه کاته ده ندنێخو  به ست ده و هاباد مه  وه تهڕێ گه ده ،یباوک یرانێگ

 و  وه تـهڕێ گـه ده سـانید شیو ئه هاباد، مه ۆب یباوک ی وه انهڕ گه ڵ گه ده. ێنێخو ده ێو  له و تاران  تهێچ ده شیمانی سوله
 . وه کاته ده ندنێخو  به ست ده ،یو هله په زاشا محمدره ی رگهێف  له
  

 یسـحاقیئ الڵبـدو عه دیـ سـه ک وه یانڕێیـهاو ڵ گـه ده دا،یـندکارێخو یم رده سـه  لـه و یالو ین مه ته  له ر هه مانی سوله
  بـه تکردن خزمـه  لـه ،یاسـیس یکـار ڵ گـه ده هاوکـات. تێـب ده یالتیشـک ته و یاسـیس یکـار یکیر ،خه(قیفۆت د حمه ئه)
 مانی سوله ێیتێالو یم رده سه یانیژ یژگارانڕۆ یزن مه  ره هه یش به ێبگوتر ێکر ده و  وه تهێنێنام تانان ره دهێب و ژار هه
 یرزشـ وه یبـوار یچاالک یک هییت هیسا که ، وه هی رانهێشگۆڕش یریب یشان  به شان مانی سوله.  بووه ڕ اهێت دا  بوارانه م به
 ینـێداو وێـک و ژ کـه ڵ گـه ده یو پتـه یک هییـت هیگراۆئ و  بـووه شیرزکـار وه ییچاالک یپان هۆڕگ ی کارامه یکێدانداری مه و

 .  بووه هه کوردستان یجوان یسروشت
 
  یرچاو به یکێور ده مانی سوله دا، قید موسه محمد دوکتور یتاڵ سه ده یم رده سه  له ،(یتاو هه ی١٣٣٢) ١٩٥٣ ڵیسا
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 شیک هیـ مـاوه ها روه هـه. هاباد مـه یشـار یکان نگـهیتیم و شـاندانێپۆخ یسـازدان و الوان و نج گه یکخستنڕێ  له  اوهێڕگ
 .  بووه  وه هۆیست ئه  به ی که شاره یک ان و ڕکو یی وه ته نه یسرود ینانێاهڕ ییت هیرپرسا به
 
 مـانی سـوله ییت هیرا بهڕێ  به هاباد، مه یشار  له کوردستان یموکراتید یزبیح یالوان یکخراوڕێ ١٩٥٣ - ٦ - ١٥ی ژڕۆ
. ن ده سـازده لیـکائیم یبـاغ  لـه نیر بـه یک هیـ وه بونـهۆک  کـهید یر شـهۆکێت یالو نـد چه و یسحاقیئ یالڵبدو عه دی سه و
 ۆبـ انۆیـخ یر نـهێنو کوردسـتان یمـوکراتید یزبـیح یکـان زهڕی وێـن یالوانـ  کـه تێـب ده  وه ئـه  هی وه بونهۆک و له ست به مه
 و ئـه یژێگوتـوب ی رمـه گه له ماڵ به. رنێبژڵ هه یموکراتید یالوان یتێک هی ییهانیج ڵیایڤستڤی نیم چواره  له ییشدار به

 ی لولـــه ان،یـــئازاردان و دانێـــل پـــاش و انیر ســـه  کوتنـــه دهڵ هـــه رانێـــئ یت حکومـــه یکان نـــدهڕد  ژاندارمـــه دا الوانـــه
. ن کـه ده نـداریبر س کـه نـد چه و دیه شه «یزان مه هڕ حسن» یناو به کڵێرمنداێم و ن که ده انی استهڕئا انیکان نگه تفه
ــئ ــگۆڕش  الوه و ئــه یدی ــه  ونــه که ده  ، انهێڕش ــه و شــار یکان قامه ش ــه یانــێڕگ  ب ــه  الوه و ئــه  یرم ت  و وانێــاڕێ ، دهیه ش

 . ن خه دهڕێ به  وره گه یر ماوه جه یک هی وه بزووتنه
 
 و رانێـئ یشا یتناڵ هه ۆیه  به بوو یر راسه سه یستکارانڵ رهه به ی پساوه نه یبات خه و یداگرێپ دا مه رده سه و له ر هه

 ۆیه  به  وه داخه به ماڵ به کرا، دهێل ی وه بوژوانه و یچاکساز یوایه  که ق،ید موسه دوکتور یت حکومه یحوکم ر سه  هاتنه
ــاواڕۆ ییوانیپشــت ــه ژئ ــئ یشــا  ل ــه و رانێ ــام  ل ــتایدۆک یئاک ــین یک هی ــئ یشــا ،یزام ــه رانێ ــاندراڕ گ ــه و  وه هی  یت حکوم

 ،١٩٥٤ ڵیسـا یژێالو گـه ی٢٨  لـه ق،ید موسـه دوکتـور یت حکومـه یووخـانڕ یدوا. ووخـاڕ کێـت قید موسه یکیموکراتید
 نێروشـو سه ێبـ و کوشـتن و گرتن و، کان گونده و شار یر ماوه جه ر سه  کرده انیرشێه یرانێئ یر رکوتکه سه یکان زهێه

 . کردێپ یست ده کردن
 
  لـه ژانڕۆ ٢١ ی مـاوه  بـه  کـه بـوو مـانی سـوله یبـاوک ،ینـیمع نیم محمدئه کان راوهیگ  له کێک هی دا، هاباد مه یشار  له

 میر کـه ر شکه رله سه  که هاباد، مه یشار ییزامین ی رمانده فه ن هیال له م وده ئه ر هه. گرت انیاڕ دایرباز سه ی گرتوخانه
 ت حکومـه  کـه ڵـێب ێیپ و تێرێبن دا مانی سوله نێشو  به  که اندی اگهڕ انیمانی سوله یباوک  به بوو، ناو ی هرام رئه وه
 ی کارنامـه ینیناسـ ۆیه بـه مـانی سـوله ماڵ بـه. ۆیخـ ڵیمـا  وه تـهڕێ بگـه کێترسـ میهـ ێب بـه ێتـوان ده و تێبوور ده ێیل

 یازین بـه مـانی سـوله ک، هیـ مـاوه پـاش.  وه دانـه ینـا یمـاڵ وه و  وه هیـدا رچ رپـه به ی هیـداوا م ئه ران،ێئ یمێژڕ یکردار
 ماڵ بـه. وت کـه ڕێ وه رانێـئ یناونـد و ره بـه دا١٩٥٦ ڵیسا  له ،ینێنه و یاسیس یانیژ یوامبوون رده به و تاران یچوون
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 مـانێ سوله یرانیگ  له. تێریگ ده و   وه تهێناسر ده مێژڕ یکان هیینێنه  هڕخویس ۆیه  به دا زێور ته تاران یگاڕێ وانێن  له
 ی هڕ الپــه  لــه مــانی ســوله یکســ عه  مزادهیک حــه یالڵبــدو عه ک،ێنــد چه ینــڕی اــهێت یدوا. بوو نــه ردار بــه خه س کــه میهــ
 مـانی سـوله. تێن هیـ گـه ده انیـ کـه هڵما بنه  بـه ر به خه و تێنیب ده دا مێژڕ یست ردهێژ یکان هییندانیز وێن  له ک هی ژنامهڕۆ
 یک هیـ بارمتـه یسـااردن ئه یبـر  له  که ١٩٥٧ - ٣ - ١ی ژڕۆ تا هه  وه تهێنێم ده واناندا ندانهیز ی نجه شکه و ئازار رێژ له
 . تێکر ده ئازاد ، ردمه سه و ئه ین تمه زار هه ده
 

 ، وه نـه که ده یچـاالک  بـه سـت ده( یحر به) یناو به ۆیخ یکێریهاوب ڵ گه ده و  وه تهێنێم ده تاران  له ک هی ماوه مانی سوله
 مــانی ســوله ماڵ بــه. بــن ده کــار یکیر خــه و  وه نــه که ده یگر نــهێو یکێدوکــان ،یاســیس یانڕســوڵ هــه ینیشــۆداپ ۆبــ ماڵ بــه

 ڵ گه ده ،١٩٥٩ ڵیسا  له. هاباد مه  وه تهڕێ گه ده هۆیرب هه ، وه تهێنێبم ران نده هه  له و ربکاتیب له ۆیخ یکڵ خه ێناتوان
 ین خـاوه  بنه ده ١٩٦١ ڵیسا و کات ده ند ماوه زه ،«یر عومه یم هیمر» یخانم یناو به ،ۆڵاقیس یگوند یکڵ خه یکێک 
 . نێن دهێل ناو ی«ند امهیس»  که کڕێکو
 
 یتووشـ ،ێب ده ماندای سوله یشکێم  ده  که ی رمه گه وایه و ئه ێناتوان ش هڵما بنه یرم گه یش باوه و زانێخ ینان وه کهێپ

 . بکات ییست ههێب و و خه
 
 یتــاڵ ژهــهڕۆ ر سـه  کاتــه ده واڵرب بـه و  نــه هیال  مـه هه یکێرشــێه رانێــئ ییت هیپاشـا ێمــێژڕ دا ١٩٦١ ڵیسـا ی انــهیم  لـه

. ژاندارم و سیلۆپ یکان زهێه یست رده به  ونه که ده الو و نج گه ١٥١١  له اتریز دا رشهێه و ئه یئاکام  له  که کوردستان،
ــ و گــرتن و یریشــبگ هڕ م ئــه ــه مــانی ســوله ی هۆڵــبراچک ،ینیمــوع یالڵبــدو عه ۆیهــ  بــه  کردنــه نێشــو و ر ســه ێب  و ب
 ک، هڕێیـهاو نـد چه ڵ گـه ده ،ینـێنه رۆز یک هیـ رنامـه به ێیپ بـه و  وه کاته ده ئاگادار یکان هڵوا هه شیو ئه و  وه گاته ادهڕ
 . ڕێ  ونه که ده باشور و ره به ، کوردستان یباشوور یشۆڕش یش باوه  به شتنی گه یوایه به
 

 یت هیکاۆر ســه ییرێد چــاوه رێــژ  لــه و ییئاگــادار  بــه کوردســتان، یباشــوور  نــه گه ده  رکــه هه یانڕێیــهاو و مــانی ســوله
 یزبــیح یواڵبــ و پــرژ ی کخــراوهڕێ ی وه بووژاندنــه و یســازمانکار ڵیو هــه  لــه کوردســتان، یباشــوور ی مه رده وســه ئه
 . ون که ده کوردستان یموکراتید
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 یزبـیح یکان هییـنێنه  کخـراوهڕێ ر سـه  نـه به ده رشێـه سـانید دا، ١٩٦٥ ڵیسـا  لـه یرانـێئ یژاندارم و ساواک یزگا ده
 کێک هیـ  کـه زب،یـح یران شـهۆکێت  لـه ک هیـ ژمـاره ماڵ بـه. گـرن ده یباتکاران خـه  لـه  ک هیـ ژماره و کوردستان یموکراتید
  له کوردستان یشۆڕش ی هیسا ر به  نه به ده نا په و ێب ده انیزگارڕ سیلۆپ یخت زه  له ،ێب ده ینیموع یالڵبدو عه وان له

 . تاڵو یباشوور
 
 یباشــوور یشــۆڕش یپــان هۆڕگ  لــه کوردســتان یتــاڵ ژهــهڕۆ یباتکاران خــه  لــه رۆز یک هیــ ژمــاره یبــوونڵ کــهێت و مبــوونۆک

 یســــاقیئ یالڵبــــدو عه و( قیفــــا) مــــانی ســــوله ن هیــــال  لــــه وان ئــــه ییه ســــازمانده و  وه کخســــتنهڕێ و کوردســــتاندا
 .قاندۆت یرانێئ یمێژڕ ، وه ه(قیفۆدت حمه ئه)
 

 یر بهێسـ رێـژ  لـه کوردسـتان یموکراتید یزبیح یزراو دامه  تازه ی کخراوهڕێ یکدانێت و اگرتنڕ ۆب هاباد مه  له ساواک
 یرشێه ر به   نه خه ده ناوبراو ی کخراوهڕێ یکاراکان و چاالک  رهۆم نگاودا هه نیم که هی  له. ۆخ  وه وته که دا کورد یشۆڕش
 ک وه یناوبانگ بـه یسـان که ی هڵـما بنه یک شـهێپ ان،یشـی کـه گالوه  النـهیپ یچـوون وهڕێ به ینجام ئه ۆب ؛ رانه کدهێت یژیت

  بـه  وه سـاواکه ن هیال له  هۆیرب هه. انۆیخ یکان وهێدز  باته خه و کار یزمیکانیم یاڵبا  ره هه ی ستهیل  نه خه ده مانی سوله
 و مــانی ســوله یکــان وه کرده و کــار  لــه رانێــئ یشــا  کــه تێنــدر هی گــه ادهڕ مــان،ی ســوله یبــاوک ،ینیمــوع ینیم دئــه مه محه

. انۆیـخ ی که شـتمانهین و دێـز  وه نـهڕێ بگـه و بگـرنڵ هـه یچـاالک  لـه سـت ده کێرج مـه  بـه تێـب ده شۆخ و ئه یهاوکاران
 ۆبـ ییداریـئ و یت هیـاڵ مـهۆک یرز بـه ی هیـپا و  پلـه یدانێـپ و، یکارئاسـان  شـنه چه  مـه هه یـینڵێ بـه ساواک ت نانه ته

.  وه دانـه نهێپ یکـێرام وه میهـ و کرد نـه نـزم  رمانـه فه م ئـه ۆبـ یر سـه مـانی سـوله یباوک. کات ده شانیستن ده مانی سوله
 شـدایت هیخزما یبار لـه و یهاباد مـه یناسـراو یسـان که  لـه  کـه ،یو خوسـره میر کـه یناو به یکێس که ساواک ، هۆیرب هه
 ی وانــه هڕ  وه کانــه نهڵێ بــه مان هــه  بــه و ســت به مه مان هــه به بوو، هــه یک هییــت هی خزمــه  کان هییــنیموع یدان خانــه ڵ گــه ده

 .کات ده کوردستان یباشوور
 

 ینـد وهی پـه ۆیهـ  بـه ڵیرمنـدایم  بـه کـه د مـه محه یقـاز وا شـهێپ ڕیکو یقاز یل عه یگاڕێ  به رانیئ یساواک هاوکات
 ت خزمـه  وتبووه کـه مـارۆک  یوخانـدنڕ پـاش و بـوون، قیـف هڕ  مـانی سـوله کـاک ڵ گـه  لـه وه هیـقاز و ینیموع ی ماله بنه

:...  هـاتوه دا هیـ نامـه و لـه و تیـرین ده مـانی سـوله کاک ۆب ک هی نامه کوردوستان یمارۆک یران کدهێت و یباوک یبکووژان
  باشـتره وا ی بکـه یت هیـدژا راندایئ ینشاه شاهه یزن مه یت حکومه ر رامبه به  له تیناکر تۆب و  هین تۆب تو مانی سوله
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 م ئـه کڵیوا هه ک وه من ت،ێکر ده ساز تۆب تێب ستتیویپ شیکیاتیمکانیئ ر هه و ی بکه تۆخ ییئاسا یانیژ و وه هی یب
  لـه کێنـدێه تیـ کـه نه رانیئ ینشاه شاهه یت حکومه یت هیدژا  باشتره وا شت که مالباته و تۆخ ۆب م که ده ت ته حهیس نه
  لـه وا شـهێپ  کـه  بزانـه کێشـت ش هڕ ڕیکـو... ، وه تهینوسـ ده مـانی سـوله کـاک دا ماڵوو  لـه...  باشتره  دابه تۆخ یفکر
 مـن ،ینـ د مه محه یقاز ڕیکو ۆت نی ناده ر به تاڵوو یرزگار ۆب و ئه یگاڕی  مهێئ  دارهێس ر سه  چووه یر سه ل گه یگاڕی
 یبکـوژان و ژمنـانۆد یسـێل کاسه  بـه تیـبو ۆتـ ن،ید مـه محه یقاز ڕیکوو ن،یمارۆک یر ده ژهیدر و و هڕێڕ  که نماڵوا هه و
 ... تۆخ یش شکهێپ  بژاردوه تڵ هه شۆت ی انهیژ و ئه بژاردوه، ڵ هه میئازاد و یست ربه سه یانیژ من مار،ۆک
 

 و کـوردم ی هڕۆڵـ من  که  وه ناردنه ۆب یماڵ وه ،یزان ده باش یکان هییژووێم  گالوه  النهیپ و کورد یدوژمن  که مان،ی سوله
 کـار یرتا سـه له ر هـه و یک شهێپ من. زانم ده کوردستان یمارۆک یکان زهۆریپ  ئامانجه یر ده ژهێدر و گرڵ ئاالهه  به مۆخ
  به م نهینگ هڕ و نینگ زه  گرانباره م ئه زیرگ هه و  کردووه یارید مۆخ یرگ مه  وهیش و انیژ  وهێش کانمدا ستگرتنهێوڵ هه و
 . وه مهۆڕناگ یان شگوزرهۆخ یاتیمکانیئ موو هه
 

 فا مسـته ال مـه ڵ گـه  لـه  وه کـهینز  لـه و  وه شـهۆڕش ت خزمـه  خاتـه ده ۆیخـ یل هیپتانسـ موو هـه انیـگ و ڵد به مانی سوله
 یچاالک و کار  له. تێنوسر ده و ئه یم هڵ قه  به «یبارزان سانید» ی ژنامهڕۆ یرۆز ره هه یکێش به و کات کارده یبارزان

 . ناکات کل ۆیخ ک هییترس ومه ر ته خه میه  له و تێب ده ر ختکه انبهیگ و کار به یک هی رهۆم دا شیزامین و یاسیس
 
  وه بنه ده خوردتر کوردستان یباشوور یشۆڕش یق ده  له اتریز تا هه و ئه یباتان هاوخه  له ک هی ژماره و مانی سوله ماڵ به
  بـه شۆڕشـ یزگـا ده  کـه ن گـه دهێت زوو رۆز ن، کـه ده کـان کادره ی هیـپا و  پله و کان هییند وهی په یری سه  تر نانهیوردب و

  گـه به ره ده  کـه ێنـیب ده چاو  به مانی سوله سانیم هه.  داوه یال ی که له گه  به ت خزمه یگاڕێ  له ،یبارزان ییت هیکاۆر سه
 یکان گه به ره ده و انۆیخ یت رهیش عه ییند وه رژه به یپاراستن ۆب موکرات،ید یپارت ناو  له ، مه ده ر سه و ئه یکان زنه مه
  تـهێب ده ی که سـته ده و دار و فا المسـته مه ی کاره  وهێش م ئه ر هه. گرن رده وه شۆڕش یاتیمکانیئ  له یاسیناس یکڵ که تر
. راقداێع  له کوردستان یموکراتید یپارت  له کورد یل گه یشانێتک حمه زه و ریوناکبڕ ی وه وتنه که دوور و انڕداب ۆیه
 یکردنـ کیـتار و واندنیشـ ۆیهـ  تهیبووب ێتوان ده  که بوو شیگان ربه ده  له یرینگ هیال و  ته اسهیس م به دان ژهێدر ر هه
 ڕی شـه نجام ره سه و شتڕۆی یزڵۆئا و ره به ژڕۆ  به ژڕۆ  که فا، المسته مه و قاسم میر بدولکه عه وانێن یکان هییند وهی په
  یست ده فا المسته مه دا، کوردستان یشۆڕش و راقێع یت هڵو ده یکان زهێه یر رامبه نابه ڕی شه ی ژهێدر  له.  وه وته که ێل
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 .یرانێئ یکورد دژبه یمێژڕ یش باوه  خسته یکورد یشۆڕش و کرد ژێدر رانێئ یشا و ره به ییت ارمهی
 

  وه شـتهڕدا رانێـئ یینـد وه رژه به ی بناغه ر سه له ۆیخ یت اسهیس ران،ێئ یشا یمێژڕ ڵ گه له ییند وهی په ۆیه به یبارزان
 یفکــر  ده  هیــدوا جــا ن،یــ بکــه ئــازاد راقێــع  لــه کــورد یل گــه یک شــهێپ ێبــ ده  مــهێئ  کــه ڵــێ ده داۆیــخ یکان وتــه  لــه و
 یت اسـهیس ڕێـی  لـه یقوربـان  تـهێبکر کوردسـتان ی کهید یکان شه به یبات خه تر، یک هیمانا  به ن؛یب دا تر یکان شه به
 .رانداێئ یشا ڵ گه ده شۆڕش یت هیرا بهڕێ یکان هییند وهێپ
 
 م ئـه دا یـی وه تـه نه یک هیـ فه لسـه فه و ریب یشکیت رێژ  له و ن ناده  ته اسهیس م ئه ۆب مل یانڕێیهاو و مانی سوله ماڵ به
  لــه ڕپــ یکێقومــار  بــه رانێــئ یشــا و فا المســته مه یکان هییــند وهێپ و  وه نــه ده ده رچ رپــه به  دانه وه ســته ده به ۆخــ  وهێشــ
 . زانن ده یماسڵۆاید یترس مه
 

  تـهێر به دا شۆڕشـ  له و ئه ی هی پا و  پله ر گه ئه وابوو ێیپ بوو، ئاگادار مانی سوله ییزانا و یاریهوش  له  که یبارزان
 ی هڕۆڵـ  کـه مـان،ی سـوله ماڵ بـه.نێـد ودا ئـه نیشـو به شیتـر یوان ئـه و  وه تـهڕێک ده ۆیخ ۆب و ئه یینگر هیال وا ئه ر، سه
 یشـعور و سـت هه نـاوێپ  لـه ۆیخـ ی کـه هڵما بنه یشـیئاسا و ۆیخ یانیژ موو هه  وه کرده  به و بوو ۆیخ یل گه یزۆسڵد
 مـل بوو نـه  ئامـاده دا یاسـیس و یزبیح ی هیپا و  پله ر رامبه به  له زیرگ هه کردبوو، دایف دا یر روه په شتمانین یرز به
 .البدات ت خزمه ڕێی  له و بکات چ که استڕنا یت اسهیس ۆب
 
 ،(سـاواک) رانێـئ یپاراسـتن یزگـا ده  ره به ره به ران،ێئ یمێژڕ و فا المسته مه یکان هییند وهی په ی وه بوونه ڵقوو ۆیه به
 سـت ده وه داێـت یمتریقـا یتـاڵ سـته ده و  وت کـه سـت ده دا کوردسـتان یشـۆڕش ی رگـه جه  له یترڵقو و اتریز ێیپ نێشو
 . ناێه
 
 ،(کوردستان یموکراتید یزبیح ینقالبیئ ی تهیمۆک) کوردستان یاتڕموکید یزبیح یرێشگۆڕش ی تهیمۆک یبوون کیدا  له
  بــه یرانــێئ یپاراســتن یزگــا ده  کــه خســت، کوردســتان یتــاڵ ژهــهڕۆ یگــاڵ مــهۆک  ده یک هیــ وه نــهاڵجو دا،  مه رده ســه و لــه
  لـه سـت،ێوڵ هـه ک وه یرچ گـه ئه کوردسـتان یمـوکراتید یزبـیح یرێشـگۆڕش ی تـهیمۆک.  وه هیـکداێل یزن مه یک هییترس مه
 و ئـه یبـوون کیـدا  لـه یرانێئ ڕییخویس یزگا ده و ساواک ماڵ به ش،ێپ  هیگرتبوو ییاسیس یبات خه مدا که هی ینگاو هه
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 یتــاڵ ژهــهڕۆ ی وه نــاوه  لـه ، توانــاوه موو هــه  بـه  هۆیــرب هه ،یزانــ  زن مـه کێل گــه یک هییترســ مه  بـه انیــ هێیــنو  مهیسـتیس
 ینگ ئاسـته دا شیکوردسـتان یباشـوور یشـ به  لـه و خسـت ڕ گـه وه ۆبـ انڕیخویسـ و جـاش و یزامین یزێه دا کوردستان

 . ڕێ ر سه  خسته انۆڵیت و توند
 
ــا ده ــه یزگ ــ ب ــه وهڕێ ــهیمۆک یر ب ــیح یــینقالبیئ ی ت ــوکراتید یزب ــه م ــیبر  ک ــوون یت ــوع مــانی ســوله:  ب  یلیســما ،ینیم
 ، کـهید یکێباتکاران خـه نـد چه و  نـه نگه زه حمود المـه مه ،ینیمـوع یوال عه وباش، شه لیل خه ، ئاواره ال مه ، فزادهیر شه
 دا نێخـو  لـه انیـ سـاواکه  وه بزوتنـه و سـنووران یر بـه دووک ر هـه  لـه شیـ جه و جاش ی ندانهڕد یواڵشا ر به  وتنه که

 .کرد نوقوم
 
 و شـار  لـه کـورد یل گـه یشـانێتک حمه زه ڵ گـه ده گـرتن ینـد وهی پـه ،ینقالبیئ ی تهیمۆک ی رنامه به یئامانج دایاستڕ  له
 و ڵد و یاســتڕ ر سـه یســا  لـه کـاردا، یتا ره ســه و کێسـا ده  لــه ر هـه  کـه بــوو، دا کورسـتان یتــاڵ ژهـهڕۆ یکان هاتـهێد
 یرچاو بـه یک هیـ ژمـاره دا، زبیـح یریشـگۆڕش ی تـهیمۆک یواداران هـه و ڕکـاد و ر بـه وهڕێ به یندامان ئه یینێخاو روون ده
 یتــاڵ ژهــهڕۆ  لــه کــورد یرانینــاکبڕۆ یشــانێاکڕ و شێتک حمــه زه یزێــه یســازماندان. لکــا  وهێــپ انیشــێتک حمه زه یزێــه

 یتـاڵ ژهـهڕۆ یکان نـده بهڵ مـه موو هـه مـدا که رۆز یک هیـ ماوه  له  که کرد، ناودار  نده وه ئه ینقالبیئ ی تهیمۆک کوردستان،
 .  وه گرته یکوردستان

 
 یریرگ به ۆب نگاودا، هه م که هی  له. کردێپ یست ده  وهێو له و شتڕۆیی ده یحوکم دا باشوور  له  که رانێئ یساواک یزگا ده

 ۆیخـ یکـان رهۆم ینیرترۆنخـێخو  له کێک هی ران،ێئ یشا یرمان فه  به ،ینقالبیئ ی تهیمۆک ینانێره ده  شهڕی  له و کردن
  کـه تێـب یسـی ئوه شبود رته ئه الڕ نه ژه شیو ئه  که کرد، تاڵ ژههڕۆ یکورد یل گه یدانڵ رهه سه یرکوتکردن سه یرخان ته
  هڵـاڕ نـه ژه و ئـه. بوو ناسراو دوژمن نینمژترێخو  وه کورده یل گه ن هیال  له و، ر کهۆن  وره گه  به دا رانێئ یشا ئاست  له
 رال نه ژه. کردێپ یست ده و رگرت وه رانێئ یشا  له یکورد یل گه ێینو ی وه بزووتنه یکردنڕب خاشه یرمان فه  قه هڕ کمه چه
 کـرد سـاز کان رسته په نهۆک  گه به ره ده  له یکێزێه دا ش وهید م له بوو، اینڵد سنوور یوید و له  که ی وه ئه یدوا یسی ئوه
 . نڵیماڵ هه ێل یوتاندن فه ۆڵیق  وه شهی جه و جاش و ڕیخویس ێزێه موو هه  به نجایئ و
 
  بوو،  که النهیپ ێڕیبگ یران گه ته قادر یناو به کێس که  که چاندراو، داڕێ  له یکێالنیپ یئاکام  له  اندیخا نه یرۆز
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 ی وانـه هڕ و ینـد فه ئه قید سـه یاوانیـپ یداو  ونـه که ده ، وه که تهیسـ ــ یمانێسـل یگاڕێ  له وباش شه لیل خه و مانی سوله
 .نێکر ده یبارزان یگا باره
 
 یگرانـ و  وره گـه رۆز یک هییـند بهڵهاوا و یت هیـکاینز و یت هیسـتاۆد د،یـف حه یفیت لـه خێش  که ێبگوتر  باسه یانیشا
 یچوون شـوهێپ  ۆیهـ بـه بـوو ده و ئـه یکان هیکارئاسـان جـاران کێل گه. بوو هه کوردستان یتاڵ ژههڕۆ یران شهۆکێت ڵ گه ده
 .تێناکر شۆرام فه زیرگ هه  هییت هیسا که و ئه یزر به یناو دا بواره م له. انیکان رنامه به
 
 ن، کـه ده فیت لـه خێشـ یردان سـه وباش شه لیل خه و ڕیکو یند امهیس و مانی سوله  که کێو شه ، کردنهێپ ئاماژه یانیشا
 نـد چه یدراوێـگر نـاوبراو  چونکـه زن،ێباـار یران گه ته قادر یداو  له انۆیخ  که تڵێ ده انێیپ ئاشکرا به فیت له خێش
 رامـدا وه  لـه مـانی سـوله. تێـب شیاسـیس یودا سـه و سـات یکیر خـه دا  بـواره م لـه تێچ دهێـپ و  که هی به دژ یکێت اسهیس
 ماڵ بـه. «تێـبب  مـهێئ ۆبـ یوت چـه و سیپـ یریـب و ئـه م ناکـه ڕ بـاوه و ناسـم ده یران گـه ته قـادر  ژهێم لـه من»: تڵێ ده
 سـات یکیر خـه  ره سه ێس و  هییبارزان و راقێع و رانێئ یاویپ هاوکات یران گه ته قادر  که وت رکه ده ییدوا  وه داخه به
 . وداکردنه سه و
 
 پێـج  بـه وباش شـه لیل خـه و مـانی سـوله ژراودا،ڕێـدا شێپ لـه یکـێالنیپ ێـیپ  به یران گه ته قادر  که ی ژهڕۆ و ئه ر هه

 و ینـد فه ئه قید سـه یناو بـه کێسـ که یداوێـج  انباتـهی ده بات، ده یمانی سوله ۆب  وه که تهیس ی گهڕێ  له ی که ره هۆڤالندر
 یبـارزان یگـا باره ۆبـ مـانی سـوله و کـات ده دیه شـه وباش شـه لیل خه گاداڕێ  له یند فه ئه قید سه. انگرنی ده ێج سبه ده
 .تێزێگو ادهڕ
  
 و یت حورمـهێب ڕی وپـه ئه  بـه ، ی وه دانـهڵد یاتیج  له و  مانی سوله ی وه نانهێرهێخ به یبر له فا المسته مه  که  وه نهێڕگ ده
 ت نانـه ته و تێـگر داده مـانی سـوله ، دووره بـه کێت للـهیم ی وه بزوتنـه یکۆر سه  له  که ، ستهیناشا ی قسه و نێجو م ده به
 یابـوردوڕ مـانی سـوله ماڵ بـه ت،ێـکبێپ انڵیـ گـه ده و  وه بکاتـه رانێـئ یست ادهڕ ۆیخ  هی وه ئه کار نیباشتر: تڵێ ده ێیپ
 ک وه یسـان که و مـن بـوو، دایـژار هه ڕی وپه ئه  له کوردستان یشۆڕش وا  که ی مه رده سه و ئه»: تڵێ ده و ریب  وه خاته ده
 مـن سـتاێئ  کـه  بووه نـه کان ره رکـهیداگ  ته حکومه ڵ گه ده سازان و  وه سانه حه  له چاومان زیرگ هه و نیشاوۆکێت ۆیب من
 کانمـدا ئاواته نێشـو  بـه ر سـه  هی هه مۆب م، کوردانه ینێخاو یکڕێ باوه و ریب یگرڵ هه  که کێکورد ک وه من. تێب م هه



دێموکڕاتی حیزبی انی شەهیدیڕێبەر  

 

 

46 
 

  بـه یسـت ده  کـه نمێو دابنـه کێـمێژڕ ۆبـ مـل و م بکـه ۆڕرشـ سه مینـ  ئامـاده زیرگ هه من. م بکه خت به ۆب یانمیگ و مڕۆب
 .« سووره مارۆک ینێخو
 
 شیرانێـئ یساواک ێڕیکارگ دوو و ڕیکو یسعود مه و سیدریئ فا، مسته ال مه  له  جگه دا مه ده و له ، هیئاشکرا  که ی وه ئه

 .بوون مانی سوله و یبارزان ی باسه و  قسه م ئه یگرێگو و بوون  ئاماده
 
 :نوسيت ده دا ٣٦٢ ي ره الپه له* التحرريةالكردية الحركة و البارزاني* یكتيب له یبارزان سعود مه
 
 كاتيـك ويـشەئ. ببويردريـت یلـ ۆیخ توانراەدەن كه بدات، نجامەئ شۆناخ یكاريك بوو ناچار رشۆش دا ١٩٦٧ له”

 یرژيمـ یهاوكـار و ٦٦ یكانەجاشـ پـال بـووه چـوو كـه كرا، ستگيرەد بوو، توفيق دەحمەئ یدژ كه یموعين یسليمان
 ی له ســه مه لــه چــاو وا كراەد نــه. وهەنيــردراي ئيــران ۆبــ ەیكەالشــ كــوژراو یئيــد كردبــوو، رشۆشــ یدژ لــه یعيراقــ
 و كـردووه ی٦٦ی كانەجاشـ یهاوكـار وەئ. ييهۆخ ناو یحيزب یك يه له سه مه كه بكريت یموعين یيمان سوله ینوس چاره
 وه يــه كهەحيزب یكاروبــار بــه ینــد يوه په كــه ەیوەئ یبيــانوو بــه وهەجيــابكريت ەیك كيشــه ناكريــت و شورشــه یدوژمنــ
 و البـارزاني بـيێكت لـه ردراوێـرگ وه” .خواسـت ده نه پيـاوه و ئـه بو شمان شهۆناخ تاييهۆك و ئه مهێئ ند رچه هه. بووه هه

 ی وه دانــه حويــلەت و كوشـتن و كــاتەد تاوانبــار يمان سـوله كــاك گــهڵ بـه ێبــەب یبــارزان سـعود مه. التحرريــة الحركـة
 بـه ردسـتانۆك یتـەاڵژهۆر یرشـۆش یشتنۆفر و تێن داده یئاساي یكێكار به رانێئ به كوردستان یالت ژههۆر یكان لهۆر
 ... دات ده یپ ت قانيه حه روباشو یرشۆش یر سيبه رێژ له رانێئ
 
 سـتوور ده ربـار ده یریشـاع ژار، هـه  بـه پاشـان. شۆڕشـ ی خانـهیند به  نـه بخه مـانی سـوله  کـات رده ده مر ئه فا مسته ال مه
. بکـات دان وه سـته ده به ۆخـ و  وه چونـه  بـه ناچـار و ئـه ت،ێـب کێـزمان ر هـه  بـه و بکـات مانی سوله یردان سه  که دات ده
 ک هیـگاڕێ ی وه نـهیزۆد و  وه دانـهڵد یاتیج له ،یت هیوینووس دا«ورێمج یشتێچ» یبێکت  له  که ی رهۆج و ئه ر هه ژار، هه
  لـه ت نانـه ته. مانی سوله یکردن مه حاکه مه  به کات ده ست ده کوردستان، یتاڵ ژههڕۆ یانڕکو یبات خه یوامبوون رده به ۆب
 ڵپـا  تـه داوه ییاسـتڕ  لـه دوور بـه ی نـاتووره و نـاو کێل گه  ، چاپدراوه  له یمردن یدوا  که دا«ورێمج یشتێچ» یبێکت

 مـانی سـوله ئاسـت  لـه ژار هـه یکان نوسراوه یرچ گه ئه.  وه ته ۆشارد ێپ یشۆڕش ییت هیرکردا سه یکان تاوانه و مانی سوله
   نده وه ئه یموو هه ر هه و نین استڕ انی یه  که  هیئاشکرا و ارید ماڵ به ،یت حورمهێب و نیت هیسووکا یر سه  به ر سه
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 داخ کێل گه ێیج نڵێیب ێب ده.  وه ارهیپرس رێژ  ته ناوهێه انیژار هه ی رانهیشاع یت هڵواڕ  که سازکراون،  انهییچ ساخته
 یریشـاع دوو «منێهـ» سـتاۆمام ڵ گـه ده کێم رده سه و ر سه  که ژار، هه ک وه یریشاع و بید ئه یکێاویپ ۆب  ره سه که و
  کـه دا ناسـکه  مه رده سـه و لـه ناسـران، ده د مـه محه یقـاز وا شـهێپ یفا وه بـه یارانیـ ی زهڕێ  له و بوون کوردستان ییللیم

 یاتیـج  له ژار هه بوو، ستیوێپ یهاتووێل و زانا یچاوسور و ر ده دنه کوردستان یتاڵ ژههڕۆ یدانڵ رهه سه و  وه بزوتنه
ــهی ــه یوانیپشــت و یت ارم ــه شــان کوردســتان، یتــاڵ ژهــهڕۆ یســاوا یدانڵــ رهه ســه  ل  ســاواک، یســتان ده کاربه یشــان  ب
ــورد یکێر شــهۆکێت ــه ،یشــیرکردنۆرێت یدوا و کــات ده  حاکمــه مه ک ــاوۆڕد و یســاد که و یژار هــه ڕی وپــه ئه  ب ــه  وه هیی   ل
 یتـ هڕ هـه  لـه و ڵیکـا و ڕکـو یم رده سه  له ر هه  که کات، ده  سه که و ئه یباس  خراپه  به دای که رهۆخ نه  ورهێمج ، شتهێچ

 و کـورد یدایـف  بـه ۆیخـ  داکارانـهیف و گرتبووڵ هه ی که هڵما بنه ناو یشۆخ و رێخ یرچ هه  له یست ده داۆیخ ییت الوه
 .کردبوو کوردستان

 
 حمان عبـدالره: نوسيت ده ئاوا ژارەه به تەبارەس ٣١٦ەی رەالپ له ساواك؛ اسناد روايت به ايران در چپ ؛یكتيب له
 پـاش و كـردووه یهاوكـار كان ياخيـه ل گـه لـه ١٣٢٥ یسـال لـه ژار هـه بـه ناسـراو د ممـه محه ال مه یكور یند فكه ره شه

 ی يـه ناوچه و لـه و عيـراق تـهێدڵ هـه ژارەه د، ممـه محه یقـاز یچـون يـنەب له و ربايجان ئازه یلدان رههەس یتيكشكان
 یديمــوكرات یحيزبــ لەگ لــه بيــت ده عيــراق لــه كــه يــه ماوه و لــه نــاوبراو كريــت، ده گيــرێج تێب ه ليــد یفا مســته ال مــه

 سـاز بـو یكـورد یزمـان بـه سـتيان لبه هه و شـيعر كه، بيت ده شنه چه و به ش كه هاوكاريه و كات ده یهاوكار كوردستان
 .دات ده نجامەئ بو بليغيان ته یكار هاوكات و كات ده
 
 وه تـهێد فا مسـته ال مـه ل گـه له و ويت كـهەد شـا یفو عـه ر بـه وه بـراو نـاو ١٣٥٤ - ٨ - ١٤ له ساواك یراپورت ییپ به

 چـوار ەیمـوچ ش مانگانـه و ،یدريتـ دهەبـو ميليـون ك يـه لـه زيـاتر ینرخـ كـه یيكڵمـا و   ره كه ردريتهێن ده و ئيران
 لـه ١٣٥٤ یسـال لـه سـاواك یراپـورت یـیپ به. بووه یراز زور یخو یزع وه له ناوبراو وه، بردريته ده بو ین تمه زارەه
 ەڵگ لـه بيـتەد خـوش یپـ یزور و كاتەد قسه ئيران یميلل یتلويزيون راديو یسازمان یجيگر جعفريان، محمود ەڵگ
 .سايردريت ده یپ ی كاره و ئه ١٣٥٥ یسال له و بكات، یهاوكار ئيران راديو یكورد یكانەرنامەب
 
 ژيـانم كـه يشـتومەتيگ و ركـردوهەتيا نـيكمەمەت: كه كاتەد باس ژار هه ١٣٥٦ - ٨ - ٧ له ساواك یراپورت ییپ به

  ... بژيم مۆخ ۆب ێوەمهەد ئيستاش دوراندووه
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 یسـت ادهڕ دات ده سـتور ده فا مسـته ال مـه مـان،ی سـوله ییت هیسـا که یووخانـدنڕ ۆب یبارزان یزگا ده یبوون دێناهوم یدوا
 ێب یرم ته یداوا و زنێپار ده ۆخ ییندوویز  به مانی سوله یرگرتن وه  له ساواک یستان ده کاربه ماڵ به ، وه تهێبکر رانێئ
 . ن که ده یبارزان  له و ئه یانیگ
 

 و کـات ده ش کـاره م ئـه ، وه کبداتـهێل سـاواک یسـت به مه  کـهی وه ئـه ێب بـه شیباشوور یکوردستان یشۆڕش ییت هیرکردا سه
 . کات ده دیه شه  سته به ست ده مانی سوله

 
. گرتـووێپ  تـازه ێڕیشـگۆڕش ی تـهیمۆک یوکردنـاڵب کێل و کدانێت ـ م که هی ت؛ێکێپ ده ئامانجان دوو دا کاره م له ساواک
 یتـاڵ ژهـهڕۆ  لـه ت بـهیتا به کـورد، یکـڵ خـه یال بـه باشـوور یکوردسـتان یشـۆڕش یت هڵواڕ یکردن وێدز و ش هڕ ـ م دووه

 ۆبـ  وه هیـبارزان ی ندانه سـه په دوژمـن و نادروسـت یسـتیوڵ هـه ن هیال  له یشیست به مه دووک ر هه  که بوو؛ دا کوردستان
 یــی هڕتــوو و نیقــ و یت هیــزا هڕنا یلۆپ شــه و کــرد نێخــو ینــوقم کوردســتان یتــاڵ ژهــهڕۆ یســاوا ی وه بزوتنــه. کهــاتێپ

 . بزواند کوردستان یباشوور یشۆڕش ییت هیرکردا سه  له یشیکوردستان یتاڵ ژههڕۆ یشێتک حمه زه یکڵ خه
 
 مـانی سـوله کوردسـتان، یشـۆڕش یکۆر سـه یمر ئـه  بـه ،(یتاو هـه ١٣٤٧ - ٢ - ٢٥) ١٩٦٨ - ٥ - ١٥  ممه چوارشـه یژڕۆ
 رانشارێپ ێپادگان  له و سنوور یوید و ئه  وه تهێگوازر ده ر پتهۆک یلێه  به ی که رمه ته ش ژهڕۆ و ئه ر هه. تێکر ده دیه شه
 یدوا و تێــدر ده کان ژاندارمـه و رباز سـه یشـانین ، ینشـاه شاهه یـیزامین یزێـه ی وه رزکردنـه به  وره ۆبـ و تێنـدر داده
 .  وه تهێکر ده هاباد مه یشار ی وانه هڕ کێشانێک نهێو
 
 کڵـ خـه ، وه داتـه نگده ده دا ر بـه و ور ده و هاباد مـه یکـڵ خـه وێـن  لـه مـانی سـوله یدکرنیه شـه یر به خه  که ی ژهڕۆ و ئه
 تانڵسـو بـدا  یسـتانۆڕگ و ره بـه عـام  بـه و نێخـر داده کـان رهیدا و ڕبـازا و دوکـان. کان نهۆاڵک و قام شه وێن  نهێژڕ ده
 و ست ده ر سه  له کورد، یرز ربه سه یدیه شه ،(یتاو هه ١٣٤٧ - ٢ - ٢٧) ١٩٦٨ - ٥ - ١٧ ینی هه یژڕۆ. ڕێ  ونه که ده

 و ئـه تا هه  که نی بکه ش مه به  ئاماژه  باسه یانیشا. تێردرێسا ده ی که شتمانهین یخاک  به کورد یکڵ خه یرم گه یش باوه
 یکـورد یزمـان ر سـه له ینـاو یت هیـکوردا یتوانا بـه یک هیسـمایکار ی نـهێو به و شۆڕشـ یمـز هڕ ک وه فا مسته ال مه ، ژهڕۆ
  بـه شۆڕشـ ینگوچک ئـه یکردنـ سـور م بـه و  هیـ ستهیناشا  ستهێوڵ هه م به ماڵ به ا،ڕ گه ده یوان هڕ و یشۆخ  به تاڵ ژههڕۆ
  و مز هڕ تریئ و، ئه یارانی و د مه محه یقاز ڵیقات نینخوارترێخو یمر ئه  به خوازا نه ش،ۆڕش ی هڕۆڵ ینێخو
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 .ییاڕکێت  به کوردستان یل گه ڵید وێن  وه ته وه که نه بوو، دا انیژ  له تا هه و شکا  سماکهیکار
 

 فا المسته مه  هییوان مێپ»: تڵێ ده ت،ێستیب ده  ڕیکو یمانی سوله یدکردنیه شه ڵیوا هه ینیموع ینیم ئه د مه محه کێکات
  بـه  زنـه مه  تـه انهی خـه و ئـه م ناکـه واڕب ت قه و  کردووه فا المسته مه یت خزمه کمێل گه من  چونکه ت،ێکردب ی کاره م ئه
 یبـارزان یگا باره یست ده  به و ساواک یتیف  به  که ساته کاره  که وت رکه ده دواتر ماڵ به. «!ێکراب کورد  له و ئه یست ده

 . کراوه
 
  لـه  کـه قامان، شـه ر سـه  نهێژڕ ده کڵ خه دا هاباد مه یشار  له و تێنێژ هه ده انیموکر مانی سوله یدبوونیه شه ڵیوا هه

 مـانی سـوله یرم تـه ن کـه ده ناچـار سـاواک شـار، ڕیبـازا و دوکـان یداخسـتن و کڵ خه یدان نهۆڵک و یاگرڕ ۆخ یئاکام
  له مانی سوله یرم ته  وه نهیزانێپ و زڕێ ڕی په و ئه  به هاباد مه یکڵ خه. هاباد مه یشار  له ی که کاره و س که  وه تهێبدر
 .رنێسا ده خاک  به تانڵسو بدا  یستانۆڕگ
 
 ی هڵـ هـه  لـه ڕپـ و یکـات یینـد وه رژه به ۆیهـ  بـه و یرانـێئ یکـان زهێه ی انهییحشـ وه یرشـێه یئاکـام  لـه و  رهۆج م به
  دا، باشوور یشۆڕش
 

 . بردرا  وهڕێ به نان هیال دوو یباسک و ست ده  به ینقالبیئ ی تهیمۆک یوتان فه یحوکم
 
 رانێـئ یشـا یمێژڕ یندراوێپ داسه ڕی شه  له ینقالبیئ ی تهێمۆک یانڕێیهاو یرۆز  ره هه یکێش به و مانی سوله یرچ گه ئه
 ۆییخ ربه سـه و کـورد یل گـه ییزگـارڕ  کـه ،ینقالبیئ ی تهیمۆک یرز به یئامانج و زۆریپ ێگاڕێ ماڵ به کران، دیه شه دا

 دانڵ رهه سه و نڕی اپهڕ یشق رمه سه  به بوو و رایاگڕ مرتر نه جاران  له دا کورد یل گه یشکێم و ڵد  له بوو، کوردستان
 .شییدووا یکان وه بزوتنه و
 
 هاباد، مـه یشار  به کینز ی ـ  ره مته قه یگوند  له مان،ی سوله یدبوونیه شه ینێز تهڵد یسات کاره  له ر به مانگ ش شه

  واتـه ر، عفـه جه و فـاتم و زادیر پـه ڵ گـه ده کیداریـد تـر، ی رگه شـمهێپ نـد چه و م شـه نهیم و الڵبـدو عه و مانی سوله
 تێن هیـ گه ادهڕ ئاشکرا  به مانی سوله دا وتنه کهێچاوپ و له ر هه  که ن که ده ساز ڵاڵبدو عه و مانی سوله یبراکان و خوشک
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  کـــه هۆیه یبراکـــان و خوشـــک . وه وه ئـــه یرمان فــه رێـــژ  تـــهێب   هییـــن ش ئامـــاده و  ماوه نــه یبـــارزان ڵ گـــه ده و ئـــه  کــه
 ییکـاریاری و یوانیپشـت  بـه کورد یل گه یشۆڕش  که ی وکاته ئه تا هه: " تڵێ ده اندایماڵو  له مانی سوله ن، که اردهیپرس
  رکـه هه ماڵ بـه ن،یدابـوو یت خزمـه  لـه  مهێئ چوو، ده وهڕێ به وان ئه یماف یهاتنید وه ۆب و، کورد یل گه یشانێتک حمه زه
 یت خـه و  وه نـهیابوویج ێـیل شیـ مـهێئ ، وهۆبـ ایـج ل گـه  له و ل گه یدوژمنان یالنیپ یداو  وته که شۆڕش ییت هیرا بهڕێ
 " .ر به  وه تهۆگرت مان نهیق استهڕ یکێبات خه
 
 ش شـه ی مـاوه  بـه ان،یـانڕبڵ هـه کێل و انیکردنێل ییواڵما یدوا  که ڵێ ده ش مه ئه مانی سوله دا تنه کهێچاوپ و له ر هه

 . ر به  گرنه ده  رانهێشگۆڕش یتر یکێوش هڕ ،ی وه انهڕ گه یدوا و  وه تهێو که ده دوور  نده بهڵ مه و له مانگان
 
 یل عـه ال مـه محمـد ییت ارمـهی  بـه بـن، ده ێرێـد یگونـد  لـه  کـه انڕیکو یند امهیس و مانی سوله یزانێخ یخانم م هیمر
 زانێـخ ،ێسون ر سه ۆب یپارت یکان رگه شمهێپ یکێرشێه یئاکام  له ،١٩٦٧ ڵیسا ماڵ به ،ێسون  نهێزرێگو ادهڕ ێیژوێب
  لـه ر هـه. نێکـر ده ر سـه سبه ده ر سـه نگه سه  لـه و رخانیم ۆس حه یناو به کێس که یست رده به  ونه که ده مانی سوله ڕیکو و

 یکبوونیدا لــه ی مــاوه  لــه. ێب کــدهیدا  لــه ، نــاوه یند هڕســام  کــه مــان،ی ســوله ڵیمنــدا نیمــ دووه دا ر ســه نگه سه یگونــد
 ییبــوردو ۆخــ  لــه و یداکاریــف ڕی پــه و ئــه هقــانێد ڵیســو هڕ دیــ ســه  واتــه مــان،ی ســوله ینــیرێد ڕێیهــاو نددا، هڕســام
 .دات شاندهین
 

 و نێبکــر ئــازاد ی کــه هڵمندا و ژن کــات ده داوا و ێنووســ ده رخانیمۆســ حه ۆبــ  ک هیــ نامــه مــانی ســوله ک، هیــ مــاوه پــاش
  رگه شـمهێپ نـد چه مـانی سـوله  هۆیـب ر هه.  وه ناداتهێپ یکێماڵ وه میه رخانیمۆس حه ماڵ به ، وه نهێبکر  یمانێسل ی وانه هڕ
 دا،یـکان هڵمندا و ژن یرکردنـیگێج و اگواسـتنڕ  لـه. کـات ده زگـارڕ یست ردهێژ و یلید  له ی که هڵمندا و ژن و تێرێن ده
 .تێگر دهێکر به ۆب انیک هیخانو ۆیخ ی که هڵما کینز  له و دات ده شانین یهاوکار ڕی وپه ئه دیف حه یفیت له خێش
 

 یکـێمژ و م ته رێژ  له یرچ گه ئه کوردستان یموكراتید یزبیح یرێشگۆڕش ی تهیمۆک یدانڵ رهه سه و نڕی اپهڕ ی کارنامه
 ماڵ به کران، نێخو یرق غه  هیساوا  زهێه و ئه یفا وه به یندامان ئه و ران بهڕێ  که ند رچه هه و  وه ته وه ما  شاراوه دا ێڵل

  بـه بـوو انیئاشـکرا یادیـ و انیـناو. خـاک رێـژ  وتنـه که یووسـوورڕ  به و انیژ یندڵرب سه  به یانڕێیهاو و مانی سوله
 ینگــ ده. خــورا ێپــ انیندێســو  و دا بات خــه و یدارڵــد ی ژوانگــه  لــه کوردســتان یژانــیک و انڕکــو ینــڵێ بــه و ندێســو
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  بـه زن مـه ێیمـامل. سـتن بهڵ هـه ۆبـ انیسـرود سـتوانان بهڵ هه و   وه الواندنه انیکان ادگارهی و یادی نگ ده  به ژانێنگب ده
 ــ منێهـ و چرپانـد، دا کڵـ خـه ێیگو  به یکێازڕ یمز هڕ دا، ش رکه سه یرانیزمز  له شۆڕش یارانی یژوان م که هی یادی
 ۆرکێشـ و تێـناکوژر گوللـه  بـه مـانی وسـوله تێـوردناب سـت دارده  بـه ز وه هڕ  اندکـهی گـهیاڕ كـورد یميلل ی شاعير زاناو ێ
 واڵبـ سـت بهڵ هه و عرێش  به مانی سوله کاک یادی  له انۆیخ یست هه س که دان سه  وبه تێنوس ده ۆب یست لبه هه س کهێب
    .وه نه که ده
 
 شەهید: ماڵاەڕی - ینیموع ند امهیس
 

 

 
 

 :باپیرشكاك ناسراو به  نحۆ پاشایشەهید 
 

 ی حیزبندەناو ەیتیمۆک یندامەئ
 
 
 
 
 
 
 
 

 نـوح شكاكان ی ناوچه  له  ، كه نحۆیه كاك راستی ناوی نوح .بوو شكاكان ی ناوچه له ساكان گوندی ڵكی خه نحۆ كاك
  ن، كه ده بانگ نحۆ  به
 
 دڵسـۆز پیاوێكی به كوردستان دێموكراتی حیزبی ندامی ئه باپیر شكاك .ناسرابوو شكاك باپیر  به حیزبدا ناو  له  وه

 . ناسرا بوو كان خائینه  گه به ره و ده ت حكوومه زۆری و زوڵم و دوژمنی
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 گرتن بـه بـاپیر كاك .ئازادكرا زیندان ساڵ پێنج پاش و و گیرا ت منێه ئه سازمانی الماری رپه به  وته كه ١٩٥٩ساڵی 
 .دێموكرات رانی تێكۆشه ریزی  وه و هاته كرا نه چاوترسێن شا چڵكاوخۆرانی و ئازاری شكنجه و
 
  كـه بـن ده وێدا خه و له درێن ده مارۆ گه  وه ژاندارمه ٨١ ن الیه  له م جه عه خڕه له لماس سه ی ناوچه  له ١٩٦٧هاوینی   له
  بـه دێمـوكرات كانی ره تێكۆشـه  لـه س كـه چـۆار سـترێژدا ده لین وه هـه له و ن كـه ده لـێ سـترێژیان ده  وه كه الیه موو هه  له

  :كانی ناوه
 
  .یسی قێ فه اڵسمایل مه -١
  .ناجی -٢
 . نحۆ برای فیروز -٣
 . هیدكران شه نحۆ مامی زا ره مام -٤
 

  و لـه وێ كـه ده خـۆ وه لێـان نیا تـه  بـه و هید بـوون شـه هـاوڕێ چـوار ر هـه و بـێ ده دوورتـر هێنـدێك  كـه بـاپیر كاك
بــه  را پاســگاكان و ورمــێ  لــه جــاش و ژانــدارم ٣١١ زیــاتر لــه  و كــوژرێ ده لــێ ســیان كه ١٦ دا مانانــه قاره ڕێكی شــه

 نـد چه پـاش. نحـۆ كـاك كوردسـتان ی رگه پئشمه یەك ڵ گه ده شەڕ تر بۆ كانی كرێگیراوه به فریای  نه گه ده هێلیكۆپتێر 
 .هیدكرا شه كورد ژاندارمێكی ی گولله  به ڕ شه عات سه
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  یمەدووه ەنگرۆک رز به ییرێد چاوه ی تهیمۆک یندامان ئه :واڵ موعینی عهشەهید  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
ی  می بنـه ماڵـه هیدی دووهـه و شـه  یمانی مـوعێنی یـه ی سـوله مین مـوعینی، براچوکـه ده مـه بدوڵاڵی کوری میرزا حه عه

بــدوڵال  عه.  هاباده شــاری مــه  زایینــی(ی١٩٤٣ - ٤ - ١٤) ( ١٣٢٤ - ١ - ٢٤) دایکبــووی  بــدوڵاڵ لــه عه!  مــوعینی یــه
ــه له ــه عاده ی ســه قوتابخان ــه ره ی ســه وره عدی ده هابادو ســه تی شــاری م ــردووه تایی ت ــه ی ناوه وره ، وده واو ک   ندیشــی ل

 . واو کردووه هابادته مه زاشا، له  دره مه دبیرستان، محه -ی  قوتابخانه
 
. باتی سیاسـی نهێنـی خه به  ستی کردووه ده  وه تای الوێتییه ره سه  له یان که ماڵه تی بنه سوننه  وی له پێڕه بدوڵال به  عه
خوینـدنی زانکـۆ  به  یتوانی درێژه کیتر، نه الیه دانی ساواک له پێ نه  و ماوه ک الیه تی، له ر کاری سیاسی کوردایه به له 

 . چیا  اتهو ڕووبک جێ بێڵێ یمان، ناچارکرا شار به سوله - ی که وره کوو برا گه بدات ، وه
 
  نـدامانی حیزبـی دێمـوکراتی کوردسـتان، لـه ر ئه هۆی هێرشـی سـاواک بـۆ سـه دا به( ز١٩٦٤) ١٣٤٣سالی  بدوڵال له عه

نـاو   نـه که ن و ڕوو ده نـاده  وه سـته ده ندامانی حیزب، خۆیـان به ئه  تێکی زۆر له ماعه ڵ جه گه اڵتی کوردستان، ده رۆژهه
کی  یـه بنکه  مـه و ده ئـه. ر سـه نگه سه  تهها (ز١٣٤٣) ١٩٦٤ی  لێوه مانگی خاکه  بدوڵال له عه. شۆڕشی باشووری کوردستان

ڵ دوو  گـه د تۆفیـق ده حمـه دا، کـاک ئه وسـاڵه هاوینی ئه بدوڵاڵ له عه. ر بوو سه نگه سه  حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له
ک  یـه هدوای ماو. ئوروپـا بوخوێنـدن -  وه ره ده  ر بۆی بکرێ بینێرێته گه ئه  دا که غه ی کردن بۆ به خوێندکاری تر ڕوانه
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ستی کـرد  نی ده مه شی تایپ وچاپه ڵ به گه ده وجاره ئه. ر سه نگه سه  ڕاوه کراگه ی بۆنه که ره فه غدا، سه به ل بوون له حته مه
 . و پشتکاربوو  له وسه حه  ن ئینێڕژی و به بدوڵال الوێکی خاوه عه. کار به
 

  گونـدی سـونی لـه  لـه( ز١٩٦٤نـۆڤەمبەری ) 4212 زی هرماو سـه  عەبدوڵاڵ موعینی لە کۆنگرە دووهەمی حیزب کە لـه
 .ڵبژێردرا ههرز  به دێریی چاوه ی کۆمیته ندامانی ئهبە پێکهات باشووری کوردستان 

 
  ڕاوه شکیالتی، گه کانی حیزب بۆ کاری ته رگه کادرو پێشمه  ڵێک له یمان و کۆمه ڵ کاک سوله گه دا دهز ١٩٦٥هاوینی  له

ــه گــه بــدوڵاڵ ده عه.  نــاوخۆی واڵت مــاوه  مانــگ لــه ٧ - ٦ی  مــاوه. نــاوخۆی واڵت ــه     وه کــه ڵ ئ زن ببــوو،  شــار مــه  ل
کا ئـازاو  زده تا خـوا حـه اڵم هـه چێشـتبوو، بـه ری ژیان نه سه رمه نی هێشتا زۆری چه گوته  کرد بوو، کورده ربازیی نه سه
کاک  ی کـه وه دوای ئـه. واو مانابوو ته پارتیزانێکی به . بووه نه وره شار گه   ت له قه  دا که وای خۆپێشان ده! ترس بوو نه

  ی که مه و ده تا ئه هه".  قه ڕه  دۆڵه"بۆ   وه دوور خرانه  رگه کادروپێشمه  ڵێك له ڵ کاکی و کۆمه گه ، ده ڕاوه یمان گه سوله
 .  وه نهما" دێرێ"و "  قه ره  دۆڵه"  ر له الماری پاراستن و شۆڕشی کوردستان هه ر په به وتنه که
 

  وه جێ بـێڵن، روویـان کـرده ، کوردستانی باشـوور بـه یه رگه کادرو پێشمه ڵه  و کۆمه ڵ کاکی ئه گه ناچاربوو ده  دوایی که
 .واڵتی خۆیان

 
بدوڵاڵ ئازایی و بوێری خۆی  دا عه رگیرییه و ده له. نگ برینداربوو چیای سای سه  رگیری دا، له م ده که یه  بدوڵاڵ له عه

تیفی شـێخ  مـاڵی شـیخ لـه یمانی چـووه  ی سـوله بۆ ناوچه  ڕاوه ی گه که رمان کردنی برینه رگیری بۆ ده دوای ده. نیشاندا
الی   ڕاوه ی خێـرا گـه کـه ی برینه وه داوییان کرد، پـاش چاکبوونـه ، دوکتوران ته وه تیفه هۆی شیخ له به. مر حمودی نه مه

هید بـوونی کـاک  بـدوڵال دوای شـه عه. دابـوون ولـه  جه  شـت، لـه رده بۆکـان وسه هابادو کانی مـه ناوچـه  هاوڕێکانی، له
ڵ  گـه ده. هێز بـوو کی بـه تییـه رایه ی ڕێبه وه رگری کـردن و دارشـتنه ریکی کـاری سیاسـی و بـه یمانیش بێ وچان خه سوله
جێ  کردو کوردسـتانی بـه ل نـهتـی چـۆ ری غیره نگه نشایی، سـه شکری شاهه رباڵوی له موو بێ ئیمکاناتی و هێرشی به هه
رێز چـۆل  ته سلیم و مه ته تر بوو له چێژ خؤشتر و به   الوه یدا، به که وساوه چه  له پێناو ڕزگاری گه مردنی له . هێشت نه

 !کردن
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ۆیـان باتی سیاسـی نیزامـی خ خه به  درێژه  م، بوێرانه شه رگ و ئازای، مینه جه  ڵ هاوڕێی به گه ده  ی که و ڕۆژه تا ئه هه
ورکی موکریـان،  ی گـه نزیک گوندی قـالوێی ناوچـه  له زایینی١٩٦٨ - ٦ - ٢١( ١٣٤٧ - ٣ - ٣١)وی  مخابن شه. دن ده
بـدوڵاڵ  دا عه ره رانبه نابه ڕه  و شه له. دن یان ده وانیروز، ئابلوقه رو هه ری ژاندارم وجاش و دالوه ده به ڕاده شکرێکی له له

رگری  پێنـاوی بـه  ڕفدا لـه ری شـه نگه سه   له. دا١٣٤٧ی جۆزردانی ٣١  بدوڵاڵ له ئیتر عه. کرێن هید ده م، شه شه  و مینه
لێـدان  رانی کوردسـتان، لـه  ی داگیرکـه گوللـه  یان بـه کـه ئاواته  پڕلـه  م، دڵـه شه ڵ مینه گه یدا، ده که بێ مافه له  گه  له
 یان،  که وه ته  باتی خوێناوی نه ێژووی خهم کی ترله  یه ڕه و الپه نێن کانیان لێکده وێ و چاوه که ده
 

ل ونیشـتیمان  گـه ماڵئاوایی له  وه ڕوحێکی شاده ن، به که نگێنن و تۆمارده ڕه خوێنی خۆیان ده ، به رزانه ربه و سه  ئازایانه
 . ن که ده
 
ی  وانـه دزی ڕه و بـه کانیان، شـه ڵـه ما بنه  وه نـه م ناده شـه بـدوڵالو مینه رمی عه ری ئیـران، تـه شکری ژاندارمه له  وجاره ئه

  کـه  زانراوه واوی نـه تـه تا ئێسـتاش بـه  هـه!  وه شـارنه کانیان ده رمـه ن، ته کـه ڵـدیان یـان پێرانشـاریان ده پادگانی جه
تر کرێ، دوا سگیرده برینداری ده یی به  ن خوڕخوڕه سه ناوی حه کیش به یه رگه دا، پێشمه ڕه و شه ؟ له  کوێیه  یان له گڵکۆکه

ــه. کــرێ هید ده ویش شــه ئــه ــا ب هیدانی کوردســتانی  کــاروانی شــه  ڵ بــه ، تێکــه وه رزه ری بــه ســه وانیش به ئــه  و جــۆره ئ
 !روحیان شاد. داگیرکراو بوون

 
 . نێژن رو بێ شوێن ده هیدی بێ سه شه - ڕێژن ر ده ق خوێنی تێکۆشه ناهه به: ڵێ یاندا ده باره له مر هێمنی نه  بۆیه

 
 شەهید: ماڵاەڕی  -  خزری دی مه محه
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 ٦٤ - ٦٦ئەندامی ڕێبەری حیزب،   :(د شڵماشی حمه ئه)  رهاال ئاو هید مه شه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قشی حمان نه ؛ رهکردنی  ئاماده
 

" گونـدی  لـه( ى ز 4421)تاوى  هـه 4242کـان  سـاڵ   رۆژه  کێک لـه یـه  لـه( د شڵماشـی حمه ال ئه مه)  ال ئاواره مه* 
ن  کـورێک   خـاوه  بـوون بـه" مین د ئـه ممـه محه"ال ى مـه ماڵـه بنه. دایک بـوو  شت، له رده شارستانی سه  ر به سه" شڵماش 

 .  چاوشین و خنجیالنه
 

واو کردنـی  نـد بـوو و پـاش تـه وه مه هـۆزى هه   و لـه  ری سـنه ورو به ڵکی دێهاتی ده سڵ دا خه ئه  له  د له حمه باوک  ئه
  وه ى پێکـه ماڵـه وێ ژن  هێنـا بـوو و بنه ر له دڵ  لێ  گیر ببوو هه و  م گونده ئه وووتب تی رێگاى که الیه دنی مهخوێن
و  ره ردا بـهوی شارباژێڕ و ئـاالنی باشـو ناوچه  به ری کوردستان ڕاوسڵێمانی باشو  مین له د ئه ممه ال محه گۆیا مه. نابوو

ت شێخ  خزمه  چیته دا و ده گوندی بێژوێ ال ده  له. هابادەشت و م رده بڕوا بۆ سه  هووێو تا له  هوشت هاتو رده ئاالنی سه
  داتـه ده ماڵ ڕێ بـۆ گونـدی شـڵماش، وه گـه کی بـاش ده الیـه بـێ بـۆ مه میـک ده ده  ویش که ئه. یی مینی بێژوه د ئه ممه محه

گوندی شڵماش دا   کاتیک  به. الی خۆتان مه  نه ڵ بڕوا و بیکه یه وێ دا دێ، مه کی ئاوا چاک به الیه مه  شڵماشیان که
تی بـۆ  ویسـتویه ، ی زۆرپـێ خـۆش بـوه که گونده  ویش که الیان، ئه مه  ببێته  ی داوایان لێ کردوه که ڵکه و خه  هوڕۆیشتو
 . وه ته وێ ماوه  ر له ڵگرێ و هه ستی لێ هه ده  یتوانیوه نه  اڵم دوایه ، بهوێ بێ  کی کاتی له یه ماوه
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حوى  ر  و نه سه  رع  ئیسالمیدا و له شه  خواترس و زانا و عالم بوو له  مرۆڤیک  له  مین  باوک  ئاواره ده مه ال حه مه
ال  ویست  نیشتیمان  وه ش خۆشه وه له  بێجگه.  وه کرانه ال ده  رع  له سائیل  شه بوو زۆر مه ستێک  بااڵى هه بیدا ده ره عه
  .ى بوو که و نیشتیمانه  وه ته نا بوو ئۆگرى نه نه
 
 ڕا بوو و كانی كوردستاندا،گه وته و مزگه  حوجره  الی باوكی خوێندبووی، پاشان له  وه منداڵیه   له  ال ئاواره هید مه شه

 لی كوردی دی بوو، ژاری گه شی و هه كوردستاندا،بێ به  ڕان به دن و گهمی خوێن رده سه  له  ال ئاواره مه. خوێندبووی

نـدامی  ئه  ر و بو به به باتی سیاسی گرته ی رێگای خه که له بۆ رزگاری گه  ربۆیه هه داری جێشتبوو، نگی و نه ست ته ده 
 . ر و زانای حیزب بوو حیزبی دێموكراتی كوردستان، و كادرێكی تێكۆشه

 
زانـ   ماڵ و زێـدى خـۆى ده  ى به م کوردستانه ک  ئه یه موو جێگه اڵم هه به  وتبۆوه ماڵ و ژیان  خۆى دوور که  له  ئاواره
ى دایـک و  رۆڵـه  نیا خۆى به و ته ئه  چوونکه. کرد بوو ریب  نه غه  ست  به هه  وتبووه ماڵ دوور که  له  وه یه و کاته و له

ى نـاو  وانـه م و ئێستاش ئه و ده بوو ئه  ر بۆیه زان ، هه ڵک  کوردستان ده خه موو ى هه رۆڵه  زان  و خۆى به ده باب  نه
 . یه ت  یان بۆى هه یان بیستبوو رێزى تایبه و ناوبانگ  ئاواره

 
ر چـاوى  بـه  لـه  وه یـه کـارى سیاسـی  ت  و ئـیش و هۆى حیزبایـه  به( ى ز4494)تاوى  ى هه4211ساڵ    له  ئاواره* 

رم و  شۆرشێک  گـه  م تازه و ده ئه  رمێن رێ  داگرت که و کوردستان  گه ره ن ئاشکرا بوو به ت  بۆگه کان  پاشایه سیخوره
مینـدارى و  ر ئه بـه خایانـد له ى نه شـدارى کـرد و هێنـده دا به  و شۆرشـه لـه  و چاالکانـه ئـه. رپابوو بـوو گوڕى تێـدا بـه

 .ت  شۆرش رایه ى رێبه متمانهجی    خاک و واڵت بوو به  رى به ده  به  راده  ئۆگرى له
 
  کوردســـتانباشـــووری   لـــهزایینـــی ( ١٩٦٤ - ١٩٦٥) تاوى ى هـــه١٣٤٣و  ١٣٤٤کان   پـــاش ســـاڵه  لـــه  ال ئـــاواره مـــه* 
نێو جوتیاران و   شت له رده و سه  کان  بانه ناوچه  گرت و له  وه سته ده  کوردستان و گۆچانێک  بهرۆژهەاڵتی   وه ڕایه گه
دی و  ده ری پـی نـه فـه ک زه یه هـیم شـیوه  ڕژیم به. یاند گه جێ ده  رک  نیشتیمان  و حیزبی خۆى به تکێشاندا ئه حمه زه

 . وه یان شارده دا و ده نایان ده په  ویست بو که ڵک دا خۆشه اڵنی خه نێو کۆمه  له  هینده
 

ى شـێعرى شـاعیران  نیشـتیمان  وه خویندنـه  پاشـانیش بـهقێیان و  ى فـه حوجره  ت  له یه  قێ وران  فه ده  له  ئاواره* 
ت  دا  رگایه کـات  پێشـمه  یدا کرد بـوو و لـه ن  کوردى په سه شێعرى پاراو و ره  ک  زۆرى به یه  رى کورد ئۆگرى روه په
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و   وه بونـه ڵک  دا بـاڵو ده نێـو خـه  م لـه مـا و ده کان  ده گـوتن و زۆر زوو شـێعره ڵک شـێعرى ده زمـان  خـه  زۆر جار بـه
 . وه گووته ر ده به  کترى له ویان بۆ یه کان  ئه ڵک شێعره خه

 
و  وێ ئه که رده ین بۆمان ده ش کردنێکیان لێ بکه و دابه  وه خواره  دا ب ینه  کان  ئاواره ناخ  شێعره  وێ به ر بمانه گه ئه

 .  وه ته ست  هۆنیوه ڵبه هه  دوو جۆره
 
 ، ش بگیرى و الى الیه ، ره"وان توتنه"و " وێ  کوردم کوردستانم ده"ست   ڵبه ک هه ى وهر روه ست  نیشتیمان په ڵبه هه

ــه ڵبه هه ــه ســت  توتن ــارده  وان ل ــه تیه اڵیه کۆمه  دی ــه ده  وه کان ــارده ســه  چێت ــاره. ى سیاســی ر دی ــاواره  دی ــه  ئ ش  هــۆی ب
ئامانج    دوباره  یه وه الوانه  دا که  ست  الى الیه ڵبه هه  ها له روه هه .نێ هۆى سیاسی داده  ى به که له کان  گه تیه ینه مه
 ."ئاالن"ک  سف  وه ست  وه ڵبه هه.  رییه روه ربرین  نیشتیمان په ده
 

  یان لـه وه کانی حیـزب ئیمکـانی حاوانـه رگه کـادر و پێشـمه ایینـیى ز(4491)تاوى  ى هـه4219هارى سـاڵ   به  له* 
ران  حیـزب  ن شـین بـوون تێکۆشـه وه بـن ده  وارى الى خۆمـان کـه ڵک  لێـره ول  خـه قـه  ما و بـه ری کوردستان نهوباشو
نگ و تاریک و تنوک و سارد و  وت  ته شکه سیوان و ئه نا و په په  وان  تا ئێستا له واڵت  و ئه  وه رینه داوه  ره به ره به

ری  وان دا کـادری ڕێبـه نێـو ئـه  لـه .تاوێ دا ر هـه بـه شـاردا بـوو خۆیـان وه ر دا خۆیـان حه به نگه ى ته کادێن و وچخانه
 - ١٣٤٦ی  وه جواڵنـه  ال ئـاواره ڵ مـه گـه  لـه  که ...ریف ، قادر شه زاده ریف یمان موعینی، سمایل شه سوله: ک حیزب وه

 . کرد ری ده یان ڕیبه( ١٩٦٨ - ١٩٦٧) ١٣٤٧
 

  روویان لـه کان  روو بـه ره ر بـه توانـاى بـه  زا که ره  مه کان  حه ڵه بوو ده  کان و چڵکاو خۆره خۆفرۆشه  ژاندارم و جاشه
  وه فیڵ و داو نانـه  ستیان به ی  ئاغاکانیان ده میشه ى کۆن و هه شێوه  بوو به دانه  خۆ بوردوانه  له  ره م تێکۆشه ڵ ئه گه

 . کرد  رانه م تێکۆشه بۆ ئه
 

ــه حه*  ــه س ــه ن س ــوااڵن ب ــدى دی ــه  کر کویخــاى گون ــهدان  حــاج  برا دن ــ  ب ــه ى زه ریاج  کێشــه یم ــو   وى و زارى ل نێ
ر  سـه چاره  یه و کێشـه کـرد بـوو بـۆ خـۆى بـێ و ئـه  ئـاواره  داواى لـه  ک  دیکـه الیه  سازکرد بوو له  که جوتیاران  گونده

  وێک لـه سـتا بـوو و شـه هه  م کـاره ت  خـۆى بـه مسـئولیه  سـت کـردن بـه هه  پێ  واجب  خۆى و بـه  ش به ئاواره. بکات
  که رى کێشـه سـه بـۆ چاره  وه رگه خـۆى و دوو پێشـمه  بـه ایینـیى ز(1968)تاوى  ى هـه4211رى  مـه وان  مانگ  بانه شه
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کرى  ن سـه سـه ن خـۆفرۆش حه الیـه  ر کردنـ  لـه سـه و چاره  که کێشـه  یشـتن بـه پـاش راگه  گوندى دیوااڵن و له  چێته ده
ت  و  زگـاى حکوومـه نێرى بـۆ دام و ده کر پیاو ده ن سه سه حه  وه و شه ر ئه هکرێ و ه رمان داو ده ده  ال ئاواره دیوااڵن مه

  ال ئـاواره گیـرێ و مـه وری گونـدی دیـوااڵن ده ده  وه کانه ری و جاشه ش و ژاندارمه رته ن ئه الیه  کی له وه یان  زوو شه به
کرێن بـۆ دادگـاى  رێ ده به  وێوه پاشان له  شت و له رده ن بۆ شارى سه به ى ده که رگه ڵ دوو پێشمه گه  ر له لیکۆپته هه  به
لالدى شا  جه( اویسی)ن ژنیراڵ  الیه  له ی کوردستانران  حیزب  دێمۆکرات م بۆ تێکۆشه و ده ئه  ڵدیان که حرای  جه سه

و  لـه. چـوار مـانگ  خایانـد  هیدیان کـرد زیـاتر لـه ى شـه و کاتـه گـرت تـا ئـه یـان ال ئاواره کاتێـک مـه. پێک هـاتبوو
و ئـازار دا   نجه شـکه ترین و سامناک ترین ئه ژێر درندانه  گێراو له ڵدیان راده ى جه که سابخانه قه  دا زۆرتر له یه ماوه
بـوو   وه الیـه  بـه  ى دایک  نیشتیمان که ته نهما و ئه خۆى راگرت و ئه  وه ک  زۆره مینداریه ت و ئه هامه شه  اڵم به به. بوو
 . اللیان پاراو کرد نگین و ده مام  ئازادى کوردستان  ره ش  دا نه ڵ خوێن  گه گه کان  له ى درکاند و نهینیه نه
 

ڵ چـۆر  گـه ى ده کـه وه ته ل و نه گه  ت به د شڵماشی خزمه حمه ال ئه مه  که  کان بۆیان روون بۆوه ى کاتێک دوژمنه که ئاخره
نێو دڵۆ  دڵۆپ  خوێن  نێو   شی و له کان  له ماره موو ده ڵ هه گه و ده  رووى داکراوه گه  مک  دایک  دا به چۆر شیرى مه

ــه  شــیدایه له الدانی رێژیمــی  جــه  و واڵت ناکــا،  وه تــه ل و نه گــه  ت بــه یانــه ى دا بــێ خه ســته جه  تــا کاتێــک گیــان ل
ڵ دوو  گـه  لـه  ال ئـاواره هید مـه شـه  ی  کـه یان دان تـا ئاخره نجه شـکه یانـه ئـازار ئه  ی  هز تی ئێران زۆر بـێ بـه پاشایه

د  ممــه محه"   چــه ال که تمــان چاوشــین و مــه دى وه مــه حمــان  حه ره، ی کوردســتانی حیزبــی دێمــوکرات باتگێری دیکــه خــه
ی ام) 4211ڕی  مه مانگی بانه   له  که .شت بوون رده ى سه ى ناوچه ڵک  گوندى دیوااڵن  ردووکیان خه هه  که" دی حمه ئه

  ره بـه له  نجه شـکه ن، و دوای چوار مانگ زینـدان و ئهوگیرابو  هید ئاواره ڵ شه گه  گوندی دیوااڵن له  له زایینی(4491
ـــه ـــه44یان  رۆژى  ب ـــاڵ   ى خ ـــه 4211رمانان  س ـــبەرتاوى  ه ـــ2)بەران ـــیى ز(4491ری ەمبەاتێی س ـــه ایین ـــوار   ل خ
ئیعـدامیان  لە رۆژهەاڵتـی کوردسـتان شـت رده شـاری سه" خـڕى کـان  سـاردێ"نـاوى   شوێنێک بـه  ى شار له انهخۆشخ نه

 .کردن
 
یان ( ١٩٦٨ - ١٩٦٧)تاوى  ى هه١٣٤٧ - ١٣٤٦کان   ى ساڵه وه کان  جوواڵنه هیده رم  شه ته  ى که وه ى ئه وانه پێ ه  به

  زووه  یانیـه و به ر بـه کرێگیراوانـ  رژیـم هـه  گێڕا، به ستان دا دهشار و گوندى کورد  ڵک به بۆ چاو ترسێن کردن  خه
نـد مانـگ  شـت و تـا چه رده سـوورى شـارى سه  قبرسـتان  گـرده  یان دابوو له هیده و سێ شه رم  ئه رتیب  ناشتن  ته ته

 .ى پیر و الوى کورد زرگه جێ نه  پاشان گلکوى پیرۆزیان بوو به  اڵم له بوو، به یان ئاشکرا نه که دواتر شوین  ناشتنه
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 :گوتی  رز و شۆڕشگێڕانه نگی به ده  به برد،  باران ده  پانی تیره یان بۆ گۆره ال ئاواره كانی شا مه الدده كاتێك جه
 (. رانی كورد دووایی نایه روه زگاریخوازی نیشتماناه باتی ڕ كوشتنی من خه  به)
 

 (.بژى کوردستان 
 

 .ی کوردستان رۆژنامه -٢. ن پوور سه سووڵ حه ره  مه نووسینی حهیادی یاران،  -١:  رچاوه سه
 

 مستەفا شڵماشی: پێداچوونە
 

 

 
 

   کۆنگرەی دووهەمی کەسایەتی یەکەمی (د توفیق حمه ئه)بدوڵاڵ ئیسحاقی  هید عه شه
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 رەحمان نەقشی: ئامادە کردنی

 
تاوی  هه ی4241ساڵی   له. دمینی ئیسحاقی یه مه ید حه بدوڵاڵ یه، كوڕی سه ی عه كه قینه د تۆفیق، ناوه ڕاسته حمه ئه
دنیـا   اڵتی كوردسـتان چـاوی بـه هابادی ڕۆژهـه نیانی شـاری مـه رمـه كی هه ڕه گـه  زایینی له ی4424ساڵی   ر به رامبه به
د، حوسـێن، خـودی  ممـه محه: نیان بریتـی بـوون لـه مـه پێی ته بـه  بوو، كـه و سێ برا و دوو خوشكی هـه ئه.  ڵهێناوه هه
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  ك لـه یـه بـاوكی ماوه. هاباد بـوو كانی مه نگوڕه مه  دایكی له. لسوم كه  یزاده و سه  یزاده خون ه فا، سه بدوڵاڵ، مسته عه
ی دابـین  كـه بژێـوی خێزانه  وه یـه ێگهو ڕ ریك و لـه خـه  وه كـاری چێودارییـه  كـرد و پاشـتر بـه سابی ده هاباد كاری قه مه
 .كرد ده
 
سـاڵێكی   پتـر لـه. ر خوێنـدن بـه هاباد خرایه مـه  وی لـه هلـه تایی په ره ی سـه خوێندنگـه  له دا4421ساڵی   د له حمه ئه
مـی جیهـان و  نگی دووه ڵگیرسـاندنی جـه هه. كی تونـد ڕۆیـی و ئاڵۆزییه ره به  كه رجی جیهان و ناوچه لومه هه  برد كه نه
  زاشـا لـه ی نازیی و زیادبوونی فشاری ڕێژیمـی ڕهڵمانیا نشاهی و ئه كانی ئێرانی شاهه ندییه هێزبوونی خێرای پێوه به

المار و داگیركردنــی  ت پـه تایبــه به. كـرد ی ئــاڵۆزتر ده كـه هـات دۆخــی سیاسـیی ئێــران و ناوچه نێوخـۆی واڵت، تــا ده
  بـهكانی  ئاكامـه  دا، كـه4414( ئاگوستی)ئابی  ی21  له  وی و بریتانیاوه كانی شوره یمانه هاوپه  ن هێزه الیه ئێران له

. نشاهی كۆتایی هـات شكری شاهه شاندنی له ڵوه هه ك ریه به زاشا و له ی ڕه رووخاندنی ڕێژیمی دیكتاتۆری بیست ساڵه
 .ستیاێكرد رێمی موكریان ده تی كوردستان و هه رجی گشتیی ئێران و تایبه لومه هه  ش ئاڵوگۆڕێكی نوێ له وه به
 

  و شــاره ر الوانــی ئــه ســه یان له وره كی گــه رییــه هاباد، كاریگه ی مــهشــار زایینــی ی4419 - 4414كــانی ســااڵنی  ڕووداوه
و  تی نیزامی له ی حكومه وه شاندنه ڵوه هه. بوو تی هه تایبه د تۆفیق به حمه تی ئه سایه ت و كه ر ڕۆحییه سه گشتی و له به

نــد  زرانــدن و تێكۆشــانی چه دامهتی،  وایــه ته ی هۆشــی نه وه ی چــاالكیی سیاســیی، بووژاندنــه وه پێكردنــه ســت ، ده شــاره
' ی كوردستان وه ی ژیانه ڵه كۆمه'و ' ئازادیی كوردستان حیزبی'ك  ڕێكخراوی ئازادیخوازانه و ناسیۆنالیستی كوردیی، وه

پێناوی  تی كــورد لــه وایــه ته باتی نه پۆلی خــه ندنی شــه ســه ره و په' حیزبــی دێمــوكراتی كوردســتان'و پاشــتر .( ک. ژ)
رجـه  لومه و هه ئه. ئارا  هاباد هێنابووه مه  تی له رجێكی تایبه لومه كاندا، هه تییه وایه ته نه  ازادی و مافهدیهێنانی ئ وه
 .كێشا شداری و تێكۆشان ڕاده هابادی بۆ كۆڕی به رمی مه خێرایی الوانی خوێنگه به
 
كانی الوانـی  خوێندكارییـه  یی چاالكییـهاڵو زوویی تێكـه تایی بـوو، بـه ره می سـه پـۆلی پێنجـه  و كات له ئه  د كه حمه ئه
خوێنــدكارانی   ك لــه یــه ن ژماره الیــه ، له'وانانی كــورد ســازمانی جــه'زرانــدنی  دوای دامه تی لــه تایبــه به. هاباد بــوو مــه
ڕاسـتی شـوباتی  نێوه  ههتـد، لـ... ری دیقی سیاسـه وی، سـه ولـه لی مه نی بلوریان، عه غه: ك وه' وی هله بیرستانی په ده'
ریكی چاالكیی ڕۆشـنبیریی و كـۆڕی  كیان بۆ خۆیان پێكهێنابوو، خه یه یانه  و ڕێكخراوه ئه. دا4412ساڵی  (ی فیۆرییه)

   ، بوونهدا4412زایینی ( ستیۆئاگ)ی ئابی 49له . ک. ڵی ژ زراندنی كۆمه پاش دامه وه بوون و له شیعرخوێندنه
 .' ڕێكخراوی الوانی دێموكرات'و پاشتریش . ک. ڕێكخراوی الوانی ژ'شێك له  به
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ی  وه نووسـین و خوێندنـه  سـتی فێركردنـی منـدااڵنی كـورد بـه به بـه مه( ک . ژ)ی کورد  وه ژیانهی  ڵه ی كۆمه وه پاش ئه
هاباد،  شـاری مـه  له  وانه ی شه زراندنی دوو خوێندنگه ستا به دامه ی زمانی كوردی، هه وه زمانی زگماكیان و باڵوكردنه

الوێژ نـاونووس  ی گـه خوێندنگـه  د خـۆی لـه حمـه ئه. 'ئـازادی'یان به نـاوی  وی دیكه و ئه' الوێژ گه'ناوی   ن بهكێكیا یه
كی  ره گـه  لـه  كـرد كـه ده  یـه و خوێندنگه زمـانی كـوردی ڕووی لـه  بـه  وه بۆ فێربوونی نووسین و خوێندنـه  وانه كرد و شه

بـدوڵاڵی  ید عه دی گادانی و پاشتریش بۆ ماڵی سـه حمه ماڵی حاجی ئه  هتا ل ره هاباد و سه ی شاری مه'بران قه  قوله'
ــه ــه ت ــه.  وه هازاده گوێزرای ــه و خوێندنگه ئ ــه له  ی ــه الی ــه ال عه ن م ــدوڵاڵی داودی ك ــراوه  ب ــه   ناس ــه'ب و ' جۆكی الی حــه م
ــوو ده ی شــاری مــه. ک. ی ژ ڵــه ی كۆمه رپرســی كۆمیتــه به ــهڕاســتیدا  له.  ڕێوه برابــه هاباد ب ــه  جگــه  یــه و خوێندنگه ئ   ل

   وه ییه رده روه ڕووی په یی بوو و له وه ته ماسی نه ی شیعر و وتاری حه وه فێربوونی زمانی كوردی، شوێنی خوێندنه

 .بوو یی خوێندكارانیدا هه وه ته ستی نه پێدانی هه ره په  خشی له نه
 

ـــه  پێویســـته ـــڕای ئ ـــت وێ ـــه بگوترێ ـــه و نائارامیی ـــه  ی ك ـــران و ههدوای دا ل ـــی ئێ ـــاندنه ڵوه گیركردن ـــا  ی داموده وه ش زگ
نگی  كانی جــه درێژایی سـاڵه هاباد بـه گالبـوو، شـاری مــه ری واڵتـی تێوه راســه نشـاهی سه كانی ڕێژیمـی شاهه ربازییه سـه
ڵوێســـتی دڵســـۆزی  هۆی هه بـــه  و ئارامییـــه شـــێكی ئـــه به. كی ئاســـاییش و ئـــارامی بـــوو یـــه مـــی جیهـــانی نموونه دووه
ك  ری شـار، وه وروبـه كانی ده كداره چه  ته شیره الماری تااڵنخوازی عه ترسی په  ی له وانه ئه. بوو  وه پیاوانی شاره وره گه
كـداری كێشـك ی  ی چه سـته پێكهێنانی ده  ڵسان به هه' جێكان ر و نیشته كۆچه'ی  كانی ڕۆژانی كێشه پاشماوه  شێك له به
 ناكاو  ر پێشهاتێكی له رچی هه رپه ستۆ و ئاماده بوون به ئه ۆژی شاریان گرتهو و ڕ ركی پاراستنی ئاساییشی شه ئه  كه
تیی ڕێـزدار و دڵسـۆزی  سـایه ری كه ژێر چاودێریی و ڕێنیشـانده ش له واڵنه م هه ئه. تێكبدات  كه ، هێمنی شاره وه نه بده

 .ڕێوه چوو به ركرد، ده د، ناوبانگی ده ممه وا قازی محه پێشه  دواتر به  دی قازی، كه ممه شار، محه
 

و  ڵ هاوڕێكانیدا شه گه له  وه رۆشه په وانان به ندامێكی سازمانی جه رم و ئه ك الوێكی خوێنگه د وه حمه نی باسه، ئه شایه
ئـارامی شـاردا   ڕۆڵیان لـه  ئاماده میشه وانێكی هه ك پاسه سووڕان و وه كانی نێو شاردا ده قامه نێو كۆاڵن و شه و ڕۆژ به

مین  كـه یه  وه گونجێـت ئـه ده  خشـیبوو كـه د به حمـه ئه  نگێكیان بـه وانان تفـه ش سـازمانی جـه سـته به و مه بـۆ ئـه. نیبی ده
 . كدارییدا ك و كاری چه ڵ چه گه د له حمه زموون بێت بۆ ئه ت و ئه رفه ده
 
ی  وره رخانێكی گـه رچـه كوردستانی ئێـران وه  تی له وایه ته ی نه وه می جیهانی جوواڵنه نگی دووه ڵ كۆتاییهاتنی جه گه له
  خســا كــه ی گونجــاوی بــۆ ڕه مینــه شــنێك زه چه  وه، بــه قۆنــاغێكی گرنــگ و نــوێی مێژووییــه  دی و پێــی خســته خۆوه بــه
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وا قـازی  تی پێشـه رایـه بـه ڕێبه' تی كوردسـتان مهوریـه جه'زرانـدنی  دامه  ویش بـه ئـه. سـت ده اڵتی سیاسیی بگرێته سه ده
و  ڕاسـتیدا ئـه له. دا4419 ی( جـانێوێری)مـی  كـانونی دووه ی22  هاباد بوو، لـه ی شاری مه كه خته پایته  د، كه ممه محه
ڵكو  وردســتانی ئێــران دا بــهك  لی كــورد لــه تی گــه وایــه ته ی نه وه جوواڵنــه  ر مــۆرێكی قــووڵی لــه ك هــه زموونــه نــه ئه

. بوو تی هـه تایبـه هاباد به گشتی و شاری مـه می كوردستان به وده تی الوانی ئه ر رۆحییه سه كی قووڵیشی له رییه كاریگه
وا قـازی و  دانـی پێشـه  سـێداره نشـاهی و له شـكری شاهه ن له الیـه هاباد له ی مـه وه داگیركردنه  به  ی كه ته و ڕۆحییه ئه

 .تووشی شۆك و هوروژانێكی توند هات  ساواكه  هاباددا و ڕووخاندنی كۆماره یدانی چوارچرای مه مه  ی لههاوڕێیان
 

 د تۆفیق نووسیویه  حمه ئه  ت به باره سه  وه یه و باره مریكایی، له ناوبانگی ئه نووسی به مز شمدت، ڕۆژنامه دانا ئاده

دا  كه یـدانی شـاره مه  كانی لـه د و خزمـه ممه رمی قازی محه اسینی تهڵو هه دا4411ساڵی   د الو بوو، كاتێك له حمه ئه"
د  ممـه قـازی محه. بوو ده رچاوی ون نـه بـه نی له مـه درێژایی ته به  زاندبووی كه كی وا ته یه شێوه  به  نه و دیمه دیتبوو، ئه

دوو   كرد كه ده  وه وه ر، زۆر شانازیشی بهرۆككۆما یاندنی نامه بوو بۆ سه دا گه و كاته و له و بوو، كاری ئه وانی ئه پاڵه
ناسـراوی بـێ  كی نه كابرایـه  یهێشـتووه نه  ی كـه وه هۆی ئـه جارێكیـان بـه. سـتایش كـراوه  وه رۆككۆماره ن سـه الیـه جار له

دانـان و دیزاینـی ئـارمی نیشـتمانی   هۆی هاوكـاریكردنی لـه شـی بـه وی دیكه گـای حیـزب و ئـه نێـو باره  پێناس ب ێتـه
 ".دی داكور

 
تی  ی ئیسـحاقی بـۆ كوردایـه ماڵـه بنه  كـه  یـه وه ویش ئه ی بۆ بكرێت، ئـه بێت ئاماژه ده  یه كه ك هه دا ڕاستییه ر لێره هه

و دۆسـت و هـاوڕێی . ک. ی ژ ڵـه نـدامی كۆمه د، ئه حمـه ی ئه وره دی ئیسحاقی، برا گه ممه ید محه ر بوون، سه قوربانیده
ری  فسـه مهوری كوردسـتاندا ئه ورانی جـه ده  د له ممه ید محه سه. ، بوو ڵه رۆكی كۆمه ر و سه زرێنه ر، دامه حوسێنی فروهه

تی كوردستان  پاش ڕووخاندنی حكومه. ستۆدا بوو ئه  یی ستادی میاندواوی له ركرده سوپای دێموكراتی كوردستان و سه
وت و پێنج ساڵ زیندانی  كه  الماره و په ر ئه به هدیش و ممه ید محه نشاهی، سه ی ڕێژیمی شاهه رانه ركوتكه و شااڵوی سه

نـد  چه  ربۆیـه ڕێژیم، هه  دوونانی هێزه ر ڕاوه به  وه وته كه  پاش ئازادبوونی دووباره. ی پێبڕا وه و دوو ساڵ دوورخستنه
ید  ڵ سـه گـه هل دازایینـی 4414 كانی سـاڵی الماره پـه  وه تـا دواتـر لـه تی خـۆی شـاردبووه نگوڕایـه ی مه ناوچه  ساڵ له
وت سـاڵی  حـه د ممـه ید محه سـه. كانی سـاواك كـران تاریكـه  حمانی بـرازای ڕاپێ ـی زیندانـه ید ڕه برای و سهحوسێنی 

 ش  زیندان شه  ركردنی له   بوون، پاش ده له كانی فه پێیه  وه نجه و لێدانه شكه هۆی ئه زیندان ڕاگیرا و به  له  دیكه
 .گیانی ساارد  وه خۆشییه م ئازار و نه ده به دازایینی  4411نجام له ساڵی  رئه تا سه  وه دوورخرایه  ساڵی دیكه
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نـد  ڵ چه گـه دی برای له حمه ڕێنمایی ئه  ری و به ژێر كاریگه د، له حمه فا ئیسحاقی، براب وكی ئه ید مسته ها سه روه هه
دمینی سـیراجی،  مـه میر قـازی، حه ن باباتـاهیری، ئـه سـه زیز ژیـان، حه عـه :ك ی زانكۆی تاراندا وه خوێندكاری دیكه

ی  یــه ڵه و كۆمه زرانــد؛ ئــه یــان دامه'ی خوێنــدكارانی كــورد ڵــه كۆمه'دی  الحودینی موهتــه فــاتیحی شێخولئیســالمی و ســه
گیان و   كردنیان به رده روه وری خۆی و په ده  ی خوێندكارانی كوردی زانكۆی تاران له وه كۆكردنه  ڕۆڵێكی باشی گێڕا له

باشـووری   یلول لـه قازانجی شۆڕشی ئه  ی ناوبراو به ڵه كۆمه  ی كه و هاوكاری و پشتگیرییه له  جگه  كی كوردانه یه شێوه
فا و هاوڕێیـانی  ید مسـته سـه  ربۆیه هه. دوێین ده  وه یه باره  پاشتر له  كی وا كه یه له سه كرد، مه شی ده كوردستان پێشكه

 .ا ڕاپێ ی زیندانی قزل قلعه له تاران كراند4494ت و له ساڵی  منیه زگای سازمانی ئه الماری ده ر په به وتنه كه
 
ــه پــاش هه*  ــاندنی شۆڕشــی ئ ــاتامبری)یلولی  ڵگیرس ــه 4494ســاڵی ( س ــه  ب ــه ركردایه س ــارزانی و  ال مســته تی م فا ب
  ێننـه شـۆڕش خـۆ بگه  شـداریكردن لـه خزمانی كـرد بـۆ به  ای لهو شۆڕشه، نابراو داو د تۆفیق به حمه ستبوونی ئه یوه په

كـانی  ی بـه ناوه زای دیكـه ید حوسـێنی بـرای و دوو خوشـكه نی كـوڕی سـه سـه ید حه وه بـوو سـه ئـه. باشووری كوردسـتان
 .باشووری كوردستان كرد  تی ڕوویان له رگایه ن ئیبراهیمی بۆ پێشمه سه فور و حه الغه مه
 
ی  بۆنـه  هابادی حیزبی دێموكراتی كوردستان له ی مه كۆمیته  ی كه رییه ماوه جه  و خۆپیشاندانه وانرێت ئهت دا ده لێره* 
هاباد  یــدانی چــوارچرای شــاری مــه مه  و لــه دا4414 (مــای)ی ئایــاری 4  وتــدا لــه ڵیكردنی نهرچــوونی بڕیــاری خۆمــا ده
دوای  م بـدرێت لـه ڵـه قه ریی ئاشكرای حیزبی دێموكرات له ماوه مین خۆپیشاندانی سیاسیی و جه كه یه  نجامیاندا، به ئه

  كه تیكردنی خۆپیشـاندانه رایـه ڕێبه  كردن و چ لـه ئامـاده  د تۆفیـق چ لـه حمه نی باسه، ئه شایه. وه ڕووخاندنی كۆماره
ــه ــه  ك ــاتر ل ــه ســێ هــه  زی ــوون، ڕۆڵــی ســه زار الوی شــاری م ــۆ وه. بوو كیی هــه ره هاباد ب ــاوبراو ب تی  رگرتنــی مۆڵــه ن

وانی، و دواتـریش  رۆكی شـاره گوش، سه به  نبه رگورد په الی سه  نی بلوریان چوونه ڵ غه گه تا له ره كه سه خۆپیشاندانه
فـــا و توانیبوویـــان چاوپۆشـــی  هاباد، ســـرهنگ وه ی تیاـــی مـــه انـــدهرم الی فه  زیزی حیســـامی چووبوونـــه ڵ عـــه گـــه له

د تۆفیـق  حمـه سـتیاێكرد، ئه ی خۆپیشـاندان ده وه پاش ئـه. ن ر بكه مسۆگه  كه نجامدانی خۆپیشاندانه لێارسراوان بۆ ئه
 .بێ گیروگرفت كۆتایی هات به  ی كه و خۆپیشاندانه ران بوو؛ ئه ی خۆپیشانده وه ڕیزی پێشه  له
 
تای  ره سـه  جلیسـی شـازده لـه ی مه وه شـاندنه ڵوه یـاخود هه  وه هێشـتنه  ت بـه باره ی ریفرانـدۆم سـه له سه اتێكیش مهك* 

ڵك  كوردسـتان بڕیاریانـدا هـانی خـه  ی لـه كه و شاخه  گۆڕێ، حیزبی توده ئێراندا هاته  له دا4412( ئاگوستی)ئابی 
د تۆفیـق  حمـه نی باسـه ئه شـایه. ن نـگ بـده جلیس ده ی مـه وه شـاندنه وهڵ بۆ هه( ڵێ به)دیق به  قازانجی موسه  ن به بده
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ڵكی  خـه  بـه  وه ستنیشانی كردبوون تـا كۆبوونـه دا ده هاباد شاری مه  حیزبی دێموكرات له  بوو كه  سانه و كه كێك له یه
ڵك قسـان  جلیس بـۆ خـه ی مـه وه هشـاندن ڵوه پێناو هه ڵێ لـه به  نگدان به ی ریفراندۆم پێویستی ده رباره ن و ده شار بكه

هاباد  باس ئاغـای مـه وتی هـه ر مزگـه بـه نگـدان و له نێزیـك سـندوقی ده  دا و لـه ڕۆژی ریفرانـدۆم  د له حمه ئه. ن بكه
  دیــاره. ن نــگ بــده كان ده رســته جلیســی شاپه ی مه وه شــاندنه ڵوه پێناو هه دان لــه و هــانی ده  ڵكێكی زۆری كۆكردبــۆوه خــه

دیق  قـازانجی موسـه  جلیس و بـه ی مـه وه شـاندنه ڵوه ی كوردستان بـۆ هه كانی دیكه هاباد و شاره كانی مه نگه هی د زۆرینه
 .كۆتایی هات

 
 ستی  به ری حیزبی دێموكراتی كوردستان و به مه ی ڕێبه ندامی كۆمیته د تۆفیق ئه حمه لێارسراوێتی ئه  ها به روه هه* 

ـــی سه به ـــران و پێشـــوازیكردن لـــه ری رتاســـه شـــداریكردنی الوان ـــان، الوان و  فێســـتیڤاڵی چـــواره  ئێ ـــی جیه می الوان
. نگگێڕان كـرد سـتیان بـه ئاهـه بـاخی میكایـل ده  لـه دا4412( نی جوو)یرانی  ی حوزه9  هاباد له خوێنكارانی شاری مه

ــه، فه نگه رتیپ زه ســه ــده ن ــه رمان ــی م ــه ی تیا ــه  هاباد، ب ــه  واڵــه و هه بیســتنی ئ ــك ب ــه  هێزێ ــور  ری ســه ڕاب رگورد رادپ
  بـه  ی گوللـه هێڵـه دات و ڕه الماری الوان ده یشتنی بۆنێو باخی میكایل په گه  به  كه هێزه. كان نگگێڕه ر ئاهه سه نێرێته ده

شــیان لــێ برینــدار  كی دیكه یــه كوژرێــت و ژماره زانی ده مــه نی ڕه ســه نجام الوێــك بــه نــاوی حه رئه ســه. كــات ناویانــدا ده
 .گیرێن كرێن و هێندێكیشیان لێ ده ده
 
تـاران   هلـ دا4411هاری ساڵی  به  تیی حیزب له رایه یش، ڕێبه خۆیی حیزبی دێموكرات ربه بڕیاری سه  ت به باره سه* 

ئامێزیش  خنـه كی ڕه یـه دا با ـڕێنن و نامه ڵ حیزبـی تـوده گه شكیالتی له ندیی ته گشتی بڕیاریاندا پێوه و به  وه كۆبوونه
روی  بنووسن و حیزبی كۆمۆنیستی شـووه ی(ئاگوست)ئاب  ی44تای  ڕ كوده مه له  ڵوێستی حیزبی توده بێهه  ت به باره سه

  ی الجـان و لـه ناوچـه  مین كۆنفرانسی حیزبی دێموكراتی كوردسـتاندا لـه كه یه  ی له ڕیارهو ب وه؛ ئه نه لێ ئاگادار بكه
 .نگاوی بۆ نرا و هه  وه ر كرایه سه ختی له جه دا4411مایسی 

 
ترسـیی  كرد، پاش مه ماڵی عوبێدی خالقی كاری حیزبی ده  و له  شاری سنه  وكات به نهێنی له ئه  د تۆفیق كه حمه ئه

نـاوبراو . هابادی پێسـاێردرا ی مـه بردنی كۆمیته  ڕێوه ركی به هاباد و ئه مه  وه ڕایه بڕیاری حیزبی گه  ئاشكرابوونی، به
 نی  سه تی ڕه ر خه بۆسه  وه ڕانه خۆیی حیزب و گه ربه سه  توندی پشتگیریی له تی حیزب به رایه ندامێكی ڕێبه ك ئه وه
 .كاندا كرات و كۆسمۆپۆلیتییه توده  ندامه ر ئه هرامب به  كرد له تیی ده وایه ته نه
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ــانێكی پــڕ هــه كــه ی یه ر كــۆنگره ســه به  ســاڵ  ڕبوونی نــۆزده ڕاســتیدا، دوای تێاــه له*  وراز و نشــێودا، حیزبــی  م و ژی
مــی  ی تشــرینی دووه44  ی خــۆی لــه مــین كــۆنگره د تۆفیــق، دووه حمــه تی ئه رایــه ی ڕێبه ســایه دێمــوكراتی كوردســتان له

ژێر  كی سارد و له وایه شوهه كه  ری كوردستانی عێراق، له ی پشده ی ناوچه گوندی سونێ  له 4491ساڵی ( ریەمبۆڤەن)
ی ڕێگـای  رانی دیكـه د و ڕابـه ممـه وا قـازی محه ی پێشـه نگـی كوردسـتان و وێنـه ڕه  به ئـااڵی سـێ  كه  وره واری گه ده  سێ

 . ڵبژێردرا ک سکرتێری حیزب هه د توفیق وه حمه دا ئه یه م کۆنگره له.ستاێكرد ، ده تی ڕازێنرابۆوه كوردایه

 
 شت  ی هه گیرا، نزیكه  وه منی عێراقه ن پیاوانی ئه الیه دا له4412تای پاییزی ساڵی  ره له سه  د تۆفیق كه حمه ئه* 

 سی  كه تاهیری گاردی،  له  و جگه ئه. وه دا هێشتیانه نجه شكه وه و ئه ژێر لێكۆڵینه له' بو غرێب ئه'زیندانی   مانگ له

  لـه: "ڵێـت و ده  وتووێژێكدا باسـكردووه  ی له دانه نجه شكه و ئه  وه و لێكۆڵینه ی ئه تاهیر درێژه. بوو ڵدا نه گه ی له دیكه
 2كـانیش  دیوه. بوو نـه  ڵ گـه مان له سـی دیكـه بووین، هیم كه  وه د مرد پێكه حمه تا كاك ئه...  سری نیهایه زیندانی قه

د  حمـه ئه.  ش ببـۆوه لێدان شـین و ڕه  موو گیانمان به هه  وه ی چاویان كه كردینه كه له دیوه... وونمیتردا ب 2  میتر له
ر سـینگم دانیشـتووه،  سـه ر له فـه ك نه ؟ گوتی یـه ست نایه فه تی و نه حه بۆ وا ناڕه  پرسیم كه. زۆر له من خرابتر بوو

  دوایـه. دیان بـرد حمـه متر كاك ئه پاش مانگێك كه. منی كوشت رد بوو، ئه نازانم ئینسان بوو یا به  و كه قورسایی ئه
لـێم پرسـی چییـان ... هـات گریـانم بـۆی ده. كێشـا ی ده ناسـه حـاڵی زۆر خـرا  بـوو و خێـرا خێـرا هه  وه هێنایانه  كه

هاوكـاری گوتیـان تـۆ ! ویان لـێ پرسـیوم ئه  غدا كردوومه به  ڵ خۆم له گه من له رچی ئه هه! كوشتیانم: لێكردی، گوتی
شـه،  زیفه ی سیاسییم و وه نده ناهه م و من په بێ بیكه و ده  مكردووه، پێشتر كردوومه نه: گوتم. فات كردووه ال مسته مه

كیان  یـه...  یكردووه ریش نـه ن تاتـار و هیتلـه كـه منی ده ئـه  ڵ گه له  ی ئێوه وه ئه...  ك دژی ئێوه دژی شای ئێران بم، نه
 ".فا نییه ال مسته الی مه  ئێره  زمانت درێژه د تۆ زۆر حمه ئه: گوتی

 
كانی  چـۆن نینۆكـه  كـات كـه د تۆفیـق و خـۆی ده حمـه دانی ئه نجه شـكه درێژی بـاس لـه ئه یـدا بـه كه  تاهیر له وتـووێژه

د تۆفیـق، چـۆن  حمـه ڕایی بـۆالی ئه عدون غێـدان و عبـدالخاق سـامه ر چـوونی سـه سـه رهێناون، دواتر دێته قاچیان ده
د  حمـه ئه: "ڵێـت تـاهیر ده. ن كـه فا بنووسـێت ئـازادی ده ال مسـته ر وتـار دژی مـه گـه  د كردووه حمه ئه  یان له وه ای ئهداو

ال  ر مـه سه م له كانیشم بده اڵم قامكه ینووسم، به ده  نێ ده هی یشم نه.  ر شای بنووسه سه ئێستاش بڵێن له: تۆفیق گوتی
 توانن،  ی ده وانه یفن، ئه هلی كه ی ئه وانه ئه! دووره من به له  وه ئه... اینووسمم ن كه ی داوای لێده وه فا ئه مسته
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كـه   وان داوه ولیشـم بـه ، قه وان پشـكوتووه نـانی ئـه  ، چاویشم به تی كوردم خواردووه من نانی میلله ئه. من ناتوانم ئه
ر بـێم  گـه اڵم ئه بـه  مێنـی یدا بـم ئیحتـرامم ده زیندانهو  ی له نده من چه ئه... م ناكه  تیان پێ وان بمرم خیانه ر ئه سه له
نووسـم و ئیمـزای  ی ده كـه قاله تـا مه  منـه  و كـار بـه نده وه ئه. ر ڕۆژی پووشی به  بم به بنووسم ده  كی بۆ ئێوه یه قاله مه
دا  لێره.  نیاش ئابڕووم نامێنێد  و له  رێ ده  نه ده پاشان فڕێم ده.  یه  بدوڵاڵ ئیسحاقی ڵێن ئیمزای عه دواتر ده. م كه ده
عێـراق یـا   تی كـورد لـه اڵم بـه دژی میللـه م، بـه كـه تان ده ر شتێكی بیڵێن به قسـه هه...  رزیشم زۆر زیاتره بم و ئه ده

و   ك ژینی خوێڕیانه بژێرم نه ڵده من مردن هه... م هیم شتێك ناكه  ل و قسه مه عه  به  توركیا، سوریه و ئێرانیش نه
 ".نانێم  ژێر پێ تی ئینسانی و كوردی له   و عیزه ره ن و نان، شه مه بۆ ماڵی دنیا و ته. یرشۆڕ سه
 

وێك  شـه  جارێكی دیكـه...  وه كرده  نجه شكه سێ، چوار جاریان ئه: "ڵێت د تۆفیق، تاهیر ده حمه رگی ئه مه  ت به باره سه
: د، چۆنی؟ چییان لێ پرسی؟ گوتی حمه كاك ئه: گوتم. كان هدیو  وه د هاتینه حمه كاك ئه  ڵ گه له... بردیانین  وه پێكه
و  بــه.  وه تــه بۆخــۆم خوێندوومه.  یه فحه ســه 41،  ی ئیعدامێكــه فحه ر ســه ، هــه كانم ئیمــزا كــردووه فحه موو ســه من هــه ئــه
م به چـی  هه موته: گوتم. چم رده یتان ده شه  تم، به الییكه ر بڵێم مه گه ، ئه بۆم سازكراوه  دادگایه  ی كه له یه نده روه په

رگوزاری ڕۆیتێرز، دانا ئادام ئیشـمیت،  به رنیگاری خه به فا بارزانی و هێنانی خه ال مسته مه  ك به كۆمه: كراوی؟ گوتی
د  حمـه دواتـر كـاك ئه...  وه یشـتۆته كان گه عسـییه به  بـه  و گوتوومـه  رچی كردوومـه عێـراق و گـوتی هـه  ت بـه و خیانه
  ره تـاهیر وه: وێكی گـوتی شه. رچوونی بوو ندی گیانده روبه د سه حمه و كاك ئه  م مانگه شته هه  وه خوارد، ئه ده هی ی نه
  سـتم لـه بـۆم ڕاخسـت، ده.  كم بـۆ ڕاخـه جێگایـه. شـێ كم نایه هیم جێگایه. وه چاك چاك بوومه  یره مڕۆ سه ئه.  دانیشه

  وه گـوتم كاكـه، ئـه!! ژوورێ  ، دێنـه وه بكه  و كابرایانه ی له یه ركه و ده ماڵته، ئه: القی دا سارد و عاددی بوو، گوتی
رم  ، بـن سـه رم بـده بـن سـه القـت وه  ر وایـه گه ئه: گوتی.  ڕا داخراوه  رێ ده  له  ركه و ده ئاخر ئه. پڕوكێنی تۆ قسان ده

ما و  نـه  ی ناسـه كـانی وێـك نـان و هه چوو، چاوه نه  ی پێ ر هێنده هه.  زۆر خۆشه: القم بۆ درێژ كرد و گوتی.  وییه نه
م دانـا و ملـم نـا  كـه تووه ر په سـه رهێنا و له ری ده بن سه القم له. هات نگی نه رچی بانگم كرد هیم ده هه. هید بوو شه

رمی كـاك  تـه... زایینی بـوو ی4412هاری  به  وه ئه... گریان كرد  ستم به رز ده نگی به ده  خۆم به  ك به له گریان، یه
 ".ر هات و چیان لێكرد سه دیان برد و نازانم چی به حمه ئه
 
ژیانیـدا زۆر   ما، لـه نـه  جێ پاش بـه سی له رگی كه هێنابوو، پاش مه و ژنی نه  نی مابۆوه به ڕه  د تۆفیق چون به حمه ئه
 ی  كه واڵته  ڵ گه یی له میشه رگیری هه د بڕیاری هاوسه حمه اڵم ئه ن، به ڵدا بكه گه تی له س پێیان خۆش بوو خزمایه كه



دێموکڕاتی حیزبی انی شەهیدیڕێبەر  

 

 

68 
 

 :وتبوو و گوتی پراگ چاوی پێیان كه  كرد له ی ده و ك انه و باسی ئه ئه: "ڵێت ك شمیدت ده دابوو، وه
 

 ". مه كه ویستی واڵته ویش خۆشه ، ئه یه ویستم هه ك خۆشه ڕاستیدا من یه له* 
 

------------------------------------------------ 

 
 (4412 - 4424)د تۆفیق  حمه ژیان و تێكۆشانی سیاسیی ئه:  له  یه ژیننامه  کورته  م ئه

  رگێراوه وه شتی رده یاسین سه. د نووسینی  له

 
 

 
 

 مێیەس یانسڕنفۆک ییندەناو ەیتیمۆک یندامەئ :یردیو قادر ال مه
 
 
 
 
 
 
 
 

مەریجەاڵنی ناوچەی بـانە لە بنەمـاڵەیەکی لە ئاوایی ( ز١٩٤٦ی مای ٢٣) ١٣٢٤ڕۆژی سێی مانگی جۆزەردانی ساڵی 
ئایینی و نیشتمان پەروەردا، کۆرپەیەڵەیەک چاوی بۆ ژیان کردەوە و لەسەر نەریتی کوردەواری کۆڕێکیان بۆ گرت و 

 .ناویان نا قادر
 

 و تێکۆشان لە ڕیزی حیزبی دیمۆکڕاتدا بە  قادر، کوڕی مامۆستا مەال ڕەحیمی ویردی بوو کە لە کۆڕی خەبات 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK7dLL6YHfAhUQEVAKHWWpC84QjRx6BAgBEAU&url=http://shehid.com/bane.php&psig=AOvVaw1OV-KkrweyBLZTKM9knHbd&ust=1543863400089830
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 . ر لەسەر زاری شۆڕشگێڕانی حیزب و نیشتمانه کانی هه ناسرابوو، تا ئێستاش فیداکارییه« میرزا ئەحمەد»
 

ــردی لەو بنەمــاڵەیەدا هەڵــی  شــیلەی نیشــتماناەروەری و گەلدۆســتی لەگەڵ شــیری »دا و بەخۆداهــات و  قــادری وی
ا پەرتـووکە سـەرەتاییەکانی خوێنـدن و قـادر دوای بڕینـی قۆنـاغی سـاوایی لە خزمەتـی باوکیـد. «بـوو دایکیدا مژی

سمی بوو بە فەقێ و لە ناوچەی بانە  حوجرە و بە ڕه  دواتر وەک هەموو فەقێ و مامۆستایانی کوردەواری ڕووی کرده
هەتـا قۆنـاغی ســووختەیی بـڕی و دواتـر، بەدوای فێربــوونی زانسـتدا شـار و گونــد و ناوچەکـانی کوردســتان گەڕا و 

و ئاشــنابوونەی بە ژیــانی پــڕ لە   ئەو گەڕان.  خــۆیی دەوڵەمەنــدتر کــرد و پێگەیشــت هەتــاکوو خەرمــانی زانســتی
و زۆریـی ڕێژیمـی دژ بە کـوردی پاشـایەتی، بـوو بەهـۆی ئەوە کە  و، زوڵـم   کوێرەوەریی زەحمەتکێشـانی نەتەوەکەی

. سـتیەوە بنـاڵێنێڕۆژانە بیر لەو زامە بەسۆیەی گەلە بەشـمەینەتەکەی بکـاتەوە و وەک برینێکـی بـێ هەتـوان بەدە
هەر ئەوەش بـــوو بە هـــۆی ئەوەیـــکە پـــێش وەرگرتنـــی بڕوانـــامەکەی واز لە خوێنـــدن بێنـــێ و بـــڕواتە ڕیـــزی ئەو 
خەباتکــــارانەی کە لە قوتابخــــانەی حیزبــــی دێمــــوکراتی کوردســــتاندا بــــوونەتە خەمخــــۆری ڕاســــتەقینەی گەل و 

 .نیشتمانەکەیان و بێ منەتانە گیان لەسەر دەستن
 

سمی بوو بە ئەندامی حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستان و لە  بە ڕه (ز١٩٦٣) ی هەتاوی١٣٤٢دی، لە ساڵی مەال قادر ویر
و   و، هەمـوو کـات شانە نهێنییەکانی حیزبدا سازمان درا، ئیتر لەودەمەوە دەستی لە ژیـانی ئاسـایی خـۆی هەڵگـرت 

. امــانجە پیرۆزەکــانی تەرخــان کــردو، وەدیهێنــانی ئ و گەلەکەی  ســاتی ژیــانی ســەربەرزانەی بــۆ خــزمەت بە حیــزب 
و خۆزگەکـــانی لە  ئەوینـــی نیشـــتماناەروەری و گەلدۆســـتی بە ڕادەیەک ئـــاوێتەی ژیـــانی ببـــوو، کە هەمـــوو ئـــاوات 

 .و بە ئاوات گەیشتنی گەلە بەشمەینەتەکەیدا کۆ کردبوونەوە سەرکەوتنی حیزب 
 

و   پشــوودان بێ. ەویشــی بە دەم ڕۆژەوە دابــوومەال قــادر ویــردی لە پێنــاوی گەشــەپێدانی تەشــکیالتی حیزبەکەیــدا ش
حەسانەوە هەوڵی دەدا و ببـوو بە چەقڵـی چـاوی بەرمـاوخۆرانی ڕێـژیم و هەر بـۆیەش جـاش و سـاواکییەکان شـوێن 

لەالیەن ئەو ســـازمانەوە لە شـــاری بـــانە گیـــرا و ڕاپێ ـــی  (ز١٩٦٦) هەتـــاوی  ی١٣٤٥و، ســـاڵی  پێیـــان هەڵگـــرت 
 .ئازار و ئەشکەنجەوە چاڵەڕەشەکان درا و خرایە ژێر

 
 و  دابێنن   جەلالدەکانی ڕێژیمی شا بە دڕندانەترین شێوە هەوڵیان دەدا کە ئەو ڕۆڵەیەی دێموکرات بەچۆک
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نەهێنییەکانی پێ ئاشکرا بکەن، بەاڵم قادری خاوەن باوەڕ و ئیـرادە، زۆر لەوە بە جەرگتـر و بە ئەمەگتـر بـوو کە 
و مل بۆ ویستە چەپەڵەکانی ساواک کەچ بکا و هاوکارییان بکا، لە  کدا بێ لە بەرانبەر ئازار و ئەشکەنجەدا بەچۆ
و ئازار و لێدانی قەبووڵ کـرد، بەاڵم لێـوی لە ئاسـت درکانـدنی نەهێنییەکـان  ژێر ئەشکەنجەدا بریندار بوو، ڕەنج 
بە دوژمنـانی و ئیـرادەی پـۆاڵیینی، تـوانی چـۆک  قـادری ویـردی بەخـۆڕاگری . هەڵ نەپ ڕی و هی ی بـۆ نەدرکانـدن

و ئـازار   وەدەست بێنن، بە ناچار دوای چەند مانگ ڕاگرتن  ئازادیدا بدا و، پاش ئەوەی نەیانتوانی بەڵگەیەکی لێ
دوای ئازادبوونیشی کە مەیدانی حەوانەوەیان لێ بەرتەسک کردبوویەوە و بێاسانەوە لە . و ئەشکەنجە ئازادیان کرد

و لە ڕیـزی هاوسـەنگەرانیدا  ی بەجێێشت و ڕووی کردە باشووری کوردستان ژێر چاوەدێریدا بوو، بەناچاری ڕۆژهەاڵت
 .کرد و تێکۆشانی ئاشکرای دەست پێ چەکی شەرەفی پێشمەرگایەتیی کردە شان 

 
، نەک هەر  و ئـاوارەیی و دووری لە زێـد و نیشـتمان و خـاووخێزان  و لێـدان، ئـازار و ئەشـکەنجە، دەربەدەری  گرتن

و ئیمانی بەهێـزی قـادر ویـردی، بەڵکـوو کـردەوەی دڕنـدانەی جەلـالدە  سەر ئیرادەی پۆاڵیین  نەیانتوانی کار بکەنە
ــازادی  ــاوی ئ ــات لە پێن ــژەدان بە خەب ــەر درێ ــان لەس ــا، ئەوی ــی حەمەڕەزاش ــانی ڕێژێم ــی  خوێنڕێژەک و،  و دێموکراس

ی و کـۆڵنەدانەی مامۆسـتا، ئەو مکـووڕ. و چەوسانەوە، شێلگیرتر و پێداگرتر کـرد ڕزگارکردنی نەتەوەکەی لە زوڵم 
  لـه( ز4414 ی جوونی٢١) 4211 یردان زهۆج ی24 لەکە بوو بە یەکێک لەو ئیمتیازانەی کە لە کۆنفڕانسی سێیەمدا 

بە ئەنـدامی کـۆمیتەی ناوەنـدیی حیزبـی دێمـوکراتی کوردسـتان هەڵبژێـردرێ و  گیرا کوردستان یباشوور  هۆیک یشار
 .ئەرکی قورستر بکەوێتە سەر شانی

 
مامۆستا مەال قادر وردی لەو پۆستە گرینگەشدا بە کردەوە لێوەشاوەیی خۆی نیشان دا و، وەک تێکۆشەرێکی نموونە 

ـــێ  ـــاس، ب ـــدوویی نەن ـــی گەلە بەشـــخوراوەکەی  پشـــوودان  و مان ـــی بەختەوەری ـــانی  و حەســـانەوە، لە ڕێ و، وەدیهێن
 .و خەباتی درێژە پێ داو دێموکراسیدا تێ کۆشا  و ئازادی   ئامانجەکانی حیزبی دێموکرات

 
ی ٤٧و  ٤٦مر قــادر ویــردی لە خەبــاتی نەهێنیــی پــاش ســەرکوتکرانی بــزووتنەوەی چەکــدارانەی ســاڵەکانی  نــه

لەحاڵێکـدا ڕێژیمـی پاشـایەتی کە لە سـەرکەوتنی سـەرکوتی . ، ئازایەتییەکی کەموێنەی لەخـۆی نیشـان دا هەتاوی
و، لە تێهەڵ وونەوەی خەباتگێڕانی دێموكرات زراوی چووبوو و،  ئەو ڕاپەڕینە شایی لە دڵی پڕ لە کینەیدا دەگەڕا

و ئەرتەشی دژی گەلی تەنیبوو، قادر ویردی کە ئەوکات لە کوردستانی باشوور دەژیا،  هەموو سنوورەکانی بە جاش 
وچۆدا لە پێوەندی و هات  نشینەکانی نێوخۆی واڵت و دەمان ەیەکەوە هەمیشە بۆ پێوەندیگرتن لەگەڵ گوند   بە خۆی
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هێنـابوو، بـۆ ناوچەکـانی دیـکەش  سەرەڕای ئەوەی کە باشترین پێوەندیی تەشـکیالتیی لە نـاوچەی بـانە پێـک . بوو
نیشـتبوو، هەر بـۆیە   ڕێژیمـی پاشـایەتی لەو پێوەنـدیگرتنە تونـدوتۆڵە بە تەواوی ترسـی لـێ. پەڕی هەاڵویشتبوو

کە بـۆ کـارێکی  (ز١٩٧٣) ی هەتـاوی١٣٥٢اری سـاڵی هەنگاو بە هەنگـاو لە دووی دەگەڕا هەتـا لە ئاکامـدا لە بەهـ
تەشــکیالتی ســەردانی شــاری بــانەی کردبــوو و لە مــاڵی یەکێــک لە ئەنــدامە نهێنییەکــانی حیزبــدا بە نــاوی عەزیــز 
مــابوویەوە، بە هــۆی ڕاپــۆرتی خۆفرۆشــێکی ئەو شــارە لەکــاتی دەرچــوون درانە بەر دەســتڕێژی گــولە و دەســتبەجێ 

 . دا و چووە ڕیزی کاروانی شەهیدانی گەلەوهمامۆستا گیانی لە دەست 
 

 .یادی بەرز و سەنگەری ئاوەدان
 

 ماڵاەڕی کوردستان و کورد: سەرچاوە-    عادڵ مەحموودی
 

 

 
 

 ەمکۆنگرەی چوار کۆمیتەی ناوەندیئەندامی  :بباسی عه  بیب الله رگورد حه سهشەهید 
 
 
 
 
 
 
 
 

کـاتی   و لـه ئـه .هاباد بـوو ڵکی مـه رانی ئـازادیخوازی کـوردی خـه فسـه ئه  کێک لـه بباسـی یـه عه  بیب اللـه رگورد حـه سه
ک  نــدیی گــرت و وه ڵ حیزبــی دێمــوکرات پێوه گــه  وێ لــه ر لــه هــه. کــرد تی ده خزمــه  النی ئێــران دا لــه رینی گــه راپــه
دانـان بـۆ   رنامـه به  هاباد و لـه مـه  وه رایـه وتنی شـؤڕش گه رکه پـاش سـه. تێکۆشان  ستی کرد به نگرێکی چاالک ده الیه

 .رچاوی یاری کرد خشێکی به هاباد دا نه گرتنی پادگانی مه
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کانی  ره بـه  کـرد و لـه  رگه یانـدنی پێشـمه پێگه  ی بـه وره تی گـه دا خزمـه (ز١٩٧٩)١٣٥٨ی سـاڵی  ڕی سـێ مانگـه شـه  له
نـدامانی  ویسـتی ئه خۆشه  بـوو بـه  بۆیـه. ت و فیـداکاری بـوو ی خزمـه ک پێویست با، ئاماده ر جێ یه هه  ڕیش دا له شه

ی  ی فێوریـه44) 4211ی نـدان ی رێبه21 کە لە می حیـزب ی چـواره کۆنگره  ڵکی کوردستان و له اڵنی خه حیزب و کۆمه
 .ڵبژێرا ندی هه ی ناوه ندامی کۆمیته ئه  بهبەرێوچوو  هاباد شاری مه  له (4411

 
دۆژمـن . هاباد مـه  رپرسی شوورای نیزامیی حیزبی دێموکراتی کوردستان له به  بباسی بوو به رگورد عه سه  دوای کۆنگره
 .رێ نێوی به  ی بتوانی له وه بۆ ئهپیالنگێران دا بوو   له  میشه فتا و هه خه زۆری لێ ده

 
پاسـدارێکی ( ز١٩٨١ی سـێاتەمبەری ٢٢) ١٣٥٩رمانانی  ی خـه٣١رۆژی . ری پـێ بـرد فـه نجام کۆمـاری ئیسـالمی زه ره سه
  چنـه ده  ڵ پاسدارێکی دیکـه گه  نێو رێژیم دابوو له  و له رگورد و عامیلی نفووزیی ئه گۆیا دۆستی سه  ڵکی ورمێ که خه

ی خۆی  که ه"هاوکار"ناو  به  وتن به ی چاوپێکه رگورد ئیجازه سه. ن که رگورد ده وتنی سه زامی و داوای چاوپێکهشوورای نی
  سڕێژ له ناوبراو ده  قیقه ند ده پاش چه. رگورد ژووری ده  درێ ب ێته ڕێگای ده  وه کێکی ئوتوماتیکه چه  دا و کابرا به ده
کــوژێ و  بی ده لــه د چه حمــه روان ئه نــاوی ســه  رگورد و هاوکــارێکی بــه جێ ســه بهســ کــا و ده کــانی ده رگورد و هاوکاره ســه
 (١.)ڕێ په رده ده
 

دوایـان  کانیش وه رگه ن و پێشـمه کـه هاباد ڕا ده و پادگـانی مـه ره ر دوو پاسـدار بـه هـه  لیاتـه مه و عه امی ئـهجن پاش ئه
  نێتــه یه گه ســڵی خــۆی ده اڵم تاوانبــاری ئه بــه. دوکــۆژررێکان دا پاســدارێک  رگه ی پێشــمه قــه ئاکــامی ته  لــه. ون کــه ده

ــا و  اڵنی خــه ر دڵــی کۆمــه ســه بباســی داخێکــی گرانــی له رگورد عه رگی ســه مــه. هاباد پادگــانی مــه ڵکی کوردســتان دان
ی رێژیمـی ت تایبـه اڵتدارانی ئێـران و به سـه تی ده یانـه در و خه غـه  ی پـڕ لـه نـده روه ر په سـه  ی خسته دێکی دیکه نه سه

 .ری ئاخوندی روه تیرۆریست په
 

------------------------ 
  یـان بـه و تاوانباره نێـو شـاری ورمـێ ئـه  لی ئێران له موجاهیدینی گه ١٣٦١بێ بگوترێ ساڵی  ت مێژوو ده قیقه بۆ حه

 .یاند ی خۆی گه تکارانه یانه ی خه وه سزای کرده
 

 ەسەنزادەمامۆستا ح - تێکۆشان  ده نیو سه  رچاوه سه
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ندیی  ی ناوه ندامی کۆمیــته ئه (:ژار کاک هه )ناسراو به ر د جاویدفه حمه روان ئه سه

  م ی پێنجه کۆنگره
 
 
 
 
 
 
 
 
 . بـووه دایـک  له دا هاباد مه شاروێرانی ی ناوچه اڵی قونقه ئاوایی  له ١٩٥١ ساڵی د، ممه محه کوڕی ر جاویدفه د حمه ئه
 پـاش. رگیرا وه تاران ریی فسه ئه زانکۆی  له پاشان و ، خوێندووه رسی ده هاباد مه  له یی ئاماده دیاڵۆمی رگرتنی وه تا
 .بوو جێگیر دا ش رته ئه ریزی  له لێهاتوو رێکی فسه ئه ک وه ری فسه ئه زانکۆی ی وره ده کردنی واو ته
 

 نێـو  هاتـه  لـه گه م ئـه دڵسۆزی کی یه ڕۆڵه ک وه کورددا لی گه ر سه  به پاو داسه ڕی شه ڵگیرسانی هه پاش ١٩٧٩ یساڵ
 کـاک وا پێشـه هێـزی کردنـی توانـاتر  به بۆ حیزب سیاسی ری فته ده کوردستان، دێموکراتی حیزبی رانی تێکۆشه ریزی
 دا ک یـه وه کۆبونه  لـه ١٩٨١ - ١١ - ٢١  واتـه دواتـر رۆژ نـد چه. کرد دیاری  هێزه و ئه ری رمانده فه جێگری  به ژاری هه
ـــه  واو پێشــه هێــزی ی رگه پێشــمه رانی رمانــده فه شــداریی به  بــه  کــه هاباد مــه شارســتانی  بــه ر ســه رمــان ده ئــاوایی  لــ

 وا پێشـه هێـزی ری رمانـده فه  بـه ژار هـه هات،کـاک پێـک سیاسـی ری فتـه ده رانی نوێنـه هابادو مه شارستانی ی کۆمیــــته
 .کرا لێ رمی گه پێشوازی  کــراکه دیاری

 
 و وا پێشــــــــــه هێــزی ری رمانــده فه ک وه مانـگ نــد چه و ســاڵێک  لـه زیــاتر دا نــه ودای مـه رگ مــه  وه داخــه به نـد رچه هه
 دا یــه ماوه و لــه ر هــه اڵم بدا،بــه کانی تــه خزمه  بــه  درێــژه هاباد مــه شارســتانی ی کۆمیتــه ئیجرایــی تی یئــه هه نــدامی ئه

  هاباددا مه ی ناوچه کانی رگه پێشمه کارلێهاتوویی ی پله ی وه رزکردنه به و رێکخستن  له ری وکاریگه گرینگ ڕۆڵێکی
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 .گێڕا
 

 (ز4414ری ەمبەسێی د9) 4291زی  رماوه ی سه41 کە کوردستان دێموکراتی حیزبی می پێنجه ی کۆنگره  له ژار هه کاک
 .ڵبژێردرا هه حیزب ندیی ناوه ی کۆمیــته ندامی ئه  به پێکهات شت رده سه یورک گه ی ناوچه  له ۆج وهیش یگوند  له
 

 هێـزی ریی رمانـده فه پۆسـتی  لـه  وه مانـه و نـدی ناوه ی کۆمیتـه تیی ندامه ئه  به ڵبژێرانی هه دوای ڕۆژ دوو ژار هه کاک
  بـــه تیـدان یارمه بـۆ وا پێشـه هێـزی کانی رگه پێشـمه  له ک یه ژماره ڵ گه له  که درا پێ تی ئمووریه مه وادا پێشه هید شه

 و هێـرش ر به  وتبووه که توندی  به یان که ناوچه  که  بانه وکاتی ئه وردیی هیدانی شه هێزی و بانه شارستانی ی کۆمیته
 بردنی ڕێوه بـه بـۆ کـردن  خۆئامـاده ستی به مه  به ژار هه کاک. بانه ی ناوچه  ب ێته رێژیم کانی هێزه رباڵوی به الماری په
 ئـاوایی مـاڵ بـۆ ١٩٨١ - ١٢ - ١٢ ڕۆژی.  وه ڕایـه گه هاباد مـه ی ناوچـه و ره بـه را کۆنگره شوێنی  له  ته ئموورییه مه و ئه
 دا پێش لـــه ی رنامـــه به ر ســـه  لـــه کرابـــوون، هید شـــه بـــوو رۆژ وت حـــه  کـــه هاوڕێیـــانی و ســـازواری یۆســـف کاک لـــه

 بــۆ ژار هــه کــاک ، وه کۆبونــه ک به شــه گورســتانی  لــه  وه شــاروێرانه کانی گونــده ی زۆربــه  لــه زۆر رێکی ماوه دارێژراو،جــه
 کۆمــاری رێژیمـی ڕوخانی دروشمی ر سه  له کوردستان دێموکراتی حیزبی بریاری وتۆدا ئه کی یه وه کۆبونه  له جار م که یه

 .بوو وڕوو ره به شداران به رمی گه پێشوازی ڵ گه ده دا مه رده سه و له  بریاره و ئه. یاند ڕاگه ئیران ئیسالمی
 
 لیاتێکــــی مه عه  لـه ، رگه پێشـمه و ڕێـژیم کانی هێزه ڵ وونی تێکهه شوێنی و بانه ی ناوچه بۆ ژار هه کاک یشتنی گه  به

 یـــان کشه پاشه  بـه ناچـار شکاندو تێک ڕێژیمیان کانی هێزه دا، وردی هیدانی شه هێزی ڵ گه له ش هاوبه ی مانانه قاره
 (ز١٩٨١ ی دێسـەمبەری١٢ ) ١٣٦١ی سـەرماوەزی ٢١ ڕۆژی دا تاران کرێگیراوانی به ی کشه پاشه کاتی  له اڵم به. کردن
 ران نگه وهاوسه  له ئاوایی ماڵ و وت که لێدان  له  میشه هه بۆ دڵی و ئازادی دوژمنانی ی گولله ر به  وته که ژار هه کاک
 .خواست ی که حیزبه و
 

 ئـاوایی گۆڕسـتانی  لـه دا کانی ویسـته خۆشه ی ژاره په و م خه نێو  له (ز١٩٨١ - ١٢ - ١٥) ١٣٦١ی سەرماوەزی ٢٤ ڕۆژی
 پـڕ کانی ئاواتـه  بـه یشـتن گه ڕێگـای و پـاکی گیانی  له ساڵو زاران هه. ساێردرا ئه کوردستان پاکــــی خاکی  به الچین
 .بێ ڕێبوار

 
 ماڵاەڕی شەهید: سەرچاوە
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  م نجهێپ ی نگرهۆک یند ناوه ی تهیمۆک یندام ئه :یهرام به ڵاڵبدو عهشەهید 

 
 
 
 
 
 
 
 

سـاڵی   هرامی کـه بـدوڵاڵ بـه هید عه شـه .ورامان بـوو ی هـه ناسـی ناوچـه باتگێری مانـدوویی نه هرامی خه بدوڵاڵ به عه
و   کانی پـاوه شـاره  دایـک ببـوو، خوێنـدنی لـه  لـه  ی پـاوه ناوچـه  تکێش دا لـه حمه کی زه یه ماڵه بنه  له( ز١٩٥٩ ١٣٣٨

رزیی شاری  شاوه ی که یانه  له( ز١٩٧٨) ١٣٥٧ساڵی  رگرتنی دیاڵۆمی کشت و کاڵی، واو کردبوو و پاش وه کرماشان ته
مین  کــه یه  شــدار بــوو و لــه به  تی دا چاالکانــه دژی رێژیمــی پاشــایه  النی ئێــران بــه ڕینی گــه راپــه  لــه. زرا دامــه  پــاوه

یانـدنی تێکۆشـانی ئاشـکرای حیـزب  بـۆ راگه  هاباد دا کـه شـاری مـه  کوردستانی ئێران لـه میتینگی حیزبی دێموکراتی
 .نووسی حیزبی دێموکرات گرێ درا  ڵ چاره گه  نووسی له  چاره  وه و کاته له. شدار بوو رپا کرا، به به
 
بات و  کانی ڕێگـا خـه د و کۆسـاهنـ که  زا بوون لـه شاره  خت و دژوار دا به ی پێنج ساڵ تێکۆشانی سه ماوه  هرامی له به
 .  شاوه رێکی لێوه رێبه  بوو به  وه ندامێکی ساکاره ئه  خت کردنی ڕێگای تێکۆشان له وڵ دان بۆ ته هه  به
  

 ۆج وهیش یگوند  له( ز١٩٨١ری ەمبەسێی د٦) ١٣٦١زی  رماوه ی سه١٥کە لە م دا  پێنجهی  کۆنگره  لههرامی؛  شەهید به
  .ڵبژێژدرا ندی هه ی ناوه ندامی کۆمیته ئهپێکهات بە  شت رده سه یورک گه ی ناوچه  له
 
 ی هڵـاڵ گه یگوند  لهکە ( ز١٩٨٤ جانێوێریی ٢٢) ١٣٦٢ندانی  ی ڕێبه٢ کە لە نۆێ  رله میش دا سه شه ی شه کۆنگره  له

 بۆ   ندی ئاژوان که ندامی ناوه ئهو دواتر بە ندی  ی ناوه ندامی کۆمیته ئه  به بەرێوە چوو کوردستان یباشوور
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 .ڵبژێردرا زرا بوو، هه جنووبی کوردستان دامه  رستیی کاروباری حیزبی له رپه سه
  

تی و فیـداکاری  رشـانی دا ئازایـه کانی سه رکـه بردنی ئه  رێوه تی و به رپرسایه قبووڵ کردنی به  هرامی له بدوڵاڵ به عه
کان  رگه ک پێشـمه کـان و وه  رگه ڵ پێشـمه گـه  لـه  ڵکی بـوو کـه رێکی خـه رێبـه. دا خـۆی نیشـان ده  ی له م وێنه کی که یه
  شـانازیی بـه. ی بـوو کـه له گی گه مـه ئه  ی بـه ی و رۆڵه که و ئاشقی حیزبه ئه. خالق بوو نرخی ئه کی به یه ژیاو نموونه ده
  سـتی بـه تی هه یـه که له گیانفیدای ڕێگای رزگـاریی گهی  رگه پێشمه  که  وه کرد و له ده  وه تیی حیزبی دێموکراته ندامه ئه
 .کرد رزی و شانازی ده ربه سه
 
م و  وتـه م و حه شـه کـانی شه نێـوان کۆنگره  لـه  نـدی کـه ی ناوه نـدامێکی چـاالکی کۆمیتـه و ئه  ره و تێکۆشـه ئه  وه داخه به

ی دوو  وه ڵبژێرانـه چـوار مانـگ دوای هه  ر لـهمت کـه  دا واتـه (ز١٩٨٤ی مـای ١٨) ١٣٦٣ری  مه ی بانه٢٨رۆژی   راست له
  .هید بوو ندی شه ی ناوه ندامی کۆمیته ئه  ی به باره
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 کۆنگرەی شەشەم یند ناوه ی تهیمۆک یگرێج یندام ئه :رۆخییان دیق فه سههید  شه

 
 
 
 
 
 
 
 

ــه ــاورێی س ــه ه ــه دیق ف ــه رۆخییان، رۆڵ ــی زه  ی ب ــه حمه نرخ ــانی ناوچ ــه تکێش ــاڵی  ی س ــتا ( ز١٩٧٨) ١٣٥٧قز، س هێش
گــرت و   وه حیزبــه  نــدیی بــه پێوه  نــدرا بــوو، کــه یه گه تێکۆشــانی ئاشــکرای حیزبــی دێمــوکراتی کوردســتانی ئێــران رانه

 .تیی پێ درا ندامه شانازیی ئه
 

قز و پـاییزی  ی شارسـتانی سـه ندامی کۆمیتـه ئه  بوو به( ز١٩٧٩) ١٣٥٨پاش ئاشکرا بوونی تێکۆشانی حیزب، ساڵی 
سـاڵی . تونـدی برینـدار بـوو  ریوان دا به مه -قز  ر ڕێگای سه سه  کان له رگه ی پێشمه مانانه ڕی قاره شه  له  و ساڵه ئه

خشــێکی  دا نه  یــه تازه  و پۆســته قز و لــه شارســتانی ســه  ایــی کۆمیتــهتی ئیجر یئــه نــدامی هه ئه  بـوو بــه (ز١٩٨١) ١٣٥٩
 . لی کورد دا یاری کرد کانی گه کانی حیزب و ئامانجه ته سیاسه  دیفاع له  گرنگی له

 
 ١٣٦٢نــدانی  ڕێبه ی2م  شــه شه  کــۆنگره  وشــار و لــه ی شارســتانی هه رپرســی کۆمیتــه به  کــرا بــه( ز١٩٨٣) ١٣٦٢ســاڵی 

ی  نــدامی جێگــری کۆمیتــه ئه  بــه بەرێــوە چــوو کوردســتان یباشــوور ی هڵــاڵ گــه یگونــد  لــهکە  (ز١٩٨٤ جــانێوێریی ٢٢)
 .ڵبژێردرا ندی هه ناوه
 
 ١٣٦٤ ی خـاکەلێوەی١ ورۆزی ژنی نـه یانی رۆژی جـه بـه ره به لە شـەری نـاوخۆیی رۆخییان دیق فـه هـاورێ سـه  وه داخه به
 هید  جنووبی کوردستان شه  ندی ئاژوان له کانی ناوه ر بنکه بۆ سه  ڵه فرادی کۆمه هێرشی ئه  له( ١٩٨٥ی چی مار٢١)
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        .بوو
 

نـدی  ر چه رکی حیزبـی هـه بردنی ئـه رێوه به  مان و دڵسۆز بوو که ر و قاره رۆخییان کادرێکی تێکۆشه دیق فه هاورێی سه
هید بــوونی  شــه. بــوو کانی شــێلگیرتر ده رکــه نجامی ئه ر ئــه ســه ۆژ لهر  و رۆژ بــه. کرد ده مانــدووی نــه  قورســتریش بایــه

نێـو دڵـی   ی خسـته ژاره م و پـه رێکی حیزبـی دێمـوکرات غـه موو تێکۆشـه سـت چـوونی هـه ده  ک له رۆخییان وه دیق فه سه
  لـه  دیق نـه کاک سـه  بوو که زێن دڵته  وه شه و باره له  ساته و کاره ئه.  وه ڵکی کوردستانه اڵنی خه رانی و کۆمه نگه هاوسه

کانی  ر بنکـه بـۆ سـه  ڵـه الماری کۆمه پـه  ڵکوو له کانی کۆماری ئیسالمیی دا، به کداره چه  ڵ هێزه گه  له  وه نگار بوونه به
 .هید بوو ستی رێکخراوێکی ئۆپۆزیسیونی کورد شه ده  حیزب دا و به

  
 
 

 

 
 

 م شه شه  ی نگرهۆك یند ناوه  ی تهیكوم  یندام ئه :اریلی ریم عه رگورد كه سهشەهید 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماندم چه پشتت
 
 هێنا  واڵی هه و هات ك یه ری په كوێستانا  چیای  ردی به  دڵی  له

 دانا ئامێز  له  گوردی جیهان  كه  كێوه و شت ده  رچی هه  رزی له  وتی
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 هانا  هانای  ستی ده شكاندت بۆ دونیا زوڵمت  سی ده  بشكێ  بی ره
 نا  لـێ تاڵت  می خه  قورسی  باری پشتم ماندت چه  روحمی  بێ  به بۆ
 

 ش به بێ                                                           
 

 ی هەتاوی لە ئاوایی عەمبـار سـەر بە نـاوچەی ئەحـمەدی١٣٢١ کەریم عەلیار ناسراو بە سەرگورد عەلیار لە ساڵی
ەمەند گەورە بوو، لە خوێنـدنیش زۆر زیـرەک ڵروون کردەوە، ئەو لە بنەماڵەیەکی دەوکۆری بۆکان چاوی بە دنیای  

کانی تا پلەی سەرگوردی  هیپاشان رەوانە سەربازی کراو پلە نیزامی. دا بڕی ک یه بوو پۆلەکانی خوێندنی یەک بەدوای
 .بڕی
 
 ئێرانـدا  شـی رته ئه  لـه ،كوردسـتان  دێمـوكراتی  حیزبـی  رانی تێكۆشه  رێزی  بێته  ی وه له ر به ،لیار عه  ریمی كه رگورد سه

  واوی ته  زایی شاره. رگرتبوو وه  سیاسیشی  حوقووقی  لیسانسی و كردبوو واو ته  ریی فسه ئه  كۆلیژی  و ئه. كرد ده  تی خزمه
 م دووهــه  ری فــه نه شــدا رته ئه  لــه  ئینگلیــزی  زمــانی  كــۆلیژی  لــه و بوو هــه دا ئینگلیســی و  تــوركی ، فارســی  كانی زمانــه  لــه

  رێژیمـی  می رده سـه  لـه  كی برایه و مام ت نانه ته و بوون ت سیاسه  اڵوی تێكه  وه كۆنه  له  ی كه ماڵه بنه  رچی گه ئه.  هاتبۆوه
  رێژیمـی  رووخـانی تـا لیار عـه رگورد سـه اڵم بـه ،بوو هـه  وه كوردسـتانه  دێمـوكراتی  حیزبـی  به ندییان پێوه ،دا تی شایه
  لی گه  دژی  له  وه یه ینی خومه ن الیه له جیهاد  رمانی فه  رچوونی ده  دوای  به.  وه یه سیاسی  تێكۆشانی نێو  چووه نه  تی شایه
 ،لیار عـه  ریمی كـه رگورد سـه ،ینی خومـه  رێژیمـی  دژی كوردسـتان  ڵكی خه  ی كدارانه چه  نگاریی ره به  ستاێكردنی ده و كورد
ــی رته ئه ــه  ش ــه و هێشــت  جێ ب ــزی  هات ــمه  ری ــتانه  كانی رگه پێش ــا و  وه كوردس ــه  رۆژی ت ــه ، هیدبوونی ش ــزی  ل ــی  ری   حیزب

 .كرد  باتی خه كورددا  لی گه  كانی پیرۆزه  ئامانجه  دیی هێنانه  پێناوی  له و دێموكرات
 
  بـه  قووڵی  بڕوای  ی بۆنه به ها روه هه و دا ری رمانده فه و  نیزامی  كاری  له  یی شاوه لێوه و  پساۆری ر به له, لیار عه رگورد سه

  لـه و كـرا  دیاری  رگه پێشمه  هێزی  ری رمانده فه  به كورت  كی یه ماوه پاش ، ی كه باته خه و  کوردستان دێموكراتی  حیزبی
  وبــاری كار  لــه  تی رپرســایه به  ســاڵ ٦  ی همــاو  لــه. بــرد  ڕێوه بــه  ی یه تی رپرســایه به م ئــه كوردســتان  ی ناوچــه نــدین چه

 ، سیاسـی  ری فتـه ده  نیزامیـی  راوێژكـاری ك وه چ و  رگه پێشـمه  كۆمیسـیۆنی  ندامی ئه و هێز  ی رمانده فه ك وه چ ،دا نیزامی
 . زایه شاره و پساۆر  رپرسێكی به و ڕ وباوه بیر ن خاوه  كی یه رگه پێشمه  كه دا  نیشانی لیار عه رگورد سه
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  بـه  شـانازیی و  كـورده  رێكی فسـه ئه  كـه  وه شـارده ده ی نه كـات هـیم ،دابـوو ش رتـه ئه  لـه  ی كاتـه و ئـه ،لیار عه رگورد سه
  نیازه و یشتوو گه اڵت سه ده به  تازه  رێژیمی  رۆكی نێوه  له ئاگاداربوون و ك الیه له  سته هه م ئه. كرد ده  وه خۆیه  كوردبوونی

  ی پله  رچی گه ئه ، ی كه نیشتمانه و ل گه  ی رگه پێشمه  به  ببێ دا  هانی ، رێژیمه و ئه  رانی رێبه  كانی یه لی گه  دژی و  ڵ په چه
  ندامێكی ئه, ژیا ده ساكار و  ساده دێموكراتیشدا  حیزبی  كانی ریزه  له تێكۆشان و  تی رگایه پێشمه  له ،بوو هه  رگوردیی سه
  بـه، خۆ ره سـه له  مرۆڤێكی ،یاند گه ده  جێی به  وه یه شانازی  به ،ساێردرابا  پێ  ركێكی ئه ر هه ،بوو حیزب  دیسیالینی  به
ــوو ركناس ئــه و خالق ئــه   حیزبــی  تێكۆشــانی ت خزمــه  نــابووه  وه ته خاوه ســه  بــه  خــۆی  پســاۆریی و زموون ئــه و زانســت و ب

  كــانی ریزه  لــه لیاریان عــه  ریمی كــه رگورد ســه  ندییانــه تمه تایبه م ئــه.  ی كــه له گه  ی شۆڕشــگێڕانه  باتی خــه و دێمــوكرات
ی 22) 4292نـدانی  ی ڕێبه2کە لە  حیـزب  می شـه شه  ی كـۆنگره  لـه  ربۆیه هه ،كردبوو ویست خۆشه دێموكراتدا  حیزبی
 .بژێردراڵ هه  ندی ناوه  ی كۆمیته  ندامی ئه  به بەرێوە چوو ی باشووری کوردستان اڵڵه گوندی گه  له (ز4411ی  ژانویه

 
  بـه ،بـوو كان رگه پێشـمه  رێنـوێنی و ر رمانـده فه ڕدا شـه  كانی ره به  له و  وه كرده  یدانی مه  له  كه روا هه ،لیار عه رگورد سه
. بوو نه  غافڵ ،حیزب  كانی رگه پێشمه و ران رمانده فه  زانیاریی و زانست  ئاستی  وژووربردنی ره به  له  خۆشی  می ڵه قه و بیر
  باسێكیشـی  زنجیـره ،كاندا یه تی تایبه  وه كۆبوونه و كۆڕ  له كان یه نیزامی  له سه مه  نگاندنی ڵسه هه و  وه شیكردنه  له  جگه
  كــه كــرد پێ ســت ده دا  رگه پێشــمه  كۆمیســیۆنی  ئۆرگــانی" )ز رماوه ســه  ی٢٦"  گۆڤــاری  لــه" ڕ شــه  ئوســووڵی"  نــاوی ژێر لــه
 كـرد  ئامـاده"  ویژه  جنگهای"  ناوی به  كیشی یه نامیلكه.  وه كرایه باڵو  لـێ  شی به ٢ نیا ته  هیدبوونی شه  هۆی به  وه داخه به
 . بۆوه باڵو و چا  ، وه یه هیدبوونی شه  دوای  كه
 
 و دانونـدبا  تـازه  رێژیمـی  داواكـانی و ویست بۆ  ری سه و وه مابایه ئێراندا  شی رته ئه  له ر گه ئه لیار عه  ریمی كه رگورد سه

 و لـه زۆر  ی پایـه و  پلـه و  تی رپرسـایه به بێگومـان, كردبـا  ی رێژیمه و ئه  كانی رستانه په كۆنه و  لی گه  دژی  نیازه  تی خزمه
ــانه كه ــه  س ــۆوه ده رزتر ب ــه  ب ــه زۆر  ك ــواره  ل ــه  ی وه خ ــوون ودا ئ ــه و ب ــامی  ل ــه  ئاك ــه ت خزم ــه و ب ــه خه و  رێژیم ــه ت یان   ب

  ی"نیشـتمان و ل گـه  تیی رگایه پێشمه"  وه ئه اڵم به. یشتن گه رز به  پۆستی و قام مه  به, یان كه واڵته  ڵكی خه  كانی ئامانجه
 گرنگتـر و تر وره گـه  الوه بـه زۆر ،ڵكـدا هخ  دژی و ر ركوتكه سـه  شـێكی رته ئه  له رز به  قامی مه و پۆست و  تی رپرسایه به  له
 و  کوردســتان دێمــوكراتی  حیزبــی  بــه  كانی نرخــه به  تــه خزمه  ی مــاوه و لیار عــه رگورد ســه  تیی رگایه پێشــمه  ژینــی. بــوو
  كه بوو دا یه نوێ  ژیانه م ئه  ساڵی مین شه شه  له  چونكه, بوو كورت زۆر  وه داخه  به  ی كه وه ته نه  ی قخوازانه هه  باتی خه
  و ل گه  تی خزمه  ی كورته  ماوه م ئه ر هه و بژارد ڵی هه رگورد سه  كه  یه نوێ  ژیانه و رێباز م ئه ر هه اڵم به. بوو هید شه



دێموکڕاتی حیزبی انی شەهیدیڕێبەر  

 

 

81 
 

 .كرد دابین دا ی كه وه ته نه  مێژووی  دڵی  له  مرۆڤه م ئه  یادی و ناو بۆ  رزی به و  دی به ئه  كی جێگایه ،نیشتمان
 

 و   نــدی ناوه  ی كومیتــه  نــدامی ئه لیار، عــه  ریمی كــه رگورد ســه( ١٩٨٥ی جــوونی ٣١) ،١٣٦٤  ڕی پووشــاه  مــانگی  ی١١  لــه
  شـــكری له  دژی  بـــه دا مانانـــه قاره  ڕێكی شـــه  لـــه کوردســـتان، دێمـــوكراتی  حیزبـــی  ی رگه پێشـــمه  كۆمیســـیۆنی  جێگـــری
 برا كاكـه كر بووبـه ئه  كـانی ناوه  بـه دا، دیكـه  ی رگه پێشـمه ٣  ڵ گـه له ، نهبا  ی ناوچه  له  ئیسالمی  كۆماری  تكاری جینایه

 .بوون هید شه یی، شێخه  مزه هه و  پیرۆتی مام سلێمان ،( قزی سه بوو ئه)
 
 ،كوردسـتاندا  كانی رگه پێشمه  ی رزه به پایه  رمانده فه م ئه و  مان كه له گه و  حیزب  ی وته ڵكه هه  رۆڵه م ئه  بوونی هید شه
  یی شێخه  مزه هه و  پیرۆت مام سلێمان ،برا كاكه كر بووبه ئه ، هاوڕێی  ی كه هیده شه  رگه پێشمه  سێ و ئه  یادی  وه رێزه  به
 .نێین داده یان گڵكۆكه ر سه له  فاداری وه و  گناسی مه ئه  گوڵی  پكه چه و  وه ینه كه ده
 

 ماڵاەڕی شەهید  -  وریا قادر
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 م نجهێپی  نگرهۆک یند ناوه ی تهیمۆک یژکارێراو :ب ڵه ق ته ها حه هید ته شه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

دایـک ببــوو،   هاباد دا لـه ری شـاری مــه کی تێکۆشـه یــه ماڵه بنه  لـه( ز١٩٤١) ١٣٢١ب سـاڵی  ڵــه ق ته ها حـه هید تـه شـه
 ١٣٤٩ساڵی   ناوبانگی حیزب بوو که  رپرسانی به به  کیک له یه" ریف قادر شه"  ی هاشم اقل الطالب ناسراو به براکه

ی لیسانسـی فیزیـک رگرتن ب پاس وه ڵه ق ته ها حه ته. باشووری کوردستان تیرۆر کرا  شاری سلێمانی له  له( ز١٩٧١)
ناسـرا، سـاواک تێـی  ئـازادیخواز ده  بـه  اڵم چۆنکـه به. کرد  وه رس گوتنه ده  ستی به هاباد دا ده کانی مه بیرستانه ده  له
کانی تاران کـاری ئـازادی  بیرستانه ده  ک له یه تاران و ماوه  چووه  بۆیه.  وه بمێنێته  و شاره ی هێشت له ڵ پێ ا و نه هه
 .زرا لگرا  دامه تی پۆست و ته زاره وه  له  دوایه.کرد
 

. ڵ حیزبی دێموکرات ئاشـنا بـوو گه  ڵ و له ڵ کاری سیاسی تێکه گه  له  وه منداڵی یه  ر له ب هه ڵه ق ته ها حه کاک ته
تی  معیـه هکاروبـاری ج  چـاالکی لـه  تێکۆشان کرد و بـه  ستی به ئاشکرا ده  به  وه النی ئێرانه رینی گه تای راپه ره سه  له

تـاران   شکیالتی حیـزب لـه ڕ خستنی ته گه وه  تی له دوای رووخانی رێژیمی پاشایه. شدار بوو ز دا به رکه کانی مه کورده
و  کانی، لـه و و هـاوڕێ یـه دا ئـه( ز١٩٧٩) ١٣٥٨ی ساڵی  ڕی سێ مانگه کاتی شه  رچاوی یاری کرد و له خشی به دا نه
 . رگرت ی کوردستان وه وه زانجی بزووتنهقا  ڵکی باشیان به که  شکیالته ته
 
 و  تێکی زۆری به ی گیرا خزمه و کاته شکیالتی تاران و تا ئه رپرسی ته به  بوو به  وه(ز١٩٨١) ١٣٥٩هاری ساڵی  به  له
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 .تاران  چوونه رمان کردن ده بۆ ده  وه ڕێگای نهێنی یه  له  کرد که  خۆش و بریندارانه نه
 

بەرێـوە  دا هاباد مـه یشـار  لـه( 4411ری ێوبریـی فێ44)4211نـدانی  ی رێبه21لە  م چـواره ی کـۆنگره  ها لـه کاک ته
تێکۆشـانی نـاوبراو کـرد و   سـتی بـه دوژمـن هه  وه داخه به. هەڵبژێردرا ندی ی ناوه ندامی راوێژکاری کۆمیته ئه  ەب چوو

 . تاران گیرا  له( ١٩٨٣) ١٣٦٢ساڵی 
 

ســتی  ده  ی تــاران بــه"وین ئــه"ی  ندیخانــه به  لــه( ١٩٨٥ری ەی ئۆکتــۆب٧) ١٣٦٤ری ســاڵی  زبــه ی ره١٥نجام رۆژی  ره ســه
      .کرێگیراوانی رێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئیعدام کرا به
 
یشـتوو  رووناکبیرێکی تێگه. تی حیزبی بوو خسیه شه دیسیالین و به  ندامیکی به ی ئه ب نموونه ڵه ق ته ها حه هید ته شه
ویسـتی حیـزب و هـاوڕێ حیزبـی  ویسـت و خۆشه حیزبـی خـۆش ده  وه ڵـه ده  بـه. باتگێر بـوو یشتوو و ئازا و خـه گهو پێ
  و مردنـی بـه ئـه.  وه فادار مایـه کانی وه ئامانجه  ر به دا و تا سه ر نه ی پێ به وره  نجه شکه زیندان و ئه. کانیشی بوو یه
 .ست بێ ده ی وه که له رزی بۆ گه ربه سه  ی ژیانی به وه ڵبژارد بۆ ئه رزیی هه ربه سه
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 م چواره ی نگرهۆک یند ناوه ی تهیمۆک یندام ئه :باغی ماڵ ده هید که شه

 
 
 
 
 
 

  
 
تکێش  حمه کی زه یه ماڵه بنه  له  و که ئه. دایک ببوو  هاباد له شاری مه  له( ز١٩٤٥) ١٣٢٤باغی ساڵی  ماڵ ده هید که شه

مامۆســتای   رس بخــوێنی و ببــێ بــه ده( فــوق دیاڵــۆم)رگرتنــی  ری تــوانی تــا وه وه نــج و کــوێره ره  دنیــا بــه  دا هــاتبووه
نگرێکی چــاالکی حیــزب  ک الیــه وه  م الوه تاوی بــه هــه( ز١٩٦٧) ١٣٤٦ســاڵی   لــه. هاباد مــه  ی راهنمــایی لــه ســه دره مه

النی ئێـران دا  رینی گـه ی ڕاپـه مـاوه  لـه  وه کـرده نێـو مامۆسـتایان و قۆتـابی یـان دا بـاڵو ده  بیرورای ئازادیخوازیی له
  لـه. بوو کان دا هـه زای یـه ی نـاره وه بردنـی خۆپێشـاندان و بزووتنـه  رێوه پێک هێنـان و بـه  رچاوی له تێکۆشانێکی به

 .ندامی حیزب ئه  سمی بوو به ره  وتنی شؤڕش دا به رکه سهتای  ره سه
 
  بـه بەرێـوە چـوو هاباد شاری مـه  له( ١٩٨١ بریوێریی فێ١٩)١٣٥٨ندانی  ی رێبه٣١  می حیزب دا له ی چواره کۆنگره  له
کرماشـان و   کانی حیـزب لـه تیی رێـک و پێـک کردنـی کۆمیتـه رپرسـایه ڵبژێردرا و به نـدی هـه ی ناوه ندامی کۆمیتـه ئه

میش  ی پێنجـه کـۆنگره  لـه. دسـت هێنـا رچاوی وه وتنی بـه رکه دا سـه  رکه م ئه بردنی ئه رێوه  به  ئیالمی پێ ساێردرا، که
و   وه ڵبژێرایه ندی هه ی ناوه ندامی کۆمیته ئهجارێکتر دووهەم بە   ۆدا ب ١٩٨١ری ەمبەسێی د٦) ١٣٦١زی  رماوه ی سه١٥
 .و خۆی شارستانی کرماشان  ی راستهرپرس ندی ئاژوان و به ی ناوه رپرسی گشتیی کۆمیته به  کرا به  مجاره ئه
 
نێـو   رکی حیزبـی دا لـه بردنی ئـه رێوه کـاتی بـه  باغی لـه ماڵ ده هاوری که( ز١٩٨٢) ١٣٦١ری  مه مانگی بانه  وه داخه به

کرماشـان و   کانی رێژێمی کۆماری ئیسـاڵمیی لـه زێندانه  له  نجه شکه شاری کرماشان گیرا و دوای چوار ساڵ ئازار و ئه
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 ١٣٦٤رماوزی  ی سـه٣  لـه. ببـوو حکووم سـاڵ زینـدانی مـه  پـازده  ت بـه رواڵـه  ی بـه وه و تاران و ورمێ و دوای ئه  سنه
باغی حیزبـی دێمـوکرات  ماڵ ده هید بوونی که شه به. ئیعدام کرا  وه و رێژیمه ن ئه الیه  دا له (ز١٩٨٥ری ەمبۆڤەی ن٢٤)
 .ست دا ده  کانی خۆی له باشترین و فیداکارترین رۆڵه  کێک له یه
 

 شم له یسکێئ موو هه  به  زره جه یدار  نهێبشک
 من یددان و  لکهیو شه ،ێجار  به  وه  که ێكێت

 وێل  له م قسه ،ێبدرک  مه  سته حه یبمکووژ
 من یزمان ێب یم  ده ، انمهیژ ڵ گه  ده یرج مه
 کڵ خه ینیق یداغی  به ، کردووه یماچ  وهێل و  ئه
 !!روو  خاته ده ێپ نۆچل ،ینێه نه فا، جه یم   قه
 
 ۆبـ کـورد، یل گـه یدوژمنـان و رانۆنخێخو یستەد به دا یرانیگ و تەسار ئه یکات  له یترس نه و یراگرۆخ  به ت باره سه

 ێورمـ تـاران، کرماشـان، یکان ندانـهیز  لـه یئـازار و  نجه شـکه ڵسـا چـوار  له ستیو شهۆخ یانێیهاور و ران نگه هاوسه
.... 

 

 یکـ ەو شەاوێـپ  وره گـه و ئـه یوتن کـه داو  لـه و رانیـگ  کـه بـزانن و بن ئاگادار  ستهیوێپ یران نگه هاوسه و کورد یل گه
 هاسـان و هل سـه انیـدوژمن یکـار  کـه بـوو کـورد  هۆڵـز و جـاش یت ارمهی و یهاوکار  به کەیدبەندکراوەکانی  یبەرۆز

 رێــژ  تـهێخر ده رۆز یک هیـ مـاوه ۆبـ یرانـیگ یدوا ڵما کـه کـاک . وهیـمچە نـانیخائ یت انـهی خـه بـه کـورد یپشـت و ۆکـرد
 ماڵ بـه ، رزه بـه  زاتـه و ئـه یت هیسـا که و ت سـمه و وێـن سنیبب ۆیخ یزمان  له تا دوژمن، یەنج شکه و ئازار و به زره جه
 و قـراریئ ۆبـ یول حـه ێنـیب ده  کـه دوژمـن.... ن ببـه ێپـ یر فـه  زه اننۆئازارنـات و نجه شـکه  به و سنیناب ێل یک هی وشه
  بـه سـانید راسـان، وهه عاجز دا، ته هامه وشه یراگرۆخ و یترس نه ۆم هه و ئه حاست  له ،  سووده ێب رگرتن وه عترا یئ
 مال کـه کـاک ڵ گـه  لـه کورد یل گه ینانیخائ و شانۆفرۆخ ی وه کردنه روو رووبه و یرانۆخ کاوڵچ  له رگرتن وه یت ارمهی
 ..ێب ده ئاشکرا دوژمن ۆب یت هیوۆه
 
 ۆبــ کێــجار مانــگ نــد چه ر هــه  کــه تێــد م ســته حه یکێشــۆخ نه یتووشــ دا نــدانیز  لــه رۆز یەنج شــکه و ئــازار رێــژ  لــه
    به هیاۆب شیئازاد ر گه ئه یرموو فه ۆیخ یک وه ر هه ،یبەد یر سته به کرماشان یمارستانیب  له رمان ده و ت بابه ته
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 ...ایدژ نه  ندهێه ێشۆخ نه و ئه ۆیه
 
 و  نجه شــکهەئ و ئــازار و رانیــگ یت هیــنۆچ دا، مالقــات و وتن کــهێچاوپ نیئــاخر  لــه یبــوون دیهەشــ و عــدامیئ شێپــ
  ... کردبوو باس یبباغ ده یفوور غه ال مه بابم یرحووم مه ۆب یندانیز ی به زره جه
 

 ،یشـتمانین یرزگـار ێیر لـه دانا یر سه یئازاد ێیر یبوارانێر موو هه ک وه ،یانێیهاور و وا شهێپ ک وه شیمال که کاک
 یشـ باوه و هاتـه یت هیرگا شمهێپ یجوان یرگ به  به یزۆریپ یرم ته... دواپشوو تا بوو نه دوژمن یستیوو داوا یمیسل ته
 .هاباد مه یر روه په دیه شه یشار وکارو س که
 
  کـه  رگـه به و ربـه هه ،یت هیرگا شـمهێپ یزۆریـپ یرگ به  به  که بوو،  وه ئه دوژمن  له یبوون دیه شه  له ر به یداوا این ته
 ۆبـ مان ونه رگ مه. یشتمانین و ل گه ێێر له دانا یر سه یشاناز به و  داره ێس یپا  تهێپ  دابوو یر به له یرانیگ یکات
 انیـ سـووته  کلکه کورد یت للهیم یدوژمنان ێیرپ به  له  شهیم هه له و سهۆب گ سه ک وه  که شۆفر ل گه ینانیخائ و جاش
 بـوون  وره گه یکێمانع و بات خه یکان زهیر یکردن الوز و شکان کێت ۆیه  ته بوونه یرۆخ کاوڵچ و یر کهۆن  به و ۆکرد
 .....کورد یل گه ی ازانهۆخ یئازاد یرشۆش ێێر ر سه له
 
 یبباغ ده کەژال  -برایم قەزاق   
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 حەوتەم یند ناوه ی تهیمۆک یندام ئه :زایی کیم ره بدولحه هید عه شه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

دا کێشا لەشـاری پـاوە  زایی لەو سەروبەندە کە رێژیمی پاشایەتی سێبەری شومی خۆی بەسەر واڵت کیم ره حه دشەهی
چاوی بە دنیـای پـڕ لە کـوێرەوەری ( ز١٩٥٥)ی هەتاوی ١٣٣٤و زەحمەتکێش لە ساڵی  لە بنەماڵەیەکی کەم دەرامەت

ساڵی   له دا سااڵن  لە حەوت ،منداڵی یقۆناغدا گەورە بوو دوای تێاەڕاندنی  لە باوەشێ دایکی خۆشەویستی. هەڵێنا
زۆر زیــرەک بــوو بــۆیە هەمــوو ســاڵێ بە  دا حەکــیم رەزایــی لە وانەکــانی. رەوانەی قوتابخــانە کــرا( ز١٩٦٢)١٣٤١

بەمجــۆرە تــا چــواری دەبیرســتان لە شــاری پــاوە . دا پۆلەکــانی خوێنــدنی تێدەپەڕانــد پلەیەکــی بــاش لە قوتابخــانە
درێژەدانـی خوێنـدن ئەگەرچـی بـۆ ئەو کـارێکی دژوار بـوو بەاڵم رووی لە شـاری کرماشـان  پاشـان بـۆ. دەرسی خوێند

کردو لەو شارە بە ناچاری بۆ بژێوی خۆی تا بتوانێ خوێندن تەواو بکا رۆژانە دوای تەواو بوونی وانەکانی دەسـتی 
حەکـیم . ی خۆی دابـین دەکـردبەکار کردن دەکرد، هەربۆیە زۆر ئازایانە هەم دەرسی دەخوێندو هەم ژیانی نەمر نەژ

و پاش چەنـد  دا وەرگرێ فەوقی دەیاڵۆم لەرشتەی زانستی ئینسانیی  بڕوانامهتوانی ( ز١٩٧٧) ١٣٥٦رەزایی لەساڵی 
 .مانگ رەوانەی سەربازی بکرێ

 
  زوڵـم و زۆریو   ی كـه له گه  ی وه وسانه باسی چه  كانی ڕ پێ كراوه باوه ڵ گه دا له حەکیم رەزایی لە قۆناغەکانی خوێندن

  بیـری   وه و بـێ پسـانه گـۆرێ  دێنانه  ڵ گه  له  ی ئازاره  پر له  م ژیانه رزگار بوون له  كرد و رێگای ده  تی پاشایه  رێژیمی
بات بــۆ  خــه. كرد ده نــه  دی بـه  ربــاز كردنــی و خۆده رزگــاری  و رێگـای وه كــرده ده  یــه مه ڵه و چه نگ تــه  پــڕ لـه  قۆناخــه و لـه
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ــه  رزگــاری ــم  ل ــگ زوڵ ــه  وه وســانه و زۆرو چه چن ــوو ب ــۆ حەکیمــی الو بب ــاوات  ب ــاره ئ ــه. زوو و ئ ــده اڵم نه ب ــه  زانی ی چ   ل
  ركی ئـه  دا پێناوی  ك له یه چ شێوه  به  وێ كه  ڕێ وه  كێ  ڵ گه  و له ست پێ بكاو چۆن ده  كوێوه  و له ب ێ  بۆی  وه كه رێگایه

  سـتی ئێـران ده  كانی وره گـه  شـاره  له  تی پاشایه  رێژیمی  دژی  به  نجام جموجۆڵ رئه سه.  نێ یه نجام بگه ئه  به  ر شانی سه
ی هەتـاوی ١٣٥٦تەنیا چەند مانگێک لە سـەربازی بـوو کە سـاڵی  .ی ستاند ره پهكوردستانیش   كانی پێكردو بۆ شاره

و الوێکـی  ڕەک سـەربازێکی شۆڕشـگێحەکـیم رەزایـی و. بەرەبەرە خۆپێشاندان بە دژی رێـژیم دەسـتی پێکـرد( ز١٩٧٧)
و وێڕای خەڵک تێکەڵ بەدەریـای  زۆر لەنەتەوەکەی ریزی ئەرتەشی شاهنشاهی بەجێهێشت و کردن بەزۆڵم کورد هەست

ــوو کە لە الیەن ســاواکەوە گیــراو رەوانەی زینــدانی پادگــانی بێســتوونی  ــوو، هەر لەبەر ئەوە ب خروشــانی شــۆڕش ب
بەمجۆرە حەکیم رەزایی تـا رووخـانی رێژیمـی پاشـایەتی لە  .ان ئازارو ئەشکەنجەدادا زۆری کراو لە زیندان نکرماشا
 .دا مایەوە زیندان

 
ــک لە  ــاڵی ١١کاتێ ــەممەی س ــارچی ٢) ١٣٥٧ی رەش ــتان ( ز١٩٧٩ی م ــوکڕاتی کوردس ــی دێم ــکرای حیزب ــانی ئاش تێکۆش

هـاتە   کـهحەکیم رەزایی یەکێک لەو الوە رووناکبیرانە بـوو  ،و بنکەکانی لە ناوچەی پاوە دەکرێتەوە رادەگەیەندرێ
 یســەرەتا بە هــۆی ئەوە. هەڵمــاڵی  و تێکۆشــان لــێ و زۆر ئازایــانە قــۆڵی بــۆ خەبــات ریــزی تێکۆشــەرانی دێمــوکڕات

ئاشـنایەتی هەبــوو وەک بەرپرسـی بەشـی ئینتشــاراتی حیـزب لە پــاوە  دا  و ئەدەبییــاتی شـۆڕش شـارەزایی لە نووسـین
دا کاری تـداروکاتی هێـزی  پاشان بە هۆی هێرشی کۆماری ئیسالمی بۆ سەر کوردستان لەشەڕی سێ مانگە. کرادیاری 

و نیشـتمانەکەی  و خـاک دا بەرگری لە ئـاو خەبات لەوسەنگەر یو وەک قارەمانێکی مەیدان پێشمەرگەی کەوتە سەرشان
ســەر لە نــوێ شــارەکانی  دا( ز١٩٨١)  یی هەتــاو١٣٥٨دوای ئەوەی کە هێــزی پێشــمەرگە لە پــاییزی ســاڵی . دەکــرد

و ئینتشـاراتی دەســت پێکـردەوەو هاوکــات  کوردسـتانی لە چنــگ داگیـرکەران دەرهێنــا، حەکـیم رەزایــی کـاری تەبلیغــی
و  دا لە شـارەکانی پـاوە، نەوسـود لەگەڵ کاری خۆی بەرپرسایەتی یەکیتی الوانی وەستۆ گرتوو بۆ کـار لە نێـو الوان

 .بە هەموو شێوەیەکی گونجاو بۆ کاری الوان تێدەکۆشا و،ەر شان بونۆدشە ئەرکی قورسی لەس
 

ی ٤و لە کـۆنگری  وچـان تـوانی دەنگـی متمـانە لە نـاوچەی پـاوە بێنیـتەوە بـوونی بێ رەزایـی بە هـۆی مانـدوو  حەکیم
  ی له وه انهر دوایی گه. شدار بێت بەرێوەچوو به (١٩٨١ فێبریوێری ی١٩)١٣٥٨ ندانی رێبه ی٣١له کە حیزبی دێموکڕات 

و دوای  دا بەشـدار بـێ ن لە مـانگی رێبەنـدا. کـار و تێکۆشـانی خـۆی دا  ی بـه ره پـه  وه کی زیـاتره ئـۆگری یـه  به  کۆنگره
 . و عەالقەیەکی دیکەوە بۆ میدانی خەبات گەڕایەوە تەواو بوونی کۆنگرە بە ئامادەگی
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و بەرپرسی یەکیتی الوان بوو بەهـۆی  شارستانی پاوەلەکاتێکدا کە ئەندامی کۆمیتەی ( ز١٩٨١) ١٣٦١ناوبراو ساڵی 
لیهاتوویی بە مشاویری کومیتەی ناوەندی دیـاری کـراو پاشـان وەک بەرپرسـی کـۆمیتەی حیـزب لە هەورامـان دیـاری 

نی خەڵکـی اڵو، بـوو بە خۆشەویسـتی کـۆمە بەڕێـوە بەرێ  وه ەییئەو توانی ئەو مەسئوولییەتە بەوپەڕی لێهـاتوو. کرا
و  راســتی  و دڵســۆزی ت داقه ســه نــاوبراو بەراســتی بــوو بە کادرێــک کە. شــمەرەگانی ئەو مەڵبەنــدەێدرو پنــاوچەو، کــا

  قـاڵبووی  ئـازاو كـادرێكی  كی یه رگه پێشـمه.  تی یـه كه حیزبه  فـاداری وه  ی رۆڵـه  ریخسـت كـه داو، ده  نیشـان  خـۆی  ییپاك
  شۆڕشـگێڕی  رزی بـه  كی تی یـه سـایه كه  نی و زمان شیرین وخـاوه پاك توش دا ره ش وه ل ئه گه ر له هه. بات بوو خه  ی كووره

موو شـتێك خۆشـتر  هـه  لـه  تی رگایه پێشـمه  ژیانی. گرت ده  و ڕێزیان لێ ویست خۆشیان ده  گشتی به  رانی نگه بوو، هاوسه
ئەو تایبەتمەنـدییانە بـوونە هـۆی .  دا دابنـێ پێنـاوی  لـه  خـۆی  خسی شه  كی ندییه وه رژه موو به بوو هه  و ئاماده ویست ده

وەک ئەندامی کۆمیتەی بەسترا ( ز ١٩٨١ دێسەمبەری ی٦) ١٣٦١ زی رماوه سه ی١٥کە لە دا ی حیزب٥ئەوە لە کۆنگری 
ی ٢  ) بەڕیـوە دەبـرد، هەر بـۆیەش لە کۆنگرەکـانی شـەش یو تێکۆشـانی سـادەقانە و کـارو ئەرک ناوندی هەڵبژێردرێ

سـەر لەنـوێ  (ز١٩٨٥ری ەمبەسێی د١٧) ١٣٦٤زی  رماوه ی سه٢٦) و حەوت  (ز١٩٨٤ نێوێریجای ٢٢) ١٣٦٢ندانی  ڕێبه
ی جنووبی ٢ی حیزب وەک بەرپرسی مەڵبەندی ٧دوای کۆنگرەی . وەک ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی هەڵدەبژێردرایەوە

 .و لێبراوانە ئەو ئەرکەی بەجێ گەیاند کوردستان دیاری کراو تا کاتی شەهید بوونی زۆر شێلگیرانە
 

ەتوانا، ئازاو شـوجاع، ورەی هەمیشـە بەرز دیـار حەکیم رەزایی الوێک بوو نەتەوەکەی خۆش دەویست، خوینگەرم، ب
دا، لە خەبـات کـردن بـۆ ئـازادی قەت ناهۆمێـد  بوو، هی کـات لە کـاری حیزبـی مانـدوو نەدەبـوو لەکـارو تێکۆشـانی

ی دژی حیزب دەجوواڵنەوە زۆر بەتوندی هەڵویستی دەگرت، پێشـی بەهەمـوو جـۆرە  هنەبوو، لە بەرامبەر ئەو کەسان
و تەوەزل نەدەدا، ئەو بـۆیەش حیـزبەکەی خۆشـی دەویسـت چـونکی   و رێگـای بەکەسـانی تەمـبەڵ یەک دەگرت تەمبەڵی

و، رابەری کــاروانی  و، چــرا بەدەســت گیــان لەســەر لە  نــاوبراو. وخەڵکــی کوردســتان بــوو  هەمــوو ژیــانی بــۆ حیــزب
و  گەرمـا، برسـییەتی بـاک لەمەرگ، بـێ تـرس لەمـردن، سـەرما و بێ. نەپساوەی رێگای تێکۆشانی ئـازادیخوازان بـوو

  ئاسـتی له  شـكیالتی ته  كـاری  ك پسـاۆڕێكی وه  رچی گـه ئه. دا بەشیان بەزین بـوو موویان لە ئاستی ئەو و هەر هه رووتی
  .  وه مایه ده نه  خۆی  ی كه نده ڵبه مه  مانێكی هیم قاره  دا، له ری ڕكه و شه  ترسی و نه  تی ئازایه  ركردبوو، له ده  دا ناوی حیزب

                                                         
هێزەکـــانی کۆمـــاری ئیســـالمی ( ز١٩٨٦ی ئۆکتـــۆبەری ٣١)ی هەتـــاوی ١٣٦٥ی خەزەڵـــوەری ســـاڵی ٩بە داخەوە رۆژی 

هێرشــیان کــردە ســەر نــاوچەی سەرشــیوی ســەقز لە شــاخی ڕوش لە پشــتی ئــاوایی خوڕمتــا، کە لەگەڵ بەرەنگــاری 
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ــانی ئەو م ــزی رۆڵەک ــەیان بە هێ ــانی پاشەکەش ــەڕو بەربەرەک ــەعات ش ــدین س ــاش چەن ــۆوە، پ ــدە رووبەروو ب ەڵبەن
دا بوو کە حەکیمـی رەزایـی کـادری لەخۆبـووردوو، فیـداکار، نەسـرەوتووی  لەو شەرە قارەمانانەیە. کۆنەپەرستی کرد

 .گیانی پێشکەش بە نەتەوە بەشخوراوەکەی کرد  و  حیزبەکەمان کەوتە بەر گوللەی دوژمن
 

 فەرماندەرانی شەهید  -  برایم چۆکەلی
 

 

 
  

 :(ورهەسووڵی بابی گەید ڕەس)سووڵ دێهقان ناسراو به ڕە یدەهید سەش
 

 کۆنگرەی پێنجەم ئەندامی ڕێبەری
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ری رامبـه به تاوی، هه ی١٣١٧ ساڵی هاری به ــ تی نووسیویه دا کانی یادداشته  له بۆخۆی ک روه هه ــ سووڵ یدڕه سه کاک
  لـه  کـه دا،" چین ینۆکـان" وتی شـکه ئه  لـه بـوون، دا کـۆچکردن حـاڵی  لـه بـابی ماڵی دا حاڵێک  له نی،یزای ی١٩٣٦
 .  بووه دایک  له ، وتوه ڵکه هه دا" رشاخان سه" ی ناوچه ی"رد زه کانی" گوندی پشت مووتی ڵه هه و ڕژد کی چیایه

 
ــابی" ی ماڵــه بنه ــه ب ــه"  وره گ ــدا ســووی یدڕه سه  ک ــه تێ ــک  ل ــووه دای ــه ماڵه بنه ، ب ــه کی ی ــانگی  ب ــه ناوچه نێوب ــه. ن ک  و ئ
  کـه" یداوا سـه" گونـدی  له و رشاخان سه ی ناوچه  له ر هه دا سووڵیش یدڕه سه کاک ژیانی می رده سه  له  که ، یه ماڵه بنه
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 پیـاوێکی سـووڵ یدڕه سه کـاک بـاپیری  واتـه ، وره گه بابی  که   وه وه ئه هۆی  به ژیاون، ، وه کردۆته دانیان ئاوه بۆخۆیان
 ، وه یه تی کوردایه و نیشتمانویستی ستی هه هۆی  به ش وه له زیاتر و  کراوه لێ چاوی شێخ ک وه و  بووه ڵکی خه و دڵسۆز
  لێـره  نگـه ڕه.  گیراوه لێ ڕێزیان و بوون ویست خۆشه ریشیان وروبه ده کانی ناوچه و خۆیان ی ناوچه ڵکی خه بۆ  میشه هه
 وانی ئـه ڕێـزی و در قـه ش یـه ماڵه بنه و له سوو یدڕه سه کاک وتنی ڵکه هه  که بێ جێ به ش یه ڕاستی و به کردن ئیشاڕه دا
 . کردوه دووقات دا ڵک خه نێو  له
 
 زرا مـه و  مووچـه نێـو کـاری و شوانی  به کوردستان ی مه رده سه و ئه منداالنی موو هه ک وه یدڕسووش سه منداڵیی وری ده
 خـۆی وکاتی ئـه ری وروبـه ده ب ـووکی دنیـای  لـه بیـری ی چوارچێـوه بـوو، ک زیره منداڵێکی  که و ئه اڵم به ڕێ، په ده تێ
 شـــیان که ماڵه بنه  و   یـــه هه  زانیـــاری ســـتهێنانی ده وه و خوێنـــدن  بـــه پێویســـتیی کـــرد ده ســـتی هه و  بـــۆوه ده رینتر بـــه
 شـاری  لـه تایی ره سه ی وره ده و بکا ڕازی بابی توانی کرا، ده دابین بۆ ویان ئه خوێندنی رجی خه و بوون سڕۆیشتوو ده
 .بکا واو ته  وه وتنه رکه سه  به هاباد مه
 
  لــه دژوار قۆنــاخێکی  کــه دا ده ڕوو  کاتــه و ئــه دا الو ســووی ڕه ید ســه ینــی زه و دڵ  لــه بات خــه ســتی هه وتنی ڕکــه گه وه

 زیـاتر.   یـه تاوی هه سیی  ی یه ده تای ره سه کات:  کردوه پێ ستی ده دا کوردستان اڵتی ڕۆژهه  له کورد ی وه ته نه مێژووی
ـــ وت حــه  لــه  دا د ممــه محه قــازی وا پێشــه درانــی  ســێداره  لــه و کوردســتان کۆمــاری ڕووخــانی ر ســه  بــه ســاڵ شــت هه ـ
 .ڕیوه په نه تێ
 

 ی وانـه ئه کان، دڵسـۆزه  ڕۆڵـه. سـاردن ی ناسـه هه  له تژی هێشتاش کان سینگه و  وه بوونه نه ساڕێژ هێشتاش کان برینه
 ڕاکێشـن، سـتی ژێرده نیـری بـۆ مـل نـاکرێ قبـووڵ بۆیـان و ببیـنن یان کـه وه ته نه لیلـی زه و دیلی نادا رایی به چاویان

 کوردســتان دێمــۆکڕاتی حیزبــی کــانی ڕێکخراوه وێ یانــه ده ، وه نــه که ده تــاقی نگاو هــه هێــزی ن، ده ده مێشــک مشــتوماڵی
 ی٢٨ کۆدیتای  ینه به و ئه ر هه.  وه بدۆزنه دا ڕێژیم شی ڕه اڵتی سه ده نێو  به تێکۆشان بۆ تانێک ره ده و  وه نه که زیندوو

 و"  رێ سـه ی  کۆکـه ڵه که" گونـدی  لـه  وره گـه بـابی مـاڵی.  دژوارتـره و شـێواوتر  که بارودۆخه و  داوه ڕووی الوێژیش گه
 کانی ژاندرمـه سـتی ده هاسـانی  بـه و  وتوون ڵکـه هه  کـه رێمه هه می ئاسـته و  کێوپـاره  ره هه شوێنێکی  له  که" یداوێ سه"

ــه ناگــاتێ، ڕێژیمیــان ــه و  وه حاوانــه کۆی م ــور یۆســفی، زیزی عــه کــاک: ک وه ناســراوی رانی تێکۆشــه ی وه کۆبوون  دوکت
 و للوتتولالب قـه ئه هاشـمی خودایاری، دی سعه ئه دیقی، سه لیلی خه ،(تۆفیق د حمه ئه)ئیسحاقی یبدوڵاڵ عه قاسملوو،
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 سـووڵی ڕه ید سـه ر سـه  لـه شـوێن یۆسـفی زیز عه مر نه  مووانیش هه  له زیاتر و  سانه که و ئه. یه دیکه  باتکاری خه زۆر
ــاوبراو  ورده  ورده و دادنــێن الو  چــاالکیی م کــه یه تی نووســیویه بۆخــۆی ک روه هــه و کــا ده سیاســی کــاری  بــه ســت ده ن

 هاباد مـه  لـه قـازی وا پێشـه ک ی خانمی ت عیسمه بۆ  وه خۆیانه ماڵی  له یۆسفی زیز عه کاک ی نامه بردنی سیاسیشی
 .   بووه

 
 ر هـه گیـرێ، ده"  رێ سـه ی کۆکـه ڵه که" گوندی  له  که دا حیزبی کی یه وه کۆبوونه  له سووڵ ڕه ید سه کاک ناچێ پێ زۆری
 دێرین، رانی تێکۆشه وێڕای و  رگیراوه وه حیزب سمیی ڕه ندامی ئه ک وه  که نرێ یه گه ڕاده پێی  وه زیزه عه کاک ن الیه  له

 نـدامی ئه  بـه السـوور، حوسـێن کـاک و  ویـه ڵه که حـاجی ید سـه الهیجـانی، حمـانی ڕه ال مـه قادری، دی مه حه کاپیتان
 ی کۆمیتـه ڕی ڕاپـه  بـه نـدامێکی ئه  بێتـه ده  وه کاتـه و ولـه کا ده قبووڵ  رکه ئه و ئه ویش ئه.  کراوه دیاری الجان ی کۆمیته
 حیـزب ی دیکـه کانی کۆمیتـه ی زۆربـه ڵ گـه  لـه نـدی پێوه ی ئاڵقـه و کان ڵسـووڕه هه  ره هـه  کۆمیته  له کێک یه  که الجان
 . بووه

 
 نـدامانی ئه ر سـه بـۆ شـا سـاواکی هێرشـی پۆلی شه ی کاته و ئه (ز١٩٥٩ئاگۆستی ی ٣)تاوی، هه ی١٣٣٨ الوێژی گه ی١١

 کی یه نجه شکه ئه دوای و گیرێ ده حیزب ی دیکه رانی تێکۆشه ی زۆربه ک وه سووڵیش یدڕه سه کاک کا، ده پێ ست ده حیزب
 سـاڵ ٥ حـوکمی و اڵ قزڵقـه زینـدانی  کرێتـه ده ڕێ به ورێز، تـه و هاباد مـه کانی ندیخانـه به  لـه جیسمی و ڕووحی زۆری

 . بڕێ ده دا ر سه  به زیندانی
 

 گونـدی  وه دێتـه و بـێ ده ئـازاد ی، کـه ندیبوونه به ی مـاوه  لـه مانـگ ش شـه و ساڵ سێ کێشانی دوای سوول یدڕه سه کاک
 ڕێکوپێـک و  وه دانکردنـه ئاوه بـۆ زۆری تێکی حمـه زه و بوو ئاشقی گیان و دڵ  به نی گوته خۆی  که نی وته مه یداوای سه

  ووڕۆژه شــه کانی کابووســه هێشــتا و نێ ناخایــه زۆر ی نــده دڵبه  نــده ڵبه مه و لــه ی وه ســانه حه اڵم بــه. کێشــابوو کردنــی
 . وه ونه که ده پێوشوێنی دووی وه کانی سیخوڕه و ساواک و  وه پێ نه ڵده هه تێی  که الناچن، ر سه  له زیندانی کانی تاڵه

 
ــدین چه ــانگی جــار ن ــه که ده ب ــه و  وه ن ــه ی وه لێکۆڵین ــه  ل ــه ده ڵ گ ــه. ن ک ــه ویش ئ ــێ ده  ک ــه ئه زان ــاهێنن لێ وازی  وان  و ن
  لـه هاوڕێیـانی ڵی تێکـه و ڕوا ده باشـوور ئازادی کوردستانی و ره به دێڵی، جێ  به سوکاری که و ماڵ ناچار ، وه گرنه ی ده

  دیریی چاوه ی کۆمیته ندامی ئه" ک وه  وه یه حیزبی هاوڕێیانی ن الیه  له وێ له.  وه بێته ده کوردستان دێمۆکڕاتی حیزبی
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 .کرێ ده دیاری حیزب ی" رز به
 
 قۆنـاخی لێک گـه و  وه مێنێتـه ده کوردسـتان باشـووری  لـه حیزبـی هاوڕێیـانی ڵ گـه  لـه سووڵ ڕه ید سه کاک  وه کاته و له

 حیزبـی  کـه دا کۆنفڕانسـیک  لـه (ز١٩٧١) تاوی هـه ی١٣٥١ سـاڵی. ڕێنێ پـه ده تێ بات خه ندی له و ند که پڕ و م ئاسته
 .بژێردرێ ڵده هه ندی ناوه ی کۆمیته ندامی ئه  به گرێ، ی ده  کۆیه  له کوردستان دێمۆکڕاتی

 
 ڵکی خـه اڵنی کۆمـه نێـو  لـه حیزبـی کـاری بـۆ ک روویـه ده ی وکاتـه ئه دا، (ز١٩٧٨) تاوی هـه ی١٣٥٧ ساڵی هاری به  له

  وه ڕێتـه گه ده  کـه  دێمۆکراتـه حیزبـی کـادری م کـه یه دیهقـان سووڵی ڕه ید سه کاک کرێ، ده دی به کوردستان اڵتی ڕۆژهه
 خـۆش ڵسووران هه بواری و   وه گرێته ده حیزب ندامانی ئه ڵ گه  له ندی پێوه وه، مێنێته ده مانگان ٢ کوردستان، نێوخۆی

 . وه کاته ده
 
 س کـه نیا تـه و ئـه: "کا ده باس دا" تێکۆشان  ده سه نیو" کتێبی  له  که  نزاده سه حه بدوڵاڵ عه مامۆستا ڕێز به ولی قه  به
 پاشـانیش ". بکـا حیزبـی کـاری و واڵت نێوخـۆی  وه ڕێتـه بگه رت شـه و ید قه بێ{ دا  بارودۆخه و له}بوو  ئاماده  که بوو

 و کــار بــۆ دا  ســاڵه و ئــه پــاییزی  لــه ر هــه  کــه کوردســتان، دێمــۆکڕاتی حیزبــی ی"زاگــرۆس ی کۆمیتــه"  نــدامی ئه  بۆتــه
  .کوردسـتان اڵتی ڕۆژهـه نێوخـۆی  وه ڕاونـه گه نـدامانی ئه و هـاتوه پێک واڵت نێوخۆی  له حیزب کانی ڕێکخراوه ریی ڕێبه
  بــه شــنۆی و پیرانشــار ، ده غــه نه کانی ناوچــه حیزبیــی کــاری تیی رپرســایه به دا  یــه کۆمیته و لــه ســووڵ ڕه ید ســه کــاک
 . بووه  ستۆوه ئه
 

ــه دوای ــی ی وه ئ ــۆکرات حیزب ــاک وه، پێکرده ســت ده خــۆی ئاشــکرای تێکۆشــانی دێم ــه ک وه ســووڵ ڕه ید ســه ک ــه کێک ی   ل
 و ئه. رکرد ده ناوی و کرد کاری دا ڵک خه اڵنی کۆمه و حیزب نێو  له حیزب کانی ناسه نه ماندوویی و پڕکار  رپرسه به
 سـاڵی  لـه.  وه ڵبژێررایه هه ندی ناوه ی کۆمیته ندامی ئه ک وه دا حیزب پێنجی ی کۆنگره  له م هه و ٤ ی کۆنگره  له م هه

  بـــۆ خـــۆی ی دڕندانـــه و تونـــد هێرشــی دوژمـــن دا کاتێـــک  لـــه و  دیکــه می ئاســـته قۆنـــاخێکی  لـــه تاوی، هــه ی١٣٦١
 ی ناوچـه ی ئـاواره هید شـه هێـزی ری رمانده فه و ئه کردبوو، پێ ست ده کوردستان کانی ئازادکراوه  ناوچه ی وه داگیرکردنه
 حیـزب کـانی هێزه ترین کارامـه  لـه کێک یـه دا و ئـه تیی رایـه رمانده فه کاتی  له ت تایبه  به  هێزه و ئه و بوو پیرانشار

 .بوو
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 نیشتمانیی ی ساارده و رک ئه  له ساتێک بوو،  ستۆوه ئه  به حیزبیی تیی رپرسایه به ی کاته و ئه تا سووڵ ڕه ید سه کاک
ــڵ خــۆی ــه خاف ــده وه ئه و بوو ن ــه ی ن ــای  ل ــوو دا توان ــدوو ب ــوو مان ــاری و ب ــرد ک ــین. ک ــه لێارسراویشــی دوای  شــی به  ل
ــوو حیــزب نــدامانی مئه که کاروبــاری  بــه یشــتن پێراگه و دا حیــزب تیی الیــه کۆمه   کــه بــوو دا  کاتــه و لــه ش وه ئــه و ب
 . ببوون جێگیر دا کوردستان باشووری تیی جافه دۆڵی  له حیزب تیی رایه ڕێبه کانی بنکه

 
 دا، حیزب کانی ڕیزه  له ی که وه ته نه  به ت خزمه  یه ده سێ   له زیاتر و  قۆناخانه و ئه بڕینی دوای سووڵ ڕه ید سه کاک
. بوو جێ  نیشته سلێمانی شاری  له و هێنا حیزبی کاری  له وازی دا (ز١٩٨٥) تاوی هه ی١٣٦٤ ساڵی وتی حه مانگی  له
  لـه( ١٩٨٧ - ٩ - ٢٨) ٦٦ - ٧ - ٦ ڕۆژی یانیی بـه  لـه و دواتـر مانگ سێ و دووساڵ  به نێزیک  وه گرانه داخێکی  به

     .کرا هید شه  زلوومانه مه کی یه شێوه  به و ناسراو نه کداری چه ند چه سڕێژی ده ر به  وته که دا خۆی ی که ماڵه
 

ــه ــاک هیدبوونی ش ــه ک ــووڵ ڕه ید س ــۆ س ــه ب ــتان، ی وه بزووتن ــی کوردس ــۆکرات حیزب ــان و دێم ــه و هاوڕێی  رانی نگه هاوس
 خ بایه و ناسی ده ویان ئه  که کرد، تبار فه خه ختی سه  به ی سانه که و ئه موو هه دڵی ڕاستی به و بوو  وره گه سارێکی خه
 .زانی ده دا مان که وه ته نه وای ڕه باتی خه له ویان ئه تێکۆشانی شوێنی و
 
 سـووک، ڕوح پیـاوێکی و ئه  که بڵێین بێ ده ین، بکه  هیده شه  ره تێکۆشه و ئه سنی په دا  وشه ند چه  له وێ بمانه ر گه ئه

.  بوو توانا  به رێکی ڕێبه و   وه  به کادرێکی ، کارزان رێکی رمانده فه ئازا، کی یه رگه پێشمه دڵسۆز، رێکی روه نیشتماناه
 نـدامانی ئه ویسـتی خۆشه بوونی ڵکی خه و دریغ بێ تی خزمه هۆی  به  که بوو  رانه ڕێبه و له کێک یه سوول ڕه ید سه کاک
 .بوو ڵک خه اڵنی کۆمه و حیزب

 
 . گرین راده زیندوو دا دڵمان  له  وره گه بابی سووڵی ڕه ید سه مر نه هیدی شه یادی

 
 سوئێد ی کۆمیته - کوردستان دێمۆکڕاتی حیزبی
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 م شته هه ی نگرهۆک یند ناوه ی تهیمۆک یگرێج :دیق فیروزی سهشەهید 

 
 
 
 
 
 
 
 
. بـوو دایک  له ی سەرشیوی سەقز"کیسەاڵن"لە گوندی  (ز١٩٥٤)ی هەتاوی،١٣٣٣ساڵی   له فیروزی دیق سه کاک مر نه

 و نـج ره ڵ گـه له  وه منـداڵی  له ر هه. پێدا  درێژه  سنه و ریوان مه کانی شاره  له دیاڵۆم رگرتنی وه تا هه خۆی خوێندنی
 بــۆ ی کـه عتیلیه ته و پشـوودان کــاتی بـۆ ناچـار دا خوێنــدنی ی وره ده ری رانسـه سه  لـه بــوو  خـه یه و سـته ده ری وه کـوێره

 ی کـه ژاره هه  ماڵـه بنه  بـه تێک یارمـه بتـوانێ ر گـه ئه و بکـا یـدا په خـۆی خوێندنی رجی خه تا، بکا رخان ته کارکردن
 . کرد پێ ستی ده  وه ١٩٧٨ - ٧٩ کانی ساڵه  له دیق سه کاک سیاسی ژیانی. بدا
 
 پاشـان .وڵیـدا هه قوتابیـان باتی خه پێککردنی و رێک بۆ ، سنه قوتابیانی تی معیه جه ندامی، ئه ک وه تادا ره سه  له

 دیاری گۆشخانی و نسڵ کانی ئاوایه الوانی تی کیه یه رپرسی به  به. گرت  کوردستانەوە دێموکراتی حیزبی  به ندی پێوه
 دێ شووڕای ک وه  وه یانه که ئاواییه ڵکی خه ن الیه  له لێهاتوویی هۆی  به می که ن مه ته ڕای ره سه دا کاته و له ر هه. کرا
 دوایـی کـۆچی ژاری هـه بـاوکی  کـه بوو دا خۆی شۆرشگێری کاری تای ره سه  لــــه هێشتا الو دیقی سه کاک .ڵبژیردرا هه
 ڵ هـه کێک یـه  رێگـه دوو  لـه بوو ناچار دیق سه کاک. هێشت جێ به  مه ڵه چه و نگ ته ڵێک کۆمه ڵ گه له دیقی سه و کرد

 دژواری و خت سـه رێگـای یـا. خێوبکا بـه ی که ژاره هه  ماڵه بنه و ڵگرێ هه ئاشکرا شۆڕشگێری کاری  له ست ده یا. بژێرێ
  .پێبدا  درێژه  شۆڕشگێڕانه باتی خه
 

  یی وه ته نه گشتی ندی وه رژه به  به  ستراوه به کی ماڵه بنه قازانجی  قینه راسته شۆڕشگێریکی موو هه ک وه  که دیق سه کاک
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  کـه کـرد دا  سـانه که و ئه موو هه رزگاری رێگای  له بات خه رخانی ته خۆی ژیانی ڵبژاردو هه می دووهه رێگای زانی، ده
 فـاداری وه رێکی نگه هاوسـه و  نگانه ته رۆژی کوڕی دیق سه هاورێ. بوون لێکراو زوڵم و خوراو ش به ی که ماڵه بنه ک وه

 دژی رێژیمـی زۆری و خـت زه ڵ گـه له ڵ تێکـه ی رۆژانـه ژیـانی گیروگرفتـی و بات خـه دژواری و ختی سـه. بوو شۆڕشگێڕان
  نـدازه ئه ر هـه ڵکوو بـه  وه نـه بکه سـارد بات خـه  لـه  شۆڕشـگێڕه و ئه توانی یان نه ر هه ک نه ی که ماڵه بنه ر سه بۆ لی گه
ــت زه ــر خ ــوو ده زۆرت ــه ب ــه ر ه ــه راده و ب ــڕوا  ی ــانی و ب ــاک ئیم ــه ک ــۆ دیق س ــه به ب ــۆه ده کانی ره رب ــه  چ ــه .رتر س ــه و ئ   ل

ــمه ــتی ده  وه تێ رگایه پێش ــادری پێکــرد، س ــک،  ک ــه نــدامی ئه   ل ــتانی ی کۆمیت ــی به  ریوان، مــه شارس ــه رپرس   لــه  کۆمیت
 ندامی ئه ریوان، مه شارستانی ی کۆمیته  ئیجرایی تی یئه هه ندامی ئه لک، تی رپرسایه به .رشیو سه و شامیان کانی ناوچه

 پـێش  کـه بـوون  تیانه ایهرپرسـ به و له شێک به ریوان مه شارستانی ی کۆمیته تی رپرسایه به و جنووب کی یه ندی ڵبه مه
 . بوون ستۆی ئه  له ٨ ی کۆنگره

 
ی ١٨) ١٣٦٦فرانباری  ی بــه٢٨می حیــزب دا  شــته ی هه کــۆنگره  لــه  وه یی یــه شــاوه زایی و لێوه هــۆی شــاره  رنجام بــه ســه

رپرسـی  ک و به نـدی یـه ڵبه نـدامی مه ئه  ڵبژێرا و کرا به ندی هه ی ناوه ندامی جێگری کۆمیته ئه ک وه ١٩٨٨ جانێوێری
 .ی شارستانی کرماشان کۆمیته

 
ــه ــاک س ــیڵگیرانه  دیق زۆر دڵســۆزانه ک ــه ئه  و ش ــه کانی خــه رک ــێ ده  باتی ب ــه گه ج ــه و مه یانــد و ل دا مانــدوویی   یدان

 .ل بکا کانی گه ئامانجه  ت به ژیا تا زۆرتر خزمه زۆرتر نه  جه وه هاوڕێ بهو  ئه  وه داخه  به. ناسی ده نه
 

کرێگیرانی رێژیمـی کۆمـاری  ڵ بـه گـه  لـه  مانانه ڕێکی قاره پاش شه( ز١٩٨٨ جوونیی ٢٨) ١٣٦٧ڕی  ی پووشاه٧رۆژی 
 . کانی ساارد ره نگه هاوسه  ی به دانی ڕێگاکه  هید بوو و درێژه ی کامیاران شه ناوچه  ئیسالمیی له

 
 ٢١١٨ی ژانویەی ١٢
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 سکرتێری گشتیی حیزب :حمان قاسملوو ه  بدولڕ عه. دشەهید 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ریەمبەسـێد  ی٢٢  وتی رێكـه  تاوی هه  ی١٣١٩  ی بەفرانباری١  ی(لدا یه  وی شه) زستان و شه  له قاسملوو حمان بدولره عه
  خوێنــدنی. بــوو دایــك  لــه ڕۆیشــتوودا ســت ده  مڵكــی ن خــاوه  كی یــه ماڵه بنه  لــه  ورمــێ  شــاری  لــه دا زایینــی ١٩٣١  ســاڵی
  له ســه مه  ڵ گــه له  كــه بــوو  منــداڵ زۆر هێشــتا. واوكرد تــه تــاران  لــه  دوایــه و  ورمــێ  لــه پێشــان ، نــدی ناوه و  تایی ره ســه

 .جوواڵ دا مێشكی  له  ئازادیخوازانه  ڕی باوه و بیر و بوو ئاشنا كان یه سیاسی
 
 كـان كورده  لـه س كـه ٣١  ری فه سه  باسی پاش دا" ئازادی  پێناوی  له بات خه ساڵ چل"  كتێبی  له  وه یه باره م له  خۆی بۆ
 اڵم به بوو،  ساڵ  یازده نم مه ته من  كاته و ئه ند چه ر هه:"  نووسێ ده ، وی شووره  تی وڵه ده  بانگهێشتنی ر سه  له باكۆ بۆ
 زۆر. بـوو  تـه یئه هه و ئـه  نـدامانی ئه  لـه كێك یه بابم. بووم راكێشا  رنجی سه ت سیاسه  مه رده سه و ئه  منداڵی زۆر ك وه

  وادیـاره. بـوو  پـێ  باشیشـی  پڕێكـی تـا هێنـابوو،  خـۆی  ڵ گه له  ندی تاقه ندین چه  وه هاته باكۆ  له  كه  بیره  له باشم
 زۆر  تی تایبـه  بـه نـد قه. ت یئه هه  ندامانی ئه موو هه  به دابوو  دیاری  به یان دیكه  شتی و نگ تفه و ند قه كان یه سۆویتی

  مـاڵی  لـه  چونكـه بـوو، یر سـه  پێ زۆر م كاره و ئه من. بوو گران و  م كه زۆر ئێران  له  كاته و ئه  چونكه بوو، نرخ  به
 چـوون  دیكـه  سی كه ند چه  ڵ گه له بابم كه كرد ده یان وه ئه  باسی بوون، تر وره گه من  له  كه ئامۆزاكانم و  براكانم  ئێمه
 "هات؟  لـێ  چی كوردان  مافی  دی ئه:  پرسی بابم  له وان ره و راست  بۆیه. ن بكه داوا كوردان  ئازادیی و ق حه باكۆ بۆ
 

 (.٦١ ـ ٦٢  ری الپه ١٣٦٧ م، دووهه  چاپی ، ئازادی  پێناوی  له بات خه  ساڵ چل)
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 دێمـوكرات  الوانـی  تیی كیـه یه  زرانـدنی دامه  بـه  خـۆی  سیاسیی  تێكۆشانی (ز١٩٤٥)١٣٢٤  ساڵی قاسملوو حمان بدولره عه
 ویش ئـه دا و ئـه  دوای  بـه. رووخـا هاباد مه  له كوردستان  كۆماری (ز١٩٤٦)١٣٢٥  ساڵی. كرد  پی ست ده  ورمێ  شاری  له
.  رانسـه فه  ختی پایتـه پـاریس بـۆ چـوو خوێنـدن  پێـدانی  درێـژه بـۆ( ز١٩٤٨) ١٣٢٧  سـاڵی. تـاران  چـووه خوێنـدن بۆ
ی ١٣) ١٣٢٧  نــدانی رێبه  ی٢٥ تــاران  ی زانســتگه  لــه شــا  لــه كــردن  قــه ته  ڵ گــه له بــوو هاوكــات پــاریس  بــه  یشــتنی گه

  وه یه بۆنه و به. دا   ئێران  ری رانسه سه  له كان یه دێموكراتی  یه ئازادی  چوونی نێو  له  هۆی  به بوو  كه (ز١٩٤٩فێبریوێری 
  بـه قاسـملوو حمان بـدولره عه دا  وێ لـه  كـه هـات پێـك پـاریس  لـه كان یـه ئێرانی  خوێنـدكاره  رینی بـه  كی یه وه كۆبوونه
. نـارد شـا زا ره  مـه حه بـۆ ئیعترازییان  یامێكی په خوێندكاران دا ئاكام  له كرد  ی قسه  ی كه رێژیمه و شا  دژی  له  درێژی

. قاسـملوو ر سـه بـۆ  رانسـه فه  تی حكوومـه ت نانـه ته پـاریس،  لـه ئێـران  ی باڵیۆزخانـه  فشـاری  هـۆی  بـه بوو  كاره م ئه
" خوێنـدكاران  یی وه تـه نێونه  تیی كیـه یه"  ئێرانیی  ی بوورسیه م كه یه ك وه و  بهێڵی  جێ  به پاریس بوو ناچار نجام رئه سه
  خوێنـدكاری نـد چه  هاوكـاریی  بـه بـوو،  رانسـه فه  لـه  كـه دا یـه ماوه و لـه ر هـه.  چیكوسڵۆواكی  ختی پێته پراگ بۆ چوو
 . زراند دامه یان"ئورووپا  له كورد  خوێندكارانی  ی ڵه كۆمه"كورد  ی دیكه

 
. بوو شدار به دا خوێندكارانیش  یی وه ته نێونه  تیی كیه یه  تێكۆشانی  له بوو خوێندن  ریكی خه پڕاگ  له  كه دا یه ماوه و له

  شـاری  لـه  كـه دا رێكخـراوه م ئـه  ی وه كۆبوونـه م دووهـه  لـه ئێران  خوێندكارانی  تیی رایه نوێنهبە ( ز١٩٥٢) ١٣٣١  ساڵی
  فیدراســیۆنی  كۆنفرانســی و  وه كۆبوونــه زۆر  لــه ئێــران  ری نوێنــه ك وه دا یــه ماوه و لــه ر هــه. بــوو شــدار به گیــرا، پــڕاگ

 .بوو شدار به جارستان مه  ختی پێته بووداپێست  شاری  له دا الوان  جیهانیی
 

  لـه  ی وه ئـه پـاش قاسـملوو حمان بـدولره عه دا دیق موسـه دوكتـور  میللیـی  تی حكوومـه  می رده سه  له( ز١٩٥٣) ١٣٣١  ساڵی
 نێــوان  لــه  كاتــه و ئــه. ئێــران  وه ڕایــه گه رگــرت وه  كانی یه سیاســی و  تی اڵیــه كۆمه  زانســته  لیسانســی دا پــڕاگ  ی زانســتگه
 ش شـه پـاش قاسـملوو. بوو هـه  شـكیالتی ته  تیی كیـه یه دا ئێران  ی تووده  حیزبی و ئێران  كوردستانی  دیموكراتی  حیزبی
 . گرت ستۆ ئه به  حیزبی  كاری  تیی رپرسایه به  وێ له و هاباد مه  وه هاته تاران له تێكۆشان مانگ

 
  نهێنـی  به و  وه بشارێته  خۆی  واوی ته  به بوو ناچار (ز١٩٥١ی ئاگۆستی ٢١)١٣٣٢  اڵوێژی گه  ی٢٨  شوومی  كودیتای پاش
  ی رۆژنامـه  رسـتیی رپه سه قاسـملوو حمان بـدولره عه دا یه ماوه و له. بێ  حیزبی  كاری  ریكی خه كوردستان  له و  تاران  له
 ر هـه. رچـوو ده  لـێ  نهێنی  به  ی ژماره پێنج نیا ته  كه بوو  ستۆوه ئه  به  حیزبی  ندیی ناوه  ی كۆمیته  ئۆرگانی" كوردستان"
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  بـــه ئێـــران  كوردســـتانی  دێمـــوكراتی  حیزبـــی  كاروبـــاری بـــۆ  ری رانســـه سه  كی یـــه كۆمیته  كـــه بـــوو دا ش یـــه ماوه و لـــه
 . هات پێك و ئه  تیی رپرسایه به
 
 ١٣٣٦  سـاڵی كوردسـتان،  لـه  تی تایبـه به و  ئێـران  لـه  سیاسـی  تێكۆشـانی  سـاڵ پێـنج پـاش قاسـملوو حمان بدولره عه
  ی وه بووژانـه و  عێـراق  شۆڕشـی  وتنی ركه سـه پـاش( ز١٩٥٨) ١٣٣٧  ساڵی ، چیكوسڵۆواكی  چۆوه  دیكه  جارێكی( ز١٩٥٧)

  لـه دا وڵیان هـه  حیزبـی  ی دیكـه  سـئوولی مه  نـدامی ئه نـد چه  ڵ گـه له قاسملوو عێراق  كوردستانی  له كورد  ی وه بزووتنه
  پارتی  رانی به ڕێوه به  له هێندێك  كارشكێنیی  هۆی  به اڵم به.  وه نه بكه زیندوو  حیزبی  كانی رێكخراوه  وه عێراقه  رێگای

  ستووری ده  به قاسملوو حمان بدولره عه( ز١٩٦١) ١٣٣٩  ساڵی. وتن كه رنه سه دا كاره و له عێراق  كوردستانی  دیموكراتی
 . پڕاگ بۆ  وه ڕایه گه و ركرا ده  والته و له عێراق  تی وڵه ده
 

  له (ز١٩٧١)١٣٤٩  ساڵی تا هه و رگرت وه  ئابووریی  زانستی  دوكتورای پڕاگ  ی زانستگه له قاسملوو( ز١٩٦٢) ١٣٤١  ساڵی
.  وه گوتـه  ی" ئـابووری  ڵـدانی هه  تیئـۆریی و   سۆسیالیسـتی  ئـابووریی و   داری رمایه سه  ئابووریی  رسی ده پڕاگ  ی زانستگه

 كان یه سیاسـی و  تی اڵیـه كۆمه و  ئـابووری  گرفتـه و گیر ر سه  له  ی نامێلكه و  كتێب ندین چه قاسملوو دوكتور دا یه ماوه و له
 تا ، نووسراوه  چێكی  زمانی  به دا جێ  له  كتێبه م ئه.  ه"كورد و كوردستان"  كتێبی ناوبانگتر  به موویان هه  له  كه  نووسی
ــه ئێســتا ــه  ب ــوردی و  بی ره عــه ، هێســتانی له ، ســڵۆواكی ، ئینگلیســی  كانی زمان ــد وچه هێندی و  فارســی و  ك ــه  شیشــی به ن   ب

 ، رانســه فه ، بی ره عــه ، تــوركی ، فارســی ، كــوردی  كانی زمانــه قاســملوو دوكتــور.  وه تــه كراوه بــاڵو و  چــا   یی رانســه فه
 ك یـه راده تـا سـالو  كانی زمانـه و   لمانی ئـه ك وه ش دیكـه  زمـانی زۆر  بـه و  زانـی ده  باشـی  به  رووسی و  چیكی ، ئینگلیسی
  تیی رایـــه رێبه نێـــوان  وتنی رێككـــه و  مـــارس  ی١١  ی یاننامـــه به  رچـــوونی ده پـــاش (ز١٩٧١)١٣٤٩  ســـاڵی. بـــوو ئاشـــنا
 زیـاتر ئێـران  كوردسـتانی له  سیاسـی  تێكۆشانی  ئیمكانی  واڵته و ئه  تی وڵه ده و عێراق  كوردستانی له كورد  ی وه بزووتنه

 زینـدوو  ركی ئه  نیزیكی  یارانی  له س كه ند چه  هاوكاریی  به و  وه ڕایه گه ئورووپا  له قاسملوو دوكتور دا كاته و له. بوو
  نیردا جـۆزه  مـانگی  كـه دا حیـزب  می سـێهه  كۆنفرانسـی  لـه. گـرت ستۆ ئه به  دێموكراتی  حیزبی  كانی رێكخراوه  ی وه كردنه
  حیزبـی  گشـتیی  سـكرتێری  بـه پاشـان و  نـدی ناوه  ی كۆمیتـه  نـدامی ئه  بـه قاسـملوو دوكتور گیرا،( ز١٩٧١) ١٣٥١  ساڵی

ــوكراتی ــه و بژێردرا ڵ هــه كوردســتان  دێم ــه  وه كاتــه و ل ــانی كۆنگره موو هــه  ل ــی  ك   ڵ هــه  گشــتی  ســكرتێری ك وه دا  حیزب
 دا ت ســئوولییه مه  می كــه یه  ی پلــه  لــه زا شــاره و كــارزان  رێكی رێبــه ك وه  ســاڵ  ژده هــه  ی مــاوه بــۆ  جــۆره م بــه.  وه بژێرایــه
  دا حیزبه م ئه  باتی خه  كانی قۆناخه ختترین سه  له كێك یه  له  ئێرانی  كوردستانی  دێموكراتی  جیزبی  كاروباری
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 .برد ڕێوه به
 

  ی وه دۆزینــه بــۆ دا كاتێــك  لــه( ز١٩٨٩  یالجــوو  ی١٣) ١٣٦٨   ری پووشــاه  ی٢٢  رۆژی قاســملوو دوكتــور ر رێبــه  مامۆسـتای
  لـه  ئیسـالمی  كۆمـاری  تی حكوومـه  ری نوێنه ند چه  ڵ گه له دا ئێران  له كورد  ی له سه مه  ی ئاشتیخوازانه  ری سه چاره  رێگای
  كۆمیتــه  نــدامی ئه ر ئــازه  قــادری  عبداللــه كــاك ر تێكۆشــه  هــاوڕێی  ڵ گــه له دانیشــتبوو وتــووێژ  مێــزی ر ســه  لــه ن وییــه

 و لـه. كـرا هید شـه ، ئاشتی  وتووێژی بۆ ت وڵه ده  رانی نوێنه ناو  به  ستی ده  به ئورووپا  له حیزب  ری نوێنه و  ندی ناوه ی
 و ئـه  سـتی ده  بـه ر هـه نیش وییه له  زانستگه  مامۆستای  عێراقیی  كوردی  سووڵ ره فازل دوكتور دا یه ناجوانمێرانه  تیروره

 . بوو هید شه  تیروریستانه
 
 (١٩٩١  ی ژوئیه)١٣٦٩  ری پووشاه ،١٦٣  ژماره" كوردستان"  ی رۆژنامه  له رگێڕاو وه
 

 

 
 

 ەمکۆنگرە هەشت ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی :ر ئازه  بدوڵاڵ قادری عهشەهید 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 لە دایک لە بنەماڵەیەکی زەحمەتکێش لە شاری نەغەدە ( ز١٩٥٢) ١٣٣١شەهید عەبدووڵاڵ قادری ئازەر ساڵی 
 رەوانەی قوتابخانە کراو خوێندنی سەرەتایی لە شاری نەغەدە تەواو کردوو دوای ئەوەی سێهەمی  پاشان بووە،
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 ئەم دەورەیەیسـاڵ  ٣و بـۆ مـاوی   ورمـێشاری  دەچێتەدەورەی هونەرستانی سەنعەتی بۆ ناوەندی تەواو کرد پاشان 
رەوانەی سـەربازی کـراو  ١٣٤٩ساڵی . دیالۆمی فەننی هونەرستانی سەنعەتی وەرگرت ١٣٤٨تەواو کرد، پاشان ساڵی 

شارەسـتانە  سـەر بەو"ئەڵەمـووتی " دوای تەواو کردنی دەورەی ئاموزشی چوە قەزوێن و وەک سـاای دانشـی لەگونـدی
 . ردنی دەورەی ساای دانش گەڕایەوە بۆ شاری نەغەدەک مایەوە، پاش تەواو

 
ئــۆکر و عەبــدوڵاڵی قــادری ئــازەر پاشــان بــۆ مــاوی دوو ســاڵ وەک مامۆســتا دەرســی بە منــدااڵن دەگــوتەوە، دواتــر 

تایبەتی بە کاری هونەری بوو هەر بۆیە چوە ئەنیستیتۆی کاروباری هونەری جوانەکان لە شـاری تـاران  خۆلیایەکی
دوای وەرگرتنـی فەقـی دیالـۆم گەڕایەوە . بۆ مـاوی دووسـاڵ مـایەوە لەو مـاوەیەدا فەوقـی دیالـۆمی هـونەری وەرگـرت

ئەوە . نەتەوەی ئــازەری کــورد دەکــردلە دبیرســتانەکانی ئەو شــارە خزمەتــی بەمنــدااڵنی هەر دوو  شــاری نەغەدە و
تەنیــا وەک کەرەســەیەکی خۆژیانــدن نەبــوو بەڵکــوو تەنیــا بــۆ ئەوەی ئەو کــارەی هەڵبژاردبــوو کە خزمەتــی زیــاتر 

ئەو لە رێگــای قوتـــابخەنە و قوتابییەکـــانیەوە لەگەڵ ژیــانی پـــڕ لە کـــوێرەوەری . بەنەتەوە بەشــخوراوەکەی بکـــا
 .هاونیشتمانیان ئاشنا دەبوو

 
مامۆستای قوتابخانەکان بوو پاشـان هەر ئەو سـاڵە پێوەنـدی بە حیزبـی   ١٣٥٧وڵاڵی قادری ئازەر تا ساڵی عەبد

دیمــوکراتی کوردســتانەوە گــرت و وەک ئەنــدامی حیــزب تــا ئاشــکرا بــوونی تێکۆشــانی حیــزب، بە نەهێنــی لەشــاری 
کۆمیتەی حیزبی لەو شـارە دامەزرا کاتێک تێکۆشانی ئاشکرای حیزب لە نەغەدە دەستی پێکرد . نەغەدە کاری دەکرد

بــۆ   قــووڵتر قــۆڵی  ڕێكی و بیروبــاوه هێزتر بــه  ئیمــانێكی  نــاوبراو بــوو بە ئەنــدامی کــۆمیتەی شارســتانی نەغەدەو بــه
نێو  لــه.  ڵماڵی كوردیــان دیبــوو هــه  لی گــه  نــابوودیی  ونی خــه  ی ســانه و كه موو ئــه و هــه  ئــازادی  دوژمنــانی  بات دژی خــه
  حیزبـی  كانی ته سیاسه .دا بەڕێوە دەبرد ئەرکەکانی لەنێو خەڵک  یشتوویی و تێگه  لێهاتوویی  هۆی دا به حیزب  كانی ریزه
و  ش ئــه وانــه ئه  وێــڕای. پێناو بــوو ر لــه تێك ســه ئموورییــه موو مه بــۆ هــه.  وه كــرده ده  شــیی  باشــی ڵكــدا به نێــو خه  لــه

  سیاسـی  وشیاریی و  واری خوێنده و  كی زیره و ك الیه له  یی بوورده خۆ  له و  پركاری و  دڵسۆزی ڵك بوو خه  ویستی خۆشه
  بـه بـوو ك یـه ماوه بـۆ چوو نـه  پێ  زۆری. خساند ره  هاوڕێیه و ئه  یشتنی پێگه بۆ رینیان به  كی ودایه مه  دیكه  كی الیه  له
  سیاسـی  ری فتـه ده  لـه.  سیاسـی  ری فتـه ده  ری وروبه ده  كانی ئۆرگانه بۆ  وه گوازرایه دواتر و شارستان  ی كۆمیته  رپرسی به

 و  فارسـی  زمـانی دوو ، خـۆی  زمـانی  لـه  جگـه  چونكـه بـوو، ڵك كـه به زۆر دا  شه به و له. كرد  كاری رادیۆ  له ك یه ماوه
  له  چونكه كرد،  تی خزمه  ماڵی  ۆمیسیۆنیك  له ك یه ماوه.  نووسی  ی ده دووكیان ر هه  به و زانین ده باش زۆر  توركییشی
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ــه ر هــه بوو، هــه  باشــی  زایی شــاره دا  حیســابداری  شــی به ــه دا ش كاتــه و ل ــوو  تــداری مانه ئه و  ســتااكی ده  ی نموون . ب
 .بوو  وه ڵكه خه و  رگه پێشمه و خۆش نه و بریندار  می خه  به  خۆشخانه نه  له كیش یه ماوه
 
  وه ره ده  كانی ندییـه پێوه  لـه كـار بـرد  وپێشـی ره به كـردو تێـدا  ی شه گه زیاتر ر ئازه  قادری بدولاڵ عه  ی كاره و ئه اڵم به
. یشـت گه  پـێ دوكتـوردا  سـتی ده ژێـر  لـه. مر نـه  قاسـملووی دوكتـور  وخۆی راسـته  هاوكـاری  بـه بوو دا شه به و له  كه بوو
  كـانی كاره موو هـه  كـه جۆرێك بـه بـوو، فێـر  خێرایـی  بـه زمـان ، وه كـرده  خـۆی  جێی زوو زۆر بوو، غدا به  له ك یه ماوه
 بیـر رخست ده مووان هه بۆ دا شه به و له  خۆی  یی شاوه لێوه كاتێك. كردن ده  جێ جێبه رگێڕ وه  پێویستیی  بێ خۆو و راسته
  لـه حیـزب  ری نوێنـه و حیـزب  ری فتـه ده  رپرسـی به  تـهبكرێ و  رانسـه فه  ختی پێتـه پاریس  بنێردرێته  كه  وه كرایه  وه له

 .  گشتی به كوردستان  ی وه ره ده بڵێین باشتر یان ئورووپا
 

ــۆنگرەی حەوتەم کە لە  ــه29لە ک ــامبری 41) 4291زی  رماوه ی س ــه( 4411ی دیس ــد  ل ــکان یگون ــم  هی ــوور و،ێ  یباش
 . ندی ناوه  ی كۆمیته  ندامی ئه  به بوو ناوبراو ستراو به کوردستان

 
  ناردرایـه دا  ڵبژێرانی هـه  دوای بـه كاتێك. ساێردرا  پێ  خۆی  كارزانیی و  یی شاوه لێوه  به ق هه به  شی حیزبییه  پله و ئه

 و  بـێ  یی ڕانسـه فه  زمـانی  فێـری زوو بـوو ده.  پێشـبركێ  وتـه كه مـان زه ڵ گه له رگرت، وه  ی گرنگه  پۆسته و ئه و پاریس
  كـه بكا یدا په  زایی شاره كان ئورووپاییه ڵ گه له و ئورووپا  له ژیان و  دیالۆماسی  كاری  شوێنی و  رێ دا كاته و له ر هه

 ڕوان چـاوه  كـه  وه لـه زووتـر. بـوو  دیكـه  شـتێكی بـدوڵاڵ عه  یی شـاوه لێوه و  توانـایی اڵم به. بوو نه ئاسان  كارێكی  دیاره
  رمی گــه  نــدیی پێوه كان ییه رانســه فه ڵ گــه له و راهــات ئورووپــا  ژیــانی ڵ گــه له زووش زۆر و بــوو، زمــان  فێــری كــرا ده

 كـردو ده ستایشـیان بـوون،  ئـۆگری كان ییه ڕانسـه فه  دۆسـته  ڕاسـتی  بـه. زراند دامه  دیالۆماسیی و  سیاسی و  تی دۆستایه
 .بوون  رازی  لێی
 

 یمانێسـل یشار  له( ز4411 جانێوێریی 41) 4299فرانباری  ی به21شەهید عەبدوڵاڵ لە کۆنگرەی هەشتەم کە لە 
 .هەڵبژێردرایەوە  ندی ناوه  ی كۆمیته  ندامی جاری دووهەم وەک ئه بۆ ستراو به کوردستان یباشوور

 
  بوردوو خۆ  له ئۆگرو و ك زیره  كی قوتابییه بۆ زادا شاره وا  دیالۆماتێكی  ستی رده به  له رو رێبه  قاسملووی ڵ گه ده كار
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 كان دیالۆماتـه توانان، سیاسـه ران، نووسـه نووسان، رۆژنامه خسا ره  بۆی. بوو زێڕین  تێكی رفه ده  قادری بدولاڵ عه ك وه
  ببێتـه ڵیان گـه ده و  بناسـێ  ڕانسـه فه ك وه  وتووی پێشـكه  واڵتێكـی  كـانی جۆراوجۆره  تـوێژه و چـین  ڵكی خـه  گشتی به و

. بوو  ری نوێنه دا  وی  بوونی نه  له و ر فه هاوسه و  هاوڕێ  وه ره ده  له قاسملوو دوكتور  بوونی  كاتی  هل.  هاوڕێ و دۆست
 .یاند گه  پێ  خۆی و رگرت وه ت رفه ده  له  ڵكی كه قیش هه  به و بوو، رپشت سه  له بۆ  شوێنێكی موو هه  ی رگه ده  بۆیه
 

 كان نیشانه. بوو  ری فه هاوسه هاتیش هاتونه  ری فه سه بۆ. بوو ر رێبه  قاسملووی  ری سه تا  هاوكاری و  هاوڕێ بدولاڵ عه
 دا مین كـه  لـه  ی كه ویسـته خۆشه  ره رێبـه و  خـۆی بـۆ  كه  كردوه  ترسییه مه و به  ستی هه  قووڵی  به زۆر  كه خست ریان ده

  ئازادیی  دوژمنانی  ی بۆسه  ی وانه ره نیا ته  به كاو  تێ  پشتی دا نگانه ته  له ، ببڕێ ڵ هه  لێی بوو نه  ئاماده اڵم به.  بووه
  ی كــه كێله  پـایینی  لـه و  بمـرێ قاسـملوودا  شــی باوه  لـه بـوو بـاش  پێـی و  بــژی قاسـملوو پـاش بوو نـه  ڕازی و ئـه. بكـا

 .  بنێژرێ قاسملوودا
 
ستانی کۆماری ئیسالمیی بۆ  ده ڵ کاربه گه  کاتی وتووێژ له  له ١٩٨٩ جووالیی ١٣  ١٣٦٨ی پووشاەڕی ٢٢ له  وه داخه به

ڵ دکتـور قاسـملوو سـکرتێری  گـه  لـه  اڵتی کوردسـتان ناجوانمیرانـه رۆژهه  ی پرسی کورد له ری ئاشتی خوازانه سه چاره
ختی واڵتـی  پێتـه  وییه  ری کۆماری ئیسالمیی له روه ست پیاو کوژانی تیرۆریست په ده سووڵ به گشتیی حیزب و فازل ره

 .ئۆتریش تیرۆر کران
 

ــه ســاڵو زاران هــه ــانی  ل ــۆ  شــانازی و  گی  هــاو و  ی كــه له گه  ئامــانجی و  ی كــه حیزبه  رێبــازی  بــه ر ســه تا هــه  كــه  وی ب
 .رێبوار پر  باتی خه  ی رێگه و شاد  روحی. ما فادار وه  ی كه ره رێبه ڵ گه ده  نووسی چاره

 
  کوردستانرۆژنامەی 

 فەرماندەرانی شەهید   -  برایم چوکەڵی
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 (ڕیبەرایەتی)راوێژکاری کۆمیتەی ناوەندی :ینی شاد حوسه رهشەهید 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 پـۆلی تـا و ئـه.  بـووه دایـک  لـه وار بێڵه ی ناوچه  به ر سه ر کاشته گوندی  له( ز١٩٦٤) یتاو هه ١٣٤٣ ساڵی  له شاد ره

 شـاری بـۆ  ناردویانـه خوێنـدن دانـی درێژه بـۆ پاشـان.  خوێنـدوه ر کاشـته گونـدی ی قوتابخانه له تایی ره سه می پێنجه
  بـه ی درێـژه  شـاره و ئـه رازی بیرسـتانی ده  لـه فیزیـک و ریـازی ی رشـته  لـه ندی مامناوه ری ئاخه ساڵی تا و کرماشان
 ی زۆربـه کوو وه ویش ئه. ڵگرسا هه ئیران النی گه شۆرشی ا ده ئه خوێندن  به ی درێژه  که و ئه دا کاته  و له.  داوه خوێندن

 چـاالک  دا مـاوه و لـه ڵک خـه فیـدای کانی چریکـه  رێکخراوه کانی وه کۆبوونه  و سیاسی چاالکی له رووناکبیر قوتابیانی
 رێاێوانێکیـان ڵک خـه فیـدایی کانی چریکـه و موجاهیـدین رێکخراوی ن الیه  له( ز١٩٧٩) ١٣٥٨ ساڵی زستانی  له. بوو
 و لـــه کێک یـــه شــاد ره. کـــرد ســـاز مهــوریج تی ریاســـه ڵبژاردنی هـــه نــاوی  بـــه رژیـــم می رده ســه و ئـــه تی سیاســه دژی

 .کرا زیندان  فته هه دوو ی ماوه بۆ و گیرا ت ئیتاڵعه و ساا هێزی ن الیه  له  که بوو  رانه خۆپیشانده
 
 ئـۆگر زۆر ها روه هـه و ئـه. رازیـدا بیرستانی ده نێو  له بوو کان ته بلیمه  شاگرده  له کێک یه خوێندنیدا ی ماوه  له شاد ره
 تی وایـه ته نه می سـته  بـه بکـا رک ده زوو  کـه  وه ئه هۆی  به بوو مش ئه و گشتی زانیاری ری سه بردنه و خوێندن بۆ بوو
 بـۆ  وه ڕایـه گه ویش ئـه پێکـرد سـتیان ده کان قوتابخانـه پشوودانی کاتیک( ز١٩٨١) ١٣٥٩ هاوینی  له. کورد لی گه دژی

  رێکخـراوه سـت ده  لـه  کاتـه و ئـه  که کوردستان کانی ناوچه ر سه  کرده هێرشی رژیم دا هاوینه و له ر هه. ر کاشته گوندی
 و ئــه. بــوو  رگه پێشــمه هێــزی ســت ده  لــه  ناوچــه ر کاشــته بــۆ  ڕاوه گــه شــاد ره  کــه کاتێــک. بــوو کوردســتان کانی سیاســیه
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 ی وه ئـه بڕیـاری ڵکوو بـه بوو نـه جوتیـاری کـاری بـۆ ی ماڵکـه بنه تی یارمه بۆ پێش کانی هاوینه ک وه هاتنی ستی به مه
 .کوردستان کانی سیاسیه  هێزه  له کێک یه نێو  بێته  که دابوو

 
 و ئه رپرسی به  به ندی یوه په شاد ره  وه بۆنه و به و بوو ری وروبه ده و ر کاشته  له کوردستان دیموکراتی حیزبی ڕی قه مه

 بوو هـه پی چـه بۆچوونێکی و بیر شاد ره  که  وه ئه ڕای ره سه. کرد دی سعه ئه حیسامی کاک حیزب الوانی کێتی یه ی کاته
 و خـاک بـۆ زۆرتـر وان ئـه و بـوو دیمـوکراتی و میلـی حیزبێکـی کوردسـتان دیموکراتی حیزبی  که  وه ئه هۆی  به اڵم به
 و سیاسی تێکۆشانی  به کرد ستی ده و دیموکرات حیزبی کانی رگه پێشمه ریزی  هاته شاد ره کرد، ئه باتیان خه  وه ته نه
 کێتی یـه کـادرێکی کـوو وه واردا بێڵـه ی ناوچـه کانی گونـده  لـه تـووانی شـاد ره کورتدا کی یه ماوه  له ر هه. خۆی بلیغی ته

  بـه دژ رژیـم کانی ته سیاسـه لقـاودانی کوردسـتان، دیمـوکراتی جیزبی تی سیاسه  مه رده سه و ئه ی رۆژانه دروشمی الوان
 .نێت یه رابگه الوان بۆ ت تایبه به کورد لکی خه
 
 شـادیش ره و پێکهێنـرا کـادریی ی مانگـه ک یـه کالسـێکی شـیان گونـدی  له ، سنه ی ناوچه  له  ساڵه و ئه ر هه پایزی  له
 نیا تـه شـاد ره  کـه  وه ئـه ڕای ره سـه  کاتـه و ئـه کامیارنی شارستانی ی کومیته ی وه ساقکردنه بۆ.  کالسه و له بوو شدار به
 و ئـه  کـه دا نیشـانی شـاد ره دا کورتـه  مـاوه و لـه تێکوشـانی و یی شـاوه لێوه هـۆی  بـه اڵم بـه بـوو  سـاڵه  ڤده هه نی مه ته

ــه  بۆیــه ر هــه  ره تێکۆشــه و  دڵســۆز کــادرێکی ــه  ل ــاوچ  لــه حیــزب رپرســانی به و  رگه پێشــمه و کــادر ی زۆربــه نی الی   ن
 . الوان کێتی یه رپرسی به و کامیاران شارستانی ی کومیته ندامی ئه بۆ لبژێردرا هه
 
 نــاوی  بــه هێزیــک درا بڕیــار کوردســتان دیمــوکراتی حیزنــی ی ه رکــۆنگ پلۆنــۆمی ن الیــه  لــه( ز١٩٨١) ١٣٦١ ســاڵی  لــه

 کادرێکیـان نـد چه کرماشـان شارسـتانی ی کومیتـه دانـانی بـۆ. بهێنرێـت پێـک کرماشـان شارستان ی کومیته و بێستوون
 ندامی ئه و کرماشان شارستانی ی کومیته ندامی ئه کوو وه ڵبژیردرا هه  که بوو  کادرانه و له کێک یه شاد ره و کرد دیاری
 نــدامانی ئه و ٦ ی کــۆنگره بــۆ گیــرا کــۆنفرانس  ش ســاڵه و ئــه ر هــه. شــکیالت ته شــی به رپرســی به ئیجرایــی تی یئــه هه

 ک وه و  کـونگره بـۆ حیزب ری نوێنه ک وه ڵبژێردرا هه شاد ره دا کۆنفرانسه  له. ر روانسه و کامیاران شارستانی ی کومیته
 .کامیاران شاری ی کومیته رپرسی به و کرماشان شارستانی ی کومیته ندامی ئه
 
 .  کردووه کاری ئاژوان ندی ناوه  له نی مه چاپه و بلیغات ته شی به رپرسی به کوو وه (ز١٩٨٣) ١٣٦٢ ساڵی هاوینی  له
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 شاد ره. ئاموزش و شکیالت ته رپرسی به ک وه کرماشان شارستانی ی کومیته  وه رایه گه  دووباره( ز١٩٨٤) ١٣٦٣ ساڵی  له
 دا ٧ ی کۆنگره  له.دانابوو کانی کادره بۆ حیزب  که حیزبدا عالی کالسی  له کرد شداری به مانگ ٦ ی ماوه بۆ ها روه هه

 و ند ڵبه مه ندامی ئه  به بوو شاد ره هێنا پێک جنوبیان کی یه ندی ڵبه مه حیزب سیاسی ری فته ده کاتێک و بوو ر نوێنه
 . ئاموزش شی به رپرسی به
 
 کوو وه  شاده ره  به پێویستیان  گوایه  که بوو کرد ند ڵبه مه  له داوایان  که  کاته و ئه سیاسی ری فته ده پێشنیاری ر سه له

 بـۆ بـڕوات بوو نه پێیخۆش خۆی شاد ره  که  وه ئه ڕای ره سه  مه ئه. سیاسی ری فته ده بۆ  جێهێشت به ی ناوچه رادیو کادری
.  دایـه تی رۆکایه سـه ی بڕیـاره و ئه پشت  له تر ستێکی به مه بوو وا پێی و ئه  چونکه بکا کار وێ له و سیاسی ری فته ده
  لـه بـرد ویان ئـه. رچـوو ده وا هاش روه هـه و بکـا کـار رادیـو شـی به  لـه ن نـاده رێگای ت قه  که کرد ده ستی هه خۆی بۆ

ــوو وه نیزامــی سیاســی کۆمیســیۆنی ــان رکراو ســه ستبه ده ک ــا دای ــه کــاری نیا تــه. ن ــه و ئ ــوو  وه ئ ــاری ب ــه نگ ،جــه گۆڤ   ل
 مووی هــه  مانــه ئه. بکــات حیزبــی کانی کومیتــه ی وانــه ره و بکــا ندی به ســته به بــوو  مانگانــه گۆڤــارێکی  کــه کوردســتان،

 ل گه له پ ڕاوی نه ندیکی یوه په و بوو دڵسۆز و چاالک کادرێکی وێ له و ناوچه  له بوو پێویست شاد ره وه ئه ڕای ره سه
 ی مـه ده و ئـه رانی رێبـه اڵم بـه. بوو هـه شـکیالتی ته و سیاسی تێکۆشانی  وێ له ساڵ ندین چه و بوو هه  دا ناوچه ڵکی خه

 رووڕاسـت که بوو  کادرانه و له کێک یه شاد ره و بکات بۆ قوربانیان ڵی به  که بوو هه ڵکانێک خه  به پێویستیان حێزب
  تـریش کی هۆیـه هاش وه ره هـه و  وه خسـته دوور  ناوچـه  لـه شـادیان ره ش مـه ئه ر به له و بوو هه خۆی ڵویستی هه دایم  و
 .  وه خسته دوور  ناوچه  له م هه و  ره کۆنگه  له م هه شادیان ره  جۆره و به. بوو پێشدا  له ٨ ی ره کۆنگه  که بوو  وه ئه
 

  لـه  وه ئـه هـۆی  بـه بـوون  کـه بوو هـه حیزبـدا نی ده بـه و تی رکردایه سـه  له شێک به نێوان له ناکۆکی ٨ ی ره کۆنگ پاش
 حیزبــی شۆڕشــگێری تی رایــه رێبه نــاو  بــه حیــزب  نــه ده به و تی رکردایه ســه ی باڵــه و ئــه. بــدا روو ئینشــیعاب حیزبــدا

 و شـاد ره. بـوو ٨ ی ره کۆنگـه ڵسـتکارانیی رهه به  لـه کیک یـه شادیش ره و یاند راگه خۆیان بوونی کوردستان دیموکراتی
 . شۆڕشگێر تی رایه رێبه نێو  هاتنه ١ ندی ڵبه مه و کرماشان شارستانی ی کۆمیته ندامانی ئه و کادر  له شێک به
 
ی 24) 4291ری  ی پووشــاه1 کە لە شۆڕشــگێر تی رایــه ریبه کوردســتان دیمــوکراتی حیزبــی ٤ کۆنفرانســی  لــه شــاد ره

 ی کومیته رپرسی به کوو وه و ئه. ڵبژێردرا هه ناوەندی ی کومیته ری مشاوه ک وه بەسترا  هیران یشار  له( ز4411 جوونی
 کـاری تێکۆشـانی  بـه ی درێـژه و گـرت سـتۆ ئه  بـه تی رپرسـایه به رکی ئـه ١ نـدی ڵبه مه ندامی ئه و کرماشان شارستانی
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 و  ناوچــه بــۆ  ڕاوه گــه تی رایــه رێبه نــدی زامه ره و خــۆی پێشــنیاری  بــه  کاتــه و ئــه تــا دا خــۆی سیاســی و شــکیالتی ته
 .ڵک خه ڵ گه له وخۆ راسته ندی یوه په ی رێگه  له  واته تر کی یه شێوه  به سیاسی تێکۆشانی

 
 و زیندان مانگ ند چه پاش و گیرا  سنه شاری  له  وه رژیمه ئیتاڵعاتی هێزی ن الیه  له نادیار کی یه شێوه  به  وه داخه به
 (ز١٩٩١ جـانێوێریی ١٨) ١٣٦٨ ی١١ مـانگی ی٢٨ وتی رێکـه  لـه  وه تـه حکوومه ن الیـه  لـه  زۆر ئـازارێکی و نجه نشکه ئه

     .کرا ئیعدام
 

 یادداشتەکای رەشاد حوسەینی
 

 

 
 

کۆنفرانسی چوارەمی  ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی :رولی كاشف پو عهشەهید 
   (ڕێبەرایەتی)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دایـک  لـه پـاش بـوو، دایـک  لـه ورمـێ ی ناوچـه  له پیرانجیک گوندی  له زایینی(١٩٥٧) ١٣٥٤ ساڵی روکاشفاو لی عه
  گونـده و لـه ر هـه تایی ره سـه خوێنـدنی. ورمـێ شـاری  بـه ر سـه سـنێ هۆوه گونـدی  چوونـه یان که ماڵه بنه لی، عه بوونی
  بـه ی درێـژه ورمـێ شـاری  لـه ر هه دیالۆم رگرتنی وه تا هه ناوبراو ورمێ، بۆ چوو خوێندن دانی درێژه بۆ و کرد واو ته
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 شــی به  لــه ورێز تــه زانســتگای  لــه و کــرد شــداری به ری رتاســه سه کۆنکــووری  لــه دیالــۆم رگرتنــی وه پــاش. دا خوێنــدن
  لـه تـاران زانستگای  له و کرد ری رتاسه سه کۆنکووری شداری به دیسان ناوبراو ساڵێک دوای. بوو قبووڵ ڵناسی کۆمه
 ر سـه  کـه( ز١٩٧٨)  ١٣٥٧ سـاڵی تـاران، زانسـتگای  لـه خوێنـدن سـاڵ چووار پاش و رگیرا وه سیاسی حقووقی شی به
 و ئـێش اڵوی تێکـه  کـه ر روه پـه نیشـتیمان کـوردێکی موو هـه ک وه پێکرد، ستی ده رژیم دژی ئێران  له ڵک خه ڵدانی هه

 و کـرد ده کانی خۆپێشـاندانه شـداری به  چاالکانـه زۆر کـرد، ده  وه وسـانه چه  بـه ستی هه و بوو ڵک خه اڵنی کۆمه ئازاری
 بـوونی تـاوانی  بـه سـاواک سـتانی ده کاربه ن الیـه  لـه جـار نـدین چه کاشـفاور لی عـه کاک. دا هانده رژیم دژی ڵکی خه
 و لـه کێک یـه ویش ئـه و تی، پاشـایه ڵی نـده گه رژیمـی کانی سـیاچاڵه نێـو  خرایـه  وه رووناکبیرێ و تی کوردایه ستی هه
  نجانه شکه ئه و ئازار و ئه ڵکوو به هێنا، نه دا چۆکی  به  نجه شکه ئه و ئازار و نگ زه و بر زه نیا ته  نه  که بوو  سانه که

. وی هلـه په رژیمـی کـوژی کـورد و  زه بـه بـێ و ش ره دڵ سـاواکی ر رامبـه به  لـه کانی ره ربه به و خۆراگری وێنی هه  بوونه
 و ســت ده و ســاواک دێری جــاوه ژێــر  لــه ر هــه نهێنــی  بــه اڵم بــه کــرد، ئــازادی رێ ڵناوه هــه لــێ چــی زانــی  کــه دوژمــن
 . بوو دا کانی نده پێوه

 
  لــه ڵک خــه رانی تێکۆشــه بــاڵوی ر بــه تێکۆشــانی و ئــازادی ی کایــه  هاتنــه و تی پاشــایه رژیمــی رووخــانی دووای  بــه
 ری رانســه سه  لــه سیاســی کــانی رێکخراوه و حــزب ی کایــه  هاتنــه و کوردســتان  لــه تی تایبــه  بــه و ئێــران ری رانســه سه

 و ر تێکۆشــه موو هــه ک وه کاشــفاور لی عــه کــاک دا، سیاســی حزابی ئــه نێــو  لــه ران تێکۆشــه خۆســازماندانی و ئێرانــدا
 ر سـه  بـه ساواک شا داری اڵت سه ده مانی زه  له  که زۆرێی و زوڵم موو هه و ئه گرتنی رچاو به  له  به و دڵسۆز کوردێکی
 کـورد رزگـاری و ی کـه له گه وای ره ماڤی هێنانی ست ده وه و بات خه  به دان  درێژه بۆ  که دا بڕیاری ، هێنابوو کوردیان

 کـورد شۆڕشـگێڕانی ی زۆربـه ک وه (ز١٩٧٨) ١٣٥٧ سـاڵی. کوردستان دیمۆکراتی حیزبی ندامی ئه  ببێته  وه وسانه چه  له
  وه وجـووده واوی تـه  بـه و کـرد ده قـورس تێکی رپرسـایه به  بـه سـتی هه و کـرد ر به  له تی رگایه پێشمه پیرۆزی لیباسی

 و دڵسـۆزترین و گترین مـه ئه  بـه و باشـترین  لـه کێک یه س که موو هه شاهیدی  به دا ش رێگایه و له و دا ده بۆ وڵی هه
 کـورد رێکی تێکۆشـه و نێـو خۆش  به دا ڵکیش خه اڵنی کۆمه نێو  له و ورمێ ی ناوچه  له بوو حیزب ندامی ئه سادقترین

  بـه کانی ناوخۆیـه و تی اڵیـه کۆمه  کێشـه ی زۆربـه و ڵک خـه ی متمانـه و ر بـاوه جێگای  به ببوو و رکردبوو ده بانگی نێو
  لــه رچاو بــه ڵێکی کۆمـه تــوانی دا کـورت کی یــه ماوه  لـه لی عــه کــاک. کـرد ده ر ســه چاره  وه شۆڕشـگیڕانه هزرێکــی و بیـر
 نێـو  لـه ری روه نیشـتیماناه و شۆڕشـگێڕی سـتێکی هه و کوردسـتان دیمکراتـی حیزبـی رێـزی نێـو  بێنێتـه  ناوچه ڵکی خه
 . بدا پێ  ره په دا ڵک خه
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 کی یه رگه پێشـمه بـوو، لێهـاتوو و زموون ئـه  بـه کـادرێکی  سیاسـێوه بـاری  لـه  کـه ی وه ڕای ره سـه کاشـفاور، لی عه کاک
 ، کـه دا ده نـه خۆی  به ی ئیجازه کات هیم بوو، ستی ره په کۆنه و ئازادی دوژمنانی دژی  به ڕ شه کانی یدانه مه مانی قاره
 و  رگه پێشمه چووکترین  به خۆی  میشه هه ، ربگرێ لێوه ڵکی که ت ڵه غه کی یه شێوه  به و بگرێ رچاوی به ت سئولییه مه

 کی هیمایــه زیــاتر  کــه بــوو نــاوبراو رزی بــه ی وه کـرده و ئاکــار و ئــه ر هــه نــا، داده  رگه پێشــمه و ڵک خــه تگوزاری خزمـه
 تیان تایبـه ئیحتڕامـی و رێـز  وه چووکه و  وره گه  له س که موو هه و خشیبوو به لی عه کاک  به ی شۆڕشگێڕانه و  پیاوانه

 . نا داده بۆ
 
ی  ی فێوریـه44)4211ندانی  ی رێبه21هاباد کە لە  مه شاری  له  که کوردستان دێموکراتی حیزبی چواری ی کۆنگره  له

  کـه ی شؤرشگێڕانه بیری و ست هه و لێزانی و لێهاتوویی هۆی  به لی عه کاک چوو،  ڕێوه به هاباد مه یشار  له( 4411
 تر چاالکانـه کوردسـتان شـوومالی ی ناوچـه بـۆ ی وه ڕانه گه دوای کراو، دیاری ندی ناوه ی کومیته جێگری ک وه یبوو، هه
 رۆژ و بـرد ده  ڕێوه بـه  وه خۆبوردوویـه له و ئیمـان ڕی پـه و به ی٤ ی کۆنگره ساێردراوی ئه پێ کانی رکه ئه و کار جاران  له
 کوردســتان رانی داگیرکــه و، ســتاند ده ی ره پــه تێکۆشــانیان و کــار دا  کــه ناوچه  لــه حیــزب نــدامانی ئه رۆژ ڵ گــه ده
  کـه کـرد، بۆمبـاران یـان ورمـێ شـاری  بـه ر سه ی"  لعه قه ئاخ ه" گوندی کانیان هاوێژه بۆمب  فرۆکه  به و وتن خۆکه وه
 و  بـۆوه چـاک ی کـه برینه  کـه خایانـد نه زۆری  خۆشـێوه  بـه اڵم بـه. کاشـفاور لی عـه کـاک بـوونی بریندار هۆی  به بوو
 خۆیـان کـانی کاره ر سـه  لـه  که بوو کانیش رگه پێشمه و کادر ری هانده و ر دڵخۆشکه ڵکوو به زی، به دانه ی وره نیا ته نه

 . رن به  ڕێوه به باشی  به خۆیان کانی رکه ئه و بن سوور
 

ی دیسـامبری 9) 4291زی  رماوه ی سـه41 کە لە کوردسـتان دێمـوکراتی حیزبـی پێنجـی ی کـۆنگره  لـه فاوورشـعەلی کا
 دواتــر و هەڵبژێــردرا نــدی ناوه ی کومیتــه  بــه بەســترا شــت رده سه یورک گــه ی ناوچــه  لــه ۆج وهیشــ یگونــد  لــه (ز4414
 کانی کاره پێکی و رێک و باشی  به زۆر ساێردرا، ئه پێ ورمێی ی ناوچه  له  وهیەسیاس باری  له ی فێرگه تی رپرسایه به
 و یشـــتن پێگه دا حیـــزب نێـــو  لـــه و بـــوون  رده روه پـــه دا نـــاوبراو دێری چـــاوه ژێـــر  لـــه س کـــه زۆر و بـــرد ده  ڕێوه بـــه

 .بوون هید شه  وه داخه  به هیندێکیشیان
 

 پاشـان و بـوو وێ لـه مانگێـک ی مـاوه بـۆ و  رانسه فه بۆ ناردرا  وه حیزبه ن الیه  له لی عه کاک( ز١٩٨٧) ١٣٦٦ساڵی 
ــۆ  ڕاوه گــه ــانی و دێنــێ ئوروپــا مووی هــه کوردســتان، خــاکی بســتێک: یگــووت ده و کوردســتان ب  تیش، رگایه پێشــمه ژی
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 ڵ گـه ده کانی ره ربـه به و بات خـه ی کـوره قـاڵبووی  کـه ناوبراو. نابێ س که موو هه نسیبی  به  که  شانازییه ترین وره گه
  ئیسالمی کۆماری رژیمی دژی کانی خۆپێشاندانه  له داو نه هانی ش رانسه فه  له بوو  وه وسانه چه و زۆر و زوڵم
 . بوو هه ی چاالکانه شداری به
 
 :کۆنگرانە بە ئەندامی ڕێبەری هەڵبژێردراوە ملە
 

  لــه( ز4411 جــانێوێریی 22 ) 4292نــدانی  ی ڕێبه2 رانێــئ یکوردســتان یاتڕمــوکێد یزبــیح یم شــه شه ی نگرهۆکــ* 
 .کوردستان یباشوور ی هڵاڵ گه یگوند
  لـه( ز4411ری ەمبەسـێی د41) 4291زی  رماوه ی سـه29 رانێئ یکوردستان یاتڕموکێد یزبیح یم وته حه ی نگرهۆک* 

 .مێو، باشووری کوردستان  گوندی کانیه
ی 24) 4291ری  ی پووشـاه1 (رێرشـگۆش یت هیـرا بهێر)رانێـئ یکوردسـتان یاتڕمـوکێد یزبـیح یم چواره ینفرانسۆک* 

 . هیران یشار  له (ز4411 جووی
  

 کوردسـتانی دیمـۆکراتی حیزبی ندی ناوه ی کومیته تیەندام ئه فی ڕه شه بوونی هید شه کاتی تا هه کاشفاور لی عه کاک
 دوای  بـه و گـرت ڵوێسـتی هه  کـه بـوو  سـانه که و لـه کێک یـه شۆڕشـگێر تی رایـه رێبه ڵوێسـتگرتنی هه دوای بوو، ئێران 

  وه ئیمانـه  بـه جـاران ک وه ر هـه و کوردسـتان شـوومالی رپرسـی به  به  بۆوه دیسان یان دووباره ی وه بوونه کار  به ست ده
  تورکیـه  لـه  کـه  ماڵـه بنه گرفتـی و گیـر هۆی  به ١٩٩١ ساڵی دا،  ناوچه  له نیزامی و سیاسی باری و کار  به ی درێژه
 بکـا، رزگاریـان  گرفته و له و ب ێ  وه یه که ماڵه بنه هانای  به  که لێکرد داوای حیزب تی رایه رێبه پێش هاتبوو بۆیان
 زوویـی  بـه خـۆی بـۆ و بکـا رزگاریـان و ب ێ  که بوو رازی پاشان اڵم به بێڵێ، جێ  به حیزب  که بوو ده نه رازی اڵم به
 هـۆی  بـه شـاندن، وه  ربـه زه بۆ ڕێ گه ده لێک هه  له  میشه هه ڕ دفه به دوژمنی  که ک یه ماوه دوای حیزب، نێو  وه ڕێته بگه
  ، یه لێره ڕێن گه ده لێی ی وه ئه  که  وه کرێته ده ئاگادار  کانێوه سیخوڕه و جاش

 
 رگی بـه و جـل  بـه س کـه ٣  ی تورکیا قوونیه شاری  له (ز١٩٩١ ی ئاگۆستی١٥) ١٣٦٩ی گەالوێژی ٢٤ وی شه  وه داخه به

 و لێـدان  بـه منـداڵی و ژن چـاوی پـێش  لـه و ر ده  دێننـه ماڵی  له زۆر  به و لی عه کاک  ماڵه  چنه ده تورکی پۆلیسی
 ئـازار و نجه شـکه ژێر  له شی له موو هه  که ستراو به چاوی و ست ده  به ک یه ماوه دوای و ن یبه ده خۆیان ڵ گه ده راکێشان
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 ن الیـه  لـه  یـه دڕندانه  وه کـرده و ئـه.دابـوو فڕێیـان ئانکـارا و  قوونیـه ی جـاده ر سـه  لـه کـردو هیدیان شـه بـوو شێوا دا
 تی تایبه  به و جوواڵنه  له  وره گه سارێکی خه  که چوو  ڕێوه به تورکی میتی هاوکاری  به بێگومان و ئێران تیرۆریستانی

 گیـانی دا ی کـه له گه پێنـاو  لـه  کـه نـابێ س کـه ئـاخرین و ڵین وه ئه لی عه کاک بێگوومان. وت که کوردستان شوومالی
  وه گرێتــه ده بــراو نــاو جێگــای و بــێ ده  رده روه پــه  یه شــێوه م بــه ئــاوا  دیکــه ســێکی که تا هــه اڵم بــه کــا، ده فیــدا خــۆی
 و یشـت گه نه خـۆی ئـاواتی  بـه و بـوو هید شـه مخـابن و یف حـه بڵـێم دیسـان بـێ ده  ربۆیـه هه وێ، ده زۆری کی ودایه مه

 کوردســتانیش شــوومالی ی ناوچــه داو ســت ده له وتووی ڵکــه هه و گ مــه ئه  بــه کی یــه رۆڵه کوردســتان دیمــۆکراتی حیزبــی
 کوردســتان هیدانی شــه ری وه بیــره و یــاد بــێ پیــرۆز. ن کــه ده  وه کاشــفاوره لی عــه کــاک پێــی جــێ  بــه شــانازی  میشــه هه

 .ئێران ئیسالمی کۆماری ری روه په تیرۆریست و ست ره په کۆنه رژیمی برووخێ
 

 شەهیدانی ماڵاەڕی
 

 

 
 

 (رێبەرایەتی)نۆهەمئەندامی کۆمیتەی ناوەندی کۆنگرە  :شەهید شاپوور فیروزی
 

 
 
 
 
 
 
 

ی  کـه رگه مه جوانه  ی کۆمـاره وه شـانه می گه رده سـه له( ز١٩٤٥) ١٣٢٤کانی خۆی سـاڵی  پێی نووسراوه  شاپوری فیروزی به
.  وه ری کــرده وه کــوێره  اڵم پڕلــه بـه .لە دایــک بــووەتــانی شـاری کرماشــان  ره ده ژارو بێ کی هــه یــه ماڵه بنه کوردسـتان، له

قوتابخانـه  بـن پیلـی داو رووی له دا کتێبـی وه لەکاتێـک. ختی ژیانـدا تێـاەڕی سهقۆناغێکی   بوونی شاپوور به وره  گه
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کی خێزانـدار بـوون  یـه ماڵه نـد بنه رچه هه. بـوو تـان  ره ده بێ  وه بـاری ئابورییـه  موو کات زیاتر لـه هه باوکی له  کرد که
 . کانی بۆ گرینگ بوو اڵم باوکی خوێندنی منداڵه به
 

لێنێکی ب ـووک  ی کـه وه بـۆ ئـه  ست دێنا ده می وه و میکانیکی داهاتێکی که وایی شاگرد نانه  دا به پشووی هاوین شاپور له
و  تایی ره کانی خوێنــدنی ســه ر قۆناغــه ده بــه راده  و مانــدوو بــوونی لــه وڵ هــۆی هــه  ، بــه وه پــڕ بکاتــه  بــۆ بنەمــاڵەکەی

موارتر  ی ناهه که ماڵه ڕاندنی ژیانی بنه بوو تێاه تر ده وره ند گه رچه هه. ندی قۆناغی دواناوه  و پێی نایه ندی بڕی ناوه
کـارو   کـردو رووی لـه  قوتابخانـه کجاری ماڵئاوایی له یه  خوێندن بدا به  به  زیاتر درێژه  وه یتوانی له نه  بوو، بۆیه ده

و بنەمـاڵەکەی دەسـتەبەر  ۆیبۆ خـ  رزانه ربه ژیانێکی سه  ی شۆفیرییەوە هەوڵی دەدا بژێوو رێگای پیشه له. کاسبی کرد
سـت  ده  زرا، بـه ی رێگاوبـان دامـه ئیـداره له  پارێزگای سـنه ی لـه کـه کاره  هـۆی شـارەزابوون لـه  ک بـه یـه پاش ماوه. بکا

 . وه بووژانه  وه باری ئابوورییه له  ره به ره به  و کاره پێکردنی ئه
 

 و  له.  وه ڕێته گه ده ١٣٥٤دا بۆ ساڵی  روونی ده  ری ئازادی لهو چاندنی بی ت ڵ دنیای سیاسه گه بوونی شاپور له  ڵ تێکه
دا  ش لـه اڵم شـاپور ترسـی لـه  ر واڵتدا کێشابوو، بـه سه  تی باڵی به نگی رێژیمی پاشایه برو زه ری زه دا سێبه مه رده سه
دا  ی حیزبی دێمـوکڕات رنامه به له رباز بوونی و ده رێگای رزگاری  شخوراوه ی به که وه ته نه  ستی کرد که کاتێک هه. بوو نه

زرانــدو  هێنیی حیزبــی دێمــوکڕاتی کوردســتان دامه کــانی رێکخســتنی نــه ڵ کادره گــه شــکیالتیی له نــدی ته و پێوه وه دیتــه
  بـردو بـه ی ده ڕێوه باشـی بـه  بـه  رکێکی بۆیـان دیـاری کردبوایـه ر ئـه هـه. ست پێکرد شکیالتی ده نهێنی ته تێکۆشانی به

 .کۆشا تێده  وه وودییهموو وج هه
 
کــردو  شــداری ده کانــدا به ســتان لــه رێاێوانه راوه بێ( ز١٩٧٨)ی هەتــاوی ١٣٥٧کانی ســاڵی  تای خۆپێشــاندانه ره ســه له 
 .گرت رده ڵکی وه ڵک دژی رێژیمی شا که بار بۆ هاندانی خه تێکی له رفه موو ده هه له
 

و ئاشـکرابوونی تێکۆشـانی  ( ز١٩٧٩) ی هەتـاوی١٣٥٧شۆڕشی ساڵی وتنی  رکه و سه  تی دوای رووخانی رێژیمی پاشایه
دا  کانی یادداشته ک بۆ خۆی له وه.  وه ل حیزب نوێ کرده گه ندیی خۆی له و کامیاران، پێوه ندی کرماشان ڵبه مه حیزب له
و کـادرێکی دڵسـۆزی  رگه شـمهدا پێ وه کـرده  سـتۆ گرتبـوو، بەاڵم لـه ئه رکی وه دا ئـه ری ی ژاندارمه کومیته له" تی نووسیویه
   (ز١٩٧٩ ی ئاگۆستی١١)ی هەتاوی١٣٥٨الوێژی  ی گه٢١وی  و، شه وت گومان که رێژیم لێی وه  ر بۆیه هه. ی بوو که حیزبه
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 ."کی کردن مارۆداو چه ری پاسگای گه فته ده  وه هێزێکی زۆره  ری به ی ژاندارمه رمانده فه
 
 یشتوو نەک هی ی بۆ  اڵت گه سه ده  به  تی رێژیمی تازه سیاسه  که  بۆی روون بۆوه واوی ته  دا به و رووداوه دوای ئه  به

ی  کومیتـه  ی داو لـه وه ره کالکـه بـۆیە بڕیـاری یه. و ئازادییەکانیشی دەکا و ما  کورد پێ نیە، بەڵکوو نکۆڵی لەشوناس
ی کامیـاران  کۆشـەرانی دێمـوکڕات لەناوچـهئەو وێڕای تێ. ست پێکرد ختی ده واو وه دا تێکۆشانی ته شارستانی کامیاران

 .توانای دابوو کردی رچی له ی رێکخراوی حیزبی هه وه و بۆ بووژانه کان ر قورسایی کاره به  شانی دایه
 

نگـی  چـوو ده  ڕێوه بـه (ز١٩٨١)١٣٥٨تای زسـتانی  ره سـه لـه   ی کامیاران کـه کونفرانسی ناوچه ڕی سێ مانگه له دوای شه
ستۆ گرتنی بەرپرسایەتیی  ئه وه. ی شارستانی کامیاران رپرسی کۆمیته به  بوو به  ست هێناو، ده سی وهی کۆنفران متمانه

. دا رکی حیزبـی و ئـه تێکۆشـان  ی بـه درێژه  ناسانه زۆر ماندوونه. رێبازی پیرۆزی سوورتر کرد قورس شاپوری زیاتر له
 .بوو پێناو ر له تێکی حیزبی سه ئموورییه موو کارو مه ئەو بۆ هه

 
  کـه هـۆی دۆخـی نالەبـارو ئـاڵۆزی ناوچه  اڵم بـه ڵبژێردرا، بـه هـه ٤ی  ری کـۆنگره دا بـوو کە بە نوێنـه و سـاڵه ر لـه هه
ی 21 ەم کە لەی چـوار واو بـوونی کـۆنگره دوای تـه. شـدار نەبـوو به  کۆنگره و له وه مایه  ناوچه ر بریاری حیزب له سه له

  بــه  وه ندییــه ی ناوه ن کومیتــه الیــه لــه  بەرێوەچــوو، هاباد مــه یشــار  لــه( ز4411ی فێبریــوێری 44)4211نــدانی  رێبه
 . ری هێزی بێستوون دیاری کرا رمانده ک فه دا وه م کاته ر له ڵبژێردراو، هه ندی هه ی ناوه راوێژکاری کومیته

 
نـدی  ندامی ناوه ئه  و کامیاران بوو به ی شارستانی کرماشان و کومیتهڵ کردنی دو تێکه دوابەدوای( ز١٩٨٢)١٣٦١ساڵی 
ی 41کە لە  م نجـهێپی  کـۆنگره  دا لـه و سـاڵه ر لـه هـه  .وه سـاێردرایه تیی هێـزی بێسـتوونی پـێ ئه رپرسـایه و به ئاژوان
ی  ک جێگـری کومیتـه وهشـت  رده سه یورک گه ی ناوچه  له ۆج وهیش یگوند  له (ز4414ری ەمبەسێی د9)4291زی  رماوه سه
 . وه ستۆ گرته ری هێزی بێستوونی وه رمانده ڵبژێردراو فه ندی هه ناوه
 

هید  شـه  ر بـوو کە بـه بیروبـاوه  بـه  نـده وه کـانی حیزبـی دێمـوکڕات بـوو، ئەو ئه بژارده  رمانـده فه شاپوری فیروزی لـه 
بــوو،   رگه دا پێشــمه رانی دێمــوکڕات ریزی تێکۆشــه ک خــۆی لــه وه  ی کــه که رگۆشــه شــیری کــوڕی، تاقــه جگه رده بــوونی ئه
 هید  ند رۆژێک پێش شه شیری کوڕی چه رده شایانی باسە ئه. بوو شل نه نگاوی پێ و هه خوارێ  هاته نه  ی وره  توسقاڵێک
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 .یەوە ئەم پەیامەی بۆ باوکی ناردوە رێکی نگه هۆی هاوسه  بوونی به
 
 . بوو کتر هه یستی یه نجاین، رێزمان بۆ وه ڕه کتر نه یه  کجاریش له بۆ یه  و باوکم دوو هاوڕێی واقعی بووین که من"

  پێـی بڵـێ کـه.  نـگ بـوه دره  وه داخـه اڵم به م، بـه بکـه و ماڵئـاوایی لێ نم یه یەی پێ بگه و راساارده خۆش بوو ئه زۆرم پێ
کانی هاوڕێـت  شـیره رده ماشـای ئه و ته بووه هی کـات منـت نـه  کـه   وه وابیر بکـه. بیکردووی خۆڕاگر  ت داوای لێ هاوڕێکه

و  رکات بیرت کردم ئه ، هه.بکۆشه و پێش بردنی تێ ره و، بۆ به بده  درێژه  بژاردوه ڵت هه  ی ئاگاهانه و رێگایه ئه.  بکه
 ".بێ دا زاڵ نه رت سه  دا پەژارە به و کاته له  هوڵ بد اڵم هه به. وه خوێنده مان ده  وه پێکه  که  ی بخوێنەوە شێعره

 
و  بردنی ئەرکە سیاســــی رێوه هــــۆی ســــەرکەوتن لەڕاپەڕانــــدنی بــــه  توانــــا شــــاپوری فیــــروزی بــــه  ی بــــه رمانــــده فه

 ی هڵـاڵ گـه یگونـد  له (ز4411 جانێوێریی 22) 4292ندانی  ی ڕێبه2ی کە لە م شه شه ی نگرهۆکلە  دا کانی یه نیزامیی
 . ندی ئاژوانیش دیاری کرا ندامی ناوه ک ئه پاشان وه. ڵبژێردرا ندی هه ی ناوه ندامی کومیته ئه  به کوردستان یباشوور

 
ــه ــه حه ی نگرهۆکــ  ل ــێی د41) 4291زی  رماوه ی ســه29 ی حیــزب لەم وت ــد  لــه (ز4411ری ەمبەس  و،ێــم  هیــکان یگون

رکی نـوێی  کۆمیسـیۆنی سیاسـی نیزامیـی ئـه  ڵبژێردراو له ندی هه ی ناوه جێگری کومیته  به بەسترا کوردستان یباشوور
دا زۆر زانیـاریم وەدەسـت  و کومیسـیونه لـه: ڵـێ ئـاوا ده  یـه تازه  رکـه و ئه ت بـه باره شاپوری فیـروزی سـه. بۆ دیاری کرا

  چونکـه. و بۆچوونی هاوڕێیـانی حیـزبیم ندی تمه یبهها تا روه و هه شکیالتی کاری ته  ت ئاشنا بوونم به تایبه  هێنا، به
  یەم و مـاوه کـار کردنـی ئـه. ش بـووم تی لێی بێبه رایه رێبه داو دوور بوونم له ناوچه هۆی تێکۆشانم له  به  و کاته تا ئه

تای  ره سـه له  دا کـه و کومیسـیونه لـه  وه سوود بوو هەرچەنـد بـۆ منێـک مانـه  و به ندی بڵێی گرینگ دا چه و کومیسیونه له
ڵ  گه ڵ وون له کاندا لە تێکهه نیزامیی کراوه  ناوچه کان له رگه ڵ پێشمه گه وام له رده تا ئێستا به  وه کدارانه باتی چه خه
ک وابـوو، بەاڵم بەو حـاڵەش  یه ک زانسـتگه بووە، وه شم نـه وه ی خوێندنه ت ماوه نانه و ته دا بووم کرێگیراوانی رێژیم به

 ".بوو کارێکی هاسان نه  و قۆناغه ڵ ئه گه له خۆگونجاندنم
 

دا  رمانـدەیی هێـزی بێسـتون سـەرکەوتوویی ئەو لە فه. ژیـا  رگه ل پێشـمه گه دا له بات دژوارترین قۆناغی خه شاپور له 
کــانی رێــژیم زۆریــان  هێزه. و زۆربەی ناوچەکــانی کوردســتان لکی کوردســتان ناوبــانگی ئەو هێــزەی گەیانــدە الی  خــه

 ڵ شکست  گه کانی له وڵه موو هه ن، بەاڵم هه و یا غافڵگیری بکه ن داو بخه له  و هێزه جارێکیش ئه دا بۆ تاقه ڵو هه
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 . بۆوه روو ده رووبه
 
   و رۆڵه یی ئه رمانده فه  به  و پاوه ریوان ی کرماشان، کامیاران، مه و چێاکانی ناوچه و دۆڵ شت و ده ی شاخ زۆربه  له

  بـه  ڕه شـه.  دوژمـن وەشـێندراوە  ری له ئەنجام دراوەو زەبری زۆر کاریگه  مانانه لیاتی قاره مه ی دێموکڕات عه ره تێکۆشه
،  شـکێنه ، ناڵه سـنه -سـوار، شـاڕێی کرماشـان  وار، شیرین ، بێڵـه ویان، پشـته ره کانی نێو شاری کامیاران، ده ناوبانگه

ختی  ، گڕگڕ، نێو شاری کرماشان، تـه رۆ، چڕووسانه کۆ، ژاوه ی تیله شاهۆ، ناوچهش، چیای  ، بزوه ریفاوا ماویان، شه
یی شـاپور فیـروزی  رمانـده فه  بـه  ی دیکـه وتوانه رکه لیاتی سـه مـه نـدین عه و چه سای رده و به ، شانشین رگسڵه نگی، نه زه

 .  وه ته زیندوویی ماوه  دا به و ناوچانه ڵكی ئه بیری خه ئەنجام دران، ئێستاش له
 

یەوە  لەالیەن کۆمــاری ئیســالمی( ز١٩٨٣ی جــوونی ٢) ١٣٦٢ردان ســاڵی  ی جــۆزه١٢رۆژی  هاباد لــه الوی مــه ٥٩کاتێــک 
کانی  ناوچـه یی شاپور فیـروزی لـه  رمانده فه  به  وتوانه رکه لیاتی سه مه عه ٥٩،  الوه ٥٩و  ی ئه تۆڵه  ئێعدام کران، به

دا تۆمـار  رگه کانی پێشـمه رییـه وه ری بیره فتـه ده یەکی زێڕین له  ڕه خوارووی  کوردستان ئەنجام دراو، بەم چەشنە الپه
   و بایـه بـه  کـه  وه یگوتـه و زۆر جـار ده رتگـ ڵک ده خـه وت، رێـزی له کـه و خـاکی دیـار ده ڵکی واوی خه ته  و به ئه.  کراوه
ی  وه نووســینه کانی، لــه  یــه و نیزامیی سیاســی  رکــه رای ئه ره شــاپوری فیــروزی ســه. دێ  وه ڵکــه الی خه لــه  ژیــم کــه ده

بەشـێکی زۆر لەبیرەوەرییەکـانی خـۆی نووسـییەوەو بـۆ الوانـی کـوردی بە یادگـار . کرد ده خی نـه نه کانی ته رییه وه بیره
  دا بـه م دواییانـه اڵم لـه بـه  چـاپکراوی بیـانبینێ،  بۆخۆی بـه  دا که ودای نه رگ مه ند بەداخەوە مه رچه هه. بەجێهێشت

 .رگی لێ چا  کراوە رانی دوو به نگه هەوڵی هاوسه
 
یکی ر شـوێنی پشـوودانی خـۆی خـه  کاتێکـدا لـه  لـه (ز١٩٩٢ی مـای ٣١)،١٣٧١ردانی سـاڵی  ی جـۆزه١١وی  شه  وه داخه به

بەم چەشـنە روحـی مەزنـی . و شـەهید دەکـرێ کـرێ ن کەسێکەوە تەقەی لـێ ده الیه  کانی بوو، له رییه وه دارشتنی بیره
 . فڕیە ئاسمانی نەمریی شەهیدانی کوردو کوردستان

 
 ەڵیچووک میبرا: ینینووس دیهەش یرانەرماندەف: سەرچاوە

 

-------- 
 

  کوردستانی دیموکراتی حیزبی" هەشتەم کە بۆ بەهۆی راگەیاندنی ئاکامدا کێشەکانی ناو کۆنگرەی  له: تێبێنی
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 . ڵبژارد هه ی بوو جیاوه  باڵی بوو  سانه که و  له کێک یه شاپور فیروزی کاک ،"شورشگیر تی رایه رێبه ئێران
 

جـوونی ی 24) 4291ری  ی پووشـاه1 کە لە( رێرشـگۆش یت هیـرا بهێر)ی حـدکام چـواره ینفرانسـۆکشاپوور فیروزی لە 
 ی ئەم حیزبە لەم هۆین ی نگرهۆکهەروەها لە . ی هەڵبژێردراند ناوه ی تهیمۆکبە   بەڕێوەچوو هیران یشار  له( ز4411

ــه24 ــتی 42) 4294الوێژی  ی گ ــه( ز4441ی ئاگۆس ــد  ل ــه یگون ــ ســهاڵ ق ــۆد ی دهی ــاور یل ــار یش ــران یش ــووری  هی ی باش
 .دیاری کرا( رێرشگۆش یت هیرا بهێر) حدکا یند ناوه ی تهیمۆککوردستان بەسترا بۆ جار دووهەم وەک ئەندامی 

 
 رەحمان نەقشی

 
   
 

 
 سکرتێری گشتیی :ندی فكه ڕه سادق شه. دشەهید 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  كی یــه ماڵه بنه  لــه(  زایینــی  ی١٩٣٨  جــانێوێری  ی١١)  تاوی هــه  ی١٣١٦  ســاڵی  فرانباری بــه  ی٢١  ندی فكه ره شــه  ســادقی
ـــتماناه ـــه ردا روه نیش ـــدی  ل ـــه ره ته  گون ـــان  ی غ ـــه بۆك ـــك  ل ـــوو دای ـــه. ب ـــه ته  ل ـــداڵی  نی م ـــاوكی دا  من ـــتدا ده له  ب  و س

ــه كه ، ی كه یه رســتی رپه سه ــانی سه  وت ــه وره براگه  رش ــاعیر ، ی ك ــه  ری روه نیشــتماناه و ش ــتان  ی وره گ ــبوو كوردس  خوالێخۆش
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  باتی خــه  ســتاندنی ئه ره په  ڵ گــه له بــوو هاوكــات ســادق، د ممــه محه  منــداڵیی  می رده ســه. مر نــه  ی"ژار هــه" مامۆســتا
 و زانــا بــرا  كانی ئاموژگاریــه و  رێنــۆینی. كوردســتان  كۆمــاری  زرانــدنی دامه و ئێــران  كوردســتانی  ڵكی خــه  ی رزگاریخوازانــه

 .ست به  خشی نه دا ینی زه و بیر له وكات ئه  میژوویی  قۆناخی  له ن دیمه زۆر و  ی كه باتگێڕه خه
 

  ندی ناوه و  تایی ره سه  خویندنی ، گیرساوه هاباد مه  له  ی كه ماڵه بنه  كه پاشان و بوكان  له  تایی ره سه  دووی و ك یه  پۆلی
  دانشسرای"  له(  زایینی  ی١٩٥٩)  تاوی هه  ی١٣٣٨  ساڵی و كرد واو ته ورێز ته  له  بیرستانی ده  ئاخیری  ساڵی و  شاره و له

 م كه یه  ی پله  نی خاوه یان خویندندا  كانی پله موو هه  له  كه  رنجه سه  شایانی. رگرت وه  شیمیی  لیسانسی تاران  ی" عالی
  سـاڵی تا هـه و  شیمی  رسی ده  مامۆستای  به بوو دا ساڵه و له ر هه. بوو خوێندكاران و قوتابیان باشترین  له كێك یه یان
. بـــوو ریك خـــه  وه یه تی مامۆســـتایه  ركی ئـــه  بـــه هاباد مـــه و  ورمـــێ  كانی شـــاره  لـــه(  زایینـــی  ی١٩٦٥)  تاوی هـــه  ی١٣٤٤
ــه وماوه له ــتایه ك وه دا ی ــاره  كی مامۆس ــاوی زا ش ــرد ده  ن ــۆ و رك ــدنی گه پێ ب ــانی  یان ــتان  قوتابی ــه زه كوردس  زۆرو  تێكی حم
  بـه  سـاڵ بـوون، ده قبـووڵ زانستگاكان  له و گوتن ده پێ  رسی ده و ئه  كه  یانه قوتابی و ئه  كه جۆرێك  به كێشا  رچاوی به
  پـێ كوردسـتان  لـه  ی تـه خزمه و ئه شا زا ره  مه حه  رێژیمی  جاسوسیی  زگای ده ،"ساواك" نجام ره سه. بوون ده زیاتر ساڵ
  ی دیكـه  شـاری نـد چه و"كـر " و"اراك"  كانی شـاره بۆ  هاوكاری و هابیر  ی دیكه  ماموستای ك یه ژماره ڵ گه  له و  دی نه وا ره

 قڵ نه" معلم تربیت" زانستگای بۆ(  زایینی  ی١٩٧١)  تاوی هه  ی١٣٤٩  ساڵی  ندی فكه ره شه سادق د ممه محه.  وه خستنه دوور
 دا، ركـه ئه و لـه واو تـه  كی یه یی شـاوه لێوه  نیشـاندانی پـاش. سـاێردرا ئه  پـێ  كـاری  شـیمی  شـی به  ئاسیستانی ك وه و كرا

 چوار پاش و  رانسه فه بۆ چوو علووم  تی زاره وه  بورسی  له رگرتن وه ڵك كه  به(  زایینی  ی١٩٧٢)  تاوی هه  ی١٣٥١  ساڵی
.  ربگـرێ وه پـاریس  ی٦  ژمـاره  زانسـتگای  لـه(  تجزیـه  شـیمی) ئانالیز  شیمیی  دوكتورای  توانی  واڵته و له  وه مانه ساڵ

  لـه  شـیمی  ی"اسـتادیار" ك وه و تـاران  وه ڕایـه گه(  زایینـی  ی١٩٧٦)  تاوی هـه  ی١٣٥٥  ساڵــی  ندی رفكه شـه سـادق دوكتور
 وتوو ركه سـه  واوی تـه  به شدا ركه ئه و ئه  جێهێنانی به  له  كه دا  تی ستایهۆمام  كاری  به  ی درێژه" معلم تربیت"  زانستگای

 مان هـه  لـه و دڵسوز  كی مامۆستایه ك وه و  زانستگایه و ئه  خوێندكارانی و مامۆستایان  ویستی خۆشه  به بوو  ربۆیه هه. بوو
(  زایینــی  ی١٩٧٣)  تاوی هــه  ی١٣٥٢  ســاڵی  ندی فكه ره شــه ســادق د ممــه محه دوكتــور. ركــرد ده  نــاوی باتگێڕ خــه كاتیشــدا
  وه رمانـه رێبه  ی"قاسـملو عبـدالرحمان" دوكتور زن مه  مامۆستای  رێگای  له دیت، ده  دوكتورای  ی وره ده پاریس  له كاتێك

  حیزبــی  تیی ندامــه ئه  داوای و بــوو ئاشــنا ئێــران  كوردســتانی  دێمــوكراتی  حیزبــی  نێوخــۆی  وی پێــره و  رنامــه به ڵ گــه له
  نـدامانی ئه و قاسـملوو دوكتـور نێـوان  رابیتـی  بـه بـوو ئێـران بـۆ  ی وه ڕانه گه پاش. كرد  ئێرانی  كوردستانی  دێموكراتی

.  وه یه ترسـی مه  خسـته  خـۆی  گیانی جاریش زۆر و كێشا  زۆری  تێكی حمه زه دا یه ندی پێوه و  له و حیزب  تیی رایه رێبه  كۆنی
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  تاوی هـه  ی١٣٥٨  سـاڵی دێمـوكرات،  حیزبـی  ئاشـكرای  تێكۆشانی  ی وه سـتاێكردنه ده و  تی پاشایه  ریژیمی  رووخانی  دوای
ــوو(  زایینــی  ی١٩٧٩) ــه ب ــه  موشــاویری  ب ــدی ناوه  ی كومیت ــه) ١٣٥٨  ســاڵی  ی مه شــه ره و  ن ــی  ی١٩٨١  ی فیوریی ــه(  زایین   ل

  پێ  تارانی  له حیزب  ی كومیته  تیی رپرسایه به و ڵبژێردرا هه  ندی ناوه  ی كومیته  ندامی ئه  به حیزبدا  می چواره  ی كۆنگره
 . یاند گه نجام ئه  به  وه یه كارزانی و  یی شاوه لێوه  به  شی یه تی رپرسایه به و ئه  كه ساێردرا ئه
 

 خت واووه تـه  كـاری بـۆ  وه حیزبـه  تیی رایـه رێبه ن الیـه  لـه(  زایینـی  ی١٩٨١)  تاوی هـه  ی١٣٥٩  ساڵــی  هاوینی  تای ره سه
  ساڵـی  هاوینی  له  ندی ناوه  ی كومیته  پلینومی  له. نا حیزب ت خزمه  له  خۆی  توانای موو هه و كوردستان  وه كرایه بانگ
 م، شــه شه م، پێنجــه  كــانی كۆنگره  لــه. ڵبژێردرا هــه  سیاســی ر فتــه ده  نــدامی ئه  بــه دا( زایینــی  ی١٩٨١)  تاوی هــه  ی١٣٥٩
 موو هـه ندییشـدا ناوه  ی كومیتـه  لـه و  ندی ناوه  ی كومیته  ندامی ئه  به  جارێ موو هه حیزبدا  می نۆهه و م شته هه م، وته حه

 .  وه ته ڵبژیردراوه هه  سیاسی  ری فته ده  ندامی ئه  به  جارێ
 

 و رادیـو) بلیغات تـه  شـی به  تیی رپرسـایه به زۆرتـر حیزبـدا  تیی رایـه رێبه  لـه  بـوونی  ی مـاوه  ندی رفكه شـه سادق دوكتور
 دوكتـور مان وره گـه  مامۆسـتای  بوونی هید شه  كاتی تا هه  وه ه(ز١٩٨٦) ١٣٦٥  ساڵی  له و بوو رشان سه  له  ی( نی مه چاپه

 . بوو  ستووه ئه  به  حیزبی  گشتیی  سكرتێری  جێگری  ركی ئه مر نه  ی"قاسملوو"
 

  نـدامانی ئه  نگـی ده  تێكـڕای  بـه قاسـملوودا دوكتـور  بـوونی هید شـه  دوای  پلینومی م كه یه  له  ندی رفكه شه سادق دوكتور
  هیدبوونی شـه  كـاتی تـا  وه حیزبیشه  می نۆهه  ی كۆنگره  له و ڵبژیردرا هه حیزب  گشتیی  سكرتێری  به  ندی ناوه  ی كومیته

  ســكرتێری"  قورسـی  تیی رپرسـایه به و رك ئـه( ز١٩٩٢  ریەمبەاتێسـ  ی١٧  وتی ریكـه( ١٣٧١) مسـاڵ ئه  رمانانی خـه  ی٢٦)
 ســـادق دوكتـــور مان كـــه له گه  زنی مـــه  باتگێڕی خـــه. برد ده رێوه بـــه  ی"ئێـــران  كوردســـتانی  دێمـــوكراتی  حیزبـــی  گشـــتیی

  ی وه جوواڵنـــه و حیـــزب  تیی رایـــه رێبه  لـــه  تی ڕه بنـــه  رۆڵێكـــی دا دوایـــی  ی ســـاڵه  دوازده و ئـــه  ی مـــاوه  لـــه  ندی رفكه شـــه
  دێمـوكراتیكی ــ  میللـی  ی وه بزووتنـه  كانی ریزه نێو  رانی رێبه زاترین شاره و جترین وه به  له كێك یه. بوو هه ماندا كه له گه
 و بـوو مر نـه  قاسـملووی دوكتـور  فـاداری وه  یـارێكی و  شـاوه لێوه  كی یـه قوتابی  كـه بڵێـین  بێ ده ق هه  به و بوو مان كه له گه

 و  لێهـاتووی  بـه و قاسملوو دوكتور  رێگای و رێباز  به دان درێژه و  كاری ئیدامه  مامۆستای  به بوو قاسملوویش دوكتور پاش
.  بـێ دیـار  وه حیزبـه  بـه بـوو  وه بزووتنـه  دوژمنـانی  ئـاواتی  كـه  جۆره م به قاسملوویش  بێ یهێشت نه  خۆی  یی شاوه لێوه

 و ت سیاســه  ری كاریگــه  رانــی دارێژه  لــه كێك یــه حیــزب  تیی رایــه رێبه نێــو  هاتــه  كــه  وه كاتــه و لــه ر هــه ســادق دوكتــور
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 و دڵ دوو  فرادی ئـه بوو، پێداگر و شێلگیر حیزب  كانی پرنسیاه و ئوسوول  پاراستنی ر سه له بوو، حیزب  كانی ڵوێسته هه
 و ئـه. دابنـێن  حیزبی  كاروباری و  وه بزووتنه  وتی ره ر سه له خرا   شوێنی دان ده نه  پێ  رێگای و هێرش ر به  دانه ده  راڕای
  نگاندنی ڵســه هه ر ســه له  شــوێنی رگیز هــه  یه ویســتی خۆشه و ئــه اڵم بــه ویســتن ده خــۆش  حیزبــی  كانی رگه پێشــمه و كــادر

 موو هـه بـۆ عید سـه دوكتـور كاك  زیی ره غه بێ و  دڵااكی. نا ده دانه وان ئه  وباری كار و كان رگه پێشمه و كادر  ی واقیعبینانه
  لـه  شـكیالتی ته  گرینگی  خشی نه. گیران رده وه  كانی ئامۆژگاریه ش بۆیه ر هه وتبوو ركه ده  واوی ته  به  حیزبی  هاوڕێیانی

ــزب ــه و حی ــه زۆر دا وه بزووتن ــوو، پێ ســت هه  باشــی  ب ــه كردب ــه  شــكیالتی ته رگیز هــه اڵم ب ــه لك خــه  جێ ب ــه و نا ده دان   ل
  باتی خـه  كردنی تی رایـه رێبه بۆ  حیزبیشی  خودی و حیزب  شكیالتی ته و ئه  چونكه بوو، دوور به  تیسكتاریس و  مارگرژی ده
 سـادق  راسـتی به و دروسـتكار و راسـتگۆ خالق، ئـه به ، وره بـه شـوجاع،  ئینسـانێكی سادق دوكتور ر تێكوشه. ویستن ده ل گه
ــه و كــرد ده  پشــتیوانی ت داڵــه عه و ق هــه  لــه. بــوو   ڵكی كــه دا وه كــرده و ت سیاســه  لــه  یانــه ندی تمه تایبه و ئــه موو هــه  ل
  ركــه ئه  كردنی جێ جێبــه بــۆ  خــۆی  ختــی وه و كــات موو هــه ، ناســی ده نه  مانــدوویی و بــوو پڕكــار  ئینســانێكی. گــرت رده وه

 و  وه كـرده كـارو ر هـه  لـه  كـه بـوو،  واقیعـی  دێمـوكرتێكی و مانـا واو ته  به  شۆڕشگێڕێكی كردبوو، رخان ته كان یه حیزبی
 ئێــران  النی گــه  مــافی و  دێموكراســی  بــه  قــووڵی  كی بڕوایــه. نوانــد ده خۆیــان  ی یانــه ندی تمه تایبه و ئــه دا ڵوێســتێكی هه
  له بوو  بریتی كوردستاندا و ئێران  له  باتگێڕانه خه  تێكی كه ره حه ر هه  ی پێوانه  وه وه ئه  ی ڕوانگه  له  بۆیه ر هه بوو، هه

 بـۆ تاكتیـك و ت سیاسـه. ئێران  النی گه و كورد  لی گه  واكانی ره  مافه و  دێموكراسی و  ئازادی  قامگیركردنی سه بۆ تێكۆشان
  اتگێڕانـهب خه  ی وه كـرده ت سیاسـه  وه وه ئـه  ی روانگـه  لـه بوون، نـه  ینـی زه و  یاڵــی خه  ی واژه سـته ده و  زاراوه سادق دوكتور
  كوردســتانی  دێمــوكراتی  حیزبــی  كانی زنــه مه  یــه ندی تمه تایبه  ی ئاوێنــه  بــه ببــوو  وه كــرده و ق هــه به ش بۆیــه ر هــه بــوو،
 و  دۆسـتان راسـت  له  كه  نده وه ئه ر هه بوو،" تواچع" به و  ڵكی خه و  خاكی  ئینسانێكی  ندی فكه ره شه سادق دوكتور. ئێران

 و قورس بوو، لێبوردن بێ و  توند لدا گه و حیزب  یارانی نه و دوژمنان راست  له بوو، شت گوزه به و رووخۆش دا  هاوڕێیانی
  بـه  كوردسـتانی  ڵكی خـه و ئه. بوو نه بۆ  ی وه ڕانه گه نگاوێك هه و "نرمش" ك یه ڕڕه زه و ستا وه ڕاده ریاندا رامبه به  له قایم
 و  لــه و ئــه. كردبــوو رخان تــه وان بــه ت خزمــه بــۆ  ژیــانی و گیــان ش بۆیــه ر هــه ویســت، ده خــۆش  وه یه پێســتی و گ ره

  وی پێشـڕه  خـۆی بـۆ و ئـه ، وێ ده خۆیـان  كانی سته به مه  پێشی بردنه  ئامرازی ك وه ڵكیان خه  كه بوو نه  دارانه تمه سیاسه
 و  تی تایبـه  كی یـه وندی ه رژه به و قـازانج هـیم ل گه  كانی یه وندی رژه به و قازانج  له  جگه و بوو كوردستان  ڵكی خه  باتی خه
 و دۆسـت و ئـه بوو، نـه  گشتی  سكرتێری ر هه نیا ته حیزب  كانی رگه پێشمه و كادر بۆ و ئه. بوو نه گرینگ  الوه به  خسی شه

  یتـوانی ده  ڕاشكاوی  به ك هاوڕێیه ر هه  كه بوو كنیزی یان لێ و اڵو تێكه ڵیان گه له ك یه راده  به و بوو هاوڕێیان  هاواڵی
  كی بڕوایـه سـادق دوكتـور كاك.  بگرێ وه ڵك كه  كانی ڵكه كه  به  یه ڕێنوێنی  له و  ڵڕێژێ هه  الی  له  خۆی  دڵی  ی پریسكه
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  ئاخوندی  رێژیمی  رووخاندنی  كه بوو دا بڕوایه و له بوو، هه ئێران  ئازادیخوازانی موو هه و الن گه  هاوكاریی  به  قووڵـی
 م كـه  النـی یـان مـومكین  كارێكی ئێران،  كانی باتگێڕه خه و ر روه نیشتماناه  هێزه  ندی هاوپێوه و  هاوكاری و  نیزیكی  بێ به

 رنجام سـه و دا ده بۆ  وڵی هه  وه كرده  به و گرت رده وه  ڵكی كه  سته به مه و ئه بۆ تێك رفه ده ر هه  له  بۆیه ر هه ، نیه هاسان
  بـه  میشـه هه زن مـه  ندیی فكه ره شه  ناوی و یاد. كرد كوردستان  خودموختاری و ئێران  ئازادیی  ختی به  گیانی دا یه رێ و له
  كوردسـتانی  دێمـوكراتی  حیزبـی  كـانی پیرۆزه  ئامانجـه پێنـاو  لـه  پڕشـنگداری  تێكوشانی و بات خه و  وه مێنێته ده  مری نه

  ری ئیلهامـــده و رێنـــوێن  مانیشـــی نه  دوای  كانی شۆرشـــگێڕانه  ندییـــه تمه تایبه و ئێرانـــدا  ڵكی خـــه و كـــورد  لی گـــه و ئێـــران
 . بێ ده مان كه واڵته  رانی تێكۆشه

 
 

 
 

 حەوتەم  ی نگرهۆك ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی :بدولی تاح عه هید فه شه  
 
 
 
 
 
 

  كی یــه ماڵه بنه  لــه  ده غــه نه  سندووســی  ی ناوچــه  ی" زنــێ وه"  گونــدی  لــه (ز١٩٦١) تاوی هــه  ی4211  تاح ســاڵی كــاك فــه
  و بــه  واو كــرد تــه  ده غــه نه  و شــاری یان  كــه گونده  لــه  نــدیی و ناوه   تایی ره ســه  و خوێنــدنی دایك بــوو تكێشــدا لــه حمه زه
  حیزبـی  الوانـی  رێكخراوی  ندامی ئه  ر بوو به روه هو نیشتمانا دڵسۆز   ك الوێكی ئێران، وه  النی گه  شۆڕشی  ستاێكردنی ده

ها  روه و هـه  بلیغاتی  و تـه   ئینتشـاراتی  دا كاروبـاری ده  غـه نه  ی كومیتـه  تاح لـه كاك فه. ئێران  كوردستانی  دێموكراتی
 ستۆ بوو، ئه  له( رچوو ده  لێ  ی ژماره 44  كه  ده غه نه  شارستانی  كومیته  ئۆرگانی" ) تی كیه یه"  گۆڤاری  ری رنووسه سه
 
  بریتی  كانی یه  تی رپرسایه به. رخان كرد ته  ی كه له و گه  حیزب  ت به بۆ خزمه  خۆی  نی مه و ته موو ژیان  هه  مجۆره و به 

 ،  ده غه نه  شارستانی  كومیته  رپرسی ، به ده غه نه  شارستانی  كومیته  ئیجرایی  تی یئه هه  ندامی ئه  بوون له
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  ی كومیتــه  جێگــری  نــدامی ئه  حیــزب بــه  می شــه شه  ی كــۆنگره  لــه( ز4411 جــانێوێریی 22) 4292نــدانی  ی ڕێبه2* 
 كرا،   دیاری  سنه  شارستانی  كومیته  رپرسی به  به  وه یه  سیاسی  ری فته ن ده الیه  و دواتر له ڵبژێردرا هه  ندی ناوه
 

  ندی ناوه  ی كومیته  ندامی ئه  حیزبدا به  می وته حه  ی كۆنگره  له (ز4411ری ەمبەسێی د41) 4291زی  رماوه ی سه29* 
  ی كومیته  رپرسی ك به و دواتر وه ر شان  سه  وته كه  كوردستانی  جنووبی  كی یه  ندی ڵبه مه  تی رپرسایه و به  ڵبژێردرا هه

 . و دا  خۆی  كانی ركه ئه  به  ی شت درێژه رده سه  شارستانی
 

ــه (ز4411 جــانێوێریی 41) 4299فرانباری  ی بــه21*  ــه  ل ــۆ جــاری دوویــه  م شــته ی هه كــۆنگره  ل ــۆ ئه ب ــدامی  م ب ن
 . ڵبژێرا ندی هه ی ناوه کۆمیته

 
  ندی ناوه  ی كومیته  ندامی ئه  به  نوێ رله مدا سه ی نۆهه كۆنگره  له( ز4444ری ەمبەسێی د22) 4211فرانباری  ی به4* 
 . وه ڵبژێردرایه هه
 

  ی22  واڵت لـــه  ی روه ده  حیـــزب لـــه  كانی ندییـــه پێوه  رپرســـی ر، به ئـــازه  بـــدوڵاڵ قـــادری د بـــوونی عهیه دوای شـــه* 
 . چوو  رێوه به  وه یه ئیسالمی  كۆماری  ن تیرۆریستانی الیه  له  که دا( ز١٩٨٩ی جووالی ١٣) 4291  ڕی پووشاه

 
  ی كوردسـتانی بـه وه ره ده  حیزب لـه  كانی ندییه تیی پێوه رپرسایه به  كه  ته ناعه و قه ر ئه سه  تیی حیزب هاته رایه رێبه

 . تاح بساێرێ کاک فه
 

كـاك   كه  ی وه پاش ئه: " ڵێ ئێران ده  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  گشتیی  سكرتێری  جێگری  فی ره ن شه سه كاك حه* 
بـوو  ئـوتریش تیـرۆر كـرا، ده  ڵ كـاك دوكتـور قاسـملوو لـه گـه واڵت له  ی وه ره ده  حیزب لـه  ری ، نوێنه ڵاڵ قادریبدو عه

.  بكـرێ  واڵت دیـاری  ی وه ره ده  حیزب لـه  ری كوو نوێنه بدوڵاڵ وه كاك عه  بۆ جێی  ندی ناوه  ی كومیته  ی دیكه  كی هاوڕێیه
  و ئاكامـه واڵت بـه  ی وه ره ده  لـه  و كـاره موناسب بـۆ ئـه  ندامێكی ئه  نگاندنی ڵسه و هه   سیاسی  ری فته ده  پاش باسێك له

 ".ببات  ڕێوه به  ته سئوولییه و مه ئه  توانێ ده  تی یه هه  كه  ی ندییانه تمه و تایبه تاح به كاك فه  یشتین كه گه
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 شناختێك   پێی  به  فی ره ن شه سه كاك حه  دا كه دێموكرات بڕیار ده  حیزبی  سیاسیی  ری فته دا، ده وه و كۆبوونه ر له هه
   فی ره ن شه سه كاك حه  ، بۆیه ڕانسه بۆ فه  ب ێ  بدولی تاح عه ڵ كاك فه گه یبوو، له واڵت هه  ی وه ره ده  كاروباری  له  كه

  پـێ  ركێكی كـوو ئـه وه  خـۆی  كانی زموونـه و ئه   بـێ دا ده رانسـه فه  لـه  بـدولی تاح عه ڵ كـاك فـه گـه همانگێـك ل  ی بۆ مـاوه
  ی وه ره ده  حیزب له  ری نوێنه  كه  ی دیكه  كانی ركه و ئه  شكیالتی ته  كاروباری  نوێی  رپرسی ت به خزمه  خاته و ده ساێردرا ئه

حیـزب   كانی م ئۆرگانـه و هـه  وه وتبووه لێكه  سیاسیی  ری فته ده  تی زایه م ره هه  اند كهڕ په جۆرێك راده  ، به تی یه واڵت هه
 ".خۆشحاڵ بوون  واڵت پێی  ی وه ره ده  له
 
وتوو  ركه و سـه پـێش   و دیالۆماسـی دا زۆر چـووه یـدانی كـاری سیاسـی  مه  دا له  م كی كه یه ماوه  بدولی له تاح عه فه* 
ی كۆمـاری ئیسـالمی  رده روه ست پـه ر تێرۆریستانی ده گه ن ئه ده ناسی شاهیدی ده یان ده  بدولی  تاح عه ی فه وانه ئه. بوو

ی  كـه و حیزبه لی كـورد  گـه  بـوو كـه ده  تیانه سـایه و كه كێك لـه یـه  وه یـه  دڵنیـایی   سـتاندبا بـه ویان نه گیانی پاكی ئـه
 .كرد روان ده تریان لێ چاوه وره و رۆڵی گه تر وره تی گه خزمه

 
ی سـێاتامبری 41  ر بـه  رانبـه  تاوی، به ی هـه4214رمانانی سـاڵی   ی خـه29وتی   رێكه  بدولی له تتاح عه هید فه شه* 

اڵن  رده ، هومــایوون ئــهســکرتێری گشــتیی حیــزب و   ندی فكه ره ڵ هاورێیــانی دوكتــور ســادق شــه گــه  زایینی،لــه ی4442
،  دێهكوردی  دێموكرات، نووری  حیزبی  ی مێژینه له  و دۆستی  ئێرانی   ناسراوی  باتگێری و خه ڵمان  ئه  حیزب له  ری نوێنه
  دژی  ئوپوزیســیون لــه  كانی نــه و الیه هێــز  باتیی و هاوخــه  هاوكــاری   تیی ر چۆنیــه ســه  لــه  کــه   ک دا وه یــه كۆببوونــه  لــه

. بـوون  وه ورا گۆڕینـه بیـر  ریكی اڵتـی ئاڵمـان خـه وه  ن لـهشاری بێـرلی  میكونووس له  ریستۆرانی  ، له ئیسالمیی  كۆماری
هید  سـیان شــه ر چـوار که هـه  وه داخـه به  ئیسـالمیی کـه  كۆمـاری  كانی كرێگیراوه بـه  تیررۆریسـته  سـڕێژی ر ده بـه  وتنـه كه

 .بوون

 
 ی کوردستان رۆژنامه
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کۆنگرەی  یند ناوه ی تهیکوم یژکارێاوڕ یندام ئه اڵن رده هید کاک هۆمایون ئه شه

 ەمشەش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نا په سۆڵتان دولال یه
 

 ڕزگاری ڕێگای له خۆیان گیانی شۆڕشگێر مرۆڤی زار هه یان ده به کوردستاندا ی ڕزگاریخوازانه ی وه بزوتنه مێژووی له
 دوای مان که واڵته ڵکی خه له ملیۆنان به کردوه، خت به داگیرکاری ژێر  له کوردستان پیرۆزی خاکی و کورد ی وه ته نه

 .ن بگه ئاواتیان به ی وه ئه بێ ئامانج، به یشتن گه بۆ زۆر ری وه کوێره و تێکۆشان
 
 نــه رکه ئه م ئــه یانــدنی گه کۆتــایی بــه ی گیــرۆده وان ئــه کانی رۆڵــه ئێســتاش ر هــه و وه تــه ناوه ریان ســه وه داخــه بــه 
 کان کوردیه پارته توانان، سیاسه ی ژیرانه نگاوی هه و کگرتوویی یه به هیوایه و به. شانیانن ر سه ی پیرۆزه یه وه ته نه
 . بێت دی به خۆ ربه سه و ئازاد کوردستانێکی کورد، ڵکی خه و
 
 ندی فکه ره شه سادق دوکتور مان که واڵته شێکی به و حدکا زانای ری ریبه تیرۆری ی ساڵه ژده هه ی بۆنه به دا باسه م له
 و ناس نـه مانـدوویی ی رگه پێشـمه یـادی ئێران ئیسالمی کۆماری تیرۆریستی و کورد دژی رژیمی س ده به هاوڕێیانی و
 ڕێگـای هیدانی شـه ی وه یادکردنـه ڕاسـتیدا لـه کـه وه ینـه که ده تـازه الن رده ئـه هۆمـایون کـاک مان کـه له گه گی مـه ئه به

 .وه کرێته ئه ژیانیان له وان ئه لێبردوویی ئاست له که پیرۆزه رکێکی ئه ئازادی
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 تی ماره ئـه نـدی ناوه وه، سـنه لـه سـاڵ د سـه نـد چه پـێش کان، النـه رده ئه ی وره گـه هـۆزی لـه هۆمایون کاک ی ماڵه بنه
 اڵتدار سه ده و ژیاون یه ناوچه م له قز سه شاری حاکمی ک وه وه کاته و له ر هه و کردوه کۆچیان قز سه و ره به الن رده ئه
 خـان دین یفه سـه جیهـانی می کـه یه ری شـه پـێش. کـردوه ری وروبـه ده و قز سـه شـاری لـه پارێزگاریان وام رده به و بون

 شـاری لـه کـۆچی ی4211 سـاڵی لـه بانه خانی مه حه و بۆکان رداری سه ڵ گه له هۆمایون کاک باپیری قز سه حاکمی
 سـێداره لـه کـه وتووه رکـه ده وا درێن، ئـه سـێداره لـه پیالنیـک بـه وه عۆسـمانیه تـۆرکیی تی حکومه ن الیه له راغه مه

 قز، سـه حـاکمی بـه بیت ئـه خـان یفۆاڵ سـه دا ڕووداوه م ئـه داوی بـه. بووه هـه وه ییه وه ته نه دۆزی به ندی پێوه دانیان
 شـاه، زا ڕه یشـتنی گه اڵت سه ده به تای ره سه بووه، وتنخواز پێشکه و یشتوو تێگه سیاسی، کی تیه سایه که خان یفۆاڵ سه

تاویـدا  هه ی4242بۆ تاران له ساڵی  یدا وه ڕانه گه دوای به که کات ئه میوانداری یفۆالخان سه قز سه بۆ دێت کاتیک
دا ( ز١٩٤١) 4221ری سـاڵی  هریوه کرێت، تا له شـه بعید ئه یفواڵ خان بۆ تاران ته ستوری ناوبراو سه به ده( ز١٩٣٤)
وه  تی ئێرانـه کان و حکومه ن ئینگلیسیه م له الیه جاری دووهه بۆ( ز١٩٤٣) 4222وه، له ساڵی  ڕێته گه قز ئه و سه ره به
ها لـه شۆڕشـی  روه وه و هه مێنێته ند دا ئه راک له به ی سۆڵتان ئابادی ئه ندیخانه مانگ له به 9ی  گیرێت و بۆ ماوه ده

یفواڵ خان تا کۆچی دوایی له  ر بۆیه سه ات هه دیق ئه  موسه. نگری د  زا شادا الیه مه ره دیق به دژی حه دوکتۆر موسه
 .بوو ی نهو هله ی ڕژیمی په جێگای مۆتمانه( ز١٩٧٣)تاوی  هه ی4212ساڵی 

 

نـدی  تایی و ناوه ره قز لـه دایـک بـووه، خوێنـدنی سـه له شاری سه( ز١٩٥١)تاوی  هه ی4224کاک هۆمایون له سالی 
چێته زانکۆی  وتدا ئه ی خوێندن له بواری نه بێت که دواتر بۆ درێژه واو کردوه، دوو سال ساای دانش ئه م شاره ته له
ه بـه خوێنـدن وتی تـاران درێـژ تی نـه نعه کسـاڵ و نیـو، سـاڵی دواتـر لـه زانکـۆی سـه ی یه وت له ئابادان بـۆ مـاوه نه
قز  رسـتانی سـه نـدی ک ـان و هۆنه وه کوردستان و لـه خوێنـدنگای ناوه ڕێته گه تای شۆڕشی ئێراندا ئه ره له سه. دات ئه
بێت، پاشان لـه زانکـۆی   ویستی هاوکاران و قوتابیانی ئه بێته مامۆستای زمانی ئینگلیسی که جێگای بڕوا و خۆشه ئه

رزشـی بـوو، بـه  وه چـاالکێکی وه کیتره لـه الیـه. وه ڵێته ش ئه دات و هاوکات وانه سنه درێژه به خوێندنی ئینگلیسی ئه
 . یانناسی قزی به گشتی به باشی ئه رزشکارانی سه کرد و وه شداری ئه ڵ دا به ی باسکێتبا ت له یانه تایبه

 
موو  کانی لـه هـه شـا زانیاریـهکۆ وه بێـت بۆیـه تێده زاییه یکات لـه ڕوی شـاره ر کاریک ده دا هه ولی ئه کاک هومایون حه

نـدی بــه حیزبــی  وتنی شۆڕشــی ئێــران پێوه رکه کی کــورت لــه سـه یـه ر بۆیــه دوای ماوه وه، هــه رز بکاتـه کاندا بــه ئاسـته
ی کورد،  وه ته وه دژی نه ینیه ن ڕژیمی خۆمه ر له الیه ڵگیرساندنی شه گرێت و به هه وه ئه دیموکراتی کوردستانی ئێرانه
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ی حیزبی دیموکراتی  رگه ندام و پێشمه بێته ئه کاته شان و ئه   ئه ره کی شه چه (ز١٩٨١)تاوی هه ی4214ورۆزی  له نه
ڵ تاکه  تا زۆر کات له گه ره کرد، سه ڕوانێک و بێ ماندووبون کاری حیزبی ئه کاک هۆمایون بێ هیم چاوه. کوردستان
اڵنی  تی حیزبـی بـۆ کۆمـه پێوا و سیاسـه به پێی پیاده ئـهریوانی  قز، بانه و مه ینی سه کانی به ک ناوچه یه رگه پێشمه

رپرسـانی حیزبـی  ڵک و به ی خـه جێگـای متمانـه  کی کورتدا باشـتر ناسـرا و بـوو بـه یه وه، له ماوه کرده ڵک شی ئه خه
بـۆ خـۆلێکی سیاسـی  (ز١٩٨١)تاوی هـه ی4214لـه کۆتـایی سـای . سـاێدرا رکی پێویستی پـێ ئه دیموکرات و دواتر ئه

دواتـر . نێت یـه گه وتووانه به کۆتـایی ئه رکه رز و سه ی به شت که به پله رده یته خدراوێ له نێوان پیرانشار و سهچ ده
رپرسـی  ک به یـه ی میـراوێ بـووه و بـۆ ماوه رپرسـی کۆمیتـه شـت و پاشـان به رده بێته جێگـری کۆمیتـه شارسـتانی سه ئه
 وتبوو،  ڵکه هاباد هه شت و مه رده ی له نێوان سه که گرێت که بنکه ئه ستۆ ک به ئه یه  ری سیاسی ژماره فته شکیالتی ده ته
 

ی  ناوچــه  جۆ لــه گونــدی شــیوه  لــه (ز4414ری ەمبەســێی د9) 4291زی  رماوه ی ســه41حیزبــدا لــه  ی1ی  لــه کــونگره
 .کرێت ندی دیاری ئه ی ناوه ندامی ڕاوێژکاری کومیته به ئه بەسترا شت رده ورکی سه گه
 

 یگونــد  لــه (ز4411 جــانێوێریی 22) 4292نــدانی  ی ڕێبه2دا کە لە زبــیح یم شــه شه ی نگرهۆکــلە کــاک هومــایوون 
نـدامی  بێته ئه مه دا ئه ئه بژێردرێت که به دوای ڵده ندی هه ی ناوه ندامی کۆمیته ک ئه وه کوردستان یباشوور ی هڵاڵ گه
ری  سـه وه بۆ چاره بێت، دوایی به هۆی ناساخیه رپرسی کۆمیته شارستانی سنه ئه کی کورت به یه ندی ئاژوان، ماوه ناوه
ندی ئـاژوان لـه  قز، له ناوه رپرسی کۆمیته شارستانی سه بێت به به وه و ئه ڕێته گه کات، دواتر ئه ر ئه فته ری ده فه سه
دات،  رگه ئـه مارۆی هێـزی پێشـمه ره گـه رده کرد، کاتێـک دۆژمـن لـه ئـاوایی سـه ی ئـه ولـه رگه دا جه پێشـمهڵ هێزی  گه
ڕه دا  و شــه قز لــه ی شارســتانی ســه رپرســی کۆمیتــه ک به بێت کــاک هۆمــایون وه خمــار ئــه کان زه رگه ی پێشــمه رمانــده فه
وتوانه  رکه نـدی ئـاژوان سـه ی لـه ناوه رکـه م ئه ئه. بووه ههرچاوی  وری به که دا ده ره کات و له رێنوێنی شه شداری ئه به
تی  ندامـه دا خـۆی بـۆ ئه 1ی  له کۆنگره. ی حیزب خۆشخانه رپرسی نه بێته به دواتر و له کۆتاییدا ئه. دات نجام ئه ئه

 هــۆی بــه تی رکردایه ســه پێشــنیاری حیــزب بــه ی1ی  نــدی کاندیــدا ناکــات و دوای گرتنــی کــۆنگره ی ناوه کۆمیتــه
 و وێت کـه ئه مر نه قاسملوی دۆکتور به چاوی هاوڕێیانی له ماڵئاوایی کاتی له و کات ده ئۆروپا ری فه سه وه خۆشیه نه

 کریت، ئـه دیـاری واڵتـه م له حیزب رپرسی به ک وه ئاڵمان له. وه مێنێته ده ئاڵمان واڵتی له ژیانی کۆتایی تا دواتر
 بـۆ بێت ئـه وتـووێژی حیزبـدا پێشـووی نـدامانی ئه ڵ گـه لـه و کات ئـه ئۆروپایی واڵتی ندین چه ری فه سه دا ماوه م له
 هید شـه پـێش ڕۆژ سـێ. بێـت چـاالک زیـاتر ئۆروپـادا ئاسـتی لـه بتوانێت حیزب و وه نه بکه کار نوێ له ر سه ی وه ئه
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. د ڵ گـه لـه زوویـی بـه ڵێت ئـه و گرێت ئـه پێشـووی هاورێیـانی لـه س کـه نـد چه ڵ گـه لـه فونی لـه ته نـدی پێوه بونی
 م ئـه وه زۆره رێکی سـه که و داخ بـه اڵم بـه ببێـت، وتنیان چاوپێکـه ن کـه ئه ز حـه ن کـه ده دانمارک ری فه سه ندی فکه ر شه

ــادات ڕوو ت قــه یشــتنه پێکگه ــه و ن رمانانی ســاڵی   ی خــه29بەداخەوە لە رێکەوتــی  .تیــدا مرۆڤایه دژی پیالنێکــی ل
 ندی فکه ره شــه ســادق. د حیــزب گشــتی ســکرتێری زایینــی ی4442ی ســێاتامبری 41  بــه ر  رانبــه  تاوی، به ی هــه4214
 نـوری و الن رده ئـه هۆمـایون ئاڵمـان له حیزب ری نوێنه بدولی، عه تاح فه ئۆروپا له حیزب ری نوێنه ڵ گه له هاورێ

 تیرۆریسـتی رانی ڕێبـه مان هـه کـه کـورد، ی وه تـه نه کانی مافـه رانی دژبـه ن الیـه لـه ئێرانـی سیاسـی چاالکی دێهکردی
 . کرێن ئه هید شهلە رستۆرانی میکوونوس لە شاری بیرلین ی ئاڵمان  ئێرانن ئیسالمی کۆماری

 
 م لـه خـۆم مـن یـان کـراوه بـاس ی وه ئـه ژیانیـدا ی مـاوه له هۆمایون کاک کانی وته که و ڵس هه بۆ کدا یه وه ئاوڕدانه له

 پـاک، ڵکی، خـه شۆرشگێر، مرۆڤێکی کۆرتی به ناوبراو وان، ئه کانی وته قی ده به بیستوه هاوڕێیانیم له دا دوایانه
 بــه. بــووه خــرا  کــاری دژی و خۆ ربــه باوه هــێمن، ڵســوور، هه زموون، ئــه بــه ر، خوێنــه ئــازا، وره، بــه وشــت، ڕه بــه

 بردنی ڕێوه بـه تی چۆنیه له هاوڕێیانی ڵ گه له بوو، نه تی چینایه ستی هه وه، حیزبه کانی ڕیزه ناو هاتبوه وه زانیاریه
 پارتــه یــان دیمــوکرات حیزبــی نــدامانی ئه بیســتراوه نــه بــوو، ده کــان بڕیاره وی یره پــه و وت کــه ڕێده سیاســیدا کــاری

 گشــتی بــه و گرتبێــت هۆمــایون کــاک کــارکردنی ی شــێوه و سیاســی ڵوێســتی هه لــه وتۆیان ئــه ی خنــه ڕه کانیتر سیاســیه
ــووه، ویســتیان خۆشه جێگــای ــه ب ــه ب ــۆر ت تایب ــاوه جێگــای و ویســت ئه خــۆش زۆری ندی فکه ره شــه دۆکت ــوو ڕی ب ــه ب  ک
 تـا هۆمـایون کـاک. نا دائـه بـۆ ڕێزی و ویست ئه خۆش زۆر دۆکتوری ویش ئه ها روه هه وه، ره ده هاتنه بۆ تیشیدا یارمه
 دیهــاتنی بــه بــۆ م ده ر هــه و ســتا وه نه کــورد رانی تێکۆشــه ڵ گــه لــه گــرتن نــدی یوه په لــه ژیــانی کانی ســاته دوا

 .کۆشا تێده مان که داگیرکراوه واڵته کورد ی وه ته نه کانی ئامانجه
 

 .بێت ڕێبوار پڕ ڕێگایان و پێرۆز و رز به یادیان
 

 نگ ری گیاره ماڵاه
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 م ههۆن ی نگرهۆک ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی :یی مزه فوور هه هید غه شه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

لە بناری ئاربابا، لە شاری بانەو لە بنەماڵەیەکی مـام ناوەنـدی چـاوی بەدنیـای  ١٣٢٣غەفوور هەمزەیی لە ساڵی 
و  پاشان دوای تێاەرکردنی قۆناغی منداڵی، هەر لە شاری بانە خوێندنی سەرەتایی. و کوێرەوەری هەلێنا پڕلە رەنج

نـدەکانی نـاوچەی بـانە و پـاش دوو سـاڵ لە گو چـۆتە دانشسـەرای موقەدەمـاتی ١٣٣٨ناوەندی تەواو کرد، لەسـاڵی 
 .و دەرسی بە مندااڵنی هەژارو بێ دەرەتانی ئەو ناوچەیە دەگوتەوە بۆتە ماموستا

 
و لە زانسـتگەی تەورێـز وەرگیـرا،  دا بەشـداری کـرد ساڵ وانە وتنەوە لە کۆنکـۆری زانسـتگە٧غەفوور هەمزەیی پاش 

نسی ئەدەبیـاتی زمـانی فارسـی، گەڕاوە شـاری و وەرگرتنی لیسا پاش تێاەربوونی دەورانی زانستگە بە سەرکەوتوویی
 .بانەو لە یەکێک لە دەبیرستانەکانی ئەو شارە دەرسی دەگوتەوە

 
ــی لە ســاڵی  ــوور هەمزەی ــانی سیاســی غەف ــاوی دەســت پــێ دەکــا١٣٥٦ژی ــی  ی هەت ــدی بە حیزب ــاتەوە پێوەن و لەو ک

ــوکراتی کوردســتانەوە دەگــڕی ــی دێمــوکڕات دیم ــدامێکی تێکۆشــەری حیزب ــوو، و وەک ئەن ــار ب ی کوردســتان دەســت بە ک
 .و خۆپێشاندان هان دەدا وەک رووناکبیرێک الوانی بۆ یەکگرتوویی ١٣٥٧لەخۆپێشاندانەکانی ساڵی 

 
 چین   واوی ته  كانی وداخوازییه یشتوو ویست اڵت گه سه ده  به  تازه  ئیسالمی  كۆماری  ریژیمی  كێشا كه نه  زۆری
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ئـاورو ئاسـن   ڵك بـه خـه  و داخـوازی پێشێل بكـاو ویسـت  تی تایبه  و كوردستان به  گشتی ئێران به  ڵكی خه  كانی وتووێژه
  سـتاو الوانـی راوه  م دیكتاتۆرییـه ئـه  دا دژی یـدان مه  لـه  وه كـرده  دیمـوكرات بـه  دا حیزبـی و كاته ر له هه.  وه اڵم دایه وه
ئاسـت زوڵـم و   لـه  یتوانی نـه  و ئـاو وخاكـه ئـه  الوانی  ك له زۆریه  ، غەفوور هەمزەیی وێڕای وه كۆ كرده  خۆی  وری ده له

بۆیە لەریزەکانی حیزب بە ئاشکرا دەستی بە خەبات . برێ نه ڵ چاو هه  ی كه له گه  ق به رحه ده  ئاخوندی  رێژیمی  زۆری
  ی سـانه و كه موو ئـه و هـه  دیئـازا  دوژمنانی  بات دژی بۆ خه  قووڵتر قۆڵی  ڕێكی و بیروباوه هێزتر به   ئیمانێكی  کردو به

و  قام مـه  ر جـۆره و هـه  ئیـداری  كی یـه و پایه  موو پلـه هه 421٧ساڵی .  ڵماڵی كوردیان دیبوو هه  لی گه  نابوودیی  ونی خه
اتـدا دێموكر  حیزبـی  رانی تێكۆشـه  ریزی لـه  ژیـانی  ی و پاشـماوه  بهێڵێ جێ به   لە کاری ماموستایەتی  كی یه تی رپرسایه به

 .رخان بكا ته  و دیكتاتۆری  پۆكی و ژێرچه  مافی بێ  له  هاونیشتمانانی  رزگاری  پێناوی و تێكۆشان له بات بۆ خه
 

 ی نگرهۆلە کۆنفرانســی کــۆمیتە شارســانی بــانە بە ئەنــدامی هەیئەتــی ئیجرایــی هەڵبژێــردرا، لە کــ ١٣٥٨لەســاڵی 
 یارید یند ناوه ی تهیمۆک ژکارێراو یندام ک ئه وه( ز١٩٨١ یرەمبەسێد ی٦) ١٣٦١ یز رماوه سه ی١٥  له زبیح یم نجهێپ

لە . پاشان بەرپرسـایەتی کـۆمیتە شارسـتانی بانەیـان پـێ سـاارد. وەک مشاویری کۆمیتەی ناوەندی دیاری کرا .کرا
وەک بەرپرسی کۆمیتە شارسـتانی بۆکـان دیـاری کـراو کە لەو نـاوچەیەش خزمەتێکـی بەرچـاوی  ١٣٦٢و ١٣٦١ساڵی 
ی  کـۆنگره  لـه. دا تەبلیـغ دەکـرد وەک کـادرێکی هەڵسـووڕ لە بەر چـاو بـوو و سیاسەتەکانی حیزبی لە ناو خەڵککرد
 .ڵبژێرا ندی هه ی ناوه ندامی کۆمیته ک ئه وه( ز١٩٨٤ جانێوێریی ٢٢) ١٣٦٢ندانی  ی ڕێبه٢  می حیزب له شه شه
 

دا  تی حیزبایه  ژیانی له .ئەساێردراوی بەڕیوە برد وەک ئەندامێکی بە تواناو چاالکی رێبەری ئەرکی پێکاک غەفوور 
دا  كانی یـه حیزبی  ركـه ئه  وتن لـه ركه سـه  كانی پلـه  وه یه لێهاتوویی  و به تێكۆشا  وه و فیداكارییه و توانا ست موو هه هه  به
 . ك بڕی یه دوای  ك له یه
 

ی  نـــدامی راوێژکـــار کۆمیتـــه ک ئه وه( ز١٩٨٥ دێســـەمبەری ی١٧) ١٣٦٤ زی رماوه ســـه ی٢٦م   وتـــه ی حه کـــۆنگره  لـــه* 
 .دیاری کرا  بە بەرپرسی پێوەندییەکانی دەرەوە لە شاری سولێمانی وندی دیاری کرا ناوه
 

ی ١  م لــه ی نۆهــه کــۆنگره  لــهو   (ز١٩٨٨ جــانێوێریی ١٨) ١٣٦٦فرانباری  ی بــه٢٨  م لــه شــته ی هه کــۆنگره  لــه* 
ری  ک نوێنــه ڵبژێرا،و دواتــر وه نــدی هــه ی ناوه نــدامی کۆمیتــه ک ئه وه (ز١٩٩١ری ەمبەســێی د٢٢ - ١٣٧١فرانباری  بــه

 .غدا دیاری کرا به  حیزب له



دێموکڕاتی حیزبی انی شەهیدیڕێبەر  

 

 

129 
 

  یی بـه لێوشـاوه  بـه  ستۆ گرتبـوون کـه ئه حیزب دا وه  تیی جۆراو جۆری له رپرسایه دا به یه و ماوه فوور له هید غه شه *
 .یاندبوون نجامی گه ئه
 

خـۆی   یی لـه شـاوه فوور توانـا و لێوه ش دا کاک غـه شه و به له. رگرت دا کاری وه  وه ره کانی ده ندی یه هشی پێو به  له* 
 .ست هێنا ده  وتنی باشی به رکه نیشان دا و سه

 
ت  و قـه فـادار بـوو و وه گ مـه ئه  به  كی یه رۆڵه  ی كه و رێبازه حیزب  ر به رامبه حیزب بوو به  ی نگانه ته  رۆژانی  و كوڕی ئه
و  بەرپرسێکی مودیرو قـاتع بـوو، هەمیشـە دەم بە پیکەنـین. كرا نه  دی رزۆك بوون به و له  دا ناهومێدی ڕی وباوه بیر  له

 .لەکاتی کاری حیزبی زۆر جیدی بوو
 

سـت وی و خۆشه  شـاوه لێوه  رپرسـێكی و به و كـادر جلیس خـۆش و مـه ، دڵاـاك و خـاكی  ڵكی خـه  غەفوور هەمزەیی ئینسـانێكی
  وڵی هـه و وریاو لە کارو تێکۆشانی حیزبـی مانـدوویی نەدەناسـی، ، هەڵسوور، بەهۆش بوو، بەراستی کەسێکی جیدی

 . برد ده  ڕێوه و ئەرکەی بۆیان دیاری کردبوو به ئه  وپێكی ڕێك  ، به رێ ر به و سه ره به  خۆی  سیاسی  زانیاری  ی دا پله ده
 

ختی واڵتـی عێـراق و  غـدا پێتـه به  یشته ستی تاوان گه ده( ز١٩٩٤ی ئاگۆستی ٤) ١٣٧٣الوێژی ساڵی  ی گه١٣رۆژی * 
رکـی  ر ده بـه رۆژی روونـاک و له  غـدای بـه به  ری حیزب لـه ندی و نوێنه ی ناوه ندامی کۆمیته یی ئه مزه فوور هه کاک غه

ئەســتاندوو بــۆ هەمیشــە کەوتە بەر دەســرێژی تێرۆریســتانەوە بە داخەوە دەســتی تێــرۆر گیــانی لــێ ی خــۆی  کــه ماڵه
  .و نەتەوەکەی کرد ماڵئاوایی لە حیزبەکەی

  
 رووحی شاد و ڕێگای خەباتی پڕ ڕێبوار بێت

 
 برایم چوکەڵەی  -فەرماندەرانی شەهید  
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 م شته هه ی نگرهۆک ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی :ریفی واڵ شه عهشەهید 

 
 
 
 
 
 
 
 

ی نـاوچەی گەورگـی مەهابـاد لە "شـارەزوور"لە ئـاوایی ( ز١٩٦٢) ی هەتاوی ١٣٤١عەواڵی شەریفی لە ساڵی شەهید 
لەدایکبـوونی نـاوبراو بـوو بەهـۆی خۆشـحاڵی لەڕادەبەدەری . بنەماڵەیەکی وەرزێر چاوە گەشەکانی بە دونیا هەڵێنا
 . بنەماڵەکەی و هیوا و هومێدێکی زۆری خستە ناویانەوە

 
ی ٥ی بەرەبەرە کە گەورە بـــوو، رەوانەی قوتابخـــانە کـــرا و وەک قوتـــابییەکی زیـــرەک تـــوانی تـــا عەواڵی شـــەریف

نـاوبراو زۆر . سەرەتایی لە گونـدی شـارەزوور بخـوێنێ، پاشـان بـۆ درێژەدانـی خوێنـدن رەوانەی شـاری مەهابـاد کـرا
لەو مــاوەی کە . وێنــدن بـدازیرەکـانە وانەکـانی دەخوێنــدو تـوانی تــا ئاسـتی دیالــۆم لە شـاری مەهابــاد درێـژە بە خ

و خاوەن دیسـیالین بـوو، هەر   دا زۆر زیرەک، پێداگر و جیددی و بە ئەخالق دەرسی دەخوێند، لە هەموو قۆناغەکان
 .بۆیەش بە قوتابییەکی نموونە دەناسرا

 
لە رشـــتەی ئەدەبیـــاتی فارســـی لە زانســـتگەی  (ز١٩٧٨ - ١٩٧٧) ١٣٥٧و  ١٣٥٦عەواڵی شـــەریفی ســـاڵی خوێنـــدنی 

تەورێز وەرگیرا و بەداخەوە پاش دوو سااڵن بەهۆی شۆرشـی بە نـاو فەرهەنگـی و داخرانـی زانسـتگەکان، نەیتـوانی 
ــران لە زانکــۆ ــاتی راپەڕینەکــانی ســاڵی . زانکــۆ تەواو بکــا و ئەویــش کەوتە بەر شــااڵوی دەرک شــیاوی باســە لە ک

 .کارێکی رووناکبیر و بوێر، ئازایانە بەشداریی خۆپیشاندانەکانی دەکردیش وەک خوێند(ز١٩٧٨)١٣٥٧
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کاتێــک عەواڵ شــەریفی کەوتە بەر غەزەبــی بە نــاو شۆڕشــی فەرهەنگــی، زانســتگەی حیزبــی دێمــوکڕاتی هەڵبــژاردو 
براو تێکۆشانی خۆی لە ناوچەی لەدایکبوونی واتە لە گەورکایەتی دەست پێکردو ئەوە سەرەتای ژیانی سیاسـیی نـاو

دا بوو بە ئەندامی کۆمیتەی  و کارلێهاتوویی لە ماوەیەکی کەم  بوو، بەهۆی وشیاری سیاسی( ز١٩٨١) ١٣٥٩لە ساڵی 
 . و پاشان بوو بە بەرپرسی ئەو ناوچەیە  گەورک

 
ــاک ــ ەل اڵوەع ک ــدا وته حه ی نگرهۆک ــارێراو ینــدامەئ ەب م ــ یژک ــدەناو ەیتیمۆک  ی4291زی  رماوه ی ســه29 ەل ەک ین

 .ردراێبژەڵه کوردستان یباشوور و،ێم  هیکان یگوند  له (ز4411ی دێسەمبەری 41) یتاوەه
  

و هەمـــوو تواناکـــانی بـــۆ بـــردنە پێشـــی  هەڵســـووڕان و کـــار کـــردن لەنێـــو خەڵـــک وای کـــرد کە زۆر زوو بناســـرێ
و  بـوو بە ئەنـدامی کـۆمیتەی شارسـتانی مەهابـاد( ز١٩٨١) ١٣٦١سیاسەتەکانی حیزب بەکار بێنێ، هەر بۆیە سـاڵی 

 بەرپرسایەتی سەرشانی بە باشی بەڕێوە دەبرد، ( ز١٩٨٧) ١٣٦٦زۆر بە لێوەشاوەیی تا ساڵی 
 

( ز4411 جانێوێریی 41) 4299فرانباری  ی به21بەئەندامی کۆمیتەی ناوەندی کە لە  م شته هه ی نگرهۆکلە پاشان 
وەک کـادری رێـبەری کـارو تێکۆشـانی خـۆی درێـژە هەڵبژێـردرا و  بەرێوە چـوو کوردستان یباشوور یمانێسل یشار  له

 .پێدا
 

عەواڵ شەریفی کاتێک بوو بە ئەندامی کـۆمیتەی ناوەنـدی، زیـاتر قـۆڵی بـۆ خەبـات هەڵمـاڵی و هەر بەو پێـیەش 
سەردەشـت و بەرپرسـی بەرپرسایەتی جۆراوجـۆری کەوتە سـەر شـان، وەک بەرپرسـی کـۆمیتەی شارسـتانی مەهابـاد، 

عەواڵی شەریفی بەوپەڕی لێهاتوویی و توانای خـۆیەوە ئەرکەکـانی جێبەجـێ دەکـرد، . و خەدەمات  کۆمیسیۆنی ماڵی
 یال دران بـــه ڵـــی گـــه له 4444ری ەمبەســـێی د22) 4211فرانباری  ی بـــه4 دا کە لەی حیزبـــ٩نـــاوبراو لە کـــۆنگرەی 

سـەر لەنـوێ وەک ئەنـدامی کـۆمیتەی ناوەنـدی هەڵبژێـردرایەوەو  بەرێوەچوو، کوردستان یباشوور( ایناوچ) یل زارگه
 .دا مایەوە پاشان وەک بەرپرسی کۆمیتەی مەهاباد دیاری کرایەوە کە، تا کاتی شەهیدبوونی لەم پۆستە

 
. عەواڵی شەریفی الوی رووناکبیرو بەئەمەگی حیزبی دیمۆکرات، باشی دەزانی مێـژوو چ ئەرکێکـی خسـتۆتە سەرشـان

نەناس بـوو و بەردەوام بـۆ خۆپێگەیانـدن خەریکـی  دا کادرێکی سیاسی، بەتوانا، لێهاتوو، ئازا و مانـدوویی ەراستیل
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خوێنـــدنەوە بـــوو و لە کتێبخـــانە خنجـــیالنەکەی هەمـــوو جـــۆرە کتێبێـــک دەســـت دەکەوت، ئەوە بـــۆ خـــۆی نیشـــانەی 
کــادرێکی تەشــکیالتی تەنــانەت هاوکــاری  زۆر جــار وەک. و حەز و خولیــا بــۆ خوێنــدنەوەو فێربــوون بــوو روونــاکبیری

 .و رادیۆ کوردستان دەنووسی بەشی راگەیاندنی دەکردو زۆر وتاری بەنرخی بۆ رۆژنامەی کوردستان
 

و داوێـن پـاکی لە تایبەتمەنـدییە بەرزەکـانی  و دەسـت و ئەخالقی، راشکاوی و راستگوویی، ئازایەتی شەخسی دڵسۆزیی
کی قووڵی بە رێبازەکەی بوو، هی کات کردەوەیەکی وای لە خۆی نیشان نەدا کە عەواڵی شەریفی بوون، بیرو باوەڕێ

و  لە دۆســتایەتی دۆســت و خــاکی. پرســتیژی حیــزب بێنێــتە ژێــر پرســیار، یــان زەبــر لە ئیعتبــاری حیــزبەکەی بــدا
ەناعەت زمانی ق. خۆشەویست بوو و لە هەر جێگایەک کاری کردبایە لە گەڵ هاوڕێکانی وەک برا کاری دەکرد خەڵک

ــــوو  ــــوو، بەو هەم ــــی ب ــــۆمەاڵنی خەڵک ــــەنگەرانی و ک ــــانەی هاوس ــــی متم ــــوو و بەهەق جێ ــــەرێ ب ــــی لەس پێکردن
بەکـورتی شۆڕەسـواری مەیـدانی . تایبەتمەندییەوە بەڕاستی یەکێک لە لێوەشاوەترین کادرەکانی رێبەریی حیزب بـوو

 .بوو  و کوڕی رۆژانی سەختی خەبات و خەمخۆری خەڵك خەبات و دۆست
 

 و قــوواڵی ناوچەکــانی کوردســتان ئامــادە دەکــرد لە وەســییەت شــەهیدبوونی کە بەرەبەرە خــۆی بــۆ نــاو خەڵــکپــێش 
 :دا دەنووسێ  نامەیەک

 
هابادو نێــــو  ی مـه کـه جوانه  ناوچـه  وه ڕێمـه رکی پیـرۆزم بگه دانی ئـه بۆ درێژه  ماوه زۆری نه.  نگه و بێده  وێکی مات شه"

ر  هــــه. بنووسـم  تنامه سـیه ک وه دڵـم داهـات شـتێک وه  نـازانم چـۆن بـه. ی که ره روه په  رگه پێشمهو  دێموکرات   ڵکه خه
زۆرم ئـاوات بــوو . ین ختی بکـه بێ بـه ل، ده اڵم کاتێک پێویست بێ بمرین، بۆ ژیان خۆشیی گه ، به ند ژیان خۆشه چه

  م بــــه کـه له و ڕزگـاریی گه   سـتی بژیابامایـه ربه و سه ئازادی  لی خۆمان و به نێو گه  نیشتمانی خۆمان و له  ڕۆژێک له
 . چاوی خۆم دیتبایه

 
زۆر ! رهات سه و بۆ من چیهای به ر من سه له.  وه بینمه متوانی بی نه  ر دڵم داخه سه و له  ڕۆیشت  بابه! ویستم دایکی خۆشه

. م کـه کجاری ماڵئاواییتـان لێده یـه  ، بـه ی بۆ نیـه وه ڕانه و گه ڕوات رگم ده کاروانی مه  ئێستا که.  دیتوه تۆشم نه  مێژه له
ند  ر چه ، هه وه سێنێته و دایکی بحه باوک  که  یه وه والد بۆ ئه ئه  گوتوویانه.  وتایه ش بکه ش بابهپێ رگی من وه خۆزیا مه

 بوو  ره کیـــان قه یه  تی ئێوه حمه و زه نج زار ڕه زاران هه هه  و له م تێکتان پێ بکه بوو بتوانم خزمه  وه ئاواتی منیش ئه
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 .شتمی گه ش نه و ئاواته اڵم به ، به وه مه بکه
 

! م که چاوه! گیان  دایه. بووم  و کوردستانه موو باوک و دایکێکی ئه بووم، هی هه نه  نیا کوڕی ئێوه من ته! ویستان خۆشه
.  وه بیر ب ێتـه می منتـان لـه دیتنی وان غه  بێ به ده. بوون  وره کان گه مناڵه. م، نابێ بۆ من بگری که بیناکانت ماچ ده

کانی کوردسـتان،  جاڵـه و ڕه و ڕووت ش ی ڕه ، ئـاهو ناڵـه رگه پێشمه  بوومه ر خۆم و بۆ خۆم نه سه من له  زانی که باش ده
کانی  رکه و، ئه ، قایم و پته و سادقانه  ، دڵسۆزانه ئازایانه. ی هان دام و ڕێگایه و ڕزگاریی، بۆ ئه ئازادیی   ئیمان به
فـادار  وان وه ک مـن بـه و وه م لـێم ڕازی بـن که ژاره هه  له م و گه که ویسته خۆشه  حیزبه  و هیوایه به. یاند گه جێ شۆڕشم به
 .ن که یاد نه وانیش من له بووم، ئه

 
، ئـاوات زۆر  وه ناتـان بینمـه  تـازه. م کـه کانتـان مـاچ ده چاوه! فاتم  و خوشکه! ر و عومه! و عوسمان! مین ده مه کاک حه
من بـــۆم  ئـه. بـۆی کـوژرام  بوو کـه م هـه کـه ڕێگـاو ڕیبازه  نێکی قووڵم بهئیما. گونجا اڵم نه به  وه ینه ک بگه یه  بوون به

. هێڵن بــێ نــاز بــن بــێ و مــه  وه کانــه مناڵه  چاوتــان بــه. چێ بیر نــه تــان لــه پیره  تی دایــه خزمــه  اڵم ئێــوه کرا، بــه نــه
 .ن که بێ بخوێنن و ڕێگای پیرۆزی باوکیان ون نه کان ده مناڵه

 
وجار دوور  ، ئـه وه ومـه نـد پێـت نـاخۆش بـوو بـۆ سـاتێکیش لێـت دوور که ر چه هـه! ر گیـان سمه ویستم ئه خێزانی خۆشه

و خـۆت   بـه مبار مه بـۆم غـه  یـه وه داوام ئه. م کـه ، مااڵوایـت لـێ ده وه ڕێمـه ناگه  یی و تـازه میشه هه  م بۆته که وه وتنه که
ڕێگـای باوکیـان   ڵقین بکـه و باشـیان پـێ تـه  ێیـان بخوێنـهتمان پ ، حـه که  رورده کان چاک په مناڵه.  که ت مه حه ناره
 .یان بژین که له ربڵندی بژین و بۆ گه سه  به  میشه ن و هه ده ر نه ت به قه
 

مـن   ی کـه نـده وه ئه. م کـه ماڵئاوایتان لێ ده. ویست و خۆشتان ویستم مووتانم خۆش ده هه! خزم و دۆستان و هاوڕێیان
  یـه وه وێ داوام ئه منـی خـۆش ده  س کـه ر کـه هـه. ن کـه بیر نه ش مـن لـه ئێوه  و ئاواته کرد، به بیر نه م له بۆم کرا ئێوه

 .پێش  ی من، حیزبی دێموکراتی کوردستانی خۆش بوێ و ڕێگای دێموکرات بگرێته که حیزبه
 
پێـی توانـا دژی   و بـه خت کـرد ل و کوردستانم بـه ک دیاری بۆ گه وای کوردستان بووم و گیانم وه ی ئاوو هه رده روه په

. ش ڵـێم ڕازی بـن م و ئێـوه کـه حیزبه  و هیوایـه بـه.  وه فادار مامه م وه که له ڕێبازو گه  باتم کرد و به زاڵم و زۆردار خه
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گـا و کوردسـتانیش ڕزگـار  مـافی خـۆی ده  دی دێـت و کـوردیش بـه م وه کـه له نگ یـا زوو ئـاواتی ڕزگـاریی گه دڵنیام دره
 ."بێ ده
 

ــووران( ز١٩٩٤ی ســێاتەمبەری ٢٨) ١٣٧٣مــانگی رەزبەری ســاڵی  ی٧شــەوی  و  شەوپەرەســتان لە نێــوان گونــدەکانی ک
دا خەباتکـاری  کاواڵن لە دەراوی شەکراوێ کەمینیـان بـۆ تێکۆشـەرانی دیمـوکرات دانـابۆوە کە بەداخەوە لەو کەمیـنە

تێکەڵ بە خـوێنی قارەمـانێکی دیـکە بە  و خوێنی نەناس، عەواڵی شەریفی کەوتە بەر گوللەی داگیرکەران  ماندوویی
 .نەبی بوو و خوێنیان بوو بە چرای رووناکی رێگای تێکۆشانمان ناوی قەرەنی مام

 

   فەرماندەرانی شەهید  -برایم چوکەڵی  
 

 

 
  

 دەیەم ی نگرهۆک له یند ناوه  ی تهیکوم یگرێج :ناسری نسور مه ید سه هید شه
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ســنه شـاری ربه سه ئــاوای حسـێن ئاوایی شوڕشـگێرله یکی مالــه بنه له نـییزای ی١٩٥٥  ربــه رانبه به تاوی هـه ی١٣٣٤ سـالی
 . ڵێنا هه ت ێنه مه  پڕله دنیای  به چاوی نسوور مه ژیرناوی له یک کۆرپه 

 
  ژێر  له  سنه اڵی قه له زاشا ره زیندانی له سال ندین چه درێژای به  که رگی مه جوانه باوکی که بێ ده منداڵ زۆر نسوور مه
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 .کا ده دوایی کوچی دابوو، ست ده له ساغی ش له ئازاردا و  نجه شکه ئه
 

 ژیـانی تـر سیکی که ڵ گه  له بێ ده خۆر شیره یکی کۆرپه نسوور مه  ێکه وه ئه ڕای ره سه و زوو زۆر ر هه نسووریش مه دایکی
 مـامۆژنی وت ڵکـه هه  بـه. مـامۆژنی و مام  به درێ ده  وه ته بڕاوه نه شیر  له هێشتا  که نسوور مه  و دێنێ پێک ری هاوسه

 و مـام تی حیمایـه تری ژێرچـه وێته که ده  شنه چه م به و کات ده خێوی به خۆی شیری به مرێ، ده ی کورپه ک یکی  تازه  که
 ورۆزی نـه  له مامیشی  که خاێنێ نا زۆر. کا ده خوێندن  به ست ده و بێ ده وره گه  ورده  ورده ئامۆزاکانی ل گه له و مامۆژنی
 تاوانی بـه کوردسـتان کـانی جۆرواجۆره  شـاره  لـه کان دڵسـۆزه  کـورده  لـه لێ کومـه وێـڕای (١٩٦٣)تاوی هه ی١٣٤٢ ساڵی
 شـی ڕه وڕۆژ کرێن ده تاران  له قزلحصار زیندانی  وانه ڕه و گێرێن ده  وه ساواکه ن الێه  له دیموکرات حیزبی له نگری الێه
 تی کورداێــه کردنی شــه گه و تی پاشــایه رژیمــی رووخــانی دوای بــه .ئاموزاکــانی و نســوور مه  کاتــه ده ڕوو تــالی ژیــان و
 شـاره و لـه  تـازه  کـه  سـنه  لـه دیمـوکرات حیزبـی کانی ریزه لـه نسوور مه (١٩٧٩)تاوی، هه ی١٣٥٨ ی لێوه خاکه مانگی له
 . رگه پێشمه  به  بێ ده و نووسێ ده ناوی  کردبووه  دووباره تێکوشانی به ستی ده 

 
 لی رپه سـه  بووبـه کورت ێکی ماوه دوای  وه یه شاوه لێوه هۆێ وبه گێڕا چاوی ر به ورێکی ده  سنه شاری ی رۆژه ٢٧ ڕی شه له
 کـادری  بـه وبـوو دا نیشـان خـۆی کورتـدا ێکی ماوه لـه  وه سیاسیشـه باری لـه.  ریفزاده شـه هێزی کانی رگه پێشمه له لێ په

 .ئاوا حسین ی ناوچه  کۆمیته
 
 ک وه شـکیالتی ته کانی پلـه زۆرزوو   وه وهاوڕیانیـه لک ناوخه ویستی خوشه و زیاتر یی شاوه لێوه هۆی به نسوور مه ید سه
 رپرسـی به و تی اڵێـه کومه کومیسـیۆنی کـادری و  ریفزاده شـه هێـزی ری رمانـده فه و  سـنه شارسـتانی  کۆمیته تی ندامه ئه
 . کا ده ی ته حیزبی زای قه شی به
 

 یباشـــوور  لـــه رێول هـــه یشـــار  لـــه( ز4441 ەپریلـــیی ئ42) 4211ی  لێوه ی خاکـــه22 حیزبیشـــدا ی١١ ی کۆنگره لـــه
 ن الیـه  لـه  وه زاینیـه ی١٩٩٣ سـالی  لـه و بژێردار ڵـده هه نـدی ناوه  ی کومیتـه جێگـری نـدامی ئه وکووبەسترا  کوردستان

 سـلێمانی شـاری له ئێـران کوردسـتانی دیمـوکراتی حیزبـی کانی ندیـه پێوه رپرسـی به کـوو وه  وه حیزبـه سیاسـی ری فته ده
 .بوو ستۆه ئه به ی رکه وئه ئه هیدبوونی شه تاکاتی و کرا  دیاری
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 و توو پێکـه خـوش و یا وحـه حۆجـب  خۆش،بـه نگ پێکنین،ده به م ده دڵسۆز، ک، مه ئه به سادق، کادرێکی نسور مه ید سه
  لـه نسـوور مه ید سه تی ێه اڵ کۆمه گای پاێه و  ندیانه مه ت تاێبه و ئه. بوو  رگه پێشمه و لک خه ویستی وخۆشه هاتوو لێ
 ئیسـالمی کۆمـاری سـتانی ده به کـار  ربوێـه  هـه ، وه کوردسـتانه و کـورد دۆژمنـانی دڵـی    خسـتبووه ترسی دا، ڵک خه نێو
 .گێڕا پێالنیان بردنی نێو  بۆله جار ێان ده
 

ــه ــه نجام رئه تاس ــه  مه دووشــه ڕۆژی  ل ــی ی١٩٩٧ ریەمبەســێد ی٨ وتی ڕێک ــه ر رانبــه به زایین  ١٣٧٦ رماوزی ســه ی١٧  ب
 دووماشـین  بـه  وه سـلێمانیه  لـه هاوڕێـانی ڵ گه  له حیزبدا ی١١ ی کۆنگره گرتنی ی ره به  ره به له و کاتێکدا  له تاوی هه
 ێکی بۆسـه   ونـه که ده دوکـان نزیکـی  لـه بوون، رێوه بـه  کۆێـه و ره  بـه  کـۆنگره پـێش پلێنـومی بـۆ سیاسی ری فته ده و ره به

 .دانرابوو بۆێان  وه ئێرانه ئیتالعاتی ن الێه  له  که تێروریستی
 
 کـادری نـدامی  ئه تاحی فـه نسـوور مه کـاک  واتـه ویسـتی، خۆشه ری نگه هاوسـه و هـاورێ سڕێژدا ده م که یه  له  وه داخه به

ــێ ده هید شــه حیــزب ری رێبــه ــانی و نســوور مه ید ســه هید شــه. ب ــه  مانانــه قاره زۆر هاورێ ــانی رنگاری ب ــورد دۆژمن  و ک
 . گرن ده کانیادا له وپه ل که و ماشێن ر سه به ست ده و نێن ده ڕاو کان تێروریسته  بۆێرانه و  وه بنه ده کوردستان

 
 هـۆێکی  بـه دووکـان شـاری  لـه و ن ده ده یان ڕیگاکـه  بـه  درێـژه سـت به مه شـوێنی و ره  بـه  کـه مینه که تێکشکاندنی  پاش

 هێـزی کانی رگه پێشـمه وێڕای  که حدکا تی راێه رێبه ندامی ئه تی نایه عه لی عه مه حه!  وه  سته ده دوو  بنه ده  وه نادیاریه
  رگه پێشـمه ێ دسته ڵ گه  له  که مینه که ماجرای  له ئاگاداربوون پاش حیزب تی رکردایه سه بڕیاری ر سه  له پارێزگاری
 لــه تــر ســی  کــه ســێ وێــرای حــدکا تی راێــه رێبه نــدامی ئه نسوورناســری یدمه و،وسه وه ڕێگایکه له   وه هاناێانــه  هاتبونــه
 .ن ده ده یان  ڕێگاکه  به  درێژه  روکۆیه  به وه وه تره رێگاێکی

 
  به  مه  به بن؛ ده ناکام یان  که  پڕوسه  نجامی  ئه  له  که زان مه ڕه رارگای قه و قودس سۆپای  ربه سه کانی  تێروریسته

 ی پیشـه کـوو وه تیش کیـه یه بـن، ده نیشتمانی تی کیه  یه دامێنی  به س ده یان  که گاڵوه  ئامانجه کردن جێ  به جێ ستی
  کانی  کداره چه  له سی که ١٧ ێکی زه فره مه دا داخوزیه و ئه واڵمی  له و چێت ده  وه ئیسالمیه کۆماری هانای  به گی میشه هه

 .  کۆیه ی  روازه ده پشکنینی خالی  نێرته  ده" امین سورحمه  حمه الن رسه  ئه مالزم" ری رمانده فه   به ئاسایش
 



دێموکڕاتی حیزبی انی شەهیدیڕێبەر  

 

 

137 
 

 حـاجی" دێری چـاوه ژێـر  لـه و وه کدارانه چه و ئه ن الیه  له  که پشکنینه خالی  نه گه ده  وهاوڕیانی نسوور یدمه سه  کاتێ
 واوی ناتــه پالنــی نیشــتمانی تی کیــه یه و بــن ده هید شــه موویان رهــه وهه درێن ســڕێژده ده ر بــه وه  ردانــه نامه دا" ســیفی مه

 .ێنی گه ده نجام ئه به ئیسالمی کۆماری
 
 ت فعه ره ، بانه  کومیته رپرسی  به( سامال) ئیسماعیلی کر بووبه ئه هاورێانی ڵ گه  له نسوورناسری مه ید سه  جوره م به

 کـاروانی  بـه ڵ تێکـه حـدکا پارێزگـاری هێـزی ی  رگه پێشـمه ن سوخه شیرین  ویدوالله پاوه  کومیته ندامی  ئه حوسینی
 ی جـاده ڕی شـه  لـه مانێ رده سـه  کـه نێشـتمانیش تـی  کیـه  یه  و بن ده کوردوکوردستان و دیموکرات حیزبی اڵتی سوورخه
  بـه ش پێشـکه ڕێگایـدا و  لـه رزی ربه سـه هیدی شـه  سـێزده و درابوو پێ پشتیوانی هێزی نازناوی شت رده  سه بۆ  خانه

 بت سـه  بـه خوێـدا ی کارنامـه  لـه تـایی  هـه تا هـه یی شـوره و رمو شـه و ش ڕه خـالێکی کردبـوو؛  ڕێگایـه و ئه پاراستنی
 .ێنی گه ده
  

  شایی - نسوور مه ید سه
  شیالن -نسوور مه ید سه
 

 حیـــزب ی٨  کـــۆنگره ئینشـــعابی هوی بــه کمیان یـــه  کـــه لبژارد هـــه ری هاوســه ژیـــانی جـــار نســـووردوو یدمه سه هید شــه
 کانی ناوه بـه  ک ـه دو شی به هاو ژیانی می رهه به. بێت ده وام رده به هیدبوونی شه تاکاتی میشی دووهه و  وه شاوێه لوه هه

 .وشایی شیالن
 
 .بێت رێخ به نسوورو مه ید سه هید شه یادی 
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 ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی  :یی برایم زێوه  هید برایم برایمی ناسراو به شه

 
 شانزدەکۆنگرەی 
 

 
 
 
 
 
 
 
  له (ز١٩٦٢) تاوی هه ی١٣٤١ ساڵی بووی دایک  له قادر، کاک کوڕی یی زێوه برایم  به ناسراو برایمی برایمی هید شه
  به کوردستان کانی گونده کانی شه به بێ  منداڵه موو هه ک وه. شت رده سه شاری دانیشتووی و  زێوه گوندی کی یه ماڵه بنه
 خوێنـدنی کانی قۆناغـه  کانـه زیره و خوێنـد رسـی ده  ژیرانـه کـرا،  خوێندنگه ی وانه ڕه و گرت خۆی بابی و دایک نازی
 ی بڕوانامــه رزدا بـه ئاسـتێکی  لــه وچـانی بـێ تێکۆشــانی و وڵ هـه  بـه و بــڕین  وه وتنه رکه سـه  بـه ک یــه دوای  لـه ک یـه

 .هێنا ست ده وه دیاڵۆمی
 

 ڕێژیمـی  لـه ئێـران النی گـه تیی زایـه ناڕه ڵ گـه له بـوو هاوکـات ئـاوات  لـه پـڕ دڵ برایمـی تیـی الوه نی مه ته تای ره سه
  ڕووداوه و ئـه ، وه گرتـه کوردستانیشـی کانی شـاره  کـه کان ڕێاێوانه و خۆپیشاندان ڵدانی رهه سه و تی پاشایه ڕۆی ره سه

 الوێکـی ک وه. کـرد ناڕازییانی پۆلی شه  به ڵ تێکه و خست گڕوگاڵ  وه برایمدا ناخی  له تی کوردایه ستی هه  مێژووییه
 رچاوی بــه خشــی نه کانــدا ڕێاێوانه و مــانگرتن و  ڕێژیمــه و ئــه دژی  بــه کانی نــه مه هاوته  الوه هانــدانی  لــه وار خوێنــده

 نـدین چه  کـه( ز ١٩٧٨ی دێسـەمبەری ٥) ١٣٥٧سـاڵی  زی رماوه سه ی١٤ ڕۆژی خۆپیشاندانی ت تایبه  به گرت ستۆ ئه وه
 . وه وته که لێ برینداری و هید شه
 

  ندامی ئه کات و ئه  که برایم کاک کان، سیاسییه  ڕێکخراوه و حیزب ئاشکرای تێکۆشانی و ڕین ڕاپه وتنی رکه سه پاش
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 و ئـه کانی ندییـه پێوه تیی رپرسـایه به دێمـوکڕات الوانـی تیی کیـه یه نـدیی ناوه ی سـته هه ک وه بـوو، قوتابیـان شووڕای
 رمانیـدا ده کی یـه وره ده  لـه شـار ی خۆشـخانه نه  لـه ئاشـکرا نیوه ی شـێوه  به  ساڵه و ئه ر هه. گرت ستۆ ئه وه ی تییه کیه یه
 کانی گونـده  بـه رمانیـدا ده ی سته ده ند چه  له هاوینان و، هێنا ست ده وه باشی زایی شاره دا شه به و له و کرد شداریی به
 .ڕان گه ده شتدا رده سه ری وروبه ده
 

 دێمــوکڕاتی حیزبــی ڵ گــه له شــکیالتیی ته نــدیی پێوه( ز١٩٧٩)  وه تاوییــه هه ی١٣٥٨ ســاڵی تای ره ســه  لــه بــرایم کــاک
ـــتاندا ـــدبوو، دامه کوردس ـــه زران ـــۆی  ب ـــووڕان هه ه ـــان و ڵس ـــه مه ده و تێکۆش ـــه له ی قاڵ ـــتانی ده کاربه ڵ گ ـــژیم س  و ڕێ
 لــێ ی وه وانــه حه ودای مــه واوی تــه  بــه  بۆیــه ر بــوو، هــه دێریــدا چاوه و فشــار ژێــر  لــه وام رده بــه کان للیمه پاســدارموعه

 بـوو، رانی نگه هاوسـه کـۆڕی  به ڵ تێکه  وه کرده  به و خت وه واو ته( ز١٩٨١) تاوی هه ی١٣٦١ ساڵی و،  بۆوه سک رته به
  لـه کی تییه  رپرسـایه به و رک ئـه ر هـه دانی نجام ئه بۆ خۆی یی ئاماده و، پۆشی ی رگه پێشمه ریی روه سه  له پڕ رگی به

 .ربڕی ده  کرابایه دیاری بۆی  وه یه که حیزبه ن الیه
 

 و ئـه  کـه کـرا ڕێ بـه ت به ڕه شاری بۆ دا، بواره و له زابوونی شاره و رمانی ده ی وره ده دیتنی هۆی  به یی زێوه برایم کاک
  بـه ی درێژه  دڵسۆزانه و گرت ستۆ ئه  وه رکی ئه رمانی ده رکادری سه ک وه هاتبوو، پێک لێ حیزبی کی رمانگایه ده کات

 ڕیـزی  لـه ی متمانـه و بـڕوا و ئـه و، سـاێراوی پێ رکی ئـه دانی نجام ئه  له رچاوی به وتنی رکه سه هۆی  به. دا تێکۆشان
 شــدارانی به نگــی ده مدا شــه شه ی کــۆنگره کۆنفڕانســی  لــه( ز١٩٨٣) ١٣٦٢ ســاڵی هێنــابوو، ســتی ده وه رانیدا نگه هاوســه
 .ڵبژێرا هه شت رده سه شارستانی ی کۆمیته ندامی ئه  به و کرد ر مسۆگه بۆخۆی ی کۆنگره

 
  چاالکانه و درا پێ نگی ده کان رگه پێشمه و کادر ری نوێنه ک وه دا کۆنگره  له کردن شداری به بۆ دا کۆنفڕانسه و له ر هه
 .بوو  کۆنگره شداری به
 

. بـوو دیـار ی نجـه په جێ شت رده سه ی ناوچه  له  که بوو  ناسانه نه ماندوویی و ر تێکۆشه  کادره و له کێک یه برایم کاک
 پاشان و ت بۆڵفه ی ناوچه ی کۆمیته رپرسی به دواتر گرت، ستۆ ئه وه باژاری ی ناوچه ی کۆمیته تیی رپرسایه به تا ره سه
 و ڵسـووڕان هه و ئـه.هێنـا سـت ده وه رچاوی بـه وتنی رکه سه موویاندا هه  له  که کرا دیاری شار شکیالتی ته رپرسی به  به

  و هاوڕێیانی زیاتری ی متمانه جێ و  که ناوچه ناسراوی کی تییه سایه که  کرده برایمیان کاک  ئیمانه و  وره و تێکۆشان
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 .ڵبژێرا هه شت رده سه شارستانی ی کۆمیته ئیجرایی تی یئه هه ندامی ئه بۆ
 

 ی١٣٦٨ سـاڵی. بوو ده قورستر رشانی سه رکی ئه و رێ سه  چوه ده زیاتر شکیالتی ته ی پله قۆنا   به قۆنا  برایم کاک
 شـانی  بڕاوانـه لـێ و، کـرا  کۆمیسـیۆنه و ئـه قڵی نـه نیزامـی - سیاسـی کۆمیسیۆنی بڕیاری ر سه  له( ز١٩٨٩) تاوی هه
( ز١٩٩١) ١٣٧١ سـاڵی. بوو نه یی زێوه برایم تیی رپرسایه به دوایین  وه ئه اڵم به. پیرۆزی رکی ئه ڕاندنی ڕاپه ر به  دایه
 ی ڕۆژانـه بـاری و کـار  بـه یشـتن پێڕاگه و  مودیرداخلـه رکی ئـه کـراو قڵ نه سلێمانی شاری  له کان ندییه پێوه ی بنکه بۆ

  لـه زا شـاره کی مامۆسـتایه ک وه و، کـرا ڕێ بـه ئـامووزش کۆمیسـیۆنی بۆ( ز١٩٩٢) ١٣٧١ ساڵی. گرت ستۆ ئه  وه ی بنکه
  رکه ئه و ئه بردنی ڕێوه به ساڵ ند چه دوای.  وه کرده شی کان کادره بۆ کوردی کانی وه جوواڵنه مێژووی رسی ده کاندا وره ده

 دا ئۆرگانـه و لـه حیزبـی گانیی بایـه تیی رپرسـایه به و کـرا حیـزب سـکرتاریای قڵی نـه( ز١٩٩٦) ١٣٧٥ ساڵی ، پیرۆزه
 .برد ده  ڕێوه به کانیشی ندییه پێوه کاری و گرت ستۆ ئه وه
 

 ئیمان و به ر هه و گرت ستۆ ئه  وه اڵدزێ قه و  ڕانیه و  کۆیه  له کانیی ندییه پێوه تیی رپرسایه به( ز٢١١٥) ١٣٨٤ ساڵی
 .بوو کانیدا رکه ئه بردنی ڕێوه به ت خزمه  له  وه هێزه به  ڕه باوه و
 

 4219ی  مه شـه ی ره49 کە حیزبدا می یه چارده ی کۆنگره  له ،بوو  یشتووه پێگه و  راته ده  کادره و ئه یی زێوه برایم کاک
  بـه و کـرد ر مسـۆگه بۆخـۆی ی کـۆنگره شـدارانی به ی متمانـه نگـی ده بەرێـوە چـوو  هۆیـک یشـار  لـه (2111ی مارچی 9)
 -سیاسـی  کۆمیسـیۆنی رپرسی به جێگری ک وه حیزبیدا کاری کردنی ش دابه  له. ڵبژێرا هه ندی ناوه ی کۆمیته ندامی ئه

 .دا ساێراوی پێ رکی ئه ڕاندنی ڕاپه  به ی درێژه پێشوو  له تر چاالکانه و، کرا دیاری نیزامی
 

 له ناوبراو. بوو ولێر هه شاری  له کان ندییه پێوه تیی رپرسایه به ستۆگرتنی ئه وه یی زێوه برایم تیی رپرسایه به دوایین
 سـڵی تێکۆشـانی رڕێی سـه کانی کۆساه و کەندو و  مه ڵه چه و نگ ته  له کات هیم خۆیدا تیی رگایه پێشمه ژیانی ی ماوه
 . بوو حیزب کانی بڕیاره و رک ئه دانی منجا ئه ر سه له پێداگر وام رده به و، کرد نه
 

( ز2144ی مـای  22) 4211ردانی  ی جـوزه2ە کە ل کوردسـتان یموکراتێد یزبیح یم هی پازده ی نگرهۆککاک برایم لە 
 .بە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی هەڵبژێردرا بۆ جاری دووهەم بەرێوە چوو  هیکو یشار  له



دێموکڕاتی حیزبی انی شەهیدیڕێبەر  

 

 

141 
 

 یرێویــبرێف ی٦) ١٣٩٤ ینــدانەبڕێ ی١٧ە کە ل کوردســتان یمــوکراتێد یزبــیح یم هیــ ازدهشــ ی نگرهۆکــکــاک بــرایم لە 
 .بە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی هەڵبژێردرا بۆ جاری سێهەم بەرێوە چوو  هیکو یشار  له( ز٢١١٦

 
 هاوڕێیـانی ڵ گـه له  اڵوه ئـاوه دڵێکـی و و پتـه ڕێکی بـاوه و بیـر  بـه ر زه نه ن خاوه کادرێکی ک وه  میشه ههشەهید برایم 

  بـه ویش ئه  وه داخه به اڵم به. بوو حیزبدا کانی ڕیزه نێو  له نگیی هاوده و تی کیه یه نگری الیه. کرد ده وتی که و ڵس هه
ــراد ــاوان ســتی ده و یشــت گه نه م ــه ت ــه  ل ــوردی لی گ ــه. ســتاند ک ــه بارانه ک مووشــه  ل ــدا اڵی قــه ی ک ی ١٧کە  دێموکڕات

  ره نگه هاوسـه خـوێنی  بـه ڵ تێکـه شـی گه خـوێنی و کـرا هید شـه (ز٢١١٨سـێاتەمبەری ی ٨)هەتـاوی  ١٣٩٧خەرمانانی 
 .بوو کانی هیده شه
 

 .رووحی شاد و رێگای خەبات و تێکۆشانی پڕ ڕێبوار بێت
 

 

 
 

 شانزدەئەندامی کۆمیتەی ناوەندی کۆنگرەی  :داددسرین حە نه هید شه
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ــه ــرین نه هید ش ــراو داد حەد س ــه ناس ــتا  ب ــرین نه مامۆس ــی س ــاک ک  ــه ک ــاڵی. ریم ک ــه ی١٣٣٩ س ــه (ز١٩٦١) تاوی ه   ل
 و دایـک نـازی  بـه.  وه کـرده ژیـان بـۆ چـاوی شـت رده سه شـاری ری روه په رگه پێشمه و ویست خۆشه نیشتمان کی یه ماڵه بنه

 و لــه تی اڵیــه کۆمه ی وتووانــه دواکه ریتی نــه ی وانــه پێ ه  بــه. بــوو  کــه خڕه و کــرد ی شــه گه و ڵکشــا هه نی مــه ته بــابی
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 زانسـت فێربـوونی دنیـای ڵ گـه له دا شاره و ئه کانی خوێندنگه  له کێک یه  له و، خسا ڕه بۆ خوێندنی بواری دا، مه رده سه
 ک یـه ندیشـی ناوه و تایی ره سـه خوێنـدنی کانی قۆناغـه و، خوێند رسی ده بیر  به و ژیر کی قوتابییه ک وه. بوو ئاشنا
 .کۆتایی  یاندنه گه  وه وتنه رکه سه  به ک یه دوای  له
 

 رکی ئـه کوردسـتاندا دێمـوکڕاتی حیزبـی کـانی ڕیزه  لـه درێـژ و دوور سااڵنێکی  که سرین نه باوکی دداد حه ریم که کاک
 و ٤٦ کانی سـاڵه ی کـه کدارانه چه  ڕینـه ڕاپه  لـه و، گـرت سـتۆ ئه  وه ی کـه له گه تیی وایـه ته نه ی وه بزووتنـه  به ت خزمه
  لـه و، قاند شـڵه زاشـای ڕه مه حه ئارامی ی دوڕگه  که بوو  رماندانه فه و کادر و له کێک یه دێموکڕاتدا رانی تێکۆشه ی٤٧

ــه بڕینــی ــار ری لمێنه ســه تی، رایــه ڕێبه نــدامی ئه  یشــته گه کاندا شــکیالتییه ته  پل ــه ی شۆڕشــگێڕانه ی وه کــرده و ئاک  و ئ
 . یه ره روه په کورد  ماڵه بنه
 
 زوو زۆر بــوو، بــاوخۆش و یشــت پێگه و یشـت تێگه دا ماڵــه بنه و ئــه ی وتنخوازانه پێشــکه ی قوتابخانـه  لــه  کــه سـرین نه
 ڕێژیمـی دژی  بـه ئێـران النی گـه ڕێاێـوانی و مـانگرتن  لـه و، وت کـه گڕوگـاڵ  وه ناخیدا  له ئازادیخوازی بیری رای گه
 ی وه وسـانه چه  به ستی هه  که ئاوات  له پڕ  دڵ کیژێکی ک وه. بوو ناڕازییان پۆلی شه  به ڵ تێکه تیدا پاشایه ڕۆی ره سه
  بێـزراوه  ڕێژیمـه و ئـه دژی  بـه کانی هاوپۆلـه  قوتابیه و خوشکانی سته ده هاندانی  له کردبوو، تی وایه ته نه و زی گه ڕه
 .گرت ستۆ ئه  وه رچاوی به و کی ره سه خشی نه
 
 کانی وته سـکه ده  لـه دیفـاع بۆ کاندا، سیاسییه  ڕێکخراوه و حیزب ئاشکرای تێکۆشانی و ڕین ڕاپه وتنی رکه سه دوای  به

 ساڵی. کرد پێ ست ده تێکۆشانی دێموکڕاتدا الوانی تیی کیه یه ڕێکخراوی  له و، گرت ی بڕاوانه لێ ڵوێستی هه شۆڕش
 ی بڕوانامـه هێنـانی ست ده وه دوای بوون، دێموکڕاتدا رانی تێکۆشه ڕیزی  له گشتی  به ی که ماڵه بنه  که( ز١٩٨١) ١٣٥٩

 و پۆشـی ی رگه پێشـمه پیـرۆزی رگی بـه. بـوو رانی نگه هاوسـه کۆڕی  به ڵ تێکه  وه کرده  به و خت وه واو ته ی، که دیاڵۆمه
  کـه سـرین نه خـاتو. ربڕی ده  کرابایه دیاری بۆی کی تییه رپرسایه به و رک ئه ر هه گرتنی ستۆ ئه  وه بۆ خۆی یی ئاماده

  وه شۆڕشـی مامۆستای رکی ئه حیزبدا ی رده روه په کۆڕی  له بوو، هه وتن پێشکه و زانست  به ری ده به ڕاده  له کی ئۆگرییه
  لـه یانـدیان پێگه بـۆ و، ی کـه له گه کانی شـه به بێ خۆشی  له و ش چاوگه  منداڵه دڵسۆزی هاوڕێی  به بوو. گرت ستۆ ئه
 کۆمیســیۆنی  لــه ر هــه دواتــر. کــرا دیــاری بــۆ ســرینی نه مامۆســتا نازنــاوی و، گــرت ر وه ڵکی کــه خــۆی توانــای موو هــه
 ی درێـژه یشـتوو تێگه و لێـزان کـادرێکی ک وه شـدا پۆسته و له و، کرا دیاری  رده روه په کۆڕی ندامی ئه  به تیدا اڵیه کۆمه
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 هــات ســتی ده  لــه ی وه ئــه و  وه مایــه یدا پۆســته و لــه درێــژ و دوور کی یــه ماوه  بــه. دا پیــرۆزی رکی ئــه ڕانــدنی ڕاپه  بــه
  کـه ناوور سـه حه دی ممـه محه کاک حیزب یشتووی پێگه و  مێژینه  له کادری ڵ گه له( ز١٩٨٦) ١٣٦٥ ساڵی. دا نجامی ئه
 ریی هاوسـه ژیانی ستاند، کوردی لی گه  له تاوان ستی ده دێموکڕاتدا اڵی قه ی که بارانه ک مووشه  له ویش ئه  وه داخه  به

 واڵتـانی  لـه ئێسـتا  کـه  ژیـواره و ژیلوان کانی ناوه  به الوێک و کیژ  یه رزانه ربه سه  ژیانه و ئه می رهه به و، هێنا پێک
 .ژین ده ری نابه په  به  وه ره ده
 

ــه ســرین نه مامۆســتا ــه  ک ــه ســت ده تای ره ســه  ل ــه  ب ــه یه ڕێکخــراوی ی وه کاربوون ــانی تیی کی ــدا ژن  تێکۆشــانی دێموکڕات
  بوو، هه دا  یه ڕێکخراوه و له وامی رده به
 یشـارلە  ٢١١١ی ئـووت ی٤)هەتـاوی  ١٣٩١ی گەالوێـژی ١٣ کە لە ڕێکەوتـی یانـدا که ڕێکخراوه ی کـۆنگره مین سـێیه  له
 گشـتیی سـکرتێری  بـه و هێنـا سـت ده وه ی کـۆنگره شـدارانی به ی متمانـه نگـی ده کهـاتێپ کوردستان یباشوور  له ، هۆیک
 . ڵبژێرا هه
 

ـــه ڕی پـــه و بـــه ـــه  دایـــه شـــانی  وه لێهاتوویی ـــدنی ڕاپه ر ب ـــه ڕان ـــۆ و، پیـــرۆزی رکی ئ ـــه ب  پێدانی شـــه گه و  وه بووژاندن
  کـادره و ئـه سرین نه مامۆستا. تێکۆشا  ناسانه نه ماندوویی و، رگرت وه ڵکی که خۆی توانای موو هه  له ی که شکیالته ته

 بـۆی  وه یـه که حیزبه ن الیـه  لـه کی تییه رپرسـایه به و رک ئـه ر هـه دانـی نجام ئـه بـۆ  کـه بوو  خۆبووه  به ڕ باوه و توانا
 بونیـادی رپرسـی به گرتنـی سـتۆ ئه  وه  قورسـانه  رکه ئه و له کێک یه. بوو سنگ ر سه  له ست ده و  ئاماده  کرابایه دیاری

 ی زڵوومانــه مه نگــی ده یانــدنی گه بــۆ ی دا تییه رپرســایه به و ئــه ی مــاوه  لــه بــوو، حیــزب کانی دێموکڕاتییــه  ڕێکخــراوه
  لـه داو وڵی هـه  وه توانایـه ڕی پـه و بـه مـرۆ  مـافی رانی که داکۆکی و تی مرۆڤایه دنیای  به ی که کراوه رکوت سه  وه ته نه

 .بوو نه ماندوو تێکۆشان
 

ــۆ ری هاوســه دی ممــه محه کــاک ڵ گــه له حیــزب ی١٢ ی کــۆنگره دوای( ز٢١١١) ١٣٨١ ســاڵی ســرین نه مامۆســتا  ی بنکــه ب
 رکی ئـه بردنی ڕێوه بـه ت خزمـه  لـه  وه رمییـه دڵگه ڕی پـه و بـه و، کـرا قڵ نـه  غدایـه به شاری  له  وه ره ده کانی ندییه پێوه
 شــی به  لــه رچوویی رده ســه و کــی زیره هــۆی  بــه و، کــرا قڵ نــه مــاڵی کۆمیســیۆنی بــۆ ١٣٨٦ ســاڵی. بــوو ســاێراویدا پێ

  و دا ساێراوی پێ رکی ئه ڕاندنی ڕاپه  به ی درێژه  وه لێزانییه و وردبینی ڕی په و به. کرا دیاری بۆ رکی ئه حیسابداریدا
 .هێنا ست ده وه تێدا رچاوی به وتنی رکه سه
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 ڕیــزی  لــه ی رزه بــه  تییه ســایه که و ئــه و، وچــانی بـێ و  رزانه ربه ســه تێکۆشــانی ڕابــردووی هــۆی  بــه ســرین نه مامۆسـتا
 .بوو هێنا ستی ده وه رانیدا نگه هاوسه

 
 نگی ده بەرێوە چوو  هۆیک یشار  له( ز2144ی مای  22) 4211ردانی  ی جوزه2کە لە  حیزبدا می یه پازده ی کۆنگره  له

  بـه شـدا پانه گۆڕه و لـه  دیاره. ڵبژێرا هه ندی ناوه ی کۆمیته ندامی ئه  به و هێنا ست ده وه ی کۆنگره شدارانی به ی متمانه
 بـۆ دواتـر.  سـااردوه کـارزان  بـه کاریـان و چوون نـه  ڵـه هه  بـه دا ڵبژاردنـه هه و لـه هاوڕێیـانی  کـه لماندی سـه  وه کرده

ــیۆنی ــه نیزامــی -سیاســی  کۆمیس ــه هــۆی  بــه و، کــرا قڵ ن ــه باشــی زایی شــاره  کــه  وه ئ  بوو، هــه ریــدائیدا شــی به  ل
  لـه  کۆمیسـیۆنه و ئـه کانی ئیدارییـه  کـاره ڕێکخسـتنی بـۆ و، سـاێرا پێ ی کۆمیسـیۆنه و ئه ئیداری شی به تیی رپرسایه به
 .رگرت وه ڵکی که خۆی توانای موو هه
 

 ی٦) ١٣٩٤ ینـدانەبڕێ ی١٧ ڕێکەوتـی ەکە ل کوردسـتان یمـوکراتێد یزبیح یم هی ازدهش ی نگرهۆک مامۆستا نەسرین لە
 .بە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی هەڵبژێردرا بۆ جاری دووهەم بەرێوە چوو  هیکو یشار  له( ز٢١١٦ یرێویبرێف

 کۆمیســیۆنی  لــه بــوو ندیــدا ناوه ی کۆمیتــه تیی ندامــه ئه ی پلــه  لــه ر هــه  کــه ســرین نه مامۆســتا تیی رپرســایه به دوایــین
 موو هـه  بـه و، دا سـاێراوی پێ رکی ئـه ڕانـدنی ڕاپه  بـه ی درێژه  ناسانه نه ماندوویی شدا کۆمیسیۆنه و له. بوو ئامووزش
 .بوو یدا که مافخوازه  وه ته نه و حیزب گشتیی ندیی وه رژه به ت خزمه  له  وه وجوودیه

 
ــتا ــرین نه مامۆس ــه س ــاوه  ل ــانی ی م ــمه ژی ــدا تیی رگایه پێش ــۆ خۆی ــه ب ــاوه مترین ک ــه  م ــه  ل ــه دانی نجام ئ ــی رکی ئ  حیزب

. ویسـتن ده خـۆش سـتن ره په ی ڕاده تـا ی که له گه و ی که حیزبه و ئه. بوو نه ماندوو کارکردن  له و کرد نه میی رخه مته که
 کـۆڕی نێـو  له نگی کده یه و کڕیزی یه و بایی ته نگری الیه و، حیزب کانی بڕیاره و رک ئه دانی نجام ئه ر سه  له پێداگر

  وه داخـه  بـه اڵم بـه. بـوو ی کـه له گه یشـتنی گه ئاوات  به و ی که حیزبه وتنی رکه سه ئاواتی زنترین مه. بوو هاوڕێیانیدا
ی ١٧ دێموکڕاتـدا اڵی قـه ی کـه بارانه ک  مووشـه  لـه و، یشـت گه نه ئاوات  به مان که له گه هیدی شه زاران هه ک وه ویش ئه

 .کرد ئامانجی فیدای گیانی( ز٢١١٨ی سێاتەمبەری ٨)هەتاوی  ١٣٩٧خەرمانانی 
 

 .رووحی شاد و رێگای خەبات و تێکۆشانی پڕ ڕێبوار بێت
 



دێموکڕاتی حیزبی انی شەهیدیڕێبەر  

 

 

145 
 

 
 ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی  :شەهید کەریم مەهدەوی ناسراو بە کەریم سەقزی

 
 شانزدە کۆنگرەی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لە (ز١٩٦٣) هەتـــاوی ی١٣٤٢ ســـاڵی ڕەحـــیم کـــاک کـــوڕی ســـەقزی کەریـــم بە ناســـراو مەهـــدەوی کەریـــم شـــەهید
 دێهــاتی منــااڵنی زۆربەی وەک. کــردەوە ژیــان بــۆ چــاوی ســەقز شــاری بەنــاوچەی ســەر قشــاڵخ گونــدی بنەمــاڵەیەکی
 کۆتــایی تەنیــا داهــات، خــۆ بە و کــرت گەشــەی ژیــان پێداویســتێکانی ترین بەســەرەتایی لەوســەردەمەدا کــوردەواری
 و کاسـبی بەرکارو بداتە شان بوو ناچار یەوە مێرمنداڵی تەمەنی هەرلە و بخوێنێ دەرس توانیی سەرەتایی قۆناغی
 .ڕاوەستێ خۆیی پێی لەسەر

 
 ی١٣٥٧ ساڵی لە ئێران گەالنی پڕشکۆی ڕاپەرێنی سەرکەوتنی لەگەڵ بوو هاوکات کەریم الوێتی تەمەنی سەرەتایی

 کاتێـک کۆمـارێ ڕێژیمـی لەالیەن دەسـتەاڵت زەوتکردنـی و پاشـایەتیدا، بێـزراوی ڕێژیمـی بەسەر (ز١٩٧٩) تاویەه
 ناچـار کوردی گەلی و وەردا خوێن لە کوردستانی و دایەوە ئاسن و ئاگر بە کوردی گەلی داواکارێکانی وەاڵمی ڕێژیم
 و زانـی کەمتەرخەمـی بە الیەنـی بێ کە بوو وەخۆگرانە ئەرک الوە لەو یەکێک کەریمیش کرت چەکدارانە دیفاعی بە
 چەک و هەڵبـژارد دێموکراتی حیزبی پێشمەرگەکانی ڕیزی. گرت هەڵوێستی دوژمندا کەری هێرش هێزی بەرامبەر لە
 .بوو هاوسەنگەرانی کۆڕی بە تێکەڵ شان لە
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  کرا، نەقڵ سەردەشت ناوچەی بۆ دواتر و تێکۆشاندا، بە دڕێژەی سەقز ناوچەی لە کورت ماوەیەکی بۆ کەریم کاک
 لەرمەرگ باکی سەنگەردا لە و دا یەکانی نێزامێ ئەرکە ڕاپەڕاندنی بە دڕێژەی چاالک و نەترس پیشمەرگەیەکی وەک

 لە بەرچـــاو ژمـــارەیەکی و کەوت هێرشـــکەران وە ژان بە زەبرێکـــی کە دا هەڵـــوێ ناوبـــانگەکەی بە شـــەڕە لە. نەبـــوو
 ئەو بەاڵم. بـوو برینـدار سـەختی بە شـەڕەدا لەو کەریم کاک بوون، بریندرا یان کوژران هەڵخەلەتاوان و خۆفڕۆش
 گەڕایەوە پێشوو لە دڵگەرمتر زامەکانی بوونەوەی ساڕیژ پاش و نەکرد، الواز پێشمەرگانەی ورەی بوونەش بریندار
 لەسـەر دواتـر دەزانـی، خۆیی ماڵی بە کوردستانی ناوچەکانی هەموو کەریم کاک. نیشتمانەکەی لە دیفاع سەنگەری

 و قارەمـانەتی هـۆی بە درا، سـازمان دا وردی شـەهیدانی هێـزی لەلکـی و لە کرا نەقـڵ بانە ناوچەی بۆ خۆی داوای
 دیـاری پێشـمەرگەکان لە یەکێـک بەفەرمانـدەی هەتـاوی ی١٣٦١ ساڵی لە دا، نیزامی بواری لە سەرکەوتنی و بوێری
 مەیـدان لە سـەرکەوتنی گۆی دا  گۆڕەپانیش لە دەکرا چاوەڕوان وەک هەر بەاڵم بوو، قۆڕستر سەرشانی ئەرکی و کرا

 لە بــوونی شــارەزا هــۆی بە( ز١٩٨٢) ١٣٦١ ســاڵی. نا دەســک لە قۆرســتر ئەرکــی وەئەســتۆگرتنی بــۆ خــۆی و ڕەفانــد
 تەنیـــا کەریـــم کـــاک بەاڵم. کـــرا دیـــاری لـــک فەرمانـــدەی جێگـــری بە بەرزتـــر پـــلەی گەیشـــتە دا نیزامـــی هـــونەری

 . بوو و لێزان توانا بە کادرێکی شەوە تەبلیغاتی بواری لە بەڵکوو نەبوو، نیزامی بواری یشتووی پێگە فەرماندەیەکی
 

 بـۆ زۆرتـر هاوسـەنگەرانی سەرنجی و دەسەلماند زیاتر خۆی لێهاتوویی کردەوەدا میدانی لە ڕۆژ بە ڕۆژ کەریم کاک
ــز فەرمانــدەی جــێگەری وەک( ز١٩٨٤) ١٣٦٣ ســاڵی و ڕادەکێشــا، خــۆی الی  ئەو شــیاوی حەق بە کە کــرا دیــاری هێ

. هەڵبژێـردرا بانە شارەستانی کۆمیتەی ئەندامی بە و پێکرا زیاتری متمانەی ساڵە ئەو هەر و بوو، گرینگە پۆستە
 هەیئەتـی پـلەی گەیشتە و وەئەستۆگرت بانەی ئاربابای هێزی سەرپەرەست ئەرکی( ز١٩٨٦) هەتاوی ی١٣٦٥ ساڵی

 فەرمانـدەری ئەرکـی تەوخۆسـڕا( ز١٩٨٨)هەتـاوی ی١٣٦٧ سـاڵی کەریـم کـاک و. بـانە شارەستانی کۆمیتەی ئیجرایی
 .گرت وەئەستۆ هێزی

 
 نـاوچەیەکی هەر بـۆ و نەدەترسـا، دژوار و سـەخت کاری لە بوو کە بیروباوەڕ خاوەن و کادر لە یەکێک کەریم کاک

 بەرەوپیـری یەوە فراوانـی دڵ  پەڕی بەو و دەکـرت قەبـووڵی دڵ و گیـان بە سـاێردرابایە پێ مەئمـووریەتی کوردستان
 و وەئەسـتۆگرت، بەیـانی هێـزی بەرپرسـایەتی راو نەقـڵ بۆکـان نـاوچەی بۆ( ز١٩٩١) هەتاوی ی١٣٦٩ ساڵی. دەچوو
 سـەرکەوتوانەدا عەمەلیـاتی زۆر لە و کانی نیزامێ ئەرکە ڕاپەڕاندنی بەر دایە شانی باوەڕەپتەوەی و ئیمان بەو هەر

 خـــوارووی مەڵبەنـــدی بـــۆ( ز١٩٩٣)هەتـــاوی ی١٣٧٢ ســـاڵی. تارانـــد دوژمنـــی و کـــرد پێشـــمەرگەکانی فەرمانـــدەریی
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 ئەرکـی بەر دایە شـانی یەوە دڵگەرمـێ پەڕی بەو و وەئەسـتۆگرت ئەرکی هێز فەرماندەری وەک و کرا، نەقڵ کوردستان
  نەدەناسی ماندوویی دا کارکردن لە و ئەرکە نیزامییەکانی بەر دایە شانی یەوە دڵگەرمێ پەڕی بەو و وەئەستۆگرت،

 .ڕۆژەوەدادەدا  بەدەم شەویشی
 

 و گەیشـتبوو، پێ گەلەکمان چەکدارانەی دیفاعی کورەی قاڵبووی فەرماندەیەکی وەک دا نیزامی بواری لە کەریم کاک
 کۆمیســیۆنەکانی و سیاســی دەفــتەری پاراســتنی ئەرکــی و کــرا دیــاریی پارێزگــاری هێــزی سەرپەرەســتی وەک دواتــر

 وەک قورسـە، ئەرکە ئەو شـانی بە شان بەڵکوو نەبوو هێز سەرپەرەستی تەنیا ئەو بەاڵم. وەئەستۆگرت دەوروبەری
 کردەوەدا مەیدانی لە خۆیی کارامەیی و لێهاتوویی لەوبوارەشدا و گرت وەئەستۆ ئەرکی ئەمنییەت کۆمیتەی ئەندامی
ـــاندا ـــر و.نیش ـــی دوات ـــدەی ئەرک ـــزی فەرمان ـــاریی هێ ـــاێردراو پێ پارێزگ ـــێ بەوپەڕی و س ـــژەی یەوە دڵگەرم  بە دەڕێ

 .دا ئەرکەکانی ڕاپەڕاندنی
   

 رێول هـه یشار  له (4441ی ئەپریلی 42) 4211ی  لێوه ی خاکه22ی ساڵ لە کە حیزبدا ی١١ ریکۆنگ لە کەریم کاک
. هەڵبژێـردرا ناوەنـدی کـۆمیتەی جێگـری بەئەنـدامی و هێنـاو وەدەسـت متمـانەی بەڕێوەچـوو، کوردستان یباشوور  له

 پێ وو کەمی لەوێش و ساێردرا پێ بۆکانی شارەستانی کۆمیتەی بەرپرسایەتی دا حیزبی ئەرکی کردنی لەدابەش دواتر
 . هینا وەدەست یانی هاوڕێ متمانەی کە
 

 کـۆمیتەی بەرپرسـایەتی و کـرا دیـاریی کوردسـتان دووی ناوەنـدی فەرماندەری وەک( ز١٩٩٨) هەتاوی ی١٣٧٧ ساڵی
 و گـرتەوەو وەئەسـتۆ پارێزگاری هێزی فەرماندەیی( ز١٩٩٩) هەتاوی ی١٣٧٨ ساڵی. وەئەسۆگرت بانەشی شارستانی

 .بوو ئەمنییەت کۆمیتەی ئەندامی و پاراستنی بەشی و بەرپرسی دواتر
 
و  رکوک کـــه یشـــار  لــه (ز4441ری ەمبەســـێی د22) 4219فرانباری  ی بـــه4 مــوکراتێد یزبـــیح یم هیـــەازدی  نگرهۆکــ
ــ21) 4214زی  رماوه ی ســه1ا زبــدیح یم هیــ دوازده ی نگرهۆکــ بەرێوەچــوون بە   هۆیــک یشــار  لــه (ز2111ری ەمبۆڤەی ن
 .ی هەڵبژێردارند ناوه ی تهیمۆک یگرێج یندامان ئه
   

 ی 2حیزب ی ١٥ ی نگرهۆک ،(ز2111ی مارسی  9) 4219ی  مه شه ی ره49 حیزب ١٤ کۆنگرەی لە سەقز کەریمشەهید 
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شاری   لهکە ( ز٢١١٦ یرێویبرێف ی٦) ١٣٩٤ یندانەبڕێ ی١٧، ١٦ ی نگرهۆک و (ز2144ی مای  22) 4211ردانی  جوزه
 .هەڵبژێردرا ناوەندیی کۆمیتەی بەئەندامی و کراو پێ زیاتری متمانەی  بەرێوەچوون کۆیه

 
ــاڵی و  ــایەتی ١٣٨٧ س ــۆنی بەرپرس ــاڵیی کۆمیس ــر و وەئەســتۆگرت، م ــایەتی دوات ــدێکانی بەرپرس  شــاری لە پیوەن

 کۆمیتەی ئەندامی کەریم کاک بەرپرسایەتی دواین. دا ئەساێردراوی پێ ئەرک بەڕاپەڕاندی و ساێردراو پێ سولێمانی
 .بوو ئەمنییەت

 
ــاک ــم ک ــنج کەری ــانی گەڵ لە لەشــەڕ جــار پێ ــازادی دوژمن ــدار ئ ــوو، برین ــام بەاڵم ب ــدرا لەو هی ک ــانەش برین  بوون

 و ئازادی لە دیفاع سەنگەری دەگەڕایەوە زامەکانی بوونەوەی ساڕیژ پاش جارەکان هەموو و نەکرد، الواز ئێرادەیان
 بـارانەکەی مووشـەک  لە و سـتاندوو، کـورد گەلـی لە ئەویشـی تـاوان دەسـتی بەداخەوە. گەلەکەی مـافی بە گەیشتن
 .بەخشی نیشتمان بە گیانی (ز٢١١٨ی سێاتەمبەری ٨)هەتاوی  ١٣٩٧ی خەرمانانی ١٧ دێموکرات قەاڵی

 
 .رووحی شاد و رێگای خەبات و تێکۆشانی پڕ ڕێبوار بێت
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 ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی  :ناسراو بە میرزا ڕەحمان حمان پیرۆتی هید ڕه شه

 
 شانزدە کۆنگرەی 
 
  

 
 
 
 
 
 
  لـه( ز١٩٥٢) تاوی هـه ی4224 سـاڵی. سـووڵ ڕه فەقـێ کاک کوڕی ڕەحمان میرزا بە ناسراو پیرۆتی حمانی ڕه هید شه
 قۆنـاغی ڕکردنی تێاـه پـاش.  وه کـرده ژیـان بـۆ چـاوی پیرانشـار شـاری الجانی ناوچەی نیشتماندۆستی کی یه ماڵه بنه

 زانسـت فێربـوونی دنیـای ڵ گـه له و ناسـین بێـی و لف ئه کانی پیته دا شاره و ئه کانی خوێندنگه  له کێک یه  له ساوایی
ــوو ئاشــنا ــه. ب ــد رســی ده  ژیران ــه ک وه و خوێن ــره کی قوتابیی ــدنی کانی قۆناغــه ک زی ــه خوێن ــه ک ی ــه دوای  ل ــه ک ی   ب
 .هێنا ست ده و ه دیاڵۆمی ی بڕوانامه و بڕین  وه وتنه رکه سه
 

 سـووڵی ڕه ید سـه ڕێگـای  لـه( ز١٩٧٧) تاوی هـه ی4219 سـاڵی  کـه بوو نه رێ سه  له زۆر نی مه ته هێشتا حمان ڕه کاک
 دوای  بـه. بـوو ئاشـنا کوردسـتان دێمـوکڕاتی حیزبـی ڕێبازی ڵ گه له  وه وره گه بابی سووڵی ڕه ید سه  به ناسراو دێهقان

 حیزبـی ئاشـکرای تێکۆشـانی ی وه پێکردنـه سـت ده و تی پاشـایه ڕێژیمـی ر سـه به ئێـران النی گـه ڕینی ڕاپـه وتنی رکه سه
 هید شـه هێـزی ڵدارانی شـخه مه ڕیزی  له و شان  کرده فی ڕه شه کی چه شۆڕش کانی وته سکه ده  له دیفاع بۆ دێموکڕاتدا،

 . درا سازمان پیرانشاردا ی ناوچه  به ر سه  ئاواره
 

  یشته گه و کرد ی شه گه نیزامیدا بواری  له زوو زۆر  که بوو  خۆگرانه وه رک ئه و فیداکار  الوه و له کێک یه حمان ڕه کاک
 یی رمانـده فه ک یـه ماوه پـاش و، کـرا دیاری کان رگه پێشمه  له لێک په ری رمانده فه ک وه تا ره سه. تی رپرسایه به ی پله
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 بوو، نه نیزامی وتووی ڵکه هه کی یه رمانده فه نیا ته حمان ڕه کاک اڵم به. گرت ستۆ ئه  وه کانی رگه پێشمه  له ک یه سته ده
ــه ڵکوو بــه ــوو لێوەشــاوە ق حــه  بــه شکیالتیشــدا ته و سیاســی کــانی بواره  ل ــه. ب  ی متمانــه زوو زۆر  کــه بوو نــه خــۆڕا  ل

 قورستر شانی ر سه رکی ئه و ڵبژێردرا هه پیرانشار شارستانی ی یتهکۆم ندامی ئه  به و هێنا ست ده وه کانی ره نگه هاوسه
 رکی ئـه ک یـه ماوه پـاش دا، ده نیشـان زیـاتر خۆی لێهاتوویی دا وه کرده یدانی مه  له ڕۆژ  به ڕۆژ  که حمان ڕه کاک. بوو
  وه ئـه اڵم بـه. دا پیـرۆزی رکی ئـه ڕاندنی ڕاپه  به ی درێژه  وه ڕه باوه و ئیمان و به ر هه و ساێردرا پێ لکی ریی رمانده فه

 جێگـری  بـه نیزامیـدا ری هونـه  لـه زابوونی شـاره هـۆی  بـه  که چوو نه پێ زۆری. بوو نه ناوبراو تیی رپرسایه به دوایین
 . کرا دیاریی  ئاواره هید شه هێزی ری رمانده فه
 

 دیـاری بـۆ رکی ئـه کوردسـتان نـدێکی ڵبه مه ر هـه  لـه  کـه بـوو  ڕانـه باوه و بیـر ن خـاوه  کادره و له کێک یه حمان ڕه کاک
 ی ناوچـه بـۆ 4214 سـاڵی. زانـی ده خۆی ماڵی  به کانی ناوچه موو هه و کرد ده بووڵی قه ڕاڕایی و دوودڵی بێ کرابا،
 زۆر و سـاێردرا پـێ سـمکۆی هید شـه هێـزی تیی رپرسـایه به و شـنۆ شارستانی کۆمیتەی ئەندامی بووە کرا، قڵ نه شنۆ
  رکـه ئه ڕانـدنی ڕاپه ر بـه  دایـه شـانی  وه رمییـه دڵگه ڕی پـه و بـه و  وه کرده خۆی جێی رانیدا نگه هاوسه دڵی نێو  له زوو

 یی رمانـده فه قاسـملوو دەڕرەی عەمەلیاتەکانی زنجیرە لەوانە دا، وتووانه رکه سه لیاتی مه زۆر عه  له و، کانی نیزامییه
 دا وه کـرده یـدانی مه  لـه ڕۆژ  بـه ڕۆژ. بوو نـه حمـان ڕه کـاک تیی رپرسـایه به دوایین ش وه ئه اڵم به. کرد کانی رگه پێشمه
 بـۆ ک یـه ماوه پـاش. کـرد ده  ئاماده قورستر رکی ئه گرتنی ستۆ ئه وه بۆ خۆی و، لماند سه ده خۆی توانای و هێز زیاتر
  بـه ی درێـژه  وه رمییـه دڵگه و بـه ر هـه و کـرا دیـاریی یان بـه ی441 هێـزی ریی رمانده فه  به و کرا قڵ نه بۆکان ی ناوچه
 .دا ساێردراوی پێ رکی ئه ڕاندنی ڕاپه

 
 ی4291 ساڵی بوو، بۆکانیش شارستانی ی کۆمیته ندامی ئه کانی نیزامییه  رکه ئه دانی نجام ئه وێڕای  که حمان ڕه کاک
 ژیانی و خێزانی و ماڵ نێو  وه ڕایه گه و  وه وته که دوور حیزبی رکی ئه  له ت تایبه هۆی هێندێک  به( ز١٩٨١) تاوی هه

  دابڕانــه و ئــه اڵم بــه دابــڕا، حیزبــی رکی ئــه  لــه ســااڵن چــوار ی مــاوه بــۆ حمــان ڕه کــاک.  وه کــرده پــێ ســت ده ئاســایی
 ی کـه حیزبه ڵ گـه له شکیالتیی ته ندیی پێوه سیاسیدا ری فته ده ردانێکی سه  له  ساڵه چوار و ئه دوای بوو، نه یی میشه هه

 لەو. بــرد  ڕێوه بـه سـاێراوی پــێ رکی ئـه نێوخـۆ نــدامانی ئه و حیـزب نێـوان نــدیی پێوه ی ئاڵقـه ک وه و،  وه کـرده نـوێ
 نــاوخۆ لە حیــزب پڕۆژەکــانی جێبەجێکردنــی و رۆژهەاڵت نــاوخۆی بە حیــزب پێوەنــدیی لە بەرچــاوی رۆڵــی مــاوەدا
 هانـدانی لە بەڵکـوو دەورووبەری و پیرانشـار لە تەنیـا نەک کـۆمەاڵیەتی و سیاسـی کەسـایەتییەکی وەک و هەبووە
ــک ــایبەت خەڵ ــایەتییەکان و خوێنــدکار بەت ــوێنەرانی و کەس ــۆ پەرڵەمــان ن ــۆکی ب ــافی لە کــردن داک  نەتەوەیــی م
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 بـوو، دێریـدا چاوه ژێـر  له وام رده به و خست گومان  وه ڕێژیمی کانی سیخوڕه  تێکۆشانه و ڵسووڕان هه و ئه. هەڵسوڕاوە
 خۆی ی ژینگه و زێد ناچار  به( ز٢١١٧) تاوی هه ی4219 ساڵی و،  بۆوه سک رته به لێ ی وه وانه حه ودای مه  بۆیه ر هه
 .   وه گرته ستۆ ئه  وه رکی ئه چاالک ندامێکی ئه ک وه و، بوون کوردستان باشووری ی ڕیوه په  وه ماڵه بنه  به و جێهێشت به
 

 وەک حیــزبەوە لەالیەن کە ڕەحمــان کـاک  هۆیــک یشــار  لـه( ز 2111ی مــارچی 9) 4219ی  مه شــه ی ره49 لەرێکەوتـی
 بە و هێنـا وەدەسـت کـۆنگرەی بەشـدارانی متمـانەی دەنگـی کرابوو، دەعوەت ١٤ کۆنگرەی لە کردن بەشداری بۆ میوان

 بە کـــۆنگرەدا یەکانی وبەرپرســـایەتی ئەرک کردنـــی لەدابەش و هەڵبژێـــردرا، ناوەنـــدی کـــۆمیتەی جێگـــری ئەنـــدامی
 بەر دایە شـانی چاالکـانە و سـاێردرا پێ ئـاگری هەرێمـی بەرپرسـایەتی و کرا، دیاری تەشکیالت کۆمیسیونی ئەندامی

ــدنی ــکیالتی ئەرکە ڕاپەڕان ــانە مانــدوویی و یەکان، تەش ــزمەت لە نەناس ــتی یە بەرژەوەنــدی خ  لە حیــزب یەکانی گش
 کە بوو باوەڕانە بیرو و ئیرادە خاوەن کادرە لەو یەکێک ڕەحمان کاک. بوو دا تەشکیالتی پیوەندیی لە واڵت ناوخۆی

 لە چ و سیاسـی لەبـواری چ نەدەکـرد، سـڵی تێکۆشـانی ڕێگای سەر دژواری لە و نەدەناسی، ماندوویی کارکردندا لە
 کردبــووە ئەویــان دیــکە پەســندی تایبەتمەنــدیی زۆر یانەو تایبەتمەنــدی ئەو بــوو، کــادر حەق بە دا نیزامــی بــواری

 یمــوکراتێد یزبــیح یم هیــ پــازده ی نگرهۆکــلە  لە نەبــوو خــۆڕا لە. یــانی هاوڕێ متمــانەی و بــڕوا جێــی و خۆشەویســت
 بەشـدارانی متمـانەی دەنگـی هـات، پێـک    هیـکو یشار  له( ز٢١١١ یما ی٢٣) ١٣٩١ یردان جوزه ی٢کە لە  کوردستان
 . بوو پلەوپایە ئەو شیاوی حەق بە کە هەڵبژێردرا ناوەندی کۆمیتەی ئەندامی بە و هێنا وەدەست کۆنگرەی

 
 جارێکی بۆ پێکهات  هیکو یشار  له (ز٢١١٦ی فێبریوێری ٧) ١٣٩٤ی ڕێبەندان ١٧ کە حیزبدا شازدەهەمی کۆنگرەی لە

 ڕەحمـان کـاک بەرپرسـایەتی دوایـین. دا تێکۆشـانی بە درێژەی و هەڵبژێردراوە ناوەندی کۆمیتەی ئەندامی بە دیکه
 بەو هەر و کـرا دیـاری کۆمیسـۆنە ئەو ئەنـدامی بە بوارەدا لەو شارەزابوون هۆی بە کە بوو ئامووزش کۆمیسیۆنی لە

 دەورە لە وانەووتـنەوە لەبـواری چ و پیـرۆزی ئەرکـی بەڕێـوەبردنی بەر دایە شانی هێزەوە بە و ئیرادەیەوە و ئیمان
 توانایـانە بە کـادرە لەو یەکێـک مێژوویەکاندا و سیاسی توێژینەوەی و وتار نووسینی بواری لە چ و یەکاندا سیاسی
 لە چێــژی شــەهیدەکەی هــاوڕێ ١٣ وەک ئەویــش مخــابن و داخ ســەد بەاڵم. بــوو دیــار پەنجەی جــێ حەق بە کە بــوو

ی ٨)هەتــاوی  ١٣٩٧ی خەرمانــانی ١٧ بــارانەکەی  مووشــەک لە و وەرنەگــرت، خەبــاتی و ڕەنــج داری بەری میــوەی
 .بوو کوردستان خۆڵی و خاک بە تێکەڵ پاکی خوێنی دا دێموکرات قەاڵی( ز٢١١٨سێاتەمبەری 

 

 .رووحی شاد و رێگای خەبات و تێکۆشانی پڕ ڕێبوار بێت                                  
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   شانزدە ئەندامی جێگری کۆمیتەی ناوەندی کۆنگرەی :یال قادری هید سوهه شه

 
 
 
 
 
 
 
 
  لـه ،زایینـی(١٩٧٢) تاوی هـه ی١٣٥١ سـاڵی سیمبان، د حمه ئه  به ناسراو د ممه محه کاک ک ی قادری یال سوهه هید شه
 سـاڵیدا ٦ نی مـه ته  لـه.  وه کـرده ژیـان بـۆ چاوی ویست خۆشه نیشتمان و ر روه په رگه پێشمه و ناو خۆش کی یه ماڵه بنه

 .بوو ئاشنا بێ و لف ئه کانی پیته ڵ گه له و ر به  گرته ی خوێندنگه ڕێگای کانی خوشکه وێڕای
 

ــه ــه اڵم ب ــایی  ل ــوو تاییدا ره ســه دووی پــۆلی کۆت ــه ب ــه  ک ــه ڕینی ڕاپ ــران النی گ ــرد پــێ ســتی ده ئێ ــه و، ک ــه دوای  ب   ب
 کـاک کوردسـتاندا، دێمـوکڕاتی حیزبـی ئاشـکرای تێکۆشـانی ی وه کردنـه پـێ سـت ده و تی پاشـایه ڕێژیمـی گۆڕسااردنی

 وت ســکه ده ک وه داریی شــاره کــامیۆنی دوو و، زرانــد دامه  حیزبــه و ئــه ڵ گــه له شــکیالتی ته نــدیی پێوه بــاوکی دی حمــه ئه
 حیزبـی کـانی ڕیزه  بـه ڵ تێکـه بـوون بـرا دوو و خوشـک سێ و باوک و دایک  که  وه ماڵه بنه  به و دان حیزب حویلی ته

 و  شـوعله و  ریـده فه کـانی ناوه  بـه ڕووسـووری کیـژی دوو و خـۆی د حمه ئه کاک. جێهێشت به شاریان و بوون دێموکڕات
 .بوون  کدارانه چه دیفاعی کۆڕی  به ڵ تێکه و شان  کرده یان رگه پێشمه کی چه خێزانی ی ئامینه خاتوو

 
 حیزبـدا کانی خوێندنگـه  لـه بیرسـتان ده می کـه یه کۆتـایی تـا  وه تاییه ره سـه می سـێیه  له خوێندنی کانی پۆله یال سوهه
 سیاسـی ری فتـه ده نـدامانی ئه ی ماڵـه بنه الوانـی و کیـژ  لـه پۆلێـک ڵ گـه له( ز١٩٨٦) ١٣٦٥ ساڵی. کۆتایی  یاندنه گه

ــدیی پێوه ــکیالتییان ته ن ــه له ش ــه حیزبه ڵ گ ــد دامه یان ک ــه. زران ــه ر ه ــاڵه و ئ ــدیی پێوه  س ــه له ن ــه یه ڵ گ ــانی تیی کی  ژن
  ساڵی  له یال سوهه. گرت ستۆ ئه وه رکی ئه ڵسووڕ هه و چاالک ندامێکی ئه ک وه و، زراند دامه کوردستان دێموکڕاتی
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 .بوو ستۆ ئه  له حیزبی ندامانی ئه  له شێک به شکیالتیی ته ی شانه تیی رپرسایه به وام رده به  وه ته( ز١٩٨٨) ١٣٦٧
 

 ک وه کڕاتـدا دێمو حیزبـی ی رده روه پـه کـۆڕی  له مامۆستایی ی وره ده دیتنی پاش( ز١٩٨٩) ١٣٦٨ ساڵی یال سوهه خاتو
 ١٣٦٩ سـاڵی. دا واریی خوێنده نه دژی رکی ئه ڕاندنی ڕاپه  به ی درێژه  دڵسۆزانه و، کرا دیاری سااڵن وره  گه مامۆستای

  لـه بڕیبـوون،  وه وتنه رکه سـه  به ی که پۆله  له  وره ده دوو وچانی بێ تێکۆشانی و وڵ هه  به  که  وه ئه هۆی  به( ز١٩٩١)
 .کرا شویق ته  نووسراوه  به  وه رده روه په کۆڕی ن الیه
 

 ژیـانی وی خوسره نسووری مه کاک حیزب ناسی نه ماندوویی و ر تێکۆشه کادری ڵ گه له( ز١٩٩١) تاوی هه ی١٣٧١ ساڵی
 .ئارامن و مام نه کانی ناوه  به الوێک و کیژ  یه رزانه ربه سه  ژیانه و ئه می رهه به و، هێنا پێک شیی هاوبه

 
 ی دیکـــه کی یـــه وره ده  لـــه مامۆســـتایی، ســـاڵ دوو و  دیکـــه کی یـــه وره ده دوای( ز١٩٩٥) ١٣٧٤ ســـاڵی یال ســـوهه خـــاتو

 . وه گوته سااڵنی  وره گه رسی ده  دیکه ساڵی چوار ی ماوه  به و کرد شداریی به مامۆستاییدا
 

 ی رشـانه سه ک وه کـران، قڵ نـه رکووک کـه بـۆ کوردسـتان نگـی ده ڕادیـۆی کۆمیسـیۆنی ڵ گه له  که( ز١٩٩٧) ١٣٧٦ ساڵی
  لـه  بووکـه ندیـدا پێوه  لـه ڕادیـۆ گـوێگرانی ڵ گـه له ساڵێک دوای و، گرت ستۆ ئه  وه رکی ئه ڕادیۆ کانی ماڵه بنه ژنانی
 .بوو وام رده به تێکۆشانی  وه فوونه له ته و ل بێته ڕێگای

 
 و،  وه گرتـه سـتۆ ئه  وه مامۆسـتایی رکی ئـه یال سـوهه خـاتو  کۆیـه، ی ناوچـه بـۆ  وه رکووکـه که  لـه مان وه ڕانه گه دوای  به

 شـدارانی به ی متمانـه نگـی ده کوردسـتاندا دێمـوکڕاتی ژنـانی تیی کیه یه کۆنفڕانسی مین سێیه  له( ز٢١١٣) ١٣٨٢ ساڵی
 دیتنــی  لــه (ز٢١١٥)١٣٨٤ ســاڵی. ڵبژێرا هــه تییــه کیه یه و ئــه ریی بــه ڕێوه به نــدامی ئه  بــه و کــرد ر مســۆگه کۆنفڕانســی

 -سیاسـی  ی فێرگـه  لـه  سـاڵه و لـه ر هـه. هێنـا سـت ده وه می کـه یه ی پله ئازادی ی خۆشخانه نه  له رمانیدا ده کی یه وره ده
 بـۆ ژنانـدا تیی کیـه یه ی کۆنگره م که یه  له( ز٢١١٦) ١٣٨٥ ساڵی.  وه گوتۆته ژنانی مافی رسی ده مامۆستا ک وه نیزامی
 . وه ڵبژێرایه هه ریی به ڕێوه به ندامی ئه  به  دیکه جارێکی

 
  میان که یه  که  بووه شدار به سیاسیدا ی وره ده  له (ز٢١١٢تا  ٢١١١) ١٣٨١ تا ١٣٨١ کانی ساڵه ی ماوه  له یال سوهه خاتو
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 . چووه  ڕێوه به  وه شکیالته ته کۆمیسیۆنی ن الیه  له میان دووهه و ژنان تیی کیه یه ن الیه  له
 

 دیتنـی بـۆ و پۆشـی ی رگه پێشـمه ریی روه سـه  لـه پـڕ رگی بـه  وه کـرده  بـه و خـت وه واو ته (ز٢١١٦)١٣٨٥ ساڵی پاییزی
 نگـی ده ڕادیـۆی  لـه ی کـه وره ده دیتنـی دوای. کـرا نیزامـی - سیاسـی ی فێرگـه ی وانـه ڕه  رگه پێشـمه تایی ره سـه ی وره ده

 ی١٤ ی کـۆنگره  لـه. گـرت سـتۆ ئه  وه رکی ئـه کان واڵـه هه رگێڕانـی وه و،  رنامه به  کاری ئاماده و ر وێژه ک وه کوردستاندا
 تێـدا شـداریی به بـوو  کـۆنگره مین دووهـه  کـه  هۆیک یشار  له( ز 2111ی مارسی 9) 4219ی  مه شه ی ره49کە  حیزبدا

 ڵبژێراو، هـه نـدیی ناوه ی کۆمیتـه جێگـری نـدامی ئه  بـه و هێنـا سـت ده وه ی کـۆنگره شدارانی به ی متمانه نگی ده کرد، ده
 .کرا دیاری ڕادیۆ کۆمیسیۆنی رپرسی به جێگری  به  کۆنگره دوای
 

  کـه  خشـراوه به پـێ لێنـانی ڕێـز ی وحـه له سـێ دا (ز٢١١٧ - ٢١١٦) ١٣٨٦ و ١٣٨٥ سـااڵنی ی مـاوه  لـه یال سوهه خاتو
 هێنـانی سـت ده وه بـۆ ئـامووزش کۆمیسـیۆنی ن الیـه  لـه و، ڕادیـۆدا سـاڵڕۆژی  لـه سیاسی ری فته ده ن الیه  له میان که یه
 کـاری ی بۆنـه  بـه نیزامـی -سیاسـی  ی فێرگـه ی سـاڵه ٢٥ و شـیعر بـواری  له دا رگه پێشمه فستیڤاڵی  له م، که یه ی پله
 مان هـه  لـه و واڵ هـه ری وێـژه ک وه کوردکاناڵـدا ئاسـمانیی کاناڵی  له( ز٢١١٨) ١٣٨٧ ساڵی. ڵیاندا گه له وامی رده به

 . گرت ستۆ ئه  وه رکی ئه  رنامه به کاری ئاماده کاتدا
 

 یشـار  لـه( ز2111ی چی مـار9) 4219ی  مه شـه هڕی 49 کە لە کوردسـتان یاتڕموکێد یزبیح یم هی چارده ی نگرهۆکلە 
 .ی هەڵبژێردراند ناوه ی تهیمۆک یگرێج یندامان ئهوەک   هۆیک
  

ـــان یت هیـــک هی یم دووهـــه ی نگرهۆکـــ یهـــاتن کێـــپ (ز٢١١٨ یرەمبەۆڤنـــ ی١٩) ١٣٨٧ ڕەزبەڕی ی٢٩لە ڕێکەوتـــی   یژن
 شدا دواییانه م له. ڵبژێرا هه  تیه کیه یه و ئه گشتیی سکرتێری  به شداران به ی زۆرینه نگی ده  به .کوردستان یموکراتێد
 و ئـه ی وه کۆبوونـه نـد چه  لـه و کـرا دیـاری ئێـران کوردسـتانی کانی حیزبه هاوکاریی ندی ناوه تی یئه هه ندامی ئه ک وه

 نێـوان نـدیی پێوه ی ئاڵقـه شکیالتیشـدا ته شـی به  لـه ها روه هـه. کـرد ی چاالکانه شداریی به اڵتدا ڕۆژهه ی حیزبه پێنج
 .بوو شکیالت ته کۆمیسیۆنی و نێوخۆ  له ندام ئه ژنانی  له شێک به
 

  ١٣٨٥ ساڵی. بوو هه کوردیی بیاتی ده ئه و شیعر  به ری ده به ڕاده  له کی ئۆگریه بیشدا ده ئه بواری  له یال سوهه خاتوو
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 ، وه کرایـه بـاڵو و چـا  سـوئێد واڵتـی  لـه  وه الوانـه تیی کیـه یه ن الیـه  له شیعری  ڵه کۆمه مین که یه( ز٢١١٦)هەتاوی 
 ولێر هــه شــاری  لــه  ریقــه فه موته ی شــێوه  بــه بیــدا ده ئه بــواری ی وه کردنــه تــاقی  لــه( ز٢١١٨) ١٣٨٧ ســاڵی ها روه هــه

 .هێنا ست ده وه دیاڵۆمی ی بڕوانامه
  

  لـه (ز2144ی مـای 22) 4211ردانی  ی جـوزه2لە کوردسـتان یمـوکراتێد یزبیح یم هی پازده ی نگرهۆک یال سوهه خاتوو
 .ی هەڵبژێردراند ناوه ی تهیمۆک یگرێج یندامان ئهبۆ جاری دووهەم وەک   هیکو یشار
 
 ببوو باوخۆش ردا روه په  رگه پێشمه و  رگه پێشمه کی یه ماڵه بنه  له  که یال سوهه خاتوو کانی ندییه تمه تایبه  له کێک یه
 ک تییه رپرسـایه به و رک ئـه ر هه. بوو درێژ پشوو و ناس نه ماندوویی تێکۆشاندا  له ترسا، ده نه کار  له  که بوو  وه ئه
  ئاواتـه و بـه ویش ئـه  وه داخـه  بـه اڵم بـه. کـرد ده بووڵی قـه دڵ  بـه و گیـان  به  کرابایه دیاری بۆی  وه حیزبه ن الیه  له
لە ڕێکەوتـی  دێموکڕاتدا اڵی قه ی که بارانه ک مووشه  له.  وه نایه ری سه رگی مه جوانه  به و دا بۆ وڵی هه  که یشت گه نه
 .بوو مران نه کاروانی  به ڵ تێکه و کرا هید شهزایینی ( ٢١١٨ی سێاتەمبەری ٨)هەتاوی  ١٣٩٧ی خەرمانانی ١٧
 

 .رووحی شاد و رێگای خەبات و تێکۆشانی پڕ ڕێبوار بێت
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



دێموکڕاتی حیزبی انی شەهیدیڕێبەر  

 

 

156 
 

 
 شانزدە ی کۆنگرەی ندەناو ەیتیمۆک یگرێج یندامەئ :شەهید هاشم عەزیزی

 
 
 
 
 
 
 
 

 ژیـان بـۆ چـاوی مامناوەنـدی بنەماڵەیەکی لە (ز١٩٦١) هەتاوی ی١٣٣٩ ساڵی محەممەد کوڕی عەزیزی هاشم شەهید
 لە یەکیــک لە دواتــر. نــا خوێنــدنیان وەبەر فەقێیانــدا حــوجرەی لە ســاوایی قۆنــاغی تێاەڕکردنــی پــاش. کــردەوە

 بە نەزەری سـێهەمی پـۆلی تـا خوێنـدنی قۆناغەکـانی و، دا زانسـت فێربوونی بە درێژەی بانە شاری خوێندنگەکانی
 .کۆتایی گەیاندە سەرکەوتنەوە

 
 هاشمیش کاک پاشایەتی، بێزراوی ڕێژیمی دژی بە ئێراندا گەالنی ی( ز١٩٨٩) ١٣٥٧ ساڵی مەزنەکەی ڕاپەڕینە لە

 ڕاپەڕین سەرکەوتنی دوای بە. بوو ناڕازیانی شەپۆلی بە تێکەڵ ڕاوەستان  بێ کە بوو خوێنگەرمانە الوە لەو یەکێک
 لەگەڵ پیوەنــدی شۆڕشــی دەســتکەوتەکانی لە دیفــاع بــۆ سیاســییەکاندا، ڕێکخــراوە و حیــزب ئاشــکرای تێکۆشــانی و

 دواتـر. پێـدەکا دەسـت ڕێکخـارەوەیەدا لەو تەشکیالتی تێکۆشانی و دامەزراند ئێران خەڵکی موجاهیدینی ڕێکخراوەی
 حیزبــی بارەگــای کــردە ڕووی ڕەحیمــی عــومەری کــاک شــەهید هــۆی بە هەتاویــدا ی(ز١٩٨١)١٣٥٩ ســاڵی ئــاخیری لە

 ئەرکـی بـانەدا شارستانی کومیتە چاپەمەنی بەشی لە و بوو هاوسەنگەرانی کۆڕی بە تێکەڵ و کوردستان دێموکراتی
 .کرا دیاری بۆ
 

ــاک ــم ک ــر هاش ــەکانی لە دوات ــانی، بەش ــات، دەرم  و چــاپەمەنی سیاســی، ئامووزشــی بەشــی حیســابداریی، تەداروک
 ئەرکـــی شۆڕشـــی وەک، مامۆســـتای مـــاوەیەکیش بـــۆ ســـاێردراو، پـــێ ئەرکـــی ڕاپەڕینـــی بە درێـــژەی تەبلیغاتـــدا
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 لە دەرەوە پێوەنـدیەکانی بنکەی بۆ( ز١٩٨٤) هەتاوی ی١٣٦٣ ساڵی. گرت وەئەستۆ پیشمەرگەکانی خوێندەوارکردنی
 .دا پێساێردراوی ئەرکی ڕاپەڕاندنی بە درێژەی ئیرادەیەوە و ئیمان بەو هەر کرا، نەقڵ سلێمانی شاری

 
 خـۆی الی بـۆ هاوڕێیـانی سەرنجی زوو زۆر ڕێبازەکەی بە پتەوی باوەڕی و هەڵسووڕی و چاالکی هۆی بە هاشم کاک

 ئەو وئەستۆگرتنی. هەڵبژێردرا بانە شاری شارستانی کومیتەی ئەندامی بە و سیاسی کادری پلەی گەیشتە و ڕاکێشا
 کــردەوە بە و ســەلماند تێــدا زیــاتر خــۆی کــارامەیی و لێهــاتوویی کە بــوو دیــکە تــاقیکردنەوەی گۆڕەپــانێکی ئەرکە
 نەتەوە نەتەوەیـی خەبـاتی بە زۆرتـر خزمەتی و بگرێ ئەستۆ وە قورستریش ئەرکی دایە توانای لە کە دا نیشانی

 ئەنــدامی بە و هێنــا وەدەســت هاوڕێیــانی زیــاتری متمــانەی مــاوەیەک پــاش کە نەبــوو خــۆڕا لە. بکــا مــافخوازەکەی
 و نەچوون بەهەڵە هەڵبژاردنەدا لەو هاوڕێیانی بەحەق کە هەڵبژێردرا بانە شارستانی کومیتەی ئیجرایی هەیئەتی
 لە و گـــرتن ئەســـتۆ وە جۆراوجـــۆری بەرپرســـایەتی گـــرینگەدا پۆســـتە ئەو مـــاوەی لە. ســـاارد کـــارزان بە کاریـــان

 .هێنا وەدەست بەرچاوی سەرکەوتنی هەموویاندا
 

ــاک ــم ک ــاڵی هاش ــەر کە( ز١٩٩٦) ١٣٧٥ س ــۆ خــۆی داوای س ــۆمیتەی ب ــتانی ک ــڵ ڕەبەت شارس ــرا نەق ــش و ک  لە لەوێ
 ســەرەڕای. کــردەوە خــۆی جێــی هاوســەنگەرانی دڵــی نێــو لە پــاکی و ڕاســتی و ســەداقەت هــۆی بە کەمــدا مــاوەیەکی

ـــوەبردنی ـــایەتییەکانی و ئەرک بەڕێ ـــومیتەیەدا لەو بەرپرس ـــتایەکی وەک ک ـــارەزا مامۆس ـــۆ ش ـــدەوار ب ـــی خوێن  کردن
 .تێکۆشا توانایەوە هەموو بە پێشمەرگەکان

 
 ئەرکـی و کـرا نەقـڵ بەغـدا شـاری لە پیوەنـدییەکان بەشی بۆ سیاسییەوە دەفتەری الیەن لە (ز١٩٩٨) ١٣٧٧ ساڵی

 و ئاشـاەزی بواری لە هاوژینیشی سورەیای خاتوو هەروەها. گرت ئەستۆ وە بریندارەکانی و نەخۆش بە پێڕاگەیشتن
ــار بە پێڕاگەیشــتن ــاری و ک ــنکە ب ــادر بە خــزمەت و ب ــداکاری ئەوپەڕێ پێشــمەرگەکان و ک  و نیشــاندا خــۆی لە فی

 .دا هەوڵی ماندوویینەناسانە
 

. گـرت وەئەسـتۆ ئەرکـی قەزاییـدا بەشی لە و کرا نەقڵ کۆمەاڵیەتی کۆمیسیونی بۆ( ز٢١١٢) ١٣٨١ ساڵی هاشم کاک
ــاڵی ــۆ ١٣٨٢ س ــۆمیتەی ب ــیەت ک ــرا بەڕی ئەمنی ــاتووییەوە پەڕی بەو و ک ــزمەت لە لێه ــوەبردنی خ ــی بەڕێ ــێ ئەرک  پ

  سەرکەوتنی و کارامەیی هۆی بە و گرت وەئەستۆ ئەرکی نیزامیدا -سیاسی  کۆمیسۆینی لە دواتر. دابوو ساێراوی
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 .کۆمیسیۆنە ئەو ئەندامی پلەی گەیشتە سایردراویدا پێ ئەرکی بەڕێوەبردنی لە بەرچاوی
 

 و پێکـرد دەسـتی پێشـمەرگایەتییەوە سـەنگەری یەکەم لە کە بـوو بـاوەڕ بەخۆبـووانە کـادرە لەو یەکێـک هاشم کاک
ی 2لە کە  حیزبـــدا یەمـــی١٥ کـــۆنگرەی لە. بـــڕین بەســـەرکەوتنەوە یەک دوای لە یەک تەشـــکیالتییەکانی پـــلەی
 یشار  له( ز٢١١٦ یرێویبرێف ی٦) ١٣٩٤ یندانەبڕێ ی١٧یەمی ١٦ و کۆنگرەی (ز2144ی مای  22) 4211ردانی  جۆزه
 ناوەنـدی کـۆمیتەی جێگـری ئەنـدامی بە و هێنـا وەدەسـت کـانیکۆنگرە بەشـدارانی متمـانەی دەنگی بەڕێوەچوو،  هیکو

 . هەڵبژیرا
 
 درێژەی لێهاتووییەوە پەڕی بەو پێساێرا خەدەماتی بەشی بەرپرسایەتی کۆنگرە وەدوای ئەرکەکانی دابەشکردنی لە
ــدنی بە ــی ڕاپەڕان ــدا ئەرک ــین پیرۆزی ــاک بەرپرســایەتی دوای ــدییەکانی بەشــی لە هاشــم ک ــۆیە پیوەن ــوو ک  لە کە ب

 گشــتی بەرژەوەنــدی خــزمەت لە توانــایەوە هەمــوو بە هێنــا وەدەســت ســەرەکەوتنی ئەرکەشــدا ئەو بەڕیەوەبردنــی
ــوو حیزبەکەیــدا ــاوەڕی و ئیمــان هاوڕێیــانی متمــانەی و بــڕوا جێــی کــردە هاشــمی کــاک زۆرتــر ئەوەی ب  بە پــتەو ب
ــازەکەی، ــالینی و نەزم ڕێب ــداگر دیس ــەر پی ــوەدردنی لەس ــانی ئەرکە ئەو بەڕی ــزب بڕیارەک  بەداخەوە بەاڵم. بــوو حی

 نـامرادی بە و وەرنەگـرت تێکۆشـانی و ڕەنج داری بەری لە چێژی گەلەکەمان ناکامی شەهیدی هەزاران وەک ئەویش
ی سێاتەمبەری ٨)هەتاوی  ١٣٩٧ی خەرمانانی ١٧لە ڕێکەوتی  دێموکرات قەاڵی مووشەکبارانەکەی لە. نایەوە سەری
 .بوو گەلەکەمان سوورنیشانی کاروانی بە تێکەڵ و بەخشی نیشتمان بە گیانی( ٢١١٨

 
 .رووحی شاد و رێگای خەبات و تێکۆشانی پڕ ڕێبوار بێت
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 ئەندامی جێگری کۆمیتەی ناوەندی   :ن پوور سه د حه ممه هید محه شه

 م یه دوازده ی کۆنگره
 
 
 
 
 
 
 
 
 تاوی، هه ی١٣٣١ ساڵی.  ماڵه بنه هیدی شه مین دووهه مین ده مه حه حاجی کاک کوڕی  پوور ن سه حه دی ممه محه هید شه
 پــاش.  وه کــرده ژیــان بــۆ چــاوی شــت رده سه شــاری ری روه په رگه پێشــمه و  وه ره ده ناوبــه و باتگێڕ خــه کی یــه ماڵه بنه  لــه

 ڵ گـه له و  خوێندنگـه  کـرده ڕووی ک ڕه گـه منـدااڵنی وێڕای دڵسۆزیدا، دایکی شی باوه  له ساوایی قۆناغی ڕکردنی تێاه
  لـه ک یـه خوێندنی کانی قۆناغه و خوێند رسی ده پیتۆڵ و ک زیره کی قوتابییه ک وه. بوو ئاشنا زانست و عیلم دنیای
 و گرا  لــه ته و پۆســت ی ئیــداره  لــه دواتــر. هێنــا ســت ده وه دیاڵــۆمی ی بڕوانامــه و بــڕین  وه وتنه رکه ســه به ک یــه دوای
 یشـت، گه ڕاده ی کـه ماڵه بنه نـدامانی ئه ژیـانی  بـه  کـه ی وه له جیا  وه ڕێگایه و له و، زرا دامه ند کارمه ک وه فووندا له ته
 و ور ده و  که شاره ڵکی خه  به رچاو به تێکی خزمه بوو دژوار  وه کانه دووره  شوێنه  به گرتن ندی پێوه  که دا مه رده سه و له
 .بوو ری به
 

ــه ی١٣٣٨ ســاڵی ــه محه تاوی ه ــه د مم ــه هێشــتا  ک ــه ته  ل ــاڵیدا شــت هه نی م ــوو، س ــه حه حــاجی ب ــاوکی مینی ده م ــه ب   ک
 رانی تێکۆشـه ڵێک کۆمـه ڵ گـه له بـوو، کوردستان دێموکڕاتی حیزبی چاالکی ندامی ئه و کوردستان کۆماری ی رگه پێشمه

 مانگ ٣١ ی ماوه  به و، دران گاکان نجه شکه ئه ڕاپێ ی و دران ن پێ ه چۆڵه  وه تییه پاشایه ڕێژیمی ن الیه  له دێموکڕات
ــه ــر  ل ــکه ئه و ئــازار ژێ ــه کانی لالده جــه ی نجه ش ــوون دا ڕێژیمــه و ئ ــه دڵته  ڕووداوه و ئــه. ب ــه مه ته و لــه  زێن  دا مــه که  ن

  دژ  ڕێژیمه و ئه ر رانبه به ناخیدا  له پیرۆزی قینێکی و، دانا وشی خه بێ ستی هه ر سه له قووڵی وارێکی شوێنه
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 .زانی ده خۆی شانی ر سه رکی ئه  به ی شوومه  اڵته سه ده و ئه ڵ گه له تیی دژایه و، کرد جێگر  کورده به
 

 ڕێگــای دوای بــه و ناســین واوی تــه  بــه خــۆی دوژمنــی و دۆســت. بــوو بــاوخۆش و هــات خــۆدا  بــه  ره بــه ره به د ممــه محه
ــه ڕزگــاربوون ــه. ڕا گــه دا وه وســانه چه و م ســته  ل ــه چه ی وه بزووتن  وتی حــه و چــل و ش شــه و چــل کانی ســاڵه ی کداران
  وه دێموکڕاتـه حیزبـی رانی تێکۆشـه ن الیه  له  که  نووسراونامانه و ئه ی وه خوێندنه ها روه هه و، دێموکڕات رانی تێکۆشه

 ش دیکـه ی نـده وه ئه دیان ممـه محه کـاک ویسـتیی خۆشه نیشـتمان و ئـازادیخوازی سـتی هه یشتن، گه ده دڵسۆزی باوکی  به
 . کرد نیشان ست ده بۆ ڕێگای  مێژووه ن خاوه  حیزبه و ئه ریی روه سه  له پڕ ڕێبازی و ره به و، ورووژاند

 
 و ئـه نـدیی ناوه ی کۆمیتـه نـدامی ئه کـات و ئـه  که  وه ناووره سه حه سووڵی ڕه مه حه کاک ڕێگای  له تاوی هه ی١٣٥٤ ساڵی
 ی که له گه ی وه ڕوونکردنه رکی ئه ڵسووڕ هه و چاالک ندامێکی ئه ک وه و، زراند دامه شکیالتیی ته ندیی پێوه بوو،  حیزبه

 .گرت ستۆ ئه  وه کانی الوه ت تایبه  به
 
 و ڵسووڕان هه  له وام رده به نێوخۆ ندامانی ئه و بوون رمێن گه  له  که حیزب رانی تێکۆشه نێوان ندیی پێوه ی ئاڵقه ک وه

 لـێ و کرا ده بانگ جۆراوجۆر بیانووی  به و وتن که گومان وه لێی شا، ساواکی کانی سیخوڕه  بۆیه ر هه بوو، تێکۆشاندا
 .کرا ده ڵ گه له ی وه پرسینه

 
 و خسـا ڕه باشـتر د ممـه محه کـاک بـۆ تێکۆشـان لی هـه کـرد، پێ ستی ده ڕێژیم دژی  به ڕێاێوان و خۆپیشاندان کاتێک
 تێکۆشـانی ی وه کردنـه پـێ سـت ده و ڕین ڕاپـه وتنی رکه سه دوای  به. دا تێکۆشان  به ی درێژه پێشوو  له تۆڵتر و توند

  لـــه دیفـــاع کی چـــه و،  وه کـــرده نـــوێ هاوڕێیـــانی ڵ گـــه له نـــدیی پێوه ســـتان ڕاوه بـــێ دێمـــوکڕات، حیزبـــی ئاشـــکرای
 .ربڕی ده ک تییه رپرسایه به و رک ئه ر هه گرتنی ستۆ ئه  وه بۆ خۆی یی ئاماده و، شان  کرده شۆڕشی کانی وته سکه ده
 

 ی کـه ڕێبازه  بـه ی وه پتـه  ڕه بـاوه و ئـه و کردبـوون وتی که پاشـه ڕابـردوو  لـه ی زموونانـه ئه و ئـه هۆی  به د ممه محه کاک
 شارسـتانی ی کۆمیتـه نـدامی ئه  بـه ١٣٥٨ سـاڵی و، سیاسـی کـادری ی پلـه  یشـته گه  وه کانییه نگاوه هه م که یه  له بووی،
 . گرت ستۆ ئه  وه موعینیی هید شه هێزی و شارستان ی کۆمیته ماڵیی شی به تیی رپرسایه به و، ڵبژێرا هه شت رده سه
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 ی کۆمیتـه مـاڵیی شـی به هاوکـاریی و سـاێرا پـێ سـوونێ  له رسنووریی سه کانی ندییه پێوه تیی رپرسایه به ١٣٥٩ ساڵی
سـلێمانی،  اڵدزێ، قـه شـاری  لـه حیزب کانی ندییه پێوه رپرسی به تاوی هه ی١٣٦١ ساڵی. بوو ستۆ ئه  له شارستانیشی

 .بوو رکووک که تا و ولێر هه
 

ــوو  ناســانه نه مانــدوویی و ڵســووڕ هه  کــادره و لــه کێک یــه د ممــه محه کــاک  ی متمانــه و بــڕوا جێــی واوی تــه  بــه  کــه ب
  نێردرایــه  وه حیزبــه ن الیــه  لــه ســاڵێک ی مــاوه بــۆ  والوه بـه ١٣٦٤ ســاڵی  لــه  بۆیــه ر هــه. بــوو ی کــه حیزبه رپرسـانی به
  لــه ی وه ره ده کانی ندییــه پێوه تیی رپرســایه به ١٣٦٦ ســاڵی ی، وه ڕانــه گه دوای.  وه مایــه  ڕانســه فه  لــه و واڵت ی وه ره ده

 ســاێراوی پــێ رکی ئــه ڕانــدنی ڕاپه  بــه ی درێــژه  وه هێزه بــه  ئیمانــه و  ئیــراده و بــه ر هــه و، ســاێرا پــێ  غدایــه به شـاری
 .دا ی که حیزبه

 
 (ز١٩٥١) تاوی هـه ی١٣٦٧ سـاڵی  کـه بـوو  پارێزانـه هێنی نه و پاک ست ده و مین ئه  کادره و له کێک یه د ممه محه کاک
 . بوو سکرتێر هاوکاری و کرا دیاری بۆ رکی ئه حیزب سکرتاریای  له
  

  له( 4441ی دێسەمبەری 22) 4219فرانباری  ی به4لە  ئێران کوردستانی دێموکراتی حیزبی می یه یازده  کۆنگرهلە 
 کانی ندییـه پێوه رکی ئه و ڵبژێرا هه ندیی ناوه ی کۆمیته ڕاوێژکاری  به  وه حیزبه تیی رایه ڕێبه ن الیه  له رکوک که شاری
 .برد  ڕێوه به
  

 لـه( 2111ی نـۆڤەمبەری 21)  4214زی  رماوه ی سـه1 ئێـران کوردسـتانی دێمـوکڕاتی حیزبـی می یـه دوازده ی کـۆنگره
 و بـه و سـاێرا پـێ غدا به شاری  له حیزبی کانی ندییه پێوه تیی رپرسایه به ندی ناوه ی کۆمیته جێگری ک وه  کۆیه شاری 

 .بوو حیزبدا کانی بڕیاره و رک ئه ڕاندنی ڕاپه ت خزمه  له  وه لێهاتووییه ڕی په
 

 کــادری ک وه دواتــر ســاێراو پــێ ســلێمانی شــاری  لــه حیزبــی کانی ندییــه پێوه تیی رپرســایه به( ز٢١١٤) ١٣٨٣ ســاڵی
 شــداریی به حیزبــدا کــانی کۆنگره ی زۆربــه  لــه ها روه هــه بــوو، پیرۆزیــدا رکی ئــه ڕانــدنی ڕاپه ت خزمــه  لــه ســکرتاریا
 .بوو هه ی چاالکانه
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پێکهــات بــۆ   کویــه شــاری  لــه( 2111 جــووالیی 2) 4212ی ڕ ی پووشــاه42دا کە لە حیزبــ می یه ســیزده ی کــۆنگرهلە 
 .جاری دووهەم بە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی هەڵبژێردرایەوە

 
 بـوون  رگه پێشـمه و حیزبـی  وه ماڵـه بنه  بـه  کـه دداد حـه سـرین نه خـاتوو ڵ گه له( ز١٩٨٥) ١٣٦٤ ساڵی د ممه محه کاک
  ڕانـه باوه و بیـر ن خـاوه و ر تێکۆشه  کادره و له کێک یه سرینیش نه خاتوو  رنجه سه جێی هێنا، پێک ریی هاوسه ژیانی
 اڵی قــه ی کــه بارانه ک مووشــه  لــه ر هــه ویش ئــه  وه داخــه  بــه و، نــدی ناوه ی کۆمیتــه نــدامی ئه ی پلــه  یشــته گه  کــه بــوو

  بـه  کـه بـوو  یشـتووانه پێگه  کـادره و لـه کێک یـه د ممه محه کاک. خشی به نیشتمان  به و گیانی کرا هید شه دێموکڕاتدا
 کــاک کرانــی هید شــه  بــه ت نانــه ته. بــوو یــدا که له گه و حیــزب گشــتیی نــدیی وه رژه به ت خزمــه  لــه  وه وجوودیــه موو هــه
 ی ناوچـه  لـه حیزبیـدا تی ئمووریـه مه  لـه( ز١٩٨٩) ١٣٦٨ سـاڵی و حیـزب ی کارامـه کـادرێکی  کـه براشی ساڵحی مه حه

 اڵم به. بوو نه شل پێ نگاوی هه تێکۆشان  له و زی به دانه ی ئیراده و  وره کرا، هید شه دا مانانه قاره ڕێکی شه  له  شنۆیه
ی ١٣٩٧ی خەرمانـانی ١٧لە  دێموکڕاتـدا اڵی قـه ی کـه بارانه ک مووشـه  لـه و، یشـت گه نه ئاوات  به ویش ئه  وه داخه  به

 .خشی به نیشتمان  به گیانیی زایینی ٢١١٨ی سێاتەمبەری ٨)هەتاوی 
 

 رووحی شاد و رێگای خەبات و تێکۆشانی پڕ ڕێبوار بێت
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 حیزب یۆکۆچکرد یانڕێبەر  

 
 

 
 

 ئەندامی ڕێبەری کۆنگرە دوو :زیز یوسفی عه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  یان لـه کـه وه ته و بـۆ ڕزگـاریی نه   دڵیـان بـۆ ئـازادیی لێیـداوه  ی کـه سـانه و که بـۆ ئـه  زیز یوسفی نـاوێکی ئاشـنایه عه
ای دو  بـه  ی کـه شۆڕشگێڕانه  تییه سایه و که کێک بوو له زیز یه کاک عه. کان تێکۆشاون ران و دیکتاتۆره می داگیرکه سته
  ڤااڵنی، له هه  می و گروپێکی تر له دیق خاته نی بلوریان و سه ڕێزان غه ڵ به گه سهێنانی کۆماری کوردستاندا له ره هه

دا، چـوار (ڕێگـا)ی  ی ڕۆژنامـه وه حیزبـی دیمـوکرات و باڵوکردنـه  ندام بـوون لـه تاوانی ئه  دا بهز ١٩٤٨ - ١٣٢٧ساڵی 
 .ڕاگیرا ویدا  هله ی په ماڵه کانی بنه زیندانه  ساڵ له ٢٥گشتی   سێ جاری تریش گیراو و به  ساڵ زیندانی کرا و دواتر

 
د  مــه وتنی دوکتــۆر محه اڵت کــه ســه ده  زاهیــدی و لــهالوێژی شــا و  ی گــه٢٨دوای کۆدیتــای   ، بــهز١٩٥٣ - ١٣٣٢ســاڵی 
مین  د ئـه مـه ، محه(ریف قـادر شـه)ب  لـه ق ته هید هاشـم حـه می، شـه دیق خاتـه نی بلوریـان، سـه ڵ غه گه دیق، له موسه

  الی قـادر ئاغـای چوارگـا کـه  و لـه  نای بـۆ گونـدی چوارگـا بـرد و پـه  جێهێشـت کی تـر، مهابـادی به یه ڕاتبی و ژماره
 . کانی دا چاالکییه  ی به ندامێکی چاالکی حیزبی دیموکرات بوو، درێژه ویش ئه ئه
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نی  ڕێز غــه نجیری و بــه دیق ئــه هید ســه حمان قاســملوو، شــه بــدولره هید دوکتــۆر عه ڵ شــه گــه له ز١٩٥٤ - ١٣٣٣ســاڵی 
ی  وه یکی چــا  و باڵوکردنــهر ی ئێــران خــه ی دیمــوکراتی ئازربایجــان و حیزبــی تــوده هاوکــاریی فیرقــه  بلوریــان و بــه

ی ١٥٣ی  ڕه الپـه  نی بلوریـان لـه نووسـینی غـه  بـه  کـه  ی کوردستان، ئۆڕگانی حیزبی دیموکراتی کوردستان بوو ڕۆژنامه
ی ئازربایجـان و  ری ڕۆژنامـه رنووسـه وسـی سه ر قه عفـه و جه  ی دیموکرات ئاشـکرا بـوو ی فیرقه کۆک دا، چاپخانه ئاڵه
 . وه زیندانه  نوێ یوسفی خرایه رله کران و سه گیر ست زیز یوسفی ده عه
 

هۆی گوشاری پۆلیس، مهابادی  اڵم به ئازادیان کرد، به ز١٩٥٧ - ١٣٣٦و ساڵی   زینداندا ڕاگیرا  ی سێ ساڵ له نزیکه
   ره رشـیوی زانکـۆی کشـتوکاڵی کـه شـی ئه به  هاوکاریی دۆسـت و ئاشـنایانی لـه  وێ به تاران و له  جێهێشت و چووه به
زیز یوسـفی و  دا، عـهز ١٩٥٨الوێژی سـاڵی  ی گـه٢٣  بـۆ عێـراق، لـه  ت سـۆڤیه  ی بارزانی لـه وه ڕانه گه  رله به. زرا مه دا
  بـه. ن کـه یـدا ده ک بـۆ دواڕۆژی حیزبـی دیمـوکرات نـاکۆکی په یـه اڵڵه ر گه سـه له" د تۆفیـق حمـه ئه"بدواڵ ئیسحاقی  عه

قـی  باشـوری کوردسـتان و ده  ب ێتـه  کـات کـه یـدا ده ت په رفـه زیز یوسـفی ده ، عـهعێـراق  ڵ لـه یسه ڕووخانی ڕژێمی فه
  لـه  وه و ئومێـده بـه. وانی بـۆ ڕاکێشـێت باشـوری کوردسـتان بکـات و ڕای ئـه  ڤااڵنی لـه ی هـه ی خـۆی ئاراسـته که اڵڵه گه
کانی  رگـه ورمـێ به  لـه. چێـت و ورمێ ده ره ه، ب وه شوێنییه  ساواک به  که  وه ر له به بێت، بێخه   سواری ئوتوبوس ده ره که
ربـازی باشـوری کوردسـتان  ده  وێوه مهاباد و لـه  وه ناس ب ێته کی نه یه شێوه  پۆشێت، تا به رگی کوردیی ده گۆڕێ و به ده

ی  ڵـهاڵ گه  لـه په  زیز بـه عـه. یگـرن ی ورمـێ بـۆ مهابـاد ده تری جـاده بیسـت کیلۆمـه  لـه" بـااڵنیش"پاسگای   له  بێت که
زار و   کۆاڵن لـه مسـته  ری و بـه سـه  نـه گه کان ده ژاندارمـه  وێت قـوتی بـدات کـه یـه نـاو زاری و ده  خاته ده  که پرۆگرامه

نگ زالتـاش و  رهه تـاران و سـه   نـه که ڕێیده به  وێوه لـه. ریی ورمـێ ن بـۆ ژاندارمـه یبه ست ده و قۆڵبه  وه ردێننه وکی ده ئه
  نجام بـه رئه ئموری پشـکنینی و سـه مـه  کـرێن بـه بـوون، ده  ڵکی سـنه ردوو کـورد و خـه هـه  هنگ عیسا پژمان کـ رهه سه

 .کان بدرکێنێت ن ڕاستییه که ناچاری ده  نجه لێدان و شکه
 

بـۆ زینـدانی   وه سـری تارانـه زینـدانی قه  لیل گـادانی لـه نی بلوریـان و جـه ڕێزان غـه ڵ بـه گه له ز١٩٦٣ - ١٣٤٢ساڵی 
لێک ئـازار  بوونی ئـاوی خـاوێن و خـۆراکی خـرا ، گـه وا و نـه هۆی خراپێی هـه وێ به و له  وه خرێته ور دهرازجان دو به
 .بێت و دڵ ده  خۆشیی گورچیله بینێت و توشی نه ده
 

 هۆی  زیندانی ئامل به  ن و له که ی ده"ئامل"ی زیندانی  وانه ڕه  وه رازجانه زیندانی به  له ز١٩٦٧ - ١٣٤٦ساڵی 
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رپرسـانی زینـدان  به  ی، شـکات لـه کانی بـۆ براکـه کـه کردنی نامه نـه  وانـه ندروسـتیی و ڕه بـاری ته  یشتن بـه گه پێڕانه
  چــاوی بــه  ســاری کــه  نــه یبه ده  وه ئاملــه  لــهز ١٩٧٢ - ١٣٥١ - ٢ - ١٦ی ڕۆژی  که شــکاته  یشــتن بــه بــۆ پێڕاگه. کــات ده

ژورێکـی   ی دوو کـاتژمێر لـه و دیداره کات بۆ ئه ی بۆ ده کدا ئاماژه یه نامه  ک بۆخۆی له وه. وێت ربازیی بکه دادیاری سه
دا بـۆ کـاک عوسـمانی بـرای  یـه و نامه کانی لـه ی بـۆ زینـدان دیتنـه وه ڕانـه ن بـۆ سـاری و دوای گه یبـه ده  وه تره چوار مه

بۆ   وه و ئه  ڕاگیراوه  وه رێکه ن براده الیه  له  ساڵه ٣٧ی  نزیکه  یه و نامه ئه.  وه ک بمێنێته رییه وه ک بیره وه  که  نووسێت ده
  م که که م ده ویسته و برا خۆشه دڵ سوپاسی ئه  ی، پڕبه وه باڵوکردنه  رله به. ران رچاوی خوێنه به  وێته که ده  م جاره که یه

 . وه مه باڵوی بکه  ی داومێ که که نامه
 
 - ١٣٥٦ سـاڵی و تـاران سـری قه زینـدانی وه گواسته  وه ئامله  له زیزی عه کاک دواتر" ساواک" شا واڵگریی هه زگای ده

 ڕێکخــراوی) رناشــناڵ ئینته منێســتی ئه  بــه ئیزنــی شــا چــوو، ده ڕووخــان و ئــاڵۆزیی و ره بــه شــا تی حکوومــه  کــه  ز١٩٧٧
 پێشـتر  کـه کاتێکـدابوو  لـه  وه ئـه ن، بکـه کان سیاسـییه  زیندانـه ردانی سه بێت ریان نوێنه  که دا( جیهانیی لێبووردنی

 . نییه سیاسی زیندانیی ئێراندا  له  :یاند گه ڕایده
 
 کـاک ئـازادبوونی  رلـه به نـدێک هه و ن بکه سر قه زیندانی ردانی سه رناشناڵ ئینته منێستی ئه رانی نوێنه  که ی وه رله به
 چـوونی  رله به. کرد زیندانی ردانی سه یوسفی زیز عه ڵ گه له کردن وتووێژ بۆ بلژیکی واڵنێرێکی هه زیندان  له زیز عه
 نـاو کانی ڕاسـتییه و  نجه شـکه درکانـدنی  لـه  کـه وێسـت  زیزیان عه  له زیندان رپرسانی به زیندان، بۆ  واڵنێره هه و ئه

 :ڵێت ده زیز عه کاک اڵم به هێنێت، نه دا زمان  به شتێک و خۆباارێزێت بلژیکی واڵنێری هه بۆ زیندان
 
 و ڵک خـه منـااڵنی  شـێتانه خۆتان، یی زه به بێ موو هه  به  ئێوه کاتێک ن؟ ناکه  نجه شکه کان زیندانییه  ئێوه ر گه مه) -

 واڵت ئـابرووی ئـاخر: ڵێت ده پێی زیندان رپرسی به.( بترسن بوونی ئاشکرا  له  قتانه حه ن، که ده سابیی قه نیشتمان
 :ڵێت ده اڵمیدا وه  له یوسفی.  دایه ترسیی مه  له
 
 واڵتــی یــان ڕێگــران، درۆزنــان، زاڵمــان، ســازان، زینــدان واڵتــی ؟ ئێمــه واڵتــی یــان تــۆ واڵتــی واڵت؟ کــام) -

  وه وییـه زه  لـه.  یـه هه  وه پێکـه جیاوازییـان  ئێوه و  ئێمه واڵتی ، ڕێزان به تکێشان؟ حمه زه باتکاران، خه کان، زیندانییه
 و ئـه  ئێـوه اڵم بـه ناترسـین، رگ مـه و زینـدان و  نجه شـکه  لـه خۆمـان نیشتمانی بۆ  ئێمه. جیاوازن  وه پێکه ئاسمان تا
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  که ڕۆژێک ر هه. وێت ده و ئه رونی ده ی شیره پتری مژتنی و پتر مژینی پتر، دۆشینی بۆ نیا ته تان دیلکراوه  نیشتمانه
 کانتانـدا گبه هه و گیرفـان  لـه  ئێـوه ڕاستینی نیشتمانی! ن که ڕاده  نیشتمانه و له ن، بکه ب وک کی ترسییه مه  به ست هه
 .(ن به ده خۆتان ڵ گه له
  تاوانـه موو هـه دا بلژیکـی واڵنێری هـه ر رامبـه به  لـه و ئه بوو، نه سودی اڵم به لێکرد، یان شه ره هه زیندان رپرسانی به

 .کرد ئاشکرا شای کانی زیندانه کانی سامناکه
 

. فارسـی زمـانی ر سـه  وه رگێڕایـه وه  وه ئینگلیزییـه زمـانی  لـه  ناوانـه و بـه کتێبـی دوو زیندانـدا  لـه یوسفی زیز عه کاک
ــه یه کتێبــی ــک یادداشــتهای: )م ک ــم ی ــه(  مدرســه معل ــه ڤیگــدورڤوا.   نووســینی  ل ــه ز١٩٥٧ - ١٣٣٦ ســاڵی  ک  دوای  ب

 - ١٣٤٧ سـاڵی  کـه یفریمـۆ  یڤـۆن نووسینی  له( کف سرزمین: )م دووه کتێبی و  کردووه چاپی زیندان  له ئازادبوونی
 . کردووه چا  بۆی" ڕۆژ" روز ی چاپخانه ز،١٩٦٨

 
 هــۆی  بــه رناشــناڵ ئینته منێســتی ئه داوای ر ســه له زینــدانیی ســاڵ ١٩ ی نزیکــه دوای یوســفی زیز عــه کــاک نجام رئه ســه
 ٢٥ م رجه سـه  که ناوبراو. مهاباد  وه ڕایه گه و ئازادکرا زیندان  له ز١٩٧٧ – ١٣٥٦ساڵی  پاییزی  له  وه دڵه خۆشیی نه

ــانی ســاڵی ــه خــۆی ژی ــوو، ســه به شــادا کانی زیندانــه  ل ــازادبوونی دوای ر بردب ــه ئ ــده هه خۆ و ناڕاســته ی شــێوه  ب  دا وڵی
 ١٣٥٧ - ٣ - ١٥ ڕۆژی و دا پێنه ودای مه رگ مه اڵم به ڕێبخات، به کوردستاندا  له الوان هێمنی و ئارام کی یه وه بزووتنه

 . کرد دوایی کۆچی تاران  له  دڵ خۆشیی نه  به( ز١٩٧٨ - ٦ - ٥)
  

 زیزیان عـه کـاک رمی تـه ئێرانیـی، و کورد باتگێڕی خه و ر نووسه و هاوڕێ و دۆست ڵێک کۆمه ز١٩٧٨ - ٦ - ٦ ڕۆژی
 و میانـدواو  چوونـه ی کـه رمه ته وپیری ره بـه  وه مهابـاده  لـه س کـه زاران هـه. مهابـاد  وه ڕانده گه ڵکدا خه ی ئاپۆره ناو له
 مهابـاد گۆڕستانی  له ز١٩٧٨ - ٦ - ٧ ڕۆژی  ی، وه یشتنه گه دوای و کرد ی که رمه ته  له پێشوازییان و" ندی که لیک مه"
 شـداریی به و مهابـاد ڵکی خـه زۆری کی یـه ژماره شـداریی به  بـه زیز عـه کـاک رمی ته خاکسااردنی به. ساارد خاکیان  به

ــه ــارمی تواڵ ئای ــیرازی مک ــه ش ــه  ک ــه و ل ــه دا مه رده س ــا تی حکوم ــتبووه ش ــۆ وه دوریخس ــاد،  ب ــه مهاب ــێوه  ب ــارام کی یه ش  ئ
 بردنی ڕێوه بــه  لــه بوون نــه ڕێگــر ســاواک و پــۆلیس و دادا لقینی تــه حوســێنی دینــی عیزه شــێخ مامۆســتا. چوو ڕێوه بــه

 ی وشـه حه  لـه  کـه نیـزام ید سـه قای خانـه  لـه مینیی ماتـه ڕۆژ سێ دوای ز ١٩٧٨ - ٦ - ١١ ڕۆژی اڵم به دا، که سمه ڕێوڕه
 ر سه له زیزیان عه کاک ی وێنه و گوڵ  تاجه ند چه که ئارام خۆپێشاندانێکی  به ڵک خه ، بوو ئاغای باس هه وتی مزگه
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 زیز عـه کاک گڵکۆی وری ده  له. ڕێ وتینه که مهاباد گۆڕستانی  واته" زان گومبه" و ره به شاپووردا قامی شه  به بوو، شان
 . کرد ش پێشکه زیز عه کاک کانی رهاته سه به و ژیان ر سه له وتارێکی گادانی لیل جه کاک.  وه کۆبوینه

 
 یـان" ،"کوردسـتان بـژی - کـورد بـژی" ،"شـا ر بـه رگ مـه" دروشـمی  بـه ریی ماوه جـه خۆپێشـاندانی م کـه یه دا ڕۆژه و لـه

 و  ســنه و ورمــێ شــاری دواتــر و ڵدا ریهه ســه مهابــاد گۆرســتانی  لــه" شــا بمــرێ" و" مان نــه کــورد یــان کوردســتان
ــی.  وه گرتــه ربایجــانی ئازه و کوردســتان تری کانی شــاره ــه تــورک ک یــه ژماره ینی هــه ڕۆژان ــاوی  ب ــه یه ن ــورد تی کی  و ک

 شــداریی به ینی، هــه نــوێژی واوبوونی تــه دوای و مهابــاد  هاتنــه ده  وه ده غــه نه و میانــدواو و ورمــێ  لــه  وه تورکانــه
 .کرد ده مهابادیان ڵکی خه کانی خۆپێشاندانه

 
  
  

 
 (رێبەرایەتی)ئەندامی دەفتەری سیاسیی :بی قادری نه

 
  
 
 
 
 
 
 

  ی الجـانی پیرانشـار لـه ناوچه  ر به ی سه -گوندی سوفیان   له (ز١٩٤١)تاوی ی هه١٣٢١ساڵی   له. بی قادری کاک نه
بوو و   وره تی دا گه ستی کوردایه هه  رم و پر له شی گه باوه  دایک بوو له  ش له تی مامه شیره عه  ر به کی سه یه ماڵه بنه
 .بوو  رده روه ل دۆستی په ری و گه روه ئاوی پاکی نیشتماناه  ست و بیری به هه
 

 شاری ورمێ   له( دانشسرای مقدماتی)چوو بۆ  (ز١٩٦١)١٣٤١ساڵی  ەواو کردو ل شاری شنۆ ته  تایی له ره نی سهخوێند
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و  ر لـه و، هـه  مامۆسـتای قوتابخانـه  شنۆ بوو به  له  ئامووزشی یه  نده و ناوه ی ئه وتوانه رکه واو کردنی سه و، دوای ته
ک بــۆ  یـه پـاش ماوه. نـدامی حیزبـی دێمـوکراتی کوردسـتان ئه  نهێنـی بـۆ بـه  دا بـه (ز١٩٦٢) ١٣٤١سـاڵی   ش لـه شـاره
ی جـوغرافی دا  رشـته  ی لیسانسـی لـه رجـه ده  و شـاره ی ئـه وره ی گـه زانسـتگه  دانی خوێندن چـوو بـۆ تـاران و لـه درێژه
 .دا  درێژه  و شاره بیرستانی ئه ده  اکهت  نگیی خۆی له رهه ی و، کاری فه که بۆ شاره  وه رایه نوێ گه  رله رگرت و، سه وه
 
 اڵم  ڵبژارد، به داری شار هه ک شاره ی وه گناسه مه پاک و ئه  و رۆڵه دا شوورای شاری شنۆ ئه (ز١٩٧٦)١٣٥٥ساڵی  له

خـۆی  و کـار واوی بێزار بـوو زپـر زوو لـه ته  کان به تی یه وڵه زگا ده چوونی دام و ده  رێوه ی به شێوه  له  بی که کاک نه
سـت پێـی کردنـی شؤڕشـی  ده به. و فیرکـردن  رده روه ر کـاری پـه سه  وه رایه مندااڵنی کورد گه  ت به و بۆ خزمه  وه کێشایه

یــدا  رچاوی په ر و گــورو تینێکــی بــه ده ی نهێنــی هاتــه شــێوه  بی لــه النی ئێــران، کــارو تێکۆشــانی حیزبــی کــاک نــه گــه
ک و پـاکی و دروسـتی و  الیـه  وڵ تێکۆشانی بێ وچانی لـه ی حیزب و هه زانهباتی رزگاریخوا خه  و به ئیمانی پته.کرد

کی  الیـه  ل و حیـزب لـه ی گـه وتووه ڵکـه هه  و رۆڵـه کی ئـه روانی یـه چـاوه  شـنه ر چه خۆبردوویی بـێ هـه  فیداکاری و له
  4291 - 4292 - 4291)اڵەکانی لە سـ م وتـه م و حه شه م، شه کانی پێنجه کۆنگره  له  که  وه هۆی ئه  بوون به  وه دیکه

 . ڵبژێردرێ ندی هه ی ناوه تی کۆمیته ندامه ئه  بهزایینی ( 4411 - 4411 - 4414)هەتاوی بەرامبەر 
 
هــۆی   بــهبەرێــوە چــوو  یمانێســل یشــار  لــه (ز4411ی  ی ژانویــه41) 4299فرانباری  ی بــه21م  شــته ی هه کــۆنگره  لــه

ری حیزبـی دێمـوکراتی  ندامانی ڕێبـه ئه  شێک له ڵ به گه  ت بوونی حیزب له کانی نێو خۆی حیزب و دواتر له ناکۆکییه
،  هیـران یشـار  لـه( ز4411) 4291)چـوارەم کۆنفرانسی   تیی شؤڕشگێر پێک هێنا و له رایه ڕێبه -کوردستانی ئێران 

دا ( ز4441) 4212)م  یـه ده  گۆنگره  له. ڵبژێردرا ری سیاسی هه فته امی دهند ئه  به (ز4441) 4294) م ی نۆیه کۆنگره
تیی  ریـه ڕێبه -کانی حیزبـی دێمـوکراتی کوردسـتانی ئێـران  رپرسی گشتیی کۆمیته ندی و به ی ناوه ندامی کۆمیته ئه  به

 .دیاری کرالە دەرەوەی وەاڵت شۆڕشگێر 
    

  لی کوردمان لـه ی میللی دێموکراتیکی گه وه بزوتنه  ی له شداری چاالکانه ساڵ به  ژده هه  ی نزیک به ماوه  بی له کاک نه
ت باشـوور  هـه  وه بـاکوور کوردسـتانه  کانی کوردسـتان لـه موو ناوچـه هـه  کرێ بڵێین لـه اڵتی کوردستان کردو، ده رۆژهه

رکی حیزبـی و  ژمار، ئـه ڕای گیروگرفتـی بـێ ئـه ره دا سـه  یـه و ماوه موو ئـه هـه  لـهبـرد و   رێوه تی حیزبـی بـه ئمورییه مه
 واویان  ته  ی نزیک به زۆربه  برد و له  رێوه به  وه وه ئیمانی پته  واو و به دڵسۆزیی ته  تی پێ ساێردراوی به ئموریه مه
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 .ست هێنا ده وتنی وه رکه دا سه
 

وتنخواز،  رگ بــوو، ئینســانێکی پێشــکه جــه رێکی به کی ئــازاو تێکۆشــه یه رگه پێشــمه  کــه  وه لــه  بی، بێجگــه کــاک نــه
کان و  وسـاوه چه  ری مافی چـین و تـوێژه نگر و پارێزه کی مرۆ  دۆست و الیه تی یه سایه و که  قینه دێموکراتێکی راسته

 .ک بوو یه وه وسانه چه  هشن ر چه هه  ئیمانی رێگای رزگاریی ئیسان له  باتگێرێکی به پیاوێکی ئازادیخواز و خه
 
  ممه ی دووشـه شـی ئێـواره کات ژمێـر شه  وه تانه ره خۆشیی سه هۆی نه  بی قادری به کاک نه  وه رێکی گرانه سه داخ و که به
ئــاواتی بــۆ   ختی دانمــارک دڵــی پــڕ لــه اری کۆپنهــاگ پاێتــهشــ  لــه(ز١٩٩٦ی دێســەمبەری ٢) ١٣٧٥زی  رماوه ســه ی١٢
تبار  فـه رانی خه نگه هاورێیان و هاوسـه  م جۆره وت و به لێدان که  شکراو له شخوارو و دابه کوردی بهلی  وتنی گه رکه سه

 . دار کردەر و واڵتاارێزی قادری، تازی روه ی کورد په ماڵه ندامی بنه و دۆسان و ئاشنایان و ئه
 

 .رووحی شاد و رێگای پڕ ریبوار بێ
 

 ئامادە کردنی رەحمان نەقشی
 

 ووسراوەکان هاوڕێانن: سەرچاوە
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 کۆنگرەی یازدەهەم اسىیس رىەفتەد ندامىەئ :زیزی الم عه ید سه سه

 
 
 
 
 
 
 
 

 سـێ مـاوەیە ئەو دواى. خوێنـد دەرسـ  بۆکـان ى"دونگـوز" گوندى لە ١٩٦٦)هەتاوی ١٣٤٥ ساڵ  عەزیزى سەالمکاک 
 .دا خوێندن بە درێژەى ئایین  مامۆستایان  لەالى ساڵ
 

 لەو خوێنـدن لەگەڵ هاوکـات مەهابـادو لەشـارى دینـ  عولووم  مەدرەسەى کردە رووى خوێندن درێژەدان  بۆ پاشان
 لە (ز١٩٧١) ١٣٥١ سـاڵ . قوتابخـانە مامۆسـتاى بە بـوو ورمـێ شـارى لە کـردو تەواو دەبیرستانیشـ  دەورەى شوێنە
 و قازى بە بوو ورمێ دادگوستەرى لە زانستگە، دەورەى تەواوکردن  پاش وەرگیراو تاران زانستگەى حقووق  رشتەى
 .بۆکان دادگوستەرى سەرۆک  بە بوو ماوەیەک دواى
 

 بـوون دا، سـەالم کـاک لە کـوردایەت  بەهێـزى هەسـت  و پاشـایەت  رێژیم  دژى ئێران گەالن  شۆڕش  سەرکەوتن 
 حکـوومەت  بەرپرسـایەتىیەک  و مەقـام جـۆرە هەر و ئیـدارى پایەیەک  و پلە هەموو ١٩٧٨ ساڵ  کە ئەوە بەهۆى
 تێکۆشــان و خەبــات بــۆ دا کوردســتان دێمــوکراتی حیزبــ  تێکۆشــەران  ریــزى لە ژیــان  پاشــماوەى و بهێڵــێ بەجــێ

 .بکا تەرخان دیکتاتۆرى و ژێرچەپۆک  و ماف  بێ لە هاونیشتمانان  رزگارى لەپێناوى
 

 یەوە لێهـاتوویی بە تێکۆشـاو یەوە فیـداکارى توانـاو و هەست بەهەموو دا حیزبایەتی لەژیان  عەزیزى سەالم بەرێز
 . بڕى یەک لەدواى یەک دا یەکانی حیزبی ئەرکە لە سەرکەوتن پلەکان 
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ـــاڵەکان  ـــدام  (ز١٩٨٢) ١٩٨١ س ـــیون  ئەن ـــۆمەاڵیەت  کۆمیس ـــزب ک ـــوو حی ـــۆنگرەى لەدواى. ب ـــەم  ک  حیـــزب شەش
 .گرت وەئەستۆوە سەردەشت  شارستان  کومیتەى بەرپرسایەت 

 
  هیـکان یگوند  له (ز١٩٨٥ی دێسەمبەری ١٧)١٣٦٤ یز رماوه سه ی٢٦ حیزب حەوتەم  کۆنگرەى لە عزیزى سەالم نەمر

 لەسـاڵ  کـۆنگرەیەدا، ئەو بەدواى هەڵبژێـردراو ناوەنـدى کومیتەى ئەندام  بە داپێکهات  کوردستان یباشوور و،ێم
 .بوو بەغدا لە حیزب دەرەوەى یەکان  پێوەندى بەرپرس  ،(ز١٩٨٩) 1368 بەهارى تا وە( ز١٩٨٦) ١٣٦٥

 
 . ئەساێردرا پێ نیزام  - سیاس  فێرگەى بەرپرسایەت  (ز١٩٨٩)1368  ساڵ 

 
 ئەنــدام بە  یــازدەهەم و م هیــ دهنــۆهەم حیــزب بە ئەنــدامی کــۆمیتەی ناوەنــدی و کــۆنگرەی  و لە کــۆنگرەی هەشــتەم

 .هەڵبژێردرادەفتەری سیاسی 
 
 شـان لەسـەر حیزبـ  مـاڵ  کومیسـیون  بەرپرسـایەت  دواتـر و کـۆمەاڵیەتی کومیسیون  بەرپرسایەت  ماوەیەدا لەو
 کومیسیون  بەرپرس  وەک هاوسەنگەران  و لەگەڵ یەکجارى ماڵئاوای  کات  تا یشەوە (ز١٩٩٥)١٣٧٤ لەساڵ . بوو

 دا حیزبـایەتی تێکۆشـان  دەیە دوو لەمـاوەى عەزیـزى سـەالم هـاوڕێ. دابـوو حیزبەکەى خزمەت لە نیزام  - سیاس 
 .کرد تەرخان حیزب کارەکان  بردن  پێش بەرەو بۆ خۆى زانست  تواناو هەموو
 قەت و بوو وەفادار و ئەمەگ بە رۆڵەیەک  رێبازەکەى و حیزب بە بەرامبەر بوو حیزب تەنگانەى رۆژان  کوڕى ئەو
 .نەکرا بەدى بوون لەرزۆک و ناهومێدى دا بیروباوەڕى لە
 

. بـوو خۆشەویسـت لێوەشـاوەو بەرپرسـێک  کادرو و خۆش مەجلیس و دڵااک خاک ، و خەڵک  ئینسانێک  سەالم کاک
 گەلـ  داو لەدەسـت ئەزمـوون  بە بەرێـوەبەرێک  عزیـزى سـەالم کـاک دانـ  لەدەست بە کوردستان دێموکرات  حیزب 
 . چوو دەست لە دێموکراس  و ئازادى رێگاى وەفادارى تێکۆشەرێک  کوردیش

 
ــزى ســەالم تێکۆشــەر هــاوڕێ  ــدام  عەزی ــتەرى ئەن ــی سیاســ  دەف ــوکراتی حیزب ــان  لە کە کوردســتان دێم  رۆژى بەی

  نەخۆشی تووش  کۆیە لە سیاس  دەفتەرى بنکەى لە (ز١٩٩٩ ی جوونی١٢)هەتاوی ١٣٧٨ی جۆزەردانی ٢٢ دووشەممە
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 رەوانەى کـردن عـیال  بـۆ بەجـێ دەسـت حیـزب نەخۆشـخانەى دوکتورەکـان  پێشـنیارى لەسەر. هاتبوو کوتوپڕ یەک 
 بـوو، مەغـزى سـەکتەى کە نەخۆشـێیەکەى چارەسـەرى بـۆ دوکتورەکـان تێکۆشـان  و هەوڵ هەمـوو بەاڵم. کـرا بەغدا

 - ٢٤ڕێکەوتـی  ولێر هـه کاتی  به هەین  شەوى ى٩ سەعات خۆشەویستەمان هاوڕێ ئەو مایەوەو ئاکام بێ بەداخەوە
 لە یەکجــارى ماڵئــاوای  دانــاو لەســەریەک چــاوى هەمیشــە بــۆ (ز١٩٩٩ی جــووالی ١٦ - ١٥) ١٣٧٨ی پووشــاەری ٢٥

 ئامـانجە لەپێنـاوى تێکۆشان درێژى دوورو رێگاى درێژەدان  کردو خۆشەویست  کوردستان  و هاوسەنگەران بنەماڵەو
 . هێشت بەجێ حیزبەکەى تێکۆشان  بۆ گەلەکەىدا، پیرۆزەکان 

 
 .رێبازەکەى رێگاو و حیزبەکەى بۆ سەرکەوتن و سەالم کاک یادى و ناو بۆ نەمرى

 
 ماڵاەڕی شەهید: سەرچاوە

 
 

 
 

  ئەندامی دەستەی راوێژکاری دەفتەری سیاسیی :حیمی عوسمان ره
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــه حه  کـــوڕی ، حیمـــی ره عوســـمان کـــاک ـــه (ز١٩٥٦) تاوی هـــه  ی١٣٣٥  ســـاڵی ، ســـاڵه  م ـــه ماڵه بنه  ل  و باتگێڕ خـــه  کی ی
 بـووو، کوردسـتان  کۆمـاری  کانی رگه پێشـمه  لـه ک یـه عوسمان کاک  باوکی. بوو دایک  بانه  شاری  له دا ر روه نیشتماناه
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  کی برایـه.  وه مایـه فـادار وه کوردسـتان  دێمـوکراتی  حیزبـی و کوردستان  کۆماری  کانی ئامانجه  به  ژیانی  ساتی دوا تا هه
  لـه( ز١٩٨٣) ١٣٦٢  سـاڵی بـوو،  بانـه  شارسـتانی  ی کۆمیتـه  نـدامی ئه  کـه  حیمـی ره  ری عومه  ناوی  به عوسمانیش کاک
  حیمـی ره عوسـمان. دا سـت ده له  گیـانی  وه یه ئیسالمی  کۆماری ن الیه  له شارستان  ی کۆمیته  کۆنفرانسی  بارانیپتۆ  کاتی

  تی پاشـایه  رێژیمـی  دژی  بـه ئێـران  النی گـه  شۆرشـی  کـه بـوو تـاران  زانکـۆی  پزیشـکیی دام  پێنجـی  ساڵی  خوێندکاری
 و  خوێنـدکاری  ڵـه کۆمه و کـۆڕ  ڵ گـه  لـه  اڵوی تێکـه و  ی کـه ماله بنه  سیاسیی  رابردووی  هۆی  به. داگرت  واڵتی  ری رانسه سه
  سـاڵی  کانی خۆپێشـاندانه  رێکخسـتنی له  چـاالکی  رۆڵێکـی کورد،  ئاگای و شۆرشگێڕ  خوێندکارێکی ک وه کان، باتگێره خه

 و لـه و کوردسـتان  دێمـوکراتی  حیزبـی  نـدامی ئه  به بوو ش ساڵه و ئه ر هه. ستۆ ئه  گرته دا  بانه  شاری (ز١٩٧٨) ی١٣٥٧
  ی رزگاریخوازانه  ی وه بزوتنه و  ی که حیزبه  تی خزمه بۆ  خۆی  توانای موو هه  ناکاوی  له و خت بێوه  کۆچی  کاتی تا  وه کاته
 .کرد رخان ته کوردستان  اڵتی رۆژهه  له  ی که وه ته نه
 

 و رک ئـــه  بردنـــی  رێوه بـــه بـــۆ یی ئامـــاده و  ناســـی نه مانـــدوویی ڕایی، خاکـــه ، ڵکدۆســـتی خه ، سیاســـی  رزی بـــه ئاگـــایی
  لـه دێمـوکرات  حیزبـی  ویسـتی خۆشه و ناسـراو  کی سـیمایه  بـه کـرد  یحیمـ ره عوسـمان زوو زۆر ، حیزبـی تیی رپرسایه به

ــه  شارســتانی ــه.  بان ــه ر ه ــیی و  شــکیالتی ته ، سیاســی  جۆراوجــۆری تیی رپرســایه به  بۆی ــه  ئامووزش ــه  ئاســتی  ل   ی کۆمیت
  وتنی رکه سه و  خۆی  له یی شاوه لێوه  نیشاندانی  ئاکامی  له عوسمان کاک. ساێردرا  پێ دا ئیجرایی  تی یئه هه و شارستان

 4291زی  رماوه ی سه29 کە لە کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  می وته حه  ی نگرهکۆ  له دا،  کانی ساێردراوه  پێ  رکه ئه  له
 و بژێـردرا  ڵ هـه  نـدی ناوه  ی کۆمیتـه  نـدامی ئهبە  کوردستان یباشوور و،ێم  هیکان یگوند  له( ز١٩٨٥ی دێسەمبەری ١٧)
  .ساێردرا  پێ  ی بانه  شارستانی  کۆمیته  تیی رپرسایه به
 

 و یر بــهیر یکــادر  لـه کیشــ به یگرتنـ ســتیوڵ هـهلە کـۆنگرەی هەشــتەم بە هـۆی ناکۆکییەکــانی نێـو حیــزب و دواتــر 
ی ١لە  (رێبەرایەتــی شۆڕشــگێڕ)راگەیانــدنی حیزبــی دێمــوکراتی دێمــوکراتی کوردســتانی ئێــران و  زبیــح ینــدامان ئه

کاک عوسمان رەحیمی یەک لەوان بوو کە تێکەل بە ریزەکانی ئەم  زایینی،( 4411ی چی مار24) ١٣٨٧خاکەلێوەی 
 حیزب بوو،

 
ری  ی پووشاه1 کە لە( رێرشگۆش یت هیرا بهێر)رانێئ یکوردستان یاتڕموکێد یزبیح یم چواره ینفرانسۆککاک عوسمان 

 .بەسترا بە ئەندامی کۆمیتە ناوەندی هەڵبژێردرا  هیران یشار  له( 4411 جوونیی 24) 4291
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 :دا متمانەی بەشداری کۆنکرەکانی بە دەست هێنا کۆنگرەکان مهەروەها بەهۆی لێهاتوویی لە
 

ــ*  ــن ی نگرهۆک ــیح یم هۆی ــوکێد یزب ــتان یاتڕم ــئ یکوردس ــرا بهێر) رانێ ــگۆش یت هی ــه24( رێرش ی 42)4294الوێژی  ی گ
 .باشووری کوردستان  ی دۆلی شاوری شاری رانیه یده اڵسه گوندی قه  له( 4441 اگۆستیئ

 
ــۆنگرەی  ــه دهک ــران ی ــتان ئێ ــوکراتی کوردس ــی دێم ــه رێبه) می حیزب ــه ی بانه44( تی شۆرشــگێر رای ــای 4) 1373ڕی م ی م

 ی باشووری کوردستان شاوری شاری رانیه ی دۆلی یده اڵسه گوندی قه  له(4441

 
  لـه( 4441ری ەمبەسـێی د22) 4219فرانباری  بـهی 4می حیزبـی دێمـوکراتی کوردسـتانی ئێـران  یازده یه  کۆنگره* 

 .باشووری کوردستان رکوک شاری که

 
  له ( 2111ری ەمبۆڤەی ن21) 4214زی  رماوه ی سه1می حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێران  یه ی دوازده کۆنگره* 

 .ی باشووری کوردستان شاری کۆیه
لە هەمـوو کۆنگرەکـان متمـانەی بەشـدارانی  ؛کـردوە یبەشـدار کـانکاک عوسمان تـا کـۆچی دوایـی لە هەمـوو کۆنگرە

 .بە ئەندامی ڕێبەری حیزب هەڵبژێردراوە بەدەست هیناوە وکۆنگرە 
 

 کوردسـتان  دێمـوکراتی  حیزبی  له  شێلگیرانه  تێکۆشانی  ساڵ ٣١  به نزیک  ی ماوه  له  حیمی ره عوسمان نرخ  به  هاورێی
 ٢١  لـه زیاتر  ی ماوه بۆ و، بوو  ی که حیزبه  کانی ته خزمه  به و توانا به  رپرسه به و ران به رێوه به  له ک یه کات موو هه دا،
  باتی خـه  دژواری  رجی لومـه هه  له ر گه ئه. ستۆ ئه  گرته  جۆراوجۆری تیی رپرسایه به دا، حیزب ریی رێبه  کادری  له  ساڵ

  لـه بـوو، توانـا  بـه  کی یـه رمانده فه و ئاگـا  کی یه سیاسـی وتوو، رکه سـه  مودیرێکی فیداکار،  رپرسێکی به دا،  پارتیزانی
 حیــزب،  ســکرتاریای تیی رپرســایه به کان، ندییــه پێوه  وبــاری کار  ســتۆی ئه  گرتنــه ، نهێنــی  شــکیالتی ته  بردنــی  ڕێوه بــه
 و وتوو رکه سـه دا، کوردسـتانیش  نگـی ده  رادیـۆی  کردنی  ئیداره و "کوردستان"  ی رۆژنامه  رانی نووسه  ی سته ده  تیی ندامه ئه
  حیزبــی  بـه دا یانـدن راگه و کـردن فێـر و نووســین و فکـر  بـواری  لـه  حیمـی ره عوســمان  ی تانـه خزمه و ئـه. بـوو رز ربه سـه

 .نین متر که  ی دیکه  کانی ته خزمه  له کردوون،  کوردستانی  اڵتی رۆژهه  له  شۆرشگێرانه  باتی خه و کوردستان  دێموکراتی
 

   لێی دا  ی که وه ته نه  ی رزگاریخوازانه  باتی خه  کانی رووداوه  ڵ گه له  دڵی شۆرشگێر  رووناکبیرێکی ک وه  حیمی ره عوسمان



دێموکڕاتی حیزبی انی شەهیدیڕێبەر  

 

 

175 
 

 ر هـه.  زانـی ده  خـۆی  والی ئه الو م ئه  بێ  رکی ئه  به دا  ی یه وه بزوتنه م ئه  ی رگه جه نێو  له وخۆ راسته  تێکۆشانی و، دا ده
 ڵمان ئـه  لـه  سـاڵ ٣  دوای کاتێـک ببـوو، دابـین بـۆ  ئورووپـای  لـه  وه گیرسـانه  کانی رجه مه موو هه  ی وه ئه  ڵ گه له  بۆیه
  لـه  رتری کاریگـه  رۆڵێکـی تـا  وه مایـه دا  ی کـه وه ته نه و  ی کـه حیزبه  خۆراگری  رانی تێکۆشه نێو  له کوردستان،  وه ڕایه گه
 .  بێ هه دا  ی که له گه  باتی خه و  ی که حیزبه  تێکۆشانی  وپێشبردنی ره به
 

  فی لسـه فه کر بووبه ئه مامۆستا دێرین  ری تێکۆشه  ک ی خشان په خاتوو  ڵ گه له( ز١٩٩٤) ١٣٧٣  ساڵی  حیمی ره عوسمان
. سـنوور و سـوورکێو سـامان،  کـانی ناوه  بـه ک ـێکن و کـوڕ ٢  شـه هاوبه  ژیانه و ئه  می رهه به. هێنا پێک  شی هاوبه  ژیانی
 تیی سـایه که  لـه  دیکـه  نێکی الیـه  ری پێشـانده ، ی که رووسـووره  هاوژیانـه و عوسـمان کـاک  یی ماڵـه بنه و  تی تایبـه  ژیانی
 م رده به له رێگڕ  به بوون نه کات هیم کان یه یی ماڵه بنه  رکه ئه و ش هاوبه  ژیانی  چونکه. بوو  ره تێکۆشه دوو و ئه  رزی به

 شوێنێک کات موو هه عوسمان کاک  ماڵی  وه دیکه  کی الیه  له. دێموکرات  حیزبی  به  حیمی ره عوسمان  بێوچانی  تی خزمه
 . ئازادی و  تی کوردایه  دایانی ڵوه هه و ران تێکۆشه  تی خزمه و دان داڵده بۆ  بووه

 
  ری و تێکۆشــه  سیاســی  ری فتــه ده  راوێژکــاری  ی ســته ده  نــدامی ئه  حیمــی هــاوڕێ عوســمان ره  وه گرانــه  رێکی ســه و که داخ بــه

ی رمانان خـه  ی٢١  ممه شه  سێرۆژی   رۆی دوانیوهمێشک   ی کته سه  هۆی  کوردستان به  دێموکراتی  حیزبی  و ناسراوی دێرین
 .کرد  دوایی  کۆچیسالی  ٥١لە تەمەن ( ز٢١١٧  ریەمبەسێات  ی١١)١٣٨٦

 
 .رووحی شاد و رێگای خەبات و تێکۆشانی پڕ ڕێبوار بێت
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 یند ناوه ی تهیمۆک یندام ئه :رمی گه ال خدری دۆڵه ناسراو به مه  رزاده ال خدر عومه مه

 (ڕێبەرایەتی)کۆنگرە دەهەم 
 

 
 
 
 
 
 
 

 بــه ســەر رمی گــه دۆڵه گونــدی لــه (ز١٩٥١ی جــانێوێری ١)هەتــاوی ١٣٢٨ی بەفرانبــاری ١١ڕۆژی  خــدر ال مــه مامۆســتا
 له خوێندنی کاتی  له و وه یه تی الوه می رده سه له ر هه. بووه دایک له کوردستان، اڵتی ڕۆژهه له شت، رده سه ناوچەی
 ئەنـدامی بۆتـه دا الو زۆر تەمەنێکـی لـه و بـووه ئاشنا کوردایەتی ڕی باوه و بیر گەڵ له دا، کوردستان کانی حوجره
 . کوردستان دێموکڕاتی حیزبی

 
 دێمــوکڕاتی حیزبــی ی١٩٦٨ - ١٩٦٧ کــانی ســاڵه جــوواڵنەوەی چاالکــانی لــه یەکێــک رمی گــه دۆڵه الخــدر مه مامۆســتا

 دابینکردنــی لــه و بــووه هــه ری کاریگــه کی یــه هاوکاری هاوڕێکــانی و ئــاواره ال مــه شــەهید گەڵ لــه. بــووه کوردســتان
 نــوێی قۆنــاخی  لــه.  گێــڕاوه رچاوی بــه ورێکــی ده دا یان حاوانــدنەوه و شــاردنەوه و کان رگه پێشــمه کانی یه پێداویســتی

 و ر تێکۆشـه  کـادره و لـه کێک یـه نـاوبراو دا، ئیسـالمی کۆمـاری مکاری سته ڕێژیمی ر رامبه به  له مان که وه ته نه باتی خه
  لـه و  بـووه چـاالک  وه مانـه که وه ته نه کانی ڕۆڵـه وای ڕه کانیی ره ربـه به سـتاێکردنی ده  تای ره سـه  لـه  کـه  بووه  چاالکانه

  بـه بـۆ و  تێکۆشـاوه حیـزب، تیی رایـه ڕێبه نـدامی ئه تا  وه یه سیاسی کادری  له دا، حیزبی جۆراوجۆری تیی رپرسایه به
 . داوه وڵی هه ی که وه ته نه کانی ئامانجه یاندنی گه ئاکام 

 
 کە ( رێرشگۆش یت هیرا بهێر) رانێئ یکوردستان یاتڕموکێد یزبیح یم هۆین ی نگرهۆکلە  رمی گه دۆڵه الخدر مه مامۆستا
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ــه( 4441ی ئاگۆســتی 42)4294الوێژی  ی گــه24 لە ــۆد ی دهیــ ســهاڵ قــه یگونــد  ل ی باشــووری  هیــران یشــار یشــاور یل
  .هەڵبژێردرا یند ناوه ی تهیمۆک یگرێج یندام ئهکوردستان بە 

 
 4212ڕی  مـه ی بانه44 کە لە( رێرشگۆش یت هیرا بهێر)رانێئ کوردستان یموکراتێد یزبیح یم هی ده  نگرهۆکمامۆستا لە 

پێکهـات دەنگـی متمـانەی  کوردسـتان یباشـوور ی هیـران یشار یشاور یلۆد ی دهی سهاڵ قه یگوند  له (ز4441ی مای 4)
 .بەشدارانی کۆنگرە بەدەست هێنا و بە ئەندامی کۆمێتەی ناوەندی هەڵبژێردرا

 
 و دوه کر رخان ته ی که له گه و حیزب به ت خزمه بۆ وه پسانه بێ خۆی نی مه ته ساڵی ٤١ له زیاتر خدر ال مه مامۆستا

 و دیوه زۆری کی یه یی ئاواره و ڕەنج دا ئیسالمی کۆماری می رده سه له چ و مە ڕەزشا حه می رده سه له چ دا پێناوه و له
 اڵنی کۆمه خۆشەویستی و کوردستان دێموکڕاتی حیزبی وەجەکانی به کادره له کێک یه و ئه. کردوه ی  ه ور گه تێکی خزمه
 .بوو شت سەرده ی ناوچه له ت تایبه به ڵک، خه
 
ی ١٦لە ڕۆژی  رمی، گـه دۆڵه خـدری ال مـه بـه ناسـراو رزاده، عومـه خـدری ال مـه مامۆسـتا زۆرەوه سـەرێکی که و داخ به

 گشـــتیی خۆشـــخانەی نه لـــه و، شـــه نیوه ی قیقـــه ده ١٢,٣١ کـــاتژمێر (ز٢١١٨ی جـــوونی ٥)هەتـــاوی  ١٣٨٧جـــۆزەردانی 
 و حیـزب ڕۆڵەکـانی باتگێڕترین خه و ناسترین نه ماندویی  له یەکێک نۆرویژ، لە واڵتی ی" هوس ئاکیش" پارێزگای

 هاوڕێیــانی لــه مــااڵوایی و کــرد دوایــی کــۆچی دا واڵتــی دووره لــه وه، نجه په شــێر خۆشــیی نه هــۆی بــه مان، کــه له گه
 .کرد ی که له گه ی ڕزگاریخوازانه باتی خه کاروانی ڕێبواری

 

 .بێ ڕێبوار پڕ ڕێگاکەی و شاد خدر ال مه مامۆستا ڕوحی
 

 ٢١١٨ی جوونی ٦ کوردستان و کورد 
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 هەمکۆنگرەی چاردە ئەندامی جیگری کۆمیتەی ناوەندی :مانی ر زه عفه جه

 
 
 
 
 
 
 
 
تایی شۆرشـی سـاڵی  ره سـه  ر لـه هـه دایـک بـوو و  لـه  ده غـه ری زمانی شـاری نه کی ئازه یه ماڵه بنه  مانی له ر زه عفه جه

کار بــوونی کــارو تێکۆشــانی  ســت بــه دهیــدان و دوای  مه  ڵســوور هاتــه توانــا و هه  نجێکی بــه ک گــه وه( ز١٩٧٩) ١٣٥٧
  ی زیـاتر لـه کانی حیزب و بۆ ماوه نێو ریزه  دا هاته( ز١٩٨١) ١٣٦١ساڵی   له ئاشکرای حیزبی دێموکراتی کوردستان

ــه چاره ــده ، فه رگه ک پێشــمه ک وه یه ده ســه  گ ــتا و  رمان ــادری سیاســی و مامۆس ــلە ، ک ــ چــارده ی نگرهۆک ــیح یم هی  یزب
ئەندامی کۆمیتەی جێگری بە   هۆیک یشار  له (ز2111ی چی مار9) 4219ی  مه شه ی ره49کە لە  تانکوردس یاتڕموکێد

لی کورد  کانی گه ر ئامانجه سه  له ی کورد کرد و وه ته نه  تی به کانی حیزبدا خزمه ریزه  و. ناوەندی حیزب هەڵبژێردرا
 .زۆری کێشا کی یه ونخونی ی ئازار و شه که و ئازادی واڵته

 
کانی  ره شــه ی زۆربــه  و لــه  راوه کانی کوردســتان گــه ی ناوچــه زۆربــه  رگه ک کــادرو پێشــمه وه مــانی ر زه عفــه کــاک جه
ی کـردوه و  شـداری چاالکانـه و ورمـێ دا به  ده غـه نه ، پیرانشار، شنۆ، ت، بانه به شت، ڕه رده هاباد، سه کانی مه ناوچه

 رداڵن بـه رخۆ، کـوڕێکی شـیرین و له سـه نـدو له و مرۆڤێکی مه ئه.  یندار ببووجار بر ٢ ران دا دژی داگیرکه  ر به شه  له
سـت و  هه  تابڵێی به. کرد ده ی کی شیرین و جوانی کوردی قسه یه زاراوه  زۆر جوان فێری زمانی کوردی ببوو و به. بوو

  وه یه بـاری سیاسـی  خـۆراگر بـوو، لـه رگ و جـه  دوژمنان دا ئازاو بـه ڵ گه له  وه رنگار بوونه کاتی به  شۆرشگێر بوو، له
نـدی  تمه ڵێک تایبه کۆمـه کانی حیزبـدا کـاری کـرد بـوو، ی کومیسیۆنه زۆربه  له. بوو  شاوه زموون و لێوه ئه  کادرێکی به

 ر زۆری عفه کاک جه.  وه جواڵیه ده  ترین شێوه جوان  دا به ڵک و هاوڕێیانی ڵ خه گه بوون و له ی هه جوان و شۆرشگێرانه
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و  ئــه ر بــوو، هــه ده  وه ریکی خوێندنــه تێک دا بــۆی گونجــا بــا خــه رفــه ر ده هــه  کــرد و لــه ده  وه خوێندنــه  یف بــه کــه
کـاک . ترس توانـا و نـه  رێکی بـه که قسـه کـادرێکی بـاش و  ر ببێتـه عفـه جه  کـه  وه ش ببـوو هـۆی ئـه یـه ندی تمه تایبه
ت  راحه سه  زانی و زۆر به ده رز دانی نه قه کردن دا نان به  کاتی قسه  له خۆ و راستگۆ بوو، رم به ر کورێکی شه عفه جه
نێو کوری هاورێیانی   له. بری رده رپرسان و لێارسراوان و هاورێیانی داده ر به رامبه به  کانی خۆی له فافی قسه شه و به
کگرتوویی  تی و یه دا بۆ برایه وڵی ده هه  میشه ناسراو هه ده  متمانه ترس و جێگای مرۆڤێکی مشوورخۆر و چاو نه  دا به
ر  سـه  هاتنـه ی ده گیروگرفتانـه و موو ئـه هـه  یروانییـه ده  وه یه چـاوی چاکسـازی  کـانی حیزبـدا و بـه ریزه  نگی لـه و کۆده

 .دا ڕێگای کارو تێکۆشانی حیزب و هاورێیانی حیزبی
 
ی لــێ  ی مێعــده نجه خۆشــی شـێرپه دا نه پزیشــکی پشـکنینێکی  مانــگ پـێش ئێســتا لــه ١١مـانی  ر زه عفــه جه  وه داخـه به
کــان  کوردســتان کــرد، دوکتوره  زای لــه ردانی دوکتــوری پســاۆر و شــاره ســه نــد جارێــک چه  کــه  وه وت و دوای ئــه رکــه ده
 نـد مانـگ پـاش چه ڵبژارد و ی واڵتـی هـه وه ره ڕێگـای ده  ر بۆیـه هـه. ن ی بکـه که یه خۆشـی ری نه سه چاره  یانتوانی که نه

ی  وه رانـه ، ڕێگـای گه وه چـاک بوونـه  کی خـۆی واتـه ره سـه سـتی به مه  یشـتن بـه گه ردانی دوکتور کردن و نه و سه  وه مانه
دێموکراتی  حیزبی  ی و هاوڕێیانی له که شۆرشگێره  ماڵه نێو کۆڕی بنه  وه رایه تر گه جارێکی ر و بۆ به  کوردستانی گرته

ی بــانەمەڕی ١٧ ڕۆژی  وه داخــه به  مێعــده ی نجه خۆشــی شــێرپه ڵ نه گــه کی زۆر له یــه کانی ره ربه بهکوردســتان دا و پــاش 
موو  س و کـاری کـرد و هـه هاوڕێیـان و کـه  و لـه  ماڵـه بنه  کی لـه کجاره ی زائینی ماڵئاوایی یـه(٢١١٩ ی مای٧) ١٣٨٨
 .مباری کرد خه ت و فه کی تووشی خه الیه
 

 ت  تایبه  و به ڵکی کوردستان رانی دێموکرات و خه بۆ تێکۆشه  یه وره سارێکی گه مانی خه ر زه عفه جه کۆچی دوایی کاک
  هریار لـه ناز و شـه کـانی ڕێنـاس، بـه ناوه  بـه شی ی چاوگه کۆرپه ٣ر  عفه ی، کاک جه که شۆرشگێر و خۆراگره  ماڵه بنه

ی  رمی دایکیـان و خزمــانی دا فێـری وانــه شـی گــه هباو  کانی لــه شـه چاوگه  منداڵـه  جێ مــاون و هیـوادارم کــه پـاش بـه
 .ری بکرێن و ژیانێکی باشیان بۆ دابین بکرێ روه په نیشتمان خۆراگری و

 
 نگ ی گیاڕهڕ اهماڵ : رچاوه سه
 

 

 

http://www.bakhawan.com/kurdipedia/default.aspx?q=%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C


دێموکڕاتی حیزبی انی شەهیدیڕێبەر  

 

 

180 
 

 
 م چواره ی نگرهۆک  یند ناوه  ی تهیمۆک  یژکارێراو :تیقی ها عه ته 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نووسینی خۆی  ها له مر کاک ته ی نه ژیاننامه  ک له یه کورته

 
ـــدانی ســـاڵی 22 ڕۆژی ـــوێری فێ١١)تـــاوی ەه ی4221ی ڕێبەن ـــوو( ز١٩٤٩ی بری ـــک ب ـــه دای ـــه شـــاری ســـاباڵخ ل  ١.ل

ـــدار ـــه خـــۆری ئی ـــاوکم مووچ ـــجیل بـــووەب ـــه. ی س ـــدنی س ـــه ره خوێن ـــی و خوێنـــدنی  ی فیرده تاییم لـــه قوتابخان وس
 .واو کردووه م شاره ته ی ئیبنی سینای ئه ندیم له قوتابخانه ناوه

 
ــــه زانســــتگای ت( ز١٩٦٨)تــــاوی ەه ی4211 ســــاڵی ــــه ( ز١٩٧٣جــــوونی ) 4212ردانی ەجــــۆز ەورێــــز و لەچووم ل

ـــابووری و ئینســـانی لیسانســـم و ـــای ئ ـــی جوغرافی ـــرەلق ـــاریم وەخزم. ترگ ـــی ئیجب ـــه ەت ـــه قوتابخان ک ماموســـتا ل
  ،کانیەندی یەناو

 
ردانی ەتــا جــۆز ســتا وۆســمی بوومــه مامەرەپاشــان ب. ر کــردەزاشــای ســاباڵخ تێــاەو ر ن،بۆکــای، بیــرەکورشــی ک

 خـــــاو ی،ەرنـــــامەری بەک نووســـــەهـــــا وەروەکـــــانی ســـــاباڵخ و هەماموســـــتای قوتابخان( ز١٩٨١جـــــوونی ) 4214
 ١ریکی ئیش و کار بوومەهاباد خەوخێزانی رادیۆ م

 
ی ەنــــگەلـــه ج .نـــدامی حیزبــــی دێمـــۆکڕاتی کوردســـتانی ئێـــرانەبوومـــه ئ( ز١٩٧٩ی امـــ) 4211ری ەمەلـــه بـــان

پـــاش . تی بـــوومەریکـــی تێکۆشـــانی حیزبـــایەشـــی مـــاڵی لـــه نـــاو شـــار دا خەک کـــادری بەڕی ســـێ مانگـــه دا وەشـــ
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ـــوونی پەد ـــهەرچ ـــامی خوم ـــۆ خ ی ـــه ەینی ب ـــتان ل ـــی کوردس ـــوەری 29ڵک ـــ١٧) 4211ی خەزەڵ ( ز١٩٧٩ ۆڤەمبەریی ن
هابــــاد و پاشــــان لــــه ەی شارســــتانی مەک لــــه کــــۆمیتەیەوه بــــۆ شــــار مــــاوەران لــــه شــــاخ ی تێکۆشــــهەوەڕانەو گ

 .کان داەساێردراوەرکه پێ ئەم به ئەری سیاسی له نێو شار دا درێژەفتەئینتشاراتی د
 

ـــه د ـــی بەل ـــت پێک ـــانی دەرنامەس ـــرانەک ـــتانی ئێ ـــی کوردس ـــ .نگ ـــه ش ـــه 44وی ەل ـــه س ـــۆزەردانی 21ر  ل  4214ی ج
نـــدامانی ەنگـــوڕانی ســـاباڵخ لـــه زێـــدو ئمەی ەلـــه دۆڵـــی شـــێخانی نـــاوچ( ز١٩٨١ی جـــوونی ١١و  ٩) ەتـــاوی ه
 .وهەوه بۆ شاخ گوێزتەباتم له شارەری خەنگەماڵه ماڵئاواییم کردو سەبن
 

ــــۆمیت ــــاری ک ــــی بڕی ــــه پێ ــــه ەی ناوەب ــــدکا ل ــــدی ح ــــانگی خــــاکەلێوه21ن ــــه 4291ی  ی م ــــی ەپری ئ٨)تاوی  ه یل
،  1کـــانی  لـــه کۆنگره. م حیزبـــه دیـــاری کـــرامەمی ئ ی چـــواره نـــدی کـــۆنگرهەی ناوەبـــه ڕاوێژکـــاری کـــۆمیت( ز١٩٨١

ـــووه بەدا ب 4،  1،  1،  9 ـــداریم ب ـــۆ ئهەش ـــۆم ب ـــان دا خ ـــه هی ی ـــه اڵم ل ـــه ڕێبه ندام ـــه تی ل ـــه  رای ـــزب ل تی حی
ـــه ـــه ر پله ه ـــه ی ـــووبێ ن ـــوه وه .پااڵوتووه ک دا ب ـــاش زانی ـــه ب ـــه دهک کادر وام ب ـــک ل ـــران دا  ێ ـــتانی ئێ ـــی کوردس نگ

 ١م درێژه به کارو تێکۆشانم بده
 

ی جـــــوونی ٢٦) تاوی هـــــه ی4212ی پوشـــــاەری 1خوازراو دا لـــــه  راســـــتی نـــــه نجام لـــــه بـــــارودۆخێکی به ره ســـــه
ـــه بارگه( ز١٩٩٤ ـــه م وبن ـــاواییم و وه پێ رای ـــه ماڵئ ـــه ل ـــیی موو ه ـــییه و خوش ـــانی کانی ناخۆش ـــمه ژی  و تی رگایه پێش
 .داگەرام تاراوگه و ره به کردو کان هاتووه نه دی وه ئاواته و هیوا و ز حه موو هه
 

 و مان کـــه وه ته نه بـــۆ ش گـــه رۆژێکـــی دوا بـــه هیـــوا و ئـــازادی بای شـــنه هیـــوای بـــه ســـویس واڵتـــی لـــه ئێســـتا
 کـــوردو پێنـــاوی لـــه ی پاکانـــه گیانـــه م ئـــه رزی بـــه ئامـــانجی هـــاتنی دی وه و ش ره دیکتـــاتۆری بـــه هـــاتن کۆتـــایی
 .ژیم ده بوون فیدا دا کوردستان

 
 تیقیەع هاەت -------------------وتن ەرکەس هیوای به

 
 ٢١١٥ی جووالی ١ -ی هەتاو ی4211ڕی  ی پوشاه41
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   :تێبینێ
 

 :ماڵئاوایی و بە خاکسپاردن 
 

  ری تێكۆشـــــه( ٢١١٩دێســـــەمبەری   ی21) ١٣٨٨ یفرانبار بـــــه ی٧  ممه دووشـــــه  رۆژی  وه زۆره  رێكی ســـــه كه و داخ  بـــــه
 .كرد  دوایی  كۆچی دا ساڵی  94  نی مه ته  له سویس  واڵتی  له  تیقی عه ها ته كاك دێرین

 
  لــــه س کــــه دان ســــه شــــداری به  بــــه (ز2114 ی دێســــەمبەرێ٣١)هەتــــاوی  ١٣٨٨ی بەفرانبــــاری ١١ ڕۆژی یانی بــــه

 رمی تــــه کــــوردی حیزبــــی نــــدین چه نگرانی الیــــه و نــــدامان ئه و کان یه سیاســــی  یه تی ســــایه که و هــــاوڕێ و دۆســــت
 کوردســـتانی نگـــی ده ڕادیـــۆ ویژی ق حـــه و راســـتبێژ ری بێـــژه و کـــورد لی گـــه ناســـی نه مانـــدوو و ناســـراو ری تێکۆشـــه
  لـــه کێک یـــه  لـــه دا ی کـــه ماڵه بنه نـــدامانی ئه و هاوڕییـــانی می خـــه ریـــای ده نێـــو  لـــه تیقی عـــه ها تـــه کـــاک ئێـــران

 .ساێردرا خاک  به بییل شاری کانی گۆرستانه
 

 بەرهەم و وەرگێران
 

   رگێڕانی وه. بوو نه غافڵ رگێڕانیش وه  له ، رادیۆوه  ی رۆژانه  كاری  به رقاڵبوون سه  وێڕای ها ته كاك
  كــه  مێكه رده ســه  می رهــه به ، فارســی  زمــانی ر ســه بــۆ قاســملوو دوكتــور  ی"كــورد و كوردســتان"  ناوبانگی بــه  كتێبــی
  ی شۆڕشـــگێڕانه  ی وه جوواڵنـــه  تی خزمـــه رادیـــۆدا  ری نگه ســـه  لـــه كوردســـتان  كانی شـــه ركه چیاسه له  تیقی عـــه ها تـــه
 .كرد ده  كوردی  لی گه
 

ـــه ها تـــه كـــاك ـــیش  ی وه ره ده  ل ـــه واڵت ـــه ر ســـه  ل ـــه ت خزم ـــه  ب ـــه و  یی وه تـــه نه  ی وه جوواڵن ـــه له گه  ی ئازادیخوازان   ی ك
ــــه ــــوو وام رده ب ــــڕان وه. ب ــــه و رگێ ــــی  ی وه باڵوكردن ــــه"  كتێب ــــژووی  كورت ــــه  مێ ــــه وایه ته نه  وه جوواڵن ــــه  كانی تیی   لی گ
  لـــه ژیـــان  ســـااڵنی  یادگـــاری ، نووســـیوێتی  ندی فكه ره شـــه ســـادق دوكتـــور  كـــه  كـــوردی بـــۆ  وه یـــه   فارســـی  لـــه" كـــورد
 . یه ره تێكۆشه م ئه  واڵتیی  ی وه ره ده
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 هاوبەشپێک هێنانی ژیانی 

 
ـــاك ـــه ك ـــاوینی ها، ت ـــه  ی4212  ه ـــه په ك وه(  زایینـــی  ی4441)  تاوی ه ـــرده  رووی ر ناب ـــی  ك ـــوئێدو  واڵت   وێ لـــه س

 رووســـوور رزو ربه ســـه  خـــاتوونی ڵ گـــه له و بـــوو  جێ نیشـــته ســـویس  واڵتـــی  لـــه دواتـــر ســـاڵێك نـــد چه.  وه گیرســـایه
 . هێنا پێك  شی هاوبه  ژیانی  ریفی شه بدوڵاڵ عه هید شه  ری هاوسه  زاده ئیبراهیم ر سمه ئه
 

 رەحمان نەقشی
  

 

 
 

  ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی کۆنگرەی یەکەم  :مین موعینی د ئه مه محه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کـوڕی ، عيـد سـه حـاجی کـوڕی بـدوڵال، عه حـاجی کوڕی ، وله موعینوده کوڕی بدوڵاڵ، عه حاجی کوڕی مین ئه د مه محه
ساڵی   له والنا، مه حاجی کوڕی موعین، کوڕی ، عيد سه حاجی کوڕی بدوڵال، عه حاجی کوڕی مین، ئه د مه محه حاجی
 نزیــک  لــه بــاوکی  کــه بێــت ده ســااڵن پێـنج نی مــه ته.  دایکبووه لــه ســاباڵ  شــاری  لــه( تاوی هــه ی١٢٨٨)زایینـی ی١٩١١
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 بــواری  وێتــه که ده نــدێک چه دوای. ڕێت پــه تێده ســتکورتی ده  بــه و ئــه الوێتیــی و منــداڵی قۆنــاغی. کوژرێــت ده ت، مــاوه
ــانی باز ــامانێک رو ســه و رگ ــاڵی.  نێت ده وه پێکــه س ــه ده( تاوی هــه١٣١١) ز١٩٣١ س ــادری زارا» خــاتوو ڵ گ  خێــزان «ق

  دوای  به ک یان سێ یمان، سوله دوای. نێن لێده ی«یمان سوله» ناوی و بێت ده کوڕێکیان ساڵێک پاش. نێن ده وه پێکه
 نـێن ده نـاوی  که بێت ده تریان کوڕێکی کان ک ه سێ دوای. «ئامین و ریزاد په ، فاتمه»: کانی ناوه  به بێت ده کتردا یه
 .ن که بانگده ی» خانه»به  زیاتر  که ،«عید سه»
 

 مین دووه ورێز، ته شاری  له ١٩٤٢ ساڵی دا، بازرگانی کاری  له وامبوونی رده به و ورێز ته بۆ ر فه سه  له مین ئه د مه محه
 بـێ ده ک ـی سێ و کوڕ چوار یش خانمه و له. بێ ده ورێزی ته «خانمی ری زه» خاتوو  که بژێرێت ڵده هه خۆی ری هاوسه

 .«ریبا فه عنا، ڕه ییا، سوره فا، مسته وید، نه ر، عفه جه بدوڵال، عه»: کانی ناوه به
 
 و دا مه رده سـه و ئـه کوردسـتانی ڵگای کۆمـه  لـه و ئـه تیی سـایه که ناسـراویی هۆی بـه کوردسـتاندا، کۆمـاری می رده سه  له
 و درێت پێـده کوردسـتانی نـاوخۆی زیری وه ی پله کوردستاندا کۆماری تی حکومه ی کابینه  له سیاسی، چاالکی ها روه هه
 و میوانـداری کاری تیی رایه به ڕێوه به کان، ڕوسه و ربایجان ئازه و کوردستان تی حکومه دیاڵۆماسی کانی ندییه یوه په  له

 ی ماڵـه بنه رشـانی سه  وێتـه که ده کـی ره ده میوانـانی یشتنی پێڕاگه قورسایی ڕاستیدا  له. گرێت ده ستۆ ئه وه یشتن پێڕاگه
  واتــه مین، ئــه د مــه محه میــرزا خێزانــی کردنــی کوردســتان  بــه ت خزمــه و رشــان سه رکی ئــه شــدا ندییه یوه په م لــه. و ئــه

 کی یه رگه پێشـــمه شـــنی چه  ژنه شـــێره و ئـــه بگـــوترێ کـــرێ ده و  وه نامێنێتـــه ی کـــه مێرده هـــی  لـــه خێزانـــی زاراخـــانمی
 . تێکۆشاوه شان ر سه رکی ئه بردنی ڕێوه به بۆ ناس ماندوونه

 
 و میوانـدارێتی بـری  لـه  چونکـه. کوردسـتان بـۆ  بـووه  قینه ڕاسـته ڤینێکی ئه ک وه موعینی ی ماڵه بنه میوانداریی کاری
 کوردســتان تی حکومــه  لــه پاداشــێکی و  جیــره هــیم رگیز هــه ک نــه ر هــه ڕووس، و ر ئــازه کانی دیاڵۆماتــه  بــه ت خزمــه

 خـۆی مین ئـه د مـه محه میـرزا.  بـووه کوردسـتانیش تی حکومـه ری تیده یارمه  وه ئابوورییه باری  له  ڵکه به ، گرتووه رنه وه
 و خۆی یی، وه ته نه ئامانجی  به یشتن گه و کوردستان  به ت خزمه بۆ و والت باری و کار وپێشبردنی ره به بۆ نی، گوته
 تی حکومـه  لـه  کـه ی وه ئـه. مـادی بـاری ڕوانیی چـاوه بێ بـه  وه تـه ڵێناوه هه پێویستیان نگاوێکی هه موو هه ی که ماڵه بنه

 موو هـه  لـه و  رگرتـووه وه وای پێشـه سـتی ده  لـه  کـه  بـووه زی کاغـه ی«ن تمـه» ک یـه نیا تـه ، گرتـووه ری وه کوردستان
 و مـاڵ  بـه ی نـه تمه تـاک و ئـه  وه شـانازییه  بـه جـاریش جـار.  پاراسـتووه ی ه«ن تمـه» تـاک و ئـه دواییشـیدا نی مه ته
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  له  نه تمه و ئه  که  گوتووه خۆی مندااڵنی و ژن  به خۆی جاران لێک گه.  کردووه  پێوه خری فه و  نیشانداوه کانی منداڵه
  چونکـه بمێنێـت، بـێ ده ر هه  وه منه الی به پیرۆز تێکی که ره به و ڕک متفه ک وه و  رزتره به دنیا سامانی و نج گه موو هه
 .  مرمانه نه وای پێشه ستی ده یادگاری و  خۆمه ی ته خزمه پاداشی  وه ئه
 
 : گوت ده کانی منداڵه  به جار لێک گه خۆماڵیدا کانی دانیشتنه  له
 
 تان کـه واڵته  بـه ت خزمـه خۆری، موچـه و مـزی  لـه ڕوانی چـاوه بێ بـه توانن، ده و دێت ستتان ده  له تا هه! کانم ڕۆڵه»

 خــۆ کیی ره دووبــه  لــه دێــت ســتتان ده  لــه ی نــده وه ئه و وێ پێشــکه تان کــه واڵته و ل گــه ن وڵبــده هه میش رده هــه و ن بکــه
  ڵک، خه کگرتنی یه و وتووتن پێشکه. باارێزن

 
 بـۆ گـرن رده وه ڵک کـه  ئێـوه زانی نـه  لـه و فێڵبازن دوژمنانتان  که بزانن ش مه ئه. دیدێنێ وه خۆیی ربه سه و ستی ربه سه

 .«... ڕدانتان شه به  وه پێکه و ناوخۆ تیی دوژمنایه گوراندنی
 

 ی گوتـه پێی به و بێت ده( ک. ژ) ی ڵه کۆمه چاالکیی  به ڵ تێکه الوییدا و نجی گه تای ره سه  له موعینی مین ئه د مه محه
 نێـو  ڕاکێشـرابێته  وه تییه سـایه که و ئـه ریی گارێگـه ژێـر  لـه بـێ ده ،«ران زێڕینگـه حوسێنێ» زانایی باسکردنی و خۆی
 . وه سیاسیه ڵسووڕانی هه
 

 بــۆ کۆمــار، ســتانی ده کاربه و لێاڕســراوان ی زۆربــه ک وه مــوعینی مین ئــه د مــه محه کوردســتان، کۆمــاری ڕوخــانی دوای
 و وا پێشـه دانی سـێداره  لـه بیسـتنی  بـه اڵم بـه ن، ده شـارده حه خـۆ گیـان، پاراستنی بۆ و کۆمار کانی یادگاره ڕاگرتنی
ــه ــه کانی ره ڕاب ــار، ی دیک ــه کۆم ــه  ل ــه ناگا پ ــه و ر ده دێن ــه ده  بوێران ــاڵ  وه چن ــی. م ــایه ڕژێم ــه تی پاش ــڕان موو ه  و بگێ
 ڵیی نـده گه وان ئـه  چونکـه اڵم بـه. چێـت رده ده بـۆ دانیان سـێداره له حـوکمی یـان زۆربـه و گرێـت ده کۆمار ستانی ده کاربه
 رتیل، بـه و  پـاره دانـی و ئێـران تی حکومـه سـتانی ده کاربه کردنـی ڕازی  بـه ناسـیبوو، بـوو مێژ له ئێرانیان تی حکومه
 مین ئــه د مــه محه. کــران حکوم مــه مــردن تا هــه زینــدانیی  بــه و  ندیخانــه به  وتنــه که و شــکاند دانیان ســێداره له حــوکمی
.  وه خرایـه دوور شـیراز شـاری بـۆ دوایـیش و  وه مایه ورێزدا ته و ورمێ هاباد، مه کانی ندیخانه به  له ساڵ سێ موعینی
 دوکـانێکی تـاران  لـه. جێبوو نیشـته تـاران  لـه شـیراز، بـۆ چـوونی بـری  لـه و  وه بکڕێتـه ش حوکمـه و ئه توانی دیسان
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 سـاڵی  لـه ناچـار ، وه ڕانـه گه بـۆ کانیان منداڵـه زووی ئـاره و زاراخـانم ی تاسـه هۆی بـه اڵم به ، وه کرده کوتاڵفرۆشتنی
 ، وه کـرده کـار  بـه سـتی ده منـدااڵنی، و ماڵ و خۆی ژیانی بژیوی ستهێنانی ده وه بۆ وێ له. هاباد مه   وه ڕانه گه دا ١٩٥١
 .  بووه زاشادا ڕه  مه حه تی حکومه ستانی ده کاربه چاودێریی ژێر له  میشه هه اڵم به
 
  تـه وتوه که  کـه  بـووه س کـه م کـه یه و ئه هات، ده باری ناله تووشی سیاسی دۆخی و بار مێک که تا هه خۆی، ی گوته  به
 . ندیخانه به  وه ته وتوه که جاریش جار و چاودێری ژێر
 

 پیـاوێکی رچی گـه ئه مـوعینی مینی ئه د مه محه. چوو ده رگ مه و ڕوخان و ره به زاشا ڕه  مه حه ڕژێمی کاتێک ١٩٧٨ ساڵی
 و ک چـه  کـه گـوت ده ری بـه و ور ده ک ـانی و کـوڕان  بـه زۆرجـاران اڵم بـه بوو، شۆڕش  به رم دڵگه و بوێر و رگ جه  به

  لـه بـێ ده دا مه رده سـه م لـه شۆڕشـگێران کاری شـێوه ڵکو بـه خشـێت، نابه ل گـه  بـه وتن رکه سه ئارامی، نا و ڕ شه و چۆڵ
 کورد ی ئێمه»: یگوت ده زۆرجاران ت نانه ته. بێت ڵگا کۆمه نگیی رهه فه زانیاری و ڕامیاری ی پله ی وه رزکردنه به ڕێگای

 و  ئــازادیخوازه و ئاشــتیخواز کی یــه وه ته نه کــورد  کــه ین بکــه ئیســبات پێیــان و نین یــه ڕابگه دوژمــن و دۆســت  بــه بــێ ده
 .  «تی یه که باته خه ستراتیژیی الن گه موو هه مافی ریی رابه به
 

موعینی ( خانە)شایانی باسە محەمەد موعینی خاوەن سێ کوڕی شەهیدە بە ناوەکانی سولەیمان، عەبدوڵاڵ و سەعید
 .ۆیان فیدای خاک و نیشتمان کردبوو کە لە پێناو خەباتی حەقخوازانەی گەلی کورد گیانی خ

 
ــه محه ــه د م ــوعینی مین ئ ــه م ــه ڕۆژی  ل ــاری  ٤  ممه چوارش ــاوی ١٣٧١بەفرانب ــەمبەری ٢٥)ی هەت ــی١٩٩١ی دێس ( ی زایین

 .گڵ ژێر  برده هاتووی نه دی وه ئاواتی و کرد ی که نیشتمانه و ل گه  له مااڵوایی
 

 ماڵاەڕی شەهید: سەرچاوە
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 ناسراو بە چەکۆ، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی :عەبدولڕەحمان ڕەحیمی

 

 حدکا پانزدەهەم کۆنگرەی 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یینـدەناو ەیتیمۆکـ ەینیژێـمەل و شـتووەیگێت و رۆمخـەخ ینـدامەئ ،ۆکـەچ ەب ناسـراو یمـیحڕە حمانڕەبدولەعکاک 
 ەل مـوکرات،ێد یانێڕشـگۆڕش یشـار ەل ینـییزا ی١٩٥٤ ،یتـاوەه ی١٣٣٣ ڵیسـا ران،ێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح
 . بوو کیداەل هابادەم
 
 و یتیەەاڵمۆکــ ەیگێپــ و ەگێجـ نەخــاو و رەروەشـتماناین یکڵەیەمــاەبن ،ۆکـەچ کــاک دمانیهەشـ ڕێیهــاو ڵەیمـاەبن

 یکــــەیەردەروەپ و ەیــــیوەتەن یکــــیەواڕب ەب حمانڕەبــــدولەع ش،ۆیەبــــ رەه و بــــوون هابــــادەم یشــــار یناســــراو
 ۆیزانکـ ەل نـدن،ێخو ەب دانەژێـدر ۆبـ و کرد واوەت هابادەم ەل یندنێخو یکانەناغۆق نییدوا تا ،ەوەرانەروەکوردپ

 ەب یسـتەد یرەفسەئ ەیپل ەب شداەرتەئ ەل و رگرتەو ۆیەزانک وەل یسانسیل ەیوانامڕب و رایرگەو تاران ییرەفسەئ
 .کرد کار
 
 ئاشـکرا بە( ز١٩٧٩)1357ران،ێـئ یالنەگ یشۆڕش یدوا یمیحڕە حمانڕەبدولەع روانەس ،ەور ەب و ێڕشگۆڕش ڕێیهاو
 کـووەو کوردسـتان، یدژ ەب ینەیخـوم یهادەج یرمانەف یدوا و رانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح یندامەئ ەب بوو
 یرگـرەب یکـەچ یەدا یسـتەد موکراتداێد یزبیح یکانەرگەشمێپ یزڕی ەل ست،ێوەڵهەب و رەروەشتماناین یکێرەفسەئ
  ەل رەه. ناەداد کانەرگەشمێپ ۆب یتەبیتا ەیورەد یزامین یکیەستاۆمام کووەو و ەیکەوەتەن یتەرامەک و مان ەل
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  و ەرگەشمێپ یستیوەشۆخ ۆیکەچ کاک ەب بوو و رکردەد ۆیکەچ یناوبانگ موکراتداێد یزبیح یکانەرگەشمێپ یزڕی
 .کوردستان یکەڵخ
 
 ۆیهـەب جـار نـدەچ دایتیەرگاەشـمێپ ەیمـاو ەل ،یانبـازیگ و یتەمـانەقار و یسـتیوەنۆخ رەب ەل ۆکەچ کاک ڕێهاو
 .ەویەمابوو یشەل رەس ەل ەوەنیقەت وەئ ییرەگیوکار بوو نداریبر یتوند ەب ،ەوەنیم ەیوەنیقەت
 

 و بـوو نـاسەن ییمانـدوو و ڕسـووەڵه موکراتـدا،ێد یزبـیح یکانەرگەشـمێپ و کـادر یزیـر ەل ،یمـیحڕە ۆیکەچ کاک
 ۆبــ. بــوو شــتمانداین یســتەردەسەل انیــگ ەیرگەشــمێپ یباشــتر یرچــەه ینــانێباره و انــدنەیگێپ ڵــیوەهەل وامەردەب

 ەل یزامــین ۆیزانکــ یزرانــەدام یدوا و بــوو واەشــێپ یزێــه و ەفزادیرەشــ یزێــه ،ۆســمک یزێــه ەیرمانــدەف کەیەمــاو
 کەیەمـاو یدوا و بـوو ۆیەزانکـ وەئ یانیسـتاۆمام مەکیە ەل ،یزامـین ــ یاسـیس ەیرگێـف ەب دراۆڕگ یەدوا ەک زبدایح
 ەیکەوەتەن ەیواکڕە ەبـاتەخ ەب یتـەخزم یزامـین یاسیس ەیرگێف یرپرسەب کەو شیدواتر و رپرسەب یگرێج کەو

 .کرد
 

ــ ەل دا،١٣٦٢ ڵیســا ەل ،ەوییەرەختکەبۆخــ و ییشــتووەیگێپ و ەییســتیشا ۆیهــەب باتکارمــان،ەخ ڕێیهــاو  ەینگرۆک
 گێـرا کوردستان یباشوور ی هڵاڵ گه یگوند  له (ز4411جانێوێریی 22)4292ندانی  ی ڕێبه2کە لە  زبدایح یمەشەش
 ،یبوون دیهەش یسات تاەه ەوەکات وەل درا، ێپ ەینگرۆک ەیمتمان ینگەد یندەناو ەیتیمۆک یگرێج یندامەئ کووەو
 ەل وامەردەب ،ینـدەناو ەیتیمۆکـ ڵییسـەئ یندامەئ کووەو چ و گرێج کەو چ و ژکارێاوڕ کەو چ داڵسا ٣٣ ەیماو ەل
 ینـدامەئ ،ەرگێـف یرپرسـەب کـووەو یـیزبیح یاویشـ و قـورس ییتەاریرپرسـەب نینـدەچ و بـوو زبـدایح ییتیەراەبڕێ
 ،یرانەنگەهاوســ و ڕیهــاو ییتیەشــا ەب و ەبــوو ۆســتەئ ەل یتــیەمنەئ ەیتیمۆکــ یرپرســەب و ەرگەشــمێپ ینیۆســیمۆک
 .ەاندووەیگ ێجەب یکانەرکەئ ،ەوەنیالیسید و یرۆمخەخ و ەییشاوەوێل ەڕیوپەب
 
 و شتووەیگێت یکڕۆڵەیە و ەیکەشخوراوەب ەلەگ و زبیح ۆب زۆسڵد یکێسەک یمیحڕە ۆکەچ کاک رمانەشۆکێت ڕێیهاو
 یزڕیـــ ەل و ســتیوەشۆخ کانداەرگەشـــمێپ و کــادر یزڕیــ ەل ەک بـــوو مــوکراتێد یبـــەکتەم یفــادارەو و شــتووەیگێپ
 .بوو نیالیسید و پینسەپر نەخاو و ستێوەڵه نەخاو یکێسەک زبدایح ییتیەراەبڕێ
  یرانەبڕێ یبازڕێ ەب یفادارەو و یرەفسەئ ینیالیسید و ۆیخ یتاک ییشتووەیگێت و ەیکڵەماەبن ییرەروەشتماناین
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 ەل انیـناوبانگەب و گەمەئەب و یـیژووێم یکییەتیەسـاەک اڕکـێتەب ،یبوون ەرگەشمێپ ەڵگەل و بوون یخاک د،یهەش
 و انیـقوتاب ۆبـ یرێشگۆڕش و یباتکارەخ یکەیەوان ،ەیکەناو یکانەوش یتیپ ەب تیپ ەک کردبوو دروست ۆکەچ کاک
 . بوون یرانەنگەهاوس و انڕێیهاو
 
 ۆیهـ ەب (ز٢١١٦ی مـای ١١)،یتـاوەه ی١٣٩٥ ەڕیمەبـان ی٢٢ ەممەچوارشـ یژڕۆ ەڕۆیویـدوان ،ۆکـەچ کاک ە؛وەداخەب
 یزبـیح مەاڵب. تاسـاند یزانۆسـڵد و سـتانۆد مـووەه یناکـاوەل یرگەم ڵیواەه و نیشتێه ێیجەب ،ەوڵەد یستانەاوڕ
 ەل ەبـوو سـوورتر وامەردەب و یکانەناسـەماندوون ەرەشـۆکێت و زانیئـاز یسـتدانەدەل ەب ەاهـاتووڕ ەژێم ەل موکراتێد
 .انەیکەبازڕێ ەب دانەژێدر رەس
 
 نیکـرد ێلـ ییکجـاریە ییئاواڵما زبیح ییندەناو ەیتیمۆک یندامەئ یمیحڕە ۆکەچ کاک ناسمانەماندوون و رەشۆکێت
 و ســتانۆد ەب یشــانۆکێت و بــاتەخ ەیژێــدر و کوردســتان ییزگــارڕ یگــاڕێ یدانیهەشــ یکــاروان ەب بــوو ســتەوەیپ و

 .سااردەئ یرانەنگەهاوس
  

 .رووحی شاد و ڕێگای خەبات و تێکۆشانی پڕ ڕێبوار بێت
 

 ماڵاەڕی کوردستان میدیا :سەرچاوە
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 ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی کۆنگرە سێهەم :پوور حەمەرەسووڵ حەسەن

 
 
 
 
 
 
 
 
ی (٢١١٦ی مای ٣١)ی هەتاوی ١٩٦٥ی پووشاەڕی ١١وتی  ڕێکه  ممه شه سێ ڕۆژی ئێوارەی  وه زۆره کی یه ژاره په و  داخ به

 نێــو بەرچاوەکــانی و دیــار کــادرە لە یەکیــک و شــت رده سه شــاری کانی ناســراوه و خۆشــناو ســیما  لــه کێک یــه زایینــی
 نێـو لە ناسـازی و نەخۆشـی مـاوەیەک دوای پوور ن سـه حه حەمەرەسـووڵ بەرێز کوردستان دێموکراتی حیزبی ریزەکانی

 پڕ و چاوەگەش دا کوردستان دێموکراتی حیزبی پێشمەرگەکانی ریزی لە کۆیە ئازادی لە بنەماڵەی ئەندامانی کۆڕی
 .کرد دوایی کۆچی و دانان سەریەک لە هیواکانی لە
 

 شــاری ناســراوی دیــارو کی یــه ماڵه بنه شــی باوه  لــه (ز١٩٤٢)تاوی  هــه ی١٣٢١ ســاڵی پور حەســەن حەمەرەســووڵ کــاک
 خوێندنی قۆناخەکانی هەموو و گرتۆتەبەر قوتابخانەی ڕێگای  وه یه منداڵی  له ر هه و ئه بوو، دایک  له دا شت رده سه
 ک وه دابـوو توانای  له ی وه ئه ژیانداو لە و قوتابخانە بەرێوەبەری و مامۆستا بۆتە دواتر و بڕیوە سەرکەوتوویی بە

 کـاک. کردووە نـه درێغـی یەکـان قوتابی و قوتابخـانە و ڵگا کۆمـه و  ماڵه بنه کردنی باشتر بۆ رچاو به دیارو مرۆڤێکی
 بە چــاوی تێکۆشــەردا و شۆڕشــگێر تەواو بنەمــاڵەیەکی لە پەروەر نیشــتمان و هەســت بە الوێکــی وەک حەمەرەســووڵ

ــا ــابەرابەری دونی ــراوەتەوە ســتەم و ن ــۆیە هەر و ک ــای دا الوەتــی هەڕەتــی لە ب ــانی وەدەســت خولی ــازادی هێن ــۆ ئ  ب
 .دەبێ گەلەکەی

 
  پوور حەسەن برایم حاجی کاک و دەبن کۆمار سەردەمی و حیزب دیارەکانی و شۆڕشگێر کەسە لە مامەکانی و باب
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 پێشـمەرگەی و کوردسـتان کۆمـاری و کـۆمەڵە سوێندخۆری و ژێکا  کۆمەڵەی ئەندامانی لە حەمەرەسووڵ کاک باوکی
 لە کوردسـتان دێمـوکراتی حیزبـی هەڵسـوورێنەرەکانی ئەندامە لە یەکێک مامی حەمەدەمین حاجی نەمر. بووە کۆمار

 لە حـدک ئەنـدامانی لە بەشـێک ئاشکرابوونی هەروەها و بەردەوامی هەڵسووڕانی هۆی بە ناوبراو و دەبێ سەردەشت
 ئـازادیخوازی و شۆڕشـگێری و شۆڕش. زیندان دەکەوێتە تێکۆشەران لە پۆلێک لەگەڵ (ز١٩٤٣) هەتاوی ی١٣٣٢ ساڵی
 ڕونـی بەرچـاو بـۆ دیکە هەنگاوێکی دەبێتە ڕووداوە ئەو و الو تازە حەمەرەسووڵی کاک فکری بیرو دەکەێتە زوو زۆر

 .پەهلەوی شای حەمەرەزا دیکتاتۆری ناسینی هەروەها و شۆڕش سەر لە زیاتر
  
 الوە ئەو مینـداریی ئه و ڕاسـتگۆیی و دڵاـاکی  بـه سـتیان هه ناسـی، ده یان حەمەرەسووڵ کاک  که ی سانه که و ئه موو هه

 و لێــزان گەنجێکــی وەک شۆڕشــگێر، و هەســت بە مرۆڤێکــی وەک ر بــاوه جێگــای ســێکی که ک وه و کــرد ده گەرمە خــوێن
 ڵکیان کـه سیاسـی کـاری ئەزمـوونی دواتریش و مامۆستایەتی ژیانی زموونی ئه  له گشتی بە دەکرد سەیریان چاوکراوە

  بــه دژ کانی شۆرشــگێره  ماڵــه بنه  لــه کێک یــه ک وه یان کــه ماڵه بنه  کــه  وه ئــه هــۆی  بــه حەمەرەســووڵ کــاک. گــرت رده وه
 سیاســی کـاری نەترسـانە و لێبـراوانە زۆر دا ت حکوومــه دوو ر هـه  لـه بـوو ناســرا ئاخوونـدی و وی هلـه په تی حکوومـه
 .سەردەشت شاری ناسراوەکانی و دیار سیما لە یەکێک بۆتە گشتی بە و کردووە

 
  (ز١٩٦٣)١٣٤٢ ســـاڵی و گوتـــووتەوە قوتابیـــان بە وانەی قوتابخـــانە مامۆســـتای وەک خوێنـــدن کردنـــی تەواو دوای

 مـوعەلیمی(ز١٩٦٥) ١٣٤٤ سـاڵی و شـڵماش مـوعەلیمی(ز١٩٦٤) ١٣٤٣ سـاڵی و سەردەشـت دیـوااڵنی ئـاوایی موعەلیمی
 یەکاندا کەســـی دوو یەک کۆبـــوونەوە لە و دیـــوە حیزبـــی کادرەکـــانی زۆرجـــار و بـــووە سەردەشـــت باســـاوەی و ژاژۆکە

 ئەنـدامی بـۆتە دا (ز١٩٦٣)هەتـاوی ی١٣٤٢ سـاڵی لە و سـەر بـردۆتە خـۆی سیاسـی بـاری زیاتر و کردووە بەشداری
 .کوردستان دێموکراتی حیزبی

 
 و تەبعیــد بـۆ پەنـا خەڵــک کردنـی چاوترسـێن بــۆ پەهـلەوی رژێمـی کاتێــک دا( ز١٩٦٨) هەتـاوی ی١٣٤٧ سـاڵی لە

 لە یەکێـک پوور حەسـەن حەمەرەسـووڵ کاک دەکات، دەوروبەری و سەردەشت ناوچەی دیارەکانی سیما دوورخستنەوەی
 نزیک تەفریشی شاری بۆ ئەوە پاش و ئێران باکووری لە گورگان شاری دەوروبەری بۆ جارێک و دەبێ دوورخراوەکان

 خـۆی لە ئینسـانی ڕەوشـتی جـوانترین کە دابـوو هەوڵی ماوەیەشدا لەو حەمەرەسووڵ کاک خرابۆوە، دوور قوم شاری
. بـدات نیشـان خەمخـۆر و مشـوور بە و سـەردەمیانە مرۆڤێکـی وەک شـوێنانە لەو کـورد سـیمای ئەوەی بـۆ بـدا نیشان
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 شـاری بـۆ سـاڵیش دوو پێکـراوە، ئاماژەی شوێنەی دوو لەم جیا دا دوورخرانەوەی کاتی لە هەر کە ئاماژەیە جێگای
ــانە ــتە دوورخســتنەوەیەش ئەم. دوورخــراوەتەوە ب ــانەی دەبێ ــینی قوتابخ ــی شوناســی ناس ــۆ وەک و نەتەوەی  خــۆی ب

 و فێربـوون لـێ بـۆ بـوو قوتابخانەیەک دوورخستنەوەیەش ئەم بەاڵم چێشت، دووری ئازاری زۆرم ئەگەرچی دەیگووت
 .کوردستان و سەردەشت ناوچەی خەڵکی و سرووشت لە و خۆم لە ڕێزگرتن

 
 یەوە وشــیاری و ژیــری هــۆی بە و گیــراوە لــێ تــایبەتی ڕیــزی خەڵــکەوە الیەن لە سەردەشــت بــۆ گەرانەوەی دوای

 بـۆ ئەوانـدا لەگەڵ و بکـاتەوە جـێ دا بازاریـان و فەرهەنگیان و کاسبکار و وەرزێر چینی دڵی لە خۆی توانیویەتی
 و تــێکەڵ و کــۆمەاڵیەتی کەســێکی حەمەرەســووڵ کــاک جیــالەوانە. بکــات نەترســانە زۆر کــاری شــۆڕش بــووژانەوەی
 .بوو لێهاتوو بەرێوەبەرێکی و شارەزا مامۆستایەکی و قسەخۆش و خاکی مرۆڤێکی

  
 و بەرچاویی دیارو خوێندەواری هۆی بە و ناوچە جوغرافیای و کولتور سەر لە شارەزایی هۆی بە حەمەرەسووڵ کاک

 یەکــانی الدێ و گوندنشــین خەڵکــی لەگەڵ کــار لە زۆری یەکی پســاۆری جۆراوجــۆر، نووســینی و خوێنــدنەوە هەروەهــا
 و خــــۆی ســــەردەمی ڕوونــــاکبیرانی و فەرهەنگیــــان گرینگتــــر لەوەش و بازاریــــان و کاســــبکار هەروەهــــا و نـــاوچە

 زوو زۆر گەلەکەی دیئــازا بە پــتەوی ئیمــانی هــۆی بە و وچــانی بــێ هەڵســوورانی هــۆی بە. هەبــوو قوتابخانەکــان
 ی١٣٤٢ ســاڵی لە ئــاوارەوە مەال شــەهید و حەدداد کەریــم کــاک ڕیگــای لە و دەبــێ سیاســی کــاری و شــۆڕش خولیــای
 و دیـار هەرە کـادرە لە یەکێک دەبێتە دواتریش و کوردستان دێموکراتی حیزبی ئەندامی دەبێتە دا (ز١٩٦٣)هەتاوی

 دێموکراتی حیزبی سێهەمی کۆنگرەی لە یەوە بوێری و شارەزایی و خۆشناوی هۆی بە. دێموکرات حیزبی هەڵسورەکانی
 پێکهات، عێراق غدای به شاری  ی زایینی کە له(4412ی سێتەمبەری 22)هەتاوی  4212 ری زبه ره ی١کوردستان کە 

 ناوەنــدی کــۆمیتەی ئەنــدامی وەک کــۆنگرەوە بەشــدارانی الیەن لە نەبــووە حــزووری دا کــۆنگرەش لە ئەوەدا گەڵ لە
 لە حیزبی و سیاسی ئەرکی کارو بۆ گشتی متمانەی و هەڵدەبژێردرێ واڵت نیوخۆی لە کوردستان دێموکراتی حیزبی
 و دەبـێ نـاوچەیە لەو حیزبـی کۆمیتەکـانی و شـانە دامەزرێنەرانـی لە یەکێـک حەق بە نـاوبراو و پیدەدرێ نێوخۆی
 حیــزب وتەکــانی و راســااردە و نــامە چاونەترســانە کە دەبــێ حیــزب هەڵســووڕاوانەی کــادرە لەو یەکێــک هەروەهــا

 دەوروبەری ناوچەکانی و سەردەشت تەشکیالتی بەرپرسی دەبێتە و کوردستان دیکەی ناوچەکانی و تاران دەگەیێنێتە
 و لێزانـی بەوپەری دا( ز١٩٨٩) ی هەتـاوی١٣٥٨ سـاڵی لە کوردسـتان دێمـوکراتی حیزبی ی ٤ کۆنگرەی گرتنی تا و

  تەشکیالتی و سیاسی کاری نەترسانە دا پەهلەوی ژاندارمی و ساواک زەبروزەنگی و شەوەزەنگ نێو لە شارەزاییەوە



دێموکڕاتی حیزبی انی شەهیدیڕێبەر  

 

 

193 
 

 .دەبا بەرێوە کوردستان دێموکراتی حیزبی
 
 کـاک ڕیگـای لە ڕاپەریـن، پـێش زۆر هەبوو، سەرەکی ڕۆڵێکی سەردەشت لە دا ئێران گەالنی شکۆی پڕ ڕاپەرینی لە

 بۆ کوردستان دیکەی شارەکانی و مەهاباد دەگەیێندرێنە هاورێیەک چەند و قاسملوو دوکتور شەهید حەمەرەسوڵەوە،
 .بن بەشدار دا ڕاپەرین لە ئەوەی

 
 کـاک کوردسـتان، دێمـوکراتی حیزبـی ی٤ کـۆنگرەی و مـوعینی هێـزی و کوردسـتان پێشمەرگەی هێزی دامەزرانی دوای

 بەرپرسی وەک دا ڕابردوو ساڵی ٣٥ ماوەی لە دواتریش و سەردەشت تەشکیالتی بەرپرسی و کادر وەک حەمەرەسووڵ
 کۆمیسـیۆنی ئەنـدامی حیـزب، گشـتی تەقەمەنی و تداروکات بنکەی بەرپرسی خوێندن، فێرکردنی و پەروەردە کۆڕی

 دیـکەدا جۆراجۆرەکـانی ئۆرگـانە لە هەروەهـا و دارایـی بەشـی و کـۆمەاڵیەتی کۆمیسـیۆنی بەرپرسـی نیزامی، سیاسی
 بە دا شۆڕشــیش نێــو لە و کــردووە گشــتی بە کــورد بــزووتنەوەی و کوردســتان دێمــوکراتی حیزبــی بە زۆری خزمەتــی
 سـاحەب کەسـێکی دا پێشـمەرگایەتی ریزەکـانی لە. کردووە شۆڕشگێری وانەی و خوێندن وانەی فێری قوتابی سەدان
 شۆڕشگێری ئەخالقی و ئینسانی ڕەوشتی خوو و پاک داوێن و دەست مرۆڤێکی بوو، شۆڕشگێر و هەڵوێست بە و ئیرادە
 هاوکــاتیش و نەکــردووە دریغــی حیزبــی مەئمــوریەتێکی هــیم لە جیــالەوە دەبــون، فێربــوون لــێ بــۆ هەموویــان هەر

 کـــادرو هەمـــوو و حیـــزب ڕێـــبەری متمـــانەی جێگـــای بڵیـــی تـــا و دەدا یەکریـــزی و یەکبـــوون بـــۆ هەوڵـــی هەمیشـــە
 . بوو گشتی متمانەی جێی و بەخۆ شەرم کەسێکی و بووە حیزب پێشمەرگەکانی

 
 حیسابی ئێرانەوە حکوومەتی الیەن لە حەمەرەسوڵ کاک چاونەترسی و بوێری و شۆرشگێربوون و ڕاوەستاوی هۆی بە

 ناوبراوی سامانی و سەروەت و خانوو. دابێنێ چۆک بە حەمەرەسووڵ کاک ئەوەی بۆ حکومەتیش و لەسەردەکرا زۆری
 بەوە گـوێی کـات هـیم و بـوو ئیـرادە و ئیمـان و ورە کێوی حەمەرەسووڵ کاک بەاڵم. سەرداگرت بە دەست تەواوی بە

 .چووە تااڵن بە جاشەکانەوە و حکوومەت دەست بە ماڵی و مڵک و سامان و سەروەت کە نەدەدا
 
 و زۆر نرخـی هەمـیش و( زادە حەکـیم کاوە شەهید و پوور حەسەن حەمەساڵح شەهید) داوە هیدی شە هەم شۆڕشدا لە

  بێ خوێندن لە منداڵەکانی بەاڵم بووە، پێشمەرگە هەرچەند داوە، گەلەکەی ئازادی بۆ الوەتی و ژیان سەرمایەی
 .بدەن خوێندن بە درێژە ویستوویانە کە کردووە کەسانەی ئەو هاوکاری هەمیشە هاوکاتیش و نەکردووە بەش
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ــانی ئەوەدا لەگەڵ ــوونی واتە شــۆڕش ڕیزەک ــوڕی و کەم و نەب  شــێوە باشــترین بە کە داوە هەوڵــی هەمیشــە بەاڵم ک
 کــاری و سیاســی کــاری دا خزمەتــی لە کە بــووم کەســانە لەو یەکێــک خــۆم بــۆ و بکــا خــۆی دەوروبەری بە یــارمەتی

 .بوو خاکی و دڵفراوان و خۆنەویست و سادق کەسێکی و کردووە تەنیشت لە بەرێوەبەریم
 
 شاری خەڵکی گشتی بە و بتوێن و پشدەر ناوچەی لە ژیاوە، قەاڵدزێ شاری لە بنەماڵەکەیان لەگەڵ ئەوە هۆی بە

 کوردسـتان باشـووری خەڵکـی لەگەڵ زۆری ناسـیاوی ژیـاوە لێـی شۆڕشـەوە هـۆی بە کە دیـکەی شوێنانەی ئەو و کۆیە
 کەسـە لە دا زایینـی ی١٩٧٤ سـاڵی بوردوومـانی دوای قەاڵدزێ خەڵکـی بـوونی ئاوارە و ئەیلوول شۆڕشی لە و هەبوە

 مەئمــوریەتی و شــارەزایی هــۆی بە و داوە قەاڵدزێ دەڤەری ئاوارەکــانی بە یــارمەتی کە بــووە سەردەشــت دیارەکــانی
 حەســانەوەی و حــاوانەوە شــوێنی هەمیشــە مــاڵەکەی و بــووە تــێکەڵ کوردســتان باشــووری شۆڕشــی لەگەڵ حیزبــی

 و حەمەرەسـووڵ کـاک قەرزداری کوردسـتان باشـووری شۆڕشـی مێـژووی شـک بێ و بووە کوردستان باشووری کوردەکانی
 .شۆڕشگێرەکەیەتی بنەماڵە

 
 بـــوو، هەژار و داهـــات کەم خەڵکـــی و سیاســـی زینـــدانیانی و شـــەهیدان بنەمـــاڵەی خەمخـــۆری حەمەرەســـووڵ کـــاک

 سیاسـەتە لە بەرگـری کە بـوو کەسـێک بـوو، شـەرەفکەندی دوکتـور و قاسـملوو دوکتور ڕێبەر شەهیدانی خۆشەویستی
 بـۆ و دەکـرد قەبـووڵ ڕەخـنەی و دەگـرت ڕەخـنەی بـوو، قسـەورگر کەسـێکی هاوکاتیش و دەکرد حیزب درووستەکانی

 لە کـاریگەری ڕۆڵی بوو، هیممەت بە و بەکار بڵێی تا کەسێکی حیزبی ئەرکەکانی ڕاپەراندنی بۆ و حیزب گەورەیی
ــوێنی ــار ش ــایەتی و ک ــوو دا یەکانی بەرپرس ــە و هەب ــاوی بە هەمیش ــراوەوە چ ــروانیە ک ــان کوڕی و کەم دەی ــۆ و یەک  ب

 .دەدا وچانی بێ هەوڵی ڕێگا سەر کەندوکۆساەکانی نەهێشتنی
  

ـــە ئەوەدا لەگەڵ ـــوورانی لە بەردەوام و هەمیش ـــووە، حیزبـــی هەڵس ـــین لە هاوکـــات داب  دوور وەرگێـــرانیش و نووس
 کـردووە، گەلەکەی بە پێشـکەش کـوردی کتێبخـانەی کردنـی دەوڵەمەندتر بۆ نوسراوەی و کتێب چەند و نەکەوتبۆوە

 مەال) شەڵماشــی ئەحــمەد مەال لەگەڵ ســاتێک( ١یــاران یــادی) سەردەشــت، مێــژووی: لە  بــریتین دانەیــان چەنــد کە
ــاوارە ــادی) دا،( ئ ــاران ی ــوور مەال هەڵبەســتەکانی لە ســەرپێیی کردنەوەیەکــی بەســەر( ٢ی ــاغی غەف  حــافزی) دەبب

 ئامـادەی کتێبـی چەنـد هەروەهـا و( حەوتەم بەرگـی ئێـران کۆمەاڵیەتی مێژووی) سوڵتاندا بارەگای لە ،(مەهابادی
 و هەڵبەسـت تەنـانەت و نووسین جۆراوجۆردا بۆنەی لە لەوە جیا نەکەوتن، پێ چاوی خۆی بۆ بەداخەوە کە چاپن
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 بــاڵو و چــا  دا ماڵاەرەکــان و کوردســتان ڕۆژنــامەی لە لەوان بەشــێک و نووســیون مانــای پــڕ و کــورت نووســراوەی
 .بوونەوە

 
 لە بەردەوام کە ئەوە وێـرای ببوو، ناسازی و نەخۆشی تووشی دەبوو ساڵێک ماوەی حەمەرەسووڵ کاک  وه داخه به زۆر
 ببینێ خۆی چاوی  به کوردستان ی شه به و ئه ئازادی  که ژیا نه زیاتر  وه له مخابن بەاڵم دابوو پزیشکی چاوەدێری ژێر
  بـه کان یـه دووری ئـازاری زامـی و  وه کۆبکاتـه خـۆی نیشـت ته  لـه  دیکـه  جـارێکی بـۆ ی کـه ماڵه بنه نـدامانی ئه موو هه و

 کــاک کجاریی یــه ماڵئــاوایی شــک بێ. وه بکاتــه ســارێژ  دیکــه خزمــانی موو هــه و بــرازا و وه نــه و کــم کــوڕو ی وه دیتنــه
 حیزبی بۆ هەروەها و ئاشنایانی و دۆست تێکرای و ی که ماڵه بنه ندامانی ئه موو هه بۆ  یه وره گه کۆستێکی حەمەرەسووڵ
 خـزمەت بـۆ خـۆی تەمەنـی سـاڵ ٥١ لە زیـاتر دا حدک ریزەکانی نێو لە حەمەرەسووڵ کاک کە کوردستان دێموکراتی

  کـه  وه ئه هیوای  به. دەکرا سەیری خۆراگری قەاڵی وەک حیزبەدا ئەو نێو لە و کرد تێاەر نیشتمان و گەل بە کردن
 بـۆ بـن زۆر ر هـه پووری ن سـه حه حەمەرەسـووڵ کـاک ک وه خۆشـناوی و ناس نه ماندوویی و ر تێکۆشه مرۆڤی کورد لی گه
 .ن بکه مافاارێزی و ترسی چاونه ی وانه فێری کانیان منداڵه ی وه ئه
 

 سـەر لە هەرچـی و دژوارە زۆر دەمانناسـی نـزیکەوە لە کەسـانەی ئەو و مـن بـۆ حەمەرەسووڵ کاک نابەوەختی کۆچی
 ئـێمە کە بنـێەوە سەر ئاسوودە بە و بنوو دەڵێم ئەوەندە تەنیا و دێنێ کەمی هەر قەڵەم ئێستا بینووسین، ناوبراو
 تـۆی خۆشەویسـتی و دڵفراوانـی و وانە هەین تا و زیندووی کات هەموو دا دڵمان لە و دەبین جەنابت قوتابی هەر
 و گەل ئـازادی ئامانجەکانـت، وەدیهێنـانی تـا ئـێمە کە بنـێەوە سـەر ئاسودەیی بە. ناچێتەوە بیر لە سەرمان تاجی

 بە هەنگـاوی جێـی بە هەنگاوەکانمـان سەر تا و دەرۆین دا وەفاداری نموونەی تۆی خەباتی ڕێگای بە هەر نیشتمان
 .هەڵدێنینەوە ئازیزدا تۆی جێماوی

 

 .شاد رووحی
 

 پوور حەسەن حەمەرەسووڵ کاک بەرێز ئاوارە مەال شەهید وەفاکەی بە یارە بۆ فرمێسک دڵۆ  چەند: سەرچاوە
 کەریمی حەمەرەسووڵ: نووسینی

 ٢١١٦ی جوونی ١
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 ئەندامی دەستەی راوێژکاری دەفتەری سیاسی :فەتاح کاویان 

  
 
 
 
 
 
   
 
 
 

خوێندنی سـەرەتایی لە شـاری مەهابـاد . لە شاری مەهاباد لە دایک بوو( ز١٩٣٦) ١٣١٥فەتاح کاویان، ساڵی کاک 
ــرد ــۆی . تەواو ک ــدیی بە ه ــاغی ناوەن ــاڵیک لە قۆن ــد س ــنە، چەن ــاری س ــانەوە لە ش ــاڵەیی و گیرس ــارودۆخی بنەم ب

لە پــۆلی چــوارەمی ناوەنــدی لەگەڵ دایکــی لە ســنەوە گەڕانەوە بــۆ مەهابــاد و دوای . خوێنــدنی لەو شــارە تێاەڕانــد
بـوو ( ز١٩٥٧)١٣٣٦سـاڵی . تەواو کردنی پۆلی پێنجەمی زانستی، وەک مامۆستای وەرزش لە شـاری مەهابـاد دامەزرا

ــوکراتی کوردســتان ــاری ( ز١٩٥٩) ١٣٣٨ســاڵی . بە ئەنــدامی شــانەی نهێنیــی تەشــکیالتی حیزبــی دیم بە دوای پەالم
سەرانسەریی ساواک بۆ سەر ڕێکخستنە نهێنییەکانی حیـزب، کە لە کرماشـانەوە هەتـا سەڵماسـی گـرتەوە و بـوو بە 

دوای بەڕێکرانیـان بـۆ تـاران و بە نـاو . کەوتە زینـدانکەس، فەتـاح کاویـانیش گیـراو  ٢٥١هۆی گرتنـی نزیـک بە 
مەحکووم ( حبس ابد) دادگایی کرانیان لە گەڵ چەندین کەسی دیکە لە ئەندامانی حیزب بە زیندانی هەتا هەتایی

ی دەرکـرد و بـێجگە لە ”لێخۆشـبوون“فەرمـانی  بەاڵم شای ئێران لە ژێر کاریگەریی بارودۆخی سیاسـیی ئێـران. کران
 .ی کەم لە بەندییە سیاسییەکان ئەوانی دیکە ئازاد کرانژمارەیەک

 
کاک فەتاح دوای ئازاد بوون لە زیندان، دیالـۆمی وەرگـرت و چـووە زانسـتگەی تـاران و لیسانسـی زمـانی ئینگلیزیـی 

مؤسسـە )لە دامەزراوەی نەتەوەیـی زمـان( تا ساڵێک پێش ڕووخـانی ڕێژیمـی شـایەتی)سااڵن ١٢وەرگرت و بۆ ماوەی 
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فەتاحی . دواتر بە ماڵ و منداڵەوە گەڕایەوە مەهاباد. وەک مامۆستاو بەڕێوەبەری وانەوتنەوە کاری کرد( انملی زب
کاویان بە هۆی خۆشناوی، رابردووپاکی و تواناکانی، لەگەڵ بەرەوپێش وونی ڕەوتی الواز بوونی دەسەاڵتی ڕێژیمی 

چاالکانە ڕۆڵی گێرا لە وەڕێخستنی ( ز١٩٧٨)١٣٥٧ساڵی  .شایەتی، پۆستی شارەداریی شاری مەهابادی گرتە ئەستۆ
خۆپێشاندانەکانی دژ بە ڕێژیمی پاشایەتی لە شاری مەهابادو کاتێکیش خەباتی خەڵکـی کوردسـتان و سەرانسـەری 

 .ئێران بووە هۆی ڕووخانی ڕێژیمی پەهلەوی، تێکەڵ بە کاروتێکۆشانی حیزبەکەی بۆوە
 

ەوە جــارێکی دیــکە چارەنووســی خــۆی لە خەبــات و تێکۆشــانی ( ز١٩٧٨) ١٣٥٧ بەم جــۆرە کــاک فەتــاح لە زســتانی
بە هەموو ( ز٢١١٧ی جانێوێری ١٨) ١٣٩٥ی بەفرانباری ٢٩حیزبی دیموکراتی کوردستان گرێ دایەوە و هەتا ئێوارەی 

 فەتـاحی کاویـان بە. توانای خۆیەوە لە خـزمەت حیزبـی دیمـوکرات و بـزووتنەوەی شۆڕشـگێرانەی کوردسـتان دا بـوو
، هەر وەهـا توانـای  هۆی بڕینی پلەکانی بەرزی خوێندن، شارەزایی بە سەر زمانەکـانی کـوردی، فارسـی و ئینگلیـزی

و وەرگێـڕان دا، هەر زۆر زوو بـوو بە هاوکـار و یاریـدەدەرێکی بە نـرخ بـۆ ڕێبەریـی  ئەدەبی و لێهاتوویی لە نووسین
 . حیزب

 
 یشـار  لـهکە ( 4411ری ێوبریـی فێ44)4211نـدانی  ی رێبه21 نکوردسـتا یاتڕمـوکێد یزبـیح یم چـواره ی نگرهۆکلە 
ی حیزبـی پـێ سـاێردرا و ئەم بەرپرسـایەتییەی (لێکـۆڵینەوە)بەرپرسایەتیی کۆمیسـیۆنی بازرەسـییبەسترا  هاباد مه

 . بەڕێوە برد ١٣٦١شانبەشانی ئەنجامدانی کۆمەڵێک کارو ئەرکی ڕۆژانەی دیکەی حیزبی، هەتا ساڵی 
 

 ی ناوچـه  لـه ۆج وهیش یگوند  لهکە ( ز١٩٨١ی دێسەمبەری ٦) ١٣٦١ یز رماوه سه ی١٥ لە پێنجەمی حیزبلە کۆنگرەی 
وەک ئەنــدامی کــۆمیتەی ناوەنــدی و، لە کــۆمیتەی ناوەنــدییش دا بە ئەنــدامی دەفــتەری  پێکهــات شــت رده سه یورک گــه

 . سیاسی هەڵبژێردرا و لە کۆمیسیۆنی چاپەمەنیی حیزب، ئەرکی گرتە ئەستۆ
 

 زایینـی 2111ی جـووالی 2 - 4212ری  ی پووشـاه42) ١٣ کاک فەتاح لە کۆنگرەی پێنجی حیزبەوە هەتا کۆنگرەی
، بەردەوام یەکێک لە هەڵبژێراوانی کۆنگرەکـانی حیـزب بـۆ ئەنـدامەتیی کـۆمیتەی ناوەنـدی بـووە و ( هیکو یشار  له

ئەدەبیـاتی . بەتایبەتی لە کۆمیسیۆنەکانی ڕاگەیاندن و سکرتاریای حیـزب، ئەرک و بەرپرسـایەتیی بەڕێـوە بـردوە
ئەو، هەر . نەیەی پێـوە دیـارەسیاسیی حیزبی دیموکرات لە زۆر قۆنـا  دا، جـێ پەنـجەی ئەو مـرۆڤە فـازڵ و فەرزا
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دا خزمەتـی بە  لەو کاتە دا کە بە زانیاری و بەهـرە و تواناکـانی خـۆی لە بـواری نووسـین و ئەدەبیـات و وەرگێـڕان
نرخی بە حیزبی دیموکرات و بزووتنەوەی شۆڕشگێڕانەی نەتەوەکەی دەکرد، بۆ هاوکارەکانیشی مامۆستاو فێرگەیەک 

 .بووو بەرە بەرە پێی دەگەیاندن
 

سەرەڕای سەرقاڵبوونی بە ئەرک و بەرپرسایەتیی حیزبییەوە، بەردەوام بەشێک لە کاتی خۆی بۆ کارکردن لە یەک 
یا چەند لە مەجالەکانی وەرزش، فەرهەنگنووسی، وەرگێڕانی كتێب، نووسینی بابەتی ئەدەبـی و کـاری فەرهەنگیـی 

ــکە، دەهێشــتەوە ــانگی . دی ــی بە ناوب ــی فەرهەنگ ــادە کردن ــی  و ”ەوانەحەوت“ئام ــی کتێب ــی “وەرگێڕان ــا و مەرگ خولی
و هێنـدێک کتێـب و بەرهەمـی دیـکە کە بە داخەوە هەتـا  لە ئینگلیزییەوە بۆ سەر زمانەکانی کوردی” قاسملووی کورد

کــاک . ئێســتا چــا  و بــاڵو نەبــوونەوە، نمــوونەیەک لە خــزمەتە فەرهەنگییەکــانی ئەو کەســایەتییە پڕکــارە بــوون
رهەنـگ، کەسـایەتییەکی کـۆمەاڵیەتی، مرۆڤێکـی قسـەخۆش و خـۆش مەجلـیس، خەباتکــارو فەتـاح، پیـاوێکی بە فە

لە نێو پێشمەرگەکان، بنەمالە حیزبییەکـان و لە نیـو  بە هۆی ئەم تایبەتمەندییانەوە. سیاسییەکی مرۆڤدۆست بوو
لە . بــوو هیــز و الیەنە سیاســیەکانی ڕۆژهەالت و بەشــەکانی دیــکەی کوردســتانیش دا خۆشەویســت و جێگــای ڕێــز

و بنەمالەکانیـان، هاوکـاریی پەنـاخوازان و هەر  و خەمخـۆری لە ئاسـت گیروگرفـت و کێشـەکانی تێکۆشـەران هاوسۆزی
 .هاوڕێ و ناسیاوێکی لێقەوماو دا سنووری نەدەناسی و هەر هاوکارییەکی لە دەستی هاتبا، درێغی نەدەکرد

 
شـەری دێـرین و نـاودار، کـاک فەتـاح کاویـان، ئێـوارە بە خەم و پەژارەیەکی زۆرەوە کەسایەتیی پڕ خزمەت و تێکۆ

، لە تەمەنـی هەشـتا سـاڵی و لە شـوێنی (٢١١٧ جـانێوێریی ١٨) ١٣٩٥ی ی بەفرانبـار٢٩درەنگانی ڕۆژی چوارشـەمە 
ژیان و تێکۆشانی خۆی لە قەاڵی دیموکرات لە نزیک شاری کۆیە، دڵی لە لێدان وەستا و بـۆ هەمیشـە مـااڵوایی لە 

 .هاوسەنگەرانی کرد وخەباتان وخۆشەویستان، ها
  

بە کۆچی دوایی هاوڕێ فەتاحی کاویان، حیزبی دیموکراتی کوردستان، تێکۆشەرێکی بە وەفا، بە نرخ و مانـدوویی 
ســاڵ تەمەنــی خــۆی لە ئەنــدامەتیی ئەم حیــزبە وخزمەتــی  ٨١ســاڵ لە  ٦١تێکۆشــەرێک کە . نەناســی لە دەســت دا

بــزووتنەوەی نەتەوەی و شۆڕشــگێڕانەی کوردســتان و گەلــی کــوردیش بە . کــردبیروبــاوەر و ئامانجەکــانی دا تێــاەڕ 
 .مەرگی ئەو کەسایەتییە خەباتکارە، یەک لە سیما پڕشنگدارەکانی خۆیان لە دەست دا

 کاک فەتاح، بۆ تێکۆشەران و ئەندامانی حیزب، بۆ ڕێبەریی ئەم حیزبەش حوکمی مامۆستایەکی بە ئەزموونی 
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و وانەکـانی دەپـارێزین و لە خەبـات و   دڵنیا دەکەین کە خزمەتە بە نرخەکانی، ئەزموون هەبوو، بۆیە گیانی ئەو
 .تێکۆشان هەتا وەدیهێنانی ئاوات و ئامانجەکانی، ناوەستین

 
 ساڵو لە گیانی پاکی فەتاحی کاویان،

  
 ماڵاەری کوردستان و کورد

 
 

 
     

 ی حدکاپێنجەمی کۆنگرەی ندەناو ەیتیمۆک یندامەئ :کاک سەعید کویستانی
 
 
 
 
 
 
 
 

 کێزێن ەل خان،ێش ییاوڵیئا یگوند ەل رانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح یداکاریف یکادر کوێستانی دیعەس کاک
 9. چــاوی بەدونیــا پشــکووتوه 4424 ڵیســا ەل زاده،ەاڵم یکڵەیەمــاەبن ەل کوردســتان، یتــەاڵژهۆر ەیدەغەن یشــار

 کـاک. دهەغەن یشـار ەکـردوت انیـرو یشـکۆخ دوو و ورهەگ یبـرا و کیـدا یراێو و کردوه یچۆک یباوک بووه ەمانگان
 سـادق کـاک وانشـادەر بـوو، یاسـیس باتکـاروەخ ەک وه،ەیەکەورەگ بـرا ۆیهـ ەب یرمنـدالێم ینـەمەت ەل رەه دیعەس

ـــەد ئاشـــنا ەمەردەســـ وەئ یباتکـــارانەخ لەگ ەل کـــاوه،  ەیورەگ یباتکـــارەخ یال ەل ندااڵســـا 42 ینـــەمەت ەل. ێب
 کـانەژنامۆر ەیربۆز ەیوەئ ۆیهـەب. ێبـەد فروشـتن ەژنـامۆر یکـێرەخ یسـامیح میـرەک کاک وانشادەر مان،ەکەوەتەن
 .ێبەد نانێپەر و دانێل یتوش شا، یکانەرمەژاند نیەال ەل جار نیندەچ دیعەس کاک بنەد یاسیس و یتیەەاڵمۆک
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 ددایعەسـ کـاک ینـاخ ەل ەک ێبـووب, یئـازاد یگاێر یرەشۆکێت و باتکارەخ ەب بوون ،یراەگ نیلەوەه ەمانەئ ەنگەر
 یمـەدوه یرەشـ و کـانیەوەهلەپ یشـەر یتەاڵسـتەد یتنید ەب د،یعەس کاک یرمندالێم و یمندال یورانەد. ێپشکوەد

 مەئ یمـووەه ەک وه،یـرەاێت رانێـئ ەل قیدەموسـ دوکتـور یرکارەسـ ەهاتن و کوردستان یمارۆک یالتەستەد و یمەعال
 پـاش. ەبـوون رەگیکـار دیعەسـ کـاک یریـب هـزرو یکردنـ نـدەمڵەوەد و کردنەپـوخت و انـدنەیگێپ رەس ەل ەروداوان

ــیگ ــراک یران ــ پــاتەق و ەیب ــکەخانیچا یکردن ــرەگەد ان،ەی ــد وهەنێ ــئا یگون  یلۆپــ تــاەه رەه دێعەســ كــاک. اوهڵی
 ەل کراەدەن ۆیب کمیدا مەاڵب بوو، ندنێخو من ەیورەگ یئاوات: ەڵێد ۆیخ. ێنێبخو یتیەویتوان ییتاەرەس یمەدووه
 و وارەنـدێخو ەتێـبەد ۆیخـ یشـانۆکێت و تەمیهـ ەب دیعەسـ کاک. نمێبخو من و بکا نیداب انمانیژ و وهەتێنێبم شار
 . رەنوس
 
 کیە و هــاتەد کیە رەه ەڵــید ۆیخــ. مــوکراتێد یرانەشــۆکێت ۆبــ کەیەبــنک ەتێــبەد انەیــکڵەما ێاویــئال ێــید ەل
. راێـگەد انۆیـخ ەڵگ ەل نـانیم ،ەنـاوچ وهەهـاتنەد کـانەکادر کێـکات بـوو، مەک نـمەمەت ەیوەئ یراەرەس. شتۆیرەد

ــبەد زوو رۆز رەه دیعەســ کــاک ــاور یگــاێج ەتێ ــانەکادر ەیمتمــان و ب ــێد یک ــەمەت ەل. کراتۆم  ەل دا،ەناڵســا 49 ین
 و ەبوو ئاگادار کراوێرپەباو و ندامەئ کەو ، ێاویئال یگوند ەل کراتۆمێد یمەودەئ یباال یکانەرکردەس ەیوەبوونۆک

 ن،یریـگەد ەوەتەمۆحکـ نیەال ەل یزبـیح یرانیکـاد ەیربۆز کێـکات دا،ڵیسـا 21 ینـەمەت ەل. راندوونەراپ ۆب یکار
 و کــار ســوەک و زانێــخ ەل یدور یانیــژ کوردســتان، یباشــور ۆبــ ێبــەد ربــازەد و کــاەد داەیــپ تەرفەد دیعەســ کــاک

 و کوردسـتان یباشـور ەل. کاەدێپ ستەد دیعەس کاک ۆب وهەکات وەل رەه شاخ، یباتەخ و رشۆش ەڵگ ەل یوەاڵکێت
 یفاەمســت ەاڵم مـرەن ەیوەهــاتن و راقیـع یکـانەرۆئالوگ یدیشــاه ر،ێـولەه ەل رەنـابەپ کەو دیعەســ کـاک راق،ێـع

ــارزان ــوژان و یب ــاتەخ ەیوەب ــیح و یپــارت یب ــاڵواەه و یوعیشــ یزب ــێد ین ــەد کراتۆم  یرشــۆش یرســانیگەڵه ەب. ێب
 کراتۆمــــێد ینــــاڵواەه لەگ ەل ۆیخــــ یخســــتنێر یکــــار و ێڵیدێــــجەب رڵیــــوەه یشــــار دیعەســــ کــــاک لــــوول،ەیئ
 ەل ،ۆەبـ یرشـوبالوەپ و ۆییرەرەسـ و یئوسـولێب یتوش کراتۆمێد یزبیح یکخستنێر ینێبەد کێکات. ەوەکاتەدێستاەد
  ،ەزعەو وەل ربازبوونەد ۆب ،ۆیخ یناڵواەه ەل ندەچ لەگ
 

 .ننەیـگەراد کوردسـتان یکراتۆمـێد یزبـیح یوەرەسـاغک ەیتیمۆکـی خێش ێنویزلە ( 4492) 4212 ڵیسا ینیهاولە 
 و کوردسـتان ییباشـور ەل ۆیینـاوخ یرەشـ یرجـەولمەه رەبەل .کاک سەعید یەکێک لە ئەنـدامی ئەم کـۆمیتەیە بـوو

 .  ێبەد نێتاروکەتاق درەبەراد ەل زبیح یکانەرێبو ەریکاد یشانۆکێت و انیژ ران،ێئ یردانەوێستتەد
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 کـاک وجـارەئ و ێوەکەردەد زبیـح یمـەدووه ەینگرۆکـ پـاش ەییتـاز یرەبێـر ییتوانـاێب کـردن، کـار کەیەماو پاش
 یدانێـپەرەپ و ەوەبووژان ۆب و ننەێگەراد کوردستان یموکراتێد یزبیح ینقالبیئ ەیتیمۆک ،یناڵواەه لەگ ەل دیعەس
 ەک کوردســتان، یتــەاڵژهۆر ەوەنێــرەگەد کــدا،ەڵخ ینەاڵمۆکــ نــاو ەل یزبــیح یشــانۆکێت و بــاتەخ یاتریــز یرچــەه
ـــناڵواەه یرۆز رهەه ەیربۆز ەوەداخەب ـــوونەکهێت ەل انی ـــد لەگ ەل ل  ـــا یکانەرمەژان ـــتوپەد و ش  ەل انیکانەندەوێس

 ەیرێسـتەئ ەب، (ز١٩٦٨ - ١٩٦٧)١٣٤٧ - ١٣٤٦ یکانڵەسـا ەیکدارانەچ ەیوەناڵجو. بنەد دیهەش کوردستان یباشور
 . ێردرێژمەد کوردستان یتەاڵژهۆر ەل یتیەکوردا یژووێم ینگدارەپرش
 

 شـان،ێسجنک و رانیـگ کەیەمـاو پـاش. رانێـئ وهەتێـرەگەد یناچـارەب دیعەسـ کـاک ،ینـاڵواەه یبـوون دیهەشـ پاش
 ەل ،ۆیخــ ییئاســا یانیــژ نــاەپ ەل دێعەســ کــاک داەیەمــاو وەل. ەوەکــاتەد ەدەغەن یشــار ەل یگــرەنێو یکێدووکــان
 ،ەسـانەک وەل کێـکیە. ێنـاگرەڵه سـتەد ،ۆیخـ ەیمتمـان یگـاێج و یاسـیس یستانۆد ەڵگ ەل دارید و وتنەکێچاوپ

 .ێبەد ،ەبوو ەدەغەن یشار یکانەرستانیبەد یریبەد وکاتەئ ەک ،یجریه یفاەمست کاک زێرەب
 
. دانەیـم ەوەتێـد باتەخ یختەس یژانۆر یزموونەئ ەب یکێریکاد کەو سانید دیعەس کاک شا، یتەحکوم یروخان ەب

 رێدەڵــه ەل یزبــیح دووجــار دیعەســ کــاک ،ێرمــوەفەد ەک قاســملوو، دوکتــور دیهەشــ یاریشــنێپ ەب دیعەســ کــاک
ری ەمبەسێی د9) 4291زی  رماوه ی سه41کە لە  رانێئ یکوردستان یاتڕموکێد یزبیح یم نجهێپ ی نگرهۆک ،ەرزگارکردو

 کەڵێـگ و ێردرێدبژەڵـه یندەناو ەیتیمۆک یندامەئ کەو شت رده سه یورک گه ی ناوچه  له ۆج وهیش یگوند  له (ز4414
 یکانەرکردەسـ ەل کێـرۆز لەگ ەل داۆیـخ یژێـدورودر یبـاتەخ ەل دیعەسـ کاک. بووهەه یزبیح یاڵبا یتیەرپرساەب
 و سـتۆد مەه و ەکوردو یکار مەه ەکید یکێرۆز و یبارزان فاەمست ەاڵم و یبانەتال اللەج مرانەن کەو یناوبانگەب

 .ەبوو ئاشنا
 

ــاک ــ ک ــیس ەل دیعەس ــریەال تداەاس ــوەن ینگ ــدن یانیــن رم ــاوان و نوان ــەل و ەوەح ــوو ۆییرخەس ــ ەل. ب  و ەشــێک رەس
ــانێکۆناک ــاراوگ ەل مەه و کوردســتان ەل مەه کخســتن،ێر یخــو نــاو یک  و ســازان و ئاخــافتن ژوێوتــوو یهلــەئ ،ەت
 ۆیخـــ تەق  ،ەوەب و رەگیکـــار ەیخـــنەر و کانیەراســـت یگـــوتن ەل کاتـــدا مـــانەه ەل. بـــوو یتـــیەکیە و کهـــاتنێپ
 ۆب ەک ەبووەن ەوەل یچاو دەق ،ەکردو لەگەل انیکار ەیسانەک وەئ یدیشاه ەب دا،یانیژ ەل دیعەس کاک. بواردەدەن

 کـاک. ێپـ رێـژ ەتێـنێب یزبـیح و یخالقـەئ یکانەاینسـیپر ،یزبـیح یروەسـ یەیوپاەپل یستخستنەدەو انی پاراستن
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 ێجەشــتین ۆیخــ ڵەیمـاەبن لەگ ەل دێســوئ یتـاڵو ەل و ێڵێدێــجەب یشــۆخەن ەب کوردسـتان 4419 ڵیســا ەل دیعەسـ
 ەل ەجگێبــ. ســتاەوەران کــورد یلــەگ یرەروەســ نــاوێپ ەل یکاڵچــا کــارو ەل شیدێســوئ یتــاڵو ەل دێعەســ کــاک. ێبــەد

 یکــانەوەبوونۆروکۆک ەل یشــدارەب ەل ،یونیــزیتلو و ییوویــراد یژێوتــوو و یرەوەریــب وەقــالەم و رتــووکەپ ینێنوســ
 و رەهاوســ ڕکوتــوپ یکێشــۆخەن ەب 2111 ڵیســا. ســتاەوەدەران کوردســتان یکانەشــەب مــووەه ۆبــ ،ەتــاراوگ یکــوردان
 کجـاریە یکەیەماو ۆب ەک دا،ەستدەد ەل خانم، زارا یتەحمەر ەوات ،ۆیخ یانیژ یختەس یورانەد ڵەیسا 11 ێیهاور

 .دانا دیعەس کاک یرونەد یتەمەاڵس رەس ەل یراپەخ رۆز یرەگیکار رۆز
 
. بـوو شـحالۆخ و شۆخڵد رۆز کجاریە کوردستان، یباشور یفراندومێر رەس ەل کوردان، ەیورەگ یتەمەڵه نییدوا ەب

 مردنم، شێپ ،ەجار مەئ داخوا رموو،ەفید ک،ەڵخ یرۆز کجاریە یکەیەژێر یشدارەب ەب فراندومێر یوتنەرکەس یدوا
 انیـ ەسـتەبازنش ،ەویەئابوور یبار ەل دیعەس کاک یچ رەگەئ ؟یدەتێب یەکورد یتڵەوەد ەک مەکەورەگ ەئاوات ڵەیب
 ەل تەزاعەب ێبـ یسـانەک و ەرگەشـمێپ ۆب یتەارمی و بوو باش یرونەود ڵد ەشیمەه مەاڵب بوو ریقەف یکێدیقاوەت

 . وهەناردەد کوردستان
 

 ەل یناحـال و توند و شکیو یکێسەک ،یوارەکورد یتێرەن دابوو یراگرتن یاەڕرەس شدا،ڵەماەبن ناو ەل دیعەس كاک
ــوو،ەن یدێســوئ یگــاەڵمۆک ــاک ب ــاناڵچا یشــدارەب ەب یســتانێکو دیعەســ ك ــاو و ەک ــدر ەم  ەیوەناڵجــو ەل ۆیخــ یژێ

 یدروســـت و یراســـت ەل کێـــرۆز ،ەورانەد مەئ ینـــدوێز یژوێـــم ەب ببـــوو ەوەکـــرد ەب کـــورد، یلـــەگ ەیخوازانیرزگـــار
 یکـــەڵک ەمتمـــان یگـــاێج و کراوێرپەبـــاو یکەیەرچاوەســـ کەو یکـــانیەرەوەریب ەویەشـــۆخەب. بـــوو ال ەل یکـــانەروداو

 ەک ەیوانەئ نیەال ەل ۆیەبـ رەه و ەکردوەدەکنێل ینسانیئ یژدانیو و خالقەئ و تەاسیس دیعەس کاک. ێریگەردەوێل
 . بوو ەمتمان یگاێج و ستیوەشۆخ بوون،ەن یشیاسیس یریهاوب تەنانەت
 
 ، (ز١٩٦٨ - ١٩٦٧) یتاوەه ی٤٧ و ٤٦ یکانڵەسا یرانەشۆکێت ەل یستانێکو دیعەس کاک ەکەیەئاماژ ەب ستیوێپ

 و ەبـووەه یشـانۆکێت و کار دا یزبیح یرگانۆئ ندەچ ەل و ەبوو زبیح یندەناو ەیتیمۆک یندامەئ ەورەد دوو و ەبوو
 .ەبوو کورد ەیوەبزووتن یکانەارید ەسەک ەل
 

  ەیکڵەماەبن یندامانەئ ەڵگەل بوو، موکراتێد و یتیەکوردا یبازڕێ یکێرەشۆکێت و یخاک یکۆڤێمر دیعەس کاک
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 وەل دیعەس کاک ەب کینز یکێسەک کەو یانیژ یرەهاوس و کردەد کورد یرزگار ۆب انیباتەخ ەویە یزۆسڵد یرەوپەب
 دیعەســ کــاک ،ەکــردوو مــوکراتێد و مــانەکەلەگ یواڕە یزۆد ەب انیــرۆز یتــەخزم ەک بــوو کــورد ەیرانەشــۆکێت ەژن
 ەل و ەبـوو ەشکەشاگ شۆڕش یوتنەرکەس ەڵگەل و بوو شتمانین و لەگ ەب زۆسڵد یکێسەک و ەمتمان یگاێج یکۆڤێمر
 دێـنائوم دا شۆڕشـ ەل کـات میهـ ەیوتینووس ۆیخ کەو مەاڵب ،ەگرتوو شەباو ەل یمەخ ۆیژنەئ شۆڕش ۆینسک ەڵگ
 .باتەخ ینەمید ەدوور و ۆئاس یتیەویووانڕ ەوەدێئوم یچاو ەب و ەبووەن
 
ینـەمەت ەل یشـۆخەن ۆیهـ ەب ٢١١٨ ئاگۆسـتی ی٣ یژڕۆ ەوەداخەب شانۆکێت و باتەخ ەیەد ندەچ یدوا دیعەس کاک 

 و رەنگەهاوســ و ێهــاور یراۆئــاپ وێــن ەل ٢١١٨ ی ئاگۆســتی١١ یژڕۆ و کــرد یــیدوا یچۆکــماڵئــاوایی و  داڵیســا ٧٩
 .ردراێسا خاک ەب ووی واڵتی سوئیدبرێرۆئ یشار ەل رکایش نگدبرووێل یرستانۆگ ەل داەیکڵەماەبن یندامانەئ
 

 !ێب بوارێر ڕپ ی خەبات و تێکۆشانیگاێر شادو دیعەس کاک یروح
 

 ماڵاەڕی حدک میدیا و ماڵاەڕی پێشمەرگەکان: سەرچاوە
 
 2018    یستۆئاگ ی١١ یوتەکێر
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 ی حدکائەندامی کۆمیتەی ناوەندی کۆنگری سێهەم :کەریم حەدداد

 
 
 
 
 
 
 
 

 یمـــارۆک ەیرگەشـــمێپ یکـــانڵەخا و بـــاوک ەک ەوەئ ۆیهـــ ەب ەوڵییەمنـــدا یتاەرەســـ ەل رەه ادددەح میـــرەک کـــاک
 ڵسـا ەپـازد ایـنەت ینـەمەت ەک داەکاتـان وەل رەه ەبـوو ئاشـنا یرەروەشتماناین و تەاسیس ەڵگ ەل بوون کوردستان

 یشۆخ و ەزراندوەدام انیاتڕکۆمێد یالوان یتییەکیە شتەردەس یشار ەل یکانەنەمەت هاو ەل کەڵێمۆک ەڵگ ەل ەبوو
 .ەکییەتیەکیە یچاالک یندامانەئ ەل کێکیە ەب بوو
 

 ینـدامەئ ەب بـوو اتڕکۆمـێد یزبـیح ەیوەبـووژان و کوردسـتان یمـارۆک یووخـانڕ رەسـ ەب ڵسـا ندەچ ینەڕیاێت پاش
 ییشدارەب ۆب رەنێنو کەو ەوۆیەه وەب رەه کرد، ینێنه یشانۆکێت ەب یستەد چاالک و کارا یکێندامەئ کەو و زبیح
 .ردراێبژەڵه هات، کێپ کوردستان یباشوور ی”ێسون“ یگوند ەل ەک زبیح یمەدووه ەینگرۆک ەل
 
 میـرەک کـاک (١٩٥٩ - ١٩٥٨) ٣٨ و ٣٧ یکانڵەسـا ەل زبیح یندامانەئ ەل کێشەب یرانیگ و مەدووه ەینگرۆک یدوا
 و بـرەز رێـژ ەل یانڕێیهاو ەل کێلۆپ ەڵگ ەل و، کرا یارید شتەردەس ەیناوچ ەل زبیح یالتیشکەت یرپرسەب کەو
 .کرد شانۆکێت ەب انیستەد دایتیەپاشا یمیژێر ینگەز
 

 ەب یرۆز یکــێتەخزم داۆیــخ ەیکەزبیــح نــاو ەل تەخــزم یرکــەئ ەل ایــج ەک بــوو ەســانەک وەل کێــکیە میــرەک کــاک
  یکێشەب یکانییەستیداوێپ و وێاڵپ و رگەجلوب یتەجاریت یناو ەب وەئ کرد، کوردستان یباشوور ەیوەناڵجوو
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 .کردەد نیداب یباشوور یکانەرگەشمێپ
 
 ەئاوار الەم دانیهەش یکیزین یهاوکاران ەل کێکیە دا (ز١٩٦٨ - ١٩٦٧) ١٣٤٧ و ١٣٤٦ یکانەوەناڵجوو یانیرەج ەل
 ەیوەئ رەب ەل یناچـــار ەب ەئـــاوار الەم یرکرانیســـتگەد پـــاش ەل ەوەشـــۆیەه وەب رەه بـــوو، ینیمـــوع مانەیســـول و
 .ەبوو کوردستان یباشوور ەیئاوار ،ەشاو یمیژێر نیەال ەل یرکرانیستگەد ییترسەم ەتێوەکەن
 
ــــوور ەل ــــهاور وەئ ەڵگ ەل باش ــــاش ەک ەیانێی ــــت پ ــــکان کێ ــــوو یش  - ١٩٦٧)هەتــــاوی  ١٣٤٧ و ١٣٤٦ەی وەناڵج

 .ەوەنەکەدێپ ستەد یزبیح یوشانۆکێت و ەوەگرنەد کیە کوردستان یباشوور ەوەابوونەڕگ زایینی(١٩٦٨
 
ــوو ێالدزەق ەل ڵیمــا ەک داەمانەردەســ وەل رەه ــارنج و شــا یمــیژێر یکــانەاویپ یرشــێه رەب ەتێــوەکەد ەب  ەد یکۆن
 .ەوەتێوەناک ێل یانیگ یانیز ەوییەشۆخ ەب ەک نێهاوەد ەیکڵەما
 
 کێـل دایـزبیح یرکـەئ یبردنەوێـرەب یوازێشـ ەل یکۆناک ۆیه ەب زبیح یندامانەئ ەک (١٩٦٨)١٣٤٧ ۆینسک یدوا ەل
ی 24 یزبـیح یمەهێسـ ینفرانسۆک و ەوەگرنەد کیە زبیح یکانییەکەرەس ەکادر ەل کێشەب یتەممیه ەب ابوونڕبەڵه

 میـرەک کـاک داەنفرانسـۆک وەل گـرن،ەدکوردسـتان  یباشـوور  هۆیـک یشـار  لـه( ز4414 جوونی ی٢١)4211ردانی  جۆزه
 .بوو ەوۆستەئ ەب مەهێس ینگرۆک یرانیگ تا ەیرکەئ وەئ و ردراێبژەڵه زبیح ییندەناو ەیتیمۆک یندامەئ کەو
 
 بەسـترا راقێـع  لـه غـدا به یشـار  له( 4412ری ەمبەاتێی س22) 4212ری  زبه ی ره4 کە لە شدایمەهێس ەینگرۆک ەل

 ەب میـرەک کـاک داەیەنگرۆکـ وەل ،ەوەتێردرێبژەدەڵـه ینـدەناو ەیتیمۆک یندامەئ کەو ەکید یکێجار ۆب میرەک کاک
 .ێنێد ستەدەو ەنگرۆک یشدارانەب ینگەد ەیژمار نیرترۆز ەوییەستیوەشۆخ و ییهاتووێل ۆیه
 
 کەو میـرەک کـاک تاڵو ۆینـاوخ ۆبـ زبیـح یـیتیەراەبێر و کـادر ەیوەانەڕگ و یتیەپاشـا یمیژێر یرووخان پاش ەل
 یمـــوکراتێد یزبـــیح یشـــتەردەس یشارســـتان یکخـــراوێر و ێکـــرەد یاریـــد شـــتەردەس یشارســـتان ەتیمۆکـــ یرپرســـەب

 .ەوەکاتەد رانێئ یکوردستان
 .ێردرێبژەدەڵه یندەناو ەیتیمۆک یریموشاو یندامەئ کەو میرەک کاک زب،یح یمەچوار ەینگرۆک یدوا ەل
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 یدوا ،ێکرەد یارید ەستاد وەئ یندامەئ کەو میرەک کاک( یزامین یشوورا) ەرگەشمێپ یستاد یزراندنەدام پاش ەل
 ێردرێسـاەد ێپـ ینیموع دیهەش یزێه ەییرماندەف یرکەئ میرەک کاک ەوەمیژێر نیەال ەل هابادەم یشار ەیوەرانیگ
 ەڵیســـەویش ینەســـەح الەم کـــاک کەو شـــتەردەس ەینـــاوچ یکانەرمانـــدەف ەل رچـــاوەب یکێشـــەب ەڵگ ەل ڕێهـــاو و
 .ەبردوو ەوەڕێب ەیرکەئ وەئ ڵسا ندەچ ۆب و بنەد کارەستبەد
 

 تـاەه و کـرا یاریـد زبیـح یـیزامین یداروکـاتەت یشـەب یرپرسـەب کەو زبیـح یمەنجێپ ەینگرۆک پاش میرەک کاک
 .برد ەوێرەب ەیرکەئ وەئ ڵیسا ٦٥ ینەمەت و زبیح یمەشەش ەینگرۆک یدوا
 

 یکراوێپەڕبـاو و فـاەوەب یکێنـدامەئ کەو و ێبـەد نینشـەخان یشـۆخەن ۆیهـ ەب داڵیسـا ٦٥ ینەمەت ەل میرەک کاک
 .ەویەما ەیکەزبیح یبازێر و تەخ ەڵگەل زبیح
 
 .ەبوو ەنگرۆک یشدارەب وانیم کەو ەوییەستیوەشۆخ و یکراوێپەڕباو ۆیه ەب زبدایح یمەهۆن و مەوتەح ەیکونگر ەل
 
 ێجــەب رانەنــدەه وەرەب یکوردســتان رەنــابەپ کەو( یتــاوەه ١٣٧١)ینــییزا ی١٩٩٢ ڵیســا ینیهــاو یکــانییەتاۆک ەل
 .ەویەما ەتاڵو وەل رەه ییوااڵدواما تاەه و کرد دێسوئ یتاڵو ەل یووڕ ینییزا ی١٩٩٣ ڵیسا ەل و ەشتووێه
 
 و رانێــئ یکوردســتان یمــوکراتێد یزبــیح یفــادارەو یکێنــدامەئ کەو دێســوئ ەل یبــوون ێجەشــتین یناڵســا ەیمــاو ەل
ــوارێر ــاێر یب ــ یگ ــاز واەشــێپ دانیهەش ــملوو و یق ــ و قاس ــدر یندەفکەرەش ــات،ەخ ەب ەیژێ ــ وەب رەه و دا ب  ەوۆیەه
 ەوەزبیــح ینــدامانەئ نیەال ەل یرۆز یکێتەحــورم و زێــر و بــوو یانڕێیــهاو و ســتانۆد یکراوێپەڕبــاو و ســتیوەشۆخ
 .رایگەدێل
 
 دیهەشـ یزاڵۆخـا و ە"نیسـرەن" سـتاۆمام ەب ناسـراو دادەح نیسـرەن دیهەشـ یبـاوک دادەح میـرەک کـاک ەباس یاویش
ی ١٧لە ڕێکەوتـــی  مـــوکراتێد یەاڵق ەل پاســـداران یســـاا یکبارانەمووشـــ یئاکـــام ەل ەک ،ەپوور نەســـەح دەمـــمەمح

 و شناوۆخ یتیەساەکهەروەها برای حاجی حوسین حەدداد  .کران دیهەش( ز٢١١٨ی سێاتەمبەری ٨)١٣٩٧خەرمانانی 
 ی٢١ یوتـــەکڕێ ەممەشـــ نجێپلە رۆژی کە  کوردســـتان یمـــوکراتێد یزبـــیح یکـــانەزڕی ینـــیرێد یرەشـــۆکێت و یاســـیس
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 ژێروۆنــ یتــاڵو ەل کســتادیدرێفر یشــار یکانەشــخانۆخەن ەل کێــکیە ەل داڵیســا ٨١ ینــەمەت ەل ٢١١٨ســێاتەمبەری 
 .کرد ییدوا یچۆک
 

 ١٣٩٧ی زەرماوەسـ ی١ یژۆر مـوکراتێد یباتکارانەخ مەرجەسۆب ئاشنا یکێناو و نیرێد یرەشۆکێت دادەح میرەک کاک
 دانێل ەل ەیکەئاوات واویه ەل ڕپ ڵەد دیسو یتاڵولە  دا ڵەیسا ٨٨ ینەمەت ەل ٢١١٨ ۆڤەمبەرین ی٢٢ ەب رەرانبەب
 .کرد انیژ ەل ییوااڵوت ماەک
 

 .تێکۆشانی پڕ ڕێبوار بێترووحی شاد و ڕێگای خەباتی و 
 

 و کوردستان میدیا کوردستان و کورد: سەرچاوە
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 :ۆڕێبەرانی کۆچکرد

 

 ، یان لە دوور خراونەتەوەکە بە هۆی جیاواز حیزبیان جێ هێشتوو 
 

 

 
 

 ەمی کۆنگرە یەکندەناو ەیتیمۆک یندامەئ :عەبدولڕەحمان زەبیحی
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 دا ەوادەخــان ەل ەمێئــ ەک ەیوەئ و ەســتوومیب مــن ئەوەی :زەبیحــی دەڵــێ حمانڕەبــدولەععەلــی کەریمــی خوشــکەزای 
. ەبـوو ەنیـم یفۆسـ ینـاو ەب شۆنگخـەد ،ینێخـو قورئـان ،یمانڵموسـو یکێاوێـپ ەیورەگ ەکـور یحـیبەز ێیەل ئاگامان

 هابادەم ەل رەه شیارانیباپ و باب ەستوویب کمیدا ەل ەک ەیوەئ و ەوەنۆک ەل رەه ەبوو  اڵساب ەل ڵیما ەنیم یفۆس
 یدەمەمـح ،ەبـووەه یاڵبـدوەع ،ەبـووەه یحـیبەز ،ەبـووەه ڕیکو ندەچ ەنیم یفۆس ،ەبوو ەورەگ ڕەکو یحیبەز بوون،

 .مابن ەک ەیندەوەئ. کم کووەو ەبووەه یرەهاج ،ەبووەه یعناڕە ،ەبووەه یفاتم ،ەبووەه
 

 وەئ مەاڵب ،١٩١٨ یەداێـت یکێخیتـار بـوو یكـیدا یال ەل و کەریمی خوشکەزایعەلی  ستەد ەب ەک داەیلیجیس وەل* 
 یزبـیح یکردنێسـاەد و بـاتەخ ەڵگەل ەیکەد یردەراوەب دواتـر و ەتـوومید دا یووسڕ یایدێپۆکلێسێئ ەل منەک دەڵێ
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 دا ەئاخران وەد منەئ ەک یکانەستۆد ەیقس ەب ،یرستانیبەد ی-٣ یالتیحسەت و کا ێژ ەڵەمۆک و کوردستان ییئازاد
 ،ەستوویب مۆییخ ەل من ەکەیوەئ ەچونک ١٩١٧ - ١٩١٦ وەرەب ێب مترەک ١٩١٨ ەل ێبەد شتوومەیگ انیرۆز یحزوور ەب
 ەمەردەسـ وەئ شێپـ یانیـ ،ەدانـاو یلیجیسـ ەیداریـئ شـا زاڕە ەک ەبـوو ەورەگ و ەبـووەه یحیبەز ،ەستوویب کمیدا ەل
 .ەبووەن ئاوا یشت و تەرۆش
 

  یباتەخ ،ینێنه یکار ەل ەیەوێش وەئ انی کان،ەنۆفراماس یریئسەت یحتەت کانەوێش ەل کەیەوێش ەب یحیبەز* 
 ەک کوردستان یژاواڕۆ ەل و کوردستان یباشوور ەل تەبیتا ەب یکانەقیفڕە ەل کێسەک رەه ەچونک. ەبوو ینیمەز رێژ
 وەئ ەک نەکەد ەوەئ یباسـ مـووەه یبـانڵەتا ڵالەج ،ەکیـد یرەبـراد کەڵێمۆک و شیروەد دیمەح کووەو ومنید منەئ
 ەڵەیمۆکـ یسـتمیس ەک ەیوەئ ۆیەبـ ،ەبـوو کخسـتنێر یکـار و ینـێنه یکـار یخـوا ،ەبـوو ینـێنه یکێشت مووەه ەاویپ
  ش،یکافێژ
 
ـــافەم رزایـــم کەو ســـانەک رۆز ەیبەموســـاح ەل ەک ەیوەئ  یدیعەســـ کـــاک ،یســـەرەمود یقـــادر الەم ، یمـــیرەک ین

 ەک کنۆک ڵەخا وەئ رەس ەل انیموەه ،ۆڕێگ ەتەهاتوو سندەشاپ یدەمەمح دواتر ،یرازیش دوکتور دواتر وون،یهوما
 و نینووسـ و ارۆڤـگ و عالمێئـ یبـار ەل ،ەوەکخسـتنڕێ یکاروبـار یبـار ەل کا ێژ ەڵەیمۆک یرووح و زەرکەم و رۆتۆم
 ،ەبوو یحیبەز ەکۆڕەتۆم ەوەباشوور ەب و والەب و والەب کیماتۆالید یندەوێپ
 

 شـانین ێـیپ تەقیقـەح یانیـ ژگـار،ڕۆ و ەبـووەیه ،ەڵـێد یسینگلیئ یولەق ەب ەنگیلیف وەئ ،ەستەه وەئ یحیبەز* 
 یهاشـم دوکتـور تتـاەح زوو، رۆز یتیەویتوان بکات، ۆڤەشر یکورد یتیەویتوان ،ێبنووس یتیەویتوان ەک ەوەئ. ەداو
 ەب یانیـموکر یویـگ وەئ زوو رۆز ەڵێد ەبوو ەڵیگەل ایسوور ەل ەک ڵسووڕە فاەمست نیدەزێع دوکتور ،ەڵێد یرازیش
 یزمـان ێیلفـوبەئ ینـدنێخو یکـێرەخ ەک یمـەد وەئ ۆبـ ەوەئ ەو. دا ەییانسـەڕف یزمـان یبـوون رێـف ەل ەشـتووێه ێج
 ەد ەچـوو یکـورد ەب ەییانسـەڕف یووسـڕال کووەو یکێقامووس ەیلەلکەک وەئ یانیموکر یویگ یال ەل ەبوو ەییانسەڕف
 . ەوییەشکێم
 
 ەل و ەکـردوو یکـار ،ەداو ۆیخـ یکـار ەدامیـئ شیمـارۆک یدوا ش،یکافێژ یدوا رەه ەک یحیبەز ەیەوەئ تەقیقەح *
 و ەکێتـاڵوو کوردسـتان و کوردستان ەیپارچ چوار یبازڕێ رەس ەل شیمردن تاەه و ەبوو سوور ەڕەیروباویب وەئ رەس
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 یکــینز یکێســتۆد ەک یرەدەیــح یقیدەســ کــاک ەڵگەل نەلەســەم لئــانەئ ەکیــد یوانــەئ و ،ەداوەن یال ەکــراو شەداب
 یئاغــا ،ەزادیــلەو یحمــودەم یئاغــا و یــان مــار،ۆک و کــا ێژ یمــانەز ەل بــوون کیــنز کێــل کجــاریە ەبــوو یحــیبەز
 ەیربۆز مـارۆک یبـوون؟ دوا دا یکـورد یتەاسیس ێیکو ەل ایئا یمامیئ یحمانڕە رزایم یئاغا ،یدیوحەت ینیدەجمەن
 .هێنا تەاسیس وازیان انیرۆز ەرەه
 

 یحــیبەز ،ەیەورەگ ەشــکان وەئ و لــوولەیئ یشــۆڕش یک ــوونێت یدوا ١٩٧٦ ەل. کێڕێــد ەب پ ــووک ینــاغۆق کیە* 
 یاللـەج مـام و خـان ۆرێـه ەڵگەل کێـمانگ ەیماو ۆب شقیمید ەل ایسوور ەل انی لوبنان، ەل کاەد لوبنان یکێرەفەس
 ۆیهـ ەب. ێچەردەد یعدامێئ یحوکم ،١٩٧٦ ڵیسا ێریگەد غداەب ەل ەبوو انەڵیگەل ڕخویس غداەب ەوەتێد ەک. ێبەد
 مووەه ەکەڵخ ەرۆج وەئ و ستار خێش و رۆمات الەم کووەو یخسەش و بوون دا عسەب یتڵەوەد ەل ەک ەیرانیزەو وەئ
. یکرەلبەئ نەسەح و نیحوس دامەس یخسەش یال ۆب و عسەب یگاەبار رەب ۆب  چنەد مووەه و نەکەد ۆب یتەفاعەش
 .ەوەنێڕگەد یعدامێئ ەل ە،رانێئ یکەڵخ ەکێمونازل ەوەئ ەباب ەک
 

 هـاتەد کەڵـخ هابـادەم ەل بـوو ئـازاد یشـگایدان یکردنـ سـاز یکـیرەخ هاباد،ەم گەراوەتەوە ی١٩٧٩ ەل زەبیحی* 
 رەفـتەد ەوتـنەک ینـیدەزێع خێشـ سـتاۆمام ەڵگەل ێجـ کیە مەاڵب. نێدابن  اڵساب ەل کۆیەزانک کردەد ەوێپ یندەوێپ

 ت،ێـبەه ەڵەمۆکـ ێبـەد و کییەگشـت یتـەخ و کییەشـتمانین یکـییەتێکیە کوردسـتان یباشـوور کـووەو کـردن، دروست
 یرەبەوەڕێـب و ەتەکەرەح ۆڕیتـۆم ەوەبـن ەل یحـیبەز. بکات یرشتەرپەس ستاۆمام ێب یگشت یتەخ تێبەه اتڕکۆمێد
 ێسـ دوومانـگ، مانـگ، ێسـ دوو زوو، رۆز ،ەوەبوو مانیشەپ ەوەل زوو رۆزبەاڵم دواتر  زوو، رۆز ەک. یب ەکەرەفتەد

 ینـیدەزێع خێشـ یحـیبەز سـتاۆمام نەبیقـرەت ێئـاالن ەل تـریئ  ێ'  ئاالن'  ەل و'  ێنێش'  ەل و' لەتووژ' ەل. مانگ
 .شتێه ێجەب
 
 ن،ەنــدەل لە دەحــمەئ میبــرا ســتاۆمام ڵیمــا ەبــوو چــوو کوردســتان،بــۆ  یهــاتن شێپــ ەوەئ ١٩٧٨ســاڵی  یحــیبەز *

 . هابادەم ۆب یتیەهاتن شێپ ەمەئ بووید یشیوانەریوشەن کاک وهەروەها
 

 .ەبوو گوم و شرت غداەب ەل یحیبەز ١٩٨١ ڵیسا ەل* 
 
 روانگە 
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 "نیشتمان" ی  نده ڕێنه گه[ ن بێژه]بیحی  حمانی زه بدولره عه

  
 ک -ژ  نی مــه چاپه رپرســی به و" نیششــتمان" ی نــده ڕێنه ، گه(ن بێــژه) بیحــی زه حمانی بــدولره عه وال ئــه و مالو ئــه بــێ
  لــه . بــووه کوردســتان زایینــی کانی چلــه ســااڵنی کانی وتووه ڵکــه هه  ره هــه  ڕوونــاکبیره  لــه ک یــه (مــدیری مطبوعــات)
   له ژار هه . ڵسووڕاندووه هه  ستایانه وه ی"کورد ژیانی ی ڵه کۆمه" نی مه چاپه کاروباری مدا که نێکی مه ته
 : ناسێنێ ده ئاوا  ڵه کۆمه رانی زرێنه دامه" مجێور چێشتی" دا کانی رییه وه بیره
 
ــه" ــاش  ل ــه پ ــت به مه) ر هریوه شــه ومانی ق ــه ی٢١ س ــه ی١٣٢١ رمانی خ ــه  لــه و تاوی ه ــه ر س ــوونی خت ت  زاشــای ڕه الچ

 سـتی ده ر بـه کوردسـتانی هیـوای ڵی کۆمـه ن الیـه  له رێک فسه ئه موکوریان، ندی ڵبه مه بۆ ڕووس هاتنی و(  وییه هله په
 م لـه و و لـه ڕۆژێـک نـد چه .بگـرێ ئامۆژگـاری  لـه گـوێ  کـه کـا یـدا په سـێک که وێ یـه ده و سـاباڵ   هاتۆته   وه عێراقه
 ( رانـه زێڕینگه حوسـێنی سـت به مه) حوسـێنیو  بیحی زه .دا رده وه  النه سه مه و له م ده بیحی زه ڵێن ده کا، پێی ده پرسیار

 بـاغی  لـه س کـه  یـازده .بگرن  میرحاجه ناوی  که  ره فسه ئه و له گوێ  که ن ده ده ساز سێکیش که ند چه و ناسێنێ ده پێ
 ی که زرێنن، ســـوێندنامه مـــه داده "ک.ژ" و، حیزبـــی ئـــه ئامۆژگـــاری ر ســـه  لـــه.  وه بنـــه ده کـــۆ میرحـــا  ڵ گـــه ده ی سیســـه

 حوسـێنی) ر فرووهـه حوسـێن". ک.ژ" پڕۆگرامـی  نـه که ده  وه سـکاریه ده تۆزێـک  بـه هیوا حیزبی ، پڕۆگرامی وه نووسنه ده
، (حمان بـدولره عه) ئیمـامی ،(وحیـدی ته ی جمـه نه)  جمه نه ال مه وحیدی ، ته(حمان بدولره عه) بیحی زه ،(ران زێڕینگه

 قادری قاسم لیمی، سه د مه محه ،(د مه محه) ندی سه شاپه یاهو، دی مه محه رسی، موده قادری ،( زاده) وا نانه دی مه محه
 .ندام ئه بیست  بوینه  وه منه  به دان، سوێند  برده منی بیحی زه  که جا .بون ر دانه  بناغه داودی یال مه  خاڵه ،(قازی)

  ."بوو" ک.ژ" ی ڵه کۆمه رۆکی سه حوسێن و بو دو  ژماره بیحی زه و ک یه  ژماره ندامی ئه حوسێن

 
 ن الیـه  لـه سـووڵی ڕه دڵشـادی و قـازی قـادری قاسـمی ڵ گـه له .بوو نـه مهاباد  له کۆمار یاندنی ڕاگه کاتی  له بیحی زه
 قاسـمی تێکۆشـانی و ول هـه  بـه.تـاران بـۆ گـوێزرێن ڕاده گیـرێن، ده ورمـێ نزیـک  لـه نـدی نێوه تی حکوومـه ئموورانی مه
 ری نوێنـه (ئێـران پارڵمـانی) میللـی شـوورای جلیسـی مه ی١٤ خـولی  لـه تـاران  لـه ندی روبه سـه و ئـه  کـه قازی دری سه

  د مه محه قازی ری نوێنه و  وه مابووه تاران  له ر هه جلیسیش مه ی وخوله ئه بوونی واو ته دوای ت نانه ته و ووب مهاباد
 .مهاباد  وه دێنه و درێن رده به زیندان  له بوو،
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 ری بــه خه (١٩٤٦  فیوریــه ی١٣=  ١٣٢٤ نــدان رێبه ٢٤ ممۆ چوارشــه) خۆیــدا ی١٣ ی ژمــاره  لــه کوردوســتان ی ڕۆژنامــه
:  ئێمـه آزادیخـوازی سـی که (سـێ) سـی  کـه  یشـتوه گه وهـاڵم!! مزگینـی: "کـا ده بـاس ئاوا هاوااڵنی و بیحی زه ربوونی به

 ایرانـی مـابی فاشیست ستانی ده کاربه الین  له ر وبه مه له مانگ شت هه  که قادری قاسم و دلشاد و ذبیحی عبدالرحمن
 م ئـه و کـراون آزاد وانیش ئـه  ئێمـه آزادی ل گـه ده خودا حمدی  له تاران  بردنیانه ر کسه یه و گیران دیل  به ق ناحه  به

 .بن ده شاد وان به برایان و س و که خزم  روژانه
 
  نووسـراوه و وتـار دا کوردسـتان ی ڕۆژنامـه  له ، ڵسووڕاوه هه ڕابردوو ک وه ر هه زیندان،  له ربوون به دوای  له بیحی زه

 بــاڵوی دواتــر  کــه کــدا یه وێنه نــد چه  لــه ک وه دا کۆمــار دیاڵۆمــاتیکی کانی ندییــه پێوه  لــه ها روه هــه،  وه کردووتــه بــاڵو
 . کردووه کاری ت حکوومه پشکنێری کوو وه دا کۆمار می رده سه  له ڵێ ده ، ئیگلتن کردووه شداری به لمێ سه ده  وه ینه که ده
 

 (قازی نی سه حه)وێنەی کۆماری کوردستان : ماڵاەڕی: سەرچاوە
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 شاعری ناوداری كورد و م هێیس ی نگرهۆکئەندامی  :مامۆستا هێمن

 
 
 
 
 
 
 
 

لیسالمی موکرییه،  نی شێخه سه ید حه مین، کوڕی سه دئه ممه واوی محه ی شاعری ناوداری كورد ناوی ته-مامۆستا هێمن
 . ب، ک ی شێخی بورهانه ینه دایکی ناوی زه

  
 . دایکبووه له هاباد مه شاری نزیک ی -الچین گوندی  له ١٩٢١ ساڵی یی مه مانگی ی٥ ر سه له ٤ وی شه له هێمن

 
 پاشـان. خوێنێـت ده هاباد مـه شـاری  له ت عاده سه ی قوتابخانه  له ساڵ ند چه و خوێندن ر به  خرێته ده منداڵی  به ر هه

 دواڕۆژدا  لـه  کـه ی وه ئـه سـتی به مه  بـه بورهـان، شـێخی قای خانـه بـۆ ینێرێـت ده و هێنێت ریـده ده  قوتابخانه  له باوکی
 .وه بگرێته ی، وره گه  باپیره جامی، ال مه جێی الو مه  ببێته

 
 لێک گـه ئاشـناو و دۆسـت  بێتـه ده س کـه زۆر ڵ گـه له.  وه کرێتـه ده گـوێی و چاو وێ له خوێنێت، ده قا خانه  له ساڵ چوار
 .بێت ده شاد دیداریان  به و ناسێت ده شاعیر رو تێکۆشه ڕووناکبیرو سی که
 

 ساڵ. دات ده خوێندن به  درێژه وزی فه دی حمه ئه ال مه مامۆستا الی وێ له و کولیجه گوندی بۆ ینێرێت ده باوکی پاشان
 شـاعیریی سـتی هه و کـات ده یـدا په کوردیـدا بی ده ئـه و زمـان  لـه زایی شاره  وه وه له و  خوێنێت ده وزی فه الی نیوێکیش و

 .چێنێت ده ناخیدا  له  وه ته نه و نیشتمان ویستیی خۆشه وزی فه. کات ده  ره که چه
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 ڕۆژ  بـه. شـیالناوێ گوندی بۆ  وه ڕێته گه ده و گرێت ڵده هه خوێندن  له ست ده ساڵی ١٧ گاته ده نی مه ته  که ١٩٣٨ ساڵی
 .کات ده ریک خه  وه فارسییه ی ڕۆژنامه و گۆڤار و کتێب ی وه خوێندنه  به خۆ وانیش شه و کشتوکاڵ  به باوکیدا ڵ گه له
 

 و کتێـب  الوانـه و ئـه. هـاوڕێ  بێتـه ده ئازادیخواز هوشیارو الوێکی  ڵه کۆمه ڵ گه له و کات ده هاباد مه هاتوچۆی  ورده ورده
 .یش-هێمن  به ن یانده ده  وه خوێندنه بۆ و وێت که گیرده کوردییان ی ڕۆژنامه گۆڤارو

 
 رێکـدا فته ده  لـه کانی شـیعره هێـدی هێدی و کات ده شیعرنووسین  به ست ده ڵدارییدا ئاژه و کشتوکاڵ پاڵ له ١٩٤١ ساڵی
  بۆیـه شـاعیر،  ببێتـه و ریکبێت خـه  وه نووسـینه شـیعر  بـه ی کـه کوڕه  کـه نابێـت خـۆش پێـی بـاوکی اڵم به.  وه نووسێته ده

 .کات ده نشتی رزه سه و بێت ده زویر لێی و یسوتێنێت ده ست موده ده ست، ده  وێته که ده ی-هێمن کانی شیعره ری فته ده کاتێک
 

  یاننامــه به و بــن ده یــدا په  فڕۆکــه دوو پڕێکــدا له بێــت ده خۆیــان ی کــه کێڵگه  لــه ١٩٤١ - ٨ - ٢٤ ممه، شــه پێــنج ڕۆژی
 کوردی زمانی  به بینێت ده ، وه یخوێنێته ده و وێت که ستده ده  یه یاننامه به و له کی یه دانه هێمن کاتێک. خوارێ  نه ده فڕێده

 کان فڕۆکـه  کـه  وه بێتـه ڕوونده بـۆ ی وه ئه  وه که یاننامه به رۆکی ناوه  له. بێت ده  شکه شاگه خۆشییاندا له ئیدی.  نووسراوه
 کوردسـتان ڵکی خـه  بـه  کـه  یـه وه ئه  یـه یاننامه به و ئـه ی وه باڵوکردنـه  لـه ستیشیان به مه و بوون ت سۆڤییه تی وڵه ده هی

 کوردسـتان ڵکی خـه با و یه ڕێوه به کوردستان کانی ناوچه و ره به وا و وه ئێرانه خاکی  ته هاتوه سوور شکری له نن یه ڕابگه
 .ن لێبکه پێشوازییان ر ڕزگارکه هێزێکی ک وه و زانن نه ریان داگیرکه هێزی  به
 

 ئێــران ڕاســتی ناوه و خــواروو کانی ناوچــه بریتانیــاش تی وڵــه ده و ئێــران رووی ســه کانی ناوچــه ســۆڤێت کێتی یــه ئیــدی
 . وه خۆیانه کۆنترۆڵی ژێر  نه خه ده
 

 ،"ک. ژ'  ی  ڵـه  كۆمه هاباد مـه شـاری كانی  چاالكـه ڕووناكبیرو  سه  كه  له ك  یه  سته  ده ١٩٤٢ - ٨ - ١٦ممه،  کشه یه ڕۆژی
 .بژێرن  ڵده  هه  ڵه  كۆمه رۆكی  سه  به ر  فروهه حسێن و زرێنن  مه  داده( كوردستان ی  وه  ژیانه ی  ڵه  كۆمه)
 
-بیحـی زه حمان بدولڕه مامۆسـتاعه ڕێگـای  لـه ، وه ڕێتـه گه ده هاباد مه بۆ کاتێک. بێت ده ورێز ته  له هێمن دا ڕۆژانه و له
  بۆخۆی" هێمن" نهێنیی ناوی و كات ده  وه ـه. ک. ژ ی ڵه کۆمه  به ندیی یوه په ر فروهه حسێن ماڵی  له و وه یه 
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 .بێت ده ٥٥ ندامێتیشی ئه ی ژماره و بژێرێت  ڵده هه
 
  كــه دات بڕیــارده. ک. ژ ی ڵــه كۆمه درێت، ســازده رســت خواپه چیــای بنــاری  لــه  كــه دا ١٩٤٣ ئــاپریلی ی وه كۆبوونــه  لــه

  لـه ر روه نیشـتماناه شـاعیرێکی ک وه و دیسـیالین به نـدامێکی ئه ک وه هـێمن. ربكات ده نیشتمان ناوی  به خۆی ئۆرگانی
 ماکانی بنـه ر سـه له کـاتێکیش. کات شـدارییده به وتـار شیعرو  به ی دواژماره تاکو هه  وه نیشتمانە گۆڤاری ی ژماره م دووه
  زرێنرێت، مه  داده كوردستان دیموكراتی حزبی. ک. ژ ی ڵه کۆمه

 
ــێمن ــه ه ــانی ڕیزه  ل ــه ک ــه و ئ ــانی دا حزب ــۆی تێکۆش ــده درێژه خ ــریش. دات پێ ــه دوات ــار  ل ــه و گۆڤ ــاری کانی ڕۆژنام  کۆم

 .دات نجامده ئه خۆیشی کانی حزبییه  رکه ئه و نووسێت ده شیعر وتارو کوردستاندا
 
 . وه بۆنانه و ئه  خاته ده خرۆش و جۆش و وه خوێنێته ده شیعر  وام رده به کاندا وه کۆبوونه و  بۆنه  له ها روه هه
 

 می رهه به. پێکدێنێت خێزان و کات ده ند ماوه زه ئایشه ناوی به خۆی خاڵی ک ی ڵ گه له دا ١٩٤٦ - ١١ - ١٦له  هێمن
 .الح سه نێن ده ناوی  و بێت ده کوڕێک  رییه هاوسه و ئه
 

 کوردســتان ڵکی خــه ر ســه به بــاڵ نائومێــدی ش وه بــه . ڕوخێــت ده کوردســتان کۆمــاری هــێمن، نــدی ماوه زه دوای مانگێــک
 .کێشێت ده تی تایبه به دا  کۆمار ی ژێرسایه ڵکی خه و گشتی به
 

 ک وه و دیکه کانی ئازادکراوه  گونده شارو هابادو مه شاری  وه ڕێته گه ده ئێران ری داگیرکه سوپای ١٩٤٦ - ١٢ - ١٧ڕۆژی 
 . وه کاته ده ڕوناکبیران و ران تێکۆشه ڕاونانی و گرتن  به ست ده خۆی یی میشه هه ی پیشه

 
 بورهـان شـێخی قای خانـه  لـه بورهـان،و شـێخی کـوڕی دی ممـه محه شێخ خاڵی، الی  نێته یه گه ده خۆ دا مه ده و له هێمن
 .بێت ده ڕزگاری زیندان و گرتن  له  جۆره و به.  وه مێنێته ده
 
   وه چێته ده و بێت ده باش ک یه تاڕاده دوایی. وێت که ده جێدا له مانگ دوو و بێت ده تا گرانه خۆشی نه تووشی قا خانه  له
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 .رێنێت گوزه ده ک یه ماوه سوکاریدا که و خێزان نێو له و خۆیان ی که گونده
  

  لـــه واڵ هـــه بێـــت، ده  وه خوێندنـــه کتێـــب ریکی خـــه خـــۆی مـــاڵی  لـــه هـــێمن  کـــه کاتێکـــدا لـــه ١٩٤٧ - ٣ - ٣١ڕۆژی 
  سـێداره له هاباد مـه  لـه ئـامۆزای، ی-حسـێن د ممـه محه و بـرای دری سـه دو ممـه محه قازی  که  وه بێته باڵوده یاندا که گونده
 دواتـر ڕۆژ سـێ. کات دروسـتده دڵیـدا  لـه  وره گه ناسۆرێکی و کات ده هێمن ناخی له کار  زێنه دڵته  ڕووداوه و ئه. دراون
. ون کـه ڕێده به اڵدزێ قـه ی شـارۆچکه و ره بـه هاوڕێیـدا ری تێکۆشه و ژار هه سێکی که ڵ گه له هێمن دا ١٩٤٧ - ٤ - ٣له 

ــک ــێمن کاتێ ــه ده ه ــاو  گات ــه ن ــۆلیس ســت موده ده اڵدزێ، ق ــت ده پ ــه دوو. یگرێ ــه س ک ــه بێ ب ــێمن ی وه ئ ــۆی بناســن ه  ب
 و خــۆی الی  باتــه ده هــێمن بێــت، ده ک الیــه مه  ســانه که دوو و لــه کێک یــه. ن کــه ڕزگاریده پــۆلیس چنگی لــه و ون کــه تێده
 .یاارێزێت ده خۆی الی و وه ڵێته پێده ی وانه ک یه ماوه
 

 بۆنــاو وه ڕێتــه گه ده یــش-هــێمن ئیتــر.  وه بێتــه ده ئــارام ک یــه تاڕاده کوردســتان اڵتی ڕۆژهــه بــارودۆخی ک یــه ماوه دوای
 . وه کاته ده ڵداریی ئاژه  و کشتوکاڵ  به ست ده و خۆی سوکاری که
 
 پاڵ لـه هـێمن.  وه کاتـه باڵوده جۆراوجـۆر ی ڕۆژنامـه گۆڤارو و کات ده بات خه ئاشکرا  به ئێران ی توده حزبی دا مه ده و له

  بـه الوێـک  سـته ده هاوکـات. کـات ده رم رگه سـه خـۆی  وه باڵوکراوانـه  شـنه چه و ئه ی وه خوێندنه  به یدا ڕۆژانه ئیشوکاری
 ی نده وه ئه یش هێمن.  وه نه که زیندووده کوردستان دیموکراتی حیزبی  ورده ورده ئێران، ی توده حزبی ڕێنوێنیی و هاوکاری

 . وه کاته ده دوپات بۆیان خۆی پشتیوانیی و بێت ده  الوانه و ئه هاوبیری هاوکارو بێت ده تی رفه ده
 

 ختێکـدا ناوه لـه. کات ده تاران  له حقوق دانشگای زراندنی دامه یادی  له شداریی به شا زا ڕه مه حه ١٩٤٩ - ٢ - ٤ڕۆژی 
 و لـه سـتڕێژ ده شـا کانی وانه پاسه هاوکات. کات ده برینداری و گولـله ر به  داته ده شا خرارایی فه ناسر ناوی به الوێک
 ی تـوده حزبـی ئاشـکرا  بـه  ڕۆژه و ئـه ر هـه. مرێـت ده عات سـه نـد چه پاش و ن که ده برینداری ختیی سه به و ن که ده  الوه

 ئێرانـــدا ری رتاســـه سه لـــه  حزبـــه و ئـــه نـــدامانی ئه و ران ڕابـــه ڕاونـــانی و گـــرتن شـــااڵوی و کرێـــت ده تاوانبـــار ئێـــران
 .کات ستاێده ده
 

  دیسان ندێکیش هه و گیرێن ده س که لێک گه.  وه گرێته ده یش-کوردستان ران تێکۆشه و ڕووناکبیران زیندانیکردنی و گرتن
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 . وه شارێته ده خۆی ک یه ماوه کورد ئازادیخوازی مرۆڤی دان سه ک وه هێمن.  وه بنه ده  ئاواره
 
 هـێمن. برسـامردن له ی شه ڕه هه ر به  وێته که ده خێزان ها زاره هه ژیانی و وێت که داده گرانی ئێراندا  له دا خته روه سه و له
 خـۆی. کات دروستده دڵیدا  له  وره گه ناسۆرێکی و بینێت ده ڕۆژانه و ئه زێنی دڵته و تراژیدی نی دیمه زۆر خۆی چاوی به
 یان کــه گونده  لــه ڕوو  کــه چــن ده  وه برســییانه  ڵکــه خه و ئــه پیر بــه بێــت ده توانایانــدا  لــه ی نــده وه ئه ی که ســوکاره که و
 .ن که ده تێریان و ون که ده فریایان ن؛ که ده
 

 و شار گشت بۆ ل په و ستێنێت ده ره په دیق موسه دکتۆر ریی ڕابه  به ئێران وتی نه خۆماڵیکردنی ی وه بزوتنه ١٩٥١ ساڵی
 ڵک خــه و ئێــران زیرانــی وه رۆک ســه  بێتــه ده دیق موســه دکتــۆر دا ١٩٥٢ - ٧ - ٢٢لــه . هاوێــت ده ئێــران کی یه شــارۆچکه

  ورده ورده. بێــت ده ق لــه ی که ســته داروده و شــا  بــه جــێ یش وه بــه. بــڕن رده ده ی کــه ته حکومه  لــه خۆیــان پشــتیوانیی
 چــاالکیی هێــدی هێــدی کوردســتانیش  لــه. بێــت ده جێگیــر ئێرانــدا  لــه دیمــوکرات و ئــازاد ک یــه تاڕاده رجێکی لومــه هه

 هـێمن. کـارکردن  ونـه که ده ئاشکرا  نیم ه و نهێنی  به کورد ڕووناکبیرانی و الوان و وه کاته ستاێده ده ڕۆشنبیریی و سیاسی
  کـه بێـت ده نـاکۆک ڵیان گه له دا وه له و ئه اڵم به. بێت ده هاوبیر و م هاوده  رانه تێکۆشه ڕووناکبیرو و ئه ڵ گه له  میشه هه
 کـارێکی  بـه دا رجـه لومه هه و لـه و ن ربکه ده  باڵوکراوه و ڕۆژنامه و گۆڤار کوردی زمانی  به  که  وه نه ناکه  وه له بیر وان ئه

 و ن ربکـه ده کـوردی زمـانی  بـه  ڕۆژنامـه گۆڤـارو  زووه رچی هـه دات هانیانـده و کـات هد ڕێنوێنییـان هـێمن. نـازانن گرنگی
 . وه نه باڵویانبکه کوردستاندا ڵکی خه نێو له
 

 ی وه رکردنـه ده  بـه سـت ده  کـه ن ده بڕیـاده و لمێنن سـه ده هـێمن ی کـه بۆچوونه  رانه تێکۆشه  الوه و له ک یه سته ده نجام ره سه
 ڵێک کۆمــه ١٩٥٣ - ٨ - ١٩ڕۆژی  بنــێن، نگاو هــه م کــه یه وان ئــه  کــه ی وه لــه ر بــه اڵم بــه. ن بکــه کوردســتان ی ڕۆژنامــه

 جـارێکی و ن کـه رپاده به دیق موسـه دوکتـۆر تی حکومـه دژی  لـه ک تایـه کوده بریتانیا و مریکا ئه پاڵاشتیی به ر فسه ئه
 ئـــازادیخوازان ڕاونـــانی و گـــرتن شـــا، تی حکومـــه ی وه ڕانـــه گه  بـــه.  وه گێڕنـــه ده حـــوکم ر بۆســـه شـــا زا ڕه مـــه حه  دیکـــه

 بێـت چۆنێـک ر هـه پاشان.  وه شارێته ده خۆی  دیکه جارێکی کورد ری تێکۆشه الوی دان سه ک وه هێمن.  وه کاته ستاێده ده
 ری وسـه ئه رو مسـه ئه جـار لێک گـه و بێـت ده پۆلیسـدا چاودیریی ژێر له  میشه هه اڵم به. خۆی ماڵومنداڵی نێو  وه چێته ده

 وای ش وه ئـه.  وه تلێتـه ده ی پێوه ساڵ ند چه ی ماوه و بێت ده شبینیی ڕه و نائومێدی دوچاری دا سااڵنه و له ر هه. ن که پێده
 .ڵبژێرێت هه بۆخۆی  گیرانه گۆشه ژیانێکی و مێنێت نه نووسینی شیعر و ربڕین ده توانای و هێز  که کات لێده
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 و نــوێ قۆنــاغێکی  نێتــه پێده کوردســتان اڵتی ڕۆژهــه  لــه کــورد ڕزگــاریخوازیی ی وه بزووتنــه ١٩٦٨ - ١٩٦٧ ســااڵنی
 تی وڵـه ده ری داگیرکـه شکری له ر رامبه به له و ن ده گرێده  وه پێکه کداریی چه و سیاسی باتی خه شۆڕشگێڕ الوی ک یه سته ده

 ڕوونـاکبیر و ئـازا الوێکـی نـد چه دا پێکدادانانـه و ڕ شـه و لـه نـدێک هه  لـه. ن کـه ده پـارتیزانی ڕی شـه  به ست ده شادا
 و کێشـن ڕایانده کاندا قامه شـه و جـاده ر سـه به  و شـا ڕێژێمـی کانی ژاندارمـه سـت ده  ونه که ده کانیان رمه ته و بن ده هید شه

  لـه و وه بنـه ده  دوبـاره کوردسـتان شـوێنی و ناوچـه نـد چه  لـه  رگبڕانـه جه  نه دیمه  شنه چه م ئه. ن که پێده تییان بێحورمه
 .ڕی وپه ئه  گاته ده ڵک خه بێزاریی و ڕق کوردستاندا ری رتاسه سه
 

 هۆشـیار الوی ڵێک کۆمـه هاوکات. گرێت دایده  ژاره په و م خه  وااڵنه هه و به کورد ئازادیخوازی مرۆڤێکی ر هه ک وه هێمن
 تێکۆشــان و ره بــه و وه نــه که ده ریانــدا به بــه تــین هێــزو و وه نــه که ده نزیــک  دیکــه ڕوونــاکبیری لێک گــه و هــێمن  لــه خــۆ

 ماڵومنداڵی رنجام سه.  وه کاته ده تێکۆشان  ستبه ده شێلگیرتر جاران  له و خۆ ر سه  وه دێته زوو هێمن.  وه نه ده هانیانده
 .کات ده کوردستان چیاکانی  له ڕوو و هێڵێت جێده خۆی

 
 دا ئێران کوردستانی دیموکراتی حزبی کانی ڕیزه نێو له  که دات بڕیارده پاشان. ژین ده  وه پێکه" ژار هه" ڵ گه له ک یه ماوه
 .ن که لێده پێشوازیی  وه سنگفراوانییه  به  حزبه و ئه ندامانی ئه و کادیر.  وه بداته خۆی تێکۆشانی  به  درێژه

 
 اڵدزێ قـه نزیـک گونـدێکی  لـه ئێران کوردستانی دیموکراتی حزبی می دووه کۆنفرانسی دا ١٩٦٩ یرانی حوزه مانگی  له
 کۆشـێت تێده دا دیکـه ری تێکۆشه سی که ند چه ڵ گه له و بێت ده  کۆنفرانسه و ئه شدارانی به  له کێک یه هێمن. سترێت به ده
 . که حزبه ی وه ڕخستنه گه وه و کان کییه الوه و خسی شه  کێشه النانی وه بۆ
 
 بـه سـت ده چـاالکی، و کـارکردن  لـه مانگ ند چه پاش. بژێردرێت ڵده هه ندی ناوه ی کۆمیته ندامی ئه  به وێیشدا له ر هه
 و لــه ر هــه. ن کــه رده ده ی ژمــاره م کــه یه دا١٩٧١ مــی دووه كــانوونی  لــه و وه نــه که ده" کوردســتان" ی ڕۆژنامــه ی وه رکردنــه ده

 ن خـاوه رێکی نووسـه و شـاعیر ک وه هێمن. زرێت مه داده" کورد رانی نووسه کێتیی یه" یش-کوردستان باشووری  له دا كاته
 دا ڕێکخـــراوه و ئـــه کانی بۆنـــه و وه کۆبوونـــه و کـــۆڕ ی زۆربـــه  لـــه و گیرێـــت رده وه نـــدام ئه  بـــه ر روه کوردپـــه و ڵوێســـت هه
 . وه کاته باڵوده بی ده ئه وتاری و شیعر کانیشیدا باڵوکراوه و گۆڤار  له و سووڕێت ڵده هه
 



دێموکڕاتی حیزبی انی شەهیدیڕێبەر  

 

 

219 
 

. سـترێت به ده ئێـران کوردسـتانی دیمـوکراتی حزبـی می سـێیه کۆنفرانسی  کۆیه شاری  له ١٩٧١ - ٦ - ٢٤ - ٢١ ڕۆژانی
 هاوکــات. بژێردرێت ڵــده هه  کــه حیزبه سیاســیی ری فتــه ده و نــدیی ناوه ی کۆمیتــه نــدامی ئه  بــه هــێمن دا کۆنفرانســه و لــه

 .بێت ده کانی چاالکه  ندامه ئه  له کێک یه هێمن كه هێنرێت پێکده حزب یاندنی راگه ی كۆمیته
 

ــاڵی ــێمن ١٩٧٣ س ــه ده ه ــدامی ئه بێت ــۆڕی" ن ــاریی ک ــورد زانی ــد چه و"ک ــاری ن ــه ک ــه نرخ ب ــه دات ده نجام ئ ــه  ک  کێکیان ی
 . وه کۆیکردبۆ ئۆسکارمان خۆی کاتی  که بێت ده" مظفریه  تحفه" کتێبی کانی تێکسته ی وه ساغکردنه

 
ــۆنگره ١٩٧٣ - ٩ - ٢٢ڕۆژی  ــێیه ی ک ــوکرات زبــییح می س ــاری  لــه دیم ــداد به ش ــه. ســترێت به ده غ  ک وه هــێمن  تا ره س

 کـــانی کاروباره  لـــه پاشـــتریش.  وه خوێنێتـــه ده نرخ بـــه وتـــارێکی  دا یـــه کۆنگره و لـــه شـــدار به نـــدامی ئه نترین مـــه ته به
 .بژێردرێت ڵده هه ندی ناوه ی کۆمیته ندامی ئه  به یشدا که کۆنگره کۆتایی  له. کات ده شداریی به  چاالکانه دا که کۆنگره

 
 - ١ - ٢٤لـه . ز کاغـه ر سـه  خاتـه لێده شێکی به و کات ده کانی رییه وه بیره ی وه نووسینه  به ست ده ١٩٧٣ ساڵی کۆتایی
 و وه خوێنێتـه ده کانی شـیعره قاسملوو حمان بدولڕه عه دکتۆر پاشان.  وه بێته ده کانی رییه وه بیره ی وه نووسینه  له دا ١٩٧٤

 هـاوینی  لـه  وه پێکـه  مانـه ئه موو هه ئیتر. نووسێت ده کانی شیعره رۆکی ناوه ی رباره ده  شایسته و کورت کی یه وه لێکۆڵینه
 کتێبـی. کـورد رانی خوێنـه سـتی رده به  خرێنـه ده و کرێن چاپـده" ڕوون و تاریـک" نـاوی  به کتێبێکدا  له دا ١٩٧٤ ساڵی
 ر سه له وتووێژی و وه یخوێننه ده نرخ به کی دیارییه ک وه و وه قۆزرێته ده  وه ڕووناکبیرانه و الوان ن الیه له ڕوون و تاریک

 .خوڵقێنێت ده رم گه مشتومڕێکی و نووسن ده ی رباره ده خۆیان بیروڕای شاعیر و ر نووسه ند چه هاوکات. ن که ده
  

ــه ــاڵی تای ره س ــه ی وه جوواڵنــه ١٩٧٨ س ــه دژ ریی ماوه ج ــه حه ڕێژیمــی  ب ــا زا ڕه م ــاره نێو لــه ش ــه  ش  ئێرانــدا کانی وره گ
 هێمن.  وه بێته ده نزیک  دیکتاتۆرییه  ڕێژیمه و ئه رگی مه و وه گرێته ده ئێران ری رانسه سه خێرایی  به زۆر و کات ستاێده ده
 و لـه ر هـه. ری سـه  وێتـه که ده خـۆی خێزانـی سـوکارو که بۆنێـو  وه ڕانـه گه زی حـه ، ئـاواره کوردی رێکی تێکۆشه ر هه ک وه
  ربۆیـه هه.  وه کاتـه ده کوردسـتان اڵتی ڕۆژهـه ی وانـه ڕه خـۆی کانی ندامـه ئه  سـته ده  سـته ده دیموکرات حزبی یشدا مانه ده

 .ون که ڕێده به کیدا هاوڕێیه ڵ گه له و دات ده خۆی بڕیاری یش-هێمن
 

  و ره به ی که وه شه بۆ.  وه مێننه ده دۆستێک ماڵی له اڵدزێ قه نزیک ی سێن سته به ئۆردوگای  له ١٩٧٩ - ٢ - ١٨ڕۆژی 
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 دۆسـت نـد چه ماڵی له رمدا گه کی پێشوازییه ڵ گه له و شت رده سه  نه گه ده ١٩٧٩ - ٢ - ٢١ڕۆژی . ڕێ ونه که ده شت رده سه
 ڵکی خــه و ســوکاری که  بــه هــێمن ی وه ڕانــه گه واڵی هــه و ن کــه ده هاباد مــه بــۆ فۆن لــه ته هاوکــات.  وه مێنێتــه ده ناســیاو و
 .نن یه گه ڕاده هاباد مه
 
 و ڕوونـاکبیران و الوان  سـته ده  سـته ده.  وه بێتـه باڵوده ڵکـدا خه نێو لـه خێرایـی  بـه زۆر دا مـه ده و لـه  خۆشـه  واڵـه هه و ئه
 و ره بـه دۆسـت و خـزم ڵێک کۆمـه ڵ گـه له کـوڕی ی -الح سـه سـت موده ده. هـێمن  لـه پێشـوازیکردن بۆ ن ده سازده خۆ ڵک خه
 .ڕێ ونه که ده شت رده سه
 
 هاباد مـه و ره به شت رده سه ڵکی خه  له ڵێک کۆمه و کانی سه که و خزم ڵ گه له هێمن ١٩٧٩ - ٢ - ٢١ڕۆژی  یانیی به رله سه
 و ئه سری وعه مه ده. نگ ئاهه و شایی ڕۆژی  نه یکه ده و وه پیریه به دێن ئوتومبێل  به ڵک خه ڵ کۆمه ڵ کۆمه. وێت که ڕێده به

 و شـایی و وه شـیعرخوێندنه کـۆڕی  بـه ڵ تێکـه هاباد، مـه نزیـک ی"دار تاقـه"  نه گه ده کان ئوتومبێله ی ژاوه که کاتێک  ڕۆژه
 . وه نه به ده هابادی مه بۆنێو و ن که ده هێمن  له پێشوازیی  وه شادییه فرمێسکی  له پڕ چاوی به موو هه و بن ده ڕكێ ڵاه هه
 
 هـێمن ردانی سـه بـۆ  وه کوردسـتانه کانی دێهاتـه و شـارۆچکه شـارو  لـه ڵک خـه  سـته ده  سـته ده و ڵ کۆمه ڵ کۆمه ڕۆژ ند چه
  ک وه ی که ماڵه  وه ساته و له ئیدی. بێت ده دۆستان و میوان  له پڕ هێمن ماڵی وام رده به و چن ده هاباد مه و ره به

 .ڕووناکبیران و دیبان ئه یشتنی کگه یه به شوێنی و بی ده ئه باسی شیعرو جێی  بێته ده و لێدێت بیی ده ئه کی یه بنکه
 
 دا یـه کۆنگره و لـه هـێمن. سـترێت به ده دیمـوکراتی حزبـی ی کۆنگره مین چواره هاباد مه شاری  له ١٩٨١ - ٢ - ١٩ڕۆژی  
 هێمن نابات زۆر بژێردرێت، ڵده هه حزب یاندنی راگه ی كۆمیته ندامی ئه  به دا که کۆنگره کۆتایی  له. کات ده شداریی به

 .بکات ی که وه ته نه تی خزمه نووسیندا و به ده ئه بواری  له و وه بدزێته تی حزبایه کاری  له خۆ  که دات ده بڕیار
 
 کرماشــان، ، ســنه کانی شـاره  لــه کانـدا بۆنه وه و کۆبوونــه کــۆڕو ی زۆربـه  لــه هـێمن ١٩٨٦ - ١٩٧٩ ســااڵنی درێژایی بـه

 سـاڵی تای ره سـه. کـات ده  ڕازاوه  بۆنانـه و ئه جوان وتاری شیعرو به و کات ده شداریی به  چاالکانه دا...هاباد مه و ورمێ
 کی زگایــه ده ین وڵبــده هه موومان هــه بــه بــا ڵێــت ده پێیــان و کــات ده وتــووێژ ردا نووســه شــاعیرو نــد چه ڵ گــه له ١٩٨٣
 .ین چاپبکه تیا کوردیی کتێبی و ڕۆژنامه گۆڤارو و ین بکه ساز نی مه چاپه
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 نـدیی زامه ڕه  که دات وڵده هه و کات ده وباس قسه ئێراندا تی حکومه ستی ده کاربه ندین چه ڵ گه له  سته به مه و ئه بۆ ر هه
 یان داواکـه جۆراوجـۆر بیـانووی  بـه ئێـران تی حکومـه و کێشـێن  ده  درێـژه  واڵنـه هه وتـووێژو م ئـه. سـتبێنێت ده به وان ئه
 نــاوی بــه ک یــه بنکه  وه مــه که ئیمکانــاتێکی  بــه نجام ره ســه تــا ن کۆڵنــاده کــانی هاوکاره و هــێمن اڵم بــه.  وه کاتــه تده ڕه
 و زرێنن مـه داده ورمـێ  لـه" ییووبی ئـه الدینی صالح ئینتیشاراتی -کوردی بی ده ئه و نگ رهه فه ی وه باڵوکردنه ندی ناوه"

  . ن که رده ده  گۆڤاره و له  ژماره چوار بێت، ده ژیاندا  له خۆی هێمن تاکو هه. ن که رده ده سروه ناوی  به گۆڤارێک
 

سـت بـه  ئینجا ده. بن وام ده رده به  رکردنی سروه ر ده سه رو شاعیری دڵسۆز له ند نووسه و چه یومی ریمی قه پاشتریش که
 .ن و فراوانی بکه وره بن زیاتریش گه نیاز ده و به ن ده پێده شه کانیان گه کاره  ورده و ورده ن که ندێک کتێب ده چاپکردنی هه

 . کات شاری ورمێ هێمن كۆچی دوایی ده  له ١٩٨٦ - ٤ - ١٩ ر سه له ١٨وی  ی کارکردنیاندا شه رمه گه اڵم له به
 
ــه ره به ــهیانی ڕۆژی  ب ــه رمه ته ١٩٨٦ - ٤ - ١٩ ممه ش ــه ک ــه ره ی ب ــده هاباد به و م ــنیوه. کرێت ڕێ ــه پاش ــه ڕۆی ه   مان ڕۆژ ل
 .ساێردێت خاك ده گۆڕستانی بوداق سوڵتان به  ردا له ماوه ی جه نێو ئاپۆره راسیمێکی پڕشکۆداو له مه
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 کۆنگرەی چوارەمئەندامی  :یفی قازی حیم سه رهدوکتور 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 شــاری کوردنشــینی ی ناوچــه  لــه لی گوێگجــه گونــدی  لــه زایینــی ی١٩٢٦ ســاڵی  لــه قــازی یفی ســه حیمــی ڕه دوکتــور* 
 . بووه دایک  له میاندواو

 
  ڵـه کۆمه  لـه نهێنـی نێوی و  رگیراوه وه ندام ئه  به دا  ڵه کۆمه  له" کورد ژیانی ی ڵه کۆمه" زرانی دامه ساڵی م دووه  له* 
 . بووه" هۆگر"  دا
 
 شـداری به دا( ١٩٤٥ ئۆکتـۆبەری)تاوی  هـه ی١٣٢٤ ری ڵوه زه خـه) کوردستان دێمۆکڕاتی حیزبی می که یه ی کۆنگره  له *

 . کردووه
 
 ئیمــزای  بــه و کوردســتان تی جمهوورییــه هێــزی زیــری وه   ڕه تــه"   لــه حوکمێــک پێــی  بــه قــازی یفی ســه حیمــی ڕه *
  دی مه محه ٢ رپۆلی سه
 

ــه ــه ده ی"رز ربه ســه" ی جــه ره ده"  وازاده نان ــه کــرێ ده و  درێت ــده فه  ب ــی ی رمان ــه ،٢ چڵ ــزی ی٣ پــۆلی  ل  ی رگه پێشــمه هێ
 .کوردستان
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 ی١٣٢٤ نــدانی ڕێبه ی١٣ مۆ شــه ،٩  ژمــاره  لــه  کــه کوردســتان ی ڕۆژنامــه بــۆ یامێکــدا په  لــه قــازی یفی ســه حیمــی ڕه *
   :نووسێ ده  وه ته کراوه باڵو دا( ١٩٤٦ ی فێبریوێر ی٢)تاوی  هه
 

 کوردستان ی ئه تۆ له ساڵو
 

  ڕۆژنامـه ی ڕه الپه  له کوردی شیرینی زبانی و ت خه  که بوو  ڕۆژه و ئه نۆڕی چاوه کورد ی وه ته نه واوی ته  که  هایه ساڵه
 ی ڕۆژنامـه کی یـه  ژمـاره  بـه چـاوم  کـه ڕۆژ ڵ وه ئـه مهابـاد کانی رگـه مه پـێش  له یێکێکم  که من ئه  وه وێ، بکه پێ چاو

 ،ئێسـتا کراوه ڵ هه کوردان چرای  که م که ئه هاوتا بێ و رز به خودای سوپاسی  وه  وه بۆ ڕوون چاوم وت که کوردوستان
 کـورد  کـه یێنن ڕابگـه دنیـا واوی تـه  ،بـه وه نه بکه بـاڵو دا دونیا واوی ته  له گۆوار و  ڕۆژنامه کوردی زمانی  به توانن ده

 ڵـێم ده هێز بـه دڵێکـی  بـه و بکرێ حیساب دنیا ی وه ته نه ترین وره گه  له توانێ ده مدا که کی یه ماوه  له و  ژیانه الیقی
 ئـااڵی  وه  وه یـه که ڕوونـاک کـوردان چـرای بـێ ده ئـاوا ڕۆژئـاوا  له  وه نێ ده ر ده وه ر سه اڵت ڕۆژهه  له ڕۆژ تا هه خودایا
 :رموێ فه ده ناوبانگ  به شاعیری ک وه. ی که ربڵند سه کوردان سی ده موقه

 
 .هدی مه ی وره ده تا بی ڕه کوردی تی وڵه ده بژی دی، مه محه دینی بۆ  وره ده و ئه  خۆشه ند چه
 و کوردوسـتان جمهـوری ئـیس ڕه د بـه ئه  بـه ژیـانێکی  بـه بـژی: ڵـێم ده رز بـه نگێکـی ده  بـه زۆر ئیحساسـاتێکی پاش  له

 .کوردوستان هێزی بێ دار پایه
 "قازی یفی سه حیمی ڕه  رگه پێشمه                             

 
 .باکۆ  ته ناردراوه ری سکه عه خوێندنی بۆ دی سی که ٥١ نزیک ڵ گه  له ١٩٤٦ ئاوریلی مانگی  له *
 
 کۆمار ری ده درێژه ک وه کوردی شکیالتێکی ته ربایجان ئازه  له.  دراوه ئیعدامی حوکمی  پاشمله کۆمار، ڕووخانی دوای *

 . شاوه ڵوه هه ک یه ماوه دوای  شکیالته ته و ئه.  بووه جێگری قازی حیمی ڕه و رۆک سه بارزانی فای مسته ال مه ، زراوه دامه
 
 قـازی حیمـی ڕه. کـراون خـۆ وه دا ربایجان ئازه دێمۆکراتی ی فیرقه  له کان کورده  له سێک که ند چه و قازی حیمی ڕه *
 . هێناوه وازی دواتر ، بووه ربایجان ئازه دێمۆکراتی ی فیرقه دری سه معاونی  وره ده ند چه بۆ
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 . رگرتووه وه دوکتورای ی جه ره ده دا مێژوو بواری  له باکۆ زانکۆی  له ١٩٥٤ ساڵی  له *
 

  بـه و  کـراوه چـا  غـدا به  له دواتر و نستان رمه ئه  له پێشدا  له  که  نووسیوه ی رگه پێشمه ڕۆمانی ١٩٥٨ ساڵی له* 
 .ژمێردرێ ده سۆرانی کوردیی چاپکراوی ڕۆمانی م که یه
 
 . وه ته کردووه باڵو باکۆ  له یان" کوردستان" ی ڕۆژنامه الوێژ گه لی عه ڵ گه  له ١٩٦٢ ساڵی تا ١٩٤٧ ساڵی  له *
 
 نــدی ناوه ی کۆمیتــه نــدامی ئه ک وه  پاشــمله ١٩٦٤ ســاڵی  لــه کوردســتان دێمــوکراتی حیزبــی مــی دووه ی کــۆنگره  لــه *
 . ڵبژێردراوه هه
 

 .خۆی زێدی  وه ته ڕاوه گه ساڵ ٣٣ دوای ١٩٧٩ مارسی مانگی  له* 
 

 بلووریـان نی غـه ڵ گه  له مانگ ند چه دوای ، ڵبژێردراوه هه  کونگره ندامی ئه ک وه ١٩٨١ ساڵی م چواره ی کۆنگره  له* 
 نـد چه دوای  شکیالته ته و ئه.  وه بوونه جوێ حدک  له و هێنا پێک میان چواره ی کۆنگره وانی یڕه په دی سی که ند چه و

 .شا ڵوه هه مانگ
 

 کی یه خۆشـخانه نه  لـه ١٩٩١ ی مـا مـانگی ی٩  لـه و بـاکۆ  وه تـه ڕاوه گه ١٩٨١ ساڵی  له قازی یفی سه حیمی ڕه دوکتور* 
 . نێژراوه  شاره و له ر هه و  کردووه فاتی وه باکۆ
 

 کێک یه.  نووسیوه کتێبی ند چه ربایجانی ئازه فارسی، کوردی،  به  رگه پێشمه ڕۆمانی  له  جگه قازی حیمی ڕه دوکتور* 
  وه ته ماوه ت ستخه ده ک وه ، فارسییه و کوردی  به  که"  کورد تی وایه ته نه ی وه بزووتنه و د مه محه قازیی"  کانی کاره  له
 . کراوه نه چا  هێشتا و
 

 حەسەن قازی
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 کۆنگرەی سێهەم دەفتەی سیاسی ئەندامی :ریم حسامی که

 
 
 
 
 
 
 

  له هاباد مه نگوری مه ی ناوچه( م یره به) گوندی  له ١٩٢٦ ساڵی ، ناسراوه حسامی ریم که  به  که حیسامی،  عبدللکریم
 .  ڵێناوه هه دنیا  به چاوی دیندار و رزێر وه کی یه ماڵه بنه  له کوردستان التی رۆژهه

 
 ی ماڵـه بنه داری نه و نگی ته ست ده ر به له پاشان. خوێندوویه بابی الی  له و گوندی سوی ره میرزا الی  له منداڵی  به
 نێـورێکخڕاوی  چۆتـه ١٩٤٤ سـاڵی.  بوه ریک خه  وه کاله و کشت ری وه کوێره کارو  به بداو خوێندن  به  درێژه  یتوانیوه نه

 نگی تـه سـت ده و ی کـه وره گه بـرا دانـی داسـت له هـۆی  بـه دا ساڵه م له ر هه (. کورد ی وه ژیانه ی ڵه کۆمه) ژک ی ڵه کۆمه
 .نی ده ال وه ک یه ماوه بۆ سیاسی کاری  وه ماڵه

 
 وام رده بـه  چااڵکانـه و تیـران، دێمۆکراتی حیزبی ندامی ته   بێته ده ١٩٤٩ ساڵی  له کوردستان کۆماری تێک ونی دووای

 الوانـی می چـوارده ڤیسـتیواڵی  لـه تیران کوردستانی  له کورد الوانی تی رایه نوێنه  به ١٩٥٣ ساڵی. تێکۆشان له بێ ده
 . کردووه شداری به رۆمانیا ختی پێته بوخارست  له جیهاندا

 
ــد چه ــار ن ــه ج ــاوانی  ب ــه ت ــی باتی خ ــه که سیاس ــه به  وتۆت ــار و، ندیخان ــه تاخرج ــاڵ ٣  ب ــوکم س ــاتێ.  دراوه ح ــه ک   ل
 زینـدان  لـه تـازادی دووای.  بـووه شبراو به دیداریان  له و مردوون ی که منداڵه و خێزانی و باوکی ، بووه دا ندیخانه به

  لـه و غێـراق   کوردسـتانی  چۆتـه  ڕایکردووه ١٩٥٨ ساڵی.  بووه تیجباریدا تی تێقامه ژێر  له هاباد مه  له ١٩٥٧ ساڵی
 . کردووه ریسیاسی نابه په داوای غدا به

http://www.kerimhisami.com/album.php?Perre=5
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 لیسانسـی زانسـتگاو،  چؤتـه وی لـه. چێکوسـلڤاکیا  چؤتـه کوردستان باشووری  له سیاسی ی ژه نگه ته دووای ١٩٦١ سالی
 رادیـؤی کوردی شی به  له ١٩٧١ ساڵی تا بولغاریاو  چؤته پاشان.  رگرتووه وه پراگ زانستگای  له تی الیه کؤمه زانستی

 ی وه بوژانــه و  وه ڕێکخسـتنه  لـه و غێـراق  وه  چؤتـه تـادار ی١١ یانی بـه دووای  بـه دوا.  کـردووه کـاری تێرانـدا یکی پـه
 نــدامی ته ســکرتێرو جێگــری ١٩٧٨ ســالی تــا ، کــردووه شــداری به  چااڵکانــه تێرانــدا کوردســتانی دێمــؤکراتی حیزبــی

 سـالی تـا و تیـران بـؤ  وه ته راوه گه تی پاشایه رژێمی روخانی دووای.  بووه تیران دێمؤکراتی حیزبی سیاسی ری فته ده
 ری فتـه ده ی تیجـازه  بـه کـاتێکی ١٩٨٤ ساڵی.  بووه ستؤ ته  له جؤراوجؤری تی رپرسایه به و تێکؤشاوه حیزبدا  له ١٩٨٤

  بـــه حیـــزب شـــکیالتی ته رپرســـی به ن الیـــه  ڵـــه توروپـــا،  هاتؤتـــه ر فه ســـه  بـــه کانی منداڵـــه ردانی ســـه بـــؤ سیاســـی
 .نرێ ده ال وه کجاری یه  به دێمؤکرات حیزبی  له دێری چوار سێ کی یه نووسراوه

 
 . بووه هه باآلی ستی ده رگێرانیشدا وه و نووسین یدانی مه  له سیاسی تێکؤشانی  له  جگه حسامی ریمی كه
 

 کانی ریـه وه بیره رگی بـه ١١  لـه  جگـه.  رچـوه ده سـوید  لـه  کـه  بـووه نـوێ می رده سـه ی رؤژنامـه ری رنووسـه سه ساڵ پێنج
 ها نـده چه  لـه. کـوردی  بـه کـردوون  وه بێگانـه زمـانی  لـه کتێبیشـی ١٧ و نووسـیوه ی دیکـه کتێبـی ٢١ تیسـتا تا خؤیی،

  لـه  بـووه ژیانـدا  له ی کاته و ته تا.  کردووه شداری به کورد ی ڵه سه مه  به ت باره سه جؤراوجؤردا کؤنفرانسی سێمینارو
 ی کـه وره گه  دڵه  نجه شێرپه خؤشی نه هؤی  به ٢١١١ - ١١ - ٦  له.  بووه وام رده به کورد ی وه ته نه  به ت خزمه و نووسین

 .وت که لێدان  له  میشه هه بؤ
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

 . بووه دایك  له مهاباد یی ناوچه  له( م یره به) گوندی  له زایینی ١٩٢٦
 .ئێران كوردستانی دێموكراتی حیزبی ڕیزی  ته هاتووه ١٩٤٩
 . كردووه بوخارستی  له الوان فێستیڤاڵی شداری به ١٩٥٣
 . كراوه ستگیر ده  وه وییه هله په ڕێژێمی ن الیه  له ١٩٥٤
 . كراوه ئازاد زیندان  له ١٩٥٧
 .كات ده كوردستان باشووری  له ڕوو ١٩٥٩
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 .كات ده چیكوسلۆڤاكیای  له ڕوو ١٩٦١
 .ئێران یكی په ڕادیۆ  له ر وێژه  بێته ده و بولغارستان  چێته ده ١٩٦٤
 . وه كاته ده كوردستان باشووری ردانی سه ١٩٦٧
 .بژێردرێت ڵده هه سیاسی ری فته ده ندامی ئه  به ئێراندا كوردستانی دێموكراتی حیزبی می سێیه كۆنفرانسی  له ١٩٧١
  ڕێوه بــه حیــزب ســكرتێری جێگــری ركی ئــه و سیاســی ری فتــه ده نــدامی ئه  بێتــه ده حیزبــدا می ســێیه ی كــۆنگره  لــه ١٩٧٢
 .بات ده

 .كوردستان اڵتی ڕۆژهه بۆ  وه ڕێته گه ده ١٩٧٩
 .كرێ ده ستگیر ده  وه عێراقه ڕێژێمی ن الیه  له ١٩٨١
 .نرێ ده ال وه دئموكرات حیزبی  له بلغارستان،  له ی كه ماڵه بنه ردانی سه كاتی ١٩٨٤
 .سوئێد بۆ كا ده كۆچ  وه لغارستانه به  له ١٩٨٦
 ..... و نوێ می رده سه ی ڕۆژنامه ی وه باڵوكردنه ١٩٨٦

 . نووسیوه كتێبی ٣١ ووتار، دان سه نووسینی  له  جگه -
 .وت كه لێدان  له  میشه هه بۆ ی كه وره گه  دڵه ٢١١١ - ١١ - ٦ -
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 کۆنگرەی چوارەم  کۆمیتەی ناوەندی ئەندامی :ندی ننار مامه سه

 

 
 
 
 
 
 
 
 خۆشـی نه و ناسـازی ی درێژ و دوور کی یه ماوه دوای ٢١١٩ئاگۆستی  ی١٥ رۆژی  له دی مامه ناری سه  وه زۆرره داخێکی به
 .کرد دوایی کۆچی سوئێد ستوکهۆلمی شاری  له
 
  لـه زایینـی ١٩٢٧  بـه ر رابـه به تاوی هـه ١٣١٤ سـاڵی ی مه شـه ره مـانگی  لـه دی مامه قۆتاز حاجی کوڕی دی مامه نار سه

 . بوو دایک  له ئێران کوردستانی ڵماسی سه ی ناوچه
 

 پێـک و جیهـانی می دووهـه ڕی شـه هـاتنی کۆتـایی ڵ گه  له بوو هاوکات  که وانی جه انی رۆژه تای ره سه  له ر هه نار سه
 ئاشـنایی کـورد ڵی گـه ئـازادی بۆ تێکۆشانی و سیاسی ی کێشه ڵ گه  له مهاباد،  له کوردستان کۆماری ڵین وه هه هاتنی

 نشای شاهه رژیمی ڵ گه  له خۆی کانی ته موخالفه ی درێژه  له براو ناو. کرد تێدا شداری به  وه القه عه  به و کرد یدا په
 خـانی تـاهر و پاشـایی نحـۆ هید شـه  وانـه  لـه کوردستان شیمالی ی ناوچه شایری عه تی سایه که  له ک یه عده ڵ گه  له

 .بوو دا بعید ته  له ساڵ ک یه ی بۆماوه و کرا بعید ته زد یه بۆ ١٣٢٨ ساڵی  له سمکۆ
 

 رژیمــی ئســتبدادی ر رانبــه به  لــه پێشــوو ک وه ر وهــه کوردســتان بــۆ  وه ڕایــه گه بعیــد ته  لــه بــوونی ئــازاد دوای نــاوبراو
  بـه ی درێـژه کوردسـتان ڵکی خـه ر سـه  بـۆ رتش ئـه و ری رمه ژانده کانی هێزه گوشاری ژێر  له ت تایبه  به و نشاهی شاهه
 .دا  ده خۆی کانی ره ربه به و تی دژایه
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 ریـزی نـاو چـوو و کـرد عێـراق کوردسـتانی  لـه رووی نشاهی شاهه رژیمی کانی شه ره هه ژێر  له ١٩٦٥ ساڵی  له نار سه
 یاتڕموکێد یزبیح یرێرشگۆش ی تهیمۆک یندامان ئهو یەکێک بوو لە  ئێران کوردستانی دێموکراتی حیزبی رانی تێکۆشه

 (ز١٩٦٨ - ١٩٦٧)تاوی  هه ١٣٤٧ - ١٣٤٦ کانی لە ساڵه کوردستان
 

 ک یـه ماوه و ئێـران  وه ڕایـه گه (ز١٩٦٨ - ١٩٦٧) تاوی هـه ١٣٤٧ - ١٣٤٦ کانی سـاڵه نسـکوی جـوواڵنەوەی دواینار  سه
 .زیندان  وته که دوایی و بوو قاچا 

 
 و کـردن  ئامـاده خۆ ک یه ماوه دوای  به و عێراق کوردستانی  وه ڕایه گه م دووهه جاری بۆ زایینی ١٩٧١ ساڵی  له نار سه
 هێشت جێ  به یان یه ناوچه م ئه هاوڕێکانی  له ڵێک کۆمه ڵ گه  له ئێران کوردستانی  له کداری چه شۆڕشی بۆ دارکات ته
 و ئیـران سـاواکی سـتی ده  ویته که ده برینداری  به ئێڕان سنووری  له  وه داخه  به  که رۆیشتن ئێران کوردستانی و ره به و

 رژیمــی رنگوونی ســه و ئێــران النی گــه شۆڕشــی وتنی رکه ســه تــا  کــه  وه بڕیــه بــۆ قورســیان موجــازاتێکی ک یــه ماوه دوای
 زیندانیانی باقی ڵ گه  له زایینی ١٩٧٨  به ر رابه به تاوی هه ١٣٥٧ ساڵی  له و بات ده ر سه به زیندان  له نشاهی شاهه
 . کرێت ده ئازاد زیندان  له سیاسی

 
ی 44)4211نــدانی  ی رێبه21 کە لە رانێــئ کوردســتان یاتڕمــوکێد یزبــیح یم چــواره ی نگرهۆکــســەنار مــامەدی لە 

 .پێکهات بە ئەندامی کۆمیتە ناوەندی هەڵبژێردرا هاباد مه یشار  له (ز4411ی  فێبریوێر
 
  کـرده رووی کوردسـتان  لـه حمیلی تـه ڕی شـه سـتاێکردنی ده و ئیسـالمی کۆمـاری کانی ته سیاسـه دوای  به دی مامه نار سه

 سـاڵی تا و پێکرد، ست ده ئێران کوردستانی دێموکراتی حیزبی کانی ریزه  له خۆی تێکۆشانی و کوردستان کانی شاخه
 پێدا  دریژه ئێران ئیسالمی کۆماری دژی  به خۆی بێوچانی تێکۆشانی  ناسانه نه ماندوویی کوردستان شیمالی  له ١٩٨٤

 سـاڵی  لـه نار سـه. گێـڕا رچاوی بـه خشـی نه دا کـه یه ناوچه ڵکی خـه گشـتی رێکخسـتنی و تێکۆشان کردنی ری رێبه  له و
 . وه مایه سوئێد واڵتی  له ژیانی کانی ساڵه کۆتایی تا و هێشت جێ  به کوردستانی خۆشی نه و ناسازی هۆی  به ١٩٨٤

 
 کـانی کێوه بـۆ ی وه ڕانـه گه ئـاواتی و هیـواو کات هیم  که  مره نه  ره تێکۆشه م ئه دی مامه نار سه دوایی کۆچی ی بۆنه  به
  ڵکی خه موو هه  له ین که ده خۆشی ره سه دا نه ست ده  له خۆی ژیانی کانی ناسه هه ئاخرین تا کوردستان شانازی  له پر

 .گرین ده خوالێخۆشبوو خۆڕاگری  له رێز و ین که ده تی تایبه  به خوالێخۆشبوو ی ماڵه بنه و گشتی  به کوردستان
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 ی کـه ماڵه بنه  بـه دی مامـه ناری سـه دوایـی کـۆچی واڵی هه بیستنی دوای  به ئیسالمی کۆماری رژیمی  که  سرنجه جێگای
 . رن به ڕێوه به  دیکه شوێنی  له  نه وت مزگه  له  نه  وه یه بۆنه م به سمێک رێوڕه  شنه چه هیم نابی که  یاندووه راگه

  
 مرادی تیمور -  ورمێ ڕی ماڵاه:  رچاوه سه
 

 

  
 

 کۆنگرەی سێهەم  درفتەری سیاسی ئەندامی :(ند وه ره. ا. م)مین سیراجی  ده مه حه
 

 
 
 
 
 

  ئازادیم، و عیشق ڕێگای ڕێبواری دواپشوو تاکو هه
  تر مێکی رهه به بینم نه ناکامیش  له  بێجگه ر گه ئه

 هێمن                                               
 
 پاش مین، ده مه حه کاک ویستیی خۆشه و ست هه  له پڕ دڵی ٢١١١ مای مانگی ی٢٩ رۆژی  وه زۆره کی یه ژاره په و داخ  به

 کــاک دوایــی کــۆچی. ســتا وه ســوێد، ســتۆکهۆلمی شــاری  لــه ، نجه شــێرپه خۆشــیی نه ڵ گــه له  مانگــه نــد چه کی ملمالنییــه
 . وازه ره په کوردی ڵگای کومه تێکرای و سوکار که و دۆستان زۆری کی یه ژاره په و ماتم هۆی  به بوو مین ده مه حه
 

 واو تـه هاباد مه  له ندیی ناوه و تایی ره سه خوێندنی. دایکبوو له هاباد،  مه شاری  له ،١٩٣٤ ساڵی  له مین ده مه حه کاک
  .کرد
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 .(ما ) حقوق خوێندنی  له بوو وام رده به تاران زانکۆی  له پاشان و  پیشه  کرده ی قۆتابخانه مامۆستایی تا ره سه له
 
 چینـی ژیـانی گرانـی بـاری و سـت بنده ی وه تـه نه ژیـانی ی ژاره په و رد ده دیتنی هۆی  به الوێتی، تی ره هه تای ره سه له
 می رده سـه و ئـه الوانـی رێکخـراوی  لـه نـدام ئه  بـه بـوو و دا باتی خـه رێگـای ڵبژاردنی هـه بڕیاری ، وساوه چه و ژار هه

 باخی میتینگی وان له ک یه هاباددا، مه شاری ی١٩٥٣ - ١٩٥٢ سااڵنی کانی خۆپێشاندانه موو هه  له. دێمۆکرات حیزبی
  لـه. بوو هـه سیاسیدا کاروباری  له ی بێوینه چاالکی تاران،  له خوێندکاریدا می رده سه  له. بوو هه شداری به میکائیل،

.. و ری یـده حه سـاالر ، ریفزاده شـه سـمایل ک وه هاوڕییـانی وێـڕای کانی، چاالکییـه ئاشکرابوونی هۆی به ،١٩٦٣ ساڵی
 نایان پـه کوردسـتان باشـووری کـانی رزگارکراوه  ناوچـه و ره بـه  وه زۆره کی هیوایـه  بـه و کوردستان چیاکانی  کرده رووی
 .برد
 

 و گشــتی بیــروڕای  لــه ویکردن یره پــه  لــه ری بــه ڕێوه به الدانــی و حیــزب می دووهــه ی کــونگره پــێش کــانی رووداوه دوای
  کـۆنگره بـۆ( ئیسـحاقی بـدوال عه) تۆفیـق د حمـه ئه وکات، ئـه سـکرتێری  کـه ی وه ئـه ڕای ره سـه وی، کڕه تـا پاندنی داسه
 .کرد نه ی کۆنگره شداریی به و جێهێڵی به هاورییانی بوو نه  ئاماده کردبوو، بانگی

 
 ی کۆمیتـه... سـمایل ال مـه ری، یـده حه سـاالر سـول، ره ال مـه مامیـدی، نار سـه ، ئـاواره ال مـه ، ریفزاده شـه سمایل وێڕای

. بوو هـه چـاالکی و کی ره سـه وری ده دا یـه رێکخڕاوه م لـه  و پێکهێنـا ئیرانیان کوردستانی دێمۆکراتی حیزبی شۆڕشگێڕی
 وێـڕای بـوو، لبژێردرا هـه سـکرتێر جێگـری ک وه مـدا دوهه ی کـۆنگره  لـه  کـه موعینی یمان سوله هید شه کاتێک پاشان

 هید شـه مین، ده مـه حه کـاک پێشـنیاری ر سـه له وه، گرتـه  کیان یـه شۆڕشـگێڕی ی کۆمیتـه  لـه  رگه پێشمه و کادیر لێک گه
 . کۆمیته بێژی ووته   بێته ده یمان سوله

 
  بـه  شـارزه بـارودۆخێکی ، رگه پێشـمه و نـدام وئه کـادیر لێک گـه بـوونی هید شه پاش و ،١٩٦٨ - ١٩٦٧ کانی ساله  له
 .حیزب ی وه بوژاندنه بۆ ن ده ده ول هه هاوڕێیانی وێڕای مین ده مه حه کاک. پێ سه داده دا ا.ک.د.ح باڵی دوو ر هه ر سه
 

 .ئێران ی توده حیزبی تا هه  وه کانه ئێرانییه  خوێندکاره کۆنفیدراسیۆنی  له. ن که ده ک الیه موو هه  له تی یارمه داوای
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   که قاسمڵو دوکتور و حیسامی ریم که کاک وێڕای زۆر، وڵێکی هه  به  وه فتاکانه حه تای ره سه و کان سته شه کۆتایی  له
 تێکشــکاوی مێی گــه کوردســتان، باشــووری  وه ناردرابوونــه وان بــه تی یارمــه بــۆ و بــوون ئێــران ی تــوده حیزبــی کــادێری
 کوردسـتان دێمـۆکراتی حیزبـی م، سێهه ی کۆنگره پاشان و م سێهه کۆنفرانسی سازدانی  به و  وه کرێته ده ساز دێموکرات

 .سکرتێر  نه که ده قاسمڵو دوکتور مین، ده مه حه کاک پێشنیاری ر سه له.( ١٩٧١ ساڵی)  وه بووژێننه ده
 

 رکێک  ئــه ر هــه  بــه  چاالکانــه سیاســی ری فتــه ده نــدامی ئه ک وه مین ده مــه حه کــاک ،١٩٨١ ســاڵی تا هــه  وه ه کاتــه و لــه
 شـێکی به ی وه جیابوونـه هـۆی  بێتـه ده وی کڕه تـا کـۆنی خۆشـی نه مان هـه دیسـان چـوار، ی کـۆنگره پاش  له ستێ، لده هه
 .م چواره ی کۆنگره نگرانی الیه ناوی  به حیزب  له کان رووناکبیره رچاوی به
 

 وانی یڕه پــه دێمــۆکرات حیزبــی  لــه کــادێر، دان ســه وێــڕای هــێمن، مامۆســتا بلوریــان، نی غــه  مامــه مین، ده مــه حه کــاک
 .ن ده ده بات خه  به  درێژه مدا، چواره ی کۆنگره

 
ــو ئێــران رژێمــی ی نــه الیه مه هه هێرشــی پــاش ،١٩٨٣ ســاڵی  لــه  کــاک مدیســان هه نائــایینی، کــانی رێکخڕاوه ر ســه ب
  ناوچـه  لـه عێـراق شـیوعی حیزبـی و پارتی تی یارمه  به. کوردستان چیاکانی  وه نه که ده روو رانی براده و مین ده مه حه

 . وه گرنه خۆده باشووردا کانی رزگارکراوه
 
 دا حیزبـه م ئه رفراوانی به کۆنفرانسی  له و بن ده ئێران ی توده حیزبی اڵوی تێکه هاورێیانی وێڕای دا،١٩٨٥ ساڵی  له
 .بژێردرێت ڵده هه ندی ناوه ی کۆمیته تی ندامه ئه  به فغانستان، ئه ختی پایته کابۆل  له
 

 فغانسـتان ئه  لـه حیـزب ری نوێنه ک یه ماوه و سۆسیالیزم و ئاشتی گٶڤاری  له  حیزبه و ئه ری نوێنه پراگ  له ک یه ماوه
 .بێ ده
 
 وڕووی ره به  گرانه خنه ڕه نوێی ی روانگه  به  ئێران، ی توده حیزبی ندامی ئه تری کانی کورده وێڕای ، وه ه١٩٨٨ ساڵی  له 
 خۆ، ربه سـه پی چـه کـوردی کی یـه رێکخراوه پێکهێنـانی هیـوای  به نجامدا ئه  له و  وه بنه ده  حیزبه و ئه تی رایه به رێوه به
 . وه نه که باڵوده  توده حیزبی  له کورد ندامانی ئه و کادیر ی زۆربه دابڕانی ی یانییه به
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 . وه مێنێته ده وی له و سوێد  کاته رووده ر نابه په ک وه مین ده مه حه کاک
 .دی  هاته نه خۆ ربه سه کوردی پی چه حیزبێکی پێکهاتنی ئاواتی

 
 تا هـه  کـه زرێنی مـه داده کـورد ندانی سـاڵمه ی یانـه و کان کوردسـتاییه  ڵـه کۆمه فێدراسـیۆنی نـدامی ئه  بێته ده سوید  له

 .برد ده ی رێوه به دوایی کۆچی کاتی
 
 کوردسـتان، جاتی نـه نگـی ده رادیـۆ تیشـک، کوردسـتان، ی رۆژنامه  له. بوون زۆر مین ده مه حه کاک نووسینی می رهه به

 مانیفێســتی.  وه تــه بالوکراونه تــردا ی باڵوکــراوه یــان ده  لــه و چــوار ی کــۆنگره وانی یره پــه ئۆرگــانی کوردســتان دنیــا،
 دراون، نـه چـا   لـه  کـه  یـه هه تـری رگێڕانێکی وه نـد چه. کوردی ر سه  ته رگێراوه وه  وه ئینگلیزیه زمانی  له کۆمۆنیستی،

 .مائۆ پارتیزانی ری شه ک وه
 

. بـوو خۆ ره سـه له و  نده خه به لێو سوک، روح راستبێژ، نڕخ، به مرۆڤێکی سیاسی، چاالکێکی  له ر به مین ده مه حه کاک
 .بوو نه ڵگر هه قین کانیشیدا ره دژبه ئاست  له ت نانه ته
 
 خـۆی کانی دره کۆڵنـه و ترس نـه و پـاک  ره هـه  ڕۆلـه  لـه کێک یـه کـورد ی وه تـه نه مین، ده مـه حه کـاک دوایـی کـۆچی  به
 .دا ست ده له
 

 .بێت رز به  میشه هه ناوی و زیندوو  میشه هه یادی
 

------------------------ 
 

 ژیـانی کانی قۆناخـه ر سـه له باشـی کی ئاگادارییـه  وه نزیکـه  لـه دمین، مـه حه کـاک خۆارزای ک وه ڕانی ماوه ن سه حه*  
  یه هه  کوچکردووه  ره تێکوشه و ئه سێتی که و   سیاسیی

 
 

 
 



دێموکڕاتی حیزبی انی شەهیدیڕێبەر  

 

 

234 
 

 
  دەفتەری سیاسی کۆنگرەی چوارەمئەندامی  نی بلوریان غه

 
  
 
 
 
 
 
 

 ژیــن  بــه چــاوی مهابــاد شــاری ســامانداری کی یــه ماڵه بنه نــاو  لــه (ز١٩٢٤) تاوی هــه ١٣١٣ ســاڵی بلوریــان نی غــه
 ی ڵـه کۆمه می رده سـه  لـه.  خوێنـدووه تـاران و مهابـاد  لـه نـدیی دواناوه و مهاباد  له تایی ره سه خوێندنی.  وه ته کردووه
 کانی وه بزووتنـه مێـژووی  له شێک به ڵ گه له تی ئاشنایه ، وه یانه تکار خزمه ی مینه  کاکه هۆی به کوردستاندا، ی وه ژیانه

 . کردووه یدا په کوردستان
 

ــاڵی ــه له( ز١٩٤٢) ١٣٢١ س ــه ژماره ڵ گ ــه ک ی ــانی  ل ــازمانی) هاوڕێی ــه س ــورد وانانی ج ــه ی(ک ــاد  ل ــدووه دامه مهاب .  زران
  قادر ساڵحیان، د مه محه وی، وله مه لی عه بلوریان، نی غه:  له  بوون بریتیی الوان ی یه ڕێکخراوه و ئه رپرسانی به
 .رهادی فه زیزی عه و حمودزاد مه
 

 کێک یـه( ز١٩٤٥) ١٣٢٤ سـاڵی. کوردستان ی وه ژیانه ی ڵه کۆمه ندامی ئه  به بوو وانان جه سازمانی(ز١٩٤٤) ١٣٢٣ ساڵی
 .شانۆ ر سه  خرایه  وه کوردستانه ی وه ژیانه ی ڵه کۆمه ن الیه له  که( نیشتمان دایکی) شانۆی کانی ره کته ئه  له بوو
 

 و بـوو شـدار به کوردسـتاندا کۆمـاری  پێکهـاتنی و کوردسـتان دیموکراتی حیزبی زراندنی دامه  له( ز١٩٤٥) ١٣٢٤ ساڵی
( ت سـۆڤیه ربایجـانی ئازه) بـاکۆ ی وانـه ڕه  وه کوردسـتانه کۆمـاری ن الیـه  له تر سی که ٥١ ڵ گه له( ز١٩٤٦) ١٣٢٥ ساڵی
  .بکات ت خزمه کۆماردا  له ر فسه ئه ک وه ربازیی سه شقی مه دوای  که کرا
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 زێنـدوو وڵی هـه دا( ز١٩٤٨) ١٣٢٧ ساڵی تای ره سه  له و ئێران بۆ  وه ڕایه گه  وه سۆڤیرته  له کۆمار سهێنانی ره هه دوای
  بـه حمود مه شێخ تیفی له شێخ ماڵی  له و کوردستان باشوری  چووه  سته به مه و ئه بۆ و دیموکراتیدا حیزبی ی وه کردنه

 . وه باڵوکرده ڕێگای ی ڕۆژنامه بیحی زه حمان بدولره عه و قزڵجی ن سه حه هاوکاریی
 
  کـه کـرد سـتگیر ده سـی که ٣١١ ی نزیکـه ئێـران تی حکومـه ی، وه باڵوکردنـه و مهابـاد بۆ  که ڕۆژنامه ی وه هێنانه دوای  به
 . بوو بلوریان نی غه کان ستگیرکراوه ده  له کێک یه
 

 ت حکومــه گوشــاری هۆی بــه ربازیی ســه کۆتاییهــاتنی دوای و پۆشــێت ده ربازیی ســه رگی بــه زینــدان  لــه ئــازابوونی دوای
 .  ن که ده ستگیری ده وێل رده ئه( واری سه بیله)  له چی که ت سۆڤیه بۆ  وه ڕێته بگه  که دات بڕیارده

 
 دیموکراتی حیزبی ک وه ، ئێران وتی نه کردنی خۆماڵی ڵ گه له ندیی یوه په  له( ز١٩٥٣ - ١٩٥٢) ١٣٣٢ و ١٣٣١ ساڵی

 مانی رله په ١٧ خولی بۆ زیری وه سادق دین مه ساره کاک ئێران ی توده حیزبی ری نوێنه هاوکاریی  چاالکانه کوردستان،
 . کردووه ئێرانی

 
  لـه زیـری وه سـادق و ر ئـازه نجیری ئه دیق سه و قاسملوو بدولرحمان عه و یوسفی زیز عه ڵ گه له( ز١٩٥٤) ١٣٣٣ ساڵی

 . وه ته باڵوکردووه کوردستانی دیموکراتی حیزبی ئۆڕگانی کوردستان ی ژماره چوار ورێز ته کانی نییه رمه ئه ی چاپخانه
 نوێ رله سه دا ساڵه و له ر هه و گرێت ده ستۆ ئه  له  سنه  له کوردستان دیموکراتی حیزبی ی کۆمیته تی رپرسایه به دواتر

   . وه مێنێته ده زینداندا له( ز١٩٥٨) ١٣٣٧ ساڵی تا و ت حکومه پیاوانی ست ده  وێته که ده
 
 ١٣٣٨ سـاڵی تـا یـان جاره م ئـه و هێنێت پێکـده ریی هاوسـه ژیـانی دیقی سـه خـانمی  رزیـه مه ڵ گـه له سـاڵدا مان هه  له
 زینـدان  لـه تی پاشـایه ڕژێمـی ڕوخـانی تـا و پـۆلیس ست ده  وه وێته که ده اڵم به بژێرێت، ڵده هه نهێنی ژیانی( ز١٩٥٩)

 . بێت ده ئازاد زیندان  له ویش ئه (ز١٩٧٨)،١٣٥٧ ساڵی  له شۆڕش وتنی رکه سه  به و گرن ڕایده
 

 ئیعــدامیان  حــوکمی  ئێــران ربازیی ســه دادگــای تی، ریعه شــه ت حمــه ڕه و یوســفی زیز عــه ڵ گــه له( ز١٩٥٩) ١٣٣٨ ســاڵی
  ڕاڵ نه ژه بدولناسر، عه مال جه و وروپا ئه  له کورد خوێندکارانی تێکۆشانی و وڵ هه  به اڵم به پێنێت، سه ده ردا سه به
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 .زێت به داده یی میشه هه زیندانی بۆ ی که حوکمه مۆڕۆ  ندره ئه و سۆکارنۆ دوگۆل،
 

  بـه ی دووانـه ک ـی دوو خێزانـی خانمی  رزیه مه  که  وه نه که ده ئاگاداری بێت، ده زینداندا  له  که( ز١٩٥٩) ١٣٣٨ ساڵی
 .بوو سکێک

 
 و قاجـار سری قه زیندانی بۆ ن یبه ده دواتر و  لعه قه قزل بۆ  وه گواسترێته ده  وه ورێزه ته زیندانی  له تا ره سه بلوریان

 بۆ ن یبه ده دواتر و سر قه زیندانی بۆ  وه ڕێننه یگه ده ساڵ پێنج دوای و وه نه خه ده دوور رازجانی به زیندانی بۆ  وێوه له
 . شیراز ئابادی عادل زیندانی

 
 .وتووه که کانی مناڵه و خێزانی  به چاوی جار م که یه بۆ ، بووه رازجان به زیندانی  له  که ١٩) ١٣٤٣ ساڵی

 
 مـی دووه ی کـۆنگره  له  چونکه و مهاباد بۆ  وه ڕێته گه ده ١٣٥٧ ساڵی بلوریان ئاباد، عادل زیندانی  له ئازادبوونی دوای

 . وه درێته ده تی رپرسایه به نوێ رله سه ڵبژێردرابوو، هه ندیی ناوه ی کۆمیته تی ندامه ئه  به دیموکراتدا حیزبی
 
   له. کرد وتووێژی ئیسالمیی کۆماری رانی نوێنه ڵ گه له کورد ڵکی خه تی رایه نوێنه  به  که ران وتووێژکه  له بوو کێک یه
  زای خه رمانی فه هۆی به اڵم به ڵبژێردرا، هه مهاباد ڵکی خه تی رایه نوێنه  به ئێراندا، مانی رله په م که یه ڵبژاردنی هه

 .کرد نه مانی رله په شداریی به تر، کانی ره نوێنه ک وه کوردستان، لی گه ر سه بۆ ینی خومه
 
 سیاســیی ری فتــه ده و نــدیی ناوه ی کۆمیتــه تی ندامــه ئه بــۆ دیموکراتــدا حیزبــی می چــواره ی کــۆنگره  لــه ١٣٣٨ ســاڵی 

 و  بــووه جیــا  حیزبــه و لــه ، حیزبــی تی رایــه ڕێبه کانی ته سیاســه ڵ گــه له نــاکۆکی هۆی بــه ١٣٥٩ ســاڵی و ڵبژێردرا هــه
 ئێـران کوردسـتانی دیمـوکراتی حیزبـی نـدیی، ناوه ی کۆمیتـه و سیاسـیی ری فته ده ندامانی ئه  له ک تییه مایه که ڵ گه له
 . زراند دامه ی(م چواره ی کۆنگره وانی یڕه په)
 

 ،١٣٦٥ سـاڵی و  وه شـێته وه ڵده هه( م چـواره ی کـۆنگره وانی یڕه پـه) ئێـران کوردسـتانی دیمـوکراتی حیزبی ١٣٦٣ ساڵی
 . ڵبژارد هه  توده حیزبی سیاسیی تی یئه هه ندامی ئه  به بلوریانی نی غه و پێکهێنا میللی کۆنفراسی  توده حیزبی
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 ی وه تـه نه  بـه ت باره سـه  تـوده حیزبـی کانی ته سیاسـه دژی ، تـوده حیزبـی ناو کانی کورده ی زۆربه ڵ گه له ١٣٦٨ ساڵی
 .بلوریان نی غه  مامه تیی حیزبایه باتی خه  به بوو کۆتاییهاتن ش وه ئه و جێهێشت به ی حیزبه و ئه کورد

 
 .  وه ته باڵوکردووه ری وهه گه حامید هاوکاریی  به( کۆک ئاڵه) ی ناوه ژێر له رگێکدا به  له کانی رییه وه بیره ١٣٧٦ ساڵی

 
 ی کێشه ریی سه چاره بۆ و کرد ده ش پێشکه وتاری کاندا، کوردییه  ڵه کۆمه  له کردن شداریی به  به دواییدا ی سااڵنه و له

 کوردسـتانی ردانی سه بارزانیی نێ یرڤان ڕێز به بانگهێشتی ر سه له ١٣٨٤ ساڵی و دا ده وڵی هه نی ده مه شێوی  به کورد
 .ڵمانیا ئه  وه ڕایه گه خۆشیی نه هۆی به ک یه ماوه دوای چی که  وه بمێنێته وێ له  که کورد

 
  .وت که لێدان  له دڵی ڵمانیا ئه  له( ئالسباخ) ی خۆشخانه نه  له ٢١١١ - ٣ - ٩ ڕۆژی ی ١٤:11 کاتژمێر

 
 و رلـه هه و کوردسـتان  وه یشـته گه بـارزانیی سـعود مه رۆک سـه شداریی به  به رمدا گه پێشوازییکردنێکی ناو له ی که رمه ته
 .سااردرا کوردستان پیرۆزی خاکی  به( زان سنه که) نوێی گوردستانی  له ولێر هه  له دا ڕۆژه
  

 پیرۆز یادی و شاد ڕوحی
 

  وه خوێندرایه کۆڵن  له بلوریان نی غه باتی خه  له ڕێزلێنان کؤڕی  له  شه به م ئه
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 .هیدانی كوردستان موو شه بۆ هه

   
 
 
 
 
 

 شڵماشی فا مسته
 
  لـه مان خـه وه، كاتـه ده كان اندارهیگ گشت یمار ده نه،ێبزو ست هه و نگ نگاوره ره نه،ێه یشاد من یكوردستان یهار به
 .ەوێپ وا یسوور ی هڵ په ك هی گرانم، یداخ ماڵ به. وهێواولێل ناڵگو له ڵێسا موو هه وه،ێل خاكه - وه باته ده ریب
  
 دانیه شه ین وهیش و ێزان ده غدوور مه به رۆز ۆیخ. دا ده سكانین هه تاوان له ڵێسا موو هه دا، مانگه م له م هی ده یژڕۆ
. ارهید چوارچرا له م ده ر هه داره،ێس یت په ی قهڵئا ێس - خراڵ هه كه ی دارهێس و ئه چوارچرا، یدانی مه یریب. كا ده
 جوانـه، وان لـه ر هـه ت هاده شـه رانه،ێشـ ینگاو هـه بـه - رزه لـه ێبـ و  ۆخـ ێبـ بـه نێـد رز، بـه ن رده گـه یرداران سه
 بـه ه،ی ییشـا بزانـه روا هـه ه،یـ ین مـردن له یترس میه باك، ێب و زۆسڵد ی رگه شمهێپ ووناك،ڕ وچاوانێن یوا شهێپ

 ی ئه كا ده هاوار كا، ده راسان هه دوژمنان كا، ده جوان نه خه رده زه به ،یشتمانین یدارید دوا ،ێروان ده دا یور ده چوار
 و ئـاو یكان هڕۆڵـ ه،یـدوا لـه یقـاز د سه ،ییقاز ه،ینا ییتاۆك ش كاره م به! كوردان گشت ینێخو به نوویت! دوژمنان
 یرد مـه خـان نێحوسـ.  وه زنـهۆد ده بات خـه ی  كـهڕێ مـن، ڵیئـا و ش گـه ینێخـو به ، وه نووسنه ده داستانه م ئه خاكم،

 ێلـ انیترسـ یوڕێ ،ێبر ادهڕ و كا ده چ كه مل ،ێناگر یو ر به له ۆیخ ت په ربانه، سه ك وه یو ۆب ردار سه ،ێردان مه
 یدیه شـه ن،یبـاك ێبـ مـردن لـه مـهێئ او،یپ رهێش و ئه ێد ی ره نه ستراوه، به یست ده به روا هه اساوه،ڕ رێش ،ێشین ده
 . دووره  مهێئ  له یکۆرز له ، سووره لمان گه یال  له وومانڕ ن،یخاك و ل گه ڕێی
 

  الوان، ڕیب و  کوشت ر سه  له تاوان، ر سه  له ۆت یه ماڵ به ـ ێخر دهڵ هه  دارهێس شۆت ۆب ،ێد کێژڕۆ  بزانه دوژمن
  مانڕێ  مهێئ ت،اڵ سه ده ناوێپ  له  وهێئ ت،اڵو و ل گه ڕێی  له  مهێئ وا، شهێپ ی هۆڵت  به  وهێئ وا، هڕ یماف ر سه  له  مهێئ
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 انیـگ  لـه باک ێب ت،اڵو یژووێم ی زنه خه و ره به هات، یقاز یدر سه  الوه و له.  رهێدڵ هه و ره به  وه یگاڕێ ، رهێزنو ۆب
 نێخـو  بـه ژووێـم دار، ر سـه  تـهێچ ده تـرس ێب قار،یو  به و منێه روا هه مردن، تاڵو ۆب ر سه  له سوور کردن، خت به
 .ێنێشک ده دانیه شه ی  کهڕێ ،ێنێنگ ره ده
 

 .ێست ناوه ر هه  کاروانه و ئه ،ێد دا یدوا  به شیند رفکه شه ، وه پسانه ێب قاسملوو تا ، وه انهڕب ێب  کهێکاروان
 

 ڵ گـه  له ـ  وهڕێ به وام هاباد مه ۆب ، وهێل خاکه ی41 یژڕۆ  له ـ ابردووڕ ستاێئ  له ڵسا ستێش ژوو،ێم و ره به م که ده  دزه
 ی زگــه له مـابوون، دا انۆیـخ ینـوور  لـه بــوون، سـرا وهاڵ هـه الماـا ێسـ ،یوانــڕ م ده  هیـچوارچرا  لـه ،یانیـ بـه ی وهیکـاز
 موو هـه ر سـه رژا ده. خـوار  وه هاتـه ده راێو لـه کردگـار، یگـا باره تا هه ، وهۆچ ده دا ێئاسمان  به ، وهۆب ده واڵب انیشکیت

 یکــڵ خــه ، دواوه  بــه ی ژاره پــه نــد چه ر هــه ، ووداوهڕ و ئــه ۆبــ ژێشــکاویت چراخــان، بــو  پارچــه چــوار ر هــه کوردســتان،
 یکـێژڕۆ دامـاو، ران روه سه یستۆک ۆب او،یپ و ژن  له ب ووک و  وره گه شا،ۆج دا یدوا  به کوردستان شا،ۆخر هاباد مه
 . شهۆناخ یکێژڕۆ ڵێیب تا ، شهۆشا هڕ کوردستان موو هه ش،ۆر په  به و مات س که مو هه ش،ۆناخ ییژووێم
 
 ی کـه زبهیح ، وانـهیم م خـه ش رهێل یچ که ، مانه زه و ئه وێن  وه مهێد گرم، ده ناڵبا را ژووێم  له اناگرم،ڕ داێت ۆیخ من
 یرداران ســه ۆبــ ان،یموو هــه یمــان نــدوویز ۆبــ دان،یه شــه یژڕۆ  بــه  کــراوه ،ینــاز ده  ژهڕۆ و بــه روا هــه ،یقــاز وا شــهێپ

 یدیـئ وت، رکـه به انیـ رهۆنـ  وه ئـه وت، حـه و  چـل و ش شـه و  چـل یدانیه شـه ،ڵاڵزویـ فـه ی سـواره  ازدهیـ ۆب چوارچرا،
 و ژێرێشـ مـراد ، نـه نگه زه و شـکاک ریبـاپ ، زاده فیر شـه کان، هیـ ینیموع ن،ڕێنـابڵ هـه ێناکارو  له ن،ێناکر شۆرام فه

.  ارهیـد انۆیخ یگاێج شک ێب ، ئاواره ڵ گه  له انیموو هه ،یغان ماره  کاوه ڵ گه  له تاح فه دی سه و م شه  نهیم ،یالجان
 ر،ێدل و زانا ر،یژ یرگورد سه ر،ێش یبباس عه  نه گه ده تا ـ نێد روا هه نرۆژاود کاروان ن،ێن رده ده وه ر سه کان هی یردێو
 ێبـ و ژهێـدر کـاروان. یبـاغ ده و یهرام بـه م،یک حـه ،ڵکا  ڵکا دیع سه ن،یفش ئه ،ڵقباێئ ار،ییل عه و م حاته و ژار هه
 دایـف انۆیـخ قاسـملوو، ڵ گـه  له یقادر ن، هییو  له ک هی ن،یرل به  له ک هی ن، سته ده دوو  تازه ی هڵقاف ر سه ـ ییتاۆک

 رنۆز  نـدهێه مامان، نه رمێبژم ی تاکه. نێدو ده یند فکه ره شه ڵ گه  له ن،ێکو  له ناڵ رده ئه و یبدول عه دوو، دووبه کرد
  ۆریف به وان ینێخو ن،ی بکه انیادی داڕۆ م له با.  تهاڵ خه یدیه شه یکفن ، تهاڵو م ئه یرد به  به رد به ـ شتمانین  له
 .مردن تا نیبگر انیگاڕێ کگرتن، هی  به ن،ی که شاد انیووحڕ ـ نی ده نه
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  .یگادان لیل جه زدارێر: ینینووس بات خه ڵسا ٥١* 
 .ماڵاەری شەهید* 
 .کوردستان ی ژنامهۆر* 
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