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قوتابخانەی گەالوێژ
كەریم پەرویزی
ژیانــی کۆمەڵــگا ،بــە بوونــی رەوت
و گرێچنێكــی هزریــی پتــەوەوە بــەرەو
هەڵکشــان دەچــێ و لە ئەگــەری الوازیی
وەهــا گرێچنێکــدا ،ژیانــی کۆمەڵــگا
و تەنانــەت ژیانــی کۆمەاڵیەتــی و
کەلتووریشــی بەرەو شپرزەیی و لە هەندێ
دۆخی تایبەتیشدا بەرەو لێکترازان دەچێ.
هزری بناخهیی ،تانوپۆی کۆمەڵگایەک
پێکــەوە دەبەســتێ ،دەبێتــە بەســتێنێک
کــە تاکــەکان پێناســەیەک بــۆ ژیانــی
ئەمڕۆیان و ئاواتەکانی سبەینێیان دەکەن.
هــەروەک قوتابخانــەی کۆنفۆســیۆس و
مەکتەبــی فرانکفــۆرت و قوتابخانــەی
لینکۆڵن لە ئامریکا ،دونیابینی و ژیانی
ههمهالیهنــهی کۆمەلگایــان بەجۆرێــک
داڕشتوە ،دوای تێپەڕینی کات و گۆڕانی
نەوەکانیش ،ژیان لە رەوایەتە گشتیەکەیدا
لەســەر هەمــان هێلــێ مۆســیقایی ئــەو
قوتابخانە دەژەنرێتەوە .لە کوردستانیشــدا،
قوتابخانەیــەک دامــەزراوە کــە بــهردهوام
فــراوان بــووه و گەشــە بــە الیەنــە مرۆیی
و کوردســتانیەکانی دراوەو لــه پــاش ٧٥
ســاڵ ،وانەکانــی قوتابخانەکــە لە کۆاڵن
و شــەقامدا و لــە نێــو دەربەنــد و شــاخدا
زایەڵەیان دەبیســرێتەوەو شــاخ و شــار پێی
دهســتهمالن دهبــن .قوتابخانــەی گەالوێــژ
چەنــد وانــەی ســەرەکی و بناخەیی هەیە
کــە بە تێپەڕینــی کات نەک کز و الواز
نەبــوون و لــە لێاڵیــی رۆ نەچــوون بەڵکوو
ساڵ بە ساڵ و نەوە بە دوای نەوە گەشاوەتر
و رووناکتر و رووناکیدەرتر بوون .یەکێک
لەوانە کە لە پەیڤە درەوشاوەکانی قازی و
قاســملوو و شەرفەکەندیدا وەکوو تاڤگەیە
رژاونەتــە دەروونی کۆمەڵــگاوە ،پێداگری
لە سەر پاراستنی کەرامەتی مرۆڤ بووە
و خەمــی ئــەم قوتابخانە لــە نیگەرانی بۆ
پێشــێلکردنی کەرامەتی مرۆڤەوە دەســتی
پــێ کــردوەو لــە پێنــاوی پاراســتنی ئــەو
کەرامەتــە مرۆییــەدا گیانبــازی کــراوە.
وانــەی دووهەمیــش ،وەپێشخســتنی
بەرژەوەندیــی کۆ بەنیســبەت بەرژەوەندیی
تــاک و بناخەبوونــی بەرژەوەندیــی نەتەوە
بەنیســبەت بەرژەوەندیــی گرووپــەوە بووە و
گینفیدایی لە پێناوی پاراســتنی شــوناس
و ســەروەریی نەتەوەییدا بووە کە رێبەرانی
شــەهیدی و هــەزاران ئەنــدام و الیەنگــر و
کادر و پێشــمەرگەی لەپێناویــدا ســەمای
سەربەستییان کردوە.
وەکــوو قوتابخانــه كۆنهكــهی یۆنــان كــه
نووســیبوویان هەرکــەس هەندەســە نازانــێ
نەیەتــە ژوور ،دروشــمی ســەر درگای
قوتابخانــەی گەالوێژیــش ،ئەمەیــە :لــە
پێنــاوی پاراســتنی کەرامتــی مرۆیــی و
وەدەستخستنی سەرەوەریی نەتەوەییدا وەرنە
ژوور.
پیرۆزبێ یادی دامەزرانی ئەم قوتابخانە و
قوتابیانی بە میلیۆنان بن.
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ڕاگەیەنــدراوی ناوەنــدی سیاســی
بــە بۆنــەی  ٧٥میــن ســاڵڕۆژی دامەزرانی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
هاونیشتمانیانی بەڕێز،
کۆمەاڵنی خەباتگێڕ و خۆڕاگری
خەڵکی کوردستان،
ئۆگرانی دێموکراسی و مافی
نەتەوایەتی،
بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان،
زیندانیانی خۆڕاگری سیاسی،
کادر و پێشمەرگە فیداکارەکان،
ئەندامان و الیەنگرانی دڵسۆزی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران،
حیزبــی تێکۆشــەر و خۆشەویســتی
کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان ،حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ڕۆژی
٢٥ی گەالوێــژی ئەمســاڵ١٣٩٩ ،ی
هەتــاوی بەرانبــەر بــە ٢٠٢٠ی زایینــی،
 ٧٥ســاڵەی تەمەنــی پڕســەروەری خۆی
تێپەڕ دەکا و یوبیلی ئەڵماس لە بەرۆکی
خۆی دەدا.
بــەو بۆنــەوە پیرۆزبایــی لــە هەمــوو
ئازادیخــوازان بەگشــتی و کۆمەاڵنــی
خەڵکی کوردستان ،بنەماڵەی سەربەرزی
شــەهیدان ،زیندانیانــی خۆڕاگــری
سیاســی ،کادر و پێشــمەرگە و ئەندامــان
و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بەتایبەتــی دەکەیــن و
ســەری ڕێز و نەوازش بەرانبەر بە گیانی
پاکــی هەموو ئــەو شــەهیدانە دادەنوێنین
کە لە ماوەی ئەو  ٧٥ساڵەدا و لە ڕەوتی
بەرگــری لە مــاف و ئازادییەکانی کورد
لــە کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــدا گیانیــان
فیدای بەختــەوەری نەتەوەکەیان کردووە؛
هەروەهــا ســپاس و پێزانینمــان ئاراســتەی
هەموو ئەو کەس و کەسایەتییانە دەکەین
کــە لە هەر بڕگەیەکــی خەباتی ئەو ٧٥
ســاڵەدا جــا بــۆ هــەر ماوەیــەک بووبــێ
بەشدار و شوێندانەر بوون.
ئاوڕدانەوەیــەک لــە ڕابــردووی حیــزب
و ســەرنجدانێک لــە مێــژووی خەبــات و
خۆڕاگــری حیزبــی دێموکــرات لــەو ٧٥
ســاڵەدا دەری دەخــەن کــە لــەم ماوەیــەدا
چ ڕێگایەکــی ســەخت و پڕهــەوراز و
نشــێوی بڕیــوە ،چ ســەروەرییەکی تۆمار
کــردووە ،چ ســەرکەوتن و دەســکەوتێکی
بــەدی هێنــاوە ،چ هــا هەڵوێســتی بوێرانە
و درووســت و واقعبینانــەی بووە ،چەندها
زامــی بەژانــی هەڵگرتــووە و بــە چۆکدا
نەهاتــووە ،هەمــوو ئەوانــە ئەمــڕۆ پــاش
 ٧٥ســاڵ ناســێنەری قامەتی بەهەیبەتی
حیزبی دێموکرات و دێموکراتەکانە.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان وەک
پێویســتییەکی مێژوویــی و لــە هەمــان
کاتــدا گونجــاو لەگەڵ ســەردەم لە ٢٥ی
گەالوێــژی ســاڵی ١٣٢٤ی هەتــاوی و
لەسەر بنچینەی ڕێکخراوەیی کۆمەڵەی
ژێــکاف وەک ڕێکخراوێکی پەرەپێدەری
بیروهەستی نەتەوایەتی و بەدەستی قازی
محەممەد دامەزرا.
دامەزرانــی حیزبــی دێموکــرات تەنیــا
لەدایکبوونــی ئاســایی حیزبێــک نەبــوو
بەڵکــوو ســەرەتای هاتنەئــارای حیزبێکی
مودێــڕن ،باوەڕمەنــد بــە دێموکراســی بــە
بەرنامەیەکی ڕوونی سیاســی بوو کە لە
 ٨بەنددا فۆرمولە کرابوو؛
نێوەرۆکــی دێموکراتیکــی حیزبی نیشــان
دەدا و چەنــد ئەســڵی لــە ئەولەوییەتــی
تێکۆشــانی خۆیــدا دانابــوو کــە دەربــڕی
پێویســتیی یەکگرتوویــی و هاوخەباتــی
لەگــەڵ حیــزب و الیەنــە سیاســییەکانی
ئێران و نەتەوەکانی ئێران بوون.
حیزبی دێموکراتی کوردستان ١٦٠ ،ڕۆژ
پــاش دامەزرانی بە لێکدانەوەی درووســت
و بە هەڵسەنگاندنی کەشوهەوای سیاسی
لــە ئێــران و کوردســتان پــاش شــەڕی
دووهەمــی جیهانــی توانی دەســەاڵتێکی
سیاســی و کیانێکــی مودێڕنــی کوردی
لــە شــێوەی کۆماری لــە ٢ی ڕێبەندانی
١٣٢٤ی هەتاویــدا بــە ســەرۆکایەتیی

پێشــەوای نەمــر قــازی محەممــەد
دابمەزرێنــێ و لــە کۆبوونەویەکــی
بەریــن لــە شــاری مەهاباددا هــەم کۆمار
و هــەم بەرنامــەی کار و تێکۆشــانی
کۆمــاری کوردســتان ڕابگەیێنــێ.
بەمجــۆرە کۆمــاری کوردســتان وەک
بەرهەمی دامەزرانــی حیزبی دێموکراتی
کوردســتان لە بەشێکی کوردستانی ئێران
خــۆی دەرخســت .دامەزرانــی کۆمــاری
کوردســتان شــانازییەکی مێژوویــی بــوو
بــۆ حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان کــە
بەشێکی بەرچاو لە ماف و ئازادییەکان و
مافــی نەتەوایەتــی کوردی لە زۆر بارەوە
دەستەبەر کرد.
تەنانــەت کــورد لــە پارچەکانــی دیکەش
وەک دەســکەوتێکی جێــگای ئومێــد
ســەیریان دەکــرد و ژمارەیەکیــان لــە
بەڕێوەبردنــی کار و ئەرکەکانیدا بەشــدار
بوون.
لــە تایبەتمەندییــە بەرچاوەکانــی حیزبی
دێموکــرات بەردەوامــی و درێــژەدان
بــە خەبــات لــە هــەر هەلومەرجێکدایــە،
دەبینیــن پــاش جوانەمەرگبوونــی کۆمار
و لــە ســێدارەدرانی پێشــەوا و ژمارەیەک
لــە بەرپرســە بااڵکانــی حیــزب و کۆمــار
و بەندکرانــی باقــی ڕێبەرانــی حیــزب و
کاربەدەســتانی کۆمــار و ئاوارەبوونــی
زۆرێــک لــە تێکۆشــەرانی ،حیــزب لــە
تێکۆشــان و چاالکــی نوانــدن نەوەســتا.
بوونی ســەدان تێکۆشــەری ئــەو حیزبە لە
زیندانەکانی ڕێژیمی شــادا و شڵەژاندنی
بەقەولــی ڕێژیمــی پاشــایەتی دووڕگەی
ئارامــی ئێــران بــە هــۆی وەڕێخســتنی
بەربەرەکانێــی چەکدارانە لەالیەن حیزبەوە
لــە ســاڵەکانی ٤٧ – ٤٦دا بەڵگــەی
سەلمێنەری ئەو ڕاستییەن.
تایبەتمەندییەکــی بەرچــاوی دیکــەی
حیزبی دێموکراتی کوردســتان نوێبوونەوە
و بەرەوپێشــچوون و گونجــان لەگــەڵ
پێشــکەوتنە فکــری و سیاســییەکانە ،بە
گەڕانەوەی د.قاسملوو بۆ عێراق لە ساڵی
 ١٣٤٩و لە کۆنگرەی سێهەمی حیزب لە
ســاڵی ١٣٥٢ی هەتاویــدا ڕەوتێکی لەبار
و بەبەرنامە بۆ کاری ڕێکخســتنەکانی
حیــزب هاتــە ئــاراوە ،ڕێبەرایەتــی
جەمعــی جێگیرتر ،ســەربەخۆیی سیاســی
دەســتەبەرتر بــوو و حیــزب لــە ڕواڵــەت و
لــە نێوەڕۆکــدا ئاڵوگۆڕی قووڵی بەســەر
خۆیــدا هێنا و ســیمایەکی دێموکراتیکتر
و مودێرنتری بەخۆیەوە گرت ،لەڕاســتیدا
ئەگــەر پێشــەوای نەمر قــازی محەممەد
دامەزرێنەری حیزب بوو ،دوکتور قاسملوو
ڕێکخــەرەوە و بووژێنــەرەوەی حیزب بوو و
دوکتــور ســادق شــەرەفکەندیش پارێزەر و
درێژەپێدەری ئەم ڕێبازە گرینگە بوو.
ورد و واقیعبینــی سیاســی و لێکدانەوەی
درووســت و نەچوونــە ژێــر تەوژمــی
کەشــوهەوای زاڵ بــەاڵم ناڕاســت بەســەر
ژینگەی سیاسی ئێراندا تایبەتمەندییەکی
دیکەی حیزبی دێموکرات بووە .کاتێک
شۆڕشــی گەالنــی ئێــران دەســتی پێکــرد
و حیزبــی دێموکــرات بەتایبەتــی لــە
کوردســتان دەوری کاریگــەری تێــدا
گێــڕا پــاش ســەرکەوتنی ئــەو شۆڕشــە،
خومەینــی ویســتی لــە ڕێفراندۆمێکــدا
نیزامــی داهاتــووی ئێــران دیــاری بــکا،
ڕایگەیانــد کــە خەڵک پێویســتە لە نێوان
ڕێژیمی پاشــایەتی و کۆماری ئیسالمی
«نــە یــەک وشــە زیــاد و نە یەک وشــە
کەم» دا یەکیان پەســند بکەن .ئەوکات
بەداخــەوە زۆربــەی خەڵــک و هێزەکانــی
ئێرانــی بە بەشــێکی بەرچــاو لە چەپ و
ئیســامییەکان و تەنانــەت کەســایەتییە
ســێکۆالرەکانەوە بــێ ئــەوەی لێکیــان
دابێتــەوە یــا لــە نێوەڕۆکــی کۆمــاری
ئیســامییەکەی خومەینی ئاگادار بن لە
هەمان کاتدا ڕێژیمی پاشایەتیشــیان ڕەت
کردبــۆوە دەنگیــان بــە سیســتمی جێگای

پەســندی خومەینــی دا ،بــەاڵم حیزبــی
دێموکــرات و خەڵکــی کوردســتان بە دوو
هۆ لەو ڕێفراندۆمەدا بەشدارییان نەکرد.
یەکەم:
ئــەوە کــە ڕێفراندۆمەکەیــان پــێ
دێموکراتیــک نەبــوو چوونکــە بــە
کەڵکــی خــراپ وەرگرتن لــە ناڕەزایەتی
خەڵــک بەرانبــەر بــە ڕێژیمی پاشــایەتی
و نەگەڕانــەوە بــۆ ئــەو سیســتمە بەناچار
دەنگیان بە کۆماری ئیسالمی دا.
دووهەم:
حیزبــی دێموکرات و خەڵکی کوردســتان
بــەدوور لــە کەشــوهەوای زاڵ و ناڕاســت
تەنیــا بــە لێکدانــەوەی خۆیــان دڵنیابــوون
کــە لە ڕێژیمێکی ئیدئۆلۆژیکی ئایینی
و مەزهەبیــدا نــە دێموکراســی جێــگای
دەبێتــەوە نــە مافــی نەتەوایەتــی گەالنی
ئێران دەســتەبەر دەبــێ ،بەڵکوو هەاڵواردن
و جیاوازیدانــان و پەراوێزخســتن دەبێتــە
سیاســەت و کــردەوەی ئــەو ڕێژیمــە ،ئــەو
هەڵوێســتەی ئەوکاتی حیزبی دێموکرات
لەالیــەن هێندێ الیەنــی ئێرانییەوە کەوتە
بەر ڕەخنە و تۆمەت وەپاڵدان؛ بەاڵم ئێستا
هەر ئەو هێز و الیەنانە و تەنانەت زۆربەی
خەڵکــی ئێران دان بە بۆچوونی درووســت
و هەڵوێســتی واقیعبینانــەی ئەوکاتــی
حیزبی دێموکرات دادەنێن و ئەو شــانازییە
بــۆ حیزبــی دێموکــرات و نەتــەوەی کورد
مایەوە کە لە ســەرەتاوە دەنگیان بە هاتنە
ســەرکاری ڕێژیمی کۆماری ئیســامی
ئێران نەدا.
هەروەهــا لەکاتــی داگیرکردنــی
باڵوێزخانــەی ئامریــکا لــە تــاران لەالیــەن
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامییەوە
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
بەپێچەوانــەی کەشــوهەوای زاڵــی
ئــەو کات ئــەو کردەوەیــەی مەحکــوم
کــرد و بەڕەفتارێکــی دژ بــە نەریتــە
نێونەتەوەییەکانی زانی.
ڕچەشــکێنییەکی دیکــەی حیزبــی
دێموکــرات بەپێچەوانــەی کەشــوهەوای
زاڵ بەســەر حیــزب و الیەنــە چەپــەکان
لەپێوەنــدی لەگــەڵ سۆســیالیزم و
دیکتاتــۆری پرۆلتاریــادا ئــەوە بــوو کــە
دوکتــور قاســملوو ئامانجــی دواڕۆژی
حیزبــی لــە سۆســیالیزمەوە دەگــۆڕێ بــە
سۆســیالیزمی دێموکراتیــک کــە هــەم
دەرخــەری جیــاوازی بۆچوونــی حیــزب
لەوبــارەوە لەگــەڵ هێــزە چەپەکانی دیکە
بــێ ،هەم لــەوەوە ســەرچاوەی گرتبێ کە
ناکرێ حیزبێک بۆ دێموکراســی خەبات
بکا بــەاڵم ئامانجــی دواڕۆژی جۆرێک
لــە دیکتاتــۆری بێ ،ئــەو بڕیارەی حیزب
و ئــەو بۆچوونــەی دوکتــور قاســملوو کە
خراپتریــن دێموکراســی پــێ لــە باشــترین
دیکتاتــۆری باشــترە بەتوونــدی کەوتنــە
بەر هێرشــی بەشــێک لە چەپەکان بەاڵم
ئێســتا بەشــێکی بەرچــاو هەر لــەو هێزانە
ئەم ڕێگەیان گرتۆتەبەر.
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران و
کۆماری ئیسالمیی ئێران:
ڕێژیمــی دیکتاتــۆر و خــاوەن ئیدئۆلۆژی
دواکەوتووانــە و دژی مرۆڤیانــەی
کۆمــاری ئیســامی ئێــران زۆر زوو
بەرانبــەر بــە هەڵوێســتی واقیعبینانــەی
حیزبــی دێموکرات دژکردەوەی نیشــان دا
و ڕێژیــم لەگــەڵ ئــەوەی دەیزانی حیزبی
دێموکــرات خاوەنــی چ پێگەیەکی بەهێزە
و کاندیداکانــی لــە تەنیــا هەڵبژاردنــی
ئازادی ســەرەتای ســەرکەوتنی شۆڕشــدا
لــە زۆربــەی شــارەکانی کوردســتان
زۆرینــەی دەنگەکانیــان بــۆ مەجلیســی
شــۆرا مســۆگەر کــردووە و دوکتــور
قاسملوو لە پارێزگای ورمێ وەک نوێنەر
بۆ مەجلیســی خوبرەگان هەڵبژێردراوە بەم

حاڵــەش حیزبــی دێموکراتــی هەڵوەشــاوە
ڕاگەیانــد و بــەر بــە چوونــی نوێنەرانــی
هەڵبژێــردراوی نەتــەوەی کــورد بــۆ
مەجلیسی شۆرا و خوبرەگان گیرا.
بەوەشەوە ڕانەوەستا و لە ٢٨ی گەالوێژی
ساڵی ١٣٥٨ی هەتاویدا فتوای جەهادی
دژی خەڵکی کوردســتان دەرکرد و لێرەوە
شەڕێکی نابەرانبەر و زاڵمانە و بێڕەحمانە
بەســەر حیــزب و خەڵکــی کوردســتاندا
ســەپاند و لە هەموو الیەک و بە هەموو
هێــز و ئیمکاناتــی شــەڕەوە هێــرش کرایە
سەر کورد و کوردستان.
هەڵوێســتی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران بەرانبەر بەم بڕیارە
دوژمنکارانەیەی ڕێژیم چی بوو؟
حیزبــی دێموکرات و هێزە سیاســییەکانی
کــورد و خەڵکــی کوردســتان تەنیــا دوو
ڕێگایان لەبەر بوو ،یا بەرانبەر بە زۆرداری
و ماف پێشــێلکاری رێژیم ملکەچ بکەن
کــە ئــەوە لەگــەڵ تایبەتمەندیــی حیــزب
و نەتــەوەی کــورد یەکــی نەدەگرتــەوە
یــا پێویســت بــوو لــە بەرانبەر هــەر هێرش
و پەالمــار و پیالنێکــدا خۆڕاگــر بــن و
خەبات لە هەموو شێوەکانیدا درێژە پێبدەن
کــە ئــەوە هەڵبــژاردەی شــایانی کــورد و
دێموکرات بوو.
ئەم سیاسەتەی ڕێژیم شەڕی بەناوبانگی
ســنە ،پــاوە و نەغــەدە و قەاڵچــۆی دەیان
گونــد و خەڵکــی زۆری بێدیفاعــی
لێکەوتەوە بەاڵم بەهۆی خۆڕاگری هێزی
پێشــمەرگە و خەڵکــی کوردســتان پــاش
 ٣مانــگ ،خومەینــی ناچــار بــوو شــەڕ
ڕابگرێ و بڕیاری وتووێژ بدا کە ئەویش
بــۆ خۆتەیارکردنــەوە و ڕێکخســتنەوەی
هێزەکانی بوو.
ڕەوتــی خەبــات و تێکۆشــانی ٧٥
ســاڵەی حیــزب و ڕۆڵەکانــی نەتــەوەی
کــورد بــێ فرمێســک و خوێــن و بــێ
تێچــوو تێنەپەڕیــوە ،هەزاران تێکۆشــەری
دێموکرات گیانیان فیدای درێژەی خەبات
و گەیشتن بە ئامانجەکانی کورد کردووە
کە لە نێویاندا ڕێبەرانمان پێشــەوای نەمر
قــازی محەممــەد ،دوکتــور قاســملوو،
دوکتــور شــەرەفکەندی و دەیــان ئەندامی
ڕێبەرایەتــی و فەرمانــدە و هــەزاران کادر
و پێشــمەرگە و ئەندامانی بەوەجی حیزب
دەبیندرێــن ،هەروەهــا هــەزاران کــەس لە
خەڵکی بێ دیفاعی کوردســتان بەدەســت
هێــزە ســەرکوتکەرانی ڕێژیــم شــەهید یــا
کەمئەنــدام کران یا لــە بەندیخانەدا ئازار
و ئەشــکەنجەیان کەوتەبــەر ،بەدەیــان جار
بنکــە و بارەگاکانــی حیــزب تۆپبــاران،
خۆمپارەبــاران ،بۆمبــاران و موشــەکباران
کران ،بەاڵم جێگای شــانازییە کە هەموو
ئــەو زامــە بەژانانــە نــەک بەچۆکیانــدا
نەهێناوە بگرە لە بڕینی ڕێگای خەبات تا
گەیشتن بە ماف و ئازادییەکانیان سوورتر
و پێداگرتری کردوون.
دیــارە بەرگــری قارەمانانــەی پێشــمەرگە
و خەڵکــی کوردســتان تەنیا لــە بەرگری
چەکداریدا بەرتەســک نەبۆتەوە! خەباتی
شــار و حەرەکــەت و خۆپیشــاندانەکانی
خەڵک لەم ماوەیەدا بەتایبەت خرۆشــانی
شــارەکان لە ســاڵڕۆژەکانی شەهیدکرانی
دوکتــور قاســملوو و کۆمەڵێــک بۆنــەی
دیکــەدا الیەنێکــی گرینگی دیکەی ئەو
خەباتە بوو.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
بــە هەمــوو ئــەو تایبەتمەندییانــەی کــە
بەکورتــی ئاماژەیــان پێکــران هیــچ
کات ئیدیعــای نەکــردووە کــە بــێ هەڵــە
بــووە ،بــەاڵم گرینــگ ئەوەیــە کــە هیــچ
هەڵەیەکــی وای نەکــردووە کــە خــۆی
نەتوانێ قەرەبووی بکاتەوە .
ئێستاش پاش  ٧٥ساڵ خەبات و تێکۆشان
ئــەوەی حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی

ئێرانی پێ دەناســرێتەوە سیاسەتی دروست
و واقیعبینانــە ،فیــداکاری تێکۆشــەرانی
دێموکــرات لــە بەرزتریــن ئاســتی خۆیــدا
و پشــتیوانی هەمیشــەیی خەڵکــی
کوردســتان لــە حیزبــی خۆشەویســتی
خۆیــان حیزبــی دێموکراتــە .تاقیــکاری
 ٧٥ســاڵ خەباتــی بێ پســانەوەی حیزبی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران پێمان دەڵێ
تا ئەو کاتەی کە سیاســەت و هەڵوێســت
و بەرنامــە سیاســییەکانمان هەڵقــواڵوی
ویســت و داخــوازی نەتەوەکەمانــن ،هەروا
بە پشــتیوانی هەمیشــەیی و بــێ دەریغی
خەڵکی کوردستان پشت ئەستوور دەبین و
وەبیرمــان دێنێتەوە کە لە هەر بڕگەیەکی
ڕەوتــی ئــەو خەباتەمانــدا یەکگرتــوو
بوویــن ،لــەالی دۆســتان بــەرز و بەڕێــز و
لــە بەرانبــەر دوژمندا بەهێزتر بووین ،بۆیە
پێویســتە وێڕای پاراســتنی هەموو ئەسڵە
دێموکراتیکەکانــی حیــزب ئــەو مەســەلە
گرینــگ و پڕبایەخانــەش هــەروا ڕەچــاو
بکرێن.
کۆمەاڵنی خۆڕاگری خەڵکی کوردســتان،
تێکۆشەرانی فیداکاری دێموکرات؛
دوای  ٧٥ســاڵ تەمەنــی حیزبەکەمــان
خەباتــی ئێســتامان دژ بــە دیکتاتۆری و
ســەرەڕۆیی ڕێژیمی کۆماری ئیســامی
ئێــران هــەر بەردەوامــە ،ڕێژیمێــک کــە
بــە ئیدئۆلۆژییەکــی دواکەوتووانــە و
کۆنەپەرســتانەیەوە دژ بــە هەموو داخوازە
دێموکراتــی و نەتەوایەتییەکانمــان
دەوەســتێ ،نــە بــاوەڕی بــە دێموکراســی
هەیــە نە بــە مافی نەتەوەکان لــە ئێراندا،
نە مافی مرۆڤ بە هێند دەگرێ بەڵکوو
بە دیاردەیەکی ڕۆژئاوایی دادەنێ ،دژ بە
مافــی یەکســانی ژن و پیــاو لــە خێزان و
لــە کۆمەڵدایــە و لەگەڵ ڕۆحی ســەردەم
ناتەبایە ،هەموو داخوازێکی ئازادیخوازانە
و ئینســانی بــە زۆر و ســەرکووت وەاڵم
دەداتــەوە ،بــەاڵم ئــەم ڕێژیمــە هــار و بــێ
هەوســارە لە ئاکامی کردەوە نادروســت و
نابەجێیەکانــی و دەخاڵــەت لــە کاروباری
واڵتانــدا هەلومەرجێکــی دژواری بــۆ
خــۆی پێکهێنــاوە و لــەو سۆنگەشــەوە
خەڵکــی ئێرانــی لەگــەڵ ژیانێکــی
نائەمــن و گوزەرانێکــی دژوار بــەرەوڕوو
کــردووە ،لــەڕادەی جیهانیــدا کەوتۆتــە
دژایەتــی کۆمەڵیــک واڵت کــە هیــچ
دژاییەتییەکیــان لەگــەڵ گەالنــی ئێــران
نییــە ،ئــەو ڕێژیمــە تیرۆریزمــی وەک
بەشــێکی جیانەکــراو لــە سیاســەتەکانی
درێــژە داوە و وەک ماکــەی تیرۆریــزم
ناســراوە کــە بڕیــاری مێژوویــی دەزگای
قەزایــی ئاڵمــان دوای تیــرۆری دوکتــور
ســادق شــەرەفکەندی و هاوڕێیانــی
بەڵگــەی بەرچاوی تیرۆریزم و ڕیســوایی
ئــەو ڕێژیمەیــە ،بــۆ پەرەپێدانــی بــاوەڕە
دواکەوتووەکانــی پەلوپــۆی هاویشــتۆتە
چەنــد واڵتــی ناوچە و ســامانی خەڵکی
ئێــران بۆ دابینکردنی هەزینەی دەســتە و
گرووپــە توونــدڕەوە تیرۆریســتییەکان لــەو
واڵتانە تەرخان دەکات.
وەزعــی ئابووریــی ڕێژیــم لــە ســنووری
داتەپییندایــە و ژیان بۆ خەڵک لەوپەڕی
تاڵــی و بێدەرەتانیدایــە کــە ئــەوە خــۆی
ناڕەزایەتــی و دژایەتــی زیاتــری خەڵکی
بەرانبــەر بــە ڕێژیمــی لێکەوتۆتــەوە

و ڕۆژبەڕۆژیــش لــە پەرەســەندندایە،
لەڕاســتیدا ڕێژیــم ڕەوایی خۆی لەدەســت
داوە و تەنیــا پشــتی بــە هێز و کەرەســەی
سەرکوت بەستووە کە ئەوەش بۆ هەمیشە
بڕ ناکا ،بەپێچەوانەوە حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران بــە پاراســتنی
تایبەتمەندییــە دێموکراتیک و تواناکانی
بــۆ خەبــات دژی ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیســامی ئێــران شــوێندانەرییەکی
بەرچــاوی هەیــە و لــەڕادەی ناوچەیــی و
جیهانیــدا وەک حیزبێکــی بەپڕەنســیپ
و کاریگــەر لەســەر ڕەوتــی ڕووداوەکان
ناسراوە.
سەرجەم ئەم وەزعە کە ڕێژیمی تێکەوتووە،
دەرەتانــی خەبــات دژ بــە کۆمــاری
ئیســامی ئێــران لەبارتــر دەکا ،بۆیــە بــە
ئامادەیی زیاتر و قورس و قایمترەوە درێژە
بە خەباتی ڕەوامان دەدەین.
ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت یانــی خەباتی شــار
و شــاخ کــە دەنگدانەوەیەکــی بەرچــاوی
هەبــووە وەک بڕیارێکی گرینگی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بەرینتر و
لێکگرێدراوتــر دەکەیــن ،ئەوەنــدەی ڕێژیم
بۆ دوژمن داتاشین هەوڵ دەدا ئێمە چەند
ئەوەندە بۆ پەیداکردن و پاراستنی پێوەندی
لەگــەڵ دۆســتەکانمان تێدەکۆشــین.
بەدڵنیاییــەوە هاوخەباتیمان ،یەکگرتوویی
ڕۆڵەکانــی نەتــەوەی کــورد بەگشــتی و
تێکۆشــەرانی دێموکــرات بەتایبەتــی و
لێبــڕاوی لــە خەباتمــان زامنــی گەیشــتن
بــە ئامانجەکانمانــە ،بڕیــاری کۆنگرەی
 ١٦بــۆ هەنگاونانــی جییــدی بــەرەو
یەکگرتنــەوە و بەهێزکردنــی ڕیزەکانــی
حیزبــی دێموکــرات ،پێکهاتنــی ناوەنــدی
هــاوکاری حیزبەکانی کوردســتانی ئێران
و کۆنگــرەی نەتەوەکانــی ئێرانی فیدراڵ
لەو چوارچێوەدا سەیر دەکرێن.
جارێکی دیکە  ٧٥ساڵەی دامەزرانی
حیزب لە هەموو خەڵکی کوردستان و
ئەویندارانی دێموکرات پیرۆز بێ
ساڵو لە گیانی پاکی پێشەوای نەمر
قازی محەممەد دامەزرێنەری حیزبی
دێموکرا.
ساڵو لە حیزبی دێموکرات دامەزرێنەری
کۆماری کوردستان درێژەدەری ڕێبازی
ڕێبەران و شەهیدان
ساڵو لە گیانی پاکی سەرجەم
شەهیدانی ڕێگای ڕزگاری کوردستان
ئەمەگناسیمان ئاراستەی بنەماڵەی
سەربەرزی شەهیدان دەکەین
ڕێز و پێزانینمان پێشکەش بە
تێکۆشەرانی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران،
درێژەدەرانی ڕێبازی پێشەوای نەمر
قازی محەممەد،
دوکتور قاسملوو و
دوکتور شەرەفکەندی
نەمان بۆ کۆماری ئیسالمی ئێران،
سەرکەوتن بۆ خەباتی حیزب و
نەتەوەکەمان
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ناوەندی سیاسی
گەالوێژی ١٣٩٩ی هەتاوی
ئاگۆستی ٢٠٢٠ی زایینی
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پەیامی لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
بەبۆنەی ٧٥ەمین ساڵیادی دامەزراندنی حیزبی دێموکراتەوە

خەڵکی تێکۆشەر و ئازادیخوازی
کوردستان
کادر و پێشمەرگە و ئەندامان و
الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران
وەک ئاگادارن
بەرپرســیارێتیی تاکــە وشــیارەکانی
کۆمەڵگای ڕۆژهەاڵت و تێفکرین لە بێ
مافی و ســڕینەوەی ناســنامەی نەتەوەی
کورد و خەبات بۆ دەستەبەرکردنی مافی
سەروەری ،خاڵی بنچینەییە لە دامەزرانی
حیزبی دێموکراتدا.
ئــەم بزاوتــە فکرییــە لــە ســەر بنەمــا
تەشــکیالتییەکانی کۆمەڵــەی ژێــکاف
گەشــە دەکا و لــە حیزبــی دێموکراتــدا
دەگــۆڕدرێ بە قەوارەیەکی تەشــکیالتی
و سیاسیی بە بەرنامە.
ســەردەمانێک کــە بیــر و هــزری چەپــی
مارکسیســتی باڵــی بەســەر ژینگــەی
سیاســیی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و لــەو
نێــوەدا کوردستانیشــدا کێشــابوو و هــزری
نەتەوەخوازی وەک بیرێکی دواکەوتووانە
ســەیر دەکــرا و بــە پیالنــی ئێمپریالیزم بۆ
دابەشــکردنی هێــزی کرێکارانــی جیهــان
دەهاتــە ئەژمــار ،حیزبــی دێموکــرات لــە
ســۆنگەی بەرپرســیارێتیی مێژوییــی
خۆیــەوە ،لەســەر بەدەســتهێنانی مافــی
نەتەوەیــی و ڕزگاری لــە ژێردەســتی و
خەبات بۆ مافی نەتەوەیی پێداگرتر بووە.
بەپێــی ئــەو ڕەســاڵەتە مێژوویییــەش بــوو
لــە یەکەمیــن دەرفەتــدا کــە لــە ئاکامی
گۆڕانی هاوکێشە سیاسییەکان لە شەڕی
دووهەمــی جیهانــی لــە ئاســتی ناوچەکە
هاتــە ئاراوە ،بە ســەرۆکایەتیی پێشــەوای
نەمــر ،کۆمــاری کوردســتانی وەک
«یەکەیەکی نەتەوەیی» دامەزراند.
هەرچەنــد تەمەنــی کۆماری کوردســتان
بــە پێوەری ژمــارەی ڕۆژ و مانگەکان لە
کەمــی دا ،بــەاڵم میــرات و مێژووەکــەی
بــە داهاتــوو ســپارد و بــوو بــە ڕێبــاز؛ بــە
جۆرێــک کــە نەوەکانــی دواتــر ،خۆیــان
بــە هاوواڵتیــی ئــەو کۆمــارە دەزانــن و

لــە بەشــەکانی دیکــەی کوردســتانیش
مۆرکی سامانێکی نەتەوەییی پێوەیە.
بــەو پێیــە ،بنچینەیەکی وەهــا پتەوی لە
هەســت و نەســت و هــزری ڕۆژهــەاڵت
دانــا کــە دوای ڕووخانــی کۆمــار و لــە
سێدارەدانی پێشەوا و باقی بەڕێوەبەرانی،
خەبــات بــۆ ژیانــەوە و بنیاتنانــەوەی
بووەتــە خولیــا و هێڵێکــی نەتەوەیــی لــە
ســتراتێژی و بەرنامەی سیاسیی حیزبی
دامەزرێنــەری؛ حیزبێک کە بە درێژایی
مێــژووی  ٧٥ســاڵەی ،بەرانبــەر بــە دوو
دیکتاتۆریی پاشــایەتی و ئیســامی ،لە
سەر هەمان هێڵ بەردەوام بووە.
ئێستا کە نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان ،ڕۆژی لەدایکبوونی حیزبی
دێموکــرات بــەرز ڕادەگــرێ ،زیاتــر
لــە ڕابــردوو بــۆ گەیشــتن بــە ئاواتــی
لەمێژینەی خۆی هیوادارە.
وشــیارانەتر لــە هەمــوو کات خەباتی بۆ
دەکا و حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی
ئێرانیــش هــەروا پێشــەنگ و ڕێکخــەری
ئەو خەباتەیە.
هەرچەنــد لــە مــاوەی ئــەو  ٧٥ســاڵەدا،
بێجگــە لــە ســەروبەندی پێــش و پــاش
دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان و،
مەودایەکــی کورتماوەی دوای ڕووخانی
ڕێژیمــی پاشــایەتی و بــە دەســەاڵت
گەیشــتنی کۆمــاری ئیســامی ،کــە
ســەرجەم لــە چەنــد ســاڵێک تێناپــەڕێ،
حیزبــی دێموکــرات بــە ئــازادی لــە
کوردســتان چاالکیــی نەبــووە ،بــەاڵم
لــەو مــاوە کورتــەدا لــە ناوچەکانی ژێر
دەســەاڵتی خۆیدا بە کردەوە و بە شێوەی
دامەزراوەیی ،لە پێناو بەهاکانی ئازادی
و دێموکراسی و سەروەریی نیشتمانیی و
ژیانێکی ئازاد تێکۆشاوە.
دەســەاڵتی خەڵــک (شــووراکان)،
پلۆرالیزم ،یەکســانیی مافی ژن و پیاو،
عەداڵەتــی کۆمەاڵیەتــی و ئازادیــی
بیروبــاوەڕی سیاســی و ئایینیــی جیــاواز
و ڕەچاوکردنــی مافــی کەمینــەکان،
گرینگیــدان بــە بــواری زمــان ،خوێندن و
پــەروەردە ،بەشــێک لــەو پرســانەن کە بە
بەرنامە و بە کردەوە هەوڵی بۆ دراوە.

خەبــات بۆ ڕزگاری لە ژێردەســتی و ئەو
ئامانجــە بــەرز و پڕبەهایانەی کە حیزبی
دێموکــرات هەوڵــی بــۆ داوە ،لەگــەڵ
بنەمــای فکــری و سیاســیی ناوەنــد لــە
ســەردەمی هــەر دوو ڕێژیمــی پاشــایەتی
و ئیســامی ناتەبــا و پێــک ناکــۆک
بــووە .بۆیــە حیزبــی دێموکراتیان بە دژی
دەســەاڵتە ســەرەڕۆ و دواکەوتووەکانــی
خۆیــان دانــاوە و بــە هــەر شــێوەیەک لــە
توانایانــدا بــووە ،هەوڵــی پەراوێزخســتن و
لەناوبردنیــان داوە .لەناوبردنــی ڕێبەرانــی
ئــەو حیزبــە ئامانجێكی ســەرەکیی ئەوان
بووە ،هەر لەو ڕاستایەشــدا پێشــەوا قازی
محەممەد ،د.قاسملوو و د.شەرەفکەندی،
بــە پیالنی ئەم ڕێژیمانە شــەهید دەکرێن؛
بەاڵم ئەزموونی  ٧٥ساڵی ڕابردوو نیشانی
داوە کــە شــەهیدکردنی ئــەو ڕێبەرانــە و
هەزارانــی دیکــە لە تێکۆشــەرانی حیزبی
دێموکرات ،بڵێسەی ئاگری ئەو خەباتەی
گەرمتــر و بەتینتر کردووە .بەپێچەوانەی
بیــری تەســکی دوژمنــان ،حیزبــی
دێموکــرات ئەو حیزبە نییــە کە بتوانن بە
غــەدر و خەیانــەت و پیالن لە ناوی بەرن.
حیزبی دێموکرات ،ناســنامەی نەتەوەییی
هەیــە و بەشــێكی دانەبــڕاوە لــە مێــژووی
کورد .ب
ە درێژایــی قۆناغەکانی خەباتی ،هەوڵی
بــۆ دابینکردنــی ســەروەریی نەتەوەکــەی
بــە ســەر خاکــی خۆیــدا داوە و دەیــان
ســاڵە ڕێکخــەر و پێشــەنگی بزووتنــەوەی
نەتەوەیــی -دێموکراتیکــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتانە .ناکــرێ بــاس لــە مێــژووی
هاوچەرخــی بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازیی
کورد بکرێت ،بەاڵم ڕۆڵی مێژووییی ئەم
حیزبە نادیدە بگیردرێ.
مێــژووی  ٧٥ســاڵە ،تەنیــا مێــژووی
پێکهاتەیەکــی سیاســی و تەشــکیالتی
نییــە ،بەڵکــوو مێــژوو و یادەوەریــی دەیان
ساڵ خەبات و قوربانیدانە ،کە بە هەزاران
تێکۆشەر و شۆڕشگیڕ لە چەندین نەسڵ
و لە ســەرجەم چین و توێژ و ناوچەکانی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان تیایــدا بەشــدار
بوونە.
ئەگەرچی حیزبی دێموکرات لە دووتوێی

ئــەم مێــژووەدا خاوەنــی ســەروەری و
دســتکەوت و ســەرکەوتن بــووە ،لەگــەڵ
ئەوەشــدا بێگومــان لــە کەموکــووڕی و
هەڵــەش بــەدوور نەبــووە .ئەگــەر زۆرجــار
دەســکەوت و ســەرکەوتنەکان ئاکامــی
هەلومــەرج و دۆخــی کات و شــوێنە ،بــە
هەمان شــێوە بەشێک لە کەموکووڕی و
نسکۆکانیش ئەنجامی هەمان بارودۆخن،
لــە حیزبــی دێموکراتیشــدا هــەر بــەو
شێوەیەیە.
لــەو مێــژووە  ٧٥ســاڵەیەدا ،نەبوونــی
دەرفەتــی چاالکیــی ئازادانــەی حیزبــی
دێموکــرات لــە ڕۆژهــەاڵت ،دوورەواڵتــی
و دابــڕان لــە خەڵــک وەک ســەرچاوەی
مرۆیــی و ڕێکخراوەیــی ،تــا ڕادەیــەک
کەلێــن و بۆشــایی و دابڕانــی دیکەشــی
لــە پەیوەندیــی نێوان حیــزب و ڕۆژهەاڵت
بەجێ هێشتووە.
ئەمــەش بۆخــۆی هــۆکاری کۆمەڵێک
کەموکــووڕی ،بــێ توانایــی یــا کــەم
توانایی بووە .ئەم دابڕانەش زۆرجار دەبنە
هــۆی سیاســەت و بەرنامەیەکــی هەڵەی
ئەوتۆ کە دەتوانێ زیانبار بێ.
بــە ســەرنجدان بــەو ڕاســتییانە ،حیزبــی
دێموکــرات هەڵگــری هێندێــک
کەموکــووڕی بــووە کــە دەکــرا کاری
زیاتریــان لەســەر بکــرێ بــۆ ئــەوەی
کەموکووڕییــەکان کەمتــر ببنــەوە.
یەکێک لە گرنگترین کەموکووڕییەکان
الیەنــی «پەروەردەیــی»ی کادر و
پێشمەرگە و ئەندامانیەتی.
بــە واتایەکــی تــر نەبوونــی ئیمــکان و
دەرفەتــی پەیوەندیــی زینــدوو و بــەڕۆژ
لەگــەڵ ژینگەی ڕۆژهــەاڵت و هەروەها
دۆخــی ســەرکوت و هەلومەرجی ســەخت
و دژواری خەبــات ،بوونەتە هۆکار تاکوو
لە چەنــد قۆناغێکــدا گۆڕانکارییەکانی
کۆمەڵگا کەمتر و درەنگتر لە بەرنامە و
پێکهاتەی سیاسی و ڕێکخراوەییی حیزبدا
ڕەنــگ بداتــەوە و ،حیــزب بــە گوێــرەی
پێویست نەتوانێ بەو گۆڕانکارییانە ئاشنا
ببێتــەوە و خــۆی لەگەڵــدا بگونجێنــێ؛
بــە واتایەکــی تــر حیزبــی دێموکــرات
پــێ بــە پێــی گۆڕانــکاری و گەشــەی

کۆمـــەڵگا و تاکەکانــی ڕۆژهــەاڵت،
نەیتوانیــوە پــەروەردەی خــۆی لــە ئاســت
ئــەو گۆڕانکارییانــە بەرێتــە ســەرێ و
پێکهاتە و بەرنامەکەی لەگەڵ بەستێنی
گۆڕانکارییــەکان هەماهەنــگ بــکات،
بۆیــەش زۆر کات بــەرەوڕووی کێشــە و
گرفتی گەورە و بچووک بووەتەوە.
خاڵێکی دیکە کە گرینگییەکی تایبەت
بــە خــۆی هەیــە و دەبێ قامکی لە ســەر
دابنێیــن ،پێگــەی جوغرافیایــی و ڕۆڵــی
ســتراتێژیکی ناوچەکانــی باشــووری
زاگــرۆس لــە ڕێکخســتنی بزووتنــەوەی
نەتەوەییی ڕۆژهەاڵتدایە.
پێــوەری ســەرکەوتنی کۆتایــی بــۆ
بزووتنــەوەی کــورد لە ڕۆژهــەاڵت وەک
یەکەیەکــی نەتەوەیــی و جوغرافیایــی،
پڕکردنەوەی ئەو بۆشایییە و گواستنەوەی
ڕەهەندەکانــی خەباتــە بــۆ ئــەم بەشــە لــە
نیشتمان .سەرەڕای سیاسەتی لەمێژینەی
داگیرکــەر بــۆ ئاســیمیلەکردن و دابــڕان
و تواندنــەوەی ناســنامەی کوردیــی ئــەم
ناوچەیــە ،هزری نەتەوەیــی و کوردایەتی
لــەم ناوچەیــە تــا دێ گەشــە دەکات،
بــەاڵم ئێمــە وەک حیزبــی دێموکــرات و
ســەرباری هەمــوو بەرنامە و هەوڵەکانمان
نەمانتوانیوە ئەو بۆشایییە بە تەواوەتی پڕ
بکەینەوە.
ڕوانینــی کــراوە و هــزری ڕەخنەگرانە بۆ
مێــژووی  ٧٥ســاڵەی حیزبی دێموکرات،
فەزیلەتێکــی فکــری و زەروورەتێکــی
پەروەردەیییــە بــۆ بەخۆداچوونــەوە و
بەڕۆژکردنی سیاســەت و بەرنامەکانمان.
ئــەم ڕوانینــە وادەکات کــە بــە وردی
سەرنج بخرێتە سەر کێشە و بەربەستەکان
لــە بەســتێنی واقعــی خۆیــدا .هــەوڵ
بــۆ دەستنیشــانکردنی گرفــت و
کەموکووڕییەکان ،بەشــێکن لە پڕۆسەی
چارسەر.
لــە کۆتاییــدا دەمهــەوێ ئامــاژە بــەو
ڕاســتییە بکــرێ کــە بــە هەمــوو
حیزبــی
کەموکووڕییەکانیشــەوە،
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران ،ئێســتاش
هــەر جێــگای هیــوای زۆربــەی نەتەوەی
کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــە .کۆمەڵــگای

ڕۆژهەاڵت ئەو حیزبە بە دروستی بە هی
خۆیان دەزانی ،بۆیە بە ســەرکەوتنەکانی
خۆشــحاڵن ،بە پاشەکشــە و الوازییەکانی
هەستیارن ،هێز و ورەی پێ دەبەخشن و لە
تەنگانەدا پشتی دەگرن.
لــە هەموو بەشــەکانی کوردستانیشــدا بە
چــاوی ڕێــز و حورمەتــەوە لێــی دەڕوانن.
ئــەو ڕێز و پێگەیەش بەگشــتی بەرهەمی
خۆێنــی شــەهیدانە ،لــە ڕێبەرانیــەوە بگرە
تــا دەگاتــە هــەزاران کادر و پێشــمەرگە،
ئەنــدام و الیەنگر ،کەمئەندام و زیندانیی
سیاســی؛ بەرهەمــی تێکۆشــان و خەباتی
چەندین نەسڵە کە بە سەدان هەزار کەس
بــە گوێــرەی توانــا و هەلومــەرج پاڵپشــت
و یارمەتیــدەری بوونــە و خاوەندارێتییــان
لــێ کــردووە ،بۆیــە لەڕاســتیدا هەمــوو
شانازییەکانیشــی بــۆ ســەرجەم چیــن و
توێژەکانی کوردستان دەگەڕێتەوە.
بــۆ ئێمــەی پێشــمەرگەی حیزبــی
دێموکراتیــش ،شــانازییەکی گەورەیە کە
لــە ڕیــزی حیزبێکــی نەتەوەیــی ئەوتــۆدا
خەبات دەکەین.
لــە ٧٥ەمیــن ســاڵیادی دامەزرانــی
حیزبــی دێموکراتــدا ،ســەری ڕێــز و
نــەوازش دادەنوێنیــن لەبەرانبــەر گیانــی
پاکــی شــەهیدانی ڕێــگای خەبــات
و تێکۆشــانی  ٧٥ســاڵەی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و هەموو
ئــەو شــەهیدانەی کە لە ڕێــگای ئازادی
کوردســتان ،گیانــی پاکــی خۆیان بەخت
کــردووە  ،ئەمەگناســی و پیرۆزباییمــان
بــۆ بنەماڵــەی ســەربەزری شــەهیدان ،بۆ
زیندانیانــی سیاســی ،بــۆ هەمــوو کادر
و پێشــمەرگە و ئەندامــان و الیەنگرانــی
ئــەو حیزبــە دەردەبڕیــن و بەڵێــن دەدەیــن
درێژەدەری ڕێگای پڕ لە سەروەرییان بین.
لــەم یادە پڕشــکۆیەدا ،پەیامی یەکڕیزی
و هاوخەباتــی بــۆ هەمــوو الیەنــە
سیاســییەکانی ڕۆژهــەاڵت ،کۆمەڵگای
خۆڕاگــری مەدەنــی و ســەرجەم چیــن و
توێژەکانی کوردستان دووپات دەکەینەوە.
بژی حیزبی دێموکرات
سەرکەوتن بۆ کوردستان
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جێپهنجهی د .قاسملوو
ل ه پێوهندیی ه نێونهتهوهییهكانی كورددا

عهبدوڵال حیجاب
كاتێــك شــهریف پاشــا ()١٩٥١_١٨٦٥
لــه كۆنفڕانســی ئاشــتی پاریس (_١٩١٩
 )٢٠ههوڵــی جێبهجــێ كردنــی ئــهو
ڕێككهوتننامهیهی دهدا كه پێشــتر لهگهڵ
شــاندێكی ئهرمهنــی بــۆ دامهزراندنــی
دوو دهوڵهتــی ســهربهخۆی كــوردی و
ئهرمهنــی لــه ڕۆژههاڵتــی ئاناتۆلیــا لــه
ســهری ڕێــك كهوتبــوون ،دهیزانــی كــه به
بــێ دیپلۆماســییهكی بههێــز ئیمكانــی
مســۆگهركردنی پێگــهی سیاســی بــۆ
كــورد لــه ســهر خهریتــهی جیهــان الوازه.
ئــهو بهتهنیــا بــه ڕادهی شــاندێكی پــڕكار
ههوڵــی دا ،بــهاڵم بهداخــهوه بهناكامــی له
تاراوگــه مایــهوه تــا لــه ســاڵی ١٩٥١دا
له شــاری كاتانــزارۆی ئیتالیــا ماڵئاوایی
لــه كوردســتان و ههمــوو هیــوا و هــزر و
خهیاڵهكانی كرد.
لــه دواییــن ســاڵهكانی ژیانــی شــهریف
پاشــادا ،د.قاســملوو كه ئهو كات الوێكی
تازهپێگهیشــتوو بهاڵم له بواری سیاسییهوه
بهمشــوور و چــاالك بــوو ،بۆ درێــژهدان بۆ
خوێنــدن لــه دهرهوهی واڵت دهژیا .پاریس،
ناوهندی ڕۆشــنبیری و ئــازادی و پراگ،
ئهو شــارهی كه بهپێی هزری سیاســی ئهو
ســهردهمهی د.قاسملوو سیســتمی ئیدهئال
و بێقســوور بــوو ،ئــهو دهرفهتهیــان بــۆ ئهو
ڕهخساندبوو كه زیاتر بیری سیاسی خۆی
گهشــه پــێ بــدا .دهسپێڕاگهیشــتنی ئــهو
بــه ســهرچاوه مێژووییــهكان و گهڕانــی به
شوێن ههموو ئهو كانااڵنهی كه دهیانتوانی
یارمهتیــدهری بــن تــا ئاواتهكانــی بخاتــه
چوارچێــوهی پرۆژهیهكــی سیاســییهوه،
بێگومــان ئــهوی بــهرهو ناســینی شــهریف
پاشــا هــان دابــوو .ههرچهنــد هیــچ
بهڵگهیــهك لــه دیــداری نێــوان ئــهو دوو
كهســایهتییه سیاســییه كــورده به دهســتهوه
نییــه ،بهاڵم ناكرێ قاســملوویهكی چاالك

و خــاوهن ڕۆئیــای كوردایهتــی ئاگای له
جموجۆڵهكانی شهریف پاشا نهبووبێ.
د.قاســملوو گرینگییهكــی زۆری بــه
دامهزراندنــی پێوهنــدی دۆســتانه له نێوان
بزووتنــهوهی كورد و جیهانی دهرهوهی ئهو
بزووتنهوهیــه دهدا .پێداگریــی ههمیشــهیی
ئهو لهسهر ئهوه بوو كه گهلی كورد دهبێ
له ئاستی جیهانیدا چهنده دهتوانێ دۆست
و پشــتیوان پهیــدا بــكا و ڕایهڵكهیهكــی
بهرینــی پێوهنــدی دابمهزرێنــێ .بــۆ ئــهو
گرینــگ بــوو كــه حیزبهكــهی ههمیشــه
وهك پڕهنســیپ لهگــهڵ «بزووتنــهوه

نامــۆ نهبــوو ،بهاڵم ئهو هیــچ كات ئاماده
نهبــوو بــه هــهر قیمهتێــك لهگــهڵ ههموو
دوژمنهكانــی دوژمنهكــهی پێوهنــدی
دابمهزرێنــێ یــا بــه مهرجهكانــی ئــهوان
لهگهڵیان بكهوێته هاوكارییهوه.
لــه ســهردهمی سیاســهت كردنــی دوكتــور
قاسملوودا ،جهمسهربهندییه سیاسییهكانی
جیهــان چوارچێوهیهكیــان خوڵقاندبــوو كــه
زیاتر له الی ئهو ئهكتهرانهی د.قاســملوو
وهك پڕهنسیپ به دۆستی كوردی دهزانین
زهمینــهی پێوهنــدی لهگــهڵ بزووتنــهوه
ڕزگاریخــوازهكان مومكینبوو .ههرچهند

واڵتانی بلۆكی ســۆڤیهت لــه بزووتنهوهی
كورد.
له دهیهكانی  ٦٠و  ٧٠ی سهدهی ڕابردوو
و لــه گهرمــهی خهباتی سیاســی دوكتور
قاســملوودا ،ڕێژیمی شــا تا مالن لهگهڵ
واڵتانــی ڕۆژئاوایــی بهتایبــهت ئامریــكا
لــه هاوپهیمانیــدا بــوو .دوای ڕووخانــی
شــاش جهمســهربهندییه سیاســییهكان لــه
ئاستی نێونهتهوهییدا ههر له سهر ڕێبازی
پێشــوویان پێداگــر بــوون و ســهرهڕای
ســهرههڵدانی دوژمنایهتــی لــه نێــوان
ڕێژیمی نوێی ئێران و ئامریكا و واڵتانی
ڕۆژئاواییــدا ،هیچ واڵتێكــی ڕۆژئاوایی
ئامــاده نهبــوو دهســتی دۆســتایهتی بــۆ
الی بزووتنهوهیهكــی سیاســی درێــژ بــكا
كــه بهپێچهوانــهی پێوانه زاڵەكان به ســهر
پێوهندییه نێودهوڵهتییهكان ،ناچار كرابوو به
شــێوهی چهكدارانه بهرگــری له ههبوونی
نهتهوهكــهی بكا .له ڕوانگهی ڕۆژئاواوه،
ئێستاشــی لهگــهڵ بــێ ئــهو بزووتنــهوه
چهكدارییانــهی كــه بهشــێك له سیســتمی
سیاســی واڵتێك پێــك ناهێنن بۆ هاوكاری
و هاوبهندی نابن ،ههر چهند بهكردهوه ئهو
پڕهنسیپهی ڕۆژئاوا تهنیا تا كاتێك بڕهوی
ههیه كه ئهو هێز و بزووتنهوانه له خزمهت
بهرژهوهندییهكانی ئهواندا نهبن.
بهكــردهوه هیوابهســتن بــه پشــتیوانی
واڵتانــی سوسیالیســتیش هیــچ خێرێكــی
بــۆ كــورد و بــۆ حیزبی دێموكــرات نهبوو،
بــهاڵم لــه بــواری تێئۆرییــهوه گونجاو بوو
كــه وا لێكبدرێتــهوه لــه كاتــی لێكترازانی
هاوكێشــهكاندا ئــهو واڵتانــه ئاوڕێــك لــه
بزووتنــهوهی كورد دهدهنــهوه .بیری چهپی
ئــهو ســهردهمهی دوكتــور قاســملووش
هانــدهری بــوو تــا ئێنرژییهكــی زۆر بــۆ
بهئهنجــام گهیاندنی ئهو بیرۆكهیه دابنێ.
بهوپێیــه د.قاســملوو ههوڵێكــی زۆری دا
تــا دهســكهوتێك لــه تێئۆریی دۆســتایهتی
لهگــهڵ واڵتانــی سوسیالیســتی وهدهســت
بێنــێ و بهتایبــهت ههمیشــه لــه ههوڵــدا
بــوو كــه دهرگایــهك بــۆ پێوهنــدی لهگهڵ
یهكیهتــی ســۆڤیهت بكاتــهوه؛ بــهاڵم لــه
ســااڵنی بــهر له ڕووخانی ڕێژیمی شــا و
چهنــد ســاڵی یهكهمــی هاتنه ســهركاری
كۆماری ئیســامیدا ،جاسووســی حیزبی
تــووده لهمپهڕێكی گهورهی دروســت كرد
تــا ههوڵهكانــی د.قاســملوو بــه ئهنجــام
نهگــهن .حیزبــی تــووده ڕقی له قاســملوو
و ئهو سیاســهته سهربهخۆیهی ئهو بوو كه
حیزبــی دێموكــرات و بزووتنــهوهی كوردی
ڕۆژههاڵتــی لــه ژێــر ســێبهر و ڕكێفــی
چهپــی كالســیكی ئێران هێنابوویــه دهرهوه

 ســهرهڕای كۆمهڵێــك دیــدار لهنێــوان
ڕێبهرایهتــی حیزبــی دێموكرات و واڵتانی
بــهرهی ســۆڤیهت ،بهتایبــهت خــودی
یهكیهتــی ســۆڤیهت ،كــه زۆرجــار لــه
باڵوێزخانــهی ئــهو واڵته لــه بهغدا ئهنجام
دهدران ،بــه كردهوه الیهنــی بهرامبهر هیچ
بهو پێوهندییانه دڵخۆش نهبوو .بگره حیزبی
دێموكرات و د .قاسملوویان وهك لهمپهڕێك
بــۆ بههێزكردنــی پێوهندییهكانیــان لهگــهڵ
دیكتاتۆریــی تازهبهدهسهاڵتگهیشــتووی
تــاران دهزانــی؛ بــهاڵم ســاڵی ١٩٨٤
باڵوكردنهوهی وتارێك له ڕادیۆی كوردی
یهریڤانــهوه له ســهر كۆماری كوردســتان،
حیزبــی دێموكــرات و بهردهوامــی خهباتی
ئــهو حیزبــه بــوو به هانــدهر تا د.قاســملوو
گوڕێكــی پتــری بــه ههوڵهكانــی بــۆ
پێوهندیگرتــن لهگــهڵ گهورهتریــن واڵتــی
دامهزرێنــهری كۆمهڵــگا خهیاڵییهكــهی
بــدا( .دهســتم بــه ئارشــیڤ ڕانــاگا و
ڕێكهوتی دروســتی ئهو وتارهم لهبیر نییه،
بــهاڵم دهزانــم پاییزی ســاڵی  ١٣٦٣بوو و
من چهند مانگێك بوو له ڕادیۆی حیزب
كارم دهكــرد .كاتێــك به دوكتور قاســملووم
گــوت وتارێكی ئاوام له ڕادیۆ یهریڤانهوه
گــوێ لــێ بووه و قهیدم كــردووه ،پێكهنی
و گوتی ئهوان به بێ ئیزنی مۆسكۆ ئاو
ناخۆنهوه ،بڕۆ وتارهكهم بۆ دابهزێنه ،بهاڵم
ههر به كرمانجییهكهی و زوو بۆم بێنهوه).
گهلــۆ ئــهوه ســیگناڵێك بــوو یــا هــهر
ڕێكهوتێكی سۆزدارانه لهالیهن كوردهكانی
یهریڤانــهوه ،هیــچ لهو ڕاســتییه ناگۆڕێ
كه د.قاسملوو ههلهكهی قۆستهوه و دوباره
ههوڵهكانــی بــۆ دامهزراندنــی پێوهنــدی
لهگهڵ سۆڤیهت چڕ كردهوه .ئهوهی ئێمه
لێــی ئاگاداربووین ،ســهفهری شــاندێكی
حیــزب بــه سهرپهرســتی نهمــر كاك
فهتتاحــی كاویــان لــه ڕێگای مۆســكۆوه
بــۆ دیدار لهگهڵ كاربهدهســتانی كۆماری
دێموكراتیكــی ئهفغانســتان لــه ســاڵی
١٩٨٥دا لــه چوارچێــوهی ئــهو ههواڵنهدا
بوو .
هاوكات لهگهڵ ئهو ههواڵنه ،د.قاســملوو
لــه دهرگایهكی ئاواڵهتریشــهوه دهیهویســت
پرســی كــورد بهگشــتی و خهباتی گهلی
كــورد لــه ڕۆژههاڵتــی كوردســتان بخاتــه
ڕۆژهڤــی كۆمهڵــگای نێونهتهوهییــهوه.
دهرگایــهك كــه دواتــر بوو بــه دهالقهیهكی
گرینــگ بــۆ بهڕۆژهڤكردنــی پرســی
كــورد لــه ئاســتی نێونهتهوهییــدا .دوای
دانوســتاندنێكی چهندین ساڵه ،سهرئهنجام
د.قاسملوو توانی له سهرهتای ههشتاكانی
ســهدهی ڕابــردوودا ڕێگایهك بــۆ پێوهندی

د.قاسملوو گرینگییهكی زۆری به دامهزراندنی پێوهندی دۆستانه له نێوان بزووتنهوهی كورد
و جیهانی دهرهوهی ئهو بزووتنهوهیه دهدا.
پێداگریی ههمیشهیی ئهو لهسهر ئهوه بوو كه گهلی كورد دهبێ له ئاستی جیهانیدا چهنده دهتوانێ
دۆست و پشتیوان پهیدا بكا و ڕایهڵكهیهكی بهرینی پێوهندی دابمهزرێنێ
ئازادیخوازهكانــی گهالنــی ژێردهســت،
واڵتانــی سوسیالیســتی و كۆڕوكۆمهڵــه
دێموكراتیكهكانــی واڵتانــی ئهورووپایی»
پێوهندیی دۆســتانهی ههبێ بهاڵم هاوكات
لهگــهڵ ئــهو پڕهنســیپه گشــتییه ،بــۆ
بهكارهێنانــی ههمــوو دهرفهت و دهرهتانێك

پێوهنــدی واڵتانــی سوسیالیســتی لهگهڵ
بزووتنــهوه ڕزگاریخوازهكانــی نهتــهوه
ژێردهستهكان زیاتر ڕوانگهی ئایدیۆلۆژی
ههبوو و بۆ بهرهوپێشبردنی سیستمی جێی
پهســهندی ئهوان و دژبــهری كردن لهگهڵ
جیهانی ڕۆژئاوا بوو ،بهاڵم ههر ئهو نییهته

بۆیــه ههمــوو ههوڵی ئهو حیزبــه ئهوه بوو
كــه ڕێگــر بــێ لــه بهڕهســمی ناســین و
دامهزرانــی پێوهنــدی لهنێــوان بزووتنهوهی
كورد له ڕۆژههاڵتی كوردستان و واڵتانی
ســهر بــه بــهرهی ســۆڤییهتدا .چیرۆكــی
ســازكراوی وهرگرتنــی یارمهتــی ٩

لهگــهڵ ئهنترناســیۆنالی سۆسیالیســت
بكاتهوه .لێزانی و شارهزایی ئهو له زمانی
دیپلۆماتیكــدا زۆر زوو ئــهو دهرفهتهی بۆ
ڕهخســاند كــه خــۆی بگهیهنێتــه الیهنــه
بڕیاردهرهكانــی ئــهو ڕێكخــراوه جیهانییــه
كــه لــهو ســهردهمهدا خــاوهن نفووزێكــی

چهمكی «دوژمنی دوژمنی من ،دۆستی منه» بۆ د.قاسملوو چهمكێكی نامۆ نهبوو،
بهاڵم ئهو هیچ كات ئاماده نهبوو به ههر قیمهتێك لهگهڵ ههموو دوژمنهكانی دوژمنهكهی پێوهندی
دابمهزرێنێ یا به مهرجهكانی ئهوان لهگهڵیان بكهوێته هاوكارییهوه
لهپێناو سهرخســتنی ئــهو خهباتهیدا كه بۆ
خــۆی ســهركردایهتی دهكرد ،زۆر زیرهكانه
دهرفهتهكانــی دیكهشــی دهقۆســتهوه و
دهیتوانــی بــه بــێ دانــی بــاج ،ئیمكانــی
نــوێ بخوڵقێنــێ و دۆســتی دیكــه پهیــدا
بــكا .چهمكــی «دوژمنی دوژمنی من،
دۆســتی منه« بۆ د.قاسملوو چهمكێكی

شــاردراوهش لــه باشــووری ڕۆژههاڵتــی
ئاســیا و لــه ئافریقــا یارمهتیــدهر بــوو تــا
كۆمهڵێــك واڵتــی نــوێ بــه ســهربهخۆیی
بگــهن .ئــهوه هاندهرێك بوو تا د.قاســملوو
وهك ســهركردهیهكی خــاوهن بهرپرســایهتی
مێژوویــی لهبهرامبــهر گهلهكهیــدا لــهو
ســۆنگهیهوه بڕوانێته ئیمكانی پشــتیوانی

میلیــۆن دۆالری لــه ناتــۆ لهالیهن حیزبی
دێموكراتــهوه كه ســاڵی  ١٩٧٩قوت كراوه
بهشــێكی ئــهو پرۆژهیــهی حیزبــی تــووده
بوو .ئهو كاره دهرگای ســۆڤیهتی به ســهر
ڕێبهره بهئهزموونهكهی حیزبی دێموكراتدا
گــهاڵدا ،بــهاڵم هیوابــڕاوی نهكــرد كــه
ڕۆژێك ئهو وهزعه گۆڕانی بهسهردا بێ.

زۆر بــوو و ڕێكخراوهكانــی ئهندامــی
لــه زۆر واڵتــی بههێــزی ڕۆژئاواییــدا
لهدهســهاڵتدا بــوون بــهاڵم بــۆ بهردهوامیی
پێوهندییــهكان و گهیاندنیــان بــۆ ئاســتی
وهرگیرانێكــی جیــدی ،هاوتهریب و خاوهن
قســه ،النیكــهم  ٣لهمپــهڕی ســهرهكی
لــه ســهر ڕێــگای د.قاســملوو و حیزبــی

دێموكــرات بــوون كــه هــهر سێكیشــیان
ببــوون بــه بهشــێك لــه ناســنامهی حیزبی
دێموكــرات :خهباتــی چهكدارانــه ،بڕوا به
سۆســیالیزمی ســۆڤیهتی و ههڵكهوتــی
حیزب له دهرهوهی چوارچێوهی دامودهزگا
فهرمــی یــا ڕێگاپێدراوهكانــی واڵتێكــهوه
كــه لــه ڕوانگــهی ئهنترناسیۆنالیســتی
سۆسیالیســتهوه خاوهن ســهروهری سیاســی
بوو.
دروســت كردنی مهشرووعیهت له ئاستی
جیهانیدا بۆ ههر كام لهو پرسانه پێویستی
بــه شــارهزایی و پڕۆســهی دوورودرێــژی
سیاســی بــوو كــه دهبــوو د.قاســملوو
كاریــان بــۆ بــكا .ئــهو زۆر ههوڵــی دا كه
لــه ڕوانگــهی حقووقــی نێونهتهوهییــهوه
خهباتــی چهكدارانــهی نهتــهوهی كــورد
بــۆ وهدهســتهێنانی مافــه نهتهوهییهكانــی
لــه شــهڕی چهكدارانــه بــۆ گهیشــتن
بــه ئامانجــی سیاســی یــا دابهشــكردنی
دهســهاڵت جیــا بكاتــهوه .ههمــوو ههوڵــی
ئــهو بــۆ ئــهوه بوو كه بســهلمێنێ شــهڕی
چهكدارانــه ئــهو مێتــۆده خهباتــه نییــه
كــه گهلــی كــورد بــه ویســتی خــۆی
ههڵیبژاردبــێ یــا ئهوه كه دهستپێشــخهری
بووبــێ .بهپێچهوانــهوه لــه ههمــوو
كۆڕوكۆمــهڵ و ناوهندێكــی بڕیاردانــدا
باســی بهرگریی كــورد له ههبوونی خۆی
له بهرامبهر هێرشــی دهوڵهتێكدا دهكرد كه
هیــچ كام لــه پێوانهكانــی دهوڵهتــداری نه
لــه نێوخــۆ و نــه لــه دهرهوی ســنوورهكانی
خۆیــدا ڕهچاو نــاكا .لــه چوارچێوهی ئهو
بهرگرییــهدا ،د.قاســملوو هــهم بهكردهوه له
مهیدانی تێكۆشــاندا و ههمیش له ڕووی
سیاســی و دیپلۆماسییهوه كاری دهكرد تا
له شــهڕی پێشــمهرگهدا ،الیهنی مرۆڤانه
لهبهرچــاو بگیــرێ ،زیــان بــه ئامانجــه
مهدهنییــهكان نهگا ،خهڵك نهبێته قوربانی
و كردهوهی تۆقێنهر كه تهنیا بهمهبهســتی
زهربهوهشــاندن لهالیهنــی دیكــه بــه بــێ
لهبهرچاوگرتنی ئاكامهكانی بۆ دهورووبهر
ئهنجام دهدرێ به دهســتی پێشــمهرگه ڕوو
نهدا .له وتارێكدا كه ئهگهر ههڵه نهبم له
ســاڵی  ١٩٨٤یــا ٨٥دا لهپێوهندی لهگهڵ
بهشــداریی شــاندێكی حیزب له كۆنگرهی
حیزبــی سۆسیالیســتی فهڕانســهدا بــه
هاوفیكــری نهمــر دوكتــور شــهرفكهندی
ئامــادهی كردبــوو و لــه میدیاكانــی
فهڕانســهدا باڵو كرایهوه بهڕوونی قامكی
لهســهر جیاوازی خهباتــی گهلی كورد له
ڕۆژههاڵتــی كوردســتان لهگــهڵ خهباتی
باقــی بزووتنــهوه چهكدارییهكانــی جیهــان
كردبوو و نووســیبووی :ئێمه بۆ گهیشــتن
بــه ئامانجهكانمــان تهنیــا لهگــهڵ هێــزی
چهكــداری ڕێژیــم لــه شــهڕداین ،بۆیــه
ناوهنــده ئابــووری و مهدهنییــهكان ناكهینــه
ئامانــج ،خۆمان لــه ڕفاندنی فڕۆكه (كه
لــهو ســهردهمهدا هــهم بــاو بــوو و ههمیش
زۆر دهنگی دهداوه) دهپارێزین و تێرۆر وهك
ئامرازی خهبات ڕهد دهكهینهوه.
ناساندنی چهمكی شهڕی ڕهوا لهبهرامبهر
سهركوتی دڕندانهدا بهپێی پێوانهكانی زاڵ
به سهر سیاسهتی جیهانیدا كارێكی ئاسان
نهبوو ،بهاڵم ڕێگای به د.قاسملوو دهدا تا
زۆر دهرگا كه تا ئهو كات بۆ ئهو ،حیزب
و بزووتنهوهكــهی داخــراو بــوون بكاتــهوه.
ئــهو زۆر بــه ڕاحهتــی و زووزوو دهیتوانی
كهمــهری ســهربازی ،چهكــی دهســت و
جلوبهرگــه بۆره پێشــمهرگانهكانی لهگهڵ
كــراوات و شــهل و چهكێتــی ئوتووكــراو
بگــۆڕێ و له ســهنگهری پێشــمهرگانهوه
بچێتــه ســهر كورســی دیپلۆماتێكــی
لێزانــهوه .ههوڵهكانــی قاســملوو نهیتوانــی
پشــتیوانی لۆجیســتیكی هیــچ الیهنێكی
ئازادیخــواز یــا واڵتێكــی ڕۆژئاوایــی بــۆ
بزووتنــهوهی كــورد مســۆگهر بــكا ،بهاڵم
بوو بههۆی وهدهســتهێنانی مهشــرووعیهت
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بــۆ بزووتنــهوهی كــورد لــه ڕۆژههاڵتــی
كوردســتان؛ بهشــێوهیهك كــه میراتگرانــی
ههنووكهیــی ئهو بزووتنهوه ئێســتا بهكردهوه
كهڵك له بهرههمهكهی وهردهگرن.
د.قاســملوو گرینگییهكــی زۆری بــه
بهدامهزراوهكردنــی خهباتی دیپلۆماتیكی
كــورد دهدا .لــهو پێنــاوهدا و لــه ســهرهتای
ههشــتاكانهوه ،لهژێــر ســیوانی ناوهنــدی
فهرههنگــی كوردســتان لــه فهرانســه
(ئهنجومهنــی فهرههنگــی كوردســتان
 )AFKبنكهیهكــی لــه پاریس كردهوه كه
بــوو بــه دهفتــهری پێوهندییهكانــی حیزبی
دێموكــرات لــه دهرهوهی واڵت .دهفتــهری
حیــزب له فهڕانســه یــا دهفتــهری پاریس
لــه ههشــتاكانی ســهدهی ڕابــردوودا وهك
بنكهیهكــی دیپلۆماتیــك یــا ســفارهتی
نهتهوهیهكــی بێدهوڵــهت چــاوی لــێ دهكرا
و كاری دهكــرد .بهتایبــهت لهبــهر ئهوهیكه
تــا ئــهو كات هیــچ الیهنێكــی كــوردی
ئادرێســێكی ســهربهخۆی لــه دهرهوهی
خانــووی تایبهتــی ئهندامان یــا نوێنهرانی
خۆیــان وهك ناوهنــدی پێوهنــدی گرتــن
و كاری حیزبــی دانهمهزراندبــوو ،ئــهو
كارهی د.قاســملوو وهك نیشــانهیهك لــه
ژیــری سیاســی ئــهو چــاوی لــێ دهكــرا.
هــاوكات لهگــهڵ كردنــهوهی ناوهندێــك
بــۆ كار و چاالكییــه حیزبییــەكان،
د.قاســملوو گرینگییهكــی زۆریشــی بــه
كاری ئاكادێمیــك و كاریگــهری البــی
لــه كاناڵــی زانســتییهوه لــه ســهر بڕیــار و
بۆچوونی واڵتان سهبارهت به گهلی كورد
و خهباتــه نهتهوایهتییهكــەی دهدا .ئــهو
لــه ســاڵی ١٩٨٣دا نهمــر مام جهاللیشــی
هێنایــه ســهر ئــهو بڕوایه تا پشــتیوانی له
پڕۆژهیهكــی ئاكادێمیــك بكا كه كۆمهڵێك
ڕووناكبیــری كــورد بــۆ دامهزراندنــی
ئهنســتیتۆیهكی كــوردی لــه دهرهوهی
واڵت كاریــان لــه ســهر دهكرد .پشــتیوانی
ههمهالیهنــهی مــادی و مهعنــهوی ئــهو
دوو ڕێبــهره نهمــره یارمهتیــدهر بــوون تــا
ئهنســتیتۆی كورد له مانگی ٢ی ســاڵی
١٩٨٣دا له پاریس دابمهزرێ .پشتیوانانی
دامهزراندنــی ئهنســتیتۆ وێــڕای نهمــران
د.قاســملوو و مــام جهالل ،نهمــران قاناتێ
كــوردۆ ،یەلمــاز گونهی و غواڵمحوســێن
ســاعیدی (ڕووناكبیرێكــی چهپی ئێرانی
و دۆســتی گهلی كورد) بوون .ئهندامانی
دامهزرێنــهری ئهنســتیتۆش ڕووناكبیرانی
كــورد وهكــوو كهنــداڵ نــهزان ،ســهیدا
جگهرخوون ،مامۆســتا ههژار ،مامۆســتا
تهوفیــق وههبی ،قاناتێ كــوردۆ ،حهجیێ
جندی ،ڕهمزی ڕاسا و نورهدین زازا بوون.
لهو ســهردهمهدا ئهنســتیتۆی كورد توانی

وێــڕای خهباتــی ئاكادێمیــك ،وهرگرتنــی
بورســیهی خوێنــدن بۆ دهیــان خوێندكاری
كــورد له ههموو پارچهكانی كوردســتانهوه
و لهوانــه چهندیــن كــهس لــه ئهندامانــی
حیــزب و الوه كوردهكانــی ڕۆژههاڵتــی
كوردســتان و ئامادهكردنــی دهیــان بهڵگــه
و وتــاری زانســتی لــه ســهر مێــژوو و
سیاســهتی كــورد ،كۆمهڵێــك دهرگای
داخــراوی دیپلۆماتییكــش كــه كردنهوهیان
بــۆ سیاســهتڤانانی كورد ئاســان نهبوو ،به
سهر بزووتنهوهی كوردستاندا بكاتهوه.
بــۆ ڕهواییــدان به هۆكارهكانــی ههڵكهوتی
حیزبی دێموكرات له دهرهوهی چوارچێوهی
دامــودهزگا فهرمــی و ڕێگهپێدراوهكانــی
ئێرانــدا ،دهبوایــه د.قاســملوو وێــڕای
چوارچێوهیهكــی
دۆزینــهوهی
حقووقــی گونجــاو لهگــهڵ پێوانــه
ناونهتهوهییــهكان بــۆ شــهڕی چهكدارانهی
حیزبهكــهی ،نامهشــرووعبوونی ڕێژیــم
و دامودهزگاكانیشــی هــهر لــه ڕووی
ههمــان پێوانه جیهانییهكانهوه بســهلمێنێ.
بــه ههڵوێســت و كردهوهكانــی كۆمــاری
ئیســامی ،هــهر لــه داگیركردنــی

كوردســتان پێویستییهك بوو كه د.قاسملوو
زۆر زوو ههســتی پــێ كردبــوو و له كۆڕو
كۆمهڵــه جیهانییهكاندا پێبهندبوونی خۆی
لهو چوارچێوهیهدا دووپات دهكردهوه.
خاڵێكــی دیكــهی ناكــۆك لهگــهڵ
پێوهندییهكانــی حیــزب و ئهنترناســیۆنالی
سۆسیالیســت ،ئامانجی دواڕۆژی حیزب
بــوو .حیزبێكــی سیاســی كــه چــاوی لــه
دامهزراندنی سیســتمێكی سۆسیالیســتی
وهك ئامانجــی دواڕۆژ بوو ،نهیدهتوانی به
ئاسانی لهگهڵ هێزه سۆسیال دێموكراتهكان
بكهوێتــه چوارچێوهیهكــهوه ،بۆیــه حیزبی
دێموكــرات و د.قاســملوو دهبوایه چارهیهك
بــۆ ئــهو پرســه بدۆزنهوه تا بتوانــن كاناڵی
ئهنترناسیۆنالیســتی سۆسیالیســت بــۆ
گهیاندنــی دهنگــی خۆیــان به بهشــێك له
ئهكتــهره بڕیاردهرهكانــی ئــهو كاتی جیهان
بــهكار بێنن .ســهرهڕای ئهوهیكــه بژاردهی
یهكــهم و ئامانجــی خهباتــی ههنووكهیــی
و ئهوكاتــی حیزبــی دێموكــرات خهباتــی
نهتهوهیــی بــووه و ههیــه ،بــهاڵم دانانــی
چوارچێوهیهكــی سیاســی و تێئۆریــك بــۆ
كۆمهڵگایهكــی ئیدهئــال بــۆ ئــهو حیزبــه

حیزبی دێموكرات له كۆنفرانسی سێههمی
حیزبــدا كه ســاڵی  ١٩٧١گیــرا داینابوو.
هێنانــه گۆڕێــی بیرۆكهی سۆســیالیزمی
دێموكراتیــك ئــهو ڕێــگا ناوینییــه بوو كه
ههم دهیتوانی زهمینهی نزیكبوونی حیزب
لــه ئهنترناســیۆنالی سۆسیالیســت خــۆش
بــكا و ههمیــش ئیدهئالــه لهمێژینهكــهی
حیزبی دێموكرات و د.قاســملوو دهســتهبهر
بــكا .بــه الدانی ئهو  ٣لهمپهڕه له ســهر
ڕێگای پێوهندی لهگهڵ ئهنترناســیۆنالی
سۆسیالیســت ،حیزبــی دێموكــرات وهكــوو
یهكــهم و تهنیــا حیزبــی كوردســتانی
توانــی له ههشــتاكانی ســهدهی ڕابردوودا
دهســتكهوتێكی گــهورهی دیپلۆماتیــك بۆ
خۆی و بزووتنهوهی كورد دهستهبهر بكا.
لــه ئاســتی ناوچهیــی و لهپێوهنــدی
لهگــهڵ دهوڵهتانــی جیرانیشــدا جــێ
پهنجــهی د.قاســملوو لــه دامهزراندنــی
پێوهنــدی لــه ڕووی پڕهنســیپهوه و بــه بێ
خۆبهدهســتهوهدان زۆر دیــاره .ئــهو یهكێــك
لــهو بهدهگمــهن ڕێبهرانه بــوو كه ههر زوو
شهڕی نێوان ئێران و عێراقی وهك دهرفهت
بــۆ گهشــهپێدانی خهباتهكهی بــهكار هێنا

و بــه هیــچ شــێوهیهك بهڵنییهكیــان بــ ه
ڕێژیمــی عێــراق دابــێ كــه لــه بهرامبــهر
پشــتیوانی لۆجۆســتیكیاندا ئیمتیازێك به
عێــراق بدهن .له بیرمــه له كۆبوونهوهیهكی
بنكــهی دهفتــهری سیاســیدا جارێك پاش
گهڕانــهوهی لــه ســهفهرێكی دهرهوهی
واڵتــدا باســی دانیشــتنی خــۆی لهگــهڵ
كاربهدهســته بااڵكانــی حیزبــی بهعــس و
دهوڵهتــی عێراقــی كــرد و گوتــی وهبــهر
گوێیــان خســتووم كــه لــه شــهڕی دژی
هێزهكانــی باشــووری كوردســتاندا كــه
لــه پێوهندییهكانیــان لهگــهڵ ئێرانــدا بــێ
ســنوور چووبوونه پێش هاوكارییان بكهین.
لهڕاســتیدا ئــهو هاوكارییــهی هێزهكانــی
باشــوور لهگــهڵ ســوپای ئێــران لــه كاتی
شهڕدا نهتهنیا دهستی ئێرانی بۆ زهربهلێدان
له عێراق له ههموو ناوچهكانی باشووری
كوردســتان ئاواڵــه كردبــوو ،بهڵكوو بۆ كار
و چاالكییهكانی پێشــمهرگهكانی حیزب و
باقی هێزهكانی ڕۆژههاڵتی كوردستانیش
زۆر جار كێشهخوڵقێن بوو .الیهنی عێراقی
له دوكتور قاســملوویان پرســیبوو كه داخوا
ئــهو شــێوه ههڵســوكهوتهیان پــێ دروســته،

بالیۆزخانــهی ئامریــكاوه بگــره تــا
بهڕێوهبردنــی كــردهوهی تێرۆریســتی لــه
دهرهوهی واڵت و قهدهغهكردنــی چاالكیی
سیاسی ههموو ڕێكخراوه سیاسییهكان ئهو
كاره زۆر دژاور نهبوو بهاڵم نهشدهكرا تهنیا
له سهر بنهمای كردهوه نامهسئووالنهكانی

لــه ڕوانگــهی دوكتور قاســملووهوه نهدهكرا
پشــتگوێ بخــرێ .گرفــت لــهوهدا بوو كه
ئهو پڕهنســیپه بۆ برهوپێدان و گهشهكردنی
خهباتــی نێونهتهوهیی حیزبی دێموكرات تا
ڕادهیهك ڕێگر بوو .لهالیهكی دیكهشــهوه
خــودی دوكتور قاســملووش له ســاڵهكانی

بــه بــێ ئــهوه بچێتــه ژێربــاری داخــواز و
بهرنامهكانــی الیهنــی پشــتیوانهوه كــه
دهوڵهتــی عێــراق بوو .تهنانــهت له قۆناغه
ههستیارهكان و له كاتی زێدهڕۆیی الیهنی
پشــتیوان ،د.قاســملوو و حیزبهكــهی بــه
جــاران ههڵوێســتیان لــه دژی كردهوهكانی

كــه ئهو وهاڵمــی «نه« بــوو .دواتر پێیان
گوتبــوو كــه ئهگهر ئــهو كارهی هێزهكانی
كــوردی باشــوور بــه زهرهری ئهوانیشــه،
بۆچــی لــه پێنــاو قازانجــی هاوبهشــدا
هاوكاریــی یهكتــر نهكــهن .د.قاســملوو له
بهرامبهردا نموونهی هاوكاری ســوورییه و

دوكتور قاسملووش له ساڵهكانی كۆتایی دهیهی ٧٠ی سهدهی ڕابردوودا و
پاش ئهزموونێكی دوورودرێژی ژیان و ههڵسوكهوت لهگهڵ واڵتانی بهرهوی سۆڤیهت هاتبووه سهر ئهو
بڕوایه كه سۆسیالیزمی سۆڤیهتی به بێ گۆڕانكاری و ڕێفۆرمی دێموكراتیك ناتوانێ ئاواتهكانی ئهو
بۆ دامهزراندنی كۆمهڵگایهكی یهكسان وهدی بێنێ

دوكتور قاسملوو ،سهركردهی به كاریزما و ئهفسوونهیی ئهو حیزب ه
 ٣١ساڵ لهمهوبهر به دهستی تێرۆریستانی كۆماری ئیسالمی شههید كرا،
بهاڵم جێ پهنجهی ئهو نهتهنیا له گهشهپێدان و بهرزكردنهوهی خهباتی ئهو حیزبهدا،
بهڵكوو له مێژووی گهلی كورد له ڕۆژههاڵتی كوردستاندا به بهرزی ماوه و دهمێنێتهوه
ڕێژیــم و تێڕوانینــی جیــاوازی بهشــێكی
كۆمهڵگای جیهانی له ســهر ســهرهڕۆیی
و بــێ پڕهنســیپییهكانی ،بزووتنــهوهی
كــورد چــاوهڕوان بــێ كــه دهرگاكانــی
دیپلۆماســی بــه ســهریدا بكرێنــهوه .بــۆ
ئــهو كاره زهقكردنــهوهی پێبهنــدی بــه
پڕهنســیپه ســهرهكییهكانی مافــی مرۆڤ
و ڕێزگرتــن لــه پێوانهكانــی زاڵ بــه ســهر
پێوهندییــ ه نێونهتهوهییهكانــدا وهك پێوانــەی
جێگرتــوو لــه حیزبــی دێموكراتــدا و لــه
الی بزووتنــهوهی كــورد لــه ڕۆژههاڵتــی

كۆتایــی دهیهی ٧٠ی ســهدهی ڕابردوودا
و پــاش ئهزموونێكــی دوورودرێــژی ژیــان
و ههڵســوكهوت لهگــهڵ واڵتانــی بهرهوی
ســۆڤیهت هاتبــووه ســهر ئــهو بڕوایــه
كــه سۆســیالیزمی ســۆڤیهتی بــه بــێ
گۆڕانــكاری و ڕێفۆرمــی دێموكراتیــك
ناتوانــێ ئاواتهكانی ئهو بــۆ دامهزراندنی
كۆمهڵگایهكــی یهكســان وهدی بێنــێ.
هاوتهریببوونی ئهو دوو بابهته هاندهر بوون
تا د.قاســملوو پێداچوونــهوه بهو ئامانجهدا
بــكا كــه بۆخــۆی وهك كهســی یهكهمــی

عێراقیش دهگرت.
ئهگــهر لێنیــن و هاوبیرهكانــی لــه مانگی
ئاوریلــی ســاڵی ١٩١٧دا بــۆ تێپهڕبــوون
لــه خاكــی ئاڵمانــهوه بــۆ ڕووســیه كه لهو
ســهردهمهدا پێكهوه له شــهڕدابوون بهڵێنی
كاركردن بۆ ڕاگرتنی شــهڕ و ئازادكردنی
بارمتــه ئاڵمانــی و ئوتریشــییهكانی بــه
ئاڵمان دا ،هیچ بهڵگهیهك لهو به ههزاران
تــۆن بهڵگهنامانــهی كــه دوای ڕووخانــی
ســهددام ئاشــكرا كــران دهری ناخــهن كــه
د.قاســملوو و حیزبهكهی له هیچ شوێنێك

ئێرانــی بــۆ هێنابوونــهوه و پێــی گوتبــوون
كــه هاوكاریــی ســوورییه لهگــهڵ ئێــران
پڕمهترســیتر و زهرهرمهندتــره بــۆ عێــراق،
ئــهی بۆچــی عێــراق زهربــه لــه ســوورییه
نــادا .عێراقییــهكان وهاڵمیــان دابــوو كــه
ســوورییه واڵتێكــی عهرهبیــه و ناكــرێ
شــهڕی لهگهڵ بكهن .دوكتور قاسملووش
هــهر بــه پشتبهســتن بــه مهنتیقــی ئــهوان
وهاڵمی دابووه ههر بهو شێوهیه كه شهڕی
نێــوان دوو واڵتــی عهرهبــی ڕهوا نییــه،
شــهڕی نێــوان كوردهكانــی دوو پارچــهی
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كوردستانیش ڕهوا نییه.
بێجگــه لــه پێوهندییــه سیاســییهكان ،جــێ
پهنجــهی د.قاســملوو لــه دوو بــواری
گرینگــی دهرمانــی و ڕهنگدانــهوهی
میدیایــی پرســی كــوردی ڕۆژهــهاڵت
لــه دهرهوهی واڵتیشــدا دیــاره .بــه هــهوڵ
و هیممهتــی ئــهو ،ڕێكخــراوی دوكتــوره
بــێ ســنوورهكان كه لــه بــواری یارمهتییه
مرۆڤییهكانــهوه خــاوهن قورســاییهكی
نێونهتهوهییــه ،لــه ڕۆژههاڵتی كوردســتان
و لــه ناوچــهئازادكراوهكانــی ژێردهســتی
پێشــمهرگه یهكــهم نهخۆشــخانهی خــۆی
كــردهوه .یارمهتــی و هاوكارییهكانــی
ڕێكخــراوی دوكتــوره بــێ ســنوورهكان لــه
ههلومهرجێكدا كه ڕۆژههاڵتی كوردســتان
له شــهڕێكی خوێناوی لهگــهڵ كۆماری
ئیســامیدا بــوو و لــه ههمــوو بوارێكــهوه
گهمــارۆ درابوو ،بۆ ڕزگاركردنی گیانی
پێشــمهرگه برینــدارهكان و پێڕاگهشــتنی
خهڵكی سیڤیل زۆر گرینگ بوو.
ڕهنگــه ئێســتا نووســینی بابهتێــك لهژێــر
ســهردێری «خهڵكێــك كــه لــه بێدهنگیــدا
قــڕ دهكــرێ» له ڕۆژنامه یــا گۆڤارێكی
بیانیدا زۆر هونهرێكی گهوره نهبێ ،بهاڵم
لــه ســاڵهكانی ٨٠ی ســهدهی ڕابــردوودا
كــه گهیاندنــی دهنگــی ئازادیخوازانــهی
گهلی كورد له ڕۆژههاڵتی كوردســتان به
گوێــی كۆمهڵــگای نێونهتهوهیی تهنیا له
ڕێــگای ئهو به دهگمــهن ڕۆژنامهڤانانهوه
بوو كه به هیممهت و ڕێنوێنی د.قاسملوو
و لــه ڕێــگای ئــهو كانااڵنــهوه كــه ئــهو
دایمهزراندبوون دههاتنه كوردستان كارێكی
گــهوره بــوو .مانگــی ئووتــی ئهمســاڵ،
ڕاست  ١٠٠ساڵ به سهر ڕێككهوتننامهی
ســێڤردا تێپــهڕ دهبــێ .لــهو ســهردهمهدا
ههموو البی و دیپلۆماســی كورد له ســهر
شــانی شهریف پاشا بوو .ههرچهند ئهو له
ههوڵهكانیدا سهرنهكهوت بهاڵم یادگارێكی
له مێژووی كورددا بهجێ هێشت كه دهبێ
نهتــهوهی كورد ههتاههتایه شــانازیی پێوه
بــكا .هــهر لــهو مانگــهدا ٧٥ ،ســاڵ بــه
ســهر دامهزرانی حیزبــی دێموكراتدا تێپهڕ
دهبێ .لهو ماوهیهدا حیزبی دێموكرات ،به
تێپهڕكردنی دهیان ههوراز و نشێو و چهندین
كهوتن و ههســتانهوهی بهگوڕ توانیویهتی
بهبهردهوامــی هیــوا و ئاواتهكانــی گهلــی
كــورد له ڕۆژههاڵتی كوردســتاندا زیندوو
ڕابگرێ و خهباته نهتهوهییهكهی بهرهوپێش
ببــا .دوكتــور قاســملوو ،ســهركردهی بــه
كاریزمــا و ئهفســوونهیی ئــهو حیزبــه ٣١
ســاڵ لهمهوبهر به دهســتی تێرۆریســتانی
كۆمــاری ئیســامی شــههید كــرا ،بــهاڵم
جــێ پهنجــهی ئهو نهتهنیا له گهشــهپێدان
و بهرزكردنــهوهی خهباتــی ئــهو حیزبــهدا،
بهڵكــوو لــه مێــژووی گهلــی كــورد لــه
ڕۆژههاڵتــی كوردســتاندا بــه بهرزی ماوه
و دهمێنێتهوه.
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حیزبی دێموكرات
لەمپەڕێک بەرانبەر بە ئێرانیبوون
حیسام دەستپیش

خەباتــی ڕزگاریخــوازی کوردســتانیان،
خەباتێکــە بەرانبــەر بــە ئەویتــر کــە
داگیرکەرانی کوردستان بن.
ملمالنێی دوو ناســنامەیە ،ناســنامەیەک
کە خۆی دەســەپەنێ و ناسنامەیەک کە
بەدوای ســەروەریدا دەگەڕێ .ناســنامەی
ســەپێنراو لە هەموو فۆڕمێکیدا دەیهەوێ
بوونــی خــۆی بچەســپێنێ و ناســنامەی
ژێردەســت بە هەموو شــێوازێک دەیهەوێ
دەربــازی هەلومەرجــی هەنووکەیــی
بــێ و بگاتــە هەلومەرجــی خــوازراو؛
بۆیــە ملمالنێــکان لــە هەمــوو ڕەهەنــد و
بوارەکانییــەوە بەردەوامــە .ناســنامەی
بااڵدەست ئەو توانایانەی کە دەوڵەت بۆی
ئامــادە دەکات بــە ئاراســتەی پتەوکــردن
و گشــتیکردنی ناســنامەکەی خــۆی
کەڵکیــان لێوەردەگــرێ و لــە هەمانکاتــدا
ناســنامەی ژێردەســتیش بەرەنــگاری لــە
هەمــوو جۆرەکانی بەکار دێنێت تاکوو لە
ناسنامەی بااڵدەستدا نەتوێتەوە.
پرسیارێک کە لێرەدا دەتوانێ مانادار بێ
ئەوەیــە کــە کاتێــک دەوڵەت لــە خزمەت
ناســنامەی ســەپێنراودایە ،ناســنامەی
ژێردەســت چــۆن دەتوانــێ بەرەنــگاری
ببێتەوە؟
بە واتایەکیتر ئەگەر ناسنامەی سەردەست
کەرەســتەیەکی بەهێزیی بە ناوی دەوڵەت
بەدەســتەوەیە ،ناســنامەی ژێردەســت
هەڵگری چ کەرەستەگەلێکە؟
وەک گریمانەیەکــی ســەرەتایی دەکــرێ
بابەتەکــە بــەم شــێوەیە بخەینــە بەربــاس
کــە کاتێــک دەوڵەتــەکان لە ناســنامەی
خێڵەکــی ،بنەماڵەیی و ناوچەییەوە دەرباز
بــوون و فۆرمــی نەتەوەییــان بەخۆیانــەوە
گرت ،دەوڵەت-نەتەوەکان بوون بە نوێنەری
نەتــەوە و هاوواڵتیــان بــوون بــە هەڵگــری
ناســنامەیەک کــە ســەروەری ئەوانــی بە
سەر کیانێکی جوغرافیدا مسۆگەر کرد،
ڕەوتــی ئــەم شــێوازە لــە نەتەوەیبــوون و بە
نەتەوەییکردنە لە واڵتانی گەشــەکردووی
پیشــەیی و واڵتانی کەمتر گەشەکردووە،
شــێوازی جیــاوازی بــە خۆیــەوە گــرت.
بــە واتایــەک دەوڵەت-نەتــەوە بــوو بــە
نوێنــەری ڕاســتەقینە و بەپێچەوانەکــەی
بــوو بــە زاڵکردنی ناســنامەیەک بە ســەر
ناســنامەیەکیتر .ئەگــەر زیاتــر ســادەی
بکەینــەوە ،بــوون بە دەوڵەتــی هاوواڵتی و
دەوڵەتی و ئتنیک یان قەومێکی تایبەت.
ئــەم ڕەوتــە لــە ئێــران لەالیــەن ناســنامەی
بااڵدەســت بە ئاراســتەی بااڵدەســتکردنی
ناســنامەیەک بەســەر ئەوانیتــردا دەســتی
پێکــرد و خــۆی کردە نوێنــەری هەمووان.
لە کاتێکدا ژینگەی سیاســی ،کلتوری،
کۆمەاڵیەتــی و ئابووریــی ئێران هەڵگری
چەندین ناســنامەی جیاوازە .لێرەدا پرشــیا
گــۆڕدرا بــۆ ئێــران تاکــوو بڵێــن هەمووان
خــاوەن کیانێکــن تەنیــا هــی فارســەکان
نییــە .لێرەدایــە کە لە بەر ئــەوەی دەوڵەت
و تواناکانــی کەوتنــە خزمــەت تەنیــا
ناســنامەیەکەوە ،بەرەنــگاری دەســتی
پێکــرد .حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی
ئێران بەرهەمی دەسپێکی ئەم بەرەنگارییە.
ئێســتا کــە لە ژیانی حــەوت دەیە و نیوی
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران
نزیــک دەبینەوە ،دەمانهەوێ بە ئاوڕدانەوە
لە پرسی ئێرانیبوون و لەمپەڕبوونی حیزبی
دێموكرات تاوتوێی بابەتەکە بکەین تاکوو
زیاتــر بۆمــان ڕوون ببێتــەوە کــە ئاخۆ ئهم
حیزبه لەمپەڕە؟
ئێرانیبوون
ئێرانیبوون لە واتا و پێناسەی زاڵ لە ئێران
نوێنەرایەتــی هاوواڵتیبــوون دەکات؛ بەاڵم
لــە ناخــی خۆیــدا هەڵگــری پڕۆژەیەکــی
سیاســییە بــۆ ســەپاندنی ســەروەریی
ناســنامەیەک بــە ســەر ئەوانیتــردا .ئــەم

پڕۆژە بە شــێوەیەکی مودێڕن لە ســااڵنی
کۆتایــی قاجــارەکان ســەریهەڵدا و دواتــر
لــە فۆرمــی دەوڵەتی پەهلــەوی یەکەمدا
جێگیر بوو ،پاشــان لە سەردەمی پەهلەوی
دووهەمــدا گەشــەی کــرد و لــە ئەمــرۆدا
کۆماری ئیسالمی بە تێکەڵکردنی ئایین
درێــژە بــە ژیانــی دەدات .لــە هەمــوو ئەم
قۆناغانەدا دوو بابەتی گرینگ هەیە کە
ئاراستەی ئێرانیبوونیان بەدەستەوە گرتووە.
بابەتێک بە ناوی مێژوو و ئەویتر ئایینی
شــێعە وەک بنگەیــەک بــۆ یەکانگیری
کۆمەڵــگای فارســی .بــەو مانایــە کــە
زۆربــەی فارســەکان شــوێنکەوتەی ئــەم
ئایینــەن .کۆڵەکهكانــی ئێرانیبــوون لــە
ســەر زمــان ،مێــژوو ،کلتــوور ،ئاییــن و
ئــەو ئەفســانانە ڕاوەســتاوە کــە هەموویان
نوێنەرایەتــی دونیابینــی فارســەکان
دەکــەن؛ بــەاڵم بــە درێژایــی چەندین دەیە
ناســنامەکانیتر ناچارکــراون کــە وەک
تایبەتمەندی ناسنامەی خۆیانی ببینن.
بــۆ چەســپاندنی ئێرانیبــوون کەرەســتەی
نــەرم و ڕەق هەیــە .کەرەســتە نەرمــەکان
دەگەڕێنــەوە بــۆ بەرهەمهێنانــی مانــا لــە
ڕێگــەی کتێب ،ڕۆژنامە و لە دەیەکانی
دواییدا دونیای مەجازی و هتد .کەرەستە
ڕەقــەکان ئەو توانایانەن کە دەوڵەت وەک
کوتەکێک بەدەســتییەوەیە بۆ سزادان یان
پاراستنی نەزمی خوازراو.
لــە مانــا نەرمەکانــدا ،تاکەکانــی
دانیشــتووی جۆغرافیــای سیاســی ئێــران
ڕووبــەڕووی نەزمێکــی مانایــی دەبنــەوە
کــە ژینگــەی ئەوە خــۆش دەکەن کە ئەم
تاکانــە بــە شــێوەیەکی ئیختیــاری یان بە
ڕەزامەندییــەوە خۆیــان بــە ئێرانــی بزانــن.
لــەم بــوارەدا هەموو جمگــە کلتوورییەکان
یــان پەیوەندیــدار بــە کلتــوورەوە لــەکاردان
بــۆ بەرهەمهێنانــی مانــا .بــە شــێوەیەک

ڕەزامەنــدی خۆیــان ئاوێتــەی دەبــن .لــە
کاتێکدا لە ســەر گێژەنگەی ناســنامەی
بااڵەست دەسووڕێن.
لەالیەکیتــرەوە کەرەســتەی ڕەق بوونــی
هەیــە کــە یاســای بوونی دابیــن دەکرێ
و بەپێــی ئەم یاســایانە تاک ڕووبەڕووی
ســزا ،النەدان یان پاراستنی نەزم دەبێتەوە.
لــەم نەزمــەدا بونیادێکــی بنەڕەتی هەیە،
ئەویش پاراســتنی ناســنامەی سەردەســت
و ســەروەرییەکی بە ســەر ئەواندایە؛ بۆیە
دەوڵــەت دەبێتە کەرەســتەیەکی قەومی و
مل نادا ســەروەری خۆی لەگەڵ ئەوانیتر
بەش یان یەکسان بکات.
بەگشــتی هەرچەنــد هــەوڵ دەدرێــت کــە
ئێرانیبــوون وەک وێنایەکــی کلتــووری
پیشــان بدرێــت کــە وێنەیەک هاوبەشــی
هەمــوو دانیشــتووانی نــاو چوارچێــوەی
جوغرافیــای سیاســی ئێرانــە بــەاڵم
پڕۆژەیەکــی سیاســییە لــە قازانــج و
ناســنامەیەکی
بەرژەوەندییەکانــی
تایبەتدا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
ئــەم پارتــە سیاســییە نوێنەرایەتــی
ناســنامەیەک بە ناوی کورد دەکات کە
لە ئێران بۆ چەندین دەیە کە لە پەراوێزی
ناســنامەی بااڵدەســتدایە و بــە هەمــوو
شــێوەیەک ئینــکار یــان ڕەتکراوەتــەوە.
(کاتێــک دەڵێیــن ڕەتکردنەوە ،مەبەســت
قەدەغەکردنی هەموو جۆرە سەروەرییەکی
سیاسییە).
هاتنــە کایــەی حیزبــی دێموكــرات
بەرهەمــی ڕەتکردنــەوەی ناســنامەی
ســەپێنراوە .ئــەم ڕەتکردنەوەیە بەم حیزبهوه
دەســتی پێنەکردووە ،بەاڵم لە دێموكراتهوه
فۆرمێکــی مودێرنــی لــە خۆرهەاڵتــی
کوردستان پەیدا کردووە.

بەاڵم مانیفێســتی ڕێکخستنی و فکری
ئــەوان کەمتر پێناســەکراو دەبــێ .خاڵی
باڵکێــش ئەوەیــە کــە بــە ســەرهەڵدانی
پــڕۆژەی ئێرانیبــوون کۆمەڵــگای
کوردیــش داوای ناســنامە و ســەروەری
خــۆی دەکات .بــە واتایەکیتر ،ژینگەی
ناســنامەیی و ملمالنێــی ناســنامەیی
ئاراســتەیەک بــە خۆیــەوە دەگــرێ کــە
ئێرانیبــوون بەرانبــەر بــە کوردســاتنیبوون
دەبێ.
حیزبــی دێموكــرات لــەم ژینگەیــەدا
لەدایــک دەبــێ .ژینگەیــەک کــە
بزاڤێکــی کلتــووری و سیاســی بەنــاو
ژێــکاف گــەرا ســەرەکییەکان دادەنــێ
و دواتــر پارتــی سیاســی و بــە کۆماری
کوردســتان دەگاتــە لووتکە .وەک چۆن
ئێرانییەکان بە وشــە و مانا دەســپێدەکەن
و دەگەنــە دەوڵــەت .خۆرهەاڵتییەکانیش
بــە ماناکانــی ژێــکاف دەســت پێدەکەن،
دەگەنــە نەزمــی ڕێکخراوەیــی و دواتــر
بونیادنانی دەسەاڵت یان کیانی سیاسی.
ئــەو ژینگــە حیزبــی دێموكــرات دەکاتــە
ڕاســتییەک لــە جیهــان و کۆمەڵــگای
نوێنەرایەتیکردنــی
کوردســتانیدا،
ناســنامەیەک لــە دەرەوەی ناســنامەی
زاڵ یــان فەرمــی .بــە مانایەکیتــر ،لــە
ئەنجامــی ملمالنێــی ناســنامەیەک کە
فەرمــی بووەتــەوە و ســەروەری هەیــە و
ناســنامەیەک کە بەدوای فەرمیبوون و
سەروەریدا خەبات دەکات.
قۆناغــی یەکەمی ســەرهەڵدانی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران بە ڕووخانی
کۆمــاری کوردســتان تــەواو دەبــێ .لەو
قۆناغــەدا حیزبــی دێموکــرات هەمــوو
بناغەکانــی لەمپەڕبوونی خۆی بەرانبەر
بــە ناســنامەی داگیرکــەر مســۆگەر
دەکات و دەبێتە هەڵگری ناســنامەیەک

بەرانبــەر بــە ئێرانیبــوون زۆر گرینگــە
بــەاڵم قۆناغــی دووهەمــی ژیانی حیزبی
دێموکرات گرینگییەکی تایبەتی هەیە.
ئەگــەر ســەردەمی ڕەزاشــا ئێرانیبــوون
ســەقامگیر بــوو ،بــەاڵم ســەردەمی
حەمــەڕەزای کــوڕی ســەردەمی
گەشــەکردنی بــوو بــۆ پەراوێــزەکان .لــەم
ســەردەمەدا کەرەســتە نــەرم و ڕەقــەکان
بــە قووڵــی هاتنــە نــاو کۆمەڵــگای
کوردســتانییەوە؛ بۆیــە لــە نەبوونــی
بەرەنــگاری ،کۆمەڵــگای کوردســتانی
ئاسانتر لە پڕۆژەی ئێرانیبووندا دەتوایەوە.
تــا ڕووخانــی دەســەاڵتی پەهلــەوی
ملمالنێــی حیزبــی دێموکــرات و
دەســەاڵتدارانی تــاران نەیتوانی واتایەکی
فراوان بەخۆیەوە بگرێت بەاڵم ســەرهەڵدانە
بچووکــەکان ئیرادەیــەک بــوون بــۆ
ڕێگــری لە گەشــەکردنی ئێرانیبوون بۆیە
بەربەرەکانێــی نــاوە ناوەیــی حیزب و تاران
لە هاتنە کایەی شــۆڕش لە ئێران واڵمی
خۆی وەرگرت.
لــەم قۆناغــەدا حیزبی دێموكــرات دەبێتەوە
ئەکتەر و دیســانەوە پڕۆژەی ئێرانیبوون و
کوردستانیبوون دەکەونە ملمالنێی یەکتر.
لێــرەدا نابێتــە ســەنگەری الیهنگرانــی
ئێرانیبــوون وەک پــڕۆژەی پەهلەوییەکان
و نابێتــە ســەنگەری کۆماری ئیســامی
وەک پــڕۆژەی ئایینــی ئێرانیبــوون .بۆیە
دەچێتــە ســەنگەری بەرەنگارییەکــەوە کە
الیەکــی دیمۆکراســییە و الیەکیتــری
ســەروەری خۆرهەاڵتــی کوردســتانە.
لێرەشــدا کوردســتان دەبێتــە ســەرنگەری
بەرگــری و حیزبــی دێموكــرات ڕۆڵــی
بونیــادی لــەم بەرگرییــەدا دەبینــێ .ئــەم
قۆناغــە ئیتــر خۆرهــەاڵت دەربازیــی
ســەردەمێکیتر دەکات .ســەردەمێک کــە
کوردبــوون گەشــەی جوغرافــی و فکری

ئەوەی ئاراستەی خەباتی حیزبی دێموكرات دیاری دەکات ،کوردستانیبوونە نەک مامەڵە لەگەڵ
سیستمە جیاوازەکان بۆیە ملمالنێی سەرەکی حیزبی دێموكرات لەگەڵ ئێرانیبوونە،
ئەو ئێرانیبوونە کە تاکوو ئەمڕۆ پێناسە کراوە؛ کەواتە لە ئەگەری بەردەوامی ئێرانیبوون بەم
شێوەیە حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانیش وەک لەمپەڕ دەمێنێتەوە
کــە ڕۆژانــە لــە بەرهەمهێناندایە و خۆی
نــوێ دەکاتــەوە .بەشــێک لــەم کەرەســتە
نەرمانە ،بەشێکن لە ژیانی ڕۆژانە ،وەک
قوتابخانــە ،زانکــۆ ،ناوەنــدی کلتووری و
هتــد .هەرچەنــد ئەمانــە وەک بەشــێک
لــە ژیانــی ئاســایی دەبینرێــن ،بــەاڵم لــە
جەوهــەری خۆیانــدا کەرەســتەیەکن بــۆ
ناســنامەی بااڵدەســت؛ بۆیــە تاکەکان بە

کاتێــک پــڕۆژەی بەئێرانیکــردن دەســت
پێــدەکا ،بەرەنگاری کوردســتانیانیش هێز
دەگــرێ .ئــەم هێزگرتنە بــە چین یان ئەو
توێژانــەوە دەســت پێــدەکا کــە هەڵگــری
ناســنامەی خێڵەکی یــان ناوچەیی بوون؛
بــەاڵم زوو دەربازیــی دەبــن و فۆرمــی
ســەروەری نەتەوەیی بە خۆیانەوە دەگرن و
داوای کیانێک بۆ کوردستانیان دەکەن.

بۆ خەباتی ڕزگاریخوازی کوردستانیان.
حیزبــی دێموکرات لەم قۆناغەدا بەرانبەر
بــە ســەقامگیری پــڕۆژەی ئێرانیبــوون
دەوەســتێتەوە .هەمــان پــڕۆژە کە ڕەزاشــا
خۆیی بۆ تەرخان کرد و بوو بە دەسپێکی
ژیانی سیاسی حەمەڕەزاشا.
هەرچەنــد دەتوانیــن بڵێیــن کــە قۆناغــی
یەکەمی لەمپەڕبوونی حیزبی دێموکرات

بەخۆیــەوە دەگــرێ و دەبێتــە لەمپەڕێکــی
جیددی بەرانبەر بە ئێرانیبوون.
هەرچەنــد لــەم ســااڵنەدا ڕۆژەڤــی
زۆر گرینــگ بوونیــان هەبــووە تاکــوو
لەمپەڕبوونــی حیزبی دێموكــرات بەرانبەر
بە ئێرانیبوون باســی لە ســەر بکرێت بەاڵم
پێــم وایــە ســەردەمی ڕێفۆرمخــوازەکان
و ڕاســانی خۆرهــەاڵت جیدیتریــن

قۆناغەکانــن .چونکــە دەســەاڵتی
ڕووتــی کۆمــاری ئیســامی جێــگای
خــۆی دەداتــە دەســەاڵتێکی نــەرم کــە
بەشــێک لــەو دەســەاڵتە بــۆ بــە ئێرانــی
و ڕێفۆرمخوازکردنــی خۆرهەاڵتــی
کوردســتانە .ڕێفۆرمخــوازەکان بــە
تەشــهنەکردنە کوردســتان دەیانهــەوێ
کوردســتانیان ئاوێتــەی پــڕۆژەی
خۆیــان بکــەن وەک کارتێکــی سیاســی
و لەهەمانکاتــدا تواندنــەوەی بزاڤــی
سیاســییەکانی کوردســتان بکەنــە
ڕاســتییەک .بــەاڵم دیســان لەمپــەڕە
هەمیشەییەکە مل نادات و وەک کۆسپ
دەمێنێتــەوە .بۆیــە بــە شکســتهێنانی
ڕێفۆرمخوازی لە ئێران حیزبی دێموكراتی
كوردســتانی ئێران نــەک پەراوێز ناکەوێ
بەڵکــوو پێداگــری لــە ســەر گوتــاری
نیشتمانی و کوردستانی دەکات.
وێستگەی دوایی ڕاسانی خۆرهەاڵتە .لەم
قۆناغەدا ئێرانیبوون بە هۆی پانبوونەوەی
ئێرانییــەکان لــە عێراق ،ســوریە ،یەمەن و
لوبنــان و هەروەهــا ڕێککەوتنــی ناوکــی
وا دەکات کــە ئێرانیبــوون ســیمایەکی
فراوانخــواز و خۆبەزلــزان بەخۆیەوە بگرێ
و وا بکات کە سیمایەک پڕ لە هەیمەنە
لــە خۆی بەرهەم بێنێــت .لە ژینگەیەکی
لەم شێوەدا حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێــران ســەرهەڵدەداتهوه و داوای ڕاســانی
خۆرهــەاڵت دەکات؛ بــە واتایــەک دەبێتە
لەمپەڕێــک بەرانبــەر بــە ملهــۆڕی و
سەرەڕۆیی ئێرانیبوون.
لە کاتێکدا ئێرانیبوون خۆی وەک حاکم
و سەروەری خۆرهەاڵتی ناوەڕاست دەبینێ
حەماســەی قەرەســەقەڵ و کۆســااڵن،
نــەورۆزی جامانــەکان ،خاکیپۆشــان،
حەماســەی کرماشان و لۆڕستان ،جەژنی
ئــااڵ و  ...هتــد ڕاســتەخۆ هەیمەنــەی
ســاختەیی ئێرانیبوون دەبەنە ژێر پرسیار و
بەری پێدەگرن.
هەرچەنــد هەمــوو خۆرهەاڵتییــەکان لــەم
ســتراتژییەدا بەشــداربوون لــە هەمانکاتدا
پێویســتە ئامــاژە بــەوە بکەیــن کە حیزبی
دێموكــرات ڕۆڵی بونیــادی دەگێڕێ؛ بەو
مانایــە کــە لە ناســنامەی ڕاســتەقینەی
خۆی کە پێداگرییە لە ئیرادە و سەروەری
کوردســتانیان پاشەکشــێ نــاکات و قیت
بەرانبــەر بــە ئێرانیبــوون ڕادەوەســتێ بۆیە
لێرەشــدا حیزبی دێموكــرات وەک لەمپەڕە
هەمیشەییەکە دەمێنێتەوە.
ئەنجام
ئــەوەی لێــرەدا وەک لەمپەڕبوونــی
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران
باســمان لێــوە کــرد ئاوڕدانەوە لــە بزاڤ و
پارتێکــی سیاســی بــوو کــە بــۆ چەندین
دەیــە وەک نوێنەری گوتاری نیشــتمانی
لــە کوردســتاندا خەبــات دەکات بــەاڵم بە
درێژایی ئەم ســااڵنە لە ســەر ڕێگایەک
پێداگر بووە ئەویش ڕاوەستان یان پێداگری
بــووە لــە ســەر ناســنامەی کوردســتانی
بەرانبــەر بــە ئێرانیبــوون .چونکــە
ســەروەری کوردســتان الی ئــهم حیزبــه
بــە هاتــن یــان ڕۆیشــتنی دەســەاڵتێکەوە
گرێــی نەخــواردەوە ،بەڵکــوو بــە مــاف و
ڕزگاری کوردســتانەوە پەیوەســت بــووە
بۆیــە کاتێک دەڵێین لەمپــەڕ ،ماناکەی
ئەوەیــە کــە الیەنی بەرانبــەری دێموكرات
ئێرانیبوونــە نــەک پەهلەوییــەکان یــان
کۆماری ئیســامی .چونکــە ئێرانیبوونە
کــە گوتــاری بنەڕەتــی لە دەســەاڵتداری
لە ئێران ئاراســتە دەکات ،نەک دەسەاڵتە
جیــاوازەکان .لێرەدایــە کــە ئــەوەی
ئاراســتەی خەباتــی حیزبــی دێموكراتیش
دیــاری دەکات ،کوردســتانیبوونە نــەک
مامەڵە لەگەڵ سیستمە جیاوازەکان بۆیە
ملمالنێــی ســەرەکی حیزبــی دێموكــرات
لەگــەڵ ئێرانیبوونــە ،ئــەو ئێرانیبوونــە کە
تاکــوو ئەمڕۆ پێناســە کــراوە؛ کەواتە لە
ئەگەری بەردەوامی ئێرانیبوون بەم شێوەیە
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێرانیش
وەک لەمپەڕ دەمێنێتەوە.

ژمارە ١٥ ، ٧٨٠ی ئاگۆستی ٢٠٢٠

7

دێموکرات و
کاریگەریی خەباتەکەی لەسەر ساڵمەتی دەروونی تاکی کورد
ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد

لــە کاتێکــدا کــە حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێران لە
بەرەبــەرەی بەرزڕاگرتنی جەژنی
حەفتادوپێنجەمیــن ســاڵوەگەری
تێکۆشانی خۆیدایە ،ئەم پرسیارە
لۆژیکــی دەنوێنــێ کــە داخــوا
کاریگــەری خەباتــی حیزبــی
دێموکــرات لەســەر مێنتالیتــەی
تاکی کورد لە بیاڤی ســەرەکی
هەڵســووڕانی حیزبەکــەدا ،واتــە
کوردستانی ڕۆژهەاڵت چییە؟
ئــەم وتــارە تەرکیــزی لەســەر
ڕۆڵی خەباتەکە لەسەر شوناسی
نەتەوەیــی تاکــی کــورد دەبێــت
و پێشــنیار دەکات کــە ئــەم
ڕۆڵگێڕانە کاریگەری پۆزەتیڤی
بەرچــاوی لەســەر ســامەتیی
دەروونی تاکی کورد هەبووە.
ـ پێویســتیی هەڵســەنگاندنی
فرەڕەهەند
زۆر جــار لەبــەر ئــەوەی خەباتی
ئــەم حیزبــە بــە خەباتێکــی
ڕزگاریخوازانــە و ئازادیخوازانــە
پێناســە دەکرێــت ،بــەو واتایــە
کــە ئامانجــە ســەرەکییەکەی
ڕزگارکردنــی ئــەو بەشــە لــە
نیشــتمانی کــوردان لــە ژێــر
داگیــرکاری و هێنانەئــارای
ســەرەوەری نیشــتمانی و ئازادی
و دێموکراســییە ،کاریگــەری
خەباتەکــە لەســەر تاکــی کورد
کەمتــر ئــاوڕی لێدراوەتــەوە.
ســەرکەوتنی خەباتەکــە بــە
ئامانجە ســەرەکییەکەیەوە گرێ
دراوە و ئەمــەش بووەتــە هــۆی
ئــەوەی ڕەخنەگــری ناشــارەزا،
هــەوڵ و تێکۆشــانی حیــزب
و جەمــاوەری کوردســتان کــە
بەردەوامییەکــەی بــە درێژایــی
ئەم سااڵنە گرێدراوی قوربانیدان
و فیــداکاری تاکــی کــورد و
کۆی کۆمەڵگا بووە ،بخاتە ژێر
پرسیارەوە.
لەوێــڕا کــە جگــە لــە قۆناخــی
کۆمــاری کوردســتان (-١٣٢٤
 )١٣٢٥و ماوەیەکــی زەمەنیــی
دەســەاڵتداریی
کورتــی
ناســەقامگیر لــە پاش شۆڕشــی
گەالنــی ئێرانــەوە ،تاکــی کورد
لەو بەشــەی نیشتمانەکەی زیاتر
شــاهیدی خەبــات و قوربانیــدان
بــووە ،پرســیارێک کــە زۆر جار
ڕووبــەڕووی خەباتەکــە بووەتەوە
ئەوەیــە کــە داخــوا کــەی بڕیارە
داری هیــوای کــورد کــە بــە
خوێنــی ڕۆڵەی کورد ئاو دراوە،
بگاتــە بەرهــەم؟ ئــەم پرســیارە،
ئەگەرچــی لە ڕواڵەتدا لۆژیکی
دەنوێنێــت ،لە ڕاســتیدا هەڵگری
ئــەو پێشــفەرزە هەڵەیەیــە کــە
خەباتــی ڕزگاریخوازانە ناکرێت
هیــچ کاریگەرییەکــی لەســەر
تاک و کۆمەڵگا هەبێت ئەگەر
ڕزگارییەکە مسۆگەر نەبووبێت.
پێویســتە ئەو ڕاســتییە لەبەرچاو
ون نەبێــت کــە چــۆن سیســتمی
حکوومەتــداری بــە ڕادەیەکــی

بەرچــاو کاریگــەری لەســەر
تــاک هەیــە ،هــەر بــەو شــێوەش
کۆمەڵێــک هــۆکاری دیکــە
لەســەری کاریگــەرن ،لەوانــەش
بــاری کولتــووری ،ئابــووری و
کۆمەاڵیەتــی .وێناچــێ جێــی
موناقشــە بێــت کــە تاکێکــی
گۆشــکراو بــە کولتــووری
بەرخــۆدان تەیارە بــە ئامرازێکی
تواناییبەخــش کــە تاکێکــی
خۆبەدەســتەوەدەر و هیوابڕاو لێی
بێبەشــە .تاکێــک کــە خۆی بە
بەشــێک لــە کۆیەک بــە ناوی
کۆمەڵــگا دەزانێــت ژیانێکــی
ســامەتتری هەیــە لــە تاکێک
کــە خۆی لــە نێــو جەماوەرێک
تاکــی هەلپەرەســت و بــەدوور لە
ئەخالقی مرۆیی وێنا دەکات.
ئایا خەبات و تێکۆشــانی حیزبی
دێموکــرات لە ماوەی ئەم حەوت
دەیە و نیوەدا کاریگەری لەســەر
مێنتالیتەی تاکی کورد داناوە؟
و ئەگەر وایە ،چۆن؟
ـ تاکــی کــورد لەبــەردەم
کولتووری داگیرکەردا
کاریگەرییــە نێگەتیڤەکانــی
ئەندامــی
وەکــوو
ژیــان
کەمینەیەکــی خاکداگیرکــراو
یــان بەگشــتی بێبــەش لــە مــاف
لەســەر پەرەســەندنی کەسایەتیی
تــاک زۆرن .یــەک لەوانــە،
خۆبەکەمزانیــن»ە
«گرێــی
()inferiority complex
کــە چەمکێکــی جێگرتــوو لــە
دەروونناســیدایە بــۆ پێناســەی
نەخۆشییەکی دەروونی.
ئــەم چەمکــە ســەرەتا لــە الیــەن
دەرووننــاس ئالفرێــد ئادلێــر
()Alfred Adlerەوە هاتــە
بەربــاس بــۆ پێناســەکردنی
«هەســتێکی ئاگایانــە یــان
نائاگایانــەی خۆبەکەمزانیــن
لــە بەرامبــەر ئــەوی دیکــەدا».
ئــەم نەخۆشــییە دەتوانــێ
کاریگــەری زۆر نێگەتیڤــی
لەســەر کەســایەتی تاک هەبێت
بەجۆرێک کە متمانەبەخۆبوون،
توانایــی ڕکەبەرایەتیکــردن و
هەوڵدانــی بــە ڕادەیەکی بەرچاو
تێــدا دەکوژێــت .یەکێــک لــە
هــۆکارە ســەرەکییەکانی ئــەم
«هەســتی خۆبەکەمزانیــن»ە
دەکرێ «ترس لە جیاوازیدانان»
واتــە «جیاوازیدانــان بەنیســبەت
تاکێــک لەســەر بنەمــای
بنەماڵەیــی ،نــەژاد ،ڕەگــەز،
پێگەی کۆمەاڵیەتی ـ ئابووری،
ئاســتی خوێنــدەواری ،ئاییــن و
مەیلی سێکسی و هتد» ١بێت.
هــەاڵواردن دژی تاکی کورد لە
کۆمەڵــگای ئێرانــدا لــە هەمــوو
بوارەکانــدا بەرچاوە .بــۆ نموونە،
کــوردەکان ئیزنیــان نییــە مافی
خۆبڕیاردانیان هەبێت لە ناوچەی
خۆیانــدا ،مافیان نییە بە زمانی
خۆیــان بخوێنــن ،مافیــان نییــە
هاوشــێوەی نەتــەوەی سەردەســت
لــە بڕیاردانی سیاســی بۆ واڵتدا
بەشــدار بــن و هتــد .منداڵێکــی
کــورد هــەر لــە یەکــەم ڕۆژی
قوتابخانەوە بە ئاشکرا بەرەوڕووی

هــەاڵواردن دەبێتــەوە و سیســتمی
فەرمی پەروەردە لە ئێراندا ڕاست
بــاری دەروونــی ئــەو مندااڵنــە
بــە مەبەســتی بەهێزکردنــی
«هەســتی خۆبەکەمزانیــن»
تێیــدا نیشــانە دەگرێــت .ئەمــە
نــە بــە ڕێکەوتــە و نــە بــە هۆی
هەڵــەی سیســتمەکەوە ،بەڵکــوو
ئامانجێکــی سیاســی لەپشــتە.
کتێبــە دەرســییەکان بــۆ هەمــوو
مندااڵنــی دانیشــتووی ئێــران بە
یەک جۆر و بە جۆرێک ئامادە
کــراون کە تێیاندا ئەو پێشــفەرزە
لەبەرچــاو گیراوە کــە منداڵێک
کــە پــێ دەنێتــە پۆلــی یەکــەم،
دایــک و باوکــی فارســن و بــە
جوانی بە فارسی دەدوێت.
کاتێــک منداڵێکــی کــورد یــان
منداڵێکــی تورک لــە قوتابخانە
ناتوانــن بــە باشــی وانەکانیــان
بخوێنن ،هەست دەکەن شتەیەکیان
کەمــە و هەر لەو نوختەڕا تۆوی
نەخۆشــی دەروونــی «هەســتی
خۆبەکەمزانین» تێیاندا چەکەرە
دەکات .کاتێــک ئــەم حاڵەتــە
دەبێتــە هۆکارێکی ســەرەکی بۆ
وازهێنانیــان لــە خوێنــدن ،ئــەودەم
لە بــاری خوێندەواریشــەوە خۆیان
بــە کەمتــر دەبینــن و هەســتە
نێگەتیڤەکــە بەهێــز دەبێــت.
دواجاریــش کاتێــک بــە تەواوی
لە سیســتمەکە تێدەگەن و دەزانن
کــە وەکــوو نەتەوەیــەک لــە ژێر
چ جــۆرە ســتەمێکدان« ،گرێــی
خۆبەکەمزانیــن» تێیانــدا بــە
تــەواوی جێگیــر دەبێــت .وەهــا
تاکێــک بەرامبــەر تاکــی
نەتــەوەی سەردەســت هەمــان
هەســتی دەبێت کــە کۆیلەیەک
بەرامبەر خاوەنەکەیەی هەیەتی.
ئامانجــی سیســتمی خوێنــدن،
میدیا حکوومەتییەکان ،شــوێنی
کاری حکوومەتــی و سیســتمی
سیاســی لــە ئێرانــدا بەهێزکردنی
«هەســتی خۆبەکەمزانین» الی
تاکی نافارسە.
«پــاول ئادێــکا» ،نووســەری
نیجەریایــی پێنــج ڕێگــە بــۆ
لەگــەڵ
ڕووبەرڕووبوونــەوە
خۆبەکەمزانیــن»
«گرێــی
پێشــنیار دەکات ،لەوانــە
(Self-
«خۆلێهاتوویــی»
 ،)efficacyقبووڵکردنی خاڵە
بەهێزەکان ،پێکهێنانی پەیوەندی
بەکارهێنانــی
پۆزەتیــڤ،
(Practice
لێبــڕاوی
)A s s e r t i v e n e s s
و فێربوونــی «نــا» وتــن2.
ناوبــراو «لێبــڕاوی» بــەم جــۆرە
شــی دەکاتــەوە« :لێبــڕاوی
واتــە دیاریکردنــی ســنوور لــە
لەگــەڵ
پەیوەندییەکانتــان
کەســانی تــر .واتــە ڕێزدانــان
بــۆ پێویســتییەکان و بۆچوونــی
کەســانی دیکــە و چاوەڕوانــی
ڕێزلێگیــران لە الیــەن ئەوانەوە بە
هەمان شێوە».
لێرەدایــە کــە پرســی خەبــات
و تێکۆشــانی نەتەوەیــی بــۆ
تاکــی کــورد خۆدەنوێنــێ ،واتە
ســنووردانانە لــە نێــوان خۆتــی

مافپێشــێلکراو و ئــەوی دیکەی
خۆســەپێنەر و داگیرکاردا .جگە
لــەوە ،هــەر لــە نموونــەی زمانی
کوردییەکــەدا ،کاتێــک تاکــی
کورد وشــیارە لەوەی کە خاوەنی
زمانێکــە کــە هیچی لــە زمانی
ســەپێنراو کەمتــر نییــە و ئــەوە
تەنیــا زوڵم و زۆر و داگیرکارییە
کــە ئــەوی ناچــار کــردووە لــە
جیاتــی زمانــی خــۆی ،بــە
زمانی فارســی بخوێنێت ،واز لە
ســەرکۆنەکردنی خۆی دەهێنێت
و خاڵە بەهێزەکانی خۆی باشــتر
دەبینێت.
ـ شوناسی نەتەوەیی
ئیتنیکــی
«جیاوازیدانانــی
ـ نــەژادی» هۆکارێکــی
پڕۆســەی
بەهێــزە لــەوەی
شــکڵگرتنی شــوناس بــۆ الوانی
کەمینــە نەتەوەییــەکان لەســەر
پێکهاتەیەکــی کۆمەاڵیەتــی
ـ کولتووریــی تەنــراو بــە
نەژادپەرســتی و پێشــداوەری ڕۆ
بنرێت»٣.
شوناســی ئیتنیکــی ـ نــەژادی،
جیاوازیدانــان و ســامەتی
سایکۆلۆژیک لە چەندین بارەوە
پێکــەوە پەیوەندیــدارن .هــاوکات
لەگــەڵ زۆربوونــی ئەگــەری
تووشــبوونی تاکێکــی ئەندامــی
نەتــەوەی بندەســت بــە «گرێــی
خۆبەکەمزانیــن» ،ئەو ئەگەرەش
لــە ئارادایــە کــە ئــەو تاکــە بــە
هەســتکردن بــەوەی بەشــێک لە
کۆمەڵگایەکــی مرۆییــە کــە
هەســت و ئــازاری هاوبەشــیان
هەیــە ،لــە دەســت نەخۆشــییەکە
ڕزگاری ببێــت و ببێتــە خاوەنــی
ساڵمەتی دەروونی.
بــۆ نموونــە ،تاکێکــی کــورد
لــە ئێرانــدا لــە الیەکــەوە لــە ژێر
هەاڵواردن و هەڕەشەی سڕینەوەی
شوناســدایە و لە الیەکی دیکەوە
خــۆی وەکوو ئەندامــی نەتەوەی
کورد و خاوەن شوناسی نەتەوەیی
کــوردی دەبینێتــەوە ،یەکەمیــان
کاریگــەری نێگەتیــڤ و
دووهەمیان کاریگەری پۆزەتیڤی
هەیە لەباری دەروونییەوە.
«گرینگــە کــە لــە بیرمــان بێت

کــە لــە زۆربــەی حاڵەتەکانــدا،
ئــەو تاکانەی کــە ئیتنیک یان
نەژادی خۆیان بە گرینگ دەزانن،
هەســتێکی باشــتریان بەرامبــەر
گرووپەکەیــان
ئەندامەتیــی
هەیــە»,.Sellers et al .
Yip, Seaton, & ;1997
٤ .))2006 ,Sellers
پرۆفسۆر شمیتز دێنتێر (Prof.
،)Dr Schmidt-Denter
لــە زانکــۆی کۆلۆن لــە ئاڵمان،
کە لەم دواییانەدا بەرپرســایەتیی
زانســتیی
لێکۆڵینەوەیەکــی
لەســەر شوناســی نەتەوەیــی لــە
بــواری دەروونناســییەوەی لــە
ئەســتۆ بووە ،لەو بڕوایەدایە کە:
«شوناســی نەتەوەیــی دەکــرێ
وەکــوو ڕوویەکــی شوناســی
کۆمەاڵیەتــی ســەیر بکرێــت.
پەرەســەندنی «شــوناس»ێک
شــتێکی تایبــەت بــە مرۆڤــە،
بــەو مانایــە کــە هەر کەســێک
بــە دوای ئــەو پرســیارەوەیە کــە
«مــن کێــم؟» ،واتــە شوناســی
هــەر
تاکەکەســییەکەیان.
مرۆڤێــک هــاوکات بیــر لــە
شوناســی کۆمەاڵیەتــی خــۆی
دەکاتــەوە و دەپرســێت« :ئێمــە
کێیــن؟»« ،ئەمــن ســەر بــە
چ گرووپێکــم و خــۆم لــە چ
گرووپێــک دەبوێــرم؟» بــارى
دەروونی ئەوەی بەشــێک بێت لە
گرووپێک دەکرێ لە زۆر شتەوە
ســەرچاوە بگرێــت ،لــە حەڵقــەی
دوستانەی تایبەت بە پیشەیەک
یان لە هەســتی نیشتمانپەروەریی
ئەندامەتیی لــە نەتەوەیەکدا»٥.
تاکــی کــورد لــە الیەکــەوە
خــۆی بە بەشــێک لــە نەتەوەی
بااڵدەســت نازانێــت چونکە لەودا
هەســت بــە «خۆبەکەمزانیــن»
دەکات و لــە الیەکــی دیکــەوە
لــە وەاڵمــی پرســیاری «ئێمــە
کێیــن؟»دا ،خــۆی بــە خــاوەن
شوناســی نەتەوەیــی کــوردی
دەزانێ .پرۆفســۆر شمیتز دێنتێر
لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ شوناســی
نەتەوەیی و ساڵمەتی دەروونیدا،
پێــی وایــە شوناســی نەتەوەیــی
بــۆ ئــەو تاکانــەی هەســتی

خۆبەکەمزانینیــان هەیــە زۆر
گرینگــە و پێی وایە «تاکەکان
و شوناســی کۆمەاڵیەتــی
تەواوکــەری یەکتــرن و لــە
شــکڵی یەکەیــەک خۆدەنوێنن.
ڕەزامەندیــی تاکەکەســی و
ســەقامگیری بــاری دەروونــی
پەیوەنــدی ڕاســتەوخۆیان لەگەڵ
شوناسی کۆمەاڵیەتی و هەستی
نەتەوەییــەوە هەیــە .هەســتی
ڕەزامەندیی بە هۆی ئەندامەتی
لــە شــتێکدا بناخــەی پێکهاتەی
ســامەت و ســەرکەوتووانەی
خودە»٦.
ـ بە کورتی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران لەســەر ســێ بنەمــای
ســەرەکی خەباتــی کــردووە،
بــۆ دێموکراســی ،بــۆ مافــی
نەتەوەیــی و بــۆ دادپــەروەری
کۆمەاڵیەتــی .ڕۆڵی خەباتەکە
لەســەر مێنتالیتــەی تاکــی
کــورد فرەڕەهەنــدە .یەکێک لەو
ڕەهەندانــە کاریگەرییەکانــی
لەســەر نەمانــی هەســتی
خۆبەکەمزانیــن الی تاکــی
کوردە.
بــۆ ئــەم مەبەســتە ،حیزبــی
دێموکــرات لــە ڕێگــەی
جۆراوجــۆرەوە پەرەی بە هەســتی
نەتەوەیــی داوە ،لەوانــە ،بــە
سەمبۆلکردنی تاکە شۆڕشگێڕە
دێموکراتــە
نەتەوەگــەرا،
دادپەروەریخــوازەکان ،پــەرەدان بە
خوێنــدەواری بە زمانی کوردی،
هەوڵدان لە پێناو زیندووڕاگرتن و
بووژانەوەی ژێرخانی کولتووری
نەتەوەیی ،خەباتی ژینگەپارێزی
وهتد .کاریگەرییە پۆزەتیڤەکانی
خەباتەکە لەســەر باری دەروونی
تاکــی کــورد دەرخــەری ئــەو
ڕاســتییەیە کە خودی خەباتەکە
خــاوەن بەرهەم بــووە و هەیە بەبێ
سەرنجدان بەوەی داخوا بەستێنی
پێویســت بــۆ هاتنــەدی ویســتی
ســتراتیژیکی حیزبەکــە کــە
هاتنــەدی مافــی دیاریکردنــی
چارەنووســی نەتەوەییــە هاتووەتە
ئاراوە یان نە.

1-The concept of inferiority and superiority complex, Paul Adeka, 2019, p.4,
umak.academia.edu
2-The concept of inferiority and superiority complex, Paul Adeka, 2019, p.5, umak.
academia.edu
3-Ethnic/Racial Identity—A Double-Edged Sword? Associations With Discrimination
and Psychological Outcomes, Tiffany Yip, Department of Psychology, Fordham University, Current Directions in Psychological Science 2018, Vol. 27(3) 170–175
4-Ethnic/Racial Identity—A Double-Edged Sword? Associations With
Discrimination and Psychological Outcomes, Tiffany Yip, Department of Psychology,
)Fordham University, Current Directions in Psychological Science 2018, Vol. 27(3
170–175
5-Psychological citizenship and national identity, Interview with Prof. Dr Schmidt-Denter, University of Cologn, forty two magazine, https://fortytwomagazine.com/en/magazine/national-identity-and-psychology
6-Psychological citizenship and national identity, Interview with Prof. Dr Schmidt-Denter, University of Cologn, forty two magazine, https://fortytwomagazine.com/en/magazine/national-identity-and-psychology
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حیزب و ئایدیۆلۆژی
غالب حەبیبی
لــەو چەنــد دەیــەی ڕابــردوو کــە حیزبــی
دێموکــرات لــە کوردســتان و ئێرانــدا
تێکۆشــانی هەبــووە ،هەمــوو کاتــێ
لــە تیۆریــی و کــردەوەدا بانگەشــەی
نەتەوەییبــوون و دێموکراتبوونــی کــردووە
و بــە گەواهــی مێــژوو ،لــەو دوو بــوارەدا
نموونەیەکــی هەرەبــاش بــووە و هەیــە.
بەکارهێنانــی ئــەو زاراوانــە و پێوەندیــی
ئــەوان لەتــەک سیاســەت و ســتراتێژی
حیــزب بــەو واتایە دەبێ کە بازنەی بیر و
کرداری ئەم ڕێکخراوەیە گەلێ بەرباڵو و
قووڵــە و ڕۆڵــی ئایدیۆلۆژی بەگشــتی و
ئایدیۆلــۆژی سیاســیی بەتایبەتی الواز و
کەمڕەنگ بووە.
ئــەوەی هەرەپێویســتبوونی ئــەم باســە
دێنێتــە ئاراوە ،دەکــرێ دوو هۆی هەبێ؛
تێکچڕژاویــی ،فرەیی و ئاڵۆزیی جیهانی
ئێســتاکە و هەروەهــا کــرداری سیاســی
لــەو جیهانــەی ئێســتادا .جیهانی ئێســتا
کــە بــازاڕ و بــازاڕی ئــازاد ،هێمــا و
ناسنامەیەتی ،هزر و تێڕوانینی ڕۆژانە و
کورتخایەن لە لووتکەیە و جڵەوی کردەوە
و کاردانەوەی لە دەستدایە.
کــرداری سیاســیش بــۆ کــەس یــان
کەسانێک کە لەو جیهانەدا دەژین ،بەدەر
نییە لە ئاڵۆزیی و تێکچڕژاویی.
ئامانــج و مەبەســتی هــەر کردارێکــی
سیاســی لــە ســەردەمی ئێســتا کــە لــە
ئەدەبیاتــی زانســتە مرۆییەکانــدا بــە
مۆدێڕنیتــە بەناوبانگــە ،گەیشــتن بــە
تەکووزمەندی سیاسییە؛ کەوایە بینینەوە
و تێپەڕین بەو ڕێڕەوە دژوارە بۆ چاالکانی
سیاســی کــە ئاوانــگاردی کۆمەڵگــەن،
پێویســتییان بە ڕێنوێنی و ڕێنمایی هەیە
کە ئەمەش بە ســادەیی و ســاکاری واتە
ئایدیۆلۆژی.
بــەم پێیە بوونــی ئایدیۆلۆژی بۆ کرداری
سیاسی نەک پێویستە بەڵکوو لە بنچینەدا
پێوەندییەکــی دیالێکتیکانە لــە نێوانیاندا
بوونــی هەیــە و ئەگــەر حیــزب ،ئەرک و
کردارێکــی تەواو سیاســییانەی بێ ،ئەوا
ئیتــر دووانەی حیزب و ئایدیۆلۆژی لەناو
تانوپۆی یەکدان و نووسین لەو پێوەندییەدا
کــورت و ڕوونکــەرەوە دەبێــت بــەاڵم ئەمە
تەنیا ڕواڵەتی بابەتەکەیە و ئەو دوو زاراوە
ئەوەنــدە ئاڵــۆز هــەن کــە بــە دوورودرێژی
لەســەریان بنووســرێ و پێوەندییانــە شــی
بکرێتــەوە .ئەگــەر بگەڕینەوە ســەرەتای
ئــەو باســە ،دوو زاراوەی نەتەوەییبــوون و
دێموکراتبــوون هــۆکاری ســەرەکی و
بنەڕەتیــن لەوەیکە بە ســادەیی و ڕواڵەتی
پەســندی ئەو پێوەندییە حاشــاهەڵنەگرەی
نێــوان حیــزب و ئایدیۆلــۆژی نەکــرێ و
هەڵوەســتەیەک لەســەر پێوەندییــان بــە
تایبەتــی لــەم ســەردەمە نوێیــەی خەبــات
بکەیــن .بــۆ ئــەو مەبەســتە هــەوڵ دەدەم
بابەتەکــە بــە هێنانــی چەنــد فاکتێــک،
دەوڵەمەنــد و دواجــار ئەنجامگیری بکەم.
لێــرەدا بــۆ ڕوونکاری باســەکە بەناچاری
هەنــدێ الیەنــی تیــۆری ئایدیۆلــۆژی
سیاسی دەیهێنین و پاشان تێکەڵ بە فاکتە
مێژووییەکانــی نــاو خەباتــی هەنووکەیی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی دەکەین
تــا بــە گشــتی و بــە ڕاســتی شــوێنی
ئایدیۆلــۆژی لەنــاو پراکتیکــی سیاســی
حیزبمان بۆ ڕوون ببێتەوە.
ئایدیۆلۆژی وەک وشە و زاراوە کە ٢٠٠
ســاڵ لەمەوبەر لە هەنــاوی ئاوەزمەندێتی
مۆدێڕنیتــە ســەریهەڵداوە ،بــە واتــای
زانســت و زانینــی بــاوەڕەکان ،تاوتوێــی
ســەرچاوە و چییەتــی بیرۆکــەکان بووە و
لــەو ماوەیەدا وێژمانەکانی لیبڕاڵیســتی،
دێموکراتیــک و مارکسیســتی بەپێــی
زەمــەن و هەلومەرجــە کۆمەاڵیەتــی ـــــ
ئابوورییەکان ،قازانجی سیاسی خۆیان لە
ئایدیۆلــۆژی وەرگرتــووە .لێــرە مەبەســت
لــە قازانجــی سیاســی بــەو واتایــە دێــت
کــە لــە بنەڕەتــڕا ئایدیۆلــۆژی بێجگــە
لــە تێهزرینێکــی سیاســی ،لــە ڕوانگــەی
مەعریفەیــش لێکدانــەوەی بــۆ دەکــرێ و

ئێمــە ئەم الیەنــە وەال دەنێین .ئایدیۆلۆژی
لە بواری سیاســی زۆر نزیکە لە ئارمانج
و ســۆز و بــاوەڕەکان و کاتــێ تێکــەڵ بە
چەمکــی سیاســەت دەبــێ ،ڕەســالەت بۆ
خــۆی دەستنیشــان و هەوڵ بــۆ هێنانەدی
دەکات.
کەوایــە ئایدیۆلــۆژی بەنێــوەڕۆک مەرج
نییــە سیاســی بــێ بەڵکــوو بــە سیاســی
دەکــرێ و دەبێتــە ئــەو شــتەی کــە جێــی
مەبەســتی ئێمەیــە یانــی ئایدیۆلــۆژی
سیاسی.
بەسیاســیبوون هــەر ئــەو دیاردەیەیــە کــە
لــە ســەردەمی یۆنانــدا ئەرەســتوو وتــی
کــە مــرۆڤ ئاژەڵێکی سیاســییە واتە بە
کۆمەڵ دەژی و کۆمەڵگە( شــار) بەرپا
و بەڕێــوەی دەبــات .هــەر ئــەو پێناســەیە
لــە ســەردەمی مۆدێڕندا دەبێتــە ئامانجی
ئەمــری سیاســی کــە درووســتکردنی
اجتماعــی)
تەکووزمەندییەکە(نظــم
تایبەتمەنــدی ســەرەکی بریتییــە لــە
پێشکەوتن و فراژووبوون.
ئەگەر ئێمە ئاوا ئایدیۆلۆژی سیاسی فام
بکەین ،چوار ڕۆڵی دەبێ:
 .ڕاڤەدان(شــیکردنەوە و بەیانــی دۆخــی
هەنووکەیی)
 .بایەخدان(هەڵســەنگاندن و ڕەخنــەکاری
دۆخی هەنووکەیی)
 .ئاراســتەدان( خســتنەڕوو و هێڵبەنــدی
دۆخی دڵخواز)
 .بەرنامــەی دیــاری سیاســی( ڕێگــە و
ڕێنمایی بۆ گەیشتن بەو دۆخە دڵخوازە)
بــەم کورتەباســە لەبــارەی ئایدیۆلــۆژی
سیاســییەوە ڕوونــە کــە لــە نێــو وێژمان و
پارادایمــە هزرییەکانــی ســەردەمی نوێ،
مارکســیزم زۆرتریــن نزیکایەتــی لەگەڵ
ئایدیۆلــۆژی هەیە و پراکتیکی سیاســی
ئــەو ئەندێشــەیە بە بێ ئــەو ئایدیۆلۆژییە
تایبەتــەی کــە مارکســیزم لــە هەنــاوی
دینامیزمــی ئابووری و ئاگایی درۆیینی
چینــی کرێــکار هەڵێنجانــی کــردووە
بــە ئــاکام نــاگات بــەاڵم مارکــس پــاش
ماوەیــەک ئــەوەی بــۆ ســەلمابوو کە ئەو
ئایدیۆلۆژییەی کە ‹رهایی انسان› بەدی
دێنــێ و ئەو «سوسیالیســم علمی»ـــەی
کــە دایڕشــتووە ،ئەوەنــدە زانســتیی لــێ
دەرناچــێ و لــەم دواییانە مارکســیزمیش
بــۆی دەرکــەوت کــە لەتــەک زانســتدا
ناکۆکــە بۆیــە هــەوڵ بــۆ چاکســازی
و پێداچوونــەوە لــە مارکســیزم کــرا بــەو

و مێــژووە و هەروەهــا هــەوڵ بــۆ ناســین
و لێکدانــەوەی داهاتــوو لەژێر ڕۆشــنایی
گۆڕانــی دووســەرەی ڕابردوو و ئێســتایە،
پێداگریــی لەســەر ئــەو چەشــنە لــە
خوێندنــەوەی ڕابــردوو و ئێســتایە کــە
هەلومەرجــی سیاســی ـــــ کۆمەاڵیەتــی
ـــــ ئابووریــی ئەمــڕۆ بەتەنیــا ناتوانــێ
پێوەری کرداری سیاســی بێ و زنجیرەی
ڕووداوەکان لــە دەفــری ئەمڕۆینــی
دۆخــەکان ناگونجــێ و دەبــێ کــرداری
سیاســی( چ تــاک و چ گــرۆ و چ
کۆمەڵگــە) لــە ڕەهەندێکــی قووڵتــر و
بەرینتر شــڕۆڤە بکرێ واتە موسەلەحبوون
و تێگەیشــتن لە کۆمەڵناســی مێژوویی،
النیکــەم ئەوەمــان بــۆ ڕوون و لێکدەداتەوە
کە بانگەشــەکانی ئایدیۆلۆژی سیاسی؛
«یــان لەتــەک پاراســتنی دەســەاڵت و
دۆخــی هەنووکەیــی هەیت یان خوازیاری
گــۆڕان و وەرچەرخــان لــە دەســەاڵت و
دۆخــی هەنووکەییــت» لــەم ســەردەمەدا
کارایــی و کارکردێکی ئەوتــۆی نەماوە
و دیــاردەکان پێویســتییان بــە خوێندنەوە و
کردارێکــی درێژخایەنتــر و هەمەالیەنەتر
هەیــە .کۆمەڵناســی مێژوویــی کــە
لەڕاســتیدا ئاشــتبوونەوە و پێکەوەبەستنی
کۆمەڵناســی وەک زانســتی ئامــار/
چەندایەتــی و فەلســەفەی مێــژوو وەک
چۆنیەتــی /لۆژیکی ڕووداوەکانە ،کاتێ
گرینگییەکــەی بــۆ ئێمــە دەردەکــەوێ
کــە هەوڵی ئەو ڕشــتە نوێیــە بریتییە لە:
ڕوونکاریــی وەرچەرخانــی کۆمەاڵیەتــی
و دۆزینــەوەی لۆژیکــی ئــەو گۆڕانــە.
ئەگــەر بــەم بۆچوونە لێکدانەوە بۆ کردارە
سیاســییەکان( چ تــاک ،چ گــرۆ و چ
کۆمەڵگــە) بکەین ئەوا ئایدیۆلۆژی بەو
پێناســە و تایبەتمەندییانە کە باسمان کرد
ناتوانێ ڕێنیشــاندەرێکی زۆر باش بێ بۆ
کردارگەلێــک کە بنەمــای نەتەوەیی ــــ
دێموکراتیکــی هەیــە واتە پەیوەســتبوونی
ئایدیۆلۆژیــی بــەم پراکتیکــە سیاســییە
بەهــۆی گۆڕانی بەردەوامی هەلومەرجی
سیاســی ـــــ کۆمەاڵیەتــی ـــــ ئابووریــی
تووشــی دابــڕان دەبــی و دەپســێ .بــۆ
شــیکردنەوەی ئەم الیەنە تیۆرییە لەتەک
پراکتیکی سیاســی حیزبی دێموکرات چ
وەکــوو ئەنــدام و الیەنگرانــی و چ وەکوو
حیــزب بــە گشــتی ،چەنــد نموونەیــەک
دێنینەوە و پاشــان پێوەندی ئایدیۆلۆژی و
حیزبی دێموکرات ڕوون دەبێتەوە.

خــۆ لــە باســی درووشــمی ســتراتێژیکی
حیــزب ،دێمۆکراســی بــۆ ئێــران لە پێشــە
و بــۆ تێکۆشــانی ئێمەیــش ئەولەوییەتــی
هەیە بەاڵم هەرگیز نەبووەتە «کل» واتە
دەکــرێ «تعلیق» بکــرێ بە پێچەوانەی
درووشــمی نەتەوەیــی کــە «کل»ـــە و
نابــێ و ناکــرێ لەپێنــاوی ئــەوەی دیکە
«تعلیق» بکرێت.
پرســی ژنان بە دوو هۆی ســەرەکی نابێ
ئــەو ڕوانگە ئایدیۆلۆژی و سیاســییەمان
هەبێ.
یەکــەم ئەوەیکــە پرســی ژنــان پرســێکی
جیهانییە و بەتەنیا تایبەت بە کۆمەڵگەی
کوردســتان نییە و ئەمــەش مێژوومەندی
ئــەو پرســە نیشــان دەدات واتــە ســەرەڕای
بوونی پرســێکی مەزن و بنەڕەتی بەناوی
ڕزگاری نەتەوەیــی ،پرســی ژن نابــێ
«تعلیــق» بکــرێ بەڵکــوو هاوتەریــب
لەگــەڵ تێکۆشــانی نەتەوەیــی هــەوڵ
بــۆ چارەســەری بــدرێ و بــە باســگەلی
ئایدیۆلۆژی بۆخۆمان بەربەســت درووست
نەکەیــن بەتایبەتی کە ڕۆژێک دێ کە
ڕزگاری نەتەوەیــی بێتــەدی بەاڵم خەبات
بۆ مافی ژنان لەدوای ڕزگاریش بەردەوام
دەبــێ؛ کەوابــوو ئەگــەر بــە چاویلکــەی
ئایدیۆلۆژییەکــی بەرتەســک و
کورتخایــەن بنواڕینە دۆخی هەنووکەیی،
ئــەوا خەباتی نەتەوەیی ـــــ دێموکراتیکی
خۆمــان کردووەتــە ئایدیۆلــۆژی بــۆ
کرداری سیاسی ڕۆژانە.
٢ـــ زەحمەتکێشان و کرێکاران:
یەکێکــی دیکــە لــە ئافەتەکانــی
ئایدیۆلــۆژی ،پەراوێزخرانــی بابەتــی
توێژێــک لــە کۆمەڵگــەی کوردســتانە
کــە لە ئەدەبیاتی چەپــدا بە زەحمەتکێش
و کرێــکار ناســراون .بۆمــان ڕوونــە کــە
غایببوونی پرســێکی لەو جۆرە لە چییەوە
سەرچاوە دەگرێ ،ئەوەی کە ئێمە حیزبی
ئایدیۆلــۆژی نیــن و تایبــەت بــە چیــن و
توێژێک نین .بەاڵم ئەمە خۆی ڕاســت
بە ئایدیۆلۆژیکردنی کرداری سیاسیمانە،
نــەکا تۆمەتبار بکرێین بــە خاوەنداریەتی
لــە خەڵکێک کە ڕوانگەی ئایدیۆلۆژی
بــۆ مــاف و تێکۆشــانیان هەیــە .ئــەم
بەڵگەنەهێناوە بۆ پاڵپشتی و خاوەنداریەتی
لــەو توێــژە بووەتــە هــۆی ئــەوە کــە
ئایدیۆلۆژیســتەکان ڕاست بە پێوەندیدانی

کۆنســێرتەکەی و بایکۆتــی بکــەن .ئــەم
کارە نە سیاسەتی فەرمی حیزبی لەگەڵ
بــوو و نە ئامانجێکی باشــی لێکەوتەوە و
خەڵکیش چووە کۆنسێرت.
ئەوەی لەو پێوەندییەدا گرنگە ،دوو شــتە؛
یەکــەم تێکەڵکردنــی بابەتێکی سیاســی
و حیــزب بــۆ هەمــوو خەڵــک ،دووهــەم
دەســتێوەردان لــە بیاڤێک کــە لە بنەڕەتدا
لە ڕۆژەڤی کرداری سیاسیدا نییە.
دەکرا ڕوونکردنەوە و شیکردنەوە بدرێ کە
کۆمــاری ئیســامی مەبەســتی تایبەتی
هەیە و پێمان باشــە کە بە بایکۆتکردنی
کارێکــی لەوجــۆرە پەیامێکــی تونــد بــە
کۆماری ئیســامی بدرێت نەک نووکی
هێرشــەکە لــە کاروباری ئــەو هونەرمەندە
بێ کە بێجگە بەسیاسیکردنی زۆر الیەن
و قوژبنــی ژیــان ،ئاکامێکــی دڵخــوازی

دوو زاراوەی نەتەوەییبوون و دێموکراتبوون هۆکاری سەرەکی و بنەڕەتین لەوەیکە بە سادەیی
و ڕواڵەتی پەسندی ئەو پێوەندییە حاشاهەڵنەگرەی نێوان حیزب و ئایدیۆلۆژی نەکرێ و
هەڵوەستەیەک لەسەر پێوەندییان بە تایبەتی لەم سەردەمە نوێیەی خەبات بکەین
نیــازەی کــە ئــەو تۆمەتــەی لەســەریان
نەمێنێ بەاڵم تێیدا ســەرنەکەوتن .ئەوەی
پێوەنــدی بــە بابەتەکــەی ئێمەیــە بەتەنیــا
نازانســتیبوونی پراکتیکی مارکســیزم لە
قاڵبی ئایدیۆلۆژی سیاســی نییە بەڵکوو
کەڵکوەرگرتنــی ئایدیۆلــۆژی سیاســی
لــە قاڵبێکــی بەرینتــر و درێژماوەتــردا
کــە وەک پێشــتر ئاماژەمــان بــۆ کــرد

١ـــ پرسی ژنان:
لــەم ســااڵنەی دواییــدا لــە لێکدانــەوەی
بابەتــی مافــی ژن لــە کۆمەڵگــەی
کوردســتاندا ،دوو چەمکی ناسیۆنالیزم و
فێمێنیــزم پێکدادانــی هزرییــان هەبووە کە
هەندێــک بــە پێکناکــۆک و هەندێکــی

کرێکار و ژنان و پێشــکەوتن ،ئێمە بخەنە
حاڵەتــی بەرگریی و ناتــۆرەی جۆراوجۆر
هەڵببەستن؛ کەوایە نابێ بترسین لەوەیکە
باس لە توێژێکی کۆمەڵگەی کوردستان
بکەیــن کــە دابینبوونی مافــی نەتەوەیی
ـــــ دێموکراتیــک ،پاراســتنی کەرامــەت
و دەســتەبەربوونی مافــی ئەوانیشــی
لێدەکەوێتەوە.

لێنەکەوێتەوە و ژمارەی دۆستانی خۆمان
کەمتر و هی دوژمنان زیاتر بێ.
٤ــ الیەنێکی دیکەی بابەتەکە پێوەندی
بە بۆنەی ئایینییەوە هەیە.
لەم سااڵنەی دواییدا ،حیزب یان کەسی
یەکەمــی حیــزب لــە بۆنــە ئایینییەکانی

ئایدیۆلۆژی وەک وشە و زاراوە کە  ٢٠٠ساڵ لەمەوبەر لە هەناوی ئاوەزمەندێتی مۆدێڕنیتە
سەریهەڵداوە ،بە واتای زانست و زانینی باوەڕەکان،
تاوتوێی سەرچاوە و چییەتی بیرۆکەکان بووە و لەو ماوەیەدا وێژمانەکانی لیبڕاڵیستی،
دێموکراتیک و مارکسیستی بەپێی زەمەن و هەلومەرجە کۆمەاڵیەتی ـــ ئابوورییەکان،
قازانجی سیاسی خۆیان لە ئایدیۆلۆژی وەرگرتووە
ئایدیۆلۆژی مەعریفە.
ئەو قاڵبە نوێیە بە زاراوەی کۆمەڵناسیی
مێژوویــی دەناســرێتەوە کــە ڕێنمایــی و
ڕێنوێنییەکانی ،گشتیتر و کۆمەاڵیەتیتر
دەبــێ و دواجــار دەبێتــە فەرهەنــگ و
باوەڕێکــی کۆمایــی کــە هێزگەلــی
‹بالقوە»ـــی تاکــەکان دەگــۆڕدرێ بــە
هێزگەلی «بالفعل»ـی کۆمایی.
مەبەســت لــە هێنانــی ئــەم چەمکــە کــە
تێکەڵێــک لە فەلســەفە و کۆمەڵناســی

دیکــەش بــە تەواوکەری یەکتریــان زانیوە
بــەاڵم ڕەخنــەی من ئەوەیــە کە هەندێک
لــە هاوڕێیــان بــە لێکدانەوەی ئــەوەی کە
کێشەی سەرەکی کۆمەڵگە ،پێشێلکرانی
مافــی نەتەوەییــە و ژنانیــش وەک باقــی
ئەندامانــی کۆمەڵگــە مافــی نەتەوەییەن
زەوت دەکــرێ ئــەوا جــارێ ئەولەویییــەت
بــە تێکۆشــانی نەتەوەییــە بــەاڵم خافــڵ
لــەوەی کــە ئــەم خــۆی چەشــنێک بــە
ئایدیۆلۆژیکردنی ڕزگاریخوازییە.

٣ــ هونەر
بابەتــی هونــەر بــە نموونەیــەک شــی
دەکەمــەوە .لــە چەنــد ســاڵ لەمەوبــەر
لــە مانگــی پووشــپەڕدا کۆنســێرتێکی
هونەرمەندێکــی کــورد ،دژکــردەوەی
چاالکانی سیاسی حیزبی لێکەوتەوە و تا
گەیشــتە ئاستی درووستکردنی کەمپەین
کــە نابــێ خەڵکــی ڕۆژهــەاڵت بچن بۆ

کوردســتاندا بە نووســین و باڵوکردنەوەی
پیرۆزبایــی کــە زیاتــر پێداگــری لەســەر
یەکڕیــزی نەتەوەیــی کــورد و هەروەهــا
خوێندنەوەی جیاوازی حیزب لە پەیوەندی
نێــوان دیــن و سیاســت لــە بەرامبــەر ئــەو
خوێندنــەوەی کــە کۆمــاری ئیســامی
بــۆی دەکات ،کۆمەڵێــک ڕەخنــە و
بەالڕێدابردنــی کوللییەتــی بابەتەکــە
دێتــە ئــاراوە کــە ڕاســتەوخۆ پێوەنــدی بە
چاویلکەی ئایدیۆلۆژی هەیە.

ئــەو کەســانە لــە پشــت چەمکــی
ســێکۆالریزمەوە ،بەئــاگا یــان نائاگایانــە
بێڕیزی بە باوەڕی خەڵکانێک دەکەن کە
پرســی نەتەوەییــان بۆ گرنگــە یان لەگەڵ
پرسی ئایینی بۆیان گرنگە.
بابەتی دیکەی لەو چەشنە ڕۆژانە یان لە
ســەردەمە جیاجیاکان ،بوونی هەیە کە بە
هۆی ئەوەیکە لەتەک کرداری سیاســی
ئێمە تێکەڵە و لە بەستێنێکی دیاریکراوی
سیاســی ـــــ کۆمەاڵیەتی ـــ ئابووری ڕوو
دەدەن ،پەیــڕەوی لە ئایدیۆلۆژی ئەو ڕۆژ
و سەردەمە دەکەن و زۆر بە الوازی گشت
بابەتەکــە لەژێــر ڕۆشــنایی نەتەوەییبوون
و دێموکراتبــوون دەبینــن .کــە باســی
خوێندنەوەی کۆمەڵناســانەی مێژووییمان
کــرد بــۆ ئــەوە بــوو کــە ئــەو بایــەخ و
بزاڤانــەی نــاو کۆمەڵگــە وەک شــتێک
و دیاردەیەکــی تاکەکەســی نەبینیــن
بەڵکــوو وەک بایەخ و هێزگەلێکی بالقوە
کــە لــە پڕۆســەی مێژوویی ـــــ نەتەوەیی
دەبنــە هێزگەلێکــی بالفعــل لــە ڕەوڕەوی
بەرەوپێشــچوون و فراژووبوونــی ئاگایــی
کۆمایــی کۆمەڵگــەی کوردســتان.
هیوادارم ئــەو نووســراوەیە ڕوونیکردبێتەوە
کــە ئێمــەی سیاســی لەنــاو وێژمــان
و سیاســەتی ڕێکخراوەیــەک کــردار
دەنوێنیــن کــە ناکــرێ و ناتوانــێ نوێنــەر
و ڕۆحــی هەمــوو نەتــەوەی کــورد لــە
کوردســتانی ئێــران بێ بــەاڵم هاوکاتیش
نابــێ خۆمــان ببینــە شــرۆڤەکارێکی
ئایدیۆلۆژییەکــی
نــاو
فەرمــی
قەتیســکراو کە ڕەهەنــدی کۆمەاڵیەتیی
نەتەوەییبــوون و دێموکراتبوونمــان نەبــێ
و لەجیاتــی هەوڵــدان بــۆ پێکهێنانــی
کۆمەاڵیەتــی
تەکووزمەندییەکــی
کــە جیــاواز بــێ لــەو تەکووزمەندییــەی
کــە دوژمنەکەمــان درووســتی دەکات،
ســەرقاڵی بەرتەســککردنەوەی خەبات بۆ
کردارێکی سیاسی تایبەت و نەگۆڕ بین.
ئــەم کار و کردارە سیاســییەی پێویســتی
بــە ئایدیۆلۆژییایەکــی پــان و بەرینتــر
لــەو دیــاردە ڕۆژانە هەیــە و هەوڵی زیاتر
بــۆ هێنانەکایــەی النیکــەم وێژمانێکــی
ئایدیۆلۆژیــک بدەین کــە بنەمای نەک
لەســەربنەمای ســڕینەوەی واقعییــەت و
تەنانــەت بەراوەژوونیشــاندانی واقعییــەت
بەڵکــوو قەناعــەت و ڕاوڕایەڵێکــی
نەتەوەیــی ـــ دێموکرات بێ کە ســنووری
هەلومەرجــی ئەمڕۆیــی تێپەڕێنــێ و
هەڵقــواڵوی ناخــی کــورد و فەرهەنگــی
کۆمەڵی کوردەواری بێ.
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سمایل شەریفی
جووڵەیەکــی فرەڕەهەنــدی وەک ڕاســان
درەنــگ یــان زوو ،بەشــێوەی ئاشــکرا
یــان شــاراوە شــوێنی خــۆی لــە بــواری
جۆراوجــۆری سیاســی و کۆمەاڵیەتــی و
فەرهەنگی دادەنێ.
شــوێندانانی هەرەســەرەکیی ڕاســان،
ڕاگەیاندنــی دەســتپێکردنی دەورانێکــی
تــازەی سیاســییە کــە تێیــدا پەڕینــەوە لە
پارادیمێکــی سیاســی بــۆ پارادایمێکــی
دیکــە نــەک هەر لە ئاســتی کوردســتان
بەڵکــوو لە ئاســتی ئێرانــدا ڕوو دەدا؛ واتە
پەڕینــەوە لــە پاڕادایمــی بێهیوایــی لــە
گۆڕانکاریــی قووڵــی سیاســی و ڕاهاتن
بــه دۆخــی بــاو و هەڵبژاردنی سیاســەتی
بێدەنگــی بــۆ دۆخێکــی چــاالک و
بڕواهێنان به کاتبەسەرچوونی دەسەاڵتی
سیاســیی ڕێژیمی ناکارامــە و غەدداری
حاکم بەسەر واڵته.
بەهــۆی دۆخــی ســتراتێژیی تایبەتــی
کوردســتان ،گۆڕانکارییــە قووڵــە
سیاســییەکان زووتــر لــە هــەر شــوێنێکی
دیکــەی واڵت لــەم ناوچــە گرینگــەدا
هەســتی پێدەکــرێ .کاتێــک ڕاســانی
پێشــووتری حیــزب لــە ســاڵەکانی ٤٦
و ٤٧ی هەتاویــدا دەســتی پێکــرد ،ئێــران
وەکوو دووڕگەی ئارامی و سەقامگیری
لە هەموو ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست
دەناســرا .لــەو ســەردەمەدا ڕووخانــی
سیســتمێکی ـ وەک ڕێژیمــی پاشــایەتی
خۆی باسی دەکرد ـ
دووهــەزار و پێنســەد ســاڵە ،زیاتــر وەک
خەونێکی ئاڵۆز دەچوو بەاڵم دە ساڵ دوای
ڕاســانی ئــەو ســەردەم بوومەلەزرەیەکــی
هەژێنــەر هەمــوو بناغــە سیاســی و
کۆمەاڵیەتییەکانــی ڕێژیمــی حاکمــی
لەبــەر یــەک هەڵوەشــاندەوە .بانگەشــەی
ئێمــە ئــەوە نییــە کــە بزووتنــەوەی - ٤٦
 ٤٧ئــەم ئەنجامەی خوڵقاند ،بانگەشــەی
ئێمــە ئەوەیــە کــە هێــزە سیاســییەکانی
کوردســتان زووتــر لــە هــەر مەیدانێکــی
سیاســیی دیکــەی ناوخــۆ پێشــبینی ئەو
بوومەلەرزە ســامناکەیان لــە ئێراندا کرد.
بــا ئەمجــارەش وریاییــدان بــۆ ڕووخانــی
سیســتمی ڕەش و ئەهریمەنیــی کۆماری
ئیسالمی ،وەک سووکترین و ساکارترین
ئەنجامی ڕاسانی نوێی کوردستان چاوی
لێ بکەین.
حــەز دەکەیــن لــە پێشــەکیی ئەم باســەدا
ئامــاژە بــە دانیشــتنێکی زانســتی و
سیاســی بکەین کە لە یەکی خەرمانانی
 ١٣٩٥واتــە هــەر لەو ســاڵەدا کە ڕاســان
ڕاگەیێنــدرا ،پێــک هــات و بەشــێک لە
ســەرکردە سیاســییەکانی ڕۆژهەاڵتــی

کوردســتان و هەندێــک کەســایەتیی
ئاکادێمی بەشدارییان تێدا کرد .بەبڕوای
ئێمــە ئەو ڕووداوە لــە داهاتوودا دەبێ زۆر
وردتــر و پســپۆڕانەتر شــیکاری بکــرێ و
وەکــوو بەڵگەیەکــی مێژووییــی گرینگ
قسەی لەسەر بکرێ.
ئــەم دانیشــتنە لــە هەلومەرجێکــدا
پێکهــات کە ڕێژیمی ئێــران زیاتر لە هەر
کاتێکــی دیکــە هێزەکانــی لــە هەمــوو
ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا بــاو
کردبــۆوە و سیاســەتێکی چاالکانــەی
دەســت پێکردبــوو و وەک ســەرانی ڕێژیم
بانگەشــەیان دەکرد ،کۆماری ئیســامی
لە پێنج پێتەختی واڵتانی ناوچەدا دەستی
دەڕۆیشــت .ڕێژیــم وای نیشــان دەدا کــە
کۆمــاری ئیســامی نــەک هــەر وەک
زلهێزێکــی ناوچەیــی هەڵســوکەوت دەکا
بەڵکــوو تەنانــەت توانــای ڕکەبەرایەتــی
لەگــەڵ زلهێــزە جیهانییەکانیشــی هەیە و
حکوومەتەکــەی لەوپــەڕی دەســەاڵت و
ســەقامگیریدایە .کەچی لەو الوە حیزبی
دێموکــرات هــەر لە نــەورۆزی ئەوســاڵەدا
ســتارتی ڕاسانی وەک قۆناغێکی نوێی
خەبات لە شاخەکانی کوردستان لێدابوو.
لــە دانیشــتنی ســااڵنەی ئەنیســتیتۆی
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بــۆ توێژینــەوە
(مێــری) لــە ســاڵی  ٩٥واتــە ســاڵی
دەســتپێکردنەوەی ڕاســاندا ،هەندێــک لە
کەســایەتییە ئاکادێمییــەکان و تەنانــەت
هەندێک لە کەســایەتییە سیاســییەکانی
ئۆپۆزیســیۆنی کوردیش لەســەر ئەو ڕایە
بــوون کــه ڕێژیمــی حاکــم بەســەر ئێــران
لەوپــەڕی دەســەاڵت و ســەقامگیریدایە و
خەباتــی ڕادیــکاڵ بە دژی ئەو سیســتمە
بــه هیچ شــێوەیەک واڵم ناداتــەوە .بەڕێز
مســتەفا هیجــری لێپرســراوی گشــتی
حیزب ـ سکرتێری گشتیی ئەو کات ـ لە
لێدوانەکەیدا زۆر ڕاشــکاوانە نوێنەرایەتی
بۆچوونێکــی جیاوازی کــرد و ڕایگەیاند
سیســتمی سیاســیی ئێــران ئــەو سیســتمە
ســەقامگیر و بەتوانایــە نییــە کــە ڕێژیــم
گەرەکیەتــی نیشــانی بــدا و کۆمەڵگای
ئێرانیــش کۆمەڵگایەکــە کە لــە هەناوی
خۆیــدا دەکوڵــێ و وەک بۆشــکەیەکی
بــاڕووت وایــە کــە هــەر دەم ئەگــەری
تەقینــەوەی هەیــە و خەبــات بــەدژی ئەو
ڕێژیمــە لە چوارچێوەی یاساوڕێســاکانی
خــودی ئــەو حاکمییەتــە ،شــێوازێکی
واڵمــدەری خەبــات نییــە .بەڕێز مســتەفا
هیجــری لەحاڵێکــدا ئــەو قســانەی دەکرد
کە پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ،حــوزووری خۆیــان
لــە ناوخــۆی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
مســۆگەر کردبــوو و بــەم شــێوەیە درزیان
خســتبووە ئەفســانەی ســەقامگیری و
توانــای کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــەوە.
ڕێژیــم کە خۆی بە ڕکەبەری گەورەترین

زلهێــزە جیهانییــەکان دەزانــی ،خــۆی
بــە ناچــار دەزانــی هــەر پــان و پیــان و
هەڕەشــە و گوڕەشــەیەک بەدژی حیزبی
دێموکــرات تاقــی بکاتــەوە هەتــا نەهێڵێ
ئــەو ئەفســانە بێبنەمایــە کــه لــە زەینی
بەشێک لە خەڵکی ساز کردبوو ،چڕژی
تێ بکەوێ و شەق ببا.
دوای لێدوانی لێپرســراوی گشتیی حیزب
دەرحەق به ناسەقامگیریی سیاسی ڕێژیم
و قەیرانــی ناکارامەیی ئەو سیســتمە ،لە
خەزەڵــوەری ســاڵی ٩٦دا ئێــران شــاهیدی
ئاخێزێکــی سەرانســەری و جەمــاوەری
بــوو .دواتــر ئــەو ئاخێــزه ،ســەرهەڵدانە
بەخرۆشــترەکەی بەفرانبــاری ٩٨یشــی
بــەدوادا هــات و بــەم شــێوەیە ڕاســتیی
ڕوانگــەی حیزبــی دێموکــرات و دروســت
بوونی ڕاسان بەتەواوی سەلمێندرا.
دوای ئــەم پێشــەکییە کورتــە هــەوڵ
دەدەیــن ئەنجامەکانــی ڕاســان لــە ســێ
ئاســتی سیاســی ،کۆمەڵناسی سیاسی و
فەلسەفیدا تاوتوێ بکەین.
١ـ دەرەنجامەکانــی ڕاســان لــە ئاســتی
سیاسیدا
سروشــتی سیاســەت لــە ڕۆژهەاڵتــی
ناوەڕاســتدا هەتــا ڕادەیەکــی زۆر لەگەڵ
سروشــتی سیاســەت لــە واڵتانــی ئــازاد و
پێشــکەوتوودا جیاوازی هەیە .پێویســتیی
سیاســەت کــردن بەشــێوەی ئورووپــا و
ئامریکای باکوور لە واڵتانی ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاســت ،وەهمێکــه کــە بەر لــە هەموو
هێــزە سیاســییەکان ،خــودی حاکمییەتــە
داپڵۆســێنەرەکانی ناوچە خەریکن پەرەی
پــێ دەدەن و دواتــر هەندێک خوێندەواری
ناوەندخواز پێداگری لەسەر دەکەن.
ئــەم بۆچوونــە ناڕاســتە لەســەر ئــەو تێــزە
هەڵەیە دامەزراوە که بۆ نموونە واڵتێکی
وەک ئێــران لەگــەڵ باقی واڵتانی ناوچە
جیاوازیــی بنەڕەتیــی هەیــە و ئەگــەر لــە
واڵتانی دیکەی ناوچە ،شەڕ و پێکدادان
و نائەمنــی هەیــە ،لەبــەر ئــەوەی واڵتــی
ئێــران و ڕێژیمــە زاڵەکــەی ،خاوەنــی
سیســتمێکی دەســەاڵتداری نۆڕمــاڵ و
ســەقامگیر و بەهێزە ،کەوابوو ئاکسیۆنی
شۆڕشگێڕانە و خەباتی چەکدارانە وەک
باقــی واڵتــان بــه هیــچ شــێوەیەک لــەم
واڵتەدا واڵم ناداتەوە.
لــەم ســااڵنەی دواییــدا زۆرجــار
لەالیــەن هەندێــک خوێنــدەواری ســەر
بــه ڕێفۆرمخوازانــی حکوومەتییــەوە
گوێبیستی ئەم جۆرە بۆچوونانە دەبووینەوە
کــە بــۆ نموونــە ،ئێــران ،وەک عێــراق و
ســووریە و لوبنان و ســعوودی و ...نییە و
سیســتمە سیاسییەکەی لەگەڵ سیستمی
ئــەو واڵتانــە جیــاوازی هەیە و لێــرە دەبێ
خەباتێــک لــە چوارچێــوەی یاســاکانی
حاکمییەت و به شــێوەی پارلمانتاریســتی
و مەدەنــی بەڕێــوە بچــێ .ســەیر ئەوەیــە

هەمــان ئــەو قســەیە بــۆ نموونــە لەالیــەن
الیەنگرانــی حکوومەتــی تورکیاشــەوە
دەگوتــرا و تەنانــەت کاتی خۆی لە الیەن
ڕێژیمی ڕووخاوی عێراقیشــەوە دەگوترا و
هەمــوو ئــەو کەســانە پێیان وابــوو ئەگەر
ڕێژیمەکانــی دیکــەی ڕۆژهەاڵتــی
ناوەڕاست ڕێژیمی نانۆڕماڵ و دواکەوتوو
و ناســەقامگیرن ،ڕێژیمی خۆیان نۆڕماڵ
و ســەقامگیر و پێشــکەوتووە و سیاســەت
کــردن لــەو واڵتانــەدا دەبــێ هاوشــێوەی
سیاسەت کردن لە ئورووپا و ئامریکا بێ.
ڕاســتییەکەی ئەوەیــە لــە ڕۆژهەاڵتــی
ناوەڕاســتدا تەنانــەت ئاشــتیش بــە بــێ
هێزێکی چەکداری شۆڕشــگێر مسۆگەر
نابێ.
کاتێک ئێمە باســی سیاســەتی ڕادیکاڵ
دەکەیــن مەبەســتمان شــەڕ و کوشــتار
و نائەمنکردنــی شــارەکان و تێــرۆر و
تۆقانــدن نییە ،بەڵکوو مەبەســتمان ئەوەیە
تەنانــەت کاتێــک الیەنێکــی خەباتــکار
لەگــەڵ هێزی دەســەاڵتدار لەســەر مێزی
وتووێژیش دادەنیشێ ،هێزێکی چەکداری
شۆڕشگێر و تۆکمەی ئەوتۆی بەدەستەوە
بــێ کــە نفــووزی لــە نێو خەڵکــی خۆیدا
هەبــێ و وا لــە هێــزی دەســەاڵتدار بــکا
کــە لــە وتووێژەکانــدا حیســابی بــۆ بــکا
و بەســانایی داواکارییەکانــی پشــتگوێ
نەخا .ئێمە پێمان وایە ئەو شــێوە سیاســەتە
لە ڕاساندا بەدی دەکرێ.
٢ـ دەرەنجامەکانــی ڕاســان لــە ئاســتی
کۆمەڵناسیی سیاسیدا
بیرمەندێکــی ئێرانــی ،کۆمەڵــگای ئێران
وەک «کۆمەڵگایەکــی کورتمــاوە»
پێناســە دەکا .مەبەســت لــە کۆمەڵــگای
کورتمــاوە کۆمەڵگایەکــە کــە هــەر لــە
بنەڕەتدا فۆرماســیۆنەکەی بەچەشــنێک
ڕێــک خــراوە کــە تێیــدا دەورەکانــی
ســەقامگیری زۆر دوور و درێــژ نیــن و
دوای هــەر دەورەیەکــی ســەقامگیری،
دەورەیەکــی پشــێوی و ئاڵــۆزی دەســت
پێدەکاتــەوە و لەم دەورە ئاڵۆزەدا ســەرمایە
وەســەریەکنراوەکان بــە زایــە دەچنــەوە
و ئیمکانــی کەڵەکەبوونــی ســەرمایە
لەگۆڕێــدا نییــە .لــە ڕوانگــەی دوکتــور
محەممەدعەلــی هومایــوون کاتووزیانەوە
مێــژووی واڵتێکــی وەک ئێــران لــە
زنجیرەیەکی دووپاتکراوەی سەرەڕۆیی.
پشــێوی و ئاڵــۆزی ـ ســەرەڕۆییەکی
تازەســەرهەڵداو پێــک هاتــووە و
چەندپاتبوونەوەی ئەم زنجیرەیە هەتا ئێستا
ڕێســایەکی مێژوویــی و کۆمەاڵیەتــی و
سیاسیی جێگیر بووە.
بۆچوونەکــەی کاتووزیــان لــە بنەڕەتــدا
وەرگیــراو لــە بۆچوونــی بیرمەنێکــی
ئاڵمانــی بەنــاوی کارل ویتفــۆگڵ ـ ه.
بۆچوونەکــەی ویتفۆگڵیــش کــە وەک
«ســەرەڕۆییی ڕۆژهەاڵتــی» نــاو دەبرێ

وەرگیــراو لــە بۆچوونەکانــی کارل
مارکسە.
مارکــس و بــەدوای ئــەودا ویتفــۆگڵ
لەســەر ئــەو بڕوایــەن کــە لــە کۆمەڵــگا
ڕۆژاواییەکانــدا لەبــەر ئــەوەی ئیمکانــی
کەڵەکەبوونــی هەمــوو جۆرێکــی
ســەرمایه لەئارادایــە ،ئــەم کۆمەڵگایانــە
لــە فۆرماســیۆنەکانی کۆیلــەداری و
جووتیارییــەوە دەگــەن بــه فۆرماســیۆنی
فیۆدالیــزم و لەوێشــەوە کۆمەڵــگا
بەشــێوەیەکی سروشــتی و لــە ئەنجامــی
کەڵەکەبوونــی بەرچــاوی ســەرمایە
دەگات بــه قۆناغەکانــی بورژوایــی و
ســەرمایەداری؛ بــەاڵم لــە کۆمەڵــگا
ڕۆژهەاڵتییەکانــدا لەبــەر ئــەوەی
حاکمییەتــەکان ســەرەڕۆن و هــەر
جارناجارێک شۆڕشێک هەموو سەرمایە
کەڵەکەکــراوەکان لێــک بــاو دەکاتــەوە
کەوابــوو ڕێــگای پەرەســەندن هەمان ئەو
ڕێگایە نییە کە کۆمەڵگا ڕۆژاواییەکان
پێواویانــە .ئەنجامەکــە هەر ئەوەیە کە لە
بەشی پێشوودا ئاماژەمان پێکرد :واڵتانی
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ئــەو واڵتانــە
نیــن بکــرێ بەشــێوەی وەســەریەکنانی
کۆمەڵــە ئاکســیۆنێکی ورد و چکۆڵەی
بێئەژمــار بەدرێژایــی دەورانێکــی زۆر
دوورودرێــژ ،ســەرمایەیەکی سیاســی و
کۆمەاڵتییــان تێــدا پاشــەکەوت بکــرێ
و هەمــوو داواکارییــەکان بەشــێوەی
ئاســایی و یاســایی جێبەجــێ بکرێــن.
واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ئــەم
واڵتانــەن هــەر جارناجارێــک تووشــی
بوومەلــەرزەی هەژێنــەری سیاســی دەبــن
و ئەگــەر گەلێکــی وەک گەلــی کــورد
لــەم ناوچە پانوبەرینــەدا خاوەنی هێزێکی
شۆڕشگێڕی هەڵسووڕ نەبێ ،لە جەنگەی
ئــەم بوومەلــەرزە سیاســییە ســامناکانەدا
و تەنانــەت لــە جەنگــەی ســەقامگیریی
حاکمییەتە ســەرەڕۆکاندا ،بــە یەکجارێ
تێدا دەچێ و مانەوەی تووشــی مەترســی
جیــددی دەبێ .ئەگەر ڕاســان خوازەیەک
بێ بۆ هەر چەشنە خەباتێکی ڕادیکاڵ و
شۆڕشــگێڕانە ،دەکرێ بڵێین لە مەیدانی
سیاســەتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا هەر لە
بنەڕەتدا ڕاســان زەمینەی سیاسەت کردن
بــۆ کورد دەڕەخســێنێ و سیاســەت کردن
لــە بابەتێکــی نەگونجــاوەوە دەگۆڕێ بۆ
بابەتێکی مومکین.
٣ـ دەرەنجامەکانــی ڕاســان لە ئاســتێکی
فەلسەفیدا
لەبارەی جۆرەکانی زانست بەگوێرەی ئەو
ئامانجانــەی زانســتەکە ڕەچــاوی دەکا
گوتوویانە سێ چەشنه زانستمان هەیە:
١ـ ئــەو زانســتەی ڕووی لــە کۆنتــڕۆڵ
کردنــی جیهانــی دەوروبــەرە بههــۆی
دۆزینــەوەی یاســا سروشــتییەکانی
ئــەو جیهانــە .زانســتە سروشــتییەکان و

تەکنۆلــۆژی لەســەر بنەمــای ئــەم شــێوە
زانستە بەرهەم دێن.
٢ـ ئەو زانســتەی ڕووی لە لێکتێگەیشتن
و ســازکردنی پێوەندیدایە .زانســتی وەک
هێرمێنۆتیــک و زانســتی خوێندنــەوە و
ڕاڤەکردنــی دەق لــەم دەســتەیەدا جێگیــر
دەبن.
٣ـ جۆری ســێیەمی زانست ئەو زانستانەن
کــە ئامانجیــان ڕزگارکردنــی مرۆڤ لە
کۆیلەتــی دەروونی و دەرەکییە .زانســتی
وەک دەروونشــیکاری و مارکســیزم لــەم
دەستەیەن.
ئــەم دابەشــکردنە لەالیــەن فیلســووفی
ناوبەدەرەوەی ئاڵمانی یوورگن هابرماسەوە
کراوە .هەر لەسەر بنەمای بۆچوونەکانی
هابرماســەوە ڕەنگــه بتوانین بڵێین دەکرێ
ســێ مۆدێلــی سیاســەت کردنیــش لێک
هەاڵوێریــن .مۆدێلێکــی سیاســەت
کــردن لەســەر بنەمــای دۆزینەوەی یاســا
کۆمەاڵیەتییەکان و ڕێسا کارگێڕییەکان
ســەقامگیرەکان
کۆمەڵــگا
لــە
بەڕێوەدەچێ.
دەکــرێ بڵێیــن سیاســەت کردنــی
پارلمانتاریســتی لە چوارچێوەی واڵتێکی
وەک فەڕانســە یــان بریتانیا لەم خانەیەدا
جێگیــر دەبــێ .جۆرێک سیاســەت کردن
ڕووی لــە تێگەیشــتنی دووالیەنــە و
چەندالیەنــە و پێکهێنانــی ئەو ســازییانەن
کــە لە ئاســتێکی جیهانیــدا کار دەکەن،
وەک هەمــوو ئەو هەوڵە سیاســییانەی لە
ئاستی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکاندا
و لــە ئاســتی جیهانــی و ناوچەییــدا
دەدرێن .جۆری ســێیەمی سیاســەت کردن
سیاســەتی ڕزگاریبەخشــە .سیاســەتی
ڕزگاریبەخــش ڕووی لــە ئازادکردنــی
ئــەو هێزە ژێردەســتانەیە کە بەشــێوەیەکی
سیســتماتیک دەچەوســێنرێنەوە و مافیان
پێشێل دەکرێ.
خەباتــی گەلــی کــورد لــە هەمــوو
پارچەکانی کوردســتاندا لەســەر بنەمای
ئــەم مۆدێلەی ســێیەمی سیاســەت کردن
واتــە سیاســەتی ڕزگاریبەخــش بەڕێــوە
دەچــێ .ڕاســان لــە ڕوانگــەی ئێمــەوە
گەڕانــەوە بــۆ جەوهــەری ئــەم چەشــنە
سیاسەتەیە.
پشــتگیری کــردن لــە ڕاســان وەک
خەباتێکــی ڕزگاریبەخــش ،بەمانــای
ڕەتکردنــەوی شــێوەکانی دیکەی خەبات
وەک خەباتی پارلمانتاریستی یان کاری
سیاســی نێونەتەوەیــی نییــە؛ لەڕاســتیدا
ڕاســان ئیمکانــی ئــەو شــێوە خەباتانــەش
بــۆ ئێمــەی کــورد دەڕەخســێنێ .لەبــەر
ئەوەی هەروەک گوتمان بەگشتی ڕاسان
بریتییــە لــە مومکیــن کردنــی بابەتــی
نامومکینی سیاســەت کردن لە مەیدانی
ئاڵــۆز و دژواری سیاســەتی ڕۆژهەاڵتــی
ناوەڕاستدا.
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ئاوڕێک لە حەفتاوپێنج ساڵ خەباتی حیزبی دێموکرات
تالب قەیسەری

ئاوڕدانــەوە لە مێژوو یان ناســینی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بەتایبەت
بــۆ نەســڵی ئەمــڕۆ وەک ئەرکێکــی
پیــرۆز پێویســتە ،دیــارە بــۆ ناســینی هەر
حیزبێک پێویستە وەک هەر دیاردەیەکی
کۆمەاڵیەتــی دیکــە ئــاوڕ لــە ســەرەتای
دروســتبوونی بدەینەوە تا باشــتر هۆکاری
دروســتبوون و پێکهاتنــی بناســین و ئــەو
هەلومەرجانــە بناســین کــە بوونەتە هۆی
ئەوەی حیزبی دێموکرات بێتە دونیاوە.
بــۆ ئــەوەی بزانیــن لــە چ هەلومەرجێکدا
حیزبــی دێموکــرات لەدایــک بــووە،
پێویســت نــاکات مێــژووی دوورودرێــژی
حیــزب هەڵبدەینەوە ،تەنیا بەســە ئاوڕێک
لــە هەلومەرجــی نزیــک لــە ســاڵی
لەدایکبوونی حیزب بدەینەوە.
بێگومــان بەدرێژایــی مێــژوو هەبــوون
ڕێکخــراو و بزووتنەوەگەلێــک کە لەهەر
دەرفەتێکــدا دەســتیان داوەتــە شــۆڕش و
زۆر جاریــش بــە مەبەســتی پێکهێنانــی
واڵتێکــی ســەربەخۆ خەباتیــان کــردووە،
بەاڵم بەداخەوە ئەم ڕاپەڕینانە بەهاوکاری
دوژمنانــی گەلــی کــورد لەهەمــوو
پارچەکانی کوردستان تێک شکێندراوە،
بەاڵم هەســتی نەتەوایەتییان لەناو کورددا
بووژاندووەتــەوە و زۆرجار کاریگەرییەکی
بەرچاویــان کردووەتــە ســەر پتەوبــوون
و یەکگرتووبوونــی نەتــەوەی کــورد.
هەرچەند لەهەموو پارچەکانی کوردستان
خەبــات بۆ مافی نەتەوەیی بەردەوام بووە،
بــەاڵم النیکەم کوردەکانی ڕۆژهەاڵت تا
ســاڵی  ١٨٦٥توانییان وەک حکوومەتی
بنەماڵەی ئــەردەاڵن خودموختاری خۆیان
بپارێزن.
پــاش کۆتاییهاتنــی دیکتاتــۆری
بیســت ســاڵەی ڕەزاخــان کــە زۆرداریــی
نەتەوەیی گەیشــتبووە لووتکە بەجۆرێک
کــە لەدرێــژەی سیاســەتی توانــەوە و
ئاســمیلەکردنی ڕەزاشادا کە شۆڤێنیزمی
ئێرانی بوو بە سیاســەتی فەرمی ڕێژیمی
پەهلــەوی و گەالنــی غەیرەفــارس خرانــە
ژێــر توندوتیژتریــن ســتەمی نەتەوەیــی
بەجۆرێک کە بۆ لەنێوبردنی شوێنەواری
نەتەوەیــی و فەرهەنگــی ئــەم گەالنــە
بەرنامەیەکــی داڕێــژراو و درێژخایــەن
بەڕێــوە دەچــوو بەمەبەســتی توانــەوەی
گەالنی غەیری فارس.
دەســتیوەردانی مێــژووی کــۆن و نــوێ،
گۆڕینــی نــاوی شــار و گونــدەکان،
قەدەغەکردنــی زۆربــەی ڕێوڕەســمە
نەتەوەییــەکان ،تەنانــەت لەبەرکردنــی
جلوبەرگــی نەتەوەیــی ،هەمــوو ئەمانــە
بــۆ ئــەوە بوو نیشــان بــدرێ لە ئێــران تاقە
نەتەوەیەک هەیە ئەویش نەتەوەی فارسە.
پاش ئەم غەدرە مێژووییە و کۆتاییهاتنی
دەسەاڵتی دیکتاتۆری ڕەزاشا دەرفەتێک
دێتــە ئــاراوە و هەندێــک ئــازادی
دێموکراتیــک لــە ئێرانــدا پەیــدا دەبــێ و
حیزب و ڕێکخراوە سیاسییەکان بووژانەوە
و پەرەیان گرت ،پاش بیست ساڵ خەڵکی
ئێــران هەســتیان بــە ئــازادی کــرد .پــاش
هەڵگیرســانی جەنگــی جیهانــی دووەم و
داگیرکردنــی ئێــران لەالیــەن دەوڵەتانــی
سۆڤییەت لە باکوور و بریتانیا و ئەمریکا
لــە باشــوورەوە بارودۆخێــک لــە ناوچەی
مەهاباد و دەوروبەری پێکدێت کە بەدوور
دەبێــت لــە ملمالنێــی ئــەو زلهێزانــە ،هــەر
بۆیە کۆمەڵێــک چاالک و ڕوناکبیری
کــورد ئەم هەلــە دەقۆزنــەوە و کۆمەڵەی
ژیانــەوەی کــورد لــە مەهاباد لــە ڕۆژی
٢٥ی گەالوێــژی  ١٣٢١بــە مەبەســتی
ڕزگاری نەتــەوەی کــورد پێکدێنــن.
کۆمەڵــەی ژیانــەوەی کــورد هەرچەنــدە
ئامانجــی ســەربەخۆخوازانەی هەبــوو،
بــەاڵم وەک ڕێکخراوێکــی نهێنی کاری
دەکــرد ،بۆیــە پێویســتیی دامەزراندنــی
حیزبێکــی مۆدێــڕن بــە بەرنامەیەکــی
پێشــکەوتنخوازانە ببــووە زەرورەتێکــی
حەتمی مێژوویی.
پەرەســەندنی بــێ وێنــەی جوواڵنــەوە

لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت کــە
پێوەندییەکــی ئۆرگانیکی لەگەڵ هەموو
جوواڵنەوەکانی ئێران هەبوو بەشــێوەیەکی
نەدیتــراو پــەرەی ســەندبوو و نیــازی بــە
ڕێکخراوێکی یەکگرتوو و دێموکراتیک
لەگــەڵ بەرنامەیەکی ڕێکوپێک و ڕوون
بۆ کۆمەاڵنی خەڵک هەبوو .جێگیربوونی
ئازادییــە دێموکراتیکــەکان لــە ئێــران و
چوونەپێشــی جوواڵنــەوەی دێموکراتی لە
سەرانســەری ئێران و تێکشــکانی ئاڵمانی
نــازی و ســەرکەوتنی خەباتــی گــەالن
بەســەر فاشــیزمدا ،زەمینــەی بــۆ ئــەوە
ئامــادە کردبــوو کە حیزبێکی پێشــەنگ
و وەاڵمــدەری ڕۆژگاری نــوێ بــۆ
یەکەمجــار لە مێــژووی نەتەوەی کورددا
بــۆ وەدیهێنانــی ئامانجــە لەمێژینەکانــی
گەلــی کــورد پێــک بــێ ،حیزبێــک کە
هــەم پێویســتییەکی مێژوویــی بــوو هــەم
زەمینــەی دامەزراندنــی ئامــادە بــوو.
ئــەوە بــوو کە هەســت بەو بەرپرســیارەتییە
مێژووییــە وای کــرد لە ٢٥ی گەالوێژی
 ١٣٢٤لە مهاباد بە سەرۆکایەتی پێشەوا
قــازی محەممــەد حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان دامــەزرا .دامەزراندنــی
حیزبــی دێموکرات وەک شــەهیدی نەمر
د.قاســملوو دەفەرمێ« :نوختەگۆڕانێک
بــوو لــە مێــژووی خەباتــی لەمێژینــەی
گەلــی کــورد و ســەرەتایێک بــوو لــە
پێکهێنانــی ڕێکخــراو و حیزبــی سیاســی
پێشــکەوتوو و مۆدێــڕن ،چونکــە پێش لە
حیزبــی دێموکــرات لــە هەمــوو مێــژووی
نەتــەوەی کــورددا حیزبێکــی ئەوتــۆ
پێشــکەوتوو بــە بەرنامەیەکــی ڕوونــەوە
پێکنەهاتبــوو ،هەربۆیــە هەر لە ســەرەتاوە
حیزبی دێموکرات پشتیوانی هەموو چین
و توێژەکانــی کۆمەڵــی کــوردەواری بــۆ
الی خۆی ڕاکێشا».
لەســەرەتای دامەزراندنییــەوە حیزبــی
دێموکــرات چەنــد ئەرکــی گرنگــی
لەسەرشــان بــوو لەوانــە :ڕێکخســتنی
کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان و
کۆکردنەوەیــان لەژێــر ئــااڵی خــۆی
بەتایبەتی لەژێر بەرنامەیەکی ڕێکوپێک
و ڕوونــی سیاســیدا و گرێدانــی خەباتــی
گەلی کورد لەگەڵ خەباتی سەرانسەری
گەالنــی ئێــران بۆ دێموکراســی و خەبات
دژی فاشیزم و سەرەڕۆیی.
حیزبــی دێموکــرات توانــی پێوەندییەکــی
بــاش لەگــەڵ حیــزب و ڕێکخراوەکانــی
دیکــەی ئێــران پێــک بێنــێ ،هەروەهــا
ئەرکێکــی دیکــەی حیــزب ئــەوە بــوو
کــە پشــتیوانیی هێــزە ئازادیخــواز و
دژەفاشیســتەکانی جیهانــی بــۆ مافــی
ڕەوای گەلی کورد لە کوردســتانی ئێران
و خەباتــی ڕزگاریخوازانەی گەلی کورد
ڕابکێشێ.
حیزبــی دێموکــرات هــەر لەســەرەتای
دامەزراندنییــەوە هەمــوو هەوڵــی خــۆی
خســتەگەڕ بــۆ ئــەوەی لــە چوارچێــوەی
بەرنامەیەکــی ڕێکوپێکــدا زۆرێــک لــە
مــاف و داخوازییەکانــی گەلــی کــورد
فورمولــە بــکا و هەوڵی دەســتەبەرکردنی
بــدات ،بۆ نموونــە خودموختاری ،خوێندن
بــە زمانــی زگماکــی ،بەڕێوەبردنــی
کاروبــاری ئیــداری بــە زمانــی کوردی،
دامەزراندنــی ئەنجومەنــی ویالیەتــی
کوردســتان بــۆ بەڕێوەبردنــی کاروبــاری
کۆمەاڵیەتــی و حکوومــی و چاوەدێــری
کردنیــان ،دامەزراندنــی کارمەندانــی
حکوومی لە خەڵکی خۆجێیی ،بەرابەری
و یەکســانی لەنێــوان خــاوەن موڵــک و
گوندنشــینان بــۆ دابینکردنــی مافــی
هــەر دووال ،دروســتکردنی دۆســتایەتی
لەگــەڵ گەالنی دیکەی ئێــران بەتایبەت
دراوســێکان ،پەرەپێــدان بــە کەرتــی
کشــتوکاڵ و بازرگانــی ،فەرهەنــگ،
تەندروســتی ،گەشــەی ئابــووری و
ســودوەرگرتن لــە ســامانی سروشــتی و
کانگاکانــی کوردســتان و ڕەخســاندنی
ئــازادی و بەرابــەری و پێشخســتنی
کوردستان.
یەکێــک لە دەســتکەوتە هەرەگەورەکانی
حیزبــی دێموکــرات دامەزرانــی کۆماری
دێموکراتیکــی کوردســتان بــوو کــە لــە

٢ی ڕێبەندانــی ســاڵی  ١٣٢٤لەســەر
دەســتی پێشــەوا قــازی محەممــەد لــە
چوارچــرای مەهابــاد لــە نێــو ئاپــۆڕای
جەمــاوەری خەڵکــی کوردســتاندا
ڕاگەیەنــدرا .پێش دامەزراندنی کۆماری
کوردســتان لەالیــەن حیزبــی دێموکراتــەوە
بــۆ ئــەوەی لــە دواڕۆژدا لــە بەڕێوەبردنی
کاروبــاری نیزامــی و فەرهەنگــی و
ڕۆشــنبیریدا کەموکوڕییەکان پڕ کاتەوە
بەهەماهەنگــی لەگــەڵ باقــرۆف شەســت
کــەس لــە الوانی کوردســتان بــۆ فێربوون
نێردرانــە یەکێتیــی ســۆڤییەت ،هەروەهــا
چاپخانەیەکــی لــە یەکێتیــی ســۆڤییەت
وەرگــرت بــۆ چــاپ کردنــی ڕۆژنامــە و
گۆڤــار و کتێــب کە چاپەمەنی حیزبی و
هەموو ئەو نووسراوانەیش کە لە سەردەمی
کۆمــاری کوردســتاندا دەردەچوون چاپ
دەکرد.
دەســکەوتەکانی کۆمــاری کوردســتان
لەڕاســتیدا دەســکەوتی حیزبی دێموکرات
بــوون ،چونکــە کۆمــار لەســەر دەســتی
حیزبــی دێموکــرات و بناغــەی ئەو حیزبە
دامــەزرا کــە ئەمانــە بەشــێکی دیکــە
بــوون لــەو دەســکەوتانە کــە لەڕاســتیدا
شــانازییەکەی وەبــەر حیزبــی دێموکــرات
دەکــەوێ :هەڵکردنــی ئااڵی کوردســتان
لە شــار و گوندەکانی کوردستان ،دانانی
ســروودی نەتەوایەتیــی ئــەی ڕەقیــب،
بــۆ پێشخســتنی فەرهەنگــی کــورد بــۆ
یەکــەم جــار شــانۆی کوردیــش پێکهات،
دامەزراندنی یەکێتی ژنان کە لەڕاســتیدا
شۆڕشێک بوو لەو سەردەمەدا ،پێکهێنانی
ســپای میللــی کوردســتان کە بــە هێزی
پێشــمەرگە نــاو نــرا کــە پێویســتییەکی
هەرەگرنــگ بــوو بــۆ پاراســتنی کۆمــار
و دەســکەوتەکانی گەلــی کــورد و

حیزبــی دێموکــرات ،پەرەپێــدان بــە کاری
بازرگانــی کە کاریگەری زۆری لەســەر
بووژانەوەی ئابووریی کوردســتان کردبوو.
پاش هەرەســهێنانی کۆماری کوردســتان
ئەندامانــی نهێنــی حیزبــی دێموکــرات
ڕۆڵێکــی ڕۆشــنگەرانە و بەرچاو دەگێڕن
لــە وشــیارکردنەوەی خەڵکی کوردســتان
بەتایبەت جوتیارانی مەهاباد و بۆکان بۆ
داکۆکیکردنی لە یاســای ســەدی بیست
کــە پێوەنــدی بە دابەشــکردنی بەرهەم لە
نێــوان وەرزێــڕ و خاوەن موڵکــدا هەبوو کە
تــا ئێســتا کەمتر ئــاوڕی لــێ دراوەتەوە،
ئــەم یاســایە دوکتــور موســەدق لە ســاڵی
١٣٣١دا بەپەسندی پەرلەمانی گەیاندبوو
بــۆ پشــتیوانی وەرزێــڕەکان لــە بەرانبــەر
خاوەن موڵکەکاندا.
تێکۆشــانی حیزبی دێموکرات لە بەهاری
ســاڵی ١٣٣٢ەوە بــوو بــە تێکۆشــانێکی
نیوەئاشکرا و لە شارەکانی سنە و مەهاباد
ڕێکخراوەکانــی حیزبی دامــەزران و پاش
حــەوت ســاڵ بــۆ یەکــەم جار لــە بەهاری
١٣٣٢دا بەیاننامــەی فەرمــی بــە زمانی
کــوردی لەالیــەن حیزبــی دێموکراتــەوە
بــاو کرایــەوە .هــەر لــەو سەروبەندەشــدا
بوو کە د.قاســملوو هەســتی بەوە کردبوو
کــە حیزبــی تــوودە خەریکــە هێژموونــی
خــۆی بەســەر حیزبــی دێموکراتــدا
دەســەپێنێ ،بۆیە دوکتور قاسملووی نەمر
هەوڵەکانــی خــۆی خســتەگەڕ و حیزبــی
دێموکراتــی لەژێــر هێژموونــی حیزبــی
توودە هێنا دەرەوە و ســەربەخۆیی سیاســی
و تەشــکیالتی بــۆ حیزبــی دێموکــرات
گەڕانــدەوە ،بــەاڵم بەداخــەوە حیزبی توودە
ئەوەنــدە لەبــاری فکرییــەوە ڕۆچووبــووە
نــاو بیــری هەندێ لە ئەندامانــی حیزبەوە
کــە پــاش شۆڕشــی گەالنــی ئێــران و لە

ساڵی ١٣٥٨دا پاش کۆنگرەی چوارەمی
حیــزب تاقمێکــی حــەوت کەســی کــە
خۆیــان وەک پێڕەوانــی کۆنگــرەی
چــوار دەناســاند لە حیــزب جیابوونەوە بەو
خەیاڵــەی کــە ڕێژیمــی کۆنەپەرســتی
خومەینــی دژی ئیمپریالیزمی جیهانییە،
واتــە حکوومەتێکــی شۆڕشــگێر و
ســەردەمیانەیە کە ئــەم بۆچوونە بەداخەوە
هەمان بۆچوونی حیزبی توودە و شەخسی
کیانــوری بــوو کــە لەکۆتاییــدا بەخۆیان
و حیزبــی توودەشــەوە بۆیــان ڕوون بوویەوە
کــە تووشــی چ هەڵەیەکی ســتراتیژیک
بوونــە ،بەاڵم ئەم لە خەوهەســتانە درەنگ
بــوو .پــاش ئــەم قۆناغــە شۆڕشــگێڕانی
حیزبــی دێموکــرات لــە ســاڵەکانی -٤٦
٤٧دا دەستیان دایە خەباتێکی چەکدارانە
لــەدژی دیکتاتــۆری و فــەزای داخراوی
سیاســی ئــەوکات ،ئــەم ڕاپەڕینــە دوای
کۆمــاری کوردســتان توانــی دەنگــی
ئازادیخوازیی خەڵکی کوردستان بەگوێی
جیهــان بگەیەنــێ ،هەرچەند ئەم ڕاپەڕینە
لەالیەن دەســەاڵتی سەرەڕۆی حەمەرەزاشا
و چەنــد هۆکارێکــی دیکــەوە بــەرەو
هەڵدێــر بــرا و کۆتایــی بەتەمەنــی هێنرا،
بــەاڵم الپەڕەیەکــی زێڕینــی دیکــەی پڕ
لەشانازی و تێکۆشانی لەمێژووی گەلی
کــورددا تۆمار کرد و ئەو ڕاســتییەی بە
دۆســت و دوژمنانــی ئــازادی و نەتەوەی
کــورد ســەلماند کــە ڕێبەرایەتیی حیزبی
دێموکــرات لەڕیــزی پێشــەوەی خەبــات و
گیانبازی و کۆڵنەداندان .هەر ئەو خەبات
و گیانفیدایی و کۆڵنەدانەیە وای کردووە
حیزبی دێموکرات هەمیشــە وەک حیزبی
پێشــەنگ و جێــگای بــاوەڕ و متمانــەی
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردســتان بمێنێتەوە
و درێژە بە خەبات بدات .پاش ســەرکوتی

ئــەم جوواڵنەوەیــە ڕێبــەری نــاوداری
کــورد د.قاســملوو ڕێبەرایەتــی حیــزب
و جوواڵنــەوەی میللــی دێموکراتیکــی
نەتــەوەی کــوردی لــە کوردســتانی ئێران
گرتــە دەســت و بەدانانــی بەرنامەوپێــڕەو
و پێکهاتــەی حیزبــی دێموکراتی لەســەر
بنەمــای فەرهەنگــی شۆڕشــگێڕانە و
ئوســول و پڕەنســیپە دێموکراتیکــەکان
ڕێکخســتەوە و گیانێکــی تــازەی وەبــەر
حیــزب و بزووتنەی کــورد لەم پارچەیەی
کوردستاندا خستەوە.
بە ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەالنــی ئێران
بەسەر دیکتاتۆریی حەمەرەزاشادا و هاتنە
ســەرکاری ڕێژیمی کۆماری ئیســامی
و بەتااڵنبردنــی دەســکەوتەکانی گەالنی
ئێــران لەالیــەن ئاخونــدە بیرتەســکەکانەوە
حیزبــی دێموکــرات هەوڵــی دا کــە
داخوازییەکانــی گەلــی کــورد کە خۆی
لــە دروشــمی دێموکراســی بــۆ ئێــران و
خودموختــاری بۆ کوردســتاندا دەبینییەوە
لــە ڕێگای ڕادیــۆ و تەلەفزیۆنی فەرمی
ئێرانــەوە بــۆ خەڵکــی ئێران شــی بکاتەوە
تــا پیالنــی دوژمنــان لــە چەواشــەکردنی
بیــروڕای گشــتیی خەڵکــی ئێــران بــە
نیســبەت شۆڕشــی کوردســتانەوە پوچەڵ
بکاتــەوە و لــە دانانــی یاســای بنەڕەتــی
ئێرانــدا ڕێگا بــدرێ نوێنەرانــی کوردیش
لــە دانانــی ئــەو یاســایەدا بەشــدار بــن،
هەروەهــا گەاڵڵەیەکــی بــۆ دابینکردنــی
مافــە ڕەواکانــی خەڵکــی کوردســتانی
پێشکەشــی ســەرۆکوەزیرانی ئەوکاتــی
ئێــران «مێهــدی بــازرگان» کــرد ،بــەاڵم
وەاڵمــی هەموو ئــەم داخوازییانــە لەالیەن

درێژە لە الپەڕەی ١١

ژمارە ١٥ ، ٧٨٠ی ئاگۆستی ٢٠٢٠

درێژەی الپەڕەی ١٠
کۆمیتــەی ئینقالبــەوە کــە لەڕاســتیدا
فەرمانیــان لــە خومەینــی وەردەگــرت بــە
شەڕی خوێناوی  ٢٤ڕۆژەی سنە و دواتر
بــە فەرمانــی جیهــادی خومەینــی دژی
خەڵکی کوردســتان لــە ٢٨ی گەالوێژی
١٣٥٨دا وەاڵم درایــەوە کــە ئاکامــی ئەو
شــەڕە شکســتی هێزەکانــی کۆمــاری
ئیســامی بــوو ،بــەو حاڵــەش ئــەوکات
کــە خومەینــی ئاگربەســتی ڕاگەیاند _
کــە دیــارە مەبەســتی خۆڕێکخســتنەوە و
وچاندانێــک بوو بــۆ هێزەکانی _ داوای
لــە هێــزە کوردییەکان کرد کــە دەیهەوێ
کێشەی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت
بە ڕێگای ئاشــتییانە و وتووێژ چارەســەر
بــکات ،حیزبــی دێموکــرات و شەخســی
د.قاســملوو بــۆ ئــەوەی کــورد وەک
گەلێکی شەڕخواز نەناسێندرێ وتی :ئێمە
بــەو پەیامــە ئاشــتیخوازانەیەی خومەینی
لەبەیــک ئەڵێیــن و حازرین کێشــەکانمان
بە ڕێگای ئاشــتی و گفتوگۆ چارەســەر
بکەیــن ،بەاڵم هەروەک پێشــتریش حیزبە
کوردییــەکان دەیانزانــی ئــەو پەیامــەی
خومەینــی تەنیــا فێــڵ کردنــە لــە کورد،
هێرشــێکی بەرباڵوتــری کــردەوە ســەر
خەڵکی کوردستان.
هــۆکاری ئــەوەی حیزبــی دێموکــرات و
د.قاســملوو بــەو پەیامــەی خومەینــی بۆ
ئاشتی لەبەیکیان گوت بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە
تا بە بیروڕای گشــتیی جیهان بســەلمێنن
کە گەلی کورد گەلێکی ئاشــتیخوازە و
لەالیەکــی دیکەشــەوە پێش بــە فرتوفێڵی
ڕێژیــم بگــرن کــە ئەگــەر هاتــوو دووبارە
هێرشــی کردەوە ســەر کوردستان ڕێژیم بە
خەڵکی کوردستان نەڵێ ئەوە ئێمە داوای
ئاشــتیمان کــرد و حیزبــە کوردییــەکان
وەاڵمی ئاشــتیخوازانەی ئێمەیان نەدایەوە
کە لەڕاستیشــدا کاتێک هێرشی دووبارە
کرایــە ســەر خەڵکی کوردســتان خەڵکی
کوردســتان زیاتر لە شــەڕی ســێ مانگە
پشــتیوانییان لــە حیزبــەکان و بەتایبــەت
حیزبــی دێموکــرات کــرد و بــە هــەزاران
کەس دەستیان دایە چەک و هاتنە ڕیزی
تێکۆشــەرانی دێموکراتــەوە .ڕێژیمــی
خومەینــی لــە درێــژەی هێــرش بــۆ ســەر
خەڵکی کوردســتان لە ســاڵەکانی ١٩٨٠
بــۆ  ١٩٨١قوتابخانەکانــی کوردســتانی
داخســت و ئیدارەی پەروەردە و فێرکردنی
کوردستانیشــی بەنــاوی «پاکســازی»
هەڵوەشاندەوە بە مەبەستی دوورخستنەوەی
ڕۆڵەکانــی کورد لە پڕۆســەی خوێندن و
ســەپاندنی سیاســەتی خۆی بەســەریاندا.
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران بۆ
ڕێگــری کردن لەم سیاســەتەی کۆماری
ئیســامی لەناوچەکانــی ژێر دەســەاڵتی
هێزی پێشمەرگە و ناوچە ئازادکراوەکاندا
بەشــێک لە قوتابخانەکانیان کردەوە و لە
ڕێگای مامۆستایانی شۆڕشەوە درێژەیان
بە خوێندن دا.

لەمبارەیــەوە حدکا لە ڕێی بانگەوازێکەوە
هانــی مامۆســتایانی دا و داوای لــێ
کــردن لــە ڕێــی «خولــی پێگەیاندنــی
مامۆســتایان»دا ئــەو کەســانە ڕابهێنــن
بــۆ وانەوتنــەوە کــە ئامادەییــان دەربڕیــوە،
دیــارە زۆربــەی ئــەو مامۆســتایانە
کادر و پێشــمەرگەی حیــزب بــوون کــە
سەرەڕای ئەرکی پێشــمەرگایەتی کاری
مامۆستایەتیشــیان لــە گونــد و ناوچــە
ئازادکراوەکانــدا تــا ســاڵی  ١٣٦٢لــە
قوتابخانەکانــی شۆڕشــدا بــە باشــی بــە
ئەنجام گەیاند تا مندااڵنی کوردستان لە
پڕۆسەی خوێندن بە زمانی زگماکی دوا
نەکەون ،هەر وەک وتمان ئەم پڕۆسەیە تا
ساڵی  ١٣٦٢درێژەی کێشا کە بۆ ساڵی
 ١٣٦١بــۆ  ١٣٦٢پەرتوکەکانــی پۆلــی
یەکەمــی ســەرەتایی بــە زمانــی کوردی
لە چاپ دران.
سیاسەتی ئوسولی و دوور لە
دەمارگیری حدکا
پاش هاتنەســەرکاری ڕێژیمی ئاخوندی،
پێڕەوانــی خەتی خومەینــی هەڵیانکوتایە
ســەر باڵیۆزخانــەی ئەمریــکا و هەمــوو
کارمەندانــی ئــەو باڵیۆزخانەیەیــان
دەســتگیر کــرد کە بۆ مــاوەی  ٤٤٤ڕۆژ
لــە زیندانەکانــی کۆمــاری ئیســامیدا
مانەوە .هەر ئــەوکات حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران ئــەو کارەی کۆماری
ئیســامی مەحکــوم کــرد و بــە دژی
عورفــە دیپلۆماتیکەکانــی لەقەڵــەم دا.
یەکێکی دیکە لە هەڵوێستە بەجێیەکانی
حیزبــی دێموکــرات بایکۆتکردنــی بەنــاو
ڕێفراندۆمــی کۆمــاری ئیســامی بــوو
کــە ڕێژیــم زۆر زیرەکانە و بەشــێوەیەکی
فێڵبازانــە کاڵوی لەســەر خەڵکــی ئێــران
نــا ،تــا لــە ڕێفراندۆمێکــی گوماناویــدا
دەنــگ بــە کۆمــاری ئیســامی بــدەن،
حیزبــی دێموکرات ئــەو هەوڵەی ڕێژیمی
بــە کارێکی نادێموکراتیک و ناشــەفاف
زانــی و بایکۆتــی کرد ،بەشــێکی دیکە
لــە سیاســەتی دروســت و ئوســولی حیزب
بۆ هەڵســوکەوت لەگەڵ دیلەکانی شــەڕ
دەگەڕێتەوە کە بەوپەڕی ڕێزەوە لەگەڵیان
بەرخــورد کــراوە و تەنانــەت پێشــمەرگەی
حیزبیــش لەســەر هەڵســوکەوتی نابەجــێ
لەســەر دیلــەکان لــە حیــزب دەرکــراوە،
تەنانــەت حیزبــی دێموکــرات هیچــکات
هەوڵــی تەقاندنــەوە و تێــرۆری نــەداوە
هەرچەنــد خــۆی قوربانــی دەســتی تێرۆر
بووە.
ئەمانــە دەرخــەری ئــەوەن کــە حیزبــی
دێموکــرات بــاوەڕی تــەواوی بــە بنەمــا
ســەرەکییەکانی مافــی مــرۆڤ و
جاڕنامەی گەردوونی مافەکانی مرۆڤ
هەیە و هەموو یاســا و ڕێســا دیارەکانی
شەڕیشی پاراستووە.
حیزبی دێموکرات وەک نوێنەری
ڕاستەقینەی داخوازییەکانی خەڵکی
کوردستان
ئەگــەر هەڵوەســتەیەکی مێژوویی لەســەر

خەبــات و تێکۆشــان و مامەڵــەی ڕێژیمە
داگیرکەرەکانــی کوردســتان لەگــەڵ
بزاڤــی ڕزگاریخوازیــی کــورد بکەیــن،
ڕووی گفتوگــۆ و دانوســتانەکان لەگەڵ
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران و
ســەرکردایەتی ئــەو حیزبــە بــووە ،ئــەوەی
توانیبێتــی پارێــزەر و داکۆکیــکاری
مافــە ڕەواکانی خەڵکی کوردســتان بێت
و سازشــیان لەســەر نــەکات ،قوتابخانەی
کوردایەتــی واتــە حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران بــووە و ڕێژیمیش تەنیا
ئــەو حیزبە و ســەرکردایەتی ئەو حیزبەی
بە کۆســپی سەرەکی سەر ڕێگای خۆی
بــۆ ســەپاندنی هێژمۆنــی خــۆی بەســەر
گەلــی کــورد و ســەپاندنی سیاســەتی
هێژمونگەرایی خۆی بەسەر ئەو خەڵکەدا
زانیوە .حیزبــی دێموکراتیش ئەم هەوڵەی
هــەم وەک دەرفەت چــاو لێکردووە و هەم
وەک هەڕەشــە ،وەک دەرفــەت چــاوی
لــێ کــردووە بەڵکــوو بتوانێ لــە ڕێگای
گفتوگۆ و ئاشــتییەوە بەشــێک لە مافە
ڕەواکانــی گەلــی کــورد وەدەســت بێنێ،
هەڵبــەت حیزبــی دێموکــرات لــە هەمــان
کاتــدا کــە گفتوگــۆی دەکــرد مەیدانی
خەباتــی چەکداریشــی بەباشــی ئیــدارە
دەکــرد تــا لــە ســۆنگەی هێــزەوە مامەڵە
لەگــەڵ داگیرکــەر بــکات ،لەالیەکــی
دیکەوە هەڕەشــە بوو بــۆ حیزب ،چونکوو
ئــەو ڕێژیمەی لەبەرانبەرت دادەنیشــێ بۆ
وتووێژ ڕێژیمێکی تاسەر ئێسقان دیکتاتۆر
و نامۆ لەگــەڵ نۆرمە دێموکراتیکەکانە
کــە دیارە ئاکامەکەشــی بەناحەق ڕژانی
خوێنی سەرکردەی بلیمەتی گەلی کورد
و حیزبــی دێموکــرات د.قاســملوو بــوو.
مەتەڵێکــی کــوردی هەیە دەڵێ« :داری
بــەردار تیــری تێدەگیــرێ» هەر ئەمەش
وایکــردووە بــەردەوام هەوڵــی لەناوبــردن و
تێکشــکانی بــدەن ،بۆیە هــەردوو ڕێژیمی
داگیرکــەری کوردســتان هەرکامیــان
بەشــێوازێک هەوڵــی تێکشــکاندنی
بزووتنــەوە و لەناوبردنــی ڕێبەرانــی
بزووتنــەوەی کوردیــان داوە؛ لە ســمکۆی
شــکاک باوکی ناســیۆنالیزمی کوردەوە
بگرە تا دەگاتە پێشەوا قازی محەممەد و
د.قاسملوو و دوکتور شەرەفکەندی.
هەوڵی ئاشتیخوازانەی حیزبی
دێموکرات و الیەنی بەرانبەر
هەروەک پێشــتریش باســمان کــرد حیزبی
دێموکرات لە ســەرەتای شۆڕشی گەالنی
ئێرانــەوە هەوڵــی دا تــا ڕێگای ئاشــتی و
گفتوگــۆ و بەهێنانــە بەرباســی دروشــمی
دێموکراســی بۆ ئێران و خودموختاری بۆ
کوردســتان ڕێژیم بەو قەناعەتە بگەیەنێ
کــە داخوازییەکانی گەلــی کورد قبووڵ
بــکات ،بەو ئومێدەی خەڵکی کوردســتان
بــە مافەکانیــان بگــەن و ببێتــە مایــەی
ســەقامگیری و هەوێنــی پێکەوەژیانــی
ئاشــتیانە و هاتنــە پێشــەوەی قۆناغێکــی
نــوێ لــە ژیانی سیاســی و کۆمەاڵیەتی
و ئابــووری و بنەماکانــی یەکتــر قبــووڵ
کــردن لە ئێرانی نوێدا ،بەاڵم ئەم هەوڵەی

هیچ ئاکامێکی نەبوو.
ئەمــەم بۆیــە بــاس کــرد تــا بزانیــن و
باشــتر دوژمنەکانمــان فــام بکەیــن،
ئەگــەر ئاوڕێــک لە مێژووی سەدســاڵی
ڕابــردووی ئێــران بدەینــەوە ،لــە کۆتایــی
حکوومەتــی قاجاڕەکانــدا فکــری
دەوڵــەت – نەتــەوە لەالیــەن ڕۆشــنبیران
و نوخبــەی ئێرانییــەوە کــە بــۆ خوێنــدن
ســەردانی واڵتانــی ئەوروپاییــان کردبــوو
هاتــە نێــو ئەدەبیاتــی سیاســی ئێرانــەوە و
لە حکوومەتــی «ڕەزاخان»ەوە بەرگێکی
نوێی بەبەردا کرا بەوەی ،دەستیان کرد بە
بچووککردنەوەی ناوچە کوردستانییەکان
و دروستکردنی دووبەرەکی لە نێوان خێڵ
و هــۆزە کوردییــەکان و گۆڕینــی نــاوی
شار و گوندەکان و تەنانەت دۆڵ و شاخ و
دەشتەکان و سڕینەوەی زمان و فەرهەنگ
و دابونەریتــی خەڵکــی کوردســتان و
ئاســمیلەکردنیان کــە «حەمەرەزا»یــش
ئــەم ڕەوتــەی درێــژە پێــدا ،ئێســتاش
حکوومەتــی کۆماری ئیســامی هەمان
سیاســەتی ســڕینەوە و ئاســمیلەکردنی
زمان و فەرهەنگ و پشــتگوێ خســتنی
خواســتەکانی گەالنــی ئێــران بەتایبەتــی
گەلــی کــورد بەڕێــوە دەبــات ،تەنانــەت
کار گەیشــتووەتە جێگایــەک کــە هیــچ
ئومێدێک بە ئۆپۆزســیۆنی سەرانســەری
ئێرانیــش نەمــاوە ،ئەمانــەش هیــچ
باوەڕێکیــان بــە ئێرانــی فرەنەتــەوە نییــە،
ئەمە یانی پاشەکشــەی عەقڵی سیاسیی
ئۆپۆزســیۆنی سەرانســەری ئێران بەرانبەر
بە مافەکانی گەالنی ئێران و یەک لەوان
گەلی کورد ،ئەمە ئەو ڕاستییە دەردەخات
کــە چیتــر ئۆپۆزســیۆنی سەرانســەریش
جێگەی متمانە و باوەڕ و دڵنیایی نییە بۆ
کــورد ،کەوابوو ئەبــێ حیزبی دێموکرات
کــە هەڵگــری بیری نەتەوایەتییە و وەک
حیزبێکی ناسیۆنالیست ئەبێ گۆڕانێکی
جیــددی لــە دروشــمی خــۆی پێکبێنــێ
یــان لــە پێوەنــدی لەگــەڵ ئۆپۆزســیۆنی
ئێرانیــدا ڕادیکاڵتــر بجووڵێتــەوە .ئــەوەی
لــە ئەدەبیاتی ئــەم دواییانەی لێپرســراوی
گشــتیی حیزبــدا ڕەنگی دابــووەوە بەحەق
وەاڵمێکی لۆژیکی و لەجێی خۆیدا بوو
بۆ ئەو عەقڵییەتە پاوانخواز و ســەرەڕۆیە،
کــە لەڕاســتیدا بەکارهێنانــی جــۆرە
ئەدەبیاتێکــی سیاســیی ناسیۆنالیســتانە
خواســتی زۆرینــەی ڕەهــای خەڵکــی
کوردستانی ڕۆژهەاڵتە.
ڕاسان وەک قۆناغێک بۆ دەربازبوون
لە مەندی
شــەهیدی نەمر د.قاســملوو ســەبارەت بە
یەکێــک لــە هۆکارەکانی هەرەســهێنانی
کۆمــاری کوردســتان دەڵــێ« :هــەر
جوواڵنەوەیەکــی شۆڕشــگێڕانە بکەوێتــە
ســەرباری ئەوەیکــە سیاســەتی دفاعــی
بەخۆیــەوە بگرە ،بەدەســتی خۆی گۆڕی
خۆی هەڵدەکەنێ.
جوواڵنەوەی شۆڕشگێڕانە دەبێ هێرش بکا
و دەبــێ هەمــوو وەختێک هەلومەرجێکی
ئەوتــۆ بخوڵقێنــێ کــە تووشــی مەندی و

ڕاوەســتان نەبــێ .لێکدانــەوەی مێــژووی
زۆر نەتەوە هەروەک لە مێژووی نەتەوەی
کوردیــشڕا دەردەکــەوێ کە هەرکاتێک
جوواڵنەوەیەکــی شۆڕشــگێڕانە کەوتبێتە
حاڵەتی دیفاعی ،یان زوو لەناو چووە یان
بەرەبــەرە هەلومەرجــی لەناوچوونی خۆی
پێکهێناوە»؛ لەم ســۆنگەیەوە و بە هەست
بە بەرپرســیارەتی مێژوویی ،ڕێبەرایەتیی
حیزبــی دێموکــرات بەو ئاکامە گەیشــتن
کــە مانــەوە لــە باشــووری کوردســتان و
نەبزووتــن بەرەبــەرە حیــزب بــەرەو هەڵدێــر
دەبــات و وزە و هێــزی شۆڕشــگێڕی لــە
پێکهاتەی ئەو حیزبەدا بەرەو نەمان دەبا و
حیزب تووشــی خەسارێکی قەرەبوونەکراو
دەکات و لەالیەکــی دیکەشــەوە مەیدانی
خەبــات ئــاوەاڵ دەکات بۆئــەوەی هێــزی
دیکــە ئــەو کەلێنە بقۆزنــەوە و لەالیەکی
دیکەشەوە دەرفەت بە کۆماری ئیسالمی
دەدات تا بەئاســانی سیاســەتەکانی خۆی
لە کوردســتاندا بەبێ کۆســپ و تەگەرە
بباتــە پێشــەوە ،لەوانــەش گرنگتــر هێــزی
ئەکتیــڤ و شۆڕشــگێڕی ڕۆژهــەاڵت
تووشــی نائومێــدی و سەرلێشــێواوی
دەکات ،لەبــواری سیاســەتی نێونەتەوەیی
و ناوخۆییشــدا ،ئەگــەر هــەر هێزێــک
بیــەوێ لە هاوکێشــە جیهانی و ناوچەیی
و ناوخۆییەکانــدا قورســایی هەبێــت و
حیســابی لەســەر بکرێت ئەبێ ئــەو وزە و
توانایــەی خــۆی وەگــەڕ بخــات تا وەک
فاکتەرێکــی بەهێــز و کاریگــەر لــە
گۆڕینی هاوکێشــەکاندا حیسابی لەسەر
بکــرێ و لــە هەمان کاتیشــدا بــۆ چوونە
نێــو گەمــە و هاوکێشــە سیاســییەکانی
داهاتــوو ســەنگ و قورســایی خــۆی
هەبێــت .هەرچەنــد حیزبــی دێموکــرات
خوێندنەوەیەکــی دروســتی بــۆ ئــەم
هەستانەوە نوێیە کردبوو و دەیزانی ڕەنگە
تێچــووی ئینســانی زۆری بــەدواوە بێــت،
بە ســەرنجدان بەوەی لەگــەڵ دوژمنێکی
تــا سەرئێســقان تەیــار بە پێشــکەوتووترین
چەکــی ســەردەم ڕووبەروویــە ،بــەاڵم بــۆ
ئــەوەی لــەو مەنگــی و نەبزووتنــە بیســت
ســاڵەیە دەربێــت پێویســت بوو هێزی شــاخ
و شــار لەیــەک ســەنگەردا ڕێــک بخات
تــا وەک دووانەیەکــی لەیەکدانەبــڕاو
گیانێکی تازە وەبەر جەستەی بزووتنەوەی
میللــی دێموکراتیکــی ڕۆژهــەاڵت
بخەنەوە.
کــۆی ئــەم فاکتەرانە بوونە هۆی ئەوەی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە
نــەورۆزی ١٣٩٥ی هەتاویــدا بــە پەیامی
بەڕێــز مســتەفا هیجــری ســکرتێری
گشــتیی حیزبــی دێموکرات لە چیاکانی
نێــوان باشــوور و ڕۆژهــەاڵت ،ڕاســانی
نوێی گەلەکەمان بە ناوی ڕاســانی شــار
و شــاخ ڕابگەیەنــێ .ئیتــر لــەو کاتــەوە
حیزبــی دێموکــرات پێی نایــە قۆناغێکی
دیکــە لــە خەباتــەوە کــە ئاکامەکەشــی
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بەرۆژەڤکردنــی پرســی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت بــوو لە میدیاکانــی جیهاندا،
هەرچەنــد لــەم پێناوەشــدا کۆمەڵێــک لە
باشترین ڕۆڵەکانی گیانی خۆیان بەختی
ڕێگای ئازادی و سەربەستی گەلەکەیان
کــرد .ئێســتاش خەڵکــی کوردســتان بــە
ئومێــدەوە لــە ڕاســان دەڕوانــن و وەک
دەالقەیــەک بــۆ دەربازبوون لە یەخســیری
و ژێردەستی لێی دەڕوانن.
یەکگرتن و بەخۆداچوونە لەبەرەبەری
یادی  ٧٥ساڵەی دامەزراندنی حیزبدا
هەلومەرجی ئەمڕۆ ئەوەمان لێ دەخوازێ
دوای ئــەو هەمــوو ئەزموونــە ،النیکــەم
لەمــاوەی زیاتر لە چوار دەیەی ڕابردوودا
لەگەڵ کۆماری ئیســامی و دەســەاڵتی
ناوەنــدی و ئۆپۆزســیۆنی سەرانســەری و
مامەڵــە لەگــەڵ ئــەو عەقڵییەتــە کــە بە
بیــری ئێرانچییەتــی قورمیــش کــراوە و
بــە هەناســەی نەتەوەچییەتییەوە دەیهەوێ
واڵت بەڕێــوە ببــات ،پێویســتە لەپێش هەر
هەنگاوێــک ڕیزەکانــی خۆمــان ڕێــک
بخەیــن و نێوماڵــی کورد لەو پەرتەوازەییە
ڕزگار بکەین .بۆ قۆناغی ئێستا پێویستە
هەمــوو الیەنە کوردســتانییەکان و یەک
لــەوان حیزبــی دێموکــرات نێوماڵی خۆی
ڕێــک بخــات و پێداگــری لەســەر مافــە
ڕەواکانــی خەڵکــی کوردســتان بــکات و
خەباتێکــی چڕوپــڕی بۆ بێنێتــە کایەوە،
بەتایبەتی کە لەئێستادا وەزعی نێوخۆیی
ئێــران و ئابــووری ئــەو واڵتە لــە خراپترین
دۆخــی خۆیدایــە و ناڕەزایەتییەکــی
پەنگخــواردوو سەرتاســەری ئێرانــی
تەنیوەتەوە و لەباری سیاســەتی دەرەوەشــدا
لەوپــەڕی خراپیدایــە و گەمارۆیەکــی
چڕی ئابووری و سیاســی خراوەتە سەری
و لە ناوچەکەشــدا تەنگیان پێ هەڵچنیوە
و لــە کوردســتانیش کارتــی ڕێکخــراوە
مەدەنییەکان و لە شاخیش کارتی ڕاسانی
نوێــی گەلەکەمان بەناوی ڕاســانی شــار
و شــاخ لەئارادایــە ،بۆیە پێویســتە هەموو
هەوڵــی خــۆی بخاتەگــەڕ بــۆ ئــەوەی
ڕیزەکانــی خــۆی پتــەو و یەکگرتووتــر
بــکات و هەوڵــی وەسەریەکخســتنەوەی
نێوماڵــی گــەورەی دێموکــرات بــدات،
بێگومــان حیزبــی دێموکراتــی یەکگرتوو
ســەنگ و قورســایی دیاری خــۆی هەیە
و دۆســت و دوژمــن حیســابێکی دیکەی
لەســەر دەکــەن .وەسەریەکخســتنەوەی
وزە و توانــاکان بێگومــان پوتانســییەلی
حیزب چەندقات دەباتە ســەرێ و ســەنگ
و قورســایی لــە هاوکێشــەکاندا دیارتــر و
بەرچاوتــر دەبــێ ،کەوابــوو ئومێد دەکەین
یــادی یوبیلــی ئەڵماســی حیزبەکەمــان
ببێتــە هەوێنــی یەکگرتنــی یەکجارەکی
حیزبەکەمان.
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پیرۆزبایی بەبۆنەی ٢٥ی گەالوێژ

بەبۆنەی ٧٥ەمین ساڵڕۆژی دامەزراندنی حیزبی دێموکرات چەندین کەسایەتی و الیەنی سیاسی پەیامی پیرۆزباییان ئاراستەی حیزبی دێموکرات کرد:
کارۆڵ پرۆنهوبێر

هاوڕێیانی بەرێز،
لــە حەفتــا وپێنجەمیــن ســاڵڕۆژی دامەزرانــی حیزبــی دێموكراتــی کوردســتانی ئێرانــدا،
دەمهەوێت پشتیوانی و هاوپەیوەندیی خۆم ئاراستەی ئێوە بکەم بۆ کۆڵنەدانتان لە خەبات
لە پێناوی گەیشتن بە ئازادی ،دێموکراسی و مافی مرۆڤ بۆ هەموو نەتەوەی کورد.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران بە دەیان ســاڵە ئااڵهەڵگری خەباتــی نەتەوایەتیی
کــوردە .ســەرەڕای ئــەو هەمــوو قوربانییانــەی کــە داویەتــی ،ئــەو حیزبــە بە پشــتیوانیی
لەبننەهاتــووی خەڵک لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان و لــە دەرەوەی واڵت بەردەوام هەنگاوی
بەرەوپێش ناوە.
هــەر بەردەوامبــن لە خەبات بۆ گەیشــتن بە بەهاکانتان و بۆ وەدەســتهێنانی داهاتوویەکی
باش بۆ هەموو الیەک.
لەگەڵ ساڵوی گەرم بۆ هەمووتان،

لە خەبات دایە .بەاڵم لە الیەکی دیکەوە جێگای خۆشحاڵییە کە گەلی کورد لە
کوردستانی ئێران کەسانی وەک ئێوە و ئەو هاوڕێیانەتی هەیە کە لە رێکخراوی نەتەوە
بێ دەوڵەتەکاندا کار دەکەن .کەسانێک کە هەموو وجودی خۆیان بۆ باشترکردنی
وەزعی گەلی کورد لە کوردستانی ئێران تەرخان کردوە .هەروەک لە بڕیارنامەکەدا
هاتبوو ،ئێمە دڵنیاین کە ئەوانەی بە ڕاستی خۆیان بەرانبەر پرەنسیپ وبنەماکانی
رێکخراوی نەتەوە و گەلە بێ دەوڵەتەکان بەرعۆدەن دەزانن ،وەک بڕوای قایم بە
بەکارنەهێنانی توندوتیژی وەک ئامرازێک بۆ پێکهێنانی ئاڵوگۆڕ ،خەبات بۆ حەقی
بەرانبەر بۆ وەدستهێنانی مافی چارەی خۆنووسین و تێکۆشان لەپێناو دێموکراسی و
دابینکردنی مافەکانی مرۆڤدا ،سەرەنجام سەردەکەون.
بەبۆنەی جەژنی حەفتا و پێنجەمین ساڵی دامەزرانی حیزبەکەتانەوە ،گەرمترین
پیرۆزباییتان لێ دەکەم و خۆشی و شادمانیتان بۆ بە ئاوات دەخوازم.
دڵسۆزتان
ڕاڵف بونچە
سکرتێری گشتی

سوسیالیست ئینترنەشناڵ
بۆ ســکرتێری گشــتی «مســتەفا هیجــری» ،ئەندامانــی دەفتەری سیاســی ،ئەندامانی
کۆمیتەی ناوەندی و ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
بەبۆنــەی حەفتــا و پێنجەمیــن ســاڵی دامەزرانــی حیزبــی دێموكراتــی کوردســتانی ئێران
لــە ڕێکەوتــی ١٦ی ئاگوســتی  ١٩٤٥و دیاریکردنــی ســاتێکی گرینــگ لــە مێژووی
حیزبەکەتان ،پێم خۆشە پیرۆز برایانەی خۆمتان ئاراستە بکەم.
هەوڵەکانی گەلی کورد لە پێناو ماف و ئازادییەکانیان و بۆ دەســتەبەرکردنی ئاشــتی و
دێموکراســی لە داهاتوودا ،بووە هۆکاری دامەزراندنی پەیوەندی نێوان حیزبی وەک ئێوە
و ڕێکخراوەی ئێمە.
هــاوکات لەگــەڵ ئــەوەی کــە سوسیالیســت ئینترنەشــناڵ بوو بــە ڕێکخراوەیەکــی تەواو
جیهانی ،پرســی گەلی کورد ،نیگهرانییەکانیان و هەوڵەکانیان بۆ پاراســتنی پرەنسیپ و
بەها هاوبەشــەکان  ،بوون بە بەشــێک لە بهرنامهی كاری سوسیالیســت ئینترنەشناڵ .لەم
ســەفەرە هاوبەشــەدا ،بەتایبەتی یاد دەکەینەوە و ڕێز لە ڕێبەران ،عهبدولڕهحمان قاسملوو و
سادق شهرهفکهندی دەگرین کە هەردووکیان لە چاالکییەکانی سوسیالیست ئینترنەشناڵ
بە شدارییان دەکرد.
ئاواتم سەرکەوتنتانە لە بەرزڕاگرتنی ئەم یادەدا.
لەگەڵ ڕێزمدا،
لویس ئایاال
سکرتێری گشتی

هاوپەیمانی پێشکەوتنخواز
بۆ سکرتێری گشتیی حیزبی دێمۆکراتی کوردستانی ئێران
کاک مستەفا هیجری
مستەفا هیجری خۆشەویست،
هاوڕێیانی خۆشەویست،
لەالیەن هاوپەیمانی پێشکەوتنخواز و هەروەها شەخسی خۆم پیرۆزبایی ٧٥ـەمین ساڵڕۆژی
حیزبی دێمۆکراتی کوردستانی ئێران لێ دەکەم.
وەک هاوپەیمانی پێشکەوتنخوازشانازی دەکەین کە حدکا دەگەڵمانە .ئێوە بە باوەڕێکی
قووڵ نیشاندەری ئەو ئەرزشە هاوبەشانەمانن کە بریتین لە ئازادی ،عەداڵەت و پاڵپشتیی
یەکتربوون .زۆر گرینگە کە هێزەکانی هاوپەیمانی پێشــکەوتنخواز زۆر پاڵپشــتی یەکن
لەسەرانســەری ســنوورەکان .تەنیــا بەیەکــەوە دەتوانیــن بەرەنــگاری هەڕەشــەکان لــە دژی
دێمۆکراسی و دژی پێشکەوتنخوازی بکەین.
چاوەڕێیــن کــە هاوکاریمان لە داهاتوودا بەهێزتر بکەین و ئاواتەخوازی داهاتوویەکی باش
بۆ ئێوەین.
بە ڕێز و ئێحترام
کۆنی ڕۆیتەر

ڕێکخەری گشتیی هاوپەیمانی پێشکەوتنخواز
ڕێکخراوی نەتەوە و گەلە بێ دەوڵەتەکان ( (UNPO
«مستەفا هیجری» ،سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
بەڕێز کاک «مستەفا هیجری» و ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران!
بەبۆنەی حەفتا و پێنجەمین ساڵی دامەزرانی حیزبی دێموكراتی کوردستانی ئێران
لە ڕۆژەکانی نێوان ٣١ی ژوالی تا ٢ی ئاگوستی  ٢٠٢٠ڕێکخراوی نەتەوە وگەلە
بێ دەوڵەتەکان کۆبوونەوەی گشتیی خۆی پێک هێنا .هەر وەک دەزانن ،ڕێکخراوی
ئێمە لە نوێنەرانی ئەو گەل و نەتەوە بێ دەوڵەتانە پێک هاتووە کە لە ئاستی دونیادا
نوێنەرایەتی سێسەد ملیۆن کەس دەکەن .هەموو ئەندامانی ڕێکخراوی ئێمە ،بە
شێوەیەکی بەرچاو ،لە نوێنەرایەتی بەرانبەر لە دامەزراوە میللی و نێونەتەوەییەکانی
حوکمڕانیدا بێبەشن .هەر بۆیە هەموویان ،لە ئاکامی ئەو بێبەشی و هەاڵواردنەدا،
لەگەڵ ڕەنج و میحنەت بەرەوڕوون و زۆر بەکەمی دەتوانن پەرەسەندنی ئابووری،
کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگیی خۆیان کۆنترۆڵ و مافەکانی خۆیان دابین و دەستەبەر
بکەن.
کاتێک ئەندامانی رێکخراوی نەتەوە و گەلە بێ دەوڵەتەکان کۆدەبنەوە ،هەوڵ دەدەن
ئەو مەسەلە و کێشە جیددییانە ،کە شوێنەواریان لەسەر نەتەوە و گەلە بێ دەوڵەتەکان
هەیە ،لە ڕێگای بڕیارنامەی نوێنەرەکانیانەوە ،بخەنە بەر باس و لێدوان .زۆر جار ئەو
بڕیارنامانە پەیوەندییان بە گەلێک مەسەلەی جۆراوجۆرەوە هەیە کە شوێنەواری خۆیان
لەسەر ژمارەیەکی زۆر لە ئەندامانی رێکخراوی ئێمە لە ئاستی جیهانیدا دادەنێن.
هەندێک جار ،کاتێک کە وەزعێک لە دەوڵەتێکدا ،یان بەرانبەر نەتەوە و گەلێکی بێ
دەوڵەت دێتە پێش کە کاریگەرییەکی ئەوتۆی هەیە ،تەنانەت ئەگەر ناڕاستەوخۆش
بێت ،شوێن لەسەر هەمووان دانێت،ئەندامانی رێکخراوی نەتەوە و گەلە بێ دەوڵەتەکان،
بڕیارنامەیەک لە پەیوەندی لەگەڵ ئەو وەزعەدا پەسند دەکەن.
ڕۆژی ٢ی ئاگوستی  ٢٠٢٠ئەندامانی ڕێکخراوی نەتەوە و گەلە بێ دەوڵەتەکان
لە کۆبونەوەی خۆیاندا ،بڕیارنامەیەکی لەو چەشنەیان ،سەبارەت بە نەتەوە و گەالنی
بندەستی ئێران پەسند کرد .ئەوان لەو بڕیارنامەیەدا بەتایبەتی نیگەرانیی خۆیان سەبارەت
بەو چەوسانەوە و هێرش و پەالمارە بەردەوام و پەیتاپەیتایە دەربڕی کە گەلی کورد
نەک هەر لە ئێران ،بەڵکوو بەهۆی ئەو تێرۆریزمە دەوڵەتییە کە ئێران پشتیوانیی لێ
دەکات ،لەدەرەوەشدا ،لەگەڵی بەرەوڕوویە.
لە کاتێکدا کە لەو کۆنگرەیەدا گەلێک بڕیاڕنامەی دیکەش پەسند کران ،بڕیارنامەی
ناوبراو لە نەوعی خۆیدا تاقە بڕیارنامەیەکی لەو چەشنە بوو کە لە کۆنگرەی
پازدەهەمی رێکخراوی نەتەوە و گەلە بێ دەوڵەتەکاندا پەسند کرا .هەر بۆیە ئومێدەوارم،
لە یادی حەفتا و پێنجەمین ساڵی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێراندا،
ئەو بڕیارنامەیە ،نیشاندەری ئاستی ئەو هاوپەیوەندی و پشتیوانییە نێونەتەوەییە بێت کە
لەگەڵ خەباتی گەلێ کورد لە کوردستانی ئێران و لەڕاستیدا لەگەڵ گەلی کورد
بەگشتی نیشان دەدرێت.
جێگای داخە کە پاش تێپەڕینی حەفتا و پێنج ساڵ بەسەر دامەزرانی حیزبەکەتاندا،
هێشتاش گەلی کورد لە کوردستانی ئێران هەروا بۆ وەدیهێنانی ئازادیی خۆی

هاوڕێیانی بەرێز،
لــە حەفتــا و پێنجەمیــن ســاڵڕۆژی دامەزرانــی حیزبــی دێموكراتــی کوردســتانی ئێراندا،
گەرمترین پیرۆزباییتان ئاڕاستە دەکەم و ڕێز بۆ خەباتتان بۆ وەدیهێنانی مافی نەتەوایەتی
کوردەکان لە چوارچێوەی ئێرانێکی دێموكراتیک و فیدراڵدا دەنێرم.
ئێمــە لــە پارلمانــی ئورووپا هەمیشــە پێداگری لەســەر دێموکراســی ،ئــازادی ،عەداڵەتی
کۆمەاڵیەتی و بەرانبەریی جنسییەتی لە ئێران کە ڕێز و لە کۆتاییدا دان بە مافەکانی
کەمەنەتەوایەتییەکاندا بنرێت ،دەکەین.
مــن ڕێــزی زۆرم هەیــە بــۆ هەمــوو ئەوانــە کــە پێداگری لە ســەر تێڕوانیــن و مافەکانی
خۆیــان دەکــەن .لەهەمــان کاتدا ڕێزی زۆرم بۆ هەموو ئەوانەی کە خەبات بۆ وەدیهێنانی
دێموکراسی و مافە بنچینییەکانی خۆیان دەکەن.
ئێستا کاتی ئەوەهاتووە کە مافی کەمینەکان لە ئێراندا دانی پێدا بنرێت و هەموو الیەک
بەشێک بن لە کۆمەڵگا ،بە هەمان ماف و ئەرک .هەموو الیەک مافی ئەوەی هەیە
کە لە ئاشتی و ئازادایدا بژی .سەرئەنجام پێویستە ڕێچکەکە دوورکەوێتەوە لە ڕێژمێکی
دیكتاتۆر و هەنگاو بنرێت بەرەو دێموکراسی.
هیوای باشترینتان بۆ دەخوازم و بیرم التانە.
ئەندریاس شیدەر
ئەندامی پارلمانی ئورووپا

پەیامی پرۆفیسۆر دەیڤید ڕۆمانۆ مامۆستای زانکۆ و نووسەر
لە ئامریکا
هاوڕێیانی خۆشەویستم لە حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ڕێگــەم بــدەن گەرمتریــن پیرۆزباییەکانتــان بــە بۆنــەی  ٧٥ســاڵەی دامەزراندنــی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ئاراســتە بکــەم .حیزبــی دێموکــرات هــاوڕێ لەگەڵ ئەو
سیمبۆلیسمە سەرەتاییەی کە بە بنیاتنانی کۆماری کوردستانەوە هاتە ئاراوە هێشتا هەر
زینــدووە و تەشــەنە دەســتێنێت .ئەگەرچــی ئەو هەموو ڕێبەرە مەزنە و هــزرە بەرزانەی کە
ئەوەیــان بەرهــەم هێنــا و ئەو چرا درەوشــاوانە کە گەورەیان کرد ئێســتا لــە ناوماندا نەماون
بــەاڵم هــزر و بیــر و ئایدیاکانیــان نەتەنیــا لــە ڕۆژهــەاڵت بەڵکوو لە هەموو کوردســتان و
لەهەرشوێنێک کە کوردێک هەبێت ماونەتەوە و بەردەوامن.
ئەگەرچــی مــن خــۆم کــورد نیم بــەاڵم دەمهــەوێ بڵێم کە بە ڕاســتی تــا ڕادەیێکی زۆر
تەحسینی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و ئەو خەباتەی دەکەم کە حدکا لەگەڵ
نەتەوەکانی تری ئێران بۆ گەیشــتن بە مافەکانیان بنیاتی ناوە و شــانازییان پێوە دەکەم.
ئەگەرچی ڕژێمی ئێران پشتیوانی و پشتگری کردووە لە گرووپگەلی تێرۆریستی ،بەاڵم
حیزبی دێموکرات هیچکات وەها هەڵسووکەوتێکی نیشان نەداوە .بۆیە وەکوو چۆن لە ناو
واڵتەکاندا هەندێک شوێن دەبینین کە پێبەندی یاساکانی شەڕ نین لە ناو بەرخۆدانەکان

و رێکخراوەکانیشــدا هــەن الیەنگەلێــک کــە پێبەنــد بن و الیەنگەلێک کــە پێبەند نەبن.
هەمووکەس دەبێ ئەوهەڵبژاردەیەی حدکا کە لە ســەرەتای دەســپێکیەوە هەوڵی داوە کە
خەڵکی سیڤیل نەکاتە ئامانج و خەباتەکەی بە شێوازێکی شەرافەتمەندانە بباتە پێشەوە
بناسێت و تەحسینی بکات.
ئەو ستانداردانە و ئەو پێوەرە ئەخالقییانەی کە حیزبی دێموکرات خۆی پێبەندییان دەزانێت
زۆر بەرزتــرن لەوانــەی ڕێژیمــە جۆربەجۆرەکانی تاران و ئێمە هەموومان ستایشــی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران دەکەین بۆ ئەو نموونەیەی کە لە خۆی نیشانی داوە.
ئاواتی من ســەرکەوتنی ئێوەیە بۆ بنیاتنانی کوردســتانێکی خودموختار لە چوارچێوەی
ئێرانێکی دێموکراتدا .بژی حدکا
براتان دەیڤید ڕۆمانۆ

پەیامی دوکتور دەیڤید فیلیپس بەرپرسی ئەنستیتۆی ئاشتی و
مافی مرۆڤ لە ئامریکا
ئەمە پەیامی هەمبەستەگییە بۆ  ٧٥ساڵەی دامەزراندنی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران .خۆی دامەزراندی ئەو حیزبە هەنگاوێکی مێژوویی بوو ،هەروەها هەتا ئێستا هەوڵی
زۆر گەورە دراون و دەسکەوتی زۆر بەدەست کەوتوون .بەاڵم کورد لە ئێراندا پێویستیی بە
هەوڵی زیاتر هەیە بۆ ئەوەی بتوانن بە مافە سەرەتاییەکانی خۆیان بگەن و بتوانن ئاسایش
و مانەوەی خۆیان مسۆگەر کەن .ئێمە بەڵێنیی پشتگیری دەدەین بۆ ئەم ئامانجە.
دەیڤید فیلیپس
بەرپرسی ئەنستیتۆی ئاشتی و مافی مرۆڤ لە ئامریکا

حیزبی سۆسیال دێمۆکراتی ئاڵمان س پ د
بۆ سکرتێری گشتیی حیزبی دێمۆکراتی کوردستانی ئێران
کاک مستەفا هیجری
«مستەفا هیجریـ»ـی خۆشەویست،
هاوڕێیانی خۆشەویست،
لەالیەن حیزبی سۆسیال دێمۆکراتی ئاڵمان و هەروها شەخسی خۆم پیرۆزبایی ٧٥ـــەمین
ساڵڕۆژی حیزبی دێمۆکراتی کوردستانی ئێران دەکەم.
حیزبی ئێوە لەو  ٧٥ساڵەدا تێکۆشانی گەورەی بۆ ئازادی و هەمبەستەگی ئەنجام داوە.
حیزبــی ئێــوە لە هەمان کاتدا ســەرکوت و ئازاری بینیوە ،بەاڵم بــە بیروباوەڕی عەداڵەتی
کۆمەاڵیەتی و مافی چارەنووس وەفادار ماوەتەوە.
حیزبــی س.پ.د ئاواتەخــوازی ســەرکەوتن و بەرخۆدانتان بۆ ئامانجە سیاســییەکانتانە و
هیواداریــن کــە پەیوەندیی دوو الیەنەمان بەهێزتــر بکەین .ئاواتەخوازی داهاتوویەکی باش
بۆ ئێوەین.
بە ڕێز و ئێحترام،
فرانچ دانێر
سکرتاریای ناونەتەوەیی س.پ.د

کۆمەڵگای نەتەوەکانی هەڕەشەلێکراو
بۆ دەفتەری سیاسیی حیزبی دێمۆکراتی کوردستانی ئێران و هەموو ئەندامان والیەنگرانی
بەڕێزان،
دۆستانی خۆشەویست،
بــۆ ئێمــە شــانازی و لەهەمــان کات جێــی خۆشــحاڵییە کــە بەبۆنــەی ٧٥ـــەمین ســاڵی
دامەزراندنی حدکا لە ئێوە ئەندامان والیەنگران پیرۆزبایی بکەین و بۆ داهاتوو سەرکەوتن
بخوازین.
حدکا کە لە ١٦ی ئاگوستی ساڵی  ١٩٤٦دامەزرا ،ڕابردوویەکی تراژێدیک و خەمناکی
هەیە .ئەندامان و ڕێبەرایەتییان تەعقیب ،ئەشــکەنجە ،دەستبەســەر یا خۆ تووشی کوشتن
هاتوون .ئێمە قەت لەبیر ناکەین کە  ٥٠٠٠٠کوردی بێتاوان لە ماوەی هاتنە سەرکاری
خومەینــی تا ئێســتا کوژراون .بەاڵم ئێوە ســوننەتێکی گەورەتــان هەیە ،ئەویش خەبات بۆ
ئازادی و مافی چارەنوسی گەلی کورد لە ئێران .ئەمەش جێی سەرنج و ئێحتیرامە وەک
نوێنەری نێونوتەوەیی  ١٠ملیۆن کورد لە ئێران .ئێمە وەک ڕێکخراوێکی مافی مروڤ
زیاتــر لــە  ٥٠ســاڵە کــە پشــتیوانیی کورد لە ئیــران دەکەین بۆ وەدیهێنانــی ئۆتۆنۆمی و
دیمۆکراســی .دوکتور عەبدولڕەحمان قاســملوو دوکتور سادق شەرەفکەندی لە بیری ئێمە
ناچن کە بە دەستی بکوژانی ئێران لە ڤییەن و بێرلین تێرۆرکران.
تێدەگەیــن کــە کــورد لــە هەلومەرجــی دژوار دژی دیکتاتــۆران و بکوژانــی بەکۆمــەڵ
خۆڕاگریی کردووە .ئەو تێکۆشانە دەبێ لە ڕێگای ئاشتی خوازانەش درێژەی پێ بدرێت.
ئێــران واڵتێکــی فرەنەتەوییــە ،کــورد ،ئــازەری ،تورکمــەن ،عــەرەب ،بەلووچ ،ئاســوری و
ئەرمەنی بەشــی زۆری ئێران پێک دەهێنن .بۆیە زۆر نیشــانە هەیە کە ئێران دەتوانێت لە
داهاتوو شۆڤینیسم جێ بهێڵێ و ببێتە واڵتێکی فیدراڵ .زۆرینەی الوانی ئێران تامەزرۆی
ئازادی و دێمۆکراسین.
کۆمەڵــگای نەتەوەکانــی هەڕەشــەلێکراو وێــڕای حــدکا و هەموو هێــزە دێمۆکراتەکانی
ترپشتیوانی لە دێمۆکراسی ،مافی مرۆڤ و کەمایەتییەکان و هەروها مافی چارەنووس
و فیدرالیسم دەکات.
ساڵو و ڕێز
ئولریخ دێلیوس
بەڕێوەبەری کۆمەڵگای نەتەوەکانی هەڕەشەلێکراو
کەماڵ سیدۆ
بەشی کەمایەتییەکانی کۆمەڵگای نەتەوەکانی هەڕەشەلێکراو

