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تێرۆر لەبنی نەهێناین ،خۆڕاگر و هەرماو ماینەوە
وانەکانی دابڕان و
یەکگرتنەوە
مەنسوور مروەتی
پـــاش نــزیــک دوو ســـاڵ وتــووێــژ
و ه ــەوڵ ــدان بــۆ ڕێــکــکــەوتــن ،ڕۆژی
 ٣٠گــەالوێــژی ئــەوســاڵ دوو الیەنی
حیزبی دێموکرات لە ڕێوڕەسمێکدا لە
شــاری کۆیەی باشووری کوردستان
یەکگرتنەوەی خۆیان ڕاگەیاند .النیکەم
لــەم دوو دەیـــەی ڕابـــــردوودا جیا لە
٢١ی خەرمانانی  ٩٧ڕۆژی مانگرتنە
سەرتاسەرییەکەی خەڵکی کوردستان
لــە کــــاردانــــەوە بــە م ــووش ــەکب ــاران
کردنی قەاڵی دێموکرات و بارەگاکانی
دیکەی حیزب هیچ ڕۆژ و بۆنەیەکی
دیکە هێندەی ٣٠ی گــەالوێــژ گرینگ،
سەرنجڕاکێش و مایەی خۆشحاڵی و
هیواداریی خەڵک نەبووە.
لــە ڕاســتــیــدا لــە دوای لێکترازانی
ڕیزەکانی حیزبی دێموکرات لە ١٥ی
سەرماوەزی هەشتا و پێنجەوە خەڵکی
کــوردســتــان و بــەتــایــبــەت ئ ــەن ــدام و
الیەنگران و دڵسۆزانی حیزب چاوەڕێی
ئــەم ڕۆژە مێژووییە بــوون و دوای
شازدە ساڵ دڵەڕاوکێ و چاوەڕوانی
حەقی خۆیان بوو کە هێندە بەو هەواڵە
دڵخۆش بن و شایی لە دڵیاندا بگەڕێ.
بێگومان مێژووی سیاسیی گەالن
لەم جۆرە ڕووداوانەی زۆر بە خۆیەوە
بینیوە و مێژووی بزووتنەوەی کوردیش
لـــەوەبـــەدەر نییە ،بـــەاڵم خــاڵــی جێی
سەرنج لەم لێکترازانەی دێموکراتەکان
ئ ــەوە بــوو کــە خــەڵــک بــە شێوەیەکی
گشتی دانیان بەم لێکجیابوونەویە نەنا
و لەوەش ئەوالتر هیچکات بە بەراورد
لە گەڵ لێکترازانی نێو حیزبەکانی دیکە
لە هەر چوار بەشەکەی کوردستان ،بە
قەد دێموکراتەکان داوای یەکگرتنەوە
لــە هیچ کــام ل ــەوان نــەکــرا .خەڵک لە
هەر کوێی کوردستان و لە دەرەوەی
کــوردســتــانــیــش کــە تــووشــی کـــادر و
پــێــشــمــەرگــە و ئــەنــدامــانــی ڕێــبــەریــی
هــــەردووالی دێــمــوکــراتــەکــان بــووبــن،
پێش هەموو شتێک لە یەکگرتنەوەی
دێموکراتیان پرسیوە .ئەم بابەتە هەم
جێگای دڵــخــۆشــی و هــەم نیشانەی
سەنگ و پێگەی حیزبی دێموکرات
لەنێو خەڵک و ...
درێژە لە الپەڕەی ٢

ڕۆژێكی دیكه
ڵ و دژوارهكــان و زۆر جاریش ڕۆژ ه
له مێژووی نهتهوهی كــورددا ڕۆژ ه تا 
پڕ كارهساتهكان كهم نین .له قهاڵچۆكردنی كوردانهوه ب ه دهستی سوڵتانهكانی
سهفهوی و عوسمانییهو ه بیگره تاكوو كوشتار و ماڵوێرانییهكانی دهسهاڵتی
ئاتاتورك و ڕهزای پاڵهوی و ڕێژیمه یهك ل ه دوای یهكهكانی عێراق و سووری ه و
تاكوو ههنووكه له چهند بهشی كوردستاندا داگیركاری و ماڵوێرانی و كوشتار و
كۆمهڵكوژی و پاكتاوی نهتهوهیی بهردهوامه.
ههرلهم خهرمانانهدا ڕێژیم ه دڕندهكان دهیان تاوانیان به دژی نهتهوهكهمان و
نیشتمانهكهمان خوڵقاندو ه كه تاوانی ١٧ی خهرمانان و مووشهكبارانكردنی بنك ه
و مهقهڕهكانی حیزبی دێموكرات تاوانێكی گهورهی دژی مرۆڤایهتیی ه ك ه كۆماری
ئیسالمی خوڵقاندی ،یان ٢٦ی خهرمانان و تێرۆركردنی ڕێبهری نهمر دوكتور
سهعید و هاوڕێیانی ل ه واڵتی ئاڵمان لهالیهن تێرۆریستهكانی نێردراوی دهسهاڵتی
نگریسی تارانهوه ،پهڵهیهكی ڕهشی ههتاههتاییه به نێوچاوانی ویالیهتی فهقیههوه.
الپهڕهكانی مێژوو ك ه ههڵ دهدهیتهوه ،پڕن له ڕۆژی كارهساتبار و تراژیك
بۆ نهتهوهی كورد و لهو ڕۆژژمێری مێژووه پڕ نههامهتیهشدا ڕۆژانی شادی و
سهرفرازی و ڕۆژی شاییبهخۆبوونی نهتهوهی كورد ،بێئهژمارن .ئهوهندهی
داستانی نهبهردی و خۆڕاگری و قارهمانی تۆمار كراو ه كه كوردستانی بهپێو ه
ڕاگرتو ه و درهوشانهوهی داستانهكانی سهرههڵدان و بهرخۆدانی كوردان ،ل ه كتێب
و الپهڕهكانی واڵتان و خهڵكانی دیكهشدا دهنگی داوهتهوه.
ڕۆژێكی دیكهی مێژووی ك ه لهم ڕۆژانهدا تۆمار كرا ،ڕۆژی ٣٠ی گهالوێژ بوو ك ه
له ڕۆژژمێری سهرفرازی و شاییبهخۆیی نهتهوهیهكدا بهرگی نوێی تێدا تۆمار كرا
و ب ه ڕهنگی شینی ئاسمانی نهخشێندرا .ڕۆژی ٣٠ی گهالوێژ ،ڕۆژی ڕوونبوونهو ه
و درهوشانهوهی شینی ئاسمانی بوو كه دێموكراتهكان دوای نزیك ب ه  ١٦ساڵ
تێكۆشانی جیا ،ڕیزهكانیان یهك خستهوه و بۆ جارێكی دیك ه دێموكراتبوونیان

كردهوه ب ه سیما و ڕهنگ و دهنگێكی یهكگرتوو.
ڕهنگه گهر بهپێی ژمار ه و سهرژمێری حیسابی بكهین كۆكردنهوهی ههزران
كهس ل ه ئهندام و الیهنگری دوو الیهنی جیاواز ،تهنیا وهسهریهككهوتنهوهی ههزاران
كهسی بێ ،بهاڵم ك ه الیهنی سیاسی و مێژوویی و دواڕۆژی ئهو ڕووداو ه مهزن ه
وهرد دهدهیهوه ،دهبینی ك ه كۆكردنهو ه و وهسهریهكخستنهوهی ههزاران كهس،
بۆت ه ور ه و هێز و كاریگهری و كارتێكهریی ههزاران ههزار كهسی .به واتایهكی
دیك ه لهم یهكگرتنهوهدا ئهوهی وهسهریهك دهكهوێتهو ه تهنیا چهند ژمارهیهك نییه،
بهڵكوو بههێزبوونی ورهی گهلێك و پتهوتربوونی ڕیزهكانی خهباتێكی نهپساوهی ه
و دهنگدانهوهیهكه ل ه ئاستی نیشتمان و ئێران و ناوچ ه و جیهاندا.
هێزی پهنگخواردوو كه به یهكگرتنهو ه وهگهڕ دهخرێ و به ڕێكخستن ،ل ه كاناڵی
ڕاست دهخرێ ،كۆڕی سهدان كهسی دهكا ب ه ههزاران كهسی و ههزاران كهسی
دهكا به ههزاران ههزار كهسی و خهباتی الیهن ،دهكا ب ه خهباتی نهتهوهیهك.
ههر لهسهر ئهم ڕۆژه مێژووییه ئهوهندهش بڵێین كه شانازیی گهورهی دیك ه ك ه
لهم ڕووداوهدا تۆمار كرا ئهوه بوو ك ه دێموكراتهكان بۆخۆیان ل ه ڕهوتی دانوستان
و دیالۆگدا ئهو سهرفرازییهیان تۆمار كرد و به تێگهیشتنی مێژوویی و ئهمڕۆیی
لهسهر ههستیاریی خهباتێكی ڕهوای كوردستان و پێویستیی نیشتمان بۆ یهك
دێموكراتی بههێز ،دیالۆگیان بهئاكام گهیاند و كردیان به كردهوهیهكی مێژوویی.
یهكگرتنهوهی دێموكراتهكان داخوازیی خهڵكێك بوو ك ه دڵیان بۆ نیشتمان لێی
دهدا و بهجێگهیاندنی ئهركێك بوو ك ه ڕێبهرانی ئهم خهباته بهئاكامیان گهیاند و
شانازییهك بوو ك ه دێموكرات بۆخۆی و به دیالۆگی نێوخۆیی خۆی ،نێوماڵی
خۆی یهك خستهو ه و ههربۆیه داهاتوویهكی گهشی بۆ نهتهوهكهمان وێنا كردو ه
و چاوی نهتهوهیهك لهسهر ئهم خهباته و ئهم ڕۆژه مێژووییه؛ داهاتوو چاوهڕێی
دێموكراته.

ژمارە ٨٣٠

2

15ی خەرمانانی ٦ _ 1401ی سێپتامربی 2022

درێژەی :

وانەکانی دابڕان و
یەکگرتنەوە
 ...بــزووتــنــەوەی کــوردســتــان و ل ــەوەش گرینگتر نیشانەی
باری قورسی بەرپرسایەتیی حیزبی دێموکرات لەو ڕەسالەتە
مێژوووییەیە کە کەوتووتە سەرشانی .کەواتە چۆن دەیتوانی
و چۆن دەتوانێ ڕەسالەتە مێژووویەکەی بە باشی بگەیەنێتە
ئەنجام ئەگەر یەکگرتوو نەبا و ئەگەر یەکگرتووانە بــەرەو
داهاتوو هەنگاو نەنێ؟!
ئــەگــەرچــی ئـــەو لــێــکــدابــڕانــە زۆری خــایــانــد و زۆرێــــک لە
دڵسۆزانی حیزبی دێموکراتی دڵنیگەران و تەنانەت بێهیوا
کرد بەاڵم باسکردن لە یەکگرتنەوە و وەسەریەککەوتنەوەی
دێموکراتەکان هیچکات لە کۆڕ و کۆبوونەوەی دێموکراتەکاندا
غایب نەبوو .لەگەڵ ئەوەی ئەو شانزە ساڵە وەکوو دوو حیزب
لە چاالکیی خۆیان بەردەوام بوون ،بەاڵم بەردەوام بیریشیان
لەوە دەکردەوە کە چی بکەن جارێکی تر ئەم دوو الیەنە یەک
بخەنەوە و بیکەنەوە بە یەک حیزب .خاڵی جێی سەرنج لەم
بەشەدا ئەوە بوو کە ســەرەڕای دڵسۆزی نواندنی دۆستان و
هۆگرانی حیزب لە کوردستان و لە دەرەوەی کوردستان ،دوو
الیەنی دێموکرات خۆیان قۆڵی هیممەتیان لێ هەڵماڵی و هەر
بۆخۆیان و لەنێو ماڵی خۆیاندا دانیشتن و بە قسە و گفتوگۆ
ڕێک کەوتن و بە سەر کێشەکاندا سەرکەوتن.
یەکگرتوویی ،یەکڕیزی و تەبایی و پێکەوەبوون لەو دەستەواژە
جوان و پێویستانەی نێو کۆڕی خەباتی گەالنن کە بەداخەوە
زۆر جار بە هۆی وێکهەڵنەکردن و پەرتەوازەیی ،پێچەوانەکەی
نیشان دراوە .مێژووی سیاسیی کوردیش لەو دەردە بێبەری
نەبووە و هەر ئەو پەرتەوازەیی و نایەکگرتووییە دەرفەتی زۆر
باشی لە کیس بزووتنەوەی کورد داوە و ئەنجامی زیانباری بۆ
گەل لێ کەوتووتەوە .وای لێ هاتووە کە ئەم دەستەواژانە لە
ئێستادا بوونەتە دەستەواژەیەکی سواو و بێنێوەرۆک ،بەاڵم
دێموکراتەکان بە هەموو الیەکیان پیشان دا کە ئەگەر ئیرادە و
باوەڕ هەبێ ،زۆر بەئاسانی دەتوانن ئەم هیوایەی گەل وەدی
بێنن و لە جیاتی هەڵوەرینی فرمێسک ،بزەی شادی بخەنە سەر
لێوی گەل.
لەم یەکگرتنەوەیەدا بابەتێک کە زۆر جێگای سەرنج بوو و
حەقە تیشکی زیاتری بخرێتە سەر ،ئەوە بوو کە دەریخست
دانیشتن و دیالۆگ بە مەبەستی چارەسەرکردنی کێشەکان بەبێ
گوشاری کەس و الیەنی دەرەکی ،وانەیەکە کە لە یەکگرتنەوەی
دێــمــوکــراتــەکــانــدا بــۆ لێفێربوون دەبـــێ .چونکە ڕاستییەکی
حاشاهەڵنەگر چ لە ڕابردوودا و چ لە ئێستادا و بەتایبەتی لە دنیا
ئەمڕۆدا ئەوەیە کە کەس خەمی بەرژەوەندییەکانی هیچ گەلێک
ناخوا ،ئەگەر ئەو گەلە خۆی مشوورێک لە خۆی و دەرد و
ئازارەکانی خۆی نەخوا و واز لە پەرتەوازەیی و نایەکگرتوویی
نەهێنێ.
کە چاو لە مێژووی دوورودرێــژی حیزبی دێموکرات دەکەی
لەگەڵ ئــەوەی لە زۆر قۆناغدا کار و کــردەوە و سیاسەت و
هەڵوێستە دروستەکانی ئەم حیزبە خاڵی وەرچەرخانی نێو
بــزووتــنــەوەی کوردستان بــووە ،بــەاڵم بــەداخــەوە ئــەم حیزبە
گەورە و گرانەش لەو سەرئێشە نێوخۆییانە بێبەری نەبووە و لە
گەڵ ئەوەشدا بەشێکی زۆری کادر و پێشمەرگەی ئەم حیزبە و
بەتایبەتی سەرکردایەتییەکەی چەند ساڵێکی کەم نەبێ لە سەر
خاکی خۆیان نەژیاون؛ بــەاڵم بەوحاڵەش پاش چەندین دەیە
هێشتا هەر بەنفووزترین و خۆشەویستترین حیزبی کوردستانە.
ئەم خۆشەویستی و نفووز و ئیعتبارەی حیزبی دێموکراتیش
لەخۆڕا نییە ،ئاخر کادر و پێشمەرگە و ڕێبەریی ئەم حیزبە
چ لە کاتی پێکەوە بوون و چ لە کاتی لێکترازانیشدا هێندەیان
زەحمەت و کوێرەوەری بۆ خەڵکی خۆیان چەشتوە کە خەڵکیش
ناتوانن بەئاسانی لە دڵی خۆیان جیا بکەنەوە .خۆ ئەگەر وا نەبا
ئەو هەموو ساڵە خەڵک وازیان لە داوای یەکگرتنەوە دەهێنا و
ڕووشیان لە دێموکراتەکان وەردەسووڕاند ،بەاڵم خۆشەویستی
ئەم حیزبە لە دڵی خەڵکدا وای کرد کە دڵسۆزانی دێموکرات
کۆڵیان نەدا تا ٣٠ی گەالوێژیان بە چاوی خۆیان نەدی.
ئێستا کە ئــەو ئــاواتــەی خەڵکی کوردستان و دێموکراتەکان
هاتووتە دی،
پێش هەموو کــەس خــودی دێموکراتەکانن کە دەرکــیــان بەو
ڕاستییانەی ســەرەوە کــردووە و بــاش دەزانــن کە هەنگاوی
گــەورەیــان بــەرەو داهــاتــوو و بەئەنجام گەیاندنی ڕەسالەتی
مێژوویی حیزبەکەی پێشەوا قازی محەممەد ئەوەیە کە لە کێشە
و کەموکوڕییەکانی ڕابردوو دەرس وەربگرن.
بۆ گەیشتن بەو مەبەستە لەسەر دێموکراتەکان ئەرکە شان بدەنە
بەر ئەو بەرپرسایەتییەی کە لە یەکەم خاڵی ڕیكکەوتنەکەیاندا
باسیان کردوە.
''بــزووتــنــەوەی کــورد لە ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان و بە تایبەت
بنەماڵەی گــەورەی دێموکرات بە هۆی لێکدابڕانی ڕیزەکانی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە ١٥ی سەرماوەزی
ساڵی  ١٣٨٥تووشی زەرەری گەورە بوون .بۆیە هاوکات لە
گەڵ پێداگری لە سەر ئەوەی کە هەر دووال ،لە زیان پێگەیشتن و
تێکچوونی یەکیەتیی ڕیزەکانی حیزبی دێموکرات لە ڕابردوودا،
خۆیان بە بەرپرسیار دەزانــن ،یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان
و پاراستنی یەکیەتیی ڕیزەکانی حیزب لە داهاتوودا ئەرک و
بەرپرساریەتی هاوبەشی هەمووانە و پێویستە لە ئەزموونە
ناخۆش و زیانبارەکانی ڕابــردوو دەرس وەربگرن و پێش بە
دووپاتبوونەوەیان بگرن".
***

مستەفا هیجری :بڕیاری دادگای مێکونووس
تا ڕادەیەک ساڕێژکەرەوەی برینەکان بوو
حكومهتی ههرێم و حیزب ه كوردییهكانی كوردستانی
عێراق .ئێمهش توانیومان ه لهم نێوهدا هاوسەنگییەک
ڕابگرین ك ه بتوانین لێر ه جێگیر بین و لە ئەوەندە
ئاستە لە خهباتی خۆمان بەردەوام بین.
ئایا نیگهران نین ل ه گوشارهكانی كۆماری
ئیسالمی ،ب ه تایبهت دوای هێرشی مووشهكیی
ئهم دوایی ه بۆ سهر ههولێر و شوێنەکانی دی؟
ئهگهری ئهو ه ههیە ك ه ئهمه گوشارێك بێت بۆ
سهر ههرێمی كوردستان تاكوو ئێو ه ناچار بكهن
بارهگهكانتان ل ه ههرێمدا بپێچنەوە؟
كــۆمــاری ئیسالمی ئ ـهم گــوشــاران ـهی بــۆ سهر
ههرێم هێناوه و بهڕاشكاوی داوای ل ه ههرێم كردو ه
ك ه ئێم ه لێرە دهربكرێن ،یان هەرنەبێ چهك بكرێن.
بهاڵم تا ئێستا ب ه خۆشحاڵییهو ه ئهم ه ڕووی نهداوه.

ئاماژه :ل ه ماوهی ڕۆژان ی ڕابردوودا ،تەلەڤیزیۆن ی "ب یب یس ی"ی فارس ی وتوێژێكی
ل هگ هڵ ب هڕێز مست هفا هیجری ،لێپرسراوی گشتیی حیزبی دیمۆكراتی كوردستان ی ئێراندا
باڵو كردهوه .ب هڕێز مست هفا هیجری ل هم وتووێژهدا سیاس هت و ه هڵوێست هكان ی حیزبی
دێموکرات ل ه پێوهندی ل هگ هڵ باب هت ه گرینگ ه سیاسی هكان ی ئێران و كوردستان ی خست ه
ب هرباس .كاتی تۆماركردن ی ئ هم وتووێژ ه ماوهی هك پێش ل ه ی هكگرتن هوهی ڕیزهكان ی حیزب
دێموكرات بووە ،ب هاڵم "ب یب یس ی" دوای ئ هم ڕووداو ه گرن گ ه باڵوی کردۆتەوە.
"كوردستان" ب ه ل ه ب هرچاوگرتن ی گرن گی نێوهڕۆك ی باب هت هكان ی باسكراو ل هم وتووێژهدا
دووباره لێرهدا باڵوی دهكات هوه.
ئایا حیزبهكهی ئێو ه دەیـــەوێ لــە ئێران
جیابێتەوە؟
ئــەوە ڕێژیمی كــۆمــاری ئیسالمییە و تهنانهت
ڕێژیمی پاشایهتییش ئهم پڕوپاگهندهیان لهنێو خهڵكدا
بــاو كــردۆتـهوه ك ه حیزبی دێموكرات ،حیزبێكی
جیاییخوازه .ئێم ه بهدوای جیابوونهو ه ل ه ئێران نین
و سااڵنێك ه بۆ پێكهێنانی حكوومهتێكی دێموكراتیكی
سێكۆالری فێدراڵ ل ه چوارچێوهی ئێراندا خهبات
دهكهین .كاتێك باس ل ه فێدرالیزم دهكهین ،واتاكهی
ئهوهی ه ك ه دهمانههوێ ل ه چوارچێوهی جوگرافیای
ئێراندا بمێنینهوه.
پێتان وانی ه ك ه كاتی ئهو ه هاتووە خهباتی
چهكداری وهال بنێن؟ چوار دهیهی ه ئێو ه لهگهڵ
كۆماری ئیسالمیدا تێكههڵچوونی سهربازیتان
ههی ه و ئاکامێکی نەبووە ،لهو باوهڕهدا نین ك ه
دهبێت ئهم شێواز ه خهبات ه گۆڕانی بهسهردا بێ؟
ئــهو ه پــهرچــهكــرداری دهســهاڵتــ ه ل ـ ه ئــێــران ك ه
شــێــوازی خهباتی ئێم ه دیـــاری دهكـــات ،خۆزگ ه
بـهم چهشن ه ن ـهدهبــوو .ئێو ه ئــاگــادارن ك ه حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران ل ه یهكهم ڕۆژهكانی
دامهزراندنی كۆماری ئیسالمیهیو ه ههوڵی زۆری
دا ك ه پرسی خهڵكی كوردستانی ئێران ل ه ڕێگهی
وتـــووێـــژهو ه چ ــارهســهر بــكــا .لــهم ڕێــگــهدا ئێم ه
تێچوومان دا ،دوكتۆر عهبدڵۆڕهحمان قاسملوو
ل ه پێوهندی لهگهڵ ئهم وتوێژانهدا ل ه شاری ڤیهن
ت تێرۆریستهكانی كۆماری
و ب ه دهستی دیپلۆما 
ئیسالمی شههید كرا .ل ه بهرانبهردا و ل ه وهاڵمی
داواكارییهكانی ئێمهدا ،كۆماری ئیسالمی بێجگ ه ل ه
سهركوت ،ئێعدام ،كوشتاری ئهندامان و چاالكانی
ئێم ه و تــێــرۆری بهرپرسانی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران ،وهاڵمێكی ئهرێنی نهداوهتهوه.
ئێم ه ب ه مافی خۆمان دهزانین ك ه ل ه ههموو ڕێکارێکی
ڕهوا ك ه خهباتی چهكدارانهش یهك لهوان ه به دژی
كۆماری ئیسالمی كهڵك وهرگرین.
ل ه چهند دهیهی ڕابردوودا ،ب ه تایبهت دهیهی
یهكهمی دوای شــۆڕشــی ئــێــران ،دهیـــان جار
گوێبیسی ئهم ه بووین ك ه پێشمهرگ ه كوردهكان،
س ـهری بهسیجی و سهرباز ه ئێرانییهكانیان
دهبڕی ،بهڕاستی حیزبی ئێو ه و پێشمهرگهكانتان
ههڵسوكهوتێكی بهم چهشنهیان ههبوو؟
ئــهمــهش یـهكــێــكــی دیــك ـ ه لـــهو تــۆم ـهتــان ـهی ـه ك ه
دهستوپێوهندییهكانی ڕێژیم بۆ خهوشداركردنی
خهباتی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و
گهلی كورد بهگشتی بانگهشهیان بۆ دهكرد .خهباتی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ل ه ڕوانگهی
مــن ـهو ه یهكێك ل ـ ه مرۆییترین و بێخهوشترین
خهباتهكان ل ه ئێراندایە.
بۆچی وهها بیر دهكهنهوه؟

ل ه سهردەمی ڕێبهریی دوكتۆر قاسملوودا ،یهكێك
ل ه باشترین فهرماند ه سهربازییهكانی حیزب دهركرا،
لهبهر ئهوهی كاتێك بههۆی گوشاری بۆردمانهكانی
ڕێژیمهو ه دیلهكانمان ل ه شوێنێكهو ه بۆ شوێنێكی
دیك ه دەگواستەوە ،ههڵسوكهوتێكی شیاوی لهگهڵیان
نهبوو.
زۆربهی كورد ه دژبهرهكانی كۆماری ئیسالمیی
ئێران دهڵێن ك ه شهڕی نێوان دێموكرات و كۆمهڵ ه
یهكێك ل ه ڕهشترین ڕووداوهكــانــی مێژووی
كوردستانی ئێرانه .ئێو ه وهكــوو یهكێك ل ه
ئهندامانی ڕێبهریی ئهوكاتی حیزبی دێموكرات و
ئێستاش ،ههست ناكهن ك ه ههڵهتان كردوه؟
ێ لهالیهن حیزبی دێموكراتهو ه ئەوکات
ڕهنگب 
ههندێك ههڵ ە ڕووی دابێ .بهداخهو ه لهو سهردهمدا
بــڕوای كۆمهڵه ،سیاسهت و بۆچوونهكانیان ب ه
چهشنێك بوو ك ه تهحەموڵی حیزبی دێموكراتیان
نهدهكرد .بهرپرسانی ئهوكاتی كۆمهڵ ه ڕایان وابوو
ك ه خهباتی ئهوان پێش ل ه ههموو كهس دهبێت دژی
حیزبی دێموكرات بێت ،چونکی كۆماری ئیسالمی
ڕۆژێك ههر دێ لەنێو بچێت ،بهاڵم حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران مهترسیهكی ههمیشهییە بۆ سهر
ڕهوتی چهپی ئهوكات .دەیانگوت ئهوان بۆرژوان
و خهباتی نوێنهرانی چینی كرێكار لهگهڵ حیزبە
بۆرژواکان ههمیشهیی و بێكۆتایی ه و دهبێ لهنێو
ببردرێن.
ئێم ه ل ه ئێراندا دهبینین ك ه ههركات بزاوتێك ل ه
ت لهنێو گرووپ ه
كوردستان سهرههڵ دهدا ،تهنانە 
دژبهرهكانیشدا وهكوو ههوڵێكی جیاییخوازان ه
لێكدهدرێتهوه ،ئایا ئێو ه توانیوتان ه لهگهڵ
گرووپ و كهسایهتیی ه سیاسییهكانی دژبهری
كۆماری ئیسالمی ئێران پێوهندی چێ بكهن؟
ئێم ه لهگهڵ زۆرێــك ل ه حیزب و گرووپهكانی
ئۆپۆزیسیۆندا پێوهندیمان ه ـهبــوو ه و ئێستاش
ه ـهمــان ـه .هــەروەهــا ل ـهگ ـهڵ حیزبەکانی ســهر ب ه
نهتهوهكانی ئێران پێوهندی و هاوئاههنگیمان ههیه.
ل ه بهر ههندێك سنوورداربوون و ئهو گوشارانهی
تــا ههنووك ه لـهسـهر حیزبی دێــمــوكــرات ه ـهن و،
نهمانتوانیو ه ب ه چهشنی پێویست حیزبی دێموكرات
و خهباتی گهلی كــورد ل ه كوردستانی ئێران ب ه
هاونیشتمانانمان بناسێنین.
بنكهكانی ئــێــو ه ل ـ ه كــوردســتــانــی عێراق
کەوتوونەتە ب ـهر هێرشی مووشكیی سپای
پاسداران ،ئهمە تا چ ڕادهیهك كاریگهریی ل ه
سهر چاالكییهكانی ئێوه داناوه .ئایا حكومهتی
ههرێمی كوردستانی عێراق گوشاری خستۆت ه
سهر ئێو ه تا چاالكییهكانتان سنووردار بكهن؟
گوشار ل ه ههر دوو الو ه ههبوو ،ههم لهالیهن
ڕێــژیــمــی كــۆمــاری ئیسالمیی ئــێــران و ههمیش

پێوهندی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
لهگهڵ حیزب ه كوردییهكانی دیكهی دژبهری ئێران
چۆنه؟
لهگهڵ هیچ حیزبێكی کوردیی دژبـهری ڕێژیمی
ئێران كێشهمان نیی ه و پێوهندییەکانمان پێوهندییهكی
دۆستانهن .لهگهڵ ههندێك لهوان هاوپهیمانییهكمان
لهژێر ناوی ناوهندی هاوكاریی حیزب ه كوردییهكانی
دژبـــهری ئــێــران پێكهێناوه و پێكهو ه هــاوكــاری
دهكهین .لهگهڵ ئهو بەشەی ل ه ئێم ه جیابوونهوه،
ماوهی زیاتر ل ه ساڵێکە دانوستان دهكهین بۆوەی
بتوانین دووبار ه ببینهو ه ب ه یهك و لهم پێناوەشدا
ههنگاوی ئهرێنیی زۆرمان ههڵهێناوه.
ههڵبهت ه چهند ساڵ پێش من ل ه ئێوهم بیست
ك ه گوتتان هیوادارن ،ئایا ئێستا ل ه گهڵ چهند
ساڵ پێش جیاوازتره؟
بهڵێ ،جــیــاوازی ههیه .چونك ه ئـهوكــات ك ه من
گوتم هیوادارام ،وێدەچێ وتوێژهكانمان ل ه قۆناغی
سهرهتاییدا بووبن.
ئهم پرسیار ه ل ه ئارادای ه ك ه بۆچی دوو حیزبی
دێموكرات ناتوانن ببن ه یهك حیزب ،ئهوهیك ه ل ه
بواری بهرنامه و مانیفێستهو ه دهكرێ بڵێین زۆر
ل ه یهك نزیكن و یان وهكوو یهكن؟
ل ـ ه ڕاســتــیــدا ئ ـهو جــیــابــوونـهوانـهی نێو حیزبی
دێموکرات ل ه سهردهمی كۆماری ئیسالمی و ل ه
ماوهی زیاتر ل ه سێ دەیهدا و بێجگ ه ل ه یهكهمین
ئینشعاب ،هیچ كامیان بنهمایەکی فیكری ،تهشكیالتی
و سیاسییان نهبوو .هۆكارهكهی زیاتر جیاوازیی
ههڵسوكهوت و تهعامۆل لهگهڵ یهكتر بووه.
مهسهلهی ڕێبهریی حیزب چۆن چارهسهر
دهكهن ،ئایا بیرتان لهو ه كردۆتهو ه ك ه شوڕایهك
پێك بێنن یــان ڕێـككـهوتــوون ك ه چ كهسێك
ڕێبهریی حیزب بگرێت ه ئەستۆ؟
ئهوهی تا ئێستا ل ه سهری ڕێككهوتووین ئهوهی ه
ك ه لهژێر ناوی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێراندا
كار بكهین ،ههر بهو ناوهی ك ه ئێستا ههی ه و حیزبی
یهكگرتوو ههر ئهم ناوهی دهبێت .لۆگۆی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران لۆگۆی فهرمیی حیزب
دهبێت .جیا لهمانهش ڕێككهوتووین ك ه تا گرتنی
كۆنگرهی هاوبهش ،من ڕێبهریی حیزبم لهئهستۆ
بێت .ئێم ه له دانوستانهكانماندا ڕێككهوتوون ك ه ل ه
كۆنگرهدا ئهندامانێك بۆ ڕێبهری ههڵبژێردرێن ك ه
ههر دوو الیهنی تێدا بێت.
لهم سااڵنهی دواییهدا و ل ه خۆپیشاندانهكان
بهتایبهت لهناوچ ه غهیر ه كوردهكان گوێبیستی
دروشمهگهلێك وهك "ڕهزاشا ڕۆحت شاد" بووین،
ب ه قسهی بهشێكی زۆر ل ه هێز ه دژبهرهكان،
سهڵتهنهتخوازهكان و ڕهزا پههلهوی هێزێكی
دژبـــهرن ك ه ناكرێ ل ه بـهرچــاو نهگیردرێن.
ئایا ئێو ه قهت لهگهڵ سهڵتهنهتخوازهكان و
بهتایبهت ئاغای ڕهزا پههلهوی پێوهندیتان
گرتو ه و لهگهڵیان قسهتان كردو ه تا بتوانن ل ه
بوارگهلی هاوبهشدا پێكهو ه هاوكار بن؟
مــن دوو جــار ل ـ ه گــهڵ ئــاغــای ڕهزا پههلهوی
دانیشتنم ههبووه .پێكهو ه ههندێك باسمان كردوه،
بهاڵم بهو ئاكام ه نهگهیشتووین ك ه پێكهو ه هاوكاری
بكهین.
ئێو ه ئێستا باس ل ه سیستهمێكی فێدراڵی
دهكهن ،ناوبراو تهنانەت دژایهتیی ئهوهش دهكا؟
خوی ئاغای پههلهوی مەیلی زۆرتر بوو .بهاڵم
گــرووپ ـهك ـهی زۆر جــیــاوازتــر و هـهنــدێ جاریش
درێژە بۆ الپەڕەی 3
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دژی ئــەون .ههربۆیهش تا ئێستا هیچ ڕهوتێكی
سیاسی نهیتوانیو ه لهگهڵی هاوپهیمانی پێك بێنێ و
هۆكارهكهشی ههر ئهم جیاوازیی بیروبۆچوونی نێو
گرووپهكهیهتی.
ئهدی لهگهڵ ڕێكخراوی موجاههدینی خهڵق؟
دهزانم ل ه سااڵنێكی دوور پێكهو ه هاوكاریتان
ههبووه ،بهاڵم ڕێكخراوی موجاهدینی خهڵق
ئێوهی دهركــرد -مهبهست ل ه شــوڕای میللیی
بەرگریدا -ب ه هۆی ئهوهیك ه ئێو ه ب ه نهێنی
لهگهڵ كۆماری ئیسالمی وتوێژتان ههبوو؟
لهم سااڵنهی دواییدا پێوهندیمان نهبوو ه و ئهوهش
کێشەکەی دهگهڕێتهو ه سهر ڕێكخراوی موجاهدین.
ل ـ ه شـــوڕای میللیی مــقــاومــەتــدا ئێم ه ئهندامێكی
شــوێــنــدانـهر بــوویــن و خــۆمــان شــوڕامــان بهجێ
هێشت ،بەاڵم ئهوان دهڵێن حیزبی دێموكراتمان ل ه
شوڕا دهركــردوه .ئێم ه باوهڕمان وای ه ك ه ڕۆژێك
مهسهلهی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و
خهباتی خهڵكی كورد ،دهبێ ل ه تاران و ل ه ڕێگهی
وتووێژهو ه چارهسهر بكرێ .ئهمه مهسهلهیهك بوو
ك ه ڕێكخراوی موجاهدین كێشهی لهگهڵی ههبوو.
ئێم ه شایەت بووین و ههواڵیش لهم بارهو ه باڵو
كرایهو ه و پشتڕاستیش کرایەوە ك ه نوێنهرانی
حیزبە كوردییەکان و لهوانه حیزبهكهی ئێو ه
له ڕێگهی دامهزراوهیهكی غهیر ه حكومەتییهو ه
لهگهڵ ئێران دانیشتنتان ههبووه .دهكرێ پێمانی
بڵێن ك ه پێشنیارهكانی ئێران چ بوون؟
ن
ناوهندی هاوكاریی حیزبهکانی کوردستانی ئێرا 
ئێران بوو دانیشتنەکەی كردبوو .واتا چوار حیزب
بووین ك ه یهك ل ـهوان حیزبی ئێم ه بــوو .ئهوهش
نهك دانیشتنی ڕاستهوخۆ لهگهڵ نوێنهرانی كۆماری
ئیسالمی ،بهڵكوو ڕێكخراوێكی نوروێژی بوو ك ه
نێوبژێوانیی كرد.
یانی ئێو ه هیچ كات لهگهڵ نوێنهرانی كۆماری
ئیسالمیدا بەرەوڕوو دانەنیشتوون؟
نەخێر.
یانی حازر بوون ك ه ههندێك ئیمتیاز ب ه ئێو ه
بدهن ،بگهڕێنهو ه بۆ ئێران ،حیزب پێك بێنن و
چاالكی ئازادان ه بكهن و چهكهكانتان وهال بنێن؟
ئ ـهو وهاڵمــان ـهی كـ ه لـ ه ڕێــگـهی ئ ـهم نــاوهنــدهو ه
ب ه دهستی ئێم ه دهگهیشت ئهو ه بوو ك ه كۆماری
ئیسالمی لهو ماوهیەدا مهبهستی تەنیا ئهوهیە بە
دوایین داخــوازی ئێم ه و بۆچوونەکانمان له مهڕ
درێژهدان بهم وتووێژان ه بزانێ .كاتێك خواستهكانی
ئێمهیان بیست ،ئیدی واڵمێكیان نهبوو .یانی ئهوان
ب ه وردی نهیانگوت لـهم داخوازییانهی ك ه ئێو ه
ههتانه ،كامهیان و چ مافێك ب ه ئێوه دهدرێ یان نا!
ئایا خهباتی چ ـهكــداری ه ـهر ل ه یهكهمین
ڕۆژهكانی سهرهتای شۆڕشهوه ،بژاردهی یهكهمی
حیزبی دێموكرات بووە؟
نهخێر ،ل ه سهرهتاو ه حیزبی دێموكرات خوازیاری
وتــووێــژ لـهگـهڵ كــۆمــاری ئیسالمی بــوو كـ ه تــاز ه
دهس ـهاڵتــی بـهدهســتـهو ه گرتبوو .ل ه ڕاستیدا لهو
ســهردهمــهدا هێزهكانی كــۆمــاری ئیسالمی ،ئهو
هێزانهی ڕێژیمی پاشایهتی بوون ك ه له پادگانهكان
و شوێنهكانی دیك ه پــەرشوبــاو بــوون ،ئهوكات ه
ئهوان پێشنیاری وتووێژیان دا .هەیئەتێک لهو كاتهدا
لـهالیـهن ئێرانهو ه دیــاری كــرا ك ه خوالێخۆشبوو
داریــــووش فــرووه ـهر ی ـهك لـــهوان بــوو .نزیكهی
ساڵێك هاتن لهگهڵ حیزبی دێــمــوكــرات ،كۆمهڵ ه
و چهند الیهنێكی دیك ه ل ه مههاباد كۆبوونهوه.
بهاڵم ل ه كۆتاییدا دهركـهوت ك ه كۆماری ئیسالمی
ئـهم وتــووێــژانـهی تهنیا بۆ وەدهستهێنانی كات
كردوه .كاتێكیش توانییان هێز ه پەرشوباڵوهكهیان
ڕێــك بخەنەوە ،جارێكی دیك ه هێرشیان كــردهوە
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سهر مههاباد و شارهكانی دیكهی كوردستان و
وتووێژهكان ڕاگیران.
ئایا دهفتهری سیاسیی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران ،ئاگاداری ئهو وتووێژانهی
نێوان دوكتور قاسملوو و نوێنهرانی كۆماری
ئیسالمی ل ه ساڵی  ١٣٦٨ل ه ڤییهن بوو؟
بۆ خولی یهكهمی وتووێژهكانی دوكتۆر قاسملوو
ل ـهگ ـهڵ نــوێــن ـهرانــی كــۆمــاری ئــیــســامــی ،ئێم ه ل ه
دهفتهری سیاسی ئاگادار نهبووین .ئهوە ل ه ڕهوتی
سهفهرێكدابوو ك ه دوكتور قاسملوو بۆ ئورووپا
كردبووی و كه گهڕایهو ه باسی دانیشتنهكهی بۆ
ئێمه كــرد .ئێم ه پێمان باش بوو كه وتووێژهكان
بكرێن ،بهاڵم دژی ئهوه بووین ك ه دوكتور قاسملوو
خۆی بهشداری وتووێژهكان بێت .بڕیار وا بوو ك ه
ههیئهتێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
لهگهڵ نوێنهرانی كــۆمــاری ئیسالمی له ئورووپا
دابنیشێ ،بهاڵم بهداخهو ه ئهم ه ڕووی نهدا.
ڕۆڵــی جـهالل تاڵەبانی ،ڕێبهری یهكیهتیی
نیشتمانی كوردستانی عێراق لهو كاتهدا چ بوو.
دهزانین ك ه لە ڕۆژ ه یهكهمهكانی وتوێژهكاندا
لهوێ حــزووری ههبوو ،بهاڵم دوایــی نهبوو و
بهتایبهت ئهو ڕۆژهی ك ه دوكتور قاسملوو تیرۆر
كــرا .ههندێك ئهم گومانهیان دروســت کردوە
ك ه ڕهنگ ه ناوبراو هاوكاریی كۆماری ئیسالمیی
كردبێت؟
مام جهالل له پەروەندەی شههیدكران و تێرۆری
دوكــتــۆر قــاســمــلــوودا ڕۆڵــێــكــی نــهبــوو .ل ـه خولی
یهكهمی وتووێژهكاندا حزووری ههبوو و نوێنهرانی
كۆماری ئیسالمی ههندێك بهڵێنیان دابــوو .بهاڵم
دوایی دوكتور قاسملوو خۆی ب ه ئێمهی گوت ك ه
نوێنهرانی كــۆمــاری ئیسالمی پێیان گــوتــوو ه ك ه
لهمهوبهدوا خۆمان وتووێژ دهكهین ،ئێمه ئێرانین و
باسهكانمان خۆمان دهیكهین و خۆمان كێشهكانمان
چارهسهر دهكهین و پێویست ناكا  كهسانی غهیر ه
ئێرانی حزووریان ههبێت کە مهبهستیان مام جهالل
ب ــوو .تـهنــانـهت ئـهمـهیــان گــوتــبــوو ك ـ ه مــام ج ـهالل
زاربــاوە و ڕهنگه ئهم باسانه بدركێنێ .ئهوكات
بڕیار وابوو وتوێژهكان نهێنی بن تا دەگات ه ئاستێكی
تر .ههربۆیهش باشتر وایه کە مام جهالل بهشدار
نهبێت .بــەاڵم لە ڕاستیدا كۆماری ئیسالمی ههر
ل ه سهرهتاوه مهبهستی له وتووێژ ل ه داوخستنی
دوكتۆر قاسملوو بوو و دهیزانی ئەگهر مام جهالل
ل ه دانیشتنهكاندا بەشدار بێت ناتوانن ب ه ئامانجیان
بگهن و دوكتور قاسملوو تێرۆر بكهن و یا ئەگهریش
بیكهن تێچوویەکی زۆر قورسی بۆ ئەوان دەبێت.
لهگهڵ ههندێك لهو كهسانهی ك ه پێشتر ل ه
ئاستی بهرزی ڕێبهریی حیزبی دێموكراتدا بوون
قسهم كردوه .ههندێكیان دوكتور قاسملوو بهو ه
تاوانبار دهكهن كه تاكڕەۆ بوو ،دهیانگوت ل ه
گهڵ بهدهنهی حیزبی دێموكراتدا نهیدهتوانی
پێوهندی دروست بكات .هەندێکی دیکە لەوانەی
ك ه ل ه دوكتور قاسملوو نزیك بوون دهیانگوت ك ه
ئهو سااڵنێك ل ه ئورووپ ژیابوو ،لهگهڵ زۆرێك
ل ه كهسایهتیی ه جیهانیهكاندا پێوهندیی دروست
كردبوو ،و ئـهوە كێشهی حیزبی دێموكرات،
تهنانهت ب ـهدهنــەی حیزبی دێــمــوكــرات و ل ه
ئاستی دهفتهری سیاسیدا بوو ك ه نهیاندەتوانی
لە ئیدهكانی ئاغای قاسملوو تیبگەن ،كامیان
ڕاسته؟
كهسایهتیی دوكتور قاسملوو به چهشنێك بوو
ك ه زۆر بهئاسانی لهگهڵ ههر كهسێك و ل ه ههر
ئاستێكی خوێندهواری ،ئهندێشه و فیكردا دهیتوانی
قسه بكات .لهگهڵ مامۆستای زانكۆ ،مامۆستای
زانكۆ بوو ،لهگهڵ خهڵكی ئاسایی ،پێشمهرگهكان،
ئهندامانی حیزبی و خهڵكی دێ ڕێك وهكوو خۆیان
قسهی دهكرد.

ئێم ه دهبینین كه سێ ساڵ دواتر و دووبار ه ل ه
ئورووپا ،دوكتور سادق شهرهفكهندی ،ڕێبهری
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران تیرۆر
دهكرێ ،ئێو ه ل ه تێرۆری دوكتۆر قاسملوو هیچ
فێر نەبوون؟ بۆ ئهم ههڵهی ه دووبار ه دووپات
بۆوە؟
ههڵبهت ه ئهمە ڕهخنهیهكی بهجێی ه لـ ه حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران .ب ه داخهو ه دوكتور
شهرهفكهندی ڕهچاوی بواری ئهمنیهتیی نهدهكرد.
ههربۆیهش به داخهوه زۆر زوو ل ه داو كهوت.
داواكاری گشتی ئاڵمان بۆ یهكهم جار و زۆر
كهسیش دهڵێن دوای دادگای نۆرمبرگ ،كۆماری
ئیسالمیی ئێران ب ه تێرۆریزمی دهوڵهتی ناو
دهبات و ڕێبهرانی ئهم ڕێژیم ه بهو ه تاوانبار دهكا
ك ه ل ه ڕێكخستن و جێبهجێكردنی ئهم تێرۆرانهدا
ڕۆڵیان ههبووە؟
بەڵێ لـ ه دادگـهیـهكــی بـێالیـهنــدا ،ڕێــبـهرانــی ئهم
دهسهاڵت ه وهكوو تێرۆریست ناسێنران و مهحكووم
كران .ئهمە جۆرێك سارێژ بوو بۆ برینهكانی ئێم ه
وهكــوو بهدهنهی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئــێــران و خهڵكی ك ــورد ب ـ ه گشتی ل ـ ه دوای ئهو
تیرۆرانه بوو.
دهرچوونی حوكمی دادگای میكۆنۆس كاریگهریی
لهسهر ههڵسوكهوتی كۆماری ئیسالمی ئێران ل ه
ئورووپادا بوو؟
نا بۆ ههمیشه .بۆ ماوهیهك كۆماری ئیسالمی
تێرۆری چاالكانی سیاسی و ڕێبهرانی حیزبەکانی
ئۆپۆزیسیۆنی ڕاگــرت ك ه هاتوچۆی ئورووپایان
دهكرد یا نیشتهجێی ئهوێ بوون .بهاڵم ب ه دڵنیاییهو ه
ههر لهو كاتهدا سهرقاڵی پیالن و پالنی خۆی بوو،
ب ه شێوهیەکی دیك ه و لهوان ه كۆكردنهوهی زانیاری
و دروستكردنی هێز و الیەنی نیابەتی .ههروهك
بینیمان كۆماری ئیسالمی لـهم سااڵنهی دواییدا
دیسانهو ه پیالنهكانی خۆی ل ه ئورووپا دهست پێ
كردۆتەو.
ل ه سااڵنی ڕابردوودا ئێو ه ڕێبهری ئهم لقهی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بوون ،ئایا
ههڕهشهیهك بهرهڕووی ئێو ه بۆتهوه؟ ئایا ئێو ه
نیگهرانی گیانی خۆتان نین؟
پیالن ههبوو ،دهستوپێوهندی خۆیان ناردوه ،بهاڵم
ب ه خۆشییهو ه ههموو ئهمان ه بهرپهرچ دراونهتهو ه
و كۆماری ئیسالمی تا ئێستا سهركهوتوو نهبووه.
لەگەڵ ئەوەشدا من دڵنیام ك ه كۆماری ئیسالمی
دهست لهم ههواڵن ه هەڵناگرێ.
دهزانین ك ه ئێستا ل ه ئێران خۆپیشاندانەکان
هەن و بەردەوامن .زۆر كهس پێی دهڵێن شۆڕشی
برسییهكان ب ه هۆكارگهلی ئابووری .ئێو ه وهكوو
نوێنهری بهشێك ل ه گرووپ ه دژبهرهكانی كۆماری
ئیسالمی ئێران ،نوێنهری بهشێك ل ه كوردهكان،
پهیامی ئێو ه بۆ گرووپهكانی دیكهی دژبهری
ڕێژیمی ئێران چییه؟
لهو بڕوایهدام ك ه چ ئهوكات ك ه حیزبی دێموكرات
خوازیاری خودموختاری بۆ كوردستان بوو و چ
دواتر ك ه بهرنامهی خۆی بۆ فێدراڵی گۆڕی ،ئهمان ه
هەمیشە خواستی خهڵكی كــورد ل ه كوردستانی
ئێران بــوون .ئێم ه كاتێك دهتوانین ئهو ئیدیعای ه
بكهین ك ه خهباتی ئێم ه خهباتێكی ڕەسەنە کە لهسهر
بنهمای خواستی خهڵك بێت .ئهگهر خهڵك بیانههوێ
ئێم ه خهباتی خۆمان درێــژ ه دهدهیــن و ئەگهریش
نهیانههوێ بێگومان خهباتێك بوونی نابێ.
زۆر سپاس کاک مستەفای بەڕێز
سپاس بۆ ئێوەش

پەیامی ڕێکخرای ئینترناسیۆنال سوسیالیست
بەبۆنەی یەکگرتنەوەی حیزبی دێموکرات

مستەفا هیجری ،خالید عەزیزی ،ئەندامانی دەفتەری سیاسی و ،سەرجەم ئەندامانی
حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێران!
هەڤااڵنی هێژا ،دۆستانی خۆشەویست!
فرە دەڵخۆشم کە بە ناوی ئینترناسیۆنال سۆسیالیست پیرۆزبایی گەرم و دڵسۆزانە خۆمان
بەبۆنەی هەنگاوی مێژوویی ئێوە بۆ یەکگرتنەوەی حیزبەکەتان پێشکەش بکەم.
ئێوە مێژوویەکی دوورودرێــژ و پڕ لە شانازیتان هەیە و ،گومان لــەوەدا نییە کە ئێوە ئەمڕۆ
بەیەکەوە بەهێزترن .ئێوە مێژوویەکی لەمێژینەشتان دەگەڵ ئینترناسیۆنال سۆسیالیست هەیە.
ئەندامانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێران ،لە ناویاندا عەبدولڕەحمان قاسملو ،لە هەشتاکانی
زایینیدا وەک میوان بەشداریی ئینترناسیۆنال سۆسیالیستی کرد ،پاشان د .سادق شەڕەفکەندی.
حیزبەکەتان لە نەوەدەکانی زایینیدا بوو بە ئەندامی چاودێر ،دواتر ئەندامی ڕاوێژکار و بەدوای
ئەویشدا لە  ،٢٠١٥حیزبی دێموکڕاتی کوردستان بوو بە ئەندامی تــەواو .بەشداریی ئێوە لە
کۆنگرەی داهاتووی ئینترناسیۆنال سۆسیالیستدا ،وەک یەک حیزب ،دەبێتە مایەی دڵخۆشی
مەزن.
دەگەڵ دەستپێکی ئەو قۆناغە نوێیەی ژیانی حیزبەکەتان ،ئێوە هاوپشتی و پشتیوانیی ئەو بنەماڵە
نێونەتەوەییەتان هەیە .هەوڵی هاوبەشی ئێمە بۆ دێموکڕاسی ،دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی ،یەکسانیی

و ڕیز بۆ ئازادی و مافەکان یەکە و قەت کۆتایی نایە.
هێشتا بۆ بەهێز کردنی دەنگی گەلی کورد زۆری ماوە و
لە هەموو واڵتێک ئینترناسیۆنال سۆسیالیست پشتیوانی
ئێوە و پرسەکەتان دەمێنێتەوە.
لوئیس ئایاال
سکرتێری گشتی
 ٣٠ئاگوست٢٠٢٢ ،

لە یەکگرتنەوە گرینگتر
زۆر جار ئەوانەی کە لەسەر حیزبی
دێــمــوکــرات دەنــووســن بــۆ نیشاندانی
کاریگەریی ئــەو حیزبە لەسەر بزاڤی
ڕزگــــاریــــخــــوازی کـــــورد لـــە چــەمــکــی
داینەمۆی شۆڕش لە ڕۆژهــەاڵت کەڵک
وەردەگــرن .ئەو چەمکە زیادتر لەوەی
ئەلبورز ڕۆئینتەن
کە بە مەبەستی بانگەشەکردن بێت بۆ
ئەو حیزبە ،دەگەڕێتەوە بۆ ئەو فاکتانەی
کە لە ڕۆژی یەکەمی دامەزرانی کۆمەڵەی ژێکافەوە و هەروەها
ڕۆڵــی ئــەو حیزبە لە قوناغی جــیــاوازدا ،لە هەڵگیرساندن و
ئاراستەکردنی شۆڕش لە ڕۆژهــەاڵت هەن .لە هەمووی ئەو
قوناغانە هەرکات حیزب بەهێز بووبێت شۆڕشی کــورد بۆ
بەدەستهێنانی مافەکانی گەشەی بە خۆیەوە دیتوە .ئەو ڕاستییە
بە قوربانییەکی زۆری ئەو ڕێکخراوە لە پێناو دابینکردنی مافی
نەتەوەیی بەدی هاتووە.
لەو مێژووە پڕ لە سەروەرییەدا کە بێ کەموکووڕیش نەبووە
یــەک بابەت هــەر لە ســەرەتــای دامــەزرانــدنــی ئــەو حیزبە کە
گۆرانکاریی زۆری بە سەردا نایێ ،پێگەی ئەو حیزبە لەنێو گەلی
کورددایە .هەر ئەو بابەتەش وایکردوە کە هەر جووڵەیەکی ئەو
حیزبە شوێندانەری ڕاستەوخۆی لە گۆڕەپانی خەباتدا هەبێت.
هەربۆیەش بە داینەمۆی شۆڕش وەسف دەکرێت .لە ڕۆژانی
ڕابردوودا بە بڕیارێکی دروست و پێویست و لە شوێنی خۆی
حیزب بڕیاری یەکبوونەوەی خۆی دا ،دیتمان ڕەنگدانەوەیەکی
زۆر ئەرێنیی لە ڕۆژهەاڵت و دونیای سیاسەت و میدیا هەیبوو،
بە دیتنی شەپۆلی خۆشحاڵیی خەڵک بە گشتی و دڵسۆزان و
الیەنگرانی ئەو حیزبە بەتایبەتی ئەو ڕاستییە جارێکی دیکە
سەلمێنرا کە پێگەی حیزب لە نێو کۆمەڵگەی کــوردەواری لە
ئاستێکی بەرزە .ئەو پێگەیە وا دەکات کە وەک هەمیشە بە داینەمۆی
شۆڕش و شوێندانەری ئەرێنی لەسەر بزاڤی ڕزگاریخوازی
بناسرێت ،بەاڵم ئەوەی مەبەستی ئەو نووسینەیە گواستنەوەی
ئەو ڕەنگدانەوەیە ئەرێنییەی ئەو بڕیارە درووستەی حیزب نییە،
چونکە زۆ باسی لە سەرکراوە ،هەموو کوردێکیش ڕاستەوخۆ
و ناڕاستەوخۆ هەستی پێ کــردوە؛ بەڵکوو پێویستە باس لە
قوناغی دوای ئەو بڕیارە بکرێت .چونکە ئەو شەپۆلە گەورەیە
لە خۆشحاڵی و پشتیوانیی کۆمەاڵنی خەڵک لە هەمان کاتدا
بەرپرسیارەتییەکی قورس دەخاتە سەر شانی ئەو حیزبە ،ئەو
بەرپرسیارەتییە و پێداویستییەکانی دۆخی ئێستای ڕۆژهەاڵت و
خەبات کە یەکبوونەوەی دێموکراتی ئافراندووە کە یەکجار زۆر
گرینگە ،دەخــوازێ گەلێک هەنگاوی گرینگی دیکە بهاوێژرێت
بۆ ئەوەی بتوانرێ لە ئاستی ئەو بەرپرسیارەتییە سەرکەوتنی
زیاتر بە دەست بێنێ کە سەرکەوتن لەو بوارەدا شوێندانەری
ڕاستەوخۆی لە بزاڤە ڕەواکەی گەلەکەمان دادەنێت.
گرینگتر لە یەکگرتنەوە پاراستنی ئــەو یەکگرتنەوەیە لە
داهاتوودایە .دوژمنانی نەتەوەی کورد هەر لە سەرەتاوە بۆ
ئــەوەی کــورد الواز بێت ،هەوڵی دابەشکردنی کوردستان و
کوردیان داوە ،تەنانەت هەندێک جاریش کورد بۆ خۆی پەرەی
بــەو دابەشبوونە داوە ،تەنانەت نەیتوانیوە لە چوارچێوەی
ڕێکخراوێکیشدا ئەو یەکڕیزییە بپارزێ ،لە ئاکامدا بزووتنەوەی
کورد الواز بــووە ،بە پێچەوانەوە هەر یەکبوونێکی کورد لە
ئاستی جیاوازدا ،بەهێزیی شۆڕشی لێ دەکەوێتەوە ،کە واتە
پێویستە ئەو یەکبوونە وەک گلێنەی چاومان بپارێزین .بەاڵم
ئەمە چــۆن وەدی دێــت؟ بێگومان بە ئەزموونوەرگرتن لە
ڕابردوو دەتوانین ئەو هەنگاوانە بگرینە بەر کە ئەو یەکبوونە
بەهێز بکات.
لە قوناغی دوای یەکبوونەوەمان گرینگتر ،بەهێزکردنی بوارە
جیاوازەکانی خەبات لە ئاستی جیاواز بە کەڵکوەرگرتن لە
پڕۆژە و بیرو هزری زانستی و سەردەمیانەیە کە بە خۆشییەوە
حیزبی دێموکرات بە هۆی ئەو پێگە جەماوەرییە و پوتانسیەلە
گەورەیەی هێزی مرۆیی داهێنەر کە هەیەتی ،دوژمن بەتەواوی
لێی دەتــرســێ و هــەروەهــا بــە ش ــەڕی ن ــەرم دەیــهــەوێ ئەو
پوتانسیەلە لە حیزب دوور بکەوێتەوە .هەر بۆیە ئەو پوتانسیەلە
دەتوانێ هەموو بوار و ئاستەکانی شۆڕش بەهێز و بەهێزتر
بکات.
لە یەکگرتنەوە گرینگتر گواستنەوەی ئەو یەکگرتنە بۆ ئاستی
هەموو هێز و الیەنە سیاسیەکانە لە ڕۆژهەاڵت چونکە حیزبی
دێــمــوکــرات هیچ کــات بــە هێزی گـــەورەی خــۆی لــە خۆبایی
نەبووە ،بەڵکوو بەردەوام هەوڵی داوە کە یەکڕیزی الیەنەکانی
ڕۆژهەاڵت پەرە پێ بدات ،لە دوای هەنگاوی یەکبوونەوە ئەو
بابەتە پێویستە زیاتر لە جاران بە هەبوونی پــڕۆژەی دیاری
کراو لە ئاستی جیاواز بۆ دۆسیەی کورد لە داهاتووی ئێراندا
ڕەچاو بکرێت.
داینەمۆبوونی شۆڕش وا دەخوازێ کە حیزب ئەو هەنگاوانە
بە جیدییەتی زیــاتــرەوە هەڵبگرێ و لە قوناغی نوێدا بەرەو
هەنگاوی گرینگتر لە یەکبوونەوەشمان کە هەنگاوێکی لە
ڕادەبەدەر گرینگە هەڵبگرێت .دکتور قاسملووی نەمر کە ڕۆڵێکی
گرینگی لە بووژاندنەوەی ئەو ڕێکخراوەیە هەبووە ،مانەوەی
بەردەوامی ئەو حیزبە لە گۆڕەپانی خەباتدا بۆ سێ فاکتەری
هەبوونی سیاسەتی دروست ،پێگە و پێشتیوانی جەماوەری و
هەروەها قارەمانێتی پێشمەرگە دەگەرێنتەوە .ئەمڕۆ بە ڕوونی
ئەو سێ ئەسڵە لە بڕیارەکانی حیزب لە یەکبوونەوە و بەرەو
بەهێزکردنی شۆڕش بە ڕوونی دەبیندرێ ،هەربۆیەش کاتی
هەڵگرتنی هەنگاوی گرینگتر لە یەکبوونەوە هاتووە.
بێگومان بە هەوڵ پشتیوانی هەموو الیەک هەنگاوی گرینگتر
لە حیزبی دێموکرات دەوشێتەوە و ئەوە هەم ئەرکە و هەم
کارێکی کردەنی.

ژمارە ٨٣٠
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لە هەر شوێنێکهێرشمان بکرێتە سەر ،بەرگری لە خۆمان دەکەین
(قسەکانی کاک خالید عەزیزی ،وتەبێژی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و پرسیار و واڵمەکان لە پرێسکۆنفڕانسی یەکگرتنەوەی حیزبی دێموکراتدا)
بەخێرهاتنی مــیــدیــاکــاران و دەزگــاکــانــی
ڕاگەیاندن دەکەم.
ڕۆژی ڕابردوو بەڵگەنامەیەکی مێژوویی لە
مێژووی حیزبی دێموکرات و لە مێژووی خەبات
و تێکۆشانی کوردی ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا
ئیمزا کـــرا .ئــەو ڕێــکــکــەوتــن و بەڵگەنامەیە
لەنێوان حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و
حیزبی دێموکراتی کوردستاندا بوو کە لەالیەن
هەردووک الوە ئیمزا کرا و لە دوێنێڕا لەمەو
بەدوا هەمووی دێموکراتەکان بە ناوی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران کار دەکەن.
گرینگیی بەڵگەنامەکە لەوەدایە کە لە کاتێکدا
ئیمزا کــراوە کە لێکدابڕان و لــێـکدووری و
نەبوونی یەکڕیزی بەداخەوە تا ڕادەیەکی زۆر
باڵی بەسەر الیەنە سیاسییەکانی کوردستاندا
کــێــشــاوە .بــۆیــە گــریــنــگــە چــونــکــی ئــێــران لە
هاوکێشە ناوچەیی و جیهانییەکاندا ڕۆژانە بە
شێوازی جۆراوجۆر دێتە نێو باس و ئەوە کە
چۆن هەڵسوکەوت لەگەڵ ئێراندا بکرێ و لەو
پێوەندییەدا فاکتەری حیزبی دێموکرات وەک
ئەکتەرێکی سەرەکیی شانۆی سیاسی گرینگیی
خۆی هەیە و ئەو یەکگرتنەوەیە هیندەی دیکە
ئەو پێگەیە بەرچاوتر دەکا.
ئەو ڕووداوە بۆیە گرینگە ،چونکی پەیامێکی
زۆر ڕوون و ڕاشــکــاوانــە دەدا بــە خەڵکی
ڕۆژهــەاڵتــی کوردستانی ئــێــران ،ئــەو جێیەی
کــە حیزبی دێموکراتی لــێ دروس ــت کــرا و،
پێیان دەڵێ ئەو لێکدابڕان و ترازانە شوێنی
لەسەر خەبات و تێکۆشانی ئێمە دانەنا و ئێمە
پەیامی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەالیەک
و دۆســتــانــی حیزبی دێــمــوکــرات لــە هەموو
پارچەکانی کوردستان بەتایبەت لە باشووری
کوردستانمان وەرگ ــرت و هەوڵمان دا ئەو
ئەرکە بەجێ بگەیەنین و حیزبی دێموکرات
یەک بگرێتەوە .لە هەمان کاتیشدا ئەو سەنەدە
پەیامێکی باشە بۆ حیزب و الیەنە سیاسییەکانی
ئێرانی کە وەک چۆن ئێمە دوو حیزبمان یەک
خستەوە ،دەتوانین هەماهەنگیمان هەبێت بۆ
کاری هاوبەش و گەورەی دیکە.
ئــێــمــە بـــەو بـــڕیـــارەی داومـــانـــە ئــــەرک و
بەرپرسایەتیی دیکەشمان لــەســەر خۆمان
دروســـت کـــردوە کــە ڕووی لــە ڕۆژهــەاڵتــی
کوردستانە .لەو شوێنەی خەبات و تێکۆشان و
جموجۆڵێکی بەربەرین دژی کۆماری ئیسالمی
لە گۆڕێدایە و ئەوان پێویستییان بە یەکڕیزی
و یەکگرتوویی دێموکراتەکان بوو؛ ئەوەش بۆ
ئێمە ئەرک دروست دەکا کە لە داهاتوودا چۆن
وەاڵمدەری ئەو خەبات و تێکۆشانە بین.
ئێمە بۆ ئــەوەی کە ئەو پڕۆسەیە بەئاکام
بــگــا ،ڕێ ـککــەوتــوویــن بــەبــاشــی بــەرەوپــیــری
کۆنگرەی یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان بچین
و ڕێبەرییەکی کاتی ئەم حیزبە هەتا کۆنگرە
ئیدارە دەکا.
یــەکــگــرتــنــەوەی حــیــزبــی دێــمــوکــرات وەک
بەڕابردووترین حیزبی کوردی لە ڕۆژهەاڵتی
کــوردســتــان پەیامێکی باشیشە بــۆ خەڵکی
بـــــاشـــــووری کــــوردســــتــــان ،بــــۆ حـــیـــزب و
ڕێکخراوەکانی باشووری کوردستان کە بتوانن
لەو بارودۆخە هەستیار و ئاڵۆزەی ئێستای
ناوچەکەدا بە یەکگرتوویی سەنگ و پێگەی
کورد بپارێزن.
ڕاستە پــڕۆژەی یەکگرتنەوەی ئێمە بڕێک
زۆری کێشا ،ب ــەاڵم دوو قــازانــجــی هــەبــوو.
قازانجێک ئــەوە بــوو عەقڵییەتی وتــووێــژ و
دانوستان لەگەڵ یەکتر بۆ چارەسەرکردنی
کێشەکان دەبێ لەپێشەوەی هەموو شتێک بێت.
قازانجی دووهــەم ئــەوە بوو نەفسی وتووێژ
و دانوستان لەگەڵ یەکتر تەمرینی تەحەمولی
یــەکــتــرە ،بــۆیــە هـــــەردووی ئـــەو فــاکــتــۆڕانــە
دەتوانێ بنەمایەکی باش بێت لە چەندوچۆنیی
مودیرییەتێکی باشی ئێستای حیزبەکەمان،
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە پێناو
داهاتوودا.
لەتبوون کاریگەرییەکی ئەوتۆی سیاسیی
لە پرسە کەالنەکانی ئێمە لە دژی کۆماری
ئیسالمی لە ئاستی ئێراندا ،و لە پێوەندی لەگەڵ
ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی لە ئاستی نێودەوڵەتی و
دیپلۆماسیدا نەبوو؛ بۆیە لەو بوارانە ئەگەر
ک
ئێمە لێکیش جــیــاواز بووین بــەاڵم زۆر لێ 
نــزدیــک بــوویــن .بــۆیــە بــەخــۆشــیــیــەوە کاتێک
دەکــەویــنــەوە ســەریــەک لــە پــێــوەنــدی لەگەڵ
سیاسەت و هەڵوێست و پرسە سیاسییەکاندا
کێشەیەکی ئەوتۆمان نابێ .تا ئەو جێگایەی
پێوەندی بە نێوخۆی واڵتەوە هەیە ،لەو خەبات
و تێکۆشانە بەربەرینەی لەوێ لەگۆڕێدا هەیە
بــەشــداریــن و بــەشــدار دەمێنینەوە؛ چونکی
خەڵکەکەمان ئەو چاوەڕوانییەی لە حیزبەکەی
خــۆیــان هــەیــە .حیزبی دێــمــوکــرات ه ــەوراز و

وکولتووری پێکەوەبوون بنیات بنێین و ئەو
کولتووری ڕێککەوتنە بکەینە بنەمایەک بۆ
ئیدارەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران.
بێگومان لە حیزبێکی سیاسی وەک حیزبی
دێموکراتدا جیاوازیی بۆچوون لە ڕابــردوودا
هــەبــووە ،ئێستاش هــەیــە و لــە داهــاتــووشــدا
دەمێنی .بەاڵم من پێموایە ئەوە کە وتووێژەکان
بۆ چارەسەری ئەو کێشەیە زۆریــان خایاند،
ئەمە ڕاهێنانێک بوو بۆ ئەوە کە ئێمە چۆن ئەو
کێشانە چارەسەر بکەین .بۆیە ئەمن گەشبینم
و لە پاڵ ئەو گەشبینییەشدا ئەرکمان بۆخۆمان
دیــاری کــردوە و ستراتیژی ئێمە ئەوەیە کە
بە یەکگرتوویی بمێنینەوە لە داهاتووشدا .لە
وەاڵمی بەشی دووهەمی پرسیارەکە ،الیەنەکانی
باشوور کوردستان زۆربەی زۆریان دۆستی
حیزبی دێموکراتن و ڕابردوویەکی خۆش و
باشیان لەگەڵ حیزبی دێموکرات هەیە .هەرچی
بینیومانە هەمیشە قسەی خێریان کردوە ،بۆیە
جێی خۆیەتی لێرە سپاسیانبکەم.

نشێوی زۆر بــووە ،ڕێبەرانی تیرۆر کــراون،
ســەدان کــادر و پێشمەرگەی تیرۆر کــراون،
مــووشــەکبــاران ک ــراوە و ئــەوە هــەر خەڵکی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بوون کە لە پشتی بوون
و نەیانهێشتووە بکەوێ.
لــە پــێــوەنــدی لــەگــەڵ هــەرێــمــی کــوردســتــان
و بــاشــووری کــوردســتــانــدا پــێ لــەســەر ئەو
سیاسەتە دادەگرینەوە کە حیزبی دێموکرات
لەسەر بنەمای دەستێوەرنەدان لە کاروباری
نێوخۆیی عــێــراق و هەرێمی کــوردســتــان و
ڕێــزدانــان بۆ ســەروەریــی خاکی ئەم واڵتــە و
قانوونەکانی هەرێمی کــوردســتــان هەمیشە
بــەدوای ئــەوەدا گــەڕاوە کە کێشەی الیەنەکان
لــە هــەرێــمــی کــوردســتــان لــە ڕێــگــای وتــووێــژ
و دانوستانەوە چــارەســەر بکرێ و لەالیەن
حیزبی دێموکراتیشەوە هەرچی لە دەستمان
هاتبێ کۆتاییمان نەکردوە و جارێکی دیکەش
هیوادارین هەموو کێشەکانی عێراق و هەرێمی
کوردستانیش هــەر لــە ڕێــگــای دانوستانەوە
چارەسەر بکرێ.
ڕوو بە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ،ئێمە هەمیشە
گوتومانە ناکرێ کێشەکانی کۆمەڵگەی ئێران
بە پرسی ئەتۆمی و داهــاتــووی ڕێککەوتنی
ئەتۆمی لــەگــەڵ کــۆمــاری ئیسالمییەوە گرێ
بدرێ .لەو پێوەندییەدا گوتومانە هیچ کەس و
الیەنێک ناتوانێ لە هاوکێشەکانی ئێراندا حیزبی
دێموکرات و پرسی کــورد بۆ داهاتووی ئەو
واڵتە نادیدە بگرێ و ئەگەر حاشا لە پرسی
نەتەوایەتی ئێمە و نەتەوەکانی دیکەش بکرێ،
ئێران وەت ئەمنییەت و ئارامی بەخۆوە نابینێ
و نابێتە واڵتێکی جێی متمانە و سەقامگیر بە
واڵتان و هاوبەشە سیاسییەکانیشی.
ڕوو بە الیەنە ئێرانییەکان دەڵێین حیزبی
دێموکرات هەمیشە ئــامــادەی ئــەوە بــووە کە
لەگەڵیان دابنیشێ و دیالۆگی لەگەڵیان هەبێ،
چونکی هــەمــووان پێویستیمان بــە بــەدیــل و
ئاڵتێرناتیوە لەدژی نیزامی کۆماری جمهووری
ئیسالمی ،چونکی هەمووان دەڵێین ئەو نیزامە
دەبێ بڕوا ،بەاڵم بەو قەناعەتە نەگەیشتووین
ئەدی کێ جێی بگرێتەوە؟ ئەوە یەکێک لە ئەرکە
سەرەکییەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران دەبێ کە لەمەوبەدواش دەبێ کاری بۆ
بکات.
ڕوو بــە بــەشــەکــانــی دیــکــەی کــوردســتــان،
یــەکــبــوونــەوەی دێــمــوکــراتــەکــان شەپۆلێکی
بەرین لە پێخۆشبوون و پەیامی پیرۆزبایی
لە هەموو بەشەکانی کوردستانەوە بۆ ئێمە
وەڕێخــســتــووە .پەیامی ئێمەش ئــەوەیــە کە
ئـــارەزوو دەکــەیــن هــەمــوو الیــەنــەکــان ڕوحــی
وەحدەت و یەکڕیزی تێیاندا بەهێز بێ ،چونکی
ئێستا کورد پتر لە هەر سەردەمێک حەوجێی
بــەو یەکیەتی و یەکڕیزییە هــەیــە .ئێستاش
فەرموون ئەگەر پرسیارێکتان هەبێ وەاڵمتان
دەدەمەوە.
بــەڕێــز کــاک خالید یەکگرتنەوەتان
لــە نێوخۆی ڕۆژهــەاڵتــی کــوردســتــان چ
کاردانەوەیەکی لێ کەوتۆتەوە؟ هەروەها
ئێوە لە بەیاننامەی هاوبەشی یەکگرتنەوەدا
باس لەوە دەکەن کە لێکترازان چارەسەری

کێشە نێوخۆییەکان نییە ،بەڵکوو دەبێ
بە یەکتر قبووڵکردن و گۆڕان لە سیستم و
شێوازی کارکردن کێشەکان چارەسەر بکەن .چ
میکانیزمێک بۆ ئەوە داندراوە؟
بەپێی ئــەو خەبەر و وێنە و دیمەنانەی لە
سۆسیالمێدیاش دەیبینن ،خەڵک لە نێوخۆی
واڵت خۆشحاڵیی خۆیان دەربڕیوە و ئەمەش
سروشتییە ،چونکی حیزبەکەی ئــەوان یەکی
گرتوتەوە ،ئەو حیزبەی کە پێشەوا دروستی
کــرد ،دوکــتــور قاسملوو لــەســەر چــارەســەری
ئــاشــتــیــیــانــەی مــەســەلــەی کـــورد تــێــیــدا تــیــرۆر
کــرا و دوکــتــور شەڕەفکەندی بۆ دۆزیــنــەوەی
ڕێگاچارەیەکی یەکگرتووی ڕیزەکانی ئێرانی
ئەویش تێیدا تێرۆر کرا .بە نیسبەت پرسیاری
دووهــەم ،ئێمەی کورد وا ڕاهاتووین زۆر جار
کە کێشە دەکەوێتە نێوانمان لەگەڵ یەکتری پێک
نایەین و حەوڵ دەدەین ڕێگاچارەکان بۆ شوێنی
دیکە بەرین .کێشەکان ئــەوەن کە لە بەرانبەر
یەکتری ن ــەوی ناکێشین و یەکتر تەحەمول
ناکەین .بەپێی ئــەو ئەزموونانەی لە ڕابــردوو
بوومانە ،ئێمە ئێستا وەک حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران لەسەرمانە ئەو حیزبەی کە
پێشەوا دروستی کردوە و خەڵکی کوردستانی
ئێران بە ئەمانەت داویانە بە ئێمە ،بە یەکڕیزی
بیپاریزین و خەسارناسییەکی ورد بۆ هەڵە و
چەوتییەکانی ڕابردوومان بکەین.
کاک خالید میکانیزمی کۆنگرەی هاوبەشتان
چۆنە و بە چ میکانیزمێک بەشداریی کۆنگرە
ئــەکــەن؟ هــەروەهــا کۆنگرەی حیزب کەی
دەبەسترێ؟
ئێمە ئێستا لە قۆناغی گواستنەوەداین .لە
قۆناغی گواستنەوەدا ئیدارەیەکی هاوبەشمان
هەیە و ڕێککەوتنی بەنووسراو و بەڵگەنامەی
نێوخۆییمان هــەیــە .ئــەو دەورانــــی گـــوزار بۆ
ئەوەیە تەمرینی مودیرییەتی حیزبێکی هاوبەش
بکەین و کۆنگرەی داهاتووشمان کە کۆنگرەی
یــەکــگــرتــنــەوەی دێــمــوکــراتــەکــان دەبـــێ ،بەشی
زۆری بەپێی ئەو ڕێککەوتننایە .ئەوە کە کەی
دەبەسترێ ،ناتوانم لێرە کاتەکەی دیاری بکەم،
بەاڵم لەڕووی ئوسوول و پڕەنسیب و پڕۆتۆکۆل
لەسەر هەمووی ئەوانە ڕێککەوتووین.
بــاســی ئـــەوەتـــان کـــرد کــە کۆمەڵگەی
نێودەوڵەتی پرسی کوردی لە ئێران پشتگوێ
خستوە .بــەاڵم ئاخۆ ئێوە هیچ هەوڵتان
داوە کە پرسەکە زیاتر بەنێودەوڵەتی بکەن؟
پرسیاری دووهەم ئەوەیە خەباتی چەکداریی
ئێوە پاش یەکگرتنەوە چیی بەسەر دێ؟
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە ژیانی
سیاسیی خۆیدا هــەوراز و نشێوی زۆر بووە.
خەباتی ئەسڵی ئێمە خەباتی خەڵکە ،خەباتی
جەماوەرییە ،بە میلیۆن کــەس لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان دژی نیزامی جمهووری ئیسالمی
لــەســەر خــەتــن و هــەر ئــەو خــەڵــکــەش حیزبی
دێموکراتیان دروست کردوە .حیزبی دێموکرات
زۆر قۆناغی بڕیوە :کاتێک کە هێرش کراوەتە
سەر ئێمە ،هێزی پێشمەرگەی حیزبی دێموکرات
نــاچــار بــە بــەرگــریــی ڕەوا ب ــووە و خەباتێکی
چەکداریی هەبووە .ئێمە لە بەرنامەماندا نەبووە

هــەرگــیــز لــە هــەرێــمــی کــوردســتــانڕا هێزی
پێشمەرگە بنێرینەوە نێوخۆی واڵت و لەوێ
دژی ڕێژیم عەمەلیاتی نیزامی بکەین .بەاڵم
دەبێ ئەوەمان لەبەر چاو بێ خەڵکی کورد
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان خەڵکێکی تووڕەیە
لەو نیزامە و بۆخۆیان لە هەموو شێوازێکی
خەبات کەلک وەردەگـــرن .لەگەڵ ئەوەشدا
حیزبی دێموکرات حەقی مەشروعی خۆیەتی
لــە ه ــەر شوێنێک هــێــرشــی بکرێتە ســەر،
بەرگری لە خۆی بکا.
لە ماوەی ڕابردوودا ژمارەیەک پێشمەرگە
کەوتنە دەست کۆماری ئیسالمیی ئێران.
چارەنووسی ئەو پێشمەرگانە بە کوێ
گەیشت؟ ئێوە کە بڕیارتان داوە کۆنگرە
بگرن ناترسن کۆنگرەکەیان هەڕەشە و
مەترسیی لەسەر بێ؟
لــەســەر ئــەو پێشمەرگانە ئێستا ناتوانم
بچمە نێو ئەو باسە و ئەو الیەنانەی بابەتەکە
الی ئــەوانــە باشتر دەتــوانــن لــە داهــاتــوودا
ڕوونکردنەوەیان هەبێ .بە نیسبەت کۆنگرەش
هەر وەک گوتم دیسانەکانە ئەوە پێوەندی بە
داهاتوو و ئەو دۆخە هەیە کە ڕێبەری حیزب
لە قۆناغی گوزاردا بڕیاری لەسەر دەدا.
پێتان وایە چ گۆڕانکارییەک لە ئاستی
سیاسەتی نێودەوڵەتی لەهەمبەر ئێراندا
ڕوو دەدا و ئایا ئێوە ئامادەکاریتان بۆ
ئەوە کردوە؟ هەروەها زیاتر لە دووساڵە
لەنێو الیەنە کوردییەکان قسە لەسەر
دروستکردنی بەرەیەکی کوردستانی هەیە.
ئایا ئەو هەنگاوەی ئێوە ئەبێتە هەنگاوێک
بۆ دروستکردنی بەرەی کوردستانی؟
ئێمە ئێستا ناوەندێکمان هەیە بە ناوی
ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی
ئێران و تەبیعەتەن یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان
فاکتۆرێک دەبێ شوێن لەسەر پێوەندییەکانی
نێوان هێزە سیاسییەکانی کوردستانی ئێران
دادەنێ و دەبێ بیر لەوە بکەینەوە کە چۆن
و بــە چ شێوەیەک ئــەو هاوکارییانە پــەرە
پێ بــدەیــن .بە نیسبەت ئێران لە هاوکێشە
جیهانییەکاندا ،ئێمە لەو باوەڕەداین کە نیزامی
کۆماری ئیسالمی دەرەقەتی چارەسەرکردنی
قەیرانەکانی بەردەمی نایا و ئەگەر بەرجام و
ڕێککەوتنەکەش ببووژێتەوە ،ئەو ڕێککەوتنە
ناتوانێ وەاڵمدەری ئەو کێشە و قەیرانگەلە
ب ــێ؛ چــونــکــی ب ــەر لــە کــێــشــەی ئەتومییش
کــۆمــاری ئیسالمی کێشەی لــەگــەڵ خەڵکی
واڵت لەگەڵ دنیای دەرەوەش بــووە و ئەو
ن و کێشانە ئێستا زیاتر لەهەر کاتێک
قەیرا 
لەسەر یەک کەڵەکە بوون.
ئەگەر نەتانتوانی کۆنگرە بگرن ،ئایا
ترسی لێکدابڕانەوەی ئەم دوو حیزبە
هەیە؟ ئایا لەسەر هەموو شتێک بڕیاری
یەکالکەرەوەتان داوە؟ هەروەها الیەنەکانی
باشووری کوردستان ڕۆڵیان هەبووە لەو
یەکگرتنەوەیەدا؟
ئێمە ئێستا ئەولەوییەتمان ئــەوەیــە ئەو
ڕێککەوتنانەی هەمانە جێبەجێیان بکەین

ئــەو یەکگرتنەوەیە چ کاریگەرییەکی
لــەســەر دۆخــی سیاسیی ئێستای ئێران
دەبێ ،بەتایبەت لە پێوەندی لەگەڵ ئەو
چاالکییانەدا کە دژی کۆماری ئیسالمی
دەکرێن .هەروەها بەرنامەی ئێوە بۆ دوای
یەکگرتنەوە چییە؟
لــەو ســۆنــگــەیــەوە کــە حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران کۆنترین و بەڕابردووترین
حیزبی کوردستانی ئێران و تەنانەت یەک لە
کۆنترین حیزبەکان لە ئاستی ئێراندایە؛ لە
هەموو ماوەی ژیانی سیاسیی خۆیدا پێوەندیی
باشی لەگەڵ حیزب و الیەنە سیاسییە ئێرانییەکان
چ لە سەردەمی نیزامی پاشایەتی و چ کۆماری
ئیسالمیدا هــەبــووە .بــەتــایــبــەت کــە دوکــتــور
قاسملوو وەک سیاسەتمەدارێکی هەڵکەوتوو
پێوەندییەکی زۆر باشی لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆنی
ئێرانی هــەبــوو .ئەمن الموایـــە هێز و الیەنە
سیاسییەکانی ئێرانی یەکگرتنەوەی حیزبی
دێموکراتیان ال گرینگ و بەبایەخە .ئەمەش ئەو
چاوەڕوانییە لە ئێمە دروست دەکا کە حیزبی
دێموکرات چۆن سەنگ و قورسایی خۆی لە
نێوخۆی واڵت و پێوەندییەکانی لە هاوکێشە
ناوچەیی و جیهانییەکاندا و هاوپێوەندییەکانی
لەگەڵ هێز و الیەنە سیاسییەکانی دیکە لەپێناو
بەرینکردنەوەی خەبات دژی کۆماری ئیسالمی
بەکار دێنێ تا ئەو ئاستە کە پرسی ئاڵترناتیڤی
کۆماری ئیسالمی بباتە خانەیەکی تر .بێگومان
یەکگرتنەوەی دێموکرات و ئەرکەکانی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران لە داهاتووشدا
بۆ ئەو ئامانجە دەبێت کە چۆن بکرێ خەڵکی
کــوردســتــان و نــاوچــەکــانــی دیــکــەی ئــێــران
پێوەندییەکی باش و تێگەیشتنی هاوبەشیان
لەسەر بنەماکانی بنیاتنانەوەی ئێرانی داهاتوو
هەبێ و خەبات دژی کۆماری ئیسالمی چڕتر
و هەمەالیەنەتر ببێتەوە.
پێوەندی ئێوە لەگەڵ حیزب و الیەنە
سیاسییەکانی ئۆپۆزیسیۆن لــەســەر چ
بنەمایەک دەبێ؟
حیزبی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان هەمیشە
هــەوڵ داوە مــادام دروشمە ستراتیژییەکەی
چــارەســەری پــرســی ک ــورد لــە چــوارچــێــوەی
ئ ــێ ــراندای ــە ،لــەگــەڵ هــەمــوو هــێــز و الیــەنــە
سیاسییە شوێندانەرەکانی ئێران پێوەندیی
هەبێ و تێبکۆشی لەمەڕ چۆنیەتیی ئێرانی
داهـــاتـــوو تێگەیشتنی هــاوبــەشــیــان لــەگــەڵ
دروست بکا .کلیلی سەرەکیی وەها پڕۆژەیەک
بــۆ تــێــپــەڕیــن لــە کــۆمــاری ئیسالمی و ئــەو
داهــاتــووە لە بــاوەڕهــەبــوون بە دێموکراسی،
ڕێککەوتن ،دابەشکردنی دەســەاڵت و داننان
بە فرەنەتەوەبوونی ئێران و بەڕەسمیناسینی
مافی نەتەوایەتیی ئەو پێکهاتە نەتەوەییانەدا
دەبینێ کە ئەوە دەبێ لە داڕشتنەوەی یاسای
بنەڕەتیی واڵتدا ڕەنگ بداتەوە .هەوڵەکانی ئێمە
لەو پێناوەدا لە داهاتووشدا درێژەی دەبێ.
***

* ئەو پرێسکۆنفڕانسە ڕۆژی دووشەممە
٣١ی گــەالوێــژ بــە بــەشــداریــی کۆمەڵێک
مێدیاکار و دەزگاکانی ڕاگەیاندنی هەرێمی
کوردستان و پەیامنێری تەلەڤیزیۆنەکانی
"ایران انترناشنال"" ،رادیو فردا" و "صدای
آمریکا" بەڕێوە چوو.
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فێمینیزم و خەباتی نەتەوەیی هاوشان و هاوتەریب
(فیمینیزمی ڕەش و چوارچێوەیەک بۆ فیمینیزمی کورد)
()٣-٣

د .ئازاد محەممەدیانی

بــەرەی چــوارەم؛ ئەو فێمینیستانە لە خۆ
دەگرێ کە دوای شۆڕش و بە تایبەت دوای
شەڕ ،بە هێنانە گۆڕێی پرسی ژنان و بابەتە
تێئۆریکەکانی پێوەندیدار بە فێمینیزمەوە بە
شێوەیەکی بەرباڵو لە کۆمەڵگەدا دەستیان
کردەوە بە چاالکی" .شوناسخوازی" بنەمای
چاالکیی ئــەم قۆناغە بــوو .فێمینیسم وەک
شێوە ڕوانینێکی سەربەخۆ لەم دەورەیــەدا
پێک ه ــات" ،شــونــاســخــوازی" لــەژێــر نــاوی
"فێمینیزمی سۆسیالیستی"" ،فێمینیزمی
لیبراڵ"" ،فێمینیزمی ئیسالمی" و سنوورەکانی
نێوان ئەوانە بە مەبەستی پێکهاتنی "شوناسە
سەربەخۆکان" هاتە مەیدانی چاالکییەوە .بە
هۆی ئەوەیکە لەو دەورەیــەدا فێمینیستەکان
هەڵگری قــورســایــی گرفتەکانی پــاش دوو
قەیرانی شــۆڕش و شــەڕ بــوون ،بە دووی
دۆزینەوەی شوناسێکی سەربەخۆوە بوون
تا سەربەخۆیی خۆیان لە ڕەوتەکانی دیکە
ڕابگەیەنن .هەڵبەت بەشێک لە بەشدارانی ئەم
سەردەمەی بزووتنەوەی فێمینیستی کەسانێک
بوون کە پێیان وابوو دوای شۆڕش کاڵویان
سەرچووە و نە تەنیا دەستکەوتێکیان نەبووە
بەڵکوو پاشەکشەیەکیش ڕووی داوە ،بۆیە بە
دووی دیتنەوەی شوناشیکی تایبەتەوە بوون.
لە ڕاستیدا ئەم قۆناغە گرینگترین سەردەمی
بزووتنەوەی مافخوازیی گەلی کورد لە خۆی
دەگــرێ کە بۆ یەکەم جار لە مێژووی ئەم
گەلەدا ژن وەک سووژەیەک بە دوای ئاڕمان
و ویستە نیشتمانییەکانیدا دەچێ و خەبات
بۆ گەیشتن بە مافی نەتەوەیی بەشێک لە
سووژەگیی ئەو وەک مرۆڤێکی سەربەخۆ
پێک دێنێ ،دیارە لەو سەردەمەشدا نە حیزب
و ڕێــکــخــراوە نــەتــەوەیــیــەکــان نــە جەریانە
مارکسیستەکان کــە شــەپــۆلــی دووهــەمــی
فێمینیزمی جیهانی پێی لە تێئۆرییەکانی ئەوان
دایە نەیانتوانی بابەتی ژن وەک چەمکێکی
سەربەخۆ بخەنە گوتاری سیاسیی ڕێکخراوە
و خەباتی خــۆیــانــەوە و ژن وەک بەشێک
لــە پێکهاتەی ئـــەوان چ ڕەوتـــی چــەپ و چ
نەتەوەیی حوزووری هەبوو ،بەاڵم ئافرەتی
کــورد وەک نیوەی کۆمەڵگەی ژێر ستەمی
کــوردی بەرەنگاری ستەمی نەتەوایەتی و
چینایەتی بــبــۆوە و لــەو ڕێــگــایــەوە حەولی
سڕینەوەی ستەمی ڕەگەزایەتیی دەدا ،بەاڵم
ئێستاش لە ڕوانگەیەکی پیاوانە و لە قەوارەی
بزووتنەوەی نەتەوایەتیدا .لە وەها دۆخێکدا
کــە ژنــی کــورد بــە خۆئاگاییەکی مێژوویی
لە قەیرانەکانی دەورووبــــەری گەیشتبوو،
فێمینیزمی ئێرانی نەتەنیا حەولی نــەدا بۆ
وەسڵکردنەوەی شوناسی ئافرەتی کورد بەو
شوناسە لێ ونبووەی کە دوای شۆڕش و
شەڕ بە دوایدا دەچوو ،بەڵکوو دیسان پرسی
ژنی کورد وەک بەشێک لە کۆمەڵگەی ئێرانی
دواکەوتوو ،کە تووشی سێ و بگرە زیاتری
ستەمی کۆمەاڵیەتییە ،کەوتە پەراوێزەوە .ئەو
فێمینیزمە نەتەنیا پێی لە واقعیی کۆمەڵگەی
ئێراندا نەبوو کە کوردستانیش بەشێکی ئەو
واقعیەتە بوو ،بەڵکوو بە دابەزاندنی پرسی
ژنی ئێرانی تەنیا بە پرسی چینی مامناوەندیی
فارسی ئێران ،لە ڕەوتی سەرەکیی فێمینیزم
لە واڵتانی چەند پێکهاتەیی دوور کەوتەوە،
دوورکەوتنەوەیەک کە خەسارەکەی دەبێ
بە ئاستی دوورکــەوتــنــەوەی کــورد و باقی
نەتەوەکانی دیکە لە ناوەند مەزەندە بکرێ.
ئـــەم قــۆنــاغــە بــۆ ژنـــی کــــورد گرینگترین
سەردەمە ،چون یەکەم ئەزموونی بەشداریی
ڕاستەوخۆ لە بزووتنەوەی نەتەوایەتیدا ڕوو
دەدا و ئەوەش لەسەر خۆئاگاییەکی نوێیە کە
ئەم ئافرەتانە پێی گەیشتوون ،دیارە بابەتی
ژن لە حیزبە شۆڕشگیرەکانیشدا هاتۆتە بەر
باس و وەک پرسێک لێی ڕوانــدراوە ،بەاڵم
هەر وەک باس کرا هەرگیز ژن لە ڕوانگەی
ژنــانــەوە بۆ چــارەســەری پرسەکانی خۆی
و پرسی نــەتــەوەیــی نــەچــوو بەڵکوو ئــەوە

بیرهێنانەوە:
وەک لە بەشەکان ی پێشوودا باسمان کرد ،یەکەم بەرەی فیمینیستەکان ئافرەتان ی بەشدار لە بزووتنەوەی مەشرووتە لە سەرەتاکان ی سەدەی
بیستەمدا بوون .بەرەی دووهەم لە سەردەم ی سەقامگیربوون ی دەسەاڵتی ڕەزاشادا سەریان هەڵدا .وەک گوترا لە دەیەی ٤٠ی هەتاوی و بەهۆی بارودۆخ ی
کۆمەاڵیەتیی سەردەم ی محەمەدڕەزا شا ،بەرەی سێهەم ی بزووتنەوەی ژنان بە ناچاری بە سەر دوو ڕەوتی گشتیدا دابەش بوو .بەشێکیان پێداگرییان
لەسەر گۆڕین ی هێندێک یاسای دژی ژن لە ڕێی پێکهاتە حکوومەتییەکان دەکرد و بەشەکەی دیکە بە مەبەست ی گەیشتن بە ژیانێکی عاداڵنەتر بۆخۆیان
تێکەڵ بە ڕێکخراوە سیاسیەکان ی ئەو سەردەم بوون بۆ ڕووخاندن ی سەرجەم ئەو دەسەاڵتە سیاسیە .بەمجۆرە دێینە سەر بەرەی چوارەم.
لە ڕوانگەی پیاوێکی شۆڕشگێڕی کوردی
نــەتــەوەیــیــەوە ڕووی دا و ڕوانــگــەی ژنی
شۆڕشگێڕی ک ــوردی نێو ئــەو حیزبانە و
دەرەوەی ئەو بازنەیەش هەر پیاوانە بوو.
بەرەی پێنجەم؛ ئەم بەرەیە کە بە الیەنگرانی
"کەمپەینی یەک میلیۆن واژۆ" پێناسە دەکرێن،
بە ڕاگەیاندنی ویستەکانیان لە چوارچێوەی
ئەم کەمپەینە و کاری هاوشێوە لە ساحەی
گشتی کۆمەڵگەدا دەرک ــەوت ــوون .چەشنی
دایەگەورەکانیان لە سەردەمی مەشرووتەدا
بەرەیەکی "داواکــارتــەوەر"ن .ئەگەر بەرەی
سێهەم بــەرەیــەکــی "ئــیــدئــۆلــۆژی تـــەوەر" و
بـــەرەی چـــوارەم جیلێکی "شــونــاستــەوەر"
بــوون ،لە بــەرەی پێنجەمدا دیسان لەگەڵ
نەوەیەکی "داواکــارتــەوەر" ڕوووبەڕوووین.

نەتەنیا ئەزموونی خەباتی شۆڕشگێڕانەی
شاخی هەیە بەڵکوو لە مەیدانی مەدەنی و
وەک بەشێک لــە ژنــی کۆمەڵگەی جیهانی
حوزووری بووە و دەریخستووە کە دەتوانێ
ســووژەگــیــی خــۆی بــە دونــیــا و کۆمەڵگەی
ئێران بسەلمێنێ و پێناسەیەکی نوێ لە ژنی
کورد وەک ژنێک کە شوناسێكی چەندفاقی
هەیە و لەژێر کاریگەریی ئەو چەندفاقیەتیەدا
و ستەمە چەند الیــەنــەیــەدا کــە بــە سەریدا
ڕەوا دەدرێ بوونی هەبێ .تەنانەت لە وەها
دۆخــێــکــدا فێمینیزمی ئێرانی نەیویستووە
یا نەیتوانیوە ئەم ســووژە تــازە وە خۆئاگا
هاتووە ببینێ و کەڵکەلەکانی خۆی لە سەر
بەشێک لەم واقعیەتەی کۆمەڵگەی ئێران کە
کورد بەشێکی گرینگێتی دامەزرێنێ.

پرسی ژنی ئێرانی تەنیا بە ژنی فارسی چینی
مام ناوەندی شار ،بۆتە هۆی پەراوێز کەوتنی
پرسی ژنی کورد و بۆخۆی وەک داپڵۆسێنەری
ئــەوان ڕۆڵی گێڕاوە .کەواتە ئافرەتی کورد
لــە چــوارڕێــیــانــی ستەمە جــۆراوجــۆرەکــانــدا
گیرۆدەی ئینتێرسێکشناڵیتیەکی تایبەتە کە
لە هەر چوار الوە تووشی چەوساندنەوەیە
و ئاستی کاریگەریی ئــەم ستەمانە لەسەر
ڕەوانی ژنی کورد چەند قاتە و ئەم تڕافیکە
کە بەرهەمی ستەمی هەمەالیەنەیە لە ئەگەری
تێکەڵبوون بە ڕەوتــی سەرەکیی فێمینیزمی
ئێرانیشدا چــارەســەر نــاکــرێــت ،بەڵکوو بۆ
دەربــازبــوون لەم بــارودۆخــە و سەرکەوتن
بە سەر ئەو ستەمە چەند فاقەیەدا پێویستە
جــۆرێــک لــە فێمینیزم ســەرهــەڵــبــدا کــە ئەم

ئــەگــەرچــی داواکـــاریـــی بــــەرەی یــەکــەم بە
پـــەیـــڕەوی لــە بـــارودۆخـــی جــیــهــانــی و بە
شێوەیەکی نائاگایانە ڕووی دا ،بــەاڵم لەم
سەردەمەدا بەهۆی دۆخی نوێی ژیانی ژنان
و تێئۆریە فێمینیستیەکان ئەم داواکاریانە لە
ئارادان .ئاراستەی پتری هزری بەرەی پێنجەم
ئیدۆلۆژیک نییە و سیاسەتی ژیانی خۆی لە
بارودۆخی عەینی ژیانی ڕۆژانەدا دەبینێتەوە
و دوور لە دەسەاڵت و پێکهاتەکانی ،خەریکی
ئەکتی سیاسی و کۆمەاڵیەتییە .ئەم بەرەیە
ل ــە الیـــەکـــەوە ئ ــەزم ــوون ــی هــەشــت ســاڵــی
دەورانی ڕێفۆرمی هەیە و لە الیەکی دیکەوە
ڕۆڵەی سەردەمی ئینتێرنێت و ماهوارەیە و
ناتوانێ لەو قەوارە ئیدئۆلۆژیکیەی پێشوودا
بمێنێتەوە.
ئەگەرچی ئەم بەرەیە لە فێمینیزمی ئێرانی
ســەربــەخــۆتــر لــە جیلەکانی دیــکــە ســەری
هــەڵــداوە و پتر لە هەموویان دەرکــەوتــەی
کۆمەاڵیەتیی هەیە و لێکەوتەکانی دیــار و
بەرچاون ،بەاڵم جگەلە مافێک کە بۆ ئیرادەی
شارستانییەکان[(لە چــوارچــێــوەی تێئۆری
مــرکــز-پــیــرامــون)] لــە بــەرامــبــەر نــاوەنــددا
ڕەچــاو کــراوە ئەویش لە بەشێک لە کتێبی
"بزووتنەوەی یەک میلیۆن واژۆ ڕەوایەتێک لە
نێوەوە" وەک بنەمای تێۆریکی ئەم كەمپەینە
و بــە گشتی ئــەم بــەرەیــە ،هیچ شتێک بە
قازانجی کورد و پێکهاتە جیاوازەکانی ئێران
بەدی ناکرێ .دیارە ئەم بەرەیە بە دروشمی
واقعبینی هاتۆتە مەیدانەوە ،بەاڵم ئەم ڕوانینە
ئێستاش نەیتوانیوە کورد و ژنی کورد وەک
بەشێک لەم واقعیەتەی ژنانی ئێران قەبوووڵ
بکات.
ئەم بەرەیە کە تا ئێستاش درێــژەی هەیە
کەوتۆتە دەورانێکەوە کە ئیدی ژنی کورد

فیمینیزمی ڕەش و چــوارچــێــوەیــەک بۆ
فیمینیزمی کورد
کــورد یــەک لــەو پێکهاتانەی کۆمەڵگەی
ئێرانە کە چەند جیاوازیی لەگەڵ ناوەند هەیە
کە بوونەتە هۆی ئەوەیکە وەک نەتەوەیەک
بــە شوناسی چەندفاقەوە لێی بــڕوانــدرێ،
دیارە ئەگەر کورد خاوەن کیان و دەوڵەتێکی
سەربەخۆ و تایبەت بوایە ئەم جیاوازییانە
نــەیــدەتــوانــی ببێتە هــۆکــارێــک هــاوشــێــوەی
ئـــەوەی ئێستا بــۆ کـــورد لــە چــوارچــێــوەی
واڵتە فرە پێکهاتەکاندا لە ئارادایە .بەپێی ئەم
ڕاستییە کــورد وەک ڕەشپێستەکان لەنێو
واڵتــە سپیپێستەکاندا کە چەند شوناسی
جیاوازیان هەیە ،چەند شوناسی جیاوازی
لەنێو کۆمەڵگەی ئێراندا هەیە .دیارە جۆری
فێمینیزمی ڕەش بــۆ ئــێــعــتــراز بــە ڕەوت ــی
سەرەکیی فێمینیزم ســەری هەڵدا ،جۆرێک
لە بزووتنەوەی ژنان کە هەڵقواڵوی دۆخی
تایبەتیی خۆیان بوو .فێمینیزمی ڕەش بەپێی
ئــەوەی کە لەسەر بنەمای چەندفاقەبوونی
شوناس و ستەمی چەند الیەنە دامــەزراوە،
دەتوانێ بنەمایەکی باش بێ بۆ فێمینیزمی
کـــورد .ئ ــەوە لــە حاڵێکدا دەگــوتــرێ کــە بە
لــێــکــدانــەوەی پــتــر لــە ســـەد ســـاڵ تــەمــەنــی
فێمینیزمی ئێرانی هیچ خاڵێك بەدی ناکرێ
کە ئافرەتانی کــورد خــۆی تێدا ببیننەوە و
لــە بــنــەمــادا ئــەم فێمینیزمە کەڵکەڵەی ئەم
پێکهاتەیەی ئێران بەو شوناسە تایبەتەوەی
نییە.
فێمینیزمی ئێرانی وەک فێمینیزمی نەتەوەی
سەردەست نەتەنیا حەولی ئــەوەی نەبووە
بۆ پرسی ژنی کورد کە لەژێر باری ستەمی
ڕەگــەزایــەتــی ،نەتەوایەتی و چینایەتیدایە
بەرنامەیەکی هەبێ بەڵکوو بە دابەزاندنی

تایبەتمەندییانەی هەبێ:
یەکەم؛ گوتاری ئەم فێمینیزمە دەبێ لە پلەی
یەکەمدا ڕووبەڕووی کۆمەڵگەی باوکساالری
خۆی بێت و حەول بدا بۆ شکاندنی ئەو داب
و نەریتانەی کە ژن لەوێدا ئۆبژەیەکی دەست
و باڵ بەستراوە و بەردەوام لەژێر قەزاوەتی
ئەم نەریتانە دایە.
دووهـــەم؛ ئــەم فێمینیزمە دەبــێ گوتاری
خـــۆی ل ــە چ ــوارچ ــێ ــوەی شــکــانــدنــی یــاســا
پــاشــکــەوتــوەکــانــی دەســەاڵتــی زاڵ ــی نــاوەنــد
مــەفــســەلــبــەنــدی بــکــات و حـــەول بـــدات بۆ
دەربــازبــوون لەو یاسایانەی کە فێمینیزمی
ناوەندیش ڕووبــەڕووی وەستاوە؛ لێرەدا لە
گــەڵ فێمینیزمی نــاوەنــد لە یــەک سەنگەردا
دەتوانن یەک بکەون.
سێهەم؛ فێمینیزمی کــوردی لە قــەوارەی
چینی مــامنــاوەنــد و بــااڵدەســتــی کۆمەڵگە
بێتە دەرێ و چین و توێژەکانی کۆمەڵگەی
کـــوردی بــەتــایــبــەت چینی ژێــردەســتــی ئەم
کۆمەڵگەیەش بخاتە ژیر چەتری خۆیەوە،
چوون بەشێکی ئەم خەباتە بۆ ڕزگاربوون لە
ستەمی چینایەتییە.
چــــوارەم؛ فێمینیزمی کـــوردی پێویستە
هێژمۆنیی فێمینیزمی ناوەند بشکێنێ و وەک
کۆمەڵگەیەکی چەند شوناسی بە شوناسی
تــایــبــەتــیــی خ ــۆی ــەوە ب ــەرگ ــری لــە مـــاف و
ویستەکانی خۆی بکات و وەک ژنی کورد
بە ڕوانگەیەکی ژنانە و کوردانەوە پێناسەی
فێمینیزمی سەردەم بکات.
پێنجەم؛ فێمینیزمی کورد ئەگەرچی وەک
بەشێکی بزووتنەوەی نەتەوەیی مافخوازانەی
کورد دەبێ لە مەیدان دابێ بەاڵم بەو مانایە
نییە خەبات بۆ مافی خۆی وەک ئافرەتێکی
ژێرچەپۆک ،پاشکۆی ئەم بزووتنەوەیە بێ،

بەڵکوو هــاوکــات و هــاوڕێ لەسەر ویستە
حقوقی ،کۆمەاڵیەتی و ئینسانییەکانی خۆی
ڕاوەســتــێ و بــزووتــنــەوەی فێمینیستیەکەی
گــرێــدراو و هــاوکــات لــەگــەڵ بــزووتــنــەوەی
نەتەوەیی ،دژ بە ستەمی نەتەوەیی بێ.
شەشەم؛ لە ڕاستیدا ڕوانین بۆ قەیرانەکان،
لــێــکــدانــەوەی ق ــەی ــران ــەک ــان ،دۆزیـــنـــەوەی
ڕێگاچارە بۆ چارەسەری قەیرانەکان دەبێ لە
چاوێکی ژنانەوە بێ و ئەو فێمینیزمە لە سەر
عەقڵیەتی ژنانە بە هەموو تایبەتمەندیەکانیەوە
دابــمــەزرێ بۆ سڕینەوەی ئەم چەند جۆرە
ستەمەی کە لەسەریەتی.
ئــەوە ڕوانــگــەی فیمینیزمی ڕەش یــا لە
ڕاستیدا فێمینیزمی پێکهاتەکان بە شوناسی
چەندفاقەوەیە کە دەتوانێ بۆ فێمینیزمی کورد
وەک پێکهاتەیەکی فرەشوناس بەکەلک بێ.
ئاکام
بە لەبەرچاوگرتنی ئەم دۆخەی کە ئێستا
بزووتنەوەی کورد لەسەر دەستی جەریانە
نەتەوەییەکان تێیدایە و ئەو ڕەوتــەی ژنی
کورد وەک تاکێک لە کۆمەڵگەی ژێر ستەمی
ئێراندا لە گەڵی ڕووبەڕڕوویە ،شتێک بە ناوی
بزووتنەوی ئافرەتانی کورد لە چوارچێوەی
فێمینیزم و تــێــئــۆریــە فێمینیستیەکان لە
ئــارادا نییە .دیــارە ئافرەتی کورد ڕێگایەکی
دوورودرێـــژی پێواوە تا وەک سووژەیەک
دژ بە ئۆبژەیی مێژوویی خۆی سەرهەڵبدا و
لە مەیدانی خەباتی شۆڕشگێڕانە و مەدەنیدا
سەربەخۆیی خــۆی بسەلمێنێ .بــەاڵم لەم
ڕێیەدا نە کۆمەڵگەی کوردی و نە بزووتنەوە
نەتەوەییەکەی بەو ڕادەیە لە گەشەسەندوویی
گەیشتبوو کە ژن لەوێدا بەشێک لەو ڕەوتە
نەبێ ،بەڵکوو شوناسێکی جیاوازی هەبێ و بە
ڕوانگەیەکی ژنانە و تەحلیلی ژنانە و وەاڵمی
ژنانەوە بۆ پرسەکانی کۆمەڵگەکەی بچێ.
ئەگەر ژن دەبێ بوونی کاریگەریی هەبێ لەو
بزووتنەوەیەدا ،پێویستە وەک کاراکتەرێکی
سەربەخۆی ژنانە و لە ڕوانگەی ژنانەوە دژ
بە ستەمە جۆراجۆرەکان و بەتایبەت ستەمی
نەتەوایەتی ڕابوەستێ .هەڵبەت جیاکردنەوەی
ئەم دوو شتە لە یەک و قایلبوونی ئەم ڕۆڵە
سەربەخۆیە لــەســەر دەروونــنــاســیــی ژنانە
بۆ ئافرەتان کارێکی دژوارە ،وەک باربارا
ئیسمیت دەڵــێ" :واتــای هاوکاتی ستەمەکان
ئێستاش یــەک لــە دژوارت ــری ــن پرسەکانی
فێمینیزمی ڕەش بۆ تێگەیشتن لە حەقیقەتی
سیاسهیە ،کە من پێموایە یەک لە گرینگترین
بنەماکانی تێئۆری ئیدئۆلۆژیکی ئەندێشەی
فێمینیزمی ڕەشە"
سەرچاوەکان

احمدی خراسانی ،نوشین .جنبش یک میلیونامضا روایتی از درون ،١٣٨٦ .تهران.
اسمیت ،شــارون و امین حصوری و نیماکوشیار .فمینیسم سیاه ،١٣٩٣ .بی جا ،انتشارات
پروسه
درویش پور ،مهرداد .فمینیسم در ایران وچالشهای پیش رو  ،١٣٩١ .اینترنت ((�radio
farda.com
ریتزر ،جرج .نظریەهای جامعەشناسی دردوران معاصر .ترجمەی محسن ثالثی،١٣٨١ .
تهران ،انتشارات علمی.
فریدمن ،جــرج .فمینیسم .ترجمەی نوشیناحــمــدی خــراســانــی و دیــگــران ،١٣٨٣ .تهران،
توسعه.
مگی ،هام و سارا گمبل .فرهنگ نظریەهایفیمینیستی .ترجمه ی فیروزه ی مهاجر ،نوشسین
احمدی خراسانی و فرخ قرەداغی ،١٣٨٢ ،تهران،
نشر چشمه.
مــشــیــرزاده ،حمیرا .از جنبش تــا نظریەیاجتماعی :تاریخ دو قرن فیمینیسم ،١٣٩٠ .تهران
نشر و پژوهش شیرازه.
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قادر وریا :پاراستنی یەکگرتوویی حیزب ،دایکی هەموو ئەرکەکانی دیکەیە

یەکگرتن و پێشکەوتن

سامان موکریانی :ئەرکەکانی پاش یەکگرتن ،قورستر ،گرینگتر و بەرفراوانترن
ئا :سروور

پێژمان شەریعەتی

لە ڕوانگە و زانستە جۆرواجۆرەکاندا بە تایبەت کۆمەاڵیەتی،
سیاسی ،کولتوری و  ...بە بەردەوامی جەخت لەسەر ئەوە کراوە
کە کۆمەڵگەکان بەپێی پێوەرە نێوخۆیی و ناوچەیی و جیهان
پەیویستیان بە یەکگرتوویی هەیە ،لە ڕاستیدا ئەمە ستایلێکی ژیانی
کۆمەاڵیەتی بەتایبەتی لە جیهانی مودێرنە.
یەکگرتوویی هێز ،ئەندیشە و ڕێباز دروست دەکا و تاکەکان
لە خزمەت بە هەموو کۆمەڵگە ڕەوڵــی باشتر دەگێڕن ،ئەمە لە
حاڵێکدایە کە یەکگرتوویی لەوانەیە بۆ ئامانجێکی ڕۆخینەریش ڕوو
بدات ،وەکوو گرووپێکی تێرۆریستی ،مافیایی و دیکتاتوری ،بەاڵم
بە گشتی یەکگرتوویی زۆرتر لە ڕوانگەی پوزتیڤ هەڵسەنگاندنی
بۆ دەکرێ و بۆ ئامانجێکی ڕەوا واڵمدەرە.
لە کولتووری ئێمەی کورددا بەتایبەتی لەو کاتەوە کە کوردستان
داگیر کراوە ،کۆمەاڵنی خەڵک و ڕێبەران و بیرمەندانی کوردستان
بە بەردەوامی باسێان لەوە کردوە کە خاڵی سەرەکیی سەرکەوتنی
کورد یەکگرتووییە ،یان بە شێوازێکی دیکە خەڵک باس لەوە دەکەن
کە "یەکگرتوو نین بۆیە سەر ناکەوین"  ،ئەم قسەیە لەنێو کۆمەاڵنی
خەڵکدا هەیە و ڕەنگە لە ڕوانگەیەکی سادە و ساکار چاوی لێ
بکرێت ،بــەاڵم ئەمە بەشێکە لە ڕاستیی دەروونــیــی کۆمەڵگەی
کوردەواری و لە ڕوانگەی دەروونناسی کۆمەاڵیەتی ،زۆر هۆکار
هەن کە دەبنە هۆی ئەم دۆشداماوییە و دووپاتکردنەوەی وای
کردوە لە زەینی تاکەکانی کۆمەڵگەی کوردستاندا جێگیر بێت.
بەشێکی سەرەکی بۆ ئەم شێوازە لە ڕوانین بە نیسبەت کورد
و داهاتوو ،دەگەڕێتەوە سەر سیاسەت و پیالنەکانی داگیرکەر ،کە
دەیهەوێ بە بەردەوامی بە شکستدان و دروستکردنی دووبەرەکی
و لەتکردنی کۆمەڵگەی کوردستان بەسەر زاراوە ،ئایین و خەتی
فکری و سیاسی ،ئیرادەی گشتی و هێزی نیشتمانی لە کۆمەڵگەی
کوردەواری بستێنێت .لەم نێوانەدا بەشێک لەم پروپاگاندا و پیالنانە
بــەدژی حزبە کوردستانییەکان بکار دەب ــردرێ و لە الیەکیش
بەشێکی زۆرینەی کۆمەڵگە وەکوو تاکێکی نیشتمانپەروەر ئەو
چاوەڕوانییەیان هەیە بە نیسبەت حیزبە کوردستانیەکان ،کە
هەم وەکوو جەریانی سیاسی یەکگرتوو بن ،هەم هەوڵ بدەن کە
کۆمەڵگە یەکگرتوو بکەن.
حیزبێک وەکــوو حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران کە
پێشەنگە لە ڕەوتی خەباتی دێموکراتیک لە کوردستانی ئێران ،کە
 77ساڵ بەسەر تەمەنی ئەم حیزبەدا تێپەڕ دەبێت و لە دڕێژەی
خەباتی خۆیدا زۆر شانازی و دەسکەوتی بووە بۆ نەتەوەکەی
و هەڵقواڵوی کۆمەڵگەی کــوردەواریــیــە ،چاوەڕوانییەکان بە
نیسبەت ئەم حیزبە زۆرترە و بەرپرسایەتیی نیشتمانیی قورسی
لە ئەستۆیدایە ،کە بە خۆشییەوە دیسانەوە سەلماندی کە
باوەڕی بنچینەیی بە دێمۆکراسی و کاری ڕێکخراوەیی هەیە و
بەڕژەوەندیی نیشتمانی لەسەرەو هەموو باس و بابەتێکە بۆ حزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران.
لـــێـــرەدا یــەکــگــرتــوویــی دێـــمـــوکـــرات ،جــیــا لـــەو هــەســت بە
بەرپرسیارەتییانە ،دەسکەوتی زۆری بۆ گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان دەبێت به تایبەتی لە ناوچەکانی باشووری ڕۆژهەاڵت.
حیزبی یەکگرتووی دێموکرات بەسەر خستنی هێز و تواناکان،
ڕێگر دەبێ لە پەرتەوازەیی هێز و دابڕانی ناوچەکانی ڕۆژهەاڵت.
لە الیەکی دیکەشەوە لە ڕەوتی پێشکەوتنی کۆمەڵگە و تێپەڕاندنی
کۆمەڵگەیەکی مکانیکی کە پێوەرەکان تەنیا عەشیرە ،ئایین ،بنەماڵە
و ...ن ،بەرەو کۆمەڵگەیەکی ئورگانیک کە بەرژەوەندی گشتی،
ئەرک و تواناکانە ،کاریگەری حیزبی دێموکرات چ لە ساختاری
حیزبی چ لە ساختاری کۆمەاڵیەتی بەرچاو دەبێت.
واتە حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە ئەنتگرەکردنی
کۆمەڵگەی کـــوردەواری دەتــوانــێ ببێتە هێزێکی شوێندانەر و
بەشداریی کۆمەاڵیەتی و سیاسی لە کومەڵگادا بباتە ئاستێک کە
هەتا ئیستا لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ئەزموون نەکراوە .بە تایبەتی
کە هێڵەسوورەکانی نیشتمانی و دێموکراسی و بــەرژەوەنــدی
گشتی بوونە پێوەری سەرەکی ،زۆربەی ناوچەکانی کوردستان
بە تایبەتی باشووری ڕۆژهەاڵت خۆیان باشتر تێدا دەبیننەوە و
لە بەرامبەردا حیزبی دێموکرات دەبێتە خاون هێزێکی بە تواناتر
کە هیچ داگیرکەرێک نەتوانێت لە بەرانبەر ئازادیخوازی و مافی
نەتەوایەتی ڕێگر بێت .ئەمەش پێویستیی بە خوێندنەوەیەکی وردتر
و ڕوانینیکی هەمەالیەنە هەیە تاکوو ڕەوتێکی سیاسی بتوانێت
دیسکورس و پالنەکانی گشتگیر بکاتەوە ،کە بە دڵنیاییەوە بە
هەڵسەنگاندن لەگەڵ جەریانەکانی سیاسی بزوتنەوەی کوردی،
حیزبی دێموکرات لە ســەرەوەی هەموویاندایە ،بەو واتایە کە
توانای ئەنتگرە کردن و بە جەماوەری کردنی گوفتمان لە حیزبی
دێموکرات زۆرترە.
کاتێک کە تاک و کۆمەڵ هەست بەوە بکەن کە بەشێکن لە هەر
جەریانێک و داهاتوویان گرێ دراوە بە بەرژەوەندی گشتی و لەم
نێوانەدا مەیدانێک هەیە کە ئەو هەلە دەرەخسێنێ ،بە دڵنیاییەوە بە
ئامانج نزیکتر دەبێتەوە و سەرکەوتنی مسۆگەر دەبێت.
بۆیە حیزبی یەکگرتووی دێموکرات ئەو خوێندنەوە و ڕوانینەی
بەباشی هەست کردووە و بە کردەوە مەیدانی خەباتی کوردایەتی
بەرباڵوتر دەکاتەوە و لە گوزار بەرەو کۆمەڵگەیەکی ئورگانێکی
مودێرن کە بەرژەوەندیی واڵت لە سەرەوەی هەموو شتێکدایە
بەردەوام دەبێت.

پرسیار ئەوەیە :پێویستی یەکگرتنەوەی حیزبی دێموکرات لە چیدا بوو ،و ئەم
یەکگرتنەوەیە چ دۆخێکی نوێی دیکە بۆ حیزبی دێموکرات دەخوڵقێنێ؟ یەکگرتنەوەی ڕیزەکانی
حیزبی دێموکرات چ کاریگەرییەکی لەسەر یەکڕیزی و هاوخەباتی حیزبە و الیەنە سیاسیەکانی
کوردستان دادەنێت؟ ئەمە دەکرێ چەند هەنگاو بۆ پێشەوە بێت؟ هەر لەو چوارچێوەیەدا دەتوانێ
چ شوێنکارێکی لەنێو ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری ئیسالمی بە دێموکرات و ناوەندگەراوە هەبێت؟
یەککەوتنەوەی ڕیزەکانی حیزبی دێموکرات چ شوێنێک لەسەر پێگە و ستاتوی حیزب دادەنێ و
چەندە مەیدان بۆ خەباتی سیاسی و دیپلۆماسیی حیزب لە هاوکێشە ناوچەیی و جیهانییەکان
ئاوەاڵتر دەکا؟ ڕوانینی کۆماری ئیسالمیی ئێران یەمجارەیان بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێرانی یەکگر و یەکگرتوو چۆن دەبێت؟ یەکگرتنەوەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران چ
ئەرک و بەرپرسایەتییەکی دی بۆ ڕێبەران و تێکۆشەرانی ئەم حیزبە دروست دەکا؟ یەکگرتنەوەی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران چ ئەرک و بەرپرسایەتییەکی دی بۆ ڕێبەران و تێکۆشەرانی
ئەم حیزبە دروست دەکات''؟
ئەم مژارەمان وەک پرسیار بەرەوڕووی قادر وریا ،ئەندامی دەفتەری سیاسیی پێشوو و
تێکۆشەری دێرینی حیزب و سامان موکریانی (ناوی خوازراو) ،چاالکی سیاسی و مەدەنی لە
نێوخۆی واڵت کردوە.
قادر وریا:
یەکێک لە گرنگترین و هەستیارترین ئەرکەکانی
ڕێبەری ،کادرەکان ،پێشمەرگەکان ،ئەندامان و بە
گشتی هەموو ئەو کەسانەی لە ڕیزەکانی حیزبی
دێموکراتی یەکگرتوودا تێکۆشانیان هەیە ،لە قۆناغی
نوێدا ئەوەیە کە ئەم یەکیەتی و یەکگرتوویییە وەک
گلێنەی چاو بپارێزن.
ئەزموونی سااڵن و قۆناغەکانی ڕابردوو پێمان
دەڵێت ئەگەر حیزبێک چەند بەرەکی و ملمالنێی
ناسالمی تێدا بێت ،وزە و کات و توانای تاکەکانی
بەرەو بەربەرەکانی لە گەڵ یەکتر دەچێت ،ئامانج و
ئەرکە سەرەکییەکان الی ئەوان کەمڕەنگ دەبنەوە و
پشتگوێ دەخرێن .بەاڵم ئەگەر تەبایی و یەکگرتوویی
و هاودڵی بە سەر حیزبدا زاڵ بێت ،فکرەکان و
تــوانــاکــان بــۆ جێبەجێکردنی ئــەرکــە ئەسلییەکان
تەرخان دەکرێن.لە ڕووی دەروونییشەوە ،ڕێبەریی،
کادرەکان ،پێشمەرگەکان و ئەندامانی حیزب هەست
بە ئاسوودەیی و دڵنیایی و متمانە بەیەکتر دەکەن.
ئــەم بــارە دەروونییە هەستی پشت پێکبەستن و
بڕوابەخۆبوون لە تێکڕایاندا بە هێز و ،بە تێکۆشان
و خەبات دڵگەرمتریان دەکــات .ڕێگریش دەبێت
لە سەرکەوتنی زۆر لە پیالنەکانی نەیارانی ئەم
حیزبە بە تایبەتی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران،
بەرامبەر حیزبی دێموکرات و بزووتنەوەی کورد لە
ڕۆژهەالتی کوردستان.
هــەمــوومــان دەزانــیــن و دەبینین کــە حیزبی
دێموکرات بە وەدەستهێنانەوەی یەکگرتوویی خۆی،
چاوەڕوانی و هیوایەکی زۆری لە دڵی هۆگرانی ئەم
حیزبە و خەڵکی کوردستاندا بە گشتی پێک هێناوە.
چــاوەڕوانــی و هیوایەک کــە لێمان دەخـــوازێ لە
هەموو مەیدانەکانی تێکۆشاندا ،لە پێشوو دیارتر و
چاالکتر بین و ڕۆڵێکی گەورەتر لە بەرەوپێشبردنی
خەباتی نەتەوەیی و ئازادیخوازی لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستاندا ،بگرینە ئەستۆ .ئــەم چــاوەڕوانــی و
هیوادارییەش لە جێی خۆیدایە ،چونکە:
حیزبی دێموکرات ،مێژوویەکی پڕ لە قوربانیدان
و هەر لەو کاتەدا پڕ لە شانازیی هەیە .ئامانج و
ستراتیژی و بەرنامەیەکی هەیە کــە کە خەڵکی
کوردستان بە هی خۆیانی دەزانــن .ئەو ڕەمــز و
هێما و دەسکەوتانەی لە سەر دەست و لە داوێنی
ئەم حیزبەوە هاتوونە نێو بزووتنەوەی نەتەوەیی
کــورد ،بوون بە مڵکی گشتی و هەموان شانازیی
پێوە دەکەن .کۆماری کوردستان ،ئااڵی کوردستان،
هێزی پێشمەرگە ،س ــروودی نــەتــەوەیــی ٨٠،ساڵ
خــەبــات و کــۆڵــنــەدان(بــەو ٣ســاڵــەشــەوە کــە لە
ژێــر نــاوی کۆمەڵەی ژێکافدا خەباتی ک ــردووە)،
گیانبەختکردنی هەزاران کەس لە تێکۆشەرانی و لە

سەرووی ئەوانەوە ناو و یادی ڕێبەرە شەهیدەکانی
بە تایبەتی پێشەوا قــازی محەمەد ،د.قاسملوو و
د.شــەرەفــکــەنــدی ،ڕەگ و خۆشەویستیی حیزبی
دێموکراتیان بــە ناخی نــەتــەوەکــەی و بــە پانایی
ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا شۆڕ کردووەتەوە .حیزبی
دێــمــوکــرات نــاســراوی و ئیعتیبارێکی سیاسی و
خەباتگێڕانەی گەورەی لە ئاستی ناوچە و کۆڕ و
کۆمەڵی نێودەوڵەتیدا هەیە .هیزێکی گەورەی مرۆیی
هەیە کە سەدان کەسایەتی و خەباتکاری لێوەشاوە
و لێهاتوو لە بواری جۆراوجۆر لە نێویاندان .ئەم
خــاڵ و تایبەتمەندییە ئەرێنیانە و ئەزموونێکی
دوورودرێــژ و دەوڵەمەند کە لە مەیدانی خەباتی
هەمە الیــەنــەدا کــۆی ک ــردووەت ــەوە ،گــەورەتــریــن
سەرمایە بۆ بەردەوامی و بەرەوپێشچوونی ئەو
حیزبەن .ئەگەر لە دوو دەیەی ڕابردوودا ،ناکۆکی و
لەتبوون و لێکدابڕان بە خۆیەوە خەریکی کردبوو،
ئێستا بە وەسەریەککەوتنەوەی بنەماڵەی گەورەی
دێموکرات و دەرسوەرگرتنی هەموو ئاستەکانی
حــیــزب لــە لــێــکــدابــران و وێــکــهــەڵــنــەکــردن ،دەبــێ
چاوەڕوانی قۆناغێکی نوێی تێکۆشان و خەبات لە
ژیانی ئەو حیزبەدا بین.
لــە ڕوانــگــەی مــنــەوە پــاراســتــنــی یەکگرتوویی
حــیــزب ،ســەرچــاوە و دایــکــی هــەمــوو ئەرکەکانی
دیکەیە .دەستەبەری پارێزرانی ئەم یەکگرتووییەش
هەر وەک لە بەیاننامەی یەکگرتنەوە(بەیاننامەی
هاوبەشی حیزبی دیموکراتی کوردستان و حیزبی
دیموکراتی کوردستانی ئێران)دا هاتووە ،بریتییە لە:
" ئەزموونوەرگرتن لە هەڵە و کەموکوڕییەکانی
ڕابردوو ،ڕێگەگرتن لە کۆمەڵێک دیاردەی نەرێنی
و نەخوازراو ،ڕەخنەگرتن و ڕەخنەقبووڵکردن و
ڕاشکاوبێژیی ڕێــبــەری و ئــەنــدامــان لــە نێوخۆی
حــیــزبــدا ،گــۆڕیــن و نــوێــکــردنــەوەی کــولــتــوور و
سیستەم و شێوازی حیزبایەتی و پێکەوە کارکردن،
ڕهخــســانــدنــی هــەلــومــەرج بــۆ شــایــســتــەســاالری،
پێکهێنانی گیانی هەستکردن بە بەرپرسیارەتی لە
ئاست یەکگرتوویی حیزب و پەسندکراوەکانی،
پەروەردە و بارهێنانی ئەمڕۆیی و ڕاهێنانی تاکەکان
بە گیانی وێکهەڵکردن و ڕێزگرتن لە جۆراوجۆری
و جیاوازییەکان ،خوڵقاندنی کەشوهەوایەک کە
هەمووان حیزب بە هی خۆیان بزانن".
سامان موکریانی:
یەکگرتنەوەی حیزبی دێموکرات لە سێ ئاستدا بۆ
بەرەو پێشبردنی پرسی کورد پێویست بوو .یەکەم،
لە ئاستی نێودەوڵەتیدا ،ئێستا کە هەموو جیهان
سەرقاڵی کێشەی ناوکی و دەستێوەردانەکانی
ناوچەیەیی ڕێژیمی ئێرانە ،ئەو یهکگرتنەوەیە پێگەی

پرسی کــورد وەک فاکتۆرێکی گرینگ لە ئاستی
نێودەوڵەتیدا دێنێتە ئ ــاراوە و بەهێزی دەکــا .لە
دیپڵۆماسێدا دەبێ لە بیرمان بێ هەر جەریانێکی
سیاسی بێتوو نەتوانێ خاوەن هێز بێ و کەریگەری
لەسەر جەمسەربەندی بەرژەوندەییەکان هەبێ
زۆر بە هێند وەرناگیرێ و ئــاوڕی لێ نادەنەوە.
حیزبی یەکگرتوو لە ئاستی کۆمەاڵیەتی ،لە ئاستی
هێزەکانی نێۆخۆیی ئێران و لەئاستی کاریگەری لە
هاوکێشەکان و ئەگەرەکان خاوان هێزێکی زیاترە .لە
نیزامی نێودەوڵەتی و مەیدانی دیپڵۆماسیشدا زیاتر
حیسابی بۆ دەکــرێ .دووەم ،لە ئاستی ناوچەیی
ن
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست ،لەالیەک کێشەکانی ئاڵۆز 
و لێکگرێدراون و لە الیەکیتر کارێکتێرەکانی زۆر
و جۆراجۆرن .لەو چوارچێوە ئاڵۆزەدا زڵهێزەکان
و هێزە ناوچەیەکان لە ڕوویــی جەمسەربەندی
و دەستەبەرکردنی بــەرژەوەنــدی خۆیان ئەگەر
هێزە کوردییەکان الواز و لێکباڵو بن بەهاسانی
وەپشت گۆیێان دەخەن .بۆیە یەکگرتنەوەی حیزبی
ی ناوەڕاست
دێموکرات لە هاوکێشەکانی ڕۆژهەاڵت 
پێگەی ستراتیژیی پرسی کــورد بەهێزتر دەکــات.
سێهەم ،لە ئاستی نێوخۆیی کوردستانی ڕۆژهەاڵت،
یەکگرتنەوە ڕێزەکانی کۆمەڵگە پتەوتر دەکا ،ورەی
سیاسی و کۆمەاڵیەتیی کۆمەڵگە بۆ داکــۆکــی و
پشتیوانی لە پرسی کورد زیاتر دەکا و توانای ڕێژیم
بۆ شکاندی ورەی کۆمەاڵیەتی و سیاسیی خەڵک و
بردنەپێشی پرۆژەکانی نەرمی ڕێژیم دادەبەزێنێ.
بۆیە یەکگرتنەوە حیزبی دێــمــوکــرات وزەیــەکــی
سیاسی و کۆمەاڵیەتی بۆ ئیستا و داهاتوی هێزە
کوردییەکانی ڕۆژهەاڵت دەستەبەر دەکا .لەوانەش
گرینگتر ،بــەهــۆی ئــەوە کــە جــەوهــەری فکری و
دوورەدیمەنی پرۆژەی سیاسی حیزبی دێموکراتی
یەکگرتوو لەسەر بنج و بنەوانی پەرەی دێموکراسی
و گــەشــەی دادپـــــهروەری و دابــەشــکــردنــی هێزی
سیاسی لە سەر بنەمای دابینکردنی مافی سیاسی
پێناسە کــراوە ،بۆیە یەکگرتنی حیزبی دێموکرات
دەرفەتێکی زێرینە بۆ هەموو ئەو هێزانەی بە شوێن
ئێرانی دێموکراتیکدا دەگەڕێن.
بەاڵم لەوبەرییش کۆماری ئیسالمی وەستاوە.
کۆماری ئیسالمی ئێران یەکگرتنی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران بە خەتەرەکی گەورە و کاریگەر
بــۆ ســەرخــۆیــی لــە ســێ ئــاســتــدا لێک دەداتــــەوە.
یەکەم ،لە ئاستی نێوخۆی ئێران و کوردستان ئەو
یەکگرتنەوە ورەی کۆمەاڵیەتی و سیاسی کۆمەاڵنی
خ ــەک لــــەدژی کــۆمــاری ئیسالمی ئــێــران بــەرز
دەکاتەوە .دووەم ،لە ئاستی ئۆپۆزیسیونی ئێرانی
و کوردی  ،یەکگرتنی حیزب دێموکرات بۆ کۆماری
ئیسالمی بــە شێوەیەکی ســەرتــاســەری دەتــوانــێ
"بەرەی بەرەنگاری" بەهێز بکا و گوشاری سیاسی
و کۆمەاڵیەتیی پتری لەدژی ڕێژیم لێ بکەوێتەوە.
سێهەم ،لە دوو ئاستی ناوچەیی و نێودەوڵەتییش
ئەو یەکگرتنە بۆ کۆماری ئیسالمی بە پێشهاتێکی
زیانبار شرۆڤە دەکرێ.
ئــەم یەکگرتنە "هیوایی سیاسیی" کۆمەڵگە بە
داهــاتــوی شــۆڕش پتەوتر دەکــا و تــوانــای هێزە
دەستکردەکانی ڕێژیم وەک ئیسالمی سیاسی-
ئیخوانی لەڕوویی کۆمەاڵیەتی کز و الواز دەکات.
دواسەرنج پرسی ئەرک و بەرپرسیارەتییەکانە .ئەو
ئەرکانە لە چەند ئاست و قۆناغدا خۆیان دەبیننەوە.
یەکەم ،لە ئاستی ڕێبەریی ،ڕێبەریی حیزبی پێوستە
لە هەموو بارێک یەکگرتن و پرەنسیپەکانی یەکگرتن
لە هەناوی هەموو ئۆرگانەکانی حیزب جێگر بکات.
ڕێبەری حیزب ،پێویستە یهکگرتن وەک بە شێک لە
پڕۆژەیی" شۆڕشی نۆی" بۆ کۆردستانی ڕۆژهەاڵت
تێۆریزە بکات .لە ئاستی دیپڵۆماسی کــاری پێ
بکات و متمانەی نێودەوڵەتی بۆ بزووتنەوەی دژی
ئێرانی پێ زیاد بکا .لە چوارچێوەی ئۆپۆزیسیونی
ئێرانی ئەو پرۆژە ستراتیژیکە وەک ژێرخانێک بۆ
بەربەرەکانی لەگەڵ ڕێژیم باس بکات .لەنێو هێزە
کوردستانییەکاندا ،دەبێ پرۆژەی یەکگرتنەوە بکاتە
ژێرخانی بەرەیەکی پتەوەی کوردی کە لە هەموو
بوارەکان وەاڵمدەری پرسی کورد بێت.
ئەرکی کــادرەکــان و تێکۆشەرانی حیزبیش لە
جاران زیاترە ،کادیرانی حیزب کۆڵەکەکانی هێزی
حێزب بــە ئــەژمــاردێــن .پێویسته پرەنسیپەکانی
یەکگرتنەوە لە هەموو ئــۆرگــان و جوومگەکانی
حیزبدا پراکتیزە بکا .خاڵێکی دیکە ئــەوەیــە کە
پێویستە ئادمیسێن و ڕۆژنامەوان و مێدیاکارەکان
پێویستی یەکگرتنەوە لە ڕوانگەی جۆراجۆر بخەوە
بەرباس و بیکەنە ڕۆژەڤی فکری لە پێناو گەشەی
خەباتی سیاسی ،کۆمەاڵتی و دیپڵۆماسی گەلی
کــور .بۆیە ئەرکەکانی پاش یەکگرتن گرینگتر و
بەرفراوانترن .
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بایهخی یهکگرتنهوهی حیزبی دێموکرات

ئــهو ی ـهک ــگ ــرت ــن ـهوهی ــه ل هب هر
ئـــهوه ک ــه دهتــوانــێ دروس ـتب ــوون ــی
ج ـهم ــس ـهرێ ــك ــی س ــی ــاس ــی ــی تــهبــا و
پای هدار بۆ کوردهکان له ئێرانیدا ل ێ
بک هوێت هوه ،بۆ کۆم هڵ گەی سیاسیی
ئێران (چ دهس هاڵت و چ ئۆپۆزیسیۆن)
دهتوانێ س هرچاوهی ئال هنگاری بێ،
ب هتایب هتی له ب هستێن ی ن هت هوهکان
و ویست ه شوناس ت ـهوهرهک ــان ــدا که
گرینگترین فاکت هری پێک هوهژیان ی
ئاشتییان ه له ئێران ی ئایندهدایه.
جێگه و پێگهی مێژوویی حیزبی دێموکرات له
بزوتنهوهی کورد و خۆشهویستیی ئهو حیزبه لهالی
خهڵک ب ه ڕادهی ـهکــه که لهگهڵ بهئهنجامگهیشتنی
وتووێژهکانی یهکگرتنهوهی دێموکرات ،شهپۆلێکی
بێوێن ه لـ ه پێشوازیی سـهرتــاسـهری کوردستانی
داگـــرت .ه ـهر ئێستا کــه تهنیا مــاوهی ـهکــی ک ـهم له
ڕاگهیاندنی یهکگرتنهوه تێدهپهڕێ ،دڵخۆشیی خهڵکی
کوردستان و پێناخۆشبوونی کۆماری ئیسالمی به
چهشنێکه که حاڵهتێکی تـهواو نائاسایی له شار و
گوندهکانی ڕۆژههاڵتی کوردستان زاڵه.
یهکگرتنهوهی حیزبی دێموکراتی کوردستان و
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران گرینگترین
ڕووداوی سیاسیی پێوهندیدار به کوردستانی ئێران
له دوو دهیهی ڕابردوودایه .بایهخی ئهم ڕووداوه
تهنیا لهوهدا نییه که بهمجۆره کۆتایی به کۆمهڵێک
گیروگرفتی نێو تیئاتری خهباتی کوردهکانی ئێران
دێ که هیچ پێوهندییهکیان به پرسی خهباتی ئهو
گ ـهل ـهوه نـهبــوو و بگره زیانیشیان پــێ دهگهیاند،

یەکگرتنەوەی دێموکرات و
هێمۆ

د .ئاسۆ حهسهنزاده

پاش چهندین دهور له وتووێژ و تێپهڕکردنی ههوراز
و نشێوی زۆر ،سهرهنجام پرۆسهی یهكگرتنهوهی
حیزبی دێموکراتی کوردستان و حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران به ئاکام گهیشت و ڕۆژی ٢١ی
ئووتی ٢٠٢٢ی زایینی ڕاگهیاندرا .لهسهر بنهمای
کۆمهڵێک ڕێککهوتن که به ڕوحــی لێکگهیشتن و
هاوسهنگی داڕێژراون ،لهمهودوا ههردوو حیزب ل ه
چوارچێوهی حیزبێکی یهكگرتوودا بهناوی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران که تا بهستنی کۆنگر ه
لهالیهن ڕێبهرییهکی هاوبهشهوه بهڕێوه دهبــرێ،
خهباتی خــۆیــان بـ ـهدژی کــۆمــاری ئیسالمی و بۆ
وهدیهێنانی مافهکانی خهڵکی کوردستان درێژه پێ
دهدهن.
ئهم یهکگرتنهوهیه کۆتایی به درزێكی ڕێکخراوهیی
دێنێ که نزیک به شــازده ساڵ لهمهوبهر واتــه له
س ـهرمــاوەزی ١٣٨٥دا ڕووی دابــوو .دابڕانێك که
لهگهڵ ئ ـهوه که گرینگترین دابــڕانــی مێژووی ئهو
حیزبه بوو ،زۆرتر بهرههمی قهیرانێكی تهشکیالتی و
بهڕێوهبهری بوو تا جیاوازیی سیاسی و ستراتیژی.
له ماوهی زیاتر له دههه و نیوێک خهباتی بهجیای
ئهم دوو حیزبهدا ،سـهرهڕای گرتنهبهری کۆمهڵێک
کــارکــردی ڕێکخراوهیی و خهباتگێڕیی جیاواز له
هێندێک بڕگهدا ،ههردووال وهک میراتگری مێژووی
حیزبی دێموکرات و بهپشتبهستن به ههمان سامانی
ڕهمزی (بهتایبهتی کۆماری کوردستان و ڕێبهرانی
شههیدی ئهو حیزبه قازی محهممهد ،عهبدولڕهحمان
قاسملوو و سادق شهڕهفکهندی) و به پێڕهوی له
ههمان ستراتژی (چارهسهری مهسهلهی کورد له
چوارچێوهی ئێراندا) درێژهیان به خهباتی خۆیان دا.
ڕهوتی ئاساییبوونهوهی پێوهندییهکانی دووالیهن
و وتووێژهکانی یهكگرتنهوه له مهودایهکی ن ه زۆر
دوور پــاش جــیــابــوونـهوهكــه دهســتــی پــێ کــردبــوو
و له سااڵنی دوایــیــدا دێموکراتهکان پێکهوه ههم
لــه کۆمهڵێك کــۆڕوکــۆمــهڵــی دهرهکـــی (بــۆ نموونه
ئهنترناسیۆنال سۆسیالیست و هێندێك هاوپهیمانیی
ئــێــرانــی)دا ب ـهشــدار بـــوون ،هــهم ل ـه چــوارچــێــوهی
ناوهندی هاوکاریی حیزبهکانی کوردستانی ئێراندا
ههماههنگییان لهگهڵ یهكتر دهکــرد .دیــاردهی دوو
دێموکراتی ئهوهنده درێــژهی کێشا که له بیروڕای
گشتی و له دیکۆری کۆمهڵگەی سیاسیی کوردستان
و ئێراندا بـهتـهواوی جێ کهوتبوو .ب ـهاڵم ههرگیز
نه خهڵکی کوردستان ب ه "دوو دێموکراتی" ڕازی
بوون و نه ڕێبهرانی دوو الیهنیش له زهروورهتــی
وهسهریهکخستنهوهی ڕیزهکانی حیزبی دێموکرات
غافڵ بوون.

وێــــــــــستگە

بهڵکوو لهڕووی زێهنیی و کردارییهوه یهکگرتنهوهی
دێموکرات شوێنهواری ئهرێنی لهسهر سنووربهندی
و کارتێکهرییهکانی لهمهودوای نێو ڕهوتی گۆڕانخواز
له کوردستان و ئێران دادهنــێ .به یهكبوونهوهی
ههموو ئهو هێز و پۆتانسیهله کۆن و تازهیهی خهبات
که لهنێو و بهدهوری حیزبی دێموکراتدا کۆ ببۆوه،
ڕۆڵــی تهوهریی حیزبی دێموکرات له بزوتنهوهی
کورد له ئێراندا جارێكی دیکه بهرجهستهتر دهبێتهوه
و دهتوانێ کۆی کایهی سیاسیی کــورد له ئێراندا
بخاته ژێر تیشكی خۆی.
ب ـه لـهبـهرچــاوگــرتــنــی ئـــهوه کــه پێوهندییهکانی
ن ــێ ــوان حــیــزبــی دێ ــم ــوک ــرات و هــێــزه سیاسیی ه
ڕهس ـهن ـهکــانــی دیــکــهی ڕۆژهـــهاڵتـــی کــوردســتــان
بهتایبهتی "کۆمهڵه"کان زۆر باشه ،ههروهها ئهوه
کــه هـــهردوو الیـهنــی پێشووی حیزبی دێموکرات
وێــڕای ههبوونی هێزی پێشمهرگه ،لهنێو خهڵكدا
خۆشهویستن و ڕوانینێکی پۆزهتیڤ و کارایان بۆ
خهباتی خهڵک له نێوخۆی واڵت و چاالکانی مهدهنی
ههیه ،یهکگرتنهوهی حیزبی دێموکرات دهتوانێ
بهفهرمی یا له کردهوهدا ببێته هۆی دروستبوونی
ئادرهسێکی تازهی سیاسی به کۆمهڵێک سازوکاری
خهباتگێڕیی بهبڕشت و هـهمـهالگــیــرهوه .ئهمهش
یارمهتی به وهدهرکهوتنی زیاتر و باشتری توانستی
خهبات و دنیابینیی سیاسیی کوردهکانی ڕۆژههاڵت
له سێ ڕهههنددا دهكا :ڕوو به پارچهکانی دیکهی
کوردستان که هێندێک له هێزهکانیان ههوڵ دهدهن
دهست له کاروباری کوردستانی ئێران وهربــدهن؛
ڕوو به کۆمهڵگەی سیاسیی ئێران که هێشتا ههڵگری
ڕوانینێكی یهکدهست و دڵخواز بۆ ویستهکانی خهڵکی
کوردستان نییه ،و ڕوو به کۆمهڵگەی نێونهتهوهیی
که بههۆی پهرش و باڵویی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی
هێشتا هــێــزهکــانــی ن ـهیــاری کــۆمــاری ئیسالمی و
تهنانهت خهڵکی ئێران له لێکدانهوهکانی پێوهندیدار
به مامهڵه لهگهڵ ڕێژیم و ڕوانین بۆ ئایندهی ئهو
واڵته وهبهرچاو ناگرێ.
یهکگرتنهوهی حیزبی دێموکرات ئهگهرچی به پلهی
یهكهم بۆ گواستنهوهی خهباتی کوردی ڕۆژههاڵت
بۆ قۆناغێكی باشتر ئهنجام دراوه ،بۆ ئۆپۆزیسیۆنی
نالێکی ئێرانیش ههڵگری پهیامی یهکیەتی و پێکهوه
کارکردنه .ئهو یهکگرتنهوهیه لهبهر ئهوه که دهتوانێ
دروستبوونی جهمسهرێكی سیاسیی تهبا و پایهدار
بۆ کوردهکان له ئێرانیدا لێ بکهوێتهوه ،بۆ کۆمهڵگەی
سیاسیی ئێران (چ دهســهاڵت و چ ئۆپۆزیسیۆن)
دهتوانێ سهرچاوهی ئالهنگاری بێ ،بهتایبهتی له
بهستێنی نهتهوهکان و ویست ه شوناس تهوهرهکاندا
که گرینگترین فاکتهری پێکهوهژیانی ئاشتییان ه له
ئێرانی ئایندهدایه.
گرینگترین ئالهنگارییش نابێ لــه کــورتــمــاوه و
له تۆکم ه بــوون ـهوهی هێزی خهباتگێڕانهی کورد
له ئێراندا ببینرێ ،بهڵکوو پێویسته له درێژماوه
و له بهستێنی سیاسی و گوتاریدا بــۆی بگهڕێن.
بهشێوهیهکی تایبهتی ،حهفتا و حـهوت ساڵ پاش
دامهزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،به ههموو
ئهو تێچووهوه که کوردهکانی ئێران لهپێناو ئازادی
و دێموکڕاسیدا داویانه و سهرهڕای ئاقاره بهگشتی
نهرمئاژۆ و ئاشتیخوازهکانی هێزه سیاسییهکانیان،
سهرنجنهدانی کۆمهڵگای سیاسیی ئێران به جهوههری
ئهسڵیی مهسهلهی کورد خهریکه نهك ههر نهوهکانی
لــهمــهودوا بهڵکوو بهشێک لــه بـــژارده سیاسی و
مهدهنییهکانی ههنووکهی کوردی ڕۆژههاڵتیش بهو
ئهنجامگیرییه دهگهیهنێ که ئهگهر بڕیار بێ ڕوانین
و مامهڵهی دهسهاڵت و کۆمهڵگەی سیاسیی ئێران
بۆ پرسی کــورد ههر ئـهوه بێ که تا ئێستا بووه،
ڕهنگه ئهو نهوه و بژاردانه چیدیکه خۆیان به ئهسڵی
تهواوهتیی ئهرزیی ئێران نهبهستنهوه و بهكردهوه

بۆ دیاریکردنی مافی دیاریکردنی چــارهنــووس له
پێشکهوتووترین شکڵیدا خهبات بکهن.
بهوپێیه ئۆپۆزیسیۆنی ئێران و مایهکانی دهسهاڵتی
داهاتوو له ئێراندا دهبێ ئاگاداری ئهو ڕاستییه بن که
ئهگهر بهڕاستی له خهمی پێکهوهژیانی ئاشتییانه له
ئێرانی دواڕۆژدان ،پارتنێر و موخاتبێكی بههێزتر
و مهعقوولتر له حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێرانیان وهدهســـت نــاک ـهوێ .حیزبی دێموکراتی
کوردستان بهدرێژایی زیاتر له حهوت دهی ه و نیوی
ڕابردوو لهگهڵ ئهو ه که لهالیهن ههردوو دهسهاڵتی
ی ـهک لـــهدوای یـهكــی ئــێــران ـهوه ههمیشه ئامانجی
توندوتیژترین جۆرهکانی هێرش و سهرکوت بووه،
بهڕابردووترین هێزی سیاسیی ئێرانه که هێشتا له
مهیدانی سهرهکیی خهباتدا ماوه؛ پێگهیهکی خهڵكیی
بهرباڵو و دیــاری ههیه؛ و له ئاستی دهرهوهش ــدا
له ههموو هێزهکانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی زیاتر
خاوهنی پرستیژ و پێوهندییه .لهالیهکی دیکهوه ،ئهو
حیزبه سـهرهڕای نفووز و توانایهک که ههیهتی و
سهرهڕای ئهو ستهمهش که له خۆی و خهڵکهکهی
کراوه ،هێشتا لهسهر سیاسهت و ئاقاره مهعقوول و
دێموکراتیکهکانی خۆی سووره.
ئاشکرایه که یهكگرتنهوهی حیزبی دێموکرات بۆ
خــودی ئـهو حیزبهش بــهدوور له ئالهنگاری نییه.
ڕێبهرانی لهمهودوای ئهم حیزبه جیا لهوه که دهبێ
پاراستنی ههرچی باشتری دهسکهوتی یهكگرتنهوه
له قووڵکردنهوهی ههرچی زیاتریدا ببینن ،پێویسته
بهسوودترین سهنتێز له زهرفییهتسازییه سیاسی
و تهشکیالتییهكانی پێشووی دوو حیزب بخهن ه
ڕوو و جێبهجێی بکهن و زیاتریش سهرنج بدهنه
ب ـهشــداریــی هــێــزی الو و ژنـــان و ڕهنــگــدان ـهوهی
فرهچهشنییه نهریتی و تازه وهدهرکهوتووهکانی نێو
کۆمهڵگەی کوردستان له سیاسهت و بهڕێوهبردنی
حیزبدا .به بارێكی دیکهدا ،بهلهبهرچاوگرتنی ههموو
ئهو ئاستهنگانه که مانهوهی سهرکردایهتیی حیزبی
دێموکرات له ههرێمی کوردستانی عیراق و نهخشی
تێکدهرانهی کۆماری ئیسالمی له ناوچهدا دروستیان
دهكــا ،پێویسته پێکهات ه و کــارکــردی ئۆرگانیزمی
حیزب وههــا نــۆژهن و کــارا بکرێتهوه که خهباتی
ئهو حیزبه و سهرجهم کوردهکانی ئێران له ههموو
بهستێنهکاندا له جاران ههماههنگتر ،بهمهیدانیتر و
شوێندانهرتر بچێته پێش.
ئهوالتر له ههموو ئهمانه ،ئهگهرچی یهكگرتنهوهی
سهرلهنوێی ڕیزهکانی حیزبی دێموکرات ههنگاوێكی
زۆر گهورهیه ،بهاڵم ههنگاوی گهورهتر یهکگرتنی
زیاتری جــوواڵن ـهوهی سیاسیی کــورد له ئێران و
دهستڕاگهیشتن به هاوپهیمانیی وههــا له ئاستی
ئــۆپــۆزیــســیــۆنــی ئــێــرانــدایــه کــه هــاوکــات هـــهردوو
ئیمپراتیڤ (مهم)ی دێموکڕاسی و مافی نهتهوهکان
لهبهرچاو بگرێ.
یهکگرتنهوهی حیزبی دێــمــوکــرات نیشاندهری
پێگهیشتوویی و بهرپرسیارێتیی ڕێبهران و ئهندامانی
ئــهو بنهماڵه گـــهوره سیاسییه و مــزگــێــنـیدهری
سهرفهسڵێکی هیوابهخش له خهباتی گۆڕانخوازانهی
خهڵکی کوردستان و ئێرانه .ههموو ئهو کهس و
الیهنانهی خوازیاری وهها قۆناغێک بوون دهبێ به
یهكگرتنهوهی حیزبی دێموکرات و بهوه که هێزێكی
ئـهوهنــده مهتین و خــاوهن ڕاب ــردوو بههێز بێتهوه
دڵخۆش بن.
بلێز پاسکاڵ دهڵێ" :ههر فرهییهک یهكبوونی لێ
نهکهوێتهوه ،ئاکامهکهی بێسهرهوبهرهییه .ههر
یهكبوونێكیش پشت به فرهیی نهبهستێ ،ئاکامهکهی
سهرهڕۆییه" .با ئهم وتهیه نهخشهڕێگای لهمهودوای
دێموکراتهکان و ئازادیخوازان له کوردستان و ئێران
بێ.

پرسی ژنان

لە پاش ساڵی ١٣٨٥ی هەتاوییەوە کە دابڕان کەوتە نێو ڕیزەکانی
حیزبی دێموکرات و ئەم دوو حیزبە بە دوو ناوی جیاوازەوە
درێژەیان بە خەبات و تێکۆشانی خۆیان دژ بە کۆماری ئیسالمی
دا ،تاکوو ئەمڕۆ کە بە خۆشحاڵییەوە پاش نزیک بە  ١٦ساڵ
دابڕان ،ڕیزکانی حیزبی دێموکرات وەسەریەک کەوتوونەتەوە و
ئێستا لەژێر ناوێک و لە قەبارەی حیزبێکدا درێژە بە خەبات و
تێکۆشانی خۆیان دەدەن ،پرسی ژنان هەمیشە یەکێک لە پرسە
گرینگەکان بووە کە لەالیەن هەر دوو الیەنی حیزبی دێموکراتەوە
بایەخی تایبەتیی پێ دراوە.
حیزبی دێموکرات وەکوو حیزبێکی مۆدێڕن و خاوەن پێگەی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەمیشە بەرانبەر بە پرسە جیاوازەکانی
کــۆمــەڵــگــە و ه ــەروەه ــا چــیــن و تــوێــژەکــانــی پێکهێنەری ئــەم
جوغرافیایە خۆی بە بەرپرسیار زانیوە ،ئەم بابەتەش لە ڕاستیدا
سەرچاوەگرتوو لەو ڕاستییەیە کە حیزبی دێموکرات ،حیزبێکی
هەڵقواڵو لە هەناوی خەڵكی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ویست و
داخوازییەکانی ئەوانە.
ناکرێ حیزبێک سەرچاوەگرتوو لە کۆمەڵگەیەکی دیاریکراو
و جەماوەری ئەو کۆمەڵگەیە بێت ،بەاڵم ویست و داخــوازی و
پێویستییەکانی لەال گرینگ نەبێ ،هەر ئەم ڕاستییەشە کە حیزبی
دێموکراتی کردووەتە حیزبی خۆشەویستی کۆمەاڵنی خەڵکی
کوردستان .هەر لەم سۆنگەیەوە ،حیزبی دێموکرات بە درێژایی
 ٧٧ساڵ خەباتی بێوچانی خۆی لەپێناو دەستەبەرکردنی ئازادی
بۆ خەڵکی کوردستان و بەتایبەتیش توێژی ژنان ،لە هیچ هەوڵ
و تێکۆشانێک درێغی نەکردوە .هەر لە کۆماری کوردستانەوە
بگرە تاکوو ئەمڕۆ کە حیزبی دێموکرات لە تێکۆشانی نەتەوەیی
خۆی بەردەوامە ،ژنان توانیویانە باشترین ڕۆڵ و گرینگترین
ئەرکیان لەئەستۆ بێ ،زۆر جار بینیومانە کە نەتەنیا شان بە
شانی پیاوان ،بەڵکوو زۆر بەهێزتر و بوێرانەتر لــەوان ئەرکی
پێشەنگایەتیی خەباتیان لەئەستۆ بووە ،قوربانییان داوە ،ئازاری
دووری و غەریبی و بێکەسییان چێشتوە ،بەاڵم گەیشتن بە ئامانجە
پیرۆزەکەیان ،بووەتە هەوێنی گرینگی بەردەوامییان لەم ڕێبازەدا.
ئێستا کە  ٧٧ســاڵ بە ســەر دامــەزرانــی حیزبی دێموکراتدا
تێدەپەڕێ و ڕیزەکانی حیزبیش یەکیان گرتۆتەوە و بەرنامەی
داهاتووی ئەم حیزبەش لەسەر بنەمای بەردەوامیدان بە خەبات
و تێکۆشان بۆ بــەرەنــگــاربــوونــەوەی جیددیتر لەگەڵ ڕێژیمی
ئیسالمیی ئێرانە ،نابێ لەبیرمان بچێ کە ژنان چۆن دەتوانن لە
سەرکەوتنی پرۆسەی خەبات دژ بە داگیرکەردا ڕۆڵی ئەرێنی و
کاریگەر بگێڕن.
گرینگیدانی حیزبی دێموکرات بە ژنان وەکوو نیوەی کۆمەڵگەی
کوردستان و هەروەها پرس و بابەتەکانی پێوەندیدار بەم توێژە
ڕەنگە لە هەندێ بوارەوە جێگای ڕەخنە و سەرنجی ورد بن ،بەاڵم
بێگومان خاڵە بەهێزکانیش ئەوەندە هەن کە بتوانرێ گەشبینانە
لە ڕاستای هەوڵ و هەنگاوەکان بۆ بەرەپێشبردن و پێشخستنی
پرسەکانی ژنان چاوی لێ بکرێ.
ژنان لە چوارچێوەی ئەم قەبارە سیاسییەدا جیا لــەوەی کە
دەرفەتیان پێ دراوە تاکوو خۆیان ببیننەوە ،بە بەردەوامی هان
دراون کە ئەرک وەئەستۆ بگرن ،پشتگیری کراون تاکوو هەنگاوی
ئەرێنی لەپێناو گەیشتن بە ئامانجەکانی خۆیان وەکوو ژنان و
ئامانجی گەورەتر واتــە دوورەدیمەنی ڕزگاریی نەتەوەکەیان
هەڵبگرن و بتوانن بە کردەوە هەست بە گرینگی هەبوونی خۆیان
بکەن ،کە ئەم ڕاستییە لە ڕێژەی بەشداریی ژنان لە ئاستی ڕێبەریی
حیزبی دێموکرات و بەگشتی لە ئۆرگانیزاسیۆنی حیزبدا بەڕوونی
بەدی دەکرێت .ئەم هەبوون و تێکۆشانە ڕێک خاڵی بەرانبەری
پێناسەی کــۆمــاری ئیسالمی لــە بــزووتــنــەوەی شۆڕشگێڕیی
کوردستان و بەشداریی ژنانە کە بە درێژایی هەموو ئەم سااڵنە،
هەوڵی داوە تووشی الوازیی بکات و بە سەرکوتی هێزی ژنان،
کۆمەڵگا بەرەو هەڵدێرێکی نالەبار ببا.
لە ڕاستیدا پرسی یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان ئەگەرچی
هەواڵێکی زۆر ناخۆش بۆ کۆماری ئیسالمییە و بەگشتی بووە
هۆی ناهومێدبوونی ڕێژیم لە گەیشتن بە ئامانجەکانی ،بێگومان
بە پێچەوانەوە بەتایبەت بۆ توێژی ژنان جێگای هیوایە.
یەکگرتنەوە ،دەرفەتێکی نوێیە بۆ ئەو ژنانەی کە لە چوارچێوەی
ئەم حیزبەدا ،قۆڵی هیممەتیان لێ هەڵماڵیوە و تێدەکۆشن تاکوو
سەرەڕای دابینکردنی مافەکانی خۆیان وەکوو ژن ،لە چارەنووس
و داهاتووی سیاسیی نیشتمانەکەشیاندا کاریگەرییان هەبێ.
ژنــان لە ڕیزەکانی حیزبی دێموکراتدا لە ڕیــزی پێشەوەی
خەباتەکەدان و بێگومان کەڵکوەرگرتن لە هێز و توانایی و
لێهاتووییەکانیان لە چوارچێوەی ئەم حیزبەدا ئەتوانێ زۆر گرینگ
بێ.
بەرنامەی حیزبی دێموکرات و ئــەو دوورەدیــمــەنــەی کە بۆ
بونیاتنانەوەی ئەم نیشتمانە لەم حیزبەدا پێناسەی بۆ کــراوە،
پێویستی بە هەموو هێز و پۆتانسیێل و توانای خەڵکی کوردستان
هەیە ،لەم نێوەشدا ژنان ئەرکی قورسیان لە سەر شانە ،چونکە
بەپێچەوانەی هــەمــوو چین و توێژەکانی دیــکــەی کۆمەڵگەی
کوردستان هاوکات چەندین ئەرکی دیکەیان لەسەر شانە کە دەبێ
هاوتەریب خەبات بۆ جێبەجێکردنیان بکەن؛ بۆیە پێویستە ژنان
و بەتایبەت ئەوانەی کە لە ڕیزەکانی شۆڕشدان ،زیاتر هەست
بە بەرپرسایەتی و پێشەنگایەتی بکەن و یەکگرتنەوەی ڕێزەکانی
حیزب بکەنە دەرفەتێکی نوێ بۆ هەستانەوەیەکی دووبــارە بۆ
گەیشتن بە ئامانجە گەورەکە.

ژمارە ٨٣٠
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شکۆی خەونەکانی خاک
شەهید کەرەم کەڵەشی
شههید ئهو ڕۆڵ ه فیداكار و گیانلهسهردهستهی ه
ی
ی ژیــانـی ،وات ـ ه گیان 
ك ه بهنرخترین سهرمای ه 
ی
ی ڕهوا 
ی مــاف ـ 
ی وهدیــهــێــنــان ـ 
ی ب ـهخــت ـ 
شــیــریــنـ 
یو
ی دهكـــا بــۆ ئــــەوەی سـهربـهســتـ 
نــهتــهوهكــ ه 
ی دێموكرات
ی بێنی .حیزب 
ی بۆ بهدیار 
سهربهرزی 
ی لهو شانازیی ه مهزن ه بێبهش
ی تهمهن 
بهپێوان ه 
برایم چووکەڵی نهبووهو بۆ ڕزگاربوون ل ه كۆتوبهندی بێدادی،
ی
ی باشترین ڕۆڵهكان 
ی پاك 
ی ژیان ،گیان 
بهدرێژای 
ی
ی خهبات و خوڕاگری .ڕوونو ئاشكراش ه ك ه حیزب 
كردۆت ه دهستمای ه 
یو
ی و پ ڕ سهروهری 
ی پڕ له شاناز 
ی كوردستان لە مێژوو 
دێموكرات 
ی پڕ ل ه فرمێسك و خوێن و دارماڵ ل ه
ی دهیان ساڵ ه 
ی خهبات 
ڕابردوو 
ی
ی ههمهالیهن ه 
ی خۆیدا ،پشتئهستوور ب ه پشتیوانی 
حهماسهو خۆڕاگری 
ی ڕۆڵ ه فیداكارهكانی،
ك و دهستومهچهك 
ی باس 
ی كوردستانو هێز 
خهڵك 
ی زاڵ ب ه سهر
ی یهكهكان 
ل ه بهرانبهر ڕێژیم ه دژ ب ه كورد ه یهك ل ه دوا 
واڵتهكهماندا ،لە سەنگەری خهبات بۆ وەدیهێنانی مافە نەتەوایەتییەکانی
گەلدا داوه .لەنێو دەیان ڕۆڵەی بەمرادنەگەیشتووی ئەو گەلەدا و "لە
هەگبەی شاخ و شــۆڕش"ی ئەمجارەماندا یادێک لە شەهید "کــەرەم
کەڵەشی" دەکەینەوە.
شەهید کەرەم کەڵەشی ساڵی  ١٣٣١لە بنەماڵەیەکی زەحمەتکێش لە
گوندی "کــوورەی ســەروو" لە ناوچەی ئەنزەل سەر بە شاری ورمێ
ی پڕ دهرد و
چاوی بە دنیای ڕوون کــردەوە .ههر ل ه منداڵییهو ه ژیان 
ێ
ی كوردستان دهست پ 
توڕهجاڵهكان 
ی وهك هەموو منداڵ ه ڕوو 
مهینهتی 
ی زۆر ل ه ژیانیدا ڕێگای
ی كۆسپ و ه ـهوراز و نشیوێك 
كرد و بوون 
ی گهورهبوونی زیاتر هەستی بە
ێ بڕی .کەرەم پێبهپێ 
ی ل
قوتابخان ه 
ی ژیان ل ه سهرشانی خۆی دەکــرد .هەربۆیە بۆ دەستەبەری
قورسای 
ژیانێکی باشتر ڕووی لە شارەکانی دیکەی ئێران کرد .بە هۆی ئەوەی
ناوچەی ژیانی لەگەڵ ئازەریزمانەکان جیران بوو ،بەتەواوی هەستی
بە جیاوازیی دۆخی نەتەوەکان و ستەمی چەندقات لەسەر کوردەکان
دەکــرد ،هەربۆیە زۆر زوو بیری ئازادیخوازی و ڕزگــاری لە چنگ
ڵ مێشکی تەنی .شەهید
ژیانی ناخۆشی و ناعەداڵەتییەکانی نێو کۆمە 
کەرەم سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئیرانی بە باشترین دەرفەتی بۆ
ڕزگاربوون لەو ژیانە زانی.
ی
ی کورد ل ه خۆپێشاندانهكان 
ی بهههست 
ی الوانـ 
ئەو وهك زۆربــە 
ی كرد .بهاڵم
ی پاشایهتیدا بهشداری 
ی حكومهت 
ی ئێران دژ 
ی گهالن 
شۆڕش 
ی
ی زۆرلێكراو 
ی گهالن 
ی نهكێشا ك ه ویست 
پاش سەرکەوتنی شۆڕش زۆر 
ی تاز ه
ی لهالیهن حكومهت 
ی كورد بهتایبهت 
ی و گهل 
ئازادیخواز بهگشت 
ی ئیسالمییهو ه ب ه چهك و سەرکوت
ی كۆمار 
ب ه دهسهاڵت گهیشتووی 
وەاڵم درایەوە .ئەوە بوو کە شەهید کەرەم کەڵەشی نەیتوانی لە ئاستی
جینایەتەکانی کۆماری ئیسالمیدا چاولێکەر بێ ،بۆیە لەگەڵ تیکۆشانی
ئاشکرای حیزبی دێموکرات دەستیدایە چەکو وەک ڕۆڵەیەکی فیداکار
بۆ دیفاع لە خاکی نیشتمان لەنێو ڕێزەکانی حیزبدا سازمان درا.
ك و لهسهرهخۆ و بهئهخالق بوو.
ی ڕوحسوو 
کەرەم پێشمهرگهیهك 
ی کــەرەم ل ه شهڕ ه
ی ناوچهدا خۆشهویست بوو .ئازایهتی 
لهنێو خهڵك 
ی شومالی کوردستان دهركهوت ك ه چۆن دوژمن
ی ناوچ ه 
حهماسییهكان 
ل ه ئاستیدا زهبوونه .ئەو بەهۆی تواناییەکانی زۆر زوو بەرپرسایەتیی
نیزامیی پێ سپێردرا و وەک کادرێکی دڵسۆز لەنێو خەڵكی ناوچەی
ئەنزەلدا کاری دەکــرد .کاتێک لە ساڵی ٦١دا هێزەکانی پێشمەرگە بۆ
ماوەیەکی کاتی ناوچەیان چۆل کرد ،شەهید کەرەم لەگەڵ چەند هاوڕێی
لە ناوچەدا مانەو ە و سیاسەتی حیزبیان لەنێو خەڵکدا تەبلیغ دەکرد و
نەخش ە و پیالنەکانی ڕێژیمیان پووچەڵ دەکردەوە .هەربۆیە ڕێژیم بە
پیالنێک هیرشی کردە سەر ئەو پێشمەرگانە کە لە ناوچەی ئەنزەل
بوون ،بەاڵم ئەوان بە فەرماندەیی شەهید کەرەم کەڵەشی پێشیان بە
ن و زەبرێکی کاریگەریان لێ
هیرشکەران گرتو پاشەکشەیان پێ کرد 
وەشاندن.
ساڵێ  ١٣٦١کاتیک پیشمەرگە بەرەو ناوچەی شومالی کوردستان
گــەڕانــەوە ،بەهۆی قارەمانەتی و چاونەترسی لە سازماندەهی تازە
لە هێزی سەرگورد عەباسیی ئەوکاتدا بوو بە فەرماندەری دەستە
و پاشان وەک فەرماندەری لک دیاری کرا .کەرەم لە بەرپرسایەتیی
تازەیدا سەلماندییەوە کە چەندە بــاوەڕی قووڵی بە ڕێبازەکەیەتی و،
ێ
ی جێبهج 
ی حیزب 
بهگوڕتر ل ه جاران لە مهیداندا مایەوە و بریارهكان 
دهكرد .عەمەلیاتەکانی سەرجادەی ورمێ و ،کەمینی کارخانەی قەند
و چەندین عەمەلیاتی دیکە بە فەرماندەیی شەهیدی کەرەم کەڵەشی
بەڕێوە چوون .کاتیک دوژمن هێرشی کردە سەر کوندی "کانیەڕەش" لە
شومالی کوردستان و  ٦پێشمەرگەی شەهید کرد و پاشان ڕەشەکوژیی
لە خەڵک کرد ،شەهید کەرەم ئۆقرەی لێ هەڵگیرا .لەوکاتەدا هێزی ڕێژیم
پەالماری گوندی کوورەی سەرووی دابوو ،و نیازی کۆمەڵکوژکردنی
خەڵکی ئەو گوندەشی بوو .بەاڵم شیرەکوڕانی دێموکرات بە فەرماندەیی
ن دا زەبرێکی کاریگەر لە پەالماردەران بدەن.
کەرەم کەڵەشی بڕیاریا 
بۆیە تامی تاڵیان بە هێزی کۆنەپەرەستی چێشت و نەیانهیشت تاقە
ی و سهنگهر ب ه سهنگهر
ی خوێناو 
هەنگاوێک بێنە نێو گوندەکە .شهڕێک 
ی وێ
ی بهژان 
ڵ هێزەکانی ڕێژیم دهستی پێ كرد .دوژمــن زهبــر 
لهگ ه 
ی بهرچاو ل ه هێزەکانی
ی ژمارهیهك 
كهوت و پاش كوژران و برینداربوون 
ڕێژیم ،دوژمن تێكشكا و پاشهكشهی پێ كرا؛ بەوەش ئازایەتیی شەهید
کەرەم ئەوەندەی دیکە ناوبانگی دەرکرد.
ڕۆژی ٧ی خەزەڵوەری ساڵی  ١٣٦٣هێزێکی زۆری دوژمن هیرشێ
کردە سەر چیای "شیخبازید" لە نێوان ناوچەکانی ئەنزەل ،کەناربەڕۆژو
سۆما .قارەمانانی مەڵبەندی شومال دژیان وەستانەو ە و بە فەرماندەیی
شەهید کەرەم زەبریکی گورچکبڕیان لێدان .مخابن کە خوێنبایی ئەو
سەرکەوتنە شەهیدبوونی کەرەم کەڵەشی و دووهاوسەنگەری دیکەی
بە ناوەکانی تاجەدین بێهنام و باپیر مەولوودی بوو.
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21ی خهرمانان و دهروهستیی نهتهوهیی
له مێژووی خهباتی گهلی كــورد ل ه پێناو ماف ه
سیاسی و نهتهوهییهكانی له ڕۆژههاڵتی كوردستاندا
زۆر وێستگهی مێژوویی ههن كه خــاوهن واتای
تایبهت و پهیامی ڕوون و ئاشكران .ب ه چاوخشاندن
به ڕۆژژمــێــری ئـهو مێژوویه ،تووشی ڕووداوی
ئ ـهوتــۆ دهبــیــن ك ـه ل ـهالی ـهك بــوونـهتـ ه بهشێك ل ه
بیرهوهریی گشتیی خهڵكی كوردستان و ل ه الیهكی
دیكهشهو ه وهك میراتێكی دهوڵهمهند له قۆناغ ه
جیاوازهكانی خهباتدا وره و تینی بهرگرییان ب ه
بزووتنهوهی ئازادیخواز و ڕزگاریخوازی كورد
بهخشیوه .زۆر فاكتی مێژوویی هـهن ك ه پێمان
دهڵێن بزووتنهوهی كورد ل ه ئێراندا دهوڵهمهنده ب ه
تاقیكردنهوهی مێتۆده جۆراوجۆرهكانی خهبات و
بهرگری دژی دوژمنانی ماف و ئازاییهكانی گهلی
كورد.
هـــهرچـــهنـــد زۆرن ئـــــهو ســـاتـــه مــێــژوویــیــ ه
لـهبــیــرنـهكــراوانـهی ل ـه ســـهدهی ڕابـــــردوودا گهلی
كــورد ل ه پێناو چهسپاندنی شوناسی نهتهوهییدا
تۆماری كردوون ،بهاڵم لهو نووسینه كورتهدا تهنیا
ئاماژهیهكی كــورت به گرینگترین ڕووداوهكــانــی
دوای شۆڕشی  ٥٧و بهتایبهت مانگرتنی بهرین و
سهراسهریی خهڵكی كوردستان ل ه ٢١ی خهرمانانی
ساڵی  ٩٧دهكهین.

ڕێژێمه دیكتاتۆڕهكان دهسهاڵتیان ههبوو ه و ل ه
داخراوبوونی كهشی سیاسیدا ،به كردهو ه دهرفهتی
چاالكیی سیاسی و ڕێكخراوهیی ل ه گۆڕێدا نهبووه.
كـــۆچـــی مـــێـــژوویـــی خــهڵ ــك ــی مـــــهریـــــوان لـ ه
ســــهرهتــــای بــــهدهســــهاڵت گ ـهیــشــتــنــی ك ــۆم ــاری
ئیسالمی وهك ههڵوێستێكی شۆڕشگێڕانه دژی
هــێــرش ـه داگــیــركــاریــی ـهكــانــی ســـهر كــوردســتــان،
بـهشــداری نهكردنی یهكگرتووانه ل ه ڕیفراندۆم ه
گــاڵــت ـهجــاڕیــی ـهك ـهی خــوم ـهیــنــی بــۆ دیــاریــكــردنــی
سیستهمی سیاسیی ئێران ،ههڵوێستگرتن بهرامبهر
تیرۆری ڕێبهرانی گهلی كورد و حیزبی دیمۆكڕات
سهرهڕای سهپاندنی كهشی ترس و تۆقان و  ...و
له كۆتاییدا مانگرتنه بهشكۆكهی ٢١ی خهرمانانی
 ١٣٩٧ل ه نموونه بهرچاوهكانی گهشهی سیاسیی
له ڕۆژههاڵتی كوردستانن .ئاراستهكردنی ئیرادهی
جـهمــعــی و درهوهسـ ـتب ــوون ــی خ ـهڵــك ب ـهرامــب ـهر
پرس ه سیاسی و كۆمهاڵیهتییهكان وهك پارادایمی
س ـهرهكــیــی گ ـهش ـهی ســیــاســی ،ل ـه تایبهتمهندیی ه
ب ـهرچــاوهكــانــی بــزووتــنــهوهی كــــوردن .ڕاهاتنی
كۆمهڵگەی كوردستان ب ه وهڕێخستنی ڕێكخستنی
جیاوازی خوێندكاران ،مامۆستایان ،ژینگهپارێزان
و  ...زهمینهی سهرههڵدانی مانگرتن و ناڕهزایهتیی
مهدهنی و زۆرجار ڕادیكاڵی ڕهخساندوه .بهتایبهت

ئاراست هكردن ی ئیرادهی ج همعی و درهوهس تبوون ی خ هڵك ب هرامب هر پرس ه
سیاس ی و كۆم هاڵی هتیی هكان وهك پارادایم ی س هرهكیی گ هش هی سیاس ی ،ل ه
تایب هتم هندیی ه ب هرچاوهكان ی بزووتن هوهی كوردن .ڕاهاتن ی كۆم هڵ گەی كوردستان
ب ه وهڕێخستن ی ڕێكخستن ی جیاوازی خوێندكاران ،مامۆستایان ،ژینگ هپارێزان
و  ...زهمین هی س هره هڵدان ی مانگرتن و ناڕهزای هتیی م هدهن ی و زۆرجار ڕادیكاڵ ی
ڕهخساندوه .ب هتایب هت ك ه كۆی داواكاریی ه پیش هیی و سینفیی هكان ی خ هڵك
پاشخانێكی سیاس ی و ن هت هوهیی ب ههێزی ه هی ه ك ه ل ه ماوهی هك ی كورتدا دهتوانێ
ج هماوهر بۆ دهربڕین ی ناڕهزای هتی مۆبیلیزه بكا.
ههر لهگهڵ هاتنهسهركاری كۆماری ئیسالمی
و دهركــهوتــنــی ویــســتــی ئــاشــكــرای خــومـهیــنــی و
دارودهس ــتــهكــهی بــۆ س ـهركــوتــی گ ـهلــی كـــورد و
پێشێلكردنی ماف ه یاسایی و ئینسانیی ه بنهڕهتییهكانیی،
بهرهنگاری دژی ڕێژیم ل ه سهرتاسهری كوردستاندا
س ـهری ههڵدا .هاوپهیوهندیی نهتهوهیی كــورد ل ه
ناوچ ه جۆراوجۆرهكانی كوردستان ك ه دهسكهوتی
بـــزووتـــنـــهوهی م ــاف ــخ ــوازانـ ـهی گــهلــی كــــورد و
شۆڕشهكانی بوو ،تایبهتمهندییهكی به كوردستان
بهخشیبوو ك ه له ناوچهكانی دیكهی ئێران و تهنانهت
لهنێو گهالنی ستهملێكراوی نێو جوغڕافیای ئێراندا
نهدهبینرا .نههادینهبوونی كولتووری حیزبایهتی
و چاالكیی ڕێكخراوهیی ،دهرهنجامی خودئاگایی
نهتهوهیی و مافخوازیی چین و توێژ ه جیاوازهكانی
كۆمهڵگەی كوردییه وه ـهر ئــهوهش وایكــردبــوو
كوردستان ل ه سااڵنی سهرهتای شۆڕشی ٥٧دا ب ه
سهنگهری پارێزهری ئازادی ل ه ئێراندا بناسرێ.
گهلی كورد سهرهڕای ههاڵواردنی سیستماتیك،
چ ـهوســانــدن ـهوهی بـهرنــامـه بـــۆداڕێـــژراو لـهالیـهن
ڕێژیمهكانی پاشایهتی و كۆماری ئیسالمی ،زاڵبوونی
فهزای قورسی میلیتاریستی بهسهر كوردستاندا و
له ههمان كاتدا تهنیاكهوتنی ل ه هاوكێشه ناوچهیی
و نێودهوڵهتییهكاندا و ،تهنیا به پشتبهستن ب ه بهها
خهمڵێنراوه نهتهوهیی و مرۆییهكانی ،ئاستێكی
كـهموێــنـهی لـه هــــهرهوهزی نـهتـهوهیــی لـه قۆناغ ه
جــیــاوازهكــانــدا بـ ه دۆســت و دوژم ــن سهلماندوه.
گرینگیی ئهو ههرهوهزه نهتهوهییه ئاشتیخوازانهی ه
كاتێك زیاتر دهردهكهوێ ك ه ئهو واقعیهته لهبهر چاو
بگرین كه له مێژووی هاوچهرخی ئێراندا بهردهوام

كه كۆی داواكارییه پیشهیی و سینفییهكانی خهڵك
پاشخانێكی سیاسی و نهتهوهیی بههێزی ههی ه
كـ ه لـ ه مــاوهیـهكــی كــورتــدا دهتــوانــێ ج ـهمــاوهر بۆ
دهربڕینی ناڕهزایهتی مۆبیلیز ه بكا .ڕێبهریكردنی
ئـهو ناڕهزایهتی دهربڕینانه ،یــان هێزه سیاسیی ه
شوێندانهرهكانی كــوردســتــان ب ــوون ،یــان خهڵك
خــۆی ب ه شێوهی خۆڕسك دهسپێشخهریی ئهو
حهڕهكهتانهی كردوه.
مــانــگــرتــنــی ٢١ی خـــهرمـــانـــان ،مــانــگــرتــنــێــكــی
سهرتاسهری بوو ك ه خهڵكی كوردستان ل ه واڵمی
مووشهكبارانی ق ـهاڵی دیمۆكڕات و ئێعدامی ٣
زیندانیی سیاسیی كورد له ڕۆژی ١٧ی خهرمانان
ل ه الیهن سپای پاسدارانهوه ،هاواری خاوهندارێتیی
لـه ڕۆڵـهكــانــی خــۆیــان و بهشێوهیهكی گشتی ل ه
پرسه سیاسی و نهتهوهییهكهیان دژی دهسهاڵتی
كــوردكــوژی تــاران ب ـهرز ك ــردهوه .وهرددانـــهو ه و
دهستنشانكردنی الیـهنـ ه جــۆراوجــۆرهكــانــی ئهو
مانگرتن ه و ئهزموونلێوهرگرتنی و له ههمان كاتدا
زیندووڕاگرتنی له كــۆڕ و كۆمهڵی نێوخۆیی و
نێودهوڵهتیدا ،نهخشێكی بهرچاوی ل ه چارهنووسی
بــزووتــن ـهوهی سیاسیی گـهلــی ك ــورد دهبـــێ .ئهو
مانگرتنه ب ـهربــاو ه كۆمهڵێك پـهیــام و دهاللـهتــی
گرینگی لهخۆ گرتبوو ك ه دهتوانرێ وهك میراتێكی
مهعنهویی گرینگ له داهاتووی بزووتنهوهی كورد
له ڕۆژههاڵتی كوردستان پشتی پێ ببهسترێ.
كارهساتی مــووشـهكبــارانــی ق ـهاڵی دیمۆكڕات
و شههیدبوونی  ١٦كهس له ڕێبهران و كــادر و
پێشمهرگهكانی حیزبی دیــمــۆكــڕات ،بـ ه كــردهو ه
دۆخێكی ئاوارتهی له ڕۆژههاڵتی كوردستان خوڵقاند.

ڕهحمان سهلیمی

ئهو مانگرتن ه گشتییه ههڵگری پهیامی دانهبڕاویی
حیزبی دیمۆكڕات و گهلی كــورد له ڕۆژهـهاڵتــی
كوردستان بــوو .گهورهیی و كهموێنهبوونی ئهو
تاوان ه و به تایبهت له دۆخێكدا كه ڕێژیم ب ه وتهی
خۆی هێز ه شۆڕشگێڕهكانی كوردستان و بهتایبهت
حیزبی دیمۆكڕاتی ب ه دابــڕاو و تهریككهوتوو ل ه
جهماوهری كوردستان دادهنا و بانگهشهی ئهوهی
دهكــرد كه كۆتایی ب ه ڕوحــی بهرهنگارخوازی ل ه
كــوردســتــان هێناوه ،بــوو ه هــۆی خرۆشانی ڕای
گشتی و سهرهنجام حهماسهی ٢١ی خهرمانانی
لێكهوتهوه .سپای پــاســداران وهك ئهنجامدهری
ئهو هێرشه نامرۆڤانهی ه ك ه پێشێلی ئاشكرای ڕێسا
بنهڕهتییهكانی یاسای نێودهوڵهتی بوو ،دهیهویست
بـ ه لـهنــاوبــردنــی ڕێــبـهرانــی حیزبی دیــمــۆكــڕات ب ه
تـــهواوی ئــهو بانگهشهی ه بسهلمێنێ ك ـ ه حیزبی
دیمۆكڕات كۆتایی هاتوهو به مێژوو سپێردراوه.
بــــهاڵم غــافــڵ لـــــهوهی ڕی ــشـ ـهدارب ــوون ــی حیزبی
دیمۆكڕات ل ه ناو جهماوهری ڕۆژههاڵتی كوردستان
وهك خاوهنان و دامهزرێنهرانی ڕاستهقینهی ئهو
حیزبهو دهوڵهمهندبوونی كولتووری شۆڕشگێڕی
و مافخوازی ،ههمیش ه شیمانهی ئهوهی لێ دهكرێ
سهرئێشهی گهور ه بۆ ڕێبهرانی تاران دروست بكا.
ئامانجی كۆماری ئیسالمی به تایبهت ل ه دوو
دهی ـهی ڕابـــردوودا ئ ـهو ه بــووه ك ه ب ه ڕای گشتی
ل ه نێوخۆ و دهرهوهی ئێران بڵێ ك ه گهلی كورد
لهنێو ئێرانی ژێر دهسهاڵتیدا ،هیچ گرفتێكی نیی ه و
ئهو ه دهستوپهیوهندییەكانی واڵتانی نهیاری ئێرانن
ك ه دهیانهوێ ل ه دهرهوهی واڵتڕا وا پێشان بدهن
كه كــۆمــاری ئیسالمی هێژمۆنیی بهسهر ناوچ ه
كوردنشینهكان نییه ،تـهنــانـهت لـ ـهوهش ئهوالتر
ڕۆیشتوون و خۆیان ب ه خهمخۆر و دۆستی كوردی
پارچهكانی دیكهی كوردستانیش دهناسێنن.
مانگرتنی واتاداری ٢١ی خهرمانان ،ب ه وێناكردنی
ڕوخسارێكی شوناسخوازان ه و ڕێك بۆ دیاریكردنی
سنوور ه نهتهوهییهكان و ههڵوێست گرتن بهرامبهر
ئهوی تر ،ئهو ڕاستییهی سهلماند ك ه كورد خاوهن
پرسێكی كوردان ه و پوتانسیهلی ڕوو لهگهش ه بۆ
چارهسهری ئهو پرسهیه .لهڕاستیدا ئهو مانگرتن ه
درێــــژكــــراوهی ئـــهو ف ـهره ـهنــگ ـ ه جــێــك ـهوتــوو ه ل ه
كوردستاندا بوو ك ه ل ه بۆنهی جــۆراوجــۆر و بۆ
پرسی جیاواز دووبار ه و چهندباره بۆتهوه.
لهسهرههستبوونی خهڵكی كوردستان بۆ پرس ه
گشتییهكانی كۆمهڵگە و سهرههڵدانی ڕێكخستنی
جهماوهریی خۆڕسكی پشتئهستوور ب ه پاشخانی
خـهبــاتــكــارانــه ،ب ـه تایبهت لـ ه ســااڵنــی ڕابــــردوودا
كاریگهریی گــهورهی لهسهر گهشهی سیاسی و
نهتهوهیی گهلی كورد داناوه .ڕووداوه كارهساتبار ه
سروشتییهكانی پارێزگاكانی خوارووی ڕۆژههاڵتی
كوردستان ،شهپۆلێكی بهرینی له هـــاودهردی و
هاوكاری ب ه دوای خۆیدا هێنا ك ه له جۆری خۆیدا
بێ وێنه بوو .ئهگهر ئهو ههرهوهزه بهربهرینانهی
ب ـهدهم ـهوههــاتــنــی خـهڵــكــی نــاوچ ـ ه جــیــاوازهكــانــی
كــوردســتــان بــۆ ك ــارهس ــات لــێــدراوانــی الفـــاو و
بوومهلهرزه ،ڕهههندی مرۆیی و نهتهوهیی لهخۆ
گرتبێ ،ئهوه بێگومان حهماسهی ٢١ی خهرمانان
ههر سێ ڕهههندی مرۆیی و نهتهوهیی و سیاسی
تێدا بهدی دهكرێ .پشتیوانی ل ه حیزبی دیمۆكڕات
و بزووتنهوهی سیاسی-نهتهوهیی كورد ،ل ه پهیام ه
ڕوونهكانی ئهو ڕووداو ه بوو .كۆماری ئیسالمی
به مــووشـهكبــارانــی ق ـهاڵی دیمۆكڕات و شههید
كــردنــی كــادر و پێشمهرگه و ڕێــبـهرانــی حیزبی
دیمۆكڕات ههوڵی بهرتهسك كردنهوهی مهیدانی
مانۆڕی حیزبی دیمۆكڕاتی دهدا ،ههر زوو و ٤
ڕۆژ دواتر جهبههیهكی به پانایی ههموو كوردستان
به ڕوودا كرایهوهو خۆی ل ه ملمالنێیهك دا دیتهو ه
ك ه هیچی لهدهست نهدههات جگه ل ه سهرسوڕمان
و نیگهرانی .ئهگهر تێچووی هێرشی مووشهكیی
حیزبی دیــمــۆكــڕات ،لـهدهســتــدانــی ژمــارهیــهك ل ه
باشترین و وهفادارترین ڕۆڵهكانی بوو ،تێچووی
ئهو هێرش ه بۆ كۆماری ئیسالمی زۆر فراوانتر و
بهژانتر بوو ،ڕیسوایی ڕێژیمێك بوو ك ه ساڵهای ه
بانگهشهی ههڵوهشاوهیی و بێ كاریگهریی حیزبی
دیمۆكڕات و كۆتایی خواست ه نهتهوهییهكانی گهلی
كــوردی له ئێراندا دهكــرد .له ڕووداوهكــانــی  ١٧و
٢١ی خهرماناندا گهلی كورد و حیزبی دێمۆكڕات
براوهی ڕاستهقین ه بوون و ڕیسواییش چ ل ه نێوخۆ
و چ ل ه كۆمهڵگەی نێودهوهتیدا بۆ كۆماری ئیسالمی
و سپای پاسداران مایهوه.
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ناسر باباخانی:

قۆناغی دوای یەکگرتنەوە ،دەبێ کردنەوەی دەروازەیەکی نوێی خەبات
بێ لە ڕێگەی بە ڕۆژەڤکردنی پرسی کورد لە واڵتانی دەرەوە
دیمانە :ڕەحمان سەلیمی

ئاماژە :یەکگرتنەوەی حیزبی دێموکرات
پاش چاوەڕوانییەکی زۆر سەرنجی زیاتری
لەسەر پرسی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
کۆ کردۆتەوە .پرسی وەسەریەککەوتنەوەی
دێــمــوکــرات ،کاریگەریی ئــەو ڕووداوە و
قۆناغەکانی دوای یەکگرتنەوە و شوێنکاری
لــەســەر جـــوواڵنـــەوەی سیاسیی کـــورد لە
گرینگترینی ئەو سەرنجانەن" .کوردستان"
بۆ شرۆڤەی زیاتری ئەو بابەتە دیمانەیەکی
لەگەڵ ناسر باباخانی ،مامۆستا زانکۆ و
چاودێری سیاسی پێکهێناوە:

دەتوانێ کاریگەریی ڕەوانی هەبێ بۆ ئەوەی کە
گڕوتینێکی نوێ ببەخشێتەوە گیانی ئەم حیزبەوە.
لە الیەکی تریشەوە دەتوانێ ببێتە کاتالیزۆرێک
بۆ الیەنەکانی دیکەی ئۆپۆزیسیۆنی کوردی کە
لێک دابڕاون ،بۆ ئەوەی یەک بگرنەوە و دواجار
لــە بــەرەیــەکــی کوردستانیدا خــۆیــان ببیننەوە.
لە هەمان کاتیشدا دەتــوانــێ شوێندانەرییەکی
بــــەرچــــاوی ه ــەب ــێ لـــەســـەر ئــۆپــۆزیــســیــۆنــی
سەرانسەری و هــەروەهــا دەســەاڵتــی کۆماری
ئــیــســامــی ،بـــەو مــانــایــەکــە ل ــەم ــەوب ــەدوا ئیتر
ئــۆپــۆزیــســیــۆنــی ئــێــرانــی بــە چـــاوی دوو لــەت
سەیری تۆ ناکا ،وەک حیزبێکی خاوەنمێژوو و
شوێندانەر کە نوێنەرایەتی چەندین ملیۆن کورد
دەکا سەیرت دەکا و ئەمە قورساییەکی تایبەتی
پێ دەبەخشێ و ئەمە زۆر کاریگەرە بۆ ئەوەی
دواجـــار لــەســەر هاوکێشە سیاسییەکانی نێو
ئێران شوێندانەر بێ .لەالیەکی دیکەوە دەکرێ
ئاماژە بە کارتێکەریی ئەم یەکگرتنەوەیە لەسەر
الیەنە کوردستانییەکانی دیکە بکەین .حاشا لەوە
ناکرێ کە هەموو الیەنێکی سیاسی لە پارچەکانی
دیکە بەتایبەت ئەو حیزبانەی کە دەسەاڵتدارن،
بۆخۆیان جۆرێ لە قوواڵیی ستراتیژیک ڕەچاو
دەکـــەن بــۆ ڕۆژهــەاڵتــی کــوردســتــان .بــەاڵم بە
بوونی حیزبی دێموکراتی بەهێز و یەکگرتوو،
ئــەم قوواڵییە ستراتیژیکە کە لە بۆشایی ئەم
حیزبەدا ســاز ب ــووە ،ئــەو کاتی پــڕ دەبێتەوە.
حیزب دەبێتە خاوەنی ڕاستەقینەی ئەو خەڵکەی
خۆی کە لەوە پێش لە نەبوونی ئەودا الیەنەکانی
دیکە قوواڵیی ستراتیژیکیان بۆ ڕەچاو دەکرد.
لە هەمان کاتیشدا شوێندانەرییەکەی لەسەر
ئەدمینیسترێیشێنەکانی دەرەوەی واڵت بۆ وێنە
لەسەر دەوڵەتەکان ،پارلمانەکان ،حکوومەتەکان.
زۆرجــاران لە سەرکردایەتی حیزبی دێموکراتم
بیستوە کە سەردانی ئەو شوێنانەیان کردوە
و گوتوویانە کە ئێوە بۆ دوو الیەنن ،ئێوە بۆ
بەیەکەوە نایەن ،بۆیە کە کۆی ئەوانە چاو لێ
دەکــەیــن دەتوانین بڵین کە ئــەم یەکڕیزییە لە
ســەرەتــادا لەنێوان ئەو دوو باڵەدا ببێتە هۆی
کــۆبــوونــەوەوی الیەنەکانی دیکە لەگەڵ یەکتر
و دواجار سازبوونی بەرەیەکی کوردستانی و
شوێندانەریی لەسەر ئۆپۆزیسیۆن و کۆماری
ئیسالمی و ئەدمینیسترێیشێنی واڵتانی دەرەوە.

پێویستی یەکگرتنەوەی حیزبی دێموکرات لە
چیدا بوو ،و ئەم یەکگرتنەوەیە چ دۆخێکی
نوێی دیکە بۆ حیزبی دێموکرات دەخوڵقێنێ؟
ئـــەگـــەر ب ــەک ــورت ــی چـــاوێـــک بـــە م ــێ ــژووی
لێکدابڕانەکاندا بخشێنین" ،خەڵک" وەک پێگە و
پتانسییەلی سەرەکیی ئەم حیزبە بەو لێکترازانانە
نیگەران بوون ،دیارە کە دەڵێم خەڵک مەبەستم
الیــەنــگــرانــی حیزبی دێــمــوکــراتــە .ب ــەاڵم ئەگەر
لــە لێکدابڕانەکانی ڕابــــردوودا بــەهــۆی بوونی
ڕێبەرە کاریزماکانی ئــەم حیزبە ،تا ڕادەیــەک
دەتوانین بڵێین خەڵک بە جۆڕێک  -هەر چەند
پێی دڵخۆش نەبوون  -قەناعەتیان پێهێنابوو،
بەاڵم لەم لێکدابڕانەی دواییدا واتە بوونی حیزبی
دێموکرات بە حیزبی دێموکراتی کوردستان و
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ،خەڵک
یەککەوتنەوەی ڕیزەکانی حیزبی دێموکرات
پــێ پێمل نــەبــوو .یــانــی پــاش  ١٦ســاڵ خەڵک چ شوێنێک لەسەر پێگە و ستاتوی حیزب
چــاوەڕوانــیــی ئـــەوەی دەکـــرد کــە ئــەو حیزبە دادەنێ و چەندە مەیدان بۆ خەباتی سیاسی
ســەرلــەنــوێ یــەک بگرێتەوە و پێویستییەکەی و دیپلۆماسیی حیزب لە هاوکێشە ناوچەیی و
لەوەدا بوو کە لە دۆخێکی هەستیاری وەک ئێستا جیهانییەکان ئاوەاڵتر دەکا؟
کە ئێران لە بــواری نێونەتەوەیی و ناوچەییدا
ئــەم یەکڕیزییە دەبـــێ ببێتە هــۆکــارێــک بۆ
تەریک کەوتۆتەوە و لە الیەکی دیکەوە خەڵک سازکردنی گوتارێکی هــاوبــەش ،مەبەست لە
لەبەر گوشارە ئابوورییەکان بڕستیان لێبڕاوە ،گوتاری هاوبەش ئەوەیە کە ئەو گوتارە دەبێ
پێموایە یەکگرتنەوەی حیزبی دێموکرات النیکەم بڕواتە نێوخۆی واڵت ،ئەو گوتارە دەبێ بتوانێ بە
دەتوانێ لە ســەرەتــادا لەباری سایکۆلۆژییەوە هەموو ئەو تایبەتمەندییانەی کە لە نێوخۆی واڵتدا
شوێندانەریی ئەرێنی هەبێ لەسەر کۆی خەڵکی هەیە لەسەر بنەمای پتانسییەلەکانی ئۆپۆزسیۆنی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،لەسەر ئەندامان ،بەدەنە کوردی بخەمڵێندرێ و ڕووبــەڕووی دەسەاڵت
و کــادر و پێشمەرگە و تەنانەت لە دەرەوەی بکرێتەوە .بۆیە بەر لە هەموو شتێک قۆناغی
واڵت .بۆیە مــن لــە یــەکــەم ڕوانــیــنــدا پێویستی دوای یەکگرتنەوە ئەوەیە کە بتوانین گوتارێک لە
ئەو یەکگرتنەوەیە لەسەر سازکردنی کەشێکی سەر ئەو دوو بنەما سەرەکییە واتە پێداویستی و
ڕەوانــــی ئیجابی بەنیسبەت خــەبــاتــی حیزبی پێویستییەکانی کۆمەڵگەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
دێموکرات لەنێو خۆ و لە دەرەوەدا دەبینم و و هـــەروەهـــا پــتــانــســیــیــەل و تــوانــای ـییــەکــانــی
ئەم بوارە و ئەم کەشە ڕەوانییە وا دەکا بەرەو حیزبی دێموکرات دابمەزرێنین .دیارە گوتاری
دۆخێکی نوێ هەنگاو هەڵێنین ،کە بە باوەڕی من بزوتنەوەی نەتەوەیی تایبەتمەندییەکانی خۆی لە
ئەم دۆخە سازکردنی گوتارێکی نوێیە لەسەر دێرزەمانەوە هەبووە و هەیە ،بەاڵم ئەو گوتارە
بنەمای پێداویستی و پێویستییەکانی کۆمەڵگەی بەپێی ئەم دۆخــەی کە ئێمە تێیدا دەژیــن دەبێ
نێوخۆی ڕۆژهــەاڵتــی کــوردســتــان و هــەروەهــا بخەمڵێندرێ .واتە دۆخی سیاسی ،کۆمەاڵیەتی،
لەسەر پتانسییەل و تواناکانی حیزبی دێموکرات ئــابــووری و فەرهەنگیی حیزبی دێموکرات و
و دواجــار هاوتەریبکردنی ئەم گوتارە لەگەڵ خەڵک لە نێوخۆی واڵت ڕەچــاو بکرێ .کە تۆ
سەرجەم ئۆپۆزیسیۆنی کوردی!
توانیت ئەمە ساز بکەی قۆناغی دواتر ئەوەیە کە
ئێمە چۆن خەباتی سیاسی بتوانین بگوازینەوە
یەکگرتنەوەی ڕیزەکانی حیزبی دێموکرات چ بۆ دەرەوەی سنوورەکانی کوردستان .دیارە
کاریگەرییەکی لەسەر یەکڕیزی و هاوخەباتی ئــەوەی کە ئێمە چەندە شوێندانەرین لەسەر
حیزب و الیەنە سیاسیەکانی کوردستان هاوکێشە ناوچەیی و جیهانییەکان ڕەنگە ئەوە
دادەنێ؟ ئەمە دەکرێ چەند هەنگاو بۆ پێشەوە بە باوەڕی من پرسیارێکی زۆر ورد نەبێ ،بەاڵم
بێت؟ هــەر لــەو چوارچێوەیەدا دەتــوانــێ چ دەتوانین بە پشتبەستن بەو گوتارە مەیدانی
شوێنکارێکی لەنێو ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری خەباتەکەمان بــەرفــراوانــتــر بکەین .ڕێــک ئەو
ئیسالمی بە دێموکرات و ناوەندگەراوە هەبێت؟ کارەی شەهید دوکتور قاسملوو لە سەردەمی
بەبێ گومان یەکگرتنەوەی ڕیزەکانی حیزبی نەبوونی سۆشیال میدیادا کردی ،لەسەردەمی
دێموکرات وەک باسم کرد یەکەم کارتێکەری ،کەمی میدیا سوننەتییەکان وەک تەلەڤیزیۆن
شوێندانەرییەکی سایکۆلۆژییە لەسەر دەوری و ڕادیــۆدا کــردی .ئەویش ئەوە بوو کە لەگەڵ
سێکۆچکەی خەبات! سێکوچکەی خەبات واتە ڕۆژنــامــە بەناوبانگەکانی جیهان دەســتــی پێ
ڕۆژهــەاڵتــی کــوردســتــان ،دیــاســپــۆرا و حیزبی کرد بە وتووێژ بۆ ئەوەی کە پرسی کورد لە
دێــمــوکــرات لــە بــاشــوور و ســنــوورەکــان .ئەمە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە دنیا بناسێنێ ،بۆیە

ئەوەش پێویستی بە وزەیەکی یەکجار زۆر هەیە
و دەبێ تەرکیزی سەرەکی حیزبی دێموکرات لە
قۆناغی تێپەڕبوون لەو هەست و سۆز و عاتیفەیە
بۆ قۆناغی سازکردنی گوتار یا خەماڵندنی گوتار
و دواجار پەیوەندی لەگەڵ واڵتانی دەرەوە بێ.
ڕوانــیــنــی کـــۆمـــاری ئیسالمیی ئــێــران
یەمجارەیان بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێرانی یەکگر و یەکگرتوو چۆن دەبێت؟
ڕوانــیــنــی کـــۆمـــاری ئــیــســامــی ب ــۆ حیزبی
دێموکراتی ڕەنگە ئاڵوگۆڕێکی ئەوتۆی بەسەردا
نــەیــە ،ئــەو بەنیسبەت هــەر دووبــاڵــی حیزبی
دێموکرات دوژمنایەتی کردوە ،بەنیسبەت الیەنە
سیاسییەکانی تری کوردستان و بەردەوام وەک
دوژمن سەیری کوردی کردوە و نەک تەنیا هەر
حیزبی دێموکرات ،بەڵکوو خەڵکی لەنێوخۆی
کوردستانیشدا .چون ئەم دەسەاڵتە دیکتاتۆرە
سوورسوور دەزانێ کە حیزبی دێموکرات خاوەنی
پێگە و جێگەیەکی زۆر بــەرچــاوە لە نێوخۆی
ڕۆژهەاڵت .نموونەی هەرەدوایی مووشەکبارانی
قەاڵی دێموکرات بوو .بۆیە کۆماری ئیسالمی
فەرقی پێ ناکا کە چ چەکی بە دژی هەڵبگری ،چ
لە ڕێگەی وتووێژەوە بکەویە دانوستان لەگەڵی،
ئــەوەی سەلماندوە کە لە هەموو دۆخێکدا لە
هەموو کات و شوێنێکدا دوژمنی کــوردە .بۆیە
بەتایبەتی لە دوای ئەم یەکگرتنەوەیەش بۆی
هەیە لە ڕێگای نەفووزی سیخوڕەکانییەوە ،لە
ڕێگای سایبێری ،لە ڕێگای فیزیکی و لە ڕێگای
هەڕەشەی چەکداری گوشارەکان زیاتر بخاتە
سەر حیزبی دێموکرات و زیاتر لە جاران لەگەڵی
بکەوێتە ملمالنێ .چونکە هەر ئێستا ئەو ژووری
فکری هەیە و کاردانەوەکانی ئەو یەکگرتنەوەیە
لە ئاستی دەرەوە و نێوخۆدا دەبینێ بۆیە بە
باوەڕی من بەنیسبەت پێشوو بەردەوامتر دەبێ
لە دژایەتیکردن لەهەمبەر بزووتنەوەی نەتەوەیی
کورد ،بەتایبەت حیزبی دێموکرات.
وەک دواپرسیار .یەکگرتنەوەی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئــێــران چ ئــەرک
و بەرپرسایەتییەکی دی بــۆ ڕێــبــەران و
تێکۆشەرانی ئەم حیزبە دروست دەکات؟
ڕەنگە ئەم پرسیارە شابەیتی غەزەلەکە بێ!
ڕێبەرایەتیی حیزبی دێموکرات و تێکۆشەرانی
ئــەم حیزبە چ شتێکیان لــە ئەستۆیە؟ بــەر لە
هەموو شتێک دەبێ ئەوان بزانن کە ئەم حیزبە
حیزبی سکرتێر و جێگر و ئەندامانی دەفتەری
سیاسی و کۆمیتەی نــاوەنــدی و پێشمەرگە و
بەدەنە نییە ،ئەم حیزبە حیزبی هەمووانە .حیزبی
دێموکرات دەبی گەورەتر لە حیزبێک خۆ بنوێنێ،
وەک ڕێبازێک خۆ بنوێنێ ،بۆ ئــەوەی هەموو
الیەنەکان لە دەوری خۆی کۆ بکاتەوە .ڕاستە
حیزبی دێموکرات پەیرەو و پرۆگرامی تایبەت
بە خۆی هەیە و بەرنامەی تایبەت بە خۆی هەیە
بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،بەاڵم ئەو تواناییەی
هەیە کە بتوانێ ببێتە چەترێک و هەمووان لە ژێر
ئەم چەترەدا کۆکاتەوە ،لە ڕاستێکی خۆبوێری
سوننەتییەوە بگرە تا چەپێکی ڕادیــکــاڵ! بۆیە
دەبێ سیاسەتی ئەم حیزبە بۆ ئەوەی کە بەر بە
لێکترازانێکی تر بگرێ ،دەبێ ئیزنی ئەوە بدرێ
کە بیروڕای جیاواز تەنانەت دژواز لەم حیزبەدا
بوونی هەبێ ،خەڵک قسان بکا ،دەنگ هەڵبڕێ،
ڕەخنە بگرێ و بتوانن بە شێوەیەکی ئازادانە
وتوێژ بکەن ،حیزبێک کە بە سینگفراوانییەوە
لەگەڵ ئەندامانی خۆی هەڵنەکا و تابشتی ڕەخنە
نەهێنێ تووشی گرفتە لەم چەشنە دەبێ.
وەک باسم لێکرد دەبێ بەرنامەی سەرەکی ئەم
حیزبە ،سەرلەنوێ سازدانەوە و ساغکردنەوە و
خەماڵندنی گوتاری بزووتنەوەی نەتەوەیی بێ
لە سەر بنەمای پتانسییەل و تواناییەکانی ئەم
حیزبە و هــەروەهــا پێداویستییەکانی نێوخۆی
ڕۆژهەاڵت لە هەمو بوارێکەوە و دواجار دەبێ
ئەم گوتارە شیفت بدرێ بۆ نێوخۆی ڕۆژهەالتی
کوردستان و دەرەوەی واڵت ،بۆ ئــەوەی ئەم
سێکوچکەی خەباتە بتوانن هەموو کوچکەکان
کاری خۆیان بکە .وەک ئەزموونی تاکەکەسیم
پــێـموایــە گرینگترین شــت ئــەوەیــە کــە حیزبی
دێموکرات دەبێ تەواوی تەرکیز و هێز و توانای
خۆی وەگەڕ بخا بۆ دەرەوەی واڵت و لە دەرەوە
ئــەم خەباتە درێ ــژە بــدا ،ڕێــک ئــەو ک ــارەی کە
شەهید دوکتور قاسملوو کردی واتە کردنەوەی
دەروازەیەکی نوێ بۆ خەبات.

ئەیووب ئەسەدی
ئا :دیاکۆ دانا
یەکێک لە خەسڵەتەکانی دەسەاڵتی تۆتالیتر و پاوانخواز و دیکتاتۆر
ئەوەیە کە هەر بیروبۆچوونێکی سیاسیی جیاواز و ڕەخنەگرانە کە
سیستمی دەسەاڵتدارەتیی ئەو بباتە ژێر پرسیارەوە ،بەتوندی بەگژیدا
دەچێتەوە و سەرکوتی دەکا .ئەو سەرکوتکردنەش بە شێوازی جۆراجۆر
وەکــوو گرتنی ڕەخنەگران و چاالکانی سیاسی ،ئەشکنجەدا ،زیندان،
ئێعدام ،تێرۆرکردن و  ...خۆ دەردەخــا .لەو نێوەدا کۆماری ئیسالمیی
ئێران ،وەکوو ڕێژیمێکی دیکتاتۆر -تۆتالیتر بە هەموو شێوەیەک هەر
دەنگێکی ناڕازیی لە ماوەی ئەو  ٤٤ساڵەدا ،کپ کردوە و بەتوندترین
شێوە و بە پشتبەستن بە ئامرازی سەرکوت لەگەڵی ڕووبەڕوو بۆتەوە.
زیندانییانی سیاسی یەکێک لە قوربانییەکانی دەزگای سەرکوتی کۆماری
ئیسالمییە کە لە ماوەی دەسەاڵتدارەتیی ڕێژیمدا زۆرترین تێچوویان
لەپێناو بیروباوەڕ و خۆڕاگرییان لە بەرانبەر سپای جەهل و نەزانی داوە.
چیرۆک و بەسەرهاتی زیندانییانی سیاسیی کــورد و غەیرە کورد
پێمان دەڵــێ هەڵسوکەوتی دەزگ ــای داد و نــاوەنــدە ئەمنییەتییەکانی
کۆماری ئیسالمی لەگەڵ زیندانییانی سیاسی بەجۆرێک بووە کە هەمیشە
کاردانەوەی توندی ڕێکخراوە جیهانییەکانی داکۆکیکەر لە مافی مرۆڤی
بەدووی خۆیدا هێناوە .ئەوەی جێی سەرنجە ئەوەیە کە تێچووی چاالکی
سیاسی و ئەکتیویتی لە کوردستان بۆ چاالکانی سیاسی و مەدەنی
هەمیشە قورستر لە ناوچەکانی دیکەی ئێران بــووە و بــەو پێیەش
زیندانیی سیاسیی کــورد پتر لە زینداییە سیاسییەکانی نەتەوەکانی
دیکەی ئێران لەگەڵ ئازار و ئەشکەنجە و بێمافی ڕووبەڕوو بۆتەوە .لە
گۆشەی "زیندان بەزێنەکانی" ئەم ژمارەیەی "کوردستان"دا باس لە ژیان
و بەسەرهاتی "ئەیووب ئەسەدی" ،زیندانی سیاسیی کورد دەکەین کە
هەنووکە بۆ ماوەی  ١١ساڵە لە زیندانی کاشمەر لە بەنددایە.
ئەیووب ئەسەدی کە خەڵکی مەریوانە ،ڕۆژی ٢٥ی جــۆزەردانــی
ساڵی  ١٣٩٠لە نیزیکی گوندی بوڕیەر لەگەڵ هاوڕێیەکی دیکە بە ناوی
"محەممەدحوسێن ڕەزایی" لەالیەن هێزەکانی حیفازەت ئیتالعاتی سپای
پــاســدارانــەوە دەستبەسەر کــران .هێزەکانی سپای پــاســداران لەکاتی
دەستبەسەرکردنی ئەو دوو کەسەدا تەقەیان لێ کــردن و بە پاشان
بە برینداری دەسبەسەریان کردن .هەروەها وەرزێرێکی خەڵکی ئەو
گوندەش کە لە نیزیکی ڕووداوەکە بوو ،وەبەر ئەو دەستڕێژە کەوت و
دەمودەست کوژرا.
ئەیووب کە بە تۆمەتی چاالکیی سیاسی و ئەمنییەتی لەدژی ڕێژیم
گیرابوو ،پاش  ٨مانگ ئەشکەنجە و مانەوە لە گرتنگەکانی ئیتالعاتی
سپا لە مەریوان ،ڕۆژی  ١٩ڕێبەندانی ساڵی  ٩٠بۆ زیندانی ناوەندیی
سنە ڕاگوێزرا .ئەو دوای سێ جار دادگاییکرانی لە لقی یەکەمی دادگای
شۆڕشی شاری سنە بە سەرۆکایەتیی قازی "بابایی" ،لە ڕێکەوتی ٢٧ی
خەرمانانی ساڵی  ١٣٩١تۆمەتی ئەندامەتی لە "کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی
کوردستانی ئــێــران"ی درایــە پــاڵ و لــەو سۆنگەیەوە ســزای  ٢٠ساڵ
زیندان و دوورخستنەوە بۆ زنیدانی ناوەندی شاری کاشمەری بەسەردا
سەپا .ئەیووب پاش ڕاگەیاندنی ئەو حوکمە تانەی لە بڕیارەکە دا و
پەروەندەکەی بە مەبەستی پێداچوونەوە بۆ دیوانی بەرزی واڵت نێردرا،
بەاڵم هەتا ئێستا هیچ واڵمێک بەو داوایە نەدراوەتەوە.
ئەیووب ڕۆژی ٢٨ی خاکەلێوەی ساڵی  ١٣٩٢بۆ بەشی بەڕێوەچوونی
ئەحکامی زیندانی ناوەندی سنە بانگ کرا و پاشان بۆ زیندانی ناوەندیی
کاشمەر دوور خرایەوە .ئەو بەندییە سیاسییە کوردە لە ماوەی بەندکرانی
لــەو چەند ساڵەدا دۆخــی تەندروستیی ناجێگیرە و تووشی کۆمەڵە
نەخۆشییەکی وەکوو ئاسم ،پشتئێشە و هەوکردنی ڕیخۆلە و گورچییلە
بووە .پزیشک و بەرپرسانی زیندان نایشارنەوە کە بارودۆخی ساڵمەتیی
ئەیووب زۆر شپرزە ،بەاڵم بەهۆی گوشاری ناوەندە ئەمنییەتییەکان و
هەستیاریی پەروەندەکەی! ناتوانن بینێرنە نەخۆشخانەیەک لە دەرەوەی
زیندان.
بنەماڵەی ئــەیــووب بەمەبەستی چــارەســەرکــردنــی نەخۆشییەکانی
کــوڕەکــەیــان و نــاردنــی بۆ مەرەخسیی دەرمــانــی ،لە ڕێکەوتی ٢٤ی
جۆزەردانی ساڵی ١٣٩٤دا بارمتەیەکی  ١٨٠میلیۆن تمەنییان دانا ،بەاڵم بەو
حاڵەش دادئەستێنیی کاشمەر ڕێی لە ناردنی ئەو بۆ مەرەخسی گرتبوو.
ئەیووب لە کاردانەوە بەو بڕیارە و بۆ ناڕەزایەتیدەربڕین بە نەناردنی
بۆ مەرخەستی و بایەخنەدانی بەرپرسانی زیندانی کاشمەر بە دۆخی ئەو
ڕۆژی ١٧ی جۆزەردانی ساڵی  ١٣٩٥مانی لە خواردن گرت .دوای ٢٥
ڕۆژ دادستانی کاشمەر بۆ ئەوەی کە ئەیووب کۆتایی بە مانگرتنەکەی
بێنێ ،ملی بۆ ئەوە ڕاکێشا لەبری دانانی بارمتەی  ٢٥٠میلیۆن تمەن
بنێردرێتە مەرەخەسی .کەچی سەرەڕای ئەوەش کە بنەماڵەی ئەیووب
ئامادە بوون ئەو بڕە پووڵە دابین بکەن ،کەچی دیسانەکەش بڕیارەکە
بەهۆی دەستێوەردانی ناوەندە ئەمنییەتییەکان جێبەجێ نەکرا .هەر ئەوە
بوو بە هۆی ئەوە کە دایکی ئەیووب لەبەر دۆخی نالەباری کووڕەکەی
لە زیندان و نەناردنی بۆ مەرەخسی و قوڵبوونەوە نەخۆشییەکانی خۆی
ڕانەگرێ و تووشی جەڵتەی دڵ ببێ.
گوشاری ڕێکخراوەکانی مافی مــرۆڤ و تێکچوونی یەکجارەگیی
دۆخی تەندروستیی ئەیووب ئەسەدی دواجار ناوەندە ئەمنییەتییەکان و
بەرپرسانی زیندانی ناچار کرد کە ڕۆژی ٢٧ی ڕەشەممەی ساڵی ١٣٩٨
بۆ چارەسەری نەخۆشییەکانی بنێردرێتە مەرەخسییەکی کورت و پاش
تەواوبوونی ماوە مەرەخسییەکی دیسانەکەش بەڕێی زیندان بکرێتەوە.
ئــەیــووب ئــەســەی لــە کاتێکدا خەریکی کێشانی مـــاوەی  ٢٠ساڵ
زیندانەکەیەتی ،کە پتر لە دە ساڵە داوای پێداچوونەوەی بەو حوکمە
ک ــردوە و هێشتا لــەو بــارەیــەوە وەاڵم ــی کۆتایی و یــەکــاکــەرەوەی
وەرنەگرتوە.
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نەخۆشی ئەگەر نەتکوژێ
بەهێزترت دەکا!
یەکگرتنەوەی ڕیزەکانی تەشکیالتی حیزب
بە سەرکەوتنێکی گــەورەی کاری تەشکیالتی و
حیزبی دادەنــرێ .ئەو یەکگرتنەوەیە بە هەموو
الیەکی نیشانی دا ســەرەڕای هەموو سەرکوت
و زەبــروزەنــگــەکــان ،کەندوکۆسپەکانی سەر
ڕێگا و زەبــرە قورسەکان ،هێشتا حیزبەکەمان
برایم الجانی
توانا و مایەی ئــەوەی تێدایە بە ڕێگای ڕاستی
خۆیدا بڕواتە پێش ،توانای ئەوەی تێدایە بەسەر
گیروگرفتە نێوخۆییەکاندا زاڵ بێ و ڕۆژ بــەرۆژ لەباری سیاسی و
فکرییەوە دەوڵەمەنتر و پوختەتر بێ.
ئ ــەو یــەکــگــرتــنــەوەیــە وەاڵمـــدانـــەوەیـــە بــە بــانــگــەوازی زەمــــان ،بە
پێداویستییەکانی ئەو هەلومەرجەی کە بزووتنەوەی میللی-دێموكراتیکی
گەلی کورد لە کوردستانی ئێران پێیدا تێدەپەڕێ .وەاڵمدانەوەیە بەو
پاڵەپەستۆ و فشارەی لەالیەن بیروڕای گشتیی خەڵکی کوردستان و
جەماوەری حیزب ،لە پێوەندیی دەگەڵ پەڕشوباڵوی ڕیزەکانی حیزب و
بزووتنەوەدا خرابووە سەر حیزب بەگشتی و ڕێبەریی حیزب بەتایبەتی.
ئیدی سەردەمی ئەوە بەسەرچووە تەنیا لە تاریکخانەی شانە و هەستەی
حیزبی و تەشکیالتیدا مەسەلە حیزبی و سیاسییەکان تاوتوێ بکرێن و
بڕیاریان لەسەر بدرێ .حیزب و ڕێبەرایەتیەکەی ناتوانن گرنگی و بایەخ
بە بیروبۆچوونی بەدەنەی حیزب نەدەن و لە بەرانبەر فشاری بیروڕای
گشتیدا بێ تەفاوەت بن .سیاسەتێک ،حیزبێک و ڕەوتێک کە هەست بە
فشاری بیروڕای گشتی لەسەر خۆی نەکا ،دەبێتە ڕەوتێکی بێ ڕەبت و
جیا لە کۆمەاڵنی خەڵک.
یەکگرتنەوە ئــاکــامــی بــیــرکــردنــەوەیــەکــی دوور و درێـ ــژە .ئاکامی
بیرکردنەوەی ڕێبەری و بەدەنەی حیزبە و ئاکامی خۆهەڵسەنگاندنەوەی
ڕێبەری و حیزبە بەگشتی؛ بۆیە ئەو یەکگرتنەوەیە دەسکەوتێکی گەورەی
سیاسی و تەشکیالتیمانە و یەکگرتنەوەی حیزبەکەمان ،بزووتنەوەکەشمان
بەهێزتر دەکا .هەربۆیە کارێکی دروستە ،بەاڵم دەبێ لە دەسکەوتێکی
تەشکیالتییەوە بیکەینە سەرکەوتنێکی سیاسی و میللی و نەتەوەییش.
دەکرێ و ڕەوایە ڕەخنە لە حیزب و ڕێبەریی خۆمان بگرین ،بەاڵم قەت
نابێ وێنە گەورەکە ون کەین .واتە دەبێ هەمیشە ئامانجە بنەڕەتییەکانی
میللەتەکەمان لەبەرچاو بێ و بەدوای وەدیهێنانی ئەوانەوە بین .ئەگەر
خۆمان بەرانبەر خۆمان نەوەستین و وزەکانمان بەفیڕۆ نەدەین ،زوو
دەتوانین لە ڕەوتی خەباتدا کەموکوڕییەکانمان چارەسەر بکەین .ئەوەندە
بەسە تەماشای میللەتەکەمان بکەین و بزانین ئەوان لە چ هەلومەرجێکدا
خەبات دەبەنە پێش .ئەگەر ئیلهام لەوان واتە لە میللەتەکەمان وەرگرین،
بەسەر کەموکوڕییەکانی خۆشماندا زاڵ بین .ئەوە ئەو دەرسەیە کە
یەکگرتنەوە فێری کردین.
لــەو چەند ساڵەی دوایــیــدا گەلێک ئاڵوگۆڕی گ ــەورەی سیاسی و
فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتی لە ناوچەکە و لە کوردستاندا ڕوویان داوە .ئەو
ئاڵوگۆڕانە کاریگەریی خۆیان لەسەر حیزب و تەشکیالتەکەی هەبووە،
شوێنەواریان لەسەر سیاسەتی کــوردی و حیزبی کوردیش هەبووە.
ئێستا ئەگەر لەخۆمانی نەگۆڕین هەموو تێگەیوین کە سیاسەت و
حیزبایەتیش لە کوردستان پێویستی بە سەرلەنوێ خوێندنەوە و ،میتۆد
و بیرکردنەوەی نوێ هەیە .حیزبی دێموکڕات حیزبێکی جەماوەرییە.
حیزبێکیش کە ناسنامەیەکی جەماوەریی هەیە ،هەمیشە هەر جەماوەری
دەمێنێتەوە .ئەگەر ئەو یەکگرتنەوەیە نیشانەی پوختەبوونی حیزب
بەگشتییە ،نیشانەی پوختەبوونی ڕێبەریی حیزبیشە .بە جۆرێک کە
ئەو ڕێبەرییەی ئێستا بۆخۆی بۆتە ئااڵهەڵگری ئەو سالمسازییە لە
حیزبی ئێمەدا .ئەگەر ئەو یەکگرتنەوەیە ئاکامی بە سەرنجام گەیشتنی
دیالۆگی دەستەجەمعی و بەکۆمەڵی نێو ڕیزەکانی تەشکیالتی حیزبە،
دەبێ بزانین کە ڕێبەریمان بۆخۆی ڕاهێنەر و مامۆستای ئەو وەرزشە
دەستەجەمعییەمان بووە.
هەموو تێگەیوین کە سودێک لە جێگۆڕکێی ئیلیتی حیزبی و تەشکیالتیدا
نییە .دەبێ ئاڵوگۆڕ لە مەتن و زەمینە و میتۆدەکانی کاری سیاسی و
حیزبیماندا پێک بێت .ئەگەر بتوانین ئەو دەرسە چاک فێربین ،خزمەتێکی
زۆرمان بە حیزب و تەشکیالتی حیزب کردوە .ئەو یەکگرتنەوەیە الپەڕەی
زێرێنی کاری حیزبی و تەشکیالتی ئەو چەند سااڵنەی دواییمانە.
ئایندەی خەباتی ئێمە و حیزب و بزووتنەوەی ئێمە زۆر ڕوونە ،ئەو
یەکگرتنەوە سەرەتای چوونەدەری ئێمەیە لەو توونێڵەی تێی کەوتبووین.
ئەو قسانەم لە ئارەزووپەروەرییەوە سەرچاوە ناگرن ،لە خۆشبینیشەوە
نایەن کە مەرجی بنەڕەتی کاری سیاسی و حیزبیین .بەڵکوو لەو ڕاستییەوە
سەرچاوە دەگرن کە بە میلیۆن کەس گوێ لە پەیام و قسەی حیزبی ئێمە
دەگرن ،بچووکترین دەرفەت بێتە پێش نەک هەر لە کوردستان ،بەڵکوو
لە سەرتاسەری ئێرانیشدا بە هاودەنگی دەگەڵ هێزە کوردستانییەکانی
دیکە ،هێزی هــەرە کاریگەر و پارامیتری هەرەجدین لەسەر وەزعی
سیاسی ئێران و ناوچەکە .مەیدانێکی گەورە بۆ هەموو ئەوانەی دەیانەوێ
خزمەت بە حیزب و ئامانجەکانی بزووتنەوە بکەن هاتۆتە پێشێ ،ئەو
یەکگرتنەوەیە مەیدانەکە لەوەش گەورەتر دەکا ،بۆ زۆربەمان مەیدان
هەر لە ئێستاوە گەورەتر بووە .ئەوە ئێمەین دەبێ بگەینە ئاستی ئەو
مەیدانە تا بتوانین یاریی تێدا بکەین .با خۆمان هەڵکێشینە ئاستی ئەو
بەرپرسایەتییەی ئەو یەکگرتنەوە دەیخاتە سەرشانمان.
دواقسە :ئەو یەکگرتنەوە ناتوانێ هەموو گیروگرفتەکانمان چارەسەر
بکا ،بــەاڵم دەتــوانــێ دەرفــەتــی زیاتر بۆ دیتنی کەموکوڕییەکانمان و
بەڕەسمییەتناسینی کێشەکانمان پێک بێنێ .ئەوەش تووشی چەلێنجی
تازە و نوێمان دەکا و شانسی زیاتر بۆ گەشە و پوختەبوون و هەڵدان
و گەورەبوونی زۆرتری حیزبەکەمان پێک دێنێ .ئامانجی تەکامول گەشە
و ئاڵوگۆڕ و هەڵدانی زۆرتــرە .حیزبی ئێمە لە ڕەوتی ژیان و خەباتی
خۆیدا هەروا هاتوە و گەورەتر و بەهێزتر بووە .لە داهاتووشدا هەر
وا دەبــێ .نەخۆشییەک ئەگەر نەتکوژێ بەهێزترت دەکــا .بۆیە حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران لەو ئەزموونە سەختەدا ئێستا لە هەمیشە
بەهێزتر هاتۆتەدەر و بەهێزتریش لە مەیدانی خەباتدا دەڕواتە پێش .با
هەرکاممان تێبکۆشین بە مایەدانان لە خۆمان و تواناکانمان کۆمەگ بە
چوونەپێشی حیزبەکەمان بکەین و لەو ڕێگایەوە خۆشمان بەرەو بەرزی
و گەورەیی هەڵکشێین.

بۆ دێموکرات و قەاڵخۆڕاگرەکەی
پێشەکی
تێرۆر و تێرۆریزم وشەگەلێکن کە لەگەڵ بوونی
کۆماری ئیسالمی وەک پێناسەیەک بە ناوی ئەو
ڕێژیمەوە گرێ دراون و هەموو کاتێک ئامرازێکی
جــێــگــرەوەی دەســتــی دەســەاڵتــی جینایەتکاری
ئاخوندی بوون.
مێژووی تێرۆر و تێرۆریزم لە قوتابخانەی
بــیــری ک ــۆم ــاری ئــیــســامــیــدا دەگـــەڕێ ــتـــەوە بۆ
تەنانەت پێش دامەزراندنی حکوومەتی والیەتی
فەقیهـ وســەردەمــی ڕێژیمی پەهلەوی .ئهم ه ل ه
بیرهوهرییهکانی ڕێبهرانی کۆماری ئیسالمی بۆ
وێنە هاشمی ڕهفسهنجانی ،موحسین ڕهزایــی
و هتددا ب ـهڕوونــی دهبینرێ .تێپەڕبوونی کات
دەریخست بۆ حکوومەتێک کە لە زمانی دیالۆگ
تێناگا و هیچ گرینگیی پێ نادا ،ئەمە تاکە ئامرازە
بۆ مانەوە لە دەسەاڵت.
لــە م ــاوەی چــوار دەیــە دەســەاڵتــی کۆماری
ئیسالمیدا ،ڕێــژێــم هــەر ڕۆژ فۆرمێکی نوێی
تێرۆری لە جیهاندا پیشان داوە .هەناردەکردنی
س ــەدان تێرۆریست بــۆ ســەراســەری جیهان تا
دەگاتە دروستکردنی دەیان گرووپی تێرۆریستیی
بەوەکالەت ،بەشێکن لە پالنی گەشەپێدانی تۆڕی
تێرۆریزمی جیهانیی کۆماری ئیسالمی .تۆڕێک
کە یەک لــەدوای یەک سنوورە جوغرافییەکانی
ب ــەزان ــدوە و لــە دووریــــی هـــــەزاران کیلۆمەتر
گەیشتووەتە ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا.
ك ــۆم ــاری ئــیــســامــیــی ئــێــران لــە هــیــچ شتێكدا
سەركەوتوو نەبووبێ ،بەڕاستی لە پەرەسەندن
و گــــەورەکــــردنــــەوەی تــــۆڕی تــێــرۆریــســتــی و
هەناردەی تێرۆریستەكانی بۆ چوارقوژبنی جیهان
هەڵسوکەوتێکی بێوێنەی هەبووە!
بە چاوخشاندن بە هەندێک هەواڵی ئەم دواییانە
تەنیا لە ئەمریکا ،ئەویش لە چەند مانگی ڕابردوودا
بۆمان دەردەکـ ــەوێ کە تێرۆر و تێرۆریزم لە
ڕێژێمی ویالیەتی فەقیهـ چ جێگەوپێگەیەکی هەیە.

 هەوڵی کوشتنی "جان بۆڵتۆن" :وهزارهتــیدادی ئهمریكا ڕایگهیاند ك ه ئهندامێكی سوپای
پ ــاس ــداران ــی ئــێــران بــ ه تــۆم ـهتــی هـــهوڵـــدان بۆ
تێرۆركردنی جان بۆڵتۆن ،ڕاوێژكاری ئاسایشی
نیشتمانیی ئهمریكا ل ه سهردهمی سهرۆكایهتیی
"دۆنــاڵــد تــرهمــپ"دا تۆمهتبار كــراوه .بەگوێرەی
ڕاگەیاندنی وەزارەتــەکــە" ،شەهرام پوورسەفی"
نــاســراو بــە "مێهدی ڕەزایــــی" ،تــەمــەن  ٤٥ساڵ
تۆمەتبارە بە پێشنیاری پێدانی  ٣٠٠هەزار دۆالر
بــە ئــەو کــەســانــەی کــە "ج ــان بــۆڵــتــۆن" بــکــوژن.
دەسەاڵتدارانی ئەمریکا لەالیەن ئەو کەسەوە لەم
پیالنە ئاگادار کرانەوە کە" شەهرام پوورسەفی" بۆ
تێرۆرکردنی "جان بۆڵتۆن"ی دەستنیشان کردبوو.
تا ئێستا ناسنامەی ئەم کەسە ئاشکرا نەکراوە.
لەم ڕاپــۆرتــەدا ئاماژە بــەوە کــراوە کە وێدەچێ
کوشتنی بۆڵتون لەبری هێرشەکەی ئەمریکا کو
کوژرانی "قاسم سولەیمانی" ،فەرماندەی پێشووی

 هەوڵی ڕفاندنی مەسیح عەلینژاد :وهزارهتیدادی ئهمریكا ل ه بهیاننامهیهكدا ڕایگهیاند ك ه دهزگای
ههواڵگریی ئێران ههوڵی ڕفاندنی ڕۆژنامهنووس
و چاالكێکی مافی مرۆڤی ل ه نیویۆرك داوە .لە
بەیاننامەی وەزارەتی دادی ئەمەریکادا ناوی ئەم
ڕۆژنامەنووسە ڕانەگەیەندراوە ،بــەاڵم مەسیح
عەلینژاد لە چاوپێکەوتنێکیدا لەگەڵ "ڕادیۆ فەردا"
پشتڕاستی کردەوە کە ئامانجی ئەم هەوڵە ڕفاندنە
بووە .دادگای فیدراڵی ئەمریکا لە نیویۆرک چوار
هــاوواڵتــیــی ئێرانی بــە پیالنگێڕی بــۆ ڕفاندنی
ئەم ڕۆژنامەنووس و چاالکەی مافی مــرۆڤ و
پێشێلکردنی سزاکان و ساختەکاری لە بانکەکان
و سپیکردنەوەی پارە تۆمەتبار کرد .دوای چەند
کاتژمێرێک لە باڵوبوونەوەی ئەم هەواڵە" ،مەسیح
عــەل ـینــژاد" لــە پەیامێکی تــویــتــەریــدا سوپاسی
پۆلیسی فیدراڵی ئەمریکای کرد کە پیالنی ڕفاندنی
ئەویان پووچەڵ کردەوە.

سوپای قودسی ئێرانی لێ کــەوتــەوە ،پاڵنەری
هــەوڵــدان بۆ ئــەو ک ــردەوە تیرۆریستییە بــووە.
"قاسم سولەیمانی" لە ئاکامی هێرشێکی سوپای
ئەمریکادا کوژرا کە لە مانگی یەکی ساڵی ٢٠٢٠
و بە فەرمانی" دۆناڵد ترەمپ ،سەرۆککۆماری
ئەوکاتی ئەمریکا لە بەغدای پایتەختی عێراق کرایە
سەر ناوبراو.
ئـــهمـــانـــ ه تــهن ــه ــا بــهشــێــكــن لــــ ه چــاالكــیــیــه
تێرۆریستییهكانی كۆماری ئیسالمی ل ه دووریی
ههزاران كیلۆمهتر لهناخی ئهمریكا ك ه گهورهترین
دهســهاڵتــی سیاسی و س ـهربــازیــی جیهان ه ب ه
ئامێر ه سیخوڕیی ه فراوان و درێژهكانیهوه! دیارە
ئەمانە تەنیا ئەو جۆرە کردەوە تێرۆریستییانەن
کە لەالیەن ناوەندە ئیتالعاتییەکانی ئەمریکاوە
دۆزراونەتەوە و ،بە دڵنیاییەوە ڕادەی چاالکییە
تێرۆریستییەکانی کۆماری ئیسالمی لەو واڵتە
زۆر لەوە زیاترن.

 هەوڵی کوشتنی هەمان ڕۆژنامەنووس:بەپێی ڕاپۆرتی پۆلیسی فیدراڵی ئەمەریکا ()FBI
کەسێک لە دەرەوەی ماڵی "مەسیح عەلینژاد" لە
شــاری بروکلینی ویالیەتی نیویۆرک قۆڵبەست
کراوە کە کاڵشینکۆفێکی پێ بووە .سەرچاوەکان
و بەڵگەنامەکانی تۆمەتبارکردنی پۆلیسی فیدراڵی
ئەمریکا دەری دەخەن کە "خالد مێهدیێڤ" ،تەمەن
 ٢٣ساڵ بە تفەنگێکی جۆری کاڵشینکۆف و زیاتر
لە هــەزار دۆالر دەستبەسەر کــراوە .ئەم چەکە
توانایەکی بــەرزی هەیە بۆ شــەڕی چــەکــداری.
بەپێی زانیارییەكان "خالد مێهدیۆڤ" هاوواڵتیی
كۆماری ئازەربایجانە و ئەندامی تیمی میللیی
جودۆی ئەم واڵتە بووە.

دێموکرات و قەاڵ خۆڕاگرەکەی
هەواڵنێری تــۆڕی مێدیایی "ڕووداو" لە کاک
مستەفا هێجری ،بەرپرسی ناوەندی بەڕێوەبەریی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران دەپرسێ:
دوای یەكگرتنەوەی حیزبی دێموکرات ،ترستان
لەوە نییە كە كردەوە تێرۆریستییەكانی كۆماری
ئیسالمی لە دژی ئێوە زیاتر بێ؟ دوای بێدەنگییەکی
کــورت ،کاک مستەفا هیجری وەاڵمــی دەداتــەوە:
"جا بۆ هیچ شتێک مــاوە کە کۆماری ئیسالمی
بەرامبەرمان نەیکردبێ و نەیکات؟!"
بەڕاستی چ شتێک ماوە کە کۆماری ئیسالمی
دژ بە حیزبی دێموکرات نەیکردبێت؟ هەر لەو
کاتەوە کە لە وەاڵمی نامەکەی دوکتور قاسملوو
بۆ هەوڵی دامەزراندنی دیالۆگ لەگەڵ کۆماری

 هەوڵی کوشتنی "سەلمان ڕوشدی" :ئەوکەسەی هێرشی کردە سەر سەلمان ڕوشدی و
بە چەقۆ بەربووە گیانی ،چــووە بــەردەم دادگــا.
ناوبراو ڕایگەیاندوە کە "بێتاوانە" و بەبێ کەفالەت
لە گرتنگەی پۆلیسدا دەمێنێتەوە" .هادی مەتەر"،
تەمەن  ٢٤ساڵ ،تۆمەتبارە بە ڕاکــردن بۆ سەر
شانۆ و بەالنی کەمەوە  ١٠چەقۆی لە دەم و مل
و سکی "سەلمان ڕوشدی" داوە .کەناڵی "ئێن بی
سی نیوز"ی ئەمریکی باڵوی کــردەوە ،پشکنینی
نــێــوەڕۆکــی هــەژمــاری بــەکــارهــێــنــەرانــی "هــادی
مەتەر" لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان دەریدەخــا کە
ئەو الیەنگری سپای پاسدارانی ئینقالبی ئیسالمی
بووە .ئەو باڵوکراوە ئەمریکاییە دەڵێ تا ئێستاش
ڕوون نییە کە ئایا ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ
پێوەندیی بە سپای پاسدارانەوە هەبووە یان نا،
بەاڵم ئەوانەی تۆزێک کۆماری ئیسالمی بزانن
هەتا ئەوسەری چیرۆکەکەیان خوێندۆتەوە.

ڕەزا دانشجوو

ئیسالمی و دۆزیــنــەوەی چــارەســەری ئاشتییانە
بۆ پرسی کورد لە ئێران ،بەکرێگیراوانی کۆماری
ئیسالمی شــەڕیــان دژ بــە خەڵکی کوردوستان
ڕاگەیاند و ڕۆژهەاڵتیان داگیرکرد و هــەزاران
کەسیان کوشت و بێسەروشوێن کرد ،هەتا ئەمڕۆ
"پێاڵوەکانیان دانەکەندوە" و ئامادەن هەموو دەم
و ساتێ هێرش بکەنە سەر گەلی کورد و حیزبی
دێموکرات .دوای هێرشی ســەربــازی و شەڕی
نایەکسانی لــەگــەڵ گەلی ک ــورد ،کاتێک حیزبی
دێموکرات بۆ پاراستنی گــەل ،ناچار چیاکانی
هەڵبژارد تا کۆچی زۆرەملێ بۆ باشوور ،هەمیشە
و هەمووکات حیزبی دێموکرات کەوتووەتە بەر
پەالمارە تێرۆریستییەکانی کۆماری ئیسالمی و
شەڕێکی نــەخــوازراو .لە تێرۆری ترسنۆکانەی
دوکتور قاسملوو و دوکتور شەرەفکەندییەوە
تــا تــێــرۆرکــردنــی ســـەدان فــەرمــانــدە و تەنانەت
ئەندامی ئاسایی حیزب لە سەرانسەری جیهاندا،
لە چەند قۆناغێکی دەستدرێژیکردنە سەر خاکی
باشوورەوە بۆ داگیرکردنی ئۆردوگاکانی حیزبی
دێــمــوکــرات هەتا مــووشــەکبــارانــی بارەگاکانی
حیزب ،لە دەیــان جــار بۆمبدانانەوە تا ناردنی
سیخوڕ و جاسووس ،لە دەیان حاڵەتی تۆپباران
لــەســەر گــونــدەکــان و شــاخــەکــان تــا گــوشــار بۆ
ســەر گوندنشینان و دانیشتووان بە مەبەستی
هاوکارینەکردنی حیزبی دێموکرات ،لە ڕاوێژ
لەگەڵ حکوومەتی عێراق و تورکیە تا گوشارەکان
بــۆ ســەر حیزبەکانی هــەرێــمــی کــوردســتــان بە
مەبەستی ڕەخساندنی کەشێکی نائەمن بۆ حیزبی
دێموکرات و ...ئەوانە تەنیا بەشێکن لە کارەکانی
کۆماری ئیسالمی لــەدژی حیزبی دێموکرات بۆ
لەنێوبردن و ناچار بە تەسلیم کردنی ئەم حیزبە.
بهاڵم دهستكهوتی كۆماری ئیسالمی لهم ههموو
گوشار و تێرۆر و بۆمباران و دهستدرێژی و
هێرشی سهربازی چی بووه؟ هیچ ،هەر بەڕاستی
هیچ!
ئێستا حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لە کاتێکدا یادی ٧٧هەمین ساڵیادی دامەزراندنی
خۆی دەکاتەوە کە بە یەکخستنەوەی ڕێزەکانی
دوای  ١٦ســاڵ ،ڕێبازێکی نوێی خەباتی دژی
کۆماری ئیسالمیی دەست پێ کردۆتەوە .حیزبێکی
تۆکمە و یەکگرتوو کــە بەڵێنی ئــەوە دەدا کە
ئۆپۆزسیۆنێکی کاریگەر بێت لە دژی ڕێژیم نەک
هەر لە کوردستان بەڵکوو لە ئاستی ئێرانیشدا.
کەواتە ،با هەستینە سەرپێ بۆ ڕێزلێنان لەحیزبی
دێموکرات و زیاتر لە حەوت دەیە خەباتی سیاسی
پڕ لە شانازی بۆ گەیشتن بە مافی ڕەوای خەڵکی
ڕۆژهــەاڵت ،با هەستینە سەر پێ بۆ ڕێزلێنان لە
قەاڵی زاڵنەکراوی دێموکرات کە لەژێر ئەو هەموو
گوشار و پەالمارانەدا هیچکات کڕنۆشی نەبرد،
درزی نــەدا و ،هــەر جارێک بەهێزتر لە جــاران
درێژەی بە خەباتی خۆی دا.
بــەڵــێ بــا هەستینە ســەر پــێ بــۆ ڕێزلێنان لە
حیزبی دێموکرات و قەاڵ سەربەرزەکەی کە لە
ماوەی سااڵنی خەباتی بێوچاندا هەرگیز تەسلیمی
ستەمکار نــەبــوو و خــۆی بــەدەســتــەوە ن ــەدا .با
هەستینە سەر پێ بۆ شەرەفی حیزبی دێموکرات
و قــەاڵ ســەربــەرزەکــەی ،کــە لــە ســااڵنــی ژیانی
سیاسی و لەژێر توندترین گوشارەکاندا ،هەرگیز
نەچووە ژێر چەتری هیچ حکوومەتێکی داگیرکەر.
برسێتی و توونیەتیی چاشت ،بەاڵم دەستی بۆ
الی هیچ کــەس درێ ــژ نــەکــرد و نــەچــووە سەر
خوانی خەیانەت .با هەستینە سەر پێ بۆ ڕێزلێنان
لە حیزبی دێموکرات ،قەاڵی خۆڕاگری نەتەوەی
کورد کە سەرەڕای هەموو ڕووداو و لێکترازانە
ناخۆشەکان ،هەرگیز دیالۆگ و زمانی گفتوگۆی
لەبیر نەکرد و بە دێموکرات و دێموکراسیەوە
پابەند مایەوە .تاڵی و ناخۆشیی دابرانی دێت،
بــەاڵم لە دەروونــیــدا تــامــەزرۆی دووب ــارە دیتنی
براکەی و لەئامێزگرتنی مایەوە.
با هەستینە سەرپێ بۆ ڕێزلێنان لە دێموکرات و
قەاڵی دڵەکان کە شاهیدی شەهیدبوونی تاقمێک
لە خۆشەویسترین ئازیزەکانی بوو ،بەاڵم تازیەی
نەگێڕا ،چۆکی دانەدا ،جل و بەرگی ماتەمینی لەبەر
نەکرد و هەر جار حەماسە و گۆرانییەکی نوێی
گوتەوە و دوژمنەکانی پتر شەرمەزار ،ڕیسوا و
تووشی سەرسووڕمان کرد.
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بایدن نەدەبوو لە ڕێککەوتنی ناوکیدا کۆمارییەکان پاشگوێ بخا
واشینگتۆن پۆست-بابی گۆش

و :کەماڵ حەسەنپوور

لە بــەهــاری  ،٢٠١٥لە جەنگەی باڵوبوونەوەی
ڕاپۆرتەکان کە واڵتــە یەکگرتووەکان و زلهێزانی
دیکەی دنیا خەریکە دەگەڵ ئێران پەیماننامەیەکی
ناوکی واژۆ بکەن ،تاقمێکی  ٤٧کەسی لە سێناتۆرە
کۆماریخوازەکان نامەیەکی سەرئاوااڵیان واژۆ کرد
کە بەناو بۆ ڕێژیمی تــاران بــوو ،بــەاڵم مەبەست
ســەرکــۆمــار بـــاراک ئــۆبــامــا ب ــوو .پــەیــامــی ئ ــەوان:
بەرجام -کە ناوی ڕێککەوتنەکەیە -لە ماوەیەکی نە
زۆر دووردا بایەخی ئەو کاغەزەی نابێ لەسەری
نووسراوە.
نامەکە ،سەناتۆر تام کاتن نوێنەری ئارکانزا و
میچ مەک-کانڵ ،کە ئەوکاتی سەرۆکی زۆرینە بوو،
تێیدا نووسرابوو[ :ئێمە] هەر چەشنە ڕێککەوتنێکی
پەیوەندیدار بە بەرنامەی ناوکیی ئێوە کە لەالیەن
کــۆنــگــرەوە پــەســەنــد نــەکــرابــێ ،شتێکی زیــاتــر لە
ڕێککەوتنێکی جێبەجێکار لەنێوان سەرکۆمار ئۆباما
و ئایەتوڵاڵ خامنەیی سەیر ناکەین .سەرکۆماری
داهاتوو دەتوانێ ڕێککەوتنێکی جێبەجێکاری ئەوتۆ
لە چاوترووکانێکدا هەڵوەشێنێ و کۆنگرەی داهاتوو
دەتوانێ هەرکات بیهەوێ ،مەرجەکانی ڕێککەوتنەکە
بگۆڕێ".
ئۆباما ئــەو وریــاکــردنــەوەی پاشگوێ خست و
ڕێککەوتنەکەی جێبەجێ کرد ،بەاڵم سێناتۆرەکان
ڕاســتــیــان دەکــــرد :ســێ س ــاڵ دواتـ ــر ســەرکــۆمــار
دۆنــاڵــد تــرامــپ واڵتــە یەکگرتووەکانی لــەبــەر ئەو
هۆیە کە بەگوێرەی پێویست نەیتوانیوە پێش بە
دەستڕاگەیشتنی ئێران بە چەکی ناوکی یان پێش
بە چاالکییە ناسەقامگیرکەرەکانی لە خۆرهەاڵتی
نێوەڕاست بگرێ ،لە ڕێککەوتنەکە کشاندەوە .پاشان
ناوبراو ئابلۆقەی ئابووریی بەسەر ئێراندا سەپاند.
ڕێــبــەرانــی ئــێــران ،دەگـــەڵ واژۆک ــەران ــی دیکەی
ڕێــکــکــەوتــنــەکــە و ک ــارب ــەدەس ــت ــان ــی پــێــشــووی
بەڕێوەبەرایەتیی ئۆباما ،گوتیان لە کشانەوەی
یەکالیەنانەی ترامپ پەشۆکاو و نــاڕازیــن .بەاڵم
ئەوان هۆشدارییان پێ درابوو.
ڕەنـــگـــبـــی کـــاتـــی ن ــام ــەی ــەک ــی دیـــکـــە هــاتــبــێ.
بــەڕێــوەبــەرایــەتــیــی بــایــدن ڕایــگــەیــانــدووە لــە بڕگە
کۆتاییەکانی کەمپەینێکی درێژمەودا بۆ ژیاندنەوەی
ڕێککەوتنەکەدایە .کــاربــەدەســتــان لــە واشینگتۆن
دەڵێن ئێران وەالنــانــی داخوازییە سەرەکییەکانی
پەسند کردوە کە بۆ واڵتە یەکگرتووەکان جێگای

پەسەند نەبوون .تــاران بانگەشە دەکــات کە واڵتە
یــەکــگــرتــووەکــان پــاشــەکــشــەی کــــردوە .وێــدەچــی
هەردوو ال گوێگرە نێوخۆییەکانیان بۆ ڕاگەیاندنێک
بەمزووانە ئامادە بکەن.
ژیاندنەوەی ڕێککەوتنەکە هاوکات دەبێ دەگەڵ
هەڵگرتنی ئابلۆقەکان ،ڕێگا بۆ دەستڕاگەیشتنی
ئێران بە پارەی دەستبەسەرداگیراو خۆش دەکات
و داهاتی نوێ بە هەناردەکردنی نــەوت و کااڵی
دیکە دەگاتە دەستی ڕێژیم کە بە میلیاردها دۆاڵر
مــەزەنــدە دەکـ ــرێ .لــە کاتێکدا کــە تـــاران بەڵێنی
سڕکردنی پیتاندنی ئۆرانیۆم بۆ ماوەی چەند ساڵ
دەدا ،دەستی ئاوااڵ دەبێ بودجەی سەربازیی بەرز
بکاتەوە ،بە تایبەتی بۆ گەشەپێدانی بەرنامەی
مووشەکی و فڕۆکەی بێ فڕۆکەوان کە بۆ جاڕز
کردنی دراوسێکان و هێڵە ژینەکییە نێونەتەوەییە
دەریاییەکان کەڵکیان لــێ وەردەگـــرێ .ڕایەڵەی
میلیشیای شیعە و تێرۆریستان کە بە ناوچەدا باڵو
بــوونــەوە ،لە نێویاندا حیزبوڵاڵ و حەماس ،وەک
ڕابردوو ،گیرفانەکانیان پڕ دەبنەوە لە دراو.
وەک ئۆبامای  ،٢٠١٥بایدن پەیتا پەیتا داواکانی
دوو حیزبەکانی کۆنگرە بۆ ئەوەی پێش گەیشتن
بە هەر جۆرە ڕێککەوتنێک و هەڵگیرانی ئابلۆقەکان
ڕاوێــــژیــــان دەگـــــەڵ ب ــک ــرێ ،پــاشــگــوێ خــســتــوە.
کاربەدەستانی بەڕێوەبەرایەتییەکە هــەر جــۆرە
بەرهەڵستکارییەکی واشینگتۆن دژی ژیاندنەوەی
ڕێــکــکــەوتــنــەکــە ،وەک هــەوڵــێــک کــە پــاڵــنــەرەکــەی
ســیــاســەتــی بــچــووکــە نــــەوەک پــڕەنــســیــپ ،ڕەت
کردۆتەوە.
ئــەوە هــەمــان هەڵوێستە کــە بەڕێوەبەرایەتیی
ئۆباما لە وەاڵمــی نامەی کاتن و مەک-کانڵ لە
 ٢٠١٥گرتبوویە بەر .لە کەشوهەوای فرەسیاسیی
واشینگتۆندا ،پەرچەکرداری ئەوان لەالیەن کۆشکی
سپی و دێموکراتەکانەوە ئیدانە کرا و لە شەبەنگی
شەرمەزاریدا لە شوێنێکی نێوان بێڕێزیی بە پاشا و
خەیانەتێکی ڕاشکاوانە ئەژمار کرا .ئەوان گوتیان،
کۆمارییەکان بە ئەتک ئــەوکــارە دەکــەن و هەوڵ
دەدەن پێش بە سەرکەوتنێکی زەبەالحی سیاسەتی
دەرەوەی ســەرکــۆمــار ئۆباما بــگــرن .بــایــدن ،کە
ئەوکات جێگری سەرکۆمار بوو ،ڕایگەیاند ،نامەکە
"لەژێر کەرامەتی دامــەزراوەیــەکــە کە ڕێــزم بۆی
هەیە".
حاشای لێ ناکرێ کە کۆماریخوازەکان حەولی
خــۆیــان دا پێش هــەرجــۆرە دەستپێشخەرییەکی
ئۆباما بگرن ،بەاڵم ڕەخنەگرانی نامەکەی کاتن-
مــەک-کــانــڵ گەرینگترین خاڵەکەیان لــەبــەر چاو
نەگرت :سەرکۆمار خەریک بوو ئەمریکا پابەندی
خاوەن دەرەنجامترین سیاسەتی دەرەوەی خۆی بۆ
ماوەی دەیان ساڵ بکات ،بێ ئەوەی ڕاوێژ دەگەڵ

دامــەزراوەیــەک بکات کە بایدن بانگەشەی دەکرد
هێندە بەرز دەینرخێنێ.
ئێستا وا وێدەچێ بایدن خەریکی دووپاتکردنەوەی
هەمان هەڵە بــێ .هەمدیسان ،کۆمارییەکان داوا
دەکــەن کە کۆنگرە ڕێگای پێ بدرێ قسەی خۆی
لەو بوارەدا بکات پێش ئەوەی کۆشکی سپی کەڵک
لە دەسەاڵتی جێبەجێکاری خۆی وەرگــرێ .مایکڵ
مەک-کاڵ ،ئەندامی پلەبەرزی کۆماریی لە کۆمیتەی
سیاسەتی دەرەوەی کۆنگرەدا ،نامەیەکی بۆ بایدن
نووسیوە و تێیدا دەڵێ دەبێ ڕێگا بە کۆنگرە بدرێ
پێداچوونەوە بە مەرجەکانی گەڕانەوەی ئەمریکا بۆ
ڕێککەوتنەکە بکات.
وێناچێ مــەک-کــاڵ بتوانێ بایدن ڕازی بکات.
لــە ڕوانــگــەی ســەرکــۆمــارەوە ،زیــنــدووکــردنــەوەی
بەرجام ئامانجی سەرەکی سیاسەتی دەرەوەیــە،
بۆیە ئاکاری بێسەرەنج و دوژمنکارانەی ئێران
تەحەممول دەک ــات ،لە نێویاندا پیالنی کوشتنی
کاربەدەستانی پلەبەرزی بەڕێوەبەرایەتیی ترامپ
لە خاکی ئەمریکادا ،چونکە دەیهەوێ ڕێککەوتنەکە
زیندوو بکاتەوە.
بەاڵم بێتوو کۆنگرە نەتوانێ پێش بە بایدن بگری
تا ڕێککەوتن بکات ،دەتــوانــێ وەبــیــری سەرجەم
الیەنەکان بێنێتەوە کە بێ پەسەندکردنی یاسایی ،ئەو
کارە چەندە بێ سوودە .هەر وەک کاتن-مەک-کانڵ
لە نامەکەیاندا ئاماژەیان پێ کردوە ،تەنیا پێویست
بە "هێڵێکی نووکی پێنووس" لە الیەن سەرکۆماری
کۆماریی دەکات تا بەرجام بکاتە نامەیەکی بێکەڵک.
ئێرانییەکان بە ئەزموونی تاڵیان ئەوە دەزانــن.
لێکدانەوەی تاران ئەوەیە بێتوو ئەوان ئابلۆقەکەنیان
تەنانەت بۆ دوو ساڵیش ،پێش ئەوەی کۆمارییەکان
شانسی گەڕانەوە بۆ کۆشکی سپیان هەبێ ،لەسەر
هەڵبگیرێ؛ ئەوان دەتوانن سندووقی دراوەکانیان
بە دەیــان میلیارد دۆاڵر پڕ بکەنەوە .بەاڵم بێتوو
پێشبینییەکانی ســەرکــەوتــنــی کــۆمــاریــیــەکــان لە
هــەڵــبــژاردنــەکــانــی مانگی نــۆڤــەمــبــەردا وەڕاســـت
بگەڕێن ،حیزبەکە دەتوانێ کەڵک لە دەسەاڵتی لە
کۆنگرەدا وەرگرێ تا هەڵگیرانی ئابلۆقەکانی هێشتا
ماون هێواشتر بکات و تەنانەت هێندێک ئابلۆقەی
نوێش وەک وەاڵم بە چاالکییەکانی ئێرانییەکان
بسەپێنێ کە بایدن لە سزادانیان دوودڵ بوو ،بۆ
وێنە پیالنەکانی کوشتن لە ئەمریکا.
ئێشتا گــەیــانــدنــی ئ ــەو پــەیــامــە ،شاگەشگەیی
کۆمپانیاکانی کە ڕەنگبێ بەتەما بن مامەڵە دەگەڵ
ئــێــران بــکــەن ،دەنیشێنێتەوە .و دەتــوانــێ کەمێک
دڵنیایی بداتە دۆستانی ئەمریکا لە خۆرهەاڵتی
نێوەڕاست کە ئێران دەستی بۆ تەنگەپێهەڵچنینی
ئەوان ئاوااڵ نابێ.

بەرەوپیلی هەواڵی یەکگرتنەوەی حیزبی دێموکرات
دوای ڕاگەیاندنی هەواڵی یەکگرتنەوەی حیزبی
دێموکرات شەپۆلێکی بەرین لە پەیامی پیرۆزبایی
و پێخۆشبوونی حیزب و الیەنە سیاسییەکان،
ڕێ ــک ــخ ــراوە مـــەدەنـــی و کــۆمــەاڵیــەتــیــیــەکــان و
کەسایەتییە ئاکادیمی و ئەدەبی و هونەرییەکان
لە هەر چوار پارچەی کوردستانەوە بۆ ڕێبەریی
حیزبی دێــمــوکــرات وەڕێ ک ــەوت" .کــوردســتــان"
ڕیزێک لە ناوی ئەو حیزب و الیەن و کەسایەتییانە
بۆ خوێنەرانی دەخاتە بەرچاو:
ڕۆژهەاڵتی کوردستان:
کومیتەی ناوەندیی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی
ک ــوردس ــت ــان ،کــۆمــیــتــەی نــاوەنــدیــی کــۆمــەڵــەی
شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران،
یەکیەتیی دێموکراتی کوردستان ،سازمانی خەباتی
کوردستانی ئێران ،بزووتنەوەی کۆماریخوازانی
ڕۆژه ــەاڵت ــی کــوردســتــان ،پــارتــی سەربەخۆیی
کــوردســتــان ،هاوپەیمانی سەربەخۆییخوازانی
کوردستان.
باشووری کوردستان:
بــزووتــنــەوەی گــــۆڕان ،یەکیەتیی نــەتــەوەیــی
دێــمــوكــراتــی كــوردســتــان ( ،)YNDKمەکتەبی
سیاسیی حیزبی شیوعیی کوردستان ،بزووتنەوەی
دێــمــوکــراتــی گــەلــی کــوردســتــان ،بــزووتــنــەوەی
ڕزگاریی کوردستان ،مەکتەبی سیاسیی حیزبی
زەحــمــەتــكــێــشــانــی ك ــوردس ــت ــان ،ئــەنــجــوومــەنــی
سەرکردایەتیی سەربەستیی کوردستان ،پارتی
کــرێــکــاران و ڕەنــجــدەرانــی کــوردســتــان ،حیزبی
پێشکەوتنخوازی دێموکراتی کوردستان.

باکوور و ڕۆژئاوای کوردستان:
تــەڤــگــەری چــاکــســازی کـــوردی لــە ســووریــە،
پارتی یەکیەتیی دێموکراتی کوردستان ،پارتی
دێموکراتی کــوردســتــان-ســووریــە (ئەلپارتی)،
پارتیا یەکیەتیا دێموکراتا کــورد لە سووریە،
پارتی چەپی کوردستانی سووریە ،بزووتنەوەی
چاکسازیی کورد لە سووریە ،حیزبی دێموکراتی
پێشکەوتنخوازی ک ــوردی لــە ســووریــە ،پارتیا
ســۆســیــالــیــســتــا ک ــوردس ــت ــان ،شــەپــێــا ئــازادیــا
کوردستانا" ،تیار مستقبل کردستان سوریا" ،پارتی
دێموکراتی کوردستانی تورکیە TDK-TE� ،
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حیزب و الیەنە ئێرانییەکان:
کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فێدراڵ ،شوڕای
دێــمــوکــراس ـیخــوازانــی ئ ــێ ــران ،هەمبەستەگی
بــۆ ئ ــازادی و بــەرابــەری لــە ئــێــران ،ڕێکخراوی
مجاهیدینی خەڵق ،هەیئەتی سیاسی_بەڕێوەبەریی
ڕێکخراوی فیداییانی خەڵقی ئێران (ئەکسەرییەت)،
حیزبی خەڵکی بەلووچستان ،بەرەی یەکگرتووی
بەلووچستانی ئێران ،شــوڕای میللیی تەسمیم،
هەیئەتی سیاسی-بەڕێوەبەریی حیزبی چەپی
ئێران (فیداییانی خەڵق) ،حیزبی هەمبەستەگی
میلیی بەلوچستان ،نەهادی هەمبەستەگیی میللی
بۆ بەرابەری و ئازادی لە ئێران ،شوڕای ناوەندیی
حیزبی دێموکراتی ئێران.
کەسایەتییە ســیــاســی و ئــاکــادیــمــی و
ڕووناکبیرییەکان:
نــوێــنــەرانــی حــیــزب و ڕێــکــخــراوە سیاسی و

مەدەنییەکان و ئیدارە و بەڕێوەبەرایەتییەکانی
شــاری کــۆیــە ،شــانــاز ئیبراهیم ئەحمەد ،الهــور
شێخجەنگی ،محەممەد ئەمین پێنجوێنی ،شۆڕش
حاجی (گۆڕان) ،جەماڵ ساڵح سلێمان (سەرۆکی
گشتیی عەشیرەتی قــوبــادی) ،د .کامڕان ئەمین
ئــاوە ،کەماڵ ش ــەرەف ،عەتا س ــەراوی ،محمود
بشیری الکعبی ،مامۆستا ئارام کۆیی بەرپرسی
پێوەندییەکانی مەڵبەندی ١٦ی کۆیە ،خەیرەددین
موراد کەسایەتیی سیاسیی ڕۆژئاوای کوردستان
و سکرتێری پێشووی پارتی ئــازادی کــورد لە
سووریە ،مەحموود مەال (ڕۆژئاوای کوردستان)،
دوكتور موسا كهڤاڵ ،سهرۆكی بزاڤی ئاشتی
نــاوخــۆیــی ''بــــان'' ،دوکــتــور جــەبــار قـــادر ،باپیر
کــامــەال ،سکرتێری گشتیی پــارتــی کــرێــکــاران و
ڕەنجدەرانی کوردستان ،شــــێرکۆ شـــێخ نوری،
پێشمەرگەی دێــریــن و کــەم ئەندامی سەنگەر،
مەال محەممەد جەوانرۆیی ،مستەفا دادار ،ڕۆمان
کوێن ،بەڕێوەبەری ڕێکخراوی داکۆکی لە گەالنی
لەمەترسیکەوتوو ،کەماڵ سیدۆ بەرپرسی بەشی
کەمایەتییەکان لە ڕێکخراوی داکۆکی لە گەالنی
لــەمــەتــرس ـیکــەوتــوو ،هــونــەرمــەنــد و هــوزانــڤــان
شەڤگەر زازا (سوید).
دەرەوەی واڵت :ڕێکخراوی جیهانیی کــورد،
کۆنفیدراسیۆنی کــوردانــی دیاسپۆرا-دیاکورد،
ئەنستیتۆی کورد لە واشنگتۆن ،کۆنفێدراسیۆنی
ڕەوەنـــــدی کــوردســتــانــی ،مــاڵــپــەڕی گــیــاڕەنــگ،
ڕێکخراوی داکۆکی لە گەالنی لەمەترسیکەوتوو"
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تێرۆریزمی نەرم و مەخمەلی
یان تێرۆری گەشتیارتۆقێن
وشــەی  terrorوەک هەموو چەمکێکی زیــنــدوو و بــەردەوامــی ئەم
سەرزەمینە ڕۆژبەڕۆژ گۆڕانکاریی بەسەر دادێت .چۆن زمان و سیاسەت
و زانستی پزیشکی و هەسارەناسی و زەوینــاســی و مەویناسی و
تەنانەت خڕەکەبەردی ئەم سەرزمینەش گۆڕانیان بەسەردا دێت ،هەر
ئاوا تێرۆریش بــەردەوام لە گۆڕانکاریدایە .کۆماری ئیسالمیی ئێران
سوارچاکی بەدیهێنانی گۆڕانکاریی نوێگەرایی لە چەمکی تێرۆریزمە.
فارسان بە زمانی خۆیان وشەی terrorیان کردووەتە [وحشت] و بە
تێرۆریزمیش دەڵێن" ،وحشتافکنی" .ئەم "وحشت افکنی"یەی فارسان لە
زمانی کوردیدا بووەتە "تۆقاندن" .ئەو کەسانەی بۆرە کوردی و فارسییەک
دەزانــن ،تێدەگەن "وحشتافکنی" بە مانای باڵوکردنەوەی "ترس"ـە و
تۆقاندنیش بە مانای ترساندنه.
دیاره ترسیش وەک هەموو شتێک بە هەوەنتە باڵو نابێتەوە و فرتوفێڵی
خۆی پێویستە .بۆ ئــەوەی بزانین بۆچی باڵوکردنەوەی ترس ئاکامی
ێ دەکەوێتەوە ،پێویستە وشەیەکی هاوخێزانی
دڵخوازی باڵوکەرەوەی ل 
ترس لێکبدەینەوە ،ئەویش وشەی "مەترسی"یە .ڕاستە "مەترسی" لەگەڵ
ترس سەر بە خێزانەوشەیەکن ،بەاڵم مانای مەترسی جوادیە و لهگەڵ
"خطر"ی فارسی و عەرەبی هاومانایە .دیارە مردن و لەنێوچوون یەکێک
لە لێکەوتەکانی خەتەر یان مەترسییە.
ئەگەر زیاتر لە مانای جودای ترۆر لە دوو زمانی کوردی و فارسی
ورد بینەوە ،ئــەوەی کــوردان یان هەمان تۆقاندن زۆرتــر ئەوکسانەی
تۆقیون یان تۆقێنراون بەکاری دەهێنن .بەاڵم "وحشت افکن" ترساندن
و تۆقاندن باڵو دەکاتەوە و خەڵک تووشی مەترسی و خەتەر دەکات.
"وحشتافکن" خۆی بکەرە ،بەاڵم تۆقیو یان تۆقێنراو بەرکارە .بکەر کارێک
دەکات و ئەم کارە شوێن لەسەر بەرکار دادەنێت .ئەوانەی تێرۆریستن
کەیفیان بە "وحشتافکن"ی دێت و ئەوانەی دەتۆقێندرێن هیچ کەیفیان بە
"وحشتافکن" نایەت و زیاتر ناوی "تۆقاندن" دەهێنن .هیچ پێویستیش ناکات
"وحشەتافکنی" هەمیشە کوشتن لە خۆی بگرێت .لە فەرهەنگی برایانی
فارسدا زیاتر خەباتگێرانی نەتەوەکانی دیکە یان دەرودراوسێکانیان لە
پێڤاژۆی تێرۆردا دەکەونە بەر گوللـه و بۆمب و دەکورژێن .کەس یان
کەسانی دەستکەرەوە و خەباتگێڕ بە ترساندنێکی بچووک و هاکەزاییی
داناسەکنێن و بۆیە کوشتنیان لە پێڤاژۆی "وحشتافکنی"دا کاریگەرترە.
هــەر لەبەر ئەمە دەبــێ بکوژرێن و لەنێو ببرێن .بــەاڵم ئــەو کــەس یان
نەتەوانەی لەدژی برایانی فارس ناخەبتن و داوای هیچ مافێکیان لێناکەن،
بەرپرسانی حکوومەتی فارسانیش بە پێویستی نازانن لەژێر هەیمەنەی
"وحشتافکنی"دا بیانکوژن و بە ترساندنێکی سووکتر لە کۆڵیان دەبنەوە.
تێرۆریستانی فارس الیەنانی بەرانبەریان بە تێرۆریست ناو دەبەن.
بۆ وێنە "تیرۆریستانی دژی شۆڕش" ناوێکە دەسەاڵتی ئێستای فارسان
بۆ ئەو کەس و الیەن و حیزبە شۆڕشگێرانەی دەکار دەکەن کە داوای
مافی ڕەوای خۆیان دەکەن .لە فەرهەنگی زاڵی کەڵەگاییدا مافخوازی یانی
تێرۆریست ،بەاڵم تێروریزمی دەسەاڵت بە مانای "صدور انقالب"ـه .لێرەدا
جیاوازییەک دادەنرێت و ئەوانەی تێرۆرکردنیان ناگاتە ئاستی کوشتن
بە تێرۆریست نــاو نابرێن و هەندێک نــاوی نەرمتری وەک "خەفیە"،
"شوێنهەڵگر"" ،پیاوی بێگانە"" ،عوامل اجانب" و شتی لەم بابەتەیان بۆ
دادەنێن.
ئامانجی ئەم دوو جــۆرە تێرۆرەش لە یەکتر جــودان .ئــەوەی یەکەم
بێدەنگکردن و لەنێوبردن و فەوتاندنی "بیرۆکە" یان "نەتەوە" یان "چین و
تۆێژ"ێکی لە خۆی دەگرێت .بەاڵم جۆرە خاوەکەی تێرۆر بۆ هەندێک شتی
دیکە کەڵکی لێوەردەگێریت و یەکێکیان بەدەستهینانی پارە و زاڵبوون
بەسەر بەرانبەردایە ،نەک لەنێوبردن و فەوتاندنی یەکجاری .هێندێک
جاریش بە مەبەستی وەرگرتنەوەی "وحشتافکنان"ی خۆماڵی لە واڵتانی
دەرەوە کەڵکی لێوەردەگیرێت.
ئــەگــەر وابــێــت دەکــرێــت لەنێو ئــەم هــەمــوو گۆڕانکارییە بــەمجــۆرە
تێرۆریزمەی دوایی بڵێن تێرۆریزمی نەرم یان تێرۆریزمی مەخمەلی.
تــێــرۆریــزم بــە مــانــا نەریتییەکەی لــەمــێــژە لــە ئــێــران بـــاوە و پێش
دەستەاڵتدارێتیی ئاخوندان ،لەنێو کورداندا بۆ وێنە هەمزاغای مەنگوڕ و
سمایلئاغای شکاک بە ئەم جۆرە تێرۆرە هێرشیان کرایە سەر ،بەاڵم
تێرۆریزمی مەخمەلی داهێنانی لە سەردەمی دەستەاڵتدارێتیی ئاخوندان
داهێنراوە.
ئاخوندان لە ماوەی چل ساڵی ڕابردوودا ،زۆر بە وردی کاریان لەسەر
تێرۆری جودابیران و دژبەرانی خۆیان کردوە و لە سەرەتای دەسەاڵتیان
دەلینگیان لە تێرۆر و کوشتنی دژبەرانیان هەڵکرد .بە سەرۆکوزیران و
ئەفسەرانی ڕێژێمی پێشوو دەستیان پێ کرد و بە کوشتنی ترسنۆکانەی
ڕێبەرانی کورد و کەسانی سیاسیی دیکە درێژەیان پێدا و هەتا ئاخوندێک
زمانی لەنێو دەمیدا بۆ هەڵسوڕێت و وشەی زیددی ئینقالبی بۆ گۆ بکرێت،
لەسەری بەردەوام دەبن.
ئەم تێرۆرە مەخمەلییەش هەر زۆر زوو دەستی پێ کرد .چەند مانگێک
دوای چوونە سەر دەسەاڵتی ئاخوندان هەموو کارمەندانی باڵیۆزخانەی
ئەمریکا لە تــاران بــەر ئــەم شێوازه تێرۆرە کەوتن .دواتــر بە گرتن و
ێ
زیندانیکردنی هاوواڵتیانی واڵتانی ئورووپایی و ئەمریکایی درێژەی پ 
درا.
دوای ئەوەی دەسەاڵتدارانی تێرۆریست دەستوپێوەندەکانیان لە سوئێد
و بلژیک و واڵتانی دیکەی ئووروپا و ئەمریکا تووشی گرتن و کوشتن
بوون و "صدور انقالب" واتە هەناردەکردنی تێرۆریستان هەتا ڕادەیەک
چەتی تێ کــەوت .ئێستا لە نێوخۆدا داو بۆ هاوواڵتیانی واڵتانی دیکە
دەنێنەوە و وەک "تووریست" یان "گەشتیار" بۆ نێو ئێرانیان ڕادەکێشن و
لەنێو واڵتدا دەست بە ترساندن و تۆقاندنیان دەکەن .دەکرێ ناوی ئەم
جۆرە تێرورە بنێن "تێرۆری گەشتیار تۆقێن".
تێرۆر دیاردەیەکە دەسەاڵتداران لە ئێران نزیکەی سەد ساڵه خوویان
پێوە گرتووە و هەتا هەبن لەسەری بەردەوام دەبن:
"خوویەکی بیگری بە شیری ،واز ناهێنێ بە پیری"

ناونیشانی ڕۆژنامهی «کوردستان» و ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران له تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێتدا:
www.kurdistanmedia.com
info@kurdistanmedia.com
www.kurdch.tv: Yahsat 1A @ 52.5° East MHz 12594

ئیمەیل و تهلهفوونی ڕۆژنامەی کوردستان:
info@kurdistanmedia.com
ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
Tashkilat.kdp92@gmail.com
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ناساندنی کتێبی کۆمەڵەچیرۆکی «تاوانی پیرۆز»

ئا :کاروان مێراوی
کۆمەڵەچیرۆکی «تــاوانــی پــیــرۆز» تــازەتــریــن
نووسینی چــاپــکــراوی بێهزاد قـــادری ،نــووســەر،
ڕۆژنامەنووس و پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتە کە
لە دوازدە چیرۆک پێکهاتووە.
نووسەر ئەگەرچی بۆخۆی پێشمەرگەیە و هەموو
ژیانی بەختی ڕزگاریی نەتەوەکەی کــردوە ،بەاڵم
هاوکات قەڵەمەکەشی لەپێناو نووسینەوەی پرس
و خەمەکانی نیشتماندا خستووەتە گەڕ .ئەو پێشتر
دوو کتێبی دیکەی بە ناوەکانی کۆمەڵەچیرۆکی
«نێچیری وەرزەکـــان» و «شــاوەتــی جنۆکە» لە
نێوان ساڵەکانی ١٣٩٧-١٣٩٦دا لە شاری مەریوان
چاپ و باڵو کردۆتەوە.
بێهزاد ق ــادری لــەدایــکــبــووی شــاری مــەریــوانــە،
ماوەی چوار ساڵە لە ڕیزی پێشمەرگەکانی حیزبی
دێموکراتدا خەبات دەکا و ساڵی  ١٣٩٩لە شاری
هەولێر ،خەاڵتی سێهەمی ئەدەبیی «ڕوانگە»ی لە
بواری چیرۆکنووسیدا بردۆتەوە.
ئەگەر ئەدەبی بەرگری بە مێتۆدێکی خەبات لە
سەنگەری بەرگری لە نیشتمان و بەتایبەت لە ڕەوتی
خەباتی نــەتــەوە کۆلۆنیالیزەکراوەکاندا دابندرێ
کە ئەدیب و نووسەرانی ڕووناکبیر هەڵوێست و
بەرنگاربوونەوەی خۆیان لە بەرانبەر ڕەقیب و
دوژمــنــانــی نــەتــەوە و نیشتمانەکەیاندا دەربــبــڕن،
هەروەها ئەگەر لە ڕوانگەی ئێمە کوردەوە ئەدەبی
بەرگریکارانە بەو بەرهەڵست و بەگژداچوونەوەیەی
داگیرکەرانی کوردستان و ڕێژیمە کۆلۆنیالیستەکانی
نیشتمانەکەمان دابندرێ کە ئەدیب و نووسەرانی
ڕووناکبیری ئێمە دەروەستیی ڕەوتە کۆمەاڵیەتی
و سیاسییەکان بنووسنەوە ،بێگومان نێوەڕۆکی
پــەرتــووکــی «ت ــاوان ــی پــیــرۆز» لــە چــوارچــێــوەی
ئــەم ژان ــرە ئەدەبییەدا پێناسە دەکـــرێ .نووسەر
هەوڵی داوە لەم کتێبەدا هەوڵە ئازادیخوازانەکانی
نــەتــەوەکــەی کە لە ڕوانــگــەی ئەویتری کــوردەوە
بە تاوان لەقەڵەم دەدرێ ،وەکوو تاوانێکی پیرۆز
بنووسێتەوە و هاوکات ڕقی پیرۆزی کورد بەرانبەر
بە ئەویتر کە داگیرکەرانی کوردستانن ،دەر ببڕێ.
هەرچەند نــاوی کتێبەکە دەرخـــەری مەبەستی
نووسەرە و دەروازیەکی ئاوااڵیە بۆ ئەوەی خوێنەر
بەرەو خوێندنەوەی ئەم پەرتووکە ڕابکێشێ ،بەاڵم
بۆ بــەرچــاوڕوونــی خوێنەران و ڕوونــکــردنــەوەی
زیاتری نووسەر ،پرسیاری ئەوەمان لێ کــردوە:
بــۆچــی ن ــاوی «تــاوانــی پــیــرۆز»ی کــە یەکێک لە

ه مااڵوایی
بهر ل 

چــیــرۆکــەکــانــی نــێــو کتێبەکەیشە بــۆ کتێبەکەی
هــەڵــبــژاردوە؟ بێهزاد قـــادری ،لــەم بــارەیــەوە بۆ
«کوردستان» گوتی« :کتێبەکە بۆ خۆی لە دوازدە
چیرۆک پێک هاتووە کە هەرکام ناوێکی تایبەت بە
خۆیان هەیە .ناوی یەکێک لە چیرۆکەکان «تاوانی
پیرۆز»ە و هەمان ناویشم بۆ کتێبەکە هەڵبژاردوە،
چونکە هەستم دەکرد کە ئەو ناوە دەیتوانی ناوی
هــەمــوو چیرۆکەکانی تــری کتێبەکەش بــێــت .لە
زۆرینەی چیرۆکەکاندا ڕووداوگەلێک ڕوو دەدەن کە
لە ڕوانگەی ئەویتری کوردەوە تاوانن! بەاڵم لەالی
منی کــوردەوە ئەگەر تاوانیش بن ،ئەوە تاوانێکی
پیرۆزن .هەروەها ئەو چیرۆکەیان بۆ من جیاواز
و زۆر تایبەتە ،بە دوو هۆکار :یەکەم ئــەوەی کە
کەسایەتیی یەکەمی ئەو چیرۆکە لە کەسایەتییەکی
ڕاستەقینەی ئێستەی کوردستان نیزیکە و زۆر
کەس بە خوێندنەوەی ئەو چیرۆکە دەزانن مەبەستم
کێیە ،بۆیە لێرە باسی ناکەم .نامەوێ نێوەڕۆکی
چیرۆکەکە دەر بخەم و پێم خۆشە خوێنەر خۆی
هەست بەو کەسایەتییە بکا و بزانێت کێیە .دووهەم
ئــەوەی کە بە هەمان چیرۆک لە ساڵی ٢٧٢٠ی
کوردیدا بەشداریی فستیڤاڵێکی دەزگای «ڕوانگە»
لە هەرێمی کوردستانم کرد و ئەو دەزگایە چیرۆکی
«تــاوانــی پــیــرۆز»ی لەنێوان  ١٢٥چیرۆکدا وەک
چیرۆکی سێهەم هەڵبژارد و ئــەوەش بــووە هۆی
خۆشەویستتربوونی ئەو چیرۆکە لەالم».
بێهزاد ق ــادری لــە وەاڵم ــی ئــەو پــرســیــارەدا کە
«نێوڕۆکی چیرۆکەکان زیاتر باس لە چی دەکەن و چ
پەیامێکیان بۆ خوێنەر پێیە؟» ،گوتی« :چیرۆکەکانی
کتێبی تاوانی پیرۆز کارەساتگەلێک لەخۆ دەگرن
کە بەسەر کورد هاتوون ،هەروەها خەباتی کورد دژ
بە داگیرکەری فارس و تۆڵەسەندنەوەی کوردانێکی
بەهەڵوێست لــە چیرۆکەکاندا ڕەنــگــی داوەتـــەوە.
بەگشتی دەتوانین بڵێین کە لەگەڵ چیرۆکگەلێکی
ڕێئالیستی بەرەوڕووین».
کتێبەکە بە چیرۆکی «خوێنی عەجەم» دەست
پــێ دەکــــا و خــوێــنــەر دەبــــێ خـــۆی بــۆ ڕووداو
یــان ڕووداوگــەلــێــک ئــامــادە بــکــات .ئــەم چیرۆکە
دەمانگەڕێنێتەوە بۆ سەردەمی شۆڕشی گەالنی ئێران.
کاراکتێری سەرەکیی چیرۆکەکە پیرەپیاوێکی کوردە
کە لە زێدی خۆی ڕای کردوە و ڕووی کردووەتە
شارێکی عەجەمەکان و بەپێچەوانەی ویست و
چاوەڕوانییەکانی ،لەالیەن عەجەمەکانەوە تووشی

کارەساتگەلێک بووە.
لەم چیرۆکەدا بە جوانی
هـــەســـت بــــە هــەســتــی
ڕق و تــۆڵــە دەکــەیــن.
ب ــەاڵم هەستی ڕق بۆ
نەتەوە بندەستەکان لە
ڕوانــگــەی نــووســەرەوە
هەستێکی پــیــرۆزە کە
دەتوانێ یارمەتیدەری
ڕزگاریی ئەو نەتەوەیە
بــێــت« .یــووڤــال نــووح
هــــەراری» بیرمەند و
نــووســەری ئیسرائیلی
دەڵـــێ :هەستی ڕق لە
قێزەونترین هەستەکانە ،بەاڵم بۆ نەتەوە بندەستەکان
گەنجینەیەکە کە دەتوانن خۆیانی پێ ڕزگار بکەن.
دوای ڕقی پیرۆزی کوردێک لە خوێنی عەجەم،
دەگــەیــن بە چیرۆکی «پ ــوورە مــەســتــوورە» .لەم
چیرۆکەدا گەنجێک ئاوڕ لە ژیانی سەختی پوورە
مەستوورە دەداتــەوە ،لەم چیرۆکەدا دەگەڕێینەوە
بــۆ ســەردەمــانــی خەباتی چــەکــداریــی پێشمەرگە
لــە قــوواڵیــیــی ڕۆژهــەاڵتــدا و ن ــەوەی نــوێ لەگەڵ
قارەمانەتیی پێشمەرگە ئاشنا دەکا .چیرۆکێکی تری
کتێبەکە ناوی «بێدەنگی»یە .ئەم چیرۆکە لە بواری
فــۆرمــەوە لە هەموو چیرۆکەکانی تر جــیــاوازە و
وردە وردە ڕاتدەکێشێتە نێو خۆیەوە و لەنێو وشە
و ڕستەکانی خۆیدا نوقمت دەکا .بێدەنگی ،پڕە لە
ڕستەی فەلسەفی ،زانستی ،ئەدەبی و شرۆڤەیەکی
تر لە بێدەنگی پێشکەش دەک ــات .لــەم چیرۆکەدا
ڕەنگە خوێنەر وا هەست بکات کە بە پووچی دەگەم:
خــۆزگــە دەبـــووم بــە پرۆتۆنێک و ئەلەکترۆنێکم
شەیدای خۆم دەکرد .خۆزگە بیگ بۆنگێک نەدەبوو
و هەمووان لەو هیچەدا دەماینەوە ...هتد .بەاڵم لەو
هیچەشدا شوناسی خۆم لێ ون نابێت.
لــە چیرۆکی گــاکــوژدا دووبــــارە دەگــەڕێــیــنــەوە
سەردەمی شەڕی کورد لەگەڵ داگیرکەری فارس .لەم
چیرۆکەدا دووبارە هەستی تۆڵە و ڕقم لە داگیرکەر
زیاتر خۆی دەردەخــات :خۆزگە دەمتوانی ئاگر لە
ماڵ و منداڵیان بەر بدەم و بێشکەی کۆرپەکانیان
وەبــەر شەق بــدەم .لە درێــژەدا و لە چیرۆکەکانی
دواتریشدا ،بە شێوازگەلی جــۆراوجــۆر باس لەو
کارەساتانە کــراوە کە بەسەر کــورددا هاتوون و

ڕەنگدانەوەی هەستی ڕق بەرانبەر بە داگیرکەرانی
کوردستان دەبینن .ئەم شێعرەی مامۆستا هێمن بە
ناوی ڕقی پیرۆز ،دەتوانێ بەجوانی باس لەو هەستە
بکا:

دەمگرێ ،ئەمما لە گرتووخانە ڕق ئەستوورترم
لێم دەدا ،ئەمما لەسەر داوا ڕەواکەم سوورترم
دەمکوژێ ،ئەمما بەگژ جەلالدەکەمدا دێمەوە
کوردم و ناتوێمەوە ،ناتوێمەوە ،ناتوێمەوە
بێهزاد قادری لە لێدوانەکەیدا بۆ «کوردستان»
گوتی :هەرچەند بــاوەڕم وایــە کە دەبێت خوێنەر
بۆ خۆی پەیامەکە وەربــگــرێ ،بــەاڵم من ڕوانگەم
ئــاوایــە :بە خواردنێکی ناتەندروست سکـت تێک
دەچــێ ،ئاولیمۆ دەخۆیەوە تاکوو بڕشێیتەوە .کە
بە هزرێکی ژەهراوییش مێشکت نەخۆش کــراوە،
دەبێت گوێ لە شتی باش بگریت ،شتی باش ببینی
و نووسراوەی باش بخوێنیتەوە تاکوو کاریگەرییە
نەرێنییەکانی ئەو بیرە ژەهراوییە پووچەڵ بکەیەوە.
داگیرکەران (بەتایبەت داگیرکەری فارس) هەمیشە
هەوڵیان ژەهراویکردنی مێشکی ئێمە بووە ،تاکوو
ئــەوان ســەردەســت و ئێمە ژێــردەســت بمێنینەوە
و بە کەیفی خۆیان نیشتمانمان بڕووتێننەوە و
ئاغایەتی بکەن« .تاوانی پیرۆز» ،یەکەمین هەوڵی
منە لە بــواری ئەدەبییەوە تاکوو کورد بڕشێتەوە
و دواتــر چــوار تفیش بکاتە دوای ــدا و چی تر بە
نەخۆشیی نەیارشەیدایی ،برینەکانی ئەم نیشتمانە
نەکولێنێتەوە».

هەڵهاتنی ئەستێرەی سۆهەیل

(پێشکێش بە بیرەوەریی شەهید سۆهەیال قادری و سەرجەم ئازیزانی لەدەستچووی یەکگرتووخوازی حیزبی دێموکرات)
دوو حەوتوویە دێموکراتەکان یەکیەتیی ڕیزەکانی
خۆیان وەدەست هێناوەتەوە .دوو ڕۆژی دیکەش
چوارەمین ساڵیادی کارەساتی ١٧ی خەرمانانمان
دەگــاتــێ .ســۆهــەیــا قـــادری یــەک لــە شەهیدانی
پەالمارە مووشەکییەکەی سەر قەاڵی دێموکرات
و لە پێشەنگانی کاروانێک بوو کە نەک هەر دڵی
بۆ یەکبوونەوەی دێموکراتەکان لێی دەدا ،بەڵکوو
بــەکــردەوەش ،بــە هــەمــوو وزە و تــوانــای فکریی
خــۆیــەوە هەوڵی بۆ دەدا .بەشداریی چاالکانەی
شەهید سۆهەیال لە کەمپینی ١ی بەفرانبار کە ٧
ساڵ پێش ئێستا و لە بەستەڵەکی پێوەندییەکانی
دووالیەنی حیزبی دێموکراتی ئەوکاتدا کۆمەڵێک
نوخبە و چاالکانی سیاسیی کــورد بە ئامانجی
گوڕوتین بەخشین بە ڕەوتــی یەکگرتنەوەی دوو
الیــەنــی حیزبی دێــمــوکــرات وەگــەڕیــان خستبوو؛
باشترین فەکت بۆ ئەوەیە کە خەونی گــەورەی
ڕێــبــەرانــی شەهیدمان هەمیشە یەکگرتوویی و
یەکڕیزی بووە .لەم ڕۆژانــەدا دەرفەتم لێ هێنا و
جارێکی دیکەش کۆمەڵە ڤیدیۆیەکی کەمپینەکەم
چاو لێکردنەوە.
هەڵکەوتێکی سەیر نییە کــە کاکڵی قسەکانی
شەهید سۆهەیال لە پەیامەکەی لەو کەمپینەدا لەگەڵ
جەوهەری بەیاننامەی هاوبەشی یەکبوونەوەی
دێــمــوکــراتــەکــان یـــەک شــتــن ،چــونــکــی ئــەمــە لە
ڕوحی یەکگرتووییخوازیی و تێگەیشتنی قووڵی
سۆهەیالوە بەنیسبەت جێگەوپێگەی ڕاستەقینەی
حیزبی دێموکرات لە جوواڵنەوەی سیاسیی کورد

و خۆشەویستیی ئەو حیزبە لە هەناوی کۆمەڵگەی
کوردستانەوە سەرچاوەی دەگرت.
خەمی گـــەورەی سۆهەیالی کــورد لێکدابڕان
و پەرتەوازەیی هێز و وزەی خەباتگێڕیی حیزبە
سیاسییەکانی کوردستان ،بەتایبەت حیزبەکەی
خۆی ،حیزبی دێموکرات بوو .ئەو باش دەیزانی کە
لە دووبەرەکیدا دەرفەتەکان لەکیس دەچن و لەبار
دەبرێن ،پەیام و داخوازەکان بەهەند وەرناگیرێن و
دەسکەوتەکان کەم و تەنانەت دوورەدەست دەبن.
ئەو لە کاتێکدا ئەندامی ڕێبەریی حیزبەکەی خۆی
بوو ،بەحەق ئیمانی بەوە بوو کە بە لێکدابڕان و
سەنگەرجیاکردنەوە کێشە و قەیرانە نێوخۆییەکانی
ڕێکخستنێکی حیزبی چــارەســەری نابن .بەڵکوو
ئەمە سینگفراوانی و پــشــوودرێــژی ،وەرگرتنی
ڕەخنە و بــەخــۆداچــوونــەوە ،گۆڕینی کولتووری
حیزبایەتی و میکانیزمی بەڕێوەبەری ،و دواجار؛
ئەرکوەخۆگری و هەمیشە لەبەرچاوبوونی هێڵی
گشتیی بەرژەوەندییە سەرەکییەکەیە ،کە دەتوانێ
ڕێکخراوێک بەزیندوویی و کارامەیی بێڵێتەوە.
دان بە بەرپرسایەتیی دۆخێک کە هاتۆتە ئاراوە
و هەوڵدان بۆ گۆڕینی ئەو دۆخە هەم خەسڵەتێکی
بەرزی شەهید سۆهەیالیە و هەم بەشێکی گرینگە
لە پەیامەکەی .ئەو پێی وانەبوو لەو لیکدابڕانەدا
الیەک فریشتە و ئەویدی ئەهریمەن بووبێت .ئەو
باوەڕی وابوو کە پێشمەرجی یەکخستنەوەی ڕیزی
لێکدابڕاوی حیزبەکەی داننان بە بەرپرسایەتیی
لێکدابڕان و پاشان ئازایەتیی هەنگاونانی بەکردەوە

بۆ یەکگرتنەوە و گەڕاندنەوەی شکۆ بۆ میراتی
پێشەوا لەالیەن میراتگرانی ئەو ڕێبازەیە .هەربۆیە
لەسەر کەس و ئەوانیدی ڕانەوەستا ،بۆخۆی هەم
بوو هاندەر و هەم ڕچەشکێن لەو پێناوەدا.
سۆهەیال لەو دۆخە پڕ مەترسی و هیوایەشدا
بــــەوە دڵ ــخ ــۆش بـــوو ک ــە هـــــەردوو بــەشــەکــەی
دێموکرات سەرباقی ئەو دۆخە نالەبارەش ،بەاڵم
خــۆیــان و فەلسەفەی وجــوودیــی خەباتەکەتان
لەبیر نەکردوە و سیلەی هاوبەشیان لە کۆماری
ئیسالمی گرتوە .ئەو دەڵێ شاباڵ ،یان بە دڵنیاییەوە
جووتباڵی هەڵفڕینی خەبات و جوواڵنەوەی کورد
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەر حیزبی دێموکراتە.
چاوی سۆهەیالی واقعبین هەموو ئەوانەی دەدی:
چوونەوەی هێزی پێشمەرگەی حیزبی دێموکرات بۆ
نێوخۆی واڵت کە تینوگوڕ و گیانێکی نوێی وەبەر
خەباتی جەماوەری و تێکۆشانی چاالکانی مەدەنی
نابوو .پەروەردەی بەردەوام ،پەرەسەندنی خەباتی
پێشمەرگانە و مێدیایی لە دژی کۆماری ئیسالمی
و هەوڵە دیپلۆماسییەکانی هەردوو الیەنی حیزبی
دێموکرات بۆ بەرجەستەکردن و بەڕۆژەڤکردنی
پرسی کورد لە هاوکێشە سیاسییەکانی ئێران و
کۆمەڵگەی جیهانییشدا؛ بەاڵم ئەو خولیایەکی دیکەی
هەبوو ،خولیایەک کە لە چاوەڕوانیی بنەماڵەی
شەهیدان و بنەماڵەی زیندانییانی سیاسی ،لە
مەزنەئاواتی کەسوکاری پێشمەرگەکان و هەموو
هۆگرانی حیزبی دێموکراتەوە سەرچاوەی دەگرت.
سۆهەیالی شەهید دەیزانی کە بێتوو ڕیزەکانی

عەلی بداغی

دێــمــوکــرات ،حــیــزبــە پــڕشــکــۆیــەیــەک ڕۆژهــــەاڵت
وەسەریەک بخرێتەوە ،دەسکەوتەکان گەڵێک زیاتر
دەبن و داری هیواکان بەر دەگرن.
سۆهەیالی گەشبین بــەاڵم پێ لەسەر ئەوەش
دادەگـــرێـــتـــەوە کــە بــنــاخــەکــانــی یــەکــبــوونــەوە و
یەکگرتنەوە دەبێ وەها قایم بن کە حاشا جارێکی
دیکە متمانەی خەڵک ،وەک سەرچاوەی سەرەکیی
بوون و مانەوەی حیزب خەوش هەڵگرێتەوە .بۆ
ئــەوەش دەبێ برینەکان ساڕێژ ببنەوە و هەڵە و
چەوتییەکان لــە وێکهەڵنەکردنەکانی پێشوودا
قەرەبوو بکرێنەوە .ئەمە نەک هەر حەز و خۆزیا
و پەیامی شەهید سۆهەیال قادری ،بەڵکوو ویستی
هەموو شەهیدانی ١٧ی خەرمانان و ڕاسان ،نەمران
جەلیل گــادانــی ،چەکۆ ڕەحیمی ،لوقمان مێهفەر،
ئەنوەری سوڵتانپەنا ،و هەموو ئەو ڕێبەران ،کادر
و پێشمەرگە و ئەندامانی یەکگرتووخوازی دیکەی
حیزبەکەمان بوو کە ئێستا لە نێوماندا نەماون؛
بــەاڵم چاویان بە سەرمانەوەیە کە بەباشی ئەو
ئەمانەتەی کە بەری ڕەنج و خەبات و قوربانیدانی
ئەوانیشە ،بپارێزین.
ئەستێرەی سۆهەیلی کـــوردان هــەڵــهــاتــوە ،لە
ئاسمانی ئەستێرەئاژنی خەباتی کــورددا خۆرێک
دەدرەوشــــێــــتــــەوە ک ــە تــاکــەهــیــوای گــەلــێــکــە بۆ
سەرکەوتن و وەدیهێنانی خەونەکانی؛ خۆرێک کە
دڕ بە شەوەزەنگی بێدادی و بێمافیی کــورد لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەدات.

