ڕێبازی قاسملوو ،ڕێبازی حیزبی دێموکرات

1

ڕێبازی قاسملوو ،ڕێبازی حیزبی دێموکرات

ڕێبازی قاسملوو،
ڕێبازی حیزبی دێموکرات
سمایل شەرەفی

گەالوێژی 1398

2

3

ڕێبازی قاسملوو ،ڕێبازی حیزبی دێموکرات

ناوی کتێب:
ڕێبازی قاسملوو ،ڕێبازی حیزبی دێموکرات
بابەت :سیاسی
نووسەر :سمایل شەرەفی
وەرگێڕان بۆ فارسی :هەردی سەلیمی
پێداچوونەوە:
رەسووڵ سوڵتانی و ئاگری ئیسماعیلنژاد
دیزاین :ئەیوب شهابیڕاد
چاپخانە :چاپخانەی ڕۆژهەاڵت
ساڵی چاپ :گەالوێژی ١٣٩٨ی هەتاوی
نووسخە ٥٠٠ :دانە
چاپ و باڵوکردنەوەی:
ناوەندی ڕاگەیاندنی حیزبی دیموکراتی کوردستان

ڕێبازی قاسملوو ،ڕێبازی حیزبی دێموکرات

پێشکەش بە
کورد و کوردستان

4

5

ڕێبازی قاسملوو ،ڕێبازی حیزبی دێموکرات

ڕێبازی قاسملوو ،ڕێبازی حیزبی دێموکرات

6

پێرست
ڕێبازی قاسملوو ،ڕێبازی حیزبی دێموکرات
شوناسخوازیی نەتەوەیی
پشتبەستن بە ئیرادەی خەڵکی کوردستان
سەربەخۆیی سیاسی و سەربەخۆیی بڕیاردان
هێزی پێشمەرگەی کوردستان وەک سەرمایەیەکی نەتەوەیی
ڕێزگرتن لە کەسایەتیی فەردیی ئینسان

٧
١٠
١٣
١٦
١٩
٢٢

پشتیوانی لە بزووتنەوەی گەلی کورد لە پارچەکانی دیکەی کوردستان
وتووێژ وەک پڕنسیپ و شێوەیەک لە خەبات
چەسپاندنی یەکێتیی فکری و سیاسی

٢٦
٣٠

٣٤

باوەڕمەند بوون بە دێموکراسی ،وەک ئامانجێکی بەرزی سیاسی
دێموکراسی ،کلیلی چارەسەریی درووستی کێشەکان
بەرەنگاریی پێشمەرگانە(چەکداری)
دژایەتی لەگەڵ تێرۆریزم

٣٨

٤٢
٤٥
٤٩

7

ڕێبازی قاسملوو ،ڕێبازی حیزبی دێموکرات

بەرپرسیاربوون بەرانبەر بە زمان و کلتووری نەتەوەیی
هەوڵدان بۆ بەنێونەتەوەییکردنی مەسەلەی کورد
باوەڕمەند بە مەلەسەی ژنان
تێکەڵکردنی ئەخالق و سیاسەت
واقعبینیی سیاسی
مافی دیاریکردنی چارەنووس
کەڵکوەرگرتن لە ڕەهەند و شێوازەکانی خەبات
یەکڕیزی و یەکگرتوویی
ژیاندۆستی و هەوڵدان بۆ بەختیاریی کۆمەڵ
رێکخراو ،وەک چەکێکی هەرە گرینگ
پێشخستنی بەرژەوەندیی نەتەوەیی
عەداڵەتی کۆمەاڵیەتی
ڕێزگرتن لە بیر و باوەڕەکانی کۆمەڵی کوردەواری
فیداکاری ،گیانبازی و بەردەوامبوون
بەخۆداچوونەوە و ڕێفۆرم
دوایین وتە و کۆتایی

٥٣
٥٧
٦١
٦٤
٦٨
٧٢
٧٨
٨٢
٨٦
٩٠
٩٤
٩٨
١٠٢
١٠٦
١١٠
١١٤

ڕێبازی قاسملوو ،ڕێبازی حیزبی دێموکرات

8

ڕێبازی قاسملوو،
ڕێبازی حیزبی دێموکرات

«ڕێبازی قاسملوو» ،دەستەواژەیەکە هەر دوای شەهیدبوونی
دوکــتــور عەبدولڕەحمان قاسملوو ،سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان لە ٢٢ی پووشپەڕی ١٣٦٨ی هەتاوی ،هاتە
نێو ئەدەبیاتی سیاسیی حیزبی دێموکراتەوە و زۆری نەخایاند وەک
تەعبیرێکی گشتی بەالی خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستان و بە تایبەت
ئەندامان و الیەنگرانی ئەم حیزبەوە بایەخ و بەهای خۆی پەیدا
کرد .لەو کاتەوە تا ئێستا ئەم دەستەواژەیە بۆ حیزبی دێموکرات و
ئەندام و الیەنگرانی لە بۆنە و ڕێوڕەسمە تایبەتەکانی وەک «٢٢ی
پووشپەڕ» ،درووشمی سەرەکییە.
پێش ئەوەی بێینە سەر ئەو باسە كە بۆ یەکەمجار كەی و كێ
ئەم دەستەواژەیەی خستە سەرزاران ،جێی خۆیەتی ئاماژە بە چەند
شتی دیکە بکەین کە لە جێدا شیاوی باسکردنن.
بە پێی ناسیاوییەک کە لە بیر و باوەڕەکانی شەهید دوکتور
قاسملوومان هەیە ،لــەوە دڵنیاین کە ئەگەر ئــەم درووشــمــە لە
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سەردەمی بوون و مانی خۆیدا درابا ،بە هیچ شێوەیەک نە قبووڵی
دەبوو ،نە قەتی ئیزن دەدا تەنانەت بۆ جارێکیش لە حیزبەکەیدا
ئاماژەی پێ بکرێ .چونکی شەهید قاسملوو بە کردەوە دژایەتیی
لەگەڵ دیــاردەی «فەرپەرەستی» دەکرد و ،ڕاشکاوانە دەیگوت؛
«فەردپەرەستی لە هەر شکڵ و شێوەیەکدا بێت ،مەحکوومە».
کەوابوو ئەوە درووستە کە ئیدیعا بکرێ ،پاشخانی ئەم دروشمە
ڕاست بۆ دوای شەهیدبوونی دوکتور قاسملوو دەگەڕێتەوە.
«ڕێبازی قاسملوو» ،بەهیچ شێوەیەک بە مانای «مەکتەب»ێکی
تایبەتی فکری و سیاسی نیە .چونکی لە ئەساسدا نە حیزبی
دێموکراتی کوردستان وەک حیزبێکی نەتەوەیی و دێموکراتیک کە
مەکۆی هەموو چین و توێژێکی کۆمەڵگەی کوردستانە ،حیزبێکی
مەکتەبییە و ،نە شەهید دوکتور قاسملووش وەک سکرتێری ئەم
حیزبە قــەت خــۆی بە کەسێکی «مەکتەبی» دەزانـــی .بۆیە لەم
درووشمەدا «ڕێباز» بەو مانایە نایەت کە مەکاتبی ئیدئۆلۆژیی پێ
پێناسە دەکەن ،وەک مەکاتبی دینی ،مەکاتبی سیاسی و مەکاتبی
فکری و ،.....بەڵکوو لەم پێوەندییەدا «ڕێباز» ،ڕاست بە مانای «بیر
و باوەڕ» و ئاڕمانج» دێت.
لێرەدا پرسیارێک دێتە ئاراوە ،ئەویش ئەوەیە کە بۆچی ئێمە؛
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات کە خۆمان بە درێژەدەری
رێگای شەهید قاسملوو و هەموو شەهیدانی دیکە دەزانین ،لەجێی
کەڵکوەرگرتن لە دەســتــەواژەی «ڕێبای حیزبی دێموکرات» ،لە
«ڕێبازی قاسملوو» کەڵک وەردەگــریــن؟! ئەم پرسیارە لە جێی
خۆی دایە و دەتوانین لە واڵمدا بڵێین؛ «ڕێبازی قاسملوو» شتێک
نیە جیا بێت لە «ڕێبازی حیزبی دێموکرات» .حیزبی دێموکراتی
کوردستان کە لە سەر دەستی پێشەوای گەورەمان ،شەهید قازی
محەممەد دامــەزراوە و دواتــر کۆماری کوردستانی ڕاگەیاندوە،
بناغەکەی لەسەر بیر و ئەندێشەکانی پێشەوا قــازی محەممەد
دانــراوە ،شەهید دوکتور قاسملوو ئەم ڕێبازەی بووژاندۆتەوە و
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شەهید دوکتور شەرەفکەندی و هەموو ئەوانی دوای ئەو ،ئەم
ڕێبازەیان کە «ڕێبازی حیزبی دێموکرات»ە درێژە پێداوە.
تا ئێستایشی لەگەڵ بێت ،شەهید دوکتور قاسملوو لە بووژاندنەوە،
نوێکردنەوە و دەوڵەمەندکردنی رێبازی حیزبی دێموکراتدا ،زۆرترین
ڕۆڵ و کاریگەریی هەبووە ،بۆیە دەکرێ بڵێین ئەم دەستەواژەیە
بەم هۆکارەوە هاتووە و تا ئێستاش بایەخ و بەهای خۆی هەیە.
وەک لە کتێبی «قاسملوو لە ڕێبازیدا زیندووە»  -لە نووسینی
کاک قادر وریا  -دا هاتووە؛ «داهێنەری ئەم درووشمە ،هاوڕێ
و هاوسەنگەری دێرین و خۆشەویستی دوکتور قاسملووی ڕێبەر،
مامۆستا عەبدوڵاڵ حەسەنزادەیە کە بۆ تراکت و ئافیشی تایبەت
بە یەکەمین ساڵڕۆژی شەهیدبوونی دوکتور قاسملوو(پووشپەڕی
 ،)١٣٦٩ئەم درووشمەی لەگەڵ کۆمەڵێک درووشمی دیکەدا ئامادە
کرد».
لە درێژەی ئەم نووسینەدا هەوڵ دەدرێ لە چەند بەشێکدا باس لەو
تێڕوانین و درووشم و خوێندنەوە و سیاسەت و هەڵوێستانە بکرێ
کە پێکهێنەری «ڕێبازی قاسملوو (رێبازی حیزبی دێموکرات)»ن.
***
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دامەزرانی حیزبی دێموکرات لە ٢٥ی گەالوێژی ١٣٢٤ی هەتاوی،
لە مێژووی هاوچەرخی بزووتنەوەی نەتەوایەتیی خەڵکی کوردستاندا
وێستگەیەکە بۆ دیاریکردنی دوو ڕوخساری «نەریت»ی و «مودێرن»ی
بزووتنەوەی خەڵکی کوردستان .ئیدی ئەوە نەریتی «خێاڵیەتی» و
«بنەماڵە» و «عەشیرە» نیە کە هێژموونیی بەسەر بزووتنەوەدا
هەبێت ،بەڵکوو لــەم رێــکــەوتــە بـــەوالوە ئــەوە «بــیــر» و «هــزر»ی
نەتەوەیی میللەتێکی وێڵ و عەوداڵی ناسنامە و شوناسە کە ڕێبەرایەتیی
خەباتێکی شەکەت لە شکست و سەرکوتکاری و هیوا بە داهاتوویەکی
گەش دەگرێتە ئەستۆ .هەر ئەم تێگەیشتنە لە ئەقڵی سەردەمە کە لە
کەسایەتییەکی بەرزی وەک قازی محەممەددا خۆی دەدەڵێنێ و وەک
پێشەوایەکی بێبەری لە خێڵ و عەشیرە و بنەماڵە ،ڕێبەرایەتیی ئەم
ڕەوتە نوێیە لە تێکۆشانی سیاسی – نەتەوەیی دەگرێتە ئەستۆ.
گــەڕان بــەدوای شوناسی نەتەوەیی و دەرککردن بە کەمایەسییە
جەوهەرییەکانی خەباتی کورد لە ڕابردوو دایە کە حیزبی دێموکرات
ناچار بە دۆزینەوەی کەسایەتیی ئینسانی کورد دەکات و لە یەکەم
دەرفەتی مێژووییدا «کۆماری کوردستان» ڕادەگەیەندرێ.
دامەزرانی کۆماری کوردستان وەک یەکەم دەسەاڵتی خۆبەڕێوەبەریی
سیاسیی کورد ،جیا لەوەیکە وەک خۆی توانیی کەسایەتییەکی حقوقی
– نەتەوەیی بە ئینسانی کــورد لە هەستیارترین بڕگەی مێژوویدا
ببەخشێ ،بە پێکهێنانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان ،هەڵکردنی ئااڵی
کوردستان و بە ڕەسمیناسینی زمانی کوردی ،هەستی باوەڕبەخۆبوون
و خۆبەخاوەن ناسنامەزانینی لە ناخی ئینسانی کورددا بنیات نا.
هەرچەند ڕووخانی کۆماری کوردستان تا ڕادەیەکی بەرچاو توانیی
بەشێکی زۆری ئەم بەها و بایەخە شوناسخوازیانە لە دەروونی ئینسانی
کورددا الواز بکات و کوردستان بەتاڵ بکاتەوە لەو هێما و سیمبولە
بنیاتنراوانەی کۆماری کوردستان ،بەاڵم بە پەیدابوونی «قاسملوو»،
ئاوێک بەسەر ئەم رێبازە تۆزلێنێشتوانەی حیزبی دێموکراتدا دەکرێ
و ،هیوا بە گەڕان بەدوای ناسنامە و شوناسی نەتەوەیی لە دەمارەکانی
بزووتنەوە دەگەڕێ و دەبووژێتەوە.
بــووژانــەوەی حیزبی دێموکرات لە سەرەتاکانی دەیــەی پەنجای

13

ڕێبازی قاسملوو ،ڕێبازی حیزبی دێموکرات

هەتاویدا بە داڕشتنی بەرنامەیەکی نوێ لە الیەن دوکتور عەبدولڕەحمان
قاسملووەوە دەست پێ دەکات و ،لەسەر سێ ئەساسی؛ باوەڕمەندبوون
بە مافی دیاریکرنی چارەنووس ،پاراستنی سەربەخۆیی سیاسی و
بــڕیــاردان و ،پشت بەستن بە ئیرادەی خەڵکی کوردستان ،خەباتی
شوناسخوازانەی خۆی سەرلەنوێ دەست پێ دەکاتەوە.
لە بەرنامەی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،پەسەندکراوی کۆنگرەی
سێهەمدا کە لە الیەن شەهید دوکتور قاسملووەوە نووسراوە ،وێڕای
شانازیکردن بە دامــەزرانــی کۆماری کوردستان ،پێداگری لەسەر
«درێژەدانی خەبات بۆ وەدیهاتنی ئامانجەکانی کۆماری کوردستان»
دەکرێ .هەر لەم بەرنامەیەدا هاتووە کە« ،حیزبی دێموکرات بە پشت
بەستن بە ئیرادەی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان ،لە پێناو دەستەبەرکردنی
ئامانجە نەتەوەییەکانی خۆیدا خەبات دەکات» و وێڕای ئاماژەدان بە
«بێبەشبوونی گەلی کورد لە مافی دیاریکردنی چارەنووس»ی خۆی،
ئەم مافە ئینسانییە بۆ خەڵکی کوردستان بە ڕەوا دەزانێ.
شەهید دوکــتــور قاسملوو بــە نووسینی کتێبی «کــوردســتــان و
کورد» و بەرجەستەکردنەوەی «مێژوو» و «جوغرافیا» و «پتانسێلە
ژینگەیی و ئابوورییەکانی کوردستان» ،پێش هەموو شتێک ئێحساسی
باوەڕبەخۆبوون و کەسایەتیبوون بە ئینسانی کورد دەبەخشێتەوە
و ،هاوچەشنی پەیامەکانی کــۆمــاری کــوردســتــان بــە ماهییەتێکی
شــونــاســخــوازانــەوە پێناسەی «کـــورد» و «کــوردســتــان» دەک ــات.
دوکتور قاسملوو کە بۆ ماوەی نزیک بە  ١٨ساڵ سکرتێری گشتیی
حیزبی دێموکرات بــوو ،لە هەموو نووسین و لێدوانەکانیدا هەوڵی
داوە بە بەهێزکردنی الیەنی عیلمیی داخوازییە نەتەوەییەکانی خەڵکی
کوردستان کە فەلسەفەی وجوودیی حیزبی دێموکراتە ،لە فۆڕمێکی
ئەمڕۆییتری بەدوور لە چەمکی «ناسیونالیزمی بەرچاوتەنگ» و لەسەر
ئەساسی «واقعبینیی سیاسی» پێناسەی ناوەڕۆکی شوناسخوازانەی
بزووتنەوەی نەتەوەیی خەڵکی کوردستان بکات و لەم پێناوەشدا بە
باوەڕ بە چارەسەریی ئاشتیانەی پرسی میللەتەکەی گیانی بەخت کرد.
***
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پشتبەستن بە
ئیرادەی خەڵکی کوردستان
دەستەواژەگەلی «خەڵکی کــوردســتــان»« ،کۆمەاڵنی خەڵکی
کــوردســتــان»« ،گەلی کــورد» و «میللەتی ک ــورد» ،لە تــەواوی
نووسین و لێدوانەکانی شەهید دوکتور قاسملوودا بــەردەوام
چەندپاتە دەبنەوە و هەن .خەڵکی کوردستان بۆ شەهید قاسملوو
وەک ڕێبەری حیزبێکی نەتەوەیی ،سەرەکیترین تەوەری هەموو
باس و لێکدانەوەکانی بووە .لەیەک نووسین و لێدوانی ئەم ئینسانەدا
وەک ڕێبەری حیزبێکی نەتەوەیی ،هەست ناكەی خەڵك «غایب» و
لەبیركراوە.
بۆ شەهید دوکتور قاسملوو ،میللەتەکەی هەموو شتێک بووە.
لەگەڵ ئەوەیکە پێشمەرگە بە «باسکی بەهێزی گــەل» ناو دەبا
و ڕاشکاوانە ڕادەگەیەنێ کە؛ «تەنیا شتێک کە زۆری ناڕەحەت
دەکات ،شەهیدبوونی پێشمەرگەکانە» ،بەاڵم دیسانیش پێی وایە
خەڵک لە سەرووی هەمووی ئەمانەوەیە .بۆیە زۆر ڕاشکاوانە و بە
دەنگێکی بەرز و ڕوو بە هێزی پێشمەرگە ڕادەگەیەنێ کە «ئێوە بۆ
خزمەت بە خەڵک پێک هاتوون».
کاتێک کــە شەهید قاسملوو ڕوو بــە هــەمــوو تێکۆشەرانی
حیزبەکەی و هێزی پێشمەرگەی کوردستان دەڵێ کە« ،میللەتێک
چاوی لێمانە» ،ئیدی خۆی و سەرجەم هاوسەنگەرانی لە سەر
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ئەو ئەسڵە یەکال دەبنەوە کە»،خەڵک» بۆ حیزبی دێموکرات لە
سەرووی هەموو شتێکەوەیە .شەهید قاسملوو پێی وایە؛ ئەوەی
بۆ حیزبێکی سیاسیی زۆر گرینگە« ،هێزی گــەل»ە .بۆیە دەڵێ:
«لەپێشدا با بایەخ بە هێزی بێپایانی گەلی کورد بدەین .ئەگەر
پشتیوانیی خەڵکی خۆمان هەبێ ،ئەو کاتە پشتیوانیی دیکەمان زۆر
دەبێ و هەلومەرجی سەرکەوتن باشتر ئامادە دەبێ».
دوکتور قاسملوو ،کە باس لە هۆکاری سەرکەوتنەکانی حیزبی
دێموکرات دەکات« ،پشتیوانیی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان» بە
هۆکاری هەرە گرینگ دەزانێ و دەیخاتە سەرووی فاكتەرەكانی
دیكەوە» .لەم پێوەندییەدا دەڵێ؛ « «زۆر جارمان باس لە هۆکاری
سەرکەوتنەکانی حیزبی خۆمان(حیزبی دێموکرات) کردوە .وتوومانە
کە سیاسەتی ئوسوولی و واقعبینانە و بوونی هێزی پێشمەرگەو
قارەمانەتی پێشمەرگە ،نوقتە قووەتی حیزبی ئێمەن ،بــەاڵم لە
هەمووی ئەوانە گرینگتر پشتیوانیی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستانە».
دوکــتــور قــاســمــلــوو «پشتیوانیی خــەڵــکــی کــوردســتــان» ،بە
گەورەترین سەرمایە بۆ حیزبی دێموکرات دەزانــێ و پێی وایە
هەرچی حیزبی دێموکرات و هێزی پێشمەرگەی دەیکات ،دەبێ لە
پێناو گەورەکردنەوە و پاراستنی ئەم «سەرمایە»دا بێت.
هەموو ئەمانە دەریدەخەن کە حیزبی دێموکراتی کوردستان کە
لە نێو دڵی خەڵکی کوردستانەوە درووست بووە و هەڵقوڵیوە ،هەر
بە پشتیوانیی ئەم خەڵکە و هەر لە پێناو ماف و ئازادییەکانی ئەم
خەڵکدا ماوەتەوە و درێژە بە خەبات و تێکۆشانی خۆی دەدات.
لــە روانــگــەی حیزبی دێــمــوکــراتــەوە« ،خــەڵــک» تەنیا چین و
تەبەقەیەکی تایبەتی نیە .بەڵکوو کۆی تەواوی دانیشتوانی کوردستانە
کە لە ژێر ناو و شێوازی جۆراوجۆردا دەچەوسێنەوە .بۆیە لەم
پێوەندییەدا شەهید دوکتور قاسملوو دەڵێ« :حیزبی دێموکرات
بۆ وەدیهێنانی سێ ئامانجی گەورە پێک هاتووە و خەباتیشیان
بۆ دەکات .یەکەم البردنی ستەمی نەتەوایەتییە ،دووهەم ستەمی
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چینایەتی یانی چەوسانەوەی ئادەمیزادە و سێهەمیان ستەمی
سیاسییە».
ئەم تێگەیشتنە لە خەبات بۆ «خەڵک»ی کوردستانە کە نازناوی
«ڕێــبــەری میللی – دێموکراتی خەڵکی کوردستان» بە حیزبی
دێموکرات دەبەخشێ و تا ئێستایشی لەگەڵدا بێت ،بەرزترین جیگە
و پێگەی لە نێو جەماوەری خەڵکی کوردستاندا هەیە.
چۆنیەتیی هەڵسوکەوت و ڕەفتاری تێکۆشەرانی نێو ڕیزەکانی
حیزبی دێموکرات لەگەڵ خەڵک و باوەڕەکانی خەڵک بۆ دوکتور
قاسملوو وەک کەسی یەکەمی حیزب ،هەمیشە سەرنجی تایبەتی
دراوەتــێ .بۆیە بــەردەوام وەبیری دەهێنایەوە کە؛ «پێم خۆشە
پێشمەرگە خۆشەویستەکان ئەوە بزانن و لەبیریان بێت کە ،چونکی
تفەنگیان لە سەر شانە ،نابێ خۆیان لە خەڵک بە زیاتر بزانن.
ڕاستە ئێمە دەڵێین کە پێشمەرگە باسکی بەهێزی گەلە ،بەاڵم هێزی
پێشمەرگە بۆ خزمەت بە گەل پێک هاتووە .هەرچی پێشمەرگە دەیکا
دەبێ لە پێناو خەڵک دا بێ ،دەبێ ئاکار و رەفتاری لەگەڵ خەڵکەکەی
جوان بێت .حیزبی دێموکرات ،حیزبی گەلی کوردە ،پێشمەرگەیش
دەبێ لە خزمەت میللەتەکەیدا بێت .کەوابوو هەم بۆ حیزب و هەم
بۆ هێزی پێشمەرگە ،خەڵک لە سەرەوەی هەموو شتێکە».
***
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یەکێک لە تایبەتمەندییە هەرە بەرز و جێی شانازییەکانی حیزبی
دێموکرات« ،سەربەخۆیی سیاسی» و «سەربەخۆیی بڕیاردان»ە.
لە بڕیاڕی ڕاگەیاندنی کۆماری کوردستان و چۆنیەتیی قبووڵکردنی
چارەنووسێ ئەم کۆمارەوە بگرە تا چۆنیەتیی درێژەدان بە تێکۆشانی
سیاسی و بڕیاری بەرەنگاریی پێشمەرگانە ،کەوتنە وتووێژ لەگەڵ تاران،
پێهکێنانی بەرەی جۆراوجۆری هاوکاری و پەڕێنەوە بۆ قۆناغە جیاواز
و جۆراوجۆرەکانی ژیانی پڕ لە کەند و کۆسپی سیاسی ،پێشمەرگانە
و دێپلۆماسی ،سەربەخۆیی سیاسی و سەربەخۆیی بڕیاردان ،بەشێک
لە ڕێبازی چەسپاو و لەبیرنەکراوەی ئەم حیزبە بووە.
هەرچەند پاراستنی ئەم ئەسڵە لە ڕیباز و تایمەتمەندییەکانی حیزبی
دێموکرات ،بۆ ئەم حیزبە و بە گشتی بۆ بزووتنەوەی سیاسیی کورد
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بێتێچوو نەبووە ،بەاڵم بۆ حیزب وەک
ڕێکخراوێکی سیاسی کە خۆی بەرانبەر بە چارەنووسی میللەتێک بە
بەرپرس دەزانی« ،مێعیار»ێکی بنەڕەتی بووە.
سەربەخۆیی سیاسی و سەربەخۆیی بڕیاردان بۆ حیزبی دێموکراتی
کوردستان هێڵی سوورە .بەو مانایە کە حیزب ئامادەیە لەنێوان دۆست
و هاوپەیمانەکانی و سەربەخۆیی سیاسیدا ،دووهەمیان هەڵبژێڕیت.
ئەم بەها و بایەخە جەوهەرییە بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستان،
ڕێشەی بۆ خەڵکیبوونی ئەم حیزبە دەگەڕێتەوە .ئەوەی کە حیزبی
دێموکرات ئەم ڕێبازە لە خەبات دەگرێتە پێش و لە هیچ شەرایەتێکدا
دەستەمۆ ناکرێ ،هۆکارەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو هێز و پتانسێلە
پشت-پێئەستوورەی کە بەدەوام هەستی باوەڕبەخۆبوونی تێدا بەهێز
کردوە .ئەم هێزە شتێک نیە جیا لە ئیرادە و پشتیوانیی خەڵک.
لە بڕگەیەک لە قۆناغە هەرە ئاڵۆزەکانی ژیانی حیزبی دێموکراتدا –
دەیەیەک دوای ڕووخانی کۆماری کوردستان – ئەم مێعیارە لە حیزبدا
تا ڕادەیەک ڕەنگی خۆی لە دەست دەدات و لە گرێژنە دەردەچێ .بەاڵم
زۆر ناخایەنێ کە دوکتور عەبدولڕەحمان قاسملوو ئەم سەروەرییە
بۆ حیزبی دێموکرات و بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
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دەگەڕێنێتەوە و کۆتایی بە زەمەنێک لە پاشکۆیەتی دەهێنێ.
دوکتور قاسملوو بە پشت بەستن بە ئیرادەی لەبڕاننەهاتووی گەل
و لە سەر ئەساسی بەرژەوەندییەکانی خەڵکی کوردستان بەم جۆرە
سەربەخۆیی سیاسی وەک مێعیارێکی بنەڕەتی بۆ حیزبی دێموکرات
باس دەکات؛ «ئێمە بە خاتری دۆستایەتی قەت واز لە سەربەخۆیی
و قازانجی میللەتەکەمان ناهێنین .بەاڵم لەبەر خاتری سەربەخۆیی و
قازانجی میللەتەکەمان ئەگەر پێویست بوو ،واز لە دۆستایەتی دەهێنین.
کەوابوو مێعیار بۆ حیزبی ئێمە سەربەخۆیی بڕیاردان و قازانجی
میللەتەکەمانە ».هەر لەم پێوەندییەدا دوکتور قاسملوو دەڵێ« :حیزبی
دێموکرات ،حیزبێکی سەربەخۆیە و سەربەخۆیی خۆی لە هەموو
شتێکی دیکە بەالوە گرینگرە .ئەوەی بە قازانجی خۆی و خەڵکی بزانێ
جێبەجێی دەکــات و هیچ کەس و الیەنێکیش ناتوانێ نــەزەری خۆی
بەسەردا بسەپێنێ».
شەهید قاسملوو ڕەچاوکردنی سەربەخۆیی سیاسی بە یەکێک لە
ڕەمزەکانی بەردەوامبوونی خەباتی حیزبی دێموکرات دەزانێ و دەڵێ:
«نابێ لە بیری بکەین کە سەربەخۆیی سیاسی و بڕیاردان بۆ ئێمە
سەرمایەیەکی گەورەیە .ئەو سیاسەتەی کە خۆمان بڕیارمان لەسەر
داوە ،ئەگەر چەوت و هەڵەش بووبێ ،مادام دەستکردی خۆمان بووە،
بە ئەرزشە .چونکی پێمان وایە هیچ کەس بە ئەندازەی خۆمان لە
واقعییاتی کۆمەڵی کوردستان شارەزا نیە .بۆیە هیچ کەس لێوەشاوەیی
بڕیاردانی لە جیاتی ئێمە نیە .جا ئەوە چ دەوڵەتێک بێت چ الیەنێکی
تەنانەت دۆستمان».
تا ئێستایشی لەگەڵ بێت حیزبی دێموکراتی کوردستان لە سەر
ڕێبازی سەربەخۆیی سیاسی و سەربەخۆیی بڕیاردان ،پابەند بە بنەما
مێژووییەکانی خۆی و ڕێنوێنییەکانی شەهید دوکتور قاسملوویە و
بۆ بردنە پێشی ئەم مێعیارانە لە سەر ئەساسی باوەڕبەخۆبوون،
پشتەستوور بە پشتیوانیی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستانە.
***
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هێزی پێشمەرگەی کوردستان
وەک سەرمایەیەکی نەتەوەیی

شەهید دوکتور قاسملوو لە نووسینەوەی مێژووی حیزبی
دێموکرات (کتێبی «چل ساڵ خەبات»)دا بەم جۆرە باس لە هێزی
پێشمەرگەی کوردستان دەکات:
«یەکێک لە دەسکەوتە هەرە گەورەکانی کۆماری کوردستان و
حیزبی دێموکرات ،پێکهێنانی «سوپای میللی» بوو کە بە «هێزی
پێشمەرگە» ناو نرا .پێکهێنانی «سپای میللی» بەشێک لە بەرنامەی
حیزبی دێموکرات بوو .لە بەرنامەی حیزبی دێموکراتدا هاتبوو کە
هەڵسووڕانی کاروباری کوردستان دەبێ بە دەست گەلی کوردەوە
بێت .حیزبی دێموکراتی کوردستان پێویست بوو هەر لەو کاتەوە
لە فیکری دواڕۆژی پاراستنی کۆماری کوردستاندا بــێ .بۆیە
«سپای میللی»ـی دامەزراند و ناوی لێنرا «هێزی پێشمەرگە»ی
کوردستان».
پشتبەستن بە هێزی خۆماڵی و هەوڵدان بۆ پاراستنی دەسکەوتەکان
کە لە ئەدەبیاتی حیزبی دێموکراتدا بە «مان و مەوجوودیەت»
ناوی هاتووە ،جەوهەری فەلسەفەی بوونی «هێزی پێشمەرگە»یە.
بە مانایەکی سادەتر ،حیزبی دێموکرات پێی وابــووە کە خەڵکی
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کوردستان و بزووتنەوە ڕەواک ــەی ،دەبــێ بە دامــەزرانــی هێزی
پێشمەرگە ،کە بێگومان هەر لە ڕۆڵەکانی ئەم خاک و خەڵکە پێک
دێت ،پشت بە ئیرادەیەکی خۆماڵی ببەستن و ،هاوکات بۆ پاراستنی
دەسکەوتەکان ،چاویان لە هێزێک لە خۆیان بێت کە پارێزگاری لە
«مان و مەوجوودیەت»یان بکات.
خودی دامەزرانی هێزی پێشمەرگە لە چوارچیوەی نیزامێکی
رێک و پێکی وەک «سوپای میللی«دا کە لە کۆماری کوردستان
و کابینەی وەزیــرانــدا ،خاوەنی وەزارەتخانە و وەزیــری تایبەت
بە خۆی بووە ،جیا لەوەیکە شانازییەکەی بۆ حیزبی دێموکرات
دەگەڕێتەوە لە نەوعی خۆیشیدا دیاردەیەکی نوێی بزووتنەوەی
سیاسیی نەتەوەیی کوردە کە داهێنەرەکەی هەر حیزبی دێموکراتە.
جێگەو پێگەی هێزی پێشمەرگە لە بزووتنەوەی سیاسیی خەڵکی
کوردستاندا کە زۆری نەخایاند پارچەکانی دیکەی کوردستانیشی
گرتەوە ،ڕۆڵێکی بەرجەستە و کاریگەری لە ناخ و «کەسایەتی»ی
ئینسانی کــورددا گێڕا« .باوەربەخۆبوون» و «دڵنیابوون» لە
«خۆپاراستن» ،لە کەسایەتیی ئینسانی کورددا جێی بە بێهیوایی و
دۆشدامان لێژ کرد و لە ئاستی نەتەوەیی و نیشتمانیدا« ،پێشمەرگە»
بوو بە پێناسەیەکی هەردەم زیندوو بۆ خەباتی خەڵکی کوردستان
لە پێناو دەستەبەرکردنی ویست و داخوازییەکانیدا.
لە درێــژەی ڕەوتــی خەبات و تێکۆشانی حیزبی دێموکراتدا،
پێشمەرگە ڕۆژ لــەگــەڵ ڕۆژ «بــــوون»ی وەک زەروورەتــێــکــی
هەمیشەیی پێناسە کــرا و بــوو بە بەشێکی دانــەبــراو لە حیزبی
دێموکرات .لە ڕوانگەی حیزبی دێموکراتەوە پێشمەرگە چیدیکە «
ئەو چەکدارە کوردە نیە کە تەنیا ئەرکی پاراستن لە دەسکەوتەکان
بێت ،بەڵکوو بۆخۆی بەشێکە لە بزووتنەوە و بەشێکە لە پێناسەی
نەتەوەیی» .لە ڕوانگەی حیزبی دێموکراتەوە« ،پێشمەرگە و خەڵک
دەبنە دوو سەرمایەی سەرەکی و لێکجیانەکراوە» .لەم پێوەندییەدا
شەهید دوکتور قاسملوو دەڵێ:

ڕێبازی قاسملوو ،ڕێبازی حیزبی دێموکرات

22

«لەگەڵ ئەوەیکە بۆ ئێمە وەک حیزبی دێموکرات سەرمایەی
هەرە گەورەمان پشتیوانیی گەلی کوردە ،بەاڵم هێزی پێشمەرگەش
لە گەل جیا نیە و جیاش ناکرێتەوە .بۆیە پێشمەرگە و خەڵک دوو
ال نین و من پێم وایە لە جێدا قسەکردن لە یەکگرتوویی خەڵک و
پێشمەرگە درووست نیە».
حیزبی دێموکراتی کوردستان هەمیشە هێزی پێشمەرگە و
خەباتی پێشمەرگانەی بە یەکێک لە هۆکارەکانی سەرکەوتن و
مانەوەی خۆی زانیوە و تا ئێستایشی لەگەڵدا بێت ،لە ماوەی نزیک
بە هەشت دەیە لە خەباتی حیزبی دێموکرات بۆ دەستەبەرکردنی
ویست و داخ ــوازە نەتەوەییەکانی خەڵکی کوردستان« ،هێزی
پێشمەرگە» بەرچاوترین ڕۆڵ و پڕتێچووترین فیداکاریی کردوە.
بۆیە ئێستایش و لە داهاتوویشدا لە ڕوانگەی حیزبی دێموکراتەوە،
«پێشمەرگە باسکی بەهێزی گەلە».
***
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کەسایەتیی فەردیی ئینسان
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بەشێک لــە فەلسەفەی وجــوودیــی حیزبی دێــمــوکــرات وەک
یەکەم ڕێکخراوی کوردی کە بە دوور لە پێڕەویکردن لە نەریت
و خەسڵەتە باوەکانی تا ئەو کاتی جوواڵنەوەکانی کورد لە سەر
بنەمای بەکارهێنانی «ئەقڵی جەمعی» خۆی بنیات ناوە ،بەخشینی
کەسایەتیی ئازاد بە تاكی کورد بووە.
حیزبی دێموکرات کە ویستوویەتی بە مودێلێکی ئەمڕۆیی و
مودێرن و ،بە دوور لە خەسڵەتی خێاڵیەتی ،عەشیرەیی ،شێخایەتی
و بنەماڵە و لەسەر بنەمای دیاردەیەکی مودێرن بەناوی «حیزب»
کە بەرهەمی شۆڕشێکی فکری و ئینسانتەوەری رۆژئاواییە،
ڕێبەرایەتیی بزووتنەوەی مافخوازانەی کورد بکات ،ڕاست بەو
مانایەیە کە ویستوویەتی ڕێز لە کەرامەت و فەردییەتی ئینسانی کورد
بگرێت .هەر ئەوەیکە حیزبی دێموکرات شان بە شانی بەڕێوەبردنی
شۆڕشێکی سیاسیی نەتەوەیەکی حاشالێکراوی ماف زەوت لێکراو،
هەوڵی داوە جەخت لە سەر کۆمەڵێک مەفاهیمی مرۆڤتەوەرانەی
وەک «دێموکراسی»« ،دادپــەروەریــی کۆمەاڵیەتی»« ،ئــازادی»،
«مافی دیاریکردنی چارەنووس» و «بڕیاردان لە سەر هەڵوێست
و ڕوانینەکان بە رێگای هەڵبژاردن» و....بکات ،ئامانجی ئەوە بووە
کە ئینسانی کورد ئازاد بار بهێنرێ و کەسایەتیی پێ ببەخشێ.
لە ڕوانگەی حیزبی دێموکراتەوە ،ئینسان نەتەنیا مۆرە(کەرەسە)
نیە ،بەڵکوو ئامانجێکی هەرە پیرۆز و سەرەکییە .حیزب خۆی بە
زەرف و کەرەسەیەک دەشوبهێنێ کە دەتوانێ وەک ئامرازێکی
واڵمدەر بە قۆناغەکانی خەبات ،خەباتکارە هاوئاڕمانج و هاوبیر
و باوەڕەکان لە دەوری خۆی کۆ بکاتەوە بۆ خزمەت بە ویست
و داخوازەکانی کۆمەڵگەیەکی ئینسانیی کە ئایدیا و ویستی وەک
یەکیان هەیە بە ناوی میللەتێک.
کۆماری دێموکراتی کوردستان وەک یەکەم دەسەاڵتی سیاسیی-
حقوقی کــورد لە مــاوەی یــازدە مانگ دەس ــەاڵت و خزمەتی بە
کورد و کوردستان ،بەرچاوترین ڕۆڵی لە بەخشینی کەسایەتی
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بە تاکی کورد و کۆمەڵگەی کوردستان بینیوە .وەجووڵەخستنی
جومگە کۆمەاڵیەتییەکانی ئەو کاتی کۆمەڵگەی کوردستان و لە
هەمووی گرینگتر خۆئەرکدارکردن و ئەركوەخۆگرتن بۆ پاراستنی
ئاسایشی ژیانی خەڵک ،ڕاست بەمانای باوەڕمەندبوون بە پەرەدان
بە گەشەی کۆمەاڵیەتی و ڕیزگرتن لە کەرامەتی دانیشتوانی ژێر
دەسەاڵتی کۆماری کوردستان بووە .ئەوج و ئەوپەڕێ ڕێزگرتن لە
پێگەی ئینسانیی و کەسایەتی بەخشین بە ئینسانی کورد لە کۆماری
کوردستاندا ،ئەوکاتەیە کە پێشەوای حیزبی دێموکراتی کوردستان
و سەرکۆماری کوردستان ،شەهید قازی محەممەد ،چارەنووسی
خۆی بە خەڵکەکەیەوە گرێ دەدات و بۆ پاراستنی ئەوان ،خۆی
بەدەستەوە دەدات و هەر لەم پێناوەدا لە سێدارە دەدرێ.
ئــەم الیەنە لە ڕوانین و خوێندنەوەکانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان بە پەیدابوونی کەسایەتییەک بە ناوی عەبدولڕەحمان
قاسملوو دەبێتە بەرنامە و باوەڕێکی چەسپاو و تا ئێستاش حیزبی
دێموکرات خۆی لەبەرانبەریاندا بە خاوەن و بەرپرسیار دەزانێ .لە
حیزبی دێموکراتدا ،تاک ،هاوکات لەگەڵ پێناسەکردنی ئەرکەکانی،
مافەکانیشی بە ڕوونی دەستنیشان کراون.
لە ڕوانگە و خوێندنەوەکانی حیزبی دێموکراتدا« ،تاک» لەگەڵ
مەفهوومی «ئـــازادی» نــاوی هــاتــووە .لــەم پێوەندییەدا شەهید
دوکتور قاسملوو ڕوو بە ئەندامانی حیزبەکەی و پێشمەرگەکان،
ڕاشکاوانە دەڵێ« :هیچ نێعمەتێک لە جیهاندا لە «ئازادی» بەنرختر
نیە .ئازادی کەرامەت و شەخسییەت دەدا بە ئینسان .ئازادییە کە
رێگە نادات ئینسان بکرێت بە مۆرە .ئینسان دەبێ لە حاڵەتی مۆرە
بێتە دەر و ببێتە شەخسییەت و ببێتە «فەرد»ێکی زیندوو و چاالکی
نێو کۆمەڵ».
لە سەر ئەساسی ئەم تێفکرینانە بۆ پێگەی «فەرد» لە حیزبی
دێموکراتدا ،دەربڕینی بیروبۆچوون – تەنانەت بیر و بۆچوونی
مخالفی هەڵوێست و سیاسەتی ڕەسمیی حیزبی دێموکراتیش – رێگە
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پێدراو و ئازادە .ئەم تێڕوانینانە لە حیزبی دێموکراتدا کە بنەمایەکی
مرۆڤتەوەرانەیان هەیە تا دێ چەسپاوتر دەبن .بۆیە لە قۆناغەکانی
دواتری ئەم حیزبەدا و دوای نەمانی شەهید دوکتور قاسملووش،
مافی ئازادیی ڕادەربڕینی تاک ،پاراستنی مافی کەمایەتیی فکری
و سیاسی و ...لە حیزبی دێموکراتدا چەسپاوە و بڕیاری لە سەر
دراوە.
هــەروەک لە ســەرەتــاوە ئــامــاژەی پێ کــرا حیزبی دێموکرات،
دەسەاڵتی کۆماری کوردستان و پێشەوای شەهید لە بنیاتنانەوەی
کەسایەتیی تاکی کورددا ڕۆڵێکی جەوهەری و سەرەکییان گێڕاوە.
بەاڵم ئەو کەسەی ئەم ڕێبازەی تێکەڵ بە کۆمەڵێک مەفاهیمی دیکەی
وەک ئۆمانیزم کرد و لە بەرنامەی حیزبی دێموکراتدا چەسپاندی
و کردی بە دەستوورێکی یاسایی حاشالێنەکراو ،شەهید دوکتور
عەبدولڕەحمان قاسملوو بوو.
***
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پشتیوانی لە بزووتنەوەی
گەلی کورد لە پارچەکانی
دیکەی کوردستان
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پشتیوانییکردن لە خەباتی نەتەوایەتیی گەلی کورد لە پارچەکانی
دیکەی کوردستان لە حیزبی دێموکراتی کوردستاندا وەک ئوسوول
و پڕنسیپێکی نەگۆڕ چەسپاوە .بۆیە لە سەر ئەم خوێندنەوە گشتی
و بنەڕەتییە کە ،گەلی کورد لە هەموو بەشەکانی کوردستان و کورد
لە هەر شوێنێک بێت ،ئەندامی یەک نەتەوەن» ،حیزبی دێموکرات
لە خەباتی ڕەوای نەتەوەی کورد لە بەشەکانی دیکەی کوردستان
بۆ دابینکردنی ماف و ئازادییە نەتەوایەتییەکانی پشتیوانی دەکات».
باوەڕی حیزبی دێموکرات بە پشتیوانی لە بزووتنەوەی گەلی کورد
لە پاڕچەکانی دیکەی کوردستان ،تەنیا ئیدیعایەکی ڕووتی سیاسی
نەبووە و نیە ،بەڵکوو لەگەڵ ئەوەیکە وەک پڕنسیپ لە بەرنامەی
حیزبدا تۆمار و سەبت کراوە ،بە کردەوە ئەم باوەڕە سەلمێندراوە.
«هەر چەند مانگ دوای دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان
و پێش ئەوەی کۆماری کوردستان ڕابگەیەندرێ ،بارزانییەکان لە
باشووری کوردستانەوە بە بەڕێوەبەریی سیاسیی مەال مستەفا
بارزانی و بەڕێوەبەریی ئایینیی شێخ ئەحمەدی بارزانی لە دەست
زوڵــم و زۆری ڕێژیمی کۆنەپەرەستی نــووری سەعید ،خۆیان
دەرباز کرد و خۆیان گەیاندە رۆژهەاڵتی کوردستان و ،پێشەوای
حیزبی دێموکرات ،شەهید قازی محەممەد و بەڕێوەبەریی حیزب
بڕیاری هاوکاری و لەخۆگرتنی بۆ دەرکــردن» .لەم پێوەندییەدا
شەهید دوکتور قاسملوو لە نووسینەوەی مێژووی حیزب(چڵ ساڵ
خەبات)دا دەڵێ:
«بە پێی ئوسوول و سیاسەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان،
زۆر بە گەرمی پێشوازی لە بارزانییەکان کرا و بە پێی ئیمکاناتی
ئەوکاتە لە هێندێک ناوچە بوون بە پێشمەرگە لە سوپای میللیدا.
مەال مستەفا دەرەجەی ژنڕاڵی درایە و کرایە فەرماندەری هێزی
پێشمەرگەی کوردستان».
پشتیوانی لە خەباتی نەتەوایەتیی گەلی کــورد لە پارچەکانی
دیکەی کوردستان لە هێندێک بڕگەی مێژوویدا هێندە پڕڕەنگ و
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دەروەستانە خۆی لە ڕەفتار و سیاسەتی حیزبی دێموکراتدا دەنوێنێ
کە ،کەسی یەکەمی ئەم حیزبە بەکردوە دەبێتە بەشێکی ئەساسی لە
هەوڵی چارەسەری لە نێوان بزووتنەوەی کوردی بەشێکی دیکەی
کوردستان لەگەڵ دەوڵەتی ناوەندی .لە شەستەکانی هەتاوی و
هەشتاکانی زایینیدا ،ئەوە شەهید دوکتور عەبدولڕەحمان قاسملوو،
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات بوو کە یەکەم هەنگاوەکانی لە
پێوەندی لەگەڵ وتووێژی رێبەرانی کوردی باشووری کوردستان
لەگەڵ دەوڵــەتــی عێراق هەڵێنایەوە و لە چەند دانیشتنی نێوان
هەیئەتەکانی نوێنەرایەتیی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان و دەوڵەتی
ئەوکاتی عێراقدا ،ڕۆڵی نێوبژیوانی گێڕا.
دانپێدانان و چەند جار باسکردنی دۆستە بیانییەکانی کورد لە
بەشەکانی دیکەی کوردستان ،سەلمێنەری ئەو ڕاستییەیە کە شەهید
دوکتور قاسملوو و حیزبی دێموکرات لە پێوەندییە دیپلۆماسییەکانیاندا
هەمیشە سەرنجی حیزب و دەوڵەت و کەسایەتییە بیانییەکانیان بۆ
الی پرسی کورد لە هەموو بەشەکانی کوردستان ڕاکێشاوە و
داوای پشتگیری و پشتیوانییان بۆ لێ دەکردن .بەشداریی و بوونی
بەشێکی زۆر لە حیزب و الیەنە سیاسییەکانی هەرچوارپارچەی
کوردستان لە یەکێک لە گــەورە رێکخراوە جیهانییەکانی وەک
ئەنترناسیونال سۆسیالیست وەک ئەندام و چاودێر ،شانازییەکەی
بۆ شەهید دوکتور قاسملوو و حیزبی دێموکرات دەگەڕێتەوە.
ئــەم ڕێــبــازە بــۆ حیزبی دێــمــوکــرات  -کــە بناغەکەی شەهید
دوکتور قاسملوو دایمەزراندووە – شانازییەکی گەورە و گرانە
کە ئەساسی پێوەندیی حیزبی دێموکرات لەگەڵ ئەو دەوڵەتانەی
کە کوردستانیان بەسەردا دابەش کراوە ،نەتەنیا لە سەر حیسابی
خەڵک و بزووتنەوەی ئەو بەشانەی کوردستان نەبووە ،بەڵکوو
ڕاست لە سەر ئەساسی هەوڵدان لە پێناو پاراستنی بەرژەوەندی و
«قسەی خێر»کردن بۆ بزووتنەوەی کورد بە گشتی بووە.
پشتیوانیی ب ـێئــەمــاوئــەوالی سیاسیی حیزبی دێــمــوکــرات
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لــە بــزووتــنــەوەی کــورد لــە بــاکــووری کــوردســتــان و پاراستنی
بەرژەوەندییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە باشوور کە
بۆ بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بێ لێکەوتە و
تێچوو نەبووە ،بەشێکە لە باوەڕ و پڕنسیپەکانی ئەم حیزبە.
خۆ بە ئەرکدار زانینی حیزبی دێموکرات بەرانبەر بە پشتیوانی
لە بزووتنەوەی مافخوازانەی گەلی کــورد لە بەشەکانی دیکەی
کوردستان ،لە باوەڕی قووڵی نەتەوەیی ئەم حیزبەوە سەرچاوە
دەگرێ کە لە دوورەدیمەنی ڕوانین و ئامانجی درێژخایەنیدا ڕەنگی
داوەتـــەوە و پێی وایــە؛ «کوردستان یــەک واڵتــە و کــورد یەک
نەتەوەیە».
***
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و شێوەیەک لە خەبات
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هــەر لە ســەردەمــی کــۆمــاری کوردستاندا ،پێشەوای حیزبی
دێموکرات و سەرۆکۆماری کوردستان ،شەهید قازی محەممەد
دووجار سەردانی تارانی کرد و لەگەڵ نوێنەرانی ڕێژیمی پاشایەتیی
محەممەدرەزا شا وتووێژی كرد .بۆیە لە حیزبی دێموکراتدا بە
حوکمی ماهییەتی ئاشتیخوازانەبوونی ،باوەڕ بە «وتووێژ» وەک
«پڕنسیپ» و « شێوازێک لە خەبات» چەسپاوە.
لە پێوەندی لەگەڵ هاتنەسەرکاری ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی
ئێران و چۆنیەتی چارەسەرکردنی پرسی کورد لە ئێران لە ڕێگای
وتووێژی ئاشتیخوازانەوە ،پێش ئەوەی خومەینی بگەڕێتەوە ئێران،
دەستەیەکی نوێنەرایەتیی حیزبی دێموکرات خۆیان گەیاندە شوێنی
دانیشتنی ناوبراو لە نەجەف و داوای چاوپێکەوتنیان لێ کرد ،بەاڵم
خومەینی ئەو داوایەی قبووڵ نەکرد .کاتێکیش خومەینی لە «نۆفل
لۆشاتۆ»ی پاریس دەژیا ،دوکتور قاسملوو وەک سکرتێری گشتیی
حیزبی دێموکرات چووە سەردانی و هەوڵی دا قسەی لەگەڵ بکات.
دواتریش لە ساڵەکانی سەرەتای شۆڕشی ١٣٥٧ی هەتاویدا حیزبی
دێموکرات و شەهید قاسملوو و ،دواتر هەیئەتی نوێنەرایەتیی خەڵکی
کوردستان لە چەند قۆناغی جیاوازدا لەگەڵ دەوڵــەت و ڕێژیمی
تازە بەدەسەاڵتگەیشتووی کۆماری ئیسالمی کەوتنە وتووێژەوە
کە بەداخەوە دەرکەوت ،ڕێژیم باوەڕی بە چارەسەری ئاشتیانەی
«پرس»ی کورد نیە.
لەگەڵ ئەوەیکە حیزبی دێموکرات و بزووتنەوەی سیاسیی خەڵکی
کوردستان و لە هەمووان زیاتر دوکتور عەبدولڕەحمان قاسملوو
هیچ گومانێکیان لە ماهییەتی شەڕخوازانە و دژیگەلیانەی کۆماری
ئیسالمی ئێران نەبوو ،بەاڵم دیسانیش «وتووێژ» وەک پڕنسیپێکی
سەردەمیانەی خەبات سەیری دەکرا و لە ڕوانگەی حیزبی دێموکراتی
کوردستانەوە»: ،وتووێژ بە شێوەیەک لە خەبات» خوێندنەوەی بۆ
دەکرا .بۆیە لەم پێوەندییەدا شەهید دوکتور قاسملوو دەڵێ:
«لــە چوارچێوەی کۆماری ئیسالمیدا هیچکام لە داخوازییە
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بنەڕەتییەکانی ئێمە دەستەبەر نابن .بەاڵم حیزبی دێموکرات وەک
نوێنەری زۆربەی خەڵکی کوردستان هەر کات بە پێویستی بزانێ،
حەقی خۆیەتی لە پێناوی گەیشتن بەداخوازییەکانی گەلی کورد
لەگەڵ ئــەم ڕێژیم یا ئــەو ڕێژیمدا وتووێژ بکات .چونکی وەک
بنەمایەک ئێمە وتووێژ بە شێوەیەک لە خەبات دەزانین».
پێداگریی لە ســەر ئەسڵێ «وتــووێــژ» لە حیزبی دێموکراتی
کوردستاندا کە هەر وەک لە ڕاپۆرتی کۆمیتەی ناوەندیی بۆ کۆنگرەی
شــازدەدا بە دروستی ئاماژەی پێ کراوە  « -لە نێو کۆمەڵگەی
سیاسیی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و لە نێو ڕیزەکانی حیزبی ئێمەشدا
بیروڕای جیاوازی لەسەرە» – بەاڵم بەستراوەییەکی ماهەوی
بە پێناسەی «ئاشتیخوازانە»بوونی خەباتی نەتەوایەتیی نەتەوەی
کوردەوە هەیە .لە الیەکی دیکەشەوە واڵمێکی لۆژیکی و سیاسیی
بزووتنەوەی خەڵکی کوردستانە بە خوێندنەوەی پڕ لە «غەرەز»ی
دەسەاڵتە ناوەندگەراکانی تاران لە خەباتی مافخوازانەی کوردستان.
ڕێژیمەکانی دوژمــن بە ماف و ئازادییەکانی خەڵکی کوردستان
هەمیشە هەوڵیان داوە لە ژێر هێژموونیی «ڕوانینی ئەمنیەتی»ی
خــۆیــان بــۆ «ک ــورد و کــوردســتــان» ،ماهییەتی خەباتی ڕەوای
نەتەوایەتیی کورد بە شەڕاژۆ ،تێرۆریستی و دژەشۆڕش و ...ناوزەد
بکەن .بۆیە هەڵکردنی ئااڵی «وتووێژ» لە الیەن حیزبی دێموکراتەوە
بەرانبەر بە ئەقڵییەت و تێفکرینە دژیگەلییەکانی تاران ،نەتەنیا بە
مانای «ســازش» لەسەر داخوازییەکانی خەڵکی کوردستان و
«دابەزاندنی» ئاستی داخوازییەکان و «تەسلیمتەڵەبی» نییە ،بەڵکوو
هەڵوێستەکردنێکی سیاسییە بەرانبەر بە گوتاری «شەڕەخوازی»
و تێفکرینی دژیگەلیانە.
هەرچەند باوەڕمەندبوون و پێداگری لە سەر ئەم «ڕێباز»ە
بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستان و بزووتنەوەی سیاسیی کورد
قورسترین و قەرەبوونەکراوەترین تێچووی لێ کەوتۆتەوە و،
لێهاتووترین ڕێبەر ،شەهید دوکتور قاسملوومان هەر لەم پێناوە و
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هەر لەم ڕێبازە و هەر لە سەر مێزی «وتووێژ» لە دەست دا ،بەاڵم
دیسانیش حیزبی دێموکرات لەو باوەڕەدایە کە« ،دەگەڵ ئەوەی
حاشای لێ ناکرێ کە ڕێژیم پێش هەموو شتێک  -لە پێوەندی
لەگەڵ داوای وتووێژ لەگەڵ ئێمە – بەدوای زەبروەشاندن لە حیزب
و کێشەنانەوە لە نێو حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت و ئەو جۆرە ئامانجە
دژی گەلیانەدا دەگــەڕێ ،وەک پڕنسیپ و شێوازێک لە خەبات،
نابێ وتووێژ و دانووستان ڕەت بکەینەوە و هەر لەو کاتەدا دەبێ
وشیاری نەخشە و پیالنەکانی کۆماری ئیسالمی بین».
***
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نەبوونی «یەکێتیی فکری و سیاسی» بە یەکێک لە هۆکارە هەرە
بەرچاوەکانی تێکشکان و سەرنەکەوتنەکانی بزووتنەوەکانی کورد
دێتە ئەژمار .هەرچەند حیزبی دێموکراتی کوردستان لە مێژووی
نەتەوەی کورددا بۆ یەکەمجار وەک حیزبێکی پێشکەوتوو و خاوەن
بەرنامەی سیاسی پێک هاتبوو ،بــەاڵم خەڵتەیەک لەم خەسڵەتە
کۆمەاڵیەتی و کلتوورە مێژووییەی هەر تێدا بەدی دەکرا و زۆری
کێشا تا لە ڕێزەکانی حیزبی دێموکراتدا لە سەر ئەساسی ئەو باوەڕە
نەتەوەیی و دێموکراتیکەی کە بۆی دامەزرابوو ،ئەم کەمایەسییە
چارەسەر بکرێ و وەک رێکخراوێکی بتەو و ساغبووەوە« ،یەکێتیی
فکری و سیاسی»ی خۆی بچەسپێنێ.
دوکتور عەبدولڕەحمان قاسملوو ،لە سەردەمی سکرتێریی خۆی
لە حیزبی دێموکرات و تەنانەت پێشتریشدا لەوانەیە یەکەم کەس
بووبێت کە هەستی بەم کەمایەسییە فکری و تەشکیالتییە لە حیزبدا
کردبێ .بۆیە بە نووسینەوەی بەرنامە بۆ حیزب لە سەرەتاکانی
دەیەی پەنجای هەتاوی و ،دژایەتێکردنی لەگەڵ پرش و باڵویی
فکری لە رێزەکانی حیزبدا ،هەموو هەوڵێکی داوە کە «یەکێتی فکری
و سیاسی» لە حیزب دا دەستەبەر و چەسپاو بێت.
بۆ یەکەمجار کە بۆ کۆنگرەی سێهەمی حیزب لە رەزبــەری
١٣٥٢ی هەتاویدا« ،بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی
کوردستان(ئێران) دەنووسێتەوە و لە کۆنگرەدا پەسەند دەکرێ،
دوکتور قاسملوو بە نووسینەوەی ڕێبازێکی فکری و تەشکیالتیی
ڕوون ،کار لە سەر هەوڵدان بۆ چەسپاندنی «یەکێتیی فکری و
سیاسی» لە حیزبدا دەکات .هەر لەم پێوەندییەدا لە بەشی «پێڕەوەی
نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،پەسەندکراوی کۆنگرەی
سێهەم» بە ڕوونی لە یەکێک لە خاڵەکانی بەندی سێهەم کە تایبەتە
بە ئەرکەکانی ئەندامی حیزبدا هاتووە؛ « ئەندامی حیزب بە هەموو
هێز و توانایەوە «یەکێتیی تەشکیالتی و فکری»ی حیزب بپارێزی».
ئەم ئەسڵە لە کاری حیزبی و رێکخراوەیی کە نەبوونی دەتوانێ
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خاڵێکی هــەرە الوازی بــزووتــنــەوە بێت ،بــۆ حیزبی دێموکرات
و دوکتور قاسملوو گرینگییەکی تایبەتی پەیدا دەکــات .بۆیە لە
قۆناغە جۆراوجۆرەکانی خەباتی حیزبدا بێپسانەوە هــەوڵ بۆ
چارەسەرکردنی دەدرێ .لەم پێوەندییەدا دوکتور قاسملوو ،بە هیچ
شێوەیەک سازشی لەگەڵ ناکرێ و لە چەسپاندنی ئەم ئەسڵە(یەکێتیی
فکری و تەشکیالتی)دا سەرسەختانە پێداگری دەکات و ئامادەیە
هەموو تێچوویەکی تەشکیالتیش قبووڵ بکات .بۆیە لە نووسینەوەی
مێژووی حیزبی دێموکرات(چل ساڵ خەبات)دا ڕاشکاوانە دەڵێ« :
نوقتە زەعفێکی گەورەی حیزبی دێموکراتی کوردستان و بەتایبەت
بەرێوەبەرییەکەی ئەوە بووە ،کە یەکێتیی فکری و سیاسیی تێدا
نەچەسپابوو».
هەوڵدان بۆ دەستەبەرکردنی «یەکێتی فکری و سیاسی» لە نێو
ڕیزەکانی حیزبی دێموکراتدا ،قۆناغی جۆراوجۆری بڕیوە .هەر بەم
بۆنەوە حیزبی دێموکرات لە چەند بڕگەیەکی مێژووییدا تووشی
لێکدابڕان و کێشەی نێوخۆیی بووە .دوکتور قاسملوو کە بۆ ماوەی
نزیک بە هەژدە ساڵ کەسی یەکەمی ئەم حیزبە بووە ،زۆرترین
ڕۆڵ و بەرکەوتنی لەم نێوەدا هەبووە .ناوبراو هەر لە ڕاوەستان
بەرانبەر بە بیر و ب ــاوەڕی «ناسیونالیستی بەرچاوتەنگ» و
«سنووربەندیی نێوان جۆڕەکانی خوێندنەوە بۆ ئامانجی دواڕۆژی
حیزب ،بە نووسینەوەی «کورتەباسێک لە سەر سۆسیالێزم» و
چەسپاندنی «سۆسیالیزمی دێموکراتیک» ،هەموو هەوڵێکی خۆی
دا کە لە حیزبدا «یەکێتیی فکری و سیاسی» بچەسپێنێ.
«یەکیتیی فکری و سیاسی» لە حیزبی دێموکراتدا بە هیچ
شێوەیە بە مانای «یەکدەستکردن»ی ڕێزەکانی حیزب نیە .بە
واتایەکی ڕوون و سادەتر؛ بوونی یەکێتیی فکری و سیاسی لە
حیزبی دێموکراتدا بەو مانایە نییە کە هەموو ئەندامانی حیزب وەک
یەک لە سەر پرسە سیاسییەکان بیر بکەنەوە و تەبەعییەت لە
خوێندنەوەیەکی تایبەتی سیاسی بکەن .چونکی ئەوە نەتەنیا بۆ هیچ
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ڕێکخراوێکی سیاسیی دێموکرات دەست نادات ،بەڵکوو لە بنەڕەتڕا
نادرووستە و ئەگەر وابوو ،ئەوە جیا لە دیکتاتۆری و ملڕاکێشان
بۆ دیکتاتۆری ،ناتوانێ شتێکی دیکە بێت .لەم پێوەندییەدا شەهید
دوکتور قاسملوو بە ڕوونی دەڵێ« :
«بتەوکردنی «یەکێتیی سیاسی و فکری» ،ئەرکێکی بنەڕەتییە ،کە
دەکەوێتە سەرشانی هەموو ڕێکخراوە حیزبییەکان .دیارە هەموو
ئەندامانی حیزب لە بارەی مەسەلە سیاسییەکان وەک یەک بیر
ناکەنەوە .ئامانجیش ئەوە نیە کە وەک یەک بیر بکەنەوە .چونکی
ئەوە نە مومکینە و نە بە قازانجی تێکۆشانی حیزبیشە .مەبەست لەو
یەکێتییە ،ئەستاندنەوەی داهێنانی فکری لە ئەندامانی حیزبی نییە.
بیر و باوەڕی جیاوازی دێموکراتیکی ئەوان ،کلیلی چارەسەریی
درووستی گیروگرفتەکانی حیزب بۆ بەرەوپێشچوونیەتی .بەاڵم
ناکرێ ئەندامی حیزبی دێموکرات بین و پێڕەوی لە زەمینەی فکریی
حیزب و سازمانێکی دیکە بکەین».
***
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باوەڕمەند بوون بە دێموکراسی،
وەک ئامانجێکی بەرزی سیاسی

ڕێبازی قاسملوو ،ڕێبازی حیزبی دێموکرات

40

«بــزووتــن ـهوهی کــورد ل ه ڕهوتــی خــۆی دا ههمیشه نهبوونی
دیموکراسی به هۆکارێکی گرینگی چارهسهرنهکرانی مهسهلهی
کورد داناوه« .بە سەرنجدان بە ماهییەت و تێڕوانی نادێموکراتانەی
ڕێژیمەکانی زاڵ بە سەر کوردستاندا ،حیزبی دێموکرات لەو باوەڕدا
بوو کە پێویستە سەرەتا بەستێنێكی دێموکراتیک بۆ دابینبوونی
داخوازییە نەتەوایەتییەکانی خەڵکی کوردستان ئامادە بێت .ئەم
بەستێنە دێموکراتیکەیە کە دەتوانێ زامنی ویست و داخوازییە
نەتەوەییەکانی خەڵکی کوردستان بێت« .بۆیە درووشمی هەرە
ئەساسیی حیزبی دێموکرات« ،دێموکراسی بۆ ئێران و خودموختاری
بۆ کوردستان» بوو .هەر وەک شەهید دوکتور قاسملوو باسی
لە سەر دەکــات« ،ئەم درووشمە بە رێکەوت یان بە تەسادوف
هەڵنەبژێردراوە .ئەو درووشمە پاش لێکۆڵینەوەیەکی دووردرێژ
هەڵبژێردراوە .ئەو داخوازیانەی حیزبی دێموکرات و بزووتنەوەی
کورد خەباتی بۆ دەکات ،پێویستی بە زەمانەتێکی ئیجرایی هەیە،
کە لە ڕوانگەی ئێمەوە «دێموکراسی» دەتوانێ پشتیوانەیەکی بەهێز
بێت بۆ دابینبوونی داخوازییەکانمان».
لە ڕوانگەی حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە «دێموکراسی»
تەنیا درووشمێکی ئەبزاری و ڕواڵەتی نیە ،بەڵکوو ئامانجە .چونکی
ئەوە تەنیا بوونی دێموکراسییە کە دەتوانێ پاڕێزگاری لە دەسکەوت
و نیزامی خــۆبــەرێــوەبــەریــی لــە کــوردســتــان بــکــات .پێشخستنی
«دێموکراسی بۆ ئێران» لە درووشمی بنەڕەتیی حیزبدا ،بە مانای
رێخۆشکردن و ئامادەسازی بۆ دابینبوونی داخوازییەکانی خەڵکی
کوردستان لە چوارچێوەی «خودموختاری یان فیدراڵی» دایە.
لەم پێوەندییەدا شەهید دوکتور قاسملوو دەڵێ« :دێموکراسیمان
بۆیە دەوێ ،چونکی هەم خودموختارییەکەمان(ئامانجدکەمان)
دەپارێزێ هەم خۆمان حیزبێکی دێموکراتین و ئیمانێکی قووڵمان
بە دێموکراسی هەیە ،بۆیە دێموکراسی بۆ ئێمە وەک حیزبێکی
دێموکرات ،هەدەفە».

41

ڕێبازی قاسملوو ،ڕێبازی حیزبی دێموکرات

لە قۆناغی ئێستادا کە درووشمی حیزبی دێموکرات و بەشێکی
زۆر لە حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان «فیدرالیزم»ە ،مەسەلەکە
هەر وەک خۆیەتی و لە نێوەرۆکدا گۆڕانێکی ئەوتۆی تێدا پێک
نەهاتووە .لە «وەدیهێنانی مافە نەتەوایەتییەکانی خەڵکی کوردستان
لە چوارچێوەی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵ»دا ،کە درووشمی
ئیستراتێژیی حیزبی دێموکراتە ،چەسپاندنی دێموکراسی لە ئێران
– ئەو بەستەر و زەمینە سیاسییەی کە ئێمە وەک کورد داوای
مافەکانمانی تێدا دەکەین – ئامانجە .چونکی دەسەاڵتێک کە نەتوانێ
دێموکرات بێت و لە سەر ئەساسی دێموکراسی دانەمەزرابێ ،ناتوانێ
دان بە مافە ڕەوا و دێموکراتییەکەکانی خەڵکی کوردستاندا بنێت و
ئەگەریش بە ناچاری دانی پێدا بنێت ،مادام باوەڕی بە دێموکراسی
نەبێت ،هەمیشە هەڕەشەیە و هیچ زەمانەتێک بۆ پاراستنی مافە
وەدەستهاتووەکان ،لەگۆڕێدا نابێت.
بە نیسبەت دەسەاڵتی ناوەندگەرای ئێرانی و زاڵبوونی بیری
ناسیۆنالیزمی ئێرانی ل ه دهرهوهی دهسـهالت و تهنانهت لهالیهن
وه
ی و رووناکبیرانی ئێرانیشه 
بهشێک له ئوپۆزیسیونی سهرانسهر 
کە بەردەوام حاشا لە مافی نەتەوەکانی ئێران و یەک لەوان کورد
دەکەن ،پێداگری لە سەر دێموکراتیکبوونی دەسەاڵتی داهاتووی
ئێران پێویست و حەیاتییە.
هـــهر ب ــههـــۆی ئـــهو روانـــگـــ ه تـ ـهواویـ ـهت ــخ ــوازانـ ـهی تــوێــژی
که تهنانهت باسی دێموکراسییش ل ه پێوهندی
دهسهاڵتدارهوهیه 
لهگهڵ پرسی نهتهوایهتی ل ه ئێراندا ،راڤەیەكی چهواشهکاران ه
دهکــرێ .بۆیە حیزبی دێموکراتی کوردستان هەمیشە پێی وایە:
«بزووتنهوهی کورد ل ه ڕهوتی خۆی دا ههمیش ه نهبوونی دیموکراسی
به هۆکارێکی گرینگی چارهسهرنهکرانی مهسهلهی کورد داناوه.
ئهزموونهکانی رابردوو دهری دهخهن که نهتهوهی کورد بهردهوام
ی چارهسهری دیموکراتییانهی مهسهلهی نهتهوهیی کورد
خوازیار 
له رۆژههاڵتی کوردستاندا بووه و ئێستاش هەر لەو باوەڕەدایە».
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ڕوانین و سیاسەتی دێموکراتیکی حیزبی دێموکرات بەرانبەر
بە داهاتووی ئێران و خەبات بۆ چارەسەری دێموکراتیکی پرسی
نەتەوەیی لە کوردستان ،کە بە گشتی لە باوەڕی بە «دێموکراسی»دا
کۆ بۆتەوە ،ئەسڵێکی دانەبڕاو لە ناو و نێوەرۆکی ئەم حیزبەیە.
دێموکراسی لە روانگەی حیزبی دێموکراتەوە تەنیا ڕەهەندێکی
دەرەوەی حیزبی نییە کە تەنیا تایبەت بێت بە شێوەی ڕوانینی بۆ
چوارچێوەی دەسەاڵتی سیاسی لە ناوەند یان دەسەاڵتی خودموختار
یان فیدراڵ لە کوردستان ،بەڵکوو ڕەهەندێکی قووڵی ئەم تێفکرینە،
تایبەتە بە نیزام و قەوارەی نێوخۆیی ئەم حیزبەش و لەم پێوەندییەدا
حیزبی دێموکرات تا ئێستایشی لەگەڵدا بێت ،یەکەم رێکخراو و
حیزبی سیاسیی کــورد و ئێرانییە کە لە رێبازێکی راستەقینەی
دێموکراتیکدا رێبەرایەتیی بزووتنەوەی میللی دێموکراتیکی خەڵکی
کوردستان دەکات.
***
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دێموکراسی،
کلیلی چارەسەریی
درووستی کێشەکان
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یەکێک لە هۆکارە بنەڕەتییەکانی پێکهێنانی حیزبی دێموکرات،
«دێــمــوکــراســی»یــە .حیزبی دێــمــوکــرات کــە مودێلێکی دیــکــە و
ئەمڕۆژیانەتر لە بزووتنەوەکانی ڕابـــردووی ک ــوردە ،لە سەر
ئەساسی کۆمەڵێک مەفاهیم ،نۆڕم ،ئەرزش ،تێڕاونین و کلتووری
سیاسیی نوێ ،خۆی پێناسە کردوە .هەموو ئەمانە تەنیا «ئیدیعا» و
خۆڕانان نەبوون ،بەڵکوو دامەزرانی کۆماری کوردستان و جۆری
بەڕێوەبەریی کۆمار و دەسکەوت و خزمەتەکانی ئەم کۆمارە کە
ڕاستەوخۆ لە الیەن پێشەوای حیزبی دێموکراتەوە سەرۆکایەتیی
دەکراو بەڕێوەبەرانی حیزب بەڕێوەیان دەبرد ،سەلمینەری ئەو
ڕاستیەن کە حیزبی دێموکرات هەر چەند مانگ دوای دامەزرانی،
سەلماندی کە وەک ئیدیعای دەکات ،جیاواز و مودێرنە.
لە مــاوەی  ١١مانگی دەسەاڵتی کۆماری کوردستاندا نەتەنیا
یەک کەسیش لە الیەن هێزە ئەمنیەتییەکانەوە بە هۆی دەربڕینی
بیروبۆچوونی جیاوازەوە دەستبەسەر و لێپیچینەوەی لەگەڵ نەکرا،
بەڵکوو شەخسی قازی محەممەد وەک سەرۆکۆماری کوردستان
قەتی ئیزن نەدا هیچ بێڕێزییەك بەو شاعیر و نووسەرانە بكرێ ،کە
تانە و تەشەریان لێ دەدا و بۆختانیان پێ دەکرد.
تێگەیشتنی حیزبی دێموکرات بۆ دێموکراسی بە پلەی یەکەم
تێکەڵ بە تێگەیشتن لە قازانج و بەرژەوەندییەکانی خەڵک و کۆمەڵگە
و لە پلەی دووهەمدا تێکەڵ بە تێگەیشن بە چۆنیەتی بەرەپێشچوونی
ڕەوتی خەبات لە حیزبدا کراوە .گومان لەوەدا نیە کە لە هەموو
حیزب و ڕێکخراوێکی سیاسییدا کێشەی فکری ،تەشکیالتی و
ڕاهبوردی کە هەر هەموویان بەرهەمی تێگەیشتن و بیروبۆچوونی
جیاوازی ئەندامان و پێکهێنەرانی ئەو حیزب و سازمانەن ،هەیە
و دەبێ .حیزبی دێموکراتیش وەک هەموو ڕێکخراوێکی سیاسی،
کێشەی جۆراوجۆری فکری ،تەشکیالتی و ڕاهبوردی هەبووە کە
ڕاست بە پێچەوانەی ڕێکخراوە ئیدئۆلۆگ و دوگمەکان ،پێڕەویکردن
لە دێموکراسی وەک «کلیلی چارەسەریی کێشەکان» ،توانیویەتی
لە قەیرانی چاوەڕواننەکراو بیپاڕێزێ .بۆیە لە حیزبی دێموکراتدا
بوونی جۆراوجۆریی بیرکردنەوە و تێڕوانین بۆ پرسە سیاسی و
فکرییەکان ڕاست بە قازانجی بەرەوپێشچوونی حیزب خوێندنەوەی
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بۆ کراوە .شەهید دوکتور قاسملوو لەم پێوەندییەدا دەڵێ:
«بوونی بیروبۆچوونی جیاواز لەنێو ڕیزەکانی حیزبدا نە تەنیا
بە خراپ نازانین ،بەڵکوو بە کلیلی چارەسەرکردنی درووستی
گیروگرفتەکانی دەزانین کە دەبێتە هۆی بەرەپێشچوونی حیزب».
حیزبی دێموکرات کە «دێموکراسی» بە یەکێک لە هۆکارە
بنەڕەتییەکانی پێکێنانی خۆی دەزانــێ ،چ لە بەرنامەی سیاسی
خۆیدا بۆ چۆنیەتی دەستەبەرکردنی مافە نەتەوایەتییەکانی خەڵکی
کوردستان لە ئێران کە باوەڕی وایە ئەو ئێرانە پێش هەموشتێک
دەبێ «دێموکراتیک» بێت ،چ لە مناسبات و پێوەندیی دەروون
تەشکیالتیی خۆیدا پێداگریی لە سەر دەکات و بەشێکە لە ماهییەتی
سیاسی و ڕێکخراوەیی ئەم حیزبە .بۆیە لە هیچ حاڵەتێکدا حیزبی
دێموکرات ئامادە نیە واز لە خەبات بۆ دێموکراسی و خەباتی
دێموکراتیک لە پێناو ویست و داخوازییە نەتەوایەتییەکانی خەڵکی
کوردستان بهێنێ و ،لە مێژە ڕاشکاوانە لە الیەن شەهید دوکتور
قاسملوو ،ڕێبەری ئەم حیزبەوە ڕاگەیاندراوە کە؛
«هەرگیز خەبات بۆ دێموکراسی نابێ بچێتە ژێــر سێبەری
خەبات بۆ مافی نەتەوایەتی یان خەباتی چینایەتی .چونکە ئەوە
هۆی بنەڕەتیی پێکهاتنی حیزبی دێموکراتە و تا حیزبی دێموکرات
ماوە ،دێموکراسی مەبەست و ئامانجیەتی».
حیزبی دێموکرات کە وەک پڕەنسیپ و ئوسوول دەڕوانێتە
دێموکراسی ،نەتەنیا بۆ لەحزەیەک لــەم ڕێــبــازە غافڵ نەبووە،
بەڵکوو قۆناغ بە قۆناغ لە ژیانی ڕۆژانەی خۆیدا کاری لە سەر بە
کلتوورکردنی دێموکراسی کردوە و ،لە بەرزترین ئۆڕگانی خۆیدا
هەوڵی داوە ئەم ئەسڵە لە ڕەفتاری تاکی حیزبیدا بە زیندوویی
ڕابگرێ و بیکاتە بەشێک لە کەسایەتیی ئەندامانی ئەم بنەماڵەیە.
بۆیە پێداگرانە لە سەر ئەم وتەیەی شەهید دوکتور قاسملوو جەخت
دەکەینەوە کە؛
«ئێمە دێموکراتین و دەبێ تا سەر دێموکرات بین .نابێ لە بیرمان
بچێ کە ئەگەر هەنگاوێک بەرەو لەژێرپێنانی دێموکراتی بڕۆێن،
تازە بەرەو دیکتاتۆری ڕۆیشتووین و گەڕانەوە دژوارە».
***
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بەرەنگاریی پێشمەرگانە
(چەکداری)

حیزبی دێموکراتی کوردستان کە لە «شار» دەمەزراو و « لە
مەودایەکی کەمدا توانی لکی خۆی لە شارەکانی کوردستانی ئێراندا
بکاتەوە» و بە پەیامی «ئاشتیخوازانە» ،بوونی خۆی ڕابگەیەنێ و
لە ماوەی کەمتر لە چەند مانگدا «کۆماری دێموکراتی کوردستان»ی
ڕاگەیاند ،دیاربوو کە دامەزرانی «سپای میللیی کوردستان»(هێزی
پێشمەرگە)ی تەنیا بۆ «پاراستن»ە و هیچی دیکە .لە قۆناغەکانی
دواتری خەباتیشدا ،چەک و بوونی هێزی پێشمەرگە تەنیا بۆ «دیفاع
لە مان و مەوجوودیەت»ی خاک و خەڵکی کوردستان بووە.
هەڵگرتن و بەکارهێنانی چــەک لە حیزبی دێموکراتدا تەنیا
«دژکردەوەیەکی ئیجباری» بووە و لە بڕگە و زەمەنی جیاوازدا
و بەناچاری ،چەک و «بەرهەڵستکاریی چەکدارانە» تەنیا رێگای
مومکین بووە .بەتایبەت دوای هاتنەسەرکاری ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمی ئێران کە نە تەنیا بە هیچ شێوەیەک ئامادە نەبوو گوێبیستی
ویست و داخوازییە ڕەواکانی خەڵکی کوردستان و حیزبی دێموکرات
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لە ڕێگای ئاشتیخوازانەوە بــێ ،بەڵکوو بە دەرکــردنــی فەرمانی
«جیهاد» واڵمی دانەوە ،ڕاگەیاندنی «بەرەنگاریی پێشمەرگانە» لە
الیەن حیزبی دێموکراتەوە ،واڵمێکی لۆژیکی و شۆڕشگێڕانە بوو.
لەم پێوەندییەدا دوکتور قاسملوو لە ٢ی پووشپەڕی ساڵی
١٣٥٩ی هــەتــاوی لــە میتینگی شــاری مــهــابــاددا ڕووبـــە خەڵکی
کوردستان ڕادەگەیەنێ؛
«ئێمە زۆر جارمان هــەر لێرەوە ڕاگــەیــانــدووە کە الیەنگری
ئاشتیخوازانەی چارەسەرکردنی مەسەلەی کوردین .زۆر جار
وتوومانە کە میللەتی کورد شەڕخواز نییە ،میللەتی کورد شەڕی
ناوێ ،بەاڵم میللەتی کورد داوای حەقی مەشرووعی خۆی دەکات.
زۆر جار هەر لەم مەیدانەوە ڕامانگەیاندووە کە حیزبی دێموکراتی
کوردستان هەموو وەختێک ئامادە بووە و ئامادەیە بۆ ئەوەی لە
ڕێگای ئاشتییەوە میللەتی کورد بە ئاواتی خۆی بگەیێنێت و وەزعێکی
وا پێک بێنێ کە میللەتەکەمان پاش وەرگرتنی خودموختاری خۆی
بتوانێ ژیانێکی بەختیار بۆ خۆی درووست بکا .ئەوە ئێمە نەبووین،
پێشمەرگە قارەمانەکان نەبوون کە ئەو شەڕەمان دەست پێکرد.
شەڕ لە الیەن ئەو کەسانەوە دەست پێکرا کە بە فانتۆم ،هێلیکۆپتێر،
تۆپ و تانگ واڵمی پەیامی ئاشتیخوازانەی ئێمەیان دایەوە .بۆیە
ئەوە شەڕێکە کە بە سەر خەڵکی کوردستان و حیزبی دێموکراتدا
سەپاوە».
بەرەنگاریی چەکدارانەی بزووتنەوەی مافخوازانەی خەڵکی
کــوردســتــان بــەرانــبــەر بــە سیاسەتی دژیگــەلــیــانــەی دەســەاڵتــی
نــاوەنــدگــەرای کــۆمــاری ئیسالمی لــە الیــەن حیزبی دێموکراتی
کــوردســتــانــەوە ،لــە س ــەر بــنــەمــای «گــەیــشــتــن بــە چــارەســەری
ئاشتیخوازانە»ی پرسی کــورد بنیات نــرا .حیزبی دێموکرات
لە پێناسەی خەباتی پێشمەرگانەدا کە لە الیەن شەهید دوکتور
قاسملوو ،سکرتێری حیزبەوە کرا ،زۆر بە ڕوونی و ڕاشکاوانە
نیوەرۆک و ئامانجی ئەم خەباتەی بۆ خەڵک ڕوون کردۆتەوە .لەم
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پێوەندییەدا ،لە ڕاپۆرتی کۆمێتەی ناوەندیی حیزب بۆ کۆنگرەی
پێنجدا کە ١٥ی سەرماوەزی  ١٣٦٠بەستراوە ،هاتووە:
«پێش هەموو شتێک دەبێ نێوەرۆک و ئامانجی ئەو شەڕە کە
پێشمەگەی کوردستان دەیکات ،دیاری بکرێ .نابێ لەبیرمان بچێ
کە پێشمەرگە لە پێناو وەدەستهێنانی ئەو ئامانجانەی گەلی کورددا
خەبات دەکات کە دوژمنانی ئازادی حازر نەبوون بە ئاشتی قبووڵیان
بکەن و بۆ سەرکوتکردنی داخوازییەکانی گەلی کورد پەالماریان
هێناوە و شەڕیان بەسەر خەڵکی کوردستاندا سەپاندووە .کەوابوو
شەڕی پێشمەرگە ،شەڕە بۆ دیفاع لە ئازادی ،شەڕە لە پێناو مافێکی
ڕەوادا و لە ئاکامدا شەڕە بۆ گەیشتن بە ئاشتییەکی سەربەرزانە
و عاداڵنە».
ئەم شێوە خەباتە لە بزووتنەوەی نەتەوایەتیی خەڵکی کوردستاندا
کە لێکدانەوەی جۆراوجۆر و جیاوازی بۆ کراوە ،لە ڕوانگەی حیزبی
دێموکراتی کوردستانەوە بە شێوازێکی ڕەوا و بەرحەق لە خەبات
دێتە ئەژمار و خەباتی چەکداریی لە مێژووی تێکۆشانی خۆیدا
بە «الپەڕەیەکی زێڕین» لە تێکۆشان بۆ دەستەبەرکردنی ماف و
ئازادییەکانی خەڵکی کوردستان دەزانــێ .لەم پێوەندییەدا شەهید
دوکتور قاسملوو دەڵێ:
«کاتێک لە واڵتێکدا سەرەڕۆیی دەسەاڵتدار بێ ،ئازادییەکان
پێشێل بکرێن و مافە ئینسانییەکان بایەخیان بۆ دانەنرێ ،خەڵکی
ئەوینداری ڕزگــاری و عــەداڵــەت ،رێگایەکی دیکەیان بێجگە لە
پەنابردن بۆ چەک نامێنێتەوە .مادام ڕێژیمی خومەینی دەرەتانی
خەباتی سیاسی لە نێوخۆی واڵت بۆ نەهێشتووینەوە و شێوەی
ئەسڵیی خەباتمان چەکدارییە ،زۆر بە جێیە کە بەشی هەرە زۆری
تێکۆشانی ئێمە بۆ رێکوپێککردن و بەهێزیکردنی چەند و چۆنیی
پێشمەرگەکانمان تەرخان بکەین و زۆربەی ئیمکاناتی حیزبیش لە
خزمەتی هێزی پێشمەرگەدا بێت».
بە پێچەوانەی ئەوەیکە دوژمن هەمیشە هەوڵی داوە کە ڕوخسار
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و نێوەڕۆکی خەباتی هێزی پێشمەرگەی کوردستان ناشیرین و
خەوشدار نیشان بدات و لە خانەی «شەرارەت» و «تێرۆریزم»!!دا
پێناسەی بکات ،بەاڵم زۆری نەخایاند کە پێشمەرگە کە قورسایی
«بەرەنگاریی چەکدارانە»ی لە سەر شان بوو ،لە الیەن کۆمەاڵنی
خەڵکی کــوردســتــانــەوە وەک هێمایەک بــۆ ســەروەریــی خــاک و
نیشتمان و «ڕزگاریدەر» سەیری کرا و ئەم یادگارەی سەردەمی
کۆماری کوردستان بۆ جارێکی دیکە بوویەوە بە «بەها»یەکی
بەرزی بزووتنەوەی مافخوازانەی خەڵکی کوردستان.
حیزبی دێــمــوکــرات بــە دەرک بــە زەروورەتــــی بــوونــی هێزی
پێشمەرگەی کوردستان و پێگەی بەرزی ئەم هێزە «ڕزگاریدەر»ە،
هەر زوو هاتە سەر ئەو باوەڕەی کە« ،پێشمەرگە گلێنەی چاوی
کورد و جێگەی هیوا و هومێدی حیزبی دێموکراتە ،هەر بۆیە زۆر
شتێکی سرووشتییە کە خەڵکی کوردستان هەموو ئیمکاناتی خۆیان
لە خزمەتی پێشمەرگە داناوە و حیزبی دێموکراتیش بەالنی کەمەوە
سەدی هەشتای ئیمکاناتی ماڵێی خۆی بۆ رێکوپێککردنی کاروباری
پێشمەرگە وەکار خستووە».
حیزبی دێموکرات کە تا چەسپاندنی ڕاستەقینەی «دێموکراسی»
لە ئێران ،بوونی هێزی پێشمەرگە بە زامنی پاراستنی دەسکەوتەکانی
کوردستان دەزانێ و «بەرەنگاریی پێشمەرگانە» بە یەکێک لە شێوە
درووستەکانی خەبات دەزانێ ،پێشمەرگە بە یەکێک لە بەنرخترین
سەرمایەکانی خۆی و بزووتنەوەی نەتەوایەتیی خەڵکی کوردستان
دەزانێ.
***
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دژایەتی لەگەڵ تێرۆریزم

حیزب یان هەر ڕێکخراوێکی سیاسیی دێموکرات کە لە سەر
ئیرادەی مافخوازانەی میللەتێک دەمەزرابێ و مانا وجوودییەکەی
لە سەر ئەساسی «هەوڵدان بۆ داخوازییە ڕەوا و دێموکراتیکەکانی
خەڵک و پشت ئەستوور بە ئیرادەی ئەو خەڵکە بێت کە لە پێناویدا
تێدەکۆشی» ،هیچ گومان لەوەدا نیە کە قەت پەنا ناباتە بەر کردەوەی
نائەخالقی و دژە ئینسانی .حیزبی دێموکراتیش کە لە قوواڵیی
باوەڕە نەتەوەییەکانی خەڵکی کوردستان و بۆ بەدواداچوونی ماف
و ئازادییە ڕەوا ئینسانییەکانی ئەو خەڵکە درووســت بووە و لە
هەمووی گرینگتر هەمیشە و بەدرێژایی مێژووی تێکۆشانی خۆی،
خەڵکی کوردستانی بە پشتیوانی خۆی زانیوە ،نەتەنیا هیچ کات
پەنای بۆ تێرۆر نەبردوە ،بەڵکوو تێرۆریزمی لە هەموو شکڵ و
شێوەیەکدا مەحکووم کردوە.
لە ڕوانگەی حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە« ،بە پێی ئوسوولی
ئەخالقی و ئینسانی و تەنانەت سیاسی ،کــردەوەی تێرۆریستی
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کارێکی قیزەون و مەحکوومە .چونکە کارێکی غەیرە قانوونییە
و غەیرە ئاساییە کە ئەساسەکەی لە سەر زۆر و داسەپاندنی
نەزەرێکی تایبەتی دانراوە و گیانی ئەفراد و زۆر جار گیانی خەڵکی
مەدەنی و بێدیفاع دەخاتە مەترسییەوە».
حیزبی دێــمــوکــرات کــە خــۆی گــەورەتــریــن قوربانیی دەستی
تێرۆریزمی دەوڵەتیی کۆماری ئیسالمی ئێرانە ،نە تەنیا خۆی وەک
ڕێکخراوێکی سیاسیی چەکدار  -کە خوێناویترین خەباتی بەرانبەر
بەم ڕێژیمە بەڕێوە بردوە – قەتی پەنا بۆ کردەوەی تێرۆریستی
نەبردووە ،بەڵکوو ئەم کردەوەیەی لە هەر شوێنێکی ئەم دونیایە
و لە هەر شکڵ و شێوازێکدا بووبێ ،ڕەت کردۆتەوە و ڕاشکاوانە
مەحکوومی کردوە .کاتێک کە دوڵەتی ئامریکا هێرشی کردە سەر
واڵتی لیبی و بە دەیان و سەدان خەڵکی بێدیفاع گیانیان لە دەست
دا ،حیزبی دێموکراتی کوردستان ڕاشکاوانە ڕایگەیاند کــە؛ «
ئامریکاییەکان کە زیاتر لە هەموو کەس باس لە رەتکردنەوەی
تێرۆر دەکەن ،دەبێ لە خۆیان بپرسن کە ،ئایا هێرشی ئەم واڵتە
بۆ سەر لیبی کە ژن و منداڵی بێتاوانی تێدا بوونە قوربانی ،ئەگەر
تێرۆر نیە ،چیە؟! هەر لەم پێوەندییەدا چەندین جار هێرشی دەوڵەتی
ئیسرائیلی بۆ سەر فەلەستینییەکانی بە نــاڕەوا لە قەڵەم داوە و
هێرشی دەوڵەتی تورکیە بۆ سەر بزووتنەوەی کورد لە باکووری
کوردستانی بە توندی مەحکووم کردوە.
دژایەتیی حیزبی دێموکرات لەگەڵ تێرۆریزم لە باوەڕێکی قووڵ
و ئوسوولییەوە سەرچاوە دەگرێ کە پێوەندیی ڕاستەوخۆی بە
پرسی «ڕەوای»ی و «مەشرووعییەت»ی ویست و داخوازییە
سیاسییەکانەوە هەیە .حیزبی دێموکرات لەو باوەڕە دایە کە ئەو
بزووتنەوانەی کە پشتیان بە ئیرادەی میللەتی خۆیان ئەستوورە
و خەڵک لە سیاسەت و تێفکرینەکانیان پشتیوانی دەکــەن ،هیچ
پێویستییەکیان بە پەنابردنەبەر تێرۆرێزم و ڕەشەکوژی نیە و ،بە
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دڵنیاییەوە ئەوانەی پەنا دەبەنە بە ئەم کردەوە نائەخالقییە ،خۆیان
بێبەری لە پشتیوانیی گەل دەبینن .لەم پێوەندییەدا شەهید دوکتور
قاسملوو ،دەڵێ:
«ئەو بزووتنەوانەی بە ڕێگای دێموکراتی دا دەڕۆن و الیەنگری
و پشتیوانیی خەڵکیان لەگەڵە ،پێویستییەکیان بە پانابردن بۆ
تێرۆریزم نیە .لەگەڵ ئەوەی خومەینی چەندین جار دژی ئێمە لە
شێوەکانی تێرۆریستی کەڵکی وەرگرتووە ،بەاڵم حیزبی ئێمە قەت
پەنای بۆ وەها کارهایەک نەبردووە .ئێمە تەنیا حیزبی ئێران بووین
کە بە بارمتەگرتنمان لە سەفارەتی ئامریکا (ساڵی  )١٩٧٩مەحکووم
کرد .ئێمە هەمیشە تەیارەڕفاندن و بۆمبدانانەوەمان مەحکووم
کردوە .تێرۆریزم سیاسەتی ڕەسمیی کۆماری ئیسالمییە ،ئەوەش
نیشانەی ئەوەیە کە ئەم ڕێژیمە بەرانبەر بە داوای ڕەوای خەڵک
هیچ واڵمێکی پێ نییە جیا لە سەرکوت».
حیزبی دێموکرات لە پێوەندی لەگەڵ دیــاردەی تێرۆریزم لە
رۆژهــەاڵتــی نێوەڕاست و چۆنیەتیی کۆتاییهێنان بەم دیاردەیە
تێڕوانێکی بــەرفــراوان و مێژوویی بۆ ڕەوتــی ڕووداوەکـــان لەم
ناوچەیەدا هەیە .بۆیە شەهید دوکتور قاسملوو لەم پێوەندییەدا
دەڵێ:
«ئەگەر ڕۆژهــەاڵت بە سەرچاوەی تێرۆریزم دەژمێردرێ ،لە
بەر ئەوەیە کە زیاتر لە هەر ناوچەیەکی دیکە ،ناوەندی ناکۆکی و
پێکدانانی ئیستراتژیکی ،سیاسی ،ئابووری ،ئایینی و نەتەوایەتییە .تا
ئەم ناکۆکییانە لە بەین نەچن ،تێرۆریزم رێشەکێش ناکرێ .تا ئەو
کات خەبات دژی تێرۆریزم لە ئاستی نێودەوڵەتیدا نەتەنیا لەگەڵ
دەستە و تاقم ،بەڵکوو زیاتر لەگەڵ ئەو دەوڵەتانەی کە هانیان
دەدەن دەبێ بکرێ .هیچ گومان لەوەدا نییە کە ڕێژیمی خومەینی لە
سەرەوەی ئەو دەوڵەتانە دایە».
حیزبی دێموکرات پێی وایە؛ «مەرجی سەرکەوتنی خەبات دژ بە
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تێرۆریزم بەستراوەتەوە بە یەکگرتوویی هەموو گەالنی تینوو و
ئەوینداری ئازادی لە سەرانسەری دنیادا بەتایبەت گەالنی جیهانی
سێهەم و جوواڵنەوەی ڕزگاریخوازانەی ڕەسەن و دێموکرات».
***
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بەرپرسیاربوون بەرانبەر بە
زمان و کلتووری نەتەوەیی

ماهییەت و نێوەرۆکی خەباتی حیزبی دێموکرات ،لە سەر ئەساس
و بنەمای «نەتەوەیی»یە .بۆیە ئەم حیزبە بەرانبەر بە تەواوی
تایبەتمەندییە نەتەوەییەکانی خەڵکی کوردستان و هەوڵدان بۆ
پێشخستن و گەشەپێدانیان خۆی بە ئەرکدار و بەرپرسیار زانیوە.
ناکرێ حیزبێک خۆی بە ڕێبەری بزووتنەوەیەکی نەتەوەیی و
شوناسخوازانە بزانێ ،بەاڵم بەرانبەر بە زمان ،کلتوور و پەروەردە
و ،هەوڵدان بۆ پاراستن و گەشەپێدانی ئەم بەشە لە ناسنامە،
کەمتەرخەم بێت .بۆیە «سیاسەتی فەرهەنگیی حیزبی دێموکرات»
بەشێکی هەرە گرینگ و بەردەوامی «بەرنامە»ی فکری و سیاسیی
ئەم حیزبە بووە و هەیە».
لە پێوەندی لەگەڵ جۆری ڕوانین و بەرنامەی حیزبی دێموکراتی
کورستان بۆ بواری فەرهەنگ و زمانی کوردی ،تەنیا ئەوە بەسە کە
سەیرێکی کارنامە و دەسکەوتەکانی  ١١مانگی دەسەاڵتی کۆماری
کوردستان بکەین؛
«بۆ یەکەمجار لە مێژوودا زمانی کوردی کرا بە زمانی ڕەسمی،
گەلێک رۆژنامە و گۆڤار بە زمانی کــوردی باڵوکرانەوە ،یەکەم
ژمــارەی ڕۆژنامەی «کوردستان»( ،باڵوکەرەوەی بیری حیزبی
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دێموکراتی کوردستان) لە ڕۆژی  ٢٠بەفرانباری ١٣٢٤دا دەرچوو.
گۆڤاری «کوردستان» کە باڵوکراویەکی سیاسی ،ئەدەبی و گشتی
بوو ،باڵو دەکرایەوە« .هاواری کورد» و «هاواری نیشتمان» باڵو
دەکرانەوە کە یەکەمیان گۆڤارێکی سیاسی و ئەویتریان یەکێتی
الوانی دێموکراتی کوردستان باڵوی دەکردوە .گۆڤاری «هەاڵڵە»
کە باڵوکراوەیەکی ئەدەبی بــوو ،لە بۆکان دەردەچ ــوو .گۆڤاری
«گڕوگاڵی مندااڵنی کورد»یش کە تایبەت بوو بە مندااڵن باڵو
دەکرایەوە» .هەروەها بە مەبەستی پێشخستنی فەرهەنگی کورد ،بۆ
یەکەمجار تیاتری کوردییش پێک هات کە بەرچاوترینیان ،تیاتری
کوردیی «دایکی نیشتمان» بوو.
لەم پێوەندییەدا شەهید دوکتور قاسملوو دەڵێ« :بەڕاستی کار
و تێکۆشانی ئەم  ١١مانگە ،لە باری پێشخستنی زمانی کوردی و
بەرەوپێشبردنی فەرهەنگی کوردەوە ،شۆڕشێک بوو».
لە بەشی «سیاسەتی فەرهەنگی»ی بەرنامەی حیزبی دێموکراتدا
کە بۆ یەکەمجار لە الیەن شەهید دوکتور قاسملووەوە نووسراوە و
لە کۆنگرەی سێهەمی حیزب لە ڕەزبەری ١٣٥٢ی هەتاویدا پەسەند
کراوە ،هاتووە:
« -هەموو مندااڵنی کوردستان ،کچ و کوڕ تا  ١٥ساڵی بە ئیجباری
دەبێ بخوێنن و حکوومەتی میللیی خودموختاری کوردستان بە
گورجی خەریکی لەنێوبردنی نەخوێندەواری دەبێ.
حکوومەتی خودموختار بۆ بەرزکردنەوەی پایەی فەرهەنگیگەل و دامەزراندنی بنکەی فەرهەنگی و زانستی تێدەکۆشێ.
 رووناکبیرانی کوردستان بە پێی لێوەشاوەییان کاریان پێدەدرێ .حکوومەتی میللی خودموختاری کوردستان سیاسەتێکی
ئەوتۆ بەرانبەر بە ڕووناکبیران دەگرێتە پێش کە واڵتی خۆیان
بەجێ نەهێڵن و خزمەتی نیشتمانی خۆیان بکەن».
لە قۆناغەکانی دواتری تێکۆشانی حیزبی دێموکرات بەتایبەت لە
یەکەم ساڵەکانی دوای شۆڕشی ١٣٥٧ی هەتاویدا ،ئەم حیزبە کە
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لە هەستیارترین قوناغی خەباتی خۆیدا بوو ،بە هیچ شێوەیەک لە
ئەرک و بەرپرسیارێتیی خۆی بەرانبەر بە کاروباری کۆمەاڵیەتی،
هەوڵدان بۆ لەچاپدانی کتێبی کوردی بۆ قوتابیان و بەڕێوەبردنی
قوتابخانەکانی کوردستان و گرینگیدان بە زمانی کوردی ،نەتەنیا
غافڵ نەبوو ،بەڵکوو وەک «دەوڵەت»ێک کاری کردوە.
گرینگیی ئەم هەواڵنەی حیزبی دێموکرات ئەو کاتە زیاتر لە
هەمیشە دەردەکەوێ کە دوای بەجێهێشتنی شارەکان و جێگیربوونی
لە سنوورەکان و دیوی باشووری کوردستان ،ئەم حیزبە لەوپەڕی
بێئیمکاناتی و شان بە شانی بەڕێوەبردنی خەباتێکی خوێناویی
دژ بە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران ،بە سەدانی قوتابخانەی بۆ
خوێندنی مندااڵنی کوردستان بە زمانی کوردی پێک هێناو و لە
رێگەی «ڕادیۆ دەنگی کوردستان» و رۆژنامەی «کوردستان»ەوە،
گەورەترین خزمەتی بە گەشەی زمان و بەرزکردنەوەی پایەی
فەرهەنگیی کۆمەڵ کرد.
بەتایبەت لە رووی خزمەت بە زمانی کوردی و پاراستنی لە
پیالنی دەسەاڵتە دژیگەلییەکان ،حیزبی دێموکراتی کوردستان
بە حوکمی ئەوەی [رێبەران]ی هەموو کەسانی شارەزا بە زمانی
کــوردی ،نووسەر ،وەرگێڕ و خــاوەن بەرهەمی تایبەتی بوون،
بە ئادرەسێکی متمانەپێکراو ،بۆ پاراستنی ڕەسەنایەتیی زمان و
گەشەپێدانی دەناسراو و سەیر دەکرێ.
گرینگیدان بە فەرهەنگ و کلتووری کــوردی ،وەک ڕێبازێکی
دەوڵەمەند بە پاشخانێکی پڕ لە دەسکەوت نەتەنیا لە قۆناغەکانی
دواتری خەبات و تێکۆشانی حیزبی دێموکراتدا کەم نەبوویەوە،
بەڵکوو ئۆرگان و کۆمیسیۆنی تایبەتی بۆ پێک هات ،کە تا ئێستا
چەندین کاڕنەڤاڵ ،فستیڤاڵ ،کێبڕکێ و ڕێزلێنانی ئەدەبی ،شانۆ،
هەڵپەڕکێ ،رۆژنامەنووسیی گەورەیان بەڕێوە بردوە و بە هەزاران
کەس بەشدارییان تێدا کردوە.
لــەم ســااڵنــەی دوایــیــدا کە لە نێوخۆی واڵت و لە شارەکانی
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کوردستان جموجۆڵی ئــەدەبــی ،فەرهەنگی و فێرکاریی زمانی
کوردی لە الیەن چاالکانی دەروەست بە ناسنامەی نەتەوەییەوە
هاتوونە ئاراوە ،حیزبی دێموکراتی کوردستان ڕاشکاوانە پشتیوانی
لێ کردوون و ئەم چاالکیانەی بە بەشێکی دانەبراو لە بزووتنەوەی
نەتەوەیی خەڵکی کوردستان پێناسە کردوە.
بە گشتی حیزبی دێموکراتی کوردستان پێی وایــە؛ «ژیانی
فەرهەنگیی خەڵکی کوردستان لە حاڵی پێشکەوتن و بووژانەوەدایە.
پێشکەوتن و پێشکەوتنی فەرهەنگ ،جوواڵنەوەی ڕزگاریخوازیی
ئێمە بەهێز دەکات و ئەویش لە بەرامبەردا شوێن دادەنێتە سەر
بــووژانــەوەی فەرهەنگ .تەنانەت ئەگەر بڵێین شوێنەواری ئەم
دوو دیــاردەیــە لە ســەر یەکتر شوێنەواری ڕاستەوخۆیە ،هیچ
موبالغەیەکمان نەکردوە .بۆ سەلماندنی ئەم ئیدیعایە دوو بەڵگە
لە دەستدایە؛ یەکەم ئەوەیکە خەباتی ئێمە خەباتێکی نەتەوەییە،
خەڵکی ژێر ستەمی ئێمە کە بۆ دیفاع لە مانەوەی خۆی شەڕێکی
چەکدارانەی دەست پێکردوە ،هەر لەو کاتەشدا ئەرکی سەرشانیەتی
کە فەرهەنگی نەتەوەیی خۆی بپارێزێ و بیبووژێنێتەوە .دووهەم،
ئەوەیە کە ئەمڕۆ ئێمە لە کوردستاندا لەگەڵ ڕێژیمێکی یەکجار
زۆر دواکەوتوو ،ڕێژیمی ئایەتوڵاڵکان کە لە تاریکایی چەرخەکانی
نێوەڕاستەوە هاتوون ،ڕووبەڕووین .شەڕی ئێمە لە دژی ڕێژیمی
نەزانی و خوڕافات پەرەستی درێژەی هەیە ،هەم لە بەرەی شەڕدا
و هەم لە مەیدانی فەرهەنگ و پەروەردە و هزرین و بیركردنەوەدا.
ئەم دوو دیاردەیە پێکەوە گرێ دراون .دیــاردەی یەکەم بە بێ
دووهــەم سەرکەوتوو نابێ ،دووهەمیش بە بێ یەکەم ناتوانێ
وجوودی هەبێ».
***
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هەوڵدان بۆ بەنێونەتەوەییکردنی
مەسەلەی کورد

حیزبی دێموکرات کە بە ڕوانگەیەکی دیکە و بە هەڵگرتنی کۆمەڵێک
ئوسوول و پڕنسیپی مودێرن و جیهانپەسەند ،ئااڵی ڕێبەرییکردنی
بــزووتــنــەوەی مــافــخــوازانــەی نەتەوایەتیی خەڵکی کوردستانی
بەدەستەوە گــرت ،سەرنجی کۆڕ و کۆمەڵە بیانییەکانی بۆ الی
خۆی ڕاکێشا .هەرچەند هەلومەرج و خەباتی حیزبی دێموکرات لە
قۆناغەکانی سەرەتای دامەزران و تێکۆشانیەوە مەجالی ئەوەی بەم
حیزبە نەدا کە پەیامی خۆی و بزووتنەوەی مافخوازانەی دێموکراتیکی
خەڵکی کوردستان لە بەستێنی دیپلۆماسیدا وەک پێویست بە گوێی
هەمووالیەک بگەیەنێ ،بەاڵم بە پەیدابوونی دوکتور عەبدولڕەحمان
قاسملوو لە قۆناغەکانی دیکە خەباتی حیزبدا ،ئەم کەمایەسییە زۆر
کەمڕەنگ دەبێتەوە.
لە ڕاستیدا خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە بەستێنی
دێپلۆماسی و پێوەندییەکانی ئەم حیزبە بە ڕووی دنیای دەرەوەدا،
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مەدیونی شەهید دوکتور قاسملوویە .ڕوانینی دوکتور قاسملوو
بۆ «زات»ی بزووتنەوەی نەتەوایەتیی گەلی کورد و پێوەندییە
شەخسییەکانی لــەگــەڵ حــیــزب و کەسایەتییە بیانییەکان ،لە
درووستبوونی پێوەندییەکانی حیزبی دێموکرات بە دنیای دەرەوە،
دوو هۆکاری هەرە ئەساسی بوون.
پێش هــەمــوو شتێک دوکــتــور قاسملوو بـــاوەڕی وابـــوو کە،
«مەسەلەی کــورد ،مەسەلەیەکی نێوخۆیی نیە» .ئەم ڕوانین و
خوێندنەوەیەش لە تێڕوانینی شەهید دوکتور قاسملوو بۆ «زات» و
«نێوەرۆک»ی بزووتنەوەی کوردەوە سەرچاوەی دەگرت .ئەو پێی
وابوو ،مادام ویست و داخوازییەکانی بزووتنەوەی کورد «ڕەوا»ن
و لە «بەیاننامەی جیهانیی مافی ئادەمیزاد»دا دانی پێدا نراوە،
کەوایە ئێمە مافی خۆمانە بەدوای پشتیوانی نێونەتەوەییدا بگەڕێین
و دۆست بۆ حیزبەکەمان و بزووتنەوەکەمان پەیدا بکەن.
لەم پێوەندییەدا شەهید دوکتور قاسملوو دەڵێ:
«مەسەلەی کورد لە هەموو ئەبعادی خۆیدا بەو شێوەیە کە
هەیە .لە واقعیدا کێشەی چەندین میلیۆن کوردە کە دەبێ مەترەح
بکرێ .ویستەکانمان ڕەوا ،ئینسانی و درووستن .پێم وایە ئەگەر
بەم شێوەیە لە مەسەلەکە بڕوانین و بچینە پێشێ ،سەرکەوتنمان
زیاتر دەبێ .موهیمییش ئەوەیە کە پەیامەکانی خۆمان کە ڕوا و
دیموکراتیکن لە دەرەوە بە باشی وەربگیردرێ .دەبێ بە هەموو ئەو
کەسانە کە گوێیان لە قسەکانی ئێمەیە ،بڵێین کە داوای کورد زۆر
سادە و ڕەوایە .کورد مافی نەتەوەیی خۆی دەوێ کە لە بەیاننامەی
جیهانیی مافی ئادەمیزاددا هاتووە و شتێکی زیادی نیە .بۆیە داوای
مافی دیاریکردنی چارەنووس ،مەسەلەیەکی نێوخۆیی نیە .زۆر
دەوڵەتان وەک دەوڵەتی ئێران کە باسی کورد دەکرێ ،دەڵێن؛ ئەوە
مەسەلەیەکی نێوخۆییە و کەس حەقی نیە دەستی تێوەر بدات.
کەوابوو ئێستا کە ئێمە داوای خودموختاری دەکەین ،مەسەلەیەکی
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نێوخۆیی نییە و بەشێکە لە مافی ئادەمیزاد .بۆیەش ئەو دەوڵەت
و رێکخراو و شەخسییەتانە کە خۆیان بە الیەنگری مافی ئینسان
دەزانن ،پێویستە لە داوا ڕەواکانی کورد پشتیوانی بکەن».
دوکتور قاسملوو بەم تێفکرینەوە لە مەسەلەی میللەتەکەی و بە
کەڵکوەرگرتن لە پێوەندییە شەخسییەکانی خۆی لەگەڵ حیزب و
رێکخراو و کەسایەتییە بیانییەکان ،لە ماوەیەکی زۆر کەمدا توانیی
سەرنجی زۆرێــک لە رێکخراوە سیاسییەکان ،کەسایەتییەکان،
دەوڵــەتــان و کــۆڕ و کۆمەڵی نێودەوڵەتی بــۆالی بزووتنەوەی
مافخوازانەی خەڵکی کوردستان و حیزبەکەی ڕابکێشێ .هەرچەند
دوکتور قاسملوو وەک سکرتێری حیزبی دێموکرات و کەسی یەکەمی
ئەم حیزبە لە بەشێکی کوردستان لە دنیای دەرەوە دەردەکەوت و
وەردەگیرا ،بەاڵم بە ئێعترافی زۆرێک لەوانەی کە دوکتور قاسملوو
پێوەندیی پێوە گرتبوون و تەنانەت بە ئێعترافی کوردی بەشەکانی
دیکەی کوردستانیش ،هەموو هەوڵی حیزبی دێموکرات و دوکتور
قاسملوو لەگەڵ پەیداکردنی پشتیوانی و دۆست بۆ بزووتنەوەی
کورد لە ئێران ،ئەوە بوو کە «مەسەلەی کورد» لە ئاستێکی گشتیدا
پێناسەیەکی نێونەتەوەیی بۆ بکرێ و وەک میللەتێکی زوڵملێکراو
پشتیوانیی لێ بکرێ.
پێگە و شوێنی کورد لە دووهەم رێکخراوی جیهانیی ئەنترناسیونال
سۆسیالیست کە سااڵنە کۆبوونەوەی خۆی لە ئاستێکی بەرینی
جیهاندا بەڕێوە دەبات و تریبوونێکی پڕگوێگرە بۆ باڵوکردنەوەی
دەنگی کورد ،شانازییەکەی بۆ دوکتور قاسملوو و حیزبی دێموکرات
دەگەڕێتەوە.
ڕەوابوونی داخوازییەکانی کورد و درووستبوونی سیاسەت و
هەڵوێستەکانی حیزبی دێموکرات و تێکۆشان لە پێناو ئەو داخوازییە
ڕەوایانەی کە تێکەڵ بە مەنشوورە جیهانییەکانی مافی مرۆڤن ،پێگەی
حیزبی دێموکراتیان لە کۆڕوکۆمەڵە نێونەتەوەییەکاندا هەروا بەرز
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ڕاگرتووە .هەرچەند بە پێی ڕەوت و هەلومەرجە سیاسییەکان و
پڕڕەنگتر بوونەوەی الیەنی بەرژەوەندی لە حەوزەی پێوەندییەکاندا،
جاروبار دەنگی کورد وەک گەورەترین نەتەوەی بێدەوڵەت وەک
پێویستە گوێی نادرێتێ ،بەاڵم حیزبی دێموکراتی کوردستان بە
هــەمــان تێفکرینی مێژوویی خــۆی بــۆ نــێــوەرۆکــی بــزووتــنــەوەی
مافخوازانەی خەڵکی کوردستان کە ڕەوا و ئینسانین ،لە پێناو
بەنێونەتەوەییکردنی مەسەلەی کورددا هەنگاو دەنێ.
***
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باوەڕمەند بە مەلەسەی ژنان

بۆ یەکەمجار لە مێژووی بزووتنەوەی نەتەوایەتی گەلی کورد
و لە کۆماری کوردستاندا ،ژنی کورد بە شێوەی ڕەسمی و لە
چوارچێوەی رێکخراوێکی تایبەتدا ئێعتراف بە ماف و ئازادییەکانی
کــرا .پێشەوای حیزبی دێموکرات و سەرۆکۆماری کوردستان،
شەهید قازی محەممەد لە پێوەندی لەگەڵ گرینگیدان بە حزووری
ژنان لە کاروباری کۆمار و هاندانیان بە مەبەستی چاالکبوون
و دەرخستنی تواناکانیان ڕۆڵی بنەڕەتی و سەرەکی گێڕاوە« .بۆ
ڕاکێشانی سەرنجی زیاتری ژنان پێشەوا قازی ژن و کچی خۆی
هان دەدان لە ژیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتیدا بەشداری بکەن و ببن
بە نموونە بۆ ژنانی دیکە».
گــریــنــگــیــدان ب ــە ژنــــان ل ــە روانـــگـــەی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی
کوردستانەوە پێوەندی ڕاستەوخۆی بە پێشکەوتن و گەشەی
ئازادییە کۆمەاڵتییەکانەوە هەیە .هەوڵدان بۆ پێشکەوتنی کۆمەڵ
و دەســتــەبــەرکــردنــی ئــازادیــیــە کۆمەاڵیەتییەکان کــە بەشێک لە
بەرنامەی حیزبی دێموکراتە ،بە بێ ئاوڕدانەوە لە مەسەلەی ژنان
و پیادەکردنی مافەکان دەکرا تەنیا ئیدیعایەک بێت و هیچی دیکە،
بۆیە حیزبی دێموکراتی کوردستان بە کردەوەش دژی تەواوی ئەو
داب و نەریتە کۆنەپەرەستانەی کە زیان بە ماف و ئازادییەکانی
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ژنان دەگەیەنن ،وەستاوەتەوە و هەوڵی لەنێوبردنی داون.
حیزبی دێموکرات وێڕای ڕێزگرتن لە بیروباوەڕ و کلتووری
کۆمەڵگەی کوردستان ،بەرانبەر بە دیاردە باوە دواکەوتووەکانی
دژە ژنی وەک« :ژن بە ژنە»« ،گەورە بە چووکە»« ،بایەخوێن»
و «بەزۆر بە شوودان» هەڵوێستی ڕوونی هەبووە و هەوڵی داوە
ژنی کورد بە بیانووی جۆراوجۆری بێبنەما مافی زەوت نەکرێ.
لەم پێوەندییەدا حیزبی دێموکرات تەنانەت زۆر پێش لە دانانی یاسا
پێشکەوتووەکانی واڵتانی ئورووپایی ،بە کردوە و بە دەرکردنی
یاسا و بڕیار« ،مافی وەک یەک»ی لەگەڵ پیاوان بۆ ژنان پەسەند
کردوە کە دەکرێ ئاماژە بە مافی هەڵبژاردن و هەڵبژێران بکەین.
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە سەردەمێکدا بە ڕەسمی لە
ئامانجە گشتییەکانی خۆیدا باوەڕ بەوە دەهێنێ کە« ،ژن و پیاو
لە هەڵبژاردن و هەڵبژێردراندا مافیان وەک یەکە» کە ،لە بەشێکی
زۆری واڵتانی ئورووپایی ،بۆ نموونە لە واڵتانی فەڕاسنە و ئاڵمان
ژنان مافی دەنگدانیان پێ ڕەوا نەزانراوە.
حیزبی دێموکرات دژ بە تێفکرینی ئەبزاری بۆ ژنان ،لە سۆنگەی
پرسی پێشکەوتنی کۆمەڵگەی کوردستان و ئازادییە دێموکراتیکە
کۆمەاڵیەتییەکانەوە ،تێفکرینێکی دادپـــەروەرانـــەی بــۆ مــاف و
ئازادییەکانی ژنان هەیە .لەم پێوەندییەدا شەهید دوکتور قاسملوو
دەڵێ:
«لە تێکۆشانی حیزبی و سیاسیی ئێمەدا ،دەبــێ جێگایەکی
تایبەتی بدرێ بە ژنان .وەک دەزانن حیزبی ئێمە مافی بەرابەریی
تــەواو لەگەڵ پیاوان بۆ ژنــان دادەنــێ .بــەاڵم دانانی ماف لەگەڵ
پیادەکردنی ئەو مافە لە کۆمەڵدا مەودایەکی زۆریان لە بەیندا هەیە.
دەبێ ئەو مەودایە بەرەبەرە لەبەین بچێ .بە بیروڕای حیزبی ئێمە
هەرچی ژنان لە کارە کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکاندا بەشدار بن،
کۆمەڵ پێشکەوتووترە و بزووتنەوەکە پێشکەوتووترە و شانسی
سەرکەوتن نزیکترە» .هەروەها شەهید دوکتور قاسملوو لەم بارەوە
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دەڵێ؛ «هەرچی ژنان لە بزووتنەوەی کوردستاندا زیاتر و چاالکتر
بەشداربن ،ئەوەندە بزووتنەوەی کوردستان سەرکەوتووترە».
بەستنەوەی «بەشداریی ژنان» لە ژیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی
لەگەڵ «سەرکەوتنی بزووتنەوە» لە الیەن حیزبی دێموکراتەوە،
دەرخـــەری ئــەو ڕاستیەیە کە ئــەم حیزبە باوەڕێکی قووڵی بە
پێشکەوتنی ژنان لە بوارەکانی سیاسی و کۆمەاڵیەتیدا هەیە.
ئێستا کە بەخۆشییەوە ژنان چ لە نێو کۆمەڵ و چ لە نێو ریزەکانی
حیزبی دێموکراتدا لە ئاستێکی دیکە لە حــزوور و تێکۆشان و
بەشداری لە بوارەجۆراوجۆرەکەدا هەن و تواناکانی خۆیان زیاتر
لە ڕابردوو سەلماندوە و خەباتی ژنی کورد بە گشتی لە ئاستێکی
بەرزی هوشیاری دایە ،حیزبی دێموکرات بۆ زیاتر گرینگییدان بە
ژنان و هێنانەپێشەوەی زیاتریان لە ژیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتیدا،
هەنگاوی دیکەی هەڵێناونەوە .لە بەرنامەی حیزبی دێموکراتی
کوردستان ،پەسەندکراوی کۆنگرەی شازدەهەمدا هاتووە کە:
«حکوومهتی کۆماری کوردستان به لهبهرچاوگرتنی بهندهکانی
پهیمانی نێونهتهوهیی بۆ نههێشتنی ههر جۆره ههاڵواردنێک بهدژی
ژنان ،دابینکردنی یهکسانیی نێوان ژن و پیاو لهنێو خێزان و له
ت و بهگشتی له ههموو
کۆم هڵدا و ،ل ه مهیدانی کار و دهس ـهاڵ 
بوارهکانی ژیانی سیاسیو کۆمهاڵیهتیو فهرههنگیو ئابووریدا ،ب ه
ێ و بهرنامهی چڕوپڕ لهو پێوهندییهدا
ئهرکێکی گرینگی خۆی دادهن 
دادهڕێــژێ و بهڕێوهی دهبــا .کهڵک وهرگرتن له مێکانیزمهکانی
تهبعیزی موسبهت وهک سیستمی کۆتا له ههڵبژاردنی پارلماندا
و دیاریکردنی رێژهیهکی گونجاو له پۆسته بهڕێوهبهرییهکاندا بۆ
ژنان یهکێک له رێگاکانی گهیشتن بهو ئامانجه دهبێ».
***
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بایەخدان بە ئیدئالە ئینسانییەکان و هەوڵدان بۆ بنیاتنانی شێوازێکی
دیکە لە کاری سیاسی کە دوور بێت لە تێڕوانینی «ڕەواییدان بە
بەکارهێنانی ئامرازی ناپەسەند لە پێناو ئامانجەکاندا» ،ڕێبازێکی
پڕ لە شانازیی حیزبی دێموکراتە .ئەم حیزبە کە دوای شەڕی
جیهانیی دووهەم و سەرهەڵدانی ڕووداوە شەرمهێنەرەکانی وەک
هۆلۆکاست لە دڵی ئورووپا و قەاڵچۆی نەتەوە بەشخوراوەکان
بە دەستی باوەڕە ئیمپراتۆرخوازەکانی عوسمانی و سەفەوی و
لە سەردەمی سڕینەوەی جۆڕاوجۆرییە جوانە ئینسانییەکان لە
سەردەمی سیاسەتی ئاسمیالسیۆنی نەتەوەیی رەزاخاندا خۆی
ڕاگەیاند ،بایەخدان بە «ئەخالق» و «مەعریفە»ی کردە بنەمای
کار و تێکۆشانی خۆی.
بناغەدارێژەرانی ئەم حیزبە کە سوێندیان خواردبوو خیانەت
لە یەکتر و گەلەکەیان نەکەن ،لە سەر ئەزموون و تێگەیشتن لە
پاشخانی مێژوویی بزووتنەوەکانی کوردستان ،رێڕەوێکی ئەخالقی
و درووستیان لە تێکۆشانی سیاسی بنیات نا .ئەم کلتوورە لە کاری
سیاسی و رێکخراوەیی بە پێشەوایەتیی شەهید قازی محەممەد
کە خۆی کەسایەتییەکی خــاوەن شەخسییەت بــوو ،لە کۆماری
کوردستاندا بە تەواوەتی دەبێتە پێناسەیەکی هەتایی بۆ حیزبی
دێموکرات .ڕاوەستان لە پەنای خەڵک و خۆقوربانیكردن لە پێناو
پاراستنی گەلەکەیدا ،ڕەفتارێکی بەرزی ئەخالقی و نەتەوەیی بوو
کە تەنیا لە پێشەوای حیزبی دێموکرات دەوەشایەوە.
حیزبی دێموکراتی کوردستان بەم پاشخانە بەرزە لە ئەخالقی
سیاسی و نەتەوەییە کــە پــێ دەنێتە قۆناغە پــڕ لــە هـــەوراز و
نشێوەکانی دیکەی خەبات و تێکۆشەرانی لە بەندیخانەکانی رێژیمی
دژ بەکوردی تاراندا ئامادەن بە دەیان ساڵ لە تەمەنی خۆیان لە
چاڵەڕەشەکاندا تێپەڕ بکەن و ببنە قوربانی ،بەاڵم شکۆی خەڵک و
بزووتنەوەی ڕەوای گەلەکەیان خەوشدار نەکەن.
لە قۆناغەکانی دواتری خەباتی دا کە ڕێژیمێکی بەدفەڕی وەک
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کۆماری ئیسالمی ئێران لە هیچ جەنایەت و دزێۆکارییەک بۆ
لەنێوبردنی درێغی ناکات ،ئەم حیزبە «ئەخالق»ی لە تێفکرین و
سیاسەت و کردەوەکاندا بۆ دەبێتە پڕنسیپێکی ئینسانیی نەگۆڕ و بە
هیچ شێوەیەک ئامادە نیە لێی ال بدات .حیزبی دێموکرات کە پشتی
بە گەلەکەی و ئەقڵییەتی دێموکراتیکی خۆی قایم بوو ،هیچ کات
واڵمی سیاسەت و ڕوانینە پڕ لە درۆ و دوور لە ئەخالقییەکانی
ڕێژیم و نەیارانی بە بێپڕنسیپی نەدایەوە .بۆیە شەهید دوکتور
قاسملوو بەرانبەر بە هەموو ئەو جنێو و بوختان و قسە سووکانەی
بە خۆی و حیزبی دێموکرات و خەڵکی کوردستان دەکران ،قورس
و قاییم و بە باوەڕبەخۆبوونێکی تەواوە دەڵێ:
«ئێمە بێئوسوولی و جنێوفرۆشی لە سیاسەتدا ڕەت دەکەینەوە،
بۆ جێگرکردنی ئەخالق لە سیاسەتدا تێدەکۆشین و یەکەم حیزبی
ئێرانی بووین کە ئەخالقمان واریدی سیاسەت کردوە».
دژایەتی لەگەڵ تێرۆریزم ،ڕەفتاری ئینسانی لەگەڵ دیلەکانی شەڕ،
دژایەتکردن لەگەڵ بەبارمتەگرتن ،ڕەتکردنەوەی ڕەفتاری توندوتیژ
لەگەڵ زیندانی ،درۆنەکردن لەگەڵ خەڵک ،ئەو نموونانەن کە ڕەفتار
و سیاسەتی ئەخالقمەدارانەی حیزبی دێموکراتی کوردستانیان پێ
پێناسە دەکرێ .گرینگیی پابەندبوون بەم پڕنسیپە ئەخالقیانە ئەو
کاتە دەردەکەوێ کە هاوکات شاهیدی جینایەتکارانەترین ڕەفتاری
ڕێژیمەکانی تاران دەرحەق بە ئەم حیزبە و گەلەکەی بووین .هەر
ئەو کاتانەی کە هێزە دڵڕەشەکانی کۆماری ئیسالمی ئێران تەرمی
بێگیانی پێشمەرگە شەهیدەکانیان لە پشتی ماشین و بەنێو خەڵکدا
ڕادەکێشا ،حیزبی دێموکرات داوای لە هێزی پێشمەرگە دەکرد کە
بە ئەخالقەوە ڕەفتار لەگەڵ دیلەکانی شەڕ بکەن .هەر ئەو کاتانەی
کە جەالدانی ڕێژیم لە زیندانەکاندا دەستەدەستە الوانــی کورد
تیرباران دەکەن و لەسێدارەیان دەدەن ،لە گرتووخانەی حیزبدا
ڕەفتاری ئینسانی لەگەڵ گیراوانی ڕێژیم دەکرێ .هەر ئەو کاتانەی
کە حیزبی دێموکرات دژایەتیی خۆی لەگەڵ تێرۆریزم ڕادەگەیەنێ و
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تێرۆریزم ڕەت دەکاتەوە ،ئەوان لە ژوورەکانی بنیاتنانی کردەوەی
تێرۆریستیدا پیالن بۆ تێرۆری رێبەرانی دادەڕێژین و تێرۆریان
دەکەن.
پێبەندبوونی حیزبی دێموکرات بە بنەما ئەخالقییەکانەوە لە خەبات
و تیكۆشانی سیاسیی خۆیدا ،یەکێک لەو هۆکارە هەرە بنەڕەتی و
جەوهەریانەیە کە ئەمڕۆ دوای نزیک بە هەشت دەیە لە خەباتیدا
وەک متمانەپێکراوترین هێزی کوردی لە هەموو ئاستەکاندا سەیری
دەکرێ و لە نێو دڵی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستاندا وەک هەمیشە
جێی تایبەتی و لەنێو کۆڕ و کۆمەڵە جیهانییەکاندا ئێعتبارێکی بەرزی
سیاسیی هەیە .بۆیە کەسێکی بیانیی وەک «مارک کراویتیز» ،ساڵی
 ١٩٨٩لە وتارێکیدا لە رۆژنامەی لیبراسیۆن دا نووسیبووی:
« یەکێک لە شانازییە هەیە گەورەکانی دوکتور عەبدوڵڕەحمان
قاسملوو کە قەت لە دووپاتکردنەوەی ماندوو نەدەبوو ئەوە بوو کە
دەیگووت؛ ئەوەندەی دەگونجێ دەبێ بایەخ و ئیدەئالە ئینسانییەکان
لە تێکۆشان و کاروباری ڕۆژانــەی بزووتنەوەدا ڕەنگدانەوەیان
هەبێ .حیزبی دێموکرات هیچ کات لەگەڵ زیندانییەکان بە خراپی
ڕەفتاری نەکردوە .لە پێوەندی و هەڵسووکەوت لەگەڵ خەڵکدا
پەنای بۆ فشاری زۆرەملی نەبردوە .قەت بارمتەی نەگرتوون ،هیچ
کات فڕۆکەی نەڕفاندووە یان لە شوێنی گشتیدا بۆمبی بۆ دوژمن
دانەناوەتەوە و شەڕێ نەکردوە».
***
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یەکێک لەو تایبەتمەندیانەی کە حیزبی دێموکرات لە هەموو
بزووتنەوە سیاسییەکانی پێش خۆی لە کوردستان جیا دەکاتەوە،
ئەوەیە کە ئەم حیزبە لە ڕوانگەیەکی «واقعبینانە»وە ڕوانیویەتە
«سیاسەت» .بە مانایەکی زۆر سادە هەر وەک لە قسەی رێبەرانی
ئەم حیزبەدا هاتووە« ،شوعاری خۆڕایی» نەداوە و «بەرپرسیارانە»
هەڵوێستی گرتووە .کە دەگوترێ شۆعاری خۆڕایی نەداوە ،ڕاست
بەو مانایە دێت کە هەموو شتێک بە حیساب و وردبینییەوە بیری
لێ کراوەتەوە و ،کە دەڵێن «بەرپرسیارانە» هەڵوێستی گرتووە
ڕاست بە مانای گرینگیدان بە خەڵک دێت.
کاتێک کە «کۆمەڵەی ژیانەوەی کوردستان» دەگــۆڕدرێ بە
«حیزبی دێموکراتی کوردستان» ،رێبەریی حیزب ،بە تایبەت پێشەوا
قازی محەممەد ڕوانگە و تێفکرینێکی واقعبینانەتر پێڕەو دەکەن و
بە سەرنجدان بە دۆخــی سیاسیی ئەو کاتی ئێران ،ناوچەکە و
زەرفیەتە سیاسی ،کۆمەاڵیەتی و ئابوورییەکانی کۆمەڵگەی ئەو
کاتی کوردستان هەنگاو دەنێن.
هەرچەند دوورە دیمەنی ڕوانین و تێفکرینە نەتەوەییەکانی
حیزبی دێموکرات لە سەر ئەساسی باوەڕمەندبوون بە «مافی
دیاریکردنی چارەنووس» و سەروەریی نەتەوەیی و نیشتمانیی
«کورد و کوردستان» هەروا لە جێی خۆی دایە ،بەاڵم سیاسەت
وەک «بگۆڕ»ێکی ڕۆژانــە لە کردەوەیەکی بەرفراوانی عیلمیدا
پێناسەی «هونەری مومیکین»ی بۆ کراوە.
لە قۆناغەکانی دواتری خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستاندا
کە چەند جارێک «الڕێ»بــوونــی تێدا ڕووی داوە ،گەڕانەوە بۆ
ڕێڕەوی درووستی خۆی لە جۆری سیاسەتکردن و تێفکرین لە
چۆنیەتی هەنگاونان بەرەو گەیشتن بە ئامانجەکان ،هەمیشە وەک
زەروورەتــێــکــی سیاسی سەیر کــراوە .بۆ ئــەم مەبەسەتە هەوڵ
دراوە بە ڕوانین و خوێندنەوەیەکی «بوێرانە» لە سەر مێژووی
بزووتنەوەکانی کــورد و جــۆری سیاسەتکردن و لێکدانەوەی
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ئاکامەکان ،بەردەوام وەبیر بهێنرێتەوە کە سیاسەت عیلم و زانستە.
لەم پێوەندییەدا شەهید دوکتور قاسملوو روو بە قوتابیانی لە
زانکۆی حیزبی دێموکراتدا دەڵێ« :با ئێعتراف بکەین کە لە تاریخی
میللەتەکەماندا کورد سیاسەتەکەی ئەوە بووە ،یا هەموو شتێک یا
هیچ شتێک ،نەتیجەکەی بۆتە چی؟! بۆتە «هیچ» .لە سیاسەتدا زۆر
جار هەیە دوو هەنگاو دەچیە پێش ،شتێک وەردەگری ،لە پاشان
دیسان خەبات دەکەی بۆ شتێکی دیکە ،ئەوە سیاسەتە .ناویان ناوە
هونەری مومکین .سیاسەت هونەری مومکینە .لە سیاسەتدا رەش
و سپی نیە! ،هەموو شتێک و هیچ شتێک ،هەرکەس ئاوا سیاسەت
بکا سەرناکەوێ!».
لە حیزبی دێموکراتدا ،سیاسەت پێوەندییەکی ڕاستەوخۆی بە
مەفهوومی «بەرپرسیارێتی»یەوە هەیە ،بەرپرسیاربوون بەرانبەر
بە چارەنووسی نەتەوەیی و نیشتمانیی میللەتێک .کەوابوو تێگەیشتن
لەم بەرپرسیاریەتییەیە کە رێبەریی حیزبی دێموکراتی ناچار بەوە
کردوە کە درووست سیاسەت بکات و خۆی دوور بگرێت لەوەی
کە پێ دەگوترێ «خەیاڵ و ئـــارەزوو» .بۆیە کاتێک لە شەهید
دوکتور قاسملوو دەپرسن ،چۆنە حیزبی دێموکرات کە درووشمی
ڕووخانی رێژیمی خومەینی دەدات ،باس لە وتوێژ دەکــات؟! لە
واڵمدا دەڵێ« :ئێمە وەک حیزبی دێموکرات خۆمان بەرانبەر بە
گەلەکەمان بە مەسئول دەزانــیــن .سیاسەتی ئێمە سیاسەتێکی
درووســت و واقعبینانەیە و ئێمە شۆعاری خۆڕاییمان نــەداوە و
شوعارێکمان نەداوە کە بۆمان جێبەجێ نەکرێت .ئێمە مەسئوالنە
چووینەتە پێش .وەختی ئاشتی ویستوومانە وتوێژ بکەین و وەختی
شەڕ شەڕمان کردوە».
«واقعبینیی سیاسی» لە حیزبی دێموکراتی کورستاندا بەرهەمی
دوو ئەسڵی «لێهاتوویی لە تەحلیل» و «ئازایەتی لە بڕیاردان»ە.
رێبەریی ئــەم حیزبە بە پێڕەویکردن لە «ئەقڵی بە کۆمەڵ» و
خۆ بە بەرپرس زانین بەرانبەر بە چارەنووسی بزووتنەوەی
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نەتەوایەتیی خەڵکی کوردستان ،لێهاتووانە هەوڵی تێگەیشتن لە
رووداو و گۆڕانکارییە دوور و نزیکەکان و ،کاریگەرییان لە سەر
بزووتنەوەی کورد داوە .لە مەرحەلەیەکی دیکە لە خۆ بە بەرپرس
زانین بەرانبەر بە خەڵک و بزووتنەوە و گرتنە پێشی سیاسەتێکی
درووستی واقعبینانە ،ئازایانە بڕیاریان داوە و ئەوەی بە درووست
و قازانجی خەڵکیان زانیوە ،ڕایانگەیاندوە .لەوانەیە زۆر جار بڕیار
و هەڵوێستێکیش بە دڵی خەڵک نەبووبێ ،بەاڵم حیزبی دێموکرات
کە خۆی بەرانبەر بە پرسێکی گشتی نەتەوەیی وەک بزووتنەوەی
نەتەوایەتیی خەڵکی کوردستان بە «بەرپرسیار» زانیوە ،بە پێی
لێکدانەوەی کە پێی وابــووە درووستە ئازایانە بۆچوونی خۆی
دەربڕیوە و بەرپرسیارێتیی سیاسیشی گرتۆتە ئەستۆ.
***
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«دابینبوونی ماف و ئازادییەکانی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
لە چوارچێوەی واڵتی ئێران «دا ،تا ئێستاش درووشمی سەرەکی
و مێژوویی حیزبی دێموکراتە .ئەوە لە حاڵێک دایە کە ئەم حیزبە
هــەر دوای چەند مانگ لە دامــەزرانــی ،قــەوارەیــەکــی سیاسی و
خۆبەڕێوەبەری بە ناوی «کۆماری کوردستان» دادەمەزرێنێ و بە
بەرزکردنەوەی «ئااڵی کوردستان» و پێکهێنانی «سپای میللی»،
بە کردوە پەیامی سەروەریی نەتەوەیی و نیشتمانی باڵو دەکاتەوە.
تێگەیشتن لــەم بە ڕواڵــەت پارادۆکسە لە تێفکرین و ڕێچارەی
پرسی نەتەوەیی گەلی کــورد ،ناتوانێ ئاسان بێت .دامەزراندنی
کۆمارێکی نەتەوەیی لە واڵتێکدا کە لەوانەیە بە نیزامێکی سیاسیی
زۆر جیاوازتر بەڕێوە بچێت ،فورموولێکی تا ڕادەیەک ئاڵۆز دێتە
بەرچاو« .دامهزراندنی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی
دێموکراتیکی فیدڕاڵ« کە دروشمی ستراتیژیکی حیزبی دێموکڕاتی
کوردستانە ،یەکێک لــەو فورموولە سیاسی و ئیدارەیانەیە کە
لێکدانەوەی پێویستی بە تێگەیشتنێکی قووڵ لە جۆری ڕوانینی ئەم
حیزبەیە بۆ مەفهوومی «مافی دیاریکردنی چارەنووس».
بــە پــێــچــەوانــەی ئــەو تێگەشتنە ڕواڵــەتــیــیــەی کــە لــە پرسی
سەربەخۆیی(استقالل) دەکرێ« ،مافی دیاریکردنی چارەنووس»
لە ڕوانگەی حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە ئەوەیە کە کورد
«بەڕاستی مافی دانانی چارەنووسی خۆی بەدەستەوە بێ» .بۆیە
ئەمە هیچ بەو مانایە نیە کە داوای جیابوونەوە لە واڵتێکی وەک
ئێران بکات .هەرچەند حیزبی دێموکرات حەقی سەربەخۆیی نەتەنیا
بۆ کورد ،بەڵکوو بۆ هەموو میللەتێکی زوڵمێکراو بە ڕەوا دەزانێ.
حیزبی دێــمــوکــرات لــە دەالقـــە و مــەفــهــوومــی «ســەروەریــی
نەتەوەیی»یەوە پێناسەی «مافی دیاریکردنی چارەنووس» دەکات.
بەو مانایە کە هەر شکڵێک لە ئیدارەی سیاسی ،چ خودموختاری
بێت چ فیدراڵی یــان هــەر شێوازێکی دیکە ،بتوانێ مافی دانانی
چارەنووس بۆ کــورد دابین بکات ،ئەو بە باشی دەزانــێ و ئەم
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«خودموختار»بوونەی پێ جۆرێک لە سەروەریی نەتەوەییە .ئەم
تێفکرینە لە «ماف» و «خۆسەروەربوون»ە ئەوەندەی گرینگی بە
نێوەرۆک دەدات ،کەمتر خولیای فۆڕم و ڕواڵەتە .بە واتایەکی روونتر؛
بە پێی ئەم ڕوانگەیە ،بوونی هەرێمێکی ڕاستەقینەی خودموختار
کە دانیشتوانی بتوانن ئازادانە بڕیار لە سەر چارەنووسی خۆیان
بدەن ،زۆر باشترە لە قەوارەیەکی «سەربەخۆ» کە دانیشتوانی
هیچ هەست بەوە نەکەن کە مافی بڕیاردان لەسەر چارەنووسی
خۆیان هەیە.
لە پێوەندی لەگەڵ ئەم ڕوانینەی حیزبی دێموکراتی کوردستان
بۆ «مافی دیاریکردنی چرەنووس» ،شەهید دوکتور قاسملوو لە
شێکردنەوەی درووشمی بنەرەتیی ئەو کاتی حیزب( ،دێموکراسی
بۆ ئێران و خودموختاری بۆ کوردستان)دا دەڵێ:
«ئــەگــەر خودموختارییەکی ڕاستەقینەمان دەســت کــەوت بە
مانەیەیە کە «مافی چارەنووس» ،جێبەجێ کراوە .مەسەلە ئەوە نیە
کە ئێمە نوێنەرێکمان لە رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکاندا هەبێ
و ئااڵی تایبەتی و دراوی خۆمان هەبێ .هەر ئێستا زۆر میللەت
ئەوانەیان هەیە – بەتایبەت لە ئافریقا کە پێشتر داگیرکرابوون و
ئێستا ئازاد کراون – بەاڵم هیچ هەست بەوە ناکەن مافی دانانی
چارەنووسیان هەیە .مەبەستم ئەوەیە کە بوونی شکڵی ڕواڵەتیی
سەربەخۆیی یان ئیستقالل ،مانای ئەوە نیە کە میللەتەکە مافی
دانانی چارەنووسی دەست کەوتبێ .عەکسی ئەوەش هەر ڕاستە».
بە گشتی لە ڕوانگەی حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە ،مافی
دیاریکردنی چارەنووس ئەوەیە کە «خەڵک هەست بەوە بکات کە
حاکمە بەسەر چارەنووسی خۆیدا».
`ئەمە تا ئێرە بەشێک لە ڕوانگە و تێفکرینی حیزبی دێموکرات
بۆ مافی دیاریکردنی چارەنووسە کە پێوەندیی ڕاستەوخۆی بە
«جێبەجێبوونی ئەو ئیدئاالنەوە هەیە کە حیزبی دێموکرات لە
شێوازی خودموختاری یان فیدرالیدا گەاڵڵەی کــردوون و وەک
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بەرنامەی سیاسیی ئەم حیزبە فورموولە کراون .بەشێکی دیکەی
ئــەم تێفکرینە بــاوەڕ بە «ڕەوابــوونــی جیابوونەوەی میللەتانی
زوڵمێکراو»ە لەو واڵتانەی کە مافەکانیان تێدا زەوت دەکرێ .حیزبی
دێموکراتی کوردستان لەم پێوەندییەدا جیابوونەوە بە بڕیارێکی ڕەوا
و مەشرووع دەزانێ .بەاڵم کە دەگاتە سەر پرسی «جیابوونەوە»ی
بەشەکانی کوردستان لــەو دەوڵەتانەی کە بەسەریاندا دابــەش
کراون ،پێی وایە ئيتر «جیابوونەوە» هیچ مەفهوومێکی نامێنێ و
ڕاشکاوانە باس لەوە دەکرێ کە ئەمە «یەکگرتنەوە»یە .لە ڕوانگەی
حیزبی دێموکراتی کوردستانیشەوە؛ «مافی یەکگرتنەوە لە مافی
جیابوونەوە زیــاتــرە» .ئەم تێگەیشتنە کە تێفکرینێکی بنەڕەتیی
حیزبی دێموکرات بۆ پرسی نەتەوایەتیی کوردە ،لەوەوە سەرچاوە
دەگرێ کە لە مێژە پێی وایە؛ «کورستان یەک واڵتە و کورد یەک
نەتەوەیە» .شەهید دوکتور قاسملوو لەم پێوەندییەدا دەڵێ؛ «مافی
دانانی چارەنووس بۆ نەتەوەی کورد ،یانی هەموو کوردستان نە
لەیەک جودابوونەوەیە ،بەڵکوو بە پێچەوانە ،یەکگرتنەوەیە .پێکەوە
یەکگرتن مافی جیابوونەوە نیە ،مافی یەکگرتنەوەیە ،جوودابوونەوە
لە میللەتەکانی دیکەیە .لە واقـعدا حەقی یەکگرتنەوە تەنانەت لە
حەقی جودابوونەوە زیاترە .کەوابوو ئێمە وەک نەتەوەی کورد
ئەو حەقەمان هەیە کە ڕۆژێک یەک بگرینەوە ،چونکە دابەشبوونی
کوردستان ،دابەشبوونێکی دەسکردە».
***
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بــزووتــنــەوەی نەتەوایەتیی کــورد ،یەکێک لە بێدەرەتانترین
جوواڵنەوەکانی مێژووی هاوچەرخی جیهان بووە کە کۆمەڵە هۆکار
و فاکتەرگەلێکی دەرەکی و نێوخۆیی لە ئافراندنی ئەم دۆخەدا ڕۆڵ
و کاریگەرییان هەبووە .لە ڕیزی هۆکارە نێوخۆییەکاندا ،ئەقڵییەتی
ڕیبەریی بزووتنەوەکان لە سەر جۆری سیاسەتکردن و هەڵبژاردنی
رێکار و شێوازەکانی خەبات و شێوەی هەوڵدان بۆ دەستەبەرکردنی
ئامانجەکان و ڕەفتار لەگەڵ «دوژمن» ،کاریگەریی ڕاستەوخۆی لە
سەر ئەم «بێدەرەتانیە» داناوە.
بە هاتنە مەیدانی حیزبی دێموکراتی کوردستان و خوێندنەوەی
بۆ جۆری سیاسەت و تێکۆشان لە سەر بنەمای واقعبینیی سیاسی
و تێگەیشتن لە هاوکێشە سیاسییەکان ،بزووتنەوەی نەتەوایەتیی
کورد هەوڵ دەدات درگا مومکینەکانی سیاسەت لە خۆی بکاتەوە.
حیزبی دێموکرات نە تەنیا لە خۆیدا سیاسەتی سەرقاڵ و مژووڵ
بە مەفهوومی «دوژمنکاری» نەکرد و توێکڵێکی سەخت و سفتی
داخراوی بەبەردا نەکرد ،بەڵکوو زۆر واقعبینانە سیاسەتی لە پانتایی
ماهییەتی جەوهەریی خۆیدا کە تێکۆشان و گەڕان بەدوای ماف و
ئازادیەکانی گەلی کوردە ،لە چوارچێوەیەکی بەرینتردا پێناسە کرد.
هــەر دوای ڕووخــانــی کــۆمــاری کوردستان و لەسێدارەدانی
پێشەوای حیزبی دێموکرات و سەرۆکۆماری کوردستان ،قازی
محەممەد ،تێکۆشەرانی ئەم حیزبە هاوکات لەگەڵ هەوڵەکانیان بۆ
بووژانەوەی حیزبی دێموکرات ،بەشداری لە رێفراندۆمی ساڵی
 ١٣٣٢بۆ هەڵوەشانەوەی پارلمانی ئێران و هەڵبژاردنەکانی خولی
حەڤدەهەمی ئەم پارلمانە دەکەن کە بۆ ئەو سەردەمی ژیانی حیزبی
دێموکرات دەرفەتێکی گونجاو و باش بوو.
لە بڕگەیەکی دیکەی ژیانی حیزبی دێموکراتدا کە دوکتور
قاسملوو ئەم حیزبە چ لە ڕووی سیاسی چ لە ڕووی تەشکیالتییەوە
دەبــووژێــنــێــتــەوە ،تێفکرینی کــەڵــکــوەرتــن لــە شــێــواز و بەستێنە
جۆراوجۆرەکانی خەبات ،بە شێوەی ڕەسمی دێتە نێو ئەدەبیات
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و بەرنامەی حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە .شەهید قاسملوو بە
تێفکرین لە درێژخایەنبوونی هاتنە دیی ئامانجی گشتیی حیزب،
پێی وایە پێڕەویکردن لە شێوازەکانی دیکەی خەبات بە مەرجێک
کە ڕەوا بن ،درووست و بەجێیە .لەم پێوەندییەدا و لە «بەرنامە
و پێڕەوی نێوخۆیی حیزبی دێموکراتی کوردستان(ئێران)»دا کە
لە الیەن دوکتور قاسملووەوە نووسراوە لە رەزبــەری ١٣٥٢ی
هەتاوی لە کۆنگرەی سێهەمدا پەسەند کراوە ،هاتووە:
«خەبات بۆ پێکهێنانی حکوومەتێکی خودموختار لە کوردستان
کە داخوازێکی درێژخایەنە ،دەگەڵ خەبات بۆ جێبەجێکردنی هێندێک
داخواز لە چوارچێوەی ڕێژیمی ئێستای ئێراندا ناتەبایی نیە .حیزبی
دێموکراتی کوردستان لەو بڕوایە دایە کە بە خەباتی شێلگیر ئیمکانی
هەیە ڕێژیم مەجبوور بکرێ پاشەکشە بکا .جا لەبەر ئەوە حیزبی
ئێمە هەر ئێستاش بۆ هێنانەدی و بە ڕەسمی ناساندنی زمانی کورد
و ...خەبات دەکا و پێی وایە کە بە خەباتی ڕێک و پێک دەتوانێ ئەو
داخوازانە بەسەر ڕێژیمدا بسەپێنێ».
ئەم جۆرە لە تێفکرینی حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ کەڵک
وەرگرتن لە شێوازە جۆراوجۆرەکانی خەبات  ،لە قۆناغە جیاجیاکانی
خەبات و تێکۆشانیدا ،ڕابردوویەکی پڕ لە نموونەی هەیە .هەر
لە ماوەی چواردەیە دەسەاڵتداریی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیدا کە
واڵمی داخوازییە نەتەوەیی و ئاشتیخوازانەکانی خەڵکی کوردستان
و حیزبی دێموکرات بە «فەرمانی جیهاد» دایەوە ،حیزبی دێموکرات،
شان بەشانی بەڕێوەبردنی خەباتێکی پڕ لە قارەمانێتی و ئازایانەی
پێشمەرگانە ،بە شێوە و شێوازی جۆراوجۆری وەک وتوێژ لەگەڵ
ڕێژیم ،بەشداری لە هەڵبژاردنە جۆراوجۆرەکان لە شێوەی بایکۆت،
بەشداری و هاندانی خەڵک ،هەوڵی داوە لە هەموو بەستێنەکاندا بە
قازانجی پرسە گەورە نەتەوەیەکە کەڵک وەربگرێت .تەنانەت لەم
پێوەندییەدا هەوڵی داوە لە ناکۆکییەکانی نێو باڵەکانی ڕێژیمیش
بە قازانجی ویست و داخوازییەکانی خەڵکی کوردستان کەڵک
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وەربگرێت .بۆ نموونە لە سەردەمی ناکۆکییەکانی نێوان یەکەم
سەرکۆماری ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران ،بنیسەدر و خومەینی
ڕێبەری ڕێژیمدا ،شەهید دوکتور قاسملوو دەڵێ؛ حیزبی ئێمە لەگەڵ
ئەوەدا تا ئێستا قسەی خۆشمان لە هیچ الیەیان نەبیستووە ،بەاڵم
بە لێکدانەوەی خۆمان و بە لێکۆڵینەوەی حیزبەکامان هاتووینە
سەر ئەو باوەڕە کە لەو ئیختالفەدا کە لە بەینی ئاغای بنی سەدر
و هێندێ لەوانەی مورتەجعن درووست بووە ،ئێمە ئامادەین ئەگەر
داخوازەکانمان قبووڵ بکەن ،پشتیوانی لە بنیسەدر بکەین».
ئەگەر بمانهەوێ بنەمایەک بۆ ئەم ڕوانگە و تێفکرینەی حیزبی
دێموکراتی کوردستان لەبەرچاو بگرین ،جیا لە «هــەوڵــدان بۆ
دەستەبەرکردنی ویست و داخوازییەکانی خەڵکی کوردستان»،
ناتوانێ هیچ شتێکی دیکە بێت .تــەوەری هەموو ئەم ڕێبازە لە
تێفکرینی حیزبی دێموکرات« ،داخوازییەکانی خەڵکی کوردستان»ە.
بۆیە شەهید دوکتور قاسملوو لە پێوەندی لەگەڵ وتوێژ لەگەڵ
کــۆمــاری ئیسالمی ئێران – وەک شێوازێک لە خەبات – زۆر
ڕاشکاوانە دەڵێ« :ئەگەر ڕێژیم داوای موزاکرەمان لێ بکات ،ئێمە
ناتوانین ڕەتی بکەینەوە ،وەک تا ئێستا چەند جارێکمان پێ وتوون،
ئــەوان دەزانــن ئێمە داواکارییەکانی گەلی کوردیان لەگەڵ باس
دەکەین ،جا ئەگەر وتیان لەسەر ئەوە قسە ناکەن ،ئەو کات ئێمە
ئەوە بە موزاکرە نازانین».
لە قۆناغەکانی دواتری خەباتی حیزبی دێموکراتدا کە شێوازەکانی
حزووری ڕاستەوخۆی پێشمەرگە و خەباتی پێشمەرگانە کەم ڕەنگ
دەبێتەوە و لە نێوخۆی واڵت کۆمەڵێک جموجۆڵی مەدەنی لە الیەن
چاالکانی نێوخۆی واڵتــەوە سەرهەڵدەدەن ،ئەم حیزبە بە گرتنە
پێشی گوتار و ڕوانێنێکی نوێ لە خەبات و زەرفییەتەکانی کۆمەڵگەی
کوردستان ،پشتیوانیی خۆی لەم جموجۆاڵنە ڕادەگەیەنێ و بە
بەشێک لە خەباتی نەتەوایەتییان پێناسە دەکات .کاکڵ و تەوەری
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سەرەکیی ئــەم تێڕوانین و گوتارە نوێیەی حیزبی دێموکرات،
هەمدیسان «هێنانە بەر باسی ویست و داخوازییە نەتەوەییەکانی
خەڵکی کوردستان»ە ،بەو جیاوازییەوە کە لەم قۆناغەدا حیزب بە
پێی شەرایەتی خەبات دەیهەوێ قورسایی رووبەڕوونەوە لەگەڵ
ڕێژیمی تاران ،نێوخۆی واڵت بێت.
تێفکرینی حــیــزبــی دێــمــوکــرات بــۆ شــێــوازەکــانــی خــەبــات لە
چوارچێوەی فرەڕەهەندبوونی بزووتنەوەی نەتەوەیی خەڵکی
کوردستاندا ،لە ڕوویەکی دیکەوە شیاوی سەرنجدان و قسە لێ-
کردنە .دەسەاڵتەکانی ناوەندگەرای ئێرانی لە تاران هەمیشە هەوڵیان
داوە لە ڕوانگەی ئەمنیەتییەوە بەرخورد بە پرسی کورد بکەن .بۆیە
هەمیشە هەوڵیانداوە پرسەکە تەنیا لە چوارچێوەی حیزبەکان و
هێزی پێشمەرگە و بەدەر لە خەڵک پێناسە بکەن .بۆیە ئەم تێفکرین
و ڕوانگەیەی حیزب کە خەڵکێکی زیاتر لە کۆمەڵگەی کوردستان
ڕۆژانە ڕوویان لە دەسەاڵت بێت ،واڵمێکی مەنتقی و زەروورییە
بەم ڕوانگەیەی ڕێژیم.
لە قۆناغی ئێستادا کە بە خۆشیەوە پانتایی خەبات زۆر بەربەرنتر
لە ڕابردوویە و قورساییەکەی لە نێوخۆی واڵتە ،حیزبی دێموکرات
لە سەر ئەساسی باوەڕمەندبوون بە خەباتی فرەڕەهەند ،هەموو ئەو
جموجۆاڵنەی نێوخۆی واڵت بە بەشێکی دانەبڕاو لە پرسە گەورە
نەتەوەییەکە دەزانێ و وەک ڕێبەری بزووتنەوەی شوناسخوازانەی
کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،خۆی بە پشتیوانی خەباتی مەدەنی
و کۆمەڵگەی مەدەنی و چاالکانی ئەم بوارە دەزانێ.
پشتیوانیی حیزبی دێموکرات لە تێکۆشانی مەدەنی لە نێوخۆی
واڵت لە قۆناغی ئێستادا لە ڕووی ڕوانگە و تێفکرینەوە پاشخانێکی
دەوڵەمەندی بە ئەندێشەکانی شەهید دوکتور قاسملووەوە هەیە.
زیاتر لە  ٣٠ساڵ پێش ئێستا کە شێوازی «خەباتی مەدەنی» نە
بەو ناوە و نە بەو پانتایەی ئێستا لە کوردستاندا لە ئارادا بوو،
شەهید قاسملوو بە «هێنمانە» و «مەنفی» نێوهێنای ئەم شێوازە
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لە خەبات دەڵێ:
«حیزبی ئێمە دەبێ لە نێوان خەباتی پێشمەرگانە و «خەباتی
هێمنانە»ی نێو شارەکاندا هەماهەنگی پێک بێنێ .ئەوانەی مخالفی
ڕێژیمن و بەهەر شێوازێک لە پێناو داخوازییەکانی خەڵکدا خەبات
دەکەن ،تەنانەت بە شێوازی «خەباتی مەنفی» ،وەک ئەوەی گاندی
خەباتی پێ دەکرد ،الی ئێمە قابیلی قبووڵ و جێی ئێحترامن .ئێمە وا
بیر ناکەینەوە کە هەرکەس مخالفی ڕێژیم بوو دەبێ حەتمەن چەک
هەڵبگرێت .ئێمە پێشوازی لە هەموو شێوە خەباتێک؛ لە خەباتی
چەکدارییەوە بگرە تا خەباتی فەرهەنگی دەکەین».
ئــەم بۆچوونەی حیزبی دێموکرات بە نیسبەت شێوازەکانی
خەبات ،ڕەگی لە جۆری تێفکرینی حیزب بۆ هونەری سیاسەت و
عیلمی سیاسەتەوە هەیە .لە ڕوانگەی شەهید قاسملوو و حیزبی
دێموکراتەوە؛ سیاسەت بە ئەقڵیەتی پێڕەویکردن لە لۆژیکی «سفر
و سەت» و «ڕەش و سپی» ،ناتوانێ مەفهوومێکی کراوە و زیندوو
هەبێ ،بەڵکوو تێگەیشتن لە تــەواوی رەقەمەکانی دیکە و ڕەنگە
جیاوازەکانە بە مەرجێک بتوانرێ لە سەر ئەساسی بەرژەوەندیی
گشتی و نەتەوەیی خەڵکدا کاریان لە سەر بکرێ .بە گشتی لە حیزبی
دێموکراتدا مەزهەبیانە تەعبیر لە سیاسەت ناکرێ و بە بەرینایی
هونەر ،بیر لە رێگا مومکینەکان دەکرێتەوە و مادام ئەساسی هەموو
ئەم تێفکرینانە لەبەرچاوگرتنی بەرژەوەندیی نەتەوەیی و ویست و
داخوازییەکانی خەڵکی کوردستانە ،گومان لە ڕەوایی ئەم ڕیبازە
ناکرێ.
***
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حــیــزبــی دێــمــوکــرات کــە ئــامــانــج لــە خــەبــات و تێکۆشانی،
دەستەبەرکردنی ماف و ئازادییەکانی خەڵکی کوردستان لە ئێرانێکی
دێموکراتدایە ،لە بەرنامەی خۆیدا پرسی یەکێتی و یەکگرتوویی لە
دوو بەستێنی «کوردستانی» و «ئێرانی»دا دێنێتە بەر باس .لە
کۆماری کورستاندا هەموو هەوڵی پێشەوا قازی محەممەد ئەوە
ی و لەنێو دامودەزگای بەڕێوەبەریی
بوو کە لە ئاستی کوردستان 
کۆمار و کۆمەڵی ئەو کاتی کوردەواریدا کە پێکهاتەیەکی خێڵەکی
و عەشیرەیی هــەبــوو ،یەکگرتووییەکی کۆمەاڵیەتی و سیاسی
درووست بکات .لە سەر ئاستی ئێرانیش توانرا لێکنزیکبوونەوەیەک
لە نێوان شەش الیەنی سیاسیدا پێک بێت.
لە قۆناغەکانی دیکە خەباتی حیزبی دێموکرات دژ بە دەسەاڵتی
پاشایەتی و کۆماری ئیسالمی ئێران ،ئەم حیزبە «یەکێتی و خەباتی
شێلگیرانەی پێکەوە»ی خەڵکی کوردستان و دواتر بزووتنەوەی
کورد لەگەڵ گەالنی دیکەی ئێران لە بەرنامەی خۆیدا دەگونجێنێ و
پێێ وایە تەنیا لە رێگای ئەم یەکگرتوویی و یەکێتیەوەیە کە دەتوانن
بەسەر نیزامی دەسەاڵتداردا زاڵ بن.
لەم پێوەندییەدا لە بەرنامەی حیزبی دێموکرات پەسەندکراوی
کۆنگرەی سێهەمدا هاتووە کە؛ «حیزبی دێموکراتی کوردستان
بەرنامەی خۆی دەخاتە بەرچاوی گەلی کورد و گشت دانیشتوانی
کــوردســتــان ،کــرێــکــاران ،جــوتــیــاران ،ڕوونــاکــبــیــران ،بــازاڕیــیــان و
عەشیرەتە نیشتمانپەروەرەکان و لە هەموو ڕۆڵە بەشەرەفەکانی
کوردستان دەگێڕێتەوە کە بۆ وەدیهێنانی ئەم بەرنامەیە تێبکۆشن.
حیزبی دێموکرات دڵنیایە کە یەکێتی و خەباتی شێلگیرانەی گەلی
کــورد «پێکەوە» دەگــەڵ گەالنی دیکەی ئێران دەتوانێ و دەبێ
ڕێژیمی سەر بە ئیمپریالیزمی شا بڕووخێنێ».
چ لە سەردەمی پاشایەتی و چ دواتــر لە سەردەمی کۆماری
ئیسالمیدا ،حیزبی دێموکرات هەمیشە باوەڕی وا بووە کە «خاڵی
بەهێزی ئەم ڕێژیمانە ،نەبوونی یەکێتی و یەکگرتوویی نێوان هێز و
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الیەنەکانی دژبەری ئەم ڕێژیمانەیە» .بۆیە وێڕای قامکدانان لە سەر
کەمایەسییەکان ،ڕاشکاوانە ڕایگەیاندووە کە بۆ هاوکاری و کاری
هاوبەش لەگەڵ هێزە دێموکرات و پێشکەوتنخوازەکان ،ئامادەیە.
حیزبی دێموکرات کە یەکەم حیزب بوو لە ئاستی ئێراندا دەرکی
بە نادێموکراتبوون و دژیگەلییبوونی ڕێژیمی تازە بەدەسەاڵت
گەیشتووی کــۆمــاری ئیسالمیی ئێران کــرد ،هــەر لە سەرەتای
ساڵەکانی هاتنە سەرکاری ئەم ڕێژیمەوە بانگەوازی یەکگرتوویی
و یەکێتیی لەگەڵ الیەنە سیاسییەکانی دیکەی ئێران دژ بەم
ڕێژیمە دەرکــرد .لە یەکێک لە کۆبوونەوەکانی حیزبدا ،شەهید
دوکتور قاسملوو وێڕای ئاماژەدان بە دۆخی شپرزەی ئابووری
و سیاسیی ئێران و بەرتەسکردنەوەی ئازادییە دێموکراتیکەکان لە
الیەن ڕێژیمەوە ،ڕوو لە تەواوی «هێزە شۆڕشگێڕەکان» دەکات
و داوایان لێ دەکات؛ «ئەگەر دەمانهەوێ چارەسەر بۆ هەموو ئەم
گیروگرفتانە بدۆزینەوە و ئەگەر دەمانهەوێ بە جیددی دژی ئەم
ڕێژیمە موبارزە بکەین ،یەک ڕێگا هەیە ،ئەویش یەکگرتنی هەموو
هێزەکانی دێموکرات و ئەسیل و شۆڕشگێڕە».
لــە پــێــوەنــدی لــەگــەڵ یەکێتی و یــەکــگــرتــوویــی لــە بەستێنی
کوردستانیدا ،حیزبی دێموکرات لە سەر ئەساسی ڕێزگرتن لە
بۆچوونە سیاسییە جــیــاوازەکــان ،هــەر دوای شۆڕشی ١٣٥٧ی
هەتاوی ڕۆڵێکی بەرچاوی لە پێکهاتنی دەستەی نوێنەرایەتیی گەلی
کورد بۆ موزاکرە لەگەڵ دەوڵەتی ناوەندی گێڕا .لە قۆناغەکانی
دواتری ژیانی خۆیدا حیزبی دێموکرات بۆ پێکهێنانی یەکڕیزی و
یەکگرتوویی نێوان هێزە کوردستانییەکانی کوردستان و کۆتایی
هاتن بە گرژی و ناکۆکییەکان زیاتر لە هەموو الیەک مایەی لە
خۆ داناوە .حیزب لەم پێوەندییەدا ڕەخنەی جیددی لە ڕابردووی
ناکۆکییەکانی نێوان هێزە کوردستانییەکان گرتووە و وەک حیزبێکی
بەرپرسیار ،بەشی خۆی لەم کەمایەسیانە قبووڵ کــردوە و بە
تێگەیشتن لە زەرورەتی ئەم مەسەلە هەرە گرینگ و هەستیارە ،لەم
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ساڵەنی دواییدا زیاتر لە هەمیشە خۆی بەم پرسەوە ماندوو کردوە
کە بە خۆشییەوە بەرەوپێشچوونی بەرچاوی تێدا دەبیندرێ.
لەسەر ئاستی هێزە ئێرانییەکانیش ،حیزبی دێموکرات نەتەنیا
ڕۆڵی بەرچاوی گێڕاوە ،بەڵکوو زۆر جار ڕۆڵی تەوەر و کۆکەرەوەی
لە نێو هێزە ئێرانیەکاندا گێڕاوە کە ئەمە پێوەندیی بە ڕۆڵ و پێگەی
ئەم حیزبە لە کوردستان و لە هەمووی گرینگتر ،لە مەیداندابوونی
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان لە خەبات و تێکۆشان دایە.
ئەساس و بنەرەتی ئەم ڕیبازەی حیزبی دێموکرات پێش هەموو
شتێک لە سەر پاراستنی قازانج و بەرژەوەندییەکانی بزووتنەوەی
نەتەوەیی خەڵکی کوردستان بــووە .بە واتایەکی ڕوونتر زۆری
بۆ گرینگ بووە کە ئەو هێز و الیەنانەی کە دەیهەوێ یەکێتی و
یەکگرتوویی لەگەڵیان پێک بێنێ ،چۆن دەڕواننە پرسی کورد و
لەم پێناوەدا بە چ شێوەیەک پێناسەی بزووتنەوەی مافخوازانەی
خەڵکی کوردستان دەکەن .بۆیە ئەساسیترین پێشمەرجی حیزبی
دێموکراتی کوردستان بۆ ئەو الیەنانەی کە دەیهەوێ لەگەڵیان لە
یەکگرتوویی و یەکڕیزیدا بێت ،بەڕەسمی ناسینی ویست و داخوازییە
نەتەوەییەکانی خەڵکی کوردستانە .هەر بۆیە حیزبی دێموکرات
هەمیشە وتوویەتی؛ «ئامادەیە لەگەڵ ئەو هێز و الیەنە دێموکرات
و پێشکەوتنخوازانەی کە باوەڕیان بە مافە نەتەوایەتییەکانی گەلی
کورد هەیە و سەربەخۆیی سیاسیی بۆ حیزبی دێموکرات بە ڕەسمی
دەناسن ،کاری هاوبەش بکات».
***
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لــە ڕوانــگــەی حیزبی دێــمــوکــراتــەوە« ،ئــــازادی» پێش ئــەوەی
مەفهوومێکی سیاسی بێت ،تەعبیرێکی بەرینی ئینسانییە کە قەت لە
تێکۆشانی سیاسیدا بە هیچ پاساوێک نابێ هەوڵی بەرتەسکردنەوەی
بدرێ .خەباتی حیزبی دێموکرات کە مانایەکی سیاسی -نەتەوەیی
بە خــۆوە گرتوە ،جیا لە هەوڵدان بۆ چەسپاندنی بەختیاری لە
کۆمەڵی کوردەواریدا ناتوانێ هیچ مانایەکی دیکە بدات .بەو مانایە
کە ئینسانی کورد کە مافی باشژیان و بەختیاربوونی لێ زەوت
کراوە ،دەیهەوێ بۆ وەدەستهێنانی ئەم مافە ئینسانییە خەبات بکات
و بە ژیانێکی شیاوی خۆی بگات و ئەم خەباتە ناتوانێ بەتاڵ بێت
لە مەفهوومی ژیاندۆستی .بۆیە حیزبی دێموکراتی کوردستان هەر
لە سەرەتاوە زۆر ڕاشکاوانە لە بەرنامە خۆی دا ڕادەگەیەنێ کە؛
«بەرزکردنەوەی پایەی ژیانی گەلی کورد ،ناوەرۆکی ئەساسیی
بەرنامەی حیزبی دێموکراتە».
لە حیزبی دێموکراتدا بە پێچەوانەی ئەو ڕوانینە باوانەی نێو
بزووتنەوە سیاسییەکان کە پێیان وایــە لە قۆناغی تێکۆشاندا
پێویستە ڕەفتارە کۆمەاڵیەتییەکان سنووردا بکرێن ،ژیاندۆستی
تێکەڵ بە ڕەوتی تێکۆشان دەکرێ و خەبات لە پێناوی ژیاندۆستی
و بەختیاربوونی کۆمەڵدا پێناسە وەردەگ ــرێ .بۆیە درووشمی
«ژیان و خەبات» دەبێتە نوێنگەی فەلسەفەی تێڕوانینی ئەم حیزبە
بۆ کۆی تێکۆشانی خەباتکارانە.
بەرزکردنەوەی پایەکانی ژیانی ئینسانی کــورد و هەوڵدا بۆ
بەختیاریی کۆمەڵی ک ــوردەواری ،ئامانجی ئەساسیی تێکۆشانی
حیزبی دێموکراتە .لــەم پێوەندییەدا شەهید دوکــتــور قاسملوو
دەڵێ« :هەموو هەوڵی ئێمە ئەوەیە کە گەلەکەمان خۆش بژیت و
کۆمەڵێکی بەختیارمان هەبێت» .لە ماوەی تێکۆشانی پڕ لە دژواری
و ڕۆژە سەختەکاندا هیچکات ئەم ڕوانینە ئینسانییە ،بە پاساوی
جۆراوجۆری وەک بێدەرەتانی ،شەڕ ،ئاوارەیی و بێئیمکاناتی و
کارەساتی جۆراوجۆر ،نەتەنیا لە بیر نەکراوە ،بەڵکوو کەمڕەنگیش
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نەبۆتەوە.
هــەرکــات حیزبی دێموکرات زانیبێتی کە ژیــان و گــوزەرانــی
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان بە هۆی هەڵوێست و سیاسەتێکی
ئەوەوە ،دەکەوێتە مەترسییەوە ،دەستبەجێ پاشەکشەی لێ کردوە.
دوای هێڕشی هێزە سەرکوتکەرەکانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی
ئێران بۆ سەر شارەکانی کوردستان لە هاوێنی ١٣٥٩ی هەتاوی،
زۆر کەس و الیــەن پێیان وابــوو کە دەبــوا هێزی پێشمەرگە لە
شارەکاندا مقاومەتی کردبا و شەڕی لە نێو شارەکاندا درێژە پێ دابا.
بەاڵم حیزبی دێموکرات بە هیچ شێوەیەک ئەمە بە درووست نازانێ
و بە هۆکاری پاراستنی «ژیانی خەڵک» شەڕ لە شارەکان دەباتە
دەرێ و بە شێوەی پارتیزانی درێژە بە بەرەنگاریی چەکدارانەی
خۆی دەدات .لەم پێوەندییەدا شەهید دوکتور قاسملوو دەڵێ« :شەڕ
لە نێو شارەکاندا بە قازانجی دوژمن و زەرەری خەڵکەکەمانە ،ئێمە
بە هیچ شێوەیەک نامانهەوێ خەڵک ژیانی لێ بشێوێ و ئاوارە
بن و شارەکانمان وێران بکرێن» .ئەمە جیا لە خۆ بە بەرپرسیار
زانین بەرانبەر بە ژیان و بەختیاریی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان،
دەکرێ چ ناوێکی لەسەر دابندرێ؟!
لە ڕیزەکانی خەبات و تێکۆشانی ئەم حیزبەدا هەمیشە روانگەیەکی
ئینسانی بەسەر جۆری تێفکرینی حیزب بۆ سەر ژیان و ڕەفتاری
تێکۆشەرانیدا زاڵ بــووە .لەم حیزبەدا هاوکات لەگەڵ خەبات و
تێکۆشان و گیانفیدایی بۆ ئاڕمانجە بەرزە سیاسی و نەتەوەییەکانی
خەڵکی کوردستان ،ژیاندۆستی بە مانا گشتی و کۆمەاڵیەتییەکەی
خۆی ،کە بریتی بێت لە خۆشەویستی ،پێکهێنانی ژیانی هاوبەش
و بوونی منداڵ ،هەڵپەرێکێ و خۆشییەکانی دیکەی ژیان هەروا
بەردەوام بووە .لەم پێوەندییەدا شەهید دوکتور قاسملوو یەکێک
لە هاندەرانی ژیاندۆستی لەنێو ڕیزەکانی حیزبی دێموکراتدا بووە،
هەمیشە پێشمەرگەکانی هان داوە کە جوانییەکانی ژیانیان خۆش
بوێ .پێی وتوون؛ نابێ رەنگی ڕەش بپۆشن ،نابێ رێشتان زۆر
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بێت .هەمیشە بە پێکەنین و دەربڕینی خۆشحاڵییەوە لە زەماوەندی
پێشمەرگەکاندا بەشداریی کردوە و هانی داون کە بەختەوەرانە
بژین.
ئەم تێڕوانینە بەرزە ئینسانییە هەرچەند لە زۆر قۆناغدا باری ئەم
حیزبەی لە ڕووی حەوانەوە و پێڕاگەیشتنەوە زۆر قورس و دژوار
کردوە ،بەاڵم وەک باقی پڕنسیپە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکانی دیکە،
خەسڵەتێکی نەگۆڕە و وەک ڕێبازێکی فکری -کۆمەاڵیەتی بەشێکە
لە شانازییەکانی حیزبی دێموکرات.
لەگەڵ ئەوەیکە یەکێک لە وتە هەرە پڕمانا و زیندووەکانی شەهید
دوکتور قاسملوو ئەوەیە کە؛ «گەلێک ئازادیی بوێ دەبێ نرخی
ئەو ئازادییەش بدات» ،بەاڵم «ژیانی پێشمەرگەیەک» بۆ دوکتور
قاسملوو «لە هەموو شتێک ئەزیزتر» بوو .بۆیە حیزبی دێموکرات
بە بایەخەوە دەڕوانێتە ژیانی ئینسانی کورد و تەنیا وەدەستهێنانی
ئازادییە کە دەتوانێ بایی ئەم نرخە دیاری بکات.
***

91

ڕێبازی قاسملوو ،ڕێبازی حیزبی دێموکرات

رێکخراو ،وەک
چەکێکی هەرە گرینگ

ڕێبازی قاسملوو ،ڕێبازی حیزبی دێموکرات

92

کلتووری بەڕێکخراوکردنی بــزووتــنــەوەی کــورد بە شێوەی
ڕەسمی و ئۆڕگانیزەکراو لە حیزبی دێموکراتەوە دەست پێ دەکات.
حیزبی دێموکرات کە بە شێوازێکی مودێرن و بەدوور لە دەسەاڵتی
عەشیرە ،شێخ و ئاغا بزووتنەوەیەکی نوێی نەتەوەیی و دێموکراتی
بنیات دەنێ ،بۆ ئەوەی ئۆڕگانیزمێکی زیندوو و چاالک بە بزووتنەوە
ببەخشێ و خۆی لە کۆت و بەندی خۆبەستنەوە بە تاکە سەرۆکێک
ڕزگار بکات ،گرینگی بە رێکخراوبوونی بزووتنەوە دەدات .لەم
پێوەندییەدا دوکتورعەبدولڕەحمان قاسملوو کە باوەڕێکی قووڵی بە
زیندوو ڕاگرتنی بزووتنەوە و حیزب لە رێگای ڕێکخراوەوە بوو،
دەڵێ:
«ئەگەر چاوێک بە مێژووی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی کورددا
بخشێنین ،دەبینین زۆربــەی بزووتنەوەکان شێخێک ،مەالیەک،
ئاغایەک یــان ســەرۆک عەشیرەتێک سەرکردایەتیی کــردوون.
نەتیجەی ئەم وەزعە ئەوە بووە کە هەروەخت سەرۆکی بزووتنەوەکە
کوژراوە ،مردوە ،فریودراوە ،یان خیانەتی کردوە ،بزووتنەوەکەش
مەحکووم بە پاشەکشە بووە .چونکی هەموو کارەکان بە وجوودی
تەنیا یەک کەسەوە بەستراوەتەوە .بۆ دەربازبوون لەم دۆخە دەبێ
بزووتنەوەکە بە رێکخراو بکرێ و لە چنگی سەرکردایەتیی تاکە
کەسی ڕزگاری بێت».
کەوابوو لە ڕوانگە و تێفکرینی حیزبی دێموکراتەوە بوونی
رێکخراو یان بەڕێکخراوکردنی بزووتنەوە ،تەنیا خوێندنەوەیەکی
حیزبی بۆ ڕاپەڕاندنی کاری حیزب نیە ،بەڵکوو قسەکردن لە سەر
تەزمین و گەرەنتیی بزووتنەوەیە لە بەردەوامی و نەبەستنەوەی بە
تەنیا کەسێکی تایبەت.
لە ڕوانگەی [حیزبی]یشەوە شەهید دوکتور قاسملوو «ڕێکخراو
بە چەکی هەرە گرینگی حیزب» دەزانێ و پێی وایە ،ئەوە بوونی
ڕێکخراوە کە حیزبی سیاسی لە چنگی کلتووری عەشیرەیی ،خێڵ،
ئاغا و شێخ دەپاڕێزێ و ئۆڕگانیزمێکی زیندوو و چاالک بە حیزب
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دەبەخشێ .ڕێکخراو کە لە قۆناغەکانی دواتری حیزبی دێموکراتدا
بە «تەشکیالت» ناو دەر دەکات ،بە پێی قۆناغەکانی ژیانی حیزب،
ڕۆڵی دەگــۆڕدرێ .هەموو الیەک ئەوە باش دەزانــن کە نزیک بە
تەواوی ژیانی حیزبی دێموکرات جیا لە کەمتر لە  ٤ساڵی نەبێ،
هەموو ئەوی دیکەی دوور لە ژینگەی ئەسڵیی خۆی واتە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان بووە و خەباتی کردوە .یانی حیزبی دێموکرات یەکێک
لەو دەگمەن حیزبانەی دونیایە کە جیا لە کەمتر لە چوار ساڵی
تەمەنی خۆی ،زیاتر لە حەفتا ساڵ دوور لەو شوێنەی خەباتی بۆ
دەکات ،ژیاوە .بۆیە بوونی ڕێکخراو لەم حیزبەدا زەروورەتێکی
حاشاهەڵنەگرە .ئێستاش سەرەڕای ئەم هەمووە دوورییە ،کە دەبینین
حیزبی دێموکرات ڕۆژبەڕۆژ جێگەو پێگەیی لە نێو خەڵکەکەدا پەرە
دەستێنێ ،بەشێکی هەرە ئەساسی بۆ هۆکاری «بوون»ی ڕێکخراو
لەم حیزبە دەگەڕێتەوە.
حیزبی دێموکرات کە سیاسەتێکی درووســت و واقعبینانەی
ڕەچاو کردوە و خاوەنی پشتیوانیی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستانە ،لە
نێوان سیاسەتەکانی خۆی و پشتیوانیی خەڵکدا ئەڵقەیەکی بەهێزی
پێوەندی دەبینێ کە ئەوەیش تەشکیالتە .بۆیە لەم پێوەندییەدا شەهید
دوکتور قاسملوو دەڵێ« :لە نێوان سیاسەتی درووست و ئوسوولی
حیزب و کۆمەاڵنی بەرینی گەلدا کە پشتیوانیی ئەو سیاسەتەن،
ئەڵقەیەک هەیە کە پێوەندیی تەشکیالتە».
تەشکیالت لە حیزبی دێموکراتدا تەنیا ئەرکی ئــەوە نیە کە
سیاسەت و بۆچوونەکانی حیزب بەرێتە نێو خەڵک ،بەڵکوو دەبێ
حیزب لە رێگای ئەم ئەڵقەوە ئاگاداری بیروبۆچوون و ڕەخنە و
پێشنیارەکانی گەل بێت .بۆیە تەشکیالت لە ڕاستیدا دەست ،زمان،
گوێ و چاوی حیزبە.
دوکــتــور قاسملوو لــەم بـــارەوە دەڵ ــێ« :ئێمە پێویستمان بە
ڕێکخراوێک هەیە کە بە زوویــی و چاالکانە هەموو بڕیارەکانی
ڕێبەرایەتیی حیزب بە کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان بگەیەنێ،
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هەر بەو چوست و چاالکییەش ویست و داخوازییەکانی خەڵک
بگەیەنێتەوە بە ڕێبەرایەتی ،بۆ ئەوەی حیزب بتوانێ سیاسەتەکانی
خۆی بە چەشنێکی درووستتر لە سەر ئەو داخــوازانــە دابنێ».
بۆیە لە حیزبی دێموکراتدا ڕۆڵی تەشکیالت لە زیندووڕاگرتنی
ئۆڕگانیزاسیۆنی حیزبدا بە گرینگییەوە سەیر دەکرێ و بە چەکی
هەرە گرینگیش پێناسە کراوە.
شەهید دوکتور قاسملوو بەم شێوە باس لە گرینگیی تەشکیالت
دەکات؛ «بە بێ بوونی تەشکیالتی حیزبی ،هێزی بێپایانی خەڵک
وەک ئینێرژییەکی دەســت لێنەدراو دەمێنێتەوە ،ئەگەرچی بە
شێوەی خۆبەخۆ حەرەکەت لە خۆی نیشان دەدا ،بەاڵم کاریگەر
نابێ ،دووژمن زەبری لێ دەدا و بە چۆکی دادێنێ .ئەوە ڕاستییەکی
مێژووییە و لە جوواڵنەوەکانی ڕابردووی گەلی کورددا نەبوونی
تەشکیالت وەک ئاوێنەیەک خۆ دەنوێنێ کە هــۆی تێکشکان و
ناکامییەکانە.
***
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حیزبی دێموکرات کە لە سەر ئەساس و بنەمای بیری «نەتەوەیی»
و لە پێناو هەوڵدان بۆ دەستەبەرکردنی «ویست و داخوازییە
نەتەوایەتییەکانی گەلی کورد» دامەزراوە ،بەرژەوەندیی نەتەوەیی
گەلی کورد لەگەڵ ناو و بەرنامەکانی لێک گرێ دراوە .بۆیە بە
نیسبەت حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە لە بنیڕا باسکردن لە دوو
مەفهوومی «بەرژەوەندیی نەتەوەیی» و «بەرژەوەندیی حیزبیی»
نادرووست و ،لە جێی خۆیدا نیە.
تەواوی ئەو هێما و سەمبولە هاوبەشە نەتەوەییانەی کە ئەمڕۆ
ئینسانی کورد لە هەموو شوێنێکی ئەم جیهانە شانازی پێوە دەکات
و بەمانەوە هۆڤییەتی نەتەوەیی خۆی پێناسە دەکات ،داهێنان و
دەسکەوتی خەبات و تێکۆشانی حیزبی دێموکراتن .ئەوە حیزبی
دێموکراتە کە بۆ یەکەمین جار لە مێژووی نەتەوەی کورددا ،بە
بیرێکی ئەمڕۆژیانەی نەتەوەیی و دێموکراتیکەوە ،قەوارەیەکی
سیاسی – نەتەوەیی بە ناوی «کۆماری کوردستان» دادەمەزرێنێ
و «باوەڕبەخۆبوون» لە تاکی کورد دا بنیات دەنێ .ئەوە حیزبی
دێموکراتە کە بۆ یەکەمین جار بە پشت بەستن بە دەسەاڵتێکی
ڕەسمیی وەک کۆمار« ،ئااڵی کوردستان» بەرز دەکاتەوە و «شکۆ»
بە وجوودی ئینسانی کورد و خاکی کوردستان دەبەخشێ .ئەوە بۆ
یەکەمین جار حیزبی دێموکراتە کە بە دامەزراندنی «سپای میللی»
و ناونانی بە «پێشمەرگەی کوردستان» ،بیرۆکەی زەروورەتــی
«خۆپاراستن» و پشت بە خۆبەستن لە ئەقڵییەتی ئینسانی کورددا
بنیات دەنــێ .هەموو ئەم هێما و پێناسە نەتەوەییانە بەشێکن لە
ئەقلییەت و تێکۆشانی نەتەوایەتیی حیزبی دێموکرات لە پێناو
هەوڵدان بۆ دابینکردنی «بەرژەوەندی نەتەوەیی».
نەهادینەبوونی ئەم تێگەیشتنە لە حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ
مەفهوومی «بەرژەوەندی نەتەوەیی» ،هەموو تێفکرین و تێکۆشانێکی
ئەم حیزبە لە هەموو بەستێنەکاندا دەخاتە ژێر هژموونی خۆیەوە
و دەبێتە چرای رێگای تێکۆشانی سەرجەم تێکۆشەرانی .پێشەوای
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مەزنی حیزبی دێموکرات ،شەهید قازی محەممەد کە ئامادەیە لە
پێناو پاراستنی گەلەکەی لە کوشت و کوشتاری بە کۆمەڵ ،خۆی
بە دەستەوە بدات و لە سێدارە بدرێت  -وەک دامەزرێنەری ئەم
حیزبە  -ویستی ئەم پەیامە هەتاهەتاییە باڵو بکاتەوە کە «ئامادەین
لە پێناو خاک و خەڵکی خۆماندا بمرین».
لە قۆناغەکانی دواتریشدا حیزبی دێموکرات هەر لەسەر ئەساسی
بیری نەتەوەیی و هەوڵدان بۆ دەستەبەرکردنی بەرژەوەندییە گشتی
و نەتەوەییەکانی نەتەوەی کورد ،نەتەوەییانە بیری کردۆتەوە و
نەتەوەییانە هەنگاوی ناوە .شەهید دوکتور قاسملوو ،سکرتێری ئەم
حیزبە کە لە مێژووی جوواڵنەوەی کورددا بە پیاوی دیپلۆماسی
و دیــتــنــەوەی دۆســت و پشتیوانی بیانی بــۆ کــورد دەنــاســرێ،
ئەوەندەی لەم بەستێنەدا بۆ حیزبەکەی هەوڵی دەدا ،زۆر زیاتر
لەوە هەوڵی دەدا خزمەتەکانی بۆ گشت کورد و کوردستان بێت.
«دوکتور قاسملوو تەنیا لە فکری حیزبەکەی دا نەبوو .لە ڕاستی
ئەو حیزبەکەی خۆی بە وەسیلەیەک بۆ بەرەوپێش بردنی خەباتی
حەقخوازانەی خەڵکی کوردستان و ئامانجە بەرزەکانی دیکەی چاو
لێ دەکرد .بۆیە لە پێناو قازانج و مەسڵەحەتی گەلەکەیدا هەمیشە
هاوسەنگەرانی لە حیزبی دێموکراتی کوردستاندا ڕادەسپارد کە
قازانجی حیزب فیدا بکەن».
لە ڕووی هــەزیــنــەدان و فیداکردنی قــازانــج و بــەرژەوەنــدیــی
حیزبییەوە لە پێناو پاراستنی دەسکەوت و بەرژەوەندییە نەتەوەیی
و نیشتمانیەکاندا ،حیزبی دێموکرات کارنامەیەکی درەوشاوەی پڕ
لە شانازیی هەیە .ئەم تێفکرینە نەتەوەییەی حیزبی دێموکرات بۆ
مەفهوومی «بەرژەوەندی نەتەوەیی» کە بێگومان تێچووی قورس
و گرانی بۆ خودی حیزبی دێموکرات لێکەوتۆتەوە ،لە زۆر قۆناغدا
تەنانەت شوێنەواری نەرێنیی لە سەر جۆری تێکۆشان و ئیمکاناتی
مادی و مەعنەوەیی ئەم حیزبە داناوە ،بەاڵم لە ڕاستیدا ئەمەش
وەک زۆرێک لە پڕنسیپە نەگۆڕە نەتەوەییەکانی دیکەی ،مانا و
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پێناسەی وجوودیی ئەم حیزبەن.
بەرژەوەندیی نەتەوەیی لە ڕوانگەی حیزبی دێموکراتەوە تەنیا
مەفهوومێکی کۆمەاڵیەتی یا سیاسی نیە بە تەنیا ،بەڵکوو مەفهوومێکی
جەوهەرییە بۆ بەرنامەیەکی نەتەوەیی کە حیزبێکی سیاسی،
فەلسەفەی وجوودیی خۆی لە پێناو دەستەبەرکردنی ناوەرۆکی
ئەم بەرنامەیەدا کە هەمان ویست و ئازادییە نەتەوەییەکانی خەڵکی
کوردستانە ،پێناسە دەکات.
بە بێ ئەوەی بمانهەوێ لە چوارچێوەی بابەتیانەی ئەم باسە
بتەرازێین و ڕواڵەتێکی «ئەرزشی» پێ ببەخشین ،سەرنجدان بە
مەوقعیەتی کۆمەاڵیەتی ،عیلمی و سیاسیی سێ رێبەری شەهید
کراوی ئەم حیزبە(قازی ،قاسملوو و شەرەفکەندی) کە لە کۆتاییدا
گیانیان لە پێناو ئامانجە بەرزە نەتەوەییەکانی گەلی خۆیاندا بەخت
کــرد ،ناچارمان دەکــات کە قووڵتر لە هەمیشە بیر لە ڕوانگە و
تێفکرینی حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ بەرژەوەندی نەتەوەیی
بکەینەوە.
***
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«حیزبی دێموکرات هەرچەند حیزبێکی دێموکراتی – میللییە،
بەاڵم هەر لەو کاتەدا حیزبێکی پێشڕەوە .حیزبی پێشڕەو بەو مانایە
کە دەیهەوێ هاوڕێ لەگەڵ چارەسەرکردنی مەسەلەی نەتەوەیی
و وەرگرتنی مافی نەتەوەیی گەلەکەمان ،مەسەلەی کۆمەاڵیەتیش
چارەسەر بکات .بۆیە ئەم حیزبە هەر لە سەرەتاوە بە پێویستی
زانیوە بەرنامەیەکی ئەوتۆ دابنێ کە هەم بە شێوەیەکی ئوسوولی
و هەتا سەر مەسەلەی نەتەوەیی حەل بکات و ،هەم گیروگرفتە
کۆمەاڵیەتییەکانیش بخاتە بــەرچــاو و بــۆ چــارەســەرکــردنــیــان
تێبکۆشێ .ئەم حیزبە لە کاتی پێکهاتنیەوە ،واتە لە ساڵی ١٣٢٤ی
هەتاوییەوە وەک حیزبێکی نەتەوەیی پێشڕەو بوەو لە ساڵی ١٣٥٠ی
هەتاویشەوە تا ئێستا بەرنامەکەی بە تایبەتی لە سەر ئەساسی
چارەسەری ئەو دوو مەسەلەیە (نەتەوەیی و کۆمەاڵیەتی) دانراوە».
گرینگیدان بە ڕەسالەتی مێژوویی خۆی وەک حیزبێکی سیاسی
کە خۆی بەرانبەر بە چارەنووسی میللەتێک بە بەرپرسیار دەزانێ،
بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستان ئەرکە .ئەرکێک کە پێوەندی
بە ئامانجی دواڕۆژی ژیــان و گــوزەرانــی ئەم مییللەتەوە هەیە.
بۆیە حیزبی دێموکرات بۆ یەکەمجار لە مێژووی بزووتنەوەی
نەتەوایەتیی گەلی کــورددا لە سەر سێ بنەما و خوێندنەوەی؛
مێژوویی ،عیلمی و کۆمەاڵیەتی ،ئاوڕ لە چۆنیەتی چارەسەرکردنی
پرسی کۆمەاڵیەتی لە کۆمەڵی دوارۆژی کــوردەواری دەداتــەوە
و لە چوارچێوەی «ئامانجی دواڕۆژ»ی خۆیدا کە پیادەکردنی
نیزامێکی سۆسیالیستییە بەرنامە و پالنی تایبەت بە خۆی هەیە.
لەم پێوەندییەدا حیزبی دێموکراتی کوردستان مەدیون و قەرزداری
دوکتور عەبدولڕەحمان قاسملووە کە لــەم پێوەندییەدا نەتەنیا
لە حیزبی دێموکرات بەڵکوو لە بزووتنەوەی نەتەوەیی خەڵکی
کوردستاندا لە رووی فکری و سیاسییەوە داهێنان و ڕچەشکێنیی
کردوە.
ئــاوڕدانــەوە کە ئاستی ژیــان و گــوزەرانــی نەتەوەیی خەڵکی
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کوردستان  -دوای قۆناغی ڕزگاری -کە زۆربەی هەرە زۆری ئەم
کۆمەڵگەیە لە خەڵکی «زەحمەتکێش» پێک دێ ،بەشێکە لە «ئامانجی
دواڕۆژ»ی حیزبی دێموکرات کە لە بەرنامەی ئەم حیزبەدا بۆ
ئەم مەبەستە« ،سۆسیالیزم» وەک «ئامانج» هەڵبژێردراوە .ئەم
ڕێبازە کە بە دەیان لق و پۆی جۆراوجۆری ئابووری ،سیاسی،
کۆمەاڵیەتی ،کلتووری و تەنانەت مەزهەبیشی لێ دەکەوێتەوە،
«طتبیق» و گونجاندنی لەگەڵ کۆمەڵی کوردەواریدا هەروا ناتوانێ
ئاسان بێت .بۆیە لە حیزبی دێموکراتدا شەهید دوکتور قاسملوو لە
چوارچێوەی خوێندنەوەیەکی ورد و زانستی لە ژێر ناوی «کورتە
باسێک لە سۆسیالیزم»دا وێڕای بە نموونە هێنانەوەی خاڵە بەهێز
و الوازەکانی سۆسیالیزم لە واڵتانی جۆراوجۆر و ڕەخنەگرتن لە
کۆمەڵێک مودێلی ناسەرکەوتووی ئەم نیزامە سیاسی و ئابووریە،
لە کۆتاییدا بە سەرنجدان بە تایبەتمەندییە ئابووری ،کۆمەاڵیەتی و
کلتوورییەکانی کۆمەڵی کوردەواری« ،سۆسیاڵیزمی دێموکراتیک»
وەک گونجاوترین جــۆری ئــەم نیزامە بــۆ دواڕۆژی کۆمەڵی
کــوردەواری تێئۆریزە دەکــات و پەسەند دەکــرێ .لەم ئامانجەدا
کە شەهید دوکتور قاسملوو زۆری پێداگری لە سەر دەکــات و
تەواوی ڕەخنەکانیشی لە «سۆسیالیزمی مەوجوود» هەر تایبەت
بەو دوو تەوەرەن؛ «دێموکراسی» و «عەداڵەتی کۆمەاڵیەتی»یە.
لە پێوەندی لەگەڵ یەکەمیاندا دوکتور قاسملوو بە ئاماژەدان بە
سۆسیالیزم لە یەکێتی سۆڤییەت و کۆپی و الساییکردنەوەی ئەم
جۆرە لە سۆسیالیزم لە واڵتانی ئورووپای ڕۆژهەاڵت ،پێی وایە
لەژێرپێنانی دێموکراسی توانی گەورەترین زەربــە لــەم ڕێبازە
بدات .لە پێوەندی لەگەڵ ماهییەت و ئامانجی سۆسیالیزمیش دا
پێی وایە ،بە بێ پیادەکردنی «عەداڵەتی کۆمەاڵیەتی» ،سۆسیاڵیزم
تەنیا دروشمێکی بێنێوەرۆکە .لە ئاکامدا لــەو بــاوەڕەدایــە کە
داماڵینی «دێموکراسی» و «عەداڵەتی کۆمەاڵیەتی» لە سۆسیاڵیزم
ئاکامەکەی دەبێتە «دیکتاتۆریی پرۆلیتاریا» کە بە الی حیزبی
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دێموکراتەوە ڕەتکراوەیە.
البــردنــی ســتــەمــەی چینایەتی ،بەشێکە لــە خــەبــاتــی حیزبی
دێموکراتی کوردستان .ئەم حیزبە پێی وایــە بەختیاریی مرۆڤ
تەنیا بە دابینبوونی مافە نەتەوایەتییەکانی دەستەبەر نابێت .بۆیە
لەبەینبردنی ستەمی نەتەوایەتی(دابینکردنی مافی دیاریکردنی
چارەنووس) و ستەمی چینایەتی(دابینکردنی عەداڵەتی کۆمەاڵیەتی)
و دابینکردنی دێموکراسی و ئازادی ،ئەو سێ ئامانجەیە کە حیزبی
دێموکرات خەباتیان بۆ دەکات.
هــەوڵــدان بۆ چەسپاندنی عەداڵەتی کۆمەاڵیەتی لە کۆمەڵی
کوردەواریدا پرۆسەیەکی دوور و درێژە و لەوانەیە تەمەنی چەند
نەسلێکی بوێ ،بەاڵم بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستان کە خۆی
بەرانبەر بە چارەنووسی گەلی کورد بە بەرپرسیار دەزانێ ،ئامانجێکی
تەتەڵە کراوە کە لە باوەڕێکی قووڵی ئەم حیزبە بە «بەختیاریی
ئینسانی کــورد»ەوە سەرچاوە دەگــرێ .بۆیە بە پێچەوانەی ئەو
تێڕوانینە بەرتەسکەی کە پێی وایە گەالنی چەوساوە بە گەیشتن بە
مافە نەتەوایەتییەکانیان ،بە بەختەوەریی هەمیشەیی دەگەن ،حیزبی
دێموکرات لەو باوەڕە دایە کە هەوڵدان بۆ نەهێشتنی چەوسانەوەی
ئینسان بە دەستی ئینسان ،پرۆسەیەکی دوورودرێژە کە گەیشتن بە
کۆمەڵگەیەکی دادپەروەر دەتوانێ ئینسان بە لێوارەکانی بەختەوەری
بگەیەنێ.
***

103

ڕێبازی قاسملوو ،ڕێبازی حیزبی دێموکرات

ڕێزگرتن لە بیر و باوەڕەکانی
کۆمەڵی کوردەواری
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حیزبی دێموکرات وەک ڕەوتێکی نەتەوەیی کە هەموو چین و
توێژەکانی کۆمەڵی کوردەواری لەخۆ دەگرێ ،بە پێچەوانەی ئەو
حیزب و ڕێکخراوانەی کە ئیدئۆلۆگ و تایبەت بە چینێکی تایبەتی
کۆمەڵگەن ،پێویستە لە ڕووی سیاسەت و ڕەفتارەوە بە پانتایی
پێکهاتە جۆراوجۆرەکانی کوردستان سەرنجی تایبەتی بدرێتی.
حیزبی دێموکرات بەتەنیا هی چینێکی تایبەتی کۆمەڵگەی کوردستان
نیە کە تێڕوانین و هەڵوێست و ڕەفتارەکانی تەنیا بە قازانجی ئەو
چینە فورمولە بکات .بەڵکوو نوێنەرایەتیی بزووتنەوەیەکی فرەچەشن
لە نێو میللەتێک بە پێکهاتەی جۆراوجۆرەوە دەکات .بۆیە پێویستە
بۆ قاییمکردنی پێگەی جەماوەریی خــۆی ،سەرنجی کۆمەڵێکی
بەرفراوان لە خەڵکی کوردستان بۆ الی خۆی ڕابکێشێ ،بۆ ئەم کارە
تەنیا تێفکرین و هەڵوێستی درووستی سیاسی بەس نیە ،بەڵکوو
دیتنی کۆمەڵگایەکی فرەچەشن ،فرەکلتوور ،فرەئایین ،فرەتێڕوانین
و لە هەموو گرینگتر ،بە ڕەسمیناسینی ئەم جیاوازیانە ،زەرووری
و پێویستە .کە دەڵێین بە ڕەسمی ناسینی ئەم جۆراوجۆریانە بۆ
حیزبێکی وەک حیزبی دێموکراتی کوردستان زەروورییە ،ڕاست
بەو مەبەستەیە کە دەبێ ئەم حیزبە بە چاوی ڕێزەوە لەم جیاوازیانە
بڕوانێ.
ئەم باسە بۆ حیزبی دێموکرات ئەو کاتە زیاتر گرینگی پەیدا دەکات
کە ئەم حیزبە خۆی پێ ڕێکخراوێکی پێشڕەوە و هەڵگری کۆمەڵێک
بەها و مەفهوومی مودێرنە کە بۆی پڕنسیپن و ناتوانێ خۆیان لێ ال
بدات .قسەکردن لە مەفهوومی سێکۆالریزم لە کۆمەڵێکی باوەڕمەند
بە بیروباوەڕی مەزهەبی ،باوەڕمەندبوون بە مافی بەرانبەری ژن
و پیاو لە کۆمەڵگەیەکدا کە تا ئەم چەند سااڵنەی دوایی دیاردەکانی
«ژنبەژنە»« ،گەورە بە چووکە»« ،فرەژنی» و»بەرخوێن» تێیدا
نۆڕمێکی ئەرزشی بوون ،هەروا ئاسان نیە.
حیزبی دێموکرات کە لە بەرنامە و خوێندنەوەدا تێڕوانینێکی
پێشکەوتنخوازانەی هەیە و قسە لە پیادەکردنی عەداڵەتی کۆمەاڵیەتی
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لە دواڕۆژی خەبات و تێکۆشانی خۆیدا دەکات ،هاوکات دەزانێ کە
لە ژینگەیەکدا دەبێ کار بۆ ئەم ئایدیا و ڕوانینە پێشکەوتنخوازانەیە
بکات کە ،نەتەنیا لە زۆر ڕووەوە یەک دەست نیە ،بەڵکوو پڕە لە
حەساسییەتی جۆراوجۆری مەزهەبی ،عەشیرەیی و کلتووری کە
نادیدەگرتنیان جیا لە خۆ بێبەریکردن لە پشتیوانیکردنی «خەڵک»،
ناتوانێ ئاکامێکی دیکەی هەبێت .گومانیشی تێدا نیە کە خەڵک لە
ڕوانگەی حیزبی دێموکراتەوە سەرمایەیەکی گەورەی زێندوویە
کە پشتێکردنی ،ڕاست بەمانای چوونە ژێر پرسیاری ماهییەتی
وجوودیی ئەم حیزبەیە.
بۆیە حیزبی دێموکراتی کوردستان هاوکات لەگەڵ هەوڵدان بۆ
پاراستن و شانازیکردن بە پێشڕەوبوونی خۆی و داهێنان و باوەڕە
دێموکراتیکەکانی ،هەموو هەوڵێکی ئەوە بووە کە ڕێز لە جۆری
بیرکردنەوە و باوەڕەکانی کۆمەڵی کوردەواری بە هەموو پێکهاتە
جۆراوجۆرییەکانیەوە بگرێت .یان النیکەم مافی ئــەوە بە خۆی
نەدات کە دژایەتییان بکات .بەاڵم ئەوە بەو مانایە نیە کە تەسلیمی
هەموو داب و نەریتێکی دواکەوتوانە بێت و ئیزن بدات کۆمەڵگە
بەرەو ئاراستەیەکی دیکەی پڕ لە ناهەنجاری بڕوات .جیاوازییدانان
لە نێوان «باوەڕ»ەکانی خەڵک و ئەو «دیاردە» ناحەز و دزێوانەی
ریشەیان لە دواکەوتوویی و جەهل و نەزانیدا هەیە ،لە تێفکرین
و دژک ــردەوەی حیزبی دێموکراتدا ،بەتەواوەتی دوو شتی لێک
جــیــاوازن .بۆ نموونە هاوکات لەگەڵ ئــەوەی حیزبی دێموکرات
هەمیشە ڕێزی لە باوەڕە ئایینیەکانی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان
بە شیعە ،سوننی ،یارسان و...ەوە گرتووە ،زۆر سەرسەختانە دژ
بە کۆمەڵێک دیاردەی وەک «ژنبەژنە» »،گەورە بە چووکە» و
«فرەژنی» بە دەرکردنی بڕیار و بە کردوە هەڵوێستی هەبووە و
هەیە.
پێشڕەوبوونی حیزبی دێموکرات نەبۆتە هۆی ئەوەیکە کۆمەڵی
کوردەواری لە خوێندنەوەکانی ئەم حیزبەدا بە هۆکاری بیروباوەڕی
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تایبەتی کۆمەاڵیەتی یان مەزهەبییان لۆمە بکرێن .بەڵکوو ڕاست بە
پێچەوانەوە هەوڵ دراوە بە هەموو ئەو تایبەتمەندییە کۆمەاڵیەتی و
ئاینیانە بە ڕەسمی بناسرێن و ڕێزیان لێ بگیردرێ.
ئەم تێفکرینە کە بەشێکە لە ڕێبازی حیزبی دێموکرات ڕاست لە
«خەڵکیبوون»ی ئەم حیزبەوە سەرچاوە دەگرێ و سەلمێنەری
ئەو ڕاستیەیە کە حیزبی دێموکرات لە قوواڵیی دڵی کۆمەاڵنی
خەڵکی کوردستانەوە هاتووە ،بۆیە بە هیچ شێوەیەک بیروباوەڕە
فرەچەشنەکانی پێکهاتە جۆراوجۆرەکانی ئەم نیشتمانە بەرانبەر بە
خۆی بە بیگانە نازانێ.
***
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فیداکاری ،گیانبازی
و بەردەوامبوون
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حیزبی دێموکرات بە ڕابردووترین و تەمەندرێژترین حیزبی
کوردستانی و ئێرانییە .ئــەم حیزبە لە دانــی هەزینەی گیانی و
ی بە
بەختکردنی رۆڵە بەوەجەكانی و ،بەتایبەت بەختکردنی ڕێبەران 
بارەگای ئازادیی نیشتمان ،گیانبازترین ڕەوتی سیاسیی کوردستان
و ئێرانە .تا ئێستا کە نزیک بە  ٧٥ساڵی تەمەنە ،زیاتر لە پێنج
هەزار شەهیدی هەیە؛ لە نێو ڕیزی شەهیدەکانی دا نزیک بە ٤٠
ئەندامی ڕێبەری دەبیندرێ کە سێ کەسیان ،سەرقافڵەی شەهیدان؛
پێشەوا قــازی محەممەد ،د.عەبدولڕەحمان قاسملوو و د.ســادق
شەرەفکەندی بــەدوای یەکدا لە کەسانی یەکەمی حیزب بوون.
کەوابوو بەردەوامبوونی حیزبی دێموکراتی کوردستان تێکەڵە بە
گیانبازی و دانی تێچووی قورس و گران.
گیانبازی و فیداکاری لە حیزبی دێموکراتدا ئەو کاتە دەتوانرێ وەک
پێویست دەرک بە قورس و گرانبوونی بکرێ کە؛ لە لەسێدارەدانی
سەرکۆمار و ڕووخانی کۆماری میللەتێکی بێدەرەتانی بە درێژایی
مێژوو چەوساوە و ماف لێزەوتکراو بگەین .ئەو کاتە دەتوانین
لە مەفهوومی «تێچوو» بگەین کە بزانین تێرۆری رێبەرێکی
وەک شەهید دوکتور قاسملوو چ زیانێکی گەورە و گران بوو بۆ
بزووتنەوەی کورد بە گشتی و حیزبی دێموکرات بە تایبەتی .ئەو
کاتە دەتوانین لە خەساری تێرۆری دوکتور شەرەفکەندی بگەیین
کە چــۆن حیزبێک توانیی لە مــاوەی کەمتر لە پێنج ساڵدا دوو
سکرتێر و کەسی یەکەمی لە هەستیارترین قۆناغەکانی خەباتی
خۆیدا لە دەست بدات .ئەو کاتە دەتوانین کە مانای تێچووی لە
دەستدانی کەسی یەکەمی حیزب تێبگەین کە بزانین ،ئەم سێ کەسە
هەر بەتەنیا کەسی یەکەم و سکرتێری گشتی(جێبەجێکاری بریار
و هەڵوێستەکانی حیزب) نەبوون ،بەڵکوو پێشەوا ،رێبەر ،بیرمەند،
داهێنەر و خاوەنی کەسایەتیی بەرزی نەتەوەیی بوون.
مانای فیداکاری لە حیزبی دێموکراتدا تەنیا لە لەگەڵدابوونی
تاکەکاندا کــورت ناکرێتەوە ،بەڵکوو پێوەندیی ڕاستەوخۆی بە
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پشتیوانیی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستانەوە هەیە کە لەپێناو پشتیوانی
لەم حیزبەدا ،سەرکوتکاریی سیستماتیکی دەوڵەتییان لە هەموو شکڵ
و شێوازێکی خۆیدا لە سەر تاقی کرایەوە؛ بە دەیانهەزار کەس
لەپێناو ئەم حیزبەدا گیانیان لێ ئەستێندرا ،بە دەیان گوند قەاڵچۆ
کران ،بە هەزاران بنەماڵە باشترین ڕۆڵەکانیان لەم حیزبەدا گیانیان
پێشكەشی نیشتمان کرد ،بە هەزاران کەس ئاوارە و دەربەدەربوون
و بە هەزاران کەس ژیانیان لە سووچی چاڵە ڕەشەکاندا تێپەڕ کرد
کە بە سەدان کەسیان لە سێدارە دران و تیرباران کران و ،بە دەیان
و سەدان و هەزاران کەسی دیکەش بە شێوازی جۆراوجۆر و تەنیا
بە تاوانی کوردبوون و «حیزبی»بوون ،هەزینەی قورس و گرانیان
دا .کەوابوو فیداکاری لە حیزبی دێموکرات و بۆ حیزبی دێموکرات،
یانی «ئازاری نەتەوەیەک».
کاتێک کە شەهید دوکتور قاسملوو دەڵــێ؛ «باشترین پاداش
بۆ شەهیدان ،درێــژەدانــی رێگاکەیانە» ،بۆمان دەردەکـــەوێ کە
«درێــژەدان»(بــەردەوامــبــوون) لە حیزبی دێموکرات دا چ جێگەو
پێگەیەکی بەرزی هەیە کە دەکرێ وەک «پاداش بە شەهید» ناوی
لێ بنرێ« .بەردەوامبوون» لە حیزبی دێموکرات دا لە تێفکرینێکی
قووڵی «بەرەنگاری»یەوە دێت کە دەیهەوێ دڕ بە دۆشدامان،
تەسلیمبوون و خۆبەدەستەوەدان بدات .بەردەوامبوون لە بەرەنگاری
و بەرەوپێشچوون ،بە هەموو کەندوکۆسپ و هەزینەکانیەوە،
بەشێکە لە ڕێبازی حیزبی دێموکرات.
ئەم رێبازە بە پێچەوانەی وێنا ڕواڵەتیەکەی ،نەتەنیا بە مانای
«شەهیدپەروەری» و نادیدەگرتنی «تێچوو» نیە ،بەڵکوو لە سەر
بەرزراگرتنی کەسایەتیی ئینسان و بەختیاریی کۆمەڵ ڕاوەستاوە.
ئەم تێفکرینە بە هیچ شێوەیەکیش نایهەوێ خۆی لەو واقعیەتە
سیاسی و کۆمەاڵیەتییە بدزێتەوە کە؛ گەیشتن بەم کەسایەتی و
بەختیارییە ،بەخۆڕایی و بە بێهەزینە دەست ناکەوێ .هەر بۆیە
شەهید قاسملوو هــاوکــات لەگەڵ ئــەوەی دانــی ب ــەوەدا دەنــا کە
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«یەکێک لەو شتانەی کە زۆری ناڕەحەت دەکــات ،شەهیدبوونی
هاوسەنگەرانیەتی» و «ئارەزووی دەکرد کە نەسڵی [ئێمە] شەهیدی
نەبا» ،بەاڵم خۆی لەو ڕاستییە نادزێتەوە کە« ،گەلێک ئازادیی بوێ،
دەبێ نرخی ئەو ئازادییەش بدات».
تەنیا بیانوو و پاڵپشتی بەردەوامبوون و قبووڵکردنی گیانبازی
و فیداکاری« ،ڕەوابــوون»ی ئەو رێگایەیە .بۆیە شەهید دوکتور
قاسملوو دەڵێ« :خەباتی ئێمە خەباتێکی ڕەوایە .خەبات بۆ ئازادیی
میللەتێکە ،خەبات بۆ دواڕۆژی منداڵەکان و نەسڵەکانی دیکەیە .بۆیە
دەبێ بە بیروباوەڕێکی چەسپاو و بە دڵێکی پڕ لە شۆڕش و بە
هیوایەکی زۆرەوە خەباتی خۆمان درێژە پێ بدەین .هیچ میللەتێک
بە بێ زەحمەت و تێکۆشان و بێ فیداکاری و بەختکردنی ڕۆڵە
بەنرخەکانی خۆی بە ئازادی نەگەیشتووە .بۆیە ئێمە باش دەزانین
کە گەیشتن بە ئازادی ،درێژەدان بە خەبات و فیداکاریی دەوێ».
***
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درووستبوونی حیزبی دێموکرات وەک ڕێکخراوێکی مودێرن
و خــاوەن پــان و بەرنامە ،بەرهەمی قەڵەمبازێکی مەعریفی و
نوێ بووە لە خەسڵەت و تایبەتمەندییەکانی بزووتنەوەکانی پێش
خۆی .کەوابوو دەکرێ بڵێین حیزبی دێموکرات لە ئەساسدا زادەی
بەخۆداچوونەوەیەکی ئاگاهانەی بزووتنەوەی نەتەوایەتیی خەڵکی
کوردستانە کە بە دەرس وەرگــرتــن لە شکست و کەوتنەکانی
ڕابردوو ،ویستویەتی بە کەڵکوەرگرتن لە کەرەسەیەکی دیکە و
جیاوازتر لە ئەوانی پێش خۆی ئەم ڕێگایە بچێتە پێش.
هەموو ئەو مەفهووم و پڕنسیپ و تێڕوانینانەی کە لە چوارچێوەی
«ڕێبازی قاسملوو ،ڕێبازی حیزبی دێموکرات»دا وەک کۆمەڵێک بەها
بۆ بزووتنەوەی مافخوازانەی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
باس کران ،ئەگەر لە پرۆسەیەکی بەردەوامی «بەخۆداچوونەوە» و
لە چوارچێوەی زەروورەتێک دا بە ناوی «رێفۆرم» تازە نەکرێنەوە
و کەراژ نەخەن ،ناتوانن واڵمدەری ئەم بزووتنەوەیە بن .بۆیە لە
حیزبی دێموکراتدا بەخۆداچوونەوە و خۆنوێکردنەوە نەتەنیا وەک
زەروورەتێکی مێژوویی ،سیاسی و کۆمەاڵیەتی بەڕەسمی ناسراوە،
بەڵکوو لە ئاستی قەوارەی سازمانیدا بۆ جێبەجێکردنی ئەم تێفکرینە
مکانیزم دیاری کراوە.
تێفکرینی حیزبی دێموکرات بۆ بەخۆداچوونەوە و ڕێفۆرم لە
سەر ئەساسی «سانترالیزمی دێموکراتیک» و بەشدارییەکی گشتی
و دێموکراتیک ڕاوەستاوە و لە بەرزترین ئۆڕگانی سازمانیدا کە
«کۆنگرە»ی حیزبە بە کردەوە قەراری لە سەر دەدرێ .شەرتی هەر
بەخۆداچوونەوە و رێفۆرمێک ،ڕەخساندنی دەرفەت و هەلومەرجی
گونجاو و فەزایەکی دێموکراتیکە کە لە حیزبی دێموکراتدا جیا
لەوەیکە ئۆرگانیزمێکی زیندووی ڕۆژانەی کاری هەیە ،بۆ داهێنان و
تەتەڵەکردنی بۆچوونە جیاوازەکانیش ،دەفەتێکی گەورەتر بە ناوی
کۆنگرە هەیە کە سەکۆیەکی خاوەن سەاڵحییەت و بڕیاردەر بۆ
هەر جۆرە بەخۆداچوونەوە ،دەسکاری ،ڕێفۆرم و گۆڕانکارییەکە.
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لــە حیزبی دێــمــوکــراتــدا ئ ــاوڕدان ــەوە لــە ڕابــــردووی حیزب و
دەستنیشانکردنی هــەڵــەکــان و ڕەخــنــەگــرتــن لــە هەڵوێست و
سیاسەتەکانی رێگەپێدراوە .یەکەم کــەس کە لە نووسینەوەی
مــێــژووی حیزبی دێموکرات و نووسینی ڕاپــۆرتــی سیاسی بۆ
کۆنگرەکانی حیزبدا ڕاشکاوانە و بوێرانە ڕابردووی حیزب دەداتە
بــەر نەشتەری رەخنە ،شەهید دوکتور قاسملووە .کە بــاس لە
سەردەمی کۆماری کوردستان و قۆناغەکانی دواتــر و تەنانەت
سەردەمی دەسەاڵتداریی خۆیشی دەکات ،بوێرانە و لە هەمانکاتدا
زانستیانە ،وێڕای شانازیکردن بە سیاسەتە درووستەکانی حیزب و
فیداکارییەکان و دەسکەوتەکانەوە ،ڕاشکاوانە و زۆر بێپەردە خاڵە
الوازەکان دەستنیشان دەکات و ڕەخنە لە کەموکوڕییەکان دەگرێ.
لەم بارەوە دوکتور قاسملوو دەڵێ:
« ڕادەی شۆڕشگێربوونی هەموو حیزبێکی سیاسی لەوەڕا
دەردەکــــەوێ کــە چــۆن ســەیــری ڕابــــردووی خــۆی و بەتایبەت
هەڵەکانی خۆی دەکات .حیزبی شۆڕشگێڕ نابێ لەوە بترسێ کە
گوایا بە باسی هەڵەی ڕابردوو دوژمنی شاد دەبێ ،یان لە ئێعتباری
حیزبەکە کەم دەبێتەوە .بە پێچەوانە ،پێلێنان و ڕاستکردنەوەی
هەڵەو چەوتییەکانی ڕابــردوو ،ناوبانگی حیزب لە نێو کۆمەاڵنی
خەڵکدا دەباتە سەرێ و جیددیبوون و بەرپرسبوونی حیزبەکە
نیشان دەدات».
بەخۆداچوونەوە لە حیزبی دێموکراتدا بە هیچ شێوەیەک بە مانای
ڕەتکردنەوە و سڕینەوەی ڕابردوو و نادیدەگرتنی ڕۆڵ و زەحمەتی
کــەس یــان نەسڵێک نیە ،بەڵکوو هەستکردن بە زەروورەتێکی
رێکخراوەیی ،سیاسی و کۆمەاڵیەتییە کە بێ ئەوەی لە ڕوانگەی
ئەرزشییەوە سەیری ڕابــردوو بکرێ ،خۆی بەڕانبەر داهاتووی
میللەتێک بە واڵمدەر و بەرپرسیار دەزانێ.
ئەگەر سەیرێکی قۆناغە جــۆراوجــۆرەکــانــی ژیانی سیاسیی
حیزبی دێموکرات بکەین و لە پەسەندکراوە ڕەسمییەکانی ورد
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بینەوە ،بێ ئەوەی هەوڵی دابێ لە ڕابــردوودا بچەقێ ،لە گوتار،
ڕوانین ،خوێندنەوە ،درووشــم و تەنانەت لە رووی تەشکیالتی
و رێــکــخــراوەیــیــشــەوە ،بــەخــۆداچــوونــەوەی جــیــددی دەبــیــنــدرێ.
گرینگیی تێفکرینی حیزبی دێموکرات بۆ ڕێفۆرم و نوێگەرایی و
بەکردەییکردنی ئەم زەروورەتە ،ئەو کاتە زیاتر هەستی پێ دەکرێت
کە دەبینین ئەم حیزبە لە  ٧٤ساڵی تەمەنی خۆی ،زیاتر لە حەفتا
ساڵی دوور لە ژینگەی واقعی خۆی کە ڕۆژهەاڵتی کوردستانە
ژیاوە و بەداخەوە وەک پێویست نەیتوانیوە لە پتانسێلە فکرییەکانی
نێو کۆمەڵگەی کوردستان بەهرە وەربگرێت .ئەو کاتە دەتوانین
دەرک بە خۆئابدەیتکردنەوەی ئەم حیزبە بکەین کە ئێستا – دوای
ئەو هەمووە دووریە و دوای ئەو هەمووە پیالنگێڕیەی بەرانبەری
كراوە – نەتەنیا پێگەی جەماوەریی دانەبەزیوە ،بەڵکوو پانتایی پێگە
جەماوەرییەکەی هەر لە فراوانبوونەوە و پەرەسەندن دایە .ئەوە
بەو مانایە نیە کە پێمان وابێ ئەم حیزبە هیچ کەموکوڕییەکی نیە
و پێویست بە بەخۆداچوونەوە و ڕێفۆرم لەخۆدا پێکهێنان ناکات،
بەڵکوو ڕاست بەومانایە کە دەبێ ڕۆژانە بیر لە بەخۆداچوونەوە
و خۆنوێکردنەوە بە پێی زەروورەتـــە سیاسی ،ڕیکخراویی و
کۆمەاڵیەتییەکان بکاتەوە بۆ ئەوەی وەک تا ئێستا خۆشەویستی
زۆربەی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان بووە ،لەمەوبەوالش هەر وا
بێت.
***
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«ڕێبازی قاسملوو ،ڕێبازی حیزبی دێموکرات» لە کۆمەڵێک
ڕوانگە و تێفکرین ،سیاسەت ،هەڵوێست و ڕەفتاری سیاسیی پێک
هاتوون کە بۆ بزووتنەوەی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
بوونەتە پێناسە .بوونەتە نۆڕم و باهای خەباتێکی نەتەوەیی و
شوناسخوازانە کە خەڵکی کوردستان بە دەیان ساڵە وەک بەشێکی
هــەرە ئەساسی لە کلتووری سیاسیی بزووتنەوە گشتییەکە بە
متمانەوە وەریگرتووە کە ئەمە بۆ حیزبی دێموکرات سەرمایەیەکی
بەنرخە.
لە پاراستن و درێژەپێدانی ئەم ڕێبازەدا بە دەیان هەزاران کەس
گیانیان بەخت کردوە و بە هەزارانی کەسیش تەمەنیان لێ پێناودا
داناو و هــەزاران کەسی دیکەش ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ لەم
پێناوەدا کوێرەوەریان کێشاوە و هەزینەیان داوە .بەاڵم ئەوەی لە
هەمووی گرینگترە ،ڕۆڵی سەرەکیی کەسانێکە کە دوای شەهیدان
دوکتور قاسملوو و دوکتور شەرەفکەندی وەک کەسانی یەکەمی
ئــەم حیزبە ،لە دژوارتــریــن قۆناغەکانی خەبات دا نەتەنیا بەم
ڕێچکەیەدا ڕۆیشتوون ،بەڵکوو لە زیندووڕاگرتنی ئەم ڕێبازە و
دەوڵەمەندکردنیدا ڕۆڵی ئەساسیان گێڕاوە ،کە جێی خۆیەتی بە
پێزانینەوە ،ڕێزیان لێ بگیردرێ.
ئێستا کە  ٣٠ساڵ بە سەر تێرۆری شەهید دوکتور قاسملوو
و  ٧٤ساڵ بە سەر تەمەنی حیزبی دێموکراتدا تێدەپەڕێ ،ئەم
حیزبە هەر جێی هیوا و هومێدی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان و
سەرمایەیەکی پڕ لە ئەزموون و خاوەنی پاشخانێکی دەوڵەمەند
لە تێکۆشانی نەتەوەیی بە هەموو شێوازەکانی خەباتە .ئێستاش
گەورەترین پشتیوانی ئەم حیزبە خەڵکی کوردستانە و سەربەخۆیی
سیاسی لەم حیزبەدا یەکێک لە گەورەترین شانازییەکانیەتی .هێزی
پێشمەرگە وەک چۆن لە هەناوی ئەم حیزبەوە لەدایکبووە ،ئێستاش
لە تێفکرینی حیزبدا «باسکی بەهێزی گەلە» .لە ســەر بنەمای
واقعبینیی سیاسی و باوەڕمەندبوون بە چارەسەری ئاشتیخوازانەی
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پرسی کورد ،مافی دیاریکردنی چارەنووسی ئەم نەتەوەیە ئێستاش
بەهێزتر لە ڕابردوو باوەڕی حیزبی دێموکراتە و ،حیزبی دێموکراتی
کوردستان پێداگرانەتر لە هەمیشە ئەم ڕیبازە درێژە پێ دەدات.
ئەوەی ماوەتەوە بیڵێین ئەوەیە کە؛ رێبازی حیزبی دێموکرات
یان ڕێبازی دوکتور قاسملوو ،بە پێچەوانەی ئەوەیکە هێندێک
کەس لێی حاڵین ،تێفکرینێکی دێموکراتیکی نەتەوەییە کە هەموو
کەس دەتوانێ لە قازانجی پرسە گەورە نەتەوایەتییەکەدا ڕاڤە و
خوێندنەوەی بۆ شیکاری بکات .بە واتایەکی دیکە؛ ئەم ڕێبازە
نە مەکتەبێکی داخــراوی خاوەن چوارچێوەی ئیدیۆلۆژیکە و ،نە
مەزهەبە کە بکرێ بە تاک ڕەهەندی و پیرۆزی سەیری بکرێ.
کەوابوو ڕەخنەکردن و قسە لەسەرکردنی جیاواز و لێکدانەوەی بە
مەبەستی دەسنیشانکردنی خاڵە الوازەکانی نەتەنیا بڤە نیە ،بەڵکوو
ڕاست پێویست و زەروورییە .کەس بۆی نیە ئەم ڕێبازە بکاتە
سەنگەرێک بۆ ئەوەی تەقە لە بیروبۆچوونی جیاوازی دیکە بکات.
هەر وەک چۆن شەهید دوکتور قاسملوو دەڵێ؛ «تا ئەو کاتەی
مخالفانمان ،بۆ سەپاندنی بۆچوونەکانی خۆیان دژ بە ئێمە دەستیان
بۆ چەک نەبردووە ،ئێمە وەک دێموکرات ،ڕێز لە بیروبۆچوونەکانیان
دەگرین».
ئەوانەی بە ناوی دیفاع لە حیزبی دێموکرات ،داخراو و مەزهەبیانە
لەم ڕێبازە دەڕوانــن و هێرش دەکەنە سەر ئەو کەسانەی کە بە
جۆرێک ڕەخنە لەم ڕێبازە دەگرن ،نە تەنیا دێموکرات نین ،بەڵکوو
زۆر خراپ لەم ڕێبازە تێگەیشتوون و بێ ئەوەی پێ بزانن بەم
ڕەفتارەیان زەربە لە ڕێبازەکە دەدەن.
حیزبی دێموکرات زۆر لەوە گەورەترە هێندێک کەس بیانهەوێ
بە ناوی دیفاع لەم حیزبە هێرش بکەنە سەر ڕەخنەگرانی و بەناوی
بەرگری لەم ڕێبازە ،بێڕێزی بە خەڵکی دیکە بکەن .ئەم حیزبە
کە بۆتە بەشێکی دانەبڕاو لە مێژوو ،کلتوور و ڕەفتاری سیاسیی
خەڵکی کوردستان ،بەرانبەر بە پاراستنی کەرامەت و شەخسییەتی
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هەموو تاکێکی ئەم میللەتە خۆی بە بەرپرسیار و خاوەندار دەزانێ.
بۆیە هەموو ئەوانەی ڕەخنە لە ڕێبازی حیزبی دێموکرات دەگرن و
سیاسەت و هەڵوێستەکانی ڕەخنە دەکەن ،مادام باوەڕیان بە ئااڵی
کوردستان ،هێزی پێشمەرگەی کوردستان ،خەباتی شوناسخوازانەی
نەتەوەیی کورد و کۆماری کوردستان هەیە و مافی دیاریکردنی
چارەنووس و لەم چوارچێوە نەتەوەییەدا بیر دەکەنەوە ،بەشیان بە
سەر حیزبی دێموکراتەوە هەیە.
حیزبی دێــمــوکــرات بــە هــەمــوو ئــەم دەســکــەوت و داهێنانە
نەتەوەییانەوە کە بۆ میللەتی کورد بوونەتە هێما و سەمبوولی
نەتەوەیی ،پێویستە گەورەتر لە حیزبێک ببیندرێ و وەک کلتووری
سیاسیی میللەتێک سەیری ڕیبازەکەی بکردرێ.
***
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مشی قاسملو ،مشی حزب دمکرات
مشی قاسملو ،مشی دمکرات ،اصطالحی است کە به فاصلەی یک
سال پس از شهید شدن دکتر عبدالرحمان قاسملو ،دبیر کل حزب
دمکرات کردستان در  ٢٢تیر  ،١٣٦٨وارد ادبیات سیاسی حزب دمکرات
کردستان شد ،و پس از مدت زمان کوتاهی بەمثابەی یک تعبیر عمومی
نزد مردم کردستان ایران و بەویژە اعضاء و هواداران این حزب ارزش
و اعتبار خاصی بە خود گرفت.
از آن زمــان تاکنون این اصطالح در مراسمات ویــژەای همچون
«٢٢م تیرماه» بە شعار اصلی حزب دمکرات و اعضاء و هواداران این
حزب تبدیل گشتە است.
قبل از آنکە بە این بحث بپردازیم کە این اصطالح برای اولین بار از
سوی چەکسی و در چه زمانی بەکار رفتە است ،بجاست اشارەای بە
چند مورد دیگر داشتە باشیم کە در نوع خود درخور توجە میباشد.
بر اساس شناختی کە از اندیشە و باورهای شهید دکتر قاسملو
داریم ،اطمینان کامل دارم استفادە از این شعار بە هنگامی کە خود در
قید حیات بود ،تحت هرگونە شرایطی اوال مورد قبول شخص ایشان
قــرار نمیگرفت و درثانی هیچگاه اجــازەی عنوان کــردن آن را حتی
برای یک بار نمیداد ،زیرا کە شهید قاسملو در عمل مخالفت خود را
با پدیدەی «فردپرستی» بە اثبات رساندە بود و مرتبا تاکید میکرد:
«فردپرستی در هر شکل و سیاق آن ،کامأل محکوم است ».پس این
ادعا درست است کە منشأ این شعار بە بعد از شهید شدن دکتر قاسملو
بر میگردد.
الزم است در اینجا اشاره شود که «مشی قاسملو» ،بەهیچ وجە
بە معنای یک «مکتب» بخصوص فکری و سیاسی نیست؛ زیرا اساسأ
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حزب دمکرات کردستان بعنوان حزبی ملی و دمکراتیک کە دربرگیرندەی
تمامی طبقات و اقشار جامعەی کردستان است و در عمل نمیتواند یک
حزب ایدئولوژیک باشد و شهید دکتر قاسملو هم بە عنوان دبیرکل این
حزب یک فرد ایدئولوگ نبوده است.
بە همین سبب در ایــن شعار« ،مشی» بە آن معنی کە مکاتب
ایدئولوژیک با آن تعریف میشوند ،مانند مکاتب دینی ،سیاسی و فکری
و  ...نیست ،بلکە در این رابطە «مشی» ،دقیقأ بەمعنی «اندیشە و باور»
و همچنین «هدف» است.
در اینجا یک سؤال پیش میآید ،اینکە ما بە عنوان اعضاء و هوادار
حزب دمکرات کە خود را ادامە دهندەی راه شهید قاسملو و دیگر شهدا
میدانیم ،چرا بەجای استفادە از اصطالح «خط مشی حزب دمکرات»،
از «مشی قاسملو» استفادە میکنیم؟!
در جواب میتوان گفت؛ درست است« ،مشی قاسملو» چیزی سوای
«مشی حــزب دمــکــرات» نیست .حــزب دمکرات کردستان کە توسط
پیشوای معظم قاضی محمد بنیاد گذاشته شده و بە دنبال آن جمهوری
کردستان را اعالم کردە است ،ارکان آن بر پایەی افکار و اندیشەهای
پیشوا قاضی محمد استوار است ،شهید دکتر قاسملو این خط مشی را
مجددا بازخوانی کرده است و بزرگان بعد از وی در واقع همان همان
شالودەی فکری را ادامه داده؛ بر همین اساس مشی قاسملو همان مشی
حزب دمکرات است.
به زبان ساده دکتر قاسملو در احیا ،تجدید و غنیکردن مشی حزب
دمکرات ،بیشترین نقش و تأثیر را داشتە است؛ بە همین دلیل میتوان
گفت این اصطالح از آن روی آمدە است و تاکنون نیز ارزش و اعتبار
خود را حفظ کردە است.
همچنان کە در کتاب «قاسملو و اندیشەی پویای وی « –نوشتەی
قادر وریا -آمدە است؛ «مبدع این شعار ،همقطار و همسنگر دیرین و
دوستدار دکتر قاسملو ،استاد عبداللە حسنزادە میباشد کە در اولین
سالگرد بەشهادت رسیدن دکتر قاسملو در تیرماه  ١٣٦٩بەهمراه چندین
شعار دیگر در تراکتهای ویژەی این یادمان آمادە کردە بود».
در ادامەی این مجموعه مقاله میکوشیم در چندین بخش مختلف بە
آن دستە از دیدگاه ،شعار ،خوانش ،سیاست و مواضعی بپردازیم کە
تشکیلدهندەی «مشی قاسملو (خط مشی حزب دمکرات)» میباشد.

 122مشی قاسملو ،مشی حزب دمکرات

هویتطلبی ملی
تأسیس حــزب دمکرات کردستان در  ٢٥مــرداد  ١٣٢٤در تاریخ
معاصر جنبش ملیگرایی ملت کورد ،نقطەی عطفی محسوب میشود؛
جهت بازشناسی دو چهرەی «سنتی» و «مدرن» این جنبش.
در این زمان دیگر رسومات «ایل» و «طایفە» و «تبار» نیست کە
هژمونی حاکم بر جنبش است ،بلکە از این تاریخ بە بعد «اندیشە» و
«تفکر» ملیگرایی یک ملت خواهان حقوق هویتی خود است کە نقش
رهبری جنبش را برعهدە میگیرد .همین درک ذهنیت عصر از سوی
شخصیت واالیی همچون قاضی محمد بە عنوان پیشوایی کە بەدور
بود از اندیشەهای فرقهگرایانه ،رهبری این حرکت نوین از مبارزات
سیاسی-ملی را عهدەدار میشود.
جستجوی هویت ملی و درک کمبودهای جوهری مبارزەی ملت کرد
در گذشتە ،حزب دمکرات را وادار بە کشف شخصیت انسان کرد میکند
و در اولین فرصت تاریخی «جمهوری کردستان» اعالم میشود.
تأسیس جمهوری کردستان بە عنوان نخستین حکومت خودمختار
سیاسی کردی ،جدا از اینکە منحصرأ توانست یک شخصیت حقوقی-
ملی بە انسان کرد در حساسترین دورەی تاریخی ببخشد ،با تشکیل
نیروی پیشمرگ کردستان ،برافراشتن پرچم کردستان و بەرسمیت
شناختن زبان کردی ،حس خودباوری و تحصیل هویت را در میان ملت
کرد بنیاد نهاد.
هرچند با سقوط جمهوری کردستان تا انــدازەی قابل توجهی از
دستاوردهای هویتطلبانەی جامعەی کردستان کاستە شد و جامعەی
کردستان ناچار گردید از سمبلهای تأسیسشدە توسط جمهوری
کردستان فاصله بگیرد ،اما با ظهور «قاسملو» گرد نشستە بر این راه
زدودە میشود و امید بە جستجوی هویت ملی بە جنبش باز میگردد
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و دوبارە احیا میشود.
احیای حزب دمکرات در اوایل دهەی پنجاه شمسی با طرحریزی
یک برنامەی نوین توسط دکتر عبدالرحمان قاسملو آغاز میشود و بر
سە اساس؛ اعتقاد بە حق تعیین سرنوشت ،حفظ استقالل سیاسی در
تصمیمگیری و اتکا بە ارادەی مردم کردستان ،استوار است؛ و بر این
اساس مبارزەی هویتخواهانەی خود را از نو شروع میکند.
در برنامەی حــزب دمکرات کردستان ،کــە در کنگرەی ســوم بە
تصویب رسیدە و توسط دکتر قاسملو نگاشتە شدە است؛ ضمن افتخار
بە تأسیس جمهوری کردستان ،بر «تداوم مبارزە تا رسیدن بە اهداف
جمهوری کردستان» تأکید شدە است.
همچنین در این برنامە آمدە است کە حزب دمکرات «با اتکا بە
ارادەی تودەهای کردستان ،در راستای دستیابی بە اهداف ملی خود
مبارزە خواهد کرد» ،و نیز علیرغم اشارە بە «محرومیت ملت کرد از
حق تعیین سرنوشت» خود ،این حق انسانی را همچون حقی مسلم تلقی
میکند.
دکتر قاسملو با نوشتن کتاب «کردستان و کرد» و تأکید بر «تاریخ»
و «جغرافیا» و زیربنای زیستمحیطی و اقتصادی کردستان ،قبل از
هر چیزی حس اعتماد بە نفس را بە انسان کرد باز میگرداند ،و
همانند پیامهای جمهوری کردستان با ماهیتی هویتطلبانە «کرد» و
«کردستان» را تعریف میکند؛اهمیت این مسأله هنگامی درک میشود
که سرکوبهای دولــت مرکزی بر اســاس بەچالش کشیدن هویت و
اعتماد به نفس انسان کرد طراحی شدهاند.
دکتر قاسملو کە بە مدت تقریبأ  ١٨سال دبیر کل حزب دمکرات
بود ،در تمامی نوشتەها ،سخنرانی و مصاحبەهای خود سعی کردە
است ،با تقویت جنبەی علمی مطالبات ملی و حقوقی مردم کردستان کە
همانا فلسفەی وجودی حزب دمکرات است ،در قالبی امروزی و بەدور
از مفهوم «ناسیونالیسم دوگماتیک» و بر اساس «واقعبینی سیاسی»؛
اصل هویتطلبی جنبش ملی کردستان را تعریف کند و نیز جان خود
را در این راه با اعتقاد بە حل مسالمتآمیز مسألەی ملت خود فدا کرد.
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اتکا بە ارادەی مردم کردستان

در تمامی نوشتەها و مصاحبەهای دکتر قاسملو ،الفاظ «مردم
کردستان»« ،طبقات مختلف کردستان»« ،ملت کرد» حضوری برجسته
دارد.
مردم کردستان نزد دکتر قاسملو بە عنوان رهبر یک حزب ملی،
اساسیترین محور تمامی بحث و تحلیلهای وی بودە است .در هیچ
کدام از مقاالت و مصاحبەهای ایشان بەمثابەی رهبر یک حزب ملی_
دموکراتیک ،غیاب «مردم» احساس نمیشود.
در نگاه دکتر قاسملو ،ملت کرد به عنوان یک مجموعهای انسانی
مهمتر از هر چیز دیگری بودە است .علیرغم اینکە از نیروی پیشمرگ
کردستان با عنوان «بازوی توانمند ملت» یاد میکند ،و با صراحت
اعالم میکند کە «تنها چیزی کە او را بسیار میرنجاند ،شهید شدن
پیشمرگان است» ،اما باز بر این باور است کە این مردم هستند کە در
اولویت قرار دارند؛بە همین دلیل است کە با صراحت و با صدایی رسا
خطاب بە پیشمرگان اعالم میدارد کە «دلیل تشکیل شما ارائەی خدمت
بە مردم است».
هنگامی کە دکتر قاسملو خطاب بە مبارزان و پیشمرگان حزب دمکرات
میگوید›‹ :یک ملت چشم انتظار ماست» ،خود و تمامی همسنگرانش
بر این اصل معتقدند کە ،خواست و نیاز «ملت» نزد حزب دمکرات در
اولویت قرار دارد .شهید قاسملو بر این باور است؛ آنچە برای یک حزب
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سیاسی بیش از هر چیز دارای اهمیت است ،همانا «نیروی مردمی» آن
است .بە همین دلیل است کە میگوید« :پیش از هر چیز بایستی برای
نیروی پایان ناپذیر مردم ارزش قائل شویم .اگر مورد حمایت مردم
خود قرار بگیریم ،آنگاه حمایتهای بیشتر دیگری نیز جلب خواهیم کرد
و شرایط موفقیت بیش از پیش مهیا خواهد شد».
دکتر قاسملو هنگامی کە بە «حمایت عمومی مردم کردستان» بە
عنوان اصلیترین عامل موفقیتهای حزب دمکرات اشارە میکند ،در این
رابطە میگوید« :غالب اوقات در مورد دالیل موفقیت حزب دمکرات بحث
کردەایم ،گفتە شدە کە سیاست اصولی و رئالیستی حزب و همچنین
وجود نیروی پیشمرگ و جانفشانی این نیرو از نقاط قوت این حزب
بەشمار میآیند؛ اما باید گفت از همە مهمتر حمایت تودەهای مردم
کردستان است کە باعث موفقیت ما شدە است».
دکتر قاسملو از «حمایت مردم کردستان» ،بە عنوان بزرگترین
سرمایەی حزب دمکرات یاد میکند و بر این باور است کە آنچە حزب
دمکرات و نیروی پیشمرگ انجام میدهد ،باید در راستای تعالی و حفظ
این «سرمایە» گرانقدر باشد.
تمامی این شواهد نشان میدهد کە حزب دمکرات کردستان کە در
دل مردم کردستان ایجاد شدە است ،همچنان با حمایت این مردم و در
راستای حقوق و آزادیهای این مردم ماندگار بودە است و در مبارزەی
خود تداوم داشتە و دارد.
از دیدگاه حزب دمکرات «مــردم» صرفا طبقەی خاصی را در بر
نمیگیرد .بلکە مجموعەی ساکنین کردستان را شامل میشود کە تحت
نام و شیوەهای گوناگون مورد ظلم واقع میشوند؛ بە همین سبب شهید
دکتر قاسملو میگوید« :حزب دمکرات جهت بەدست آوردن سە هدف
اساسی تشکیل شدە است و در این راه مبارزە میکند؛ نخست ازبین
بردن ستم ملی ،دوم ستم طبقاتی منظور استثمار انسان و سوم ستم
سیاسی است».
این درک از مبارزە برای «مردم» کردستان است کە لقب «رهبر
جنبش ملی-دمکراتیک مردم کردستان» را بە حزب دمکرات میبخشد
و تاکنون نیز واالترین جایگاه را در میان عموم مردم کردستان ازآن
خود کردە است.
چگونگی رفتار و روبــەرو شدن مبارزان حزب دمکرات با مردم
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و اعتقادات آنان ،از سوی دکتر قاسملو بە عنوان فرد نخست حزب،
هموارە از اهمیت فراوانی برخوردار بودە است.
بەهمین دلیل هموارە یــادآوری میکرد کە؛ «میخواهم پیشمرگان
گرامی همیشە این نکتە را بەیاد داشتە باشند کە صرفأ بە این سبب
کە مسلح هستند ،نباید مقام و جایگاه خود را از مردم واالتر بدانند.
این درست است کە ما میگوییم پیشمرگ بازوی توانمند ملت است،
اما این نیرو در جهت خدمت کردن بە مردم تشکیل شدە است .هر
اقدام پیشمرگ باید در راە مردم باشد ،اخالق و رفتار یک پیشمرگ در
مواجهە با مردم باید سرشار از احترام باشد .حزب دمکرات حزب ملت
کرد است ،پیشمرگ این حزب نیز باید در خدمت ملت خود باشد .بدین
ترتیب «مردم» نزد نیروی پیشمرگ و همچنین حزب دمکرات از همە
چیز مهمتر است».

 127مشی قاسملو ،مشی حزب دمکرات

استقالل سیاسی و
استقالل در تصمیمگیری
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یکی از ویژگیهای بسیار بارز و در عین حال افتخارآمیز حزب
دمکرات «استقالل سیاسی» و «استقالل در تصمیمگیری» است.
از تصمیم بە اعالم جمهوری کردستان و چگونگی پذیرش سرنوشت
این جمهوری گرفتە تا چگونگی ادامە دادن بە مبارزەی سیاسی و تصمیم
بە مقاومت مسلحانە ،مذاکرە با حکومت مرکزی ،تشکیل ائتالف مختلف
در جهت گذر از مراحل گوناگون حیات سرشار از موانع سیاسی،
مسلحانە و دیپلماسی ،استقالل سیاسی و استقالل در تصمیمگیری،
بخش الینفک و فراموش نشدنی از مشی این حزب بودە است.
هر چند حفاظت از اصل مشی و ویژگیهای حزب دمکرات ،برای این
حزب و بطور کلی برای جنبش سیاسی کرد در کردستان ایران بدون
هزینە نبودە است ،اما بە این دلیل کە حزب دمکرات کردستان همچون
سازمانی سیاسی خود را در قبال سرنوشت یک ملت مسئول میدانست؛
یک معیار اساسی بەشمار رفتە است.
استقالل سیاسی و استقالل در تصمیمگیری ،خط قرمز حزب دمکرات
کردستان محسوب میشود .بدین معنی کە حزب دمکرات در میان
دوستان و همپیمانان و استقالل سیاسی ،اولویت انتخاب را بە گزینەی
دوم میدهد.
این ارزش ذاتی ریشە در مردمیبودن حزب دارد؛ آنچە کە باعث
شدە حزب دمکرات این مشی را دنبال کند و هیچگاه از آن رویگردان
نباشد و همچنین توسط آن توانستە حس اعتماد به نفس را در حزب
تقویت کند؛ همانا نیروی ارادە و حمایت مردم است.
در برهەای از مراحل بسیار پیچیدەی حیات سیاسی حزب دمکرات
–یک دهە پس از سقوط جمهوری کردستان -استقالل سیاسی به عنوان
یک معیار در حزب کمرنگ میشود و از قــوارە میافتد .اما طولی
نمیکشد کە دکتر قاسملو این سروری را بە حزب دمکرات و جنبش
کرد در کردستان ایران باز میگرداند و بە مدت مدیدی از عقبماندگی
خاتمە میدهد.
دکتر قاسملو با اتکاء بە ارادەی پایانناپذیر ملت و براساس منافع
ملت کرد بە این صورت بە استقالل سیاسی همچون معیاری اساسی
برای حزب دمکرات میپردازد؛ «ما بە خاطر دوستی هرگز استقالل و
منافع ملتمان را کنار نمینهیم .اما بە خاطر استقالل و منافع ملت خود
درصورت لزوم بە دوستیهایمان پایان میدهیم .بدین ترتیب استقالل
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در تصمیمگیری ،منفعت و مصالح ملت کرد برای حزب دمکرات در
اولویت قرار دارد».
حزب دمکرات ،یک حزب مستقل است و این استقالل را بر هر چیز
دیگری ترجیح میدهد .آنچە را در راستای مصالح ملت کرد باشد انجام
میدهد و هیچ قدرتی نمیتواند نظر خود را بر آن اعمال کند.
شهید قاسملو در پیش گرفتن استقالل سیاسی را بە عنوان یکی
از رموز ماندگاری حزب دمکرات در مبارزات میداند و در این بارە
میگوید« :نباید فراموش شــود کە استقالل سیاسی و استقالل در
تصمیمگیری برای ما سرمایەی بزرگی است .سیاستی کە ما در پیش
گرفتەایم ،حتی اگر نادرست هم باشد بە این سبب کە تصمیم خود ما
بودە است ،ارزشمند است .زیرا کە فکر میکنیم هیچکس بە اندازەی
ما از واقعیات کردستان آگاه نیست .بە همین دلیل هیچکس صالحیت
تصمیمگیری بە جای ما در این بارە را ندارد ،خواه آن کس دولت باشد
و خواه یکی از دوستان سیاسی ما».
تاکنون نیز حزب دمکرات کردستان در این بارە ،بر مبانی تاریخی
و همچنین راهنماییهای شهید دکتر قاسملو پایبند است ،و در راستای
پیشبرد این معیارهای مهم بر اساس خودباوری ،از حمایت همە جانبەی
اقشار مختلف مردم برخوردار است.
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نیروی پیشمرگ کردستان
همچون یک سرمایەی ملی

شهید دکتر قاسملو در کتاب «چهل سال مبارزە» کە تاریخ مبارزاتی
حزب دمکرات است ،در مورد نیروی پیشمرگ کردستان نوشتە است:
«یکی از دستاوردهای بسیار مهم جمهوری کردستان و حزب
دمکرات ،تشکیل «سپاه ملی» بود کە بە «نیروی پیشمرگ» شناختە
شد.
تشکیل «سپاه ملی» بخشی از برنامەی حزب دمکرات بود .در این
برنامە آمدە است کە ادارەی امور کردستان باید در اختیار ملت کرد
قرار بگیرد .در این راستا الزم بود کە حزب دمکرات کردستان از همان
ابتدای امر در فکر حفظ جمهوری کردستان باشد .بە همین دلیل «سپاه
ملی» را تأسیس کرد و نام «نیروی پیشمرگ» کردستان را بر آن
نهاد».
اتکاء بە نیروی محلی و تالش در جهت حفظ دستاوردها کە در
ادبیات حزب دمکرات با واژەی «موجودیت» از آن اسم بردە شدە
است ،فلسفەی وجودی «نیروی پیشمرگ» است.
بە عبارتی سادەتر حزب دمکرات بر این باور بودە است کە مردم
کردستان و جنبش مشروع آن ،باید با تشکیل نیروی دفاعی پیشمرگ،
کە مطمئنأ از فرزندان این خاک و بوم تشکیل میشود ،متکی بە ارادەای
درونی باشند ،و همزمان برای حفظ دستاوردها امید بە نیروی خودی
ببندند کە در راستای دفاع از «موجودیت» باشد.
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خود تشکیل نیروی پیشمرگ کە در چهارچوب سیستم منظمی چون
«سپاه ملی» در جمهوری کردستان و کابینەی وزرا ،دارای وزارتخانەی
مخصوص خود بودە است ،علیرغم اینکە افتخار آن نصیب حزب دمکرات
کردستان شدە است؛ نیز در نوع خود پدیدەی نوینی در جنبش ملی کرد
است کە مبتکر آن نیز باز هم حزب دمکرات کردستان است.
جایگاه نیروی پیشمرگ در جنبش سیاسی مردم کردستان کە طولی
نکشید ،دیگر بخشهای کردستان را نیز در بر گرفت ،نقش برجستە و
تأثیرگذاری در ذات و «شخصیت» انسان کرد ایفا نمود.
«خودباوری» و «اطمینان» از «محافظت از خود» ،عرصە را به
ناامیدی و بیچارگی در درون شخصیت انسان کرد ،تنگ کرد و در سطح
ملی و میهنی« ،پیشمرگ» بە تعریفی همیشە زندە در راه مبارزەی ملت
کرد در راستای دستیابی بە حقوق و مطالباتشان تبدیل شد.
در راســتــای حرکت مبارزاتی و تــاشهــای حــزب دمــکــرات ،لزوم
«وجود» پیشمرگ بیش از پیش احساس شد و بە بخش الینفک این
حزب تبدیل شد.
از دیدگاه حزب دمکرات ،پیشمرگ دیگر «صرفأ آن نیروی کرد
مسلح نیست کە وظیفەی او حفاظت از دستاوردها باشد ،بلکە خود
بخشی از جنبش و نیز بخشی از تعریف [هویت] ملی است ».از دیدگاه
این حزب «پیشمرگ و همچنین مردم دو سرمایەی اصلی و جداییناپذیر
محسوب میشوند».
دکتر قاسملو در این بارە میگوید« :باوجود اینکە سرمایەی اصلی
ما بە عنوان حزب دمکرات ،حمایت ملت کرد است ،اما با این حال نیروی
پیشمرگ نیز از ملت جدا نیست و چیزی غیر از ملت نیست .بە همین
دلیل مردم و پیشمرگ دو طرف یک قضیە نیستند و من بر این باورم
کە در اصل بحث بر سر اتحاد مردم و پیشمرگ درست نیست».
حــزب دمــکــرات کردستان هــمــوارە نــیــروی پیشمرگ و مــبــارزەی
مسلحانەی این نیرو را بە عنوان یکی از عوامل موفقیت ،استمرار و
تداوم خود نام بردە است و تاکنون نیز طی حدود هشت دهە کە از
مبارزەی حزب دمکرات برای رسیدن بە مطالبات ملت کرد میگذرد،
«نیروی پیشمرگ» برجستەترین نقش و پرهزینەترین فداکاری را از
خود نشان دادە است .بە همین دلیل اکنون و نیز در آیندە از دیدگاه
حزب دمکرات «پیشمرگ بازوی توانای ملت است».
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احترام بە شخصیت فردی

آنچە کە بخشی از فلسفەی وجودی حزب دمکرات را شامل میشود
کە بە عنوان نخستین سازمان مدرن کردی ،بە دور از پیروی از آداب و
رسوم رایج آن زمان جنبش کرد ،بر اساس بەکارگیری «خرد جمعی»
تأسیس شدە ،همانا اعطای شخصیت آزاد بە انسان کرد بودە است.
حــزب دمکرات در راستای رهبری جنبش حقطلبانەی ملت کرد
درصدد بودە است یک مدل امروزین و مدرن و بە دور از خصایص
ایالتی و طایفەگری ،و بر اســاس پدیدەای مــدرن بەنام «حــزب» کە
ثمرەی انقالب فکری و انسانمحور غرب است را بەکار بگیرد؛ این خود
دقیقأ بە این معنی است کە خواستە است کرامت و فردیت انسان کرد
را تقدیر کند.
همین کــە حــزب دمــکــرات همزمان بــا رهــبــری مــبــارزەی سیاسی
ملتی انکارشدە کە حقوق آن پایمال شدە ،کوشیدە است بر مفاهیم
انسانمحوری چون»حقوق فردی»« ،دمکراسی»« ،عدالت اجتماعی»،
«آزادی فردی و جمعی»« ،حق تعیین سرنوشت» و «تصمیمگیری در
مورد مواضع و دیدگاهها از طریق انتخابات» و  ...تأکید ورزد ،هدف
غایی این بودە است کە انسان کرد آزاد باشد و شخصیت واقعی خود
را بیابد.
از دید حزب دمکرات ،انسان صرفأ وسیلە نیست ،بلکە یک هدف
اصلی و مقدس محسوب میشود .حزب خود را وسیلەای میداند کە
میتواند بە عنوان ابزاری کارا و پاسخگو در مراحل مختلف مبارزە،
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مبارزان هماندیش را در راستای خدمت بە مطالبات و خواستهای
جامعەای انسانی کە مطالبات مشترک از آنان یک ملت ساختە است ،در
کنار هم جمع کند.
جمهوری دمکراتیک کردستان بە عنوان نخستین حاکمیت سیاسی-
حقوقی ملت کرد طی یازدە ماه حاکمیت و خدمت بە کرد و کردستان،
پررنگترین نقش را در شخصیت دادن بە انسان کــرد و جامعەی
کردستان ایفا کردە است.
بە تکاپو درآوردن روابط اجتماعی آن زمان جامعەی کردستان و
از همە مهمتر قبول مسئولیت حفاظت از امنیت و آسایش زندگی مردم،
بەطور دقیق متضمن این معنی است کە باور عمیقی بە ترویج و گسترش
فرهنگ آزادی و آزاداندیشی در جامعەی کردستان داشتە و همچنین
کرامت ساکنان کردستان را سزاوار تقدیر دانستە است.
اوج تقدیر از منزلت انسانی و شخصیت دادن بە انسان کرد در
جمهوری کردستان آن زمان رخ میدهد کە پیشوای حزب دمکرات
کردستان و رئیس جمهوری کردستان ،شهید قاضی محمد ،سرنوشت
خود را بە سرنوشت مردم گرە میزند و در جهت حفظ جان آنان ،خود
را تسلیم میکند و در این راه اعدام میشود.
این جنبە از دیدگاه و خوانش حزب دمکرات کردستان و با ظهور
شخصیتی بەنام عبدالرحمان قاسملو بە برنامە و اعتقادی همیشگی
تبدیل شد و حزب دمکرات خود را در مقابل آن مسئول میداند .در
حزب دمکرات کردستان ،با تشریح وظایف ،افراد بەطور همزمان با
حقوق خود نیز آشنا شدەاند.
بر این اساس در خوانش حزب دمکرات« ،فرد» هموارە با مفهوم
«آزادی» همراە است .در این رابطە شهید دکتر قاسملو با مخاطب قرار
دادن اعضاء و پیشمرگان حزب با صراحت میگوید« :هیچ نعمتی در
جهان وجود ندارد کە از «آزادی» ارزشمندتر باشد .آزادی توأم با
کرامت و شخصیت است .این آزادی است کە اجازە نمیدهد تا انسانها
بە ابزار تبدیل شوند .انسان بایستی از حالت ابزارواره بیرون آمدە و
بە یک «فرد» زندە و فعال در جامعە تبدیل شود».
طبق این دیدگاه در راستای تقویت جایگاه «فرد» در حزب ،آزادی
بیان و اندیشە –حتی نظر مخالف موضع رسمی حزب -آزاد است .این
نگاهها در حزب دمکرات کە دارای اساسی انسانمحور است ،با گذشت
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زمان بیش از پیش تثبیت خواهد شد .بە همین سبب در مراحل بعدی
مبارزەی این حزب و پس از بە شهادت رسیدن دکتر قاسملو نیز ،حق
آزادی بیان فرد ،رعایت حقوق اقلیت فکری ،سیاسی و  ...در حزب
دمکرات تثبیت و در آن بارە تصمیم گرفتە شدە است.
چنانچە در ابتدا اشــارە گردید ،حزب دمکرات ،حاکمیت جمهوری
کردستان و پیشوای شهیدمان قاضی محمد در بازسازی شخصیت
فردی انسان کرد نقش اصلی را برعهدە داشتەاند ،اما آنکە این مشی
را با مجموعەای دیگر از مفاهیم اومانیسم درهم آمیخت و در برنامەی
حزب دمکرات کردستان آن را تثبیت و بە قانونی انکار ناشدنی تبدیل
کرد؛ شهید دکتر عبدالرحمان قاسملو بود.
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حمایت از جنبش ملی کردستان
در بخشهای دیگر کردستان
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حمایت از جنبش ملی کردستان در بخشهای دیگر کردستان در حزب
دمکرات بە عنوان یک اصل تغییرناپذیر نهادینە شدە است .بە همین دلیل
و بر اساس این اصل کە؛ «ملت کرد کە در سایر بخشهای کردستان
و هر کجا کە باشد ،عضو یک ملت محسوب میشوند ،حزب دمکرات
از مبارزەی مشروع آنان کە در راستای تأمین حقوق و آزادیهای ملی
باشد؛ حمایت خواهد کرد».
اعتقاد حزب دمکرات بە حمایت از جنبش ملت کرد در سایر بخشهای
کردستان ،صرفأ یک ادعای توخالی سیاسی نبودە و نیست ،بلکە علیرغم
اینکە بە عنوان یک اصل در برنامەی حزب بە ثبت رسیدە است ،در
عمل نیز این اعتقاد ثابت شدە است« .فقط چند ماه پس از تأسیس حزب
دمکرات ،قبل از اعالم جمهوری کردستان بود کە ،بارزانیها از جنوب
کردستان با رهبری سیاسی مال مصطفی بارزانی و رهبری مذهبی شیخ
احمد بارزانی از ظلم و ستم حکومت کهنەپرستی نوری سعید خود را
رهانیدند و بە کردستان ایران مهاجرت کردند .از طرف پیشوای حزب
دمکرات کردستان شهید قاضی محمد و رهبری حزب قول همکاری و
پذیرش بە آنان دادە شد ».در این بارە دکتر قاسملو در کتاب چهل سال
مبارزە میگوید:
«بر اســاس اصــول و سیاست حــزب ،حزب دمکرات کردستان با
آغوشی باز آنان را پذیرفت و با در نظر گرفتن امکانات موجود در
آن زمان در برخی از نقاط کردستان در سپاه ملی سازمان یافتند.
مال مصطفی بە درجەی ژنرالی رسید و بە عنوان فرماندەی نیروی
پیشمرگەی کردستان انتخاب شد».
حمایت از مبارزەی ملی ملت کرد در سایر بخشهای کردستان
در بعضی از مواقع تاریخی آنچنان برجستە و توأم با تعهد است ،کە
شخصیت اول حزب دمکرات عمأل بە عامل اصلی در راستای تالش در
جهت حل مشکالت بخش دیگری از کردستان با حکومت مرکزی تبدیل
میشود.
در فاصله سالهای  ٨٣و  ٨٤میالدی ،این دکتر قاسملو بود کە
نخستین گامها را در ارتباط با مذاکرەی رهبران کردستان عراق با
دولــت مرکزی عــراق برداشت .و در چندین جلسە از مذاکرات میان
هیئت نمایندگی اتحادیەی میهنی کردستان و دولت وقت عراق؛ نقش
میانجیگری را بر عهدە داشت.
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بر اساس تعاریف دوستان خارجی ملت کرد در بخشهای دیگر
کردستان ،دکتر قاسملو و همچنین حزب دمکرات هموارە در ارتباطات
دیپلوماتیک ،توجە حزب و دولت و شخصیتهای خارجی را معطوف
بە مسألەی کرد و کردستان در همەی بخشهای آن کردە ،و تقاضای
حمایت و پشتیبانی از دولتهای خارجی بە کردهای سایر بخشها کردە
است .افتخار مشارکت و حضور بخش زیادی از احزاب سیاسی هر
چهار بخش کردستان در سازمان جهانی بزرگی همچون اینترناسیونال
سوسیالیست ،بە دکتر قاسملو و حزب دمکرات کردستان بر میگردد.
این مشی برای حزب دمکرات افتخار بسیار بزرگی محسوب میشود.
اصــل رابطەی حــزب دمکرات با دولتهایی کە کردستان را اشغال
کردهاند ،نە تنها در جهت سوءاستفادە از مردم و جنبش آن بخشها از
کردستان نبودە است ،بلکە درست بالعکس و در راستای حفظ منافع و
«خیر رساندن» بە جنبش ملت کرد بەطور کلی بودە است.
حمایت بیچون و چرای سیاسی حزب دمکرات از جنبش ملی در
کردستان ترکیە و حفاظت از منافع حکومت اقلیم کردستان در کردستان
عراق ،کە برای جنبش ملی کردستان ایران با هزینهی فراوان همراه
بوده است؛ بخش مهمی از اعتقاد و باور این حزب را تشکیل میدهد.
احساس مسئولیت حزب دمکرات در برابر حمایت از جنبش و مبارزات
حقطلبانەی کردها در بخشهای دیگر کردستان ،از اعتقاد عمیق و
راسخ این حزب نشأت میگیرد ،کە در افق دید و اهداف بلند مدت حزب
دمکرات نمایان است؛ حزب دمکرات بر این باور است؛ «کردستان یک
سرزمین و کرد نیز یک ملت واحد است».
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مذاکرە؛ اصلی در سیاست
و راهکاری در مبارزە
در همان عصر جمهوری کردستان ،پیشوای حزب دمکرات و رئیس
جمهور کردستان شهید قاضی محمد دو بار بە تهران سفر کرد ،و
با احمد قوام السلطنه ،نخست وزیر وقت در رژیم پهلوی بر سر میز
مذاکرە نشست.
دلیل این نوع نشستها به این خاطر است که حزب دمکرات بە حکم
ماهیت صلحجویانەی آن ،اعتقاد بە «مــذاکــرە» همچون «اصــل» و
«راهکاری در مبارزە» نهادینە شدە است.
در رابطە با بر سر کار آمدن رژیم جمهوری اسالمی ایران و چگونگی
حل مسألەی کرد در ایران از طریق مذاکرە ،قبل از بازگشت خمینی
بە ایران ،گروهی از نمایندگان حزب دمکرات بە نجف رفتند و در آنجا
خواستار دیدار با وی شدند ،اما خمینی این خواست را نپذیرفت.
همچنین زمانی کە خمینی در «نوفل لوشاتو»ی پاریس بە سر
میبرد ،دکتر قاسملو بە عنوان دبیرکل حزب دمکرات بە دیدار وی رفت
و تالش کرد کە با او گفتگو کند .بعد از آن و در ابتدای انقالب نیز حزب
دمکرات و شهید قاسملو و سپس «هیئت نمایندگی خلق کرد» در چندین
مرحلەی مختلف با دولت و رژیم تازە بە قدرت رسیدەی جمهوری
اسالمی وارد مذاکرە شدند؛ کە متأسفانە مشخص شد رژیم اعتقادی بە
حل «مسألەی کرد» در چهارچوبی مسالمتآمیز ندارد.
علیرغم اینکە حزب دمکرات و جنبش سیاسی مردم کردستان و بیش
از همە دکتر قاسملو شکی در ماهیت ضدخلقی جمهوری اسالمی ایران
نداشتند ،اما باز نیز بە «مذاکرە» بە مثابەی یک اصل نوین مبارزە
مینگریستند و از دیدگاه حزب دمکرات کردستان؛ «مذاکرە بە شیوەای
از مبارزە» شناختە میشد .در این زمینه دکتر قاسملو میگوید:
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«در چهارچوب جمهوری اسالمی هیچ کدام از مطالبات اساسی ما
محقق نمیشود .اما حزب دمکرات بە عنوان نمایندەی اکثریت ملت کرد
هر زمان الزم باشد ،حق مسلم خود میداند در راه رسیدن بە مطالبات
ملت کرد با این یا آن رژیم وارد گفتگو شود .زیرا کە مذاکرە را یکی از
اصول مبارزە میدانیم».
تأکید بر اصل «مذاکرە» در حزب دمکرات کردستان کە در گزارش
کمیتەی مرکزی بــرای کنگرەی شانزدە نیز بــدان اشــارە شــدە است
–»در جامعەی سیاسی کردستان ایــران و در صفوف حزب ما نیز
دیدگاه گوناگون در این بارە وجود دارد» -اما مبارزەی ملی کردستان
پیوستگی ماهویای بە شناسەی «صلحطلب»بودن دارد.
از سویی دیگر یک پاسخ لوژیکی و سیاسی جنبش مردم کردستان
بە خوانش پر از «کینە»ی حاکمیتهای مرکزگرا در تهران نسبت بە
مبارزەی حقطلبانەی ملت کرد محسوب میشود .رژیمهایی کە با حقوق
و آزادیهــای مردم کردستان سر دشمنی دارند ،هموارە کوشیدەاند،
تحت هژمونی «نظارت امنیتی» خود بر «کرد و کردستان» ،ماهیت
مبارزەی مشروع ملی کرد را تحت عناوین و القابی چون؛ جنگافروز،
تروریستی و ضد انقالبی و  ...معرفی کنند.
بە همین دلیل است کە باال بردن پرچم «مذاکرە» از سوی حزب
دمکرات در مقابل عقلیت و اندیشەهای ضدانسانی حاکمیت تهران ،نە
تنها بە معنی «سازش» بر سر مطالبات مردم کردستان و «کاهش»
میزان مطالبات و «تسلیمطلبی» نیست ،بلکە یک موضع سیاسی در
جهت مقابلە با گفتمان «جنگطلبی» و اندیشەهای ضدانسانی است.
هر چند کە اعتقاد بە این «مشی» و نیز تأکید بر آن برای حزب دمکرات
کردستان و جنبش سیاسی کرد ،گرانبهاترین و جبران ناپذیرترین
هزینە را در برداشت و یکی از زبدەترین رهبران خود «دکتر قاسملو»
را در این راه بر سر میز «مذاکرە» از دست داد .اما باز حزب دمکرات
بر این باور است کە« ،با وجود اینکە پیش از هر چیز نمیتوان انکار
کرد که رژیم در رابطە با مذاکرە با ملت کرد ،بیشتر بە دنبال ضربەزدن
به حزب ،ایجاد تفرقە و مشکالت در میان احزاب کردستانی و یا از این
دست اهداف ضد مردمی است ،ما مذاکره را بە عنوان اصل و شیوەای
از مبارزە قبول داریم ،از این رو نبایست مذاکرە و نشست را رد کنیم
و در عین حال نیز باید مواظب دسیسەهای جمهوری اسالمی باشیم».
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نهادینە کردن
اتحاد فکری و سیاسی

نبود «اتحاد فکری و سیاسی» در جنبشهای پیشین کرد یکی از
عوامل بسیار برجستەی اضمحالل و عدم پیروزی این جنبشها محسوب
میشود.
هرچند حزب دمکرات کردستان برای نخستین بار در تاریخ ملت
کرد بە عنوان یک حزب مترقی و دارای برنامەی سیاسی تأسیس شدە
بود ،اما اثراتی از خصائل اجتماعی و فرهنگی گذشتە را در خود داشت
و مدت زمان مدیدی الزم بود تا در صفوف حزب دمکرات بر اساس
باورهای ملی و دمکراتیکی کە برای آن تأسیس شدە بود ،این کاستیها
رفع شود و چون سازمانی محکم و متشکل« ،اتحاد فکری و سیاسی»
خود را نهادینە کند.
دکتر عبدالرحمان قاسملو ،در زمانی کە دبیر کل حزب دمکرات بود
و حتی پیش از آن نیز نخستین کسی بود کە این کاستیها را تشخیص
دادە بود .بە همین دلیل با نوشتن برنامە برای حزب در اوایل دهەی
پنجاه شمسی ،و مخالفت با تشتت فکری در صفوف حزب ،با تمام توان
کوشیدە است کە «اتحاد فکری و سیاسی» را در حزب نهادینە سازد.
بــرای اولین بار در کنگرەی سوم حزب در مهرماه سال ،١٣٥٢
«برنامە و اساسنامەی حزب دمکرات کردستان (ایران) را مینویسد
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و در کنگرە بە تصویب میرسد ،دکتر قاسملو با بازنویسی یک مشی
فکری و سازمانی آشکار و واضح ،در جهت پروسەی نهادینە سازی
«اتحاد فکری و سیاسی» حزب تالش میکند.
باز در این رابطە در بخش اساسنامەی درون حزبی ،مصوب کنگرەی
سوم بە صورت آشکار در یکی از مادەهای بند سوم کە در خصوص
وظایف اعضاء حزب آمدە است؛ «عضو حزب بایستی با تمام توان خود
از «اتحاد فکری و سیاسی» حزب محافظت کند».
این اصل در امورات حزبی و سازمانی کە عدم آن میتواند ،نقطە
ضعف بزرگ جنبش باشد ،برای حزب دمکرات و شخص دکتر قاسملو
اهمیت فراوانی پیدا میکند.
بە همین دلیل در مراحل گوناگون مبارزەی حزب بە طور بیوقفە
اقدامات در جهت حل آن صورت میگیرد .در این رابطە دکتر قاسملو،
تحت هیچگونە شرایطی حاضر بە حاشیه رانــدن آن نیست و در
نهادینەسازی این اصل (اتحاد فکری و سیاسی) از هیچ تالشی دریغ
نمیورزد و آمادەی پرداخت هرگونە هزینەی سازمانی است.
بە همین سبب در کتاب تاریخ حزب دمکرات (چهل سال مبارزە)
آشکارا میگوید« :نقطە ضعف بزرگ حزب دمکرات کردستان و بەویژە
در بخش رهبری آن این بود کە اتحاد فکری و سیاسی در آن نهادینە
نشدە بود».
تالش در جهت کسب «اتحاد فکری و سیاسی» در داخل صفوف
حزب دمکرات ،مراحل مختلفی را پشت سر گذاشتە اســت .بە همین
دلیل حزب دمکرات در چندین بازەی تاریخی دچار انشعاب و مشکالت
درون حزبی شدە است .دکتر قاسملو کە بە مدت  ١٨سال فرد نخست
حزب بود ،بیشترین نقش را در این بین ایفا کردە است .وی از مقابلە
با اندیشەهای «ناسیونالیسم متعصب» تا «مرزبندی خوانش اهداف
آتی حــزب» ،با نوشتن «نگاهی کوتاه بر سوسیالیسم» و تصویب
«سوسیالیسم دمکراتیک» ،تمام تالش خود را در جهت ایجاد «اتحاد
فکری و سیاسی» در حزب دمکرات» بەکار بست.
«اتحاد فکری و سیاسی» در حزب دمکرات کردستان بە هیچ وجە
بە معنی «یک شکل کردن» صفوف حزب و یا «نظم آهنین» نیست .بە
عبارتی سادەتر؛ وجود اتحاد فکری و سیاسی در حزب دمکرات بە این
معنی نیست کە تمامی اعضاء بە مانند همدیگر بر سر مسائل سیاسی
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فکر کنند و بە تبعیت از یک خوانش ویــژەی سیاسی بپردازند .زیرا
کە این نە تنها برای هیچ ساختار سیاسی دمکراتیکی قابل دسترسی
نیست ،بلکە اساسأ نادرست است و در غیر این صورت ،این بە معنی
دیکتاتوری و تبعیت از دیکتاتوری است و نە چیز دیگری.
در این بارە دکتر قاسملو بە طور واضح میگوید« :تحکیم «اتحاد
فکری و سیاسی» ،وظیفەی مهمی است کە بر عهدەی تمامی سازمانها
و تشکیالت حزبی است .پیداست کە تمامی اعضاء در مورد مسائل
سیاسی همفکر نیستند .و نیز هدف این نیست کە همفکر باشند .زیرا کە
این نە ممکن است و نە بە سود مبارزەی حزب است .هدف از این اتحاد،
ایجاد مانع بر سر راه تفکرات خالقانەی اعضاء نیست .اندیشەهای
گوناگون و دمکراتیک اعضاء ،کلید حل مشکالت حزب در مسیر پیشرفت
آن است .اما نمیتوان عضو حزب دمکرات باشیم و پیرو اندیشەهای
سازمان و یا حزب دیگری گردیم».
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اعتقاد بە دمکراسی،بە مثابەی
یک هدف واالی سیاسی
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«جنبش کرد در راستای مبارزات خود ،عدم وجود دمکراسی را
هموارە بە عنوان یکی از دالیل مهم حل نشدن مسألەی کرد دانستە
است ».با توجە بە ماهیت و دیدگاه غیردمکراتیک رژیمهای حاکم بر
کردستان ،حزب دمکرات بر این باور بودە کە در ابتدا وجود یک بستر
دمکراتیک کە ضامن خواست و مطالبات ملی مردم کردستان باشد،
امری کامأل ضروری است.
پس این بستر دمکراتیک است کە میتواند ضامن خواست ملی
مردم کردستان باشد .بە این دلیل است کە شعار اصلی حزب دمکرات؛
«دمکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان» بود.
همچنانکە دکتر قاسملو در این بارە میگوید« :این شعار اتفاقی
انتخاب نشدە است .این شعار پس از تحقیقات فــراوان انتخاب شدە
است .مطالباتی کە حزب دمکرات و جنبش کرد در پیش گرفتە است،
لزوم یک ضمانت اجرایی را میطلبد؛ کە از دید ما «دمکراسی» میتواند
پشتوانەی قدرتمندی باشد در جهت تأمین خواستهایمان».
از دیدگاه حزب دمکرات کردستان« ،دمکراسی» صرفأ یک شعار
ظاهری و ابزاری نیست ،بلکە یک هدف است .زیرا کە این تنها دمکراسی
است کە میتواند از دستاوردها و سیستم خودمختاری در کردستان
محافظت کند .اولویت دادن «دمکراسی برای ایران» در شعار اصلی
حزب ،بە معنی هموار سازی و آمادە سازی برای تأمین خواستهای
مردم کردستان در چهارچوب «خودمختاری یا فدرالیسم» است.
در این بارە شهید دکتر قاسملو میگوید« :ما بە این دلیل خواهان
دمکراسی هستیم کە هم اینکە ضامن بقای خودمختاری ماست و هم
اینکە خود نیز یک حزب دمکرات هستیم و اعتقاد عمیقی بە دمکراسی
داریم؛ بە همین دلیل دمکراسی برای ما بە عنوان حزب دمکرات؛ یک
هدف است».
در مرحلەی کنونی کە شعار حزب دمکرات و بخش زیادی از احزاب
کرد ایرانی «فدرالیسم» است ،مسألە بە همان صورت باقی ماندە است
و تغییر آنچنانی در آن صورت نگرفتە است« .بە دست آوردن حقوق
ملی مردم کردستان در چهارچوب یک ایران دمکراتیک فــدرال» ،کە
شعار استراتژیک حزب دمکرات است ،نهادینەکردن دمکراسی در ایران
–بستر سیاسیای کە ما کردها در آن بە دنبال تحقق خواستهایمان
هستیم -هدف است .زیرا کە حاکمیتی کە دمکراتیک نباشد و بر اساس
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دمکراسی بنیاد نشدە باشد ،بە حقوق مسلم و دمکراتیک مردم کردستان
اعتراف نمیکند و در صورتی کە از روی اجبار نیز بە این کار تن دهد،
مادامی کە اعتقادی بە دمکراسی نداشتە باشد؛ هموارە تهدید بەشمار
میآید و هیچ ضمانتی برای حفظ حقوق بەدست آمدە وجود نخواهد
داشت.
با توجە بە حاکمیت مرکزگرای ایرانی و نهادینەشدن تفکر ناسونالیسم
ایرانی بیرون از حوزەی قدرت و نزد بخشی از اپوزیسیون سراسری
و روشنفکران ایرانی کە هموارە حقوق سایر ملیتهای ایران از جملە
کردها را نادیدە میگیرند؛ تأکید بر دمکراتیزاسیون حاکمیت آیندەی
ایران امری ضرور و حیاتی است.
بە دلیل دیدگاه تمامیتخواهانەی طبقەی حاکم کە حتی مبحث دمکراسی
نیز در رابطە با مسألەی ملیتی در ایران ،با فرافکنی بە آن نگریستە
میشود .بە همین دلیل حزب دمکرات کردستان هموارە بر این باور
است« :جنبش کرد همیشە نبود دمکراسی را عامل مهمی در راستای
حلنشدن مسائل خود دانستە است .تجربەهای گذشتە نشان میدهد کە
ملت کرد خواهان حل دمکراتیک مسألەی ملی خود در کردستان ایران
بودە و کماکان نیز بر این باور است».
دمکراسی از دیدگاه حزب دمکرات تنها بعد بیرونی حزب نیست کە
صرفأ مربوط بە شیوەی نگرش آن بە چهارچوب حاکمیت سیاسی در
مرکز یا حاکمیت خودمختار و یا فدرال در کردستان باشد ،بلکە بعد
عمیق این نگرش ،در خصوص نظام و چارت داخلی این حزب است و
در این بارە حزب دمکرات تاکنون نیز نخستین سازمان و حزب سیاسی
کرد و ایرانی است کە در مشی واقعی دمکراسی قرار دارد و با همین
طرز تفکر رهبری جنبش ملی-دمکراتیک مردم کردستان را برعهدە
گرفتە است.
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دمکراسی ،کلید واقعی
حل مشکالت است
یکی از دالیــل اساسی تشکیل حــزب دمــکــرات ،تــاش بــرای تحقق
دمکراسی است .حزب دمکرات کە یک مدل نوین نسبت بە سازمانهای
کردی گذشتە محسوب میشود ،بر اساس مجموعەای از مفاهیم ،ارزش،
دیدگاه و فرهنگ سیاسی نوین خود را معرفی کردە است.
اینها صرفأ «ادعا» نبودە ،بلکە تأسیس جمهوری کردستان و نوع
ادارەی آن و دستاوردها و خدماتش کە مستقیمأ از سوی پیشوا قاضی
محمد و سایر رهبران حزب مدیریت میشد ،تثبیت کنندەی این واقعیت
هستند که حزب دمکرات که صرفأ  ٧٤روز پیش از آن تأسیس شده
بود؛ ثابت کرد آنچنان کە ادعا میکند در واقع نیز یک حزب متفاوت و
مدرن بەشمار میرود.
طی مدت  ١١ماه حاکمیت جمهوری کردستان نە تنها حتی یک نفر
نیز از سوی نیروهای امنیتی بە دلیل اظهار نظر متفاوت دستگیر و
مورد بازجویی قرار نگرفت ،بلکە شخص قاضی محمد بە عنوان رئیس
جمهور کردستان هرگز اجازە نداد بە شاعران و نویسندگانی کە وی را
مورد طعنە و گاهأ تهمت قرار میدادند؛ هیچ گونە بیاحترامیای صورت
بگیرد.
درک حزب دمکرات از دمکراسی در وهلەی اول آمیختە بە درک
مصالح و منافع مردم و جامعە است و در وهلەی دوم آمیختە بە درک
چگونگی پیشبرد جریان مبارزە در حزب است.
شکی در این نیست کە در هر حزب و سازمان سیاسی مشکالت
فکری ،تشکیالتی و راهبردی کە تمامأ نتیجەی درک و نظریات مختلف
اعضاء و تشکیلدهندگان آن حزب و سازمان سیاسی است؛ وجود دارد و
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خواهد داشت .حزب دمکرات نیز همچون هر سازمان سیاسی دیگری ،با
مشکالت گوناگون فکری ،تشکیالتی و راهبردی روبەرو بودە کە درست
بر عکس سازمانهای ایدئولوژیک و دوگماتیک ،پیروی از دمکراسی
بەمثابەی «کلید حل مشکالت» ،آن را از بحرانهای غیرمنتظرە نجات
دادە است .بە همین دلیل در حزب دمکرات وجود گوناگونی اندیشە
و دیدگاه در مسائل سیاسی و فکری ،درست در راستای مصالح و
پیشرفت حزب بودە است.
دکتر قاسملو در این بارە میگوید:
«وجود اندیشەهای مختلف در صفوف حزب را ،نە تنها بد نمیانگاریم،
بلکە آن را کلید واقعی حل مشکالت میدانیم کە بە پیشرفت حزب منجر
میشود».
حزب دمکرات کە «دمکراسی» را یکی از مهمترین دالیل تأسیس
خود میداند ،چە در برنامەی سیاسی خود برای چگونگی بە دست
آوردن حقوق ملیتی خلق کرد در ایران –کە معتقد است؛ ایران پیش از
هر تغییری باید «دمکراتیک» باشد -و چە در مناسبات درون حزبی بر
آن تأکید میکند و بخشی از ماهیت سیاسی و سازمانی این حزب است.
بە همین خاطر حزب دمکرات حاضر نیست تحت هیچ گونە شرایطی
دست از مبارزە برای دمکراسی و مبارزەی دمکراتیک در راستای
خواست و مطالبات ملی مردم کردستان بردارد ،و مدتهاست کە از
سوی دکتر قاسملو؛ رهبر این حزب اعالم شدە است کە:
«مبارزە برای دمکراسی هیچگاه نباید در سایەی مبارزەی حقوق
ملیتی یا مبارزەی طبقاتی قرار بگیرد .زیرا کە این دلیل اصلی تشکیل
حزب دمکرات است و تا زمانی کە حزب دمکرات وجود داشتە باشد؛
دمکراسی مقصود و هدف این حزب است».
حزب دمکرات کە بە دمکراسی همچون پرنسیپ و اصول نگاه میکند،
نە تنها از این مشی غافل نبودە است ،بلکە هموارە و بیوقفە در جهت
نهادینە کردن اصل دمکراسی تالش کردە است ،و در باالترین بخش
حزب کوشیدە این اصل را در رفتار افراد حزب زندە نگە دارد و بە
بخشی از شخصیت اعضاء حزب تبدیل گردد .بە همین دلیل موکدأ بر
این گفتەی دکتر قاسملو تأکید میکنیم کە؛
«ما دمکرات هستیم و بایست تا آخر دمکرات بمانیم .،نباید فراموش
کنیم کە اگر یک قدم بەسوی نقض دمکراسی برداریم ،دیگر بەسوی
دیکتاتوری رفتەایم و بازگشت از آن بسی دشوار خواهد بود».
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دفاع مسلحانە
حزب دمکرات کردستان کە در «شهر» تأسیس شد و طی مدت
زمان کمی توانست حوزەی نفوذ خود را در شهرهای کردستان ایران
توسعە بخشد و با پیام «صلحطلبی» ،وجود خود و در مدت کمتر
از چند ماه «جمهوری دمکرات کردستان» را اعالم داشت ،مشخص
بود کە تأسیس «سپاه ملی کردستان» (نیروی پیشمرگ) صرفأ جهت
«دفاع» است و نە چیزی دیگر.
در مراحل بعدی مبارزە نیز ،سالح و وجود نیروی پیشمرگ تنها
برای «دفاع از موجودیت» خاک و مردم کردستان بودە است.
استفادە از اسلحە در حزب دمکرات تنها یک «عکسالعمل اجباری»
بودە است و در مواقع مختلف و باالجبار ،اسلحە و «واکنش مسلحانە»
تنها راه ممکن بــودە اســت .بە ویــژە پس از بر سر کار آمــدن رژیم
جمهوری اسالمی ایران کە نە تنها بە هیچ وجە آمــادەی پاسخگویی
بە مطالبات و حقوق مسلم مردم کردستان و حزب دمکرات از طریق
مسالمتآمیز نبود ،بلکە با «فتوای جهاد خمینی» علیە مردم کردستان
راه مبارزات مسالمتآمیز را بست؛ در این زمان و اعالم «مقاومت
مسلحانە» از سوی حزب دمکرات یک پاسخ لوژیکی ،انقالبی و مبارزاتی
بود.
در این بــارە دکتر قاسملو در تاریخ دوم تیرماه سال  ١٣٥٩در
سخنرانی شهرستان مهاباد با مخاطب قرار دادن مردم کردستان اعالم
میدارد:
«ما بە کرات از همین جا اعالم کردەایم کە خواستار حل مسالمتآمیز
مسألەی ملت کرد هستیم .بارها گفتەایم ملت کرد جنگ طلب نیست ،ملت
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کرد خواهان جنگ نیست ،اما ملت کرد خواستار حق مشروع خود
است .ما دفعات زیادی از همین میدان اعالم داشتەایم کە حزب دمکرات
کردستان همیشە آمادگی آن را داشتە کە از طریق صلح و آشتیجویانە
ملت کرد را بە اهداف و آرزوی خود برساند ،و شرایطی فراهم کند کە
ملت ما پس از بە دست آوردن خودمختاری بتواند بە یک زندگی توأم با
خوشبختی برسد .ما و پیشمرگان قهرمان ما نبودند کە جنگ را شروع
کردند .جنگ از سوی کسانی آغاز شد کە با فانتوم ،هلیکوپتر ،توپ و
تانک جواب پیام آشتیجویانەی ما را دادند .بە همین دلیل این جنگی
است کە بر مردم کردستان و حزب دمکرات تحمیل شدە است».
مقاومت مسلحانەی جنبش حقطلبانەی مردم کردستان در مقابل
سیاست ضدملیتی حاکمیت مرکزگرای جمهوری اسالمی از سوی حزب
دمکرات کردستان ،بر اساس اصل «رسیدن بە حل آشتی جویانە»ی
مسألەی کرد بودە است.
حزب دمکرات در تعریف مبارزەی مسلحانە کە از سوی شهید دکتر
قاسملو دبیر کل حزب ارائە شد ،بە وضوح محتوا و هدف این مبارزە
را برای مردم روشن ساختە است .در این رابطە ،در گزارش کمیتەی
مرکزی حزب برای کنگرەی پنجم کە در تاریخ  ١٥آذر  ١٣٦٠تشکیل
شدە است ،آمدە:
«قبل از هر چیز باید محتوا و هدف جنگی کە نیروی پیشمرگ
کردستان درگیر آن اســت ،مشخص گــردد .نباید فراموش کنیم کە
پیشمرگ در راه کسب آن دستە از اهداف ملت کرد مبارزە میکند کە
دشمنان آزادی حاضر نشدەاند ،از طریق مسالمتآمیز آن را بپذیرند و
در جهت سرکوب خواستهای ملت کرد بە کردستان حملەور شدەاند و
جنگ را بر این مردم تحمیل کردەاند .پس جنگ نیروی پیشمرگ ،جنگ
در راه دفاع از آزادی است ،جنگی است در راه حقوقی مشروع و نهایتأ
دستیابی بە یک صلح توأم با سرافرازی و عدالت».
این شیوە از مبارزە در جنبش ملی مردم کردستان کە تحلیلهای
مختلفی بر آن صورت گرفتە است ،از دیدگاه حزب دمکرات کردستان
یک شیوەی مشروع بە شمار میرود و مبارزەی مسلحانە در تاریخ
مبارزاتی خود صفحەی زرینی از مبارزە در راه بە دست آوردن حقوق
و آزادیه ــای مــردم کردستان محسوب میشود .در این بــارە دکتر
قاسملو میگوید:
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«هنگامی کە در یک کشور خودسری حاکم باشد ،نقض آزادی
صورت بگیرد و ارزشــی برای حقوق انسانی قائل نباشند ،مردمانی
کە عاشق آزادی و عدالت هستند ،راه دیگری جز متوسل شدن بە
اسلحە برایشان باقی نمیماند .مادامی کە رژیم خمینی فرصت مبارزەی
سیاسی در داخل کشور را از ما گرفتە است و مبارزەی مسلحانە بە
شیوەی اصلی مبارزەی ما تبدیل شدە است ،بهتر است کە بیشتر توان
خود را در راستای نظم دادن و تقویت نیروی پیشمرگ بە لحاظ کمی
و کیفی بەکار بریم؛ و اکثر امکانات حزب را در خدمت نیروی پیشمرگ
قرار دهیم».
برخالف آن کە دشمن هموارە کوشیدە اســت ،چهرە و محتوای
مبارزەی نیروی پیشمرگ کردستان را زشت و قبیح جلوە دهد و در
قالب «شــرارت» و «تروریسم»!! آن را بشناساند ،اما طولی نکشید
نیروی پیشمرگ کە سنگینی «دفاع مسلحانە» را بە دوش میکشید ،از
سوی عموم مردم کردستان بە عنوان سمبل سروری خاک و میهن و
«ناجی» لقب گرفت ،و این یادگار عصر جمهوری کردستان بار دیگر بە
«ارزش» واالی جنبش حقطلبی مردم کردستان تبدیل شد.
حزب دمکرات با درک ضرورت وجود نیروی پیشمرگ کردستان
و شأن باالی این نیروی «ناجی» ،بسیار زود بە این باور رسید کە
«پیشمرگ چشم و چراغ ملت کرد و مایەی امید حزب دمکرات است ،بە
همین سبب کامأل طبیعی است کە مردم کردستان تمامی امکانات خود
را در خدمت این نیرو قرار دادە و حزب دمکرات نیز دستکم هشتاد
درصد از امکانات مالی خود را در جهت تنظیم امور نیروی پیشمرگ
بە کار بستە است».
حزب دمکرات کە تا نهادینە کردن «دمکراسی» در ایــران ،وجود
نیروی پیشمرگ را ضامن حفظ دســتــاوردهــای کردستان و «دفــاع
مسلحانە» را یکی از شیوەهای درست مبارزە میداند ،معتقد است کە
پیشمرگ یکی از باارزشترین سرمایەهای این حزب و همچنین جنبش
ملی کردستان است.
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مخالفت با تروریسم
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حزب یا هر سازمان سیاسی دمکراتیکی کە بر اساس ارادەی حقطلبی
یک ملت بنیاد نهادە شدە باشد و معنی وجودی آن بر مبنای «تالش
در جهت خواست مشروع و دمکراتیک مردم و با اتکاء بە ارادەی همان
مردم باشد کە در راه آن میکوشد» ،شکی در آن نیست کە هیچگاه بە
رفتار غیرانسانی و غیراخالقی متوسل نخواهد شد.
حزب دمکرات نیز کە بر اساس اعتقادات ملی کردستان و در جهت
دنبال کردن حقوق و آزادیهــای مشروع انسانی مردم کردستان بە
وجود آمدە است ،و از همە مهمتر هموارە و در طول تالش و کوشش
خود ،مردم کردستان را حامی خود دانستە است؛ و نە تنها هیچگاه
دست بە ترور نزدە است بلکە تروریسم را در همەی اشکال و ابعاد آن
محکوم کردە است.
از دیدگاه حزب دمکرات« ،طبق اصول اخالقی و انسانی و حتی
سیاسی ،عمل تروریستی عملی قبیح و محکوم بە شمار میرود .زیرا
کە عملی غیرقانونی است کە اساس آن بر زورگویی و تحمیل نظر و
رأی بخصوصی استوار است ،و جان افراد و در بسیاری از موارد جان
شهروندان بیدفاع را نیز در مخاطرە میاندازد».
حزب دمکرات کە خود بزرگترین قربانی دست تروریسم دولتی
جمهوری اسالمی ایران است ،نە تنها خود بە عنوان یک سازمان سیاسی
مسلح –کە خونینترین مبارزە را در برابر این رژیم انجام دادە است-
هرگز بە اعمال تروریستی متوسل نشدە است ،بلکە این عمل را در هر
جای دنیا و در هر شکل و شیوەای کە رخ دادە باشد ،بە شدت محکوم
کردە است.
هنگامی کە دولت آمریکا بە کشور لیبی حملە کرد و دهها و صدها
تن از مردم بیدفاع آنجا بە این دلیل جان خود را از دست دادند ،حزب
دمکرات با صراحت اعالم کرد کە؛ «آمریکاییها کە بیش از همە بر
موضوع محکوم کردن ترور و تروریسم مانور میدهند ،باید از خود
بپرسند کە ،آیا حملەی این کشور بە لیبی کە در آن زنان و کودکان
بیگناه قربانی شدند ،اگر ترور نیست پس چە چیزی میتواند باشد؟»
در همین رابطە چندین دفعە حملەی دولت اسرائیل بە فلسطین را
نامشروع دانستە و حمالت دولت ترکیە بە جنبش کرد در کردستان
ترکیه را بە شدت محکوم کردە است.
مخالفت حزب دمکرات با تروریسم از اعتقادی عمیق و در عین حال
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اصولی نشأت میگیرد کە رابطەی مستقیمی با مسألەی «روایی» و
«مشروعیت» خواست و مطالبات سیاسی دارد.
حزب دمکرات بر این باور است کە آن دستە از جنبشهایی کە متکی
بر ارادەی ملت خود هستند و مردم از سیاست و اندیشەهایشان حمایت
میکنند ،هیچ گونە نیازی بە ترور ندارند ،و مطمئنأ آنان کە بە این عمل
غیراخالقی متوسل میشوند؛ خود را محروم از حمایت مردم میبینند.
در این بارە دکتر قاسملو ،میگوید:
«جنبشهایی کە دمکراتیک هستند و با طرفداری و حمایت مردم
همراه هستند ،احتیاجی بە پناه بردن بە تروریسم ندارند .علیرغم اینکە
خمینی چندین دفعە علیە ما از شیوەهای تروریستی استفادە کردە
است ،اما حزب ما هیچگاه دست بە همچین اقداماتی نزدە است .ما تنها
حزبی بودیم در ایران کە گروگان گیری سفارت آمریکا در سال ١٩٧٩
را محکوم کرد .ما هموارە سرقت هواپیما و بمب گــذاری را محکوم
کردەایم .تروریسم ،سیاست رسمی جمهوری اسالمی است ،و این نیز
نشانگر آن است کە این رژیم در مقابل مطالبات مشروع مردم پاسخی
بجز سرکوب ندارد».
حزب دمکرات در رابطە با پدیدەی تروریسم در خاورمیانە و چگونگی
پایان دادن بە این پدیدە ،نگاهی وسیع و تاریخی بە جریان اتفاقات در
این منطقە دارد .بە همین دلیل دکتر قاسملو در این بارە میگوید:
«اگر خاورمیانە را سرچشمەی تروریسم مینامند ،بە این خاطر است
کە بیش از هر منطقەی دیگری ،مرکز تنش و اصطکاکهای استراتژیک،
سیاسی ،اقتصادی ،مذهبی و ملی است .تا زمانی کە این تنشها بە پایان
نرسد ،تروریسم ریشەکن نمیشود .مبارزە علیە تروریسم در سطح
بینالمللی نە تنها در مقابلە با گروه و دستەجات ،بلکە بیشتر باید در
مواجهە با دولتهایی باشد کە آنان را تحریک و یا حمایت میکنند .هیچ
شکی در آن نیست کە دولت خمینی در صدر دولتهای حامی تروریسم
قرار دارد».
حزب دمکرات بر این باور است؛ «شرط الزم برای پیروزی مبارزە
علیە تروریسم منوط بە اتحاد تمامی ملتهای تشنە و عاشق آزادی
در سراسر دنیا بە ویــژە ملتهای جهان ســوم و جنبش و حرکت
آزادیخواهانەی اصیل و دمکراتیک است».
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احساس مسئولیت در قبال
زبان و فرهنگ ملی
ماهیت و محتوای مبارزەی حزب دمکرات ،بر اساس و بر مبانی
«ملی» استوار است .بە همین دلیل است کە حزب دمکرات در مقابل
تمامی ویژگیهای ملی مردم کردستان و تالش در جهت پیشرفت و
توسعەی آن؛ خود را مسئول و مؤظف دانستە است .این امکان وجود
ندارد کە یک حزب خود را بە عنوان رهبر یک جنبش ملی و هویتطلبانە
معرفی کند ،اما در عین حال در مقابل زبان ،فرهنگ ،و آموزش و تالش
برای حفظ و توسعەی این بخش از هویت؛ احساس وظیفە نداشتە باشد.
بە همین دلیل «سیاست فرهنگی حزب دمکرات» بخش بسیار مهم و
مستمر «برنامە»ی فکری و سیاسی این حزب بودە و هست.
در رابطە با شیوەی نگاه و برنامەی حزب دمکرات کردستان بە
زمینەهای فرهنگی و زبان کردی ،همین کافی باشد کە نگاهی داشتە
باشیم بە کارنامە و دستاوردهای  ١١ماه حاکمیت جمهوری کردستان؛
«برای نخستین بار در تاریخ ،زبان کردی بە زبان رسمی تبدیل
شد ،بسیاری روزنامە و مجالت بە زبان کردی چاپ و منتشر شدند،
اولین شمارەی روزنامەی «کردستان»( ،ارگان رسمی حزب دمکرات
کردستان) در تاریخ بیستم دیماه سال  ١٣٢٤انتشار یافتە است.
مجلەی «کردستان» کە یک مجلەی سیاسی ،ادبی و عمومی بود؛
منتشر میشد« .هـــاواری ک ــورد» و «هـــاواری نیشتمان» منتشر
میشدند کە اولی یک مجلەی سیاسی بود و دیگری را اتحادیەی جوانان
دمکرات کردستان منتشر میکرد .مجلەی «هەاڵڵە» مجلەای ادبی بود
و در بوکان انتشار مییافت .مجلەی «گڕوگاڵی مندااڵنی کورد» نیز کە
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ویژەی کودکان بود منتشر میشد».
همچنین بە قصد پیشبرد فرهنگ کرد ،برای اولین بار تئاتر کردی نیز
تشکیل شد کە از برجستەترین آنان ،میتوان بە تئاتر کردی «دایکی
نیشتمان» اشارە کرد.
در این بارە دکتر قاسملو میگوید« :واقعأ کار و کوشش این یازدە
ماه ،بە لحاظ توسعەی زبان کردی و پیشبرد فرهنگ کرد ،در نوع خود
یک انقالب بود».
در بخش «سیاست فرهنگی» برنامەی حــزب دمــکــرات کە برای
نخستین بار از سوی دکتر قاسملو مکتوب گشت و در کنگرەی سوم
حزب در آذرماه  ١٣٥٢بە تصویب رسید ،آمدە است:
« -تمام کودکان کردستان ،دختر و پسر تا سن  ١٥سالگی مشمول
تحصیل اجباری هستند و حکومت ملی خودمختار کردستان سریعأ باید
بیسوادی را از بین ببرد.
حکومت خودمختار در پی افزایش سطح فرهنگی ملت است و نیزدر جهت تأسیس کانون فرهنگی و علمی میکوشد.
 روشنفکران کردستانی بر اساس تواناییهایشان عهدەدار مسؤلیتمیشوند .حکومت ملی خودمختار کردستان شیوەای از سیاست را در
مواجهە با روشنفکران اعمال میکند تا در سرزمین خود بمانند و بە
میهن خود خدمت کنند».
در مراحل بعدی مبارزات ،حزب دمکرات بە ویژە در سالهای اول
پس از انقالب  ،١٣٥٧کە در حساسترین مرحلەی مبارزەی خود قرار
داشت ،بە هیچ وجە از وظیفە و مسؤلیت خود در قبال امور اجتماعی،
تالش در راستای تهیەی کتب کردی برای دانشآموزان و ادارەی مدارس
کردستان و اهمیتدادن بە زبان کردی ،نە تنها غافل نبودە بلکە همچون
یک «دولت» عمل کردە است.
اهمیت این تالشهای حزب دمکرات آن هنگام بیش از پیش ملموس
خواهد بود کە پس از بیرون رفتن از شهرها و استقرار در مرزها و
روستاهای جنوب کردستان ،این حزب در اوج بیامکاناتی و همزمان
با تداوم مبارزەای خونین علیە رژیم جمهوری اسالمی ایران ،صدها
مدرسە را جهت تحصیل کودکان کردستان بە زبــان کــردی تشکیل
داد و از طریق «رادیو صدای کردستان» و روزنامەی «کردستان»؛
بزرگترین خدمت را بە رشد زبان کردی و افزایش سطح فرهنگی جامعە
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کرد.
بە ویــژە بە لحاظ خدمت بە زبــان کــردی و حفظ آن از نقشەی
حکومتهای ضدخلقی ،حزب دمکرات کردستان بە دلیل اینکە [رهبران]
آن همگی از شخصیتهایی بودند کە بە زبــان کــردی مسلط بودند،
نویسندە ،مترجم و صاحب اثران شایستەای بودند ،بە یک آدرس مطمئن
در راستای حفظ اصالت زبان و رشد آن شناختە شدە است.
اهمیت دادن بە فرهنگ کردی ،بە عنوان یک خط مشی غنی با عقبەای
سرشار از دستاورد نە تنها در مراحل بعدی مبارزات حزب دمکرات
کاهش پیدا نکرد ،بلکە ارگان و کمیسیون ویژە بە آن اختصاص دادە
شد ،کە تاکنون چندین کارناوال ،فستیوال ،مسابقە و تجلیل ادبی ،تئاتر،
«هەڵپەڕکێ» کردی و روزنامەنویسی را در سطوح عالی برگزار کردە
کە با مشارکت هزاران تن روبەرو شدە است.
در سالهای اخیر کە در داخــل کشور و در شهرهای کردستان
فعالیتهای ادبی ،فرهنگی و آموزشی زبان کردی توسط فعالین متعهد
بە هویت و شناسنامەی ملی دنبال شدەاند ،حزب دمکرات کردستان
آشکارا از آنان حمایت بە عمل آوردە و این فعالیتها را چون بخشی
جداناشدنی از جنبش ملی کردستان دانستە است.
بە طور کلی حزب دمکرات کردستان بر این بــاور اســت؛ «حیات
فرهنگی مردم کردستان در حال پیشرفت و تجدید حیات است .پیشرفت
فرهنگ ،حرکت آزادیخواهی ما را تقویت میکند و این حرکت نیز بە
نوبەی خود موجب احیای فرهنگ میشود .حتی اگر بگوییم تأثیر این دو
پدیدە بر یکدیگر بە صورت مستقیم است ،مبالغە نکردەایم.
برای اثبات این ادعا دو سند در دسترس است؛ سند اول ،آنکە
مبارزەی ما مبارزەای ملی است ،مردم تحت ستم ما کە برای دفاع
از بقای خود وارد یک جنگ مسلحانە شدەاند ،در عین حال از دیگر
وظایف آنان میتوان بە مسؤلیت حفظ و احیای فرهنگ ملی اشارە کرد.
سند دوم ،آنکە امروزە در کردستان ما با یک رژیم بسیار عقب ماندە،
رژیم آخوندی کە از ظلمات قرون وسطی سر بر آوردە است؛ روبەرو
هستیم .جنگ ما علیە رژیم نادان و خرافەپرست جمهوری اسالمی ،چە
در میادین و جبهەهای جنگ و چە در میدان فرهنگ ،آموزش و تفکر و
اندیشە هنوز ادامە دارد .این دو پدیدە در هم تنیدە شدە است .پدیدەی
اول بدون دومی موفقیتآمیز نخواهد بود ،و پدیدەی دوم نیز بدون اولی
نمیتواند وجود داشتە باشد».
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تالش در جهت
جهانی شدن مسألەی کرد
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حزب دمکرات کە با دیدگاهی متفاوت و با مجموعەای از اصول و
پرنسیپ مدرن و جهان پسند ،پرچم رهبری جنبش حقطلبی ملی مردم
کردستان را در اختیار گرفت ،توجە جامعەی بینالملل را بە خود جلب
کرد .هرچند شرایط و مبارزەی حزب دمکرات در مراحل آغازین تشکیل
و مبارزات آن این فرصت را از حزب دمکرات سلب کرد تا پیام خود و
جنبش حقخواهانە و دمکراتیک مردم کردستان را در بستر دیپلماسی
و بە حکم ضرورت بە گوش سایر طرفها برساند ،اما با ظهور دکتر
عبدالرحمان قاسملو در مراحل دیگر مبارزەی این حزب؛ این کمبودها بە
اندازەی زیادی رفع میشوند.
در واقع مبارزەی حزب دمکرات کردستان در زمینەی دیپلماسی و
روابط این حزب با دنیای خارج ،وامدار دکتر قاسملو است.
نوع نگاه دکتر قاسملو بە «جوهر» جنبش ملی ملت کرد و روابط
شخصی وی با احزاب و شخصیتهای خارجی ،در ایجاد روابط حزب
دمکرات با دنیای خارج ،دو عامل بسیار مهم و اساسی بە شمار میرود.
پیش از هر چیز دکتر قاسملو بر این باور بود کە؛ «مسألەی کرد،
یک مسألەی داخلی نیست».
این نوع نگاه و خوانش نیز از دیدگاه دکتر قاسملو در مورد «جوهر»
و «محتوا»ی جنبش کرد نشأت میگرفت.
وی بر این باور بود ،مادامیکە خواست و مطالبات جنبش ملت کرد
«مشروع» است و در «بیانیەی جهانی حقوق بشر» بر آن تأکید شدە
است ،پس حق مسلم خود میدانیم کە درپی جلب حمایت بینالمللی
باشیم و دوست و همپیمان برای حزب و جنبش خود پیدا کنیم.
در این بارە دکتر قاسملو میگوید:
«مسألەی کرد در تمامی ابعاد خود بە شیوەای است کە در حال
حاضر وجود دارد .در واقع مسألە و مشکل چندین میلیون کرد است
کە باید مطرح شود .خواستهایمان مشروع ،انسانی و درست است.
فکر میکنم اگر با این نوع از نگاه بە مسائل نگاه کنیم و پیش برویم،
موفقیت بیشتری کسب خواهیم کرد .مهم این است کە پیامهایمان کە
مشروع و دمکراتیک هستند ،در خارج بە خوبی پذیرفتە شوند .بایستی
بە همەی کسانی کە حرف ما را میشنوند ،بگوییم کە خواست ملت کرد
بسیار سادە و مشروع است .کرد خواستار حقوق ملیتی خود میباشد؛
همان کە در بیانیەی جهانی حقوق بشر آمــدە است و این مطالبەی
زیادی نیست .بە همین دلیل خواست حق تعیین سرنوشت ،یک مسألەی
داخلی نیست .دولتهای بسیاری همچون دولت ایران هرگاه در مورد
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کردها چیزی گفتە شود ،میگویند؛ این یک مسألەی داخلی است و کسی
حق دخالت در آن را ندارد .پس ما کە هماکنون خواستار خودمختاری
هستیم ،این خواست یک مسألەی داخلی نیست و بخشی از حقوق بشر
محسوب میشود .بە همین دلیل آن دستە از دولتها ،سازمانها و
اشخاصی کە خود را طرفدار حقوق بشر میدانند؛ الزم است کە از
مطالبات مشروع ملت کرد حمایت کنند».
دکتر قاسملو با این نوع از تفکر بە نسبت مسألەی ملت خود و با
استفادە از روابــط شخصی خود با احــزاب و سازمانها و اشخاص
خارجی ،در مــدت زمــان بسیار کوتاهی توانست توجە بسیاری از
سازمانهای سیاسی ،اشخاص ،دولتها و جامعەی بینالمللی را بە
سمت جنبش حقخواهانەی مردم کردستان و حزب دمکرات جلب کند.
هرچند دکتر قاسملو بە عنوان دبیر کل حزب دمکرات و شخص
نخست این حزب در دنیای بیرون پذیرفتە میشد ،اما بە اعتراف بسیاری
از آنان کە دکتر قاسملو در تماس بودە با ایشان و حتی نیز بە اعتراف
کردهای سایر بخشهای کردستان ،تمام تالش حزب دمکرات و دکتر
قاسملو جدای از پیدا کردن حامی و همپیمان برای جنبش ملت کرد در
ایران ،این بود کە «مسألەی کرد» را در سطحی عمومی و با تعریفی
بینالمللی بشناساند و ملت کرد بە عنوان یک ملت ستم دیدە مورد
حمایت و پشتیبانی قرار گیرد.
جایگاه و منزلت ملت کرد در دومین سازمان جهانی اینترناسیونال
سوسیالیست کە ساالنە جلسات مجمع خود را در سطح بزرگ جهانی
برگزار میکند و یک تریبون با میزان مخاطب زیاد است در جهت پخش
و انتشار صدای ملت کرد ،افتخار حضور در آنجا بە دکتر قاسملو و
حزب دمکرات بر میگردد.
مشروعیت خواستهای ملت کــرد و درستی سیاست و مواضع
حزب دمکرات و تالش در راستای این مطالبات مشروع کە آمیختە بە
منشورهای جهانی حقوق بشر است ،جایگاه حزب دمکرات را در جوامع
بینالمللی همچنان مرتفع نگه داشتە است .هرچند بر اساس جریانات
و شرایط سیاسی و پر رنگتر شدن ابعاد منافع و مصالح در حوزەی
روابط ،گاهأ صدای ملت کرد کە بزرگترین ملت بدون دولت جهان است
آنچنان کە باید و شاید شنیدە نمیشود ،اما حزب دمکرات کردستان
با همان اندیشەی تاریخی خود بە محتوای جنبش حقخواهانەی مردم
کردستان کە مشروع و انسانی است؛ در راستای اینکه حل قضیهی ملت
کرد اقدامی مهم برای صلح جهانی است گام بر میدارد.

 160مشی قاسملو ،مشی حزب دمکرات

اعتقاد بە مسألەی زنان
برای نخستین بار در تاریخ جنبش ملی ملت کرد و در جمهوری
کردستان ،بە شیوەای رسمی و در چهارچوب یک سازمان ویژە حقوق
و آزادیهای زن کرد در نظر گرفتە شد.
پیشوای فقید حزب دمکرات و رئیس جمهور کردستان ،شهید قاضی
محمد در رابطە با اهمیتدادن بە حضور زنان در امورات مربوط بە
حکومت و تشویق آنان با هدف فعالیت و نشان دادن تواناییهایشان
نقش اساسی را ایفا کردە است« .بە قصد جلب توجە بیشتر سایر زنان،
پیشوا زن و دختر خود را تشویق بە مشارکت در حیات سیاسی و
اجتماعی کرد تا بە این ترتیب برای زنان دیگر بە الگو تبدیل شوند».
اهمیت دادن بە نقش زنان از دیدگاه حزب دمکرات کردستان رابطەی
مستقیمی با پیشرفت و رشد آزادیهای اجتماعی دارد .تالش برای ترقی
جامعە و بە دست آوردن آزادیهای اجتماعی کە بخشی از برنامەی
حزب دمکرات است ،بدون توجە بە مسألەی زنان و تأمین حقوق ،ممکن
بود صرفأ در حد یک ادعا باقی بماند .بە همین دلیل حزب دمکرات
کردستان در عمل نیز علیە تمامی آداب و رسوم کهنەپرستی کە بە
حقوق و آزادیهای زنان زیان میرساند ،مقابلە کردە و کوشیدە آن را
از میان بردارد.
حزب دمکرات علیرغم احترام گذاشتن بە اعتقادات و فرهنگ جامعەی
کردستان ،در مقابل پدیدەهای رایج و واپسگرایانەای چون« :ژن بە
ژنە» (شغار)« ،گــەورە بە چووکە» [یکی دیگر از سنتهای مذموم
زناشویی کە در آن ازدواج دو فرد بالغ مشروط بە ازدواج خواهر داماد
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با برادر عروس در آیندە است کە حالیأ بە سن تکلیف نرسیدەاند؛ در
مواردی ازدواج آنان حتی در سنین نوزادی رخ دادە است]« ،بایەخوێن»
(خون بها) و «بەزۆر بەشوو دان» (ازدواج اجباری) مواضع آشکار
اختیار کردە و کوشیدە است زنان کرد با بهانەهای مختلف و بیاساس
حق و حقوقشان ضایع نگردد.
در این بارە حزب دمکرات حتی زودتر از قانونهای مترقی کشورهای
اروپایی ،در عمل و با وضع قانون و اتخاذ تصمیم ،حقوق برابر زنان و
مردان را بە تصویب رسانیدە کە در این مورد میتوان بە حق انتخاب
کردن و انتخاب شدن اشارە کرد.
حزب دمکرات کردستان در عصر و شرایطی در اهداف کلی خود
بە صورت رسمی معتقد بە «زن و مرد در انتخاب کردن و انتخاب
شدن دارای حقوق برابر هستند» بود کە در بخش زیادی از کشورهای
اروپایی بە طور مثال در کشورهای فرانسە و آلمان حق رأی دادن
نداشتەاند.
حزب دمکرات مخالف نگاه ابزاری به زنان است ،زیرا بر این باور
است کە مسألەی ترقی جامعەی کردستان و آزادیهــای دمکراتیک
اجتماعی ،الزمەی رسیدن بە اندیشەی عدالت محور برای نیل بە حقوق
و آزادیهای زنان است.
دربارهی نقش زنان در حزب دمکرات دکتر قاسملو میگوید:
«در مبارزات حزبی و سیاسی ما ،بایستی جایگاه ویژەای بە زنان
اختصاص دادە شود .همان طور کە میدانید حزب ما اعتقاد بە حقوق
یکسان کامل زن و مرد دارد .اما میان اعتقاد و عملی کردن آن در
جامعە فاصلەی زیادی وجود دارد .الزم است کە این فاصلە تدریجأ
حذف شود .بە اعتقاد حزب ما هر چقدر کە زنان در امور اجتماعی و
سیاسی مشارکت داشتە باشند ،جامعە و جنبش مترقیتر است و شانس
موفقیت بیشتر است».
همچنین دکتر قاسملو در بــاره نقش زنــان در جنبش کوردستان
میگوید« :هر چقدر زنان در جنبش کردستان بیشتر و فعالتر مشارکت
کنند ،بە همان اندازە این جنبش موفقتر است».
گرە زدن «مشارکت زنان» در حیات سیاسی و اجتماعی بە «موفقیت
و پیروزی جنبش» از سوی حزب دمکرات ،نشانگر این واقعیت است کە
این حزب اعتقاد عمیقی بە ترقی و پیشرفت زنان در زمینەهای سیاسی
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و اجتماعی دارد.
خوشبختانە اکنون زنــان چە در اجتماع و چە در صفوف حزب
دمکرات در سطح دیگری از حضور و مبارزە و مشارکت در زمینەهای
مختلف هستند ،و تواناییهای خود را بیش از پیش بە اثبات رساندەاند و
مبارزەی زنان کرد بە طور کلی در سطح باالیی از هوشیاری قرار دارد،
حزب دمکرات بە منظور بیشتر اهمیت دادن بە زنان و درگیر کردن
بیشتر آنان در حیات سیاسی و اجتماعی ،گامهای دیگری برداشتە است.
در برنامەی حزب دمکرات کردستان ،مصوبەی کنگرەی شانزدهم
آمدە است کە:
«حكومت جمھوری كردستان با توجه به مفاد پیمان بینالمللی از
بین بردن ھرگونه تبعیض علیه زنان ،تأمین برابری زن و مرد در میان
خانواده و جامعه و در عرصەی كار و حاكمیت و بە طور كلی در تمامی
زمینەھای زندگی سیاسی و اجتماعی و فرھنگی و اقتصادی را وظیفەی
مھم خود دانسته و برنامەھای مدونی را در این رابطە اجرا خواھد كرد.
استفادە از مكانیزم تبعیض مثبت همچون سیستم كوتا در انتخابات
مجلس و تعیین نسبت مناسبی در پستھای اداری برای زنان از جمله
راهھای رسیدن به این ھدف خواھد بود».

 163مشی قاسملو ،مشی حزب دمکرات

آمیختگی اخالق و سیاست
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بها دادن بە ایدەآلهای انسانی و تالش برای بنیاد نهادن شیوەای دیگر
از عمل سیاسی کە بەدور باشد از نگرش «مشروعیت بخشیدن بە استفادە
از ابزار ناپسند در راستای نیل بە اهداف» ،خط مشی پر از افتخار حزب
دمکرات است.
ایــن حــزب کە پس از جنگ جهانی دوم و رخــدادهــای ننگینی نظیر
هولوکاست در قلب اروپا و از بین بردن ملتهای محروم توسط باورهای
امپراطوریهای عثمانی و صفوی و در عصر حذف تفاوتهای زیبای
انسانی در زمانەی سیاست آسیمیالسیون ملی رضاشاه ،موجودیت خود
را اعالم کرد؛ و بها دادن بە «اخــاق» و «معرفت» را اساس تالش و
مبارزات خود قرار داد.
مؤسسان این حزب کە سوگند یاد کردە بودند تا بە یکدیگر و میهن خود
خیانت نکنند ،بر اساس تجربە و درک اندوختەی تاریخی سایر جنبشهای
کردستان ،یک نظام اخالقی و درست از مبارزەی سیاسی را تشکیل دادند.
این فرهنگ کار سیاسی و تشکیالتی بە رهبری شهید قاضی محمد
کە خود شخص اخالقمدار بود ،در جمهوری کردستان بە طور کامل بە
شناسەای همیشگی برای این حزب تبدیل شدە است .ماندن نزد مردم و
جانفشانی در راه حفاظت از ملت خود ،عملی اخالقی و ملی بود کە تنها
پیشوای حزب دمکرات از عهدەی آن بر میآمد.
حزب دمکرات کردستان با این سابقەی درخشان از اخالق سیاسی و
ملی کە قدم بە مراحل مملؤ از پستی و بلندیهای سایر شیوەهای مبارزاتی
مینهد ،و مبارزان در بند رژیم ضدکرد مرکز آمادە هستند ،دهها سال از
عمر خود را در سیاهچالەها سپری کنند و قربانی شوند ،اما خدشەای بە
شکوه مردم و جنبش ملتشان وارد نکنند.
در مراحل بعدی مبارزەی خود با رژیم سرکوبگری چون جمهوری
اسالمی ایران کە از هیچ جنایتی برای از بین بردن ملت کرد فروگذار
نمیکند ،روبەرو میشود؛ این حزب «اخالق» در اندیشە ،سیاست و عمل
را بە یک پرنسیپ انسانی تغییر ناپذیر تبدیل میکند کە بە هیچ عنوان
حاضر نیست آن را کنار بگذارد.
حزب دمکرات کە متکی بە ملت و اندیشەهای دمکراتیک خود بود،
هیچ گاه بدون در نظر گرفتن پرنسیپهای اخالقی حزب ،در قبال نگرش
سرشار از دروغ و بە دور از اخالق رژیم و مخالفان خود عکسالعملی از
خود نشان نداد.
بە همین خاطر است کە شهید دکتر قاسملو در مقابل آن حجم از فحش
و ناسزا و تهمتهایی کە بر وی و حزب ایشان و مردم کردستان روا
میداشتند ،محکم و با اعتماد بەنفس باالیی میگوید:
«ما بیاخالقی و ناسزاگویی را در سیاست مردود میدانیم ،در جهت
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نهادینە کردن اخالق در سیاست میکوشیم و نخستین حزب ایرانی بودەایم
کە اخالق را وارد سیاست کردەایم».
مخالفت با تروریسم ،رفتار انسانی با اســرای جنگی ،مخالفت با
گروگانگیری ،مخالفت با بەکار بردن خشونت علیە زندانی ،صداقت با
مردم ،از مواردی هستند کە رفتار و سیاست اخالقمدارانەی حزب دمکرات
کردستان را تشکیل میدهند.
اهمیت مقید بودن بە این مجموعە از پرنسیپهای اخالقی ،هنگامی
برجستەتر خواهد شد کە همزمان شاهد جنایتکارانەترین رفتار رژیمهای
تهران در مواجهە با ملت کرد و حزب دمکرات کردستان بودەایم.
زمانی کە نیروهای بیرحم جمهوری اسالمی ایــران نعش بیجان
پیشمرگهای شهید را بوکسر میکردند و با ماشین در مناطق غیر از
کردستان ایران میچرخاندند ،حزب دمکرات از نیروی پیشمرگ میخواست
تا با اخالق انسانی با اسرای جنگی که پاسدار جمهوری اسالمی بودند،
رفتار شود.
هنگامی کە جالدان رژیم در زندانها گروه گروه از جوانان کرد را
تیرباران میکنند ،در بازداشتگاههای حزب با اسیران جنگی با رفتار
انسانی برخورد میشود.
همزمان کە حزب دمکرات با ترور و تروریسم مخالفت میکند ،آنان
در اتاقهای فکری خود برنامەی ترور رهبران حزب را آمادە میکردند و
نهایتأ اقدام به ترور آنها میکنند.
پایبندی حزب دمکرات بە مبانی اخالقی در مبارزات سیاسی خود،
یکی از دالیل اساسی و جوهری محسوب میشود ،تا امروزە کە نزدیک
بە هشت دهە از فعالیتهای آن میگذرد ،همچنان بە عنوان مطمئنترین
نیروی کردی در کلیەی زمینەها شناختە میشود ،و در دل مردم کردستان
همچون همیشە جایگاه ویژەی خود را داراست؛ و در جوامع جهانی نیز از
اعتبار واالی سیاسی برخوردار است.
بە این دلیل شخصیت خارجی همچون «مارک کراویتز» در سال ١٩٨٩
در مقالەای کە در روزنامەی فرانسوی پر تیراژ «لیبراسیون» چاپ شد،
نوشتە:
«یکی از افتخارات بزرگ دکتر عبدالرحمان قاسملو کە هیچگاه از تکرار
آن خستە نمیشد این بود کە میگفت :تا جایی کە امکان دارد باید ارزشها
و ایدەآلهای انسانی در مبارزە و امورات روزانەی جنبش ،خود را نمایان
سازد .در ارتباط و برخورد با مردم بە فشار اجباری متوسل نشدە است.
هیچگاه آنان را بە گروگان نگرفتە است ،هرگز هواپیما را بە سرقت نبرده
و یا در مکانهای عمومی اقدام بە بمبگذاری نکردە است».
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واقعبینی سیاسی
یکی از ویژگیهایی کە حزب دمکرات را از تمامی جنبشهای پیش از
خود جدا میکند ،این است کە این حزب با نگرشی توأم با «واقعبینی»
بە سیاست نگریستە است.
بە عبارتی سادەتر همان طور کە در گفتەهای رهبران این حزب آمدە
است ،از شعارهای خالی از معنی استفادە نکردە و «مسئوالنە» موضع
گرفتە است .هنگامی کە گفتە میشود از شعار توخالی استفادە نکردە
است ،دقیقأ بدین معنی است کە بە کلیەی امور دقت فراوانی اختصاص
دادە شدە است ،و هنگامی کە گفتە میشود «مسئوالنە» موضع گرفتە
است ،دقیقأ بە معنی اهمیت دادن بە مردم است.
زمانی کە «حزب احیای کردستان» بە «حزب دمکرات کردستان»
تبدیل میشود ،رهبری حزب ،بە ویژە پیشوا قاضی محمد نگرش و
اندیشەی واقعبینانەتری را دنبال میکنند و با توجە بە شرایط سیاسی
آن هنگام در ایــران ،منطقە و ظرفیت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی
جامعەی آن زمان کردستان اقدام میکنند.
هرچند افق نگرش و اندیشەهای ملی حزب دمکرات بر اساس اعتقاد
بە «حق تعیین سرنوشت» و سروری ملی و میهنی «کرد و کردستان»
کما فیالسابق باقی ماندە است ،اما سیاست بە عنوان یک «متغیر»
روزانە در یک عمل وسیع علمی با اصطالح «هنر ممکن» تعریف شدە
است.
در مراحل بعدی مبارزەی حزب دمکرات کردستان کە چند دفعە بە
«انحراف» کشیدە شدە است ،بازگشت بە راه اصلی آن از شیوەی
سیاست و تفکر در بارەی چگونگی اقدام تا رسیدن بە اهداف خود،
هموارە همچون ضرورتی سیاسی در نظر گرفتە شدە است.
بــرای نیل بە ایــن هــدف تــاش شــدە اســت با نگرش و خوانشی
«شجاعانە» در تاریخ جنبشهای کرد و شیوەی سیاست و تحلیل نتایج،
هموارە متذکر شود کە سیاست یک علم است.
در این بارە دکتر قاسملو رو بە شاگردان خود در دورهی تشکیالتی
حزب دمکرات میگوید« :بگذارید اعتراف کنیم کە ملت کرد در طول
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تاریخ سیاست یا همە یا هیچ را پیش گرفتە است ،نتیجەی آن چە بودە
است؟! «هیچ» .در سیاست گاهی با دو قدم بە جلو یک امتیاز میگیری،
بعد دوبارە مبارزە را ازسر میگیری برای رسیدن بە امتیازات بعدی
و بیشتر ،این سیاست است .بە این شیوە از سیاست هنر ممکن گفتە
میشود .سیاست هنر ممکن است .در سیاست سیاه و سفید وجود
ندارد! ،همە و هیچ ،کسی کە با این روش سیاست کند موفق نخواهد
شد».
در حزب دمکرات ،سیاست ارتباط مستقیمی با مفهوم «مسئولیت»
دارد ،مسئولیت در قبال سرنوشت ملی و میهنی یک ملت.
پس درک این مسئولیت باعث شدە است ،تا رهبری حزب دمکرات بە
درستی سیاست بورزد و خود را از آنچە «خیال و آرزو» مینامند؛
دور بدارد.
بە همین دلیل هنگامی کە از دکتر قاسملو میپرسند ،چگونە ممکن
است کە حزب دمکرات در حالی کە شعار سقوط رژیم خمینی سر
میدهد ،در مورد مذاکرە حرف میزند؟! در پاسخ میگوید« :ما بە
عنوان حزب دمکرات خود را در برابر ملتمان مسئول میدانیم .سیاست
ما یک سیاست درست و توأم با واقعبینی است و هیچگاه از شعار
توخالی استفادە نکردەایم ،و شعاری ندادەایم کە از عهدەی انجام آن بر
نیامدە باشیم .ما با مسئولیتپذیری مبارزە را ادامە دادەایم .بە هنگام
صلح خواستار مذاکرە بودەایم و بە هنگام جنگ نیز جنگیدەایم».
«واقعبینی سیاسی» در حزب دمکرات کردستان نتیجەی دو اصل
«توانایی در تحلیل» و «شجاعت در تصمیمگیری» اســت .رهبری
این حزب با پیروی از «خرد جمعی» و احساس مسئولیت در برابر
سرنوشت جنبش ملی کردستان ،با مهارت کوشیدە است با علم بە درک
اتفاقات و تغییرات دور و نزدیک ،و نقش و تأثیر آن بر جنبش کرد؛
مبارزەی خود را ادامە دهد.
در مرحلەی دیگری از مسئولیتپذیری در برابر مردم و جنبش و
اتخاذ یک سیاست درست و واقعبینانە ،با شجاعت تصمیم گرفتەاند و
آنچە را کە فکر کردەاند بە صالح و منفعت مردم بودە ،اعالم داشتەاند.
ممکن است خیلی وقتها تصمیم و موضعی گرفتە شدە و جمعی از
مردم از آن خشنود نبودە باشند ،اما حزب دمکرات کە خود را در قبال
یک مسألەی فراگیر ملی همچون جنبش ملی مردم کردستان «مسئول»
دانستە ،بر اساس تحلیلی کە بە زعم آن درست بودە است با شجاعت
نظر خود را ابراز کردە و مسئولیت سیاسی را نیز بر عهدە گرفتە است.

 168مشی قاسملو ،مشی حزب دمکرات

حق تعیین سرنوشت

«تأمین حقوق و آزادیهــای مردم کردستان در چهارچوب کشور
ایــران» ،تاکنون نیز شعار اصلی و تاریخی حزب دمکرات کردستان
میباشد.
این در حالیست کە حزب دمکرات فقط چند ماه پس از تأسیس آن،
ساختار سیاسی و خودگردانی را بە نام «جمهوری کردستان» تأسیس
میکند و با برافراشتن «پرچم کردستان» و تشکیل «سپاه ملی» ،در
عمل پیام سروری و ملی و میهنی خود را اعالم میدارد.
درک این موضوع بە ظاهر پارادوکسیکال در اندیشە و راه حل
مسألەی ملت کرد ،آسان نیست.
تشکیل یک جمهوری ملی در کشوری کە ممکن است ،با یک نظام
سیاسی بسیار متفاوتتری ادارە شود ،فرمول نسبتأ پیچیدەای بەنظر
میرسد.
«تأسیس جمهوری کردستان در چهارچوب ایرانی دمکراتیک و
فدرال» کە شعار استراتژیکی حزب دمکرات کردستان است ،یکی از
فرمولهای سیاسی محسوب میشود کە تحلیل آن مستلزم درک عمیقی
از شیوەی نگرش این حزب در مورد مفهوم «حق تعیین سرنوشت»
است.
بر عکس آن درک ظاهری کە در مورد مسألەی استقالل وجود دارد،
«حق تعیین سرنوشت» از دیدگاه حزب دمکرات کردستان این است کە
ملت کرد «واقعأ حق تعیین سرنوشت خود را در اختیار داشتە باشد».
بە همین دلیل این موضوع بە این معنی نیست کە خواستار جدایی
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از کشوری بە نام ایران باشد .هرچند حزب دمکرات حق استقالل را نە
تنها برای ملت کرد بلکە برای تمامی ملتهای تحت ستم مشروع میداند.
حــزب دمــکــرات از رهگذر مفهوم «س ــروری ملی»« ،حــق تعیین
سرنوشت» را تعریف میکند .بەاین معنی کە هر شکل از ادارەی
سیاسی ،چە خودمختاری باشد چە فدرالی و یا هر شیوەی دیگری ،کە
در آن حق تعیین سرنوشت برای ملت کرد صورت بگیرد ،آن را بە فال
نیک میگیرد و بە این «خودمختار» بودن همچون گونەای از سروری
ملی مینگرد.
در این طرز اندیشە« ،حق» و «خود سروری» ،آن اندازە کە محتوای
آن حائز اهمیت است؛ فرم و ظاهر آن از آن برخوردار نیست.
بنا بە عبارتی واضحتر؛ بر اساس این نگرش ،وجود اقلیمی خودمختار
کە امکان تصمیمگیری آزادانە در مورد سرنوشت خود برای ساکنان
آن مهیا باشد ،بسیار بهتر از ساختاری «مستقل» است کە ساکنان آن
حق تصمیمگیری در مورد سرنوشت خود را نداشتە باشند.
در رابطە با نگرش حزب دمکرات کردستان بە مسألەی «حق تعیین
سرنوشت» ،شهید دکتر قاسملو در تشریح شعار اصلی وقت حزب
(دمکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان) ،میگوید:
«در صورتی کە از یک خودمختاری واقعی برخوردار شویم بە این
معنی است کە بە «حق سرنوشت» رسیدەایم .قضیە از این قرار نیست
کە ما نمایندەی خود را در سازمان ملل متحد و یا حق زدن سکە بە
نام خود را داشتە باشیم .هماکنون ملتهای زیادی وجود دارد کە اینها
را دارند –بە ویژە در آفریقا کە پیشتر مستعمرە بودەاند و اکنون آزاد
گشتەاند -اما احساس برخورداری از حق تعیین سرنوشت نمیکنند.
منظور این است کە شکل ظاهری استقالل ،بدین معنی نیست کە
آن ملت بە حق تعیین سرنوشت دست یافتە است .نقطە مقابل آن نیز
واقعیت دارد ».بە طور کلی از دید حزب دمکرات کردستان ،حق تعیین
سرنوشت این است کە «مردم این احساس را داشتە باشند کە این خود
آنان هستند کە بر سرنوشتشان حاکماند».
تا بە اینجا بخشی از نگرش و اندیشەی حزب دمکرات در مورد حق
تعیین سرنوشت بود کە رابطەی مستقیمی با «بە انجام رساندن آن
دستە از ایدئالهایی است کە حزب دمکرات در شیوەهای خودمختاری
یا فدرالیسم مطرح کردە و بە عنوان برنامەی سیاسی خود آن را فرمولە
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کردە است».
بخش دیگری از این اندیشە ،اعتقاد بە «مشروعیت جدایی ملتهای
تحت ستم» از آن کشورهایی کە حقوقشان در آنجا نقض میشود.
حزب دمکرات کردستان در این بارە جداشدن را تصمیمی مشروع
میداند .اما در مورد «جدایی» سایر بخشهای کردستان از دولتهایی
کە در آن تقسیم شدەاند ،بر این باور است کە دیگر «جدایی» معنی
ندارد و مستقیمأ آن را «اتحاد» مینامد.
از دیدگاه حزب دمکرات کردستان نیز؛ «حق اتحاد بیش از حق
جدایی است ».این درک کە اندیشە و نگرش اساسی حزب دمکرات در
مواجهە با مسألەی کرد است ،از آنجا سرچشمە میگیرد کە مدتهاست
بر این باور است کە «کردستان یک سرزمین است و کردها یک ملت
هستند».
دکتر قاسملو در این بارە میگوید« :حق تعیین سرنوشت برای ملت
کرد ،بە این معنی است کە موضوع کردستان جدایی نیست بلکە بالعکس
اتحاد و وحدتی دوبارە است .همبستگی حق جدایی نیست ،حق وحدت
اســت ،جدایی از سایر ملتهاست .درواقــع حق و مشروعیت وحدت
دوبارە ،از حق جدایی بیشتر است .پس ما بە عنوان ملت کرد این حق
را دارا هستیم کە روزی برسد و ما بە وحدت برسیم ،زیراکە تقسیم
کردستان یک تقسیم مصنوعی است».
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استفادە از ابعاد و
شیوەهای مبارزە
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جنبش ملی کرد ،یکی از ناکامترین جنبشهای تاریخ معاصر جهان
بودە است ،کە مجموعەای از دالیل و فاکتورهای خارجی و داخلی در
بەوجود آوردن این ناکامی نقش داشتەاند .از دالیل داخلی میتوان بە
عقلیت رهبری جنبشها در نوع سیاست و انتخاب راهکار و شیوەهای
مبارزە و نوع تالش و کوششی کە در راستای بە دست آوردن اهداف و
مواجهە با «دشمن» صورت گرفتە است اشارە کرد؛ کە نقش بەسزایی
در این ناکامی داشتەاند .با پیدایش حزب دمکرات کردستان و خوانشی
کە بر شیوەی سیاست و مبارزە بر اساس مبانی واقعبینی سیاسی
و درک معادالت سیاسی داشت ،جنبش ملی کرد میکوشد دروازەی
احتماالت سیاسی را بە روی خود بگشاید.
حزب دمکرات نە تنها در شیوەی سیاست خود مشغول مفهومی
چون «دشمنی» نشد و محدودەی خاصی برای خود در نظر نگرفت،
بلکە با واقعبینی زیادی سیاست را در وسعت ماهیت ذاتی خود کە همانا
مبارزە و پیگیری حقوق و آزادیهــای ملت کرد است ،در چهارچوب
وسیعتری تعریف کرد.
پس از فروپاشی جمهوری کردستان و اعدام پیشوای حزب دمکرات
و رئیس جمهور کردستان ،قاضی محمد ،مبارزان این حزب همزمان
با تالشهایشان در راستای احیای حزب دمکرات ،در رفراندوم سال
 ١٣٣٢و بە منظور برچیدە شدن مجلس ایران و انتخابات دور هفدهم
این مجلس مشارکت بە عمل آوردند؛ کە برای آن برهە از حیات سیاسی
حزب دمکرات فرصت مناسبی بود.
در مرحلەی دیگری از حیات سیاسی حزب دمکرات کە دکتر قاسملو،
این حزب را چە از لحاظ سیاسی و چە از لحاظ تشکیالتی و سازمانی
احیا میکند ،اندیشەی استفادە از شیوە و زمینەهای مختلف مبارزە،
رسمأ وارد ادبیات و برنامەی حزب دمکرات کردستان میشود.
شهید قاسملو با اندیشە دربارەی طوالنی بودن مدت دستیابی بە
هدف کلی حزب ،بر این باور است کە پیروی از سایر شیوەهای مبارزە
مشروط بر اینکە مشروع باشند ،درست و مناسب است.
در این رابطە و در «برنامە و اساسنامەی حزب دمکرات کردستان
(ایران)» کە توسط دکتر قاسملو در مهرماه سال ١٣٥٢نوشتە شد و در
کنگرەی سوم حزب بە تصویب رسید ،آمدە:
«مبارزە در جهت تشکیل یک حکومت خودمختار در کردستان کە
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خواست دراز مدتی محسوب میشود ،با مبارزە در راستای بە انجام
رساندن برخی از مطالبات در چهارچوب رژیم فعلی ایران در تضاد
نیست .حزب دمکرات کردستان بر این باور است کە با کمک مبارزەی
پیگیر امکان عقبنشینی اجباری رژیم وجود دارد .بە همین دلیل حزب
ما هماکنون نیز بە منظور بە رسمیت شناختن زبان کردی و  ...مبارزە
میکند و بر این باور است کە با مبارزەای منظم میتواند مطالبات خود
را بر رژیم تحمیل کند».
این نوع از اندیشەی حزب دمکرات کردستان بە منظور استفادە
از شیوەهای مختلف مبارزە در مراحل مختلف آن ،دارای گذشتەای
سرشار از نمونە است.
صرفأ طی مدت چهار دهە از حاکمیت رژیم جمهوری اسالمی کە در
پاسخ بە مطالبات ملی و صلحجویانەی مردم کردستان و حزب دمکرات
«فرمان جهاد» صادر کرد ،حزب دمکرات همزمان با مبارزات سرشار
از قهرمانی و شجاعت نیروی پیشمرگ ،با شیوەهای مختلفی چون
مذاکرە با رژیم ،مشارکت در انتخابات مختلف در نوع بایکوت ،مشارکت
و ترغیب و تشویق مردم ،کوشیدە است ،در کلیەی زمینەها در راستای
منفعت و مصلحت مسألەی مهم ملی استفادە بە عمل آورد .حتی در
این رابطە تالش کردە از اختالفات میان جناحهای رژیم نیز در راستای
مصلحت خواست و مطالبات مردم کردستان استفادە کند.
بە طور مثال در زمانی کە نخستین رئیس جمهور رژیم یعنی بنیصدر
با خمینی اختالف داشت ،دکتر قاسملو میگوید« :حزب ما علیرغم اینکە
صحبت امیدوار کنندەای از هیچ کدام از جناحهای رژیم نشنیدەایم ،اما
با تحلیلهایی کە در این مورد داشتەایم ،بە این باور رسیدەایم کە در
این اختالفاتی کە مابین آقای بنیصدر و برخی از اشخاص مرتجع بە
وجود آمدە است ،ما آمادە هستیم در صورت پذیرش خواستەهایمان؛
از بنیصدر حمایت کنیم».
اگر بخواهیم مبنایی برای این نگرش حزب دمکرات کردستان در
نظر بگیریم ،جدای از «کوشش در راستای بە دست آوردن خواست و
مطالبات مردم کردستان» ،نمیتواند چیز دیگری باشد.
محور اصلی این خط مشی در اندیشەی حزب دمکرات« ،مطالبات
مردم کردستان» است .بە این دلیل است کە دکتر قاسملو دربارەی
مذاکرە با رژیم جمهوری اسالمی ایران –بە عنوان شیوەای از مبارزە -با
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صراحت میگوید« :اگر رژیم خواستار مذاکرە با ما باشد ،ما نمیتوانیم
آن را رد کنیم ،همچنان کە تاکنون چندین بار بە آنان گفتەایم ،میدانند
کە ما مطالبات ملت کرد را با آنان در میان میگذاریم ،در صورتی کە
بگویند در این بارە حرف نمیزنیم؛ ما دیگر آن را مذاکرە نمیدانیم».
در مراحل بعدی مــبــارزەی حــزب دمکرات کە شیوەهای حضور
مستقیم پیشمرگ و مبارزەی مسلحانە کاهش مییابد و در داخل کشور
مجموعەای از فعالیتهای مدنی از سوی فعاالن آنجا ظهور مییابند ،این
حزب با در پیش گرفتن گفتار و نگرشی جدید در مبارزە و ظرفیتهای
جامعەی کردستان ،حمایت خود را از این فعالیتها اعالم میدارد و بە
عنوان بخشی از مبارزەی ملی آن را معرفی میکند.
محتوای اصلی این نگرش و گفتار جدید حزب دمکرات ،باز همان
مسألەی «خواست و مطالبات ملی مردم کردستان» است ،با این تفاوت
کە این بار و در این مرحلە حزب دمکرات باتوجە بە شرایط مبارزە
میخواهد ،سنگینی مقابلە با رژیم تهران در میدان داخل کشور باشد.
اندیشەی حزب دمکرات در مورد شیوەهای مبارزە در چهارچوب
چند بعدی جنبش ملی کردستان ،از روی دیگری شایان توجە و بحث و
تحلیل است .حاکمیتهای مرکزگرای ایرانی در تهران هموارە کوشیدەاند
با دیدی امنیتی بە مسألەی کردستان بنگرند.
بە همین خاطر است کە همیشە تالش کردەاند این مسألە را خارج
از خواست مردم کردستان بدانند و توپ را بە زمین احزاب و نیروی
پیشمرگ بیندازند.
بە همین دلیل ایــن اندیشە و نگرش حــزب مبنی بر اینکە مردم
جامعەی کردستان در داخل کشور با فعالیتهای مختلف مدنی با رژیم
مقابلە کنند ،یک پاسخ منطقی و ضروری بە سیاستهای این رژیم در
کردستان است.
در مرحلەی کنونی کە خوشبختانە حوزەی مبارزە در داخل کشور
نسبت بە گذشتە بسیار وسیعتر است ،حزب دمکرات بر اساس اعتقاد بە
مبارزەی چند بعدی ،کلیەی فعالیتهای داخل کشور را بخشی ناگسستنی
از همان مسألەی مهم ملی میداند ،و بە عنوان رهبر جنبش هویتطلبی
کرد در کردستان ایران ،خود را حامی مبارزەی مدنی و جامعەی مدنی
و فعالین این حوزە میداند.
حمایت حزب دمکرات از فعالیت مدنی در داخل کشور در مرحلەی
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کنونی بە لحاظ نگرش و اندیشە ،وامدار عقبەی درخشان دکتر قاسملو
در این زمینە اســت .بیش از سی سال پیش کە شیوەی «مبارزەی
مدنی» نە بە این نام و نە بە این وسعت کنونی در کردستان وجود
داشت ،شهید قاسملو با نام بردن از این شیوە از مبارزە تحت نام «با
متانت» و «منفی» میگوید:
«حزب ما باید میان مبارزەی مسلحانە و «مبارزەی توأم با متانت»
در داخل شهرها هماهنگی ایجاد کند .آنان کە با رژیم مخالف هستند
و بە هر شیوەی ممکن در راه مطالبات مردم مبارزە میکنند ،حتی با
شیوەی «مبارزەی منفی» ،مانند آنچە کە گاندی در هندوستان دنبال
کرد ،نزد ما قابل قبول و جای تقدیر است .ما بر این باور نیستیم کە
هر کس کە مخالف رژیم باشد مجبور بە مبارزەی مسلحانە است .ما از
تمامی شیوەهای مبارزاتی استقبال میکنیم؛ از مبارزەی مسلحانە گرفتە
تا مبارزەی فرهنگی».
این طرز تفکر حزب دمکرات در مورد شیوەهای مبارزاتی ،از نگرش
حزب بە هنر سیاست و علم سیاست نشأت گرفتە است.
از دیدگاه دکتر قاسملو و حزب دمکرات؛ سیاست تحت تأثیر اندیشەی
لوژیکی «صفر و صد» و «سیاه و سفید» ،نمیتواند دارای مفهومی باز
و زندە باشد ،بلکە شناخت سایر اعداد و رنگهای مختلف ،مشروط بە
در نظر گرفتن مصالح عمومی و ملی مردم است.
بە طور کلی در حزب دمکرات تعبیر مذهبی از سیاست صورت
نمیگیرد و بلکە با نگرشی بە وسعت هنر ممکن دربــارەی ممکنات
سیاسی تصمیمگیری صورت میگیرد ،و مادامی کە مبنای کلیەی این
نگرشها بر اساس در نظر گرفتن مصالح ملی است و مطالبات مردم
کردستان در آن حائز اهمیت فراوان است؛ هیچ گونە شکی در مشروعیت
این خط مشی وجود ندارد.
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اتحاد و همبستگی
حزب دمکرات کە هدف مبارزەی خود را ،بەدست آوردن حقوق و
آزادیهای مردم کردستان در چهارچوب ایرانی دمکراتیک قرار دادە
است ،در برنامەی خود بە مسألەی اتحاد و همبستگی در دو بستر
«کردستانی» و «ایرانی» پرداختە است.
در جمهوری کردستان تمام تالش پیشوا قاضی محمد این بود کە
در سطح کردستانی و در داخل دستگاه ادرای جمهوری کردستان و
جامعەی آن زمان کردستان کە تشکلی ایالتی و مبتنی بر طایفەگری
داشتە ،اتحاد اجتماعی و سیاسی بە وجــود بــیــاورد .حــزب دمکرات
کردستان در سطح ایران نیز با شش حزب سیاسی در ایجاد مراودات
نزدیک توانست موفق عمل کند.
در دیگر مراحل مبارزە حزب دمکرات علیە حاکمیت شاهنشاهی و
همچنین جمهوری اسالمی ،توانست «اتحاد و مبارزەی مصرانە»ی
مردم کردستان و بە طور کلی جنبش کرد را با سایر ملیتهای داخل
جغرافیای ایــران بەهم نزدیک کند و در برنامەی خود جای دهــد ،و
هموارە بر این باور بودە است کە تنها از راه اتحاد و همبستگی است
کە میتوان بر سیستم حاکم چیرە شد.
در این بارە در برنامەی حزب دمکرات مصوب کنگرەی سوم آمدە
است کە؛ «حزب دمکرات کردستان برنامەی خود را در منظر ملت
کرد و کلیەی ساکنین کردستان قرار میدهد .کارگران ،کشاورزان،
روشـنفــکــران ،بــازاریــان و ایــات میهندوست و از تمامی فرزندان
شرافتمند کردستان دعوت بەعمل میآورد کە در جهت نیل بە اهدافی
کە در برنامە آمدە است تالش کنند .حزب دمکرات مطمئن است کە اتحاد
و مبارزەی مصرانەی ملت کرد «باهم» در کنار سایر ملیتهای ایران

 177مشی قاسملو ،مشی حزب دمکرات

میتواند و میبایست کە رژیم وابستە بە امپریالیسم محمدرضا شاه را
سرنگون کند».
چە در دوران شاهنشاهی و بعدتر در دوران رژیم جمهوری اسالمی
نیز ،حزب دمکرات همیشە بر این باور بودە کە «نقطە قوت این رژیمها،
فقدان اتحاد و همبستگی میان احزاب اپوزیسیون است ».بە همین دلیل
است کە در کنار انگشت گذاشتن بر کمبودها ،با صراحت اعالم داشتە
کە با نیروهای دمکرات و مترقی حاضر بە همکاری است.
حزب دمکرات کردستان نخستین حزب در سطح ایران بود کە از
محتوای غیردمکراتیک و ضدخلقی رژیم تازە بە قدرت رسیدە آگاه بود،
از همان سالهای ابتدایی بر سر کار آمدن این رژیم حزب دمکرات
تمامی احزاب مخالف را دعوت بە همکاری کرد .در یکی از گردهماییهای
حزب ،شهید دکتر قاسملو علیرغم اشارە بە شرایط ناگوار اقتصادی و
سیاسی ایران و محدودیتهای آزادیهای دمکراتیک کە توسط رژیم
صورت گرفتە بود ،رو بە کلیەی «نیروهای مبارز و انقالبی» خواستار
این است کە؛ «اگر بە دنبال راه حلی برای برونرفت از این مشکالت
هستیم و اگر میخواهیم با جدیت با این رژیم بە مبارزە ادامە دهیم ،یک
راه وجود دارد و آن راه نیز اتحاد کلیەی نیروهای دمکرات و اصیل و
انقالبی است».
در رابطە با اتحاد و همبستگی در کردستان ،حزب دمکرات بنا بر
اساس احترام بە نظرات سیاسی مختلف ،بالفاصلە پس از انقالب ١٣٥٧
نقش برجستەای را در تشکیل هیأت نمایندگی خلق کردستان برای
مذاکرە با دولت مرکزی ایفا نمود .در مراحل بعدی حیات سیاسی خود،
حزب دمکرات بە منظور اتحاد میان نیروهای کردستانی و پایان دادن
بە تنشها و اختالفات بیش از همگان از خود مایە گذاشتە است .حزب
در این بارە با جدیت از گذشتەی اختالفات میان احزاب کردستان انتقاد
کردە است ،و بە عنوان حزبی مسئول سهم خود از این کمبودها را
پذیرفتە است و با درک ضرورت این مسألەی بسیار مهم و حساس ،در
سالهای اخیر بیش از همیشە مشغول این مسألە بودە کە خوشبختانە
پیشبرد قابل مالحظەای داشتە است.
در رابطە با نیروهای ایرانی نیز ،حزب دمکرات نە تنها نقش کلیدی
برعهدە داشتە است ،بلکە در بسیاری از موارد نقش محوری و جمعکنندە
را در میان این نیروها ایفا کردە است ،کە این ویژگی مربوط بە نقش
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و جایگاه این حزب در کردستان و از همە مهمتر ،وجود آحاد مردم
کردستان در صحنەی مبارزە است.
مبنا و اساس این مشی حزب دمکرات قبل از هر چیز بر روی منافع
و مصالح جنبش ملی مردم کردستان استوار بودە است .بە عبارتی
واضحتر اینکە این نیروهایی کە خواهان تشکیل اتحاد و همبستگی با
آنان است ،چە جوری بە مسألەی مردم کردستان نگاه میکنند و در این
راه از چە شیوەای برای معرفی جنبش حقخواهانەی مردم کردستان
استفادە میکنند .بە همین دلیل اصلیترین پیش شرط حزب دمکرات در
مورد همپیمانی با سایر نیروهای ایرانی ،بە رسمیت شناختن خواست و
مطالبات ملی مردم کردستان است.
بە همین دلیل است کە حزب دمکرات هموارە گفتە است« :ما حاضریم
با آن دستە از نیروهایی کە دمکرات ،مترقی و در عین حال معتقد بە
حقوق ملی ملت کرد هستند ،و استقالل سیاسی حزب دمکرات را بە
رسمیت میشناسند ،اشتراک عمل داشتە باشیم».

 179مشی قاسملو ،مشی حزب دمکرات

عشق بە زندگی و تالش
در راستای خوشبختی جامعە
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از دیدگاه حزب دمکرات کردستان« ،آزادی» قبل از آنکە مفهومی
سیاسی باشد ،یک تعبیر وسیع انسانی است کە هرگز در مبارزات
سیاسی و تحت نام هیچ گونە توجیهی نباید در جهت محدود کردن آن
اقدامی صورت گیرد .مبارزەی حزب دمکرات کە مفهوم سیاسی-ملی
بە خود گرفتە است ،جز تالش برای استقرار خوشبختی در جامعەی
کردستان حاوی معنی دیگری نیست .بە این معنی کە انسان کرد در
حالی کە حق زندگی بە شیوەای درخور و همچنین فرصت خوشبختی
از وی سلب شدە است ،میخواهد برای بە دست آوردن این حق انسانی
مبارزە کند تا بە یک زندگی شایستە برسد؛ بە همین دلیل این مبارزە
نمیتواند از مفهوم عشق بە زندگی تهی باشد .بر همین اساس حزب
دمکرات کردستان از همان ابتدای امر با صراحت تام در برنامەی خود
اعــام م ـیدارد کە؛ «افزایش سطح زندگی ملت کــرد ،محتوای اصلی
برنامەی حزب دمکرات است».
در حزب دمکرات برعکس نگرشهای رایج در جنبشهای سیاسی
کە بە زعم آنان بایستی رفتارهای اجتماعی در مرحلەی مبارزە با
محدودیت روبــەرو شوند ،عشق بە زندگی آمیختە بە جریان مبارزە
میشود و مبارزە در راه نیل بە این مفهوم کە طبیعتأ بە خوشبختی
جامعە میانجامد؛ تعریف میشود .بە همین دلیل شعار «زندگی و
مبارزە» بە جوهر فلسفی نگرش این حزب بە کلیەی مفهوم تالش
مبارزاتی تبدیل میگردد.
افزایش سطح زندگی انسانی کرد و تالش در جهت خوشبختی جامعەی
کردستان ،هدف اصلی مبارزەی حزب دمکرات است .در این بارە شهید
دکتر قاسملو میگوید« :تمام تالشهایمان بە این منظور است کە ملت
کرد در رفاه باشد و جامعەی خوشبختی داشتە باشیم ».طی مدت
مبارزات توأم با سختی و روزهای دشوار هرگز این نگرش انسانی،
با توجیهات گوناگونی چون ناچاری ،جنگ ،آوارگی و بیامکاناتی و
فاجعەهای مختلف ،نە تنها فراموش بلکە کمرنگ هم نشدە است.
هرگاه حزب دمکرات احساس کردە باشد کە وضعیت معیشتی و
گذران زندگی مردم کردستان بنا بە دلیل اتخاذ موضع و سیاستی از
سوی وی در وضعیت خطرناکی قرار گرفتە باشد؛ بدون معطلی از آن
صرف نظر کردە است.
پس از حملەی نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسالمی ایران بە
شهرهای کردستان در تابستان  ،١٣٥٨افراد زیادی بر این باور بودند
کە میبایست نیروی پیشمرگ در شهرها بە مقاومت خود ادامە میداد.
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اما حزب دمکرات بە هیچ وجە این رویکرد را درست نمیداند و بە
دلیل حفظ «جان و مال مردم» جنگ را بە بیرون شهرها بردە و بە
شیوەی پارتیزانی بە مبارزەی خود ادامە میدهد .در این بارە شهید
دکتر قاسملو میگوید« :جنگ در داخل شهرها بە نفع دشمن و بە ضرر
مــردم ماست ،ما تحت هیچ گونە شرایطی نمیخواهیم زندگی مردم
برهم بخورد و بە ویرانی و آوارگی بینجامد ».این نگرش بجز احساس
مسئولیت در قبال زندگی و خوشبختی مردم کردستان ،میتواند چیز
دیگری باشد؟!
در صفوف مبارزاتی حــزب دمکرات هموارە نگرشی انسانی بر
شیوەی تفکر آن درمــورد زندگی و رفتار مــبــارزان آن حاکم بودە
است .در این حزب همزمان با مبارزە ،تالش و جانفشانی در راستای
آرمانهای واالی سیاسی و ملی مردم کردستان ،عشق بە زندگی در
مفهوم کلی و اجتماعی آن ،کە شامل دوست داشتن ،تشکیل زندگی
مشترک و وجود فرزند ،رقص و پایکوبی و دیگر شادیهای زندگی
باشد؛ کماکان ادامە داشتە است .در این بارە شهید دکتر قاسملو یکی از
مشوقین و مروجین دیدگاه عشق بە زندگی در میان صفوف حزب بودە
است ،هموارە پیشمرگها را تشویق کردە است کە زیباییهای زندگی
را دوست بدارند .بە آنان تاکید میکرد که نباید از پوشش سیاه رنگ
استفادە کنند ،از ریش گذاشتن آنان را منع میكرد .وی هموارە با لبخند
و ابراز خوشحالی در عروسی پیشمرگها شرکت و آنان را بە زندگی
توأم با خوشبختی تشویق کردە است.
این نگرش واالی انسانی هرچند در بسیاری از مراحل امورات حزب
را از لحاظ اسکان و رسیدگی با مشکالت عدیدە روبەرو کردە است،
اما همانند بقیەی اصول سیاسی و اجتماعی ،از خصایص نامتغیر است
و بە مانند مشی فکری-اجتماعی بخشی از افتخارات حزب دمکرات بە
شمار میرود .علیرغم اینکە یکی از گفتەهای پرمعنی و هموارە زندەی
شهید دکتر قاسملو این است کە؛ «ملتی کە خواهان آزادی باشد بایستی
هزینەی آن آزادی را بپردازد» ،اما «زندگی یک پیشمرگ» برای شخص
دکتر قاسملو «از هر چیزی گرامیتر» بود.
بە این دلیل است کە حزب دمکرات با دیدی ارزشی بە زندگی انسان
کرد مینگرد و فقط کسب آزادی میتواند هزینەی آن را تعیین کند.
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تشکیالت،
بە مثابەی سالحی مهم
فرهنگ سازمانی جنبش کردستان بە شیوەی رسمی و ارگانیسم از
حزب دمکرات شروع میشود .حزب دمکرات کە بە شیوەای مدرن و بە
دور از قدرت خاندان ،شیخ و ارباب یک جنبش نوین ملی و دمکراتیک
تشکیل میدهد ،بە این منظور کە روحیەی سازمانی فعالی بە جنبش
تزریق شود و خود را از وابستگی بە سیستمهای تکرهبری رها سازد؛
اهمیت فراوانی بە سیستم سازمانی جنبش میدهد .در این بارە دکتر
عبدالرحمان قاسملو کە اعتقاد فراوانی بە زندە نگه داشتن جنبش و
حزب از طریق سازمان داشت ،میگوید:
«اگر نگاهی بە تاریخ جنبش آزادیخواهانەی ملت کرد بیندازیم،
متوجە میشویم کە رهبری بیشتر جنبشها را شیوخ ،مالیان ،اربابان
یا بزرگان خاندان بر عهدە داشتەاند .نتیجەی چنین وضعیتی این بودە
است کە هرگاه رهبر جنبش کشتە شدە ،مردە ،فریب دادە شدە ،خیانت
کردە باشد؛ جنبش نیز محکوم بە عقب نشینی شدە است .زیراکە کلیەی
امــور وابستە بە وجــود یک شخص بــودە اســت .بــرای رهایی از این
وضعیت بایستی سیستم جنبش بە سیستم سازمانی تبدیل شود و از
دست رهبری تک نفرە رها شود».
پس از دیدگاه حزب دمکرات وجــود سازمان و یا سازمان دادن
جنبش ،صرفأ خوانشی حزبی جهت رفع امورات حزبی نیست ،بلکە بحث
بر سر تضمین تداوم جنبش و عدم وابستگی آن بە شخص بخصوصی
است.
بر اساس دیدگاه حزبی نیز دکتر قاسملو «سازمان را همچون سالح
تأثیرگذار حزب» میداند و بر این باور است ،وجود سازمان و تشکل
است کە احزاب سیاسی را از بند فرهنگ خاندانی ،طایفەگری ،اربابی
و شیخ محوری نجات میدهد و ارگانیسمی زنــدە و فعال بە حزب
میبخشد.
سازمان کە در مراحل بعدی مــبــارزەی حــزب دمکرات تحت نام
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«تشکیالت» معرفی میشود ،بر اساس مراحل حیات سیاسی حزب،
نقش آن تغییر مییابد .همگی بر این نکتە بە خوبی واقفند کە حزب
دمکرات بجز چهار سال از حیات سیاسی خود را تمامأ در غربت و بە
دور از کردستان ایران بودە است؛ یعنی حزب دمکرات یکی از احزاب
نادر در دنیاست کە بیش از هفتاد سال بە دور از سرزمینی کە برای
آزادی آن مبارزە میکند ،زیستە است .بە این دلیل است کە وجود
تشکیالت در این حزب از ضروریات انکار ناشدنی بە شمار میرود.
هماکنون علیرغم دوری بسیار ،مشاهدە میکنیم جایگاه حزب دمکرات
در میان مــردم روز بە روز افزایش مییابد ،و دلیل عمدەی آن بە
«وجود» تشکیالت در این حزب باز میگردد.
حزب دمکرات کە سیاستی درست و واقعبینانە را در نظر گرفتە است
و پشتیبانی جامعەی مردم کردستان را داراســت ،میان سیاستهای
خود و حمایت مردم حلقەی ارتباطی محکمی مشاهدە میکند کە همانا
تشکیالت است .بە همین دلیل شهید دکتر قاسملو در این بارە میگوید:
«میان سیاست اصولی حزب و جوامع وسیع مردمی کە حامی این
سیاست هستند ،یک حلقە وجود دارد کە ارتباط تشکیالتی است».
وظیفەی تشکیالت فقط انتقال سیاست و اندیشەهای حزب بە میان
مــردم نیست ،بلکە میبایست حزب از طریق این حلقە از نظرات و
انتقادات و پیشنهادات مردم آگاه شود ،در واقع تشکیالت دست ،زبان،
گوش و چشم حزب است.
دکتر قاسملو در این بارە میگوید« :ما نیازمند سازمانی هستیم کە
سریعأ و بە صورت فعال کلیەی تصمیمات رهبری حزب را بە جامعەی
مردم کردستان انتقال دهد ،و نیز با همان فعالیت و چابکی خواست
و مطالبات مردم را بە رهبری حزب منتقل کند ،بە این خاطر کە حزب
بتواند سیاستهای خود را با در نظر گرفتن آن مطالبات بە شیوەی
درستتری اعمال کند و دنبال کند ».بە همین دلیل در حزب دمکرات
نقش تشکیالت در زندە نگە داشتن سیستم سازمانی حزب مهم انگاشتە
شدە و بە سالح بسیار مهم شناختە شدە است.
دکتر قاسملو در مــورد اهمیت تشکیالت چنین میگوید« :بــدون
تشکیالت حزبی ،قــدرت پایانناپذیر مــردم همچون یک انــرژی دست
نخوردە باقی میماند ،اگرچە بە صورت مستقل از خود حرکت نشان
میدهند ،اما مؤثر واقع نمیشود ،دشمن میتواند بە آن ضربە وارد کند
و موجب تسلیم آن شود .این واقعیتی تاریخی است و در جنبشهای
گذشتەی ملت کرد نبود تشکیالت باعث شکست و ناکامی بودە است».

 184مشی قاسملو ،مشی حزب دمکرات

اولویت منافع ملی
حزب دمکرات کە بر اساس اندیشەی «ملی» و در راستای تالش
برای کسب «خواست و مطالبات ملی ملت کرد» تأسیس شدە است،
منافع ملی ملت کرد با نام و برنامەهای آن عجین شدە است؛ بە همین
دلیل در مورد حزب دمکرات بحث بر سر مسائلی چون «منافع ملی» و
«منافع حزبی» اساسأ نادرست و نابەجاست.
کلیەی سمبلهای مشترک ملی کە امروزە انسان کرد در هر جای
این جهان بدان افتخار میکند و بە عنوان هویت ملی و بقای خود آن
را معرفی میکند ،از دستاوردهای مبارزە و تالش حزب دمکرات است.
این حزب دمکرات است کە بــرای نخستین بار در تاریخ ملت کرد،
ساختاری سیاسی-ملی بە نام «جمهوری کردستان» تأسیس میکند
و «خودباوری» را در درون انسان کرد بە وجود میآورد .این حزب
دمکرات است کە برای اولین بار با اتکاء بە حاکمیت رسمیای همچون
جمهوری« ،پرچم کردستان» را بە اهتزاز در میآورد و بە انسان کرد
و خاک کردستان «شکوه» میبخشد .برای نخستین بار باز این حزب
دمکرات است کە با تأسیس «سپاه ملی» و نام گذاری آن بە نیروی
«پیشمرگ کردستان» ،اندیشەی ضرورت «دفاعی» و اتکا بە خویشتن
را در ذهنیت انسان کرد بنیاد مینهد .تمامی این سمبل و شناسەهای
ملی بخشی از ذهنیت و اقدامات ملی حزب دمکرات در جهت تأمین
«منافع ملی» است.
نهادینە شدن این شناخت حزب دمکرات کردستان از مفهوم «منافع
ملی» ،کلیەی اندیشە و مبارزات این حزب را در همە زمینەها تحت
هژمونی خود قرار دادە و بە چراغ راه مبارزەی تمامی مبارزان تبدیل
شدە اســت .پیشوای واالمقام حزب دمکرات ،شهید قاضی محمد کە
حاضر میشود برای جلوگیری از قتل و کشتار ملت کرد ،خود را تسلیم
رژیم کند و اعدام شود –بە عنوان مؤسس این حزب -با این کار پیام
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همیشگی «حاضریم در راه خاک و مردم خود جانمان را فدا کنیم» را
بە نسلهای آیندەی ملت کرد منتقل کرد.
در مراحل بعدی نیز ،حزب دمکرات همچنان بر اساس اندیشەی ملی
و تالش در راه کسب منافع عمومی و ملی ملت کرد ،اندیشەای مبتنی بر
ملیگرایی را دنبال کردە و همچنین اقدامات آن بر اساس همین شیوەی
نگرش بودە است.
دکتر قاسملو ،دبیر کل سابق این حزب کە در تاریخ جنبش کرد بە
مرد دیپلماسی و جلب دوستان خارجی برای ملت کرد شناختە میشود،
آن اندازە کە در این زمینە برای مردم کردستان ایران ،بسیار بیش از
آن میکوشید کە خدماتش در راستای منافع تمامی ملت کرد باشد.
دکتر قاسملو صرفأ در فکر حزب خود نبود .در واقع وی حزب
دمــکــرات را وسیلەای جهت پیشبرد مــبــارزەی حقخواهانەی مردم
کردستان و سایر اهــداف واالی انسانی میدانست .بەهمین دلیل در
راستای منافع و مصالح ملت خود ،هموارە همسنگرانش را در صفوف
حزب دمکرات بە چشمپوشی از منافع حزبی توصیە میکرد.
بە لحاظ هزینە دادن و فــداکــردن منافع و مصالح حزبی در راه
حفظ دستاورد و منافع ملی و میهنی ،حزب دمکرات دارای کارنامەای
درخشان و سرشار از افتخار است .این نگرش ملی حزب دمکرات بە
مفهوم «منافع ملی» کە مطمئنأ هزینەی گزافی برای این حزب در پی
داشتە است ،در بسیاری از موارد حتی تأثیرات منفی بر شیوەی مبارزە
و امکانات مادی و معنوی این حزب گذاشتە است ،اما در واقع این نیز
همچون بسیاری از اصول تغییرناپذیر دیگر حزب دمکرات کردستان،
مفهوم و شناسەی وجودی این حزب محسوب میشود.
برای یک حزب سیاسی ،کە فلسفەی وجودی خود را در راستا و بر
اساس کسب محتوای برنامەهای ملی -کە همانا مطالبات و آزادیهای
مردم کردستان است ،-تعریف میکند؛ منافع ملی از دیدگاه حزب دمکرات
صرفأ مفهومی اجتماعی یا سیاسی نیست ،بلکە مفهومی جوهری بە
شمار میرود.
بدون آنکە بخواهیم از چهارچوب سوبژکتیف این موضوع خارج
شویم و ظاهری «ارزشی» بە آن ببخشیم ،با توجە بە موقعیت اجتماعی،
علمی و سیاسی سە رهبر شهید این حزب (قاضی ،قاسملو ،شرفکندی)
کە جان خود را در راه اهداف واالی ملت خود فدا کردند ،این امر ما را
بە این فکر وا میدارد کە مصرتر از همیشە بە نگرش و تفکرات حزب
دمکرات برای رسیدن بە منافع ملی بیاندیشیم.
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عدالت اجتماعی

«حزب دمکرات هر چند یک حزب ملی-دمکراتیک بە شمار میرود،
اما در عین حال حزبی پیشرو و آوانگارد است .حزب پیشرو بدین معنی
کە میخواهد همزمان با حل مسألەی ملی و گرفتن حقوق ملی ملت کرد،
مسائل اجتماعی را نیز حل کند .بە همین دلیل این حزب از همان ابتدا
ضرورت تدوین برنامەای آنچنانی را درک کردە بود کە هم بە شیوەای
اصولی و نهایی بتواند بە حل مسألەی ملی برسد ،و هم اینکە مشکالت
اجتماعی را نشان دهد و در جهت رفع آنها تالش کند .این حزب از زمان
تأسیس آن ،در سال  ١٣٢٤بە عنوان یک حزب ملیگرای آوانگارد پا بە
عرصەی وجود نهاد و از سال  ١٣٥٠تاکنون برنامەی خود را بە ویژە
بر اساس حل دو مسألەی (ملی و اجتماعی) تدوین کردە است».
اهمیت دادن بە رسالت تاریخی ،برای حزب دمکرات کردستان بە
عنوان یک حزب سیاسی کە خود را در برابر سرنوشت یک ملت مسئول
میداند ،یک وظیفە بە شمار میرود .وظیفەای کە مرتبط با اهداف آتی
زندگی و معیشت این ملت است .بە همین سبب حزب دمکرات برای
نخستین بار در تاریخ جنبش ملی ملت کرد بر اســاس سە اصل و
خوانش؛ تاریخی ،علمی و اجتماعی ،بە چگونگی حل مسألەی اجتماعی
در جامعەی فردای کردستان میپردازد و در چهارچوب «اهداف آتی»
خود کە استقرار و پیادە کردن یک سیستم سوسیالیستی است؛ برنامە
و پالن مخصوص بە خود را داراست.
در این رابطە حزب دمکرات مدیون دکتر عبدالرحمان قاسملو است
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کە در این بارە نە تنها در حزب دمکرات بلکە در جنبش ملی کردستان
بە لحاظ فکری و سیاسی مبتکر و قافلەساالر بودە است.
پرداختن بە سطح زندگی و معیشت مردم کردستان –پس از مرحلەی
آزادی -کە اکثر قریب بە اتفاق این جامعە را مردمان «زحمتکش»
تشکیل دادەانــد ،بخشی از «اهــداف آتی» حزب دمکرات است کە در
برنامەی این حزب و بە منظور تأمین حقوق طبقاب مختلف جامعە؛
تحت مفهوم «سوسیالیسم» بە عنوان «هدف» آمدە است .این مشی
کە دهها شاخەی مختلف اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و حتی
مذهبی را در خود گرفتە« ،تطبیق» آن با جامعەی کردستان بە آسانی
صورت نمیگیرد .بە همین دلیل در حزب دمکرات شهید دکتر قاسملو در
چهارچوب یک تحلیل دقیق و علمی تحت نام «گذری به سوسیالیسم»
علیرغم اشارە بە نقاط ضعف و قوت سوسیالیسم در کشورهای مختلف
و انتقاد از مجموعەای از مدلهای ناموفق این سیستم اقتصادی و
سیاسی ،در پایان با توجە بە ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جامعەی کردستان« ،سوسیالیسم دمکراتیک» را همچون منطبقترین و
مناسبترین نوع این سیستم برای آیندەی جامعەی کردستان تئوریزە
میکند کە نهایتأ بە تصویب کنگرەی این حزب هم میرسد.
در این هدف کە شهید دکتر قاسملو تأکید زیــادی بر آن دارد و
کلیەی انتقاداتش بر «سوسیالیسم موجود» را میتوان حول دو محور؛
«دمکراسی» و «عدالت اجتماعی» خالصە کرد.
در رابطە با دمکراسی دکتر قاسملو با اشارە بە اتحاد جماهیر شوروی
و تقلید این شیوە از سوسیالیسم توسط کشورهای اروپای شرقی ،بر
این باور است کە نقض دمکراسی بیشترین ضربە را بە این مکتب فکری
وارد کرده است .و نیز در رابطە با ماهیت و هدف سوسیالیسم معتقد
است ،بدون استقرار «عدالت اجتماعی» ،سوسیالیسم صرفأ یک شعار
تهی از مفهوم و معنی است .در پایان بر این باور است کە «عدالت
اجتماعی» بدون در نظر گرفتن «دمکراسی» منجر بە «دیکتاتوری
پرولتاریا» خواهد شد؛ کە نزد حزب دمکرات محکوم است.
از بین بردن ستم طبقاتی ،بخشی از مبارزەی حزب دمکرات است.
این حزب بر این اعتقاد است کە خوشبختی انسان صرفأ با تأمین حقوق
ملیتی بە دست نمیآید .بە همین دلیل ریشەکن کردن ستم ملی (تأمین
حق تعیین سرنوشت) و ستم طبقاتی (تأمین عدالت اجتماعی) و همچنین
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تأمین و استقرار دمکراسی و آزادی ،سە هدف اصلی مبارزەی حزب
دمکرات است.
تالش در جهت استقرار و نهادینەسازی عدالت اجتماعی در جامعەی
کردستان یک پروسەی دراز مدت و زمــان بر است کە ممکن است
چندین نسل از مردم کردستان را درگیر خود کند ،این امر یک هدف
مدون است کە از اعتقاد واالی این حزب بە «خوشبختی انسان کرد»
نشأت میگیرد .بە همین خاطر است کە بر خالف نگرش محدودی کە
بر این باور است ملتهای تحت ستم با رسیدن بە حقوق ملیشان برای
همیشە بە خوشبختی دست مییازند ،حزب دمکرات معتقد است کە با
تالش در جهت از بین بردن استثمار انسان توسط انسان ،پروسەی
دراز مدتی کە همانا رسیدن بە یک جامعەی عدالتمحور است میتواند
انسان را بە سواحل خوشبختی برساند.
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ارج نهادن
بە اعتقادات جامعەی کردستان
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از دیدگاه حزب دمکرات بە عنوان یک جریان ملی کە کلیەی طبقات
جامعەی کردستان را در بر میگیرد ،بر خالف آن دستە از احزابی کە
ایدئولوژیک و مختص بە طبقەی خاصی از جامعە هستند ،الزم است
بە لحاظ سیاسی و عملی بە تمامی تشکالت مختلف کردستان بها دادە
شود .حزب دمکرات مختص بە طبقەی خاصی از جامعەی کردستان
نیست تا نگرش و مواضع و رفتار خود را تنها در راستای منفعت آن
هماهنگ کند .بلکە نمایندگی یک جنبش متنوع در میان ملتی با ساختار
گوناگون را برعهدە دارد .بە همین دلیل بە منظور تقویت جایگاه مردمی
خود الزم است توجە مجموعەی کثیری از مردم کردستان را بە خود
جلب کند ،برای نیل بە این هدف صرفأ اندیشە و اتخاذ موضع درست
سیاسی کافی نمیباشد ،بلکە مشاهدەی جامعەای متنوع ،چند فرهنگی،
چند کیشی ،چند نگرشی و از همە مهمتر ،بە رسمیت شناختن این
تفاوتها الزامی است.
هنگامی کە از لزوم بە رسمیت شناختن این گوناگونیها برای حزبی
همچون حزب دمکرات کردستان سخن بە میان میآوریم؛ دقیقأ بە این
معنی است کە بایستی این حزب با نگاهی توأم با احترام بە این تفاوتها
و گوناگونیها بنگرد.
این موضوع در حالی برای حزب دمکرات از اهمیت بیشتری برخوردار
است کە این حزب خود را سازمانی آوانگارد و پرچمدار مجموعەای
از ارزشها و مفاهیم نوین میداند کە بە بخشی از اصول آن تبدیل
شدە است و نمیتواند آن را کنار نهد .بحث در مورد مفهومی چون
سکوالریسم در جامعەای معتقد بە باورهای مذهبی ،اعتقاد بە حقوق
برابر زن و مرد در جامعەای کە تا همین چند سال اخیر پدیدەهایی
چون؛ ژن بە ژنە» (شغار)« ،گەورە بە چووکە» (یکی دیگر از سنتهای
مذموم زناشویی کە در آن ازدواج دو فرد بالغ مشروط بە ازدواج خواهر
داماد با برادر عروس در آیندە است کە حالیأ بە سن تکلیف نرسیدەاند؛
در مــواردی ازدواج آنان حتی در سنین پایین رخ دادە است)« ،چند
همسری» و «بەرخوێن» (خون بها؛ کە در آن دختری در ازای خون
ریختە شدە بە خانوادەی مقتول دادە میشد) ،نرم و ارزش محسوب
میشدند ،کم دشوار نیست.
حزب دمکرات کە در برنامە و خوانش خود دارای نگرشی مترقی
است و از استقرار عدالت اجتماعی در آیندەی مبارزاتی خود سخن
میگوید ،همزمان بر این امر واقف است کە در محیطی باید بە این
ایدە و نگرش مترقی بپردازد کە ،نە تنها در بسیاری از موارد یکشکل
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نیست ،بلکە سرشار از حساسیتهای گوناگون مذهبی ،طایفەگری و
فرهنگی است کە نادیدە انگاشتن آن دستاوردی جز کاهش محبوبیت و
عدم حمایت مردم را در پی نخواهد داشت .شکی وجود ندارد کە مردم
از دیدگاه حزب دمکرات سرمایەی بزرگ و زندەای بە شمار میرود کە
عدم حمایت آنان ،دقیقأ بە معنی زیر سئوال رفتن ماهیت وجودی این
حزب است.
از این رو حزب دمکرات کردستان همزمان با تالش در راستای
حفظ دستاوردها و افتخار بە پیشرو بودن خود و همچنین ابتکار و
باورهای دمکراتیک آن ،هموارە کوشیدە است کە برای نوع نگرش و
باورهای جامعەی کردستان با کلیەی تشکالت گوناگون موجود در آن؛
احترام قائل شود .و یا حداقل این حق را بە خود ندهد کە با آنان بە
مخالفت بپردازد .اما این بدین معنی نمیتواند باشد کە حزب دمکرات
تسلیم تمامی آداب و رسوم واپسگرایانە شود و بگذارد جامعە بە سوی
ناهنجاری گام نهد .تفاوت قائل شدن در میان «اعتقادات» مردم و آن
دستە از «پدیدە»های قبیح و زشتی کە ریشە در واپسگرایی و جهل
و عدم آگاهی دارد ،در اندیشە و عکسالعمل حزب دمکرات ،بە کلی دو
چیز کامأل متفاوت است.
برای مثال حزب دمکرات علیرغم اینکە هموارە برای اعتقادات مذهبی
مردم جامعەی کردستان مانند اهل تشیع ،اهل تسنن ،یارسان و ...
احترام قائل بودە است؛ در همان حال مصرانە علیە برخی از پدیدەها
همچون «شغار» و «چند همسری» و سایر آداب و سنن مذموم و
مرسوم زناشویی با اتخاذ تصمیم در عمل موضع گرفتە و کماکان نیز
این رویە ادامە دارد.
پیشرو بودن حزب دمکرات باعث نشدە است کە جامعەی کردستان
بە دلیل نوع نگرش این حزب و همچنین اعتقادات و نگرش خود مردم؛
از سوی این حزب سرزنش شوند .بلکە در واقع بر خالف آن کوشیدە
کلیەی ویژگیهای اجتماعی و مذهبی جامعە بە رسمیت شناختە شود و
برای آنها احترام قائل باشد.
این اندیشە و تفکر کە بخشی از مشی حزب دمکرات است ،بە طور
دقیق از «مردمی بودن» این حزب نشأت میگیرد و اثباتکنندەی این
واقعیت است کە حزب دمکرات از میان همین مردم کردستان سر بر
آوردە است ،بە همین دلیل است کە بە هیچ وجە اعتقادات چند بعدی
تشکالت گوناگون این سرزمین را بیگانە از خود فرض نکردە است.
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فداکاری،
جانفشانی و ماندگاری

حزب دمکرات با سابقەترین و با قدمتترین حزب کردستانی و
ایرانی است ،که هنوز فعالیت دارد .این حزب با دادن هزینەهای زیاد
جانی از سوی فرزندان غیور و بە ویژە فدا کردن جان رهبران خود در
پیشگاه آزادی وطن ،بە جانفشانترین جریان سیاسی کردستان و ایران
تبدیل شدە است.
تاکنون کە قریب بە  ٧٥سال از عمر این حزب میگذرد ،بیش از ٥
هزار شهید در کارنامەی مبارزاتی خود دارد؛ کە در میان آنان قریب بە
 ٤٠عضو رهبری دیدە میشود کە سە تن از آنان ،قافلەساالر شهیدان؛
پیشوا قاضی محمد ،د .عبدالرحمان قاسملو و د .صادق شرفکندی بە
ترتیب فرد نخست حزب بودەاند .بدین ترتیب ماندگاری حزب دمکرات
در صحنەی مبارزە آمیختە بە جانفشانی و دادن هزینەی زیاد است.
آن هنگام میتوان در حد لزوم بە درک درستی از باال بودن هزینەی
جانفشانی و فداکاری در حزب دمکرات ،رسید کە؛ متوجە اعدام رئیس
جمهور و سقوط جمهوری ملتی بەغایت ناچار و در طول تاریخ استثمار
شدە کە هموارە حق و حقوق آن از سوی حاکمان نقض شدە است؛
شویم .آن زمان میتوانیم بە درک درستی از مفهوم «هزینە» دست
یابیم کە بدانیم ترور رهبری همچون شهید دکتر قاسملو چە خسران
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بزرگی بــرای جنبش ملی کرد بە طور کل و حزب دمکرات بە طور
اخص در پی داشت .آن زمان میتوان بە درک ضرر و زیانی کە از
منظر ترور شهید دکتر شرفکندی متوجە حزب دمکرات شد؛ برسیم کە
چگونە یک حزب توانست طی مدت کمتر از  ٥سال دو دبیر کل خود را
در حساسترین مراحل مبارزە از دست بدهد .آن هنگام متوجە معنی
هزینەی از دست دادن فرد نخست حزب خواهیم شد کە بدانیم ،این سە
فرد صرفأ فرد نخست و دبیر کل (مجری تصمیمات و مواضع حزب)
نبودند ،بلکە پیشوا ،رهبر ،متفکر ،مبتکر و دارای شخصیت واالی ملی
بودند.
معنای فداکاری در حزب دمکرات فقط در همراهی اشخاص خالصە
نمیشود ،بلکە رابطەی مستقیمی با حمایت تودەهای مردم کردستان
دارد کە در راه حمایت از این حزب ،مورد سرکوب سیستماتیک دولتی
از هر نوع و شیوەی آن قرار گرفتند؛ دهها هزار تن در راه این حزب
جان خود را از دست دادند ،دهها روستا ویران و ساکنان آن قتلعام
شدند ،هزاران خانوادە بهترین فرزندانشان را در صفوف این حزب از
دست دادند ،هزاران تن با آوارگی و خانە بە دوشی بە زندگی خود ادامە
دادند و همچنین زندگی هزاران تن دیگر نیز در سیاهچالهای زندان
سپری شد؛ کە صدها تن از آنان اعدام و تیرباران شدند .و نیز دهها
و صدها و هزاران تن دیگر بە شیوەهای مختلف و فقط بە جرم کرد
بودن و طرفداری از «حزب دمکرات»؛ هزینەهای سنگین و جانی را
متقبل شدند .بدین ترتیب فداکاری در حزب دمکرات و برای این حزب،
بە معنی «درد یک ملت» است.
زمانی کە دکتر قاسملو میگوید« :بهترین پاداش برای شهیدان ،ادامە
دادن بە راه آنان است ،».متوجە میشویم کە «ادامە دادن» (ماندگاری)
در حزب دمکرات دارای چە جایگاه ویژەای است کە میتوان بە عنوان
«پاداش برای شهیدان» از آن نام برد.
ماندگاری در حزب دمکرات از اندیشەی عمیق «مقاومت» نشأت
گرفتە کە میخواهد علیە فالکت و بیچارگی و تسلیم شدن قیام کند.
ماندگاری در مقاومت و پیشروی ،با وجود همەی مشکالت و هزینەهای
آن ،بخشی از خط مشی حزب دمکرات است.
این مشی برخالف شکل ظاهری آن ،نە تنها بە معنی «شهید پروری»
و نادیدە گرفتن «هزینە» نیست ،بلکە بر تکریم شخصیت انسان و
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خوشبختی جامعە استوار است .این اندیشە بە هیچ وجە نمیخواهد
خود را از آن واقعیت سیاسی و اجتماعی مخفی کند کە؛ رسیدن بە این
شخصیت و خوشبختی ،بدون هزینە بە دست نمیآید .بە همین دلیل
دکتر قاسملو همزمان با اینکە پذیرفتە بود کە؛ «آنچە موجب نگرانی
و ناراحتی وی میشد ،همانا شهید شدن همسنگرانش بود» و «آرزو
میکرد کە کاش نسل ما شهید نداشت» ،اما این واقعیت را نیز پذیرفتە
بود کە« ،ملتی کە خواهان آزادی باشد ،ناچار است هزینەی آن را
بپردازد».
تنها بهانە و حامی ماندگاری و پذیرفتن جانفشانی و فداکاری،
«مشروعیت» آن راه است .از این روی دکتر قاسملو میگوید« :مبارزەی
ما یک مبارزەی مشروع است .مبارزە بە منظور رهایی یک ملت است،
مبارزە برای آیندەی فرزندان و نسلهای دیگر است .بە همین منظور
بایستی با اعتقادی راسخ و با قلبی آکندە از حس انقالبی و با امیدی
فراوان بە مبارزەی خود ادامە دهیم .هیچ کدام از ملتها بدون زحمت،
مرارت ،تالش ،فداکاری و همچنین جانفشانی فرزندان ارزشمند خود
بە آزادی دست نیازیدەاند .از این رو ما نیز نیک آگاهیم کە رسیدن بە
آزادی ،مستلزم ادامە دادن بە مبارزە و فداکاری است».
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تجدید نظر و رفرم
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تأسیس حزب دمکرات بە عنوان یک سازمان مدرن و دارای برنامە،
نتیجەی یک اقــدام رو بە جلوی معرفتی و نوین نسبت بە خصایص
جنبشهای ماقبل خود بــودە اســت .بدین ترتیب میتوان گفت حزب
دمکرات اساسأ در نتیجەی تجدید نظری آگاهانە بر جنبش ملی مردم
کردستان است کە با عبرت گرفتن از شکستها و ناکامیهای گذشتە،
خواستە با استفادە از ابزاری متفاوت از آنچە در گذشتە وجود داشتە
است؛ این راه را بپیماید.
همەی آن مفاهیم و اصــول و نگرشهایی کــە در قالب «مشی
قاسملو ،مشی حزب دمکرات» همچون مجموعەای از ارزشهای جنبش
حقخواهانەی ملت کرد در کردستان ایران مورد بحث قرار گرفتند،
اگر در یک پروسەی مستمر «تجدید نظر» و در چهارچوب ضرورتی
بە نام «رفــرم» نونوار نشوند و پوست انــدازی نکنند ،قادر نخواهند
بود پاسخگوی این جنبش باشند .از این رو در حزب دمکرات بازبینی
و نوسازی نە تنها همچون ضرورتی تاریخی ،سیاسی و اجتماعی بە
رسمیت شناختە شدە ،بلکە در سطح ساختار سازمانی در جهت بە
انجام رساندن این نگرش مکانیسم مناسب تعیین شدە است.
نگرش حزب دمکرات بە بازبینی و رفرم بر اساس «سانترالیسم
دمکراتیک» و مشارکتی عمومی و دمکراتیک شکل گرفتە است و در
باالترین ارگان سازمانی کە همان «کنگرە»ی حزب است؛ عمأل در این
بارە تصمیم گرفتە میشود .از شروط هرگونە تجدید نظر و اصالحاتی،
میتوان بە خلق موقعیت و شرایط مناسب و فضای دمکراتیک اشارە
کرد ،کە حزب دمکرات جدای از اینکە دارای سازمانی زندە و مشغول
بە کار روزانە میباشد ،و نیز بە منظور آوردن نظرات متفاوت و تحلیل
و آنالیز آن ،فرصت بزرگتری بە نام کنگرە موجود است کە یک سکوی
دارای صالحیت و تصمیمگیرندە برای هرگونە بازبینی ،مداخلە ،رفرم و
تغییرات محسوب میشود.
در حزب دمکرات بازنگری گذشتەی حزب و تشخیص اشتباهات و
انتقاد از سیاست و مواضع حزب ،مجاز است .نخستین فردی کە در
نگارش تاریخ حزب دمکرات و نوشتن گزارش سیاسی بە کنگرەهای
حزب با صراحت و جسارت گذشتەی حزب را بە زیر تیغ انتقاد میبرد،
شهید دکتر قاسملو است .هنگامی کە از دوران جمهوری کردستان
و مراحل بعدی و حتی از دوران مدیریت خود در دبیرخانەی حزب
دمکرات سخن میگوید ،با جسارت و در عین حال بە صورت علمی،
علیرغم افتخار بە سیاستهای درست حزب و فداکاریها و دستاوردها،
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با صراحت و بدون پردە نقاط ضعف را مشخص میکند و از کاستیهای
موجود انتقاد میکند .در این بارە دکتر قاسملو میگوید:
«سطح مبارز بودن هر حزب سیاسی از آنجا مشخص خواهد شد کە
چگونە بە گذشتەی خود و بە ویژە اشتباهات آن مینگرد .احزاب مبارز
نباید بترسند ،از اینکە بە ظن آنان با بحث در مورد اشتباهات گذشتە
دشمنانشان شاد خواهند شد ،یا از اعتبار آن حزب کاستە میشود .بلکە
بالعکس ،اعتراف و اصالح اشتباهات گذشتە ،شهرت حزب را در میان
مردم افزایش میدهد و نشانگر جدیت و مسئولیت آن حزب خواهد
بود».
بازبینی در حزب دمکرات بە هیچ وجە بە معنی مردود دانستن و یا
پاک کردن گذشتە و نادیدەگرفتن نقش و زحمات یک شخص یا یک نسل
نیست ،بلکە احساس یک ضرورت سازمانی ،سیاسی و اجتماعی است
کە بدون آنکە با یک دید ارزشی بە گذشتە نگاه شود ،خود را در برابر
آیندەی یک ملت پاسخگو و مسئول فرض خواهد کرد.
اگر بە مراحل مختلف حیات سیاسی حزب دمکرات بنگریم و اسناد
مصوب رسمی آن را با دقت ارزیابی کنیم ،بدون آنکە کوشیدە باشیم
در گذشتە سیر کنیم ،باید اذعــان کرد این حــزب در گفتار ،نگرش،
خوانش ،شعار و حتی بە لحاظ تشکیالتی و سازمانی نیز ،بازبینی جدی
دیدە میشود.
اهمیت تفکر و اندیشەهای حزب دمکرات بە منظور رفرم و نوگرایی
و عملیاتی کردن این ضرورت ،آن زمان برایمان قابل فهمتر خواهد بود
کە میبینیم این حزب در  ٧٤سال قدمت خود ،بیش از هفتاد سال آن را
بە دور از محیط مورد نظر یعنی کردستان ایران ،سپری کردە است ،و
متأسفانە بە میزان ضرورت نتوانستە است از قابلیتهای فکری داخل
جامعەی کردستان استفادە کند .آن زمان قادر خواهیم بود درک درستی
از بەروزشدن این حزب داشتە باشیم کە هماکنون –پس از آن همە
دوری و پس از آن همە دسیسەای کە علیە آن صورت گرفتە است -نە
تنها جایگاه مردمی آن کاهش نیافتە است ،بلکە وسعت جایگاه مردمی
این حزب بە صورت مداوم در حال افزایش و توسعەی بیشتر میباشد.
این گفتە بە این معنی نیست فکر کنیم در این حزب هیچ گونە کاستی
و کمبودی وجود ندارد ،و الزم بە بازبینی و رفرم نیست ،بلکە بە طور
دقیق بدین معنی است کە بایستی بە صورت روزانە در مورد بازبینی و
نوسازی بر اساس ضرورتهای سیاسی ،سازمانی و اجتماعی بە تفکر
بپردازد تا بە این خاطر کە تاکنون محبوب اکثر مردم کردستان بودە،
از این بە بعد نیز بە همان صورت باقی بماند.
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سخن آخر
«مشی قاسملو ،مشی حزب دمکرات» از مجموعەای از نگرش و
تفکر ،سیاست ،موضع و رفتار سیاسی تشکیل شدە ،کە برای جنبش
ملت کرد در کردستان ایران بە شناسە و هویت تبدیل شدە است .بە نرم
و ارزشهای یک مبارزەی ملیتی و هویتخواهانە تبدیل گشتە کە مردم
کردستان دهها سال است همچون بخشی اساسی از فرهنگ سیاسی آن
جنبش عمومی با اعتقاد و اطمینان آن را پذیرفتە کە این امر برای حزب
دمکرات یک سرمایەی ارزشمند است.
در راستای حفظ و تــداوم این مشی دهها هــزار تن جان خود را
فدا کردەاند و هزاران تن دیگر نیز عمر و زندگی خود را در این راه
گذاشتەاند و هزاران تن دیگر نیز بە شیوەی مستقیم و غیرمستقیم دچار
گرفتاری و متحمل پرداخت هزینە شدەاند.
آنچە حائز اهمیت فراوان است ،نقش اساسی کسانی است کە پس از
بە شهادت رسیدن دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی بە عنوان اشخاص
نخست این حزب ،در دشوارترین مراحل مبارزە نە تنها ادامە دهندەی
این مشی بودند ،بلکە در زندە نگه داشتن آن و نیز غنیتر کردن آن
نقش اساسی ایفا کردەاند؛ کە بەجاست با قدردانی از زحماتشان مورد
احترام واقع شوند.
اکنون کە سی سال از ترور شهید دکتر قاسملو و  ٧٤سال از قدمت
حزب دمکرات میگذرد ،این حزب کماکان چشم امید تودەهای مردم
کردستان و سرمایەای سرشار از تجربە و دارای عقبەای غنی از مبارزەی
ملی بە انواع شیوەهای مبارزە است .هماکنون نیز بزرگترین حامی این
حزب ،مردم کردستان است و استقالل سیاسی آن یکی از بزرگترین
افتخارات برای حزب دمکرات محسوب میشود .نیروی پیشمرگ همچنان
کە از اعماق این حزب پا بە عرصەی وجود نهادە است ،اکنون نیز در
نگرش حزب و نزد خود مردم «بازوی توانمند ملت است».
بر اساس واقعبینی سیاسی و اعتقاد بە حل آشتیجویانەی مسألەی
کرد ،حق تعیین سرنوشت این ملت است کە همچنان محکمتر از گذشتە
اعتقاد و باور حزب دمکرات است ،و حزب دمکرات کردستان مصرانەتر
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از همیشە بە این مشی ادامە میدهد.
آنچە گفتە نشدە و باید گفتە شود این است کە؛ مشی حزب دمکرات
یا مشی دکتر قاسملو ،بر خالف آنچە کە برخی از افراد فکر میکنند،
اندیشە و یک نگرش دمکراتیک ملی است کە همگان میتوانند در راستای
منافع مسألەی جامع ملی آن را شرح و تفسیر کند .بە عبارتی دیگر؛
این مشی نە یک مکتب بستەی دارای چهارچوب ایدئولوژیک است ،و
نە مذهب است کە بتوان تک بعدی و با قداست بدان نگریست .بە این
ترتیب انتقاد و اظهار نظر متفاوت و تحلیل آن بە منظور نشان دادن
نقاط ضعف نە تنها تابو نیست ،بلکە اتفاقأ بسیار ضروری و الزم است.
هیچ شخصی حق نــدارد ،این مشی را در جهت سنگر بە منظور
کوبیدن افکار و اعتقادات متفاوت بەکار برد .همچنان کە شهید دکتر
قاسملو میگوید« :تا زمانی کە مخالفان ما ،در راستای تحمیل نظرات
خود دست بە اسلحە نبردەاند ،ما بە عنوان حزب دمکرات ،بە نظرات
آنان احترام میگذاریم».
آنان کە بە نام دفاع از حزب دمکرات ،بستە و مذهبوار بە این مشی
نگاه میکنند و بە آنانی کە بە نحوی از انحا منتقد این مشی هستند،
حملە میکنند ،نە تنها دمکرات نیستند ،بلکە بە خوبی متوجە این خط
فکری نشدەاند و با این رفتار بدون آنکە خود درک کردە باشند بە آن
ضربە وارد میآورند.
حزب دمکرات بسیار بزرگتر از آن است کە برخی از افراد بخواهند
تحت نام دفاع از این حزب و خط فکری آن بە منتقدان حملەور شوند
و در این راه مرتکب بیاحترامی بە مخالفان شوند .این حزب کە بە
بخشی جدانشدنی از تاریخ ،فرهنگ و رفتار سیاسی مردم کردستان
تبدیل شدە است ،در برابر حفظ کرامت و شخصیت تک بە تک افراد
این ملت خود را مسئول میداند .از این رو تمامی آنانی کە از مشی
حزب دمکرات بە طور کل و از سیاست و مواضع آن بە طور اخص
انتقاد میکنند ،مادامیکە پرچم کردستان ،نیروی پیشمرگ کردستان،
مبارزەی هویتخواهانەی ملت کرد و جمهوری کردستان را قبول دارند
و همچنین حق تعیین سرنوشت را پذیرفتەاند و در این چهارچوب ملی
فکر میکنند ،بر خوان حزب دمکرات دارای سهم هستند.
حزب دمکرات بە این دلیل کە در بە وجود آمدن این دستاورد و
ابتکارات ملی کە برای ملت کرد بە سمبل ملی تبدیل شدەاند ،نقش بە
سزایی داشتە است؛ باید فراتر از یک حزب دیدە شود و همچون فرهنگ
سیاسی یک ملت بە مشی آن نگریست.
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هویتطلبی ملی
اتکا بە ارادەی مردم کردستان
استقالل سیاسی و استقالل در تصمیمگیری
نیروی پیشمرگ کردستان همچون یک سرمایەی ملی
احترام بە شخصیت فردی
حمایت از جنبش ملی کردستان در بخشهای دیگر کردستان
مذاکرە؛ اصلی در سیاست و راهکاری در مبارزە
نهادینە کردن اتحاد فکری و سیاسی
اعتقاد بە دمکراسی ،بە مثابەی یک هدف واالی سیاسی
دمکراسی ،کلید واقعی حل مشکالت است
دفاع مسلحانە
مخالفت با تروریسم
احساس مسئولیت در قبال زبان و فرهنگ ملی
تالش در جهت جهانی شدن مسألەی کرد
اعتقاد بە مسألەی زنان
آمیختگی اخالق و سیاست
واقعبینی سیاسی
حق تعیین سرنوشت
استفادە از ابعاد و شیوەهای مبارزە
اتحاد و همبستگی
عشق بە زندگی و تالش در راستای خوشبختی جامعە
تشکیالت ،بە مثابەی سالحی مهم
اولویت منافع ملی
عدالت اجتماعی
احترام گذاشتن بە اعتقادات جامعەی کردستان
فداکاری ،جانفشانی و ماندگاری
تجدید نظر و رفرم

 ١٩٧آخرین سخن
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