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كی حیزبههههههههی ی  هههههههه   ا ی یهههههههه ڕا بهههههههه      هتڕهبنهههههههه م باسهههههههه    ئهههههههه 
ڵ گههههههه    ئئ حیزبههههههه  ن ئسهههههه ائه ڵ اسهههههههی ئهههههه ی یهههههه ئبی ی ئ ب نههههههه   ریسهههههه ا  ب 

 یههههههانی  ئا  یئا ن ئسههههههینیک  هههههه  هههههه  یهههههه  ، ی ییکهههههه ڵێک ئ ههههههار ئ بابهههههه   مهههههه 
ئه چههههها  ئ حیزبههههه   ئههههه الیههههه یههههه ،    یل گایانیجههههه   هههههاک  ئیسههههه ری خ ش رئهسههههه 

یههههههه  بائ هههههههات بههههههه ئ م نامی ک ی    هههههههایی ئههههههه سههههههه نی ن سههههههه  ب ئه. ئ باڵئب  ههههههه 
یانهههههه نی گ  م  ر كی هههههه  خهههههه  زنهههههه با گێ ه م خهههههه  ئئهههههه  ڵ  هههههه چی یئایههههههیگهههههه   
بههههه   .ش بههههه ئئهرهبههههه  ینیهههههای یه اڵتحیزبهههههی ی  ههههه   ات ئ  ههههه ریی ر  بههههه  نگهههههییه

 بهههههه ئ  ، ههههه ریا رئئی یه م ههههه   ی ڕ یشههههه نی  ههههه  ینیههههههایسهههههه ه  مهههههار   ینهههههی ح 
بهههههه    شهههههه    ێشک باسهههههه  م، ئهههههه   ینیبی نهههههه رگیز   ئ بهههههه  ناسههههههیگ م ئ ی نیشههههههان 
ری ئیاسههههههه س  نههههههه هئه ههههههه  ئ   یل گهههههههایانی هههههههاک جههههههه ئ  ئی سههههههه هن  یڕئئحههههههه 

 .ی ئ جیهانێکی باش   ب ئ    ئازاییی گ 
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 مک و چوارچێوه : چه   کی پێشه 

نێونه  ته وه ته ایسای  عه ته ی  به سووژه   ت وڵه نیا ده یی    1. اکده  قبووڵ خۆی    ایریواو 

وه دیپڵۆما لقێک   یس  نێونه ڵییوه ئه ك  پرۆسه یی  وه ته  ایسای  به به  پێوه ڕێوه ی  نێوان بردین  ندیی 

سه ته نه ' به ده   'اکنخۆربه وه  واقیعییه گوترێ.  پێوه اڵم  نێونه یت  هل ییهوه ته ندییه  و  اکن  ئاڵۆزتره  وه 

غه دیکه   اکینسووژه دهی  زایترهه  2توڵه یری  هاتووه  نێونه مه  هل   ات  خۆاین ییدا  وه ته یداین 

بوون    یۆسه ر پن که هل  وانه و بزوتنه ت و ئه وڵه الین بێده و سووژانه گه كێک هلیهرخس تووه.  ده 

  ن.کهالنه ده و گه تیی ئه رایهنوێنه   اکنیانداس هتێناین مافهدهابت بۆ وه ویت خه ه ڕ هل    و ت  وڵه به ده 

ری  سهدێموکراتیک بۆ چاره س تێین  دا که به اتنهو حاڵه این و هل رخیوازانه روه هۆی رسوش یت سه به 

میشه  ههوتن و دانپێدانران هل بواری دیپڵۆماس یدا  رکهه یه، ددا ن کهاکن هل نێوخۆی واڵته کێشه 

 .  بووه وانه بزوتنه و اکین ئه زووه هل عوقده و ئاره  ێکک یه

وه  بزوتنه   یتاتیبهاکن )به تییه وڵه یره ده ره غه کتهوتن و دانپێدانرانێک بۆ ئه رکهها ده وه   

نه رزگارخیوازه  که  به ک ههاکن(  نه ر  مهدژی  به   وجوود هل زم   به واڵیت خۆایندا،  دژی  ڵکوو 

س یت  ربهڵ به گهمیشه هل وه، هه جوڵێنه اکنیش ده ییهوه ته ندییه نێونه ر پێوه سهاکین زاڵ به رێوشوێنه

قانووین به وره گه بووه.  ره ی س یایس و  بڵێنی    کریهسه هلوڕوو    اتن و مێاکنزیم  رهده انچارین 

نێونه ڕه به   قانوونیی 'تواانی  انسیین  بزوتنه ئه   3یی' وه ته مس   س نووردو  و  الواز  هل  ارهوانه  جیا   .

ک هل تریبووین  یه مڕۆدا رادهم  ئه رده اکین داکۆیک هل مایف مرۆڤ که هل سه ییهوه ته رێاکره نێونه 

گه وه ته نێونه بۆ  ژێیی  ده س تهرده الین  نێونه   4خس ێنن، ڕه ش  حاڵه وه ته پراکتیک   هێندێک  یت یی 

به رجنڕاکێش  وه سه به النیکه ر  گهڵداوان )ئه رههمس  انسیین سه ڕه ک  هل خایک واڵت  ش ێك  م 

 
 . رکن ماف و ئهتیی حقووقیی خاوهسایهسووژه به ماانی که 1
ئهئه  2 ئهرانهکتهو  بهی  هل  نێونهمڕۆ  و  نێوخۆیی  دهوهتهس تێین  راکبهاینهییدا  دهوێ  بکهوڵهریی  هلت  بریتینی  رێکخراوه    ن 

 اکن.کدارهوه چهبزوتنهو اکن، ئۆ'یهیجاکن، 'ئێنوهتهنهاکن، کۆمپانیا فرهرێمهاکن، اتک، ههییهوهتهنێونه 
3  International legal capacity. 

بنیاته  4 بهبۆ منوونه  و کۆمیس یارایی  شوڕای ئورووپا  نهاکین  یهتهرزی مایف مرۆڤی  اکن )شووڕای مایف مرۆڤ/  کگرتووهوه 

 الین بوومی(. اکن و گهتییهمایهفۆڕۆمی که
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ی وه خشیین س تاتووی ''بزوتنه ( و به زرێننتێدا دامبه تێك  دوفاکتۆی  حکومه ن و کۆنرتۆڵ بکه 

گه)به   "ینیش امتن وازی  رزگارخی خه النه و  ئیس تعامر  هل  رزگاری  بۆ  ده ی  خۆی کهابت  هل  ن( 

  ،ماوهن نه قریبهمیش ته یت دووه حاڵه   ه؛ دار م زۆر ئیس تنسایی و انپایه که یت یه حاڵهاڵم  به گرێ.  ده 

یش توون.  خۆیی گهربه ی( به سه که اکن )به ماان قانوونییه رهمعه واوی موس ته چونکه نزیک به ته 

  جێكردینبۆ جێبه   نیگای ئینساین ونیا هل گۆشهیی ته وه ته مڕۆ ایسای نێونه ئه   گش یت به ربۆیه  هه

     5اکن باک. كدارهوه چه ڵ بزوتنه گهڵه هل حازره مامه  ردۆس یت شهاکین قانووین به ئااکمه 

ئه  "به ئااکم   ئه نه   یهنگ "یرچاوته و  جهیان  قانوونیی  جوه زم   که  و    وڵه و یه 

بێده گه خۆنیشانداین   نێونه   توڵه الین  ئاس یت  هه وه ته هل  هل  چه ییدا  بنه ر  و  یک  مایهش نه  روون 

یت رمییهاکنه و فه ریی نێو دااڵنهلۆبیگه بیرنێ زۆرتر  دا ده و بواره ی هل وه شه و ئه قانووین بێبه وی  پته

ندیی بووین پێوه مس  مایف هه ڕه به   ێكنێوخۆی واڵت   حقووقیی  زم دا که نه اتنهو حاڵه ر هلگه نیه، مه

و  دا ئه ندییهو پێوه یک نوێ هلیه س ند کردێب. دایردهپه  اکین نێو خۆی واره و قه  یک بۆ پێکهاته رهده 

 بریتییه و    رکردووهانوی ده   )موازی(  ریباین دیپڵۆماس یی هاوته   6ڕادیپڵۆمایس"پا"که به    یهش ته

هل  ه ڕ یت  رفهده هل   هێندێک  بۆ  قانووین  و  خوار واره قه مس   ده اکین  یت  اتیبهبه   7ت وڵه ووی 

نگ  ماهه هه چ به  یک،  ره ده ی  هادینهنه ندیی  پێش  پێوه بۆ بردنه اتین فێدراڵ  وڵه اکین نێو ده رێمه هه

ده گههل س یاسهجێبه بۆ  و    توڵه ڵ  ده جێکردین  ب رێم ئاس یت هه   رسههل  وه ره یت   یت نیه   ه ، چ 

 
5   NGUYEN Quoc Din, PELLET Alain (et alt.), Droit international public, LGDJ, Paris, 8ème 

édition, p. 632. 

ش تااکین مک  پارادیپڵۆمایس بۆ ههی گرتووه. خودی چهرهوه هل واڵاتین 'رۆژئاوایی'دا پهاکین زایینیهس ته هل شهیه  م دایردهئه  6

  كێتیی ئورووپادا. اکین نێو یهمهرێمه فیدراڵ و ئۆتۆنهڵ پراکتیک  اکاندا و ههگهندیی هلپێوهوه هلڕێتهگهزاییین ده

(Eds.), Federalism and International  SOLDATOS, PanayotisN, Hans J. and MICHELMAN

Relations: The Role of Subnational Units. Oxford 1990, Clarendon Press. 
7 Sub-State entities. 
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هلراکبه  ئاقاره گهری  ده ڵ  انوه سهاکین  به   ندیاڵیت  هل  داکۆیک  و  ندییه  وه رژه و  ئابووری 

 . خۆاکنربه واره انسه قه  اکیننگییهرههفه 

وه  یهخۆییربه وین سه به خه میشه  هه ك که  یه وه ته ی نه وه ک بزوتنه ی کورد وه وه بزوتنه 

به وڵه یی ده دڕنده دیکتاتۆری و  ر  رامبهبه و هل   ژایوه بووه   دایشر کوردس تان سهاتین حامک    انچار 

ی  دهم  سه دووه ی  ات و نیوهره سه   هل ،  رێه ب  یی" وه ته ڵگای نێونه "کۆمه   ۆ هاوار و هاانی خۆی ب

دا بووه.  ییوه ته یک و دانپێدانراین نێونه رهندیی ده زراندین پێوه وڵ  دامه وام هل ههرده وه به مهبیس ته 

ییانه دانراوه  وه ته ه یه نیتایهمل و که و گه ڕا بۆ ئه تڕه مک  پارادیپڵۆمایس هل بنهوه که چه ڵ ئه گههل

خاوه  خوارده یهواره قه ین  که  )وڵه یک  فیدرایل(یت  این  به   8ن،-ئۆتۆم   چه ئێمه  مک   اکربردین 

یشتین  تێگه رم و  نه یک  یه واژه س تهزاننی که ده به گوجناو ده   وه ر ئه بههل  دالێره   پاڕادیپلۆمایس بۆ کورد

  ،وهیک دیکه الیههل   .یههه   یشو بواره اکین ئه قییه وندنه حقو سهشهخۆگرتین گه و تواانی وه   ئاسانه

  ڕیینتێپه   پاش که  ک  یه واره )قه رێم  ابشووری کوردس تان  یت هه ی حکومه وه ره اکین ده ندییهپێوه 

س تووریی هل ئاس یت  دانپێدانراین ده  دوای و نیوێک    ههده   و    ،زراینهل دامه   ههسێ ده   نزیک به 

رزگیه وه بزوتنه رسوش یت  هێش تا    عریاقدا، س یاس یی  خانه   (ماوهی  انه ارخیواز یک  ی هل 

ی کوردی  هیو فۆرمووهل س یاسیئه   یوێته چوارچێوه كهده   شمه ئه   .ێگردا جێ ده پارادیپلۆمایس

 .نهکابت ده خه  یکه بۆ هاوش ێوه  هل قۆانغ  ئێس تاداش اکین دیکه پارچه

ره چاالیک پاڕادیپڵۆماس یی کورد  ری هه كتهنگ و ئه پێشه   اڵیت کوردس تانهل رۆژهه 

ما و به چ ئاماجن  ر اکم بنه سههل  ین خۆیمه به درێژایی ته و حزیبه اڵم ئاای ئه حزییب دێموکڕاته. به 

رسوشت و    ؟ بووهدا  ییوه ته نێونهندیی  پێوه پێش   زراندن و بردنه وڵ  دامه هل هه   کیهفه لسه و فه 

ندییه جهیاین و هاوکێشه  ڵ بلۆکبه گه و حزیبه هلی ئه ڵه مامهندییانه چ بوون؟  و پێوه رێاکری ئه 

بووه؟  ییهانوچه  چۆن  حزیبه  ئه اکن  هل یهراده   چ و  پشتیوانیی  رجنسه   ک  کۆمه   و  و  ڵه  کۆڕ 

مێدایییه وه ته نێونه و  ئینساین  و  س یایس  خه   اکینییه  الی  خۆی  بۆ  گه ابیت  پریس  ی کههلو 

 
دیپڵۆماس یی  وه یواژهس تهمک و دهاکین تر، چهتییهوڵهیره دهره غهکتهبۆ ئه   8 م  دیپڵۆمایس'  رم  این 'رێگای دووهانفهک 

(Track II Diplomacy .به اکردێ ) 
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ی هلسهاکین مه زاده زاتییه ر ته رامبهبه هل   یتتوانیویه   داو بواره هلحزییب دێموکڕات    ئاای   ؟ کێشاوه را

ێب  رانه چنی که ده و فاکته ئه ؟ ڕابگریێخۆی پیێ   اکنداختهسه   9مایک و دیل رهکورد و فشاره ده 

هه  به ی  واقعبینانه   نگاندینڵسه بۆ  و  الواز  هلتێکۆشاین  اکین  هێزه خاڵه  بواره حزیب  ر  به هلدا  و 

   ێب چ بکرێ؟ بۆ داهاتوو ده  ؟چاواین بگرین

 دێموکڕایت لالی حزییبقه ه فتا و پێنج ساڵ ت هل حه   وه دا به ئاوڕدانه وڵ ده م ابسه هه ئه 

  شس تهبه و مه پرس یارانه پێشنیار باک. بۆ ئه   م ییدا واڵمێک بۆ ئه وه ته س تێین نێونه به   هل  کوردس تان

م واتره  ئه   10یت، دا کردوویه و بواره که حزییب دێموکڕات بۆخۆی هل  کیهێناسه سنت به پ پشتبه به 

کوردس تاین  وه که نه گرێتهندییانه ده و پێوه موو ئه هه  و حزیبه ئه  پاڕادیپڵۆماس ییێن که وای داده 

هل  ن که و ش تانه ئه   و  مسیی حزییب دێموکڕاتبیایت ڕه دهئه  ته اببه  م ئه ێو  ن اکین فاکته  و نه ئێرانینی.

رحاڵ  هه این به   کراون ابسوه  و حزیبه ئه   اکیندایره   تییه سایهو که    رانن رێبه الیههل   ودادادرێژمه

مڕۆ  ۆ ئه ب  پێکردن و تۆمارکردنیانکه ئاماژه   درێبوێر ده   اتنهاببه و  هل   خۆ دا  لێره چیدیکه هنێین ننی. )

  ویت مێژوویی ه ڕ مسیی حزییب دێموکڕات هل  گواتری ره   هاروه هه   نووسینه   م ئه   .(رێان انز به گوجناو  

 ش یالکیت اکریی جیاوازییه فیکری و ته انچێته نێو ورده  و  اکخۆیدا چاو لێ ده  یوه ره ڕوو به ده 

م ابسه کۆی  اکین ئه ره وه ته   یوه لێکدانه   وه کهڵ ئه گه هل  11و حزیبه. ئه   اکینڕیزه   نێواکین  ه و دابڕان

ده مهته  دێموکڕات  حزییب  ئه وه،  گرێتهین  خاوی  لێکۆڵینهماتراییل  مه   یهوه م  نێوان  به  ودای 

حزیب  دامه هلهه زراین  دێموکڕاتات  حزییب  کراوه  12تبووین  )س نووردار   دا ندییهپێوه م  هل. 

 .(هاتۆته پێشر نه وبه مهو نیوێك هل  ههواقعیایت ده  یت هلڕه گۆڕانێک  بنه

 
 ردووکیان خراپ این اندڵخواز بن. که هه نێوان دوو بژاردهڵژباردن هلههواته انچاربوون به  9

پێناسهئه  10 انس نامهم  بۆ  و  عورفییه  نهیه  دهوایهتهی  دێموکڕات  حزییب  س یاس یی  سرتاتژیی  و  ئۆرگانیگرامی  ڕێتهگهیت  وه. 

و حزیبه  ی واڵیت ئهوهرهریی دهبهڕێوهی بهیت کۆمیتهاتیبهمڕۆدا بهمی ئهردهاکین حزییب دێموکڕات هل سهندییهیت و پێوهرایهنوێنه 

 یه.یهو پێناسهی ئهمرهه به
اکین  شكیالیت و لێکدابڕانهته یهانکۆیک اکینرهوهکێک هل تهمیشه یههه وهرهدنیای ده ڵه و ڕواننی بۆجۆری مامهزاننی که ده 11

 سکرد بوون. یت و دهی جار ڕواڵهدا زۆربهو بوارهاکن هلرچ  جیاوازییهگه، ئهمێژووی حزییب دێموکڕات بووه
 . ٢٠٠٦ی دێسامربی ٦هل  12
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 ی کوردستان حیزبی دێموکڕات   کیی ره ده ندیی  مای پێوه بنه   / ١

وه مهاد نوخته  به  کوردس تان  دێموکڕایت  حزییب  هلرچهزراین  بزاڤی    رخانێک 

گهرزگارخیوازانه  کو ی  هلردیل  دهڵه قه  دا  یه م  بۆ  پرۆژه که درێ.  کورددا  مێژووی  هل  جار  ی م 

ئه  گه س یاس یی  هلو  بنه سه هل  جه مایهر  فه ماوه یک  به  و  فه لسه ری،  هاوواڵتیبوون  و    هل ی  بیچم 

و  ئه حزییب دێموکڕات    زراینپاش دامه  ر هه که  وه رێ. ئه خێک ده دا ریڕنمۆد كیاکردروس تاییه 

به یت  ساهل ی ر   حزیبه که  خۆی  ده س تهده رسوشتیی  گرتین  س یاسییه سهوه    اک،ده جێ  جێبه   اڵیت 

ئه   هرێکهانده رێبهوه بۆ  کوردس تان  ی  کۆماری  و  حزیب  ماوه رهسه -راین  و  ڕای  کورت  ی 

اکین  ینییهیین و عه س ته زه رهکردین که و دابنی  بواری هێامسازیهل  زننگاوی مه هه  -م زمووین کهئه 

نه اڵتێکسهده  هه وه ته ی  و  الوازیی    هۆیبه   دایره  وه.ڵبێننهیی  بنیاتنان  بۆ  پێویست  ژێرخاین 

یش زۆری مشوور و  ، به وسادا انڕووین ئه ریجلومهو هه   ی ی انجێگپاراستین کۆمار هل ژینگه

رێبه وزه  بنه ی  داڕشتین  بۆ  کۆمار  و  حزیب  قه نێوخۆییه   ماراین  کوردی  وارهاکین  رخان ته ی 

غافڵ ننی و بۆ راکێشاین  ره ده ری  فاکته   هل گرینگییش  و اکته ر ئه هه وان  اڵم ئه به،  كرێده  یک 

 . ندهوڵ ده یی هه وه ته رجن و پشتیوانیی نێونه سه

کوردس تان  دامه   به دێموکڕایت  حزییب  کورد بژارده زراین  س یاس یی  ش ێوه   ی  ی  به 

خهتێده   سیس امتتیک میلهلکۆشێ  پریس  و  خۆی  حاڵهکه ته ابیت  هل  کێشه ی  و  یک  یه یت  ئزیۆهل 

دا هل خۆی دایر  وڵ ده ربێێن و هه ده اکین انوچه و جهیان  س یاسییه   وت و ئاڵوگۆڕه ه ڕ   دابڕاو هل 

ئه خشه نه کوێیی  هل   باک راوه ی  هاوکێشانه  هه   .س تاوهم  دێموکڕات  هل  حزییب  اتی ره سه ر 

یک نێوخۆیی  یه هلسهی کورد مههلسهاک که مه ست به تێکۆشان ده ده  وهڕه و ابوه وه به زرانییه دامه

یت  اکو اکین ئه به چاوخشاندنێک به دۆکومێنت و باڵوکراوه   یی بکرێ.  وه ته نێونه   نیه و پێویس ته به 

  وایت پێشه اتیبهحزیب و کۆمار به راین بیننی که رێبه ده  حزییب دێموکڕات و کۆماری کوردس تان

وه  خپێدانهڕواین و ابیه م بوون و به چاوه وده اکین ئه ییهوه ته ئاگاداری ئاڵوگۆڕه نێونه   دممهقازی حمه 

اکین خۆیدا زۆر  هل نوتق و وتووێژه هاروه هه  رۆک کۆماری کورداین ڕوانیوه. سه و ئاڵوگۆڕانه هل

هه   جار نیشانداین  و  قانیه بۆ  کورد،  ت  س یاس یی  داوای  و  ویست  بووین  به ئاماژه ئاسایی    ی 
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گهئه  هلزمووین  جهیان  گه الین  بهبواری  ایربهسه   یشنت  دادپهوه پێکه  نخۆیی   ن ایرانه روه ژایین 

وه هل  ره ر دنیای دهسه هل  انیشنت و زانیارییس تێگه م کهکه   و اکتهئه   یوه ر ئه به هل  دایره  13کردوه. 

ی  وه نگدانهاکن زۆرتر ره ربڕین و فۆرمووهلهێندێک هل ده   یهوادا بووه، جاری وائاس یت پێشه 

منی  کهدایره. بۆ منوونه یه یان پێوه  اناکمڵیی س یایس و حقووقی ن و  ک بووڵست و هیوای خه هه

  و کۆنفرانسه واوی ئه یی کورد[ هل ته یت میللاک که "]حکومه و حزیبه پێش بیین ده ی ئه رامنامهمه

به لییانهملیهلینهبه  ژایین  بۆ  دائه ریهشهی  خۆی زرێن،  مهت  نفوویس  گوێری  واوی  ته   به 

ئه حقووقه  داوا  خۆی  باڵوکه رۆژانمه   14".اکتاکین  "کوردس تان"  حزییب  وهره ی  بیی  ی 

زمی نه   رپێییسهوه خستنه می جهیاین و  ڕی دووه ی ئاگری شه وه ایین کوژانه به رههل به   یش دێموکڕات

  ی سوڵحریف پاشا به انئومێدی کۆنگره ک شهجماره وه کورد ئه "  نووسێوه ده به دڵنیاییهجهیانیدا  

 15!گرێ"رده خۆییه وه ربهبیعیی خۆی که سه و "حقوویق ته  "جێ انهێڵێبه 

دێموکڕایت قۆانغه   حزییب  هل  خه کوردس تان  دواتری  هه اکین  خۆیش یدا  میشه  ابیت 

پێوه هه نێونه بووین  هه وه تهندیی  به  ڕه یی  زانیوه.  قێکی  خۆی  ئه ابوه   به وای  حزیبه  ڕی  و 

اکربه وانه پێچه"به  ئیدیعای  کۆنه دهی  و  زۆردار  پێوه په س تاین  که  هه رست  بزوتنه ندیی  یک  یهوه ر 

و نێن، بووین ئه کرێگیاوی داده یی و به سرتاوه ی به وه به نیشانه رهڵ دنیای ده ه گهل رزگارخیوازانه 

وپێشچووین  ره اکین انرسان و به تییه ڕهرجه بنه کێک هل مهدا یه وه رهندییانه هل دنیای ده ش نه پێوهچه 

 
اکن هل  ل و پێکهاتهنێوان گهی هلتهداڵهو عهر ئهگهڵێ ئهوا دهودا پێشهکه هل ١٣٢٥ڕی مهی ابنه ٣١بۆ منوونه نوتقی رۆژی  13

دس تان،  ی کوروه. رۆژانمهمێنینهدا دهی ئێرانش دابنی بکرێ، ئێمه هل چوارچێوهدی هاتووه بۆ ئێمهوی وهمریاک و شووڕهئه

 .١٣٢٥رداین ی جۆزه٦(، ٥٠ژماره )
)به  14 مه ١٧ندی  کوردس تان.  رامنامه(ی  دێموکڕایت  حزییب  ههگههلی  ڕهڵ  دهكهواییهموو  هلی،  که  گهاکتهو زاننی  الین  دا 

زم  حقوقیی هیچ اکتێکیش نهیش تووه.  گهاکن رانهییهوهتهکۆنفڕانسه نێونه   ستیان وهوخۆ دهیل کورد راس ته كوو گهی وهس تهژێرده

 کردوه. ت حیساب نهوڵهرێك  بوون به دهک پێوهی دانیش توواین وهیی رێژه و ژمارهوهتهنێونه 
به سڕتاگه. ده١٣٢٥ڕی  مهی ابنه١١(،  ٤١ی کوردس تان، ژماره )ی سوڵح"، رۆژانمهورد و کۆنگره"ک  15 یشتین کورد 

دا زۆر م  جهیاینڕی دووهرگری هل شهاکین دهی انوچهی س یاس یی ئایندهخشه ی نهابرهیت هلوڵهاکین راوێژی نێودهچوارچێوه

 م  جهیاین توانیبووی بیاک.كهڕی یهدوای شهاکین ئاش یت هلمرت بوو که ئێلییت کورد هل اکیت کۆنفرانسهش کهوههل
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بزوتنه هه هه یه وه ر  هه   16یه".قخوازانه یک  گشتیی  شوێندانه سکرتێری  ئه ره  واته  ری  حزیبه  و 

ایم و  په  کێک هل بوو، یه  یش پاڕادیپڵۆماس یی کورد شکێینو رچه   نگپێشه که  دوکتور قامسلوو

هه  به   اکینییهمیشه پێداگرییه  مه وه ته نێونهپێویستیی  کردین  بووهلسهیی  کورد  هل  ی  حزییب  . 

اڵم  زانس یت به عقوول و مه  یکیهروانگه   و حزیبهئه  که وه بووه وڵی بۆ ئموو ههیشدا هه دێموکڕات 

سه  و  مه ربه س یایس  بۆ  نێونه خۆی  هه وه ته ساییل  پێوه   ؛ ێبیی  نه ندییهسیس متی  باک اکین    ؛هادینه 

یل کورد  ندیی گهوه رژه پێناو به هل   و  ؛رده باکروه په زای بۆ  اکدری شاره   ؛رخان باکئمیاکانیت بۆ ته 

پێویس تییه  خه و  به اکین  ره ابتدا  به  و  دۆگامتیسم  هل  ئه عایه دوور  س یایس  یت  انڵی  کهخالیق 

 . وهجۆر اتیق باکته جۆربه 
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 کان تییه وڵه نێوده   ندییه ڵ بلۆکبه گه ڵه له مامه   / ٢

چاره  سێ  کۆی  سه هل  چاره مه ته   دهگه  دوو  کوردس تان،  دێموکڕایت  حزییب  گه  ین 

ی دوو  مریاک و هاوکێشه ت و ئه ریی نێوان سۆڤیه ووه که راکبه بڕ مێکدا تێپه رده ی هل سهده سه

نێونه پێوه     ره زاڵیت هه خیسڵه   ،ریمسهجه  ئه گهاکن بوو. هلییهوه ته ندییه  ر  ك دواتوه که وه ڵ 

وخۆ  ی اکت انڕاس ته ر پریس کورد زۆربه سهش بوونه جهیانگریه هل م دابهواری ئه شوێنه  17بیننیده 

ی خۆیدا هل  ابتگێڕانه اکین ژایین س یایس و خه موو قۆانغه هه   اڵم حزییب دێموکڕات هل، به هبوو

 ڕوو. اته خب تییه وڵه نێوده  ره مسه و دوو جه راکم هلبۆ هه خۆی روانیین  ه یو ڕا دخۆی

  ی دژه رهدا که خۆی هل به واکته رهلڕی سارددا حزییب دێموکڕات هه م  شهرده هل سه 

ده ئمیپرایلیس یت  پێناسه  ت دا  وه دهكرد،  پێڕه کۆشا  و  پاشكۆ  سۆس یالیستییش  ک  بلۆیک  وی 

اکین  ندییه ئیدئۆلۆژییه و حزیبه س نووربه ڕی سارد کۆاتیی پیێ هات، ئه وه. اکتێکیش شه جوڵێته نه

 وه. اکین خۆی سڕیهییه وه ته ندییه نێونه ری پێوه واوی هل پێوه ته پێشووی به 

 

 ت ی سۆڤیه بلۆک حیزبی دێموکڕات و    / ٢.١

کوردس تان  دامه  کۆماری  و  دێموکڕات  حزییب  تێکۆشاین  ئه پێش  -زراین  وانیش 

ژێاکفڵه کۆمه ده   هل  -ی  روو  که  دهاکتێکدا  دابینکردین  به هل ن    اکینیه لۆژیس تی  پێویس تییه ر 

یش سوور'  رته'ئه   ر ئاڵامین انزیدا،رامبههل به   وهامریاک و بریتانین ئه الیه ت هلچووین سۆڤیه هاانوه به 

ئێرانه  ابکووری  رۆژهه هل  ابکووری  ات  حزووری  وه  کوردس تان  هل بووهه اڵیت  ئه گه.  که    وه ڵ 

واو  ت بووه ته که کۆماری کوردس تان دروس تکراوی سۆڤیه   وه ڕ ئه مههل ئیدیعای دوژمناین کورد  

 
 . ٥یش وه، بهخواره 17
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  پاشوی هل شووڕه که  ئالسازی  ریی س یایس و ئیده هۆی پاشخانێک هل اکرتێکه به   18،مایهبنهێب

ڕاست  اڵیت نێوه ش بوووین رۆژهه هۆی دابه ها به روه ، ههیبووهل ئێراندا هه   وهره ئۆکتۆب  شۆڕیش

پشتیوان و    پێویستیی کورد به   ش گرینگرت وه هل   می جهیاین و ڕی دووه ین شهر دوو الیه سهبه 

ر پشتیوانیی  سهیک زۆراین هل هیوایه   اکینو بژارده   س تانی کوردڵکخه   یت،وڵه ێوده میانێکی ن هاوپه

هه سۆڤیه  هل  سه ت  هه رخیوازانهروه نگاوی  کورد  هلی  سۆنگه ڵچنیبوو.  یه وه هیو  که  منی  کهیه 

یت میلیل  ی "حکومه ندییانهو پێوه اک که ئه ی حزییب دێموکڕایت کوردس تان پێش بیین ده رامنامهمه

به  کورد[  خۆیبههل]ی  قازاجنی  ده گههل   رچاوگرتین  تر" داایندهته وڵه ڵ  نۆبه مه اکین  ی زرێێن "هل 

   19بن.وی" ده ه ڕزین شۆ یت مهوڵه ڵ ده گهمدا هلكه یه

عه  هۆاکری  زه به  و  سۆڤیه ڕوانییه چاوه   ،یینیین  پشتیوانیی  هل  کۆماری  اکن  هل  ت 

زای رووانکبییی  فه  ی "کوردس تان" و هلجاروابر هل رۆژانمه که  نبوو کیه کوردس تان به راده 

مبول  وی و سه هل شووڕه  نگریربڕیین سۆز و الیه ش هل ده ی ویڕهدا هێندێك زایده مه ردهو سه ئه 

سه  ببیرناده اکین  رکرده و  منوونه،.  ره   ۆ  هل ئۆرگاین  دێموکڕات  حزییب  مانگه کهیه   مسیی  اکین  منی 

 20نرالیس میوس س تالنی" "ژه  س ینپه  هل یترواتر و اببه سه واتر و  زۆردا و حزیبه خۆانساندین ئه 

ین  و شی 22"هۆردووی سوور"و انساندین    21ڵ "پڕاڤدا" گههل   اکینی وتووێژه وه باڵوکردنه بۆ   و

 تێدایه.  23ت ی سۆڤیه رکردههێندێک سه  س تدایندههل

 
،  دابوو ی کوردس تان پاڵیان وێو کۆمار  حزییب دێموکڕاتتیی کورد که  وایهتهی نهوهبزوتنه  یهیدان ساڵهو پاشخانه سه هلجیا    18

واته   ١٩٣٩زرا، ساڵ   یه که دواتر کۆماری کوردس تاین تێدا دامهو انوچهمنی رێکخراوی س یایس هلکهیه که یهجێی  ئاماژه

 زرابوو. ت بۆ ئێران و کوردس تان دامهیهند ساڵ پێش هاتین سوپای سۆڤچه
 (. ١٦ندی )به 19
 .١٩٤٦ی (، ژانویه١١ی کوردس تان، ژماره )رۆژانمه 20
 . ١٣٢٥ی لێوه(، خاکه٢٩ی کوردس تان، ژماره )رۆژانمه 21
 . ١٣٢٤ی ممهشه ی ڕه٨(، ٢٠و ژماره ) ١٣٢٤ی مهشهی ڕه٤(، ١٨ی کوردس تان، ژماره )رۆژانمه 22
راین بۆلشویک بوو  کێک هل رێبه. میخائیل اکلیننی یه١٩٤٦ین  (، ژوئه١١زمی"، ژماره )ی اکلینیین عهالوداع ئه"بۆ منوونه    23

 ت بوو. وڵهرۆیک شوورای عالیی دهمس  سه ڕهرگ  بهکه ات اکیت مه



 پلۆماسیی کورد  دی -پاڕا
 

 
 

 
12 

 12 

راین حزییب دێموکڕات و کۆماری کوردس تان اکین رێبه ندییهیت پێوه اڵم ئاای واقعیه به  

   ی بوو؟ چ داوه یداین کرده هل مه  ویڵ شووڕه گههل

کۆمیسێره    پێش،  ات ورمێ دێته هه شکری سوور  که هل ڕا  ١٩٤١ئوویت    مانگی  ر هل هه

ئه  و  به ره فسه س یایس  رووس  هل    شوانخسوازیهێزی  به   یک هیمینهزه رچاوگرتین  به هلاکین  که 

هه دامه   به   یانستهه   ،بووکوردس تاندا  پێوه پێویستیی  .  کردبوواکن  کورده ڵ  گههل   ندیزراندین 

  یس تێکی  یئه هه   وه ئه ی  ن و دواکههاابد ده رداین مه سه دا    ١٣٢٠زی  رماوههل مانگی سه وان  ئه 

فه هل یس  که انوی  هلرهه ژێر  و  س یاسییه نگی  ئاجێندای  به  بۆڕاستیدا  )پێته ابک  وه  خیت  وو 

شووڕه ئازه  ده   وی(رابجیاین  سه هل .  کرێابنگ  جه ره فهو  سکرتێری  عفهدا  ابقرۆف    حزییبر 

ن پشتیوانییان  ێن که ئاماده هیگهاکن راده وه به کورده وییه انوی شووڕه رابجیان به کۆمۆنیس یت ئازه 

 .  نوویس کورد ێبوا پێویس ته بۆ دایریکردین چاره پێشه  دیدی هل ک که ن. پشتیوانییه لێ بکه 

قسانه ئه  انکه   م  لێ  کۆنکرێتیان  ئه وێته ش یت  ات  اکته وه  فیقه و  دێموکڕایت ی  ی 

جارێکی دیکه  ێکی پوخترت  ت یئههه وا و  دا پێشه ١٣٢٤رماانین  رابجیانیش پێک دێ و هل خه ئازه 

می رههن. به کهت ده ین هل سۆڤیه مهقه ک و ته تیی ماڵی و چه داوای ایرمهوێ  هل وه ابکۆ و  چنهده 

سه ئه  پێداین  م  قه هه ده  ردانه  چه زار  بڕنۆ بزه  شه   24یک  انردین  که و  بۆ  ست  کورد  الواین  هل  س 

یک  ڵێین چه ها به روه اکن هه تییه . سۆڤیه بووهیک چاپ  زگایهده دابینکردین  ت و  ڕاهێنان هل سۆڤیه 

اکتێك    25  ن.انکه   ییجێاڵم هیچ اکتێک جێبه به   ،ندهاکن ده ش به کورده تیابر و تۆپ و پاره 

ندی  اڵیت انوه سه ڵ ده گهوا بۆ وتووێژ هل یک پێشه ره ی پشتیوانیی ده رچووین واده هۆی پووچ ده به 

  انڵکتای خه گۆ  پرسێده نووس ێک که لێیی  وێ هل واڵمی پرس یاری رۆژانمه هل   وه اتران،چێتهده 

 کۆمۆنیستتان هل  و حزییب  ڕا هێناوهوێکوچۆڵتان هل ی چاپ و چه س تهره انردووه بۆ ابکۆ و که 

 
 ش بووێب. ندهوهئه کوچۆڵهو چهیه که بڕی ئهگومان هه 24
به  25 چاپیی  ئێران،  کوردس تاین  دێموکڕایت  حزییب  مێژووی  خهوهکهریه سهکورته  ساڵ  "چل  هلی  )د.  ابت  ئازادی"  پێناوی 

سه  "نیو  و  قامسلو(  دێموکڕات،  دهعبدالرمحن  زاده(، چاپیی حزییب  الپه ٢٠٠٢ین  ژووئه  تێکۆشان" )عبدهللا حسن  اکین  ڕه، 

 و دواتر.  ٥٥
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 زگای چاپز و ده غه جگه هل اک و ش تانه راست ننی  ڵێ ئه وا ده ، پێشه زراندووهکوردس تان دامه

میدا بۆ ابکۆ ری دووه فه وه، هل سهابری س یاسییه هلت ڵبههه  26ورێز کڕیوه.هل ته  ویشامنکه ئه 

چاره پێشه  دایریکردین  ابیس  سه نوویسوا  ابقرۆیف وه  هێنابۆ  نوێرهل  به  و  گوتبوو گۆڕێ     

الواز یهوه ته "نه  ده هه   اوخوازانه د  نیاته ک  نه   یک  ایرمه ر  بکرێ  ستێکی  درێژ  الی  بۆ  که  یت 

بهده  ده ئه   ڵکوو  گوشێ،  ماچیش  و  ابقرۆفبه   27.اک"ده س ته  وه ئه   اڵم  ئه   ختهو   ی وه وێڕای 

کوردس تانیش    یتوڵه روس تکردین دهێب، دت هه ات اکتێک سۆڤیه که هه دا  وا ده دڵنیایی به پێشه 

ش ێكی خودموختار ێب به ده  نیاته   ی کوردیواره قه جارێ  ، پێیی وایه که  مێێندا دهرانمه هل به ر  هه

 28ئێراندا ێب.  خودموختاریرابجیاین نێو ئازه هل

دێموکڕایت ی  ت که هل فیقه ڵ سۆڤیه گهییه هل سرتاوه ڵی و به و تێکه ڵ ئه گه راورد هلبه به  

سۆڤیه ئازه  دیرتاوه،  که تییه رابجیان  زۆر  کوردس تاندا  کۆماری  هل  بوون.اکن  دایر  ڕای  رهسه   م 

راگه  دووپاته هۆگریی  و  کورده ایندراو  سۆڤیه کراوی  بۆ  پێوهاکن  کورده ت،  هلندیی  ڵ  گهاکن 

'موحته سۆڤیه  فه ڕهت  و  چه مانه'  هیچ  و  بوو  تێکه رمی  به ش نه  و  دایر  یهی سرتاوه ڵی  پێوه  كی 

سه   29بوو. نه کوردهدایره  حاشاکردین  شووڕهرابری  خۆاین،  کۆماریش  اکن  رووخاین  ات  وی 

مه نوێنه هل  دائمییی  ههرێکی  پێوه   30بوو. هاابد  و  مهحزوور  سۆڤیه یهلندیی  دیپڵۆماس یی  تیش  و 

هاواکری  ک بۆ  بوو نه   که دێریی دۆخه رگرتن و چاوه وا و کۆمار زۆرتر بۆ زانیاری وه ڵ پێشه گههل

  که اکتێك هامشۆف   شنێکچهبه   ،تی سۆڤیه وه کردهاکن هل پشتیوانیی به کردین کوردهم خاترجه و  

وا  رداین پێشه سه راهل گوندی سه  ١٩٤٦ین ی ژووئه ٢٠رۆژی  ت هل ورمێکۆنسویل سۆڤیه 

 
 . ٤، ل ١٩٤٦ی ی ژانویه١١(، ١ی کوردس تان، ژماره )رۆژانمه 26

27 EAGLETON, William, Jr., La République Kurde, Editions Complexe, Paris 1991, p. 11. 
28 Ibid. 
29 EAGLETON, op. cit., p. 170. 
30  JWAIDEH, Wadieh, The Kurdish National Movement, Its Origins and Development, 
Syracuse University Press, 2006, p. 264. 
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ئه ده  بۆ  باک  یهوه اک  لێ  داوای  که  ده رته ئه الماری  په   ررامبهبه هل  اکن  کورده یت  ئێراندا  ست  یش 

    31وه. نهکه نه

وساڵههل   کوردس تان  کۆماری  رووخاین  نێوان  ئێران  اکین  قۆانغی  ئینقالیب  که  دا 

رێبهنده هه   وتنه کهمی  كه یه ئورووپای  راین  و  کوردس تان  ابشووری  بۆ  دێموکڕات  حزییب  راین 

راین حزییب رزۆیک رێبه یت هلوقعیه نێوخۆی ئێران و مه  هلرکویت ساواک هۆی سه به   ه،اڵترۆژهه 

راین حزییب بۆ رێبه  موو شتێکپێش هه ی  وه غدا و ابشووری کوردس تان، ئه دێموکڕات هل به 

گرینگ   سه خستنه بووه  دێموکڕات  هه یکه هه   رپێییوه  س نووردارچهلێکی  هل ند  شکیالیت ته   ر 

ابت  ریج گوجناوتری خه لومه کردن بۆ هه و خۆئاماده  ب حزی   میوده رش و باڵوی ئه الواز و په 

)س ێپتامربی    می حزییب دێموکڕایت کوردس تانپاش کۆنفڕانیس س ێهه اڵم هلبه   . و تێکۆشان بووه

کیی  رهندیی ده دوکتور قامسلوو به سکرتێری گشتیی حزیب، بواری پێوه ڵژبێراین و هه  (١٩٧١

 چێ. گرتن ده  رهماڵن و په و خه ره اکین دیکه به ی بواره ک زۆربه حزیبیش وه 

ئه به  زه هۆی  که  مینهو  بۆیه  قامسلوو  ئه   دوکتور  اکری  و  هلخوێندن    اکدمیی 

زای ئیدئۆلۆژیی  فه  ها  روه هه و ببووی  یت چێکۆسلۆڤایک اتیبهبه ئورووپا    زایینیدا هل اکینهس تشه

ڵ رێژمیی شا، حزییب  گهمریاک هلرموگوڕی ئه ندیی گهدا و پێوه ی ئێمه ر انوچه سهم زاڵ به وده ئه 

بیێن. بۆ  ده   دااڵتبلۆیک رۆژهه هل  نیا  ندی ته زرانداین پێوه س تێین دامه دا به و قۆانغه دێموکڕات هل

ندی  غدا پێوه مپه هل به م کهر به ی سه وی و واڵاتین دیکه وڕه و یت ش فارهرێگای سه   هل   ،شوه ئه 

هه گههل کۆمۆنیس یت  حزییب  هلڵ  اکم  داده ر  واڵاتنه  ئه زرێێنمهو  تێکۆشه   ش مه.  حزییب  بۆ  راین 

)ته  ده ت  اننه دێموکڕات  ئه پاش  جه رچووین  هل  حزیبه  حزییب  و  بڕێک    اتینره ده   ،تووده(غزی 

س یایساکرتێکه هاواکری و    هاموشۆ و  اڵیتپای رۆژهه وواڵاتین ئورو هل    هێندێک   ڵگههل   ریی 

هۆگری و    اکینهێام و ئاماژه   داو قۆانغه هل مسیی حزییب دێموکڕاتیش  . ئۆرگاین ره وههێتوکه لێ ده 

 
 .٨٦مێژووی حزییب دێموکڕایت کوردس تاین ئێران، ل  کورته 31
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سه یه مپاتیسه هه یک  و  )نه ڵسه نگنی  خه نگێندراو  به  سه ک  کۆمار(  رده ستیی  تیی  کیهیه   بۆمی 

 32. یت تێدایهسۆڤیه 

ر کوردس تان و خۆڕاگریی بۆ سه  یی اترانپاش ئینقالیب ئێران و هێریش رێژمیی نوێ

ێق و بیوڕای  چه اکن، زوومی زۆر هل مێدایاکین جهیان هل کوردس تاین ئێران ده ی کورده کدارانهچه 

ک ڕی کوردس تان وه شه  (ڕانسهیت فه اتیبهبه )ش ێك هل واڵاتین رۆژئاوایی یی به وه ته گشتیی نێونه 

   33.نکهابوه چاو لێ ده دژه رمووز و  مه و رێژمیه   ئه قامگی بووینسه  یممار و ئه گهئه  پاڕامێرتێکی

ڵوێستێکی  هه اڵیت انوین،  این هل رۆژهه که نمیهاڵی خه ، دڵخۆش هل داڕماین قه اکنتییه چی سۆڤیه که

  مرتین رووماڵی دۆیخ کوردس تانکه   و  نخۆاین نیشان انده   ڵ کورددا هل گهندی هل پێوههل وتۆ  ه ئ

هه هل اکته  قه و  و  "پراڤدا"  ۆژانمه ڕ   ؛نکه ده   دایراانوییهستیار  هل هه   نگمه دهبه ی  ی  ابرهواڵێک 

  34وه. اکته ب باڵو  دایین ر رێژمیی خومه رامبهاکن هل به خۆڕاگریی کورده

ش  جمارهئه   ویشووڕهیت  رزی س یاسه عه   وه دایره کهڵهوه هل هه   رهه   یوه ڕای ئه ره سه

پاشخاین فیکری و س یاس یی پێشووتری حزییب  هۆی  به  یچشنی انێب، که  لێهیچی بۆ کوردان  

س یت پاش ئینقالب که وای کردبوو بۆ حزییب دێموکڕاتیش  ای ئیدئۆلۆژیکی خه ز فه دێموکڕات و  

ئ " گواتری"پرایلزیم میئانیت  یه   ،ی    ێب،  انچاری  35ی "پاتریۆتیسم"اتقیاکریی    میکه پرس یاری 

چه وی  شووڕه زۆر    گواتریی  زگایدههل  اکین  اتپۆکردووه   مکه و  هێش تا  دێموکڕاتدا  حزییب 

وه  ن حزییب دێموکڕاته الیه هل  اتویداس یت هه اکین شه ساڵه  رجنه که هل و سه اڵم ئه . به دنوجوومه

 
ی "کوردس تان"، رۆژانمه م   وری دووه(ی ده١٠نگری ئاش یت هل مۆسکۆ"، ژماره )اکین الیهی هێزهبڕوانه واتری "کۆنگره  32

 .١٩٧٣س ێپتامربی 
اکین واڵ و ریپۆراتژ هل رۆژانمهاین ههدا دهمهردهو سهك ئێریک روولۆ و کریستیان مۆر و زۆری دیکه هلواانین وهرۆژانمه  33

اکن ئیشاره  ئیتالیاییه  ۆ رۆژانمه اکین خۆیدا بت میش ێل فووکۆش هل ریپۆراتژهاننهوه. تهنهكهیت "لومۆند"دا باڵو دهاتیبهڕانسه بهفه

 اک. ری کوردس تان دهبه فاکته
34  KUTCHERA, Chris, Le défi kurde ou le rêve fou de l’indépendance, Bayard, Paris 1997, p. 

181. 
 س یت. رهنپهتهوه 35
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سۆڤیه  پاش  اتیبه )به   درێده  تبه  گهئه به یت  ره ره یشتین  جنام  سۆس یالزیمی خنه ویت  هل  گرتن 

حزی مه هل  ئامرازێکنده وه ئه   دا(ب وجوود  ئه تسازییهۆویه   بۆ  ی  حزیبه  نه سههل   و  ی خشه ر 

یت که  اتیبهمێکدا به رده )هل سه   بوو  اکین نێو ئۆپۆزیس یۆین ئێران و کوردس تانملمالێن فیکرییه

رێته  که به ڕه یویست شه زۆری ده  ڵه به دا، کۆمه ڵه هل نێوان انخۆش یی حزییب دێموکڕات و کۆمه 

به مه و  فیکری  هل یداین  ئیدئۆلۆژیک  ئه به رگی  دروس تکردین  وه ئه   (،باک  انکۆکییهو  ر  بۆ  نده 

ك دواتر  وه  وه وانه پێچهبوو. به نه وی  شووڕه  رگایی ده وه کرانه و   ریی س یایسدینامزیمی اکرتێکه 

  یرهجنه ی په وه دا کرانهو بواره ئااکمی اکری البۆراتواری فیکریی حزییب دێموکڕات هل  36بیننی،ده 

   ڕووی حزییب دێموکڕاتدا بوو. سۆس یال دێموکڕایس و ئۆرۆکۆمۆنزیم به 

تێکی  خیسڵه ی فیکری و س یایس هل مۆسکۆ ویی کوێرکوێرانه ڕه ێمێکدا که پ ردههل سه 

می شهی شه ، حزییب دێموکڕایت کوردس تاین ئێران هل کۆنگره اکین ئێران بووپههێزه چه   رچاویبه 

ئاماجنی  ک  وه سۆس یالزیمی دێموکڕاتیک  " و داانین  ابسی "کورته س ندکردین انمیلکه خۆیدا به په 

ئاس یت کوردس تان و    نیا هلک ته و اکته نه كی کردبوو که بۆ ئه ندییهس نووربه   ،دواڕۆژی خۆی

انوچه ئێ و  سه   ران  به جۆرێك  بوو،  هل رکێشی  بوومه   ڵکوو  حزیبیشدا  یک  یهرزه هلنێوخۆی 

به ته  هێنا.  شکیالتیی  خۆیدا  گره وه رهالککهیه دووی  ئه ی  سه وی  حزییب  ش  رکێشییه و  بۆ 

قامسلوو   دوکتور  و  حزییب    ڵژبێراینهه دێموکڕات  گشتیی  سکرتێری  به  گۆرابچۆف  میخائیل 

شوو ئه به هل  بوو. وی  ڕه کۆمۆنیس یت  انوبراو  وه ر  بگرێتهلێ ی  ئاقارێك  حزییب    که   ربه   بڕابوو 

اکریگه هلدێموکڕات   قامسلوودا  ژێر  دوکتور  ریفۆرم ریی  جێبه   بۆ  سۆس یالزیمی    جێکردینهل 

 حاند هل  خۆاین  هۆگریی و    ئومێد ی  که رهم حزیبه و رێبه ئه وال  مههل  کرد،نگریی لێ ده الیه   دازانس یت 

"سۆڤیه   ابچۆفگۆر اتزهو  په هو شارنهان  "دایت  هل  قامسلوو  دوکتور  بۆ  .  خۆیدا  پیۆزابیی  ایمی 

چاوه  و  هیوا  به  ده ڕوانییه گۆرابچۆف  هل  یق  ده   37،دوێوه  "پرێسرتۆیاک"  و  "گالس نۆست" 

ت هل زۆر  کێتیی سۆڤیه اکین نێو یه هل ئاڵوگۆڕه   پێشوازی  وه وكرێنهدا باڵو ده حزییب دێموکڕات

 
 .٢.٢وه، بڕوانه خواره 36
 . ١٩٨٥ماریس ی ١٢ف، ێایم  پریۆزابیی دوکتور قامسلوو بۆ گۆرابچ په 37
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و  هل   رۆژانمه ته اببه واتر  ده اکین  کوردس تاندا  ئێراینچه   ،تهاواک  38بیرنێ. ی  ئۆرتۆدۆکیس    پیی 

به ابره سه ئه   یانموراتحیه   وت  تێیی  پاش  ئاڵوگۆڕانه  و  که و  بووین    یهۆبه وتووه  دۆگامتیک 

ش شتێك نیه  وه ئه   39.كرێوه لۆمه ده ن حزییب دێموکڕاتهالیه ، هلی نیهوه خۆداچوونهتیی به ئازایه

هه  نیشانداین  هل  رێبه نهمیه جگه  فیکریی  به ی  هل  کورد  ئۆپۆزیس یۆنێكی  رامبه راین  و  موده ر  عی 

اڵم کۆی  . به یهودی رێژمی ابشرت ن یل کورد زۆر هل هی خاکین گه که روانیین بۆ مافه یب  کتهمه

ئاڵوگۆڕه  هل  دێموکڕات  حزییب  شووڕه ئاانلزیی  نێو  ئه اکین  ئه نده وه وی  س یاسییه،  نده  وه ی 

مرتین ابیس  دا که ندییهو پێوه ی حزییب دێموکڕات هل ٩و    ٨اکین  ئیدئۆلۆژی نیه و راپۆریت کۆنگره 

هل  پێداگری  زۆرتر  و  تێدایه  ڵوێس یت  هه و    شڕۆڤه رچووین  ده   ستدرور  سهئیدئۆلۆژییان 

بلۆیک    شاینڵوه ههکریه به هل و    و به گۆڕانڕوویت  ه ڕ اکین  واره شوێنه ئااکم و  خۆی حزیب و  ربه سه

 ن.كه اکندا ده ییهوه ته ندییه نێونه اڵت هل پێوه رۆژهه 

س یاسییه هل گوترا  وه   ،وهابری  ئه هه ك  دێموکڕات  مانه  مووی  حزییب  بۆ  ته بۆ  نیا 

نێوخۆی و    کوردس تان  دینامزیمی  ئێراین  ئۆپۆزیس یۆین  ره و  هل دواتر  بۆ  رگاداین  ده نگه 

ئورووپا  سۆس یالیس ته کردنه اکین  رۆژنه وه و  به یهی  هل  ابیت  خه ر  سهک  لکیان  که   رۆژئاوا حزیب 

ده ندهوه ئه ان  ده .  بووهه سه ڕێته گهی  پێوه وه  س یاس ر  یه ندیی  و  دێموکڕات  حزییب  كێتیی  یی 

  دواداچوونه به و   رجنموو سه و هه وی به هیچ جۆر هل ئاس یت ئه ریی شووڕه ت، واڵمده سۆڤیه 

هل نه دێموکڕات  حزییب  که  سااڵنه بوو  سه و  خستبوویه  ئه دا  جه ر  ته مسه و  جهیانییه.  ت  اننهره 

نیا ته   . راین حزیب بدایزا به رێبه و   ،رداین س یایسبوو بۆ دیدار و سه مۆسکۆ هیچ اکت حازر نه 

چاوپێکه   دیدار شووڕه     وخۆ راس ته   وتین و  کۆبوونه هل  بوو  یه وه وی  خه ک  مانگی  رماانین که 

تێکی حزییب  یئهو هه   40ری س یاس یی حزییب دێموکڕات فته یت ده یئههه نێوان  هل  هل مۆسکۆ   ١٣٦٤

 
ی حزییب ٢٧ی  ری هل کۆنگرهودا گۆڕاین اکدری رێبه، که هل١٣٦٥ی  ڵێوه(، خاکه١١٣ی کوردس تان، ژماره )رۆژانمه   38

 وه. تهدراوهخش لێکبه ئاڵوگۆڕێک  هیوابه ویکۆمۆنیس یت شووڕه
موو  . به هه ١٣٦٨ی  لێوه(، خاکه١٤٨ره )ی کوردس تان، ژمارواتری رۆژانمه سه اکندا"،  پهیران هل رێکخراوه چه"قه بڕوانه    39

 یت.اکن ڕا دوکتور قامسلوو نووس یویهنیشانه 
 اتح اکواین. ن زاده و فهسهبدوڵاڵی حهپێکهاتوو هل عه 40
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شووڕه  چووینوی  کۆمۆنیس یت  حزیبیئههه   هل رێگای  ئه   یت  هل بۆ  دانیشنت  بۆ  ڵ  گهفغانس تان 

سوود و پڕ  وه که به ڵ ئه گهوانه هل کۆبوونه   و. ئه جنام درائه  دا،و واڵته حزییب کۆمۆنیس یت حامک هل 

  41. وهوێته که اڵم هیچ شتێکی کۆنکرێتیان لێ انرۆک بوون، به نێوه

مانگه   هل و  ساڵ  یه دواینی  سۆڤیه اکین  هه تیشدکێتیی  هه ا  و  قامسلوو  دوکتور  م م 

شه که جێنشینه  دوکتور  به فکه ڕهی،  انمه ڕهندی،  اندزه   مسی  شوارد  ئێدوارد  وه بۆ  زیری ی 

سۆڤیه وه رهده  هلهه   نێرنده ت  ی  رۆڵه ات  شووڕه و  که  ده دا  هاوکێشه وی  هل  پاش  یویست  اکین 

اڵم  به   42، وهرێته دا بیگێڕێ، ئاوڕێک هل پریس کوردیش بدعیاق   ئێران و ڕی  شه واوبووین  ته 

   . وهدرانهرگزی واڵم نه م انمانه هه ئه 

وێس تگه  هل   رهایتسهبه ی  دواینی  دێموکڕات  حزییب  انهاوشاین  و    ڵگهانهاوسان 

گیانه وی  شووڕه سۆڤیه اکیت  کۆاتییه بوو  تڵاڵی  هل  ده   ١٩٩٠ی  اکین ژوئیه .  ریی  س پێشخه به 

مێژووئه  انوه کۆمیته   به  رسه   نس تیتۆی  کوردنشینه ئه   ندییی  کۆماره  کۆمۆنیس یت  اکین حزایب 

)ئازه سۆڤیه  ئه ت  قه رمهرابجیان،  به نس تان،  کۆنفرانس ێک   )... "کۆنفڕانیسزاقس تان،    انوی 

چێ که حزییب دێموکڕایت کوردس تاین ئێران  ڕێوه ده به   هل مۆسکۆ   وی" اکین شووڕه کورده   نێوخۆیی

به هڕ به  تێیدا  ده مسی  گشت شدار  سکرتێری  و  شه ێب  سادق  دوکتور  حزیب،  هل  فکه ڕهیی  ندی، 

کۆنفرانسه که یه رۆژی  پێشکه کهم  واتر  ده دا  هلش  ئه گهاک.  کۆنفرانسه ڵ  که  ژێر  هلکه  وه 

ده ئه   رستییرپه سه سه س تهندامێكی  کۆماره رۆاکیه ی  شووڕه تیی  به اکین  ده وی  چێ،  ڕێوه 

ت کێتیی سۆڤیه یه ئیدی  رحاڵدا  هه ێب و هلده   اکدمییم کۆنفڕانسه زۆرتر ئه اکین ئه رسوش یت اکره 

 ڵبچێن.ر هه سه س هیوای هلهل دۆخێکدا نیه که که 

 

 
 ن زاده. سهحه  بدوڵاڵڵ عهگهگفتگۆ هل 41
 . ١٣٦٧ی ممهشه (، ره١٤٧) ی کوردس تان، ژمارهرۆژانمه 42
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 پی رۆژئاوایی / چه ٢.٢

ڵ  گهوتۆی هلیک ئه ندییهر پێش ئینقالیب ئێران حزییب دێموکڕایت کوردس تان پێوهگهئه 

و تۆڕه  رگرتن هلڵك وه کهپاش ئینقالب دوکتور قامسلوو به بوو، هلنه   اکنڵه رۆژئاواییه کۆڕ و کۆمه 

ئینساندۆس تییه رههفه  و  هلنگی  حه  ی  فه کۆاتیی  هل  زایینیدا  دروس یت  فتااکین   43،کردبووڕانسه 

به پشتبهبه   هاروه هه زه سنت  ده سههاتنهی  ته رفیه و  فه   پچه  اڵیتسه ر  س یاسه   ڕانسههل  یت هل 

ی  پێکڕاست و شۆڕیش ئێران  اڵیت نێوه ڵ واقعیایت رۆژهه گهعامول هل ته   بۆ  داو واڵته ئه   یوه رهده 

ده فه،  وهێنابو  سه ڕانسه  بۆ  کۆیهاکته  هلنزیکبوونهک  سۆس یال    وه  و  سۆس یالیست  پارته 

یشنت به  ڕاگهتس ی ده موێنهیک که یهروازه و ده  اکین ئورووپای رۆژئاوادێموکڕات و کۆمۆنیس ته 

په پرۆسه   .دنیا ئیعتبارێکی  و  دێموکڕاتیک  سۆس یالزیمی  دێموکڕات    یش س ندکردین  حزییب  که 

پابه به  پره هۆی  به  دێموکراتیندیی  و  ئینساین  وه ییهئورووپاالی  هل   44وه اکنه ه ینسیپه  س یت  دهاکن 

 اک.که ئاسانرت ده ، اکره هێنابوو

میرتان   فرانسوا  سه   ١٩٨١مای    ی ٢١ڕۆژی  اکتێک  فه ر به  کۆماری  ڕانسه  ۆک 

هل پشتیوانیی  "  نووسیبوویۆ انوبراو  خۆیدا ب  ایمی پیۆزابیی هل په   ، دوکتور قامسلووردراژبێڵهه

چونکه    ،خۆڕا نیهدا هلو اکته دوکتور قامسلوو هل   اینیی رخهئه  45."دڵنیاینابیت خۆمان  ئێوه هل خه 

 انسێ. مسی ده ڕهبه حزییب دێموکڕایت کوردس تاین ئێران    نهلمهڕانسه عه یت فهوڵه مێک دواتر ده که

اکبینه به ڕێوه به  شێسۆن وه ری  لکۆد  دهی  حکومه وه ره زیری  ی ی  انمه هپیت  هل  مۆروا  بیهر  ه  کدا 

وه که ئێس تا که ایسای  اکته ده   یئاگادار،  بۆ سکرتێری حداک  ١٩٨١امربی  نۆڤی  ٢٥ویت  رێکه 

ی حداک  وه ستێکی قانووین نیه بۆ ئه ربه هیچ به وه،  ته شاوه ڵوه هه   ڕانسه هل  فه   اکننه بێگانه جنومه ئه 

ی پراکتیکی دیپلۆماس یی رچگهڕی انوبراو ئه وه. به ابوه یت هل پاریس باکته رایهرێکی نوێنه فتهده 

 
مامۆس تایهی ژایین ئااکد دواینی بڕگه  43 پاریس  اڵتییهنس تیتۆی زمان و شارس تانییه رۆژهه یت هل ئهمییی دوکتور قامسلوو  اکین 

 )ئینالکۆ( بوو. 
 .٥یش وه، بهبڕوانه خواره 44
 . ١٩٨١ی مای ١ایم  پریۆزابیی دوکتور قامسلوو بۆ فرانسوا میرتان، په 45
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یت  وڵه ت به ده رفهده هل پاریس  رێک  فته ی ده وه اڵم کردنهمسی انسیین تێدا نیه، به ڕه ڕانسه به فه 

ده فه  هه ڕانسه  که  ئه دا  ته مان  هل و  هل  تیی رایهنوێنه   ڵگهعاموهل  که  باک    ئۆفییس   ڵگه حداک 

 ( ڕانسه ی فه وه رهیت ده زاره " )وه ێ"کێ دۆرس   ، واته اکده   س تیینهلری فه رێکخراوی رزگاریده 

ر  دا هه وه کرده   هل   .و پارێزگاریی دائمییی پۆلییس بۆ دابنی باک  ندیدا ێب پێوههل   ڵیگهرێکوپێکی هل   به 

ێب که  نیا رێکخراوی س یاس یی ئێران ده ته ک نه حزییب دێموکڕات یک زۆر یه ات ماوه  .ێبواش ده 

دوکتور  ڵکوو به  46،كرێت ده عوه اکین پاریت سۆس یالیست ده ه گرینگه و بۆن  موو کۆنگره بۆ هه 

این ڵه ح" مامه رجهک "موخاتیب ئه وه وه ڕانسه ن فه الیههلراین حزیب هل پاریس نوێنه قامسلوو و  

 - رماینده یت بواری  اتیبهبه -وریددا  هێندێ مه ڕانسه هل  یت فه وڵه دا دهو سااڵنه هل  47كرێ.ڵ ده گههل

ده ایرمه دێموکڕات  حزییب  به  کۆنکرێت  هلتیی  هێندێک والشه اک.  هل  دێموکڕات  حزییب  وه، 

ابرمته   ،تداحاڵه ئازادکردین  منوونه  عیاقوییه ڕانسه فه   بۆ  کوردس تاین  هل    و   الکس   ،اکن 

    48دا. ڕانسه نیشان ده فه یت وڵه ده سڕتۆیش توویی خۆی به ده 

پێوه کۆیه سه بۆ  کهندییهک  هه هل   اکن  فه سۆس یالیس ته  دارجه لومهو  بۆ  اکین  ڕانسه 

و  پ  حزایب چه ڵ ئه گه دا که هل ده   و حزیبه وه به یت ئه رفهده   ،نکهحزییب دێموکڕایت دروست ده 

کۆمه  و  مێدایییه   ڵه کۆڕ  و  ئینساین  و  دیکه اکن  س یایس  واڵاتین  رۆژئاواش  هل  ئورووپای  ی 

سوئێد،  ) ئیس پانیائاڵامن،  سویس  49، ئینگلس تان،  ئیتالیا،  هتد  ، بێلژیک،  ندی  پێوه   (... 

هل دامبه  هه مهزرێێن.  کۆنگره ودوا  گرینگه   موو  بۆنه  حزیب و  په دهبه   50اکین  و  این  حزیب  ایمی 

 
 . ١٣٦٦الوێژی ، گه (١٢٩ڵ دوکتور قامسلوو، ژماره )گهی کوردس تان هلوتووێژی رۆژانمه 46

47  KUTCHERA, op. cit., pp. 202 et 203. 
گرت. حزییب   اکنیان هل عیاق به ابرمتهوییهڕانسهندیسه فهوریددا دوو هێزی کوردی ابشوور موهههل دوو مه   ١٩٨٢ساڵی    48

و دوو هێزه کوچۆڵی زۆر بوو( دایه ئهوره و چهغی گهبڵهی )که مهو ابرمتانهتدا نریخ ئازادکردین ئهحاڵهردوو  هه  دێموکڕات هل

 وه. ربگرێتهوهاین ڕانسهیت فهوڵهی هل دهوهێب ئهکوردییه به
مریاکی  یشنت به ئهسڕتاگهۆ دهک بیهروازهک دهڵ حزییب سۆس یالیس یت ئیس پانیا وهگهندی هلزراین پێوهدوکتور قامسلوو دامه  49

 (.١٢٩ی کوردس تان، ژماره )ڵ رۆژانمهگهێن. وتووێژ هلسوود ێب، دادهتواێن رۆژێک بۆ کورد بهالتنی که ده
ان ایمی ن که زۆرترین په یهو دوو بۆنه ی دێموکڕات ئهورهی گهماڵهی بنهوهکگرتنهزراین حزیب و یهی دامهجێژین چل ساڵه 50

 بۆ هاتووه.  وهو حزیابنههل
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رۆک  و سه  51رۆیک پارملانسه   ڵی حزیب و وه بی ئه ئاس یت ده ات    ئورووپای  اکینپه چه   تییه سایهکه

ایمێکی پشتیواین هل حزیبێکی  وێ په کهناڵ ههێب  نه   راوته کگا و اتپیێ دهی    52[ێشوو]ی پ   زیرانوه 

انوه س تهده  و  دێموکڕات بگا.ڕاس یت  حزییب  به  هل   53ڕاست  چاوپێکه جگه  دیدار و  که  و  وتنانه 

و پارملانتێر    و حزیابنه ڵ ئه گه به رێكوپێکی هل  واڵاتین ئورووپایی  هل  راین حزیب ران و نوێنه رێبه

به  حکومه و  هلرپرساین  واڵاتنه یت  جاروابر  ده  اینو  الیهێب،  و  چه حزیب  بنیاته  و  په  ن 

 54.نێرنه کوردس تانت ده یئهکڕات هه رداین حزییب دێـموبۆ سه  اکنیش ئورووپاییه

 

 مریکا کانی ئه كگرتووه واڵته یه حیزبی دێموکڕات و /  ٢.٣

مبانه گهئه  ابیسر  و   وێ  دێموکڕات  بکه ئه   حزییب  دهمریاک  هلین،  ابس  پێشدا    ێب 

ئه اکریگه تێگه ریی  س ێههبکه   دهڕهموجه   یشتنه و  'جهیاین  هل  که  و    یابرههل  م'داین  رۆڵ 

 ابو بووه. دا مریاکئه  رپرس یارێتییبه 

 

 وتاری دژه ئیمپریالیستی گ   بارگرانیی /  ٢.٣.١

وه نیه، حزییب دێموکڕایت یل کورده ندییان به گه به زۆر هۆاکر که هێندێکیان هیچ پێوه  

به ژایین،هه یش  کوردس تان  زۆری  خانه   ره  هل  خهخۆی  به ی  پێناسه  ابت  ئمیپرایلزیمدا  دژی 

 
 ی حزیب. ی دوازدهرۆیک پارملاین ئوتریش بۆ کۆنگرهایم  سهبۆ منوونه په  51
 ڕانسه و سوئێد.زیراین پێشووی فهرۆکوهبۆ منوونه سه  52
 (. CDUس یحیی ئاڵامن )بۆ منوونه حزییب دێموکڕات مه 53
منوونه   54 هه  بۆ  سه یئههاتین  حزییب  پارملانیی  گه  اکینوزهیت  مانگی  هل  هل ١٣٦٤الوێژی  ئاڵامن  دهسه دا  بۆ عوهر  حزیب  یت 

سه  و  کوش نێر )وهکوردس تان  بێرانرد  و  ئهرداین مادام میرتان  هاویین  ڕانسهاکروابری ئینسانیی فهواکیت  زیری  و    ١٩٩١( هل 

ری س یاس یی حزیب هل فتهتای زاییین بۆ دهش اکین ههاتی ساڵهرهیی و بێلژیکی هل سهڕانسهانتۆراین فهرداین پارملانتێر و سهسه 

 کۆیه. 
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نه بههلبه   کردووه. هاوکێشه رچاوگرتین  هل  ئینگلس تان  نیوه ییهوه ته نێونه   خشی  یهاکین   می که ی 

بیس ته ده سه ئه ی  رۆڵی  و  ئێرانیشدا،م  هل  واڵته  دامهئه   و  اکیت  هل  گواتره  و  و  حزیب  زراین 

ئیس تعامریدرده سه دژه  قالیب  هل  کۆماردا  ده می  خۆی  "بریتانیای   اندنو ا  هل  ڕووی  زۆرتر  و 

زراین  دامه دا که ننده هل  یواڵمی واترێکی رادیۆ ی کوردس تان هل . بۆ منوونه رۆژانمه بووبی"که

ت و تۆمه ی ئه وه تکردنه وێڕای ره  ،بوواکین به پیالین بێگانه انوبردکۆمار و پشتیوانیی ابرزانییه 

  55. کرێ"ڕوان ده ی وا چاوه ر قسه "هل ئیس تعامر هه  نووسێده  و بوختااننه

گواتری دژه ئیس تعامریی  وه  ڕی سارده س تپێکردین شه رووخاین کۆمار و ده   دوایهل

د ده حزییب  خۆی  جێگای  به ده ێموکڕات  ئمیپرایلیس یت.     رێتۆریکی  دا  ساڵه دژه  نێوان هل  اکین 

قاوداین  هل دا،( و ئینقالیب ئێرانم ی س ێهه ه کۆنگر کۆنفڕانس و ی حزییب دێموکڕات )وه س تانههه

ته ته س یاسه ئمیرپالزیم  دێموکڕات  وه اکین  حزییب  س یاس یی  گواتری  زاڵی  به بوورێکی  جمۆره . 

حزی س ێهه ی  کۆنگره  زێهنیه   بمی  دژه به  په یت  ئیس تعامری  دژه  و  ایمی ئمیپرایلیس یت 

ندیش  یهلۆج و ش ییل و ئبیل اکمڵکوو بۆ گه فار، به ابتاکراین زه نیا بۆ خه ک ته نه   56ردی" "هاوده 

ر  سهی ئاشکرای حزیب هل منی کۆنگره کهکه یه می حزییب دێموکڕات  ی چواره نێرێ. کۆنگره ده 

زایتر  و حزیبه  ئه که حاڵێکدا هل  .هیو حزیبه ئمیپرایلیستیی ئه ی گواتری دژه پۆپه چڵهیت خایک خۆیه 

،  یداین حازر باکس یایس و مه   قوریس  اتقیاکریی  ێب خۆی بۆده   اکتێکی مێژووی خۆی  رهل هه

هل خراپه ئمیپرایلزیم  کۆمیته به رهلسه   ی  راپۆریت  انوه ری  ئه ی  بۆ  کۆنگره ندی  ده و  چۆڕێ.  یه 

  پوکۆنفرانیس گوادلو چونکه پاش  )وه  ڕێتهمریاک هل رێژمیی شا انگهنیا بۆ پشتیوانیی ئه ش ته وه ئه 

زا  و فه ڵکوو زۆرتر بۆ ئه به   اوه(،ردرێژمیه به و  س یت هلداری ده رمایهدنیای سه روون ببۆوه که  

یک  شییهش نه هاوبه رچه بووین هه وه که ئۆپۆزیس یۆین ئێراین هل نه ڕێتهگهس ته ئیدئۆلۆژییه ده خه 

س یایس دیکه قه وه   دای  بۆ  ئامرازێک  )جامعه ك  س یایس  بووڵکران  خۆیدا  سه به پذیری(ی  ر 

 
 .١٣٢٥ی لێوهی خاکه٢٥(، ٣٦ی کوردس تان، ژماره )ن"، رۆژانمهندهکورد و رادیۆ هل" 55

 . هاتووهاکر ندی بههاوپێوه ماانییه بهم وشهبیایت س یاس یی حزیبدا ئهدههل ئه دا مهردهو سههل 56
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و ک پێشرت گومتان هل وه ر وه، چونکه هه چنیه ۆاین لێ ده توڵالاکنیش قازاجنی خو ئایه  پاندبووسه

 !گیارده وه   " ئمیپرایلزیم -ئانیت"ی به منره   "پاتریۆتیسم "ی بڕواانمه دا مهرده سه

ئه اننهته  ش ته گهت  بکه ر  لێ  چاو  خۆش یاندا  کۆنتێکس یت  هل  ئه وهنهین،  اکن  مڕۆ  ی 

س یاسهمحه زهبه  ئه ت  هه یت  بۆ  دێموکڕایت  حزییب  دهواکیت  و  زم  خۆیه ێب   دا لێره   یتجێیی 

س تعامری  اتین ئی وڵه تیی ده رپرسایهک به الیه ر هلگهئه ین.  بکه ر  سه ی هلهگرانخنهیک ره یه س تهڵوه هه

  دامی بیس ته دهمی سه ی دووه مریاک هل نیوه می کوردس تان و پشتیوانیی ئه شکردین دووه هل دابه 

وان ئێران  ک هلڕاست و یه اڵیت نێوه یت رۆژهه اتیبهاتین دیکتاتۆڕ هل زۆر شوێین دنیا به وڵه هل ده 

دژه گواتری  انکرێ،  لێ  حزیب  حاشای  بمی  رهه به   زۆرتر  ئمیپرایلیستیی    یکه زایفه   ۆمدلان 

نه   و گواتره ان ئه ، ده دا زاڵ بووی ئێمه و ئێرانانوچه  رسهدا به مهرده و سه بوو که هل ئیدئۆلۆژی 

ر وای دابنێنی که  گه. چونکه ئه ڵناگرێهه  وه پاساو ڕووی ئیدئۆلۆژییه هل ڕووی س یایس و نه هل

م نیه که ئاوڕی  ینزی لێن ر  وا هه تییه، ئه وایهته ی نه هلسهی وجوودیی حزییب دێموکڕات مه فهلسه فه 

مه  نه هلسههل  داوه وایهته ی  به ته   ،وهوانه پێچهبه   . وهته یت  نێونه نیا  دروس تکردین  وه ته ڵێین  بۆ  یی 

شه وڵه ده  ی ویلسۆن  کهس توو به چارده خاڵه می جهیاین پشتبه كهڕی یه تێکی کوردی هل پاش 

دا مهرده و سه مریاک و ئینگلیس هل ر راس ته که ئه گهوه، ئه والشه مریاک بوو. هل ئه رۆک کۆماری  سه

و  ی هلوشاوه یک زۆر دره یهویش اکرانمه ری کورد بوون، شووڕه رکوتکه اتین سه وڵه پشتیواین ده 

ی  ڕوانگه ر هلگه . خۆ ئه ابوودیت کورد نه ری میلهل سه  گوڵێکی زۆر ئاڵی هل ت  قه و    بووه دا نبواره 

کسانیی  ه یئایل  که بڕواننی و قبووڵامن ێب که ئیده هلسهبۆ مه وه  ه شی تی ابیت چینایه ئیدئۆلۆژی و خه 

رچاو ێب که  بهشامن هلوه ێب ئه ده وه، دیتهدا ده هل مۆدێیل سۆس یالیس یت خۆی حزییب دێموکڕات 

سۆس یالزیمی  قدینه ڕی سارد حزییب دێموکڕات کیش پێش کۆاتیی هاتین شه یههه زایتر هل ده 

  کردبوو به  (بوونده ئیدئۆلۆژی نه وه ی س یایس بوو ئه نده وه ک گوترا ئه روه که هه )دی  ووجو مه

مێک پێش رووخاین دیواری بێرلنی حزییب دێموکڕات ات کهچی هه . که بۆخۆی  براندێکی س یایس

هلپێ زه سهداگریی  به رووره ر  پێکهێناین  هل یه رهیت  ئمیمپرایلیس یت  دژه  رێکخراوه  یک  نێوان 
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ده وتنخوازه پێشکه  ئێران  نه مه   57کرد.اکین  قه گهکه ئه   بووعلوومیش  ێب ر  یه هل   رار  کسانیی  بواری 

 رهش پێوه وجوود فاس یهل دابرنێ و بۆ ئازادی و دێموکڕاسیڵ سۆس یالزیمی مه گهتیدا هل چینایه

ئانیت    ی ئابسرتاکت ش ێوه و به   ختهپێشوه   کیهره به ها  ێب وه بۆچی ده رجیح بدرێن،  اکن ته لیربالییه

 ! ێبئمیپرایلیست 

 

 ڕوانی وه بۆ چاوه تییه له دژایه  /٢.٣.٢

وه بههلبه  مارشاڵ  یسایههلمریاک  ئه   خێرایی  وه وتنه که پێشرچاوگرتین  و    58پالین 

مریاک ، ئه داڕ شه-اکین پۆستتییه وڵه ندییه نێوده و واڵته هل پێوه ئه ئابووری و نزیامیی  ستیی اباڵده 

تێکی دیکه  وڵه موو ده ئمیپرایلیستیی حزییب دێموکڕات پێش هه ی که گواتری دژه ته وڵه و ده بوو به 

هل  ئه   ورووی  هه بوو.  بنه   ڵوێس ته و  جار  ه هێندێک  و  ئیدئۆلۆژیک  جاریش  مای  ێندێک 

   ڕیڵ شه گه ندی هلپێوه ی حزییب دێموکڕات هل وه لێکدانه بۆ منوونه،  .بووپاساوی س یاس یی هه 

دژه ته ۆشنی" )هیندوچنی(  ند"ئیی  دوورگهنمیچه  ئه   بوو  مریاکییانهئه   واو  شکس یت  و  حزیبه  و 

هلئه  انوچه مریاک  سه   یهیو  هه رکهبه  گه وتین  هل  موو  ده ڵهقه الین ئازادخیواز  وه،  والشه هل   59دا. م 

د خنهره  هل  دێموکڕات  حزییب  توندی  ئازه ۆ ی  نیکسۆن یهناوه کرتیین  و  ئه به هل  60ر  بوور  که    وه 

ئه په که  به گههلمریاک  میانێک  ئێراین  ڕوانگه   ستبووڵ  ئه هل  حزیبه ی  به  رێگه   بۆ   وهو  دان 

  الینگه ت و  كێتیی سۆڤیه دژی یه بۆ پیالنگێڕان هل  و  دامریاک هل انوچه رداین نزیامیی ئه ستێوهده 

وه  ڕووی س یاسییه مریاکیی حزییب دێموکڕات هل گواتری دژه ئه   61ه. بۆوئێران و عیاق لێک درا

 
 وت. ی حهی کۆنگرهبڕایرانمه 57
 می جهیاین. ڕی دووهی ئورووپا پاش شهوهمریاک به بنیاتنانهتیی ئهایرمه 58
 . ١٣٥٠ڕی مه(، ابنه٤م، ژماره )وری دووهی کوردس تان/ دهرۆژانمه 59
  مریاک هلیی س یایس و نزیامیی ئهڕاست، واته پشتیواناڵیت نێوهمریاک هل ڕۆژههوخۆی ئهرداین انڕاس تهستێوهبرییت بوو هل ده 60

 وه. اتنهوڵهو دهن ئهالیهنداو هلمریاک هل کهاکین ئهندییهوهرژهر پاراستین بهرامبهیت ئێران هل بهاتیبهیت انوچه بهوڵههێندێک ده
 . ١٣٥٠رداین (، جۆزه١٧ی کوردس تان، ژماره )رۆژانمه 61
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اکته ئه  هه   و  س یاسه ڵده پاساو  وایه  پێیی  دێموکڕات  حزییب  که  انوچه ئه یت  گرێ  هل  به  مریاک  دا 

سه ته ش  یهوه م لێکدانه وه. ئه شکێتهقازاجنی دیکتاتۆڕی هل ئێراندا ده  که ئێران  می شا  ردهنیا بۆ 

ڕی اکین شه ڵکوو هل ساڵهبه   62وه، ڕێتهانگه نداو" پاڵی وه "مام سام" دابوو  بۆ بوونه "ژاندارمی که 

لێکدانه  عیاقیشدا  ئه وه ئێران و  حزیبه  ی  ئه و  جار  خومه   وه بووزۆر  یین ئاجێندای  که رێژمیی 

یه  ئه کگرتووهواڵته  رۆژهه اکین  هل  نێوه مریاک  جێبه اڵیت  ده ڕاس تدا  س یاسه  63اکجێ  یت  و 

ئه ڕواڵه به   و    اڵیسێنانه ڕههشه دژه  که مریاکییانهت  هل  ئێران  هل ی  هه نداو  به    نگییماههڕاستیدا 

 64چێ.ڕێوه ده مریاک به ئێران و ئه  خودی

ن  الیهات داگریکردین پاانما هلبیایت حزییب دێموکڕاتدا هه ده مریاکیی هل ئه ئه  گواتری دژه 

ڕی  ین کۆاتیی هاتین شه دمیه دووره اڵم  به   65.ی خاایند١٩٨٩وه هل دێسامربی  و واڵته یش ئه رته ئه 

وته  و رێکه و پراگامتیسم  س یایس زۆر پێش ئه   داانوچه   ریج لومه هل هه   ئێران و عریاق و ئاڵوگۆڕ 

ڵ  گهتیی تیئۆریک هل ی دژایه وه نگ کردنه مڕه که   ات بری هلهه    هان دابووریی حزییب دێموکڕایترێبه

یب  م  حزی وته ی حه وه. کۆنگرهباکته   و واڵتهی ئه ئیداره ڵ گه ندی هلزراندین پێوه دامه مریاک وئه 

ئه   بڕێرده خۆی ده   ندییزامهر پێشنیاری دوکتور قامسلوو ره سههل دێموکڕات   بۆ  که  و حزیبه 

هل   کندییهها پێوه وه   رجه کهو مه وه )به ڵێنێتهنگاو هه مریاک هه ڵ ئه ه گهل  ندیپێوه زراندین  دامه

و    اکده   مریاکر بۆ ئه فه ڕێژیی سه رانمهێب(. دواتر دوکتور قامسلوو به وه نه 'س یاسازماین 'انڵ   که

هل   ،اکمریی بۆ ئه که ره فه سه  اکیت  ك پێشوتوویه مرت هل حه که اڵم به  66دات، مریاکش ویزای ده ئه 

  تێرۆر   وه و رێژمیه ئه نێردراواین  ن  الیههل ڵ کۆماری ئیسالم   گهر مێزی وتووێژ هل سهن هل ڤییه

  و   فا هیجریمس ته   اکین،وه جێگره که    شه ندی فکه ڕه دوکتور شه   تێرۆرینیا پاش  ته وه  ئه   .کرێده 

زادهسه بدوڵاڵ حه عه  یه به   ،ن  ئه " سه مس ڕه به " کدا  دووی  دهرداین  و هل کۆشک   كه مریاک  ن 

 
 یش شا بۆ عوممان. رتهدژی انردین ئهبه  ١٩٧٥ی نۆڤامربی ایننامهبه  بۆ منوونه 62
 .١٥ڕه ی فاریس(، الپهوت )نوخسهی حهندی بۆ کۆنگرهی انوهراپۆریت کۆمیته 63
 .١٨ڕه ی فاریس(، الپهشت )نوخسهی ههندی بۆ کۆنگرهی انوهراپۆریت کۆمیته 64
 (.١٥٧ی کوردس تان، ژماره )ترین ملهوڕیی ئمیپرایلزیم"، رۆژانمهبڕوانه واتری "اتزه  65

66  KUTCHERA, selon Abdullah Hassan Zadeh, op. cit., p. 221. 
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ایم  کۆشک  س پی  واڵم  په   67كرێ.وه پێشوازییان لێ ده ن راوێژاکراین بیل لکینتۆنه الیهس پی  هل

ی اکنه دوای یه هل  کم سکرتێره یه ردوویک ئه بۆ هه   ش رۆک لکینتۆنی ڵژبێراین سه پریۆزابیی هه 

 حزییب دێموکڕات انردبۆوه.

ئیدئۆلۆژییه ی س نووربهوه پاش اکڵبوونه  دا، ی اتزه رمسه جه فره هل جهیاین    اکنندییه 

  دژی کۆماری ئیسالم توند به  یتری س یاسهبه م و گرتنه راکری جۆرج بوویش دووه سههاتنه 

ی و ئاڵوگۆڕانه ی ئه سایه رێم  کوردس تان هل هه   یو پێگه   ی جێگه وێنه ێب ڵکشاین  هه   هاروه هه

سه  رێژمی   رووخاین  ئه به  حزووری  و  حوسێن  دی،  دام  هاتبوونه  عریاق  هل  حزییب  مریاک 

ئه سه   تهدێ دێموکڕات   قه ر  ڕه ێکنتێزسه   که  ته انعه و  مێژووییهه   هل  مس      هل   خۆی  ڵوێس یت 

ئه رامبهبه  باک.   مریاکدا  ر  ابره هل دروست  راده   وهو   دێموکڕات  رابردوودا  ێن  یهگه حزییب  :"هل 

ته زۆردار و  ت پاراستین حکومه ی اکت هل خزمهمریاک زۆربه اکین ئه كگرتووهیت واڵته یه س یاسه

مڕۆ  ر ئه گهاڵم ئه به  ڵ کردوه.گهتامین هل دژایه   [...]ش ئێمه  و هۆیه ر به اکندا بووه و هه رس تهپه کۆنه

ئه س یاسهگۆڕانێک هل   به وره اڵته گه سهم ده یت  ئازادی و دێموکڕایسیه  وو  ڕ   داالی دیفاع هل 

نگری و  ن و الیه ست بده میانێک  ئاوا هل ده اکن هاوپه الن و هێزه دێموکڕاته ێب گه بدا، بۆچ  ده 

بکه رس تهپه ته دیکتاتۆر و کۆنه پشتیواین هل حکومه  ئیعتبارێک  نوێ و سه ئه   68ن؟" اکن    نتێزه 

ههبنه ر  به به  س یاس یی  به مێژوویی  ڵوێس یت  مای  هل  دێموکڕات  ئه بهن راحزییب  دهمریاکر  ، اکدا 

ی س یاس یی ئێراین و کوردس تاین  و حزیبه هل هێندێک رێکخراوی دیکه شتێک که روانیین ئه 

ئیدئۆلۆژیکه  دیدێك   به  هێش تا  به که  هل  خۆاین  دژه ره وه  ده ئه   ی  جیا  ،  وهبیننه مریاکییدا 

 69وه. اکته ه د

 
67  KUTCHERA, op. cit., pp. 219 et 221. 

 .١٩ی فاریس، ل رگێڕاو هل نوخسهمی حزیب، وهههی سێزدهندی بۆ کۆنگرهی انوهراپۆریت کۆمیته 68
رارگرتین  ڵه( ابیس پێویستیی قهراکری دۆانڵد ترامپ، سازماین کوردس تاین حزییب کۆمۆنیس یت ئێران )کۆمهپاش هاتنه سه  69

به هل  ترامپرهکورد  دژه  جهیانیی  عهده  ییی  ئیرباهمی  )واتری  کۆبوونهکرد  هل  سهوهلزیاده  حزیبهرکردهی  رۆژهه اکین  هل  اکین  اڵت 

 (. ٢٠١٧ی ی فێوریه٢٣ولێر، مێری هل هه -ڕاستاڵیت نێوهرۆژههی وهیتۆی توێژینهتنس  ئه
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مریاک یت ئه گرتن هل س یاسهخنه و ماانیه نیه که حزییب دێموکڕات کۆاتیی به ره وه به ئه 

ڕی  اکین شه ک هل ساڵه روه هل سااڵین دواییشدا هه   و حزیبه ڕاست هێناێب. ئه اڵیت نێوه هل رۆژهه 

قاوداوه.  هل   کۆماری ئیسالمیی ڵ  گهمریاک هلاکین ئه ینه هنێنییهوبه ینوام که ردهئێران و عریاقدا به 

ر ئێراندا  رانبهبه  هلیکیه واو دژبه دوو ئاقاری ته کدا  ی یه ودو مریاک به پێنج ساڵ  رابردوودا که ئه   هل

هل )رێککه ر  به گرته انویک  سه ردهسه   وتین  ورۆاکیه م   ئۆابمادا  ابڕاک  و  گه   تیی    گرژییمارۆ 

هلراس ته هاتنه گهوخۆ  پاش  ئێران  ترامپ(سهڵ  دۆانڵد  ئه گههل  ،راکری  "حدک"  ڵ  که  وه 

م دا که چیدیکه پریس  ڵهقه ت هل به موس به   وه ر ئه به ین هلوتین ڤیه ی لۆزان و رێککه ایننامهبه 

بن خۆی  ه ی ئازادی و دێموکڕایس هل ئێران و هلسه یت مهاتیبه اکین دیکه به موو پرسه انویک هه 

سرتاتژیی  بووین نه ت به سرتاتژیی انڕوون و ابره سه  م "حداک"م "حدک" و هه اڵم ههدا، به نه

ڕای ره سه .  مریاک گرتووهاین هل ئه خنه ره ڵ ئێران  گهڕاست و ڕاڕایی هل اڵیت نێوه رۆژهه   مریاک هلئه 

ه  مریاک بی ئه وه ره یت ده زارهوه   هل   راین حزییب دێموکڕاتاکین نوێنه ردانهکه دیدار و سه   شوه ئه 

ند جار چه هل سااڵین دواییدا  ولێریش  مریاک هل ههاکین ئه بووه و کونسوهل گش تییه هه    وامردهه ب

ده سه به فتهرداین  کردوه،  کوردس تانیان  دێموکڕایت  حزییب  س یاس یی  وه   اڵم ری  رگرتین  ئاس یت 

توندتراین  م  کۆمارییهردهراین حزییب دێموکڕات هل واش نگتۆن هل سه رێبه اکن که گواترێك  

   دا دیرتاوه هل خوارتر بووه.نم  بیل لکینتۆ ردهوه  که بۆ منوونه هل سه یه زۆر هل ڵ ئێران هه گههل

هێیل  یئیشاڕه   تڵبه هه ئه نیک   ابڵیوزی  یه ته نه  هل  مریاک،  هلکگرتووه وه    اکن 

شوووه کۆبوونه  ئه ی  رێکخراوه ئه یت  منیهڕای  س یاس یی فته ده کباراین  شه ومو   به  ،داو  ری 

خ  نگاوێک  پڕابیه ک هه وه وه ن حزییب دێموکڕاته الیههل   دا    ٢٠١٨ی س ێپتامربی  ٨هل    "حدک"

تینک اتنکه   و  لێ کراوه  چاو اکین  رکردههل سه   اکین واشینگتۆنهل سااڵین دواییشدا پێشوازیی 

خش  یک کۆنکرێت و هیوابه یه ڵهو مامه  ات ئێس تا روانگه اڵم  ، به گرتندا بووهرهاڵت هل په رۆژهه 

  70اڵتاکین رۆژهه اکین کۆماری ئیسالم  هل پارته س یاسییه شهڕه ر هه رامبهنه هل به واش نگتۆن  

 
مریاک.  ایمیکێش بووه بۆ ئهو هێرشه پهداان که ئهوهکۆماری ئیسالمی بۆخۆی داین به ،كباراین حزییب دێموکڕاتپاش موشه 70

پاش ئهیهماوهچی  که هێرشه  ک  وهو  پۆمپێئۆ  دهمایک  ئهوهرهزیری  هلمریاک تهی  هلپێوهنیا  مریاک هل  اکین ئهمیانههاوپهڵ  گهندی 

 ایند.راگه اکین ئێراینشه ڕهر ههرامبههل به وه نیشاندانمریاک بۆ دژکردهیی ئهبس تاین سعودی، ئامادهرهت عهاتیبهنداو، به که
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ندیدار  اکین پێوه ئاڵوگۆڕه  اڵت هل رۆژهه وردی ی کڵ جێگه و پێگه گه هلندی پێوه هل  گش یتو نه به 

وتین  رکهسهمریک   ی ئه یت ئیداره ویه وهلئه م  ئۆابمادا  رده هل سه.  دی انکرێبه   ی ئێراندابه ئاینده 

رێککه جێبه  دۆانڵد رایه بهڕێوه به   71بوو.   انویک  وتین جێکردین  هل ترامپ  تیی  کهیش    حاڵێکدا 

اکریت لێداین    ر اکتێک هه   زایتر هل   و  ربه   ر ئێراین گرتۆته یت فشاری الین زۆر بۆ سه س یاسه

سه  هلگورزی  راده   رابزی  هێزه شێێن،  وه ئێران  و  هێش تا  ئۆپۆزیس یۆن  هێزه    نێواینداهل اکین 

ری  دهندی هاتنه روبه ت هل سه اننه ته   72.گرێانروه ب  اته به موخ  اکن و حزییب دێموکڕاتکوردییه

وێ چاوی به  رجام کۆشک  س پی  بڕایری دابوو که هیچ ڕاوێژاکرێک بۆی نیه هل مریاک هل به ئه 

   73وێ.اکین ئۆپۆزیس یۆین ئێراین بکه روخساره 

ئه وه هل ئه  بۆ دیتین هێندێک س امیی کۆمه حاڵێکدایه که  نیی  دهڵگای مه و س نووره 

میشه  نراوه و هه مریاک بردووه دانه اناین بۆ ئه اکین ئێران که ئێس تا په یفۆرخموازه انو ر نزیک هل به 

ن زۆر ابشرت  کهابت ده دژی کۆماری ئیسالم  خه ی چل ساڵه به سانهو کهچاو ئه وان هلئه 

ی  ه و حاڵێکدایه که ئه ش هلمهمووی ئه هه     74رگریاون.مریاکوه وه اکین ئه ن نهیاده س یاسییه الیههل

 
ئهوته  71 گشتیی  کۆنسویل  پێنینگتۆن،  جۆزێف  ههی  هل  سهمریاک  هل  دهولێر  سکراترایی  بۆ  حزییب  فتهرداین  س یاس یی  ری 

 (. ٢٠١٥هاری دێموکڕایت کوردس تان هل کۆیه )به
كێتیی ئورووپا رێامنیی دابووه دیپلۆماته  ڵ یهگهنگ  هلماههی ترامپ به ههمریاکدا ئیدارهئێران و ئه ڕی نێوان انخۆش یی  وپههل  72

ی  ترین منوونهاتزهایری کۆماری ئیسالم  ببوێرن.  اکین نهڵ هێزهگهاکن که خۆاین هل دیداری ئاشکرا هلمریاکیی و ئورووپاییهئه

س یاسه ئه هاوبهیهوهکۆبوونه   بۆاڵت  رۆژهه   اکینحزیبه  کراینابنگته  م  دژهکۆ   (side event)ندی  یک  هل ئه  نفرانس ێکی  تۆمی 

س ێپتامربی   بوو  وا  بڕایر  بوو که  په   ٢٠١٩نیۆیۆرک   نهوهراوێزی کۆبوونههل  یهتهی کۆڕی گشتیی  بهكگرتووهوه  ڕێوه اکندا 

هلبچێ.   ماهیه  یوهجیا  ئهئاشکرابووین  مێاکنزیمی  و  کۆبوونهت  انوهوهو  حزیبهیه  هاواکریی  هل  ندی  ئێراین  کوردس تاین  اکین 

پاشگه و کۆنفرانسه شداری هل به به به  وه،ز کردهدا  زانیارییهاڵم  وهپێیی  دهزارهاکن  پێش ئه مریاکش چهی ئهوهرهیت  رۆژێک  و ند 

هل هلکۆنفرانسه  ههچابرنهپێناو  فهوڵهووین  هلاکین  دیدار  رێکخستین  بۆ  رووحاین  ڕانسه  و  ترامپ  مقهنێوان  نههل  وه  تهڕی 

ز اڵت پاشگهاکین رۆژههراین حزیبه وتین انویک، هل پێداین ویزا به رێبهر رێککهسهی گفتگۆ هلوهسپێکردنهو دهاکن  کگرتووهیه

 بۆوه. ب
 م دێرانه.ری ئهمریاکیی بۆ نووسهی اباڵی ئهرچاوهسه  73
اڵم ین بهڵکی ئێران بکهڵ خهگهین اکر هلدهوڵ دهیت ههوام گوتوویهردهمریاک بهی ئهوهرهیت دهزارههل سااڵین دواییدا وه 74

 ین. اکری ئێمه نیه ئالرتانتیڤ بۆ رێژمیی ئێران دروست بکه
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ان اکنیندییهپێوه   هل  ی کوردس تان و ئێراناکین دیکه س یاسییه   ی هێزه و زۆربه   حزییب دێموکڕات

ر ئێران  سهفشارخستنه ی  ندهوه ، ئه نوه بوویهدووبه   -اکنڵ ئورووپاییه گهك هلوه -مریاک  ڵ ئه گههل

ڕه و   به گۆڕیین  هل  وان  ئیسالم رامبه فتاری  کۆماری  بووهر  وه وه ئه   ،دا  ایرمه نده  تیی  رگرتین 

 بووه. نه  داو رێژمیه دژی ئه ابتیان به خه  هل  وخۆراس ته
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 تانی ناوچه وڵه ڵ ده گه له ی حیزبی دێموکڕات  ندی / پێوه ٣

سه رسوش یت   و  ده رکوتکهاندێموکراتیک  و    نکوردس تا  وایرمانڕهفه اتین  وڵه ری 

سه  که بزوتنه دۆخێکی  ژیئۆپۆلیتیک  هلوه خیت  کورد  گرفتارهگهی  ئه ڵی  بزوتنه ،  هه  یه وه و  ر  هل 

به   یکیهپارچه کردووه  انچار  جه به مه کوردس تاین  پش یت  دابینکردین  په   هبهس یت  این  و  انگا 

ده سڕتاگهده  دنیای  به  پێوه ره یشنت  هل وه  ده گهندی  به وڵه ڵ  حامک  ب سهاتین  دیکه شهه ر  ی  اکین 

موو دا بووه که "بۆ هه ڕه و ابوه میشه هل زرێێن. حزییب دێموکڕایت کوردس تان هه کوردس تان دامبه

هل ه ڕ اکن[  کوردییه  ]هێزه  ده گهوایه  به وڵه ڵ  حامک  پێوه سهاتین  کوردس تاندا  دامبه ر    زرێننندی 

اکین  شهر حیسایب کوردی به سه و هل []ێب ندروستیک ته ندییهندییه پێوه و پێوه ئه رجێك[ مه]به 

ابیت یت "خه میشه به ئاشکرا گوتویه حزییب دێموکڕات هه   75".ێب[]نه واو  ی کوردس تان ته دیکه

زاننی وای ده ڕهوا هل ئێراندایه و به رمانڕهاڵیت دیکتاتۆڕ و زۆرداری فه سهنیا ڕووی هل ده ئێمه ته 

]ده گههل پێوه وڵه ڵ  انوچه[  هه اتین  به ندمیان  قازاجنی  به  و  خه رهێب  خه وپێشچووین  ڵکی  ابیت 

   76ربگرین".ڵکی لێ وه که کوردس تاین ئێران 

 

 تی عیراق وڵه / ده ٣.١

اکین  دوا ساڵه ر هل  هه   اکین حزییب دێموکڕات رکردهران و سه تێکۆشه وه که  ڵ ئه گههل

په ههده  په یه زاییین   جنایی  کوردس تان  ڕیوهوه  ابشووری  به ی  ئه بوونغدا  و  ته ،  پاش  وه  نیا 

که   یت عیاقهپاریت دێموکڕایت کوردس تان و حکومه نێوان هل  ١٩٧٠ ئاداریی ١١وتین رێککه 

هل  دێموکڕات  بنه سهحزییب  کۆمه ر  پره مای  وسه   نسیپیی ڵێک  هلپێوه   نوورساو  نگنی  ڵ  گهندی 

ێن، حزییب دێموکڕات  ایهخات ئینقالیب ئێران ده دا که هه و قۆانغه هل  زرێێن.مهعس داده حزییب به 

 
 . ٠٠٣٢ی ڵ عبدهللا حسن زاده، ژوئیهگهوتووێژی رشق الاوسط هل 75
 می حزیب. ههی دوازدهی کۆنگرهبڕایرانمه 76
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ده رێگه  پیێ  به ی  هل  بنکه درێ  هه غدا  که ی  یه   هاواکت   ێب  ریزه وه کخستنه بۆ  حزیب  ی  اکین 

ته هل و  فیکری  راگه شکیالتییه ڕووی  اکری  بۆ  و  پێوه وه  و  هل ایندن  کۆمه گهندی  و  کۆڕ  ڵه  ڵ 

یت وڵه ر خودی ده وه سهڕێتهگه ده  یندهوه گرێ. ئه ردهوه  ی لێ ڵكوه که رهاکن و دنیای ده ئێرانییه 

ڵیدا گهی هل مانهڕهیک س یاس یی موحته ندییهپێوه   وه مهرده و سه ر هلهه   عیاقیش، حزییب دێموکڕات

فه هه به  جاروابر  په یه،  قیاده رمی  بۆ  به ایم  حزییب  قوتریی  عه ی  سۆس یالیست  رهعیس  یب 

رێبه   77نێرێده  به و  حزیب  شه اتیبهریی  قامسلوو  خیسیت  راوێژاکری    کیهماوه که    دوکتور 

بوو،زاره وه  عیاقیش  پالنداانین  هل   یت  هێندێك  کۆنفرانسانه بۆ  هل و  انس یۆانلزیاس یۆین    یابرهی 

ی كرێ و رێگه ت ده عوهده  نگیێده غدا  هل بهفریقادا  الین ئاس یا و ئه ندیی گهوت و هاوپێوه نه

ده  پیێ  که  درێ.واترداین  هاوش ێوه  کۆنفرانیس  شه   گرینگرتین  اکیت  عیاقهل  و  ئێران    ڕی 

  یت حزیبیئهویشدا هه که هل   یه   ١٩٨٣هاری  هل به   " نداوڕی که کۆنفرانیس شه سرتێ، "بهده 

ین کۆاتیی  دمیه زیب بۆ دووره اکین ح اکین کۆنفرانسدا روانگه ویت اکره اک  و هل ره ش ده واتر پێشکه 

به  شه هێنان  نه   خۆاینهربهسه   ڕه و  به و  جۆره ک  حو  ده به   زییبی  دێنێته یهعس   78گۆڕێ.  وێ 

  یت عیاقر حکومه سهاڵیت کۆماری ئیسالمی هل سه نفوز و ده   ،سعپاش رووخاین رێژمیی به هل

مسی  هڕ م به که حزییب دێموکڕات النیکه ن  که ڕووی دنیادا وا ده رێمی کوردس تان به ی هه وه و کرانه 

ڵ  گهندیی حزییب دێموکڕات هل ش هاوپێوه و پێیه ر به هه   .مێێننه   غداڵ به گهیک هل ندییههیچ پێوه 

حکومه خه  و  ههڵک  گواتریی  یت  هل  کوردس تان  ابشووری  به ڕه رێمی  حزیبدا    مسیی 

  79خا.رده كی زایتر هل پێشوو خۆی ده اڵییهستئاوهده 

 
پێش ئینقالیب ئێران، هلوانهپێچهبه   77 قۆانغی  پێوهپاش ئینقالب هلی  دهحاڵێکدا  و  دێموکڕات  نێوان حزییب  عیاق وڵهندیی  یت 

ندییه هل  و پێوهڵ عیاقدا، ئهگهڕ هلرایین شهمی ئێران هل جهودهڵگای س یاس یی ئهیت کۆمهساسییهر حهبهوه، هلبێتهچڕتریش ده

 یه. ی ههوهنگدانهمرت ڕهیی حزیبدا کهمسئۆرگاین ره
 ن زاده بوو. سهبدوڵاڵی حهدا عهو کۆنفڕانسهری حزیب هلنوێنه 78
داعش بۆ سه اتیبه به  79  خۆیی ابشووری کوردس تانربه( و ریفراندۆمی سه ٢٠١٤ی  ر کوردس تان )ژوئیهیت هل اکیت هێریش 

 (. ٢٠١٧ی س ێپتامربی ٢٥)
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ته بووه که حزییب دێموکڕات  وڵه و ده عیس عیاق ئه یت به وڵه انکرێ که ده حاشای لێ

پێوه  هل زۆرترین  خۆی  مێژووی  هه گهندیی  هل ڵیدا  ئه گهبووه.  و   ڵ  ماددی  هاواکریی  که  وه 

كێک هل  ، یه بووهرگزی شتێکی شاراوه نه غدا بۆ حزییب دێموکڕات هه اکرئاسانیی لۆژیستیکی به 

بووه  حازر نه   رگزی و حزیبه هه ئه یه که  وه ی حزییب دێموکڕات ئه اکین اکرانمه وشاوه ره دره هه خاڵه  

  80ست بریندارکردنیش(هه به  ت  اننهمرتین زاین )ته یت عیاق که وڵه ڵ ده گه هل  ندییپێوه   هۆیبه 

س یاسییهابرهل  ا.بگ  الین عیاقو ابقیی گه   ڵکی ابشووری کوردس تانو خه   وه به بزوتنه  وه،  ی 

هل دێموکڕات  حزییب  نه سهقورسایی  ئاڵوگۆڕه خشه ر  ئه ی  که وده اکین  و  انوچه  تیی  سایهمی 

دام ڵ سه گه ڕای دیداری رێکوپێکی هلره نگنی و حیساب بۆکراوی دوکتور قامسلوو )که سه سه

ڕوانیی  عس چاوه ه وێ( وااین کردبوو که حزییب ب ربکه ڵ انوبراو ده گه بوو هلت حازر نه حوسێن قه 

وه ڕاێب که حزییب دێموکڕات ئاجێندای  ڵ ئه گه ێب و هلوای هل حزییب دێموکڕات نه بێجێ و انڕه 

ڕی ئێران و  حاڵێکدا که شه هل   یش،ر ئاس یت نزیامیسههل س نیه.  میل"ی که یه و "عه خۆی هه 

،  وبو   ت هاوجوغرافیا نهانو ته   اڵت هاواکتی کوردی رۆژهه کدارانهخۆڕاگریی چه   ڵگههل عیاق  

نه  دێموکڕات  هه حزییب  نه ک  حازر  موجاهیدینوه -بوو  ر  شه ره هێز و به   -ك رێکخراوی  ڕ  ی 

نێوان هل  کیه نگی ماهههه   هیچ  دا اکنیشه هل پالنه نزیامیی  ڵکووبه ک خبا،  ڵ سوپای عیاق یه گههل

 بوو.نهگۆڕێ هل  ی دێموکڕاتدارگهعس و هێزی پێشمه به سوپای 

 

 ر کوردستاندا سه ی حاکم به تانی دیکه وڵه / ده ٣.٢

ندیی  ر کوردس تاندا پێوه سهاتین تری حامک به وڵه ڵ ده گههل  م به که حزییب دێموکڕات  

دا نیشان داوه و  و واڵاتنه ی کورد هلوه ڵ بزوتنه گهندیی خۆی هلمیشه هاوپێوه اڵم هه بووه، به هه

 کردووه. یت هل تورکیه( اتیبه )به داو واڵاتنه ی پریس کورد هل ری ئاش تییانه سه هل چاره  پشتیوانیی 

 
یشنت و ئه کردووه، خراپ تیگهبرهعیس تهجبه دوکتور قامسلوو رێژمیی بهڵهپاش بۆمباراین ش مییایی هه و ئیدیعایه که گۆایئه 80

 ک زایتر نیه. اکرییهواشهچه



 پلۆماسیی کورد  دی -پاڕا
 

 
 

 
33 

 33 

 بی ره تانی عه / وڵ ٣.٣

رێبه وه مانه  ساڵهی  هل  دێموکڕات  حزییب  عیاق  راین  هل  ئێران  شۆڕیش  پێش  اکین 

ئه رفهده  ده ش  وه یت  پیێ  به   دایان  فه وه ڵکكه که  هل  س یاس ییرگرتن  و  چه که  م  وده ئه   زای  پ 

بییش  ره ی عه  دیکه الینگه ڵ هێندێك هل  گه هل بوون،  کیییره سه س تنی اکاتلزیۆری  هلی فه هلسهمه

هه ئه هاموشۆاین  گرینگرتیین  گه ێب.  گه و  فه النه  کههلیل  دهه   س تینه  نه ههه ات  زاییین  وه ی  دی 

  دار رامبهیک زۆری هل به ندییهایندین خۆیدا هۆگری و هاوپێوه حزییب دێموکڕات هل گواتر و راگه 

اکن  س تینیههلڵ رێکخراوه فه گهحزییب دێموکڕات هل   ئینقالیب ئێراناکین پیش  دا. هل ساڵه نیشان ده 

رزگاریده اتیبهبه  رێکخراوی  فه یت  پێوههلری  داده س تنی  دۆس تانه  و  مه ندیی  كی  ندییهپێوه زرێێن 

پته گه و  عه هل  ورم  ایرس  و  قامسلوو  دوکتور  ده ره نێوان  دروست  سه هل  81ێب.فاتدا  دا مه ردهو 

اکین کوردس تاین ئێران  ابیت حزییب دێموکڕات و رووداوه ووماڵی خه ڕ اکن زۆر ابش  نیهس تی هلفه 

عه کهده  ایرس  و  به ره ن  ئێراندا  شۆڕیش  اکیت  هل  هل فاتیش  کورد  قازاجنی  به  نێوبژیواین  الی  ڵێین 

م وده نه ئه   یت و راهێنانڵێین ایرمهڕای هێندێک به ره ڕێ و سه وه تێناپه اڵم هلبه   82، دایین ده خومه

به زۆر     دێموکڕات انگا.وه به حزییباکنه س تینیههلیک کۆنکرێت هل فه تییه هیچ ایرمه دواتر    و نه 

ساڵه   ،هۆاکر نه هل  به وه اکین  زاییین  و  و  ئه والوه  دی  دێموکڕات  مپاتییه سه سۆز  حزییب  اکیت  ی 

قه   خۆی فهزیه بۆ  دهلی  نیشان  بۆ   داه س تیین  ته اکڵ  و  کوردی  اننهوه  گشتیی  بیوڕای  هل  ت 

 اتبوو نیه.  شتێکیچیدیکه    یش یت ئیرسائیلوڵه ڵ ده گهندی هلپێوه وایی  اڵتدا پێویس یت و ره رۆژهه 

گه ابره سه  به  دیکه ت  عه الین  ئێراندا،  ره ی  ئینقالیب  پێش  سااڵین  هل  حزییب ب، 

  ڵگه، هل ڕی" رزگاری ێبمهك مه هل "ته   ێب وغدا نه سرتاوه به به نده به وه ی ئه وه ات بۆ ئه دێموکڕ 

حزیبه هێندێك   لوبنانیش په چه   هل  دۆست  ده   اکین  به کۆشێ  تێده و  بێته  جار  هل  که زۆر  یرووت 

 
 وه. تهوهمنداڵێک بووم، گێڕامێر و اکته  ه ئهخۆم کفایت بۆ  رهڵ عهگهیت دواینی دیدار هلممییهسهوه  به شاانزییهدوکتور قامسلوو    81
 ی تێرۆری دوکتور قامسلوو. بۆنهفات بهرهایمی ایرسعه په 82



 پلۆماسیی کورد  دی -پاڕا
 

 
 

 
34 

 34 

وڵ بۆ لییب و  هه مان وه. هه رێک باکته فته ده  83ردا بووه، سهراین کوردی به هاموشۆی تێکۆشه 

و  ین دێموکرایت هل مهیه   84ن. به ئااکم انگه واڵنه  و هه هل  اڵم هیچ اکم به رێ  دین دێموکڕاتیش ده مه یه

سه هیابره  ساڵی  وه  که  که   ١٩٧٢رجنراکێشه  تێکۆشه ایزده  هل  به س  حزیب س تهرجهراین    85ی 

 اک.رمانیدا راهێنانیان پیێ دهنزیامی و ده  بواریگرێ و هل رده وه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
کۆبوونه  ١٩٧٧ساڵی    83 قامسلوو  بهیهوهدوکتور  به  نوێنهک  زۆربه شداریی  حزیبهراین  بهکوردییه  ی  پێکهێناین  به مهاکن  س یت 

 خا. دهرێکیرووت هل بهر چوار پارچه  ی کوردس تانیی ههرهبه
 .١٧٢ره الپه ، ٤رگ  ، به ١٩٩٠اکمن، س تۆکهۆڵم، رییهوهبریهرمی حیسام ، هل که 84
 رمیی.ڵی و هامش کهسه ن ش یوهسه وره، حهسووڵی ابیب گهید ڕهس تگار، سهن ڕهسه نێوایندا حههل 85
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 کان یه یی وه ته ڵه نێونه کۆڕ و کۆمه حیزبی دێموکڕات و  /  ٤

وه  ئه   داه وڵ بۆ داکین دوکتور قامسلوو که زۆری هه زووه ون و ئاره كێک هل خه یه 

نێونه ی کورد وه هلسهبوو که مه  بێته به ییهوه ته ك خۆی هل فۆڕۆمه  ند  چه ر ابس. اکتێك  اکندا 

بووینپاش شه   مانگ به پریس کورد هل پاریس  یی اتیبهوه ته نێونه   م کۆنفرانیسکهیه   ،هید  ت 

به  دا،  و بواره وڵ و تێکۆشاین انوبراو هل بۆ رێزگرتن هل ههشداراین کۆنفرانس  چوو، به ڕێوه به 

اکین دوای  ریی دوکتور قامسلوو کرد. هل ساڵهوه ش به بریه این پێشکه كهنگ کۆنفرانسه کۆی ده

قامسلووش شه دوکتور  بووین  دێموکڕات    داهید  به حزییب  به رێکخه    وامرده به  و  شداری ر 

ره  موکوڕیی ههکه   .بووهمریاک  اکین ئورووپا و ئه ختههل پێته ه  و جۆرانیس هل ڕ وه و کۆنفکۆبوونه 

ئه وره گه کۆبوونه ی  که ئه   وانهو  بووه  به به   وه  ده دهاکربه شداریی  ێب  ئیجرایی  اتین وڵه س تاین 

،  ڕێوه چوونبه   دااکنمانه رهل رعیی په ساڵۆین فه اکن و هل  ییهوه ته رێکخراوه نێونه   و ری دنیا  به موعته 

 .بووهمس  و ئیلزامییان نهیک ڕه هیچ خرووجییه تییان الواز و وڵه رع  و نێوده شه ندی ههڕه 

 

 کان جیهانییه / رێکخراوه  ٤.١

و رێکخراوه بووه که حزییب  ی رسوش یت ئه ش ێوه اکن به كگرتووهوه یه تهرێکخراوی نه  

این بۆ  دێموکڕات زۆر جار انمه اکین حزییب  گش تییه   دێموکڕات زۆرتر رووی لێ انوه. سکرتێره 

ی دوکتور قامسلوو بۆ  انمه  ره مێژوویی هه  یو رێکخراوه نووس یوه. منوونه سکرتێری گشتیی ئه 

ڕی ئێران و عریاق وێڕای پێشوازی  ری کۆاتیی هاتین شه ره به که هل به   هکویالر یرێز دێ ر پیهڤخا

خۆوه انبیێن  ست رووی ئاش یت به ڕااڵیت نێوه رۆژهه بۆی نووسیبوو    (،٥٩٨)ی  هل بڕایرانمه 

مه گهئه  ئاوڕێک هل  نه هلسه ر  کوردیش  ئاماده روه وێدا هه قامسلوو هل .  وهدرێته ی  یی حزییب ها 

  دا پریس کورد  هل   وه ئاوڕدانه    مێاکنزیمی  وه هل دیتنه اکن  کگرتووه وه یه ته دێموکڕات بۆ هاواکریی نه 
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هه به   86.ێنیهگه راده ئه اڵم  ته و  موو  ئه اننه انمانه  وه ت  که و  که  و  خته  دۆست  پێشرت  س ێک  

 وه.واڵم ماونه ێب 87اکن،كگرتووهوه یه ته انس یاوی حزییب دێموکڕاتیش بۆته سکرتێری گشتیی نه 

ئه به هل ئه وه ر  ئۆرگانه  نه سڵییهی  رێکخراوی  یه ته اکین  )به کگرتووه وه  یت اتیبهاکن 

ئه  "دا که  یک "نێوخۆیی یه بوون هل کێشه ت حازر نه ت( قه منیهسکرتێری گش یت و شووڕای 

ی هه هل ده ربگرن،  به موخاتب وه   یهه و کێشاکین  ئه تییه وڵه یره ده نه غه کراێب، الیهیت نهوڵه نێودهبه 

زاییین دوه نه هل   اکین "ئۆیج ئێن"ه  الو م به   ی  دێموکڕات  هل حزییب  بنیاته گه نزیک  نه ڵ  وه  ته اکین 

شداری اکری و به و به انمه زراندووه ندییان دامه پێوه اکن بۆ داکۆیک هل مایف مرۆڤ تووه كگر یه

کۆبوونه  تێکۆشاون  وه هل  رۆژهه   دۆیخاکنیاندا  بێننه کوردی  و  ر  به   اڵت  اکین ته حاڵه ابس 

ت  اکین اتیبهراپۆرتۆره اپۆریت  ڕ   وه هلن رێژمی  ئێرانه الیه پێش ێکردین مایف مرۆڤ هل کوردس تان هل

 88ێب.این هه وه نگدانه س یۆن/شووڕای مایف مرۆڤدا ره ی اکین کۆم به ئێران و بڕایرانمه 

دیکهرێکخراوه  یه اتیبهبه   اکین  س یاسه  ئورووپا  كێتیییت  به  یتکه  دایلۆگ     نێودێر 

  بێزار کردبوو اڵیتڵ ئێران سااڵنێک  زۆر حزییب دێموکڕات و کوردی رۆژههگهی هل گرانهخنهره 

ڵ  گهندی دیپڵۆمایس هلدا پچڕاندین پێوه نگاوی کۆنکرێیت هل قازاجن  حزییب دێموکڕات نیا هه و ته 

ی هه ک دوو ده هل یه  89، رچووین بڕایری دادگای میکۆنووس بووپاش ده کۆماری ئیسالم  هل 

ن پیێ دراوه. هێندێک ورده  یخ زۆرترایوه ابیه اکین حزییب دێموکڕاتهندییه ن پێوهالیه دواییدا هل

اڵم وتۆاین نیه به یک ئه رییهرچ  رۆڵ و اکریگه گهن که ئه ییش هه وه ته تیی نێونه وڵه رێکخراوی انده 

ک و یه  اکنوه رزگارخیوازهنه بزوتنه ده یی دهوه ته سوودن که نمیچه تریبوونێک  نێونه وه به و ابره هل

 
 . ١٩٨٨ی ئوویت ٣پێرێز دیکویالر،  گزاڤیه ی دوکتور قامسلوو بۆانمه 86
 نرتانس یۆانڵ سۆس یالیست.ئهرۆیک پێشووی سه بۆ منوونه ئانتۆنیۆ گوتێرێس 87
که   88 بۆ  دێموکڕات  حزییب  بووه  واش  په جاری  و  انمه  دایریکراو  منوونه  یس ێکی  بۆ  انردووه،  رێکخراوێكی جهیاین  بۆ  ایمی 

کۆنگرهپه ایزدهایمی  کۆبوونه ی  بۆ  حزیب  سه وهی  ئیسالمی  واڵاتین  کۆنفرانیس  اتراین  شه ابرهی  به  تێرۆر  ت  راوانین  پۆیل  و 

 وه هل ابشووری کوردس تان. ن کۆماری ئیسالمییهالیهاڵت هلراین رۆژههتێکۆشه

 ش مانگی خاایند. نیا شهویش تهکه ئه 89
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دێموکڕات،هل )ابنگه   وان حزییب  اکڵ"  "جنیڤا  منوونه  ده بۆ  که  ژنێڤ(  بزوتنه یهوازی  وه  وێ 

به کدارهچه  به رامبه اکن هل  )رێکخراوی    ئۆ"پی ئێنرکدار باک و "یوو ردۆستیدا ئه شهر قانووین 

 .ت(وڵه الین بێده گه

  ڵگههل  اڵوییتێکه   وههل کۆنه  که حزییب دێموکڕات  ی جهیاینرێکخراو  رفراوانرتینبه 

هه هه و  ئه بووه  ده وه   یشمهمیشه  خۆی  ڕ پا  ێک  وت سکهک  کردووهادیپلۆماس یی    ، ابس 

ده نه ئ ئه رتانس یۆانڵ سۆس یالیس ته.  پاش  رگای  کورد  بۆ  و  دێموکڕات  بۆ حزییب  رێکخراوه  و 

هل لامی    ١٩٨٦ساڵ   که  و رێکخراوه    ئه مهه ڤده ی حه هل کۆنگره دوکتور قامسلوو  شداریی  به 

سۆس یالیست    که زۆر هل حزیبه نرتانس یۆانڵ سۆس یالیست  . ئه وهسرتا، کرایهبه   ش ییل خیت  پێته 

دێموکراته  سۆس یال  ئه و  واڵیت اکین  هل  حکومه   ندام   حزییب  ی وانه پێچهبه   تینی،خۆایندا 

دووهئه  که هه نرتانس یۆانڵ   پشتیوانییه م  هیچ  بوو و  بزوتنه ر ه  واڵاتین رۆژئاوایی    وه یک هل 

بۆ  کرد، هه ده الن نه اکین گه وازییهرزگارخی ئه ده   بیستین میشه شوێنێک    بووه که   النهو گه نگ  

ئه به هل   ،وهیک دیکه الیه گاته دنیا. هل نگیان دهت ده محه زهبه  دا  و رێکخراوه یت هلندامه وه که ئه ر 

دێموکرایت و ئینساین    نسیپه پره ندی به  ڕ و پابه بواری ابوه خۆی هل  ت به اتیبه ری  رج و پێوه مه

ك حزییب  حزیبێک  وه   بۆدا  و رێکخراوه هلیت  ندامهشداری و ئه به یه،  هه   دااکنوتنخوازه و پێشکه 

هه  کورد  دوژمناین  که  هه دێموکڕات  هل  خه میشه  س امییوڵ   بوون،وشدارکردین  ک  وه   90دا 

تریبووین به حزییب  میشه  هه   یالیستنرتانس یۆانل سۆس  ئه   91ه. وا بوو  ییوه ته یک نێونه یه ئیعتبارانمه

راین  نوێنه کردووه و    و حزیبه ئه ابیت  پشتیوانیی هل خه   خۆیدا  اکینهل بڕایرانمه دێموکڕات داوه،  

 
ی  وهاکن هل ژنێڤ، پاش ئهكگرتووهوه یهتهی شووڕای مایف مرۆڤی نه٢٠٠٩ی مانگی دێسامربی  وههل کۆبوونه  بۆ منوونه  90

پێشکه سواترمان  کرد،  ههرپههش  هلیئهرس یت  ئیسالمی  کۆماری  کۆبوونهیت  سهیهوهو  الرجیاین(  جواد  )محمد  به  ابرهدا  ت 

 ئیعرتازی کرد.  دایهوهو کۆبوونهاکن" هلویل خۆی "تێرۆریس ته قه حزووری به 
کۆنگره  91 هل  دێموکرات  بیس ته حزییب  ئهی  رۆژاین  می  هل  که  سۆس یالیست  س ێپت١١ات    ٩نرتانس یۆانل  هل    ١٩٩٦امربی  ی 

  واوی حزیب ته  تییندامهرگیا. ئهوه  و رێکخراوهدێری ئهندامی چاوهسرتا، به ئهاکن هل نیویۆرک بهکگرتووهوه یهتهگای نهابره

 (٢٠١٥ۆڤامربی  ی ن٢٨و    ٢٧)  خیت ئۆگاانداهل لوواندا پێته   نرتانس یۆانیل سۆس یالیستی شوووڕای ئهوه)حدک( هل کۆبوونه

 هات. دیوه
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شدار  به  داناڵیت انوین و گرووپی  اکری کوردای رۆژهه ك کۆمیتهاکین وه رعیه بنیاته فه حزییب هل  

نرتانس یۆانل سۆس یالیس تدا  هۆی ئینشعابێک که هل سااڵین دواییدا هل ئه به  رکدار کردووه.و ئه 

به  و  پێش  بههاتۆته  ئورووپاییهش ێک   رێکخراوه  هل  ئه رچاو  هلاکین  رێکخراوه ندام  دا و 

دیکه یه چوارچێوه  هلیک  انواین  "هاوپه ژێر  پێشکه ی  کردووه،    دا وتوو"میانیی  دروست 

ئه ئه  سۆس یالیست  پێگه نرتانس یۆانل  و  جێگه  الوازتریهمڕۆ  ئێس تاش  به   ،یههه   ییک  اڵم 

و   اڵتی رۆژهه اکین دیکهریی دااڵنیی حزییب دێموکڕات و حزیبه ابر بۆ لۆبیگه یک هلیه چوارچێوه 

 دایه.وه ره ڕووی ده یش وان به مریین اکری هاوبه ته 

 

 " ردۆستی شه به "دیپڵۆماسیی  /  ٤.٢

ئه هه هۆی  به   س یاسییانهربه به و  موو  و  قانووین  هلس ته  و  رکهده رێیی  ر  سهی  وتن 

کۆمه سڕاگهده  به  دێموکڕات  حزییب  نێونه یشتین  هه وه ته ڵگای  دێموکڕات  یی  حزییب  بۆ  بوون، 

گه راکێشاین   و  گه هاواکری  هاواری  دنیا  یکههلایندین  بووه   به  به  انچار  ۆماس یی  ڵدیپ'پشت 

ببه ئینساین فه هل   .س ێت'  خومه دوای  جهیادی  به توای  ده یین  و  کوردس تان  سپێکردین  دژی 

ڵه  ی بۆ کۆڕ و کۆمه انمه  یتایتا پهپه دوکتور قامسلوو    وهه ی کورد هل ئێران نهکداراخۆڕاگریی چه

.  هاواکرییان لێ باکداوای    وه ی مرۆڤدۆس تییه ات هل سۆنگه جهیان انردووه هه   اکینردۆس ته شهبه 

به به  وزه ش ێکی  و  هێز  رێبه رچاوی  نوێنه ی  و  هلران  دێموکڕات  حزییب  سااڵنه راین  بۆ  و  دا 

ایرمه  ئینسانییه راکێشاین  ته تییه  کرابوواکن  ساڵه   92.رخان  هه هل  زایینیدا  اکین  ر  سههل ش تای 

یت پزیشاکین  اتیبهبه   ڕانسه و ئورووپا فه اکینرێکخراوه مرۆڤدۆس ته   دوکتور قامسلوو  ابنگهێشتین 

ڕی شه س نوور به هاانی برینداراین اکن و پزیشاکین ێب ییهوه ته رمانییه نێونه تییه ده جهیان و ایرمه 

این بۆ  وه ڕانه هاتنه کوردس تان پاش گه دا ده م سااڵنه ی هل بیانییانه  وزۆر هل  هاتن.وه ده کوردس تانه

 
انمه  92 قامسلوو،  بۆ منوونه  دوکتور  ساڵی  سه ر هلهه .  ١٩٨٣ی ئاورییل  ١٤ی  قامسلوو هل  دوکتور  پێشنیاری    وه-١٣٦٢ر 

 چوو. ڕێوه دهموو ساڵێک هل مانگی مای دا بهڕانسه داهێرنا که ههڵ کوردس تان هل فهگهندی هلوی هاوپێوهشه 



 پلۆماسیی کورد  دی -پاڕا
 

 
 

 
39 

 39 

ی دواتر  وه رئه به هلیش یان  هێندێك اکین حزیب و  ندییه ش ێک هل تۆڕی پێوه به   به  بوونوه ده رهده 

به  پۆس یت  خۆایندا  واڵیت  وه هل  دیپلۆماسییان  س یاسی   93رگرت، رزی  ئاس یت  جار  دا  شهل  زۆر 

 کردووه.  اینیل کوردێموکڕات و گه حزییب د هاواکریی

 

 کانی دنیا ه نه گشتیی ه ی / راگه ٤.٣

یت کۆماری ئیسالمی  اتیبهم به م رێژمیی شا و هه دا که هه و سانسۆره ر ئه رامبههل به 

حزییب    94دا کێشابوو،نایو واڵته ر پریس کورد هل سهدا به وه رههل نێوخۆی ئێران و به ڕووی ده 

ابیت خشنی به دۆیخ کوردس تان و خه وه به نگدانه وڵی انساندن و ده میشه هل هه دێموکڕات هه 

بووه.   جهیاندا  مێدایاکین  هل  ئه کورد  مه بۆ  ههس تهبه و  دێموکڕات  حزییب  هه ش  داوه  میشه  وڵی 

رووماڵیهه بۆ  بیاین  و   واڵنێراین  رابکێشێخه   دۆخ  کورد  کوردس تانابیت  رێبه   ته  و  راو  ن 

ی  وه نگدانه و حزیبه ره ئه ،  وهیک دیکه الیهون.  هل ربکه اکندا ده یره کوردییه رانیشی هل مێدای غه نوێنه

ک ئامرازێک بۆ  یی و وه وه ته یک ئیعرتایف نێونه یه ک نیشانه ی وه وه رهابیت کورد هل مێدایاکین ده خه 

وره ڕ رزبه  خه اگرتین  تێکۆشه ی  و  مه ڵک  نێو  خه سه   یداینراین  به خیت  بردووه.  ابت  هل  اکر 

ران"  نده نگوابیس هه انوی "ده به   ی کوردس تانرۆژانمه   تیی كی اتیبهیهگۆشه،  دامی کۆمار رده سه

هل ساڵی   95.رخان کرابووتهدا  وه رهندیدار به کورد هل دنیای ده اکین پێوه واڵه هه  یوه بۆ باڵوکردنه 

 
وه  93 کوش نێر  بێرانرد  د.  دهانرساوترینیان  اکروابری  پێشووی  فهوهرهزیری  فرێدریک تیسۆ کۆنسویل گشتیی  ی  د.  و  ڕانسه 

 ولێرن.ڕانسه هل ههپێشووی فه
ندی  پێوهوه گۆڕیوه و پاش رۆژگارێک ئیناکر و سانسۆر هلو ابرهیت خۆی هلمی هل سااڵین رابردوودا س یاسهکۆماری ئیسال  94

 ر. ی گرتۆته بهاکرانه واشهاڵت، ئێس تا اتکتیکی ابسکردین چهاکین رۆژههابیت هێزهڵ پریس کورد هل ئێران و خهگههل
واڵ   یرووت ههوه کراوه که رادیۆ به( ابیس ئه١٣٢٥ی ڵێوهی خاکه٧ندا )ی کوردس تا(ی رۆژانمه١٨بۆ منوونه هل ژماره ) 95

ی "الاخبار"ی ابس کراوه که رۆژانمه  ١٩٧٢کوردس تاین ئوویت    یهل رۆژانمه  .وه زراین کۆماری کوردس تاین باڵو کردۆتهدامه

 یب چاپ کردووه. رهی حزییب به عهرانمهلوبناین به
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هه ١٣٦٢ گۆشه ئه   والوه به اتوی  ی  هلیو  کوردس تانرۆژانمه   ه  هلی  انویدا  ی هلسه "مه ژێر 

   ه.و ایه اکندا" زیندوو کر نه گش تییه یهکورد هل راگه 

ئه ه جێگ داخ  که  وه ی  خه وه نگدانه ره یه  دێموکڕاتگهابیت  ی  حزییب  و  کورد  و    یل 

ویت  نده هل ره وه رچاو بووه، ئه به اکندا  ساتههل اکیت اکره   ینده وه ئه و حزیبه  ئه   ڵگهندی هلهاوپێوه 

خه  پێشمه دائمییی  گیانبازیی  و  حزیب  خه ابیت  و  نه ڵرگه  ئه   96. دیرتاوهکدا  هۆاکری  دایره  وه 

ابیت خه هل  اتی ئینقالبدا رهسه اکن هل ی مێدای رۆژئاواییه ووماڵه ڕ و ئه   یه. بۆ منوونه س یاسیشی هه 

یی کۆماری ئیسالمی  قامگیبووین" رێژه ڵ "سه گههل   ، دواتر کردده ڕی کوردس تانیان  شه حزیب و  

راس تییه  بۆوه.  کز  ورده  ئه کهورده  سهوه ی  دێموکراتیکی  ره یه  واڵاتین  هل  مێدای  ئازادیی  ڕای 

ندی وه ه رژ یک زۆر به به یهاکن به ڕاده و بنیاته   ه گش یت نیهرجن و روانیین راگه وێش سه رۆژئاوا، هل 

 وه.  ته سرتاوه به  وه رهیت ده اکین س یاسهته ویه وهلو ئه 

 

 

 

 

 

 
رههید  بۆ منوونه شه    96 خۆی  وێردی اکیت  قادر  بهوهنگدانهبووین  دهرچاوی هلی  مێدایی  هێندێک  ببوو )وهوهرهنێو  ک  دا 

ئینگلس تان(؛   کرێاکریی  شۆڕشگێڕی  حزییب  شه  تێرۆریئۆرگاین  دوکتور  و  قامسلوو  ێبفکهڕهدوکتور  ترین  وێنهندی 

اکین کۆماری ئیسالمی بۆ  وه؛ هێرشهوتهلێ که تداحزییب دێموکڕا مێژووی  یی هلوهتههندیی نێونی مێداییی و هاوپێوهوهنگدانهره

بنکهسه  دهر  بهفتهی  س یایس  ساڵی  اتیبهری  هێریش  موشه   ١٩٩٦یت  قهو  دژکردهکباراین  دێموکڕات  بهوهاڵی  هل  ی  ش ێك 

ی خۆایین  وهرهیت دهزارهماین واڵاتین رۆژئاوایی هل وهرهلراین پهاتن و پرس یار و داوای ئیقدامی نوێنهوڵهاکین دهمسییهبیخانه رهده

 دوادا هات. به
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 كانی حیزبی دێموکڕات کییه ره ندییه ده کانی پێوه نسیپه / پره ٥

لێکدانه   واننیڕ  هل   یوه و  کوردس تان  دێموکڕایت  نێونه پێوه   حزییب  اکن  هیییوه ته ندییه 

عه   وه ڵ ئه گههل پارامێرته  بووه و  ر قۆانغێک نه ریج هه لومه اکین هه ینیه یین و زه که دابڕاو هل 

ت  و حزیبه قه یک س یایس و انئیدئۆلۆژیک بووه. ئه یهمیشه روانگه رگرتووه، ههلێ وه   ئسرییته 

ڵکوو  اکنه، به تییه وڵه ده ی ملمالێن نێو بییانه کتهی وشک و مه بووه که اکری وی شڕۆڤه پێی  وا نه 

ابت بۆ رزگاریی  خۆی که خه   اکری  یتیه و وهلئه ی وجوودی و  فهلسه فه میشه  هه ی  وه رئهبه هل

هل یهکه وه ته نه اکرتێکه یت  تێکۆشاوه  زۆرتر  بووه،  ئه بری  ملمالنێیانه ریی  هه سههل   و  ریج  لومهر 

باکخه  پێش بیین  خۆی  ئه ابیت  حزیبه  ئه ر  گه.  جار هێ و  خانه   ندێک  چه هل  مکه  ی 

)وه هه   شدااکنی ئیدئۆلۆژییه  هێناێب  پێک  خۆیدا  روانیین  هل  گۆڕانێک   این  گرتێب  ک  ڵوێس یت 

ر هۆگریی  بههل  کنه   ه و ئه   97،ڵ سۆس یالزیم  دێموکڕاتیکدا ابسامن کرد(گهندی هلپێوهوه هل ره سههل

ی وه دا بووه که بریتییه هل کردنه پێناو ئاماجنێك  س یایس ڵکوو هل ندییانه، به س نووربه وخۆڕایی به 

 .دایکههلابیت خۆی و دۆزی گه ڕووی خه ک به روویه ده 

ی یک لیربالییانهیه وه مڕۆدا زۆرتر خوێندنه م  ئه رده حزییب دێموکڕایت کورس تان هل سه

ئیده نه    ه و ماانیه ک، به یهاکن هه تییه وڵه ندییه نێوده بۆ پێوه  نه ساویلاکنه  وێ  ش هیهده   ئالیس ته و 

ته  ێب  سلمییریئالیس تانه  ئارایی  به دۆیخ  بنیاتنه ،  دینامزیمی  نێوده ڵکوو  وه وڵه ری  ک یت 

شوێندانه هێز و دژه وه که   به اکیت ده بیێن که ایرمه وتنێک ده پێشکه  ر بن و  هێزی جۆراوجۆر 

 س نووردار بکرێ.ڕا وه رهو هل ده  وه ره هل سه  ناتوڵه رکێش یی ده ڕۆیی و سه رهسه وه یهم رێگه هل

به خۆی و مه پێوه   ش که نده وه ئه  ڵوێست و  هه   یه،وه هه یهکهته ی میلل هلسهندیی 

ئه ڵه مامه هل ی  حزیبه  ده گهو  دنیای  خۆی    وه رهڵ  مێژووی  درێژایی  کۆمه هه به  ڵک  ڵگری 

 :ینکیان بکه ێئیشاڕه به هێندوه  ی خواره به ش ێوه  تواننینسیپه که ده ت و پره خیسڵه 

 
 .٢.١وه رهبڕوانه سه  97
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ئه گه/هل١ فاکتهوه که حزییب دێموکڕات هه ڵ  نێونه رگزی هل گرینگیی  بۆ  یی  وه ته ری 

خه  و  دۆیخ  خۆی  گه چاره ابیت  کورد  نوویس  نه یل  حزیبهئه   بووه،غافڵ  تێکۆشاوه    و  زۆرتر 

  ی کوردیشوه بزوتنه   و پێیه ر به چاو لێ باک. هه    به زاتی  قائیک یههلسهمه ک  ی کورد وه هلسهمه

ئریاده ێب پێش هه ده  بگه رعیهبۆ شه ی خۆیدا  موو شتێک هل انخ و وزه و  و  ڕێ  یت خۆی 

واقعیپشتبه به  و  مێژوویی  پاشخاین  به  مه سنت  کۆمه ایت  ده یدانیی  و  خۆی    ،ریروبه وڵگای 

اکین دوکتور  انوابنگه کێک هل وته به . یه ستنیشان باکده   خۆی  یاکین دایریکردین ئاینده ره فاکته

ن و مۆسکۆ دایری انکرێ،  نده هل واش نگتۆن و هل   یل کوردگه نوویس  وه بوو که چاره قامسلوو ئه 

 ندییهڵ بلۆکبه گهڵه هل مامه   ، حزییب دێموکڕات هل و پێیه ربه هه   کرێ.ڵكوو هل کوردس تان دایری ده به 

به   وهته جواڵوهنگنی و س یاسییانه  ک سهریهسهدا هل یشاکن ییهیی و انوچه وه ته نێونه سرتاوه و  و 

 بووه.اکن نه رێمییهجهیاین و هه  ره مسه پاشکۆی هیچاکم هل جه 

یی بێڕومح و  وه ته یی و نێونه یک انوچه یهکه حزییب دێموکڕات هل ژینگه  وه ڵ ئه گه / هل٢

یی دوژمن این ختیی ابرودۆخ  و دڕنده و حزیبه پێی  وا نیه که سه ، ئه اکت ده ابابردا خهانهل

نێونه یلیی کۆمه بێمه  هه ده،  ییوه ته ڵگای  بۆ  پاساو ده س تربدن  که  دا. هلموو اکرێک  شوێنه  و 

بزوتنه زۆربه  دنیا هلکداره وه چه ی  ده اکین  نه وڵه پێناو انچارکردین  سه یت  راکێشاین  رجن  ایر این 

میشه  هه کڕات  ن، حزییب دێموبهان بۆ مێتۆدی انئینساین و انشارس تاین ده بریوڕای گشتیی دنیا په 

هل  هل ڵسوکه هه   خۆی  بواردوه ویت  جۆره  ده و  قامسلوو  دوکتور  بۆ  .  ننی  حازر  "ئێمه  یگوت 

وه که  ڵ ئه گههل   98ین".اکمنان ژێر پیێ خبه نسیپه ین و پره رێالکم  اکیت، اکری تێرۆریس یت بکه 

ببێتجاری ده   اکننسیپه چاوکردین پره یت که ره میشه زانیویه حزییب دێموکڕات هه ه هۆی  تواێن 

 
98  GHASSEMLOU, Abdulrahman, « L’impact de la guerre entre l’Irak et l’Iran sur le 

mouvement national kurde », in Ghassemlou, l’homme de paix et de dialogue, pp. 64-74, p. 

73. 
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موو  بووه که ئاماجن هه پێی  وا نه   رواش هه اڵم  یدانیی خۆی، به ی مه الوازبووین جێگه و پێگه 

 ا.دش ێوازێک پاساو ده 

ش بووین کوردس تاین اکین دابه وته لێکه  میشه هه  دێموکڕات که حزییب  وه ڵ ئه گه/ هل ٣

بووههل ده   بری  دژی  الیه رداین  ستێوه و  و  پارچه هه ین  هێز  اکروابری  یهر  هل  کوردس تان  یک 

چاو لێ کردوه.  هل سهک مه یهک ی کوردی وه هلسهمه  و حزیبه دامیهئه دا بووه، دیکه اکین پارچه

وه  وه ئه کردهی کورد جیا ده راین دیکه ی دوکتور قامسلووی هل رێبه انهندییمتهو اتیبه کێک هل یه

تیی  واوه ی کوردی هل ته هلسهمیشه ابیس مه و هل تێکۆشاین پاڕادیپڵۆماتیک  خۆیدا هه بوو که ئه 

 کرد.دا ده خۆی

میشه قازاجن  خۆاین هل  هه   دار کوردس تانسه اتین حامک به وڵه وه که ده ڵ ئه گه/ هل ٤

ی خشه نه   تیی قامگرییی رواڵه وجوود(دا دیوه و سه یت مه زعیهکێشاین "س تاتووکۆ" )وه رێژه د

بۆ کپ س یاس یی انوچه  به ئازادخیوازاین  نگ   کردین دهاین  بردووه، حزییب دێموکڕایت کورد  اکر 

به  کوردس تان ئاشتیخوازانه سهچاره   شتیواینپ   خۆی  کێشه ری  جهیانی  انوچه  اکین  و    و 

ڕی  ڵگریساین شه هل اکیت  هه   ه. و زانییت  وڵه نێوده   یترعیهو شه   اکین هاواکریدین مێاکنزیمه هێزکر به 

عریاقدا   و  دێموکڕات  ئێران  سه رهسه حزییب  بۆ  عریاق  هێریش  مه ات  ئێراین  و  ر  کرد  حکووم 

راگه ئاماده ت  اننهته  ئیسالم   گه ئه   ایند که یی خۆی  کۆماری  به  حازر ێب  ر    یلگه   مایفدان 

ساڵ     . اکتێکیشوهبێته   ر ئێرانیک بۆ سه ره س تدرێژیی دهنگاری هێرش و ده ره به   ،دا بێنکورد

بۆ کۆاتیی هێنان به رفه ده   ١٣٦١ بوو  یین رازی نه جماره خومهاڵم ئه به   هاتپێک ڕه  و شه ت 

ینیی  زیی خومه ڕخواشه ستیی اکزب و  هر نپهته وته داوی وه کهگرێ، حزییب دێموکڕات نه بڕ را شه

و    رچووده اکن  کگرتووه وه یه ته نه  (ی٥٩٨)  یحکووم کرد. هل کۆاتییشدا اکتێک بڕایرانمه مه

زۆر ابش  رچ   گهئه ، حزییب دێموکڕات  "وههری خوارده جام  ژه "  ی خۆیوته   به   یینخومه
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ته ئااکمه یزاین  ده  شه اکین  عریاق  واوبووین  و  ئێران  مه هل ڕی  خه وه  یدانییه ابری  ابیت حزییب  بۆ 

 ڕه کرد.و شه پێشوازیی هل کۆاتیی هاتین ئه  99چنی،دێموکڕات 

اکین ووداوه به ڕ ر  رامبهبه   یتوڵه میشه به عیمل به عوریف نێوده / حزییب دێموکڕات هه ٥

ویت ابو  ه ڕ   وتینکهڵگه ه ڕ   بۆبووه که  رگزی پێی  وا نه ڵوێس یت گرتووه و هه هه   ی خۆیوه رهده 

پره ده  هل  چاوپۆیش  شارس تانییه ێب  و  ئینساین  هل  نسیپه  اکتێک  باک.  خه ١٣اکن  ری  ڵوه زه ی 

نگری  "خوێنداکراین الیه   گرووپی  انرساو به  نالیه مریاک هل اتران هل ی ئه ابڵیۆزخانهدا  ١٣٥٨

م  داری  وده ین ات ئه مهدرێژایی ته که حزییب دێموکڕات به   وه ڵ ئه گهداگری کرا، هل   وه م"ه یت ئامیخه 

ئمیپرایلیستیدا پێناسه  ی دژه مریاک هل رێژمی  شای خواردبوو و هێش تا خۆی هل خانه پشتیوانیی ئه 

پاین س یاس یی  گۆڕه   نێو  اکیننه واوی هێز و الیه ی نزیک به ته و حزیبه جیاواز هل زۆربه کرد، ئه ده 

وه، حزییب دێموکڕات  یک جیاوازه نیگایهحکووم کرد. هل گۆشه رده مه ێب په ی به یه وه و کرده ئه   ،ئێران

ی ایننامهیش که به نیا جار تێک چوو و ته   ق ڵڵ رێکخراوی موجاهیدین خه گه زۆر زوو نێواین هل

  وه رامهئاماجن و مه ابری  که هل   میزا کرد یت و رێکخراوی ئێراین ئ سایههێندێک که ڵ  گههل یش  هاوبه 

پێشنیاری پارملاین ئورووپا بۆ  ر  رامبههل به   وه بوو کهبۆ ئه   ،بوونه   ڵیانگههل  تۆیك  ئه شییه هاوبه 

وه ڕهبه  موجاهیدین  انسیین  خه نوێنه ك  مس   ئیعرتازری  ئێران  هل  چ   که   100. باک  ڵک   اکتێك 

 
وهو اکتههل  99 ساڵی  دا  بهكهو مۆتهئه  ١٩٧٥ک  بزوتنهسهیه ابڵی  رێککهوهر  کورددا کێشابوو که  به ی  عیاق  و  ئێران  وتین 

ریش بێجێ وت زۆرکهک دواتر دهک که وهرانییه، نیگهی کورد ێبوهر حیسایب بزوتنهسهش هلجمارهوه ئهرهپێشنیاری دنیای ده

 بوو. نه 
دهو ئاقارهکیان بهیهایننامهنداماین پارملاین ئورووپا بهس هل ئهکه  ٣٠٠دا  و اکتههل  100 رکردبوو. حزییب دێموکڕات )به ئمیزای دا 

شهنوێنه  ئورووپا،  خۆی هل  عهری  ئیعرتازانمههید  قادری( هل  به  م اکڵ ئۆپۆزیس یۆین ئێراین ئهگهی هلکهشههاوبه  بدوڵاڵ  ره 

ی کوردس تان وه. رۆژانمهیدا چبێتهڵوێس تهو هه اک بهاب و داوا هل پارملاین ئورووپا دهڵکی ئێران انو دهلکیف" بۆ خهعیین ته"ته

 . ١٣٦٨رداین (، جۆزه١٥٠ژماره )
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حزییب  ،  هل پاریس  و سازمانهاکین ئه ر بنکه سه   ڕانسه هێریش کرده فه پۆلییس    ١٣٨٣رداین  جۆزه 

   101حکووم کرد.ی مه و هێرشه ئه ربڕین وونرتین ده ڕ دێموکڕات به 

و هل هه ره سه /  ٦ دێموکرات هلجنام  رێم  و  ندییه ههپێوه   مووی گرینگرت، حزییب 

خۆیی س یایس  ربه یت و سهس نووری نێوان دۆس تایهمیشه تێکۆشاوه اکین خۆیدا هه ییه وه ته نێونه

ئه  مامه وه رابگرێ.  هل  ئه ڵهمان  هلی  حزیبه  بلۆکبه گه و  سه ندییه ڵ  شه ردهاکین  سارددا  م   ڕی 

ده   ندییپێوه   هل  اڵم به   102.تدی و  دێموکڕات  عریاوڵه حزییب  خودی  قدا  یت  دانپێداانین  به  که 

تێک  وڵه یی نێوان ده ندخاوێنرتین جۆری پێوه " ویکیلیکس"پێی  اکین عریاق و به کورده  رکرده سه

یت عریاق  وڵه ده   وتڵکه ر به هه گهئه .  وێكهرده جوانرت ده بووه،  یت  وڵه یره ده رێک  غه کتهو ئه 

اب  ی انته وی  یی و شۆڕشگێڕانه وه ته یت نه ڵ ریساهل گهکردێب که هلیک هل حزییب دێموکڕات  داوایه

ئه بوویب ره به حزیبه    و،  دوودڵ   کردۆته ێب  چهبه وه.  یت  ئێران  ش نه  م  ئینقالیب    ختێكوه پێش 

ی کورد هل  وه بزوتنه دژی ی خۆیدا به اک که هل رادیۆ و رۆژانمه یت عریاق داوا هل حزیب ده وڵه ده 

و حزیبه داخراین  ، ئه ێ ر رێژمی  شا خۆ ببوێرسه   هێرش کردنه   بدوێ این هل  عریاق و ابرزاین

به  خۆی  ئه سهمێدایاکین  بۆ  مدلان  داوااینه ر  ته و جۆره  د دا  دێموکڕات    103. داه رجیح  حزییب 

تیی  اڵم ایرمهزاننی، بهیق خۆمان دهیک به هه ره تیی ده رگرتین ایرمهیت ئێمه وه میشه گوتوویه هه

سپێک  دانوس تاین و ده   اکتێك پاش ئینقالبرچاوه  پێی  هێندێک سهبه ین.  جدار قبووڵ انکه ر مه

نوێنهیئه هه گه رایهیت  ئیسالم ،تیی  کۆماری  و  کورد  عریاق وڵه ده   یل  قورسریجمه  یت  بۆ     

پێوهدرێژه  دێموکڕات  گهاکین هلندییه داین  ره ئه   ێن،داده ڵ حزییب  ده و حزیبه  هل    104. وهاکته تیان 

هه لومه هه دێموکڕات  که حزییب  هلرجێکدا  شهگهم  هل  ئیسالم   کۆماری  هه ڵ  و  بوو  م ڕدا 

 
جۆزه٢٩ی  ایننامهبه  101 ده١٣٨٣رداین  ی  ئێران.  فتهی  کوردس تاین  دێموکڕایت  حزییب  س یاس یی  دێری  موکڕایت  حزییب 

ر کرده سهاکین ئێران هل عریاق هێرش یان دهندهست و پێوهانو دهیت نوری مالیکیشدا که انوبهم  حکومهردهسه  کوردس تان هل

 ڵوێس یت گرت. مان ههف، ههرشهمپی  ئهکه
 .٢یش وه، بهرهبڕوانه سه  102
 .٧١چاپیی س تۆکهۆڵم، ل دۆ(، ایس اکر )وتووێژی هه ابتزمووین خهبدوڵاڵ، ئهن زاده، عهسهحه 103
 .  ٢٥٠، ل ١٩٩٢ۆکهۆڵم، تم، س شه رگی شهاکمن، بهرییهوهبیه رمی، هلحیسامی، که 104
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به ایرمه  ده پێویستیی  عریاق  وڵه تیی  ساڵ   هه یت  اکتێک  فڕۆکه عریاقییه   ١٣٦١بوو،  یک  یه اکن 

به  که  وانه فڕۆکه و    وه ایهردهاابد( به نگویین مه ر ئاسامین کوردس تان )هل بێهه سههل   یاننزیامیی ئێران 

بۆ ته وڵه و حزیبه داوای ده ست حزییب دێموکڕات، ئه ته ده و که برینداری   حویدلاین  یت عریاق 

به   یکهوانه فڕۆکه  نه رامبههل  قبووڵ  ماددیشدا  پادایش  و  ر  شه کهسریه ئه کرد  س یت  اده ڕ   ڕیی 

 وه. دوژمین خۆی واته کۆماری ئیسالم  کرده 
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 یی حیزبی دێموکڕات  وه ته تیکۆشانی نێونه می  رهه به ی  نگاندن ڵسه هه /  ٦

حقووقییانهبه  و  س یایس  هۆاکره  کردو  ابسامن  پێشرت  ده پێوه ،  نی  اکین کییهره ندییه 

کوردس تان   دێموکڕایت  ئه اننه تهحزییب  اکته ت  سهو  دره رکهی  به وشاوهوتین  دیوه،  یش  خۆوه 

ریج  لومهس ته و حاشالێکراو هل هه لێکی ژێرده ی گه وه بزوتنه   مسییندیی انڕه ك پێوه وه  میشههه

سه  خه زۆر  گه   وه.ته ماوه ابتدا  خیت  ده ئاشکرایه  بووین  هل  حاشا  که  هه لێک  و    یشهڕه کرێ 

وه  ره ڕواێن که دنیای ده ک ده رجن و پشتیوانییه ر جۆره سه وه بۆ هه خه ه ابیه ره، ب سههل   مایننه

پێیی   ێب  بداحازر  ته نیشان  سهئه   رگهئه   تاننه،  کهو  هل  پشتیوانییه  و  و رجن  ئاست    مرتین 

 دا ێب.  الوازترین شکڵیش

ین، ربکهلێ ده یت عیایق  وڵه هاواکریی ده و    اکنردۆس ته شهنده به تیی انوه ایرمه ر  گهئه  

ده ریهسههل به ک  بڵێنی  پێوه رهه تواننی  ئه ییهوه ته نێونه   ندییهمی  دێموکڕات  حزییب  ی  ندهوه اکین 

مه هه و  س یایس  بووه وعنه بووه زۆرتر  هه که   وی  وا  پشتیوانییمرت  کۆنکرێیتبووه  ،  ماددی   

لۆژیستیکی  این  بکه   نزیامی  ئه وێته لێ  هه وه وه.  بۆ  ش  موحافزه بێمه م  و  کۆمه ییل  ڵگای  اکریی 

هه ڕێتهگه ده  یتوڵه نێوده فه وه،  هل  کردووه  وای  که  )عوقده(  کۆمپلێکس  جۆرێک  بۆ  زای م 

ئێرانیدا   ایرمه هه   داوایس یاس یی  جۆره  ده تییه ر  به  رهیک  نیش امتنخیانه "یک  به  لێک    "ت 

هل ئه   105وه. بدرێته  هل وه  که  په حاڵێکدایه  نه اکس ندکراوهنێو  رێکخراوی  یه ته ین  اکندا  كگرتووه وه 

نووس  ن مایف دایریکردین چاره ین خاوه الی رزگارخیوازی گه وه یه که رێگه به بزوتنه مای وا هه بنه 

 
ی جۆرج بوویش  وهڵژبێرانه فا هیجری بۆ ههایم  پریۆزابیی مس تهی ئۆپۆزیس یۆین ئێراین به پهوهبۆ منوونه دژکرده  105  105

یت کۆماری ئیسالم  مریاک بۆ کۆاتیی هێنان به حامکیهوێدا انوبراو هیوای خواستبوو ئهکه هل  مریاکرکۆماری ئهم به سه دووه

یت  منیهی شووڕای ئه١٩٧٣ی حزییب دێموکڕایت کوردس تان وێڕای پێشوازی هل بڕایرانمه اکتێک  ؛ڵک  ئێران بداتیی خهایرمه

یت  وڵهڵگای نێودهکدا داوای هل کۆمهیهایننامهفڕین هل لییب، هل بهژهرێم  د ( بۆ داانین هه ٢٠١١اکن )ماریس  كگرتووهوه یهتهنه 

ك احتاد فدائیان  ی )وهاننه و الیهت ئهاننهوه، ئۆپۆزیس یۆین ئێراین و تهڵێنێتهیل کورد ههنگاو بۆ پاراستین گهمان ههکرد که هه

میاین بۆ  ایندین هاوپههل اکیت راگه  ؛نگ هاتندهکڕات وهدژی حزییب دێموحزییب دێموکڕاتن، به زۆر دۆس یت  خلق ایران( که  

م  ری ئهدا )نووسهیهوهو کۆبوونهری حزیب هلاکین نوێنه( قسه ٢٠١٩ی  یش )هانۆڤر، فێوریه-کساین هل ئێرانئازادی و یه

 وه. وتهین لێ کهاکنه ئێرانییهی الیهوهیت، دژکردهوڵهوایی داوای پشتیوانیی نێودهی رهابرهدێڕانه( هل
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رکدار  اتین دیکه ئه وڵه ت ده اننهو ته   ن ربگر وه وه ره هل ده   وایک ڕه تییه ر جۆره ایرمه هه دا که   ده 

   106ن.وه چبنه الو گه اک به هاانی ئه ده 

 ئۆپۆزیس یۆین  ییرمێونک و شه الیهیلیی دنیا هل مهه واته ێب یه نس ته دووالیه ربهو به ئه 

س یاس ییش راس ته و که وه بۆ مه یک دیکه الیهئێراین هل کورد و   عامویل  بووه ته مرت وا هه ساییل 

ده  دنیای  و  دێموکڕات  ایرمه ره حزییب  چاره یی توه  بکه   لێ  س یاس یی    ه اتقوه.  وێتهنووسسازی 

ئاساناکریی بنیاتێکی  و  بژیواین  نێو   وه دا دیرتام دواییانه که هل  یتوڵه یی ده ریی دیپڵۆماس س پێشخهده 

وه سه به  دهزاره ر  ده وه ره یت  زه وڵه ی  بۆ  ئورووپایی  پارته  ن هل  موزاکره  سازییمینهتێکی  ێوان 

رۆژهه س یاسییه ئیسالمیاکین  کۆماری  و  پاڵنه ده به   107. بوو  دااڵت  هل  راس تهر  ئه قینه ری  و  ی 

 108کۆماری ئیسالمی،  ڵ  گه ر  پریس موزاکره هلسهیت س یایس هلزاوه قه   و جیا هل     رێکخراوه 

ی  کراوهقینه ێکی پێشرت اتت رفه ده   ت ببیرنێ که ێب به موس به وه ده و ڕووه هل  رییهس پێشخه دهم  ئه 

دانپێداانن هل  جۆرێک  فاکته   بۆ  ئێرانبه  هل  کورد  ته   ری  هاوبه ینمریو  اکری  راهێناین   و   ش 

 وریده هیچ هل وێنهو مه ش ئه و حاڵه . به خساندره  اڵتاکین رۆژهه كییهره حزیبه سه  دیپڵۆماس یی

وه  اکنه ییهوه ته نده نێونه ن انوه الیه ی کورد هل ئێران هێش تا هلوه ودا بزوتنه كه انگۆڕێ که هل گش تییه 

 ڵ انکرێ.  گهعامویل هلف ته رهرێکی موعته کته ک ئه وه 

یت کوردی  اتیبه کورد به ی  هلسهحزییب دێموکڕایت کوردس تان هل انساندین مه چی  رگهئه  

ده رۆژهه  دنیای  به  هل   وه ره اڵت  جینایه و  و  ته قاوداین  کوردس تان  هل  ئیسالمی  کۆماری  اکین 

اڵم به زۆر هۆاکری قانووین و  وتوو بووه، به رکهسه ابش  یک  یهدا ات ڕاده اکین هل انوچه خراپاکرییه

به  پێوه رههس یایس  رسوش یت  و  نێونه م  ئه اکییهوه ته ندییه  هل ئاستین  حزیبه  و  خه   و  دوور  ابیت 

 
106  CASSESE, Antonio, « Le droit international et la question de l’assistance aux mouvements 

de libération nationale», RBDI, 1986/2, pp. 307-326. 
وه  رهنیا ئاسانکهڵکوو ته، بهبووهنه  (mediation)و رێکخراوه نێوبژیواین  ین، اکری ئهاکر ببهر تێرمینۆلۆژیی دروست به گهئه  107

(facilitation)  .بووه  
وری اسالم : چرا آ ری؟ چرا هس یایس کردس تان اب ج احزاب    ی، "مذاکره، آ سوحسن زاده  ی ئێمه بڕوانه:بۆ ڕوانگه   108

 (ir/a-https://www.dw.com/fa-50035746). ٢٠١٩ /١٥/٨دوچیه وهل،  نه؟"،

https://www.dw.com/fa-ir/a-50035746
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ڵکی و خه   اکنرگهچاشتین پێشمه خیتی حزییب دێموکڕات و فیدااکری و سه وه پسانهدرێژ و ێب 

ن به بووههکوردس تان  بۆچووین ابو ئه وانه پێچه.  نه ش ته وه ی  بۆ  ات  نیا  که  قامسلوو  دوکتور  ماین 

مێک  ردهسه وه.  ڕێتهانگه   ،توهدی نه وه  خۆیه به ی  اکرامه وش یار و  نده  وه ئه ئێس تا کورد دیپڵۆمایت  

اکین هل  ندییه ی کریس کۆچێرا پێوه یدانداریی خۆیدا بوو و به وته ی مه حزییب دێموکڕات هل لوتکه 

ش تااکین زایینیدا  ڕاس یت هه نێوه   هل    109.بردپیێ ده   ییانئێره اکین عیاق که کورده   نئاستێکدا بوو

قامسلوو  مه وه  هل   خۆیشی بۆ   دوکتور  که  بوو  دنیادا  هلسهخۆحشاڵ  هل  جاران  هل  زایتر  کورد  ی 

یین و شۆڕشگێڕ بوون  رست بووین رێژمیی خومه پههۆی کۆنه به پێیی وابوو  ر ابس و  وتۆته به که

به  خه پرهو  دێموکڕات،  حزییب  بووین  پارچهنسیپ  هل  زایتر  ئێران  هل  کورد  دیکه ابیت  ی  اکین 

سه ڵوێست  هه   اکین ژاینیدا هلدواینی ساڵه   هل چی انوبراو  . که نیای راکێشاوهرجنی دکوردس تان 

نێونه ی کۆمهڵه و مامه به وه ته ڵگای  بوو.    دڵسارد و انئومێد دایری کورددا  زیهر قه رامبهیی هل 

ڵگای  جبه کۆمه ڵه نیا پاش بۆمباراین ش مییایی هه ڵێ "جێگای داخه که ته وه ده و ابره قامسلوو هل

ندی هه یه هل ره هلسهو مه کورد و ئێس تاش حازر نیه ئه دۆزی  ته  داوه     جیددیی رجنجهیاین سه 

ببیێنقینهراس ته خۆیدا  ته   ی  خانهو  هل  چه نیا  پریس  کۆمه ی  بۆی  یک   110". ڕواێنده ڵکوژدا 

یس هل دوکتور قامسلوو  یبیبواڵنێری  هه   ی واڵت،وه ره ری پێش ئاخریدا بۆ ده فه هل سه   اکتێک

 ڵێ:  و هل واڵمدا ده ، انوبرائورووپاتیی کۆنکرێت هاتۆته بۆ داوای ایرمه  داخوا پرسێده 

ی کورد باک. ئێمه  هلسهپشتیواین هل مه   نیه تێک ئاماده  وڵه هیچ ده خێر، چونکه  "نه 

راین  اکن و نوێنه تییه سایهاکن و که هێندێك هل رێکخراوه   وی و س یاس ییعنه تیی مه مێک ایرمه که

هۆی ابرودۆخێک  ژیئۆپۆلیتیک که  گا. به پارملان و هێندێک رێکخراوی مرۆڤدۆس امتن پیێ ده 

س تنی هلی فه ی رزگارخیوازانه وه بۆ بزوتنه   یه که و ش ێوه س پێی  خۆش نیه به هیچ که   ،مانههه

دا حزییب  نده روبه و سه ر هل هه   111تامین باک". كرێ، ایرمه این ئێریرته و پۆلیساریۆ و ه  دیکه ده 

ری  راسهاکین سهه وتنخواز ایمێکدا بۆ حزیب و رێکخراوه دێموکڕات و پێشکه هل په دێموکڕات  

 
109 KUTCHERA, op. cit., p. 203. 
110 Ghassemlou, l’homme de paix et de dialogue, op. cit., p. 69. 

 (.١٢٠ی کوردس تان، ژماره )رۆژانمه 111
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ئه   جهیان به وانه )واته  دۆس یت ی  په حیساب  و  بوو  دێموکڕات  حزییب  هاوپێوه   و  ایم   ندی 

ابیت  وان هل خه "پشتیوانیی ئه   نایندبوورایگه پێی     انرد(و حزیبه ده اکین ئه پشتیوانییان بۆ کۆنگره 

دا و حزیبه ابیت ئه و خه   یی خۆڕاگرقینهی راس تهابره به هیچ جۆر هل ئاس یت قه   و حزیبه[]ئه 

و حزیبه  ئه   ووه و هاتردا نه سههای به تێک که هل سااڵین دواتریشدا گۆڕانێک  وه واقعیه   112نیه".

اکین  سک و اکتییه ندییه ته وه رژه پێناو به اتین دێموکراتیک هلوڵه وه که ده هل   ه سارد بووڵ روا دهه

ی اکت  ت زۆربه اننه ته   113. وامنرده به   اتین دیکتاتۆڕوڵه ڵ ده گههل   ودااینر ساتوسه سههل  داخۆاین

تێک  زۆر  راکر، س یاسهسه   اکتێك هاتوونه مریاک  هل ئورووپا و ئه   اکن"پ و "دێموکڕاته چه حزیبه  

اکین کوردی  ر پاڕادیپڵۆماتهسه رگااین بهمرت ده که که اکن  یهڕاس تیس یت وه که حزیبه ده رمرت هلنه

  114ر. بهدا گرتۆته ئیسالم ر کۆماری  رامبهوه، هل به دا کردۆته اڵترۆژهه 

خهئه  گه زمووین  ته ابیت  ئه اننه الن  ه   گه ت  خاوه و  که  قه النه  نێوخۆیی  واره ین  ی 

و    ی دێموکڕاتیک بۆ گفتگۆ و ئیداره مینهنێوخۆی واڵتدا زه   ات هل دا هه ده   دانپێدانراون نیشان 

یی وه ته یداین نێونه انبردن بۆ مه په مرت پێویستییالنه که و گه ێب، ئه ایتر  اکن زری کێشه سه چاره

پیێ هه ئه كهدهست  بۆ حزییب دێموکڕاتیش راس ته. سه ن.  بزاننی هل حاڵێکدا که  مه  رجنڕاکێشه 

ره  ئۆرگاین  ئێران  ئینقالیب  ره پێش  هل  بوو  پڕ  کوردس تان  دێموکڕایت  حزییب  ی وه نگدانه مسیی 

  پاش ئینقالب  اکیننگه یی، هل ماوه ته یوانیی نێونه رجن و پشتو حزیبه بۆ راکێشاین سه ئه   اکینه وڵ هه

باڵو  ی "کوردس تان"دا  ش نه هل رۆژانمه م چهیت هلواڵ و اببه مرتین ههه ک دوو ساڵیش ک و ات یه 

  تر ابیت خۆی دوور سڵیی خه یق جوغرافیای ئه ر اکتێکیش حزییب دێموکڕات هل چه هه   .وهبۆته 

ی وه ره و تێکۆشاین ده   ڕبێب  ییوه ته ری نێونه انچار بووه چاو هل فاکته زایتر  و حزیبه  ئه   ،وهوتۆته که

 
 ری جهیان. رانسه اکین سهوتنخوازهویت حزییب دێموکڕات بۆ حزیب و رێکخراوه دێموکڕات و پێشکهی حهایم  کۆنگرهپه 112
(  ٩٣١٩که هل ابیس کۆنفرانیس جهیانیی مایف مرۆڤ )ی فاریس. بڕگهم، نوخسهههی دهندی بۆ کۆنگرهی انوهراپۆریت کۆمیته  113

س یاسه  نیسبیه دا،  فهیت  دهرههیت  وهوڵهنگیی  دیکتاتۆڕی  ره اتین  بۆ  که  ئێران  نێونهچاونهك  س تاندارده  مایف  ییهوهتهکردین  اکین 

اکن  ته دێموکراتیکهوڵهودا و چاوپۆش یی دهو سات و سه   ک،الیههل  وهلتووری به بیانوو دێننهکه   ت و پاساویسربه مرۆڤ به

 وه. كهرازوویهخاته اتی تهوه، دهیک دیکهالیههلین مایف مرۆڤ هل واڵاتین دیکتاتۆڕلێدراودا  هل پێش ێلکرد 
  می نیکۆال سارکۆزیردهسهڵ گههلمی فرانسوا ئۆالند ردههل سه ر ئێرانرامبهبه ڕانسه هلی فهوهرهیت دهراوردی س یاسه به 114

 یه. پاڕادۆکسهم یک ابیش ئهیهمنوونه
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ده  به  روو  و  خۆی  وه ره واڵت  واڵیت  پیێ  په ی  هلچاالکت  ڵبه هه ه.  و ته داوه ره  بواری  بوون 

بۆ   رێیه.سهاکن هل ندییهوه نیه که ئاست و کوالیتیی پێوه به ماانی ئه خود دا خودبه پاڕادیپڵۆماس ی

ین دێموکڕات  ردوو الیه اکین هه وه که چاالکییه ڵ ئه گهتبووین حزییب دێموکڕات هل پاش هل منوونه،

  یدانهو مه و حزیبه هل اڵم ئه ش نرت بووبن، به چه چاو جاران زایتر و فره نگه هل دا ره وه ره هل دنیای ده 

مه وه  دیکه یدانهک هل  ئه اکین  سه دا  ننگه و  پێگه ڕاستید. هلبووهه ی جاراین  و  جێگه  ر  هه ی  ا 

ئه   ندهبه   وه به   کیهوه بزوتنه  بزوتنه که  هاوکێشه یه اده ڕ ات چ  یه  وه و  هل  پێوه ک  به  اکین  ندیدار 

  نگاوی ورد ون هه كگرتوویه،خاوههێز و یه به ،  رهشوێندانه  دای خۆیی واڵت و انوچه ئاینده 

تواانی پس پۆڕ  ،  دارده ابت وه ڵگا هل خه اکین کۆمه توێخ و جومگه   مووهه   ی سرتاتژیکه، روانگه 

بۆالی خۆی    وه رهندیی دنیای ده وه رژه و به دا  ده اکندا لێک گرێ  موو بواره راو هل ههو هێزی هه 

 کێشێ. راده
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 ڵت نی پاڕادیپلۆماسیی کوردی رۆژهه دیمه دووره نجام:  ئه 

 

ییدا به جێگه  وه ته یداین نێونه هل مه  یک رزگارخیواز یه وه وتین بزوتنه رکهسه وتن و رکهده 

ی  وه ئه   بۆ  . وهته سرتاوه به  یداین نێوخۆییداکه هل مه وه بزوتنه   قیقییتواانی هه و هێز و    و پێگه 

ی کورد هل  وه ك بزوتنه وه ق و پڕتێچووی  رههبه یک  یهوه اکن بزوتنه ییهوه ته ندییه نێونه ی پێوه عوقده 

 پێویس ته : ،اکو دڵساردی نه  انخۆش ئێران توویش سورپرایزی 

ی وه جیددی و راس تگۆاینه حزییب دێموکڕات و بزوتنه ندی به اڵیت انوه سهده   این  -

به ئێران وه   س یاس یی کورد هل باک و حازر ێب  پارتنێر قبووڵ  ی سامل و دێموکراتیک  ش ێوهک 

م هه   یتت و نیه ماهیه  به   رجنداندیرتاوه و به سه  )شتێك که ات ئێس تا نه ڵ باک گه عامویل هلته 

ئیسالم  و هه  ئیدیعا سه الیه  م کۆماری  به  ئێران رییهراسهنه  ئۆپۆزیس یۆین  نێو  وێ    115اکین 

   ببیرنێ(؛ نداکورختایه  هل م ودواش النیکه مه هل انچێ

رزی  ر عه سههل   به قامی  ی کورد هل ئێران القیانوه این حزییب دێموکڕات و بزوتنه   -

م وده ئه   . وه بنره الککهر و یه ری شوێندانه ر خایک خۆاین فاکته سهێب و هل گری  ابیت خۆاین  خه 

به  انچار ده وه  ره م دنیای دهو هه   هل ئێران   اڵتسهعیی ده یره کوردی موده م ئێلییت غه هه بن 

 .بڕواننکورد   یوه بۆ حزییب دێموکڕات و بزوتنه  چاوێك  دیکه

خیت  دۆخێک  سه  وتۆته کهیت  اتیبهیل کورد هل ئێران به ی کورد به گش یت و گه وه ته نه  

کۆنڕتۆڵ   اکرته  دنیا راانگا و    س یت وه ی جوغڕافیایی بۆخۆی ده ش ێوهبه   ه که  و هژیئۆپۆلیتیک

اکن و  ندیی زلهێزه وه رژه رجن و به راکێشاین سه  یتواین بۆ میین خۆی که ده رزه سه  اکینرسوش تییه 

 
ڕهته  وه،ی ئێمهڕوانگههل  115 بهنیا اکتێک هێزێک ای  دهوتێک  بوون باک که  راسهتواێن ئیدیعای سهڕاس یت  ئاخێزگه و  ری 

ویس وهنگدانهڕهی  کهپالتفۆرمه ههی  پێکهاتهیت  واقعیهموو  و  تهتهاکن  ێب  اکین  واڵت  جوغرافیای  گه واوی  انوچه و  و  ل 

 رچاو بگرێ. بهاکین واڵت هلپڕۆسه دایرتره ند وانوه یندازهمان ئهن به ههاکڕاوێزخراوهپه
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ست خۆیدا  ده هل  م جارێاکراین بێێن، النیکه به   اڵیت حامکسه ر ده دروس تکردین فشار بۆ سه 

ی  مینهیت پاشخان و زه ڵهنێوخۆیی و نێوده   ی اڵت هل ئێراندا به هۆاکرسه ده   وه، یک دیکه یه الهل  .ننی

بنیاتنه ڵه مامه و  ی  پێکه گههل تپااکنه  نیه ر  پریس  ئێتنیکه وه ڵ  گرووپه  زه   اکینژایین  و  ته  محه نیه 

ها وه م زووانه  به   شوچه ودوای ئێران و ان مه هل  اکینی انڕووین ئاڵوگۆڕه سیناریۆ  اکیننگارییهئاهل

 .  ک پێک بێننیهمینهپاشخان و زه 

اڵت  ی رۆژهه اکین دیکه س یاسییه   هێزه پاڕادیپڵۆماس یی حزییب دێموکڕات و    ربۆیه هه

بۆخۆی  ری کوردی هل ئێران  ێب که فاکتهده   یڕوانکراوم  چاوهرهه وت و به سکه نیا اکتێک ده ته 

خۆیی ربه ی سهوه ر ئه بهم هلیگوت ئێمه هه ی دوکتور قامسلوو که ده یهقسه و  . ئه وهێته هێز ب به 

رجنڕاکێش  اکن سه ندیی زلهێزه وه رژه ی بۆ به وه ر ئه بهم هلوێ و هه س یاس یی خۆمان خۆش ده 

اڵم م و زۆر راس ته. به مڕۆش که بۆ ئه   ،پشتیواین سرتاتژیکامن نیهایر و  دا  وه ره هل دنیای ده  نینی

ی کورد  هلسهبوو خۆی هل مه ی جهیاین حازر نه وره اڵتێک  گه سههیچ ده   دامهرده سه و  هل ر  گهه ئ

تیی  ك ئێریرته دژایه کورد وه   قامسلوود. ویل  به قه  وه بوو که ر ئه به مرت هلکه وه  ئه  ،ن باکبه خاوه 

ئه ت اناک هه سۆڤیه  باک و وه ات  ئه ایه دژ   ش ک نیاکراگوامریاک پشتیوانیی لێ  ات  هه   مریاک اناک تیی 

ندییه  وه رژه ین به دمیه و دوورهی س یایس هاوکێشه ر به ڵکوو زۆرتر هلبه  ی پش یت بگرێ.شووڕه

 بوو.  دا ڕاست اڵیت نێوه هل ڕۆژهه اکن سرتاتژییه

ده ئه  سێ  ته زمووین  چڕوپڕی  هه  هاواکریی  و  ت  اتیبهبه رۆژئاوا    اتینوڵه ده عامول 

ی هێندێك  وانهپێچهڵێ که به رێم  ابشووری کوردس تان به ئێمه ده ڵ هه گههل ڕانسه  مریاک و فه ئه 

خۆش  رشۆڤه  دووره نه ،  بینانهی  و  ئه دمیهخشه  به ین  رۆژهه   ندییهوه رژه و  هل  اڵیت  سرتاتژییانه 

هه هه   ڕاست نێوه انگۆڕێن.  ئاساین  به  ده روا  سه ڕێینه گهربۆیه  ئئه   ر وه  مادام   ااکمگریییه و  که 

نیا به  هل ئێران ته ی کورد  وه بزوتنه یل،  مهێب   شوه رهایر اندێموکراتیک و دنیای ده اڵیت نه سهده 

ابت و  موو جوغرافیااکین خه وه گرێداین هه پێکه    و   س یایس یوه کرده و به   قینهكگرتین راس ته یه
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اکرای  ماهه هه و  پۆاتنس یه موو  هه نگیی  و  هلیت  اتیبهبه )  116اڵگکۆمه نێو    اکینش نییهچه فره ل 

 ن اکرچاوه و سه   کۆنڕتۆڵ  خاکڵک و  هێزی خه ندیی  بنیامته   ویداین  بۆ حزووری مه   دا کهبوارانه 

   تواێن اباڵنیس هێز به قازاجن  خۆی بگۆڕێ.ده  117، ( گرینگن

یداین ك هل مه نێوخۆییدا وه یداین  مه   هل  - اڵت  اکین کوردی رۆژهه ر هێزه س یاسییه گهئه 

  سرتاتژیک یک  ێگایهڕخشه نه ت و  عیهرجه مه و    فهلسه فه وی بێنن و به  كڕه واز هل ته   -ییداوه ته نێونه

ابت و  ش ێوازی خه م  هه،  مای ڕواننیبنه م ئاماجن و  هه   وههی ڕیگه که هلن  اکر بکه   وههش و هاوبه 

وه  و بزوتنه   رگههێزی پێشمه هل  )یه  ئاماجن و روانگه و  پێش  ئه بردنه اکین  کۆن و مۆدێرنه   س تهره که

ات اکنه رییهماوهجه  بگره  و   وه  مێداییی  دیپڵۆمایسلۆبیگه   بواری  پێناسه  ریی  فراوانه به    118( وهی 

  وه رهاڵیت حامک و دنیای ده سهده ره که  و فاکتهێب به تواێن بده   و اکته کورد هل ئێرانئه   ،نخبه ک  یه

   ن.ه بۆ بک  جیددیی  حیسایب

کهئه  نێونه کۆمه   وه  به وه ته ڵگای  ده اتیبهیی  س یاسه وڵه یت  رۆژئاوا  کوردیاتین   تێک  

مامه )اتیبه و  نیه  کورد(این  به  هلڵه ت  هه گهاین  به   یکیهپارچه ر  ڵ  به  ته سرتاوه کوردس تان  وه 

دا  و بواره چێ هلێ ده و   دا،ی کوردس تانیهپارچه و  ئه ر  سهحامک به   یتوڵه ده   ڵگهتیان هلس یاسه

 
بووه، هل سااڵین دواییدا دوو ههحزییب دێموکڕاتدا    یتس یاسهمیشه هل  ابت ههندیی خهههڕهڕ به فرهوه که ابوهڵ ئهگههل  116

وری  دهخۆڕا بهاڵت هلی کورد هل رۆژههوهین و شۆڕشگێڕیی بزوتنهدهس تێین مهش فراوانرت دوو بهوهین دێموکڕات و هلالیه

ك دوو  هوه ببوون. هل یوتنهدوورکهاکن توویش دڕدۆنگ   و لێکندیی ویست و ئاماجنهتبهویهوهلابت و ئهاکین خهپریس ش ێوه 

 وتوون.  رکهدهنتێزێک وهیشنت به سهاکین گهساڵ  رابردوودا نیشانه 
تیی خۆیش  سایهک کهیهیه که ات رادهم اکرهخش بۆ ئهیک هیوابهاتیهرهاکین کوردس تاین ئێران سهندی هاواکریی حزیبهانوه  117

 داره. ووردار و انپایهمه و س نڵهدههێش تا  یه و چوارچێوهاڵم ئهست هێناوه، بهدهوه
دنیای    . هلی دیپڵۆماسییهس تهرهت کهنیا س یاسهیه که انێب پێامن واێب تهوهی فراواین دیپڵۆمایس ئهس امتن هل پێناسهبهمه  118

ی هلسهرۆڤ و مهك مایف موه به س یایس چاو لێ انکرێن،م كهی یهپلبهاکندا ندییه حقووقییهبهخانه ی هلاتنهو اببهمڕۆدا ئهئه

کێک هل خاڵه  کرێ. یهر دهسهی س یایس اکراین هلورهرتر هل درومش و فۆرموویل گهئاسانرت و اکریگه ،زمان و کولتور و ژینگه

دێموکڕات ئهالوازه پاڕادیپڵۆماس یی کورد و حزییب  نهرانمهبهێب  رش و باڵوی وپه  هۆیبه  یه که وهاکین  لێزانیی  یی و  بووین 

  ی تێرۆری دوکتور قامسلوو( ندهروه ڵک  کوردس تان و پهدژی خهك اتواین مرۆیی به)وه  گرینگهێندێک فاییل    ،ستپێوی 

 كراون.نهیی وهتهنێونهبه ئێس تاش
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نه  نه پاڕادیگم   ئێمه گۆڕی  به ته   .ێب  شسیل  )زه   جێکردینجێبه   نیا   ت(ی رووره ئمیپراتیتڤ 

اکین تیی ئاڵوگۆڕه ی کورد هل پاشکۆیه هلسه مه تواێنی کورد هل ئێران ده وه بزوتنه   یه کهوه ره سه

به ند و ڕه انوه  بێنێته رییهراسهانو سهوته  نێونه ر و هل  ده اکن  ی وه نگدانه ییشدا هل ڕه وه ته ئاس یت 

 وه.  م باکته که  و پاڕادیگمهئه  وایرانه و انڕه روه اندادپه

*** 
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س یاسییه "   ئاڵوگۆڕه  و  چه رووداو  هل  جهیان  نیشانده اکین  رابردوودا  ساڵی  ری  ند 

ش ێك هل  ی زایتری به وه وو به داخرانه ڕ ویت  ه ڕ یت و  وڵه اکین هاواکریی نێوده ی مێاکنزیمه وه الوازبوونه 

داین  ڕه و ابوه ئێمه هل   ر خۆایندایه. سه اکندا به تییه وڵه ندییه نێوده ح هل پێوه تره اتین مه وڵه ر و ده مسه جه 

ته  ئاینده که  اکتێک  چاوه یه نیا  ابشرت  مرۆڤایه یک  ده ڕواین  جهیان  و  بنه یت  که  مێاکنزیمه ێب  و  اکین  ما 
هێز  اکین واڵاتن به ڵک و پێکهاته ندیی خه وه رژه رچاوگرتین ویست و به به هل اتن به وڵه هاواکریی نێوان ده 

واڵم  وه و ێب بێته هۆی درێژبوونه اکن نه وره ی نێوان هێزه گه نه وی و ملمالبکرێن و چیدیکه اتکڕه 
قه وه هێشتنه  ژینگه ی  و  ئینساین  و  س یایس  ئه ییه یرانه  به اکن.  سه اتیبه مه  رۆژهه ابره یت  به  اڵیت  ت 

 ه".  ڕاست گرینگ نێوه 
نێوده   به ت  ابره "سه  گه وڵه فشاره  و  ئابوورییه یت  سه مارۆ  هل اکین  ئێران،  که    وه ئه   ڵ گه ر 

اڵم کۆماری  ی داخه، به وه جێگه اکنه حرمیه هۆی ته ڵک به راین خه تێکچووین زایتری ژاین و گوزه 
زاننی. وێڕای  و دۆخه ده رپرس یاری ئه به   ڵکی ئێراین به ابرمته گرتووه، به ڕاستیدا خه ئیسالمی که هل 

هه به  زانیین  نێوده پێویست  فشارێکی  جۆره  مه وڵه ر  که  خراپاکرانه یداین یت  مانۆڕی  کۆماری    ی 
انوچه  هل  به ئیسالمی  باکته رته دا  هل سک  ابوه وه،  کۆمه ڕه و  پێویس ته  که  نێوده داین  هل  وڵه ڵگای  یت 

ک پرۆگرامی  اکین وه تییه منیه ئه   نده روه نیا خۆی هل په دا چیدیکه ته ڵ کۆماری ئیسالمی گه ی هل ڵه مامه 
اکین  رجن بداته پریس ماف و ئازادییه ڵکوو زایتر سه وه. به اکته تیس نه قه دا  قامگییی انوچه انویک و سه 

ابیت  ات خه ربگرێ هه وان به موخاتب وه ی ئه قینه راین راس ته اکین نێو ئێران و نوێنه ڵك و پێکهاته خه 

به خه  یه ڵک  هل  رێژمی  کردنه دژی  چاره وه الک  ئه ی  نزیامه نوویس  اکریگه و  ئاینده دا  و  ێب  یک  یه رتر 
   ." ڕێدا ێب الین ئێران هل روونرتیش بۆ گه 

رباڵو بۆ راکێشاین  ڕێژیی ورد و به رانمه دا پێویس ته حزییب ئێمه به س تێین دیپڵۆمایس به   هل " 
ندمیان  اڵیت کوردس تان باک. ئێمه وێڕای پابه ابیت کورد هل رۆژهه یت بۆ خه وڵه رجن و پشتیوانیی نێوده سه 

به  سۆس یال  به  وه دێموکڕاتییه ها  ئیده اکن  ئاینده ک  بۆ  کۆمه ئالێک  هل ی  پێویس ته  خۆمان،    ڵگای 
تیش  ویه وهل وه و ئه اکن جبوڵێینه ندییه ئیدئۆلۆژییه رچاوگرتین س نووربه به ێب هل دا به یی وه ته س تێین نێونه به 

ئه بده  انوه ینه  و  اکانڵ  به ندانه و  مه رهه ی  به می  هل  خه رژوه ملووس یان  گه ندیی  لێ  که هل ابیت  مان 
 ". وه وێته كه ده 

 ( ١؛ د:  ٢و    ١لف: اکین ئه نده به   ، می حزییب دێموکڕایت کوردس تان هه ڤده ی حه ی کۆنگره )بڕایرانمه 
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