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کورتە سەرنجێک:

٧٥ســاڵبەســەردامەزرانــی»حیزبــیدێموکراتــیکوردســتان«دا
ــەد ــازیمحەمم ــەلەســەردەســتیپێشــەواق ــەک ــەمحیزب ــەڕی.ئ تێپ
ــەمــاوەی٧٥ســاڵتەمەنــیخۆیــدائێســتاشئااڵهەڵگــری دامــەزرا،ل
خەباتینەتەوایەتیوڕزگاریخوازییخەڵکیڕۆژهەاڵتیکوردستانە.
هەروەهــاگرینگتریــنڕووداویمێــژوویهاوچەرخــیکــورد،واتــە
ئــەمحیزبــە دامەزرانــی»کۆمــاریکوردســتان«لەســەردەســتی
ڕوویداوە.حیزبــیدێموکــراتلــەژیانــیسیاســییدوورودرێــژوپڕ
نرخــیخۆیــدازۆردەســکەوتیبەبایەخــیبــۆبزووتنــەوەیسیاســیی
کــورددەســتەبەرکــردوە.ئــەمحیزبــەلــەمێــژوویتێکۆشــانیخۆیــدا
زۆرقۆناغــیدژواریئەزمــوونکــردوە،بەســەرزۆرکەندوکۆســپدا
ســەرکەوتوە،لــەڕەوتــیخەباتــینەتەوەیــیکــورددازۆربەهــاو
پڕەنســیپیگرینگــیجێگیــرکــردوە،خوێنــیزۆرلەبــەرڕۆیشــتوە،
نشوســتیوتاڵیــیهاتووەتــەڕێ،ڕیزەکانــیلێــکتــرازاون؛بــەاڵم
گەلــەی ئــەم مافخوازیــی خەباتــی ئــااڵی بارودۆخێکــدا هیــچ لــە
ــووە ــەردەوامب ــەب ــازوئامانج ــەوڕێب هەڵنەپەســاردوەولەســەرئ

ــەپێناویــدادامــەزراوە. کــەل
ــەڕەهەندەکانــی ژیانــیسیاســییحیزبــیدێموکراتــیکوردســتانل
گوتارســازی،بەرگریــیچەکــداری،گرتنەبــەریشــێوازونەریتــی
جۆراوجــۆریخەباتگێــڕی،دیپلۆماســیوناســاندنیپرســیکــورد
بــەدنیــایدەرەوە،چەســپاندنینــۆڕموبایەخــەکۆمەاڵیەتییــەکان
لــەکۆمەڵگــەداوزۆرڕەهەنــدیدیهەمــووکاتێــکجێــیســەرنجو

لێکدانــەوەن.
ئەمــەیلــەوکتێبــەداولــەتوێــیچەنــدوتــاروتوێژینەوەیەکــدا
هاتــوەولــەبەرەبــەرییــادی٧٥ســاڵەیدامەزرانــیحیزبــداخراوەتــە

ــەوپێوەندییــەدا. بەردەســت،هەوڵێکــەل
لێژنەییادی٧٥ساڵەی

دامەزرانیحیزبیدێموکراتیکوردستان
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بەیاننامەی کومیتەی ناوەندی
بە بۆنەی ٧٥ ساڵەی دامەزرانی

حیزبی دێموکراتی کوردستان

 بەیاننامە
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خەڵکی دێموکراتپەروەری ڕۆژهەاڵتی کوردستان!
هۆگران و دڵسۆزانی دێموکرات لە هەموو بەشەکانی کوردستان!

و سەرانسەری  ئێران  لە  دێموکرات  پشتیوانانی حیزبی  و  دۆستان 
جیهان!

تێکۆشەران، ئەندامان، الیەنگران، و سەرجەم ئەو کەسانەی حیزبی 
دێموکرات بە ڕووگەی هیواکانی خۆتان دەزانن!

ڕۆژی لە ئەمساڵ کوردستان دێموکراتی حیزبی دەزانــن وەک 
٢٥یگــەالوێــژدا،٧٥ساڵەیدامــەزرانــیخۆیجێژندەگــرێ.بەم
بۆنەیەوەپێشەکیپیرۆزباییئەمیادەلەهەموویئێوەدەکەینکە
بۆ خەبات سەر لە بەردەوامبوونی و دێموکرات حیزبی مانەوەی
ئامانجەکانی،قەرزداریفیداکاری،دڵسۆزی،پشتیوانیوهاوکاریی
جــۆراوجــۆرەکــاندایــە. قۆناغە لــە حیزبە ئــەو گــەڵ لــە بێدریغتان
بنەماڵەکانی پێشکەشی تایبەت و گەرم پیرۆزبایییەکی وەها هەر
شەهیدان،بەندییەسیاسییەکان،کەمئەندامان،تێکۆشەرانیدێرینو
پێشمەرگەکانیسەربەحیزبیدێموکراتدەکەینکەگیانبەخشینو
خۆڕاگرییڕۆڵەکانوئازیزانیانو،وەفادارییخۆیانبەحیزبەکەیان،
سەریحیزبیدێموکراتیانبەبەرزیو،خەباتەکەیانبەنەپساوەیی

وبەردەوامهێشتووەتەوە.
بناغەی ســەر لە محەممەد، قــازی پێشەوا لــەمــەوبــەر، ســاڵ ٧٥
»کۆمەڵەیژیانەوەیکوردستان«)ژ.ک(وبەئامانجیئامادەکردنی
ڕێکخراوێکیسیاسییوەاڵمدەربۆڕێبەریوڕێکخستنیخەباتی
حیزبی ناوچەکەدا، نوێی سیاسیی هەلومەرجی لە کورد نەتەوەی
دێموکراتیکوردستانیدامەزراند.ئەمحیزبەبەپێشەوایەتییقازی
کوردستان، کۆماری پێکهاتنی، دوای مانگ ٦ لە کەمتر محەممەد،
لەچوارچرایشاری نەتەوەییمودێرنیکوردی یەکەمدەسەاڵتی
ســەرکــۆمــاری وەک پــێــشــەواش شەخسی و، ڕاگــەیــانــد مــەهــابــاد
کوردستان،قۆڵیلەڕێبەریکردنوئیدارەیکۆماروناوچەیژێر
دەسەاڵتیئەوکۆمارەهەڵماڵی.ئەگەردامەزرانیحیزبیدێموکرات



11 �ب دێموکرا�ت کوردستان ز ح�ی

لەهەلومەرجیئەوکات،بەشایەدییڕۆڵوکاریگەرییەکانیلەسەر
ڕەوتیڕووداوەسیاسییەکان،وەرچەرخانونوختەگۆڕانێکیگرنگ
کۆماری پێکهاتنی بوو، کورددا نەتەوەیی بزووتنەوەی مێژووی لە
کوردستانیش،ڕووداوێکینەتەوەییوسیاسییئەوەندەگەورەبوو
کەسەرەڕایتەمەنیکورتی،شوێنەوارێکیقووڵیلەسەرخەماڵندنی
کورد ڕزگاریخوازیی بزووتنەوەی ڕێبازی و کورد ناسیۆنالیزمی

بەجێهێشت.
لەوقۆناغەلەمێژوویحیزبیدێموکراتدا،زۆرڕێچکە،کردەوە
وئەزموونیپڕشنگداریدەسەاڵتدارەتیو،چەندیندەسکەوتو
و دێموکرات حیزبی کە هەن شوناسخوازانە و نەتەوەیی چەمکی
خۆشیەوە بە بــوون. خوڵقێنەریان و داهێنەر کوردستان کۆماری
دیکەی بەشەکانی لە کــورد نەتەوەیی بــزووتــنــەوەی ساڵە لەمێژ
کوردستانیشئەوسامانەبەهیخۆیاندەزاننو،بەشانازییەوە
سوودیانلێوەردەگرن.ڕاستەالوازییڕێژیمیشایەتیوبوونی
هێزەکانیواڵتانیبێگانەلەنێوئێرانولەناوچەکەلەسۆنگەیشەڕی
دووهەمیجیهانییەوە،هەلومەرجێکیلەباریبۆگەشانەوەیهەست
وبیروتێکۆشانیسیاسیونەتەوەییلەنێوکوردیڕۆژهەاڵتدا
خوڵقاند.بەاڵمئەوەشڕاستییەکیسەلمێندراوەکەسەرچاوەیهەر
دوویئەوڕووداوەسیاسییەگەورانە،نیازوپێویستییبزووتنەوەی
و ڕووناکبیران بڕیاری و ئیرادە لە هەڵقواڵو و کــورد نەتەوەیی
کوردستان دێموکراتی حیزبی کە ئــەوە بــوو. کــورد تێکۆشەرانی
بە ســاڵ ٧٥ تێپەڕینی پــاش کوردستان، کۆماری ئامانجەکانی و
سەردامەزرانیاندا،هەرواڕووگەوخواستیخەڵکیڕۆژهەاڵتی
پیالنی و سەرکوتکەرانە هەوڵی هەموو ســەرەڕای و، کوردستانن
دووڕێژیمیشایەتیوکۆماریئیسالمییئێران،لەنێونەچوونو،
هەتائیستاشگەشانەوەوبووژانەوەبەخۆیانەوەدەبینن،باشترین

بەڵگەنبۆقائیمبەزاتبوونیئەمبزووتنەوەڕەوایە.
٧٥ساڵەخەباتیئازادیخوازیوشۆڕشگێڕانەیحیزبیدێموکرات
لەواڵتیخاوەنڕێژیمیسەرەڕۆودیکتاتۆریئێراندا،درێژەیهەیە.
ڕۆژهەاڵتی خەڵکی نەتەوەیی بزووتنەوەی ئێمە، حیزبی ساڵە ٧٥
ــارۆدراوبــەپــیــالنو ــەمـ کــوردســتــانلــەجــەرگــەینــاوچــەیــەکــیگـ
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گەلەکۆمەگییڕێژیمەسەرکوتگەرەکانوهاوپەیمانەکانیان،ڕێبەری
دەکا.٧٥ساڵلەمەیداندامانەوەوشەکاوەڕاگرتنیئااڵیخەباتبۆ
ئامانجەپیرۆزەکانومافەڕەواکانینەتەوەیەک،بێهەبوونیڕەگو
ڕیشەیەکیقووڵیحیزبیدێموکراتلەنێودڵیخەڵکیکوردستاندا
ئەوتۆیان پێگەیەکی و جێگە هۆکارانەی ئــەو نــەدەبــوو. مسۆگەر
کۆمەڵێک کردوە، دابین نەتەوەکەیدا نێو لە دێموکرات حیزبی بۆ
لەم هەڵگروخاوەنیانە. دێموکرات کەحیزبی گرنگن تایبەتمەندیی
بۆنەیەداجێیخۆیەتیئاوڕێکلەهێندێکلەوتایبەتمەندیانەبدەینەوە

وپێیانلەسەردابگرینەوە.
نوێنەرایەتیی دامەزرانیەوە یەکەمی ڕۆژی لە دێموکرات حیزبی
لە ــاری ڕزگ کە کــردوە کوردستانی کۆمەڵی پرسی سەرەکیترین
خەڵکی بۆ چــارەنــووس مافی دیاریکردنی و نەتەوەیی بندەستیی
دابەشکراویی تاڵی واقیعی کە هۆیەشەوە بەو بــووە. کوردستان
کوردستانونەتەوەیکوردبەسەرچەندواڵتیناوچەوڕەهەندە
ژیئۆپۆلیتیکییەکانیئەوپرسەیبەدروستیلێکداوەتەوە،ویستو
دروشمیواقعبینانەیخستووەتەڕووو،خوازیاریچارەسەریئەو
ئێرانبەشێوەیخودموختاریوفیدرالیزم پرسەلەچوارچێوەی
بووە.وەکپێویستییستراتیژییەکیئەوتۆش،هاوخەباتیلەگەڵهێزە
ئازادیخوازەکانیئێرانبەتایبەتینەتەوەبندەستەکانیئەوواڵتەی
لەپێناویهێنانەسەرکاریڕێژیمێکیدێموکراتیککەپێکهاتەکەیو
نێوەرۆکەکەیڕەنگدانەوەیجۆراوجۆرییەکانیدانیشتووانیواڵتو

داخوازەبنەڕەتییەکانیانبێ،بەزەروورەتێکزانیوە.
نەیشاردووەتەوە کاتەدا لەو هەر کوردستان، دێموکراتی حیزبی
چەند سەر بە نیشتمانەکەی، و خۆی کە نەتەوەیە یەک کورد کە
واڵتدادابەشکراون.نەتەوەیکوردلەتەواوەتییخۆیدا،خاوەنی
و چــارەنــووس دیاریکردنی مافی لە بریتییە کە ــە ڕەوای پرسێکی

هەبوونیکەیانێکینەتەوەیی.
خەباتی لە پشتیوانیی هەمیشە کوردستان دێموکراتی حیزبی
دەستهێنانی بە بۆ کوردستان بەشێکی هــەر لە کــورد نــەتــەوەی
لە دۆستانەی پێوەندییەکی داوە هەوڵی و، کــردوە ڕەواکانی مافە
و تێگەیشتن لێک هەبێ. سیاسییەکانیان، ڕێکخراوە و حیزب گەڵ
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هاوپشتییدووالیەنەینێوانئەوهێزانەو،هاوکاتدەستوەرنەدانی
هێزەسیاسییەکانیهەربەشێکلەکاروباریبزووتنەوەیکوردلە
بەشەکانیدیکەیکوردستاندابەڕێخۆشکەرودەستەبەریبوونو
پاراستنیپێوەندیوهاوکارییدۆستانەزانیوە.کاتێکیشپێویستیی
لەگەڵ سنوورداریشی پێوەندییەکی خواستبێ وای خەباتەکەی،
دەوڵەتێکیدراوسێهەبێ،بەشایەدییمێژووودۆکیۆمێنتەکان،ئەم
پێوەندییانەیهیچزیانێکیانبۆبزووتنەوەیکوردلەبەشەکانیدیکە

نەبووەو،حیزبیدێموکراتلەئاستیانسەربەرزبووە.
باوەڕیحیزبیدێموکراتبەدیالۆگوچارەسەریئاشتیخوازانەی
پرسیکوردلەگەڵدەوڵەتیناوەندیو،گرتنەپێشیشێوازیهێمنانە
بنەمایانەیەکەحیزبی لەو تێکۆشان،یەک ومەدەنیانەیخەباتو
دێموکراتسیاسەتیخۆیلەسەردامەزراندوونولەهیچقۆناغو
سەردەمێکدالێیانغافڵنەبووە.هەرباوەڕبەوبنەمایەشبووکە
ڕێبەرانیکۆماریئیسالمیئێرانیبۆمەبەستیتیرۆریستییخۆیان
قۆستیانەوەو،ڕێبەرێکیگەورەوبەتوانایوەکد.قاسملوویانبە
ناویوتووێژلەداوخستو،حیزبیدێموکراتونەتەوەیکوردیان

لێبێبەشکرد.
مـــاوەیکــورتــیدەســەاڵتــدارەتــیــیکــۆمــاریکــوردســتــانوهەر
پاراستنی و بەڕێوەبردن بەرپرسیارەتیی کە سااڵنەش ئەو وەها
هێندێناوچەیکوردستانلەسەرشانیحیزبیدێموکراتبووە،
دەیسەلمێننکەئامانجیحیزبلەدەسەاڵتدارەتی،سەرەڕایکۆسپ
دەستەوەگرتنی بە لە خەڵک بەشداریی جۆراوجۆر، بەربەستی و
چارەنووسیخۆیان،دەرفەتپێکهێنانبۆخۆبەڕێوەبەری،بواردان
ڕای بیرو و تێکۆشان ئازادیی و سیاسی فرەیی و پلۆرالیزم بە
سیاسی،خزمەتکردنیزمانوکولتووریکوردی،البردنیکۆتو
بەندیدواکەوتووانەیکۆمەاڵیەتییدژبەژنان،بەرەوژووربردنی
و تەبایی یەکڕیزی، دابینکردنی هاونیشتمانان، فەرهەنگیی ئاستی
تەناهیینێوخەڵک،جێگیرکردنیبایەخەدێموکراتیومودێڕنەکانو
پەرەپێدانیئازادییەتاکەکەسیوکۆمەاڵیەتییەکانلەنێوکۆمەڵبووە.
لەهەردووسەردەمیڕێژیمیشایەتیوکۆماریئیسالمیدا،حیزبی
دێموکراتهەرکاتدەرفەتیپێدراوە-ڕاستەوخۆیاناراستەوخۆ-
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لەهەڵبژاردنەکاندابەشداربووە،کاندیدایهەبووەوچووەتەنێو
ملمالنێیهەڵبژاردنوسەرکەوتنیبەدەستهێناوە.تەنانەتلەم٢٥
ساڵەیدواییداکەئەمحیزبەوەکپێشوولەالیەنڕێژیمیئێرانەوە
بەناقانوونیزانراوەولەژێرسەرکوتدابووە،هەرکاتمەجالێکی
پەیامی گەیاندنی و ئێران هەڵبژاردنەکانی لە خەڵک بەشداریی بۆ
ئازادنەبوونی ســەرەڕای لێکردوون داوای کردوە، بەدی خۆیاندا
سندووقەکانی ڕێگای لە و ــادار وات بەشداریی بە هەڵبژاردنەکان،
دەنگدانەوە،پەیاموهەڵوێستینەتەوەییوخەباتگێڕانەیخۆیانبە

دەسەاڵتیئێرانبگەیەنن.
حیزبیدێموکراتوخەڵکیکوردستانلەحاڵێکداپترلە٣دەیە
ڕێژیمی گەڵ لە لەقوربانیدانیان پڕ و ڕابردوویخەباتێکیسەخت
شایەتیهەبووو،چاالکانەلەشۆڕشیگەالنیئێرانبەدژیئەو
ڕێژیمەدابەشداربوون،بەهاتنەسەرکاریکۆماریئیسالمی،جارێکی
دیکەلەگەڵپشتگوێخرانیداخوازەلەمێژینەکانیانبەرەوڕووبوون.
حیزبەکەمانڕێفراندۆمبۆجێگیرکردنینیزامیکۆماریئیسالمیلە
واڵتیئێرانیتەحریمکرد،چونکەجگەلەوەیگشتپرسییەکە،خەڵکی
تەنیالەنێواندووسیستەمیشایەتیوکۆماریئیسالمیداسەرپشک
ئاست لە نێوەرۆکەکەی وەاڵمدەربوونی نیشانەیەکی هیچ کردبوو،
داخوازینەتەوەییکوردوگەالنیبندەستیدیکەیئێرانیپێوەدیار
بۆچارەسەریمەسەلەی کاتێکیشهەوڵەکانیحیزبەکەمان نەبوو.
کوردبەدیالۆگگوێیلێنەگیراوڕێژیمیتازە،حیزبیدێموکراتی
بەهەڵوەشاوەڕاگەیاندو،لەشکرکێشیوهێرشیسەرانسەرییبۆ
سەرکوردستاندەستپێکرد،حیزبیدێموکراتولەگەڵویشدا
هێزەسیاسییەکانیدیکەوخەڵکیکوردستان،وێکڕابەرامبەربەو

لەشکرکێشییەڕاوەستان.
زیاترلە٤٠ساڵەحیزبیدێموکراتوخەڵکیکوردستانکەوتوونە
سەرکوتکەرانەی سیاسەتی و، نابەرامبەر داسەپاوی شەڕێکی بەر
کاتێک دێــمــوکــرات، حیزبی ــێــران. ئ ئیسالمیی کــۆمــاری ڕێژیمی
هەوڵەکانیبۆچارەسەریئاشتانەیپرسیکوردلەئێرانبێئاکام
مانەوە،تەسلیمیهەڕەشەکانیدەسەاڵتدارانیتازەنەبووو،ڕۆڵی
هێزە هێرشی و پەالمار لەبەرەنگاربوونەوەی سەرەکیی و یەکەم
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سەرکوتکەرەکانیئەوڕێژیمەداکەوتەسەرشان.هەربەتەنیاحیزبی
دێموکراتنزیکبەپێنجهەزارکەسلەپێشمەرگەوتێکۆشەرانیلە
ڕەوتیئەوبەرەنگارییەداشەهیدبوون.لەڕیزیئەوشەهیدانەدا،دوو
سکرتێریگشتی،د.عەبدولڕەحمانقاسملووود.سادقشەرەفکەندی،
دەیانئەندامیڕێبەری،سەدانفەرماندەینیزامیوسەدانکادری
بەوەجوهەزارانپێشمەرگەوئەنداملەچینوتوێژیجۆراوجۆری
کۆمەڵهەن.ڕێبەران،تێکۆشەرانوئەندامانیحیزبنەکهەرلە
نێوخۆیڕۆژهەاڵت،بەڵکوولەدەرەوەیسنوورەکان،لەباشووری
کوردستانوتەنانەتلەواڵتانیئورووپاییشکەوتوونەبەرهێرشی
ئەو دیکەی جۆراوجۆری پیالنی و تیرۆریستی پەالماری دڕندانە،
بەحیزبی بەرامبەر ئەوڕێژیمە ڕێژیمەبوون.چڵەپۆپەیدڕندەیی
دێموکراتیکوردستانلەمسااڵنەیدواییدا،کەنیشاندەرینیگەرانی
کۆمەاڵنی نێو لە ئەوحیزبە پێگەی لە ئیسالمی کۆماری ترسی و
خەڵکیکوردستاندابوو،هێرشیمووشەکیبۆسەرپلینۆمیحیزب

لەقەاڵیدێموکراتلە١٧یخەرمانانی١٣٩٧دابوو.
ساڵی – خۆیدا مێژووی بڕگەی دوو لە تەنیا دێموکرات حیزبی
سەرکەوتنی دوای ساڵی چەند و، دامەزرانی دووهەمی و یەکەم
لەبەشێکیخاکی شۆڕشیگەالنیئێران-دەسەاڵتیبەڕێوەبردنی
دێموکراتی حیزبی بـــووە. دەســتــەوە بــە کــوردســتــان ــی ڕۆژهــەاڵت
تێکۆشانی تەمەنیدا، سااڵنی زۆری هــەرە زۆربــەی لە کوردستان
ئازادوقانوونییلێقەدەغەکراوەوڕێبەریوکادریسەرەکیی
بەڕێوەبەرییحیزبلەچیاوشاخەکانیکوردستانبەتایبەتیلە
باشووریکوردستان،ئەرکیخۆیانبەڕێوەبردوە.جێگایخۆیەتی
لەمبۆنەیەدابەچاویڕێزوپێزانینەوەئاوڕلەدەیانساڵوەخۆگرتنی
هێزە و خەڵک ــەن الی لە ــەاڵت ڕۆژهـ خەباتکارانی و تێکۆشەران
سیاسییەکانیباشووریکوردستانبدەینەوە.دیارەپەڕیوەبوونو
کوردستان، ڕۆژهەاڵتی دەرەوەی لە حیزب ڕێبەریی گیرسانەوەی
واقیعێکینەخوازراوەکەدەرکەوتەوشوێنەوارینەرێنییتایبەتبە
خۆشیبۆحیزبهەبووە،بەاڵملەسەریەکنەبووەبەهۆیئەوە
ڕێبەرییحیزبلەبایەخدانبەڕۆژهەاڵتیکوردستانوەکمەیدانی
بەپرسوکێشەکانیخەڵکەکەی تێکۆشانو،گرنگیدان سەرەکیی
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وەکپشتیوانانیڕاستەقینەیخۆی،غافڵبێ.سیاسەتیئەمحیزبە
هەرلەکۆنەوەکەلکوەرگرتنلەهەمووشێوەخەباتێکیڕەوابەپێی
بــووە.حیزب،حــزووریڕاستەوخۆیکادرو ئیمکانوپێویستی
پێشمەرگەوئەندامانیڕێبەریلەنێوخەڵکی،بەیەکێکلەگرنگترین
ئەڵقەکانیبەهێزکردنیپێوەندیینێوانخەڵکوخۆیزانیوە.حیزبی
ئێمەهەرلەم١٠-١٥ساڵەیدواییداسەرەڕایتێچوویگیانیو

لێکەوتەکانیدیکە،لەمڕاستییەغافڵنەبووە.
ئـــەودۆخــــەئــەمــنــیــەتــیو ــوخــۆیواڵت،ســــــەرەڕای ــێ ن لـــە 
جوغرافیای کــراوە، زاڵ کوردستاندا سەر بە سەرکوتکەرانەیەی
نفووزوخۆشەویستییحیزبوچاالکیوتێکۆشانیڕێکخستنە
ڕووبەرێکی و دەبــێ زیاتر و گەورەتر ڕۆژ بە ڕۆژ نهێنییەکانی،
حیزبی قوربانیدانی و تێکۆشان نیو و دەیە ٧ دادەگــرێ. فراوانتر
و بردوە بەرەوژوور نەتەوەییخەڵکەکەمانی دێموکرات،وشیاریی
گیانینەتەوەپەروەریوشوناسخوازییتێدابەهێزکردوون.هەوڵی
ئێمەئەوەیەچینوتوێژەکانیخەڵکهانبدەینکەبۆخاوەنداریەتی
لەکێشەوگرفتەکانیخۆیانبێنەمەیدان،خۆڕێکبخەنوداخوازە
جۆراوجۆرەکانیانبەشێوەگەلیهێمنانەبێننەگۆڕێولەپێناویاندا
تێکۆشانی خەڵک، ئێعترازیی جموجۆڵی لە پشتیوانی بکەن. خەبات
ئازادیخوازیوچاالکییشوناسخوازانەوشوناسپارێزانەیچاالکانی
مەدەنیوکچانوکورانیوشیاریڕۆژهەاڵت،بەشێکیگرنگلە
سیاسەتیحیزبیدێموکراتیکوردستانبووەو،لێبڕاوینلەمەودوا

پترلەسەریبڕۆین.
کاریگەرییحیزبیدێموکراتلەسەربزووتنەوەینەتەوەییکورد،
هەرئەوەندەنییەکەڕۆڵیڕێبەروڕێکخەریئەوبزووتنەوەیەیلە
ڕۆژهەاڵتیکوردستانلەسەرشانە.حیزبیدێموکراتیکوردستان
کاتیخــۆیدا،ڕۆڵی لە قاسملوو د. مەزن، ڕێبەری تایبەتی بە و
ڕاکێشانی و بیانییەکان بە کــورد پرسی ناساندنی لە یەکەمیان
پشتیوانییزۆرحیزبوکەسایەتیوناوەندیگرنگیڕۆژاواییبۆ
الیکوردداهەبووەکەبزووتنەوەینەتەوەییکوردبەگشتیلە
نرخە بە دیپلۆماسییە تێکۆشانە ئەو بەرهەمی لە قۆناغیجیاوازدا
سوودمەندبووە.حیزبیدێموکراتیکوردستان،لەسەرتێکۆشانی
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دیپلۆماسیوکارلەنێوەندەنێودەوڵەتییەکانبۆگەیاندنیدەنگی
زۆرلێکراوییخەڵکیڕۆژهەاڵتیکوردستانوڕاکێشانیپشتیوانیی

نێونەتەوەییبۆپرسەڕەواکەیان،بەردەوامدەمێنێتەوە.

هۆگران، دڵسۆزان و پشتیوانانی حیزبی دێموکرات!
مافی ــوردی، کـ حیزبی تەمەنترین بــە وەک دێــمــوکــرات حیزبی
خۆیەتیئەگەربەشانازییەوەئاوڕلە٧٥ساڵخەباتینەپساوەی
پڕلەقوربانیدانیخۆیبداتەوە،ڕۆژەپڕشنگدارەکانودەسکەوتە
گەورەکانیئەوخەباتەوەبیربێنێتەوە،قامکبۆئەوچەمکوبنەماو
پرەنسیبوڕێوشوێنەجوانوپڕبەهایانەڕابدێرێکەهێناونیەنێو
بزووتنەوەینەتەوەییوکولتووریسیاسیوحیزبیلەکوردستان.
لەوەکەباشترینڕێبەران،تێکۆشەرانوڕۆڵەکانیخۆیلەسەنگەرە
جیاوازەکاندابەسەخاوەتەوەژیانوتەمەنوگیانیانبەختیئامانجی
ڕزگاریینەتەوەکەیانکردوە؛سەبارەتبەوەکەمێژوویەکیخاوێنی
هەیە؛ نەبەخشراوی هەڵەی و پەڵە لە دوور بە و خزمەت تــەژی
سەربەرزبێوبەخۆیبنازێ.ڕابردوویدوورودرێژیخەبات
وتێکۆشانیسەختوخوێناوی،متمانەوئیعتیبارێکیگەورەکەلە
ئاستینەتەوەییوناوچەییوجیهانیداکۆیکردوەتەوە،بەرنامەیەکی
سیاسییجێکەوتوووڕێبازێکینەتەوەییودێموکراتییبۆهەمووال
ناسراوکەحیزبیدێموکراتخاوەنیانە،خۆشەویستییەکیبێسنوور
کەڕیشەیبەنێوپێکهاتەجۆراوجۆرەکانیڕۆژهەالتیکوردستاندا

شۆڕبووەتەوە،سەرمایەیەکیبەنرخوبێهاوتایحیزبەکەمانن.
و پڕەنسیپ وەک کاتێک هەموو کوردستان دێموکراتی حیزبی
بنەمایەکینەگۆڕڕوانیویەتەدێموکراسیونەکبۆساتێکلەوبایەخ
و ژیانیسیاسی لە قۆناغ بە قۆناغ بەڵکوو نــەداوە، ڕێبازەالی و
دێموکراسی، کردنی نهادینە لەسەر کاری ڕۆژانەیخۆیدا ئیداریی
ئۆرگانی بەرزترین لە و کــردوە نێوخۆیی دێموکراسیی بەتایبەت
لە بکا.گرتنی١٧کۆنگرە ئەمئەسڵەجێگیر خۆیشیداهەوڵیداوە
هەلومەرجیدژوارو،جاریوایەهەرەناسکیخەباتیپێشمەرگانەدا،

وئاڵوگۆڕیدەسەاڵتلەمحیزبەداسەلمێنەریئەمڕاستییەن.
لەم ئاوڕدانەوە لە کوردستان، دێموکراتی حیزبی ڕێبەریی بەاڵم
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خاڵە و دەسکەوتەکان سەرکەوتنەکان، هەر شکۆیەدا، پڕ مێژووە
گەشوپڕشنگدارەکان،نابینێ.گومانیتێدانییەکەبڕگەوقۆناغە
جیاوازەکانیئەممێژووە،هەڵە،کەمتەرخەمی،کەموکوڕیوشتی
کەمئەزموونی دەکرێ هۆیەکەی کە تێدایە دیکەشیان نەخوازراوی
بارودۆخی و شــەڕ هەلومەرجی زاڵبوونی بــەڕێــوەبــەری، کــادری
بەرباڵویی حــیــزبدا، تێکۆشانی جۆغرافیای ســەر بــە نائاسایی
ڕێکخراوەکانیحیزبوالوازبوونیپەروەردەوکۆنتڕۆڵیڕێبەری
و وێکهەڵکردن بە ڕانەهاتن و، حیزبدا ئۆرگانیزاسیۆنی سەر بە
دیکە هۆکارێکی هەر یا جیاواز، سەلیقەی و بیرورا تەحەممولی
ناکۆکیی و ملمالنێ دەرئەنجامی تــااڵنــە، ڕاستییە لــەو یــەک بــێ.
سااڵنێک ســەرەڕای کە بووە دێموکراتدا حیزبی نێو لە نێوخۆیی
کادرەکان، ڕێبەری، وزەی و هۆش و فکر خەریککردنی بەخۆوە
پێشمەرگەکانوئەندامانیحیزب،هێندێکجارلەتبوونولێکدابران
لەڕیزەکانیحیزبیاندالێکەوتووەتەوەو،بوونبەهۆینیگەرانی
نەسلێک هەر نییە تێدا گومانی کوردستان. خەڵکی دڵساردیی و
و شانازی خاوەنی کە وا هەر حیزب، تێکۆشەرانی و ڕێبەری لە
سەرکەوتنەکانیسەردەمیخۆیانن،لەئاستالوازیونوشوستی
ولەتبوونودابڕانەکانیئەوسەردەمەشبەرپرسیارن.بەنۆرەی
خۆمانبەداخینکەحیزبیدێموکراتلە٧٥ساڵەیدامەزرانیدا،
بێنێتەوە. وەدەست خۆی ڕیزەکانی یەکگرتوویی نەیتوانیوە هێشتا
هیوایئێمەوهەوڵیئێمەئەوەبووەوئەوەدەبێکە٧٥ساڵەی
دامەزرانیحیزببکەینەهاندەریسەرجەمتێکۆشەرانوئەندامانی
یەکی کەوتنەوەسەر زووتر هەرچی بۆ دێموکرات الی دوو هەر
یەکگرتنەوە بەڵێنی بۆجێبەجێکردنی دێموکرات، بنەماڵەیگەورەی
بەخەڵکیدێموکراتپەروەریکوردستانوئامادەکردنیئەوحیزبە
داهاتووی قۆناغی لە چارەنووسسازتر ڕۆڵــی وەئەستۆگرتنی بۆ
خەباتماندا.حیزبیدێموکراتهەرواکەتوانیوێتیشاسواریمێژووی
نەتەوەکەی ڕزگاریخوازیی خەباتی ڕابــردووی چەرخی چارەگە ٣
دەرسوەرگرتن و یەکگرتوویی دەستهێنانەوەی بە مەرجی بە بێ،
لەڕابردوویملمالنێوناکۆکییەنێوخۆییەزیانبارەکانیڕابردووی،
قۆناغی بە کــاروانــە ئــەم گەیاندنی قارەمانی و شاسوار دەتــوانــێ
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سەرکەوتنبێ.
ساڵەی ٧٥ لە کوردستان، دێموکراتی حیزبی ناوەندیی کۆمیتەی
ڕێبەرانی بۆ ئەمەگناسی و وەفا ساڵوی حیزبەدا، ئەم دامەزرانی
شەهید،پێشەواقازیمحەممەددامەزرێنەریحیزبوسەرکۆماری
شەهیدیکوردستان،د.قاسملووبووژێنەرەوەونوێکەرەوەیحیزبی
دێموکرات،د.سادقشەرەفکەندیجێنشینیلێهاتووودرێژەدەری
لە ئێمە دەنــێــرێ. مەزنانە ڕێــبــەرە  ــەو ئ بەرپرسایەتیی و ــەرک ئ
ڕێگای لە نەمرانەی و شەهید ئەو هەموو و ئــەوان گیانی ئاستی
خزمەتبەئامانجەکانیحیزبیدێموکراتداسەریاننایەوە،سەری
دێموکرات ئەوانەی هەموو و شەهیدانمان گیانی دادەنوێنین. ڕێز
پارێزەری دڵنیادەکەیندرێــژەدەرو بەڕووگــەیخۆیاندەزانــن،
شانازییەکانیئەومێژووەپڕشکۆیەدەبینوتاگەیشتنبەئامانجی
ڕزگاریینەتەوەکەمان،ئااڵیخەباتیدێموکراتشەکاوەو،چرای

تێکۆشانی،گەشاوەڕادەگرین.
حیزبیدێموکراتیکوردستانلە٧٥ساڵەیدامەزرانیدابەئیمانبە
سەرکەوتنیئیرادەیمافخوازانەیخەڵکیکوردستانبەسەرڕێژیمی
سەرکوتومافزەوتکەریکۆماریئیسالمیدا،بەڵێنتازەدەکاتەوە
کەبەئیرادەیەکیپتەوترەوەڕێگایوەدیهێنانیئامانجەکانیخەڵکی
و متمانە پێناوەدا لەو کە دڵنیایە هاوکات دەدا. درێژە کوردستان
پشتیوانیوهێزیلەبڕاننەهاتوویهەمووچینوتوێژەکانیکۆمەاڵنی
کاروانی کە پێداگرە ئەوەشدا لەگەڵ پشتە، لە کوردستانی خەڵکی
خەباتوتیکۆشانینەتەوەکەمانبەئەرکوەخۆگرییڕووناکبیرانو
خوێندکاران،الوانوژنان،چاالکانیبوارەجۆراوجۆرەکانوهەموو

چینوتوێژەکانیکۆمەڵدەگاتەمەنزڵ.
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ساڵولەگیانیپاکیشەهیدانیحیزبوبنەماڵەسەربەرزەکانیان،
ساڵولهزیندانیانیسیاسییکوردوبنەماڵەخۆڕاگرەکانیان،

ساڵولهخهڵکیتێکۆشهریکوردستان،
ساڵولهئهندامانوالیهنگرانیحیزبیدێموکرات،

باسکی کوردستان، دێموکراتی حیزبی پێشمهرگهکانی له ساڵو
بەهێزیگەل،

سەرکەوێخەباتیڕەواومافخوازانەیخەڵکیکوردستان،
سەرکەوێحیزبیدێموکراتیکوردستان.

حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمیتەی ناوەندی

1٥ی گەالوێژی 1399
٥ی ئاگۆستی ٢٠٢٠
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حیزبی دێموکراتی کوردستان
دامەزرێنەری یەکەم کۆماری کوردستان

د.کامرانئەمینئاوە
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توندیسیاسی ملمالنێوکێشەی زایینیسەدەی سەدەی٢٠ی
لەئاستیجیهان،لەنێوچوونیئیمپراتورییەکان،تێکچوونیسنوورە
فەرمییەکانیجیهانیوسەرهەڵدانیدەوڵەتەنەتەوەییەکانە.هەرچەند
دامەزرانی یەکەمودووهەمیجیهانیهۆیسەرهەڵدانو شەڕی
ســەرەڕای بــەاڵم بــوو، ئەمڕۆیی دەوڵەتەکانی لە زۆر ژمارەیەکی
کورد بۆ مخابن جیهاندا، ئاستی لە کورد کێشەی باسبوونی جێ
سەرەڕای نەبوو. بــەدوادا دەوڵەتبوونی بە واتە ئەرێنی ئاکامێکی
ئاستی جیهانی دووهەمی شــەڕی کۆتایی ڕووداوەکــانــی ــەوەش، ئ
بزووتنەوەیکوردیگەیاندەقۆناخێکیبەرزترو،دامەزرانیحیزبە
کوردستانییەکانڕەنگوشکڵێکینوێوئەوڕۆییبەخەباتیگەلی
کورددا.لەڕۆژهەاڵتیکوردستاندامەزرانیکۆمەڵەیژیانەوەیکورد
وحیزبیدێموکراتیکوردستانڕۆڵێکیبەرچاویلەگەشەسەندنی
بیرینەتەوایەتیلەنێوجەماوەیخەڵکوکۆکردنەوەیئەوانبۆ
گێڕا. نەتەوەیی مافی بە گەیشتن پێناوی لە ئەمڕۆیانە خەباتێکی
دامەزراندنییەکەمینکۆماریکوردستانلە٢یڕێبەندانی١٣٢٤ی
هەتاوییلەژێرڕێبەرییحیزبیدێموکراتیکوردستانیەکێکلەهەرە
دەسکەوتەپیرۆزەکانیئەمخەباتەوجێگایشانازییەکیمێژوویی

بۆگەلیکوردبەگشتییو،حیزبیپێشەوابەتایبەتییە.
ڕاگەیاندنیکۆماریسەربەخۆیکوردستانسەرەڕایڕووخاندنی
لەالیەنهێزەکانیسەرکوتکەریتارانئاواتیمێژینەیکوردیهێنایە
دیو،هەتاهەتایەئەمڕووداوەمێژووییەوەکوئەستێرەیەکیگەش
لەئاسمانیکوردستاندادەدرۆشێتەوە.دەربڕینیئاواتوهیواکانی
حیزبی دامــەزرانــی کاتی لە کوردستان سەربەخۆیی واتــە کــورد
دێموکراتیکوردستانزۆربەجوانیلەشێعری»بژیدێموکرات«ی

شاعیرینەمریکورد»هێمن«داڕەنگدەداتەوە:
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مزگێنیمدەیەدەگەیبەئاوات
کوردەلەسایەیحیزبیدێموکرات
حیزبیدێموکراتتۆدەدانەجات

پیادەیئەو،شاهیدوژمندەکامات
بژیدێموکراتبژیدێموکرات

)ڕەشەمەی١٣٢٤(

ئەمخۆشییەلەڕێبەندانیهەرئەوساڵەدابەڕاگەیاندنیکۆماری
خۆی بەوپەڕی هێمن خۆشی«ـی »ڕۆژی شێعری لە کوردستان

دەگات:

ڕۆژیجێژنوخۆشییە،تێپەربووڕۆژیدەردوخەم
هاتشنەیڕەحمەتبەجارێکڕایڕفاندوبردیتەم

دێلەهەرالیکقاقایپێکەنینیکیژوکوڕ
دێلەهەرسووچێکینەغمەیسازوتاروزیلوبەم

گەرچیزستانەبەفردایپۆشیئەوڕۆگشتواڵت
خاکیپاکیئێمەخەمڵێوەوەکووباخیئیرەم

جێژنیئیستقاللیکوردستانە،ڕۆژیشادییە
جێژنەپیرۆزەلەالویهاوواڵتییخۆمدەکەم

)ڕێبەندانی١٣٢٤(
پەسنی لە خۆی هەستی )ئــاوات(یــش ئیمامی کامیل سەید نەمر
پێشەواقازیمحەممەد،یەکەمسەرۆککۆماریکوردستانوەکوو

نزیککەرەوەیڕێگەیدووریکوردبەمچەشنەدەردەبڕێ:

هاتهدهرئهوڕۆلهمیحنهتمیللهتیمهغدووریکورد
گهینهئاواتومهرامیخۆههمووڕهنجووریکورد

بێکهسوبێدهربووئهمماتۆگهیشتی،بوویهکهس
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ههربژیبۆالگرییمه،ئهیڕهئیسجمهووریکورد

زۆرلهمێژبووکورددهڕۆیشتن،نهگهینهئارهزوو
تۆنزیکتکردهوهبۆئێمهڕێگهیدووریکورد

ئاوهدانوگوڵستانوبێخهزانتکردهوه
بهوچلهیزستانوڕێبهندانهخواروژووریکورد

)ڕێبەندانی١٣٢٤(

سەبارەتبەشێوەیدامەزرانیحیزبیدێموکراتیکوردستانلە
الیەننووسەرانولێکۆڵەرانیکوردوبیانیبەدۆستودوژمنییەوە
گۆشە سەر خراوەتە تیشک و، نووسراوە بابەت و کتێب گەلێک
جۆراوجۆرەکانیژیانیسیاسییئەمحیزبەبەتایبەتیوبزووتنەوەی
دوژمنان بەگشتی. کوردستان ڕۆژهەاڵتی لە کورد ڕزگاریخوازیی
ونەیارانیکورددامەزرانیکۆمەڵەیژێکافوبەتایبەتیحیزبی
دێمۆکراتوەکوبەرهەمیسیاسەتەکانییەکیەتییسۆڤییەتوهاتنی
هێزیسپایسووربۆباکووریڕۆژئاوایئێرانلەقەڵەمدەدەنو
بەستێنیمێژووییخەباتیگەلیکوردکەمڕەنگدەکەنەوەیاخود
یەکیەتیی سپای هاتنی بێگومان دەکــەن. لێ حاشای و چاوپۆشی
سۆڤییەتوئینگلیسبۆئێرانوڕووخانودەرکردنیڕەزاشابوو
بەڵکووبۆ بۆکورد، تەنیا فەزایسیاسینەک بەهۆیکرانەوەی
تەواویخەڵکیئێرانوسەرهەڵدانیدەیانگرووپوحیزبیسیاسی
بەڕاستوچەپیەوە.لەوسەردەمەئاڵۆزەدائازادیخوازانیخەڵکی
کوردیشتوانیانلەمدەرفەتەکەڵکوەرگرنولەسەرەتاداکۆمەڵەی
ژێکافوپاشانلەسەرقەوارەیئەو،حیزبیدێموکراتیکوردستان

پێکبێنن.
هاتنیهیزەکانیهاوپەیمانلەخەرمانانی١٣٢٠یهەتاویی)ئاگوستی
١٩٤١(بۆئێران،تەسلیمبوونیسپایئێرانلەشەڕێکیسێڕۆژە
پێکهاتە ئەم هەڵوەشانەوەی و سەربازەکان و ئەفسەر هەاڵتنی و
لەکارکێشانی پانتاییخاکیئەمواڵتەدا،دەست لە سەرکووتکەرە
ڕەزاشالە٢٥یخەرمانانودوورخستنەوەیبۆدوڕگەیموریس
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وپاشانژوهانسبورگ،بووبەهۆیتێکشکانیفەزایسەرەرۆیی
بێدەسەاڵتیی نیزامی، و سیاسی قەیرانی سەرهەڵدانی پاشایەتی،
لە سیاسی هێزەکانی چنمانی لە بەرچاو گۆڕانکارییەکی و تــاران
ئێراندا.لەماوەیەکیکورتدابەشێکیبەرچاولەهێزوکەسایەتییە
و واڵتــە ئەم سیاسەتی گۆڕەپانی نێو هاتنە ئێران سیاسییەکانی
پێکهاتنیحیزب،سندیکا، کرد. کاروچاالکییسیاسی بە دەسیان
ئازادیڕۆژنامەنووسیوهتد،بووبەهۆیبەشدارییتەواویچین

وتوێژەکانلەڕەوتیژیانیسیاسیوکۆمەاڵیەتیئێراندا.
دەرچوونونەبوونیسپایئێرانلەئازەربایجان،کوردستانو
خوزستانبەستێنیشیاویبۆکاروچاالکیهێزەنەتەوەییەکانو
کرد. ساز بەشانەدا لەم سەربەخۆیخوازیی بیری سەرهەڵدانەوەی
لە٢٣ی ــورد)١( ک ژیــانــەوەی کۆمەڵەی کوردستان ڕۆژهــەاڵتــی لە
لە چەپ و سەربەخویخوازیی بیروهزری بە ١٣٢٢ ساڵی ئەیاری
مەهابادی زۆربەیان کە کوردستان کاتەی ئەو ڕۆشنبیرانی الیەن
بوونپێکهاتو»لەهاوینی١٩٤٤داپانتاییچاالکییئەمڕێکخراوە
نەهێنییەلەماکۆوەهەتاکرماشانیلەخۆگرت«)٢(وتوانیخەڵکێکی
هۆی ببێتە و ڕابکێشێ خۆی بــەرەو کورد ئازادیخوازانی لە زۆر
دادپــەروەرانــە و ناسیۆنالیستی بیروهزری گەشەسەندنی و پــەرە
لەنێوجەماوەریخەڵکیکورد.لەسااڵنیپاشڕووخانیحکوومەتی
ڕەزاشاکوردستانلەکردەوەدالەژێرکۆنترۆلیکوردیڕۆژهەاڵت
بوو.خاتوونئەنلەمبتۆنکەلەالیەنباڵوێزیئینگلیسلەساڵی
١٩٤٤سەفەریبۆکوردستانکردبوولەڕاپۆرتەکەیخۆیداباسی
ئێران پۆلیسی و ژاندارمە نەبوونی و چەکدارەکان کوردە بوونی
گوڕی و تین و مەهاباد و تــەورێــز نێوان گوندەکانی و شــار لە
دەکا. کوردەکان نەتەوەیی هێزی بە هەستی و سەربەخۆیخوازیی
قازی تــاران، لە بریتانیا باڵوێزی بوڵالرد، ڕ. بــاوەڕیسێر بە )٣(
محەممەد،ناوهندیبزووتنەوەیسەربەخۆییلەکوردستان«بووە.

)٤(
لەسەر لە٢٥یگەالوێژی١٣٢٤داحیزبیدێموکراتیکوردستان
لە کاتیی پاشگەزبوونەوەی و ژێکاف کۆمەڵەی بنەمای و قــەوارە
چەندخاڵێکوەکوسەربەخۆییویەکگرتنەوەیتەواویکوردستان
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توانی و، هات پێک کاتە ئەو سیاسی بارودۆخی ئاڵوگۆڕی بەپێی
ئاغاوات،سەرۆک بە لەخەڵکیکوردستان بەشێکیزۆر بیروڕای
موکریان لە تایبەت بە ــەوە ی هتد- و وردەبــــۆرژوازی عەشیرە،
بەرەوخۆڕابکێشی.حیزبیدێموکراتیکوردستاندوومانگوچەند
ڕۆژێکپاشدامەزرانیحکوومەتیئازەربایجانسەرەڕایهاودەنگ
کە سۆڤیەت یەکیەتیی و ئازەربایجان دێموکراتی فرقەی نەبوونی
دەیانویستکوردستانوەکووبەشێکلەحکوومەتیئازەربایجانبە
مافینەتەوەیەکیکەمینەبێ،بەپێیهەبوونیستراتێژیینەتەوەییو
هەڵومەرجیڕەخساووەکوو:کەلکوەرگرتنلەدژبەرییحکومەتە
ڕۆژئــاوا، جیهانی و سۆڤییەتی یەکیەتیی واتە جیهانی زلهێزەکانی
ئێران، سپای و ناوەندی حکوومەتی ناسەقامگیریی و بوون الواز
بەهێزبوونیبەرەیچەپوئازادیخوازلەگشتئێران،دامەزرانی
کۆکردنەوەی ســەرمــاوەز، ٢١ لە ئازەربایجان میللیی حکوومەتی
بەشێکیبەرچاولەئاغاوعەشیرەکان،وپشتبەستنبەپشتیوانیی
خەڵکیکوردستانئەمبوێرییەمێژووییەیبوولەهەوەڵیندەرفەت
لە هەتاویدا ١٣٢٤ی ڕێبەندانی دووی لە کــات، فەوتاندنی بێ و
دامەزرانی بەرچاو، خەڵکێکی بەشداربوونی بە مەهاباد چوارچرای
کۆماریکوردستانیڕاگەیەنێ.ئەمەبۆخۆیسەلمێنەریهەبوونی
هەستوستراتێژینەتەوەییهەروەهابوێریڕێبەرییئەمحیزبەلە
ڕاگەیاندنیسەربەخۆییلەکاتیشیاوولەپێناویبەدەوڵەتبوونی

کوردستانە.
جێگیری ڕۆســۆ، ڕابــرت نووسراوەکانی و بەڵگە لە بەشێک لە
و ئەتابکی تــورەج لێکۆڵینەکانی و تەورێز لە ئەمریکا کونسوولی
ئاماژەبەشێوەیهەڵسوکەوت پڕۆفسۆرجەمیلحەسەنلیوهتد
دێموکراتی فرقەی و سۆڤییەت سیاسیی نوێنەرانی بــیــروڕای و

ئازەربایجانلەگەڵدێموکراتەکانیکوردستانکراوە.بۆوێنە:

*ڕابرتڕۆسۆلەڕاپۆرتێکدابەمچەشنەباسیچاوپێکەوتنێکی
ئازەربایجانو پیشەوەری،سەرۆکوەزیرانی لەگەڵمیرجەعفەر
...« دەکا: وکوردستان محەممەد قازی بە سەبارەت ئەو بیروڕای
»لەهەرحاڵداپیشەوەریلەوچاوپێکەوتنەیئەمدوایەداگوتی،بە
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›کوردەکانی دەربــارەیمەسەلەی باشە‹، ›پیاوێکی قازی ئەو ڕای
بە ــەوەش ئ ــەرەڕای سـ کـــردوە. لەگەڵ ڕاوێـــژی ئازەربایجان‹یش
مەرجی›نەهێنیمانەوە‹ئەمخاڵەشیپێزیادکرد،جارێپێیوانییە
کوردەکانتواناییبەرێوەبردنیکاروباریخۆیانهەبێو،دەیەوێ
بەجێگایمەجلیسیمیللیتەنیائەنجومەنێکیمیللیلەژێرچاوەدێریی
حکوومەتیتەورێزو،پێنجکورسیلەمەجلیسیئازەربایجانیانپێ
ئیدیعای هۆی »بە دەنووسێ: ڕۆسۆ دیکەش ڕاپۆرتێکی لە بدا.«
لە سنوورییەکان نــاوچــە تـــەواوی بــۆ ــان ــوردەک ک حــوکــمــڕەوایــی
مەهابادوەهەتاماکۆ،هەروەهامیاندواو،ورمێوخۆی،ناکۆکیلە
نێوانکوردوئازەربایجانییەخودموختاریخوازەکانپەرەیگرتوە.
ئازەبایجانییەکاندەیانەوێخودموختارییکوردەکانلەژێرفەرمانی
قەتیس مەهابادا ناوچەی چوارچێوەی لە و تەورێز حکوومەتی

بمێنێتەوە.«)٥(

هاوچەرخدا« ئێرانی لە کتێبی«ئازەربایجان لە ئەتابکی تورەج *
سەبارەتبەهەڵسوکەوتیدێموکراتەکانیئازەربایجانلەگەڵشاندێکی
حیزبیدێموکراتیکوردستانلەتەورێزئاواباسدەکا:»هەوەڵین
هەنگاوێککەکوردەدێموکراتەکانبۆدەربڕینی›برایەتی‹یانلەگەڵ
دێموکراتەئازەربایجانییەهاوبیرەکانیانهەڵگرتناردنیشاندێکبۆ
بەشداریلەجێژنی›تێکەڵبوونی‹حیزبیتودەلەگەڵفرقەیدێموکراتی
ئازەربایجانبووکەلەسێسپتامبری١٩٤٥)١٢یخەرمانانی١٣٢٤(
لەتەورێزبەرێوەدەچوو.هەرلەوڕۆژەداشاندێکیدیکەشیانبە
جیابۆبەشداریلەکردنەوەیفەرمییمەجلیسیمیللیئازەربایجان
نەک ئەوان لەگەڵ تێگەیشت نارەحەتییەوە بە کورد شاندی نارد،
وەکووشاندیئەیالەتێکیدۆستودراوسێبەڵکوووەکونوێنەرانی
دێموکراتەکانی ــرێ. دەکـ هەڵسوکەوت ئــازەربــایــجــان لــە بەشێک
کوردستانکەلەمکارەیدێموکراتەکانیئازەربایجانناڕازیبوون،
دەستبەجێپاشگەڕانەوەیشاندیکوردبۆمەهابادبەرەیەکینوێ
کوردستان خودموختاری حکوومەتی دامەزراندنی بۆ بەهێزیان و
ڕێبەندانی ١٩٤٦)٢ی ژانویەی ٢٢ی لە چەشنە، بەم خست. وەڕێ
١٣٢٤یهەتاویی(بناغەیحکوومەتیخودموختاریکوردستانبە
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چەشنێکیفەرمیدارێشترا.)٦(

و نووسەر حەسەنلی جەمیل پرۆفسۆر لێکۆڵینەوەکانی بەپێی *
دەستپێکی ئێران، »ئازەربایجانی کتێبی لە ئازەربایجان توێژەری
شەڕیسارد«،ڕێبەرانیفرقەیدێموکراتلە١٦یژانویەیساڵی
١٩٤٦واتە٤ڕۆژپێشڕاگەیاندنیکۆماریکوردستانلەبابەتێک
ویستە خاڵدا ١٢ لە ئازەربایجان« خەڵکی »ویستەکانی ناوی بە
لە کردبوو. گەاڵڵە ئازەربایجانیان میللیی کۆنگرەی سەرەکییەکانی
لە ئــەوان بیروباوەڕی گۆڕانی هۆیەکانی بابەتەدا ئەم سەرەتای
خودموختارییەوەبۆسەربەخۆییئازەربایجانیئێرانودامەزرانی
ئازەربایجان دێموکراتیکی کۆماری نــاوی بە سەربەخۆ واڵتێکی
شرۆڤەکراوە.لەخاڵی١٢یئەمبەڵگەنامەیەداباسلەلکاندنیبەشی
کوردستانی ناوی بە کورستان دێموکراتی حیزبی دەسەاڵتی ژێر
کـــراوە:»ئــەمنەخشەیە بــەمچەشنەگەاڵڵە کــۆمــارە بــەم بــاکــوور
دەگرێ. لەخۆ باکووریش کوردستانی دەوڵەتە[ ئەم ]سنوورەکانی
سنوورەکەیلەکاتیچارەسەرکردنیمەسەلەیکوردستانیباکوور

دیارییدەکرێ.«
حەسەنلیهەروەهائاماژەدەکا:لەسەرەتاداباقرۆڤوپیشەوەری
دژیخودموختارییکوردستانبوونوپێیانوابووکوردەکاندەبێ
دامەزرانی بــەاڵم بن. خودموختار ئازەربایجاندا چوارچێوەی لە
کۆماریکوردستانلەنێوئێراندابەشێکلەنەخشەستراتیژییەکانیان
مەسەلەیە ئەم چەشنێک بە دەدا هەوڵی باقرۆڤ بــوو. واڵتــە لەم
کۆنترۆلبکا.لە٢٩ژانویەلەتەورێزەوەئیبراهیمۆڤوحەسەنۆڤ
ــوردو ــووســن:هــاوکــاریــینــێــوانک لــەنامەیەکدابــۆبــاقــرۆڤدەن
باسی کورد سەرانی زۆربــەی ... بووە ئاڵۆز گەلێک ئازەرییەکان
ئازادییکوردەکانوپێکهێنانیکوردستانیگەورەدەکەن.لەڕاستیدا
ئەون. درێژەپێدانی و فئێودالیسم سیستمی الیەنگری کەسانە ئەم
ئەندامی داداشۆڤ«، باقرۆڤ»ناسر فەرمانی بە نامەیە، ئەم پاش
پێشوویوەزارتینێوخۆ]کشور[لەژێرعینوانینوێنەریبازرگانیو
»مەلیکئەسالنۆڤ«بەناویسەرپەرەستینەخۆشخانەیسۆڤییەت

دەنێردرێنەمەهابادتابارودۆخەکەکۆنترۆلبکەن.)٧(
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ڕاگەیاندنیحکوومەتیمیللییئازەربایجانوکۆماریکوردستان
بووبەهۆیتێکچوونیچنمانیسپاییوسیاسییواڵتانیداگیرکەری
ئێرانو؛کوردستانوئازەربایجانبوونبەخاڵیدەستپێکیشەڕی
سارد.بەاڵمیەکیەتییسۆڤییەتسەرەڕایپشتیوانیقورسوقایمی
حیزبی سەیری دڕدۆنگیەوە بە بـــەردەوام ئازەربایجان لە خۆی
دیموکراتوکۆماریکوردستانیدەکردکەزۆربەیڕێبەرانینەک
عەشیرە ســەرۆک و ئاغا ئایینی، کەسایەتیی بەڵکوو کۆمۆنیست
بوون کۆمەڵگە« چینیچەوسێنەری نوێنەرانی و »دەرەبــەگ واتە
و،سەرۆککۆمارەکەیسەرەڕایئەوەیالیەنگرودۆستیئەوان
بوو،بەاڵمهاوکاتسیاسەتێکیڕاستبینانەیلەهەڵسوکەوتلەگەڵ
سۆڤییەت و ئەمریکا هەروەها تەورێز، و تــاران حکوومەتەکانی
بەرێوەدەبردودەیویستهاوسەنگییەکیڕاستبینانەلەبەرژوەندیی
پێوەندییەدا لــەم و بهێنێ پێک الیەنانە ئــەم لەگەڵ کــورد خەڵکی
نەدەکرد دەوڵەتەکانیڕۆژئاوا لەگەڵ توندوتیژی دژایەتییەکی نەک
بەڵکووبەپێیڕاپۆرتەکانیجێگیریکونسوولیئەمریکاخوازیاری
گۆڕینی و ڕۆژئاوایی دێموکراسی دابینکردنی بۆ ئەوان هاوکاریی

چەشنیدەسەاڵتلەئێرانبوو.
لەڕاپۆرتەکانیدوهێر،جێگریکونسوولیئەمریکابۆ لەیەکێک
ئاوریلی ٢٦ی ڕێکەوتی ئەمریکا، دەرەوەی کاروباری ــی وەزارەت
و محەممەد قازی لەگەڵ دیــداری باسی )١٣٢٥ ئەیاری ١٩٤٦)٦ی
بۆ ئەمریکا دەسەاڵتی و نفووز بەکارهێنانی لە پێشەوا پێشوازیی
گۆڕینیئێرانبۆدێموکراسییەکیڕاستەقینەو،پێشوازییکوردەکان
لەخۆتێهەڵقورتانیئەمریکالەمڕەوتەداکراوە.دوهێرلەڕاپۆرتێکی
هەتاوی بەفرانباری١٣٢٥ی واتە١٥ی ژانویە، پازدەی لە دیکەش
لە کوردەکان دەنووسێ: و دەکا مەسەلەیە ئەم بە ئاماژە دیسان
دەکــەن. پێشوازی خۆیان کــاروبــاری لە ئەمریکاییەکان هۆگریی
ئەمریکییە. چەشنی لە دێموکراسی کوردەکان دڵخوازیی ئەوپەڕی
دوهێرهەروەهالەڕاپۆرتێکلە١١یئۆکتۆبری١٩٤٦کەبۆجۆرج
لەگەڵ پێوەندی لە نــاردوە، تارانی لە ئەمریکا باڵوێزی ئالێن، وی
دەنووسێ: محەممەد قازی لە سۆڤییەت بەرپرسانی بەشکبوونی
محەممەد قــازی هەڵسوکەوتی بە ئێستاکە سۆڤییەت بەرپرسانی
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لەگەڵبەرپرسانیئەمریکیزۆرگوماناوینوتەواویڕاپۆرتەکان
قازی لە خۆیان پشتگیریی لە سۆڤییەتەکان کە دەکــەن لەوە باس

پاشگەزبوونەتەوەوڕوویانلەزێرۆبەگکردوە.)٨(
پێشەوالەبازنەیملمالنێیواڵتەزلهێزەکانداسەرەڕایئەوەیکە
زۆرتربەرەوسۆڤییەتدەشکاوە،بەاڵمبەهۆیڕاستبینییسیاسی
هەوڵی ئایدۆلۆژیک، تەسکی چوارچێوەیەکی لە نەبوونی قەتیس و
دەدالەهەردەرفەتێکبۆچارەسەرکردنیمەسەلەیکوردلەڕێگای
پێوەندییلەگەڵهێزەکانیڕۆژئاواشکەکاریگەرییبەرچاویانلە
وەربگرێ. کەلک هەبوو، ئێران دەوڵەتی سیاسیی ڕەوتی تــەواوی
تەنانەتئەمحاڵەتەلەشێوەیهەڵسوکەوتیلەگەڵدەوڵەتیتارانیش
لەگەڵ ڕاستەوخۆ پێوەندیەکی لە سیاسەتەکانی و دەنواند خۆی
هاوسەنگیهێزەکانلەئاستئێرانوجیهاندابوو.بەگشتدەتوانین
یەکەمین دامەزرێنەری حیزبی ڕێبەری وەکو محەممەد قازی بڵێن
کۆماریکوردستانکەسایەتیەکیڕاستبینوپراگماتیستبوو.ئێمە
ئەمچەشنەهەڵسوکەوتەلەگەڵحکوومەتیتارانلەسێقۆناخدا

بەپێیبابەتەکانیڕۆژنامەیکوردستانبەجووانیدەبینین:

*لە٢٥یگەالوێژەوەهەتا٢یڕێبەندانی١٣٢٤یهەتاوی
*لە٢یڕێبەندانی١٣٢٤وەهەتا٣١یبانەمەڕی١٣٢٥یهەتاوی
*لە٣١یبانەمەڕەوەهەتاهێرشیسپایئێرانلە٢١سەرماوەزی

١٣٢٥هەتاویبۆئازەربایجانوکوردستان
لەقۆناخییەکەمداڕێبەرییکوردسەرەڕایئەوەینزیکبەپترلە
چوارساڵدەسەاڵتیناوچەکەیبەدەستبوو،بەپێیهەڵسەنگاندنی
لە دڕدۆنگی هەروەها نێوخۆییەکان، و جیهانی هێزە هاوسەنگیی
پشتیوانییسەتاوسەتییەکیەتییسۆڤییەتیاخودواڵتانیڕۆژئاوا
دێموکراتی حیزبی کۆنگرەی یەکەمین لە کــورد،، سەربەخۆیی لە
کوردستان)ئۆکتۆبری١٩٤٥مەهاباد،خەزەلوەری١٣٢٤(هەروەها
لەیەکەمینپرۆگرامیحیزبلەدێسامبری)سەرماوەز(ئەوساڵەدا
باسیپارێزگاریلەمافەکانیکوردبۆبەڕێوەبردنیکارەکان،واتە
خودموختاریینێوخۆییلەچوارچیوەیدەوڵەتیئێراندەکا.پێشەوا
چەند »خاوەنانی لەگەڵ »گفتوگۆ« لە هەروەها محەممەد قــازی
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لە کوردستان دووی و یەک ژمارەکانی لە کە تــاران« ڕۆژنامەی
پێش حەوتوو دوو لە کەمتر واتــە ١٣٢٤ بەفرانباری ٢٢ی و ٢٠
ڕاگەیاندنیکۆماریکوردستانچاپوباڵوبۆتەوەباسلەجێبەجێ
کردنییاسایبنەڕەتیئێرانوخودموختاریلەژێربەیداغیئێرانی

کردوە.
پێشەوالەواڵمیئەمپرسیارە:

و بوونەوە جەنابتجوێ ڕەهبەریی بە کــوردان دەڵێن تاران لە
ئیستقاللیکوردستانیاندەوێ؛ئایاڕاستە؟

ئاواواڵمدەداتەوە:
*خهیرڕاستنییە؛لەبەرئەوەیئێمەلەدەوڵەتیئێرانئیجرای
لەژێر خودموختاری بە دەمانەوێ دەوێو ئهساسیمان قانوونی

بەیداغیئێراندابژینو،خودموختاریشمانوەگیرکەوتوە.
هەرلەموتووێژەدالەواڵمیپرسیاری»مەرامیفیرقەیدێموکراتی

کوردستانچییه؟«پێشەوادهڵێ:
*میللهتیکوردلەئێراندالەهەڵسووڕاندنوپێکهێنانیکاروباری

جێگهیخودئازادبێولەسنووریدەوڵەتیئێراندابژی.

بەاڵم،پاشانبەپێیشیاوبوونیبارودۆخو،بەتایبەتیڕاگەیاندنی
پشتیوانیی و لە٢١یسەرماوەزی١٣٢٤ ئازەربایجان حکوومەتی
دێموکراتی حیزبی ڕێبەریی حکوومەتە، لەم سۆڤییەت یەکیەتیی
کوردستانلەدوویڕێبەندانبەپێچەوانەیویستیفرقەوسۆڤییەت
دامەزراندنیکۆماریکوردستانڕادەگەیەنێ.لەمپێوەندییەداپێشەوا
ڕێکەوتی ،١٠ ژمـــارەی لە کە خــۆی »نــطــق«ی لە محەمەد قــازی
لە لە١٧یڕێبەندانی١٣٢٤ ١٥یڕێبەندانی١٣٢٤وژمــارەی١١
»کوردستان«وەکووباڵوکەرەوەیبیریئەمحیزبەلەژێرسەردێڕی
»جێژنیسەربەخۆییوئیستقاللیکوردستان«باڵوبۆتەوە،وێڕای
ئاماژەکردنبەمێژوویکوردستانوکۆبوونەوەیکوردانلەژێر
وەدەستهێنانی باسی کوردستان« دێموکراتی »حیزبی عینوانی
»ئیستقاللوئازادییکورد«بەهۆیپێکهاتنیکۆماریکوردستان

دەکاودەڵێ:
]...[میللهتیکوردهەزارانسهدوبەرهەڵستیسهختوسهههندی
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لەڕێدابوودەستەودایرەیدیکتاتۆریبێوچانکارشکێنییئێمەیان
دەکردولەهیچنامهردییەکڕانەدەوەستان،ئیختالفاتیعهشایربۆ
داخڵیشئیشکالێکیگەورەبووبۆئێمە،ئهممائەوانەهیچکامێکیان
پایەداریمانکردو ئێمەبگرن،بەدڵێکیبەهێز بە نەیانتوانیپێش
ئیدامەمانبهفهعالییهتیخۆمانداتائیستقاللوئازادیینەتەوەی

کوردمانبهدهستهێنا...
پێشەواقازیمحەمەدنیزیکەیدوومانگپاشچوونەدەرەوهی
سپایسوورلەئێرانوگۆڕانیبارودۆخینێوخۆییودەرەکیبەپێی
٣١ ڕۆژی لە یخۆی لە»نطق« ئێران تازەیسیاسیی وەزعییەتی
بانەمەڕی١٣٢٥یهەتاویلەبەرامبەرتەواویسەرانوسەرکردە
وژێنڕاڵەکانیکۆمار،کەلەژمارەی٥٠یکوردستانبەکوردیو
لەژمارەی٥١بەفارسیباڵوبۆتەوەوێڕایباسێکیدوورودرێژ
لەپێوەندیلەگەڵزوڵموزۆریپەهلەوییەکانوسەرەڕایئەوەی
هاوکات دەکــا، کورد تەمامی« و تام سەربەخۆیی بە »ئاماژە کە
ئاماژەبەمەشدەکائەگەرئازادیلەسەرانسەریواڵتدادابینبێ،
نابینێ ئێراندا چوارچێوەی لە برایانە ژیانێکی بۆ بەربەستێک هیچ
ولەئەسڵدائەگەرسەرنجیقسەکانیبدەینبەپێیئەونموونانەی
محەممەد قازی پێشەوا بکەین، لەوه باس دەتوانین دێهێنێتەوە کە
لە باس کوردستاندا مێژووی لە سیاسیی کەسایەتی یهکهم وەکو
و فیدرال واڵتێکی چوارچێوەی لە کورد کێشەی چارەسەرکردنی
کۆنفدرالبێهێنانیئەمچەمکانەبەاڵمنموونەکانیدەکا.پێشەوالە

بەشێکلە»نطق«یخۆیئاوادەبێژێ:
هەیە مانعێک چ بێ بەرقەرار ئێراندا لە ئــازادی بێتوو ئەگەر ...
یەکتری. بە بدەن برایەتی دەستی تێکڕا دەژین ئێرانێدا لە ئەوەی
بزاننشۆڕهویچلپەنجامیللهتنعهداڵهتکردوونیەبرا،ئهمریکا
و یەکڕووح ]وهک[ چلوچەندجمهووری،سویسدوو_سێیهکن

گیانپێکەوەدەژین...
و سۆڤییەت ڕێکەوتنەکانی پاش تایبەتی بە ،١٣٢٥ بەهاری لە
ڕۆژئاواوچوونەدەرەوەیسپایسوورلەئێرانگۆڕانکاریبەسەر
سیاسەتیدەرەوەییەکیەتییسۆڤییەتلەپێوەندیلەگەڵتاراندێ
وگوشاریڕێبەرییسۆڤییەتبەتایبەتیلەسەرفرقەیدێموکراتی
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»قوام« دەوڵەتی لەگەڵ ڕێکەوتنیان و پاشەکشە بۆ ئازەربایجان
توندتردەبێ.

پێشەوا السلطنە«، »قوام بانگهێشتنی بە پووشەڕ ڕێکەوتی٥ی
قازیوەزیری لەگەڵمحەمەدحوسێنخانیسەیفی قازیمحەمەد
حکوومەتی وەزیــرانــی لە شاندێک و کوردستان کۆماری شــەڕی
ڕۆژ ٢٥ بە نزیک مــاوەی و دەچــێ ــاران ت بۆ ئازەربایجان میللی
لەوێدەمێنێتەوە.لەمسەفەرەداپێشەوابەپێیوتووێژەکانیلەگەڵ
ڕۆژنامەکانی»رهبر«و»ایرانما«لەگەڵ»قوام«،»مظفرفیروز«
وسەرلەشکەر»ارفع«دیدارووتووێژیبووە.لەقسەکانیپێشەوا
تاڕادەیەکیزۆرهیوایەکیتایبەتیبە»قوامالسلطنە«بۆڕێکەوتن
وچارەسەرکردنیکێشەکانینێوانتارانوکوردستاندەبیندرێ.
وتووێژەکەیپێشەوالەگەڵڕۆژنامەی«رهبر«لەالیەننەمرمامۆستا
حەسەنقزڵجیکراوەتەکوردیولەژمارەی٦٩یکوردستاندابالو

بۆتەوە.
پێشەوالەوتووێژلەگەڵڕۆژنامەی»رهبر«دەربارەیچاوپێکەوتنی

لەگەڵ»مظفرفیروز«و»قوامالسلطنە«دەڵێ:
*»دەگەڵجهنابیسەرۆکوهزیر،مالقاتمکردوە،نەزهریئاغای
سەرۆکوهزیرمتێکەڵبەحوسنیزهنوچاکنییهتیدیوە...من
ئاتییەیەکیزۆرچاکتێبینیدەکەموهیوادارمدەوڵەتیمهرکهزی
لە هەروەها بکاتەوە«. باڵو ئێراندا بەهەموو دێموکراسی بتوانێ
واڵمیپرسیارێکدەربارەیپێوەندییە»معنوی«یەکانیبزووتنەوەی
کوردستانوئازەربایجانئاماژەدەکا:«هەردووکالمانبۆئامانجیک
کەئازادیوسەربەخۆییحەقیقیوبەڕاستییئێرانەکاردەکەین«.

)٩(
تارانوێرایڕواڵەتکارییبۆچارەسەرکردنیکێشەیئازەربایجان
وکوردستان،پەیتاپەیتالەباریسیاسیونیزامییەوەخۆیبەهێزتر
لە دەکــرد. ناوچەیەی دوو ئــەم بۆ ــەورە گ هێرشێکی ئــامــادەی و
کردەوەدائەمچاوپێکەوتنووتووێژانەنەیدەتوانیئاکامێکیئەرێنی
بەشوێنەوەبێو»قوام«یشکەسێکنەبووبەڵێنەکانیخۆیبەجێ
بهێنێ.لەمڕەوتەداشکستهێنانیسیاسەتیڕۆژهەاڵتینێوەڕاستی
لەگەڵ دانوستانی و بریتانیا و ئەمریکا بەرامبەر لە سۆڤییەت
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دهوڵهتی»قوام«بۆپاراستنیبەرژوەندییەکانیمۆسکۆلەئێراندا،
پاشگەزبوونەوەیحکوومەتیئازەربایجانلەژێرگوشاریمۆسکۆ
وخۆهەڵوەشاندنەوەیئەمحکوومەتەپاشدانوستانییەکالیەنەی
لەگەڵدەوڵەتی»قوام«بهبێئەوەیکەڕێبەریکۆماریکوردستان
بەهۆیشکانەوەیهاوسەنگییسیاسیو ئاگادارکرابێتەوە،بوو
نیزامییهێزەکانبەقازانجیدەوڵەتەکانیڕۆژئاواییوئێرانوبێ
لە پشتیوانمانەوەیبزووتنەوەیڕزگاریخوازییکوردوئازەری
بێالیەن پاش تاران حکوومەتی ئێراندا. دەرەوەی و ژوور ئاستی
کردنیمۆسکۆوبەرەوخۆڕاکێشانیبیروڕایجیهانیتەنانەتلە
ئاستشوڕایئەمنیەتیڕێکخراوینەتەوەیەکگرتوەکاندا،هەروەها
پشتیوانییئەمریکاوواڵتەڕۆژئاواییەکان،لە٢١سەرماوەزی١٣٢٥ی
ئازەربایجان میللی حکوومەتی دامەزرانی ساڵڕۆژی واتە هەتاویی
هێرشێکیبەرفراوانیلەتەواویبەرەکانەوەکردەسەرئازەربایجان

وکوردستان.
مخابنپاشەکشەیحکوومەتیمیللیئازەربایجانوبەشوێنئەودا
کۆماریکوردستان،خۆبەدەستەوەدانوبەرەنگارنەبوونەوەیانلە
بەرامبەرسپایئێران،هەروەهانەبوونیهیچچەشنەپشتیوانییەکی
پیشکەوتنخوازەکانی هێزە لەالیەنسۆڤییەتو نیزامی و سیاسی
ئێران،کۆمەڵکوژییخەڵکیئازەربایجانولەسێدارەدانیڕێبەرانی
ئازادیخوازانی ودوورکردنەوەی گرتن بزووتنەوەboldیکوردو

کوردستانیبەشوێنەوەبوو.

کۆتایی
بێگومانبیرویادیکۆماریکوردستانوەکووخاڵێکیوەرچەرخان
دەمێنێتەوە. کوردستان و کورد مێژووی لە گەورە وشانازییەکی
ناوچەییدا ئاڵۆزیجیهانیو لەسەردەمێکیگەلێک ڕێبەرییکورد
توانیبۆهەوەڵینکەرەتلەمێژوویخۆیداشێوەیدەسەاڵتداری
دیکەی بەشەکانی کـــوردی بــە شانازییە ئــەم و بکات ئــەزمــوون
کورددا بوونی دەوڵــەت بە ڕەوتی لە هەتا ببەخشی کوردستانیش
سەرەڕای کوردستان حکوومەتی هەبێ. ڕاستەوخۆیان بەشداری
ئەوەیکەبەپێچەوانەیئازەربایجانلەباریئاستیگەشەسەندنی



35 �ب دێموکرا�ت کوردستان ز ح�ی

پشتیوانی و مــاددی ئیمکاناتی هەروەها کۆمەاڵیەتیی، و ئابووری
تەسکییەکیەتیسۆڤییەتگەڵێکالوازتربوو،بەاڵموێرایئەوەش
توانیهەنگاویمێژووییبۆبەرەوپێشبردنیفەرهەنگیکۆمەڵگەو
جێبەجێکردنیپێداویستییەکانیخەڵکبگرێتەبەر.گۆڕانیسیستمی
پەروەردەوخوێندنونووسینبەزمانیکوردیوبەشداریکوڕ
وکچیتەمەن٦هەتا١٤لەقوتابخانەکان،دامەزرانیمەدرەسەی
ڕۆژنامە گۆڤار، باڵوکردنەوەی و چاپ گــەورەســااڵن، بۆ شەوانە
کــوردی، تئاتری یەکەمین دامــەزرانــی ــوردی، ک زمانی بە کتێب و
بەشدارییژنانبۆیەکەمجارلەکارەکۆمەاڵیەتییەکان،ڕێکخستنی
هێزیپێشمەرگە]سپایمیللی[بۆبەرگریلەکۆماریکوردستان،
مامەلەی باکۆ، بۆ بااڵ ئاستی لە خوێندن بۆ کورد الوانــی ناردنی
ڕاستەوخۆیبازرگانیوفرۆشیتوتوتنلەڕێگایدرووستکردنی
»شرکتترقی«بەیەکیەتییسۆڤییەتوهتدلەکارەبەنرخەکانی
پێی بە هەرچەند کورتەدایە. مــاوە لەم کــورد ســاوای حکوومەتی
پیالنیدوژمنانیژوورەکیودەرەکیوپشتیوانینەکردنییەکیەتیی
ئەمەگەکانی بە ڕۆڵە و ڕووخێندرا کوردستان کۆماری سۆڤیەت
لەسێدارەدان،زیندان بزووتنەوەیڕزگاریخوازیکوردتووشی
بە خۆ لە نرخیان بە ئەزموونێکی بــەاڵم بــوون، هتد و هەاڵتن و
کێشەی کە ڕاستییەیە ئــەوە گرینکتر هەمووشیان لە هێشت، جێ
نەتەوەییکوردبێسەربەخۆییوپێکهێنانیکیانودەوڵەتیکورد
چارەسەرناکرێوڕێبەرییبزووتنەوەینەتەوەییوڕزگاریخوازی
بارودۆخ، هەڵسەنگاندنی توانایی نەتەوەیی، ستراتێژی دەبێ کورد
ئاگایی بە پەرەپێدان لەدەوریدروشمیشیاو، ڕێکخستنیخەڵک
لەکاتیشیاودابوێریهەڵگرتنیهەنگاوی نەتەوەییو وهەستی

پێویستوڕاستبینانەیبۆوەدیهێنانیئامانجەکانیبێ.
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١(لەڕۆژی٢٣یئەیاریساڵی١٣٢٢یهەتاوییلەمەغارەکێو
»قەاڵیسارم«لەنزیکیشاریمەهابادیەکەمکۆنگرەیکۆمەڵەبە
بەشداری٢٥کەسبەرێوەچووودامەرانیئەمحیزبەڕاگەیەندرا.
کوردەکانی نەتەوەیی بزووتنەوەی ژیگالینا، ئیوانۆونا ئۆلگا )٢

ئێران)١٩٣٧-١٩١٨(دەزگایزانست،مۆسکۆ١٩٨٨،بەڕووسی
٣(Fo٣٧١/١٣٩٧٨/٤٠١١٧٣نوسخەییادداشتێکیخانمئەن.ک.
بریتانیا باڵوێزخانەی ئاتاشە)ڕاسپێراوی(چاپەمەنیی لەمبتۆن. س.
ڕووس. لەگەڵ کورد پێوەندیی ،١٩٤٤ سێپتامبری ١٣ی تــاران لە
وەزارەتـــی بەڵگەنامەکانی لە کوردستان ڕۆژهەاڵتـــی ســەرچــاوە:
دەرەوەیبریتانیادا)وەرگێڕاویکوردی١٣٠بەڵگەنامە(الپەڕەی٦٧،

ئەنوەرسوڵتانیبنکەیژین٢٠٠٥
ــیدەرەوە،٢٩ی بۆوەزارەتـ تــارانــەوە »لــە ڕ.بــولــالرد، ٤(سێر
دەنــووســێ« کــوردســتــانــهوه بــه پــێــوهنــدی لــه ١٩٤٤ سێپتامبری
هەڵگرتووە چەکیان ئاشکرا بە ئێران، لە ڕووس ناوچەی کــوردی
وا و ڕاستە مەهابادیشهوه مهڕ له دەدوێـــن.]...[ لەسەربەخۆیی و
لە بێ سەربەخۆیی بزووتنەوەی ناوهندی محەممەد، قازی دیــارە

کوردستان«سەرچاوەیسەرێالپەرەی٧١
کنسولگری گزارشهایی آذربایجان، دمکرات فرقە و کردها )٥
امریکادرتبریزدی١٣٢٣-اسفند١٣٢٥،صص٤١-٣٩و٩٤مترجم

کاوەبیات،تهران
ترجمە ،١٦١ معاصر،ص ایران در آذربایجان اتابکی، تورج )٦

محمدکریماشراق،انتشاراتتوس،تهران١٣٧٦
٧(جمیلحسنلی،آذربایجانایران،آغازجنگسرد،صص٢٦٤-
٢٦١،ترجمەمنصورصفوتی،١٣٨٧،تهران،چاپوصحافی:کتاب

شمس
کنسولگری گزارشهایی آذربایجان، دمکرات فرقە و کردها )٨
امریکادرتبریزدی١٣٢٣-اسفند١٣٢٥،مترجمکاوەبیات،تهران،

صص٥٤،٥٣و٧٨و٩٤
٩(کوردستان،ژمارەی٦٩،ساڵییەکەم،٣٠یپووشپەڕی١٣٢٥
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سەرچاوەکان

بەکوردی:
هــەتــاویــی، ١٣٢٥-١٣٢٤ مــەهــابــاد کــوردســتــان ڕۆژنـــامـــەی .١

ئامادەکردنیڕەفیقساڵحوسدیقساڵح،بنکەیژین،٢٠٠٧
دەرەوەی وەزارەتــی بەڵگەنامەکانی لە ٢.ڕۆژهەاڵتــیکوردستان
بریتانیادا)وەرگێڕاویکوردی١٣٠بەڵگەنامە(ئەنوەرسوڵتانیبنکەی

ژین٢٠٠٥
٣.کامرانئەمینئاوە،بیریچەپودۆزیسەربەخوییکوردلە

ڕۆژهەاڵتیکوردستان،٢٠١٧
http://www.kurdistanukurd.com/files/birawarichapp.pdf

بەفارسی:
گل احمد ترجمە انقالب، دو بین در ایران آبراهامیان، یرواند .١

محمدیومحمدابراهیمفتاحی،نشرنی،تهران١٣٩٤
کنسولگری گزارشهایی آذربایجان، دمکرات فرقە و کردها .٢
امریکادرتبریزدی١٣٢٣-اسفند١٣٢٥،مترجمکاوەبیات،تهران،
٣.تورجاتابکی،آذربایجاندرایرانمحاصر،ترجمەمحمدکریم

اشراق،انتشاراتتوس،تهران١٣٧٦
سرد، جنگ آغاز اێــران، آذربایجان حسنلی، جمیل پروفسور .٤
و چاپ تهران، ،١٣٨٧ صفوتی، منصور ترجمە ،٢٦٤-٢٦١ صص

صحافی:کتابشمس
٥.علیگالویژ،يادیازجنبشدومبهمن،نشريهسياسیتئوريك

»دنيا«،دیماه١٣٥٦،شماره١٠،سالچهارم
٦.کامرانامینآوە،چپسنتیوجنبشملیکرددرایران،نشر

ڕوشنگری،آلمان١٣٩٥
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بەڕووسی:
١.میکائیلسیمۆنۆیچالزاریف،کوردستانوکێشەیکورد)١٩٤٥-

١٩٢٣(،مۆسکۆ،دەزگایوێژەیڕۆژهەاڵت٢٠٠٥
کوردەکانی نەتەوەیی بزووتنەوەی ژیگالینا، ئیوانۆونا ئۆلگا .٢

ئێران)١٩٣٧-١٩١٨(دەزگایزانست،مۆسکۆ١٩٨٨
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پرسی قانوون بۆ بەڕێوەبردنی کۆمەڵگە 
لە مێژووی ٧٥ ساڵەی حیزبی دێموکرات دا

عومەرباڵەکی
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ڕێکخستنی مــرۆڤــایــەتــی ژیــانــی گرینگەکانی پــرســە لــە یەکێک
الیەکی لە و الیــەک لە کۆمەڵگە تاکەکانی نێوان لە پێوەندییەکان
دیکەوەلەنێوانکۆمەڵگەیەکبۆکۆمەڵگەیەکیدیکەیە،کەڕێکخستنی
ئەوپێوەندییانەپێویستیبەکۆمەڵێکقاعیدەوقانوونوپێبەندی
لە بێ لەسەر کۆمەڵگەی ڕێکەوتنی کە بنەمایە کۆمەڵە ئەو هەیە.
سەردەمیئێستادابەقانووندەناسرێوڕادەیپێشکەوتووییهەر
کۆمەڵگەیەکلەبواریشارستانییەتەوەپێشهەمووبابەتێکیدیکە
دیکەوە لەالیەکی و لەالیەک دەوڵەتە ئەو بوونی پابەند ڕادەی بە
تاکەکانیئەوکۆمەڵگەیەبەقانووندەستنیشاندەکرێ،بەکورتی
دەتوانینبڵیینبەختەوەریهەرکۆمەڵگەیەکبەسیستمیقانوونی
بەستراوەتەوە. قانوونەکان کردنی جێبەجێ شێوەی و واڵتە ئەو
داخەوە بە بەاڵم نییە، بەدەر یاسایە لەو کوردەواریش کۆمەڵگەی
هەتائیستاشیلەگەڵدابێکوردوەکنەتەوەیەکئەودەرفەتەیبۆ
نەڕەخساوەکەخۆیحوکمیخۆیبکابەواتایەکیدیکەدەوڵەت
بۆ دەرفەتێک کاتێک هەر بەاڵم هەبێ. دانانی قانوون مەجلیسی و
ڕێکخستنی کرابێتەوە لێ بیری کە شت یەکەم ڕەخسابێ کــورد
لە زۆرتر بابەتە ئەو دیارە کە بووە قانوونەوە ڕێگای کۆمەڵگەلە
الیەنحیزبەکانەوەکەلەحاڵیخەباتدابوونبەرێوەچووە،چونکە
حیزبەکانڕێبەریجوواڵنەوەکانیمافخوازینەتەوەیکوردیان
کردوەوئەوڕێبەریکردنەتەنیالەبەرەکانیشەڕلەگەڵدوژمندا
کورتنەبۆتەوە،بەڵکووالیەنیدیکەیوەکدروستکردنیفەرهەنگی
پێشکەوتوووسەردەمیانەولەهەمانکاتداڕێکخستنیکۆمەڵگەلە
بۆ لەدەستوریکاریاندابووەووەکئەرک بواریجۆراوجۆردا

خۆیاندەستنیشانکردوە.
حیزبیدێموکراتیکوردستانیشیەکێکلەوحیزبانەبووەکەلەگەڵ
ئەوەئەرکیخەباتێکیخوێناویوقورسودرێژخایەنیلەئەستۆ
بووەلەبواریبەرێوەبردنوڕێکخستنیکۆمەڵگەشغافلنەبووە.
لە تەمەنی ٧٥ساڵ ماوەی لە دێموکرات حیزبی دیکە واتایەکی بە
کردنی ئیدارە و بەرێوەبەری مێژووییدا جیاوازی قۆناغی چەندین
قۆناغانەدا لەو کام لەهەر و سەرشانی کەوتۆتە واڵتــی و خەڵک
حیزبیدێموکراتیکوردستانکۆمەڵێکیاساوڕیسایبۆڕێکخستنی
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ئیدارەی ئورگانەکانیخۆیەوە ڕێگای لە و تەنزیمکردوە کۆمەڵگە
کۆمەڵگەیکوردستانیپێکردووە.

بەاڵمدەبینینلەلێکۆڵێنەوەوتوێژینەوەلەسەرحیزبیدێموکراتی
کوردستانلەالیەننوسەرانوتوێژەرانەوەکەمترئاورلەوبابەتە
بەرێوەبردنی بۆ حیزبە ئەو ڕوانینی چۆنیەتیی واتا دەراوەتـــەوە،
واڵتکەلەسەربنەمایقانوونبووەکەمترلێکۆلینەوەیلێکراوە.
بیرەوەرییەکانی نووسێنەوەی یا زانستی لێکۆڵینەوەیەکی لە ئەگەر
تێکۆشەرانیدێموکراتدابەچەنددێرێکسووکەئاورێکلەوبابەتە
درابێتەوەهەرچەندکەمیشبێخۆیدەرخــەریئەوڕاستییەکە
ئیدارەوڕێکخستنیکۆمەڵگەدا لەخەمی دێموکراتچەندە حیزبی
دەدرێ نووسینەداهەوڵ لەو بابەتە ئەو گرینگی لەبەر هەر بووە.
ڕوانگەیحیزبیدێموکراتسەبارەتبەقانوونوقانوونپارێزی
هەتائەوڕادەیەکەبەڵگەکانیپێوەندیداربەوبابەتەلەماوەی٧٥
بکەینکە باسیان دابنهەوڵدەدەین لەبەردەست ڕابردوودا ساڵی
لەوقۆناغانەیحیزبیدێموکراتیکوردستاندەسەاڵتیبەرێوەبەری
بەدەستەوە کوردستانی ڕۆژهەاڵتی بەتەواوی نزیک یا و بەشێک
بووەچۆنهەوڵیداوەلەڕێگایداڕشتنوپەسندکردنیکۆمەڵێک
قانوونکۆمەڵگەیکوردستانیژێردەسەاڵتیپێشمەرگەبەڕێوەبەرێ.
و کارەسات لە پڕ قۆناغێکی لە کوردستان دێموکراتی حیزبی
ڕووداویشەریدووهەمیجیهانیکەڕەوتیمێژوویمرۆڤایەتیان
گۆڕی،لەسەردەستیکۆمەڵێکڕووناکبیرینەتەوەییلەپێشەوەی
هەمووانپێشەواقازیمحەممەدلەسەربناخەیکۆمەڵەیژێکاف
پێکهــات.ڕووداوەکــانــیخــەزەڵــوەری١٣٢٠لەئێرانبــووەهۆی
دروستبوونیبەتااڵییدەسەاڵتلەبەشێکیزۆرلەئێرانبەگشتی
ولەکوردستانبەتایبەتی،کەبەشێکیلەالیەنهێزەکانییەکیەتیی
سۆڤیەتوبەشێکیلەالیەنبریتانیاوەداگیرکرابوو.لەوبارودۆخەدا
ناوچانەدانەبووو لەو ناوەندیهیچحوکمێکیئەوتۆی دەسەاڵتی
زەروورییەتوایدەخواستکەئەوهەڵەبقۆزرێتەوەوخەڵکبۆ
خۆیدەسەاڵتیخۆیبگرێتەدەست.»گرنگترینبەندەکانیبەرنامەی
حیزبیدێموکراتیکوردستانبریتیبوونلە:ئازادیوخودموختاری
زمانی بەکارهێنانی ئێراندا، دەوڵەتی لەچوارچێوەی کورد گەلی بۆ
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کوردیبۆخوێندنوکردنیبەزمانیڕەسمیلەکاروباریئیداریدا،
دامەزراندنی مەڵبەندە، ئەو بەرزی دەسەاڵتی گرتنی دەستەوە بە
هەموو و ئازەربایجان گەلی لەگەڵ برایەتی پێوەندی و یەکیەتی
کەمایەتیەنەتەوایەتیەکانلەخەباتیهاوبەشدا،باشترکردنیوەزعی
بەکەڵکوەرگرتنلەسەرچاوەتەبیعییەکانیکوردستانوپەرەپێدانی
بۆ لەشساخی، فەرهەنگو بازرگانیوگەشەپێدانی کشتوکاڵو
ئەوەیگەلیکوردبتوانیبەئازادیلەڕێگایپێشکەوتنوخێرو

خۆشیواڵتەکەیخەباتبکا.«

قۆناغی یەکەم
لەوهەلومەرجەداکەهەلێکبۆوەدیهێنانی حیزبیدێموکرات
مافوئازادییەکانیکوردهەڵکەوتبوو،هەوڵیئەوەبووبەباشترین
دێموکراتی حیزبی بــەرێــوەبــەرانــی ــری. ــگ وەرب لــێ کەڵکی شێوە
لەوەبە کوردستانپێشدامەزراندنیکۆماریکوردستانبەباشی
ئاگابوونکەڕاگەیاندنیدەوڵەتیاهەرسیستمێکیئیدارەدانیواڵت
نەتەوایەتییەکان، ئاواتە و ئامانج وەدیهاتنی بۆ نییە بەس تەنیا بە
ڕیسا و یاسا و ڕێکار کۆمەڵێک بە پێویستی دەوڵەتداری بەڵکوو
ئیداری، بواریسیاسییو لە تۆکمە ئورگانیزمێکی دامەزراندنی و
دراوسێیەکانی لەگەڵ دەرەکــی پێوەندیی کۆمەاڵیەتی، و ئابووری
هەیە.هەربۆیەحیزبیدێموکراتیکوردستانبەچەندمانگپێشلە
ڕاگەیاندنیکۆماریکوردستانهێزیپێشمەرگەیڕێکخستبوو،هێما
نەتەوایەتیەکانیوەکسروودیئەیڕەقیبوئااڵیکوردستانیانبە
کۆمەاڵنیخەڵکیکوردستانناساندبوو.بەاڵمبۆڕێکخستنیکۆمەڵگەی
کوردستانکەبتوانرێتاکیکوردویاهەردانیشتوویەکیکوردستان
بەئاسوودەیتێیدابحاوێتەوەوئازادانەژیانبەسەربباپێویستیان
کاتی ئەو هەڵومەرجی بەهۆی هەبوو، قانوونەکان دارشتنەوەی بە
هەڵبژاردنی ڕێکارەکانی نەدەکرا بەپەلە و بەئاسانی وا کوردستان
نوێنەرانیخەڵکبۆپێکهێنانیپارڵمانڕێکبخرێوئەوەخۆیبۆ
ڕێبەرانیحیزبیدێموکراتگرفتێکیگەورەبوو،چونکەنیازیانبە
بکا ڕاستەوخۆیخەڵک نوێنەرایەتیی کە هەبوو شوێنێکیشەرعی
وقانوونەکانیلێپەسندبکرێ،بەاڵمهەروەکیگوترائەومەجال
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سەرەوەی لە و حیزب ناوەندی کومیتەی بۆیە نەبوو، دەرفەتە و
هەمووانجەنابیپێشەواقازیمحەممەدبۆچارەسەریئەوبابەتە
هەتاهەڵبژاردنیمەجلیسیکوردستانئەرکیدانانوپەسندکردنی
تەمەنیکۆماری لەماوەی لەڕاستیدا قانوونیانوەئەستۆگرتو
کوردستانداکۆمیتەیناوەندیحیزبیدێموکراتیکوردستانڕۆڵو
ئەرکیپارڵمانیوەکسەرچاوەیقانووندانانگێرا،بۆسەلماندنی
کوردستان، ڕۆژنامەی الپەرەکانی بە ئیشارە دەتوانین بابەتە ئەو
زمانحاڵیحیزبیدێموکراتوەکبەڵگەینوسراوبکەینودەبینین
زۆربەیزۆریقانوونوبڕیاروقەرارەکانلەکۆمیتەیناوەندی
حیزبەوەپەسندکراوەنووەکقانوونلەناوچەیژێردەسەاڵتی

کۆماریکوردستانداکاریانپێکراوە.
بۆزیاتردەرخستنیئەوبابەتەهەرچەندبەکورتیشبێدەتوانین
و سیاسیی کەسایەتیی و نوسەران ڕوانگەی کۆمەڵێک بە پشت
لە د.قاسملوو ببەستین. کوردستان دێموکراتی حیزبی ڕێبەرانی
لە بــاس بــەمشێوەیە ئــازادیــدا پێناوی لە خەبات ســاڵ کتێبیچل
کردنی »دابین دەکا: کوردستاندا کۆماری لە ئەمنیەت دابینکردنی
کۆماری بــەرچــاوی سەرکەوتنێکی خەڵک ئاسایشی و ئەمنیەت
کوردستانبوو،لەکاتێکدابەهەزارانکەسچەکداربوون،لەماوەی
بەرتیل نەمابوو، هەر دزی کــوژرا. کەس یەک تەنیا مانگدا یــازدە
خواردنکەلەزمانیشادادیاردەیەکیزۆرباڵوبوو،لەکۆماری
کوردستاندابەتاوانێکیگەورەدەزانرا.«هەروەهاجەعفەرعەلیلە
کتێبیناسیونالیزموناسیونالیزمیکوردیدادەڵێ:»پاشڕاگەیاندنی
کۆماریکوردستان،قازیمحەممەدوەکسەرکۆماردیاریکراو،
لە١١یفێوریەی١٩٤٦یشبریاریپێکهێنانیدامودەزگایحکومەت
دەناسرا، میللی ڕەئیسەی هەیئەت بە کە وەزیران کابینەیەکی درا،
بەسەرۆکایەتییحاجیباباشێخپێکهێنرا.ئەوهەیئەتڕەئیسەی
دادەنرا. دەسەاڵت و دەزگا بەرزترین بە سەرکۆمار دوای میللییە
پڕ مەبەستی بە دیفاکتۆ دەسەاڵتێکی وەک کوردستان حکوومەتی
ببوو، دروســت ناوچەکەدا کاروباری لە بۆشایییە ئەو کردنەوەی
دامەزرێندرا،لەجیاتیبەکارهێنانیزاراوەکانیوەزیرووەزارەتبە
گشتیدەربرینەکانی)ئیدارە(و)سەرۆکیئیدارە(بەکاردەهێنرا.بۆ
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ئەوەیهیچناکۆکییەکیشلەگەڵدەستووریئێراندادروستنەبێ،
حیزبیدێموکراتیکوردستانخۆیبەرپرسیقانووندانانبوو،نەک

کۆماریکوردستان.«
دوکتۆرمارفعومەرگوڵلەکتێبی)کێشەیکەسایەتیییاسایینیو
نەتەوەییگەلیکورد(دادەڵێ:»قازیمحەممەدکرابەسەرکۆمارو
ڕێبەرانیدیکەیحیزبیدێموکراتیکوردستان،وەکووسەرۆکایەتیی
پارلمان ئەگەرچی کرا. دابەش بەسەردا ئیشوکاریان حکوومەت
کۆمارەوە سەرۆکی نــاوی بە بڕیارەکان بــەاڵم نەهینرابوو، پێک
دەردەچوون.«هەروەها»نەجەفقولیپسیان«لەکتێبی»لەمەهابادی
خوێناوییەهەتالێوارەکانیئاراس«دالەبارەیدەسەاڵتدارییپێشەوا
وبەڕێوەبەرییواڵتەوەئاوادەنووسی:»قازیمحەممەدلەدەورەی
بەو بەر گرتە تایبەتیی ڕێکاری مەهاباددا لە خۆی دەسەاڵتداریی
شێوەیەئیزنینەدالهشارداتااڵنوبڕۆوکوشتنڕووبدا.ئەو
لە هەبێ. ئەمنییەت کە کرد وای بەرێوەبەرییە و کارکردن شێوە
ماوەیدووساڵدەسەاڵتدارییقازیمحەممەدداتەنیایەککەس
کوژراودابینکردنیئەوئەمنییەتەوایکردبووکەخەڵکهۆگرییەکی
کتێبی لە قــازی« »ئەحمەد هەبێ. محەممەد قــازی بە تایبەتییان
)خالصەتاریخکردستان(دادەڵێ:»کۆماریکوردستانشادوسەر
زیندووبوو،ولەوێدابەپێچەوانەیئازەربایجانکرداریپۆلیسیبە
شێوەیتوندوتیژنەبوو.خەڵکلەوپەڕیئازادیدادەژیان،گوێیانلە
ڕادیۆخاریجییەکاندەگرت.توندوتیژیوقەتڵوتیرۆریسیاسی
لێکۆڵینەوەیەکی لە بارەیەوە لەو سەردەشتی یاسین د. نەبوو.«
لە کورد گەلی نەتەوەیی ڕزگاریخوازیی لەجوواڵنەوەی مێژوویی
کات ئەو هەلومەرجی لە باس ئاوا ئێران«دا »کوردستانی کتێبی
دەکا:»بۆپرکردنەوەیبۆشاییئیداریوڕاپەڕاندنوبەڕێوەبردنی
کاروباریهەرێمەکەکومیتەیناوەندییح.د.کچەندکۆبوونەوەیکی
ژێر لە حکوومەتێکیدا پێکهینانی بــریــاری ئاکامدا لە و ســازدا
ناونیشانی)هیئتڕئیسەیمیللی(بەسەرۆکایەتییحاجیباباشێخ.«
ئەرتەشی و ــدارم ژان لە »دوور دەنووسێ: ــژەدا درێ لە یاسین د.
بە هاوواڵتییان کوردستاندا حکوومەتی سایەی لەژێر شاهنشاهی
یەکچاوسەیردەکرانوشتێکنەبووبەناویهاوواڵتیپلەیەک
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وپلەدوو،کەمینەکانتێکڕایئەومافانەیانهەبووکەکوردهەیبوو
و نەدەگیرا کەس سیاسی دیــدی و بۆچوون جیاوازیی لەسەر و
تینوتاویانبۆکەسنەدەهێنا.زیندانێکینهێنییاخودئاشکرابەناوی
زیندانیسیاسینەبوو.ئەوەلەکاتێکدانەکتەنیالەوناوچانەیژێر
دەسەاڵتی ژێر ناوچەکانی لە بەڵکوو ئێران حکوومەتی دەسەاڵتی
حکوومەتیئازەربایجانگرتنوکوشتنلەسەرجیاوازییبیروڕای
کتێبی لە گەوهەری حامید هەروەها بــوو.« ئاسایی زۆر سیاسی
لە پاراستن قانوون باسی شێوەیە بەم کوردستان«دا »کۆماری
دەکا:»لەکۆماریکوردستاندا،وەکهەموو کۆماریکوردستاندا
دەکرا، پەیرەو یاسا ئازربایجان کۆماری و سەربەخۆ دەوڵەتانی
کۆماری ئازربایجانەوە، کۆماری و دەوڵەتان پێچەوانەی بە بەاڵم
هەر نەبوو، پارلمانی واتا نەبوو، یاسادانەری دەزگای کوردستان
وەکیپێشتربینیمانحیزبیدێموکراتیکوردستانخۆیحکوومەتی
دەزگــای بەڕێوەبەری بە کرد مەجدیی حوسینی مەال و ڕاگەیاند
دادوەرییکۆماریکوردستان«.لەهەمانکاتداحیزبیدێموکراتی
کوردستانبۆبەئاشتیحاوانەوەلەناوچەکەدالەڕێگایدەوڵەتی
کۆماریکوردستانەبێجگەلەبەرێوەبردنیناوچەکانیژێردەسەاڵتی
هاوتەراز و دۆستانە پێوەندیی داوە هەوڵی دەوڵەتێک وەک خۆی
لەگەڵدراوسێکانیخۆیپێکبێنیولەڕیگایقانوونەوەوبەستنی
پەیماننامەیهاوکاریکێشەکانیلەگەڵدراوسێکانیچارەسەربکا
وبۆئەومەبەستەیەکەمپەیمانیهاوکاریولێکتێگەیشتنلە
نێوانکۆماریکوردستانوحکومەتیمیللیئازربایجانبستراوکە
ڕاپۆرتەکەیبەوشێوەیەلەڕۆژنامەیکوردستانداباڵوکراوەتەوە:
»ڕۆژیسێشەممە٣یبانەمەری١٣٢٥بەئامادەبوونیسەرانیهەر
دووحکومەتی)کۆماریکوردستان–حکومەتیمیللیئازەربایجان(
لەعمارەتیمیللیئازربایجانلەشاریتەورێزڕێکەوتننامەیەکیلێک
تێگەیشتنوپتەوکردنیدۆستایەتیلەنێوانحکومەتیکوردستانو

ئازربایجانلەحەوت)٧(خاڵدائیمزاکرا.»
ئەونموونانەیسەرەوەدەرخەریئەوڕاستییەنکەبەڕێوەبەرانی
حیزبیدێموکراتیکوردستانهەرلەوکاتەدابەڕێوەبەرانیکۆماری
کوردستانیشن،دەستیانلەسەردەستدانەناوهوبۆچرکەیەکیش
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نەیانهێشتوهکاتبهفیڕۆبچێ؛بەومانایهکهلههەمووبوارەکانی
ژیاندابهپێیگرینگییبابەتەبریاریاندەرکردوەوبهڕایگشتیی
دامودەزگای بابەتەکە، ڕاگەیاندنی دوای ڕاگەیاندوه. کۆمەڵگەیان
داوه هەوڵیان کوردستاندا کــۆمــاری حکوومەتی لــه پێوەندیدار
بڕیارەکەجێبەجێبکەن،واتهکۆمیتەیناوەندییحیزبیدێموکراتی
هەیئەتی و کردوە کاری پارڵمان پێوەندییەداوەک لەو کوردستان
وەزیرانوەکدەزگایئیجرایی،قانوونەکانوپرۆژەوگەاڵڵەکانی
ئەو سەلماندنی بۆ کرا باس پێشتر هەروەکی کــردوون. جێبەجێ
قسەیهدەتوانین»ڕۆژنامەیکوردستان«کهلهسەردەمیکۆماری
کوردستانداچاپوباڵوبۆتەوهوەکنموونهبەڵگهبێنینەوه،چونکه
بابەتانەی ئەو نابینرێ کوردستاندا ڕۆژنامەی الپەڕەیەکی هیچ له
کۆمیتەی ئیمزای له بێجگه هەیه کۆمەڵگەوه هەموو به پێوەندییان
که نەبێ بابەتانە ئەو تەنیا بێ؛ لەسەر دیکەیان ئیمزای ناوەندی،
ڕێگای له کە خۆدەگرن له کۆمەڵگە ژیانی ڕەهەندێکی و تایبەتن
سەرۆکانیئیدارەکانیانوەزیرەکانەوهدەرچوون.بۆزیاترڕوون
بوونەوەیبابەتەکەچەندنموونەیەکلەدەیاننموونەلەوقەرارو
بریارانەیکەوەکقانوونلەوسەردەمداکاریانپێکراوەلێرەدا

وەکخۆیاندەنووسێنەوە:

گرینگی دان بەزمانی کوردی  )1
زمانیهیچنەتەوەیەکبێبوونیدەسەاڵتیسیاسییناتوانیوەک
دیپلۆماسی(دا ئابووری، )قانوون،سیاسەت، بوارەکانی لە پێویست
سیاسیی دەسەاڵتی نەتەوەیەک هەر دیکە واتایەکی بە بکا گەشە
ــاخــۆیچــارەنــووســیخــۆیدیــاریکــردزمانەکەشی هــەبــوو،وات
گەشەدەکا.بەومانایەدەسەاڵتیسیاسییهەمووقەراروبڕیارو
قانوونەکانیبەوزمانەدەردەکاوهەوڵدەداگەشەپێدانیزمانەکە
درێژەپێبدا.حیزبیدێموکراتیکوردستانبەدەرکیئەوڕاستییە
ئیداری کاروباری لە کوردستانەوە کۆماری حکوومەتی ڕێگای لە
وڕۆژانەیخۆیداوازیلەزمانیفارسیهێناوئازایانەهەنگاوی
کــوردی زمانی کردنی ڕەسمی بە بناغەی ــەردی ب دانانی ــەرەو ب
زمانی خوێندنی بۆ قانوونێک بەدەرکردنی تایبەتی بە هاویشتوە.
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کوردیلەقوتابخانەکانیکوردستانوخوێندنەوەیخۆتبەینوێژی
جومعەبەزمانیکوردیوپێوەندیئیداریوراییکردنیکاروباری
خەڵکلەئیدارەکانیکۆماریکوردستانبەزمانیکوردی،دەتوانین
لە دێموکرات حیزبی دەسکەوتەکانی گرینگترین لە یەکێک بڵێن

بەرێوەبردنیکۆماریکوردستاندابوو.
))ئاگاداری:بەتەواویئەهالیخۆشەویستیساباڵغڕادەگەێندرێت
دێموکراتی حیزبی قــەراری و موعەزەم پێشەوای ئەمری لەسەر
زمانی ڕەواجی و پەرەپێدان بۆ پێویستە بەوالوە لەوە کوردستان
تا تاریخەوە لەو کوردییە، بە مەدرسەکاندا لە خوێندن کــوردی،
١٠رۆژیدیکەهەرکەسێککوڕوکچیهەبێوعومریئیقتزای
خوێندنبکادەبێبنێردرێتەمەدرەسەئەڵبەتهەرکەسلەوئەمرە

ڕوووەرگێڕێبەتوندترینموجازاتتەنبیدەکرێ.
کومیتەیمەرکەزیحیزبیدێموکراتیکوردستان

معاونیحیزب:تەهازادە((

))ئاگاداری:
بەکارهێنانی بۆ ڕادەگەیندرێت کورد بەڕێزی زانایانی بەتەواوی
ئــەوڕۆدەکــارنەهێندراوەدەبــێلەپێشدابە وشــەیکــوردیکەتا
ئیجازی و تەسویب لەوێدا و بکرێ پێشنەهاد فەرهەنگی هەیئەتی
دەکارهێنانیبدرێ.کەسحەقینییەوشەیەککەڕووننییەدەکاری

بێنێ.((

کۆنترۆڵی بازار   )٢
یەکێکلەپرسەهەرگرینگەکانیهەرکۆمەڵگەیەکلەسەردەمی
تاک ژیانی لەسەر بازار بــازارە،چونکە پرسیڕێکخستنی ئێستادا
تاکیکۆمەڵگەبەتایبەتوهەمووکەڵێنوکەلەبەریژیانبەگشتی
کاریگەرییڕاستەوخۆیهەیەهەربۆیەکومیتەیناوەندییحیزبی
دێموکراتیکوردستانلەڕێگایدامودەزگایکۆماریکوردستانەوە
هەوڵدەدالەبواریجۆراوجۆریوەکدیاریکردنینرخیکەلوپەل،
نرخی دیاریکردنی و کەلوپەل هەناردەکردنی و هاوردە کونترۆڵی
گومرگچاوەدێریسەقامگیریبازاربکابۆئەوەیخەڵکزیانیان
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پێنەگاوقورسایینەکەوێتەسەرشانیفەقیروهەژارولەهەمان
کاتدابازارڕەوتیئاساییخۆیبەرەوەگەشەکردنوسەقامگیری

تێپەربکا.نموونەیەک:

))ئاگاداری:بەگوێرەیئەوەیکەماڵیگەزی)میتر(حاڵیحازرلە
مەنتەقەیکوردستانزۆرە،لەبەرئەوەقەراریکۆمیتەیمەرکەزی
زەرەر لە پێشگیری بۆ جمهور موعەزەمی سەرۆکی موافقەتی و
میللەت تــەواوی بە زۆرە قتورەیان جنسی ئەوانەی خسارەتی و
١٣٢٥هیچ /٩ مانگی هەوەڵی هەتا ــەروارەوە ب لەو ڕادەگەێەندرێت
کەسحەقیواردکردنیمالیگەزیلەهیچجیگایەکینییەوبێتوو
ماڵەکەی سەهلە بکات ڕەفتار دەستورە ئەو بەرخیالفی کەسێک
مجازات بەتوندیش زۆر بەڵکوو دەکرێ تەوقیف گومرگی لەالیەن

دەکرێ.
کومیتەیمەرکەزیحیزبیدێموکراتیکوردستان((

))ئاگاداریسەبارەتبەوەرگرتنیماڵیات:
چونکەدەوموقعەدابەئەمرودەستوریسەدریحیزبیدێموکراتی
کوردستاندەستبەوەرگرتنیماڵیاتیدووساڵە)٢٣و٢٤(لەتەواوی
قانوونهەمووکەسبەشیخۆی بە بەرامبەر ئەشخاسکراوەو
دەبێماڵیاتلەدەرامەتیخۆیبەسەندووقبگەیەنێلەدوایدوو
سێجارئاگاداریدیکەبەتەواویئاغایانیمالک،تاجر،مەعامەلەچی
تابعیڕێوشوێنی ڕەسمەنڕادەگەیەندرێکەبۆوەیبزاندرێ
دەستوراتوپێشکەوتنیمیللیخۆتانلەمەوقعئیستفادەبفەرموون
بکەنمەخسوسەن دەستی پێش ماڵیاتیخۆتان کردنی پرداخت و
بەعەرزوودەگاکەبۆتێگەیشتنلەوەزعییەتیماڵیاتوپرداخت
مزگەوتی تەنیشت لە ماڵیە ئــیــدارەی بە مراجعە دەتــوانــن کردنی
شادەروێشەبفەرموونوئەلبەتەلێتانمەعلوومەکەڕووحیمیللەت
ماڵیاتەوماداموەزعییەتیماڵیتەئمیننەبێکارێکلەپێشناچێ
و دەگەینی عــەرزوو بە دەدرێتی کە دەستوراتێکە لەبەر ئیدارە و
دەسووڕەتێکدابۆخۆشتانحازرنەبنماڵیاتیتەواویئەشخاسلە
تەرەفکۆمیسیونەوەڕۆدەندرێوئەووەختیشڕایکومیسیونبە
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هیچکلۆجێکئیعترازیلێناگیرێودەبێبەبێخۆگرتنپەرداختی
بفەرموون.

ڕەئیسیماڵیشاریمەهاباد((

بواریپێوەندییەکۆمەاڵیەتییەکانوپارستنیمافیمرۆڤ )٣
لەهەرکۆمەڵگەیەکداتەندروستبوونیپێوەندییەکۆمەاڵیەتییەکان
وپاراستنیمافەکانیمرۆڤنیشانەیپێشکەوتوویئەوکۆمەڵگەیەیە،
پشتیوانییخەڵک بە لەسەردەمێکدا دێموکراتیکوردستان حیزبی
کۆمەاڵیەتیەکان پێوەندییە کــە ــد ــەزران دام کوردستانی کــۆمــاری
لەسەربنچینەیعەشیرەوتایفەڕەچاودەکران.حیزبیدێموکراتی
لە کـــوردەواری کۆمەڵگەی کە نەبوو ئــەوە خوازیاری کوردستان
قافڵەیپێشکەوتنیمرۆڤایەتیدوابکەوێپێبەپێیبوارەکانیدیکەی
ژیانکاریلەسەرپیوەندییەکۆمەاڵیەتیەکاندەکردوهەوڵیدەدا
خەڵکیناوچەیژێردەسەاڵتیکۆماریکوردستانبەکۆمەڵێکماف
ئاشنابکاکەهەتائەودەمباسکردنیاننەکبڤەبووبەڵکووزۆر
جارانالدانلەدابونەریتدەبووبەتاوانیگەورە.بۆنموونەلەو
سەردەمداڕەنگەبەبیروفکریکەمکەسداهاتبێکەکچبتوانێبە
دڵخوازیخۆیهاوسەربۆخۆیدیاریبکاوتەنانەتکوڕیشکەم
واهەبووەبەدڵیخۆیژیانیهاوبەشپێکبێنێ،چونکەهەلومەرجی
بەاڵم سەپاندبوو. کۆمەڵگەدا بەسەر وای ئابووری و کۆمەاڵیەتی
لە کرد باسمان پێشتر وەکــی هەر کوردستان دێموکراتی حیزبی
هەوڵیئەودابووکۆمەڵێکلەودابونەریتانەکەڕەچاویمافەکانی
قەراری و بڕیار چەندین کارە ئەو بۆ و بگۆرێ نەدەکرد تاکیان
دەرکردوەکەهەموویانحوکمیقانوونیانهەیەبۆنموونەدەتوانین
ئیشارەبەوئاگادارییەبکەینکەباسلەدیاردەیڕەدووکەوتنیکچان
لەو کە دەیکەوە لەالیەکی ژنان بە بێحورمەتیکردن لەالیەکو
سەردەمدابۆتۆڵەکردنەوەلەیەکترلەنێوکۆمەڵگەیکوردەواریدا
باوبوو،دەکا.لەوئاگادارییەداحیزبیدێموکراتیکوردستانهەوڵ
دەداهەممافبدابەکچوکوڕکەبەویستوئــارەزوویخۆیان
هاوسەرگیریبکەنوهەمپێشبەدیاردەیدزیویژنئەتککردن

وەککەرەسەیتۆڵەستاندنەوەیعەشیرەیلەیەکتربگرێ.
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))ئاگاداری:

ڕەدووکەوتنیکچانوژنانقەدەغەیە
بە پیاوێک هــەر کوردستان میللی هەیئەتی قـــەراردادی لەسەر
نەگۆێزرابێتەوەڕاکێشی،دەبێ یا بەمێرد،گوێزرابێتەوە زۆرژنی
بکوژرێ،ئەگەرکچیکیشبێوڕاکێشرێدەبێئەوپێاوەبکوژرێ،
ئەمماکچخوازبێنیبکاونەیدەنێومانعیشەرعینەبێ،بەمێرد
نەبێوکچەکەڕازیببێجەزاینییەوەگەرنەلەسێمانگەوەهەتا

سێساڵحەبسدەکرێ.
٢٤یڕێبەندانی١٣٢٤هەیئەتڕەئیسەیمیللیکوردستان/حاجی

سیدباباشێخ((

دیاریکراو و تایبەت بابەتێکی لەسەر کە قانوونانەی لەو بێجگە
بەهۆی و کــراون پەسند حیزبەوە ناوەندیی کۆمیتەی ــەن الی لە
ئاگاداری بە دێموکرات حیزبی زمانحاڵی کوردستان ڕۆژنــامــەی
خەڵکگەیەندراون،حیزبیدێموکراتیکوردستانهەرلەوسەردەمدا
قانوونیسزادانیگشتیلە٩ماددەودووتەبسەرەداپەسندکردووە
کە باڵوبۆتەوە  کوردستاندا ڕۆژنــامــەی لە قانوونەکە ئەسڵی کە
باسلەخیانەتوجاسوسی،دزینیماڵیخەڵکودەوڵەت،مەستی
وهەرزەیی،زۆرهێنانبۆهاوسەریاکەسانیدیکەیخیزان،کێشانی
تریاکومادەهۆشبەرەکان،هەاڵتنلەشەڕوبەجێهێشتنیچەک
بۆدوژمن،دەستدرێژیبۆنامووسیخەڵک،وەرگرتنیبەرتیل،دەکا

وبەتاوانیداناوەنوبۆهەرکامیانسزاکەیدیاریکردووە.

))ئاگاداریلەسەربەرتیلدانیابەرتیلوەرگرتن:
بەهۆیئەونوسراوەلەسەرقەراریکۆمیتەیمەرکەزیحیزبی
دێموکراتیکوردستانبەتەواویمەئمورینیحکوومەتیکوردستان
ومیللەتڕادەگەێندرێتهەرکەسلەهەرمەمەرێکەوەبەهەرنێوێک
و قانوونی )چ کارێکی هەڵسوڕاندنی بۆ تمەن چەند تا تمەنێک لە
چشەرعیوغەیرە(بەرتیلوڕشوەبداتویاوەربگرێلەپاش
دەناسرێقــەراری مەملەکەت و میللەت خاینی بە بــوون مەعلوم
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)ئیعدام( کوشتن هەتا حەپس دەساڵ لە کەسانەش ئەو موجازاتی
تسویبوموقەرەرکراوە.

کومیتەیمەرکەزیحیزبیدێموکراتیکوردستان((

قۆناغیدووهەم،پاشکۆماریکوردستان
دوایڕوخانیکۆماریکوردستانبەدەستیڕێژیمیپاشایەتیو
هاتنەوەیدامودەزگایئەوڕێژیمەبۆکوردستاندیسانکاروباری
ئیداریوکۆمەاڵیەتیخەڵککەوتەوەدەستیکاربەدەستانیڕێژیم،
بەاڵمخەڵکیکوردستانلەدڵودەروونیخۆیاندابەووەزعەڕازی
کۆماری ئیداری دامودەزگای گەڕانەوەی ئاواتەخوازی و نەبوون
کاتێک ساڵ چەند تێپەربوونی دوای بۆیە هەر بــوون. کوردستان
بە و گرتەوە خۆیان حیزب تەشکیالتی ڕێکخستنەوەکانی یەکەم
و کار خەریکی پاشایەتی ڕیژیمی کاربەدەستانی چاوی لە دوور
بوونەوە دیکە جارێکی بۆ بوون، خەڵکدا نێو لە حیزبی تێکۆشانی
چارەسەری بۆ خەڵک کاتدا هەمان لە و خەڵک متمانەی جیگای
کادرەکانی لە ڕوویــان ڕۆژانەیان کۆمەاڵیەتیەکانی گرفتە و کێشە
حیزبکرد.لەگەڵئەوەداکادرەکانیحیزبلەبەرهۆکاریئەمنیو
پارستنیگیانیخۆیانوئەندامانیحیزببەنهێنیودوورلەچاوی
دەزگایپۆلیسوئەمنیڕێژیمیپاشایەتیدەجوواڵنەوەبەاڵمپێگەی
کە بوو چەشنێک بە خەڵکدا نێو لە کوردستان دێموکراتی حیزبی
بەواتایەکیدیکەخەتاکاروبێخەتا یا سکااڵکەروسکااڵلێکراو
بەسکااڵیان ئەوە بۆ چاوەڕوانیهاتنیکادرەکانیحیزبدەبوون
ڕابگەن.هەروەکیگوترامتمانەیخەڵکبەحیزبیدێموکراتئەوەندە
زۆربووکەهەردووالیکێشەکەبەبریاریکادریحیزبیڕازی
دەبوونوسوڵحیانلەگەڵیەکتردەکرد.ئەوشێوەکارەبەتایبەتیلە
ڕاپەڕینەمەزنەکەیساڵەکانی٤٦و٤٧یهەتاویبەتەواویلەنێو
خەڵکداجێکەوتبوووڕاگەیشتنبەسکااڵیخەڵکببووبەیەکێک
لەکارەکانیکادروپێشمەرگەکانیحیزبیدێموکراتیکوردستان.
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قۆناخی سێهەم، دوای شۆڕشی ساڵی ٥٧

پەسندکردنی گەاڵڵەی کومیسیونی  )1
قەزایی و قانوونی سزادانی گشتی

بەسەر ئێران گەالنی ١٣٥٧ی ساڵی دوایسەرکەوتنیشۆرشی
حیزبی ئاشکرای خەباتی دەستپێکردنەوەی و پاشایەتی ڕێژیمی
ئەو دیسان خهباتدا دیکهی قۆناغێکی له کوردستان، دێموکراتی
بهتایبهتی سهرشان کهوتەوە واڵتی بهڕێوهبردنی ئهرکی حیزبە
له کــورد گهلی بهسهر ناحهقی به شــهڕی ئیسالمی کــۆمــاری که
بارێکهوه ههموو له کوردستانی و سهپاند کوردستادا ڕۆژههاڵتی
ڕاگواستن( و هاتوچۆ تهنانهت پــهروهرده، و فهرههنگی )ئابووری،
ئابلۆقهدابوو،لهقۆناغهههستیاروناسکهداحیزبیدێموکراتدوو
ئهرکیگرینگیکهوتبووسهرشان:ههمدهبوایهلهبهرامبهرهێرشی
مافهکانی کوردستانو له ئیسالمیدا کۆماری ئهمانی بێ سوپای
ڕۆژانهی کاروباری ئیدارهی ههم و بکا دیفاع کوردستان خهڵکی
له چونکه سهرشان، کهوتبوو واڵتی بهڕێوهبهری واته بکا خهڵک
تــهواوی به ــهت دهوڵ حوکمڕانی و دهســهاڵت بۆشایی کوردستان
دیاربوووزۆربهیئیدارهوشوێنهگشتییهکانکهحکومهتدهبوایه
ئیدارهیانبکایانتهعتیلبوونیانوهکلهکۆڵخۆکردنهوهکاریان
دهکرد.»لەحاڵەتێکیواداحیزبیدێموکراتیکوردستانیئێرانوەک
بوو پێویست کورد گەلی هەقخوازانەی بزووتنەوەی بەرێوەبەری
کۆمەاڵیەتییەکانی گرفتە و گیر کردنی ڕایی فکری لە توانا بەپێی
کیلۆمیتر ــەزاران ه وەختێک کە سروشتییشە شتێکی بێ. خەڵکدا
ڕۆڵەکانی بوو، پێشمەرگەدا دەسەاڵتی لەژێر کوردستان خاکی لە
بردە سکااڵیان خۆیان ناکۆکییەکانی هەموو چارەسەری بۆ گەڵ
بەربنکەکانیپێشمەرگەوڕێکخراوەکانیحیزب.»لهقۆناغێکیوا
ههستیارداحیزبیدێموکراتکهحیزبیههڵقواڵولهناخیکۆمهاڵنی
خهڵکهوهبووشانیوهبهرههردوومهسئولیهتداوبهپێیتوانای
قوتابخانهکانو ئیداراتو وهڕێخستنهوهی به دا ههوڵی خۆی
نهخۆشخانهکانبۆشاییدهسهاڵتوحاکمیهتپڕبکاتهوه.دامهزراندنی
نهخۆشخانهیشۆڕش،پهرهوهردهوبارهێنانیمامۆستایانیشۆڕش
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وچاپیکتێبیدهرسیبهزمانیکوردیوڕێکخستنهوهیکۆمهڵگه
له کێشهکان چارهسهری و کۆمهاڵیهتیهکانهوه پێوهندیه بواری له
ڕێگهیڕێکخراوهکانیحیزبئهوانهودهیانکاریدیکهلهکارهبه
نرخهکانیحیزبیدێموکراتلهوقۆناغهدابوون.لهههلومهرجێکی
ئاواداکهشهڕێکیقورسلهالیهنکۆماریئیسالمیبهسهرخهڵکی
و دیفاع قورسی ئهرکی گوترا وهکی ههر بوو سهپا کوردستاندا
بهربهرهکانیشهروڕێکخستنیکاروبارینێوکۆمهڵگهیکوردستان
کهوتبووهسهرشانیحیزبیدێموکراتبۆیهڕۆژبهڕۆژئهوحیزبه
ههوڵیدهدابهبهرنامهکانیخۆیدابێتهوهوباشتروڕێکوپێکتریان
بکابۆئهوهیبتوانێخزمهتیزیاتربهکۆمهڵگهبکا.بۆئەومەبەستە
حیزب سیاسیی دهفــتــهری هــهتــاوی ١٣٦٠ی ساڵی ڕهشــهمــهی له
گهاڵڵهیکۆمیسیۆنیقهزاییوقانوونیسزادانیگشتیپهسندکرد.
قانونیسزایاسزادانلقێکەلەقانونیگشتی)عمومی(کەباسلە
تاوانەکانوسزاکانیئەوتاوانانەدەکا.قانونیسزادانبەشێوەی
گشتیڕێوشوێنیکەکەجوراوجۆریتاوانەکاندەناسێنیوکردن
دیاری تاوانانە لەو کام هەر سزای و دەکا قەدەغە نەکردنیان و
لقێکە قانوونیســزادان کە ــەوێ دەردەک بۆمان بەوشێوەیە دەکــا.
لەقانونکەهێندێکلەکرداریاخودپاراستنلەکرداروزمانەتی
قانوونی دیکە واتایەکی بە دەکا. دیاری سزادان بەهۆی پێشگیری
ڕاگەیشتن پێ بابەتەکەی واتا تاوانەوە، بە هەیە پێوەندی سزادان
بەسزادانیتاوانبارانە.هەرکرداێکیاتەرکیکرداریککەقانوون
مەنعیکردبێوزیانیبەکەسیاکەسانێکیابەرژەوەندیکۆمەلگە
گەیاندەبێدەبێتەتاوانولەڕوانگەیقانوونەوەدەبێتاوانبارسزا
بدری.ئەوەڕاستەکەلەقانوونیسزادانداکەسیزیانوێکەوتووبە
ئەوە کە دەگا مافیخۆی بە دادگا بەردەمی لە جوواڵندنیسکااڵ
تەنزیمی لە ئامانج بەاڵم سزادانە، قانوونی ئامانجەکانی لە یەکێک
تەنیا یا تۆلەکردنەوەی هەستی دامرکانەوەی سزادان قانوونەکانی
قەرەبووکردەنەوەیزیاندیتوولەتاواننییە؛بەڵکوبەوهۆکارەکە
تاوانبارنەزمیکۆمەلگەتێکدەداوئەمنیەتیکۆمەاڵیەتیوقەزایی
بەرامبەر لە ســزادان قانوونی دەکــا پێشێلی و دەشکێنی کۆمەڵگە
تاوانبارداڕادەوەستێ.تاوانوسزادووڕووییەکدراونوەک
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دووتوولەڕێبەشێوەیەکییەکسانولەڕاستاییەکدابەدریژایی
مێژوویمرۆڤایەتیلەتەنیشتیەکداقەراریانگرتوەوهاتوون،هەر
گشتی مافی پاراستنی و ڕێکخستن مەبەستی بە دەوڵەتەکان بۆیە
کردوون بەنوسراویان و گەیاندوە پەسند بە ڕێسایەکیان کۆمەڵە
لێرەدا کراوە. تاواندا بەرامبەر لە سزای سەپاندنی باسی تێیدا کە
دەردەکەوەیکەیاسایتاوانتایبەتەبەدیاریکردنیشێوازیئەو
تاواندانــراوەودیاریکردنیئەوسزایەکەبۆ ڕەفتارەیکەبە
ئەنجامدەریئەوتاوانەبریاریلەسەردراوە.بەوکورتەپێناسەیە
لەقانوونیسزادانبۆماندەردەکەوێکەبۆچیحیزبیدێموکرات
هەوڵیداوەقانوونیسزادانیگشتیلەڕێگایشارەزایانیبواری
قانوونەوەبنووسرێولەڕێگایڕێکخراوەکانیحیزبەوەبەپاڵپشتی

هێزیپێشمەرگەلەنێوکۆمەڵگەدابەرێوەیبەرێ.
دەفتەری کــراوەی پەسند گشتی سزادانی قانوونی پێشەکی لە 
بەو لەڕەشەمەیساڵی١٣٦٠هەتاویدا سیاسییحیزبیدێموکرات
ئێران کوردستانی لە قانوونە »ئەم دەکا: قانوونە لەو باس جۆرە
بەرێوەدەبرێوهێزیپێشمەرگەبەرێوەبردنیئەوقانوونەبەئەرکی
سەرشانیخۆیدەزانێولەمەتەرێزیشەرەفوپیاوەتییەوەبۆ
بریتییە قانوونە ئەم تێدەکۆشێ. ئینسانی نیزامێکی دامەزراندنی
دێموکراتی حیزبی سیاسیی ــتــەری دەف لــەالیــەن کــە بەند ٨٩ لــە
کوردستانیئێرانەوەپەسندکراوەولەکوردستانبەڕێوەدەبرێ.
لەهەڵومەرجیئێستادادەبێبەهەمووتواناوەبۆنیشاندانیڕێگەی
ژیانینوێهەوڵبدرێوئەوانەیلەڕێوشوێنیدیاریکراوالدەدەن
بەزووترینکاتسزادەدرێن.»ساڵێکدواترواتالەڕەشەممەی
ساڵی١٣٦١کومیسیۆنیقەزاییحیزبگەیشتبووەئەوقەناعەتەکە
قانوونیسزادانکەموکورتیتێدایە،هەربۆیەبەپەسندیدەفتەری
قانوونیسزادانی دیکەی بەندەکانی بە ٢٩بەندی  حیزب سیاسیی
گشتیزیادکرد.قانوونیسزادانیگشتیلەسەریەکئەوبابەتانەی
لەخۆگرتبوو:»هەرسێجۆریتاوانواتاجینایەتوجونحەو
خیالفیلەخۆگرتوە،وەککوشتنیبەئانقەست،دیفاعلەخۆکردن،
لە پێشمەرگە بوونەوەی بەرهەڵست دزی، هەرزەکاری، و مەستی
ئەنجامیمەئموریەت،خەیانەتوجاسووسیوشاردنەوەی کاتی
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خەیانەتکار،پێکهێنانیتاقمیچەکداربەمەبەستیبەرهەڵستکردنی
ژێر کەلوپەلی دزینی پــارە، و پووڵ و ئەسناد جەعلی پێشمەرگە،
زەوی،بەرتیلدانووەرگرتنیبەرتیل،تاوانەکۆمەاڵیەتییەکان،ڕاوی
حەیواناتوپاراستنیژینگەلەگەڵکۆمەڵێکبابەتیدیکەکەپێوەندی

ڕاستەوخۆیانبەژیانیڕۆژانەیخەڵکەوەبوو....(

پەسند کردنی گەاڵڵەی شوڕاکان  )٢
پەسندکردنیگەاڵڵەیشوڕاکانیەکێکیدیکەلەکارەگرینگەکانی
حیزبی کرا باس پێشتر هەروەکی کوردستانە. دێموکراتی حیزبی
بە قووڵی بـــاوەڕی دامــەزرانــیــیــەوە ســەرەتــای لە هــەر دێموکرات
ئەوەبوو داواکاری دەسەاڵتداریەتیخەڵکهەبووەوهەمووکات
١٣٥٧ی ساڵی کاتێک بکەن. خۆیان واڵتی ئیداری دەبێ خەڵک کە
هەتاویبەهۆیڕووخانینیزامیپاشایەتی،حیزبیدێموکراتتوانی
خەباتیئاشکرایخۆیدەستپێبکاتەوەوخەڵکبەلێشاوڕوویان
لەحیزبکردولەڕوانگەوبیریخەڵکداحیزبهەماندەسەاڵتداری
بۆ دەبێ کە بوو حیزب لە چاوەڕوانیان و بوو کۆمار سەردەمی
بەرێوەبەریواڵتجێگاووەزیفەیدەسەاڵتوحاکمیەتبگرێتەوە.
و ئابووری خۆیان، ــەی ڕۆژان گرفتی و گیر چارەسەری بۆ بۆیە
کۆمەاڵیەتیڕوویانلەبنکەودەفتەروشوێنیکاریحیزبدەکردو
ئەوەببووهۆیئەوەکەبەشێکلەوزەوتوانایکادروپێشمەرگە
وئەندامەچااڵکەکانیحیزبلەخزمەتچارەسەرکردنیگیروگرفتی
بۆ ناوەندی ڕاپۆرتیکومیتەی لە بەڕوونی بابەتە ئەو بێ، خەڵکدا
کونگرەیچوارڕەنگیداوەتەوەلەگەڵئەوەداوەکگرفتێکبۆکاری
حیزبیباسیلێدەکا،بەاڵمبۆچارەسەریوگرینگیدانبەمەسەلەکە
لەپێویستیدامەزراندنیشوراکاندەکا:»دوایسەرکەوتنی باس
شۆرشیگەالنیئێران،زۆربەیخەڵکبەتایبەتیخەڵکیگوندنشین
بۆچارەسەریگیروگرفتیڕۆژانەیانڕوولەڕێکخراوەکانیحیزب
دەکەنوئەوەخۆیدەرخەریباوەڕمەندبوونیخەڵکبەحیزبەو
ئێمەدەبێڕێزبۆئەوباوەرمەندبوونەدابنێن،بەاڵمالیەنیخراپیشی
بۆتەشکیالتیحیزبیئێمەهەیەئەویشڕێکخراوەکانیحیزبیبوون
بەجۆرێکلەئیدارەیدەوڵەتیولەئاکامداڕێکخراوەکانیحیزبی
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ئێمەناتواننچارەسەریگیروگرفتیخەڵکبکەنچونکەئیمکاناتی
پێویستمانلەبەردەستدانییەولەالیەکیدیکەوەلەبەڕێوەبردنی
ئەرکوپێسپێردەراویحیزبیوەدوادەکەون...،بۆچارەسەری
ئەوگرفتەدەبێکارەکانیڕۆژانەوئابووریخەڵکبدرێتەدەستی
و گوندەکان لە شوڕا هێنانی پێک ئێستادا لە بۆیە هەر شوراکان
شارەکانیکوردستانیەکێکلەئەرکەگرینگەکانیسیاسییئێمەیە.

«
بۆکاراکردنیئەوئامانجەحیزبیدێموکراتلەکۆبوونەوەیبەرینی
کومیتەیناوەندیلەڕۆژی١٣٦٠/٤/١٣گەاڵڵەیشوڕاکانیپەسند
کردکەئەوگەاڵڵەیەلەسەرەتایەکو٧بەشو٢٢مادەپێکهاتوە.
ڕێکخراوەکانی حیزب سیاسیی دەفتەری کۆبوونەوەیە ئەو دوای
وەرزی کۆتایی هەتا ڕاسپارد کوردستان سەرانسەری لە حیزبی
شارستانی و شار و ناوچە و گوند هەموو لە ساڵە ئەو پاییزی
ناوچەیژێردەسەاڵتیپێشمەرگەبۆدەستنیشانکردنیشوڕاکانی
خەڵکهەڵبژاردنبکرێ.بەخۆشییەوەئەوکاتلەزۆربەیگوندو
و کرا هەڵبژاردنە ئەو پێشمەرگە هێزی دەسەاڵتی ژێر ناوچەکانی
خەڵکنوێنەرانیخۆیانبۆشوڕاهەڵبژاردوبەکردەوەشوڕاکان
ئیجرایی کاری بۆ و گرتەدەست کاروباریکۆمەاڵیەتییخەڵکیان
بەاڵم دابــوو. ئەختیار لە دێموکراتیان حیزبی پێشمەرگەی هێزی
هێرشەیەکلەدواییەکەکانیکۆماریئیسالمیدەرفەتیئارامیی
بەکوردستاننەداوبەناچاریحیزبیدێموکراتوهێزیپێشمەرگە
پارتیزانیگواستیانەوە. بەرەوقۆناخی تاکتیکیشەڕیانگۆڕیو
بەوحاڵەششوڕاکانکاراییخۆیانهەربوووخەڵکوەکنوێنەری
تێ ڕوویـــان کارەکانیان کردنی ڕایــی بۆ خۆیان هــەڵــبــژێــردراوی
دەکردن.لەڕاپۆرتیکومیتەیناوەندیبۆکونگرەیشەشبەڕوونی
باسیڕۆڵیگرینگیشوڕاکاندەکاوداوادەکاکەهێزیپێشمەرگە
پشتگیریانبکا:»لەناوچەئازادکراوەکان،شوڕاکانهەروادرێژە
بەکارەکۆمەاڵیەتیەکانیخۆیاندەدەنلەزۆربەیگوندەکانینیوە
شوڕا داگیرکەراوەکانیش، گوندە لە هێندێک لە تەنانەت و ئــازاد
هەڵبژێردەراوەکانیخەڵکهەرلەجێیخۆیاننوپشتگیریوبەهێز
گرینگەکانە پێویستیە لە شك بێ هەڵبژێردەراوەکان شوڕا کردنی
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چونکە پێشمەرگەوە، هێزی الیەن لە بەتایبەتی و حیزب الیەن لە
کۆماری حاکمییەتی ڕێگای لەسەر گــەورەن کۆسپێکی شوڕاکان
ئیسالمیوهەموەکپێگەیەکدێنەئەژمارکەحیزبیئێمەدەتوانی
نییەئەگەرشەڕیداسەپاوی پشتیانپێببەستێ.»شکلەوەدا
دەرفەتەی و مەجال ئەو ئیسالمی کۆماری ملهوڕی و دیکتاتۆری
بە هەروەکی دێموکرات حیزبی هێشتباوە، دێموکرات حیزبی بۆ
کردەوەسەلماندبوویپشتیئەوباوەڕەیخۆیدەگرتوسیستمی
واقــع. ئەمری بە دەکــرد شوڕاکانی الیــەن لە واڵت بەڕێوەبردنی
بێگومانباوەربەدەسەاڵتیخەڵکوڕێکخستنیگەاڵڵەوقانوون
وهەڵبژاردنیشوڕاکاندەسکەوتێکیبەنرخەلەمێژووی٧٥ساڵەی

حیزبیدێموکراتیکوردستان.

ئامادەکردنی گەاڵڵەی زەوی و زار   )3
دامەزراندنییەوە لەسەرەتای هەر کوردستان دێموکراتی حیزبی
شۆرشگیر ڕووناکبیرانی و جوتیاران کرێکاران، حیزبی بە خۆی
و نەتەوایەتی بــواری سێ لە خەباتەکەی داوە هەوڵی و ناسیووە
شوعاری و بەرنامە لە کە بکاتەوە چڕ دێموکراسیدا و چینایەتی
لە ئەومەبەستە بۆ داوەتــەوە. بەتەواویڕەنگی ستراتیژیحیزبدا
هەرقۆناغێکلەخەباتداهەلوفورسەتێکهاتبێتەپێشیڕێبەری
حیزبهەوڵیداوەبستێنبۆکاراکردنیبەرنامەکەیخۆیلەسەر
کاری کە بابەتانە لــەو دیکە یەکی و بکا جێبەجێ واقیع ــەرزی ئ
لەسەرکردووەگەاڵڵەیزەویوزارەکەلەساڵی١٣٦٠یهەتاوی
ئەوەی بۆ گەیشتوە دەفتەریسیاسیی پەسندی بە و ئامادەکراوە
لەکۆبوونەوەیکۆمیتەیناوەندیدابێتەبەرباسوبریاریکۆتایی
لەسەربدرێ.لەپێشەکیئەوگەاڵڵەیەدائاواباسلەپێویستیبوونی
گەاڵڵەوقانوونێکبۆچارەسەریهەمووکێشەئابووریوبێکاری
وهەژارییەکانکەلەسەردەمیڕێژیمیپاشایەتیوداسەپاندنیشەڕ
بەسەرکوردستاندالەالیەنکۆماریئیسالمییەوەخەڵکیکوردستان
تووشیهاتوون،دەکا:»بەمەبەستیکاراکردنوبەرێوەبردنیقۆناغ
بەقۆناغێبەندی٢٤لەبەرنامەیحیزبیدێموکراتیکوردستانی
حیزب سیاسیی دەفــتــەری زەوی، مەسەلەی بە ســەبــارەت ئێران
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)کــشــاورزی( جوتێری ــواری ب شارەزایانی و کارناسان ڕاپــۆرتــی
هەناردەکراوبۆناوچەجۆراوجۆرەکانیکوردستانتاوتوییکردو
دوایهەڵسەنگاندنیهەلومەرجیئێستاوسەرنجدانبەبابەتەکانی
ڕۆژوەکهەلومەرجیخەباتوداسەپاندنیشەڕلەالیەنڕێژیمی
کۆنەپەرەستبەسەرکوردستانوپێشگیریلەبێکارییبەردەوام
ڕێگرتن بەمەبەستی ناوچەجیاوازەکانیکوردستانوهەروەها لە
ئاژەڵداریومەڕداری و تێکۆشانیجوتێری و کار ڕاوەستانی لە
وبەهێزکردنوپەرەپێدانیئەوانەوپیادەکردنیبەرنامەوپێڕەوی
حیزبلەڕاستایدابینکردنیمافیزەحمتکێشانیگوندنشێنوقەرەبوو
ئیسالحاتی لە وەدیهاتوو ــادادپــەروەرانــەی ن شکستی کــردنــەوەی
ئەرازی)اصالحاتاراضی(یڕێژیمیپێشووبۆبەرێوەبردنیئەو
چاکسازییانەیخوارەوەلەالیەنحیزبلەکوردستانولەوقۆناغە
لەجوواڵنەوەیکوردستانبەشێوەیخوارەوەبەکومیتەیناوەندی
حیزبپێشنیازدەکەین.»ئەوگەاڵڵەیەلەدووبەشو١٧ماددەو
چەندینتەبسەرەداڕێکخراوەکەبەشییەکەمپێناسەکانیوەك:
ڕەشایی،جوتێر،ئاژەڵدار،لەوەڕگە،قۆپی،قۆرغ،قامیشەڵێن،مێرگ،
قەڵەمستان، میوە، باغی گیاکۆدە، جار، زەوی، یا کێڵکە کوێستان،
مێشەڵێن،لێرەوارلەخۆدەگرێ.بەشیدووهەمیئەوگەاڵڵەیەلە
سەرەتادازەوییبەسەرسێجۆردادابەشکردوە،زەویبەرئاو
ودێمەکارولەوەڕگە.تەنانەتزۆرزانستیانەلەبواریهەڵکەوتی
جوگرافیاییوزانستیوەرزێرییەوەچۆنیەتییدابەشکردنیزەویی
ناوچەکە ئەگەر نموونە بۆ گرتوە. نــەزەر لە کــەس یــەک هــەر بۆ
شاخاویبێتچەندیپێدەدرێوئەوئەگەرپێدەشتونەرمانبێت
چەندهێکتاریوەبەردەکەوێ.تەنانەتلەوگەاڵڵەیەداناوچەکەکانی
لەبواریشاخاویوپێدەشتبوونوڕادەیئاوولەوەڕگەوزەویی
زەویی کە دەکا لەوە باس واتا  جیاکردۆتەوە، یەک لە کشتوکاڵ
کامناوچەبۆچبابەتێکیوەرزێریباشەولەهەمانکاتداکەباس
لەدابەشکردنیزەویدەکاباسلەوەشدەکاکەئەوزەوییەبۆ
کارلەسەرکردنەوکەسێککەزەوییەکەوەردەگــرێلەسەریەتی
تایبەتی بە نەکا لەسەر کــاری ئەگەر و هەبێ سااڵنەی بەهرەی
ئەگەرکەسەکەڕەشاییبێتوبەوقانوونەببێتەخاوەنیزەوی،لە
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گەاڵڵەکەداڕێوشوێنیلێستاندنەوەیزەوییەکەدەستنیشانکراوە.
لەکۆتاییئەوگەاڵڵەیەلەماددەی١٧داباسلەپاراستنیژێنگەی
ڕێوشوێنێک و دەکا شکار و ڕاو بــواری لە بەتایبەتی کوردستان
لەچەندتەبسەرەدادەستنیشاندەکاکەچکاتێککاتیڕاوەوچ
و کردوە قەدەغە ڕاوکردنی کەرەسەی کۆمەڵێک و قەدەغە کاتێک

کەڵکوەرگرتنلەوکەرەسانەیبەتاوانداناوە.

قسەی کۆتایی
پشتبەستن بە قۆناغیجیاوازدا لە دیموکراتیکوردستان حیزبی
بەڕیسالەتوفەلسەفەیوجوودییخۆیلەهەردەرفەتێکداکەبۆ
بەدەستەوەگرتنیبەڕێوەبەرییبەشێکلەخاکوکۆمەڵگەدەستی
کەوتوە،هەوڵیداوەبۆڕێکخستنیکۆمەڵگەوڕاییکردنیکاروباری
کۆمەڵەقانوونوبڕیاروڕاسپاردەیهەبێ.هەمووئەوقانوونو
کاریان هەم خۆیاندا وسەردەمی کات لە بڕیارانەش و ڕاسپاردە
پێکراوە،هەمبەباشیوەرگیراونوهەمکێشەکۆمەاڵیەتییەکانی

چارەسەرکردوون.
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سەرچاوەکان

رۆژنامەیکوردستانزمانحالیحیزبیدێموکراتیکوردستان .١
١٣٢٤-١٣٢٥یهەتاوی.

کوردستانوکورد–دوکتورعبدولرحمانقاسملوو. .٢
ناسیونالیزموناسیونالیزمیکوردی–جەعفەرعەلی. .٣

– کــورد گەلی نێونەتەوەیی یاسای کەسایەتیی کیشەی .٤
دوکتورمارفعومەرگوڵ.

نجفقلی – ئــاراس لێوارەکانی هەتا خوێناوی مەهابادی لە .٥
پسیان.

ڕزگاریخوازی جــوواڵنــەوەی لە مێژوویی لێکۆڵینەوەیەکی .٦
نەتەوەیکورد،کوردستانیئێران–دوکتوریاسینسەردەشتی.

کۆماریکوردستان–حامیدگەوهەری. .٧
ــانوپــرســیقــانــوون–ع حــیــزبــیدێــمــوکــراتــیکــوردســت .٨

ومەرباڵەکی.
خالصەتاریخ-احمدقازی. .٩

حیزبی ٤ی کــونــگــرەی بــۆ ــدی ــاوەن ن کومیتەی ــی ڕاپــۆرت .١٠
دێموکراتیکوردستانیئێران.

حیزبی ٦ی کــونــگــرەی بــۆ ــدی ــاوەن ن کومیتەی ــی ڕاپــۆرت .١١
دێموکراتیکوردستانیئێران.



61 �ب دێموکرا�ت کوردستان ز ح�ی

ڕێککەوتنی ئادار )مارس(ی 19٧٠ و
بووژانەوەی حیزبی دێموکراتی کوردستان

عەبدوڵاڵحەسەنزادە
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بە٩ساڵ نیزیک دوای هەتاوی( )١٣٤٨ی زایینی ساڵی١٩٧٠ی
بە بەرامبەر عێڕاق کوردی بزووتنەوەی قارەمانانەی بەربەرەکانی
پەالماریبێڕەحمانەیحکوومەتەیەکلەدواییەکەکانیئەوواڵتە،
بەعسییەکانبۆیاندەرکەوتکەبەپەالمارینیزامیوبەزەبری
ئاگروئاسنناتواننئیرادەیکوردەکانبۆوەدەستهێنانیمافو
ئازادییەکانیانتێکبشکێننوئەگەربۆپاراستنیدەسەاڵتیخۆشیان
بووەپێویستەڕێگایئاشتیخوازانەبۆجۆرێکچارەسەریمەسەلەی
کوردلەعێڕاقبگرنەبەر.بۆیەبەناردنیدەستەیەکینوێنەرایەتی
سەرۆکایەتیی بە کــورد بزووتنەوەی ڕێبەرایەتیی بە پێشنیاریان
بۆ کرد بارزانی مەالمستەفای خوالێخۆشبوو نــاودار سەرکردەی
چارەسەریمەسەلەکەدەگەڵدەوڵەتبکەوێتەوتوێژەوە.سروشتییە
وەدیهاتنی ــاری خــوازی هەمیشە کــە بــزووتــنــەوەش ڕێــبــەریــی کــە
داخوازەکانیبێپەنابردنبۆشەڕوخوێنڕێژیبوو،ئەوپێشنیارەی

قبووڵکرد.
بەمجۆرەبێئەوەی)ئاگربەس(ێکیڕەسمیڕابگەیەندرێ،وتووێژێکی
بەردەواموجیددیدەستیپێکردکەدەستەینوێنەرایەتییدەوڵەت
و بەکر ئەحمەدحەسەن لەالیەنخودیسەددامحوسێن،جێگری
لە هەوڵەکان دەکرا. سەرۆکایەتی عێڕاقەوە بەکردەوەی دەسەاڵتی
دوانــیــوەڕۆی ٧ی سەعات و گەیشتن ئاکام بە کورتدا ماوەیەکی
شۆڕش سەرکردایەتیی ئەنجومەنی بەیاننامەی ئادار ١١ی ڕۆژی
کەبەرهەمیڕێککەوتنینێوانسەرکردایەتییبزووتنەوەیکوردو
حکوومەتیعێڕاقبوو،لەالیەنئەحمەدحەسەنبەکر،سەرکۆماری

ئەوواڵتەوەخوێندرایەوە.
دەرچوونیبەیاننامەی١١یئادارکەمافیئۆتۆنۆمییکوردستانی
عێڕاقیبەڕەسمیناسیبوو،هەربۆکوردانیئەوبەشەیکوردستان
مایەیخۆشحاڵیو بەر، هاتبووەسەر ئاواتیان داریڕەنجو کە
کوردستان پارچەکانی هەموو لە بەڵکوو نەبوو. شــادی و جێژن
وەکدەسکەوتێکینەتەوەییسەیرکرا.بەاڵملەونێوەدابۆکوردی
گەورەتر نوختەئومێدێکی کوردستان دێموکراتی حیزبی و ئێران
بوو.لەسەرەتاکانیهەڵگیرسانیشۆرشیئەیلوولەوەچارەنووسی
ئەمحیزبەبەچارەنووسیبزووتنەوەیکوردیعێراق)باشووری
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کوردستان(ەوەگرێدرابوو.چونکەلەالیەکتێکۆشەرانیدێموکڕات
لەهێزیئەوبزووتنەوەیەو ببوونەبەشێک لەگەرمێنبەکردەوە
پێوەندیی و کوردستان ژیئۆپۆلیتیکیی باری بەپێی دیکەش لەالی
بزووتنەوەیکوردیعێڕاقدەگەڵدەوڵەتیئێران،حیزبیدێموکڕات
تێکۆشانینێوخۆیتاڕادەیەکیزۆربەرتەسککردبۆوەوبەتایبەتی
-٦٨( ٤٧-١٣٤٦ سااڵنی چەکدارییەکەی بزووتنەوە شکانی دوای

١٩٦٧(بەتەواویپێشیپێگیرابوو.
بۆیەپاشدەرچوونیبەیاننامەی١١یئاداربەماوەیەکشاندێکی
وێــڕای و بــارزانــی ســەرۆک ســەردانــی چوونە دێموکڕات حیزبی
پیرۆزباییڕێککەوتنەکەداوایانلێکردلەوەبەدواقەدەغەوقۆرغلەسەر
چاالکییئەوحیزبەهەڵگیرێبۆئەوەیبزووتنەوەیڕزگاریخوازیی
نەتەوەییلەخۆرهەاڵتیکوردستانیشجۆرێکبووژانەوەبەخۆیەوە
ببینێ.بارزانیکەپیاوێکیدووربینبووودیاربوولەسەرگرتنی
بداتە بیانوو نەیەویست بەگومانە، ئاداریش ١١ی ڕێککەوتننامەی
و کــردەوە ڕەت داوایــەی ئەو بۆیە حەمەڕەزاشا. دەوڵەتی دەست
پێوەندیدەگەڵ پێشنیاریکردکەحیزبیدێموکڕات ئەوە، بەجێی
دەوڵەتیعێڕاقدامەزرێنێولەوڕێگایەوەچاالکییسیاسییخۆی

ببووژێنێتەوە.
ئەمپێشنیارەبۆڕێبەرییحیزبیدێموکڕاتیکوردستانقورسوبە
مانایبێبەشبوونلەپێگەیەکیبەهێزیپێوەندییڕێکخراوەییدەگەڵ
گرتنەبەری بەوحاڵە بوو. کوردستان خۆرهەاڵتی نێوخۆی خەڵکی
بــوارە لــە حیزب تێکۆشانی بــۆ زێڕینی دەرفەتێکی ڕێگایە ئــەو
کەلکوەرگرتن بە شتێک هەموو پێش ڕەخساند. جۆراوجۆرەکاندا
ئەندامانی و کادر پەرشوباڵوەکانی تاقمە و دەستە دەرەتانە، لەو
هیچ بەاڵم نەبوون. یەکتردا دەگەڵ ملمالنە لە کەهەرچەند حیزب،
پێوەندییەکیتەشکیالتیبەیەکتریەوەنەدەبەستنەوە،کەوتنەدیدارو
وتووێژوتوانیانڕێبەرییەکییەکگرتوودروستبکەنودەالقەیەکی
هیوابەڕووییەکپارچەییسیاسیوڕێکخراوەییحیزبدابکەنەوە.
میکانیزمیپێکهێنانیئەوڕێبەرییەبۆئەوەنابێبەپەلەبەسەریدا
کە ئەوەیە ڕاستییەکەی چونکە نەدەینەوە. لێ ئــاوڕی و تێپەڕین
ئەوڕێبەرییەلەسەرهیچبناخەیەکیڕێکخراوەییوئەساسنامەیی
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دا هان الیەنەکانی هەموو قۆناغەکە پێویستیی تەنیا و پێکنەهات
ئازایەتیولێبووردەییلەخۆیاننیشانبدەنوالپەڕەیەکیتازەی
پێکەوەبوونوپێکەوەکارکردنبکەنەوە.لەکۆبوونەوەیەکیشەش
کافەیەکی لە هەرجارەی و خایاند ڕۆژی مــاوەیسێ کە کەسیدا
بەغدایپێتەختیعێڕاقپێکهات،کۆمیتەیەکیناوەندیدروستکرا
وبڕیاردراپێکەوەکاربکەنتادەگەنەکۆنفڕانسوکۆنگرەیەککە
لەوێدابەرنامەوپێڕەوینێوخۆیحیزبپەسندبکرێوڕێبەرییەکی
شەرعیهەڵبژێردرێ.ئەندامانیئەوکۆمیتەناوەندییەبریتیبوون
هێمنی ــازی، ق ئەمیری حیسامی، کەریمی قاسملوو، دوکــتــۆر لــە:
حەمەدەمینی حەسەنزادە، عەبدوڵاڵی ڕەستگار، حەسەنی شاعیر،
سیڕاجیویووسفیڕیزوانی.هێمنیشاعیروکەریمیحیسامیلە

کۆبوونەوەکەدابەشدارنەبوون.
ــادار وەف پەیمانەکەی و بڕیار بە )دەستکرد( ناوەندیی کۆمیتە
مایەوەوهەروەکپێشبڕکەدەگەڵڕۆژگاربکالەهەمووبوارەکاندا
چاالکانەکەوتەکار.دەگەڵئەوەیچەندساڵبووحیزبخاوەنی
ڕۆژنامەوباڵوکراوەیەکینێوخۆیینەبووکەناسێنەریسیاسەت
ڕۆژنامە دەرکردنی بەرەو هەنگاوی بەزوویی بێ بۆچوونەکانی و
دێموکڕاتی حیزبی ئۆرگانی »کوردستان«، زیندووکردنەوەی و
سەردەمیکۆماریکوردستانهەڵێنایەوەوڕۆژنامەیەکیئۆرگانی
تاقەچوار بە ئەویش تەنیاجارێکو مانگێ دەرکــردکەهەرچەند
نێو لە زوو زۆر بــەاڵم دەکــرا، کەمداچاپ تیڕاژێکی لە و الپــەڕە
ئەدەبییەکانی و سیاسی کەسایەتییە و سیاسییەکان کۆڕوکۆمەڵە

کوردداوەکباڵوکراوەیەکیسەنگینجێگایخۆیکردەوە.
لەحاڵێکداماوەیەکیچەندساڵیبووئەمحیزبەکەمترینڕادەی
پێوەندییدەگەڵحیزبوڕێکخراوەسیاسییەکوردستانیوئێرانیو
بێگانەکانداهەبوو،بەکەلکوەرگرتنلەبارودۆخەکەوبەهرەوەرگرتن
لەناسراویوشارەزاییشەهیدد.قاسملوو)بەپلەییەکەم(وچەند
هاوڕێیەکیدیکە)بەپلەیدووهەم(پێوەندییەکیبەرینیدەگەڵزۆر
حیزبوڕێکخراووکۆڕوکۆمەڵیکوردوئێرانیوبێگانەدامەزراند
وبەزوویەکیزوووەکحیزبێکیموعتەبەریسیاسیسەریلەنێو

سەراندابەدەرکەوت.
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گــەاڵڵــەی ئــامــادەکــردنــی بــەپــەلــەدەســتــبــەکــاری ــەگرنگتر، ــەوان ل
بەرنامەوپێڕەوینێوخۆیحیزبوکاردروستاییبۆگەیشتنبە
ساڵێک لە کەمتر و بوو ئەساسنامەیی و شەرعی ڕێبەرایەتییەکی
دواترکۆنفڕانسیسێیەمیپێکهێناکەلەودابەرنامەوپێڕەووخەت
وڕێبازیسیاسیپەسندکراوکۆمیتەیناوەندیهەڵبژێردرا.دوو
ساڵدواتریشکۆنگرەیسێیەمیحیزببەستراوبەمجۆرەحیزبی
دێموکڕاتیکوردستانوەکیەکێکلەحیزبەگەورەوبەنفووزەکان
پێینایەگۆڕەپانیسیاسەتوخەباتیڕزگاریخوازانەینەتەوەیی

لەکوردستان.
ــدن ــەزران ــە،دام ــ ــەودەوران دەســکــەوتــیزۆرگـــەورەیدیــکــەیئ
نێوخۆی لە نــەکهــەر حیزب ڕێکخراوەکانی بــووژانــدنــدنــەوەی و
شــارە دانیشتووی ــی کــوردان لەنێو بەڵکوو ئــێــران، کوردستانی
بڵێین تایبەتیدەکرێ بە ئێرانییەکانیدەرەوەیکوردستانیشبوو.
شێوەی بە کوردستان دێموکڕاتی حیزبی کە بوو یەکەمجار بۆ
ڕێکخراوەییدەچووەزانستگەکانوتوێژیڕووناکبیرووشیاری

خوێندکارانیلەدەوریدروشموداخوازەکانیکۆدەکردەوە.
ئاکامیهەموویئەمانەئەوەبووکەکاتێکڕاپەڕینیگەالنیدژی
ڕێژیمیپادشایەتیوەڕێکەوت،حیزبیدێموکڕاتیکوردستاندەگەڵ
بوون، واڵت دەرەوەی لە ڕێبەرییەکەی ئەندامانی زۆربەی ئەوەی
تازەترینڕووداوەکــانوپێشکەوتنەکانیڕاپەڕینبووو ئاگاداری
بەبەشیخۆیئیلهامیلەتێکۆشەرانینێوخۆیواڵتوەردەگرتو
ئیلهامیدەدانێ.خۆئەوەشمانلەبیرەکەپاشڕووخانیڕێژیمیشا
گوڵی لەکوردستان بەخێرایی دێموکڕاتیکوردستانچەند حیزبی
کوردی ڕێکخراوی گەورەترین وەک خۆی شیاوی جێگای و کرد

ئێرانبەدەستهێنایەوە.
ئاڵوگۆڕە ــەوەی ئ دەگــەڵ کە بڵێین دەکــرێ ئاسانی بە پێیە بــەو
یارمەتیدەرێکی ئێران و کوردستان کۆمەاڵیەتییەکانی و سیاسی
حیزبە ئەم ١٣٥٠ی دەیەی پێشکەوتنەکانی زۆربــەی بوون گەورە
کاری دەسپێکی لە کە بوون ڕێبەرییەک کاروتێکۆشانی بەرهەمی
خۆیدابەشێوەیەکیناسروشتیلەدایکبوو.ئەمقسەیەمبۆئەوەیە
بڵێمئێستەکەبەخۆشییەوەهەوڵیوەسەریەکخستنەوەیبنەماڵەی
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گەورەیحیزبیدێموکڕاتلەئارادایە،دروستنییەڕێبەرایەتییدوو
حیزبیدێموکڕاتهێندێوردەتێبینییئەساسنامەییبکەنەکۆسپ
یانباشتربڵێمبیانوویدواخستنیئەوکارەپیرۆزەکەلەمێژەبۆتە
ویستیهەمووکۆمەاڵنیخەڵکیکوردستانوهەموودۆستانیگەلی
کورد.بائەوانلەسەربناخەیەکیپتەویەکڕیزیبۆبنەماڵەگەورەکە
ناکا، هیچکەسسەرکۆنەیان نەکهەر کە دەبینن ئەودەم بگێڕنەوە،
بەڵکووهەمووالوکۆنگرەکانیدواتریشدەستخۆشییانلێدەکەن

ومێژووشبەخەتیزێڕینبۆیانتۆماردەکا.
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کەلێنی نەتەوەیی، ناسیۆنالیزم و
وەرچەرخانەکانی گوتاری سیاسیی

حیزبی دێموکرات )دەورەی پەهلەوی(

د.ڕزگارموکری
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پێشەکی

کولتووری و ئایینی نەتەوەیی، جۆراوجۆری جیاوازیی هۆی بە
پاش کەلێنە١. هێندێک دەستەویەخەی ئێران کۆمەڵگەی ئێراندا، لە
یەک سونەت-مۆدێرنیتە کەلێنی ئێران لە مودێرنیتە سەرهەڵدانی
لەوکەلێنەگرینگوکاریگەرانەبووەکەلەبەستێنیکۆمەاڵیەتیو
سیاسییئێراندابوونیهەبووە،ئەگەرچیلەئێرانداهێندێککەلێنی
دیکەیوەککەلێنیچینایەتی٢،کەلێنینەوەکان٣وجنسیتی٤بوونی
نەبوونەتە ئارایمۆدێرنیتە، تاهاتنە لەوانە هەبووەبەاڵمهیچکام
قەولی بە پێکهاتنیکێشەیەکیکۆمەاڵیەتیوسیاسی،چون هۆی
نەبوونی هۆی بە کەلێنانەوە ئەم دەوری بە کۆمەڵگە مارکس،
خۆئاگاییکۆنەبوونەتەوە،تاببنەهۆیپێکهاتنیقەیرانێکیسیاسی
کە نەبووە کۆمەڵگەیەک ئێران کۆمەڵگەی کەواتە کۆمەاڵیەتی. و
وەک بەاڵم سیاسی. پرسی هۆکاری ببنە کۆمەاڵیەتیەکان٥ کەلێنە
ڕیچاردکاتم٦دەڵێئێرانیچەندنەتەوەییئەوبەستێنەیبۆئامادەیە
تابەهۆیهەبوونیچەندپێکهاتەیجیاوازوجۆراوجۆرینەتەوەیی
وئایینیومەزهەبیەوەکەلێنیلەمجۆرەسازبێتوئەمکەلێنانە

قەیرانیسیاسیوکۆمەاڵیەتیبخوڵقێنن.
بۆ شا ڕەزا بڕیاری و پەهلەوی حکوومەتی کاری سەر هاتنە
مۆدێرن سیاسیی گوتارێکی پێکهاتنی و ئێران کردنی مۆدێڕن
گرینگەکانی هەرە دالە لە کەوناراخواز ناسیۆنالیزمی کە خوازانە،
ئەمگوتارەبوو،حەولیبۆهاوشێوەکردنیئێراندەدا.ئەگەرچی
شا ڕەزا زەنگ، و زەبر لە وەرگرتن کەلک بە خایەندا کورت لە
بکات، ئێرانساز لە هاوشێوەیخولیاکانیخۆی ڕواڵەتێکی توانی
بەاڵملەدرێژماوەداوبەهەڵوەشانەوەیدەسەاڵتەزۆرەملیەکەی
1-Cleavageorgap
2-Classgap
3-Generationgap
4-Gendergap
5-Socialgaps
6-RichardCottam,NationalisminIran,
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والوازبوونیدەسەاڵتیناوەند،هێندێکداواکاری،گروپ،ڕێکخراوە
وقەیرانبەشێوەیەکیگشتیبەدەوریکەلێنینەتەوەییەوەپێک
هاتن،بەجۆرێککەگوتاریزاڵیڕەزاشائەویتریسەرەکیانبوو.
دەکرد نەتەوەیی کەلێنی قووڵبوونەوەی لە حیکایەتی بابەتانە ئەم
کەڕەزاشاپێیوابووبەسیاسەتیدەوڵەت-نەتەوەسازیەزۆرەملیە
و کوردستان کۆماری دەیسڕێتەوە. خۆی ناسیۆنالیستییەکەی
ئەم هەرەسهێنانی دوای بوون. دۆخە ئەم بەرهەمی ئازەربایجان
کۆمارانەوزاڵبوونەوەیدەسەاڵتیناوەندبەسەرئەمناوچانەدا،
سیاسەتیڕەزاشالەسەربنەمایناسیۆنالیسمیقەومیکەوناراخواز١
بەتوندوتیژییەکیزۆرەوەلەالیەنپادشاینوێوەپەیڕەوکرا.ئەم
لە جگە کەوتەوە، لێ نەتەوەیی کەلێنی قووڵبوونەوەی سیاسەتە؛
قۆناغێک،کەسیاسەتیناسیۆنالیستییقەومخوازانەیمحەمەدڕەزا
جێیبۆناسیۆنالیزمیلیبراڵیمحەمەدیموسەدیقبەجێهێشتکە

بەشداریپێکهاتەکانلەقۆناغێکیتایبەتیلێکەوتەوە.
لە گۆڕانکاری ناوەند، سیاسی گوتاری گۆڕانی لەگەڵ هاوکات
گوتاریسیاسیکوردیشدابەدیدەکرێوبەنیسبەتهەرگۆڕانێک

لەناوەندگۆڕانێکلەگوتاریسیاسیکوردداڕوودەدا.
لێکدانەوەیگوتار٢یالکالو تێئۆری بە ئەموتارەبەپشتبەستن
مۆفە٣حەولدەداگۆڕانکاریەکانیگوتاریسیاسیکوردلێکبداتەوە.
لەڕاستیدائەموتارەدەیهەوێکاریگەرییەکانیناسیۆنالیزمیناوەند
لەسەرپێکهاتنوگۆڕانی،ناسیۆنالیزمیکوردولەئاکامداگوتارە

سیاسیەکەیلێکبداتەوە.

1-ناسیونالیسمباستانگرایقومی
2-Discourseanalysis
3-ErnestoLaclau)1935-2014(&ChantalMouffe)1943(
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زەمینەکانی پێکهاتنی یەکەم گوتاری سیاسی کورد

ڕووداوەکانیخەرمانانی١٣٢٠وئازادبوونیهێزەکۆمەاڵیەتییەکان
ڕەزا تەبعیدی دوای ناوەند دەسەاڵتی هەرەسهێنانی ئاکامی لە
لەساڵی کە “ژک” بوونیکۆمەڵەی ئاشکرا نیوە بووەهۆی شا،
١٣١٧ەوەتائەوکاتبەشێوەیەکینهێنیکاریدەکرد.کۆمەڵەیەک
کەدواتربووەبەردیبناغەیحیزبیدێموکراتکەلەسەربنەمای
خولیاوئامانجەکانی“ژک”دامەزرا.لەڕاستیدائەگەرچیبیرۆکەی
ناسیۆنالیزمی کاریگەریی بە بزووتنەوەیسمکۆوە لە ناسیۆنالیزم
باکووریکوردستانیەکەمینبناغەکانیداندرابوو،بەاڵمئەمشێوە
خۆوە بە نوێی قەوراەیەکی ک” “ژ کۆمەڵەی پێکهاتنی بە ڕوانینە
گرت.پێگەیکۆمەاڵیەتی٢ی»ژک«چینیناوینیشارییکوردستان
بوو،کەدواتربووبەپێگەیسەرەکییحیزبیدێموکرات)نادری،
٤٠،١٣٩٤-٣٦(دوایشۆڕشیسمایلئاغایسمکۆئەمبزوتنەوەیە
بووە کە بوو ڕۆژهەاڵت کوردی بزووتنەوەیسیاسیی گرینگترین
بەردیبناغەییەکەمینحیزبیسیاسیکوردلەمبەشەیکوردستاندا.
حیزبێککەبۆچەنددەیەیەئەکتەریسەرەکییسیاسەتیکوردستانە.
حیزبێککەلەدەورەیپەهلەویداوەکگرینگتریننیشانەیکەلێنی
نەتەوەییباسدەکرێونوێنەرایەتییگوتاریسیاسییکوردیبە
ئەستۆوەبووە،بەشێوەیەککەگۆڕانکاریلەڕوانگەیئەمحیزبەدا

گوتاریسیاسییکوردیشیبەگشتیگۆڕیوە.

1.گوتاری سیاسی شوناس خوازانەی حیزبی دێموکرات
هۆی بە حکومەتەکەی، شکستی و شا ڕەزا تەبعیدی دوای
پێکهێنانی و ئێران کردنی مۆدێڕن بە سیاسەتەکانی بەکارهێنانی
دەوڵەتینەتەوەیی،بەکەلکوەرگرتنلەوپالنانەیکەپێکهێنەری
گوتاریپەهلەویییەکەمبوو،دۆخێکلەئێرانهاتەئاراوەکەهاوکات
ناوچە لە نوێ هێندێکهێزیسیاسیی ناوەند، بوونی لەگەڵالواز
لەو یەک کوردستان کە مەیدانەوە، هاتنە نەتەوییەکاندا جیاوازیە
ناوچانەبوو.ئەگەرچیپێشئەوقۆناغەشلەکوردستانبزووتنەوەی
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دیکەلەئارادابوونکەشۆڕشیسمکۆگرینگترینیئەمبزووتنەوانە
بوونکەشکستیهێنا.بەاڵمئەوقۆناغەنوێیەبەداگیرکردنیئێران
لەالیەنسۆڤیەتوبریتانیاوسازبوونیبۆشاییدەسەاڵتهاتە
ئاراوە.ئەمبۆشاییەلەدەسەاڵتدالەکاتێکداڕوویداکەدوودەیە
بووڕەزاشاحەولیسازکردنیدەوڵەت-نەتەوەیلەسەربنەمای
»ئیستین بڕوای بە دەدا،  کەوناراخوازدا ناسیۆنالیزمی و قەومی
هاوکات سیاسیەکان نیزامە پێکهاتنی دۆخێکدا وەها لە ڕۆکان«١
دەبنلەگەڵکێشەوگرفتیکۆمەاڵیەتیوسیاسی،کەلەمنێوانەدا
لەگەڵ قۆناغەگرێنگەکانیەتی لە یەک پێکهاتنیدەوڵەت-نەتەوە،کە
LipsetandRokkan,(کێشەوتوندوتیژیزیاترڕووبەڕوودەبێ
4-1967,42(.سەرەڕایئەوەواتەجەختکردنلەسەرسازکردنی
دەوڵەت-نەتەوەبەمشێوەیە،سازبوونیئەمبارودۆخەنوێیەشکە
ئێرانیتێکەوتبوو،دەیتوانیبەستێنێکیگونجاوپێکبێنی،بۆقووڵ
ئەم سەر لە جەخت »رووکان« کە نەتەوەیی، کەلێنی بوونەوەی
پێشهاتەیەلەقۆناغەهەستیارەمێژوویەکاندادەکا.کەواتەلەمکاتەدا
بەپێیتێئۆرییکەلێنەکۆمەاڵیەتییەکانی٢»ئیستینڕووکان«،هەلبۆ
پێکهاتنیگوتارێکیسیاسیلەدەوریکەلێنینەتەوەیی،فارس-کورد
وجۆرێکناسیۆنالیزمیقەومیکەلەدژایەتیلەگەڵناسیۆنالیسمی
ئێرانیڕەزاشادابووڕەخسا.چونهەمبارودۆخیمێژووییبەهۆی
بۆشاییدەسەاڵتلەباربووهەمیشئەمگوتارەبەدرێژیساڵەکانی
قۆناغە ئەم پێکدەهات.دەتوانین دەسەاڵتیڕەزاشاخەریکبوو
بکەین. ناودێر کورد سیاسی گوتاری شکڵگرتنی سەرەتای وەک
شێوەیە بەم کورددا سیاسیی مێژووی لە بوو جار یەکەم بۆ کە
پێکدەهات،چونلەمقۆناغەداڕێبەرییسیاسیکوردلەئەستۆی

1-SteinRokkan)1921-1979(
2-ئیستینڕووکانپێیوایەکەکەلێنینەتەوەیییاقەومییەکلەوکەلێنانەیەکەئەو
تواناییەیهەیەکێشەیسیاسیلەسەرسازبێتوئەمکەلێنەڕاستلەکاتەهەستیارە
دەوڵەت-نەتەوەسازیش کە ئەوەی کێشەیەدەخوڵقێنێ،سەرەڕای ئەم مێژوویەکاندا
دەتوانێبەستێنێکیگونجاوبۆقووڵبوونەوەیئەمکەلێنەپێکبێنێ،بەتایبەتکە
ئەگەرئەمپرۆژەیەلەسەربنەمایهاواڵتیمەدەنیدانەکرێکەلەسەردەمیپەهلەوی
ودواتریشدەوڵەتنەتەوەسازیلەسەرئەساسینەتەوەیبااڵدەستوبێلەبەر

چاوگرتنیمافیهاوواڵتی،پێکهاتەکانیدیکەحەولیبۆدراوە.
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حیزبێکدابووکەپالن،ئەساسنامەوڕێکاریبۆبەبەڕێوەبردنی
خولیانەتەوەییەکانیگەلەکەیهەبوو.

حیزبێککەلە٢٥یگەالوێژی١٣٢٤دابەدەرکردنیبەیانییەیەک
ئێعالممەوجودیەتیکردوبووەڕێبەریسیاسییکوردبەگوتارێکی

سیاسینەتەوەیینوێوە.
لە ڕەزاشا سیاسەتەکانی زۆری هەرە بەشی کە کاتێکدا لە
و نەتەوەیی و ئیتنیکی کولتووری، کردنی هاوشێوە  بنەمای سەر
سەپاندنیشێوەڕوانینیخۆیوسەرکوتیهێزەناوەندنەخوازەکان
بۆ کەوناراخواز ناسیۆنالیزمی گوتاری لەسەر پێداگری بە
لەکوردستان ئێرانیشکڵیگرتبوو، وەدیهاتنیدەوڵەت-نەتەوەی
ئێعالممەوجودیەتیخۆیداجەختی بەیانییەی لە حیزبیدێموکرات
ئێران، سنوورەکانی چوارچێوەی لە خودموختاری مافی سەر لە
بنەڕەتی یاسای بنەمای لەسەر ئەیالەتیەکان١ ئەنجومەنە پێکهاتنی
دەکرد.)ایگلتۆن، )کوردی( زگماکی زمانی بە خوێندن مافی و
١٠٣،١٣٦١(.لەڕاستیداگوتاریسیاسییکوردلەدژایەتیلەگەڵ
لە تایبەت، شوناسێکی دوای بە پەهلەوی، ناسیۆنالیستیی گوتاری
چوارچێوەیناسیۆنالیزمێکیشوناسخوازانەدابوو،کەئەمشوناسە
بەهۆیناسیۆنالیزمیهاوشێوەسازیپەهلەوییەوەکەوتبووەبەر
پەهلەویی »ئێرانیزاسیۆن«ی سیاسەتی نێوچوون. لە هەڕەشەی
یەکەم،کەپێشمەرجی،پێکهاتنیدەوڵەت-نەتەوەیەکیمۆدێڕنبە
ژماردەهات،پشتیبەنزیکبوونەوەیهەنگاوبەهەنگاویقەومی
مەزهەبیەکان و ناوچەیی و قەومی کەمایەتییە و نەتەوەیی و
نەبەستبوو.ئەمسیاسەتەلەسەربنەمایسڕینەوەیقەومیوحاشا
کردنلەجیاوازییەکاندامەزرابوو،هەربەمهۆیەشکێشەینێوان
ئەمجیاوازییانەودەوڵەتیناوەندیلێکەوتەوە.)آبراهامیان،١٣٨٣،

)٣٠١-٣٠٠
گوتاریسیاسییکوردبەڕێبەرایەتیحیزبیدێموکرات،لەیەکەمین
قۆناغیژیانیسیاسیخۆیدابەدەوریکەلێنینەتەوەییکەبەهۆی
ناسیۆنالیزمیکەوناراخوازیقەومیپەهلەوییەکەمداقوڵببۆوە،بە
1-لەیاسایبنەڕەتیمەشرووتەیئێرانلەئەسڵەکانی٩٣-٩١دائەمئەسڵەبەفەرمی

ناسراوە
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جومگەبەندی١هێندێکلەواتاوچەمکیگوتاریی،پێکهات.ئەگەرچی
لەمقۆناغەدابۆیەکەمجارەکەداواکاری»خودموختاری«لەسەر
کوردەوە. سیاسیی ئەدەبیاتی نێو دێتە دێموکرات حیزبی دەستی
نەتەوەیی، شوناسە کە دۆخێکدا لە نەیدەتوانی واتایە ئەم بەاڵم
هاوشێوەسازییەکانی پالنە هۆی بە کولتوورییەکەی و زمانی
دەوڵەت-نەتەوەسازیپەهلەویەوەکەوتبووەبەرپەالمار،وەکدالی
ناوەندی٢ئەمگوتارەبێتەئەژمار.بەپێیسوخەنرانیودیمانەکانی
قازیمحەممەد،سکرتێریحیزبیدێموکراتوسەرکۆماریدەوڵەتە
ناوچەییەکوردییەکەوبەیانییەوڕاگەیاندنەکانیحیزبیدێموکرات
لەوسەردەمەدا،پێداگریلەسەرزمانیکوردیوەکخاڵێکیگرینگی
پێکهێنەریشوناسینەتەوەییدەردەکەوێ،کەبۆسەلماندنیئەم

ڕاستییەدەتوانینسەرنجبدەینەئەمبڕگانەیخوارەوە؛
حیزبی مەوجودیەتی ئێعالم باڵوکراوەی دووهەمی بڕگەی لە -

دێموکراتدا،ئاماژەبە»مافیخوێندنبەزمانیزگماکی«دەکرێ.
-لەمەڕامنامەیحیزبیدێموکراتدا؛جەختلەسەرکوردیبوونی
باڵڤۆکی»کوردستان«وەک دەرکردنی و دایرەکان فەرمی زمانی
ئۆرگانیڕەسمییحیزبوباڵوکردنەوەیبابەتبەزمانیکوردی

دەکرێ.
-لەقەتعنامەیکۆتاییوتووێژەکانیحیزبیدێموکراتوفیرقەی
دێموکراتیئازەربایجاندا؛ئاماژەبەپەرەدانبەزمانەکانیکوردیو

ئازەریلەناوچەژێردەسەاڵتەکانییەکتریدادەکرێ.
بە ئاماژە کوردستاندا ناوچەیی حکوومەتی ڕێکارنامەی -لە
و قوتابخانە لەسەر کوردییەکان غەیرە ناوە هەڵگرتنی پێویستیی
دایرەکانودانانیناوونازناویکوردیکراوە.)خوشحالی،١٣٨٠،

)٥٤-٣١
وەک فارسی زمانی داسەپاندنی بە دەیویست »شا کاتێکدا لە
و کاروباریحکومەتیوڕۆژنامە لە تایبەتوزۆرەملی زمانێکی
ڕاگەیاندنوکتێبەکاندا،بەشێوەیەکیئاشکراڕێبەپەرەسەندنو
مانیزمانیکوردیبگرێ«)انتصار،٦١،١٣٩٠(بەاڵمزمانیکوردی

1-مفصلبندی
2-دالمرکزی
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لەمقۆناغەداوەکیەکێکلەگرینگترینواتاکانیگوتاریسیاسیی
کورد،خۆدەنوێنێوچەشنیچەمکێکیپێکهێنەریشوناسدەبێتە
بنەڕتیترینواتایئەمگوتارە،بەوهۆیەیکەپەراوێزخستنیزمانی
شوناسێکینەتەوەییدەتوانێببێتەهۆیسڕینەوەیئەمشوناسە،
هۆکاری ببێتە دەتوانێ شێوە هەمان بە زمان سەر لە پێداگری
پێکهاتنیشوناس.لەڕاستیدا»دەسەاڵتداربەتێگەیشتنلەوڕاستییە
کەسەلماندنیشوناسیزمانیئەویتری١بەمانایدانپێداهێنانبە
بوونیئەمپێکهاتەیەیە،حەولبۆتێکدانیئەمشوناسەزمانیەدەکا...
مانابەخشوڕاگوێزەری تاکەچەمکی نەتەوەیەککەزمانوەک
کولتوورلەدەستبدات،ناچارەبەقەبووڵکردنیزمانیئەویتری،
دەسەاڵتی و شوناس ڕێگایەوە لەم هەر و ئەویتری فەرهەنگی
و کولتووری هەرەسهێنانی )١٦٥-١٦٤ ،١٣٨٥ ئەویتر«)رضایی،
زمانیولەئاکامداهەرەسهێنانیشوناسێکیئیتنیکیونەتەوەیی
پاش دەورەی لە تەنانەت و ئێستیعماری دەورانی لە ستەم ژێر
ئێستیعماریشدابۆتەهۆیئەوەیکەزۆرلەنەتەوەژێردەستەکان
لەڕێیملمالنێیزمانییەوەبەرگرییانلەشوناسوکیانیسیاسیی
خۆیانکردوە.»دژکردەوەبەنیسبەتهەڕەشەینەتەوەوهێزی
قەوارەی لە چ و کولتوور و زمان چوارچێوەی لە چ دەست بااڵ
کێشەیسەربازیدا،بەردەوامبەشێکیلەمێژوویواڵتانیبەخۆوە
گرتوە،کەلەئاکامدایابەرهەمهاتنیبیرینوێوپێکهاتنیگوتارێکی
نوێیلێکەوتۆتەوەیابۆتەهۆیمانەوەیزمان،شوناسونیشتمانی
کە سەردەمەدا لەو کەواتە )١٦٩ دەست«.)هەمان، ژێر نەتەوەی
زمانیکوردیوەکزمانیپێکهاتەکانیدیکەیئێرانبەهۆیپالنی
دەوڵەت-نەتەوەسازیڕەزاشاوەکەوتبووەژێرگوشارەوە،زمان
وەکچەمکێکیپێکهێنەریشوناس،لەنێوگوتاریسیاسییکورددا
خۆدەنوێنێووەکدالیناوەندی»گوتاریسیاسییشوناسخوازیی
جومگەبەندی خۆیدا دەوری بە دیکە واتاکانی دێموکرات« حیزبی
دەکا.بەشێوەیەککەبەپێکهاتنیکۆماریکوردستان،لەڕێینیزامی
پەروەردەییەوە،بەکەڵکوەرگرتنلەگۆڤاروباڵوکراوەوکتێبی
زمانەدا. ئەو کردنی فەرمی بە و پەرەدان بۆ حەولی کۆمار پۆل،

1-دیگری
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بەشێوەیەککەئەمژێرخانەدواتربووەکۆڵەکەیزمانیکوردی
کۆماری و پەهلەوی حکومەتی دوو هەر دەسەاڵتدارێتی ژێر لە
لە دژایەتی لە کە کورد قەومیی ناسیۆنالیزمی هەڵبەت ئیسالمیدا.
لە ئێرانیداشکڵیگرتبووهێندێکواتایدیکەی ناسیۆنالیزمی گەڵ
ئەدەبیاتی نێو دەهاتنە بوو جار یەکەم بۆ کە کردبۆوە کۆ خۆی
سیاسیکوردەوە،کەگرینگترینیان»خودموختاری«بووکەوەک
حیزبی شوناسخوازیی گوتاری سەرەکیی و گرینگ داواکارییەکی
بالوکراوەی لە وەک هەر داواکردن. و باس بەر هاتە دێموکرات
ڕاگەیاندنیپێکهاتنیحیزبیدێموکرات،وتووێژوقسەکانیسکرتێر
وسەرکۆماردەردەکەوێ،ئەمخودموختارییەلەچوارچێوەییاسای
بنەڕەتییئێرانداداواکراوەوخودموختاریوئەنجومەنەئیالەتییەکان
وەکچەمکێکییاساییلەگەڵواتایئازادی،چەمکەسەرەکییەکانی
گوتاریی چوارچێوەیەکی لە واتایانە ئەم دەهێنن، پێک گوتارە ئەم
وەک دیکەی واتاکانی و دەکرێن بەندی جومگە شوناسخوازانەدا
قەوارەی شکاندنی و دەسەاڵت دانی تێک و خوازی سەربەخۆیی

نیشتمانیئێرانیدەخەنەالوە.١

نمووداری ژمارە یەک

1-حاشیەڕانی

خودموختاری
بۆ کوردستان

زمانی
کوردی

ئەنجومەنە
ئیالەتیەکان

دێموکراسی
بۆ ئێران

ئازادی
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٢. گوتاری سیاسیی بەشداری خوازیی حیزبی دێموکرات
دوایهەرەسهێنانیکۆماریکوردستانولەسێدارەدانیقازی
محەممەدوهاوڕێکانی،کەشوهەوایمەهابادوکوردستانیژێر
دەسەاڵتیکۆمارمیلیتاریزەوپۆلیسیکراوئەنداموهەوادارانی
حیزبیدێموکراتکەوتنەژێرچاوەدێریوڕاوەدوونانەوە.شارێک
کەبەقەولیجانفوران»بەشاریکراوەییسیاسیلەبەرامبەر
کۆنترۆلیتوندیحکومەتیناویدەهات«)فوران،٤١٥،١٣٨٥(دیسان
کەوتەوەژێردەسەاڵتیحکوومەتیناوەندی.بەپێچەوانەیناوەندکە
دوایخەرمانانی١٣٢٠تاکوودەتای٢٨یگەالوێژی١٣٣٢دۆخێکی
و سیاسی ئازادی دەربڕین، ڕا ئازادی و دەدی خۆیە بە ئازادیی
چاالکییحیزبەسیاسیەکاندەبیندرا،لەکوردستانیپاشڕووخانی
کۆمارلەساڵی١٣٢٥داکەشوهەوایەکیپۆلیسیوئەمنیحاکم
بوووئەڕتەشببووەحاکمیڕەهایکوردستان،سیاسەتیحکومەت
سیاسەتی مەهاباد، ناوچەی تایبەت بە و کوردستان نیسبەت بە
داگیرکاریینیزامیبوو،واتەئەمناوچەیەبەتەواویلەژێرکۆنترۆڵی
لە دەڤەرە ئەم دەهاتە کە مەئمورێک و لێپرسراو بوو، ئەرتەشدا
پلەیناوینبۆخوارێدابوو.)صادقوزیری،٨١،١٣٨٦(.هیچچەشنە
نەدەکرا، دی بە ناوچەیەدا لەو کۆمەاڵیەتی و چاالکییەکیسیاسی
تەنانەتلەمەجلیسیشازدەیشوڕایمیللیداکەساڵی١٣٢٨کراوە،
مەهاباد؛ناوەندیکۆماریکوردستان،هیچنوێنەرێکینەبوو.بەاڵم
پۆلیسی دۆخێکی کۆمار ڕووخانی دوای کوردستان لە ئەگەرچی
ببووەهۆیئەوەیکە زاڵبوووباڵوبوونەوەیچاالکانیسیاسی
کەشوهەوایگەرموگوڕیساڵەکانی٢٤و٢٥ببێتەدۆخێکیسارد
وسڕوناهومێدیباڵیبەسەرواڵتداکێشابوو،بەاڵمبەگشتگیر
بوونیچاالکییمحەممەدیموسەدیقلەناوەندوسەرجەمئێرانو
جەختکردنلەسەرلیبرالیزموەکبنەمایناسیۆنالیزمیئێرانی،
سیاسی جموجۆڵی بەرەو وردە وردە کوردستانیش کەشوهەوای
دەرۆیشت.»دوایڕەزاشالەناوەند،جموجۆڵیکۆمەڵگەبووەهۆی
ئەوەیکەدەرفەتێکیهەستیاروەدەستڕێبەرایەتییناسیۆنالیزمی
ناسیۆنالیزم لە جۆرە ئەم .)٣٣٠ ،١٣٨٣ )کاتم، بکەوێ« لیبرال١

1-ناسیونالیسملیبرالییامدنی
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چوارچێوەی لە ئێرانی پێکهاتەکانی هەموو مەدەنیی بەشداریی
خۆیەوە، بەرنامەکانی نێو خستبووە مەشروتەوە بنەڕەتیی یاسای
حەولیدەدالەڕێیمەجلیسیشوڕایمیللیوهەڵبژاردنیئازادانەی
بە پەرەدان و ئازاد ڕۆژنامەی و گۆڤار مەجلیسە، ئەم نوێنەرانی
نیزامیحیزبیبەچاالکیهێندێکحیزبیوەک؛حیزبیئێران،حیزبی
ئێرانیست پان حیزبی سێهەم، هێزی زەحمەتکێشان، حیزبی تودە،
بە بەشداریخواز قەوارەیدەسەاڵتێکیسیاسی  میللی، وجیبهەی
خۆیەوەبگرێوڕووکارێکیتایبەتبەمقۆناغەیمێژوویئێرانبدا.
ئەمبارودۆخەتوانیبوویکاربکاتەسەرکوردستانیش،هەڵبەتبەو
هۆیەیکەموسەدیقوەکڕێبەریبەربەرەکانێلەگەڵئیمپریالیزمی
دژایەتی ئەساسی لەسەر کوردیش سیاسەتی و دەناسرا ئینگلیس
لەگەڵئێمپریالیزمدامەزرابوو،جموجۆڵیالیەنگرانەلەموسەدیقلە
کوردستاندەستیپێکرد.»ڕووبەڕووبوونەوەلەگەڵئێمپڕیالیزمی
ئینگلیس،بۆوەدەستهێنانیمافیگەالنیئێران،بەشێوەیەکپەرەی
سەندبوووقووڵببۆوەکەدەنگدانەوەکەیگەیشتبوەکوردستانیش،
دەگەیشتنە ئاشکراکانە، بالوکراوە مەبەست چەپیەکان، ڕۆژنامە
و کورد وریاکردنەوەی لە بەرچاویان نەخشێکی و کوردستان
ئامادەکردنیانبۆبەشداریلەخەباتیکۆمەاڵیەتیدادەگێڕا«)صادق
وزیری،٧٩،١٣٨٦(.وێڕایئەوەیکەموسەدیقدژیالیحەکەیڕەزم
آرا١بۆپێکهێنانیئەنجومەنەکانیئیالەتیووالیەتیبووونەیهێشت
دەستی هەرگیز کورد بەاڵم بکرێ، پەسەند شازدەدا مەجلیسی لە
لەپشتیوانییموسەدیقلەهیچقۆناغێکداهەڵنەگرت،هۆکارەکەشی
ئەوەبووکە؛»دەوڵەتیموسەدیقنوختەگۆڕانێکبوولەسیاسەتی
پێشوو هەمووحکومەتەکانی لەگەڵ ئەوحکوومەتە ئێراندا.چونکە
پشتیوانیی بە کە بوو حکوومەتێک هەبوو. ئەساسی جیاوازییەکی
وەک گرینگ زۆر مەسەلەیەکی کردنی چاەەسەر بۆ و خەڵک
میللیکردنینەوتهاتبووەسەرکاروسیاسەتێکیمیللیبەڕێوە
دەبرد.«)قاسملو،١٦٧،١٣٨١(و»جۆریناسیۆنالیزموئامانجو
ئەنجومەنە بوونی ساز الیحەی ئارا ڕەزم تیمسار ١٣٢٩دا ساڵی هاوینی لە -1
ئیالەتیەکانیبردەمەجلیسکەموسەدیقیەکلەموخالفانیئەمالیحەیەبووکەپەسەند

نەکرا.
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ڕوانگەدێموکڕاتیکولیبڕالیەکەیموسەدیقوشێوەیحکوومەت
کردنەکەیبەسەرخەڵکداکەلەڕێیهەڵبژاردنەوەبوو،جموجۆڵ
،۱۳۹۰ کوردەوە«)انتصار، ڕووناکبیرانی نێو خستبوە حەزی و
پرۆسەیسیاسی لە بەشدارییکورد نموونەکانی گرینگترین .)۵۸
ئێرانوپشتیوانیلەموسەدیقلەوسەردەمدا؛یەکەم؛بەشداریلە
ڕاپرسیبۆپشتیوانیلەموسەدیقبووبەجۆرێککە»لەمەهاباد
بۆالیەنگریسەڵتەنەت تەنیادوودەنگ پێنجهەزاردەنگدا نێو لە
کەوتبووەسندووقەوە«)مکداوال،٤٢٨،١٣٨٠(لەبانەشتەنیادوو
دەنگیهاوشێوەهەبوو.دووهەم؛بەشداریلەهەڵبژاردنیمەجلیسی
هەڤدەیەمدابوو،»ئەوەیەکەمهەڵبژاردندوایڕووخانیکۆماری
پاڵێوراولەالیەنحیزبیدێموکراتەوە کوردستانبوو،کەهێندێک
بەشداریئەمهەڵبژاردنەبوون،]ئەمهەڵبژردنە[لەسەرەتاکانی
١٩٥٢دابەڕێوەچوو،کەنوێنەرانیئەمحیزبەبۆوەدەستهێنانی

زۆرینەیدەنگەکانبەئاسانیسەرکەوتن١«)انتصار،همان،۵۹(.
بەشداریی کە موسەدیق محەممەدی لیبرالیی ناسیونالیزمی
کۆمەاڵنیخەڵکیوەکبنەمایدەسەاڵتداریخۆیدیاریکردبوو،
گوتاریی وەرسووڕانی تووشی کورد و دێموکرات حیزبی توانی
هۆی بە کۆمار، ڕووخانی دوای ساڵەکانی لە کە گوتارێک بکات،
فەزایپۆلیسیکوردستانخەریکبووبەرەوجۆرێکناسیۆنالیزمی
ڕادیکاڵدەڕۆی.ئەگەرچیبەهۆیچاالکینهێنییحیزبیدێموکرات
و کراوە باڵو بوونی کەم و کوردستان هێزیسیاسی تاکە وەک
سوخەنڕانیەوەکاریدەرکێشانیواتاگوتارییەکانکارێکیدژوارە،
بەاڵمبەهۆیئەوەیکەلەچوارچێوەیلێکدانەوەیگوتاری»الکالو
ومۆفەدا«جگەلەکردەوەگوتارییەزمانییەکان٢،کردەوەگوتاریە
زمانی چەشنی و گوتار ماکی ببنە دەتوانن زمانیەکانیش٣ غەیرە
کردەوە،دالەگوتارییەکانیلێدەرکێشیـن.لەمقۆناغەداسیاسەتی
وەک ئێران کەاڵنی و گشتی پرۆسەی لە بەشداری بە کوردی

1-یەکلەوکەسانەیکەپاڵێوراویحیزببوو،سارمەدینیسادقوەزیریبۆمەهاباد
بوو،کەوێڕایئەوەیکەدەنگیزۆربەیخەڵکیمەهابادیهێناوەحکوومەتینیزامی

مەهابادئیزنینەدابچێتەمەجلیسوکەسێکیدیکەیاندەستنیشانکرد.
2-اعمالگفتمانیزبانی

3-اعمالگفتمانیغیرزبانی
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لە بەشداری موسەدیق، لە پشتیوانی بە ڕێپێوانەکان لە بەشداری
ڕاپرسیوهەڵبژاردنیمەجلیس،بەکاریگەریوەرگرتنلەگوتاری
بنەمای سەر لە موسەدیق خوازی سەربەخۆیی ناسیۆنالیستی
سیاسەتی»هاوسەنگینەرێنی«١وحەولبۆنەتەوەییکردنینەوت
وئازادیلەڕێیپەرەدانبەباڵوکراوەوڕۆژنامەوگۆڤارەکانەوە،
شکڵ کوردستان، کۆماری سەردەمی گوتاریی کەشی لە جیاواز
دەگرێ.پێویستەئاماژەبەوەشبکرێکەلەساڵەکانیدەسەاڵتدارێتی
موسەدیقدازۆرترینهاوکاریلەنێوانحیزبیدێموکراتوحیزبی
تودەوەکیەکێکلەکاریگەرترینحیزبەکانیئەوسااڵنەیئێراندا
دەبیندرێ.گوتاریسیاسییکوردلەمقۆناغەدا»بەشداری«٢وەک
ئازادی وەک واتاکانی و هەڵدەبژێرێ گوتارە ئەم ناوەندی دالی
حیزبودەربڕین،وێڕایزمانیکوردیکەدالیناوەندیدەوری
خودمختاری و سەردەمە ئەم خزی٣ دالی دەبنە بوو، پێشوو
بنەڕەتی یاسای چوارچێوەی لە کورد داواکاری گرینگترین وەک
چوارچێوەی لە گوتارە ئەم دیکەی دالێکی چەشنی و مەشروتەدا

»کەشیگوتاریی«٤بەشداریداجومگەبەندیدەکرێن.

نمووداری ژمارە دوو

1-موازنهمنفی:بنەمایسیاسەتیدەرەکیمحەمەدیموسەدیقبووکەدواتربووبە
ماکی»جنبشعدمتعهد"کەپێکهاتبوولەوواڵتانەیکەسەربەهیچباڵیكیڕۆژئاوا

وڕۆژهەاڵتەوەنەبوون.
2-مشارکت

3-دالشناور
4-فضایگفتمانی

ئازادی

 بەشداری
 لە پڕۆسەی

 سیاسی
ئێران دا

زمانی
کوردی

 یاسای
 بنەڕەتی

مەشڕووتە

خودموختاری
بۆ کوردستان
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3.گوتاری سیاسی شوناس خوازانەی قەومیی حیزبی دێموکرات
موسەدیق، دەوڵەتی ڕووخانی و گەالوێژ ٢٨ی کودەتای پاش
ئەوهیوایەیکەکوردبەسیاسەتەلیبرالیوبەشداریخوازانەکانی
شێوەیەکی بە کوردستان لە چوو. نێو لە بەستبوو موسەدیقی
لە هێندێک و بوونەوە موسەدیق الیەنگرانی ڕووبەڕووی توندتر
نیوە بەشێوەیەکی لەودەورەیەدا، کە دێموکرات ڕێبەرانیحیزبی
»شا هاتن. هەاڵتن و زیندان تووشی دەکرد، چاالکیان ئاشکرا
بزووتنەوەی نیشانەکانی هەموو گەیشتنەوەی دەسەاڵت بە وێڕای
سڕییەوە«)مک ئێران سیاسی ژیانی لە کوردی ڕزگاریخوازیی
داول،٣٢٨،١٣٨٠«.ئەگەرچیداخرانیسیاسیلەهەمووجێیەکی
ئێراندادەبیندرابەاڵملەناوچەنەتەوەییەکانبەتایبەتلەکوردستان،
جیاواز دۆخەکە ژمار، دەهاتنە موسەدیق پشتیوانی وەک کە
هاوشێوەسازی سیاسەتەکانی لە بوون دڵنیا بۆ بوو.»حکومەت
زمانی،کەسانیدەرەکیبۆبەرپرسیارەتیناوەندەپەروەردەییەکانی
کوردستاندەناردوبەوپێیەچاالکییسیاسیوئازادیلەکوردستان
لە دۆخە ئەم گەڕانەوەی .)۶۱ ،۱۳۹۰ بۆوە«)انتصار، تەسک بەر
ڕوانگەیکوردەوەداخرانیدەروازەکانیگۆڕانبوو،لەمقۆناغەدا
حیزبیدێموکراتلەکۆنفرانسێکداسیاسەتەکانیخۆیبەمشێوەیە
دیاریکرد؛ڕووخاندنیپاشایەتی،دامەزراندنیشوناسێکیکوردی
لەقەوارەیدەوڵەتێکیکوردیهەڵبژێردراویخۆیداوڕزگارکردنی
هەمووکوردستان.)مکداول،٣٢٨،١٣٨٠(.لەڕاستیدائەمکۆنفرانسە
کەبۆتێکەڵکردنەوەیدووکومیتەیمەهابادوسنەودیاریکردنی
سیاسەتەکانینوێیحیزبپێکهاتبوو،دەستپێکیگۆڕانێکیمەزن
لەسیاسەتیبەشداریخوازانەوەبەرەوسیاسەتێکیدژەحکومەتی
کوردستان کۆماری دوای کە دێموکرات حیزبی بوو. ڕادیکال
پرۆسەی لە خۆی بەشداریی ئەزموونی گەورەترین و گرینگترین
دەورەی لە  ئاشکرا نیوە شێوەیەکی بە هەرچەند ئێراندا سیاسی
بە چاالکییەکانی کردنەوەی نهێنی بە ئێستا دیبوو، دا، موسەدیق
هۆیداخرانیسەراسەریسیاسییئێران،بەرەوسیاسەتیڕادیکاڵی
بەشداری لە خۆی کێشەکانی چارەی کە دەرۆیشت ڕووخێنەرانە
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لەچوارچێوەیحکوومەتیسەقامگیردانەدەدیبەڵکوتێکدانیئەم
قەوارەیەیبەڕێگەچارەیگەیشتنبەداواکاریەنەتەوەییوشوناس

خوازانەکانیخۆیدەزانی.
لەڕاستیداکودەتای٢٨یگەالوێژوداخرانیدوبارەیکەشوهەوای
و نەتەوەیی کەلێنی بوونەوەی قووڵ هۆی بووە ئێران سیاسی
ڕادیکالیزەبوونیگوتاریسیاسیحیزبیدێموکراتکەبەستێنیبۆ
خەباتیچەکداریساڵەکانی٤٨-٤٦خۆشکرد.»کومیتەیئینقالبی«ی
بە بوو کردەوەیەک دژ و دۆخە ئەو بەرهەمی دێموکرات حیزبی
نیسبەتسیاسەتەکانیپەهلەوییدووهەمکەبەشێوەیەکیئاشکرا
شوناسیکوردیکەلەدەورەیکۆمارداپشوویەکیهاتبۆوەبەر،
خستبووەژێرگوشارەوە.»کومیتەیئینقالبی«حیزبیدێموکرات،
ماوەی لە کە کردبووەشێوازیخەباتیخۆی شۆڕشیچەکداری
لەسێکوچکەیمەهاباد-بانە- دووساڵداهێندێکشەڕیچریکی
ئەم ئاکامدا لە کە )٤٢٩ ،١٣٧٣ خست)کوچرا، وەڕێ سەردەشت،
سیاسی گوتاری لە بوو وەرسووڕانێک کە چەکدارییە بزووتنەوە

کورددا،سەرکوتکرا.
لەتایبەتمەندییەسەرەکییەکانیئەمقۆناغەدەستبردنبۆچەک
وشەڕیچریکیەکەبەپێچەوانەیدەورەکانیپێشووڕوودەدا،ئەوە
لەحاڵێکدایەکەتەنانەتلەسەردەمیکۆمارداکەئەرتەشبەرەو
مەهابادبۆخستنەوەژێردەسەاڵتیخۆیوەڕێدەکەوێ،حیزبی
دێموکراتدەستبۆچەکنابا.دیارەوەکگوترا،توندبوونیزمانی
ئەوحیزبەبەهۆیسیاسەتەکانیپەهلەوییدووهەمپاشکودەتای
٢٨یگەالوێژە،کەقووڵبوونەوەیکەلێنینەتەوەییلێدەکەوێتەوە
ولەئاکامدادەبینینگوتاریسیاسیحیزبیدێموکراتگۆڕانیبە
سەردادێ.»ئەگەرنیزامیسیاسیدەسەاڵتدارسیاسەتێکیگونجاو
بۆ باش بەستێنێکی قەومیدەتوانێ نەکا،کەلێنیشوناسی پەیڕەو
جموجۆڵیتوندوتیژخوازانەسازبکاولەوەهادۆخێکداداواکارییە
شوناسخوازانەکانبەئاسانیدەتواننبەرەوئەمشێوەجموجۆاڵنە
بڕۆن«.)ایوبی،٧٥،١٣٨٧(لەمقۆناغەشداوەاڵمنەدانەوەیحکوومەت،
نەبوونی و کوردستان سیاسیی کەشوهەوای زیاتری داخرانی
جێبەجێ بۆ بەدواداچوون و داواکاریەکان گەیاندنی بۆ دەرفەت
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کردنیان،بووەهۆیقووڵبوونەوەیکەلێنینەتەوەیی،وەکیەکێک
لەگرینگترینکەلێنەکانیشوناسیوشکڵگرتنیخەباتیسیاسی
ڕادیکاڵ و دێموکرات ئینقالبی«حیزبی لەچوارچیوەی»کومیتەی
بوونیگوتاریسیاسییکورد،کەدژکردەوەیەکبووبەدۆخیزاڵ
بەسەرکوردستاندا.لەتایبەتمەندیەکانیگوتاریسیاسییکوردلەم
قۆناغەدا؛پێکهاتنیپەلەچریکیەکانوهێندێکشەڕیناوبەناولە
ناوچەسنوورییەکانیکوردستاندایە،کەوەک»کردەوەیەکیگوتاریی
نازمانی«)عملگفتمانیغیرزبانی(لەچوارچێوەیسیاسەتەکانی
حیزبیدێموکڕاتکەلەکۆنفڕانسیدووهەمیئەمحیزبەدا؛ڕووخانی
هەموو کردنی ئازاد و کوردی دامەزراندنیشوناسێکی پاشایەتی،
کوردستان،ناویدێت،پێویستەلێکدانەوەیلەسەربکرێ.هەڵبەتئەم
سیاسەتانەهێندێکبابەتوپرسنکەلەسەردەمیکۆماریشدانەبە
شێوەیتێئۆریونەبەشێوەیکردەوەیینەهاتەبەرباسوپالنی
حیزبیدێموکڕاتوکۆماریکوردستاننەبوون.لەمسەردەمەشدا
وەکسەردەمیکۆمارکەیەکەمینقۆناغیپێکهاتنیگوتاریسیاسی
کوردبوو،جەختلەسەرچەمکیشوناسدەکرێ،بەاڵموەکئەو
سەردەمزمانیکوردیچەشنیچەمکێکیشوناسی،زەقنابێتەوە،
چەمکێک گوتارەیە. ئەم چەمکی سەرەکیترین ئیتنیک بابەتی بەڵکو
خەباتی کردنی ساز توانایی دیکە دالێکی و واتا هەر لە پتر کە
چەکداریهەیەوئەگەرهەلیبۆبڕەخسێدەتوانێکۆمەالنیخەڵک
بێنێتەمەیدان،کەباشتریندۆخبۆئەمبابەتە؛بۆشاییدەسەاڵتو
الوازییناوەندە،کەلەوسەردەمدائەمهەلەبۆکومیتەیئینقالبیی
حیزبیدێموکڕاتنەڕەخسا،چونمحەمەدڕەزاشا،پاشکودەتای
لە هەر و داڕشتبوو بەهێزی دەسەاڵتێکی بناغەی گەالوێژ، ٢٨ی
دابووە ئەمنی زۆری سەرنجێکی کۆمارەوە هەرەسهێنانی دوای
کوردستانوئیزنیهیچجۆرەڕێکخستنێکیلەمناوچەیەدانەدەدا.
کەواتەگوتاریسیاسییکوردلەمقۆناغەدا،شەڕیچریکیدەبێتە
دالەناوەندییەکەیوهێندێکچەمکیوەکڕووخاندنیپاشایەتیو
ئازادیهەمووکوردستانوەکدوودالینوێیگوتارییوزمانی
دالی هێندیک وێڕای شوناسی، چەمکی گرینگترین وەک کوردی
دیکەکەلەگوتارەکانیپێشووشدابوونیانهەبووە،لەچوارچێوەی
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گوتارێکینەتەوەویستیشوناسخوازانەداجومگەبەندیدەکرێنو
ناوەندی دالی وەک بەشداری دالی گوتارە. ئەم پێکهێنەری دەبنە
قۆناغیپێشوویگوتاریسیاسیحیزبیدێموکراتدەخرێترەالوە

وئەمواتاڕادیکاڵەواتەشەڕیچریکیدەخرێتەجێی.

نمووداری ژمارە سێهەم

٤.گوتاری سیاسیی شوناس خوازانەی
بەشداری ویستی حیزبی دێموکڕات

حیزبی سیاسی گوتاری جیاوازەکاندا، قۆناغە لە ئەگەرچی
لەژێرکاریگەریڕووداوەسیاسیوکۆمەاڵیەتییەکاندا دێموکرات
گۆڕانکاریبەسەرداهاتووە،بەاڵمئەمگۆڕانکارییەبەمانایشیفتێکی
ئەرێنیوکاریگەرنەبووە،بەڵکوبەهۆیئەوەیکەئەموەرچەرخانانە
و ئێران سەر بە زاڵ بارودۆخی  بەرامبەر بووە کردەوەیەک دژ
ئەم چوارچێوەی لە ئەرکەکان ڕاپەڕاندنی کەواتە کوردستاندا،
گۆڕانکارییەگوتارییەداهێندێکجارسەرکەوتوونەبووە.گوشارەکان
کرانەوەی و قۆناغێکدا لە دۆخیچاالکیسیاسی کردنی دژوار و
ڕێژەییکەشوهەوایسیاسیلەسەردەمێکیدیکەداکەسەرچاوەی
لەجۆریناسیۆنالیزمیناوەنددایە،بۆتەهۆیگۆڕانکاریلەگوتاری
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کومیتەی دوایشکستی سااڵنەدا. لەو دێموکرات حیزبی سیاسیی
ئینقالبیحیزبیدێموکراتلەشەڕیچریکیدژبەڕێژیمیپاشایەتی
ئامانجی کردبووە ڕووخاندنەکەی کومیتەیە ئەم کە پەهلەوی
سەرەکیخۆی،حیزبیدێموکراتوێڕایوەرچەرخانێکیگوتاریی،
حەولیڕێکخستنەوەیخۆیدەداوهێندێکپالنیدێموکراتیککە
نێو بوودەخاتەوە پەسندیحیزبیسەردەمیکۆماریکوردستان
چریکی بزووتنەوەی شکستی ڕاستیدا لە سیاسییەکەیەوە، گوتارە
قۆناغەدا لەو لەمجۆرەیخەبات  نەکردنیجەماوەر پێشوازی و
-بەپێچەوانەیقۆناغەکانیدواترواتەلەساڵەکانییەکەمیهاتنە
سەرکاریکۆماریئیسالمیداخەباتیچەکداریپێشوازیەکیمەزنی
دروشم هەڵبژاردنی سەرەکیی هۆکاری - دەکرێ لێ جەماوەری
لە »کەواتە بوو. دێموکراتەوە حیزبی الیەن لە نوێ وشێوازێکی
خودموختاری و ئێران بۆ دێموکراسی دروشمی ١٣٥٠ەوە، ساڵی
بۆکوردستانوەرگیرا،هەڵبژاردنیوەهادروشمێکحەولبووبۆ
قەوارەبەخشینبەداواکارییەکانیکوردلەچوارچێوەیەکیگونجاودا
)١١٠ ،١٣٨٨ نێونەتەوەیی«)رومانو، وکۆمەڵگەی ئێرانییەکان بۆ
ئەگەرچیخەباتدژبەحکوومەتیپەهلەویوەکگوتاریدژبەری
ئەم گوتاریی قەوارەبەندی دێموکرات، حیزبی سیاسیی گوتاری
گوتارەپێکدێنێ،بەاڵمهەرگیزوەکقۆناغیپێشووشەڕیچریکی
بەشێکلەڕەفتاریسیاسیئەمحیزبەیپێکنەدەهێنا،لەڕاستیدالەم
قۆناغەداگوتاریسیاسیحیزبفۆرمێکیواقعبینانەونێوانگیرتربە
خۆیەوەدەگرێوخۆیلەچوارچێوەیەکداجومگەبەندیدەکاکەهەم
ئیمکانی دەداتە تایبەت هەمسەرنجێکی و ڕابگرێ دژایەتی کەشی
وەرگرتنیکۆمەاڵیەتیوڕێکخستنیانلەمچوارچێوەگوتارییەدا.
بەشێوەیەککەئەمگوتارەبەڕاکێشانیسەرنجیژمارەیەکیزۆر
لەجەماوەر،بەرەوپیریشۆڕشیگەالنیئێرانلە٥٧دادەڕواوبە
ورووژاندنیبابەتیسەرنجڕاکێشترلەسەربنەمایداواکارییەکانی
هاوڕێ خۆی لەگەڵ خەڵک زۆری بەشێکی کوردی، کۆمەڵگەی
دەکا،بەچەشنێککەپاشسەرکەوتنیشۆڕش،دەبێتەگەورەترین
حیزبیسیاسیکوردستانوتەنانەتناوچەنەتەوەییەکانیئێران،بە

پێگەیەکیمەزنیکۆمەاڵیەتیەوە.
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لەدۆخێکداکەکوردستاندەستەویەخەیگەشەیناهاوسەنگی
لەو زۆر بەشێکی بوو، شا ڕەزا محەمەد تەوەرکانی گەشە پالنە
الوانەیکوردکەوێڵیکاربوونڕوویانکردەناوەند،ئەمکۆچە
بەپێچەوانەیناوچەکانیناوەندیئێرانکەبووەهۆیتێکچوونی
نەتەوەیی)سەراسەری(، قازانجیشوناسی بە ناوچەییان، شوناسی
و ئیتنیکی شوناسی  بوونی هێز بە هۆی بووە کوردستان لە
بەرامبەر  لە کوردستان کەوتوویی دوا نیسبەت بە تێگەیشتنێکی
لەو دێموکرات حیزبی ،)٤٣٩ ،١٣٨١ کرد«)داول، ساز دا ناوەند
ئەوەیکە وێڕای کە جیاواز ڕێبەرایەتیەکی سێحەبی ببوە سااڵنەدا
دەرکێکیدوروستیلەدۆخیسیاسیئێرانهەبوو،گەرانەوەیبۆ
بۆ خودموختاری کە کوردستان کۆماری سەرەکییەکانی دروشمە
ڕێگای نەخشە کردبووە بوو ئێران بۆ دێموکراسی و کوردستان
لە بەشداری ساڵەکانی ئەزموونی کە بوو کاتێکدا لە ئەوە خۆی،
گەڵ لە هاوکاری مەسەدیقدا، دەورەی لە ئێران سیاسی پرۆسەی
گوتارێکی دەبوو کەواتە هەبوو. چریکیشی وشەڕی تودە حیزبی
لە کردن باس ئیمکانی الیەکەوە لە کە بکا نوێنەرایەتی سیاسی
ئیمکانیڕاکێشانی  لەالیەکیدیکەوە ئێرانیداهەبێت، چوارچێوەی
سەرنجیکۆمەاڵنیکوردستانیهەبێوهەروەهائیمکانیئەوەشی
هەبێکەشوناسیکوردیکەبەهۆیگەشەیناهاوسەنگپڕڕەنگتر
ببوووەکچەمکێکیگرینگیئەمگوتارەجومگەبەندیبکا.ئەوەلە
کاتێکدابووکەحیزبیدێموکراتوەکتاکەهێزیسیاسییکورد،
هەڵبژارد بۆخۆی دروشمانەی ئەو کۆنگرەیسێهەمیخۆی دوای
دەکرد خۆش شۆڕشگێڕانەی دۆخی بە گەیشتن بەستێنەکانی کە
چارەنووسی بە خۆی چارەنووسی دیکە قۆناغێکی هەر لە پتر و
سەردەمەدا، لەو کەواتە دابۆوە. گرێ ئێرانەوە کۆمەاڵنی گشتیی
گوتاریسیاسییحیزبیدێموکراتپێویستبووهەمجەختبکاتە
سەرئامانجەکانیکۆماریکوردستانوگوتارەشوناسخوازانەکەی،
لەگەڵ هاوڕێیەتی لە بیر موسەدیق سەردەمی وەک ئەوەیکە هەم
بزووتنەوەیسەراسەریئێرانبکاتەوە.جەختکردنەوەیدووبارەلە
سەردروشمیخودموختاریبۆکوردستانودێموکراسیبۆئێران،
زیادکردنیوشەی»ئێران«بەناویحیزبیدێموکراتیکوردستان
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ئورووپاوە و عێراق لە ڕێبەرایەتیحیزب ئەندامانی گەرانەوەی و
تاران و کوردستان شارەکانی بە باڵوبوونەەوەیان و ئێران بۆ
دا)حەسەنزادە،٢٥٤،١٣٨١و٢٧٨(،بەشێکلەوکردەوەگوتاریانە
پێک لەوسەردەمەدا کوردیان گوتاریسیاسیی هەوێنی کە بوون
ئەم نیو لە پاشایەتی ئەگەرچیدروشمیڕووخانیڕژیمی دەهێنا.
گوتارەدابوونیهەبووبەاڵمتەنانەتلەمانگەکانیکۆتاییتەمەنی
ئەمحکوومەتەشداشەڕیسەربازیوچریکیوەکقۆناغیپێشوو
پێڕەونەکرا.هەروەکگوترا،بەهێزبوونیشوناسیکوردیبەهۆی
گەشەیخۆئاگاییگشتیکوردەوەکەبەرهەمیگۆڕانیکۆمەڵگەی
ئێرانوگەشەیشارنشینیوپێشکەوتیڕێژەییئابووریوگەشەی
ناوەندیەکانی ناوچە و ناوەند نیسبەت بە کوردستان ناهاوسەنگی
ئابووری بارودۆخی گۆڕانی و پێشکەوتن داواکاری بوو، ئێران
کوردەوە. سیاسی ئەدەبیاتی و پالن جارکەوتە یەکەم بۆ خەڵکی
گەشەیشوناسیکوردیلەپێوەندیلەگەڵچەمکیئیتنیکدانەبوو،
بەڵکووجۆرێکهەستبەهەاڵواردنبەنیسبەتناوچەکانیدیکەی
بە بەهۆیسەرنجدان کورد، نوێیەی »ئەمخۆئاگاییە بوو، ئێران
داول،٤٣٩،١٣٨٠( ئەستاند«)مک پەرەی دواکەوتووییکوردستان
بەوهۆکارانە؛گوتاریسیاسیحیزبیدێموکرات،لەچوارچێوەیئەم
دروشموکردەوەگوتاریانەوهەستیهەاڵوردنەداپێکهات.کەواتە
قۆناغەدا لەم کە گوتاریەیە چەمکە ئەم ئیتنیکی، غەیری شوناسی
لەئاکامی کە ناوەندی دالی دەبێتە پادرادۆکسیکاڵ واتایەکی وەک
هاوڕێیەتیلەگەڵواتاگەلێکیوەکدێموکراسیبۆئێران،زیادبوونی
ناویئێرانبەحیزبیدێموکراتیکوردستانولەکۆتاییدابەشداری
لەخەباتیسەراسەریدژبەحکوومەتیپەهلەویداماناپەیدادەکاو

ئەوچەمکانەبەدەوریخۆیەوەجومگەبەندیدەکات.
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نمووداری ژمارە چوارەم

ئاکام

پەهلەوی بۆ قاجارەوە لە ئێران دەسەاڵتدارانی ڕوانگەی گۆڕانی
دەسەاڵتدارێتیدا شێوەی لە مەزن گۆڕانکارییەکی کە هۆیــەی بەو
ئەم ئێران. کۆمەاڵیەتی بەستێنی بنەڕەتی گۆڕانی هۆی بووە بوو،
گۆڕانکارییانەبەشێوەیەکڕوویاندا،کەبووەهۆیڕوودانیهێندێک
کەوناراخوازی ناسیۆنالیزمی کوردستانیشدا. لە گــەورە گۆڕانی
قەومییپەهلەویکەئەویتریخۆیلەجۆراوجۆریئێراندادەدی،
ئەم سڕینەوەی بە خۆی بەئامانجەکانی گەیشتن ڕێگای باشترین
جیاوازیەئیتنیکیونەتەوەییانەدەزانی.لەڕاستیدادەوڵەت-نەتەوە
سڕینەوەی و ئاسیمیالسیۆن بنەمای لەسەر ڕەزاشــا سازییەکەی
خزمەت لە نەیتوانی تەنیا نە کولتووریەکان و ئیتنیکی جیاوازییە
قووڵبوونەووی هۆی بووە بەڵکو بێ دەوڵەوتسازدا ناسیۆنالیزمی
کەلێنینەتەوەییوەکیەکێکلەکەلێنەشوناسیەکانیکۆمەاڵیەتی.
وەک دێموکرات حیزبی پێکهاتنی و کەلێنە ئــەم قووڵبوونەوەی
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حیزبێکیکوردیناسیۆنالیستلەدەوریکەلێنیقەومی-نەتەوەیی،
نیشانەیناسەرکەوتوبوونیئەمپرۆژەیەبوو.کەبەسازبوونی
هەلومەرجیتایبەتییدوایخەرمانانی١٣٢٠وسازبوونیبۆشایی
دەسەاڵت،کوردستانئەوهەلەیبۆڕەخسادژکردەوەنیشانبداو
بەدامەزرانیحیزبیدێموکراتوپاشانکۆماریکوردستانبناغەی
یەکەمگوتاریسیاسییکورددژبەگوتاریناسیۆنالیستیکەونارا
خوازیڕەزاشابەپێشەنگێتیدێموکراتداندرا.کەواتەلەدەورەی
کە ناسیۆنالیزمێک نیسبەت بە ــردەوە دژک وەک و پەهلەوییەکاندا
کەلێنی بوو، ئێران جیاوازییەکانی بۆ ڕوانینیان شێوە سەرچاوەی
قەومییانەتەوەییبەردەوامزیندووبووەولەبەستێنیسیاسیی
حیزبی دامەزرانی کە کێشە، و قەیران پێکهاتنی هۆی بۆتە ئێراندا
بەرهەمی گوتارەکەی گۆرانی و چاالکی بە ــژە درێ و دێموکرات
حیزبی دامــەزرانــی سەرەتای لە کرا باس وەک بارودۆخەیە. ئەم
سیاسیی گوتاری ٥٧دا، لە ئێران گەالنی تاشۆڕشی دێموکراتەوە
کوردچوارقۆناغیبەخۆیەوەدیتووەکەبەکاریگەریلەبارودۆخی
سیاسیوکۆمەاڵیەتیوشێوەڕوانینیدەسەاڵتدارانیئێرانگۆڕانی
ناسیۆنالیزم قۆناغانەدا، ئەم لەسەرجەمی دیارە هاتوە. سەردا بە
نیسبەت بە کــردەوە دژ لە هەڵبەت سیاسی، گوتاری ڕۆحی وەک
جۆریناسیۆنالیزمیناوەنددابوونیهەیەولەهەرسەردەمێکدا
تایبەتمەندیخۆیدەبەخشێبەگوتاریسیاسیحیزبیدێموکرات.
وپێداویستی هەلومەرج و ــارودۆخ ب نیسبەت بە گوتارەکان دیــارە
دێموکراتیش حیزبی سیاسیی گوتاری و مەیدانەوە دێنە کۆمەڵگە
بەپێیزەرورەتەمێژووییەکەیولەدژایەتیلەگەڵگوتاریسیاسی
و واتا لەگەڵ دژایەتی لە و سیاسییەوە ساحەی هاتۆتە ناوەنددا
دالەکانیئەمگوتارەدژبەرە،گۆرانیبەسەرداهاتوەیاشکڵیگرتوە.
لەڕاستیداگوتاریسیاسیحیزبیدێموکراتولەئاکامداگوتاری
سیاسیکوردگوتارێکیدژکردەوەییەولەوەاڵمیگوتاریناوەنددا
هاتــوە. پێدا گۆرانی گوتارە ئەو گۆڕانی بە و خستوە ڕێک خۆی
جگەلەقۆناغیچوارەم،واتەقۆناغیکۆتاییکەگوتاریسیاسیی
دێموکراتهاوڕێلەگەڵسەراسەریئێرانبەرەوپیریشۆڕشێک
دەچنکەئاکامەکەیڕووخانیحکوومەتیپاشایەتییە،لەمقۆناغەدا
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وێڕایئەوەیکەلەناوەندوبەتایبەتلەمانگەکانیئاخرداچاکسازی
بەڕێوەیەوچاوەڕواندەکرێکەحیزبیدێموکراتبۆوەاڵمیئەم
چاکسازیەگوتارێکینەرمبەکاربێنێ،بەاڵمئەوشتەڕووناداو
دێموکرات حیزبی و ئارادایە لە هەر پاشایەتی ڕووخانی بڕیاری
کۆمەڵگەی ســەر بە خــۆی گوتارەکەی کــردەوەیــی شێوەیەکی بە
کوردیدازاڵدەکا،بەچەشنێککەپاشڕووخانیئەمحکوومەتەش
مەیدانی دێنە دیکەش الیەنی و حیزب ئەوەیکە وێڕای گوتارە ئەم
سیاسەتیکوردیەوە،بەاڵمهەرزاڵدەمێنێتەوەوئەوالیەنەنوێیانە
نەخشیوردەگوتاریسیاسییکوردلەدەورانیکۆماریئێسالمیدا

دەگێڕن،کەتائێستاشئەمدۆخەوەکخۆیماوەتەوە.
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حیزبی دێموکرات و گرینگی دانی
بە پرسی کۆمەاڵیەتی

جەلیلگادانی
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شەڕی هاوپەیمانانی هێزی هاتنی بەسەر تــەواو ساڵێکی هێشتا
دووهەمیجیهانیبۆئێرانبەتایبەتیداگیرکردنیباکووروڕۆژئاوای
ئێرانلەالیەنئەڕتەشیسوورکەبوونەهۆینەمانیهێزینیزامیی
پیاوانی تێنەپەڕیبوو، کورستان لە بەشێک لە دیکتاتۆر ڕەزاشــای
تێکۆشەریکوردلەشاریمەهابادکۆمەڵەیژیانەوەیکوردیانلە

٢٥یگەالوێژیساڵی١٣٢١دادامەزراند.
چونکوحیزبیدێموکراتیکوردستانلەسەربنەمایئەوکۆمەڵە
دامەزراوە،بەپێویستدەزانمئاماژەبەهێندێکلەکارەکانیبکەم.
تێکۆشانیئەوکۆمەڵەلەناوچەیموکریانزۆرزووپەرەیئەستاند.
حکوومەتیتارانلەکردەوەداحاکمییەتیخۆیلەمدەڤەرەلەدەست
چووبوو.بەشیزۆریئەرکەکانیحکوومەتیکەوتبوەسەرشانی
خەڵکخۆی.لەوسەردەمیشداکۆمەڵەژ-کیەکەمحیزبینەتەوەیی
ڕۆژهەاڵتیکوردستانبوو.وێڕایتێکۆشانیسیاسیوپەرەدانبە
هەستینەتەوایەتیلەزۆرشوێنبەتایبەتیلەشاریمەهاباد،زێدی
لەدایکبوونی،زۆربەیگرفتەکانیخەڵکیانحەلدەکرد.بەتایبەتی
لەدووبواریفەرهەنگیوئاسایشەوەهەنگاویبەنرخیهەڵێناوە.

»قۆڵسوور«ەکانیژ-کخۆبەخشانەشەووڕۆژئامادەیخزمەت
بوون،ئەرکیئەمنییەتوئاسایشیشاریانوەئەستۆگرتبوو،هەموو
کاتئامادەیبەرەنگاربوونەوەیهەرهێرشێکبوونکەڕەنگبوولە
الیەنهێندێکعەشیرەتیهەلپەرستبۆتااڵنوبڕۆبکرێتەسەرشار.
لەزۆربەیگەڕەکەکانیشاربنکەیتایبەتداندرابوون.شەوانەش
پێ ئەرکی شەقامەکان و کــۆاڵن و کوچە لە گــەڕۆک شێوەی بە
نیزیک و دوور لە ڕووداوێــک ئەگەر دەدا. ئەنجام ئەسپێردراویان
خەڵکەوە هانای بە دابــا ڕووی دەوروبــەریــش دێهاتی لە تەنانەت

دەچوون.
هەمووە ئەو کە سەربازخانە وەک حکوومەتی بنیادی هێندێک
هێزەیتێیدابووبەدووبۆمبیگچکەوکەمهێزیتەیارەڕەشەکەی
سۆڤییەتکونەمشکیانلێببووبەقەیسەریوهەاڵتبوونوچۆڵیان
کردبوو،یاسیلۆوژاندارمەریکەبێخاوەنمابوونەوە،هەرچەند
هێندێکیانتااڵنکرابوون،بەاڵمژ-کپارێزەریتایبەتیبۆدانابوون
یەکەمڕۆژەکانی لە کە لەوەی نەکرێنو تاساختومانەکانوێران
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هەر نموونە بۆ نەکرێن. وێران زیاتر کرابوون تااڵن چۆلبوونیاندا
سەربازخانەکەدواترکرایەپێشمەرگەخانە.

لەبواریفەرهەنگیشەوەمەجالیاننەدائەوخوێندنگانەیهەبوون
ئەندامی ببوونە زۆریان کە شار فەرهەنگیی ئەندامانی و دابخرێن
کۆمەڵەیژ-کنەیانهێشتقوتابییەکانلەخوێندندواکەون،بەڵکوو

هەنگاویگەورەشیانهەڵگرت.
و »گــەالوێــژ« ناوەکانی بە شەوانە قوتابخانەی دوو دانانی بە
ئــەودەمخوێندنو تا کــوردیکە فێرکردنیزمانی بۆ ــازادی« »ئ
بە باشیان بووخزمەتێکی یاساغ تــەواوی بە کــوردی بە نووسین

الوانکرد.
یەکلەومەدەرسانە»گەالوێژ«لەخانوویحاجیئەحمەدگادانی
لەگەڕەکیقووڵەقەبڕان،بەسەرۆکایەتییمەالعەبدوڵالداوودی،
و ژ-ک کۆمەڵەی دامەزرێنەرانی لە یەکێک مەال خاڵە بە ناسراو
لەکوچەی ناوی»ئــازادی« بە لەگەڕەکیهەرمەنیان دووهەمیان
»عەلی بــەوەج فەرهەنگیی لێپرسراوی بە مەولوودی محەممەدی
خۆجێیی مامۆستای چەند لە جگە دەچــوون. بەڕێوە گولجەبینی«
بەڕێزان؛ڕەوانشادانعوسماندانش،محەممەدتۆفێقوردی،کەریم
زەند،نووریئەحمەدتەهابەنۆبەلەودووقوتابخانەیەدەرسیان

دەگوتەوە.
بەچەشنێک الو پۆڵێک کەمدا ماوەیەکی لە توانییان بەڕێزانە ئەو
فێریخوێندنونووسینیزمانیکوردیبکەنکەپاشتەواوبوونی
و گوتنەوە کــوردی مامۆستای بوونە لــەوان هێندێک دەورەکــەیــان

خزمەتیباشیانکرد.
وابزانمزیاتربەمەبەستیتەمرینیحکوومەتداریبووکەژ-ک

میرمیرێنینەریتیکۆنیکوردییزیندووکردەوە.
یەکیانبەمیرایەتییمستەفاسیاسەریلەگەڕەکیهەرمەنیانو
ئەویتریانلەگەڕەکیڕزگەریانبەمیرایەتییحەمەدەمینیاحەمەی

حەسەنزارابەڕێوەدەچوو.
هەرکام کرابوو. ساز بۆ تایبەتییان بەرگی جو میرانە دوو ئەو
پۆلێکالویبەوەجوکارگێڕیانقۆڵسووریژ-کیانبۆدابینکردنی

ئەمنییەتلەدەوربوو،هەرحوکمێکیکردبایانبەڕێوەدەچوو.
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»سوڵتان نمایشی دوو سەرشانۆی بەهێنانە ک ژ- کۆمەڵەی
و وشنۆ نەغدە و مەهاباد لە نیشتمان« »دایکی و سەالحەدین«
بۆکان،کەلەهەرکاملەوشارانەچەندڕۆژنیشاندران،کاریگەریی
بوونی بڕوابەخۆ نەتەوەییو لەسەرگەشەکردنیهەستی زۆری

خەڵککرد.
یەکەم وەک »نیشتمان« بەپێزی گۆڤاری باڵوکردنەوەی و چاپ
لەوسەردەمەدا ئۆرگانیکۆمەڵە لەڕۆژهەاڵتو باڵڤۆکیکوردی
یەکلەکارەبەرچاوەکانیفەرهەنگیوڕووناکبیرییسەردەمبوو
کەبۆچاپکرانیچەندژمارەدەچوونەتەوڕێزولەڕێگەیدۆستانێک
و دەکــرد چاپیان بــووە، چاپخانەدا و چــاپ ــاری دەک دەستیان کە

دەیانهێناوەکوردستانوباڵویاندەکردەوە.
کە هەبوو کارەکانیژ-ک بە بڕوا ئەوەندەیان لەڕاستیداخەڵک
ئێرانیان حکوومەتی دیاریکراوی »فەرماندار«ی قسەی بە نەتەنیا
نەدەکردکەلەوکاتدالەسەرۆکعەشیرەتەکاندادەندران،بەڵکووو

یەکدووجاربەخۆپیشاندانلەشاروەدەریاننان.
بە بوونی و ک ژ- کۆمەڵەی نێو بۆ محەممەد قــازی هاتنی بە
ئەندامیئەمڕێکخراوە،وەزعیژ-کزۆربەرەوپێشترچوو.هەم
وەزنیچووەسەروهەمکەسایەتییەکانیکوردستانلەدوورو
نیزیکڕوویانتێکرد.هەروەکهێندێکلەئەندامانیبەڕێوەبەری
پێشبینییانکردبوودوایماوەیەکقازیمحەممەدبووبەمۆرەی

هەرەگرینگیئەمڕێکخراوەیە.
نیزیکیی و سۆڤییەت ئازەربایجانی بۆ سەفەر دوو یەک دوای
پاش و الیەک لە ئازەربایجان دێموکراتی فیرقەی دەگەڵ دۆستانە
پێویستیی حوکمی بە ک، ژ- بەڕێوەبەرانی زۆری تەکبیروڕایەکی
هەلومەرجوزەمان،بەدەنگیزۆربەیهەرەزۆریڕێبەڕانیکۆمەڵە،

ئەوڕێکخراوەبووبە»حیزبیدێموکراتیکوردستان.«
ئەوحیزبەمۆدێرنەبەڕاگەیاندنیبەرنامەیەکی٨مادەییکەلە١/
١٣٢٤/٨بەواژۆیدەیانکەسلەڕێبەڕانوکەسایەتییەکانیکۆمەڵە
چاپوباڵوکرایەوەبوونیخۆیڕاگەیاند.لەوڕاگەیاندراوەدابەشی

بەرچاویپێویستییەکانیئەوکاتیکۆمەڵگەگونجابوو.
لەماوەیەکیکورتدائەوحیزبەکەلەسەربنەمایکۆمەڵەدامەزرا،
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خستنە دوای و بەست مەهاباد شــاری لە هــەر کۆنگرەی یەکەم
بەرباسیبەرنامەکەوباسوخواسێکیزۆرلەسەری،هەرلەم
کۆنگرەیەداگرینگییزۆرزیاتردرابووبە٢٢مادەکەدواترلەمانگی
سەرەماوەزی١٣٢٤یهەتاویداباڵوکرایەوەکەبریتیبوولەچوار

فەسڵو٢٢مادە.
هەرلەوکۆنگرەیەداقازیمحەممەدوەکسەدریحیزبوڕێبەڕ
بەرنامە لەو هەڵبژێردران. ناوەندی کۆمیتەی ئەندامی کەس ٢٣ و
نوێیەداهەمووپێداویستییەکانیکۆمەڵگەیەکیمۆدێرنوپێشکەوتوو،
کەئێستاشلەزۆرواڵتپیادەکراوەپێشبینیکرابوو.بۆنموونە
ئاماژەبەچەندخاڵلەوبەرنامەدەکەینکەزیاترباریدێموکراتی

وکۆمەاڵیەتییدەگرتەوە:

١-ناویحیزب:حیزبیدێموکراتیکوردستانە.
بەباوەڕیمنلێرەدابۆیەئاماژەبەئێرانیانبەشێکلەئێران

نەکراوەکەکوردستانبەیەکخاکویەکنەتەوەدەناسێندرێ.
٢-حیزبلەسەرئەوبناخەیەدامــەزراوە:»حەقیقەت،عەداڵەت،

تەمەدون.«
هەموونیزامنامەوقانوونەکانیحیزبپاشپەسندکرانلەکۆنگرە،

جێبەجێئەکرێن.
بەمواتایەبۆیەکەمجارحیزبلەڕێبەرییتاکەکەسیوعەشیڕەتی
وکوێخامەنشیوشێخایەتیدەردەچێوبەشێوەیدێموکراتیکو

بڕیاریگشتیبەڕێوەدەچێ.
دێموکراسی، بنچینەی سەر لە ئەبێ کوردستان لە هەروەها -٤
قازانجەکانیکۆمەاڵنیخەڵکڕەچاوبکرێ.ئەبێبێگوێدانەجیاوازیی
مەجلیسی بۆ نوێنەر هەڵبژاردنی بۆ مەزهەبی، و قەومی و میللی

شوڕایمیللیمافیوەکیەکیانهەبێ.
٥-ئامانجیحیزببریتییەلەپەرەپێدانیدێموکراسی،لەسەرئەو

بنچینەیەتێدەکۆشێبۆخۆشیمرۆڤایەتی.
بە دەکــا دەس ئەوەیە میللی حکوومەتی هەنگاوی یەکەمین -٨

ئاوەدانکردنەوەیواڵت.
و دایرەکان و مەئمورانیکیشوەریوسیاسی ئەبێهەموو -٩
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کشتوکاڵکوردبن.لەئیداراتدادەبێبەزمانیکوردیبنووسرێ.
١٠-حیزبتێدەکۆشێبۆگەشەپێدانیکشتوکاڵماشێنبکڕێو
بەباشی ئەهێنن، بەرهەمی جوتیاران بەروبوومەی ئەو ئەدا هەوڵ

بفرۆشرێ.
١١-حیزبتێدەکۆشێبۆئاوەدانیوپاراستنیلەشساغیدێهات
وبۆنەهێشتنیئەوکۆسپانەیلەڕێیهاتوچۆلەدێیەکبۆدێیەکی

دیکە.
مەزهەبی و قەومی و نەتەوایەتی جــیــاوازی بەبێ حیزب -١٢
ئابووریوفەرهەنگیولەشساغیی لەژیانیسیاسیو حیمایەت

هەمووزەحمەتکێشاندەکاتکەلەکوردستاندەژین.
١٣-بەمەبەستیپەرەپێدانیزانستوشارستانیەتینێوخەڵکی
ئەکرێتە ناوەندی و سەرەتایی قۆناخەکانی خوێندنی کوردستاندا
دەرس ــوردی ک زمانی بە قوتابخانەکاندا هەموو لە و ئیجباری

دەخوێندرێ.
خەڵکی پێویستییەکانی دابینکردنی بۆ میللی حکوومەتی -١٩
و دژیسەلەم بەتوندی ڕەحەت، و هەرزان ڕیگای بە کوردستان

گرانفرۆشیوموحتەکرانڕادەوەستێ.
٢١-ئەبێلەهەمووکاروباریسیاسیوئابووریوکۆمەاڵیەتیدا

ژنانوەکوپیاوانمافیوەکیەکیانهەبێ.
٢٢-ئەبێمافیکەمەنەتەوەکانکەلەکوردستاندائەژین،وەکوو

ئازەربایجانی،ئەرمەنیوئاشووریبەتەواویدابینبکرێ.

بەباوەڕیمننوقستانییگرینگیئەوبەرنامەئەوەیەکەمادەی
٥یبەرنامەیپێشووهەڵگیراوەکەبریتیبوولە:»دەبێلەسەر
ئەساسیقانوونێکیگشتیینێوانالدێیوخاوەنمڵکداڕێککەوتنێک

پەسەندبکرێکەدواڕۆژیهەردووالدابینبکرێ.
بەمجۆرەحیزبیدێموکراتیکوردستانبووبەجێیئومێدیهەموو
هەموو درێــژەدەری هەر نەک لەڕاستیدا کوردێکیخاوەنهەست.
کارەباشەکانی»ژ-ک»بوو،بەڵکووگەلێکمەسەلەینوێیهێنا
ئاراوەکەلەگەڵدنیایمۆدێرنوپێشکەوتوودەگونجاوبێگوماننە
لەحکوومەتیتارانبەڵکوولەسیستەمەکانیپاشایەتیوکۆماریی
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دەوروبەرباسیشیانلێنەدەکرا.
دونیای لە توانی کە بــوو کوردستان دێموکراتی حیزبی ئــەوە
قەیراناوییئەوسەردەمەدابەباوەشیگەرمچەندهەزارکەسلە
بارزان شۆڕشی نسکۆی دوای پەڕیوەی جەنگاوەرانی و بنەماڵە
وەرگرێکەدوایهێرشیدڕندانەیئەڕتەشیحکوومەتیپاشایەتیی
عێراقوپشتیوانییهێزەکانیبریتانیاڕوویانکردەڕۆژهەاڵت.هەر
لەشنۆوەتابۆکانلەشاروگوندەکانیکوردستانجێگیریانبکا
لەووەزعە بەهیمەتیخەڵکیدڵسۆز دڵئاواڵییەوەو بەوپەڕی و
شپرزەیەیهەیانبووڕزگاریانبکاوبەپێیئیمکاناتیئەوسەردەم
کوردستاندا کــۆمــاری لە ڕاستەوخۆ دواتــریــش و دەیانمەزرێنێ

بەشداریانبکا.
لە تێکۆشانیحیزبیدێموکراتکەلکوەرگرتن لوتکەی بێگومان
کۆماری دامەزراندنی هەڵکەوتوو، دەرفەتی و گونجاو هەلومەرجی
کوردستانە.گەرچیئەوکۆمارەبەپیالنیدوژمنانیتەمەنێکیزۆر
کورتیهەبوو،بەاڵمبەبۆنەیئەوڕەفتاروکارەباشوناوازانەی
مادەیەکی بۆتە داون ئەنجامی بوونیدا کورتەی مــاوە ئەو لە کە

مێژووییجێیشانازییکوردوکوردستانیان.
بەرلەڕاگەیاندنیکۆماریشجگەلەهێندێککاریگرینگیسیاسی
وڕێکخراوەییوەکهەڵکردنیئااڵیکوردستانبەشێوەیڕەسمی،
پارێزەری هێزی پەروردەکردنی بۆ پێشمەرگەخانە ئامادەکردنی
گرینگی هەنگاوی کۆمەاڵیەتیشەوە فەرهەنگی، بواری لە نیشتمان،
وەکدانانیچاپخانە،باڵوکردنەوەیگۆڤاروڕۆژنامەیکوردستان
وبەڕۆژانەکردنیمەدرەسەیشەوانەیگەالوێژوڕەسمیەتدان
بەخوێندنیزمانیکوردیلەهەمووقوتابخانەکانهەڵێنرانەوە.لە
هەموویئەوانەگرینگترئەوەبووکەتوانیئاشتەواییوبرایەتی
لەنێوئەوهەمووعێلوعەشیرەتانەپێکبێنێکەپێشتربەدەسیسەی
دوژمنانیکوردپێکەوەزۆرناتەبابوونوبەنرخیئەویەکدڵیو

برایەتیوتەباییەتوانیکۆماریکوردستاندامەزرێنێ.
پێ ئاماژەیان کورتی بە ژێــرەوە لە کۆمەاڵیەتییانەی ئەرکە ئەو
دەکەمکەلەتەمەنیکورتییازدەمانگەیکۆماریدابەپێیبەندەکانی
بەرنامەیحیزببەڕێوەچوون.بێگومانئەگەرهیممەتوئیرادەی
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بەڕێوەبەرانوئەندامانیدڵسۆزیحیزبنەباوباوەڕیقووڵبە
پیادەکردنیئەوبەرنامەنەبایەلەوماوەکەمەدابەئاکامنەدەگەیشتن.
و کۆمەاڵیەتیدا کاری لە ژنان بەشدارکردنی جار یەکەم بۆ -١

دامەزراندنی»حیزبیژنان«یان»یەکیەتییایانیدێموکرات«.
٢-بەرچاوگرتنیمافیزەحمەتکێشانشارودێ.

٣-ڕەسمیتپێدانیڕێکخراویالوانیدێموکراتیکوردستان.
٤-بەڕێکرانیپەنجاتاشەستکەسلەالوەخوێندەوارەکانبۆ

باکۆیپێتەختیئازەربایجانیسۆڤییەتوتەورێزبۆخوێندن.
٥-ڕەسمیەتدانبەخوێندنیدەرسبەزمانیکوردیلەهەموو
لە کــوردی زمانی بە ئیداری کاروباری نووسینی و خوێندنگاکان

هەمووناوچەکانیژێردەسەاڵتیکۆمار.
٦-بایەخدانیبەکردوەبەمافیکەمایەتییەکانیڕەگەزیوئایینی،

دانانیمەکتەبوخوێندنبەزمانیخۆیان.
٧-یەکڕەنگویەکفۆرمکردنیجلوبەرگیهەمووقوتابیانلە

سەرتێچویکۆمار.
کــوڕانــەی و کــچ ئــەو هــەمــوو بــۆ کــردنــیخوێندن ئیجباری -٨

دەگەیشتنەتەمەنیخوێندن.
٩-دانانیکالسیشەوانەبۆخوێندنیگەورەسااڵن.

١٠-دانانیفەقیرخانەوکۆکردنەوەیسواڵکەرانوبەخێوکردنیان.
١١-دانانیرادیۆیF.Mبۆئاگادارکردنیخەڵکلەڕووداوەکان.
١٢-یەکێکلەوکارانەیکۆمارکردیوتائەودەملەڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاستهیچدەوڵەتێکنەیکردبووئەوەبووکەهەمووئەوالوو
تازەالوانەیکەلەبەربێئیمکاناتیوبێکاریونەداریلەکوچەو
کۆاڵنانیالەبازاردەخواڵنەوەوسواڵیانکۆدەکردوە،بەسەرماڵە
دەوڵەمەندەکاندادابەشیکردنکەوەکمنداڵەکانیخۆیانسەیریان
بیان و کــەن خێویان بە خۆیان کچانی و کــوڕ ــەروەک ه و بکەن
نێرنەخوێندنگە.هێندێکلەوانەدواتریشدرێژەیانبەخوێندنداو

پێگەیشتن.
هەرچەندتەمەنیکۆمارئەوەندەکورتبوونەیتوانیهەڵبژاردنی
پاڕڵەمانبەڕێوەبەرێ،بەاڵمبەگوێرەیپێویستلەالیەندەوڵەتی
زۆر و گرانفرۆشی لە پێشگیری کەلوپەل نرخی بۆ کوردییەوە
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و ڕادیـــۆ و ــامــە ڕۆژن ڕێــگــای لــە و دەدرا بــڕیــار دیکە مەسەلەی
یابەشێوەی لەمەیدانوشەقامەکانیشار دامــەزراو بڵیندگۆکانی
بانگەوازخەڵکلەوبڕیارانەئاگاداردەکران.هەربڕیارێکیدرابابە

سەرڕاستیبەڕێوەدەچوو.
نموونە بۆ هەڵگیرا، باش هەنگاوی ئاوەدانکردنەوەدا بــواری لە
شوێنیسینەماسازکردندیاریکراوکەرەستەشیبۆئامادەکرا،
ئــاوەڕۆیشاری نموونە، بۆ یان نەکەوت. سازکردن فریای بەاڵم
وا هەر دووســەدساڵ لە زیاتر کیلومیتر درێژاییسێ بە ساباڵغ
بەسەرئاواڵەییمابۆوەلەباشووریشارتاباکووربەنێوەڕاستی
شاردادەڕۆیشتوبۆگەنیویبێزارکەربوو،بەنێوەڕاستیبازری
شاریشداتێدەپەڕی.بەاڵملەماوەیچەندمانگدابەخشتیسوورو
خەڕپشتەوتاقهەموویانداپۆشیوشاریانلەوزەلکاوەڕزگار

کردودیمەنێکیتازەلەپاکوخاوێنیانبەشاردا.
دوکتورێکی تەنیا ئــەوەیشار پزیشکییەوەســەرەڕای بــواری لە
تەنیا شێروخۆرشید نەخۆشخانەی بــوو، لێ »وێنەتان« بەناوی
بە نەبوو، زیاتر قەرەوێڵەی تا١٥ کە١٠ بوو نەخۆشخانەیشار
دەردیخەڵکڕادەگەیشتنودوکتورێکیئەڕتەشیئیرانیشبەناو
»موبەسیری«کەلەشەڕەکانیسەقزدابەدیلگیرابووئیزنیپێدرا
و مایەوە مەهاباد لە ساڵ چەندین دواتریش و بکا پزشکی کاری

کاریگەریزۆرباشیلەسەرئەمبابەتەوەهەبوو.
دەست تێکۆشانی و پێ هاتەوەسەر کەحیزب کۆماریش دوای
ڕێنوێنیو ئەندامانیحیزبزۆرجار و کاتی ڕێبەرانی پێکردەوە،
خۆی جێگای وا خەڵکدا نێو لە حیزب دەکــرد. خەڵکیان هاوکاریی
کردبۆوەکەلەکاندیدایحیزبلەمەهابادبۆپەرلەمانیدەورەی١٦
،شادڕەوان»سارمخانیسادقوەزیری«دەنگییەکەمیهێناوە.
بەاڵمسەاڵحییەتیلەالیەنحکوومەتەوەڕدکرایەوەوکەسێکیانلە

جێگایناردەپاڕلەمانکەخەڵکنەدیبوویانونەدەیانناسی.
بەتایبەتی و مەهاباد ناوچەکانی لە بەشێک جوتیارانی هەروەها
بۆکانکەساڵی٣١لەبەرامبەردەرەبەگەستەمکارەکانداڕاوەستان
و ژانــدارم هیزی کە دواتریش بوو. هاوکاریان حیزب ڕاپەڕین، و
سوپایڕێژیمسەرکوتیانکردنزۆرلەوانەلەالیەنمالیکەکانەوەلە
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گوندەکانیاندەرکرانوهێندیکیانماڵیشیانتااڵنکرا.بەاڵمحیزبی
دێموکراتبەئەرکیخۆیزانیبەدەنگیانەوەچوو،ئەوغەدرەی
لێیانکرابوولەڕێگایڕۆژنامەکانیتارانەوەلەقاوداوبەخەرجی
خۆیشوێنینیشتەجێبوونیبۆدابینکردنتاخەریکیدرێژەدانبە

کەسبوکاروفەالحەتیخۆیانبن.
باشووری الی لە ١٣٣٢ بەهاری لە و مەهاباد شــاری لە هــەر
مەهابادەوەسێاڵوێکیسامناکهاتوبەشێکیزۆرلەماڵەکانیدوو
گەرەکی«خڕێ«و»هەرمەنیان«پڕببوونلەئاووزیانیزۆریان
پێگەیشت.بەاڵمبەهیممەتیئەندامانیحیزبوالوانیدێموکرات
هەربەکەرەسەیسەرەتاییئاویماڵەکانیانبەتاڵکرد.لەبەهاری
باکووریڕۆژهەاڵتیشاریمەهابادهەستاو لە ١٣٤٧کەسێاڵو
بەشێکلەماڵەکانیسەرڕێگەیخۆیداگرت،بەکردەوەهەرئەندام
کاربەدەستانی و بوون هاریکاریدا مەیدانی لە حیزب الوەکانی و

حکوومەتچاولێکەربوون.
بــەڕواڵــەت هەرچەند یــش ٤٧-٤٦ مانگەی هـــەژدە شــوڕشــی لــە
خەڵکی بەاڵم هەبوو، تەواویان دەسەاڵتی دەوڵەتی دامودەزگاکانی
ئەوناوچانەیپێشمەرگەهاتوچوویدەکردنگرفتەکۆمەاڵیەتیو
ئەو پێشمەرگەکانی و بەرپەرسان الی دەبردە خۆیان بنەماڵەکانی
سەردەمتاچارەسەریانبۆبدۆزنەوەوڕێگەحەللیموشکلەکانیان

نیشانبدەن.
سەرەڕایئەوەیحیزبیدێموکراتوئەندامانیلەدوایکۆمارەوە
ئەنداموالیەنگرانیبەشیان لەخۆیاننەدیو هیچکاتخۆشییان
هێندێک گیراون، کۆمەڵ بە بوو،چەندجار ــەدەری دەرب و زیندان
لەوانئێعدامکراونیابەدەیانساڵلەبەندیخانەکاندامانەوە،بەاڵم

کۆڵیاننەداوەولەخەباتنەوەستاون.
یەکەم ١٣٥٧ ساڵی جۆزەردانی کە بوون حیزب ئەندامانی هەر
لە یووسفی عەزیز هــاوڕێ فەوتی ڕۆژەی سێ لە خۆپیشاندانیان
٤٠ جەماعەتێکی ــەودا ئ بـــەدوای و خست وەڕێ مەهاباد شــاری
هەمووشارەکانی ئەوخۆپیشاندانە زوو بەاڵمزۆر گیران. کەسی
کوردستانیگرتەوەودەنگیخۆیانبەدژیڕێژیمتێکەاڵوبەدەنگی

گەالنیدیکەیئێرانکرد.
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دەتوانمبڵێمئەندامانیحیزبیدێموکراتیەکەمبەدیهێنەریشوڕای
خەڵکیلەسەردەمیشۆڕشیگەالنیئێرانلەشارودێبوون.

ئەوەحیزبیدێموکراتیکوردستان پاشسەرکەوتنیشۆڕشیش
ئەو یارمەتیدانی بۆ بۆکان مەهابادو هێندێکشاریوەک لە بوو
لە ئیسالمی کۆماری پێفڕۆشتنی شــەڕ ئاکامی لە کە پەنابەرانە
پێک هیمدادی کۆمیتەی بوون ئــاوارە سەقز و نەغەدە شارەکانی
هێنابووتابتوانێجێگەوڕێگایانبۆدیاریبکاوبۆکۆکردنەوەی
یارمەتییخەڵکبەکەموکورتیشبێئیمکاناتیژیانیانبۆپەیدا

کردنوپێیانڕاگەیشتن.
هاوکاریی بــە دێــمــوکــرات حیزبی سەختەشدا هەلومەرجە لــەو
هەرچەند دانا. کوردی زمانی فێرکردنی بۆ کالسیان خۆبەخشانە
گۆڕێدا لە کورد بە ئیسالمی کۆماری پێفڕۆشتنی شەڕ نیگەرانی
بوو،بەاڵمبەهاوکارییمامۆستاهێمن،مامۆستاحەسەنقەزڵجی،
فەرهەنگییانی لە کــەس چەند و حــەســەنــزادە عەبدوڵاڵ مامۆستا
مەهابادیوەکحەسەنسنجانیوئەحمەدکاکەمەمیهەوڵدرا

کتێبیدەرسیپۆلییەکەمیسەرەتاییئامادەبکەن.
مێهدی سەرۆکایەتیی بە کاتی حکوومەتی دامــەزرانــدنــی دوای
و پیرانشار شنۆ، ناوچەکانی دەرەبەگەکانی لە هێندێک بازرگان
سندووسخەریکبووندەببەبەوجوتیارانەبکەنکەلەدابەشکردنی
زەمانیشاداپارچەزەوییەکیانوەدەستکەوتبووولێیانبستێنەوە.
حیزبیدێموکراتنوێنەریئەوجوتیارانەیبانگکردەمەهابادبۆ
ئەوەیداواکارییخۆیانبەحکوومەتوخومەینیبگەیەننونەهێڵێ
فەرمانیحیزب، بە تاران. بۆ بەڕێیانکردن و بکرێ لێ غەدریان
نووسەریئەودێرانەکەلەوکاتداهەمبەرپرسیڕێکخراویحیزب
تاران دانیشتوووی بەرپرسیکۆمەڵیکوردەکانی تارانوهەم لە
بوومکەتازەپێکمانهێنابوو،ئەونوێنەرانەملەپێشدابردبۆالی
کە خومەینی الی بۆ قوم بۆ بردمن هەم و حکوومەت سەرۆکی
قەولیانپێدانپێشلەدەستدڕیژییدەرەبەگەکانبگرنونەهێڵن

زەوییەکانیانزەوتکەنەوە.
حیزب دروســتــی سیاسەتی و کۆمەاڵیەتیانە خزمەتە ئــەو هــەر
بوونەهۆیئەوەیکەلەهەڵبژاردنیمەجلیسیخوبرەگان،دوکتور
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دەنگی بە حیزب کاندیدای و سکرتێر قاسملوو، عەبدولڕەحمان
دەورەی هەڵبژاردنی لە دواتریش سەرکەوێ. ورمــێ لە پێویست
ساڵی ڕەشەمەی لە کە ئیسالمیشدا کۆماری لە پارلمان یەکەمی
کاندیداکانی کوردستان شارەکانی زۆربەی لە بەڕێوەچوو، ١٣٥٨
حیزبسەرکەوتووبوونولەزۆربەیشارەکانهەڵبژێردران؛کە

دیارەنەگەیشتنەمەجلیس.
لەشەڕیبەسەرکوردستانداسەپاویسێمانگەدادێهاتی یا 
کوردستانببێتەپشتوپەنایپێشمەرگەوحیزبوبەهاوکاریی
و بکا خومەینی بە پاشەکشە توانی پێشمەرگە فیداکاری و خەڵک
و سەر نەبردە قەولەکانیان )هەرچەند بکا. وتووێژ داوای درۆ بە
و بکا هاوکاریی بکا ڕازی ئەڕتەش تا دەگــەڕا دا دوایوەخت بە
خۆشیانتەیارترکەن(.بۆماوەیچەندمانگشەڕڕاگیراوخومەینی
هەئیەتێکیبێدەسەاڵتیبۆوتووێژناردەمەهاباد.لەداخوازییەکی
٢٦مادەییدائاکامیئەموتووێژانەنێردرابۆسەروککۆمار)بەنی

سەدر(وخومەینی،بەاڵمقبووڵینەکرد.
هەرچەندحیزبیدێموکراتدواتربەومەبەستەیکەنییەتپاکیی
لەشەش لەموتووێژانەدابسەلمێنێ،کۆیئەو٢٦مادەیەی خۆی
مادەداگونجاندوبۆیناردن.بەاڵمدیسانیشئاکامینەبوو،چونکە
خومەینیشەڕیبەنیعمەتدەزانی.بۆیەجارێکیدیبەئیمکاناتی
نوێوڕازیکردنیئەڕتەشبۆهاوکارییسپایپاسدارانوشەڕکردن
هەموو بە و فرۆشتەوە کورد بە ئاشکراشەڕی بە کورد دەگــەڵ

هێزیەوەلەچەندالوەهێرشیکردەسەرکوردستان.
خەریکی خــۆی هــەر نــەک کوردستان کە بــوو کاتێکدا لە ئــەوە
دێموکراتیزەکردنیکوردستانبوو،بەڵکووببووبەپەناگایهەموو
ئەوهێزانەیلەدەستخومەینیتارانوباقیشوێنەکانیواڵتیان

بەجێهێشتبوو.
بەدوایئەوهێرشەداگەمارۆیهەمەالیانەخرایەسەرکوردستان.
هەلومەرجێکیوەهادا لە بوو یەکجارسەخت لەشارودێ ژیان
و کوشتار لــە پێشگیری بــۆ نەیدەویست سیاسی ــتــەری دەف کــە
وێرانیشارەکانبڕیاریدابوولەشارداشەڕنەکا،لەشاردوور
کەوتبوونەوە،لەپێشدالەئەشکەوتانیدۆڵیشێخانلەمەنگوڕایەتی
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نیشتەجێ سەردەشت گەورکایەتی شیوەجۆی گوندی لە دواتر و
ببوون.

هەرلەدۆڵیشێخانبیرۆکەیدانانی»ڕادیۆدەنگیکوردستان«
خەیاتی، ئەندازیار ڕەوانشادان؛ زۆری بەزەحمەتی و ئــاراوە هاتە
/٣ /٢٧ ڕۆژی لە دەهقان ڕەسووڵی سەید و گادانی خەلیل کاک
١٣٥٩ئامادەکراوبەپەیامیشەهیددوکتورقاسملوودەستیبە
زۆری یەکجار کاریگەرییەکی کە کرد بەرنامەکانی باڵوکردنەوەی
لەسەرکاروباریحیزبوورەیپێشمەرگەوخەڵکیکوردستان
هەبوو.ئەوەماوەیچلساڵەسەرەڕایسەدانکەندوکۆسپیسەر

ڕێگالەباڵوکردنەوەیبەرنامەکانیبەردەوامە.
خۆیان گرفتەکانی و گازندە بۆ خەڵک زۆرجار لەوهەلومەرجەدا
ڕوویانلەحیزبدەکرد.زۆرکەسلەشارودێدەهاتنوزۆربەشیان
ڕوویانلەسکرتێریحیزببوو،حەزیاندەکرددوکتورقاسملوو
بەڕێوە واڵمدانەوەیان و خەڵک دیتنی بەر لە هات لێ وای ببینن.

بردنیئەرکەیخۆیبۆبەزەحمەتبوو.
ڕێگاچارەیەک کراوە لەوە بیر دەفتەریسیاسی کۆبوونەوەی لە
ئەو و بین خەڵک داواکـــاری وەاڵمـــدەری بتوانین کە بــدۆزیــنــەوە
لە پێنج لەسەرشانیدوکتورهەڵگرین.دوایکۆنگرەی زەحمەتە
سەرپێشنیارینووسەریئەمدێڕانە،دەفتەریسیاسیبڕیاریدا
حیزبکۆمیسیۆنێکبۆجێبەجێکردنیئەوئەرکەکۆمەاڵیەتییانەپێک

بێنێ.
بووهەر ئەوە ئەویش قاسملووعادەتێکیهەبوو، شەهیددوکتو
کەسپێشنیاریبۆکارێککردباوبەدڵیبا،دەگەڵپەسندکردنی
پێشنیارەکەدەیفەرموو:»زۆرباشەوبۆخۆشتبەرپرسیارەتییەکەی

وەئەستۆبگرە«.
هەرلەوکاتەوەمنکەلەشەڕیسێمانگەڕاهەتادوایکۆنگرەی
ئەو ڕاسپێردرام بــووم، حیزب گشتیی ڕێکخستنی بەرپرسی پێنج
وەک ئۆرگانی هێندێک لەپێشدا هەرچەند بێنم. پێک کۆمیسیۆنە
نەخۆشخانەودەرمانگاوتاقولۆقمەدرەسەوبەندیخانەهەبوون،
بەاڵمبەسیستمنەکرابوونوزیاتربەسەلیقەیشەخسیکارەکان
دەکرا.نووسەریئەودێڕانەلەماوەیەکیکەمداگەاڵڵەیچلۆنایەتیی
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بەڕێوەبردنیئەوکۆمیسیۆنەیئامادەکردکەپاشتێڕوانینیپێویست
پەسندکرا.

ئەوکۆمیسیۆنەبەپێیگەاڵڵەوئاییننامەلەحەوتبەشپێکهاتبوو
کەبریتیبوونلە:

١-کۆڕیپەروردەوفێرکردن٢-قەزایی٣-شەهیدان٤-دەرمانی
٥-بەشیشووراکان٦-زەویوزار٧-ڕێگەوبان.

لەماوەییەک-دوومانگدابۆهەرکاملەوبەشانەسمیناریبەرین
بەبەشدارییکەسایەتییپسپۆروزانستیوبەئەزمووونپێکهاتن
چاوگرتنی لەبەر بە هەروەها و دەگیرا بەرچاو لە ڕایان و بیر و
و کــوردەواری باشەکانی نەریتە و پێشوویحکوومەتی یاساکانی
هەلومەرجیئەوکاتیکوردستانبەتایبەتیبەشەڕزگارکراوەکەی
دەفتەری الیــەن لە پەسندکردنی دوای بە ئامادەکراو گەاڵڵەیەک

سیاسییەوەبەکردەوەپیادەکرا.
دیارەلەبنەڕەتڕائەوانەهیچکامکاریحیزبنەبوون،بەاڵملە
الیەکهەڵوێستینابەرپرسانەودوژمنکارانەیڕێژیموبەتایبەتی
شەڕپێفرۆشتنوگەمارۆهەمەالیانەکانی،لەالیەکیدیکەوەفیداکاری
ئەوەی مافەکانی، هەموو لە کراوە بێبەش خەڵکە ئەو ئامادەیی و
دەخواستکەحیزبگرفتەکانیانپاشگوێنەخا،دەبوولەالیەکبە
هێزیپێشمەرگەتائەوجێگایەیدەتوانێبەرەنگاریدوژمنبێتەوە
ونیشتمانبپارێزێولەبواریکۆمەاڵیەتیشەوەبەدامەزراندنیئەو

کۆمیسیۆنەبەهانایانەوەبچێ.
گەاڵڵەپەسندکراوەکانیهەرکاملەوحەوتبەشەئەوەندەعاداڵنە
داڕێژڕابوونوپیادەکرانکەزۆرجێگەیڕەزامەندییخەڵکبوون
وئەوەیکراوەلەزۆرشوێنئێستاشوەکخۆیماوەتەوەوبۆ

بەڕژوەندیجەماورکەڵکیانلێوەردەگیرێ.
پێویستەوەبیرخوێنەرانیبەڕێزیبێنمەوەکەلەزۆربەیکۆمیتە
شارستانەکانکەسوبەشیتایبەتدیاریدەکرانکەوەکبەشێک

لەکۆمیسیۆنئەرکەکانیانبەڕێوەبەرن.
بۆئەوەیبەپێچەوانەیگەمارۆیهەمەالیەنەیکۆماریئیسالمیو
خۆدزینەوەیلەدانیبودجەیدیاریکراویئەوبەشەلەکوردستانی
هەرچی کــارەکــان پێویست ئیمکاناتی دابینکردنی و ــراو ــازادک ئ
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باشتربەڕێوەبچن،بۆهەرکاملەوبەشانەیباسکراندەورەی
تایبەتلەالیەنپسپۆڕانەوەبۆئامادەکردنیکادریلێزاندادەندرا
و دەرسخوێن و دڵپاک الوە تایبەت بە ئیمان بە تێکۆشەرانی و
و لێهاتوویی و خاوێن هەستی بە کوردستان پەروەرەکانی کورد
تەواوکردنی پاش بوارەکاندا هەموو لە کوردایەتی پتەوی ئیمانی
سەرکەوتووانەیدەورەئەرکیپێسپێردراویخۆیانبەڕێوەبرد.

بۆوێنەلەماوەییەکساڵدالەبەشیهەرەزۆریکوردستانیئازاد
شوڕاکانیخەڵکیبەشێوەیەکیدێموکراتیکدامەزرانوکارەکانیان

ڕادەپەڕاند.
زیاترلە٧٠٠مامۆستابۆدەرسگوتنەوەیزمانیکوردیوباقی
دەرسەکانبۆپێڕاگەیشتنینیزیکەی١٠-١٢هەزارقوتابیبەتایبەت
لەگوندەکانپەروردەکران.ئەوەندەیمنلەبیرمەهەرلەماوەی
ئامادەوچاپکراون، بەکوردی کتێبانە ئەو ئەوسێچوارساڵەدا

مامۆستاوقوتابیکەڵکیانلێوەردەگرتن:
١-خوێندنیزمانیکوردیبۆپۆلییەک٢-ئەژمێرییەک٣-
زانستیئەزموون٤-ئەژمێریدوو٥-ژیانوخەباتبۆگەورە
سااڵن٦-وەرگێرانیعلوومیفارسیبۆپۆلی٢یسەرەتاییلە

فارسیەوەبەکوردی٧-چاپکردنیکورتەیزانستی.
دوکتورە دەستی ژێر لە دەرمانی کادری دەیان ماوەدا لەو هەر
و A.M.i ڕێکخراوی دوو پەرستارەکانی و دوکتور و کوردەکان
ڕێکخراویپزیشکانیبێسنووربۆپێڕاگەیشتنبەکاروباریدوو-
سێنەخۆشخانەونیزیکەی٢٠دەرمانگایشۆڕشلەناوچەئازاد
کراوەکان-ئەوبەشەبێجگەلەعەمەلیاتیپێشمەرگەبریندارەکانو
بنەماڵەیکادروپێشمەرگەکانجێگەیهیواوئومێدیخەڵکبوون.
چوونکەبەوپەڕیدڵسۆزییەوەلەخزمەتخەڵکدابوون.پێموانییە
لە حیزب نەخۆشخانەی خزمەتەکانی هیچکات ناوچەکان خەڵکی
بەیرەم،قالوێ،سوێناس،کانیزەرد،دەشتێ،کارێزە،بۆڵێوکۆیەو

شوێنەکانیدیکەلەبیربەرنەوە.
هەروەهابۆبەشیقەزاییجگەلەپەسندکردنییاسایسزادانی
گشتی،دەیانکادریقەزاییخاوەنبەرپرسایەتیلەژێرچاوەدێریی
پێڕاگەیشتن لــە بێجگە ــران. ــ دەک ــەروردە ــ پ پــســپــۆڕدا هاوڕێیانی
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بەپــەروەنــدەیچەندهــەزاردیلیشــەڕیڕێژیملــەومــاوەیــەداو
ئازادکردنیبەشیهەرەزۆریان؛کەدەردەکەوتبەچاوبەستراویی
وبێخەبەریفریویڕێژیمیانخواردبوووهاتبوونەشەڕیکورد.
لەگەڵ بەندیخانە بەرپرسانی جوانمێرانەی و مرۆڤانە پێوەندیی
ڕێژیمی لــەگــەڵ جــۆر هیچ بــە کــە بــوو شێوەیەک بــە بەندییەکان
پاشایەتیوکۆماریئیسالمیبەرئاوەردناکرێ.لەبەندیخانەداجگە
لەڕوونکردنەوەیبەندییەکانلەسەرماهییەتیکۆماریئیسالمیی
وئاخوندەخوێنڕێژەکانوئامۆژگاریپێویست،کالسیکوردیو
بەهێز تێدا دادەندراوڕۆحیهاوکارییان ئینگلیزییانبۆ فارسیو
ڕیزی دەهاتنە بوون ئازاد دوای بەندییانەی ئەو زۆربــوون دەکرا.
کردو گیانبازیشیان لــەوان هێندێک پێشمەرگە. دەبوونە و حیزب
ڕوویــان خۆیان گرفتەکانی چــارەســەری بۆ خەڵک بــوون. شەهید
دەکرد. شارستانەکان کۆمیتەی لە نوێنەرانی و قەزایی ناوەندە لە
قانوونیسزادانیگشتیبۆخزمەتبەخەڵکوژینگەدامەزرابوو.
بەمێرددان، چووکە بە گەورە هەڵگرتن، ژن لێڕەوار، و دار بڕینی
بەرخوێندانیکچبۆبرا،بەرتیلوەرگرتنهەمووئەونەریتەکۆنو
خراپانەیکوردەوارییقەدەغەکرابوو،هەرتاوانێکسزایخۆیبۆ
دیاریکرابوو.ئەوبەشەشخزمەتێکیباشیبەکۆمەڵگەبەگشتیو

ژنیغەدرلێکراویکوردبەتایبەتیکرد.
وەزعێکی شــۆڕشــدا ســەرەتــای ــە ل کــە زار و زەوی کێشەی
نالەباریپەیداکردبوو،هەرئاغابوولەڕەعیتڕۆدەهاتوهێزە
دەستیان بەرنامە بێ و خۆیان کەیفی بە دواتــر چەپڕەوەکانیش
لەومەسەلەیەوەردەداوبەگوریسانزەوییانلەیەکێدەستاندو

دەیاندابەیەکیتروئاڵۆزییلەسەرسازدەبوو.
حیزبیدێموکراتیکوردستاندوایموتااڵولێکدانەوەیبۆچوونی
ئەربابوڕەعیتوکەسانیپسپۆڕیئەوبابەتەبەپێیهەڵسەنگاندنی
ئەرکە ئەو بۆ پێویستی بەرنامەی کوردستان تایبەتیی وەزعیەتی
داڕشتوخستیەنێوچوارچێوەیەکیئوسوولیوبەپێیوەزعییەتی
هەرناوچەیەکزەویوزاریزیاترلەحەدینیسابیبەشێوەیەکی
عاداڵنەبەنێوقەرەوجووتیاراندابەشکرد.لەماوەیەکیکورتدا
هەزارانهێکتارزەویلەناوچەکانیژێردەسەاڵتیشۆڕشدادابەش
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حیزب کوڕەکانی با دەکرد داوای بۆخۆی مالک جار هێندێک کرا.
بێنلەگوندەکەیئەوانیشئەوکارەبکەن.ڕەنگەزۆرسەیربێلە
تەواویئەودابەشکردنەیزەویدادووسکااڵبەکۆمیسیۆنیزەوی
و مڵک خــاوەن قازانجی بە یەکێکیان کە گەیشت قەزایی و زار و

یەکێکیانبەسودیجوتیاریاقەرەیەکحوکمیانلەسەردرا.
ناوچە لەو خاکی ڕێگای کیلۆمێتر ســەدان بە ڕێگەوبان بەشی
شاخاویانەدابۆهاسانکردنیهاتووچۆیگوندیەکانلەناوچەئازاد
کراوەکانلێدا.هەربۆئەومەبەستەچەندپردیگرینگدروستکران
یاچاککرانەوەبۆنموونەپردیقەاڵتاسیانلەناوچەیسەردەشت.
ئەوپردەزیاترلە١٠٠ساڵیتەمەنبوو،بەاڵمسەرەکەیچەپەربوو.
نەلەزەمانیقاجارونەلەزەمانیپەهلەویداونەلەزەمانیکۆماری
ئیسالمیدادەستکارینەکرا.بەشیڕێگەوبانیحیزبیدێموکراتبە

هیممەتیخەڵکچەپەریکردەچۆمەنتۆ.
بۆشەهیدانیشهەواڵیشەهیدبوونیانلەڕادیۆدەنگیکوردستان
تاکەمبوونساڵبەساڵ ئامادەدەکرا. ڕادەگەیەندرا،ژیانامەیان
لەڕادیۆیادیاندەکرایەوە.هەوڵبۆکۆکردنەوەیوێنەکانیاندەدرا.

جارجارپیشانگایوێنەشیاندادەندرا.
لە حیزب لقی لەالیەن مانگە سێ شەڕی لە بەر پیشانگا یەکەم
تارانلەشوێنێکیهەڵکەوتوولەمەیدانیکەنەدیبە٥٠تا٦٠وێنەی
شەهیدانیزەمانیکۆماروشەهیدانیشۆڕشی٤٧-٤٦دانراولە
ماوەی١٠ڕۆژدا٣٠٠تا٤٠٠هەزارکەسهاتنەتەماشاودوایە
هەرئەووێنانەبۆشارەکانیمەهاباد،بۆکانوکرماشانگوێزرانەوە

ونوێنگەیانپێدانراوپێشوازییگەرمیلێکرا.
تاشەهیدەکانکەمبوونولەڕۆژهەاڵتبووینبەگوێرەیئیمکان
یارمەتییەکیڕەمزیبەبنەماڵەیشەهیدەکاندەدرا.لەکوردستانی
ئەو دەهاتن ســەردان بۆ بنەمااڵنەی ئەو ماوەیەک بۆ باشووریش

یارمەتییەڕەمزییەیاندەدرایە.
یەکەمکتێبیشەهیدانیشلەساڵی١٣٦٨لەالیەنحیزبیدێموکراتی
وێنەی بە الپـــەڕەدا ٤٦٣ لە شۆڕشگێڕ( )ڕێبەرایەتی کوردستان
هەزارانشەهیدبەناوی»شەهیدانینەمریحیزبوگەل«چاپو
باڵوکرایەوەکەتائەوکاتهیچحیزبێکیکوردستانیکاریئاوایان
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بۆشەهیدەکانیاننەکردبوو.
هەمووئەوحەوتبەشەیکۆمیسیۆنیکاروباریکۆمەاڵیەتیلە
الیەنبەشینوێنەرانیکۆمیسیۆنلەکۆمیتەشارەستانەکانڕاپۆڕتی
تێکۆشانیمانگانەیخۆیاندەناردەوەناوەندیکۆمیسیۆنتاڕادەی
چوونەپێشیکارەکانیاندیاربێوهۆیجێبەجێنەبوونیبەشەکەی

دیکەشدیارییبکرێوڕێگەچارەیبۆبدۆزرێتەوە.
دەتوانینبڵێیندوایکۆمارەساواکەیکوردستانئەوەمەیدانێکی
کردەوەیدەوڵەتداریبووکەبەسەرحیزبداسەپێندرابوو،بەاڵم
ئەرکەکان پێویست پــارەی نەبوونی و ئیمکانات کەمی ســەرەڕای
خەڵکی ڕەزامەندیی جێگای و چــوون بەڕێوە رێژەیی و بەباشی

گەمارۆدراویکوردستانبوون.
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٧٥ ساڵەی حیزبی دێموکرات
و چەند پرسێک

قادروریا
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هۆی درێژە کێشانی خەباتی حیزبی دێموکرات 

خەبات ئااڵهەڵگری سالە ٧٥ کــوردســتــان، دێموکراتی حیزبی
بۆ و ئێرانە واڵتــی نێو لە کــورد نەتەوەی پرسی چــارەســەری بۆ
دابینکردنیمافیدیاریکردنیچارەنووسبۆگەلیکوردلەڕۆژهەاڵتی
کوردستانخەباتدەکا.مافیدیاریکردنیچارەنووسبۆنەتەوەیەک
بە نیشتمانەکەی کەخۆیو میلیۆنی چەندین نەتەوەیەکی ئەویش
سەرچەندواڵتدادابەشکراون،مافێکیڕەواوئامانجێکیدروست
وپیرۆزە.ئەممافەیحیزبیدێموکراتیکوردستانبۆنەتەوەکەی
داوایدەکاوئەمئامانجەیخەباتیبۆدەکا،لەگەڵپەسندکراوە
جیهانییەکاننەکهەرهیچدژایەتییەکیاننییە،بەڵکووبەمافێکیبێ
ئەمالوئەوالیهەرنەتەوەیەک،دادەنرێن.نەشتێکیناڕەوایانتێدایە
ئامانجی نادروستبوونی یا ونەزێدەڕۆیی.کەوایەئەوەدروست
خەباتەکەنییەکەبووەبەهۆیدرێژبوونەوەیخەبات،بەڵکووئەوە
زاڵبوونیدیکتاتۆریوحکوومەتیسەرکوتکەرودڕندەلەئێرانلە
الیەکولەالیەکیدیکەهەلومەرجیدژواریخەباتیئەمحیزبەو
نەتەوەیکوردلەڕۆژهەاڵتیکوردستانەکەوایکردوەئەمخەباتە

لەماوەیەکیکورتدانەگاتەئاکاموهەروادرێژەیهەبێ.
ئەگەرسەرنجبدەینەخەباتینەتەوەوچینوتوێژەکانیدیکەی
ئامانجەکانی لە بچووکتریشیان ئامانجی تەنانەت کە ئێران خەڵکی
زۆریان ئەوانیش دەبینین هەبووە، کوردستان دێموکراتی حیزبی

خایاندوەوکەمتربەئاکامگەیشتوون.
گرنگترینیئەوهۆیانەیوایانکردوەحیزبیدێموکراتیکوردستان
وا بۆماوەی٧٥ساڵ،هەر سەرەڕایدرێژبوونەوەیخەباتەکەی

درێژەبەڕێگاکەیبدا،ئەمانەن:
سەرەتاییترین لە کــورد نەتەوەی بێبەشیی بە پەیبردن یەکەم،
وەک نــەتــەوەیــەش ئــەم کە ڕاستییە لــەو دڵنیابوون و، مافەکانی
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چارەنووسی دیاریکردنی مافی ئەوەیە شایانی دیکە نەتەوەکانی
خۆیهەبێ.

کە مێژوویی ئەرکێکی ریسالەتو بە پابەندبوون ــەم، دووهـ 
سەرشانی کەوتووەتە دامەزرانیەوە سەرەتای لە هەر حیزبە ئەم
بەشەی لەم کورد نەتەوەکەی کردنی ڕزگار لە بریتتە ئەویش کە

نیشتمانەکەیلەبندەستیوبێبەشی.
سێهەم،وەفاداریبەوقوربانییەزۆرەیکەنەسلەکانیپێشوومان
لەمحیزبەداو،هەروەهاخەڵکیکوردستانلەچوارچێوەیخەباتی
ئەمحیزبەولەپێناویئامانجەکانیئەمحیزبەدا،پێشکەشیانکردوە.
دەستهەڵگرتنلەخەباتوبەردەوامنەبووبیئەمحیزبەلەسەر
ڕێگاکەیخۆی،بێئەوەیئامانجەکانیهاتبێتەدی،یانیبەفیڕۆدانی
کورد گەلی و دێموکرات حیزبی زۆرەی تێچووە و قوربانی ئەو

داویانە.
چوارەم،درێژەیژێردەستیوبێمافیینەتەوەیکوردلەالیەن
ڕێژیمەکانیئێرانلەالیەکولەالیەکیدیکەوەپشتیوانییخەڵکی
کوردستانلەئامانجەکانوسیاسەتەکانیئەمحیزبەوخەباتەکەی،
وایانکردوەحیزبیدێموکراتیکوردستانلەسەرڕێگاکەیخۆی
بەردەوامبێوهەمیشەزەمینەیەکیلەباربۆبەردەوامبوونلەسەر

ڕێگاکەیخۆی،بەدیبکا.

حیزبی دێموکرات، هێزی پێشمەرگە و  بەرگریی چەکدارانە
هێزی هەبوونی و کــوردســتــان خەڵکی لــە چــەکــدارانــە بــەرگــری
پێشمەرگەبۆپارێزگاریلەدەسکەوتەکانیخەباتیئەوخەڵکە،لە
دیار جێگایەکی کوردستاندا دێموکراتی حیزبی تێکۆشانی مێژووی
وشایانیهەڵوێستەلەسەرکردنیهەیە.دەکرێخاڵەهاوبەشو
جیاوازەکانیپێشمەرگەکانیحیزبلەسێقۆناغیجیاواز)کۆماری
هێزەکانی هێرشی بەرامبەر لە چەکدارانە بەرگریی کوردستان،
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سەردەمی لە پێشمەرگە و کوردستان سەر بۆ ئیسالمی کۆماری
ئێستا(دابەمجۆرەباسبکەین:

بەرگرییچەکدارانەلەگەلیکوردلەبەرامبەرهێرشیدوژمنانی
کوردستان، خەڵکی خەباتی دەسکەوتەکانی پاراستنی و گەلە ئەو
یەکلەوخاڵەهاوبەشانەیەکەپێشمەرگەلەهەرکاملەوقۆناغانەدا،
هەڵگریانبووە.خاڵێکیهاوبەشیدیکەیپێشمەرگەلەهەموویئەو
قۆناغانەدا،ئەوەبووەکەهەرتەنیاهێزێکیچەکدارنەبووەبەڵکوو
مرۆڤێکیبەبیروباوەڕبووەکەنەکبۆپلەوپایەوسامان،بەڵکوو
بۆبردنەپێشیخەباتیڕزگاریخوازانەینەتەوەکەی،تێکۆشاوە.هەر
وەهاپێشمەرگەخاوەنیکۆمەڵێکتایبەتمەندییبووەکەوایانکردوە
لەنێونەتەوەکەیداڕێزوخۆشەویستییەکیتایبەتیهەبێ.قبووڵی
و فیداکاری وخەڵکدۆستیو لەخۆبردوویی بێسنوور، ماندوویی
ڕێزدانانبۆخەڵکوبوونیڕەوشتیبەرزوهەڵسوکەوتیجوان
لەوتایبەتمەندییانەنکەپێشمەرگەیهەمووقۆناغوسەردەمەکانی

پێدەناسرێتەوە.
بەاڵمئەگەربمانەوێباسلەخاڵەجیاوازەکانبکەین،پێویستەبەر
لەسەر قۆناغوسەردەمەکان کاریگەریی بە ئاماژە لەهەرخاڵێک
هێزیپێشمەرگەلەڕوویپێکهاتە،لەڕوویبیرکردنەوەوڕوانین،
لەڕوویئامادەییبۆبەشداریلەشێوەجۆراوجۆرەکانیخەباتدا
هیزێکی کۆماردا، سەردەمی لە پێشمەرگە هێزی وێنە بۆ بکەین.
نابینین. ــارەدا ڕۆژگـ لــەو پێشمەرگە ژنانی و بــووە پیاوانە ــەواو ت
پێکهاتەیهێزیپێشمەرگەبەزۆرییخەڵکیالدێبوونوکەمتر
وەکتاکبەڵکووزیاتروەکبەشێکلەعەشیرەتێکولەژێرئەمری
سەرۆکعەشیرەتوئاغایگوندەکەیخۆیاندا،بوونبەپێشمەرگە.
ژمارەیەکیزۆرکەمیانخوێندەواربوونوخوێندەوارییەکەشیانلە
ئاستێکینزمدابووە،بەاڵمپێشمەرگەیدوایسەرکەوتنیشۆڕشی
گەالنیئێران،تێکەاڵوێکبووەلەخەڵکیالدێوشار.ژنانبەرەبەرە
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دێنەنێوڕیزیپێشمەرگە.ئاستیخوێندەواریوژمارەیخوێندەوار
لەنێوهێزیپێشمەرگەدا،ئاڵوگۆڕیبەرچاویتێداپێکدێ.مەیدانی
سەرووترین لــە و ــێ دەب بــەربــاڵو زۆر پێشمەرگەش تێکۆشانی
ناوچەکان، خوارووترین هەتا کوردستان ڕۆژهەاڵتی ناوچەکانی
واتەهەرچوارپارێزگەیڕۆژهەاڵتیکوردستاندەگرێتەوە.جۆری
کەرەستەوچەکیشکەلەوسەردەمەداپێشمەرگەشەڕیپێدەکا،
زۆرجیاوازەلەچەکوکەرەستەیسەردەمیکۆماریکوردستان.
و پێشمەرگە ئەمڕۆی نەسلی نێوان لە کە دیکە جیاوازییەکی 
و٧٠ی ٦٠ دەیــەی نەسلی کە ئەوەیە هەیە، پێشوودا نەسلەکانی
هەتاویلەنەسلەکانیئیستا،پشوودرێژتروخۆڕاگرتربوون،لەگەڵ
ئەوەیپترلەنەسلەکانیئێستالەشەڕوتێکهەڵچووندابوون،پتر
لەگەڵمەترسیبەرەوڕووبوونوهەلومەرجیپێشمەرگایەتییەکان
سەختتربوو،بەاڵمزۆربەزەحمەتدەستیانلەپێشمەرگایەتیهەڵ

دەگرتوپترلەسەنگەرولەڕیزیپێشمەرگەدادەمانەوە.

حیزبی دێموکراتی کوردستان حیزبێکی شۆڕشگێڕ یا ڕیفۆرمخواز؟
شۆڕشگێڕانەی خەباتی لە لێوڕێژ مێژوویەکی دێموکرات حێزبی
هەیە.بەاڵمبەسەرنجدانبەهەلومەرجیسەردەمیئێستاوجۆری
بــەرەوڕووی پرسیارە ئەو جار زۆر ئێستادا لە حیزب تێکۆشانی
حیزبدەبێتەوەکەحیزبیدێموکراتیکوردستانخۆیبەحیزبێکی

شۆڕشگێڕدەزانێیاحیزبێکیڕیفۆرمخواز؟
دێموکراتی حیزبی بگوترێ: ــێ دەب پــرســیــارەدا ئــەو وەاڵمــی لە
لەزۆربەی ئامانجیشۆڕشگێڕانەیە،هەم کوردستانهەمخاوەنی
قۆناغوسەردەمەکانیتەمەنیخەباتیشۆڕشگێڕانەیخۆیدا،شێوە
بەر. گرتووەتە تێکۆشان و خەبات بۆ شۆڕشگێڕانەی شێوازی و
ئەوئامانجانەیئەمحیزبەخەباتیبۆکردوون،زۆرلەوەگەورەتر
بوونکەلەچوارچێوەیدووڕێژیمیشایەتیوکۆماریئیسالمیدا
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وەدی ئامانجانە ئــەو کاتێکیش هــەر هەبێ. وەدیهاتنیان ئیمکانی
پێک کوردستاندا خەڵکی سیاسیی ژیانی لە بنەڕەتی گۆڕانی بێن،
بەرین. ناو شۆڕشگێڕانەیان ئامانجی بە دەتوانین بۆیە هەر دێنن.
ڕاوەستان بوون. ئەمحیزبەش،شۆڕشگێرانە شێوازەکانیخەباتی
ئیسالمی کۆماری شایەتیو ڕێژیمی دوو سیاسەتەکانی دژی بە
چــەکو بە ناوەندییەکانو ڕێژیمە ڕووخــانــدنــی بۆ هــەوڵــدان و
هێزە پەالماری و هێڕش بەرەنگاربوونەوەی چــەکــداری، خەباتی
سەرکوتکەرەکانیڕێژیمەکانیئێران،بەشێوازیشۆڕشگێڕانەدێنە
ئەژمارکەدیارەهەڵبژاردنیئەمجۆروشێوازانەیبەرەنگاریو
مەجالی کات هەر ئەگینا داسەپاون، حیزبەدا ئەم بەسەر خەبات،
سوودوەرگرتنلەشێوازەکانیهێمنانەبووبێ،ئەمحیزبەپێشوازیی
لێکردوە.بەاڵمشۆڕشگێڕبوونیحیزبیدێموکراتهیچکاتنەبووە
خستنە بۆ خەڵک پەنابردنی لەگەڵ حیزبە ئەم دژایەتیی هۆی بە
شیوازی لە وەرگرتن ســوود و ڕێفۆرمخوازانە داخوازیی ڕووی
بزووتنەوەیەکی حەرەکەتێکو هەر تێکۆشان. و خەبات هێمنانەی
ڕیفۆرمخوازانەلەئێرانوڕۆژهەاڵتیکوردستانسەریهەڵدابێ،
حیزبیدێموکراتیکوردستانلەجیاتیڕەتکردنەوەودژایەتیکردنی،
هەوڵیداوەهەمڕەخنەیلێبگرێهەمخەڵکبۆبەشداریتێداکردن

وبەرەوپێشبردنوڕادیکاڵترکردنی،هانبدا.

پێکەوە بەرەوپێشبردنی دوو سیاسەتی کوردستانیبوون و ئێرانیبوون
سیاسەتی دوو کۆنەوە، لە هەر کوردستان دێموکراتی حیزبی
شانبەشانییەکبردووەتەپێشوهەوڵیداوەبەڕادەیپێویست
لە نەنێ. یەکیانبۆئەویدیکەوەال بداو بەهەردوویان گرنگی
الیەکەوەخۆیوەکحیزبێکیکوردستانیو،خەباتینەتەوەییخەڵکی
ڕۆژهەاڵتیکوردستانیوەکبەشێکلەبزووتنەوەینەتەوەییکورد
لە پێناسەکــردوە.هەربۆیەشهیچکات بندەستی لە بۆڕزگــاری
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دیکە بەشەکانی لە کورد نەتەوەی خەباتی لە پشتیوانی سیاسەتی
وپێوەندییدۆستانەلەگەڵهیزەسیاسییەکانیانغافڵنەبووە.لە
خەباتی حیزبەو ئەم داخوازەکانی ڕووی چونکە دیکەوە، الیەکی
بووە ئێران ناوەندیی دەسەاڵتی لە کوردستان، ڕۆژهەاڵتی خەڵکی
ئێرانەوە واڵتی بە پێوەندیی حیزبە ئەم ستراتیژیکی دروشمی و
لەگەڵ ئێرانو ئازادیخوازەکانی هێزە لەگەڵ تێکۆشاوە هەبووە،
بزووتنەوەسەرانسەرییەکانیئەوواڵتە،پێوەندییدۆستانەیهەبێ
ولەگەڵگەالنیئێرانلەخەباتبەدژیدیکتاتۆریوسەرەڕۆییدا،

هاوخەباتبێ.

ڕوانینی حیزب بۆ بوونی پەیڕەوانی
ئایین  و ئایینزای جیاواز لەکوردستان

دامەزرانیەوە، سەرەتای لە هەر کوردستان، دێموکراتی حیزبی
حیزبیهەموونەتەوەیکوردبووە.ڕۆڵەکانیئەمنەتەوەیەلەهەر
چینوتوێژێکیالەهەرئایینوئایینزایەکبووبن،بەهەردیالێکتو
زاراوەیەکقسەیانکردبێ،بەومەرجەیئامادەبووبنلەڕیزەکانی
ئەمحیزبەدابۆڕزگاریینەتەوەکەیانلەبندەستیوبێمافیخەبات
بکەن،حیزبیدێموکراتیکوردستان،بەخۆشحاڵییەوەباوەشیبۆ
کردوونەوە.لەڕاستیداهەمووئایینوئایینزاکان،لەالیەنحیزبی
دێموکراتەوەڕێزیانلێنراوەو،بێڕێزیبەهەرکامیان،لەالیەن
حیزبیدێموکراتیکوردستانەوەپێشیپێگیراوە.پەیڕەوانیئایینێک
پتر دیکە لەوانی یەکیان هەڵناوێردراون، وانیتر لە ئایینزایەک، یا
بایەخیپێنەدراوە،یاپەیڕەویکردنلەئایینێکوبەپێچەوانەیشەوە

نەبوونیباوەڕیئایینی،نەبووەبەهۆیبەدەستهێنانیئیمتیاز.
کە بــڕوایــەدایــە لــەو کــوردســتــان، دێموکراتی حیزبی کورتی بە
جیاوازییبیروباوەڕیئایینی،یاجۆراوجۆرییدیالێکت،ڕاستییەک
هیچ نــەدرێ ڕێگە دەبــێ و کــوردە کۆمەڵگەی تایبەتمەندییەکی و
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هەمووانیش دابێ. دیکە ئەوانی سڕینەوەی هەوڵی لە پێكهاتەیەک
دەبێبەجیاوازییەکانیانەوەلەسەرئامانجوداخوازەنەتەوەییو

گشتییەکان،یەکگرتووووهاوخەباتبن.

ئەرکی حیزب و ئەرکی خەڵک لە ڕەوتی خەباتدا 
ئەرکیحیزبێکیسیاسییپێشڕەو،ڕێبەریکردنیخەباتیخەڵکلە
ڕوویسیاسیو،ڕێکخستنیخەباتوتێکۆشانیئەوانتاگەیشتن
لەگەڵ ئەوخەڵکەیە.حیزبیدێموکراتیکوردستان ئامانجەکانی بە
ئەوەیلەمێژوویخۆیدالەگەڵکەموکوڕیوالوازییجۆراوجۆر
وڕەخنەیجیددیبەرەوڕووبووە،بەاڵملەجێبەجێکردنیئەرکی
واقیعبینانەی لێکدانەوەی و خوێندنەوە نەبووە. خەم کەمتەر خۆی
لە داوایـــانـــە ــەو ئ فــۆرمــۆڵــەکــردنــی کــوردســتــانو خەڵکی داوای
دروست هەڵوێستی و  سیاسەت گرتنەبەری خۆیدا، بەرنامەکەی
و قوربانیدان لە نەکردن درێغ جیاوازەکان، سەردەمە قۆناغو لە
شێلگیربوونلەسەرخەباتوتێکۆشانبۆماوەی٧٥ساڵ،کاری
نێو لە کۆدەنگی و یەکگرتوویی پێکهێنانی ئاراستەی بە سیاسی
وەدەستهێنانی ناوەندی، دەسەاڵتی بەرامبەر کوردستان کۆمەڵگەی
متمانەوپشتیوانییخەڵکیکوردستانئەوڕۆڵوئەرکەیەکەحیزبی

دێموکراتیکوردستانجێبەجێیکردوە.
و هەوڵدان خەڵک، سەر دەکەوێتە کە ئەرکێکیش و ڕۆل دیــارە
تێکۆشانەبۆگەیشتنبەوئامانجانەکەئەمحیزبەوڕۆڵەکانیخەڵکی
کوردستانلەڕیزەکانیئەوحیزبەدا،٧٥ساڵەخەباتیبۆدەکەن.
ئەرکیخەڵکقۆستنەوەیئەوهەلودەرفەتانەیەکەبۆخستنەڕووی
خەباتکردن پێیانوابێ نابێ پێش. دێتە بۆیان خۆیان داخوازەکانی
تەنیائەرکیحیزبیدێموکراتوئەندامەکانیەتیوئەوانیشدەبێلە
دوورەوەبینەروتەماشاچییڕووداوەکانبن،بەپێچەوانەوەدەبێ
پێویستە هاوکات بن. بەرخۆدان و بۆخۆیانچەقیخەبات ئەوان
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کە بن ئەمحیزبە وچاوەدێڕییخەباتوسیاسەتەکانی پشتیوان
بەنوێنەروڕێبەریداواکانیخۆیانیدەزانن.بەهەمووتواناوەو
هاوکاری بکەن، سیاسەتەکانی لە پشتیوانی ڕوویەکەوە هەموو لە
تێکۆشەرانیبن،کاتێکیشپێویستبووپێشنیاریپێبکەن،ڕەخنەی
لێبگرنووایلێبکەنحیزبیدێموکراتیکوردستانئەوئامرازە
و دیموکراسی پێناوی لە ئەوان خەباتی دەتوانێ کە بێ کاریگەرە

مافیدیاریکردنیچارەنووسبەئاکامیدڵخوازبگەیەنێ.

حیزبی دێموکرات، حیزبێک هی ڕابردوو، حیزبێک بۆ داهاتوو
ڕۆژهەاڵتی لە کــورد مێژووی ئەکتەری دیارترین و سوارچاک
کوردستانلەیەکسەدەیڕابردوودا،حیزبیدێموکراتیکوردستان
بووە.لەدامەزرانی»کۆمەڵەیژیانەوەیکوردستان«کەئەمحیزبە
دێموکراتی حیزبی ساڵە ٨٠ بە نزیک ڕێچکەیە، هەمان ــژەی درێ
دواتریش و مەیدانەکە هێزی تاقە دەیــە ٤ مــاوەی بۆ کوردستان،
لە کورد نەتەوەی مافەکانی بۆ خەبات گۆڕەپانی هێزیسەرەکیی
گەورەترین و گرنگترین بە کە کوردستان کۆماری بــووە. ئێراندا
ڕووداویسیاسییکوردلەمبەشەیکوردستانوتەنانەتلەئاستی
دادەنــرێ، بیستەمدا سەدەی یەکەمی نیوەی لە کوردستان هەموو
مێژووبەناویئەمحیزبەوەتۆماریکردوە.٤٠حیزبیدێموکرات
بەربەرەکانیی و خەبات و خۆڕاگری  ٤٠ساڵ لەو پشکیشێری
ئیسالمیی کۆماری ڕێژیمی بە بەرامبەر کوردستان لە خوێناوی
لەسەر هەبووە کاریگەرییشی زۆرترین حیزبە ئەم هەیە. ئێراندا
گەشەکردنیناسیونالیزمیکوردلەئێرانوشۆڕبوونەوەیخەبات
وباوەڕینەتەوەییبۆجوگرافیایەکیهەرچیبەرینتروبۆنێوچین
وتوێژیجیاوازلەڕۆژهەاڵتیکوردستاندا.جگەلەمەشناسرانی
پرسیکوردیڕۆژهەاڵتبەکۆڕوکۆمەڵینێودەوڵەتی،قەرزداری
تێکۆشانیدیپڵۆماسییحیزبیدێموکراتبەتایبەتیڕێبەریشەهیدی
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حیزبێک دێموکرات، حیزبی بەاڵم قاسملوویە. دوکتور حیزبە، ئەو
نییەتایبەتبەڕابردوو،حیزبێکەبۆداهاتووش.خاوەنیداهاتووشە.
هــەرواپرسو  دەکــا، بۆ ئامانجێککەخەباتی چونکەپرسێکو
ئامانجینەتەوەیکوردلەئێرانە.ئەمحیزبەبۆدوایچارەسەری
پرسینەتەوەییشبەرنامەیهەیە.وێرایئەمانە،مێژوویەکیپڕلە
خەباتوقوربانیدان،ڕێبەرانێکیشەهیدکەکۆمەڵگەوەکڕەمزو
هێمایخەباتوپرسیرەوایخۆیوەریگرتوون،چەندهەزار
ئیعتیبارێکی خەبات، بەرەجۆراوجۆرەکانی و سەنگەر شەهیدی
هێناوە، دەستی بە حیزبە ئەم کە جیهانی و ناوچەیی نەتەوەیی،
سەرمایەکانیحیزبیدێموکراتبۆمانەوەوبەردەوامیوگەشەلە
داهاتوودان.دیارەبەومەرجەیئەمحیزبەیەکیەتییخۆیوەدەست
بێنێتەوە،الوازییەکانیڕابردوویخۆیچارەسەربکاوخۆیبۆ
خەباتلەقۆناغوسەردەمێکینوێدالەهەمووبارێکەوەئامادەبکا.
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 حیزبی دێموکرات لە چاوی منەوە

محەممەدسەعیدنەجاری)ئاسۆ(
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هەرچەندلەدنیادازۆرمڕقلەوشەی»منمن«ەوخۆهەڵکێشانم
هەرلەزاتدانییە،بەاڵملەمتەمەنەمداوەکشاعیرێکی٦٤ساڵەی
ناسیۆنالیستیکورددەمهەوێبە»منمن«باسیزەعفیخۆمبکەم.
نییەبە چونبۆئەوەشوشەیمنبەکاردێت،منشاعیرم،بۆم
الیەنێکیسیاسییەوەخۆمپاوەنبکەم.وەکگۆرانییحەسەنزیرەک
هیهیچحیزبوبەشێکلەکوردستاننییە،هیهەمووگەلە.چون
مننەشاعیرێکیسیاسەتمەدارم،نەسیاسەتمەدارێکیشاعیر،بەاڵم
حورمەتیان زەمان سیاسەتمەدارانی هەموو شێعر گەورەیی لەبەر
گرتوومومنیشناسیومن.بەاڵمحەقمانهەیەالیەنێیانشارێکمان
خۆشبوێ،ئەم»من«ەزەعفیخۆمە.ساڵی١٣٤٨چوومەسەقز
بۆدرێژەدانبەدەرسخوێندن.قەتمسینەمانەدیتبوو،فارسیمباش
نەدەزانی،لەفیلمحاڵینەدەبووم،ڕۆژنامەوگۆڤارمهەرنەشدەزانی
پەیکیان یەکەم هەبوو، مەدرەسە پەیکی دێن، بەکاریچی و هەیە
لەوێدامێ،کەخوێندمەوەزانیمدنیایدەرەوەینووسراوەینێو
لە بۆکان شاری هاتمە دواتر ساڵی هەیە. مەدرەسەش کتێبەکانی
ماڵیخزمێکمانوەکئەندامیبنەماڵەدرێژەمبەخوێندندا.بوومە
فارسی»چشموگوشبستە«. قەولی بە دەبیرستانی قوتابییەکی
ئاواتی دایکمجێماوم. لە لەشیوێکیگورگاوی بەرخێکم دەتگوت
گەورەمئەوەبوومەدرەسەتەعتیلبێوبچمەوەساروقامیش–
زێدەکەم-الیدایکوبابم،چۆموهاوڕێوماسیگرتن،پێموابوو
لەوبەریجەغەتۆوەدنیاتەواودەبێولەبۆکانوسەقزبەوالوە

شارنییەوعەجەمستانهەیە،بەاڵمواڵتیمننییە.
ئەوسەردەمەڕەشوئالۆزترینسەردەمیسیاسییلەبنەماڵە
کەسەربازی بــووم مەالیەک کــوڕی من کاتێکدا لە بــوو، ئێران و
بە دووهەمدا عالەمیی لەشەڕی بوو. ڕەزاشا دەورەی باسەوادی
چاوهێرشیئەرتەشیسووریدیتبوو.ئاغایدێیەکەمان.سەرهەنگ
ئیبراهیمیسەالحبووکەئەفسەریکۆماریکوردستانبوولەساڵی
مامۆستاحەسەنسەالح و گەالوێژ عەلی دوکتور باوکی ١٣٢٤دا.
سۆرانبوو.یانیهیچکەسنەیدەوێراچکۆڵەترینباسیڕوناکبیری
نەتەوەییبکالەزاناونەزان،نەمعەلیمدەیوێراهێندێباسیواڵت
بۆقوتابیانبکاوبۆیانڕوونبکاتەوە.ئەویشبەوهۆیەکاتێکمن
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لەدایکبوومسێساڵدوایسەرهەڵدانیموسەدیقبووەکەگەلی
کوردلەسەردووتاقمیئاغاخواوتوودەکەپێیاندەگوت»دوودە«،
زۆربیرەوەریخراپیانهەبوو.تەنانەتلەبەرتۆڵەئەستاندنەوەی
زاڵمانەیئاغاوەت،شایانلەتوودەخۆشتردەویست.منکەچوومە
مەدرەسە)ساڵی١٣٤١(ئاغانەمابوو.لەنێودێهاتداشائوستوورە
بوو.چونئاغاوڕەعێتیالبردبووکەکارێکییەکجاربەجێبوو.
مامۆستاسۆرانئەودەمشاعیربوو،شێعریبەڕۆژی٦یبەهمەندا
هەڵگوت.منیشتاساڵی٥٤هەرپێموابووشاگەورەتریندڵسۆزیمن
وگەلیئێرانە.ساڵی١٣٥٤قوتابییئاخریساڵیدەبیرستانبووم،
دەبیریئەدەبیاتەکەمانئاغایڕەشیدیئازادیخابوو،مەوزووعێکی
مەبەستی میدانید!؟«، چە صمد از « چشنە بەو پێداین ئینشای
سەمەدیبێهرەنگیبوو.منیشکەلەڕیزیقوتابیەباشەکانیکالسدا
لە دەهــات. لەسەرەوە تەقەم هەر نەبیستبوو، ناویشیم هەر بووم،
پەنامەوەهاوکالسێکمکەهەمباسەوادوهەمزرینگبوووهەم
بابیشیئیمامجومعەیزەمانیشابوو-شوکرئێستادوکتورەو
دەرمانسازە-پێمگوت؛سەمەدکێیە؟!بەدزییەوەبەچپەوەگوتی؛
ئائاماڵتە،چۆنسەمەدناناسی؟،سەمەدبێهرەنگی.لەپڕبەکرەقزڵجی
گوتی؛ بەرز دەنگی بە بوو، قزڵجی حەسەنی مامۆستا بــرازای کە
دەبوو وابوو، ئەودەم - کرد؟« ئازادیخا!»صمدخودکشی ئاغای
بە ئازادیخاش ئاغای  - بکرێ قسە فارسی بە دەبیرەکان لەگەڵ
التاووزاناییوحەڕافیوسوخەنوەرییهەمیشەییکوتی؛»نخیر
عزیزم،خودکشیشکردند!«.لەوکاتەوەبڵێسەیئاگریڕووناکبیری
لەوسەردەمەدالەدڵمداهەڵگیرسا.چونموحسینوبەکرەبۆیان
شەرحدامسەمەدکەلەمامۆستایانیباشیتورکبووە،کۆمۆنیست
بووەوکتێبی»ماهیسیاهکوچولو«و»کندوکاودرمسائلتربیتی
ایران«یهەیەوقاچاغن.شادەستووریبەئەفسەرێکیخۆیداوە
لەچۆمی»ئاراس»داخنکاندوویانە.دەنگۆیەکیشهەیەگوایەخۆی
لەو تا نەکرد بەمەیان بــاوەڕم من کە خنکاوە. و نەزانیوە مەلێی
دانا بەوە ددانیان بەپیری ئەفسەرەکانمابوونو سااڵنەیدواییدا
کەبۆخۆیخنکابوو،چونکیمەلەینەزانیبوو.بەاڵمئیدیمنشا
وئەرتەشملەبەرچاوبوونبەڕمووزنەیەکوسەمەدملێبووبە
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ئوستوورەوکۆمۆنیستمخۆشویست.
ساڵی١٣٥٧بەبۆنەیدەهەمینساڵینەمانیسەمەدیبێهرەنگی
گۆڤارێکی لــە ــوو ب مــن چاپی شێعری یــەکــەم کــە دانــا شێعرێکم
کۆمۆنیستیشاریسەقزچاپکرا.نازانمگۆڤارەکەناویچیبوو.
جائێوەنازاننکەشاعیرێکیەکەمشێعریچاپکراویخۆیکە
بەبێئاگاداریلەگۆڤارێکچاپدەکرێودەیبینێ،چەندەخۆشە،یا
دیتنییەکەمکتێبیچاپیخۆیلەگەڵهیچشادییەکمقایسەناکرێ،
سەقز لە ئەوشەوە دەکا. وسەربەستی شاییبەخۆیی بە هەست
ئیدیمنیشبوومە بەیانیخەوملێنەکەوت. تا لەخۆشیان بووم،
بێسەواد و عــەوام پێم نەبایە، کۆمۆنیست کەس هەر کۆمۆنیست،
لە گەالوێژ عەلی دوکتور )١٣٥٧( ساڵەدا لەو هەر بــوو. نــەزان و
دەورەی لە کە زانیم ــەودەم ئ هاتەوە. ساڵ ٣٣ دوای ڕووســیــەڕا
بۆتەحسیلو باکۆ بۆ ناردوونی قازیمحەممەد کۆمارداجەنابی
دوایڕووخانیکۆمارئەوانماوەی٣٣ساڵلەپشتچرایسووری
شاهنشاییڕاوەستاونتاچرایسەوزیشۆڕشیئیسالمیئیزنی
دوایی و وەرگــرت کەڵکیان ئەزموونیان لە زۆر هاتنەوە. و پێدان
سەریهەمووانیکردبەگێریئاسیاودا.ئەوانیشواتەتوودەییەکان
حیزبی وەک بــوون، کورد ناسیۆنالیستی ئەحزابی دژی بەتوندی
پێی تازە ئەوەجەزایچاکەیانبووڕێژیمی دێموکراتوکۆمەڵە.
دانەوە.لەکۆمۆنیستپەشیمانبوومەوە،ڕێژیمیتازەشملەبەرچاو
دێرینی دۆستایەتیی گەالوێژ دوکتور لەگەڵ باوکم چون کــەوت.
هەبوو،دوای٣٣ساڵیەکتردیتنەوە،ڕۆژێکیزۆرسەیروسەمەر
بوو،باوکەمبەئەدەبەوەبەدوکتورگەالوێژیکوت؛ئاغاعەلیخان!
بە ئەو بایی. خۆمان دێموکراتەکەی بریا نییە، هیچ تــوودە بەخوا
پێکەنینەوەبەسەراحەتگوتی:مەال!بەخواهەموویانلەژێرباڵی
ئێمەدان.منلەومەجلیسەدادانیشتبووم،وەکشاعیرێکیالیەنگری
دوکتور بۆ هێمنم مامۆستا نایابەکەی شێعرە تەخمیسێکی چریک،
گەالوێژخوێندەوەکەزۆریپێخۆشبوو.بەشاعیریناسیموئەو
شێعرەودوووێنەیلێوەرگرتمولەنێوگۆڤاریالونداچاپیبکا،
بەاڵملەدڵەوەخەریکبووباوکیشملەبەرچاوبکەوێ!!ئاخەرباوە
منبە٢٤ساڵمە،بوومەتەمعەلیمبۆقەتباسیحیزبوشتیلەگەڵ
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شەهیدی زەمی هێندەیان کۆمۆنیستیشمدا لەسەردەمی نەکردووم.
نەدەویست. خــۆش ئەویشم کــردبــوو، قاسملوو دوکــتــور گـــەورە
لەالیەن فێئۆدالەکانە.ئەمدووعەیبە ئاغایەوهەواداری دەمگوت
کۆمۆنیستەکانەوەلەشەهیددوکتورقاسملوودەگیرا.لەبەرئەوەی
الیئەوانعەوامودێهاتیپلەیبەرزوکەسایەتییلکەداربکەنو
بەمچەشنەالوانیبەڕواڵەتڕووناکبیریوەکمنوباسەوادو
تەحسیلکەردەیانلەحیزبیدێموکراتدەڕەواندەوە.منیشباوەڕەم
دەکرد،بەاڵمهەرکاتقسەیانپێدەگوت،لەدڵەوەپێمناخۆشبوو،
دەمزانیپلەوپایەیئەوبۆئەوەنابێکەسجگەلەحەسوودیو

غیبتەخواردنهیچیپێبڵێ.
لە ماڵیخۆمانە ئیستا مامۆستاسۆران-کە ماڵە وەتاغەکەی لە
ساز بەحس گەالوێژدا عەلی دوکتور مەحزەری لە ساروقامیش-
بووکە،ئایامامۆستاشێخعێزەدەینحوسێنیچاکیکرددەنگیبە
قانوونیئەساسینەدایانخراپیکرد.دیارەدوکتورگەالوێژدژی
مامۆستابوو،دەیگوتدەبوودەنگبەقانوونیئەساسییکۆماری
ها گوتی: و کرد من لە ڕووی گەالوێژ دوکتور بدرایە. ئیسالمی
کوڕیمەال!تودەڵێیچی،مامۆستاچاکیکرددەنگیبەڕێفراندۆم
وەختدا سیاسەتی عیلمی لــە منیش نـــەدا؟ ئەساسی قانوونی و
کۆمۆنیست چەپەکانی ئــەوەی بــووم، دونبالەڕەو کەڕەسەپانێکی
ئەوان دەمگوتەوە. بزانم، ماناکەی بێئەوەی دەیانگوت چریک و
واڵیەتی پێنجەکەی ئەسڵی ئەساسی قانوونی چــون گوتبوویان،
فەقیهە،نابێدەنگیپێبدرێ.منیشهەرقانوونەکەمنەخوێندبۆوە،
نەمدەزانیویالیەتیفەقیههچییە،چاووگوێبەستراویبێبنەمای
سیاسیهەرشاعیربووم.ئەوەیبیروبڕوامهەبێبەشێعردامدەنا
وخەڵکیشپێیانخۆشبوو.چاپکراوەیپێشنووسیقانوونیشلە
بازاردادەفرۆشرا،جڵدیبەدووتمەنبوو،مننەمکڕیبیخوێنمەوە،
لەبەرئەوەبووکاتێکنوێنەریانبۆ لێیبوو.ڕقەکەش چونڕقم
ئێمە پارێزگای هەڵدەبژارد، ئەساسی قانوونی پێشنووسینەوەی
واتائازەربایجانیڕۆژئاوا)ورمێ(سێنوێنەریهەبووکەشەهید
دوکتورقاسملووبە١١٤هەزاردەنگکەسییەکەمبووکەدەنگی
پێدرا.کەچیکۆماریئیسالمیڕاستەوخۆوەکبرایچاکنەیهێشت
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بچێتوهەرلەهەوەڵەوەدژایەتییلەگەڵکورددەستپێکرد.ئیدی
هەرئەودەمزانیمکەئیسالمیسیاسیوکۆمۆنیستدووشتنکە
نییەڕەعایەتی تێدا لەسەربەرژەوەندیخۆیانهیچدێموکراسییان
دەکردوڕۆژووم نوێژم لۆق و تاق کە لەوساڵەوە ئیدی ناکەن.

دەگرت،وەالمناوتەرکیکۆمۆنیستیشمکرد.
هێندێک کۆمۆنیستی لە جگە کە کۆمەڵەوە ئەوجارچوومەالی 
بڕوایناسیۆنالیستییانهەبوو.تاقمێکیانکەیەکجارسادقودڵپاک
ودڵسۆزبوون،بەاڵمیەکیەکەشیانتێدابووکەباشنەبوون.لە
هێندێکیانزۆرقەڵسبووم،هەرهەلیانبۆهەڵدەکەوت،جنێویانبە
دوکتورقاسملوو،حیزبیدێموکراتوبارزانیدەدا.منیشهەرچەند
مێژوومدەخوێندەوەبۆمدەردەکەوتکەخەباتیحیزبیدێموکرات

وڕێبەرەکانیپاکوسادقانەتربوووپێمناخۆشبوو.
بۆیەبەدەنگێکیبەرزئاواوەاڵمیدوکتورگەالوێژمداوە؛قوبان!
بۆ بێ، فەقیهه والیەتی پێنجەمی ئەسڵی کە ئەساسییەک قانوون
فێری کێ ڕستەیە ئەو نەشمدەزانی شاهیدە خودا نابێ. دەنگدان
ئێستاشوەک تا دامەوە بەاڵمدوکتورگەالوێژجوابێکی کردووم،
چەسپبەمێشکمەوەنووساوەولەگوێمدادەنگدەداتەوە،کوتی؛
خومەینی بــەاڵم خەتەرناکە، ئەسڵە ئەم وەڵــاڵ ئافەرین »ئافەرین،
پیاویچاکە،دژیئیمپڕیالیستە،تائەومابێخەتەرناکنییە،دوای
دانرێو قانوونیئەساسی بۆ مەرگیئەویشدەکرێموتەمەمێک
ئەمئەسڵەیلێدەرهاوێن«.دوایەلەدرێژەیوتەکانیداگوتی؛»بە
ڕەحمانیشمکوت-مەبەستیشەهیددوکتورقاسملووبوو-لەگەڵ
قەتعنامە٢٤ ئەم دەنا نەکردم، بەقسەیان مامۆستاشێخعێزەدین
مادەیەیکەئەوانلەدەوڵەتیخۆمینیاندەویست،منساڵی١٣٢٥
بەدەستوویجەنابیقازیمحەممەدبۆکوڕیڕەزاشاپەهلەویمان
شای لە ئێمە خواستی چــون نــەدایــنــەوە. جوابیان هــەر نــووســی،
ئیمپریالیستوخواستیئێمەلەدەوڵەتیتازەیخومەینیوەکئەوە
دەوڵەتە ئەم دەکــرێ؟! ئایا قەفەسێکەوە، نێو بکەیتە وایەوشترێک

بچووکانەئەوئازادییانەبەکوردهەرنادەن.«
مەجلیسخاتیمەیهات،هاتینەوەماڵێ،لەڕێدابەبابمکوت؛ئەرێ
بابە!توبەڕاستیقازیمحەممەددەناسی؟ئەیبۆچیتائێستاقەتت
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لەالیمنباسنەکردوە؟کوتی؛»ڕۆڵە!منچۆنئەوباسانەتفێر
دەکەم،بەهەزارنووشتەنووسینوبەراتوسەرفترەیمەالیەتی
وایەدەرت بیروڕات بزانن دیپڵۆموموعەلیم.هەر بە تۆمکردوە
دەکەن،نانوئاویشماننەدەبووبیخۆین.ئالەنێوئەومالەیخۆماندا
برایمخانیڕەحمەتی٢٤قەبزەتفەنگیبڕنۆیهێناکەجەنابیقازی
محەممەدوکۆمارلەسابالغپێیاندابوونبۆخەڵکیساروقامیش
جەنابی دواتر ڕۆژێک دامەزرێنن. بەرگری هێزی تا دەوروبــەر و
بوو، قازیمحەممەد پیشمەرگەی فەرماندەیهێزی برایمخانکە
لەسابالغهاتەوەگوتیمەالکواتفەنگەکانتچلێکرد؟عەرزمکرد؛
قوربانوەڵاڵجارێهەرلەماڵەوەیە.کوتیئافەرین،ئافەریندەنێرم
بۆچی کرد؛ عەرزم بۆساباڵغ. دەیاننێرمەوە دیسان و بیانهێننەوە
قوربان،ئاخێکیهەڵکێشاوگوتی؛»مەالکەڵەکیکوردسەرناگرێ،
کورددەوڵەتیبۆسازنابێ،گەورەوچکۆڵەیانتێدانییە.نامەیەکم
دەستی بە بدە کاغەزە ئەو گوتم و پێشمەرگەیەک دەستی بە دا
جەنابیقازیمحەممەد،هەرلێمگەڕاوەگوتیبۆخۆتبیبە،بۆمن
ئەمانە سەربازیئەرتەشیڕەزاشام،دەستوورمپێدەدەی!زانیم
و گەورە  دەوڵەتێك ناکا. »نیومەن«ی کەس »مەنن«، هەموویان
چکۆڵەنەزانێبەهیچنابێ،ئەوقانوونەبەڕێوەناچێ،بەخواتووشی
من ڕۆژەوە لەو ڕۆڵــە! سەعید، حەمە ئیدی دەبین. گێچەڵ هــەزار
ئاغاوڕەعێتییدەورەی لەشەڕی باسیڕێژیمیشامنەکردەوە.
موسەدیقهەربێغەمبووم،تائێستاکارمبەسیاسەتنییە.دەنا
ڕاستتدەوێکوڕم،»ناننانیگەنمو،حیزب،حیزبیدێموکرات«.
دەتکوتفەڕشێکیکۆنم،تاڵەتاڵەکانمڕیشاڵبووەوسەرلەنوێ
هێمنم مام ڕەنگام. تازەتر کرێکی بە و چنیمیانەوە و ڕستمیانەوە
دیت،هەرحیزبیبوو،حەقیقی،هەرحیزبیخۆشدەویست،ئاوات
بەتەواویدێموکراتبوو،نووریژێکافیبوو،بەاڵموەکزەبیحی
بیریدەکردەوە،هێدیپارتیبوو.هەرچیپیاویگەورەودڵسۆزی
سیاسیمدیت،پەیڕەویڕچەیقازیمحەممەدودوکتورقاسملوو
بوون.بەتایبەتدوایشەهیدکرانیهەردووڕێبەریحیزب،واتە
دوکتورقاسملووودوکتورشەڕەفکەندی،ئیدیبەتەواویسازمان
کەم پــای خاکی بە خــۆم کەوتن. چــاو لەبەر دیکەم سیاسەتی و
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سادقترین کە دەزانــم دێموکرات حیزبی پێشمەرگەی سەوادترین
چەکدارنوفەقەتبۆڕزگاریگەلەکەیچەکیهەڵگرتوەوفێڵو

فەرتەنەیسیاسیفریوینەداوە.
وەکشاعیرێکبۆمنییەنەفیئەوسازمانانەیدیکەبکەمەوە،چون
دابێالیمنڕیبازیان ئازادییگەلشەهیدی بۆ هەرڕێکخراوێک
پیرۆزەوتەواویشێعرەکانیمننابێتەدڵۆپێکخوێنیشەهیدانی
ئەحزاب.بەاڵملەتفەنگمخۆشتردەوێن.ئەوڕۆژەدڵملەسازمانەکان
ناهۆمێدبووکەشەڕیبراکوژییانکردولەیەکهەڵپچڕان.بۆمنی
شاعیردوولەتوسێلەتبوونیهەرحیزبێکناهۆمێدییەبۆڕێگای
سەرکەوتن،بەاڵمئەمڕاستییەبەدڵوشێعروبەمێژوووکردەوە
وباوەر،دێموکراتەکانیئێرانوعێراقبەرلەهەموویانتائێستاش
ڕۆڵێکیلەبەرچاووهەمیشەدیاریانهەبووە.خودابکابەئامانجی
سەرەکییخۆیانبگەن.لەبیرییەکگرتنەوەدابن،نەکیەکگرتنبە
ددان.پیرەکانبەخۆیاندابێنەوە،الوەکانلەخۆبایینەبن.بەسواری
شەپۆلنەگەیشتوونەتەئەمپۆستومەقامە،بەڵکوولەژێرسایەی

خوێنیشەهیداندابووە،تۆخودابەفیڕۆیمەدەن.
سەرکەتووبنئینشائەڵاڵ.
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سۆسیالیزمی دێموکراتیک و
هەنگاونانی حیزبی دێموکرات
بەرەو سۆسیال دێموکراسی

د.سمایلبازیار
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لهنیوهیدووهمیمانگیگهالوێژی1362)ئابی1983(دا،واته:پێنج
مانگبهرلهپێكهاتنیكونگرهیشهشهم،لهالیهنقاسملوونامیلكهیهك
بهناوی“كورتهباسێكلهسهرسۆسیالیزم”لهنێوڕێكخستنهكانی
“حدكا”داباڵوبووهوه،بۆئهوهیكادروئهندامانیحیزبیبهڕوانگه
وبۆچوونهكانیلهبارهی“سۆسیالیزمیدێموكراتیک”ئاشنابن،تاله
كونگرهدابخرێتهبهرباسووهكئامانجیدواڕۆژی“حدكا”پهسهند
بكرێ)1(.قاسملووههرلهكۆنفرانسیسێیهم1350)1971(لهسهر
بیرۆكهی“سۆسیالیزمیدێموكراتیك”كهخۆیهێنابوویهنێوحیزب
كۆنفرانس بهشدارانی له بهشێك ئهوهی بههۆی بهاڵم بوو، پێداگر
لهگهڵپاشگریدێموكراتیكنهبوون،لهشوێندێموكراتیكوشهی
“دادپهروهر”بهسۆسیالیزمهوهلكێندرا)2(.بهمجۆرهدهردهكهوێكه
باڵیچهپینێو“حدكا”لهسهرچهشنیسۆسیالیزمكۆكنهبوونو

خوێندنهوهیجیاوازیانبۆسۆسیالیزمههبوو.
سۆسیالیزمیپێناسهكراوله“كورتهباس”داكۆمهڵێكسنووربهندیی
دهكرد، كالسیكهكاندا چهپه هێزه نێو له باو بیروبۆچوونی لهگهڵ

لهوانه:
ئهوال ئهمالو بێ ئهوكهسوالیهنانهكه لهگهڵ أ(سنووربهندی
“سۆسیالیزمی و دهكرد سۆسیالیستی واڵتانی له پهیڕهوییان
مهوجوود”یانبهبێكهموكوڕیدهدی.)3(قاسملووله“شیكردنهوهی
)١(حامیدگهوههری،ڕۆژههاڵتیكوردستانلهدهساڵدا،بهرگیدووهم، 

ل٤٤٩.
)٢(عهبدوڵاڵحهسهنزاده،نیوسهدهتێكۆشان،بهرگیدووهم،باڵوکراوەی 
کۆمیسیۆنیچاپەمەنییحدکا،١٩٩٧،ل٤٢-٤٣.لهكونگرهیچوارهمدا١٣٥٨
ز( ١٩٨١( ١٣٦٠ پێنجهمدا كونگرهی له و زانستی« »سۆسیالیزمی )١٩٨٠ز(
پهسند بێ واڵتمان« تایبهتیی ههلومهرجی  وهاڵمدهری كه  »سۆسیالیزمێك
كرا.بهرنامهوپێڕهوینێوخۆیپهسهندكراویكونگرهیچوارهم،کۆمیسیۆنی
بهرنامه .١٣٥٨ ڕەشەمەی )حدکا(، ناوەندیی کومیتەی تەبلیغاتی و ئینتشارات
پێنجهم،سهرماوهرزی پهسهندكراویكونگرهی ناوهخۆی»حدكا« پێڕهوی و

١٣٦٠)دیسهمبهری١٩٨١ز(.
)٣(بهڕاشكاویدهبێپێلهوهبنێینكهشێوهههڵدانی»سۆسیالیزمی 
و نییه ڕهزامهندی جێگای تهواوی به سۆسیالیستیدا واڵتانی له مهوجوود«
ههندێكههڵهلهمبارهوهكراونكهزۆربهیانلهههلومهرجیتایبهتیوبابهتییهوه
باڵوكراوهكانی له سۆسیالیزم، لهسهر باسێك كورته گرتوه. سهرچاوهیان
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كورتهباس”دالهمبارەیهوهدهڵێ:“ههڵوێستیحیزبیئێمهبهرامبهر
بێ پهیڕهویكردنی نه و دژایهتیكردن نه سۆسیالیستی واڵتانی به
كاتهشدا لهو ههر و دۆستانه ههڵوێستێكی بهڵكوو ئهمالوئهوالیه،
سۆسیالیزمی سهیری ڕهخنهگرانه چاوێكی به ڕهخنهگرانهیه.
وهردهگرێ كهڵك ئهرێنییهكانی الیهنه ههموو له دهكا، مهوجوود
بهرهی دوو نێوان له دهنێ”)1(، وهال نهرێنیهكانی الیهنه ههموو و
بهالی دیموكراتیك سۆسیالیزمی سهرمایهداریدا، و سۆسیالیزم
سۆڤیهتیدادایشكاندوهوبهدۆستیستراتیژییخۆیداناوه)2(،بهاڵم

كلکایەتییلێنهكهوتهوه.
نێوخۆی له كه توودهیی بیروباوهڕی لهگهڵ سنووربهندی ب(
“حدكا”داپاشماوهیمابوو.مهبهستی“سۆسیالیزمیدیموكراتیك”له
پاشماوهیبیروباوهڕیتوودهیی،سیاسهتوههڵوێستهكانیحیزبی
توودهبهرامبهربهكۆماریئیسالمینهبوو،بهڵكوولهخوێندنهوهیان
بووبۆسۆسیالیزملهئێراندا.لهشیكردنهوهی“كورتهباس”داهاتوه:
“ساڵههایساڵهئهدهبیاتیسۆسیالیستیلهئێراندائهگهرزێدهڕۆیی
نهبێنهوهدلهسهدیهیبهڕێوهبهرانیحیزبیتوودهیهكهپڕهله

بیروباوهڕیناڕاستوچهوت”)3(.
“سۆسیالیزمیدیموكراتیك”یپێناسهكراوله“كورتهباسێكلهسهر
سۆسیالیزم”دالهخوێندنهوهیبۆسۆسیالیزمپێداگرییلهسهرئهم

پڕهنسیبانهدهكا:
أ(پێداگریلهسهرپێگهیئازادیودێموكراسیوڕهتكردنهوهی
دهڵێ: قاسملوو ناوێكدا. ههر ژێر له دیكتاتۆرییەك چهشنه ههر
“سۆسیالیزمنانیدهدا،خانوویدهدا،خوێندنولهشساخییدهدا،
دیموكراتی حیزبی ناوهندی كۆمیتهی تهبلیغاتی و ئینتشارات كومسیۆنی

كوردستانیئێران،گهالوێژی١٣٦٢،ل٥-٦.
)١(شیكردنهوهی»كورتهباس«لهباڵوكراوهكانیكومسیۆنیئینتشارات 
وتهبلیغاتیكۆمیتهیناوهندیحیزبیدیموكراتیكوردستانیئێران،پووشپهڕی

١٣٦٣،ل١٢.
سۆڤیهت  یهكیهتیی نهتهوهكهماندا درێژخایهنی خهباتی له ئێمه )٢(
لهسهر باسێك كورته دهزانین خۆمان ستراتیژیی هاوپهیمانی و دۆست به

سۆسیالیزم،ل٣٥.
)٣(شیكردنهوهی»كورتهباس«،ل٧. 
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بهاڵممرۆڤتهنیابهنانناژی؛كهوابوولهبهرامبهرئهوانهدا،نهك
تهنیانابێئازادییهكهیلێبستێنێ،بهڵكووبهپێچهوانهدەبێزۆر
زیاتریشلهسهردهمیسهرمایهدارییبداتێ.ئێمهدهبێسۆسیالیزمێك
بهڵكوو نهكا، بهربهست دێموكراسی تهنیا نه كه بكهین دروست
پهرهیشیپێبدا”)1(.لهپهیوهندیلهگهڵ“دیكتاتۆرییپرۆلیتاریا”یشدا
لهسهر كۆمۆنیستهكان حیزبه ڕێبازی  گرینگی بنهمایهكی وهك
ئهندامێكی بۆ پرۆلیتار دیكتاتۆریی له الیهنگری كه باوهڕهیه ئهو
حیزبێكیدێموكرات-میللیوهكحیزبیئێمهبێمانایهولهالیهكی
دیكهشتهنانهتئهگهروهكماڕكسییهكچاولهمهسهلهكهبكهین
بههیچجۆرالیهنگریلهدیكتاتۆرییپرۆلیتاریاوهكبنهمایهكیبێ-

ئهمالوئهوالنابێسهیریبكرێ)2(.
كوردهواری كۆمهڵی تایبهتمهندییهكانی گرتنی لهبهرچاو به ب(
“سۆسیالیزمیدیموكراتیك”لهههرچهشنهمۆدێلونموونهسازییەک
خۆدهپارێزێوسۆسیالیزمیکیدهوێكهوهاڵمدهریههلومهرجی
واڵتهكهمانبێ.لهشیكردنهوهی“كورتهباس”داهاتوه:“لهپڕۆسهی
دروستكردنیسۆسیالیزمدائهوكارانهبكهینكهواڵتانیسۆسیالیستی
تێیداسهركهوتووبوونوئهوكارانهنهكهینكهتێیداسهركهوتوو
لهم كام هیچ كه ئهوهیه گرینگ بهاڵم، ههبووه. زیانیان و نهبوون
ئولگوو و نموونه به دهزانین سۆسیالیستیان به ئێمه كه واڵتانه
دادهنێین،چیهكیهتییسۆڤیهتبێوچچینویوگوسالڤییانڤێتنام
بێ”)3(.كومهڵیكوردهواریهێشتاخۆیلهپێوهندییهكانیسهردهمی
دهرهبهگایهتیڕزگارنهكردوه،پێکهاتهیكۆمهاڵیهتییواڵتهكهمانو
پێكهاتهیچینایهتییكۆمهڵیئێمه،جیاوازییەکیتهواویلهگهڵكۆمهڵی
سهرمایهداریههیهوكولتوورودابونهریتیگهلهكهشمانتایبهت
ولهگهڵكولتوورودابونهریتیگهالنیدیكهجیاوازییههیه.ههر
بۆیهزۆرڕوونهئهوسۆسیالیزمهیدهمانهوێدایمهزرێنین،دهبێ
لهگهڵئهوسۆسیالیزمهییهكیهتییسۆڤیهت،فهڕهنسایاڤێتنامیا

)١(كورتهباسێكلهسهرسۆسیالیزم،ل٢٥. 
)٢(ههمانسهرچاوه،ل٢٥. 
)٣(شیكردنهوهیكورتهباس،س.پ،ل٦. 
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ههرشوێنێدیكهجیاوازییههبێ)1(.
كه سۆسیالیزمێك لهسهر پێداگری به دێموكراتیك سۆسیالیزمی
لهگهڵههلومهرجیواڵتهكهمانبگونجێ،ئهوئامانجهشیمهبهستهكه
چییدیکەچهپیكوردنهبێتهپاشكۆیچهپیسهرانسهریههروهك
كهلهڕابردوودابووه.چهپێككهكاریگهرییناسیۆنالیزمیئێرانیی
تایبهتی به و ناوچهیی چهپی هانی بهردهوام و بووه بهسهرهوه
چهپیكوردیداوه،كهبهالیكوردایهتیدانهچێوپرسیچینایهتی

بهالوهگرینگبێ)2(.
واڵتانی لهبهرامبهر سهربهخۆ سیاسهتێكی ڕهچاوكردنی ج(
نیزامه كهموكوڕییهكانی دهستنیشانكردنی و سۆسیالیستیدا
مهوجوود( )سۆسیالیزمی ڕۆژههاڵت بهرهی سۆسیالیستییهكانی
تایبهتمهندییەكیدیكهی“سۆسیالیزمیدێموكراتیك”ه.“سۆسیالیزمی
لهسهر لهگهڵواڵتانیسۆسیالیستی پهیوهندییخۆی دیموكراتیك”
دوژمنانه نە واته دادهمهزرێنێ، دۆستانه“ “پهیوهندیی بنهمای
“سۆسیال به سۆڤیهت یهكیهتیی كه تاقم و دهسته ههندێك كه
نهوهك و دادهنێن تهواو ئیمپریالیستی به یا ئیمپریالیست)3(”،

)١(كورتهباسێكلهسهرسۆسیالیزم،س.پ،ل٢٤. 
)٢(ئیسماعیلبازیار،قاسملوو،ناسیۆنالیزموئهندێشهیچهپ،قاسملوو 
تیتۆیكورد)٣(،کوردستان،ژماره١٥،٧٠٩خهرمانانی٦،١٣٩٦سێپتێمبهری
لهكادرهكانیڕێكخراویشۆڕشگێریحیزبی ئێرهجیكهشكۆڵی ٢٠١٨،ل٤.
توودهدهڵێ:»قاسملوولهوهیكهماڕكسییهئێرانییهكانلهكوردستانالوانی
نگاهی شوكت، حمید بوو. ناڕازی بكهن كهمهندكێش كومونیزم بهرهو كورد
ایران،گفتوگوباایرجكشكولی،١٣٨٠،ص١٢٩. ازدرونبهجنیشچپدر
ڕێكخراویچهپیبچووكیسهرانسهری»اتحادمبارزانکۆمۆنیست)سهند(به
تێكهڵبوونلهگهڵكومهڵهیشۆڕشگێریزهحمهتكێشانیئێران،ئهمڕێكخراوهی
بارهیهوه لهم پتر زانیاریی بۆ خستهوه. دوور تهواوی به نهتهوهیی هێڵی له
بڕوانه:بههمهنسهعیدی،٥ساڵلهگهڵعهبدوڵاڵیموهتهدیسکتێریکۆمەڵەی
زەحمەتکێشانیکوردستانیئێران،لەباڵوکراوەکانیکۆمەڵە،٢٠١٠،ل٦٧-٩٠؛

وحیدعابدی،بازنگریكومهلهدرمسیرتاریخ،سلیمانیه،٢٠١٢.
چین  ناكۆكییهكانی دهركهوتنی دوای به ئیمپریالیست: سۆسیال )٣(
له نیشانهیان و ناو ئهو چینییهكان ئایدۆلۆژی، پرسی لهسهر سۆڤییهت و
سۆڤییهتناولهسهرئهوباوهڕهبوونكهسۆڤییهتهێزێكیئیمپریالیستییهتا
بهكهڵكوهرگرتنلهناویسۆسیالیزمبهسهرواڵتانیدیکەدازاڵبێ.گرووپهكانی
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حیزبیتوودهكهههرسیاسهتێككهلهالیهندهوڵهتیسۆڤییهتهوه
بهڕێوهبچێبهخێراییپهسهندیدهكهنوتهپڵیبۆههڵدهگرن)1(.
ههژموونیی ژێر له خۆی دهیههوێ دیموكراتیك” “سۆسیالیزمی
“ئینترناسۆنالیزمیپڕۆلیتاری)2(”ڕزگاربكا،چونكهلهژێردروشمی
سۆڤییهتی یهكیهتیی بهرژهوهندیی جیهانی پرۆلیتاریای پاراستنی

دەپارێزرێ.
له دیموكراتیك” “سۆسیالیزمی بیرۆكهی داهێنهری قاسملوو
ژیابوو، سۆسیالیستی واڵتانی له زۆر سااڵنێكی كوردستاندا
بۆ سۆسیالیستیی سیستهمی كهموكوڕییهكانی نزیكهوه له
ئازادی نهبوونیدێموكراسیو لهبواری بهتایبهتی دهركهوتبوون،
وبوونیدهوڵهتانیتۆتالیتاردا.ئهمانهوڕووداوهكانی“پۆڵۆنیا)3(”،
وهك:كۆمهڵه،یهكیهتییكۆمۆنیستهكان)سهربهداران(،پهیكاروچهندگرووپی
دیکەبهههمانشێوهدهیانڕوانیهسۆڤییهت)حسینعلیزاده،فرهنگخاصعلوم

سیاسی،تهران،١٣٧٧،ص٢٦٢(.
)١(كورتهباسێكلهسهرسۆسیالیزم،س.پ،ل٣٢. 
ئینترناسیۆنالیزمیپرۆلیتاری:ئهمزاراوهیهبۆیهكهمجاربههۆی  )٢(
ماڕکسوئهنگڵسلهمانیفێستیحیزبیکۆمۆنیستولهدروشمی»كرێكارانی
ههموو پرۆلیتاریای هاوپهیوهندیی مهبهست كه ئاراوه، هاته یهكگرن« جیهان
جیهانلهشهریدژیسهرمایهداریدایه.بهدوایپێكهاتنییهكیهتییسۆڤیهتو
بهتایبهتیلهسهردهمیستالیندا،ئهمواڵتهبانگهشهیئهوهیدهكردكهناوهندی
به جیهانی زهحمهتكێشانی ناوهندی نازناوی و پرۆلیتارییه ئینترناسۆنالیزمی
پهیڕهوكردنی مانای ستالین لهالی پرۆلیتاری ئینتهرناسیۆنالیزمی دا. خۆی
)كارڵماركسوفریدریك یهكیهتییسۆڤیهتیبووبڕوانه: له ئهمالوئهوال بێ
ئهنگلس،مانیفێستیحیزبیكۆمۆنیست،وهرگێرانی:م.ا.ڕهوهند،ب.ش.چ،١٩٧٠(؛
سیاسی( مکتبهای و اصالحات )فرهنگ سیاسی دانشنامه آشوری، )داریوش

چاپسیزدهم،تهران،١٣٨٥،ص٤٥(؛)حسینعلیزاده،م.ق،ص٢٤٢(.
)٣(له١٩یئوكتوبهری١٩٥٦»ڤالدیساڵڤگومولكا«بووبهسكرتێری 
بە خهڵكهوه كۆمهاڵنی ڕوانگهی له كه پۆلۆنیا كۆمۆنیستی حیزبی گشتیی
سۆڤیهت دهستڕویشتوویی و زێدەخوازی لهبهرامبهر بهربهرهكانی سیمبولی
لهوواڵتەدادەنرا.لهكۆتاییههشتهمینپلینۆمیحیزبدا،بڕیاڕدراسنوورێك
تازه ئهنجومهنه بكرێ، كز سانسۆڕ دابنرێ، ئاسایش پۆلیسی دهسهاڵتی بۆ
سیاسهتێكی ڕهچاوكردنی بڕیاری و ڕهسمی كرانه كرێكاران دامهزراوهكانی
هێوروماقووڵبهرامبهركۆمهڵهیجووتیارانوكلیسهیكاتۆلیكدراونرخو
بایهخیپهرلهمانیزیادیكرد.لهسهرتاسهریپۆڵۆنیاداوبهالیسنووریشهوه،
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“ههنگاریا)1(”لهدهیهی50یزاینیوبهتایبهتیڕووداوی“بههاری
پڕاگ)2(”یساڵی1968لهچیكۆسلۆڤاكیاكهبۆخۆینیشتهجێیئهو
سیستهمێكی بهرقهراركردنی و بیروكراتی سیستهمی ههڵتهكاندنی هیوای
سۆسیالیستانهیدێموكراسییانهگهشهیكرد.ڕێبهرانیسۆڤیهتبهمڕووداوانه
تووڕهبوونوههڕهشهیدهستێوهردانیسهربازییانكرد.گومولكا،ڕێبهرانی
سۆڤییهتیدڵنیاكردهوهكهپۆڵۆنیاوهكهاوپهیمانیبلۆكیسۆڤییهتدهمێنێتهوه
به كۆتایی و كردهوه قایم پێیخۆی بیروكراتیجێ دهزگای وساڵی١٩٥٨
گشتههنگاوهدێموكراسییهكانیهێنراوژیانیسیاسیلهقهفهزخزێندرایهوه
وگومولكالهبوونیهێزهكانیسۆڤییهتیلهپۆڵۆنیاخۆیگێلكرد.)عباسقلی
غفاریفرد،تاریخاروپاازآغازتاپایانقرنبیستم،چاپسوم،تهران،١٣٨٧،
ص٦١٠-٦١١(؛)ڤولگانكلیۆنهارد،كۆمونیزمیئهورووپایی،ڕاستبوونهوهیهك
بهڕوویخۆرههاڵتوخۆرئاوادا،وهرگێرانی:د.كوردۆعهلی،سلێمانی،٢٠٠٤،

ل٢٠٣-٢٠٤(.
به  بوو »ئیمیرهناگی« ١٩٤٥ ساڵی له ههنگاریا)مهجارستان(: )١(
سهرۆكوهزیرانیمهجارستانولهواڵتئازادییڕاگهیاندویاسایدهسهاڵتی
تاكحیزبییكۆمۆنیستیههڵوهشاندوكۆمۆنیستهكانیسهربهسۆڤیهتیلهكار
وهالناوخۆیدهوڵهتێكیبێالیهنیپێكهێناولهپهیمانیڤارشۆهاتهدهرێ.
لهبهرامبهریدابهرهیهكیكۆمۆنیستیبهڕێبهریبانوشكادارپێكهاتوداوای
یارمهتییسهربازییلهسۆڤیهتكرد.سوپایسۆڤییهتدهستێوهردانیكردو
بهكوشتاریههزارانمهجارییئازادیخوازكهالیهنگریناگیبوون،ڕاپهڕینی
خهڵكیسهركوتكرد.ناگیلهساڵی١٩٥٦دائیعدامكراوالیهنگرانیدهستبهسهر
كرانودهوڵهتیكاداربههێزكرا.محمودمحجوب،فرامرزیاوری،گیتیشناسی
تهران، چهارم، چ تاریخی، و اقتصادی سیاسی، طبیعی، جغرافیای كشورها،

١٣٦٥،ص٣١١.
)٢(بەهاریپڕاگ:لهساڵی١٩٦٨ئیلكساندردۆبچێكبووبهسهرۆك 
وهزیرانیچیكۆسلڤاكیاوبووبههۆكاریسهرهكییجوواڵنهوهیلیبڕالیزملهو
واڵتهوسانسۆرلهسهرچاپهمهنیكهمبۆوه،ڕێگریلهسهرهاتنیچاپهمهنیی
دهرهكیالبراوڕۆژبهڕۆژههنگاوینوێلهپێناویوهدیهاتنی»سۆسیالیزمبه
سیمایمرۆڤدۆستانه»دادههاوێژرا.«لهپڕۆگرامینوێیچاكسازیخوازانینێو
حیزبیكۆمۆنیستیچیكۆسلۆڤاكیاداکەبههاری١٩٦٨ڕاگهیهندرا،هاتبوو:»ئێمه
مۆدێلێكینوێیسۆسیالیزمماندهوێ،دهمانهوێههوڵیهێنانهكایهیمۆدێلێكی
چیكۆسلوڤاكیا ههلومهرجی لهگهڵ كه بدهین دێموكراسییانه ئهوپهڕی نوێی
نهبوو سۆڤیهتی یهكیهتیی ڕێبهرانی پهسهندی جێی دۆخه ئهم بێ«. گونجاو
وههربۆیهبڕیاریانداكۆتاییبهمۆدێلی»سۆسیالیزمبهسیمایمرۆڤانه»
بهێنن.له٣٠یئاگۆستی١٩٦٨داهێزهكانیپهیمانیوارشۆبه٢٤لهشكرچوونه
نێوچێكۆسلۆڤاكیاوكۆتایییانبه»بههاریپڕاگ«هێناودوبچهكیانلهسهر



ی خۆڕاگری ناسنامەی نەتەوە�ی134 قە�ڵ

واڵتهبوو،شوێنهواریقووڵیانلهسهردانا،بهجۆرێككهلهڕوانینی
بكا. پێداچوونهوه مهوجوود” “سۆسیالیزمی به سهبارهت خۆیدا
بڕیاردانو لهسۆڤییهت ئامانجیانسهربهخۆ ئهوڕووداوانەیكه
باڵكشانیدێموكڕاسیبهسهرگشتالیهنهكانیژیاندابوو.ههروهها
دهركهوتنیڕەوتهكانیفیكری“چهپینوێ)1(”و“ئورۆكومونیزم)2(”

كارالبرد.غالمرضاعلیبابایی،فرهنگعلومسیاسی،چاپدوم،تهران،١٣٦٩،
ص١١٩؛عباسقلیغفاریفرد،تاریخاروپاازآغازتاپایانقرنبیستم،چاپ

سوم،تهران،١٣٨٧،ص٦٢٤؛ڤولگانكلیۆنهارد،س.پ،ل٢٧٥.
١٩٦٠دا  و ١٩٥٠ دهیهی دوو له كه بزاڤێكیسیاسی نوێ: چهپی )١(
ناڕازیبوون دهركهوتنی دهركهوتوهۆكاری ژاپۆن ئهمریكاو ئورووپاو له
لهچهپیكۆنبوو.ئارمانخوازی)ئایدیالیزمی(چهپینوێیلێڵتروڕۆمانسیتر
تاشێوازێكی به»كردهوهیڕاستهوخۆ«یه لهچهپیكۆنهوزۆرترینمهیلی
ئاراستهی و زۆر پانتاییهكی نوێ چهپی كۆن. چهپی بهرنامهبۆداڕێژراوی
سیاسییجۆراوجۆرلهخۆدهگرێوهك:سۆسیالیزم،ئانارشیزم،كاسترۆنیزم،
گرنگترین نوێ. ماركسیزمی جۆراوجۆری فۆڕمی و ماویزم تروتێسكینزم،
١٩٦٨ مای مانگی ڕاپهڕینی نوێ چهپی فیكری بزاڤی پراكتیكی دهرخستنی
له زۆر سهرسامبوونی هۆی به بوو بزاڤه ئهو بوو. فهڕهنسا له بهتایبهت
ماڕكسیوسۆسیالیستهكان،چوندهركهوتكهپێكهاتنیدۆخیشۆڕشگێری
لهكومهڵگهپێشكهوتووهپیشهسازییهكانلهدۆخیئاراموسهقامگیریسیاسی
ئیترحیزبو نوێ بزاڤیچهپی له ئابوورییشدامهیسهره. وخۆشگوزهرانیی
ئهنجومهنوتهنانهتچینیكرێكاربەهۆكاریڕزگاریدانانرێن.ئهمبزاڤهبه
ڕهگهزییهكان كهمینه و الوهكان خوێندكاران، نێو له ١٩٦٠ دهیهی له تایبهت
حیزبه ههموو كاردانهوهی ههبوو. پێگهی ئهمریكایی و ئهورووپی واڵتانی له
كۆمۆنیستهكانیئهورووپایڕۆژههاڵتوڕۆژئاوابەچەپینوێدوژمنانهبوو.
١٣٧٨،ص٢٠٥- 

٢١١؛داریوشآشوری،م.ق،ص١٢١.
بههۆی  ١٩٦٧ ساڵی یهكهمجار بۆ زاراوهیه ئهم ئورۆكومونیزم: )٢(
ڕۆژنامهنووسێكیئیتالیخهڵكیمیالنبهناوی»فرانكۆباربیری«بهكارهێنرا
وبهواتهیوهالنانیپڕهنسیپیماڕكسی»دیكتاتۆریپرۆلیتاریا«وپێداگری
لهسهرئازادییهگشتییەکانوههڵبژاردنیئازادبوو.ئهوئامانجەهاوبهشانهی
له: بریتین حهفتاكاندا كۆتایی له دهگرنهوه یهك تێدا ئهوروپای كۆمونیزمی
سهربهخۆییومافیوهكیهك،گرتنهبهریڕێبازێكیدێموكراسییانهبۆگهیشتن
پێشڕهوایهتی، بۆ داواكردن بێ بهرباڵو سیاسی بهرهیهكی سۆسیالیزم، به
ماركسیزمێكیكراوهتروپشتبهستنبهدیالۆگ،ههڵوێستیڕهخنهگرانهبهرامبهر
سیستهمێكی هێنانهكایهی بۆ ههوڵدان خۆرههاڵت، ئهورووپای و سۆڤیهت
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كههەركامهیانبهشێوازێكلهگهڵچهپیكالسیكوئهرسهدۆكس
نوێوه دهالقهیهكی له قاسملوو كه وایكرد دهكرد، سنووربهندییان

بڕوانێتهپرسەسیاسیوفیكرییهكان.
له بوو نوێ خوێندنهوهیهكی دیموكراتیك” “سۆسیالیزمی
ئاراوه)1( دههاته كوردستان له جار یهكهم بۆ كه سۆسیالیزم،
دوو هاوسهنگكردنی له: بوون بریتی ئامانجهكانی گرینگترین و
ناڕێك لهواڵتانیسۆسیالیستی ئازادیكه دادپهروهریو چهمكی
بوون،ڕهتكردنهوهیههرچهشنهدیكتاتۆرییەكلهژێرهەرناوێك،
بیردۆزه بهپیرۆزنهكردنی و بڕیاردان سهربهخۆیی ڕهچاوكردنی
سیاسییهكان.“سۆسیالیزمیدێموكراتیك”لهكهشوههوایسیاسیی
ئهوكاتیكوردستانداكهتێیداچهپیڕادیكاڵگوتاریزاڵبوو،وهك
مهلهكردنبهپێچهوانهیئاراستهیڕووباربوو؛ههربۆیهشنهتهنیا
بهشێكی و لێنینییهكان  ماڕكسی- و چهپ هێزه پێشوازیی لهگهڵ
دهرهوه. سیاسهتی سهربهخۆیی و دێموكراسییانه پلۆرالیستی سۆسیالیستیی
گرینگترینپارتهكانیكۆمونیزمیئهورووپیبریتینلهحیزبیكۆمۆنیستیئیتالیا،
حیزبیکۆمۆنیستیفهڕهنسا،پارتیکۆمۆنیستیسوید،پارتیکۆمۆنیستییۆنان
لیۆنهارد،س.پ،ل٢٢-٤٧(؛)حسین )ڤولگانگ ئیسپانیا پارتیکۆمۆنیستی و

علیزاده،م.ق،ص١٠٧(.
بۆ  ئێراندا له دێموکراتیک« »سۆسیالیزمی چهشنی له بیرۆكهی )١(
ساڵی كه دهگهڕێتهوه تووده حیزبی سهركردایهتیی ئهندامی مهلهكی، خهلیل
١٣٢٦)١٩٤٧(لهوحیزبهجیابۆوه.هۆكاریسهرهكییجیابوونهوهیمهلهكی
دهوڵهتی سیاسهتی به حیزبه ئهو مهرجی بێ بهستراوهیی تووده حیزبی له
سۆڤییهتوگوێڕایەڵییكوێرانهبوو.مهلهكیبهڕهتكردنهوهیسهرمایهداریی
واته ئاراوه، هێنایە سێیهمی ڕێگاچارهی ڕۆژههاڵت، كومونیزمی و ڕۆژئاوا
سۆسیالیزمی به كه نهتهوهیی و سۆسیالیستی ئهندێشهی له پێكهاتهیهك
)١٩٦١( ١٣٤٠ ساڵی كه بوو ئێرانی یهكهم مهلهكی دهركرد. ناوی ئێرانی
»كۆمهڵهی نوێنهری وهك سۆسیالست« »ئینترناسیۆنال ڕێكخراوی لهالیهن
سۆسیالیستهكانیبزووتنهوهینیشتمانییئێران«وهكچاوهدێربهشدارییله
كونگرهوكۆنفرانسیئهوڕێكخراوهیەلهنهمساوئیتالیاكردوه.)خلیلملكی،
خاطراتسیاسی،بامقدمهمحمدعلیهمایونكاتوزیان،چاپدوم،اروپا،آذر
١٣٦٠،محمدطبیبیانودیگران،اندیشهآزادی)نگاهیبەاندیشەیچپگرایانە
درنهضتمشروطە(،چاپسوم،تهران١٣٩١،ص٤٦-٤٧وغالمرضانجاتی،
اول،چاپششم، انقالب(،جلد تا )ازکودتا ایران پنجسالەی تاریخبیستو

تهران،١٣٧٩،ص١٥٧.
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بهرچاویكادیروئهندامانی“حدكا”بهرهوڕوونهبوو،بهڵكووڕهخنه
وهێرشیتوندیشیكرایهسهر.

ناوی به وتارێكدا له لێنینی ماڕكسی ڕێكخراویچهپی “كۆمهڵه“
دهدا ههوڵ سهرمایهداری؟” یا سۆسیالیزم دیموكرات: “حیزبی
ڕهتكردنهوهی “حدكا” دێموكراتیكی” “سۆسیالیزمی كه بیسهلمێنێ
سیستهمی بۆ خۆی وهفاداریی و پرۆلیتاریایە دیكتاتۆریی
كرێكارانی ڕێكخراوی كردۆتهوه)1(. دووپات سهرمایهداری
پێی ڕهخنهگرانەدا وتارێكی له كرێكار( )ڕێگای ئێران شۆڕشگێری
پڕۆژهیهی ئهم دهبێچاوهڕوانیوهدیهاتنی قیامهت تاڕۆژی وایه
“حدكا”بین،چونكهسۆسیالیزمبهبێدیكتاتۆرییپرۆلیتاریاوهدهی
نایهو”سۆسیالیزمیدێموكراتیك”ئهوچهمكهیڕهتكردۆتهوه)2(.

كونگرهیشهشهمی“حدكا”له2یڕێبهندانی1362)22جونێڤری
پرسی كۆنگرهدا له هات. پێك ئەندام 230 بهشداریی به 1984(دا
“كورتهباسێكلهسهرسۆسیالیزم”)سۆسیالیزمیدیموكراتیك(خرایه
بهرباس.ئهوباسهچهندكۆبوونهوەیكونگرهیبهخۆیهوهخهریك
كرد)3(. ئاڵۆز كۆنگرەی فهزای جاریش دووسێ تهنانهت و كردن
نوێنهرانی لهالیهن زۆر باسێكی دوای دیموكراتیك” “سۆسیالیزمی
نهیارانی سهرهتاوه له چون نههێنا)4(، پێویستی دهنگی كۆنگرەوە
كۆمهڵی پێكهاتهی و دهكرێ پهسهند دواجار بهاڵم بوون، زۆرتر
)١(جهعفهرشهفیعی،حیزبیدێموكرات:سۆسیالیزمیاسهرمایهداری؟ 
كوردستانی سازمانی ئورگانی پێشڕهو، سۆسیالیسم، لهسهر باسێك كورته
حیزبیكۆمۆنیستیئێران)كۆمهڵه(،،ژماره٣٠،١٠یسهرماوهزی١٣٦٣،)١١

دیسهمبهری١٩٨٤(.
)٢(سارامحمود،سوسیالیزمدمكراتیكیاانتظاربرایروزقیامت،نقدی 
انقالبی ارگانسازمانكارگران تئوریك، برنگرشحزبدمكرات،راهكارگر

ایران)راهكارگر(،شماره٦،مرداد١٣٦٧.
)٣(عهبدوڵاڵحهسهنزاده،نیوسهدهتێكۆشان،بهرگیدووهم،س.پ، 
ل٥٣.گادانیپێیوایهئهمكۆنگرەیەتائهوكاتپڕكێشهترینكۆنگرهیحیزب
دێموکراتی حیزبی مێژووی )کورتە خەبات ساڵ پەنجا گادانی، جهلیل بووه.

کوردستانیئێران(،بەرگییەکەم،دهۆک،٢٠٠٨،ل٣٣٥.
)٤(د.حوسێنخهلیقی،ژانوژیان،بهرگیسێیهم،١٩٨٣-١٩٨٨،سوید، 
٢٠٠٢،ل١٢٥؛حامیدگهوههری،ڕۆژههاڵتیكوردستانلهدهساڵدا)١٩٧٩-

١٩٨٩(،بەرگیدووەم،هەولێر،٢٠١٠،ل٤٥٥.
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دێموكراتیكیسۆسیالیستیدهبێتهئامانجیدواڕۆژی“حدكا”)1(.
له دیموكراتیك” “سۆسیالیزمی نهیارانی بهرچاوی بهشێكی
“سۆسیال بههاوشێوهی بیرۆكەیهیان ئهم “حدكا”دا نێوخۆی
كه بوو كاتێکدا له ئهمه و دهزانی)2( ئهورووپا دێموکراسی”ی
قاسملووبهڕوونیوبهڕاشكاویله“كورتهباس”دا،دهڵێت:“كه
دێموكراسی” “سۆسیال دێموكراتیك”، “سۆسیالیزمی له مهبهستی
دیموكراسی” “سۆسیال لهگهڵ دێموکراتیك”، “سۆسیالیزمی نییه،
جیاوازییههیه،سۆسیالدیموكراسیڕێبازێكیڕیفۆرمیستییهكهبه
ناویسۆسیالیزم،سهرمایهداریدهپارێزێوههڵیدهسووڕێنێ،به
ناویسۆسیالیزمكرێكارانهاندهدابۆئهوهیسهرمایهداریپهسهند
بكهنوبهكورتیدهیههوێگیروگرفتهكانیسیاسیوكۆمهاڵیهتی
وئابوورییكرێكارانلهچوارچێوهیسهرمایهداریداچارهسهربكا،
بێئهوهیئهمچوارچێوهیهتێكبدا.لهحاڵێكداسۆسیالیزمبهمانای
ڕوخاندنیسهرمایهداریبهتهواویوپێكهێنانیكومهڵێكینوێیه”)3(.
سۆسیالیزم” لهسهر باسێك “كورته نامیلكهی به سهرنجدان به
جیاوازییهكانیدووچهمكی“سۆسیالیزمیدێموكراتیك”و“سۆسیال
ڕێبازێكی دێموکراسی سۆسیال دهردهكهون. پتر دێموکراسی”
چاكسازیخوازییەوریفۆرمستی،لهكاتێكدا“حدكا”خۆیبهحیزبێكی
شۆڕشگێرپێناسهدهكا)4(وئهمهبهومانایهدێكهخوازیاریئاڵوگۆڕی
ئێران،  نێوخۆیحیزبیدیموكراتیكوردستانی پێڕهوی بهرنامهو )١(

پهسهندكراویكونگرهیشهشهم،ڕێبهندانی١٣٦٢،فێبریوهری١٩٨٤ز.
دێموکراتیک«  »سۆسیالیزمی نهیارانی له كه گهوههری حامید )٢(
»حدكا« ئامانجی له بوو الدان دێموکراتیک« »سۆسیالیزمی دهڵێ: بوو
ڕۆژههاڵتی گهوههری، )حامید دێموكراسی سۆسیال بۆ سۆسیالیزمهوه له
كومیتهی ئهندامی خهلیقی، حوسێن .)٤٥٢ ل س.پ، ساڵدا، ده له كوردستان
ناوهندییههڵبژێردراویكونگرهیشهشهمپێیوایه:سۆسیالیزمیدێموکراتیکی
پێناسهكراوله»كورتهباس«دابهكورتیوبهپوختیسۆسیالدێموكراسیی
كه كهریمحیسامی .)١٣٢ ل خهلیقی،س.پ، )د.حوسێن ڕۆژئاوایه ئورووپای
کردهوه باڵو کورتهباس لهسهر نامیلكهیهكی دواتر نهبوو، كونگره بهشداری
وتێیدا»کورتهباس«بهڕێبازیسۆسیالدێموکراسیدادهنێ.بڕوانه:کهریم

حیسامی،لێكۆڵینهوه،كورتهباسێكلهسهرسوسیالیزم،بهفرانباری١٩٨٤.
)٣(كورتهباسێكلهسهرسوسیالیزم،س.پ،ل٢٧. 
كونگرهی  پهسهندكراوی »حدكا« نێوخۆی پێڕهوی و بهرنامه )٤(
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بنهڕهتییهلهههمووبوارهكانیكومهڵدا.“سۆسیالیزمیدیموكراتیك”ی
پێناسهكراوله“كورتهباس”داسیستهمێكیئابووری-كۆمهاڵیهتییە
به لێهاتووییكاریپێدهسپێردرێو پێی به تێیداههركهس كه
پێچهوانهسۆسیال به لهكومهڵوهردهگرێ)1(، پێیكارهكهیمافی
دێموکراسیتێڕوانینیبۆسۆسیالیزمئهخاڵقی)موڕاڵی(یه)2(،نهوهك
دیموكراتیك” “سۆسیالیزمی كۆمهاڵیهتی. ئابووری- سیستهمی
سهرهڕایئهوجیاوازییهنێوهڕۆكییانهكهلهگهڵسۆسیالدێموکراسی
ههر ڕهتكردنهوهی و دیمۆكراسی لهسهر پێداگری بۆ ههیهتی،
كه )توتالیتاریزم( تهواویهتخوازییهی ئهو و دیكتاتۆرییەك چهشنه

سۆسیالیزمیمهوجوودبهڕێوهدهبا،هاواروهاودهنگه.
له“كورتهباس”دانهتهنیاڕهخنهیتوندئاراستهیسیاسەتهكانی
ستالینكراوه،بهڵكووبهگشتیڕهتكراوهتهوه)3(،بهاڵمههرچهنده
وهك كراوه، ماڵئاویی لێنینزم ماركسیزم- بنهمای ههندێك لهگهڵ
“دیكتاتۆرییپرۆلیتاریا”،ههمدیسانشوێنهواریتێروانینیمارکسو
لێنینبەسەریەوەدیارە.لەپێوەندیلەگەڵسیستەمیسهرمایهداریدا
بۆچوونیماڕكسیلهسهرسهرمایهداریبهكارهێناوه:“سهرمایهداری

وهكنیزامێكیكۆمهاڵیهتیلهالیهنمێژووەوهمهحكوومه”)4(.
شهشهم،ل٢١.

)١(كورتهباسێكلهسهرسۆسیالیزم،ل٩. 
)٢(داریوشآشوری،م.ق،ص٢٠٦. 
بۆ  دهدوێ:»ڕێزدانان بهمچهشنه لهسهرستالین باس« )٣(»كورته
دهسهاڵتدارەتیی زهمانی له بوو. بێگانه ستالین بۆ حیزب خۆی نێو پێڕهوی
هاودهنگ ستالین بهڕێوهبەریی لهگهڵشێوهی كه ئهوانهی زۆربهی ستالیندا
نهبوونوهالنرانوپاككرانهوه،نموونهیبهرچاویئهوكارهكومیتهیحیزبی
بهڵشهفیبووله»لێنینگراد«کەلهناوبران،ههروههاشكستیپڕۆژهكانیستالین
لهڕوویئابوورییهوهبهتایبهتیلهبواریكشتوكاڵداوبەزۆردروستكردنی
كشتوكاڵی بهرههمی لهسهر خراپی چشوێنهوارێكی كه سالخۆز( و )كهلخۆز

سۆڤییەتدانا.كورتهباسێكلهسهرسۆسیالیزم،ل١٥.
لهبارهی  ماڕكس .٧ ل س.پ، سۆسیالیزم، لهسهر باسێك كورته )٤(
پهكی تێیدا بهرههمهێنان »پێوهندییهكانی دهڵێ: سهرمایهدارییەوە سیستهمی
دهكهوێودهبێتهئاستهنگلهبهردهمهێزیبهرههمهێناندا،بهتایبهتیلهنێوان
تهنگژهئابوورییهكانینێودهوڵهتیوشهڕیبهردهوامودرێژخایهنوههژاریی
ئهم سهرمایهدارهكان، لهالیهن بهرههم زیادهی كهڵهكهبوونی و كرێكاران
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1917ی ئۆكتۆبهری سۆسیالیستیی شۆڕشی ڕێبهری لێنێن
ڕوسیا،بۆگهیشتنیواڵتهكهیبەقۆناغیسۆسیالیستیبیردۆزیی
هێشتا چونكه ئاراوه، هێنایە ناسهرمایهداریی”)1( گهشهی “ڕێگهی
ناسازییانهلهسیستهمیسهرمایهداریداكاتێكدهگهنهئهوپهڕیخۆیانئیدی
هیچچارهیهكینابێودهبێتهمایهیبهرپابوونیشۆرشوچینیكرێكارانیش
دهسهاڵتودهوڵهتوئامرازیبهرههمهێنانبهدهستهوهدهگرنوسهردهمێكی
لهفهلسهفهیمێژوو، ئهلمهالح،دهروازهیهك )د.هاشمیهحیا پهیدادهبێ نوێ
حهسهن، دهوهن وهرگێرانی: مێژوو، فهلسهفهی له شیكارییه لێكۆڵینهوهیهكی
ڕاستە وایە پێی ئهحمهدی ئیدریس .)٣٦٨ ل ،٢٠١٣ ههولێر، دووهم، چاپی
قاسملوووەکنووسەری»کورتەباس«بەپێیتێگەیشتنیدیالیکتیکیپێیوابوو
له دواشێوهیهك حهتمهن كه ناڵێ پێمان بهاڵم دێ، پێ كۆتایی سهرمایهداری
كۆمهڵگادابهدوایدادێوبهوشێوهیهمێژووكۆتاییپێدێ.بهواتایهكیدیكه
(نیهوئهوهشنهوهكتهنیالهdeterministقاسملووبۆچوونیدیترمینستی)
ماڕكسیستهكانجیایدهكاتهوهبهڵكوولهماڕكسیشیجیادهكاتهوه)ئیدریس
ڕۆشنبیری سیاسی گۆڤارێكی تیشك، قاسملوو، ههتا هێگڵهوه له ئهحمهدی،
دێموكراتی حیزبی فێركردنی و لێكۆڵینهوه كومیسۆنی ،21 ژماره گشتییه،

كوردستانئێراندهریدهكا،1387،ل65-15(.
پێكهێنانی  و )١٩٥٥-١٩٦٤( خرۆشۆف بهدهسهاڵتگهیشتنی پاش )١(
ئولیانوونسكی پرۆفیسۆر سۆڤییهت، کۆمۆنیستی حیزبی بیستهمی كۆنگرهی
واڵتە بۆ سهرمایهداری«یان نا »گهشهی بیردۆزیی دیکەی هاوكارانی و
له بیردۆزییه ئهو بنهمای داڕشت. ئهفریقایی و ئاسیایی گهشهنهكردووەکانی
سیاسهتیدهرهوهداداشكانبهالیواڵتانیسۆسیالیستیدا،بهتایبهتیئهگهرتێكهڵ
)بهسیاسهتیدژهئهمریكادهبوو(لهالیهكولهالیهكیدیکەلهسهرپهرهسهندنی
دهوڵهت)فراوانكردنیبهشیپێشهسازییقورس(دامهزرابوو.هۆكاریسهرهكیی
ئاڵوگۆڕلهمبیردۆزییهدهوڵهتهكانی»دێموکراتیکینهتهوهیی«بوونكهبریتی
بوونله:دهسهاڵتێكیسیاسیلههاوپهیمانیهتییبهرباڵویزهحمهتكێشان،وهك،
پرۆلیتاریایگهشهكردوو،توێژهكانیوردهبۆرژوازیلهشاروگوندوههروهها
پێشكهوتنی بۆ ئیمپریالیستی دژه ههڵوێستی له كه نهتهوهیی بووژانهوهی
و سۆسیالستی جنبش مشایخی، )مهرداد مەیدان. هاتوونهته كۆمهاڵیهتی
پروبلماتیكوابستگی،گفتوگو،فصلنامهفرهنگیواجتماعی،شماره٣١،تهران،
»گهشهكردنی بیردۆزیی تووده، حیزبی ستراتیژیی بنهمای .)٩٦ ص ،١٣٨١
و داهێنا بیردۆزییهیان ئهم خاوهنڕایهكانیسۆڤییهتی بوو، ناسهرمایهداری«
بیردۆزییه ئهم بههۆی ههیه. »لێنین«دا ئهندێشهی له ڕیشهی کە دهیانگوت
شۆڕشگێرانی ڕێبهریی به دهچوون گهشهكردن بهرهو كه واڵتانه ئهو
تهكسۆڤییهت له نزیك هاوكاریی بهمهرجی کۆمۆنیست غهیری ڕهگهزهكانی
دهتوانن،سهرمایهداریتێپهڕێنننیابهتوندیبهربهستیبكهنودواجاربهرهو
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نهببوونه ڕوسیا له سهرمایهداری سیستهمی پێوهندییهكانی
سیستهمیزاڵوپێوهندییهكانیسیستهمیدهرهبهگایهتییتێدابههێز
بە كوردستان گهیشتنی بۆ بیردۆزییهی ئهم باس” “كورته بوون.
بە  كوردستانیش چونكه پهسهنده، بەالوە سۆسیالیستی قۆناغی
پێوهندییهكانیدهربهگایهتیی ههمانشێوەیڕوسیای1917هێشتا
نەبووە. جێگیر تێدا سهرمایهداریی سیستهمی و ماون تێدا
“شیكردنهوهیكورتهباس”ئهمبیردۆزییهیبۆگهیشتنیكوردستان
سهرمایهداریی پهیوهندییهكانی هێشتا كه قۆناغیسۆسیالیستی بە
باس”دا كورته “شیكردنهوهی له دهكا. ڕهچاو دانەمەزراوه، تێدا
هاتوه:“لێنێنلهسهرئەمبڕوایهبووكهسهرمایهداریلهنێوانئهو
سیستهمانهیكهلهمێژووداناسراونسیستهمێكنییهكهبهزۆر
واڵتێكی مهرجه بهو دهی، باز بهسهریدا دهكرێ سیستهمێكه بێ،
دیكهیسۆسیالیستیههبێیارمهتییدهسهاڵتیسیاسیلهمواڵتهدا
بڕوا، بهرهوسۆسیالیزم دهتوانێ بۆخۆی واڵته ئهم كاته ئهو بدا،
مێژوونیشانیداكهئهمبۆچوونهدروستبوو)1(”وبۆسهلماندنی
به نموونه سهرمایهداری” نا “گهشهكردنی ڕێگهی سهركهوتنی
واڵتیمهغوولستاندێنێتهوهكهلهقۆناغیشوانیوكۆچهریدابه
بازدانبهسهرسهرمایهداریدابهرهوسۆسیالیزمدهچێ.)2(هێنانهوهی
نا گهشهی “ڕێگهی سهركهوتووی نموونهی به مهغوولستان
سهرمایهداری”جێیههڵوێستهكردنه،چونكهمهغوولستانلهڕووی
ئابوورییهوهلهئاستواڵتانیسۆسیالیستیدواكهوتووترینیانبوو)3(.

سۆسیالیزمههڵكشێن)مازیاربهروز،شورشیانآرمانخواه)عللناکامیچپدر
ایران(،ترجمە:مهدیپرتوی،١٣٨٠،ص٢١٦(.ڕاستهئهمبیردۆزییهڕیشهیله
ئهندێشهیلێنینداههبوو،بهاڵملێنینئهمتێپهڕاندنەیبههۆیحیزبیکۆمۆنیست
وچینیپرۆلیتاریائهنجامدهدا،نهكبههۆیدێموكراتهنهتهوهییەكانیسهربه
چینینێوهڕاستوبورژووازیینهتهوهیی.)بۆزانیارییپترلهمبارهیهوهبڕوانه:
)شولودونیكوفوبوگوسالفسكی،تجریهتاریخیراهرشدغیرسهرمایهداری،

ترجمه:غالمحسینمتین،علیرضاجباری،تهران،١٣٥٩(.
)١(شیكردنهوهیكورتهباس،س.پ،ل٢٢-٢٣. 
)٢(ههمانسهرچاوه،ل٢٢-٢٣. 
دهسەاڵت  به مهغوولستان له کۆمۆنیستهكان كه ١٩٢٤ ساڵی )٣(
گهیشتن،پاش٥٥ساڵ)١٩٧٩(گرینگترینپیشهسازییئهوواڵتهبریتییهلهو
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تێڕوانینی“كورتهباس”بۆقۆناغیئێستایسیستهمیسهرمایهداری
“ئێمه بارهیهوه“كورتهباس”دهڵێ: لهم “لێنین”ه ههمانبۆچوونی
كاتێكدهڵێین“بمرێئیمپریالیزم”لهڕاستیدالهدژیسهرمایهداری
دروشممانههڵگرتوه،چونكهئیمپریالیزمسیستهمیجیهانییقۆناغی
ئێستایسهرمایهدارییه)1(.لێنینپێیوابووسیستهمیسهرمایهداری
قۆناغیخۆی دوایین ناوهته پێی نۆزدهههمهوه لهكۆتاییسهدهی
كێبەركێی سهردهمێ و )قۆرخكاری( ئیمپریالیستی قۆناغی واته
ئهم شرۆڤهكردنی بۆ لێنین پێهاتوه. كۆتایی سهرمایهداری ئازادی
بیردۆزییهیلهساڵی)1916(داكتێبێكیبهناوی“ئیمپریالیزموهك

بهرزترینقۆناغیسهرمایهداری”نووسی)2(.
“كورتهباس”بێكهموكوڕینییهوههڵگریپاڕادۆكسه.“كورته
سۆسیالیستهكان بهدهسهاڵتگهیشتنی لهدوای وایه پێی باس”
ئهگهر كه پێكردوه دهستی نوێ تاقیكردنهوهیهكی فهڕهنسا له
سهركهوێدهبێتهنموونهیهكلهسۆسیالیزمیدیموكراتیک،)3(بهاڵم
نهبوون؛ سۆسیالیستهكانیفهڕهنسادژیسیستهمیسهرمایهداری
لهچوارچێوهیئهمسیستهمهدابوون ئەوانخوازیاریچاكسازی
سیستهمێكی وهك دایبمهزرێنن بهنیازن كه سۆسیالیزمهی ئهو و
باس” “كورته خوێندنهوهی لهكاتێكدا نیه. كۆمهاڵیهتی ئابووری-
پیشهسازییهكهپهیوهندیبهبهرههمیئاژهڵییەوەههیه.بهرههمیناپاڵیوراوی
ههمانساڵدا له و بووه دوالر( میلیارد ١،٣( )١٩٧٩(دا ساڵی له مهغوولستان
بهرههمیناپاڵێوراویئاڵمانیایڕۆژههاڵت)سۆسیالیستی()٨٩،٨(میلیارددۆالر
بووه.محمودمحجوب،فرامرزیاوری،گیتاشناسیكشورها،جغرافیایطبیعی،

سیاسی،اقتصادیوتاریخی،چاپچهارم،تهران،١٣٦٥،ص٣٢٢و٦.
)١(كورتهباسێكلهسهرسۆسیالیزم،ل٧. 
)٢(لنین،آثارمنتخب،امپریالیزمبەمثابهباالترینمرحلهسرمایهداری، 

ترجمه:م.پهرمز،مسكو،١٣٥٧.
)٣(ساڵی١٩٨١لهههڵبژاردنیسهركۆماریدافرانسوامیترانلهحیزبی 
له کۆمۆنیست حیزبی له وهزیری سێ و سهركهوت فەڕەنسا سۆسیالیستی
كابینهدابهشداركرد.دهوڵهتیسۆسیالیستییمیترانلهساڵهكانی١٩٨١-١٩٩٢
بهاڵم كۆمهاڵیهتی، كاروباری بۆ دهوڵهت بهرپرسیاریهتیی لهسهر بوو پێداگر
توانایڕكەبهریلهگهڵدژبهرهكانیوهكتاچێروڕێگانینهبووكهخوازیاری
به دواجار و بوون كۆمهاڵیهتیدا كاروباری له دهوڵهت ڕۆڵی كهمكردنهوهی

ئاراستهیئهوانداههنگاوینا.عباسقلیغفاریفرد،م.ق،چ٥١٨.
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دژی ئاشكرایی به و ڕوونی به دیموكراتیك سۆسیالیزمی بۆ
دواڕۆژی له كه سۆسیالیزمهی ئهو و سهرمایهدارییه سیستهمی
كۆمهاڵیهتییه، ئابووری- سیستهمێكی دهنێ بونیادی كوردستان
ههر و دهسپێردرێ پێ كاری لێهاتوویی بهپێی ههركهس تێیدا كه
كهسیشبهپێیكارهكهیمافیخۆیلهكۆمهڵوهردهگرێ.)1(بەو
پێیەئهمدوو“سۆسیالیزمیدیموكراتیك”هلهنێوهرۆكداجیاوازن،
كهوابووچۆندهكرێ“سۆسیالیزمیدیموكراتیكی”فهڕەنسینموونه
له پێناسهكراو دیموكراتیك”ی بۆ“سۆسیالیزمی بێ ئهزموونێك و

“كورتهباس”دا؟)2(.
“سۆسیالیزمیدیموكراتیكی”پێناسهكراوله“كورتهباسێكلهسهر
سۆسیال نێوان له بوو سێههم ڕێگهی )1982(دا سۆسیالیزم
دێموکراسیوسۆسیالیزمیمهوجوود،واتهههمسنووربهندیلهگهڵ
و دێموکراسی سۆسیال لهگهڵ ههم بوو، مهوجوود سۆسیالیزمی
ههوڵێكبووبۆدابینكردنیسۆسیالیزمێكتێكهڵبهدێموكراسییەكی

حهقیقی.
لهگهڵئهوهداكه“حدكا”حیزبێكیماركسی-لێنینییانكۆمونیست
وبهگشتیحیزبیچینیكرێكارنهبوووسهرهڕایجیابوونهوهی
“پهیڕهوانیكونگرهیچوارهم”وشكستیمێژووییحیزبیتوودهله
ئاكامیهێرشیكۆماریئیسالمیبۆسهرئهمحیزبەدا،بهجۆرێك
كهنهلهكوردستانونهلهئێرانداڕۆڵینهما،بهرههڵستكارییلهگهڵ
قوواڵیی نیشانهی “حدكا” نێوخۆی له دیموكراتیك سۆسیالیزمی

حیزبی  له سۆسیالیست ئینترناسیۆنال سهرۆكی روكار، میشێل )١(
سۆسیالیستیفهڕهنسالهوتارهكهیخۆیدالهبهردهمكونگرهیئهوڕێكخراوه
له»لیما«،پێتهختیپیرۆلهساڵی١٩٨٦دادهڵێ:»ئهزموونیکۆمۆنیستینیشانی
ئاڵترناتیڤی ناتوانێ شتێك هیچ نهبێ( ئێمه بهدڵی لهوانهیه )ههرچهنده داوه
دهبێ هاندانهی ئهو بێ. تایبهت قازانجی بنهمای لهسهر بهرههمهێنان هاندانی
كونترۆڵوبهربهستبكرێ،بهاڵموهالنانیبهمانایسهقهتكردنیكومهڵگەیهو
گشتگیركردنیخاوهنداریهتییگشتیلهسهرئامرازهكانیبهرههمهێنانوئاڵووێر
دواجارگرفتوكێشهیزۆرتروئالۆزترلهوهیكهخۆیچارهیدهكا،بهدوادا
دێوئیدارهكردنیبههیچكهسناكرێ.سخنرانیمیشلروكار،سخنرانیدر

كنگرهانترناسیونالسوسیالست،لیما)پرو(،خرداد١٣٦٥،ص٦.
)٢(كورتهباسێكلهسهرسۆسیالیزم،ل٩. 
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هاوسۆزیئهندامانیئهمحیزبهیهبۆگوتاریچهپیڕادیكاڵولەوه
له نییه باڵیڕاستدا باڵیچهپو نێوان له بهدواكێشهوملمالنێ
نێوخۆی“حدكا”دا،بهڵكوولهنێوانچهپهكاندایهلهسهرخوێندنهوهی

جیاوازبۆسۆسیالیزمواتهتێڕوانینیڕادیكاڵیونیوهند.
به سۆسیالیستی بلۆكی و سۆڤییهت یهكیهتیی بایهخنهدانی
نهتهوهیی- جوواڵنهوهی ڕێبهرانی كوردستان ڕووداوهكانی
بچنهوه. خۆیاندا ڕوانگهكانی به كرد، ناچار كوردی دیموكراتیكی
عهبدولڕهحمانقاسملووتوانیلهگهڵحیزبهكانیسۆسیالدیموكراتی
یارمهتیی مرۆڤدا مافی بهرنامهی چوارچێوهی له كه ئهورووپا
چوارچێوهی له بگرێ)1(. پێوهندی دهكرد مهعنهوییان و ماددی
سۆسیالیستهكانی له داوای قاسملوو كه نوێیهدا سیاسهته ئهم
حیزبه دهگهڵ حیزبهكهی پێوهندیی دامهزراندنی بۆ كرد فهڕەنسا
پشتیوانیی ئاكامدا له و بدهن یارمهتیی دیكه سۆسیالیستهكانی
فهڕهنسییهكان،نهمساوییهكانوسویدییهكانیوهدهستهێنا.حیزبی
یارمهتیی لهڕێگهیڕێكخراوی21تهمموز سۆسیالیستیفهڕهنسا
دهڵێ: بارهوه لهم فهڕهنسی كوچێرای كریس دهكرد)2(. “حدكا” به
“سكرتێری“حدكا”زۆرزووبهكردهوهدهبێتهالیهنێكیكهموێنهبۆ
دیپلۆماتهكانیوهزارهتیدهرهوهیفهڕهنساوحیزبیسۆسیالیستی
سكرتێری ژۆسپەن، لیۆنێل بههۆی پێشتر كه قاسملوو فهڕهنسا.
فهڕهنساڕێگهیدیداریپێدرابوو، یهكهمیحیزبیسۆسیالیستی
لهمهبهدواههمیشهبۆكونگرهكانیحیزبیسۆسیالیستبانگهێشت
ڕێبهرانی لهگهڵ دۆستانەیەدا، پهیوهندییە ئهو ڕهوتی له و دهكرێ

)١(او.ای،ژیگالیناودیگران،كردستانمعاصر،مترجم:كامرانامین 
آوه،نشرروشنگری،١٣٩٥،ص١٣٩.

فەتاح  وەرگێڕانی: قاسملوو، مەرگی و خولیا پرۆنهووبێر، كارۆل )٢(
کاویان،پێداچوونەوە:عەبدوڵاڵحەسەنزادە،هەولێر،٢٠٠٩،ل١٤٤-١٤٥.له
كونگرهیحهوتهمی»حدكا«١٣٦٤)١٩٨٥ز(ئهمحیزبانهپهیامیپیرۆزباییان
حیزبی فهڕهنسا، سۆسیالیستی حیزبی ئیتالیا، کۆمۆنیستی حیزبی ناردبوو:
کۆمۆنیستیفهڕهنسا،حیزبیکۆمۆنیستیبهلجیكا،حیزبیکۆمۆنیستینهمسا،
،١٣٦٤ آذرماە ٢٩ -٢٦ »حدكا« هفتم كنگره اسناد سویسرا كاری حیزبی

كمیسیونانتشاراتكمیتهمركزی»حدكا«اسفندماه١٣٦٤.



ی خۆڕاگری ناسنامەی نەتەوە�ی144 قە�ڵ

بێگومانگرتنهبهری دادهمهزرێنێ)1(. پهیوهندی ئهورووپاشدا چهپی
ڕێبازی“سۆسیالیزمیدیموكراتیك”لهالیهن“حدكا”وهلهمپشتیوانی
وپێشوازییەیحیزبهسۆسیالیستهكانیئهورووپاداڕۆڵیسهرهكیی

ههبووه.
بوو دواجار پهیوهندییانه ئهو بهردهوامیی و توندوتۆڵبوون
بههۆیئهوهیكه“حدكا”ڕێگهیبۆگهورهترینڕێكخراویحیزبه
بكرێتهوه.ساڵی1986 دنیا سۆسیالیستوسۆسیالدیموكراتهكانی
شاری له سۆسیالیست)2(” “ئینترناسیۆنال كۆنگرهی حهڤدهههمین
“حدكا” نوێنهرایهتیی به قاسملوو هات. پێك پێرۆ پێتهختی “لیما”
لهمكونگرهیەدابهشداربوو.لهوكاتهوه“حدكا”بۆههمووكۆنگره
وكۆبوونهوهكانیئهوكومهڵهجیهانییهبانگهێشتكراوهودواجار
ئینترناسیۆنال كونگرهی بیستهمین له 1996 سیپتێمبهری 11ی له
سۆسیالیستدابهئهنداموهرگیرا)3(.ڕێبهریی“حدكا”لهسهرئهوباوهڕه
)١(كریسكوچێرا،بزووتنهوهینهتهوهییكوردوویستیسهربهخۆیی، 

وەرگێڕانی:حەسەنڕەستگار،هەولێر،٢٠١٣،ل٣١٣.
لەوهاوپهیمانهتییهجیهانییهی  بریتییه ئینترناسیونالسۆسیالیست: )٢(
حیزبهكانی)سۆسیالیست،سۆسیالدیموكراتوكار(.ئینترناسیۆنالسۆسیالیست
جهنگی دووهم پێش ههرچهنده دامهزرێندرا، ١٩٥١ ساڵی ئێستای شێوهی به
جیهانیوپاشتریشپێشینهیجیاجیایههبووه.ئهندامهكانیپێكدێنله١٦٧
حیزبیانڕێكخراویسیاسی.ئینترناسیۆنالسۆسیالیستهاوپهیمانێكیحیزبه
خوبهڕێوهبهرهكانهولهبهرئهوه،ئهومافهبهخۆیناداكههیچبڕیارێكیناچاری
لهكونگره،كهههر بریتییه بدا.گردبوونهوهسهرهكییەکەی ئهندامانی لهبری
ئهنجومهن نێوانهدا، ئهم لهماوەكانی یانچوارساڵجارێكدهبهسترێ. سێ
(SIههمووساڵێككۆبوونهوهدهكا،سكرتاریهتیسۆسیالیستئینتهرناسیونال)
لهلهندهنه)كارزانكاوسین،ئاشنابوونبهسۆسیالدیموكراتی،زنجیرهبیری
)ی.ن.ك(، بیروهۆشیاری مهكتهبی باڵوكراوهكانی له )6( دیموكراتی سۆسیال
2008،ل27.دووئامانجیسهرهكیلهبهرنامهیئینترناسیۆنالسۆسیالیستدا
ههرچهشنه و بهرنامهداڕشتنێكیسهرمایهداری توندی بهرههڵستی له: بریتین
بهرنامهڕێژییەکیتوتالیتار،چونكهههردووكیانلهمپهرنلهبهردهمچاوهدێریی
گشتیبهسهربهرههمهێنانودابهشكردنیدادپهروهرانهیبهرههمدا.سۆسیالیزم
بهبێدێموکراسیپیادهناكرێوبه“سۆسیالیست”ناوبردنیئهوكومهڵگەیانهی
كهبەمیتۆدیتوتالیتاریاندیكتاتۆریبهڕێوهدهچنههڵهیه.داریوشآشوری،

م.ق،ص209.
)٣(عهبدوڵاڵحهسهنزاده،نیوسهدهتێكۆشان،بهرگیدووهم،س.پ،ل 
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بووكهدهبێسیاسهتێكیبههێزیكۆمهاڵیهتیلهكوردستانپیاده
بكا،مهیلیزۆریئهوانبهئهزموونهكانیسۆسیالدیموكراتهكانی
سهرچاوهی لهوهڕا ئیداری و كومهاڵیهتی بوارهكانی له ئهورووپا
به دیموكراتهكان سۆسیال دهسكهوتهكانی كه بهتایبهتی دهگرت؛
زهحمهتكێشان، ماددیی بارودۆخی له داكوكی لهگهڵ یهكهم پلهی
چوونهسهریڕادهیخۆشگوزهرانییانوههنگاویكاریگهرلهبواری

ئابووریدابوو)1(.
سۆسیال بهرهو كردهوهدا له كه خۆی نوێی ڕێبازی “حدكا”
دێموکراسیڕۆیشتبوولهڕوویسیاسی-تیۆرییهوهبهدێكومێنت
نهكرد)2(،ئهگهرمهرگمهجالیبهقاسملوودابا)3(،ئەمکارەیدەکرد،
بهتایبهتیتیڕۆركردنیله13یتهمموز1989داتاڕووخانیدیواری
خایاند. مانگی چوار له كهمتر ساڵدا ههمان نۆڤهمبهری له بهرلین

.١٣٢
)١(ژیگالینا،م.ق،ص١٣٩. 
)٢(تهنیابهڵگهیهككهلهبارهیڕێبازوبهرنامهیسۆسیالدێموکراسی 
»میشیل وتاری سهردهم ئهم تا باڵوكرابێتهوه، و چاپ وه »حدكا« لهالیهن
رۆكار«،سهرۆكیئهوكاتیئینترناسیونالسۆسیالیستبووكهلهكونگرهیلیما
)پێرۆ(سهبارهتبهڕێبازوئامانجیسۆسیالدیموكراتهكانپێشكهشیكردبوو.

میشلروكار،م.ق.
)٣(له١٣یتەمووزی١٩٨٩عهبدولڕهحمانقاسملووسكرتێریگشتی 
»حدكا«لهگهڵدووكوردیدیکەبهناویعهبدوڵاڵقادری،ئهندامیسهركردایهتیی
»حدكا«ونوێنهریئهمحیزبهلهئهورووپاوفازڵمهالمحموود)فازڵڕهسول(
بۆ وتووێژ لهكاتی نهمسا، پێتهختی ڤێیەنا، له كوردستان باشووری كوردی
چارهسهریپرسیكوردلهڕۆژهەاڵتیكوردستانبههۆینوێنهرانیكۆماری
ئیسالمییەوەتیرۆركران،كهوهكالیهنیوتوێژكهرلهكۆبوونهوهكهدابهشدار
بوونبهیاننامهیكومیتهیناوهندیی»حدكا«لهسهرتیرۆریهاوڕێیتێكۆشهر
ئۆرگانی كوردستان، گشتی، سكرتێری قاسملوو، عهبدولڕهحمانی دوكتۆر
كومیتهیناوهندی»حدكا«،ژماره١٥١،پووشپهڕی١٣٦٨،تهمموز١٩٨٩.بۆ
زانیارییپترلهمبارهیهوهبڕوانه:كارولپرۆنهۆبێر،س.پ؛عهبدوڵاڵحهسهنزاده،
نیوسهدهتێكۆشان،س.پ؛هۆشمهندعهلیمهحموود،عهبدولڕهحمانقاسملوو
لەبزووتنەوەیڕزگاریخوازیکورددا١٩٣٠-١٩٨٩(، )ژیانوڕۆڵیسیاسیی
هەولێر،٢٠٠٧؛پیتیرپیلچ،ئیسكۆرتبهرهوتاران،قاسملووچۆنبهرهومهرگ

ڕاكێشكرا،وەرگێڕان:حهسهنئهیوبزاده،ب.س،ب.ش.
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بهرلینوههرهسهێنانیواڵتانیسۆسیالیستیكه ڕووخانیدیوای
شكستێكیگهورهبووبۆبهرهیچهپ،بێگومانشوێنهواریجیددی
دهبوو نێوحدكادا)1( له ڕادیكاڵهكان چهپه تێڕوانینه خاوهن لهسهر
وقاسملووكهئهزموونیوهرنهگرتنی“سۆسیالیزمیدیموكراتیكی”
به له نهدهبوو نیگهران ئیتر ههبوو، ڕادیكاڵهكانهوه چهپه لهالیهن

سیاسی-تیۆریزهكردنیئهوڕێبازهنوێیه.

ههرسێ  له كهم النی كادرهكان، زۆری بهشی دهیگوت: قاسملوو )١(
كهساندووكهسبهبیروبڕوایحیزبیتوودهپهروهردهكراون،بۆیهپێكهێنانی
ئاڵوگۆڕلهشێوهیفكروبیریانداكارێكیئاساننییه.كارۆلپرۆنهووبێر،س.پ،

ل١١٧.
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“حیزبی دێموکرات لە نێوان
ئیسالمی نەریتخواز و فێندەمنتالیزمی ئیسالمیدا”

شــاهۆمەتین
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کۆمەلگەی بوونی کۆمەاڵیەتی و بەڕێکخراو لەگەڵ واقعێکە دین
مڕۆڤەوەبەدڕێژاییمێژووتاکووئێستاهەبوەولەهەرسەڕدەمێکدا
و گرینگ بەشێکی ڕاستەوخۆ و وەرگرتوە تایبەتیی شێوازی
شوێندانەرلەنێوکۆمەڵگەپێکدێنی.بۆیەپەیوەندیینێوانکۆمەڵگە
و دابونەریت وەک ئایین چۆن باسە. و سەرنج جێگای ئایین و

بەهاکانهیوایبەداهاتوولەخۆدەگرێ.
زۆربەی دەرکەوتنی ناوەندی و نێوەڕاستیششوێن خۆرهەاڵتی
ئایینەکانبەتایبەتسێئایینەئاسمانییەکەیە،کەلەهەرسەردەمێکدا
بەستێنە لە کۆمەاڵیەتیوچاکسازی ئایینانەوەکشۆڕشێکی ئەم

جیاوازەکانداهاتوونەئاراوە.
سنوورە  لەم کە کوردستانیش نیشتمانی و کورد نەتەوەی
جوغرافییەداهەڵکەوتوە،باوەڕمەندبەئایینیئیسالمکراوەوبەها
ئایینی- دابونەریتێکی وەک کوردا لەنێو ئایینییەکان سروشتە و
هۆی بە بەاڵم ڕادەگیڕێن. پیڕۆز و دەکرێن جێبەجێ کۆمەاڵیەتی
کوردستان سەردەستی نەتەوەی سێ لەگەل کورد دڕاوسێیەتی
)فارس،تورکوعەرەب(وبوونیدوومەزهەبی)شیعەوسوننە(
ئیمپراتوریەتی دوو الیەن لە مەزهەبە دوو ئەم کردنی پەیڕەو و
ئاوی وەک کوردستان خەڵکی سەفەوی، و عوسمانی داگیرکەری
بەرداشیدوژمنهەرجارێکلەالیەنئیمپراتوریەتێکەوەدژیئەویتر
بەناووپاساویدینییەوەبەکارهاتوونوزێدوڕۆڵەیکوردان
بووتنەسووتەمەنییشەڕێککەزیانەکەیبۆنەتەوەیکوردبووەو

قازانجەکەشیچۆتەباخەڵیسەفەویوعوسمانییەکانەوە.
شەڕیمەزهەبییچالدێرانلەساڵی١٥١٤یزایینیلەنێواندوو
ئیمپراتوریەتیسەفەویوعوسمانیکەئەوسەردەمکوردخاوەنی
میریخۆیودەسەاڵتیلەسنووریخویداهەبوو،لەالیەکبووبە
نەگبەتیونەهامەتیبۆخەڵکو؛هاوکاتخاکونێشتمانیکوردانیش
دەسەاڵتی کە دواتریش کرا. دابەش زلهێزەدا دوو ئەم نێوان لە
خۆبەڕێوەبەرییمیرنشینەکانلەسۆنگەیبەهێزبوونەوەیهەرکام
لەمدووئیمپراتۆرییەبەناویبەرگریلەخاکویەکگرتووییئاینیی

ونیشتیمانیلەنێودەبڕێن.
لەسەر دەوڵەت-نەتەوەکان الوە بەو ١٩ سەدەی سەرەتای لە
ئەساسیخاک،خەلکودەسەاڵتوکولتووریهاوبەشدروست
لەم هەڵدەوەشێن. یەک لەبەر دینییەکان ئیمپراتۆرییە و دەبن،
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کوردانیش لەنێو  نۆزدەیەمدا سەدەی نیوەی لە و قۆناغەدا
وەخۆهاتنەوەیەکیمەعریفیلەبەرامبەرشوناسودروستکردنی
ئەندێشەی و هزر لەنێو دەوڵەت قالبی لە سیاسی دامەزراوەیەکی
مڕۆڤیکورددابیچــمدەگرێ.هەڵبەتلەوسەردەمیشداشێخەکان
بەهێزتریندەسەاڵتیکۆمەاڵیەتی،دینیوسیاسیانلەسەرئاستی
کوردستانداهەبوو،وزۆربەیشۆڕشەنەتەوەییەکانیئەوسەردەم
هەتادەستپێکردنیشەڕیدووهەمیجیهانیلەژێرسەرکردایەتیی
شێخەکانداکراونوکەسایەتییەئاینییەکانیکوردهەستیئایینیو
سۆزینیشتمانییانئاوێتەییەکترکردبووبۆڕزگارینەتەوەییو
گەیشتنبەکیانێکیسەربەخۆینیشتیمانیوئازاد.بەوپێیەبنەمای
خەباتوداخوازییشێخانیکوردلەهەمووبەشەکانیکوردستان
ئامانجیشیانوەدەستهێنانیمافیڕەوایکوردو ئینسانیبووو
ناعەداڵەتیی ڕێگەیەوە لەو هەتا بووە، ئازادییدا و ئاشتی لە ژیان

نەتەوایەتیودینیلەدژیگەلیکوردبنەبڕبکەن.
بەسەرنجدانبەهەڵوێستهەرکاملەوکەسایەتییەنیشتیمانپەروەرانە
)شێخەکان(بۆماندەردەکەوێکەئەومێرخاسانەدینیانلەخزمەت
خستووەتە ئەرکی ئایین پێیانوابوو و ویستوە خۆش نیشتیماندا
بکەن. ڕزگار نیشتیمانیان دەبێ کە باوەڕمەند خەلکی شانی سەر
لەسەر و کردوە پەیڕەو مەعنەوییان سیاسەتی ڕێبەرانە ئەم واتە
بنچینەیئایینوئیمانپیڕۆزییانبەخەباتینەتەوایەتیداوەوبڕوا
وئیمانیتاکیموسلمانیانخستووەتەخزمەتتێکۆشانیبێوچان

بۆسەربەستیوئازادییگەلەکەیان.
نەتەوەیی بزووتنەوی لەشرۆڤەیدروستبوونی کریسکۆچێرا

کورددائاماژەبەسێقۆناغدەکا:
١(قۆناغیفیۆدالی.

کە مەعنەوی( سیاسەتی زاڵبوونی )قۆناغی ئایینی قۆناغی )٢
تەریقەتی شێخانی پیاوانی زۆربەیان کە ڕێبەران لە نوێ چینێکی
گرتۆتە شۆڕشیان سەرکردایەتیی و بوون نەقشەبەندی و قادری

ئەستۆ.
٣(قۆناغیسیاسیلەسەدەیبیستەمداکەحیزبەکاندێنەگۆڕەپانی

سیاسەت.
الیەنگریجیهانی ئایینییانە ڕێبەرە ئەم پێیوایەزۆربەی کۆچێرا
ڕۆژئاوابوونولەئایدیایئەوان)ڕۆژئاوایی(یارمەتییانوەردەگرت
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دەستی لەسەر ڕۆژئاوایی ناسیۆنالیزمی چەمکی هێدی هێدی و،
ڕووناکبیرانیسەربەشێخانینەقشبەندیوقادرییەوەلەکۆمەڵگەدا
مافی وڕگرتنی شۆڕشەکانیش هەموو ئامانجی و دەکرایەوە باڵو
سەربەخۆییوپێکهێنانیدەسەاڵتێکینەتەوییبووکەلەپێناویدا
لەهەستیئایینیونیشتمانیکەلکیانوەردەگرت.بەواتایەکیدی
لەسیاسەتیمەعنەویداکەشێخانیتەریقەتینەقشبەندیوقادری
جێبەجێکاریبوون؛ئازادی،بەرابەریینەتەوەییودینی،لێبوردەیی،
ئەمانەش بەدیهێنانی هۆی و مرۆڤایەتین بایەخەکانی دادپەروەری

ئەرکوئەخالقە.
بوونی دروست هەمبەر لە کۆچێڕا پۆلێنبەندییەکەی بەپێی
حیزبی بیستەمدا سەدەی نیوەی لە کورد، نەتەوەیی بزوتنەوەی
نەتەوەیی-سیاسیبەشێویحیزبێکیخاوەنپالنوقەوارەلەدایک
دەبێوئەمەشدەگەڕێتەوەبۆدروستبوونیحیزبیدێموکراتی
کودستانلەشاریمەهابادولەسەردەستیپێشەواقازیمحەممەد

لەساڵی١٣٢٤یهەتاوییدا.
کەشوهەوایژێئۆپۆلێتیکوژێئوسیاسییپاششەڕیدووهەمی
نەمانی ئێران، ناوەندیی هەڵوەشانیحکوومەتی لەبەریەک جیهانی،
ئێڕان دابەشبوونی و پەهڵەوی شای ڕەزا دیکتاتۆریی دەسەاڵتی
بۆ دەرفەتەی ئەو سۆڤیەیت و بەریتانیا دەسەاڵتی دوو سەر بە
ئازادییسیاسی هەلومەرجەداکەشنەبای لەو کە کوردڕەخساند
میساقە بەپێی و سەردەمیانە کوردیش نەتەوەی هەڵیکردوە،
نەتەوەیی بزاڤی بۆیە کەوێ. مافەکانی پێوشوێنی نێودەوڵەتییەکان
کوردبەڕێبەرایەتیحیزبیدێموکراتیکوردستانوپاشسێساڵ
تێکۆشانینهێنییکۆمەلەیژێکافتوانییلەچواڕچێوەیحیزبێکی
مۆدێرنینەتەوەییسیاسیداخۆیڕێکبخاولەسەرئەمپاشخانە
دەوڵەتی ١٣٢٤دا ڕێبەندانی ٢ی لە بەهێزە مەعریفیە و مەعنەوی

کۆماریدیمۆکراتیکیکوردستاندابمەزرێنێ.
ئایین نێوان پێوەندیی دروستی ڕاڤەی لەپێناو و لۆژیک بەپێی
نێوەرۆکی بە سەرنجدان بە و کۆمەڵگەدا ئاستی لە سیاسەت و
دێموکراتیکیدێموکراتیکیحیزبیدێموکراتودەوڵەتیکوردستاندا
دەبینینکەلەهەردوویانداڕێزلەئایینوبیروباوەریدینینراوەو
لەحیزبیدێموکراتدازیاترالیەنیپێکەوەسازان،ئاشتیوڕێوشوێنە
بە پڵۆرالیزم ئازادییڕادەربرینو دێموکراتیکەکانڕەچاوکراوە.
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مەرجیپاراستیئازادییەکانیتروڕێزگرتنلەکەرامەتیتاکەکانی
کۆمەڵگەوەککۆڵەکەیبنەمافیکرییەکانیدێموکراتپێناسەکراوە
دێموکراسی پێیوایە و دەکا بۆ خەباتی دێموکرات حیزبی کە
پێکەوە بۆ و دێموکرات چەتری لەژێر جیاوازییەکانە کۆکەڕەوەی
بوون،پێکەوەژیان،ئازادیڕادەربرین،ئازادیینووسین،بیرکردنەوە
ڕەخنەی پانتایی کردنی بەرفراوان و هاوواڵتی مافی پاراستی و
مەدەنییەت و دێموکراسییەت فەزای دەرکەوتەی وەک تەندروست
تێدەکۆشێوکوردستانبەالنکەیشارستانییەتوپێکەوەژیان
لە دەبینیین کە ژیانەیە پێکەوە لۆژیکەی ئەم لەسەر هەر دەزانێ.
کۆماریدێموکراتیکیکوردستانداجولەکەکانیڕۆژهەاڵتپشتیوانیی
کۆماریکوردستانیانکردوەوکەسێکبەناوی)داوودزادە(وک
بەڕەسمی  ڕێبەنداندا ٢ی ڕۆژی لە مەهاباد جووەکانی نوێنەری

پشتیوانییجووەکانیڕۆژهەاڵتیبۆکۆماردەربڕیوە.
ڕێزی ژیانیدا بڕگەکانی هەموو لە کوردستان دێموکراتی حیزبی
نکۆلی جیاتی لە و، داناوە نەتەوەیی و دێموکراتیک ئیسالمی بۆ
و برایەتی ڕۆحی بە تریش مەزهەبەکانی و ئایین سرینەوی و

لێبووردنەوەمامەڵەیلەگەڵهەمووئایینزاوباوەرەکانکردوە.
ئەوە کوردستاندا دێموکراتی حیزبی لێکدانەوەی و ڕاڤە لە
نەبێ، سەربەخۆ نیشتیمان و ئازاد نەتەوە ئەگەر کە جێگیرکراوە
ئایینوئیمانیشوەککولتوورینەتەوەییپەسندناکرێنوبڕوای
بە ئایین چونکی نابێ. ئایینیش نەبێ، نیشتیمانپەروەری کە وایە
سەربەخۆییوئازادییەوەبوونیهەیەو،ئەوموسوڵمانەیباشلە
ئایینتێبگاوبیناسی؛ئەگەربۆسەربەخۆییوئازادیتێنەکۆشێ
بەهەڵەلەئایینەکەشگەیشتوە.بۆیەڕێبەرانیشۆڕشیکوردئایین
وسیاسەتیانبۆڕزگاریینەتەوەییوگەیشتنبەئازادیگەلو

نیشتمانئاوێتەییەکترکردوە.
لەنێو سێکۆالریزمیشی هاوکات کوردستان دێموکراتی حیزبی
ئایینێک هیچ نەکردنی فەرز ئەساسی لەسەر و حیزبدا پێکهاتەی
بایەخێکی وەک ئاینی بۆ تێرامان هەڕوەها و تر ئایینێکی بەسەر
بابەتەدا ئەم ڕاڤەی لە کردوە. جێگیر خۆیدا سیاسەتی لە کەسی
حیزبیدێموکراتپێیوایەسێکۆالریزمسرینەوەیهیچئایینێکنییە،
بەڵکووبەپارێزەریئایینیشیدەزانێ.دەوڵەتیسێکۆالریشوەک
دامەزراوەیەکیبێالیەنپاڕێزەریئازادی،بەرابەریودادپەڕوەری
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دەبێ،بۆیەئەمحکوومەتەدژایەتیلەگەلئایینناکاووەکبەهاو
نەریتێکیکۆمەاڵیەتیوکولتوورینێوجڤاتیکوردستاندەیپاڕێزێ.
کۆماری دێموکراتیش، حیزبی ئێستای بۆ دیار هەرە میناکی
کوردستانەکەخاونسیستمێکیکۆماریوحکومەتێکیدێموکراتیک
بێکەتێیداڕێزلەبەهاکانیئازادی،دادپەروەری،ئاشتیوڕێزگرتن
لەگرووپەجیاوازەکاندەگیراوبەستێنیموماڕەسەیبەهاکانیانبۆ
دەستەبەردەکردن.هاوکاتچونکیدەوڵەتدامەزراوەیەکیبێالیەن
بوو،بۆپێکەوەژیانیئاشتییانەوپاراستیفڕەییلەنێوهەمووگرووپە
کۆمەاڵیەتییەکانداهەوڵیدەدا.حیزبیدێموکراتیکوردستانیشوەک
و ئازادی وەدەستهێنانی بۆ نەتەوایەتی خەباتی پێشەنگی حیزبی
خەباتی ئێستای لە گەلەکەی چاڕەنووسی لەسەر بڕیاردان مافی
نیشمانی دواڕۆژی دێموکراتیکی کۆماری لە و سیاسی-نیزامی
ئازادکراوماندا،لەچوارچێوەیپلۆرالیزموئازادییپۆزەتیڤپێیوایە
ئاییندەبێلەدەستێوەردانلەکاروباریحکومەتدووربێووەک

هەردامەزراوەیەکیتریمەدەنیڕۆڵیخۆیببینێ.
هاتنە و پاشایەتی ڕژیمی دژی ئێڕان گەاڵنی شۆڕشی دوای
ئاڕایدەڕفەتوبەستێنکیگونجاوبۆموماڕەسەیئازادییەکانلە
کوردستان،یەکەمڕەوتیسیاسی-ئیسالمیبەناویمەکتەبیقورئان
بەڕێبەڕایەتیکاکئەحمەدیموفتیزادەلەڕۆژهەاڵتیکوردستان
دەوردەبینێکەلەڕوویپراکتیکیسیاسیەوەلەئایەتوڵاڵخومەینی
ئێلهامی شەریعەتی عەلی دوکتۆر لە مەعریفیەوە ڕووی لە و
وەڕدەگرت.لەقۆناغەکانیدواترداهەرکاملەڕەوتەکانیسەلەفیەت
بوونی هاوسنوور و خزمایەتی ڕێگای لە ئیخوانولموسلمین و
بەشی گواسترانەوە کوردستان ڕوژهەاڵتی و باشور جوغرافیای
ڕۆژهەاڵتوڕەوتگەلیلەچەشنیخۆیانلەوبەشەیکوردستاندا

دروستکرد.
فیکری- قوتابخانەی بە سەر چۆن ڕەوتانە لەم هەرسێ دیاڕە
هەڵقواڵوی و عەرەبەستانن و پاکستان میسر، ئیسالمیی سیاسیی
پڕسوکێشەیسیاسیوکۆمەاڵیەتینەتەوەوونیشتیمانەکەیان
نین،ناشتواننلەگەڵهێزەنەتەوەییوسێکۆالرەکانکەباوەڕمەند
بەفڕەڕەنگیوفڕەدەنگین،سازانولێکتێگەیشتنیدروستیانهەبێ.
هەربۆمیناک؛لەسەرەتایشۆڕشیئێڕانولەکاتیدانوستانەکانی
هەیئەتینوێنەرایەتییکوردلەگەڵڕێژیمیئێڕا،بەڕێزموفتیزادە
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سەنگەریکوردایەتیویەکڕیزیینیشتیمانیتێکدەداولەسیستمی
پاوانخوازیکۆماریئیساڵمییداپێوشوێنیعەداڵەتیئیسالمیومافی

نەتەوایەتیدەکەوێ!
بەدڕێژاییئەمچواردەیەیەیتەمەنیکۆماریئیسالمیبۆیەک
بەڕوویسیاسەتە فێندەمێنتالیستانە نەبوەکەئەمڕەوتە جاریش
نگڕیسودژەگەلییەکانیکۆماریئیسالمیلەنەتەوەکەمان)وەک:
بێکاریوخەسارەکۆمەاڵیەتییەکانلەکوردستان،میلیتاریزەکردنی
نیشتیمان،ئێعداموزیندانیکردنیڕۆڵەکانیکورد،ئاسیمیلەکردنی

کۆمەڵگەودروستکردنیقەیرانیشوناس(هەڵوێستیانبووبێ.
ئایینلەڕوانگەی“دوورکهایم”یشکەبەهۆیتەباییوپێکەوەژیانی
ناتەندڕووستی سیاسەتی ئاکامی لە دادەنێ، کۆمەڵگەی تاکەکانی
لە کۆمەاڵیەتیی دووبەرەکیی ئیساڵمیستانە ڕادیکاڵە بزاڤە ئەم
ئەم چۆنکی سیاسیشەوە ڕووی لە کەوتۆتەوە. لێ کوردستاندا
لە پراکتیکەوە و تیۆری ڕووی لە سیاسی-ئیسالمیانە بزووتنەوە
فارسیزمدا پان و تورکیزم پان عەڕەبیزم، پان پڕۆژەکانی خانەی
جێدەگرن،پەالماریهەمووئەوهێماوسێمبۆاڵنە)زمان،خاک
نەتەوە پێناسەی بۆ نێودەوڵەتیدا یاسای لە کە دەدەن نەتەوە( و
میدیای مەعنەویی ماددی پشتیوانیی ئامانجەش ئەم بۆ پێوەرن.
داگیرکەرانیانپێیەولەژێرچەمکی“ئوومەتیئیسالمی”داشڕۆڤەی
جیهانبینیخۆیاندەکەن.ئەوانبڕوایستراتیژییانبەئومەتگەرایی
لەبەرامبەردەوڵەت-نەتەوەداهەیەوئینتێرناسیۆنالبیردەکەنەوە
ودژبەپلۆڕالیزمیکۆمەلگەیخۆیانن.لەهەمووشوێنێکبەناوی
جیاواز،بەاڵمبەهەمانبیروئەندێشەدەردەکەونوبەناویبەڕگری
لەئیسالم،جیهادوشەڕدژیئایینومەزهەبەکانیترڕادەگەیەنن
لەگەلئیسالمیخۆماڵی ئەمکرداروهەڵویستانەیان کەسەرجەم
کەلەپێناوپاراستیشەرەفوکەڕامەتینەتەوەییوڕزگاریلە
و؛ ناتەبایە دەکا، ئازادیخەبات بە گەیشتن و داگیرکەران دەست

جیاوازیماناییوواتاییانلەگەڵیەکترهەیە.
ئەوهێزەسیاسیئیسالمییانەلەژێرخوێندنەوەیتۆتالێریستانەی
ئایینیگەالنیتر)عەرەب(پرسینەتەوەییکوردوەکدیاردەیەکی
بێ دەدەنەوە، لێک ئیساڵمی ئومەی یەکگرتوویی و دین بە دژ
ئەوەیلەوەڕامێننکەلەهزروناخیئاییندارانیعەڕەب،تورکو
فارسداهیچدژایەتییەکلەگەلزمانوکولتوورونەتەوەیخۆیاندا
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زمان، یەکگرتوویی خزمەتی خراوەتە ئایینیش پێچەوانە نابیندرێ؛
جوغرافیا،کولتوور،نەتەوەودەسەاڵتوسەروەرییسیاسیشیان.
بزووتنەوە ئەم هزری و ڕامان چونکی ڕوونە، هۆکارەکەشی
لە ئەوە نییە. کوردستان ئایدیاکانی و کۆمەڵگە فێندەمنتالیستانە
فەڕموودەی پێچەوانەی ڕەوشتانەیان و ئاکار ئەو کە حاڵێکدایە
ئەوەی دەڵێ: محەممەد حەزڕەتی چۆن محەممەدیشە. پێغەمبەر

نکۆلیلەقەومیخۆیبکالەئێمەنییە.

ئاکام:
بەسەرنجدانبەمدووبەڕەدینییەچلەمێژووداوچلەئێستای
هزر کە کوردستان دێموکراتی حیزبی کوردستان، کۆمەڵگەی نێو
وئەندێشەئەساسیوبنەڕەتییەکەیلەسەردامەزڕاندنیکۆمەڵگە
بایەخە و بەها بنچینەی لەسەر و، دێموکراتیک وحکومەتێکی
ئایینیە بەڕە ئەم لەگەڵ ناکۆکییەکی و کێشە هیچ نەتەوەییەکانە،
ئایینیان کوردستان نەتەوەیی بزاڤی مێژووی درێژایی بە کە نییە
وەکبەهاومۆڕالبۆخزمەتکردنبەنیشتیمانونەتەوەکەیان
وەرگرتوەوهەمووڕێبەرانیانبۆدروستکردنیکیانێکینەتەوەیی
وکوردستانیبەدەستداگیرکەرانیتورک،فارسوعەرەبشەهید
ئەم لەگەڵ ناتەباییودژوازیەکیتوندوڕیشەیی لە .بەاڵم بوون
ڕەوتوبزووتنەوەئاینیومەزهەبییانەدادەبێکەخزمەتبەئایدیای
داگیرکەرانیکوردستاندەکەن.ئەوهێزانەیکەدێموکراتیکبوون
بەرکەوتنیان ناسیۆنالیزم لەگەڵ و دەزانن ڕۆژئاوایی پڕۆژەی بە
هەیە،چۆنکیهێزەنەتەوەییەکانبەدژیئیساڵمدەزاننکەهەمان
ناوەندی ئەگەرحکومەتی بۆیە ناوەندییە.هەر گوتاریحکوومەتی
لەپێناسەیخۆیدابەپاساویپیاویئیمپریالیزمبووندژیهێزە
شەڕێکی لە ڕادیکااڵنە بزووتنەوە ئەم دەکا، شەڕ نەتەوەییەکان
دژی سەخت شەڕێکی بۆ شوێن و کات نەبوونی بەر لە نەرمتر
و نەتەوەیی شوناسی بەالڕێدابردنی ڕێگای لە کوردییەکان حیزبە
شێواندنیکولتووروشوناسیگەلەکەمانزیانیزۆریانبەپڕۆژەی

ئازادیوئینتیماینیشتمانیونەتەوەیمانگەیاندوە.
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پاڕا-دیپڵۆماسیی کورد :
ئاوڕێک له سێ چاره گه سه ده

پێوه ندیی نێونه ته وه یی
حیزبی دێموکراتی کوردستان

د.ئاسۆحەسەنزادە
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پێشه کی: چه مک و چوارچێوه

یاساینێونهتهوهییتهنیادهوڵهتبهسووژهیتهواوعهیاریخۆی
نێونهتهوهیی یاسای ئهوهڵیی لقێکی وهك دیپڵۆماسی دهکا. قبووڵ
سهربهخۆکان‹ ›نهتهوه نێوان پێوهندیی بهڕێوهبردنی پرۆسهی به
دهگوترێ.بهاڵمواقیعییهتیپێوهندییهنێونهتهوهییهکانلهوهئاڵۆزتره
وسووژهکانیدیکهیغهیریدهوڵهت١ههتاهاتووهزیاترلهمهیدانی
گهالنی سووژانه لهو یهكێک خۆیاندهرخستووه. نێونهتهوهییدا
بێدهوڵهتوئهوبزوتنهوانهنکهلهپرۆسهیبوونبهدهوڵهتوله
ڕهوتیخهباتبۆوهدهستهێنانیمافهکانیاندانوێنهرایهتییئهوگهالنه
دهکهن.بههۆیسروشتیسهروهریخوازانهیانولهوحاڵهتانهداکه
بهستێنیدێموکراتیکبۆچارهسهریکێشهکانلهنێوخۆیواڵتهکهدا
نیه،دهرکهوتنودانپێدانرانلهبواریدیپڵۆماسیداههمیشهیهکێک

لهعوقدهوئارهزووهکانیئهوبزوتنهوانهبووه.
وههادهرکهوتنودانپێدانرانێکبۆئهکتهرهغهیرهدهوڵهتییهکان
بهدژی ههر نهک که رزگاریخوازهکان( بزوتنهوه )بهتایبهتی
رێوشوێنهکانی بهدژی بهڵکوو لهواڵتیخۆیاندا، مهوجوود نهزمی
ههمیشه دهجوڵێنهوه، نێونهتهوهییهکانیش پێوهندییه بهسهر زاڵ
بووه. بهرهوڕوو قانوونی و سیاسی گهورهی بهربهستی لهگهڵ
ناسینی بهڕهسمی قانوونیی مێکانیزمی و دهرهتان لهسهریهک
›تواناینێونهتهوهیی‹٢ئهوبزوتنهوانهالوازوسنوورداره.جیاله
لهسهردهمی لهمافیمرۆڤکه نێونهتهوهییهکانیداکۆکی رێکاره
ئهمڕۆدارادهیهکلهتریبوونینێونهتهوهییبۆگهالنیژێردهستهش
دهڕهخسێنن،٣پراکتیکینێونهتهوهییهێندێکحاڵهتیسهرنجڕاکێشی
1-سووژهبهمانایکهسایهتییحقووقییخاوهنمافوئهرک)وهكرێکخراوه
›ئێنجیئۆ‹یهکان، فرهنهتهوهکان، کۆمپانیا ههرێمهكان، تاک، نێونهتهوهییهکان،

بزوتنهوهچهکدارهکان،...هتد(.
2-Internationallegalcapacity.
3-بۆنموونهبنیاتهکانیشوڕایئورووپاوکۆمیسیاریایبهرزیمافیمرۆڤی
نهتهوهیهکگرتووهکان)شووڕایمافیمرۆڤ/فۆڕۆمیکهمایهتییهکانوگهالنی

بوومی(.
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له بهشێك النیکهم )ئهگهر سهرههڵداوان ناسینی بهڕهسمی وهک
خاکیواڵتکۆنترۆڵبکهنوحکومهتێكیدوفاکتۆیتێدادابمهزرێنن(
وبهخشینیستاتووی›‹بزوتنهوهیرزگاریخوازینیشتمانی«)بهو
گهالنهیبۆرزگاریلهئیستعمارخهباتدهکهن(لهخۆیدهگرێ.
دووهمیش حاڵهتی ناپایهداره. و ئیستنسایی زۆر یهکهم حاڵهتی
تهقریبهننهماوه،چونکهنزیکبهتهواویموستهعمهرهکان)بهمانا
قانوونییهکهی(بهسهربهخۆییگهیشتوون.ههربۆیهبهگشتیئهمڕۆ
یاساینێونهتهوهییتهنیالهگۆشهنیگایئینسانیوبۆجێبهجێكردنی
بزوتنهوه لهگهڵ مامهڵه حازره بهشهردۆستی قانوونی ئاکامهکانی

چهكدارهکانبکا.١
ئهوهیه جیهان قانوونیی نهزمی »بهرچاوتهنگی«یهی ئهو ئاکامی
کهجوڵهوخۆنیشاندانیگهالنیبێدهوڵهتلهئاستینێونهتهوهییداله
ههرچهشنهبنهمایهکیروونوپتهویقانوونیبێبهشهوئهوهیلهو
بوارهدادهبینرێزۆرترلۆبیگهریینێودااڵنهکانهوفهرمییهتینیه،
مهگهرلهوحاڵهتانهداکهنهزمیحقووقیینێوخۆیواڵتێكبهڕهسمی
مافیههبوونیپێوهندییدهرهکیبۆپێکهاتهوقهوارهکانینێوخۆی
به ئهوشتهیهکه پێوهندییهدا لهو دیاردهیهکینوێ پهسندکردبێ.
»پاڕادیپڵۆماسی«٢یاندیپڵۆماسییهاوتهریبناویدهرکردووهو
قهوارهکانی له هێندێک بۆ قانوونی و ڕهسمی دهرفهتی له بریتییه
خواروویدهوڵهت٣بهتایبهتیههرێمهکانینێودهوڵهتانیفێدراڵبۆ
لهگهڵ ههماههنگی به چ دهرهکی، نههادینهی پێوهندیی بردنهپێشی
دهوڵهتوبۆجێبهجێکردنیسیاسهتیدهرهوهلهسهرئاستیههرێمی،

1-NGUYENQuocDin,PELLETAlain)etalt.(,Droitinternationalpublic,
LGDJ,Paris,8èmeédition,p.632.
پهرهی ›رۆژئاوایی‹دا واڵتانی له زایینیهوه لهشهستهکانی دیاردهیه ئهم -2
دهگهڕێتهوه زایینی ههشتاکانی بۆ پارادیپڵۆماسی چهمکی خودی گرتووه.
لهپێوهندییلهگهڵپراکتیکیکاناداوههرێمهفیدراڵوئۆتۆنهمهکانینێویهكێتیی

ئورووپادا.
MICHELMANN,HansJ.andSOLDATOS,Panayotis)Eds.(,Fed-
eralismandInternationalRelations:TheRoleofSubnationalUnits.
Oxford1990,ClarendonPress.
3-Sub-Stateentities.
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چبهنیهتیرکابهریلهگهڵئاقارهکانیدهسهاڵتیناوهندیوداکۆکی
لهبهرژهوهندییهئابووریوفهرههنگییهکانیقهوارهناسهربهخۆکان

لهوبوارهدا.
به ههمیشه که نهتهوهیهك بزوتنهوهی وهک کورد بزوتنهوهی
لهبهرامبهردیکتاتۆریودڕندهیی خهونیسهربهخۆییهوهژیاوهو
دهوڵهتانیحاکمبهسهرکوردستانیشداناچاربووههاواروهانای
خۆیبۆ»کۆمهڵگاینێونهتهوهیی«ببا،لهسهرهتاونیوهیدووهمی
پێوهندیی دامهزراندنی ههوڵی له بهردهوام بیستهمهوه سهدهی
دهرهکیودانپێدانرانینێونهتهوهییدابووه.لهگهڵئهوهکهچهمکی
پارادیپڵۆماسیلهبنهڕهتڕابۆئهوگهلوکهمایهتییهنهتهوهییانه
دانراوهکهخاوهنیقهوارهیهکیخواردهوڵهتی)ئۆتۆمییانفیدرالی(
ن،١ئێمهبهکاربردنیچهمکیپاڕادیپلۆماسیبۆکوردلێرهدالهبهر
تێگهیشتنی و نهرم دهستهواژهیهکی که دهزانین گونجاو به ئهوه
ئهو حقووقییهکانی گهشهسهندنه وهخۆگرتنی توانای و ئاسانه
بوارهشیههیه.لهالیهکیدیکهوه،پێوهندییهکانیدهرهوهیحکومهتی
ههرێمیباشووریکوردستان)قهوارهیهککهپاشتێپهڕینینزیک
دانپێدانرانی دوای نیوێک و دههه  و دامهزرانی له دههه سێ به
بزوتنهوهیهکی سروشتی هێشتا عیراقدا، ئاستی له دهستووریی
جێ پارادیپلۆماسیدا خانهی له ماوه( رزگاریخوازانهی سیاسیی
سیاسییهی فۆرمووله ئهو چوارچێوهی دهكهوێته ئهمهش دهگرێ.
له لهرۆژههاڵتیکوردستان بهتایبهتی دیکهش پارچهکانی کوردی

قۆناغیئێستادابۆهاوشێوهکهیخهباتدهکهن.
لهسهر خۆی تهمهنی درێژایی به کوردستان دێموکڕاتی حیزبی
دهرهکیی پێوهندیی فهلسهفهیهک و ئامانج چ به و بنهما کام
ههبووه؟سروشتورێکاریئهوپێوهندییانهچیبوون؟مامهڵهی
ناوچهییهکان هاوکێشه و جیهانی بلۆکبهندییه لهگهڵ حیزبه ئهو
کۆڕ پشتیوانیی و سهرنج له رادهیهک چ حیزبه ئهو بووه؟ چۆن
نێونهتهوهییهسیاسیوئینسانیومێدیاییهکانیبۆالی وکۆمهڵه
خهباتیخۆیوپرسیگهلهکهیراکێشاوه؟ئایاحیزبیدێموکڕات
1-بۆئهکتهرهغهیرهدهوڵهتییهکانیتر،چهمکودهستهواژهیوهکدیپڵۆماسیی
نافهرمییان›رێگایدووهمیدیپڵۆماسی‹)TrackIIDiplomacy(بهکاردێ.
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تهزاده لهبهرامبهر توانیویهتی پێوهندییهکانیداچهنده بردنهپێشی له
زاتییهکانیمهسهلهیکوردوفشارهدهرهکیودیلهماسهختهکاندا
ههڵسهنگاندنی بۆ دهبێ که چین فاکتهرانه ئهو پێڕابگیرێ؟ خۆی
واقعبینانهیخاڵهالوازوبههێزهکانیتێکۆشانیحیزبلهوبوارهدا

لهبهرچاویانبگرین؟بۆداهاتوودهبێچبکرێ؟
ئهمباسهههوڵدهدابهئاوڕدانهوهلهحهفتاوپێنجساڵتهقهلالی
واڵمێک نێونهتهوهییدا بهستێنی له کوردستان دێموکڕاتی حیزبی
بهپشتبهستن مهبهستهش ئهو بۆ بکا. پێشنیار پرسیارانه ئهم بۆ
بوارهدا لهو پێناسهیهکیدروستکهحیزبیدێموکڕاتبۆخۆی به
کردوویهتی،١ئهموتارهوایدادهنێکهپاڕادیپڵۆماسییئهوحیزبه
ههمووئهوپێوهندییانهدهگرێتهوهکهنهکوردستانیونهئێرانیین.
که چاالکییانهن و ههڵوێست ئهو تهنیا بابهته ئهم نێو فاکتهکانی
له یان کراونهوه باڵو حیزبهوه لهالیهن بهڕهسمی خۆیدا کاتی له
ئهو دیارهكانی کهسایهتییه و  رێبهران لهالیهن زهمانیدا مهسیری
حیزبهوهباسکراون.ئهوباسهخۆیلهومهوریدانهدهبوێرێکه
ئاماژهپێکردنوتۆمارکردنیانلێرهدابهدروستنازانین.ئهمنووسینه
مێژوویی رهوتی له دێموکڕات حیزبی رهسمیی گوتاری ههروهها
ڕووبهدهرهوهیخۆیداچاولێدهکاوزۆرناچێتهنێووردهکاریی
جیاوازییهفیکریوتهشیکالتییهکانینێوئهوحیزبه.لهگهڵئهوهکه
دهگرێتهوه، دێموکڕات حیزبی تهمهنی کۆی باسه ئهم تهوهرهکانی
ههتا حیزب دامهزرانی نێوان مهودای به ئیشارهپێکراوهکان فاکته

لهتبوونیحیزبیدێموکڕات٢سنووردارکراوه.

ستراتژیی و نهتهوایهتی ناسنامهی بۆ و عورفییه زۆرتر پێناسهیه ئهم -1
نوێنهرایهتی سیستمی ئۆرگانیگرامی دهگهڕێتهوه. دێموکڕات حیزبی سیاسیی
کۆمیتهی بهتایبهتی ئهمڕۆدا لهسهردهمی دێموکڕات حیزبی پێوهندییهكانی و

بهڕێوهبهرییدهرهوهیواڵتیئهوحیزبهبهرههمیئهوپێناسهیهیه.
2-له٦یدێسامبری٢٠٠٦.
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1/ بنه مای پێوه ندییه نێونه ته وه یی یه کانی
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان

دامهزرانیحیزبیدێموکڕاتیکوردستانبهنوختهوهرچهرخانێک
لهبزاڤیرزگاریخوازانهیگهلیکورددالهقهڵهمدهدرێ.بۆیهکهم
جارلهمێژوویکوردداپرۆژهیسیاسییئهوگهلهلهسهربنهمایهکی
جهماوهری،بهفهلسهفهیهاوواڵتیبوونولهبیچموکاردروستاییهكی
حیزبی دامهزرانی پاش ههر که ئهوه دهخرێ. رێک مۆدیڕندا
بهدهستهوه که خۆی سروشتیی ریسالهتی حیزبه ئهو دێموکڕات
ئهوهی بۆ هاندهرێکه دهکا، جێبهجێ سیاسییه دهسهاڵتی گرتنی
رێبهرانیحیزبوکۆماریکوردستان-سهرهڕایماوهیکورتو
ئهزموونیکهم-ههنگاویمهزنلهبواریهێماسازیودابینکردنی
ههڵبێننهوه. نهتهوهیی دهسهاڵتێکی عهینییهکانی و زهینی کهرهسته
پاراستنی و بنیاتنان بۆ پێویست ژێرخانی الوازیی بههۆی دیاره
کۆمارلهژینگهیناجێگیروههلومهرجیناڕوونیئهوسادا،بهشی
زۆریمشوورووزهیرێبهرانیحیزبوکۆماربۆداڕشتنیبنهما
ههر ئهوان بهاڵم دهكرێ، تهرخان کوردی قهوارهی نێوخۆییهکانی
ئهوکاتهشلهگرینگییفاکتهریدهرهکیغافڵنینوبۆراکێشانی

سهرنجوپشتیوانیینێونهتهوهییههوڵدهدهن.
سیاسیی بژاردهی کوردستان دێموکڕاتی حیزبی دامهزرانی به
پرسی و خۆی خهباتی تێدهکۆشێ سیستماتیک شێوهی به کورد
و رهوت له دابڕاو و ئیزۆله کێشهیهکی حاڵهتی له میللهتهکهی
له دهدا ههوڵ و دهربێنێ جیهان و ناوچه سیاسییهكانی ئاڵوگۆڕه
خۆیدیاربکالهکوێینهخشهیئهمهاوکێشانهراوهستاوه.حیزبی
دهست باوهڕهوه بهو دامهزرانییهوه سهرهتای له ههر دێموکڕات
نیه نێوخۆیی مهسهلهیهکی کورد مهسهلهی که دهکا تێکۆشان به
وپێویستهبهنێونهتهوهییبکرێ.بهچاوخشاندنێکبهدۆکومێنت
وباڵوکراوهکانیئهوکاتیحیزبیدێموکڕاتوکۆماریکوردستان
دهبینینکهرێبهرانیحیزبوکۆماربهتایبهتیپێشهواقازیمحهممهد
ئاگاداریئاڵوگۆڕهنێونهتهوهییهکانیئهودهمبوونوبهچاوهڕوانی
وبایهخپێدانهوهلهوئاڵوگۆڕانهیانڕوانیوه.سهرۆککۆماریکورد
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نیشاندانی بۆ جار زۆر خۆیدا وتووێژهکانی و نوتق له ههروهها
ههقانیهتوئاساییبوونیویستوداوایسیاسییکورد،ئاماژهی
یا سهربهخۆیی به گهیشتن لهبواری جیهان گهالنی ئهزموونی به
النیکهمپێکهوهژیانیدادپهروهرانهیئهوگهالنهکردوه.١دیارهلهبهر
دنیای لهسهر زانیارییان و تێگهیشتن کهس کهم کاته ئهو ئهوهی
دهربڕین له هێندێک وایه بووه،جاری پێشهوادا ئاستی له دهرهوه
وفۆرموولهكانزۆرتررهنگدانهوهیههستوهیوایخهڵکبوون
یهکهمین نموونه بۆ دیاره. پێوه حقووقییان و ناکامڵییسیاسی و
مهرامنامهیئهوحیزبهپێشبینیدهکاکه»]حکومهتیمیللییکورد[
بهشهریهت ژیانی بۆ بهینهلمیلهلییانهی کۆنفرانسه ئهو تهواوی له
دائهمهزرێن،بهگوێرینفووسیخۆیتهواویحقووقهکانیخۆیداوا
ئهکات«٢ولێکدانهوهیرۆژنامهی»کوردستان«باڵوکهرهوهیبیری
حیزبیدێموکڕاتلهبهرهبهیانیکوژانهوهیئاگریشهڕیدووهمی
»کورد که ئهوهیه جیهانیدا نهزمی خستنهوهسهرپێی و جیهانی
بهجێ سوڵح کۆنگرهی نائومێدی به پاشا شهریف وهک ئهمجاره
ناهێڵێ«و»حقووقیتهبیعییخۆیکهسهربهخۆییهوهردهگرێ«.٣
لهالیهن نێونهتهوهیی پێوهندیی دامهزراندنی ههقی ههبوونی
قۆناغهکانی پهسندکراوهکانی و گوتار له دێموکڕاتهوه حیزبی
دواتریخهباتیئهوحیزبهشدازۆربهرچاوه.بهباوهڕیئهوحیزبه
1-بۆنموونهنوتقیرۆژی٣١یبانهمهڕی١٣٢٥کهلهوداپێشهوادهڵێئهگهر
ئهوعهداڵهتهیلهنێوانگهلوپێکهاتهکانلهئهمریکاوشووڕهویوهدیهاتووه
رۆژنامهی دهمێنینهوه. ئێراندا چوارچێوهی له ئێمه بکرێ، دابین ئێمهش بۆ

کوردستان،ژماره)٥٠(،٦یجۆزهردانی١٣٢٥.
2-بهندی)١٧(ییهکهممهرامنامهیحیزبیدێموکڕاتیکوردستان.ئهوداوایه
ههرچهندرهوابێ،لهوکاتهداگهالنیژێردهستهیوهكووگهلیکوردراستهوخۆ
نهزمی نێونهتهوهییهکانرانهگهیشتووه.هیچکاتێکیش دهستیانوهکۆنفڕانسه
به بوون پێوهرێكی وهک دانیشتووانی ژمارهی و رێژه نێونهتهوهیی حقوقیی

دهوڵهتحیسابنهکردوه.
١١ی ،)٤١( ژماره کوردستان، رۆژنامهی سوڵح«، کۆنگرهی و »کورد -3
بانهمهڕی١٣٢٥.دهستڕاگهیشتنیکوردبهچوارچێوهکانیراوێژینێودهوڵهتی
دووهمی شهڕی له دهرگیر ناوچهکانی ئایندهی سیاسیی نهخشهی لهبارهی
جیهانیدازۆرلهوهشکهمتربووکهئێلیتیکوردلهکاتیکۆنفرانسهکانیئاشتی

لهدوایشهڕییهكهمیجیهانیتوانیبوویبیکا.
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که کۆنهپهرست و زۆردار کاربهدهستانی ئیدیعای »بهپێچهوانهی
پێوهندییههربزوتنهوهیهکیرزگاریخوازانهلهگهڵدنیایدهرهوهبه
ئهوچهشنه بوونی دادهنێن، بهکرێگیراوی بهستراوهییو نیشانهی
بنهڕهتییهکانی مهرجه له یهکێک دهرهوهدا دنیای له پێوهندییانه
ههقخوازانهیه«.١ بزوتنهوهیهکی ههر بهرهوپێشچوونی و ناسران
دوکتور واته حیزبه ئهو شوێندانهری ههره گشتیی سکرتێری
و حیزب پێوهندییهکانی کادری لێهاتووترین هاوکات که قاسملوو
پێداگرییه و پهیام له یهکێک بوو، کورد پاڕادیپڵۆماسیی پێشهنگی
کورد مهسهلهی کردنی بهنێونهتهوهیی پێویستیی ههمیشهییهکانی
ئهو که بوو ئهوه بۆ ههوڵی ههموو دێموکڕاتیشدا لهحیزبی بوو.
حیزبهروانگهیهکیدروستوزانستیبهاڵمسیاسیوسهربهخۆی
نههادینه پێوهندییهکانی سیستمی ههبێ، نێونهتهوهیی مهسایلی بۆ
بکا،ئیمکاناتیبۆتهرخانبکا،کادریشارهزایبۆپهروهردهبکاو

کهناڵیجۆربهجۆریپێوهندیتاقیبکاتهوه.

٢/ مامه ڵه له گه ڵ بلۆکبه ندییه  نێوده وڵه تییه کان
لهکۆیسێچارهگهسهدهتهمهنیحیزبیدێموکڕاتیکوردستان،
دووچارهگهسهدهیلهسهردهمێکداتێپهڕبووهکهرکابهریینێوان
سۆڤیهتوئهمریکاوهاوکێشهیدووجهمسهری،خیسڵهتیههره
دواتر وهك که ئهوه لهگهڵ بوو. نێونهتهوهییهکان پێوهندییه زاڵی
دهیبینین٢شوێنهواریئهمدابهشبوونهجیهانگیرهلهسهرپرسیکورد
زۆربهیکاتناڕاستهوخۆبووه،بهاڵمحیزبیدێموکڕاتلهههموو
قۆناغهکانیژیانیسیاسیوخهباتگێڕانهیخۆیدابهپێویستیزانیوه
ولهخۆیڕادیوهکهروانینیخۆیبۆههرکاملهودووجهمسهره

نێودهوڵهتییهبهڕوونیبخاتهڕوو.
٢.1/ حیزبی دێموکڕات و یه كێتیی سۆڤیه ت

-پێش کوردستان کۆماری و دێموکڕات حیزبی دامهزرانی
که دهدهن روو کاتێکدا له ژێکاف- کۆمهڵهی تێکۆشانی ئهوانیش
لهبهردابینکردنیپێویستییهلۆژیستییهکانیبههاناوهچوونیسۆڤیهت

1-بڕیارنامهیکۆنگرهیدوازدهههم.
2-خوارهوه،بهشی٥.
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›ئهرتهشی نازیدا،١ ئاڵمانی بهرامبهر له بریتانیا و ئهمریکا لهالیهن
کوردستان رۆژههاڵتی باکووری تا ئێرانهوه باکووری له سوور‹
لهمهڕ کورد دوژمنانی ئیدیعای که ئهوه لهگهڵ ههبوو. حزووری
تهواو بووه سۆڤیهت دروستکراوی کوردستان کۆماری که ئهوه
بێبنهمایه،٢بههۆیپاشخانێکلهکارتێکهرییسیاسیوئیدهئالسازی
ههیبوو، ئێراندا له ئۆکتۆبرهوه ئینقالبی لهپاش شووڕهوی که
بهسهر نێوهڕاستیش رۆژههاڵتی دابهشبووونی بههۆی ههروهها
پێویستیی گرینگتر لهوهش و جیهانی دووهمی الیهنیشهڕی دوو
کوردبهپشتیوانوهاوپهیمانێکینێودهوڵهتی،خهڵکیکوردستانو
بژاردهکانیهیوایهکیزۆریانلهسهرپشتیوانییسۆڤیهتلهههنگاوی
سهروهریخوازانهیکوردههڵچنیبوو.لهوسۆنگهیهوهیهکهیهکهمین
ئهو که دهکا پێشبینی کوردستان دێموکڕاتی حیزبی مهرامنامهی
پێوهندییانهی»حکومهتیمیللی]یکورد[بهلهبهرچاوگرتنیقازانجی
یهكهمدا نۆبهی دایاندهمهزرێنێ»له تر« دهوڵهتهکانی لهگهڵ خۆی
لهگهڵدهوڵهتیمهزنیشۆڕهوی«دهبن.٣بههۆکاریعهینیوزهینی،
به کوردستان کۆماری له سۆڤیهت پشتیوانیی له چاوهڕوانییهکان
رادهیهکبووکهجاروبارلهرۆژنامهی»کوردستان«ولهفهزای
دهربڕینی له زیادهڕهوییش هێندێك سهردهمهدا ئهو رووناکبیریی
سۆزوالیهنگریلهشووڕهویوسهمبولوسهرکردهکانیدهبینرا.
بۆنموونه،ئۆرگانیرهسمییحیزبیدێموکڕاتلهیهکهمینمانگهکانی
خۆناساندنیئهوحیزبهدازۆروتاروسهروتاروبابهتیبۆپهسنی
لهگهڵ وتووێژهکانی باڵوکردنهوهی و ستالین«٤ »ژهنرالیسیموس

1-ناسراوبهکۆریدۆریئێرانی.
که کورد نهتهوایهتیی بزوتنهوهی له ساڵهیه سهدان پاشخانه لهو جیا -2
یهکهمین که ئاماژهیه جێی راوهستابوو، لهسهر کۆماری و حیزب دامهزرانی
دامهزرا، تێدا دواترکۆماریکوردستانی که ناوچهیه لهو رێکخراویسیاسی
ساڵی١٩٣٩واتهچهندساڵپێشهاتنیسوپایسۆڤیهتبۆئێرانوکوردستان

دامهزرابوو.
3-بهندی)١٦(.

4-رۆژنامهیکوردستان،ژماره)١١(،ژانویهی١٩٤٦.
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لهدهستدانی شینی و »هۆردوویسوور«٢ ناساندنی و »پڕاڤدا«١
هێندێکسهرکردهیسۆڤیهت٣تێدایه.

و دێموکڕات حیزبی رێبهرانی پێوهندییهکانی واقعیهتی ئایا بهاڵم
کۆماریکوردستانلهگهڵشووڕهویلهمهیدانیکردهوهداچیبوو؟
ههرلهمانگیئووتی١٩٤١ڕاکهلهشکریسوورههتاورمێدێته
پێش،کۆمیسێرهسیاسیوئهفسهرهکانیرووسبهلهبهرچاوگرتنی
زهمینهیبههێزیشوناسخوازیکهلهکوردستانداههبوو،ههستیان
بهپێویستییدامهزراندنیپێوهندیلهگهڵکوردهکانکردبوو.ئهوان
دوای و دهکهن مههاباد سهردانی ١٣٢٠ سهرماوهزی مانگی له
ئهوهههیئهتێکیسیکهسیلهژێرناویفهرههنگیولهڕاستیدابه
ئاجێندایسیاسییهوهبۆباکوو)پێتهختیئازهربایجانیشووڕهوی(
حیزبی سکرتێری باقرۆف جهعفهر سهفهرهدا لهو دهکرێ. بانگ
کوردهکان به شووڕهوییهوه بهناوی ئازهربایجان کۆمۆنیستی
که پشتیوانییهک بکهن. لێ پشتیوانییان ئامادهن که رادهگهیهنێ
بێ. کورد چارهنووسی دیاریکردنی بۆ پێویسته پێشهوا دیدی له
فیرقهی کاتهی ئهو تا ناکهوێتهوه لێ کۆنکرێتیان قسانهشتی ئهم
دێموکڕاتیئازهربایجانیشپێکدێولهخهرمانانی١٣٢٤داپێشهوا
داوای لهوێ و باکۆ دهچنهوه دیکه جارێکی پوختتر ههیئهتێکی و
یارمهتییماڵیوچهکوتهقهمهنیلهسۆڤیهتدهکهن.بهرههمیئهم
سهردانهپێدانیدهههزارقهبزهچهکیبڕنۆ٤وناردنیشهستکهس
دهزگایهکی دابینکردنی و سۆڤیهت له ڕاهێنان بۆ کورد الوانی له
چاپبووه.سۆڤیهتییهکانههروههابهڵێنیچهکیتیرباروتۆپو
٥ ناکهن. جێبهجێی کاتێک هیچ بهاڵم دهدهن، کوردهکان به پارهش

1-رۆژنامهیکوردستان،ژماره)٢٩(،خاکهلێوهی١٣٢٥.
2-رۆژنامهیکوردستان،ژماره)١٨(،٤یڕهشهمهی١٣٢٤وژماره)٢٠(،٨ی

ڕهشهممهی١٣٢٤.
له یهکێک کالینین میخائیل .١٩٤٦ ژوئهنی ،)١١( ژماره عهزیم«، کالینینی ئهی »الوداع -3
رێبهرانیبۆلشویکبووکهتاکاتیمهرگیبهڕهسمیسهرۆکیشوورایعالییدهوڵهتبوو.

4-گومانههیهکهبڕیئهوچهکوچۆڵهئهوهندهشبووبێ.
5-کورتهمێژوویحیزبیدێموکڕاتیکوردستانیئێران،چاپیبهسهریهکهوهی
سهده »نیو و قاسملو( عبدالرحمن )د. ئازادی« لهپێناوی خهبات ساڵ »چل
،٢٠٠٢ ژووئهنی دێموکڕات، حیزبی چاپی زاده(، حسن )عبدالله تێکۆشان«
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کاتێكبههۆیپووچدهرچوونیوادهیپشتیوانییدهرهکیپێشهوابۆ
وتووێژلهگهڵدهسهاڵتیناوهندیدهچێتهوهتاران،لهوێلهواڵمی
پرسیاریرۆژنامهنووسێککهلێیدهپرسێگۆیاخهڵکتانناردووه
بۆباکۆوکهرهستهیچاپوچهکوچۆڵتانلهوێڕاهێناوهوحیزبی
کۆمۆنیستتانلهکوردستاندامهزراندووه،پێشهوادهڵێئهوشتانه
کڕیوه.١ تهورێز له چاپمان دهزگای و کاغهز تهنیا و نین راست
پێشهوا باکۆ بۆ دووهمیدا سهفهری له سیاسییهوه، لهباری دیاره
باسیدیاریکردنیچارهنووسهێنابۆوهگۆڕێوبهباقرۆفیگوتبوو
»نهتهوهیهکیالوازنهکتهنیاداوخوازانهههردهستێکییارمهتیکه
بۆالیدرێژبکرێدهگوشێ،بهڵکووئهودهستهماچیشدهکا«.٢
دهدا پێشهوا به دڵنیایی ئهوهی وێڕای وهخته ئهو باقرۆف بهاڵم
کهههتاکاتێکسۆڤیهتههبێ،دروستکردنیدهوڵهتیکوردستانیش
ههرلهبهرنامهدادهمێنێ،پێیوایهکهجارێقهوارهیکوردیتهنیا
دهبێبهشێكیخودموختارلهنێوئازهربایجانیخودموختاریئێراندا

بێ.٣
بهبهراوردلهگهڵئهوتێکهڵیوبهستراوهییهلهگهڵسۆڤیهتکهله
فیرقهیدێموکڕاتیئازهربایجاندیتراوه،سۆڤیهتییهکانلهکۆماری
کوردستاندازۆرکهمدیاربوون.سهرهڕایهۆگرییراگهیاندراوو
لهگهڵ کوردهکان پێوهندیی بۆسۆڤیهت، کوردهکان دووپاتهکراوی
و تێکهڵی چهشنه هیچ و بوو فهرمی و ›موحتهڕهمانه‹ سۆڤیهت
حاشاکردنی سهرباری دیاره نهبوو.٤ دیار پێوه بهستراوهییهكی
نوێنهرێکی کۆماریش رووخانی تا شووڕهوی خۆیان، کوردهكان
دائیمییلهمههابادههبوو.٥حزووروپێوهندییمهیلهودیپڵۆماسیی
وهرگرتن زانیاری بۆ زۆرتر کۆمار و پێشهوا لهگهڵ سۆڤیهتیش
ئهرخهیانکردنی و هاوکاری بۆ نهک بوو دۆخهکه چاوهدێریی و

الپهڕهکانی٥٥ودواتر.
1-رۆژنامهیکوردستان،ژماره)١(،١١یژانویهی١٩٤٦،ل٤.

2-EAGLETON,William,Jr.,LaRépubliqueKurde,EditionsComplexe,
Paris1991,p.11.
3-Ibid.
4-EAGLETON,op.cit.,p.170.
5-JWAIDEH,Wadieh,TheKurdishNationalMovement,ItsOriginsand
Development,SyracuseUniversityPress,2006,p.264.
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کوردهکانلهپشتیوانییبهکردهوهیسۆڤیهت،بهچهشنێککهکاتێك
هاشمۆفکۆنسولیسۆڤیهتلهورمێرۆژی٢٠یژووئهنی١٩٤٦
لهگوندیسهراسهردانیپێشهوادهکابۆئهوهیهتیکهداوایلێبکا

لهبهرامبهرئهرتهشیئێراندادهستنهکهنهوه.١
لهساڵهکانینێوانرووخانیکۆماریکوردستانوئینقالبیئێراندا
کهقۆناغییهكهمیکهوتنهههندهرانیرێبهرانیحیزبیدێموکڕاتبۆ
سهرکوتی بههۆی رۆژههاڵته، ئورووپای و کوردستان باشووری
ساواکلهنێوخۆیئێرانومهوقعیهتیلهرزۆکیرێبهرانیحیزبی
ههموو پێش ئهوهی کوردستان، باشووری و بهغدا له دێموکڕات
شتێکبۆرێبهرانیحیزبیدێموکڕاتگرینگبووهخستنهوهسهرپێی
و پهرش و الواز تهشکیالتی له سنووردار ههرچهند ههیکهلێکی
بهرهوڕووبوونهوهی بۆ خۆئامادهکردن و حیزب ئهودهمی باڵوی
لهپاش بهاڵم بووه. تێکۆشان و خهبات گونجاوتری ههلومهرجی
)سێپتامبری کوردستان دێموکڕاتی حیزبی سێههمی کۆنفڕانسی
١٩٧١(وههڵبژێرانیدوکتورقاسملووبهسکرتێریگشتییحیزب،
دیکه بوارهکانی زۆربهی دهرهکییحیزبیشوهک پێوهندیی بواری
بهرهوخهماڵنوپهرهگرتندهچێ.بههۆیئهوزهمینهیهکهپێشتر
دوکتورقاسملووبۆخوێندنوکاریئهکادیمیلهساڵهكانیشهستی
ئیدئۆلۆژیی فهزای  ههروهها و ههیبوو چێکۆسلۆڤاکی له زایینیدا
گهرموگوڕی پێوهندیی و ئێمهدا ناوچهی بهسهر زاڵ ئهودهم
ئهمریکالهگهڵرێژیمیشا،حیزبیدێموکڕاتلهوقۆناغهدابهستێنی
ئهوهش، بۆ دهبینێ. بلۆکیرۆژههاڵتدا تهنیا پێوهندی دامهزراندانی
لهرێگایسهفارهتیشووڕهویوواڵتانیدیکهیسهربهمکهمپه
واڵتانه لهو کام ههر کۆمۆنیستی حیزبی لهگهڵ پێوهندی بهغدا له
)تهنانهت دێموکڕات حیزبی تێکۆشهرانی بۆ ئهمهش دادهمهزرێنێ.
دهرهتانی تووده(، حیزبی جهغزی له حیزبه ئهو دهرچوونی پاش
هێندێک لهگهڵ سیاسی کارتێکهریی و هاوکاری و هاموشۆ بڕێک
لهواڵتانیئورووپایرۆژههاڵتیلێدهکهویتهوه.ئۆرگانیرهسمیی
و هۆگری ئاماژهکانی و هێما قۆناغهدا لهو دێموکڕاتیش حیزبی
سهمپاتییهکیسهنگینوههڵسهنگێندراو)نهکبهخهستییسهردهمی

1-کورتهمێژوویحیزبیدێموکڕاتیکوردستانیئێران،ل٨٦.
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کۆمار(بۆیهکیهتییسۆڤیهتیتێدایه.١
سهر بۆ تاران نوێی رێژیمی هێرشی و ئێران ئینقالبی پاش
له زۆر زوومی کوردهکان، چهکدارانهی خۆڕاگریی و کوردستان
مێدیاکانیجیهانلهکوردستانیئێراندهچهقێوبیروڕایگشتیی
فهڕانسه( )بهتایبهتی رۆژئاوایی واڵتانی له بهشێك نێونهتهوهیی
سهقامگیر ئهممای و ئهگهر پاڕامێترێکی وهک کوردستان شهڕی
کهچی  دهکهن.٢ لێ چاو دژهباوه و مهرمووز رێژیمه ئهو بوونی
سۆڤیهتییهكان،دڵخۆشلهداڕمانیقهاڵیخهنیمهکهیانلهرۆژههاڵتی
ناوین،ههڵوێستێکیئهوتۆلهپێوهندیلهگهڵکورددالهخۆیاننیشان
نادهنوکهمترینرووماڵیدۆخیکوردستانلهوکاتهههستیارو
ههواڵێک جاروبار »پراڤدا« ڕۆژنامهی تهنیا دهکهن؛ قهیراناوییهدا
لهبارهیخۆڕاگرییکوردهکانلهبهرامبهررێژیمیخومهینیداباڵو

بکاتهوه.٣
سیاسهتی عهرزی که دیاره ههوهڵهوه له ئهوهی سهرهڕای
کهچی نابێ، شین لێ کوردان بۆ هیچی ئهمجارهش شووڕهوی
دێموکڕات حیزبی پێشووتری وسیاسیی فیکری پاشخانی بههۆی
بۆ کردبوو وای که ئینقالب پاش خهستی ئیدئۆلۆژیکی فهزای و
سادهترین گوتاری ئیمپریالیزمی ئانتی دێموکڕاتیش حیزبی
پرسیاریتاقیکارییپاتریۆتیسمیناچاریبێ،شووڕهویوچهمکه
تاپۆکردووهكانیلهدهزگایگوتارییحیزبیدێموکڕاتداهێشتازۆر
لهساڵهکانیشهستیههتاویدا ئهوسهرنجهکه بهاڵم مهوجوودن.
پاش )بهتایبهتی دهدرێ سۆڤیهت به دێموکڕاتهوه حیزبی لهالیهن
مهوجوود سۆسیالیزمی له رهخنهگرتن رهوتی گهیشتنی بهئهنجام
لهحیزبدا(ئهوهندهیئامرازێکبۆهۆویهتسازییئهوحیزبهلهسهر
1-بڕوانهوتاری»کۆنگرهیهێزهکانیالیهنگریئاشتیلهمۆسکۆ«،ژماره

)١٠(یدهوریدووهمیرۆژنامهی»کوردستان«،سێپتامبری١٩٧٣.
لهو دیکه زۆری و مۆر کریستیان و روولۆ ئێریک وهك رۆژنامهوانانی -2
بهتایبهتی فهڕانسه رۆژنامهکانی له ریپۆرتاژ و ههواڵ دهیان سهردهمهدا
»لومۆند«داباڵودهكهنهوه.تهنانهتمیشێلفووکۆشلهریپۆرتاژهکانیخۆیدا

بۆرۆژنامهئیتالیاییهکانئیشارهبهفاکتهریکوردستاندهکا.
3-KUTCHERA,Chris,Ledéfikurdeou lerêvefoude l’indépendance,
Bayard,Paris1997,p.181.
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نهخشهیملمالنێفیکرییهکانینێوئۆپۆزیسیۆنیئێرانوکوردستان
حیزبی ناخۆشیی نێوان له که بهتایبهتی سهردهمێکدا )له بوو
دێموکڕاتوکۆمهڵهدا،کۆمهڵهبهزۆریدهیویستشهڕهکهبهرێته
مهیدانیفیکریوبهرگیئیدئۆلۆژیکلهبهرئهوناکۆکییهسیاسییه
و سیاسی کارتێکهریی دینامیزمی دروستکردنی بۆ ئهوهنده بکا(،
دواتر وهك بهپێچهوانهوه نهبوو. شووڕهوی دهرگای کرانهوهی
لهو دێموکڕات فیکرییحیزبی کاریالبۆراتواری ئاکامی دهبینین،١
بوارهداکرانهوهیپهنجهرهیسۆسیالدێموکڕاسیوئۆرۆکۆمۆنیزم

بهڕوویحیزبیدێموکڕاتدابوو.
لهسهردهمێکداکهپهیڕهوییکوێرکوێرانهیفیکریوسیاسیله
حیزبی بوو، ئێران چهپهکانی هێزه بهرچاوی خیسڵهتێکی مۆسکۆ
به خۆیدا شهشهمی کۆنگرهی له ئێران کوردستانی دێموکڕاتی
سۆسیالیزمی دانانی و »کورتهباس« نامیلکهی پهسندکردنی
سنووربهندییهكی خۆی، دواڕۆژی ئامانجی وهک دێموکڕاتیک
ئێران و کوردستان ئاستی له تهنیا نهک کاته ئهو بۆ که کردبوو
حیزبیشدا نێوخۆی له بهڵکوو بوو، سهرکێشی جۆرێك ناوچه و
یهکالکهرهوهی هێنا. خۆیدا بهدووی تهشکیالتیی بوومهلهرزهیهکی
گرهویئهوسهرکێشییهشبۆحیزبیدێموکڕاتودوکتورقاسملوو
حیزبی گشتیی سکرتێری به گۆرباچۆف میخائیل ههڵبژێرانی
کۆمۆنیستیشووڕهویبوو.لهبهرئهوهیناوبراولێبڕابووئاقارێك
بگرێتهبهرکهحیزبیدێموکڕاتلهژێرکاریگهرییدوکتورقاسملوودا
الیهنگریی زانستیدا سۆسیالیزمی جێبهجێکردنی له ریفۆرم بۆ
سهمپاتیی و ئومێد رێبهرهکهی و حیزبه ئهم لهمهوال دهکرد، لێ
نهدهشاردهوه. تازه»دا »سۆڤیهتی و گۆرباچۆف لهحاند خۆیان
به گۆرباچۆف بۆ خۆیدا پیرۆزبایی پهیامی له قاسملوو دوکتور
»پرێسترۆیکا« و »گالسنۆست« دهدوێ،٢ چاوهڕوانییهوه و هیوا
لهحیزبیدێموکڕاتدابهزمانیفارسیباڵودهكرێنهوهوپێشوازی
لهئاڵوگۆڕهکانینێویهکێتییسۆڤیهتلهزۆرلهوتاروبابهتهکانی

1-بڕوانهخوارهوه،٢.٢.
2-پهیامیپیرۆزباییدوکتورقاسملووبۆگۆرباچۆف،١٢یمارسی١٩٨٥.
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ئۆرتۆدۆکسی چهپی هاوکات،  دهبینرێ.١ کوردستاندا رۆژنامهی
تێی ئاڵوگۆڕانه ئهو پاش نامورتاحیهی بهو سهبارهت ئێرانی
ئازایهتییبهخۆداچوونهوهی بههۆدۆگماتیکبوونیشی کهوتووهو
نیه لهالیهنحیزبیدێموکڕاتهوهلۆمهدهكرێ.٢ئهوهششتێك نیه،
بهرامبهر له کورد رێبهرانی فیکریی ههیمهنهی نیشاندانی له جگه
ئۆپۆزیسیۆنێكیمودهعیومهکتهبیکهروانینیبۆمافهکانیگهلی
ئانالیزی کۆی بهاڵم نیه. باشتر رێژیم خودی هی له زۆر کورد
ئهوهندهی شووڕهوی نێو ئاڵوگۆڕهکانی له دێموکڕات حیزبی
سیاسییه،ئهوهندهئیدئۆلۆژینیهوراپۆرتیکۆنگرهکانی٨و٩ی
ئیدئۆلۆژییان باسی کهمترین پێوهندییهدا لهو دێموکڕات حیزبی
تێدایهوزۆرترپێداگریلهسهردروستبوونیشڕۆڤهوههڵوێستی
سهربهخۆیحیزبوئاکاموشوێنهوارهکانیڕهوتیڕووبهگۆڕان
پێوهندییه له رۆژههاڵت بلۆکی لهبهریهکههڵوهشانی سهرهنجام و

نێونهتهوهییهکاندادهكهن.
حیزبی بۆ ئهمانه ههمووی گوترا وهك سیاسییهوه لهباری
دێموکڕاتتهنیابۆدینامیزمینێوخۆیکوردستانوئۆپۆزیسیۆنی
ئورووپا سۆسیالیستهکانی لهدهرگادانی بۆ رهنگه دواتر و ئێرانی
وکردنهوهیرۆژنهیهکبهسهرحیزبلهدنیایدهرهوهداکهلکیان
ههبوو.دهنائهوهندهیدهگهڕێتهوهسهرپێوهندییسیاسییحیزبی
دێموکڕاتویهكێتییسۆڤیهت،واڵمدهرییشووڕهویبههیچجۆر
حیزبی که نهبوو بهدواداچوونه و سهرنج ههموو ئهو ئاستی له
جیهانییه. جهمسهره ئهو سهر خستبوویه سااڵنهدا لهو دێموکڕات
تهنانهتمۆسکۆهیچکاتحازرنهبووبۆدیداروسهردانیسیاسی،
ویزابهرێبهرانیحیزببداوتهنیادیداروچاوپێکهوتنیراستهوخۆ
له ١٣٦٤ خهرمانانی مانگی که بوو کۆبوونهوهیهک لهشووڕهوی
و دێموکڕات٣ حیزبی سیاسیی دهفتهری ههیئهتی لهنێوان مۆسکۆ

1-رۆژنامهیکوردستان،ژماره)١١٣(،خاکهڵێوهی١٣٦٥،کهلهوداگۆڕانی
کادریرێبهریلهکۆنگرهی٢٧یحیزبیکۆمۆنیستیشووڕهویبهئاڵوگۆڕێکی

هیوابهخشلێکدراوهتهوه.
2-»قهیرانلهرێکخراوهچهپهکاندا«،سهروتاریرۆژنامهیکوردستان،ژماره
)١٤٨(،خاکهلێوهی١٣٦٨.بهههموونیشانهکانڕادوکتورقاسملوونووسیویهتی.

3-پێکهاتوولهعهبدوڵاڵیحهسهنزادهوفهتاحکاویان.
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ههیئهتێکیحیزبیکۆمۆنیستیشووڕهویلهرێگایچوونیههیئهتی
حیزببۆئهفغانستانبۆدانیشتنلهگهڵحیزبیکۆمۆنیستیحاکم
لهوواڵتهدا،ئهنجامدرا.ئهوکۆبوونهوانهلهگهڵئهوهکهبهسوودو
پڕنێوهرۆکبوون،بهاڵمهیچشتێکیکۆنکرێتیانلێناکهوێتهوه.١

دوکتور ههم سۆڤیهتیشدا یهکێتیی مانگهکانی و ساڵ دوایین له
بهڕهسمی شهڕهفکهندی، دوکتور جێنشینهکهی، ههم و قاسملوو
نامهبۆئێدواردشواردنادزهیوهزیریدهرهوهیسۆڤیهتدهنێرن
پاش هاوکێشهکانی له دهیویست شووڕهوی که رۆڵهدا لهو ههتا
پرسی له ئاوڕێک بیگێڕێ، عیراقدا و ئێران شهڕی تهواوبوونی
کوردیشبدرێتهوه،٢بهاڵمئهمنامانهههرگیزواڵمنهدرانهوه.دوایین
دێموکڕات حیزبی ناهاوشانی و ناهاوسان بهسهرهاتی وێستگهی
لهگهڵشووڕهویکاتیگیانهڵاڵیسۆڤیهته.لهکۆتاییهکانیژوئیهی
کۆمیتهی به سهر مێژووی ئهنستیتۆی دهسپێشخهریی به ١٩٩٠
سۆڤیهت کوردنشینهکانی کۆماره کۆمۆنیستی ئهحزابی ناوهندیی
بهناوی کۆنفرانسێک )... قهزاقستان، ئهرمهنستان، )ئازهربایجان،
بهڕێوه لهمۆسکۆ نێوخۆییکوردهکانیشووڕهوی« »کۆنفڕانسی
دهچێکهحیزبیدێموکڕاتیکوردستانیئێرانبهڕهسمیتێیدابهشدار
له دهبێوسکرتێریگشتییحیزب،دوکتورسادقشهڕهفکهندی،
که ئهوه لهگهڵ دهکا. پێشکهش وتار کۆنفرانسهکهدا رۆژی یهکهم
کۆنفرانسهکهلهژێرسهرپهرستییئهندامێكیدهستهیسهرۆکایهتیی
ئهم کارهکانی سروشتی دهچێ، بهڕێوه شووڕهوی کۆمارهکانی
یهکێتیی ئیدی لهههرحاڵدا و دهبێ ئهکادیمی زۆرتر کۆنفڕانسه

سۆڤیهتلهدۆخێکدانیهکهکهسهیوایلهسهرههڵبچنێ.
٢.٢/ چه پی رۆژئاوایی

کوردستان دێموکڕاتی حیزبی ئێران ئینقالبی پێش ئهگهر
نهبوو، رۆژئاواییهكان کۆمهڵه و کۆڕ لهگهڵ ئهوتۆی پێوهندییهکی
تۆڕه لهو وهرگرتن بهکهڵك قاسملوو دوکتور ئینقالب لهپاش
فهرههنگیوئینساندۆستییهیلهکۆتاییحهفتاکانیزایینیدالهفهڕانسه

1-گفتگۆلهگهڵعهبدوڵاڵیحهسهنزاده.
2-رۆژنامهیکوردستان،ژماره)١٤٧(،رهشهممهی١٣٦٧.
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دروستیکردبوو،١ههروههابهپشتبهستنبهوزهرفیهتهیهاتنهسهر
دهسهاڵتیچهپلهفهڕانسهلهسیاسهتیدهرهوهیئهوواڵتهدابۆ
ئێران وشۆڕشی نێوهڕاست رۆژههاڵتی واقعیاتی لهگهڵ تهعامول
پێکیهێنابووو،فهڕانسهدهکاتهسهکۆیهکبۆنزیکبوونهوهلهپارته
ئورووپای کۆمۆنیستهکانی و دێموکڕات سۆسیال و سۆسیالیست
رۆژئاواودهروازهیهکیکهموێنهیدهسڕاگهیشتنبهدنیا.پرۆسهی
حیزبی که ئیعتبارێک و دێموکڕاتیک سۆسیالیزمی پهسندکردنی
دێموکڕاتبههۆیپابهندییبهپرهنسیپهئینسانیودێموکراتییهکانهوه٢

لهالیئورووپاییهکانوهدهستیهێنابوو،کارهکهئاسانتردهکا.
کاتێکفرانسوامیترانلهمانگیمای١٩٨١دابهسهرۆککۆماری
فهڕانسهههڵبژێردرا،دوکتورقاسملوولهپهیامیپیرۆزباییخۆیدابۆ
ناوبراونووسیبووی»لهپشتیوانییئێوهلهخهباتیخۆماندڵنیاین«!٣
خاترجهمییدوکتورقاسملوولهوکاتهدالهخۆڕانیهچونکهکهمێک
کوردستانی دێموکڕاتی حیزبی عهمهلهن فهڕانسه دهوڵهتی دواتر
ئێرانبهڕهسمیدهناسێ.بهڕێوهبهریکابینهیکلۆدشێسۆنوهزیری
٢٥ی رێکهوتی به نامهیهکدا له مۆروا یپهر حکومهتی دهرهوهی
ئێستا که دهکاتهوه ئاگاداری بۆسکرتێریحدکا، نۆڤامبری١٩٨١
کهیاسایئهنجومهنهبێگانهکانلهفهڕانسهههڵوهشاوهتهوه،هیچ
بهربهستێکیقانوونینیهبۆئهوهیحدکادهفتهرێکینوێنهرایهتیله
پاریسبکاتهوه.بهباوهڕیناوبراوئهگهرچیپراکتیکیدیپلۆماسیی
له نیه،بهاڵمکردنهوهیدهفتهرێک تێدا فهڕانسهبهڕهسمیناسینی
پاریسدهرفهتبهدهوڵهتیفهڕانسهدهداکهههمانئهوتهعاموله
رزگاریدهری رێکخراوی لهگهڵ که بکا حدکا نوێنهرایهتیی لهگهڵ
»کێ و بکا دابین پۆلیسیی دائیمیی پارێزگاریی دهکا، فهلهستینی
لهگهڵی رێکوپێکی به فهڕانسه( دهرهوهی )وهزارهتی دۆرسهی«
لهپێوهندیدابێ.لهکردهوهداههرواشدهبێ.تاماوهیهکیزۆرحیزبی
دێموکڕاتنهکتهنیارێکخراویسیاسییئێراندهبێکهبۆههموو

1-دوایینبڕگهیژیانیئاکادیمییدوکتورقاسملوومامۆستایهتیلهئهنستیتۆی
زمانوشارستانییهرۆژههاڵتییهكانیپاریس)ئینالکۆ(بوو.

2-بڕوانهخوارهوه،بهشی٥.
3-پهیامیپیرۆزباییدوکتورقاسملووبۆفرانسوامیتران،١یمای١٩٨١.
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دهكرێ،١ دهعوهت پارتیسۆسیالیست گرینگهکانی بۆنه و کۆنگره
پاریسلهالیهن له حیزب نوێنهرانی و قاسملوو دوکتور بهڵکوو
فهڕانسهوهوهک»موخاتبیئهرجهح«مامهڵهیانلهگهڵدهكرێ.٢لهو
بواری -بهتایبهتی مهوریددا هێندێ له فهڕانسه دهوڵهتی سااڵنهدا
دهرمانی-یارمهتییکۆنکرێتبهحیزبیدێموکڕاتدهکا.لهوالشهوه،
حیزبیدێموکڕاتلههێندێکحاڵهتدابۆنموونهئازادکردنیبارمته
به خۆی دهستڕۆیشتوویی عیراق کوردستانی له فهڕانسهوییهکان

فهڕانسهنیشاندهدا.٣
سهکۆیهکبۆپێوهندییهکانکهلهوههلومهرجهداسۆسیالیستهکانی
فهڕانسهبۆحیزبیدێموکڕاتیدروستدهکهن،دهرفهتیئهوهبهو
و ئهحزابیچهپوکۆڕوکۆمهڵهسیاسی لهگهڵ که دهدا حیزبه
رۆژئاواش ئورووپای دیکهی واڵتانی له مێدیاییهکان و ئینسانی
)ئاڵمان،سوئێد،ئینگلستان،ئیسپانیا،٤بێلژیک،ئیتالیا،سویس،...هتد(
بۆنهگرینگهکانی لهمهودواههمووکۆنگرهو دابمهزرێنێ. پێوهندی
حیزب٥بهدهیانپهیامیحیزبوکهسایهتییهچهپهکانیئورووپایتا
ئاستیدهبیرئهوهڵیحیزبوسهرۆکیپارلمان٦وسهرۆکوهزیران
]یپێشوو[٧یپێدهگاوتاکوتهراههڵدهکهوێپهیامێکیپشتیوانی

، )١٢٩( قاسملوو،ژماره لهگهڵدوکتور 1-وتووێژیرۆژنامهیکوردستان
گهالوێژی١٣٦٦.

2-KUTCHERA,op.cit.,pp.202et203.
موههندیسه باشوور کوردی هێزی دوو مهوریددا دوو له ١٩٨٢ ساڵی -3
ههردوو له دێموکڕات حیزبی گرت. بارمته به عیراق له فهڕانسهوییهکانیان
بارمتانهی)کهمهبڵهغیگهورهوچهکوچۆڵی ئازادکردنیئهو حاڵهتدانرخی
زۆربوو(دایهئهودووهێزهکوردییهبهبێئهوهیلهدهوڵهتیفهڕانسهیانداوا

بکاتهوه.
4-دوکتورقاسملوودامهزرانیپێوهندیلهگهڵحیزبیسۆسیالیستیئیسپانیا
وهکدهروازهیهکبۆدهستڕاگهیشتنبهئهمریکایالتینکهدهتوانێرۆژێکبۆ
کوردبهسوودبێ،دادهنێ.وتووێژلهگهڵرۆژنامهیکوردستان،ژماره)١٢٩(.
گهورهی بنهماڵهی یهکگرتنهوهی و حیزب دامهزرانی ساڵهی چل جێژنی -5

دێموکڕاتئهودووبۆنهیهنکهزۆرترینپهیامیئهوحیزبانهیبۆهاتووه.
6-بۆنموونهپهیامیسهرۆکیپارلمانیئوتریشبۆکۆنگرهیدوازدهیحیزب.

7-بۆنموونهسهرۆکوهزیرانیپێشوویفهڕانسهوسوئێد.
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بگا.١ دێموکڕات حیزبی به ناوهڕاست و دهستهڕاستی حیزبێکی له
جگهلهودیداروچاوپێکهوتنانهکهرێبهرانونوێنهرانیحیزبله
واڵتانیئورووپاییبهرێكوپێکیلهگهڵئهوحیزبانهوپارلمانتێرو
بهرپرسانیحکومهتیلهوواڵتانهیاندهبێ،جاروبارحیزبوالیهن
دێـموکڕات حیزبی سهردانی بۆ ئورووپاییهکانیش چهپه بنیاته و

ههیئهتدهنێرنهکوردستان.٢
٢.3/ حیزبی دێموکڕات و واڵته یه كگرتووه کانی ئه مریکا

دهبێ بکهین، ئهمریکا و دێموکڕات باسیحیزبی بمانهوێ ئهگهر
بکهین تێگهیشتنهزۆرترموجهڕهده ئهو کاریگهریی له باس پێشدا
کهله›جیهانیسێههم‹دالهبارهیرۆڵوبهرپرسیارێتییئهمریکادا

باوبووه.

٢.3.1/ بارگرانیی گوتاری دژه ئیمپریالیستی
کوردهوه گهلی به پێوهندییان هیچ هێندێکیان که هۆکار زۆر به
ژیانی، زۆری ههره بهشی کوردستان دێموکڕاتی حیزبی نیه،
کردووه. پێناسه ئیمپریالیزمدا بهدژی خهبات خانهی له خۆی
بهلهبهرچاوگرتنینهخشیئینگلستانلههاوکێشهنێونهتهوهییهکانی
نیوهییهکهمیسهدهیبیستهمورۆڵیئهوواڵتهلهئێرانیشدا،ئهو
گوتارهلهکاتیدامهزرانیحیزبوسهردهمیکۆماردالهقالبیدژه
ئیستعماریداخۆیدهنوێنێوزۆرترڕوویله»بریتانیایکهبیر«ه.
بۆنموونهرۆژنامهیکوردستانلهواڵمیوتارێکیرادیۆیلهندهندا
بێگانه پیالنی به بارزانییهکانی پشتیوانیی و کۆمار دامهزرانی که
ناوبردبوو،وێڕایرهتکردنهوهیئهوتۆمهتوبوختانانهدهنووسێ

»لهئیستعمارههرقسهیواچاوهڕواندهکرێ«.٣
لهدوایرووخانیکۆمارودهستپێکردنیشهڕیساردهوهگوتاری

.)CDU(1-بۆنموونهحیزبیدێموکڕاتمهسیحییئاڵمان
لهمانگی ئاڵمان پارلمانییحیزبیسهوزهکانی بۆنموونههاتنیههیئهتی -2
مادام سهردانی و کوردستان بۆ حیزب دهعوهتی لهسهر ١٣٦٤دا گهالوێژی
میترانوبێرناردکوشنێر)وهزیریئهوکاتیکاروباریئینسانییفهڕانسه(له
له بێلژیکی فهڕانسهییو پارلمانتێروسهناتۆرانی هاوینی١٩٩١وسهردانی

سهرهتایساڵهکانیههشتایزایینیبۆدهفتهریسیاسییحیزبلهکۆیه.
3-»کوردورادیۆلهندهن«،رۆژنامهیکوردستان،ژماره)٣٦(،٢٥یخاکهلێوهی١٣٢٥.
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دژهئیستعمارییحیزبیدێموکڕاتجێگایخۆیدهدهدابهرێتۆریکی
دژهئیمپریالیستی.لهساڵهكانینێوانههستانهوهیحیزبیدێموکڕات
سیاسهتهکانی لهقاودانی ئێراندا، ئینقالبی و سێههم( )کۆنگرهی
ئیمرپالیزمتهوهرێکیزاڵیگوتاریسیاسییحیزبیدێموکڕاتبوو.
بهمجۆرهکۆنگرهیسێههمیحیزببهزێهنیهتیدژهئیمپریالیستیو
خهباتکارانی بۆ تهنیا نهک »هاودهردی«١ پهیامی ئیستعماری دژه
زهفار،بهڵکووبۆگهلیکامبۆجوشیلیوئیرلهندیشدهنێرێ.کۆنگرهی
چوارهمیحیزبیدێموکڕاتکهیهکهمینکۆنگرهیئاشکرایحیزب
ئهو دژهئیمپریالیستیی گوتاری چڵهپۆپهی خۆیهتی خاکی لهسهر
حیزبهیه.لهحاڵێکداکهئهوحیزبهزیاترلهههرکاتێکیدیکهیمێژووی
حازر مهیدانی و سیاسی قورسی تاقیکاریی بۆ خۆی دهبێ خۆی
بکا،خراپهیئیمپریالیزملهسهرلهبهریراپۆرتیکۆمیتهیناوهندی
بۆئهوکۆنگرهیهدهچۆڕێ.ئهوهشتهنیابۆپشتیوانییئهمریکاله
گوادلووپروون کۆنفرانسی پاش )چونکه ناگهڕێتهوه رێژیمیشا
ببۆوهکهدنیایسهرمایهداریدهستیلهورێژیمهبهرداوه(،بهڵکوو
زۆرتربۆئهوفهزاخهستهئیدئۆلۆژییهدهگهڕێتهوهکهئۆپۆزیسیۆنی
ئێرانیلهنهبوونیههرچهشنههاوبهشییهکیدیکهیسیاسیداوهك
خۆیدا بهسهر سیاسی )جامعهپذیری(ی قهبووڵکران بۆ ئامرازێک
سهپاندبوووئایهتوڵالکانیشقازانجیخۆیانلێدهچنیهوه،چونکه
پاتریۆتیسمبه لهوسهردهمهدابڕوانامهی ههروهکپێشترگوتمان

نمرهیئانتیئیمپریالیزموهردهگیرا.
بکهین، لێ لهکۆنتێکستیخۆشیانداچاو ئهگهرشتهکان تهنانهت
دێموکڕاتی حیزبی ئهوکاتی سیاسهتی بهزهحمهت ئهمڕۆ نهوهی
رهخنهگرانه ههڵوهستهیهکی لێرهدا دهبێوجێیخۆیهتی ههزم بۆ
لهسهرئهوسیاسهتهبکهین.ئهگهرلهالیهکبهرپرسایهتییدهوڵهتانی
پشتیوانیی و کوردستان دووهمی دابهشکردنی له ئیستعماری
ئهمریکالهنیوهیدووهمیسهدهیبیستهمدالهدهوڵهتانیدیکتاتۆڕ
لهزۆرشوێنیدنیابهتایبهتیرۆژههاڵتینێوهڕاستویهکلهوان
ئێرانحاشایلێناکرێ،گوتاریدژهئیمپریالیستییحیزبزۆرتر
1-لهوسهردهمهدارۆژنامهیکوردستانئهموشهیهیلهجیاتی»هاوپێوهندی«

بهکاردهبرد.
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سهردهمهدا لهو که بوو ئیدئۆلۆژی فهزایهکی به ملدان بهرههمی
و سیاسی لهڕووی نه و بوو زاڵ ئێراندا و ئێمه ناوچهی بهسهر
ئهگهر پاساوههڵناگرێ.چونکه ئیدئۆلۆژییهوه لهڕووی تهنانهت نه
مهسهلهی دێموکڕات فهلسهفهیوجوودییحیزبی که دابنێین وای
نهتهوایهتییه،ئهواههرلێنینیزمنیهکهئاوڕیلهمهسهلهینهتهوایهتی
داوهتهوه.بهپێچهوانهوه،تهنیابهڵێنینێونهتهوهییبۆدروستکردنی
دهوڵهتێکیکوردیلهپاششهڕییهكهمیجیهانیپشتبهستووبه
چاردهخاڵهکهیویلسۆنسهرۆککۆماریئهمریکابوو.لهوالشهوه،
پشتیوانی سهردهمهدا لهو ئینگلیس و ئهمریکا که راسته ئهگهر
کارنامهیهکی شووڕهویش بوون، کورد سهرکوتکهری دهوڵهتانی
له ئاڵی زۆر گوڵێکی قهت و نهبوو بوارهدا لهو درهوشاوهی زۆر
ئیدئۆلۆژیو لهڕوانگهی ئهگهر نهدابوو.خۆ میللهتیکورد سهری
که بێ قبووڵمان و بڕوانین مهسهلهکه بۆ چینایهتییشهوه خهباتی
ئیدهئالییهکسانییحیزبیدێموکڕاتخۆیلهمۆدێلیسۆسیالیستیدا
دهدیتهوه،دهبێئهوهشمانلهبهرچاوبێکهزیاترلهدهههیهکیشپێش
کۆتاییهاتنیشهڕیساردحیزبیدێموکڕاتنهقدیسۆسیالیزمی
ئهوهنده بوو سیاسی ئهوهندهی گوترا ههروهک که مهوجوودی
بۆخۆی. سیاسی براندێکی به کردبوو بۆخۆی نهبوو، ئیدئۆلۆژی
کهچیههتاکهمێکپێشرووخانیدیواریبێرلینحیزبیدێموکڕات
پێداگرییلهسهرزهروورهتیپێکهێنانیبهرهیهکیدژهئیممپریالیستی
مهعلوومیش دهکرد.١ ئێران پێشکهوتنخوازهکانی رێکخراوه لهنێوان
لهگهڵ چینایهتیدا یهکسانیی لهبواری بێ قهرار ئهگهر که نهبوو
سۆسیالیزمیمهوجوودفاسیلهدابنرێوبۆئازادیودێموکڕاسیش
بهرهیهک وهها دهبێ بۆچی بدرێن، تهرجیح لیبرالییهکان پێوهره

پێشوهختهوبهشێوهیئابستراکتئانتیئیمپریالیستبێ!
٢.3.٢/ له دژایه تییه وه بۆ چاوه ڕوانی

لهسایهی ئهمریکا خێرای وهپێشکهوتنهوهی بهلهبهرچاوگرتنی
له واڵته ئهو نیزامیی و ئابووری بااڵدهستیی و مارشاڵ٢ پالنی
بهو بوو ئهمریکا پۆست-شهڕدا، نێودهوڵهتییهکانی پێوهندییه

1-بڕیارنامهیکۆنگرهیحهوت.
2-یارمهتییئهمریکابهبنیاتنانهوهیئورووپاپاششهڕیدووهمیجیهانی.
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پێش دێموکڕات حیزبی دژهئیمپریالیستیی گوتاری که دهوڵهتهی
ههموودهوڵهتێکیدیکهروویلهوبوو.ئهوههڵوێستههێندێکجار
ههبوو. سیاسیی پاساوی جاریش هێندێک و ئیدئۆلۆژیک بنهمای
لهگهڵشهڕی لهپێوهندی لێکدانهوهیحیزبیدێموکڕات بۆنموونه،
ئهمریکاییانه دژه تهواو )هیندوچین( »ئیندۆشین« نیمچهدوورگهی
بهسهرکهوتنی ناوچهیهی لهو ئهمریکا ئهوحیزبهشکستی بووو
ههمووگهالنیئازادیخوازلهقهڵهمدهدا.١لهوالشهوه،رهخنهیتوندی
لهبهرئهوه ئازهینهاوهرونیکسۆن لهدۆکترینی حیزبیدێموکڕات
بووکهپهیمانێککهئهمریکالهگهڵئێرانیبهستبووبۆرێگهدانبه
دهستێوهردانینیزامییئهمریکالهناوچهداوبۆپیالنگێڕانلهدژی
یهكێتییسۆڤیهتوگهالنیئێرانوعیراقلێکدرابۆوه.٢گوتاریدژه
پاساو کاته ئهو لهڕوویسیاسییهوه دێموکڕات حیزبی ئهمریکایی
ههڵدهگرێکهحیزبیدێموکڕاتپێیوایهسیاسهتیئهمریکالهناوچهدا
بهقازانجیدیکتاتۆڕیلهئێراندادهشکێتهوه.ئهملێکدانهوهیهشتهنیا
پاڵیوه بۆبوونه»ژاندارمیکهنداو« ئێران بۆسهردهمیشاکه
ئێران لهساڵهکانیشهڕی بهڵکوو ناگهڕێتهوه،٣ دابوو »مامسام«
وعیراقیشدالێکدانهوهیئهوحیزبهزۆرجارئهوهبووهکهرێژیمی
رۆژههاڵتی له ئهمریکا یهکگرتووهکانی واڵته ئاجێندای خومهینی
نێوهڕاستداجێبهجێدهکا٤وسیاسهتیشهڕههاڵیسێنانهوبهڕواڵهت
دژهئهمریکاییانهیئێرانلهکهنداولهڕاستیدابهههماههنگییخودی

ئێرانوئهمریکابهڕێوهدهچێ.٥
حیزبی ئهدهبیاتی له ئهمریکایی دژه گوتاری که ئهوه لهگهڵ
واڵتهوه ئهو ئهرتهشی لهالیهن پاناما داگیرکردنی ههتا دێموکڕاتدا

1-رۆژنامهیکوردستان/دهوریدووهم،ژماره)٤(،بانهمهڕی١٣٥٠.
2-رۆژنامهیکوردستان،ژماره)١٧(،جۆزهردانی١٣٥٠.

بۆ شا ئهرتهشی ناردنی بهدژی ١٩٧٥ نۆڤامبری بهیاننامهی نموونه بۆ -3
عوممان.

4-راپۆرتیکۆمیتهیناوهندیبۆکۆنگرهیحهوت)نوسخهیفارسی(،الپهڕه
.١٥

5-راپۆرتیکۆمیتهیناوهندیبۆکۆنگرهیههشت)نوسخهیفارسی(،الپهڕه
.١٨
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لهدێسامبری١٩٨٩یخایاند،١دوورهدیمهنیکۆتاییهاتنیشهڕی
ئاڵوگۆڕلهههلومهرجیناوچهداوپراگماتیسمی ئێرانوعیراقو
هان دێموکڕاتی حیزبی رێبهریی رێکهوته ئهو پێش زۆر سیاسی
لهگهڵ تیئۆریک دژایهتیی کردنهوهی کهمڕهنگ له بیر ههتا دابوو
ئهمریکاودامهزراندنیپێوهندیلهگهڵئیدارهیئهوواڵتهبکاتهوه.
دوکتور پێشنیاری لهسهر دێموکڕات حیزبی حهوتهمی کۆنگرهی
قاسملوورهزامهندییخۆیدهردهبڕێکهئهوحیزبهبۆدامهزراندنی
وهها که مهرجه )بهو ههڵێنێتهوه ههنگاو ئهمریکا لهگهڵ پێوهندی
دوکتور دواتر نهبێ(. ›سیا‹وه سازمانی کهناڵی له پێوهندییهک
قاسملووبهرنامهڕێژییسهفهربۆئهمریکادهکاوئهمریکاشویزای
بۆ سهفهرهکهی کاتی پێش حهوتوویهك له کهمتر بهاڵم دهداتێ،٢
ئیسالمی کۆماری لهگهڵ وتووێژ مێزی لهسهر ڤییهن له ئهمریکا،
پاش تهنیا ئهوه دهکرێ. رێژیمهوهشههید ئهو نێردراوانی لهالیهن
مستهفا جێگرهوهکانی، که شهڕهفکهندیشه دوکتور بوونی شههید
هیجریوعهبدوڵاڵحهسهنزاده،بهدووییهکدابهڕهسمیسهردانی
ئهمریکادهكهنولهکۆشکیسپیلهالیهنراوێژکارانیبیلکلینتۆنهوه
واڵمی سپی کۆشکی که ئاماژهیه جێی دهكرێ.٣ لێ پێشوازییان
ههردووکی بۆ کلینتۆنیشی سهرۆک ههڵبژێرانی پیرۆزبایی پهیامی

ئهمسکرتێرهیهکلهدواییهکانهیحیزبیدێموکڕاتناردبۆوه.
جیهانی له ئیدئۆلۆژییهکان سنووربهندییه کاڵبوونهوهی پاش
و دووهم بووشی جۆرج هاتنهسهرکاری تازهدا، فرهجهمسهری
ههڵکشانی و ئیسالمی کۆماری بهدژی توند گرتنهبهریسیاسهتی
پێشترنهدیتراویههرێمیکوردستانلهسایهیئهوئاڵوگۆڕانهیبه
عیراق له ئهمریکا حزووری و حوسێن سهدام رێژیمی رووخانی
هاتبوونهدی،حیزبیدێموکڕاتدێتهسهرئهوقهناعهتهکهسهنتێزێکی
ڕهسمیلهههڵوێستیمێژووییخۆیلهبهرامبهرئهمریکادادروست
بکا.بۆئهومهبهستهحیزبیدێموکڕاترادهگهیهنێ:«لهرابردوودا

کوردستان، رۆژنامهی ئیمپریالیزم«، ملهوڕیی »تازهترین وتاری بڕوانه -1
ژماره)١٥٧(.

2-KUTCHERA,selonAbdullahHassanZadeh,op.cit.,p.221.
3-KUTCHERA,op.cit.,pp.219et221.
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خزمهت له کات زۆربهی ئهمریکا یهكگرتووهکانی واڵته سیاسهتی
بهو ههر و بووه کۆنهپهرستهکاندا و زۆردار حکومهته پاراستنی
ئهمڕۆ ئهگهر بهاڵم  کردوه. لهگهڵ دژایهتیمان ]...[ ئێمه هۆیهش
گۆڕانێکلهسیاسهتیئهمدهسهاڵتهگهورهیهبهالیدیفاعلهئازادی
دێموکڕاتهکان هێزه و گهالن دهبێ بۆچی بدا، روو دێموکڕاسی و
هاوپهیمانێکیئاوالهدهستبدهنوالیهنگریوپشتیوانیلهحکومهته
دیکتاتۆروکۆنهپهرستهکانبکهن؟«١ئهوسهنتێزهئیعتبارێکینوێ
له دێموکڕات حیزبی مێژوویی ههڵوێستی سیاسیی بنهمای بهبهر
بهرامبهرئهمریکاشدادهکا،شتێککهروانینیئهوحیزبهلههێندێک
به هێشتا که کوردستانی و ئێرانی سیاسیی دیکهی رێکخراوی
دیدێكیئیدئۆلۆژیکهوهخۆیانلهبهرهیدژهئهمریکاییدادهبیننهوه،

جیادهکاتهوه.٢
ئهوهبهومانایهنیهکهحیزبیدێموکڕاتکۆتاییبهرهخنهگرتن
ئهوحیزبه هێنابێ. نێوهڕاست لهرۆژههاڵتی ئهمریکا لهسیاسهتی
لهسااڵنیدواییشداههروهکلهساڵهكانیشهڕیئێرانوعیراقدا
بهردهوامکهینوبهینهنهێنییهکانیئهمریکالهگهڵکۆماریئیسالمیی
یهکدادوو بهدوای ئهمریکا پێنجساڵیرابردووداکه له لهقاوداوه.
)رێککهوتنی گرتهبهر ئێراندا لهبهرانبهر دژبهیهکی تهواو  ئاقاری
ناوکیلهسهردهمیسهرۆکایهتییباڕاکئۆباماداوگهمارۆوگرژیی
راستهوخۆلهگهڵئێرانپاشهاتنهسهرکاریدۆناڵدترامپ(،لهگهڵ
ئهوهکه»حدک«بهیاننامهیلۆزانورێککهوتنیڤیهنیلهبهرئهوهبه
موسبهتلهقهڵهمداکهچیدیکهپرسیناوکیههمووپرسهکانیدیکه
بهتایبهتیمهسهلهیئازادیودێموکڕاسیلهئێرانوهبنخۆینهدا،
بهاڵمههم»حدک«وههم»حدکا«سهبارهتبهستراتژییناڕوون
نێوهڕاست رۆژههاڵتی له ئهمریکا نهبوونیستراتژیی تهنانهت و
1-راپۆرتیکۆمیتهیناوهندیبۆکۆنگرهیسێزدهههمیحیزب،وهرگێڕاوله

نوسخهیفارسی،ل١٩.
2-پاشهاتنهسهرکاریدۆناڵدترامپ،سازمانیکوردستانیحیزبیکۆمۆنیستی
ئێران)کۆمهڵه(باسیپێویستییقهرارگرتنیکوردلهبهرهیجیهانییدژهترامپ
حیزبهکانی سهرکردهکانی کۆبوونهوهی له عهلیزاده ئیبراهیم )وتاری دهکرد
رۆژههاڵتلهئهنسیتۆیتوێژینهوهیرۆژههاڵتینێوهڕاست-مێریلهههولێر،

٢٣یفێوریهی٢٠١٧(.
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سهرهڕای گرتووه. ئهمریکا له رهخنهیان ئێران لهگهڵ ڕاڕایی و
له دێموکڕات حیزبی نوێنهرانی سهردانهکانی و دیدار که ئهوهش
کونسوله و ههبووه بهردهوامی به ئهمریکا دهرهوهی وهزارهتی
جار چهند دواییدا سااڵنی له ههولێریش له ئهمریکا گشتییهکانی
سهردانیدهفتهریسیاسییحیزبیدێموکڕاتیکوردستانیانکردوه،
بهاڵمئاستیوهرگرتنیرێبهرانیحیزبیدێموکڕاتلهواشنگتۆنله
سهردهمیکۆمارییهکانکهگوتارێكیتوندتریانلهگهڵئێرانههیه
له دیتراوه کلینتۆندا بیل سهردهمی له نموونه بۆ که  لهوه زۆر
خوارتربووه.دیارهئیشاڕهینیکیهێلیلهکۆبوونهوهیشووڕای
ئهمنیهتینهتهوهیهكگرتووهکانبهمووشهکبارانیقهاڵیدێموکڕات
وهک دێموکڕاتهوه حیزبی لهالیهن  دا ٢٠١٨ سێپتامبری ی ٨ له
ههنگاوێکیپڕبایهخپێشوازییلێکراوه،بهاڵمتائێستاههڵوێستێكی
کۆنکرێتوهیوابهخشلهپێوهندیلهگهڵئێرانوکوردیرۆژههاڵت
ئۆبامادا سهردهمی له نهبینراوه. ئهمریکایی کاربهدهستانی له
ئهولهویهتیئیدارهیئهمریکیسهرکهوتنیجێبهجێکردنیرێککهوتنی
که لهحاڵێکدا ترامپیش دۆناڵد بهڕێوهبهرایهتیی بوو.١ ئهتۆمی
سیاسهتیفشاریالنیزۆربۆسهرئێرانیگرتۆتهبهروزیاترله
لێدانیگورزیسهربازیلهئێرانرادهوهشێنێ، ههرکاتێککارتی
بهاڵمهێشتاهێزهکانیئۆپۆزیسیۆنولهنێویانداهێزهکوردییهکانو

حیزبیدێموکڕاتبهموخاتهبوهرنهگیراون.٢
1-وتهیجۆزێفپێنینگتۆن،کۆنسولیگشتییئهمریکالهههولێرلهسهردانی
بۆسکرتاریایدهفتهریسیاسییحیزبیدێموکڕاتیکوردستانلهکۆیه)بههاری

.)٢٠١٥
2-لهوپهڕینێوانناخۆشییئێرانوئهمریکادائیدارهیترامپبهههماههنگی
لهگهڵیهكێتییئورووپارێنماییدابووهدیپلۆماتهئهمریکاییوئورووپاییهكان
کهخۆیانلهدیداریئاشکرالهگهڵهێزهکانینهیاریکۆماریئیسالمیببوێرن.
تازهتریننموونهیئهمسیاسهتهبهرنامهڕێژیبۆبهشدارییحیزبهكانیرۆژههاڵت
بووسێپتامبری وا بڕیار که بوو  نیۆیۆرک له ئهتۆمی دژه کۆنفرانسێکی له
٢٠١٩لهپهراوێزیکۆبوونهوهیکۆڕیگشتیینهتهوهیهكگرتووهکاندابهڕێوه
بچێ.ههرچهندئاشکرابوونیماهیهتومێکانیزمیئهوکۆبوونهوهیهناوهندی
بهشداری له پاشگهزبوونهوه بهرهو ئێرانی کوردستانی حیزبهکانی هاوکاریی
لهوکۆنفرانسهدهبرد،بهاڵمبهپێیزانیارییهكانوهزارهتیدهرهوهیئهمریکاش
چهندرۆژێکپێشئهوکۆنفرانسهلهپێناولهبارنهچوونیههوڵهکانیفهڕانسهبۆ
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3/ پێوه ندیی حیزبی دێموکڕات له گه ڵ ده وڵه تانی ناوچه

دهوڵهتانی سهرکوتکهری و نادێموکراتیک سروشتی 
که ژیئۆپۆلیتیک سهختی دۆخێکی و کوردستان فهرمانڕهوای
بزوتنهوهیکوردلهگهڵیگرفتاره،ئهوبزوتنهوهیهلهههرپارچهیهکی
جهبهه پشتی دابینکردنی بهمهبهستی کردووه ناچار کوردستانیان
لهگهڵ پێوهندی دهرهوه دنیای به دهستڕاگهیشتن یان پهناگا و
دابمهزرێنێ. کوردستان دیکهی بهشهکانی بهسهر حاکم دهوڵهتانی
باوهڕهدابووهکه»بۆ لهو حیزبیدێموکڕاتیکوردستانههمیشه
بهسهر حاکم دهوڵهتانی لهگهڵ ڕهوایه کوردییهكان[ ]هێزه ههموو
کوردستانداپێوهندیدابمهزرێنن.مادامئهوپێوهندییهپێوهندییهکی
تهندروستهولهسهرحیسابیکوردیبهشهکانیدیکهیکوردستان
تهواونابێ،نابێلههیچهێزرێکیکوردیحهرامبکرێ«.١حیزبی
دێموکڕاتههمیشهبهئاشکراگوتویهتی»خهباتیئێمهتهنیاڕووی
لهدهسهاڵتیدیکتاتۆڕوزۆرداریفهرمانڕهوالهئێراندایهوبهڕهوای
قازانجی به و پێوهندیمانههبێ ناوچه[ ]دهوڵهتانی لهگهڵ دهزانین
لێ کهڵکی ئێران کوردستانی خهڵکی خهباتی بهرهوپێشچوونی

وهربگرین«.٢
3.1/ ده وڵه تی عیراق

لهگهڵئهوهکهتێکۆشهرانوسهرکردهکانیحیزبیدێموکڕاتههر
باشووری پهڕیوهی زایینییهوه پهنجای دهههی ساڵهکانی دوا له
کوردستانوبهغدادهبن،بهاڵمئهوهتهنیاپاشرێککهوتنی١١ی
ئاداری١٩٧٠لهنێوانپارتیدێموکڕاتیکوردستانوحکومهتیعیراقه
کهحیزبیدێموکڕاتلهسهربنهمایکۆمهڵێکپرهنسیپیسهنگینو
نووسراوپێوهندیلهگهڵحیزبیبهعسدادهمهزرێنێ.لهوقۆناغهدا
پێ رێگهی دێموکڕات حیزبی دهخایهنێ، ئێران ئینقالبی ههتا که

رێکخستنیدیدارلهنێوانترامپورووحانیودهسپێکردنهوهیگفتگۆلهسهر
پاشگهز بهرێبهرانیحیزبهکانیرۆژههاڵت پێدانیویزا له ناوکی، رێککهوتنی

بۆوه.
1-وتووێژیشرقاالوسطلهگهڵعبداللهحسنزاده،ژوئیهی٢٠٠٣.

2-بڕیارنامهیکۆنگرهیدوازدهههمیحیزب.
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دهدرێلهبهغدابنکهیههبێکهزۆرتربۆیهکخستنهوهیریزهکانی
و راگهیاندن کاری بۆ و تهشکیالتییهوه و فیکری لهڕووی حیزب
پێوهندیلهگهڵکۆڕوکۆمهڵهئێرانییهکانودنیایدهرهوهکهڵكی
دهوڵهتی خودی سهر دهگهڕێتهوه ئهوهندهی وهردهگرێ. لێ
موحتهڕهمانهی سیاسیی پێوهندییهکی دێموکڕات حیزبی عیراقیش،
لهگهڵیداههیه،جاروباربهفهرمیپهیامبۆقیادهیقوترییحیزبی
بهعسیعهرهبیسۆسیالیستدهنێرێ١ورێبهرییحیزببهتایبهتی
شهخسیدوکتورقاسملووکهلهوسهردهمهداهاوکاتراوێژکاری
کۆنفرانسانهی لهو هێندێك بۆ بوو، عیراقیش پالندانانی وهزارهتی
و ئاسیا گهالنی هاوپێوهندیی و نهوت ناسیۆنالیزاسیۆنی لهبارهی
ئهفریقادالهبهغدادهگیرێندهعوهتدهكرێورێگهیوتاردانیپێ
ئێران لهکاتیشهڕی دهدرێ.گرینگترینکۆنفرانسیهاوشێوهکه
وعیراقدهبهسترێ،»کۆنفرانسیشهڕیکهنداو«لهبههاری١٩٨٣
رهوتی له و  دهكا پێشکهش وتار حیزب ههیئهتی لهویشدا که یه
کۆتایی دوورهدیمهنی بۆ حیزب روانگهکانی کۆنفرانسدا کارهکانی
هێنانبهوشهڕهبهشێوهیسهربهخۆونهکبهوجۆرهیحیزبی
بهعسدهیهوێدێنێتهگۆڕێ.٢لهپاشرووخانیرێژیمیبهعس،نفوز
ودهسهاڵتیکۆماریئیسالمیلهسهرحکومهتیعیراقوکرانهوهی
ههرێمیکوردستانبهڕوویدنیاداوادهکهنکهحیزبیدێموکڕات
النیکهمبهڕهسمیهیچپێوهندییهکیلهگهڵبهغدادانهمێنێ.ههربهو
حکومهتی و خهڵک لهگهڵ دێموکڕات حیزبی هاوپێوهندیی پێیهش
به حیزبدا گوتارییڕهسمیی له کوردستان باشووری ههرێمی

دهستئاوهاڵییهكیزیاترلهپێشووخۆیدهردهخا.٣
بووه دهوڵهته ئهو عیراق بهعسی دهوڵهتی که لێناکرێ حاشای
لهگهڵیدا خۆی مێژووی پێوهندیی زۆرترین دێموکڕات حیزبی که
1-بهپێچهوانهیقۆناغیپێشئینقالبیئێران،لهپاشئینقالبلهحاڵێکداپێوهندیی
نێوانحیزبیدێموکڕاتودهوڵهتیعیراقچڕتریشدهبێتهوه،لهبهرحهساسییهتی
کۆمهڵگایسیاسییئهودهمیئێرانلهجهریانیشهڕلهگهڵعیراقدا،ئهوپێوهندییه

لهئۆرگانیرهسمییحیزبداکهمترڕهنگدانهوهیههیه.
2-کۆنفرانسیشهڕیکهنداو،بههاری)١٩٨٣(.

لهکاتیهێرشیداعشبۆسهرکوردستان)ژوئیهی٢٠١٤(و 3-بهتایبهتی
ریفراندۆمیسهربهخۆییباشووریکوردستان)٢٥یسێپتامبری٢٠١٧(.
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ههبووه.لهگهڵئهوهکههاوکارییماددیوکارئاسانییلۆژیستیکی
بهغدابۆحیزبیدێموکڕاتههرگیزشتێکیشاراوهنهبووه،یهكێک
لهخاڵهههرهدرهوشاوهکانیکارنامهیحیزبیدێموکڕاتئهوهیهکه
لهگهڵدهوڵهتی پێوهندیی نهبووهبههۆی ئهوحیزبهههرگیزحازر
به بریندارکردنیش(١ ههست به )تهنانهت زیان کهمترین عیراق
بزوتنهوهوخهڵکیباشووریکوردستانوباقییگهالنیعیراقبگا.
نهخشهی لهسهر دێموکڕات حیزبی قورسایی سیاسییهوه، لهباری
حیساب و سهنگین کهسایهتیی و ناوچه ئهودهمی ئاڵوگۆڕهکانی
بۆکراویدوکتورقاسملوو)کهسهرهڕایدیداریرێکوپێکیلهگهڵ
سهدامحوسێنقهتحازرنهبوولهگهڵناوبراودهربکهوێ(وایان
کردبووکهحیزبیبهعسچاوهڕوانییبێجێوناڕهوایلهحیزبی
دێموکڕاتنهبێولهگهڵئهوهڕابێکهحیزبیدێموکڕاتئاجێندای
خۆیههیهو»عهمیل«یکهسنیه.لهسهرئاستینیزامییش،لهحاڵێکدا
کوردی چهکدارانهی خۆڕاگریی لهگهڵ عیراق و ئێران شهڕی که
رۆژههاڵتهاوکاتبوون،حیزبیدێموکڕاتنهکههرحازرنهبوو
لهگهڵسوپای بهرهیشهڕ و هێز -وهكرێکخراویموجاهیدین-
عیراقیهکبخا،بهڵکوولهپالنهنیزامییهکانیشداهیچههماههنگییهکی
کهالنلهنێوانسوپایبهعسوهێزیپێشمهرگهیدێموکڕاتدانهبوو.

3.٢/ ده وڵه تانی دیکه ی حاکم به سه ر کوردستاندا
بهسهر حاکم تری دهوڵهتانی لهگهڵ کهمی به دێموکڕات حیزبی
خۆی هاوپێوهندیی ههمیشه بهاڵم ههبووه، پێوهندیی کوردستاندا
لهگهڵبزوتنهوهیکوردلهوواڵتانهدانیشانداوهوپشتیوانییله

چارهسهریئاشتییانهیپرسیکوردلهوواڵتانهداکردووه.

3.3/ واڵتانی عه ره بی
مانهوهیرێبهرانیحیزبیدێموکڕاتلهساڵهکانیپێششۆڕشی
ئێرانلهعیراقدهرفهتیئهوهشیانپێدهداکهبهكهڵکوهرگرتنله
فهزایسیاسییئهودهمکهچهپومهسهلهیفهلهستینکاتالیزۆری
1-ئهوئیدیعایهکهگۆیاپاشبۆمبارانیشیمیاییههڵهبجهدوکتورقاسملوو
رێژیمیبهعسیتهبرهئهکردووه،خراپتیگهیشتنوچهواشهکارییهکزیاترنیه.
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ئهسڵییبوون،لهگهڵهێندێكلهگهالنیدیکهیعهرهبییشهاموشۆیان
ههبێ.گرینگترینیئهوگهالنهگهلیفهلهستینهکهههتادهههینهوهدی
و هۆگری راگهیاندنیخۆیدا و گوتار له دێموکڕات حیزبی زایینی
هاوپێوهندییهکیزۆریلهبهرامبهردانیشاندهدا.لهساڵهکانیپیش
فهلهستینیهکان رێکخراوه لهگهڵ دێموکڕات حیزبی ئێران ئینقالبی
دۆستانه پێوهندیی فهلهستین رزگاریدهری رێکخراوی بهتایبهتی
دادهمهزرێنێوپێوهندییهكیگهرموپتهولهنێواندوکتورقاسملووو
یاسرعهرهفاتدادروستدهبێ.١لهوسهردهمهدافهلهستینیهکانزۆر
باشرووماڵیخهباتیحیزبیدێموکڕاتورووداوهکانیکوردستانی
بهڵێنی ئێراندا کاتیشۆڕشی له عهرهفاتیش یاسر و دهکهن ئێران
لهوه بهاڵم دهدا، خومهینی لهالی کورد قازانجی به نێوبژیوانی
تێناپهڕێوسهرهڕایهێندێکبهڵێنییارمهتیوراهێناننهئهودهم
به فهلهستینیهکانهوه له کۆنکرێت یارمهتییهکی هیچ دواتر نه و
حیزبیدێموکڕاتناگا.پێویستهبگوترێبهزۆرهۆکار،لهساڵهکانی
نهوهدیزایینیبهوالوهئهوسۆزوسهمپاتییهیحیزبیدێموکڕات
کاتیخۆیبۆقهزیهیفهلهستینینیشاندهداکاڵبۆتهوهوتهنانهت
لهبیروڕایگشتییکوردیرۆژههاڵتداپێویستیورهواییپێوهندی

لهگهڵدهوڵهتیئیسرائیلیشچیدیکهپرسێکیتابوونیه.
سهبارهتبهگهالنیدیکهیعهرهب،لهسااڵنیپێشئینقالبیئێراندا،
حیزبیدێموکڕاتبۆئهوهیئهوهندهبهستراوهبهبهغدانهبێوله»تهك
مهمهڕی«رزگاریبێ،لهگهڵهێندێكلهحیزبهچهپهکانیلوبنانیش
هاموشۆی جار زۆر که بهیرووت له تێدهکۆشێ و دۆست دهبێته
تێکۆشهرانیکوردیبهسهردابووه،دهفتهرێکبکاتهوه.ههمانههوڵ
بۆلیبیویهمهنیدێموکڕاتیشدهدرێبهاڵمهیچکاملهوههواڵنه
بهئاکامناگهن.٢یهمهنیدێموکراتیلهوبارهیهشهوهسهرنجراکێشه
حیزب٣ بهرجهستهی تێکۆشهرانی له کهس یازده ١٩٧٢ ساڵی که

1-دوکتورقاسملووبهشانازییهوهسهمیمیهتیدواییندیدارلهگهڵعهرهفاتی
بۆخۆمکهئهوکاتهمێرمنداڵێکبووم،گێڕاوهتهوه.

الپهره، ٤ بهرگی ،١٩٩٠ ستۆکهۆڵم، بیرهوهرییهکانم، له حیسامی، کهریم -2
.١٧٢

حهسهن گهوره، بابی ڕهسووڵی سهید ڕهستگار، حهسهن لهنێویاندا -3
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وهردهگرێولهبوارینیزامیودهرمانیداراهێنانیانپێدهکا.

٤/ حیزبی دێموکڕات و کۆڕ و کۆمه ڵه نێونه ته وه یی یه کان
زۆری که قاسملوو دوکتور ئارهزووهکانی و خهون له یهكێک
ههوڵبۆدهدائهوهبووکهمهسهلهیکوردوهكخۆیلهفۆڕۆمه
نێونهتهوهییهکاندابێتهبهرباس.کاتێكچهندمانگپاششههیدبوونی،
پاریس له کورد پرسی به تایبهت نێونهتهوهیی کۆنفرانسی یهکهم
کۆنفرانسهكهیان دهنگ کۆی به کۆنفرانس بهشدارانی بهڕێوهچوو،
لهساڵهكانیدوای بیرهوهرییدوکتورقاسملووکرد. به پێشکهش
شههیدبوونیدوکتورقاسملووشداحیزبیدێموکڕاتبهبهردهوامی
له جۆره لهو کۆنفرانسی و کۆبوونهوه بهشداری و رێکخهر
پێتهختهکانیئورووپاوئهمریکابووه.کهموکوڕییههرهگهورهیئهو
کۆبوونهوانهئهوهبووهکهبهبێبهشدارییکاربهدهستانیئیجرایی
دهوڵهتانیموعتهبهریدنیاورێکخراوهنێونهتهوهییهکانولهتاالره
فهرعییهکانیئهودهوڵهتورێکخراوانهدابهڕێوهچوون،ڕهههندی
و ڕهسمی خرووجییهکی هیچ و الواز نێودهوڵهتییان و شهرعی

ئیلزامییاننهبووه.

٤.1/ رێکخراوه جیهانییه کان
ئهو سروشتی بهشێوهی یهكگرتووهكان نهتهوه رێکخراوی
رێکخراوهبووهکهحیزبیدێموکڕاتزۆرترروویلێناوه.سکرتێره
گشتییهکانیحیزبیدێموکڕاتزۆرجارنامهیانبۆسکرتێریگشتیی
دوکتور نامهی مێژوویی ههره نموونهی نووسیوه. رێکخراوه ئهو
کۆتایی بهری بهره له که بوو دکویالر پرێز خاڤیهر بۆ قاسملوو
هاتنیشهڕیئێرانوعیراقوێڕایپێشوازیلهبڕیارنامهی٥٩٨ی
شووڕایئهمنیهتبۆینووسیبووکهرۆژههاڵتینێوهڕاسترووی
ئاشتیبهخۆوهنابینێئهگهرئاوڕێکلهمهسهلهیکوردیشنهدرێتهوه.
قاسملوولهوێداههروههائامادهییحیزبیدێموکڕاتبۆهاوکاریی
نهتهوهیهکگرتووهکانلهبارهیمێکانیزمیئاوڕدانهوهلهپرسیکورد

شیوهسهڵیوهاشمکهریمی.
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رادهگهیهنێ.١لهبهرئهوهیئۆرگانهئهسڵییهکانیرێکخراوینهتهوه
یهکگرتووهكان)بهتایبهتیسکرتێریگشتیوشووڕایئهمنیهت(قهت
حازرنهبوونلهکێشهیهکی»نێوخۆیی»داکهبهنێودهوڵهتینهکرابێ،
له الیهنهغهیرهدهوڵهتییهکانیئهوکێشانهبهموخاتبوهربگرن،
حیزبی له نزیک »ئێنجیئۆ«کانی بهمالوه زایینی نهوهدی دهههی
له داکۆکی بۆ یهكگرتووهکان نهتهوه بنیاتهکانی لهگهڵ دێموکڕات
مافیمرۆڤپێوهندییاندامهزراندووهوبهنامهکاریوبهشداریله
کۆبوونهوهکانیانداتێکۆشاوندۆخیکوردیرۆژههاڵتبێننهبهرباس
وحاڵهتهکانیپێشێکردنیمافیمرۆڤلهکوردستانلهالیهنرێژیمی
ئێرانهوهلهڕاپۆرتیراپۆرتۆرهکانیتایبهتبهئێرانوبڕیارنامهکانی

کۆمسیۆن/شووڕایمافیمرۆڤدارهنگدانهوهیانههبێ.٢
رێکخراوهكانیدیکهبهتایبهتییهكێتییئورووپاکهسیاسهتیبهناو
دیالۆگیرهخنهگرانهیلهگهڵئێرانسااڵنێکیزۆرحیزبیدێموکڕات
دواییدا دهههی دوو یهک له کردبوو، بێزار رۆژههاڵتی کوردی و
پێ زۆرتریان بایهخی دێموکڕاتهوه حیزبی پێوهندییهکانی لهالیهن
ههن نێونهتهوهییش نادهوڵهتیی رێکخراوی ورده هێندێک دراوه.
کهئهگهرچیرۆڵوکاریگهرییهکیئهوتۆیاننیهبهاڵملهوبارهوه
بزوتنهوه دهدهنه نێونهتهوهیی تریبوونێکی نیمچه که بهسوودن
رزگاریخوازهکانویهکلهوانحیزبیدێموکڕات،بۆنموونه»جنیڤا
له چهکدارهکان بزوتنهوه دهیهوێ که ژنێڤ( )بانگهوازی کاڵ«
»یووئێنپیئۆ« و بکا ئهرکدار بهشهردۆستیدا قانوونی بهرامبهر

)رێکخراویگهالنیبێدهوڵهت(.
بهرفراوانترینرێکخراویجیهانیکهحیزبیدێموکڕاتلهکۆنهوه
دهسکهوتێکی وهک ئهمهشی ههمیشه و ههبووه لهگهڵ تێکهاڵویی
سۆسیالیسته. ئیننترناسیۆناڵ کردووه، باس خۆی پاڕادیپلۆماسیی
دهرگایئهورێکخراوهبۆحیزبیدێموکڕاتوبۆکوردپاشبهشداریی
دوکتورقاسملوولهکۆنگرهیحهڤدهههمیئهورێکخراوهکهساڵی١٩٨٦

1-نامهیدوکتورقاسملووبۆپێرێزدیکویالر،٣یئووتی١٩٨٨.
2-جاریواشبووهحیزبیدێموکڕاتبۆکهیسێکیدیاریکراونامهوپهیامیبۆرێکخراوێكی
جیهانیناردووه،بۆنموونهپهیامیکۆنگرهییازدهیحیزببۆکۆبوونهوهیتارانیکۆنفرانسی
واڵتانیئیسالمیسهبارهتبهشهپۆلیتێرۆروراونانیتێکۆشهرانیرۆژههاڵتلهالیهنکۆماری

ئیسالمییهوهلهباشووریکوردستان.
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لهلیماپێتهختیشیلیبهسترا،کرایهوه.ئهنترناسیۆناڵسۆسیالیست
کهزۆرلهحیزبهسۆسیالیستوسۆسیالدێموکراتهکانیئهندامی
لهواڵتانیخۆیانداحیزبیحکومهتیین،بهپێچهوانهیئهنترناسیۆناڵی
دووهمکهههرهیواڵتانیرۆژئاواییبوووهیچپشتیوانییهکیله
بزوتنهوهرزگاریخوازییهکانیگهالننهدهکرد،ههمیشهشوێنێکبۆ
بیستنیدهنگیئهوگهالنهبووهکهبهزهحمهتدهنگیاندهگاتهدنیا.
مهرج رێکخراوهدا لهو ئهندامهتی که ئهوه لهبهر دیکهوه، لهالیهکی
وپێوهریتایبهتبهخۆیلهبواریباوهڕوپابهندیبهپرهنسیپه
و بهشداری ههیه، پێشکهوتنخوازهکاندا و ئینسانی و دێموکراتی
ئهندامهتیلهورێکخراوهدابۆحیزبێکیوهكحیزبیدێموکڕاتکه
دوژمنانیکوردههمیشهلهههوڵیخهوشدارکردنیسیمایلهدنیای
بووه.٢ وا  نێونهتهوهیی ئیعتبارنامهیهکی وهک بوون،١ دهرهوهدا
ئهنترناسیۆنالسۆسیالیستههمیشهتریبوونیبهحیزبیدێموکڕات
داوه،لهبڕیارنامهکانیخۆیداپشتیوانییلهخهباتیئهوحیزبهکردووه
ونوێنهرانیحیزبیلهبنیاتهفهرعیهکانیوهكکۆمیتهیرۆژههاڵتی
ناوینوگرووپیکاریکورداندابهشداروئهرکدارکردووه.بههۆی
سۆسیالیستدا ئهنترناسیۆنال له دواییدا سااڵنی له که ئینشعابێک
هاتۆتهپێشوبهشێکیبهرچاولهرێکخراوهئورووپاییهکانیئهندام
لهورێکخراوهداچوارچێوهیهکیدیکهیانلهژێرناوی»هاوپهیمانیی
پێشکهوتوو«دادروستکردووه،ئهنترناسیۆنالسۆسیالیستئهمڕۆ
چوارچێوهیهکی ئێستاش بهاڵم ههیه، الوازتری پێگهیهکی و جێگه
لهباربۆلۆبیگهرییدااڵنییحیزبیدێموکڕاتوحیزبهکانیدیکهی

رۆژههاڵتوتهمرینیکاریهاوبهشیوانبهڕوویدهرهوهدایه.
1-بۆنموونهلهکۆبوونهوهیمانگیدێسامبری٢٠٠٩یشووڕایمافیمرۆڤی
نهتهوهیهكگرتووهکانلهژنێڤ،پاشئهوهیوتارمانپێشکهشکرد،سهرپهرستی
ههیئهتیکۆماریئیسالمیلهوکۆبوونهوهیهدا)محمدجوادالریجانی(سهبارهت
ئیعترازی کۆبوونهوهیهدا لهو »تێرۆریستهكان« قهولیخۆی به بهحزووری

کرد.
٩ رۆژانی له که سۆسیالیست ئهنترناسیۆنال بیستهمی کۆنگرهی له دێموکرات حیزبی -2
تا١١یسێپتامبری١٩٩٦لهبارهگاینهتهوهیهکگرتووهکانلهنیویۆرکبهسترا،بهئهندامی
کۆبوونهوهی له )حدک( حیزبیش تهواوی ئهندامهتیی وهرگیرا. رێکخراوه ئهو چاوهدێری
شوووڕایئهنترناسیۆنالیسۆسیالیستداوهدیهاتکهرۆژانی٢٧و٢٨ینۆڤامبری٢٠١٥

لهلۆواندپێتهختیئۆگاندابهسترا.
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٤.٢/ »دیپڵۆماسیی به شه ردۆستی«
لهسهر سیاسییانهی و قانوونی بهربهسته ئهو ههموو بههۆی 
کۆمهڵگای به دێموکڕات حیزبی دهسڕاگهیشتنی و دهرکهوتن رێی
و هاوکاری راکێشانی بۆ دێموکڕات ههبوون،حیزبی نێونهتهوهیی
گهیاندنیهاواریگهلهکهیبهدنیاناچاربووهپشتبه‹دیپڵۆماسیی
ئینسانی‹ببهستێ.لهدوایفهتوایجیهادیخومهینیبهدژیکوردستان
دوکتور ئێرانهوه له کورد چهکدارانهی خۆڕاگریی دهسپێکردنی و
بهشهردۆستهکانی کۆمهڵه و کۆڕ بۆ نامهی پهیتا پهیتا قاسملوو
جیهانناردووهههتالهسۆنگهیمرۆڤدۆستییهوهداوایهاوکارییان
لێبکاوبهشێکیبهرچاویهێزووزهیرێبهرانونوێنهرانیحیزبی
ئینسانییهکان یارمهتییه راکێشانی بۆ سااڵنهدا لهو دێموکڕاتیش
تهرخانکرابوو.١لهساڵهكانیههشتایزایینیدالهسهربانگهێشتنی
ئورووپا و فهڕانسه مرۆڤدۆستهکانی رێکخراوه قاسملوو دوکتور
بهتایبهتیپزیشکانیجیهانویارمهتییهدهرمانییهنێونهتهوهییهکان
کوردستانهوه شهڕی بریندارانی هانای به بێسنوور پزیشکانی و
لهمسااڵنهدادههاتنهکوردستانپاش بیانییانهی لهو دههاتن.زۆر
پێوهندییهکانی تۆڕی له بهشێک دهبوونه دهرهوه بۆ گهڕانهوهیان
حیزبوهێندێكیشیانلهبهرئهوهیدواترلهواڵتیخۆیانداپۆستی
جار زۆر سیاسیشدا ئاستی له وهرگرت،٢ دیپلۆماسییان بهرزی

هاوکارییحیزبیدێموکڕاتوگهلیکوردیانکردووه.

٤.3/ راگه یه نه گشتییه  جیهانییه كان
لهبهرامبهرئهوسانسۆرهداکهههمرێژیمیشاوههمبهتایبهتی
ئێرانوبهڕوویدهرهوهدابهسهر لهنێوخۆی کۆماریئیسالمی
ههمیشه دێموکڕات حیزبی کێشابوو،٣ واڵتهیاندا لهو کورد پرسی
لهسهر ههر .١٩٨٣ ئاوریلی ١٤ی قاسملوو، دوکتور نامهی نموونه بۆ -1
پێشنیاریدوکتورقاسملوولهساڵی١٣٦٢بهوالوهشهویهاوپێوهندیلهگهڵ
کوردستانلهفهڕانسهداهێنراکهههمووساڵێکلهمانگیمایدابهڕێوهدهچوو.
2-ناسراوترینیاند.بێرناردکوشنێروهزیریپێشوویکاروباریدهرهوهی
فهڕانسهود.فرێدریکتیسۆکۆنسولیگشتییپێشوویفهڕانسهلهههولێرن.
3-کۆماریئیسالمیلهسااڵنیرابردووداسیاسهتیخۆیلهوبارهوهگۆڕیوه
وپاشرۆژگارێکئینکاروسانسۆرلهپێوهندیلهگهڵپرسیکوردلهئێرانو
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بهدۆخیکوردستانو بهخشین ناساندنودهنگدانهوه لهههوڵی
خهباتیکوردلهمێدیاکانیجیهاندابووه.بۆئهومهبهستهشحیزبی
دێموکڕاتههمیشهههوڵیداوهههواڵنێرانیبیانیبۆرووماڵیدۆخ
وخهباتیکوردرابکێشێتهکوردستانورێبهرانونوێنهرانیشیله
مێدیاغهیرهکوردییهکاندادهربکهون.لهالیهکیدیکهوه،ئهوحیزبه
رهنگدانهوهیخهباتیکوردلهمێدیاکانیدهرهوهیوهکنیشانهیهکی
ورهی بهرزراگرتنی بۆ ئامرازێک وهک و نێونهتهوهیی ئیعترافی
بردووه. بهکار خهبات سهختی مهیدانی نێو تێکۆشهرانی و خهڵک
کوردستان رۆژنامهی تایبهتیی گۆشهیهكی کۆماردا، سهردهمی له
ههواڵهکانی باڵوکردنهوهی بۆ ههندهران« »دهنگوباسی بهناوی
لهساڵی کرابوو.١ تهرخان دهرهوهدا دنیای له بهکورد پێوهندیدار
کوردستاندا رۆژنامهی له گۆشهیه ئهو بهوالوه ههتاوی ١٣٦٢ی
زیندوو گشتییهکاندا« راگهیهنه له کورد ناوی«مهسهلهی لهژێر
کرایهوه.جێگهیداخئهوهیهکهرهنگدانهوهیخهباتیگهلیکوردو
حیزبیدێموکڕاتوهاوپێوهندیلهگهڵئهوحیزبهئهوهندهیلهکاتی
کارهساتهکاندابهرچاوبووه،ئهوهندهلهرهوتیدائیمییخهباتیحیزب
هۆکاری ئهوه دیاره نهدیتراوه.٢ خهڵکدا و پێشمهرگه گیانبازیی و
سیاسیشیههیه.بۆنموونهئهوڕووماڵهیمێدیارۆژئاواییهكانله
سهرهتایئینقالبدالهخهباتیحیزبوشهڕیکوردستانیاندهکرد،
ورده ئیسالمی کۆماری رێژهیی »سهقامگیربوونی« لهگهڵ دواتر

خهباتیهێزهکانیرۆژههاڵت،ئێستاتاکتیکیباسکردنیچهواشهکارانهیگرتۆته
بهر.

1-بۆنموونهلهژماره)١٨(یرۆژنامهیکوردستاندا)٧یخاکهڵێوهی١٣٢٥(
باسیئهوهکراوهکهرادیۆبهیرووتههواڵیدامهزرانیکۆماریکوردستانی
که کراوه باس ١٩٧٢ ئووتی مانگی کوردستانی رۆژنامه له کردۆتهوه! باڵو

رۆژنامهی»االخبار«یلوبنانیبهرنامهیحیزبیبهعهرهبیچاپکردووه.
2-بۆنموونهشههیدبوونیقادروێردیکاتیخۆیرهنگدانهوهیبهرچاویلهنێوهێندێک
شههید ئینگلستان(؛ کرێکاریی شۆڕشگێڕی حیزبی ئۆرگانی )وهک ببوو دهرهوهدا مێدیای
بوونیدوکتورقاسملووودوکتورشهڕهفکهندیشهپۆلێکیبێوێنهلهرهنگدانهوهیمێدیاییو
هاوپێوهندیینێونهتهوهییلهگهڵحیزبیدێموکڕاتیلێکهوتهوه؛هێرشهکانیکۆماریئیسالمی
بۆسهربنکهیدهفتهریسیاسیبهتایبهتیهێرشیساڵی١٩٩٦وموشهکبارانیقهاڵیدێموکڕات
دژکردهوهیبهشێكلهدهبیرخانهرهسمییهکانیدهوڵهتانوپرسیاروداوایئیقدامینوێنهرانی

پهرلهمانیواڵتانیرۆژئاواییلهوهزارهتیدهرهوهیخۆیانیبهدواداهات.
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وردهکزبۆوه.راستییهکهیئهوهیهسهرهڕایئازادییمێدیالهواڵتانی
گشتی راگهیهنه روانینی و سهرنج لهوێش رۆژئاوا، دێموکراتیکی
ئهولهویهتهکانی و بهرژهوهندی به زۆر ڕادهیهکی به بنیاتهکان و

سیاسهتیدهرهوهبهستراوهتهوه.

٥/ پره نسیپه کانی پێوه ندییه ده ره کییه كانی حیزبی دێموکڕات
پێوهندییه له لێکدانهوهیحیزبیدێموکڕاتیکوردستان روانینو
و عهینی پارامێتره له دابڕاو که ئهوه لهگهڵ نێونهتهوهیییهکان
لێ تهئسیری و نهبووه قۆناغێک ههر ههلومهرجی زهینیهکانی
بووه. نائیدئۆلۆژیک و سیاسی روانگهیهکی ههمیشه وهرگرتووه،
و وشک شڕۆڤهی وی کاری که نهبووه وا پێی قهت حیزبه ئهو
لهبهرئهوهی بهڵکوو نێودهوڵهتییهکانه، ملمالنێ مهکتهبییانهی
ئهولهویهتیکاریخۆیکهخهباتبۆرزگاریینهتهوهکهیهتیلهبیر
بووه،زۆرترتێکۆشاوهکارتێکهرییئهوملمالنێیانهلهسهرههلومهرجی
خهباتیخۆیپێشبینیبکا.حیزبیدێموکڕاتئهگهرهێندێکجارله
خانهیچهمکهئیدئۆلۆژییهكانیشداههڵوێستێکیگرتبێیانگۆڕانێکی
لهگهڵ لهپێوهندی لهسهرهوه )وهک هێنابێ پێک خۆیدا روانینی له
سۆسیالیزمیدێموکڕاتیکداباسمانکرد(،١ئهوهنهکلهبهرهۆگریی
سیاسیدا ئامانجێكی لهپێناو بهڵکوو سنووربهندییانه، بهو خۆڕایی
بووهکهبریتییهلهکردنهوهیدهروویهکبهڕوویخهباتیخۆیو

دۆزیگهلهکهیدا.
زۆرتر ئهمڕۆدا سهردهمی له کورستان دێموکڕاتی حیزبی
خوێندنهوهیهکیلیبرالییانهیبۆپێوهندییهنێودهوڵهتییهکانههیه،بهو
ریئالیستانه دهشیههوێ نه و ئیدهئالیسته ساویلکانه نه که مانایه
تهسلیمیدۆخیئاراییبێ،بهڵکوودینامیزمیبنیاتنهرینێودهوڵهتی
وهکپێشکهوتنێکدهبینێکهیارمهتیدهكابهوهکههێزودژههێزی
جۆراوجۆرشوێندانهربنولهمرێگهیهوهسهرهڕۆییوسهرکێشیی

دهوڵهتانلهسهرهوهولهدهرهوهڕاسنوورداربکرێ.
ئهوهندهشکهپێوهندییبهخۆیومهسهلهیمیللهتهکهیهوهههیه،
ههڵوێستومامهڵهیئهوحیزبهلهگهڵدنیایدهرهوهبهدرێژایی

1-بڕوانهسهرهوه٢.١.
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مێژوویخۆیههڵگریکۆمهڵکخیسڵهتوپرهنسیپهکهدهکرێله
چهندخاڵدائیشاڕهبههێندیکیانبکهین:

١/لهگهڵئهوهکهحیزبیدێموکڕاتههرگیزلهگرینگییفاکتهری
کورد گهلی چارهنووسی و خۆی خهباتی دۆخی نێونهتهوهییبۆ
وهک کورد مهسهلهی تێکۆشاوه زۆرتر حیزبه ئهو نهبووه، غافڵ
مهسهلهیهکی»قائمبهزات«چاولێبکا.ههربهوپێیهبزوتنهوهی
کوردیشدهبێپێشههمووشتێکلهناخووزهوئیرادهیخۆیدا
بهپاشخانیمێژوویی بهپشتبهستن بۆشهرعیهتیخۆیبگهڕێو
فاکتهرهکانی دهوروبهری، و کۆمهڵگایخۆی مهیدانیی واقعیاتی و
وته له یهکێک بکا. دهستنیشان خۆی ئایندهی دیاریکردنی
بهناوبانگهکانیدوکتورقاسملووئهوهبووکهچارهنووسیمیللهتی
له بهڵكوو ناکرێ، دیاری مۆسکۆ و لهندهن و واشنگتۆن له ئێمه

کوردستاندیاریدهکرێ.
و ناوچهیی ژینگهیهکی له دێموکڕات حیزبی که ئهوه لهگهڵ /٢
نێونهتهوهییبێڕوحمونالهبارداخهباتدهكا،ئهوحیزبهپێیوانیه
کهسهختییبارودۆخودڕندهییدوژمنیانبێمهیلییکۆمهڵگای
نێونهتهوهیی،دهستبردنبۆههمووکارێکپاساودهدا.لهوشوێنه
کهزۆربهیبزوتنهوهچهکدارهکانیدنیالهپێناوناچارکردنیدهوڵهتی
نهیاریانراکێشانیسهرنجیبیروڕایگشتییدنیاپهنابۆمێتۆدی
ههمیشهخۆی دێموکڕات حیزبی دهبهن، ناشارستانی و نائینسانی
دهیگوت قاسملوو دوکتور بواردوه. جۆره لهو ههڵسوکهوتی له
و بکهین تێرۆریستی کاری کاتی، رێكالمی بۆ نین حازر »ئێمه
پرهنسیپهکانمانژێرپێبخهین«.١لهگهڵئهوهکهحیزبیدێموکڕات
پرهنسیپهکانزۆرجاردهبێته زانیویهتیکهرهچاوکردنی ههمیشه
هۆیالوازبوونیجێگهوپێگهیمهیدانییخۆی،بهاڵمواشههرپێی

وانهبووهکهئامانجههمووشێوازێکپاساودهدا.
لێکهوتهکانی ههمیشه دێموکڕات حیزبی که ئهوه لهگهڵ /٣
لهبیربووهودژیدهستێوهردانیهێزو دابهشبوونیکوردستانی

1-GHASSEMLOU,Abdulrahman,» L’impactdelaguerreentrel’Iraket
l’Iransur lemouvementnational kurde «, inGhassemlou, l’hommede
paixetdedialogue,pp.64-74,p.73.
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الیهنیههرپارچهیهکیکوردستانلهکاروباریپارچهکانیدیکهدا
یهکمهسهلهچاو دایمهمهسهلهیکوردیوهک ئهوحیزبه بووه،
له قاسملووی دوکتور تایبهتمهندییانهی لهو یهکێک کردوه. لێ
رێبهرانیدیکهیکوردجیادهکردهوهئهوهبووکهئهولهتێکۆشانی
پاڕادیپڵۆماتیکیخۆیداههمیشهباسیمهسهلهیکوردیلهتهواوهتیی

خۆیدادهکرد.
ههمیشه کوردستاندا بهسهر حاکم دهوڵهتانی که ئهوه لهگهڵ /٤
)وهزعیهتی »ستاتووکۆ« درێژهکێشانی له خۆیان قازانجی
سیاسیی نهخشهی رواڵهتیی سهقامگیریی و دیوه مهوجوود(دا
بهكاربردووه، ئازادیخوازانیکورد ناوچهیانبۆکپکردنیدهنگی
چارهسهری پشتیوانی به خۆی کوردستان دێموکڕاتی حیزبی
مێکانیزمهکانی بههێزکردنی و جیهان کێشهکانی ئاشتیخوازانهی
ههڵگیرسانی  کاتی له زانیوه. نێودهوڵهتی شهرعیهتی و هاوکاری
عیراق هێرشی سهرهتا دێموکڕات حیزبی عیراقدا و ئێران شهڕی
ئامادهییخۆیراگهیاند تهنانهت ئێرانیمهحکوومکردو بۆسهر
بهمافیگهلیکورددا ئهگهرکۆماریئیسالمیحازربێدان که
ئێران سهر بۆ دهرهکی دهستدرێژیی و هێرش بهرهنگاری بنێ،
بێتهوه.کاتێکیشساڵی١٣٦١دهرفهتبۆکۆتاییهێنانبهوشهڕه
پێکهاتبهاڵمئهمجارهخومهینیرازینهبووشهڕرابگرێ،حیزبی
شهڕخوازیی و کازب وهتهنپهرهستیی داوی نهکهوته دێموکڕات
٥٩٨ی بڕیارنامهی کاتێک کۆتاییشدا له کرد. مهحکووم خومهینیی
نهتهوهیهکگرتووهکاندهرچوووخومهینیبهوتهیخۆی»جامی
ژههریخواردهوه«،حیزبیدێموکڕاتئهگهرچیزۆرباشدهیزانی
لهباریمهیدانییهوه ئێرانوعیراق تهواوبوونیشهڕی ئاکامهکانی
بۆخهباتیحیزبیدێموکڕاتچین،١پێشوازییلهکۆتاییهاتنیئهو

شهڕهکرد.
نێودهوڵهتی عورفی به عیلم به ههمیشه دێموکڕات حیزبی /٥

1-لهوکاتهداوهکساڵی١٩٧٥ئهومۆتهكهیهباڵیبهسهربزوتنهوهیکورددا
کێشابووکهرێککهوتنیئێرانوعیراقبهپێشنیاریدنیایدهرهوهئهمجارهش
لهسهرحیسابیبزوتنهوهیکوردبێ،شتێكکهکهموزۆربهاڵملهرهههندی

جیاوازداراستدهرچوو.
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گرتووه ههڵوێستی خۆی دهرهوهی رووداوهکانی لهبهرامبهر
دهبێ باو رهوتی رهگهڵکهوتنی بۆ که نهبووه وا پێی ههرگیز و
له کاتێک بکا. شارستانییهکان و ئینسانی پرهنسیپه له چاوپۆشی
لهالیهن تاران له ئهمریکا باڵیۆزخانهی ١٣٥٨دا خهزهڵوهری ١٣ی
گرووپیناسراوبه»خوێندکارانیالیهنگریخهتیئیمام«هوهداگیر
کرا،لهگهڵئهوهکهحیزبیدێموکڕاتبهدرێژاییتهمهنیتائهودهمی
داریپشتیوانییئهمریکالهرێژیمیشایخواردبوووهێشتاخۆی
له جیاواز حیزبه ئهو دهکرد، پێناسه دژهئیمپریالیستیدا خانهی له
زۆربهینزیکبهتهواویهێزوالیهنهکانینێوگۆڕهپانیسیاسیی
ئێران،ئهوکردهوهیهیبهبێپهردهمهحکوومکرد.لهگۆشهنیگایهکی
جیاوازهوه،لهحاڵێکداکهحیزبیدێموکڕاتزۆرزوونێوانیلهگهڵ
رێکخراویموجاهیدنیخهڵکتێکچوووتهنیاجاریشکهبهیاننامهی
هاوبهشیلهگهڵهێندێککهسایهتیورێکخراویئێرانیئیمزاکردکه
لهباریئامانجومهرامهوههاوبهشییهكیئهتۆیلهگهڵیاننهبووبۆ
ئهوهبووکهلهبهرامبهرپێشنیاریپارلمانیئورووپابۆبهڕهسمی
ناسینیموجاهیدینوهكنوێنهریخهڵکیئێرانئیعترازبکا،١بهاڵم
سهر کرده هێرشی فهڕانسه پۆلیسی ١٣٨٣ جۆزهردانی له کاتێك
ڕوونترین به دێموکڕات حیزبی پاریس، له سازمانه ئهو بنکهکانی

دهربڕینئهوهێرشهیمهحکوومکرد.٢
٦/سهرهنجامولهههموویگرینگتر،حیزبیدێموکراتلهپێوهندییه
سنووری تێکۆشاوه ههمیشه خۆیدا نێونهتهوهییهکانی و ههرێمی
له ئهمهمان رابگرێ. سیاسی سهربهخۆیی و دۆستایهتی نێوان
مامهڵهیئهوحیزبهلهگهڵبلۆکبهندییهکانیسهردهمیشهڕیسارددا

لهوکاتهدا٣٠٠کهسلهئهندامانیپارلمانیئورووپابهیاننامهیهکیانبهوئاقارهدا 1
دهرکردبوو.حیزبیدێموکڕات)بهئیمزاینوێنهریخۆیلهئورووپا،شههیدعهبدوڵاڵقادری(له
ئیعترازنامههاوبهشهکهیلهگهڵئۆپۆزیسیۆنیئێرانیئهمکارهبه»تهعینیتهکلیف«بۆخهڵکی
ئێرانناودهباوداوالهپارلمانیئورووپادهکابهوههڵوێستهیدابچێتهوه.رۆژنامهیکوردستان

ژماره)١٥٠(،جۆزهردانی١٣٦٨.
2-بهیاننامهی٢٩یجۆزهردانی١٣٨٣یدهفتهریسیاسییحیزبیدێموکڕاتی
کوردستانیئێران.حیزبیدێموکڕاتیکوردستانلهسهردهمیحکومهتینوری
مالیکیشداکهناوبهناودهستوپێوهندهکانیئێرانلهعیراقهێرشیاندهکرده

سهرکهمپیئهشرهف،ههمانههڵوێستیگرت.
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دی.١بهاڵملهپێوهندییحیزبیدێموکڕاتودهوڵهتیعیراقداکهبه
بهپێیویکیلیکس دانپێدانانیخودیسهرکردهکوردهکانیعیراقو
غهیره ئهکتهرێکی و دهوڵهتێک نێوان پێوهندیی جۆری خاوێنترین
دهوڵهتی ههڵکهوت به ئهگهر دهردهكهوێ. جوانتر بووه، دهوڵهتی
ریسالهتی لهگهڵ که کردبێ دێموکڕات حیزبی له داوایهکی عیراق
بهبێ حیزبه ئهو بووبی، ناتهبا وی شۆڕشگێڕانهی و نهتهوهیی
دوودڵیرهتیکردۆتهوه.بهمچهشنهپێشئینقالبیئێرانوهختێك
دهوڵهتیعیراقداوالهحیزبدهکاکهلهرادیۆورۆژنامهیخۆیدا
بهدژیبزوتنهوهیکوردلهعیراقوبارزانیبدوێیانلههێرش
کردنهسهررێژیمیشاخۆببوێرێ،ئهوحیزبهداخرانیمێدیاکانی
خۆیبهسهرملدانبۆئهوجۆرهداوایانهداتهرجیحدهدا.٢حیزبی
دهرهکی یارمهتیی وهرگرتنی ئێمه گوتوویهتی ههمیشه دێموکڕات
ناکهین. قبووڵ مهرجدار یارمهتیی بهاڵم دهزانین، ههقیخۆمان به
بهپێیهێندێکسهرچاوهکاتێكپاشئینقالبودهسپێکیدانوستانی
دهوڵهتی ئیسالمی، کۆماری و کورد گهلی نوێنهرایهتیی ههیئهتی
حیزبی لهگهڵ پێوهندییهکانی درێژهدانی بۆ قورس مهرجی عیراق
ههلومهرجێکدا له دهكاتهوه.٣ رهتیان ئهوحیزبه دادهنێ، دێموکڕات
کهحیزبیدێموکڕاتههملهگهڵکۆماریئیسالمیلهشهڕدابووو
ههمپێویستییبهیارمهتییدهوڵهتیعیراقبوو،کاتێکساڵی١٣٦١
عیراقییهکانفڕۆکهیهکینیزامییئێرانیانلهسهرئاسمانیکوردستان
برینداری به فڕۆکهوانهکه و بهردایهوه مههاباد( بێههنگوینی )له
کهوتهدهستحیزبیدێموکڕات،ئهوحیزبهداوایدهوڵهتیعیراق
بۆتهحویلدانیفڕۆکهوانهکهیلهبهرامبهرپاداشیماددیشداقبووڵ
نهکردوئهسیرهکهیشهڕیرادهستیدوژمنیخۆیواتهکۆماری

ئیسالمیکردهوه.

1-بڕوانهسهرهوه،بهشی٢.
2-حهسهنزاده،عهبدوڵاڵ،ئهزموونیخهبات،چاپیستۆکهۆڵم،ل٧١.

3-حیسامی،کهریم،لهبیرهوهرییهکانم،بهرگیشهشهم،سۆکهۆڵم،١٩٩٢،ل
.٢٥٠
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٦/ هه ڵسه نگاندنی به رهه می تیکۆشانی نێونه ته وه یی
حیزبی دێموکڕات 

بهوهۆکارهسیاسیوحقووقییانهیپێشترباسمانکردن، 
پێوهندییهدهرهکییهکانیحیزبیدێموکڕاتیکوردستانتهنانهتئهو
وهك ههمیشه دیوه، بهخۆوه درهوشاوهشی سهرکهوتنی کاتهی
حاشالێکراو و ژێردهسته گهلێکی بزوتنهوهی ناڕهسمیی پێوهندیی
لهههلومهرجیزۆرسهختیخهباتداماوهتهوه.ئاشکرایهگهلێککه
حاشالهبوونیدهکرێوههڕهشهینهمانیلهسهره،بهبایهخهوه
دهرهوه دنیای که دهڕوانێ پشتیوانییهک و سهرنج جۆره ههر بۆ
حازربێپێینیشانبدا،تهنانهتئهگهرئهوسهرنجوپشتیوانییهله

کهمترینئاستوالوازترینشکڵیشیدابێ.
ئهگهریارمهتییناوهندهبهشهردۆستهکانوهاوکارییدهوڵهتی 
عیراقیلێدهربکهین،لهسهریهکدهتوانینبڵێینبهرههمیپێوهندییه
نێونهتهوهییهکانیحیزبیدێموکڕاتئهوهندهیههبووهزۆرترسیاسی
ومهعنهویبووهوکهمترواههبووهپشتیوانییکۆنکرێتیماددی،
و بێمهیلی بۆ ههم ئهوهش بکهوێتهوه. لێ لۆژیستیکی یان نیزامی
موحافزهکارییکۆمهڵگاینێودهوڵهتیدهگهڕێتهوه،ههمبۆجۆرێک
کۆمپلێکس)عوقده(کهوایکردووهلهفهزایسیاسییئێرانیداداوای
لێک نیشتمان« به »خیانهت به دهرهکی یارمهتییهکی جۆره ههر
رێکخراوی پهسندکراوهکانی لهنێو که لهحاڵێکدایه ئهوه بدرێتهوه.١

1-بۆنموونهدژکردهوهیئۆپۆزیسیۆنیئێرانیبهپهیامیپیرۆزباییمستهفا
هیجریبۆههڵبژێرانهوهیجۆرجبووشیدووهمبهسهرکۆماریئهمریکاکه
لهوێداناوبراوهیوایخواستبووئهمریکابۆکۆتاییهێنانبهحاکمیهتیکۆماری
ئیسالمییارمهتییخهڵکیئێرانبدا.کاتێکحیزبیدێموکڕاتیکوردستانوێڕای
یهكگرتووهكان نهتهوه ئهمنیهتی شووڕای ١٩٧٣ی بڕیارنامهی له پێشوازی
)مارسی٢٠١١(بۆدانانیههرێمیدهژهفڕینلهلیبی،لهبهیاننامهیهکداداوایله
کۆمهڵگاینێودهوڵهتیکردکهههمانههنگاوبۆپاراستنیگهلیکوردههڵێنێتهوه،
ئۆپۆزیسیۆنیئێرانیوتهنانهتئهوالیهنانهی)وهكاتحادفدائیانخلقایران(که
لهههمووانزیاترلهحیزبیدێموکڕاتنزیکن،بهدژیحیزبیدێموکڕاتوهدهنگ
هاتن.لهکاتیراگهیاندنیهاوپهیمانیبۆئازادیویهکسانیلهئێران-یش)هانۆڤر،
فێوریهی٢٠١٩(قسهکانینوێنهریحیزبلهوکۆبوونهوهیهدا)نووسهریئهم
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بزوتنهوهی به رێگه که ههیه وا بنهمای یهكگرتووهکاندا نهتهوه
دهدا چارهنووس دیاریکردنی مافی خاوهن گهالنی رزگاریخوازی
تهنانهت لهدهرهوهوهربگرنو یارمهتییهکیڕهوا ههرجۆره که

دهوڵهتانیدیکهئهرکداردهکابههانایئهوگهالنهوهبچن.١
ئهوبهربهستهدووالیهنهیهواتهبێمهیلییدنیالهالیهکوشهرمێونیی
ئۆپۆزیسیۆنیکوردوئێرانیلهالیهکیدیکهوهبۆمهسایلیسیاسییش
راستهوکهمترواههبووهکهتهعامولیحیزبیدێموکڕاتودنیای
تاقه بکهوێتهوه. لێ سیاسیی چارهنووسسازی یارمهتی دهرهوه
دهسپێشخهرییدیپڵۆماسییدهوڵهتیکهلهمدواییانهدادیترانێوبژیوانی
دهوڵهتێکی دهرهوهی وهزارهتی به سهر بنیاتێکی ئاسانکاریی و
سیاسییهكانی پارته لهنێوان موزاکره زهمینهسازیی بۆ ئورووپایی
رۆژههاڵتوکۆماریئیسالمیدابوو.٢بهدهرلهپاڵنهریراستهقینهی
ئهورێکخراوهوجیالهقهزاوهتیسیاسیلهسهرپرسیموزاکره
دهبێ ڕووهوه لهو دهسپێشخهرییه ئهم ئیسالمی، کۆماری  لهگهڵ
بهموسبهتببینرێکهدهرفهتێکیپێشترتاقینهکراوهیبۆجۆرێک
لهدانپێدانانبهفاکتهریکوردلهئێرانوتهمرینیکاریهاوبهش
وراهێنانیدیپڵۆماسییحیزبهسهرهكییهكانیرۆژههاڵترهخساند.
بهوحاڵهشئهومهوریدههیچلهوێنهگشتییهكهناگۆڕێکهلهودا
بزوتنهوهیکوردلهئێرانهێشتالهالیهنناوهندهنێونهتهوهییهكانهوه

وهکئهکتهرێکیموعتهرهفتهعامولیلهگهڵناکرێ.
ئهگهرچیحیزبیدێموکڕاتیکوردستانلهناساندنیمهسهلهی 
لهقاودانی و دهرهوه دنیای به رۆژههاڵت کوردی بهتایبهتی کورد
جینایهتهکانیکۆماریئیسالمیلهکوردستانوخراپکارییهکانیله
ناوچهداتاڕادهیهکیباشسهرکهوتووبووه،بهاڵمبهزۆرهۆکاری
قانوونیوسیاسیبهرههموسروشتیپێوهندییهنێونهتهوهییهکانی
الیهنه دژکردهوهی نێودهوڵهتی، پشتیوانیی داوای رهوایی لهبارهی دێڕانه(

ئێرانییهكانیلێکهوتهوه.
1-CASSESE,Antonio, » Ledroitinternationaletlaquestiondel’assis-
tanceauxmouvementsde libérationsnationales «,RBDI, ٢/١٩٨٦,pp.
٣٠٧-٣٢٦.
2-ئهگهرتێرمینۆلۆژییدروستبهکارببهین،کاریئهورێکخراوهنێوبژیوانی

)mediation(نهبووه،بهڵکووتهنیائاسانکهرهوه)facilitation(.بووه
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ئهوحیزبهلهئاستخهباتیدوورودرێژوبێپسانهوهیحیزبی
خهڵکی و پێشمهرگهکان وسهختیچاشتنی فیداکاری و دێموکڕات
بۆ تهنیا ئهوهش باو بۆچوونی بهپێچهوانهی نهبووه. کوردستان
نهمانیدوکتورقاسملووکهتائێستاکورددیپڵۆماتیئهوهندهوشیار
حیزبی سهردهمێک ناگهڕێتهوه. نهدیتوه، بهخۆیهوه کارامهی و
کریس وتهی به و بوو خۆیدا مهیدانداریی لوتکهی له دێموکڕات
عیراق کوردهکانی که بوون ئاستێکدا له پێوهندییهکانی کۆچێرا
لهوهخۆشحاڵ بۆخۆیشی قاسملوو دوکتور  دهبرد.١ پێ ئێرهییان
بووکهمهسهلهیکوردزیاترلهجارانلهدنیاداکهوتۆتهبهرباسو
پێیوابووبههۆیکۆنهپهرستبوونیرێژیمیخومهینیوشۆڕشگێڕ
بوونوبهپرهنسیپبوونیحیزبیدێموکڕات،خهباتیکوردلهئێران
راکێشاوه. دنیای کوردستانسهرنجی دیکهی پارچهکانی له زیاتر
کهچیناوبراولهدوایینساڵهکانیژیانیدالهههڵوێستومامهڵهی
کۆمهڵگاینێونهتهوهییلهبهرامبهرقهزیهیکورددادڵساردونائومێد
تهنیاپاش بارهوهدهڵێ»جێگایداخهکه لهو قاسملوو بوو. دیار
جیددیی سهرنجی جیهانی کۆمهڵگای ههڵهبجه شیمیایی بۆمبارانی
داوهتهدۆزیکوردوئێستاشحازرنیهئهومهسهلهیهلهرهههندی
راستهقینهیخۆیداببینێوتهنیالهخانهیپرسیچهکیکۆمهڵکوژدا
دهرهوهی بۆ ئاخریدا پێش سهفهری له  کاتێک دهڕوانێ«.٢ بۆی
واڵت،ههواڵنێریبیبیسیلهدوکتورقاسملوودهپرسێداخوابۆ
داواییارمهتییکۆنکرێتهاتۆتهئورووپا،ناوبراولهواڵمدادهڵێ:

»نهخێر،چونکههیچدهوڵهتێکنیهئامادهبێپشتیوانیلهمهسهلهی
له هێندێك وسیاسیی مهعنهوی یارمهتیی کهمێک ئێمه بکا. کورد
هێندێک و پارلمان نوێنهرانی و کهسایهتییهکان و رێکخراوهکان
رێکخراویمرۆڤدۆستمانپێدهگا.بههۆیبارودۆخێکیژیئۆپۆلیتیک
کهههمانه،هیچکهسپێیخۆشنیهبهوشێوهیهکهبۆبزوتنهوهی
دیکه هی و پۆلیساریۆ و ئێریتره یان فهلهستین رزگاریخوازانهی
دهكرێ،یارمهتیمانبکا«.٣ههرلهوسهروبهندهداحیزبیدێموکڕات

1-KUTCHERA,op.cit.,p.203.
2-Ghassemlou,l’hommedepaixetdedialogue,op.cit.,p.69.

3-رۆژنامهیکوردستان،ژماره)١٢٠(.
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لهپهیامێکدابۆحیزبورێکخراوهدێموکڕاتوپێشکهوتنخوازهکانی
سهراسهریجیهانپێیرایگهیاندبوون»پشتیوانییئهوانلهخهباتی
]ئهوحیزبه[بههیچجۆرلهئاستیقهبارهیراستهقینهیخۆڕاگری
لهسااڵنیدواتریشدا نیه«.١واقعیهتێککه ئهوحیزبهدا وخهباتی
گۆڕانێکیوههایبهسهردانههاتووهوئهوحیزبهههروادڵساردبووه
و تهسک بهرژهوهندییه لهپێناو دێموکراتیکیش دهوڵهتانی که لهوه
کاتییهکانیخۆیاندالهسهرساتوسهودایانلهگهڵدهوڵهتانیدیکتاتۆڕ

بهردهوامن.٢
خاوهنی که گهالنه ئهو هی تهنانهت گهالن خهباتی ئهزموونی
قهوارهینێوخۆییدانپێدانراوننیشاندهداههتالهنێوخۆیواڵتدا
زهمینهیدێموکڕاتیکبۆگفتگۆوئیدارهوچارهسهریکێشهکانزیاتر
بێ،ئهوگهالنهکهمترپێویستییپهنابردنبۆمهیدانینێونهتهوهیی
ههستپێدهكهن.ئهمهبۆحیزبیدێموکڕاتیشراسته.سهرنجڕاکێشه
بزانینلهحاڵێکداکهپێشئینقالبیئێرانئۆرگانیرهسمییحیزبی
دێموکڕاتیکوردستانپڕبوولهرهنگدانهوهیههوڵهکانیئهوحیزبه
بۆراکێشانیسهرنجوپشتیوانیینێونهتهوهیی،لهمانگهکانیپاش
ئینقالبوتایهکدووساڵیشکهمترینههواڵوبابهتیلهمچهشنه
حیزبی کاتێکیش ههر بۆتهوه. باڵو »کوردستان«دا رۆژنامهی له
دوورتر خۆی خهباتی ئهسڵیی جوغرافیای چهقی له دێموکڕات
کهوتۆتهوه،ئهوحیزبهزیاترناچاربووهچاولهفاکتهرینێونهتهوهیی
ببڕێوتێکۆشانیدهرهوهیواڵتورووبهدهرهوهیواڵتیخۆی
پاڕادیپڵۆماسیدا لهبواری چاالکبوون ههڵبهت داوهتهوه. پێ پهره
پێوهندییهکان کوالیتیی و ئاست که نیه ئهوه مانای به خودبهخود
لهسهرێیه.بادانیپێدابنێینپاشلهتبوونیحیزبیدێموکڕاتلهگهڵ
1-پهیامیکۆنگرهیحهوتیحیزبیدێموکڕاتبۆحیزبورێکخراوهدێموکڕات

وپێشکهوتنخوازهکانیسهرانسهریجیهان.
2-راپۆرتیکۆمیتهیناوهندیبۆکۆنگرهیدهههم،نوسخهیفارسی.بڕگهکه
نیسبیهتی سیاسهتی دا، )١٩٩٣( مرۆڤ مافی جیهانیی کۆنفرانسی باسی له
فهرههنگییدهوڵهتانیدیکتاتۆڕیوهكئێرانکهبۆرهچاونهکردنیستاندارده
نێونهتهوهییهکانیمافیمرۆڤبهربهستیکهلتووریبهبیانوودێننهوه،وسات
وسهوداوچاوپۆشییدهوڵهتهدێموکراتیکهکانلهپێشێلکردنیمافیمرۆڤله

واڵتانیدیکتاتۆڕلێدراودالهیهکئاستدادهنێ.
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ئهوهکهچاالکییهکانیههردووالیهنیدێموکڕاتلهدنیایدهرهوهدا
رهنگهلهچاوجارانزیاتروفرهچهشنتربووبن،بهاڵمئهوحیزبهلهو
نهبووه. جارانی ئهوسهنگهی دیکهدا مهیدانهکانی له وهک مهیدانه
ئهو که بهنده بهوه بزوتنهوهیهک ههر پێگهی و جێگه لهڕاستیدا
ئایندهی به پێوهندیدار هاوکێشهکانی له ڕادهیهک چ تا بزوتنهوهیه
واڵتوناوچهیخۆیداشوێندانهره،خاوهنروانگهیستراتژیکو
بههێزویهكگرتوویه،گشتتوێخوجومگهکانیکۆمهڵگالهخهبات
لێک بوارهکاندا ههموو له ههراو هێزی و پسپۆڕ توانای وهردهدا،
گرێدهداوبهرژهوهندییدنیایدهرهوشبۆالیخۆیرادهکێشێ.

٧/ ئه نجام:
دووره دیمه نی داهاتووی پاڕادیپلۆماسیی کوردی رۆژهه اڵت

مهیدانی له بزوتنهوهیهکیرزگاریخواز دهرکهوتنوسهرکهوتنی
نێونهتهوهییدابهجێگهوپێگهوهێزوتوانایههقیقییبزوتنهوهکه
پێوهندییه ئهوهیعوقدهی بۆ نێوخۆییدابهستراوهتهوه. لهمهیدانی
ئێران له کورد بزوتنهوهی وهك بزوتنهوهیهکی نێونهتهوهییهکان
دهسهاڵتی یان دهبێ نهکا، دڵساردی و تاڵ سورپرایزی تووشی
بزوتنهوهی و دێموکڕات حیزبی راستگۆیانه و بهجیددی ناوهندی
بێ حازر و بکا قبووڵ پارتنێر وهک ئێران له کورد سیاسیی
تا که )شتێك بکا لهگهڵ تهعامولی دێموکراتیک و سالم بهشێوهی
ئێستانهدیتراوهوبهسهرنجدانبهماهیهتونیهتیالیهنهبهئیدیعا
لهمهودواش ناچێ وێ ئێران ئۆپۆزیسیۆنی نێو سهراسهرییهکانی
النیکهملهکورتخایهنداببینرێ(؛یانحیزبیدێموکڕاتوبزوتنهوهی
کوردلهئێرانالقیانبهقایمیلهسهرعهرزیخهباتیخۆیانگیر
بێولهسهرخاکیخۆیانفاکتهریشوێندانهرویهکالکهرهوهبن.
ئهودهمههمئێلیتیغهیرهکوردیمودهعییدهسهاڵتلهئێرانوههم
دنیایدهرهوهناچاردهبنبهچاوێكیدیکهبۆحیزبیدێموکڕاتو

بزوتنهوهیکوردبڕوانن.
نهتهوهیکوردبهگشتیوگهلیکوردلهئێرانبهتایبهتیکهوتۆته
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دۆخێکیسهختیژیئۆپۆلیتیکهوهکهبهشێوهیجوغڕافیاییبۆخۆی
دهستیوهدنیاراناگاوکۆنتڕۆڵیکارتهسروشتییهکانیراکێشانی
بهرژهوهندییزلهێزهکانودروستکردنیفشاربۆسهر سهرنجو
دهسهاڵتیحاکمیشلهدهستخۆیدانیه.لهالیهکیدیکهوه،دهسهاڵت
زهمینهی و پاشخان نێودهڵهتی و نێوخۆیی هۆکاری به ئێراندا له
گرووپه پێکهوهژیانی پرسی لهگهڵ نیهتپاکانه و بنیاتنهر مامهڵهی
ناڕوونی سیناریۆی ئالهنگارییهكانی زهحمهته و نیه ئێتنیکهکانی
ئاڵوگۆڕهکانیلهمهودوایئێرانوناوچهشبهمزووانهوههاپاشخان
وزهمینهیهکپێکبێنن.ههربۆیهپاڕادیپڵۆماسییحیزبیدێموکڕات
دهسکهوتو کاتێک تهنیا دیکهیرۆژههاڵت هێزهسیاسییهکانی و
بهرههمیچاوهڕوانکراویدهبێکهفاکتهریکوردیلهئێرانبۆخۆی
بههێزبێتهوه.ئهوقسهیهیدوکتورقاسملووکهدهیگوتئێمهههم
ههم و دهوێ خۆش خۆمان سیاسیی سهربهخۆیی ئهوهی لهبهر
له نیین سهرنجڕاکێش زلهێزهکان بهرژهوهندیی بۆ ئهوهی لهبهر
دنیایدهرهوهدایاروپشتیوانیستراتژیکماننیه،بۆئهمڕۆشکهم
وزۆرراسته.بهاڵمئهگهرلهوسهردهمهداهیچدهسهاڵتێکیگهورهی
جیهانیحازرنهبووخۆیلهمهسهلهیکوردبهخاوهنبکا،کهمتر
لهبهرئهوهبووکهبهقهولیقاسملووکوردوهكئێریترهدژایهتیی
نیکاراگوا وهک و بکا لێ پشتیوانیی ئهمریکا ههتا ناکا سۆڤیهت
زۆرتر بهڵکوو بگرێ. پشتی ههتاشووڕهی ناکا ئهمریکا دژایهتیی

لهبهرنهخشهودوورهدیمهنیبهرژهوهندییهستراتژییهکانبوو.
دهوڵهتانی چڕوپڕی هاوکاریی و تهعامول دههه سێ ئهزموونی
باشووری ههرێمی لهگهڵ فهڕانسه و ئهمریکا بهتایبهت رۆژئاوا
شرۆڤهی هێندێك بهپێچهوانهی که دهڵێ ئێمه به کوردستان
بهرژهوهندییه ئهو دوورهدیمهنی و نهخشه خۆشخهیااڵنه،
ناگۆڕێن. ئاسانی به ههروا نێوهڕاست رۆژههاڵتی له ستراتژییانه
دهسهاڵتی مادام که ئاکامگیرییه ئهو سهر دهگهڕێینهوه ههربۆیه
نهیارنادێموکراتیکودنیایدهرهوهشبێمهیله،بزوتنهوهیکورد
لهئێرانتهنیابهیهكگرتنیراستهقینهیسیاسیوپێکهوهگرێدانی
و پۆتانسیهل و ههمووجوغرافیاکانیخهباتووهکارخستنیهێز
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فرهچهشنییهکانیلهههمووبوارهکاندا١)بهتایبهتیئهوبوارانهیبۆ
گرینگن(،٢ سهرچاوهکانی و خاک کۆنتڕۆڵی و مهیدانی حزووری
هێزه ئهگهر بگۆڕێ. خۆی قازانجی به هێز بااڵنسی دهتوانێ
له  دێموکڕاتیشهوه( )بهههردوو سیاسییهکانیکوردیرۆژههاڵت
مهیدانینێونهتهوهییداوهكلهمهیدانینێوخۆییداوازلهتهكڕهوی
بکهن کار  ستراتژیک نهخشهرێگایهکی و پالن به پێکهوه و بێنن
کهلهوداههمئامانجوروانگهیسیاسیوههمکهرهستهکۆنو
مۆدێرنهکانیبردنهپێشیئهمئامانجوروانگهیه)لههێزیپێشمهرگه
وبزوتنهوهجهماوهرییهکانهوهبگرهتابواریمێدیاییولۆبیگهریی
دیپڵۆماسیبهپێناسهیفراوانهوه(٣یهکبخرێ،ئهوکاتهکوردله
ئێراندهتوانێببێبهوفاکتهرهکهههمدهسهاڵتیحاکموههمدنیای

دهرهوهحیسابیجیددییبۆبکهن.



1-لهگهڵئهوهکهباوهڕبهفرهڕهههندییخهباتههمیشهلهمێژوویحیزبی
لهوهش لهسااڵنیدواییدادووالیهنیدێموکڕاتو بهرچاوبووه، دێموکڕاتدا
فراوانتردووبهستێنیمهدهنیوشۆڕشگێڕییبزوتنهوهیکوردلهرۆژههاڵت
و ویست ئهولهویهتبهندیی و خهبات شێوهکانی پرسی بهدهوری لهخۆڕا
له بهخۆشییهوه ببوون. لێکدوورکهوتنهوه و  دڕدۆنگی تووشی ئامانجهکان
یهكدووساڵیرابردوودانیشانهکانیگهیشتنبهسهنتێزێکوهدهرکهوتوون.
2-ناوهندیهاوکارییحیزبهکانیکوردستانیئێرانسهرهتایهکیهیوابهخش
بۆئهمکارهیهکهتارادهیهککهسایهتییخۆیشیوهدهستهێناوه،بهاڵمئهو

چوارچێوهیهئێستاشزۆردهڵهمهوسنوورداروناپایهداره.
وابێ پێمان نابێ که ئهوهیه دیپڵۆماسی فراوانی پێناسهی له مهبهستمان -3
له بابهتانهی ئهو ئهمڕۆدا دنیای له دیپڵۆماسییه. کهرهستهی سیاسهت تهنیا
لێ چاو سیاسی به یهكهم بهپلهی نێونهتهوهییهكاندا حقووقییه خانهبهندییه
و ئاسانتر ژینگه، و کولتور و زمان مهسهلهی و مرۆڤ مافی وهك ناکرێن،
دهکرێ. لهسهر کاریان سیاسی گهورهی فۆرموولی و دروشم له کاریگهرتر
یهکێکلهخاڵهالوازهکانیپاڕادیپڵۆماسییکوردوحیزبیدێموکڕاتئهوهیهکه
بههۆیپهرشوباڵویوبێبهرنامهییونهبوونیلێزانییپێویستهێندێکفایلی
گرینگ)وهكتاوانیمرۆییبهدژیخهڵکیکوردستانوپهروهندهیتێرۆری

دوکتورقاسملوو(هێشتابهنێونهتهوهیینهكراون.
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به ره و خه باتێكی نوێ:
گۆڕینی شێواز، گۆڕینی گۆڕه پان و

گۆڕینی به رده نگ

ناسرباباخانی
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)1(
ڕهنگهنوێبوونهوهبهمانایگۆڕینی»دۆخیههنووكهیی«،بههۆی
سروشتیمرۆڤهوهزۆرجارانخۆڕاگریلهبهرامبهریدابكرێ،واته
مرۆڤكهخوویبهدۆخێكگرت،ئهگهرلهسهربنهمایدنیابینییهكی
نوێوهقهناعهتبهگۆڕیننههێنێ،زهحمهتهحهولبۆگۆڕینیدۆخهكه
بدا.لهههمووئهوگۆڕانكارییانهشدائهوهچینیئێلیتوبژاردهنكه
گۆڕانكارییهك بێ، پێك گۆڕانكاری ئهوهی بۆ سهرهكین كارگێڕی
دنیایهكی ئهوهی بۆ مێژوویی« »پێویستییهكی پێناسهی سهر له
پێویستییهمێژووییهشدهبێههم ئهم نوێترسازدهن. جیاوازترو

بواریزهینیههمبوارهعهینییهكهیلهباربكرێ.
ئهگهرلهڕوانگهیئهمگۆڕانهوئهمپێویستییهمێژووییهلهحیزبێكی
سیاسیبڕوانین،دهبێپرسیارهكهئاوابێنینهگۆڕێچۆنحیزبێكی
سیاسیدهتوانێنوێبێتهوه؟ئایاپێویستهحیزببهههڵسهنگاندنی
بكا؟ ساز خۆیدا له بنهڕهتی ئاڵوگۆڕێكی ههمهالیانه بارودۆخی
ئهوهی بهحوكمی دێ؟ لێ گۆڕانهداچی لهم نێوهرۆك و پێكهاته
كهحیزبڕێكخراوهیهكی»ئاكامخواز«هدهبێبهردهوامواڵمیئهم
پرسیارهیپێبێ،دهسكهوتودهركهوتهكانیبۆكۆمهڵگەكهیخۆی
چۆناوچۆنبووه؟ڕادهیشوێندانهریلهسهربزووتنهوهیگشتیو
وردهبزووتنهوهكانچهندهبووه؟ئهوڕۆییگوتهنیtuptuoهكانی

چبوون؟
داڕشت و فۆڕم و نێوئاخن لهگهڵ تهكلیفیخۆم لهسهرهتادا با
ڕوونكهمهوه،بهباوهڕیمنبۆقوتاربوونلهدۆخێكیپهسیڤ
و فۆڕم كهڵكهڵهی لهوهی بهر سیاسی حیزبێكی چهقبهستوو، و
پێكهاتهیههبێ،دهبێسهرنجبداتهنێوهرۆك،چونلهڕاستیدائهوه

نێوهرۆكهكهدواجارقالبوفۆڕمیشدیاریدهكا.
بهپێویستیدهزانمئاماژهبهمخاڵهشبكهمكهمهرجیسهرهكی
له خهسارناسییهكی سیاسی، حیزبێكی ههموو نوێبوونهوهی بۆ
سهتاسهتدهروونییهبۆنوێژهنكردنهوهیگوتار.گوتارینوێیان
بهواتایهكیوردترپێداچوونهوهبهسهرگوتاردا،هۆكاریزیندوویی
وگهشهونهشهیسهرجهمئهندامانیحیزبهبۆسازكردنیكهشێكی
داهێنهرانه،ڕهخنهگرانهوسازدانیدیالۆگێكیبنیاتنهر.بهاڵمئهوهی
كه گوتاره نوێژهنكردنهوهی پاش قۆناغی مهبهستمه، لێرهدا من

دواترئاماژهیپێدهكهم.
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)٢(
ڕهنگهگهڕانهوهبۆنموونهیهكیمێژووییلهمنوێبوونهوهیهوهك
خاڵگۆڕانێكلهسیاسهتیحیزبیدا،بڕیاروبوێرییشههیددوكتور
قاسملووبێبۆئهمگۆڕانه.شههیددوكتورقاسملوودهكرێوهك
یهكهمكهسسهیربكرێكهلهدووقۆناغداتوانیشێوازومهیدانو
بهردهنگیخهباتبگۆڕێ.جارییهكهمبههێنانهگۆڕیسۆسیالیزمی
بهرهو مهوجوود« »سۆسیالیزمی له تێپهڕین واته دێموكراتیك،
كۆمهڵگەی ژیانی لهگهڵ گونجاو خۆجێیی« »سۆسیالیزمێكی
به»سۆسیال گهیشتن دواجار و بهردهنگیكورد بۆ كوردهواری،
ئهمریكا. و ئورووپا به ڕوو ئهمڕۆییهكهی مانا به دێموكراسی«
دوكتورقاسملووبهنووسینیكورتهباسلهتهواویئهوسااڵنهی
كهپێداگربوولهسهرئهمباسه،دهیویستحیزبیدێموكراتبهرهو
دهڤهروئاقارێكیتربهرێوسیمایهكینوێلهحیزبهكهینیشانی
ڕۆژئاوابدابۆئهوهیلهداهاتوودابتوانێبهگۆڕینیشێوازیخهبات

لهمهیدانێكیجیاوازترمانۆڕبدالهگهڵبهردهنگیبیانی!
قۆناغهكهیدواترئهوهبووكهلهسهرهتایشۆڕشیگهالنیئێران
بهردهنگ و مهیدان و شێواز توخمی سێ توانی قاسملوو دیسان
بخاتهژێرهزریوردیخۆیهوه.خهباتیچهكداریبووبهشێوازی
سهرهكییبزووتنهوه)ئهگهرچیداسهپێندراو(،گۆڕهپانیخهباتبوو
بهخاكیڕۆژههاڵتیكوردستانوبهردهنگهكهشیكۆمهاڵنیههراوی
خهڵك.بهاڵمههرلهمقۆناغهدابهحوكمیپتانسییهلهتاكهكهسییهكانی
خۆیوداهێنانیسهبارهتبهكورتهباس،بوارهكهیڕهخساندبوو
كهڕوولهڕۆژاواشبكاووهكدیارترینسیمایسیاسییكورد
خاكی لهسهر خهبات واته ڕابكێشێ، خۆی الی بۆ سهرنجیان
ڕۆژههاڵتیكوردستانوبهنێونهتهوهییكردنیپرسیكوردیئهم
پارچهلهواڵتانیڕۆژئاوایی.ڕهنگهڕێكههرلهمگۆشهنیگایهشهوه
هۆی به باشوور كوردانی بۆ ئورووپا سهرنجی ڕاكێشانی بكرێ

قاسملووهتاوتوێبكهین.
بگرین چاو لهبهر گۆڕانانهدا لهم كات فاكتۆری ئهگهر ههروهها
كورتهباسی كهی قاسملوو، بگهین. باشتر دهرئهنجامێكی به ڕهنگه
نووسی؟قاسملوو،كهیخهباتیچهكدارییكردهشێوازیسهرهكی؟
درێژ ئیسالمی كۆماری الی بۆ وتووێژی دهستی كهی قاسملوو،
كرد؟لهڕاستیدائهمگۆڕانانهبهرههمیچركهساتێكنهبوون،بهڵكوو
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بهرههمیخوێندنهوهیهكیوردبوونلهدۆخیبزووتنهوه،لهدۆخی
نێونهتهوهییكهههندێ تهنانهتدۆخی ناوچهو لهدۆخی نێوخۆ،
جاربهرههمیچهندینساڵتێڕامانوخوێندنهوهیهكیوردیخۆی

بوون.
كه ماوهیهدا ئهم تهواوی له كه ئهوهیه سهرنجڕاكێشه ئهوهی
قاسملووخهریكیچهسپاندنیچهمكهتیۆریكهكانهیانگۆڕینیشێواز
ومهیدانوبهردهنگه،حهولیگۆڕینیپێكهاتهناداوئهمساختارهی

پێگونجاوترینداڕشتهبۆحیزبهكهی.

)3(
قاسملووبۆیهبهشێكلهمهیدانیخهباتیكردبووبهههندهران،چون
دهیزانییهكێلهبەهێزترینوكاریگەرترینمیكانیزمەكانبۆبەئامانج
گەیشتنیدۆزیكورد،بەجیهانیكردنیئەمپرسەیە.قاسملوودهیزانی
كەكوردبۆئەوەیبگاتەمەبەستپێویستەبەردەوامپرسەكەیلەنێو
میدیاكانیجیهاندالەبرەودابێتابتوانێبۆدواڕۆژپاڵپشتوپشتیوان

بۆخۆیمسۆگەربكا.
قاسملوووەكسكرتێری دوكتور ماوەیسەركردایەتییشەهید لە
و ئورووپا لە ناسراوی كەسایەتیی بەهۆی دێموكرات، حیزبی
هەروەهاناسیاویلەگەڵسیاسەتمەدارانوڕۆژنامەنووسانیجیهان،
میدیا كە جۆرێ بە ڕۆژەڤ، بە ببوو ڕۆژهەاڵت لە كورد پرسی
ئێرانیان كوردستانی هەواڵەكانی بەردەوام دنیا بەناوبانگەكانی هەرە
)فەڕانسە(، لۆمۆند )بریتانیا(، گاردییەن نموونە: وەك دەگواستەوە،
)بریتانیا(، ئیكۆنۆمیست )بەلژیك(، لوسوار )بریتانیا(، تێلیگراف دێیلی
هیراڵدتریبیۆن)ئەمریكا(،سەندەیتایمز)بریتانیا(،زوددۆیچە)ئاڵمان(،
بیبیسی)بریتانیا(،نیووزویك)ئەمریكا(،فاینانشاڵتایمز)بریتانیا(،
و... )ئاڵمان( ئاڵگماینێ فرانكفۆرتر )توركیە(، )فەڕانسە(،پرێس فیگارۆ
تەنانەتساڵی١٩٧٤لەیەكێكلەڕۆژنامەپڕتیراژەكانیئەمریكادابە
با دەكاتەوە. باڵو كوردستان كۆماری لەسەر بابەتێك خۆی قەڵەمی

دوونموونەباسبكەین:
ڕۆژنامەیفیگارۆوەكپڕتیراژترینڕۆژنامەیفەڕانسەلەكاتیلە
لووتكەدابوونیشۆڕشیڕۆژهەاڵتیكوردستانلەبەرواری١٩٧٩/٨/٠٢
ئاوادەنووسێ:ئەگەرچیكوردستانوەكواڵتلەسەرهیچنەخشەیەک
لە٢٠ زیاتر كیلۆمەتریچوارگۆشەخاكو بەاڵم٥٠٠هەزار نییە،
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میلیۆنحەشیمەتیهەیەولەمێژوویهاوچەرخداهەركاتكوردستان
ڕادەپەڕێ،پێنجواڵتدەلەرزێن...فیگارۆلەدرێژەدادەنووسێ:نەتەوەی
كوردبەسەرپێنجواڵتیتوركیە،ئێران،عێراق،سووریەویەكیەتییی
سۆڤییەت)یپێشوو(دادابەشكراوەكەبەدرێژاییمێژووبەردەواملە
شۆڕشدابوونوهەمیشەوەكئەرمەنییەكانسەركوتكراون.حیزبی
پێشكەشی مارس ٨٢ی لە كە سەنەدێكدا لە كوردستان دێموكراتی
خومەینیكردوە،خوازیاریمافینەتەوەییبۆسەرجەمنەتەوەكانی
ئێرانبەشێوەیخودموختارییانفیدراسیۆنلەچوارچێوەیئێرانێكی

ئازاددابووەو...
پڕتیراژترینڕۆژنامەیئاڵمانزوددۆیچەتسایتونگلە١٩٧٩/٩/١دا
دێموكراتیكوردستان ناوەندییحیزبی دەكاكەكومیتەی لەوە باس
tnemevoM dengilA-noN ئەندامی واڵتانی لە ڕاگەیاندراوێكدا لە
لەهەمبەر خومەینی ئایەتوڵاڵ سیاسەتەكانی كردوە داوای هاڤانا لە

كوشتاریكوردیئێرانئیدانەبكەن.
بێگومانقورساییهەرەزۆریئەركیبەجیهانیكردنیپرسیكورد
مابوو، قاسملوو دوكتور كاتەی ئەو تا زایینیدا هەشتای دەیەی لە
لەئەستۆیخۆیبوو.باویژدانسەنگیمحەكبێ،سەرەڕاینەبوونی
ئیمكاناتیمێدیاییوسۆشیالمێدیاییلەوسەردەمەدا،توانیسەرنجی
مێدیابەناوبانگەكانیجیهانیبۆالیخۆیوپرسینەتەوەكەیڕابكێشێ.

)٤(
هەنووكەبەپێیئەمپتانسییەلەمێدیاییەوەوبوونیدەیانڕێكخراوەی
سیاسینێونەتەوەیی)كەشارەزایدۆزیكوردن(وحزووریكەسانی
ئاكادیمیسییەنونووسەروڕۆژنامەنووسینیشتەجێیدەرەوەیواڵت،
جێیخۆیەتیبەهەمووچەشنێئەمپەیوەندییانەبەشێوەیەكیتۆكمەو
پالندارسەرلەنوێسازدرێتەوەوسەرنجیمێدیاكانیجیهانكەئێستا
وەكمێدیاینێونەتەوەییدەوردەگێڕنولەسەرسیاسەتیدەوڵەتو
ڕایگشتینەتەوەكانیخۆیانوتەنانەتدەوڵەتانیتریششوێندانەرن،
بۆپرسیكوردلەڕۆژهەاڵتڕابكێشن.ههرچهندبهداخهوهسهرهڕای
میلیۆن چل به نیزیك حهشیمهتێكی به سهردهمیانه، پتانسییهله ئهم
كورد،ئێستاشپاشساڵههایساڵباڵڤۆكێكیئاكادیمیكیدەوڵەمەند
سهرچاوهیهكی وهك بكرێ كه نییه كورددا نێو له )ISI( بەهێزی و
سهیر ترهوه نهتهوهكانی پسپۆرانی الیهن له زانستی باوهڕپێكراوی
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بكرێوبههایپێبدرێوئهمهبهڕاستیبۆشاییهكیگهورهیه.
لهالیهكیترهوهئێستاكەخەباتلەڕۆژهەاڵتیكوردستانوەستاوە
وهێزیپێشمەرگەیڕۆژهەاڵتدەمێكساڵەلەباشوورقەتیسماوە
ونهبوونیئهم»حزووره»لهسهرخاكیڕۆژههاڵتیكوردستانوهك
جیهانیانە مێدیا ئەم وزەی لە وەرگرتن كەڵك خهسار، گهورهترین
دەروازەیەكینوێیخەباتمانبەڕوودادەكاتەوە...رێكوەكئەوەی

دوكتورقاسملووكردی!
دیارهكهباسلهگۆڕینیشێوازیخهبات،گۆڕینیگۆڕهپانیخهباتو
گۆڕینیبهردهنگدهكهینبهممانایهنییهكهئهوچهمكهیوهكخهباتی
له وهرگرتن كهلك واته بكهین، لهبیر كردوه نێودێرمان فرهڕهههنده
دۆخی بۆ واقعبینانهیه خوێندنهوهی جۆرێ بهڵكوو تواناكان، ههموو
گۆڕهپانی حیزبهكان، ئێستای تایبهتی دۆخی حوكمی به حیزبهكان.
لهمساتهوهختهداخهباتی لهڕاستیدا بگوازرێتهوه،چون دهبێ خهبات
بۆ تێچوویهكیزۆریشی دهبێ و ناخوا بووز بهمشێوهیه چهكداری
بدرێ،لهالیهكیدیكهشهوهئهوزهینییهتهڕهنگهنهتوانیواڵمدهرهوه
نێوخۆ له دهكرێ ڕێكخراوهیی شێوهیهكی به وابێ پێمان كه بێ
خهباتیمهدهنییاننافهرمانیمهدهنیبهڕێوهبچێ،چوندهسهاڵتی
كۆماریئیسالمیلهوهداخراوترهئیزنیئهوهبداكوردوهكحیزبو

ئۆرگانیزاسیۆنخۆیكۆكاتهوه.
بهردهنگی و گۆڕهپان و شێواز دهبێ پنتهڕا لهم ڕێك بوو كهوا
خهباتبگوازرێتهوهدهرهوهیواڵتواتهئورووپاوبهتایبهتیئهمریكا
سیستمهكانی بگرێ، نیشانهی كورد سهركردایهتیی دهبێ ئهوهی و
دهرهوهیواڵتن.كۆیسیستمهكانیواڵتانیئهمریكاوئورووپاوهك
لێكۆڵینهوهیی، ئاكادێمیك، تانك، تینك مێدیایی، ناوهندهكانی:سۆشیال

ڕاگهیاندن،مافیمرۆڤ،ڕێكخراوهنێونهتهوهییهكانو...
گۆڕینیئهمسێتوخمهلهخهباتیسیاسیدادهبێههموهكتاكتیك
دهبێ ڕۆژههاڵت كوردی البی بكرێ. سهیر ستراتیژی وهك ههم و
خێوهتهكهیبهرهوكۆشكوتهالریدهوڵهتانیترههڵدا،بۆگۆڕینی
بهردهنگوگۆڕینیگۆڕهپانودواجارگۆڕینیشێوازیخهبات.واته
دهبێدیپلۆماسیگشتیوهكهێزینهرمیبكهوێتهگهڕ،جگهلهوههیچ
دهرهتانێكیترنییهبۆكوردبۆئهوهیبهرهنگاریكۆماریئیسالمی
بێتهوه.ئهوهكهسهركرادیهتیسیاسیكوردئهمڕۆ،چهندیپتانسییهلی

ئهمكارهوتواناییپراكتیزهكردنیههیه،واڵمهكهیالیخۆیانه!
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شەڕ و ئاشتی و پڕەنسیپە جیهانگیرەکان
لە کولتووری سیاسیی حیزبی دێموکراتدا

عەلیبداغی
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لەمەرامنامەیحیزبیدێموکراتیکوردستاندازۆربەڕوونیئامانج
وخولیاو،هاوکاتپالنوبەرنامەکانیدامەزرێنەرانیئەمحیزبە
و کورد مافەکانی وەدیهێنانی مەرامنامەیەدا لەم کراون. فۆرمولە
پارێزگاریکردنلەومافانەبەئامانجیبنەڕەتییحیزبیدێموکرات
هیچ حیزب کە هاتوە  بەڕوونی زۆر مەرامنامەیەدا لەو داندراوە.
دوژمنایەتیوناکۆکییەکیلەگەڵحکوومەتیناوەندینییەودەخوازێ
کۆمەاڵیەتییەکانی و نەتەوەیی سیاسی، مافە هێمنانەوە ڕێگەی لە
کوردلەئێرانداوەدیبێنودێموکراسیهەملەکوردستانوهەم
لەئێرانداسەقامگیرببێ.حیزبیدێموکراتیکوردستانبەدرێژایی
باوەڕی بە ئاوێتە پێشکەوتووانەیەی پڕەنسیپە ئەم مێژوویخۆی
و مەترسی هەر لەبەرامبەر نەتەوایەتی ناسنامەی لە بەرگری
هەڕەشەیەککردوە.»هێمن«،شاعیریمیللییکۆماریکوردستان
وئەندامیپێشوویڕێبەرییئەمحیزبەڕاستلەکاتێکداکەسوپای
جەهلوتاریکیهێرشیهێناوەتەسەرکوردستانوخۆیگوتەنی
»قەڵتوبڕیخستەسنە«،بەمجۆرەئەمپرەنسیپەیحیزبلەتوێی

شێعرێکدادادەڕێژێ:

»الشەڕم،کوابەدفەڕم،ئەممالەسەرمافیڕەوام
دەستوچەک،ئیمانوهیواوهەستیئاورینمدەوێ

بۆنەجاتیئەمگەلەکۆیلەوهەژاروبێکەسە
گیانیپاکوبیریتیژوڕێگەناسینمدەوێ

ئارەزوومەهەرچیئینسانەبەئازادیبژی
چۆنگەلیداماوودیلوماتوخەمگینمدەوێ؟«

حیزبیدێموكراتیكوردستانهەرلەبەردیبناغەوە،سیاسهتهكانی
خەبات وەک دانا، جەوهەری پرسێکی چەند بنەمای لهسهر خۆی
دێموکراسی، لە داکۆکی نەتەوایەتی، مافی لەپێناو تێکۆشان و
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پێکەوەژیانیهێمنانەولەسەروودابوونیبەرژەوەندییەگشتییەکانی
خەڵکلەهەرحاڵەتوبارودۆخێکدا.حیزبیدێموکراتیکوردستان
لەماوەی٧٥ساڵتەمەنیخۆیدائێستاشپێوانهیسەرەکییقازانج
ڕۆژههاڵتی خهڵكی و بهگشتی كوردستان خهڵكی بهرژهوهندیی و
دێموكڕاتی حیزبی ماوەیەدا ئەو هەموو لە بهتایبهتیی. كوردستانە
كوردستانههردهرفهتێكیقۆستۆتەوەكهبهقازانجینهتهوهیكورد
بووەولەهەمووهاوکێشەوپێوەندییەکانیلەگەڵهێزەکوردستانی،
ئێرانی،ناوچەییوجیهانییەکانیشداپرسیكوردوبەرژەوەندییەکانی

دەوریبنەڕەتییگێڕاوە.
باوەڕبەوتووێژوچارەسەریئاشتییانەیپرسیکوردلەئێران
وپڕەنسیپوبایەخەمرۆییەجیهانییەکانلەڕەوتیخەباتلەدژی
دووڕێژیمیپاشایەتیوکۆماریئیسالمییداتێچوویزۆرقورسی
بۆحیزببووە.لەئێعدامکرانیپێشەوایدامەزرێنەری،لەتێرۆری
ڕێبەرانیشوێندانەری،لەکۆمەڵکوژییخەڵکەکەیوشەهیدبوونی
هەزارانپێشمەرگەیجەنگاوەری؛بەاڵمئەمحیزبەلەهیچبڕگەیەکی
مێژوویبرینداروخوێناوییخۆیداقەتنەیویستتیڕۆڕبهتیڕۆڕ
وەاڵمبداتەوە،زیندانییەکبخاتەژێرئەشکەنجەوەو،دیلێکیشەڕ
ئێعدامبکا.حیزبیدێموكڕاتیكوردستانبەمووشەکلێیدرا،بەاڵم
وازیلهپرەنسیپیڕێگاچارهیئاشتیخوازانهبۆپرسیكوردلهئێران
بایەخومەرامەجیهانگیرەکانی نەهێناونەیهێشتڕێژیمباوەڕبە

لەدەستدەربێنێ.
باوەڕەکانی جەوهەری بنەمای  لەسەر ئەگەر دێموکرات حیزبی
-بەرژەوەندییگشتییخەڵکوچارەسەریئاشتییانەیپرسیکورد-
هەرکاتیکهەلیوتووێژڕهخساوه،بەدانوستانلهگهڵحکومهتی
و بن دەستەبەر کورستان خهڵکی مافەکانی داوە هەوڵی ناوهندی
شەڕونائارامیوماڵوێرانیلەخەڵکدوورخاتەوە.بەاڵمهەرکات
خهڵك و داگیر کوردستان هێز زهبری به ویستوویهتی دەسەاڵت
سهرکوتبکا،بهخەباتیپێشمهرگانەوبەرگرییچەکدارانەداکۆکیی
بزووتنهوهی و کردوە کوردستان خەڵکی بەرژەوەندییەکانی لە
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بهرگری مەتەرێزی و، بههێز کوردستانی خهڵكی شۆرشگێرانهی
لە وەهای زەبری هاوکات ڕاگرتوە. ئاوەدان نیشتمانی و خاک لە
دوژمنداوەکەتاساوە،بۆنموونەخومەینیبەرلەوەیجامەژارە
ژارەی جامە ئەم هەڵبدا، هەتاویدا ٦٧ی ساڵی لە بەناوبانگەکەی
ئازایەتیی لەسۆنگەی لەشەڕیسێمانگەو داو لەهاوینی٨٥

پێشمەرگەکانیحیزبیدێموکراتدافڕکردبوو.
شانازییەکانیئەمحیزبەلەرەوتیبەرگرییڕەوایوقۆناغەکانی
لە و پێشتر دێموکرات حیزبی زۆرن. گەلێک خوێناوییدا مێژووی
ساڵەکانی٤٦و٤٧دابەفیداکاریولەخۆبوردووییڕێبەریوکادر
ئیران پاشایەتیی دەسەاڵتدارەتیی مەندی گۆمی پێشمەرگەکانی، و
شڵەقاندبوو.ئەمحیزبەلەسەریەک٣٣ساڵخەباتیبێوچانبەدژی
ڕێژیمیپاشایەتیتۆمارکردبووکەبەنرخیئێعدامیڕێبەرانیو
زیندانوئەشکنجەوئاوارەییودوورەواڵتییکادروپێشمەرگەو
ئەندامەکانیوەسەریەکینابوو.حیزبیدێموکراتدوایسەرکەوتنی
و واقعبینانە سیاسەتی بە کاتێکدا لە و ئێران گەالنی شۆڕشی
هەڵوێستەڕوونوبوێرەکانیبەشدارییچاالکانەیلەڕووخاندنی
ڕێژیمیپاشایەتیداکردبوو،بەنیازپاکییەوەلەگەڵدەسەاڵتینوێلە
ناوەندکەوتەمامەڵەوە.حیزبیدێموکراتکەهەرچەندمانگدوای
سەدان حیزێکی لە واڵت نێوخۆی لە تێکۆشانی ئاشکراکردنەوەی
هەزار سەدان و پێشمەرگە هەزاران خاوەنی ببووە کەسییەوە
خەڵکی چارەنووسی بەنیسبەت کوردستاندا، لە الیەنگر و ئەندام
کوردستانەوەئەرکوبەرپرسایەتییەکیزۆریلەسەرشانیخۆی
هەستپێدەکرد.هاوکاتکۆمەاڵنیخەڵکیکوردستانیشهەرهەمان

چاوەڕوانییانلەڕێبەرییحیزبیدێموکراتبوو.
بەرهەمی کە نوێ ڕێژیمی پێیوابوو سەرەتا دێموکرات حیزبی
رێژیمێکی دژی ئێران خەڵکی خوێندانی و فیداکاری و ڕاپەڕین
سەرکوتگەروداپڵۆسێنەرە،بێشکدانبەمافەکانیگەلیکوردکە
خەباتێکیدوورودرێژیلەدژیرێژیمیپاشایەتیکردوەودەیانساڵ
بەدەستیئەمڕێژیمەغەددارەوەچەوساوەتەوە،دادەنێ.بەاڵملەگەڵ
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ئەوەداکەبەهۆیتیژبینییڕێبەرانیحیزبەوەزۆرزووجەوهەری
ڕێفراندۆمی و دەرکەوتبوو بۆ ڕێژیمی بیرکردنەوەکانی و ئینتیما
کۆماریئیسالمییبایکۆتکردبوو؛بەاڵمدیسانەکەشهەمووهەوڵی
ئەوەبووبەسیاسەتیسازانومەداراپێشبەهەڵگیرسانیشەڕ
لەکوردستانبگرێولەکەشێکیسیاسیوناتوندوتیژدابۆمافە
نەتەوایەتییەکانیکوردلەئێرانینوێداتێبکۆشێ.هەڵبەتسیاسەتی
کاتی لە و سەردەمە لەو پێشتر زۆر پڕەنسیپێک وەک وتووێژ
کۆماریکوردستاندالەحیزبیدێموکراتوالیڕێبەرانیئەمحیزبە
جار چەند شەهید پێشەوای خۆی کاتی چۆن وەک بوو، نهادینە
سەردانیتارانکردولەگەڵنوێنەرانیڕێژیمیپاشایەتیکەوتبووە
لێکدان و شەڕ و گرژی دوور ناکۆکییەکان بۆوەی دانوستانەوە،

چارەسەربن.
لەوبارودۆخەشداحیزبیدێموکراتلەڕێگەیسەردانوناردنی
و سەرئاوەاڵ نامەی نووسینی ڕێگەی لە دانوستانکار، شاندی
ئەوە هەوڵی هەموو نوێ، ڕێژیمی کاربەدەستانی بۆ نهێنی نامەی
بووڕێگەلەڕوودانیشەڕومیلیتاریزەکردنیکوردستانبگرێ،
و چەپ ڕێبەری قاسملوو، عەبدولڕەحمان د. کە ڕادەیەی ئەو تا
مارکسیستیحیزب»لبیک«بۆخومەینی،ڕێبەریئایینیودوگمی
ڕێژیمبنێرێ.یانتائەوجێیەلەمەداراوددانبەجەرگداگرتنبۆ
دوورخستنەوەیشەڕلەکوردستانچووەپێشکەلەالیەنهیندێک
»سازشکار«ی بە کرچوکاڵەوە کەمئەزموونی سیاسیی ڕێکخراوە
دابندرێودروشمی»بمرێ«یلەدژیبەرزبکرێتەوە!بەاڵمکاتێک
هەتا ڕێکخراوانەی لەو زۆر و گرت کوردستان بە دەرگای شەڕ
پێشئەوەحیزبیدێموکراتیانبەسازشکاردەزانیوخەڵکیانبۆ
ڕاپەڕینوشەڕلەدژیڕێژیمهاندەدالەپڕلەمەیداندانەمان،ئەمە
دیسانحیزبیدێموکراتبووکەباریقورسیبەرگرییچەکداری
ئەستۆ. گرتە ئێرانی لە کورد شوناسی و مان پاراستنی پێناو لە
تەنانەتلەوکاتەشداکەبستبەبستوشوێنشوێنیکوردستان
حیزبی پێشمەرگەکانی ئازایانەی خۆڕاگریی و بەرگری مەیدانی
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دێموکراتبوو،دیسانڕێبەرییحیزبوازیلەپرەنسیپیوتووێژ
نەهێنا. ناوەند نێوانکوردو ئاشتییانەیکێشەکانی وچارەسەری
بەڵگەنامەکانیکۆنگرەیچواریحیزبیدێموکراتئاوێنەیبااڵنوێنی
هەمووئەمڕاستییانەنکەپڕەنسیپوبایەخەکانیخەباتیحیزبی
دێموکراتلەپێوەندیلەگەڵمافینەتەوایەتییگەلیکوردلەئێران
بەنیسبەت حیزب ڕەفتاری شێوەی و هەڵوێست و سیاسەت و
دەسەاڵتیناوەنددەردەخەن.وەکلەبەڵگەنامەکانیدیکەیحیزبلە
دێموکراتیکوردستان دەردەکەوێ،حیزبی دواتریشدا کۆنگرەکانی
مافەکانی کەمترین بەوەی قووڵی باوەڕی و تێگەیشتن سەرەڕای
گەلیکوردلەچوارچیوەیئەمڕێژیمەداوەدینایەن؛بەاڵمچونکی
وتووێژوەکڕەهەندێکلەخەباتیسیاسییکورددادەبینێ،ئەومافە
بەخۆیدەدالەکاتیگونجاوولەپێناوبەرژەوەندییەنەتەوەییەکانی

گەلیکورددالەگەڵدەسەاڵتیناوەندەیبکەوێتەدانوستانەوە.
برد، چەک بۆ دەستیشی کە کوردستان دێموکراتی حیزبی
مافە وەدەستهێنانی لەپێناو لەالیەک ئەگەر چەکدارانەی بەرگریی
نەتەوایەتییەکانیگەلیکوردودیفاعلەکەرامەتوهۆوییەتیگەل
بوو،هاوکاتچەکێکبووبەمەبەستیناچارکردنیڕێژیمبۆوتووێژ.
بەواتایەکیدی»شەڕ«یشیهەربۆ»ئاشتی«کردوە.وەکچۆند.
قاسملوولەڕاپۆرتیکۆمیتەیناوەندیبۆکۆنگرەی٥دابەڕوونی
دەڵێ:»شەڕیهێزەکانیپێشمەرگەشەرەبۆدیفاعلەئازادی،شەڕە
لەپێناومافێکیڕەواداودواجارشەڕەبۆگەیشتنبەئاشتییەکی

سەربەرزانە.«
ئەمشەڕە)لەگەڵکۆماریئیسالمییئێران(کەتائێستاشلەفۆڕم
وشێوەیجۆراوجۆردادرێژەیهەیە،تێچوویقورسیبۆحیزبی
دێموکراتبووە.لەڕەوتیئەمشەڕەدازیاترلە٥هەزارپێشمەرگەی
جێی بوون. شەهید بەرەنگاریدا ڕاستەوخۆی مەیدانی لە حیزب
ئەندامیڕێبەری نێوشەهیدەکاندا٤٤کەسیان لە ئەوەکە سەرنج
و٣٦کەسیانلەفەرماندەرانیهێزەکانیپێشمەرگەو١٦٠کەسیان
فەرماندەروجێگریلکوزیاترلە٠٥٤شەهیدیانکادریسیاسی
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و ڕێبەر ئەوەندە نییە کوردی هیچحیزبێکی کە مانایە بەو بوون.
کەسایەتییئاستبەرزیلەمەیدانیڕاستەوخۆیبەرەنگاریلەگەڵ
ڕێژیمدالەدەستدابێ.لەالیەکیدیکەوەزیاترلە٣٦٠ئەندامیئەم
حیزبەلەزیندانەکانیکۆماریئیسالمیدالەداردراون،وزیاترلە
٣٢٠کادروپێشمەرگەیحیزبلەنێوخۆودەرەوەیواڵتتێرۆر
کراون.بەاڵملەگەڵئەمهەمووەخەسارەگیانییەقورسەدا،حیزبی
دێموکراتئێعدامیبەئێعداموتێرۆریبەتێرۆروەاڵمنەداوەتەوە.
دیلی هەزاران بە حیزبدا چەکداریی بەرگریی ڕەوتی لە پێچەوانە
قوربانییسەرەکیی ئەوەی لەگەڵ ئەمحیزبە ئازادکردوە. شەڕی
دەستیتێرۆریزمیکۆماریئیسالمیبووە،لەگەڵئەوەداکەخاوەنی
تۆکمەترینهێزینیزامیوپێشمەرگەلەکوردستانبووە،بەاڵمنەک
هەردەستیبۆکردەوەیهاوشێوەلەدژیڕێژیمنەبردوە؛بەڵکوو
ئەمکردەوەیەیلەهەرفۆڕموشکلێکولەهەرشوێنێکیدنیاو
لەخەباتی بۆهەرمەبەستێکیشکرابێ،مەحکوومکردوە.ئەمەش
ڕەوایگەلیکوردوئەوژێرخانەفیکرییەدەوڵەمەندەوەسەرچاوە
دەگرێکەڕێبەرانیئاستبەرزیحیزبوەکسامانێکیمەعنەوەی
بۆجوواڵنەوەیکوردچێیانکردوە.وەکچۆند.قاسملووینەمر
دێموکراتیدا ڕێگای بە بزووتنەوانەی »ئەم دەڵێ: پێوەندییەدا لەو
دەڕۆنوالیەنگریوپشتیوانییخەڵکیانلەگەڵە،پێویستییەکیانبە
پەنابردنبۆتێرۆرنییە]...[تێرۆریزمسیاسەتیڕەسمییکۆماری
ئیسالمییە،ئەوەشنیشانەیئەوەیەکەئەمڕێژیمەبەرامبەربەداوای

ڕەوایخەڵکهیچوەاڵمێکیپێنییەجیالەسەرکوت«.
وەکلەدێڕەکانیپێشوودابەکورتیباسکرا،حیزبیدیموکراتی
کوردستانهیچهەلودەرفەتێکیبۆچارەسەریئاشتییانەیپرسی
رێژیم دەسەاڵتدارانی ئەوە بەاڵم نەداوە، کیس لە ئێران لە کورد
نەبزووت. دێموکرات حیزبی نیازپاکیی بە گوێیان قەت کە بوون
ئەمەشوایکردکەئەمحیزبەناچاربێلەفۆڕمەکانیدیکەیخەباتدا
بەردەوام کوردستان خەڵکی نەتەوایەتییەکانی مافە وەدیهێنانی بۆ
لەو دەیە حەوت لە پتر ماوەی نەیدەتوانی حیزبە ئەم بەاڵم بێ.
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توێژەکانی و چین هەموو پشتیوانیی ئەگەر بمێنێتەوە مەیدانەدا
زۆرترین ئەوەدا لەگەڵ کە خەڵکەی ئەم نەبا. لەگەڵ کوردستانی
فشاروتوندوتیژیوسەرکوتیخوێناوییڕێژیمیانلەسەربووە،
بەاڵمپشتیحیزبەکەیخۆیانچۆڵنەکردوە.هۆکاریئەمەشبۆ
باوەڕیقووڵومتمانەیەیخەڵکبۆحیزبیدێموکراتوسیاسەتە
واقعبینانەکانیدەگەڕێتەوە.ئەمحیزبەیکەدهگهڵئهوهیههمیشه
و ژیرانە بەاڵم، بووە چارهنووس دیاریکردنی بهمافی باوهڕی
بەپرسانەههلومهرجیخهباتینهتهوهکهیههڵسهنگاندوهوسیاسەت
بە بایەخی کە بووە.حیزبێک لەسەرعەرز ودروشمەکانیالقیان
فیکریوسیاسیو تێکۆشانی داوەو پێکهاتەکانیکۆمەڵ هەموو
کۆمهاڵیهتییهەمووجۆراوجۆرییەکانیکۆمەڵگەیوەکسەرمایەی

بەنرخیخەباتوتێکۆشانسەیرکردوە.
لەگشتییەتیخۆیدائەمەیحیزبیدێموکراتیکوردستانیکردووەتە
حیزبیخۆشەویستیکۆمەاڵنیخەڵکهەربەتەنیاباوەڕیئەمحیزبە
لە مانەوە لەگەڵ هاوکات کورد پرسی ئاشتییانەی چارەسەری بە
پرسی بەخاوەنکردنی بۆ وچەکداری بەرگری سەنگەریخەباتی
بەڵکوو نییە؛ کوردستان خەڵکی لە هەمەالیەنە پشتیوانیی و کورد
حیزبە ئەم دیکەی بەنرخی پڕەنسیپی و دەسکەوت کۆمەڵێک بۆ
خهباتی مێژووی ڕووداوی گرینگترین ئەوەی وەک دەگەڕێتەوە.
ڕزگاریخوازانهیکورد،واتەدامهزرانیکۆماریکوردستانلهسهر
دهستیئهمحیزبهپێکهاتوهوپێشەواکەیلەوپێناوەداسەریچۆتە
لەهەموو تێکۆشان لەپێناوخەڵکدا و دار.وەکخەڵکیبوون سەر
لە دێموکرات حیزبی سیاسیی سەربەخۆیی وەک تەمەنیدا. ماوەی
هەڵوێستوبڕیاردانلەهەرەکاتەناسکەکاندا.وەکباوەڕمەندبوون
و بڕیاردان و سیاسەتکردن لە سیاسی ئەخالقی جێگیرکردنی و
جوواڵنەوەی لە بەکردەوەی پشتیوانیی وەک بەکردەوەدا. کاری
باوەڕ لەبەشەکانیدیکەیکوردستان.وەک ڕزگاریخوازییکورد
و مرۆیی بایەخە و پلۆرالیزم و دێموکراسی بە قووڵی ئیمانی و
لە گشتی بەرژەوەندیی لەسەروودانانی وەک دی. جیهانگیرەکانی
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وەک گەورەشدا، کوردستانی ئاستی لە و کوردستان ڕۆژهەاڵتی
ناساندنیپرسیکوردبەکۆمەڵگەیجیهانیلەڕێگەیدیپلۆماسی،
ووەکخۆبەخاوەنکردنیپرسیمێژوو،زمان،شوناس،کولتوور

وجوغرافیایکوردستانلەئێرانو...هتد.
ماوەیەدا ئەو هەموو لە ئیسالمی کۆماری ڕێژیمی لەوالش
و نەرم ڕێگەیشەڕی لە چ و وسهرنێزه زبریسەرکوت به چ
سایبێرییئامبازیبزووتنهوهیڕزگاریخوازانهیكوردبووەولەو
بهكورد بهرامبهر لههیچكردهوهیهكیدژەمرۆیی بهربهرهكانییەدا
خۆینهبواردوه.بەاڵمتەنیائاسنیساردکوتانیبۆماوەتەوە.حیزبی
مۆدێڕنە پرەنسیپە و نەتەوەیی باوەڕی بە کوردستان دێموکراتی
جیهانییەکانیوەهائاوێتەیبیروزەینونەستیکۆمەڵگەیکوردی

بووەکەدابڕاندنیانلەیەکترئەمریمەحاڵە.
پێشەوای هاتوە. بەسەر زۆری کارەساتی دێموکرات حیزبی
دوو شەرەفکەندی، د. و قاسملوو د. دراوە، لەدار دامەزرێنەری
سکرتێریهەرەبەوەجیئەمحیزبەتێرۆرکراوە،ڕێبەرییەکەیلە
زێدیخۆیهەڵقەندراوەوتەنانەتلەوشوێنەشبەمووشکلێی
دراوە؛بەاڵملەگەڵئەوەداهەتائێستاشهیچحیزبوڕێکخراوێکی
نەیتوانیوە کوردستان بەشەکانی لە هیچکام لە دیکە سیاسیی

هاوشێوەیئەمبجووڵێتەوەودەسکەوتەکانیدووپاتبکاتەوە.
بۆدواوتەوئاکامگیریلەوباسەباشترینشتگەڕانەوەبۆچەند
تازەترینکۆنگرەیحیزبوەکبەرزترین بڕیارێکیگۆنگرەی١٧،
ئۆرگانیبڕیاردەریحیزبە.لەوجێگایەیدەڵێباوهڕبهڕێگاچارهی
ههمیشهیی پرهنسیپێکی ئێران له کورد مهسهلهی ئاشتیخوازانهی
لهگهڵ ئیسالمی کۆماری ڕهفتاری ئەگەرچی دێموکڕاته. حیزبی
خهڵکیکوردستانوحیزبیئێمهوئهزموونمانلهبواریوتووێژدا
بهئێمهدهڵێکهڕێژیمههمیشهوتووێژیبۆمهبهستیبهدخوازانهو

خراپکارانهیخۆیبهکاربردوه.
گرینگەکانی بایەخە لە یەکێک وەک دێموکڕاسی باسی کە یان
وهک ههم دێموکراسی کە هاتوە دەکرێ، حیزبدا لە نهادینەکراو
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حیزبی ڕێكخراوهیی و سیاسی ژیانی کارپێکراوی ئیدهئالێكی
دێموکڕاتوههموهکگونجاوترینبهستێنبۆگفتگۆوچارهسهری
ئێمهیه. حیزبی بههاکانی و ئامانج پێشهوهی ڕیزی له کێشهکان،
و نهتهوایهتی مهسهلهی ئێمه خهباتی ئهولهویهتی ههرلهوکاتهدا
پرسیکوردلهڕۆژهەاڵتیکوردستانه.ههربۆیهجۆریمامهڵهمان
لهگهڵپرۆسهسیاسییهکانیدهرهوهیکوردستانوئایندهیئێران
پێشههمووشتێكلهسهربنهمایتایبهتمهندییکوردستانوپرسی
کورده.هاوکاتخهباتبۆچارهسهریپرسیکوردلهئێراندانابێ
ئهوڕاستییهمانلێبشارێتهوهکهکوردیهکنهتهوهیهوکوردستان

یهکنیشتمانهدابهشکراوه.
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د. مەحموود عوسمان:
حیزبی دێموکرات ڕووسوورە
لە مێژووی کورددا و بۆ ئەم

ڕووسوورییەش نرخی زۆری داوە

دیمانە
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ئەوساڵحیزبیدێموکراتیکوردستانجێژنی٥٧ساڵەیدامەزرانی
حیزبی خەباتی دەیە هەشت بە نزیک مێژووی دەگرێ. خۆی
دێموکراتلەحاڵێکدایەکەئەمحیزبەبۆوەدەستهێنانیمافەکانی
بەردەوامدایە خەباتێکی لە هێشتا کوردستان ڕۆژهەاڵتی خەڵکی
دێموکرات حیزبی ڕۆژهەاڵتە. دەرەوەی لە سەرکردایەتییەکەی و
ڕزگاریخوازانەی بزووتنەوەی مێژووی شارەزایانی ڕوانگەی لە
لەبەردەمبارەگاینەتەوەکەی کوردەوەیەکێکلەوحیزبانەیەکە
هۆکارەکانی ناسراوە. سەربڵند و ڕووسوور حیزبێکی بە خۆیدا
بزووتنەوەی لەسەر دێموکرات کاریگەریی و ئەوسەربڵندیەچیە
کوردچییە؟دوکتۆرمەحموودعوسمانکەسایەتییسیاسیکورد
حیزبی دامەزرانی ساڵەی ٥٧ یادی لە و تایبەتی وتووێژێکی لە
پرسیارێکی چەند و پرسیارانە ئەو جوابی کوردستاندا دێموکراتی

دیکەدەداتەوە.
کاک دوکتور سەرەتا زۆر سپاس بۆ بەشداریت لەم وتووێژە

زۆرسپاس
با لەپێشدا باسی ئەوە بکەین کە سەرەتای ناسینی جەنابەت 
لەگەڵ حیزبی دێموکراتی کوردستان و  ڕێبەرانی ئەم حیزبە بۆ 

کەی دەگەڕێتەوە؟
بەقسە ئێمەش  پیرۆزەو یادێکی بێگومان بێن. بەخێر پێشەکی
کردنبەشدارییتێدادەکەین،منهەرلەسەرەتایکاریسیاسیمەوە
ناسیومن،حیزبیدێموکراتئەوەندەیبیرمبێتەوەساڵیپەنجاکان
کۆلێژی لە پزیشکی زانکۆی لە بووین، قوتابی ئەوکات ئێمە کە
هات کە دیوە، قاسملووم دوکتور وەختە ئەو بەغدا لە پزیشکی
لەوێوەبەنهێنیپارتیدێموکراتیکوردستانیعێراقڕەتیانکردبوو
ئەوەش پێش  ناسیوە. ئەوم من وەختەوە لەو پراگ، بۆ چووبوو
لەوکاتەناسیاوییدیکەمانلەسەرحیزبیدێموکراتهەبوو،چۆنکە
هێندێکیانبەنهێنیلەبەغدابوونولەشوێنیدیکەکاریاندەکرد.
لەدەرەوەشلەشەستەکانەوەکەهاتوچۆیدەرەوەمکردوەوەکوو
نوێنەریشۆڕشیئەیلوولومەالمستەفابارزانیدایمەلەپاریسو
بەتایبەتیلەشوێنیدیکە،برایانیحیزبیدێموکراتماندەدی،لەبەر
ئەوەلەکۆنەوەتێکەاڵویانبووم،بەاڵمچونکەهەمووئیشەکانئیی
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ئێمەشوئییئەوانیشنهێنیبووەزۆردەرنەکەوتوە،بەاڵمئاگادار
بووینلەخەباتولەتێکۆشانولەوەیکەکردوویانەیانئەیان

کرد.
کاک دوکتور کاریگەریی حیزبی دێموکرات وەکوو یەکەم حیزبی 
چۆن  بەگشتی  کوردستان  بزووتنەوەی  سەر  لە  کورد  مودێڕنی 

دەبینی؟
حیزبیدێموکراتبێگومانحیزبێکیکۆنە،لەحیزبەکانیدیکەش
کۆنترە،یانیلەچلوپەنەجاوەکەدامەزراوەوپێشئەوەشچەند
ساڵیشژکافبووە،ڕەبتیانپێکەوەهەیە.دامەزراندنیشیلەمەهاباد
بووە،کۆماریکوردستانیشکەناسراوەشەخسێکیوەکووپێشەوا
هەیە. کاریگەریی هەمووی ئەوانە بووە، محەممەدسەرۆکی قازی
حیزبیدێموکراتزۆرناسراوەوناسینێکیتەواویهەیەوکۆنەو
زیاترلەحیزبەکانیدیکە.بێگومانلەکۆنەوەخەباتیکردوەبەاڵم
کە بووە حیزبانە لەو یەکێک دێموکرات، بیزانمحیزبی من ئەوەی
بزووتنەوەیڕزگاریخوازییکورد،حیزبەکانی بۆ نەبووە زەرەری
داوە،حیزبی بزووتنەوەکە لە و لەخۆیان ترزۆرجارزەرەریان
بۆ کردوە هەبووە.خەباتی  زەرەری کەمتر لەوشتانە دێموکرات
بۆ داوە هەوڵی داوە. بۆ هەوڵی توانیبێتی ئەوەی و خۆی واڵتی
دێموکراسیلەئێران،ولەگەڵالیەنەئێرانییەکانیشهاوکاریکردوە

وهاوکاتیشبۆئۆتۆنۆمیبۆکوردستان.
لەدەرەوەشهەوڵیلۆبییداوەولەگەڵئەمواڵتوئەوواڵت
بوارەدا لەو بوون. ناسراو زۆر هێندێکیان کە وسەرکردەکانیان

کەسانیناسراووەکوودوکتورقاسملوودوکتورسەعید
ئەوەیکەلەوانەگرینگترەبەڕەئیمنولەزۆرشوێنیشباسیشم
کردوەشێوازیهەڵسووکەوتیدێموکراتلەگەڵواڵتانیداگیرکەری
لە پێوەندیمان سنوورەکە بەر لە ئێمە ئەوکاتە بوو، کوردستان
وەختێک هیچ بەاڵم عێراق لەگەڵ ئەوانیش و هەبوو ئێران گەڵ
زەرەری کە نەکردوە عێراق و حکوومەتیسەدام لەگەڵ شتێکیان
دوکتور دێتەوە بیرم موهیمە، زۆر ئەوە هەبێ. عێراق کوردی بۆ
قاسملووبەڕەحمەتبێزۆرئەهاتوئەچوودەیانەویستلەبەغدا
تەرتیبیچاوپێکەوتنێکیبۆبکەنلەگەڵسەدام،چەندجارێکخۆی
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سەددام ئەگەر من ئەیوت و بێ تێکەاڵو نەیدەویست دزیەوە، لێ
بکەین، مەدحی  ئەیهەوێ ئەویش و دەرئەچێ تلویزیون لە ببینم
بەوشێوەیە کورد هەیەسەرکردەی کەم بکەم. ئەوە ناتوانم منیش
فکربکاتەوە،ئەودەیتوانیزیاترکەڵکوەربگرێ،دەیانتوانیچەک
وەربگرن،پارەوەرگرنبەاڵمقەتنەیانویستبچنەئەوخانەیەکە
بەزەرەریکوردیعێراقبێ،ئەوەشتێکیگرینگەبەقەناعەتیمن
لەبەرئەوەپەیوەندییەکانیانلەگەڵڕژێمیبەعسولەگەڵسەددام
کەمبووبچووکببوو،دەسکەوتیکەمبوو،بەاڵمگوێیاننەئەدایە.

ئەوەکارێکینیشتمانپەروەرانەوباشە.
بۆ چی  دێموکرات  ئەم شێوە سیاسەتەی حیزبی  دوکتور  کاک 
دەگەڕێتەوە؟ هێندێک کەس دەلێن ئەمە پابەندی حیزبی دێموکراتە 

بە ڕەچاو کردنی ئەخالق لە سیاسەتدا.
-منوایئەبینمئەواننەیانویستوەدەسکەوتێکیانهەبێلەسەر
و بمانهەوێ ئەزانن خۆتان تر. پارچەیەکی کوردی حیسابی
نەمانهەوێجوغرافیاوایکردوەکوردیعێراقدەبێپەیوەندیبە
ئێرانوتورکیەهەبێ،کوردیئێرانلەگەڵعێراقیهەبێوئەویتر
لەگەڵئەوەیتر،جوغرافیاکەمانوایە،بەاڵمئەوپەیوەندییانەدەبێبە
شێوەیەکبێلەسەرحیسابیکوردیئەوپارچەیەنەبێ.ئێستائێمە
ئێران کوردی لەسەرحیسابی نابی دەکەین ئێرانەوە بە پەیوەندی
عەینیشت. تورکیەش و بگەیەنین ئێران کوردی بە زەرەر و بێ
ئەوان)حیزبیدێموکرات(ڕەچاویئەوەیانکردوەوتوانیویانەلەو
پەیوەندییەکەهەیانەئەوبااڵنسەڕابگرن.ئەوەگرینگە،حیزبیتر
هەبوولەکوردستانیعێراقئەوبااڵنسەیانڕانەگرتوە،نەیانتوانیوە
ڕایبگرن،لەبەرئەوەبەڕەئیمنئەوکارەیحیزبیدێموکراتیەکێکە
لەخاڵەگرینگەکانوخاڵەئەرێنیەکانیئەوحیزبە،ئەوەشلەخەباتدا

جێگایتەقدیرە.
کاک دوکتور جەنابت هەم باسی کاک دوکتور قاسملووت کرد، 
لە  خەباتی  دۆخی  ڕەچاوی  کە  دێموکرات  حیزبی  باسی  هەم 
پارەچەکانیتر کردوە، بەاڵم  حیزبەکانی دیکە ئەوەیان نەکردووە، 
چەند جاریش دیومە لە وتووێژەکانتدا ڕەخنەی ئەوەت گرتوە کە 
بۆچی ڕێگا دەدەن جەعفەر سەحراروودی کە دوکتۆر قاسملووی 
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تێرۆر کردوە بێتە هەرێمی کوردستان.
بەڵێمنبەردەوامباسمکردوە،ئێستاشباسیدەکەمئەڵێمبکوژی
ڕێگای بۆ سەحراروودیە جەعفەری ناوی کە قاسملوو دوکتور
ئەوکات کە ڕەفسەنجانییش کوردستان، هەرێمی بێتە ئەدەن پێ
کە میکۆنووسدا دادگای لە تاوانبارانە، لە یەکێک بوو سەرکۆمار
لە تێرۆرکرانیدوکتورسەعیدبووهەموویدەرچووە. بە تایبەت
کەیسیدوکتورقاسملوودادایانخست،نەیانهێشتلەدادگابیکەنەوە.
لێمان هەیە خەڵکیش کردوە، باسم شوێنێک هەموو لە و هەمیشە
عاجزبووەبەاڵممنبەئەرکیئەزانمهەمیشەباسیبکەم،کابرایەک
لە موزاکرە، ژووری لە کردوە شەهید نەتەوەیی ڕێبەرێکی هاتوە
ژووریدانیشتن،چۆنتۆئەبێبیبینیوپێشوازییلێبکەی؟ئێران
لەگەڵ پەیوەندی بۆ لێپرسراو بە کردوویەتی کورد ئیهانەی بۆ
هیچ وتوە خۆمانم دۆستانی بە کوردستان، باشووری حیزبەکانی
نەبێئەوەقەبووڵنەکەن،ئێوەدەڵێنئێراندایناوە،دەتواننپێیان
بڵێنیەکێکیتردابنێن،ئەمکابرایەچییەدێتوئەچێ؟لەبەرئەوە
منهەمیشەباسمکردوەوەکووواجیبێکوحەقیخۆشێتیکەهیچ
وەختێکئینسانئەوەیلەبیرنەچێوهەمیشەداوایدادگاییئەوانە
بکا،ئەوانەیکەبکوژنوئەوانەکەبەرپرسیئەوتیرۆرانەبوون،
بەتایبەتیلەشەهیدکردنیدوکتورقاسملوولەژووریموزاکرە.تۆ
دەبێداوایموحاکمەیئەوانەبکەینەکبیهێنیپێشوازییلێبکەی،

هەمیشەئەوەموتوەوبەئەرکیدەزانمکەباسیبکەم.
کوردی  بزووتنەوەی  مێژوویی  شارەزای  جەنابەت  دوکتۆر 
هەموو  ئەم  گەڵ  لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  کە  ئاگاداری 
خەبات و تێکۆشانە دەیان ئەندامی ڕێبەریی شەهید و تیرۆر کراون 
بە هەزاران ئەندام و پێشمەرگەی شەهید کراون، بەاڵم هەر کۆڵی 
نەداوە و وەک خۆت باست کرد یەکێک لە حیزبە دیارەکانی نێو 
بزووتنەوەی کوردستانە، ڕەمزی کۆڵنەدان و بەردەوامیی حیزبی 

دێموکراتی کوردستان لە چیدایە؟
حیزبیدێموکراتلەچاوحیزبەکانیترناخۆشییزۆریدیوە،زۆر
کێشەیدیوە،چونکەلەبەرامبەرڕێژیمێککاریکردوەکەخوێنڕێژ
بووە،فێلبازبووە،بەرانبەرەکەیهەموویفێڵوغەدروئەوشتانە
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بووە،ئێستائێمەلەعێراقئەوهەمووخەباتەمانکردوەلەگەڵئەوەی
کەعێراقیشلەگەڵئێمەخراپەیزۆرکردوە،بەاڵمئیرانهەمووی
بەغەدرلەبەینبردوە،قازیمحەممەدوجەماعەتەکەیبەغەدر،
دوکتورسەعیدبەغەدر،قاسملووبەغەدر،سمکۆبەغەدر،ئیران
هەمووئەوانەیبەغەدرکوشتوە،زەمانیشاوزەمانیئەمانەش
عینیشتەبگرەئەمانەخراپتریشن.ئێستابەرامبەریئێمەڕێژێمی
کیمیایی کردوە، ئەنفالی کردبێ، زیاتر کوشتاری ڕەنگە سەدام
کردووین،وێرانکاریکردوەزۆرزیاترلەئێرانیکردوەبەاڵمبەو
غەدروفڕوفێڵەیئێرانییەکانئەماننەیانکردوە.لەبەرئەوەبەڕای
مندێموکراتزۆربەیسەرکردەکانیلەکیسداوە،سەرکردەکانی
وەختێ بوون، مێژوویی سەرکردەی دەزانی خۆت بوون موهیم
شەهیددەکرێنکاریگەرییانلەسەربزووتنەوەیکوردهەیە،تاچ
بگابەلەسەرحیزبەکە،بەاڵمدیسانیشماونولەسەرخەتیخۆیان
ڕۆیشتوونوخەباتیانکردوە.تەنهاشتێککەمنگلەیملێیهەیە
وڕەخنەملێیهەیەئەوەیەکەلێکجیابوونەتەوەودووبەشن.
دەبێببنەوەبەیەک.ئێستاشئومێدوارمهەتازووترەلەمزرووفە
ناخۆشەیدنیاکەهەیەکەکوردڕۆژبەڕۆژپەراوێزئەخرێیەک
بگرنەوە،دەبێبەیەکەوەئەگەرشتێکیانپێیئەکرێبیکەن،ئەگەرنا
و جیابوونەوە لێک هەیە. هەر کە تیکۆشانیان و خەبات درێژەی

یەکنەگرتنەوەیانخاڵیالوازیئەوانەبەڕاستی.
بوو  ئامادە  دێموکرات   حیزبی  فەرمووت  وەک  دوکتور  کاک 
بدا،  خۆی  لە  زەرەر  نەتەوەییدا  بااڵی  بەرژەوەندیی  پێناو  لە 
دیکەی  بەشەکانی  سیاسی  کاروباری  لە  دەستێوەردانی  هاوکات 
کوردستان نەکردوە، لە ڕۆژی ئیمڕۆدا وەک باس دەکرێ، ئەوە 
هەم زەروورەتێکی حەیاتییە وهەم بەداخەوە هێندێک الیەن وەک 
جەنابەت فەرمووت ڕەنگە نەیپارێزن و دەستێوەردان لە سیاسەتی 
بە  نووسەرێکی  هاوکات  بکەن.  کوردستان  دیکەی  پارچەکانی 
ناوبانگی فەرانسەییش هەر ئەو نەزەرەی جەنابتی هەیە، دەڵێ 
حیزبی دێموکرات زەرەری لە خۆی داوە، قوربانی بووە، بەس 
لە پێناو ئەوەی کە ڕەچاوی ئەخالقی لە سیاسەتدا کردووە تا 
چەند ئەم ئەخالقە لە سیاسەتدا و پاراستنی ئەخالق لە دنیای 
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کە  ئەوڕۆکە  لە ڕۆژی  پێویستە؟ وەک  ئیستای کوردا  سیاسەتی 
جەنابەت فەرمووت تا چەند پێویستە؟

یەک ئێمە نەچێ لەبیر ئەوەمان چونکە پێویستە زۆر من بەڕای
نەتەوەین،نەتەوەکەدابەشکراوەپێچەوانەیئیرادەیخۆی.هەرکام
نەتەوەییشمان خەباتی هەم و هەیە خەباتی خۆی پارچەکان لە
هەیە،مافیچارەنووسمانهەیە.بەاڵمئەوەیپێویستەلەخەباتی
نەتەوەیینەکراوە،چەندجارهەوڵدراوەبۆنموونەکۆنگرەیەکی
نەتەوەییببەسترێوئەمحیزبانەکۆبنەوە.بیرمدێویەکەمجار
سااڵنیحەفتاکانلەبەیرووتخەریکبوون،دوکتورقاسملووشی
بێلژیک لە بوون پاریسخەریک لە  ئەوکاتە. بوو لەوێ بوو، تێدا
خەریکبوون،حیزبەکانئەهاتنوئەچوونبەاڵمڕیکنەدەکەوتن
وهەتائێستاشڕێکنەکەوتن.منوتوومەدووهۆکاریسەرەکی
خۆیان، بەینی لە گەورەکان حیزبە ناکۆکی یەکێکی هەبووە.
دووهەمیشدەستێوەردانیئێرانوتورکیەکەنەیانهێشتووەسەر
بگرێ.حیزبەکانیشپەیوەندییانهەبوولەگەڵئێرانوتورکیە.بەاڵم
دێموکراتلەگەڵئەوانەتەڕەفنەبووە،نەشەڕیلەگەڵحیزبێکی
بۆ تر. الیەکی دژی الیەک لەگەڵ تەرەف بە بووە نە هەبووە، تر
وێنەدێموکراتکێشەیلەگەڵپککزۆربووە،شێوەیخەباتیان
شێوەیئیشکردنیان،بەسدێموکراتبەالینەرمیداجوواڵوەتەوە
هەبووە وا وجاری الیەنەوە لەو نەبێ. دروست کێشە ئەوەی بۆ
خۆشیانزەرەریانکردوەلەوەبەڕاستی.فەترەیەکئێمەویستمان
کۆنگرەیەکینەتەوەییببەسترێوهەوڵیشدراپێشچەندساڵێک،
بەاڵمدیسانتێکچۆوە.چونکەپککلەگەڵیەکیەتیوپارتی
وبەتایبەتلەگەڵپارتیکێشەیانهەبوو.شەڕنەبووبەاڵمدیسان
ناکۆکیی،مەسەلەنپککهاتگوتیدەبێنیوەیکورسییەکان
لە لێکرا.منچوومەالیان هەموویبۆمنبێ،دێموکراتغەدری
نییەقەیناکابا بابەتەمانکرد،وتیانگرینگ کۆیەبەسباسیئەو
کورسییکەمتربێبەالمهەرکارەکەڕێکخەن.بۆنموونەجاری
واهەبووەلەوئیختالفاتانەیکەهەبووەدێموکراتنەیویستوەکێشە
دروستکا،ئەگەرتوانیبێتیحەلیکردوەوئەگەریشنەیتوانیبێدژ
نەبووە.ئەمەگرینگەوتەئسیریهەیەوزۆرجارزەرەریانکردوە
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نەیویستوە و کردوە قەبووڵ زەرەرەکەی دیسانیش بەاڵم خۆیان
زەرەرلەنەتەوەکەیبدا.ئیستادەبینینمەسەلەندێموکراتلەگەل
ئەوهەموووەزعەیکەهەیەتیئێراندێتیرۆریانئەکا،مووشەکی
تێئەگرن،وەکباسمانکردسەرکردەکانیانتیرۆرکردوون،ئێران
دیسانیش بەاڵم هەیە دەسەاڵتی و دەچێ و دێت خۆی کەیفی بە
لە ئەکا.زۆرزیاد دێموکراتموراعاتیوەزعیکوردستانیعێراق
پێویستزەختنەلەیەکیەتیونەلەپارتیوحیزبەکانیدیکەناکاو
موراعاتیانئەکا.خەڵکگلەییشیلێدەکاباشەتوئەوهەمووشتەت
بەسەردێبۆقسەیەکناکەیبەیانییەدەرناکەی.وەکوتمزەربەی
لێخواردوەبەڕاستیبەاڵمئیترویستوویەتیخۆیزەربەکەبخوا،
نەکزەرەرلەبەرژەوەندییەگشتییەکەبدا.ئەوانەخاڵیموهیمنلەو
ناحییەوە.تێگەیشتوونکەپارتیویەکیەتیلەگەڵئێرانپەیوەندییان
هەیە،مەجبوورنبەعزێکشتبکەنولەوەزیاتریشڕۆیشتوون
بەقەناعەتیمن.لەگەڵپەکەکەئەمەنەبووە.بۆنموونەئەوڕەچاو
بۆ کردنەیدێموکراتبۆوەزعیباشوریکوردستانکردوویەتی
ئەوەیکێشەیاننەبێوخۆشیزەرەریتێداکردووە،پککبەو

شێوەیەنەبووە،ئەمەهەیەئەمشتانەواقعین.
ئەمانەی کە باست کرد لە کۆتاییدا نیشاندەری ئەوە نییە کە 
گەلی  بزووتنەوەی  مێژووی  لە  ڕووسوورە  حیزبێکی  دێموکرات 

کورددا ، هەروەک ئەوەی کە ئێستا هەیە؟
بەڵێڕووسووردەرئەکەوێ،تەبعەنڕووسوورییەکەنەرخیهەیە،

ودێموکراتئەونەرخەیداوە.
حیزبی  ئێستای  ڕێبەرانی  لەگەڵ  پێوەندیت  دوکتور  کاک 

دێموکراتدا چۆنە؟
وەڵاڵپێوەندیمانباشە،لەگەڵمامۆستاعەبدوڵاڵحەسەنزادەلە
کۆنەوەپەیوەندیمانهەیە،لەوبەریشکاکمستەفاهیجری.کۆنەکان
ئەناسموئەوانیتریشبەاڵمماوەیەکەنەچوومبۆالیان.بەڕاستی
من دەنا بووە پەیدا ڕەزمە و بەزم و کورۆنا ئەم فەترەیەش ئەم
ئیتر بەاڵم بەینیان لە ئەکەم خێریش قسەی ئەچم ئەدەم. سەریان

هێشتاهەردووحیزبنئۆمیدوارمببنەوەبەیەک.
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کاک دوکتور ئێستا کە بەرەو یادی ٥٧ ساڵەی دامەزرانی حیزبی 
دێموکرات دەچین، جەنابەت چ قسەیەکەت بۆ الیەنگرانی حیزبی 

دێموکرات و بە تایبەتی بۆ خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەیە؟
وەڵاڵ من زۆر پیرۆزبایی لەو یادە ئەکەم، بە هەموو شێوەیەک 
و  زۆر خراپە،  زۆر  کە  ئەکەم  ئێران  ئەو سیاسەتانەی  ئیدانەی 
مووشەکی لەسەر ئێمە تاقی کردەوە. ئەوە کەم نییە، ئەمریکاش 
ئێران  کە  ئەکەن  ئیدعا  شەوڕۆژ  کە  ئەمریکا  بوو.  بێدەنگ 
تیرۆریستە و بەداخەوە بۆ کورد کوشتن قسەیان نەکرد. لەبەر 
زۆر  زۆر  کە  دەکەم  ئێران  ئیدانەی سیاسەتەکانی  زۆر  من  ئەوە 
خراپە و هێشتا چاالکانی کورد لە سێدارە ئەدەن و زۆر کاری دژە 

مرۆڤانەی دیکە ئەکەن.
ساڵەی ٥٧ بۆ دەکەم دێموکرات حیزبی لە پیرۆزبایی دیسان
دامەزرانی،ئۆمێدەوارمکەوابتواننلەویادەبیرلەوەبکەنەوە
ئەگەر بخوێنییەوە دووال هەر بەرنامەی چونکە بگرنەوە. یەک کە
پێتنەڵێنئەوەئەوەیەلێکیانناکەیەوەو،جیاوازیەکیفکرینابینم،
یەک کە هاتوە ئەوە وەختی نێوانیاندا، لە نابینم جیاوازیسیاسی
پەیدابووە، تێدا ئێستاکیشەیزۆرگەورەی بگرنەوە.چونکەدنیا
نەکئێمەڕۆژهەاڵتینێوەڕاستبەڵکووهەموودونیا.جالەبەرئەم
بارودۆخەپێویستمانبەوەهەیەکەخۆمانیەکگرتووبین،یەکگرتنی
و هەبێ شتێکمان هەبێ، دەورێکمان تۆزێ ئەوەی بۆ کلیلە ئێمە
بەڵکوو کوردییەکانیش حیزبە هەموو بکەین. لوبیگەری بەیەکەوە
نەتەوەییان شتێکی ببەستن، نەتەوەیی کۆنگرەی بتوانن بەیەکەوە

هەبێلەدەرەوە،نوێنەریانهەبێ،
منئۆمێدوارامئەوەیکەمنداوامەلەمیادەئەوەیەکەوائەوە
بکرێویادیشەهیدەکانلەبیرنەچنکەقازیمحەممەدپێشەواو
هاوڕێکانیشەهیدبوون،ئەوکاتدێموکراتیەکبووە،کەدوکتور
قاسملووشەهیدبووەدێموکراتیەکبووەودوکتورسەعیدشەهید
بووەحیزبیەکبووەهیچنەبێلەیادیئەوشەهیدانەبەیەکەوە
بن.وایلێهاتووەبەداخەوەمەسەلەنمندەعوەتمئەکەنسەیر
دەکەییادیقازیمحەممەدبەجیائەکەنەوە،یادیقاسملووبەجیا،
بکەنەوە،مندۆستی یادیان بەجیا ئەگەر نایەم هیچیان بۆ نایەم
هەمووتانمبەاڵمبۆبەیەکەوەنایکەن؟ئەوناکۆکیوشتانەدەبێ
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بەرتەرەفبکەنوڕێکبکەونوهاوکاربنوئێمەشوهاووالتیانی
خۆشیانلەڕۆژهەاڵتیکوردستانپشتیوانیانئەبنوبەهێزتریش

ئەبن.
و  هەڵسوکەوت  ئەو  پرسیار،  دوایین  وەکوو  دوکتور  کاک 
کوردستانی  پانتایی  لە  دێموکرات  حیزبی  کە  سیاسەتانەی 
گەورەدا کردوویەتی تا چەند بۆ ئێستای کوردستان و پرسی کورد 

پێویستە؟ 
ئەیڵێم؛حیزبەکوردستانییەکان ئێستاش منهەمیشەگوتوومەو
هەموویانئەوەیانلەبیرنەچێئەگەرچیخەباتئەکەنلەپارچەیەک
بیکەی، ناتوانیهەرچیتدەوێ یانی نەتەوەیەک. لە بەالمبەشێکن
دەبێحیسابینەتەوەکەبکەیپەیوەندیلەگەڵدەوڵەتانکەئەکەن
هەیانە. دەوڵەتان کە نەبێ پارچانە ئەو کوردی حیسابی لەسەر
ڕاستە هەبووە براکوژی کۆندا لە بن، یەک هاوکاری بدەن هەوڵ
ئێستانەماوە،بەالمهیچنەبێهاوکارییسیاسیلەبەینیانهەبێ.
هەموویانبەیەکەوەحیسابیئەوەبکەنکەکوردنەتەوەیەکەوپارچە
پارچەکراوە،ئەمبەرژەوەندییەبخەنەپێشبەرژەوەندییکەسیو
حیزبیبۆئەوەیبەیەکەوەکاربکەنوبتواننئەگەرشتێکیباشیان
پێیئەکرێبۆمیللەتەکە.ئەومیللەتەزۆریقوربانیداوە،کوردلە
حیزبەکان نابێت ڕۆیشتوە، لەبەر خوێن زۆری پارچەکان هەموو
ئەوەیانلەبیربچێ،نابێئەویانلەبیربچێکەئەوهەمووشەهیدە
وقوربانییەوماڵوێرانیەیکەکراوەئەمانبەمشێوەیەدژییەکبن
یاکێشەیانهەبێ.حیسابیبەرژەوەندییەگشتیەکەبکەن.حیزبایەتیی
ڕێک هاوبەش خاڵی هەندێ لەسەر بتوانن و بنێن بەالوە تەسک
بکەون.بەرژەوەندینەتەوەییچییەئەوەبکەنونەهێڵندەوڵەتانی
داگیرکەرتورکییە،ئێران،یائەوانیترسوودلەوناکۆکییانەوەربگرن

بۆبەرژەوەندیخۆیان.
زۆر سپاستان دەکەم کاک دوکتور، سپاس کە لەم یادەدا بەشداریی 
ئەم وتووێژەت کرد و باسێکی تێروتەسەلت لە بزووتنەوەی کورد 

و بە تایبەت حیزبی دێموکرات کرد.
ئێوەشپایەداربن.
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  ڕەوتناسیی دامەزرانی
  حیزبی دێموکراتی کوردستان

شاڕوخحەسەنزادە
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»ڕەوتــیسیاســییکــوردلــەڕۆژهــەاڵت،ســەرەتابــەبزووتنــەوەی
شــێخەکانلــەکۆتایــیهاتــنبــەدەســتەاڵتیمیرنشــینەکــوردەکان
کــورد ڕەوتــیسیاســیی درێــژەی و کۆمەڵــگا نێــوان بۆشــایی و
ــییەکــەمڕێکخــراویکــوردی ــەدامەزران ــرب ــدەکاودوات دەســتپێ
پەنگێکــیبــەڕۆژدەداتــەوەولــەدامەزرانــیدووهــەمڕێکخــراودا
دەگاتــەســەرچڵەپۆپەیداخوازییــەشۆرشــگێڕییەکانیخــۆی،حیزبــی
دێموکراتــیکورســتانوەکیەکــەمحیزبــیمۆدێــرن،ڕەوتــیخەباتــی
کــوردلــەڕۆژهــەاڵتدەگرێتــەدەســتوڕیالیســتییانەدرێــژەبــە

خەبــاتدەدا.«

کــە دیــار گروپێکــی و کۆمەڵــە دامــەزراوە، لــە بریتییــە ڕەوت
بێجگــەلــەبناخــەیهــزری،جۆرێــکڕەوشــتیکۆمەاڵیەتیشــیهەیــە.
تایبەتمەنــدیســەرەکییان )خســروپناه،٩:١٣٨٨(ڕەوتــەکانســێ

ــە: ــنل ــەبریتی ــەک هەی
١،کۆمەاڵیەتــیبــوونوهەبوونــیجۆرێــکلــەڕەوشــتیتایبەتــی

کۆمەاڵیەتــی.
٢.بوونیدامەزراوەوکۆمەڵە.

ــاروهەڵســووکەوتی ــیبەرچــاوودی ــە،هزرێک ــیبیرۆک ٣.هەبوون
تایبــەتبــەئــەو.

چلۆنایەتــی وێژمــان، ناســینی لــە بریتییــە ڕەوتناســی کەوابــوو
بیچمگرتــن،ناســاندنیدامەزرێنــەرانوکەســایەتییەناســراوەکان،
هەروەهــاکاریگەریــانلەســەردامــەزراوە،گرووپیهــزری،کلتووری،
سیاســیوئابــووریهەیە)پێشــوو،١٠(.ڕەوتێکــیسیاســیبــەمانــای
شــەبەنگێکیبەربــاڵویهــزری،ئایدئۆلــۆژی،سیاســیوبڕواییــە.
ڕەوتێکــیسیاســیمێژوویەکــیدیــاریهەیــەوالیەنەکانــیگــووران
هەتــاگەشــەوئامانــجوشــێوازیخەباتــیسیاســیخــۆیدەناســێنێ.
بەشــێوەیەکیگشــتیڕەوتەکۆمەاڵیەتییەکانبەســەرچوارلێڕوانین

دابــەشدەبــن:
کــە کۆمەاڵیەتیــن کۆمەڵەیەکــی و دامــەزراوە هــزری؛ ١.ڕەوتــی
لەســەربناخــەیهــزروڕوانینــیزانســتیهەڵچنــراوەوزیاتــرلــە

بەســتێنیبیــروئەندیشــەداچاالکــن.
٢.ڕەوتگەلــیکلتــووری؛دامــەزراوەوکۆمەڵەیــەککــەبــەرلــەوەی
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بــاسلەســەرپرســگەلیفەلســەفیوکەالمــیبکــەن،چاالکــیکلتووری
ــوورکار ــگوکلت ــرلەســەرفەرهەن ــەوزۆرت ــانهەی وپڕۆپاگەندایی

دەکــەن.
ــەکــەئاراســتەو ــیسیاســی؛دامەزراوەیەکــیکۆمەاڵیەتیی ٣.ڕەوت
چاالکییەکانــیسیاســییەوزۆرتــرلــەبەســتێنیسیاســیداکاریگەریــی

هەیــە.
٤.ڕەوتــیئابــووری؛ئــەودامەزراوانــەیڕوانینیــانئابوورییــەولــەم

بــوارەداچاالکن.
ــەکارکردەکانــیکۆمەڵناســییسیاســییڕەوتــیسیاســی، یەکێــکل
شــکڵدانبــەدامــەزراوەکۆمەاڵیەتییەکانــیســەقامگیرەکــەگوورانــی
ــی ــی»گڕامێشــی«مەمنوون ــەنێرین ــاوکێشمەکێشــیسیاســیب ــەن ل
»هەژموونییــە«کەوابــووئەمرێکــیسیاســییە،)خرمشــاد،ســادات،

.)٧٠:١٣٩٢
وێنــا ڕەوتــەکان دامەزراندنــی بەســتێنی جۆراوجــۆر ڕەوشــی
دەکــەن،ناســینوشــرۆڤەیدۆخــیبەرلــەهەبوونــیڕەوتبنەمــای
کوردســتانی لــە پێکدێنــێ. مێژوویــی و هــزری الیەنــی ناســینی
ڕۆژهــەاڵتهاتنــیزاراوەکانــیسیاســیوخۆخســتنەســەرمێشــکو
زاران)سوســیالیزم،کۆمۆنیزم،ناســیۆنالیزم،دێموکراســیو...(،شەڕە
مەزنەکانــیجیهانــییەکــەمودووهــەمومــەوداینێوانیــان،ڕەوشــی
هەڵســووکەوتیدەســەاڵتیسیاســی،دۆخــیکۆمەڵگــەبەســتێنبــۆ

ســەرهەڵدانیڕەوتێکــیپڕکاریگــەرخــۆشدەکا.
ڕەوتناســییسیاســیدەرکەوتنــیبیــرینەتەوەیــیبەشــێکیبــۆ
هاتنــیچەمکگەلــیوەکناســیونالیزم،دێموکراســی،کۆمۆنیســتو
سوســیالیزمو...لــەڕۆژئــاوابــۆڕۆژهــەاڵتولەوێشــەوەکوردســتان
دەگەڕێتــەوە.ئەگــەرلــەفەڕانســەتێزەکانــی»مۆنتێســکیۆ«،»ژان
ژاکڕۆســۆ«،ئاوانــگاردیهــزریسیاســیســەردەمیخۆیــانبــوون،
»جێفرســۆن«و»تومــاسپیــن«لــەئەمەریــکاو»جێرمــیبێنتــام«و
»گالدســتۆن«لــەئینگلیــس،»گاریباڵێــدی«،»مێزینــی«لــەئیتالیــالــە
ــە ــکل ــیجۆرێ ــنتیۆریســیەنەکانیناسیونالیســتیوپێکهاتن مەزنتری
ــیئیتالیایــی ــەجیهانبین ــەتب ــیتایب نۆرمــینوێــیسیاســیوڕوانین
نەتەوەگەرایــی ئااڵهەڵگــری ئاڵمــان لــە »بیســمارک« و، بوونــە
و خانــی ئەحمــەدی باســی بوونــی، لەمێــژە لەبــەر ئەگــەر بــووە.
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نەزمێکــی نەبوونــی و کوردســتان لــە بدلیســی میرشــەرەفخانی
سیاســیبەرچــاولــەمیرنشــینەکانینەکــەم،ناکــرێماڵباتــیبەدرخان،
بزووتنەوەکانــیشــێخعوبەیدوڵــاڵ،ســمایلئاغــاو...نەهێنییــەبەرباس
کــەئاڵووگۆڕێکــیعەزیمــیفکــریلــەدەزگایبیرکردنــەوەوئاســتی
کــردەوە. ڕۆژهــەاڵت کــوردی کۆمەڵگــەی نەتەوەیــی وشــیاری
سیاســی بۆشــایەکی نامێنــن، میرنشــینەکان دەســەاڵتی کاتێــک
ئەمنــیبوروکراتیــکڕوودەدا،شــێخەکانبــەتەکیــەودامەزراندنــی
خانەقــاکاندێنــەمەیــدانوتەنانــەتجڵــەویدەســەاڵتیسیاســی
وبزووتنەوەکانیــشبەدەســتەوەدەگــرن،دووتەریقەتــیپڕگرنگــی
نوێــی شــکڵگرتنی لــە »نەقشــبەندی«، و »قــادری« کوردســتان
کــەپشــکی کــوردداڕۆڵــیبەرچاویــانگێــڕاوە ڕەوتــیسیاســیی

تەریقەتــینەقشــبەندیلــەمئاســتەدازۆرتــرە.
ئــەو جیهانــی، دووهــەم و یەکەمــی شــەڕی نێــوان مــەودای
و »ســێڤر«)١٩٢٠ز( پیکــۆ«)١٩١٦ز(، »ســایکس گرێبەســتانەی
»لــۆزان«)١٩٢٣ز(،شۆرشــەکانیکــوردلــەســەدەینــۆزدەوبیســت
هەموویــانســەرەتابــەدەســتپێکیڕوانینێکــی»نەتەوەیی-ئایینــی«
)ناســیونالیزم- و چەپ)سۆســیالیزم-کۆمۆنیزم( ڕەوتــی دواتــر
نەتەوەیــی(کاریگەریــانلەســەربیچمگرتنــیســێڕێکخــراوی»ح،
ئــا،ک«)حیزبــیئــازادیکوردســتان١٩٣٨(،»ک.ژ.ک«)کۆمەڵــەی
ژیانــەوەیکــورد١٩٤٢(و»حدک«)حیزبــیدێموکراتــیکوردســتان

هەبــووە. )١٩٤٥
هــەرکردەوەیــەکدژکردەوەیەکــیهەیــە،هەمــووئــەونەهامەتــی
دەســەاڵتی ســاڵەی بیســت دەورانــی کوردانــەی، دژە کــردەوە و
پــڕلــەزوڵــموخەفەقانــیڕەزاشــا،پــڕۆژەیقاڵکردنــەوەیکــورد
وشــوڤنیزمیفارس)گۆڕینــینــاویشــاروئاواییــەکان،تەحریفــی
و ڕەســەن کلتــووری دەگــەڵ دژایەتــی چەواشــەکاری، و مێــژوو
خۆماڵیــیگەلــیکــوردوپێداگــریلەســەرزوڵــموســتەمینەتەوەیــی،
ســەرکوتیشۆڕشــەکانیکــورد،)ســمکۆ،جافرســوڵتانلــەهەورامــان،
ــوان، ــەمەری ــیســانانل ــیکان ــە،مەحموودخان حەمەڕەشــیدخانیبان
مــەالخەلیــلگۆڕئومــەری)١٣٠٧-١٣٠٨(،بیرهــۆوفەرزەنــدەلــە
کۆمەڵگــە بیروهــزری گۆڕینــی دەگــەڵ هــاوکات ماکــۆ( ناوچــەی
ڕەوتــی دنــەدەری بوونــە نەتــەوە و نیشــتمان پرســی بەنیســبەت
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سیاســییکــوردلــەڕۆژهەاڵتــیکوردســتان.
حیزبیئازادیکوردستان١٩٣٨:

لەگــەڵدەســتپێکیشــەڕیجیهانــییەکــەم)١٩١٤-١٩١٨ز(ســپای
ڕووســیەخــۆیدەئێــراندەکێشــێتوتەنانــەتلەبەشــێکیئاخــی
ئێــراندەگــەڵعوســمانلییەکاندەکەوێتــەشــەڕوپێکــدادان.لەناوچــە
موکریــانوبەتایبــەتلــەشــاریمهابــادکەســانێکدەکەونــەژێــر
کاریگەرییبانگەشــەوبیروبۆچوونیئەوئەفســەرانەیکەالیەنگری
حیزبــیسوســیالدێموکراتی)کۆمۆنیست(ڕووســیابــوونولــەســپای
ئــەوواڵتــەدابــوون،ســەرۆکیئەمانــەکەســێکبــووبــەنــاوی»حەمــە
بــەبەڵشــەڤیەکانیمهابــادناوبانگیــاندەرکــردو هەتیــو«ئەوانــە
دروشــمەکەیانئــەوەبــووکــەدەبــێ،فەقیــروهــەژارســەرکەوێ
وەک کرماشــان دواتــر )٢٦ :٢٠١٩ نەمێنێ)بازیــار، دەوڵەمەنــد و
شــوێنیدەرکەوتنــیسۆســیالدێموکراســیێلێــدێو»ئەبولقاســمی
سیاســییەکانی جووڵــە لــە هەبــووە بەرچــاوی ڕۆڵــی الهووتــی«
سۆسیالیســتەچەپــەکانولەالیەکــیتریــشچاالکییەکانــیحیزبــی
تــوودەلــەکوردســتانوخــۆبــەخــاوەنکردنــیپرســیکــوردڕەوتــی
چەپــیبەســەرفــەزایکوردســتاندازاڵکــردوئیــدیهێــدیهێــدی
ڕەنگــیئاییــنوســەرکردایەتییشــێخوئاغــاکــەپێشــترجڵــەوی

بزووتنەوەکانــیکوردیــاندەدەســتدابــوو،کاڵدەبێتــەوە.
یەکــەمڕێکخــراویسیاســییکوردلــەڕۆژهەاڵتلەهەلوومەرجێکدا
دامــەزراکــەسیاســەتینەتەوەســازیویەکرەنگکردنــیکولتــووری،
ئێــران، لــە ڕەزاشــا فارســی غەیــرە نەتەوەکانــی ئاســیمیلەکردنی
بوونــە کــورد، چەکدارییەکانــی و خێڵەکــی بزووتنــەوە تێکشــکانی
ــاوی»حیزبــی ــەن هــۆکاریدامەزراندنــییەکــەمڕەوتــیڕێکخــراوب
ئــازادیکوردســتان«کــەلــەپووشــپەڕی١٣١٧لەنــاوئــەوهۆکارانەی

باســمانکــردهەڵقــواڵ.
ڕەوشــی هەروەهــا کاروچاالکییەکانیــان بوونــی نهێنــی لەبــەر
پۆلیســیوپڕمەترســییئــەوقۆناغــەنــاویدامەزرێنەرانــیبەتــەواوی
ــن ــەبریتی ــەئاشــکرانک ــۆئێم ــاویبەشــێکیانب ــەاڵمن ــە،ب ڕووننیی
مەحمــوود یاهــوو، کەریــم فروهەر)زێرینگــەران(، »حوســێن لــە
ڕابتــی،حوســێنمیکائیلــی،محەمــەدنانــەوازادە،بــەســەرۆکایەتی
ڕووناکبیــریمهابــادیعەزیــزمــەالزەندی)دوکتــورعەزیــززەنــدی،
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ناکۆکــی زوو زۆر هــەر )٦٥ :٢٠١١ ئەڵمان.)سەردەشــتی، عەزیــز
فکــریلەنێــوئــەوحیزبــەبــووەهــۆیهەڵوەشــانەوەیودابەشــبوونی
ــزئەڵمانــیکــەســەردانیئەڵمانــیکردبــوو ــەرە،عەزی بەســەردووب
ولــەنزیکــەوەشــاهیدیپێشــکەوتنەکانیئــەواڵتــەبــووولەالیەکــی
تــرعەبدوڵرەحمــانزەبیحــیوحوســێنفروهــەربــەالیســوڤیەتدا
شــکانەوە،)باباخانی١٣٧٨:٩(.بەرنامــەیئــەمحیزبــەلــە٢٨خاڵــدا
پێکهاتــووەوالیەنــیسیاســی،ئابــووری،کۆمەاڵیەتــیوکولتــووری
لەخــۆدەگرێ)بازیــار،٢٠١٩:٣٥(شــکڵگرتنییەکــەمڕەوتیڕێکخراو
دێموکراســیخوازی دەگاتــەحیزبێکــی نیوەدیــار تەکووزییەکــی بــە
ــە ــانب ــەوانبڕوای ــیفاشــیزمیپێشــکەوتنخوازیکوردســتانی.ئ ئانت
کوردســتانێکیئــازاد،فــرەنەتــەوە،فرەزمــانوکلتــورەکــەتــەواوی
نەتەوەکانــیکــوردوئاســووریوئەرمــەنلەســایەیکۆمارێکــی
عەلمانــیوســێکۆالردائــازادبــن،بــەوردبوونــەوەلــەمەرامنامــەی
ــی ــە»چینێکی«)زاراوەیەک ــریل ــەالیەنگ ــەوێک ــەدەردەک ــەوڕەوت ئ
دەکا، کرێــکاران و ڕەنجبــەران دایهێنــاوە( مارکــس کــە سیاســییە
کرێــکاران و ڕەنجبــەران ئەنجوومەنــی و مەجلیــس دامەزراندنــی
ــۆڕیو ــەدیکتات ــازادیودژب ــەمەبەســتیئ ــووشــوێنێکب ــەهەم ل
کــۆت هەمــوو هەلوەشــاندنەوەی و هەرەوەزییــەکان دامەزراندنــی
ــچ ــاراننائاســوودەدەکا،هی ــیجووتی ــەژیان ــکک ــدوئیمتیازێ وبەن
لــە کــورد سیاســی ڕێکخــراوی یەکــەم کــە ناهێڵیتــەوە گومانێــک
ڕۆژهەاڵتــیکوردســتانڕەوتێکــیچــەپبووە)بازیــار،٢٠١٩:٣٦(.

ژێکاف)٢٥ی گه الوێژی 13٢1ی هه تاوی)19٤٢ز((.
دهســتپێکردنیشــهڕیجیهانیــیدووهــهم)٩یخهرمانانــی دوای
١٣١٨،یهکــیســێپتامبری١٩٣٩(واڵتــیئێــرانبێالیهنیــیخــۆیلــهو
ــهدووهــۆکاری؛بهرباڵویــیســنوورهکانی ــهاڵمب ــد،ب شــهڕهڕاگهیان
ئێــراندهگــهڵیهکێتــیســۆڤیهتودهرگیربوونــیشــووڕهویدهگــهڵ
بــه بــوو.ســپای»هاوپهیمانــان« بێالیهنییــهسســت ئــهم ئاڵمــان
پاســاویبوونــیســیخورانینیزامیــیئالمانــیلــهئێــرانئــهوواڵتهیــان
داگیــرکــرد.دوابــهدواییهکگرتنــیئینگلیــسوشــوورهویدوای
هێرشــیئالمانــینــازیبۆســهرســۆڤیهتوپێویســتیئــهمواڵتــه
لــه شــهڕ بهرهکانــی بــۆ ئینگلیــس و ئهمریــکا یارمهتییهکانــی بــه
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شــوورهوی،هاوپهیمانــانبڕیاریــاندالــهکۆلیــدۆڕیئێــرانکهڵــک
وهرگــرن،ههربۆیــهئــهوهێزانــهلــه٢٥یئوتــی)١٩٤٥(هێرشــیانکرده
ســهرئێــرانوئــهمواڵتهیــانگــرت.لــهڕۆژی٣یخهرمانانــی)١٣٢٠(،
ســهرهتاهێزهکانــیشــوورهویلــهباکــووروڕۆژهــهاڵتبــهئاســمان
ــا ــیبریتانی ــرهێزهکان ــران،دوات ــردهســهرئێ وزهویداهێرشــیانک
ئێرانیــان داگــهڕانوههمــووشــارهکانی باشــووروڕۆژئــاوا لــه
بههاســانیدهستبهســهردادهگــرتوهــهردووکواڵتبــهرهوتــاران
ملــیڕێگایــانگرتەبــهر.ئهرتهشــیئێــرانخێــراداڕمــا.ڕەزاخــانبــه
ــهدهســهاڵت ــاوازیل ــهتبریتانی ــانبهتایب ــیهاوپهیم ــیواڵتان زهخت
گەیشــتن ئاکامــه بــهو زۆر چهقهیهکــی و گــڕژی دوای و هێنــا
کوڕهکــهیڕەزاخــانواتــهحهمــهڕەزاکــهجێگــرهوهیپێشووشــی

ــران. ــکاریئێ ــهخون ــوو،بکهن ب
دوایکۆتایــیهاتنــیشــهڕیجیهانــیدووهــهملــهســاڵی)١٩٤٥(
ــهی ــهوواڵت ــران،ئ ــهڵئێ ــکدهگ ــیڕێکهوتنێ ــابهپێ ــداســپایبریتانی ـ
ئــهو شــووڕهوی ســووری ســپای هێزهکانــی بــهاڵم کــرد، چــۆل
ههتــا مانــهوه واڵتــه لــهو و نهبــوو پهســهند ال ڕێکهوتنهیــان
دهوڵهتــی کوردســتان و ئازهربایجــان جوگرافیــای ناوچــهی دوو

)٢٠١٩:١٠٢ ڕاگهیاند)حەســەنزادە، لــێ خۆیــان ســهربهخۆی
یارمهتــی بــه کــه نیزامــی پــاشکودتایهکــی لــهساڵی)١٩٢١(ـــدا
ئینگلیــسهاتــهدی،ڕزاخــاندێتــهســهرکاروســاڵی)١٩٢٣(لــهتــاران
تانجــیخونــکاریلهســهرنــاوزنجیــرهیپاڵــهویڕاگهیانــد.ڕووکاری
ئاوەاڵیــیسیاســیلــەتــەواویواڵتــیئێرانــداکاتــیبەســەرچوو.
دەســەاڵتیناوەنــدیئێــرانلــەتــارانهێــزیگــرتوپشــوویلــه
ههمــووانبــڕی.لــەســەردەمیدیکتاتۆریــیبیســتســاڵەیڕەزاشــادا
زۆرداریــینەتەوەیــیگەیشــتەئەوپــەڕیخۆیوشــۆڤێنیزمیفارســی
بــەسیاســەتی بــوو نەتــەوە« ئێرانــیو»یــەکواڵت«–»یــەک
ــە ــرهفارســینیشــتەجێل ــیغەی ــەویوگەالن ــیپەهل ــیڕێژیم فەرم
بانــوویئێران)ئــەونــاوەدەســتکردەیتــازەداتاشــرابوو(،خرانەژێــر

ــی. توندوتیژتریــنســتەمینەتەوەی
سرووشــتیهلهههمبــهرئــهوهەمــووهزوڵــموغــهدرەدژکــردهوه
ــهودهرفهتــهی ــیشــهڕیجیهانیــیدووهــهمئ ههبــێ،ڕهخســانیههل
بــۆکــوردڕهخســاندکــهلــهنهبوونــیدهســهاڵتیپتــهویشــالــه
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ــه ــسل ــیکوردســتان)ئینگلی ــدیڕۆژههاڵت ــهتناوهن ــهبهتایب ناوچهک
باشوورهوهههتاالیلۆرستانوئیالمیگرتبووولهباکووریشهوه
ــی ــوو(بزاڤ ــیشــوورهویداب ــکورمــێدهدهســتهێزهکان ــانزی ههت

کــوردســهرههڵدهنهوه. مافخوازانــهی
»دهوڵهتــیئێــرانبهرنامــهیئــهوهیههبــووکــهکــوردهکانلــه
ناوچــهیورمــێچــهکبــکا،زهختێکــیزۆریــانبــۆدێنــێ،ئینجــا
ژاندارمــیئــازهریشــیعهمهزهببــهکــرێدهگــرێ،لــهئاوریلــی)١٩٤٢(
ڕهوشــیئــهوناوچانــهزۆرئاڵــۆزدهبــێوســەرهەڵدانوپشــێوی
درووســتدهبــێ.لــهونێــوهدابهرهنــگاریوتێکههڵچــوونڕوودهدا،
لــهڕۆژی٢٨یئاوریلی)١٩٤٢(ـــدا(هەشــتیبانەمــەڕی١٣٢١(عێــل
وعهشــیرهتهکانیکــوردینیشــتەجێیدهڤــهروناوشــاریورمــێ
بهڕێــوهدهبهن)کۆچیــرا، ورمــێ شــهقامهکانی لــه خۆپێشــاندانێک
ــهواو ــدداخوازییهکــیت ــریورمــێچهن ــیباژێ ٢٧٥:١٣٦٩(کوردهکان
لــهو شــووڕهوی کونســولی و کاربهدهســتان لــه مهدهنیانهیــان

ناوچهیــهههیــهکــهبریتیــنلــه...
١.زمانیکوردیلهمهدرهسهکاندابخوێندرێ.

٢.تــهواویژاندارمــیبهینــیشــارهکانیخۆیــەومهابــاددهبــێلــهو
ــهدهرێ. ناوچهیــهبچن

٣.کوردهکاندهبێلهکاروبارینهتهوایهتیدائازادبن.
ئۆرگانهکانــی و ئیــداره ههمــوو لــه کــوردان نوێنــهری ٤.دهبــێ

بــن. جێگیــر مهدرهســهکانیش لــه و ههبــن دهوڵهتــیدا
٥.کوردهکاندهبێلهههڵگرتنیچهکئازادبن.

٦.ههروههــاداوایئــازادکردنــی٢٠کــهسلــهگیراوانــیخۆیــان
دهکــهنکــهلــهبهندیخانــهدان.

ــزیشــوورهوی، ــههێ ــێل ــیورم ــهیکوردان ــهوداواکاریان دوایئ
کۆنفرانســێک )١٣٢٠ خهرمانانــی واتــە)٣ی ســێپتامبری)١٩٤٢( لــە
لــهشــاریشــنۆبــهبهشــدارییئاغــاوســهرۆکهکوردهکانــیالی
خــواروویڕۆژئــاوایورمــێوباکــووریکوردســتانیئێــرانبــۆ
لــهمکۆبوونهوهیــهداکــهدوور مــاوهیچهنــدڕۆژبەڕێوەدەچــێ،
لــهچــاویئینگلیســهکانوبهپاســاویزهماوهنــدیکــوڕیقهرهنــی
ــههیــچئاکامێــکو ئاغــایمامــهشگیرابــوو،بەرپرســەکــوردهکانب

ناگەن.)پێشــوو( ئەوتــۆ یهکێتییهکــی
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بــااڵی ئهفســهرانی لــه یهکــێ زهنگهنــه، ئهحمــهد »سهرلهشــکر
لهشــکری٤یڕزائییــهلــهژێــرســهردێری»لهههمبــهربارودۆخــی
ههڵوهشــانی دوای نووســیویەتی: )١٣٢٠(ـــدا« ســاڵی لــه رزائییــه
لهشــکرلــهشــههریوهری)١٣٢٠(،رزائییــهشوهکــووزۆرناوچــهی
تــریواڵتئارامــیوئاساییشــیبیســتســاڵهبــۆنائهمنــیوشــێوان
گــۆڕا،بهشــێکلــهئاژاوهخوازانــیناوچــهیڕزائییــهوهکــوو،عومــهر
برادۆســت و ســۆما ناوچــهی لــه شــکاک( شــهریفی)عومهرخانی
ســهروویڕزائییــه،ڕهشــیدبهگــیجههانگیــریلــهناوچــهیتهرگهوهڕ
بهگــی زێــرۆ ڕزائییــه، ڕۆژئــاوای مهڵبهنــدی لــه مهرگــهوهڕ و
ــه، ــهناوچــهیباالنیــشوناوچهکانــیخــواروویڕزائیی بههــادوریل
لهناوچــهیدۆڵــیخــواروویڕزائییــه»کهوتبوونــه تههــاههرکــی
ســوڤیهت«. یهکێتیــی ئهفســهرانی و بێگانــه کاریگهریــی ژێــر
ــەوەی ــۆئ ــەوتب ــهمبارودۆخــەواڕێک )مســتەفائەمین،٥٢:١٩٩٣(ئ
ــە ــاب ــهواومان ــیبهت ــرنونهتهوهی ــه،مۆدێ ــەمڕێکخــراویتۆکم یەک
نــاوی»کومەڵــەیژیانەوەیکــورد«)ک.ژ.ک(لەســەردارووپەردووی
حیزبــیئــازادیکوردســتانپێــکبێــت.دامەزرێنەرانــیکۆمەڵەکــە
یــازدەکــەسبــوونکــەلــەڕۆژی٢٥یگهالوێژی)١٣٢١(ـــدابهرامبــهر
بــه١٦یئوتی)١٩٤٢(لــهمهابــادکۆبوونــهوهوکۆمهڵــهیژێکافیــان
دامهزراند)ئــهویــازدهکهســهبریتــیبــوونلــه:حوســێنفروهــهر،
عهبدوڵقــادر ئیمامــی، عهبدوڵرهحمــان زهبیحــی، عهبدوڵرهحمــان
عهلــی نانــهوازاده، محهمــهدی تهوحیــدی، نهجمهدیــن مودهڕســی،
ســهدیق کیانــی، عهبدوڵرهحمــان ئهســحابی، محهمــهد مهحمــودی،
حهیــدهریوقاســمیقادری(.)قاســملوو،٢٨:١٩٨٨(ئــهمدامهزراوهیــه
ســەرەتای لــە هەر و دهکــرد چاالکــی نهێنــی ڕیخراوێکــی وهک

ــوون.« ــدابەشــدارب ــیباشــوریشتێی ــەوهکوردان دامەزراندن
ڕێکخــراوی بههێزتریــن ئهوســا کــه هیــوا »ســاڵی)١٩٤٢(حیزبی
چەپــیسیاســیلهکوردســتانیعێــراقدابــوو؛دووکــهسلــهئهندامــه
شــارهزاکانیخــۆی؛واتــه»میرحــاجئهحمــهدومســتهفاخۆشــناو«،
کــهههردووکیــانئهفســهربــوونبــۆدرووســتکردنیپێوهنــدیو
نــارده خۆرهــەاڵت کوردهکانــی لهگــهڵ هاوخهباتــی و هــاوکاری
کــهس چهندیــن دهگــهڵ پێوهندیکــردن دوای ئێــران، کوردســتانی
دهســتهیهک شــههریوهر)خهرمانان(ی)١٣٢١( ٢٥ی ڕۆژی لــه
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ــهنزیــکچۆمــیســابالغبــه ــهباخــیحاجــیداودل الویســابالغیل
ئامادهبوونــینوێنهرانــیحیزبــیهیــوا،میرحــاجومســتهفاخۆشــناو

بــۆپێکهێنانــیڕێکخراوێکــیسیاســیکــوردکۆبوونــهوه.«
وەک کۆبوونەوەیــەک ههتــاوی بانهرمهڕی)١٣٢٢(ـــی مانگــی لــە
کۆنگــرەییهکهمــیکۆمەڵــەپێــکهات.لــەمکۆنگرەیــەداکــەلــهچیــای
بەشــداربوون؛ کــەس نزیکــەیســەد ، گیرابــوو »خوداپهرهســت«
بڕیــاردراکۆمەڵــەبیــروڕایخــۆیلــهگۆڤارێکــدابــاڵوبکاتــەوە.
کۆمەڵــەیژێــکافرێکخراوێکــیناسیونالســیتیونیشــتمانپەروەربوو
ــک ــوردیوهکبهیداخێ ــیک ــنوتوێژەکان وخواســتیســهرجهمچی
بــهرزکردبــۆوهبــەاڵملەبــەرنهێنیبوونــی،نهیدهتوانــیبهئاشــکرا
ئــهوهڕابگهیەنێــت.هــهربۆیــهلــهیهکــهمههنگاوهکانــیدادهســتیبــه

باڵوکردنــهوهیگۆڤــاری»نیشــتمان«کرد.)قاســملوو،٢٩:١٣٦٧(
»ئــەوئایدئۆلۆژییــەیکــە؛ســەرانودامەزرێنەرانــیکۆمەڵــەبینای
کارەکەیــانلــەســەردامەزراندبــوو،لــەکۆنگــرەیدووهەمــیدادانــی
ــەی ــێ:کۆمەڵ ــەدادەڵ ــەیکۆمەڵەک ــیمەرامنام ــەبەندێک ــوو.ل پێدانراب
کوردایەتــی، )ئیســالم، کۆڵەکــەی چــوار ســەر لــە کاف( )ژی-

مەدەنییــهت،ســوڵحوئاشتیخوازی(ـــداڕۆنــراوە.
و دامهزرانــدن بههێزهکانــی ئهســتوونه و ئهســڵ لــه یهکێــک
مهدهنییــهت و ئاشــتی بــه بــاوهڕ ژێــکاف، وجودیــی فهلســهفهی
ئاکادێمــیوههنووکــه؛ بهشــێوهی بــووه،ڕهنگبــێدامهزرێنهرانــی
زانیاریــانلهســهرکۆمهڵگــەیمهدهنــیوشــێوازهکانیکاریســڤیلی
نهبووبــێکــهزۆرسرووشــتییه،بــهاڵمبــاوهڕیقووڵــیبهرپرســانو
ــهمێشــکونهســتیان ــهتل ــیمهدهنیی ــهچهمک ــوردب ــیک خهباتکاران

ــوو! ــهیچنیب داهێالن
ئــەوەیکــەڕوونــەپێگــەیچینایەتیــیدامەزرێنەرانــی)ک.ژ.ک(یەکە
سەربەکوردیشارنشینیوردەبورژوازیبوون)وەلی،٢١:١٩٩٥(،
ئــەوەیەکــەمکۆمەڵــەینەتەوایەتیــیکــوردبــووکــەدامەزرێنەرەکانــی
شــێخوئاغــاکاننەبــوون،بەڵکــووزۆربەیــانلــەچینــیڕووناکبیــرو
ــەی ــیتێگەیشــتوویکۆمەڵگ ــەچین ــوون.ئەمان ــانب ــازرگانوزانای ب
کوردیــنکــەتەنیــابــۆمافەکانــیخۆیــانهەوڵیــاننــەدەدابەڵکــوو

لەگــەڵمافــیگشــتیینەتەوەکەیــانبوون)مەکــداول،٤٩٣:٢٠٠٣(
کۆمەڵــەیژێــکافلــەیەکــەمژمــارەی»نیشــتمان«باڵوکــراوەی
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بیــریئــەمڕێکخــراوەداســەبارەتبــەئامانجــیئــەمڕێکخراوەیــە
بــرایکــوردیخۆشەویســت(:کۆمەڵــەیژێــکاف دەنووســێ:)ئەی
بەپێچەوانــەیهەمــووبەرهەڵســتوقــۆرتوچەڵەمێکــیوەکــوو
پووڵپەرەســتی خۆخــۆری، و دووبەرەکــی خۆبەخــۆ، دوژمنایەتــی
ــورددا ــگایپێشــکەوتنوســەرکەوتنیک ــەڕێ ــەل وبێگانەدۆســتیک
هەیــە،بــەهەمــووهێــزوتوانــایخــۆیتێدەکۆشــێتــازنجیــرو
کەڵەپچــەیدیلــیوژێردەســتیلــەئەســتۆینەتــەوەیکــوردداماڵــێ
ولــەمکوردســتانەلــەتوکوتــەیئێســتاداکوردســتانێکیگــەورەو
ــا ــەسەربەســتیتی ــەبەرهــەمکــەهەمــووکوردێــکب ڕێکوپێــکبێنێت

)٥ :١٣٢٢ بژی.)نیشــتمان،
ــە ــووەول ــیکــەخــۆیئەندامــیچاالکــی)ژ-ک(ب ــیموکریان هێمن
نووســەرانینیشــتمانبــووەدەڵــی:ئەندامانــیکۆمەڵــەلــەهەمــوو
ــی ــوونوجیاوازی ــوردەواریپێکهاتب ــیک ــیکۆمەڵ ــنوتوێژەکان چی
بیــروڕایسیاســیوفەلســەفییانهەبــوو،ئەگــەرچاوێــکبــەئۆرگانــی
بــەالم، دەردەکــەوێ. بــۆ ڕاســتییەمان ئــەو بخشــێنین کۆمەڵــەدا
بیروبــاوەڕیکۆمەڵــەلەســەرەتایدامەزرانییــەوەتــاهەڵوەشــانەوەی
نەتەوەخــوازی بیروباوەڕێکــی محەممــەد، قــازی دەســتی لەســەر
ڕاســتڕەوانەبووبەدرێژاییماوەیهەڵســوورانیوەکڕێکخراوێکی
ڕیفۆرمیســتینەریتپارێــزخــۆینواندووە)ئەسەســەرد،٤٢:٢٠١٢(.
ــردەڕبــریبابەتــی ــەیژێــکافزۆرت نێوەڕۆکــیئایدئۆلۆژیــیکۆمەڵ
چینایەتــی ســتراکچەری بــە پەیوەندیــدار کۆمەاڵیەتی-ئابــووری

کۆمەڵــگایکوردســتانبــوو.
بــهرهو جیهــان بــوون. خێــرا زۆر یەکجــار گۆڕانکارییــەکان
ئاڵووگۆرێکــیمــهزنههنــگاویدهنــا،شۆڕشــیگەالنــیدونیــادژبــه
فاشــیزمودیکتاتــۆریپــەرەیســەندبوو،»کۆمهڵــهیدهوڵهتــهکان«
هــهمژمارهیــانزیاتــردهبــووههمیــشبــهرهوڕێکخراوێکــیمهزنتــر
وڕێکوپێکتــردهچــووکــهدوایــیبــووبــه»ڕێکخــراوینێودهوڵهتــی«.
الیەکــی لــە و هات بەســەردا ناوخۆیــی گۆڕانێکــی ئێــران واڵتــی
دیکــەوەلــەوبارودۆخــەگرینگــەداچاالکییەکانــیکۆمەڵــەبهرینتــر
ببوونــەوە.بهڕێوهبهرانــیدهبــووبەڕێکوپێکــیچاالکییــهکانبهرنــه
پێــشوپێویســتیانبــهسیاســهتێکیدیاریکراوتــروالســتیکیههبــوو.
ههروههــادهبــووڕێکخــراومهندتــر،یەکگرتووتــر،خاوەنپــالنبــۆ
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بەرەوپێــشڕۆشــتنیڕوونتــر،سیاســهتودوورهدیمهنــیســتراتێژی
ڕهوشــه لــەو بــاش کۆمەڵــە ســهرکرادایهتیی داڕێژنــهوه. خۆیــان
ئــاگاداربــوون،ههربۆیــەهەوڵێکــینوێیــاندابــۆدامهزراندنیهێزێکی
پێکهێنانــی لــه بهرفــرهوان.دوایســێســاڵ سیاســیمۆدێــرنو
ڕێکخــراویژێــکاف،لــەڕێکەوتــی١یخەزەڵــوەری١٣٢٤لــەشــاری
مهابــادحیزبــیدێموکراتــیکوردســتاندامــەزرا.ئەگەرچــییەکەمیــن
یەکەمیــن دانانــی و خەڵــک بــە حیــزب خۆناســاندنی بەیاننامــەی
مەرامنامــەیوهەوڵــیکۆنگــرەلــەســەرەتایمانگــیئۆکتۆبــەردا
لــەڕۆژی٢٥ی بــوو،کەچــیحیزبــیدێموکــراتهەمــووســاڵێک
گەالوێــژجێژنــیدامەزراندنــیخــۆیدەگێــڕێ!،هۆکارەکەشــیئەمەیــە
بــەدرێــژەی)ک.ژ.ک( کــەحیزبــیدێموکراتــیکوردســتانخــۆی
دەزانــێ.بــەقەولــیهــەژاریموکریانــی،گحیزبــیدێموکــراتلەســەر
دارووپــەردووی)ژ.ک(دادەمەزرێ.)بازیــار،٥٦:٢٠١٩(ئەگەرچــیئــەو
حیزبــەنوێیــەلــەئەزموونەکانــیکۆمەڵــەســوودیوەردەگــرت،بــەاڵم
لــەسیاســهت،ڕوانیــنوچاالکییەکانــیدازیاتــرخــۆیدهگــهڵڕهوشــی

مهوجــودهاوئاههنــگدهکــرد.
خۆیــدا هەنــگاوی یەکــەم لــە کوردســتان دێموکراتــی حیزبــی
بەیاننامەیەکــیبــەزمانــیکــوردیوفارســیلــەهەشــتبەنــدداگەاڵڵــە
کــردوبــاڵویکــردەوەکــەزیاتــرالیەنــیناسیۆنالیســتیونەتەوەیــی
ــارە.دەگــەڵئەوەیکــە»حــدک« ــاوســنوورەکانیئێرانــیپێوەدی ــەن ل
لەســەربناخەکانــی»ک.ژ.ک«دامەزرابــووبــەاڵمبەرنامــەهەشــت
خاڵییەکــەیلەچەنــدالیەنــەوەجیاوازیــاندەگــەڵبەرنامــەی»ک.ژک«
کوردســتانی وەسەریەکخســتنەوەی لــە باســی ژێــکاف هەبــوو.
گــەورەکردبــووبــەالم»حــدک«لــەچوارچێــوەیســنووریئێــراندا
خودموختارییەکــینیمچــەســەربەخۆیلــەخاکــیئێــراندادەویســت.
ســەرکردەکانی»حــدک«بــاشلــەواقعــیڕەوشــەکەتێگەیشــتبوونو
دەیانهەویســتســەرەتابناخەیەکــیتۆکمــەبــۆگەیشــتنبــەئامانجــە
بەرزەکانــیژێــکافدابمەزرێنــنبۆیــەخۆیــانلــەدرووشــمیقەبــەو
بریقــەداردەپاراســت.بــۆوێنــەحیــزبلەگــەڵئاوڕدانــەوەلــەژیانــی
ئەوســای بــۆڕۆژگاری دەدا هــەوڵ جووتیارانــیکوردســتانیشدا
ــە ــەن ــەوە،وات ــدیبدۆزێت کوردســتانڕێگەچارەســەرییەکیمامناوەن
لــەئاســتژیــانوبەڕیوەچوونیــانبــێدەنــگبــێونــەخــۆلــە
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خانــەیدرووشــمێکیڕادیکاڵــیوادادەبینێتــەوە،هەربۆیــەلــەمــادەی
پێنــجدادەنووســێ:دەبــێلەســەرئەساســیقانوونێکــیگشــتیلــە
نێــوانالدێــیوخــاوەنموڵکــداڕێکەوتنێــکپێکبهێنــدرێودواڕۆژی

هــەردووالدابیــنبکرێ.)ئەیــووبزادە،١٨:٢٠٠٨(
ــهبــهجۆرێــکبــووندوایپێنــجمانــگ)١٦٠ ــهوڕووداوهخێرایان ئ
دهوڵهتــی کوردســتان، دێموکراتــی حیزبــی ڕاگهیاندنــی لــه ڕۆژ(
ڕێبهندانــی ٢ی کوردســتان(لە کۆمــاری کوردی)حکومهتــی
١٣٢٤ڕاگهیهنــدراوقــازیمحەمــەدکــەپێشــەوایحیزبــیدێموکراتــی
ــاریکوردســتان. ــنســەرۆککۆم ــەیەکەمی ــووب ــووب کوردســتانب
لــەمــاوەییــازدەمانــگتەمەنــیکۆمــارزۆرێــکلــەداخوازییەکانــی
زمانــی بــە خوێنــدن لەوانــە هاتــن؛ وەدی ڕۆژهــەاڵت لــە کــورد
ســروودی نەتەوەیی)پێشــمەرگە(، ســپای دامەزراندنــی کــوردی،
نەتەوەیــی،ئــااڵینەتەوەیــی،دامــودەزگایحکومەتــیکــوردی،هاتنــی
ژنــانوالوانبــۆنێــوژیانــیسیاســی)دامەزراندنییەکێتییــەکانژنــان
دامــەزراوە بونیادنانــی کــوردی، مۆدێرنــی پــەروەردەی الوان(، و

کتێبخانــە(. ڕادیــۆ، کولتوورییەکان)ســینەما،شــانۆ،
خاڵــیجێــگایســەرنجلــەمقۆناخــەدائەوەیــەلەنێوخــۆیحیــزبدا
ــی ــەردەرەوەداحیزب ــەهەمب ــەاڵمل ــتب ــزدەخرێ ــیچــەپپەراوێ باڵ
دێموکــراتلــەحیزبــەچــەپوپێشــکەوتنخوازەکانیئێــراننزیــک
دەبێتــەوە،لــەئــاکامدادەگــەڵئــەوحیزبانە)حکومەتــینەتەوەیــی
ئازەربایجــانوتوودە(بــۆهەڵبژاردنــیخولــیپازدەهەمــیپەرلەمــان

دەچێتــەیــەکبەرە.)بازیــار،٦٤:٢٠١٩(.
بــەگشــتیپێکهاتــەیخێڵەکــیوسیاســی-کۆمەاڵیەتییکۆمەڵــەی
کــوردەواریونفــووزیشــێخومــەالکانوبوونــیکەســایەتییەکانی
شــوێندانەر و بەرچــاو بەشــێوەیەکی توێژانــە و چیــن ســەربەم
کۆمــاری و کــوردی ڕەوتــی نیزامــی و سیاســی ڕیکخــراوی لــە
کوردســتانلەبــەرئەوەیکــەبەرنامەیەکــیرادیکاڵــیکۆمەاڵیەتــیلــێ
ــەشــێوازێک ــزبل ــوو.ســەرکردایەتیحی ــەوەسرووشــتیب نەکەوێت
ــە ــەنێــوانچین گــەڕاونبــۆپێکــەوەگونجانــدنوڕاگرتنــیبااڵنــسل
جۆربەجۆرەکانــیئەوکاتــیکۆمەڵــگایکوردســتانبــۆئەویکــەبتوانــێ
کــۆ دا نەتەوەیــی ژێــرچەتــریدەســتەاڵتێکی لــە الیــەک هەمــوو

بکاتــەوە.
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سەرچاوەکان: 

١.خســروپناه،عبدالحســین،جریــانشناســیفکــریایــرانمعاصــر،قم:موسســە
حکمــت١٣٨٨

ــە ــەمثاب ــانشناســیب ــم،جری ــر،ســادات،ســیدابراهی ٢.خــرمشــاد،محمدباق
روش،فصلنامــەعلمــیپژوهشــی،دورە٥شــمارە٢

٣.بازیــار،ســمایل،کاریگــەریبیــریچــەپلەســەربزاڤــیسیاســیڕۆژهەاڵتــی
١٩٩١-١٩٤٥(تێــزی نمونــە وەک کوردســتان دێموکراتــی کوردســتان)حیزبی

دوکتــورا،زانکــۆیســەالحەدین،هەولێــر٢٠١٩
٤.سەردەشــتی،د.یاســین،کوردســتانیئێــرانلێکۆڵینەوەیەکــیمێژوویــیلــە
جوواڵنــەوەیڕزگاریخوازیــینەتەوەیــیگەلــیکورد)١٩٣٩-١٩٧٩(ســلێمانی

٢٠١١
٥.باباخانــی.ناصــر،عبدالرحمــنزبیحــیکاریزمایــیناتمــام،انتشــاراتســیدیان

مهابــاد١٣٧٨
٦.حەســەنزادە،شــاروخ،کۆمەڵــگایمەدەنــیلــەکوردســتان)بــەتەکــزکــردن

بــەڕۆژهەالتــیکوردستان()هێشــتاچــاپنەکــراوە.
٧.کۆچیــرا،کریــسوهرگێرانــیڕهیانــی،محهمــهد،کــوردلــهســهدهینــۆزدهو

بیســتداچاپخانــهیکارونچاپــییهکــهم
٨.مســتهفائهمیــن،نهوشــیروان،حکومهتــیکوردســتان...چاپیدووهــهم١٩٩٣،

وزارهتــیڕۆشــنبیریحکومهتــیههرێمــیکوردســتان
٩.د.قاســملوو،عهبدوڵرهحمــان،چــلســاڵخهبــاتلــهپێنــاوئــازادیچاپــی

دووهــهم١٩٨٨
١٠.وەلــی،عەبــاس.پەیدابــوونوبناغــەیناســیونالیزمیکــوردیلــەئێــران،و.

حەســەنقــازی،ســوید١٩٩٥
١١.مەکــداول،دیڤیــد،مێــژوویهاوچەرخــیکــوردی،ئەبووبەکــرخۆشــناو،

٢٠٠٣ ســلێمانی
١٢.نیشــتمان،گۆڤارێکــیکۆمەاڵیەتــی،ئەدەبــی،خوێنــدەواریومانگــیکوردییــە

ژ،١ســاڵییەکــەم١٣٢٢
١٣.ئەسەســەرد،فەریــد،ڕەهەندەکانــیبیــریسیاســیکــوردپــاشجەنگــی
دووهەمــیجیهانــیئاکادێمیــایهۆشــیاریوپێگەیاندنیکادیران،ســلێمانی٢٠١٢

١٤.ئەیووبزادە،ئەیووب،لەژ-کوەبۆکۆمارهەولێر٢٠٠٨
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حیزبی مە، حیزبی دێموکراتی
کوردستان، بووە ٧٥ سااڵن!

شێخجەماڵ
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حیزبــیدێموکــراتبــەپێچەوانــەیحیزبــەکادریونوخبەییــەکان،
بــۆوەدیهینانــی کــە میللــی،شۆڕشــگێڕوجەماوەرییــە حیزبێکــی
مافــیچارەنووســیمیللەتــیکــورد،بــەکەلــکوەرگرتــنلــەتــەواوی
قوناغــەدا لــەم و تێدەکۆشــێ خــۆێ پوتانســێلەڕێکخراوەییەکانی
لــە تەوافوقــی فێدراڵیــی کــەسیســتمێکی باوەڕەیــە  ئــەم لەســەر
ئێرانێکــیدێموکراتیکــدادەتوانــێواڵمــدەرەوەیویســتوگەیشــتنی
بــەقۆناغێــکلــەئامانجەکانــیبــێ،ئــەوئامانجانــەیکــەئامانجــی

خەڵکــیڕۆژهەاڵتــیکوردســتانە.
حیــزبهــەرلــەســەرەتاوەبــەدەرکــیڕاســتەقینەلــەهەلومــەرجبــۆ
کەڵــکوەرگرتــنلــەبارودۆخــیگونجــاولــەدرووســتبونیبۆشــایی
دەســەاڵتلــەســەردەمیجەنگــیجیهانــیبــەمەبەســتیدەســەاڵتداری
ودامەزراندنیحکومەتپێکهات،هەرئەوتێگەیشــتنەدرووســتەش

بــووکــەدەرفەتــیپێکهینانــیکۆمــاریکوردســتانیڕەخســاند.
ســەردەمیانەی جمهووریــی تاقانــە وەک کوردســتان کۆمــاری
کــورد،بەرگێکــیزێڕینــەلــەهــەوڵوتێکۆشــانیڕێکخراوەیــیحیزبــی
لــە لــەبیدەرەتانــیوبێئێمکاناتــیو دێموکــراتوهــەرچەنــدە
ناوچەیەکــیســنوورداروبەرتەســکداپێــکهــات،بــەاڵمتوانــیببێتــە
بــەردیبناغــەیشــۆڕشوویســتوداخــوازیگەلــیکــوردبــە
کۆمــاری توانــی ئیســتبداد ئەگەرچــی دیــارە کوردســتان. پانتایــی
دەســەاڵتە ئــەم تەمەنــی هەمــوو و بــکا جوانەمــەرگ کوردســتان
ــیزۆر ــەداتوان ــەومــاوەکورت ــەاڵمل ــد،ب ــە١١مانگــیخایان خۆماڵیی
کاریبەنــرخبــکاکــەهەتــائێســتاشبێوینــەبــووەوکاریگەریــی
ــە ــیکــوردل ــەوەیمیللیــیگەل ــەســەرکاروچاالکییەکانــیبزووتن ل

هەمــووبەشــەکانیکوردســتانهەیــە.
ــەوارەیســوپای ــەق ــزیپێشــمەرگەوســازماندانیل ــیهێ پێکهێنان
سیســتەمێکی ومودیرییەتــی درووســتکردن کوردســتان، میللیــی
دامەزراندنــی گەندەڵــی، لــە دوور بــە و دادپەروەرانــە ئێداریــی
سیســتەمێکیقەزاییســەربەخۆوپاراســتنیماڵوژیانوســەروەت
وســامانیخەڵــکو،هەوڵــدانبــۆدرووســتکردنیکومەڵگەیەکــی
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یەکســانلــەبــارییاســاییەوەودروســتکردنیکومیتــەییایــانبــە
هەوڵوسەرپەرەشتییمیناخانم،هاوژینیجەنابیقازیمحەممەد،
وەککەســییەکەمــیحیــزبوکۆمــاریکوردســتانبــۆبەشــداریی
ــە ــەوەڵجــارل ــۆئ ــانب ــیژن ــەکاروچاالکــیوتێکەاڵوبوون ــانل ژن
ژیانــیسیاســیداکــەدواتــریەکیەتیــیژنانــیدێموکراتــیکوردســتانی
لــێدروســتبــوووســاڵیانیســاڵەوەکبەشــێکیگرینــگلــەسیســتم
وســاختاریحیزبــیلــەکاروتێکۆشــانیخۆیــانبەردەوامــن؛و
ــۆ ــەکانب ــەقوتابخان ــیکچــانل ــیخۆێندن ــاریکردن ــائیجب هەروەه
یەکەمیــنجــاروزۆردەســکەوتیدیکــەبەشــێکیحاشــاهەڵنەگرنلــە
کاروخەباتــیسیاســی،ســەربازی،کومەاڵیەتــیومەدەنیــیحیزبــی

ــدا. ــەوقۆناغــەکورتــەیحوکمڕانیی دێموکراتــیکوردســتانل
بــە توانــی حیــزب ئەدەبــدا و شــێعر و فەرهەنــگ بــواری لــە
تەربیــەتوڕاهێنانــینەســڵێکخەریــکبــێکــەئێســتاشدوایچەنــد
دەیــەشــوێندانەرییانلــەمبــوارەداحاشــاهەڵنەگــرەوڕۆژنامــەی
زێرینــی ســەردەمی حیزبــی دیکــەی میدیاکانــی و »کوردســتان«

کۆمــاریکوردســتانشــاهیدێکیباشــنبــۆئــەمئیدیعایــە.
ــە،دوای ــیم ــەاڵمحیزب ــوو،ب ــەرگب ــاریکوردســتانجوانەم کۆم
ڕووخانیکۆمــاریکوردســتانزووبــەخــۆداهاتــەوەودوایبڕینــی
هــەورازونشــیوێکیســەخت،توانــیڕاپهڕینیچهکــدارانهی٤٧و
١٣٤٦یبەڕێــوەببــاوچهندجاریــشلــەکەشــینیــوەئــازادونیــوە
ئاشــكراداکــەدەرفەتــیبــۆڕەخســاوە،لهملمالنێــیهەڵبژاردنەکانــدا
بەرچــاوی سهرکــەوتنی جارێ هــەموو و کــردۆتهوە تاقی خۆی

بهدەستهێنــاوە.
کۆمــاری ڕێــژیمی بەتایبــەت و پاشایهتی ڕێــژیمی دەورانی له
لێهەســتاندین ڕژاوی بەناحــەق خوێنــی الفــاوی کــە ئیسالمییــدا
وکەوتوینــەبهرپهالماریپۆلیسوهێــزەسهرکوتکهرەکانوبــە
سهدانوهــەزارانڕۆڵــەیخەباتکارمــانئێســتالــەبەندیخانــەدانکــە
ئێعــدامیانبهسهرداسهپاوە.حیزبــی زۆربهیانحوکمــیقورسو
ئێمە،حیزبیدێموکراتیکوردســتانزیاترلهپێنجهەزارپێشــمەرگە،
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کادروئهندامیشــەهیدبوون،بــەاڵمئــەمشــانازییەیبــۆخــۆی
ــێ. ــەب ــەرواســوارچاکیگۆڕەپانەک ــەه ــردوەک ــارک تۆم

بــۆ قەیرانــاوی و ناخــۆش دەورانێکــی حەفتــاکان ســەرەتای
حێزبــیدێموکــراتبــوو،میلیتاریزەبوونــیکوردســتانوبارودوخــی
و کێشــە ناوەنــد لــە دەســاڵت گۆڕێنــی ڕواڵــەت و نێونەتەوەیــی
ئاســتەنگیجیــدیلــەبــەردەمچاالکیــیپێشــمەرگانەداهێنابــووە
ــن ــکوەرگرت ــیبــەکەل ــش،حیــزبلەســەرئەساســیباوەڕمەندی پێ
لــەهەمــووپتانســێلەکانوەکیەکــەمڕێکخــراوەیسیاســیپشــتێوانی
بــێمــەرجوهەمەالیەنــەیلــەچــاالکانوهەڵســوڕاوانیمەدەنــیلــە

نێوخــۆیواڵتــداڕاگەیانــد.
مــە حیزبــی گوتارســازیی و مەدەنــی کاری ســێهەمی قوناغــی
ــەکەلــکوەرگرتــن ــا،کــەب ــۆئاخــریســاڵەکانیحەفت ــەوەب دەگەڕێت
لێهاتــوویڕێزەکانــی بــاشو لــەدۆخەکــەزۆرژێرانــەخەڵکانــی
ــەســەر ــیل ــۆڕێکخســتنیکاریمەدەن ــانداب ــاوەریخــوێه جەم
ئــەوبەســتێنەگۆنجــاوەیکــەپێــکهاتبــوو.دیــارەئەگــەرپشــتیوانیی
ــەودۆخــەئادرنالینیــەدا هەمــەالیەنــەیحیزبــیدێموکــراتنەبوایــەل
کارکــردنبــۆئێمــەمانــانلــەنێوخــۆیواڵتوەهــاســەهلوئاســان

نەدەبــوو.
حیــزببــەکارئاســانیوپشــتیوانییمیدیایــیوبــەبەکارهێنانــی
لــەگۆڕەپانــی کــە زمانێکــیســەردەمیانەدەریخســت گوتــارو
گوتــاری گــەورە خاوەنــی و شــوێندانەر کوردســتاندا سیاســیی
نەتەوەیــیوماڵێکــەبــۆحەســانەوەوهەوڵــدانبــۆگەیشــتنبــە
ــدار ــەدروســتکردنیکومیتــەیپێوەندی ــاوەداب ــەمپێن ئامانجــەکان.ل
لەگــەڵکاروبــارینێوخــۆیواڵتنیشــانیداکــەپاڵپشــتوپشــت
وپەنــایهەڵســوڕاوانینێوخــۆلــەهەمــووبەشــەکانیگۆڕەپانــی

جیــاوازی. بەبــێ سیاســیدایە
گرینگتریــنکاریگــەریئــەودامــەزراوەســازییانەئــەوکاریگەرییەیــە
کــەلەســەرکۆمەڵگــەیکوردیــیدانــاوە،بــەچەشــنێککــەکوردســتان
وەکڕێکخراوتریــنبەشــیئێــراننــاویدێ.چــونکــوردئەزموونــی
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چوارچێــوەی لــە خــۆی توانیویەتــی و بــووە ســازی دامــەزراوە
دامــەزراوەوڕێکخــراوەمەدەنــیوسیاســییەکاندابــەپێچەوانــەی
کەمتــر و گریــز«ە »تحــزب کۆمەڵگەیەکــی دەگوتــرێ کــە ئێــران
بەڕێکخــراوەدەبــێ،ڕێــکبخــا.ســاڵیانیســاڵەئــەوئەزموونانەکەڵەکە
بــوونودامــەزراوەکانهەرماونەتــەوەوبــەڕەنــگوبۆنــیتــازەوە
لــەمەیدانــیکۆمەاڵیەتــیوسیاســییکــورددابوونیــانهەیــەوزیاتــر

پەرەیــانســەندوە.
و ڕێبــەریسیاســی و بیــر چوارچێــوەی لــە دامەزراوانــە ئــەم
مودیرییەتــیحیزبــداتوانیویانــەڕۆحــینەتەوەخــوازیزینــدوڕابگــرێ
وبۆتــەهۆیئەوەیکــەشوناســیکــوردیوەکنەخشــەڕێگــەیئــەم

ــێ. ــیکــوردب ــدووینەوەکان ســااڵنەیدوایکۆمــارڕۆحــیزین
ئاســانکردنیوەرگرتنــیواتــاوبــاوەڕەنــوێودیموکراتیکــەکانلــە
کوردســتانێکداکــەبــەچەنــدقــاتدواکەوتووتــربــوولــەشــوێنەکانی
دیکــە،ئــەوباوەڕانــەیکــەئێســتامایــەیشــانازینەتەوەیــیکــوردن.
و دامــەزراوە وەک حیزبەکــەی و کوردســتان کۆمــاری دیــارە
بەشــی بــەاڵم هێنــاوە، پێــک خۆیــان کارگرووپەکانــی سیســتمێک
بەرهەمەکانیــان و دامــەزراوە وەک شــتانەی ئــەو هەرەزۆری
لــەچوارچێــوەیئەندیشــەیحیزبــیدێموکراتــداوەک دەبینــدرێ،
ڕێبــەریئــەمڕەوتــەلــەژیانــیکۆمەاڵیەتیــیکــورددابــووە،حیزبێــک
کــەبــاوەڕیبــەوپڕەنســیپوبنەمایانــەبــووکــەدواتریــشکۆمەڵگەی
کــوردیلــەمبەشــەیکوردســتاندابــەدوایــداڕۆیشــتوڕاســتئــەو
ــەن. بنەمــا،چەمــکوپڕەنســیپانەنکــەشــانازیینەتەوەیــیئــەمگەل
و پوخــت و ژیــر سیاســەتە ئــەم ســەرخەرمانی و دەســکەوت
لــەپشــتیوانییڕێفرانــدومو.......مانگرتنــیخەرمانانــی واقعگرایــە

دەرخســت. خــوێ خوێناویــدا
ــاری ــەورەگوت ــراتوەکپێشــەنگوئااڵهەڵگــریگ ــیدێموک حێزب
نەتەوەیــی)کوردایەتــی(هەمیشــەلــەتەعامــولوســازانولــەیــەک
ــەدەرەوەیواڵتونێوخــۆ ــەسیاســیەکانل ــەڵالیەن ــوونلەگ حاڵیب
ــەشــێوازیشــویندانەر ــیب ــڕڕەنگــیڕێکخراوەی ــووە،حــزووریپ ب
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بەڵگەیەکــەبــۆئــەمئیدعایــەوتوانیویەتــیبــەکەڵــکوەرگرتــنلــە
پتانســیلەکانیلــەدەرەوەیواڵتوســازماندانیکوردانــیدێاســپورا،
وەکنوینەرایەتییــەکانوپێکهینانــیگرووپــیدیپلۆماســییبەهێــزبــۆ
ناســاندنیدۆزیکــوردبــەجهانیــانو.....بــەباشــترینشــێوازکەڵــک

وەرگــرێ.
حیزبــیدێموکــراتلــەمســااڵنەیدواییدالەســەرتەحلیلیدروســتی
خــوێلــەدۆخێــککــەکۆمــاریئیســالمییتێدایــەوبــۆخــۆســازدان
لــەگــەڵدەســەاڵت،توانــیچەنــد نــەوەدی لــەبەرەنــگاریدەقــە
دامەزراوەیەکــیڕێکوپێکــیوەکشــۆڕایدێموکراســیخوازانیئێــران
و.....لــەئۆپوزیســیونیسەرانســەریپێــکبێنــێ،دیــارەئــەمڕوانینــە
لــەسیاســەتدائەتوانــێیارمەتیــیئێمــەبــدالــەهەنگاوەکانمــانبــەرەو
ئامانجــدا.ئەوەنــدەیکــەئــاگاداربــمحیــزبلەگــەڵتــەواویالیەنــەکان
ــی ــەڕەســمییەتناســینیمافەکان ــایب ــەســەربنەم ــاوازی،ل ــێجی ب
ئێمــەیکــورد،ئیعالنــیئامادەیــیوتووێــژبــۆلێــکحاڵیبوونــیکــردوە
ــیئێســتا ــیحکومەت ــێدوای ــنوگرێبەســتانەئەتوان ــەمڕێکەوت ــەئ ک
کاریگەریــیخۆیــانببێــت.هــەرئێســتابــەهــەوڵوتێکۆشــانیبــەرەی
کــوردیئیــدیوشــەی،دێموکراســیوفدرالیــزمومافــینەتــەوەکان
بــۆزۆرینــەیحیزبــەسەرانســەرییەکانبووەتــەئەمــریواقیــعو

چیــدیبڤــەوتابــونییــە!
لەئاســتینێوخویحیزبەکانیکوردستانیشــدا،حیزبدانوســتانبۆ
لێکحاڵیبوونیکیباشــیبەمەبەســتیڕێکخســتنینێوماڵیکوردیلە
گــەڵهەمــووالیەنــەکانکــردوەکــەبەرچاوترینــیناوەنــدیهاوکاریــی
حیزبەکانــیکوردســتانیئێرانــەوبــەخۆشــییەوەوەکخــاوەنو
ئااڵهەڵگــریگــەورەگوتــاریکــوردیبــەڕوحــیلێبوردەییــەوەلەگــەڵ
تــەواویالیەنــەسیاســیوفیکریەکانــداتوانیویەتــیباشــترینپێوەندی
وموناســباتیدوســتانەیببێ.ڕاشــکاوانەلەســەرئەساسیسیاسەتی
ئەخالقــیڕەچــاوکــراوکــەحیزبــیدێموکــراتحیزبیکــیئاســاییبــۆ
ملمالنێــیسیاســیوئابــووریوفیکــریوئێدئولوژیــکنییــە،بەڵکــوو
پێکهێنانــیئــەمحیزبــەبــۆچارەســەرییکێشــەکانینەتــەوەیکــورد
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لــەگــەڵنەتــەوەیبااڵدەســتەبــەشــێوازیکیمودێــرنوســەردەمیانە.
لــەناســیونالیزموکێشــەسیاســیەکانلــەکوردســتانیئێرانــدا،بــە
خۆشــییەوەبووەتــەهــۆکاریئــەوەیکــەلەنێــوبزوتنــەوەیکوردیــدا

گەورەتریــنئاســتیتەعامولمــانلەگــەڵهەمــووالیەنــەکانببێــت.
ئێســتادەتوانــمئیدعــابکــەمکــەبــەخۆشــییەوەحێزبــیدێموکراتــی
و موعتەدیــل و میانەڕەوانــە خوێندنەوەیەکــی بــە کوردســتان
دیموکراســیخوازانەبووەتــەچەترێــکبــۆهەمــووچیــنوتوێژەکانــی
کــوردەواریوئااڵهەڵگــریکوردایەتییــەبــەڕێزدانــانلــەبنەماکانــی
ئــازادیومافــیمــرۆڤودێموکراســیبــۆگەیشــتنبــەکەنــاری

ئارامــیوبەختەوەریــیتاکــیکــورد.
لــە تەنیــادوای١٥٩ڕۆژ بێــت،حیزبــیدێموکــرات بیرمــان لــە
مانایــە بــەو ئەمــە و دامەزرانــد کوردســتانی کۆمــاری پێکهاتنــی،
ــە ــەبەدەســتەوەگرتنیدەســەاڵتل ــاویل ــداچ ــووکاتێک ــەلــەهەم ک
واڵتــیخوێــدابــووەلــەســەرئەساســیناســیونالیزمێکیمودیــرن،
ســەردەمیانەومەدەنــیبــۆڕەخســاندنیدوخێکــیلــەبــاروژیانێکــی

ئاســوودەیهاوواڵتــیکــورد.
ــەڕەوتــیخەباتــیسیاســییمیللەتــیکــورددا حیــزبتوانیویەتــیل
خەباتــی و سیاســی ژیانــی بــۆ مودێــرن، ئولگوویەکــی ببێتــە
خــاک، کۆڵەکــەی ســێ لەســەر خــوێ میللەتــی ڕزگاریخوازانــەی
میللــەتودەســاڵتیسیاســیلەژێــرنــاویجمهووریــیکوردســتاندا.
حیزبــیمــەهەوڵــیداوەئەخــالقتێکــەاڵوبــەسیاســەتبــکا،یانــیبە
کــردەوەســەلماندیکــەبــۆگەیشــتنبــەئامانجێکــیڕەواناتوانیــنلــە
سیاســەتیماکیاوەلیودژیئینســانیوناحەزکەلکوەرگرین.بویە
ئێستاشــیلەگــەڵبێــتهیــچکاتبــۆگەیشــتنبــەئامانجــەپیروزەکانــی
وەکئەبــزاروکەرەســەنەیڕوانیوەتــەبەشــەکانیدیکــەیکوردســتان
ولــەگــەڵهیــچدوژمنێکــیکــورددژیقازانــجوبەرژەوەندییەکانــی

بەشــێکلــەمیللەتــیخــوی،هــاوکاروهاوئاهەنــگنەبــووە.
حێزبــی ئێمــە، حیزبــی کــە شــانازییانەی ئــەو هەمــووی لەگــەڵ
دێموکــراتتوانیویەتــیوەدەســتیبێنــێ،بــەاڵمبەداخــەوەبــەزۆر
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هــۆکارکــەســەرەکیترینیانبــەجێهێشــتنیزێــدیخــویلــەژێــر
گۆشــاریجۆراوجــورودرندەیــیبــێئامانــیدوژمــنوشــەڕێ
قیزەوەنــیبراکــوژیدەیــەیشەســتکــەبــەســەرمانداداســەپاو
ــانو ــکاویگوم ــوزل ــەنێ ــرو........کەوتین ــەیکوشــندەیت زۆرهەڵ
لێکدابــڕانوئینشــعاب.هــۆکاریهەرچــیبــێدەرەنجامــیبــووەبــە
ــەی ــەبەدەن ــیبەشــێکیبەرچــاول ــوونودەســتهەڵگرتن پاســیڤب
ــارە ــەنێوخــۆودەرەوەیواڵت،دی ــراتل ــەیدێموک سیاســیبنەماڵ
کــەبنەماڵــەیدێموکــراتتوانــیلــەودەورانــەســەختوقەیراناویــەدا
ــوە ــەئێســتانەمانتوانیی ــرێک ــیلێناک ــەاڵمنکۆڵ ــەڕکات.ب خــوێتێپ
لــەڕۆژهەاڵتــدابیــن، جێــگایڕەزامەندیــیگەلــیمەزنــیخۆمــان
و دێموکراتــەکان یەکگرتنــەوەی ســەرەکیی ئاواتــی ئێمــە خەڵکــی
تەبایــیویەکڕیزییــەوئەمــەشــتێکیحاشــاهەڵنەگــرەکــەدێموکــرات

نابــێبــەدووبەشــییبمێنێتــەوە.
لەمکاتەپێرۆزەداکەبەرەویادی٧٥ساڵەیحیزبەکەماندەچین،

هیوادارم٧٥ساڵەییمانهەڵگرێهەواڵیخۆشییەکگرتنەوەبێت.
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پێگەی جەماوەریی
حیزبی دێموکراتی کوردستان

مەنسوورمروەتی
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پێگــەیجەماوەریــیحیزبــیدێموکراتــیکوردســتانیەکێــکلــە
فاکتەرەکانــی بەهێزتریــن هەمانکاتیشــدا لــە و سەرنجڕاکێشــترین
راگرتــنوبەردەوامیــیئــەمحیزبــەلــەگۆڕەپانــیسیاســیوخەباتــی
سیاســییکوردســتانە،کــەبەدرێژایــی٧٥ســاڵلــەخەباتــیپڕهەوراز
ــەهەڵکشــاندا ــەردەوامل ــەب ــەوپێگەی ونشــێویحیزبــیدێموکــراتئ
بــووە.بــەجۆرێــککــەهیــچزیادەڕۆیــینییــەئەگــەربکوتــرێحیزبــی
دێموکراتــیکوردســتاننــەکتەنیــالــەئاســتیسیاســیداکاریگەریــی
ــەوەش ــوول ــەبەڵک ــەســەرخەڵکــیکوردســتانداهەی راســتەوخۆیل
ــگ. ــەفەرهەن ــووەب ــداب ــوخەڵک ــەنێ ــراتل ــیدێموک ــرحیزب بەوالوەت
هەمــوو دایکــی بــە بەجۆرێــک کــە حیزبــە ئــەم ئەوەیــە باڵکێــش
ــە ــووەک ــیکوردســتاندەناســرێچارەنووســیخــۆیواب حیزبەکان
لــەومێــژووەدوورودرێژەیــداســەرکردایەتیەکەیکەمتــرلــەســێ
ــە ــەتایبــەتل ــداوب ــەنێــوخەڵکەکــەیخۆی ــەکوردســتانول ســاڵل
ناوەنــدیشــارەکانبــووە،بــەاڵمهــەرواخاوەنــیپێگەیەکــیبــەهێــزی

سیاســیوکۆمەاڵیەتییــە.
دەکاتــە حیزبێــک کــە خــاڵ ســەرەکیترین ئــەوڕۆدا دنیــای لــە
بــە خــۆی، کۆمەڵگاکــەی یەکەمــی و شــوێندانەر رێکخراوەیەکــی
کــە ئــەوحیزبەیــە نفــووزوخۆشەویســتیی یەکــەمرادەی پلــەی
دەتوانــێپێگەیەکــیبەهێــزیجەماوەریــیبــۆدەســتەبەربــکا.ئــەو
پێگــەجەماوەرییــەشلــەهەنــدێبابــەتوقۆناغــداخــۆیدەنوێنــێو
ــاغو ــەوقۆن ــەوەوە.ئ ــۆهەمــوانرووندەکات ــەب ــەوبابەت راســتییئ
بابەتانــەشدەکــرێبەشــداریلــەهەڵبژاردنــەکانبــێیــانواڵمدانەوە
بــەداواکارییەکانــیئــەودەســتەحیزبانــەلــەجەمــاوەریخۆیــانبــۆ
جێبەجــێکــردنیــانخۆبــواردنلــەکارێــکبێ.جیــاوازلەوانەدەکرێ
ــەبەرچــاوبگیــردرێکــەئەویــشبەشــداریی پێوانەیەکــیدیکــەشل
خۆبەخشــانەیخەڵکــەلــەکاروبــاروچاالکیەکانــیئــەوحیزبانــەی
ــەقۆناغــی ــردەســتی،ل ــەژێ ــانل ــۆرزگاریگــەلونەتەوەکەی کــەب

خەباتــیسیاســیوتەنانــەتچەکداریــدان.
لــەهەمــووئــەوحاڵەتانــەداوبــەوپێوەرانــەیکــەبــاسکــرادەکــرێ
ــدا ــەژینگــەیسیاســییخۆی ــیکوردســتانل ــیدێموکرات ــنحیزب بڵێی
ــژەی ــەدرێ ــی،کــەل ــنپێگــەیجەماوەریــیخۆیەت ــیبەهێزتری خاوەن
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ئــەموتــارەدائامــاژەبــەچەندیــننموونــەدەکەیــن.
مودێڕنــی حیزبــی یەکــەم وەک کوردســتان دێموکراتــی حیزبــی
کــوردیویەکــەمحیــزبکــەتوانــیکیانێکــیکوردیبەنــاویکۆماری
کوردســتاندامەزرێنــێلــەراســتیدابناغەکــەیلــەســەرکۆمەڵــەیژێ
کافدامــەزرا.کۆمەڵــەیژێکافلــەکاتــیشــەڕیدووهەمیجیهانی
وســێســاڵبــەرلــەگۆڕانــیبــۆحیزبــیدێموکراتــیکوردســتان
ــەکانو ــەرپاراســتنیئەندام ــەب ــەاڵمل ــردب ــەتێکۆشــانک دەســتیب
دامەزرێنەرەکانــیبەشــێوەینهێنــیکاریخــۆیدەکــرد،بــەاڵملــە
وەرگرتنــیئەندامــداپێگــەیجەماوەریــیئەندامەکانــیزۆربــەالوە
گرینگبووە،ئەویشبەومەنتقەوەکەکەســایەتیبەهێزیکەســەکان
ــگادازیاتــر ــەنێــوکۆمەڵ دەتوانــێرادەیکارتێکەریــیرێکخراوەکــەل
بــکات،هــەربــەوهۆیــەوەبــووکــەداوایهــاوکاریوبــوونبــە
ئەندامییــانلــەکەســێککردکــەخۆشەویســتترینومتمانەپێکراوترین
کەســیئــەوکاتــەلــەناوچــەیموکریــانبــوو،ئەویــشپێشــەواقــازی
ــە» ــداب ــەیژێکاف ــەکۆمەڵ ــەوســەردەمەداول ــەل ــووک ــەدب محەمم
بینایــی«دەناســرا.کەواتــەهــەرلــەژێکافــەوەودواتــرلــەدامەزرانــی
ــی ــەپێگــەیجەماوەری ــەمحیزب ــیکوردســتانەوەئ ــیدێموکرات حیزب
بــەالوەلــەگرینگتریــنفاکتــەرەکانبــووەوبــۆوەدەســهێنانیپێگــەی
جەماوەرییــشهەمــووهەوڵــیخــۆیداوەولــەچەندیــنقۆناغیشــدا

رادەیهێــزیجەماوەریــیخــۆیتاقــیکردووتــەوە.
حیزبــیدێموکراتــیکوردســتانئــەوکاتلــەچەندیــنبۆنــەدابــە
ئامادەبوونــیجەماوەرێکــیزۆربەرەبــەرەئامادەکارییبۆدامەزرانی
یەکــەمدەوڵەتــیکــوردیدەکــردکــەبــۆوێنــەدەکــرێئامــاژەبــە
ــەســەرشــارەوانییئەوکاتــیمهابــاد رۆژیداگرتنــیئــااڵیئێــرانل
وهەڵکردنــیئــااڵیکوردســتانلــەوشــوێنەبکەیــن،کــەلــەودابــە
بەشــدارییخەڵــکرێوڕەســمێکبەڕێــوەدەچێتوهەژاریشــاعیریش

ئــەوشــێعرەیتێــدادەخوێنێتــەوە.
داریئااڵکەموەکووچقڵێکەبۆچاویعەدوو

هەردڵێخۆشینەوێرەببیوەبەرخنجەرکەوێ...
لــە رێبەندانــدا لــە٢ی لــەورووداوە مانــگ پــاشچەنــد دواتــر
خەڵکــی ئامادەبوونــی بــە تەنیــا نــەک پڕشــکۆدا رێوڕەســمێکی
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رۆژهەاڵتــیکوردســتانبەڵکــووبــەبەشــدارییکــوردانوبــەتایبەتــی
ــە ــاریکوردســتانب ــەیکوردســتانکۆم ــیبەشــەکانیدیک نوێنەران
ســەرۆکۆمارییپێشــەواقــازیمحەممــەدرادەگەیینــرێ.لــەومــاوە
کەمــەیتەمەنــیکۆمــاریکوردســتانداکــەناکــرێئامادەکاریەکانــی
بەنــرخ کاری کۆمەڵێــک نەگیــرێ، بەرچــاو لــە ژێــکاف کۆمەڵــەی
کــرانکــەدەکــرێبگوتــرێبــووبــەبناغەیەکــیپتــەوبــۆخەباتــی
کــوردلــەهەمــووبەشــەکانوپــاش٧٥ســاڵتــائێســتابزووتنــەوەی
کوردســتانهــەرلــەســەرئــەورێبــازەدەڕوا.ئەگەرچــیپــاشیــازدە
مانــگکومــاریکوردســتاننەمــاوئەرتەشــیشــایەتیکوردســتانی
ــینەتەوەســازی ــڕنهەوڵ ــەاڵمبەشــێوەیەکیمودێ ــردەوەب ــرک داگی
دراوتەنانــەتبــۆبەڕێوەبردنــیکاروبــاریرۆژانــەورێکخســتنی

کۆمەڵــگاقانــوونداڕێــژرا.
لــەهەمــووئەوانــەیکــەبــاسکــرائــەوەیپێوەندیــیبــەمباســەوە
ســەری لــە و دێموکــرات حیزبــی رێبەرانــی کــە ئەوەیــە هەیــە
هەموویانــەوەپێشــەواقــازیمحەممــەدبــەبــێپــرسوڕابــەجەماوەر
ولەبەرچــاوگرتنــیگرینگتریــنفاکتــەرواتــەخەڵــک،دەســتیبــۆ
نەبــردوون،تەنانــەتلــەکاتــیهاتنــەوەیئەرتەشــیشــایەتیپێشــەوا
قــازیمحەممــەدلــەمزگەوتــی»هەبــاسئاغــا«یمهابــادخەڵــککــۆ
دەکاتــەووراوێژیــانپــێدەکاکــەلــەبەرانبــەرئەرتەشــداچــیبکــەن.
هــەربۆیــەپێشــەوایمــەزنبەڵێــنبــەخەڵــکدەداکــەتاکۆتایــیئــەم
کارەلــەگەڵیــاندەمێنێتــەوەوهەرواشــیکــردوبــەپێشــکەشکردنــی

گیانــیخــۆیبەڵێنەکــەیبردەســەر.
متینگی سەد هەزار کەسیی شاری مهاباد 

پــاشرووخانــیکۆمــاریکوردســتانوهەورازونشــێویزۆرو
پەرتەوازەیــیودەربەدەریــیرێبەرانــیحیزبــیدێموکــراترژیمــی
حەمەڕەزاشــارووخــاوســەرکردایەتییئەوکاتــیحیزبــیدێموکراتــی
بــەهاوکاریــی لــەعێراقــەوەگەڕانــەوەکوردســتانو کوردســتان
چــاالک و رێکخســتنەوە دایــەوە دەســتیان ناوخــۆ تێکۆشــەرانی
کردنــەوەیحیــزب.یەکــەممتینــگلــەیــازدەیڕەشــەمەی١٣٥٨دا
مهابــاد شــاری لــە حیــزب ئاشــکرای تێکۆشــانی راگەیاندنــی بــۆ
بەڕێوەچــووکــەلــەودازیاتــرلــەســەدهــەزارکــەسلــەسەرانســەری
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کوردســتانەوەبەشــداربــوونکــەبــەمتینگــیســەدهــەزارنەفەریــی
مهابــادبەناوبانگــە.لــەومتینگــەداکــەســکرتێریئەوکاتــیحیــزب
تێکۆشــانی دەســپێکی وتارێکــدا لــە قاســملوو دوکتــور شــەهید
ئاشــکرایحیزبــیدێموکراتــیکوردســتانیراگەیانــد،هێــزیجەمــاوەر
جارێکــیدیکــەخــۆینیشــاندایــەوەولــەراســتیدابــۆجارێکــیتــر
حیزبــیدێموکــراتوهێــزیجەمــاوەردەســتەمالنییەکتــربوونــەوە.
لــەممتینگــەگەورەیــەداکــەرۆژنامــەیئیتاڵعاتــیئەوکاتــیتــاران
تەنانــەتبــەمتینگــیدووســەدهــەزارنەفەریــیناوبــرد،ئــەوەیکــە
رۆڵــیســەرەکییتێــداگێــڕادیســانهێــزیجەمــاوەربــووکــەگیانێکــی
تــازەیبەبــەرشــۆڕشوحیزبــیدێموکراتــیکوردســتانداکــرد.دواتر
لــەزۆربــەیشــارەکانیکوردســتانچەندیــنکۆبوونــەوەیگــەورەی
ــەماوەیەکــی ــەوەیکــەل ــەهــۆیئ ــووب خەڵکــیبەڕێوەچــوونکــەب
ــیحیــزبلــەکوردســتانبــۆدەیــانهــەزار ــژەیئەندامان کەمــدارێ

ــەوە. ــەرزببێت کــەسب
هەڵبژاردنەکان 

هــەرلــەوســاڵەداچەنــدهەڵبژاردنێــکلــەئێــرانوکوردســتان
بەڕێوەچوونکەهەڵبژاردنیمەجلیسیخوبرەگانلە١٢یگەالوێژو
ــە٢٤یرەشــەمەدادوو ــیمەجلیســیشــۆرایئیســالمیل هەڵبژاردن
نموونــەیباشــنکــەهێــزیجەمــاوەرپاڵپشــتێکیقایمــیکاندیداکانــی

حیزبــیدێموکــراتبــوو.
ــدادوکتــورقاســملوووەکــوو ــەهەڵبژاردنــیمەجلیســیخوبرەکان ل
بــە توانــی ورمــێ پارێــزگای لــە دێموکــرات حیزبــی کاندیــدای
ــەوەیســەتاهەشــتای ــگوبردن ــەزاردەن ــی١٣٠ه وەدەســتهێنان
دەنگــەکانوەکــوونەفــەرییەکــەملــەوپارێزگایــەلــەالیــەنخەڵکــەوە
ســەروویانەوە لــە تــازەو دەســەاڵتی  ئەگەرچــی هەڵبژێــردرێ.
خومەینــیرێگەیــاننــەداکــەدوکتــورقاســملوووەکــوونوێنــەری
ــوو ــەوەب ــگئ ــەاڵمگرین ــاران،ب ــەت ــکبچێت ــیخەڵ ــکوبەدەنگ خەڵ
کــەتەنانــەتتورکەکانــیدانیشــتوویئــەوپارێزگایــەشبــەرێژەیەکــی

زۆردەنگیــانبــەدوکتــورقاســملوودابــوو.
هەڵبژاردنییەکەممەجلیســیشــۆرایئیســالمیلە٢٤یرەشــەمەی
هەمــانســاڵواتــە١٣٥٨بەڕێوەچــوو،لــەوهەڵبژاردنانەشــدالــەو
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شــارانەیکــەبەربژێرەکانــیحیزبــیدێموکــراتدەرفەتــیخۆکاندیــدا
ــیکوردســتانەوە کردنیــانهەبــووهــەرهەموویــانلــەالیــەنخەڵک
دەنگــییەکەمیــانوەدەســتهێنــا.دەکــرێبــۆنموونــەئامــاژەبــە
شــارەکانیمهابــاد،بــۆکان،پیرانشــار،سەردەشــت،شــنۆ،نەغــەدە
،ســەقز،بانــەبکەیــنکــەکاندیــداکانزیاتــرلــەهەمــووشــتێکلــە
کوردســتانەوە دێموکراتــی حیزبــی بەنــاوی کاندیدابوونیــان بــەر
بــووکــەمتمانــەودەنگــیبەرچــاویخەڵکیــانوەدەســتهێنــا.لــە
ــەدەوریدووهــەمو ــژاردنخرای ــدێشــاریوەکــووســنەهەڵب هەن
لــەوماوەیەشــداحکوومەتــیجومهــووریئیســالمیهەڵبژاردنەکانــی
هەڵوەشــاندەوەونوێنەرانــیخەڵــکواتــەکاندیــداهەڵبژێردراوەکانــی
حیزبیدێموکراتیکوردســتانرێگەیانپێنەدراکەبچنەمەجلیســی
شــۆرایئیســالمی.لێرەشــداوێــڕایخۆبــواردنلــەهۆکارەکانــیئــەو
ــەکــەئاکامەکــەیپەالمــاری ــیدوایئەوان ــەورووداوەکان رووداوان
هەمەالنــەیرژیمــیتــازەبــۆســەرکوردســتانبــوو،ئــەوەیکــە
پێگــەیجەماوەریــیحیزبــیدێموکراتــی ئــەموتارەیــە مەبەســتی
کوردســتانەکــەوەکــوونموونــەلــەوســااڵنەدائامــاژەیپــێدەکــرێ.
هەڵبــەتپێویســتەئامــاژەبــەوشــۆرایانەشبکــرێکــەحیزبــی
کاروبــاری بەڕێوەبردنــی بــۆ هەڵبــژاردن شــێوەی بــە دێموکــرات
رۆژانــەیخەڵــکلــەگونــدەکانپێکــیهێنابــووکەتاســااڵنیدواتریش

ــوون. ــدەکانب ــیگون ــەیخەڵک ــاوەڕومتمان ــەیب ــەرجێگ ه
ئــەمهەڵبژاردنانــەنموونەیەکــنلــەمتمانــەیئەوکاتــیخەڵــکبــە
حیزبــیدێموکــراتکــەلــەروویەکــیدیکەشــەوەئاماژەیەکــیروون
ــو ــەنێ ــیدێموکــراتل ــیحیزب ــەپێگــەیجەماوەری وراســتەوخۆیەب
خەڵکــیکوردســتاندا.چونکــەســااڵنیدواتــرئەگەرچــیهیچــکات
کۆمــاریئیســالمیرێگــەیبــەئینتخاباتێکــیئــازادنــەداولــەجیاتــی
پەنــابــردنبــۆســندووقەکانیدەنگــدانکۆمــاریئیســالمیشــەڕێکی
هەمەالیەنــەوووێرانکــەریبــەســەرکوردســتانداســەپاندبــەاڵملــە
چەنــدنموونەیەکــیدیکــەدابــەئاماژەیەکــیحیزبــیدێموکــراتلــە
چەنــدهەڵبژاردنێکــدادەرکــەوتکــەرژیمــیتــارانملمالنێــیحیزبــی
ــەهەڵبژاردنــی ــەل ــەکوردســتانپێناکــرێ.هــەربــۆوێن دێموکراتــیل
ــەک ــەئاماژەی ــەســاڵی١٣٧٢داب دەورەیشەشــەمیســەرکۆماریل
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ــە ــەداک ــەهاشــمیرەفســەنجانین ــانب ــەکوردســتاندەنگی ــکل خەڵ
تەنانــەتناوبــراولــەبیرەوەریەکانــیخۆیــدائامــاژەیبــەوبابەتــە

کــردوە.
هەروەهــالــەهەڵبژاردنەکانــیســەرکۆمارییســاڵی٨٨داحیزبــی
دێموکــراتداوایلــەخەڵکــیکوردســتانکــردکــەدەنــگبــەنوێنەرانی
رێفۆرمخــوازبــدەنکــەســەرەڕایواڵمدانــەوەیخەڵــکبــەوداوایەی
حیــزب،ئاکامــیهەڵبژاردنەکــەبەالڕێــداچــوونووێــڕایدزینــیزیاتر
لــەدەمیلیــۆندەنــگبــۆمەحمــوودئەحمەدینــژادنەفــەریدیــاری
ــە ــەســەرکۆمار،ک ــراوکرای ــۆســەرکۆماریناوب ــیب کــراویخامنەی
ئــەوکاتخۆپیشــاندانێکیناڕەزایەتــیبەربــاڵوئێرانــیگرتــەوەو
وێــڕایســەرکوتیئــەوناڕەزایەتییانــەرژیــمهــەردووبەربژێــری
رێفۆرمخــوازواتــەمەهــدیکەڕووبــیومیرحوســەینموســەوییلــە
ماڵەکــەیخۆیانــدادەستبەســەرکــردکــەتــائێســتاشدرێــژەیهەیــە.

پێگەیرێبەرانیشەهیدیحیزبیدێموکرات
نموونەیەکــیدیکــەلــەنفــووزیجەماوەریــیحیزبــیدێموکراتــی
ــەنێــوخەڵکــداپێگــەیرێبەرانــیشــەهیدیئــەمحیزبــە کوردســتانل
لــەدوایهاتنــەســەرکاریکۆمــاریئیســالمیە.پێگــەیئــەوانلــەنێــو
خەڵکــیکوردســتانولــەســەربزووتنــەوەیکوردســتانبەڕاددەیــەک
بــووکــەکۆمــاریئیســالمیپەنایبۆتیــرۆرولەناوبردنیئەوانبرد.
جیــاوازلــەرووداویشــەهیدبوونەکەیــانئــەوکەشــەپڕماتەمینــەی
کاتــیتیــرۆریدوکتــورقاســملوولــە٢٢یپووشــپەڕی٦٨وتیــرۆری
دوکتــورســادقشــەرەفکەندیلــە٢٦یخرمانانــی١٣٧١بــەدەســتی
کۆمــاریئیســالمیچئــەوکاتوچئێســتابــەئاشــکرابــەروخســاری
کۆمەڵگــەیکوردســتانەوەدیــارە.ســەرەڕایدۆخــیتونــدیئەمنیەتیی
هــەمئــەوکاتوهــەمئێســتاشپــاش٣١ســاڵبرینێکــیســاڕێژ
نەکــراوەبــەجەســتەیخەڵکــیکوردســتانەونکــەدیســاندەرخــەری
ــەنێــودڵــی پێگــەیحیزبــیدێموکــراتورێبــەرەهەڵکەوتووەکانــیل

خەڵکــیکوردســتاندایە.
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ــۆ  ــی ب ــد دەیەی ــی چەن ــە هەوڵ ــاری ئیســالمی ل شکســتی کۆم
ــە حیزبــی دێموکــرات. ) 1٧ و  دوورخســتنەوە و دابڕانــی خەڵــک ل

ــە( ــان وەک نموون ٢1ی خەرمان
بەدرێژایــیتەمەنــیکۆمــاریئیســالمیئــەمرژیمــەهەوڵــیداوە
خەڵــکلــەحیزبــیدێموکــراتدووربخاتــەوەتــابەڵکــوولــەورێگایەوە
بتوانــێبزووتنــەوەینەتەوەیــیکوردســتانســەرکوتبــکا.بــۆئــەو
مەبەســتەشجیاوازلەهێرشــیبەرباڵوبۆکوردســتانوسەپاندنێکی
شــەڕێکینــاڕەوا،کۆمــاریئیســالمیئەوەنــدەیبــۆیکرابــێبــە
هەمــووشــێوەیەکهەوڵــیلەناوبــردنوتەریــکخســتنەوەیحیزبــی
دێموکراتــیداوە.لــەنــاقانوونــیناســاندنیحیزبــیدێموکــراتو
ــەچوونــینوێنەرانــیهەڵبژێــراویخەڵکــیکوردســتانبــۆ رێگــریل
هــەردوومەجلیســیخوبــرەگانوشــۆرایئیســالمیەوەبگــرەتــا
دەگاتــەگرتــنوئیعــدامکردنــیئەنــداموالیەنگرانــیحیــزبوپاشــان
هەڵگیرســاندنیشــەڕێکیقــورسلــەگــەڵخەڵــکوهێــزیپێشــمەرگە
دەرەوەی بــۆ حیــزب ســەرکردایەتیی دەرپەڕاندنــی بــۆ هــەوڵ و
کوردســتان،هەروەهــاتیــرۆرولــەناوبردنــیرێبــەرانوکادرو
پێشــمەرگەیحیــزبولــەســەروویهەموانــەوەتیــرۆریهــەردوو
ســکرتێریحیزبــیدێموکــرات،دوکتــورقاســملوولــەڤیــەنپێتەختــی
ئوتریــشودوکتــورشــەرەفکەندیلــەبێڕلینــیئاڵمــان،نموونەیەکــن

لــەوهەواڵنــە.
جیــاوازلــەهەمــووئەوانــەکۆمــاریئیســالمیئێــرانبــەردەوام
لــەمچــلویــەکســاڵەداوبــەهەمــووشــێوەیەکراســتەوخۆو
ناڕاســتەوخۆتەبلیغــیئــەوەیکــردوەکــەحیزبــیدێموکــراتپێگــەی
لــەنێــوخەڵکــدانەمــاوەوئــەمحیزبــەیبــەردەوامبــەحیزبێکــی
هەڵوەشــاوەناوبــردوە.بــەاڵمراســتیەکانپێچەوانــەیدرۆوئیددیعــا
بــێبنەماکانــیکۆمــاریئیســالمیبــوونوئــەوانســەرەڕایئــەو
هەمــووزەبــرەگەورانــەیکــەوەکپەیکــەرەیحیزبــیدێموکــرات
خەڵکــی بەینــی لــە قەرەبوونەکــراو دابڕانێکــی نەیانتوانــی کــەوت

کوردســتانوحیزبــیدێموکراتــدادروســتبکــەن.
حیزبــیدێموکراتــیکوردســتانلــەمدەدوازدەســاڵەیدواییــدا
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قایمتــرلــەهەمیشــەلــەهەوڵــیئــەوەدابــووەکــەرێکخســتنبــۆ
ــەو ــەگــەڵئ ــکاوهاوتەریــبل ــەوگشــتگیرترب خەباتێکــیهەمەالیەن
پتانســیلوجموجووڵــەمەدەنییانــەیکــەلــەناوخــۆیواڵتهەیــە
ــەمقۆناغــەداســەرەڕایهەمــوو درێــژەبــەخەباتــیخۆیــانبــدەن.ل
کێشــەوگیروگرفتــەناوخۆییەکانــیبزووتنــەوەیکوردســتانحیزبــی
دێموکــراتتوانــیبەشــێوەیەکیبــاشکەڵــکلــەهەمــووپتانســیلەکانی
کۆمەڵــگایکوردســتانوەربگــرێوفشــارێکیزیاتــربــۆرژیمــی

ــێ. ــارانبێن ت
ــۆ ــەوهەمــووســاڵەتێچوویەکــیزۆریب کۆمــاریئیســالمیکــەئ
لەناوبردنــیحیزبــیدێموکراتوســەرکوتیبزووتنەوەیکوردســتان
دابــوو،دیســاندەســتیدایــەتیــرۆروتەقینــەوە.کارگەییشــتەئــەو
جێگایەیکەسپایپاسدارانیرژیمرۆژی١٧یخەرمانانی١٣٩٧بە
مووشــەکیبالســتیکهێرشــیکــردەســەرکۆبوونەوەیەکــیکۆمیتــەی
ناوەندیــیحیزبــیدێموکراتــیکوردســتانلــەقــەاڵیدێموکــراتو
بەپێچەوانــەیتیرۆرەکانــیپێشــوویان،ســپاهــەرزووبــەدەرکردنــی
لــەوە ئــەوهێرشــەیگرتــەئەســتۆ.سەرنجڕاکێشــتر راگەیانــدراو
ــووکــەجگــە ــەاڵیدێموکــراتب ــۆســەرق ــانب پاســاویپەالمارەکەی
لــەشکســتیکۆمــاریئیســالمیئێــرانودۆشــداماوییانلــەبەرانبــەر
سیاســەتەکانیحیزبــیدێموکراتیکوردســتانداهیــچخوێندنەوەیەکی
دیکــەیلــێنەدەکــرا.ســپایپاســدارانلــەدووراگەیانــدراوداکوتــی»
ئامانجــیئێمــەلــەوهێرشــەلــەبەیــنبردنــیســەرکردایەتیوناوەندی
فکریــیحیزبــیدێموکراتــیکوردســتانبــووە،چونکــەئەوانەئاســایش

وئەمنیەتــیکۆمــاریئیســالمییانوەمەترســیخســتوە.«
لێــرەداپرســیاریســەرەکیئەویــە،ئــەوکۆمــاریئیســالمییەیکــە
چــلســاڵەبانگــەوازینەمانــیحیزبــیدێموکــراتودابڕانــیئــەوان
لــەخەڵــکدەکائــەوەچۆنــەکــەبــەپێشــکەوتووترینچــەکواتــە
مووشــەکیبالســتیکهێــرشدەکاتــەســەرســەرکردایەتیوناوەنــدی
کوردســتان دێموکراتــی حیزبــی کــە پاســاوەی بــەو فکریەکــەی

ئاســایشوئەمنیەتــیئەوانیــانوەمەترســیخســتووە.
ئیســالمی کۆمــاری دڕندانەیــەی هێرشــە ئــەو دوای چــواررۆژ
ــورسوە ــەلەراســتیدازەربەیەکــیق ــیدێموکــراتک ــۆســەرحیزب ب
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پەیکــەریحیــزبکــەوتوشــەشئەندامــیرێبــەریودەکــەس
شــەهید تێیــدا حیــزب پێشــمەرگەکانی و فەرمانــدە باشــترین لــە
بــوون،مانگرتنــەگــەورەومێژووییەکــەیخەڵکــیکوردســتانلــە
٢١یخەرمانــانبەڕێوەچــووکــەدەکــرێبــەلووتکــەیپشــتیوانی
کوردســتان دێموکراتــی حیزبــی جەماوەریــی پێگــەی قوواڵیــی و
لــەنێــوخەڵکــیکوردســتاننــاویلــێببــرێ.لــە٢١یخەرمانانــدا
کوردســتاندا ســەر بــە زاڵ ئەمنیەتیــی کەشــوهەوای ســەرەڕای
خەڵــک،بــەنیشــانەیناڕەزایەتــیبــەوپالمــارەیکۆمــاریئیســالمی
لــەماڵەکانیــاننەهاتنــەدەرەوەکــەلــەهەنــدێشــاروناوچەدارێــژەی

مانگرتنەکــەگەییشــتەنزیکــەیســەدلەســەد.
ئــەوچەنــدنموونەیــەکــەلــەموتــارەدابــاسکــرانتەنیــائاماژەیەکــی
ســەرەتایینبەراددەیجێگەوپێگەیحیزبیدێموکراتیکوردســتان
لەژینگەیسیاســیوکۆمەاڵیەتییخۆی،کەهاوکاتئەوئەرکەشــی
دەخاتــەئەســتۆکــەدەبــێتــاگەییشــتنبــەئامانجەکانــیگەلــیکــورد

لــەخەبــاتبــەردەوامبێ.
ــی ــیدێموکرات ــەوەیحیزب ــنرەمــزیمان ــدادەکــرێبڵێی ــەکۆتایی ل
کوردســتانپــاش٧٥ســاڵخەبــاتلــەمەیدانــیسیاســییکوردســتان،
خەبــاتوتێکۆشــانیتێکۆشــەرانیئــەمحیزبــەلــەالیــەکوقوواڵیــی
پێگــەیجەماوەریــیئــەمحیزبــەلــەنێــوکۆمەاڵنــیخەڵکــیکوردســتان

دایــە.
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كتێب و گۆڤار لە ژێر
ڕووناكایی كۆماری كوردستان دا

ڕەسووڵسوڵتانی
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هیــچشــتێكلــەبۆشــاییداولــەهیچــەوەدروســتنابــێ.هونــەرو
ــنوئەقــڵودەســتیمــرۆڤ، ــراویزەی ئەدەبیاتیــشوەكــووخوڵقێن
و كۆمــەڵ و داهێنەرەكــەی زەینــی لــە بناوانیــان و پنــج و ڕەگ
دەوروبــەری گۆڕانكارییەكانــی كاریگەریــی لەژێــر و كۆمەڵگەدایــە
خۆیــدابیچــمدەگــرێ.بــەتایبەتــیگۆڕانكارییــەگــەورەولەنــاكاوەكان
هــەركامــەوبــەشــێوەیەككاردەكەنــەســەرشــێوەیبیركردنــەوە
وتێڕوانیــنوجیهانبینــیودواجــاربەرهەمــەكان.وەكچــۆنبزاڤــی
ڕێنســانسوشۆڕشــیپیشەســازییئەورووپــاجیهانیــانهــەملــە
لــەڕواڵەتــداگــۆڕیوتــائێســتاشڕێنســانس نــاوەرۆكوهــەم
وەكــووخاڵێكــیگــەورەیوەرســووڕانیمێــژوویمرۆڤایەتــیســەیر
دەكــرێ،كــەئیتــرتێیــداجیهــانلــەدووقۆناغــیپێــشڕێنســانس
)ســەدەتاریكــەكان(وجیهانــیپــاشڕێنسانســداباســیدەكــرێو

هــەركامتایبەتمەندیــیخۆیانیــانهەیــە.
مێــژووی وەرچەرخانــی دیكــەی خاڵێكــی فەڕانســە، شۆڕشــی
و بیركردنــەوە و هــزر هەمــوو بەســەر باڵــی كــە مرۆڤایەتییــە،
تێڕوانینەكانــیســەدەینۆزدەیەمــداكێشــاوبزووتنــەوەیڕیالیــزم
لــەهەنــاویئــەوگۆڕانكارییانــەوەســەریانهەڵــدا،كــەبەرهەمــیئــەو

شۆڕشــەمەزنــەبــوون.
یەكــەمجەنــگودووەمجەنگــیجیهانییــش،هــەركامبــەشــێوەیەك
كاریگەریــیخۆیــانلــەســەربــوارەجیاجیاكانــیهــزروئەدەبیــاتو
ــەربەجــێهێشــت.بەتایبەتــی ــیهون ــەجۆراوجۆرەكان فەلســەفەولق
ــكشــاعیرونووســەری ــداكۆمەڵێ ــیكــەتێی جەنگــییەكەمــیجیهان
گــەورەشبوونــەقوربانــیولــەبەرەكانــیجەنگــداكــوژرانوەكــوو:
گیــۆمئاپۆلینــزوشــارلپێگیــووئالێــنفۆرنیــێ.لــەكتێبێكــدابــەنــاوی
»گوڵبژێرێــكلــەبەرهەمــیئــەونووســەرانەیلــەشــەڕداكــوژراون
ــە ــوە.ل ــاوودەســتوخەتیپێنســەدشــاعیرونووســەرهات ١٩٢٤«ن
ــج ــائیفلی ــیهەمــووئورووپ دووســاڵییەكەمــیشــەڕەكەدائەدەبیات
بــوو)قوتابخانــەئەدەبییــەكان،ڕەزاســەیدحوســێنی.الپــەڕەی٧٥١(
بەاڵمهەرلەدڵوهەناویئەوشەڕوماڵوێرانییەوە،بزووتنەوەی
دادائیــزموســورڕیالیزموەكــوویاخیبوونێــكلــەشــەڕخوازانو
جڵەوكێشــانیشــەڕوخوێنڕشــتنســەرهەڵــدەدەنوبوارێكــیدیكــە
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بــۆهونــەروئەدەبیــاتدەڕەخســێنن.
بــەقۆنــاغ پــاشهاتنــیئیســالمدا،قۆنــاغ لــەئەدەبیاتــیئێرانــی
گۆڕانكارییــەسیاســیوكۆمەاڵیەتییــەكانڕەوتوڕێچكەیئەدەبیات
بــۆ باوەشــی كــەدەربــار لــەوســەردەمانەدا بــۆوێنــە دەگــۆڕن،
شــاعیرانیپەســنبێژكردووەتــەوە،دەبینیــنپەســنوپێداهەڵگوتــنو
قەســیدەبــرەوپەیــدادەكاوپــاشهاتنــیمەغۆلــەكانكــەدامــودەزگای
غــەزەل دەپێچــرێ، تێكــەوە پەســنبێژان شاباشــی و پەســنبێژی
بەتایبەتــیغەزەلــیدڵــداریوعاریفانــەپــەرەدەگــرێوناودارتریــن
ســەردەمی لــە دەردەكــەون. قۆناغانــەدا لــەو ئێــران شــاعیرانی
ــك ــەوەیكۆمەڵێ ــیمەشــرووتەخوازیكــەلەگــەڵهاتن نوێیشــدابزاڤ
خوێنــدەوارلــەفەڕەنگــەوەســەرهەڵــدەدا.یەكێــكلــەوڕووناكبیرانــە
فەتحەلیــیئاخونــدزادەبــوو.بــەگشــتیبزاڤــیمەشــرووتەلــەئێرانــدا
خاڵێكــیوەرســووڕانەكــەئیــدیپــاشمەشــرووتەئێمــەلــەئێــران
جگــەلــەشــیعروردەوردەژانرەكانــیدیكــەیئەدەبیاتیــشدەبینیــنو

ــرێ. ــكدەگ ــنوگوڕێ ــڕانتی ــیوەرگێ ــیبزاڤ بەتایبەت

كوردستان

بزاڤــیڕووناكبیــریوئەدەبیــیكــوردلەبــەربێدەوڵەتــیكەمتــر
بزاڤــی و جیهانییــەكان گۆڕانكارییــە شــەپۆلی بــەر كەوتووەتــە
ئەدەبیــیكــوردزیاتــرلــەحوجرەكانــدابــووەونەبووەتــەشــەپۆلێكی
گــەورەوگشــتگیر،بەتایبەتیتــركــەپــاشدووەمجەنگــیجیهانــی
وهاتنــەســەركاریڕەزاخــانلــەئێــرانوئەتاتــۆركلــەتوركیــا،
لــەودووبەشــەگــەورەیكوردســتاندازمانــیكــوردینــەكپەراوێــز
بخرێــت،بگــرەقەدەغــەوبڤــەدەكرێــت،ئیتــرخوێنــدەواریكــورد
ئەگــەردەفتەرێكــیشــیعریهەبوایــەیــانوەدەســتیكەوتبایــەدەبــوو

ــی. ــەاڵیســەروگیان ــەب ــدابیشــارێتەوەونەبێت ــەحــەوتكون ل
هــەژارلــەچێشــتیمجێــوردادەگێڕێتــەوەودەڵــێ:»ئــەوڕۆژگارەی
لــەوشــتەپەفەقــێبــووم،ڕۆژێــككاكــەڕەحمانــیحاجــیبایزاغــا
هاتــەحوجــرە،تەرجیــعبەندێكــیلــەشــێعریكــوردیوكوردایەتــی
خوێنــدەوەكــەزۆرملــەالخــۆشهــات.زۆرمحــەولداكــەبیڵــێو
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بینووســمەوە،گوتــیخاوەنیــانكــەخاڵەمینــە،ســوێندیداوموانەكەم
وەدەســتكــەسكــەوێ.«

ســەرەڕایئــەوهەمــووەزەبروزەنگــەش،لــەحوجــرەوخانەقاكاندا
ــینیشــتمانپەروەروخــاوەنهەســتوئیحســاسهــەر مــەالوفەقێ
نەیانهێشــتوەپەنگــریئــەوكوانــووەخۆڵەمێشــیلەســەربنیشــێو
ســاردبێتــەوە.بــۆوێنــەفــەوزی،ئــەومــەالنیشــتمانپەروەرەیلــە
خانەقــایشــێخیبورهــانبــووەوهــەژاردەڵــێ،زۆرعالــم،زۆر
ــوو. ــووشــتدەب ــۆهەم ــارب ــاردیبەه ــروەكئ ــورد،شــاعیر،ئیت ك
نســحەتوڕێشــاندانیئــەو،بیــریكوردایەتیــیخســتەمێشــكی
ــردەشــاعیر)چێشــتی ــیك ــەوهێمن ــیئ ــیئاشــنای.دنەدان زۆرالوان

مجێــور.٣٥(
هێمــنلــەپێشــەكییەبەنرخەكــەیتاریــكوڕوونــدا»لــەكوێــوە
بــۆكــوێ«ئــەوقســەیەیهــەژارئــاواپشتڕاســتدەكاتــەوەودەڵــێ:
»دەبــێبڵێــممــندەســكردیفەوزیــم.ئــەوهەڵــیوەشــاندمەوەو
تێكــیهەڵشــێالموســەرلــەنــوێدروســتیكردمــەوە.ئــەودەركــی
زانیــنوفێربوونــیبــۆكردمــەوە.ئــەوڕێــگایژیانــیپــێنیشــان
دام.بێگومــانئەگــەرنەچووبامــەخزمــەتفــەوزیولــەكــنئــەو
مامۆســتایەمنەخوێندبــا،ڕێبــازیژیانــمئــەوڕێبــازەنەدەبــووكــە
گرتــموپێیــداڕۆیشــتموئێســتاشبــەرمنــەداوە.ئــەوتێــیگەیانــدم
مــنڕۆڵــەیكــوردموكوردیــشنەتەوەیەكــیبێبــەشوچــارەڕەشو
زۆرلێكــراوەودەبــێڕۆڵەكانــیلــەپێنــاویڕزگاركردنیــدافیــداكاری
بكــەنولەخۆبوردوویــینیشــانبــدەن.ئــەوفێــریكــردمزەوقــی
ئەدەبیــمتیــفتیفــەبــدەمومشــتوماڵیبكــەم.ئــەوفێــریكــردم
واڵتەكەمــمخــۆشبــوێوپێــیهەڵبڵێــم.ئــەوحاڵیــیكــردمكــوردی
زمانێكــیڕەوانوبەربــاڵوودەوڵەمەنــدەودەكــرێئەدەبێكــیگەورە

ودنیاپەســندیهەبــێ)تاریــكوڕوون.١٩(.
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)كۆمەڵەی ژ كاف(

ســاڵی١٣٢٠یهەتــاویلــەئاكامــیداگیركرانــیئێــرانلــەالیــەن
لەشــكریســۆڤییەتوئەمریــكاوئینگلیــزەوەناوچــەیموكریــان
ــێنەبــوون ــەیل ــەوهێزان ــادكــەهیــچكامل بەتایبەتــیشــاریمەهاب
ودەســەاڵتیشاهەنشــاهییشســێبەریلەســەرناوچەكــەنەمابــووو
جگــەلــەوەشموكریــاندەورێكــیكاریگــەروبەرچــاویلــەبزاڤــی
ڕووناكبیــریوسیاســیوبیــرینەتەوەیــیڕۆژهەاڵتــیكوردســتاندا
هەبــووە،هەمــووئــەوهۆكارانــەدەســتیاندابــووەدەســتییــەك
وبارێكــیلەباریــانڕەخســاندبــۆئــەوەیكۆمەڵێــكڕووناكبیــری
نەتەوەیــیونیشــتمانپەروەریكــوردلــەمەهابــادكۆمەڵــەیژیانەوەی
كــوردواتــەژێــكافدامەزرێنــن.ئــەوكۆمەڵەیــە،خاڵێكــیوەرچەرخــان
بــوولــەبزووتنــەوەینەتەوەیــیوهەڵوێســتیسیاســییڕووناكبیرانی
كــورددا،بەتایبەتــیلــەوەداكــەبــۆیەكــەمجــارجڵــەویجوواڵنەوەكــە
بــەدەســتســەرۆكعەشــیرەتوشــێخودەرەبەگــەوەنەبــوو،جگــە
لــەوەشتێكۆشــانوهەوڵــیبزووتنەوەكــەلەپێنــاویئامانجیبەرزی
نەتەوەییــدابــوو.ئــەوكۆمەڵەیــەلــەیەكــەمكۆبوونــەوەیــانكۆنگــرەی
خۆیــداكــەبڕیــاریدابیروبــاوەڕیخــۆیلــەگۆڤارێكــدابــاڵوبكاتــەوە
وبــۆئــەوەشدەســتكــرابــەباڵوكردنــەوەیگۆڤــارینیشــتمان.
دەركردنــیگۆڤــاروهەســتكردنبــەوزەروورەتــەشیەكێكــیدیكــە

لــەبەرچاوڕوونییەكانــیكۆمەڵــەیژێــكافبــووە.
دیــارەكۆمەڵــەیژێــكافتەنیــاگۆڤــارینیشــتمانیدەرنەكــردوەو
خەریكــیكاروبــاریفەرهەنگــیوڕووناكبیریــیدیكــەشبــووە.هێمــن
لــەپێشــەكییتاریــكوڕوونــدادەڵــێ:كۆمەڵــەلــەپێشــداكتێبێكــی
بچووكــیشــێعریبــاڵوكــردەوەبــەنــاویدیاریــیكۆمەڵــەی»ژ.
ك«كــەشــێعرەنیشــتمانییەكانیحاجــیقــادرومــەالیگــەورەی
كۆیــەوهــەژاروشــێخئەحمــەدیحیســامییتێــداچــاپكرابــوون
ودەســبەجێتــەواوبــوو....یەكــەمشــێعریمــنلــەژمــارەدووی

ــەوە.« ــاڵوكرای ــنب ــاویم.ش.هێم ــەن نیشــتمانداب
دیكــەی هەنگاوێكــی نیشــتمان، دایكــی تیاتــری لــەوە، جگــە
ڕووناكبیرانــەومۆدێڕنــیكۆمەڵــەیژێــكافبــووەووەكهێمــن
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دەڵــێگەورەتریــنتەبلیغاتــیبــۆكۆمەڵــەكــردوكــەمكــەسهەبــوو
ــی ــاوهەســتیكوردایەتی ــادەگری ــەركەســیشچووب ــێوه نەچووب

دەبــزووت.
هەنگاوێكــیدیكــەیكۆمەڵــە،كڕینــیچاپخانــەبــووە.دامەزرێنــەرو
بەڕێوەبــەرەڕووناكبیرەكانــیژێــكافهەســتیانبــەگرینگیــیچاپخانــە
وكتێــبوباڵڤــۆكوكاریگەریــیئەوانــەلەســەرخوێنــدەواریو
ئاســتیزانیــنوچاوكراوەیــیخەڵــككــردوە،هــەربۆیــەبــەداهاتــی

شــانۆیدایكــینیشــتمانچاپخانەیــەكدەكــڕن.

دامەزرانی حیزبی دێموكرات و دامەزراندنی كۆماری كوردستان

و الیــەن زۆر لــە كوردســتان دیموكراتــی حیزبــی دامەزرانــی
ڕەهەنــدەوەڕووداوێكــیگرینگــیمێــژوویسیاســیوڕووناكبیریــی
ــەم ــەل ــە.ئێم ــەومێژووەی ــیئ كــوردوخاڵێكــیگرینگــیوەرچەرخان
باســەداناچینــەســەرالیەنــەسیاســیوكۆمەاڵیەتییەكانــیوتەنیــا
ئــاوڕلــەالیەنــیفەرهەنگــیوڕووناكبیــریوهەنــگاوەكردەییەكانــی
ئــەوحیزبــەدەدەینــەوە،كــەئــەوهەنگاوانــەنــەكتــائێســتاشگرینگیی
خۆیــانهــەرمــاوە،بگــرەئەوەنــدەبنەمایــیووردوڕووناكبیرانــەن،
كــەشــیاویئــەوەنهەمــوونیشــتمانپەروەرێكشــانازییانپێــوەبــكا.
ــی ــیدێموكرات ــدیدووەمــیبەرنامــەیحیزب ــەبەن كــەســەرنجبدەین
كوردســتان،دەبینیــندامەزرێنەرانــیحیــزب،چەنــدەبەمشــوورو
ــان ــنناســنامەوپرســینەتەوەكەی ــەگرینگتری ــانل ــەئاوڕی وردبینان
وەك كــوردی زمانــی دەكــرێ داوا و داوەتــەوە زمانەكــەی واتــە

ــێ: زمانێكــیفەرمــیبناســرێودەڵ
ـنەتــەوەیكــوردمافــیخوێندنــیبــەزمانــیزگماكیــیخــۆیهەبــێ
وتــەواویكاروبــاریئیــدارەكانبەهــۆیزمانــیكــوردیبەڕێــوە

بچــێ.
ــدا ــژوویلەخۆی ــوورومێ ــاوكولت چونكــەزمــانهــزروجوغرافی
هەڵگرتــوە.كــەئێمــەدەچینــەواڵتێــكوپێمــاندەڵێــنزمانــتچییــەو
دەڵێیــنكــوردی،تــەواولــەووشــەی»كوردییــە«داكــەزمانەكەمانــە،
ــاوكولتــوورومێژوووەكەمــانڕەنــگدەداتــەوەواتــەمــن جوغرافی
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مێژوویەكــمهەیــەكــەتێیــدابــەوزمانەقســەمكــردوەوجوغرافیایەكم
هەیــەكــەتێیــدابــەوزمانــەقســەدەكــەموكولتوورێكــمهەیــەكــەئــەم
زمانــەیبەرهــەمهێنــاوەوئــەمزمانــەشئــەویبەرهــەمهێناوەتــەوە.
بــەاڵمســەرلەبەریئــەوشــتانەبەبــێئــەمزمانــەدەچنــەنێــوهەنــاوی
نەبوونــەوە،لەبــەرئــەوەیئێمــەهەمــووئــەوشــتانەبــەزمانەكەمــان
پێناســەدەكەینــەوەودایاندەڕێژینــەوە.تــۆبڕوانــە،لــەوچــلمیلیــۆن
كــوردە،ئەگــەرملیۆنێكــییەكســەروازلــەزمانەكــەیبێنــێوبــە
زمانێكــیدیقســەبــكا،تــۆدەتوانــیپێیــانبڵێیتــەوەكــورد؟نەخێــر.
نموونــەیگەالنــیدیكــەشزۆرن.ئــەوعیبــڕیوقیبتیانــەیبوونــە
موســوڵمانوزمانەكــەیخۆیانیــانبــەالوەنــاوبــەزمانــیعەرەبــی
ــەنەتــەوەیعــەرەب ــەبەشــێكل ــانبوونەت دەدوێــن،ئیتــرهــەمخۆی
ــی. ــەنیشــتمانیعەرەب ــەبەشــێكل ــشنیشــتمانەكەیانبووەت وهەمی

میســروفەلســتیننموونەیەكــیبەرچــاون.
پــاشئــەوەیحیزبــیدیموكراتــیكوردســتان،كۆمــاریكوردســتان
حیزبــی ســەرۆكی محەممــەدی قــازی پێشــەوا و دادەمەزرێنــێ
دێموكــراتدەبێتــەســەركۆماریكوردســتان،ئێمــەدەبینیــنكۆمــاری
كوردســتانوحیزبــەدامەزرێنەرەكــەیهەمــووتوانــاوهەوڵیخۆیان
دەخەنــەگــەڕبــۆقەرەبووكردنــەوەیدواكەوتوویــیفەرهەنگــیو
پەرەپێدانــیخوێنــدەواریوگرینگیــدانبــەالیەنــەڕووناكبیــریو
فەرهەنگییــەكانودامەزراندنــیچاپخانــەودەركردنــیڕۆژنامــەو

ــەزمانــیكــوردی. ــاروچاپــیكتێــبب گۆڤ

چاپكراو و باڵڤۆكی كۆماری كوردستان

كۆمــاریكوردســتانكــەدادەمــەزرێ،زۆرینــەیخەڵكــیكەوشــەنی
ژێــردەســەاڵتیكۆمــاریكوردســتاننەخوێنــدەواربــوون،بــەاڵمبــەو
حاڵەشــەوەوەكمامۆســتاهێمــنباســیدەكا،گۆڤــارینیشــتمانكــە
ــاوەوهەمــوویدەفرۆشــراو ــێنەدەم ــوو،دانەیەكیشــیل چــاپدەب
لــەدوورتریــنشــوێنەكانەوەخەڵــكدەهاتــنبــۆســەیریشــانۆی
بارودۆخــەدادامەزرێنەرانــی لــەوكەشــوهەواو نیشــتمان. دایكــی
لــە و كوردســتان كۆمــاری بەڕێوەبەرانــی و دێموكــرات حیزبــی
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ســەروویهەمووشــیانەوەپێشــەواقــازیمحەممــەدئــەوبۆشــایی
بــواریخوێنــدەواریو لــە كــەكــورد وكەموكووڕییانــەدەبینــن
ڕووناكبیریــداهەیەتــی،هــەربۆیــەشــێلگیرانەهــەوڵدەدەنكەلێنــەكان

ــن. ــنبكرێ ــەوەوپێویســتییەكاندابی ــڕبكرێن پ
چاپكردنــیكتێــبوگۆڤــاروڕۆژنامــەودانانــیڕادیــووكردنــەوەی
قوتابخانە،بەشــێكنلەهەوڵەهەرەگرینگەكانیكۆماریكوردســتان.
حامیــدگەوهــەریلــەكتێبــی»كۆمــاریكوردستان«ـــدادەنووســێ:
لــەئاكامــیهەوڵەكانــیژێكافوبەدوایئەویشــداحیزبیدیموكراتی
كوردســتانبــۆدامەزراندنــیچاپخانــەودەركردنــیباڵڤۆكــیكوردی،
فرۆشــت. كوردســتان بــە چاپخانــەی دوو ســۆڤیەتی دەوڵەتــی
یەكەمیــانبــەنــاویچاپخانــەیكوردســتانلــەمەهابــاددامەزرانــدو
ئــەویدیكەیــانلــەبــۆكاندانــاولــەوســۆنگەیەوە،بــواریفەرهەنگــی

لــەموكریانــداگەشــەیپــێدرا.
هەرلەدرێژەیئەوباسەداناوبراودەنووسێ:

گۆڤــاری ژێــكاف كوردســتان، چاپخانــەی دامەزراندنــی پێــش
كــوردیو بــۆالوانوڕۆژژمێــری دیاریــیكۆمەڵــە نیشــتمانو
ژمارەیــەكگۆڤــاریئاواتــیلــەچاپخانــەییەكێــكلــەڕووناكبیرانــی

هەرمەنــیلــەتەورێــزچــاپوبــاڵویكردبوونــەوە.
ــاڵو ــیب ــەخێرای ــەكانب ــەداچاپەمەنیی ــیچاپخان ــەڵدامەزراندن لەگ
ــاد ــەمەهاب ــێدەكــەن.ل ــانل ــكپێشــوازییەكیگەرمی ــەوەوخەڵ دەبن
ڕۆژنامــەیكوردســتانوگۆڤــاریكوردســتانچــاپوبــاڵودەبنــەوە.
لــەبۆكانــیگۆڤــاریهەاڵڵــەوگڕوگاڵــیمنــدااڵنوهاواریكوردچاپ
كــران.یەكێــكلــەبەرهەمەكانــیچاپخانــەیبــۆكانباڵوكردنــەوەی
مێــژوویبنەماڵــەیشــێخانینەقشــبەندیبــوو)گەوهــەری.كۆمــاری

كوردســتان.الپــەڕەی١٥٠(.
حیزبیدێموكراتیكوردســتانیەكەمژمارەیگۆڤاریكوردســتانی
بــەنــاویئۆرگانــیحیزبــیدیموكراتــیكوردســتانلــەســەرماوەزی
ــاڵوكــردەوە.یەكــەمژمــارەیڕۆژنامــەی ــداچــاپوب ســاڵی١٣٢٤ـ

كوردســتانلــەڕۆژی٢٠ی١٠ی١٣٢٤دابــاڵودەبێتــەوە.
تــا كوردســتان، گۆڤــاری هــەم و كوردســتان ڕۆژنامــەی هــەم
هەرەســیكۆماریــشبــەردەواموبــەڕێكوپێكــیبــاڵوبوونەتــەوە،
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ــارەی ــاریكوردســتانو١١٤ژم ــارەیگۆڤ ــەك٩ژم ــەلەســەری ك
بــاڵوكراونەتــەوە. ڕۆژنامــەیكوردســتان

و گۆڤــار باڵوكردنــەوەی پــاش كوردســتان دێموكراتــی حیزبــی
ڕۆژنامەیكوردستان،گۆڤارێكیئەدەبیوسیاسیوكۆمەاڵیەتییش
بــەنــاوی»هــاوارینیشــتمان«بــۆالوانبــاڵودەكاتــەوە،كــەیەكەمین
ژمــارەیلــەنــەورۆزی١٣٢٥ـــداوەكباڵوكــەرەوەیبیــرییەكیەتیــی
بەڕێوەبەرەكــەی و بەرپــرس و بــۆوە بــاڵو دیموكــرات الوانــی

ــازەر«بــوو. »ســەدیقیئەنجیــریئ
كــوردوگڕوگاڵــی هــاواری بــۆكان، لــەچاپخانــەی لــەوە جگــە

كرانــەوە. بــاڵو هەاڵڵــە و كــورد مندااڵنــی
ئەوەیكەهێمندەڵێ:

ئــەم شــەرەف، و شــانازی لــە بــوو پڕاوپــڕ دی كورتــم ژینــی
شــیعرەهــەمپــڕبــەبــااڵیپێشــەوایشــەهیدمانوهــەمپــڕبــەبــااڵی
هەمــووە ئــەو كورتــەدا تەمەنــە لــەو ئاخــر كۆمــارەســاواكەمانە.
لــە دڵســۆزیی ئەویــش هەیــە، مانــای یــەك تەنیــا بەنرخــە، كارە
ڕادەبــەدەریبەڕێوەبــەرانوكاربەدەســتانیكۆمــاریوهەوڵدانیــان
بــۆپێشخســتنینیشــتمانەكەیانبــۆئــەوەیبیگەیەننــەئاســتیواڵتــان
وگەالنــیپێگەیشــتوویدنیــا.لــەمــاوەییــازدەمانگــدا،بەشــێكیزۆر
لــەئاواتەكانــیخەڵكــیكوردســتانلــەكردەوەكانــیكۆمــارداڕەنگیــان
داوەووەدیهاتــن.دەسنیشــانكردنیســروودینەتەوەیــیودانانــی
ئــااڵودروســتكردنیســوپاینیشــتمانیبــەنــاویهێــزیپێشــمەرگە
وهەڵبژاردنــینــاویپیــرۆزیپێشــمەرگەبــۆئەندامانــیســوپاكەیو
چاپخانــەوچاپكــردنوباڵوكردنــەوەیگۆڤــاروكتێــببــەزمانــی
كــوردیوكردنــەوەیقوتابخانــەوچاپــیكتێبەكانــیخوێنــدنو
پەرەپێدانــیزمانــیكــوردیوهەوڵــدانبــۆنەهێشــتنینەخوێنــدەواری
ودامەزراندنــییەكیەتیــیژنانــیدیموكراتــیكوردســتان،بەشــێكی
گرینگــنلــەوكارانــەیدڵســۆزانیكــوردلــەكۆمــاریكوردســتاندا
قۆڵیــانلــێهەڵماڵیــنوجێبەجێیــانكــردن.خــۆیقەڵەمــینێــوان
ــی ــیحیزب ــااڵیكۆمــاردا،نیشــانەیبایەخدان ــەئ دووگوڵەكەنمەكــەل
دیموكــراتوكۆمــاریكوردســتانبــووبــەفەرهەنــگوزانســت.هــەر
ئــەوكــردەوەگرینگانــەشبــوون،نــاویپێشــەواوكۆمارەكەیــانتــا
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ئێســتابــەنەمــریهێشــتووەتەوەوبوونەتــەسەرباشــقەونموونــەو
پێشــەنگینەتەوەكەمــانودوژمنانــیكــوردبــەهیــچچەكێــكناتوانــن
كۆمــاری دامەزراندنــەوەی و ســەربەخۆیی بــە گەیشــتن ئاواتــی
ــەیپێشــەوا ــەوچرای ــن.ئ ــاندەربێن ــیمیللەتەكەم ــەدڵ كوردســتانل
نــە داگیرســاندووین، بۆیــان ڕێــگایڕزگاری قــازیوشــەهیدانی
ــەوباهــۆزە ــرەئ ــەوە،بگ ــەكناكوژێت ــموزۆردارین ڕەشــەبایزوڵ
ــە ــەوڕێگەی ــەگەشــترداییســێوئ ــەوچرای ــێ،ئ ــرب ــدیبەهێزت چەن

ــەوە. ــردەكات ڕووناكت

ئەوخوێنەیلەوزامەڕۆیی
هەوێنەبۆسەربەخۆیی
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مان و مەوجوودییەتی
حیزبی دێموکراتی کوردستان

سمایلشەرەفی



ی خۆڕاگری ناسنامەی نەتەوە�ی270 قە�ڵ

ڕازیمانــەوەیحیزبێــککــەنزیــکبــەتــەواویتەمەنــی٧٥ســاڵەی
خــۆیلــەئاوارەیــیودەربەدەریــداژیابــێوئێســتاهــەرواجێــیهیــوا
وخــاوەنپێگــەلــەنێــوخەڵــکونیشــتمانیخۆیــدابێــت،دەبــێچبێت؟
حیزبــیدێموکراتــیکوردســتانکــەڕۆژی٢٥یگەالوێــژیئەمســاڵ
)١٣٩٩(،یــادی٧٥ســاڵەیدامەزرانــیخــۆیجێــژندەگــرێ،زیاتــرلــە
٧٠ســاڵلــەتەمەنــیلــەدەرەوەودوورلــەوشــوێنەیلێــیدامــەزرا
تێپەڕانــدوەوهــەرئێســتاشئــەمڕەوتــەلــەدووربــوونلــەژینگــەی
ــاوەی ــۆم ــەب ــەک ــەمحیزب ــە.ئ ــژەیهەی ــەروادرێ ئەســڵییخــۆیه
زیاتــرلــەحــەوتدەیــەلــەتێکۆشــانوخەباتــی،ڕێبەرایەتییەکــەیلــە
دەرەوەیواڵتبووەوهەیە،ئێستاشسەرەڕایگەلێککەمایەسیی
دەروونتەشــکیالتیکــەهەیبــووەوهەیەتــی،لەنێــوکۆمەاڵنــیخەڵکی
کوردســتانوکۆمەڵگــەیئەمــڕۆیکوردســتانداهــەرواجێــیمتمانــە
وهیوایــە.هــەرئــەمپێگــەبــەرزومتمانــەپێکــراوە،ئــەمحیزبــەیلــە
نێــوکــۆڕوکۆمەڵــیکوردســتانی،ئێرانــیوجیهانیشــدابــەئێعتبــارو

خــاوەنکەســایەتییتایبەتــیخــۆیهێشــتۆتەوە.
حیزبــیدێموکراتــیکوردســتانکــەبــوونووجــوودی،بەرهەمــی
واڵمدانــەوەبــەهەلومەرجێکــیمێژوویــیتایبــەتبــەبەشــێکلــەخاکی
کوردســتانبــوو،بــەهــۆکاریمەعریفەیەکــیتێکــەڵبــەئەقڵییەتێکــی
مودێــرنکــەپێشــەوایمــەزن،قــازیمحەممــەدوەککەســییەکەمــی
ئــەمحیزبــەنوێنەرایەتیــیدەکــرد،توانــیگۆڕانکارییەکــیڕیشــەییلــە
ڕەوتــیخەبــاتوتێکۆشــانینەتــەوەیکــوردداپێــکبهێنــێ.بنیاتنانــی
لــەســەرئەساســیدوو لــەخەباتــینەتەوایەتــی ڕەوتێکــینــوێ
کۆڵەکــەی“پالنمەندکردنــیبزووتنــەوە”و“بەخشــینیکەســایەتییبــە
کۆمەڵگــە”،ئــەوجەهانبینییــەسیاســیوفکرییەیەکــەمانایوجوودیی
حیزبــیدێموکــراتلــەجوواڵنەوەکانــیپێــشخــۆیجیــادەکاتــەوە.

ڕاگەیاندنــی“کۆمــاریکوردســتان”هــەردوایچەنــدمانــگلــە
دامەزرانــیحیــزبوداڕشــتنیقــەوارەیسیاســیوتەشــکیالتیی
ئــەمدەســەاڵتەلــەشــێوەیدانانــیکابینــەیوەزیــران،ســەرکۆمارو
وەزارەتخانــەوهتــد،نیشــانیداکــەکــوردلەمەوبــەوالدەیهــەوێبــە
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پڕۆژەوەقســەلەویســتوداخوازییەکانوئامانجەکانیبکا.حیزبی
دێموکــراتوەکدامەزرێنــەریکۆمــاریکوردســتانکــەپێشــەواکەی
ئەرکــیســەرکۆمارییئــەمسیســتەمەسیاســیوبەڕێوەبەرییــەی
کەوتۆتــەســەرشــان،ســەلماندیکــەبــەپشتبەســتنبــەتێفکرێنێکــی
ــەوە، ــیخەبات ــەدامەزراوەییکردن ــگایب ــەڕێ ــەل ــالن،پێوەی خــاوەنپ
هەنــگاوبــۆدەســتەبەرکردنیمافەکانــیخەڵکــیکوردســتانبنــێ.لــە
الیەکــیدیکــەوەبــەهەســتکردنبــە“بۆشــاییباوەڕبەخۆبــوون”ی
تاکەکانــیکۆمەڵگــەکــەلــەڕەوتێکــیدورودرێژیتاریخیدا،سیاســەتی
بەســەر باندەســت نەتــەوەی کەمســەیردنی بــە و ســەرکوت
کوردیــداســەپاندبوو،بنیاتنــاوەیکەســایەتییکــوردوخەباتەکــەی
دەســکەوتە ئــەم پاراســتنی بــوو. زەرووری هــەرە پێویســتییەکی
)کۆمــاریکوردســتان(،پێویســتییبــەدرووســتکردنیکۆمەڵگەیەکــی
دەروەســتبەرانبــەربــەگــەلونیشــتمانبــووکــەبێگومــانلــە
بابەتی“نەتەوەســازی“داباســێکیگرینگوئەساســییەوڕاســتەوخۆ
لــەچێبوونــیبەرژەوەنــدیگشــتییەوەکەهەســتێکیهاوبــەشپێــک
ــەمدەروەســتبوونەپێــش ــۆدروســتبوونیئ ــێ،شــوێندانەرە.ب دەهێن
ــەکەســایەتیی ــواتاکەکانــیکۆمەڵگــەهەســتیانب هەمــووشــتێکدەب
خۆیــانکردبــاوڕەمزێــکهەبــاکــەهەســتیباوەڕبەخۆبــوونلــە
نێویانــدادرووســتبــکا.بۆیــەبەرزکردنــەوەی“ئــااڵیکوردســتان”لــە
ــەم ــەتب ــیڕێوڕەســمیتایب ــاریکوردســتانداوبەڕێوەێوچوون کۆم
ــاری ــردەســەاڵتیکۆم ــدشــارێکیژێ ــەچەن ــەل دەســکەوتەمێژوویی

کوردســتاندابەوپــەڕیگرێنگیپێدانــەوەبەڕێوەچــوون.
مانــاداری ڕاگەیاندنێکــی کوردســتان، ئــااڵی بەرزکردنــەوەی
شوناســخوازانەبــووکــەڕاســتەوخۆکاریگەریــیدەروونیــیلەســەر
تاکــیکــوردوکۆمەڵگــەیئــەوکاتــیکوردســتاندادانــاوهەســتی
باوەڕبەخۆبوونێکــینەتەوەیــیبنیــاتنــا.“بــوون”بــووبــەبەشــێکی
دانەبــڕاولــەئینســانیکــوردوکەســایەتییبــەتاکــیکــوردبەخشــی.
بــەومانەیــەکــەخەڵکــیکوردســتانلــەژێــرئــەوئااڵیــەدابــەتەواوەتی
هەســتیبــەبوونــیخــۆی–جیــالەویتــر–کــرد.هــەرئــەوەبــووکــە
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لــەماوەیەکــیزۆرکورتــدامهابــادوکۆمــاریکوردســتانبــوونبــە
جێــیهیــواوهومێــدینەتەوەیــەکبــەنــاویکــورد.

ــرەداڕاســتەوخۆقســە ــەلێ ــەتک ــەتایب ــاوەداب ــەپرۆســەیبنیاتن ل
دارووخــراو نەتەوەیەکــی کۆمەاڵیەتــی و سیاســی ڕەوتێکــی لــە
حاشــالێکراوە،تێگەیشــتنلــەزەروورەتوپێویســتیی“پارێــزگاری”ی
و“پاراســتن”زۆرگرینگــە.بۆیــەحیزبــیدێموکراتــیکوردســتان
هــاوکاتلــەگــەڵڕاگەیاندنــیکۆمــاریکوردســتان،دامەزراندنــی
“ســپایمیللیــیکوردســتان”کــەدواتــرنــاویهێــزیپێشــمەرگەیلــە
ســەردادەنــرێ،بــەزەرووریدەزانــێ.ئــەمبەشــەلــەبزووتنــەوەی
کوردســتانکــەدواتــرلــەبەشــەکانیدیکــەیکوردستانیشــداجــێ
دەکــەوێ،تــائێستایشــیلــەگــەڵبێــت،بەشــێکەلــەهۆوییەتــیکــوردو
خەباتەکــەی.پێشــمەرگەبەشــێکەلــەئــەرزشوبەهــانەتەوایەتییەکانی
نەتــەوەیکــورد،پێشــمەرگەوخەباتــیپێشــمەرگانەکــەباڵێکــیهــەرە
ئەساســیوجێــیشــانازییبزووتنەوەکانــیکوردســتانە،ڕیشــەو
ماهییەتــیبــۆتێفکرینــیحیزبــیدێموکراتــیکوردســتانوکــردەوەی

ــەوە. ــاریکوردســتاندەگەڕێت کۆم
کوردســتان، میللیــی ســپای دامەزرانــی و پێشــمەرگە بوونــی
ــرد ــەیکوردســتاندادرووســتک ــەکۆمەڵگ ــیل ــینەتەوەی متمانەیەک
وبــاوەڕیخەڵکــیبــەحیزبــیدێموکراتــیکوردســتانوکۆمــاری
هێــزە بــەو بــوو پێشــمەرگە کــرد. قاییــم و قــورس کوردســتان
متمانەپێکــراوەیکــەخەڵــکوەکقودرەتێکــیڕزگاریــدەرســەیری
بــەدرووســتی قاســملوو هــەروەکشــەهیددوکتــور بۆیــە بــکا.

گەلــە”. بەهێــزی باســکی “پێشــمەرگە دەکا؛ پێناســەی
ــە ــیب ــزیپێشــمەرگەتوان ــەســەردەمیکۆمــاریکوردســتانداهێ ل
مەبەســتیئــەمدەســکەوتەمێژوویــەبــۆماوەیەکــیبــاشدژبــە
هێزەکانــیڕێژیمــیشــابەرەنــگاریبــکاودواتریــشولــەقۆناغەکانــی
بــەپارێــزەریمــانو بــوو دوایکۆماریشــدا،هێــزیپێشــمەرگە
قوربانیــی زۆرتریــن پێنــاوەدا لــەم و میللەتەکــەی مەوجوودیەتــی

پێشــکەشکــرد.



273 �ب دێموکرا�ت کوردستان ز ح�ی

هەمــووئــەوڕەمــزوســەمبوولوهێمایانــەیکــەئەمــڕۆنەتــەوەی
کــوردلــەهــەرچواربەشــەکەیکوردســتانوهــەرکوردێــککــەلــە
هــەرکوێــیئــەمگــۆیزەوییــەدەژی،شــانازییانپێــوەدەکاوبوونــی
خــۆیوەکنەتەوەیەکــیجیــاوازبــەکەســایەتییجیــاوازەوەپێناســە
دەکا،لەســەردەســتیحیزبیدێموکراتیکوردســتاندروســتکراون
وبەرهەمــیتێفکریــنوجیهانبینیــیئــەمحیزبــەنکــەبەخۆشــییەوە
ئەمــڕۆهەموویــانبوونەتــەبەشــێکلــەخەســڵەتوشناســنامەی
نەتــەوەیکــورد.ئەگــەر٧٤ســاڵپێــشئێســتالــەشــاریمهابــاد
وشــارەکانیژێــردەســەاڵتیکۆمــاردا،تەنیــابــەهــەزارانکــورد
ــرد، ــااڵیکوردســتاندابەشــدارییاندەک ــیئ ــەرێوڕەســمیهەڵکردن ل
ئێســتائــەمئااڵیــەبــۆمیلیۆنــانئینســانیکــوردوبــۆنەتەوەیــەک
ڕەمــزوشوناســینەتەوەییــە.کۆمــاریکوردســتانوســەرکۆمار
پێشــەواقــازیمحەممــەد،ئەمــڕۆبــۆهەمــووئینســانێکیکــوردنەتەنیــا
ــەک ــۆنەتەوەی ــرنەکــراوەن،بەڵکــووب ــیلەبی یادەوەرەیەکــیمێژووی

ــی. ــەتوبەهــاینەتەوەی ــەهۆویی بوونەت
ئــەوەیتــائێــرەبــەنیســبەتداهێنــانودەســکەوتەکانیحیزبــی
دێموکراتــیکوردســتانەوەبــاسکــرا،تەنیــابەرهەمــییەکســاڵلــە
خەبــاتوجیهانبینیــیئــەمحیزبــەبــووە.ئەمحیزبــەلەماوەیتەمەنی
ــیپاشــایەتیو ــراندووڕێژیم ــەئێ ــەل ــداک ــیخۆی ٧٥ســاڵیتەمەن
کۆمــاریئیســالمیدەســەاڵتداربــوون،ســەرەڕایبڕینــیقۆناغیزۆر
ســەختودژوار،لــەزۆربــوارداخاوەنــیدەســکەوتوداهێنــانو،
–لــەهەموویــانگرینگتــر–بەردەوامبــوونودرێــژەدانبــەخەبــات
بــۆدەســتەبەرکردنیمــافوئازادییەکانــیخەڵکــیکوردســتانبــووە.

گوتاری میللی-دێموکراتیکی حیزبی دێموکراتی کوردستان
یەکــەم بــۆ کوردســتان دێموکراتــی حیزبــی دامەزرانــی بــە
بزووتنــەوەیسیاســیی لــە )گوتــار( “گوفتمــان” مەفهوومــی جــار
ــە ــەل ــکاریخەباتکاران ــدادەکاتوسیاســەتوڕێ ــاپەی ــورددامان ک
پــالنوبەرنامــەدالەســەر چوارچێــوەیبزووتنەوەیەکــیخــاوەن
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ئەساســیپێناســەیەکیدیــاریمەعریفــیوپراکتیکــی،کــەهەمــان
“گوتــاریسیاسی“ـــیەشــکڵدەگــرێ.بــەواتایەکــیدیکــە،حیزبــی
دێموکراتــیکوردســتانهــەرلــەســەرەتایدامەزرانییــەوەبــەدەرس
وەرگرتــنلــەئەزموونــیجوواڵنــەوەنەتەوایەتییەکانــیدووســەد
ســاڵیڕابــردوولــەکوردســتان)لــەمیرنشــینەکانەوەتــاشۆڕشــەکانی
شــێخمەحمــوودلــەباشــووروســمایلئاغــایســمکۆلــەڕۆژهەاڵتــی
ــە ــاتل ــیخەب ــەپالنمەندبوون ــەبۆشــاییەکل کوردســتان(هەســتیب
ڕووی“ویســت”و“شــێواز”یتێکۆشــانکــردو،بــۆپڕکردنــەوەی
ئــەمکەلێنــەلــەبزووتنــەوەیسیاســییکــورددا،کارکــردنلەســەر
کەســایەتیبەخشــینبــەکــورد)نەتــەوە(وکۆمەڵگــە)نیشتمان(ـــی
کــردەئامانجــیخــۆی.“ســەروەری”و“گەورەیــینیشــتمان”بــۆ
حیزبــیدێموکراتــیکوردســتانئــەوبناغــەفکــریومەعریفییــەبــوو
کــەتوانــیلەســەرئــەمئەساســەبــەهەڵگرتنــیگوتارێکــینەتەوەیــی
ونیشــتمانییەوە،ڕێڕەوێکــیڕوونبــۆبزووتنــەوەیکــورددیــاری

ــکات. ب
گومانــیتێــدانییــەکــەجوواڵنەوەکانــیکــورد،ئەوانــەیزۆرپێــش
لــەدامەزرانــیحیزبــیدێموکراتــیکوردســتانهەبــوون،نێــوەرۆکو
ئامانجــینەتەوایەتییــانهەبــووەوزۆربەیــانلــەخانــەیبزووتنەوەی
نەتەوایەتیــیمیللەتــیکــوردداجــێدەگــرن.بــەاڵمئــەوەیحیزبــی
دێموکراتــیکوردســتانتوانــیلــەمپێوەندییــەدابیــکاوجیــاوازی
دروســتبــکا،گشــتاندنیبیــروبــاوەڕینەتەوەیــیلــەهەمــووئاســت
وبوارێکــیبزووتنــەوەدابــوو.حیزبــیدێموکــراتهــەرلــەســەرەتاوە
لــەوێناکردنــی“ئامانجەکان”ـــیخۆیــدا،بــەڕەخنەگرتــنلــەپێوەندییــە
کــە کــوردەواری کۆمەڵــی پێکهاتەکانــی نێــو کۆمەاڵیەتییەکانــی
بەســتراوەبــە“عێــلوعەشــیرە”بــوونوبــەبەرفــراواننیشــاندانی
جیهانبینیــیبزووتنــەوەلەســەرئەساســی“بەرژەوەندیــیگشــتی”،
بــاسلــەدوومەفهوومــی“ســەروەری”و“گەورەیــینیشــتمان”دەکا.
لــە لــەحــەوزەیسیاســەتداقســەکردن کــە ئاشــکرایە ڕوونو
ــەهێــز،ئیــرادە مەفهوومــی“ســەروەری”پێویســتییبــەپاشــخانێکل
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وبــاوەڕبەخۆبــوونهەیــەکــەبەداخــەوەکــوردبــەهۆکارگەلــی
نێوخۆیــیودەرەکــی،بــەتایبــەتلەدوایشــەڕیجیهانیییەکەمەوە؛
تێکشــکانی و واڵتــدا چــوار ســەر بــە کوردســتان دابەشبوونــی
ــۆ ــەیب ــەمئیمتیازان ــچکامل ــەوەکان،هی ــەدواییەکــیجوواڵن یــەکل
نەمابوویــەوە.بــەاڵمحیزبــیدێموکراتــیکوردســتانچەنــدمانــگ
و کوردســتان کۆمــاری ڕاگەیاندنــی بــە خــۆی، دامەزرانــی دوای
تەشــکیلیحکوومەتــیمیللیــیکوردســتان،بــەکــردوەلــەکۆمەڵگــەی
بــە لــەناخــیئینســانیکــورددا،مانایەکــیتایبــەت کوردســتانو
مەفهوومی“ســەروەری”دەبەخشــێ.لەســایەیخوێندنەوەیحیزبی
دێموکراتــیکوردســتانبــۆچۆنیەتیــیگەیاندنــیئــەمنیشــتمانوگەلە
بــە“سەروەری”ـــیەکــە٧٥ســاڵپێــشلــەئێســتاخەڵکــیکوردســتان
لــەهــەرچــواربەشــەکەی،بــەشــانازییەوەدەڕواننــەدامەزرانــی
ــی ــەڕێوڕەســمەکانی“هەڵکردن ــەشــکۆوەل کۆمــاریکوردســتانوب
ــەدا ــەمدەســکەوتەمیللیی ــرۆزیکوردســتان”وپاراســتنیئ ــااڵیپی ئ

ــەن. بەشــداریدەک
دێموکراتــی حیزبــی ئامانجەکانــی لــە نیشــتمان” “گەورەیــی
کوردســتاندا،قســەکردنلــەکەلێنێکــیمێژوویــیبــەژانوئــازارە
کــەکــوردتــائێستاشــیلەگــەڵبــێ،ئــارەزوویگــەورەوگرانــی
ــی ــاووپێناســەی“واڵت”ـ ــەنازن ــاوە.کوردســتانک ــاتن لەســەربنی
لــێزەوتکــراوە،نیشــتمانینەتــەوەیکــوردەکــەلــەزەمەنێکــی
تەســکیمێژووییــداولەســەردەســتیحیزبــیدێموکراتــیکوردســتان
ــی ــاووقەوارەیەکــیڕەســمیوەک“واڵت”ـ ــگ،ن ــۆمــاوەی١١مان ب
پــێبەخشــرا.ئێســتاشدوای٧٥ســاڵلــەدامەزرانــی،“گەورەیــی
نیشــتمان”بــۆحیزبــیدێموکراتــیکوردســتانئــەومەفهوومــەپیــرۆز
ونەگۆڕەیــەکــەوەکبەشــێکلــەجەوهــەروماهیەتــیگوتــاری

حیــزبچەســپاوە.
حیزبــیدێموکراتــیکوردســتانکــەکاریگەریــییەکالکــەرەوەی
کــورد هاوچەرخــی ناســیۆنالیزمی بزووتنــەوەی ڕەوتــی لەســەر
هەبــووە،لەســەرئاســتیگوتــاریسیاســییداتوانیویەتــیگوتــاری
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نەتەوەیــیخــۆیتێکــەڵبــەکۆمەڵێــکمەفهوومــیمۆدێــرنوجیهــان
پەســەندبــکاتکــەلــەنەوعــیخۆیــداداهێنەرانــەبــوون.جیــالــەوەی
کــەبــەپێــینــاوونێوەرۆکــی“دێموکرات”بوونیشــیبــێ،ئــەمحیزبــە
هەڵگــریکۆمەڵێــکبەهــاوموفهوومــیمۆدێرنــیوەک؛دێموکراســی
وســێکۆالریزمە،بــەدڕێژایــیئــەم٧٥ســاڵە،نــەتەنیــابەرانبــەربــە
کۆمەڵێــکڕەوتــیسیاســیوکۆمەاڵیەتــیکــەشــوێنەواریقــووڵ
وبەرچاویــانلەســەرژیــانوخەبــاتوجیهانبینیــیئینســانەکان
دانــاوە،کەمتەرخــەمنەبــووە،بەڵکــووکەوتۆتــەژێــرکاریگەرییانــەوە.
ئیدئۆلــۆگنەبوونــیحیزبــیدێموکراتــیکوردســتانبــەومانایــەکــە
خاوەنــیچوارچێوەیەکــیســەختوداخــراویفکــرینەبــووەونییــە،
بۆتــەهــۆیئــەوەیئــەمحیزبــەبــەئاســانیبتوانــێلــەهێندێــکبڕگەی
تێکۆشــانوخەباتــیخۆیــدابکەوێتــەژێــرکاریگەریــیڕەوتێکــی
فکرییــەوە.جــائــەمڕەوتــەهەندێــکجــارکوردســتانیوئێرانــیبــووە
وهەندێــکجاریــشناوچەیــیوجیهانــی.ئــەمکارتێکەرییــەلــەئاســتی
گوتــاروتێفکرینــدابــۆحیزبــیدێموکــراتالیەنــیئەرێنــیونەرێنیــی
پێکهێنانــی بــە توانیویەتــی بڕگــەدا هەندێــک لــە ئەگــەر هەبــووە.
ڕێفۆرمێــکلــەتێفکریــنوخوێندنەوەیــدابــۆکۆمەڵێــکبابەتــیفکــری
وسیاســیلــەئاســتیگوتــاردانوێبوونــەوەودەســکەوتێکبۆخــۆی
دەســتەبەربــکات،لــەهەندێــکبڕگەشــدائــەمکارتێکەرییانــەلــەئاســتی
تەشــکیالتییداناکۆکیــینێوخۆیــیولــەکۆتاییــدالێکترازانیــانلــێ

ــەوە. کەوتۆت
هــەرلــەمپێوەندییــەداتایبەتمەندییــەکلــەحیزبــیدێموکراتــداهەیــە
کــەالنیکــەممــنوەکخــۆملــەهیــچحیزبێکــدائەوەمبــەدینەکردوە،
ئەویــشئەوەیــەکــە؛ســەرەڕایئــەوەیتــائێســتاحــەوتجــارئــەم
حیزبــەتیایــدائینشــعابولێکدابــڕانڕوویداوە،بــەاڵمتــائێستاشــی
لەگــەڵبــێ،لــەهیــچکاملــەمئینشــعابولێکدابڕانانــەدا،ڕەوتیــان
جەریانێکــیدیکــەســازنەبــووەکــەبتوانــێ،بــەخــۆدوورخســتنەوەلــە
گوتــاروتێفکرینــیسیاســییجیــاوازلەوگوتــاروتێفکرینەمێژووییە،
درێــژەبــەخەبــاتوتێکۆشــانیخــۆیبــدات.ئەگەریــششــتیوا
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هەبووبــێ)بــەنموونــەوەکپەیڕەوانــیکۆنگــرەیچــوارەمکــەلــە
ئەدەبیاتــیحیزبــدابــەتاقمــی٧کەســینــاویهاتــووە(،ناچــاربــوون
دوایماوەیــەکخــۆهەڵوەشــێننەوە.هــەرئــەمتایبەتمەندییــەلــە
گوتــاروڕێبازدایــەکــەهــاوکاتلەگــەڵلێکترازانــەتەشــکیالتییەکانی
نێــوحیزبــدادەســبەجێیــانچەنــدســاڵدواتــر،بــاسلــەیەکگرتنــەوە
دەکــرێکــەنموونەکانــیچلــەڕابــردوووچلــەئێســتادابەرچــاون.

»نەتەوەیــیبــوون«یگوتــاریحیزبــیدێموکراتــیکوردســتانبــە
پێچەوانــەیئیدیعایــەککــەکەســانیخــاوەننــەزەرلــەحــەوزەی
ناســیۆنالیزمیکــوردداباســیدەکــەن،بــەتەنیــاپەرچەکردارێکــی
ڕووتبەرانبــەربــەگوتــاریشــۆڤێنیزمینەتــەوەیبااڵدەســتنییــە.
“ڕەوایــی”و“حەقانییەت”ـــیبزووتنــەوەینەتەوەیەکــیبێبەشکــراو
لــەمــافوئازادییــەئینســانیونەتەوەییەکانــیکــەلــەبەرنامــەو
و پێناســە داوەتــەوە، ڕەنگــی دێموکراتــدا حیزبــی تێفکرینەکانــی
مانایەکــیئینســانیومۆدێرنــیبــەشــێوەتێفکریــنوڕوانگــەیئــەم
حیزبــەبەخشــیوە.بۆیــەئــەمگوتــارەوەکمانــاوماهیەتــیخەباتــی
نەتەوەیــەکمەفهوومــیدێموکراتیــکبــەخــۆوەدەگــرێ.تەعریفــی
“میللــی-دێموکراتیــک”یحیــزببــۆبزووتنەوەیــەککــەخــۆیبــە
ڕێبــەریدەزانــێ،ناتوانــێچاوبەســتەهــۆکاریوجوودیــیخــۆیتەنیا
بــۆ“بەرپەرچدانــەوە”یشــۆڤێنیزمینەتــەوەیئێرانــیببەســتێتەوە
بزووتنــەوە ئــەم بەرحەقبوونــی و لــەڕەوایــی بیــر بێئــەوەی و
بکاتــەوە،بــەچەکێــکبچێتــەمەیدانــیبەربەرەکانێــوەکــەســەدان
ســاڵەبــۆلــەنێــوبردنــیبــەکاریدەهێنــن.بۆیــەڕاســتلــەوکاتــەداکــە
پێــیوایــە“لــەهەلومەرجــیئێســتادامەترســییگــەورە،شــۆڤێنیزمی
لەگــەڵ“ناســیۆنالیزمی مەزنیخوازیــیئێرانییــە”،دژایەتیــیخــۆی
ــران ــیمەرکــەزیوخەڵکــیئێ بەرچاوتەنگــیکــورد”کــە“دیکتاتۆری

ــێ. ــەوە”،ڕادەگەیەن ــاناکات ــکجی لێ
لەســەر دێموکــرات حیزبــی سیاســیی گوتــاری ڕەنگدانــەوەی
ڕەفتــاریکۆمەاڵنــیخەڵکــیکوردســتانوتێکۆشــەرانینێوڕیزەکانی
کــە پێشــمەرگەوە- هێــزی و سیاســی کادری –بــە حیزبــە ئــەم
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تێکەڵێکــەلــەدوومەفهوومــی“ئیــرادەیگــەل”و“ئەخالقــیئینســانیو
شۆڕشــگێڕانە”لــەقۆناغــیجۆراوجــۆردا،کولتوورێکــیپــڕلــەبەهــاو
ئەرزشــیخەباتکارانــەیدروســتکــردوە.ڕەفتــاریئینســانییهێــزی
پێشــمەرگەلەگــەڵدیلەکانــیشــەڕ،ئاشــتیخوازانەبوونیماهیەتــی
بزووتنــەوەیخەڵکــیکوردســتان،پشــتیوانییحیزبــیدێموکــراتلــە
بزووتنــەوەیکــوردلــەپارچەکانــیدیکــەیکوردســتانوهەوڵدانــی
تایبــەت بــە کــورد، ماڵــی نێــو یەکخســتنەوەی بــۆ بەردەوامــی
هەتــا و کوردســتان ڕۆژهەاڵتــی حیزبەکانــی نێــوان یەکگرتوویــی
دوایــی،بەرهەمــیئــەمگوتــارەنەتەوەیــیودێموکراتیکــەمێژووییەیــە
ــک ــیخەڵ ــدالەســەرئەساســیبەرژەوەندی ــەهەمــووقۆناغەکان کــەل
وبزووتنــەوە،ســێبەریبەســەرهەڵوێســتوتێفکرینــیڕێبەرایەتیــی

ــووە. ــەدازاڵب ــەمحیزب ئ
ــک ــاریسیاســییخەڵ ــەســەرئاســتیجــۆریدیاریکردنــیڕەفت ل
بەرانبەربەدەســەاڵت،حیزبلەگوتارداوێڕایپاراســتنیماهیەتو
ئامانجــینەهایــیبزووتنــەوە،هەوڵیداوەلەســەرئاســتیدەرفەتەکان
وبــەمەبەســتیبــەجەمــاوەریکردنــیبزووتنــەوە،هێــزوتوانایــی
ــە ــەل ــەبخــاتوکۆمەڵگ ــەبەســتێنیجۆراوجــۆرداوەجووڵ ــکل خەڵ
ــووە ــیواب ــەهەمیشــەپێ ــزێ.بۆی دۆشــدامانوپەســیڤبوونبپارێ
لــەکوردســتانداداوای ئــەوحکوومەتــەی بــۆپێکهێنانــی “خەبــات
دەکەیــنوداخوازێکــیدرێژخایەنــە،دەگــەڵخەبــاتبــۆجێبەجــێ
ــەودەســەاڵتەدا ــەچوارچێــوەیئ کردنــیهەندێــکداخوازیــیدیکــەل
هیــچناتەبایــینییــەوپێویســتەڕێــزلــەهــەرهەوڵێکــیگــەورەو

ــکبگریــن”. چووکــەیخەڵ
ئێستاشــی تــا تێکۆشــان کــەدوای٧٥ســاڵخەبــاتو ئــەوەی
ــەنێــوکۆمەڵــی ــدابــێ،گوتــاریسیاســییحیزبــیدێموکــراتل لەگەڵ
دەرخــەری هەیــە، پشــتیوانی و الیەنگــر زۆرتریــن کوردەوارییــدا
ــەواقعیاتــی ئــەوڕاســتییەیەکــە،گوتــاریئــەمحیزبــەکــەڕیشــەیل
شــعووری و هەســت واڵمدەری هەیــە، کوردســتاندا کۆمەڵگــەی

بــەرزیخەڵکــیکوردســتانە.
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بەخۆداچوونەوە و ڕێفۆرم
وەک ماهییەتی وجوودیی حیزبی دێموکرات

لــەوەڕا سیاســی حیزبێکــی هــەر شۆڕشــگێڕبوونی »ڕادەی
بەتایبــەت و خــۆی ڕابــردووی ســەیری چــۆن کــە دەردەکــەوێ
هەڵەکانــیدەکا.حیزبــیشۆڕشــگێڕنابــێلــەلــەوەبترســێکــەگوایــا
بــەباســیهەڵــەیڕابــردووی،دوژمــنشــاددەبــێ،یــانلــەئێعتبــاری
ــانوڕاســتکردنەوەی ــە،پێلێن ــەپێچەوان ــەوە.ب ــەمدەبێت ــەک حیزبەک
هەڵــەوچەوتییەکانــیڕابــردوو،ناوبانگــیحیــزبلەنێــوکۆمەاڵنــی
خەڵکــدادەباتــەســەرێوجیددیبــوونوبەرپرســبوونیحیزبەکــە

دەدا«. نیشــان
شەهیددوکتورقاسملوو


بیــریبەخۆداچوونــەوەوهەوڵــدانبــۆڕێفــۆرمونوێبوونــەوەلــە
حیزبــیدێموکراتــدالەگــەڵدامەزرانیــدابــووەوبــەردەوامبــووە.
ڕەوتــیبەخۆداچوونــەوەلــەقۆناغــەجیاجیاکانــیخەباتوتێکۆشــانی
حیزبــدالەوانەیــەوەکیــەکنەبووبــێولــەهێندێــکبڕگــەیزەمەنیــی
تەمەنــیحیزبــداکەمڕەنــگوکاڵبووبــێ،بــەاڵمزۆرینەخایانــدوەکە
بــەتەواوەتــیهەســتبــەزەروورەتــیکــراوە.باســکردنلــەڕێفــۆڕم
ــە ــەبەشــێکەل ــیکوردســتانداک ــیدێموکرات ــەحیزب ــەوەل ونوێبوون
ماهییەتــیوجوودیــیئــەمحیزبــە،پێوەندیــیڕاســتەوخۆیبــەڕەوتــی
مودێرنیزاســیۆنونوێکردنــەوەیجــۆریسیاســەتوتێکۆشــانلــە

ئاســتیبزووتنــەوەینەتەوایەتیــیکوردســتانداهەیــە.
حیزبــی کــورددا، ناسیونالیســتیی بزووتنــەوەی ڕەوتــی لــە
دێموکراتــیکوردســتانوەکیەکــەمڕێکخــراویسیاســییکــوردکــە
لــەســەربنەمایەکــیدروســتوئوســوولیبــەبەرنامــەوجیهانبینــی
وتاکتیــکوئیســتراتێژییەوە،دامــەزرا،وەکدیاردەیەکــیمودێــرنلــە
ڕێبەریکردنــیئــەمبزووتنــەوداســەیردەکــرێ.بۆیــەبەخۆداچوونــەوە
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ــە. ــەمحیزب ــیئ ــەماهییەت ــەوەبەشــێکەل ــۆنوێبوون ــدانب وهەوڵ
لــەحیزبــیدێموکراتــدابەخۆداچوونــەوەوڕەخنەگرتــنلــەهەڵــەو
کــەموکووڕییەکانــیڕابــردو،نەتەنیــابــەمانــایڕووخــانووەالنــان
وحاشــالێکردنیڕابــردوووبــەکەمگرتــنوســڕینەوەیهــەوڵو
تێکۆشــانینەســڵەکانیئــەوســەردەمانەنییــە،بەڵکــووهەســتکردنبــە
زەروورەتێکــیڕێکخراوەیــی،سیاســیوکۆمەاڵیەتییــەکــەبــێئــەوەی
ــزبخــۆی ــرێ،حی ــردووبک ــەیئەرزشــییەوەســەیریڕاب ــەڕوانگ ل
بەرانبــەربــەداهاتــوویمیللەتێــکبــەواڵمــدەروبەرپرســیاردەزانــێ.
بۆیــەپێــشهەمــووشــتێکلــەباســیبەخۆداچوونــەوەونوێبوونــەوە
لــەحیزبــیدێموکراتــدا،چەقیــنومانــەوەلــەڕابــردوویڕووداوەکان
هــەر ڕێگەپێنــەدراوە. چەقبەســتوویی بەگشــتی، و تێفکرینــەکان و
خــودینەبوونــیئــەمبەربەســتەوڕێگــەدانبــەئازادبیرکردنــەوە
وپابەنــدبــوونبــەدێموکراســیکــەبەشــێکیدیکــەلــەماهییەتــی
وجوودیــیحیزبــیدێموکراتــیلەســەربنیــاتنــراوە،ئۆرگانیزمێکــی
ــراوەوخــاوەن ــداچاوک ــەکانتیای ــەتاک ــێک ــەمدەهێن ــدووبەره زین
ئیــدەنودەتوانــنئازادانــەبیروبۆچوونــیخۆیــاندەرببــڕنوهــەوڵ

بــدەنلــەســەرخســتنیبۆچوونەکانیــانچــاالکوهیــواداربــن.
هەوڵــدانبــۆنوێبوونــەوەوجێخســتنیبیروبۆچــوونوبەرنامــەی
تــازەیسیاســیوڕێکخراوەیــیلــەحیزبــیدێموکراتــدا،ئەنگیــزە
وهاندانێکــیبــەرزیئۆڕگانیــیلــەپشــتەکــەلــەمحیزبــەداوەک
خەســڵەتوباوەڕێکــینەگــۆڕلــەچوارچێــوەیبەرزتریــنئۆڕگانــی
حیزبیــداکــە“کۆنگرە”یــە،مەیــلوهیــوابــەئاڵوگــۆڕلــەهەمــووئاســت
وبەســتێنەکاندابەهێــزدەکا.لــەکۆنگــرەداکــەبــەپێــیئــەوڕێوشــوێنە
دێموکراتیکانــەیلــەپێــڕەوینێوخــۆیحیزبــدابــۆچۆنیەتیــیبەســتن
وبەڕێوەبردنــیکارەکانــیدیــاریکــراوە،ســەاڵحییەتودەســەاڵتی
ئــەوەبــە“زۆرینــە”یئەندامانــیخــۆیدەدات–کــەلــەپرۆســەیەکی
دێموکراتێکــیهەڵبژاردنــداوبــەنوێنەرایەتیــیتــەواویئەندامانــی
حیــزبتیایــدابەشــدارن–لــەهــەربوارێــکداکــەبــەپێویســتو
زەرووریبزانــن،پێداچوونــەوەودواتــرگۆڕانــکاریونوێگەرایــی
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بکــەن.
بــەپێــیئــەوئــەرکودەســەاڵتانەیلــەپێــڕەوینێوخــۆیحیزبــدا
بــۆکۆنگــرەوەکبەرزتریــنئۆڕگانــیحیــزبدیــاریکــراوە؛دەکــرێ
پێداچوونــەوەبــەڕوانیــنوتێفکرینەکانــیڕێبەریــیحیــزبو“ڕێبــازی
گشــتی،ســتراتێژیوتاکتیکــیحیــزبوبەرنامــەوپێــڕەووڕێبەریــی
حیــزبدابکــرێو،کۆنگــرەبــەدەنگــیزۆرینــەیئەندامانــیدەســەاڵتی
گۆڕانکاریــیلــەهەمــووئەوانــەداهەیــە.بۆیــەلــەحیزبــیدێموکراتــدا
نەتەنیاهیچبەربەستێکبۆپێداچوونەوەوگۆڕانکاریونوێبوونەوە
نییــە،بەڵکــووبــەشــێوەیئۆڕگانیــشهەمــووئاســانکارییەکبــۆئــەم

پرســەکــراوە.
ــەوەوئەگــەریهــەر ــەپێداچوون ــدانب ــەگرینگیپێ ــۆباســکردنل ب
جۆرەئاڵوگۆڕێکیڕێکخراوەییوسیاسیلەالیحیزبیدێموکرات،
تەنیــائــەوەبەســەکــەچاوێــکلــەژمــارەوئاکامــیکۆنگرەکانــیئــەم

حیزبــەبەتایبــەتلــەمــاوەیچــلســاڵیڕابــردوودابکەیــن؛
ــیدێموکــرات١٣ ــردووداحیزب ــەمــاوەیچــلســاڵیڕاب ــال –تەنی
کۆنگــرەیبەســتووە)کۆنگــرەچــوار،لــە٣٠ڕێبەندانــی١٣٥٨تــا
ــە ــەمکۆنگران ــوەری١٣٩٨(.بەشــێکل ــە١٩یخەزەڵ کۆنگــرەی١٧ل
لــەدژوارتریــندۆخــیئەمنیەتیــدابەســتراونوڕێژیمــیکۆمــاری
ئیســالمیئێــرانبــەپیالنــیدرێژخایــەنوهەزینەیقــورسوگرانەوە

هەوڵــیتۆپبــارانوموشــەکبارانکردنیداون.
ــەدا ــەمکۆنگران ــەچاوخشــاندنێکبەســەرپەســەندکراوەکانیئ –ب
)ڕاپــۆرتوبەرنامــەوپێــڕەووبڕیارنامــەوپەیامــەکان(دەردەکــەوێ
کــەئــەمحیزبــەبــەردەوامبەپێــیزەروورەتلەســەرئەساســیدەرک
وخوێندنــەوەیشــەرایەتیسیاســیوکۆمەاڵیەتیــیلەســەرهــەر
چــوارئاســتیجیهانــیوناوچەیــیوئیــرانوکوردســتانداگــۆڕانلــە
ڕوانگــەوتێفکرینیــداپێــکهاتــوە.ئــەمگۆڕانکاریانــەزۆربەئاشــکرابە
جــۆریڕوانینــیئــەمحیزبــەوەبەرانبــەربــەجەمســەربەندییەسیاســی
ــە ــەهێنان ــزبکــەب ــیجیهــان،ئامانجــیدواڕۆژیحی وئابوورییەکان
ئــارایکورتەباســێکلەســەرسۆســیالیزمیدێموکراتیــکبەرانبــەر
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بــەسوســیالیزمیمەوجــوودبوومەلەرزەیەکــیفکــریوتەشــکیالتی
لــەحیزبــداپێــکدێــت،گۆڕینــیدروشــمیســتراتێژییحیــزبلــە
“دێموکراســیبــۆئێــرانوخودموختــاریبــۆکوردســتان”ەوەبــۆ
“فیدرالیزەکــردن”یئێــرانو“دامەزرانــیکۆمــاریکوردســتانلــە
ــی ــیدیاریکردن ــیماف ــدراڵ“داووەدیهێنان ــیفی ــوەیئێرانێک چوارچێ
وەک کوردســتان ڕۆژهەاڵتــی لــە کــورد نەتــەوەی چارەنووســی

ئامانجــیحیــزب،دیــارن.
–دەستاودەســتکردنوئاڵوگــۆڕیدەســەاڵت)بەڕێوەبــەری(لــە
بەشــێکە بێگومــان کــە دێموکراتــدا حیزبــی لــە ڕێبــەری ئاســتی
لــەخەســڵەتینوێگەرایــیلــەمحیزبــەداتــائێستایشــیلەگــەڵبــێ
دیاردەیەکــینــاوازەوبــێوێنەیــە.ئەگــەرچاوێکبەلیســتیئەندامانی
بخشــێنین، هەڵبژێــردراون کۆنگرەکانــدا لــە کــە حیــزب ڕێبەریــی
ــوردیو ــیک ــەمحیزب ــەک ــەواویســەلمێندراوەک ــەبەت ــەمئیدیعای ئ
ــرات،گــۆڕان ــیدێموک ــەڕادەیحیزب ــەب ــەک ــیهەی ــەتناوچەی تەنان
ــەی ــەمچــواردەی ــەمــاوەیئ ــێ.هــەرل ــکهاتب ــداپێ ــەڕێبەرییەکەی ل
ڕابــردووداجیــالەوەیکــەبــەدەیــانکــەسلــەئەندامانــیڕێبەریــی
ئــەمحیزبــەلــەئاکامــیهەڵبژاردنــیکۆنگرەکانــداجێگایــانگــۆڕدراوە،
دوایشــەهیدبوونیدووســکرتێریئــەمحیزبــەشــەهیدان؛دوکتــور
یەکەمــی کەســی ئاســتی لــە شــەرەفکەندی دوکتــور و قاســملوو
حیزبیشــداچەنــدجارێــکئــەمئاڵوگــۆڕەلــەبەڕێوەبەریــیحیزبــدا
ڕوویداوەکــەهــەروەکئامــاژەیپــێکــرا،ئــەوەشــانازییەکەی
ــە ــەتل ــەوە.تەنان ــیکوردســتاندەگەڕێت ــیدێموکرات ــۆحیزب ــەرب ه
ــەوە ــە،ئ ــەســکرتێریحیزب ــزبک ــیحی ســەرئاســتیکەســییەکەم
تەنیــاحیزبــیدێموکراتــیکوردســتانەکــەهــەرئێســتاچەنــدکــەسلــە
ســکرتێرەکانیپێشــوویلــەپلەکانــیدیکەیتەشــکیالتیدالــەڕیزەکانی
ئــەمحیزبــەداتێکۆشــانیانهەیــە.بــەدەیــانکــەسلــەئەندامانــی
دەفتــەریسیاســیوئەندامانــیکۆمیتــەیناوەندیــیپێشــووهــەن
کــەهــەرهەموویــانوەککەســایەتییبــەرزیسیاســیلــەڕیزەکانــی
ــە. ــەمحیزب ــەســەرمایەیئ ــەوبەشــێکنل ــانهەی ــزبداحزووری حی
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***
لــەحیزبێکــیوەکحیزبــیدێموکراتــدا، کــە نییــە تێــدا گومانــی
بــە ببەســترێتەوە تەنیــا ناتوانــێ نوێبوونــەوە و بەخۆداچوونــەوە
قەوارەیەکــیئۆڕگانیکــیونیزامــیڕێکخراوەیــیئــەمحیزبــە،چونکــی
لــەکۆتاییــدائــەوەئینســانەکاننکــەقــەوارەکاندادەڕێــژنوبیچمــی
پێدەبەخشــن.کەوابــووجــۆروماهییەتێــککــەلــەپشــتئەمپرســەوە
هەیــەوئەقڵییەتێــککــەبنیاتــیئــەمڕێبازەدرووســتەلــەڕێکخراوێکی
سیاســیدادادەنــێ،بەشــێکیهــەرەئەساســییئــەمباســەیە.لێرەدایــە
کــەڕۆڵــیڕێبــەریسیاســیوڕێپێشــاندەروپێشــەوادەردەکــەوێ.
بەخۆشــییەوەحیزبــیدێموکراتــیکوردســتانلــەمڕووەوەخاوەنــی
لــە پاشــخانوســەرمایەیەکیگــەورەیفکــریومەعریفییــەکــە
ڕێبەرانییــەوەبــۆماوەتــەوەکــەبێگومــاندووڕێبــەرینــاوداری
کــورد؛پێشــەواقــازیمحەممــەدودوکتــورعەبدولڕەحمــانقاســملوو
لــەمپێوەندییەشــداڕۆڵــیبنەڕەتــیوســەرەکییانگێــڕاوە.بــەاڵمجیــا
لــەوان،ناکــرێبــاسلەوانــەنەکەیــنکــەدوایئــەوانودواتریــش–
بەتایبــەتلــەنەبوونــیدوکتــورقاســملووودوکتــورشــەرەفکەندیدا
–هــەرکامبــەڕادەیخۆیــانلــەپاراســتنیئــەمخەســڵەتەداڕۆڵیــان
گێڕاوە.لەالیەکیدیکەوە،تێکڕایتێکۆشــەرانیئەمحیزبەکەبەپێی
فەرهەنگێکــیتایبەتــیڕێکخراوەیــی–کــەتێکەاڵوێکــەلــە“پڕەنســیپی
دێموکراتیــک”و“ئازادیــیدەربڕینــیبیروبۆچــوون”–پــەروەردە
کــراون،مەیــلبــەڕەخنەگرتــنوبەخۆداچوونــەوەوهیواداربــوون
ــە ــووە.بۆی ــەب ــاندانەهادین ــەوجوودی ــەوە،ل ــەئاڵۆگــۆڕونوێبوون ب
کوردســتاندا دێموکراتــی حیزبــی لــە ڕێفــۆرم و بەخۆداچوونــەوە
باوەڕێکــیچەســپاوەوبۆتــەبەشــێکلــەخەســڵەتیڕێکخراوەیــیئــەم
حیزبــەکــەهــەروەکبــاسکــرابەرزتریــنئۆرگانــیحیــزب)کۆنگــرە(

زامــنوپشــتیوانیەتی.



ی خۆڕاگری ناسنامەی نەتەوە�ی284 قە�ڵ

حیزبی دێموکرات لە محەکی
دواڕۆژی ئەرک و ڕەساڵەتی مێژوویی دا

ــرەیشــازدەهەمی ــەدروشــمەسەرنجڕاکێشــەکانیکۆنگ ــکل یەکێ
حیــزب،کۆنگــرەی٧٠ســاڵتێکۆشــان-کــەوەکلــەناوەکەیڕادیارە،
لــەحەفتاهەمیــنســاڵوەگەڕیدامەزرانیــدابەڕیوەچــوو-»حیزبــی
دوێنــێ،حیزبــیئەمــڕۆوحیزبــیســبەی«بــوو.حیزبــیدێموکــرات
ــارەو ــەیدی ــیکوردســتانی،ڕابردووەک ــنحیزب وەکبەڕابردووتری
ــت ــەکــەســەرەڕایزۆرکەمایەســیوگیروگرف ئێستاشــیمەعلووم
کــەلــەبــواریجۆراوجــۆرداهەیەتــی،دیســانســەروگەردنیبــەرزە
بــااڵیلەنێــوبزووتنــەوەینەتەوایەتیــیکوردســتاندادیــارە.کەوابــوو
لــە قســەکردن بــۆ گەڕانەوەیــە نــە مەبەســتمانە، لێــرەدا ئــەوەی
ــە، ــە»حیزبەکــەیئەمڕۆ«ی ــەباســکردنل ــێ«ون »حیزبەکــەیدوێن
ــرات،»حیزبەکــەی ــیدێموک ــۆدواڕۆژیحیزب ــەب بەڵکــووتێڕوانینێک

ســبەی«.
بالەپرسیارێکیگشتیبەاڵمجەوهەرییەوەدەستپێبکەین:

بزووتنــەوەی دواڕۆژی لــە دێموکــرات حیزبــی ئــەوەی بــۆ
مافخوازانــەیکوردســتاندابتوانــێئــەرکوڕەســاڵەتیمێژوویــی
ــزودەســەاڵتی ــەهێ ــەیک ــەوحیزب ــەئ ــەرێوببێت ــوەب خــۆیبەڕێ
ئــەوەیهەبــێ،بەرنامەکانــیجێبەجــێبــکا،پێویســتەچــیبــکاوچــۆن

حیزبێــکبێــت؟!
تێگەیشــتنێکی بــۆ گەڕانــەوە بەبــێ پرســیارە بــەم وەاڵمدانــەوە
دروســتلــەهەلومەرجــیسیاســی،دۆخــیدەروونتەشــکیالتیو
هێــزیئــەمحیزبــەلــەهەمــووڕووەکانــی؛گوتــاریسیاســی)تێفکریــن
وشــێوازەکانیخەبــاتوهەڵوێســت(،پێگــەیجەمــاوەری)پشــتیوانیی
خەڵــک(وهێــزیپێشــمەرگە)هێــزیئینســانیبــۆزاڵکردنــیگوشــار(،
ســەختودژوارە.لــەدۆخــیئێســتادابــەگەڕانــەوەبــۆهەمــووئــەم
پارامێترانــە،دەرکێکــیدروســتوواقعــیپێمــاندەڵــێکــەبەداخــەوە
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ــەداهاتــوویئــەمحیزبــەدەکا.بــە مەترســییەکیجیــددیهەڕەشــەل
مانایەکــیڕوونوســادە؛حیزبــیدێموکــراتبــەهــۆیلێکتــرازان
ــۆ ــەهەلومەرجــەسیاســییەکەیزۆرب ودووبەشــبوونیئێســتای،ن
دڵخــوازە،نــەلــەڕوویتەشــکیالتییەوەیەکیەتیــیویەکگرتوویــی
هەیــە،نــەپێگــەیەکدەســتوتۆکمــەجەماوەرییــەیجارانــیلــێوێنــا
دەکــرێونــەدەتوانــێئــەوهێــزەئینســانییەیخــۆیلــەشــێوازی
ســەختدابــۆگوشــارخستنەســەردەســەاڵتبــەکاربێنێــت.کەوابــوو
و بۆشــایی پڕکردنــەوەی لــە پرســیارە ئــەم درووســتی واڵمــی
کەمایەســییەکیبنەڕەتیــیحیزبــیدێموکراتــەوەدەســتپــێدەکاکــە
ئەویــش؛»وەسەریەکخســتنەوەیــانیەکگرتنــەوەیڕیزەکانــیئــەم
حیزب«ەیــەکــەئێســتابــەســەردوو»تەشــکیالت«یجیــاوازبــە

ــووە. ــەشب ــاوی»حــدک«و»حــدکا«داداب ن
پرســییەکگرتنــەوەلــە]حیزبــیدێموکــرات[داپێــشئــەوەیبــە
پڕۆســەیەکیتەشــکیالتیدابنــدرێ،پێویســتەوەکپرســێکیسیاســی
-کۆمەاڵیەتیــیدەروونتەشــکیالتیولــەخانــەیبــەڕەســمییەت
پتانســێلە و توانــا بەکارهێنانــی و جیــاوازەکان تێفکرینــە ناســینی
جۆراوجــۆرەکانلــەبەســتێنوبــواریجیاجیــاداســەیریبکــرێ.بــۆ
ئەوەییەکیەتییویەکگرتووییەکیپایەداریدەروونتەشــکیالتیلە
حیزبــیدێموکراتــدابنیــاتبنــرێ،پێویســتەلەمحیزبــەداجیاوازییەکان
مودیرییــەت نیشــتمانیدا و نەتەوەیــی بەربەرینــی جەغزێکــی لــە
وەک خێاڵیەتــی ســەردەمی چەمکەکانــی وردە چیدیکــە و بکرێــن
ناوچەگەرایــیودەستەودەســتەبازیوباندگەرایــی،ئیــدەوخولیــای
ڕقابــەتوڕکەبەرایەتیــیتێکۆشــەرانیحیــزب–کــەخەســڵەتیدنیــای
ــە«بەرتەســکو ــوبازن ــەوەینێ ــەوەنێــو»خوالن سیاســەتە–نەبەن
ــە ــزبپێویســتەب ــەداحی ــەمپێوەندیی ــژوو.ل ــەخەســارەکەیمی ــڕل پ
ــیخــۆی،تێکۆشــەرانیلەســەر ــەسیســتمیبارهێنان ــەوەب پێداچوون
ئەساســیتێگەیشــتنلــە»بەرژەوەندیــیگشــتی«پەروەردەبــکا.تەنیا
تێگەیشــتنلــەبەرژەوەندیــیگشــتییڕێکخراوەییــەکــەدەتوانێڕۆحی
یەکتــرقبووڵکــردنولێبووردەیــیلــەحیزبــداپــەرەپێبــدا.وێناکردنی



ی خۆڕاگری ناسنامەی نەتەوە�ی286 قە�ڵ

ئــەمجەغــزەبەربەرینــەلــەتێکۆشــان،جیاوازیــیبیروبۆچــوونو
ڕکەبەرایەتیــیدەروونتەشــکیالتی،ئاکامەکــەیدەبێتــەدووشــت
کــەتــائێســتائامیانــیزۆرێــکلــەلێکترازانەکانــیحیــزببــوون؛
یەکــەمئەوەیکــەبەرژەوەندییــەتاکەکەســیوگرووپییــەکانلــەبــرەو
دەکــەونودووهــەمئەوەیکــەڕکەبەرایەتییــەکاننێوەرۆکێکــیفکــری
–سیاســیبەخــۆوەدەگــرنکــەبێگومــانلــەچوارچێــوەیپاراســتنی
بەرژەوەنــدیگشــتیدانەتەنیــامەترســییلێکتــرازانوخەســاریان
لــێناکــرێ،بەڵکــوودەبێتــەهــۆیزێندوومانــەوەیتەشــکیالتولــە

کۆتاییــداحیــزبقازانجــیلــێدەبینــێ.

گۆڕانکاری لە تێڕوانین و گوتار و هەڵوێست
ــەداهاتــووداڕەوتێکــیخێراتــربــە گۆڕانکارییــەکۆمەاڵیەتییــەکانل
خــۆوەدەگــرن.پێشــکەوتنیتێکنۆلــۆژیکــەهــەرئێســتاخەریکــە
ڕوخســارێکیزۆرجیاوازتــرلــەجــارانبــەدنیــادەبەخشــێ،لەهەموو
بەســتێنەسیاســیوئابــووریوئەمنیەتــیوکۆمەاڵیەتــیو...هتــددا
گۆڕانکاریــیقــوڵپێــکدێنــێ.نیشــتمانونەتــەوەیئێمــەشبێبــەری
لــەمگۆڕانکاریانــەنابــن.بۆیــەدەشــێزۆرێــکلــەئەولەویــەتوبەهــا
وبایەخەکانیــشگۆڕانیــانبەســەردابــێونێــوەڕۆکومەســیری
ویســتوداخوازییەکانیــشگۆڕانیــانبەســەردابــێ.بۆیــەحیزبێکــی
سیاســییوەکحیزبــیدێموکراتــیکوردســتانکــەلەســەرپایــەو
بناغــەیویســتیخەڵــکدامــەزراوەولــەپێنــاوئــەمویســتەدا٧٥ســاڵە
خەبــاتدەکا،پێویســتەدەرکێکــیدرووســتیلــەمگۆڕانکاریانــەهەبــێ
وبەبــێئــەوەی–وەکتــائێســتانیشــانیداوە–لــەڕابــردووی
خۆیــداچــەقببەســتێ،بــەڕوانینێکــیکــراوەوەلــەداهاتــووبڕوانــێ.
لــەدواڕۆژیئــەونیشــتمانومیللەتــەیکــەحیزبــیدێموکــرات
خەباتــیبــۆدەکا،وێــڕایئــەوەیهەســتیوشــعوورینەتەوەیــی
ــاوەڕو ــەب ــکل ــێ،زۆرێ ــردادەب ــەرەئەســتاندنیزیات ــەگەشــەوپ ل
ــت.کــورد ــانبەســەردادێ ــەکانگۆڕانی بەهــاوئەرزشــەکۆمەاڵیەتیی
وەکگەورەتریــننەتــەوەیبێدەوڵەتــیســەرئــەمگــۆیزەوییــە
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زیاتــرلــەهەمیشــەبــەدوایمەوقعیەتــیئینســانیونەتەوەیــیخۆیــدا
دەگــەڕێوچیدیکــەناتوانــێلــەچوارچێــوەیهۆوییەتێکــیدیکــەی
جیــالــەخــۆی،عەودالــیویســتوئارەزووەکانــیبێــت.بۆیــەبێشــک
ئاســتیچاوەڕوانــیوداخوازییەکانــیبــەرەوســەرلــەهەڵکشــاندا
ــاو ــیخولی ــێتینوێتی ــەبتوان ــەڕێک ــدادەگ ــەدوایدەنگێک ــێوب دەب
ئارەزووەکانــیبشــکێنێ.لێرەدایــەکــەچیدیکــەبــەتەنیایــیمێــژوو

ــێببەخشــێ. ــرووروســەروەرییپ ــێغ ــردوو(ناتوان )ڕاب
لێرەدایــەکــەحیزبــیدێموکراتــیکوردســتانوەکڕەســالەتێکی
بــەمئەرکــە ئەگــەردەیهــەوێدرێــژە کــەهەڵیگرتــوە، مێژوویــی
مێژووییــەیبــدا،پێویســتەشوناســێکیتۆختــربــەگوتــاروبیــری
نەتەوەیــیخــۆیببەخشــێ.زینــدووڕاگرتنــیبیــرینەتەوەیــیلــە
نێــوکۆمەڵگــەیکوردســتانداکــەبەشــێکلــەئــەرکوڕەســالەتی
ئــەمحیزبــەبــووە،چیدیکــەنابــێتەنیــالــەچوارچێــوەیبەســتێنەکانی
تێکۆشــانیخۆیــداڕووبــەکۆمەڵگــەوێنــابکرێــن،بەڵکــوو»ئــەم
ڕۆحوەبەرنــان«ەنەتەوەییــەدەشــێبەتــەواویدەمارەکانیکۆمەڵگەدا
ڕۆبچێتــەخــوارێ.لەگــەڵئــەوەیچەنــدســالێکەحیزبــیدێموکراتــی
کوردســتانلــەئاســتیگوتــاردائەمــەیدەســتپــێکــردوە،بــەاڵمئــەم
ــە. ــەرەوەهەی ــەهەڵوێســتیڕوونویەکالک ــەپێویســتیب زەروورەت
حیزبــیدێموکــراتبــۆپاراســتنیپێگــەیجەماوەریــیخــۆیلــە
ــەسیاســەتو ــیتەشــکیالتییەوەل ــەڕوانین ــەرب ــەدائەگ ــوکۆمەڵگ نێ
ــە ــێ-ک ــەکۆمەڵگــەیکوردســتاندابڕوان ــەوپێگــەیخــۆیل کۆمەڵگ
ــە ــەمتێڕوانین ــوەخــۆیل ــەڕوویهەڵویســتەوەنەیتوانی بەداخــەوەل
دەربــازبــکا-زۆربەخێرایــیئیزۆلــەوبێشــوێنەواردەبــێ.وەک
لەمێــژەلــەمحیزبــەداوتــراوە،مــادامتەشــکیالتئامانــجنییــە،پێویســتە
ــۆ ــکا.ب ــفب ــەداتەعری ــکوکۆمەڵگ ــوخەڵ ــەیخــۆیلەنێ ــزبپێگ حی
ــە ــارەزوویتەشــکیالتی،قســەل ئــەممەبەســتەناکــرێبــەمەیــلوئ
هەڵوێســتودواتــرپشــتیوانییخەڵــکبکــرێ.بۆیــەحیزبــیدێموکرات
کــەقســەلــەجەماوەریکردنــیخەبــاتووەگەڕخســتنیچاالکیــی
نەتەوەیــیلــەهەمــووتوێیەکانــیکۆمەڵگــەدادەکا،پێویســتەخــۆیلــە
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داویجۆرێــکلــەدەمارگرژیــیســازماندراویتەشــکیالتیڕزگاربــکا
ــەهەڵوێســتەکانیببەخشــێت. ــەتوجەســارەتێکیدیکــەب وجورئ

بــۆئــەوەیحیزبــیدێموکــراتبتوانــێخــۆیلــەمدۆخــەڕزگاربــکا
پێویســتەخــۆیلــەبارمتــەیکۆمەڵێــکتێبینیــیئەرزشــیڕزگاربــکاو
چیدیکــەبایــەخوئامانجــەدرێژخایەنــەکاننەکاتــەقوربانیــیکۆمەڵێــک

ئامانجــیچووکــەوکورتخایــەن.
حیزبــیدێموکــراتبــەکۆمەڵێــکهــۆکاریمێژوویــیتــائێستایشــی
ــک ــەحیزبێ ــرل ــەبانت ــیکوردســتانەوەب ــەنخەڵک ــەالی ــێل ــەڵب لەگ
ــاوەڕیسیاســیی ــەب ــەبەشــێکل ــەبۆت ــەمحیزب ــرێ.ئ ســەیریدەک
خەڵکیکوردســتان.بۆیەپرســەکانیپێوەندیداربەحیزبیدێموکرات
تەنیــاناکــرێوەکپرســەلێکیدەروونڕێکخراوەیــیســەیریبکــرێ.
ئاســتیچاوەڕوانــیوداواکارییەکانــیخەڵکــیکوردســتانلــەمحیزبــە
ســەلمێنەریئــەمڕاســتییەنودەریدەخــەنکــەتەنانــەتکێشــە
دەروونتەشــکیالتییەکانولێکترازانــەکانوپرســییەکگرتنــەوەی
ڕیزەکانــیحیــزبوزۆرپــرسوبابەتــیدیکــەتتایبــەتبــەمحیزبــە،
تەشــکیالتیدا داخــوازی و ویســت چوارچێــوەی لــە تەنیــا ناکــرێ

تاوتــوێبکرێــنوبیندرێــنوچارەســەربکرێــن.
بزووتنــەوەی نەتەوەیــی میراتێکــی دێموکــرات کەوابــووحیزبــی
هاوچەرخیکوردەکەهەوڵدانبۆپاراستنوبەهێزکردنی،ئەرکێکی
نەتەوەییونیشــتمانیە.پاراســتنوبەهێزبوونیحیزبیدێموکراتو
بەردەوامبوونــیلــەبەجێگەیاندنــیئــەرکوڕەســاڵەتەمێژووییەکانــی
خــۆیلــەداهاتــووداپیــشهەمــووشــتێکبەســتراوەتەوەبــەوەســەر
یەکخســتنەوەیتــەواویئــەممیراتــەنەتەوەیــیونیشــتمانییەکــە

هەمــانپرســییەکگرتنــەوەیڕیزەکانــیئــەمحیزبەیــە.
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