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کورتە سەرنجێک:
 ٧٥ســاڵ بەســەر دامەزرانــی «حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان»دا
تێپــەڕی .ئــەم حیزبــە کــە لەســەر دەســتی پێشــەوا قــازی محەممــەد
دامــەزرا ،لــە مــاوەی  ٧٥ســاڵ تەمەنــی خۆیــدا ئێســتاش ئااڵهەڵگــری
خەباتی نەتەوایەتی و ڕزگاریخوازیی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستانە.
هەروەهــا گرینگتریــن ڕووداوی مێــژووی هاوچەرخــی کــورد ،واتــە
دامەزرانــی «کۆمــاری کوردســتان» لەســەر دەســتی ئــەم حیزبــە
ڕووی داوە .حیزبــی دێموکــرات لــە ژیانــی سیاســیی دوورودرێــژ و پڕ
نرخــی خۆیــدا زۆر دەســکەوتی بەبایەخــی بــۆ بزووتنــەوەی سیاســیی
کــورد دەســتەبەر کــردوە .ئــەم حیزبــە لــە مێــژووی تێکۆشــانی خۆیــدا
زۆر قۆناغــی دژواری ئەزمــوون کــردوە ،بەســەر زۆر کەندوکۆســپدا
ســەرکەوتوە ،لــە ڕەوتــی خەباتــی نەتەوەیــی کــورددا زۆر بەهــا و
پڕەنســیپی گرینگــی جێگیــر کــردوە ،خوێنــی زۆر لەبــەر ڕۆیشــتوە،
نشوســتی و تاڵیــی هاتووەتــە ڕێ ،ڕیزەکانــی لێــک تــرازاون؛ بــەاڵم
لــە هیــچ بارودۆخێکــدا ئــااڵی خەباتــی مافخوازیــی ئــەم گەلــەی
هەڵنەپەســاردوە و لەســەر ئــەو ڕێبــاز و ئامانجــە بــەردەوام بــووە
کــە لــە پێناویــدا دامــەزراوە.
ژیانــی سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە ڕەهەندەکانــی
گوتارســازی ،بەرگریــی چەکــداری ،گرتنەبــەری شــێواز و نەریتــی
جۆراوجــۆری خەباتگێــڕی ،دیپلۆماســی و ناســاندنی پرســی کــورد
بــە دنیــای دەرەوە ،چەســپاندنی نــۆڕم و بایەخــە کۆمەاڵیەتییــەکان
لــە کۆمەڵگــەدا و زۆر ڕەهەنــدی دی هەمــوو کاتێــک جێــی ســەرنج و
لێکدانــەوەن.
ئەمــەی لــەو کتێبــەدا و لــە توێــی چەنــد وتــار و توێژینەوەیەکــدا
هاتــوە و لــە بەرەبــەری یــادی  ٧٥ســاڵەی دامەزرانــی حیزبــدا خراوەتــە
بەردەســت ،هەوڵێکــە لــەو پێوەندییــەدا.
لێژنەی یادی  ٧٥ساڵەی
دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان
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خەڵکی دێموکراتپەروەری ڕۆژهەاڵتی کوردستان!
هۆگران و دڵسۆزانی دێموکرات لە هەموو بەشەکانی کوردستان!
دۆستان و پشتیوانانی حیزبی دێموکرات لە ئێران و سەرانسەری
جیهان!
تێکۆشەران ،ئەندامان ،الیەنگران ،و سەرجەم ئەو کەسانەی حیزبی
دێموکرات بە ڕووگەی هیواکانی خۆتان دەزانن!
وەک دەزانــن حیزبی دێموکراتی کوردستان ئەمساڵ لە ڕۆژی
٢٥ی گــەالوێــژدا ٧٥ ،ساڵەی دامــەزرانــی خۆی جێژن دەگــرێ .بەم
بۆنەیەوە پێشەکی پیرۆزبایی ئەم یادە لە هەمووی ئێوە دەکەین کە
مانەوەی حیزبی دێموکرات و بەردەوامبوونی لە سەر خەبات بۆ
ئامانجەکانی ،قەرزداری فیداکاری ،دڵسۆزی ،پشتیوانی و هاوکاریی
بێدریغتان لــە گــەڵ ئــەو حیزبە لــە قۆناغە جــۆراوجــۆرەکــاندایــە.
هەر وەها پیرۆزبایییەکی گەرم و تایبەت پێشکەشی بنەماڵەکانی
شەهیدان ،بەندییە سیاسییەکان ،کەم ئەندامان ،تێکۆشەرانی دێرین و
پێشمەرگەکانی سەر بە حیزبی دێموکرات دەکەین کە گیانبەخشین و
خۆڕاگریی ڕۆڵەکان و ئازیزانیان و ،وەفاداریی خۆیان بە حیزبەکەیان،
سەری حیزبی دێموکراتیان بە بەرزی و ،خەباتەکەیان بە نەپساوەیی
و بەردەوام هێشتووەتەوە.
 ٧٥ســاڵ لــەمــەوبــەر ،پێشەوا قــازی محەممەد ،لە ســەر بناغەی
«کۆمەڵەی ژیانەوەی کوردستان» (ژ.ک) و بە ئامانجی ئامادەکردنی
ڕێکخراوێکی سیاسیی وەاڵمدەر بۆ  ڕێبەری و ڕێکخستنی خەباتی
نەتەوەی کورد لە هەلومەرجی سیاسیی نوێی ناوچەکەدا ،حیزبی
دێموکراتی کوردستانی دامەزراند  .ئەم حیزبە بە پێشەوایەتیی قازی
محەممەد ،کەمتر لە  ٦مانگ دوای پێکهاتنی ،کۆماری کوردستان،
یەکەم دەسەاڵتی نەتەوەیی مودێرنی کوردی لە چوارچرای شاری
مــەهــابــاد ڕاگــەیــانــد و ،شەخسی پــێــشــەواش وەک ســەرکــۆمــاری
کوردستان ،قۆڵی لە ڕێبەریکردن و ئیدارەی کۆمار و ناوچەی ژێر
دەسەاڵتی ئەو کۆمارە هەڵماڵی .ئەگەر دامەزرانی حیزبی دێموکرات
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لە هەلومەرجی ئەو کات ،بە شایەدیی ڕۆڵ و کاریگەرییەکانی لە سەر
ڕەوتی ڕووداوە سیاسییەکان ،وەرچەرخان و نوختەگۆڕانێکی گرنگ
لە مێژووی بزووتنەوەی نەتەوەیی کورددا بوو ،پێکهاتنی کۆماری
کوردستانیش ،ڕووداوێکی نەتەوەیی و سیاسیی ئەوەندە گەورە بوو
کە سەرەڕای تەمەنی کورتی ،شوێنەوارێکی قووڵی لە سەر خەماڵندنی
ناسیۆنالیزمی کورد و ڕێبازی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی کورد
بەجێ هێشت.
لەو قۆناغە لە مێژووی حیزبی دێموکراتدا ،زۆر ڕێچکە ،کردەوە
و ئەزموونی پڕشنگداری دەسەاڵتدارەتی و  ،چەندین دەسکەوت و
چەمکی نەتەوەیی و شوناسخوازانە هەن کە حیزبی دێموکرات و
کۆماری کوردستان داهێنەر و خوڵقێنەریان بــوون .بە خۆشیەوە
لەمێژ ساڵە بــزووتــنــەوەی نەتەوەیی کــورد لە بەشەکانی دیکەی
کوردستانیش  ئەو  سامانە بە هی خۆیان دەزانن و ،بە شانازییەوە
سوودیان لێ وەردەگرن .ڕاستە الوازیی ڕێژیمی شایەتی و بوونی
هێزەکانی واڵتانی بێگانە لە نێو ئێران و لە ناوچەکە لە سۆنگەی شەڕی
دووهەمی جیهانییەوە ،هەلومەرجێکی لەباری بۆ گەشانەوەی هەست
و بیر و تێکۆشانی سیاسی و نەتەوەیی لە نێو کوردی ڕۆژهەاڵتدا
خوڵقاند .بەاڵم ئەوەش ڕاستییەکی سەلمێندراوە کە سەرچاوەی هەر
دووی ئەو ڕووداوە سیاسییە گەورانە ،نیاز و پێویستیی بزووتنەوەی
نەتەوەیی کــورد و هەڵقواڵو لە ئیرادە و بڕیاری ڕووناکبیران و
تێکۆشەرانی کــورد بــوو .ئــەوە کە حیزبی دێموکراتی کوردستان
و ئامانجەکانی کۆماری کوردستان ،پــاش تێپەڕینی  ٧٥ســاڵ بە
سەر دامەزرانیاندا ،هەر وا ڕووگە و خواستی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی
کوردستانن و ،ســەرەڕای هەموو هەوڵی سەرکوتکەرانە و پیالنی
دوو ڕێژیمی شایەتی و کۆماری ئیسالمیی ئێران ،لە نێو نەچوون و،
هەتا ئیستاش گەشانەوە و بووژانەوە بە خۆیانەوە دەبینن ،باشترین
بەڵگەن بۆ قائیمبەزات بوونی ئەم بزووتنەوە ڕەوایە.
 ٧٥ساڵە خەباتی ئازادیخوازی و شۆڕشگێڕانەی حیزبی دێموکرات
لە واڵتی خاوەن ڕێژیمی سەرەڕۆ و دیکتاتۆری ئێراندا ،درێژەی هەیە.
 ٧٥ساڵە حیزبی ئێمە ،بزووتنەوەی نەتەوەیی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی
کــوردســتــان لــە جــەرگــەی نــاوچــەیــەکــی گـــەمـــارۆدراو بــە پــیــان و
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گەلەکۆمەگیی ڕێژیمە سەرکوتگەرەکان و هاوپەیمانەکانیان ،ڕێبەری
دەکا ٧٥ .ساڵ لە مەیداندا مانەوە و شەکاوە ڕاگرتنی ئااڵی خەبات بۆ
ئامانجە پیرۆزەکان و مافە ڕەواکانی نەتەوەیەک ،بێ هەبوونی ڕەگ و
ڕیشەیەکی قووڵی حیزبی دێموکرات لە نێو دڵی خەڵکی کوردستاندا
مسۆگەر نــەدەبــوو .ئــەو هۆکارانەی جێگە و پێگەیەکی ئەوتۆیان
بۆ حیزبی دێموکرات لە نێو نەتەوەکەیدا دابین کردوە ،کۆمەڵێک
تایبەتمەندیی گرنگن کە حیزبی دێموکرات هەڵگر و خاوەنیانە .لەم
بۆنەیەدا جێی خۆیەتی ئاوڕێک لە هێندێک لەو تایبەتمەندیانە بدەینەوە
و پێیان لە سەر دابگرینەوە.
حیزبی دێموکرات لە ڕۆژی یەکەمی دامەزرانیەوە نوێنەرایەتیی
سەرەکیترین پرسی کۆمەڵی کوردستانی کــردوە کە ڕزگــاری لە
بندەستیی نەتەوەیی و دیاریکردنی مافی چــارەنــووس بۆ خەڵکی
کوردستان بــووە .بەو هۆیەشەوە کە واقیعی تاڵی دابەشکراویی
کوردستان و نەتەوەی کورد بە سەر چەند واڵتی ناوچە و ڕەهەندە
ژیئۆپۆلیتیکییەکانی ئەو پرسەی بە دروستی لێک داوەتەوە  ،ویست و
دروشمی واقعبینانەی خستووەتە ڕوو و ،خوازیاری چارەسەری ئەو
پرسە لە چوارچێوەی ئێران بە شێوەی خودموختاری و فیدرالیزم
بووە .وەک پێویستیی ستراتیژییەکی ئەوتۆش ،هاوخەباتی لەگەڵ هێزە
ئازادیخوازەکانی ئێران بە تایبەتی نەتەوە بندەستەکانی ئەو واڵتەی
لە پێناوی هێنانەسەرکاری ڕێژیمێکی دێموکراتیک کە پێکهاتەکەی و
نێوەرۆکەکەی ڕەنگدانەوەی جۆراوجۆرییەکانی دانیشتووانی واڵت و
داخوازە بنەڕەتییەکانیان بێ ،بە زەروورەتێک زانیوە.
حیزبی دێموکراتی کوردستان ،هەر لەو کاتەدا نەیشاردووەتەوە
کە کورد یەک نەتەوەیە کە خۆی و نیشتمانەکەی ،بە سەر چەند
واڵتدا دابەش کراون .نەتەوەی کورد لە تەواوەتیی خۆیدا ،خاوەنی
پرسێکی ڕەوایــە کە بریتییە لە مافی دیاریکردنی چــارەنــووس و
هەبوونی کەیانێکی نەتەوەیی.
حیزبی دێموکراتی کوردستان هەمیشە پشتیوانیی لە خەباتی
نــەتــەوەی کــورد لە هــەر بەشێکی کوردستان بۆ بە دەستهێنانی
مافە ڕەواکانی کــردوە و ،هەوڵی داوە پێوەندییەکی دۆستانەی لە
گەڵ حیزب و ڕێکخراوە سیاسییەکانیان ،هەبێ .لێک تێگەیشتن و
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هاوپشتیی دوو الیەنەی نێوان ئەو هێزانە و ،هاوکات دەستوەرنەدانی
هێزە سیاسییەکانی هەر بەشێک لە کاروباری بزووتنەوەی کورد لە
بەشەکانی دیکەی کوردستاندا بە ڕێخۆشکەر و دەستەبەری بوون و
پاراستنی پێوەندی و هاوکاریی دۆستانە زانیوە .کاتێکیش پێویستیی
خەباتەکەی ،وای خواستبێ پێوەندییەکی سنوورداریشی لەگەڵ
دەوڵەتێکی دراوسێ هەبێ ،بە شایەدیی مێژوو و دۆکیۆمێنتەکان ،ئەم
پێوەندییانەی هیچ زیانێکیان بۆ بزووتنەوەی کورد لە بەشەکانی دیکە
نەبووە و ،حیزبی دێموکرات لە ئاستیان سەربەرز بووە.
باوەڕی حیزبی دێموکرات بە دیالۆگ و چارەسەری ئاشتیخوازانەی
پرسی کورد لەگەڵ دەوڵەتی ناوەندی و ،گرتنەپێشی شێوازی هێمنانە
و مەدەنیانەی خەبات و تێکۆشان ،یەک لەو بنەمایانەیە کە حیزبی
دێموکرات سیاسەتی خۆی لە سەر دامەزراندوون و لە هیچ قۆناغ و
سەردەمێکدا لێیان غافڵ نەبووە .هەر باوەڕ بەو بنەمایەش بوو کە
ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی ئێرانی بۆ مەبەستی تیرۆریستیی خۆیان
قۆستیانەوە و ،ڕێبەرێکی گەورە و بە توانای وەک د .قاسملوویان بە
ناوی وتووێژ لە داو خست و ،حیزبی دێموکرات و نەتەوەی کوردیان
لێ بێبەش کرد.
مـــاوەی کــورتــی دەســەاڵتــدارەتــیــی کــۆمــاری کــوردســتــان و هەر
وەها ئەو سااڵنەش کە بەرپرسیارەتیی بەڕێوەبردن و پاراستنی
هێندێ ناوچەی کوردستان لە سەر شانی حیزبی دێموکرات بووە،
دەیسەلمێنن کە ئامانجی حیزب لە دەسەاڵتدارەتی ،سەرەڕای کۆسپ
و بەربەستی جۆراوجۆر ،بەشداریی خەڵک لە بە دەستەوەگرتنی
چارەنووسی خۆیان ،دەرفەت پێکهێنان بۆ خۆبەڕێوەبەری ،بواردان
بە پلۆرالیزم و فرەیی سیاسی و ئازادیی تێکۆشان و بیرو ڕای
سیاسی ،خزمەتکردنی زمان و کولتووری کوردی ،البردنی کۆت و
بەندی دواکەوتووانەی کۆمەاڵیەتیی دژ بە ژنان ،بەرەوژوور بردنی
ئاستی فەرهەنگیی هاونیشتمانان ،دابینکردنی یەکڕیزی ،تەبایی و
تەناهیی نێو خەڵک ،جێگیرکردنی بایەخە دێموکراتی و مودێڕنەکان و
پەرەپێدانی ئازادییە تاکەکەسی و کۆمەاڵیەتییەکان لە نێو کۆمەڵ بووە.
لە هەر دوو سەردەمی ڕێژیمی شایەتی و کۆماری ئیسالمیدا ،حیزبی
دێموکرات هەر کات دەرفەتی پێ دراوە -ڕاستەوخۆ یا ناراستەوخۆ-
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لە هەڵبژاردنەکاندا بەشدار بووە ،کاندیدای هەبووە و چووەتە نێو
ملمالنێی هەڵبژاردن و سەرکەوتنی بە دەست هێناوە .تەنانەت لەم ٢٥
ساڵەی دواییدا کە ئەم حیزبە وەک پێشوو لە الیەن ڕێژیمی ئێرانەوە
بە ناقانوونی زانراوە و لە ژێر سەرکوتدا بووە ،هەر کات مەجالێکی
بۆ بەشداریی خەڵک لە هەڵبژاردنەکانی ئێران و گەیاندنی پەیامی
خۆیاندا بەدی کردوە ،داوای لێکردوون ســەرەڕای ئازادنەبوونی
هەڵبژاردنەکان ،بە بەشداریی واتــادار و لە ڕێگای سندووقەکانی
دەنگدانەوە ،پەیام و هەڵوێستی نەتەوەیی و خەباتگێڕانەی خۆیان بە
دەسەاڵتی ئێران بگەیەنن.
حیزبی دێموکرات و خەڵکی کوردستان لە حاڵێکدا پتر لە  ٣دەیە
ڕابردووی خەباتێکی سەخت و پڕ لەقوربانیدانیان لە گەڵ ڕێژیمی
شایەتی هەبوو و ،چاالکانە لە شۆڕشی گەالنی ئێران بە دژی ئەو
ڕێژیمەدا بەشدار بوون ،بە هاتنەسەرکاری کۆماری ئیسالمی ،جارێکی
دیکە لە گەڵ پشتگوێخرانی داخوازە لە مێژینەکانیان بەرەوڕوو بوون.
حیزبەکەمان ڕێفراندۆم بۆ جێگیرکردنی نیزامی کۆماری ئیسالمی لە
واڵتی ئێرانی تەحریم کرد ،چونکە جگە لەوەی گشتپرسییەکە ،خەڵکی
تەنیا لە نێوان دوو سیستەمی شایەتی و کۆماری ئیسالمیدا سەرپشک
کردبوو ،هیچ نیشانەیەکی وەاڵمدەربوونی نێوەرۆکەکەی لە ئاست
داخوازی نەتەوەیی کورد و گەالنی بندەستی دیکەی ئێرانی پێوە دیار
نەبوو .کاتێکیش هەوڵەکانی حیزبەکەمان بۆ چارەسەری مەسەلەی
کورد بە دیالۆگ گوێی لێنەگیرا و ڕێژیمی تازە ،حیزبی دێموکراتی
بە هەڵوەشاوە ڕاگەیاند و ،لەشکرکێشی و هێرشی سەرانسەریی بۆ
سەر کوردستان دەست پێ کرد ،حیزبی دێموکرات و لەگەڵ ویشدا
هێزە سیاسییەکانی دیکە و خەڵکی کوردستان ،وێکڕا بەرامبەر بەو
لەشکرکێشییە ڕاوەستان.
زیاتر لە  ٤٠ساڵە حیزبی دێموکرات و خەڵکی کوردستان کەوتوونە
بەر شەڕێکی داسەپاوی نابەرامبەر و ،سیاسەتی سەرکوتکەرانەی
ڕێژیمی کــۆمــاری ئیسالمیی ئــێــران .حیزبی دێــمــوکــرات ،کاتێک
هەوڵەکانی بۆ چارەسەری ئاشتانەی پرسی کورد لە ئێران بێ ئاکام
مانەوە ،تەسلیمی هەڕەشەکانی دەسەاڵتدارانی تازە نەبوو و ،ڕۆڵی
یەکەم و سەرەکیی لەبەرەنگاربوونەوەی پەالمار و هێرشی هێزە
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سەرکوتکەرەکانی ئەو ڕێژیمەدا کەوتە سەر شان  .هەر بە تەنیا حیزبی
دێموکرات نزیک بە پێنج هەزار کەس لە پێشمەرگە و تێکۆشەرانی لە
ڕەوتی ئەوبەرەنگارییەدا شەهید بوون .لە ڕیزی ئەو شەهیدانەدا ،دوو
سکرتێری گشتی ،د .عەبدولڕەحمان قاسملوو و د .سادق شەرەفکەندی،
دەیان ئەندامی ڕێبەری ،سەدان فەرماندەی نیزامی و سەدان کادری
بەوەج و هەزاران  پێشمەرگە و ئەندام لە چین و توێژی جۆراوجۆری
کۆمەڵ هەن .ڕێبەران ،تێکۆشەران و ئەندامانی حیزب نەک هەر لە
نێوخۆی ڕۆژهەاڵت ،بەڵکوو لە دەرەوەی سنوورەکان ،لە باشووری
کوردستان و تەنانەت لە واڵتانی ئورووپاییش کەوتوونە بەر هێرشی
دڕندانە ،پەالماری تیرۆریستی و پیالنی جۆراوجۆری دیکەی ئەو
ڕێژیمە بوون .چڵەپۆپەی دڕندەیی ئەو ڕێژیمە بەرامبەر بە حیزبی
دێموکراتی کوردستان لەم سااڵنەی دواییدا،کە نیشاندەری نیگەرانی
و ترسی کۆماری ئیسالمی لە پێگەی ئەو حیزبە لە نێو کۆمەاڵنی
خەڵکی کوردستاندا بوو ،هێرشی مووشەکی بۆ سەر پلینۆمی حیزب
لە قەاڵی دێموکرات لە ١٧ی خەرمانانی ١٣٩٧دا بوو.
حیزبی دێموکرات تەنیا لە دوو بڕگەی مێژووی خۆیدا – ساڵی
یەکەم و دووهەمی دامەزرانی و ،چەند ساڵی دوای سەرکەوتنی
شۆڕشی گەالنی ئێران -دەسەاڵتی بەڕێوەبردنی لە بەشێکی خاکی
ڕۆژهــەاڵتــی کــوردســتــان بــە دەســتــەوە ب ــووە .حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە زۆربــەی هــەرە زۆری سااڵنی تەمەنیدا ،تێکۆشانی
ئازاد و قانوونیی لێ قەدەغە کراوە و ڕێبەری و کادری سەرەکیی
بەڕێوەبەریی حیزب لە چیا و شاخەکانی کوردستان بە تایبەتی لە
باشووری کوردستان ،ئەرکی خۆیان بەڕێوە بردوە .جێگای خۆیەتی
لەم بۆنەیەدا بە چاوی ڕێز و پێزانینەوە ئاوڕ لە دەیان ساڵ وەخۆگرتنی
تێکۆشەران و خەباتکارانی ڕۆژهـــەاڵت لە الیــەن خەڵک و هێزە
سیاسییەکانی باشووری کوردستان بدەینەوە .دیارە پەڕیوەبوون و
گیرسانەوەی ڕێبەریی حیزب لە دەرەوەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان،
واقیعێکی نەخوازراوە کە دەرکەوتە و شوێنەواری نەرێنیی تایبەت بە
خۆشی بۆ حیزب هەبووە ،بەاڵم لەسەر یەک نەبووە بە هۆی ئەوە
ڕێبەریی حیزب لە بایەخدان بە ڕۆژهەاڵتی کوردستان وەک مەیدانی
سەرەکیی تێکۆشان و ،گرنگیدان بە پرس و کێشەکانی خەڵکەکەی
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وەک پشتیوانانی ڕاستەقینەی خۆی ،غافڵ بێ  .سیاسەتی ئەم حیزبە
هەر لە کۆنەوە کەلکوەرگرتن لە هەموو شێوە خەباتێکی ڕەوا بە پێی
ئیمکان و پێویستی بــووە  .حیزب ،حــزووری ڕاستەوخۆی کادر و
پێشمەرگە و ئەندامانی ڕێبەری لەنێو خەڵکی  ،بە یەکێک لە گرنگترین
ئەڵقەکانی بە هێزکردنی پێوەندیی نێوان خەڵک و خۆی زانیوە .حیزبی
ئێمە هەر لەم  ١٥-١٠ساڵەی دواییدا سەرەڕای تێچووی گیانی و
لێکەوتەکانی دیکە ،لەم ڕاستییە غافڵ نەبووە.
  ل ــە نــێــوخــۆی واڵت ،ســــــەرەڕای ئـــەو دۆخــــە ئــەمــنــیــەتــی و
سەرکوتکەرانەیەی بە سەر کوردستاندا زاڵ کــراوە ،جوغرافیای
نفووز و خۆشەویستیی حیزب و  چاالکی و تێکۆشانی ڕێکخستنە
نهێنییەکانی ،ڕۆژ بە ڕۆژ گەورەتر و زیاتر دەبــێ و ڕووبەرێکی
فراوانتر دادەگــرێ ٧ .دەیە و نیو تێکۆشان و قوربانیدانی حیزبی
دێموکرات ،وشیاریی نەتەوەیی خەڵکەکەمانی بەرەوژوور بردوە و
گیانی نەتەوەپەروەری و شوناسخوازیی تێدا بەهێز کردوون .هەوڵی
ئێمە ئەوەیە چین و توێژەکانی خەڵک هان بدەین کە بۆ خاوەنداریەتی
لە کێشە و گرفتەکانی خۆیان بێنە مەیدان ،خۆ ڕێک بخەن و داخوازە
جۆراوجۆرەکانیان بە شێوەگەلی هێمنانە بێننە گۆڕێ و لە پێناویاندا
خەبات بکەن .پشتیوانی لە جموجۆڵی ئێعترازیی خەڵک ،تێکۆشانی
ئازادیخوازی و چاالکیی شوناسخوازانە و شوناسپارێزانەی چاالکانی
مەدەنی و کچان و کورانی وشیاری ڕۆژهەاڵت ،بەشێکی گرنگ لە
سیاسەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان بووە و ،لێبڕاوین لەمەودوا
پتر لە سەری بڕۆین.
کاریگەریی حیزبی دێموکرات لە سەر بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد،
هەر ئەوەندە نییە کە ڕۆڵی ڕێبەر و ڕێکخەری  ئەو بزووتنەوەیەی لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە سەر شانە .حیزبی دێموکراتی کوردستان
و بە تایبەتی ڕێبەری   مەزن ،د .قاسملوو لە کاتی خــۆیدا ،ڕۆڵی
یەکەمیان لە ناساندنی پرسی کــورد بە بیانییەکان و ڕاکێشانی
پشتیوانیی زۆر حیزب و کەسایەتی و ناوەندی گرنگی ڕۆژاوایی بۆ
الی  کورددا هەبووە کە بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد بە گشتی  لە
قۆناغی جیاوازدا لە بەرهەمی ئەو تێکۆشانە دیپلۆماسییە بە نرخە
سوودمەند بووە .حیزبی دێموکراتی کوردستان ،لە سەر تێکۆشانی
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دیپلۆماسی و کار لە نێوەندە نێو دەوڵەتییەکان بۆ گەیاندنی دەنگی
زۆرلێکراویی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ڕاکێشانی پشتیوانیی
نێونەتەوەیی بۆ  پرسە ڕەواکەیان ،بەردەوام دەمێنێتەوە.
هۆگران ،دڵسۆزان و پشتیوانانی حیزبی دێموکرات!
حیزبی دێــمــوکــرات وەک بــە تەمەنترین حیزبی کـــوردی ،مافی
خۆیەتی ئەگەر بە شانازییەوە ئاوڕ لە  ٧٥ساڵ خەباتی نەپساوەی
پڕ لە قوربانیدانی خۆی بداتەوە ،ڕۆژە پڕشنگدارەکان و دەسکەوتە
گەورەکانی ئەو خەباتە وەبیر بێنێتەوە ،قامک بۆ ئەو چەمک و بنەما و
پرەنسیب و ڕێوشوێنە جوان و پڕ بەهایانە ڕابدێرێ کە هێناونیە نێو
بزووتنەوەی نەتەوەیی و کولتووری سیاسی و حیزبی لە کوردستان.
لەوە کە باشترین ڕێبەران ،تێکۆشەران و ڕۆڵەکانی خۆی لە سەنگەرە
جیاوازەکاندا بە سەخاوەتەوە ژیان و تەمەن و گیانیان بەختی ئامانجی
ڕزگاریی نەتەوەکەیان کردوە؛ سەبارەت بەوە کە مێژوویەکی خاوێنی
تــەژی خزمەت و بە دوور لە پەڵە و هەڵەی نەبەخشراوی هەیە؛
سەربەرز بێ و بە خۆی بنازێ .ڕابردووی دوور و درێژی خەبات
و تێکۆشانی سەخت و خوێناوی ،متمانە و ئیعتیبارێکی گەورە کە لە
ئاستی نەتەوەیی وناوچەیی و جیهانیدا کۆی کردوەتەوە ،بەرنامەیەکی
سیاسیی جێکەوتوو و ڕێبازێکی نەتەوەیی و دێموکراتیی بۆ هەموو ال
ناسراو کەحیزبی دێموکرات خاوەنیانە ،خۆشەویستییەکی بێ سنوور
کە ڕیشەی بە نێو پێکهاتە جۆراوجۆرەکانی ڕۆژهەالتی کوردستاندا
شۆڕ بووەتەوە ،سەرمایەیەکی بە نرخ و بێهاوتای حیزبەکەمانن.
حیزبی دێموکراتی کوردستان هەموو کاتێک وەک پڕەنسیپ و
بنەمایەکی نەگۆڕ ڕوانیویەتە دێموکراسی و نەک بۆ ساتێک لەو بایەخ
و ڕێبازە الی نــەداوە ،بەڵکوو قۆناغ بە قۆناغ لە ژیانی سیاسی و
ئیداریی ڕۆژانەی خۆیدا کاری لەسەر نهادینە کردنی دێموکراسی،
بەتایبەت دێموکراسیی نێوخۆیی کــردوە و لە بەرزترین ئۆرگانی
خۆیشیدا هەوڵی داوە ئەم ئەسڵە جێگیر بکا .گرتنی  ١٧کۆنگرە لە
هەلومەرجی دژوار و ،جاری وایە هەرە ناسکی خەباتی پێشمەرگانەدا،
و ئاڵوگۆڕی دەسەاڵت لەم حیزبەدا سەلمێنەری ئەم ڕاستییەن.
بەاڵم ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،لە ئاوڕدانەوە لەم
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مێژووە پڕ شکۆیەدا ،هەر سەرکەوتنەکان ،دەسکەوتەکان و خاڵە
گەش و پڕشنگدارەکان ،نابینێ .گومانی تێدا نییە کە بڕگە و قۆناغە
جیاوازەکانی ئەم مێژووە ،هەڵە ،کەمتەرخەمی ،کەموکوڕی و شتی
نەخوازراوی دیکەشیان تێدایە کە هۆیەکەی دەکرێ کەمئەزموونی
کــادری بــەڕێــوەبــەری ،زاڵبوونی هەلومەرجی شــەڕ و بارودۆخی
نائاسایی بــە ســەر جۆغرافیای تێکۆشانی حــیــزبدا ،بەرباڵویی
ڕێکخراوەکانی حیزب و الوازبوونی پەروەردە و کۆنتڕۆڵی ڕێبەری
بە سەر ئۆرگانیزاسیۆنی حیزبدا و ،ڕانەهاتن بە وێکهەڵکردن و
تەحەممولی بیرورا و سەلیقەی جیاواز ،یا هەر هۆکارێکی دیکە
بــێ .یــەک لــەو ڕاستییە تــااڵنــە ،دەرئەنجامی ملمالنێ و ناکۆکیی
نێوخۆیی لە نێو حیزبی دێموکراتدا بووە کە ســەرەڕای سااڵنێک
بەخۆوە خەریککردنی فکر و هۆش و وزەی ڕێبەری ،کادرەکان،
پێشمەرگەکان و ئەندامانی حیزب ،هێندێک جار لەتبوون و لێکدابران
لە ڕیزەکانی حیزبیاندا لێکەوتووەتەوە و ،بوون بە هۆی نیگەرانی
و دڵساردیی خەڵکی کوردستان .گومانی تێدا نییە هەر نەسلێک
لە ڕێبەری و تێکۆشەرانی حیزب ،هەر وا کە خاوەنی شانازی و
سەرکەوتنەکانی سەردەمی خۆیانن ،لە ئاست الوازی و نوشوستی
و  لەتبوون و  دابڕانەکانی ئەو سەردەمەش بەرپرسیارن .بە نۆرەی
خۆمان بە داخین کە حیزبی دێموکرات لە  ٧٥ساڵەی دامەزرانی دا،
هێشتا نەیتوانیوە یەکگرتوویی ڕیزەکانی خۆی وەدەست بێنێتەوە.
هیوای ئێمە و هەوڵی ئێمە ئەوە بووە و ئەوە دەبێ کە  ٧٥ساڵەی
دامەزرانی حیزب بکەینە هاندەری سەرجەم تێکۆشەران و ئەندامانی  
هەر دوو الی دێموکرات بۆ هەرچی زووتر کەوتنەوە سەر یەکی
بنەماڵەی گەورەی دێموکرات ،بۆ جێبەجێکردنی بەڵێنی یەکگرتنەوە
بە خەڵکی دێموکراتپەروەری کوردستان و ئامادەکردنی ئەو حیزبە
بۆ وەئەستۆگرتنی ڕۆڵــی چارەنووسسازتر لە قۆناغی داهاتووی
خەباتماندا .حیزبی دێموکرات هەروا کە توانیوێتی شاسواری مێژووی
 ٣چارەگە چەرخی ڕابــردووی خەباتی ڕزگاریخوازیی نەتەوەکەی
بێ ،بە مەرجی بە دەستهێنانەوەی یەکگرتوویی و دەرسوەرگرتن
لە ڕابردووی ملمالنێ و ناکۆکییە نێوخۆییە زیانبارەکانی ڕابردووی،
دەتــوانــێ شاسوار و قارەمانی گەیاندنی ئــەم کــاروانــە بە قۆناغی
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سەرکەوتن بێ.
کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،لە  ٧٥ساڵەی
دامەزرانی ئەم حیزبەدا ،ساڵوی وەفا و ئەمەگناسی بۆ ڕێبەرانی
شەهید ،پێشەوا قازی محەممەد دامەزرێنەری حیزب و سەرکۆماری
شەهیدی کوردستان ،د .قاسملوو بووژێنەرەوە و نوێکەرەوەی حیزبی
دێموکرات ،د .سادق شەرەفکەندی جێنشینی لێهاتوو و درێژەدەری
ئــەرک و بەرپرسایەتیی ئــەو   ڕێــبــەرە مەزنانە دەنــێــرێ .ئێمە لە
ئاستی گیانی ئــەوان و هەموو ئەو شەهید و نەمرانەی لە ڕێگای
خزمەت بە ئامانجەکانی حیزبی دێموکراتدا سەریان نایەوە ،سەری
ڕێز دادەنوێنین .گیانی شەهیدانمان و هەموو ئەوانەی دێموکرات
بە ڕووگــەی خۆیان دەزانــن ،دڵنیا دەکەین درێــژەدەر و پارێزەری
شانازییەکانی ئەو مێژووە پڕ شکۆیە دەبین و تا گەیشتن بە ئامانجی
ڕزگاریی نەتەوەکەمان ،ئااڵی خەباتی دێموکرات شەکاوە و ،چرای
تێکۆشانی ،گەشاوە ڕادەگرین.
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە  ٧٥ساڵەی دامەزرانیدا بە ئیمان بە
سەرکەوتنی ئیرادەی مافخوازانەی خەڵکی کوردستان بەسەر ڕێژیمی
سەرکوت و مافزەوتکەری کۆماری ئیسالمیدا ،بەڵێن تازە دەکاتەوە
کە بە ئیرادەیەکی پتەوترەوە ڕێگای وەدیهێنانی ئامانجەکانی خەڵکی
کوردستان درێژە دەدا .هاوکات دڵنیایە کە لەو پێناوەدا متمانە و
پشتیوانی و هێزی لەبڕاننەهاتووی هەموو چین و توێژەکانی کۆمەاڵنی
خەڵکی کوردستانی لە پشتە ،لەگەڵ ئەوەشدا پێداگرە کە کاروانی
خەبات و تیکۆشانی نەتەوەکەمان بە ئە رکوەخۆگریی ڕووناکبیران و
خوێندکاران ،الوان و ژنان ،چاالکانی بوارە جۆراوجۆرەکان و هەموو
چین و توێژەکانی کۆمەڵ دەگاتە مەنزڵ.
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ساڵو لە گیانی پاکی شەهیدانی حیزب و بنەماڵە سەربەرزەکانیان،
ساڵو له زیندانیانی سیاسیی کورد و بنەماڵە خۆڕاگرەکانیان،
ساڵو له خهڵکی تێکۆشهری کوردستان،
ساڵو له ئهندامان و الیهنگرانی حیزبی دێموکرات،
ساڵو له پێشمهرگهکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،باسکی
بەهێزی گەل،
سەرکەوێ خەباتی ڕەوا و مافخوازانەی خەڵکی کوردستان،
سەرکەوێ حیزبی دێموکراتی کوردستان.

حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمیتەی ناوەندی
15ی گەالوێژی ١٣٩٩
٥ی ئاگۆستی ٢٠٢٠
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حیزبی دێموکراتی کوردستان
دامەزرێنەری یەکەم کۆماری کوردستان
د .کامران ئەمینئاوە
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سەدەی ٢٠ی زایینی سەدەی ملمالنێ و کێشەی توندی سیاسی
لە ئاستی جیهان ،لەنێو چوونی ئیمپراتورییەکان ،تێکچوونی سنوورە
فەرمییەکانی جیهانی و سەرهەڵدانی دەوڵەتە نەتەوەییەکانە .هەرچەند
شەڕی یەکەم و دووهەمی جیهانی هۆی سەرهەڵدان و دامەزرانی
ژمارەیەکی زۆر لە دەوڵەتەکانی ئەمڕۆیی بــوو ،بــەاڵم ســەرەڕای
جێ باسبوونی کێشەی کورد لە ئاستی جیهاندا ،مخابن بۆ کورد
ئاکامێکی ئەرێنی واتە بە دەوڵەتبوونی بــەدوادا نەبوو .سەرەڕای
ئــەوەش ،ڕووداوەکــانــی کۆتایی شــەڕی دووهەمی جیهانی ئاستی
بزووتنەوەی کوردی گەیاندە قۆناخێکی بەرزتر و ،دامەزرانی حیزبە
کوردستانییەکان ڕەنگ و شکڵێکی نوێ و ئەوڕۆیی بە خەباتی گەلی
کورد دا .لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دامەزرانی کۆمەڵەی ژیانەوەی کورد
و حیزبی دێموکراتی کوردستان ڕۆڵێکی بەرچاوی لە گەشەسەندنی
بیری نەتەوایەتی لە نێو جەماوەی خەڵک و کۆکردنەوەی ئەوان بۆ
خەباتێکی ئەمڕۆیانە لە پێناوی گەیشتن بە مافی نەتەوەیی گێڕا.
دامەزراندنی یەکەمین کۆماری کوردستان لە ٢ی ڕێبەندانی ١٣٢٤ی
هەتاویی لەژێر ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستان یەکێک لە هەرە
دەسکەوتە پیرۆزەکانی ئەم خەباتە و جێگای شانازییەکی مێژوویی
بۆ گەلی کورد بە گشتیی و ،حیزبی پێشەوا بە تایبەتییە.
ڕاگەیاندنی کۆماری سەربەخۆی کوردستان سەرەڕای ڕووخاندنی
لە الیەن هێزەکانی سەرکوتکەری تاران ئاواتی مێژینەی کوردی هێنایە
دی و ،هەتا هەتایە ئەم ڕووداوە مێژووییە وەکو ئەستێرەیەکی گەش
لە ئاسمانی کوردستاندا دەدرۆشێتەوە .دەربڕینی ئاوات و هیواکانی
کــورد واتــە سەربەخۆیی کوردستان لە کاتی دامــەزرانــی حیزبی
دێموکراتی کوردستان زۆر بەجوانی لە شێعری «بژی دێموکرات»ی
شاعیری نەمری کورد «هێمن»دا ڕەنگ دەداتەوە:
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مزگێنیم دەیە دەگەی بە ئاوات
کوردە لە سایەی حیزبی دێموکرات
حیزبی دێموکرات تۆ دەدا نەجات
پیادەی ئەو ،شاهی دوژمن دەکا مات
بژی دێموکرات بژی دێموکرات
(ڕەشەمەی )١٣٢٤
ئەم خۆشییە لە ڕێبەندانی هەر ئەو ساڵەدا بە ڕاگەیاندنی کۆماری
کوردستان لە شێعری «ڕۆژی خۆشی»ـی هێمن بەوپەڕی خۆی
دەگات:
ڕۆژی جێژن و خۆشییە ،تێپەر بوو ڕۆژی دەرد و خەم
هات شنەی ڕەحمەت بە جارێک ڕایڕفاند و بردی تەم
دێ لە هەر الیک قاقای پێکەنینی کیژ و کوڕ
دێ لە هەر سووچێکی نەغمەی ساز و تار و زیل و بەم
گەرچی زستانە بەفر دایپۆشی ئەوڕۆ گشت واڵت
خاکی پاکی ئێمە خەمڵێوە وەکوو باخی ئیرەم
جێژنی ئیستقاللی کوردستانە ،ڕۆژی شادییە
جێژنە پیرۆزە لە الوی هاوواڵتیی خۆم دەکەم
(ڕێبەندانی )١٣٢٤
نەمر سەید کامیل ئیمامی (ئــاوات)یــش هەستی خۆی لە پەسنی
پێشەوا قازی محەممەد ،یەکەم سەرۆک کۆماری کوردستان وەکوو
نزیک کەرەوەی ڕێگەی دووری کورد بەم چەشنە دەردەبڕێ:
هات ه دهر ئهوڕۆ ل ه میحنهت میللهتی مهغدووری کورد
گهین ه ئاوات و مهرامی خۆ ههموو ڕهنجووری کورد
بێکهس و بێ دهر بوو ئهمما تۆ گهیشتی ،بووی ه کهس
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ههر بژی بۆ الگریی مه ،ئهی ڕهئیس جمهووری کورد
زۆر لهمێژ بوو کورد دهڕۆیشتن ،نهگهین ه ئارهزوو
تۆ نزیکت کردهو ه بۆ ئێمه ڕێگهی دووری کور د
ئاوهدان و گوڵستان و بێ خهزانت کردهو ه
بهو چلهی زستان و ڕێبهندان ه خوار و ژووری کورد
(ڕێبەندانی )١٣٢٤
سەبارەت بە شێوەی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە
ت و دوژمنییەوە
الیەن نووسەران و لێکۆڵەرانی کورد و بیانی بە دۆس 
گەلێک کتێب و بابەت نووسراوە و ،تیشک خراوەتە سەر گۆشە
جۆراوجۆرەکانی ژیانی سیاسیی ئەم حیزبە بەتایبەتی و بزووتنەوەی
ڕزگاریخوازیی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەگشتی .دوژمنان
و نەیارانی کورد دامەزرانی کۆمەڵەی ژێکاف و بە تایبەتی حیزبی
دێمۆکرات وەکو بەرهەمی سیاسەتەکانی یەکیەتیی سۆڤییەت و هاتنی
هێزی سپای سوور بۆ باکووری ڕۆژئاوای ئێران لە قەڵەم دەدەن و
بەستێنی مێژوویی خەباتی گەلی کورد کەم ڕەنگ دەکەنەوە یاخود
چاوپۆشی و حاشای لێ دەکــەن .بێگومان هاتنی سپای یەکیەتیی
سۆڤییەت و ئینگلیس بۆ ئێران و ڕووخان و دەرکردنی ڕەزاشا بوو
بە هۆی کرانەوەی فەزای سیاسی نەک تەنیا بۆ کورد ،بەڵکوو بۆ
تەواوی خەڵکی ئێران و سەرهەڵدانی دەیان گرووپ و حیزبی سیاسی
بە ڕاست و چەپیەوە .لەو سەردەمە ئاڵۆزەدا ئازادیخوازانی خەڵکی
کوردیش توانیان لەم دەرفەتە کەڵک وەرگرن و لەسەرەتادا کۆمەڵەی
ژێکاف و پاشان لەسەر قەوارەی ئەو ،حیزبی دێموکراتی کوردستان
پێک بێنن.
هاتنی هیزەکانی هاوپەیمان لە خەرمانانی ١٣٢٠ی هەتاویی (ئاگوستی
 )١٩٤١بۆ ئێران ،تەسلیم بوونی سپای ئێران لە شەڕێکی سێ ڕۆژە
و هەاڵتنی ئەفسەر و سەربازەکان و هەڵوەشانەوەی ئەم پێکهاتە
سەرکووتکەرە لە پانتایی خاکی ئەم واڵتەدا ،دەست لەکار کێشانی
ڕەزاشا لە ٢٥ی خەرمانان و دوورخستنەوەی بۆ دوڕگەی موریس
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و پاشان ژوهانسبورگ ،بوو بە هۆی تێکشکانی فەزای سەرەرۆیی
پاشایەتی ،سەرهەڵدانی قەیرانی سیاسی و نیزامی ،بێدەسەاڵتیی
تــاران و گۆڕانکارییەکی بەرچاو لە چنمانی هێزەکانی سیاسی لە
ئێراندا .لە ماوەیەکی کورتدا بەشێکی بەرچاو لە هێز و کەسایەتییە
سیاسییەکانی ئێران هاتنە نێو گۆڕەپانی سیاسەتی ئەم واڵتــە و
دەسیان بە کار و چاالکیی سیاسی کرد .پێکهاتنی حیزب ،سندیکا،
ئازادی ڕۆژنامەنووسی و هتد ،بوو بە هۆی بەشداریی تەواوی چین
و توێژەکان لە ڕەوتی ژیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی ئێراندا.
دەرچوون و نەبوونی سپای ئێران لە ئازەربایجان ،کوردستان و
خوزستان بەستێنی شیاوی بۆ کار و چاالکی هێزە نەتەوەییەکان و
سەرهەڵدانەوەی بیری سەربەخۆیخوازیی لەم بەشانەدا ساز کرد.
لە ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان کۆمەڵەی ژیــانــەوەی کــورد( )١لە ٢٣ی
ئەیاری ساڵی  ١٣٢٢بە بیروهزری سەربەخویخوازیی و چەپ لە
الیەن ڕۆشنبیرانی ئەو کاتەی کوردستان کە زۆربەیان مەهابادی
بوون پێک هات و «لە هاوینی ١٩٤٤دا پانتایی چاالکیی ئەم ڕێکخراوە
نەهێنییە لە ماکۆوە هەتا کرماشانی لەخۆ گرت»( )٢و توانی خەڵکێکی
زۆر لە ئازادیخوازانی کورد بــەرەو خۆی ڕابکێشێ و ببێتە هۆی
پــەرە و گەشەسەندنی بیروهزری ناسیۆنالیستی و دادپــەروەرانــە
لەنێو جەماوەری خەڵکی کورد .لە سااڵنی پاش ڕووخانی حکوومەتی
ڕەزاشا کوردستان لە کردەوەدا لەژێر کۆنترۆلی کوردی ڕۆژهەاڵت
بوو .خاتوون ئەن لەمبتۆن کە لە الیەن باڵوێزی ئینگلیس لە ساڵی
 ١٩٤٤سەفەری بۆ کوردستان کردبوو لە ڕاپۆرتەکەی خۆیدا باسی
بوونی کوردە چەکدارەکان و نەبوونی ژاندارمە و پۆلیسی ئێران
ن و گوڕی
لە شــار و گوندەکانی نێوان تــەورێــز و مەهاباد و تی 
سەربەخۆیخوازیی و هەستی بە هێزی نەتەوەیی کوردەکان دەکا.
( )٣بە بــاوەڕی سێر ڕ .بوڵالرد ،باڵوێزی بریتانیا لە تــاران ،قازی
محەممەد ،ناوهندی بزووتنەوەی سەربەخۆیی لە کوردستان» بووە.
()٤
لە ٢٥ی گەالوێژی ١٣٢٤دا حیزبی دێموکراتی کوردستان لەسەر
قــەوارە و بنەمای کۆمەڵەی ژێکاف و پاشگەزبوونەوەی کاتیی لە
چەند خاڵێک وەکو سەربەخۆیی و یەکگرتنەوەی تەواوی کوردستان
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بەپێی ئاڵوگۆڕی بارودۆخی سیاسی ئەو کاتە پێک هات و ،توانی
بیروڕای بەشێکی زۆر لە خەڵکی کوردستان بە ئاغاوات ،سەرۆک
عەشیرە ،وردەبــــۆرژوازی و هتد -یــەوە بە تایبەت لە موکریان
بەرەوخۆ ڕابکێشی .حیزبی دێموکراتی کوردستان دوو مانگ و چەند
ڕۆژێک پاش دامەزرانی حکوومەتی ئازەربایجان سەرەڕای هاودەنگ
نەبوونی فرقەی دێموکراتی ئازەربایجان و یەکیەتیی سۆڤیەت کە
دەیانویست کوردستان وەکوو بەشێک لە حکوومەتی ئازەربایجان بە
مافی نەتەوەیەکی کەمینە بێ ،بەپێی هەبوونی ستراتێژیی نەتەوەیی و
هەڵومەرجی ڕەخساو وەکوو :کەلک وەرگرتن لە دژبەریی حکومەتە
زلهێزەکانی جیهانی واتە یەکیەتیی سۆڤییەتی و جیهانی ڕۆژئــاوا،
الواز بوون و ناسەقامگیریی حکوومەتی ناوەندی و سپای ئێران،
بە هێزبوونی بەرەی چەپ و ئازادیخواز لە گشت ئێران ،دامەزرانی
حکوومەتی میللیی ئازەربایجان لە  ٢١ســەرمــاوەز ،کۆکردنەوەی
بەشێکی بەرچاو لە ئاغا و عەشیرەکان ،و پشتبەستن بە پشتیوانیی
خەڵکی کوردستان ئەم بوێرییە مێژووییەی بوو لە هەوەڵین دەرفەت
و بێ فەوتاندنی کــات ،لە دووی ڕێبەندانی ١٣٢٤ی هەتاویدا لە
چوارچرای مەهاباد بە بەشداربوونی خەڵکێکی بەرچاو ،دامەزرانی
کۆماری کوردستانی ڕاگەیەنێ .ئەمە بۆخۆی سەلمێنەری هەبوونی
هەست و ستراتێژی نەتەوەیی هەروەها بوێری ڕێبەریی ئەم حیزبە لە
ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی لە کاتی شیاو و لە پێناوی بە دەوڵەتبوونی
کوردستانە.
لە بەشێک لە بەڵگە و نووسراوەکانی ڕابــرت ڕۆســۆ ،جێگیری
کونسوولی ئەمریکا لە تەورێز و لێکۆڵینەکانی تــورەج ئەتابکی و
پڕۆفسۆر جەمیل حەسەنلی و هتد ئاماژە بە شێوەی هەڵسوکەوت
و بــیــروڕای نوێنەرانی سیاسیی سۆڤییەت و فرقەی دێموکراتی
ئازەربایجان لەگەڵ دێموکراتەکانی کوردستان کراوە .بۆ وێنە:
* ڕابرت ڕۆسۆ لە ڕاپۆرتێکدا بەم چەشنە باسی چاوپێکەوتنێکی
لەگەڵ میر جەعفەر پیشەوەری ،سەرۆک وەزیرانی ئازەربایجان و
بیروڕای ئەو سەبارەت بە قازی محەممەد وکوردستان دەکا...« :
«لەهەر حاڵدا پیشەوەری لەو چاوپێکەوتنەی ئەم دوایەدا گوتی ،بە
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ڕای ئەو قازی ‹پیاوێکی باشە› ،دەربــارەی مەسەلەی ‹کوردەکانی
ئازەربایجان›یش ڕاوێ ــژی لەگەڵ ک ــردوە .ســـەرەڕای ئــەوەش بە
مەرجی ‹نەهێنی مانەوە› ئەم خاڵەشی پێ زیاد کرد ،جارێ پێیوانییە
کوردەکان توانایی بەرێوەبردنی کارو باری خۆیان هەبێ و ،دەیەوێ
ی لەژێر چاوەدێریی
بە جێگای مەجلیسی میللی تەنیا ئەنجومەنێکی میلل 
حکوومەتی تەورێز و ،پێنج کورسی لە مەجلیسی ئازەربایجانیان پێ
بدا ».لە ڕاپۆرتێکی دیکەش ڕۆسۆ دەنووسێ« :بە هۆی ئیدیعای
حــوکــمــڕەوایــی کــوردەکــان بــۆ تـــەواوی نــاوچــە سنوورییەکان لە
مەهابادوە هەتا ماکۆ ،هەروەها میاندواو ،ورمێ و خۆی ،ناکۆکی لە
نێوان کورد و ئازەربایجانییە خودموختاریخوازەکان پەرەی گرتوە.
ئازەبایجانییەکان دەیانەوێ خودموختاریی کوردەکان لە ژێر فەرمانی
حکوومەتی تەورێز و لە چوارچێوەی ناوچەی مەهابادا قەتیس
بمێنێتەوە)٥(».
* تورەج ئەتابکی لە کتێبی»ئازەربایجان لە ئێرانی هاوچەرخدا»
سەبارەت بە هەڵسوکەوتی دێموکراتەکانی ئازەربایجان لەگەڵ شاندێکی
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە تەورێز ئاوا باس دەکا« :هەوەڵین
هەنگاوێک کە کوردە دێموکراتەکان بۆ دەربڕینی ‹برایەتی›یان لەگەڵ
دێموکراتە ئازەربایجانییە هاوبیرەکانیان هەڵگرت ناردنی شاندێک بۆ
بەشداری لە جێژنی ‹تێکەڵبوونی› حیزبی تودە لەگەڵ فرقەی دێموکراتی
ئازەربایجان بوو کە لە سێ سپتامبری ١٢(١٩٤٥ی خەرمانانی )١٣٢٤
لە تەورێز بەرێوە دەچوو .هەر لەو ڕۆژەدا شاندێکی دیکەشیان بە
جیا بۆ بەشداری لە کردنەوەی فەرمیی مەجلیسی میللی ئازەربایجان
نارد ،شاندی کورد بە نارەحەتییەوە تێگەیشت لەگەڵ ئەوان نەک
وەکوو شاندی ئەیالەتێکی دۆست و دراوسێ بەڵکوو وەکو نوێنەرانی
بەشێک لــە ئــازەربــایــجــان هەڵسوکەوت دەکـــرێ .دێموکراتەکانی
کوردستان کە لەم کارەی دێموکراتەکانی ئازەربایجان ناڕازی بوون،
دەستبەجێ پاش گەڕانەوەی شاندی کورد بۆ مەهاباد بەرەیەکی نوێ
و بەهێزیان بۆ دامەزراندنی حکوومەتی خودموختاری کوردستان
وەڕێ خست .بەم چەشنە ،لە ٢٢ی ژانویەی ٢(١٩٤٦ی ڕێبەندانی
١٣٢٤ی هەتاویی) بناغەی حکوومەتی خودموختاری کوردستان بە
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چەشنێکی فەرمی دارێشترا)٦(.
* بەپێی لێکۆڵینەوەکانی پرۆفسۆر جەمیل حەسەنلی نووسەر و
توێژەری ئازەربایجان لە کتێبی «ئازەربایجانی ئێران ،دەستپێکی
شەڕی سارد» ،ڕێبەرانی فرقەی دێموکرات لە ١٦ی ژانویەی ساڵی  
 ١٩٤٦واتە  ٤ڕۆژ پێش ڕاگەیاندنی کۆماری کوردستان لە بابەتێک
بە ناوی «ویستەکانی خەڵکی ئازەربایجان» لە  ١٢خاڵدا ویستە
سەرەکییەکانی کۆنگرەی میللیی ئازەربایجانیان گەاڵڵە کردبوو .لە
سەرەتای ئەم بابەتەدا هۆیەکانی گۆڕانی بیروباوەڕی ئــەوان لە
خودموختارییەوە بۆ سەربەخۆیی ئازەربایجانی ئێران و دامەزرانی
واڵتێکی سەربەخۆ بە نــاوی کۆماری دێموکراتیکی ئازەربایجان
شرۆڤە کراوە .لە خاڵی ١٢ی ئەم بەڵگەنامەیەدا باس لە لکاندنی بەشی
ژێر دەسەاڵتی حیزبی دێموکراتی کورستان بە ناوی کوردستانی
بــاکــوور بــەم کــۆمــارە بــەم چەشنە گەاڵڵە ک ــراوە« :ئــەم نەخشەیە
[سنوورەکانی ئەم دەوڵەتە] کوردستانی باکووریش لەخۆ دەگرێ.
سنوورەکەی لە کاتی چارەسەرکردنی مەسەلەی کوردستانی باکوور
دیاریی دەکرێ».
حەسەنلی هەروەها ئاماژە دەکا :لە سەرەتادا باقرۆڤ و پیشەوەری
دژی خودموختاریی کوردستان بوون و پێیانوابوو کوردەکان دەبێ
لە چوارچێوەی ئازەربایجاندا خودموختار بن .بــەاڵم دامەزرانی
کۆماری کوردستان لەنێو ئێراندا بەشێک لە نەخشە ستراتیژییەکانیان
لەم واڵتــە بــوو .باقرۆڤ هەوڵی دەدا بە چەشنێک ئەم مەسەلەیە
کۆنترۆل بکا .لە  ٢٩ژانویە لە تەورێزەوە ئیبراهیمۆڤ و حەسەنۆڤ
لــە نامەیەکدا بــۆ بــاقــرۆڤ دەنــووســن :هــاوکــاریــی نــێــوان کــورد و
ئازەرییەکان گەلێک ئاڵۆز بووە  ...زۆربــەی سەرانی کورد باسی
ئازادیی کوردەکان و پێکهێنانی کوردستانی گەورە دەکەن .لە ڕاستیدا
ئەم کەسانە الیەنگری سیستمی فئێودالیسم و درێژەپێدانی ئەون.
پاش ئەم نامەیە ،بە فەرمانی باقرۆڤ «ناسر داداشۆڤ» ،ئەندامی
پێشووی وەزارتی نێوخۆ [کشور] لەژێر عینوانی نوێنەری بازرگانی و
«مەلیک ئەسالنۆڤ» بە ناوی سەرپەرەستی نەخۆشخانەی سۆڤییەت
دەنێردرێنە مەهاباد تا بارودۆخەکە کۆنترۆل بکەن)٧(.
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ڕاگەیاندنی حکوومەتی میللیی ئازەربایجان و کۆماری کوردستان
بوو بە هۆی تێکچوونی چنمانی سپایی و سیاسیی واڵتانی داگیرکەری
ئێران و؛ کوردستان و ئازەربایجان بوون بە خاڵی دەستپێکی شەڕی
سارد .بەاڵم یەکیەتیی سۆڤییەت سەرەڕای پشتیوانی قورس و قایمی
خۆی لە ئازەربایجان ب ــەردەوام بە دڕدۆنگیەوە سەیری حیزبی
دیموکرات و کۆماری کوردستانی دەکرد کە زۆربەی ڕێبەرانی نەک
کۆمۆنیست بەڵکوو کەسایەتیی ئایینی ،ئاغا و ســەرۆک عەشیرە
واتە «دەرەبــەگ و نوێنەرانی چینی چەوسێنەری کۆمەڵگە» بوون
و ،سەرۆک کۆمارەکەی سەرەڕای ئەوەی الیەنگر و دۆستی ئەوان
بوو ،بەاڵم هاوکات سیاسەتێکی ڕاستبینانەی لە هەڵسوکەوت لەگەڵ
حکوومەتەکانی تــاران و تەورێز ،هەروەها ئەمریکا و سۆڤییەت
بەرێوە دەبرد و دەیویست هاوسەنگییەکی ڕاستبینانە لە بەرژوەندیی
خەڵکی کــورد لەگەڵ ئــەم الیەنانە پێک بهێنێ و لــەم پێوەندییەدا
نەک دژایەتییەکی توندوتیژی لەگەڵ دەوڵەتەکانی ڕۆژئاوا نەدەکرد
بەڵکوو بە پێی ڕاپۆرتەکانی جێگیری کونسوولی ئەمریکا خوازیاری
هاوکاریی ئەوان بۆ دابینکردنی دێموکراسی ڕۆژئاوایی و گۆڕینی
چەشنی دەسەاڵت لە ئێران بوو.
لە یەکێک لە ڕاپۆرتەکانی دوهێر ،جێگری کونسوولی ئەمریکا بۆ
وەزارەتــی کاروباری دەرەوەی ئەمریکا ،ڕێکەوتی ٢٦ی ئاوریلی
٦(١٩٤٦ی ئەیاری  )١٣٢٥باسی دیــداری لەگەڵ قازی محەممەد و
پێشوازیی پێشەوا لە بەکارهێنانی نفووز و دەسەاڵتی ئەمریکا بۆ
گۆڕینی ئێران بۆ دێموکراسییەکی ڕاستەقینە و ،پێشوازیی کوردەکان
لە خۆتێهەڵقورتانی ئەمریکا لەم ڕەوتەدا کراوە .دوهێر لە ڕاپۆرتێکی
دیکەش لە پازدەی ژانویە ،واتە ١٥ی بەفرانباری ١٣٢٥ی هەتاوی
دیسان ئاماژە بە ئەم مەسەلەیە دەکا و دەنووسێ :کوردەکان لە
هۆگریی ئەمریکاییەکان لە کــاروبــاری خۆیان پێشوازی دەکــەن.
ئەوپەڕی دڵخوازیی کوردەکان دێموکراسی لە چەشنی ئەمریکییە.
دوهێر هەروەها لە ڕاپۆرتێک لە ١١ی ئۆکتۆبری  ١٩٤٦کە بۆ جۆرج
وی ئالێن ،باڵوێزی ئەمریکا لە تارانی نــاردوە ،لە پێوەندی لەگەڵ
بەشکبوونی بەرپرسانی سۆڤییەت لە قازی محەممەد دەنووسێ:
بەرپرسانی سۆڤییەت ئێستاکە بە هەڵسوکەوتی قــازی محەممەد
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لەگەڵ بەرپرسانی ئەمریکی زۆر گوماناوین و تەواوی ڕاپۆرتەکان
باس لەوە دەکــەن کە سۆڤییەتەکان لە پشتگیریی خۆیان لە قازی
پاشگەز بوونەتەوە و ڕوویان لە زێرۆبەگ کردوە)٨(.
پێشەوا لە بازنەی ملمالنێی واڵتە زلهێزەکاندا سەرەڕای ئەوەی کە
زۆرتر بەرەو سۆڤییەت دەشکاوە ،بەاڵم بەهۆی ڕاستبینیی سیاسی
و قەتیس نەبوونی لە چوارچێوەیەکی تەسکی ئایدۆلۆژیک ،هەوڵی
دەدا لە هەر دەرفەتێک بۆ چارەسەرکردنی مەسەلەی کورد لە ڕێگای
پێوەندیی لەگەڵ هێزەکانی ڕۆژئاواش کە کاریگەریی بەرچاویان لە
تــەواوی ڕەوتی سیاسیی دەوڵەتی ئێران هەبوو ،کەلک وەربگرێ.
تەنانەت ئەم حاڵەتە لە شێوەی هەڵسوکەوتی لەگەڵ دەوڵەتی تارانیش
خۆی دەنواند و سیاسەتەکانی لە پێوەندیەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵ
هاوسەنگی هێزەکان لە ئاست ئێران و جیهاندا بوو .بە گشت دەتوانین
بڵێن قازی محەممەد وەکو ڕێبەری حیزبی دامەزرێنەری یەکەمین
ن و پراگماتیست بوو .ئێمە
کۆماری کوردستان کەسایەتیەکی ڕاستبی 
ئەم چەشنە هەڵسوکەوتە لە گەڵ حکوومەتی تاران لە سێ قۆناخدا
بەپێی بابەتەکانی ڕۆژنامەی کوردستان بە جووانی دەبینین:
* لە ٢٥ی گەالوێژەوە هەتا ٢ی ڕێبەندانی ١٣٢٤ی هەتاوی
* لە ٢ی ڕێبەندانی  ١٣٢٤وە هەتا ٣١ی بانەمەڕی ١٣٢٥ی هەتاوی
* لە ٣١ی بانەمەڕەوە هەتا هێرشی سپای ئێران لە  ٢١سەرماوەزی
 ١٣٢٥هەتاوی بۆ ئازەربایجان و کوردستان
لە قۆناخی یەکەمدا ڕێبەریی کورد سەرەڕای ئەوەی نزیک بە پتر لە
چوار ساڵ دەسەاڵتی ناوچەکەی بە دەست بوو ،بەپێی هەڵسەنگاندنی
هاوسەنگیی هێزە جیهانی و نێوخۆییەکان ،هەروەها دڕدۆنگی لە
پشتیوانیی سەتاوسەتی یەکیەتیی سۆڤییەت یاخود واڵتانی ڕۆژئاوا
لە سەربەخۆیی کــورد ،،لە یەکەمین کۆنگرەی حیزبی دێموکراتی
کوردستان (ئۆکتۆبری   ١٩٤٥مەهاباد ،خەزەلوەری  )١٣٢٤هەروەها
لە یەکەمین پرۆگرامی حیزب لە دێسامبری (سەرماوەز) ئەو ساڵەدا
باسی پارێزگاری لە مافەکانی کورد بۆ بەڕێوەبردنی کارەکان ،واتە
خودموختاریی نێوخۆیی لە چوارچیوەی دەوڵەتی ئێران دەکا .پێشەوا
قــازی محەممەد هەروەها لە «گفتوگۆ» لەگەڵ «خاوەنانی چەند
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ڕۆژنامەی تــاران» کە لە ژمارەکانی یەک و دووی کوردستان لە
 ٢٠و ٢٢ی بەفرانباری  ١٣٢٤واتــە کەمتر لە دوو حەوتوو پێش
ڕاگەیاندنی کۆماری کوردستان چاپ و باڵو بۆتەوە باس لە جێبەجێ
کردنی یاسای بنەڕەتی ئێران و خودموختاری لەژێر بەیداغی ئێرانی
کردوە.
پێشەوا لە واڵمی ئەم پرسیارە:
لە تاران دەڵێن کــوردان بە ڕەهبەریی جەنابت جوێ بوونەوە و
ئیستقاللی کوردستانیان دەوێ؛ ئایا ڕاستە؟
ئاوا واڵم دەداتەوە:
* خهیر ڕاست نییە؛ لەبەر ئەوەی ئێمە لە دەوڵەتی ئێران ئیجرای
قانوونی ئهساسیمان دەوێ و دەمانەوێ بە خودموختاری لەژێر
بەیداغی ئێراندا بژین و ،خودموختاریشمان وەگیر کەوتوە.
هەر لەم وتووێژەدا لە واڵمی پرسیاری «مەرامی فیرقەی دێموکراتی
کوردستان چییه؟» پێشەوا دهڵێ:
* میللهتی کورد لە ئێراندا لە هەڵسووڕاندن و پێکهێنانی کاروباری
جێگهی خود ئازاد بێ و لە سنووری دەوڵەتی ئێراندا بژی.
بەاڵم ،پاشان بەپێی شیاوبوونی بارودۆخ و ،بە تایبەتی ڕاگەیاندنی
حکوومەتی ئازەربایجان لە ٢١ی سەرماوەزی  ١٣٢٤و پشتیوانیی
یەکیەتیی سۆڤییەت لەم حکوومەتە ،ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە دووی ڕێبەندان بە پێچەوانەی ویستی فرقە و سۆڤییەت
دامەزراندنی کۆماری کوردستان ڕادەگەیەنێ .لەم پێوەندییەدا پێشەوا
قــازی محەمەد لە «نــطــق»ی خــۆی کە لە ژم ــارەی  ،١٠ڕێکەوتی
١٥ی ڕێبەندانی  ١٣٢٤و ژمــارەی  ١١لە ١٧ی ڕێبەندانی  ١٣٢٤لە
«کوردستان» وەکوو باڵوکەرەوەی بیری ئەم حیزبە لەژێر سەردێڕی
«جێژنی سەربەخۆیی و ئیستقاللی کوردستان» باڵو بۆتەوە ،وێڕای
ئاماژەکردن بە مێژووی کوردستان و کۆبوونەوەی کوردان لە ژێر
عینوانی «حیزبی دێموکراتی کوردستان» باسی وەدەستھێنانی
«ئیستقالل و ئازادیی کورد» بەھۆی پێکھاتنی کۆماری کوردستان
دەکا و دەڵێ:
[ ]...میللهتی کورد هەزاران سهد و بەرهەڵستی سهخت و سهههندی
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لە ڕێدا بوو دەستەودایرەی دیکتاتۆری بێوچان کارشکێنیی ئێمەیان
دەکرد و لە هیچ نامهردییەک ڕانەدەوەستان ،ئیختالفاتی عهشایر بۆ
داخڵیش ئیشکالێکی گەورە بوو بۆ ئێمە ،ئهمما ئەوانە هیچکامێکیان
نەیانتوانی پێش بە ئێمە بگرن ،بە دڵێکی بەهێز پایەداریمان کرد و
ئیدامەمان ب ه فهعالییهتی خۆمان دا تا ئیستقالل و ئازادیی نەتەوەی
کوردمان بهدهست هێنا...
پێشەوا قازی محەمەد نیزیکەی دوو مانگ پاش چوونە دەرەوهی
سپای سوور لە ئێران و گۆڕانی بارودۆخی نێوخۆیی و دەرەکی بەپێی
وەزعییەتی تازەی سیاسیی ئێران لە «نطق» یخۆی لە ڕۆژی ٣١
بانەمەڕی ١٣٢٥ی هەتاوی لە بەرامبەر تەواوی سەران و سەرکردە
و ژێنڕاڵەکانی کۆمار ،کە لە ژمارەی ٥٠ی کوردستان بە کوردی و
لە ژمارەی  ٥١بە فارسی باڵو بۆتەوە وێڕای باسێکی دوورودرێژ
لە پێوەندی لەگەڵ زوڵم و زۆری پەهلەوییەکان و سەرەڕای ئەوەی
کە «ئاماژە بە سەربەخۆیی تام و تەمامی» کورد دەکــا ،هاوکات
ئاماژە بەمەش دەکا ئەگەر ئازادی لە سەرانسەری واڵتدا دابین بێ،
هیچ بەربەستێک بۆ ژیانێکی برایانە لە چوارچێوەی ئێراندا نابینێ
و لە ئەسڵدا ئەگەر سەرنجی قسەکانی بدەین بەپێی ئەو نموونانەی
کە دێهێنێتەوە دەتوانین باس لەو ه بکەین ،پێشەوا قازی محەممەد
وەکو یهکهم کەسایەتی سیاسیی لە مێژووی کوردستاندا باس لە
چارەسەرکردنی کێشەی کورد لە چوارچێوەی واڵتێکی فیدرال و
کۆنفدرال بێ هێنانی ئەم چەمکانە بەاڵم نموونەکانی دەکا .پێشەوا لە
بەشێک لە «نطق»ی خۆی ئاوا دەبێژێ:
 ...ئەگەر بێتوو ئــازادی لە ئێراندا بەرقەرار بێ چ مانعێک هەیە
ئەوەی لە ئێرانێدا دەژین تێکڕا دەستی برایەتی بدەن بە یەکتری.
بزانن شۆڕهوی چل پەنجا میللهتن عهداڵهت کردوونیە برا ،ئهمریکا
چلوچەند جمهووری ،سویس دوو_ سێیهکن [وهک] یەک ڕوو ح و
گیان پێکەوە دەژین...
لە بەهاری  ،١٣٢٥بە تایبەتی پاش ڕێکەوتنەکانی سۆڤییەت و
ڕۆژئاوا و چوونە دەرەوەی سپای سوور لە ئێران گۆڕانکاری بەسەر
سیاسەتی دەرەوەی یەکیەتیی سۆڤییەت لە پێوەندی لەگەڵ تاران دێ
و گوشاری ڕێبەریی سۆڤییەت بە تایبەتی لەسەر فرقەی دێموکراتی
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ئازەربایجان بۆ پاشەکشە و ڕێکەوتنیان لەگەڵ دەوڵەتی «قوام»
توندتر دەبێ.
ڕێکەوتی ٥ی پووشەڕ بە بانگهێشتنی   «قوام السلطنە» ،پێشەوا
قازی محەمەد لەگەڵ محەمەد حوسێنخانی سەیفی قازی وەزیری
شــەڕی کۆماری کوردستان و شاندێک لە وەزیــرانــی حکوومەتی
میللی ئازەربایجان بۆ تــاران دەچــێ و مــاوەی نزیک بە  ٢٥ڕۆژ
لەوێ دەمێنێتەوە .لەم سەفەرەدا پێشەوا بەپێی وتووێژەکانی لەگەڵ
ڕۆژنامەکانی «رهبر» و «ایران ما» لەگەڵ «قوام»« ،مظفر فیروز»
و سەرلەشکەر «ارفع» دیدار و وتووێژی بووە .لە قسەکانی پێشەوا
تا ڕادەیەکی زۆر هیوایەکی تایبەتی بە «قوام السلطنە» بۆ ڕێکەوتن
و چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان تاران و کوردستان دەبیندرێ.
وتووێژەکەی پێشەوا لەگەڵ ڕۆژنامەی»رهبر» لە الیەن نەمر مامۆستا
حەسەن قزڵجی کراوەتە کوردی و لە ژمارەی ٦٩ی کوردستاندا بالو
بۆتەوە  .
پێشەوا لە وتووێژ لەگەڵ ڕۆژنامەی «رهبر» دەربارەی چاوپێکەوتنی
لەگەڵ «مظفر فیروز» و «قوام السلطنە» دەڵێ:
*«دەگەڵ جهنابی سەرۆک وهزیر ،مالقاتم کردوە ،نەزهری ئاغای
سەرۆک وهزیرم تێکەڵ بە حوسنی زهن و چاک نییهتی دیوە ...من
ئاتییەیەکی زۆر چاک تێبینی دەکەم و هیوادارم دەوڵەتی مهرکهزی
بتوانێ دێموکراسی بە هەموو ئێراندا باڵو بکاتەوە»   .هەروەها لە
واڵمی پرسیارێک دەربارەی پێوەندییە «معنوی»یەکانی بزووتنەوەی
کوردستان و ئازەربایجان ئاماژە دەکا »:هەردووکالمان بۆ ئامانجیک
کە ئازادی و سەربەخۆیی حەقیقی و بەڕاستیی ئێرانە کاردەکەین».
()٩
تاران وێرای ڕواڵەتکاریی بۆ چارەسەرکردنی کێشەی ئازەربایجان
و کوردستان ،پەیتا پەیتا لەباری سیاسی و نیزامییەوە خۆی بەهێزتر
و ئــامــادەی هێرشێکی گــەورە بۆ ئــەم دوو ناوچەیەی دەکــرد .لە
کردەوەدا ئەم چاوپێکەوتن و وتووێژانە نەیدەتوانی ئاکامێکی ئەرێنی
بەشوێنەوە بێ و «قوام»یش کەسێک نەبوو بەڵێنەکانی خۆی بەجێ
بهێنێ .لەم ڕەوتەدا شکستهێنانی سیاسەتی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستی
سۆڤییەت لە بەرامبەر ئەمریکا و بریتانیا و دانوستانی لەگەڵ
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دهوڵهتی «قوام» بۆ پاراستنی بەرژوەندییەکانی مۆسکۆ لە ئێراندا،
پاشگەزبوونەوەی حکوومەتی ئازەربایجان لەژێر گوشاری مۆسکۆ
و خۆ هەڵوەشاندنەوەی ئەم حکوومەتە پاش دانوستانی یەک الیەنەی
لەگەڵ دەوڵەتی «قوام» بهبێ ئەوەی کە ڕێبەری کۆماری کوردستان
ئاگادار کرابێتەوە ،بوو بە هۆی شکانەوەی هاوسەنگیی سیاسی و
نیزامیی هێزەکان بە قازانجی دەوڵەتەکانی ڕۆژئاوایی و ئێران و بێ
پشتیوان مانەوەی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی کورد و ئازەری لە
ئاستی ژوور و دەرەوەی ئێراندا .حکوومەتی تاران پاش بێالیەن
کردنی مۆسکۆ و بەرەوخۆ ڕاکێشانی بیروڕای جیهانی تەنانەت لە
ئاست شوڕای ئەمنیەتی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکاندا ،هەروەها
پشتیوانیی ئەمریکا و واڵتە ڕۆژئاواییەکان ،لە  ٢١سەرماوەزی ١٣٢٥ی
هەتاویی واتە ساڵڕۆژی دامەزرانی حکوومەتی میللی ئازەربایجان
هێرشێکی بەرفراوانی لە تەواوی بەرەکانەوە کردە سەر ئازەربایجان
و کوردستان.
مخابن پاشەکشەی حکوومەتی میللی ئازەربایجان و بەشوێن ئەودا
کۆماری کوردستان ،خۆبەدەستەوەدان و بەرەنگارنەبوونەوەیان لە
بەرامبەر سپای ئێران ،هەروەها نەبوونی هیچ چەشنە پشتیوانییەکی
سیاسی و نیزامی لە الیەن سۆڤییەت و هێزە پیشکەوتنخوازەکانی
ئێران ،کۆمەڵکوژیی خەڵکی ئازەربایجان و لە سێدارەدانی ڕێبەرانی
بزووتنەوەboldی کورد و گرتن و دوورکردنەوەی ئازادیخوازانی
کوردستانی بە شوێنەوە بوو.
کۆتایی
بێگومان بیرویادی کۆماری کوردستان وەکوو خاڵێکی وەرچەرخان
و شانازییەکی گەورە لە مێژووی کورد و کوردستان دەمێنێتەوە.
ڕێبەریی کورد لە سەردەمێکی گەلێک ئاڵۆزی جیهانی و ناوچەییدا
توانی بۆ هەوەڵین کەرەت لە مێژووی خۆیدا شێوەی دەسەاڵتداری
ئــەزمــوون بکات و ئــەم شانازییە بــە ک ــوردی بەشەکانی دیکەی
کوردستانیش ببەخشی هەتا لە ڕەوتی بە دەوڵــەت بوونی کورددا
بەشداری ڕاستەوخۆیان هەبێ .حکوومەتی کوردستان سەرەڕای
ئەوەی کە بە پێچەوانەی ئازەربایجان لەباری ئاستی گەشەسەندنی
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ئابووری و کۆمەاڵیەتیی ،هەروەها ئیمکاناتی مــاددی و پشتیوانی
تەسکی یەکیەتی سۆڤییەت گەڵێک الوازتر بوو ،بەاڵم وێرای ئەوەش
توانی هەنگاوی مێژوویی بۆ بەرەوپێشبردنی فەرهەنگی کۆمەڵگە و
جێبەجێکردنی پێداویستییەکانی خەڵک بگرێتە بەر .گۆڕانی سیستمی
پەروەردە و خوێندن و نووسین بە زمانی کوردی و بەشداری کوڕ
و کچی تەمەن  ٦هەتا  ١٤لە قوتابخانەکان ،دامەزرانی مەدرەسەی
شەوانە بۆ گــەورەســااڵن ،چاپ و باڵوکردنەوەی گۆڤار ،ڕۆژنامە
و کتێب بە زمانی کــوردی ،دامــەزرانــی یەکەمین تئاتری کــوردی،
بەشداریی ژنان بۆ یەکەمجار لە کارە کۆمەاڵیەتییەکان ،ڕێکخستنی
هێزی پێشمەرگە [سپای میللی] بۆ بەرگری لە کۆماری کوردستان،
ناردنی الوانــی کورد بۆ خوێندن لە ئاستی بااڵ بۆ باکۆ ،مامەلەی
ڕاستەوخۆی بازرگانی و فرۆشی توتوتن لە ڕێگای درووست کردنی
«شرکت ترقی» بە یەکیەتیی سۆڤییەت و هتد لە کارە بەنرخەکانی
حکوومەتی ســاوای کــورد لەم مــاوە کورتەدایە .هەرچەند بە پێی
پیالنی دوژمنانی ژوورەکی و دەرەکی و پشتیوانی نەکردنی یەکیەتیی
سۆڤیەت کۆماری کوردستان ڕووخێندرا و ڕۆڵە بە ئەمەگەکانی
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد تووشی لە سێ دارەدان ،زیندان
و هەاڵتن و هتد بــوون ،بــەاڵم ئەزموونێکی بە نرخیان لە خۆ بە
جێ هێشت ،لە هەمووشیان گرینکتر ئــەوە ڕاستییەیە کە کێشەی
نەتەوەیی کورد بێ سەربەخۆیی و پێکهێنانی کیان و دەوڵەتی کورد
چارەسەر ناکرێ و ڕێبەریی بزووتنەوەی نەتەوەیی و ڕزگاریخوازی
کورد دەبێ ستراتێژی نەتەوەیی ،توانایی هەڵسەنگاندنی بارودۆخ،
ڕێکخستنی خەڵک لە دەوری دروشمی شیاو ،پەرەپێدان بە ئاگایی
و هەستی نەتەوەیی و لە کاتی شیاودا بوێری هەڵگرتنی هەنگاوی
پێویست و ڕاستبینانەی بۆ وەدی هێنانی ئامانجەکانی بێ.
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 )١لە ڕۆژی ٢٣ی ئەیاری ساڵی ١٣٢٢ی هەتاویی لە مەغارەکێو
«قەاڵی سارم» لە نزیکی شاری مەهاباد یەکەم کۆنگرەی کۆمەڵە بە
بەشداری  ٢٥کەس بەرێوە چوو و دامەرانی ئەم حیزبە ڕاگەیەندرا.
 )٢ئۆلگا ئیوانۆونا ژیگالینا ،بزووتنەوەی نەتەوەیی کوردەکانی
ئێران()١٩١٨-١٩٣٧دەزگای زانست ،مۆسکۆ  ،١٩٨٨بە ڕووسی
  13978/401173/Fo371 )٣نوسخەی یادداشتێکی خانم ئەن .ک.
س .لەمبتۆن .ئاتاشە (ڕاسپێراوی) چاپەمەنیی باڵوێزخانەی بریتانیا
لە تــاران ١٣ی سێپتامبری  ،١٩٤٤پێوەندیی کورد لەگەڵ ڕووس.
ســەرچــاوە :ڕۆژھەاڵتـــی کوردستان لە بەڵگەنامەکانی وەزارەت ــی
دەرەوەی بریتانیادا (وەرگێڕاوی کوردی ١٣٠بەڵگەنامە) الپەڕەی ،٦٧
ئەنوەر سوڵتانی بنکەی ژین ٢٠٠٥
 )٤سێر ڕ.بــولــارد« ،لــە تــارانــەوە بۆ وەزارەتـــی دەرەوە٢٩ ،ی
سێپتامبری  ١٩٤٤ل ـ ه پــێــوهنــدی ب ـ ه کــوردســتــان ـهو ه دەنــووســێ»
کــوردی ناوچەی ڕووس لە ئێران ،بە ئاشکرا چەکیان ھەڵگرتووە
و لە سەربەخۆیی دەدوێ ــن ]...[.ل ه مهڕ مەھابادیشهو ه ڕاستە و وا
دیــارە قازی محەممەد ،ناوهندی بزووتنەوەی سەربەخۆیی بێ لە
کوردستان» سەرچاوەی سەرێ الپەرەی ٧١
 )٥کردها و فرقە دمکرات آذربایجان ،گزارشهایی کنسولگری
امریکا در تبریز دی  -١٣٢٣اسفند ،١٣٢٥صص ٣٩-٤١و  ٩٤مترجم
کاوە بیات ،تهران
 )٦تورج اتابکی ،آذربایجان در ایران معاصر ،ص  ،١٦١ترجمە
محمد کریم اشراق ،انتشارات توس ،تهران ١٣٧٦
 )٧جمیل حسنلی ،آذربایجان ایران ،آغاز جنگ سرد ،صص -٢٦٤
 ،٢٦١ترجمە منصور صفوتی ،١٣٨٧ ،تهران ،چاپ و صحافی :کتاب
شمس
 )٨کردها و فرقە دمکرات آذربایجان ،گزارشهایی کنسولگری
امریکا در تبریز دی  -١٣٢٣اسفند  ،١٣٢٥مترجم کاوە بیات ،تهران،
صص  ٥٤،٥٣و  ٧٨و ٩٤
 )٩کوردستان ،ژمارەی  ،٦٩ساڵی یەکەم٣٠ ،ی پووشپەڕی ١٣٢٥
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سەرچاوەکان
بە کوردی:
 .١ڕۆژن ــام ــەی کــوردســتــان مــەهــابــاد  ١٣٢٤-١٣٢٥هــەتــاویــی،
ئامادەکردنی ڕەفیق ساڵح و سدیق ساڵح ،بنکەی ژین٢٠٠٧ ،
 .٢ڕۆژھەاڵتــی کوردستان لە بەڵگەنامەکانی وەزارەتــی دەرەوەی
بریتانیادا (وەرگێڕاوی کوردی ١٣٠بەڵگەنامە) ئەنوەر سوڵتانی بنکەی
ژین ٢٠٠٥
 .٣کامران ئەمین ئاوە ،بیری چەپ و دۆزی سەربەخویی کورد لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان٢٠١٧ ،
http://www.kurdistanukurd.com/files/birawarichapp.pdf

بە فارسی:
 .١یرواند آبراهامیان ،ایران در بین دو انقالب ،ترجمە احمد گل
محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ،نشر نی ،تهران ١٣٩٤
 .٢کردها و فرقە دمکرات آذربایجان ،گزارشهایی کنسولگری
امریکا در تبریز دی  -١٣٢٣اسفند  ،١٣٢٥مترجم کاوە بیات ،تهران،
 .٣تورج اتابکی ،آذربایجان در ایران محاصر ،ترجمە محمد کریم
اشراق ،انتشارات توس ،تهران ١٣٧٦
 .٤پروفسور جمیل حسنلی ،آذربایجان اێــران ،آغاز جنگ سرد،
صص  ،٢٦١-٢٦٤ترجمە منصور صفوتی ،١٣٨٧ ،تهران ،چاپ و
صحافی :کتاب شمس
 .٥علی گالویژ ،يادی از جنبش دوم بھمن ،نشريه سياسی تئوريك
«دنيا» ،دی ماه  ،  1356شماره  ،10سال چھارم
 .٦کامران امین آوە ،چپ سنتی و جنبش ملی کرد در ایران ،نشر
ڕوشنگری ،آلمان ١٣٩٥
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بە ڕووسی:
 .١میکائیل سیمۆنۆیچ الزاریف ،کوردستان و کێشەی کورد(-١٩٤٥
 ،)١٩٢٣مۆسکۆ ،دەزگای وێژەی ڕۆژهەاڵت ٢٠٠٥
 .٢ئۆلگا ئیوانۆونا ژیگالینا ،بزووتنەوەی نەتەوەیی کوردەکانی
ئێران()١٩١٨-١٩٣٧دەزگای زانست ،مۆسکۆ ١٩٨٨
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یەکێک لــە پــرســە گرینگەکانی ژیــانــی مــرۆڤــایــەتــی ڕێکخستنی
پێوەندییەکان لە نێوان تاکەکانی کۆمەڵگە لە الیــەک و لە الیەکی
دیکەوە لە نێوان کۆمەڵگەیەک بۆ کۆمەڵگەیەکی دیکەیە ،کە ڕێکخستنی
ئەو پێوەندییانە پێویستی بە کۆمەڵێک قاعیدە و قانوون و پێبەندی
هەیە .ئەو کۆمەڵە بنەمایە کە ڕێکەوتنی کۆمەڵگەی لەسەر بێ لە
سەردەمی ئێستادا بە قانوون دەناسرێ و ڕادەی پێشکەوتوویی هەر
کۆمەڵگەیەک لە بواری شارستانییەتەوە پێش هەموو بابەتێکی دیکە
بە ڕادەی پابەند بوونی ئەو دەوڵەتە لەالیەک و لەالیەکی دیکەوە
تاکەکانی ئەو کۆمەڵگەیە بە قانوون دەستنیشان دەکرێ ،بە کورتی
دەتوانین بڵیین بەختەوەری هەر کۆمەڵگەیەک بە سیستمی قانوونی
ئەو واڵتە و شێوەی جێبەجێ کردنی قانوونەکان بەستراوەتەوە.
کۆمەڵگەی کوردەواریش لەو یاسایە بەدەر نییە ،بەاڵم بە داخەوە
هەتا ئیستاشی لەگەڵدا بێ کورد وەک نەتەوەیەک ئەو دەرفەتەی بۆ
نە ڕەخساوە کە خۆی حوکمی خۆی بکا بە واتایەکی دیکە دەوڵەت
و مەجلیسی قانوون دانانی هەبێ .بەاڵم هەر کاتێک دەرفەتێک بۆ
کــورد ڕەخسابێ یەکەم شت کە بیری لێ کرابێتەوە ڕێکخستنی
کۆمەڵگەلە ڕێگای قانوونەوە بووە کە دیارە ئەو بابەتە زۆرتر لە
الیەن حیزبەکانەوە کە لە حاڵی خەبات دا بوون بەرێوە چووە ،چونکە
حیزبەکان ڕێبەری جوواڵنەوەکانی ماف خوازی نەتەوەی کوردیان
کردوە و ئەو ڕێبەری کردنە تەنیا لە بەرەکانی شەڕ لەگەڵ دوژمندا
کورت نەبۆتەوە ،بەڵکوو الیەنی دیکەی وەک دروستکردنی فەرهەنگی
پێشکەوتوو و سەردەمیانە و لەهەمان کاتدا ڕێکخستنی کۆمەڵگە لە
بواری جۆراوجۆردا لە دەستوری کاریاندا بووە و وەک ئەرک بۆ
خۆیان دەستنیشان کردوە.
حیزبی دێموکراتی کوردستانیش یەکێک لەو حیزبانەبووە کە لەگەڵ
ئەوە ئەرکی خەباتێکی خوێناوی و قورس و درێژخایەنی لە ئەستۆ
بووە لە بواری بەرێوەبردن و ڕێکخستنی کۆمەڵگەش غافل نەبووە.
بە واتایەکی دیکە حیزبی دێموکرات لە ماوەی ٧٥ساڵ تەمەنی لە
چەندین قۆناغی جیاوازی مێژووییدا بەرێوەبەری و ئیدارە کردنی
خەڵک و واڵتــی کەوتۆتە سەرشانی و لەهەر کام لەو قۆناغانەدا
حیزبی دێموکراتی کوردستان کۆمەڵێک یاسا و ڕیسای بۆ ڕێکخستنی
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کۆمەڵگە تەنزیم کردوە و لە ڕێگای ئورگانەکانی خۆیەوە ئیدارەی
کۆمەڵگەی کوردستانی پێ کردووە.
بەاڵم دەبینین لە لێکۆڵێنەوە و توێژینەوە لەسەر حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە الیەن نوسەران و توێژەرانەوە کەمتر ئاور لەو بابەتە
دەراوەت ــەوە ،واتا چۆنیەتیی ڕوانینی ئەو حیزبە بۆ بەرێوەبردنی
واڵت کە لەسەر بنەمای قانوون بووە کەمتر لێکۆلینەوەی لێ کراوە.
ئەگەر لە لێکۆڵینەوەیەکی زانستی یا نووسێنەوەی بیرەوەرییەکانی
تێکۆشەرانی دێموکراتدا بە چەند دێرێک سووکە ئاورێک لەو بابەتە
درابێتەوە هەر چەند کەمیش بێ خۆی دەرخــەری ئەو ڕاستییە کە
حیزبی دێموکرات چەندە لە خەمی ئیدارە و ڕێکخستنی کۆمەڵگەدا
بووە .هەر لەبەر گرینگی ئەو بابەتە لەو نووسینەدا هەوڵ دەدرێ
ڕوانگەی حیزبی دێموکرات سەبارەت بە قانوون و قانوون پارێزی
هەتا ئەو ڕادەیە کە بەڵگەکانی پێوەندیدار بەو بابەتە لە ماوەی ٧٥
ساڵی ڕابردوودا لەبەر دەست دابن هەوڵدەدەین باسیان بکەین کە
لەو قۆناغانەی حیزبی دێموکراتی کوردستان دەسەاڵتی بەرێوەبەری
بەشێک و یا نزیک بەتەواوی ڕۆژهەاڵتی کوردستانی بەدەستەوە
بووە چۆن هەوڵی داوە لە ڕێگای داڕشتن و پەسند کردنی کۆمەڵێک
قانوون کۆمەڵگەی کوردستانی ژێر دەسەاڵتی پێشمەرگە بەڕێوەبەرێ     .
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە قۆناغێکی پڕ لە کارەسات و
ڕووداوی شەری دووهەمی جیهانی کە ڕەوتی مێژووی مرۆڤایەتیان
گۆڕی ،لەسەر دەستی کۆمەڵێک ڕووناکبیری نەتەوەیی لە پێشەوەی
هەمووان پێشەوا قازی محەممەد لەسەر بناخەی کۆمەڵەی ژێ کاف
پێک هــات .ڕووداوەکــانــی خــەزەڵــوەری  ١٣٢٠لە ئێران بــووە هۆی
دروستبوونی بەتااڵیی دەسەاڵت لە بەشێکی زۆر لە ئێران بەگشتی
و لە کوردستان بە تایبەتی ،کە بەشێکی لەالیەن هێزەکانی یەکیەتیی
سۆڤیەت و بەشێکی لە الیەن بریتانیاوە داگیر کرابوو .لەو بارودۆخەدا
دەسەاڵتی ناوەندی هیچ حوکمێکی ئەوتۆی لەو ناوچانەدا نەبوو و
زەروورییەت وای دەخواست کە ئەو هەڵە بقۆزرێتەوە و خەڵک بۆ
خۆی دەسەاڵتی خۆی بگرێتە دەست« .گرنگترین بەندەکانی بەرنامەی
حیزبی دێموکراتی کوردستان بریتی بوون لە :ئازادی و خودموختاری
بۆ گەلی کورد لەچوارچێوەی دەوڵەتی ئێراندا ،بەکارهێنانی زمانی
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کوردی بۆ خوێندن و کردنی بە زمانی ڕەسمی لە کاروباری ئیداریدا،
بە دەستەوە گرتنی دەسەاڵتی بەرزی ئەو مەڵبەندە ،دامەزراندنی
یەکیەتی و پێوەندی برایەتی لەگەڵ گەلی ئازەربایجان و هەموو
کەمایەتیە نەتەوایەتیەکان لە خەباتی هاوبەشدا ،باشتر کردنی وەزعی
بە کەڵک وەرگرتن لە سەرچاوە تەبیعییەکانی کوردستان و پەرەپێدانی
کشتوکاڵ و بازرگانی و گەشەپێدانی فەرهەنگ و لەش ساخی ،بۆ
ئەوەی گەلی کورد بتوانی بە ئازادی لە ڕێگای پێشکەوتن و خێر و
خۆشی واڵتەکەی خەبات بکا ».

قۆناغی یەکەم

حیزبی دێموکرات لەو هەل و مەرجەدا کە هەلێک بۆ وەدیهێنانی
ماف و ئازادییەکانی کورد هەڵکەوتبوو ،هەوڵی ئەوە بوو بە باشترین
شێوە کەڵکی لــێ وەربــگــری .بــەرێــوەبــەرانــی حیزبی دێموکراتی
کوردستان پێش دامەزراندنی کۆماری کوردستان بەباشی لەوە بە
ئاگا بوون کە ڕاگەیاندنی دەوڵەت یا هەر سیستمێکی ئیدارەدانی واڵت
بە تەنیا بەس نییە بۆ وەدیهاتنی ئامانج و ئاواتە نەتەوایەتییەکان،
بەڵکوو دەوڵەتداری پێویستی بە کۆمەڵێک ڕێکار و یاسا و ڕیسا
و دامەزراندنی ئورگانیزمێکی تۆکمە لە بواری سیاسیی و ئیداری،
ئابووری و کۆمەاڵیەتی ،پێوەندیی دەرەکــی لەگەڵ دراوسێیەکانی
هەیە .هەر بۆیە حیزبی دێموکراتی کوردستان بە چەند مانگ پێش لە
ڕاگەیاندنی کۆماری کوردستان هێزی پێشمەرگەی ڕێک خستبوو ،هێما
نەتەوایەتیەکانی وەک سروودی ئەی ڕەقیب و ئااڵی کوردستانیان بە
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان ناساندبوو .بەاڵم بۆ ڕێکخستنی کۆمەڵگەی
کوردستان کە بتوانرێ تاکی کورد و یا هەر دانیشتوویەکی کوردستان
بە ئاسوودەی تێیدا بحاوێتەوە و ئازادانە ژیان بەسەر ببا پێویستیان
بە دارشتنەوەی قانوونەکان هەبوو ،بەهۆی هەڵومەرجی ئەو کاتی
کوردستان وا بەئاسانی و بەپەلە نەدەکرا ڕێکارەکانی هەڵبژاردنی
نوێنەرانی خەڵک بۆ پێکهێنانی پارڵمان ڕێک بخرێ و ئەوە خۆی بۆ
ڕێبەرانی حیزبی دێموکرات گرفتێکی گەورە بوو ،چونکە نیازیان بە
شوێنێکی شەرعی هەبوو کە نوێنەرایەتیی ڕاستەوخۆی خەڵک بکا
و قانوونەکانی لێ پەسند بکرێ ،بەاڵم هەر وەکی گوترا ئەو مەجال
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و دەرفەتە نەبوو ،بۆیە کومیتەی ناوەندی حیزب و لە سەرەوەی
هەمووان جەنابی پێشەوا قازی محەممەد بۆ چارەسەری ئەو بابەتە
هەتا هەڵبژاردنی مەجلیسی کوردستان ئەرکی دانان و پەسندکردنی
قانوونیان وەئەستۆ گرت و لە ڕاستیدا لە ماوەی تەمەنی کۆماری
کوردستاندا کۆمیتەی ناوەندی حیزبی دێموکراتی کوردستان ڕۆڵ و
ئەرکی پارڵمانی وەک سەرچاوەی قانووندانان گێرا ،بۆ سەلماندنی
ئەو بابەتە دەتوانین ئیشارە بە الپەرەکانی ڕۆژنامەی کوردستان،
زمانحاڵی حیزبی دێموکرات وەک بەڵگەی نوسراو بکەین و دەبینین
زۆربەی زۆری قانوون و بڕیار و قەرارەکان لە کۆمیتەی ناوەندی
حیزبەوە پەسند کراوەن و وەک قانوون لە ناوچەی ژێر دەسەاڵتی
کۆماری کوردستاندا کاریان پێکراوە.
بۆ زیاتر دەرخستنی ئەو بابەتە هەرچەند بەکورتیش بێ دەتوانین
پشت بە کۆمەڵێک ڕوانگەی نوسەران و کەسایەتیی سیاسیی و
ڕێبەرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان ببەستین .د.قاسملوو لە
کتێبی چل ســاڵ خەبات لە پێناوی ئــازادیــدا بــەم شێوەیە بــاس لە
دابینکردنی ئەمنیەت لە کۆماری کوردستاندا دەکا« :دابین کردنی
ئەمنیەت و ئاسایشی خەڵک سەرکەوتنێکی بــەرچــاوی کۆماری
کوردستان بوو ،لە کاتێکدا بە هەزاران کەس چەکدار بوون ،لە ماوەی
یــازدە مانگدا تەنیا یەک کەس کــوژرا .دزی هەر نەمابوو ،بەرتیل
خواردن کە لە زمانی شادا دیاردەیەکی زۆر باڵو بوو ،لە کۆماری
کوردستاندا بە تاوانێکی گەورە دەزانرا ».هەروەها جەعفەر عەلی لە
کتێبی ناسیونالیزم و ناسیونالیزمی کوردیدا دەڵێ« :پاش ڕاگەیاندنی
کۆماری کوردستان ،قازی محەممەد وەک سەرکۆمار دیاری کرا و،
لە ١١ی فێوریەی ١٩٤٦یش بریاری پێکهێنانی دامودەزگای حکومەت
درا ،کابینەیەکی وەزیران کە بە هەیئەت ڕەئیسەی میللی دەناسرا،
بە سەرۆکایەتیی حاجی باباشێخ پێک هێنرا .ئەو هەیئەت ڕەئیسەی
میللییە دوای سەرکۆمار بە بەرزترین دەزگا و دەسەاڵت دادەنرا.
حکوومەتی کوردستان وەک دەسەاڵتێکی دیفاکتۆ بە مەبەستی پڕ
کردنەوەی ئەو بۆشایییە لە کاروباری ناوچەکەدا دروســت ببوو،
دامەزرێندرا ،لەجیاتی بەکارهێنانی زاراوەکانی وەزیر و وەزارەت بە
گشتی دەربرینەکانی (ئیدارە) و (سەرۆکی ئیدارە) بەکاردەهێنرا .بۆ
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ئەوەی هیچ ناکۆکییەکیش لەگەڵ دەستووری ئێراندا دروست نەبێ،
حیزبی دێموکراتی کوردستان خۆی بەرپرسی قانووندانان بوو ،نەک
کۆماری کوردستان».
دوکتۆر مارف عومەر گوڵ لە کتێبی (کێشەی کەسایەتیی یاسایی نیو
نەتەوەیی گەلی کورد)دا دەڵێ« :قازی محەممەد کرا بە سەرکۆمار و
ڕێبەرانی دیکەی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،وەکوو سەرۆکایەتیی
حکوومەت ئیشوکاریان بە سەردا دابەش کرا .ئەگەر چی پارلمان
پێک نەهینرابوو ،بــەاڵم بڕیارەکان بە نــاوی سەرۆکی کۆمارەوە
دەردەچوون ».هەروەها «نەجەفقولی پسیان» لە کتێبی «لە مەهابادی
خوێناوییە هەتا لێوارەکانی ئاراس»دا لەبارەی دەسەاڵتداریی پێشەوا
و بەڕێوەبەریی واڵتەوە ئاوا دەنووسی« :قازی محەممەد لە دەورەی
دەسەاڵتداریی خۆی لە مەهاباددا ڕێکاری تایبەتیی گرتە بەر بەو
شێوەیە ئیزنی نەدا له شاردا تااڵن و بڕۆ و کوشتن ڕوو بدا .ئەو
شێوە کارکردن و بەرێوەبەرییە وای کرد کە ئەمنییەت هەبێ .لە
ماوەی دوو ساڵ دەسەاڵتداریی قازی محەممەددا تەنیا یەک کەس
کوژرا و دابینکردنی ئەو ئەمنییەتە وای کردبوو کە خەڵک هۆگرییەکی
تایبەتییان بە قــازی محەممەد هەبێ« .ئەحمەد قــازی» لە کتێبی
(خالصە تاریخ کردستان)دا دەڵێ« :کۆماری کوردستان شاد و سەر
زیندوو بوو ،و لەوێدا بە پێچەوانەی ئازەربایجان کرداری پۆلیسی بە
شێوەی توندوتیژ نەبوو .خەڵک لەو پەڕی ئازادیدا دەژیان ،گوێیان لە
ڕادیۆ خاریجییەکان دەگرت .توندوتیژی و قەتڵ و تیرۆری سیاسی
نەبوو ».د .یاسین سەردەشتی لەو بارەیەوە لە لێکۆڵینەوەیەکی
مێژوویی لە جوواڵنەوەی ڕزگاریخوازیی نەتەوەیی گەلی کورد لە
کتێبی «کوردستانی ئێران»دا ئاوا باس لە هەلومەرجی ئەو کات
دەکا« :بۆ پرکردنەوەی بۆشایی ئیداری و ڕاپەڕاندن و بەڕێوەبردنی
کاروباری هەرێمەکە کومیتەی ناوەندیی ح.د.ک چەند کۆبوونەوەیکی
ســازدا و لە ئاکامدا بــریــاری پێکهینانی حکوومەتێکی دا لە ژێر
ناونیشانی (هیئت ڕئیسەی میللی) بە سەرۆکایەتیی حاجی باباشێخ».
د .یاسین لە درێــژەدا دەنووسێ« :دوور لە ژانــدارم و ئەرتەشی
شاهنشاهی لەژێر سایەی حکوومەتی کوردستاندا هاوواڵتییان بە
یەک چاو سەیر دەکران و شتێک نەبوو بە ناوی هاوواڵتی پلە یەک
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و پلە دوو ،کەمینەکان تێکڕای ئەو مافانەیان هەبوو کە کورد هەیبوو
و لەسەر جیاوازیی بۆچوون و دیــدی سیاسی کەس نەدەگیرا و
تینوتاویان بۆ کەس نەدەهێنا .زیندانێکی نهێنی یاخود ئاشکرا بە ناوی
زیندانی سیاسی نەبوو .ئەوە لە کاتێکدا نەک تەنیا لەو ناوچانەی ژێر
دەسەاڵتی حکوومەتی ئێران بەڵکوو لە ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی
حکوومەتی ئازەربایجان گرتن و کوشتن لەسەر جیاوازیی بیروڕای
سیاسی زۆر ئاسایی بــوو ».هەروەها حامید گەوهەری لە کتێبی
«کۆماری کوردستان»دا بەم شێوەیە باسی قانوون پاراستن لە
کۆماری کوردستاندا دەکا« :لە کۆماری کوردستاندا ،وەک هەموو
دەوڵەتانی سەربەخۆ و کۆماری ئازربایجان یاسا پەیرەو دەکرا،
بەاڵم بە پێچەوانەی دەوڵەتان و کۆماری ئازربایجانەوە ،کۆماری
کوردستان دەزگای یاسادانەری نەبوو ،واتا پارلمانی نەبوو ،هەر
وەکی پێشتر بینیمان حیزبی دێموکراتی کوردستان خۆی حکوومەتی
ڕاگەیاند و مەال حوسینی مەجدیی کرد بە بەڕێوەبەری دەزگــای
دادوەریی کۆماری کوردستان» .لە هەمان کاتدا حیزبی دێموکراتی
کوردستان بۆ بە ئاشتی حاوانەوە لە ناوچەکەدا لە ڕێگای دەوڵەتی
کۆماری کوردستانە بێجگە لە بەرێوەبردنی ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی
خۆی وەک دەوڵەتێک هەوڵی داوە پێوەندیی دۆستانە و هاوتەراز
لەگەڵ دراوسێکانی خۆی پێک بێنی و لە ڕیگای قانوونەوە و بەستنی
پەیماننامەی هاوکاری کێشەکانی لەگەڵ دراوسێکانی چارەسەر بکا
و بۆ ئەو مەبەستە یەکەم پەیمانی هاوکاری و لێک تێ گەیشتن لە
نێوان کۆماری کوردستان و حکومەتی میللی ئازربایجان بستراو کە
ڕاپۆرتەکەی بەو شێوەیە لە ڕۆژنامەی کوردستان دا باڵو کراوەتەوە:
«ڕۆژی سێ شەممە ٣ی بانەمەری  ١٣٢٥بە ئامادەبوونی سەرانی هەر
دوو حکومەتی (کۆماری کوردستان – حکومەتی میللی ئازەربایجان)
لە عمارەتی میللی ئازربایجان لە شاری تەورێز ڕێکەوتننامەیەکی لێک
تێگەیشتن و پتەوکردنی دۆستایەتی لە نێوان حکومەتی کوردستان و
ئازربایجان لەحەوت ( )٧خاڵ دا ئیمزاکرا« .
ئەو نموونانەی سەرەوە دەرخەری ئەو ڕاستییەن کە بەڕێوەبەرانی
حیزبی دێموکراتی کوردستان هەر لەو کاتەدا بەڕێوەبەرانی کۆماری
کوردستانیشن ،دەستیان لەسەر دەست دانەناوه و بۆ چرکەیەکیش
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نەیانهێشتوه کات به فیڕۆ بچێ؛ بەو مانایه که له هەموو بوارەکانی
ژیاندا بهپێی گرینگیی بابەتە بریاریان دەرکردوە و به ڕای گشتیی
کۆمەڵگەیان ڕاگەیاندوه .دوای ڕاگەیاندنی بابەتەکە ،دامودەزگای
پێوەندیدار لــه حکوومەتی کــۆمــاری کوردستاندا هەوڵیان داوه
بڕیارەکە جێبەجێ بکەن ،واته کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لەو پێوەندییەدا وەک پارڵمان کاری کردوە و هەیئەتی
وەزیران وەک دەزگای ئیجرایی ،قانوونەکان و پرۆژە و گەاڵڵەکانی
جێبەجێ کــردوون .هەروەکی پێشتر باس کرا بۆ سەلماندنی ئەو
قسەیه دەتوانین «ڕۆژنامەی کوردستان» که له سەردەمی کۆماری
کوردستاندا چاپ و باڵو بۆتەوه وەک نموونه بەڵگه بێنینەوه ،چونکه
له هیچ الپەڕەیەکی ڕۆژنامەی کوردستاندا نابینرێ ئەو بابەتانەی
پێوەندییان به هەموو کۆمەڵگەوه هەیه بێجگه له ئیمزای کۆمیتەی
ناوەندی ،ئیمزای دیکەیان لەسەر بێ؛ تەنیا ئەو بابەتانە نەبێ که
تایبەتن و ڕەهەندێکی ژیانی کۆمەڵگە له خۆدەگرن کە له ڕێگای
سەرۆکانی ئیدارەکان یان وەزیرەکانەوه دەرچوون .بۆ زیاتر ڕوون
بوونەوەی بابەتەکە چەند نموونەیەک لە دەیان نموونە لەو قەرار و
بریارانەی کە وەک قانوون لەو سەردەم دا کاریان پێ کراوە لێرەدا
وەک خۆیان دەنووسێنەوە:
 )1گرینگی دان بەزمانی کوردی
زمانی هیچ نەتەوەیەک بێ بوونی دەسەاڵتی سیاسیی ناتوانی وەک
پێویست لە بوارەکانی (قانوون ،سیاسەت ،ئابووری ،دیپلۆماسی)دا
گەشە بکا بە واتایەکی دیکە هەر نەتەوەیەک دەسەاڵتی سیاسیی
هــەبــوو ،واتــا خــۆی چــارەنــووســی خــۆی دیــاری کــرد زمانەکەشی
گەشە دەکا .بەو مانایە دەسەاڵتی سیاسیی هەموو قەرار و بڕیار و
قانوونەکانی بەو زمانە دەردەکا و هەوڵ دەدا گەشەپێدانی زمانەکە
درێژە پێبدا .حیزبی دێموکراتی کوردستان بە دەرکی ئەو ڕاستییە
لە ڕێگای حکوومەتی کۆماری کوردستانەوە لە کاروباری ئیداری
و ڕۆژانەی خۆیدا وازی لە زمانی فارسی هێنا و ئازایانە هەنگاوی
بــەرەو دانانی بــەردی بناغەی بە ڕەسمی کردنی زمانی کــوردی
هاویشتوە .بە تایبەتی بەدەرکردنی قانوونێک بۆ خوێندنی زمانی
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کوردی لە قوتابخانەکانی کوردستان و خوێندنەوەی خۆتبەی نوێژی
جومعە بە زمانی کوردی و پێوەندی ئیداری و رایی کردنی کاروباری
خەڵک لە ئیدارەکانی کۆماری کوردستان بە زمانی کوردی ،دەتوانین
بڵێن یەکێک لە گرینگترین دەسکەوتەکانی حیزبی دێموکرات لە
بەرێوەبردنی کۆماری کوردستان دابوو.
((ئاگاداری   :بەتەواوی ئەهالی خۆشەویستی ساباڵغ ڕادەگەێندرێت
لەسەر ئەمری پێشەوای موعەزەم و قــەراری حیزبی دێموکراتی
کوردستان لەوە بەوالوە پێویستە بۆ پەرەپێدان و ڕەواجی زمانی
کــوردی ،خوێندن لە مەدرسەکاندا بە کوردییە ،لەو تاریخەوە تا
١٠رۆژی دیکە هەر کەسێک کوڕ و کچی هەبێ و عومری ئیقتزای
خوێندن بکا دەبێ بنێردرێتە مەدرەسە ئەڵبەت هەر کەس لەو ئەمرە
ڕوو وەرگێڕێ بە توندترین موجازات  تەنبی دەکرێ.
کومیتەی مەرکەزی حیزبی دێموکراتی کوردستان
معاونی حیزب :تەهازادە))
(( ئاگاداری  :
بەتەواوی زانایانی بەڕێزی کورد ڕادەگەیندرێت بۆ بەکارهێنانی
وشــەی کــوردی کەتا ئــەوڕۆ دەکــار نەهێندراوە دەبــێ لە پێشدا بە
هەیئەتی فەرهەنگی پێشنەهاد بکرێ و لەوێدا تەسویب و ئیجازی
دەکارهێنانی بدرێ .کەس حەقی نییە وشەیەک کە ڕوون نییە دەکاری
بێنێ)).
 )2کۆنترۆڵی بازار
یەکێک لە پرسە هەر گرینگەکانی هەر کۆمەڵگەیەک لە سەردەمی
ئێستادا پرسی ڕێکخستنی بــازارە ،چونکە بازار لەسەر ژیانی تاک
تاکی کۆمەڵگە بەتایبەت و هەموو کەڵێن و کەلەبەری ژیان بەگشتی
کاریگەریی ڕاستەوخۆی هەیە هەر بۆیە کومیتەی ناوەندیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان لە ڕێگای دامودەزگای کۆماری کوردستانەوە  
هەوڵ دەدا لە بواری جۆراوجۆری وەک دیاریکردنی نرخی کەلوپەل،
کونترۆڵی هاوردە و هەناردەکردنی کەلوپەل و دیاریکردنی نرخی
گومرگ چاوەدێری سەقامگیری بازار بکا بۆ ئەوەی خەڵک زیانیان
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پێ نەگا و قورسایی نەکەوێتە سەرشانی فەقیر و هەژار و لەهەمان
کاتدا بازار ڕەوتی ئاسایی خۆی بەرەوە گەشەکردن و سەقامگیری
تێپەربکا .نموونەیەک:
((ئاگاداری   :بە گوێرەی ئەوەی کە ماڵی گەزی (میتر) حاڵی حازر لە
مەنتەقەی کوردستان زۆرە ،لەبەر ئەوە قەراری کۆمیتەی مەرکەزی
و موافقەتی سەرۆکی موعەزەمی جمهور بۆ پێشگیری لە زەرەر
و خسارەتی ئەوانەی جنسی قتورەیان زۆرە بە تــەواوی میللەت
ڕادەگەێەندرێت لەو بــەروارەوە هەتا هەوەڵی مانگی ١٣٢٥ /٩هیچ
کەس حەقی واردکردنی مالی گەزی لە هیچ جیگایەکی نییە و بێتوو
کەسێک بەرخیالفی ئەو دەستورە ڕەفتار بکات سەهلە ماڵەکەی
لەالیەن گومرگی تەوقیف دەکرێ بەڵکوو زۆر بەتوندیش مجازات
دەکرێ.
کومیتەی مەرکەزی حیزبی دێموکراتی کوردستان))
((ئاگاداری سەبارەت بە وەرگرتنی ماڵیات  :
چونکە دەوموقعەدا بە ئەمر و دەستوری سەدری حیزبی دێموکراتی
کوردستان دەست بە وەرگرتنی ماڵیاتی دوو ساڵە (٢٣و )٢٤لە تەواوی
ئەشخاس کراوە و بەرامبەر بە قانوون هەموو کەس بەشی خۆی
دەبێ ماڵیات لە دەرامەتی خۆی بە سەندووق بگەیەنێ لە دوای دوو
سێ جار ئاگاداری دیکە بە تەواوی ئاغایانی مالک ،تاجر ،مەعامەلەچی
ڕەسمەن ڕادەگەیەندرێ کە بۆ وەی بزاندرێ تابعی ڕێ و شوێنی
دەستورات و پێشکەوتنی میللی خۆتان لە مەوقع ئیستفادە بفەرموون
و پرداخت کردنی ماڵیاتی خۆتان پێش دەستی بکەن مەخسوسەن
بە عەرزوو دەگا کە بۆ تێگەیشتن لە وەزعییەتی ماڵیات و پرداخت
کردنی دەتــوانــن مراجعە بە ئــیــدارەی ماڵیە لە تەنیشت مزگەوتی
شادەروێشە بفەرموون و ئەلبەتە لێتان مەعلوومە کە ڕووحی میللەت
ماڵیاتە و مادام وەزعییەتی ماڵی تەئمین نەبێ کارێک لە پێش ناچێ
و ئیدارە لەبەر دەستوراتێکە کە دەدرێتی بە عــەرزوو دەگەینی و
دەسووڕەتێکدا بۆ خۆشتان حازر نەبن ماڵیاتی تەواوی ئەشخاس لە
تەرەف کۆمیسیونەوە ڕۆدەندرێ و ئەو وەختیش ڕای کومیسیون بە

یز
ح� ب� دێموکر تا� کوردستان

49

هیچ کلۆجێک ئیعترازی لێ ناگیرێ و دەبێ بە بێ خۆگرتن پەرداختی
بفەرموون.
ڕەئیسی ماڵی شاری مەهاباد))
 )3بواری پێوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان و پارستنی مافی مرۆڤ
لە هەر کۆمەڵگەیەک دا تەندروست بوونی پێوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان
و پاراستنی مافەکانی مرۆڤ نیشانەی پێشکەوتووی ئەو کۆمەڵگەیەیە،
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە سەردەمێکدا بە پشتیوانیی خەڵک
کــۆمــاری کوردستانی دامــەزرانــد کــە پێوەندییە کۆمەاڵیەتیەکان
لەسەر بنچینەی عەشیرە و تایفە ڕەچاو دەکران .حیزبی دێموکراتی
کوردستان خوازیاری ئــەوە نەبوو کە کۆمەڵگەی ک ــوردەواری لە
قافڵەی پێشکەوتنی مرۆڤایەتی دوابکەوێ پێ بەپێی بوارەکانی دیکەی
ژیان کاری لەسەر پیوەندییە کۆمەاڵیەتیەکان دەکرد و هەوڵی دەدا
خەڵکی ناوچەی ژێر دەسەاڵتی کۆماری کوردستان بە کۆمەڵێک ماف
ئاشنا بکا کە هەتا ئەودەم باس کردنیان نەک بڤە بوو بەڵکوو زۆر
جاران الدان لە داب و نەریت دەبوو بە تاوانی گەورە .بۆ نموونە لەو
سەردەمدا ڕەنگە بە بیر و فکری کەم کەسدا هاتبێ کە کچ بتوانێ بە
دڵخوازی خۆی هاوسەر بۆخۆی دیاری بکا و تەنانەت کوڕیش کەم
واهەبووە بە دڵی خۆی ژیانی هاوبەش پێک بێنێ ،چونکە هەلومەرجی
کۆمەاڵیەتی و ئابووری وای بەسەر کۆمەڵگەدا سەپاندبوو .بەاڵم
حیزبی دێموکراتی کوردستان هەر وەکــی پێشتر باسمان کرد لە
هەوڵی ئەودا بوو کۆمەڵێک لەو داب و نەریتانە کە ڕەچاوی مافەکانی
تاکیان نەدەکرد بگۆرێ و بۆ ئەو کارە چەندین بڕیار و قەراری
دەرکردوە کە هەموویان حوکمی قانوونیان هەیە بۆ نموونە دەتوانین
ئیشارە بەو ئاگادارییە بکەین کە باس لە دیاردەی ڕەدووکەوتنی کچان
لەالیەک و بێ حورمەتی کردن بە ژنان لەالیەکی دەیکەوە کە لەو
سەردەمدا بۆ تۆڵە کردنەوە لە یەکتر لە نێو کۆمەڵگەی کوردەواری دا
باو بوو ،دەکا .لەو ئاگادارییەدا حیزبی دێموکراتی کوردستان هەوڵ
دەدا هەم ماف بدا بە کچ و کوڕ کە بەویست و ئــارەزووی خۆیان
هاوسەرگیری بکەن و هەم پێش بە دیاردەی دزیوی ژن ئەتک کردن
وەک کەرەسەی تۆڵە ستاندنەوەی عەشیرەی لەیەکتر بگرێ.
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((ئاگاداری :
ڕەدوو کەوتنی کچان و ژنان قەدەغەیە
لەسەر قـــەراردادی هەیئەتی میللی کوردستان هــەر پیاوێک بە
زۆر ژنی بە مێرد ،گوێزرابێتەوە یا نەگۆێزرابێتەوە ڕاکێشی ،دەبێ
بکوژرێ ،ئەگەر کچیکیش بێ و ڕاکێشرێ دەبێ ئەو پێاوە بکوژرێ،
ئەمما کچ خوازبێنی بکا و نەیدەنێ و مانعی شەرعی نەبێ ،بەمێرد
نەبێ و کچەکە ڕازی ببێ جەزای نییە وەگەرنە لە سێ مانگەوە هەتا
سێ ساڵ حەبس دەکرێ.
٢٤ی ڕێبەندانی  ١٣٢٤هەیئەت ڕەئیسەی میللی کوردستان /حاجی
سید باباشێخ))
بێجگە لەو قانوونانەی کە لەسەر بابەتێکی تایبەت و دیاریکراو
لە الیــەن کۆمیتەی ناوەندیی حیزبەوە پەسند کــراون و بەهۆی
ڕۆژنــامــەی کوردستان زمانحاڵی حیزبی دێموکرات بە ئاگاداری
خەڵک گەیەندراون ،حیزبی دێموکراتی کوردستان هەر لەو سەردەمدا
قانوونی سزادانی گشتی لە ٩ماددە و دوو تەبسەرەدا پەسند کردووە
کە ئەسڵی قانوونەکە لە ڕۆژنــامــەی کوردستاندا   باڵوبۆتەوە کە
باس لە خیانەت و جاسوسی ،دزینی ماڵی خەڵک ودەوڵەت ،مەستی
وهەرزەیی ،زۆر هێنان بۆ هاوسەر یاکەسانی دیکەی خیزان ،کێشانی
تریاک ومادە هۆشبەرەکان ،هەاڵتن لە شەڕ و بەجێ هێشتنی چەک
بۆ دوژمن ،دەستدرێژی بۆ نامووسی خەڵک ،وەرگرتنی بەرتیل ،دەکا
و بەتاوانی داناوەن و بۆ هەرکامیان سزاکەی دیاری کردووە.
((ئاگاداری لەسەر بەرتیل دان یابەرتیل وەرگرتن  :
بە هۆی ئەو نوسراوە لەسەر قەراری کۆمیتەی مەرکەزی حیزبی
دێموکراتی کوردستان بە تەواوی مەئمورینی حکوومەتی کوردستان
و میللەت ڕادەگەێندرێت هەر کەس لەهەر مەمەرێکەوە بەهەر نێوێک
لە تمەنێک تا چەند تمەن بۆ هەڵسوڕاندنی کارێکی (چ قانوونی و
چ شەرعی و غەیرە) بەرتیل و ڕشوە بدات و یا وەربگرێ لە پاش
مەعلوم بــوون بە خاینی میللەت و مەملەکەت دەناسرێ قــەراری
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موجازاتی ئەو کەسانەش لە دەساڵ حەپس هەتا کوشتن (ئیعدام)
تسویب و موقەرەر کراوە.
کومیتەی مەرکەزی حیزبی دێموکراتی کوردستان))
قۆناغی دووهەم ،پاش کۆماری کوردستان
دوای ڕوخانی کۆماری کوردستان بەدەستی ڕێژیمی پاشایەتی و
هاتنەوەی دامودەزگای ئەو ڕێژیمە بۆ کوردستان دیسان کاروباری
ئیداری و کۆمەاڵیەتی خەڵک کەوتەوە دەستی کاربەدەستانی ڕێژیم،
بەاڵم خەڵکی کوردستان لە دڵ و دەروونی خۆیاندا بەو وەزعە ڕازی
نەبوون و ئاواتەخوازی گەڕانەوەی دامودەزگای ئیداری کۆماری
کوردستان بــوون .هەر بۆیە دوای تێپەربوونی چەند ساڵ کاتێک
یەکەم ڕێکخستنەوەکانی تەشکیالتی حیزب خۆیان گرتەوە و بە
دوور لە چاوی کاربەدەستانی ڕیژیمی پاشایەتی خەریکی کار و
تێکۆشانی حیزبی لە نێو خەڵکدا بوون ،بۆ جارێکی دیکە بوونەوە
جیگای متمانەی خەڵک و لە هەمان کاتدا خەڵک بۆ چارەسەری
کێشە و گرفتە کۆمەاڵیەتیەکانی ڕۆژانەیان ڕوویــان لە کادرەکانی
حیزب کرد .لەگەڵ ئەوەدا کادرەکانی حیزب لەبەر هۆکاری ئەمنی و
پارستنی گیانی خۆیان و ئەندامانی حیزب بەنهێنی و دوور لە چاوی
دەزگای پۆلیس و ئەمنی ڕێژیمی پاشایەتی دەجوواڵنەوە بەاڵم پێگەی
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە نێو خەڵکدا بە چەشنێک بوو کە
سکااڵکەر و سکااڵلێکراو یا بە واتایەکی دیکە خەتاکار و بێ خەتا
چاوەڕوانی هاتنی کادرەکانی حیزب دەبوون بۆ ئەوە بە سکااڵیان
ڕابگەن .هەروەکی گوترا متمانەی خەڵک بە حیزبی دێموکرات ئەوەندە
زۆر بوو کە هەر دوو الی کێشەکە بە بریاری کادری حیزبی ڕازی
دەبوون و سوڵحیان لەگەڵ یەکتر دەکرد .ئەو شێوەکارە بە تایبەتی لە
ڕاپەڕینە مەزنەکەی ساڵەکانی  ٤٦و ٤٧ی هەتاوی بە تەواوی لە نێو
خەڵکدا جێ کەوتبوو و ڕاگەیشتن بە سکااڵی خەڵک ببوو بە یەکێک
لە کارەکانی کادر و پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان.
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قۆناخی سێهەم ،دوای شۆڕشی ساڵی ٥٧
 )1پەسندکردنی گەاڵڵەی کومیسیونی
قەزایی و قانوونی سزادانی گشتی
دوای سەرکەوتنی شۆرشی ساڵی ١٣٥٧ی گەالنی ئێران بەسەر
ڕێژیمی پاشایەتی و دەستپێکردنەوەی خەباتی ئاشکرای حیزبی
دێموکراتی کوردستان ،ل ه قۆناغێکی دیکهی خهباتدا دیسان ئەو
حیزبە ئهرکی بهڕێوهبردنی واڵتی کهوتەو ە سهرشان به تایبهتی
ک ه کــۆمــاری ئیسالمی ش ـهڕی ب ه ناحهقی بهسهر گهلی کــورد ل ه
ڕۆژههاڵتی کوردستادا سهپاند و کوردستانی ل ه ههموو بارێکهو ه
ی و پ ـهروهرده ،تهنانهت هاتوچۆ و ڕاگواستن)
(ئابووری ،فهرههنگ 
ئابلۆقهدا بوو ،ل ه قۆناغ ه ههستیار و ناسکهدا حیزبی دێموکرات دوو
ئهرکی گرینگی کهوتبوو سهرشان :ههم دهبوای ه ل ه بهرامبهر هێرشی
سوپای بێ ئهمانی کۆماری ئیسالمیدا ل ه کوردستان و مافهکانی
خهڵکی کوردستان دیفاع بکا و ههم ئیدارهی کاروباری ڕۆژانهی
خهڵک بکا وات ه بهڕێوهبهری واڵتی کهوتبوو سهرشان ،چونک ه ل ه
ت و حوکمڕانی دهوڵــهت ب ه ت ـهواوی
کوردستان بۆشایی دهســهاڵ 
دیاربوو و زۆربهی ئیدارهو شوێن ه گشتییهکان ک ه حکومهت دهبوای ه
ئیدارهیان بکا یان تهعتیل بوون یان وهک ل ه کۆڵخۆکردنهو ه کاریان
دهکرد« .لە حاڵەتێکی وادا حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران وەک
بەرێوەبەری بزووتنەوەی هەقخوازانەی گەلی کورد پێویست بوو
بەپێی توانا لە فکری ڕایی کردنی گیر و گرفتە کۆمەاڵیەتییەکانی
خەڵکدا بێ .شتێکی سروشتییشە کە وەختێک هــەزاران کیلۆمیتر
لە خاکی کوردستان لەژێر دەسەاڵتی پێشمەرگەدا بوو ،ڕۆڵەکانی
گەڵ بۆ چارەسەری هەموو ناکۆکییەکانی خۆیان سکااڵیان بردە
بەر بنکەکانی پێشمەرگە و ڕێکخراوەکانی حیزب « .ل ه قۆناغێکی وا
ههستیاردا حیزبی دێموکرات ک ه حیزبی ههڵقواڵو ل ه ناخی کۆمهاڵنی
خهڵکهو ه بوو شانی وهبهر ههر دوو مهسئولیهتدا و ب ه پێی توانای
خۆی ههوڵی دا ب ه وهڕێخستنهوهی ئیدارات و قوتابخانهکان و
نهخۆشخانهکان بۆشایی دهسهاڵتو حاکمیهت پڕ بکاتهوه .دامهزراندنی
نهخۆشخانهی شۆڕش ،پهرهوهرد ه و بارهێنانی مامۆستایانی شۆڕش
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و چاپی کتێبی دهرسی ب ه زمانی کوردی و ڕێکخستنهوهی کۆمهڵگ ه
ل ه بواری پێوهندی ه کۆمهاڵیهتیهکانهو ه و چارهسهری کێشهکان ل ه
ڕێگهی ڕێکخراوهکانی حیزب ئهوان ه و دهیان کاری دیک ه ل ه کار ه به
نرخهکانی حیزبی دێموکرات لهو قۆناغهدا بوون .ل ه ههلو مهرجێکی
ئاوادا ک ه شهڕێکی قورس لهالیهن کۆماری ئیسالمی ب ه سهر خهڵکی
کوردستاندا سهپا بوو ههر وهکی گوترا ئهرکی قورسی دیفاع و
بهربهرهکانی شهر و ڕێکخستنی کاروباری نێو کۆمهڵگهی کوردستان
کهوتبوو ه سهرشانی حیزبی دێموکرات بۆی ه ڕۆژ ب ه ڕۆژ ئهو حیزب ه
ههوڵی دهدا ب ه بهرنامهکانی خۆیدا بێتهوهو باشتر و ڕێکوپێکتریان
بکا بۆ ئهوهی بتوانێ خزمهتی زیاتر ب ه کۆمهڵگ ه بکا .بۆ ئەو مەبەستە
ل ه ڕهشـهمـهی ساڵی 136٠ی هـهتــاوی دهفــتـهری سیاسیی حیزب
گهاڵڵهی کۆمیسیۆنی قهزایی و قانوونی سزادانی گشتی پهسند کرد.
قانونی سزا یا سزادان لقێکە لە قانونی گشتی (عمومی) کە باس لە
تاوانەکان و سزاکانی ئەو تاوانانە دەکا .قانونی سزادان بە شێوەی
گشتی ڕێ و شوێنیکە کە جوراوجۆری تاوانەکان دەناسێنی و کردن
و نەکردنیان قەدەغە دەکا و سزای هەر کام لەو تاوانانە دیاری
دەکــا .بەو شێوەیە بۆمان دەردەکــەوێ کە قانوونی ســزادان لقێکە
لە قانون کە هێندێک لە کردار یاخود پاراستن لە کردار و زمانەتی
پێشگیری بەهۆی سزادان دیاری دەکا .بە واتایەکی دیکە قانوونی
سزادان پێوەندی هەیە بە تاوانەوە ،واتا بابەتەکەی پێ ڕاگەیشتن
بە سزادانی تاوانبارانە .هەر کرداێک یا تەرکی کرداریک کە قانوون
مەنعی کردبێ و زیانی بەکەس یا کەسانێک یا بەرژەوەندی کۆمەلگە
گەیاندەبێ دەبێتە تاوان و لە ڕوانگەی قانوونەوە دەبێ تاوانبار سزا
بدری .ئەوە ڕاستەکە لە قانوونی سزاداندا کەسی زیانوێکەوتوو بە
جوواڵندنی سکااڵ لە بەردەمی دادگا بە مافی خۆی دەگا کە ئەوە
یەکێک لە ئامانجەکانی قانوونی سزادانە ،بەاڵم ئامانج لە تەنزیمی
قانوونەکانی سزادان دامرکانەوەی هەستی تۆلەکردنەوەی یا تەنیا
قەرەبووکردەنەوەی زیاندیتوو لە تاوان نییە؛ بەڵکو بەو هۆکارەکە
تاوانبار نەزمی کۆمەلگە تێک دەدا و ئەمنیەتی کۆمەاڵیەتی و قەزایی
کۆمەڵگە دەشکێنی و پێشێلی دەکــا قانوونی ســزادان لە بەرامبەر
تاوانباردا ڕادەوەستێ .تاوان و سزا دوو ڕووی یەک دراون وەک
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دوو توولەڕێ بەشێوەیەکی یەکسان و لە ڕاستای یەکدا بە دریژایی
مێژووی مرۆڤایەتی لە تەنیشت یەکدا قەراریان گرتوە و هاتوون ،هەر
بۆیە دەوڵەتەکان بە مەبەستی ڕێکخستن و پاراستنی مافی گشتی
کۆمەڵە ڕێسایەکیان بە پەسند گەیاندوە و بەنوسراویان کردوون
کە تێیدا باسی سەپاندنی سزای لە بەرامبەر تاواندا کراوە .لێرەدا
دەردەکەوەی کە یاسای تاوان تایبەتە بە دیاری کردنی شێوازی ئەو
ڕەفتارەی کە بە تاوان دانــراوە و دیاری کردنی ئەو سزایە کە بۆ
ئەنجامدەری ئەو تاوانە بریاری لەسەر دراوە .بەو کورتە پێناسەیە
لە قانوونی سزادان بۆمان دەردەکەوێ کە بۆچی حیزبی دێموکرات
هەوڵی داوە قانوونی سزادانی گشتی لە ڕێگای شارەزایانی بواری
قانوونەوە بنووسرێ و لە ڕێگای ڕێکخراوەکانی حیزبەوە بە پاڵپشتی
هێزی پێشمەرگە لە نێو کۆمەڵگەدا بەرێوەی بەرێ.
لە پێشەکی قانوونی سزادانی گشتی پەسند کــراوەی دەفتەری
سیاسیی حیزبی دێموکرات لە ڕەشەمەی ساڵی ١٣٦٠هەتاویدا بەو
جۆرە باس لەو قانوونە دەکا« :ئەم قانوونە لە کوردستانی ئێران
بەرێوە دەبرێ و هێزی پێشمەرگە بەرێوەبردنی ئەو قانوونە بە ئەرکی
سەرشانی خۆی دەزانێ و لە مەتەرێزی شەرەف و پیاوەتییەوە بۆ
دامەزراندنی نیزامێکی ئینسانی تێدەکۆشێ .ئەم قانوونە بریتییە
لــە  ٨٩بەند کــە لــەالیــەن دەفــتــەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێرانەوە پەسند کراوە و لە کوردستان بەڕێوە دەبرێ.
لە هەڵومەرجی ئێستادا دەبێ بە هەموو تواناوە بۆ نیشاندانی ڕێگەی
ژیانی نوێ هەوڵ بدرێ و ئەوانەی لە ڕێوشوێنی دیاریکراو ال دەدەن
بە زووترین کات سزا دەدرێن« .ساڵێک دواتر واتا لە ڕەشەممەی
ساڵی  ١٣٦١کومیسیۆنی قەزایی حیزب گەیشتبووە ئەو قەناعەتە کە
قانوونی سزادان کەم و کورتی تێدایە ،هەر بۆیە بە پەسندی دەفتەری
سیاسیی حیزب   ٢٩بەندی بە بەندەکانی دیکەی قانوونی سزادانی
گشتی زیاد کرد .قانوونی سزادانی گشتی لەسەر یەک ئەو بابەتانەی
لە خۆ گرتبوو« :هەر سێ جۆری تاوان واتا جینایەت و جونحە و
خیالفی لە خۆ گرتوە ،وەک کوشتنی بەئانقەست ،دیفاع لەخۆکردن،
مەستی و هەرزەکاری ،دزی ،بەرهەڵست بوونەوەی پێشمەرگە لە
کاتی ئەنجامی مەئموریەت ،خەیانەت و جاسووسی و شاردنەوەی
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خەیانەت کار ،پێکهێنانی تاقمی چەکدار بەمەبەستی بەرهەڵست کردنی
پێشمەرگە ،جەعلی ئەسناد و پووڵ و پــارە ،دزینی کەلوپەلی ژێر
زەوی ،بەرتیلدان و وەرگرتنی بەرتیل ،تاوانە کۆمەاڵیەتییەکان ،ڕاوی
حەیوانات و پاراستنی ژینگە لەگەڵ کۆمەڵێک بابەتی دیکە کە پێوەندی
ڕاستەوخۆیان بە ژیانی ڕۆژانەی خەڵکەوە بوو ). ...
 )2پەسند کردنی گەاڵڵەی شوڕاکان
پەسند کردنی گەاڵڵەی شوڕاکان یەکێکی دیکە لە کارە گرینگەکانی
حیزبی دێموکراتی کوردستانە .هەروەکی پێشتر باس کرا حیزبی
دێموکرات هــەر لە ســەرەتــای دامــەزرانــیــیــەوە ب ــاوەڕی قووڵی بە
دەسەاڵتداریەتی خەڵک هەبووە و هەموو کات داواکاری ئەوە بوو
کە خەڵک دەبێ ئیداری واڵتی خۆیان بکەن .کاتێک ساڵی ١٣٥٧ی
هەتاوی بەهۆی ڕووخانی نیزامی پاشایەتی ،حیزبی دێموکرات توانی
خەباتی ئاشکرای خۆی دەست پێ بکاتەوە و خەڵک بە لێشاو ڕوویان
لە حیزب کرد و لە ڕوانگە و بیری خەڵکدا حیزب هەمان دەسەاڵتداری
سەردەمی کۆمار بوو و چاوەڕوانیان لە حیزب بوو کە دەبێ بۆ
بەرێوەبەری واڵت جێگا و وەزیفەی دەسەاڵت و حاکمیەت بگرێتەوە.
بۆیە بۆ چارەسەری گیر و گرفتی ڕۆژانــەی خۆیان ،ئابووری و
کۆمەاڵیەتی ڕوویان لە بنکە و دەفتەر و شوێنی کاری حیزب دەکرد و
ئەوە ببوو هۆی ئەوە کە بەشێک لە وزە و توانای کادر و پێشمەرگە
و ئەندامە چااڵکەکانی حیزب لە خزمەت چارەسەرکردنی گیروگرفتی
خەڵکدا بێ ،ئەو بابەتە بەڕوونی لە ڕاپۆرتی کومیتەی ناوەندی بۆ
کونگرەی چوار ڕەنگی داوەتەوە لەگەڵ ئەوەدا وەک گرفتێک بۆ کاری
حیزبی باسی لێ دەکا ،بەاڵم بۆ چارەسەری و گرینگیدان بە مەسەلەکە
باس لە پێویستی دامەزراندنی شوراکان دەکا« :دوای سەرکەوتنی
شۆرشی گەالنی ئێران ،زۆربەی خەڵک بە تایبەتی خەڵکی گوندنشین
بۆ چارەسەری گیروگرفتی ڕۆژانەیان ڕوو لە ڕێکخراوەکانی حیزب
دەکەن و ئەوە خۆی دەرخەری باوەڕمەند بوونی خەڵک بە حیزبە و
ئێمە دەبێ ڕێز بۆ ئەو باوەرمەند بوونە دابنێن ،بەاڵم الیەنی خراپیشی
بۆ تەشکیالتی حیزبی ئێمە هەیە ئەویش ڕێکخراوەکانی حیزبی بوون
بە جۆرێک لە ئیدارەی دەوڵەتی و لە ئاکامدا ڕێکخراوەکانی حیزبی
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ئێمە ناتوانن چارەسەری گیروگرفتی خەڵک بکەن چونکە ئیمکاناتی
پێویستمان لە بەردەستدا نییە و لە الیەکی دیکەوە لە بەڕێوەبردنی
ئەرک و پێ سپێردەراوی حیزبی وەدوا دەکەون ، ...بۆ چارەسەری
ئەو گرفتە دەبێ کارەکانی ڕۆژانە و ئابووری خەڵک بدرێتە دەستی
شوراکان هەر بۆیە لە ئێستادا پێک هێنانی شوڕا لە گوندەکان و
شارەکانی کوردستان یەکێک لە ئەرکە گرینگەکانی سیاسیی ئێمەیە.
«
بۆ کاراکردنی ئەو ئامانجە حیزبی دێموکرات لە کۆبوونەوەی بەرینی
کومیتەی ناوەندی لە ڕۆژی  ١٣٦٠/٤/١٣گەاڵڵەی شوڕاکانی پەسند
کرد کە ئەو گەاڵڵەیە لەسەرەتایەک و ٧بەش و  ٢٢مادە پێک هاتوە.
دوای ئەو کۆبوونەوەیە دەفتەری سیاسیی حیزب ڕێکخراوەکانی
حیزبی لە سەرانسەری کوردستان ڕاسپارد هەتا کۆتایی وەرزی
پاییزی ئەو ساڵە لە هەموو گوند و ناوچە و شار و شارستانی
ناوچەی ژێر دەسەاڵتی پێشمەرگە بۆ دەستنیشان کردنی شوڕاکانی
خەڵک هەڵبژاردن بکرێ .بە خۆشییەوە ئەو کات لە زۆربەی گوند و
ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی هێزی پێشمەرگە ئەو هەڵبژاردنە کرا و
خەڵک نوێنەرانی خۆیان بۆ شوڕا هەڵبژارد و بە کردەوە شوڕاکان
کاروباری کۆمەاڵیەتیی خەڵکیان گرتە دەست و بۆ کاری ئیجرایی
هێزی پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتیان لە ئەختیار دابــوو .بەاڵم
هێرشە یەک لە دوای یەکەکانی کۆماری ئیسالمی دەرفەتی ئارامیی
بە کوردستان نەدا و بە ناچاری حیزبی دێموکرات و هێزی پێشمەرگە
تاکتیکی شەڕیان گۆڕی و بەرە و قۆناخی پارتیزانی گواستیانەوە.
بەو حاڵەش شوڕاکان کارایی خۆیان هەر بوو و خەڵک وەک نوێنەری
هــەڵــبــژێــردراوی خۆیان بۆ ڕایــی کردنی کارەکانیان ڕووی ــان تێ
دەکردن .لە ڕاپۆرتی کومیتەی ناوەندی بۆ کونگرەی شەش بەڕوونی
باسی ڕۆڵی گرینگی شوڕاکان دەکا و داوا دەکا کە هێزی پێشمەرگە
پشتگیریان بکا« :لە ناوچە ئازاد کراوەکان ،شوڕاکان هەروا درێژە
بە کارە کۆمەاڵیەتیەکانی خۆیان دەدەن لە زۆربەی گوندەکانی نیوە
ئــازاد و تەنانەت لە هێندێک لە گوندە داگیرکەراوەکانیش ،شوڕا
هەڵبژێردەراوەکانی خەڵک هەر لە جێی خۆیانن و پشتگیری و بەهێز
کردنی شوڕا هەڵبژێردەراوەکان بێ شك لە پێویستیە گرینگەکانە

یز
ح� ب� دێموکر تا� کوردستان

57

لە الیەن حیزب و بەتایبەتی لە الیەن هێزی پێشمەرگەوە ،چونکە
شوڕاکان کۆسپێکی گــەورەن لەسەر ڕێگای حاکمییەتی کۆماری
ئیسالمی و هەم وەک پێگەیەک دێنە ئەژمارکە حیزبی ئێمە دەتوانی
پشتیان پێ ببەستێ  « .شک لەوەدا نییە ئەگەر شەڕی داسەپاوی
دیکتاتۆری و ملهوڕی کۆماری ئیسالمی ئەو مەجال و دەرفەتەی
بۆ حیزبی دێموکرات هێشتباوە ،حیزبی دێموکرات هەروەکی بە
کردەوە سەلماندبووی پشتی ئەو باوەڕەی خۆی دەگرت و سیستمی
بەڕێوەبردنی واڵت لە الیــەن شوڕاکانی دەکــرد بە ئەمری واقــع.
بێگومان باوەر بە دەسەاڵتی خەڵک و ڕێکخستنی گەاڵڵە و قانوون
و هەڵبژاردنی شوڕاکان دەسکەوتێکی بەنرخە لە مێژووی ٧٥ساڵەی
حیزبی دێموکراتی کوردستان.
 )3ئامادەکردنی گەاڵڵەی زەوی و زار
حیزبی دێموکراتی کوردستان هەر لەسەرەتای دامەزراندنییەوە
خۆی بە حیزبی کرێکاران ،جوتیاران و ڕووناکبیرانی شۆرشگیر
ی داوە خەباتەکەی لە سێ بــواری نەتەوایەتی و
ناسیووە و هەوڵ 
چینایەتی و دێموکراسیدا چڕ بکاتەوە کە لە بەرنامە و شوعاری
ستراتیژی حیزبدا بەتەواوی ڕەنگی داوەتــەوە .بۆ ئەو مەبەستە لە
هەر قۆناغێک لە خەباتدا هەل و فورسەتێک هاتبێتە پێشی ڕێبەری
حیزب هەوڵی داوە بستێن بۆ کاراکردنی بەرنامەکەی خۆی لەسەر
ئــەرزی واقیع جێبەجێ بکا و یەکی دیکە لــەو بابەتانە کە کاری
لەسەر کردووە گەاڵڵەی زەوی و زارە کە لە ساڵی ١٣٦٠ی هەتاوی
ئامادەکراوە و بە پەسندی دەفتەری سیاسیی گەیشتوە بۆ ئەوەی
لە کۆبوونەوەی کۆمیتەی ناوەندیدا بێتە بەر باس و بریاری کۆتایی
لەسەر بدرێ .لە پێشەکی ئەو گەاڵڵەیەدا ئاوا باس لە پێویستی بوونی
گەاڵڵە و قانوونێک بۆ چارەسەری هەموو کێشە ئابووری و بێکاری
و هەژارییەکان کە لەسەردەمی ڕێژیمی پاشایەتی و داسەپاندنی شەڕ
بەسەر کوردستاندا لە الیەن کۆماری ئیسالمییەوە خەڵکی کوردستان
تووشی هاتوون ،دەکا« :بە مەبەستی کاراکردن و بەرێوەبردنی قۆناغ
بە قۆناغێ بەندی   ٢٤لە بەرنامەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران ســەبــارەت بە مەسەلەی زەوی ،دەفــتــەری سیاسیی حیزب
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ڕاپــۆرتــی کارناسان و شارەزایانی بــواری جوتێری (کــشــاورزی)
هەناردەکراو بۆ ناوچە جۆراوجۆرەکانی کوردستان تاوتویی کرد و
دوای هەڵسەنگاندنی هەل و مەرجی ئێستا و سەرنج دان بە بابەتەکانی
ڕۆژ وەک هەلومەرجی خەبات و داسەپاندنی شەڕ لە الیەن ڕێژیمی
کۆنە پەرەست بەسەر کوردستان و پێشگیری لە بێکاریی بەردەوام
لە ناوچە جیاوازەکانی کوردستان و هەروەها بەمەبەستی ڕێگرتن
لە ڕاوەستانی کار و تێکۆشانی جوتێری و ئاژەڵداری و مەڕداری
و بەهێزکردن و پەرەپێدانی ئەوانە و پیادەکردنی بەرنامە و پێڕەوی
حیزب لە ڕاستای دابینکردنی مافی زەحمتکێشانی گوندنشێن و قەرەبوو
کــردنــەوەی شکستی نــادادپــەروەرانــەی وەدیهاتوو لە ئیسالحاتی
ئەرازی (اصالحات اراضی)ی ڕێژیمی پێشوو بۆ بەرێوەبردنی ئەو
چاکسازییانەی خوارەوە لە الیەن حیزب لە کوردستان و لەو قۆناغە
لە جوواڵنەوەی کوردستان بە شێوەی خوارەوە بە کومیتەی ناوەندی
حیزب پێشنیاز دەکەین « .ئەو گەاڵڵەیە لە دوو بەش و  ١٧ماددە و
چەندین تەبسەرەدا ڕێک خراوە کە بەشی یەکەم پێناسەکانی وەك:
ڕەشایی ،جوتێر ،ئاژەڵدار ،لەوەڕگە ،قۆپی ،قۆرغ ،قامیشەڵێن ،مێرگ،
کوێستان ،کێڵکە یا زەوی ،جار ،گیاکۆدە ،باغی میوە ،قەڵەمستان،
مێشەڵێن ،لێرەوار لە خۆ دەگرێ .بەشی دووهەمی ئەو گەاڵڵەیە لە
سەرەتادا زەویی بەسەر سێ جۆردا دابەش کردوە ،زەوی بەر ئاو
و دێمەکار و لەوەڕگە .تەنانەت زۆر زانستیانە لە بواری هەڵکەوتی
جوگرافیایی و زانستی وەرزێرییەوە چۆنیەتیی دابەش کردنی زەویی
بۆ هــەر یــەک کــەس لە نــەزەر گرتوە .بۆ نموونە ئەگەر ناوچەکە
شاخاوی بێت چەندی پێدەدرێ و ئەو ئەگەر پێدەشت و نەرمان بێت
چەن د هێکتاری وەبەردەکەوێ .تەنانەت لەو گەاڵڵەیەدا ناوچەکەکانی
لە بواری شاخاوی و پێدەشتبوون و ڕادەی ئاو و لەوەڕگە و زەویی
کشتوکاڵ لە یەک جیاکردۆتەوە   ،واتا باس لەوە دەکا کە زەویی
کام ناوچە بۆ چ بابەتێکی وەرزێری باشە و لەهەمان کاتدا کە باس
لە دابەش کردنی زەوی دەکا باس لەوەش دەکا کە ئەو زەوییە بۆ
کار لەسەر کردنە و کەسێک کە زەوییەکە وەردەگــرێ لەسەریەتی
بەهرەی سااڵنەی هەبێ و ئەگەر کــاری لەسەر نەکا بە تایبەتی
ئەگەر کەسەکە ڕەشایی بێت و بەوقانوونە ببێتە خاوەنی زەوی ،لە
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گەاڵڵەکەدا ڕێوشوێنی لێ ستاندنەوەی زەوییەکە دەست نیشان کراوە.
لە کۆتایی ئەو گەاڵڵەیە لە ماددەی ١٧دا باس لە پاراستنی ژێنگەی
کوردستان بەتایبەتی لە بــواری ڕاو و شکار دەکا و ڕێوشوێنێک
لە چەند تەبسەرەدا دەستنیشان دەکا کە چ کاتێک کاتی ڕاوە و چ
کاتێک قەدەغە و کۆمەڵێک کەرەسەی ڕاوکردنی قەدەغە کردوە و
کەڵک وەرگرتن لەو کەرەسانەی بەتاوان داناوە.
قسەی کۆتایی
حیزبی دیموکراتی کوردستان لە قۆناغی جیاوازدا بە پشتبەستن
بە ڕیسالەت و فەلسەفەی وجوودیی خۆی لە هەر دەرفەتێکدا کە بۆ
بەدەستەوە گرتنی بەڕێوەبەریی بەشێک لە خاک و کۆمەڵگە دەستی
کەوتوە ،هەوڵی داوە بۆ ڕێکخستنی کۆمەڵگە و ڕایی کردنی کاروباری
کۆمەڵە قانوون و بڕیار و ڕاسپاردەی هەبێ .هەموو ئەو قانوون و
ڕاسپاردە و بڕیارانەش لە کات و سەردەمی خۆیاندا هەم کاریان
پێ کراوە ،هەم بەباشی وەرگیراون و هەم کێشە کۆمەاڵیەتییەکانی
چارەسەر کردوون.
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سەرچاوەکان
 .1رۆژنامەی کوردستان زمانحالی حیزبی دێموکراتی کوردستان
١٣٢٥-١٣٢٤ی هەتاوی.
 .2کوردستان وکورد – دوکتورعبدولرحمان قاسملوو.
 .3ناسیونالیزم وناسیونالیزمی کوردی – جەعفەرعەلی.
 .4کیشەی کەسایەتیی یاسای نێونەتەوەیی گەلی کــورد –
دوکتورمارف عومەرگوڵ.
 .5لە مەهابادی خوێناوی هەتا لێوارەکانی ئــاراس – نجفقلی
پسیان.
 .6لێکۆڵینەوەیەکی مێژوویی لە جــوواڵنــەوەی ڕزگاریخوازی
نەتەوەی کورد ،کوردستانی ئێران – دوکتوریاسین سەردەشتی.
 .7کۆماری کوردستان – حامید گەوهەری.
 .8حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان و پــرســی قــانــوون –ع
ومەرباڵەکی.
 .9خالصە تاریخ -احمدقازی.
 .10ڕاپــۆرتــی کومیتەی نــاوەنــدی بــۆ کــونــگــرەی ٤ی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران.
 .11ڕاپــۆرتــی کومیتەی نــاوەنــدی بــۆ کــونــگــرەی ٦ی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران.
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ساڵی ١٩٧٠ی زایینی (١٣٤٨ی هەتاوی) دوای نیزیک بە  ٩ساڵ
بەربەرەکانی قارەمانانەی بزووتنەوەی کوردی عێڕاق بەرامبەر بە
پەالماری بێڕەحمانەی حکوومەتە یەک لەدوای یەکەکانی ئەو واڵتە،
بەعسییەکان بۆیان دەرکەوت کە بە پەالماری نیزامی و بە زەبری
ئاگر و ئاسن ناتوانن ئیرادەی کوردەکان بۆ وەدەستهێنانی ماف و
ئازادییەکانیان تێکبشکێنن و ئەگەر بۆ پاراستنی دەسەاڵتی خۆشیان
بووە پێویستە ڕێگای ئاشتیخوازانە بۆ جۆرێک چارەسەری مەسەلەی
کورد لە عێڕاق بگرنە بەر .بۆیە بە ناردنی دەستەیەکی نوێنەرایەتی
پێشنیاریان بە ڕێبەرایەتیی بزووتنەوەی کــورد بە سەرۆکایەتیی
سەرکردەی نــاودار خوالێخۆشبوو مەالمستەفای بارزانی کرد بۆ
چارەسەری مەسەلەکە دەگەڵ دەوڵەت بکەوێتە وتوێژەوە .سروشتییە
کــە ڕێــبــەریــی بــزووتــنــەوەش کــە هەمیشە خــوازیــاری وەدیهاتنی
داخوازەکانی بێ پەنابردن بۆ شەڕ و خوێنڕێژی بوو ،ئەو پێشنیارەی
قبووڵ کرد.
بەمجۆرە بێئەوەی (ئاگربەس)ێکی ڕەسمی ڕابگەیەندرێ ،وتووێژێکی
بەردەوام و جیددی دەستی پێکرد کە دەستەی نوێنەرایەتیی دەوڵەت
لەالیەن خودی سەددام حوسێن ،جێگری ئەحمەد حەسەن بەکر و
دەسەاڵتی بەکردەوەی عێڕاقەوە سەرۆکایەتی دەکرا .هەوڵەکان لە
ماوەیەکی کورتدا بە ئاکام گەیشتن و سەعات ٧ی دوانــیــوەڕۆی
ڕۆژی ١١ی ئادار بەیاننامەی ئەنجومەنی سەرکردایەتیی شۆڕش
کە بەرهەمی ڕێککەوتنی نێوان سەرکردایەتیی بزووتنەوەی کورد و
حکوومەتی عێڕاق بوو ،لەالیەن ئەحمەد حەسەن بەکر ،سەرکۆماری
ئەو واڵتەوە خوێندرایەوە.
دەرچوونی بەیاننامەی ١١ی ئادار کە مافی ئۆتۆنۆمیی کوردستانی
عێڕاقی بەڕەسمی ناسیبوو ،هەر بۆ کوردانی ئەو بەشەی کوردستان
کە داری ڕەنج و ئاواتیان هاتبووە سەر بەر ،مایەی خۆشحاڵی و
جێژن و شــادی نەبوو .بەڵکوو لە هەموو پارچەکانی کوردستان
وەک دەسکەوتێکی نەتەوەیی سەیر کرا .بەاڵم لەو نێوەدا بۆ کوردی
ئێران و حیزبی دێموکراتی کوردستان نوختەئومێدێکی گەورەتر
بوو .لە سەرەتاکانی هەڵگیرسانی شۆرشی ئەیلوولەوە چارەنووسی
ئەم حیزبە بە چارەنووسی بزووتنەوەی کوردی عێراق (باشووری
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کوردستان)ەوە گرێ درابوو .چونکە لەالیەک تێکۆشەرانی دێموکڕات
لە گەرمێن بەکردەوە ببوونە بەشێک لە هێزی ئەو بزووتنەوەیە و
لەالی دیکەش بەپێی باری ژیئۆپۆلیتیکیی کوردستان و پێوەندیی
بزووتنەوەی کوردی عێڕاق دەگەڵ دەوڵەتی ئێران ،حیزبی دێموکڕات
تێکۆشانی نێوخۆی تا ڕادەیەکی زۆر بەرتەسک کردبۆوە و بەتایبەتی
دوای شکانی بزووتنەوە چەکدارییەکەی سااڵنی -٦٨( ١٣٤٦-٤٧
 )١٩٦٧بەتەواوی پێشی پێگیرابوو.
بۆیە پاش دەرچوونی بەیاننامەی ١١ی ئادار بە ماوەیەک شاندێکی
حیزبی دێموکڕات چوونە ســەردانــی ســەرۆک بــارزانــی و وێــڕای
پیرۆزبایی ڕێککەوتنەکە داوایان لێکرد لەوە بەدوا قەدەغەوقۆرغ لەسەر
چاالکیی ئەو حیزبە هەڵگیرێ بۆ ئەوەی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی
نەتەوەیی لە خۆرهەاڵتی کوردستانیش جۆرێک بووژانەوە بەخۆیەوە
ببینێ .بارزانی کە پیاوێکی دووربین بوو و دیار بوو لە سەرگرتنی
ڕێککەوتننامەی ١١ی ئاداریش بەگومانە ،نەیەویست بیانوو بداتە
دەست دەوڵەتی حەمەڕەزاشا .بۆیە ئەو داوایــەی ڕەت کــردەوە و
بەجێی ئەوە ،پێشنیاری کرد کە حیزبی دێموکڕات پێوەندی دەگەڵ
دەوڵەتی عێڕاق دامەزرێنێ و لەو ڕێگایەوە چاالکیی سیاسیی خۆی
ببووژێنێتەوە.
ئەم پێشنیارە بۆ ڕێبەریی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان قورس و بە
مانای بێبەشبوون لە پێگەیەکی بەهێزی پێوەندیی ڕێکخراوەیی دەگەڵ
خەڵکی نێوخۆی خۆرهەاڵتی کوردستان بوو .بەوحاڵە گرتنەبەری
ئــەو ڕێگایە دەرفەتێکی زێڕینی بــۆ تێکۆشانی حیزب لــە بــوارە
جۆراوجۆرەکاندا ڕەخساند .پێش هەموو شتێک بە کەلکوەرگرتن
لەو دەرەتانە ،دەستە و تاقمە پەرشوباڵوەکانی کادر و ئەندامانی
حیزب ،کە هەرچەند لە ملمالنە دەگەڵ یەکتردا نەبوون .بەاڵم هیچ
پێوەندییەکی تەشکیالتی بە یەکتریەوە نەدەبەستنەوە ،کەوتنە دیدار و
وتووێژ و توانیان ڕێبەرییەکی یەکگرتوو دروست بکەن و دەالقەیەکی
هیوا بە ڕووی یەکپارچەیی سیاسی و ڕێکخراوەیی حیزبدا بکەنەوە.
میکانیزمی پێکهێنانی ئەو ڕێبەرییە بۆ ئەوە نابێ بەپەلە بەسەریدا
تێپەڕین و ئــاوڕی لێ نەدەینەوە .چونکە ڕاستییەکەی ئەوەیە کە
ئەو ڕێبەرییە لەسەر هیچ بناخەیەکی ڕێکخراوەیی و ئەساسنامەیی
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پێکنەهات و تەنیا پێویستیی قۆناغەکە هەموو الیەنەکانی هان دا
ئازایەتی و لێبووردەیی لە خۆیان نیشان بدەن و الپەڕەیەکی تازەی
پێکەوەبوون و پێکەوەکارکردن بکەنەوە .لە کۆبوونەوەیەکی شەش
کەسیدا کە مــاوەی سێ ڕۆژی خایاند و هەرجارەی لە کافەیەکی
بەغدای پێتەختی عێڕاق پێک هات ،کۆمیتەیەکی ناوەندی دروست کرا
و بڕیار درا پێکەوە کار بکەن تا دەگەنە کۆنفڕانس و کۆنگرەیەک کە
لەوێدا بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی حیزب پەسند بکرێ و ڕێبەرییەکی
شەرعی هەڵبژێردرێ .ئەندامانی ئەو کۆمیتە ناوەندییە بریتی بوون
لــە :دوکــتــۆر قاسملوو ،کەریمی حیسامی ،ئەمیری قــازی ،هێمنی
شاعیر ،حەسەنی ڕەستگار ،عەبدوڵاڵی حەسەنزادە ،حەمەدەمینی
سیڕاجی و یووسفی ڕیزوانی .هێمنی شاعیر و کەریمی حیسامی لە
کۆبوونەوەکەدا بەشدار نەبوون.
کۆمیتە ناوەندیی (دەستکرد) بە بڕیار و پەیمانەکەی وەفــادار
مایەوە و هەروەک پێشبڕکە دەگەڵ ڕۆژگار بکا لە هەموو بوارەکاندا
چاالکانە کەوتە کار .دەگەڵ ئەوەی چەند ساڵ بوو حیزب خاوەنی
ڕۆژنامە و باڵوکراوەیەکی نێوخۆیی نەبوو کە ناسێنەری سیاسەت
و بۆچوونەکانی بێ بەزوویی هەنگاوی بەرەو دەرکردنی ڕۆژنامە
و زیندووکردنەوەی «کوردستان» ،ئۆرگانی حیزبی دێموکڕاتی
سەردەمی کۆماری کوردستان هەڵێنایەوە و ڕۆژنامەیەکی ئۆرگانی
دەرکــرد کە هەرچەند مانگێ تەنیا جارێک و ئەویش بە تاقە چوار
الپــەڕە و لە تیڕاژێکی کەمدا چاپ دەکــرا ،بــەاڵم زۆر زوو لە نێو
کۆڕوکۆمەڵە سیاسییەکان و کەسایەتییە سیاسی و ئەدەبییەکانی
کورددا وەک باڵوکراوەیەکی سەنگین جێگای خۆی کردەوە.
لە حاڵێکدا ماوەیەکی چەند ساڵی بوو ئەم حیزبە کەمترین ڕادەی
پێوەندیی دەگەڵ حیزب و ڕێکخراوە سیاسییە کوردستانی و ئێرانی و
بێگانەکاندا هەبوو ،بە کەلکوەرگرتن لە بارودۆخەکە و بەهرەوەرگرتن
لە ناسراوی و شارەزایی شەهید د .قاسملوو (بە پلەی یەکەم) و  چەند
هاوڕێیەکی دیکە (بە پلەی دووهەم) پێوەندییەکی بەرینی دەگەڵ زۆر
حیزب و ڕێکخراو و کۆڕوکۆمەڵی کورد و ئێرانی و بێگانە دامەزراند
و بەزوویەکی زوو وەک حیزبێکی موعتەبەری سیاسی سەری لە نێو
سەراندا بەدەر کەوت.
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لــەوانــە گرنگتر ،بــەپــەلــە دەســتــبــەکــاری ئــامــادەکــردنــی گــەاڵڵــەی
بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی حیزب و کاردروستایی بۆ گەیشتن بە
ڕێبەرایەتییەکی شەرعی و ئەساسنامەیی بوو و کەمتر لە ساڵێک
دواتر کۆنفڕانسی سێیەمی پێکهێنا کە لەودا بەرنامە و پێڕەو و خەت
و ڕێبازی سیاسی پەسند کرا و کۆمیتەی ناوەندی هەڵبژێردرا .دوو
ساڵ دواتریش کۆنگرەی سێیەمی حیزب بەسترا و بەمجۆرە حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان وەک یەکێک لە حیزبە گەورە و بەنفووزەکان
پێی نایە گۆڕەپانی سیاسەت و خەباتی ڕزگاریخوازانەی نەتەوەیی
لە کوردستان.
دەســکــەوتــی زۆر گـــەورەی دیــکــەی ئــەو دەورانــــە ،دامــەزرانــدن
و بــووژانــدنــدنــەوەی ڕێکخراوەکانی حیزب نــەکهــەر لە نێوخۆی
کوردستانی ئــێــران ،بەڵکوو لەنێو کــوردانــی دانیشتووی شــارە
ئێرانییەکانی دەرەوەی کوردستانیش بوو .بە تایبەتی دەکرێ بڵێین
بۆ یەکەمجار بوو کە حیزبی دێموکڕاتی کوردستان بە شێوەی
ڕێکخراوەیی دەچووە زانستگەکان و توێژی ڕووناکبیر و وشیاری
خوێندکارانی لە دەوری دروشم و داخوازەکانی کۆ دەکردەوە.
ئاکامی هەمووی ئەمانە ئەوە بوو کە کاتێک ڕاپەڕینی گەالنی دژی
ڕێژیمی پادشایەتی وەڕێکەوت ،حیزبی دێموکڕاتی کوردستان دەگەڵ
ئەوەی زۆربەی ئەندامانی ڕێبەرییەکەی لە دەرەوەی واڵت بوون،
ئاگاداری تازەترین ڕووداوەکــان و پێشکەوتنەکانی ڕاپەڕین بوو و
بە بەشی خۆی ئیلهامی لە تێکۆشەرانی نێوخۆی واڵت وەردەگرت و
ئیلهامی دەدانێ .خۆ ئەوەشمان لەبیرە کە پاش ڕووخانی ڕێژیمی شا
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان چەند بەخێرایی لە کوردستان گوڵی
کرد و جێگای شیاوی خۆی وەک گەورەترین ڕێکخراوی کوردی
ئێران بەدەست هێنایەوە.
بــەو پێیە بە ئاسانی دەکــرێ بڵێین کە دەگــەڵ ئــەوەی ئاڵوگۆڕە
سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکانی کوردستان و ئێران یارمەتیدەرێکی
گەورە بوون زۆربــەی پێشکەوتنەکانی دەیەی ١٣٥٠ی ئەم حیزبە
بەرهەمی کاروتێکۆشانی ڕێبەرییەک بوون کە لە دەسپێکی کاری
خۆیدا بە شێوەیەکی ناسروشتی لەدایک بوو .ئەم قسەیەم بۆ ئەوەیە
بڵێم ئێستە کە بەخۆشییەوە هەوڵی وەسەریەکخستنەوەی بنەماڵەی
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گەورەی حیزبی دێموکڕات لەئارادایە ،دروست نییە ڕێبەرایەتیی دوو
حیزبی دێموکڕات هێندێ وردە تێبینیی ئەساسنامەیی بکەنە کۆسپ
یان باشتر بڵێم بیانووی دواخستنی ئەو کارە پیرۆزە کە لەمێژە بۆتە
ویستی هەموو کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان و هەموو دۆستانی گەلی
کورد .با ئەوان لەسەر بناخەیەکی پتەو یەکڕیزی بۆ بنەماڵە گەورەکە
بگێڕنەوە ،ئەودەم دەبینن کە نەکهەر هیچکەس سەرکۆنەیان ناکا،
بەڵکوو هەموو ال و کۆنگرەکانی دواتریش دەستخۆشییان لێدەکەن
و مێژووش بە خەتی زێڕین بۆیان تۆمار دەکا.
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پێشەکی
بە ھۆی جیاوازیی جۆراوجۆری نەتەوەیی ،ئایینی و کولتووری
لە ئێراندا ،کۆمەڵگەی ئێران دەستەویەخەی ھێندێک کەلێنە .1پاش
سەرھەڵدانی مودێرنیتە لە ئێران کەلێنی سونەت-مۆدێرنیتە یەک
لەو کەلێنە گرینگ وکاریگەرانە بووە کە لە بەستێنی کۆمەاڵیەتی و
سیاسیی ئێراندا بوونی ھەبووە ،ئەگەرچی لە ئێراندا ھێندێک کەلێنی
دیکەی وەک کەلێنی چینایەتی ،2کەلێنی نەوەکان3و جنسیتی 4بوونی
ھەبووە بەاڵم ھیچ کام لەوانە تا ھاتنە ئارای مۆدێرنیتە ،نەبوونەتە
ھۆی پێکھاتنی کێشەیەکی کۆمەاڵیەتی و سیاسی ،چون بە قەولی
مارکس ،کۆمەڵگە بە دەوری ئەم کەلێنانەوە بە ھۆی نەبوونی
خۆئاگایی کۆ نەبوونەتەوە ،تا ببنە ھۆی پێکھاتنی قەیرانێکی سیاسی
و کۆمەاڵیەتی .کەواتە کۆمەڵگەی ئێران کۆمەڵگەیەک نەبووە کە
کەلێنە کۆمەاڵیەتیەکان 5ببنە ھۆکاری پرسی سیاسی .بەاڵم وەک
ڕیچارد کاتم 6دەڵێ ئێرانی چەند نەتەوەیی ئەو بەستێنەی بۆ ئامادەیە
تا بە ھۆی ھەبوونی چەند پێکهاتەی جیاواز و جۆراوجۆری نەتەوەیی
و ئایینی و مەزھەبیەوە کەلێنی لەم جۆرە ساز بێت و ئەم کەلێنانە
قەیرانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی بخوڵقێنن.
ھاتنە سەر کاری حکوومەتی پەھلەوی و بڕیاری ڕەزا شا بۆ
مۆدێڕن کردنی ئێران و پێکهاتنی گوتارێکی سیاسیی مۆدێرن
خوازانە ،کە ناسیۆنالیزمی کەوناراخواز لە دالە ھەرە گرینگەکانی
ئەم گوتارە بوو ،حەولی بۆ ھاوشێوە کردنی ئێران دەدا .ئەگەرچی
لە کورت خایەندا بە کەلک وەرگرتن لە زەبر و زەنگ ،ڕەزا شا
توانی ڕواڵەتێکی ھاوشێوەی خولیاکانی خۆی لە ئێران ساز بکات،
بەاڵم لە درێژ ماوەدا و بە ھەڵوەشانەوەی دەسەاڵتە زۆرەملیەکەی
1- Cleavage or gap
2- Class gap
3- Generation gap
4- Gender gap
5- Social gaps
6- Richard Cottam, Nationalism in Iran,
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و الوازبوونی دەسەاڵتی ناوەند ،ھێندێک داواکاری ،گروپ ،ڕێکخراوە
و قەیران بە شێوەیەکی گشتی بە دەوری کەلێنی نەتەوەییەوە پێک
ھاتن ،بە جۆرێک کە گوتاری زاڵی ڕەزاشا ئەویتری سەرەکیان بوو.
ئەم بابەتانە حیکایەتی لە قووڵبوونەوەی کەلێنی نەتەوەیی دەکرد
کە ڕەزاشا پێیوابوو بە سیاسەتی دەوڵەت-نەتەوە سازیە زۆرەملیە
ناسیۆنالیستییەکەی خۆی دەیسڕێتەوە .کۆماری کوردستان و
ئازەربایجان بەرھەمی ئەم دۆخە بوون .دوای ھەرەسهێنانی ئەم
کۆمارانە و زاڵبوونەوەی دەسەاڵتی ناوەند بە سەر ئەم ناوچانەدا،
1
سیاسەتی ڕەزا شا لە سەر بنەمای ناسیۆنالیسمی قەومی کەوناراخواز
بە توندوتیژییەکی زۆرەوە لە الیەن پادشای نوێوە پەیڕەو کرا .ئەم
سیاسەتە؛ قووڵبوونەوەی کەلێنی نەتەوەیی لێ کەوتەوە ،جگە لە
قۆناغێک ،کە سیاسەتی ناسیۆنالیستیی قەومخوازانەی محەمەد ڕەزا
جێی بۆ ناسیۆنالیزمی لیبراڵی محەمەدی موسەدیق بەجێ ھێشت کە
بەشداری پێکهاتەکان لە قۆناغێکی تایبەتی لێ کەوتەوە.
ھاوکات لەگەڵ گۆڕانی گوتاری سیاسی ناوەند ،گۆڕانکاری لە
گوتاری سیاسی کوردیشدا بە دی دەکرێ و بە نیسبەت ھەر گۆڕانێک
لە ناوەند گۆڕانێک لە گوتاری سیاسی کورددا ڕوو دەدا.
2
ئەم وتارە بە پشتبەستن بە تێئۆری لێکدانەوەی گوتار ی الکالو
مۆفە 3حەول دەدا گۆڕانکاریەکانی گوتاری سیاسی کورد لێک بداتەوە.
لە ڕاستیدا ئەم وتارە دەیهەوێ کاریگەرییەکانی ناسیۆنالیزمی ناوەند
لە سەر پێکهاتن و گۆڕانی ،ناسیۆنالیزمی کورد و لە ئاکام دا گوتارە
سیاسیەکەی لێک بداتەوە.

 -1ناسیونالیسم باستانگرای قومی

2- Discourse analysis
)3- Ernesto Laclau(1935-2014) & Chantal Mouffe(1943
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زەمینەکانی پێکهاتنی یەکەم گوتاری سیاسی کورد
ڕووداوەکانی خەرمانانی  ١٣٢٠و ئازاد بوونی ھێزە کۆمەاڵیەتییەکان
لە ئاکامی ھەرەسهێنانی دەسەاڵتی ناوەند دوای تەبعیدی ڕەزا
شا ،بووە ھۆی نیوە ئاشکرا بوونی کۆمەڵەی “ژ ک” کە لە ساڵی
١٣١٧ەوە تا ئەو کات بە شێوەیەکی نهێنی کاری دەکرد .کۆمەڵەیەک
کە دواتر بووە بەردی بناغەی حیزبی دێموکرات کە لە سەر بنەمای
خولیا و ئامانجەکانی “ژ ک” دامەزرا .لە ڕاستیدا ئەگەرچی بیرۆکەی
ناسیۆنالیزم لە بزووتنەوەی سمکۆوە بە کاریگەریی ناسیۆنالیزمی
باکووری کوردستان یەکەمین بناغەکانی داندرابوو ،بەاڵم ئەم شێوە
ڕوانینە بە پێکهاتنی کۆمەڵەی “ژ ک” قەوراەیەکی نوێی بە خۆوە
گرت .پێگەی کۆمەاڵیەتی٢ی «ژ ک» چینی ناوینی شاریی کوردستان
بوو ،کە دواتر بوو بە پێگەی سەرەکیی حیزبی دێموکرات (نادری،
  )٣٦-٤٠ ،١٣٩٤دوای شۆڕشی سمایل ئاغای سمکۆ ئەم بزوتنەوەیە
گرینگترین بزووتنەوەی سیاسیی کوردی ڕۆژھەاڵت بوو کە بووە
بەردی بناغەی یەکەمین حیزبی سیاسی کورد لەم بەشەی کوردستاندا.
حیزبێک کە بۆ چەند دەیەیە ئەکتەری سەرەکیی سیاسەتی کوردستانە.
حیزبێک کە لە دەورەی پەھلەویدا وەک گرینگترین نیشانەی کەلێنی
نەتەوەیی باس دەکرێ و نوێنەرایەتیی گوتاری سیاسیی کوردی بە
ئەستۆوە بووە ،بە شێوەیەک کە گۆڕانکاری لە ڕوانگەی ئەم حیزبەدا
گوتاری سیاسیی کوردیشی بە گشتی گۆڕیوە.
.١گوتاری سیاسی شوناس خوازانەی حیزبی دێموکرات
دوای تەبعیدی ڕەزا شا و شکستی حکومەتەکەی ،بە ھۆی
بەکارھێنانی سیاسەتەکانی بە مۆدێڕن کردنی ئێران و پێکهێنانی
دەوڵەتی نەتەوەیی ،بە کەلک وەرگرتن لەو پالنانەی کە پێکهێنەری
گوتاری پەھلەویی یەکەم بوو ،دۆخێک لە ئێران ھاتە ئاراوە کە ھاوکات
لەگەڵ الواز بوونی ناوەند ،ھێندێک ھێزی سیاسیی نوێ لە ناوچە
جیاوازیە نەتەوییەکاندا ھاتنە مەیدانەوە ،کە کوردستان یەک لەو
ناوچانە بوو .ئەگەرچی پێش ئەو قۆناغەش لە کوردستان بزووتنەوەی
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دیکە لە ئارادا بوون کە شۆڕشی سمکۆ گرینگترینی ئەم بزووتنەوانە
بوون کە شکستی ھێنا .بەاڵم ئەو قۆناغە نوێیە بە داگیرکردنی ئێران
لە الیەن سۆڤیەت و بریتانیا و ساز بوونی  بۆشایی دەسەاڵت ھاتە
ئاراوە .ئەم بۆشاییە لە دەسەاڵتدا لە کاتێکدا ڕووی دا کە دوو دەیە
بوو ڕەزاشا حەولی ساز کردنی دەوڵەت-نەتەوەی لە سەر بنەمای
قەومی و ناسیۆنالیزمی کەوناراخوازدا   دەدا ،بە بڕوای «ئیستین
ڕۆکان» 1لە وەھا دۆخێکدا پێکهاتنی نیزامە سیاسیەکان ھاوکات
دەبن لەگەڵ کێشە و گرفتی کۆمەاڵیەتی و سیاسی ،کە لەم نێوانەدا
پێکهاتنی دەوڵەت-نەتەوە ،کە یەک لە قۆناغە گرێنگەکانیەتی لەگەڵ
کێشە و توند و تیژی زیاتر ڕووبەڕوو دەبێ  (Lipset and Rokkan,
  .)1967, 42-4سەرەڕای ئەوە واتە جەخت کردن لە سەر ساز کردنی
دەوڵەت-نەتەوە بەم شێوەیە ،ساز بوونی ئەم بارودۆخە نوێیەش کە
ئێرانی تێکەوتبوو ،دەیتوانی بەستێنێکی گونجاو پێک بێنی ،بۆ قووڵ
بوونەوەی کەلێنی نەتەوەیی ،کە «رووکان» جەخت لە سەر ئەم
پێشهاتەیە لە قۆناغە ھەستیارە مێژوویەکاندا دەکا .کەواتە لەم کاتەدا
بەپێی تێئۆریی کەلێنە کۆمەاڵیەتییەکانی« 2ئیستین ڕووکان» ،ھەل بۆ
پێکهاتنی گوتارێکی سیاسی لە دەوری کەلێنی نەتەوەیی ،فارس-کورد
و جۆرێک ناسیۆنالیزمی قەومی کە لە دژایەتی لەگەڵ ناسیۆنالیسمی
ئێرانی ڕەزاشادا بوو ڕەخسا .چون ھەم بارودۆخی مێژوویی بەھۆی
بۆشایی دەسەاڵت لەبار بوو ھەمیش ئەم گوتارە بە درێژی ساڵەکانی
دەسەاڵتی ڕەزا شا خەریک بوو پێک دەھات .دەتوانین ئەم قۆناغە
وەک سەرەتای شکڵگرتنی گوتاری سیاسی کورد ناودێر بکەین.
کە بۆ یەکەم جار بوو لە مێژووی سیاسیی کورددا بەم شێوەیە
پێک دەھات ،چون لەم قۆناغەدا ڕێبەریی سیاسی کورد لە ئەستۆی
)1-Stein Rokkan (1921-1979

-2ئیستین ڕووکان پێی وایە کە کەلێنی نەتەوەیی یا قەومی یەک لەو کەلێنانەیە کە ئەو
تواناییەی هەیە کێشەی سیاسی لە سەر ساز بێت و ئەم کەلێنە ڕاست لە کاتە هەستیارە
مێژوویەکاندا ئەم کێشەیە دەخوڵقێنێ ،سەرەڕای ئەوەی کە دەوڵەت-نەتەوە سازیش
دەتوانێ بەستێنێکی گونجاو بۆ قووڵ بوونەوەی ئەم کەلێنە پێک بێنێ ،بە تایبەت کە
ئەگەر ئەم پرۆژەیە لە سەر بنەمای هاواڵتی مەدەنی دا نەکرێ کە لە سەردەمی پەهلەوی
و دواتریش دەوڵەت نەتەوەسازی لە سەر ئەساسی نەتەوەی بااڵدەست و بێ لە بەر
چاو گرتنی مافی هاوواڵتی ،پێکهاتەکانی دیکە حەولی بۆ دراوە.
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حیزبێکدا بوو کە پالن ،ئەساسنامە و ڕێکاری بۆ بە بەڕێوە بردنی
خولیا نەتەوەییەکانی گەلەکەی ھەبوو.
حیزبێک کە لە ٢٥ی گەالوێژی ١٣٢٤دا بە دەرکردنی بەیانییەیەک
ئێعالم مەوجودیەتی کرد و بووە ڕێبەری سیاسیی کورد بە گوتارێکی
سیاسی نەتەوەیی نوێوە.
لە کاتێکدا کە بەشی ھەرە زۆری سیاسەتەکانی ڕەزاشا لە
سەر بنەمای  ھاوشێوە کردنی کولتووری ،ئیتنیکی و نەتەوەیی و
سەپاندنی شێوە ڕوانینی خۆی و سەرکوتی ھێزە ناوەندنەخوازەکان
بە پێداگری لەسەر گوتاری ناسیۆنالیزمی کەوناراخواز بۆ
وەدیھاتنی دەوڵەت-نەتەوەی ئێرانی شکڵی گرتبوو ،لە کوردستان
حیزبی دێموکرات لە بەیانییەی ئێعالم مەوجودیەتی خۆیدا جەختی
لە سەر مافی خودموختاری لە چوارچێوەی سنوورەکانی ئێران،
پێکهاتنی ئەنجومەنە ئەیالەتیەکان 1لە سەر بنەمای یاسای بنەڕەتی
و مافی خوێندن بە زمانی زگماکی (کوردی) دەکرد(.ایگلتۆن،
 .)١٠٣ ،١٣٦١لە ڕاستیدا گوتاری سیاسیی کورد لە دژایەتی لەگەڵ
گوتاری ناسیۆنالیستیی پەھلەوی ،بە دوای شوناسێکی تایبەت ،لە
چوارچێوەی ناسیۆنالیزمێکی شوناسخوازانەدا بوو ،کە ئەم شوناسە
بە ھۆی ناسیۆنالیزمی ھاوشێوە سازی پەھلەوییەوە کەوتبووە بەر
ھەڕەشەی لە نێوچوون .سیاسەتی «ئێرانیزاسیۆن»ی پەھلەویی
یەکەم ،کە پێشمەرجی ،پێکهاتنی  دەوڵەت-نەتەوەیەکی مۆدێڕن بە
ژمار دەھات ،پشتی بە نزیکبوونەوەی ھەنگاو بە ھەنگاوی قەومی
و نەتەوەیی و کەمایەتییە قەومی و ناوچەیی و مەزھەبیەکان
نەبەستبوو .ئەم سیاسەتە لەسەر بنەمای سڕینەوەی قەومی و حاشا
کردن لە جیاوازییەکان دامەزرابوو ،ھەر بەم ھۆیەش کێشەی نێوان
ئەم جیاوازییانە و دەوڵەتی ناوەندی لێ کەوتەوە(.آبراھامیان،١٣٨٣ ،
)٣٠٠-٣٠١
گوتاری سیاسیی کورد بە ڕێبەرایەتی حیزبی دێموکرات ،لە یەکەمین
قۆناغی ژیانی سیاسی خۆیدا بە دەوری کەلێنی نەتەوەیی کە بە ھۆی
ناسیۆنالیزمی کەوناراخوازی قەومی پەھلەوی یەکەمدا قوڵ ببۆوە ،بە
 -1لە یاسای بنەڕەتی مەشرووتەی ئێران لە ئەسڵەکانی  ٩١-٩٣دا  ئەم ئەسڵە بە فەرمی
ناسراوە  
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جومگە بەندی 1ھێندێک لە واتا و چەمکی گوتاریی ،پێک ھات .ئەگەرچی
لەم قۆناغەدا بۆ یەکەم جارە کە داواکاری «خودموختاری» لە سەر
دەستی حیزبی دێموکرات دێتە نێو ئەدەبیاتی سیاسیی کوردەوە.
بەاڵم ئەم واتایە نەیدەتوانی لە دۆخێکدا کە شوناسە نەتەوەیی،
زمانی و کولتوورییەکەی بە ھۆی پالنە ھاوشێوەسازییەکانی
دەوڵەت-نەتەوە سازی پەھلەویەوە کەوتبووە بەر پەالمار ،وەک دالی
ناوەندی 2ئەم گوتارە بێتە ئەژمار .بەپێی سوخەنرانی و دیمانەکانی
قازی محەممەد ،سکرتێری حیزبی دێموکرات و سەرکۆماری دەوڵەتە
ناوچەییە کوردییەکە و بەیانییە و ڕاگەیاندنەکانی حیزبی دێموکرات
لەو سەردەمەدا ،پێداگری لەسەر زمانی کوردی وەک خاڵێکی گرینگی
پێک ھێنەری شوناسی نەتەوەیی دەردەکەوێ ،کە بۆ سەلماندنی ئەم
ڕاستییە دەتوانین سەرنج بدەینە ئەم بڕگانەی خوارەوە؛
 لە بڕگەی دووھەمی باڵوکراوەی ئێعالم مەوجودیەتی حیزبیدێموکراتدا ،ئاماژە بە «مافی خوێندن بە زمانی زگماکی» دەکرێ.
 لە مەڕامنامەی حیزبی دێموکراتدا؛ جەخت لە سەر کوردی بوونیزمانی فەرمی دایرەکان و دەرکردنی باڵڤۆکی «کوردستان» وەک
ئۆرگانی ڕەسمیی حیزب و باڵوکردنەوەی بابەت بە زمانی کوردی
دەکرێ.
 لە قەتعنامەی کۆتایی وتووێژەکانی حیزبی دێموکرات و فیرقەیدێموکراتی ئازەربایجاندا؛ ئاماژە بە پەرەدان بە زمانەکانی کوردی و
ئازەری لە ناوچە ژێر دەسەاڵتەکانی یەکتریدا دەکرێ.
لە ڕێکارنامەی حکوومەتی ناوچەیی کوردستاندا ئاماژە بەپێویستیی ھەڵگرتنی ناوە غەیرە کوردییەکان لەسەر قوتابخانە و
دایرەکان و دانانی ناو و نازناوی کوردی کراوە( .خوشحالی،١٣٨٠ ،
)٣١-٥٤
لە کاتێکدا «شا دەیویست بە داسەپاندنی زمانی فارسی وەک
زمانێکی تایبەت و زۆرەملی لە کاروباری حکومەتی و ڕۆژنامە و
ڕاگەیاندن و کتێبەکاندا ،بە شێوەیەکی ئاشکرا ڕێ بە پەرەسەندن و
مانی زمانی کوردی بگرێ» (انتصار )٦١ ،١٣٩٠ ،بەاڵم زمانی کوردی
 -1مفصل بندی
 -2دال مرکزی
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لەم قۆناغەدا وەک یەکێک لە گرینگترین واتاکانی گوتاری سیاسیی
کورد ،خۆ دەنوێنێ و چەشنی چەمکێکی پێکهێنەری شوناس دەبێتە
بنەڕتیترین واتای ئەم گوتارە ،بەو ھۆیەی کە پەراوێز خستنی زمانی
شوناسێکی نەتەوەیی دەتوانێ ببێتە ھۆی سڕینەوەی ئەم شوناسە،
پێداگری لە سەر زمان بە ھەمان شێوە دەتوانێ ببێتە ھۆکاری
پێکهاتنی شوناس .لە ڕاستیدا «دەسەاڵتدار بە تێگەیشتن لەو ڕاستییە
کە سەلماندنی شوناسی زمانی ئەویتری 1بە مانای دان پێداھێنان بە
بوونی ئەم پێکهاتەیەیە ،حەول بۆ تێکدانی ئەم شوناسە زمانیە دەکا...
نەتەوەیەک کە زمان وەک تاکە چەمکی مانا بەخش و ڕاگوێزەری
کولتوور لە دەست بدات ،ناچارە بە قەبووڵ کردنی زمانی ئەویتری،
فەرھەنگی ئەویتری و ھەر لەم ڕێگایەوە شوناس و دەسەاڵتی
ئەویتر»(رضایی )١٦٤-١٦٥ ،١٣٨٥ ،ھەرەسهێنانی کولتووری و
زمانی و لە ئاکام دا ھەرەس ھێنانی شوناسێکی ئیتنیکی و نەتەوەیی
ژێر ستەم لە دەورانی ئێستیعماری و تەنانەت لە دەورەی پاش
ئێستیعماریشدا بۆتە هۆی ئەوەی کە زۆر لە نەتەوە ژێردەستەکان
لە ڕێی ملمالنێی زمانییەوە بەرگرییان لە شوناس و کیانی سیاسیی
خۆیان کردوە « .دژکردەوە بە نیسبەت ھەڕەشەی نەتەوە و ھێزی
بااڵ دەست چ لە چوارچێوەی زمان و کولتوور و چ لە قەوارەی
کێشەی سەربازیدا ،بەردەوام بەشێکی لە مێژووی واڵتانی بە خۆوە
گرتوە ،کە لە ئاکامدا یا بەرھەمھاتنی بیری نوێ و پێکهاتنی گوتارێکی
نوێی لێ کەوتۆتەوە یا بۆتە ھۆی مانەوەی زمان ،شوناس و نیشتمانی
نەتەوەی ژێر دەست»(.ھەمان )١٦٩ ،کەواتە لەو سەردەمەدا کە
زمانی کوردی وەک زمانی پێکهاتەکانی دیکەی ئێران بە ھۆی پالنی
دەوڵەت-نەتەوە سازی ڕەزاشاوە کەوتبووە ژێر گوشارەوە ،زمان
وەک چەمکێکی پێکهێنەری شوناس ،لەنێو گوتاری سیاسیی کورددا
خۆ دەنوێنێ و وەک دالی ناوەندی «گوتاری سیاسیی شوناسخوازیی
حیزبی دێموکرات» واتاکانی دیکە بە دەوری خۆیدا جومگەبەندی
دەکا .بە شێوەیەک کە بە پێکهاتنی کۆماری کوردستان ،لە ڕێی نیزامی
پەروەردەییەوە ،بە کەڵک وەرگرتن لە گۆڤار و باڵوکراوە و کتێبی
پۆل ،کۆمار حەولی بۆ پەرەدان و بە فەرمی کردنی ئەو زمانەدا.
 -1دیگری
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بە شێوەیەک کە ئەم ژێرخانە دواتر بووە کۆڵەکەی زمانی کوردی
لە ژێر دەسەاڵتدارێتی ھەر دوو حکومەتی پەھلەوی و کۆماری
ئیسالمیدا .ھەڵبەت ناسیۆنالیزمی قەومیی کورد کە لە دژایەتی لە
گەڵ ناسیۆنالیزمی ئێرانیدا شکڵی گرتبوو ھێندێک واتای دیکەی لە
خۆی کۆ کردبۆوە کە بۆ یەکەم جار بوو دەھاتنە نێو ئەدەبیاتی
سیاسی کوردەوە ،کە گرینگترینیان «خودموختاری» بوو کە وەک
داواکارییەکی گرینگ و سەرەکیی گوتاری شوناسخوازیی حیزبی
دێموکرات ھاتە بەر باس و داواکردن .ھەر وەک لە بالوکراوەی
ڕاگەیاندنی پێکهاتنی حیزبی دێموکرات ،وتووێژ و قسەکانی سکرتێر
و سەرکۆمار دەردەکەوێ ،ئەم خودموختارییە لە چوارچێوەی یاسای
بنەڕەتیی ئێراندا داوا کراوە و خودموختاری و ئەنجومەنە ئیالەتییەکان
وەک چەمکێکی یاسایی لەگەڵ واتای ئازادی ،چەمکە سەرەکییەکانی
ئەم گوتارە پێک دەھێنن ،ئەم واتایانە لە چوارچێوەیەکی گوتاریی
شوناسخوازانەدا جومگە بەندی دەکرێن و واتاکانی دیکەی وەک
سەربەخۆیی خوازی و تێک دانی دەسەاڵت و شکاندنی قەوارەی
1
نیشتمانی ئێرانی دەخەنە الوە.
خودموختاری
بۆ کوردستان

ئازادی

زمانی
کوردی

دێموکراسی
بۆ ئێران

نمووداری ژمارە یەک
 -1حاشیە ڕانی

ئەنجومەنە
ئیالەتیەکان
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 .٢گوتاری سیاسیی بەشداریخوازیی حیزبی دێموکرات
دوای ھەرەسھێنانی کۆماری کوردستان و لە سێدارەدانی قازی
محەممەد و ھاوڕێکانی ،کەش و ھەوای مەھاباد و کوردستانی ژێر
دەسەاڵتی کۆمار میلیتاریزە و پۆلیسی کرا و ئەندام و ھەوادارانی
حیزبی دێموکرات کەوتنە ژێر چاوەدێری و ڕاوەدوونانەوە .شارێک
کە بە قەولی جان فوران «بە شاری کراوەیی سیاسی لە بەرامبەر
کۆنترۆلی توندی حکومەتی ناوی دەھات»(فوران )٤١٥ ،١٣٨٥ ،دیسان
کەوتەوە ژێر دەسەاڵتی حکوومەتی ناوەندی .بە پێچەوانەی ناوەند کە
دوای خەرمانانی   ١٣٢٠تا کوودەتای ٢٨ی گەالوێژی  ١٣٣٢دۆخێکی
ئازادیی بە خۆیە دەدی و ئازادی ڕا دەربڕین ،ئازادی سیاسی و
چاالکیی حیزبە سیاسیەکان دەبیندرا ،لە کوردستانی پاش ڕووخانی
کۆمار لە ساڵی ١٣٢٥دا کەش و ھەوایەکی پۆلیسی و ئەمنی حاکم
بوو و ئەڕتەش ببووە حاکمی ڕەھای کوردستان ،سیاسەتی حکومەت
بە نیسبەت کوردستان و بە تایبەت ناوچەی مەھاباد ،سیاسەتی
داگیرکاریی نیزامی بوو ،واتە ئەم ناوچەیە بەتەواوی لە ژێر کۆنترۆڵی
ئەرتەشدا بوو ،لێپرسراو و مەئمورێک کە دەھاتە ئەم دەڤەرە لە
پلەی ناوین بۆ خوارێدا بوو(.صادق وزیری .)٨١ ،١٣٨٦ ،ھیچ چەشنە
چاالکییەکی سیاسی و کۆمەاڵیەتی لەو ناوچەیەدا بە دی نەدەکرا،
تەنانەت لە مەجلیسی شازدەی شوڕای میللیدا کە ساڵی  ١٣٢٨کراوە،
مەھاباد؛ ناوەندی کۆماری کوردستان ،ھیچ نوێنەرێکی نەبوو .بەاڵم
ئەگەرچی لە کوردستان دوای ڕووخانی کۆمار دۆخێکی پۆلیسی
زاڵ بوو و باڵو بوونەوەی چاالکانی سیاسی ببووە ھۆی ئەوەیکە
کەشوھەوای گەرم و گوڕی ساڵەکانی  ٢٤و  ٢٥ببێتە دۆخێکی سارد
و سڕ و ناھومێدی باڵی بە سەر واڵتدا کێشابوو ،بەاڵم بە گشتگیر
بوونی چاالکیی محەممەدی موسەدیق لە ناوەند و سەرجەم ئێران و
جەخت کردن لە سەر لیبرالیزم وەک بنەمای ناسیۆنالیزمی ئێرانی،
کەشوھەوای کوردستانیش وردە وردە بەرەو جموجۆڵی سیاسی
دەرۆیشت« .دوای ڕەزاشا لە ناوەند ،جموجۆڵی کۆمەڵگە بووە ھۆی
ئەوەیکە دەرفەتێکی ھەستیار  وە دەست ڕێبەرایەتیی ناسیۆنالیزمی
لیبرال 1بکەوێ» (کاتم .)٣٣٠ ،١٣٨٣ ،ئەم جۆرە لە ناسیۆنالیزم

 -1ناسیونالیسم لیبرالی یا مدنی  
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بەشداریی مەدەنیی ھەموو پێکهاتەکانی ئێرانی لە چوارچێوەی
یاسای بنەڕەتیی مەشروتەوە خستبووە نێو بەرنامەکانی خۆیەوە،
حەولی دەدا لە ڕێی مەجلیسی شوڕای میللی و ھەڵبژاردنی ئازادانەی
نوێنەرانی ئەم مەجلیسە ،گۆڤار و ڕۆژنامەی ئازاد و پەرەدان بە
نیزامی حیزبی بە چاالکی ھێندێک حیزبی وەک؛ حیزبی ئێران ،حیزبی
تودە ،حیزبی زەحمەتکێشان ،هێزی سێهەم ،حیزبی پان ئێرانیست
و جیبهەی میللی   ،قەوارەی دەسەاڵتێکی سیاسی بەشداریخواز بە
خۆیەوە بگرێ و ڕووکارێکی تایبەت بەم قۆناغەی مێژووی ئێران بدا.
ئەم بارودۆخە توانیبووی کار بکاتە سەر کوردستانیش ،ھەڵبەت بەو
ھۆیەی کە موسەدیق وەک ڕێبەری بەربەرەکانێ لەگەڵ ئیمپریالیزمی
ئینگلیس دەناسرا و سیاسەتی کوردیش لەسەر ئەساسی دژایەتی
لەگەڵ ئێمپریالیزم دامەزرابوو ،جموجۆڵی الیەنگرانە لە موسەدیق لە
کوردستان دەستی پێکرد«.ڕووبەڕوو بوونەوە لەگەڵ ئێمپڕیالیزمی
ئینگلیس ،بۆ وەدەست ھێنانی مافی گەالنی ئێران ،بە شێوەیەک پەرەی
سەندبوو و قووڵ ببۆوە کە دەنگدانەوەکەی گەیشتبوە کوردستانیش،
ڕۆژنامە چەپیەکان ،مەبەست بالوکراوە ئاشکراکانە ،دەگەیشتنە
کوردستان و نەخشێکی بەرچاویان لە وریاکردنەوەی کورد و
ئامادە کردنیان بۆ بەشداری لە خەباتی کۆمەاڵیەتیدا دەگێڕا»(صادق
وزیری .)٧٩ ،١٣٨٦ ،وێڕای ئەوەیکە موسەدیق دژی الیحەکەی ڕەزم
آرا 1بۆ پێکهێنانی ئەنجومەنەکانی ئیالەتی و والیەتی بوو و نەیهێشت
لە مەجلیسی شازدەدا پەسەند بکرێ ،بەاڵم کورد ھەرگیز دەستی
لە پشتیوانیی موسەدیق لە ھیچ قۆناغێکدا ھەڵنەگرت ،ھۆکارەکەشی
ئەوە بوو کە؛ «دەوڵەتی موسەدیق نوختە گۆڕانێک بوو لە سیاسەتی
ئێراندا .چونکە ئەو حکوومەتە لەگەڵ ھەموو حکومەتەکانی پێشوو
جیاوازییەکی ئەساسی ھەبوو .حکوومەتێک بوو کە بە پشتیوانیی
خەڵک و بۆ چاەەسەر کردنی مەسەلەیەکی زۆر گرینگ وەک
میللی کردنی نەوت ھاتبووە سەر کار و سیاسەتێکی میللی بەڕێوە
دەبرد( ».قاسملو )١٦٧ ،١٣٨١ ،و « جۆری ناسیۆنالیزم و ئامانج و
 -1لە هاوینی ساڵی ١٣٢٩دا تیمسار ڕەزم ئارا الیحەی ساز بوونی ئەنجومەنە
ئیالەتیەکانی بردە مەجلیس کە موسەدیق یەک لە موخالفانی ئەم الیحەیە بوو کە پەسەند
نەکرا.
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ڕوانگە دێموکڕاتیک و لیبڕالیەکەی موسەدیق و شێوەی حکوومەت
کردنەکەی بە سەر خەڵکدا کە لە ڕێی ھەڵبژاردنەوە بوو  ،جموجۆڵ
و حەزی خستبوە نێو ڕووناکبیرانی کوردەوە»(انتصار،۱۳۹۰ ،
 .)۵۸گرینگترین نموونەکانی بەشداریی کورد لە پرۆسەی سیاسی
ئێران و پشتیوانی لە موسەدیق لەو سەردەمدا؛ یەکەم؛ بەشداری لە
ڕاپرسی بۆ پشتیوانی لە موسەدیق بوو بە جۆرێک کە «لە مەھاباد
لە نێو پێنج ھەزار دەنگدا تەنیا دوو دەنگ بۆ الیەنگری سەڵتەنەت
کەوتبووە سندووقەوە»(مک داوال )٤٢٨ ،١٣٨٠ ،لە بانەش تەنیا دوو
دەنگی ھاوشێوە ھەبوو .دووھەم؛ بەشداری لە ھەڵبژاردنی مەجلیسی
ھەڤدەیەمدا بوو« ،ئەوە یەکەم ھەڵبژاردن دوای ڕووخانی کۆماری
کوردستان بوو ،کە ھێندێک پاڵێوراو لە الیەن حیزبی دێموکراتەوە
بەشداری ئەم ھەڵبژاردنە بوون[  ،ئەم ھەڵبژردنە] لە  سەرەتاکانی
١٩٥٢دا بەڕێوە چوو ،کە نوێنەرانی ئەم حیزبە بۆ وە دەستھێنانی  
زۆرینەی دەنگەکان بە ئاسانی سەرکەوتن(»1انتصار ،همان.)۵۹ ،
ناسیونالیزمی لیبرالیی محەممەدی موسەدیق کە بەشداریی
کۆمەاڵنی خەڵکی وەک بنەمای دەسەاڵتداری خۆی دیاری کردبوو،
توانی حیزبی دێموکرات و کورد تووشی وەرسووڕانی گوتاریی
بکات ،گوتارێک کە لە ساڵەکانی دوای ڕووخانی کۆمار ،بە ھۆی
فەزای پۆلیسی کوردستان خەریک بوو بەرەو جۆرێک ناسیۆنالیزمی
ڕادیکاڵ دەڕۆی .ئەگەرچی بە ھۆی چاالکی نهێنیی حیزبی دێموکرات
وەک تاکە ھێزی سیاسی کوردستان و کەم بوونی باڵو کراوە و
سوخەنڕانیەوە کاری دەرکێشانی واتا گوتارییەکان کارێکی دژوارە،
بەاڵم بە ھۆی ئەوەیکە لە چوارچێوەی لێکدانەوەی گوتاری «الکالو
و مۆفەدا» جگە لە کردەوە گوتارییە زمانییەکان ،2کردەوە گوتاریە
غەیرە زمانیەکانیش 3دەتوانن ببنە ماکی گوتار و چەشنی زمانی
کردەوە ،دالە گوتارییەکانی لێ دەرکێشیـن .لەم قۆناغەدا سیاسەتی
کوردی بە بەشداری لە پرۆسەی گشتی و کەاڵنی ئێران وەک
 -1یەک لەو کەسانەی کە پاڵێوراوی حیزب بوو ،سارمەدینی سادق وەزیری بۆ مەهاباد
بوو ،کە وێڕای ئەوەیکە دەنگی زۆربەی خەڵکی مەهابادی هێناوە حکوومەتی نیزامی
مەهاباد ئیزنی نەدا بچێتە مەجلیس و کەسێکی دیکەیان دەست نیشان کرد  .
 -2اعمال گفتمانی زبانی  
 -3اعمال گفتمانی غیر زبانی
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بەشداری لە ڕێپێوانەکان بە پشتیوانی لە موسەدیق ،بەشداری لە
ڕاپرسی و ھەڵبژاردنی مەجلیس ،بە کاریگەری وەرگرتن لە گوتاری
ناسیۆنالیستی سەربەخۆیی خوازی موسەدیق لە سەر بنەمای
سیاسەتی «ھاوسەنگی نەرێنی» 1و حەول بۆ نەتەوەیی کردنی نەوت
و ئازادی لە ڕێی پەرەدان بە باڵوکراوە و ڕۆژنامە و گۆڤارەکانەوە،
جیاواز لە کەشی گوتاریی سەردەمی کۆماری کوردستان ،شکڵ
دەگرێ .پێویستە ئاماژە بەوەش بکرێ کە لە ساڵەکانی دەسەاڵتدارێتی
موسەدیقدا زۆرترین ھاوکاری لە نێوان حیزبی دێموکرات و حیزبی
تودە وەک یەکێک لە کاریگەرترین حیزبەکانی ئەو سااڵنەی ئێراندا
دەبیندرێ .گوتاری سیاسیی کورد لەم قۆناغەدا «بەشداری» 2وەک
دالی ناوەندی ئەم گوتارە هەڵدەبژێرێ و واتاکانی وەک ئازادی
حیزب و دەربڕین ،وێڕای زمانی کوردی کە دالی ناوەندی دەوری
پێشوو بوو ،دەبنە دالی خزی 3ئەم سەردەمە و خودمختاری
وەک گرینگترین داواکاری کورد لە چوارچێوەی یاسای بنەڕەتی
مەشروتەدا و چەشنی دالێکی دیکەی ئەم گوتارە لە چوارچێوەی
«کەشی گوتاریی» 4بەشداری دا جومگەبەندی دەکرێن  .
ئازادی

خودموختاری
بۆ کوردستان

نمووداری ژمارە دوو

بەشداری
لە پڕۆسەی
سیاسی
ئێراندا

زمانی
کوردی

یاسای
بنەڕەتی
مەشڕووتە

 -1موازنه منفی :بنەمای سیاسەتی دەرەکی محەمەدی موسەدیق بوو کە دواتر بوو بە
ماکی «جنبش عدم تعهد" کە پێک هاتبوو لەو واڵتانەی کە سەر بە هیچ باڵیكی ڕۆژئاوا
و ڕۆژهەاڵتەوە نەبوون  .
 -2مشارکت
 -3دال شناور
 -4فضای گفتمانی
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.٣گوتاری سیاسی شوناسخوازانەی قەومیی حیزبی دێموکرات
پاش کودەتای ٢٨ی گەالوێژ و ڕووخانی دەوڵەتی موسەدیق،
ئەو ھیوایەی کە کورد بە سیاسەتە لیبرالی و بەشداریخوازانەکانی
موسەدیقی بەستبوو لە نێو چوو .لە کوردستان بە شێوەیەکی
توندتر ڕووبەڕووی الیەنگرانی موسەدیق بوونەوە و ھێندێک لە
ڕێبەرانی حیزبی دێموکرات کە لەو دەورەیەدا ،بە شێوەیەکی نیوە
ئاشکرا چاالکیان دەکرد ،تووشی زیندان و ھەاڵتن ھاتن« .شا
وێڕای بە دەسەاڵت گەیشتنەوەی ھەموو نیشانەکانی بزووتنەوەی
ڕزگاریخوازیی کوردی لە ژیانی سیاسی ئێران سڕییەوە»(مک
داول .»٣٢٨ ،١٣٨٠ ،ئەگەرچی داخرانی سیاسی لە ھەموو جێیەکی
ئێراندا دەبیندرا بەاڵم لە ناوچە نەتەوەییەکان بە تایبەت لە کوردستان،
کە وەک پشتیوانی موسەدیق دەھاتنە ژمار ،دۆخەکە جیاواز
بوو«.حکومەت بۆ دڵنیا بوون لە سیاسەتەکانی ھاوشێوەسازی
زمانی ،کەسانی دەرەکی بۆ بەرپرسیارەتی ناوەندە پەروەردەییەکانی
کوردستان دەنارد و بەو پێیە چاالکیی سیاسی و ئازادی لە کوردستان
بەر تەسک بۆوە»(انتصار .)۶۱ ،۱۳۹۰ ،گەڕانەوەی ئەم دۆخە لە
ڕوانگەی کوردەوە داخرانی دەروازەکانی گۆڕان بوو ،لەم قۆناغەدا
حیزبی دێموکرات لە کۆنفرانسێکدا سیاسەتەکانی خۆی بەم شێوەیە
دیاری کرد؛ ڕووخاندنی پاشایەتی ،دامەزراندنی شوناسێکی کوردی
لە قەوارەی دەوڵەتێکی کوردی ھەڵبژێردراوی خۆیدا و ڕزگار کردنی
ھەموو کوردستان(.مک داول .)٣٢٨ ،١٣٨٠ ،لە ڕاستیدا ئەم کۆنفرانسە
کە بۆ تێکەڵ کردنەوەی دوو کومیتەی مەھاباد و سنە و دیاریکردنی
سیاسەتەکانی نوێی حیزب پێک ھاتبوو ،دەستپێکی گۆڕانێکی مەزن
لە سیاسەتی بەشداری خوازانەوە بەرەو سیاسەتێکی دژە حکومەتی
ڕادیکال بوو .حیزبی دێموکرات کە دوای کۆماری کوردستان
گرینگترین و گەورەترین ئەزموونی بەشداریی خۆی لە پرۆسەی
سیاسی ئێراندا ھەرچەند بە شێوەیەکی نیوە ئاشکرا   لە دەورەی
موسەدیق دا ،دیبوو ،ئێستا بە نهێنی کردنەوەی چاالکییەکانی بە
ھۆی داخرانی سەراسەری سیاسیی ئێران ،بەرەو سیاسەتی ڕادیکاڵی
ڕووخێنەرانە دەرۆیشت کە چارەی کێشەکانی خۆی لە بەشداری
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لە چوارچێوەی حکوومەتی سەقامگیردا نەدەدی بەڵکو تێکدانی ئەم
قەوارەیەی بە ڕێگە چارەی گەیشتن بە داواکاریە نەتەوەیی و شوناس
خوازانەکانی خۆی دەزانی.
لە ڕاستیدا کودەتای ٢٨ی گەالوێژ و داخرانی دوبارەی کەشوھەوای
سیاسی ئێران بووە ھۆی قووڵ بوونەوەی کەلێنی نەتەوەیی و
ڕادیکالیزە بوونی گوتاری سیاسی حیزبی دێموکرات کە بەستێنی بۆ
خەباتی چەکداری ساڵەکانی ٤٦-٤٨خۆش کرد« .کومیتەی ئینقالبی»ی
حیزبی دێموکرات بەرھەمی ئەو دۆخە و دژ کردەوەیەک بوو بە
نیسبەت سیاسەتەکانی پەھلەویی دووھەم کە بە شێوەیەکی ئاشکرا
شوناسی کوردی کە لە دەورەی کۆماردا پشوویەکی ھاتبۆوە بەر،
خستبووە ژێر گوشارەوە« .کومیتەی ئینقالبی» حیزبی دێموکرات،
شۆڕشی چەکداری کردبووە شێوازی خەباتی خۆی کە لە ماوەی
دوو ساڵدا ھێندێک شەڕی چریکی لە سێ کوچکەی مەھاباد-بانە-
سەردەشت ،وەڕێ خست(کوچرا )٤٢٩ ،١٣٧٣ ،کە لە ئاکامدا ئەم
بزووتنەوە چەکدارییە کە وەرسووڕانێک بوو لە گوتاری سیاسی
کورددا  ،سەرکوت کرا.
لە تایبەتمەندییە سەرەکییەکانی ئەم قۆناغە دەست بردن بۆ چەک
و شەڕی چریکیە کە بە پێچەوانەی دەورەکانی پێشوو ڕوودەدا ،ئەوە
لە حاڵێکدایە کە تەنانەت لە سەردەمی کۆماردا کە ئەرتەش بەرەو
مەهاباد بۆ خستنەوە ژێر دەسەاڵتی خۆی وەڕێ دەکەوێ ،حیزبی
دێموکرات دەست بۆ چەک نابا .دیارە وەک گوترا ،توند بوونی زمانی
ئەو حیزبە بە هۆی سیاسەتەکانی پەهلەویی دووهەم پاش کودەتای
٢٨ی گەالوێژە ،کە قووڵ بوونەوەی کەلێنی نەتەوەیی لێ دەکەوێتەوە
و  لە ئاکامدا دەبینین  گوتاری سیاسی حیزبی دێموکرات گۆڕانی بە
سەردا دێ« .ئەگەر نیزامی سیاسی دەسەاڵتدار سیاسەتێکی گونجاو
پەیڕەو نەکا ،کەلێنی شوناسی قەومی دەتوانێ بەستێنێکی باش بۆ
جموجۆڵی توندوتیژخوازانە ساز بکا و لە وەها دۆخێکدا داواکارییە
شوناسخوازانەکان بە ئاسانی دەتوانن بەرەو ئەم شێوە جموجۆاڵنە
بڕۆن»(.ایوبی )٧٥ ،١٣٨٧ ،لەم قۆناغەشدا وەاڵم نەدانەوەی حکوومەت،
داخرانی زیاتری کەشوهەوای سیاسیی کوردستان و نەبوونی
دەرفەت بۆ گەیاندنی داواکاریەکان و بەدواداچوون بۆ جێبەجێ
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کردنیان ،بووە هۆی قووڵ بوونەوەی کەلێنی نەتەوەیی ،وەک یەکێک
لە گرینگترین کەلێنەکانی شوناسی و شکڵ گرتنی خەباتی سیاسی
لە چوارچیوەی «کومیتەی ئینقالبی» حیزبی دێموکرات و ڕادیکاڵ
بوونی گوتاری سیاسیی کورد ،کە دژکردەوەیەک بوو بە دۆخی زاڵ
بە سەر کوردستاندا .لە تایبەتمەندیەکانی گوتاری سیاسیی کورد لەم
قۆناغەدا؛ پێکهاتنی پەلە چریکیەکان و هێندێک شەڕی ناو بە ناو  لە
ناوچە سنوورییەکانی کوردستاندایە ،کە وەک «کردەوەیەکی گوتاریی
نا زمانی» (عمل گفتمانی غیر زبانی) لە چوارچێوەی سیاسەتەکانی
حیزبی دێموکڕات کە لە کۆنفڕانسی دووهەمی ئەم حیزبەدا؛ ڕووخانی
پاشایەتی ،دامەزراندنی شوناسێکی کوردی و ئازاد کردنی هەموو
کوردستان ،ناوی دێت ،پێویستە لێکدانەوەی لە سەر بکرێ .هەڵبەت ئەم
سیاسەتانە هێندێک بابەت و پرسن کە لە سەردەمی کۆماریشدا نە بە
شێوەی تێئۆری و نە بە شێوەی کردەوەیی نەهاتە بەر باس و  پالنی
حیزبی دێموکڕات و کۆماری کوردستان نەبوون .لەم سەردەمەشدا
وەک سەردەمی کۆمار کە یەکەمین قۆناغی پێکهاتنی گوتاری سیاسی
کورد بوو ،جەخت لە سەر چەمکی شوناس دەکرێ ،بەاڵم وەک ئەو
سەردەم زمانی کوردی چەشنی چەمکێکی شوناسی ،زەق نابێتەوە،
بەڵکو بابەتی ئیتنیک سەرەکیترین چەمکی ئەم گوتارەیە .چەمکێک
کە پتر لە هەر واتا و دالێکی دیکە توانایی ساز کردنی خەباتی
چەکداری هەیە و ئەگەر هەلی بۆ بڕەخسێ دەتوانێ کۆمەالنی خەڵک
بێنێتە مەیدان ،کە باشترین دۆخ بۆ ئەم بابەتە؛ بۆشایی دەسەاڵت و
الوازیی ناوەندە ،کە لەو سەردەمدا ئەم هەلە بۆ کومیتەی ئینقالبیی
حیزبی دێموکڕات نەڕەخسا ،چون محەمەد ڕەزا شا ،پاش کودەتای
٢٨ی گەالوێژ ،بناغەی دەسەاڵتێکی بەهێزی داڕشتبوو و هەر لە
دوای هەرەسهێنانی کۆمارەوە سەرنجێکی زۆری ئەمنی دابووە
کوردستان و ئیزنی هیچ جۆرە ڕێکخستنێکی لەم ناوچەیەدا نەدەدا.
کەواتە گوتاری سیاسیی کورد لەم قۆناغەدا ،شەڕی چریکی دەبێتە
دالە ناوەندییەکەی و هێندێک چەمکی وەک ڕووخاندنی پاشایەتی و
ئازادی هەموو کوردستان وەک دوو دالی نوێی گوتاریی و زمانی
کوردی وەک گرینگترین چەمکی شوناسی ،وێڕای هێندیک دالی
دیکە کە لە گوتارەکانی پێشووشدا بوونیان هەبووە ،لە چوارچێوەی
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گوتارێکی نەتەوە ویستی شوناسخوازانەدا جومگەبەندی دەکرێن و
دەبنە پێکهێنەری ئەم گوتارە .دالی بەشداری وەک دالی ناوەندی
قۆناغی پێشووی گوتاری سیاسی حیزبی دێموکرات دەخرێترە الوە
و ئەم واتا ڕادیکاڵە واتە شەڕی چریکی دەخرێتە جێی.
ڕووخانی
پاشایەتی

ئازادیی
هەموو
کوردستان

عەمەلیاتی
چریکی

نەتەوە
خوازی

زمانی
کوردی

نمووداری ژمارە سێهەم
.٤گوتاری سیاسیی شوناسخوازانەی
بەشداریویستی حیزبی دێموکڕات
ئەگەرچی لە قۆناغە جیاوازەکاندا ،گوتاری سیاسی حیزبی
دێموکرات لە ژێر کاریگەری ڕووداوە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکاندا
گۆڕانکاری بەسەردا ھاتووە ،بەاڵم ئەم گۆڕانکارییە بە مانای شیفتێکی
ئەرێنی و کاریگەر نەبووە ،بەڵکو بە ھۆی ئەوەیکە ئەم وەرچەرخانانە
دژ کردەوەیەک بووە بەرامبەر   بارودۆخی زاڵ بە سەر ئێران و
کوردستاندا ،کەواتە ڕاپەڕاندنی ئەرکەکان لە چوارچێوەی ئەم
گۆڕانکارییە گوتارییەدا هێندێک جار سەرکەوتوو نەبووە .گوشارەکان
و دژوار کردنی دۆخی چاالکی سیاسی لە قۆناغێکدا و کرانەوەی
ڕێژەیی کەشوھەوای سیاسی لە سەردەمێکی دیکەدا کە سەرچاوەی
لە جۆری ناسیۆنالیزمی ناوەند دایە ،بۆتە ھۆی گۆڕانکاری لە گوتاری
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سیاسیی حیزبی دێموکرات لەو سااڵنەدا .دوای شکستی کومیتەی
ئینقالبی حیزبی دێموکرات لە شەڕی چریکی دژ بە ڕێژیمی پاشایەتی
پەھلەوی کە ئەم کومیتەیە ڕووخاندنەکەی کردبووە ئامانجی
سەرەکی خۆی ،حیزبی دێموکرات وێڕای وەرچەرخانێکی گوتاریی،
حەولی ڕێک خستنەوەی خۆی دەدا و ھێندێک پالنی دێموکراتیک کە
پەسندی حیزبی سەردەمی کۆماری کوردستان بوو دەخاتەوە نێو
گوتارە سیاسییەکەیەوە ،لە ڕاستیدا شکستی بزووتنەوەی چریکی
و پێشوازی نەکردنی جەماوەر   لەم جۆرەی خەبات لەو قۆناغەدا
 بە پێچەوانەی قۆناغەکانی دواتر واتە لە ساڵەکانی یەکەمی هاتنەسەر کاری کۆماری ئیسالمیدا خەباتی چەکداری پێشوازیەکی مەزنی
جەماوەری لێ دەکرێ  -ھۆکاری سەرەکیی ھەڵبژاردنی دروشم
وشێوازێکی نوێ لە الیەن حیزبی دێموکراتەوە بوو« .کەواتە لە
ساڵی ١٣٥٠ەوە ،دروشمی دێموکراسی بۆ ئێران و خودموختاری
بۆ کوردستان وەرگیرا ،ھەڵبژاردنی وەھا دروشمێک حەول بوو بۆ
قەوارە بەخشین بە داواکارییەکانی کورد لە چوارچێوەیەکی گونجاودا
بۆ ئێرانییەکان وکۆمەڵگەی نێونەتەوەیی»(رومانو)١١٠ ،١٣٨٨ ،
ئەگەرچی خەبات دژ بە حکوومەتی پەھلەوی وەک گوتاری دژبەری
گوتاری سیاسیی حیزبی دێموکرات ،قەوارەبەندی گوتاریی ئەم
گوتارە پێک دێنێ ،بەاڵم ھەرگیز وەک قۆناغی پێشوو شەڕی چریکی
بەشێک لە ڕەفتاری سیاسی ئەم حیزبەی پێک نەدەھێنا ،لە ڕاستیدا لەم
قۆناغەدا گوتاری سیاسی حیزب فۆرمێکی واقعبینانە و نێوانگیرتر بە
خۆیەوە دەگرێ و خۆی لەچوارچێوەیەکدا جومگەبەندی دەکا کە ھەم
کەشی دژایەتی ڕابگرێ و ھەم سەرنجێکی تایبەت دەداتە ئیمکانی
وەرگرتنی کۆمەاڵیەتی و ڕێک خستنیان لەم چوارچێوە گوتارییەدا.
بە شێوەیەک کە ئەم گوتارە بە ڕاکێشانی سەرنجی ژمارەیەکی زۆر
لە جەماوەر ،بەرەوپیری شۆڕشی گەالنی ئێران لە ٥٧دا دەڕوا و بە
ورووژاندنی بابەتی سەرنجڕاکێشتر لە سەر بنەمای داواکارییەکانی
کۆمەڵگەی کوردی ،بەشێکی زۆری خەڵک لەگەڵ خۆی ھاوڕێ
دەکا ،بە چەشنێک کە پاش سەرکەوتنی شۆڕش ،دەبێتە گەورەترین
حیزبی سیاسی کوردستان و تەنانەت ناوچە نەتەوەییەکانی ئێران ،بە
پێگەیەکی مەزنی کۆمەاڵیەتیەوە.
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لە دۆخێک دا کە کوردستان دەستەو یەخەی گەشەی ناھاوسەنگی
پالنە گەشە تەوەرکانی محەمەد ڕەزا شا بوو ،بەشێکی زۆر لەو
الوانەی کورد کە وێڵی کار بوون ڕوویان کردە ناوەند ،ئەم کۆچە
بە پێچەوانەی ناوچەکانی ناوەندی ئێران کە بووە ھۆی تێک چوونی
شوناسی ناوچەییان ،بە قازانجی شوناسی نەتەوەیی(سەراسەری)،
لە کوردستان بووە ھۆی بە ھێز بوونی   شوناسی ئیتنیکی و
تێگەیشتنێکی بە نیسبەت دوا کەوتوویی کوردستان لە   بەرامبەر
ناوەند دا ساز کرد»(داول ،)٤٣٩ ،١٣٨١ ،حیزبی دێموکرات لەو
سااڵنەدا ببوە سێحەبی ڕێبەرایەتیەکی جیاواز کە وێڕای ئەوەیکە
دەرکێکی دوروستی لە دۆخی سیاسی ئێران ھەبوو ،گەرانەوەی بۆ
دروشمە سەرەکییەکانی کۆماری کوردستان کە خودموختاری بۆ
کوردستان و دێموکراسی بۆ ئێران بوو کردبووە نەخشە ڕێگای
خۆی ،ئەوە لە کاتێکدا بوو کە ئەزموونی ساڵەکانی بەشداری لە
پرۆسەی سیاسی ئێران لە دەورەی مەسەدیقدا ،ھاوکاری لە گەڵ
حیزبی تودە و شەڕی چریکیشی ھەبوو .کەواتە دەبوو گوتارێکی
سیاسی نوێنەرایەتی بکا کە لە الیەکەوە ئیمکانی باس کردن لە
چوارچێوەی ئێرانیدا ھەبێت ،لە الیەکی دیکەوە  ئیمکانی ڕاکێشانی
سەرنجی کۆمەاڵنی کوردستانی ھەبێ و هەروەها ئیمکانی ئەوەشی
هەبێ کە شوناسی کوردی کە بە ھۆی گەشەی ناھاوسەنگ پڕ ڕەنگتر
ببوو وەک چەمکێکی گرینگی ئەم گوتارە جومگەبەندی بکا .ئەوە لە
کاتێک دابوو کەحیزبی دێموکرات وەک تاکە ھێزی سیاسیی کورد،
دوای کۆنگرەی سێهەمی خۆی ئەو دروشمانەی بۆخۆی ھەڵبژارد
کە بەستێنەکانی گەیشتن بە دۆخی شۆڕشگێڕانەی خۆش دەکرد
و پتر لە ھەر قۆناغێکی دیکە چارەنووسی خۆی بە چارەنووسی
گشتیی کۆمەاڵنی ئێرانەوە گرێ دابۆوە .کەواتە لەو سەردەمەدا،
گوتاری سیاسیی حیزبی دێموکرات پێویست بوو ھەم جەخت بکاتە
سەر ئامانجەکانی کۆماری کوردستان و گوتارە شوناسخوازانەکەی،
ھەم ئەوەیکە وەک سەردەمی موسەدیق بیر لە ھاوڕێیەتی لەگەڵ
بزووتنەوەی سەراسەری ئێران بکاتەوە .جەختکردنەوەی دووبارە لە
سەر دروشمی خودموختاری بۆ کوردستان و دێموکراسی بۆ ئێران،
زیاد کردنی وشەی «ئێران» بە ناوی حیزبی دێموکراتی کوردستان
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و گەرانەوەی ئەندامانی ڕێبەرایەتی حیزب لە عێراق و ئورووپاوە
بۆ ئێران و باڵوبوونەەوەیان بە شارەکانی کوردستان و تاران
دا(حەسەنزادە ٢٥٤ ،١٣٨١ ،و  ،)٢٧٨بەشێک لەو کردەوە گوتاریانە
بوون کە ھەوێنی گوتاری سیاسیی کوردیان لەو سەردەمەدا پێک
دەھێنا .ئەگەرچی دروشمی ڕووخانی ڕژیمی پاشایەتی لە نیو ئەم
گوتارەدا بوونی هەبوو بەاڵم تەنانەت لە مانگەکانی کۆتایی تەمەنی
ئەم حکوومەتەشدا شەڕی سەربازی و چریکی وەک قۆناغی پێشوو
پێڕەو نەکرا .ھەروەک گوترا ،بەھێز بوونی شوناسی کوردی بە ھۆی
گەشەی خۆئاگایی گشتی کوردەوە کە بەرھەمی گۆڕانی کۆمەڵگەی
ئێران و گەشەی شارنشینی و پێشکەوتی ڕێژەیی ئابووری و گەشەی
ناھاوسەنگی کوردستان بە نیسبەت ناوەند و ناوچە ناوەندیەکانی
ئێران بوو ،داواکاری پێشکەوتن و گۆڕانی بارودۆخی ئابووری
خەڵکی بۆ یەکەم جارکەوتە پالن و ئەدەبیاتی سیاسی کوردەوە.
گەشەی شوناسی کوردی لە پێوەندی لەگەڵ چەمکی ئیتنیکدا نەبوو،
بەڵکوو جۆرێک ھەست بە ھەاڵواردن بە نیسبەت ناوچەکانی دیکەی
ئێران بوو« ،ئەم خۆئاگاییە نوێیەی کورد ،بە ھۆی سەرنجدان بە
دواکەوتوویی کوردستان پەرەی ئەستاند»(مک داول)٤٣٩ ،١٣٨٠ ،
بەو ھۆکارانە؛ گوتاری سیاسی حیزبی دێموکرات ،لە چوارچێوەی ئەم
دروشم و کردەوە گوتاریانە وھەستی ھەاڵوردنە دا پێک ھات .کەواتە
شوناسی غەیری ئیتنیکی ،ئەم چەمکە گوتاریەیە کە لەم قۆناغەدا
وەک واتایەکی پادرادۆکسیکاڵ دەبێتە دالی ناوەندی کە لەئاکامی
ھاوڕێیەتی لەگەڵ واتاگەلێکی وەک دێموکراسی بۆ ئێران ،زیاد بوونی
ناوی ئێران بە حیزبی دێموکراتی کوردستان و لە کۆتاییدا بەشداری
لە خەباتی سەراسەری دژ بە حکوومەتی پەھلەویدا مانا پەیدا دەکا و
ئەو چەمکانە بە دەوری خۆیەوە جومگەبەندی دەکات.
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ڕووخانی
پاشایەتی

دێموکراسی
بۆ ئێران

شوناسی
کوردی

خودموختاری
بۆ کوردستان

بەشداری
سەراسەری

نمووداری ژمارە چوارەم

ئاکام
گۆڕانی ڕوانگەی دەسەاڵتدارانی ئێران لە قاجارەوە بۆ پەھلەوی
بەو ھۆیــەی کە گۆڕانکارییەکی مەزن لە شێوەی دەسەاڵتدارێتیدا
بوو ،بووە ھۆی گۆڕانی بنەڕەتی بەستێنی کۆمەاڵیەتی ئێران .ئەم
گۆڕانکارییانە بە شێوەیەک ڕوویان دا ،کە بووە ھۆی ڕوودانی ھێندێک
گۆڕانی گــەورە لە کوردستانیشدا .ناسیۆنالیزمی کەوناراخوازی
قەومیی پەھلەوی کە ئەویتری خۆی لە جۆراوجۆری ئێراندا دەدی،
باشترین ڕێگای گەیشتن بەئامانجەکانی خۆی بە سڕینەوەی ئەم
جیاوازیە ئیتنیکی و نەتەوەییانە دەزانی .لە ڕاستیدا دەوڵەت-نەتەوە
سازییەکەی ڕەزاشــا لەسەر بنەمای ئاسیمیالسیۆن و سڕینەوەی
جیاوازییە ئیتنیکی و کولتووریەکان نە تەنیا نەیتوانی لە خزمەت
ناسیۆنالیزمی دەوڵەوتسازدا بێ بەڵکو بووە ھۆی قووڵبوونەووی
کەلێنی نەتەوەیی وەک یەکێک لە کەلێنە شوناسیەکانی کۆمەاڵیەتی.
قووڵبوونەوەی ئــەم کەلێنە و پێکهاتنی حیزبی دێموکرات وەک
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حیزبێکی کوردی ناسیۆنالیست لە دەوری کەلێنی قەومی-نەتەوەیی،
نیشانەی ناسەرکەوتو بوونی ئەم پرۆژەیە بوو .کە بە ساز بوونی
ھەلومەرجی تایبەتیی دوای خەرمانانی  ١٣٢٠و ساز بوونی بۆشایی
دەسەاڵت ،کوردستان ئەو ھەلەی بۆ ڕەخسا دژکردەوە نیشان بدا و
بە دامەزرانی حیزبی دێموکرات و پاشان کۆماری کوردستان بناغەی
یەکەم گوتاری سیاسیی کورد دژ بە گوتاری ناسیۆنالیستی کەونارا
خوازی ڕەزاشا بە پێشەنگێتی دێموکرات داندرا  .کەواتە لە دەورەی
پەھلەوییەکاندا و وەک دژکــردەوە بە نیسبەت ناسیۆنالیزمێک کە
سەرچاوەی شێوە ڕوانینیان بۆ جیاوازییەکانی ئێران بوو ،کەلێنی
قەومی یا نەتەوەیی بەردەوام زیندوو بووە و لە بەستێنی سیاسیی
ئێراندا بۆتە ھۆی پێکهاتنی قەیران و کێشە ،کە دامەزرانی حیزبی
دێموکرات و درێــژە بە چاالکی و گۆرانی گوتارەکەی بەرھەمی
ئەم بارودۆخەیە .وەک باس کرا لە سەرەتای دامــەزرانــی حیزبی
دێموکراتەوە تا شۆڕشی گەالنی ئێران لە ٥٧دا ،گوتاری سیاسیی
کورد چوار قۆناغی بە خۆیەوە دیتووە کە بە کاریگەری لە بارودۆخی
سیاسی و کۆمەاڵیەتی و شێوە ڕوانینی دەسەاڵتدارانی ئێران گۆڕانی
بە سەردا ھاتوە .دیارە لە سەرجەمی ئەم قۆناغانەدا ،ناسیۆنالیزم
وەک ڕۆحی گوتاری سیاسی ،ھەڵبەت لە دژ کــردەوە بە نیسبەت
جۆری ناسیۆنالیزمی ناوەنددا بوونی ھەیە و لە ھەرسەردەمێک دا
تایبەت مەندی  خۆی دەبەخشێ بە گوتاری سیاسی حیزبی دێموکرات.
دیــارە گوتارەکان بە نیسبەت بــارودۆخ و ھەلومەرج وپێداویستی
کۆمەڵگە دێنە مەیدانەوە و گوتاری سیاسیی حیزبی دێموکراتیش
بەپێی زەرورەتە مێژووییەکەی و لە دژایەتی لەگەڵ گوتاری سیاسی
ناوەنددا ھاتۆتە ساحەی سیاسییەوە و لە دژایەتی لەگەڵ واتا و
دالەکانی ئەم گوتارە دژبەرە ،گۆرانی بەسەردا ھاتوە یا شکڵی گرتوە.
لە ڕاستیدا گوتاری سیاسی حیزبی دێموکرات و لە ئاکامدا گوتاری
سیاسی کورد گوتارێکی دژکردەوەییە و لە وەاڵمی گوتاری ناوەنددا
خۆی ڕێک خستوە و بە گۆڕانی ئەو گوتارە گۆرانی پێدا ھاتــوە.
جگە لە قۆناغی چوارەم ،واتە قۆناغی کۆتایی کە گوتاری سیاسیی
دێموکرات هاوڕێ لەگەڵ سەراسەری ئێران بەرەو پیری شۆڕشێک
دەچن کە ئاکامەکەی ڕووخانی حکوومەتی پاشایەتییە ،لەم قۆناغەدا
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وێڕای ئەوەیکە لە ناوەند و بە تایبەت لە مانگەکانی ئاخردا چاکسازی
بەڕێوەیە و چاوەڕوان دەکرێ کە حیزبی دێموکرات بۆ وەاڵمی ئەم
چاکسازیە گوتارێکی نەرم بە کار بێنێ ،بەاڵم ئەو شتە ڕوو نادا و
بڕیاری ڕووخانی پاشایەتی ھەر لە ئارادایە و حیزبی دێموکرات
بە شێوەیەکی کــردەوەیــی گوتارەکەی خــۆی بە ســەر کۆمەڵگەی
کوردیدا زاڵ دەکا ،بە چەشنێک کە پاش ڕووخانی ئەم حکوومەتەش
ئەم گوتارە وێڕای ئەوەیکە حیزب و الیەنی دیکەش دێنە مەیدانی
سیاسەتی کوردیەوە ،بەاڵم ھەر زاڵ دەمێنێتەوە و ئەو الیەنە نوێیانە
نەخشی وردە گوتاری سیاسیی کورد لە دەورانی کۆماری ئێسالمیدا
دەگێڕن ،کە تا ئێستاش ئەم دۆخە وەک خۆی ماوەتەوە.
***
سەرچاوەکان
کوردی
قاسملوو ،عەبدولڕەحمان و عەبدواڵ حەسەنزادە ،)١٣٨١( .کورتە
مێژووی حیزبی دێموکراتی ئێران.
فارسی
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هێشتا ساڵێکی تــەواو بەسەر هاتنی هێزی هاوپەیمانانی شەڕی
دووهەمی جیهانی بۆ ئێران بە تایبەتی داگیرکردنی باکوور و ڕۆژئاوای
ئێران لەالیەن ئەڕتەشی سوور کە بوونە هۆی نەمانی هێزی نیزامیی
ڕەزاشــای دیکتاتۆر لە بەشێک لە کورستان تێنەپەڕیبوو ،پیاوانی
تێکۆشەری کورد لە شاری مەهاباد کۆمەڵەی ژیانەوەی کوردیان لە
٢٥ی گەالوێژی ساڵی ١٣٢١دا دامەزراند.
چونکو حیزبی دێموکراتی کوردستان لەسەر بنەمای ئەو کۆمەڵە
دامەزراوە ،بە پێویست دەزانم ئاماژە بە هێندێک لە کارەکانی بکەم.
تێکۆشانی ئەو کۆمەڵە لە ناوچەی موکریان زۆر زوو پەرەی ئەستاند.
حکوومەتی تاران لە کردەوەدا حاکمییەتی خۆی لەم دەڤەرە لەدەست  
چوو بوو .بەشی زۆری ئەرکەکانی حکوومەتی کەوتبوە سەرشانی
خەڵک خۆی .لەو سەردەمیشدا کۆمەڵە ژ -ک یەکەم حیزبی نەتەوەیی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بوو .وێڕای تێکۆشانی سیاسی و پەرەدان بە
هەستی نەتەوایەتی لە زۆر شوێن بە تایبەتی لە شاری مەهاباد ،زێدی
لە دایکبوونی ،زۆربەی گرفتەکانی خەڵکیان حەل دەکرد .بە تایبەتی
لە دوو بواری فەرهەنگی و ئاسایشەوە هەنگاوی بەنرخی هەڵێناوە.
«قۆڵسوور»ەکانی ژ-ک خۆبەخشانە شەو و ڕۆژ ئامادەی خزمەت
بوون ،ئەرکی ئەمنییەت و ئاسایشی شاریان وەئەستۆ گرتبوو ،هەموو
کات ئامادەی بەرەنگاربوونەوەی هەر هێرشێک بوون کە ڕەنگبوو لە
الیەن هێندێک عەشیرەتی هەلپەرست بۆ تااڵن و بڕۆ بکرێتە سەرشار.
لە زۆربەی گەڕەکەکانی شار بنکەی تایبەت داندرابوون .شەوانەش
بە شێوەی گــەڕۆک لە کوچە و کــۆاڵن و شەقامەکان ئەرکی پێ
ئەسپێردراویان ئەنجام دەدا .ئەگەر ڕووداوێــک لە دوور و نیزیک
تەنانەت لە دێهاتی دەوروبــەریــش ڕووی دابــا بە هانای خەڵکەوە
دەچوون.
هێندێک بنیادی حکوومەتی وەک سەربازخانە کە ئەو هەمووە
هێزەی تێیدابوو بە دوو بۆمبی گچکە و کەم هێزی تەیارە ڕەشەکەی
سۆڤییەت کونە مشکیان لێ ببوو بە قەیسەری و هەاڵتبوون و چۆڵیان
کردبوو ،یا سیلۆ و ژاندارمەری کە بێخاوەن مابوونەوە ،هەرچەند
هێندێکیان تااڵن کرابوون ،بەاڵم ژ -ک پارێزەری تایبەتی بۆ دانابوون
تا ساختومانەکان وێران نەکرێن و لەوەی کە لە یەکەم ڕۆژەکانی
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چۆلبوونیاندا تااڵن کرابوون زیاتر وێران نەکرێن .بۆ نموونە هەر
سەربازخانەکە دواتر کرایە پێشمەرگەخانە.
لە بواری فەرهەنگیشەوە مەجالیان نەدا ئەو خوێندنگانەی هەبوون
دابخرێن و ئەندامانی فەرهەنگیی شار کە زۆریان ببوونە ئەندامی
کۆمەڵەی ژ -ک نەیانهێشت قوتابییەکان لە خوێندن دواکەون ،بەڵکوو
هەنگاوی گەورەشیان هەڵگرت.
بە دانانی دوو قوتابخانەی شەوانە بە ناوەکانی «گــەالوێــژ» و
«ئــازادی» بۆ فێرکردنی زمانی کــوردی کە تا ئــەودەم خوێندن و
نووسین بە کــوردی بە تــەواوی یاساغ بوو خزمەتێکی باشیان بە
الوان کرد.
یەک لەو مەدەرسانە «گەالوێژ» لە خانووی حاجی ئەحمەد گادانی
لە گەڕەکی قووڵە قەبڕان ،بە سەرۆکایەتیی مەال عەبدوڵال داوودی،
ناسراو بە خاڵە مەال یەکێک لە دامەزرێنەرانی کۆمەڵەی ژ -ک و
دووهەمیان لە گەڕەکی هەرمەنیان بە ناوی «ئــازادی» لە کوچەی
محەممەدی مەولوودی بە لێپرسراوی فەرهەنگیی بــەوەج «عەلی
گولجەبینی» بەڕێوە دەچــوون .جگە لە چەند مامۆستای خۆجێیی
بەڕێزان؛ ڕەوانشادان عوسمان دانش ،محەممەد تۆفێق وردی ،کەریم
زەند ،نووری ئەحمەد تەها بە نۆبە لەو دوو قوتابخانەیە دەرسیان
دەگوتەوە.
ئەو بەڕێزانە توانییان لە ماوەیەکی کەمدا پۆڵێک الو بەچەشنێک
فێری خوێندن و نووسینی زمانی کوردی بکەن کە پاش تەواوبوونی
دەورەکــەیــان هێندێک لــەوان بوونە مامۆستای کــوردی گوتنەوە و
خزمەتی باشیان کرد.
وابزانم زیاتر بە مەبەستی تەمرینی حکوومەتداری بوو کە ژ -ک
میرمیرێنی نەریتی کۆنی کوردیی زیندوو کردەوە.
یەکیان بە میرایەتیی مستەفا سیاسەری لە گەڕەکی هەرمەنیان و
ئەویتریان لە گەڕەکی ڕزگەریان بە میرایەتیی حەمەدەمین یا حەمەی
حەسەن زارا بەڕێوە دەچوو.
ئەو دوو میرانە جو بەرگی تایبەتییان بۆ ساز کرابوو .هەرکام
پۆلێک الوی بەوەج و کارگێڕ یان قۆڵسووری ژ-ک یان بۆ دابینکردنی
ئەمنییەت لە دەور بوو ،هەر حوکمێکی کردبایان بەڕێوە دەچوو.
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کۆمەڵەی ژ -ک بەهێنانە سەرشانۆی دوو نمایشی «سوڵتان
سەالحەدین» و «دایکی نیشتمان» لە مەهاباد و نەغدە و شنۆ و
بۆکان ،کە لە هەر کام لەو شارانە چەند ڕۆژ نیشان دران ،کاریگەریی
زۆری لە سەر گەشەکردنی هەستی نەتەوەیی و بڕوابەخۆ بوونی
خەڵک کرد.
چاپ و باڵوکردنەوەی گۆڤاری بەپێزی «نیشتمان» وەک یەکەم
باڵڤۆکی کوردی لە ڕۆژهەاڵت و ئۆرگانی کۆمەڵە لەو سەردەمەدا
یەک لە کارە بەرچاوەکانی فەرهەنگی و ڕووناکبیریی سەردەم بوو
کە بۆ چاپکرانی چەند ژمارە دەچوونە تەوڕێز و لە ڕێگەی دۆستانێک
کە دەستیان دەکــاری چــاپ و چاپخانەدا بــووە ،چاپیان دەکــرد و
دەیانهێناوە کوردستان و باڵویان دەکردەوە.
لەڕاستیدا خەڵک ئەوەندەیان بڕوا بە کارەکانی ژ -ک هەبوو کە
نەتەنیا بە قسەی «فەرماندار»ی دیاریکراوی حکوومەتی ئێرانیان
نەدەکرد کە لەوکاتدا لە سەرۆک عەشیرەتەکان دادەندران ،بەڵکووو
یەک دوو جار بە خۆپیشاندان لە شار وەدەریان نان.
بە هاتنی قــازی محەممەد بۆ نێو کۆمەڵەی ژ -ک و بوونی بە
ئەندامی ئەم ڕێکخراوە ،وەزعی ژ -ک زۆر بەرەو پێشتر چوو .هەم
وەزنی چووە سەر و هەم کەسایەتییەکانی کوردستان  لە دوور و
نیزیک ڕوویان تێکرد .هەر وەک هێندێک لە ئەندامانی بەڕێوەبەری
پێشبینییان کردبوو دوای ماوەیەک قازی محەممەد بوو بە مۆرەی
هەرە گرینگی ئەم ڕێکخراوەیە.
دوای یەک دوو سەفەر بۆ ئازەربایجانی سۆڤییەت و نیزیکیی
دۆستانە دەگەڵ فیرقەی دێموکراتی ئازەربایجان لە الیەک و پاش
تەکبیروڕایەکی زۆری بەڕێوەبەرانی ژ -ک ،بە حوکمی پێویستیی
هەلومەرج و زەمان ،بە دەنگی زۆربەی هەرە زۆری ڕێبەڕانی کۆمەڵە،
ئەو ڕێکخراوە بوو بە «حیزبی دێموکراتی کوردستان ».
ئەو حیزبە مۆدێرنە بە ڕاگەیاندنی بەرنامەیەکی  ٨مادەیی کە لە /١
 ١٣٢٤ /٨بە واژۆی دەیان کەس لە ڕێبەڕان و کەسایەتییەکانی کۆمەڵە
چاپ و باڵو کرایەوە بوونی خۆی ڕاگەیاند .لەو ڕاگەیاندراوەدا بەشی
بەرچاوی پێویستییەکانی ئەو کاتی کۆمەڵگە گونجابوو.
لە ماوەیەکی کورتدا ئەو حیزبە کە لە سەر بنەمای کۆمەڵە دامەزرا،
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یەکەم کۆنگرەی هــەر لە شــاری مەهاباد بەست و دوای خستنە
بەر باسی بەرنامەکە و باس و خواسێکی زۆر لە سەری ،هەر لەم
کۆنگرەیەدا گرینگیی زۆر زیاتر درابوو بە  ٢٢مادە کە دواتر لە مانگی
سەرەماوەزی ١٣٢٤ی هەتاوی دا باڵوکرایەوە کە بریتی بوو لە چوار
فەسڵ و  ٢٢مادە.
هەر لەو کۆنگرەیەدا قازی محەممەد وەک سەدری حیزب و ڕێبەڕ
و  ٢٣کەس ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی هەڵبژێردران .لەو بەرنامە
نوێیەدا هەموو پێداویستییەکانی کۆمەڵگەیەکی مۆدێرن و پێشکەوتوو،
کە ئێستاش لە زۆر واڵت پیادە کراوە پێشبینی کرابوو .بۆ نموونە
ئاماژە بە چەند خاڵ لەو بەرنامە دەکەین کە زیاتر باری دێموکراتی
و کۆمەاڵیەتیی دەگرتەوە:
 -١ناوی حیزب :حیزبی دێموکراتی کوردستانە.
بە باوەڕی من لێرەدا  بۆیە ئاماژە بە ئێران یان بەشێک لە ئێران
نەکراوە کە کوردستان بە یەک خاک و یەک نەتەوە دەناسێندرێ.
 -٢حیزب لە سەر ئەو بناخەیە دامــەزراوە« :حەقیقەت ،عەداڵەت،
تەمەدون».
هەموو نیزامنامە و قانوونەکانی حیزب پاش پەسند کران لە کۆنگرە،
جێبەجێ ئەکرێن.
بەم واتایە بۆ یەکەم جار حیزب لە ڕێبەریی تاکەکەسی و عەشیڕەتی
و کوێخامەنشی و شێخایەتی دەردەچێ و بەشێوەی دێموکراتیک و
بڕیاری گشتی بەڕێوە دەچێ.
 -٤هەروەها لە کوردستان ئەبێ لە سەر بنچینەی دێموکراسی،
قازانجەکانی کۆمەاڵنی خەڵک ڕەچاو بکرێ .ئەبێ بێ گوێدانە جیاوازیی
میللی و قەومی و مەزهەبی ،بۆ هەڵبژاردنی نوێنەر بۆ مەجلیسی
شوڕای میللی مافی وەک یەکیان هەبێ.
 -٥ئامانجی حیزب بریتییە لە پەرەپێدانی دێموکراسی ،لە سەر ئەو
بنچینەیە تێدەکۆشێ بۆ خۆشی مرۆڤایەتی.
 -٨یەکەمین هەنگاوی حکوومەتی میللی ئەوەیە دەس دەکــا بە
ئاوەدانکردنەوەی واڵت.
 -٩ئەبێ هەموو مەئمورانی کیشوەری و سیاسی و دایرەکان و
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کشتوکاڵ کورد بن .لە ئیداراتدا دەبێ بە زمانی کوردی بنووسرێ.
 -١٠حیزب تێدەکۆشێ بۆ گەشەپێدانی کشتوکاڵ ماشێن بکڕێ و
هەوڵ ئەدا ئەو بەروبوومەی جوتیاران بەرهەمی ئەهێنن ،بەباشی
بفرۆشرێ.
 -١١حیزب تێدەکۆشێ بۆ ئاوەدانی و پاراستنی لەشساغی دێهات
و بۆ نەهێشتنی ئەو کۆسپانەی لە ڕێی هاتوچۆ لە دێیەک بۆ دێیەکی
دیکە.
 -١٢حیزب بەبێ جــیــاوازی نەتەوایەتی و قەومی و مەزهەبی
حیمایەت لە ژیانی سیاسی و ئابووری و فەرهەنگی و لەشساغیی
هەموو زەحمەتکێشان دەکات کە لە کوردستان دەژین.
 -١٣بە مەبەستی پەرەپێدانی زانست و شارستانیەتی نێو خەڵکی
کوردستاندا خوێندنی قۆناخەکانی سەرەتایی و ناوەندی ئەکرێتە
ئیجباری و لە هەموو قوتابخانەکاندا بە زمانی کــوردی دەرس
دەخوێندرێ.
 -١٩حکوومەتی میللی بۆ دابینکردنی پێویستییەکانی خەڵکی
کوردستان بە ڕیگای هەرزان و ڕەحەت ،بەتوندی دژی سەلەم و
گرانفرۆشی و موحتەکران ڕادەوەستێ.
 -٢١ئەبێ لە هەموو کاروباری سیاسی و ئابووری و کۆمەاڵیەتیدا
ژنان وەکو پیاوان مافی وەک یەکیان هەبێ.
 -٢٢ئەبێ مافی کەمە نەتەوەکان کە لە کوردستاندا ئەژین ،وەکوو
ئازەربایجانی ،ئەرمەنی و ئاشووری بەتەواوی دابین بکرێ.
بە باوەڕی من نوقستانیی گرینگی ئەو بەرنامە ئەوەیە کە مادەی
٥ی بەرنامەی پێشوو هەڵگیراوە کە بریتی بوو لە« :دەبێ لە سەر
ئەساسی قانوونێکی گشتیی نێوان الدێی و خاوەن مڵکدا ڕێککەوتنێک
پەسەند بکرێ کە دواڕۆژی هەر دوو ال دابین بکرێ.
بەمجۆرە حیزبی دێموکراتی کوردستان بوو بە جێی ئومێدی هەموو
کوردێکی خاوەن هەست .لەڕاستیدا نەک هەر درێــژەدەری هەموو
کارە باشەکانی «ژ-ک « بوو ،بەڵکوو گەلێک مەسەلەی نوێی هێنا
ئاراوە کە لەگەڵ دنیای مۆدێرن و پێشکەوتوو دەگونجا و بێگومان نە
لە حکوومەتی تاران بەڵکوو لە سیستەمەکانی پاشایەتی و کۆماریی
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دەوروبەر باسیشیان لێ نەدەکرا.
ئــەوە حیزبی دێموکراتی کوردستان بــوو کە توانی لە دونیای
قەیراناویی ئەو سەردەمەدا بە باوەشی گەرم چەند هەزار کەس لە
بنەماڵە و جەنگاوەرانی پەڕیوەی دوای نسکۆی شۆڕشی بارزان
وەرگرێ کە دوای هێرشی دڕندانەی ئەڕتەشی حکوومەتی پاشایەتیی
عێراق و پشتیوانیی هێزەکانی بریتانیا ڕوویان کردە ڕۆژهەاڵت .هەر
لە شنۆوە تا بۆکان لە شار و گوندەکانی کوردستان جێگیریان بکا
و بەو پەڕی دڵئاواڵییەوە و بە هیمەتی خەڵکی دڵسۆز لەو وەزعە
شپرزەیەی هەیان بوو ڕزگاریان بکا و بەپێی ئیمکاناتی ئەو سەردەم
دەیانمەزرێنێ و دواتــریــش ڕاستەوخۆ لە کــۆمــاری کوردستاندا
بەشداریان بکا.
بێگومان لوتکەی تێکۆشانی حیزبی دێموکرات کەلک وەرگرتن لە
هەلومەرجی گونجاو و دەرفەتی هەڵکەوتوو ،دامەزراندنی کۆماری
کوردستانە .گەرچی ئەو کۆمارە بە پیالنی دوژمنانی تەمەنێکی زۆر
کورتی هەبوو ،بەاڵم بە بۆنەی ئەو ڕەفتار و کارە باش و ناوازانەی
کە لە ئەو مــاوە کورتەی بوونیدا ئەنجامی داون بۆتە مادەیەکی
مێژوویی جێی شانازیی کورد و کوردستانیان.
بەر لە ڕاگەیاندنی کۆماریش جگە لە هێندێک کاری گرینگی سیاسی
و ڕێکخراوەیی وەک هەڵکردنی ئااڵی کوردستان بەشێوەی ڕەسمی،
ئامادەکردنی پێشمەرگەخانە بۆ پەروردەکردنی هێزی پارێزەری
نیشتمان ،لە بواری فەرهەنگی ،کۆمەاڵیەتیشەوە هەنگاوی گرینگی
وەک دانانی چاپخانە ،باڵوکردنەوەی گۆڤار و ڕۆژنامەی کوردستان
و بە ڕۆژانە کردنی مەدرەسەی شەوانەی گەالوێژ و ڕەسمیەت دان
بە خوێندنی زمانی کوردی لە هەموو قوتابخانەکان هەڵێنرانەوە .لە
هەمووی ئەوانە گرینگتر ئەوە بوو کە توانی ئاشتەوایی و برایەتی
لەنێو ئەو هەموو عێل و عەشیرەتانە پێک بێنێ کە پێشتر بە دەسیسەی
دوژمنانی کورد پێکەوە زۆر ناتەبا بوون و بەنرخی ئەو یەکدڵی و
برایەتی و تەباییە توانی کۆماری کوردستان دامەزرێنێ.
ئەو ئەرکە کۆمەاڵیەتییانەی لە ژێــرەوە بە کورتی ئاماژەیان پێ
دەکەم کە لە تەمەنی کورتی یازدە مانگەی کۆماریدا بەپێی بەندەکانی
بەرنامەی حیزب بەڕێوە چوون .بێگومان ئەگەر هیممەت و ئیرادەی
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بەڕێوەبەران و ئەندامانی دڵسۆزی حیزب نەبا و باوەڕی قووڵ بە
پیادەکردنی ئەو بەرنامە نەبایە لەو ماوە کەمەدا بە ئاکام نەدەگەیشتن.
 -١بۆ یەکەم جار بەشدارکردنی ژنان لە کاری کۆمەاڵیەتیدا و
دامەزراندنی «حیزبی ژنان» یان «یەکیەتی یایانی دێموکرات».
 -٢بەرچاوگرتنی مافی زەحمەتکێشان شار و دێ.
 -٣ڕەسمیت پێدانی ڕێکخراوی الوانی دێموکراتی کوردستان .
 -٤بەڕێکرانی پەنجا تا شەست کەس لە الوە خوێندەوارەکان بۆ
باکۆی پێتەختی ئازەربایجانی سۆڤییەت و تەورێز بۆ خوێندن.
 -٥ڕەسمیەت دان بە خوێندنی دەرس بە زمانی کوردی لە هەموو
خوێندنگاکان و نووسینی کاروباری ئیداری بە زمانی کــوردی لە
هەموو ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی کۆمار.
 -٦بایەخدانی بە کردوە بە مافی کەمایەتییەکانی ڕەگەزی و ئایینی،
دانانی مەکتەب و خوێندن بە زمانی خۆیان.
 -٧یەک ڕەنگ و یەک فۆرم کردنی جلوبەرگی هەموو قوتابیان لە
سەر تێچوی کۆمار.
 -٨ئیجباری کــردنــی خوێندن بــۆ هــەمــوو ئــەو کــچ و کــوڕانــەی
دەگەیشتنە تەمەنی خوێندن.
 -٩دانانی کالسی شەوانە بۆ خوێندنی گەورە سااڵن.
 -١٠دانانی فەقیرخانە و کۆکردنەوەی سواڵکەران و بەخێوکردنیان.
 -١١دانانی رادیۆی  F.Mبۆ ئاگادارکردنی خەڵک لە ڕووداوەکان.
 -١٢یەکێک لەو کارانەی کۆمار کردی و تا ئەو دەم لە ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاست هیچ دەوڵەتێک نەیکردبوو ئەوە بوو کە هەموو ئەو الو و
تازەالوانەی کە لە بەر بێ ئیمکاناتی و بێکاری و نەداری لە کوچە و
کۆاڵنان یا لە بازار دەخواڵنەوە و سواڵیان کۆ دەکردوە ،بە سەر ماڵە
دەوڵەمەندەکاندا دابەشی کردن کە وەک منداڵەکانی خۆیان سەیریان
بکەن و هــەروەک کــوڕ و کچانی خۆیان بە خێویان کــەن و بیان
نێرنە خوێندنگە .هێندێک لەوانە دواتریش درێژەیان بە خوێندن دا و
پێگەیشتن.
هەرچەند تەمەنی کۆمار ئەوەندە کورت بوو نەیتوانی هەڵبژاردنی
پاڕڵەمان بەڕێوە بەرێ ،بەاڵم بەگوێرەی پێویست لە الیەن دەوڵەتی
کوردییەوە بۆ نرخی کەلوپەل پێشگیری لە گرانفرۆشی و زۆر
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مەسەلەی دیکە بــڕیــار دەدرا و لــە ڕێــگــای ڕۆژنــامــە و ڕادی ــۆ و
بڵیندگۆکانی دامــەزراو لە مەیدان و شەقامەکانی شار یا بەشێوەی
بانگەواز خەڵک لەو بڕیارانە ئاگادار دەکران .هەر بڕیارێکی درابا بە
سەرڕاستی بەڕێوە دەچوو.
لە بــواری ئاوەدانکردنەوەدا هەنگاوی باش هەڵگیرا ،بۆ نموونە
شوێنی سینەما سازکردن دیاری کرا و کەرەستەشی بۆ ئامادە کرا،
بەاڵم فریای سازکردن نەکەوت .یان بۆ نموونە ،ئــاوەڕۆی شاری
ساباڵغ بە درێژایی سێ کیلومیتر زیاتر لە دووســەد ساڵ هەر وا
بەسەر ئاواڵەیی مابۆوە لە باشووری شار تا باکوور بە نێوەڕاستی
شاردا دەڕۆیشت و بۆگەنیوی بێزارکەر بوو ،بە نێوەڕاستی بازری
شاریشدا تێدەپەڕی .بەاڵم لە ماوەی چەند مانگدا بە خشتی سوور و
خەڕپشتە و تاق هەموویان داپۆشی و شاریان لەو زەلکاوە ڕزگار
کرد و دیمەنێکی تازە لە پاک و خاوێنیان بە شاردا.
لە بــواری پزیشکییەوە ســەرەڕای ئــەوەی شار تەنیا دوکتورێکی
بەناوی «وێنەتان» لێ بــوو ،نەخۆشخانەی شێروخۆرشید تەنیا
نەخۆشخانەی شار بوو کە  ١٠تا  ١٥قەرەوێڵەی زیاتر نەبوو ،بە
دەردی خەڵک ڕادەگەیشتن و دوکتورێکی ئەڕتەشی ئیرانیش بە ناو
«موبەسیری» کە لە شەڕەکانی سەقزدا بەدیل گیرابوو ئیزنی پێدرا
کاری پزشکی بکا و دواتریش چەندین ساڵ لە مەهاباد مایەوە و
کاریگەری زۆر باشی لەسەر ئەم بابەتەوە هەبوو.
دوای کۆماریش کە حیزب هاتەوە سەر پێ و تێکۆشانی دەست
پێکردەوە ،ڕێبەرانی کاتی و ئەندامانی حیزب زۆر جار ڕێنوێنی و
هاوکاریی خەڵکیان دەکــرد .حیزب لە نێو خەڵکدا وا جێگای خۆی
کردبۆوە کە لە کاندیدای حیزب لە مەهاباد بۆ پەرلەمانی دەورەی ١٦
 ،شادڕەوان «سارم خانی سادق وەزیری» دەنگی یەکەمی هێناوە.
بەاڵم سەاڵحییەتی لە الیەن حکوومەتەوە ڕد کرایەوە و کەسێکیان لە
جێگای ناردە پاڕلەمان کە خەڵک نە دیبوویان و نە دەیانناسی.
هەروەها جوتیارانی بەشێک لە ناوچەکانی مەهاباد و بەتایبەتی
بۆکان کە ساڵی  ٣١لە بەرامبەر دەرەبەگە ستەمکارەکاندا ڕاوەستان
و ڕاپەڕین ،حیزب هاوکاریان بوو .دواتریش کە هیزی ژانــدارم و
سوپای ڕێژیم سەرکوتیان کردن زۆر لەوانە لە الیەن مالیکەکانەوە لە
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گوندەکانیان دەرکران و هێندیکیان ماڵیشیان تااڵن کرا .بەاڵم حیزبی
دێموکرات بە ئەرکی خۆی زانی بە دەنگیانەوە چوو ،ئەو غەدرەی
لێیان کرابوو لە ڕێگای ڕۆژنامەکانی تارانەوە لە قاو دا و بە خەرجی
خۆی شوێنی نیشتەجێبوونی بۆ دابین کردن تا خەریکی درێژەدان بە
کەسب و کار و فەالحەتی خۆیان بن.
هــەر لە شــاری مەهاباد و لە بەهاری  ١٣٣٢لە الی باشووری
مەهابادەوە سێاڵوێکی سامناک هات و بەشێکی زۆر لە ماڵەکانی دوو
گەرەکی»خڕێ» و «هەرمەنیان» پڕ ببوون لە ئاو و زیانی زۆریان
پێ گەیشت .بەاڵم بە هیممەتی ئەندامانی حیزب و الوانی دێموکرات
هەر بە کەرەسەی سەرەتایی ئاوی ماڵەکانیان بەتاڵ کرد .لە بەهاری
 ١٣٤٧کە سێاڵو لە باکووری ڕۆژهەاڵتی شاری مەهاباد هەستا و
بەشێک لە ماڵەکانی سەر ڕێگەی خۆی داگرت ،بەکردەوە هەر ئەندام
و الوەکانی حیزب لە مەیدانی هاریکاریدا بوون و کاربەدەستانی
حکوومەت چاولێکەر بوون.
لــە شــوڕشــی ه ــەژدە مانگەی  ٤٦-٤٧یــش هەرچەند بــەڕواڵــەت
دامودەزگاکانی دەوڵەتی دەسەاڵتی تەواویان هەبوو ،بەاڵم خەڵکی
ئەو ناوچانەی پێشمەرگە هاتوچووی دەکردن گرفتە کۆمەاڵیەتی و
بنەماڵەکانی خۆیان دەبردە الی بەرپەرسان و پێشمەرگەکانی ئەو
سەردەم تا چارەسەریان بۆ بدۆزنەوە و ڕێگە حەللی موشکلەکانیان
نیشان بدەن.
سەرەڕای ئەوەی حیزبی دێموکرات و ئەندامانی لە دوای کۆمارەوە
هیچکات خۆشییان لە خۆیان نەدی و ئەندام و الیەنگرانی بەشیان
زیندان و دەربــەدەری بوو ،چەند جار بە کۆمەڵ گیراون ،هێندێک
لەوان ئێعدام کراون یا بە دەیان ساڵ لە بەندیخانەکاندا مانەوە ،بەاڵم
کۆڵیان نەداوە و لە خەبات نەوەستاون.
هەر ئەندامانی حیزب بوون کە جۆزەردانی ساڵی  ١٣٥٧یەکەم
خۆپیشاندانیان لە سێ ڕۆژەی فەوتی هــاوڕێ عەزیز یووسفی لە
شــاری مەهاباد وەڕێ خست و ب ــەدوای ئــەودا جەماعەتێکی ٤٠
کەسی گیران .بەاڵم زۆر زوو ئەو خۆپیشاندانە هەموو شارەکانی
کوردستانی گرتەوە و دەنگی خۆیان بە دژی ڕێژیم تێکەاڵو بە دەنگی
گەالنی دیکەی ئێران کرد.
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دەتوانم بڵێم ئەندامانی حیزبی دێموکرات یەکەم بەدیهێنەری شوڕای
خەڵکی لە سەردەمی شۆڕشی گەالنی ئێران لە شار و دێ بوون.
پاش سەرکەوتنی شۆڕشیش ئەوە حیزبی دێموکراتی کوردستان
بوو لە هێندێک شاری وەک مەهاباد و بۆکان بۆ یارمەتیدانی ئەو
پەنابەرانە کە لە ئاکامی شــەڕ پێفڕۆشتنی کۆماری ئیسالمی لە
شارەکانی نەغەدە و سەقز ئــاوارە بوون کۆمیتەی هیمدادی پێک
هێنابوو تا بتوانێ جێگە و ڕێگایان بۆ دیاری بکا و بۆ کۆکردنەوەی
یارمەتیی خەڵک بە کەم و کورتیش بێ ئیمکاناتی ژیانیان بۆ پەیدا
کردن و پێیان ڕاگەیشتن.
لــەو هەلومەرجە سەختەشدا حیزبی دێــمــوکــرات بــە هاوکاریی
خۆبەخشانە کالسیان بۆ فێرکردنی زمانی کوردی دانا .هەرچەند
نیگەرانی شەڕ پێفڕۆشتنی کۆماری ئیسالمی بە کورد لە گۆڕێدا
بوو ،بەاڵم بە هاوکاریی مامۆستا هێمن ،مامۆستا حەسەن قەزڵجی،
مامۆستا عەبدوڵاڵ حــەســەنــزادە و چەند کــەس لە فەرهەنگییانی
مەهابادی وەک حەسەن سنجانی و ئەحمەد کاکە مەمی هەوڵ درا
کتێبی دەرسی پۆلی یەکەمی سەرەتایی ئامادە بکەن.
دوای دامــەزرانــدنــی حکوومەتی کاتی بە سەرۆکایەتیی مێهدی
بازرگان هێندێک لە دەرەبەگەکانی ناوچەکانی شنۆ ،پیرانشار و
سندووس خەریک بوون دەببە بەو جوتیارانە بکەن کە لە دابەشکردنی
زەمانی شادا پارچە زەوییەکیان وەدەست کەوتبوو و لێیان بستێنەوە.
حیزبی دێموکرات نوێنەری ئەو جوتیارانەی بانگ کردە مەهاباد بۆ
ئەوەی داواکاریی خۆیان بە حکوومەت و خومەینی بگەیەنن و نەهێڵێ
غەدریان لێ بکرێ و بەڕێیان کردن بۆ تاران .بە فەرمانی حیزب،
نووسەری ئەو دێرانە کە لەو کاتدا هەم بەرپرسی ڕێکخراوی حیزب
لە تاران و هەم بەرپرسی کۆمەڵی کوردەکانی دانیشتوووی تاران
بووم کە تازە پێکمان هێنابوو ،ئەو نوێنەرانەم لە پێشدا برد بۆ الی
سەرۆکی حکوومەت و هەم بردمن بۆ قوم بۆ الی خومەینی کە
قەولیان  پێدان پێش لە دەستدڕیژیی دەرەبەگەکان بگرن و نەهێڵن
زەوییەکانیان زەوت کەنەوە.
هــەر ئــەو خزمەتە کۆمەاڵیەتیانە و سیاسەتی دروســتــی حیزب
بوونە هۆی ئەوەی کە لە هەڵبژاردنی مەجلیسی خوبرەگان ،دوکتور
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عەبدولڕەحمان قاسملوو ،سکرتێر و کاندیدای حیزب بە دەنگی
پێویست لە ورمــێ سەرکەوێ .دواتریش لە هەڵبژاردنی دەورەی
یەکەمی پارلمان لە کۆماری ئیسالمیشدا کە لە ڕەشەمەی ساڵی
 ١٣٥٨بەڕێوەچوو ،لە زۆربەی شارەکانی کوردستان کاندیداکانی
حیزب سەرکەوتوو بوون و لە زۆربەی شارەکان هەڵبژێردران؛ کە
دیارە نەگەیشتنە مەجلیس.
یا لە شەڕی بە سەر کوردستاندا سەپاوی سێ مانگەدا دێهاتی
کوردستان ببێتە پشت و پەنای پێشمەرگە و حیزب و بە هاوکاریی
خەڵک و فیداکاری پێشمەرگە توانی پاشەکشە بە خومەینی بکا و
بە درۆ داوای وتووێژ بکا( .هەرچەند قەولەکانیان نەبردە سەر و
بە دوای وەخت دا دەگــەڕا تا ئەڕتەش ڕازی بکا هاوکاریی بکا و
خۆشیان تەیارتر کەن) .بۆ ماوەی چەند مانگ شەڕ ڕاگیرا و خومەینی
هەئیەتێکی بێ دەسەاڵتی بۆ وتووێژ ناردە مەهاباد .لە داخوازییەکی
 ٢٦مادەییدا ئاکامی ئەم وتووێژانە نێردرا بۆ سەروک کۆمار (بەنی
سەدر) و خومەینی ،بەاڵم قبووڵی نەکرد.
هەرچەند حیزبی دێموکرات دواتر بەو مەبەستەی کە نییەت پاکیی
خۆی لەم وتووێژانەدا بسەلمێنێ ،کۆی ئەو  ٢٦مادەیەی لە شەش
مادەدا گونجاند و بۆی ناردن .بەاڵم دیسانیش ئاکامی نەبوو ،چونکە
خومەینی شەڕی بە نیعمەت دەزانی .بۆیە جارێکی دی بە ئیمکاناتی
نوێ و ڕازیکردنی ئەڕتەش بۆ هاوکاریی سپای پاسداران و شەڕکردن
دەگــەڵ کورد بە ئاشکرا شەڕی بە کورد فرۆشتەوە و بە هەموو
هێزیەوە لە چەند الوە هێرشی کردە سەر کوردستان.
ئــەوە لە کاتێکدا بــوو کە کوردستان نــەک هــەر خــۆی خەریکی
دێموکراتیزەکردنی کوردستان بوو ،بەڵکوو ببوو بە پەناگای هەموو
ئەو هێزانەی لە دەست خومەینی تاران و باقی شوێنەکانی واڵتیان
بەجێ هێشتبوو.
بە دوای ئەو هێرشەدا گەمارۆی هەمەالیانە خرایە سەر کوردستان.
ژیان لە شار و دێ یەکجار سەخت بوو لە هەلومەرجێکی وەهادا
کــە دەفــتــەری سیاسی نەیدەویست بــۆ پێشگیری لــە کوشتار و
وێرانی شارەکان بڕیاری دابوو لە شاردا شەڕ نەکا ،لە شار دوور
کەوتبوونەوە ،لە پێشدا لە ئەشکەوتانی دۆڵی شێخان لە مەنگوڕایەتی
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و دواتر لە گوندی شیوەجۆی گەورکایەتی سەردەشت نیشتەجێ
ببوون.
هەر لە دۆڵی شێخان بیرۆکەی دانانی «ڕادیۆ دەنگی کوردستان»
هاتە ئــاراوە و بەزەحمەتی زۆری ڕەوانشادان؛ ئەندازیار خەیاتی،
کاک خەلیل گادانی و سەید ڕەسووڵی دەهقان لە ڕۆژی /٣ /٢٧
 ١٣٥٩ئامادە کرا و بە پەیامی شەهید دوکتور قاسملوو دەستی بە
باڵوکردنەوەی بەرنامەکانی کرد کە کاریگەرییەکی یەکجار زۆری
لە سەر کاروباری حیزب و ورەی پێشمەرگە و خەڵکی کوردستان
هەبوو .ئەوە ماوەی چل ساڵە سەرەڕای سەدان کەند و کۆسپی سەر
ڕێگا لە باڵوکردنەوەی بەرنامەکانی بەردەوامە.
لەوهەلومەرجەدا زۆرجار خەڵک بۆ گازندە و گرفتەکانی خۆیان
ڕوویان لە حیزب دەکرد .زۆرکەس لە شار و دێ دەهاتن و زۆربەشیان
ڕوویان لە سکرتێری حیزب بوو ،حەزیان دەکرد دوکتور قاسملوو
ببینن .وای لێ هات لە بەر دیتنی خەڵک و واڵمدانەوەیان بەڕێوە
بردنی ئەرکەی خۆی بۆ بەزەحمەت بوو.
لە کۆبوونەوەی دەفتەری سیاسی بیر لەوە کراوە ڕێگاچارەیەک
بــدۆزیــنــەوە کە بتوانین وەاڵمـــدەری داواکـــاری خەڵک بین و ئەو
زەحمەتە لە سەر شانی دوکتور هەڵگرین .دوای کۆنگرەی پێنج لە
سەر پێشنیاری نووسەری ئەم دێڕانە ،دەفتەری سیاسی بڕیاری دا
حیزب کۆمیسیۆنێک بۆ جێبەجێکردنی ئەو ئەرکە کۆمەاڵیەتییانە پێک
بێنێ.
شەهید دوکتو قاسملوو عادەتێکی هەبوو ،ئەویش ئەوە بوو هەر
کەس پێشنیاری بۆ کارێک کردبا و بە دڵی با ،دەگەڵ پەسندکردنی
پێشنیارەکە دەیفەرموو« :زۆر باشە و بۆخۆشت بەرپرسیارەتییەکەی
وەئەستۆ بگرە».
هەر لەوکاتەوە من کە لە شەڕی سێ مانگە ڕا هەتا دوای کۆنگرەی
پێنج بەرپرسی ڕێکخستنی گشتیی حیزب بــووم ،ڕاسپێردرام ئەو
کۆمیسیۆنە پێک بێنم .هەرچەند لەپێشدا هێندێک ئۆرگانی وەک
نەخۆشخانە و دەرمانگا و تاق و لۆق مەدرەسە و بەندیخانە هەبوون،
بەاڵم بە سیستم نەکرابوون و زیاتر بە سەلیقەی شەخسی کارەکان
دەکرا .نووسەری ئەو دێڕانە لە ماوەیەکی کەمدا گەاڵڵەی چلۆنایەتیی
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بەڕێوەبردنی ئەو کۆمیسیۆنەی ئامادە کرد کە پاش تێڕوانینی پێویست
پەسند کرا.
ئەو کۆمیسیۆنە بەپێی گەاڵڵە و ئاییننامە لە حەوت بەش پێک هاتبوو
کە بریتی بوون لە:
 -١کۆڕی پەروردە و فێرکردن  -٢قەزایی  -٣شەهیدان  -٤دەرمانی
 -٥بەشی شووراکان  -٦زەوی و زار  -٧ڕێگەوبان.
لە ماوەی یەک  -دوو مانگ دا بۆ هەرکام لەو بەشانە سمیناری بەرین
بە بەشداریی کەسایەتیی پسپۆر و زانستی و بەئەزمووون پێکهاتن
و بیر و ڕایان لە بەرچاو دەگیرا و هەروەها بە لەبەر چاوگرتنی
یاساکانی پێشووی حکوومەتی و نەریتە باشەکانی کــوردەواری و
هەلومەرجی ئەوکاتی کوردستان بە تایبەتی بەشە ڕزگارکراوەکەی
گەاڵڵەیەک ئامادەکراو بە دوای پەسندکردنی لە الیــەن دەفتەری
سیاسییەوە بە کردەوە پیادە کرا.
دیارە لە بنەڕەت ڕا ئەوانە هیچکام کاری حیزب نەبوون ،بەاڵم لە
الیەک هەڵوێستی نابەرپرسانە و دوژمنکارانەی ڕێژیم و بە تایبەتی
شەڕ پێفرۆشتن و گەمارۆ هەمەالیانەکانی ،لە الیەکی دیکەوە فیداکاری
و ئامادەیی ئەو خەڵکە بێبەش کراوە لە هەموو مافەکانی ،ئەوەی
دەخواست کە حیزب گرفتەکانیان پاشگوێ نەخا ،دەبوو لە الیەک بە
هێزی پێشمەرگە تا ئەو جێگایەی دەتوانێ بەرەنگاری دوژمن بێتەوە
و نیشتمان بپارێزێ و لە بواری کۆمەاڵیەتیشەوە بە دامەزراندنی ئەو
کۆمیسیۆنە بە هانایانەوە بچێ.
گەاڵڵە پەسندکراوەکانی هەرکام لەو حەوت بەشە ئەوەندە عاداڵنە
داڕێژڕابوون و پیادەکران کە زۆر جێگەی ڕەزامەندیی خەڵک بوون
و ئەوەی کراوە لە زۆر شوێن ئێستاش وەک خۆی ماوەتەوە و بۆ
بەڕژوەندی جەماور کەڵکیان لێ وەردەگیرێ.
پێویستە وەبیر خوێنەرانی بەڕێزی بێنمەوە کە لە زۆربەی کۆمیتە
شارستانەکان کەس و بەشی تایبەت دیاری دەکران کە وەک بەشێک
لە کۆمیسیۆن ئەرکەکانیان بەڕێوە بەرن.
بۆ ئەوەی بەپێچەوانەی گەمارۆی هەمەالیەنەی کۆماری ئیسالمی و
خۆدزینەوەی لە دانی بودجەی دیاریکراوی ئەو بەشە لە کوردستانی
ئــازادکــراو و دابینکردنی ئیمکاناتی پێویست کــارەکــان هەرچی
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باشتر بەڕێوە بچن ،بۆ هەر کام لەو بەشانەی باس کران دەورەی
تایبەت لە الیەن پسپۆڕانەوە بۆ ئامادەکردنی کادری لێزان دادەندرا
و تێکۆشەرانی بە ئیمان بە تایبەت الوە دڵپاک و دەرسخوێن و
کورد پەروەرەکانی کوردستان بە هەستی خاوێن و لێهاتوویی و
ئیمانی پتەوی کوردایەتی لە هەموو بوارەکاندا پاش تەواوکردنی
سەرکەوتووانەی دەورە ئەرکی پێ سپێردراوی خۆیان بەڕێوەبرد.
بۆ وێنە لە ماوەی یەکساڵدا لە بەشی هەرە زۆری کوردستانی ئازاد
شوڕاکانی خەڵکی بەشێوەیەکی دێموکراتیک دامەزران و کارەکانیان
ڕادەپەڕاند.
زیاتر لە  ٧٠٠مامۆستا بۆ دەرس گوتنەوەی زمانی کوردی و باقی
دەرسەکان بۆ پێڕاگەیشتنی نیزیکەی  ١٢-١٠هەزار قوتابی بە تایبەت
لە گوندەکان پەروردە کران .ئەوەندەی من لەبیرمە هەر لە ماوەی
ئەو سێ چوار ساڵەدا ئەو کتێبانە بە کوردی ئامادە و چاپکراون،
مامۆستا و قوتابی کەڵکیان لێ وەردەگرتن:
 -١خوێندنی زمانی کوردی بۆ پۆلی یەک  -٢ئەژمێری یەک  -٣
زانستی ئەزموون   -٤ئەژمێری دوو   -٥ژیان و خەبات بۆ گەورە
سااڵن   -٦وەرگێرانی علوومی فارسی بۆ پۆلی ٢ی سەرەتایی لە
فارسیەوە بە کوردی  - ٧چاپ کردنی کورتەی زانستی.
هەر لەو ماوەدا دەیان کادری دەرمانی لە ژێر دەستی دوکتورە
کوردەکان و دوکتور و پەرستارەکانی دوو ڕێکخراوی  A.M.iو
ڕێکخراوی پزیشکانی بێسنوور بۆ پێڕاگەیشتن بە کاروباری دوو -
سێ نەخۆشخانە و نیزیکەی  ٢٠دەرمانگای شۆڕش لە ناوچە ئازاد
کراوەکان  -ئەو بەشە بێجگە لە عەمەلیاتی پێشمەرگە بریندارەکان و
بنەماڵەی کادر و پێشمەرگەکان جێگەی هیوا و ئومێدی خەڵک بوون.
چوونکە بەو پەڕی دڵسۆزییەوە لە خزمەت خەڵکدا بوون .پێموانییە
خەڵکی ناوچەکان هیچکات خزمەتەکانی نەخۆشخانەی حیزب لە
بەیرەم ،قالوێ ،سوێناس ،کانیزەرد ،دەشتێ ،کارێزە ،بۆڵێ و کۆیە و
شوێنەکانی دیکە لە بیر بەرنەوە.
هەروەها بۆ بەشی قەزایی جگە لە پەسندکردنی یاسای سزادانی
گشتی ،دەیان کادری قەزایی خاوەن بەرپرسایەتی لەژێر چاوەدێریی
هاوڕێیانی پــســپــۆڕدا پــــەروردە دەکــــران .بێجگە لــە پێڕاگەیشتن
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بە پــەروەنــدەی چەند هــەزار دیلی شــەڕی ڕێژیم لــەو مــاوەیــەدا و
ئازادکردنی بەشی هەرە زۆریان؛ کە دەردەکەوت بە چاو بەستراویی
و بێ خەبەری فریوی ڕێژیمیان خواردبوو و هاتبوونە شەڕی کورد.
پێوەندیی مرۆڤانە و جوانمێرانەی بەرپرسانی بەندیخانە لەگەڵ
بەندییەکان بــە شێوەیەک بــوو کــە بــە هیچ جــۆر لــەگــەڵ ڕێژیمی
پاشایەتی و کۆماری ئیسالمی بەرئاوەرد ناکرێ .لە بەندیخانەدا جگە
لە ڕوونکردنەوەی بەندییەکان لەسەر ماهییەتی کۆماری ئیسالمیی
و ئاخوندە خوێنڕێژەکان و ئامۆژگاری پێویست ،کالسی کوردی و
فارسی و ئینگلیزییان بۆ دادەندرا و ڕۆحی هاوکارییان تێدا بەهێز
دەکرا .زۆربــوون ئەو بەندییانەی دوای ئازاد بوون دەهاتنە ڕیزی
حیزب و دەبوونە پێشمەرگە .هێندێک لــەوان گیانبازیشیان کردو
شەهید بــوون .خەڵک بۆ چــارەســەری گرفتەکانی خۆیان ڕوویــان
لە ناوەندە قەزایی و نوێنەرانی لە کۆمیتەی شارستانەکان دەکرد.
قانوونی سزادانی گشتی بۆ خزمەت بە خەڵک و ژینگە دامەزرا بوو.
بڕینی دار و لێڕەوار ،ژن هەڵگرتن ،گەورە بە چووکە بەمێرددان،
بەرخوێندانی کچ بۆ برا ،بەرتیل وەرگرتن هەموو ئەو نەریتە کۆن و
خراپانەی کوردەواریی قەدەغە کرابوو ،هەر تاوانێک سزای خۆی بۆ
دیاری کرابوو .ئەو بەشەش خزمەتێکی باشی بە کۆمەڵگە بەگشتی و
ژنی غەدرلێکراوی کورد بە تایبەتی کرد.
کێشەی زەوی و زار کــە لــە ســەرەتــای شــۆڕشــدا وەزعێکی
نالەباری پەیدا کردبوو ،هەر ئاغا بوو لە ڕەعیت ڕۆدەهات و هێزە
چەپڕەوەکانیش دواتــر بە کەیفی خۆیان و بێ بەرنامە دەستیان
لەو مەسەلەیە وەردەدا و بە گوریسان زەوییان لە یەکێ دەستاند و
دەیاندا بە یەکی تر و ئاڵۆزیی لەسەر ساز دەبوو.
حیزبی دێموکراتی کوردستان دوای موتااڵ و لێکدانەوەی بۆچوونی
ئەرباب و ڕەعیت و کەسانی پسپۆڕی ئەو بابەتە بەپێی هەڵسەنگاندنی
وەزعیەتی تایبەتیی کوردستان بەرنامەی پێویستی بۆ ئەو ئەرکە
داڕشت و خستیە نێو چوارچێوەیەکی ئوسوولی و بەپێی وەزعییەتی
هەر ناوچەیەک زەوی و زاری زیاتر لە حەدی نیسابی بەشێوەیەکی
عاداڵنە بە نێو قەرە و جووتیاراندا بەش کرد .لە ماوەیەکی کورتدا
هەزاران هێکتار زەوی لە ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی شۆڕشدا دابەش
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کرا .هێندێک جار مالک بۆخۆی داوای دەکرد با کوڕەکانی حیزب
بێن لە گوندەکەی ئەوانیش ئەو کارە بکەن .ڕەنگە زۆر سەیر بێ لە
تەواوی ئەو دابەشکردنەی زەویدا دوو سکااڵ بە کۆمیسیۆنی زەوی
و زار و قەزایی گەیشت کە یەکێکیان بە قازانجی خــاوەن مڵک و
یەکێکیان بە سودی جوتیار یا قەرەیەک حوکمیان لەسەر درا.
بەشی ڕێگەوبان بە ســەدان کیلۆمێتر ڕێگای خاکی لەو ناوچە
شاخاویانەدا بۆ هاسان کردنی هاتووچۆی گوندیەکان لە ناوچە ئازاد
کراوەکان لێدا .هەر بۆ ئەو مەبەستە چەند پردی گرینگ دروست کران
یا چاک کرانەوە بۆ نموونە پردی قەاڵتاسیان لە ناوچەی سەردەشت.
ئەو پردە زیاتر لە  ١٠٠ساڵی تەمەن بوو ،بەاڵم سەرەکەی چەپەر بوو.
نە لە زەمانی قاجار و نە لە زەمانی پەهلەویدا و نە لە زەمانی کۆماری
ئیسالمیدا دەستکاری نەکرا .بەشی ڕێگەوبانی حیزبی دێموکرات بە
هیممەتی خەڵک چەپەری کردە چۆمەنتۆ.
بۆ شەهیدانیش هەواڵی شەهید بوونیان لە ڕادیۆ دەنگی کوردستان
ڕادەگەیەندرا ،ژیانامەیان ئامادە دەکرا .تا کەم بوون ساڵ بە ساڵ
لە ڕادیۆ یادیان دەکرایەوە .هەوڵ بۆ کۆکردنەوەی وێنەکانیان دەدرا.
جارجار پیشانگای وێنەشیان دادەندرا.
یەکەم پیشانگا بەر لە شەڕی سێ مانگە لەالیەن لقی حیزب لە
تاران لە شوێنێکی هەڵکەوتوو لە مەیدانی کەنەدی بە  ٥٠تا  ٦٠وێنەی
شەهیدانی زەمانی کۆمار و شەهیدانی شۆڕشی  ٤٦-٤٧دانرا و لە
ماوەی  ١٠ڕۆژدا    ٣٠٠تا   ٤٠٠هەزار کەس هاتنە تەماشا و دوایە
هەر ئەو وێنانە بۆ شارەکانی مەهاباد ،بۆکان و کرماشان گوێزرانەوە
و نوێنگەیان پێدانرا و پێشوازیی گەرمی لێکرا.
تا شەهیدەکان کەم بوون و لە ڕۆژهەاڵت بووین بەگوێرەی ئیمکان
یارمەتییەکی ڕەمزی بە بنەماڵەی شەهیدەکان دەدرا .لە کوردستانی
باشووریش بۆ ماوەیەک ئەو بنەمااڵنەی بۆ ســەردان دەهاتن ئەو
یارمەتییە ڕەمزییەیان دەدرایە.
یەکەم کتێبی شەهیدانیش لە ساڵی  ١٣٦٨لە الیەن حیزبی دێموکراتی
کوردستان (ڕێبەرایەتی شۆڕشگێڕ) لە  ٤٦٣الپ ــەڕەدا بە وێنەی
هەزاران شەهید بە ناوی « شەهیدانی نەمری حیزب و گەل» چاپ و
باڵوکرایەوە کە تا ئەوکات هیچ حیزبێکی کوردستانی کاری ئاوایان
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بۆ شەهیدەکانیان نەکردبوو.
هەموو ئەو حەوت بەشەی کۆمیسیۆنی کاروباری کۆمەاڵیەتی لە
الیەن بەشی نوێنەرانی کۆمیسیۆن لە کۆمیتە شارەستانەکان ڕاپۆڕتی
تێکۆشانی مانگانەی خۆیان دەناردەوە ناوەندی کۆمیسیۆن تا ڕادەی
چوونە پێشی کارەکانیان دیار بێ و هۆی جێبەجێ نەبوونی بەشەکەی
دیکەش دیاریی بکرێ و ڕێگە چارەی بۆ بدۆزرێتەوە.
دەتوانین بڵێین دوای کۆمارە ساواکەی کوردستان ئەوە مەیدانێکی
کردەوەی دەوڵەتداری بوو کە بە سەر حیزبدا سەپێندرا بوو ،بەاڵم
ســەرەڕای کەمی ئیمکانات و نەبوونی پــارەی پێویست ئەرکەکان
بەباشی و رێژەیی بەڕێوە چــوون و جێگای ڕەزامەندیی خەڵکی
گەمارۆدراوی کوردستان بوون.
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هۆی درێژە کێشانی خەباتی حیزبی دێموکرات
حیزبی دێموکراتی کــوردســتــان ٧٥ ،سالە ئااڵهەڵگری خەبات
بۆ چــارەســەری پرسی نەتەوەی کــورد لە نێو واڵتــی ئێرانە و بۆ
دابینکردنی مافی دیاریکردنی چارەنووس بۆ گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان خەبات دەکا .مافی دیاریکردنی چارەنووس بۆ نەتەوەیەک
ئەویش نەتەوەیەکی چەندین میلیۆنی کە خۆی و نیشتمانەکەی بە
سەر چەند واڵتدا دابەش کراون ،مافێکی ڕەوا و ئامانجێکی دروست
و پیرۆزە .ئەم مافەی حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ نەتەوەکەی
داوای دەکا و ئەم ئامانجەی  خەباتی بۆ دەکا ،لە گەڵ پەسندکراوە
جیهانییەکان نەک هەر هیچ دژایەتییەکیان نییە ،بەڵکوو بە مافێکی بێ
ئەمالوئەوالی هەر نەتەوەیەک ،دادەنرێن .نە شتێکی ناڕەوایان تێدای ە
و نە زێدەڕۆیی .کە وایە ئەوە دروست یا نادروستبوونی ئامانجی
خەباتەکە نییە کە بووە بە هۆی درێژبوونەوەی خەبات ،بەڵکوو ئەوە
زاڵبوونی دیکتاتۆری و حکوومەتی سەرکوتکە ر و دڕندە لە ئێران لە
ک و لە الیەکی دیکە هەلومەرجی دژواری خەباتی ئەم حیزبە و
الیە 
نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانە کە وای کردوە ئەم خەباتە
لە ماوەیەکی کورتدا نەگاتە ئاکام و هەر وا درێژەی هەبێ.
ئەگەر سەرنج بدەینە خەباتی نەتەو ە و چین و توێژەکانی دیکەی
خەڵکی ئێران کە تەنانەت ئامانجی بچووکتریشیان لە ئامانجەکانی
حیزبی دێموکراتی کوردستان هەبووە ،دەبینین ئەوانیش زۆریان
خایاندو ە و کەمتر بە ئاکام گەیشتوون.
گرنگترینی ئەو هۆیانەی وایان کردوە حیزبی دێموکراتی کوردستان
سەرەڕای درێژبوونەوەی خەباتەکەی بۆ ماوەی  ٧٥ساڵ ،هەر وا
درێژە بە ڕێگاکەی بدا ،ئەمانەن:
یەکەم ،پەیبردن بە بێبەشیی نەتەوەی کــورد لە سەرەتاییترین
ی و ،دڵنیابوون لــەو ڕاستییە کە ئــەم نــەتــەوەیــەش وەک
مافەکان 
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نەتەوەکانی دیکە شایانی ئەوەیە مافی دیاریکردنی چارەنووسی
خۆی هەبێ.
دووهـــەم ،پابەندبوون بە ریسالەت و ئەرکێکی مێژوویی کە
ئەم حیزبە هەر لە سەرەتای دامەزرانیەوە کەوتووەتە سەرشانی
کە ئەویش بریتتە لە ڕزگار کردنی نەتەوەکەی کورد لەم بەشەی
نیشتمانەکەی لە بندەستی و بێبەشی.
سێهەم ،وەفاداری بەو قوربانییە زۆرەی کە نەسلەکانی پێشوومان
لەم حیزبەدا و ،هەروەها خەڵکی کوردستان لە چوارچێوەی خەباتی
ئەم حیزبەو لە پێناوی ئامانجەکانی ئەم حیزبەدا ،پێشکەشیان کردوە.
ت و بەردەوامنەبووبی ئەم حیزبە لە سەر
دەست هەڵگرتن لە خەبا 
ڕێگاکەی خۆی ،بێ ئەوەی ئامانجەکانی هاتبێتە دی ،یانی بە فیڕۆدانی
ئەو قوربانی و تێچووە زۆرەی حیزبی دێموکرات و گەلی کورد
داویانە.
چوارەم ،درێژەی ژێردەستی و بێمافیی نەتەوەی کورد لە الیەن
ڕێژیمەکانی ئێران لە الیەک و لە الیەکی دیکەوە پشتیوانیی خەڵکی
کوردستان لە ئامانجەکانو سیاسەتەکانی ئەم حیزبەو خەباتەکەی،
وایان کردوە حیزبی دێموکراتی کوردستان لە سەر ڕێگاکەی خۆی
ێ و هەمیشە زەمینەیەکی لە بار بۆ بەردەوامبوون لە سەر
بەردەوام ب 
ڕێگاکەی خۆی ،بەدی بکا.
حیزبی دێموکرات ،هێزی پێشمەرگە و بەرگریی چەکدارانە
بــەرگــری چــەکــدارانــە لــە خەڵکی کــوردســتــان و هەبوونی هێزی
پێشمەرگە بۆ پارێزگاری لە دەسکەوتەکانی خەباتی ئەو خەڵکە ،لە
مێژووی تێکۆشانی حیزبی دێموکراتی کوردستاندا جێگایەکی دیار
و شایانی هەڵوێستە لەسەر کردنی هەیە .دەکرێ خاڵە هاوبەش و
جیاوازەکانی پێشمەرگەکانی حیزب لە سێ قۆناغی جیاواز (کۆماری
کوردستان ،بەرگریی چەکدارانە لە بەرامبەر هێرشی هێزەکانی
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کۆماری ئیسالمی بۆ سەر کوردستان و پێشمەرگە لە سەردەمی
ئێستا)دا بەمجۆرە باس بکەین:
بەرگریی چەکدارانە لە گەلی کورد لە بەرامبەر هێرشی دوژمنانی
ئەو گەل ە و پاراستنی دەسکەوتەکانی خەباتی خەڵکی کوردستان،
یەک لەو خاڵە هاوبەشانەیە کە پێشمەرگە لە هەر کام لەو قۆناغانەدا،
هەڵگریان بووە .خاڵێکی هاوبەشی دیکەی پێشمەرگە لە هەمووی ئەو
قۆناغانەدا ،ئەوە بووە کە هەر تەنیا هێزێکی چەکدار نەبووە بەڵکوو
مرۆڤێکی بە بیروباوەڕ بووە کە نەک بۆ پل ە و پایە و سامان ،بەڵکوو
بۆ بردنە پێشی خەباتی ڕزگاریخوازانەی نەتەوەکەی ،تێکۆشاوە .هەر
وەها پێشمەرگە خاوەنی کۆمەڵێک تایبەتمەندیی بووە کە وایان کردوە
لە نێو نەتەوەکەی دا ڕێز و خۆشەویستییەکی تایبەتی هەبێ .قبووڵی
ی و
ی و خەڵکدۆستی و فیداکار 
ماندوویی بێسنوور ،لە خۆبردووی 
ک و بوونی ڕەوشتی بەر ز و هەڵسوکەوتی جوان
ڕێزدانان بۆ خەڵ 
لەو تایبەتمەندییانەن کە پێشمەرگەی هەموو قۆناغ و سەردەمەکانی
پێ دەناسرێتەوە.
بەاڵم ئەگەر بمانەوێ باس لە خاڵە جیاوازەکان بکەین ،پێویستە بەر
لە هەر خاڵێک ئاماژە بە کاریگەریی قۆناغ و سەردەمەکان لەسەر
هێزی پێشمەرگە لە ڕووی پێکهاتە ،لە ڕووی بیرکردنەوە و ڕوانین،
لە ڕووی ئامادەیی بۆ بەشداری لە شێوە جۆراوجۆرەکانی خەباتدا
بکەین .بۆ وێنە هێزی پێشمەرگە لە سەردەمی کۆماردا ،هیزێکی
تــەواو پیاوانە بــوو ە و ژنانی پێشمەرگە لــەو ڕۆژگـــارەدا نابینین.
پێکهاتەی هێزی پێشمەرگە بە زۆریی خەڵکی الدێ بوون و کەمتر
وەک تاک بەڵکوو زیاتر وەک بەشێک لە عەشیرەتێکو لەژێر ئەمری
سەرۆک عەشیرەتو ئاغای گوندەکەی خۆیاندا ،بوون بە پێشمەرگە.
ن و خوێندەوارییەکەشیان لە
ژمارەیەکی زۆر کەمیان خوێندەوار بوو 
ئاستێکی نزمدا بووە ،بەاڵم پێشمەرگەی دوای سەرکەوتنی شۆڕشی
گەالنی ئێران ،تێکەاڵوێک بووە لە خەڵکی الدێ و شار .ژنان بەرە بەرە
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دێنە نێو ڕیزی پێشمەرگە .ئاستی خوێندەواریو ژمارەی خوێندەوار
لە نێو هێزی پێشمەرگەدا ،ئاڵوگۆڕی بەرچاوی تێدا پێک دێ .مەیدانی
ێ و لــە سەرووترین
تێکۆشانی پێشمەرگەش زۆر بــەربــاو دەبــ 
ناوچەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەتا خوارووترین ناوچەکان،
واتە هەر چوار پارێزگەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەگرێتەوە .جۆری
کەرەست ە و چەکیش کە لەو سەردەمەدا پێشمەرگە شەڕی پێ دەکا،
زۆر جیاوازە لە چەک و کەرەستەی سەردەمی کۆماری کوردستان.
جیاوازییەکی دیکە کە لە نێوان نەسلی ئەمڕۆی پێشمەرگە و
نەسلەکانی پێشوودا هەیە ،ئەوەیە کە نەسلی دەیــەی  ٦ ٠و٧٠ی
هەتاوی لە نەسلەکانی ئیستا ،پشوودرێژت ر و خۆڕاگرتر بوون ،لەگەڵ
ئەوەی پتر لە نەسلەکانی ئێستا لە شەڕ و تێکهەڵچووندا بوون ،پتر
ن و هەلومەرجی پێشمەرگایەتییەکان
لەگەڵ مەترسی بەرەوڕوو بوو 
سەختتر بوو ،بەاڵم زۆر بە زەحمەت دەستیان لە پێشمەرگایەتی هەڵ
ت و پتر لە سەنگەر و لە ڕیزی پێشمەرگەدا دەمانەوە.
دەگر 
حیزبی دێموکراتی کوردستان حیزبێکی شۆڕشگێڕ یا ڕیفۆرمخواز؟
حێزبی دێموکرات مێژوویەکی لێوڕێژ لە خەباتی شۆڕشگێڕانەی
هەیە .بەاڵم بە سەرنجدان بە هەلومەرجی سەردەمی ئێستا و جۆری
تێکۆشانی حیزب لە ئێستادا زۆر جار ئەو پرسیارە بــەرەوڕووی
حیزب دەبێتەوە کە حیزبی دێموکراتی کوردستان خۆی بە حیزبێکی
شۆڕشگێڕ دەزانێ یا حیزبێکی ڕیفۆرمخواز؟
لە وەاڵمــی ئــەو پــرســیــارەدا دەبــێ بگوترێ :حیزبی دێموکراتی
کوردستان هەم خاوەنی ئامانجی شۆڕشگێڕانەیە ،هەم لە زۆربەی
قۆنا غ و سەردەمەکانی تەمەنی خەباتی شۆڕشگێڕانەی خۆیدا ،شێوە
و شێوازی شۆڕشگێڕانەی بۆ خەبات و تێکۆشان گرتووەتە بەر.
ئەو ئامانجانەی ئەم حیزبە خەباتی بۆ کردوون ،زۆر لەوە گەورەتر
ی و کۆماری ئیسالمیدا
بوون کە لە چوارچێوەی دوو ڕێژیمی شایەت 
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ئیمکانی وەدیهاتنیان هەبێ .هــەر کاتێکیش ئــەو ئامانجانە وەدی
بێن ،گۆڕانی بنەڕەتی لە ژیانی سیاسیی خەڵکی کوردستاندا پێک
دێنن .هەر بۆیە دەتوانین بە ئامانجی شۆڕشگێڕانەیان ناو بەرین.
شێوازەکانی خەباتی ئەم حیزبەش ،شۆڕشگێرانە بوون .ڕاوەستان
بە دژی سیاسەتەکانی دوو ڕێژیمی شایەتی و کۆماری ئیسالمی
و هــەوڵــدان بۆ ڕووخــانــدنــی ڕێژیمە ناوەندییەکان و بە چــەک و
ش و پەالماری هێزە
خەباتی چــەکــداری ،بەرەنگاربوونەوەی هێڕ 
سەرکوتکەرەکانی ڕێژیمەکانی ئێران ،بە شێوازی شۆڕشگێڕانە دێنە
یو
ئەژمار کە دیارە هەڵبژاردنی ئەم جۆ ر و شێوازانەی بەرەنگار 
خەبات ،بە سەر ئەم حیزبەدا داسەپاون ،ئەگینا هەر کات مەجالی
سوود وەرگرتن لە شێوازەکانی هێمنانە بووبێ ،ئەم حیزبە پێشوازیی
لێ کردوە .بەاڵم شۆڕشگێڕبوونی حیزبی دێموکرات هیچ کات نەبووە
بە هۆی دژایەتیی ئەم حیزبە لەگەڵ پەنابردنی خەڵک بۆ خستنە
ڕووی داخوازیی ڕێفۆرمخوازان ە و ســوود وەرگرتن لە شیوازی
هێمنانەی خەبات و تێکۆشان .هەر حەرەکەتێک و بزووتنەوەیەکی
ن و ڕۆژهەاڵتی کوردستان سەری هەڵ دابێ،
ڕیفۆرمخوازانە لە ئێرا 
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە جیاتی ڕەتکردنەو ە و دژایەتیکردنی،
هەوڵی داوە هەم ڕەخنەی لێ بگرێ هەم خەڵک بۆ بەشداری تێداکردن
ن و ڕادیکاڵتر کردنی ،هان بدا.
و بەرەوپێشبرد 
پێکەوە بەرەوپێشبردنی دوو سیاسەتی کوردستانیبوون و ئێرانیبوون
حیزبی دێموکراتی کوردستان هەر لە کۆنەوە ،دوو سیاسەتی
ش و هەوڵی داوە بە ڕادەی پێویست
شانبەشانی یەک بردووەتە پێ 
گرنگی بە هەر دوویان بدا و یەکیان بۆ ئەوی دیکە وەال نەنێ .لە
الیەکەوە خۆی وەک حیزبێکی کوردستانیو ،خەباتی نەتەوەیی خەڵکی
ڕۆژهەاڵتی کوردستانی وەک بەشێک لە بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد
بۆ ڕزگــاری لە بندەستی پێناسە کــردوە .هەر بۆیەش هیچ کات لە
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سیاسەتی پشتیوانی لە خەباتی نەتەوەی کورد لە بەشەکانی دیک ە
و پێوەندیی دۆستانە لە گەڵ هیزە سیاسییەکانیان غافڵ نەبووە .لە
الیەکی دیکەوە ،چونکە ڕووی داخوازەکانی ئەم حیزبە و خەباتی
خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،لە دەسەاڵتی ناوەندیی ئێران بوو ە
و دروشمی ستراتیژیکی ئەم حیزبە پێوەندیی بە واڵتی ئێرانەوە
هەبووە ،تێ کۆشاوە لەگەڵ هێزە ئازادیخوازەکانی ئێران و لەگەڵ
بزووتنەوە سەرانسەرییەکانی ئەو واڵتە ،پێوەندیی دۆستانەی هەبێ
و لەگەڵ گەالنی ئێران لە خەبات بە دژی دیکتاتۆری و سەرەڕۆییدا،
هاوخەبات بێ.
ڕوانینی حیزب بۆ بوونی پەیڕەوانی
ئایینو ئایینزای جیاواز لەکوردستان
حیزبی دێموکراتی کوردستان ،هەر لە سەرەتای دامەزرانیەوە،
حیزبی هەموو نەتەوەی کورد بووە .ڕۆڵەکانی ئەم نەتەوەیە لە هەر
ن و ئایینزایەک بووبن ،بە هەر دیالێکت و
ن و توێژێک یا لە هەر ئایی 
چی 
زاراوەیەک قسەیان کردبێ ،بەو مەرجەی ئامادە بووبن لە ڕیزەکانی
ئەم حیزبەدا بۆ ڕزگاریی نەتەوەکەیان لە بندەستی و بێمافی خەبات
بکەن ،حیزبی دێموکراتی کوردستان ،بە خۆشحاڵییەوە باوەشی بۆ
ن و ئایینزاکان ،لە الیەن حیزبی
کردوونەوە .لە ڕاستیدا هەموو ئایی 
دێموکراتەوە ڕێزیان لێ نراو ە و ،بێڕێزی بە هەر کامیان ،لە الیەن
حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە پێشی پێ گیراوە .پەیڕەوانی ئایینێک
یا ئایینزایەک ،لە وانیتر هەڵناوێردراون ،یەکیان لەوانی دیکە پتر
بایەخی پێ نەدراوە ،یا پەیڕەوی کردن لە ئایینێکو بە پێچەوانەیشەوە
نەبوونی باوەڕی ئایینی ،نەبووە بە هۆی بەدەستهێنانی ئیمتیاز.
بە کورتی حیزبی دێموکراتی کــوردســتــان ،لــەو بــڕوایــەدایــە کە
ک
جیاوازیی بیروباوەڕی ئایینی ،یا جۆراوجۆریی دیالێکت ،ڕاستییە 
و تایبەتمەندییەکی کۆمەڵگەی کــورد ە و دەبــێ ڕێگە نــەدرێ هیچ
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پێكهاتەیەک لە هەوڵی سڕینەوەی ئەوانی دیکە دابێ .هەمووانیش
دەبێ بە جیاوازییەکانیانەوە لە سەر ئامانج و داخوازە نەتەوەیی و
گشتییەکان ،یەکگرتووو  و هاوخەبات بن.
ئەرکی حیزب و ئەرکی خەڵک لە ڕەوتی خەباتدا
ئەرکی حیزبێکی سیاسیی پێشڕەو ،ڕێبەری کردنی خەباتی خەڵک لە
ی و ،ڕێکخستنی خەباتو تێکۆشانی ئەوان تا گەیشتن
ڕووی سیاس 
بە ئامانجەکانی ئەو خەڵکەیە .حیزبی دێموکراتی کوردستان لەگەڵ
ی و الوازیی جۆراوجۆ ر
ئەوەی لە مێژووی خۆیدا لەگەڵ کەموکوڕ 
و ڕەخنەی جیددی بەرەوڕوو بووە ،بەاڵم لە جێبەجێکردنی ئەرکی
خۆی کەمتەر خەم نەبووە .خوێندنەو ە و لێکدانەوەی واقیعبینانەی
داوای خەڵکی کــوردســتــان و فــۆرمــۆڵــەکــردنــی ئــەو داوای ــان ــە لە
بەرنامەکەی خۆیدا ،گرتنەبەری سیاسەت   و هەڵوێستی دروست
ن و
لە قۆناغ و سەردەمە جیاوازەکان ،درێغ نەکردن لە قوربانیدا 
ت و تێکۆشان بۆ ماوەی  ٧٥ساڵ ،کاری
شێلگیربوون لە سەر خەبا 
ی و کۆدەنگی لە نێو
سیاسی بە ئاراستەی پێکهێنانی یەکگرتووی 
کۆمەڵگەی کوردستان بەرامبەر دەسەاڵتی ناوەندی ،وەدەستهێنانی
ڵ و ئەرکەیە کە حیزبی
متمانەو پشتیوانیی خەڵکی کوردستان ئەو ڕۆ 
دێموکراتی کوردستان جێبەجێی کردوە.
ن و
ل و ئەرکێکیش کە دەکەوێتە سەر خەڵک ،هەوڵدا 
دیــارە ڕۆ 
تێکۆشانە بۆ گەیشتن بەو ئامانجانە کە ئەم حیزبەو ڕۆڵەکانی خەڵکی
کوردستان لە ڕیزەکانی ئەو حیزبەدا ٧٥ ،ساڵە خەباتی بۆ دەکەن.
ل و دەرفەتانەیە کە بۆ خستنەڕووی
ئەرکی خەڵک قۆستنەوەی ئەو هە 
داخوازەکانی خۆیان بۆیان دێتە پێش .نابێ پێیانوابێ خەباتکردن
تەنیا ئەرکی حیزبی دێموکرات و ئەندامەکانیەتی و ئەوانیش دەبێ لە
دوورەوە بینە ر و تەماشاچیی ڕووداوەکان بن ،بە پێچەوانەوە دەبێ
ت و بەرخۆدان بن .هاوکات پێویستە
ئەوان بۆ خۆیان چەقی خەبا 
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ت و سیاسەتەکانی ئەم حیزبە بن کە
ن و چاوەدێڕیی خەبا 
پشتیوا 
بە نوێنە ر و ڕێبەری داواکانی خۆیانی دەزانن .بە هەموو تواناو ە و
لە هەموو ڕوویەکەوە پشتیوانی لە سیاسەتەکانی بکەن ،هاوکاری
تێکۆشەرانی بن ،کاتێکیش پێویست بوو پێشنیاری پێ بکەن ،ڕەخنەی
لێ بگرن و وای لێ بکەن حیزبی دێموکراتی کوردستان ئەو ئامرازە
کاریگەرە بێ کە دەتوانێ خەباتی ئەوان لە پێناوی دیموکراسی و
مافی دیاریکردنی چارەنووس بە ئاکامی دڵخواز بگەیەنێ.
حیزبی دێموکرات ،حیزبێک هی ڕابردوو ،حیزبێک بۆ داهاتوو
سوارچاک و دیارترین ئەکتەری مێژووی کــورد لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان لە یەک سەدەی ڕابردوودا ،حیزبی دێموکراتی کوردستان
بووە .لە دامەزرانی «کۆمەڵەی ژیانەوەی کوردستان» کە ئەم حیزبە
درێــژەی هەمان ڕێچکەیە ،نزیک بە  ٨٠ساڵە حیزبی دێموکراتی
کوردستان ،بۆ مــاوەی  ٤دەیــە تاقە هێزی مەیدانەکە و دواتریش
هێزی سەرەکیی گۆڕەپانی خەبات بۆ مافەکانی نەتەوەی کورد لە
ئێراندا بــووە .کۆماری کوردستان کە بە گرنگترین و گەورەترین
ڕووداوی سیاسیی کورد لەم بەشەی کوردستان و تەنانەت لە ئاستی
هەموو کوردستان لە نیوەی یەکەمی سەدەی بیستەمدا دادەنــرێ،
مێژوو بە ناوی ئەم حیزبەوە تۆماری کردوە ٤٠ .حیزبی دێموکرات
پشکی شێری لەو  ٤٠ساڵ   خۆڕاگری و خەبات و بەربەرەکانیی
خوێناوی لە کوردستان بەرامبەر بە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی
ئێراندا هەیە .ئەم حیزبە زۆرترین کاریگەرییشی هەبووە لەسەر
گەشە کردنی ناسیونالیزمی کورد لە ئێران و شۆڕبوونەوەی خەبات
و باوەڕی نەتەوەیی بۆ جوگرافیایەکی هەرچی بەرینتر و بۆ نێو چین
و توێژی جیاواز لە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا .جگە لەمەش ناسرانی
پرسی کوردی ڕۆژهەاڵت بە کۆڕ و کۆمەڵی نێودەوڵەتی ،قەرزداری
تێکۆشانی دیپڵۆماسیی حیزبی دێموکرات بەتایبەتی ڕێبەری شەهیدی
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ئەو حیزبە ،دوکتور قاسملوویە .بەاڵم حیزبی دێموکرات ،حیزبێک
نییە تایبەت بە ڕابردوو ،حیزبێکە بۆ داهاتووش .خاوەنی داهاتووشە.
چونکە پرسێک و ئامانجێک کە خەباتی بۆ دەکــا   ،هــەروا پرس و
ئامانجی نەتەوەی کورد لە ئێرانە .ئەم حیزبە بۆ دوای چارەسەری
پرسی نەتەوەییش بەرنامەی هەیە .وێرای ئەمانە ،مێژوویەکی پڕ لە
خەبات و قوربانیدان ،ڕێبەرانێکی شەهید کە کۆمەڵگە وەک ڕەمز و
هێمای خەبات و پرسی رەوای خۆی وەری گرتوون ،چەند هەزار
شەهیدی سەنگەر و بەرەجۆراوجۆرەکانی خەبات ،ئیعتیبارێکی  
نەتەوەیی ،ناوچەیی و جیهانی کە ئەم حیزبە بە دەستی هێناوە،
سەرمایەکانی حیزبی دێموکرات بۆ مانەوە و بەردەوامی و گەشە  لە
داهاتوو دان .دیارە بەو مەرجەی ئەم حیزبە یەکیەتیی خۆی وەدەست
بێنێتەوە  ،الوازییەکانی ڕابردووی خۆی  چارەسەر بکا و خۆی بۆ
خەبات لە قۆناغ و سەردەمێکی نوێدا لە هەموو بارێکەوە ئامادە بکا.
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هەرچەند لە دنیادا زۆرم ڕق لە وشەی «من من»ە و خۆهەڵکێشانم
هەر لە زاتدا نییە ،بەاڵم لەم تەمەنەمدا وەک شاعیرێکی  ٦٤ساڵەی
ناسیۆنالیستی کورد دەمهەوێ بە «من من» باسی زەعفی خۆم بکەم.
چون بۆ ئەوەش وشەی من بەکار دێت ،من شاعیرم ،بۆم نییە بە
الیەنێکی سیاسییەوە خۆم پاوەن بکەم .وەک گۆرانیی حەسەن زیرەک
هی هیچ حیزب و بەشێک لە کوردستان نییە ،هی هەموو گەلە .چون
من نە شاعیرێکی سیاسەتمەدارم ،نە سیاسەتمەدارێکی شاعیر ،بەاڵم
لەبەر گەورەیی شێعر هەموو سیاسەتمەدارانی زەمان حورمەتیان
گرتووم و منیش ناسیومن .بەاڵم حەقمان هەیە الیەنێ یان شارێکمان
خۆش بوێ ،ئەم «من»ە زەعفی خۆمە .ساڵی  ١٣٤٨چوومە سەقز
بۆ درێژەدان بە دەرس خوێندن .قەتم سینەما نەدیتبوو ،فارسیم باش
نەدەزانی ،لە فیلم حاڵی نەدەبووم ،ڕۆژنامە و گۆڤارم هەر نەشدەزانی
هەیە و بەکاری چی دێن ،پەیکی مەدرەسە هەبوو ،یەکەم پەیکیان
لەوێ دامێ ،کە خوێندمەوە زانیم دنیای دەرەوەی نووسراوەی نێو
کتێبەکانی مەدرەسەش هەیە .ساڵی دواتر هاتمە شاری بۆکان لە
ماڵی خزمێکمان وەک ئەندامی بنەماڵە درێژەم بە خوێندن دا .بوومە
قوتابییەکی دەبیرستانی بە قەولی فارسی «چشم و گوش بستە».
دەتگوت بەرخێکم لە شیوێکی گورگاوی لە دایکم جێماوم .ئاواتی
گەورەم ئەوە بوو مەدرەسە تەعتیل بێ و بچمەوە ساروقامیش –
زێدەکەم   -الی دایک و بابم ،چۆم و هاوڕێ و ماسیگرتن ،پێموابوو
لەوبەری جەغەتۆوە دنیا تەواو دەبێ و لە بۆکان و سەقز بەوالوە
شار نییە و عەجەمستان هەیە ،بەاڵم واڵتی من نییە.
ئەو سەردەمە ڕەش و ئالۆزترین سەردەمی سیاسیی لە بنەماڵە
و ئێران بــوو ،لە کاتێکدا من کــوڕی مەالیەک بــووم کە سەربازی
باسەوادی دەورەی ڕەزاشا بوو .لە شەڕی عالەمیی دووهەمدا بە
چاو هێرشی ئەرتەشی سووری دیتبوو .ئاغای دێیەکەمان .سەرهەنگ
ئیبراهیمی سەالح بوو کە ئەفسەری کۆماری کوردستان بوو لە ساڵی
١٣٢٤دا .باوکی دوکتور عەلی گەالوێژ و مامۆستا حەسەن سەالح
سۆران بوو .یانی هیچ کەس نەیدەوێرا چکۆڵەترین باسی ڕوناکبیری
نەتەوەیی بکا لە زانا و نەزان ،نە معەلیم دەیوێرا هێندێ باسی واڵت
بۆ قوتابیان بکا و بۆیان ڕوون بکاتەوە .ئەویش بەو هۆیە کاتێک من
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لە دایک بووم سێ ساڵ دوای سەرهەڵدانی موسەدیق بووە کە گەلی
کورد لەسەر دوو تاقمی ئاغاخوا و توودە کە پێیان دەگوت «دوودە»،
زۆر بیرەوەری خراپیان هەبوو .تەنانەت لەبەر تۆڵە ئەستاندنەوەی
زاڵمانەی ئاغاوەت ،شایان لە توودە خۆشتر دەویست .من کە چوومە
مەدرەسە (ساڵی  )١٣٤١ئاغا نەمابوو .لە نێو دێهاتدا شا ئوستوورە
بوو .چون ئاغا و ڕەعێتی ال بردبوو کە کارێکی یەکجار بەجێ بوو.
مامۆستا سۆران ئەودەم شاعیر بوو ،شێعری بە ڕۆژی ٦ی بەهمەندا
هەڵگوت .منیش تا ساڵی  ٥٤هەر پێموابوو شا گەورەترین دڵسۆزی من
و گەلی ئێرانە .ساڵی  ١٣٥٤قوتابیی ئاخری ساڵی دەبیرستان بووم،
دەبیری ئەدەبیاتەکەمان ئاغای ڕەشیدی ئازادیخا بوو ،مەوزووعێکی
ئینشای پێداین بەو چشنە « از صمد چە میدانید!؟» ،مەبەستی
سەمەدی بێهرەنگی بوو .منیش کە لە ڕیزی قوتابیە باشەکانی کالسدا
بووم ،هەر ناویشیم نەبیستبوو ،هەر تەقەم لەسەرەوە دەهــات .لە
پەنامەوە هاوکالسێکم کە هەم باسەواد و هەم زرینگ بوو و هەم
بابیشی ئیمام جومعەی زەمانی شا بوو  -شوکر ئێستا دوکتورە و
دەرمانسازە  -پێم گوت؛ سەمەد کێیە؟! بە دزییەوە بەچپەوە گوتی؛
ئائا ماڵتە ،چۆن سەمەد ناناسی؟ ،سەمەد بێهرەنگی .لەپڕ بەکرە قزڵجی
کە بــرازای مامۆستا حەسەنی قزڵجی بوو ،بە دەنگی بەرز گوتی؛
ئاغای ئازادیخا! «صمد خودکشی کرد؟»  -ئەودەم وابوو ،دەبوو
لەگەڵ دەبیرەکان بە فارسی قسە بکرێ    -ئاغای ئازادیخاش بە
التاو و زانایی و حەڕافی و سوخەنوەریی هەمیشەیی کوتی؛ «نخیر
عزیزم ،خودکشیش کردند!» .لەو کاتەوە بڵێسەی ئاگری ڕووناکبیری
لەو سەردەمەدا لە دڵمدا هەڵگیرسا .چون موحسین و بەکرە بۆیان
شەرح دام سەمەد کە لە مامۆستایانی باشی تورک بووە ،کۆمۆنیست
بووە و  کتێبی «ماهی سیاه کوچولو» و «کندوکاو در مسائل تربیتی
ایران»ی هەیە و قاچاغن .شا دەستووری بە ئەفسەرێکی خۆی داوە
لە چۆمی «ئاراس«دا خنکاندوویانە .دەنگۆیەکیش هەیە گوایە خۆی
مەلێی نەزانیوە و خنکاوە .کە من بــاوەڕم بەمەیان نەکرد تا لەو
سااڵنەی دواییدا ئەفسەرەکان مابوون و بەپیری ددانیان بەوە دانا
کە بۆخۆی خنکابوو ،چونکی مەلەی نەزانیبوو .بەاڵم ئیدی من شا
و ئەرتەشم لەبەر چاو بوون بە ڕمووزنەیەک و سەمەدم لێ بوو بە
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ئوستوورە و کۆمۆنیستم خۆش ویست.
ساڵی  ١٣٥٧بە بۆنەی دەهەمین ساڵی نەمانی سەمەدی بێهرەنگی
شێعرێکم دانــا کــە یــەکــەم شێعری چاپی مــن بــوو لــە گۆڤارێکی
کۆمۆنیستی شاری سەقز چاپ کرا .نازانم گۆڤارەکە ناوی چی بوو.
جا ئێوە نازانن کە شاعیرێک یەکەم شێعری چاپ کراوی خۆی کە
بەبێ ئاگاداری لە گۆڤارێک چاپ دەکرێ و دەیبینێ ،چەندە خۆشە ،یا
دیتنی یەکەم کتێبی چاپی خۆی لەگەڵ هیچ شادییەک مقایسە ناکرێ،
هەست بە شاییبەخۆیی و سەربەستی دەکا .ئەو شەوە لە سەقز
بووم ،لە خۆشیان تا بەیانی خەوم لێنەکەوت .ئیدی منیش بوومە
کۆمۆنیست ،هەر کەس کۆمۆنیست نەبایە ،پێم عــەوام و بێسەواد
و نــەزان بــوو .هەر لەو ساڵەدا ( )١٣٥٧دوکتور عەلی گەالوێژ لە
ڕووســیــەڕا دوای  ٣٣ساڵ هاتەوە .ئــەودەم زانیم کە لە دەورەی
کۆماردا جەنابی قازی محەممەد ناردوونی بۆ باکۆ بۆ تەحسیل و
دوای ڕووخانی کۆمار ئەوان ماوەی  ٣٣ساڵ لە پشت چرای سووری
شاهنشایی ڕاوەستاون تا چرای سەوزی شۆڕشی ئیسالمی ئیزنی
پێدان و هاتنەوە .زۆر لە ئەزموونیان کەڵکیان وەرگــرت و دوایی
سەری هەمووانی کرد بە گێری ئاسیاودا .ئەوانیش واتە توودەییەکان
بەتوندی دژی ئەحزابی ناسیۆنالیستی کورد بــوون ،وەک حیزبی
ی
دێموکرات و کۆمەڵە .ئەوە جەزای چاکەیان بوو ڕێژیمی تازە پێ 
دانەوە .لە کۆمۆنیست پەشیمان بوومەوە ،ڕێژیمی تازەشم لەبەرچاو
کــەوت .چون باوکم لەگەڵ دوکتور گەالوێژ دۆستایەتیی دێرینی
هەبوو ،دوای  ٣٣ساڵ یەکتر دیتنەوە ،ڕۆژێکی زۆر سەیروسەمەر
بوو ،باوکەم بە ئەدەبەوە بە دوکتور گەالوێژی کوت؛ ئاغا عەلی خان!
بەخوا تــوودە هیچ نییە ،بریا دێموکراتەکەی خۆمان بایی .ئەو بە
پێکەنینەوە بە سەراحەت گوتی :مەال! بەخوا هەموویان لە ژێر باڵی
ئێمەدان .من لەو مەجلیسەدا دانیشتبووم ،وەک شاعیرێکی الیەنگری
چریک ،تەخمیسێکی شێعرە نایابەکەی مامۆستا هێمنم بۆ دوکتور
گەالوێژ خوێندەوە کە زۆری پێخۆش بوو .بە شاعیری ناسیم و ئەو
شێعرە و دوو وێنەی لێوەرگرتم و لە نێو گۆڤاری الوندا چاپی بکا،
بەاڵم لە دڵەوە خەریک بوو باوکیشم لەبەر چاو بکەوێ!! ئاخەر باوە
من بە  ٢٤ساڵمە ،بوومەتە معەلیم بۆ قەت باسی حیزب و شتی لەگەڵ
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نەکردووم .لەسەردەمی کۆمۆنیستیشمدا هێندەیان زەمی شەهیدی
گ ــەورە دوکــتــور قاسملوو کــردبــوو ،ئەویشم خــۆش نەدەویست.
دەمگوت ئاغایە و هەواداری فێئۆدالەکانە .ئەم دوو عەیبە لە الیەن
کۆمۆنیستەکانەوە لە شەهید دوکتور قاسملوو دەگیرا .لەبەر ئەوەی
الی ئەوان عەوام و دێهاتی پلەی بەرز و کەسایەتیی لکەدار بکەن و
بەم چەشنە الوانی بە ڕواڵەت ڕووناکبیری وەک من و باسەواد و
تەحسیلکەردەیان لە حیزبی دێموکرات دەڕەواندەوە .منیش باوەڕەم
دەکرد ،بەاڵم هەر کات قسەیان پێدەگوت ،لە دڵەوە پێم ناخۆش بوو،
دەمزانی پلە و پایەی ئەو بۆ ئەوە نابێ کەس جگە لە حەسوودی و
غیبتەخواردن هیچی پێ بڵێ.
لە وەتاغەکەی ماڵە مامۆستا سۆران -کە ئیستا ماڵی خۆمانە لە
ساروقامیش -لە مەحزەری دوکتور عەلی گەالوێژدا بەحس ساز
بوو کە ،ئایا مامۆستا شێخ عێزەدەین حوسێنی چاکی کرد دەنگی بە
قانوونی ئەساسی نەدا یان خراپی کرد .دیارە دوکتور گەالوێژ دژی
مامۆستا بوو ،دەیگوت دەبوو دەنگ بە قانوونی ئەساسیی کۆماری
ئیسالمی بدرایە .دوکتور گەالوێژ ڕووی لە من کرد و گوتی :ها
کوڕی مەال! تو دەڵێی چی ،مامۆستا چاکی کرد دەنگی بە ڕێفراندۆم
و قانوونی ئەساسی ن ــەدا؟ منیش لــە عیلمی سیاسەتی وەختدا
کەڕەسەپانێکی دونبالەڕەو بــووم ،ئــەوەی چەپەکانی کۆمۆنیست
و چریک دەیانگوت بێئەوەی ماناکەی بزانم ،دەمگوتەوە .ئەوان
گوتبوویان ،چــون قانوونی ئەساسی ئەسڵی پێنجەکەی واڵیەتی
فەقیهە ،نابێ دەنگی پێ بدرێ .منیش هەر قانوونەکەم نەخوێندبۆوە،
نەمدەزانی ویالیەتی فەقیهه چییە ،چاو و گوێ بەستراوی بێ بنەمای
سیاسی هەر شاعیر بووم .ئەوەی بیروبڕوام هەبێ بە شێعر دام دەنا
و خەڵکیش پێیان خۆش بوو .چاپکراوەی پێشنووسی قانوونیش لە
بازاردا دەفرۆشرا ،جڵدی بە دوو تمەن بوو ،من نەمکڕی بیخوێنمەوە،
چون ڕقم لێی بوو .ڕقەکەش لەبەر ئەوە بوو کاتێک نوێنەریان بۆ
پێشنووسینەوەی قانوونی ئەساسی هەڵدەبژارد ،پارێزگای ئێمە
واتا ئازەربایجانی ڕۆژئاوا (ورمێ) سێ نوێنەری هەبوو کە شەهید
دوکتور قاسملوو بە  ١١٤هەزار دەنگ کەسی یەکەم بوو کە دەنگی
پێدرا .کەچی کۆماری ئیسالمی ڕاستەوخۆ وەک برای چاک نەیهێشت
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بچێت و هەر لە هەوەڵەوە دژایەتیی لەگەڵ کورد دەست پێکرد .ئیدی
هەر ئەودەم زانیم کە ئیسالمی سیاسی و کۆمۆنیست دوو شتن کە
لەسەر بەرژەوەندی خۆیان هیچ دێموکراسییان تێدا نییە ڕەعایەتی
ناکەن .ئیدی لەو ساڵەوە کە تاق و لۆق نوێژم دەکرد و ڕۆژووم
دەگرت ،وەالم نا و تەرکی کۆمۆنیستیشم کرد.
ئەوجار چوومە الی کۆمەڵەوە کە جگە لە کۆمۆنیستی هێندێک
بڕوای ناسیۆنالیستییان هەبوو .تاقمێکیان کە یەکجار سادق و دڵپاک
و دڵسۆز بوون ،بەاڵم یەک یەکەشیان تێدابوو کە باش نەبوون .لە
هێندێکیان زۆر قەڵس بووم ،هەر هەلیان بۆ هەڵدەکەوت ،جنێویان بە
دوکتور قاسملوو ،حیزبی دێموکرات و بارزانی دەدا .منیش هەرچەند
مێژووم دەخوێندەوە بۆم دەردەکەوت کە خەباتی حیزبی دێموکرات
و ڕێبەرەکانی پاک و سادقانەتربوو و پێم ناخۆش بوو.
بۆیە بە دەنگێکی بەرز ئاوا وەاڵمی دوکتور گەالوێژم داوە؛ قوبان!
قانوون ئەساسییەک کە ئەسڵی پێنجەمی والیەتی فەقیهه بێ ،بۆ
دەنگدان نابێ .خودا شاهیدە نەشمدەزانی ئەو ڕستەیە کێ فێری
کردووم ،بەاڵم دوکتور گەالوێژ جوابێکی دامەوە تا ئێستاش وەک
چەسپ بە مێشکمەوە نووساوە و لە گوێمدا دەنگ دەداتەوە ،کوتی؛
«ئافەرین ،ئافەرین وەڵــا  ئەم ئەسڵە خەتەرناکە ،بــەاڵم خومەینی
پیاوی چاکە ،دژی ئیمپڕیالیستە ،تا ئەو مابێ خەتەرناک نییە ،دوای
مەرگی ئەویش دەکرێ موتەمەمێک بۆ قانوونی ئەساسی دانرێ و
ئەم ئەسڵەی لێ دەرهاوێن» .دوایە لە درێژەی وتەکانیدا گوتی؛ «بە
ڕەحمانیشم کوت  -مەبەستی شەهید دوکتور قاسملوو بوو  -لەگەڵ
مامۆستا شێخ عێزەدین بە قسەیان نەکردم ،دەنا ئەم قەتعنامە ٢٤
مادەیەی کە ئەوان لە دەوڵەتی خۆمینیان دەویست ،من ساڵی ١٣٢٥
بە دەستووی جەنابی قازی محەممەد بۆ کوڕی ڕەزاشا پەهلەویمان
نــووســی ،هــەر جوابیان نــەدایــنــەوە .چــون خواستی ئێمە لە شای
ئیمپریالیست و خواستی ئێمە لە دەوڵەتی تازەی خومەینی وەک ئەوە
وایە وشترێک بکەیتە نێو قەفەسێکەوە ،ئایا دەکــرێ؟! ئەم دەوڵەتە
بچووکانە ئەو ئازادییانە بە کورد هەر نادەن».
مەجلیس خاتیمەی هات ،هاتینەوە ماڵێ ،لە ڕێدا بە بابم کوت؛ ئەرێ
بابە! تو بەڕاستی قازی محەممەد دەناسی؟ ئەی بۆچی تا ئێستا قەتت
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لە الی من باس نەکردوە؟ کوتی؛ «ڕۆڵە! من چۆن ئەو باسانەت فێر
دەکەم ،بە هەزار نووشتە نووسین و بەرات و سەرفترەی مەالیەتی
تۆم کردوە بە دیپڵۆم و موعەلیم .هەر بزانن بیروڕات وایە دەرت
دەکەن ،نان و ئاویشمان نەدەبوو بیخۆین .ئا لە نێو ئەو مالەی خۆماندا
برایم خانی ڕەحمەتی  ٢٤قەبزە تفەنگی بڕنۆی هێنا کە جەنابی قازی
محەممەد و کۆمار لە سابالغ پێیان دابوون بۆ خەڵکی ساروقامیش
و دەوروبــەر تا هێزی بەرگری دامەزرێنن .ڕۆژێک دواتر جەنابی
برایم خان کە فەرماندەی هێزی پیشمەرگەی قازی محەممەد بوو،
لە سابالغ هاتەوە گوتی مەال کوا تفەنگەکانت چ لێکرد؟ عەرزم کرد؛
قوربان وەڵاڵ جارێ هەر لە ماڵەوەیە .کوتی ئافەرین ،ئافەرین دەنێرم
بیانهێننەوە و دیسان دەیاننێرمەوە بۆ ساباڵغ .عەرزم کرد؛ بۆچی
قوربان ،ئاخێکی هەڵکێشا و گوتی؛ «مەال کەڵەکی کورد سەر ناگرێ،
کورد دەوڵەتی بۆ ساز نابێ ،گەورە و چکۆڵەیان تێدا نییە .نامەیەکم
دا بە دەستی پێشمەرگەیەک و گوتم ئەو کاغەزە بدە بە دەستی
جەنابی قازی محەممەد ،هەر لێم گەڕاوە گوتی بۆ خۆت بیبە ،بۆ من
سەربازی ئەرتەشی ڕەزاشام ،دەستوورم پێ دەدەی! زانیم ئەمانە
هەموویان «مەنن» ،کەس «نیومەن»ی ناکا .دەوڵەتێك   گەورە و
چکۆڵە نەزانێ بە هیچ نابێ ،ئەو قانوونە بەڕێوە ناچێ ،بەخوا تووشی
هــەزار گێچەڵ دەبین .ئیدی حەمە سەعید ،ڕۆڵــە! لەو ڕۆژەوە من
باسی ڕێژیمی شام نەکردەوە .لە شەڕی ئاغا و ڕەعێتیی دەورەی
موسەدیق هەر بێ غەم بووم ،تا ئێستا کارم بە سیاسەت نییە .دەنا
ڕاستت دەوێ کوڕم« ،نان نانی گەنم و ،حیزب ،حیزبی دێموکرات».
دەتکوت فەڕشێکی کۆنم ،تاڵە تاڵەکانم ڕیشاڵ بووە و سەر لە نوێ
ڕستمیانەوە و چنیمیانەوە و بە کرێکی تازەتر ڕەنگام .مام هێمنم
دیت ،هەر حیزبی بوو ،حەقیقی ،هەر حیزبی خۆش دەویست ،ئاوات
بەتەواوی دێموکرات بوو ،نووری ژێکافی بوو ،بەاڵم وەک زەبیحی
بیری دەکردەوە ،هێدی پارتی بوو .هەرچی پیاوی گەورە و دڵسۆزی
سیاسیم دیت ،پەیڕەوی ڕچەی قازی محەممەد و دوکتور قاسملوو
بوون .بە تایبەت دوای شەهیدکرانی هەر دوو ڕێبەری حیزب ،واتە
دوکتور قاسملوو و دوکتور شەڕەفکەندی ،ئیدی بەتەواوی سازمان
و سیاسەتی دیکەم لەبەر چــاو کەوتن .خــۆم بە خاکی پــای کەم
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سەوادترین پێشمەرگەی حیزبی دێموکرات دەزانــم کە سادقترین
چەکدارن و فەقەت بۆ ڕزگاری گەلەکەی چەکی هەڵگرتوە و فێڵ و
فەرتەنەی سیاسی فریوی نەداوە.
وەک شاعیرێک بۆم نییە نەفی ئەو سازمانانەی دیکە بکەمەوە ،چون
هەر ڕێکخراوێک بۆ ئازادیی گەل شەهیدی دابێ الی من ڕیبازیان
پیرۆزە و تەواوی شێعرەکانی من نابێتە دڵۆپێک خوێنی شەهیدانی
ئەحزاب .بەاڵم لە تفەنگم خۆشتر دەوێن .ئەو ڕۆژە دڵم لە سازمانەکان
ناهۆمێد بوو کە شەڕی براکوژییان کرد و لەیەک هەڵپچڕان .بۆ منی
شاعیر دوو لەت و سێ لەتبوونی هەر حیزبێک ناهۆمێدییە بۆ ڕێگای
سەرکەوتن ،بەاڵم ئەم ڕاستییە بە دڵ و شێعر و بە مێژوو و کردەوە
و باوەر ،دێموکراتەکانی ئێران و عێراق بەر لە هەموویان تا ئێستاش
ڕۆڵێکی لە بەرچاو و هەمیشە دیاریان هەبووە .خودا بکا بە ئامانجی
سەرەکیی خۆیان بگەن .لە بیری یەکگرتنەوەدا بن ،نەک یەکگرتن بە
ددان .پیرەکان بە خۆیاندا بێنەوە ،الوەکان لەخۆبایی نەبن .بە سواری
شەپۆل نەگەیشتوونەتە ئەم پۆست و مەقامە ،بەڵکوو لەژێر سایەی
خوێنی شەهیداندا بووە ،تۆخودا بە فیڕۆی مەدەن.
سەرکەتووبن ئینشائەڵاڵ.
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سۆسیالیزمی دێموکراتیک و
هەنگاونانی حیزبی دێموکرات
بەرەو سۆسیال دێموکراسی
د .سمایل بازیار
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ل ه نیوهی دووهمی مانگی گهالوێژی ( 1362ئابی )1983دا ،واته :پێنج
مانگ بهر ل ه پێكهاتنی كونگرهی شهشهم ،لهالیهن قاسملوو نامیلكهیهك
ب ه ناوی “كورت ه باسێك لهسهر سۆسیالیزم” ل ه نێو ڕێكخستنهكانی
“حدكا”دا باڵو بووهوه ،بۆ ئهوهی كادر و ئهندامانی حیزبی ب ه ڕوانگ ه
و بۆچوونهكانی ل ه بارهی “سۆسیالیزمی دێموكراتیک” ئاشنا بن ،تا ل ه
كونگرهدا بخرێت ه بهر باس و وهك ئامانجی دواڕۆژی “حدكا” پهسهند
بكرێ( .)1قاسملوو ههر ل ه كۆنفرانسی سێیهم  )1971( 1350لهسهر
ب
بیرۆكهی “سۆسیالیزمی دێموكراتیك” ك ه خۆی هێنابووی ه نێو حیز 
پێداگر بوو ،بهاڵم بههۆی ئهوهی بهشێك ل ه بهشدارانی كۆنفرانس
لهگهڵ پاشگری دێموكراتیك نهبوون ،ل ه شوێن دێموكراتیك وشهی
“دادپهروهر” ب ه سۆسیالیزمهو ه لكێندرا( .)2بهم جۆر ه دهردهكهوێ ك ه
باڵی چهپی نێو “حدكا” لهسهر چهشنی سۆسیالیزم كۆك نهبوون و
خوێندنهوهی جیاوازیان بۆ سۆسیالیزم ههبوو.
سۆسیالیزمی پێناسهكراو ل ه “كورت ه باس”دا كۆمهڵێك سنووربهندیی
لهگهڵ بیروبۆچوونی باو ل ه نێو هێز ه چهپ ه كالسیكهكاندا دهكرد،
لهوانه:
أ) سنووربهندی لهگهڵ ئهو كهس و الیهنان ه ك ه بێ ئهمالو ئهوال
پهیڕهوییان ل ه واڵتانی سۆسیالیستی دهكرد و “سۆسیالیزمی
مهوجوود”یان به بێكهموكوڕی دهدی )3(.قاسملوو ل ه “شیكردنهوهی

( )1حامید گهوههری ،ڕۆژههاڵتی كوردستان ل ه د ه ساڵدا ،بهرگی دووهم،
ل .449
( )2عهبدوڵاڵ حهس هنزاده ،نیو سهد ه تێكۆشان ،بهرگی دووهم ،باڵوکراوەی
کۆمیسیۆنی چاپەمەنیی حدکا ،١٩٩٧ ،ل  .43 -42ل ه كونگرهی چوارهمدا 1358
(1980ز) «سۆسیالیزمی زانستی» و ل ه كونگرهی پێنجهمدا  1981( 1360ز)
«سۆسیالیزمێك   ك ه وهاڵمدهری   ههلومهرجی تایبهتیی واڵتمان» بێ پهسند
كرا .بهرنام ه و پێڕهوی نێوخۆی پهسهندكراوی كونگرهی چوارهم ،کۆمیسیۆنی
ئینتشارات و تەبلیغاتی کومیتەی ناوەندیی (حدکا) ،ڕەشەمەی  .١٣٥٨بهرنام ه
و پێڕهوی ناوهخۆی «حدكا» پهسهندكراوی كونگرهی پێنجهم ،سهرماوهرزی
( 1360دیسهمبهری  1981ز).
( )3ب ه ڕاشكاوی دهبێ پێ لهو ه بنێین ك ه شێو ه ههڵدانی «سۆسیالیزمی
مهوجوود» ل ه واڵتانی سۆسیالیستیدا ب ه تهواوی جێگای ڕهزامهندی نیی ه و
ههندێك ههڵ ه لهم بارهو ه كراون ك ه زۆربهیان ل ه ههلومهرجی تایبهتی و بابهتییهو ه
سهرچاوهیان گرتوه .كورت ه باسێك لهسهر سۆسیالیزم ،ل ه باڵوكراوهكانی
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كورت ه باس”دا لهم بارەیهو ه دهڵێ“ :ههڵوێستی حیزبی ئێم ه بهرامبهر
ب ه واڵتانی سۆسیالیستی ن ه دژایهتیكردن و ن ه پهیڕهویكردنی بێ
ئهمالوئهوالیه ،بهڵكوو ههڵوێستێكی دۆستان ه و ههر لهو كاتهشدا
ڕهخنهگرانهیه .ب ه چاوێكی ڕهخنهگران ه سهیری سۆسیالیزمی
مهوجوود دهكا ،ل ه ههموو الیهن ه ئهرێنییهكانی كهڵك وهردهگرێ
و ههموو الیهن ه نهرێنیهكانی وهال دهنێ”( ،)1ل ه نێوان دوو بهرهی
سۆسیالیزم و سهرمایهداریدا ،سۆسیالیزمی دیموكراتیك بهالی
سۆڤیهتیدا دایشكاندو ه و ب ه دۆستی ستراتیژیی خۆی داناوه( ،)2بهاڵم
كلکایەتیی لێ نهكهوتهوه.
ب) سنووربهندی لهگهڵ بیروباوهڕی توودهیی ك ه ل ه نێوخۆی
“حدكا”دا پاشماوهی مابوو .مهبهستی “سۆسیالیزمی دیموكراتیك” ل ه
پاشماوهی بیروباوهڕی توودهیی ،سیاسهت و ههڵوێستهكانی حیزبی
تووده  بهرامبهر ب ه كۆماری ئیسالمی نهبوو ،بهڵكوو ل ه خوێندنهوهیان
بوو بۆ سۆسیالیزم ل ه ئێراندا .ل ه شیكردنهوهی “كورت ه باس”دا هاتوه:
“ساڵههای ساڵ ه ئهدهبیاتی سۆسیالیستی ل ه ئێراندا ئهگهر زێدهڕۆیی
نهبێ نهوهد ل ه سهدی هی بهڕێوهبهرانی حیزبی توودهی ه ك ه پڕ ه ل ه
بیروباوهڕی ناڕاست و چهوت”(.)3
“سۆسیالیزمی دیموكراتیك”ی پێناسهكراو ل ه “كورت ه باسێك لهسهر
سۆسیالیزم”دا ل ه خوێندنهوهی بۆ سۆسیالیزم پێداگریی لهسهر ئهم
پڕهنسیبان ه دهكا:
أ) پێداگری لهسهر پێگهی ئازادی و دێموكراسی و ڕهتكردنهوهی
ههر چهشن ه دیكتاتۆرییەك ل ه ژێر ههر ناوێكدا .قاسملوو دهڵێ:
“سۆسیالیزم نانی دهدا ،خانووی دهدا ،خوێندن و لهشساخیی دهدا،
كومسیۆنی ئینتشارات و تهبلیغاتی كۆمیتهی ناوهندی حیزبی دیموكراتی
كوردستانی ئێران ،گهالوێژی  ،1362ل .6 -5
( )1شیكردنهوهی «كورت ه باس» ل ه باڵوكراوهكانی كومسیۆنی ئینتشارات
و تهبلیغاتی كۆمیتهی ناوهندی حیزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران ،پووشپهڕی
 ،1363ل .12
( )2ئێم ه ل ه خهباتی درێژخایهنی نهتهوهكهماندا یهكیهتیی سۆڤیهت
ب ه دۆست و هاوپهیمانی ستراتیژیی خۆمان دهزانین كورت ه باسێك لهسهر
سۆسیالیزم ،ل .35
( )3شیكردنهوهی «كورتهباس» ،ل .7
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بهاڵم مرۆڤ تهنیا ب ه نان ناژی؛ ك ه وابوو ل ه بهرامبهر ئهوانهدا ،نهك
تهنیا نابێ ئازادییهكهی لێ بستێنێ ،بهڵكوو ب ه پێچهوان ه دەبێ زۆر
زیاتریش ل ه سهردهمی سهرمایهداریی بداتێ .ئێم ه دهبێ سۆسیالیزمێك
دروست بكهین ك ه ن ه تهنیا دێموكراسی بهربهست نهكا ،بهڵكوو
پهرهیشی پێ بدا”( .)1ل ه پهیوهندی لهگهڵ “دیكتاتۆریی پرۆلیتاریا”یشدا
وهك بنهمایهكی گرینگی   ڕێبازی حیزب ه كۆمۆنیستهكان لهسهر
ئهو باوهڕهی ه ك ه الیهنگری ل ه دیكتاتۆریی پرۆلیتار بۆ ئهندامێكی
حیزبێكی دێموكرات -میللی وهك حیزبی ئێم ه بێ مانای ه و لهالیهكی
دیكهش تهنانهت ئهگهر وهك ماڕكسییهك چاو ل ه مهسهلهك ه بكهین
ب ه هیچ جۆر الیهنگری ل ه دیكتاتۆریی پرۆلیتاریا وهك بنهمایهكی بێ
ئهمالوئهوال نابێ سهیری بكرێ(.)2
ب) ب ه لهبهرچاو گرتنی تایبهتمهندییهكانی كۆمهڵی كوردهواری
“سۆسیالیزمی دیموكراتیك” لهههر چهشن ه مۆدێل و نموون ه سازییەک
خۆ دهپارێزێ و سۆسیالیزمیکی دهوێ ك ه وهاڵمدهری ههلومهرجی
واڵتهكهمان بێ .لهشیكردنهوهی “كورت ه باس”دا هاتوه“ :ل ه پڕۆسهی
دروستكردنی سۆسیالیزمدا ئهو كاران ه بكهین ك ه واڵتانی سۆسیالیستی
تێیدا سهركهوتوو بوون و ئهو كاران ه نهكهین ك ه تێیدا سهركهوتوو
نهبوون و زیانیان ههبووه .بهاڵم ،گرینگ ئهوهی ه ك ه هیچ كام لهم
واڵتان ه ك ه ئێم ه ب ه سۆسیالیستیان دهزانین ب ه نموون ه و ئولگوو
دادهنێین ،چ یهكیهتیی سۆڤیهت بێ و چ چین و یوگوسالڤی یان ڤێتنام
بێ”( .)3كومهڵی كوردهواری هێشتا خۆی ل ه پێوهندییهكانی سهردهمی
دهرهبهگایهتی ڕزگار نهكردوه ،پێکهاتهی كۆمهاڵیهتیی واڵتهكهمان و
پێكهاتهی چینایهتیی كۆمهڵی ئێمه ،جیاوازییەکی تهواوی لهگهڵ كۆمهڵی
سهرمایهداری ههی ه و كولتوور و داب و نهریتی گهلهكهشمان تایبهت
و لهگهڵ كولتوور و داب و نهریتی گهالنی دیك ه جیاوازیی ههیه .ههر
بۆی ه زۆر ڕوون ه ئهو سۆسیالیزمهی دهمانهوێ دایمهزرێنین ،دهبێ
لهگهڵ ئهو سۆسیالیزمهی یهكیهتیی سۆڤیهت ،فهڕهنسا یا ڤێتنام یا
()1
()2
()3

كورت ه باسێك لهسهر سۆسیالیزم ،ل .25
ههمان سهرچاوه ،ل .25
شیكردنهوهی كورتهباس ،س.پ ،ل .6
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ههر شوێنێ دیكه جیاوازیی ههبێ(.)1
سۆسیالیزمی دێموكراتیك ب ه پێداگری لهسهر سۆسیالیزمێك ك ه
لهگهڵ ههلومهرجی واڵتهكهمان بگونجێ ،ئهو ئامانجهشی مهبهست ه كه
چیی دیکە چهپی كورد نهبێت ه پاشكۆی چهپی سهرانسهری ههروهك
كه ل ه ڕابردوودا بووه .چهپێك ك ه كاریگهریی ناسیۆنالیزمی ئێرانیی
بهسهرهو ه بوو ه و بهردهوام هانی چهپی ناوچهیی و ب ه تایبهتی  
چهپی كوردی داوه ،ك ه بهالی كوردایهتیدا نهچێ و پرسی چینایهتی
بهالو ه گرینگ بێ(.)2
ج) ڕهچاوكردنی سیاسهتێكی سهربهخۆ لهبهرامبهر واڵتانی
سۆسیالیستیدا و دهستنیشانكردنی كهموكوڕییهكانی نیزام ه
سۆسیالیستییهكانی بهرهی ڕۆژههاڵت (سۆسیالیزمی مهوجوود)
تایبهتمهندییەكی دیكهی “سۆسیالیزمی دێموكراتیك”ه“ .سۆسیالیزمی
دیموكراتیك” پهیوهندیی خۆی لهگهڵ واڵتانی سۆسیالیستی لهسهر
بنهمای “پهیوهندیی دۆستانه“ دادهمهزرێنێ ،وات ه نە دوژمنان ه
ك ه ههندێك دهست ه و تاقم ك ه یهكیهتیی سۆڤیهت ب ه “سۆسیال
ئیمپریالیست( ،”)3یا ب ه ئیمپریالیستی تهواو دادهنێن و نه وهك
( )1كورت ه باسێك لهسهر سۆسیالیزم ،س.پ ،ل .24
( )2ئیسماعیل بازیار ،قاسملوو ،ناسیۆنالیزم و ئهندێشهی چهپ ،قاسملوو
تیتۆی كورد ( ،)3کوردستان ،ژمار ه  15 ،709خهرمانانی  6 ،1396سێپتێمبهری
 ،2018ل  .4ئێرهجی كهشكۆڵی ل ه كادرهكانی ڕێكخراوی شۆڕشگێری حیزبی
توود ه دهڵێ « :قاسملوو ل ه وهی ك ه ماڕكسیی ه ئێرانییهكان ل ه كوردستان الوانی
كورد بهرهو كومونیزم كهمهندكێش بكهن ناڕازی بوو .حمید شوكت ،نگاهی
از درون ب ه جنیش چپ در ایران ،گفتوگو با ایرج كشكولی ،١٣٨٠ ،ص .129
ڕێكخراوی چهپی بچووكی سهرانسهری «اتحاد مبارزان کۆمۆنیست (سهند) ب ه
تێكهڵبوون لهگهڵ كومهڵهی شۆڕشگێری زهحمهتكێشانی ئێران ،ئهم ڕێكخراوهی
ل ه هێڵی نهتهوهیی ب ه تهواوی دوور خستهوه .بۆ زانیاریی پتر لهم بارهیهو ه
بڕوانه :بههمهن سهعیدی 5 ،ساڵ لهگهڵ عهبدوڵاڵی موهتهدی سکتێری کۆمەڵەی
زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران ،لە باڵوکراوەکانی کۆمەڵە ،٢٠١٠ ،ل 90 -67؛
وحید عابدی ،بازنگری كومهل ه در مسیر تاریخ ،سلیمانیه.2012 ،
( )3سۆسیال ئیمپریالیست :ب ه دوای دهركهوتنی ناكۆكییهكانی چین
و سۆڤییهت لهسهر پرسی ئایدۆلۆژی ،چینییهكان ئهو ناو و نیشانهیان ل ه
سۆڤییهت نا و لهسهر ئهو باوهڕهبوون ك ه سۆڤییهت هێزێكی ئیمپریالیستیی ه تا
بهكهڵكوهرگرتن ل ه ناوی سۆسیالیزم بهسهر واڵتانی دیکەدا زاڵ بێ .گرووپهكانی
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حیزبی توود ه ك ه ههر سیاسهتێك ك ه لهالیهن دهوڵهتی سۆڤییهتهو ه
بهڕێوه بچێ ب ه خێرایی پهسهندی دهكهن و تهپڵی بۆ ههڵدهگرن(.)1
“سۆسیالیزمی دیموكراتیك” دهیههوێ خۆی ل ه ژێر ههژموونیی
“ئینترناسۆنالیزمی پڕۆلیتاری( ”)2ڕزگار بكا ،چونك ه ل ه ژێر دروشمی
پاراستنی پرۆلیتاریای جیهانی بهرژهوهندیی یهكیهتیی سۆڤییهتی
دەپارێزرێ.
قاسملوو داهێنهری بیرۆكهی “سۆسیالیزمی دیموكراتیك” ل ه
كوردستاندا سااڵنێكی زۆر ل ه واڵتانی سۆسیالیستی ژیابوو،
ل ه نزیكهو ه كهموكوڕییهكانی سیستهمی سۆسیالیستیی بۆ
دهركهوتبوون ،بهتایبهتی ل ه بواری نهبوونی دێموكراسی و ئازادی
و بوونی دهوڵهتانی تۆتالیتاردا .ئهمان ه و ڕووداوهكانی “پۆڵۆنیا(،”)3
وهك :كۆمهڵه ،یهكیهتیی كۆمۆنیستهكان (سهربهداران) ،پهیكار و چهند گرووپی
دیکە بهههمان شێو ه دهیانڕوانی ه سۆڤییهت (حسین علیزاده ،فرهنگ خاص علوم
سیاسی ،تهران ،١٣٧٧ ،ص .)262
( )١كورت ه باسێك لهسهر سۆسیالیزم ،س.پ ،ل .32
( )٢ئینترناسیۆنالیزمی پرۆلیتاری :ئهم زاراوهی ه بۆ یهكهم جار بههۆی
ماڕکس و ئهنگڵس ل ه مانیفێستی حیزبی کۆمۆنیست و ل ه دروشمی «كرێكارانی
جیهان یهكگرن» هات ه ئاراوه ،ك ه مهبهست هاوپهیوهندیی پرۆلیتاریای ههموو
جیهان لهشهری دژی سهرمایهداریدایه .بهدوای پێكهاتنی یهكیهتیی سۆڤیهت و
ب ه تایبهتی ل ه سهردهمی ستالیندا ،ئهم واڵت ه بانگهشهی ئهوهی دهكرد ك ه ناوهندی
ئینترناسۆنالیزمی پرۆلیتاریی ه و نازناوی ناوهندی زهحمهتكێشانی جیهانی به
خۆی دا .ئینتهرناسیۆنالیزمی پرۆلیتاری لهالی ستالین مانای پهیڕهوكردنی
بێ ئهمالوئهوال ل ه یهكیهتیی سۆڤیهتی بوو بڕوانه( :كارڵ ماركس و فریدریك
ئهنگلس ،مانیفێستی حیزبی كۆمۆنیست ،وهرگێرانی :م.ا .ڕهوهند ،ب.ش.چ)1970 ،؛
(داریوش آشوری ،دانشنام ه سیاسی (فرهنگ اصالحات و مکتبهای سیاسی)
چاپ سیزدهم ،تهران ،١٣٨٥ ،ص )45؛ (حسین علیزاده ،م.ق ،ص .)242
( )٣ل ه 19ی ئوكتوبهری « 1956ڤالدیساڵڤ گومولكا» بوو ب ه سكرتێری
گشتیی حیزبی كۆمۆنیستی پۆلۆنیا ك ه ل ه ڕوانگهی كۆمهاڵنی خهڵكهو ه بە
سیمبولی بهربهرهكانی لهبهرامبهر زێدەخوازی و دهستڕویشتوویی سۆڤیهت
لهو واڵتە دادەنرا  .ل ه كۆتایی ههشتهمین پلینۆمی حیزبدا ،بڕیاڕ درا سنوورێك
بۆ دهسهاڵتی پۆلیسی ئاسایش دابنرێ ،سانسۆڕ كز بكرێ ،ئهنجومهن ه تازه
دامهزراوهكانی كرێكاران كران ه ڕهسمی و بڕیاری ڕهچاوكردنی سیاسهتێكی
هێور و ماقووڵ بهرامبهر كۆمهڵهی جووتیاران و كلیسهی كاتۆلیك درا و نرخ و
بایهخی پهرلهمانی زیادی كرد .ل ه سهرتاسهری پۆڵۆنیادا و ب ه الی سنووریشهوه،
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“ههنگاریا( ”)1ل ه دهیهی 50ی زاینی و بهتایبهتی ڕووداوی “بههاری
پڕاگ(”)2ی ساڵی  1968ل ه چیكۆسلۆڤاكیا ك ه بۆخۆی نیشتهجێی ئهو

هیوای ههڵتهكاندنی سیستهمی بیروكراتی و بهرقهراركردنی سیستهمێكی
سۆسیالیستانهی دێموكراسییان ه گهشهی كرد .ڕێبهرانی سۆڤیهت بهم ڕووداوان ه
تووڕ ه بوون و ههڕهشهی دهستێوهردانی سهربازییان كرد .گومولكا ،ڕێبهرانی
سۆڤییهتی دڵنیا كردهو ه ك ه پۆڵۆنیا وهك هاوپهیمانی بلۆكی سۆڤییهت دهمێنێتهو ه
و ساڵی  1958دهزگای بیروكراتی جێ پێی خۆی قایم كردهو ه و كۆتایی ب ه
گشت ههنگاو ه دێموكراسییهكانی هێنرا و ژیانی سیاسی ل ه قهفهز خزێندرایهوه
و گومولكا ل ه بوونی هێزهكانی سۆڤییهتی ل ه پۆڵۆنیا خۆی گێل كرد( .عباسقلی
غفاری فرد ،تاریخ اروپا از آغاز تا پایان قرن بیستم ،چاپ سوم ،تهران،1387 ،
ص )611 -610؛ (ڤولگانك لیۆنهارد ،كۆمونیزمی ئهورووپایی ،ڕاستبوونهوهیهك
بهڕووی خۆرههاڵت و خۆرئاوادا ،وهرگێرانی :د .كوردۆ عهلی ،سلێمانی،2004 ،
ل .)204 -203
( )١ههنگاریا(مهجارستان) :ل ه ساڵی « 1945ئیمیرهناگی» بوو به
سهرۆكوهزیرانی مهجارستان و ل ه واڵت ئازادیی ڕاگهیاند و یاسای دهسهاڵتی
تاكحیزبیی كۆمۆنیستی ههڵوهشاند و كۆمۆنیستهكانی سهر ب ه سۆڤیهتی ل ه كار
وهال نا و خۆی دهوڵهتێكی بێالیهنی پێك هێنا و ل ه پهیمانی ڤارشۆ هات ه دهرێ.
لهبهرامبهریدا بهرهیهكی كۆمۆنیستی ب ه ڕێبهری بانوش كادار پێك هات و داوای
یارمهتیی سهربازیی ل ه سۆڤیهت كرد .سوپای سۆڤییهت دهستێوهردانی كرد و
ب ه كوشتاری ههزاران مهجاریی ئازادیخواز ك ه الیهنگری ناگی بوون ،ڕاپهڕینی
خهڵكی سهركوت كرد .ناگی ل ه ساڵی 1956دا ئیعدام كرا و الیهنگرانی دهستبهسهر
كران و دهوڵهتی كادار بههێز كرا .محمود محجوب ،فرامرز یاوری ،گیتی شناسی
كشورها ،جغرافیای طبیعی ،سیاسی ،اقتصادی و تاریخی ،چ چهارم ،تهران،
 ،1365ص .311
( )٢بەهاری پڕاگ :ل ه ساڵی  1968ئیلكساندر دۆبچێك بوو ب ه سهرۆك
وهزیرانی چیكۆسلڤاكیا و بوو ب ه هۆكاری سهرهكیی جوواڵنهوهی لیبڕالیزم لهو
واڵته و سانسۆر لهسهر چاپهمهنی كهم بۆوه ،ڕێگری لهسهر هاتنی چاپهمهنیی
دهرهكی البرا و ڕۆژ ب ه ڕۆژ ههنگاوی نوێ ل ه پێناوی وهدیهاتنی «سۆسیالیزم به
سیمای مرۆڤ دۆستانه«دا دههاوێژرا ».ل ه پڕۆگرامی نوێی چاكسازیخوازانی نێو
حیزبی كۆمۆنیستی چیكۆسلۆڤاكیادا کە بههاری  1968ڕاگهیهندرا ،هاتبوو« :ئێم ه
مۆدێلێكی نوێی سۆسیالیزممان دهوێ  ،دهمانهوێ ههوڵی هێنانهكایهی مۆدێلێكی
نوێی ئهوپهڕی دێموكراسییان ه بدهین ك ه لهگهڵ ههلومهرجی چیكۆسلوڤاكیا
گونجاو بێ» .ئهم دۆخ ه جێی پهسهندی ڕێبهرانی یهكیهتیی سۆڤیهتی نهبوو
و ههر بۆی ه بڕیاریان دا كۆتایی ب ه مۆدێلی «سۆسیالیزم ب ه سیمای مرۆڤانه«
بهێنن .ل ه 30ی ئاگۆستی 1968دا هێزهكانی پهیمانی وارشۆ ب ه  24لهشكر چوونه
نێو چێكۆسلۆڤاكیا و كۆتایییان ب ه «بههاری پڕاگ» هێنا و دوبچهكیان لهسهر
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واڵت ه بوو ،شوێنهواری قووڵیان لهسهر دانا ،ب ه جۆرێك ك ه ل ه ڕوانینی
خۆیدا سهبارهت ب ه “سۆسیالیزمی مهوجوود” پێداچوونهو ه بكا.
ی ك ه ئامانجیان سهربهخۆ ل ه سۆڤییهت بڕیاردان و
ئهو ڕووداوانە 
باڵكشانی دێموكڕاسی بهسهر گشت الیهنهكانی ژیاندا بوو .ههروهها
دهركهوتنی ڕەوتهكانی فیكری “چهپی نوێ( ”)1و “ئورۆكومونیزم(”)2
كار البرد .غالمرضا علی بابایی ،فرهنگ علوم سیاسی ،چاپ دوم ،تهران،١٣٦٩ ،
ص 119؛ عباسقلی غفاری فرد ،تاریخ اروپا از آغاز تا پایان قرن بیستم ،چاپ
سوم ،تهران ،١٣٨٧ ،ص 624؛ ڤولگانك لیۆنهارد ،س.پ ،ل .275
( )١چهپی نوێ :بزاڤێكی سیاسی ك ه ل ه دوو دهیهی  1950و 1960دا
ل ه ئورووپا و ئهمریكا و ژاپۆن دهركهوت و هۆكاری دهركهوتنی ناڕازیبوون
ل ه چهپی كۆن بوو .ئارمانخوازی (ئایدیالیزمی) چهپی نوێی لێڵتر و ڕۆمانسیتر
ل ه چهپی كۆن ه و زۆرترین مهیلی ب ه «كردهوهی ڕاستهوخۆ»ی ه تا شێوازێكی
بهرنامهبۆداڕێژراوی چهپی كۆن .چهپی نوێ پانتاییهكی زۆر و ئاراستهی
سیاسیی جۆراوجۆر لهخۆ دهگرێ وهك :سۆسیالیزم ،ئانارشیزم ،كاسترۆنیزم،
تروتێسكینزم ،ماویزم و فۆڕمی جۆراوجۆری ماركسیزمی نوێ .گرنگترین
دهرخستنی پراكتیكی بزاڤی فیكری چهپی نوێ ڕاپهڕینی مانگی مای 1968
بهتایبهت ل ه فهڕهنسا بوو .ئهو بزاڤ ه بوو ب ه هۆی سهرسامبوونی زۆر له
ماڕكسی و سۆسیالیستهكان ،چون دهركهوت ك ه پێكهاتنی دۆخی شۆڕشگێری
ل ه كومهڵگ ه پێشكهوتوو ه پیشهسازییهكان ل ه دۆخی ئارام و سهقامگیری سیاسی
و خۆشگوزهرانیی ئابوورییشدا مهیسهره .ل ه بزاڤی چهپی نوێ ئیتر حیزب و
ئهنجومهن و تهنانهت چینی كرێكار بە هۆكاری ڕزگاری دانانرێن .ئهم بزاڤ ه ب ه
تایبهت ل ه دهیهی  1960ل ه نێو خوێندكاران ،الوهكان و كهمین ه ڕهگهزییهكان
ل ه واڵتانی ئهورووپی و ئهمریكایی پێگهی ههبوو .كاردانهوهی ههموو حیزبه
كۆمۆنیستهكانی ئهورووپای ڕۆژههاڵت و ڕۆژئاوا بە چەپی نوێ دوژمنان ه بوو.
 ،1378ص -205
211؛ داریوش آشوری ،م.ق ،ص .121
( )٢ئورۆكومونیزم :ئهم زاراوهی ه بۆ یهكهمجار ساڵی  1967بههۆی
ڕۆژنامهنووسێكی ئیتالی خهڵكی میالن بهناوی «فرانكۆ باربیری» بهكار هێنرا
و ب ه واتهی وهالنانی پڕهنسیپی ماڕكسی «دیكتاتۆری پرۆلیتاریا» و پێداگری
لهسهر ئازادیی ه گشتییەکان و ههڵبژاردنی ئازاد بوو .ئهو ئامانجە هاوبهشانهی
كۆمونیزمی ئهوروپای تێدا یهك دهگرنهو ه ل ه كۆتایی حهفتاكاندا بریتین له:
سهربهخۆیی و مافی وهك یهك ،گرتنهبهری ڕێبازێكی دێموكراسییان ه بۆ گهیشتن
ب ه سۆسیالیزم ،بهرهیهكی سیاسی بهرباڵو بێ داواكردن بۆ پێشڕهوایهتی،
ماركسیزمێكی كراوهتر و پشتبهستن ب ه دیالۆگ ،ههڵوێستی ڕهخنهگران ه بهرامبهر
سۆڤیهت و ئهورووپای خۆرههاڵت ،ههوڵدان بۆ هێنانهكایهی سیستهمێكی
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ك ه هەركامهیان ب ه شێوازێك لهگهڵ چهپی كالسیك و ئهرسهدۆكس
سنووربهندییان دهكرد ،وایكرد ك ه قاسملوو ل ه دهالقهیهكی نوێو ه
بڕوانێت ه پرسە سیاسی و فیكرییهكان.
“سۆسیالیزمی دیموكراتیك” خوێندنهوهیهكی نوێ بوو ل ه
()1
سۆسیالیزم ،ك ه بۆ یهكهم جار ل ه كوردستان دههات ه ئاراوه
و گرینگترین ئامانجهكانی بریتی بوون له :هاوسهنگكردنی دوو
چهمكی دادپهروهری و ئازادی ك ه ل ه واڵتانی سۆسیالیستی ناڕێك
بوون ،ڕهتكردنهوهی ههر چهشن ه دیكتاتۆرییەك ل ه ژێر هە ر ناوێك،
ڕهچاوكردنی سهربهخۆیی بڕیاردان و بهپیرۆزنهكردنی بیردۆز ه
سیاسییهكان“ .سۆسیالیزمی دێموكراتیك” ل ه كهش و ههوای سیاسیی
ئهو كاتی كوردستاندا ك ه تێیدا چهپی ڕادیكاڵ گوتاری زاڵ بوو ،وهك
مهلهكردن ب ه پێچهوانهی ئاراستهی ڕووبار بوو؛ ههر بۆیهش ن ه تهنیا
لهگهڵ پێشوازیی هێز ه چهپ و ماڕكسی   -لێنینییهكان و بهشێكی

سۆسیالیستیی پلۆرالیستی دێموكراسییان ه و سهربهخۆیی سیاسهتی دهرهوه.
گرینگترین پارتهكانی كۆمونیزمی ئهورووپی بریتین ل ه حیزبی كۆمۆنیستی ئیتالیا،
حیزبی کۆمۆنیستی فهڕهنسا ،پارتی کۆمۆنیستی سوید ،پارتی کۆمۆنیستی یۆنان
و پارتی کۆمۆنیستی ئیسپانیا (ڤولگانگ لیۆنهارد ،س.پ ،ل )47 -22؛ (حسین
علیزاده ،م.ق ،ص .)107
( )١بیرۆكهی ل ه چهشنی «سۆسیالیزمی دێموکراتیک» ل ه ئێراندا بۆ
خهلیل مهلهكی ،ئهندامی سهركردایهتیی حیزبی توود ه دهگهڕێتهو ه ك ه ساڵی
 )1947( 1326لهو حیزب ه جیا بۆوه .هۆكاری سهرهكیی جیابوونهوهی مهلهكی
ل ه حیزبی توود ه بهستراوهیی بێ مهرجی ئهو حیزب ه ب ه سیاسهتی دهوڵهتی
سۆڤییهت و گوێڕایەڵیی كوێران ه بوو .مهلهكی ب ه ڕهتكردنهوهی سهرمایهداریی
ڕۆژئاوا و كومونیزمی ڕۆژههاڵت ،ڕێگاچارهی سێیهمی هێنایە ئاراوه ،وات ه
پێكهاتهیهك ل ه ئهندێشهی سۆسیالیستی و نهتهوهیی ك ه ب ه سۆسیالیزمی
ئێرانی ناوی دهركرد .مهلهكی یهكهم ئێرانی بوو ك ه ساڵی )1961( 1340
لهالیهن ڕێكخراوی «ئینترناسیۆنال سۆسیالست» وهك نوێنهری «كۆمهڵهی
سۆسیالیستهكانی بزووتنهوهی نیشتمانیی ئێران» وهك چاوهدێر بهشداریی ل ه
كونگر ه و كۆنفرانسی ئهو ڕێكخراوهیە ل ه نهمسا و ئیتالیا كردوه( .خلیل ملكی،
خاطرات سیاسی ،با مقدم ه محمدعلی همایون كاتوزیان ،چاپ دوم ،اروپا ،آذر
 ،1360محمد طبیبیان و دیگران ،اندیش ه آزادی (نگاهی بە اندیشەی چپ گرایانە
در نهضت مشروطە) ،چاپ سوم ،تهران  ،١٣٩١ص  47 -46و غالمرضا نجاتی،
تاریخ بیست و پنج سالەی ایران (از کودتا تا انقالب) ،جلد اول ،چاپ ششم،
تهران ،١٣٧٩ ،ص .157
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بهرچاوی كادیر و ئهندامانی “حدكا” بهرهوڕوو نهبوو ،بهڵكوو ڕهخن ه
و هێرشی توندیشی كرای ه سهر.
“كۆمهڵه“ ڕێكخراوی چهپی ماڕكسی لێنینی ل ه وتارێكدا ب ه ناوی
“حیزبی دیموكرات :سۆسیالیزم یا سهرمایهداری؟” ههوڵ دهدا
بیسهلمێنێ ك ه “سۆسیالیزمی دێموكراتیكی” “حدكا” ڕهتكردنهوهی
دیكتاتۆریی پرۆلیتاریایە و وهفاداریی خۆی بۆ سیستهمی
سهرمایهداری دووپات كردۆتهوه( .)1ڕێكخراوی كرێكارانی
شۆڕشگێری ئێران (ڕێگای كرێكار) ل ه وتارێكی ڕهخنهگرانەدا پێی
وای ه تا ڕۆژی قیامهت دهبێ چاوهڕوانی وهدیهاتنی ئهم پڕۆژهیهی
“حدكا” بین ،چونك ه سۆسیالیزم بهبێ دیكتاتۆریی پرۆلیتاریا وهدهی
نای ه و”سۆسیالیزمی دێموكراتیك” ئهو چهمكهی ڕهت كردۆتهوه(.)2
كونگرهی شهشهمی “حدكا” ل ه 2ی ڕێبهندانی  22( 1362جونێڤری
)1984دا ب ه بهشداریی  230ئەندام پێك هات .ل ه كۆنگرهدا پرسی
“كورت ه باسێك لهسهر سۆسیالیزم” (سۆسیالیزمی دیموكراتیك) خرای ه
ی كونگرهی بهخۆیهو ه خهریك
بهر باس .ئهو باس ه چهند كۆبوونهوە 
()3
ی ئاڵۆز كرد .
كردن و تهنانهت دوو سێ جاریش فهزای كۆنگرە 
“سۆسیالیزمی دیموكراتیك” دوای باسێكی زۆر لهالیهن نوێنهرانی
كۆنگرەوە دهنگی پێویستی نههێنا( ،)4چون ل ه سهرهتاو ه نهیارانی
زۆرتر بوون ،بهاڵم دواجار پهسهند دهكرێ و پێكهاتهی كۆمهڵی

( )١جهعفهر شهفیعی ،حیزبی دێموكرات :سۆسیالیزم یا سهرمایهداری؟
كورت ه باسێك لهسهر سۆسیالیسم ،پێشڕهو ،ئورگانی سازمانی كوردستانی
حیزبی كۆمۆنیستی ئێران (كۆمهڵه) ، ،ژمار ه 30 ،10ی سهرماوهزی 11( ،1363
دیسهمبهری .)1984
( )٢سارا محمود ،سوسیالیزم دمكراتیك یا انتظار برای روز قیامت ،نقدی
بر نگرش حزب دمكرات ،راه كارگر تئوریك ،ارگان سازمان كارگران انقالبی
ایران (راه كارگر) ،شمار ه  ،6مرداد .1367
( )٣عهبدوڵاڵ حهسهن زاده ،نیو سهد ه تێكۆشان ،بهرگی دووهم ،س.پ،
ل  .53گادانی پێی وای ه ئهم كۆنگرەی ە تا ئهوكات پڕ كێشهترین كۆنگرهی حیزب
بووه .جهلیل گادانی ،پەنجا ساڵ خەبات (کورتە مێژووی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران) ،بەرگی یەکەم ،دهۆک ،٢٠٠٨ ،ل .335
( )٤د .حوسێن خهلیقی ،ژان و ژیان ،بهرگی سێیهم ،1988 -1983 ،سوید،
 ،2002ل 125؛ حامید گهوههری ،ڕۆژههاڵتی كوردستان ل ه د ه ساڵدا (-١٩٧٩
 ،)١٩٨٩بەرگی دووەم ،هەولێر ،٢٠١٠ ،ل .455
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دێموكراتیكی سۆسیالیستی دهبێت ه ئامانجی دواڕۆژی “حدكا”(.)1
بهشێكی بهرچاوی نهیارانی “سۆسیالیزمی دیموكراتیك” ل ه
نێوخۆی “حدكا”دا ئهم بیرۆكەیهیان بههاوشێوهی “سۆسیال
دێموکراسی”ی ئهورووپا دهزانی( )2و ئهم ه ل ه كاتێکدا بوو ك ه
قاسملوو ب ه ڕوونی و ب ه ڕاشكاوی ل ه “كورت ه باس”دا ،دهڵێت“ :كه
مهبهستی له “سۆسیالیزمی دێموكراتیك”“ ،سۆسیال دێموكراسی”
نییه“ ،سۆسیالیزمی دێموکراتیك” ،لهگهڵ “سۆسیال دیموكراسی”
جیاوازیی ههیه ،سۆسیال دیموكراسی ڕێبازێكی ڕیفۆرمیستیی ه ك ه ب ه
ناوی سۆسیالیزم ،سهرمایهداری دهپارێزێ و ههڵی دهسووڕێنێ ،ب ه
ناوی سۆسیالیزم كرێكاران هان دهدا بۆ ئهوهی سهرمایهداری پهسهند
بكهن و ب ه كورتی دهیههوێ گیروگرفتهكانی سیاسی و كۆمهاڵیهتی
و ئابووریی كرێكاران ل ه چوارچێوهی سهرمایهداریدا چارهسهر بكا،
بێ ئهوهی ئهم چوارچێوهی ه تێك بدا .ل ه حاڵێكدا سۆسیالیزم ب ه مانای
ڕوخاندنی سهرمایهداری ب ه تهواوی و پێكهێنانی كومهڵێكی نوێیه”(.)3
ب ه سهرنجدان ب ه نامیلكهی “كورت ه باسێك لهسهر سۆسیالیزم”
جیاوازییهكانی دوو چهمكی “سۆسیالیزمی دێموكراتیك” و “سۆسیال
دێموکراسی” پتر دهردهكهون .سۆسیال دێموکراسی ڕێبازێكی
چاكسازیخوازییە و ریفۆرمستی ،ل ه كاتێكدا “حدكا” خۆی ب ه حیزبێكی
شۆڕشگێر پێناس ه دهكا( )4و ئهم ه بهو مانای ه دێ ك ه خوازیاری ئاڵوگۆڕی
( )١بهرنام ه و پێڕهوی نێوخۆی حیزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران،
پهسهندكراوی كونگرهی شهشهم ،ڕێبهندانی  ،1362فێبریوهری 1984ز.
( )٢حامید گهوههری ك ه ل ه نهیارانی «سۆسیالیزمی دێموکراتیک»
بوو دهڵێ« :سۆسیالیزمی دێموکراتیک» الدان بوو ل ه ئامانجی «حدكا»
ل ه سۆسیالیزمهو ه بۆ سۆسیال دێموكراسی (حامید گهوههری ،ڕۆژههاڵتی
ی
كوردستان ل ه د ه ساڵدا ،س.پ ،ل  .)452حوسێن خهلیقی ،ئهندامی كومیت ه 
ناوهندیی ههڵبژێردراوی كونگرهی شهشهم پێی وایه :سۆسیالیزمی دێموکراتیکی
پێناسهكراو ل ه «كورت ه باس»دا ب ه كورتی و ب ه پوختی سۆسیال دێموكراسیی
ئورووپای ڕۆژئاوای ه (د.حوسێن خهلیقی ،س.پ ،ل  .)132كهریم حیسامی كه
بهشداری كونگر ه نهبوو ،دواتر نامیلكهیهكی لهسهر کورتهباس باڵو کردهوه
و تێیدا «کورتهباس» ب ه ڕێبازی سۆسیال دێموکراسی دادهنێ .بڕوانه :کهریم
حیسامی ،لێكۆڵینهوه ،كورت ه باسێك لهسهر سوسیالیزم ،بهفرانباری .1984
( )٣كورت ه باسێك لهسهر سوسیالیزم ،س.پ ،ل .27
( )٤بهرنام ه و پێڕهوی نێوخۆی «حدكا» پهسهندكراوی كونگرهی
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بنهڕهتیی ه ل ه ههموو بوارهكانی كومهڵدا“ .سۆسیالیزمی دیموكراتیك”ی
پێناسهكراو ل ه “كورت ه باس”دا سیستهمێكی ئابووری -كۆمهاڵیهتییە
ك ه تێیدا ههر كهس ب ه پێی لێهاتوویی كاری پێ دهسپێردرێ و ب ه
پێی كارهكهی مافی ل ه كومهڵ وهردهگرێ( ،)1ب ه پێچهوان ه سۆسیال
دێموکراسی تێڕوانینی بۆ سۆسیالیزم ئهخاڵقی (موڕاڵی)یه( ،)2نهوهك
سیستهمی ئابووری -كۆمهاڵیهتی“ .سۆسیالیزمی دیموكراتیك”
سهرهڕای ئهو جیاوازیی ه نێوهڕۆكییان ه ك ه لهگهڵ سۆسیال دێموکراسی
ههیهتی ،بۆ پێداگری لهسهر دیمۆكراسی و ڕهتكردنهوهی ههر
چهشن ه دیكتاتۆرییەك و ئهو تهواویهتخوازییهی (توتالیتاریزم) ك ه
سۆسیالیزمی مهوجوود بهڕێوهدهبا ،هاوار و هاودهنگه.
ل ه “كورت ه باس”دا ن ه تهنیا ڕهخنهی توند ئاراستهی سیاسەتهكانی
ستالین كراوه ،بهڵكوو بهگشتی ڕهت كراوهتهوه( ،)3بهاڵم ههرچهند ه
لهگهڵ ههندێك بنهمای ماركسیزم -لێنینزم ماڵئاویی كراوه ،وهك
“دیكتاتۆریی پرۆلیتاریا” ،ههمدیسان شوێنهواری تێروانینی مارکس و
لێنین بە سەریەوە دیارە .لە پێوەندی لەگەڵ سیستەمی سهرمایهداریدا
بۆچوونی ماڕكسی لهسهر سهرمایهداری بهكار هێناوه“ :سهرمایهداری
وهك نیزامێكی كۆمهاڵیهتی لهالیهن مێژووەو ه مهحكوومه”(.)4
شهشهم ،ل .21
( )١كورت ه باسێك لهسهر سۆسیالیزم ،ل .9
( )٢داریوش آشوری ،م.ق ،ص .206
(« )٣كورت ه باس» لهسهر ستالین بهم چهشن ه دهدوێ« :ڕێزدانان بۆ
پێڕهوی نێو خۆی حیزب بۆ ستالین بێگان ه بوو .ل ه زهمانی دهسهاڵتدارەتیی
ستالیندا زۆربهی ئهوانهی ك ه لهگهڵ شێوهی بهڕێوهبەریی ستالین هاودهنگ
نهبوون وهال نران و پاك كرانهوه ،نموونهی بهرچاوی ئهو كار ه كومیتهی حیزبی
بهڵشهفی بوو ل ه «لێنینگراد» کە لهناو بران ،ههروهها شكستی پڕۆژهكانی ستالین
ل ه ڕووی ئابوورییهو ه ب ه تایبهتی ل ه بواری كشتوكاڵدا و بە زۆر دروستكردنی
(كهلخۆز و سالخۆز) ك ه چ شوێنهوارێكی خراپی لهسهر بهرههمی كشتوكاڵی
سۆڤییەت دانا .كورت ه باسێك لهسهر سۆسیالیزم ،ل .15
( )٤كورت ه باسێك لهسهر سۆسیالیزم ،س.پ ،ل  .7ماڕكس لهبارهی
سیستهمی سهرمایهدارییەوە دهڵێ« :پێوهندییهكانی بهرههمهێنان تێیدا پهكی
دهكهوێ و دهبێت ه ئاستهنگ لهبهردهم هێزی بهرههمهێناندا ،بهتایبهتی ل ه نێوان
تهنگژ ه ئابوورییهكانی نێو دهوڵهتی و شهڕی بهردهوام و درێژخایهن و ههژاریی
كرێكاران و كهڵهكهبوونی زیادهی بهرههم لهالیهن سهرمایهدارهكان ،ئهم
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لێنێن ڕێبهری شۆڕشی سۆسیالیستیی ئۆكتۆبهری 1917ی
ڕوسیا ،بۆ گهیشتنی واڵتهكهی بە قۆناغی سۆسیالیستی بیردۆزیی
“ڕێگهی گهشهی نا سهرمایهداریی”( )1هێنایە ئاراوه ،چونك ه هێشتا

ناسازییان ه ل ه سیستهمی سهرمایهداریدا كاتێك دهگهن ه ئهو پهڕی خۆیان ئیدی
هیچ چارهیهكی نابێ و دهبێت ه مایهی بهرپابوونی شۆرش و چینی كرێكارانیش
دهسهاڵت و دهوڵهت و ئامرازی بهرههمهێنان ب ه دهستهو ه دهگرن و سهردهمێكی
نوێ پهیدا دهبێ (د .هاشم یهحیا ئهلمهالح ،دهروازهیهك ل ه فهلسهفهی مێژوو،
لێكۆڵینهوهیهكی شیكاریی ه ل ه فهلسهفهی مێژوو ،وهرگێرانی :دهوهن حهسهن،
چاپی دووهم ،ههولێر ،2013 ،ل  .)368ئیدریس ئهحمهدی پێی وایە ڕاستە
قاسملوو وەک نووسەری «کورتەباس» بەپێی تێگەیشتنی دیالیکتیکی پێی وابوو
سهرمایهداری كۆتایی پێ دێ ،بهاڵم پێمان ناڵێ ك ه حهتمهن دواشێوهیهك ل ه
كۆمهڵگادا بهدوایدا دێ و بهو شێوهی ه مێژوو كۆتایی پێ دێ .ب ه واتایهكی دیك ه
) نی ه و ئهوهش نهوهك تهنیا لهdeterministقاسملوو بۆچوونی دیترمینستی (
ماڕكسیستهكان جیای دهكاتهو ه بهڵكوو ل ه ماڕكسیشی جیا دهكاتهو ه (ئیدریس
ئهحمهدی ،ل ه هێگڵهو ه ههتا قاسملوو ،تیشك ،گۆڤارێكی سیاسی ڕۆشنبیری
گشتییه ،ژمار ه  ،21كومیسۆنی لێكۆڵینهو ه و فێركردنی حیزبی دێموكراتی
كوردستان ئێران دهری دهكا ،1387 ،ل .)65 -15
( )١پاش بهدهسهاڵتگهیشتنی خرۆشۆف ( )1964-1955و پێكهێنانی
كۆنگرهی بیستهمی حیزبی کۆمۆنیستی سۆڤییهت ،پرۆفیسۆر ئولیانوونسكی
و هاوكارانی دیکەی بیردۆزیی «گهشهی نا سهرمایهداری»یان بۆ واڵتە
گهشهنهكردووەکانی ئاسیایی و ئهفریقایی داڕشت .بنهمای ئهو بیردۆزیی ه ل ه
سیاسهتی دهرهوهدا داشكان بهالی واڵتانی سۆسیالیستیدا ،بهتایبهتی ئهگهر تێكهڵ
(ب ه سیاسهتی دژ ه ئهمریكا دهبوو) لهالیهك و لهالیهكی دیکە لهسهر پهرهسهندنی
دهوڵهت (فراوانكردنی بهشی پێشهسازیی قورس) دامهزرابوو .هۆكاری سهرهكیی
ئاڵوگۆڕ لهم بیردۆزیی ه دهوڵهتهكانی «دێموکراتیکی نهتهوهیی» بوون ك ه بریتی
بوون له :دهسهاڵتێكی سیاسی ل ه هاوپهیمانیهتیی بهرباڵوی زهحمهتكێشان ،وهك،
پرۆلیتاریای گهشهكردوو ،توێژهكانی وردهبۆرژوازی ل ه شار و گوند و ههروهها
بووژانهوهی نهتهوهیی ك ه ل ه ههڵوێستی دژ ه ئیمپریالیستی بۆ پێشكهوتنی
كۆمهاڵیهتی هاتوونهت ه مەیدان( .مهرداد مشایخی ،جنبش سۆسیالستی و
پروبلماتیك وابستگی ،گفتوگو ،فصلنام ه فرهنگی و اجتماعی ،شمار ه  ،31تهران،
 ،1381ص  .)96بنهمای ستراتیژیی حیزبی تووده ،بیردۆزیی «گهشهكردنی
نا سهرمایهداری» بوو ،خاو هنڕایهكانی سۆڤییهتی ئهم بیردۆزییهیان داهێنا و
دهیانگوت کە ڕیشهی ل ه ئهندێشهی «لێنین»دا ههیه .بههۆی ئهم بیردۆزیی ه
ئهو واڵتان ه ك ه بهرهو گهشهكردن دهچوون ب ه ڕێبهریی شۆڕشگێرانی
ڕهگهزهكانی غهیری کۆمۆنیست بهمهرجی هاوكاریی نزیك ل ه تهك سۆڤییهت
دهتوانن ،سهرمایهداری تێپهڕێننن یا ب ه توندی بهربهستی بكهن و دواجار بهرهو
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پێوهندییهكانی سیستهمی سهرمایهداری ل ه ڕوسیا نهببوون ه
سیستهمی زاڵ و پێوهندییهكانی سیستهمی دهرهبهگایهتیی تێدا بههێز
بوون“ .كورت ه باس” ئهم بیردۆزییهی بۆ گهیشتنی كوردستان بە
قۆناغی سۆسیالیستی بەالوە پهسهنده ،چونك ه كوردستانیش   بە
ی ڕوسیای  1917هێشتا پێوهندییهكانی دهربهگایهتیی
ههمان شێوە 
تێدا ماون و سیستهمی سهرمایهداریی تێدا جێگیر نەبووە.
“شیكردنهوهی كورت ه باس” ئهم بیردۆزییهی بۆ گهیشتنی كوردستان
بە قۆناغی سۆسیالیستی ك ه هێشتا پهیوهندییهكانی سهرمایهداریی
تێدا دانەمەزراوه ،ڕهچاو دهكا .ل ه “شیكردنهوهی كورت ه باس”دا
هاتوه“ :لێنێن لهسهر ئەم بڕوای ه بوو ك ه سهرمایهداری ل ه نێوان ئهو
سیستهمانهی ك ه ل ه مێژوودا ناسراون سیستهمێك نیی ه ك ه ب ه زۆر
بێ ،سیستهمێك ه دهكرێ بهسهریدا باز دهی ،بهو مهرج ه واڵتێكی
دیكهی سۆسیالیستی ههبێ یارمهتیی دهسهاڵتی سیاسی لهم واڵتهدا
بدا ،ئهو كات ه ئهم واڵت ه بۆخۆی دهتوانێ بهرهو سۆسیالیزم بڕوا،
مێژوو نیشانی دا ك ه ئهم بۆچوون ه دروست بوو( ”)1و بۆ سهلماندنی
سهركهوتنی ڕێگهی “گهشهكردنی نا سهرمایهداری” نموون ه ب ه
واڵتی مهغوولستان دێنێتهو ه ك ه ل ه قۆناغی شوانی و كۆچهریدا ب ه
بازدان بهسهر سهرمایهداریدا بهرهو سۆسیالیزم دهچێ )2(.هێنانهوهی
مهغوولستان ب ه نموونهی سهركهوتووی “ڕێگهی گهشهی نا
سهرمایهداری” جێی ههڵوێستهكردنه ،چونك ه مهغوولستان ل ه ڕووی
ئابوورییهو ه ل ه ئاست واڵتانی سۆسیالیستی دواكهوتووترینیان بوو(.)3
سۆسیالیزم ههڵكشێن (مازیار بهروز ،شورشیان آرمانخواه (علل ناکامی چپ در
ایران) ،ترجمە :مهدی پرتوی ،١٣٨٠ ،ص  .)216ڕاست ه ئهم بیردۆزیی ه ڕیشهی له
ئهندێشهی لێنیندا ههبوو ،بهاڵم لێنین ئهم تێپهڕاندنەی ب ه هۆی حیزبی کۆمۆنیست
و چینی پرۆلیتاریا ئهنجام دهدا ،نهك بههۆی دێموكرات ه نهتهوهییەكانی سهر به
چینی نێوهڕاست و بورژووازیی نهتهوهیی( .بۆ زانیاریی پتر لهم بارهیهو ه بڕوانه:
(شولودونیكوف و بوگوسالفسكی ،تجری ه تاریخی راه رشد غیر سهرمایهداری،
ترجمه :غالمحسین متین ،علیرضا جباری ،تهران.)1359 ،
( )١شیكردنهوهی كورت ه باس ،س.پ ،ل .23 -22
( )٢ههمان سهرچاوه ،ل .23 -22
(  )٣ساڵی  1924ك ه کۆمۆنیستهكان ل ه مهغوولستان ب ه دهسەاڵت
گهیشتن ،پاش  55ساڵ ( )1979گرینگترین پیشهسازیی ئهو واڵت ه بریتیی ه لهو
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تێڕوانینی “كورت ه باس” بۆ قۆناغی ئێستای سیستهمی سهرمایهداری
ههمان بۆچوونی “لێنین” ه لهم بارهیهو ه “كورت ه باس” دهڵێ“ :ئێم ه
كاتێك دهڵێین “بمرێ ئیمپریالیزم” ل ه ڕاستیدا ل ه دژی سهرمایهداری
دروشممان ههڵگرتوه ،چونك ه ئیمپریالیزم سیستهمی جیهانیی قۆناغی
ئێستای سهرمایهدارییه( .)1لێنین پێی وابوو سیستهمی سهرمایهداری
ل ه كۆتایی سهدهی نۆزدهههمهو ه پێی ناوهت ه دوایین قۆناغی خۆی
وات ه قۆناغی ئیمپریالیستی (قۆرخكاری) و سهردهمێ كێبەركێی
ئازادی سهرمایهداری كۆتایی پێهاتوه .لێنین بۆ شرۆڤهكردنی ئهم
بیردۆزییهی ل ه ساڵی ()1916دا كتێبێكی ب ه ناوی “ئیمپریالیزم وهك
بهرزترین قۆناغی سهرمایهداری” نووسی(.)2
“كورت ه باس” بێ كهموكوڕی نیی ه و ههڵگری پاڕادۆكسه“ .كورت ه
باس” پێی وای ه لهدوای بهدهسهاڵتگهیشتنی سۆسیالیستهكان
ل ه فهڕهنسا تاقیكردنهوهیهكی نوێ دهستی پێكردو ه ك ه ئهگهر
سهركهوێ دهبێت ه نموونهیهك ل ه سۆسیالیزمی دیموكراتیک )3(،بهاڵم
سۆسیالیستهكانی فهڕهنسا دژی سیستهمی سهرمایهداری نهبوون؛
ئەوان خوازیاری چاكسازی ل ه چوارچێوهی ئهم سیستهمهدا بوون
و ئهو سۆسیالیزمهی ك ه بهنیازن دایبمهزرێنن وهك سیستهمێكی
ئابووری -كۆمهاڵیهتی نیه .لهكاتێكدا خوێندنهوهی “كورت ه باس”
پیشهسازیی ه ك ه پهیوهندی ب ه بهرههمی ئاژهڵییەوە ههیه .بهرههمی نا پاڵیوراوی
مهغوولستان ل ه ساڵی ()1979دا ( 1،3میلیارد دوالر) بوو ه و ل ه ههمانساڵدا
بهرههمی ناپاڵێوراوی ئاڵمانیای ڕۆژههاڵت (سۆسیالیستی) ( )89،8میلیارد دۆالر
بووه .محمود محجوب ،فرامرز یاوری ،گیتاشناسی كشورها ،جغرافیای طبیعی،
سیاسی ،اقتصادی و تاریخی ،چاپ چهارم ،تهران ،١٣٦٥ ،ص  322و .6
( )١كورت ه باسێك لهسهر سۆسیالیزم ،ل .7
( )٢لنین ،آثار منتخب ،امپریالیزم بەمثاب ه باالترین مرحل ه سرمایهداری،
ترجمه :م.پ هرمز ،مسكو.1357 ،
(  )٣ساڵی  1981ل ه ههڵبژاردنی سهركۆماریدا فرانسوا میتران ل ه حیزبی
سۆسیالیستی فەڕەنسا سهركهوت و سێ وهزیری ل ه حیزبی کۆمۆنیست له
كابینهدا بهشدار كرد .دهوڵهتی سۆسیالیستیی میتران ل ه ساڵهكانی 1992 -1981
پێداگر بوو لهسهر بهرپرسیاریهتیی دهوڵهت بۆ كاروباری كۆمهاڵیهتی ،بهاڵم
توانای ڕكەبهری لهگهڵ دژبهرهكانی وهك تاچێر و ڕێگانی نهبوو ك ه خوازیاری
كهمكردنهوهی ڕۆڵی دهوڵهت ل ه كاروباری كۆمهاڵیهتیدا بوون و دواجار به
ئاراستهی ئهواندا ههنگاوی نا  .عباسقلی غفاری فرد ،م.ق ،چ .518
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بۆ سۆسیالیزمی دیموكراتیك ب ه ڕوونی و ب ه ئاشكرایی دژی
سیستهمی سهرمایهداریی ه و ئهو سۆسیالیزمهی ك ه ل ه دواڕۆژی
كوردستان بونیادی دهنێ سیستهمێكی ئابووری -كۆمهاڵیهتییه،
ك ه تێیدا ههركهس بهپێی لێهاتوویی كاری پێ دهسپێردرێ و ههر
كهسیش ب ه پێی كارهكهی مافی خۆی ل ه كۆمهڵ وهردهگرێ )1(.بە و
پێیە ئهم دوو “سۆسیالیزمی دیموكراتیك” ه ل ه نێوهرۆكدا جیاوازن،
كهوابوو چۆن دهكرێ “سۆسیالیزمی دیموكراتیكی” فهڕەنسی نموون ه
و ئهزموونێك بێ بۆ “سۆسیالیزمی دیموكراتیك”ی پێناسهكراو ل ه
“كورت ه باس”دا؟(.)2
“سۆسیالیزمی دیموكراتیكی” پێناسهكراو ل ه “كورت ه باسێك لهسهر
سۆسیالیزم ()1982دا ڕێگهی سێھهم بوو ل ه نێوان سۆسیال
دێموکراسی و سۆسیالیزمی مهوجوود ،وات ه ههم سنووربهندی لهگهڵ
سۆسیالیزمی مهوجوود بوو ،ههم لهگهڵ سۆسیال دێموکراسی و
ههوڵێك بوو بۆ دابینكردنی سۆسیالیزمێك تێكهڵ ب ه دێموكراسییەكی
حهقیقی.
لهگهڵ ئهوهدا ك ه “حدكا” حیزبێكی ماركسی -لێنینی یان كۆمونیست
و ب ه گشتی حیزبی چینی كرێكار نهبوو و سهرهڕای جیابوونهوهی
“پهیڕهوانی كونگرهی چوارهم” و شكستی مێژوویی حیزبی توود ه ل ه
ئاكامی هێرشی كۆماری ئیسالمی بۆ سهر ئهم حیزبەدا ،ب ه جۆرێك
ك ه ن ه ل ه كوردستان و ن ه ل ه ئێراندا ڕۆڵی نهما ،بهرههڵستكاریی لهگهڵ
سۆسیالیزمی دیموكراتیك ل ه نێوخۆی “حدكا” نیشانهی قوواڵیی
( )١میشێل روكار ،سهرۆكی ئینترناسیۆنال سۆسیالیست ل ه حیزبی
سۆسیالیستی فهڕهنسا ل ه وتارهكهی خۆیدا ل ه بهردهم كونگرهی ئهو ڕێكخراوه
ل ه «لیما» ،پێتهختی پیرۆ ل ه ساڵی 1986دا دهڵێ« :ئهزموونی کۆمۆنیستی نیشانی
داو ه (ههرچهند ه لهوانهی ه بهدڵی ئێم ه نهبێ) هیچ شتێك ناتوانێ ئاڵترناتیڤی
هاندانی بهرههمهێنان لهسهر بنهمای قازانجی تایبهت بێ .ئهو هاندانهی دهبێ
كونترۆڵ و بهربهست بكرێ ،بهاڵم وهالنانی ب ه مانای سهقهتكردنی كومهڵگەی ه و
گشتگیركردنی خاوهنداریهتیی گشتی لهسهر ئامرازهكانی بهرههمهێنان و ئاڵووێر
دواجار گرفت و كێشهی زۆرتر و ئالۆزتر لهوهی ك ه خۆی چارهی دهكا ،بهدوادا
دێ و ئیدارهكردنی ب ه هیچ كهس ناكرێ .سخنرانی میشل روكار ،سخنرانی در
كنگر ه انترناسیونال سوسیالست ،لیما (پرو) ،خرداد  ،١٣٦٥ص .6
( )٢كورت ه باسێك لهسهر سۆسیالیزم ،ل .9
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هاوسۆزی ئهندامانی ئهم حیزبهی ه بۆ گوتاری چهپی ڕادیكاڵ و لەو ه
بهدوا كێش ه و ملمالنێ ل ه نێوان باڵی چهپ و باڵی ڕاستدا نیی ه ل ه
نێوخۆی “حدكا”دا ،بهڵكوو ل ه نێوان چهپهكاندای ه لهسهر خوێندنهوهی
جیاواز بۆ سۆسیالیزم وات ه تێڕوانینی ڕادیكاڵی و نیوهند.
بایهخنهدانی یهكیهتیی سۆڤییهت و بلۆكی سۆسیالیستی ب ه
ڕووداوهكانی كوردستان ڕێبهرانی جوواڵنهوهی نهتهوهیی-
دیموكراتیكی كوردی ناچار كرد ،ب ه ڕوانگهكانی خۆیاندا بچنهوه.
عهبدولڕهحمان قاسملوو توانی لهگهڵ حیزبهكانی سۆسیال دیموكراتی
ئهورووپا ك ه ل ه چوارچێوهی بهرنامهی مافی مرۆڤدا یارمهتیی
ماددی و مهعنهوییان دهكرد پێوهندی بگرێ( .)1له چوارچێوهی
ئهم سیاسهت ه نوێیهدا ك ه قاسملوو داوای ل ه سۆسیالیستهكانی
فهڕەنسا كرد بۆ دامهزراندنی پێوهندیی حیزبهكهی دهگهڵ حیزب ه
سۆسیالیستهكانی دیك ه یارمهتیی بدهن و ل ه ئاكامدا پشتیوانیی
فهڕهنسییهكان ،نهمساوییهكان و سویدییهكانی وهدهست هێنا .حیزبی
سۆسیالیستی فهڕهنسا ل ه ڕێگهی ڕێكخراوی  21تهمموز یارمهتیی
ب ه “حدكا” دهكرد( .)2كریس كوچێرای فهڕهنسی لهم بارهو ه دهڵێ:
“سكرتێری “حدكا” زۆر زوو ب ه كردهو ه دهبێت ه الیهنێكی كهم وێن ه بۆ
دیپلۆماتهكانی وهزارهتی دهرهوهی فهڕهنسا و حیزبی سۆسیالیستی
فهڕهنسا .قاسملوو ك ه پێشتر بههۆی لیۆنێل ژۆسپەن ،سكرتێری
یهكهمی حیزبی سۆسیالیستی فهڕهنسا ڕێگهی دیداری پێ درابوو،
لهم ه بهدوا ههمیش ه بۆ كونگرهكانی حیزبی سۆسیالیست بانگهێشت
دهكرێ و ل ه ڕهوتی ئهو پهیوهندییە دۆستانەیەدا ،لهگهڵ ڕێبهرانی
( )١او .ای ،ژیگالینا و دیگران ،كردستان معاصر ،مترجم :كامران امین
آوه ،نشر روشنگری ،1395 ،ص .139
( )٢كارۆل پرۆنهووبێر ،خولیا و مەرگی قاسملوو ،وەرگێڕانی :فەتاح
کاویان ،پێداچوونەوە :عەبدوڵاڵ حەسەنزادە ،هەولێر ،٢٠٠٩ ،ل  .145 -144ل ه
كونگرهی حهوتهمی «حدكا» 1985( 1364ز) ئهم حیزبان ه پهیامی پیرۆزباییان
ناردبوو :حیزبی کۆمۆنیستی ئیتالیا ،حیزبی سۆسیالیستی فهڕهنسا ،حیزبی
کۆمۆنیستی فهڕهنسا ،حیزبی کۆمۆنیستی بهلجیكا ،حیزبی کۆمۆنیستی نهمسا،
حیزبی كاری سویسرا اسناد كنگر ه هفتم «حدكا»  29 -26آذرما ە ،1364
كمیسیون انتشارات كمیت ه مركزی «حدكا» اسفند ماه .1364
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چهپی ئهورووپاشدا پهیوهندی دادهمهزرێنێ( .)1بێگومان گرتنهبهری
ڕێبازی “سۆسیالیزمی دیموكراتیك” لهالیهن “حدكا”و ه لهم پشتیوانی
و پێشوازییەی حیزب ه سۆسیالیستهكانی ئهورووپادا ڕۆڵی سهرهكیی
ههبووه.
توندوتۆڵبوون و بهردهوامیی ئهو پهیوهندییان ه دواجار بوو
بههۆی ئهوهی ك ه “حدكا” ڕێگهی بۆ گهورهترین ڕێكخراوی حیزب ه
سۆسیالیست و سۆسیالدیموكراتهكانی دنیا بكرێتهوه .ساڵی 1986
حهڤدهههمین كۆنگرهی “ئینترناسیۆنال سۆسیالیست( ”)2ل ه شاری
“لیما” پێتهختی پێرۆ پێك هات .قاسملوو ب ه نوێنهرایهتیی “حدكا”
لهم كونگرهیەدا بهشدار بوو .لهو كاتهو ه “حدكا” بۆ ههموو كۆنگر ه
و كۆبوونهوهكانی ئهو كومهڵ ه جیهانیی ه بانگهێشت كراو ه و دواجار
ل ه 11ی سیپتێمبهری  1996ل ه بیستهمین كونگرهی ئینترناسیۆنال
سۆسیالیستدا ب ه ئهندام وهرگیرا( .)3ڕێبهریی “حدكا” لهسهر ئهو باوهڕ ه

( )١كریس كوچێرا ،بزووتنهوهی نهتهوهیی كورد و ویستی سهربهخۆیی،
وەرگێڕانی :حەسەن ڕەستگار ،هەولێر ،٢٠١٣ ،ل .313
( )٢ئینترناسیونال سۆسیالیست :بریتیی ه لە و هاوپهیمانهتیی ه جیهانییهی
حیزبهكانی (سۆسیالیست ،سۆسیال دیموكرات و كار) .ئینترناسیۆنال سۆسیالیست
ب ه شێوهی ئێستای ساڵی  1951دامهزرێندرا ،ههرچهند ه پێش دووهم جهنگی
جیهانی و پاشتریش پێشینهی جیاجیای ههبووه .ئهندامهكانی پێك دێن ل ه 167
حیزب یان ڕێكخراوی سیاسی .ئینترناسیۆنال سۆسیالیست هاوپهیمانێكی حیزبه
خوبهڕێوهبهرهكان ه و ل ه بهرئهوه ،ئهو ماف ه بهخۆی نادا ك ه هیچ بڕیارێكی ناچاری
ل ه بری ئهندامانی بدا .گردبوونهو ه سهرهكییەکەی بریتیی ه ل ه كونگره ،ك ه ههر
سێ یان چوار ساڵ جارێك دهبهسترێ .ل ه ماوەكانی ئهم نێوانهدا ،ئهنجومهن
)SIههموو ساڵێك كۆبوونهو ه دهكا ،سكرتاریهتی سۆسیالیست ئینتهرناسیونال (
ل ه لهندهن ه (كارزان كاوسین ،ئاشنابوون ب ه سۆسیال دیموكراتی ،زنجیر ه بیری
سۆسیال دیموكراتی ( )6ل ه باڵوكراوهكانی مهكتهبی بیروهۆشیاری (ی.ن.ك)،
 ،2008ل  .27دوو ئامانجی سهرهكی ل ه بهرنامهی ئینترناسیۆنال سۆسیالیستدا
بریتین له :بهرههڵستی توندی بهرنامهداڕشتنێكی سهرمایهداری و ههرچهشنه
بهرنامهڕێژییەکی توتالیتار ،چونك ه ههردووكیان لهمپهرن لهبهردهم چاوهدێریی
گشتی بهسهر بهرههمهێنان و دابهشكردنی دادپهروهرانهی بهرههمدا .سۆسیالیزم
بهبێ دێموکراسی پیادهناكرێ و ب ه “سۆسیالیست” ناوبردنی ئهو كومهڵگەیانهی
ك ه بە میتۆدی توتالیتار یان دیكتاتۆری بهڕێوه دهچن ههڵهیه .داریوش آشوری،
م.ق ،ص .209
( )٣عهبدوڵاڵ حهس هنزاده ،نیو سهد ه تێكۆشان ،بهرگی دووهم ،س.پ ،ل
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بوو ك ه دهبێ سیاسهتێكی بههێزی كۆمهاڵیهتی ل ه كوردستان پیاد ه
بكا ،مهیلی زۆری ئهوان ب ه ئهزموونهكانی سۆسیال دیموكراتهكانی
ئهورووپا ل ه بوارهكانی كومهاڵیهتی و ئیداری لهوهڕا سهرچاوهی
دهگرت؛ بهتایبهتی ك ه دهسكهوتهكانی سۆسیال دیموكراتهكان ب ه
پلهی یهكهم لهگهڵ داكوكی ل ه بارودۆخی ماددیی زهحمهتكێشان،
چوونهسهری ڕادهی خۆشگوزهرانییان و ههنگاوی كاریگهر ل ه بواری
ئابووریدا بوو(.)1
“حدكا” ڕێبازی نوێی خۆی ك ه ل ه كردهوهدا بهرهو سۆسیال
دێموکراسی ڕۆیشتبوو ل ه ڕووی سیاسی -تیۆرییهو ه ب ه دێكومێنت
نهكرد( ،)2ئهگهر مهرگ مهجالی ب ه قاسملوو دابا( ،)3ئەم کارەی دەکرد،
ب ه تایبهتی تیڕۆر كردنی ل ه 13ی تهمموز 1989دا تا ڕووخانی دیواری
بهرلین ل ه نۆڤهمبهری ههمان ساڵدا كهمتر ل ه چوار مانگی خایاند.
.132
( )1ژیگالینا ،م.ق ،ص .139
( )2تهنیا بهڵگهیهك ك ه ل ه بارهی ڕێباز و بهرنامهی سۆسیال دێموکراسی
لهالیهن «حدكا» و ه چاپ و باڵوكرابێتهوه ،تا ئهم سهردهم وتاری «میشیل
رۆكار» ،سهرۆكی ئهوكاتی ئینترناسیونال سۆسیالیست بوو ك ه ل ه كونگرهی لیما
(پێرۆ) سهبارهت ب ه ڕێباز و ئامانجی سۆسیال دیموكراتهكان پێشكهشی كردبوو.
میشل روكار ،م.ق.
( )3ل ه 13ی تەمووزی  1989عهبدولڕهحمان قاسملوو سكرتێری گشتی
«حدكا» لهگهڵ دوو كوردی دیکە بهناوی عهبدوڵاڵ قادری ،ئهندامی سهركردایهتیی
«حدكا» و نوێنهری ئهم حیزب ه ل ه ئهورووپا و فازڵ مهالمحموود (فازڵ ڕهسول)
كوردی باشووری كوردستان ل ه ڤێیەنا ،پێتهختی نهمسا ،لهكاتی وتووێژ بۆ
چارهسهری پرسی كورد ل ه ڕۆژهەاڵتی كوردستان بههۆی نوێنهرانی كۆماری
ئیسالمییەوە تیرۆر كران ،ك ه وهك الیهنی وتوێژكهر ل ه كۆبوونهوهكهدا بهشدار
بوون بهیاننامهی كومیتهی ناوهندیی «حدكا» لهسهر تیرۆری هاوڕێی تێكۆشهر
دوكتۆر عهبدولڕهحمانی قاسملوو ،سكرتێری گشتی ،كوردستان ،ئۆرگانی
كومیتهی ناوهندی «حدكا» ،ژمار ه  ،151پووشپهڕی  ،1368تهمموز  .1989بۆ
زانیاریی پتر لهم بارهیهو ه بڕوانه :كارول پرۆنهۆبێر ،س.پ؛ عهبدوڵاڵ حهس هنزاده،
نیو سهد ه تێكۆشان ،س.پ؛ هۆشمهند عهلی مهحموود ،عهبدولڕهحمان قاسملوو
(ژیان و ڕۆڵی سیاسیی لە بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورددا ،)١٩٨٩-١٩٣٠
هەولێر٢٠٠٧ ،؛ پیتیر پیلچ ،ئیسكۆرت بهرهو تاران ،قاسملوو چۆن بهرهو مهرگ
ڕاكێش كرا ،وەرگێڕان :حهسهن ئهیوبزاده ،ب.س ،ب.ش.
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ڕووخانی دیوای بهرلین و ههرهسهێنانی واڵتانی سۆسیالیستی ك ه
شكستێكی گهور ه بوو بۆ بهرهی چهپ ،بێگومان شوێنهواری جیددی
لهسهر خاوهن تێڕوانین ه چهپ ه ڕادیكاڵهكان ل ه نێو حدكادا( )1دهبوو
و قاسملوو ك ه ئهزموونی وهرنهگرتنی “سۆسیالیزمی دیموكراتیكی”
لهالیهن چهپ ه ڕادیكاڵهكانهو ه ههبوو ،ئیتر نیگهران نهدهبوو ل ه ب ه
سیاسی -تیۆریزهكردنی ئهو ڕێبازه نوێیه.

( )1قاسملوو دهیگوت :بهشی زۆری كادرهكان ،النی كهم ل ه ههرسێ
كهسان دوو كهس ب ه بیروبڕوای حیزبی توود ه پهروهرد ه كراون ،بۆی ه پێكهێنانی
ئاڵوگۆڕ ل ه شێوهی فكر و بیریاندا كارێكی ئاسان نییه .كارۆل پرۆنهووبێر ،س.پ،
ل .117

ت
یز
ح� ب� دێموکرا� کوردستان 147

“حیزبی دێموکرات لە نێوان
ئیسالمی نەریتخواز و فێندەمنتالیزمی ئیسالمیدا”
شــاهۆ مەتین
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دین واقعێکە لەگەڵ بەڕێکخراو و کۆمەاڵیەتی بوونی کۆمەلگەی
مڕۆڤەوە بە دڕێژایی مێژوو تاکوو ئێستا هەبوە و لەهەر سەڕدەمێکدا
شێوازی تایبەتیی وەرگرتوە و ڕاستەوخۆ بەشێکی گرینگ و
شوێندانەر لەنێو کۆمەڵگە پێک دێنی  .بۆیە پەیوەندیی نێوان کۆمەڵگە
و ئایین جێگای سەرنج و باسە .چۆن ئایین وەک دابونەریت و
بەهاکان هیوای بە داهاتوو لە خۆ دەگرێ.
خۆرهەاڵتی نێوەڕاستیش شوێن و ناوەندی دەرکەوتنی زۆربەی
ئایینەکان بە تایبەت سێ ئایینە ئاسمانییەکەیە ،کە لە هەر سەردەمێکدا
ئەم ئایینانە وەک شۆڕشێکی کۆمەاڵیەتی و چاکسازی لە بەستێنە
جیاوازەکاندا هاتوونە ئاراوە.
نەتەوەی کورد و نیشتمانی کوردستانیش کە لەم   سنوورە
جوغرافییەدا هەڵکەوتوە ،باوەڕمەند بە ئایینی ئیسالم کراوە و بەها
و سروشتە ئایینییەکان لەنێو کوردا وەک دابونەریتێکی ئایینی-
کۆمەاڵیەتی جێبەجێ دەکرێن و پیڕۆز ڕادەگیڕێن .بەاڵم بە هۆی
دڕاوسێیەتی کورد لەگەل سێ نەتەوەی سەردەستی کوردستان
(فارس ،تورک و عەرەب) و بوونی دوو مەزهەبی (شیعە و سوننە)
و پەیڕەو کردنی ئەم دوو مەزهەبە لە الیەن دوو ئیمپراتوریەتی
داگیرکەری عوسمانی و سەفەوی ،خەڵکی کوردستان وەک ئاوی
بەرداشی دوژمن هەرجارێک لە الیەن ئیمپراتوریەتێکەوە دژی ئەویتر
بە ناو و پاساوی دینییەوە بەکار هاتوون و زێد و ڕۆڵەی کوردان
بووتنە سووتەمەنیی شەڕێک کە زیانەکەی بۆ نەتەوەی کورد بووە و
قازانجەکەشی چۆتە باخەڵی سەفەوی و عوسمانییەکانەوە.
شەڕی مەزهەبیی چالدێران لە ساڵی ١٥١٤ی زایینی لە نێوان دوو
ئیمپراتوریەتی سەفەوی و عوسمانی کە ئەو سەردەم کورد خاوەنی
میری خۆی و دەسەاڵتی لە سنووری خویدا هەبوو ،لەالیەک بوو بە
نەگبەتی و نەهامەتی بۆ خەڵک و؛ هاوکات خاک و نێشتمانی کوردانیش
لە نێوان ئەم دوو زلهێزەدا دابەش کرا .دواتریش کە دەسەاڵتی
خۆبەڕێوەبەریی میرنشینەکان لە سۆنگەی بەهێزبوونەوەی هەر کام
لەم دوو ئیمپراتۆرییە بە ناوی بەرگری لە خاک و یەکگرتوویی ئاینیی
و نیشتیمانی لەنێو دەبڕێن.
لە سەرەتای سەدەی  ١٩بەو الوە دەوڵەت-نەتەوەکان لەسەر
ئەساسی خاک ،خەلک و دەسەاڵت و کولتووری هاوبەش دروست
دەبن ،و ئیمپراتۆرییە دینییەکان لەبەر یەک هەڵدەوەشێن .لەم
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قۆناغەدا و لە نیوەی سەدەی نۆزدەیەمدا   لەنێو کوردانیش
وەخۆهاتنەوەیەکی مەعریفی لە بەرامبەر شوناس و دروستکردنی
دامەزراوەیەکی سیاسی لە قالبی دەوڵەت لەنێو هزر و ئەندێشەی
مڕۆڤی کورددا بیچــم دەگرێ .هەڵبەت لەو سەردەمیشدا شێخەکان
بەهێزترین دەسەاڵتی کۆمەاڵیەتی ،دینی و سیاسیان لەسەر ئاستی
کوردستاندا هەبوو ،و زۆربەی شۆڕشە نەتەوەییەکانی ئەو سەردەم
هەتا دەستپێکردنی شەڕی دووهەمی جیهانی لەژێر سەرکردایەتیی
شێخەکاندا کراون و کەسایەتییە ئاینییەکانی کورد هەستی ئایینی و
سۆزی نیشتمانییان ئاوێتەی یەکتر کردبوو بۆ ڕزگاری نەتەوەیی و
گەیشتن بە کیانێکی سەربەخۆی نیشتیمانی و ئازاد .بەو پێیە بنەمای
خەبات و داخوازیی شێخانی کورد لە هەموو بەشەکانی کوردستان
ئینسانی بوو و ئامانجیشیان وەدەستهێنانی مافی ڕەوای کورد و
ژیان لە ئاشتی و ئازادییدا بووە ،هەتا لەو ڕێگەیەوە ناعەداڵەتیی
نەتەوایەتی و دینی لەدژی گەلی کورد بنەبڕ بکەن.
بە سەرنجدان بە هەڵوێست هەرکام لەو کەسایەتییە نیشتیمانپەروەرانە
(شێخەکان) بۆمان دەر دەکەوێ کە ئەو مێرخاسانە دینیان لە خزمەت
نیشتیماندا خۆش ویستوە و پێیانوابوو ئایین ئەرکی خستووەتە
سەر شانی خەلکی باوەڕمەند کە دەبێ نیشتیمانیان ڕزگار بکەن.
واتە ئەم ڕێبەرانە سیاسەتی مەعنەوییان پەیڕەو کردوە و لەسەر
بنچینەی ئایین و ئیمان پیڕۆزییان بە خەباتی نەتەوایەتی داوە و بڕوا
و ئیمانی تاکی موسلمانیان خستووەتە خزمەت تێکۆشانی بێوچان
بۆ سەربەستی و ئازادیی گەلەکەیان.
کریس کۆچێرا لە شرۆڤەی دروستبوونی بزووتنەوی نەتەوەیی
کورددا ئاماژە بە سێ قۆناغ دەکا:
 )١قۆناغی فیۆدالی.
 )٢قۆناغی ئایینی (قۆناغی زاڵبوونی سیاسەتی مەعنەوی) کە
چینێکی نوێ لە ڕێبەران کە زۆربەیان پیاوانی شێخانی تەریقەتی
قادری و نەقشەبەندی بوون و سەرکردایەتیی شۆڕشیان گرتۆتە
ئەستۆ.
 )٣قۆناغی سیاسی لە سەدەی بیستەمدا کە حیزبەکان دێنە گۆڕەپانی
سیاسەت.
کۆچێرا پێیوایە زۆربەی ئەم ڕێبەرە ئایینییانە الیەنگری جیهانی
ڕۆژئاوا بوون و لە ئایدیای ئەوان (ڕۆژئاوایی) یارمەتییان وەر دەگرت
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و ،هێدی هێدی چەمکی ناسیۆنالیزمی ڕۆژئاوایی لەسەر دەستی
ڕووناکبیرانی سەر بە شێخانی نەقشبەندی و قادرییەوە لە کۆمەڵگەدا
باڵو دەکرایەوە و ئامانجی هەموو شۆڕشەکانیش وڕگرتنی مافی
سەربەخۆیی و پێکهێنانی دەسەاڵتێکی نەتەویی بوو کە لە پێناویدا
لە هەستی ئایینی و نیشتمانی کەلکیان وەر دەگرت .بە واتایەکی دی
لە سیاسەتی مەعنەویدا کە شێخانی تەریقەتی نەقشبەندی و قادری
جێبەجێکاری بوون؛ ئازادی ،بەرابەریی نەتەوەیی و دینی ،لێبوردەیی،
دادپەروەری بایەخەکانی مرۆڤایەتین و هۆی بەدیهێنانی ئەمانەش
ئەرک و ئەخالقە.
بەپێی پۆلێنبەندییەکەی کۆچێڕا لە هەمبەر دروست بوونی
بزوتنەوەی نەتەوەیی کورد ،لە نیوەی سەدەی بیستەمدا حیزبی
نەتەوەیی-سیاسی بە شێوی حیزبێکی خاوەن پالن و قەوارە لەدایک
دەبێ و ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ دروست بوونی حیزبی دێموکراتی
کودستان لە شاری مەهاباد و لە سەردەستی پێشەوا قازی محەممەد
لە ساڵی ١٣٢٤ی هەتاوییدا.
کەشوهەوای ژێئۆپۆلێتیک و ژێئوسیاسیی پاش شەڕی دووهەمی
جیهانی ،لەبەریەک هەڵوەشانی حکوومەتی ناوەندیی ئێران ،نەمانی
دەسەاڵتی دیکتاتۆریی ڕەزا شای پەهڵەوی و دابەشبوونی ئێڕان
بە سەر دوو دەسەاڵتی بەریتانیا و سۆڤیەیت ئەو دەرفەتەی بۆ
کورد ڕەخساند کە لەو هەلومەرجەدا کە شنەبای ئازادیی سیاسی
هەڵیکردوە ،نەتەوەی کوردیش سەردەمیانە و بەپێی میساقە
نێودەوڵەتییەکان پێوشوێنی مافەکانی کەوێ .بۆیە بزاڤی نەتەوەیی
کورد بە ڕێبەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان و پاش سێ ساڵ
تێکۆشانی نهێنیی کۆمەلەی ژێکاف توانیی لە چواڕچێوەی حیزبێکی
مۆدێرنی نەتەوەیی سیاسیدا خۆی ڕێک بخا و لەسەر ئەم پاشخانە
مەعنەوی و مەعریفیە بەهێزە لە ٢ی ڕێبەندانی ١٣٢٤دا دەوڵەتی
کۆماری دیمۆکراتیکی کوردستان دابمەزرێنێ.
بەپێی لۆژیک و لەپێناو ڕاڤەی دروستی پێوەندیی نێوان ئایین
و سیاسەت لە ئاستی کۆمەڵگەدا و بە سەرنجدان بە نێوەرۆکی
دێموکراتیکی دێموکراتیکی حیزبی دێموکرات و دەوڵەتی کوردستاندا
دەبینین کە لە هەر دوویاندا ڕێز لە ئایین و بیروباوەری دینی نراوە و
لە حیزبی دێموکراتدا زیاتر الیەنی پێکەوەسازان ،ئاشتی و ڕێوشوێنە
دێموکراتیکەکان ڕەچاو کراوە .ئازادیی ڕا دەربرین و پڵۆرالیزم بە
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مەرجی پاراستی ئازادییەکانی تر و ڕێزگرتن لە کەرامەتی تاکەکانی
کۆمەڵگە وەک کۆڵەکەی بنەما فیکرییەکانی دێموکرات پێناسە کراوە
کە حیزبی دێموکرات خەباتی بۆ دەکا و پێیوایە دێموکراسی
کۆکەڕەوەی جیاوازییەکانە لەژێر چەتری دێموکرات و بۆ پێکەوە
بوون ،پێکەوە ژیان ،ئازادی ڕادەربرین ،ئازادیی نووسین ،بیرکردنەوە
و پاراستی مافی هاوواڵتی و بەرفراوان کردنی پانتایی ڕەخنەی
تەندروست وەک دەرکەوتەی فەزای دێموکراسییەت و مەدەنییەت
تێدەکۆشێ و کوردستان بە النکەی شارستانییەت و پێکەوە ژیان
دەزانێ .هەر لەسەر ئەم لۆژیکەی پێکەوە ژیانەیە کە دەبینیین لە
کۆماری دێموکراتیکی کوردستاندا جولەکەکانی ڕۆژهەاڵت پشتیوانیی
کۆماری کوردستانیان کردوە و کەسێک بە ناوی (داوود زادە) وک
نوێنەری جووەکانی مەهاباد لە ڕۆژی ٢ی ڕێبەنداندا   بەڕەسمی
پشتیوانیی جووەکانی ڕۆژهەاڵتی بۆ کۆمار دەربڕیوە.
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە هەموو بڕگەکانی ژیانیدا ڕێزی
بۆ ئیسالمی دێموکراتیک و نەتەوەیی داناوە و ،لە جیاتی نکۆلی
و سرینەوی ئایین و مەزهەبەکانی تریش بە ڕۆحی برایەتی و
لێبووردنەوە مامەڵەی لەگەڵ هەموو ئایینزا و باوەرەکان کردوە.
لە ڕاڤە و لێکدانەوەی حیزبی دێموکراتی کوردستاندا ئەوە
جێگیرکراوە کە ئەگەر نەتەوە ئازاد و نیشتیمان سەربەخۆ نەبێ،
ئایین و ئیمانیش وەک کولتووری نەتەوەیی پەسند ناکرێن و بڕوای
وایە کە نیشتیمانپەروەری نەبێ ،ئایینیش نابێ .چونکی ئایین بە
سەربەخۆیی و ئازادییەوە بوونی هەیە و ،ئەو موسوڵمانەی باش لە
ئایین تێبگا و بیناسی؛ ئەگەر بۆ سەربەخۆیی و ئازادی تێنەکۆشێ
بە هەڵە لە ئایینەکەش گەیشتوە .بۆیە ڕێبەرانی شۆڕشی کورد ئایین
و سیاسەتیان بۆ ڕزگاریی نەتەوەیی و گەیشتن بە ئازادی گەل و
نیشتمان ئاوێتەی یەکتر کردوە.
حیزبی دێموکراتی کوردستان هاوکات سێکۆالریزمیشی لەنێو
پێکهاتەی حیزبدا و لەسەر ئەساسی فەرز نەکردنی هیچ ئایینێک
بە سەر ئایینێکی تر و هەڕوەها تێرامان بۆ ئاینی وەک بایەخێکی
کەسی لە سیاسەتی خۆیدا جێگیر کردوە .لە ڕاڤەی ئەم بابەتەدا
حیزبی دێموکرات پێیوایە سێکۆالریزم سرینەوەی هیچ ئایینێک نییە،
بەڵکوو بە پارێزەری ئایینیشی دەزانێ  .دەوڵەتی سێکۆالریش وەک
دامەزراوەیەکی بێالیەن پاڕێزەری ئازادی ،بەرابەری و دادپەڕوەری
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دەبێ ،بۆیە ئەم حکوومەتە دژایەتی لەگەل ئایین ناکا و وەک بەها و
نەریتێکی کۆمەاڵیەتی و کولتووری نێو جڤاتی کوردستان دەیپاڕێزێ.
میناکی هەرە دیار بۆ ئێستای حیزبی دێموکراتیش ،کۆماری
کوردستانە کە خاون سیستمێکی کۆماری و حکومەتێکی دێموکراتیک
بێ کە تێیدا ڕێز لە بەهاکانی ئازادی ،دادپەروەری ،ئاشتی و ڕێزگرتن
لە گرووپە جیاوازەکان دەگیرا و بەستێنی موماڕەسەی بەهاکانیان بۆ
دەستەبەر دەکردن .هاوکات چونکی دەوڵەت دامەزراوەیەکی بێالیەن
بوو ،بۆ پێکەوەژیانی ئاشتییانە و پاراستی فڕەیی لە نێو هەموو گرووپە
کۆمەاڵیەتییەکاندا هەوڵی دەدا .حیزبی دێموکراتی کوردستانیش وەک
حیزبی پێشەنگی خەباتی نەتەوایەتی بۆ وەدەستهێنانی ئازادی و
مافی بڕیاردان لەسەر چاڕەنووسی گەلەکەی لە ئێستای خەباتی
سیاسی-نیزامی و لە کۆماری دێموکراتیکی دواڕۆژی نیشمانی
ئازادکراوماندا ،لە چوارچێوەی پلۆرالیزم و ئازادیی پۆزەتیڤ پێیوایە
ئایین دەبێ لە دەستێوەردان لە کاروباری حکومەت دوور بێ و وەک
هەر دامەزراوەیەکی تری مەدەنی ڕۆڵی خۆی ببینێ.
دوای شۆڕشی گەاڵنی ئێڕان دژی ڕژیمی پاشایەتی و هاتنە
ئاڕای دەڕفەت و بەستێنکی گونجاو بۆ موماڕەسەی ئازادییەکان لە
کوردستان ،یەکەم ڕەوتی سیاسی-ئیسالمی بە ناوی مەکتەبی قورئان
بە ڕێبەڕایەتی کاک ئەحمەدی موفتیزادە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
دەور دەبینێ کە لە ڕووی پراکتیکی سیاسیەوە لە ئایەتوڵاڵ خومەینی
و لە ڕووی مەعریفیەوە لە دوکتۆر عەلی شەریعەتی ئێلهامی
وەڕدەگرت .لە قۆناغەکانی دواتردا هەرکام لە ڕەوتەکانی سەلەفیەت
و ئیخوانولموسلمین لە ڕێگای خزمایەتی و هاوسنوور بوونی
جوغرافیای باشور و ڕوژهەاڵتی کوردستان گواسترانەوە بەشی
ڕۆژهەاڵت و ڕەوتگەلی لە چەشنی خۆیان لەو بەشەی کوردستاندا
دروست کرد .
دیاڕە هەر سێ لەم ڕەوتانە چۆن سەر بە قوتابخانەی فیکری-
سیاسیی ئیسالمیی میسر ،پاکستان و عەرەبەستانن و هەڵقواڵوی
پڕس و کێشەی سیاسی و کۆمەاڵیەتی نەتەوە و ونیشتیمانەکەیان
نین ،ناشتوانن لەگەڵ هێزە نەتەوەیی و سێکۆالرەکان کە باوەڕمەند
بە فڕەڕەنگی و فڕەدەنگین ،سازان و لێکتێگەیشتنی دروستیان هەبێ.
هەر بۆ میناک؛ لە سەرەتای شۆڕشی ئێڕان و لە کاتی دانوستانەکانی
هەیئەتی نوێنەرایەتیی کورد لەگەڵ ڕێژیمی ئێڕا  ،بەڕێز موفتیزادە
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سەنگەری کوردایەتی و یەکڕیزیی نیشتیمانی تێک دەدا و لە سیستمی
پاوانخوازی کۆماری ئیساڵمییدا پێوشوێنی عەداڵەتی ئیسالمی و مافی
نەتەوایەتی دەکەوێ!
بە دڕێژایی ئەم چوار دەیەیەی تەمەنی کۆماری ئیسالمی بۆ یەک
جاریش نەبوە کە ئەم ڕەوتە فێندەمێنتالیستانە بە ڕووی سیاسەتە
نگڕیس و دژە گەلییەکانی کۆماری ئیسالمی لە نەتەوەکەمان ( وەک:
بێکاری و خەسارە کۆمەاڵیەتییەکان لە کوردستان ،میلیتاریزە کردنی
نیشتیمان ،ئێعدام و زیندانی کردنی ڕۆڵەکانی کورد ،ئاسیمیلە کردنی
کۆمەڵگە و دروستکردنی قەیرانی شوناس) هەڵوێستیان بووبێ.
ئایین لە ڕوانگەی “دوورکهایم”یش کە بە هۆی تەبایی و پێکەوەژیانی
تاکەکانی کۆمەڵگەی دادەنێ ،لە ئاکامی سیاسەتی ناتەندڕووستی
ئەم بزاڤە ڕادیکاڵە ئیساڵمیستانە دووبەرەکیی کۆمەاڵیەتیی لە
کوردستاندا لێ کەوتۆتەوە .لە ڕووی سیاسیشەوە چۆنکی ئەم
بزووتنەوە سیاسی-ئیسالمیانە لە ڕووی تیۆری و پراکتیکەوە لە
خانەی پڕۆژەکانی پان عەڕەبیزم ،پان تورکیزم و پان فارسیزمدا
جێ دەگرن ،پەالماری هەموو ئەو هێما و سێمبۆاڵنە (زمان  ،خاک
و نەتەوە) دەدەن کە لە یاسای نێودەوڵەتیدا بۆ پێناسەی نەتەوە
پێوەرن .بۆ ئەم ئامانجەش پشتیوانیی ماددی مەعنەویی میدیای
داگیرکەرانیان پێیە و لەژێر چەمکی “ئوومەتی ئیسالمی”دا شڕۆڤەی
جیهانبینی خۆیان دەکەن .ئەوان بڕوای ستراتیژییان بە ئومەتگەرایی
لە بەرامبەر دەوڵەت-نەتەوەدا هەیە و ئینتێرناسیۆنال بیر دەکەنەوە
و دژ بە پلۆڕالیزمی کۆمەلگەی خۆیانن .لە هەموو شوێنێک بە ناوی
جیاواز ،بەاڵم بە هەمان بیروئەندێشە دەردەکەون و بە ناوی بەڕگری
لە ئیسالم ،جیهاد و شەڕ دژی ئایین و مەزهەبەکانی تر ڕادەگەیەنن
کە سەرجەم ئەم کردار و هەڵویستانەیان لەگەل ئیسالمی خۆماڵی
کە لە پێناو پاراستی شەرەف و کەڕامەتی نەتەوەیی و ڕزگاری لە
دەست داگیرکەران و گەیشتن بە ئازادی خەبات دەکا ،ناتەبایە و؛
جیاوازی مانایی و واتاییان لەگەڵ یەکتر هەیە .
ئەو هێزە سیاسی ئیسالمییانە لە ژێر خوێندنەوەی تۆتالێریستانەی
ئایینی گەالنی تر (عەرەب) پرسی نەتەوەیی کورد وەک دیاردەیەکی
دژ بە دین و یەکگرتوویی ئومەی ئیساڵمی لێک دەدەنەوە ،بێ
ئەوەی لەوە ڕامێنن کە لە هزر و ناخی ئاییندارانی عەڕەب ،تورک و
فارسدا هیچ دژایەتییەک لەگەل زمان و کولتوور و نەتەوەی خۆیاندا

ڵ
نەتەوە�
 154قە�ی خۆڕاگری ناسنامەی
ی

نابیندرێ؛ پێچەوانە ئایینیش خراوەتە خزمەتی یەکگرتوویی زمان،
جوغرافیا ،کولتوور ،نەتەوە و دەسەاڵت و سەروەریی سیاسیشیان.
هۆکارەکەشی ڕوونە ،چونکی ڕامان و هزری ئەم بزووتنەوە
فێندەمنتالیستانە کۆمەڵگە و ئایدیاکانی کوردستان نییە .ئەوە لە
حاڵێکدایە کە ئەو ئاکار و ڕەوشتانەیان پێچەوانەی فەڕموودەی
پێغەمبەر محەممەدیشە .چۆن حەزڕەتی محەممەد دەڵێ :ئەوەی
نکۆلی لە قەومی خۆی بکا لە ئێمە نییە.

ئاکام:

بە سەرنجدان بەم دوو بەڕە دینییە چ لە مێژوودا و چ لە ئێستای
نێو کۆمەڵگەی کوردستان ،حیزبی دێموکراتی کوردستان کە هزر
و ئەندێشە ئەساسی و بنەڕەتییەکەی لەسەر دامەزڕاندنی کۆمەڵگە
وحکومەتێکی دێموکراتیک و ،لەسەر بنچینەی بەها و بایەخە
نەتەوەییەکانە ،هیچ کێشە و ناکۆکییەکی لەگەڵ ئەم بەڕە ئایینیە
نییە کە بە درێژایی مێژووی بزاڤی نەتەوەیی کوردستان ئایینیان
وەک بەها و مۆڕال بۆ خزمەت کردن بە نیشتیمان و نەتەوەکەیان
وەرگرتوە و هەموو ڕێبەرانیان بۆ دروست کردنی کیانێکی نەتەوەیی
و کوردستانی بە دەست داگیرکەرانی تورک ،فارس و عەرەب شەهید
بوون .بەاڵم لە ناتەبایی و دژوازیەکی توند و ڕیشەیی لەگەڵ ئەم
ڕەوت و بزووتنەوە ئاینی و مەزهەبییانەدا دەبێ کە خزمەت بە ئایدیای
داگیرکەرانی کوردستان دەکەن .ئەو هێزانەی کە دێموکراتیک بوون
بە پڕۆژەی ڕۆژئاوایی دەزانن و لەگەڵ ناسیۆنالیزم بەرکەوتنیان
هەیە ،چۆنکی هێزە نەتەوەییەکان بە دژی ئیساڵم دەزانن کە هەمان
گوتاری حکوومەتی ناوەندییە .هەر بۆیە ئەگەر حکومەتی ناوەندی
لە پێناسەی خۆیدا بە پاساوی پیاوی ئیمپریالیزم بوون دژی هێزە
نەتەوەییەکان شەڕ دەکا ،ئەم بزووتنەوە ڕادیکااڵنە لە شەڕێکی
نەرمتر لە بەر نەبوونی کات و شوێن بۆ شەڕێکی سەخت دژی
حیزبە کوردییەکان لە ڕێگای بەالڕێدابردنی شوناسی نەتەوەیی و
شێواندنی کولتوور و شوناسی گەلەکەمان زیانی زۆریان بە پڕۆژەی
ئازادی و ئینتیمای نیشتمانی و نەتەوەیمان گەیاندوە.
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پاڕا-دیپڵۆماسیی کورد :

ئاوڕێک له سێ چارهگه سهده
پێوهندیی نێونهتهوهیی
حیزبی دێموکراتی کوردستان
د .ئاسۆ حەسەنزادە
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پێشهکی :چهمک و چوارچێوه
یاسای نێونهتهوهیی تهنیا دهوڵهت به سووژهی تهواو عهیاری خۆی
قبووڵ دهکا .دیپڵۆماسی وهك لقێکی ئهوهڵیی یاسای نێونهتهوهیی
به پرۆسهی بهڕێوهبردنی پێوهندیی نێوان ‹نهتهوه سهربهخۆکان›
دهگوترێ .بهاڵم واقیعییهتی پێوهندییه نێونهتهوهییهکان لهوه ئاڵۆزتره
و سووژهکانی دیکهی غهیری دهوڵهت 1ههتا هاتووه زیاتر ل ه مهیدانی
نێونهتهوهییدا خۆیان دهرخستووه .یهكێک لهو سووژانه گهالنی
بێدهوڵهت و ئهو بزوتنهوانهن که له پرۆسهی بوون به دهوڵهت و له
ڕهوتی خهبات بۆ وهدهستهێنانی مافهکانیاندا نوێنهرایهتیی ئهو گهالنه
دهکهن .بههۆی سروشتی سهروهریخوازانهیان و لهو حاڵهتانهدا که
بهستێنی دێموکراتیک بۆ چارهسهری کێشهکان له نێوخۆی واڵتهکهدا
نیه ،دهرکهوتن و دانپێدانران له بواری دیپڵۆماسیدا ههمیشه یهکێک
له عوقده و ئارهزووهکانی ئهو بزوتنهوان ه بووه.
وهها دهرکهوتن و دانپێدانرانێک بۆ ئهکتهره غهیره دهوڵهتییهکان
(بهتایبهتی بزوتنهوه رزگاریخوازهکان) که نهک ههر بهدژی
نهزمی مهوجوود ل ه واڵتی خۆیاندا ،بهڵکوو بهدژی رێوشوێنهکانی
زاڵ بهسهر پێوهندییه نێونهتهوهییهکانیش دهجوڵێنهوه ،ههمیشه
لهگهڵ بهربهستی گهورهی سیاسی و قانوونی بهرهوڕوو بووه.
لهسهریهک دهرهتان و مێکانیزمی قانوونیی بهڕهسمی ناسینی
‹توانای نێونهتهوهیی› 2ئهو بزوتنهوانه الواز و سنوورداره .جیا له
رێکاره نێونهتهوهییهکانی داکۆکی له مافی مرۆڤ که له سهردهمی
ئهمڕۆدا رادهیهک له تریبوونی نێونهتهوهیی بۆ گهالنی ژێردهستهش
دهڕهخسێنن 3،پراکتیکی نێونهتهوهیی هێندێک حاڵهتی سهرنجڕاکێشی
 -1سووژه به مانای کهسایهتیی حقووقیی خاوهن ماف و ئهرک (وهك رێکخراوه
نێونهتهوهییهکان ،تاک ،ههرێمهكان ،کۆمپانیا فرهنهتهوهکان‹ ،ئێنجیئۆ›یهکان،
بزوتنهوه چهکدارهکان ... ،هتد).
2- International legal capacity.
 -3بۆ نموونه بنیاتهکانی شوڕای ئورووپا و کۆمیسیاریای بهرزی مافی مرۆڤی
نهتهوه یهکگرتووهکان (شووڕای مافی مرۆڤ /فۆڕۆمی کهمایهتییهکان و گهالنی
بوومی).
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وهک بهڕهسمی ناسینی سهرههڵداوان (ئهگهر النیکهم بهشێك له
خاکی واڵت کۆنترۆڵ بکهن و حکومهتێكی دوفاکتۆی تێدا دابمهزرێنن)
و بهخشینی ستاتووی ‹›بزوتنهوهی رزگاریخوازی نیشتمانی» (بهو
گهالنهی بۆ رزگاری له ئیستعمار خهبات دهکهن) له خۆی دهگرێ.
حاڵهتی یهکهم زۆر ئیستنسایی و ناپایهداره .حاڵهتی دووهمیش
تهقریبهن نهماوه ،چونکه نزیک به تهواوی موستهعمهرهکان (به مانا
قانوونییهکهی) به سهربهخۆیی گهیشتوون .ههربۆیه بهگشتی ئهمڕۆ
یاسای نێونهتهوهیی تهنیا له گۆشهنیگای ئینسانی و بۆ جێبهجێكردنی
ئاکامهکانی قانوونی بهشهردۆستی حازره مامهڵه لهگهڵ بزوتنهوه
چهكدارهکان بکا   1.
ئاکامی ئهو «بهرچاوتهنگی»یهی نهزمی قانوونیی جیهان ئهوهیه
که جوڵ ه و خۆنیشاندانی گهالنی بێدهوڵهت له ئاستی نێونهتهوهییدا له
ههر چهشنه بنهمایهکی روون و پتهوی قانوونی بێبهشه و ئهوهی لهو
بوارهدا دهبینرێ زۆرتر لۆبیگهریی نێو دااڵنهکانه و فهرمییهتی نیه،
مهگهر لهو حاڵهتانهدا که نهزمی حقووقیی نێوخۆی واڵتێك بهڕهسمی
مافی ههبوونی پێوهندیی دهرهکی بۆ پێکهات ه و قهوارهکانی نێو خۆی  
پهسند کردبێ .دیاردهیهکی نوێ لهو پێوهندییهدا ئهو شتهی ه که به
«پاڕادیپڵۆماسی» 2یان دیپڵۆماسیی هاوتهریب ناوی دهرکردووه و
بریتیی ه له دهرفهتی ڕهسمی و قانوونی بۆ هێندێک له قهوارهکانی
خوارووی دهوڵهت 3بهتایبهتی ههرێمهکانی نێو دهوڵهتانی فێدراڵ بۆ
بردنهپێشی پێوهندیی نههادینهی دهرهکی ،چ به ههماههنگی لهگهڵ
دهوڵهت و بۆ جێبهجێکردنی سیاسهتی دهرهو ه لهسهر ئاستی ههرێمی،
1-NGUYEN Quoc Din, PELLET Alain (et alt.), Droit international public,
LGDJ, Paris, 8ème édition, p. 632.
 -2ئهم دیاردهیه له شهستهکانی زایینیهوه له واڵتانی ‹رۆژئاوایی›دا پهرهی
گرتووه .خودی چهمکی پارادیپڵۆماسی بۆ ههشتاکانی زایینی دهگهڕێتهوه
لهپێوهندیی لهگهڵ پراکتیکی کانادا و ههرێمه فیدراڵ و ئۆتۆنهمهکانی نێو یهكێتیی
  ئورووپادا.
MICHELMANN, Hans J. and SOLDATOS, Panayotis (Eds.), Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units.
Oxford 1990, Clarendon Press.

3- Sub-State entities.
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چ ب ه نیهتی رکابهری لهگهڵ ئاقارهکانی دهسهاڵتی ناوهندی و داکۆکی
له بهرژهوهندییه ئابووری و فهرههنگییهکانی قهواره ناسهربهخۆکان
لهو بوارهدا.
بزوتنهوهی کورد وهک بزوتنهوهی نهتهوهیهك که ههمیشه به
خهونی سهربهخۆییهوه ژیاوه و لهبهرامبهر دیکتاتۆری و دڕندهیی
دهوڵهتانی حاکم بهسهر کوردستانیشدا ناچار بووه هاوار و هانای
خۆی بۆ «کۆمهڵگای نێونهتهوهیی» ببا ،ل ه سهرهتا و نیوهی دووهمی
سهدهی بیستهمهوه بهردهوام له ههوڵی دامهزراندنی پێوهندیی
دهرهکی و دانپێدانرانی نێونهتهوهییدا بووه .لهگهڵ ئهوه که چهمکی
پارادیپڵۆماسی له بنهڕهتڕا بۆ ئهو گهل و کهمایهتییه نهتهوهییانه
دانراوه که خاوهنی قهوارهیهکی خواردهوڵهتی (ئۆتۆمی یان فیدرالی)
ن 1،ئێمه بهکاربردنی چهمکی پاڕادیپلۆماسی بۆ کورد لێرهدا لهبهر
ئهوه به گونجاو دهزانین که دهستهواژهیهکی نهرم و تێگهیشتنی
ئاسانه و توانای وهخۆگرتنی گهشهسهندنه حقووقییهکانی ئهو
بوارهشی ههیه .لهالیهکی دیکهوه ،پێوهندییهکانی دهرهوهی حکومهتی
ههرێمی باشووری کوردستان (قهوارهیهک که پاش تێپهڕینی نزیک
به سێ دهه ه له دامهزرانی و   دهه ه و نیوێک دوای دانپێدانرانی
دهستووریی له ئاستی عیراقدا ،هێشتا سروشتی بزوتنهوهیهکی
سیاسیی رزگاریخوازانهی ماوه) له خانهی پارادیپلۆماسیدا جێ
دهگرێ .ئهمهش دهكهوێته چوارچێوهی ئهو فۆرمووله سیاسییهی
کوردی پارچهکانی دیکهش بهتایبهتی له رۆژههاڵتی کوردستان له
قۆناغی ئێستادا بۆ هاوشێوهکهی خهبات دهکهن.
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان به درێژایی تهمهنی خۆی لهسهر
کام بنهما و به چ ئامانج و فهلسهفهیهک پێوهندیی دهرهکیی
ههبووه؟ سروشت و رێکاری ئهو پێوهندییانه چی بوون؟ مامهڵهی
ئهو حیزبه لهگهڵ بلۆکبهندییه جیهانی و هاوکێشه ناوچهییهکان
چۆن بووه؟ ئهو حیزبه چ رادهیهک له سهرنج و پشتیوانیی کۆڕ
و کۆمهڵه نێونهتهوهییه سیاسی و ئینسانی و مێدیاییهکانی بۆ الی
خهباتی خۆی و پرسی گهلهکهی راکێشاوه؟ ئایا حیزبی دێموکڕات
 -1بۆ ئهکتهره غهیره دهوڵهتییهکانی تر ،چهمک و دهستهواژهی وهک دیپڵۆماسیی
نافهرمی یان ‹رێگای دووهمی دیپڵۆماسی› ( )Track II Diplomacyبه کار دێ.
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له بردنهپێشی پێوهندییهکانیدا چهنده توانیویهتی لهبهرامبهر تهزاده
زاتییهکانی مهسهلهی کورد و فشاره دهرهکی و دیلهما سهختهکاندا
خۆی پێڕابگیرێ؟ ئهو فاکتهرانه چین که دهبێ بۆ ههڵسهنگاندنی
واقعبینانهی خاڵه الواز و بههێزهکانی تێکۆشانی حیزب لهو بوارهدا
لهبهر چاویان بگرین؟ بۆ داهاتوو دهبێ چ بکرێ؟
ئهم باسه ههوڵ دهدا به ئاوڕدانهو ه له حهفتا و پێنج ساڵ تهقهلالی
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان ل ه بهستێنی نێونهتهوهییدا واڵمێک
بۆ ئهم پرسیارانه پێشنیار بکا .بۆ ئهو مهبهستهش بهپشتبهستن
به پێناسهیهکی دروست که حیزبی دێموکڕات بۆخۆی لهو بوارهدا
کردوویهتی 1،ئهم وتاره وای دادهنێ که پاڕادیپڵۆماسیی ئهو حیزبه
ههموو ئهو پێوهندییانه دهگرێتهوه که ن ه کوردستانی و نه ئێرانیین.
فاکتهکانی نێو ئهم بابهته تهنیا ئهو ههڵوێست و چاالکییانهن که
له کاتی خۆیدا بهڕهسمی لهالیهن حیزبهوه باڵو کراونهوه یان له
مهسیری زهمانیدا لهالیهن رێبهران   و کهسایهتیی ه دیارهكانی ئهو
حیزبهوه باس کراون .ئهو باسه خۆی لهو مهوریدانه دهبوێرێ که
ئاماژهپێکردن و تۆمارکردنیان لێرهدا به دروست نازانین .ئهم نووسینه
ههروهها گوتاری رهسمیی حیزبی دێموکڕات له رهوتی مێژوویی
ڕوو به دهرهوهی خۆیدا چاو لێ دهکا و زۆر ناچێته نێو وردهکاریی
جیاوازییه فیکری و تهشیکالتییهکانی نێو ئهو حیزبه .لهگهڵ ئهوه که
تهوهرهکانی ئهم باسه کۆی تهمهنی حیزبی دێموکڕات دهگرێتهوه،
فاکته ئیشارهپێکراوهکان به مهودای نێوان دامهزرانی حیزب ههتا
لهتبوونی حیزبی دێموکڕات 2سنووردار کراوه.

 -1ئهم پێناسهیه زۆرتر عورفییه و بۆ ناسنامهی نهتهوایهتی و ستراتژیی
سیاسیی حیزبی دێموکڕات دهگهڕێتهوه .ئۆرگانیگرامی سیستمی نوێنهرایهتی
و پێوهندییهكانی حیزبی دێموکڕات له سهردهمی ئهمڕۆدا بهتایبهتی کۆمیتهی
بهڕێوهبهریی دهرهوهی واڵتی ئهو حیزبه بهرههمی ئهو پێناسهیهیه.
 -2له ٦ی دێسامبری .٢٠٠٦
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 /١بنهمای پێوهندییه نێونهتهوهیییهکانی
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
دامهزرانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان به نوخته وهرچهرخانێک
ل ه بزاڤی رزگاریخوازانهی گهلی کورددا ل ه قهڵهم دهدرێ .بۆ یهکهم
جار له مێژووی کورددا پرۆژهی سیاسیی ئهو گهله لهسهر بنهمایهکی
جهماوهری ،به فهلسهفهی هاوواڵتیبوون و له بیچم و کاردروستاییهكی
مۆدیڕندا رێک دهخرێ .ئهو ه که ههر پاش دامهزرانی حیزبی
دێموکڕات ئهو حیزبه ریسالهتی سروشتیی خۆی که بهدهستهوه
گرتنی دهسهاڵتی سیاسیی ه جێبهجێ دهکا ،هاندهرێکه بۆ ئهوهی
رێبهرانی حیزب و کۆماری کوردستان -سهرهڕای ماوهی کورت و
ئهزموونی کهم -ههنگاوی مهزن لهبواری هێماسازی و دابینکردنی
کهرهسته زهینی و عهینییهکانی دهسهاڵتێکی نهتهوهیی ههڵبێننهوه.
دیاره بههۆی الوازیی ژێرخانی پێویست بۆ بنیاتنان و پاراستنی
کۆمار له ژینگهی ناجێگیر و ههلومهرجی ناڕوونی ئهوسادا ،بهشی
زۆری مشوور و وزهی رێبهرانی حیزب و کۆمار بۆ داڕشتنی بنهما
نێوخۆییهکانی قهوارهی کوردی تهرخان دهكرێ ،بهاڵم ئهوان ههر
ئهو کاتهش له گرینگیی فاکتهری دهرهکی غافڵ نین و بۆ راکێشانی
سهرنج و پشتیوانیی نێونهتهوهیی ههوڵ دهدهن.
به دامهزرانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان بژاردهی سیاسیی
کورد به شێوهی سیستماتیک تێدهکۆشێ خهباتی خۆی و پرسی
میللهتهکهی له حاڵهتی کێشهیهکی ئیزۆله و دابڕاو له رهوت و
ئاڵوگۆڕ ه سیاسییهكانی ناوچه و جیهان دهربێنێ و ههوڵ دهدا له
خۆی دیار بکا لهکوێی نهخشهی ئهم هاوکێشانه راوهستاوه .حیزبی
دێموکڕات ههر له سهرهتای دامهزرانییهوه بهو باوهڕهوه دهست
به تێکۆشان دهکا که مهسهلهی کورد مهسهلهیهکی نێوخۆیی نیه
و پێویسته ب ه نێونهتهوهیی بکرێ  .به چاوخشاندنێک به دۆکومێنت
و باڵوکراوهکانی ئهوکاتی حیزبی دێموکڕات و کۆماری کوردستان
دهبینین که رێبهرانی حیزب و کۆمار بهتایبهتی پێشهوا قازی محهممهد
ئاگاداری ئاڵوگۆڕه نێونهتهوهییهکانی ئهودهم بوون و به چاوهڕوانی
و بایهخپێدانهوه لهو ئاڵوگۆڕانهیان ڕوانیوه .سهرۆک کۆماری کورد
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ههروهها له نوتق و وتووێژهکانی خۆیدا زۆر جار بۆ نیشاندانی
ههقانیهت و ئاسایی بوونی ویست و داوای سیاسیی کورد  ،ئاماژهی
به ئهزموونی گهالنی جیهان لهبواری گهیشتن به سهربهخۆیی یا
النیکهم پێکهوهژیانی دادپهروهرانهی ئهو گهالنه کردوه 1.دیاره لهبهر
ئهوهی ئهو کاته کهم کهس تێگهیشتن و زانیارییان لهسهر دنیای
دهرهوه له ئاستی پێشهوادا بووه ،جاری وایه هێندێک له دهربڕین
و فۆرموولهكان زۆرتر رهنگدانهوهی ههست و هیوای خهڵک بوون
و ناکامڵیی سیاسی و حقووقییان پێوه دیاره .بۆ نموونه یهکهمین
مهرامنامهی ئهو حیزبه پێشبینی دهکا که «[حکومهتی میللیی کورد]
له تهواوی ئهو کۆنفرانس ه بهینهلمیلهلییانهی بۆ ژیانی بهشهریهت
دائهمهزرێن ،به گوێری نفووسی خۆی تهواوی حقووقهکانی خۆی داوا
ئهکات» 2و لێکدانهوهی رۆژنامهی «کوردستان» باڵوکهرهوهی بیری
حیزبی دێموکڕات له بهرهبهیانی کوژانهوهی ئاگری شهڕی دووهمی
جیهانی و خستنهوهسهرپێی نهزمی جیهانیدا ئهوهیه که «کورد
ئهمجاره وهک شهریف پاشا به نائومێدی کۆنگرهی سوڵح بهجێ
3
ناهێڵێ» و «حقووقی تهبیعیی خۆی که سهربهخۆییه وهردهگرێ».
ههبوونی ههقی دامهزراندنی پێوهندیی نێونهتهوهیی لهالیهن
حیزبی دێموکڕاتهوه له گوتار و پهسندکراوهکانی قۆناغهکانی
دواتری خهباتی ئهو حیزبهشدا زۆر بهرچاوه .ب ه باوهڕی ئهو حیزبه

 -1بۆ نموونه نوتقی رۆژی ٣١ی بانهمهڕی  ١٣٢٥که لهودا پێشهوا دهڵێ ئهگهر
ئهو عهداڵهتهی لهنێوان گهل و پێکهاتهکان له ئهمریکا و شووڕهوی وهدی هاتووه
بۆ ئێمهش دابین بکرێ ،ئێمه له چوارچێوهی ئێراندا دهمێنینهوه .رۆژنامهی
کوردستان ،ژماره (٦ ،)٥٠ی جۆزهردانی .١٣٢٥
 -2بهندی ()١٧ی یهکهم مهرامنامهی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان .ئهو داوایه
ههرچهند رهوا بێ ،لهو کاتهدا گهالنی ژێردهستهی وهكوو گهلی کورد راستهوخۆ
دهستیان وه کۆنفڕانسه نێونهتهوهییهکان رانهگهیشتووه .هیچ کاتێکیش نهزمی
حقوقیی نێونهتهوهیی رێژه و ژمارهی دانیشتووانی وهک پێوهرێكی بوون به
دهوڵهت حیساب نهکردوه.
« -3کورد و کۆنگرهی سوڵح» ،رۆژنامهی کوردستان ،ژماره (١١ ،)٤١ی
بانهمهڕی  .١٣٢٥دهستڕاگهیشتنی کورد به چوارچێوهکانی راوێژی نێودهوڵهتی
لهبارهی نهخشهی سیاسیی ئایندهی ناوچهکانی دهرگیر له شهڕی دووهمی
جیهانیدا زۆر لهوهش کهمتر بوو که ئێلیتی کورد له کاتی کۆنفرانسهکانی ئاشتی
لهدوای شهڕی یهكهمی جیهانی توانیبووی بیکا.
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«بهپێچهوانهی ئیدیعای کاربهدهستانی زۆردار و کۆنهپهرست که
پێوهندیی ههر بزوتنهوهیهکی رزگاریخوازان ه لهگهڵ دنیای دهرهوه به
نیشانهی بهستراوهیی و بهکرێگیراوی دادهنێن ،بوونی ئهو چهشنه
پێوهندییانه له دنیای دهرهوهدا یهکێک له مهرجه بنهڕهتییهکانی
1
ناسران و بهرهوپێشچوونی ههر بزوتنهوهیهکی ههقخوازانهیه».
سکرتێری گشتیی ههره شوێندانهری ئهو حیزبه واته دوکتور
قاسملوو که هاوکات لێهاتووترین کادری پێوهندییهکانی حیزب و
پێشهنگی پاڕادیپڵۆماسیی کورد بوو ،یهکێک ل ه پهیام و پێداگرییه
ههمیشهییهکانی پێویستیی بهنێونهتهوهیی کردنی مهسهلهی کورد
بوو .له حیزبی دێموکڕاتیشدا ههموو ههوڵی بۆ ئهوه بوو که ئهو
حیزبه روانگهیهکی دروست و زانستی بهاڵم سیاسی و سهربهخۆی
بۆ مهسایلی نێونهتهوهیی ههبێ ،سیستمی پێوهندییهکانی نههادینه
بکا ،ئیمکاناتی بۆ تهرخان بکا ،کادری شارهزای بۆ پهروهرده بکا و
کهناڵی جۆربهجۆری پێوهندی تاقی بکاتهوه.

 /٢مامهڵه لهگهڵ بلۆکبهندیی ه نێودهوڵهتییهکان

له کۆی سێ چارهگه سهد ه تهمهنی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان،
دوو چارهگه سهدهی له سهردهمێکدا تێپهڕ بووه که رکابهریی نێوان
سۆڤیهت و ئهمریکا و هاوکێشهی دوو جهمسهری ،خیسڵهتی ههره
زاڵی پێوهندییه نێونهتهوهییهکان بوو .لهگهڵ ئهوه که وهك دواتر
دهیبینین 2شوێنهواری ئهم دابهشبوونه جیهانگیره لهسهر پرسی کورد
زۆربهی کات ناڕاستهوخۆ بووه ،بهاڵم حیزبی دێموکڕات ل ه ههموو
قۆناغهکانی ژیانی سیاسی و خهباتگێڕانهی خۆیدا بهپێویستی زانیوه
و له خۆیڕا دیوه که روانینی خۆی بۆ ههرکام لهو دوو جهمسهر ه
نێودهوڵهتییه به ڕوونی بخاتهڕوو.
 /٢.١حیزبی دێموکڕات و یهكێتیی سۆڤیهت

دامهزرانی حیزبی دێموکڕات و کۆماری کوردستان -پێش
ئهوانیش تێکۆشانی کۆمهڵهی ژێکاف -له کاتێکدا روو دهدهن که
لهبهر دابینکردنی پێویستیی ه لۆژیستییهکانی بههاناوهچوونی سۆڤیهت
 -1بڕیارنامهی کۆنگرهی دوازدهههم.
 -2خوارهوه ،بهشی .٥
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لهالیهن ئهمریکا و بریتانیا له بهرامبهر ئاڵمانی نازیدا‹ 1،ئهرتهشی
سوور› له باکووری ئێرانهوه تا باکووری رۆژههاڵتی کوردستان
حزووری ههبوو .لهگهڵ ئهو ه که ئیدیعای دوژمنانی کورد لهمهڕ
ئهوه که کۆماری کوردستان دروستکراوی سۆڤیهت بووه تهواو
بێبنهمایه 2،بههۆی پاشخانێک له کارتێکهریی سیاسی و ئیدهئالسازی
که شووڕهوی لهپاش ئینقالبی ئۆکتۆبرهوه له ئێراندا ههیبوو،
ههروهها بههۆی دابهشبووونی رۆژههاڵتی نێوهڕاستیش بهسهر
دوو الیهنی شهڕی دووهمی جیهانی و لهوهش گرینگتر پێویستیی
کورد به پشتیوان و هاوپهیمانێکی نێودهوڵهتی ،خهڵکی کوردستان و
بژاردهکانی هیوایهکی زۆریان لهسهر پشتیوانیی سۆڤیهت له ههنگاوی
سهروهریخوازانهی کورد ههڵچنیبوو .لهو سۆنگهیهوهیه که یهکهمین
مهرامنامهی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان پێشبینی دهکا که ئهو
پێوهندییانهی «حکومهتی میللی [ی کورد] بهلهبهرچاوگرتنی قازانجی
خۆی لهگهڵ دهوڵهتهکانی تر» دایاندهمهزرێنێ «له نۆبهی یهكهمدا
لهگهڵ دهوڵهتی مهزنی شۆڕهوی» دهبن 3.به هۆکاری عهینی و زهینی،
چاوهڕوانییهکان له پشتیوانیی سۆڤیهت له کۆماری کوردستان به
رادهیهک بوو که جاروبار له رۆژنامهی «کوردستان» و ل ه فهزای
رووناکبیریی ئهو سهردهمهدا هێندێك زیادهڕهوییش له دهربڕینی
سۆز و الیهنگری له شووڕهوی و سهمبول و سهرکردهکانی دهبینرا.
بۆ نموونه ،ئۆرگانی رهسمیی حیزبی دێموکڕات ل ه یهکهمین مانگهکانی
خۆناساندنی ئهو حیزبهدا زۆر وتار و سهروتار و بابهتی بۆ پهسنی
«ژهنرالیسیموس ستالین» 4و باڵوکردنهوهی وتووێژهکانی لهگهڵ
 -1ناسراو به کۆریدۆری ئێرانی.
 -2جیا لهو پاشخانه سهدان ساڵهیه له بزوتنهوهی نهتهوایهتیی کورد که
دامهزرانی حیزب و کۆماری لهسهر راوهستابوو ،جێی ئاماژهیه که یهکهمین
رێکخراوی سیاسی لهو ناوچهیه که دواتر کۆماری کوردستانی تێدا دامهزرا،
ساڵی  ١٩٣٩واته چهند ساڵ پێش هاتنی سوپای سۆڤیهت بۆ ئێران و کوردستان
دامهزرابوو.
 -3بهندی (.)١٦
 -4رۆژنامهی کوردستان ،ژماره ( ،)١١ژانویهی .١٩٤٦
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«پڕاڤدا» 1و ناساندنی «هۆردووی سوور» 2و شینی لهدهستدانی
هێندێک سهرکردهی سۆڤیهت 3تێدایه.
بهاڵم ئایا واقعیهتی پێوهندییهکانی رێبهرانی حیزبی دێموکڕات و
کۆماری کوردستان لهگهڵ شووڕهوی له مهیدانی کردهوهدا چی بوو؟
ههر له مانگی ئووتی ١٩٤١ڕا که لهشکری سوور ههتا ورمێ دێت ه
پێش ،کۆمیسێره سیاسی و ئهفسهرهکانی رووس بهلهبهرچاوگرتنی
زهمینهی بههێزی شوناسخوازی که له کوردستاندا ههبوو ،ههستیان
ب ه پێویستیی دامهزراندنی پێوهندی لهگهڵ کوردهکان کردبوو .ئهوان
له مانگی سهرماوهزی  ١٣٢٠سهردانی مههاباد دهکهن و دوای
ئهوه ههیئهتێکی سی کهسی لهژێر ناوی فهرههنگی و لهڕاستیدا به
ئاجێندای سیاسییهوه بۆ باکوو (پێتهختی ئازهربایجانی شووڕهوی)
بانگ دهکرێ .لهو سهفهرهدا جهعفهر باقرۆف سکرتێری حیزبی
کۆمۆنیستی ئازهربایجان بهناوی شووڕهوییهوه به کوردهکان
رادهگهیهنێ که ئامادهن پشتیوانییان لێ بکهن .پشتیوانییهک که
ل ه دیدی پێشهوا پێویسته بۆ دیاریکردنی چارهنووسی کورد بێ.
ئهم قسان ه شتی کۆنکرێتیان لێ ناکهوێتهوه تا ئهو کاتهی فیرقهی
دێموکڕاتی ئازهربایجانیش پێک دێ و له خهرمانانی ١٣٢٤دا پێشهوا
و ههیئهتێکی پوختتر جارێکی دیکه دهچنهوه باکۆ و لهوێ داوای
یارمهتیی ماڵی و چهک و تهقهمهنی له سۆڤیهت دهکهن .بهرههمی ئهم
سهردانه پێدانی ده ههزار قهبزه چهکی بڕنۆ 4و ناردنی شهست کهس
له الوانی کورد بۆ ڕاهێنان له سۆڤیهت و دابینکردنی دهزگایهکی
چاپ بووه .سۆڤیهتییهکان ههروهها بهڵێنی چهکی تیربار و تۆپ و
5
پارهش به کوردهکان دهدهن ،بهاڵم هیچ کاتێک جێبهجێی ناکهن.
 -1رۆژنامهی کوردستان ،ژماره ( ،)٢٩خاکهلێوهی .١٣٢٥
 -2رۆژنامهی کوردستان ،ژماره (٤ ،)١٨ی ڕهشهمهی  ١٣٢٤و ژماره (٨ ،)٢٠ی
ڕهشهممهی .١٣٢٤
« -3الوداع ئهی کالینینی عهزیم» ،ژماره ( ،)١١ژوئهنی  .١٩٤٦میخائیل کالینین یهکێک له
رێبهرانی بۆلشویک بوو که تا کاتی مهرگی بهڕهسمی سهرۆکی شوورای عالیی دهوڵهت بوو.

 -4گومان ههیه که بڕی ئهو چهکوچۆڵ ه ئهوهندهش بووبێ.
 -5کورته مێژووی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێران ،چاپی بهسهریهکهوهی
«چل ساڵ خهبات لهپێناوی ئازادی» (د .عبدالرحمن قاسملو) و «نیو سهد ه
تێکۆشان» (عبدالله حسن زاده) ،چاپی حیزبی دێموکڕات ،ژووئهنی ،٢٠٠٢
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کاتێك بههۆی پووچ دهرچوونی وادهی پشتیوانیی دهرهکی پێشهوا بۆ
وتووێژ لهگهڵ دهسهاڵتی ناوهندی دهچێتهوه تاران  ،لهوێ له واڵمی
پرسیاری رۆژنامهنووسێک که لێی دهپرسێ گۆیا خهڵکتان ناردووه
بۆ باکۆ و کهرهستهی چاپ و چهکوچۆڵتان لهوێڕا هێناوه و حیزبی
کۆمۆنیستتان له کوردستان دامهزراندووه ،پێشهوا دهڵێ ئهو شتانه
1
راست نین و تهنیا کاغهز و دهزگای چاپمان له تهورێز کڕیوه.
دیاره لهباری سیاسییهوه ،له سهفهری دووهمیدا بۆ باکۆ پێشهوا
باسی دیاریکردنی چارهنووس هێنابۆوه گۆڕێ و به باقرۆفی گوتبوو
«نهتهوهیهکی الواز نهک تهنیا داوخوازان ه ههر دهستێکی یارمهتی که
2
بۆ الی درێژ بکرێ دهگوشێ ،بهڵکوو  ئهو دهسته ماچیش دهکا».
بهاڵم باقرۆف ئهو وهخته وێڕای ئهوهی دڵنیایی به پێشهوا دهدا
که ههتا کاتێک سۆڤیهت ههبێ ،دروستکردنی دهوڵهتی کوردستانیش
ههر له بهرنامهدا دهمێنێ ،پێی وایه که جارێ قهوارهی کوردی تهنیا
دهبێ بهشێكی خودموختار لهنێو ئازهربایجانی خودموختاری ئێراندا
3
بێ.
به بهراورد لهگهڵ ئهو تێکهڵی و بهستراوهییه لهگهڵ سۆڤیهت که له
فیرقهی دێموکڕاتی ئازهربایجان دیتراوه ،سۆڤیهتییهکان له کۆماری
کوردستاندا زۆر کهم دیار بوون .سهرهڕای هۆگریی راگهیاندراو و
دووپاتهکراوی کوردهکان بۆ سۆڤیهت ،پێوهندیی کوردهکان لهگهڵ
سۆڤیهت ‹موحتهڕهمانه› و فهرمی بوو و هیچ چهشنه تێکهڵی و
بهستراوهییهكی پێوه دیار نهبوو 4.دیاره سهرباری حاشاکردنی
کوردهكان خۆیان ،شووڕهوی تا رووخانی کۆماریش نوێنهرێکی
دائیمیی له مههاباد ههبوو 5.حزوور و پێوهندیی مهیلهو دیپڵۆماسیی
سۆڤیهتیش لهگهڵ پێشهوا و کۆمار زۆرتر بۆ زانیاری وهرگرتن
و چاوهدێریی دۆخهک ه بوو نهک بۆ هاوکاری و ئهرخهیانکردنی
الپهڕهکانی  ٥٥و دواتر.
 -1رۆژنامهی کوردستان ،ژماره (١١ ،)١ی ژانویهی  ،١٩٤٦ل .٤

2- EAGLETON, William, Jr., La République Kurde, Editions Complexe,
Paris 1991, p. 11.
3- Ibid.
4-EAGLETON, op. cit., p. 170.
5-JWAIDEH, Wadieh, The Kurdish National Movement, Its Origins and
Development, Syracuse University Press, 2006, p. 264.
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کوردهکان له پشتیوانیی بهکردهوهی سۆڤیهت ،بهچهشنێک که کاتێك
هاشمۆف کۆنسولی سۆڤیهت له ورمێ رۆژی ٢٠ی ژووئهنی ١٩٤٦
له گوندی سهرا سهردانی پێشهوا دهکا بۆ ئهوهیهتی که داوای لێ بکا
له بهرامبهر ئهرتهشی ئێراندا دهست نهکهنهوه  1.
له ساڵهکانی نێوان رووخانی کۆماری کوردستان و ئینقالبی ئێراندا
که قۆناغی یهكهمی کهوتنه ههندهرانی رێبهرانی حیزبی دێموکڕات بۆ
باشووری کوردستان و ئورووپای رۆژههاڵته ،بههۆی سهرکوتی
ساواک ل ه نێوخۆی ئێران و مهوقعیهتی لهرزۆکی رێبهرانی حیزبی
دێموکڕات له بهغدا و باشووری کوردستان ،ئهوهی پێش ههموو
شتێک بۆ رێبهرانی حیزبی دێموکڕات گرینگ بووه خستنهوه سهرپێی
ههیکهلێکی ههرچهند سنووردار له تهشکیالتی الواز و پهرش و
باڵوی ئهودهمی حیزب و خۆئامادهکردن بۆ بهرهوڕووبوونهوهی
ههلومهرجی گونجاوتری خهبات و تێکۆشان بووه .بهاڵم لهپاش
کۆنفڕانسی سێههمی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان (سێپتامبری
 )١٩٧١و ههڵبژێرانی دوکتور قاسملوو به سکرتێری گشتیی حیزب،
بواری پێوهندیی دهرهکیی حیزبیش وهک زۆربهی بوارهکانی دیکه
بهرهو خهماڵن و پهر ه گرتن دهچێ .بههۆی ئهو زهمینهیه که پێشتر
دوکتور قاسملوو بۆ خوێندن و کاری ئهکادیمی له ساڵهكانی شهستی
زایینیدا له چێکۆسلۆڤاکی ههیبوو و ههروهها   فهزای ئیدئۆلۆژیی
ئهودهم زاڵ بهسهر ناوچهی ئێمهدا و پێوهندیی گهرموگوڕی
ئهمریکا لهگهڵ رێژیمی شا ،حیزبی دێموکڕات لهو قۆناغهدا بهستێنی
دامهزراندانی پێوهندی تهنیا بلۆکی رۆژههاڵتدا دهبینێ .بۆ ئهوهش،
ل ه رێگای سهفارهتی شووڕهوی و واڵتانی دیکهی سهر بهم کهمپه
له بهغدا پێوهندی لهگهڵ حیزبی کۆمۆنیستی ههر کام لهو واڵتانه
دادهمهزرێنێ .ئهمهش بۆ تێکۆشهرانی حیزبی دێموکڕات (تهنانهت
پاش دهرچوونی ئهو حیزبه له جهغزی حیزبی تووده) ،دهرهتانی
بڕێک هاموشۆ و هاوکاری و کارتێکهریی سیاسی لهگهڵ هێندێک
له واڵتانی ئورووپای رۆژههاڵتی لێ دهکهویتهوه .ئۆرگانی رهسمیی
حیزبی دێموکڕاتیش لهو قۆناغهدا هێما و ئاماژ هکانی هۆگری و
سهمپاتییهکی سهنگین و ههڵسهنگێندراو (نهک به خهستیی سهردهمی
 -1کورته مێژووی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێران ،ل .٨٦
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کۆمار) بۆ یهکیهتیی سۆڤیهتی تێدایه.
پاش ئینقالبی ئێران و هێرشی رێژیمی نوێی تاران بۆ سهر
کوردستان و خۆڕاگریی چهکدارانهی کوردهکان ،زوومی زۆر له
مێدیاکانی جیهان له کوردستانی ئێران دهچهقێ و بیروڕای گشتیی
نێونهتهوهیی بهشێك له واڵتانی رۆژئاوایی (بهتایبهتی فهڕانسه)
شهڕی کوردستان وهک پاڕامێترێکی ئهگهر و ئهممای سهقامگیر
بوونی ئهو رێژیمه مهرمووز و دژهباوه چاو لێ دهکهن   2.کهچی
سۆڤیهتییهكان ،دڵخۆش له داڕمانی قهاڵی خهنیمهکهیان له رۆژههاڵتی
ناوین ،ههڵوێستێکی ئهوتۆ لهپێوهندی لهگهڵ کورددا ل ه خۆیان نیشان
نادهن و کهمترین رووماڵی دۆخی کوردستان لهو کاته ههستیار و
قهیراناوییهدا دهکهن؛ تهنیا ڕۆژنامهی «پراڤدا» جاروبار ههواڵێک
لهبارهی خۆڕاگریی کوردهکان له بهرامبهر رێژیمی خومهینیدا باڵو
3
بکاتهوه.
سهرهڕای ئهوهی له ههوهڵهوه دیاره که عهرزی سیاسهتی
شووڕهوی ئهمجارهش هیچی بۆ کوردان لێ شین نابێ ،کهچی
بههۆی پاشخانی فیکری و سیاسیی پێشووتری حیزبی دێموکڕات
و فهزای ئیدئۆلۆژیکی خهستی پاش ئینقالب که وای کردبوو بۆ
حیزبی دێموکڕاتیش ئانتی ئیمپریالیزمی گوتاری سادهترین
پرسیاری تاقیکاریی پاتریۆتیسمی ناچاری بێ ،شووڕهوی و چهمک ه
تاپۆکردووهكانی له دهزگای گوتاریی حیزبی دێموکڕاتدا هێشتا زۆر
مهوجوودن .بهاڵم ئهو سهرنجه که ل ه ساڵهکانی شهستی ههتاویدا
لهالیهن حیزبی دێموکڕاتهوه به سۆڤیهت دهدرێ (بهتایبهتی پاش
بهئهنجام گهیشتنی رهوتی رهخنهگرتن له سۆسیالیزمی مهوجوود
له حیزبدا) ئهوهندهی ئامرازێک بۆ هۆویهتسازیی ئهو حیزبه لهسهر
1

 -1بڕوانه وتاری «کۆنگرهی هێزهکانی الیهنگری ئاشتی له مۆسکۆ» ،ژماره
()١٠ی دهوری دووهمی رۆژنامهی «کوردستان» ،سێپتامبری .١٩٧٣
 -2رۆژنامهوانانی وهك ئێریک روولۆ و کریستیان مۆر و زۆری دیکه لهو
سهردهمهدا دهیان ههواڵ و ریپۆرتاژ له رۆژنامهکانی فهڕانسه بهتایبهتی
«لومۆند»دا باڵو دهكهنهوه .تهنانهت میشێل فووکۆش له ریپۆرتاژهکانی خۆیدا
بۆ رۆژنامه ئیتالیاییهکان ئیشاره به فاکتهری کوردستان دهکا.

3-KUTCHERA, Chris, Le défi kurde ou le rêve fou de l’indépendance,
Bayard, Paris 1997, p. 181.
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نهخشهی ملمالنێ فیکرییهکانی نێو ئۆپۆزیسیۆنی ئێران و کوردستان
بوو (له سهردهمێکدا بهتایبهتی که له نێوان ناخۆشیی حیزبی
دێموکڕات و کۆمهڵهدا ،کۆمهڵه ب ه زۆری دهیویست شهڕهکه بهرێته
مهیدانی فیکری و بهرگی ئیدئۆلۆژیک لهبهر ئهو ناکۆکییه سیاسییه
بکا) ،ئهوهنده بۆ دروستکردنی دینامیزمی کارتێکهریی سیاسی و
کرانهوهی دهرگای شووڕهوی نهبوو .بهپێچهوانهوه وهك دواتر
دهبینین 1،ئاکامی کاری البۆراتواری فیکریی حیزبی دێموکڕات لهو
بوارهدا کرانهوهی پهنجهرهی سۆسیال دێموکڕاسی و ئۆرۆکۆمۆنیزم
بهڕووی حیزبی دێموکڕاتدا بوو.
له سهردهمێکدا که پهیڕهویی کوێرکوێرانهی فیکری و سیاسی له
مۆسکۆ خیسڵهتێکی بهرچاوی هێزه چهپهکانی ئێران بوو ،حیزبی
دێموکڕاتی کوردستانی ئێران له کۆنگرهی شهشهمی خۆیدا به
پهسندکردنی نامیلکهی «کورتهباس» و دانانی سۆسیالیزمی
دێموکڕاتیک وهک ئامانجی دواڕۆژی خۆی ،سنووربهندییهكی
کردبوو که بۆ ئهو کاته نهک تهنیا ل ه ئاستی کوردستان و ئێران
و ناوچ ه جۆرێك سهرکێشی بوو ،بهڵکوو له نێوخۆی حیزبیشدا
بوومهلهرزهیهکی تهشکیالتیی بهدووی خۆیدا هێنا .یهکالکهرهوهی
گرهوی ئهو سهرکێشییهش بۆ حیزبی دێموکڕات و دوکتور قاسملوو
ههڵبژێرانی میخائیل گۆرباچۆف به سکرتێری گشتیی حیزبی
کۆمۆنیستی شووڕهوی بوو .لهبهر ئهوهی ناوبراو لێبڕابوو ئاقارێك
بگرێت ه بهر که حیزبی دێموکڕات لهژێر کاریگهریی دوکتور قاسملوودا
بۆ ریفۆرم له جێبهجێکردنی سۆسیالیزمی زانستیدا الیهنگریی
لێ دهکرد ،لهمهوال ئهم حیزبه و رێبهرهکهی ئومێد و سهمپاتیی
خۆیان لهحاند گۆرباچۆف و «سۆڤیهتی تازه«دا نهدهشاردهوه.
دوکتور قاسملوو له پهیامی پیرۆزبایی خۆیدا بۆ گۆرباچۆف به
هیوا و چاوهڕوانییهوه دهدوێ« 2،گالسنۆست» و «پرێسترۆیکا»
له حیزبی دێموکڕاتدا به زمانی فارسی باڵو دهكرێنهوه و پێشوازی
له ئاڵوگۆڕهکانی نێو یهکێتیی سۆڤیهت له زۆر له وتار و بابهتهکانی
 -1بڕوانه خوارهوه.٢.٢ ،
 -2پهیامی پیرۆزبایی دوکتور قاسملوو بۆ گۆرباچۆف١٢ ،ی مارسی .١٩٨٥
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رۆژنامهی کوردستاندا دهبینرێ   1.هاوکات ،چهپی ئۆرتۆدۆکسی
ئێرانی سهبارهت بهو نامورتاحیهی پاش ئهو ئاڵوگۆڕانه تێی
کهوتووه و بههۆ دۆگماتیک بوونیشی ئازایهتیی بهخۆداچوونهوهی
نیه ،لهالیهن حیزبی دێموکڕاتهوه لۆمه دهكرێ 2.ئهوهش شتێك نیه
جگه له نیشاندانی ههیمهنهی فیکریی رێبهرانی کورد له بهرامبهر
ئۆپۆزیسیۆنێكی مودهعی و مهکتهبی که روانینی بۆ مافهکانی گهلی
کورد زۆر له هی خودی رێژیم باشتر نیه .بهاڵم کۆی ئانالیزی
حیزبی دێموکڕات له ئاڵوگۆڕهکانی نێو شووڕهوی ئهوهندهی
سیاسییه ،ئهوهنده ئیدئۆلۆژی نیه و راپۆرتی کۆنگرهکانی  ٨و ٩ی
حیزبی دێموکڕات لهو پێوهندییهدا کهمترین باسی ئیدئۆلۆژییان
تێدایه و زۆرتر پێداگری لهسهر دروستبوونی شڕۆڤ ه و ههڵوێستی
سهربهخۆی حیزب و ئاکام و شوێنهوارهکانی ڕهوتی ڕوو به گۆڕان
و سهرهنجام لهبهری هکههڵوهشانی بلۆکی رۆژههاڵت له پێوهندییه
نێونهتهوهییهکاندا دهكهن.
لهباری سیاسییهوه وهك گوترا ههمووی ئهمانه بۆ حیزبی
دێموکڕات تهنیا بۆ دینامیزمی نێوخۆی کوردستان و ئۆپۆزیسیۆنی
ئێرانی و دواتر رهنگه بۆ لهدهرگادانی سۆسیالیستهکانی ئورووپا
و کردنهوهی رۆژنهی هک بهسهر حیزب له دنیای دهرهوهدا کهلکیان
ههبوو .دهنا ئهوهندهی دهگهڕێتهوه سهر پێوهندیی سیاسیی حیزبی
دێموکڕات و یهكێتیی سۆڤیهت ،واڵمدهریی شووڕهوی به هیچ جۆر
له ئاستی ئهو ههموو سهرنج و بهدواداچوونه نهبوو که حیزبی
دێموکڕات لهو سااڵنهدا خستبوویه سهر ئهو جهمسهره جیهانییه.
تهنانهت مۆسکۆ هیچ کات حازر نهبوو بۆ دیدار و سهردانی سیاسی،
ویزا به رێبهرانی حیزب بدا و تهنیا دیدار و چاوپێکهوتنی راستهوخۆ  
له شووڕهوی کۆبوونهوهیهک بوو که مانگی خهرمانانی  ١٣٦٤له
مۆسکۆ لهنێوان ههیئهتی دهفتهری سیاسیی حیزبی دێموکڕات 3و
 -1رۆژنامهی کوردستان ،ژماره ( ،)١١٣خاکهڵێوهی  ،١٣٦٥که لهودا گۆڕانی
ی به ئاڵوگۆڕێکی
کادری رێبهری له کۆنگرهی ٢٧ی حیزبی کۆمۆنیستی شووڕهو 
هیوابهخش لێکدراوهتهوه.
« -2قهیران له رێکخراوه چهپهکاندا» ،سهروتاری رۆژنامهی کوردستان ،ژماره
( ،)١٤٨خاکهلێوهی  .١٣٦٨به ههموو نیشانهکان ڕا دوکتور قاسملوو نووسیویهتی.
 -3پێکهاتوو له عهبدوڵاڵی حهسهن زاده و فهتاح کاویان.
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ههیئهتێکی حیزبی کۆمۆنیستی شووڕهوی له رێگای چوونی ههیئهتی
حیزب بۆ ئهفغانستان بۆ دانیشتن لهگهڵ حیزبی کۆمۆنیستی حاکم
لهو واڵتهدا ،ئهنجام درا .ئهو کۆبوونهوانه لهگهڵ ئهوه که بهسوود و
1
پڕ نێوهرۆک بوون ،بهاڵم هیچ شتێکی کۆنکرێتیان لێ ناکهوێتهوه.
ل ه دوایین ساڵ و مانگهکانی یهکێتیی سۆڤیهتیشدا ههم دوکتور
قاسملوو و ههم جێنشینهکهی ،دوکتور شهڕهفکهندی ،بهڕهسمی
نام ه بۆ ئێدوارد شوارد نادزهی وهزیری دهرهوهی سۆڤیهت دهنێرن
ههتا لهو رۆڵهدا که شووڕهوی دهیویست له هاوکێشهکانی پاش
تهواوبوونی شهڕی ئێران و عیراقدا بیگێڕێ ،ئاوڕێک له پرسی
کوردیش بدرێتهوه 2،بهاڵم ئهم نامانه ههرگیز واڵم نهدرانهوه .دوایین
وێستگهی بهسهرهاتی ناهاوسان و ناهاوشانی حیزبی دێموکڕات
لهگهڵ شووڕهوی کاتی گیانهڵاڵی سۆڤیهته .له کۆتاییهکانی ژوئیهی
 ١٩٩٠به دهسپێشخهریی ئهنستیتۆی مێژووی سهر به کۆمیتهی
ناوهندیی ئهحزابی کۆمۆنیستی کۆماره کوردنشینهکانی سۆڤیهت
(ئازهربایجان ،ئهرمهنستان ،قهزاقستان )... ،کۆنفرانسێک بهناوی
«کۆنفڕانسی نێوخۆیی کوردهکانی شووڕهوی» له مۆسکۆ بهڕێوه
دهچێ که حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێران بهڕهسمی تێیدا بهشدار
دهبێ و سکرتێری گشتیی حیزب ،دوکتور سادق شهڕهفکهندی ،له
یهکهم رۆژی کۆنفرانسهکهدا وتار پێشکهش دهکا .لهگهڵ ئهوه که
کۆنفرانسهکه لهژێر سهرپهرستیی ئهندامێكی دهستهی سهرۆکایهتیی
کۆمارهکانی شووڕهوی بهڕێوه دهچێ ،سروشتی کارهکانی ئهم
کۆنفڕانسه زۆرتر ئهکادیمی دهبێ و لهههرحاڵدا ئیدی یهکێتیی
سۆڤیهت له دۆخێکدا نیه که کهس هیوای لهسهر ههڵبچنێ.
 /٢.٢چهپی رۆژئاوایی
ئهگهر پێش ئینقالبی ئێران حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
پێوهندییهکی ئهوتۆی لهگهڵ کۆڕ و کۆمهڵه رۆژئاواییهكان نهبوو،
لهپاش ئینقالب دوکتور قاسملوو بهکهڵك وهرگرتن لهو تۆڕه
فهرههنگی و ئینساندۆستییهی ل ه کۆتایی حهفتاکانی زایینیدا له فهڕانسه
 -1گفتگۆ لهگهڵ عهبدوڵاڵی حهسهن زاده.
 -2رۆژنامهی کوردستان ،ژمار ه ( ،)١٤٧رهشهممهی .١٣٦٧
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دروستی کردبوو 1،ههروهها بهپشتبهستن بهو زهرفیهتهی هاتنهسهر
دهسهاڵتی چهپ له فهڕانسه له سیاسهتی دهرهوهی ئهو واڵتهدا بۆ
تهعامول لهگهڵ واقعیاتی رۆژههاڵتی نێوهڕاست و شۆڕشی ئێران
پێکی هێنابووو ،فهڕانسه دهکاته سهکۆیهک بۆ نزیکبوونهوه له پارته
سۆسیالیست و سۆسیال دێموکڕات و کۆمۆنیستهکانی ئورووپای
رۆژئاوا و دهروازهیهکی کهموێنهی دهسڕاگهیشتن به دنیا .پرۆسهی
پهسندکردنی سۆسیالیزمی دێموکڕاتیک و ئیعتبارێک که حیزبی
2
دێموکڕات بههۆی پابهندیی به پرهنسیپه ئینسانی و دێموکراتییهکانهوه
لهالی ئورووپاییهکان وهدهستی هێنابوو ،کارهکه ئاسانتر دهکا.
کاتێک فرانسوا میتران له مانگی مای ١٩٨١دا به سهرۆک کۆماری
فهڕانسه ههڵبژێردرا ،دوکتور قاسملوو له پهیامی پیرۆزبایی خۆیدا بۆ
3
ناوبراو نووسیبووی «له پشتیوانیی ئێوه له خهباتی خۆمان دڵنیاین»!
خاترجهمیی دوکتور قاسملوو لهو کاتهدا لهخۆڕا نیه چونکه کهمێک
دواتر دهوڵهتی فهڕانسه عهمهلهن حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی
ئێران بهڕهسمی دهناسێ .بهڕێوهبهری کابینهی کلۆد شێسۆن وهزیری
دهرهوهی حکومهتی یپهر مۆروا له نامهیهکدا به رێکهوتی ٢٥ی
نۆڤامبری  ١٩٨١بۆ سکرتێری حدکا ،ئاگاداری دهکاتهوه که ئێستا
که یاسای ئهنجومهنه بێگانهکان له  فهڕانسه ههڵوهشاوهتهوه ،هیچ
بهربهستێکی قانوونی نیه بۆ ئهوهی حدکا دهفتهرێکی نوێنهرایهتی له
پاریس بکاتهوه .به باوهڕی ناوبراو ئهگهرچی پراکتیکی دیپلۆماسیی
فهڕانسه بهڕهسمی ناسینی تێدا نیه ،بهاڵم کردنهوهی دهفتهرێک له
پاریس دهرفهت به دهوڵهتی فهڕانسه دهدا که ههمان ئهو تهعاموله
لهگهڵ نوێنهرایهتیی حدکا بکا که لهگهڵ رێکخراوی رزگاریدهری
فهلهستینی دهکا ،پارێزگاریی دائیمیی پۆلیسیی دابین بکا و «کێ
دۆرسهی» (وهزارهتی دهرهوهی فهڕانسه) ب ه رێکوپێکی لهگهڵی
لهپێوهندیدا بێ .ل ه کردهوهدا ههر واش دهبێ .تا ماوهیهکی زۆر حیزبی
دێموکڕات نهک تهنیا رێکخراوی سیاسیی ئێران دهبێ که بۆ ههموو
 -1دوایین بڕگهی ژیانی ئاکادیمیی دوکتور قاسملوو مامۆستایهتی له ئهنستیتۆی
زمان و شارستانییه رۆژههاڵتییهكانی پاریس (ئینالکۆ) بوو.
 -2بڕوانه خوارهوه ،بهشی .٥
 -3پهیامی پیرۆزبایی دوکتور قاسملوو بۆ فرانسوا میتران١ ،ی مای .١٩٨١
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کۆنگر ه و بۆنه گرینگهکانی پارتی سۆسیالیست دهعوهت دهكرێ،
بهڵکوو دوکتور قاسملوو و نوێنهرانی حیزب له پاریس لهالیهن
فهڕانسهوه وهک «موخاتبی ئهرجهح» مامهڵهیان لهگهڵ دهكرێ 2.لهو
سااڵنهدا دهوڵهتی فهڕانسه له هێندێ مهوریددا -بهتایبهتی بواری
دهرمانی -یارمهتیی کۆنکرێت به حیزبی دێموکڕات دهکا .لهوالشهوه،
حیزبی دێموکڕات له هێندێک حاڵهتدا بۆ نموونه ئازادکردنی بارمت ه
فهڕانسهوییهکان له کوردستانی عیراق دهستڕۆیشتوویی خۆی به
فهڕانسه نیشان دهدا  3.
سهکۆیهک بۆ پێوهندییهکان که لهو ههلومهرجهدا سۆسیالیستهکانی
فهڕانسه بۆ حیزبی دێموکڕاتی دروست دهکهن ،دهرفهتی ئهوه بهو
حیزب ه دهدا که لهگهڵ ئهحزابی چهپ و کۆڕ و کۆمهڵ ه سیاسی و
ئینسانی و مێدیاییهکان له واڵتانی دیکهی ئورووپای رۆژئاواش
(ئاڵمان ،سوئێد ،ئینگلستان ،ئیسپانیا 4،بێلژیک ،ئیتالیا ،سویس ... ،هتد)
پێوهندی دابمهزرێنێ .لهمهودوا ههموو کۆنگر ه و بۆنه گرینگهکانی
حیزب 5بهدهیان پهیامی حیزب و کهسایهتیی ه چهپهکانی ئورووپای تا
ئاستی دهبیر ئهوهڵی حیزب و سهرۆکی پارلمان 6و سهرۆک وهزیران
[ی پێشوو] 7ی پێ دهگا و تاکوتهرا ههڵدهکهوێ پهیامێکی پشتیوانی
1

 -1وتووێژی رۆژنامهی کوردستان لهگهڵ دوکتور قاسملوو ،ژماره (، )١٢٩
گهالوێژی .١٣٦٦
2-KUTCHERA, op. cit., pp. 202 et 203.

 -3ساڵی  ١٩٨٢له دوو مهوریددا دوو هێزی کوردی باشوور موههندیسه
فهڕانسهوییهکانیان له عیراق به بارمت ه گرت .حیزبی دێموکڕات ل ه ههردوو
حاڵهتدا نرخی ئازادکردنی ئهو بارمتانهی  (که مهبڵهغی گهوره و چهکوچۆڵی
زۆر بوو) دایه ئهو دوو هێزه کوردییه بهبێ ئهوهی له دهوڵهتی فهڕانسهیان داوا
بکاتهوه.
 -4دوکتور قاسملوو دامهزرانی پێوهندی لهگهڵ حیزبی سۆسیالیستی ئیسپانیا
وهک دهروازهیهک بۆ دهستڕاگهیشتن به ئهمریکای التین که دهتوانێ رۆژێک بۆ
کورد بهسوود بێ ،دادهنێ .وتووێژ لهگهڵ رۆژنامهی کوردستان ،ژماره (.)١٢٩
 -5جێژنی چل ساڵهی دامهزرانی حیزب و یهکگرتنهوهی بنهماڵهی گهورهی
دێموکڕات ئهو دوو بۆنهیهن که زۆرترین پهیامی ئهو حیزبانهی بۆ هاتووه.
 -6بۆ نموونه پهیامی سهرۆکی پارلمانی ئوتریش بۆ کۆنگرهی دوازدهی حیزب.
 -7بۆ نموونه سهرۆکوهزیرانی پێشووی فهڕانسه و سوئێد.
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له حیزبێکی دهستهڕاستی و ناوهڕاست به حیزبی دێموکڕات بگا.
جگه لهو دیدار و چاوپێکهوتنانه که رێبهران و نوێنهرانی حیزب له
واڵتانی ئورووپایی به رێكوپێکی لهگهڵ ئهو حیزبان ه و پارلمانتێر و
بهرپرسانی حکومهتی لهو واڵتانهیان دهبێ ،جاروبار حیزب و الیهن
و بنیاته چهپه ئورووپاییهکانیش بۆ سهردانی حیزبی دێـموکڕات
2
ههیئهت دهنێرنه کوردستان.
 /٢.٣حیزبی دێموکڕات و واڵته یهكگرتووهکانی ئهمریکا
ئهگهر بمانهوێ باسی حیزبی دێموکڕات و ئهمریکا بکهین ،دهبێ
پێشدا باس له کاریگهریی ئهو تێگهیشتن ه زۆرتر موجهڕهده بکهین
که له ‹جیهانی سێههم›دا لهبارهی رۆڵ و بهرپرسیارێتیی ئهمریکادا
باو بووه.
1

 /٢.٣.١بارگرانیی گوتاری دژه ئیمپریالیستی
به زۆر هۆکار که هێندێکیان هیچ پێوهندییان به گهلی کوردهوه
نیه ،حیزبی دێموکڕاتی کوردستان بهشی ههره زۆری ژیانی،
خۆی له خانهی خهبات بهدژی ئیمپریالیزمدا پێناسه کردووه.
بهلهبهرچاوگرتنی نهخشی ئینگلستان له هاوکێشه نێونهتهوهییهکانی
نیوهی یهکهمی سهدهی بیستهم و رۆڵی ئهو واڵته له ئێرانیشدا ،ئهو
گوتاره له کاتی دامهزرانی حیزب و سهردهمی کۆماردا له قالبی دژه
ئیستعماریدا خۆی دهنوێنێ و زۆرتر ڕووی له «بریتانیای کهبیر»ه.
بۆ نموونه رۆژنامهی کوردستان ل ه واڵمی وتارێکی رادیۆی لهند هندا
که دامهزرانی کۆمار و پشتیوانیی بارزانییهکانی به پیالنی بێگانه
ناوبردبوو ،وێڕای رهتکردنهوهی ئهو تۆمهت و بوختانانه دهنووسێ
3
«له ئیستعمار ههر قسهی وا چاوهڕوان دهکرێ».
لهدوای رووخانی کۆمار و دهستپێکردنی شهڕی ساردهوه گوتاری
 -1بۆ نموونه حیزبی دێموکڕات مهسیحیی ئاڵمان (   .)CDU
 -2بۆ نموونه هاتنی ههیئهتی پارلمانیی حیزبی سهوزهکانی ئاڵمان له مانگی
گهالوێژی ١٣٦٤دا لهسهر دهعوهتی حیزب بۆ کوردستان و سهردانی مادام
میتران و بێرنارد کوشنێر (وهزیری ئهو کاتی کاروباری ئینسانیی فهڕانسه) له
هاوینی  ١٩٩١و سهردانی پارلمانتێر و سهناتۆرانی فهڕانسهیی و بێلژیکی له
سهرهتای ساڵهکانی ههشتای زایینی بۆ دهفتهری سیاسیی حیزب له کۆیه.
« -3کورد و رادیۆ لهندهن» ،رۆژنامهی کوردستان ،ژماره (٢٥ ،)٣٦ی خاکهلێوهی .١٣٢٥
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دژه ئیستعماریی حیزبی دێموکڕات جێگای خۆی دهدهدا به رێتۆریکی
دژه ئیمپریالیستی  .له ساڵهكانی نێوان ههستانهوهی حیزبی دێموکڕات
(کۆنگرهی سێههم) و ئینقالبی ئێراندا ،لهقاودانی سیاسهتهکانی
ئیمرپالیزم تهوهرێکی زاڵی گوتاری سیاسیی حیزبی دێموکڕات بوو.
بهمجۆره کۆنگرهی سێههمی حیزب به زێهنیهتی دژهئیمپریالیستی و
دژه ئیستعماری پهیامی «هاودهردی» 1نهک تهنیا بۆ خهباتکارانی
زهفار ،بهڵکوو بۆ گهلی کامبۆج و شیلی و ئیرلهندیش دهنێرێ .کۆنگرهی
چوارهمی حیزبی دێموکڕات که یهکهمین کۆنگرهی ئاشکرای حیزب
لهسهر خاکی خۆیهتی چڵهپۆپهی گوتاری دژهئیمپریالیستیی ئهو
حیزبهیه .لهحاڵێکدا که ئهو حیزبه زیاتر له ههر کاتێکی دیکهی مێژووی
خۆی دهبێ خۆی بۆ تاقیکاریی قورسی سیاسی و مهیدانی حازر
بکا ،خراپهی ئیمپریالیزم ل ه سهرلهبهری راپۆرتی کۆمیتهی ناوهندی
بۆ ئهو کۆنگرهیه دهچۆڕێ .ئهوهش تهنیا بۆ پشتیوانیی ئهمریکا له
رێژیمی شا ناگهڕێتهوه (چونکه پاش کۆنفرانسی گوادلووپ روون
ببۆوه که دنیای سهرمایهداری دهستی لهو رێژیمه بهرداوه) ،بهڵکوو
زۆرتر بۆ ئهو فهزا خهسته ئیدئۆلۆژییه دهگهڕێتهوه که ئۆپۆزیسیۆنی
ئێرانی له نهبوونی ههرچهشنه هاوبهشییهکی دیکهی سیاسیدا وهك
ئامرازێک بۆ قهبووڵکران (جامعهپذیری)ی سیاسی بهسهر خۆیدا
سهپاندبوو و ئایهتوڵالکانیش قازانجی خۆیان لێ دهچنیهوه ،چونکه
ههروهک پێشتر گوتمان لهو سهردهمهدا بڕوانامهی پاتریۆتیسم به
نمرهی ئانتی ئیمپریالیزم وهردهگیرا.
تهنانهت ئهگهر شتهکان له کۆنتێکستی خۆشیاندا چاو لێ بکهین،
نهوهی ئهمڕۆ بهزهحمهت سیاسهتی ئهوکاتی حیزبی دێموکڕاتی
بۆ ههزم دهبێ و جێی خۆیهتی لێرهدا ههڵوهستهیهکی رهخنهگرانه
لهسهر ئهو سیاسهته بکهین .ئهگهر لهالیهک بهرپرسایهتیی دهوڵهتانی
ئیستعماری له دابهشکردنی دووهمی کوردستان و پشتیوانیی
ئهمریکا له نیوهی دووهمی سهدهی بیستهمدا له دهوڵهتانی دیکتاتۆڕ
له زۆر شوێنی دنیا بهتایبهتی رۆژههاڵتی نێوهڕاست و یهک لهوان
ئێران حاشای لێ ناکرێ ،گوتاری دژ ه ئیمپریالیستیی حیزب زۆرتر
 -1لهو سهردهمهدا رۆژنامهی کوردستان ئهم وشهیهی لهجیاتی «هاوپێوهندی»
بهکار دهبرد.
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بهرههمی ملدان به فهزایهکی ئیدئۆلۆژی بوو که لهو سهردهمهدا
بهسهر ناوچهی ئێمه و ئێراندا زاڵ بوو و نه لهڕووی سیاسی و
ن ه تهنانهت لهڕووی ئیدئۆلۆژییهوه پاساو ههڵناگرێ .چونکه ئهگهر
وای دابنێین که فهلسهفهی وجوودیی حیزبی دێموکڕات مهسهلهی
نهتهوایهتییه ،ئهوا ههر لێنینیزم نیه که ئاوڕی له مهسهلهی نهتهوایهتی
داوهتهوه .بهپێچهوانهوه ،تهنیا بهڵێنی نێونهتهوهیی بۆ دروستکردنی
دهوڵهتێکی کوردی له پاش شهڕی یهكهمی جیهانی پشتبهستوو به
چارده خاڵهکهی ویلسۆن سهرۆک کۆماری ئهمریکا بوو .لهوالشهوه،
ئهگهر راسته که ئهمریکا و ئینگلیس لهو سهردهمهدا پشتیوانی
دهوڵهتانی سهرکوتکهری کورد بوون ،شووڕهویش کارنامهیهکی
زۆر درهوشاوهی لهو بوارهدا نهبوو و قهت گوڵێکی زۆر ئاڵی ل ه
سهری میللهتی کورد نهدابوو .خۆ ئهگهر لهڕوانگهی ئیدئۆلۆژی و
خهباتی چینایهتییشهوه بۆ مهسهلهکه بڕوانین و قبووڵمان بێ که
ئیدهئالی یهکسانیی حیزبی دێموکڕات خۆی له مۆدێلی سۆسیالیستیدا
دهدیتهوه ،دهبێ ئهوهشمان لهبهرچاو بێ که زیاتر له دهههیهکیش پێش
کۆتایی هاتنی شهڕی سارد حیزبی دێموکڕات نهقدی سۆسیالیزمی
مهوجوودی که ههروهک گوترا ئهوهندهی سیاسی بوو ئهوهنده
ئیدئۆلۆژی نهبوو ،بۆخۆی کردبوو به براندێکی سیاسی بۆخۆی.
کهچی ههتا کهمێک پێش رووخانی دیواری بێرلین حیزبی دێموکڕات
پێداگریی لهسهر زهروورهتی پێکهێنانی بهرهیهکی دژه ئیممپریالیستی
لهنێوان رێکخراوه پێشکهوتنخوازهکانی ئێران دهکرد 1.مهعلوومیش
نهبوو که ئهگهر قهرار بێ لهبواری یهکسانیی چینایهتیدا لهگهڵ
سۆسیالیزمی مهوجوود فاسیله دابنرێ و بۆ ئازادی و دێموکڕاسیش
پێوهر ه لیبرالییهکان تهرجیح بدرێن ،بۆچی دهبێ وهها بهرهیهک
پێشوهخته و بهشێوهی ئابستراکت ئانتی ئیمپریالیست بێ!
 /٢.٣.٢له دژایهتییهوه بۆ چاوهڕوانی
بهلهبهرچاوگرتنی وهپێشکهوتنهوهی خێرای ئهمریکا لهسایهی
پالنی مارشاڵ 2و بااڵدهستیی ئابووری و نیزامیی ئهو واڵته له
پێوهندییه نێودهوڵهتییهکانی پۆست-شهڕدا ،ئهمریکا بوو بهو
 -1بڕیارنامهی کۆنگرهی حهوت.
 -2یارمهتیی ئهمریکا به بنیاتنانهوهی ئورووپا پاش شهڕی دووهمی جیهانی.
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دهوڵهتهی که گوتاری دژهئیمپریالیستیی حیزبی دێموکڕات پێش
ههموو دهوڵهتێکی دیکه رووی لهو بوو .ئهو ههڵوێست ه هێندێک جار
بنهمای ئیدئۆلۆژیک و هێندێک جاریش پاساوی سیاسیی ههبوو.
بۆ نموونه ،لێکدانهوهی حیزبی دێموکڕات لهپێوهندی لهگهڵ شهڕی  
نیمچهدوورگهی «ئیندۆشین» (هیندوچین) تهواو دژ ه ئهمریکاییان ه
بوو و ئهو حیزبه شکستی ئهمریکا لهو ناوچهیهی به سهرکهوتنی
ههموو گهالنی ئازادیخواز له قهڵهم دهدا 1.لهوالشهوه ،رهخنهی توندی
حیزبی دێموکڕات له دۆکترینی ئازهینهاوهر و نیکسۆن لهبهر ئهوه
بوو که پهیمانێک که ئهمریکا لهگهڵ ئێرانی بهستبوو بۆ رێگهدان به
دهستێوهردانی نیزامیی ئهمریکا له ناوچهدا و بۆ پیالنگێڕان لهدژی
یهكێتیی سۆڤیهت و گهالنی ئێران و عیراق لێک درابۆوه 2.گوتاری دژه
ئهمریکایی حیزبی دێموکڕات لهڕووی سیاسییهوه ئهو کات ه پاساو
ههڵدهگرێ که حیزبی دێموکڕات پێی وایه سیاسهتی ئهمریکا له ناوچهدا
به قازانجی دیکتاتۆڕی له ئێراندا دهشکێتهوه .ئهم لێکدانهوهیهش تهنیا
بۆ سهردهمی شا که ئێران بۆ بوونه «ژاندارمی کهنداو» پاڵی وه
«مام سام» دابوو ناگهڕێتهوه 3،بهڵکوو له ساڵهکانی شهڕی ئێران
و عیراقیشدا لێکدانهوهی ئهو حیزبه زۆر جار ئهوه بووه که رێژیمی
خومهینی ئاجێندای واڵته یهکگرتووهکانی ئهمریکا له رۆژههاڵتی
نێوهڕاستدا جێبهجێ دهکا 4و سیاسهتی شهڕههاڵیسێنانه  و بهڕواڵهت
دژه ئهمریکاییانهی ئێران له کهنداو لهڕاستیدا به ههماههنگیی خودی
5
ئێران و ئهمریکا بهڕێوه دهچێ.
لهگهڵ ئهوه که گوتاری دژ ه ئهمریکایی له ئهدهبیاتی حیزبی
دێموکڕاتدا ههتا داگیرکردنی پاناما لهالیهن ئهرتهشی ئهو واڵتهوه
 -1رۆژنامهی کوردستان /دهوری دووهم ،ژماره ( ،)٤بانهمهڕی .١٣٥٠
 -2رۆژنامهی کوردستان ،ژماره ( ،)١٧جۆزهردانی .١٣٥٠
 -3بۆ نموون ه بهیاننامهی نۆڤامبری  ١٩٧٥بهدژی ناردنی ئهرتهشی شا بۆ
عوممان.
 -4راپۆرتی کۆمیتهی ناوهندی بۆ کۆنگرهی حهوت (نوسخهی فارسی) ،الپهڕه
.١٥
 -5راپۆرتی کۆمیتهی ناوهندی بۆ کۆنگرهی ههشت (نوسخهی فارسی) ،الپهڕه
.١٨
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له دێسامبری  ١٩٨٩ی خایاند 1،دوورهدیمهنی کۆتایی هاتنی شهڕی
ئێران و عیراق و ئاڵوگۆڕ له ههلومهرجی ناوچهدا و پراگماتیسمی
سیاسی زۆر پێش ئهو رێکهوته رێبهریی حیزبی دێموکڕاتی هان
دابوو ههتا بیر له کهمڕهنگ کردنهوهی دژایهتیی تیئۆریک لهگهڵ
ئهمریکا و دامهزراندنی پێوهندی لهگهڵ ئیدارهی ئهو واڵته بکاتهوه.
کۆنگرهی حهوتهمی حیزبی دێموکڕات لهسهر پێشنیاری دوکتور
قاسملوو رهزامهندیی خۆی دهردهبڕێ که ئهو حیزبه بۆ دامهزراندنی
پێوهندی لهگهڵ ئهمریکا ههنگاو ههڵێنێتهوه (بهو مهرجه که وهها
پێوهندییهک له کهناڵی سازمانی ‹سیا›وه نهبێ) .دواتر دوکتور
قاسملوو بهرنامهڕێژیی سهفهر بۆ ئهمریکا دهکا و ئهمریکاش ویزای
دهداتێ 2،بهاڵم کهمتر له حهوتوویهك پێش کاتی سهفهرهکهی بۆ
ئهمریکا ،له ڤییهن لهسهر مێزی وتووێژ لهگهڵ کۆماری ئیسالمی
لهالیهن نێردراوانی ئهو رێژیمهوه شههید دهکرێ .ئهوه تهنیا پاش
شههید بوونی دوکتور شهڕهفکهندیشه که جێگرهوهکانی ،مستهفا
هیجری و عهبدوڵاڵ حهسهن زاده ،بهدووی یهکدا بهڕهسمی سهردانی
ئهمریکا دهكهن و له کۆشکی سپی لهالیهن راوێژکارانی بیل کلینتۆنهوه
پێشوازییان لێ دهكرێ 3.جێی ئاماژهیه که کۆشکی سپی واڵمی
پهیامی پیرۆزبایی ههڵبژێرانی سهرۆک کلینتۆنیشی بۆ ههردووکی
ئهم سکرتێره ی هک لهدوای یهکانهی حیزبی دێموکڕات ناردبۆوه.
پاش کاڵبوونهوهی سنووربهندییه ئیدئۆلۆژییهکان له جیهانی
فرهجهمسهری تازهدا ،هاتنهسهرکاری جۆرج بووشی دووهم و
گرتنهبهری سیاسهتی توند بهدژی کۆماری ئیسالمی و ههڵکشانی
پێشتر نهدیتراوی ههرێمی کوردستان لهسایهی ئهو ئاڵوگۆڕانهی به
رووخانی رێژیمی سهدام حوسێن و حزووری ئهمریکا له عیراق
هاتبوونه دی ،حیزبی دێموکڕات دێته سهر ئهو قهناعهت ه که سهنتێزێکی
ڕهسمی له ههڵوێستی مێژوویی خۆی ل ه بهرامبهر ئهمریکادا دروست
بکا  .بۆ ئهو مهبهست ه حیزبی دێموکڕات رادهگهیهنێ »:له رابردوودا
 -1بڕوانه وتاری «تازهترین ملهوڕیی ئیمپریالیزم» ،رۆژنامهی کوردستان،
ژماره (.)١٥٧

2-KUTCHERA, selon Abdullah Hassan Zadeh, op. cit., p. 221.
3-KUTCHERA, op. cit., pp. 219 et 221.
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سیاسهتی واڵته یهكگرتووهکانی ئهمریکا زۆربهی کات له خزمهت
پاراستنی حکومهته زۆردار و کۆنهپهرستهکاندا بووه و ههر بهو
هۆیهش ئێمه [ ]...دژایهتیمان لهگهڵ کردوه   .بهاڵم ئهگهر ئهمڕۆ
گۆڕانێک له سیاسهتی ئهم دهسهاڵته گهورهیه بهالی دیفاع له ئازادی
و دێموکڕاسی روو بدا ،بۆچی دهبێ گهالن و هێزه دێموکڕاتهکان
هاوپهیمانێکی ئاوا له دهست بدهن و الیهنگری و پشتیوانی له حکومهته
دیکتاتۆر و کۆنهپهرستهکان بکهن؟» 1ئهو سهنتێزه ئیعتبارێکی نوێ
بهبهر بنهمای سیاسیی ههڵوێستی مێژوویی حیزبی دێموکڕات له
بهرامبهر ئهمریکاشدا دهکا ،شتێک که روانینی ئهو حیزبه له هێندێک
رێکخراوی دیکهی سیاسیی ئێرانی و کوردستانی که هێشتا به
دیدێكی ئیدئۆلۆژیکهوه خۆیان له بهرهی دژ ه ئهمریکاییدا دهبیننهوه،
2
جیا دهکاتهوه.
ئهوه بهو مانایه نیه که حیزبی دێموکڕات کۆتایی به رهخنهگرتن
له سیاسهتی ئهمریکا له رۆژههاڵتی نێوهڕاست هێنابێ .ئهو حیزب ه
له سااڵنی دواییشدا ههروهک له ساڵهكانی شهڕی ئێران و عیراقدا
بهردهوام کهینوبهینه نهێنییهکانی ئهمریکا لهگهڵ کۆماری ئیسالمیی
لهقاوداوه .ل ه پێنج ساڵی رابردوودا که ئهمریکا بهدوای یهکدا دوو
ئاقاری   تهواو دژبهیهکی لهبهرانبهر ئێراندا گرتهبهر (رێککهوتنی
ناوکی ل ه سهردهمی سهرۆکایهتیی باڕاک ئۆبامادا و گهمارۆ و گرژیی
راستهوخۆ لهگهڵ ئێران پاش هاتنهسهرکاری دۆناڵد ترامپ) ،لهگهڵ
ئهوه که «حدک» بهیاننامهی لۆزان و رێککهوتنی ڤیهنی لهبهر ئهو ه به
موسبهت لهقهڵهم دا که چیدیکه پرسی ناوکی ههموو پرسهکانی دیکه
بهتایبهتی مهسهلهی ئازادی و دێموکڕاسی له ئێران وهبن خۆی نهدا،
بهاڵم ههم «حدک» و ههم «حدکا» سهبارهت به ستراتژیی ناڕوون
و تهنانهت نهبوونی ستراتژیی ئهمریکا ل ه رۆژههاڵتی نێوهڕاست
 -1راپۆرتی کۆمیتهی ناوهندی بۆ کۆنگرهی سێزدهههمی حیزب ،وهرگێڕاو له
نوسخهی فارسی ،ل .١٩
 -2پاش هاتنه سهرکاری دۆناڵد ترامپ ،سازمانی کوردستانی حیزبی کۆمۆنیستی
ئێران (کۆمهڵه) باسی پێویستیی قهرارگرتنی کورد له بهرهی جیهانیی دژه ترامپ
دهکرد (وتاری ئیبراهیم عهلیزاده له کۆبوونهوهی سهرکردهکانی حیزبهکانی
رۆژههاڵت له ئهنسیتۆی توێژینهوهی رۆژههاڵتی نێوهڕاست -مێری له ههولێر،
٢٣ی فێوریهی .)٢٠١٧
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و ڕاڕایی لهگهڵ ئێران رهخنهیان له ئهمریکا گرتووه .سهرهڕای
ئهوهش که دیدار و سهردانهکانی نوێنهرانی حیزبی دێموکڕات ل ه
وهزارهتی دهرهوهی ئهمریکا به بهردهوامی ههبووه و کونسوله
گشتییهکانی ئهمریکا له ههولێریش له سااڵنی دواییدا چهند جار
سهردانی دهفتهری سیاسیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانیان کردوه،
بهاڵم ئاستی وهرگرتنی رێبهرانی حیزبی دێموکڕات له واشنگتۆن له
سهردهمی کۆمارییهکان که گوتارێكی توندتریان لهگهڵ ئێران ههیه
زۆر لهوه   که بۆ نموونه له سهردهمی بیل کلینت ۆندا دیتراوه له
خوارتر بووه  .دیاره ئیشاڕهی نیکی هێلی له کۆبوونهوهی شووڕای
ئهمنیهتی نهتهوه یهكگرتووهکان به مووشهکبارانی قهاڵی دێموکڕات
له  ٨ی سێپتامبری  ٢٠١٨دا   لهالیهن حیزبی دێموکڕاتهوه وهک
ههنگاوێکی پڕبایهخ پێشوازیی لێ کراوه ،بهاڵم تا ئێستا  ههڵوێستێكی
کۆنکرێت و هیوابهخش لهپێوهندی لهگهڵ ئێران و کوردی رۆژههاڵت
ل ه کاربهدهستانی ئهمریکایی نهبینراوه .له سهردهمی ئۆبامادا
ئهولهویهتی ئیدارهی ئهمریکی سهرکهوتنی جێبهجێکردنی رێککهوتنی
ئهتۆمی بوو 1.بهڕێوهبهرایهتیی دۆناڵد ترامپیش لهحاڵێکدا که
سیاسهتی فشاری النی زۆر بۆ سهر ئێرانی گرتۆت ه بهر و زیاتر ل ه
ههر کاتێک کارتی لێدانی گورزی سهربازی له ئێران رادهوهشێنێ،
بهاڵم هێشتا هێزهکانی ئۆپۆزیسیۆن و لهنێویاندا هێزه کوردییهکان و
2
حیزبی دێموکڕات به موخاتهب وهرنهگیراون.
 -1وتهی جۆزێف پێنینگتۆن ،کۆنسولی گشتیی ئهمریکا له ههولێر له سهردانی
بۆ سکرتاریای دهفتهری سیاسیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له کۆیه (بههاری
.)٢٠١٥
 -2لهوپهڕی نێوان ناخۆشیی ئێران و ئهمریکادا ئیدارهی ترامپ به ههماههنگی
لهگهڵ یهكێتیی ئورووپا رێنمایی دابووه دیپلۆماته ئهمریکایی و ئورووپاییهكان
که خۆیان له دیداری ئاشکرا لهگهڵ هێزهکانی نهیاری کۆماری ئیسالمی ببوێرن.
تازهترین نموونهی ئهم سیاسهته بهرنامهڕێژی بۆ بهشداریی حیزبهكانی رۆژههاڵت
له کۆنفرانسێکی دژ ه ئهتۆمی له نیۆیۆرک   بوو که بڕیار وا بوو سێپتامبری
 ٢٠١٩له پهراوێزی کۆبوونهوهی کۆڕی گشتیی نهتهوه یهكگرتووهکاندا بهڕێوه
بچێ .ههرچهند ئاشکرابوونی ماهیهت و مێکانیزمی ئهو کۆبوونهوهیه ناوهندی
هاوکاریی حیزبهکانی کوردستانی ئێرانی بهرهو پاشگهزبوونهوه له بهشداری
لهو کۆنفرانس ه دهبرد ،بهاڵم بهپێی زانیارییهكان وهزارهتی دهرهوهی ئهمریکاش
چهند رۆژێک پێش ئهو کۆنفرانسه لهپێناو لهبارنهچوونی ههوڵهکانی فهڕانسه بۆ
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 /٣پێوهندیی حیزبی دێموکڕات لهگهڵ دهوڵهتانی ناوچه
سروشتی نادێموکراتیک و سهرکوتکهری دهوڵهتانی
فهرمانڕهوای کوردستان و دۆخێکی سهختی ژیئۆپۆلیتیک که
بزوتنهوهی کورد لهگهڵی گرفتاره ،ئهو بزوتنهوهی ه له ههر پارچهیهکی
کوردستانیان ناچار کردووه بهمهبهستی دابینکردنی پشتی جهبه ه
و پهناگا یان دهستڕاگهیشتن به دنیای دهرهوه پێوهندی لهگهڵ
دهوڵهتانی حاکم بهسهر بهشهکانی دیکهی کوردستان دابمهزرێنێ.
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان ههمیشه لهو باوهڕهدا بووه که «بۆ
ههموو [هێز ه کوردییهكان] ڕهوایه لهگهڵ دهوڵهتانی حاکم بهسهر
کوردستاندا پێوهندی دابمهزرێنن .مادام ئهو پێوهندییه پێوهندییهکی
تهندروسته و لهسهر حیسابی کوردی بهشهکانی دیکهی کوردستان
تهواو نابێ ،نابێ له هیچ هێزرێکی کوردی حهرام بکرێ» 1.حیزبی
دێموکڕات ههمیشه به ئاشکرا گوتویهتی «خهباتی ئێمه تهنیا ڕووی
له دهسهاڵتی دیکتاتۆڕ و زۆرداری فهرمانڕهوا له ئێراندایه و بهڕهوای
دهزانین لهگهڵ [دهوڵهتانی ناوچه] پێوهندیمان ههبێ و به قازانجی
بهرهوپێشچوونی خهباتی خهڵکی کوردستانی ئێران کهڵکی لێ
2
وهربگرین».
 /٣.١دهوڵهتی عیراق
لهگهڵ ئهوه که تێکۆشهران و سهرکردهکانی حیزبی دێموکڕات ههر
له دوا ساڵهکانی دهههی پهنجای زایینییهوه پهڕیوهی باشووری
کوردستان و  بهغدا دهبن ،بهاڵم ئهوه تهنیا پاش رێککهوتنی ١١ی
ئاداری  ١٩٧٠لهنێوان پارتی دێموکڕاتی کوردستان و حکومهتی عیراقه
که حیزبی دێموکڕات لهسهر بنهمای کۆمهڵێک پرهنسیپی سهنگین و
نووسراو پێوهندی لهگهڵ حیزبی بهعس دادهمهزرێنێ .لهو قۆناغهدا
که ههتا ئینقالبی ئێران دهخایهنێ ،حیزبی دێموکڕات رێگهی پێ
رێکخستنی دیدار لهنێوان ترامپ و رووحانی و دهسپێکردنهوهی گفتگۆ لهسهر
رێککهوتنی ناوکی ،له پێدانی ویزا به رێبهرانی حیزبهکانی رۆژههاڵت پاشگهز
بۆوه.
 -1وتووێژی شرق االوسط لهگهڵ عبدالله حسن زاده ،ژوئیهی .٢٠٠٣
 -2بڕیارنامهی کۆنگرهی دوازدهههمی حیزب.
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دهدرێ له بهغدا بنکهی ههبێ که زۆرتر بۆ یهکخستنهوهی ریزهکانی
حیزب لهڕووی فیکری و تهشکیالتییهوه و بۆ کاری راگهیاندن و
پێوهندی لهگهڵ کۆڕ و کۆمهڵه ئێرانییهکان و دنیای دهرهوه کهڵكی
لێ وهردهگرێ .ئهوهندهی دهگهڕێتهوه سهر خودی دهوڵهتی
عیراقیش ،حیزبی دێموکڕات پێوهندییهکی سیاسیی موحتهڕهمانهی
لهگهڵیدا ههیه ،جاروبار به فهرمی پهیام بۆ قیادهی قوتریی حیزبی
بهعسی عهرهبی سۆسیالیست دهنێرێ 1و رێبهریی حیزب بهتایبهتی
شهخسی دوکتور قاسملوو که لهو سهردهمهدا هاوکات راوێژکاری
وهزارهتی پالندانانی عیراقیش بوو ،بۆ هێندێك لهو کۆنفرانسانهی
لهبارهی ناسیۆنالیزاسیۆنی نهوت و هاوپێوهندیی گهالنی ئاسیا و
ئهفریقادا له بهغدا دهگیرێن دهعوهت دهكرێ و رێگهی وتاردانی پێ
دهدرێ .گرینگترین کۆنفرانسی هاوشێوه که له کاتی شهڕی ئێران
و عیراق دهبهسترێ« ،کۆنفرانسی شهڕی کهنداو» له بههاری ١٩٨٣
یه که لهویشدا ههیئهتی حیزب وتار پێشکهش دهكا   و له رهوتی
کارهکانی کۆنفرانسدا روانگهکانی حیزب بۆ دوورهدیمهنی کۆتایی
هێنان بهو شهڕه بهشێوهی سهربهخۆ و نهک بهو جۆرهی حیزبی
بهعس دهیهوێ دێنێت ه گۆڕێ 2.لهپاش رووخانی رێژیمی بهعس ،نفوز
و دهسهاڵتی کۆماری ئیسالمی لهسهر حکومهتی عیراق و کرانهوهی
ههرێمی کوردستان بهڕووی دنیادا وا دهکهن که حیزبی دێموکڕات
النیکهم بهڕهسمی هیچ پێوهندییهکی لهگهڵ بهغدادا نهمێنێ .ههر بهو
پێیهش هاوپێوهندیی حیزبی دێموکڕات لهگهڵ خهڵک و حکومهتی
ههرێمی باشووری کوردستان له گوتاریی ڕهسمیی حیزبدا ب ه
3
دهستئاوهاڵییهكی زیاتر له پێشوو خۆی دهردهخا.
حاشای لێناکرێ که دهوڵهتی بهعسی عیراق ئهو دهوڵهته بووه
که حیزبی دێموکڕات زۆرترین پێوهندیی مێژووی خۆی لهگهڵیدا
 -1بهپێچهوانهی قۆناغی پێش ئینقالبی ئێران ،لهپاش ئینقالب لهحاڵێکدا پێوهندیی
نێوان حیزبی دێموکڕات و دهوڵهتی عیراق چڕتریش دهبێتهوه ،لهبهر حهساسییهتی
کۆمهڵگای سیاسیی ئهودهمی ئێران له جهریانی شهڕ لهگهڵ عیراقدا ،ئهو پێوهندییه
له ئۆرگانی رهسمیی حیزبدا کهمتر ڕهنگدانهوهی ههیه.
 -2کۆنفرانسی شهڕی کهنداو ،بههاری (.)١٩٨٣
 -3بهتایبهتی له کاتی هێرشی داعش بۆ سهر کوردستان (ژوئیهی  )٢٠١٤و
ن (٢٥ی سێپتامبری .)٢٠١٧
ریفراندۆمی سهربهخۆیی باشووری کوردستا 
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ههبووه .لهگهڵ ئهوه که هاوکاریی ماددی و  کارئاسانیی لۆژیستیکی
بهغدا بۆ حیزبی دێموکڕات ههرگیز شتێکی شاراوه نهبووه ،یهكێک
له خاڵه ههره درهوشاوهکانی کارنامهی حیزبی دێموکڕات ئهوهیه که
ئهو حیزبه ههرگیز حازر نهبووه بههۆی پێوهندیی لهگهڵ دهوڵهتی
عیراق کهمترین زیان (تهنانهت به ههست بریندارکردنیش) 1به
بزوتنهو ه و خهڵکی باشووری کوردستان و باقیی گهالنی عیراق بگا.
لهباری سیاسییهوه ،قورسایی حیزبی دێموکڕات لهسهر نهخشهی
ئاڵوگۆڕهکانی ئهودهمی ناوچه و کهسایهتیی سهنگین و حیساب
بۆکراوی دوکتور قاسملوو (که سهرهڕای دیداری رێکوپێکی لهگهڵ
سهدام حوسێن قهت حازر نهبوو لهگهڵ ناوبراو دهربکهوێ) وایان
کردبوو که حیزبی بهعس چاوهڕوانیی بێجێ و ناڕهوای له حیزبی
دێموکڕات نهبێ و لهگهڵ ئهوه ڕابێ که حیزبی دێموکڕات ئاجێندای
خۆی ههیه و «عهمیل»ی کهس نیه .لهسهر ئاستی نیزامییش ،لهحاڵێکدا
که شهڕی ئێران و عیراق لهگهڵ خۆڕاگریی چهکدارانهی کوردی
رۆژههاڵت هاوکات بوون ،حیزبی دێموکڕات نهک ههر حازر نهبوو
وهك رێکخراوی موجاهیدین -هێز و بهرهی شهڕ لهگهڵ سوپایعیراق یهک بخا ،بهڵکوو له پالنه نیزامییهکانیشدا هیچ ههماههنگییهکی
کهالن لهنێوان سوپای بهعس و هێزی پێشمهرگهی دێموکڕاتدا نهبوو.
 /٣.٢دهوڵهتانی دیکهی حاکم بهسهر کوردستاندا
حیزبی دێموکڕات به کهمی لهگهڵ دهوڵهتانی تری حاکم بهسهر
کوردستاندا پێوهندیی ههبووه ،بهاڵم ههمیشه هاوپێوهندیی خۆی
لهگهڵ بزوتنهوهی کورد لهو واڵتانهدا نیشان داوه و پشتیوانیی له
چارهسهری ئاشتییانهی پرسی کورد لهو واڵتانهدا کردووه.
 /٣.٣واڵتانی عهرهبی
مانهوهی رێبهرانی حیزبی دێموکڕات له ساڵهکانی پێش شۆڕشی
ئێران له عیراق دهرفهتی ئهوهشیان پێ دهدا که بهكهڵکوهرگرتن له
فهزای سیاسیی ئهودهم که چهپ و مهسهلهی فهلهستین کاتالیزۆری
 -1ئهو ئیدیعایه که گۆیا پاش بۆمبارانی شیمیایی ههڵهبجه دوکتور قاسملوو
رێژیمی بهعسی تهبرهئه کردووه ،خراپ تیگهیشتن و چهواشهکارییهک زیاتر نیه.

ت
یز
ح� ب� دێموکرا� کوردستان 183

ئهسڵیی بوون ،لهگهڵ هێندێك له گهالنی دیکهی عهرهبییش هاموشۆیان
ههبێ .گرینگترینی ئهو گهالنه گهلی فهلهستینه که ههتا دهههی نهوهدی
زایینی حیزبی دێموکڕات له گوتار و راگهیاندنی خۆیدا هۆگری و
هاوپێوهندییهکی زۆری له بهرامبهردا نیشان دهدا .له ساڵهکانی پیش
ئینقالبی ئێران حیزبی دێموکڕات لهگهڵ رێکخراوه فهلهستینیهکان
بهتایبهتی رێکخراوی رزگاریدهری فهلهستین پێوهندیی دۆستانه
دادهمهزرێنێ و پێوهندییهكی گهرم و پتهو لهنێوان دوکتور قاسملوو و
یاسر عهرهفاتدا دروست دهبێ 1.لهو سهردهمهدا فهلهستینیهکان زۆر
باش رووماڵی خهباتی حیزبی دێموکڕات و رووداوهکانی کوردستانی
ئێران دهکهن و یاسر عهرهفاتیش له کاتی شۆڕشی ئێراندا بهڵێنی
نێوبژیوانی به قازانجی کورد لهالی خومهینی دهدا ،بهاڵم لهوه
تێناپهڕێ و سهرهڕای هێندێک بهڵێنی یارمهتی و راهێنان نه ئهودهم
و ن ه دواتر هیچ یارمهتییهکی کۆنکرێت له فهلهستینیهکانهوه به
حیزبی دێموکڕات ناگا .پێویسته بگوترێ به زۆر هۆکار ،له ساڵهکانی
نهوهدی زایینی بهو الوه ئهو سۆز و سهمپاتییهی حیزبی دێموکڕات
کاتی خۆی بۆ قهزیهی فهلهستینی نیشان دهدا کاڵ بۆتهوه و تهنانهت
له بیروڕای گشتیی کوردی رۆژههاڵتدا پێویستی و رهوایی پێوهندی
لهگهڵ دهوڵهتی ئیسرائیلیش چیدیکه پرسێکی تابوو نیه.
سهبارهت به گهالنی دیکهی عهرهب ،له سااڵنی پێش ئینقالبی ئێراندا،
حیزبی دێموکڕات بۆ ئهوهی ئهوهنده بهستراوه به بهغدا نهبێ و له «تهك
مهمهڕی» رزگاری بێ ،لهگهڵ هێندێك له حیزب ه چهپهکانی لوبنانیش
دهبێته دۆست و تێدهکۆشێ له بهیرووت که زۆر جار هاموشۆی
تێکۆشهرانی کوردی بهسهردا بووه ،دهفتهرێک بکاتهوه .ههمان ههوڵ
بۆ لیبی و یهمهنی دێموکڕاتیش دهدرێ بهاڵم هیچ کام لهو ههواڵنه
به ئاکام ناگهن 2.یهمهنی دێموکراتی لهو بارهیهشهوه سهرنجراکێشه
3
که ساڵی  ١٩٧٢یازده کهس له تێکۆشهرانی بهرجهستهی حیزب
 -1دوکتور قاسملوو به شانازییهوه سهمیمیهتی دوایین دیدار لهگهڵ عهرهفاتی
بۆ خۆم که ئهو کاته مێرمنداڵێک بووم ،گێڕاوهتهوه.
 -2کهریم حیسامی ،له بیرهوهرییهکانم ،ستۆکهۆڵم ،١٩٩٠ ،بهرگی  ٤الپهره،
.١٧٢
 -3لهنێویاندا حهسهن ڕهستگار ،سهید ڕهسووڵی بابی گهوره ،حهسهن
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وهردهگرێ و لهبواری نیزامی و دهرمانیدا راهێنانیان پێ دهکا.

 /٤حیزبی دێموکڕات و کۆڕ و کۆمهڵه نێونهتهوهیییهکان

یهكێک له خهون و ئارهزووهکانی دوکتور قاسملوو که زۆری
ههوڵ بۆ دهدا ئهوه بوو که مهسهلهی کورد وهك خۆی له فۆڕۆمه
نێونهتهوهییهکاندا بێته بهر باس .کاتێك چهند مانگ پاش شههید بوونی،
یهکهم کۆنفرانسی نێونهتهوهیی تایبهت به پرسی کورد له پاریس
بهڕێوهچوو ،بهشدارانی کۆنفرانس به کۆی دهنگ کۆنفرانسهكهیان
پێشکهش به بیرهوهریی دوکتور قاسملوو کرد .له ساڵهكانی دوای
شههید بوونی دوکتور قاسملووشدا حیزبی دێموکڕات به بهردهوامی
رێکخهر و بهشداری کۆبوونهوه و کۆنفرانسی لهو جۆره له
پێتهختهکانی ئورووپا و ئهمریکا بووه .کهموکوڕیی ههره گهورهی ئهو
کۆبوونهوانه ئهوه بووه که بهبێ بهشداریی کاربهدهستانی ئیجرایی
دهوڵهتانی موعتهبهری دنیا و رێکخراوه نێونهتهوهییهکان  و له تاالره
فهرعییهکانی ئهو دهوڵهت و رێکخراوانهدا بهڕێوه چوون ،ڕهههندی
شهرعی و نێودهوڵهتییان الواز و هیچ خرووجییهکی ڕهسمی و
ئیلزامییان نهبووه.
 /٤.١رێکخراوه جیهانییهکان
رێکخراوی نهتهوه یهكگرتووهكان بهشێوهی سروشتی ئهو
رێکخراوه بووه که حیزبی دێموکڕات زۆرتر رووی لێ ناوه .سکرتێر ه
گشتییهکانی حیزبی دێموکڕات زۆر جار نامهیان بۆ سکرتێری گشتیی
ئهو رێکخراوه نووسیوه .نموونهی ههره مێژوویی نامهی دوکتور
قاسملوو بۆ خاڤیهر پرێز دکویالر بوو که له بهره بهری کۆتایی
هاتنی شهڕی ئێران و عیراق وێڕای پێشوازی له بڕیارنامهی ٥٩٨ی
شووڕای ئهمنیهت بۆی نووسیبوو که رۆژههاڵتی نێوهڕاست رووی
ئاشتی بهخۆوه نابینێ ئهگهر ئاوڕێک له مهسهلهی کوردیش نهدرێتهوه.
قاسملوو لهوێدا ههروهها ئامادهیی حیزبی دێموکڕات بۆ هاوکاریی
نهتهوه یهکگرتووهکان لهبارهی مێکانیزمی ئاوڕدانهو ه له پرسی کورد
شیوهسهڵی و هاشم کهریمی.
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رادهگهیهنێ 1.لهبهر ئهوهی ئۆرگانه ئهسڵییهکانی رێکخراوی نهتهوه
یهکگرتووهكان (بهتایبهتی سکرتێری گشتی و شووڕای ئهمنیهت) قهت
حازر نهبوون له کێشهیهکی «نێوخۆیی«دا که بهنێودهوڵهتی نهکرابێ،
الیهنه غهیره دهوڵهتییهکانی  ئهو کێشانه به موخاتب وهربگرن ،له
دهههی نهوهدی زایینی بهمالوه «ئێنجیئۆ»کانی نزیک له حیزبی
دێموکڕات لهگهڵ بنیاتهکانی نهتهوه یهكگرتووهکان بۆ داکۆکی له
مافی مرۆڤ پێوهندییان دامهزراندووه و به نامهکاری و بهشداری له
کۆبوونهوهکانیاندا تێکۆشاون دۆخی کوردی رۆژههاڵت بێنن ه بهر باس
و حاڵهتهکانی پێشێکردنی مافی مرۆڤ له کوردستان لهالیهن رێژیمی
ئێرانهوه له ڕاپۆرتی راپۆرتۆرهکانی تایبهت به ئێران و بڕیارنامهکانی
2
کۆمسیۆن/شووڕای مافی مرۆڤدا رهنگدانهوهیان ههبێ.
رێکخراوهكانی دیکه بهتایبهتی یهكێتیی ئورووپا که سیاسهتی بهناو
دیالۆگی رهخنهگرانهی لهگهڵ ئێران سااڵنێکی زۆر حیزبی دێموکڕات
و کوردی رۆژههاڵتی بێزار کردبوو ،له یهک دوو دهههی دواییدا
لهالیهن پێوهندییهکانی حیزبی دێموکڕاتهوه بایهخی زۆرتریان پێ
دراوه .هێندێک ورده رێکخراوی نادهوڵهتیی نێونهتهوهییش ههن
که ئهگهرچی رۆڵ و کاریگهرییهکی ئهوتۆیان نیه بهاڵم لهو بارهوه
بهسوودن که نیمچه تریبوونێکی نێونهتهوهیی دهدهنه بزوتنهوه
رزگاریخوازهکان و یهک لهوان حیزبی دێموکڕات ،بۆ نموونه «جنیڤا
کاڵ» (بانگهوازی ژنێڤ) که دهیهوێ بزوتنهوه چهکدارهکان له
بهرامبهر قانوونی بهشهردۆستیدا ئهرکدار بکا و «یووئێنپیئۆ»
(رێکخراوی گهالنی بێدهوڵهت).
بهرفراوانترین رێکخراوی جیهانی که حیزبی دێموکڕات له کۆنهوه
تێکهاڵویی لهگهڵ ههبووه و ههمیشه ئهمهشی وهک دهسکهوتێکی
پاڕادیپلۆماسیی خۆی باس کردووه ،ئیننترناسیۆناڵ سۆسیالیسته.
دهرگای ئهو رێکخراوه بۆ حیزبی دێموکڕات و بۆ کورد پاش بهشداریی
دوکتور قاسملوو له کۆنگرهی حهڤدهههمی ئهو رێکخراوه که ساڵی ١٩٨٦
 -1نامهی دوکتور قاسملوو بۆ پێرێز دیکویالر٣ ،ی ئووتی .١٩٨٨
 -2جاری واش بووه حیزبی دێموکڕات بۆ کهیسێکی دیاریکراو نامه و پهیامی بۆ رێکخراوێكی

جیهانی ناردووه ،بۆ نموونه پهیامی کۆنگرهی یازدهی حیزب بۆ کۆبوونهوهی تارانی کۆنفرانسی
واڵتانی ئیسالمی سهبارهت به شهپۆلی تێرۆر و راونانی تێکۆشهرانی رۆژههاڵت لهالیهن کۆماری
ئیسالمییهوه له باشووری کوردستان.
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له لیما پێتهختی شیلی بهسترا ،کرایهوه .ئهنترناسیۆناڵ سۆسیالیست
که زۆر له حیزب ه سۆسیالیست و سۆسیال دێموکراتهکانی ئهندامی
له واڵتانی خۆیاندا حیزبی حکومهتیین ،بهپێچهوانهی ئهنترناسیۆناڵی
دووهم که ههر هی واڵتانی رۆژئاوایی بوو و هیچ پشتیوانییهکی له
بزوتنهو ه رزگاریخوازییهکانی گهالن نهدهکرد ،ههمیشه شوێنێک بۆ
بیستنی دهنگی ئهو گهالن ه بووه که بهزهحمهت دهنگیان دهگاته دنیا.
لهالیهکی دیکهوه ،لهبهر ئهوه که ئهندامهتی لهو رێکخراوهدا مهرج
و پێوهری تایبهت ب ه خۆی لهبواری باوهڕ و پابهندی به پرهنسیپه
دێموکراتی و ئینسانی و پێشکهوتنخوازهکاندا ههیه ،بهشداری و
ئهندامهتی لهو رێکخراوهدا بۆ حیزبێکی وهك حیزبی دێموکڕات که
دوژمنانی کورد ههمیشه له ههوڵی خهوشدارکردنی سیمای له دنیای
2
دهرهوهدا بوون 1،وهک ئیعتبارنامهیهکی نێونهتهوهیی   وا بووه.
ئهنترناسیۆنال سۆسیالیست ههمیشه تریبوونی به حیزبی دێموکڕات
داوه ،له بڕیارنامهکانی خۆیدا پشتیوانیی له خهباتی ئهو حیزبه کردووه
و نوێنهرانی حیزبی له بنیاته فهرعیهکانی وهك کۆمیتهی رۆژههاڵتی
ناوین و گرووپی کاری کورداندا بهشدار و ئهرکدار کردووه .بههۆی
ئینشعابێک که له سااڵنی دواییدا له ئهنترناسیۆنال سۆسیالیستدا
هاتۆته پێش و بهشێکی بهرچاو له رێکخراوه ئورووپاییهکانی ئهندام
لهو رێکخراوهدا چوارچێوهیهکی دیکهیان لهژێر ناوی «هاوپهیمانیی
پێشکهوتوو»دا دروست کردووه ،ئهنترناسیۆنال سۆسیالیست ئهمڕۆ
جێگه و پێگهیهکی الوازتری ههیه ،بهاڵم ئێستاش چوارچێوهیهکی
لهبار بۆ لۆبیگهریی دااڵنیی حیزبی دێموکڕات و حیزبهکانی دیکهی
رۆژههاڵت و تهمرینی کاری هاوبهشی وان بهڕووی دهرهوهدایه.
 -1بۆ نموون ه له کۆبوونهوهی مانگی دێسامبری ٢٠٠٩ی شووڕای مافی مرۆڤی
نهتهوه یهكگرتووهکان له ژنێڤ ،پاش ئهوهی وتارمان پێشکهش کرد ،سهرپهرستی
ههیئهتی کۆماری ئیسالمی لهو کۆبوونهوهیهدا (محمد جواد الریجانی) سهبارهت
به حزووری ب ه قهولی خۆی «تێرۆریستهكان» لهو کۆبوونهوهیهدا ئیعترازی
کرد.
 -2حیزبی دێموکرات له کۆنگرهی بیستهمی ئهنترناسیۆنال سۆسیالیست که له رۆژانی ٩
تا ١١ی سێپتامبری  ١٩٩٦له بارهگای نهتهوه یهکگرتووهکان له نیویۆرک بهسترا ،به ئهندامی
چاوهدێری ئهو رێکخراو ه وهرگیرا .ئهندامهتیی تهواوی حیزبیش (حدک) له کۆبوونهوهی
شوووڕای ئهنترناسیۆنالی سۆسیالیستدا وهدی هات که رۆژانی  ٢٧و ٢٨ی نۆڤامبری ٢٠١٥
له لۆواند پێتهختی ئۆگاندا بهسترا.
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« /٤.٢دیپڵۆماسیی بهشهردۆستی»
بههۆی ههموو ئهو بهربهسته قانوونی و سیاسییانهی لهسهر
رێی دهرکهوتن و دهسڕاگهیشتنی حیزبی دێموکڕات به کۆمهڵگای
نێونهتهوهیی ههبوون ،حیزبی دێموکڕات بۆ راکێشانی هاوکاری و
گهیاندنی هاواری گهلهکهی به دنیا ناچار بووه پشت به›دیپڵۆماسیی
ئینسانی› ببهستێ .لهدوای فهتوای جیهادی خومهینی بهدژی کوردستان
و دهسپێکردنی خۆڕاگریی چهکدارانهی کورد له ئێرانهوه دوکتور
قاسملوو پهیتا پهیتا نامهی بۆ کۆڕ و کۆمهڵه بهشهردۆستهکانی
جیهان ناردووه ههتا له سۆنگهی مرۆڤدۆستییهوه داوای هاوکارییان
لێ بکا و بهشێکی بهرچاوی هێز و وزهی رێبهران و نوێنهرانی حیزبی
دێموکڕاتیش لهو سااڵنهدا بۆ راکێشانی یارمهتییه ئینسانییهکان
تهرخان کرابوو 1.له ساڵهكانی ههشتای زایینیدا لهسهر بانگهێشتنی
دوکتور قاسملوو رێکخراوه مرۆڤدۆستهکانی فهڕانسه و ئورووپا
بهتایبهتی پزیشکانی جیهان و یارمهتییه دهرمانییه نێونهتهوهییهکان
و پزیشکانی بێسنوور به هانای بریندارانی شهڕی کوردستانهوه
دههاتن .زۆر لهو بیانییانهی لهم سااڵنهدا دههاتنه کوردستان پاش
گهڕانهوهیان بۆ دهرهوه دهبوونه بهشێک له تۆڕی پێوهندییهکانی
حیزب و هێندێكیشیان لهبهرئهوهی دواتر له واڵتی خۆیاندا پۆستی
بهرزی دیپلۆماسییان وهرگرت 2،له ئاستی سیاسیشدا زۆر جار
هاوکاریی حیزبی دێموکڕات و گهلی کوردیان کردووه.
 /٤.٣راگهیهنه گشتیی ه جیهانییهكان
له بهرامبهر ئهو سانسۆرهدا که ههم رێژیمی شا و ههم بهتایبهتی
کۆماری ئیسالمی له نێوخۆی ئێران و به ڕووی دهرهوهدا بهسهر
پرسی کورد لهو واڵتهیاندا کێشابوو 3،حیزبی دێموکڕات ههمیشه

 -1بۆ نموونه نامهی دوکتور قاسملوو١٤ ،ی ئاوریلی  .١٩٨٣ههر لهسهر
پێشنیاری دوکتور قاسملوو له ساڵی  ١٣٦٢بهو الوه شهوی هاوپێوهندی لهگهڵ
کوردستان له فهڕانسه داهێنرا که ههموو ساڵێک له مانگی مای دا بهڕێوه دهچوو.
 -2ناسراوترینیان د .بێرنارد کوشنێر وهزیری پێشووی کاروباری دهرهوهی
فهڕانسه و د .فرێدریک تیسۆ کۆنسولی گشتیی پێشووی فهڕانسه له ههولێرن.
 -3کۆماری ئیسالمی له سااڵنی رابردوودا سیاسهتی خۆی لهو بارهوه گۆڕیوه
و پاش رۆژگارێک ئینکار و سانسۆر لهپێوهندی لهگهڵ پرسی کورد له ئێران و
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له ههوڵی ناساندن و دهنگدانهوه بهخشین به دۆخی کوردستان و
خهباتی کورد له مێدیاکانی جیهاندا بووه .بۆ ئهو مهبهستهش حیزبی
دێموکڕات ههمیشه ههوڵی داوه ههواڵنێرانی بیانی بۆ رووماڵی دۆخ
و خهباتی کورد رابکێشێته کوردستان و رێبهران و نوێنهرانیشی له
مێدیا غهیره کوردییهکاندا دهربکهون  .لهالیهکی دیکهوه ،ئهو حیزبه
رهنگدانهوهی خهباتی کورد له مێدیاکانی دهرهوهی وهک نیشانهیهکی
ئیعترافی نێونهتهوهیی و وهک ئامرازێک بۆ بهرزراگرتنی ورهی
خهڵک و تێکۆشهرانی نێو مهیدانی سهختی خهبات بهکار بردووه.
له سهردهمی کۆماردا ،گۆشهیهكی تایبهتیی رۆژنامهی کوردستان
بهناوی «دهنگوباسی ههندهران» بۆ باڵوکردنهوهی ههواڵهکانی
پێوهندیدار به کورد له دنیای دهرهوهدا تهرخان کرابوو 1.له ساڵی
١٣٦٢ی ههتاوی بهوالوه ئهو گۆشهیه له رۆژنامهی کوردستاندا
لهژێر ناوی»مهسهلهی کورد له راگهیهنه گشتییهکاندا» زیندوو
کرایهوه .جێگهی داخ ئهوهیه که رهنگدانهوهی خهباتی گهلی کورد و
حیزبی دێموکڕات و هاوپێوهندی لهگهڵ ئهو حیزبه ئهوهندهی له کاتی
کارهساتهکاندا بهرچاو بووه ،ئهوهنده له رهوتی دائیمیی خهباتی حیزب
و گیانبازیی پێشمهرگه و خهڵکدا نهدیتراوه 2.دیاره ئهوه هۆکاری
سیاسیشی ههیه .بۆ نموون ه ئهو ڕووماڵهی مێدیا رۆژئاواییهكان له
سهرهتای ئینقالبدا له خهباتی حیزب و شهڕی کوردستانیان دهکرد،
دواتر لهگهڵ «سهقامگیربوونی» رێژهیی کۆماری ئیسالمی ورده
خهباتی هێز هکانی رۆژههاڵت ،ئێستا تاکتیکی باسکردنی چهواشهکارانهی گرتۆته
بهر.
 -1بۆ نموونه له ژماره ()١٨ی رۆژنامهی کوردستاندا (٧ی خاکهڵێوهی )١٣٢٥
باسی ئهوه کراوه که رادیۆ بهیرووت ههواڵی دامهزرانی کۆماری کوردستانی
باڵو کردۆتهوه! له رۆژنام ه کوردستانی مانگی ئووتی  ١٩٧٢باس کراوه که
رۆژنامهی «االخبار»ی لوبنانی بهرنامهی حیزبی به عهرهبی چاپ کردووه.
  -2بۆ نموونه شههید بوونی قادر وێردی کاتی خۆی رهنگدانهوهی بهرچاوی لهنێو هێندێک

مێدیای دهرهوهدا ببوو (وهک ئۆرگانی حیزبی شۆڕشگێڕی کرێکاریی ئینگلستان)؛ شههید
بوونی دوکتور قاسملوو و دوکتور شهڕهفکهندی شهپۆلێکی بێوێن ه له رهنگدانهوهی مێدیایی و
هاوپێوهندیی نێونهتهوهیی لهگهڵ حیزبی دێموکڕاتی لێ کهوتهوه؛ هێرشهکانی کۆماری ئیسالمی
بۆ سهر بنکهی دهفتهری سیاسی بهتایبهتی هێرشی ساڵی  ١٩٩٦و موشهکبارانی قهاڵی دێموکڕات
دژکردهوهی بهشێك له دهبیرخانه رهسمییهکانی دهوڵهتان و پرسیار و داوای ئیقدامی نوێنهرانی
پهرلهمانی واڵتانی رۆژئاوایی له وهزارهتی دهرهوهی خۆیانی بهدوادا هات.
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ورده کز بۆوه .راستییهکهی ئهوهیه سهرهڕای ئازادیی مێدیا له واڵتانی
دێموکراتیکی رۆژئاوا ،لهوێش سهرنج و روانینی راگهیهنه گشتی
و بنیاتهکان به ڕادهیهکی زۆر به بهرژهوهندی و ئهولهویهتهکانی
سیاسهتی دهرهوه بهستراوهتهوه.

 /٥پرهنسیپهکانی پێوهندییه دهرهکییهكانی حیزبی دێموکڕات

روانین و لێکدانهوهی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له پێوهندییه
نێونهتهوهیییهکان لهگهڵ ئهو ه که دابڕاو له پارامێتره عهینی و
زهینیهکانی ههلومهرجی ههر قۆناغێک نهبووه و تهئسیری لێ
وهرگرتووه ،ههمیشه روانگهیهکی سیاسی و نائیدئۆلۆژیک بووه.
ئهو حیزبه قهت پێی وا نهبووه که کاری وی شڕۆڤهی وشک و
مهکتهبییانهی ملمالنێ نێودهوڵهتییهکانه ،بهڵکوو لهبهرئهوهی
ئهولهویهتی کاری خۆی که خهبات بۆ رزگاریی نهتهوهکهیهتی لهبیر
بووه ،زۆرتر تێکۆشاوه کارتێکهریی ئهو ملمالنێیان ه لهسهر ههلومهرجی
خهباتی خۆی پێشبینی بکا .حیزبی دێموکڕات ئهگهر هێندێک جار له
خانهی چهمکه ئیدئۆلۆژییهكانیشدا ههڵوێستێکی گرتبێ یان گۆڕانێکی
له روانینی خۆیدا پێک هێنابێ (وهک لهسهرهوه لهپێوهندی لهگهڵ
سۆسیالیزمی دێموکڕاتیکدا باسمان کرد) 1،ئهوه نهک لهبهر هۆگریی
خۆڕایی بهو سنووربهندییانه ،بهڵکوو لهپێناو ئامانجێكی سیاسیدا
بووه که بریتییه له کردنهوهی دهروویهک بهڕووی خهباتی خۆی و
دۆزی گهلهکهیدا.
حیزبی دێموکڕاتی کورستان له سهردهمی ئهمڕۆدا زۆرتر
خوێندنهوهیهکی لیبرالییانهی بۆ پێوهندییه نێودهوڵهتییهکان ههیه ،بهو
مانایه که نه ساویلکانه ئیدهئالیسته و ن ه دهشیههوێ ریئالیستانه
تهسلیمی دۆخی ئارایی بێ ،بهڵکوو دینامیزمی بنیاتنهری نێودهوڵهتی
وهک پێشکهوتنێک دهبینێ که یارمهتی دهكا بهوه که هێز و دژههێزی
جۆراوجۆر شوێندانهر بن و لهم رێگهیهوه سهرهڕۆیی و سهرکێشیی
دهوڵهتان له سهرهو ه و له دهرهوهڕا سنووردار بکرێ.
ئهوهندهش که پێوهندیی به خۆی و مهسهلهی میللهتهکهیهوه ههیه،
ههڵوێست و مامهڵهی ئهو حیزبه لهگهڵ دنیای دهرهو ه به درێژایی
 -1بڕوانه سهرهوه .٢.١

ڵ
نەتەوە�
 190قە�ی خۆڕاگری ناسنامەی
ی

مێژووی خۆی ههڵگری کۆمهڵک خیسڵهت و پرهنسیپه که دهکرێ ل ه
چهند خاڵدا ئیشاڕه به هێندیکیان بکهین:
/١لهگهڵ ئهوه که حیزبی دێموکڕات ههرگیز له گرینگیی فاکتهری
نێونهتهوهیی بۆ دۆخی خهباتی خۆی و چارهنووسی گهلی کورد
غافڵ نهبووه ،ئهو حیزبه زۆرتر تێکۆشاوه مهسهلهی کورد وهک
مهسهلهیهکی «قائم به زات» چاو لێ بکا .ههر بهو پێی ه بزوتنهوهی
کوردیش دهبێ پێش ههموو شتێک له ناخ و وزه و ئیرادهی خۆیدا
بۆ شهرعیهتی خۆی بگهڕێ و بهپشتبهستن به پاشخانی مێژوویی
و واقعیاتی مهیدانیی کۆمهڵگای خۆی و دهوروبهری ،فاکتهرهکانی
دیاریکردنی ئایندهی خۆی دهستنیشان بکا .یهکێک له وته
بهناوبانگهکانی دوکتور قاسملوو ئهوه بوو که چارهنووسی میللهتی
ئێمه له واشنگتۆن و لهندهن و مۆسکۆ دیاری ناکرێ ،بهڵكوو له
کوردستان دیاری دهکرێ.
 /٢لهگهڵ ئهوه که حیزبی دێموکڕات له ژینگهیهکی ناوچهیی و
نێونهتهوهیی بێڕوحم و نالهباردا خهبات دهكا ،ئهو حیزبه پێی وا نیه
که سهختیی بارودۆخ  و دڕندهیی دوژمن یان بێمهیلیی کۆمهڵگای
نێونهتهوهیی ،دهستبردن بۆ ههموو کارێک پاساو دهدا .لهو شوێنه
که زۆربهی بزوتنهوه چهکدارهکانی دنیا لهپێناو ناچارکردنی دهوڵهتی
نهیار یان راکێشانی سهرنجی بیروڕای گشتیی دنیا پهنا بۆ مێتۆدی
نائینسانی و ناشارستانی دهبهن ،حیزبی دێموکڕات ههمیشه خۆی
ل ه ههڵسوکهوتی لهو جۆره بواردوه .دوکتور قاسملوو دهیگوت
«ئێمه حازر نین بۆ رێكالمی کاتی ،کاری تێرۆریستی بکهین و
پرهنسیپهکانمان ژێر پێ بخهین» 1.لهگهڵ ئهوه که حیزبی دێموکڕات
ههمیشه زانیویهتی که رهچاوکردنی پرهنسیپهکان زۆر جار دهبێته
هۆی الوازبوونی جێگه و پێگهی مهیدانیی خۆی ،بهاڵم واش ههر پێی
وا نهبووه که ئامانج ههموو شێوازێک پاساو دهدا.
 /٣لهگهڵ ئهو ه که حیزبی دێموکڕات ههمیشه لێکهوتهکانی
دابهشبوونی کوردستانی لهبیر بووه و دژی دهستێوهردانی هێز و
1-GHASSEMLOU, Abdulrahman, « L’impact de la guerre entre l’Irak et
l’Iran sur le mouvement national kurde », in Ghassemlou, l’homme de
paix et de dialogue, pp. 64-74, p. 73.
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الیهنی ههر پارچهیهکی کوردستان له کاروباری پارچهکانی دیکهدا
بووه ،ئهو حیزبه دایمه مهسهلهی کوردی وهک یهک مهسهله چاو
لێ کردوه .یهکێک لهو تایبهتمهندییانهی دوکتور قاسملووی له
رێبهرانی دیکهی کورد جیا دهکردهوه ئهوه بوو که ئهو له تێکۆشانی
پاڕادیپڵۆماتیکی خۆیدا ههمیشه باسی مهسهلهی کوردی له تهواوهتیی
خۆیدا دهکرد.
 /٤لهگهڵ ئهوه که دهوڵهتانی حاکم بهسهر کوردستاندا ههمیشه
قازانجی خۆیان له درێژهکێشانی «ستاتووکۆ» (وهزعیهتی
مهوجوود)دا دیوه و سهقامگیریی رواڵهتیی نهخشهی سیاسیی
ناوچهیان بۆ کپکردنی دهنگی ئازادیخوازانی کورد بهكار بردووه،
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان خۆی به پشتیوانی چارهسهری
ئاشتیخوازانهی کێشهکانی جیهان و بههێزکردنی مێکانیزمهکانی
هاوکاری و شهرعیهتی نێودهوڵهتی زانیوه .له کاتی   ههڵگیرسانی
شهڕی ئێران و عیراقدا حیزبی دێموکڕات سهرهتا هێرشی عیراق
بۆ سهر ئێرانی مهحکووم کرد و تهنانهت ئامادهیی خۆی راگهیاند
که ئهگهر کۆماری ئیسالمی  حازر بێ دان به مافی گهلی کورددا
بنێ ،بهرهنگاری هێرش و دهستدرێژیی دهرهکی بۆ سهر ئێران
بێتهوه .کاتێکیش ساڵی  ١٣٦١دهرفهت بۆ کۆتایی هێنان بهو شهڕه
پێکهات بهاڵم ئهمجاره خومهینی رازی نهبوو شهڕ رابگرێ ،حیزبی
دێموکڕات نهکهوته داوی وهتهنپهرهستیی کازب و شهڕخوازیی
خومهینیی مهحکووم کرد .له کۆتاییشدا کاتێک بڕیارنامهی ٥٩٨ی
نهتهوه یهکگرتووهکان دهرچوو و خومهینی ب ه وتهی خۆی «جامی
ژههری خواردهوه» ،حیزبی دێموکڕات ئهگهرچی زۆر باش دهیزانی
ئاکامهکانی تهواوبوونی شهڕی ئێران و عیراق لهباری مهیدانییهوه
بۆ خهباتی حیزبی دێموکڕات چین 1،پێشوازیی له کۆتایی هاتنی ئهو
شهڕه کرد.
 /٥حیزبی دێموکڕات ههمیشه به عیلم به عورفی نێودهوڵهتی
 -1لهو کاتهدا وهک ساڵی  ١٩٧٥ئهو مۆتهكهیه باڵی بهسهر بزوتنهوهی کورددا
کێشابوو که رێککهوتنی ئێران و عیراق به پێشنیاری دنیای دهرهوه ئهمجارهش
لهسهر حیسابی بزوتنهوهی کورد بێ ،شتێك ک ه کهم و زۆر بهاڵم له رهههندی
جیاوازدا راست دهرچوو.
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لهبهرامبهر رووداوهکانی دهرهوهی خۆی ههڵوێستی گرتووه
و ههرگیز پێی وا نهبووه که بۆ رهگهڵکهوتنی رهوتی باو دهبێ
چاوپۆشی له پرهنسیپه ئینسانی و شارستانییهکان بکا .کاتێک له
١٣ی خهزهڵوهری ١٣٥٨دا باڵیۆزخانهی ئهمریکا له تاران لهالیهن
گرووپی ناسراو به «خوێندکارانی الیهنگری خهتی ئیمام»هوه داگیر
کرا ،لهگهڵ ئهو ه که حیزبی دێموکڕات بهدرێژایی تهمهنی تا ئهودهمی
داری پشتیوانیی ئهمریکا له رێژیمی شای خواردبوو و هێشتا خۆی
له خانهی دژهئیمپریالیستیدا پێناسه دهکرد ،ئهو حیزبه جیاواز له
زۆربهی نزیک به تهواوی هێز و الیهنهکانی نێو گۆڕهپانی سیاسیی
ئێران ،ئهو کردهوهیهی بهبێ پهرده مهحکووم کرد .له گۆشهنیگایهکی
جیاوازهوه ،لهحاڵێکدا که حیزبی دێموکڕات زۆر زوو نێوانی لهگهڵ
رێکخراوی موجاهیدنی خهڵک تێک چوو و تهنیا جاریش که بهیاننامهی
هاوبهشی لهگهڵ هێندێک کهسایهتی و رێکخراوی ئێرانی ئیمزا کرد که
لهباری ئامانج و مهرامهوه هاوبهشییهكی ئهتۆی لهگهڵیان نهبوو بۆ
ئهوه بوو که له بهرامبهر پێشنیاری پارلمانی ئورووپا بۆ بهڕهسمی
ناسینی موجاهیدین وهك نوێنهری خهڵکی ئێران ئیعتراز بکا 1،بهاڵم
کاتێك له جۆزهردانی  ١٣٨٣پۆلیسی فهڕانسه هێرشی کرد ه سهر
بنکهکانی ئهو سازمانه له پاریس ،حیزبی دێموکڕات به ڕوونترین
2
دهربڕین ئهو هێرشهی مهحکووم کرد.
 /٦سهرهنجام و له ههمووی گرینگتر ،حیزبی دێموکرات ل ه پێوهندییه
ههرێمی و نێونهتهوهییهکانی خۆیدا ههمیشه تێکۆشاوه سنووری
نێوان دۆستایهتی و سهربهخۆیی سیاسی رابگرێ .ئهمهمان له
مامهڵهی ئهو حیزبه لهگهڵ بلۆکبهندیی هکانی سهردهمی شهڕی سارددا
1
لهو کاتهدا  ٣٠٠کهس له ئهندامانی پارلمانی ئورووپا بهیاننامهیهکیان بهو ئاقارهدا
دهرکردبوو .حیزبی دێموکڕات (به ئیمزای نوێنهری خۆی له ئورووپا ،شههید عهبدوڵاڵ قادری) له
ئیعترازنام ه هاوبهشهکهی لهگهڵ ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی ئهم کاره به «تهعینی تهکلیف» بۆ خهڵکی
ئێران ناو دهبا و داوا له پارلمانی ئورووپا دهکا بهو ههڵوێستهیدا بچێتهوه .رۆژنامهی کوردستان
ژماره ( ،)١٥٠جۆزهردانی .١٣٦٨

 -2بهیاننامهی ٢٩ی جۆزهردانی ١٣٨٣ی دهفتهری سیاسیی حیزبی دێموکڕاتی
کوردستانی ئێران .حیزبی دێموکڕاتی کوردستان ل ه سهردهمی حکومهتی نوری
مالیکیشدا که ناوبهناو دهست و پێوهندهکانی ئێران له عیراق هێرشیان دهکرده
سهر کهمپی ئهشرهف ،ههمان ههڵوێستی گرت.
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دی 1.بهاڵ م ل ه پێوهندیی حیزبی دێموکڕات و دهوڵهتی عیراقدا که به
دانپێدانانی خودی سهرکرد ه کوردهکانی عیراق و بهپێی ویکیلیکس
خاوێنترین جۆری پێوهندیی نێوان دهوڵهتێک و ئهکتهرێکی غهیره
دهوڵهتی بووه ،جوانتر دهردهكهوێ .ئهگهر به ههڵکهوت دهوڵهتی
عیراق داوایهکی له حیزبی دێموکڕات کردبێ که لهگهڵ ریسالهتی
نهتهوهیی و شۆڕشگێڕانهی وی ناتهبا بووبی ،ئهو حیزبه بهبێ
دوودڵی رهتی کردۆتهوه .بهم چهشنه پێش ئینقالبی ئێران وهختێك
دهوڵهتی عیراق داوا له حیزب دهکا که له رادیۆ و رۆژنامهی خۆیدا
بهدژی بزوتنهوهی کورد له عیراق و بارزانی بدوێ یان ل ه هێرش
کردن ه سهر رێژیمی شا خۆ ببوێرێ ،ئهو حیزبه داخرانی مێدیاکانی
خۆی بهسهر ملدان بۆ ئهو جۆره داوایانهدا تهرجیح دهدا 2.حیزبی
دێموکڕات ههمیشه گوتوویهتی ئێمه وهرگرتنی یارمهتیی دهرهکی
به ههقی خۆمان دهزانین ،بهاڵم یارمهتیی مهرجدار قبووڵ ناکهین.
بهپێی هێندێک سهرچاوه کاتێك پاش ئینقالب و دهسپێکی دانوستانی
ههیئهتی نوێنهرایهتیی گهلی کورد و کۆماری ئیسالمی ،دهوڵهتی
عیراق مهرجی قورس بۆ درێژهدانی پێوهندییهکانی لهگهڵ حیزبی
دێموکڕات دادهنێ ،ئهو حیزبه رهتیان دهكاتهوه 3.له ههلومهرجێکدا
که حیزبی دێموکڕات ههم لهگهڵ کۆماری ئیسالمی له شهڕدا بوو و
ههم پێویستیی به یارمهتیی دهوڵهتی عیراقبوو ،کاتێک ساڵی ١٣٦١
عیراقییهکان فڕۆکهیهکی نیزامیی ئێرانیان لهسهر ئاسمانی کوردستان
(له بێههنگوینی مههاباد) بهردایهوه و فڕۆکهوانهکه به برینداری
کهوته دهست حیزبی دێموکڕات ،ئهو حیزبه داوای دهوڵهتی عیراق
بۆ تهحویلدانی فڕۆکهوانهکهی له بهرامبهر پاداشی ماددیشدا قبووڵ
نهکرد و ئهسیرهکهی شهڕی رادهستی دوژمنی خۆی واته کۆماری
ئیسالمی کردهوه.

 -1بڕوانه سهرهوه ،بهشی .٢
 -2حهسهن زاده ،عهبدوڵاڵ ،ئهزموونی خهبات ،چاپی ستۆکهۆڵم ،ل .٧١
 -3حیسامی ،کهریم ،ل ه بیرهوهرییهکانم ،بهرگی شهشهم ،سۆکهۆڵم ،١٩٩٢ ،ل
.٢٥٠
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 /٦ههڵسهنگاندنی بهرههمی تیکۆشانی نێونهتهوهیی
حیزبی دێموکڕات
بهو هۆکاره سیاسی و حقووقییانهی پێشتر باسمان کردن،
پێوهندییه دهرهکییهکانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان تهنانهت ئهو
کاتهی سهرکهوتنی درهوشاوهشی بهخۆوه دیوه ،ههمیشه وهك
پێوهندیی ناڕهسمیی بزوتنهوهی گهلێکی ژێردهسته و حاشالێکراو
له ههلومهرجی زۆر سهختی خهباتدا ماوهتهوه .ئاشکرایه گهلێک که
حاشا له بوونی دهکرێ و ههڕهشهی نهمانی لهسهره ،به بایهخهوه
بۆ ههر جۆره سهرنج و پشتیوانییهک دهڕوانێ که دنیای دهرهوه
حازر بێ پێی نیشان بدا ،تهنانهت ئهگهر ئهو سهرنج و پشتیوانییه له
کهمترین ئاست و الوازترین شکڵیشیدا بێ.
ئهگهر یارمهتیی ناوهنده بهشهردۆستهکان و هاوکاریی دهوڵهتی
عیراقی لێ دهربکهین ،لهسهریهک دهتوانین بڵێین بهرههمی پێوهندیی ه
نێونهتهوهییهکانی حیزبی دێموکڕات ئهوهندهی ههبووه زۆرتر سیاسی
و مهعنهوی بووه و کهمتر وا ههبووه پشتیوانیی کۆنکرێتی ماددی،
نیزامی یان لۆژیستیکی لێ بکهوێتهوه .ئهوهش ههم بۆ بێمهیلی و
موحافزهکاریی کۆمهڵگای نێودهوڵهتی دهگهڕێتهوه ،ههم بۆ جۆرێک
کۆمپلێکس (عوقده) که وای کردووه له فهزای سیاسیی ئێرانیدا داوای
ههر جۆره یارمهتییهکی دهرهکی به «خیانهت به نیشتمان» لێک
بدرێتهوه 1.ئهوه لهحاڵێکدایه که لهنێو پهسندکراوهکانی رێکخراوی
  -1بۆ نموونه دژکردهوهی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی به پهیامی پیرۆزبایی مستهفا
هیجری بۆ ههڵبژێرانهوهی جۆرج بووشی دووهم به سهرکۆماری ئهمریکا که
لهوێدا ناوبراو هیوای خواستبوو ئهمریکا بۆ کۆتایی هێنان به حاکمیهتی کۆماری
ئیسالمی یارمهتیی خهڵکی ئێران بدا .کاتێک حیزبی دێموکڕاتی کوردستان وێڕای
پێشوازی له بڕیارنامهی ١٩٧٣ی شووڕای ئهمنیهتی نهتهوه یهكگرتووهكان
(مارسی  )٢٠١١بۆ دانانی ههرێمی دهژهفڕین له لیبی ،له بهیاننامهیهکدا داوای له
کۆمهڵگای نێودهوڵهتی کرد که ههمان ههنگاو بۆ پاراستنی گهلی کورد ههڵێنێتهوه،
ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی و تهنانهت ئهو الیهنانهی (وهك اتحاد فدائیان خلق ایران) که
له ههمووان زیاتر له حیزبی دێموکڕات نزیکن ،بهدژی حیزبی دێموکڕات وهدهنگ
هاتن .له کاتی راگهیاندنی هاوپهیمانی بۆ ئازادی و یهکسانی له ئێران-یش (هانۆڤر،
فێوریهی  )٢٠١٩قسهکانی نوێنهری حیزب لهو کۆبوونهوهیهدا (نووسهری ئهم
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نهتهوه یهكگرتووهکاندا بنهمای وا ههیه که رێگه به بزوتنهوهی
رزگاریخوازی گهالنی خاوهن مافی دیاریکردنی چارهنووس دهدا
که   ههر جۆره یارمهتییهکی ڕهوا له دهرهوه وهربگرن و تهنانهت
1
دهوڵهتانی دیکه ئهرکدار دهکا به هانای ئهو گهالنهوه بچن.
ئهو بهربهسته دووالیهنهیه واته بێمهیلیی دنیا لهالیهک و شهرمێونیی
ئۆپۆزیسیۆنی کورد و ئێرانی لهالیهکی دیکهوه بۆ مهسایلی سیاسییش
راسته و کهمتر وا ههبووه که تهعامولی حیزبی دێموکڕات و دنیای
دهرهوه یارمهتی چارهنووسسازی سیاسیی لێ بکهوێتهوه .تاقه
دهسپێشخهریی دیپڵۆماسیی دهوڵهتی که لهم دواییانهدا دیترا نێوبژیوانی
و ئاسانکاریی بنیاتێکی سهر به وهزارهتی دهرهوهی دهوڵهتێکی
ئورووپایی بۆ زهمینهسازیی موزاکره لهنێوان پارته سیاسییهكانی
رۆژههاڵت و کۆماری ئیسالمیدا بوو 2.بهدهر له پاڵنهری راستهقینهی
ئهو رێکخراوه  و جیا ل ه قهزاوهتی سیاسی لهسهر  پرسی موزاکره
لهگهڵ   کۆماری ئیسالمی ،ئهم دهسپێشخهرییه لهو ڕووهوه دهبێ
به موسبهت ببینرێ که دهرفهتێکی پێشتر تاقینهکراوهی بۆ جۆرێک
له دانپێدانان به فاکتهری کورد له ئێران و تهمرینی کاری هاوبهش
و راهێنانی دیپڵۆماسیی حیزبه سهرهكییهكانی رۆژههاڵت رهخساند.
بهو حاڵهش ئهو مهوریده هیچ له وێن ه گشتییهكه ناگۆڕێ که لهودا
بزوتنهوهی کورد له ئێران هێشتا لهالیهن ناوهنده نێونهتهوهییهكانهوه
وهک ئهکتهرێکی موعتهرهف تهعامولی لهگهڵ ناکرێ.
ئهگهرچی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له ناساندنی مهسهلهی
کورد بهتایبهتی کوردی رۆژههاڵت به دنیای دهرهو ه و لهقاودانی
جینایهتهکانی کۆماری ئیسالمی له کوردستان و خراپکارییهکانی له
ناوچهدا تا ڕادهیهکی باش سهرکهوتوو بووه ،بهاڵم به زۆر هۆکاری
قانوونی و سیاسی بهرههم و سروشتی پێوهندییه نێونهتهوهییهکانی
دێڕانه) لهبارهی رهوایی داوای پشتیوانیی نێودهوڵهتی ،دژکردهوهی الیهنه
ئێرانییهكانی لێ کهوتهوه.

1-CASSESE, Antonio, « Le droit international et la question de l’assistance aux mouvements de libérations nationales », RBDI, 2/1986, pp.

326-307.
   -2ئهگهر تێرمینۆلۆژیی دروست بهکار ببهین ،کاری ئهو رێکخراوه نێوبژیوانی
بووه(facilitation) .نهبووه ،بهڵکوو تهنیا ئاسانکهرهوه )(mediation
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ئهو حیزبه له ئاست خهباتی دوور و درێژ و بێپسانهوهی حیزبی
دێموکڕات و فیداکاری و سهختیچاشتنی پێشمهرگهکان و خهڵکی
کوردستان نهبووه .بهپێچهوانهی بۆچوونی باو ئهوهش تهنیا بۆ
نهمانی دوکتور قاسملوو که تا ئێستا کورد دیپڵۆماتی ئهوهنده وشیار
و کارامهی بهخۆیهوه نهدیتوه ،ناگهڕێتهوه .سهردهمێک حیزبی
دێموکڕات له لوتکهی مهیدانداریی خۆیدا بوو و به وتهی کریس
کۆچێرا پێوهندییهکانی له ئاستێکدا بوون که کوردهکانی عیراق
ئێرهییان پێ دهبرد   1.دوکتور قاسملوو بۆخۆیشی لهوه خۆشحاڵ
بوو که مهسهلهی کورد زیاتر له جاران له دنیادا کهوتۆته بهر باس و
پێی وابوو بههۆی کۆنهپهرست بوونی رێژیمی خومهینی و شۆڕشگێڕ
بوون و بهپرهنسیپ بوونی حیزبی دێموکڕات ،خهباتی کورد له ئێران
زیاتر له پارچهکانی دیکهی کوردستان سهرنجی دنیای راکێشاوه.
کهچی ناوبراو له دوایین ساڵهکانی ژیانیدا له ههڵوێست و مامهڵهی
کۆمهڵگای نێونهتهوهیی له بهرامبهر قهزیهی کورددا دڵسارد و نائومێد
دیار بوو .قاسملوو لهو بارهوه دهڵێ «جێگای داخه که تهنیا پاش
بۆمبارانی شیمیایی ههڵهبجه کۆمهڵگای جیهانی سهرنجی جیددیی
داوهته دۆزی کورد و ئێستاش حازر نیه ئهو مهسهلهیه له رهههندی
راستهقینهی خۆیدا ببینێ و تهنیا له خانهی پرسی چهکی کۆمهڵکوژدا
بۆی دهڕوانێ» 2.کاتێک   له سهفهری پێش ئاخریدا بۆ دهرهوهی
واڵت ،ههواڵنێری بیبیسی له دوکتور قاسملوو دهپرسێ داخوا بۆ
داوای یارمهتیی کۆنکرێت هاتۆته ئورووپا ،ناوبراو له واڵمدا دهڵێ:
«نهخێر ،چونکه هیچ دهوڵهتێک نیه ئاماده بێ پشتیوانی له مهسهلهی
کورد بکا .ئێمه کهمێک یارمهتیی مهعنهوی و سیاسیی هێندێك له
رێکخراوهکان و کهسایهتییهکان و نوێنهرانی پارلمان و هێندێک
رێکخراوی مرۆڤدۆستمان پێ دهگا .بههۆی بارودۆخێکی ژیئۆپۆلیتیک
که ههمانه ،هیچ کهس پێی خۆش نیه بهو شێوهیه که بۆ بزوتنهوهی
رزگاریخوازانهی فهلهستین یان ئێریتره و پۆلیساریۆ و هی دیکه
دهكرێ ،یارمهتیمان بکا» 3.ههر لهو سهروبهندهدا حیزبی دێموکڕات
1-KUTCHERA, op. cit., p. 203.
2-Ghassemlou, l’homme de paix et de dialogue, op. cit., p. 69.

 -3رۆژنامهی کوردستان ،ژماره (.)١٢٠
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له پهیامێکدا بۆ حیزب و رێکخراوه دێموکڕات و پێشکهوتنخوازهکانی
سهراسهری جیهان پێی رایگهیاندبوون «پشتیوانیی ئهوان له خهباتی
[ئهو حیزبه] به هیچ جۆر له ئاستی قهبارهی راستهقینهی خۆڕاگری
و خهباتی ئهو حیزبهدا نیه» 1.واقعیهتێک که له سااڵنی دواتریشدا
گۆڕانێکی وههای بهسهردا نههاتووه و ئهو حیزبه ههروا دڵسارد بووه
لهوه که دهوڵهتانی دێموکراتیکیش لهپێناو بهرژهوهندییه تهسک و
کاتییهکانی خۆیاندا لهسهر ساتوسهودایان لهگهڵ دهوڵهتانی دیکتاتۆڕ
2
بهردهوامن.
ئهزموونی خهباتی گهالن تهنانهت هی ئهو گهالنه که خاوهنی
قهوارهی نێوخۆیی دانپێدانراون نیشان دهدا ههتا ل ه نێوخۆی واڵتدا
زهمینهی دێموکڕاتیک بۆ گفتگۆ و ئیداره و چارهسهری کێشهکان زیاتر
بێ ،ئهو گهالنه کهمتر پێویستیی پهنابردن بۆ مهیدانی نێونهتهوهیی
ههست پێدهكهن .ئهمه بۆ حیزبی دێموکڕاتیش راسته .سهرنجڕاکێشه
بزانین له حاڵێکدا که پێش ئینقالبی ئێران ئۆرگانی رهسمیی حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان پڕ بوو له رهنگدانهوهی ههوڵهکانی ئهو حیزبه
بۆ راکێشانی سهرنج و پشتیوانیی نێونهتهوهیی ،له مانگهکانی پاش
ئینقالب و تا یهک دوو ساڵیش کهمترین ههواڵ و بابهتی لهم چهشنه
له رۆژنامهی «کوردستان»دا باڵو بۆتهوه .ههر کاتێکیش حیزبی
دێموکڕات له چهقی جوغرافیای ئهسڵیی خهباتی خۆی دوورتر
کهوتۆتهوه ،ئهو حیزبه زیاتر ناچار بووه چاو له فاکتهری نێونهتهوهیی
ببڕێ و تێکۆشانی دهرهوهی واڵت و روو به دهرهوهی واڵتی خۆی
پهره پێ داوهتهوه .ههڵبهت چاالکبوون لهبواری پاڕادیپڵۆماسیدا
خودبهخود به مانای ئهوه نیه که ئاست و کوالیتیی پێوهندییهکان
ی پێدا بنێین پاش لهتبوونی حیزبی دێموکڕات لهگهڵ
لهسهرێیه .با دان 
 -1پهیامی کۆنگرهی حهوتی حیزبی دێموکڕات بۆ حیزب و رێکخراوه دێموکڕات
و پێشکهوتنخوازهکانی سهرانسهری جیهان.
 -2راپۆرتی کۆمیتهی ناوهندی بۆ کۆنگرهی دهههم ،نوسخهی فارسی .بڕگهکه
له باسی کۆنفرانسی جیهانیی مافی مرۆڤ ( )١٩٩٣دا ،سیاسهتی نیسبیهتی
فهرههنگیی دهوڵهتانی دیکتاتۆڕی وهك ئێران که بۆ رهچاونهکردنی ستاندارده
نێونهتهوهییهکانی مافی مرۆڤ بهربهستی کهلتووری به بیانوو دێننهوه ،و سات
و سهودا و چاوپۆشیی دهوڵهته دێموکراتیکهکان له پێشێلکردنی مافی مرۆڤ له
واڵتانی دیکتاتۆڕلێدراودا له یهک ئاست دادهنێ.
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ئهوه که چاالکییهکانی ههردوو الیهنی دێموکڕات له دنیای دهرهوهدا
رهنگه لهچاو جاران زیاتر و فرهچهشنتر بووبن ،بهاڵم ئهو حیزبه لهو
مهیدان ه وهک له مهیدانهکانی دیکهدا ئهو سهنگهی جارانی نهبووه.
لهڕاستیدا جێگه و پێگهی ههر بزوتنهوهیهک بهوه بهنده که ئهو
بزوتنهوهیه تا چ ڕادهیهک له هاوکێشهکانی پێوهندیدار به ئایندهی
واڵت و ناوچهی خۆیدا شوێندانهره ،خاوهن روانگهی ستراتژیک و
بههێز و یهكگرتوویه ،گشت توێخ و جومگهکانی کۆمهڵگا له خهبات
وهردهدا ،توانای پسپۆڕ و هێزی ههراو له ههموو بوارهکاندا لێک
گرێ دهدا و بهرژهوهندیی دنیای دهرهوش بۆالی خۆی رادهکێشێ.

 /٧ئهنجام:
دوورهدیمهنی داهاتووی پاڕادیپلۆماسیی کوردی رۆژههاڵت
دهرکهوتن و سهرکهوتنی بزوتنهوهیهکی رزگاریخواز له مهیدانی
نێونهتهوهییدا به جێگه و پێگ ه و هێز و توانای ههقیقیی بزوتنهوهکه
له مهیدانی نێوخۆییدا بهستراوهتهوه .بۆ ئهوهی عوقدهی پێوهندییه
نێونهتهوهییهکان بزوتنهوهیهکی وهك بزوتنهوهی کورد له ئێران
تووشی سورپرایزی تاڵ و دڵساردی نهکا ،دهبێ یان دهسهاڵتی
ناوهندی بهجیددی و راستگۆیانه حیزبی دێموکڕات و بزوتنهوهی
سیاسیی کورد ل ه ئێران وهک پارتنێر قبووڵ بکا و حازر بێ
بهشێوهی سالم و دێموکراتیک تهعامولی لهگهڵ بکا (شتێك که تا
ئێستا نهدیتراوه و به سهرنجدان ب ه ماهیهت و نیهتی الیهنه به ئیدیعا
سهراسهرییهکانی نێو ئۆپۆزیسیۆنی ئێران وێ ناچێ لهمهودواش
النیکهم له کورتخایهندا ببینرێ)؛ یان حیزبی دێموکڕات و بزوتنهوهی
کورد له ئێران القیان به قایمی لهسهر عهرزی خهباتی خۆیان گیر
بێ و لهسهر خاکی خۆیان فاکتهری شوێندانهر و یهکالکهرهوه بن.
ئهودهم ههم ئێلیتی غهیره کوردی مودهعیی دهسهاڵت له ئێران و ههم
دنیای دهرهوه ناچار دهبن به چاوێكی دیکه بۆ حیزبی دێموکڕات و
بزوتنهوهی کورد بڕوانن.
نهتهوهی کورد به گشتی و گهلی کورد له ئێران بهتایبهتی کهوتۆته
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دۆخێکی سهختی ژیئۆپۆلیتیکهوه که  بهشێوهی جوغڕافیایی بۆخۆی
دهستی و ه دنیا راناگا و کۆنتڕۆڵی  کارته سروشتییهکانی راکێشانی
سهرنج و بهرژهوهندیی زلهێزهکان و دروستکردنی فشار بۆ سهر
دهسهاڵتی حاکمیش لهدهست خۆیدا نیه .لهالیهکی دیکهوه ،دهسهاڵت
له ئێراندا به هۆکاری نێوخۆیی و نێودهڵهتی پاشخان و زهمینهی
مامهڵهی بنیاتنهر و نیهتپاکانه لهگهڵ پرسی پێکهوهژیانی گرووپه
ئێتنیکهکانی نیه و زهحمهته ئالهنگارییهكانی سیناریۆی ناڕوونی
ئاڵوگۆڕهکانی لهمهودوای ئێران و ناوچهش بهم زووانه وهها پاشخان
و زهمینهیهک پێک بێنن .ههربۆیه پاڕادیپڵۆماسیی حیزبی دێموکڕات
و هێز ه سیاسییهکانی دیکهی رۆژههاڵت تهنیا کاتێک دهسکهوت و
بهرههمی چاوهڕوانکراوی دهبێ که فاکتهری کوردی له ئێران بۆخۆی
بههێز بێتهوه .ئهو قسهیهی دوکتور قاسملوو که دهیگوت ئێمه ههم
لهبهر ئهوهی سهربهخۆیی سیاسیی خۆمان خۆش دهوێ و ههم
لهبهر ئهوهی بۆ بهرژهوهندیی زلهێزهکان سهرنجڕاکێش نیین له
دنیای دهرهوهدا یار و پشتیوانی ستراتژیکمان نیه ،بۆ ئهمڕۆش کهم
و زۆر راسته .بهاڵم ئهگهر لهو سهردهمهدا هیچ دهسهاڵتێکی گهورهی
جیهانی حازر نهبوو خۆی له مهسهلهی کورد به خاوهن بکا ،کهمتر
لهبهر ئهوه بوو که به قهولی قاسملوو کورد وهك ئێریتره دژایهتیی
سۆڤیهت ناکا ههتا ئهمریکا پشتیوانیی لێ بکا و وهک نیکاراگوا
دژایهتیی ئهمریکا ناکا ههتا شووڕهی پشتی بگرێ .بهڵکوو زۆرتر
لهبهر نهخش ه و دوورهدیمهنی بهرژهوهندییه ستراتژییهکان بوو.
ئهزموونی سێ دههه تهعامول و هاوکاریی چڕوپڕی دهوڵهتانی
رۆژئاوا بهتایبهت ئهمریکا و فهڕانسه لهگهڵ ههرێمی باشووری
کوردستان به ئێمه دهڵێ که بهپێچهوانهی هێندێك شرۆڤهی
خۆشخهیااڵنه ،نهخشه و دوورهدیمهنی ئهو بهرژهوهندییه
ستراتژییانه له رۆژههاڵتی نێوهڕاست ههروا به ئاسانی ناگۆڕێن.
ههربۆیه دهگهڕێینهوه سهر ئهو ئاکامگیرییه که مادام دهسهاڵتی
نهیار نادێموکراتیک و دنیای دهرهوهش بێمهیله ،بزوتنهوهی کورد
له ئێران تهنیا به یهكگرتنی راستهقینهی سیاسی و  پێکهوه گرێدانی
ههموو جوغرافیاکانی خهبات و وهکارخستنی هێز و پۆتانسیهل و
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فرهچهشنییهکانی له ههموو بوارهکاندا( 1بهتایبهتی ئهو بوارانهی بۆ
2
حزووری مهیدانی و کۆنتڕۆڵی خاک و سهرچاوهکانی گرینگن)،
دهتوانێ بااڵنسی هێز به قازانجی خۆی بگۆڕێ .ئهگهر هێزه
سیاسییهکانی کوردی رۆژههاڵت (به ههردوو دێموکڕاتیشهوه)   ل ه
مهیدانی نێونهتهوهییدا وهك له مهیدانی نێوخۆییدا واز له تهكڕهوی
بێنن و پێکهوه به پالن و نهخشهرێگایهکی ستراتژیک   کار بکهن
که لهودا ههم ئامانج و روانگهی سیاسی و ههم کهرهست ه کۆن و
مۆدێرنهکانی بردنهپێشی ئهم ئامانج و روانگهیه (له هێزی پێشمهرگه  
و بزوتنهوه جهماوهرییهکانهوه بگره تابواری مێدیایی و لۆبیگهریی
دیپڵۆماسی به پێناسهی فراوانهوه) 3یهک بخرێ ،ئهو کاته کورد له
ئێران دهتوانێ ببێ بهو فاکتهره که ههم دهسهاڵتی حاکم و ههم دنیای
دهرهو ه حیسابی جیددیی بۆ بکهن.

 -1لهگهڵ ئهوه که باوهڕ به فرهڕهههندیی خهبات ههمیشه له مێژووی حیزبی
دێموکڕاتدا بهرچاو بووه ،له سااڵنی دواییدا دوو الیهنی دێموکڕات و لهوهش
فراوانتر دوو بهستێنی مهدهنی و شۆڕشگێڕیی بزوتنهوهی کورد له رۆژههاڵت
لهخۆڕا بهدهوری پرسی شێوهکانی خهبات و ئهولهویهتبهندیی ویست و
ئامانجهکان تووشی دڕدۆنگی   و لێکدوورکهوتنهوه ببوون .بهخۆشییهوه له
یهك دوو ساڵی رابردوودا نیشانهکانی گهیشتن به سهنتێزێک وهدهرکهوتوون.
 -2ناوهندی هاوکاریی حیزبهکانی کوردستانی ئێران سهرهتایهکی هیوابهخش
بۆ ئهم کارهیه که تا رادهیهک کهسایهتیی خۆیشی وهدهست هێناوه ،بهاڵم ئهو
چوارچێوهیه ئێستاش زۆر دهڵهمه و سنووردار و ناپایهداره.
 -3مهبهستمان له پێناسهی فراوانی دیپڵۆماسی ئهوهیه که نابێ پێمان وابێ
تهنیا سیاسهت کهرهستهی دیپڵۆماسییه .ل ه دنیای ئهمڕۆدا ئهو بابهتانهی له
خانهبهندییه حقووقییه نێونهتهوهییهكاندا بهپلهی یهكهم به سیاسی چاو لێ
ناکرێن ،وهك مافی مرۆڤ و مهسهلهی زمان و کولتور و ژینگه ،ئاسانتر و
کاریگهرتر له دروشم و فۆرموولی گهورهی سیاسی کاریان لهسهر دهکرێ.
یهکێک له خاڵه الوازهکانی پاڕادیپڵۆماسیی کورد و حیزبی دێموکڕات ئهوهیه که
بههۆی پهرش و باڵوی و بێبهرنامهیی و نهبوونی لێزانیی پێویست هێندێک فایلی
گرینگ (وهك تاوانی مرۆیی بهدژی خهڵکی کوردستان و پهروهندهی تێرۆری
دوکتور قاسملوو) هێشتا بهنێونهتهوهیی نهكراون.
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بهرهو خهباتێكی نوێ:

گۆڕینی شێواز ،گۆڕینی گۆڕهپان و
گۆڕینی بهردهنگ
ناسر باباخانی

201

ڵ
نەتەوە�
 202قە�ی خۆڕاگری ناسنامەی
ی

()١

ڕهنگ ه نوێبوونهو ه ب ه مانای گۆڕینی «دۆخی ههنووكهیی» ،ب ه هۆی
سروشتی مرۆڤهو ه زۆر جاران خۆڕاگری ل ه بهرامبهریدا بكرێ ،وات ه
مرۆڤ ك ه خووی ب ه دۆخێك گرت ،ئهگهر لهسهر بنهمای دنیابینییهكی
نوێو ه قهناعهت ب ه گۆڕین نههێنێ ،زهحمهت ه حهول بۆ گۆڕینی دۆخهك ه
بدا .ل ه ههموو ئهو گۆڕانكارییانهشدا ئهو ه چینی ئێلیت و بژاردهن ك ه
كارگێڕی سهرهكین بۆ ئهوهی گۆڕانكاری پێك بێ ،گۆڕانكارییهك
ل ه سهر پێناسهی «پێویستییهكی مێژوویی» بۆ ئهوهی دنیایهكی
جیاوازتر و نوێتر سازدهن .ئهم پێویستیی ه مێژووییهش دهبێ ههم
بواری زهینی ههم بواره عهینییهكهی لهبار بكرێ.
ئهگهر ل ه ڕوانگهی ئهم گۆڕان ه و ئهم پێویستیی ه مێژوویی ه ل ه حیزبێكی
سیاسی بڕوانین ،دهبێ پرسیارهك ه ئاوا بێنین ه گۆڕێ چۆن حیزبێكی
سیاسی دهتوانێ نوێ بێتهوه؟ ئایا پێویست ه حیزب ب ه ههڵسهنگاندنی
بارودۆخی ههمهالیان ه ئاڵوگۆڕێكی بنهڕهتی ل ه خۆیدا ساز بكا؟
پێكهات ه و نێوهرۆك لهم گۆڕانهدا چی لێ دێ؟ ب ه حوكمی ئهوهی
ك ه حیزب ڕێكخراوهیهكی «ئاكامخواز» ه دهبێ بهردهوام واڵمی ئهم
پرسیارهی پێ بێ ،دهسكهوت و دهركهوتهكانی بۆ كۆمهڵگەكهی خۆی
چۆناوچۆن بووه؟ ڕادهی شوێندانهری لهسهر بزووتنهوهی گشتی و
ورده بزووتنهوهكان چهند ه بووه؟ ئهوڕۆیی گوتهنی   tuptuoهكانی
چ بوون؟
با ل ه سهرهتادا تهكلیفی خۆم لهگهڵ نێوئاخن و فۆڕم و داڕشت
ڕوون كهمهوه ،ب ه باوهڕی من بۆ قوتار بوون ل ه دۆخێكی پهسیڤ
و چهقبهستوو ،حیزبێكی سیاسی بهر لهوهی كهڵكهڵهی فۆڕم و
پێكهاتهی ههبێ ،دهبێ سهرنج بدات ه نێوهرۆك ،چون ل ه ڕاستیدا ئهو ه
نێوهرۆك ه ك ه دواجار قالب و فۆڕمیش دیاری دهكا.
ب ه پێویستی دهزانم ئاماژ ه بهم خاڵهش بكهم ك ه مهرجی سهرهكی
بۆ نوێبوونهوهی ههموو حیزبێكی سیاسی ،خهسارناسییهكی ل ه
سهتاسهت دهروونیی ه بۆ نوێژهن كردنهوهی گوتار .گوتاری نوێ یان
ب ه واتایهكی وردتر پێداچوونهو ه بهسهر گوتاردا ،هۆكاری زیندوویی
و گهشهونهشهی سهرجهم ئهندامانی حیزب ه بۆ سازكردنی كهشێكی
داهێنهرانه ،ڕهخنهگران ه و سازدانی دیالۆگێكی بنیاتنهر .بهاڵم ئهوهی
من لێرهدا مهبهستمه ،قۆناغی پاش نوێژ هنكردنهوهی گوتار ه ك ه
دواتر ئاماژهی پێ دهكهم.
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ڕهنگ ه گهڕانهو ه بۆ نموونهیهكی مێژوویی لهم نوێبوونهوهی ه وهك
خاڵگۆڕانێك ل ه سیاسهتی حیزبیدا ،بڕیار و بوێریی شههید دوكتور
قاسملوو بێ بۆ ئهم گۆڕانه .شههید دوكتور قاسملوو دهكرێ وهك
یهكهم كهس سهیر بكرێ ك ه ل ه دوو قۆناغدا توانی شێواز و مهیدان و
بهردهنگی خهبات بگۆڕێ .جاری یهكهم ب ه هێنان ه گۆڕی سۆسیالیزمی
دێموكراتیك ،وات ه تێپهڕین ل ه «سۆسیالیزمی مهوجوود» بهرهو
«سۆسیالیزمێكی خۆجێیی» گونجاو لهگهڵ ژیانی كۆمهڵگەی
كوردهواری ،بۆ بهردهنگی كورد و دواجار گهیشتن ب ه «سۆسیال
دێموكراسی» ب ه مانا ئهمڕۆییهكهی ڕوو ب ه ئورووپا و ئهمریكا.
دوكتور قاسملوو ب ه نووسینی كورتهباس ل ه تهواوی ئهو سااڵنهی
ك ه پێداگر بوو لهسهر ئهم باسه ،دهیویست حیزبی دێموكرات بهرهو
دهڤهر و ئاقارێكی تر بهرێ و سیمایهكی نوێ ل ه حیزبهكهی نیشانی
ڕۆژئاوا بدا بۆ ئهوهی ل ه داهاتوودا بتوانێ ب ه گۆڕینی شێوازی خهبات
ل ه مهیدانێكی جیاوازتر مانۆڕ بدا لهگهڵ بهردهنگی بیانی!
قۆناغهكهی دواتر ئهو ه بوو ك ه ل ه سهرهتای شۆڕشی گهالنی ئێران
دیسان قاسملوو توانی سێ توخمی شێواز و مهیدان و بهردهنگ
بخات ه ژێر هزری وردی خۆیهوه .خهباتی چهكداری بوو ب ه شێوازی
سهرهكیی بزووتنهو ه (ئهگهرچی داسهپێندراو) ،گۆڕهپانی خهبات بوو
ب ه خاكی ڕۆژههاڵتی كوردستان و بهردهنگهكهشی كۆمهاڵنی ههراوی
خهڵك .بهاڵم ههر لهم قۆناغهدا ب ه حوكمی پتانسییهل ه تاكهكهسییهكانی
خۆی و داهێنانی سهبارهت ب ه كورت ه باس ،بوارهكهی ڕهخساندبوو
ك ه ڕوو ل ه ڕۆژاواش بكا و وهك دیارترین سیمای سیاسیی كورد
سهرنجیان بۆ الی خۆی ڕابكێشێ ،وات ه خهبات لهسهر خاكی
ڕۆژههاڵتی كوردستان و ب ه نێونهتهوهیی كردنی پرسی كوردی ئهم
پارچ ه ل ه واڵتانی ڕۆژئاوایی .ڕهنگ ه ڕێك ههر لهم گۆشهنیگایهشهو ه
بكرێ ڕاكێشانی سهرنجی ئورووپا بۆ كوردانی باشوور ب ه هۆی
قاسملوو ه تاوتوێ بكهین.
ههروهها ئهگهر فاكتۆری كات لهم گۆڕانانهدا لهبهر چاو بگرین
ڕهنگ ه ب ه دهرئهنجامێكی باشتر بگهین .قاسملوو ،كهی كورتهباسی
نووسی؟ قاسملوو ،كهی خهباتی چهكداریی كرد ه شێوازی سهرهكی؟
قاسملوو ،كهی دهستی وتووێژی بۆ الی كۆماری ئیسالمی درێژ
كرد؟ لهڕاستیدا ئهم گۆڕانان ه بهرههمی چركهساتێك نهبوون ،بهڵكوو
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بهرههمی خوێندنهوهیهكی ورد بوون ل ه دۆخی بزووتنهوه ،ل ه دۆخی
نێوخۆ ،ل ه دۆخی ناوچ ه و تهنانهت دۆخی نێونهتهوهیی ك ه ههندێ
جار بهرههمی چهندین ساڵ تێڕامان و خوێندنهوهیهكی وردی خۆی
بوون.
ئهوهی سهرنجڕاكێش ه ئهوهی ه ك ه ل ه تهواوی ئهم ماوهیهدا ك ه
قاسملوو خهریكی چهسپاندنی چهمك ه تیۆریكهكان ه یان گۆڕینی شێواز
و مهیدان و بهردهنگه ،حهولی گۆڕینی پێكهات ه نادا و ئهم ساختارهی
پێ گونجاوترین داڕشته بۆ حیزبهكهی.

()٣

قاسملوو بۆی ه بهشێك ل ه مهیدانی خهباتی كردبوو ب ه ههندهران ،چون
دهیزانی یهكێ ل ه بەهێزترین و كاریگەرترین میكانیزمەكان بۆ بە ئامانج
گەیشتنی دۆزی كورد ،بەجیهانیكردنی ئەم پرسەیە .قاسملوو دهیزانی
كە كورد بۆ ئەوەی بگاتە مەبەست پێویستە بەردەوام پرسەكەی لەنێو
میدیاكانی جیهاندا لە برەودا بێ تا بتوانێ بۆ دواڕۆژ پاڵپشت و پشتیوان
بۆخۆی مسۆگەر بكا.
لە ماوەی سەركردایەتیی شەهید دوكتور قاسملوو وەك سكرتێری
حیزبی دێموكرات ،بەهۆی كەسایەتیی ناسراوی لە ئورووپا و
هەروەها ناسیاوی لەگەڵ سیاسەتمەداران و ڕۆژنامەنووسانی جیهان،
پرسی كورد لە ڕۆژهەاڵت ببوو بە ڕۆژەڤ ،بە جۆرێ كە میدیا
هەرە بەناوبانگەكانی دنیا بەردەوام هەواڵەكانی كوردستانی ئێرانیان
دەگواستەوە ،وەك نموونە :گاردییەن (بریتانیا) ،لۆمۆند (فەڕانسە)،
دێیلی تێلیگراف (بریتانیا) ،لوسوار (بەلژیك) ،ئیكۆنۆمیست (بریتانیا)،
هیراڵد تریبیۆن (ئەمریكا) ،سەندەی تایمز (بریتانیا) ،زوددۆیچە (ئاڵمان)،
بی بی سی (بریتانیا) ،نیووزویك (ئەمریكا) ،فاینانشاڵ تایمز (بریتانیا)،
فیگارۆ (فەڕانسە) ،پرێس (توركیە) ،فرانكفۆرتر ئاڵگماینێ (ئاڵمان) و...
تەنانەت ساڵی  1974لە یەكێك لە ڕۆژنامە پڕتیراژەكانی ئەمریكادا بە
قەڵەمی خۆی بابەتێك لەسەر كۆماری كوردستان باڵو دەكاتەوە .با
دوو نموونە باس بكەین:
ڕۆژنامەی فیگارۆ وەك پڕتیراژترین ڕۆژنامەی فەڕانسە لە كاتی لە
لووتكەدا بوونی شۆڕشی ڕۆژهەاڵتی كوردستان لە بەرواری 1979/8/02
ئاوا دەنووسێ :ئەگەرچی كوردستان وەك واڵت لەسەر هیچ نەخشەیەک
نییە ،بەاڵم    500هەزار كیلۆمەتری چوارگۆشە خاك و زیاتر لە 20
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میلیۆن حەشیمەتی هەیە و لە مێژووی هاوچەرخدا هەركات كوردستان
ڕادەپەڕێ ،پێنج واڵت دەلەرزێن ...فیگارۆ لە درێژەدا دەنووسێ :نەتەوەی
كورد بەسەر پێنج واڵتی توركیە ،ئێران ،عێراق ،سووریە و یەكیەتییی
سۆڤییەت(ی پێشوو)دا دابەش كراوە كە بە درێژایی مێژوو بەردەوام لە
شۆڕشدا بوون و هەمیشە وەك ئەرمەنییەكان سەركوت كراون .حیزبی
دێموكراتی كوردستان لە سەنەدێكدا كە لە 82ی مارس پێشكەشی
خومەینی كردوە ،خوازیاری مافی نەتەوەیی بۆ سەرجەم نەتەوەكانی
ئێران بە شێوەی خودموختاری یان فیدراسیۆن لە چوارچێوەی ئێرانێكی
ئازاددا بووە و...
پڕتیراژترین ڕۆژنامەی ئاڵمان زوددۆیچە تسایتونگ لە 1979/9/1دا
باس لەوە دەكا كە كومیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكراتی كوردستان
لە ڕاگەیاندراوێكدا لە واڵتانی ئەندامی tnemevoM dengilA-noN
لە هاڤانا داوای كردوە سیاسەتەكانی ئایەتوڵاڵ خومەینی لەهەمبەر
كوشتاری كوردی ئێران ئیدانە بكەن.
بێگومان قورسایی هەرەزۆری ئەركی بەجیهانی كردنی پرسی كورد
لە دەیەی هەشتای زایینیدا تا ئەو كاتەی دوكتور قاسملوو مابوو،
لەئەستۆی خۆی بوو .با ویژدان سەنگی محەك بێ ،سەرەڕای نەبوونی
ئیمكاناتی مێدیایی و سۆشیال مێدیایی لەو سەردەمەدا ،توانی سەرنجی
مێدیا بەناوبانگەكانی جیهانی بۆ الی خۆی و پرسی نەتەوەكەی ڕابكێشێ.

()٤

هەنووكە بەپێی ئەم پتانسییەلە مێدیاییەوە و بوونی دەیان ڕێكخراوەی
سیاسی نێونەتەوەیی (كە شارەزای دۆزی كوردن) و حزووری كەسانی
ئاكادیمیسییەن و نووسەر و ڕۆژنامەنووسی نیشتەجێی دەرەوەی واڵت،
جێی خۆیەتی بە هەموو چەشنێ ئەم پەیوەندییانە بە شێوەیەكی تۆكمە و
پالندار سەرلەنوێ ساز درێتەوە و سەرنجی مێدیاكانی جیهان كە ئێستا
وەك مێدیای نێونەتەوەیی دەور دەگێڕن و لەسەر سیاسەتی دەوڵەت و
ڕای گشتی نەتەوەكانی خۆیان و تەنانەت دەوڵەتانی تریش شوێندانەرن،
بۆ پرسی كورد لە ڕۆژهەاڵت ڕابكێشن .ههرچهند بهداخهو ه سهرهڕای
ئهم پتانسییهل ه سهردهمیانه ،ب ه حهشیمهتێكی نیزیك ب ه چل میلیۆن
كورد ،ئێستاش پاش ساڵههای ساڵ باڵڤۆكێكی ئاكادیمیكی دەوڵەمەند
و بەهێزی ( )ISIل ه نێو كورددا نیی ه ك ه بكرێ وهك سهرچاوهیهكی
باوهڕپێكراوی زانستی ل ه الیهن پسپۆرانی نهتهوهكانی ترهو ه سهیر
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بكرێ و بههای پێ بدرێ و ئهمه بهڕاستی بۆشاییهكی گهورهیه.
ل ه الیهكی ترهو ه ئێستا كە خەبات لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان وەستاوە
و هێزی پێشمەرگەی ڕۆژهەاڵت دەمێك ساڵە لە باشوور قەتیس ماوە
و نهبوونی ئهم «حزووره« لهسهر خاكی ڕۆژههاڵتی كوردستان وهك
گهورهترین خهسار ،كەڵك وەرگرتن لە وزەی ئەم مێدیا جیهانیانە
دەروازەیەكی نوێی خەباتمان بە ڕوودا دەكاتەوە ...رێك وەك ئەوەی
دوكتور قاسملوو كردی!
دیار ه ك ه باس ل ه گۆڕینی شێوازی خهبات ،گۆڕینی گۆڕهپانی خهبات و
گۆڕینی بهردهنگ دهكهین بهم مانای ه نیی ه ك ه ئهو چهمكهی وهك خهباتی
فرهڕهههند ه نێودێرمان كردو ه لهبیر بكهین ،وات ه كهلك وهرگرتن ل ه
ههموو تواناكان ،بهڵكوو جۆرێ خوێندنهوهی واقعبینانهی ه بۆ دۆخی
حیزبهكان .ب ه حوكمی دۆخی تایبهتی ئێستای حیزبهكان ،گۆڕهپانی
خهبات دهبێ بگوازرێتهوه ،چون لهڕاستیدا لهم ساتهوهختهدا خهباتی
چهكداری بهم شێوهی ه بووز ناخوا و دهبێ تێچوویهكی زۆریشی بۆ
بدرێ ،ل ه الیهكی دیكهشهو ه ئهو زهینییهت ه ڕهنگ ه نهتوانی واڵمدهرهو ه
بێ ك ه پێمان وابێ ب ه شێوهیهكی ڕێكخراوهیی دهكرێ ل ه نێوخۆ
خهباتی مهدهنی یان نافهرمانی مهدهنی بهڕێو ه بچێ ،چون دهسهاڵتی
كۆماری ئیسالمی لهو ه داخراوتر ه ئیزنی ئهو ه بدا كورد وهك حیزب و
ئۆرگانیزاسیۆن خۆی كۆ كاتهوه.
كهوا بوو ڕێك لهم پنتهڕا دهبێ شێواز و گۆڕهپان و بهردهنگی
خهبات بگوازرێتهو ه دهرهوهی واڵت وات ه ئورووپا و بهتایبهتی ئهمریكا
و ئهوهی دهبێ سهركردایهتیی كورد نیشانهی بگرێ ،سیستمهكانی
دهرهوهی واڵتن .كۆی سیستمهكانی واڵتانی ئهمریكا و ئورووپا وهك
ناوهندهكانی :سۆشیال مێدیایی ،تینك تانك ،ئاكادێمیك ،لێكۆڵینهوهیی،
ڕاگهیاندن ،مافی مرۆڤ ،ڕێكخراو ه نێونهتهوهییهكان و...
گۆڕینی ئهم سێ توخم ه ل ه خهباتی سیاسیدا دهبێ ههم وهك تاكتیك
و ههم وهك ستراتیژی سهیر بكرێ .البی كوردی ڕۆژههاڵت دهبێ
خێوهتهكهی بهرهو كۆشك و تهالری دهوڵهتانی تر ههڵ دا ،بۆ گۆڕینی
بهردهنگ و گۆڕینی گۆڕهپان و دواجار گۆڕینی شێوازی خهبات .وات ه
دهبێ دیپلۆماسی گشتی وهك هێزی نهرمی بكهوێت ه گهڕ ،جگ ه لهو ه هیچ
دهرهتانێكی تر نیی ه بۆ كورد بۆ ئهوهی بهرهنگاری كۆماری ئیسالمی
بێتهوه .ئهو ه ك ه سهركرادیهتی سیاسی كورد ئهمڕۆ ،چهندی پتانسییهلی
ئهم كار ه و توانایی پراكتیز ه كردنی ههیه ،واڵمهكهی الی خۆیانه!
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شەڕ و ئاشتی و پڕەنسیپە جیهانگیرەکان
لە کولتووری سیاسیی حیزبی دێموکراتدا
عەلی بداغی
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لە مەرامنامەی حیزبی دێموکراتی کوردستاندا زۆر بەڕوونی ئامانج
و خولیا و ،هاوکات پالن و بەرنامەکانی دامەزرێنەرانی ئەم حیزبە
فۆرمولە کراون .لەم مەرامنامەیەدا وەدیهێنانی مافەکانی کورد و
پارێزگاری کردن لەو مافانە بە ئامانجی بنەڕەتیی حیزبی دێموکرات
داندراوە .لەو مەرامنامەیەدا زۆر بەڕوونی   هاتوە کە حیزب هیچ
دوژمنایەتی و ناکۆکییەکی لەگەڵ حکوومەتی ناوەندی نییە و دەخوازێ
لە ڕێگەی هێمنانەوە مافە سیاسی ،نەتەوەیی و کۆمەاڵیەتییەکانی
کورد لە ئێراندا وەدی بێن و دێموکراسی هەم لە کوردستان و هەم
لە ئێراندا سەقامگیر ببێ .حیزبی دێموکراتی کوردستان بە درێژایی
مێژووی خۆی ئەم پڕەنسیپە پێشکەوتووانەیەی ئاوێتە بە باوەڕی
بەرگری لە ناسنامەی نەتەوایەتی لەبەرامبەر هەر مەترسی و
هەڕەشەیەک کردوە« .هێمن» ،شاعیری میللیی کۆماری کوردستان
و ئەندامی پێشووی ڕێبەریی ئەم حیزبە ڕاست لە کاتێکدا کە سوپای
جەهل و تاریکی هێرشی هێناوەتە سەر کوردستان و خۆی گوتەنی
«قەڵتوبڕی خستە سنە»  ،بەمجۆرە ئەم پرەنسیپەی حیزب لەتوێی
شێعرێکدا دادەڕێژێ:
«الشەڕم ،کوا بەدفەڕم ،ئەمما لەسەر مافی ڕەوام
دەست و چەک ،ئیمان و هیوا و هەستی ئاورینم دەوێ
بۆ نەجاتی ئەم گەلە کۆیلە و هەژار و بێکەسە
گیانی پاک و بیری تیژ و ڕێگە ناسینم دەوێ
ئارەزوومە هەرچی ئینسانە بەئازادی بژی
چۆن گەلی داماو و دیل و مات و خەمگینم دەوێ؟»
حیزبی دێموكراتی كوردستان هەر لە بەردی بناغەوە ،سیاسهتهكانی
خۆی لهسهر بنەمای چەند پرسێکی جەوهەری دانا ،وەک خەبات
و تێکۆشان لەپێناو مافی نەتەوایەتی ،داکۆکی لە دێموکراسی،
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پێکەوەژیانی هێمنانە و لەسەروودا بوونی بەرژەوەندییە گشتییەکانی
خەڵک لە هەر حاڵەت و بارودۆخێکدا .حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە ماوەی  75ساڵ تەمەنی خۆیدا ئێستاش پێوانهی سەرەکیی قازانج
و بهرژهوهندیی خهڵكی كوردستان بهگشتی و خهڵكی ڕۆژههاڵتی
كوردستانە بهتایبهتیی .لە هەموو ئەو ماوەیەدا حیزبی دێموكڕاتی
كوردستان ههر دهرفهتێكی قۆستۆتەوە ك ه ب ه قازانجی نهتهوهی كورد
بووە و لە هەموو هاوکێشە و پێوەندییەکانی لەگەڵ هێزە کوردستانی،
ئێرانی ،ناوچەیی و جیهانییەکانیشدا پرسی كورد و بەرژەوەندییەکانی
دەوری بنەڕەتیی گێڕاوە.
باوەڕ بە وتووێژ و چارەسەری ئاشتییانەی پرسی کورد لە ئێران
و پڕەنسیپ و بایەخە مرۆییە جیهانییەکان لە ڕەوتی خەبات لەدژی
دوو ڕێژیمی پاشایەتی و کۆماری ئیسالمییدا تێچووی زۆر قورسی
بۆ حیزب بووە .لە ئێعدامکرانی پێشەوای دامەزرێنەری ،لە تێرۆری
ڕێبەرانی شوێندانەری ،لە کۆمەڵکوژیی خەڵکەکەی و شەهید بوونی
هەزاران پێشمەرگەی جەنگاوەری؛ بەاڵم ئەم حیزبە لە هیچ بڕگەیەکی
مێژووی بریندار و خوێناویی خۆیدا قەت نەیویست تیڕۆڕ ب ه تیڕۆڕ
وەاڵم بداتەوە ،زیندانییەک بخاتە ژێر ئەشکەنجەوە و ،دیلێکی شەڕ
ئێعدام بکا .حیزبی دێموكڕاتی كوردستان بە مووشەک لێی درا ،بەاڵم
وازی ل ه پرەنسیپی ڕێگاچارهی ئاشتیخوازان ه بۆ پرسی كورد ل ه ئێران
نەهێنا و نەیهێشت ڕێژیم باوەڕ بە بایەخ و مەرامە جیهانگیرەکانی
لەدەست دەربێنێ.
حیزبی دێموکرات ئەگەر لەسەر   بنەمای جەوهەری باوەڕەکانی
بەرژەوەندیی گشتیی خەڵک و چارەسەری ئاشتییانەی پرسی کورد-هەر کاتیک هەلی وتووێژ ڕهخساوه ،بە دانوستان لهگهڵ حکومهتی
ناوهندی هەوڵی داوە مافەکانی خهڵکی کورستان دەستەبەر بن و
شەڕ و نائارامی و ماڵوێرانی لە خەڵک دوور خاتەوە .بەاڵم هەرکات
دەسەاڵت ویستوویهتی ب ه زهبری هێز کوردستان داگیر و خهڵك
سهرکوت بکا ،ب ه خەباتی پێشمهرگان ە و بەرگریی چەکدارانە داکۆکیی
لە بەرژەوەندییەکانی خەڵکی کوردستان کردوە و بزووتنهوهی
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شۆرشگێرانهی خهڵكی کوردستانی بههێز و ،مەتەرێزی بهرگری
لە خاک و نیشتمانی ئاوەدان ڕاگرتوە .هاوکات زەبری وەهای لە
دوژمن داوە کە تاساوە ،بۆ نموونە خومەینی بەر لەوەی جامە ژارە
بەناوبانگەکەی لە ساڵی 67ی هەتاویدا هەڵبدا ،ئەم جامە ژارەی
لە هاوینی  ٨٥دا و لە شەڕی سێ مانگە و لە سۆنگەی ئازایەتیی
پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتدا فڕ کردبوو.
ی و قۆناغەکانی
شانازییەکانی ئەم حیزبە لە رەوتی بەرگریی ڕەوا 
مێژووی خوێناوییدا گەلێک زۆرن .حیزبی دێموکرات پێشتر و لە
ساڵەکانی  46و 47دا بە فیداکاری و لەخۆبوردوویی ڕێبەری و کادر
و پێشمەرگەکانی ،گۆمی مەندی دەسەاڵتدارەتیی پاشایەتیی ئیران
شڵەقاندبوو .ئەم حیزبە لە سەر یەک  ٣٣ساڵ خەباتی بێوچان بەدژی
ڕێژیمی پاشایەتی تۆمار کردبوو کە بە نرخی ئێعدامی ڕێبەرانی و
زیندان و ئەشکنجە و ئاوارەیی و دوورەواڵتیی کادر و پێشمەرگە و
ئەندامەکانی وەسەر یەکی نابوو .حیزبی دێموکرات دوای سەرکەوتنی
شۆڕشی گەالنی ئێران و لە کاتێکدا بە سیاسەتی واقعبینانە و
هەڵوێستە ڕوون و بوێرەکانی بەشداریی چاالکانەی لە ڕووخاندنی
ڕێژیمی پاشایەتیدا کردبوو ،بە نیازپاکییەوە لەگەڵ دەسەاڵتی نوێ لە
ناوەند کەوتە مامەڵەوە .حیزبی دێموکرات کە هەرچەند مانگ دوای
ئاشکراکردنەوەی تێکۆشانی لە نێوخۆی واڵت لە حیزێکی سەدان
کەسییەوە ببووە خاوەنی هەزاران پێشمەرگە و سەدان هەزار
ئەندام و الیەنگر لە کوردستاندا ،بەنیسبەت چارەنووسی خەڵکی
کوردستانەوە ئەرک و بەرپرسایەتییەکی زۆری لەسەر شانی خۆی
هەست پێدەکرد .هاوکات کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستانیش هەر هەمان
چاوەڕوانییان لە ڕێبەریی حیزبی دێموکرات بوو.
حیزبی دێموکرات سەرەتا پێیوابوو ڕێژیمی نوێ کە بەرهەمی
ڕاپەڕین و فیداکاری و خوێندانی خەڵکی ئێران دژی رێژیمێکی
سەرکوتگەر و داپڵۆسێنەرە ،بێشک دان بە مافەکانی گەلی کورد کە
خەباتێکی دوورودرێژی لەدژی رێژیمی پاشایەتی کردوە و دەیان ساڵ
بە دەستی ئەم ڕێژیمە غەددارەوە چەوساوەتەوە ،دادەنێ .بەاڵم لەگەڵ
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ئەوەدا کە بەهۆی تیژبینیی ڕێبەرانی حیزبەوە زۆر زوو جەوهەری
ئینتیما و بیرکردنەوەکانی ڕێژیمی بۆ دەرکەوتبوو و ڕێفراندۆمی
کۆماری ئیسالمیی بایکۆت کردبوو؛ بەاڵم دیسانەکەش هەموو هەوڵی
ئەوە بوو بە سیاسەتی سازان و مەدارا پێش بە هەڵگیرسانی شەڕ
لە کوردستان بگرێ و لە کەشێکی سیاسی و ناتوندوتیژدا بۆ مافە
نەتەوایەتییەکانی کورد لە ئێرانی نوێدا تێبکۆشێ .هەڵبەت سیاسەتی
وتووێژ وەک پڕەنسیپێک زۆر پێشتر لەو سەردەمە و لە کاتی
کۆماری کوردستاندا لە حیزبی دێموکرات و الی ڕێبەرانی ئەم حیزبە
نهادینە بوو ،وەک چۆن کاتی خۆی پێشەوای شەهید چەند جار
سەردانی تاران کرد و لەگەڵ نوێنەرانی ڕێژیمی پاشایەتی کەوتبووە
دانوستانەوە ،بۆوەی ناکۆکییەکان دوور گرژی و شەڕ و لێکدان
چارەسەر بن.
لەو بارودۆخەشدا حیزبی دێموکرات لە ڕێگەی سەردان و ناردنی
شاندی دانوستانکار ،لە ڕێگەی نووسینی نامەی سەرئاوەاڵ و
نامەی نهێنی بۆ کاربەدەستانی ڕێژیمی نوێ ،هەموو هەوڵی ئەوە
بوو ڕێگە لە ڕوودانی شەڕ و میلیتاریزە کردنی کوردستان بگرێ،
تا ئەو ڕادەیەی کە د .عەبدولڕەحمان قاسملوو ،ڕێبەری چەپ و
مارکسیستی حیزب «لبیک» بۆ خومەینی ،ڕێبەری ئایینی و دوگمی
ڕێژیم بنێرێ .یان تا ئەو جێیە لە مەدارا و ددان بە جەرگداگرتن بۆ
دوورخستنەوەی شەڕ لە کوردستان چووە پێش کە لەالیەن هیندێک
ڕێکخراوە سیاسیی کەمئەزموونی کرچوکاڵەوە بە «سازشکار»ی
دابندرێ و دروشمی «بمرێ»ی لەدژی بەرز بکرێتەوە! بەاڵم کاتێک
شەڕ دەرگای بە کوردستان گرت و زۆر لەو ڕێکخراوانەی هەتا
پێش ئەوە حیزبی دێموکراتیان بە سازشکار دەزانی و خەڵکیان بۆ
ڕاپەڕین و شەڕ لەدژی ڕێژیم هان دەدا لەپڕ لە مەیداندا نەمان ،ئەمە
دیسان حیزبی دێموکرات بوو کە باری قورسی بەرگریی چەکداری
لە پێناو پاراستنی مان و شوناسی کورد لە ئێرانی گرتە ئەستۆ.
تەنانەت لەو کاتەشدا کە بست بە بست و شوێنشوێنی کوردستان
مەیدانی بەرگری و خۆڕاگریی ئازایانەی پێشمەرگەکانی حیزبی
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دێموکرات بوو ،دیسان ڕێبەریی حیزب وازی لە پرەنسیپی وتووێژ
و چارەسەری ئاشتییانەی کێشەکانی نێوان کورد و ناوەند نەهێنا.
بەڵگەنامەکانی کۆنگرەی چواری حیزبی دێموکرات ئاوێنەی بااڵنوێنی
هەموو ئەم ڕاستییانەن کە پڕەنسیپ و بایەخەکانی خەباتی حیزبی
دێموکرات لە پێوەندی لەگەڵ مافی نەتەوایەتیی گەلی کورد لە ئێران
و سیاسەت و هەڵوێست و شێوەی ڕەفتاری حیزب بەنیسبەت
دەسەاڵتی ناوەند دەردەخەن .وەک لە بەڵگەنامەکانی دیکەی حیزب لە
کۆنگرەکانی دواتریشدا دەردەکەوێ ،حیزبی دێموکراتی کوردستان
سەرەڕای تێگەیشتن و باوەڕی قووڵی بەوەی کەمترین مافەکانی
گەلی کورد لە چوارچیوەی ئەم ڕێژیمەدا وەدی نایەن؛ بەاڵم چونکی
وتووێژ وەک ڕەهەندێک لە خەباتی سیاسیی کورددا دەبینێ ،ئەو مافە
بە خۆی دەدا لە کاتی گونجاو و لەپێناو بەرژەوەندییە نەتەوەییەکانی
گەلی کورددا لەگەڵ دەسەاڵتی ناوەندەی بکەوێتە دانوستانەوە.
حیزبی دێموکراتی کوردستان کە دەستیشی بۆ چەک برد،
بەرگریی چەکدارانەی ئەگەر لەالیەک لەپێناو وەدەستهێنانی مافە
نەتەوایەتییەکانی گەلی کورد و دیفاع لە کەرامەت و هۆوییەتی گەل
بوو ،هاوکات چەکێک بوو بە مەبەستی ناچارکردنی ڕێژیم بۆ وتووێژ.
بە واتایەکی دی «شەڕ»یشی هەر بۆ «ئاشتی» کردوە .وەک چۆن د.
قاسملوو لە ڕاپۆرتی کۆمیتەی ناوەندی بۆ کۆنگرەی  ٥دا بەڕوونی
دەڵێ« :شەڕی هێزەکانی پێشمەرگە شەرە بۆ دیفاع لە ئازادی ،شەڕە
لە پێناو مافێکی ڕەوادا و دواجار شەڕە بۆ گەیشتن بە ئاشتییەکی
سەربەرزانە».
ئەم شەڕە (لەگەڵ کۆماری ئیسالمیی ئێران) کە تا ئێستاش لە فۆڕم
و شێوەی جۆراوجۆردا درێژەی هەیە ،تێچووی قورسی بۆ حیزبی
دێموکرات بووە .لە ڕەوتی ئەم شەڕەدا زیاتر لە  ٥هەزار پێشمەرگەی
حیزب لە مەیدانی ڕاستەوخۆی بەرەنگاریدا شەهید بوون .جێی
سەرنج ئەوە کە لە نێو شەهیدەکاندا  ٤٤کەسیان ئەندامی ڕێبەری
و  36کەسیان لە فەرماندەرانی هێزەکانی پێشمەرگە و  160کەسیان
فەرماندەر و جێگری لک و زیاتر لە  ٠٥٤شەهیدیان کادری سیاسی

ت
یز
ح� ب� دێموکرا� کوردستان 213

بوون .بەو مانایە کە هیچ حیزبێکی کوردی نییە ئەوەندە ڕێبەر و
کەسایەتیی ئاستبەرزی لە مەیدانی ڕاستەوخۆی بەرەنگاری لەگەڵ
ڕێژیمدا لەدەست دابێ .لە الیەکی دیکەوە زیاتر لە  360ئەندامی ئەم
حیزبە لە زیندانەکانی کۆماری ئیسالمیدا لە دار دراون ،و زیاتر لە
 320کادر و پێشمەرگەی حیزب لە نێوخۆ و دەرەوەی واڵت تێرۆر
کراون .بەاڵم لەگەڵ ئەم هەمووە خەسارە گیانییە قورسەدا ،حیزبی
دێموکرات ئێعدامی بە ئێعدام و تێرۆری بە تێرۆر وەاڵم نەداوەتەوە.
پێچەوانە لە ڕەوتی بەرگریی چەکداریی حیزبدا بە هەزاران دیلی
شەڕی ئازاد کردوە .ئەم حیزبە لەگەڵ ئەوەی قوربانیی سەرەکیی
دەستی تێرۆریزمی کۆماری ئیسالمی بووە ،لەگەڵ ئەوەدا کە خاوەنی
تۆکمەترین هێزی نیزامی و پێشمەرگە لە کوردستان بووە ،بەاڵم نەک
هەر دەستی بۆ کردەوەی هاوشێوە لە دژی ڕێژیم نەبردوە؛ بەڵکوو
ئەم کردەوەیەی لە هەر فۆڕم و شکلێک و لە هەر شوێنێکی دنیا و
بۆ هەر مەبەستێکیش کرابێ ،مەحکووم کردوە .ئەمەش لە خەباتی
ڕەوای گەلی کورد و ئەو ژێرخانە فیکرییە دەوڵەمەندەوە سەرچاوە
دەگرێ کە ڕێبەرانی ئاست بەرزی حیزب وەک سامانێکی مەعنەوەی
بۆ جوواڵنەوەی کورد چێیان کردوە .وەک چۆن د .قاسملووی نەمر
لەو پێوەندییەدا دەڵێ« :ئەم بزووتنەوانەی بە ڕێگای دێموکراتیدا
دەڕۆن و الیەنگری و پشتیوانیی خەڵکیان لەگەڵە ،پێویستییەکیان بە
پەنابردن بۆ تێرۆر نییە [ ]...تێرۆریزم سیاسەتی ڕەسمیی کۆماری
ئیسالمییە ،ئەوەش نیشانەی ئەوەیە کە ئەم ڕێژیمە بەرامبەر بە داوای
ڕەوای خەڵک هیچ وەاڵمێکی پێ نییە جیا لە سەرکوت».
وەک لە دێڕەکانی پێشوودا بە کورتی باس کرا ،حیزبی دیموکراتی
کوردستان هیچ هەل و دەرفەتێکی بۆ چارەسەری ئاشتییانەی پرسی
کورد لە ئێران لە کیس نەداوە ،بەاڵم ئەوە دەسەاڵتدارانی رێژیم
بوون کە قەت گوێیان بە نیازپاکیی حیزبی دێموکرات نەبزووت  .
ئەمەش وایکرد کە ئەم حیزبە ناچار بێ لە فۆڕمەکانی دیکەی خەباتدا
بۆ وەدیهێنانی مافە نەتەوایەتییەکانی خەڵکی کوردستان بەردەوام
بێ .بەاڵم ئەم حیزبە نەیدەتوانی ماوەی پتر لە حەوت دەیە لەو
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مەیدانەدا بمێنێتەوە ئەگەر پشتیوانیی هەموو چین و توێژەکانی
کوردستانی لەگەڵ نەبا .ئەم خەڵکەی کە لەگەڵ ئەوەدا زۆرترین
فشار و توندوتیژی و سەرکوتی خوێناویی ڕێژیمیان لەسەر بووە،
بەاڵم پشتی حیزبەکەی خۆیان چۆڵ نەکردوە .هۆکاری ئەمەش بۆ
باوەڕی قووڵ و متمانەیەی خەڵک بۆ حیزبی دێموکرات و سیاسەتە
واقعبینانەکانی دەگەڕێتەوە .ئەم حیزبەی کە دهگهڵ ئهوهی ههمیش ه
باوهڕی به مافی دیاریکردنی چارهنووس بوو ە بەاڵم ،ژیرانە و
بەپرسانە ههلومهرجی خهباتی نهتهوهکهی ههڵسهنگاندوهو سیاسەت
و دروشمەکانی القیان لەسەر عەرز بووە .حیزبێک کە بایەخی بە
ی و سیاسی و
هەموو پێکهاتەکانی کۆمەڵ داوە و تێکۆشانی فیکر 
کۆمهاڵیهتیی هەموو جۆراوجۆرییەکانی کۆمەڵگەی وەک سەرمایەی
بەنرخی خەبات و تێکۆشان سەیر کردوە.
لە گشتییەتی خۆیدا ئەمەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی کردووەتە
حیزبی خۆشەویستی کۆمەاڵنی خەڵک هەر بەتەنیا باوەڕی ئەم حیزبە
بە چارەسەری ئاشتییانەی پرسی کورد هاوکات لەگەڵ مانەوە لە
سەنگەری خەباتی بەرگری و چەکداری بۆ بەخاوەنکردنی پرسی
کورد و پشتیوانیی هەمەالیەنە لە خەڵکی کوردستان نییە؛ بەڵکوو
بۆ کۆمەڵێک دەسکەوت و پڕەنسیپی بەنرخی دیکەی ئەم حیزبە
دەگەڕێتەوە .وەک ئەوەی گرینگترین ڕووداوی مێژووی خهباتی
ڕزگاریخوازانهی کورد ،واتە دامهزرانی کۆماری کوردستان لهسهر
دهستی ئهم حیزب ه پێکهاتوه و پێشەواکەی لەو پێناوەدا سەری چۆتە
سەر دار .وەک خەڵکیبوون و لەپێناو خەڵکدا تێکۆشان لە هەموو
ماوەی تەمەنیدا .وەک سەربەخۆیی سیاسیی حیزبی دێموکرات لە
هەڵوێست و بڕیاردان لە هەرە کاتە ناسکەکاندا .وەک باوەڕمەندبوون
و جێگیرکردنی ئەخالقی سیاسی لە سیاسەتکردن و بڕیاردان و
کاری بەکردەوەدا .وەک پشتیوانیی بەکردەوەی لە جوواڵنەوەی
ڕزگاریخوازیی کورد لە بەشەکانی دیکەی کوردستان .وەک باوەڕ
و ئیمانی قووڵی بە دێموکراسی و پلۆرالیزم و بایەخە مرۆیی و
جیهانگیرەکانی دی .وەک لە سەروودانانی بەرژەوەندیی گشتی لە
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ڕۆژهەاڵتی کوردستان و لە ئاستی کوردستانی گەورەشدا ،وەک
ناساندنی پرسی کورد بە کۆمەڵگەی جیهانی لە ڕێگەی دیپلۆماسی،
و وەک خۆ بەخاوەنکردنی پرسی مێژوو ،زمان ،شوناس ،کولتوور
و جوغرافیای کوردستان لە ئێران و  ...هتد.
لەوالش ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی لە هەموو ئەو ماوەیەدا
چ ب ه زبری سەرکوت و سهرنێز ه و چ لە ڕێگەی شەڕی نەرم و
سایبێریی ئامبازی بزووتنهوهی ڕزگاریخوازانهی كورد بووە و لەو
بهربهرهكانییەدا ل ه هیچ كردهوهیهكی دژەمرۆیی بهرامبهر ب ه كورد
خۆی نهبواردوه .بەاڵم تەنیا ئاسنی ساردکوتانی بۆ ماوەتەوە .حیزبی
دێموکراتی کوردستان بە باوەڕی نەتەوەیی و پرەنسیپە مۆدێڕنە
جیهانییەکانی وەها ئاوێتەی بیر و زەین و نەستی کۆمەڵگەی کوردی
بووە کە دابڕاندنیان لە یەکتر ئەمری مەحاڵە.
حیزبی دێموکرات کارەساتی زۆری بەسەر هاتوە .پێشەوای
دامەزرێنەری لەدار دراوە ،د .قاسملوو و د .شەرەفکەندی ،دوو
سکرتێری هەرە بەوەجی ئەم حیزبە تێرۆر کراوە ،ڕێبەرییەکەی لە
زێدی خۆی هەڵقەندراوە و تەنانەت لەو شوێنەش بە مووشک لێی
دراوە؛ بەاڵم لەگەڵ ئەوەدا هەتا ئێستاش هیچ حیزب و ڕێکخراوێکی
سیاسیی دیکە لە هیچکام لە بەشەکانی کوردستان نەیتوانیوە
هاوشێوەی ئەم بجووڵێتەوە و دەسکەوتەکانی دووپات بکاتەوە.
بۆ دوا وتە و ئاکامگیری لەو باسە باشترین شت گەڕانەوە بۆ چەند
بڕیارێکی گۆنگرەی  ،17تازەترین کۆنگرەی حیزب وەک بەرزترین
ئۆرگانی بڕیاردەری حیزبە .لەو جێگایەی دەڵێ باوهڕ به ڕێگاچارهی
ئاشتیخوازانهی مهسهلهی کورد له ئێران پرهنسیپێکی ههمیشهیی
حیزبی دێموکڕاته .ئەگەرچی ڕهفتاری کۆماری ئیسالمی لهگهڵ
خهڵکی کوردستان و حیزبی ئێمه و ئهزموونمان لهبواری وتووێژدا
به ئێمه دهڵێ که ڕێژیم ههمیشه وتووێژی بۆ مهبهستی بهدخوازانه و
خراپکارانهی خۆی بهکار بردوه.
یان کە باسی دێموکڕاسی وەک یەکێک لە بایەخە گرینگەکانی
نهادینەکراو لە حیزبدا دەکرێ ،هاتوە کە دێموکراسی ههم وهک
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ئیدهئالێكی کارپێکراوی ژیانی سیاسی و ڕێكخراوهیی حیزبی
دێموکڕات و ههم وهک گونجاوترین بهستێن بۆ گفتگۆ و چارهسهری
کێشهکان ،ل ه ڕیزی پێشهوهی ئامانج و بههاکانی حیزبی ئێمهیه.
ههرلهوکاتهدا ئهولهویهتی خهباتی ئێمه مهسهلهی نهتهوایهتی و
پرسی کورد له ڕۆژهەاڵتی کوردستانه .ههربۆیه جۆری مامهڵهمان
لهگهڵ پرۆس ه سیاسییهکانی دهرهوهی کوردستان و ئایندهی ئێران
پێش ههموو شتێك لهسهر بنهمای تایبهتمهندیی کوردستان و پرسی
کورده .هاوکات خهبات بۆ چارهسهری پرسی کورد له ئێراندا نابێ
ئهو ڕاستییهمان لێ بشارێتهوه که کورد یهک نهتهوهیه و کوردستان
یهک نیشتمانه دابهش کراوه.
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د .مەحموود عوسمان:

حیزبی دێموکرات ڕووسوورە
لە مێژووی کورددا و بۆ ئەم
ڕووسوورییەش نرخی زۆری داوە
دیمانە
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ئەوساڵ حیزبی دێموکراتی کوردستان جێژنی  ٥٧ساڵەی دامەزرانی
خۆی دەگرێ .مێژووی نزیک بە هەشت دەیە خەباتی حیزبی
دێموکرات لە حاڵێکدایە کە ئەم حیزبە بۆ وەدەستهێنانی مافەکانی
خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان هێشتا لە خەباتێکی بەردەوامدایە
و سەرکردایەتییەکەی لە دەرەوەی ڕۆژهەاڵتە .حیزبی دێموکرات
لە ڕوانگەی شارەزایانی مێژووی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی
کوردەوە یەکێک لەو حیزبانەیە کە لە بەردەم بارەگای نەتەوەکەی
خۆیدا بە حیزبێکی ڕووسوور و سەربڵند ناسراوە .هۆکارەکانی
ئەو سەربڵندیە چیە و کاریگەریی دێموکرات لە سەر بزووتنەوەی
کورد چییە؟ دوکتۆر مەحموود عوسمان کەسایەتیی سیاسی کورد
لە وتووێژێکی تایبەتی و لە یادی  ٥٧ساڵەی دامەزرانی حیزبی
دێموکراتی کوردستاندا جوابی ئەو پرسیارانە و چەند پرسیارێکی
دیکە دەداتەوە.
کاک دوکتور سەرەتا زۆر سپاس بۆ بەشداریت لەم وتووێژە
زۆر سپاس
با لەپێشدا باسی ئەوە بکەین کە سەرەتای ناسینی جەنابەت
لەگەڵ حیزبی دێموکراتی کوردستان و ڕێبەرانی ئەم حیزبە بۆ
کەی دەگەڕێتەوە؟
پێشەکی بەخێر بێن .بێگومان یادێکی پیرۆزە و  ئێمەش بە قسە
کردن بەشداریی تێدا دەکەین ،من هەر لەسەرەتای کاری سیاسیمەوە
ناسیومن ،حیزبی دێموکرات ئەوەندەی بیرم بێتەوە ساڵی  پەنجاکان
کە ئێمە ئەوکات قوتابی بووین ،لە زانکۆی پزیشکی لە کۆلێژی
پزیشکی لە بەغدا ئەو وەختە دوکتور قاسملووم دیوە ،کە هات
لەوێوە بە نهێنی پارتی دێموکراتی کوردستانی عێراق ڕەتیان کردبوو
چووبوو بۆ پراگ ،لەو وەختەوە من ئەوم ناسیوە   .پێش ئەوەش
لەوکاتە ناسیاویی دیکەمان لەسەر حیزبی دێموکرات هەبوو ،چۆنکە
هێندێکیان بەنهێنی لە بەغدا بوون و لە شوێنی دیکە کاریان دەکرد.
لە دەرەوەش لە شەستەکانەوە کە هاتوچۆی دەرەوەم کردوە وەکوو
نوێنەری شۆڕشی ئەیلوول و مەال مستەفا بارزانی دایمە لە پاریس و
بە تایبەتی لە شوێنی دیکە ،برایانی حیزبی دێموکراتمان دەدی ،لەبەر
ئەوە لە کۆنەوە تێکەاڵویان بووم ،بەاڵم چونکە هەموو ئیشەکان ئیی
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ئێمەش و ئیی ئەوانیش نهێنی بووە زۆر دەرنەکەوتوە ،بەاڵم ئاگادار
بووین لە خەبات و لە تێکۆشان و لەوەی کە کردوویانە یان ئەیان
کرد.
کاک دوکتور کاریگەریی حیزبی دێموکرات وەکوو یەکەم حیزبی
مودێڕنی کورد لە سەر بزووتنەوەی کوردستان بەگشتی چۆن
دەبینی؟
حیزبی دێموکرات بێگومان حیزبێکی کۆنە ،لە حیزبەکانی دیکەش
کۆنترە ،یانی لە چل و پەنەجاوە کە دامەزراوە و پێش ئەوەش چەند
ساڵیش ژکاف بووە ،ڕەبتیان پێکەوە هەیە .دامەزراندنیشی لە مەهاباد
بووە ،کۆماری کوردستانیش کە ناسراوە شەخسێکی وەکوو پێشەوا
قازی محەممەد سەرۆکی بووە ،ئەوانە هەمووی کاریگەریی هەیە.
حیزبی دێموکرات زۆر ناسراوە و ناسینێکی تەواوی هەیە و کۆنە و
زیاتر لە حیزبەکانی دیکە .بێگومان لە کۆنەوە خەباتی کردوە بەاڵم
ئەوەی من بیزانم حیزبی دێموکرات ،یەکێک لەو حیزبانە بووە کە
زەرەری نەبووە بۆ بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی کورد ،حیزبەکانی
تر زۆر جار زەرەریان لە خۆیان و لە بزووتنەوەکە داوە ،حیزبی
دێموکرات لەو شتانە کەمتر زەرەری   هەبووە .خەباتی کردوە بۆ
واڵتی خۆی و ئەوەی توانیبێتی هەوڵی بۆ داوە .هەوڵی داوە بۆ
دێموکراسی لە ئێران ،و لەگەڵ الیەنە ئێرانییەکانیش هاوکاری کردوە
و  هاوکاتیش بۆ ئۆتۆنۆمی بۆ کوردستان.
لە دەرەوەش هەوڵی لۆبیی داوە و لەگەڵ ئەم واڵت و ئەو واڵت
وسەرکردەکانیان کە هێندێکیان زۆر ناسراو بوون .لەو بوارەدا
کەسانی ناسراو وەکوو دوکتور قاسملوو دوکتور سەعید
ئەوەیکە لەوانە گرینگترە بە ڕەئی من و لە زۆر شوێنیش باسیشم
کردوە شێوازی هەڵسووکەوتی دێموکرات لەگەڵ واڵتانی داگیرکەری
کوردستان بوو ،ئەوکاتە ئێمە لە بەر سنوورەکە پێوەندیمان لە
گەڵ ئێران هەبوو و ئەوانیش لەگەڵ عێراق بەاڵم هیچ وەختێک
شتێکیان لەگەڵ حکوومەتی سەدام و عێراق نەکردوە کە زەرەری
بۆ کوردی عێراق هەبێ .ئەوە زۆر موهیمە ،بیرم دێتەوە دوکتور
قاسملوو بەڕەحمەت بێ زۆر ئەهات و ئەچوو دەیانەویست لە بەغدا
تەرتیبی چاوپێکەوتنێکی بۆ بکەن لەگەڵ سەدام ،چەند جارێک خۆی
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لێ دزیەوە ،نەیدەویست تێکەاڵو بێ و ئەیوت من ئەگەر سەددام
ببینم لە تلویزیون دەرئەچێ و ئەویش ئەیهەوێ   مەدحی بکەین،
منیش ناتوانم ئەوە بکەم .کەم هەیە سەرکردەی کورد بەوشێوەیە
فکر بکاتەوە ،ئەو دەیتوانی زیاتر کەڵک وەربگرێ ،دەیانتوانی چەک
وەربگرن ،پارە وەرگرن بەاڵم قەت نەیانویست بچنە ئەو خانەیە کە
بە زەرەری کوردی عێراق بێ ،ئەوە شتێکی گرینگە بە قەناعەتی من
لەبەر ئەوە پەیوەندییەکانیان لەگەڵ ڕژێمی بەعس و لە گەڵ سەددام
کەم بوو بچووک ببوو ،دەسکەوتی کەم بوو ،بەاڵم گوێیان نەئەدایە.
ئەوە کارێکی نیشتمانپەروەرانە و باشە.
کاک دوکتور ئەم شێوە سیاسەتەی حیزبی دێموکرات بۆ چی
دەگەڕێتەوە؟ هێندێک کەس دەلێن ئەمە پابەندی حیزبی دێموکراتە
بە ڕەچاو کردنی ئەخالق لە سیاسەتدا.
من وای ئەبینم ئەوان نەیانویستوە دەسکەوتێکیان هەبێ لەسەرحیسابی کوردی پارچەیەکی تر .خۆتان ئەزانن بمانهەوێ و
نەمانهەوێ جوغرافیا وای کردوە کوردی عێراق دەبێ پەیوەندی بە
ئێران و تورکیە هەبێ ،کوردی ئێران لەگەڵ عێراقی هەبێ و ئەویتر
لەگەڵ ئەوەیتر ،جوغرافیاکەمان وایە ،بەاڵم ئەو پەیوەندییانە دەبێ بە
شێوەیەک بێ لەسەر حیسابی کوردی ئەو پارچەیە نەبێ .ئێستا ئێمە
پەیوەندی بە ئێرانەوە دەکەین نابی لەسەر حیسابی کوردی ئێران
بێ و زەرەر بە کوردی ئێران بگەیەنین و تورکیەش عەینی شت.
ئەوان (حیزبی دێموکرات) ڕەچاوی ئەوەیان کردوە و توانیویانە لەو
پەیوەندییە کە هەیانە ئەو بااڵنسە ڕابگرن .ئەوە گرینگە ،حیزبی تر
هەبوو لە کوردستانی عێراق ئەو بااڵنسەیان ڕانەگرتوە ،نەیانتوانیوە
ڕایبگرن ،لەبەر ئەوە بە ڕەئی من ئەو کارەی حیزبی دێموکرات یەکێکە
لە خاڵە گرینگەکان و خاڵە ئەرێنیەکانی ئەو حیزبە ،ئەوەش لە خەباتدا
جێگای تەقدیرە.
کاک دوکتور جەنابت هەم باسی کاک دوکتور قاسملووت کرد،
هەم باسی حیزبی دێموکرات کە ڕەچاوی دۆخی خەباتی لە
پارەچەکانیتر کردوە ،بەاڵم حیزبەکانی دیکە ئەوەیان نەکردووە،
چەند جاریش دیومە لە وتووێژەکانتدا ڕەخنەی ئەوەت گرتوە کە
بۆچی ڕێگا دەدەن جەعفەر سەحراروودی کە دوکتۆر قاسملووی
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تێرۆر کردوە بێتە هەرێمی کوردستان.
بەڵێ من بەردەوام باسم کردوە ،ئێستاش باسی دەکەم ئەڵێم بکوژی
دوکتور قاسملوو کە ناوی جەعفەری سەحراروودیە بۆ ڕێگای
پێ ئەدەن بێتە هەرێمی کوردستان ،ڕەفسەنجانییش کە ئەوکات
سەرکۆمار بوو یەکێک لە تاوانبارانە ،لە دادگای میکۆنووسدا کە
تایبەت بە تێرۆرکرانی دوکتور سەعید بوو هەمووی دەرچووە .لە
کەیسی دوکتور قاسملوودا دایانخست ،نەیانهێشت لە دادگا بیکەنەوە.
هەمیشە و لە هەموو شوێنێک باسم کردوە ،خەڵکیش هەیە لێمان
عاجز بووە بەاڵم من بە ئەرکی ئەزانم هەمیشە باسی بکەم ،کابرایەک
هاتوە ڕێبەرێکی نەتەوەیی شەهید کردوە لە ژووری موزاکرە ،لە
ژووری دانیشتن ،چۆن تۆ ئەبێ بیبینی و پێشوازیی لێ بکەی؟ ئێران
بۆ ئیهانەی کورد کردوویەتی بە لێپرسراو بۆ پەیوەندی لەگەڵ
حیزبەکانی باشووری کوردستان ،بە دۆستانی خۆمانم وتوە هیچ
نەبێ ئەوە قەبووڵ نەکەن ،ئێوە دەڵێن ئێران دایناوە ،دەتوانن پێیان
بڵێن یەکێکی تر دابنێن ،ئەم کابرایە چییە دێت و ئەچێ؟ لەبەر ئەوە
من هەمیشە باسم کردوە وەکوو واجیبێک و حەقی خۆشێتی کە هیچ
وەختێک ئینسان ئەوەی لەبیر نەچێ و هەمیشە داوای دادگایی ئەوانە
بکا  ،ئەوانەی کە بکوژن و ئەوانە کە بەرپرسی ئەو تیرۆرانە بوون،
بە تایبەتی لە شەهید کردنی دوکتور قاسملوو لە ژووری موزاکرە .تۆ
دەبێ داوای موحاکمەی ئەوانە بکەی نەک بیهێنی پێشوازیی لێ بکەی،
هەمیشە ئەوەم وتوە و بە ئەرکی دەزانم کە باسی بکەم.
دوکتۆر جەنابەت شارەزای مێژوویی بزووتنەوەی کوردی
ئاگاداری کە حیزبی دێموکراتی کوردستان لە گەڵ ئەم هەموو
خەبات و تێکۆشانە دەیان ئەندامی ڕێبەریی شەهید و تیرۆر کراون
بە هەزاران ئەندام و پێشمەرگەی شەهید کراون ،بەاڵم هەر کۆڵی
نەداوە و وەک خۆت باست کرد یەکێک لە حیزبە دیارەکانی نێو
بزووتنەوەی کوردستانە ،ڕەمزی کۆڵنەدان و بەردەوامیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان لە چیدایە؟
حیزبی دێموکرات لەچاو حیزبەکانی تر ناخۆشیی زۆری دیوە ،زۆر
کێشەی دیوە  ،چونکە لەبەرامبەر ڕێژیمێک کاری کردوە کە خوێنڕێژ
بووە ،فێلباز بووە ،بەرانبەرەکەی هەمووی فێڵ و غەدر و ئەو شتانە
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بووە ،ئێستا ئێمە لە عێراق ئەو هەموو خەباتەمان کردوە لەگەڵ ئەوەی
کە عێراقیش لەگەڵ ئێمە خراپەی زۆر کردوە ،بەاڵم ئیران هەمووی
بە غەدر لە بەین بردوە ،قازی محەممەد و جەماعەتەکەی بە غەدر،
دوکتور سەعید بە غەدر ،قاسملوو بەغەدر ،سمکۆ بە غەدر ،ئیران
هەموو ئەوانەی بە غەدر کوشتوە ،زەمانی شا و زەمانی ئەمانەش
عینی شتە بگرە ئەمانە خراپتریشن .ئێستا بەرامبەری ئێمە ڕێژێمی
سەدام ڕەنگە کوشتاری زیاتر کردبێ ،ئەنفالی کردوە ،کیمیایی
کردووین ،وێرانکاری کردوە زۆر زیاتر لە ئێرانی کردوە بەاڵم بەو
غەدر و فڕوفێڵەی ئێرانییەکان ئەمان نەیانکردوە .لەبەر ئەوە بە ڕای
من دێموکرات زۆربەی سەرکردەکانی لە کیس داوە ،سەرکردەکانی
موهیم بوون خۆت دەزانی سەرکردەی مێژوویی بوون ،وەختێ
شەهید دەکرێن کاریگەرییان لەسەر بزووتنەوەی کورد هەیە ،تا چ
بگا بە لەسەر حیزبەکە ،بەاڵم دیسانیش ماون و لەسەر خەتی خۆیان
ڕۆیشتوون و خەباتیان کردوە .تەنها شتێک کە من گلەیم لێی هەیە
و ڕەخنەم لێی هەیە ئەوەیە کە لێک جیا بوونەتەوە و دوو بەشن  .
دەبێ ببنەوە بە یەک .ئێستاش ئومێدوارم هەتا زووترە لەم زرووفە
ناخۆشەی دنیا کە هەیە کە کورد ڕۆژ بە ڕۆژ پەراوێز ئەخرێ یەک
بگرنەوە ،دەبێ بە یەکەوە ئەگەر شتێکیان پێی ئەکرێ بیکەن ،ئەگەرنا
درێژەی خەبات و تیکۆشانیان کە هەر هەیە .لێک جیابوونەوە و
یەکنەگرتنەوەیان خاڵی الوازی ئەوانە بەڕاستی.
کاک دوکتور وەک فەرمووت حیزبی دێموکرات ئامادە بوو
لە پێناو بەرژەوەندیی بااڵی نەتەوەییدا زەرەر لە خۆی بدا،
هاوکات دەستێوەردانی لە کاروباری سیاسی بەشەکانی دیکەی
کوردستان نەکردوە ،لە ڕۆژی ئیمڕۆدا وەک باس دەکرێ ،ئەوە
هەم زەروورەتێکی حەیاتییە وهەم بەداخەوە هێندێک الیەن وەک
جەنابەت فەرمووت ڕەنگە نەیپارێزن و دەستێوەردان لە سیاسەتی
پارچەکانی دیکەی کوردستان بکەن .هاوکات نووسەرێکی بە
ناوبانگی فەرانسەییش هەر ئەو نەزەرەی جەنابتی هەیە ،دەڵێ
حیزبی دێموکرات زەرەری لە خۆی داوە ،قوربانی بووە ،بەس
لە پێناو ئەوەی کە ڕەچاوی ئەخالقی لە سیاسەتدا کردووە تا
چەند ئەم ئەخالقە لە سیاسەتدا و پاراستنی ئەخالق لە دنیای
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سیاسەتی ئیستای کوردا پێویستە؟ وەک لە ڕۆژی ئەوڕۆکە کە
جەنابەت فەرمووت تا چەند پێویستە؟
بەڕای من زۆر پێویستە چونکە ئەوەمان لەبیر نەچێ ئێمە یەک
نەتەوەین ،نەتەوەکە دابەش کراوە پێچەوانەی ئیرادەی خۆی  .هەرکام
لە پارچەکان خۆی خەباتی هەیە و هەم خەباتی نەتەوەییشمان
هەیە ،مافی چارە نووسمان هەیە .بەاڵم ئەوەی پێویستە لە خەباتی
نەتەوەیی نەکراوە ،چەند جار هەوڵ دراوە بۆ نموونە کۆنگرەیەکی
نەتەوەیی ببەسترێ و ئەم حیزبانە کۆبنەوە .بیرم دێ و یەکەمجار
سااڵنی حەفتاکان لە بەیرووت خەریک بوون ،دوکتور قاسملووشی
تێدا بوو ،لەوێ بوو ئەوکاتە   .لە پاریس خەریک بوون لە بێلژیک
خەریک بوون  ،حیزبەکان ئەهاتن و ئەچوون بەاڵم ڕیک نەدەکەوتن
و هەتا ئێستاش ڕێک نەکەوتن .من وتوومە دوو هۆکاری سەرەکی
هەبووە .یەکێکی ناکۆکی حیزبە گەورەکان لە بەینی خۆیان،
دووهەمیش دەستێوەردانی ئێران و تورکیە کە نەیانهێشتووە سەر
بگرێ .حیزبەکانیش پەیوەندییان هەبوو لەگەڵ ئێران و تورکیە .بەاڵم
دێموکرات لەگەڵ ئەوانە تەڕەف نەبووە ،نە شەڕی لەگەڵ حیزبێکی
تر هەبووە ،نە بووە بە تەرەف لەگەڵ الیەک دژی الیەکی تر .بۆ
وێنە دێموکرات کێشەی لەگەڵ پ ک ک زۆر بووە ،شێوەی خەباتیان
شێوەی ئیش کردنیان ،بەس دێموکرات بەالی نەرمیدا جوواڵوەتەوە
بۆ ئەوەی کێشە دروست نەبێ .لەو الیەنەوە و جاری وا هەبووە
خۆشیان زەرەریان کردوە لەوە بەڕاستی .فەترەیەک ئێمە ویستمان
ش درا پێش چەند ساڵێک،
کۆنگرەیەکی نەتەوەیی ببەسترێ و هەوڵی 
بەاڵم دیسان تێک چۆوە .چونکە پ ک ک لەگەڵ یەکیەتی و پارتی
و بەتایبەت لەگەڵ پارتی کێشەیان هەبوو .شەڕ نەبوو بەاڵم دیسان
ناکۆکیی ،مەسەلەن  پ ک ک هات گوتی دەبێ نیوەی کورسییەکان
هەمووی بۆ من بێ ،دێموکرات غەدری لێکرا .من چوومە الیان لە
کۆیە بەس باسی ئەو بابەتەمان کرد ،وتیان گرینگ نییە قەیناکا با
کورسیی کەمتر بێ بەالم هەر کارەکە ڕێک خەن .بۆ نموونە جاری
وا هەبووە لەو ئیختالفاتانەی کە هەبووە دێموکرات نەیویستوە کێشە
دروست کا ،ئەگەر توانیبێتی حەلی کردوە و ئەگەریش نەیتوانیبێ دژ
نەبووە  .ئەمە گرینگە و تەئسیری هەیە و زۆر جار زەرەریان کردوە
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خۆیان بەاڵم دیسانیش زەرەرەکەی قەبووڵ کردوە و نەیویستوە
زەرەر لە نەتەوەکەی بدا .ئیستا دەبینین مەسەلەن دێموکرات لەگەل
ئەو هەموو وەزعەی کە هەیەتی ئێران دێ تیرۆریان ئەکا ،مووشەکی
تێئەگرن ،وەک باسمان کرد سەرکردەکانیان تیرۆر کردوون ،ئێران
بە کەیفی خۆی دێت و دەچێ و دەسەاڵتی هەیە بەاڵم دیسانیش
دێموکرات موراعاتی وەزعی کوردستانی عێراق ئەکا .زۆر زیاد لە
پێویست زەخت نە لە یەکیەتی و نە لە پارتی و حیزبەکانی دیکە ناکا و
ێ دەکا باشە تو ئەو هەموو شتەت
موراعاتیان ئەکا .خەڵک گلەییشی ل 
بەسەر دێ بۆ قسەیەک ناکەی بەیانییە دەرناکەی .وەک وتم زەربەی
لێ خواردوە بەڕاستی بەاڵم ئیتر ویستوویەتی خۆی زەربەکە بخوا،
نەک زەرەر لە بەرژەوەندییە گشتییەکە بدا .ئەوانە خاڵی موهیمن لەو
ناحییەوە .تێگەیشتوون کە پارتی و یەکیەتی لەگەڵ ئێران پەیوەندییان
هەیە ،مەجبوورن بەعزێک شت بکەن و لەوە زیاتریش ڕۆیشتوون
بە قەناعەتی من .لەگەڵ پەکەکە ئەمە نەبووە .بۆ نموونە ئەو ڕەچاو
کردنەی دێموکرات بۆ وەزعی باشوری کوردستان کردوویەتی بۆ
ئەوەی کێشەیان نەبێ و خۆشی زەرەری تێدا کردووە ،پ ک ک بەو
شێوەیە نەبووە ،ئەمە هەیە ئەم شتانە واقعین.
ئەمانەی کە باست کرد لە کۆتاییدا نیشاندەری ئەوە نییە کە
دێموکرات حیزبێکی ڕووسوورە لە مێژووی بزووتنەوەی گەلی
کورددا  ،هەروەک ئەوەی کە ئێستا هەیە؟
بەڵێ ڕووسوور دەرئەکەوێ ،تەبعەن ڕووسوورییەکە نەرخی هەیە،
و دێموکرات ئەو نەرخەی داوە.
کاک دوکتور پێوەندیت لەگەڵ ڕێبەرانی ئێستای حیزبی
دێموکراتدا چۆنە؟
وەڵاڵ پێوەندیمان باشە ،لەگەڵ مامۆستا عەبدوڵاڵ حەسەن زادە لە
کۆنەوە پەیوەندیمان هەیە ،لەو بەریش کاک مستەفا هیجری .کۆنەکان
ئەناسم و ئەوانی تریش بەاڵم ماوەیەکە نەچووم بۆ الیان .بەڕاستی
ئەم فەترەیەش ئەم کورۆنا و بەزم و ڕەزمە پەیدا بووە دەنا من
سەریان ئەدەم .ئەچم قسەی خێریش ئەکەم لە بەینیان بەاڵم ئیتر
هێشتا هەر دوو حیزبن ئۆمیدوارم ببنەوە بە یەک.
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کاک دوکتور ئێستا کە بەرەو یادی  ٥٧ساڵەی دامەزرانی حیزبی
دێموکرات دەچین ،جەنابەت چ قسەیەکەت بۆ الیەنگرانی حیزبی
دێموکرات و بە تایبەتی بۆ خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەیە؟
وەڵاڵ من زۆر پیرۆزبایی لەو یادە ئەکەم ،بە هەموو شێوەیەک
ئیدانەی ئەو سیاسەتانەی ئێران ئەکەم کە زۆر زۆر خراپە ،و
مووشەکی لەسەر ئێمە تاقی کردەوە .ئەوە کەم نییە ،ئەمریکاش
بێدەنگ بوو .ئەمریکا کە شەوڕۆژ ئیدعا ئەکەن کە ئێران
تیرۆریستە و بەداخەوە بۆ کورد کوشتن قسەیان نەکرد .لەبەر
ئەوە من زۆر ئیدانەی سیاسەتەکانی ئێران دەکەم کە زۆر زۆر
خراپە و هێشتا چاالکانی کورد لە سێدارە ئەدەن و زۆر کاری دژە
مرۆڤانەی دیکە ئەکەن.
دیسان پیرۆزبایی لە حیزبی دێموکرات دەکەم بۆ  ٥٧ساڵەی
دامەزرانی ،ئۆمێدەوارم کە وا بتوانن  لەو یادە  بیر لەوە بکەنەوە
کە یەک بگرنەوە .چونکە بەرنامەی هەر دووال بخوێنییەوە ئەگەر
پێت نەڵێن ئەوە ئەوەیە لێکیان ناکەیەوە و ،جیاوازیەکی فکری نابینم،
جیاوازی سیاسی نابینم لە نێوانیاندا ،وەختی ئەوە هاتوە کە یەک
بگرنەوە .چونکە دنیا ئێستا کیشەی زۆر گەورەی تێدا پەیدا بووە،
نەک ئێمە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست بەڵکوو هەموو دونیا .جا لەبەر ئەم
بارودۆخە پێویستمان بەوە هەیە کە خۆمان یەکگرتوو بین ،یەکگرتنی
ئێمە کلیلە بۆ ئەوەی تۆزێ دەورێکمان هەبێ ،شتێکمان هەبێ و
بەیەکەوە لوبیگەری بکەین .هەموو حیزبە کوردییەکانیش بەڵکوو
بەیەکەوە بتوانن کۆنگرەی نەتەوەیی ببەستن ،شتێکی نەتەوەییان
هەبێ لە دەرەوە ،نوێنەریان هەبێ،
من ئۆمێدوارام ئەوەی کە من داوامە لەم یادە ئەوەیە کەوا ئەوە
بکرێ و یادی شەهیدەکان لە بیر نەچن کە قازی محەممەد پێشەوا و
هاوڕێکانی شەهید بوون  ،ئەوکات دێموکرات یەک بووە ،کە دوکتور
قاسملوو شەهید بووە دێموکرات یەک بووە و دوکتور سەعید شەهید
بووە حیزب یەک بووە هیچ نەبێ لە یادی ئەو شەهیدانە بەیەکەوە
بن .وای لێ هاتووە بەداخەوە مەسەلەن من دەعوەتم ئەکەن سەیر
دەکەی یادی قازی محەممەد بە جیا ئەکەنەوە ،یادی قاسملوو بەجیا،
نایەم بۆ هیچیان نایەم ئەگەر بە جیا یادیان بکەنەوە ،من دۆستی
هەمووتانم بەاڵم بۆ بە یەکەوە نایکەن؟ ئەو ناکۆکی و شتانە دەبێ
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بەرتەرەف بکەن و ڕێک بکەون و هاوکار بن و ئێمەش و هاووالتیانی
خۆشیان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان پشتیوانیان ئەبن و بە هێزتریش
ئەبن.
کاک دوکتور وەکوو دوایین پرسیار ،ئەو هەڵسوکەوت و
سیاسەتانەی کە حیزبی دێموکرات لە پانتایی کوردستانی
گەورەدا کردوویەتی تا چەند بۆ ئێستای کوردستان و پرسی کورد
پێویستە؟
من هەمیشە گوتوومە و ئێستاش ئەیڵێم؛ حیزبە کوردستانییەکان
هەموویان ئەوەیان لە بیر نەچێ ئەگەرچی خەبات ئەکەن لە پارچەیەک
بەالم بەشێکن لە نەتەوەیەک .یانی ناتوانی هەرچیت دەوێ بیکەی،
دەبێ حیسابی نەتەوەکە بکەی پەیوەندی لەگەڵ دەوڵەتان کە ئەکەن
لەسەر حیسابی کوردی ئەو پارچانە نەبێ کە دەوڵەتان هەیانە.
هەوڵ بدەن هاوکاری یەک بن ،لە کۆندا براکوژی هەبووە ڕاستە
ئێستا نەماوە ،بەالم هیچ نەبێ هاوکاریی سیاسی لە بەینیان هەبێ.
هەموویان بەیەکەوە حیسابی ئەوە بکەن کە کورد نەتەوەیەکە و پارچە
پارچە کراوە ،ئەم بەرژەوەندییە بخەنە پێش بەرژەوەندیی کەسی و
حیزبی بۆ ئەوەی بەیەکەوە کار بکەن و بتوانن ئەگەر شتێکی باشیان
پێی ئەکرێ بۆ میللەتەکە .ئەو میللەتە زۆری قوربانی داوە ،کورد لە
هەموو پارچەکان زۆری خوێن لەبەر ڕۆیشتوە ،نابێت حیزبەکان
ئەوەیان لە بیر بچێ ،نابێ ئەویان لەبیر بچێ کە ئەو هەموو شەهیدە
و قوربانییە و ماڵوێرانیەی کە کراوە ئەمان بەم شێوەیە دژی یەک بن
یا کێشەیان هەبێ .حیسابی بەرژەوەندییە گشتیەکە بکەن .حیزبایەتیی
تەسک بەالوە بنێن و بتوانن لەسەر هەندێ خاڵی هاوبەش ڕێک
بکەون .بەرژەوەندی نەتەوەیی چییە ئەوە بکەن و نەهێڵن دەوڵەتانی
داگیرکەر تورکییە ،ئێران ،یا ئەوانیتر سوود لەو ناکۆکییانە وەر بگرن
بۆ بەرژەوەندی خۆیان.
زۆر سپاستان دەکەم کاک دوکتور ،سپاس کە لەم یادەدا بەشداریی
ئەم وتووێژەت کرد و باسێکی تێروتەسەلت لە بزووتنەوەی کورد
و بە تایبەت حیزبی دێموکرات کرد.
ئێوەش پایەدار بن.

ت
یز
ح� ب� دێموکرا� کوردستان 227

ڕەوتناسیی دامەزرانی
حیزبی دێموکراتی کوردستان
   شاڕوخ حەسەنزادە
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«ڕەوتــی سیاســیی کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت ،ســەرەتا بــە بزووتنــەوەی
شــێخەکان لــە کۆتایــی هاتــن بــە دەســتەاڵتی میرنشــینە کــوردەکان
و بۆشــایی نێــوان کۆمەڵــگا و درێــژەی ڕەوتــی سیاســیی کــورد
دەســت پێــدەکا و دواتــر بــە دامەزرانــی یەکــەم ڕێکخــراوی کــوردی
پەنگێکــی بــەڕۆژ دەداتــەوە و لــە دامەزرانــی دووهــەم ڕێکخــراودا
دەگاتــە ســەرچڵەپۆپەی داخوازییــە شۆرشــگێڕییەکانی خــۆی ،حیزبــی
دێموکراتــی کورســتان وەک یەکــەم حیزبــی مۆدێــرن ،ڕەوتــی خەباتــی
کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت دەگرێتــە دەســت و ڕیالیســتییانە درێــژە بــە
خەبــات دەدا».
ڕەوت بریتییــە لــە دامــەزراوە ،کۆمەڵــە و گروپێکــی دیــار کــە
بێجگــە لــە بناخــەی هــزری ،جۆرێــک ڕەوشــتی کۆمەاڵیەتیشــی هەیــە.
(خســروپناه )٩ :١٣٨٨ ،ڕەوتــەکان ســێ تایبەتمەنــدی ســەرەکییان
هەیــە کــە بریتیــن لــە:
،١کۆمەاڵیەتــی بــوون و هەبوونــی جۆرێــک لــە ڕەوشــتی تایبەتــی
کۆمەاڵیەتــی.
.٢بوونی دامەزراوە و کۆمەڵە.
.٣هەبوونــی بیرۆکــە ،هزرێکــی بەرچــاو و دیــار و هەڵســووکەوتی
تایبــەت بــە ئــەو.
کەوابــوو ڕەوتناســی بریتییــە لــە ناســینی وێژمــان ،چلۆنایەتــی
بیچمگرتــن ،ناســاندنی دامەزرێنــەران و کەســایەتییە ناســراوەکان،
هەروەهــا کاریگەریــان لەســەر دامــەزراوە ،گرووپی هــزری ،کلتووری،
سیاســی و ئابــووری هەیە(پێشــوو .)١٠ ،ڕەوتێکــی سیاســی بــە مانــای
شــەبەنگێکی بەربــاوی هــزری ،ئایدئۆلــۆژی ،سیاســی و بڕواییــە.
ڕەوتێکــی سیاســی مێژوویەکــی دیــاری هەیــە و الیەنەکانــی گــووران
هەتــا گەشــە و ئامانــج و شــێوازی خەباتــی سیاســی خــۆی دەناســێنێ.
بە شــێوەیەکی گشــتی ڕەوتە کۆمەاڵیەتییەکان بەســەر چوار لێڕوانین
دابــەش دەبــن:
.١ڕەوتــی هــزری؛ دامــەزراوە و کۆمەڵەیەکــی کۆمەاڵیەتیــن کــە
لەســەر بناخــەی هــزر و ڕوانینــی زانســتی هەڵچنــراوە و زیاتــر لــە
بەســتێنی بیــر و ئەندیشــەدا چاالکــن.
.٢ڕەوتگەلــی کلتــووری؛ دامــەزراوە و کۆمەڵەیــەک کــە بــەر لــەوەی
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بــاس لەســەر پرســگەلی فەلســەفی و کەالمــی بکــەن ،چاالکــی کلتووری
و پڕۆپاگەنداییــان هەیــە و زۆرتــر لەســەر فەرهەنــگ و کلتــوور کار
دەکــەن.
.٣ڕەوتــی سیاســی؛ دامەزراوەیەکــی کۆمەاڵیەتییــە کــە ئاراســتە و
چاالکییەکانــی سیاســییە و زۆرتــر لــە بەســتێنی سیاسـیدا کاریگەریــی
هەیــە.
.٤ڕەوتــی ئابــووری؛ ئــەو دامەزراوانــەی ڕوانینیــان ئابوورییــە و لــەم
بــوارەدا چاالکن.
یەکێــک لــە کارکردەکانــی کۆمەڵناســیی سیاســیی ڕەوتــی سیاســی،
شــکڵدان بــە دامــەزراوە کۆمەاڵیەتییەکانــی ســەقامگیرە کــە گوورانــی
لــە نــاو کێشمەکێشــی سیاســی بــە نێرینــی «گڕامێشــی» مەمنوونــی
«هەژموونییــە» کەوابــوو ئەمرێکــی سیاســییە(،خرم شــاد ،ســادات،
.)٧٠ :١٣٩٢
ڕەوشــی جۆراوجــۆر بەســتێنی دامەزراندنــی ڕەوتــەکان وێنــا
دەکــەن ،ناســین و شــرۆڤەی دۆخــی بەرلــە هەبوونــی ڕەوت بنەمــای
ناســینی الیەنــی هــزری و مێژوویــی پێکدێنــێ .لــە کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت هاتنــی زاراوەکانــی سیاســی و خۆخســتنە ســەر مێشــک و
زاران(سوســیالیزم ،کۆمۆنیزم ،ناســیۆنالیزم ،دێموکراســی و ،)...شەڕە
مەزنەکانــی جیهانــی یەکــەم و دووهــەم و مــەودای نێوانیــان ،ڕەوشــی
هەڵســووکەوتی دەســەاڵتی سیاســی ،دۆخــی کۆمەڵگــە بەســتێن بــۆ
ســەرهەڵدانی ڕەوتێکــی پڕکاریگــەر خــۆش دەکا.
ڕەوتناســیی سیاســی دەرکەوتنــی بیــری نەتەوەیــی بەشــێکی بــۆ
هاتنــی چەمکگەلــی وەک ناســیونالیزم ،دێموکراســی ،کۆمۆنیســت و
سوســیالیزم و ...لــە ڕۆژئــاوا بــۆ ڕۆژهــەاڵت و لەوێشــەوە کوردســتان
دەگەڕێتــەوە .ئەگــەر لــە فەڕانســە تێزەکانــی «مۆنتێســکیۆ»« ،ژان
ژاک ڕۆســۆ» ،ئاوانــگاردی هــزری سیاســی ســەردەمی خۆیــان بــوون،
«جێفرســۆن» و «تومــاس پیــن» لــە ئەمەریــکا و «جێرمــی بێنتــام» و
«گالدســتۆن» لــە ئینگلیــس« ،گاریباڵێــدی»« ،مێزینــی» لــە ئیتالیــا لــە
مەزنتریــن تیۆریســیەنەکانی ناسیونالیســتی و پێکهاتنــی جۆرێــک لــە
نۆرمــی نوێــی سیاســی و ڕوانینــی تایبــەت بــە جیهانبینــی ئیتالیایــی
بوونــە و« ،بیســمارک» لــە ئاڵمــان ئااڵهەڵگــری نەتەوەگەرایــی
بــووە .ئەگــەر لەبــەر لەمێــژە بوونــی ،باســی ئەحمــەدی خانــی و
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میرشــەرەفخانی بدلیســی لــە کوردســتان و نەبوونــی نەزمێکــی
سیاســی بەرچــاو لــە میرنشــینەکانی نەکــەم ،ناکــرێ ماڵباتــی بەدرخان،
بزووتنەوەکانــی شــێخ عوبەیدوڵــا ،ســمایل ئاغــا و ...نەهێنییــە بەرباس
کــە ئاڵووگۆڕێکــی عەزیمــی فکــری لــە دەزگای بیرکردنــەوە و ئاســتی
وشــیاری نەتەوەیــی کۆمەڵگــەی کــوردی ڕۆژهــەاڵت کــردەوە.
کاتێــک دەســەاڵتی میرنشــینەکان نامێنــن ،بۆشــایەکی سیاســی
ئەمنــی بوروکراتیــک ڕوو دەدا ،شــێخەکان بــە تەکیــە و دامەزراندنــی
خانەقــاکان دێنــە مەیــدان و تەنانــەت جڵــەوی دەســەاڵتی سیاســی
و بزووتنەوەکانیــش بەدەســتەوە دەگــرن ،دوو تەریقەتــی پڕگرنگــی
کوردســتان «قــادری» و «نەقشــبەندی» ،لــە شــکڵگرتنی نوێــی
ڕەوتــی سیاســیی کــورددا ڕۆڵــی بەرچاویــان گێــڕاوە کــە پشــکی
تەریقەتــی نەقشــبەندی لــەم ئاســتەدا زۆرتــرە.
مــەودای نێــوان شــەڕی یەکەمــی و دووهــەم جیهانــی ،ئــەو
گرێبەســتانەی «ســایکس پیکــۆ»(١٩١٦ز)« ،ســێڤر»(١٩٢٠ز) و
«لــۆزان»(١٩٢٣ز) ،شۆرشــەکانی کــورد لــە ســەدەی نــۆزدە و بیســت
هەموویــان ســەرەتا بــە دەســتپێکی ڕوانینێکــی «نەتەوەیی-ئایینــی»
دواتــر ڕەوتــی چەپ(سۆســیالیزم-کۆمۆنیزم) و (ناســیونالیزم-
نەتەوەیــی) کاریگەریــان لەســەر بیچمگرتنــی ســێ ڕێکخــراوی «ح،
ئــا ،ک»(حیزبــی ئــازادی کوردســتان « ،)١٩٣٨ک .ژ .ک» (کۆمەڵــەی
ژیانــەوەی کــورد )١٩٤٢و «حدک»(حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان
 )١٩٤٥هەبــووە.
هــەر کردەوەیــەک دژکردەوەیەکــی هەیــە ،هەمــوو ئــەو نەهامەتــی
و کــردەوە دژە کوردانــەی ،دەورانــی بیســت ســاڵەی دەســەاڵتی
پــڕ لــە زوڵــم و خەفەقانــی ڕەزاشــا ،پــڕۆژەی قاڵکردنــەوەی کــورد
و شــوڤنیزمی فارس(گۆڕینــی نــاوی شــار و ئاواییــەکان ،تەحریفــی
مێــژوو و چەواشــەکاری ،دژایەتــی دەگــەڵ کلتــووری ڕەســەن و
خۆماڵیــی گەلــی کــورد و پێداگــری لەســەر زوڵــم و ســتەمی نەتەوەیــی،
ســەرکوتی شۆڕشــەکانی کــورد( ،ســمکۆ ،جافرســوڵتان لــە هەورامــان،
حەمەڕەشــیدخانی بانــە ،مەحموودخانــی کانــی ســانان لــە مەریــوان،
مــەال خەلیــل گۆڕئومــەری ( ،)١٣٠٨-١٣٠٧بیرهــۆ و فەرزەنــدە لــە
ناوچــەی ماکــۆ) هــاوکات دەگــەڵ گۆڕینــی بیروهــزری کۆمەڵگــە
بەنیســبەت پرســی نیشــتمان و نەتــەوە بوونــە دنــەدەری ڕەوتــی
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سیاســیی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان.
حیزبی ئازادی کوردستان :١٩٣٨
لەگــەڵ دەســتپێکی شــەڕی جیهانــی یەکــەم(١٩١٨-١٩١٤ز) ســپای
ڕووســیە خــۆی دە ئێــران دەکێشــێت و تەنانــەت لەبەشــێکی ئاخــی
ئێــران دەگــەڵ عوســمانلییەکان دەکەوێتــە شــەڕ و پێکــدادان .لەناوچــە
موکریــان و بەتایبــەت لــە شــاری مهابــاد کەســانێک دەکەونــە ژێــر
کاریگەریی بانگەشــە و بیروبۆچوونی ئەو ئەفســەرانەی کە الیەنگری
حیزبــی سوســیال دێموکراتی(کۆمۆنیست)ڕووســیا بــوون و لــە ســپای
ئــەو واڵتــەدا بــوون ،ســەرۆکی ئەمانــە کەســێک بــوو بــە نــاوی «حەمــە
هەتیــو» ئەوانــە بــە بەڵشــەڤیەکانی مهابــاد ناوبانگیــان دەرکــرد و
دروشــمەکەیان ئــەوە بــوو کــە دەبــێ ،فەقیــر و هــەژار ســەرکەوێ
و دەوڵەمەنــد نەمێنێ(بازیــار )٢٦ :٢٠١٩ ،دواتــر کرماشــان وەک
شــوێنی دەرکەوتنــی سۆســیال دێموکراســیێ لێــدێ و «ئەبولقاســمی
الهووتــی» ڕۆڵــی بەرچــاوی هەبــووە لــە جووڵــە سیاســییەکانی
سۆسیالیســتە چەپــەکان و لەالیەکــی تریــش چاالکییەکانــی حیزبــی
تــوودە لــە کوردســتان و خــۆ بــە خــاوەن کردنــی پرســی کــورد ڕەوتــی
چەپــی بەســەر فــەزای کوردســتان دا زاڵ کــرد و ئیــدی هێــدی هێــدی
ڕەنگــی ئاییــن و ســەرکردایەتیی شــێخ و ئاغــا کــە پێشــتر جڵــەوی
بزووتنەوەکانــی کوردیــان دەدەســت دابــوو ،کاڵ دەبێتــەوە.
یەکــەم ڕێکخــراوی سیاســیی کورد لــە ڕۆژهەاڵت لە هەلوومەرجێکدا
دامــەزرا کــە سیاســەتی نەتەوەســازی و یەکرەنگکردنــی کولتــووری،
ئاســیمیلەکردنی نەتەوەکانــی غەیــرە فارســی ڕەزاشــا لــە ئێــران،
تێکشــکانی بزووتنــەوە خێڵەکــی و چەکدارییەکانــی کــورد ،بوونــە
هــۆکاری دامەزراندنــی یەکــەم ڕەوتــی ڕێکخــراو بــە نــاوی «حیزبــی
ئــازادی کوردســتان» کــە لــە پووشــپەڕی  ١٣١٧لەنــاو ئــەو هۆکارانەی
باســمان کــرد هەڵقــواڵ.
لەبــەر نهێنــی بوونــی کاروچاالکییەکانیــان هەروەهــا ڕەوشــی
پۆلیســی و پڕمەترســیی ئــەو قۆناغــە نــاوی دامەزرێنەرانــی بەتــەواوی
ڕوون نییــە ،بــەاڵم نــاوی بەشــێکیان بــۆ ئێمــە ئاشــکران کــە بریتیــن
لــە «حوســێن فروهەر(زێرینگــەران) ،کەریــم یاهــوو ،مەحمــوود
ڕابتــی ،حوســێن میکائیلــی ،محەمــەد نانــەوازادە ،بــە ســەرۆکایەتی
ڕووناکبیــری مهابــادی عەزیــز مــەال زەندی(دوکتــور عەزیــز زەنــدی،
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عەزیــز ئەڵمان(.سەردەشــتی )٦٥ :٢٠١١ ،هــەر زۆر زوو ناکۆکــی
فکــری لەنێــو ئــەو حیزبــە بــووە هــۆی هەڵوەشــانەوەی و دابەشــبوونی
بەســەر دوو بــەرە ،عەزیــز ئەڵمانــی کــە ســەردانی ئەڵمانــی کردبــوو
و لــە نزیکــەوە شــاهیدی پێشــکەوتنەکانی ئــە واڵتــە بــوو  و لەالیەکــی
تــر عەبدوڵرەحمــان زەبیحــی و حوســێن فروهــەر بــەالی ســوڤیەتدا
شــکانەوە(،باباخانی  .)١٣٧٨:٩بەرنامــەی ئــەم حیزبــە لــە  ٢٨خاڵــدا
پێکهاتــووە و الیەنــی سیاســی ،ئابــووری ،کۆمەاڵیەتــی و کولتــووری
لەخــۆ دەگرێ(بازیــار )٢٠١٩:٣٥ ،شــکڵ گرتنی یەکــەم ڕەوتی ڕێکخراو
بــە تەکووزییەکــی نیوەدیــار دەگاتــە حیزبێکــی دێموکراســیخوازی
ئانتــی فاشــیزمی پێشــکەوتنخوازی کوردســتانی .ئــەوان بڕوایــان بــە
کوردســتانێکی  ئــازاد ،فــرە نەتــەوە ،فرەزمــان و کلتــورە کــە تــەواوی
نەتەوەکانــی کــورد و ئاســووری و ئەرمــەن لەســایەی کۆمارێکــی
عەلمانــی و ســێکۆالردا ئــازاد بــن ،بــە ورد بوونــەوە لــە مەرامنامــەی
ئــەو ڕەوتــە دەردەکــەوێ کــە الیەنگــری لــە «چینێکی»(زاراوەیەکــی
سیاســییە کــە مارکــس دایهێنــاوە) ڕەنجبــەران و کرێــکاران دەکا،
دامەزراندنــی مەجلیــس و ئەنجوومەنــی ڕەنجبــەران و کرێــکاران
لــە هەمــوو شــوێنێک بــە مەبەســتی ئــازادی و دژ بــە دیکتاتــۆڕی و
دامەزراندنــی هەرەوەزییــەکان و هەلوەشــاندنەوەی هەمــوو کــۆت
و بەنــد و ئیمتیازێــک کــە ژیانــی جووتیــاران نائاســوودە دەکا ،هیــچ
گومانێــک ناهێڵیتــەوە کــە یەکــەم ڕێکخــراوی سیاســی کــورد لــە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ڕەوتێکــی چــەپ بووە(بازیــار.)٢٠١٩:٣٦ ،
ژێکاف(٢٥ی گهالوێژی ١٣٢١ی ههتاوی(١٩٤٢ز)).
دوای دهســتپێکردنی شــهڕی جیهانیــی دووهــهم(٩ی خهرمانانــی
 ،١٣١٨یهکــی ســێپتامبری  )١٩٣٩واڵتــی ئێــران بێالیهنیــی خــۆی لـهو
ش ـهڕ ه ڕاگهیانــد ،ب ـهاڵم ب ـه دوو هــۆکاری؛ بهرباڵویــی ســنوورهکانی
ئێــران دهگـهڵ یهکێتــی ســۆڤیهت و دهرگیربوونــی شــووڕهوی دهگـهڵ
ئاڵمــان ئــهم بێالیهنییــ ه سســت بــوو .ســپای «هاوپهیمانــان» بــه
پاســاوی بوونــی ســیخورانی نیزامیــی ئالمانــی لـ ه ئێــران ئـهو واڵتهیــان
داگیــر کــرد .دوابــهدوای یهکگرتنــی ئینگلیــس و شــوورهوی دوای
هێرشــی ئالمانــی نــازی بۆســهر ســۆڤیهت و پێویســتی ئــهم واڵتــ ه
بــ ه یارمهتییهکانــی ئهمریــکا و ئینگلیــس بــۆ بهرهکانــی شــهڕ لــ ه
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شــوورهوی ،هاوپهیمانــان بڕیاریــان دا لــ ه کۆلیــدۆڕی ئێــران کهڵــک
وهرگــرن ،ههربۆیـ ه ئـهو هێزانـ ه لـ ه ٢٥ی ئوتــی( )١٩٤٥هێرشــیان کرد ه
سـهر ئێــران و ئـهم واڵتهیــان گــرت .لـ ه ڕۆژی ٣ی خهرمانانــی(،)١٣٢٠
سـهرهتا هێزهکانــی شــوورهوی لـ ه باکــوور و ڕۆژهـهاڵت بـ ه ئاســمان
و زهویدا هێرشــیان کــرد ه ســهر ئێــران ،دواتــر هێزهکانــی بریتانیــا
لــ ه باشــوور و ڕۆژئــاوا داگــهڕان و ههمــوو شــارهکانی ئێرانیــان
بههاســانی دهستبهس ـهر دادهگــرت و ه ـهردووک واڵت ب ـهرهو تــاران
ملــی ڕێگایــان گرتەب ـهر .ئهرتهشــی ئێــران خێــرا داڕمــا .ڕەزاخــان بــه
زهختــی واڵتانــی هاوپهیمــان بهتایبــهت بریتانیــا وازی لــ ه دهســهاڵت
هێنــا و دوای گــڕژی و چهقهیهکــی زۆر بــهو ئاکامــ ه گەیشــتن
کوڕهکــهی ڕەزاخــان واتــ ه حهمــهڕەزا کــ ه جێگــرهوهی پێشووشــی
بــوو ،بکهنــ ه خونــکاری ئێــران.
دوای کۆتایــی هاتنــی شــهڕی جیهانــی دووهــهم لــ ه ســاڵی()١٩٤٥
ـــدا ســپای بریتانیــا بهپێــی ڕێکهوتنێــک دهگــهڵ ئێــران ،ئــهو واڵتــهی
چــۆل کــرد ،بــهاڵم هێزهکانــی ســپای ســووری شــووڕهوی ئــهو
ڕێکهوتنهیــان ال پهســهند نهبــوو و لــهو واڵتــ ه مانــهو ه ههتــا
دوو ناوچــهی جوگرافیــای ئازهربایجــان و کوردســتان دهوڵهتــی
ســهربهخۆی خۆیــان لــێ ڕاگهیاند(حەســەنزادە)٢٠١٩:١٠٢ ،
لــ ه ساڵی()١٩٢١ـــدا پــاش کودتایهکــی نیزامــی کــ ه بــ ه یارمهتــی
ئینگلیــس هاتـ ه دی ،ڕزاخــان دێتـ ه سـهرکار و ســاڵی( )١٩٢٣لـ ه تــاران
تانجــی خونــکاری لهسـهر نــا و زنجیــرهی پاڵـهوی ڕاگهیانــد .ڕووکاری
ئاوەاڵیــی سیاســی لــە تــەواوی واڵتــی ئێرانــدا کاتــی بەســەرچوو.
دەســەاڵتی ناوەنــدی ئێــران لــە تــاران ھێــزی گــرت و پشــووی لــ ه
ههمــووان بــڕی .لــە ســەردەمی دیکتاتۆریــی بیســت ســاڵەی ڕەزاشــادا
زۆرداریــی نەتەوەیــی گەیشــتە ئەوپــەڕی خۆی و شــۆڤێنیزمی فارســی
ئێرانــی و «یــەک واڵت» – «یــەک نەتــەوە» بــوو بــە سیاســەتی
فەرمــی ڕێژیمــی پەھلــەوی و گەالنــی غەیــر ه فارســی نیشــتەجێ لــە
بانــووی ئێران(ئــەو نــاوە دەســتکردەی تــازە داتاشــرابوو)،خرانە ژێــر
توندوتیژتریــن ســتەمی نەتەوەیــی.
سرووشــتیه لهههمبــهر ئــهو ھەمــوو ه زوڵــم و غــهدرە دژکــردهو ه
ههبــێ ،ڕهخســانی ههلــی ش ـهڕی جیهانیــی دووه ـهم ئ ـهو دهرفهت ـهی
بــۆ کــورد ڕهخســاند کــ ه لــ ه نهبوونــی دهســهاڵتی پتــهوی شــا لــ ه
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ناوچهکــه بهتایبــهت ناوهنــدی ڕۆژههاڵتــی کوردســتان (ئینگلیــس لــ ه
باشوورهوه ههتا الی لۆرستان و ئیالمی گرتبوو و ل ه باکووریشهو ه
ههتــا نزیــک ورمــێ دهدهســت هێزهکانــی شــوورهوی دابــوو )بزاڤــی
مافخوازانــهی کــورد ســهرههڵدهنهوه.
«دهوڵهتــی ئێــران بهرنامــهی ئــهوهی ههبــوو کــ ه کــوردهکان لــ ه
ناوچــهی ورمــێ چــهک بــکا ،زهختێکــی زۆریــان بــۆ دێنــێ ،ئینجــا
ژاندارمــی ئــازهری شــیعهمهزهب بـ ه کــرێ دهگــرێ ،لـ ه ئاوریلــی()١٩٤٢
ن و پشــێوی
ڕهوشــی ئــهو ناوچانــ ه زۆر ئاڵــۆز دهبــێ و ســەرهەڵدا 
درووســت دهبــێ .ل ـهو نێــوهدا بهرهنــگاری و تێکههڵچــوون ڕوو دهدا،
لــ ه ڕۆژی ٢٨ی ئاوریلی()١٩٤٢ـــدا )هەشــتی بانەمــەڕی )١٣٢١عێــل
و عهشــیرهتهکانی کــوردی نیشــتەجێی دهڤــهر و ناوشــاری ورمــێ
خۆپێشــاندانێک لــ ه شــهقامهکانی ورمــێ بهڕێــوه دهبهن(کۆچیــرا،
)٢٧٥ :١٣٦٩کوردهکانــی باژێــری ورمــێ چهنــد داخوازییهکــی ت ـهواو
مهدهنیانهیــان لــ ه کاربهدهســتان و کونســولی شــووڕهوی لــهو
ناوچهیــه ههیــ ه کــه بریتیــن لــه...
 .١زمانی کوردی ل ه مهدرهسهکاندا بخوێندرێ.
.٢ت ـهواوی ژاندارمــی بهینــی شــارهکانی خۆیــە و مهابــاد دهبــێ ل ـهو
ناوچهی ـ ه بچن ـ ه دهرێ.
.٣کوردهکان دهبێ ل ه کاروباری نهتهوایهتیدا ئازاد بن.
.٤دهبــێ نوێنــهری کــوردان لــ ه ههمــوو ئیــدار ه و ئۆرگانهکانــی
دهوڵهتــیدا ههبــن و لــ ه مهدرهســهکانیش جێگیــر بــن.
.٥کوردهکان دهبێ له ههڵگرتنی چهک ئازاد بن.
.٦ههروههــا داوای ئــازاد کردنــی  ٢٠کــهس لــ ه گیراوانــی خۆیــان
دهکــهن کــ ه لــ ه بهندیخانــ ه دان.
دوای ئــهو داواکاریانــهی کوردانــی ورمــێ لــه هێــزی شــوورهوی،
لــە ســێپتامبری( )١٩٤٢واتــە(٣ی خهرمانانــی  )١٣٢٠کۆنفرانســێک
لــ ه شــاری شــنۆ بــ ه بهشــداریی ئاغــا و ســهرۆک ه کوردهکانــی الی
خــوارووی ڕۆژئــاوای ورمــێ و باکــووری کوردســتانی ئێــران بــۆ
مــاوهی چهنــد ڕۆژ بەڕێوەدەچــێ ،لــهم کۆبوونهوهیــهدا کــ ه دوور
لــ ه چــاوی ئینگلیســهکان و بهپاســاوی زهماوهنــدی کــوڕی قهرهنــی
ئاغــای مام ـهش گیرابــوو ،بەرپرســە کــوردهکان ب ـه هیــچ ئاکامێــک و
یهکێتییهکــی ئەوتــۆ ناگەن(.پێشــوو)
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«سهرلهشــکر ئهحمــهد زهنگهنــه ،یهکــێ لــ ه ئهفســهرانی بــااڵی
لهشــکری ٤ی ڕزائییــ ه لــ ه ژێــر ســهردێری «لهههمبــهر بارودۆخــی
رزائییــ ه لــ ه ســاڵی ()١٣٢٠ـــدا» نووســیویەتی :دوای ههڵوهشــانی
لهشــکر لــ ه شــههریوهری( ،)١٣٢٠رزائییــهش وهکــوو زۆر ناوچــهی
تــری واڵت ئارامــی و ئاساییشــی بیســت ســاڵ ه بــۆ نائهمنــی و شــێوان
گــۆڕا ،بهشــێک ل ـ ه ئاژاوهخوازانــی ناوچ ـهی ڕزائیی ـ ه وهکــوو ،عوم ـهر
شــهریفی(عومهرخانی شــکاک) لــ ه ناوچــهی ســۆما و برادۆســت
سـهرووی ڕزائییـه ،ڕهشــید بهگــی جههانگیــری لـ ه ناوچـهی تهرگهوهڕ
و مهرگــهوهڕ لــ ه مهڵبهنــدی ڕۆژئــاوای ڕزائییــه ،زێــرۆ بهگــی
بههــادوری ل ـ ه ناوچ ـهی باالنیــش و ناوچهکانــی خــوارووی ڕزائیی ـه،
تههــا ههرکــی لهناوچــهی دۆڵــی خــوارووی ڕزائییــه« کهوتبوونــه
ژێــر کاریگهریــی بێگانــ ه و ئهفســهرانی یهکێتیــی ســوڤیهت».
(مســتەفائەمین )٥٢ :١٩٩٣ ،ئــ هم بارودۆخــە وا ڕێکــەوت بــۆ ئــەوەی
یەکــەم ڕێکخــراوی تۆکمــه ،مۆدێــرن و نهتهوهیــی بهتــهواو مانــا بــە
نــاوی «کومەڵــەی ژیانەوەی کــورد»(ک.ژ.ک) لەســەر دارووپەردووی
حیزبــی ئــازادی کوردســتان پێــک بێــت .دامەزرێنەرانــی کۆمەڵەکــە
یــازدە کــەس بــوون کــە لــە ڕۆژی ٢٥ی گهالوێژی()١٣٢١ـــدا بهرامبـهر
بــ ه ١٦ی ئوتی()١٩٤٢لــ ه مهابــاد کۆبوونــهو ه و کۆمهڵــهی ژێکافیــان
دامهزراند(ئــهو یــازد ه کهســ ه بریتــی بــوون لــه :حوســێن فروهــهر،
عهبدوڵرهحمــان زهبیحــی ،عهبدوڵرهحمــان ئیمامــی ،عهبدوڵقــادر
مودهڕســی ،نهجمهدیــن تهوحیــدی ،محهمــهدی نانــهوازاده ،عهلــی
مهحمــودی ،محهمــهد ئهســحابی ،عهبدوڵرهحمــان کیانــی ،ســهدیق
حهیــدهری و قاســمی قادری)(.قاســملوو )٢٨ :١٩٨٨ ،ئـهم دامهزراوهیـ ه
وهک ڕیخراوێکــی نھێنــی چاالکــی دهکــرد و ھەر لــە ســەرەتای
دامەزراندنــەو ه کوردانــی باشــوریش تێیــدا بەشــدار بــوون».
«ســاڵی()١٩٤٢حیزبی هیــوا کــ ه ئهوســا بههێزتریــن ڕێکخــراوی
چەپــی سیاســی لهکوردســتانی عێــراقدا بــوو؛ دوو کـهس لـ ه ئهندامـ ه
شــارهزاکانی خــۆی؛ وات ـ ه «میرحــاج ئهحم ـهد و مســتهفا خۆشــناو»،
کــ ه ههردووکیــان ئهفســهر بــوون بــۆ درووســتکردنی پێوهنــدی و
هــاوکاری و هاوخهباتــی لهگــهڵ کوردهکانــی خۆرهــەاڵت نــارد ه
کوردســتانی ئێــران ،دوای پێوهندیکــردن دهگــهڵ چهندیــن کــهس
لــ ه ڕۆژی ٢٥ی شــههریوهر(خهرمانان)ی( )١٣٢١دهســتهیهک
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الوی ســابالغی ل ـ ه باخــی حاجــی داود ل ـ ه نزیــک چۆمــی ســابالغ ب ـ ه
ئامادهبوونــی نوێنهرانــی حیزبــی هیــوا ،میرحــاج و مســتهفا خۆشــناو
بــۆ پێکهێنانــی ڕێکخراوێکــی سیاســی کــورد کۆبوونــهوه».
لــە مانگــی بانهرمهڕی()١٣٢٢ـــی ههتــاوی کۆبوونەوەیــەک وەک
کۆنگــرەی یهکهمــی کۆمەڵــە پێ ـکھات .لــەم کۆنگرەیــەدا کــە ل ـ ه چیــای
«خوداپهرهســت» گیرابــوو  ،نزیکــەی ســەد کــەس بەشــداربوون؛
بڕیــار درا کۆمەڵــە بیــروڕای خــۆی لــ ه گۆڤارێکــدا بــاو بکاتــەوە.
کۆمەڵــەی ژێــکاف رێکخراوێکــی ناسیونالســیتی و نیشــتمانپەروەر بوو
و خواســتی ســهرجهم چیــن و توێژەکانــی کــوردی وهک بهیداخێــک
بــهرز کردبــۆو ه بــەاڵم لەبــەر نھێنیبوونــی ،نهیدهتوانــی بهئاشــکرا
ئ ـهو ه ڕابگهیەنێــت .ه ـهر بۆی ـ ه ل ـه یهک ـهم ههنگاوهکان ـیدا دهســتی ب ـ ه
باڵوکردنــهوهی گۆڤــاری «نیشــتمان» کرد(.قاســملوو)٢٩ :١٣٦٧ ،
«ئــەو ئایدئۆلۆژییــەی کــە؛ ســەران و دامەزرێنەرانــی کۆمەڵــە بینای
کارەکەیــان لــە ســەر دامەزراندبــوو ،لــە کۆنگــرەی دووهەم ـیدا دانــی
پێدانرابــوو .لــە بەندێکــی مەرامنامــەی کۆمەڵەکــەدا دەڵــێ :کۆمەڵــەی
(ژی -کاف) لــە ســەر چــوار کۆڵەکــەی (ئیســام ،کوردایەتــی،
مەدەنییــهت  ،ســوڵح و ئاشتیخوازی)ـــدا ڕۆنــراوە.
یهکێــک لــ ه ئهســڵ و ئهســتوون ه بههێزهکانــی دامهزرانــدن و
فهلســهفهی وجودیــی ژێــکاف ،بــاوهڕ بــ ه ئاشــتی و مهدهنییــهت
بــووه ،ڕهنگبــێ دامهزرێنهرانــی بهشــێوهی ئاکادێمــی و ههنووکــه؛
زانیاریــان لهس ـهر کۆمهڵگــەی مهدهنــی و شــێوازهکانی کاری ســڤیلی
نهبووبــێ کـ ه زۆر سرووشــتییه ،بـهاڵم بــاوهڕی قووڵــی بهرپرســان و
خهباتکارانــی کــورد بــ ه چهمکــی مهدهنییــهت لــ ه مێشــک و نهســتیان
دا هێالنــهی چنیبــوو!
ئــەوەی کــە ڕوونــە پێگــەی چینایەتیــی دامەزرێنەرانــی (ک.ژ.ک)یە کە
سەر بە کوردی شارنشینی وردە بورژوازی بوون(وەلی،)٢١ :١٩٩٥ ،
ئــەوە یەکــەم کۆمەڵــەی نەتەوایەتیــی کــورد بــوو کــە دامەزرێنەرەکانــی
شــێخ و ئاغــاکان نەبــوون ،بەڵکــوو زۆربەیــان لــە چینــی ڕووناکبیــر و
بــازرگان و زانایــان بــوون .ئەمانــە چینــی تێگەیشــتووی کۆمەڵگــەی
کوردیــن کــە تەنیــا بــۆ مافەکانــی خۆیــان هەوڵیــان نــەدەدا بەڵکــوو
لەگــەڵ مافــی گشــتیی نەتەوەکەیــان بوون(مەکــداول)٤٩٣ :٢٠٠٣ ،
کۆمەڵــەی ژێــکاف لــە یەکــەم ژمــارەی «نیشــتمان» باڵوکــراوەی
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بیــری ئــەم ڕێکخــراوەدا ســەبارەت بــە ئامانجــی ئــەم ڕێکخراوەیــە
دەنووســێ(:ئەی بــرای کــوردی خۆشەویســت) :کۆمەڵــەی ژێــکاف
بەپێچەوانــەی هەمــوو بەرهەڵســت و قــۆرت و چەڵەمێکــی وەکــوو
دوژمنایەتــی خۆبەخــۆ ،دووبەرەکــی و خۆخــۆری ،پووڵپەرەســتی
و بێگانەدۆســتی کــە لــە ڕێــگای پێشــکەوتن و ســەرکەوتنی کــورددا
هەیــە ،بــە هەمــوو هێــز و توانــای خــۆی تێدەکۆشــێ تــا زنجیــر و
کەڵەپچــەی دیلــی و ژێردەســتی لــە ئەســتۆی نەتــەوەی کــورد داماڵــێ
و لــەم کوردســتانە لــەت و کوتــەی ئێســتادا کوردســتانێکی گــەورە و
ڕێکوپێــک بێنێتــە بەرهــەم کــە هەمــوو کوردێــک بــە سەربەســتی تیــا
بژی(.نیشــتمان)٥ :١٣٢٢ ،
هێمنــی موکریانــی کــە خــۆی ئەندامــی چاالکــی (ژ-ک) بــووە و لــە
نووســەرانی نیشــتمان بــووە دەڵــی :ئەندامانــی کۆمەڵــە لــە هەمــوو
چیــن و توێژەکانــی کۆمەڵــی کــوردەواری پێکهاتبــوون و جیاوازیــی
بیــروڕای سیاســی و فەلســەفییان هەبــوو ،ئەگــەر چاوێــک بــە ئۆرگانــی
کۆمەڵــەدا بخشــێنین ئــەو ڕاســتییەمان بــۆ دەردەکــەوێ .بــەالم،
بیروبــاوەڕی کۆمەڵــە لەســەرەتای دامەزرانییــەوە تــا هەڵوەشــانەوەی
لەســەر دەســتی قــازی محەممــەد ،بیروباوەڕێکــی نەتەوەخــوازی
ڕاســتڕەوانە بوو بە درێژایی ماوەی هەڵســوورانی وەک ڕێکخراوێکی
ڕیفۆرمیســتی نەریتپارێــز خــۆی نواندووە(ئەسەســەرد.)٤٢ :٢٠١٢ ،
نێوەڕۆکــی ئایدئۆلۆژیــی کۆمەڵــەی ژێــکاف زۆرتــر دەڕبــری بابەتــی
کۆمەاڵیەتی-ئابــووری پەیوەندیــدار بــە ســتراکچەری چینایەتــی
کۆمەڵــگای کوردســتان بــوو.
گۆڕانکارییــەکان یەکجــار زۆر خێــرا بــوون .جیهــان بــهرهو
ئاڵووگۆرێکــی مـهزن ههنــگاوی دهنــا ،شۆڕشــی گەالنــی دونیــا دژ بـ ه
فاشــیزم و دیکتاتــۆری پــەرەی ســەندبوو« ،کۆمهڵ ـهی دهوڵهت ـهکان»
ه ـهم ژمارهیــان زیاتــر دهبــوو ههمیــش ب ـهرهو ڕێکخراوێکــی مهزنتــر
و ڕێکوپێکتــر دهچــوو کـ ه دوایــی بــوو بـ ه «ڕێکخــراوی نێودهوڵهتــی».
واڵتــی ئێــران گۆڕانێکــی ناوخۆیــی بەســەردا ھات و لــە الیەکــی
دیکــەوە لــەو بارودۆخــە گرینگــەدا چاالکییەکانــی کۆمەڵــە بهرینتــر
ببوونــەوە .بهڕێوهبهرانــی دهبــوو بەڕێکوپێکــی چاالکییــهکان بهرنــه
پێــش و پێویســتیان بـ ه سیاسـهتێکی دیاریکراوتــر و الســتیکی ههبــوو.
ههروههــا دهبــوو ڕێکخــراو مهندتــر ،یەکگرتووتــر ،خاوەنپــان بــۆ
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بەرەوپێــش ڕۆشــتنی ڕوونتــر ،سیاسـهت و دوورهدیمهنــی ســتراتێژی
خۆیــان داڕێژنــهوه .ســهرکرادایهتیی کۆمەڵــە بــاش لــەو ڕهوشــ ه
ئــاگادار بــوون ،ههربۆیــە ھەوڵێکــی نوێیــان دا بــۆ دامهزراندنی هێزێکی
سیاســی مۆدێــرن و بهرفــرهوان .دوای ســێ ســاڵ لــ ه پێکهێنانــی
ڕێکخــراوی ژێــکاف ،لــە ڕێکەوتــی ١ی خەزەڵــوەری  ١٣٢٤لــە شــاری
مهابــاد حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان دامــەزرا .ئەگەرچــی یەکەمیــن
بەیاننامــەی خۆناســاندنی حیــزب بــە خەڵــک و دانانــی یەکەمیــن
مەرامنامــەی و هەوڵــی کۆنگــرە لــە ســەرەتای مانگــی ئۆکتۆبــەر دا
بــوو ،کەچــی حیزبــی دێموکــرات هەمــوو ســاڵێک لــە ڕۆژی ٢٥ی
گەالوێــژ جێژنــی دامەزراندنــی خــۆی دەگێـڕێ! ،هۆکارەکەشــی ئەمەیــە
کــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان خــۆی بــە درێــژەی (ک.ژ.ک)
دەزانــێ .بــە قەولــی هــەژاری موکریانــی،گ حیزبــی دێموکــرات لەســەر
دارووپــەردووی(ژ.ک) دادەمەزرێ(.بازیــار )٥٦ :٢٠١٩ ،ئەگەرچــی ئــەو
حیزبــە نوێیــە لــە ئەزموونەکانــی کۆمەڵــە ســوودی وەردەگــرت ،بــەاڵم
لــە سیاسـهت ،ڕوانیــن و چاالکییەکانـیدا زیاتــر خــۆی دهگـهڵ ڕهوشــی
مهوجــود هاوئاههنــگ دهکــرد.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە یەکــەم هەنــگاوی خۆیــدا
بەیاننامەیەکــی بــە زمانــی کــوردی و فارســی لــە هەشــت بەنــددا گەاڵڵــە
کــرد و بــاوی کــردەوە کــە زیاتــر الیەنــی ناسیۆنالیســتی و نەتەوەیــی
لــە نــاو ســنوورەکانی ئێرانــی پێوەدیــارە .دەگــەڵ ئەوەیکــە «حــدک»
لەســەر بناخەکانــی «ک.ژ.ک» دامەزرابــوو بــەاڵم بەرنامــە هەشــت
خاڵییەکــەی لەچەنــد الیەنــەوە جیاوازیــان دەگــەڵ بەرنامــەی «ک.ژک»
هەبــوو .ژێــکاف باســی لــە وەسەریەکخســتنەوەی کوردســتانی
گــەورە کردبــوو بــەالم «حــدک» لــە چوارچێــوەی ســنووری ئێــراندا
خودموختارییەکــی نیمچــە ســەربەخۆی لــە خاکــی ئێــران دا دەویســت  .
ســەرکردەکانی «حــدک» بــاش لــە واقعــی ڕەوشــەکە تێگەیشــتبوون و
دەیانهەویســت ســەرەتا بناخەیەکــی تۆکمــە بــۆ گەیشــتن بــە ئامانجــە
بەرزەکانــی ژێــکاف دابمەزرێنــن بۆیــە خۆیــان لــە درووشــمی قەبــە و
بریقــەدار دەپاراســت .بــۆ وێنــە حیــزب لەگــەڵ ئاوڕدانــەوە لــە ژیانــی
جووتیارانــی کوردســتانیشدا هــەوڵ دەدا بــۆ ڕۆژگاری ئەوســای
کوردســتان ڕێگەچارەســەرییەکی مامناوەنــدی بدۆزێتــەوە ،واتــە نــە
لــە ئاســت ژیــان و بەڕیوەچوونیــان بــێ دەنــگ بــێ و نــە خــۆ لــە
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خانــەی درووشــمێکی ڕادیکاڵــی وادا دەبینێتــەوە ،هەربۆیــە لــە مــادەی
پێنــج دا دەنووســێ :دەبــێ لەســەر ئەساســی قانوونێکــی گشــتی لــە
نێــوان الدێــی و خــاوەن موڵکــدا ڕێکەوتنێــک پێکبهێنــدرێ و دواڕۆژی
هــەردووال دابیــن بکرێ(.ئەیــووب زادە)١٨ :٢٠٠٨ ،
ئ ـهو ڕووداو ه خێرایان ـ ه ب ـ ه جۆرێــک بــوون دوای پێنــج مانــگ(١٦٠
ڕۆژ) لــ ه ڕاگهیاندنــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ،دهوڵهتــی
کوردی(حکومهتــی کۆمــاری کوردســتان)لە ٢ی ڕێبهندانــی
١٣٢٤ڕاگهیهنــدرا و قــازی محەمــەد کــە پێشــەوای حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان بــوو بــوو بــە یەکەمیــن ســەرۆک کۆمــاری کوردســتان.
لــە مــاوەی یــازدە مانــگ تەمەنــی کۆمــار زۆرێــک لــە داخوازییەکانــی
کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت وەدی هاتــن؛ لەوانــە خوێنــدن بــە زمانــی
کــوردی ،دامەزراندنــی ســپای نەتەوەیی(پێشــمەرگە) ،ســروودی
نەتەوەیــی ،ئــااڵی نەتەوەیــی ،دامــودەزگای حکومەتــی کــوردی ،هاتنــی
ژنــان و الوان بــۆ نێــو ژیانــی سیاســی(دامەزراندنی یەکێتییــەکان ژنــان
و الوان) ،پــەروەردەی مۆدێرنــی کــوردی ،بونیادنانــی دامــەزراوە
کولتوورییەکان(ســینەما ،شــانۆ ،ڕادیــۆ ،کتێبخانــە).
خاڵــی جێــگای ســەرنج لــەم قۆناخــەدا ئەوەیــە لەنێوخــۆی حیــزب دا
باڵــی چــەپ پەراوێــز دەخرێــت بــەاڵم لــە هەمبــەر دەرەوەدا حیزبــی
دێموکــرات لــە حیزبــە چــەپ و پێشــکەوتنخوازەکانی ئێــران نزیــک
دەبێتــەوە ،لــە ئــاکام دا دەگــەڵ ئــەو حیزبانە(حکومەتــی نەتەوەیــی
ئازەربایجــان و توودە)بــۆ هەڵبژاردنــی خولــی پازدەهەمــی پەرلەمــان
دەچێتــە یــەک بەرە(.بازیــار.)٦٤ :٢٠١٩ ،
بــە گشــتی پێکهاتــەی خێڵەکــی و سیاســی-کۆمەاڵیەتیی کۆمەڵــەی
کــوردەواری و نفــووزی شــێخ و مــەالکان و بوونــی کەســایەتییەکانی
ســەربەم چیــن و توێژانــە بەشــێوەیەکی بەرچــاو و شــوێندانەر
لــە ڕیکخــراوی سیاســی و نیزامــی ڕەوتــی کــوردی و کۆمــاری
کوردســتان لەبــەر ئەوەیکــە بەرنامەیەکــی رادیکاڵــی کۆمەاڵیەتــی لــێ
نەکەوێتــەوە سرووشــتی بــوو .ســەرکردایەتی حیــزب لــە شــێوازێک
گــەڕاون بــۆ پێکــەوە گونجانــدن و ڕاگرتنــی بااڵنــس لــە نێــوان چینــە
جۆربەجۆرەکانــی ئەوکاتــی کۆمەڵــگای کوردســتان بــۆ ئەویکــە بتوانــێ
هەمــوو الیــەک لــە ژێــر چەتــری دەســتەاڵتێکی نەتەوەیــی دا کــۆ
بکاتــەوە.
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سەرچاوەکان:
.١خســروپناه ،عبدالحســین ،جریــان شناســی فکــری ایــران معاصــر ،قم:موسســە
حکمــت ١٣٨٨
 .٢خــرم شــاد ،محمدباقــر ،ســادات ،ســید ابراهیــم ،جریــان شناســی بــە مثابــە
روش ،فصلنامــە علمــی پژوهشــی ،دورە  ٥شــمارە ٢
.٣بازیــار ،ســمایل ،کاریگــەری بیــری چــەپ لەســەر بزاڤــی سیاســی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان(حیزبی دێموکراتــی کوردســتان وەک نمونــە )١٩٤٥-١٩٩١تێــزی
دوکتــورا ،زانکــۆی ســەالحەدین ،هەولێــر ٢٠١٩
.٤سەردەشــتی ،د.یاســین ،کوردســتانی ئێــران لێکۆڵینەوەیەکــی مێژوویــی لــە
جوواڵنــەوەی ڕزگاری خوازیــی نەتەوەیــی گەلــی کورد()١٩٧٩-١٩٣٩ســلێمانی
٢٠١١
 .٥باباخانــی .ناصــر ،عبدالرحمــن زبیحــی کاریزمایــی ناتمــام ،انتشــارات ســیدیان
مهابــاد ١٣٧٨
 .٦حەســەنزادە ،شــاروخ ،کۆمەڵــگای مەدەنــی لــە کوردســتان( بــە تەکــز کــردن
بــە ڕۆژهەالتــی کوردستان)(هێشــتا چــاپ نەکــراوە.
 .٧کۆچیــرا ،کریــس وهرگێرانــی ڕهیانــی ،محهمـهد ،کــورد لـ ه سـهدهی نــۆزد ه و
بیســتدا چاپخانـهی کارون چاپــی یهکـهم
.٨مســتهفا ئهمیــن ،نهوشــیروان ،حکومهتــی کوردســتان...چاپی دووه ـهم ،1993
وزارهتــی ڕۆشــنبیری حکومهتــی ههرێمــی کوردســتان
.٩د.قاســملوو ،عهبدوڵرهحمــان ،چــل ســاڵ خهبــات لــ ه پێنــاو ئــازادی چاپــی
دووهــهم 1988
.١٠وەلــی ،عەبــاس .پەیدابــوون و بناغــەی ناســیونالیزمی کــوردی لــە ئێــران ،و.
حەســەن قــازی ،ســوید ١٩٩٥
.١١مەکــداول ،دیڤیــد ،مێــژووی هاوچەرخــی کــوردی ،ئەبووبەکــر خۆشــناو،
ســلێمانی ٢٠٠٣
.١٢نیشــتمان ،گۆڤارێکــی کۆمەاڵیەتــی ،ئەدەبــی ،خوێنــدەواری و مانگــی کوردییــە
ژ ١،ســاڵی یەکــەم ١٣٢٢
.١٣ئەسەســەرد ،فەریــد ،ڕەهەندەکانــی بیــری سیاســی کــورد پــاش جەنگــی
دووهەمــی جیهانــی ئاکادێمیــای هۆشــیاری و پێگەیاندنی کادیران ،ســلێمانی ٢٠١٢
 .١٤ئەیووب زادە ،ئەیووب ،لە ژ-ک وە بۆ کۆمار هەولێر ٢٠٠٨
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حیزبی مە ،حیزبی دێموکراتی
کوردستان ،بووە  ٧٥سااڵن!
شێخ جەماڵ
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حیزبــی دێموکــرات بــە پێچەوانــەی حیزبــە کادری و نوخبەییــەکان،
حیزبێکــی میللــی ،شۆڕشــگێڕ و جەماوەرییــە کــە بــۆ وەدیهینانــی
مافــی چارەنووســی میللەتــی کــورد ،بــە کەلــک وەرگرتــن لــە تــەواوی
پوتانســێلەڕێکخراوەییەکانی خــۆێ تێدەکۆشــێ و لــەم قوناغــەدا
لەســەر ئــەم   باوەڕەیــە کــە سیســتمێکی فێدراڵیــی تەوافوقــی لــە
ئێرانێکــی دێموکراتیکــدا دەتوانــێ واڵمــدەرەوەی ویســت و گەیشــتنی
بــە قۆناغێــک لــە ئامانجەکانــی بــێ ،ئــەو ئامانجانــەی کــە ئامانجــی
خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانە.
حیــزب هــەر لــە ســەرەتاوە بــە دەرکــی ڕاســتەقینە لــە هەلومــەرج بــۆ
کەڵــک وەرگرتــن لــە بارودۆخــی گونجــاو لــە درووســتبونی بۆشــایی
دەســەاڵت لــە ســەردەمی جەنگــی جیهانــی بــە مەبەســتی دەســەاڵتداری
و دامەزراندنی حکومەت پێک هات ،هەر ئەو تێگەیشــتنە درووســتەش
بــوو کــە دەرفەتــی پێکهینانــی کۆمــاری کوردســتانی ڕەخســاند.
کۆمــاری کوردســتان وەک تاقانــە جمهووریــی ســەردەمیانەی
کــورد ،بەرگێکــی زێڕینــە لــە هــەوڵ و تێکۆشــانی ڕێکخراوەیــی حیزبــی
دێموکــرات و هــەر چەنــدە لــە بیدەرەتانــی و بێئێمکاناتــی و لــە
ناوچەیەکــی ســنووردار و بەرتەســکدا پێــک هــات ،بــەاڵم توانــی ببێتــە
بــەردی بناغــەی شــۆڕش و ویســت و داخــوازی گەلــی  کــورد بــە
پانتایــی کوردســتان .دیــارە ئەگەرچــی ئیســتبداد توانــی کۆمــاری
کوردســتان جوانەمــەرگ بــکا و هەمــوو تەمەنــی ئــەم دەســەاڵتە
خۆماڵییــە  ١١مانگــی خایانــد ،بــەاڵم لــەو مــاوە کورتــەدا توانــی زۆر
کاری بەنــرخ بــکا کــە هەتــا ئێســتاش بێوینــە بــووە و کاریگەریــی
لــە ســەر کار و چاالکییەکانــی بزووتنــەوەی میللیــی گەلــی کــورد لــە
هەمــوو بەشــەکانی کوردســتان هەیــە.
پێکهێنانــی هێــزی پێشــمەرگە و ســازماندانی لــە قــەوارەی ســوپای
میللیــی کوردســتان ،درووســتکردن ومودیرییەتــی سیســتەمێکی
ئێداریــی دادپەروەرانــە و بــە دوور لــە گەندەڵــی ،دامەزراندنــی
سیســتەمێکی قەزایی ســەربەخۆ و پاراســتنی ماڵ و ژیان و ســەروەت
و ســامانی خەڵــک و ،هەوڵــدان بــۆ درووســتکردنی کومەڵگەیەکــی
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یەکســان لــە بــاری یاســاییەوە و دروس ـتکردنی کومیتــەی یایــان بــە
هەوڵ و سەرپەرەشتیی مینا خانم ،هاوژینی جەنابی قازی محەممەد،
وەک کەســی یەکەمــی حیــزب و کۆمــاری کوردســتان بــۆ بەشــداریی
ژنــان لــە کار و چاالکــی و تێکەاڵوبوونــی ژنــان بــۆ ئــەوەڵ جــار لــە
ژیانــی سیاســیدا کــە دواتــر یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتانی
لــێ دروســت بــوو و ســاڵیانی ســاڵە وەک بەشــێکی گرینــگ لــە سیســتم
و ســاختاری حیزبــی لــە کار و تێکۆشــانی خۆیــان بەردەوامــن؛ و
هەروەهــا ئیجبــاری کردنــی خۆێندنــی کچــان لــە قوتابخانــەکان  بــۆ
یەکەمیــن جــار و زۆر دەســکەوتی دیکــە بەشــێکی حاشــاهەڵنەگرن لــە
کار و خەباتــی سیاســی ،ســەربازی ،کومەاڵیەتــی و مەدەنیــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان لــەو قۆناغــە کورتــەی حوکمڕانییــدا.
لــە بــواری فەرهەنــگ و شــێعر و ئەدەبــدا حیــزب توانــی بــە
تەربیــەت و ڕاهێنانــی نەســڵێک خەریــک بــێ کــە ئێســتاش دوای چەنــد
دەیــە شــوێندانەرییان لــەم بــوارەدا حاشــا هەڵنەگــرە و ڕۆژنامــەی
«کوردســتان» و میدیاکانــی دیکــەی حیزبــی ســەردەمی زێرینــی
کۆمــاری کوردســتان شــاهیدێکی باشــن بــۆ ئــەم ئیدیعایــە.
کۆمــاری کوردســتان جوانەمــەرگ بــوو ،بــەاڵم ﺣﯿﺰبــی مــە ،دوای
ڕووﺧﺎﻧﯽ کۆمــاری کوردســتان زوو بــە خــۆدا هاتــەوە و دوای بڕینــی
هــەوراز و نشــیوێکی ســەخت ،توانــی ڕاﭘﻪڕﯾﻨﯽ ﭼﻪکــداراﻧﻪی  ٤٧و
١٣٤٦ی بەڕێــوە ببــا و ﭼﻪﻧﺪ ﺟﺎریــش لــە کەشــی نیــوە ئــازاد و نیــوە
ئاشــكرادا کــە دەرفەتــی بــۆ ڕەخســاوە ،ﻟﻪ ﻣﻠﻤﻼﻧێــی هەڵبژاردنەکانــدا
ﺧﯚی ﺗﺎﻗﯽ  کــردۆﺗﻪوە و هــەﻣﻮو ﺟﺎرێ ﺳﻪرکــەوﺗﻨﯽ  بەرچــاوی
ﺑﻪدەﺳﺖ ھێنــاوە.
ﻟﻪ  دەوراﻧﯽ  ڕێــژﯾﻤﯽ ﭘﺎﺷﺎﯾﻪﺗﯽ  و بەتایبــەت ڕێــژﯾﻤﯽ  کۆمــاری
ﺋﯿﺴﻼﻣﯿیــدا کــە الفــاوی خوێنــی بەناحــەق ڕژاوی لێهەســتاندین
و کەوتوینــە ﺑﻪر ﭘﻪﻻﻣﺎری ﭘﯚﻟﯿﺲ و ھێــزە ﺳﻪرﮐﻮﺗﮑﻪرەﮐﺎن و بــە
ﺳﻪدان و هــەزاران ڕۆڵــەی خەباتکارمــان ئێســتا لــە بەندیخانــەدان کــە
زۆرﺑﻪﯾﺎن ﺣﻮکمــی ﻗﻮرس و ئێعــداﻣﯿﺎن ﺑﻪﺳﻪردا ﺳﻪﭘﺎوە .حیزبــی
ئێمە ،حیزبی دێموکراتی کوردســتان زﯾﺎﺗﺮ ﻟﻪ پێنج هەزار پێشــمەرگە،
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کادر و ﺋﻪﻧﺪاﻣﯽ شــەهید ﺑﻮون ،بــەاڵم ئــەم شــانازییەی بــۆ خــۆی
تۆمــار کــردوە کــە هــەروا ســوارچاکی گۆڕەپانەکــە بــێ.
ســەرەتای حەفتــاکان دەورانێکــی ناخــۆش و قەیرانــاوی بــۆ
حێزبــی دێموکــرات بــوو ،میلیتاریزەبوونــی کوردســتان و بارودوخــی
نێونەتەوەیــی و ڕواڵــەت گۆڕێنــی دەســات لــە ناوەنــد کێشــە و
ئاســتەنگی جیــدی لــە بــەر دەم چاالکیــی پێشــمەرگانەدا هێنابــووە
پێــش ،حیــزب لەســەر ئەساســی باوەڕمەندیــی بــە کەلــک وەرگرتــن
لــە هەمــوو پتانســێلەکان وەک یەکــەم ڕێکخــراوەی سیاســی پشــتێوانی
بــێ مــەرج و هەمەالیەنــەی لــە چــاالکان و هەڵســوڕاوانی مەدەنــی لــە
نێوخــۆی واڵتــدا ڕاگەیانــد.
قوناغــی ســێهەمی کاری مەدەنــی و گوتارســازیی حیزبــی مــە
دەگەڕێتــەوە بــۆ ئاخــری ســاڵەکانی حەفتــا ،کــە بــە کەلــک وەرگرتــن
لــە دۆخەکــە زۆر ژێرانــە خەڵکانــی بــاش و لێهاتــووی ڕێزەکانــی
جەمــاوەری خــوێ هــان دا بــۆ ڕێکخســتنی کاری مەدەنــی لــە ســەر
ئــەو بەســتێنە گۆنجــاوەی کــە پێــک هاتبــوو .دیــارە ئەگــەر پشــتیوانیی
هەمــە الیەنــەی حیزبــی دێموکــرات نەبوایــە لــەو دۆخــە ئادرنالینیــەدا
کار کــردن بــۆ ئێمــە مانــان لــە نێوخــۆی واڵت وەهــا ســەهل و ئاســان
نەدەبــوو.
حیــزب بــە کارئاســانی و پشــتیوانیی میدیایــی و بــە بەکارهێنانــی
گوتــار و زمانێکــی ســەردەمیانە دەری خســت کــە لــە گۆڕەپانــی
سیاســیی کوردســتاندا شــوێندانەر و خاوەنــی گــەورە گوتــاری
نەتەوەیــی و ماڵێکــە بــۆ حەســانەوە و هەوڵــدان بــۆ گەیشــتن بــە
ئامانجــەکان .لــەم پێنــاوەدا بــە دروس ـتکردنی کومیتــەی پێوەندیــدار
لەگــەڵ کاروبــاری نێوخــۆی واڵت نیشــانی دا کــە پاڵپشــت و پشــت
و پەنــای هەڵســوڕاوانی نێوخــۆ لــە هەمــوو بەشــەکانی گۆڕەپانــی
سیاســیدایە بەبــێ جیــاوازی.
گرینگتریــن کاریگــەری ئــەو دامــەزراوە ســازییانە ئــەو کاریگەرییەیــە
کــە لەســەر کۆمەڵگــەی کوردیــی دانــاوە ،بــە چەشــنێک کــە کوردســتان
وەک ڕێکخراوتریــن بەشــی ئێــران نــاوی دێ .چــون کــورد ئەزموونــی
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دامــەزراوە ســازی بــووە و توانیویەتــی خــۆی لــە چوارچێــوەی
دامــەزراوە و ڕێکخــراوە مەدەنــی و سیاســییەکاندا بــە پێچەوانــەی
ئێــران کــە دەگوتــرێ کۆمەڵگەیەکــی «تحــزب گریــز»ە و کەمتــر
بەڕێکخــراوە دەبــێ ،ڕێــک بخــا .ســاڵیانی ســاڵە ئــەو ئەزموونانە کەڵەکە
بــوون و دامــەزراوەکان ھەر ماونەتــەوە و بــە ڕەنــگ و بۆنــی تــازەوە
لــە مەیدانــی کۆمەاڵیەتــی و سیاســیی کــورددا بوونیــان ھەیــە و زیاتــر  
پەرەیــان ســەندوە.
ئــەم دامەزراوانــە لــە چوارچێــوەی بیــر و ڕێبــەری سیاســی و
مودیرییەتــی حیزبــدا توانیویانــە ڕۆحــی نەتەوەخــوازی زینــدو ڕابگــرێ
و بۆتــە ھۆی ئەوەیکــە شوناســی کــوردی وەک نەخشــە ڕێگــەی ئــەم
ســااڵنەی دوای کۆمــار ڕۆحــی زینــدووی نەوەکانــی کــورد بــێ.
ئاســانکردنی وەرگرتنــی واتــا و بــاوەڕە نــوێ و دیموکراتیکــەکان لــە
کوردســتانێکدا کــە بــە چەنــد قــات دواکەوتووتــر بــوو لــە شــوێنەکانی
دیکــە ،ئــەو باوەڕانــەی کــە ئێســتا مایــەی شــانازی نەتەوەیــی کــوردن.
دیــارە کۆمــاری کوردســتان و حیزبەکــەی وەک دامــەزراوە و
سیســتمێک کارگرووپەکانــی خۆیــان پێــک هێنــاوە ،بــەاڵم بەشــی
ھەرەزۆری ئــەو شــتانەی وەک دامــەزراوە و بەرھەمەکانیــان
دەبینــدرێ ،لــە چوارچێــوەی ئەندیشــەی حیزبــی دێموکراتــدا وەک
ڕێبــەری ئــەم ڕەوتــە لــە ژیانــی کۆمەاڵیەتیــی کــورددا بــووە ،حیزبێــک
کــە بــاوەڕی بــەو پڕەنســیپ و بنەمایانــە بــوو کــە دواتریــش کۆمەڵگەی
کــوردی لــەم بەشــەی کوردســتاندا بــە دوایــدا ڕۆیشــت و ڕاســت ئــەو
بنەمــا ،چەمــک و پڕەنســیپانەن کــە شــانازیی نەتەوەیــی ئــەم گەلــەن.
دەســکەوت و ســەرخەرمانی ئــەم سیاســەتە ژیــر و پوخــت و
واقعگرایــە لــە پشــتیوانیی ڕێفرانــدوم و .......مانگرتنــی خەرمانانــی
خوێناویــدا خــوێ دەرخســت.
حێزبــی دێموکــرات وەک پێشــەنگ و ئااڵهەڵگــری گــەورە گوتــاری
نەتەوەیــی (کوردایەتــی) هەمیشــە لــە تەعامــول و ســازان و لــە یــەک
حاڵیبــوون لەگــەڵ الیەنــە سیاســیەکان لــە دەرەوەی واڵت و نێوخــۆ  
بــووە ،حــزووری پــڕ ڕەنگــی ڕێکخراوەیــی بــە شــێوازی شــویندانەر
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بەڵگەیەکــە بــۆ ئــەم ئیدعایــە و توانیویەتــی بــە کەڵــک وەرگرتــن لــە
پتانســیلەکانی لــە دەرەوەی واڵت و ســازماندانی کوردانــی دێاســپورا،
وەک نوینەرایەتییــەکان و پێکهینانــی گرووپــی دیپلۆماســیی بەهێــز بــۆ
ناســاندنی دۆزی کــورد بــە جهانیــان و .....بــە باشــترین شــێواز کەڵــک
وەرگــرێ.
حیزبــی دێموکــرات لــەم ســااڵنەی دواییدا لە ســەر تەحلیلی دروســتی
خــوێ لــە دۆخێــک کــە کۆمــاری ئیســامیی تێدایــە و بــۆ خــۆ ســازدان
لــە بەرەنــگاری دەقــە نــەوەدی لــە گــەڵ دەســەاڵت ،توانــی چەنــد
دامەزراوەیەکــی ڕێکوپێکــی وەک شــۆڕای دێموکراســیخوازانی ئێــران
و .....لــە ئۆپوزیســیونی سەرانســەری پێــک بێنــێ ،دیــارە ئــەم ڕوانینــە
لــە سیاســەتدا ئەتوانــێ یارمەتیــی ئێمــە بــدا لــە هەنگاوەکانمــان بــەرەو
ئامانجــدا .ئەوەنــدەی کــە ئــاگادار بــم حیــزب لەگــەڵ تــەواوی الیەنــەکان
بــێ جیــاوازی ،لــە ســەر بنەمــای بــە ڕەســمییەت ناســینی مافەکانــی
ئێمــەی کــورد ،ئیعالنــی ئامادەیــی وتووێــژ بــۆ لێــک حاڵیبوونــی کــردوە
کــە ئــەم ڕێکەوتــن و گرێبەســتانە ئەتوانــێ دوایــی حکومەتــی ئێســتا  
کاریگەریــی خۆیــان ببێــت .هــەر ئێســتا بــە هــەوڵ و تێکۆشــانی بــەرەی
کــوردی ئیــدی وشــەی ،دێموکراســی و فدرالیــزم و مافــی نەتــەوەکان
بــۆ زۆرینــەی حیزبــە سەرانســەرییەکان بووەتــە ئەمــری واقیــع و
چیــدی بڤــە و تابــو نییــە!
لە ئاســتی نێوخوی حیزبەکانی کوردستانیشــدا ،حیزب دانوســتان بۆ
لێک حاڵیبوونیکی باشــی بە مەبەســتی ڕێکخســتنی نێوماڵی کوردی لە
گــەڵ هەمــوو الیەنــەکان کــردوە کــە بەرچاوترینــی ناوەنــدی هاوکاریــی
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێرانــە و بــە خۆشــییەوە وەک خــاوەن و
ئااڵهەڵگــری گــەورە گوتــاری کــوردی بــە ڕوحــی لێبوردەییــەوە لەگــەڵ
تــەواوی الیەنــە سیاســی و فیکریەکانــدا توانیویەتــی باشــترین پێوەندی
و موناســباتی دوســتانەی ببێ .ڕاشــکاوانە لەســەر ئەساسی سیاسەتی
ئەخالقــی ڕەچــاو کــراو کــە حیزبــی دێموکــرات حیزبیکــی ئاســایی بــۆ
ملمالنێــی سیاســی و ئابــووری و فیکــری و ئێدئولوژیــک نییــە ،بەڵکــوو
پێکهێنانــی ئــەم حیزبــە بــۆ چارەســەریی کێشــەکانی نەتــەوەی کــورد
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لــە گــەڵ نەتــەوەی بااڵدەســتە بــە شــێوازیکی مودێــرن و ســەردەمیانە.
لــە ناســیونالیزم و کێشــە سیاســیەکان لــە کوردســتانی ئێرانــدا ،بــە
خۆشــییەوە بووەتــە هــۆکاری ئــەوەی کــە لەنێــو بزوتنــەوەی کوردیــدا
گەورەتریــن ئاســتی تەعامولمــان لەگــەڵ هەمــوو الیەنــەکان ببێــت.
ئێســتا دەتوانــم ئیدعــا بکــەم کــە بــە خۆشــییەوە حێزبــی دێموکراتــی
کوردســتان بــە خوێندنەوەیەکــی میانەڕەوانــە و موعتەدیــل و
دیموکراســیخوازانە بووەتــە چەترێــک بــۆ هەمــوو چیــن و توێژەکانــی
کــوردەواری و ئااڵهەڵگــری کوردایەتییــە بــە ڕێزدانــان لــە بنەماکانــی
ئــازادی و مافــی مــرۆڤ و دێموکراســی بــۆ گەیشــتن بــە کەنــاری
ئارامــی و بەختەوەریــی تاکــی کــورد.
لــە بیرمــان بێــت ،حیزبــی دێموکــرات تەنیــا دوای  ١٥٩ڕۆژ لــە
پێکهاتنــی ،کۆمــاری کوردســتانی دامەزرانــد و ئەمــە بــەو مانایــە
کــە لــە هەمــوو کاتێکــدا چــاوی لــە بەدەســتەوەگرتنی دەســەاڵت لــە
واڵتــی خوێــدا بــووە لــە ســەر ئەساســی ناســیونالیزمێکی مودیــرن،
ســەردەمیانە و مەدەنــی بــۆ ڕەخســاندنی دوخێکــی لــە بــار و ژیانێکــی
ئاســوودەی هاوواڵتــی کــورد.
حیــزب توانیویەتــی لــە ڕەوتــی خەباتــی سیاســیی میللەتــی کــورددا
ببێتــە ئولگوویەکــی مودێــرن ،بــۆ ژیانــی سیاســی و خەباتــی
ڕزگاریخوازانــەی میللەتــی خــوێ لەســەر ســێ کۆڵەکــەی خــاک،
میللــەت و دەســاتی سیاســی لەژێــر نــاوی جمهووریــی کوردســتاندا.
حیزبــی مــە هەوڵــی داوە ئەخــاق تێکــەاڵو بــە سیاســەت بــکا ،یانــی بە
کــردەوە ســەلماندی کــە بــۆ گەیشــتن بــە ئامانجێکــی ڕەوا ناتوانیــن لــە
سیاســەتی ماکیاوەلی و دژی ئینســانی و ناحەز کەلک وەرگرین .بویە
ئێستاشــی لەگــەڵ بێــت هیـچکات بــۆ گەیشــتن بــە ئامانجــە پیروزەکانــی
وەک ئەبــزار و کەرەســە نەیڕوانیوەتــە بەشــەکانی دیکــەی کوردســتان
و لــە گــەڵ هیــچ دوژمنێکــی کــورد دژی قازانــج و بەرژەوەندییەکانــی
بەشــێک لــە میللەتــی خــوی ،هــاوکار و هاوئاهەنــگ نەبــووە.
لەگــەڵ هەمــووی ئــەو شــانازییانەی کــە حیزبــی ئێمــە ،حێزبــی
دێموکــرات توانیویەتــی وەدەســتی بێنــێ ،بــەاڵم بەداخــەوە بــە زۆر
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هــۆکار کــە ســەرەکیترینیان  بــە جێهێشــتنی زێــدی خــوی لــە ژێــر
گۆشــاری جۆراوجــور و درندەیــی بــێ ئامانــی دوژمــن و شــەڕێ
قیزەوەنــی براکــوژی دەیــەی شەســت کــە بــە ســەرماندا داســەپا و
زۆر هەڵــەی کوشــندەی تــر و ........کەوتینــە نێــو زلــکاوی گومــان و
لێکدابــڕان و ئینشــعاب .هــۆکاری هەرچــی بــێ دەرەنجامــی بــووە بــە
پاســیڤ بــوون و دەســت هەڵگرتنــی بەشــێکی بەرچــاو لــە بەدەنــەی
سیاســی بنەماڵــەی دێموکــرات لــە نێوخــۆ و دەرەوەی واڵت ،دیــارە
کــە بنەماڵــەی دێموکــرات توانــی لــەو دەورانــە ســەخت و قەیراناویــەدا
خــوێ تێپــەڕ کات .بــەاڵم نکۆڵــی لێناکــرێ کــە ئێســتا نەمانتوانییــوە
جێــگای ڕەزامەندیــی گەلــی مەزنــی خۆمــان لــە ڕۆژهەاڵتــدا بیــن،
خەڵکــی ئێمــە ئاواتــی ســەرەکیی یەکگرتنــەوەی دێموکراتــەکان و
تەبایــی و یەکڕیزییــە و ئەمــە شــتێکی حاشــا هەڵنەگــرە کــە دێموکــرات
نابــێ بــە دوو بەشــیی بمێنێتــەوە.
لەم کاتە پێرۆزەدا کە بەرەو یادی  ٧٥ساڵەی حیزبەکەمان دەچین،
هیوادارم  ٧٥ساڵەییمان هەڵگرێ هەواڵی خۆشی یەکگرتنەوە بێت.
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پێگەی جەماوەریی
حیزبی دێموکراتی کوردستان
مەنسوور مروەتی
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پێگــەی جەماوەریــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان یەکێــک لــە
سەرنجڕاکێشــترین و لــە هەمانکاتیشــدا بەهێزتریــن فاکتەرەکانــی
راگرتــن وبەردەوامیــی ئــەم حیزبــە لــە گۆڕەپانــی سیاســی و خەباتــی
سیاســیی کوردســتانە ،کــە بەدرێژایــی  ٧٥ســاڵ لــە خەباتــی پڕ هەوراز
و نشــێوی حیزبــی دێموکــرات ئــەو پێگەیــە بــەردەوام لــە هەڵکشــاندا
بــووە .بــە جۆرێــک کــە هیــچ زیادەڕۆیــی نییــە ئەگــەر بکوتــرێ حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان نــەک تەنیــا لــە ئاســتی سیاســیدا کاریگەریــی
راســتەوخۆی لــە ســەر خەڵکــی کوردســتاندا هەیــە بەڵکــوو لــەوەش
بەوالوەتــر حیزبــی دێموکــرات لــە نێــو خەڵکــدا بــووە بــە فەرهەنــگ.
باڵکێــش ئەوەیــە ئــەم حیزبــە کــە بەجۆرێــک بــە دایکــی هەمــوو
حیزبەکانــی کوردســتان دەناســرێ چارەنووســی خــۆی وابــووە کــە
لــەو مێــژووە دوورودرێژەیــدا ســەرکردایەتیەکەی کەمتــر لــە ســێ
ســاڵ لــە کوردســتان و لــە نێــو خەڵکەکــەی خۆیــدا و بــە تایبــەت لــە
ناوەنــدی شــارەکان بــووە ،بــەاڵم هــەروا خاوەنــی پێگەیەکــی بــە هێــزی
سیاســی و کۆمەاڵیەتییــە.
لــە دنیــای ئــەوڕۆدا ســەرەکیترین خــاڵ کــە حیزبێــک دەکاتــە
رێکخراوەیەکــی شــوێندانەر و یەکەمــی کۆمەڵگاکــەی خــۆی ،بــە
پلــەی یەکــەم رادەی نفــووز و خۆشەویســتیی ئــەو حیزبەیــە کــە
دەتوانــێ پێگەیەکــی بەهێــزی جەماوەریــی بــۆ دەســتەبەر بــکا .ئــەو
پێگــە جەماوەرییــەش لــە هەنــدێ بابــەت و قۆناغــدا خــۆی دەنوێنــێ و
راســتیی ئــەو بابەتــە بــۆ هەمــوان روون دەکاتــەوەوە .ئــەو قۆنــاغ و
بابەتانــەش دەکــرێ بەشــداری لــە هەڵبژاردنــەکان بــێ یــان واڵم دانەوە
بــە داواکارییەکانــی ئــەو دەســتە حیزبانــە لــە جەمــاوەری خۆیــان بــۆ
جێبەجــێ کــردن یــان خۆبــواردن لــە کارێــک بێ .جیــاواز لەوانە دەکرێ
پێوانەیەکــی دیکــەش لــە بەرچــاو بگیــردر ێ کــە ئەویــش بەشــداریی
خۆبەخشــانەی خەڵکــە لــە کاروبــار و چاالکیەکانــی ئــەو حیزبانــەی
کــە بــۆ رزگاری گــەل و نەتەوەکەیــان لــە ژێــر دەســتی ،لــە قۆناغــی
خەباتــی سیاســی و تەنانــەت چەکداریــدان.
لــە هەمــوو ئــەو حاڵەتانــەدا و بــەو پێوەرانــەی کــە بــاس کــرا دەکــرێ
بڵێیــن حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە ژینگــەی سیاســیی خۆیــدا
خاوەنــی بەهێزتریــن پێگــەی جەماوەریــی خۆیەتــی ،کــە لــە درێــژەی
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ئــەم وتــارەدا ئامــاژە بــە چەندیــن نموونــە دەکەیــن.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان وەک یەکــەم حیزبــی مودێڕنــی
کــوردی و یەکــەم حیــزب کــە توانــی کیانێکــی کوردی بەنــاوی کۆماری
کوردســتان دامەزرێنــێ لــە راســتیدا بناغەکــەی لــە ســەر کۆمەڵــەی ژێ
کاف دامــەزرا .کۆمەڵــەی ژێ کاف لــە کاتــی شــەڕی دووهەمی جیهانی
و ســێ ســاڵ بــەر لــە گۆڕانــی بــۆ حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان
دەســتی بــە تێکۆشــان کــرد بــەاڵم لــە بــەر پاراســتنی ئەندامــەکان و
دامەزرێنەرەکانــی بەشــێوەی نهێنــی کاری خــۆی دەکــرد ،بــەاڵم لــە
وەرگرتنــی ئەندامــدا پێگــەی جەماوەریــی ئەندامەکانــی زۆر بــەالوە
گرینگ بووە ،ئەویش بەو مەنتقەوە کە کەســایەتی بەهێزی کەســەکان
دەتوانــێ رادەی کارتێکەریــی رێکخراوەکــە لــە نێــو کۆمەڵــگادا زیاتــر
بــکات ،هــەر بــەو هۆیــەوە بــوو کــە داوای هــاوکاری و بــوون بــە
ئەندامییــان لــە کەســێک کرد کــە خۆشەویســتترین و متمانەپێکراوترین
کەســی ئــەو کاتــە لــە ناوچــەی موکریــان بــوو ،ئەویــش پێشــەوا قــازی
محەممــەد بــوو کــە لــەو ســەردەمەدا و لــە کۆمەڵــەی ژێکافــدا بــە «
بینایــی» دەناســرا .کەواتــە هــەر لــە ژێکافــەوە و دواتــر لــە دامەزرانــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانەوە ئــەم حیزبــە پێگــەی جەماوەریــی
بــەالوە لــە گرینگتریــن فاکتــەرەکان بــووە و بــۆ وەدەســهێنانی پێگــەی
جەماوەرییــش هەمــوو هەوڵــی خــۆی داوە و لــە چەندیــن قۆناغیشــدا
رادەی هێــزی جەماوەریــی خــۆی تاقــی کردووتــەوە.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ئــەوکات لــە چەندیــن بۆنــەدا بــە
ئامادەبوونــی جەماوەرێکــی زۆر بەرەبــەرە ئامادەکاریی بۆ دامەزرانی
یەکــەم دەوڵەتــی کــوردی دەکــرد کــە بــۆ وێنــە دەکــرێ ئامــاژە بــە
رۆژی داگرتنــی ئــااڵی ئێــران لــە ســەر شــارەوانیی ئەوکاتــی مهابــاد
و هەڵکردنــی ئــااڵی کوردســتان لــەو شــوێنە بکەیــن ،کــە لــەودا بــە
بەشــداریی خەڵــک رێوڕەســمێک بەڕێــوە دەچێت وهەژاری شــاعیریش
ئــەو شــێعرەی تێــدا دەخوێنێتــەوە  .
داری ئااڵکەم وەکوو چقڵێکە بۆ چاوی عەدوو
هەر دڵێ خۆشی نەوێ رەببی وەبەر خنجەر کەوێ...
دواتــر پــاش چەنــد مانــگ لــەو رووداوە لــە ٢ی رێبەندانــدا لــە
رێوڕەســمێکی پڕشــکۆدا نــەک تەنیــا بــە ئامادەبوونــی خەڵکــی
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رۆژهەاڵتــی کوردســتان بەڵکــوو بــە بەشــداریی کــوردان و بــە تایبەتــی
نوێنەرانــی بەشــەکانی دیکــەی کوردســتان کۆمــاری کوردســتان بــە
ســەرۆکۆماریی پێشــەوا قــازی محەممــەد رادەگەیینــرێ .لــەو مــاوە
کەمــەی تەمەنــی کۆمــاری کوردســتاندا کــە ناکــرێ ئامادەکاریەکانــی
کۆمەڵــەی ژێــکاف لــە بەرچــاو نەگیــرێ ،کۆمەڵێــک کاری بەنــرخ
کــران کــە دەکــرێ بگوتــرێ بــوو بــە بناغەیەکــی پتــەو بــۆ خەباتــی
کــورد لــە هەمــوو بەشــەکان و پــاش  ٧٥ســاڵ تــا ئێســتا بزووتنــەوەی
کوردســتان هــەر لــە ســەر ئــەو رێبــازە دەڕوا .ئەگەرچــی پــاش یــازدە
مانــگ کومــاری کوردســتان نەمــا و ئەرتەشــی شــایەتی کوردســتانی
داگیــر کــردەوە بــەاڵم بەشــێوەیەکی مودێــڕن هەوڵــی نەتەوەســازی
درا و تەنانــەت بــۆ بەڕێوەبردنــی کاروبــاری رۆژانــە و رێکخســتنی
کۆمەڵــگا قانــوون داڕێــژرا.
لــە هەمــوو ئەوانــەی کــە بــاس کــرا ئــەوەی پێوەندیــی بــەم باســەوە
هەیــە ئەوەیــە کــە رێبەرانــی حیزبــی دێموکــرات و لــە ســەری
هەموویانــەوە پێشــەوا قــازی محەممــەد بــە بــێ پــرس وڕا بــە جەماوەر
و لەبەرچــاو گرتنــی گرینگتریــن فاکتــەر واتــە خەڵــک  ،دەســتی بــۆ
نەبــردوون ،تەنانــەت لــە کاتــی هاتنــەوەی ئەرتەشــی شــایەتی پێشــەوا
قــازی محەممــەد لــە مزگەوتــی «هەبــاس ئاغــا»ی مهابــاد خەڵــک کــۆ
دەکاتــەو و راوێژیــان پــێ دەکا کــە لــە بەرانبــەر ئەرتەشــدا چــی بکــەن.
هــەر بۆیــە پێشــەوای مــەزن بەڵێــن بــە خەڵــک دەدا کــە تاکۆتایــی ئــەم
کارە لــە گەڵیــان دەمێنێتــەوە و هەرواشــی کــرد و بــە پێشــکەش کردنــی
گیانــی خــۆی بەڵێنەکــەی بردەســەر.
متینگی سەد هەزار کەسیی شاری مهاباد
پــاش رووخانــی کۆمــاری کوردســتان و هەورازونشــێوی زۆرو
پەرتەوازەیــی و دەربەدەریــی رێبەرانــی حیزبــی دێموکــرات رژیمــی
حەمەڕەزاشــا رووخــا و ســەرکردایەتیی ئەوکاتــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان لــە عێراقــەوە گەڕانــەوە کوردســتان و بــە هاوکاریــی
تێکۆشــەرانی ناوخــۆ دەســتیان دایــەوە رێکخســتنەوە و چــاالک
کردنــەوەی حیــزب .یەکــەم متینــگ لــە یــازدەی ڕەشــەمەی ١٣٥٨دا
بــۆ راگەیاندنــی تێکۆشــانی ئاشــکرای حیــزب لــە شــاری مهابــاد
بەڕێوەچــوو کــە لــەودا زیاتــر لــە ســەد هــەزار کــەس لــە سەرانســەری
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کوردســتانەوە بەشــدار بــوون کــە بــە متینگــی ســەد هــەزار نەفەریــی
مهابــاد بەناوبانگــە .لــەو متینگــەدا کــە ســکرتێری ئەوکاتــی حیــزب
شــەهید دوکتــور قاســملوو لــە وتارێکــدا دەســپێکی تێکۆشــانی
ئاشــکرای حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی راگەیانــد ،هێــزی جەمــاوەر
جارێکــی دیکــە خــۆی نیشــان دایــەوە و لــە راســتیدا بــۆ جارێکــی تــر
حیزبــی دێموکــرات و هێــزی جەمــاوەر دەســتەمالنی یەکتــر بوونــەوە.
لــەم متینگــە گەورەیــەدا کــە رۆژنامــەی ئیتاڵعاتــی ئەوکاتــی تــاران
تەنانــەت بــە متینگــی دووســەد هــەزار نەفەریــی ناوبــرد ،ئــەوەی کــە
رۆڵــی ســەرەکیی تێــدا گێــڕا دیســان هێــزی جەمــاوەر بــوو کــە گیانێکــی
تــازەی بەبــەر شــۆڕش و حیزبــی دێموکراتــی کوردســتاندا کــرد .دواتر
لــە زۆربــەی شــارەکانی کوردســتان چەندیــن کۆبوونــەوەی گــەورەی
خەڵکــی بەڕێوەچــوون کــە بــوو بــە هــۆی ئــەوەی کــە لــە ماوەیەکــی
کەمــدا رێــژەی ئەندامانــی حیــزب لــە کوردســتان بــۆ دەیــان هــەزار
کــەس بــەرز ببێتــەوە.
هەڵبژاردنەکان
هــەر لــەو ســاڵەدا چەنــد هەڵبژاردنێــک لــە ئێــران و کوردســتان
بەڕێوەچوون کە هەڵبژاردنی مەجلیسی خوبرەگان لە ١٢ی گەالوێژو
هەڵبژاردنــی مەجلیســی شــۆرای ئیســامی لــە ٢٤ی رەشــەمەدا دوو
نموونــەی باشــن کــە هێــزی جەمــاوەر پاڵپشــتێکی قایمــی کاندیداکانــی
حیزبــی دێموکــرات بــوو.
لــە هەڵبژاردنــی مەجلیســی خوبرەکانــدا دوکتــور قاســملوو وەکــوو
کاندیــدای حیزبــی دێموکــرات لــە پارێــزگای ورمــێ توانــی بــە
وەدەســت هێنانــی  ١٣٠هــەزار دەنــگ و بردنــەوەی ســەتا هەشــتای
دەنگــەکان وەکــوو نەفــەری یەکــەم لــەو پارێزگایــە لــە الیــەن خەڵکــەوە
هەڵبژێــردرێ .ئەگەرچــی   دەســەاڵتی تــازەو لــە ســەروویانەوە
خومەینــی رێگەیــان نــەدا کــە دوکتــور قاســملوو وەکــوو نوێنــەری
خەڵــک و بەدەنگــی خەڵــک بچێتــە تــاران  ،بــەاڵم گرینــگ ئــەوە بــوو
کــە تەنانــەت تورکەکانــی دانیشــتووی ئــەو پارێزگایــەش بــە رێژەیەکــی
زۆر دەنگیــان بــە دوکتــور قاســملوو دابــوو.
هەڵبژاردنی یەکەم مەجلیســی شــۆرای ئیســامی لە ٢٤ی رەشــەمەی
هەمــان ســاڵ واتــە  ١٣٥٨بەڕێوەچــوو ،لــەو هەڵبژاردنانەشــدا لــەو
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شــارانەی کــە بەربژێرەکانــی حیزبــی دێموکــرات دەرفەتــی خۆکاندیــدا
کردنیــان هەبــوو هــەر هەموویــان لــە الیــەن خەڵکــی کوردســتانەوە
دەنگــی یەکەمیــان وەدەســت هێنــا .دەکــرێ بــۆ نموونــە ئامــاژە بــە
شــارەکانی مهابــاد ،بــۆکان ،پیرانشــار ،سەردەشــت ،شــنۆ ،نەغــەدە
 ،ســەقز ،بانــە بکەیــن کــە کاندیــداکان زیاتــر لــە هەمــوو شــتێک لــە
بــەر کاندیدابوونیــان بەنــاوی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانەوە
بــوو کــە متمانــە و دەنگــی بەرچــاوی خەڵکیــان وەدەســت هێنــا .لــە
هەنــدێ شــاری وەکــوو ســنە هەڵبــژاردن خرایــە دەوری دووهــەم و
لــەو ماوەیەشــدا حکوومەتــی جومهــووری ئیســامی هەڵبژاردنەکانــی
هەڵوەشــاندەوە و نوێنەرانــی خەڵــک واتــە کاندیــدا هەڵبژێردراوەکانــی
حیزبی دێموکراتی کوردســتان رێگەیان پێ نەدرا کە بچنە مەجلیســی
شــۆرای ئیســامی .لێرەشــدا وێــڕای خۆبــواردن لــە هۆکارەکانــی ئــەو
رووداوانــە و رووداوەکانــی دوای ئەوانــە کــە ئاکامەکــەی پەالمــاری
هەمەالنــەی رژیمــی تــازە بــۆ ســەر کوردســتان بــوو ،ئــەوەی کــە
مەبەســتی ئــەم وتارەیــە پێگــەی جەماوەریــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانە کــە وەکــوو نموونــە لــەو ســااڵنەدا ئامــاژەی پــێ دەکــرێ.
هەڵبــەت پێویســتە ئامــاژە بــەو شــۆرایانەش بکــرێ کــە حیزبــی
دێموکــرات بــە شــێوەی هەڵبــژاردن بــۆ بەڕێوەبردنــی کاروبــاری
رۆژانــەی خەڵــک لــە گونــدەکان پێکــی هێنابــوو کە تا ســااڵنی دواتریش
هــەر جێگــەی بــاوەڕ و متمانــەی خەڵکــی گونــدەکان بــوون.
ئــەم هەڵبژاردنانــە نموونەیەکــن لــە متمانــەی ئەوکاتــی خەڵــک بــە
حیزبــی دێموکــرات کــە لــە روویەکــی دیکەشــەوە ئاماژەیەکــی روون
و راســتەوخۆیە بــە پێگــەی جەماوەریــی حیزبــی دێموکــرات لــە نێــو
خەڵکــی کوردســتاندا .چونکــە ســااڵنی دواتــر ئەگەرچــی هیچــکات
کۆمــاری ئیســامی رێگــەی بــە ئینتخاباتێکــی ئــازاد نــەدا و لــە جیاتــی
پەنــا بــردن بــۆ ســندووقەکانی دەنگــدان کۆمــاری ئیســامی شــەڕێکی
هەمەالیەنــەو و وێرانکــەری بــە ســەر کوردســتاندا ســەپاند بــەاڵم لــە
چەنــد نموونەیەکــی دیکــەدا بــە ئاماژەیەکــی حیزبــی دێموکــرات لــە
چەنــد هەڵبژاردنێکــدا دەرکــەوت کــە رژیمــی تــاران ملمالنێــی حیزبــی
دێموکراتــی لــە کوردســتان پێناکــرێ .هــەر بــۆ وێنــە لــە هەڵبژاردنــی
دەورەی شەشــەمی ســەرکۆماری لــە ســاڵی ١٣٧٢دا بــە ئاماژەیــەک
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خەڵــک لــە کوردســتان دەنگیــان بــە هاشــمی رەفســەنجانی نــەدا کــە
تەنانــەت ناوبــراو لــە بیرەوەریەکانــی خۆیــدا ئامــاژەی بــەو بابەتــە
کــردوە.
هەروەهــا لــە هەڵبژاردنەکانــی ســەرکۆماریی ســاڵی ٨٨دا حیزبــی
دێموکــرات داوای لــە خەڵکــی کوردســتان کــرد کــە دەنــگ بــە نوێنەرانی
رێفۆرمخــواز بــدەن کــە ســەرەڕای واڵم دانــەوەی خەڵــک بــەو داوایەی
حیــزب ،ئاکامــی هەڵبژاردنەکــە بەالڕێــدا چــوون و وێــڕای دزینــی زیاتر
لــە دە میلیــۆن دەنــگ بــۆ مەحمــوود ئەحمەدینــژاد نەفــەری دیــاری
کــراوی خامنەیــی بــۆ ســەرکۆماری ناوبــراو کرایــە ســەرکۆمار ،کــە
ئــەو کات خۆپیشــاندانێکی ناڕەزایەتــی بەربــاو ئێرانــی گرتــەوە و
وێــڕای ســەرکوتی ئــەو ناڕەزایەتییانــە رژیــم هــەردوو بەربژێــری
رێفۆرمخــواز واتــە مەهــدی کەڕووبــی و میرحوســەین موســەویی لــە
ماڵەکــەی خۆیانــدا دەستبەســەر کــرد کــە تــا ئێســتاش درێــژەی هەیــە.
پێگەی رێبەرانی شەهیدی حیزبی دێموکرات
نموونەیەکــی دیکــە لــە نفــووزی جەماوەریــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان لــە نێــو خەڵکــدا پێگــەی رێبەرانــی شــەهیدی ئــەم حیزبــە
لــە دوای هاتنــە ســەرکاری کۆمــاری ئیســامیە .پێگــەی ئــەوان لــە نێــو
خەڵکــی کوردســتان و لــە ســەر بزووتنــەوەی کوردســتان بەڕاددەیــەک
بــوو کــە کۆمــاری ئیســامی پەنای بۆ تیــرۆر و لەناوبردنی ئەوان برد.
جیــاواز لــە رووداوی شــەهید بوونەکەیــان ئــەو کەشــە پڕماتەمینــەی
کاتــی تیــرۆری دوکتــور قاســملوو لــە ٢٢ی پووشــپەڕی ٦٨و تیــرۆری
دوکتــور ســادق شــەرەفکەندی لــە ٢٦ی خرمانانــی  ١٣٧١بــە دەســتی
کۆمــاری ئیســامی چ ئــەوکات و چ ئێســتا بــە ئاشــکرا بــە روخســاری
کۆمەڵگــەی کوردســتانەوە دیــارە .ســەرەڕای دۆخــی تونــدی ئەمنیەتیی
هــەم ئــەوکات و هــەم ئێســتاش پــاش  ٣١ســاڵ برینێکــی ســاڕێژ
نەکــراوە بــە جەســتەی خەڵکــی کوردســتانەون کــە دیســان دەرخــەری
پێگــەی حیزبــی دێموکــرات و رێبــەرە هەڵکەوتووەکانــی لــە نێــو دڵــی
خەڵکــی کوردســتاندایە.
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شکســتی کۆمــاری ئیســامی لــە هەوڵــی چەنــد دەیەیــی بــۆ
دوورخســتنەوە و دابڕانــی خەڵــک لــە حیزبــی دێموکــرات ١٧ ( .و
٢١ی خەرمانــان وەک نموونــە)
بەدرێژایــی تەمەنــی کۆمــاری ئیســامی ئــەم رژیمــە هەوڵــی داوە
خەڵــک لــە حیزبــی دێموکــرات دوور بخاتــەوە تــا بەڵکــوو لــەو رێگایەوە
بتوانــێ بزووتنــەوەی نەتەوەیــی کوردســتان ســەرکوت بــکا .بــۆ ئــەو
مەبەســتەش جیاواز لە هێرشــی بەرباڵو بۆ کوردســتان و سەپاندنێکی
شــەڕێکی نــاڕەوا ،کۆمــاری ئیســامی ئەوەنــدەی بــۆی کرابــێ بــە
هەمــوو شــێوەیەک هەوڵــی لەناوبــردن و تەریــک خســتنەوەی حیزبــی
دێموکراتــی داوە .لــە نــا قانوونــی ناســاندنی حیزبــی دێموکــرات و
رێگــری لــە چوونــی نوێنەرانــی هەڵبژێــراوی خەڵکــی کوردســتان بــۆ
هــەردوو مەجلیســی خوبــرەگان و شــۆرای ئیســامیەوە بگــرە تــا
دەگاتــە گرتــن و ئیعــدام کردنــی ئەنــدام و الیەنگرانــی حیــزب و پاشــان
هەڵگیرســاندنی شــەڕێکی قــورس لــە گــەڵ خەڵــک و هێــزی پێشــمەرگە
و هــەوڵ بــۆ دەرپەڕاندنــی ســەرکردایەتیی حیــزب بــۆ دەرەوەی
کوردســتان ،هەروەهــا تیــرۆر و لــە ناوبردنــی رێبــەران و کادر و
پێشــمەرگەی حیــزب و لــە ســەرووی هەموانــەوە تیــرۆری هــەر دوو
ســکرتێری حیزبــی دێموکــرات ،دوکتــور قاســملوو لــە ڤیــەن پێتەختــی
ئوتریــش و دوکتــور شــەرەفکەندی لــە بێڕلینــی ئاڵمــان ،نموونەیەکــن
لــەو هەواڵنــە.
جیــاواز لــە هەمــوو ئەوانــە کۆمــاری ئیســامی ئێــران بــەردەوام
لــەم چــل و یــەک ســاڵەدا و بــە هەمــوو شــێوەیەک راســتەوخۆ و
ناڕاســتەوخۆ تەبلیغــی ئــەوەی کــردوە کــە حیزبــی دێموکــرات پێگــەی
لــە نێــو خەڵکــدا نەمــاوە و ئــەم حیزبــەی بــەردەوام بــە حیزبێکــی
هەڵوەشــاوە ناوبــردوە .بــەاڵم راســتیەکان پێچەوانــەی درۆ و ئیددیعــا
بــێ بنەماکانــی کۆمــاری ئیســامی بــوون و ئــەوان ســەرەڕای ئــەو
هەمــوو زەبــرە گەورانــەی کــە وەک پەیکــەرەی حیزبــی دێموکــرات
کــەوت نەیانتوانــی دابڕانێکــی قەرەبوونەکــراو لــە بەینــی خەڵکــی
کوردســتان و حیزبــی دێموکراتــدا دروســت بکــەن.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــەم دە دوازدە ســاڵەی دواییــدا
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قایمتــر لــە هەمیشــە لــە هەوڵــی ئــەوەدا بــووە کــە رێکخســتن بــۆ
خەباتێکــی هەمەالیەنــە و گشــتگیرتر بــکا و هاوتەریــب لــە گــەڵ ئــەو
پتانســیل و جموجووڵــە مەدەنییانــەی کــە لــە ناوخــۆی واڵت هەیــە
درێــژە بــە خەباتــی خۆیــان بــدەن .لــەم قۆناغــەدا ســەرەڕای هەمــوو
کێشــە و گیروگرفتــە ناوخۆییەکانــی بزووتنــەوەی کوردســتان حیزبــی
دێموکــرات توانــی بەشــێوەیەکی بــاش کەڵــک لــە هەمــوو پتانســیلەکانی
کۆمەڵــگای کوردســتان وەربگــرێ و فشــارێکی زیاتــر بــۆ رژیمــی
تــاران بێنــێ.
کۆمــاری ئیســامی کــە ئــەو هەمــوو ســاڵە تێچوویەکــی زۆری بــۆ
لەناوبردنــی حیزبــی دێموکرات و ســەرکوتی بزووتنەوەی کوردســتان
دابــوو ،دیســان دەســتی دایــە تیــرۆر و تەقینــەوە .کار گەییشــتە ئــەو
جێگایەی کە سپای پاسدارانی رژیم رۆژی ١٧ی خەرمانانی ١٣٩٧بە
مووشــەکی بالســتیک هێرشــی کــردە ســەر کۆبوونەوەیەکــی کۆمیتــەی
ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە قــەاڵی دێموکــرات و
بەپێچەوانــەی تیرۆرەکانــی پێشــوویان ،ســپا هــەر زوو بــە دەرکردنــی
راگەیانــدراو ئــەو هێرشــەی گرتــە ئەســتۆ .سەرنجڕاکێشــتر لــەوە
پاســاوی پەالمارەکەیــان بــۆ ســەر قــەاڵی دێموکــرات بــوو کــە جگــە
لــە شکســتی کۆمــاری ئیســامی ئێــران و دۆشــداماوییان لــە بەرانبــەر
سیاســەتەکانی حیزبــی دێموکراتی  کوردســتاندا هیــچ خوێندنەوەیەکی
دیکــەی لــێ نەدەکــرا .ســپای پاســداران لــە دوو راگەیانــدراودا کوتــی «
ئامانجــی ئێمــە لــەو هێرشــە لــە بەیــن بردنــی ســەرکردایەتی و ناوەندی
فکریــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــووە ،چونکــە ئەوانە ئاســایش
و ئەمنیەتــی کۆمــاری ئیســامییان وەمەترســی خســتوە».
لێــرەدا پرســیاری ســەرەکی ئەویــە  ،ئــەو کۆمــاری ئیســامییەی کــە
چــل ســاڵە بانگــەوازی نەمانــی حیزبــی دێموکــرات و دابڕانــی ئــەوان
لــە خەڵــک دەکا ئــەوە چۆنــە کــە بــە پێشــکەوتووترین چــەک واتــە
مووشــەکی بالســتیک هێــرش دەکاتــە ســەر ســەرکردایەتی و ناوەنــدی
فکریەکــەی بــەو پاســاوەی کــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان
ئاســایش و ئەمنیەتــی ئەوانیــان وەمەترســی خســتووە.
چــوار رۆژ دوای ئــەو هێرشــە دڕندانەیــەی کۆمــاری ئیســامی
بــۆ ســەر حیزبــی دێموکــرات کــە لەراســتیدا زەربەیەکــی قــورس وە
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پەیکــەری حیــزب کــەوت  و شــەش ئەندامــی رێبــەری و دە کــەس
لــە باشــترین فەرمانــدە و پێشــمەرگەکانی حیــزب تێیــدا شــەهید
بــوون ،مانگرتنــە گــەورە و مێژووییەکــەی خەڵکــی کوردســتان لــە
٢١ی خەرمانــان بەڕێوەچــوو کــە دەکــرێ بــە لووتکــەی پشــتیوانی
و قوواڵیــی پێگــەی جەماوەریــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان
لــە نێــو خەڵکــی کوردســتان نــاوی لــێ ببــرێ .لــە ٢١ی خەرمانانــدا
ســەرەڕای کەشــوهەوای ئەمنیەتیــی زاڵ بــە ســەر کوردســتاندا
خەڵــک ،بــە نیشــانەی ناڕەزایەتــی بــەو پالمــارەی کۆمــاری ئیســامی
لــە ماڵەکانیــان نەهاتنــەدەرەوە کــە لــە هەنــدێ شــاروناوچەدا رێــژەی
مانگرتنەکــە گەییشــتە نزیکــەی ســەد لەســەد.
ئــەو چەنــد نموونەیــە کــە لــەم وتــارەدا بــاس کــران تەنیــا ئاماژەیەکــی
ســەرەتایین بە راددەی جێگە و پێگەی حیزبی دێموکراتی کوردســتان
لە ژینگەی سیاســی و کۆمەاڵیەتیی خۆی ،کە هاوکات ئەو ئەرکەشــی
دەخاتــە ئەســتۆ کــە دەبــێ تــا گەییشــتن بــە ئامانجەکانــی گەلــی کــورد
لــە خەبــات بــەردەوام بێ.
لــە کۆتاییــدا دەکــرێ بڵێیــن رەمــزی مانــەوەی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان پــاش  ٧٥ســاڵ خەبــات لــە مەیدانــی سیاســیی کوردســتان،
خەبــات و تێکۆشــانی تێکۆشــەرانی ئــەم حیزبــە لــە الیــەک و قوواڵیــی
پێگــەی جەماوەریــی ئــەم حیزبــە لــە نێــو کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان
دایــە.
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كتێب و گۆڤار لە ژێر
ڕووناكایی كۆماری كوردستاندا
ڕەسووڵ سوڵتانی
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هیــچ شــتێك لــە بۆشــاییدا و لــە هیچــەوە دروســت نابــێ .هونــەر و
ئەدەبیاتیــش وەكــوو خوڵقێنــراوی زەیــن و ئەقــڵ و دەســتی مــرۆڤ،
ڕەگ و پنــج و بناوانیــان لــە زەینــی داهێنەرەكــەی و كۆمــەڵ و
كۆمەڵگەدایــە و لەژێــر كاریگەریــی گۆڕانكارییەكانــی دەوروبــەری
خۆیــدا بیچــم دەگــرێ .بــە تایبەتــی گۆڕانكارییــە گــەورە و لەنــاكاوەكان
هــەر كامــە و بــە شــێوەیەك كار دەكەنــە ســەر شــێوەی بیركردنــەوە
و تێڕوانیــن و جیهانبینــی و دواجــار بەرهەمــەكان .وەك چــۆن بزاڤــی
ڕێنســانس و شۆڕشــی پیشەســازیی ئەورووپــا جیهانیــان هــەم لــە
نــاوەرۆك و هــەم لــە ڕواڵەتــدا گــۆڕی و تــا ئێســتاش ڕێنســانس
وەكــوو خاڵێكــی گــەورەی وەرســووڕانی مێــژووی مرۆڤایەتــی ســەیر
دەكــرێ ،كــە ئیتــر تێیــدا جیهــان لــە دوو قۆناغــی پێــش ڕێنســانس
(ســەدە تاریكــەكان) و جیهانــی پــاش ڕێنسانســدا باســی دەكــرێ و
هــەر كام تایبەتمەندیــی خۆیانیــان هەیــە.
شۆڕشــی فەڕانســە ،خاڵێكــی دیكــەی وەرچەرخانــی مێــژووی
مرۆڤایەتییــە ،كــە باڵــی بەســەر هەمــوو هــزر و بیركردنــەوە و
تێڕوانینەكانــی ســەدەی نۆزدەیەمــدا كێشــا و بزووتنــەوەی ڕیالیــزم
لــە هەنــاوی ئــەو گۆڕانكارییانــەوە ســەریان هەڵــدا ،كــە بەرهەمــی ئــەو
شۆڕشــە مەزنــە بــوون.
یەكــەم جەنــگ و دووەم جەنگــی جیهانییــش ،هــەر كام بــە شــێوەیەك
كاریگەریــی خۆیــان لــە ســەر بــوارە جیاجیاكانــی هــزر و ئەدەبیــات و
فەلســەفە و لقــە جۆراوجۆرەكانــی هونــەر بەجــێ هێشــت .بەتایبەتــی
جەنگــی یەكەمــی جیهانــی كــە تێیــدا كۆمەڵێــك شــاعیر و نووســەری
گــەورەش بوونــە قوربانــی و لــە بەرەكانــی جەنگــدا كــوژران وەكــوو:
گیــۆم ئاپۆلینــز و شــارل پێگیــو و ئالێــن فۆرنیــێ .لــە كتێبێكــدا بــە نــاوی
«گوڵبژێرێــك لــە بەرهەمــی ئــەو نووســەرانەی لــە شــەڕدا كــوژراون
 »1924نــاو و دەســتوخەتی پێنســەد شــاعیر و نووســەر هاتــوە .لــە
دوو ســاڵی یەكەمــی شــەڕەكەدا ئەدەبیاتــی هەمــوو ئورووپــا ئیفلیــج
بــوو (قوتابخانــە ئەدەبییــەكان ،ڕەزا ســەید حوســێنی .الپــەڕەی )751
بەاڵم هەر لە دڵ و هەناوی ئەو شەڕ و ماڵوێرانییەوە ،بزووتنەوەی
دادائیــزم و ســورڕیالیزم وەكــوو یاخیبوونێــك لــە شــەڕخوازان و
جڵەوكێشــانی شــەڕ و خوێنڕشــتن ســەر هەڵــدەدەن و بوارێكــی دیكــە
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بــۆ هونــەر و ئەدەبیــات دەڕەخســێنن.
لــە ئەدەبیاتــی ئێرانــی پــاش هاتنــی ئیســامدا ،قۆنــاغ بــە قۆنــاغ
گۆڕانكارییــە سیاســی و كۆمەاڵیەتییــەكان ڕەوت و ڕێچكەی ئەدەبیات
دەگــۆڕن ،بــۆ وێنــە لــەو ســەردەمانەدا كــە دەربــار باوەشــی بــۆ
شــاعیرانی پەســنبێژ كردووەتــەوە ،دەبینیــن پەســن و پێداهەڵگوتــن و
قەســیدە بــرەو پەیــدا دەكا و پــاش هاتنــی مەغۆلــەكان كــە دامــودەزگای
پەســنبێژی و شاباشــی پەســنبێژان تێكــەوە دەپێچــرێ ،غــەزەل
بەتایبەتــی غەزەلــی دڵــداری و عاریفانــە پــەرە دەگــرێ و ناودارتریــن
شــاعیرانی ئێــران لــەو قۆناغانــەدا دەردەكــەون .لــە ســەردەمی
نوێیشــدا بزاڤــی مەشــرووتەخوازی كــە لەگــەڵ هاتنــەوەی كۆمەڵێــك
خوێنــدەوار لــە فەڕەنگــەوە ســەر هەڵــدەدا .یەكێــك لــەو ڕووناكبیرانــە
فەتحەلیــی ئاخونــدزادە بــوو .بــە گشــتی بزاڤــی مەشــرووتە لــە ئێرانــدا
خاڵێكــی وەرســووڕانە كــە ئیــدی پــاش مەشــرووتە ئێمــە لــە ئێــران
جگــە لــە شــیعر وردە وردە ژانرەكانــی دیكــەی ئەدەبیاتیــش دەبینیــن و
بەتایبەتــی بزاڤــی وەرگێــڕان تیــن و گوڕێــك دەگــرێ.
كوردستان
بزاڤــی ڕووناكبیــری و ئەدەبیــی كــورد لەبــەر بێدەوڵەتــی كەمتــر
كەوتووەتــە بــەر شــەپۆلی گۆڕانكارییــە جیهانییــەكان و بزاڤــی
ئەدەبیــی كــورد زیاتــر لــە حوجرەكانــدا بــووە و نەبووەتــە شــەپۆلێكی
گــەورە و گشــتگیر ،بەتایبەتیتــر كــە  پــاش دووەم جەنگــی جیهانــی
و  هاتنــە ســەركاری ڕەزاخــان لــە ئێــران و ئەتاتــۆرك لــە توركیــا،
لــەو دوو بەشــە گــەورەی كوردســتاندا زمانــی كــوردی نــەك پەراوێــز
بخرێــت ،بگــرە قەدەغــە و بڤــە دەكرێــت ،ئیتــر خوێنــدەواری كــورد
ئەگــەر دەفتەرێكــی شــیعری هەبوایــە یــان وەدەســتی كەوتبایــە دەبــوو
لــە حــەوت كونــدا بیشــارێتەوە و نەبێتــە بــەاڵی ســەر و گیانــی.
هــەژار لــە چێشــتی مجێــوردا دەگێڕێتــەوە و دەڵــێ« :ئــەو ڕۆژگارەی
لــە وشــتەپە فەقــێ بــووم ،ڕۆژێــك كاكــە ڕەحمانــی حاجــی بایزاغــا
هاتــە حوجــرە ،تەرجیــع بەندێكــی لــە شــێعری كــوردی و كوردایەتــی
خوێنــدەوە كــە زۆرم لــەال خــۆش هــات .زۆرم حــەول دا كــە بیڵــێ و
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بینووســمەوە ،گوتــی خاوەنیــان كــە خاڵەمینــە ،ســوێندی داوم وا نەكەم
وەدەســت كــەس كــەوێ».
ســەرەڕای ئــەو هەمــووە زەبروزەنگــەش ،لــە حوجــرە و خانەقاكاندا
مــەال و فەقێــی نیشــتمانپەروەر و خــاوەن هەســت و ئیحســاس هــەر
نەیانهێشــتوە پەنگــری ئــەو كوانــووە خۆڵەمێشــی لەســەر بنیشــێ و
ســارد بێتــەوە .بــۆ وێنــە فــەوزی ،ئــەو مــەال نیشــتمانپەروەرەی لــە
خانەقــای شــێخی بورهــان بــووە و هــەژار دەڵــێ ،زۆر عالــم ،زۆر
كــورد ،شــاعیر ،ئیتــر وەك ئــاردی بەهــار بــۆ هەمــوو شــت دەبــوو.
نســحەت و ڕێ شــاندانی ئــەو ،بیــری كوردایەتیــی خســتە مێشــكی
زۆر الوانــی ئاشــنای .دنەدانــی ئــەو هێمنــی كــردە شــاعیر (چێشــتی
مجێــور)35 .
هێمــن لــە پێشــەكییە بەنرخەكــەی تاریــك و ڕوونــدا «لــە كوێــوە
بــۆ كــوێ» ئــەو قســەیەی هــەژار ئــاوا پشتڕاســت دەكاتــەوە و دەڵــێ:
«دەبــێ بڵێــم مــن دەســكردی فەوزیــم .ئــەو هەڵــی وەشــاندمەوە و
تێكــی هەڵشــێالم و ســەر لــە نــوێ دروســتی كردمــەوە .ئــەو دەركــی
زانیــن و فێربوونــی بــۆ كردمــەوە .ئــەو ڕێــگای ژیانــی پــێ نیشــان
دام .بێگومــان ئەگــەر نەچووبامــە خزمــەت فــەوزی و لــە كــن ئــەو
مامۆســتایەم نەخوێندبــا ،ڕێبــازی ژیانــم ئــەو ڕێبــازە نەدەبــوو كــە
گرتــم و پێیــدا ڕۆیشــتم و ئێســتاش بــەرم نــەداوە .ئــەو تێــی گەیانــدم
مــن ڕۆڵــەی كــوردم و كوردیــش نەتەوەیەكــی بێبــەش و چــارەڕەش و
زۆرلێكــراوە و دەبــێ ڕۆڵەكانــی لــە پێنــاوی ڕزگاركردنیــدا فیــداكاری
بكــەن و لەخۆبوردوویــی نیشــان بــدەن .ئــەو فێــری كــردم زەوقــی
ئەدەبیــم تیــف تیفــە بــدەم و مشــتوماڵی بكــەم .ئــەو فێــری كــردم
واڵتەكەمــم خــۆش بــوێ و پێــی هەڵبڵێــم .ئــەو حاڵیــی كــردم كــوردی
زمانێكــی ڕەوان و بەربــاو و دەوڵەمەنــدە و دەكــرێ ئەدەبێكــی گەورە
و دنیاپەســندی هەبــێ (تاریــك و ڕوون.)19 .
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(كۆمەڵەی ژ كاف)
ســاڵی ١٣٢٠ی هەتــاوی لــە ئاكامــی داگیركرانــی ئێــران لــە الیــەن
لەشــكری ســۆڤییەت و ئەمریــكا و ئینگلیــزەوە ناوچــەی موكریــان
بەتایبەتــی شــاری مەهابــاد كــە هیــچ كام لــەو هێزانــەی لــێ نەبــوون
و دەســەاڵتی شاهەنشــاهییش ســێبەری لەســەر ناوچەكــە نەمابــوو و
جگــە لــەوەش موكریــان  دەورێكــی كاریگــەر و بەرچــاوی لــە بزاڤــی
ڕووناكبیــری و سیاســی و بیــری نەتەوەیــی ڕۆژهەاڵتــی كوردســتاندا
هەبــووە ،هەمــوو ئــەو هۆكارانــە دەســتیان دابــووە دەســتی یــەك
و بارێكــی لەباریــان ڕەخســاند بــۆ ئــەوەی كۆمەڵێــك ڕووناكبیــری
نەتەوەیــی و نیشــتمانپەروەری كــورد لــە مەهابــاد كۆمەڵــەی ژیانەوەی
كــورد واتــە ژێــكاف دامەزرێنــن .ئــەو كۆمەڵەیــە ،خاڵێكــی وەرچەرخــان
بــوو لــە بزووتنــەوەی نەتەوەیــی و هەڵوێســتی سیاســیی ڕووناكبیرانی
كــورددا ،بەتایبەتــی لــەوەدا كــە بــۆ یەكــەم جــار جڵــەوی جوواڵنەوەكــە
بــە دەســت ســەرۆك عەشــیرەت و شــێخ و دەرەبەگــەوە نەبــوو ،جگــە
لــەوەش تێكۆشــان و هەوڵــی بزووتنەوەكــە لە پێنــاوی ئامانجی بەرزی
نەتەوەییــدا بــوو .ئــەو كۆمەڵەیــە لــە یەكــەم كۆبوونــەوە یــان كۆنگــرەی
خۆیــدا كــە بڕیــاری دا بیروبــاوەڕی خــۆی لــە گۆڤارێكــدا بــاو بكاتــەوە
و بــۆ ئــەوەش دەســت كــرا بــە باڵوكردنــەوەی گۆڤــاری نیشــتمان.
دەركردنــی گۆڤــار و هەســتكردن بــەو زەروورەتــەش یەكێكــی دیكــە
لــە بەرچاوڕوونییەكانــی كۆمەڵــەی ژێــكاف بــووە.
دیــارە كۆمەڵــەی ژێــكاف تەنیــا گۆڤــاری نیشــتمانی دەرنەكــردوە و
خەریكــی كاروبــاری فەرهەنگــی و ڕووناكبیریــی دیكــەش بــووە .هێمــن
لــە پێشــەكیی تاریــك و ڕوونــدا دەڵــێ :كۆمەڵــە لــە پێشــدا كتێبێكــی
بچووكــی شــێعری بــاو كــردەوە بــە نــاوی دیاریــی كۆمەڵــەی «ژ.
ك» كــە شــێعرە نیشــتمانییەكانی حاجــی قــادر و مــەالی گــەورەی
كۆیــە و هــەژار و شــێخ ئەحمــەدی حیســامیی تێــدا چــاپ كرابــوون
و دەســبەجێ تــەواو بــوو ....یەكــەم شــێعری مــن لــە ژمــارە دووی
نیشــتماندا بــە نــاوی م.ش .هێمــن بــاو كرایــەوە».
جگــە لــەوە ،تیاتــری دایكــی نیشــتمان ،هەنگاوێكــی دیكــەی
ڕووناكبیرانــە و مۆدێڕنــی كۆمەڵــەی ژێــكاف بــووە و وەك هێمــن
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دەڵــێ گەورەتریــن تەبلیغاتــی بــۆ كۆمەڵــە كــرد و كــەم كــەس هەبــوو
نەچووبــێ و هــەر كەســیش چووبــا دەگریــا و هەســتی كوردایەتیــی
دەبــزووت.
هەنگاوێكــی دیكــەی كۆمەڵــە ،كڕینــی چاپخانــە بــووە .دامەزرێنــەر و
بەڕێوەبــەرە ڕووناكبیرەكانــی ژێــكاف هەســتیان بــە گرینگیــی چاپخانــە
و كتێــب و باڵڤــۆك و كاریگەریــی ئەوانــە لەســەر خوێنــدەواری و
ئاســتی زانیــن و چاوكراوەیــی خەڵــك كــردوە ،هــەر بۆیــە بــە داهاتــی
شــانۆی دایكــی نیشــتمان چاپخانەیــەك دەكــڕن.
دامەزرانی حیزبی دێموكرات و دامەزراندنی كۆماری كوردستان
دامەزرانــی حیزبــی دیموكراتــی كوردســتان لــە زۆر الیــەن و
ڕەهەنــدەوە ڕووداوێكــی گرینگــی مێــژووی سیاســی و ڕووناكبیریــی
كــورد و خاڵێكــی گرینگــی وەرچەرخانــی ئــەو مێژووەیــە .ئێمــە لــەم
باســەدا ناچینــە ســەر الیەنــە سیاســی و كۆمەاڵیەتییەكانــی و تەنیــا
ئــاوڕ لــە الیەنــی فەرهەنگــی و ڕووناكبیــری و هەنــگاوە كردەییەكانــی
ئــەو حیزبــە دەدەینــەوە ،كــە ئــەو هەنگاوانــە نــەك تــا ئێســتاش گرینگیی
خۆیــان هــەر مــاوە ،بگــرە ئەوەنــدە بنەمایــی و ورد و ڕووناكبیرانــەن،
كــە شــیاوی ئــەوەن هەمــوو نیشــتمانپەروەرێك شــانازییان پێــوە بــكا.
كــە ســەرنج بدەینــە بەنــدی دووەمــی بەرنامــەی حیزبــی دێموكراتــی
كوردســتان ،دەبینیــن دامەزرێنەرانــی حیــزب ،چەنــدە بەمشــوور و
وردبینانــە ئاوڕیــان لــە گرینگتریــن ناســنامە و پرســی نەتەوەكەیــان
واتــە زمانەكــەی داوەتــەوە و داوا دەكــرێ زمانــی كــوردی وەك
زمانێكــی فەرمــی بناســرێ و دەڵــێ:
ـ نەتــەوەی كــورد مافــی خوێندنــی بــە زمانــی زگماكیــی خــۆی هەبــێ
و تــەواوی كاروبــاری ئیــدارەكان بەهــۆی زمانــی كــوردی بەڕێــوە
بچــێ.
چونكــە زمــان هــزر و جوغرافیــا و كولتــوور و مێــژووی لەخۆیــدا
هەڵگرتــوە .كــە ئێمــە دەچینــە واڵتێــك و پێمــان دەڵێــن زمانــت چییــە و
دەڵێیــن كــوردی ،تــەواو لــەو وشــەی «كوردییــە»دا كــە زمانەكەمانــە،
جوغرافیــا و كولتــوور و مێژوووەكەمــان ڕەنــگ دەداتــەوە واتــە مــن
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مێژوویەكــم هەیــە كــە تێیــدا بــەو زمانە قســەم كــردوە و جوغرافیایەكم
هەیــە كــە تێیــدا بــەو زمانــە قســە دەكــەم و كولتوورێكــم هەیــە كــە ئــەم
زمانــەی بەرهــەم هێنــاوە و ئــەم زمانــەش ئــەوی بەرهــەم هێناوەتــەوە.
بــەاڵم ســەرلەبەری ئــەو شــتانە بەبــێ ئــەم زمانــە دەچنــە نێــو هەنــاوی
نەبوونــەوە ،لەبــەر ئــەوەی ئێمــە هەمــوو ئــەو شــتانە بــە زمانەكەمــان
پێناســە دەكەینــەوە و دایاندەڕێژینــەوە .تــۆ بڕوانــە ،لــەو چــل میلیــۆن
كــوردە ،ئەگــەر ملیۆنێكــی یەكســەر واز لــە زمانەكــەی بێنــێ و بــە
زمانێكــی دی قســە بــكا ،تــۆ دەتوانــی پێیــان بڵێیتــەوە كــورد؟ نەخێــر.
نموونــەی گەالنــی دیكــەش زۆرن .ئــەو عیبــڕی و قیبتیانــەی بوونــە
موســوڵمان و زمانەكــەی خۆیانیــان بــەالوە نــا و بــە زمانــی عەرەبــی
دەدوێــن ،ئیتــر هــەم خۆیــان بوونەتــە بەشــێك لــە نەتــەوەی عــەرەب
و هەمیــش نیشــتمانەكەیان بووەتــە بەشــێك لــە نیشــتمانی عەرەبــی.
میســر و فەلســتین نموونەیەكــی بەرچــاون.
پــاش ئــەوەی حیزبــی دیموكراتــی كوردســتان ،كۆمــاری كوردســتان
دادەمەزرێنــێ و پێشــەوا قــازی محەممــەدی ســەرۆكی حیزبــی
دێموكــرات دەبێتــە ســەركۆماری كوردســتان ،ئێمــە دەبینیــن كۆمــاری
كوردســتان و حیزبــە دامەزرێنەرەكــەی هەمــوو توانــا و هەوڵی خۆیان
دەخەنــە گــەڕ بــۆ قەرەبووكردنــەوەی دواكەوتوویــی فەرهەنگــی و
پەرەپێدانــی خوێنــدەواری و گرینگیــدان بــە الیەنــە ڕووناكبیــری و
فەرهەنگییــەكان و دامەزراندنــی چاپخانــە و دەركردنــی ڕۆژنامــە و
گۆڤــار و چاپــی كتێــب بــە زمانــی كــوردی.
چاپكراو و باڵڤۆكی كۆماری كوردستان
كۆمــاری كوردســتان كــە دادەمــەزرێ ،زۆرینــەی خەڵكــی كەوشــەنی
ژێــر دەســەاڵتی كۆمــاری كوردســتان نەخوێنــدەوار بــوون ،بــەاڵم بــەو
حاڵەشــەوە وەك مامۆســتا هێمــن باســی دەكا ،گۆڤــاری نیشــتمان كــە
چــاپ دەبــوو ،دانەیەكیشــی لــێ نەدەمــاوە و هەمــووی دەفرۆشــرا و
لــە دوورتریــن شــوێنەكانەوە خەڵــك دەهاتــن بــۆ ســەیری شــانۆی
دایكــی نیشــتمان .لــەو كەشــوهەوا و بارودۆخــەدا دامەزرێنەرانــی
حیزبــی دێموكــرات و بەڕێوەبەرانــی كۆمــاری كوردســتان و لــە
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ســەرووی هەمووشــیانەوە پێشــەوا قــازی محەممــەد ئــەو بۆشــایی
و كەموكووڕییانــە دەبینــن كــە كــورد لــە بــواری خوێنــدەواری و
ڕووناكبیریــدا هەیەتــی ،هــەر بۆیــە شــێلگیرانە هــەوڵ دەدەن كەلێنــەكان
پــڕ بكرێنــەوە و پێویســتییەكان دابیــن بكرێــن.
چاپكردنــی كتێــب و گۆڤــار و ڕۆژنامــە و دانانــی ڕادیــو و كردنــەوەی
قوتابخانە ،بەشــێكن لە هەوڵە هەرە گرینگەكانی كۆماری كوردســتان.
حامیــد گەوهــەری لــە كتێبــی «كۆمــاری كوردستان»ـــدا دەنووســێ:
لــە ئاكامــی هەوڵەكانــی ژێكاف و بە دوای ئەویشــدا حیزبی دیموكراتی
كوردســتان بــۆ دامەزراندنــی چاپخانــە و دەركردنــی باڵڤۆكــی كوردی،
دەوڵەتــی ســۆڤیەتی دوو چاپخانــەی بــە كوردســتان فرۆشــت.
یەكەمیــان بــە نــاوی چاپخانــەی كوردســتان لــە مەهابــاد دامەزرانــد و
ئــەوی دیكەیــان لــە بــۆكان دانــا و لــەو ســۆنگەیەوە ،بــواری فەرهەنگــی
لــە موكریانــدا گەشــەی پــێ درا.
هەر لە درێژەی ئەو باسەدا ناوبراو دەنووسێ:
پێــش دامەزراندنــی چاپخانــەی كوردســتان ،ژێــكاف گۆڤــاری
نیشــتمان و دیاریــی كۆمەڵــە بــۆ الوان و ڕۆژژمێــری كــوردی و
ژمارەیــەك گۆڤــاری ئاواتــی لــە چاپخانــەی یەكێــك لــە ڕووناكبیرانــی
هەرمەنــی لــە تەورێــز چــاپ و بــاوی كردبوونــەوە.
لەگــەڵ دامەزراندنــی چاپخانــەدا چاپەمەنییــەكان بــە خێرایــی بــاو
دەبنــەوە و خەڵــك پێشــوازییەكی گەرمیــان لــێ دەكــەن .لــە مەهابــاد
ڕۆژنامــەی كوردســتان و گۆڤــاری كوردســتان چــاپ و بــاو دەبنــەوە.
لــە بۆكانــی گۆڤــاری هەاڵڵــە و گڕوگاڵــی منــدااڵن و هاواری كورد چاپ
كــران .یەكێــك لــە بەرهەمەكانــی چاپخانــەی بــۆكان باڵوكردنــەوەی
مێــژووی بنەماڵــەی شــێخانی نەقشــبەندی بــوو (گەوهــەری .كۆمــاری
كوردســتان .الپــەڕەی .)150
حیزبی دێموكراتی كوردســتان یەكەم ژمارەی گۆڤاری كوردســتانی
بــە نــاوی ئۆرگانــی حیزبــی دیموكراتــی كوردســتان لــە ســەرماوەزی
ســاڵی 1324ـــدا چــاپ و بــاو كــردەوە .یەكــەم ژمــارەی ڕۆژنامــەی
كوردســتان لــە ڕۆژی 20ی 10ی 1324دا بــاو دەبێتــەوە.
هــەم ڕۆژنامــەی كوردســتان و هــەم گۆڤــاری كوردســتان ،تــا
هەرەســی كۆماریــش بــەردەوام و بــە ڕێكوپێكــی بــاو بوونەتــەوە،
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كــە لەســەر یــەك  9ژمــارەی گۆڤــاری كوردســتان و  114ژمــارەی
ڕۆژنامــەی كوردســتان بــاو كراونەتــەوە.
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان پــاش باڵوكردنــەوەی گۆڤــار و
ڕۆژنامەی كوردستان ،گۆڤارێكی ئەدەبی و سیاسی و كۆمەاڵیەتییش
بــە نــاوی «هــاواری نیشــتمان» بــۆ الوان بــاو دەكاتــەوە ،كــە یەكەمین
ژمــارەی لــە نــەورۆزی 1325ـــدا وەك باڵوكــەرەوەی بیــری یەكیەتیــی
الوانــی دیموكــرات بــاو بــۆوە و بەرپــرس و بەڕێوەبەرەكــەی
«ســەدیقی ئەنجیــری ئــازەر» بــوو.
جگــە لــەوە لــە چاپخانــەی بــۆكان ،هــاواری كــورد و گڕوگاڵــی
مندااڵنــی كــورد و هەاڵڵــە بــاو كرانــەوە.
ئەوەی كە هێمن دەڵێ:
ژینــی كورتــم دی پڕاوپــڕ بــوو لــە شــانازی و شــەرەف ،ئــەم
شــیعرە هــەم پــڕ بــە بــااڵی پێشــەوای شــەهیدمان و هــەم پــڕ بــە بــااڵی
كۆمــارە ســاواكەمانە .ئاخــر لــەو تەمەنــە كورتــەدا ئــەو هەمــووە
كارە بەنرخــە ،تەنیــا یــەك مانــای هەیــە ،ئەویــش دڵســۆزیی لــە
ڕادەبــەدەری بەڕێوەبــەران و كاربەدەســتانی كۆمــاری و هەوڵدانیــان
بــۆ پێشخســتنی نیشــتمانەكەیان بــۆ ئــەوەی بیگەیەننــە ئاســتی واڵتــان
و گەالنــی پێگەیشــتووی دنیــا .لــە مــاوەی یــازدە مانگــدا ،بەشــێكی زۆر
لــە ئاواتەكانــی خەڵكــی كوردســتان لــە كردەوەكانــی كۆمــاردا ڕەنگیــان
داوە و وەدی هاتــن .دەسنیشــانكردنی ســروودی نەتەوەیــی و دانانــی
ئــااڵ و دروســتكردنی ســوپای نیشــتمانی بــە نــاوی هێــزی پێشــمەرگە
و هەڵبژاردنــی نــاوی پیــرۆزی پێشــمەرگە بــۆ ئەندامانــی ســوپاكەی و
چاپخانــە و چاپكــردن و باڵوكردنــەوەی گۆڤــار و كتێــب بــە زمانــی
كــوردی و كردنــەوەی قوتابخانــە و چاپــی كتێبەكانــی خوێنــدن و
پەرەپێدانــی زمانــی كــوردی و هەوڵــدان بــۆ نەهێشــتنی نەخوێنــدەواری
و دامەزراندنــی یەكیەتیــی ژنانــی دیموكراتــی كوردســتان ،بەشــێكی
گرینگــن لــەو كارانــەی دڵســۆزانی كــورد لــە كۆمــاری كوردســتاندا
قۆڵیــان لــێ هەڵماڵیــن و جێبەجێیــان كــردن .خــۆی قەڵەمــی نێــوان
دوو گوڵەكەنمەكــە لــە ئــااڵی كۆمــاردا ،نیشــانەی بایەخدانــی حیزبــی
دیموكــرات و كۆمــاری كوردســتان بــوو بــە فەرهەنــگ و زانســت .هــەر
ئــەو كــردەوە گرینگانــەش بــوون ،نــاوی پێشــەوا و كۆمارەكەیــان تــا
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ئێســتا بــە نەمــری هێشــتووەتەوە و بوونەتــە سەرباشــقە و نموونــە و
پێشــەنگی نەتەوەكەمــان و دوژمنانــی كــورد بــە هیــچ چەكێــك ناتوانــن
ئاواتــی گەیشــتن بــە ســەربەخۆیی و دامەزراندنــەوەی كۆمــاری
كوردســتان لــە دڵــی میللەتەكەمــان دەربێنــن .ئــەو چرایــەی پێشــەوا
قــازی و شــەهیدانی ڕێــگای ڕزگاری بۆیــان داگیرســاندووین ،نــە
ڕەشــەبای زوڵــم و زۆرداری نــەك ناكوژێتــەوە ،بگــرە ئــەو باهــۆزە
چەنــدی بەهێزتــر بــێ ،ئــەو چرایــە گەشــتر داییســێ و ئــەو ڕێگەیــە
ڕووناكتــر دەكاتــەوە.
ئەو خوێنەی لەو زامە ڕۆیی
هەوێنە بۆ سەربەخۆیی
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مان و مەوجوودییەتی
حیزبی دێموکراتی کوردستان
سمایل شەرەفی
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ڕازی مانــەوەی حیزبێــک کــە نزیــک بــە تــەواوی تەمەنــی  ٧٥ســاڵەی
خــۆی لــە ئاوارەیــی و دەربەدەریــدا ژیابــێ و ئێســتا هــەروا جێــی هیــوا
و خــاوەن پێگــە لــە نێــو خەڵــک و نیشــتمانی خۆیــدا بێــت ،دەبــێ چ بێت؟
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان کــە ڕۆژی ٢٥ی گەالوێــژی ئەمســاڵ
( ،)١٣٩٩یــادی  ٧٥ســاڵەی دامەزرانــی خــۆی جێــژن دەگــرێ ،زیاتــر لــە
 ٧٠ســاڵ لــە تەمەنــی لــە دەرەوە و دوور لــەو شــوێنەی لێــی دامــەزرا
تێپەڕانــدوە و هــەر ئێســتاش ئــەم ڕەوتــە لــە دووربــوون لــە ژینگــەی
ئەســڵیی خــۆی هــەروا درێــژەی هەیــە .ئــەم حیزبــە کــە بــۆ مــاوەی
زیاتــر لــە  حــەوت دەیــە لــە تێکۆشــان و خەباتــی ،ڕێبەرایەتییەکــەی لــە
دەرەوەی واڵت بووە و هەیە ،ئێستاش سەرەڕای گەلێک کەمایەسیی
دەروون تەشــکیالتی کــە هەیبــووە و هەیەتــی ،لەنێــو کۆمەاڵنــی خەڵکی
کوردســتان و کۆمەڵگــەی ئەمــڕۆی کوردســتاندا هــەروا جێــی متمانــە
و هیوایــە .هــەر ئــەم پێگــە بــەرز و متمانــە پێکــراوە ،ئــەم حیزبــەی لــە
نێــو کــۆڕ و کۆمەڵــی کوردســتانی ،ئێرانــی و جیهانیشــدا بــە ئێعتبــار و
خــاوەن کەســایەتیی تایبەتــی خــۆی هێشــتۆتەوە.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان کــە بــوون و وجــوودی ،بەرهەمــی
واڵمدانــەوە بــە هەلومەرجێکــی مێژوویــی تایبــەت بــە بەشــێک لــە خاکی
کوردســتان بــوو ،بــە هــۆکاری مەعریفەیەکــی تێکــەڵ بــە ئەقڵییەتێکــی
مودێــرن کــە پێشــەوای مــەزن ،قــازی محەممــەد وەک کەســی یەکەمــی
ئــەم حیزبــە نوێنەرایەتیــی دەکــرد ،توانــی گۆڕانکارییەکــی ڕیشــەیی لــە
ڕەوتــی خەبــات و تێکۆشــانی نەتــەوەی کــورددا پێــک بهێنــێ .بنیاتنانــی
ڕەوتێکــی نــوێ لــە خەباتــی نەتەوایەتــی لــە ســەر ئەساســی دوو
کۆڵەکــەی “پالنمەندکردنــی بزووتنــەوە” و “بەخشــینی کەســایەتیی بــە
کۆمەڵگــە” ،ئــەو جەهانبینییــە سیاســی و فکرییەیە کــە مانای وجوودیی
حیزبــی دێموکــرات لــە جوواڵنەوەکانــی پێــش خــۆی جیــا دەکاتــەوە.
ڕاگەیاندنــی “کۆمــاری کوردســتان” هــەر دوای چەنــد مانــگ لــە
دامەزرانــی حیــزب و داڕشــتنی قــەوارەی سیاســی و تەشــکیالتیی
ئــەم دەســەاڵتە لــە شــێوەی دانانــی کابینــەی وەزیــران ،ســەرکۆمار و
وەزارەتخانــە و هتــد ،نیشــانی دا کــە کــورد لەمەوبــەوال دەیهــەوێ بــە
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پڕۆژەوە قســە لە ویســت و داخوازییەکان و ئامانجەکانی بکا .حیزبی
دێموکــرات وەک دامەزرێنــەری کۆمــاری کوردســتان کــە پێشــەواکەی
ئەرکــی ســەرکۆماریی ئــەم سیســتەمە سیاســی و بەڕێوەبەرییــەی
کەوتۆتــە ســەر شــان ،ســەلماندی کــە بــە پشتبەســتن بــە تێفکرێنێکــی
خــاوەن پــان ،پێوەیــە لــە ڕێــگای بــە دامەزراوەییکردنــی خەباتــەوە،
هەنــگاو بــۆ دەســتەبەرکردنی مافەکانــی خەڵکــی کوردســتان بنــێ .لــە
الیەکــی دیکــەوە بــە هەســتکردن بــە “بۆشــایی باوەڕبەخۆبــوون”ی
تاکەکانــی کۆمەڵگــە کــە لــە ڕەوتێکــی دورودرێژی تاریخیدا ،سیاســەتی
ســەرکوت و بــە کەمســەیردنی نەتــەوەی باندەســت بەســەر
کوردیــدا ســەپاندبوو ،بنیاتنــاوەی کەســایەتیی کــورد و خەباتەکــەی
پێویســتییەکی هــەرە زەرووری بــوو .پاراســتنی ئــەم دەســکەوتە
(کۆمــاری کوردســتان) ،پێویســتیی بــە درووســتکردنی کۆمەڵگەیەکــی
دەروەســت بەرانبــەر بــە گــەل و نیشــتمان بــوو کــە بێگومــان لــە
بابەتی “نەتەوەســازی“دا باســێکی گرینگ و ئەساســییە و ڕاســتەوخۆ
لــە چێبوونــی بەرژەوەنــدی گشــتییەوە کەهەســتێکی هاوبــەش پێــک
دەهێنــێ ،شــوێندانەرە .بــۆ دروســتبوونی ئــەم دەروەســتبوونە پێــش
هەمــوو شــتێک دەبــوا تاکەکانــی کۆمەڵگــە هەســتیان بــە کەســایەتیی
خۆیــان کردبــا و ڕەمزێــک هەبــا کــە هەســتی باوەڕبەخۆبــوون لــە
نێویانــدا درووســت بــکا .بۆیــە بەرزکردنــەوەی “ئــااڵی کوردســتان” لــە
کۆمــاری کوردســتاندا و بەڕێوەێوچوونــی ڕێوڕەســمی تایبــەت بــەم
دەســکەوتە مێژووییــە لــە چەنــد شــارێکی ژێــر دەســەاڵتی کۆمــاری
کوردســتاندا بەوپــەڕی گرێنگیپێدانــەوە بەڕێوەچــوون.
بەرزکردنــەوەی ئــااڵی کوردســتان ،ڕاگەیاندنێکــی مانــاداری
شوناســخوازانە بــوو کــە ڕاســتەوخۆ کاریگەریــی دەروونیــی لەســەر
تاکــی کــورد و کۆمەڵگــەی ئــەو کاتــی کوردســتاندا دانــا و هەســتی
باوەڕبەخۆبوونێکــی نەتەوەیــی بنیــات نــا“ .بــوون” بــوو بــە بەشــێکی
دانەبــڕاو لــە ئینســانی کــورد و کەســایەتیی بــە تاکــی کــورد بەخشــی.
بــەو مانەیــە کــە خەڵکــی کوردســتان لــە ژێــر ئــەو ئااڵیــەدا بــە تەواوەتی
هەســتی بــە بوونــی خــۆی – جیــا لەویتــر – کــرد .هــەر ئــەوە بــوو کــە
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لــە ماوەیەکــی زۆر کورتــدا مهابــاد و کۆمــاری کوردســتان بــوون بــە
جێــی هیــوا و هومێــدی نەتەوەیــەک بــە نــاوی کــورد.
لــە پرۆســەی بنیاتنــاوەدا بــە تایبــەت کــە لێــرەدا ڕاســتەوخۆ قســە
لــە ڕەوتێکــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی نەتەوەیەکــی دارووخــراو
حاشــالێکراوە ،تێگەیشــتن لــە زەروورەت و پێویســتیی “پارێــزگاری”ی
و “پاراســتن” زۆر گرینگــە .بۆیــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان
هــاوکات لــە گــەڵ ڕاگەیاندنــی کۆمــاری کوردســتان ،دامەزراندنــی
“ســپای میللیــی کوردســتان” کــە دواتــر نــاوی هێــزی پێشــمەرگەی لــە
ســەر دادەنــرێ ،بــە زەرووری دەزانــێ .ئــەم بەشــە لــە بزووتنــەوەی
کوردســتان کــە دواتــر لــە بەشــەکانی دیکــەی کوردستانیشــدا جــێ
دەکــەوێ ،تــا ئێستایشــی لــە گــەڵ بێــت ،بەشــێکە لــە هۆوییەتــی کــورد و
خەباتەکــەی .پێشــمەرگە بەشــێکە لــە ئــەرزش و بەهــا نەتەوایەتییەکانی
نەتــەوەی کــورد ،پێشــمەرگە و خەباتــی پێشــمەرگانە کــە باڵێکــی هــەرە
ئەساســی و جێــی شــانازیی بزووتنەوەکانــی کوردســتانە ،ڕیشــە و
ماهییەتــی بــۆ تێفکرینــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و کــردەوەی
کۆمــاری کوردســتان دەگەڕێتــەوە.
بوونــی پێشــمەرگە و دامەزرانــی ســپای میللیــی کوردســتان،
متمانەیەکــی نەتەوەیــی لــە کۆمەڵگــەی کوردســتاندا درووســت کــرد
و بــاوەڕی خەڵکــی بــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و کۆمــاری
کوردســتان قــورس و قاییــم کــرد .پێشــمەرگە بــوو بــەو هێــزە
متمانەپێکــراوەی کــە خەڵــک وەک قودرەتێکــی ڕزگاریــدەر ســەیری
بــکا .بۆیــە هــەر وەک شــەهید دوکتــور قاســملوو بــە درووســتی
پێناســەی دەکا؛ “پێشــمەرگە باســکی بەهێــزی گەلــە”.
لــە ســەردەمی کۆمــاری کوردســتاندا هێــزی پێشــمەرگە توانــی بــە
مەبەســتی ئــەم دەســکەوتە مێژوویــە بــۆ ماوەیەکــی بــاش دژ بــە
هێزەکانــی ڕێژیمــی شــا بەرەنــگاری بــکا و دواتریــش و لــە قۆناغەکانــی
دوای کۆماریشــدا ،هێــزی پێشــمەرگە بــوو بــە پارێــزەری مــان و
مەوجوودیەتــی میللەتەکــەی و لــەم پێنــاوەدا زۆرتریــن قوربانیــی
پێشــکەش کــرد.
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هەمــوو ئــەو ڕەمــز و ســەمبوول و هێمایانــەی کــە ئەمــڕۆ نەتــەوەی
کــورد لــە هــەر چواربەشــەکەی کوردســتان و هــەر کوردێــک کــە لــە
هــەر کوێــی ئــەم گــۆی زەوییــە دەژی ،شــانازییان پێــوە دەکا و بوونــی
خــۆی وەک نەتەوەیەکــی جیــاواز بــە کەســایەتیی جیــاوازەوە پێناســە
دەکا ،لەســەر دەســتی حیزبی دێموکراتی کوردســتان دروســت کراون
و بەرهەمــی تێفکریــن و جیهانبینیــی ئــەم حیزبــەن کــە بەخۆشــییەوە
ئەمــڕۆ هەموویــان بوونەتــە بەشــێک لــە خەســڵەت و شناســنامەی
نەتــەوەی کــورد .ئەگــەر  ٧٤ســاڵ پێــش ئێســتا لــە شــاری مهابــاد
و شــارەکانی ژێــر دەســەاڵتی کۆمــاردا ،تەنیــا بــە هــەزاران کــورد
لــە رێوڕەســمی هەڵکردنــی ئــااڵی کوردســتاندا بەشــدارییان دەکــرد،
ئێســتا ئــەم ئااڵیــە بــۆ میلیۆنــان ئینســانی کــورد و بــۆ نەتەوەیــەک
ڕەمــز و شوناســی نەتەوەییــە .کۆمــاری کوردســتان و ســەرکۆمار
پێشــەوا قــازی محەممــەد ،ئەمــڕۆ بــۆ هەمــوو ئینســانێکی کــورد نەتەنیــا
یادەوەرەیەکــی مێژوویــی لەبیــر نەکــراوەن ،بەڵکــوو بــۆ نەتەوەیــەک
بوونەتــە هۆوییــەت و بەهــای نەتەوەیــی.
ئــەوەی تــا ئێــرە بــە نیســبەت داهێنــان و دەســکەوتەکانی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانەوە بــاس کــرا ،تەنیــا بەرهەمــی یەکســاڵ لــە
خەبــات و جیهانبینیــی ئــەم حیزبــە بــووە .ئەم حیزبــە لە ماوەی تەمەنی
 ٧٥ســاڵی تەمەنــی خۆیــدا کــە لــە ئێــران دوو ڕێژیمــی پاشــایەتی و
کۆمــاری ئیســامی دەســەاڵتدار بــوون ،ســەرەڕای بڕینــی قۆناغی زۆر
ســەخت و دژوار ،لــە زۆر بــواردا خاوەنــی دەســکەوت و داهێنــان و،
– لــە هەموویــان گرینگتــر – بەردەوامبــوون و درێــژەدان بــە خەبــات
بــۆ دەســتەبەرکردنی مــاف و ئازادییەکانــی خەڵکــی کوردســتان بــووە.
گوتاری میللی-دێموکراتیکی حیزبی دێموکراتی کوردستان
بــە دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــۆ یەکــەم
جــار مەفهوومــی “گوفتمــان” (گوتــار) لــە بزووتنــەوەی سیاســیی
کــورددا مانــا پەیــدا دەکات و سیاســەت و ڕێــکاری خەباتکارانــە لــە
چوارچێــوەی بزووتنەوەیەکــی خــاوەن پــان و بەرنامــەدا لەســەر
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ئەساســی پێناســەیەکی دیــاری مەعریفــی و پراکتیکــی ،کــە هەمــان
“گوتــاری سیاسی“ـــیە شــکڵ دەگــرێ .بــە واتایەکــی دیکــە ،حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان هــەر لــە ســەرەتای دامەزرانییــەوە بــە دەرس
وەرگرتــن لــە ئەزموونــی جوواڵنــەوە نەتەوایەتییەکانــی دوو ســەد
ســاڵی ڕابــردوو لــە کوردســتان (لــە میرنشــینەکانەوە تــا شۆڕشــەکانی
شــێخ مەحمــوود لــە باشــوور و ســمایل ئاغــای ســمکۆ لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان) هەســتی بــە بۆشــاییەک لــە پالنمەندبوونــی خەبــات لــە
ڕووی “ویســت” و “شــێواز”ی تێکۆشــان کــرد و ،بــۆ پڕکردنــەوەی
ئــەم کەلێنــە لــە بزووتنــەوەی سیاســیی کــورددا ،کارکــردن لەســەر
کەســایەتی بەخشــین بــە کــورد (نەتــەوە) و کۆمەڵگــە (نیشتمان)ـــی
کــردە ئامانجــی خــۆی“ .ســەروەری” و “گەورەیــی نیشــتمان” بــۆ
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ئــەو بناغــە فکــری و مەعریفییــە بــوو
کــە توانــی لەســەر ئــەم ئەساســە بــە هەڵگرتنــی گوتارێکــی نەتەوەیــی
و نیشــتمانییەوە ،ڕێڕەوێکــی ڕوون بــۆ بزووتنــەوەی کــورد دیــاری
بــکات.
گومانــی تێــدا نییــە کــە جوواڵنەوەکانــی کــورد ،ئەوانــەی زۆر پێــش
لــە دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان هەبــوون ،نێــوەرۆک و
ئامانجــی نەتەوایەتییــان هەبــووە و زۆربەیــان لــە خانــەی بزووتنەوەی
نەتەوایەتیــی میللەتــی کــورددا جــێ دەگــرن .بــەاڵم ئــەوەی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان توانــی لــەم پێوەندییــەدا بیــکا و جیــاوازی
دروســت بــکا ،گشــتاندنی بیــر و بــاوەڕی نەتەوەیــی لــە هەمــوو ئاســت
و بوارێکــی بزووتنــەوەدا بــوو .حیزبــی دێموکــرات هــەر لــە ســەرەتاوە
لــە وێناکردنــی “ئامانجەکان”ـــی خۆیــدا ،بــە ڕەخنەگرتــن لــە پێوەندییــە
کۆمەاڵیەتییەکانــی نێــو پێکهاتەکانــی کۆمەڵــی کــوردەواری کــە
بەســتراوە بــە “عێــل و عەشــیرە” بــوون و بــە بەرفــراوان نیشــاندانی
جیهانبینیــی بزووتنــەوە لەســەر ئەساســی “بەرژەوەندیــی گشــتی”،
بــاس لــە دوو مەفهوومــی “ســەروەری” و “گەورەیــی نیشــتمان” دەکا.
ڕوون و ئاشــکرایە کــە لــە حــەوزەی سیاســەتدا قســەکردن لــە
مەفهوومــی “ســەروەری” پێویســتیی بــە پاشــخانێک لــە هێــز ،ئیــرادە
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و بــاوەڕ بەخۆبــوون هەیــە کــە بەداخــەوە کــورد بــە هۆکارگەلــی
نێوخۆیــی و دەرەکــی ،بــە تایبــەت لە دوای شــەڕی جیهانیی یەکەمەوە؛
دابەشبوونــی کوردســتان بــە ســەر چــوار واڵتــدا و تێکشــکانی
یــەک لــەدوای یەکــی جوواڵنــەوەکان ،هیــچ کام لــەم ئیمتیازانــەی بــۆ
نەمابوویــەوە .بــەاڵم حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان چەنــد مانــگ
دوای دامەزرانــی خــۆی ،بــە ڕاگەیاندنــی کۆمــاری کوردســتان و
تەشــکیلی حکوومەتــی میللیــی کوردســتان ،بــە کــردوە لــە کۆمەڵگــەی
کوردســتان و لــە ناخــی ئینســانی کــورددا ،مانایەکــی تایبــەت بــە
مەفهوومی “ســەروەری” دەبەخشــێ .لە ســایەی خوێندنەوەی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتان بــۆ چۆنیەتیــی گەیاندنــی ئــەم نیشــتمان و گەلە
بــە “سەروەری”ـــیە کــە  ٧٥ســاڵ پێــش لــە ئێســتا خەڵکــی کوردســتان
لــە هــەر چــوار بەشــەکەی ،بــە شــانازییەوە دەڕواننــە دامەزرانــی
کۆمــاری کوردســتان و بــە شــکۆوە لــە ڕێوڕەســمەکانی “هەڵکردنــی
ئــااڵی پیــرۆزی کوردســتان” و پاراســتنی ئــەم دەســکەوتە میللییــەدا
بەشــداری دەکــەن.
“گەورەیــی نیشــتمان” لــە ئامانجەکانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتاندا ،قســەکردن لــە کەلێنێکــی مێژوویــی بــەژان و ئــازارە
کــە کــورد تــا ئێستاشــی لەگــەڵ بــێ ،ئــارەزووی گــەورە و گرانــی
لەســەر بنیــات نــاوە .کوردســتان کــە نازنــاو و پێناســەی “واڵت”ـــی
لــێ زەوت کــراوە ،نیشــتمانی نەتــەوەی کــوردە کــە لــە زەمەنێکــی
تەســکی مێژووییــدا و لەســەر دەســتی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان
بــۆ مــاوەی  ١١مانــگ ،نــاو و قەوارەیەکــی ڕەســمی وەک “واڵت”ـــی
پــێ بەخشــرا .ئێســتاش دوای  ٧٥ســاڵ لــە دامەزرانــی“ ،گەورەیــی
نیشــتمان” بــۆ حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ئــەو مەفهوومــە پیــرۆز
و نەگۆڕەیــە کــە وەک بەشــێک لــە جەوهــەر و ماهیەتــی گوتــاری
حیــزب چەســپاوە.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان کــە کاریگەریــی یەکالکــەرەوەی
لەســەر ڕەوتــی بزووتنــەوەی ناســیۆنالیزمی هاوچەرخــی کــورد
هەبــووە ،لەســەر ئاســتی گوتــاری سیاســییدا توانیویەتــی گوتــاری
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نەتەوەیــی خــۆی تێکــەڵ بــە کۆمەڵێــک مەفهوومــی مۆدێــرن و جیهــا 
پەســەند بــکات کــە لــە نەوعــی خۆیــدا داهێنەرانــە بــوون .جیــا لــەوەی
کــە بــە پێــی نــاو و نێوەرۆکــی “دێموکرات”بوونیشــی بــێ ،ئــەم حیزبــە
هەڵگــری کۆمەڵێــک بەهــا و موفهوومــی مۆدێرنــی وەک؛ دێموکراســی
و ســێکۆالریزمە ،بــە دڕێژایــی ئــەم  ٧٥ســاڵە ،نــە تەنیــا بەرانبــەر بــە
کۆمەڵێــک ڕەوتــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی کــە شــوێنەواری قــووڵ
و بەرچاویــان لەســەر ژیــان و خەبــات و جیهانبینیــی ئینســانەکان
دانــاوە ،کەمتەرخــەم نەبــووە ،بەڵکــوو کەوتۆتــە ژێــر کاریگەرییانــەوە.
ئیدئۆلــۆگ نەبوونــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــەو مانایــە کــە
خاوەنــی چوارچێوەیەکــی ســەخت و داخــراوی فکــری نەبــووە و نییــە،
بۆتــە هــۆی ئــەوەی ئــەم حیزبــە بــە ئاســانی بتوانــێ لــە هێندێــک بڕگەی
تێکۆشــان و خەباتــی خۆیــدا بکەوێتــە ژێــر کاریگەریــی ڕەوتێکــی
فکرییــەوە .جــا ئــەم ڕەوتــە هەندێــک جــار کوردســتانی و ئێرانــی بــووە
و هەندێــک جاریــش ناوچەیــی و جیهانــی .ئــەم کارتێکەرییــە لــە ئاســتی
گوتــار و تێفکرینــدا بــۆ حیزبــی دێموکــرات الیەنــی ئەرێنــی و نەرێنیــی
هەبــووە .ئەگــەر لــە هەندێــک بڕگــەدا توانیویەتــی بــە پێکهێنانــی
ڕێفۆرمێــک لــە تێفکریــن و خوێندنەوەیــدا بــۆ کۆمەڵێــک بابەتــی فکــری
و سیاســی لــە ئاســتی گوتــاردا نوێبوونــەوە و دەســکەوتێک بۆخــۆی
دەســتەبەر بــکات ،لــە هەندێــک بڕگەشــدا ئــەم کارتێکەرییانــە لــە ئاســتی
تەشــکیالتییدا ناکۆکیــی نێوخۆیــی و لــە کۆتاییــدا لێکترازانیــان لــێ
کەوتۆتــەوە.
هــەر لــەم پێوەندییــەدا تایبەتمەندییــەک لــە حیزبــی دێموکراتــدا هەیــە
کــە النیکــەم مــن وەک خــۆم لــە هیــچ حیزبێکــدا ئەوەم بــەدی نەکردوە،
ئەویــش ئەوەیــە کــە؛ ســەرەڕای ئــەوەی تــا ئێســتا حــەوت جــار ئــەم
حیزبــە تیایــدا ئینشــعاب و لێکدابــڕان ڕووی داوە ،بــەاڵم تــا ئێستاشــی
لەگــەڵ بــێ ،لــە هیــچ کام لــەم ئینشــعاب و لێکدابڕانانــەدا ،ڕەوت یــان
جەریانێکــی دیکــە ســاز نەبــووە کــە بتوانــێ ،بــە خــۆ دوورخســتنەوە لــە
گوتــار و تێفکرینــی سیاســیی جیــاواز لەو گوتــار و تێفکرینە مێژووییە،
درێــژە بــە خەبــات و تێکۆشــانی خــۆی بــدات .ئەگەریــش شــتی وا
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هەبووبــێ (بــە نموونــە وەک پەیڕەوانــی کۆنگــرەی چــوارەم کــە لــە
ئەدەبیاتــی حیزبــدا بــە تاقمــی  ٧کەســی نــاوی هاتــووە) ،ناچــار بــوون
دوای ماوەیــەک خــۆ هەڵوەشــێننەوە .هــەر ئــەم تایبەتمەندییــە لــە
گوتــار و ڕێبازدایــە کــە هــاوکات لەگــەڵ لێکترازانــە تەشــکیالتییەکانی
نێــو حیزبــدا دەســبەجێ یــان چەنــد ســاڵ دواتــر ،بــاس لــە یەکگرتنــەوە
دەکــرێ کــە نموونەکانــی چ لــە ڕابــردوو و چ لــە ئێســتادا بەرچــاون.
«نەتەوەیــی بــوون»ی گوتــاری حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــە
پێچەوانــەی  ئیدیعایــەک کــە کەســانی خــاوەن نــەزەر لــە حــەوزەی
ناســیۆنالیزمی کــورددا باســی دەکــەن ،بــە تەنیــا پەرچەکردارێکــی
ڕووت بەرانبــەر بــە گوتــاری شــۆڤێنیزمی نەتــەوەی بااڵدەســت نییــە.
“ڕەوایــی” و “حەقانییەت”ـــی بزووتنــەوەی نەتەوەیەکــی بێبەشکــراو
لــە مــاف و ئازادییــە ئینســانی و نەتەوەییەکانــی کــە لــە بەرنامــە و
تێفکرینەکانــی حیزبــی دێموکراتــدا ڕەنگــی داوەتــەوە ،پێناســە و
مانایەکــی ئینســانی و مۆدێرنــی بــە شــێوە تێفکریــن و ڕوانگــەی ئــەم
حیزبــە بەخشــیوە .بۆیــە ئــەم گوتــارە وەک مانــا و ماهیەتــی خەباتــی
نەتەوەیــەک مەفهوومــی دێموکراتیــک بــە خــۆوە دەگــرێ .تەعریفــی
“میللــی -دێموکراتیــک”ی حیــزب بــۆ بزووتنەوەیــەک کــە خــۆی بــە
ڕێبــەری دەزانــێ ،ناتوانــێ چاوبەســتە هــۆکاری وجوودیــی خــۆی تەنیا
بــۆ “بەرپەرچدانــەوە”ی شــۆڤێنیزمی نەتــەوەی ئێرانــی ببەســتێتەوە
و بێئــەوەی بیــر لــە ڕەوایــی و بەرحەقبوونــی ئــەم بزووتنــەوە
بکاتــەوە ،بــە چەکێــک بچێتــە مەیدانــی بەربەرەکانێــوە کــە ســەدان
ســاڵە بــۆ لــە نێــو بردنــی بــەکاری دەهێنــن .بۆیــە ڕاســت لــەو کاتــەدا کــە
پێــی وایــە “لــە هەلومەرجــی ئێســتادا مەترســیی گــەورە ،شــۆڤێنیزمی
مەزنیخوازیــی ئێرانییــە” ،دژایەتیــی خــۆی لەگــەڵ “ناســیۆنالیزمی
بەرچاوتەنگــی کــورد” کــە “دیکتاتۆریــی مەرکــەزی و خەڵکــی ئێــران
لێــک جیــا ناکاتــەوە” ،ڕادەگەیەنــێ.
ڕەنگدانــەوەی گوتــاری سیاســیی حیزبــی دێموکــرات لەســەر
ڕەفتــاری کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان و تێکۆشــەرانی نێو ڕیزەکانی
ئــەم حیزبــە –بــە کادری سیاســی و هێــزی پێشــمەرگەوە -کــە
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تێکەڵێکــە لــە دوو مەفهوومــی “ئیــرادەی گــەل” و “ئەخالقــی ئینســانی و
شۆڕشــگێڕانە” لــە قۆناغــی جۆراوجــۆردا ،کولتوورێکــی پــڕ لــە بەهــا و
ئەرزشــی خەباتکارانــەی دروســت کــردوە .ڕەفتــاری ئینســانیی هێــزی
پێشــمەرگە لەگــەڵ دیلەکانــی شــەڕ ،ئاشــتیخوازانەبوونی ماهیەتــی
بزووتنــەوەی خەڵکــی کوردســتان ،پشــتیوانیی حیزبــی دێموکــرات لــە
بزووتنــەوەی کــورد لــە پارچەکانــی دیکــەی کوردســتان و هەوڵدانــی
بەردەوامــی بــۆ یەکخســتنەوەی نێــو ماڵــی کــورد ،بــە تایبــەت
یەکگرتوویــی نێــوان حیزبەکانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و هەتــا
دوایــی ،بەرهەمــی ئــەم گوتــارە نەتەوەیــی و دێموکراتیکــە مێژووییەیــە
کــە لــە هەمــوو قۆناغەکانــدا لەســەر ئەساســی بەرژەوەندیــی خەڵــک
و بزووتنــەوە ،ســێبەری بەســەر هەڵوێســت و تێفکرینــی ڕێبەرایەتیــی
ئــەم حیزبــەدا زاڵ بــووە.
لــە ســەر ئاســتی جــۆری دیاریکردنــی ڕەفتــاری سیاســیی خەڵــک
بەرانبەر بە دەســەاڵت ،حیزب لە گوتاردا وێڕای پاراســتنی ماهیەت و
ئامانجــی نەهایــی بزووتنــەوە ،هەوڵی داوە لەســەر ئاســتی دەرفەتەکان
و بــە مەبەســتی بــە جەمــاوەری کردنــی بزووتنــەوە ،هێــز و توانایــی
خەڵــک لــە بەســتێنی جۆراوجــۆردا وەجووڵــە بخــات و کۆمەڵگــە لــە
دۆشــدامان و پەســیڤبوون بپارێــزێ .بۆیــە هەمیشــە پێــی وا بــووە
“خەبــات بــۆ پێکهێنانــی ئــەو حکوومەتــەی لــە کوردســتاندا داوای
دەکەیــن و داخوازێکــی درێژخایەنــە ،دەگــەڵ خەبــات بــۆ جێبەجــێ
کردنــی هەندێــک داخوازیــی دیکــە لــە چوارچێــوەی ئــەو دەســەاڵتەدا
هیــچ ناتەبایــی نییــە و پێویســتە ڕێــز لــە هــەر هەوڵێکــی گــەورە و
چووکــەی خەڵــک بگریــن”.
ئــەوەی کــە دوای  ٧٥ســاڵ خەبــات و تێکۆشــان تــا ئێستاشــی
لەگەڵــدا بــێ ،گوتــاری سیاســیی حیزبــی دێموکــرات لــە نێــو کۆمەڵــی
کوردەوارییــدا زۆرتریــن الیەنگــر و پشــتیوانی هەیــە ،دەرخــەری
ئــەو ڕاســتییەیە کــە ،گوتــاری ئــەم حیزبــە کــە ڕیشــەی لــە واقعیاتــی
کۆمەڵگــەی کوردســتاندا هەیــە ،واڵمدەری هەســت و شــعووری
بــەرزی خەڵکــی کوردســتانە.
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بەخۆداچوونەوە و ڕێفۆرم
وەک ماهییەتی وجوودیی حیزبی دێموکرات
«ڕادەی شۆڕشــگێڕبوونی هــەر حیزبێکــی سیاســی لــەوەڕا
دەردەکــەوێ کــە چــۆن ســەیری ڕابــردووی خــۆی و بەتایبــەت
هەڵەکانــی دەکا .حیزبــی شۆڕشــگێڕ نابــێ لــە لــەوە بترســێ کــە گوایــا
بــە باســی هەڵــەی ڕابــردووی ،دوژمــن شــاد دەبــێ ،یــان لــە ئێعتبــاری
حیزبەکــە کــەم دەبێتــەوە .بــە پێچەوانــە ،پێلێنــان و ڕاســتکردنەوەی
هەڵــە و چەوتییەکانــی ڕابــردوو ،ناوبانگــی حیــزب لەنێــو کۆمەاڵنــی
خەڵکــدا دەباتــە ســەرێ و جیددیبــوون و بەرپرســبوونی حیزبەکــە
نیشــان دەدا».
شەهید دوکتور قاسملوو
بیــری بەخۆداچوونــەوە و هەوڵــدان بــۆ ڕێفــۆرم و نوێبوونــەوە لــە
حیزبــی دێموکراتــدا لەگــەڵ دامەزرانیــدا بــووە و بــەردەوام بــووە.
ڕەوتــی بەخۆداچوونــەوە لــە قۆناغــە جیاجیاکانــی خەبات و تێکۆشــانی
حیزبــدا لەوانەیــە وەک یــەک نەبووبــێ و لــە هێندێــک بڕگــەی زەمەنیــی
تەمەنــی حیزبــدا کەمڕەنــگ و کاڵ بووبــێ ،بــەاڵم زۆری نەخایانــدوە کە
بــە تەواوەتــی هەســت بــە زەروورەتــی کــراوە .باســکردن لــە ڕێفــۆڕم
و نوێبوونــەوە لــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتاندا کــە بەشــێکە لــە
ماهییەتــی وجوودیــی ئــەم حیزبــە ،پێوەندیــی ڕاســتەوخۆی بــە ڕەوتــی
مودێرنیزاســیۆن و نوێکردنــەوەی جــۆری سیاســەت و تێکۆشــان لــە
ئاســتی بزووتنــەوەی نەتەوایەتیــی کوردســتاندا هەیــە.
لــە ڕەوتــی بزووتنــەوەی ناسیونالیســتیی کــورددا ،حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان وەک یەکــەم ڕێکخــراوی سیاســیی کــورد کــە
لــە ســەر بنەمایەکــی دروســت و ئوســوولی بــە بەرنامــە و جیهانبینــی
و تاکتیــک و ئیســتراتێژییەوە ،دامــەزرا ،وەک دیاردەیەکــی مودێــرن لــە
ڕێبەریکردنــی ئــەم بزووتنــەودا ســەیر دەکــرێ .بۆیــە بەخۆداچوونــەوە
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و هەوڵــدان بــۆ نوێبوونــەوە بەشــێکە لــە ماهییەتــی ئــەم حیزبــە.
لــە حیزبــی دێموکراتــدا بەخۆداچوونــەوە و ڕەخنەگرتــن لــە هەڵــە و
کــەم و کووڕییەکانــی ڕابــردو ،نەتەنیــا بــە مانــای ڕووخــان و وەالنــان
و حاشــالێکردنی ڕابــردوو و بــە کەمگرتــن و ســڕینەوەی هــەوڵ و
تێکۆشــانی نەســڵەکانی ئــەو ســەردەمانە نییــە ،بەڵکــوو هەســتکردن بــە
زەروورەتێکــی ڕێکخراوەیــی ،سیاســی و کۆمەاڵیەتییــە کــە بــێ ئــەوەی
لــە ڕوانگــەی ئەرزشــییەوە ســەیری ڕابــردوو بکــرێ ،حیــزب خــۆی
بەرانبــەر بــە داهاتــووی میللەتێــک بــە واڵمــدەر و بەرپرســیار دەزانــێ.
بۆیــە پێــش هەمــوو شــتێک لــە باســی بەخۆداچوونــەوە و نوێبوونــەوە
لــە حیزبــی دێموکراتــدا ،چەقیــن و مانــەوە لــە ڕابــردووی ڕووداوەکان
و تێفکرینــەکان و بەگشــتی ،چەقبەســتوویی ڕێگەپێنــەدراوە .هــەر
خــودی نەبوونــی ئــەم بەربەســتە و ڕێگــەدان بــە ئازادبیرکردنــەوە
و پابەنــد بــوون بــە دێموکراســی کــە بەشــێکی دیکــە لــە ماهییەتــی
وجوودیــی حیزبــی دێموکراتــی لەســەر بنیــات نــراوە ،ئۆرگانیزمێکــی
زینــدوو بەرهــەم دەهێنــێ کــە تاکــەکان تیایــدا چاوکــراوە و خــاوەن
ئیــدەن و دەتوانــن ئازادانــە بیروبۆچوونــی خۆیــان دەرببــڕن و هــەوڵ
ن چــاالک و هیــوادار بــن.
بــدەن لــە ســەر خســتنی بۆچوونەکانیــا 
هەوڵــدان بــۆ نوێبوونــەوە و جێخســتنی بیروبۆچــوون و بەرنامــەی
تــازەی سیاســی و ڕێکخراوەیــی لــە حیزبــی دێموکراتــدا ،ئەنگیــزە
و هاندانێکــی بــەرزی ئۆڕگانیــی لــە پشــتە کــە لــەم حیزبــەدا وەک
خەســڵەت و باوەڕێکــی نەگــۆڕ لــە چوارچێــوەی بەرزتریــن ئۆڕگانــی
حیزبیــدا کــە “کۆنگرە”یــە ،مەیــل و هیــوا بــە ئاڵوگــۆڕ لــە هەمــوو ئاســت
و بەســتێنەکاندا بەهێــز دەکا .لــە کۆنگــرەدا کــە بــە پێــی ئــەو ڕێوشــوێنە
دێموکراتیکانــەی لــە پێــڕەوی نێوخــۆی حیزبــدا بــۆ چۆنیەتیــی بەســتن
و بەڕێوەبردنــی کارەکانــی دیــاری کــراوە ،ســەاڵحییەت و دەســەاڵتی
ئــەوە بــە “زۆرینــە”ی ئەندامانــی خــۆی دەدات – کــە لــە پرۆســەیەکی
دێموکراتێکــی هەڵبژاردنــدا و بــە نوێنەرایەتیــی تــەواوی ئەندامانــی
حیــزب تیایــدا بەشــدارن – لــە هــەر بوارێــکدا کــە بــە پێویســت و
زەرووری بزانــن ،پێداچوونــەوە و دواتــر گۆڕانــکاری و نوێگەرایــی
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بکــەن.
بــە پێــی ئــەو ئــەرک و دەســەاڵتانەی لــە پێــڕەوی نێوخــۆی حیزبــدا
بــۆ کۆنگــرە وەک بەرزتریــن ئۆڕگانــی حیــزب دیــاری کــراوە؛ دەکــرێ
پێداچوونــەوە بــە ڕوانیــن و تێفکرینەکانــی ڕێبەریــی حیــزب و “ڕێبــازی
گشــتی ،ســتراتێژی و تاکتیکــی حیــزب و بەرنامــە و پێــڕەو و ڕێبەریــی
حیــزبدا بکــرێ و ،کۆنگــرە بــە دەنگــی زۆرینــەی ئەندامانــی دەســەاڵتی
گۆڕانکاریــی لــە هەمــوو ئەوانــەدا هەیــە .بۆیــە لــە حیزبــی دێموکراتــدا
نەتەنیا هیچ بەربەستێک بۆ پێداچوونەوە و گۆڕانکاری و نوێبوونەوە
نییــە ،بەڵکــوو بــە شــێوەی ئۆڕگانیــش هەمــوو ئاســانکارییەک بــۆ ئــەم
پرســە کــراوە.
بــۆ باســکردن لــە گرینگیپێــدان بــە پێداچوونــەوە و ئەگــەری هــەر
جۆرە ئاڵوگۆڕێکی ڕێکخراوەیی و سیاسی لە الی حیزبی دێموکرات،
تەنیــا ئــەوە بەســە کــە چاوێــک لــە ژمــارە و ئاکامــی کۆنگرەکانــی ئــەم
حیزبــە بەتایبــەت لــە مــاوەی چــل ســاڵی ڕابــردوودا بکەیــن؛
– تەنیــا لــە مــاوەی چــل ســاڵی ڕابــردوودا حیزبــی دێموکــرات ١٣
کۆنگــرەی بەســتووە (کۆنگــرە چــوار ،لــە  ٣٠ڕێبەندانــی  ١٣٥٨تــا
کۆنگــرەی  ١٧لــە ١٩ی خەزەڵــوەری  .)١٣٩٨بەشــێک لــەم کۆنگرانــە
لــە دژوارتریــن دۆخــی ئەمنیەتیــدا بەســتراون و ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیســامی ئێــران بــە پیالنــی درێژخایــەن و هەزینەی قــورس و گرانەوە
هەوڵــی تۆپبــاران و موشــەکبارانکردنی داون.
– بــە چاوخشــاندنێک بەســەر پەســەندکراوەکانی ئــەم کۆنگرانــەدا
(ڕاپــۆرت و بەرنامــە و پێــڕەو و بڕیارنامــە و پەیامــەکان) دەردەکــەوێ
کــە ئــەم حیزبــە بــەردەوام بەپێــی زەروورەت لەســەر ئەساســی دەرک
و خوێندنــەوەی شــەرایەتی سیاســی و کۆمەاڵیەتیــی لەســەر هــەر
چــوار ئاســتی جیهانــی و ناوچەیــی و ئیــران و کوردســتاندا گــۆڕان لــە
ڕوانگــە و تێفکرینیــدا پێــک هاتــوە .ئــەم گۆڕانکاریانــە زۆر بەئاشــکرا بە
جــۆری ڕوانینــی ئــەم حیزبــەوە بەرانبــەر بــە جەمســەربەندییە سیاســی
و ئابوورییەکانــی جیهــان ،ئامانجــی دواڕۆژی حیــزب کــە بــە هێنانــە
ئــارای کورتەباســێک لەســەر سۆســیالیزمی دێموکراتیــک بەرانبــەر
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بــە سوســیالیزمی مەوجــوود بوومەلەرزەیەکــی فکــری و تەشــکیالتی
لــە حیزبــدا پێــک دێــت ،گۆڕینــی دروشــمی ســتراتێژیی حیــزب لــە
“دێموکراســی بــۆ ئێــران و خودموختــاری بــۆ کوردســتان”ەوە بــۆ
“ فیدرالیزەکــردن”ی ئێــران و “دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان لــە
چوارچێــوەی ئێرانێکــی فیــدراڵ“دا و وەدیهێنانــی مافــی دیاریکردنــی
چارەنووســی نەتــەوەی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان وەک
ئامانجــی حیــزب ،دیــارن.
– دەستاودەســتکردن و ئاڵوگــۆڕی دەســەاڵت (بەڕێوەبــەری) لــە
ئاســتی ڕێبــەری لــە حیزبــی دێموکراتــدا کــە بێگومــان بەشــێکە
لــە خەســڵەتی نوێگەرایــی لــەم حیزبــەدا تــا ئێستایشــی لەگــەڵ بــێ
دیاردەیەکــی نــاوازە و بــێ وێنەیــە .ئەگــەر چاوێک بە لیســتی ئەندامانی
ب کــە لــە کۆنگرەکانــدا هەڵبژێــردراون بخشــێنین،
ڕێبەریــی حیــز 
ئــەم ئیدیعایــە بەتــەواوی ســەلمێندراوە کــە کــەم حیزبــی کــوردی و
تەنانــەت ناوچەیــی هەیــە کــە بــە ڕادەی حیزبــی دێموکــرات ،گــۆڕان
لــە ڕێبەرییەکەیــدا پێــک هاتبــێ .هــەر لــە مــاوەی ئــەم چــوار دەیــەی
ڕابــردوودا جیــا لەوەیکــە بــە دەیــان کــەس لــە ئەندامانــی ڕێبەریــی
ئــەم حیزبــە لــە ئاکامــی هەڵبژاردنــی کۆنگرەکانــدا جێگایــان گــۆڕدراوە،
دوای شــەهیدبوونی دوو ســکرتێری ئــەم حیزبــە شــەهیدان؛ دوکتــور
قاســملوو و دوکتــور شــەرەفکەندی لــە ئاســتی کەســی یەکەمــی
حیزبیشــدا چەنــد جارێــک ئــەم ئاڵوگــۆڕە لــە بەڕێوەبەریــی حیزبــدا
ڕووی داوە کــە هــەر وەک ئامــاژەی پــێ کــرا ،ئــەوە شــانازییەکەی
هــەر بــۆ حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان دەگەڕێتــەوە .تەنانــەت لــە
ســەر ئاســتی کەســی یەکەمــی حیــزب کــە ســکرتێری حیزبــە ،ئــەوە
تەنیــا حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانە کــە هــەر ئێســتا چەنــد کــەس لــە
ســکرتێرەکانی پێشــووی لــە پلەکانــی دیکەی تەشــکیالتیدا لــە ڕیزەکانی
ئــەم حیزبــەدا تێکۆشــانیان هەیــە .بــە دەیــان کــەس لــە ئەندامانــی
دەفتــەری سیاســی و ئەندامانــی کۆمیتــەی ناوەندیــی پێشــوو هــەن
کــە هــەر هەموویــان وەک کەســایەتیی بــەرزی سیاســی لــە ڕیزەکانــی
حیــزبدا حزووریــان هەیــە و بەشــێکن لــە ســەرمایەی ئــەم حیزبــە.

ت
یز
ح� ب� دێموکرا� کوردستان 283

***
گومانــی تێــدا نییــە کــە لــە حیزبێکــی وەک حیزبــی دێموکراتــدا،
بەخۆداچوونــەوە و نوێبوونــەوە ناتوانــێ تەنیــا ببەســترێتەوە بــە
قەوارەیەکــی ئۆڕگانیکــی و نیزامــی ڕێکخراوەیــی ئــەم حیزبــە ،چونکــی
لــە کۆتاییــدا ئــەوە ئینســانەکانن کــە قــەوارەکان دادەڕێــژن و بیچمــی
پێدەبەخشــن .کەوابــوو جــۆر و ماهییەتێــک کــە لــە پشــت ئەم پرســەوە
هەیــە و ئەقڵییەتێــک کــە بنیاتــی ئــەم ڕێبازە درووســتە لــە ڕێکخراوێکی
سیاسـیدا دادەنــێ ،بەشــێکی هــەرە ئەساســیی ئــەم باســەیە .لێرەدایــە
کــە ڕۆڵــی ڕێبــەری سیاســی و ڕێپێشــاندەر و پێشــەوا دەردەکــەوێ.
بەخۆشــییەوە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــەم ڕووەوە خاوەنــی
پاشــخان و ســەرمایەیەکی گــەورەی فکــری و مەعریفییــە کــە لــە
ڕێبەرانییــەوە بــۆ ماوەتــەوە کــە بێگومــان دوو ڕێبــەری نــاوداری
کــورد؛ پێشــەوا قــازی محەممــەد و دوکتــور عەبدولڕەحمــان قاســملوو
لــەم پێوەندییەشــدا ڕۆڵــی بنەڕەتــی و ســەرەکییان گێــڕاوە .بــەاڵم جیــا
لــەوان ،ناکــرێ بــاس لەوانــە نەکەیــن کــە دوای ئــەوان و دواتریــش –
بەتایبــەت لــە نەبوونــی دوکتــور قاســملوو و دوکتــور شــەرەفکەندیدا
– هــەرکام بــە ڕادەی خۆیــان لــە پاراســتنی ئــەم خەســڵەتەدا ڕۆڵیــان
گێڕاوە .لە الیەکی دیکەوە ،تێکڕای تێکۆشــەرانی ئەم حیزبە کە بەپێی
فەرهەنگێکــی تایبەتــی ڕێکخراوەیــی – کــە تێکەاڵوێکــە لــە “پڕەنســیپی
دێموکراتیــک” و “ئازادیــی دەربڕینــی بیروبۆچــوون” – پــەروەردە
کــراون ،مەیــل بــە ڕەخنەگرتــن و بەخۆداچوونــەوە و هیواداربــوون
بــە ئاڵۆگــۆڕ و نوێبوونــەوە ،لــە وجوودیــاندا نەهادینــە بــووە .بۆیــە
بەخۆداچوونــەوە و ڕێفــۆرم لــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتاندا
باوەڕێکــی چەســپاوە و بۆتــە بەشــێک لــە خەســڵەتی ڕێکخراوەیــی ئــەم
حیزبــە کــە هــەر وەک بــاس کــرا بەرزتریــن ئۆرگانــی حیــزب (کۆنگــرە)
زامــن و پشــتیوانیەتی.
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حیزبی دێموکرات لە محەکی
دواڕۆژی ئەرک و ڕەساڵەتی مێژووییدا
یەکێــک لــە دروشــمە سەرنجڕاکێشــەکانی کۆنگــرەی شــازدەهەمی
حیــزب ،کۆنگــرەی  ٧٠ســاڵ تێکۆشــان -کــە وەک لــە ناوەکەیڕا دیارە،
لــە حەفتاهەمیــن ســاڵوەگەڕی دامەزرانیــدا بەڕیوەچــوو« -حیزبــی
دوێنــێ ،حیزبــی ئەمــڕۆ و حیزبــی ســبەی» بــوو .حیزبــی دێموکــرات
وەک بەڕابردووتریــن حیزبــی کوردســتانی ،ڕابردووەکــەی دیــارە و
ئێستاشــی مەعلوومــە کــە ســەرەڕای زۆر کەمایەســی و گیروگرفــت
کــە لــە بــواری جۆراوجــۆردا هەیەتــی ،دیســان ســەروگەردنی بــەرزە
بــااڵی لەنێــو بزووتنــەوەی نەتەوایەتیــی کوردســتاندا دیــارە .کەوابــوو
ئــەوەی لێــرەدا مەبەســتمانە ،نــە گەڕانەوەیــە بــۆ قســەکردن لــە
«حیزبەکــەی دوێنــێ» و نــە باســکردن لــە «حیزبەکــەی ئەمڕۆ»یــە،
بەڵکــوو تێڕوانینێکــە بــۆ دواڕۆژی حیزبــی دێموکــرات« ،حیزبەکــەی
ســبەی».
با لە پرسیارێکی گشتی بەاڵم جەوهەرییەوە دەست پێ بکەین:
بــۆ ئــەوەی حیزبــی دێموکــرات لــە دواڕۆژی بزووتنــەوەی
مافخوازانــەی کوردســتاندا بتوانــێ ئــەرک و ڕەســاڵەتی مێژوویــی
خــۆی بەڕێــوە بــەرێ و ببێتــە ئــەو حیزبــەی کــە هێــز و دەســەاڵتی
ئــەوەی هەبــێ ،بەرنامەکانــی جێبەجــێ بــکا ،پێویســتە چــی بــکا و چــۆن
حیزبێــک بێــت؟!
وەاڵمدانــەوە بــەم پرســیارە بەبــێ گەڕانــەوە بــۆ تێگەیشــتنێکی
دروســت لــە هەلومەرجــی سیاســی ،دۆخــی دەروون تەشــکیالتی و
هێــزی ئــەم حیزبــە لــە هەمــوو ڕووەکانــی؛ گوتــاری سیاســی (تێفکریــن
و شــێوازەکانی خەبــات و هەڵوێســت) ،پێگــەی جەمــاوەری (پشــتیوانیی
خەڵــک) و هێــزی پێشــمەرگە (هێــزی ئینســانی بــۆ زاڵکردنــی گوشــار)،
ســەخت و دژوارە .لــە دۆخــی ئێســتادا بــە گەڕانــەوە بــۆ هەمــوو ئــەم
پارامێترانــە ،دەرکێکــی دروســت و واقعــی پێمــان دەڵــێ کــە بەداخــەوە
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مەترســییەکی جیــددی هەڕەشــە لــە داهاتــووی ئــەم حیزبــە دەکا .بــە
مانایەکــی ڕوون و ســادە؛ حیزبــی دێموکــرات بــە هــۆی لێکتــرازان
و دوو بەشــبوونی ئێســتای ،نــە هەلومەرجــە سیاســییەکەی زۆر بــۆ
دڵخــوازە ،نــە لــە ڕووی تەشــکیالتییەوە یەکیەتیــی و یەکگرتوویــی
هەیــە ،نــە پێگــە یەکدەســت و تۆکمــە جەماوەرییــەی جارانــی لــێ وێنــا
دەکــرێ و نــە دەتوانــێ ئــەو هێــزە ئینســانییەی خــۆی لــە شــێوازی
ســەختدا بــۆ گوشــار خستنەســەر دەســەاڵت بــەکار بێنێــت .کەوابــوو
واڵمــی درووســتی ئــەم پرســیارە لــە پڕکردنــەوەی بۆشــایی و
کەمایەســییەکی بنەڕەتیــی حیزبــی دێموکراتــەوە دەســت پــێ دەکا کــە
ئەویــش؛ «وەسەریەکخســتنەوە یــان یەکگرتنــەوەی ڕیزەکانــی ئــەم
حیزب»ەیــە کــە ئێســتا بــە ســەر دوو «تەشــکیالت»ی جیــاواز بــە
نــاوی «حــدک» و «حــدکا»دا دابــەش بــووە.
پرســی یەکگرتنــەوە لــە [حیزبــی دێموکــرات]دا پێــش ئــەوەی بــە
پڕۆســەیەکی تەشــکیالتی دابنــدرێ ،پێویســتە وەک پرســێکی سیاســی
 کۆمەاڵیەتیــی دەروون تەشــکیالتی و لــە خانــەی بــە ڕەســمییەتناســینی تێفکرینــە جیــاوازەکان و بەکارهێنانــی توانــا و پتانســێلە
جۆراوجــۆرەکان لــە بەســتێن و بــواری جیاجیــادا ســەیری بکــرێ .بــۆ
ئەوەی یەکیەتیی و یەکگرتووییەکی پایەداری دەروون تەشــکیالتی لە
حیزبــی دێموکراتــدا بنیــات بنــرێ ،پێویســتە لەم حیزبــەدا جیاوازییەکان
لــە جەغزێکــی بەربەرینــی نەتەوەیــی و نیشــتمانیدا مودیرییــەت
بکرێــن و چیدیکــە وردە چەمکەکانــی ســەردەمی خێاڵیەتــی وەک
ناوچەگەرایــی و دەستەودەســتەبازی و باندگەرایــی ،ئیــدە و خولیــای
ڕقابــەت و ڕکەبەرایەتیــی تێکۆشــەرانی حیــزب – کــە خەســڵەتی دنیــای
سیاســەتە – نەبەنــەوە نێــو «خوالنــەوەی نێــو بازنــە» بەرتەســک و
پــڕ لــە خەســارەکەی میــژوو .لــەم پێوەندییــەدا حیــزب پێویســتە بــە
پێداچوونــەوە بــە سیســتمی بارهێنانــی خــۆی ،تێکۆشــەرانی لەســەر
ئەساســی تێگەیشــتن لــە «بەرژەوەندیــی گشــتی» پەروەردە بــکا .تەنیا
تێگەیشــتن لــە بەرژەوەندیــی گشــتیی ڕێکخراوەییــە کــە دەتوانێ ڕۆحی
یەکتــر قبووڵکــردن و لێبووردەیــی لــە حیزبــدا پــەرە پێ بــدا .وێناکردنی
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ئــەم جەغــزە بەربەرینــە لــە تێکۆشــان ،جیاوازیــی بیروبۆچــوون و
ڕکەبەرایەتیــی دەروون تەشــکیالتی ،ئاکامەکــەی دەبێتــە دوو شــت
کــە تــا ئێســتا ئامیانــی زۆرێــک لــە لێکترازانەکانــی حیــزب بــوون؛
یەکــەم ئەوەیکــە بەرژەوەندییــە تاکەکەســی و گرووپییــەکان لــە بــرەو
دەکــەون و دووهــەم ئەوەیکــە ڕکەبەرایەتییــەکان نێوەرۆکێکــی فکــری
– سیاســی بەخــۆوە دەگــرن کــە بێگومــان لــە چوارچێــوەی پاراســتنی
بەرژەوەنــدی گشــتیدا نەتەنیــا مەترســیی لێکتــرازان و خەســاریان
لــێ ناکــرێ ،بەڵکــوو دەبێتــە هــۆی زێندوومانــەوەی تەشــکیالت و لــە
کۆتاییــدا حیــزب قازانجــی لــێ دەبینــێ.
گۆڕانکاری لە تێڕوانین و گوتار و هەڵوێست
گۆڕانکارییــە کۆمەاڵیەتییــەکان لــە داهاتــوودا ڕەوتێکــی خێراتــر بــە
خــۆوە دەگــرن .پێشــکەوتنی تێکنۆلــۆژی کــە هــەر ئێســتا خەریکــە
ڕوخســارێکی زۆر جیاوازتــر لــە جــاران بــە دنیــا دەبەخشــێ ،لە هەموو
بەســتێنە سیاســی و ئابــووری و ئەمنیەتــی و کۆمەاڵیەتــی و ...هت ـددا
گۆڕانکاریــی قــوڵ پێــک دێنــێ .نیشــتمان و نەتــەوەی ئێمــەش بێبــەری
لــەم گۆڕانکاریانــە نابــن .بۆیــە دەشــێ زۆرێــک لــە ئەولەویــەت و بەهــا
و بایەخەکانیــش گۆڕانیــان بەســەردا بــێ و نێــوەڕۆک و مەســیری
ویســت و داخوازییەکانیــش گۆڕانیــان بەســەردا بــێ .بۆیــە حیزبێکــی
سیاســیی وەک حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان کــە لەســەر پایــە و
بناغــەی ویســتی خەڵــک دامــەزراوە و لــە پێنــاو ئــەم ویســتەدا  ٧٥ســاڵە
خەبــات دەکا ،پێویســتە دەرکێکــی درووســتی لــەم گۆڕانکاریانــە هەبــێ
و بەبــێ ئــەوەی – وەک تــا ئێســتا نیشــانی داوە – لــە ڕابــردووی
خۆیــدا چــەق ببەســتێ ،بــە ڕوانینێکــی کــراوەوە لــە داهاتــوو بڕوانــێ.
لــە دواڕۆژی ئــەو نیشــتمان و میللەتــەی کــە حیزبــی دێموکــرات
خەباتــی بــۆ دەکا ،وێــڕای ئــەوەی هەســتی و شــعووری نەتەوەیــی
لــە گەشــە و پــەرە ئەســتاندنی زیاتــردا دەبــێ ،زۆرێــک لــە بــاوەڕ و
بەهــا و ئەرزشــە کۆمەاڵیەتییــەکان گۆڕانیــان بەســەردا دێــت .کــورد
وەک گەورەتریــن نەتــەوەی بێدەوڵەتــی ســەر ئــەم گــۆی زەوییــە
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زیاتــر لــە هەمیشــە بــەدوای مەوقعیەتــی ئینســانی و نەتەوەیــی خۆیــدا
دەگــەڕێ و چیدیکــە ناتوانــێ لــە چوارچێــوەی هۆوییەتێکــی دیکــەی
جیــا لــە خــۆی ،عەودالــی ویســت و ئارەزووەکانــی بێــت .بۆیــە بێشــک
ئاســتی چاوەڕوانــی و داخوازییەکانــی بــەرەو ســەر لــە هەڵکشــاندا
دەبــێ و بــەدوای دەنگێکــدا دەگــەڕێ کــە بتوانــێ تینوێتیــی خولیــا و
ئارەزووەکانــی بشــکێنێ .لێرەدایــە کــە چیدیکــە بــە تەنیایــی مێــژوو
(ڕابــردوو) ناتوانــێ غــروور و ســەروەریی پــێ ببەخشــێ.
لێرەدایــە کــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان وەک ڕەســالەتێکی
مێژوویــی کــە هەڵیگرتــوە ،ئەگــەر دەیهــەوێ درێــژە بــەم ئەرکــە
مێژووییــەی بــدا ،پێویســتە شوناســێکی تۆختــر بــە گوتــار و بیــری
نەتەوەیــی خــۆی ببەخشــێ .زینــدوو ڕاگرتنــی بیــری نەتەوەیــی لــە
نێــو کۆمەڵگــەی کوردســتاندا کــە بەشــێک لــە ئــەرک و ڕەســالەتی
ئــەم حیزبــە بــووە ،چیدیکــە نابــێ تەنیــا لــە چوارچێــوەی بەســتێنەکانی
تێکۆشــانی خۆیــدا ڕوو بــە کۆمەڵگــە وێنــا بکرێــن ،بەڵکــوو «ئــەم
ڕۆحوەبەرنــان»ە نەتەوەییــە دەشــێ بەتــەواوی دەمارەکانی کۆمەڵگەدا
ڕۆ بچێتــە خــوارێ .لەگــەڵ ئــەوەی چەنــد ســالێکە حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان لــە ئاســتی گوتــاردا ئەمــەی دەســت پــێ کــردوە ،بــەاڵم ئــەم
زەروورەتــە پێویســتی بــە هەڵوێســتی ڕوون و یەکالکــەرەوە هەیــە.
حیزبــی دێموکــرات بــۆ پاراســتنی پێگــەی جەماوەریــی خــۆی لــە
نێــو کۆمەڵگــەدا ئەگــەر بــە ڕوانینــی تەشــکیالتییەوە لــە سیاســەت و
کۆمەڵگــە و پێگــەی خــۆی لــە کۆمەڵگــەی کوردســتاندا بڕوانــێ -کــە
بەداخــەوە لــە ڕووی هەڵویســتەوە نەیتوانیــوە خــۆی لــەم تێڕوانینــە
دەربــاز بــکا -زۆر بەخێرایــی ئیزۆلــە و بێشــوێنەوار دەبــێ .وەک
لەمێــژە لــەم حیزبــەدا وتــراوە ،مــادام تەشــکیالت ئامانــج نییــە ،پێویســتە
حیــزب پێگــەی خــۆی لەنێــو خەڵــک و کۆمەڵگــەدا تەعریــف بــکا .بــۆ
ئــەم مەبەســتە ناکــرێ بــە مەیــل و ئــارەزووی تەشــکیالتی ،قســە لــە
هەڵوێســت و دواتــر پشــتیوانیی خەڵــک بکــرێ .بۆیــە حیزبــی دێموکرات
کــە قســە لــە جەماوەریکردنــی خەبــات و وەگەڕخســتنی چاالکیــی
نەتەوەیــی لــە هەمــوو توێیەکانــی کۆمەڵگــەدا دەکا ،پێویســتە خــۆی لــە
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داوی جۆرێــک لــە دەمارگرژیــی ســازماندراوی تەشــکیالتی ڕزگار بــکا
و جورئــەت و جەســارەتێکی دیکــە بــە هەڵوێســتەکانی ببەخشــێت.
بــۆ ئــەوەی حیزبــی دێموکــرات بتوانــێ خــۆی لــەم دۆخــە ڕزگار بــکا
پێویســتە خــۆی لــە بارمتــەی کۆمەڵێــک تێبینیــی ئەرزشــی ڕزگار بــکا و
چیدیکــە بایــەخ و ئامانجــە درێژخایەنــەکان نەکاتــە قوربانیــی کۆمەڵێــک
ئامانجــی چووکــە و کورتخایــەن.
حیزبــی دێموکــرات بــە کۆمەڵێــک هــۆکاری مێژوویــی تــا ئێستایشــی
لەگــەڵ بــێ لــە الیــەن خەڵکــی کوردســتانەوە بــە بانتــر لــە حیزبێــک
ســەیری دەکــرێ .ئــەم حیزبــە بۆتــە بەشــێک لــە بــاوەڕی سیاســیی
خەڵکی کوردســتان .بۆیە پرســەکانی پێوەندیدار بە حیزبی دێموکرات
تەنیــا ناکــرێ وەک پرســەلێکی دەروون ڕێکخراوەیــی ســەیری بکــرێ.
ئاســتی چاوەڕوانــی و داواکارییەکانــی خەڵکــی کوردســتان لــەم حیزبــە
ســەلمێنەری ئــەم ڕاســتییەن و دەری دەخــەن کــە تەنانــەت کێشــە
دەروون تەشــکیالتییەکان و لێکترازانــەکان و پرســی یەکگرتنــەوەی
ڕیزەکانــی حیــزب و زۆر پــرس و بابەتــی دیکــەت تایبــەت بــەم حیزبــە،
ناکــرێ تەنیــا لــە چوارچێــوەی ویســت و داخــوازی تەشــکیالتیدا
تاوتــوێ بکرێــن و بیندرێــن و چارەســەر بکرێــن.
کەوابــوو حیزبــی دێموکــرات میراتێکــی نەتەوەیــی بزووتنــەوەی
هاوچەرخی کوردە کە هەوڵدان بۆ پاراستن و بەهێزکردنی ،ئەرکێکی
نەتەوەیی و نیشــتمانیە .پاراســتن و بەهێزبوونی حیزبی دێموکرات و
بەردەوامبوونــی لــە بەجێگەیاندنــی ئــەرک و ڕەســاڵەتە مێژووییەکانــی
خــۆی لــە داهاتــوودا پیــش هەمــوو شــتێک بەســتراوەتەوە بــە وەســەر
یەکخســتنەوەی تــەواوی ئــەم میراتــە نەتەوەیــی و نیشــتمانییە کــە
هەمــان پرســی یەکگرتنــەوەی ڕیزەکانــی ئــەم حیزبەیــە.
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