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پێشەکی
حیزبــی دێموکــرات زیاتــر لــە ناوێــک و ڕێکخراوێکــی سیاســی بــۆ
مــاوەی نزیــک لــە ســێ چارەکــە ســەدەیە وەک داینەمــۆی شۆڕشــی کــورد
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان خەبــات دەکات .لــەو ســێ چارەکــە ســەدەیەدا
توانیویەتــی وەک هێزێکــی کاریگــەر لــە ڕۆژهەاڵتــدا داکۆکــی لــە ویســت
و داخوازییەکانــی گەلێکــی چەوســاوە بــکات و ببێتــە پێشــەنگی خەباتێکــی
بێوچــان بــۆ بەدیهێنانــی مــاف و ئازادییەکانــی نەتەوەکــەی .ئــەو حیزبــە
لــە قوناغــی جیاجیــادا بــە شــێوازی جۆراوجــۆر سیاســەتی حەکیامنــەی لــە
پێنــاو نەهێشــتنی زۆرداری و الدانــی دیکتاتــۆری گرتووەتــە بــەر و بــۆی
تێکۆشــاوە.
ئەمــڕۆ دوای زیاتــر لــە حــەوت دەیــە چاالکییەکانــی دیســان بەڵگــەی
حاشــاهەڵنەگرن بــۆ داینەمۆبوونــی شــۆڕش و خەباتێکــی نــوێ .بــە نوێگەری
و سیاســەتی ســەردەمیانە هەوڵــی نەهێشــتنی بــێ عەداڵەتــی و دەســەاڵتی
مڵهــۆڕی بەدیهێنانــی سەربەســتی بــۆ کــورد دەدات .لــە هەمانکاتــدا هــەوڵ
دەدا بــۆ دامەزراندنــی سیســتمێکی دێموکراتیکــی فیــدراڵ کــە هەمــوو
نەتــەوە بندەســتەکانی ئێـران لێــی بەهرەمەنــد بــن.
بــە چاوخشــاندنێکی خێ ـرا بــە بارودۆخــی شــپرزەی کۆمــاری ئیســامی
لــە ئێســتادا ،هەبوونــی بەرنامــە و پــان بــۆ داهاتــوو ،هەروەهــا گوتــاری
سیاســی دیاریکـراو و شــیکاری بــۆ داهاتــووی ناوچــە بــە پێویســتییەکی زۆر
گرنــک هەژمــار دەکرێــت؛ بۆیــە حیزبێکــی سیاســی دەبــێ گریامنــەکان لــە
بەرچــاو بگــرێ ،لــە ئەگــەری نەمانــی کۆمــاری ئیســامیدا پرســیارێکی بەجێ
دێتــە پێــش کــە چــی بکەیــن بەهێز ببیــن بــۆ ڕزگاری نەتەوە و نیشــتامن ،بۆ
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دابینکردنــی داهاتوویەکــی گــەش و ژیانێکــی پــڕ لــە ســەوەری و بەختیــاری
بــۆ خەڵکــی کوردســتان .ئــەو پرســیارە لــە ڕۆژهــەاڵت مێشــکی زۆرێــک لــە
ئێمەومانانــی بــە خۆیــەوە ســەرقاڵ کــردووە؛ بــە لێکدانەوەیەکــی ورد لــە
سیاســەتەکانی هێزێکــی شــوێندانەری وەک حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان
ئێـران کــە ئەمــڕۆ بــە پرۆســەی ڕاســان خەبــات و تیکۆشــانی شــار وشــاخی
لــە یــەک گــرێ داوە دەتوانیــن واڵمــی ئــەو پرســیارە بدەینــەوە.
ڕاســان وێــڕای ئــەوەی جەوهــەری مافخــوازی ڕەوای مێــژووی
هاوچەرخــی کــوردی لــە خۆیــدا هەڵگرتــووە ،نوێگــەری و ســەردەمی
بوونیشــی بــە تەواوەتــی باڵــی بــە ســەردا کێشــاوە ،کەواتــە لــەو نوســینەدا
هــەوڵ دەدەیــن شــڕۆڤەیەک بــۆ هێــزی شــوێندانەری وەک حیزبــی
دێموکـرات چ لــە ڕابــردوودا و چ لــە ئێســتادا بکەیــن .ئەویــش بــە هەبوونی
بەرنامــە و سیاســەتی نــوێ دەتوانــێ بــۆ داهاتــووش خــاوەن پــان بێــت و
ئامادەییەکــی باشــی هەبێــت بــۆ جێبەجێکردنــی ئــەو سیاســەتانە .هەروەها
کار کــردن بــۆ ســەرکەوتنی ئــەو سیاســەتانە کــە نەتەوەیــی و نیشــتامنین.
بــە تایبەتــی ڕاســان ،کاریگــەری لــە ســەر بــوون بــە هێزیکــی شــوێندانەر
بــۆ بەدیهێنانــی ئامانجەکانــی گــەل لــە ڕۆژهەاڵتــدا هەیــە.
بــە پێویســت دەزانــم زۆر سپاســی بەڕێــز کاک لوقــان مێهفــەر بــە
تێبینیــە بــە ســودەکانی هەروەهــا بەڕێــز کاک شــەماڵ تەرغیبــی بــۆ
پێداچونــەوەی زمانەوانــی و بەڕێــز کاک هــۆزان لــە دیزانــی کــردن دا بکــەم
کــە لــە ئامادەکردنــی ئــەو نورساوەیــە یارمەتیــان داوم .ئــەو نورساوەیــە بــە
بۆنــەی  ٧٣یەمیــن ســاڵیادی دامەزرانــی حیــزب ئامــادە کرابــوو بــەاڵم لــە
بــەر هەندێــک هــۆکار وەدوا کــەوت.
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هزری نەتەوایەتی لە کوێوە چرۆی کرد؟
بناغــەی هــزری نەتەوایەتــی و ســەربەخۆییخوازی کــورد دەگەڕێتــەوە
بــۆ شۆڕشــی شــێخ عوبەیــدواڵی نەهــری لــە ســاڵی ۱٨٨۰ی زایینــی .بــە
وردبوونــەوە لــە مێــژووی کــورد دەردەکەوێــت کــە لــە نێــو دێــڕی خواســتە
نەتەوەییەکانــی مێــژووی هاوچەرخــی کــورد لێکچوونێــک هەیــە .ئــەو
لێکچوونــە تــا ئێســتاش واتــە ســەردەمی ڕاســان بەردەوامــە کــە ســەملێنەری
هەبوونــی ڕۆحێکــی یەکســانە لــە نێــو شۆڕشــەکانی کــورد کــە بــە شــێوازی
جیــا بەڕێوەچــووە .حیزبــی دێموکراتیــش وەک حیزبێکــی نەتەوەیــی
ئیلهامــی لــەو ســەرچاوە وەرگرتــووە.
شــێخ عوبەیــدواڵی نەهــری بــە کۆکردنــەوەی هێــز و الیەنــی کــوردی
هەوڵــی دا بــە هێزێکــی تۆکمــەوە شــۆڕش دەســت پــێ بــکات بــۆ
ئازادکردنــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و دواتــر باکــوری کوردســتان .هەرچەنــد
ئــەو شۆڕشــە کــە لەگــەڵ دوو ئیمپراتــۆر شــەڕی کــرد لــە کۆتایــی تووشــی
نســکۆ هــات و نەیتوانــی ئامانجەکانــی بپێکێــت بــەاڵم بــە ســەرەتایەک بــۆ
بیــری ناسیۆنالیســتی و ســەربەخۆییخوازی هەژمــار دەکــرێ .دامەزرانــی
ئــەو بیــرە و کاریگــەری لــە ســەر شۆڕشــەکانی دوای خــۆی دانــاوە ،بــە
یەکێــک لــە فاکتەرەکانــی گرنــگ و ئەرێنــی شۆڕشــی شــێخ عوبەیــدواڵ لــە
مێــژووی مافخوازیــدا هەژمــار دەکرێــت.
«لــە کۆبونەوەیەکــی مانگــی تەممــوزدا 200 ،کەســی لــە گەورەپیاوانــی
کــورد ئەوانــەی ســەرخێڵ و ئاغــا و مــەال و میــرزا بــوون لــە بارەگاکــەی
خــۆی لــە نەهــری کۆکــردەوە؛ لــەو کۆبونەوەیــەدا شــێخ وتارێکــی گرنگــی
داوە کــە ئامانجەکانــی و بەشــێکی پڕۆژەکانــی کارکردنــی روون ئەکاتــەوە.
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شــێخ لــە نــاو قســەکانیدا وتــی:
 ٥٥٠ســاڵ لەمەوبــەر عوســانی دامــەزرا؛ عوســانییەکان بــە ڕێگــەی
نامــەرشوع دەســەاڵتیان گرتــە دەســت .پــاش  ٥٠٠-٤٠٠ســاڵ حوکمڕانــی
وازیــان لــە دینــی ئیســام هێنــا و ڕێگــەی کفریــان گــرت .لــە ســاوە ئیــر
کەوتــە داهێــزران .تــا دێ لــە ڕووخــان و هەڵوەشــان نزیــک ئەکەوێتــەوە.
هەڵوەشانەکەشــی ئەوەنــدە بــە خێرایــی ئــەڕوا گومانــی تیــدا نییــە بــەم
نزیکانــە ئەڕووخــێ و دوایــی دێــت.
کوڕە خۆشەویستەکانم
ئەبــێ گوێڕایەڵــی راســپێرییەکانی باوباپیرانــی خۆمــان بیــن؛ بەســە ئیــر
نابــێ بــاری زوڵــم و دیالیەتــی تورکــی کافــر هەڵگریــن ،پێویســتە خۆمــان
ڕزگار بکەیــن نــە تەنیــا ئێمــەی کــورد لــە تورکیــای عوســانی ،بەڵکــوو ئەبێ
ب ـرا کوردەکانــی ئێرانیشــان ،لــەم دوو حکومەتــەی ڕێــی پێشــکەوتنامنیان
لــێ بڕیــون ،ڕزگار بکەیــن.
بــاب وباپیرامنــان داوامــان لــێ ئەکــەن لــە پێنــاوی دیــن و ئــازادی
نیشــتامنەکەمان لــە خوێنــی خۆمــان ببووریــن.
زانایــان گوتویانــە :قۆســتنەوەی هەلــی لەبــار زانایــی و ژیرییــە .فــارس
ئێســتە لەگــەڵ تورکــان بــە شــەڕەوە خەریکــن .هەمــوو هێزەکانــی خۆیــان
ناردۆتــە ســەر ئــەوان .ئەمــەش بــە مەعنــای ئــەوەی ئێســتە هەلومــەرج
بــۆ جوواڵنەوەکــەی ئێمــەی دژی حکومەتــی ئێــران لەبــارە ،ئەگەرچــی
ئێمــە لــە فــارس ناترســین ،چونکــە ئەگــەر بــە شەڕیشــەوە خەریــک نەبــن
 100هــەزار ســەرباز زیاتریــان پــێ کــۆ ناکرێتــەوە ،کــە ئەویــش لــە بــرا
کوردانــەی خۆمانــن کــە حکومەتــی ئێــران ئەیانچەوســێنێتەوە هەمــان
هەســتی ئێمەیــان هەیــە.
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لەبــەر ئــەوەی بەشــێکی دەوڵەمەنــد و بــە پیتــی کوردســتان لەژێــر
دەســتی ئێراندایــە ئەبــێ ئــەو بزووتنــەوەی خەریکیــن لــە پێشــدا
بەرامبــەر دوژمــن الوازەکــە دەس پــێ بــکا .بەمــەش براکامنــان و نیشــتامنە
دەوڵەمەندەکەیــان رزگار ئەکەیــن .ئەمــەش ســەرچاوەیەکی دەوڵەمەندمان
بــۆ تەمئیــن ئــەکا .یارمەتیــان ئــەدا بــۆ بــە گژداچوونــی دوژمنــی
١
دووهەمــان ،کــە بەهێزتــرە ئەویــش تورکــی عوســانییە»
ڕزگار کردنــی واڵت لــە دەســتی تــورک و فــارس دەکــرێ بــە کاکڵــی
خواســتەکانی شــێخ بزانیــن کــە ئــەوە ڕەواتریــن و ســەرەکیرتین داخــوازی
بــۆ نەتەوەیەکــی بندەســت لــە واڵتێکــی داگیرکراودایــە کــە ئێســتاش
بنەماییــرن داخــوازی شۆڕشــگێرەکانە ،واتــە ڕزگارکردنــی واڵت گەورەتریــن
هــۆکاری پاڵنــەر بــووە بــۆ قوربانیــدان و فیــداکاری.
بــە قۆســتنەوەی هەلــی الوازبووونــی ئیمپراتــۆری عوســانی ،شــێخ
بناغــەی دانانــی تێــزی کەمرتنەبوونــی نەتــەوەی کــورد لــە فــارس و تورکــی
حوکمڕانــی داڕشــت ،ئــەوە خــۆی لــە بنەماییرتین ئەســڵەکانی ناســیۆنالیزمی
کوردییــە کــە دەبــێ کوردیــش وەک هــەر یــەک لــە نەتەوەکانــی دیکــە
ببێتــە خاوەنــی نیشــتامن و ســەروەری خــۆی .ئــەو بیــرە لــە هەمــوو
جوواڵنەوەکانــی کــورددا ڕەنگــی داوەتــەوە؛ منوونــەی بەرچاویشــی شۆڕشــی
ســمکۆیە.
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سمکۆ بۆ بوو بە چقڵی چاوی دوژمنان؟
شۆڕشــی ســمکۆ لــە ســاڵەکانی ١٩٢٩_١٩٢٠دا جارێکــی تــر هیــوای
ڕزگارکردنــی نیشــتامنی لــە نێــو کــورددا زینــدوو کــردەوە .لــەو شۆڕشــەدا
وێــڕای قارەمانــی لەڕادەبــەری ســمکۆ بــۆ بەدەســتهێنانی قەوارەیەکــی
ســەربەخۆ لــە خاکــی کوردســتان بــۆ ئــەوەی کــورد تێیــدا ســەروەری خــۆی
هەبێــت هەمــان هەســتی نەتەوەیــی بــۆ ڕزگاری واڵت لــە نێوەڕۆکــی
خۆیــدا هەبــوو.
بەشــێک لــە نامەکــەی کــە بــۆ زەفەرودەولــە (حەســەن موقــدەم)
بەرپرســی فەوجێکــی لەشــکری ئازەربایجــان نــاردووە لێــرەدا بــە منوونــە
دەهێنمــەوە کــە وەک ئەوەیــە دۆخــی ئێســتای پێشــمەرگە و ڕۆژهــەاڵت
شــی دەکاتــەوە .ســمکۆ لــە نامەکەیــدا کــە لــە ســاڵی  ۱۹۲۲زایینی نێــردراوە
دەفەرمــێ :
« ببینــە چــۆن میللەتانــی بچووکــی جیهــان کــە چــوار یەکــی هۆزەکانــی
کوردەکانیــش نیــن ،خودموختــاری خۆیــان لــە دەوڵەتــی گــەورەی وەک
دەوڵەتــی ئاڵــان وەرگــرت .ئەگــەر میللەتــی گــەورەی کــورد نەتوانــێ مافــی
خــۆی لــە ئێ ـران وەربگرێــت ،پێــی باشــە لە(هەلومەرجــی) ئــاوادا مبــرێ و
نەمێنــێ .دەوڵەتــی ئێ ـران بیهــەوێ و نەیهــەوێ ئێمــە ،کوردســتان ئــازاد و
خودموختــار دەکەیــن .لــە بــەر ئەمــە گوناحــە ئەگــەر کەســێک بیهــەوێ بــە
٢
خۆڕایــی ببێتــە باعیســی گیانــی خەڵکــی».
ئــەو وتــە بــە نرخــەی ســمکۆ بــوو بــە چقــڵ و لــە ســۆمای چــاوی
دوژمنانــی کــورد ڕۆچــوو.
هەبوونــی نێوەڕۆکــی ،یەکســانیخوازی نەتــەوەی کــورد لەگــەڵ
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نەتەوەکانــی دیکــەی ئــازادی دونیــا ،بــۆ هەبوونــی ئــازادی و ڕزگاری
واڵت لــە دێڕەکانــی نامــەی ســمکۆ وەک خاڵــی جەوهــەری هاوبــەش
لەگــەڵ ویســتەکانی شــێخ عوبەیــدواڵ ،هەمــان بنەمــای شــۆڕش و هەســتی
نەتەوەیــی بــۆ ڕزگاریــن لەگــەڵ ئــەوە ســمکۆ بــۆ رزگاری نەتــەوە و
نیشــتامن لەگــەڵ ســێ واڵتــی ئێــران و تورکیــە و عێــراق شــەڕی کــرد
ســەرئەنجام بــە پیالنــی ناجوامێرانــەی فارســەکان بــۆ وتووێــژ بانــگ ک ـرا و
لــەو ســەفەرە شــەهید ک ـرا ،بــەاڵم ئــەو هــزرەی دوای چەنــد دەیــە وەک
خوێــن لــە ڕەگــی پێشــمەرگەی ئەمــڕۆی کوردســتان دەســووڕێتەوە .هەمــان
فەلســەفە وای لێــدەکات کــە چاالکــی لــە ڕۆژهــەاڵت بــەردەوام بــکات.
یەکێــک لــە گرنگرتیــن ئامانجەکانــی پێشــمەرگە لــە کــۆن و ئێســتادا خەبات
بــۆ پاراســتنی کەرامەتــی نەتەوەیــە ،کــە ئەویــش لــە ژێردەســت نەبــوون
و یەکســان بوونــی لەگــەڵ نەتەوەکانــی دیکــەی دونیــا خــۆی دەبینێتــەوە
هــەر هەمــان ئــازادی کــە ســمکۆ بــۆ کوردســتان خەباتــی بــۆ دەکات.
ژێکاف و بووژانەوەی هزری نەتەوایەتی
دوای شۆڕشــی ســمکۆ دیســان تەوژمــی ڕەشــی دیکتاتــۆری و داگیرکەری
باڵــی بــە ســەر کوردســتاندا کێشــا بــەاڵم هیــچ کات نەیتوانــی ویســت و
هەســتی مافخــوازی یــا رزگارکردنــی نیشــتامن لەنێــو ببــات .چونکــە گەلــی
کــورد لــە هــەر قوناغێــک لــە قوناغەکانــی خەباتــدا لــە چوارچێــوەی
ســەرهەڵدانی عەشــیرەتی یــان داخــوازی ڕێکخــراوەی جیاجیــا ســەری
هەڵداوەتــەوە ،تەنانــەت زۆرجــار ئــەو داخوازییانــەی ڕەنــگ و ڕووی
عەشــیرەتی هەبــووە بــەاڵم هەمــان ویســتی نەتەوەییــان تێــدا بــوو.
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لــە ســاڵەکانی دوای ١٩٤٠ی زایینــی کۆمەڵێــک مرۆڤــی نیشــتامنپەروەر
بــە هەســتێکی پــاک و بێگــەرد بــۆ خــاک و نەتــەوەی کــورد کۆمەڵەیەکیــان
لــە مەهابــاد دامەزرانــد کــە ئــەو کۆمەڵەیــە بــوو بــە بنەمایەکــی بەهێــز بــۆ
شــۆڕش لــە ســاڵەکانی دوایــی.
«ئامانجــی یەکەمــی کۆمەڵــەی ژێــکاف بەدیهێنانــی خودموختــاری
بــوو بــۆ گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێ ـران .مەســەلەی خەباتیشــی بــۆ
ڕزگارکردنــی سەرانســەری کوردســتانی مــەزن و یەکگرتنــەوەی کوردســتانی
دابەشــکراو و دامەزراندنــی دەوڵەتێکــی ســەربەخۆ بــۆ قوناغێکــی دواتــر
دانابــوو .کۆمەڵــە بــۆ بەدیهێنانــی ئامانجەکانــی پشــتی بــە زانســت و
خوێنــدەواری و گەشــەکردنی کۆمەاڵیەتــی دەبەســت لــە جیاتــی چــەک
و پەالمــارو هێــرش بــردن.هــەر بۆیــە لــە قوناغــی یەکەمــی دامەزرانــدن
زۆر هێرشــی تەبلیغاتــی دەکــردە ســەر شــێوازی کاری عەشــیرەتی  .بــە
لەبەرچاوگرتنــی ڕەوشــی ئایینــی کوردســتان ،کۆمەڵــە بنەماکانــی خــۆی لــە
ســەر چــوار کۆڵەکــە دامەزراندبــوو ( ئیســامەتی ،کوردایەتــی ،مەدەنیــەت،
ئاشــتیخوازی٣»).
هــەروەک دەبینیــن لــەو دێڕانــەدا جارێکیــر ڕۆحــی نەتەوەیــی لــە
داخوازەکانــی کــورد بــە هەمــان نێوەڕۆکــی شۆڕشــەکانی پێــش خــۆی لــە
ســەردەمی کۆمەڵــەی ژێــکاف دا تەنانــەت بــە گۆڕانــی شــێوازی کارکــردن بۆ
بــە ڕێکخراوەیــی کردنــی شــۆڕش و خۆدوورگرتــن لــە شــێوازی عەشــیرەتی
یــان ئایینــی بــە ڕوونــی بەرچــاوە .ئــەو بابەتــە دواتــر لــە فۆرمولەکردنــی
داخوازییــەکان زیاتــر دەکەوێتــە بەرچــاو.
«لــە کاتــی ســەردانی فەهیمــی وەزیــری ڕاوێــژکاری حکومــەت و
نوێنــەری شاهەنشــا بــۆ مەهابــاد ویســتەکانی کۆمەڵــە بــەو شــێوەی
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خــوارەوە فورمولــە کــراون و پێــی دراون.
١ـ پێویســتە دەوڵەتــی ئێــران دان بــە زمانــی کوردیــدا بنێــت وەک
زمانــی ڕەســمی بــۆ ســێ ملیــۆن کــوردی ناوچــە کوردنشــینەکان.
٢ـ زمانــی کــوردی بکرێتــە زمانــی ڕەســمی خوێنــدن و بەڕێوەبــردن و
دادگاکانــی کوردســتان.
۳ـ هەمــوو ئــەو بــاج و دەرامەتانــەی لــە کوردســتان کــۆ دەکرێنــەوە
پێویســتە لــە بنیاتنانــی خوێندنــگا و نەخۆشــخانە و ئاوەدانکردنــەوەی
خــودی کوردســتاندا خــەرج بکــرێ.
٤ـ دەبێ کارمەندانی دەوڵەتی لە کوردستاندا کورد بن.
٥ـ پێویســتە ئــەم داواکارییانــە لــە مەجلیســدا بــاس بکرێــن و بڕیــاری
باشــیان لــە بەرانبــەردا بــۆ وەربگیرێــت.
٦ـ لــە هەلومەرجــی ئێســتادا ئەوانــە داواکاریەکامنانــن ،بــەاڵم ئامانجــی
دواییــان خودموختارییــە کــە پشــت بــە مافــی یاســایی گەلــی کــورد
دەبەســتێت .لــە خۆبەڕێوەبردنــدا گفتوگــۆ کــردن لــەم بارەیــەوە پێویســتە
لــە دوای جەنــگ دەســت پــێ بــکات چونکــە گومــان لــەوەدا نییــە کــە
کــورد بڕیــار لــە چارەنوســی خــۆی دەدات.
۷ـ گــەر هاتــوو کــورد بڕیــاری چارەنووســی خــۆی دا ئەوســا ئێـران وەک
هاوســێیەک مامەڵــەی لەگــەڵ دەکرێــت٤».
لــە فورمولــە کردنەکــەدا دەردەکــەوێ وێــڕای لەبەرچاوگرتنــی
هەلومەرجــی ســات و ســەردەم کــە یەکێــک لــە بنەماکانــی سیاســەتی
ڕاســینۆاڵنەیە تێکــەڵ بــە داخــواز و ویســتەکان ک ـراون کــە وێ ـڕای ئــەوەی
بنەمایــەک بــۆ داهاتــووی خــۆی دادەمەزرێنــێ ،بــەاڵم لــە هەمــان کاتــدا
ڕۆحــی داخوازییــەکان واتــە ڕزگاری نیشــتامن و ســەروەری و ســەربەخۆیی
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لــە مــاددەی ٦دا بــە ڕوونــی دەردەکــەوێ .لــە مــادەی ٧دا هەمــان داخوازی
کــورد لــە کاتــی کۆمــاری کوردســتان لــە مەهابــاد و تەنانــەت ڕیفراندۆمــی
ی ٢٠١٨باشــووری کوردســتان بــۆ ئــەوەی لەگــەڵ واڵتانــی دەوروبــەر دەبــێ
وەک دراوســێ لــە ئاشــتیدا بــژی ،هاتــووە.
جارێکــی تــر دەردەکــەوێ ڕۆحــی فەلســەفەی بزاڤــی ڕزگاریخوازیــان
وەک ئکســیری نەمــر لــە شۆڕشــێکدا کــە بــە ئامانــج نــاگات لــە شۆڕشــەکانی
تــر خــۆی دەردەخاتــەوە .ئــەوەی ئەمــڕۆ لــە ڕاســانی ڕۆژهەاڵتــدا زیاتــر
بــووە بــە هیــوا ،هەســت کــردن بــە هەمــان ڕۆحــە لــە ناخــی کردەوەکانیدا.
کۆمەڵــەی ژێــکاف وێــڕای نوێگەرییەکانــی بــەاڵم بــۆ ســەرکەوتن
پێویســتی بــە گۆڕانــکاری و پێشــکەوتن هەبــوو هــەر بۆیــەش بــوو بــە
بنەمــای رێکخراوێکــی پێشــکەوتوو کــە واڵمــدەرەوەی ویســتی کــورد بــۆ بــە
رێکخراوکردنــی دۆزەکەیــان بێــت .ئــەو رێکخ ـراوەش حیزبــی دێموک ـرات
بــە ڕێبەرایەتــی پێشــەوا بــوو.
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حیزبی دێموکرات وەک ئۆرگانیزاسیۆنێکی مودێڕن
ســەردەمی شــەڕی دووهەمــی جیهانــی و بــە هاتنی هێــزی هاوپەیامنان
لــە باکــوور و باشــوورەوە بــۆ ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان هەلێکــی لەبــار بــوو،
پێشــەوا ئــەو دەرفەتــەی قۆســتەوە و حیزبــی دێموکــرات کــە لــە ســەر
بنەمــای کۆمەڵــەی ژێــکاف دامەزرابــوو هەمــان ڕۆحــی داخوازییەکانــی
زینــدوو کــردەوە.
بــە ئەنــدام بوونــی پێشــەوا لــە کۆمەڵــە و دامەزراندنــی حیزبــی
دێموکــرات لــە ســەر ئــەو بنەمایانــە دەرگای حیزبــی بــە ڕووی چیــن و
توێــژە جیاوازەکانــی کۆمەڵــگادا کــردەوە .حیــزب توانــی ئەســڵی بــە
جەماوەرکردنــی خەبــات بــە باشــی جێبەجــێ بــکات.
هەرچەنــد ماوەیەکــی کــەم لــە ســەر دامەزرانــی حیــزب تێپەڕیبــوو،
بــەاڵم توانیبــووی وەهــا لــە دڵــی کــورددا بچەســپێ کــە چەندیــن جیــل ئــەو
ڕێکخ ـراوە بکــەن بــە چوارچێــوە بــۆ خەبــات و تیکۆشــانیان.
ئەگــەر ســەیری بەیاننامەکــەی دامەزرانــی حیــزب بکەیــن ڕۆحــی
داخــوازی ڕەوای کــورد لــە ئەویشــدا بــە پێشــکەوتنەوە دووبــارە بۆتــەوە.
بەیاننامەمەکــە بــەو شــێوەی خوارەوەیــە:
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بسم اللە الرحمن الرحیم
«بەیاننامەی حیزبی دێموکراتی کوردستان»
هاونیشتامنیان_ برایان:
ئاگــری شــەڕی جیهانگیــر کــە بــە هــۆی دوژمنانــی ئــازادی و
لەژێرپێنەرانــی دێموکراســی هەڵگیرســابوو ،بــە باســکی بەهێزی ســەربازانی
ئــازای هاوپەیامنــی گــەورەی ئێمــە کوژایــەوە .دونیــای دێموکراســی
ســەرکەوت و دونیــای فاشیســتی کــە هەوڵــی دەدا گــەالن و نەتەوەکانــی
جیهــان لــە ژێردەســتی چەنــد نەفــەر ملهــۆڕی ســەرەڕۆدا یەخســیر بــکا بــە
شــێوەیەکی قەتعــی تێــک شــکا و لێــک بــاو بــوو و هەروەها کە چــاوەڕوان
دەکـرا بــۆ ئــازادی گــەالن و نەتەوەکانــی جیهــان ڕێــگا خــۆش کـرا .ئەمــڕۆ
گەالنــی دنیــا لــە گــەورە و بچــوک دەیانهــەوێ لــەو ڕێگایــەی کــە بــەرەو
ئــازادی خــۆش کــراوە کەڵــک وەرگــرن و لــەو بەڵێنییانــەی کــە بەهــۆی
مەنشــوری مێــژووی ئاتالنتیکــەوە دراوە ســود ببینــن و هەڵســوڕاندنی
کاروبــاری خۆیــان بەدەســتەوە بگــرن و چارەنوســی خۆیــان بــە مەیــل و
ویســتی خۆیــان دیــاری بکــەن.
ئێمــەی کــورد کــە لــە ئێــران دەژیــن ســاڵەها و بەڵکــوو چەندیــن
سەدســاڵە کــە لــە پێنــاوی مــاف ودەســەاڵتی نەتەوەیــی و مەحەللیــدا
خەبامتــان کــردووە و قوربانیــان داوە .بەداخەوە کاربەدەســتانی ســەرەڕۆی
ئێـران بــە هیــچ جۆرێــک حــازر نەبــوون قســەی حیســێبی ئێمە قبــوڵ بکەن
و تەنانــەت نەیانهێشــتوە ئێمــە لــەو مافــەش کەڵــک وەبگریــن کــە قانونــی
ئەساســی بــۆ ئەیالەتــەکان و ویالیەتەکانــی ئێــران داینــاوە و بــەردەوام
وەاڵمــی ئێمــە گوللــە و بۆمــب و تــۆپ و زینــدان و تەبعیــد و یەخســیری
بــووە .بــە تایبەتــی لــە ســەردەمی بیســت ســاڵەی رەزاخانــدا تەنانــەت لــە
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لەبەرکردنــی جلوبەرگیــش دا ئــازاد نەبوویــن  .بــە زۆری ســەرنێزە بــە هــۆی
ئەفســەرانی دز و خائیــن و تااڵنکــەرەوە هەمــوو دارایــی و ژیانــی ئێمەیــان
تەفروتونــا کــردووە و چاویــان لــە نامــوس و شــەرەفی ئێمــەوە بــووە و بــۆ
لەنێوبــردن و خاشــەبڕکردنی نەســڵی ئێمــە لــە هیــچ نزمــی و دڕەندەییــەک
خۆیــان نەپاراســتووە .ئاخــر ئێمــەش ئینســانین  .ئێمــەش مێــژوو ،زمــان و
شــوێنەواری خۆمــان هەیــە کــە المــان خۆشەویســن .بۆچــی دەبــێ مافــی
ئێمــە لــە ژێــر پــێ بــرێ؟ بۆچــی ناتوانیــن لــە نێــو ماڵــی خۆمانــدا ئــازاد و
موختــار بیــن؟ بۆچــی ڕێــگا نــادرێ مندااڵنــی خۆمــان بــە زمانــی کــوردی
پــەروەردە بکەیــن؟ بۆچــی نایەڵــن لــە کوردســتان ویالیەتێکــی خودموختــار
بــێ و لــە الیــەن ئەنجومەنــی ویالیەتییــەوە ئیــدارە بکــرێ کــە قانونــی
ئەساســی دیــاری کــردووە؟
هاونیشــتامنیانی بەڕێــز دەبــێ بزانــن حــەق نــادرێ .حــەق وەردەگیــرێ،
ئێمــە دەبــێ بــۆ مــاف و دەســەاڵتی نەتەوەیــی و محەللــی خۆمــان
خەبــات بکەیــن .ئــەم خەباتــە یەکیەتــی و یەکڕەنگــی پێویســتە ،ڕێکخ ـراو
و پێشــەنگی پێویســتە بــۆ ئــەم مەبەســتە پیرۆزەیــە حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان دامــەزراوە و دەســتی بــەکار کــردووە .ئێــوە هاونیشــتامنیانی
خۆشەویســت ،دەبــێ چــاو و گوێــی خۆتــان بکەنــەوە لــە دوری حیزبــی
نەتەوەیــی خۆتــان کۆببنــەوە ،لــە پێنــاوی وەرگرتنــی مافــی ڕەوای
نەتەوەیــی خۆتانــدا فیــداکاری بکــەن .حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان
ڕێبــەرو ڕێنوێنــی ئیوەیــە .تەنیــا لــە ژێــر ئــااڵی ئــەوە کــە نەتــەوەی کــورد
لــە مەترســی تەفروتونــا بــوون ڕزگار دەبــێ و هەبــوون و ناموس و شــەرەفی
نەتــەوەی خــۆی دەپارێــزێ و دەتوانــێ لــە نێــو ســنووری دەوڵەتــی ئێرانــدا
خودموختــاری نەتەوەیــی خــۆی وەدەســت بێنــێ.
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هاونیشــتامنیان ئێمــە بێجگــە لــە مافــی رەواو ئینســانی خۆمــان
هیچــان نــاوێ .دروشــمەکانی ئێمــە لــە بەندەکانــی خــوارەوەدا خوالســە
کــراون .بیانخوێننــەوە هەمــوو گەلــی کــورد ،فــەرد فەردیــان تێبگەینــن
ئــەوە دروشــمەکانی ئێمــەن:
 .1نەتــەوەی کــورد لــە نێوخــۆی ئێرانــدا بــۆ هەڵســوڕاندنی کاروبــاری
محەللــی خــۆی ســەربەخۆ و ئــازاد بــێ و لــە ســنووری دەوڵەتــی ئێرانــدا
خودموختــاری خــۆی وەدەســت بێنــێ.
 .2مافــی خوێندنــی بــە زمانــی زگامکــی خــۆی هەبــێ و تــەواوی
کاروبــاری ئیــدارەکان بــە هــۆی زمانــی کــوردی بەڕێــوە بچــێ.
 .3لــە ســەر بناخــەی قانوونــی ئەساســی ،ئەنجومەنــی ویالیەتیــی
کوردســتان بــە زوویــی هەڵبژێــردرێ و بــە هەمــوو کاروبــاری کۆمەاڵیەتــی
و دەوڵەتــی رابــگا و چاوەدێرییــان بــە ســەر بــکا.
 .4کاربەدەســتانی دەوڵــەت دەبــێ بــە بــێ قســە لــە خەڵکــی ناوچــەکان
بن .
 .5دەبــێ لــە ســەر ئەساســی قانوونێکــی گشــتی لــە نێــوان الدێیــی و
خــاوەن مڵــک دا ڕێککەوتنێــک پێــک بهێــرێ و دواڕۆژی هــەردوال دابیــن
بکــرێ.
 .6حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان تیدەکۆشــێ کــە لــە خەباتــدا بــە
تایبەتــی لــە گــەڵ نەتــەوەی ئازەربایجــان و کەمایەتییەکانــی تــر کــە لــە
ئازەربایجــان دەژیــن ،ئاســۆرییەکان و ئەرمەنییــەکان و هــی دیکــە یەکیەتــی
و برایەتییەکــی تــەواو پێــک بهێنــێ.
 .7حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــە ئامانجــی بەرەوپێشــردنی
کشــتوكاڵ و بازرگانــی و پەرەپێدانــی فەرهەنــگ و لەشســاغی و باشــرکردنی
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ژیانــی ئابــووری و مەعنــەوی گەلــی کــورد دەســت دەکا بــە ســودوەرگرتن
لــە ســامانەکانی رسوشــتی و کانگاکانــی کوردســتان و لــەم ڕێگایــەدا
تێدەکۆشــێ.
 .8ئێمــە دەمانــەوێ تــەواوی گەلەکانــی ئی ـران هەلــی تێکۆشــانی بــە
ئازادییــان بدرێتــێ بــۆ بەختــەوەری و پێشخســتنی نیشــتامنی خۆیــان٥».
هــەر چــۆن لــە داخــوازی شــێخ عوبەیــدوال و شۆڕشــی ســمکۆدا ڕزگاری
نیشــتامن خودموختــاری بــۆ هەبوونــی هەســتی ســەروەری نەتــەوەی
کــورد لــە کوردســتاندا هاتبــوو ،لــە بەیاننامــەی دامەزراندنــی حیزبــی
دێموکراتیشــدا بــە هەمــان شــێوە داوا دەکات.
نەتــەوەی کــورد بــۆ ڕزگار بــوون لــە هەمــوو مەینەتەکانــی کــە
بەســەریدا هاتــووە ،دەبــێ هەوڵــی ســتاندنی حـەق بدرێــت کــە خــۆی لــە
ئــازاد بوونــی کــورد لــە کوردســتاندا دەبینێتــەوە ،کــە بــە داواکردنــی ئــەو
 ٨مادەیــە چوارچێــوەی بەڕێوەچوونــی کوردســتان شــی بکاتــەوە و هــەوڵ
بــدات کۆمەاڵنــی خەڵــک ،کــە لــە ژێــر ســتەمی ڕەزاخانــدا بــە شــێوەیەکی
بــێ وێنــە چەوســاونەتەوە ئــازاد بــکات و کوردســتان ڕزگار و نەتــەوەی
کوردیــش بــەو مافانــە بــگات کــە لــە مەنشــوری مێــژووی ئاتالنتیــک هاتبوو.
هەروەهــا بنەماکانــی دێموکراســی کــە ئــەوکات گەشــەی پێــوە دیــار
بــوو وەک بنەمایــەک بــۆ ئــازادی گەالنیــش هەژمــار دەکـرا بۆ ئــازادی گەلی
کــورد کەڵکــی لێوەربگیرێــت ،تــا گەلــی کوردیــش هاوڕێــزی نەتەوەکانــی
تــر خەبــات و تێکۆشــانی خــۆی بــەردەوام بــکات.
دامەزرانــی حیزبــی دێموکــرات ســەرەتایەک بــوو بــۆ وەدیهاتنــی
ئارەزویەکــی دێرینــە واتــە دامەزراندنــی حکومەتێکــی ســەربەخۆ بــۆ
خۆبەڕێوەبــەری نەتــەوەی کــورد کــە ســەرەڕای هەلومەرجــی دژواری
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ئــەوکات ،هەروەهــا لەخۆنەگرتنــی هەمــوو خاکــی کوردســتان و مــاوە
کەمەکــەی ســەملاندی بەختــەوەری کــورد تەنیــا کاتێــک دەبێــت کــە حەقــی
خــۆی ســتاندبێ.
حیزبــی دێموکراتیــش بــۆ ســتاندنی حەقــی کــورد هــەر وەکــوو لــە
ســەردەمی شۆڕشــەکانی پێــش خــۆی دامــەزراوە و ئــەو بابەتــەش وەک
ڕەســالەتی مێژوویــی بــۆ مــاوەی زیاتــر لــە  ٧دەیــە لــە پێنــاو بەدیهێنانــی
هــەر بــەردەوام بــووە .ئێســتاش حیزبــی دێموکــرات ڕێبەرایەتــی ڕاســان
دەکات تــا هەمــان حــەق بســتیرنێ.
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کۆمارێک لە مێژوودا
دوای کەمــر لــە  ٦مانــگ لــە دامەزرانــی حیزبــی دێموک ـرات ،کۆمــاری
کوردســتان بــە ڕێبەرایەتــی پێشــەوا قــازی محەممــەد دامــەزرا.
ئــەوە یەکــەم جــار بــوو لــە مێــژوودا کــە کــورد بــەو شــێوەیە دەبــوو بــە
خــاوەن حکومەتــی خــۆی ،هەروەهــا یەکەمیــن ئەزمونــی حوکمڕانیــش بــوو
لــە کوردســتان کــە حیزبــی دێموکـرات تاقــی دەکــردەوە کــە بــە شــانازییەوە
دەتوانــم بڵێــم تێیــدا ســەرکەوتنێکی گرینــگ و بەنرخــی مێژوویــی بــە
دەســت هێنــا.
ســەرکەوتن بــەو مانایــە کــە لــەو مــاوە کورتــەدا هەرچــی لــە دەســتی
هــات بــۆ حوکمڕانییەکــی پێشــکەوتووی نەتەوەیــی و نیشــتامنی ئەنجــام
بــدات و ئەزمونێکــی ســەرکەوتوو بــۆ نەوەکانــی داهاتــووی کــورد تۆمــار
بــکات.
بــە چاوخشــاندنێک بــە هەلومەرجــی ســەردەمی دامەزرانــی کۆمــار
بۆمــان دەردەکــەوێ کــە ئەمــە هەنگاوێکــی گرنگــە لــە بــەرەو پێشــردنی
بزاڤــی ڕزگاریخوازیــان کــە وەک پردێــک لــە نێــوان قۆناغــی چــرۆ و
گەشــەی هەســتی نەتەوایەتــی لــە ســاڵی ١٨٨٠و جواڵنــەوەی ئێســتامان
کــە ئەمــڕۆ خــۆی لــە پڕۆســەی خەباتــی شــار و شــاخ لــە ژێــر نــاوی ڕاســانی
ڕۆژهەاڵتــدا دەنوینــێ.
بێگومــان تەمەنــی کەمــی کۆمــار و ڕووخانــی ،برینێکــی قووڵــی لــە
دڵــی خەڵکــی کوردســتان دروســت کــرد بــەاڵم بــەو تەمەنــە کەمــەش،
وێـڕای کار کــردن بــۆ پەروەردەیەکــی پێشــکەوتوو و کــوردی ،هەوڵــی دا بــۆ
بەشــداری پێکردنــی توێــژی ژن والو لــە کاروبــاری کۆمەڵــگادا .هەروەهــا
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وێـڕای دۆســتایەتی لــە گــەڵ یەکیەتــی ســۆڤیەتی ئــەو کات ،هەوڵــی دا بــۆ
دیپلۆماســییەکی دروســت و ســەردەمیانە لەگــەڵ واڵتــە یەکگرتووەکانــی
ئەمریــکا و بریتانیــای کەبیــر؛ ئــەوەش بــە مانایــە دێ کــە نەکەوێتــە ژێــر
کاریگــەری شــۆڕەوی و بەڵکــوو حکومەتێــک بێــت بــۆ هەمــوو توێــژە
فکرییــە جیاجیــاکان .ڕەچاوکردنــی مافــی مــرۆڤ و کەمینــەکان ،چارەســەری
گرفتــەکان لــە ڕێگــەی دیالــۆگ ،هەوڵــدان بــۆ زیندووکردنــەوەی ئابــووری
یــا گرنگیــدان بــە پــەروەردە ،بابەتگەلێــک بــوون کــە لەالیــەن رەزا شــا و
بــۆ کوردســتان نــەک پشــتگوێ خرابــوون بەڵکــوو قەدەغــەش کرابــوون
و لــە ســەردەمی محەممەدرەزاشــای کوڕیشــدا بــەدی نەهاتــن بــەاڵم لــە
ســەردەمی کۆمــاردا بناغەیــان بــۆ دانــرا کــە نەتــەوە و نیشــتامن تــام و
چێــژی ئازادیــان لــێ چەشــت.
«هەمــوو هەوڵــی پێشــەوا و کۆمــاری کوردســتان تەنیــا لــە  ۳۳۰ڕۆژدا
بــە بڕیــارات و کارە جێبەجــێ کراوەکانــی ،هەروەهــا بــە فەلســەفەی
دروســت بوونــی ،ســەملاندی کــە کــورد شــایانی دهوڵهتـه ،چونکــە زۆربــەی
ئــەو چەمکانــەی کــە ل ـه دەوڵەتانــی دێموکراتیــک و پێشــکەوتوودا هــەن
و بــە بەهــا دەنارسێــن لــە کۆمــاردا بــە باشــی جێبەجــێ ک ـراوە یــا هــەوڵ
بــۆ جێبەجــێ کردنــی دراوە .ههروههــا كۆمــاری كوردســتان بــە بــەراورد
لــه گــهڵ کارو چاالکــی زۆربــەی حکومەتەکانــی دونیــا ،كــه تەنیــا ۳۳۰
ڕۆژ تەمەنــی بــووه ،لــە بارودۆخێکــی وا دژوار نیشــانەی حکومەتێکــی
ســەرکەوتوو بــوو بــۆ کــورد.
كۆمــاری كوردســتان لــه یــازدە مانــگ دهســهاڵتدارەتیدا لــە مێــژووی
هاوچەرخــی رۆژههاڵتــی ناڤیــن و بــە تایبەتــی لــە مێــژووی ئێــران
بــێ هاوتــا بــووە .ئەویــش بــە دەســتی کــوردەکان و لــە چوارچێــوەی
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حکومەتــی کۆمــاری کوردســتان بــەدی هاتــووە .بۆی ـ ه كۆمــاری كوردســتان
ئەســتێرەیەکی درەوشــاوەیە لــە مێــژووی نهتــهوهی کــورددا ،لــە هەمــان
کاتیــش بەڵگەیــەك و ئهزموونێكــه كــ ه لــە کاتــی دروســت بوونــی هــەر
گۆڕانکارییــەک لــه ئێــران و ناوچهكــهدا ،جارێکــی دیكــ ه کوردســتان بــە
دێموکراســی و پێشــکەوتن شــاد دەبێتــەوە٦».
ئەزموونــی کۆمــار بــە باشــرین شــێوە ئامانجــی دامەزرانــی حیزبــی
دێموکـرات بــە کردەوەیــی نیشــان دەدات ئەویــش هەوڵدان بــۆ ڕزگارکردنی
نیشــتامن و ئــازادی نەتــەوەی کــوردە کــە ئــەو ڕەســالەتە میژووییــە
هەمیشــە بــە گوتــارو بەرنامەیەکــی ســەردەمی بــەرەو پێــش دەبــات تــا
کــورد بــە ئامانجــی خــۆی دەگات.
یەکێــک لــە جیاوازییەکانــی شۆڕشــی کــورد بەر لــە دامەزراندنــی حیزبی
دێموکــرات و دواتــری ،ئەوەیــە کــە ئەگــەر پێشــر شۆڕشــێک ســەرکوت
دەکـرا لــە شــوێنێکی ،دەبــا دوای ماوەیەکــی زیاتــر و بــە شــێوازێکی جیاتــر
و لــە شــوێنی دیکــە ســەر هەڵبداتــەوە بــەاڵم دوای دامەزرانــی حیــزب
هەمیشــە بەســتەرێکی ئامــادە کــە لــە دڵــی کۆمەاڵنــی خەڵکــدا جێگــەی
هەیــە ئامــادە بــووە بــۆ ئــەوەی شــۆڕش بــەردەوام بێــت.
باشــرین بەڵگــەش بــۆ ئــەوە ســەرهەڵدانی چاالکییــە سیاســییەکانی
دوای ڕوخانــی کۆمــارە .لــە کاتێکــدا تەنیــا لــە حیزبــی دێموک ـرات ناوێــک
ماوەتــەوە ،بــەاڵم خــۆی ڕێــک دەخاتــەوە دەبینــی لــە پێشخســتنی
بزاڤــی گەلــی کــورد کاریگــەر بــووە .باشــرین بەڵگــە بــۆ ئــەو بابەتــە لــە
هەڵبژاردنــی مەجلیســی حەڤــدە لــە ســاڵی ١٣٣١ی هەتاوییــە کــە ســارم
خــان ســادق وەزیــری وەک کاندیــدی حیــزب هەڵدەبژیــردرێ.
«لــە گــەڵ هەمــوو ئــەو فشــارەی کــە ســتادی ئەرتــەش دژی ســادق
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وەزیــری و ئــەو کەســانە کــە پشــتیوانی ئەوانیــان کردبــوو بــە کاری هێنــا
لــەو هەڵبژاردنانــەدا لــە خــودی شــاری مەهابــاد لــە  ۱٨٥۰دەنــگ ۱٥۳٥
کەســیان واتــە ٪ ٨۷ی خەڵــک دەنگــی خۆیــان بــە ســادق وەزیــری دا؛
هــەر چەنــد ســادق وەزیــری خەڵکــی مەهابــاد نەبــوو ،هەرچەنــد حیزبــی
دێموکراتیــش نهێنــی بــوو بــەاڵم خەڵــک ئاگایــان لــە ڕابــردووی سیاســی
پێشــکەوتنخوازی و نیشــتامنپەروەری ســادق وەزیــری هەبــوو؛ دەشــیان
زانــی کــە کاندیــدی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانە بۆیــەش خەڵکــی
مەهابــاد بــە تێکڕایــی پشــتیوانیان لێکــرد٧».
واتــە تەنیــا بــە هەبوونــی پشــتیوانی ڕەمزیــی حیزبــی دێموک ـرات لــە
کاندیدێــک ،دەبێتــە هــۆی ئــەوەی ئــەو کاندیــدە کــە خەڵکــی ناوچــەش
نییــە ببێتــە خۆشەویســت و پشــتیوانی لێبکرێــت ،کەواتــە ئــەو بــە باشــی
دەتوانــێ جیاوازییەکــی ئەرێنــی بێــت کــە دوای دروســت بوونــی حیــزب
لــە بزاڤــی گەلەکەمانــدا بەدیهاتــوە .ئــەو جیاوازییــە وەک ئاســانکارییەک
بــۆ خەباتــە چونکــە هەمیشــە بەســتەرێکی ئامــادە بــۆ خەبــات هەیــە.
لــە هەمــان کاتــدا بەرپرســیارەتییەکی قورســیش دەخاتــە ســەر شــانی
خەباتکارانــی ئــەو هێــزە نیشــتامنییە ،کــە دەبــێ بــەو بەرپرســیارەتییە
مێژووییــە هەڵســوکەوت بکــەن کــە بەردەوامــی خەبــات و تیکۆشــانی
خەباتکارانــی پێــش خۆیانــن.
هــەر بۆیــە هەمیشــە نیشــتامنی بــوون و نەتەوەیــی بــوون و
پێشــکەوتنخوازبوون بکەنــە سەرمەشــقی کارەکانــی خۆیــان .لــەو
چوارچێوەیــەدا هــەوڵ بــدەن تــا ڕەســالەتی مێژوویــی حیزبــی دێموک ـرات
وەک هێزێکــی شــوێندار لــە ڕۆژهــەاڵت بــەدی بێــت.
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جواڵنەوەکانی  ٤٦و ٤٧لە الپەرەکانی مێژوودا
لــە دوای دامەزرانــی حیزبــی دێموک ـرات و ئەزمونــی بەنرخــی کۆمــار
ئــەو جواڵنەوەیــەی کــە دەریخســت ئیــر حیزبــی دێموکــرات بــووە بــە
بەشــێک لــە هەبوونــی بزاڤــی ڕزگاریخــوازی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان،
جواڵنــەوەی ســااڵنی  ٤٧_٤٦ە.
یەکێــک لــە بنەماکانــی شــۆڕش کــە لــە بــاوەڕی قوڵــی شۆڕشــگێڕانەوە
ســەرچاوە دەگرێــت ،ئــەو ئەســڵەیە کــە پێویســتە لــە هەمــوو ســەردەمێک
بــە هــەر شــێوەیەکی مومکیــن بێــت ،ڕێگەیــەک بــۆ گەشــەی خەبــات و
تیکۆشــان ببیرنێتــەوە تــا خەبــات بــۆ بەدیهێنانــی مــاف و ئازادییــەکان
بــەردەوام بێــت.
هەمــان ئــەو دێڕانــەی کــە ســمکۆی نەمــر لــە نامەکەیــدا ئامــاژەی
پێکردبــوو کــە «ئەگــەر میللەتــی گــەورەی کــورد نەتوانــێ مافــی خــۆی لــە
ئێ ـران وەربگرێــت ،پێــی باشــە لە(هەلومەرجــی) ئــاوادا مبــرێ و نەمێنــێ»
هەمیشــە بکاتــە ســەر مەشــقی تیکۆشــانی خــۆی بــۆ خەبــات.
بــەر لــە دەســپێکردنی ئــەو جواڵنەوەیــە کــە خەباتکارانــی دێموک ـرات
توشــی دەیــان تەنــگ و چەڵەمــەی جیــاواز ببوونــەوە ،وێــڕای گرفتــە
ناوخۆییــەکان ،گیــران و ئــاوارە بــوون ،زوڵــم و زۆری و لەســێدارەدانی
ئازادیخــوازان ،هەوڵــی ســاواک بــۆ نەهێشــتنی ئاســەوارەکانی شــۆڕش و
بەرخــۆدان لــە کوردســتان تــا بانگەشــەی ئــارام بوونــی واڵت بــکات.
« محەممەدڕەزاشــا لــە چاوپێکەوتنێکــی ڕۆژنامەوانــی لەگــەڵ پەیامنێری
ئاژانســی (فرانــس پرێــس) دا لــە  ۲۲شــوباتی  ۱۹٦٤دووپاتــی کــردەوە هیــچ
کێشــەیەک لــە ئێرانــدا بــە نــاوی کێشــەی کــوردەوە نییــە ،کوردەکانیــش
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وەک ئێمــە ئاریــن و لــە ئارتێــش و مەجلیــس و دەزگا بەڕێوەبەرایەتییەکانــی
تــر لــە گەڵــان بەشــدارن٨».
بــەاڵم ئــەوە دور بــوو لــە ڕاســتییەکانی کوردســتانی ئــەوکات .نــەک
کێشــەیەک بەنــاوی کــورد هەبــوو بەڵکــوو بــۆ شــاش زۆریــش جێگــەی
مەترســی بــوو .هەمــان چوارچێــوەی کــە کۆمــاری کوردســتانی دامەزراندبوو
بــۆ شــا ببــوو بــە ســەرچاوەی ترســێکی زۆر .تەنانــەت شــا بــە هەمــوو
شــێوەیەک هەوڵــی بەرەنگاربوونــەوەی دەدا.
«لێــرەدا بــۆ ئــەوەی هەلومەرجەکــەی ئــەو دەمــی کوردســتانی ئێ ـران
بزانیــن جێــی خۆیەتــی ڕاپۆرتێکــی نهێنــی دەزگای ســاواک بخەینــە بەرچــاو
کــە لــە١٩ی ئــاداری ســاڵی  ١٩٦٦دا نــورساوە ،لــەم ڕاپۆرتــەدا هاتــووە:
«بــی زێــدەڕۆی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان هەاڵیەکــی گــەورەو
پــڕ جــۆش وخرۆشــی لــە نێــو چینــی ڕۆشــنبیر_ خــاوەن بڕوانامــەکان_
خوێنــدەوارەکان_ زۆرینــەی وەرزێ ـڕان و بەشــێکی موڵکــدارە ناڕازییــەکان
و بنەماڵــەی شــێخەکان و مــەال و بازرگانــە مەهابادییــەکان پێکهینــاوە،
خەڵکــی بــە گشــتی خۆیــان لــە پەیوەندیگرتــن بــە کارمەندانــی دەوڵەتیــی
دەگێڕنــەوە داوادەکــەن هــەر کەســەو شــکاتەکانیان بەرنــە الی نوێنەرانــی
حیزبــی دێموکــرات یــان شــانە حیزبییــەکان ،ئەوانــەی کــە لــە زۆربــەی
گوندەکانــدا لــە  ٣کــەس پێکهاتــوون .ئــەو گەندەڵییــەی کــە لــە تــەواوی
دەزگاکانــی دەوڵەتــی وەک دادوەری ،فەرمانــداری ،کارمەندەکانــی
بەڕێوەبەرایەتــی ،بانکــی کشــتوکاڵی و ڕیفۆرمــی زەوی بــەدی دەکرێــت
ناڕەزایەتییەکــی گــەورەی لــە نێــو خەڵکیــدا پێکهێنــاوە .حیزبــی دێموکـرات
ئەمێســتا خوازیــاری ئەوەیــە کــە لــە فاکتــەری ناکۆکــی و دوژمنایەتــی
ئێـران لــە الیــەک و عێـراق و جیهانــی عــەرەب لــە الیەکــی دییــەوە بەهــرە
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وەربگــرێ و بــە هــاوکاری نــارس (مەبەســتی جەمــاڵ عەبدولنارسی ســەرۆکی
میــرەوە) _ ئامانجــە شۆڕشــگێرییەکانی لــە کوردســتانی ئێرانــدا پیــادە
بــکات .ڕاســتییەکەی زۆرینــەی چیــن وتویژەکانــی کۆمەڵــگا لــە کوردســتانی
ئێرانــدا لــە ناڕەزایەتییەکــی تــەواودا دەژیــن و دژی ئــەو بارودۆخــە زاڵــەی
ئیســتا ئامــادەی ڕاپەرینــن  ....لــە ناوچــەی کوردســتان و ئازەربایجانــی
خۆرئــاوادا ،زۆربــەی توێــژە خوێنــدەوارو ڕۆشــنبیرەکان خــاوەن هەســتی
ناسیۆنالیســتین و الیەنگــری ئــازادی و خودموختاریــی و تەنانــەت
ســەربەخۆیی کوردستانیشــن .بــە پشتبەســن بــە ئیـرادەی خــودی خەڵکــی
کوردســتان ،خێلــەکان ،عەشــیرەتەکان ،شــێخەکان ،پیاوانــی ئاییــن لــە
ناوچــەی کوردســتان و ئازەربایجانــی خۆرئــاوادا کــە لــە ئاکامــی پیادەکردنــی
یاســایی ڕێفۆرمــی زەوی فشــاری هەندێــک کاربەدەســتی خائینــدا ناڕازیــن
و زۆربەیــان بیــری وێرانــکاری و خرابکارییــان لــە کەلەدایــە .جووتیــارو
زەویــدارە بچووکــەکان وێ ـڕای ئــەوەی لــە پیــادە کردنــی یاســای ڕێفۆرمــی
زەوی بەهرەمەنــدن ،کەچــی لــە پێنــاوی بەدیهێنانــی ئامانجەکانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتاندا هەڵدەســوڕێن و تەنانــەت پیــادە کردنــی ڕێفۆرمــی
زەوی و ئەنجامدانــی پڕۆژەکانــی ئاوەدانکردنەوەو تەندروســتیش نەیتوانیوە
کاریگــەری لــە ســەر گیانــی تێکدەرانەیــان جێبهێڵێــت ،ئەوانــە زۆربەیــان
بــە ســەری ســولەیامنی موعینــی ســوێند دەخــۆن ..ئەوانــە کوێرکوێرانــە لــە
ســۆنگەی هەســتی نەتەوایەتــی ئازادیخوازییانــەوە الیەنگــری لــە حیزبــی
دێموکــرات دەکــەن ،بەتایبــەت لــە ناوچــەی مەهابــاددا کــە خەڵکــی
ســەبارەت بــەو دەمارگیرییــەی لەمــەڕ خۆشەویســتی قازیــی محەممــەد و
ئازادیــی کوردســتانەوە هەیانــە الیەنگــری حیزبــی ناوب ـراو دەکــەن»٩
پێموایــە لــە ڕاپۆرتێکــی دەزگایەکــی دژە کــوردی وەک ســاواک دانپێدانان
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بــە ئــەو هەمــوو ڕاســتییەدا تەنیــا بــۆ ئــەوەی بــووە کــە مەترســی ئــەو
جواڵنەوەیــە بخەنــە بەرچــاو هەتــا ڕێگاکانــی بەرەنگاربونــەوەی بدۆزنــەوە.
ئێســتاش ئێمــە وەک کــورد بــە بــڕوای مــن لــە گــەڵ ئــەوەی شــانازی
بــەو جواڵنەوەیــە دەکــرێ بــەاڵم بــەو جــۆرە کــە شــایانییەتی مافــی خــۆی
لــە نێــو پێگــەی کــورد پێنــەدراوە.
پیــش لەهەمــوو شــتێک ئــەو جواڵنەوەیــە لــە کاتێکــدا بــووە کــە
ڕێژیمــی شاهەنشــاهی خــۆی بــە ژاندارمــی ناوچــە دەزانــی هــەر بۆیــەش
لــە کاتــی ئــاوادا زیاتــر لــەوەی ئاکامــی جواڵنــەوە بــۆ ئازادیخــوازان گرنــگ
بێــت ،خــودی ئەســڵی بەرخــۆدان گرنگییەکــی بێوێنــە پەیــدا دەکات ،هەتــا
بــە دوژمــن بســەملێنێت کــە خەبــات بــۆ گەیشــن بــە ئامانــج بەردەوامــە.
ئــەو جواڵنەوەیــە لــەو ســەردەمەدا گرینگــی خــۆی دەنوینــێ بــۆ
ڕێبوارانــی مەکتەبــی دێموک ـرات .هــەر بۆیــەش جواڵنــەوەی  ٤٦و  ٤٧بــە
هەمــوو کەموکوڕییەکــەوە کــە بەشــێک لــە مێژووناســان ئاماژەیــان پێــداوە،
بــە قارەمانــی لــە ڕادەبــەدەری ڕێبەرایەتــی و پێشــمەرگەکانییەوە بــۆ
دیتنــەوەی دەرفەتێــک بــووە کــە کــورد لــەو نەهامەتییانــە ڕزگاری بێــت کــە
پەیــڕەوی لــە هەمــان هــزرو بیــری شــێخی نەهری و وتــە و ڕســتە پڕماناکەی
ســمکۆی شــکاک دەکات کــە دەفەرمــێ «ئەگــەر میللەتــی گــەورەی کــورد
نەتوانــێ مافــی خــۆی لــە ئێـران وەربگرێــت ،پێــی باشــە لە(هەلومەرجــی)
ئــاوادا مبــرێ و نەمێنــێ»
ئــەوەش هــەر هەمــان فەلســەفەی ڕاســان بــوو کاتێــک کــە داگیــرکاری
بــە هەمــوو شــێوەیەک نەتــەوەی کــورد دەچەوســێنێتەوە کەســانێک بــە
فیداکردنــی گیانــی خۆیــان هەوڵــی بەردەوامــی ژیانــی میللەتێــک دەدەن و
بــەو شــێوەیە دەرفــەت بــۆ بەردەوامــی و بەهێزکردنــی شــۆڕش دەدۆزنەوە.
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ئەوەیکــە لــەو ڕاپۆرتــەدا زۆر بــە زەقــی بەرچــاوە ئەوەیــە کــە ئامــاژە
دەکات خەباتــکاران و الیەنگرانــی ئــەو جواڵنەوەیــە حیزبــی دێموکراتــە،
کــە لــە نێــو خەڵکــدا خۆشەویســتە .ئــەوەش تــرس و نیگەرانییەکــی زۆری
بــۆ ســاواک دروســت کــردووە.
ئەگــەر ســەیری دژە کردەوەکانــی ســوپای پاســداران و رێژیمــی
کۆمــاری ئیســامی دوای دەســپێکی ڕاســان و ئێســتادا بکەیــن بــە باشــی
بۆمــان دەردەکەوێــت هەمــان تــرس کــە حیزبــی دێموک ـرات رێبەرایەتــی
ئــەو جواڵنەوەیــە دەکات ،بۆتــە هــۆکاری نیگەرانــی ســەرەکی ڕێژیــم لــە
الیــەک ،لــە الیەکــی دیکــەوە هــەر ئــەوە بۆتــە هــۆی ئــەوەی خەڵــک زیاتــر
هیوایــان پێــی بــێ.
هــەر بۆیــەش ڕەســالەتی حیزبــی دێموک ـرات بــۆ دیتنــەوەی دەرفــەت
بــۆ گەشــەکردنی شــۆڕش لــە هەمــوو کاتــدا بەرچــاو بــووە ،ئــەو بەســتەرەی
کــە حیزبــی دێموکــرات بــۆ بەردەوامــی بــە ئامانــج گەیاندنــی شــۆڕش
هەیەتــی هەمیشــە وێـڕای دەرس وەرگرتــن لــە ئەزمــون و مێــژووی خەباتــی
زیاتــر لــە حــەوت دەیــە ،ئەرکــی ئــەوە دەخاتــە ســەر شــانی ڕێبوارانــی ئــەو
ڕێبــازە کــە دەبــێ شــوێندانەر بــن لــە ڕۆژهەاڵتــدا.
هەربۆیــەش تەنیــا  ١٠ســاڵ دواتــر لــە کاتــی شۆڕشــی گەالنــی ئێرانــدا
ڕێبەرایەتــی دێموکـرات بــەر لــە ڕوخانی شــا دەچێتــەوە نێوخــۆی واڵت و بە
خەبــات و تێکۆشــانی خــۆی جارێکــی تــر بزوتنــەوەی کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت
دەگەشــێنێتەوە ،خەباتــی گەلەکەمــان زۆر بەربــاو دەکاتــەوە تــا بتوانــێ
ئــەوەی لــە دەســتی دێــت بــۆ خزمەتکردنــی _ئەســڵی ســەرەوەری کــورد لــە
کوردســتان دا_ دابیــن بــکات .وەک شــێخ عوبەیــدواڵ هزرێکــی نەتەوەیــی
دادەمەزرێنــێ و ســمکۆی شــکاک بــە هەمــوو توانــاوە بــۆی تێدەکۆشــێ،
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لــە ســەردەمی پێشــەوا بــۆ ماوەیەکــی کەمیــش بێــت دابیــن دەکرێــت و
ســەری لــە ســەر دادەنــێ ،لــە ڕاپۆرتــی ســاواکدا وەک ئامانجــی ڕێبەرایەتــی
جوواڵنــەوەی  ٤٧_٤٦هــەر ئــەو ئەســڵەیە ئامــاژەی پێدەکرێــت .ئــەو
بیرۆکەیــە هــەر بــەردەوام دەبێــت ئێســتاش ئامانجــی ڕاســان و بــە جــۆش
وخرۆشــر دەکات.
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جێگیرکردنی پڕەنسیپە گشتییەکان لە حیزبدا و
ئامادەیی بۆ گۆڕانکارییەکان
بــە دامەزرانــی حیــزب لــە ســەر بنەمــای کۆمەڵــەی ژێــکاف لــە الیــەن
پێشــەواوە ،ڕۆحــی نەتەوایەتــی و فیــداکاری بــۆ ڕزگاری نیشــتامن وەک
بەشــێکی دانەبــڕاو لــە نێوەڕۆکــی ئــەو حیزبــەدا بــە درێژایــی میــژووی
خەباتــی خۆیــدا دەمێنێتــەوە .بــە ڕێبەرایەتــی دوکتــور قاســملووی نەمــر
ڕۆحــی پێشــکەوتنخوازی و بــە دامەزراوەیــی کردنیشــی بــە نەتەوایەتــی
وفیداکارییــەوە زیــاد کــرد کــە حیزبــی دێموک ـرات لــە ســەردەمی خەباتــی
ئــەودا گەیشــتە ئاســتێکی بــەرزی خەبــات و تیکۆشــان کــە توانــی ڕۆڵێکــی
گرنــگ لــە شۆڕشــی گەالنــی ئێرانــدا لــە ســاڵی  ١٣٥٧هەبێــت.
هــەر بۆیــەش ئەگــەر مبانهــەوێ دەســپێکی ئــەو ڕۆڵــە گرنگــە لــە شۆڕشــی
گەالنــی ئێ ـران دەسنیشــان بکەیــن ،دەبــێ بگەڕێینــەوە بــۆ ســاڵی ١٣٥٠و
ســەردەمی گرتنــی کۆنفرانســی ســێهەم و کۆنگــرەی ســێی حیــزب و
هەروەهــا جواڵنــەوەی  ٤٧-٤٦بــە هەنگاوێکــی گرنــگ لــە مێــژووی حیزبــدا
هەژمــار دەکــرێ .چونکــە بەرنامــەو پەیــڕەوی حیزبێــک وەک بنەمــای
قانونــی ڕێکخـراو کــە بــە یەکێــک لــە ئەســڵە گرنگەکانــی هــەر ڕێکخراوێک
بــۆ ســەرکەوتن لــە کارەکانــی دادەنرێــت لــەو کۆنفڕانســەدا پێشــنیار کـراو
لــە کۆنگــرەی ســێ بــە شــێوەیەکی پێشــکەوتوو پەســەند دەکــرێ .هــەر
وەک مــەال عەبــدواڵ حەســەنزادە لــە نیــو ســەدە تێکۆشــاندا دەڵــێ:
«لــە ســەر بەرنامــە و پێــڕەوی حیــزب باشــە وەبیــر بێنمــەوە کــە پــاش
ئامــادە کردنــی گەاڵڵەکــە چەندیــن کۆبوونــەوەی کۆمیتــەی ناوەنــدی لــە
ســەر گیــرا .ئــەوی ڕاســت بــێ ئــەو کۆبونــەوە حیزبییانــە (هــەر نەبــی
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بــۆ مــن) زیاتــر وەک کالســی کادر دەچــوون .چونکــە یەکــەم جــار بــوو
باســی سیاســی بــەو جــۆرە کــە دوکتــور قاســملوو لێــی شــارەزا بــوو دەهاتــە
نێــو کۆبوونەوەکانــی حیزبــی دێموک ـرات .بــێ شــک هەمــووی ئەندامانــی
کۆمیتــەی ناوەنــدی نــەزەرو بۆچوونــی بــە ســودمان لــە ســەر بەرنامــەو
پێــڕەو هەبــوو ،بــەاڵم ئەمەگناســی حوکــم دەکا کــە بڵیــم نەخشــی مامۆســتا
١٠
و تیئوری ـزان هــەر بــە دوکتــور قاســملوو بــوو».
هــەر ئــەو کۆنفرانســەش بــووە بنەمــای کارو تێکۆشــانی نــوێ لــە نێوخــۆ
و دەرەوەی واڵت بــۆ ئــەوەی حیــزب لــە کاتــی شۆڕشــی گەالنــی ئێـران لــە
کاتێکــی زوودا گەشــە بــکات و ببێــت بــە یەکێــک لــە دەنگە ســەرەکییەکانی
حەقخــوازی کــە بتوانــێ پشــتیوانی زۆرینــەی کۆمەاڵنــی خەڵــک بــۆ الی
خــۆی ڕابکێشــێت.
بــەاڵم ئــەوەی زۆر گرنگــە دوای ڕووخانــی شــا کــە حیزبــی دێموکــرات
نــەک بــە ڕەوایەتــی مێژووییــەوە بەڵکــوو بــە دەنگــی ڕاســتەوخۆی گەلــەوە
دەبێتــە نوینــەری گــەل ،واتــە لــە هەڵبژاردنەکانــی دوای ڕووخانــی شــا لــە
هەمــوو ئــەو هەڵبژاردنانــەی کــە ئەنجــام دران حیزبــی دێموک ـرات توانــی
زۆرینــەی دەنگــەکان وەدەســت بهینێــت و ببــێ بــە حیزبــی یەکــەم لــە
رۆژهەاڵتــدا.
ئــەو بابەتــە زۆر گرینگــە چونکــە لــە هــەر بارودۆخیکــدا بێــت حیــزب
بەهێــز بێــت یــا الواز ،تەنیــا دەنگــی ڕاســتەوخۆ و پــاک و بێگــەردی
خەڵــک بــە بنەمــای کار و تیکۆشــانی خــۆی دەزانێــت؛ ئــەو بابەتــە وێـڕای
ئــەوەی لــە بەرنامــەی حیزبــدا لێبڕاوانــە بــاس ک ـراوە لــە بیــرو هزرمانــدا
بــۆ داهاتــوی ڕزگاری نیشــتامن کــە ئێســتا ئاســۆی ڕزگاری ڕوونــە ،وەک
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بەشــێکی دانەبــڕاو لــە سیاســەتەکانی حیــزب دەمێنێتــەوە.
هــەر ئــەو بابەتــەش لــە هەمــوو کاتێکــدا وێ ـڕای ئــەوەی خەڵــک زیاتــر
هانــدەدات بــۆ پشــتیوانی لــە جواڵنەوەکانــی کــە بــە ڕێبەرایەتــی ئــەو
حیزبــە ئەنجــام دەدەرێــن ،زیاتــر هیوابەخشــن.
ئــەوەی دەبینیــن ڕاســان هــەر زوو دەبێتــە پێگەیــەک بــۆ الوانــی واڵت تــا
بەرەنــگاری دیکتاتۆریــەت ببنــەوە هــەر لــەو ئەســڵەوە ســەرچاوە دەگرێت.
لــە الیەکــی دیکــەوە ســەڕەرای باڵوبوونــەوەی فکــری چەپــی لــە نێــو
کۆمەڵــگادا کــە زۆر جــار دژایەتــی هەســتی ناسیۆنالیســتی بــە هەمــوو
شــێوەیەک دەکــرد ،بەهــۆی لێزانــی دوکتــور قاســملوو لــە حیــزب لــە بنەمــا
نەتەوەییەکانــی کــە لــە ســەردەمی پێشــەوا ئاوێتــەی حیزبــی دێموک ـرات
ببــوو ،کــە لــە نێوەڕۆکــی خەباتــی کــورد لــە کۆتاییەکانــی ســەدەی  ١٩و
ســەدەی٢٠ەم دا ســەرچاوەی گرتبــوو دوور نەکەوتــەوە.
ئــەو بابەتــە بــە تــەواوی لــە داخوازییەکانــی کــورد و بەتایبەتــی «گەاڵڵــەی
دەســتەی نوێنەرایەتــی گەلــی کــورد دەربــارەی خوموختــاری کوردســتانی
ئێـران» کــە بــە هــەوڵ و ماندوبوونــی ســارم خــان ســادق وەزیــری ئامــادە
ک ـرا بــە ڕوونــی ئامــاژەی پێک ـراوە؛ لــە مــاددەی یەکەمیــدا بــەو شــێوەیە
هاتــووە:
مــادەی ۱ـ کوردســتانی ئێــران ســەرزەوینێکە لــە جوغرافیــای ئێرانــدا
کــە لەبــاری مێژووییــەوە شــوێنی دانیشــتنی هۆزەکانــی کــورد بــووە کــە
ئێســتاش زۆربــەی دانیشــتوانی لــە نەتــەوەی کــورد پێکهاتــوون ئــەم
ســەرزەوینە هەمــوو ناوچــە کوردنشــینەکانی ئوســتانەکانی ئیالم و کرماشــان
١١
وکوردســتان و ئازەربایجانــی ڕۆژئــاوا دەگرێتــەوە».
ئــەو پێناســەیە کــە بــۆ کوردســتان لــە ســەربنەمای جوغرافــی و زمــان و
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مێــژوو هاتــووە ،وەک یەکــەم مــاددە ئاماژەیــە بــۆ ئــەوەی کــە ئێمــەی
کــورد وەک نەتــەوە چەوســاوینەتەوە بــەر لــە هــەر بابەتێکیــش دەبــێ
هــەوڵ بــۆ ســڕینەوەی ئــەو چەوســانەوە بدەیــن .ســڕینەوەی ئــەو
چەوســانەوەش ئاماژەدانــە بــە ڕاســتی کوردســتان وەک هەیــە ،نــەک وەک
ئــەوەی دەوڵەتانــی ناوەنــدی ئامــاژەی پێدەکــەن.
«مــادەی ٦ـ ئەنجومەنــی نەتەوایەتــی کوردســتان بەرزتریــن ئۆرگانــی
دەســەاڵتداری نەتەوەیــی کــورد لــە ســەرزەوینی خودموختــاری کوردســتانی
ئێراندایــە؛ ئــەم ئەنجومەنــە هــەر دوو ســاڵ جارێــک لــە ڕێــگای
هەڵبژاردنێکــی ئــازاد ،ســەربەخۆ ،نهێنــی و گشــتی هەمــوو دانیشــتوانی
١٢
کوردســتانی ئێرانــەوە هەڵدەبژێــرێ و پێــک دێ».
بــە مــادەی  ٦چەمکــی ســەرەوەری کــورد لــە خاکــی کوردســتان کــە
بــە حوکمڕانــی کــورد بــۆ خــۆی لــە خاکــی کوردســتان پێــک دێــت وەک
بنەمایــەک بــۆ بەدیهاتنــی کەرامەتــی نەتــەوەی یەکســانی نەتــەوەی کــورد
وەک نەتەوەکانــی دیکــە کــە خــاوەن حکومەتــی خۆیانــن داوا کــراوە.
هــەر ئــەو ئەســڵەی کــە حیزبــی دێموکراتــی بــۆ دامــەزراوە و کاری بــۆ
دەکات ،هــەر ئــەو ئەســڵەش وای کــردووە کــە پشــتیوانی خەڵکــی هەبێــت
تــا لــە خەباتەکەیــدا شــوێندانەر بێــت .ئــەوەش پابەندبوونــی حیزبــی
دێموکــرات بــە پڕەنســیپە گشــتییەکانەوە دەبەســتێتەوە.
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کورد و مافی چارەی خۆنووسین
لــە ســەر ئــەو پرســیارە کــە مۆدێلــی خودموختــاری یــان فێدراتیــو یــان
هــەر مۆدێلکــی تــر بــە جیــاواز لەگــەڵ ئەســڵی ســەربەخۆییخوازی بــۆ
نەتــەوەی کــورد دادەنرێــت زۆر هاوفکــر نیــم چونکــە هیــچ کات حیزبــی
دێموکــرات لــە ئەســڵی ســەربەخۆییخوازی دوور نەکەوتۆتــەوە.
هــەر مۆدێلێکــی بەڕێوەبــەری بێــت تەنیــا کاتێــک قابلــی قەبووڵــە کــە
ئەســڵی هەبوونــی ســەروەری کــورد لــە خاکــی کوردســتانی تێــدا بێــت،
ئــەو بابەتــە لــە نامیلکەیەکــی دکتــور قاســملو لــە ســەر شــی کردنەوەیــەک
بــۆ دروشــمی حیــزب دا رشۆڤــە کــراوە .ئــەوە هەلومەرجــی سیاســی و
ژێئۆپۆلیتیکــی ناوچەیــە کــە وا دەکات ئێمــە هەمــان داخــوازی ئەســڵی
ســەروەری کــورد لــە ســەر خاکەکــەی بــە مۆدێلــی جیــاواز داوا بکەیــن.
بۆیــە حیزبــی دیموکــرات نــەک لــە ئەســڵی ســەربەخۆییخوازی
کــورد دوور ناکەوێتــەوە بەڵکــوو هەمــوو هەوڵــی ئەوەیــە کــە ئــازادی
بــۆ کــورد دابیــن بــکات تــا خــۆی بڕیــار بــدات کــە ئــەوە گەورەتریــن
ســەربەخۆییخوازییە .هــەر بۆیــەش پشــتیوانی لــە ڕێفراندۆمــی باشــووری
کوردســتان کــرد تــا کــورد بریــار لــە چارەنوســی خــۆی بــدات .واتــە هــەر
وەکــوو لــە بەرنامــەو پەیــڕەوی حیزبــدا بــە ڕوونــی هاتــووە «بــۆ نەتــەوەی
کــورد ،گرینــگ ئەوەیــە لــە ســەر خاکــی خــۆی ســەروەر بــێ .دابینکردنــی
سیاســەتی کولتــوری ،کۆمەاڵیەتــی و کاروبــاری ئابــووری نێوخۆی کوردســتان
دەبــێ لــە ئەســتۆی حکوومەتــی هەرێمــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــێ».
ئــەوەش بەڵگەیــە بــۆ ئەوەیکــە چ ئێســتا کــە ئــەو ئەســڵە لــە بەرنامــەی
ئێمــەدا هەیــە چ لــە ســەردەمی ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەالنــی ئێ ـران یــا
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داوای هــەر مۆدێلێکــی بەڕێوەبــەری واڵت بکــەن ئەســڵی ســەروەری بــە
گرنــگ و پێویســت دەزانیــن و زانیومانــە و وەک بەشــێکی دانەبــڕاوی
حیزبــی دێموکراتیــش هەژمــار دەکرێــت.
تەنانــەت ئــەو ماددەیــە لــە داخوازییەکانــی کۆمەڵــەی ژێــکاف «لــە
هەلومەرجــی ئێســتادا ئەوانــە داواکاریەکامنانــن .بــەاڵم ئامانجــی دواییــان
خودموختارییــە کــە پشــت بــە مافــی یاســایی گەلــی کــورد دەبەســتێت.
لــە خۆبەڕێوەبردنــدا ،گفتوگۆکــردن لەمبارەیــەوە پێویســتە لــە دوای جەنــگ
دەســت پــێ بــکات چونکــە گومــان لــەوەدا نییــە کــە کــورد بڕیــار لــە
چارەنوســی خــۆی دەدات ».کــە بــە فەهیمیــان وەزیــری دەربــاری شــا
درابــوو ،ئەگــەر بــە نورساویــش نەبێــت هەمیشــە لــە مێشــک و دڵــی هــەر
کوردێــک بــە تایبەتــی رێبوارانــی پێشــەوادا هەیە .هــەر بۆیەش راســیونااڵنە
بیرکردنــەوە بــە مانــای دژایەتــی ســەربەخۆییخوازی نایــێ بەڵکــوو هەوڵــی
داهێنانــی بەســتەرێک بــۆی دەکات.
هــەر بــەو بیرکردنەوەیــە لــە کاتــی ســەرکەوتنی شۆڕشــی گــەالن کــە
وتووێــژەکان لەگــەڵ کۆمــاری ئیســامی بــە ئامانــج نــاگات ڕێژیــم دەیهــەوێ
بــە زەبــری هێــز ،کوردســتان ســەرکوت بــکات ،بڕیــاری ئەســڵی حیزبــی
دێموکـرات بەرگــری کــردن لــە خاکــی کوردســتانە بــە فیداکارییەکــی بێوێنــە
لــە قەڵــەم دەدرێ و نیشــانەی دانەبڕانــی حیزبــی دێموکراتــە لــە ئەســڵی
خەبــات لــە پێنــاوی ڕزگاری نیشــتامن ،کــە ئەمــڕۆ ڕۆڵەکانــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان لــە ڕاســانی ڕۆژهەاڵتــدا بــە ســەربەرزییەوە گیــان لــە پێنــاو ئــەو
ڕێبــازو ئامانجــە دەبەخشــن.
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دەست هەڵنەگرتن لە پرسی نەتەوایەتی
کۆنگــرەی چــوارەم دوای ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەالنــی ئێــران و بــە
بڕیــاری بەرگــری لــە خاکــی کوردســتاندا بــە ئامادەبوونــی بەرفراوانــی
ئەندامانــی حیــزب لــە هەمــوو کوردســتان لــە مەهابــادی ئــازاددا گیــرا.
هەبوونــی ئــەو کۆنگرەیــە بــەو شــێوە دێموکراتیــک و ڕێــک و پێکــە
نیشــان دەدات حیزبــی دێموکــرات لــە هەمــوو دەرفەتێــک بــۆ ئــەوەی
بتوانــێ ئەرکــی خــۆی بــە باشــی لــە ڕۆژهەاڵتــدا جێبەجــێ بــکات کەڵــک
وەردەگرێــت.
ئــەو دێڕانــە لــە ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ناوەنــدی بــۆ کۆنگــرەی چــواردا
بەڵگــەن بــۆ ســەملاندنی ئــەو ڕاســتییە «دابینکردنــی مافــە نەتەوایەتییەکانی
گەالنــی زۆر لێکـراوی ئێـران کــە زیاتــر لــە نیــوەی دانیشــتوانی واڵت پێــک
دێنــن ،چ بــە شــێوەی خودموختــاری چ بــە شــێوەی فدراتیــو نەخشــێکی
گــەورە لــە دروســت کردنــی ســەقامگیری بوونــی سیاســی واڵت دیــاری
دەکا....
چارەســەری مەســەلەی نەتەوایەتــی بۆچوونــی زانســتی ئازایەتــی
شۆڕشــگێڕانەی دەوێ ،دەبــێ ئــەو ڕاســتییە دووپــات بکرێتــەوە کــە تــا
وەختێــک مەســەلەی نەتەوایەتــی بــە شــێوەیەکی بنچینەیــی لــە ئێرانــدا
چارەســەر نەکــراوە چاوەڕوانــی دروســت بوونــی ســەقامگیری سیاســی
لــە واڵتــدا چاوەڕوانییەکــی بێهــودە زیاتــر نییــە .ئــەوەی کــە دەڵێــن لــە
پێشــدا دەبــێ ئاســایش و هێمنــی جێگیــر بکــرێ ئەوجــار مەســەلەی
نەتەوایەتــی چارەســەر بکــرێ بۆچونێکــی ناڕاســتە ،بــە پێچەوانــەوە بــۆ
پێکهێنانــی ئاســایش و هێمنــی دەبــێ لــە پێشــدا بــە ڕەســمی دان بــە
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مافــە نەتەوایەتییەکانــی گەالنــی زۆرلێک ـراوی ئێرانــدا دابــرێ و پاشــان لــە
١٢
فەزایەکــی ئارامــدا بــە کــردەوە مەســەلەی نەتەوایەتــی چارەســەر بکــرێ»
ئــەم تێڕوانینــە نەتەوەیــی و پێشــکەوتنخوازانە و ڕاســینواڵنە هەروەکوو
پێشــریش ئامــاژەم پێــدا لــە ڕەســالەتی حیــزب بــۆ شــویندانەربوون لــە
ڕۆژهەاڵتــدا ســەرچاوە دەگرێــت .بڕیارەکانــی کۆنگــرەی ١٦ی حیــزب،
کۆنگــرەی راســانی رۆژهەاڵتیــش هــەر لــەو جــۆرە تێڕوانینــەوە ســەرچاوە
دەگــرن کــە نیشــانەی هەســت کــردن بــە بەرپرســیارەتییە لــە بەرانبەرگەلــی
کــورد و خەڵکــی رۆژهەاڵتــدا.
چۆنیەتی ئیدارە کردن و خۆبەرێوەبردن
وێــڕای قارەمانــی و بەرگــری لــە واڵت لــە دۆخێکــی وا زۆر دژواردا،
بەڕێوەبردنــی واڵت بــە شــێوەیەکی یاســایی و ڕێــک و پێــک و دێموکراتیــک
هیــچ کات لــە الیــەن حیزبــەوە فەرامــۆش نەک ـراوە.
گێڕانــەوەی ڕەوانشــاد کریــس کۆچێــرا ڕۆژنامەنــوس و مێژوونوســی
فەڕانســەوی ئــەو ڕاســتییەمان بــۆ دەردەخــات هەرچەنــد واڵت لەژێــر
هێرشــی و تــۆپ و تانــک بــووە بەاڵم پــەروەردەی کــوردی و نەخۆشــخانەش
بــە ئەنــدازەی بەرگــری خەمــی حیــزب بــووە.
«لــە یەکێــک لــەو ناوچانــە کــە دەکەوێتــە نێــو ســێ گۆشــەی مەهابــاد،
سەردەشــت ،بــۆکان ســەرکردایەتی ڕادیــۆ ،قوتابخانە ،نەخۆشــخانە و حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێـران و کۆمەڵــە جێگیــر بــوون .حیزبــی دێموکراتی
کوردســتان تەنیــا شــەڕ نــاکا هــەر لــەو کاتــەدا بەڕێوەبەرایەتییــەک لــە
کوردســتان دادەمەزرێنــێ .لــە بەهــاری ۱۹٨۲دا ناوچــە ئازادکراوەکانــی
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کوردســتان پێنجســەد قوتابخانەیــان لــێ کرابــۆوە( .حیــزب بــە هیــوا بــوو
ســاڵی دواتــر ئــەو ژمارەیــە دو بەرابــەر بــکا) هەروەهــا کتێبــی ئەلــف و بێی
کــوردی لــە پەنجــا هـزار نوســخەدا چــاپ دەبــێ .قازییــەکان دیــاری دەکرێن
و شــۆراکانی گونــد هەڵدەبژێردرێــن .مەبەســت لــەو هەڵبژاردنانــە ئەوەیــە
کــە لــە ڕێــگای دەرفەتــدان بــە دێهاتییــەکان بــۆ هەڵســوڕاندنی کاروبــاری
خۆیانــەوە ئەرکــی حیزبــی بــۆ بەڕێوەبردنــی کاروبــاری کۆمەاڵیەتــی ســوک
بکــرێ ،ئــەو شــۆرایانە هەروەهــا بناخــەی بەڕێوەبەرایەتــی خودموختــار
لــە داهاتوویــان پێــک دەهێنــا؛ ڕێبەرایەتــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان
هیوایــان وابــوو دواتــر بتوانــن هەڵبــژاردن بــۆ شــۆراکانی ناحیــە ،ئینجــا
١٣
ناوچــە و ســەرەنجام شــۆرای میللــی کوردســتانی خودموختــار وەڕێبخــەن»
بــە وردبونــەوە لــەو مێژوویــە دەردەکــەوێ کــەم هێــز هەیــە لــە کاتێکی
وا دژواردا بتوانــێ بــەو شــێوەیە دێموکراتیــک لــە خزمــەت خەڵکەکــەی
خۆیــدا بێــت.
بــە لێکدانەوەیەکــی بارودۆخــی دژواری ئێســتای کوردســتان،
سەرخســتنی ڕاســان کــە هەمــوو چیــن وتویژەکانــی کۆمەڵــگای کوردســتانی
تێــدا بەشــدار بــێ وەک پێویســتییەکی حەیاتــی هەژمــار دەکرێــت تــا ببێتــە
بنەمایــەک بــۆ ئــەو جــۆرە حوکمڕانییــە تــا چیدیکــە جیلەکانــی داهاتــوو
لەژێــر تــۆپ و گوشــار و ســڕینەوە و دژایەتــی گــەورە نەبــن.
بەڵکــوو دەبــێ لــە واڵتێکــی ئــازاد کــە تێیــدا پــەروەردەی زمانــی خۆیان،
جــا هــەر زمــان و زاراوەیــەک بێــت ،ئــازاد بێــت .هەنگاوەکانی پێشــکەوتنی
کۆمەڵــگا هــاوکات لــە گــەڵ ئاشــتی و ئــازادی هەڵبگــرن ،هاوتــای هەمــوو
نەتەوەکانــی دیکــەی ئــازادی دونیــا گــەورە بــن.
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خوێندنەوەیەک بۆ ڕاسان
بــە خوێندنەوەیــەک بــۆ دۆخــی کوردســتان دوای زیاتــر لــە ســێ
دەیــەی حکومەتــی کۆمــاری ئیســامی دەردەکــەوێ پێویســتی گۆڕانــکاری
یــان گەشــەی خەبــات لــە رۆژهــەاڵت وەک پێویســتییەکی حاشــاهەڵنەگری
لێهاتــووە ،هەروەهــا بەردەوامــی خەبــات و تێکۆشــان دیتنــەوەی ڕێــگای
گەشــەی خەبــات لــە هەلومەرجــی دژواردا لــە مێــژووی دێموکراتــدا هەیــە،
ئــەو ئەســڵە وەک فاکتەرێکــی ســەرکەوتووی ئــەو حیزبەیــە کــە زیاتــر لــە
هــەل قۆســتنەوە ،بــە دوای دروســت کردنــی هەلیشــدا دەگەڕێــت.
شــیکردنەوەی ئــەو دوو الیەنــە دەتوانــێ زیاتــر ڕاســامنان وەک ئــەوەی
هەیــە پــێ بناســێنێ ،بــە ناســینی ڕاســان وەک هەیــە ،لێکدانــەوە بــۆ
دۆخــی داهاتــووی خێــرای گۆڕانکارییــەکان لــە ناوچــە و ڕۆژهــەاڵت بــە
پێویســت دەزانرێــت .بــەو شــێوەیە ئەرکــی ڕاســان دەتوانیــن باشــر دیــاری
بکەیــن ،هەروەهــا رۆڵــی حیزبــی دێموکـرات وەک هێزێکــی شــوێندانەر لــە
ڕۆژهــەاڵت بــە شــیکردنەوەی ئەرکــی ڕاســان بەرجەســتە دەبێــت.
بــە دوای ئــەوەی لــە ســەرەتای ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەالنــی ئێ ـران
کــە وتووێــژەکان بــە ئــاکام نەگەیشــن دۆخــی بەرگــری لــە چەنــد قۆناغــدا
دەســتی پێکــرد .ســەرەتا قۆناغــی پارێــزگاری لــە شــارەکان دەســتی پێکــرد.
دواتــر بــە لــە دەســتدانی ناوچــە ئازادک ـراوەکان پەنابــردن بــۆ شــاخەکانی
کوردســتان خەباتــی پارتیزانــی گەشــەی کــرد.
ســەرئەنجام هەوڵــی بەرفراوانــی ڕێژیــم بــۆ لەنێوبردنــی ڕێبەرایەتــی
حیــزب وەک ســەرەتایەک بــۆ الوازکردنــی شــۆڕش هەروەهــا دواترهەوڵــدان
بــۆ دوورکردنــەوەی هێــزە شۆڕشــگێڕەکان لــە ڕۆژهەاڵتــدا تــا ڕادەیــەک
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ســەرکەوتوو بــوو .لــە ئاکامــی ئــەو دوورکردنەوەیــەدا هەوڵــی دابـڕان یــان
الوازکردنــی پەیوەنــدی هێــزەکان لەگــەڵ خەڵکــی رۆژهەاڵتــی دا.
لــەو چەنــد دەیــەدا هەمــووی ئــەو هەواڵنــەی کــە لــە ســەرەوە باســم
کــرد بەرنامــەی ڕێژیــم بــوون بــۆ بەرەنــگاری شۆڕشــی ڕەوای کــورد .تێــرۆری
ڕێبەرانــی حیــزب و ســەدان ئەندامــی تــر بەشــێکی بەرچــاوی ئــەو پیــان و
بەرنامانــە بــوون.
بــە هاتنــە ســەرکاری دەوڵەتەکانــی بــە نــاو ڕێفۆرمخــواز لــە دوای
ســاڵی  ١٣٧٦هەوڵــی جیددیــان دا بــۆ ئــەوەی کــورد بــۆ نێــو کایــەی سیاســی
خۆیــان ڕابکێشــن تــا نیشــان بــدەن کــە داخوازەکانــی ئــەوان لــە نێــو بەرەی
ڕێفۆرمــدا جێبەجــێ دەبــێ کــە ئەمــە بەشــێکی تــری پیالنەکانیــان بــوون.
بــەاڵم ڕوانگەیــان بــە نیســبەت کوردســتان جیاوازییەکــی ئەوتــۆی لەگــەڵ
کاتــی فەرمانــی جیهــادی خومەینــی دژی کوردســتان نەبــوو و بــە هــەزاران
میلیــارد و هەروەهــا هێزێکــی مرۆیــی ئیدیۆلــۆژی گــەورە لــە پێنــاو
دامرکاندنــی هەســتی نەتەوایەتــی و گیانــی بەرخۆدانــی کــورد بەکارهێنــاوە.
« حەســەن ڕۆحانــی لــە هــەر دوو دەورەی کاندیداتــۆری خۆیــدا،
بەڵێنــی زۆری لــە پێوەنــدی لەگــەڵ باشــرکردنی دۆخــی سیاســی کــوردەکان
دا .هــەر بەهــۆی ئــەم بانگەشــانەوە بــوو کــە ژمارەیەکــی زۆر لــە خەڵکــی
کــورد بەبــەروارد لــە گــەڵ کاندیداکانــی دیکــە دەنگیــان پێــدا ،بــەاڵم دوای
هاتنەســەرکاری ،نەتەنیــا بەڵێنەکانــی نەبــردە ســەر ،بەڵکــوو بــەردەوام بــوو
لــە درێژەدانــی هەمــان ئــەو سیاســەتانەی کــە ئەوانــەی پێشــر لــە خــۆی
١٤
بەڕێوەیــان بــردووە».
ئــەو ڕوانگــە میلیتاریســتییە لــە دانانــی بەڕێوەبەرانــی ناوچەیــی
(تەنانــەت لــە نێــو بەکرێگیراوانــی کــوردی ڕێژیــم هیــچ کات کەســی یەکەم
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و بڕیــاردەر لــە هیــچ شــار و یەکەیەکــدا کــورد نییــە) هەروەهــا دانانــی
بەرنامــە و پــان بــۆ بەرەوپێشــردنی کەرتــە جۆراوجۆرەکانــی ئابــووری و
خزمەتگــوزاری ڕەنگدانــەوەی ڕاســتەوخۆی هەبــوو.
بەجۆرێــک ســەرەڕای دەوڵەمەنــدی پارێزگاکانــی کوردســتان لــە بابەتــی
جیــاوازو هەروەهــا هەڵکەوتــەی جوغرافــی وەک دراوســێ بــوون بەبەراورد
لــە گــەڵ پارێزگاکانــی دیکــەی ئێــران زۆر دەوڵەمەنــد بــوون ،بــەاڵم لــە
هەمــوو ئامارەکانــی دیاریکردنــی بارودۆخــی ئابــووری و ژیانــی خەڵــک لــە
کوردســتان خراپرتیــن دۆخدایــە .بەپێــی ئامــاری فەرمیــی ناوەنــدی ئامــاری
ئێ ـران ،نێونجــی داهاتــی یــەک بنەماڵــەی شارنشــین لــە ســاڵی  ١٣٩٤لــە
پارێزگاکانــی کوردســتان (لــە نێونجــی ئــەو داهاتــە لــە شــارەکانی دیکــەی
ئێ ـران کەمــرە) بــەم شــێوە بــووە :نێونجــی مانگانــە لــە ئیــام ،١٦٥٠٠٠٠
ســنە  ،١٦٨٠٠٠٠ورمــێ  ١٧٠٠٠٠٠و کرماشــان  ١٧٥٠٠٠٠متــەن .ئــەو داهات
و خەرجــە نیشــان دەدات کــە زۆربــەی خەڵکــی کوردســتان لەژێــر هێڵــی
١٥
هــەژاری یــان نزیــک لــە هێڵــی هەژاریــدا دەژیــن».
بــە گوێــرەی ڕاپۆرتــی ڕێکخــراوی شــەفافیەتی نێونەتەوەیــی ،ئێــران
وەکــوو یەکێــک لــە گەندەڵرتیــن واڵتانــی دونیایــە کــە لــە نێــو  ١٦٨واڵتــدا
واڵتــی  ١٣٠یەمــی جیهانــە .هــەر بۆیە وێـڕای خراپــی بارودۆخی کوردســتان
بــە گوێــرەی ئامارەکانــی دەوڵەتــی ئێـران ،بــارودۆخ زۆر لــەو ئامارانــەی کــە
دەوڵــەت بــاوی دەکاتــەوە خراپــرە چونکــە ئەگــەری دەســکاریکردنی ئــەو
ئامارانــە هەیــە لــە الیــەن دەوڵەتــی گەندەڵــی ئێرانــەوە.
ئــەو دۆخــە خراپــە ئابوورییــە تەنیــا قەیرانــی دروســت ک ـراوی رێژیــم
بــۆ کوردســتان و ئێ ـران نییــە بەڵکــوو بــە دەیــان دیــاردەی کۆمەاڵیەتــی
جیــاواز کــە دەبنــە هــۆی داڕمانــی شــیرازەی بنەماڵــە و لــە کۆمەڵــگادا
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ڕۆژانــە لــە زیادبووندایە.کاریگــەری گەندەڵــی و بەڕێوەبــەری نادروســتی
کۆمــاری ئیســامی فاکتــەری ســەرەکی دروســت کردنــی قەیرانــی ژینگەیــی
جیــاواز وەکــوو قەیرانــی ئــاو یــا وشــکبوونی گۆلــی ورمێــن.
ڕێژیــم بــەوەش نەوەســتاوە و لــە ســەر بنەمــای پارێــزگاری کــردن لــە
حوکمڕانــی ئیدۆلۆژیــک و نــاڕەوای خــۆی بــە ملیاردها دۆالر خــەرج دەکات
بــۆ دروســت کردنــی گروپــی سیاســی و لەشــکری کەلتــوری و جیاجیــا بــۆ
دەســتێوەردان لــە واڵتانــی ناوچــە کــە شــەڕ و ئاڵۆزییەکــی زۆری لــە ناوچــە
و جیهانــدا دروســت کــردووە و ئەمــەش خەســارێکی زۆری بــە مرۆڤایەتــی
گەیانــدووە.
ئاژانســی هەواڵــی ئاسۆشــیتێدپرێس لــە مانگــی ڕێبەندانــی  ١٣٩٤دا لــە
زمانــی ســەرۆکی ئیــدارەی ئیتالعاتــی ئەمریــکا جەیمــز کلیمێــر ڕایگەیانــد
کــە ئێـران یەکێــک لــە واڵتــە هــەرە ســەرەکییەکانی پاڵپشــتی لــە تیرۆریزمە،
تەنانــەت ســەرەڕای ڕێککەوتنامــەی ئەتۆمــی دیســان ئێـران لــە پشــتیوانانی
چاالکــی گروپــە تیرۆریســتییەکانە.
کــردەوەی دژەمرۆڤانــەی کۆمــاری ئیســامی تەنیــا بــەو بابەتانــە کــورت
ناکرێتــەوە بەڵکــوو ڕوانگــەی ئەمنیەتــی لــە کوردســتان بۆتــە هــۆکاری
گوشــارو پێشــێلکاری زیاتــر لــە کوردســتان ».ئاژانســی کوردپــا لــە ئامارێکــدا،
 ٥٤٤١جــار لــە ژێرپێنانــی مافــی مرۆڤــی کــوردی لــە نێــوان ســاڵەکانی ١٣٩٢
١٦
تــا مانگــی ٩ی  ١٣٩٥هەتــاوی تۆمــار کــردووە«.
لــە الیەکــی دیکــەوە هێزەکانــی ئۆپۆزســیۆنی ئێرانــی بــە تایبەتــی لــە
دو دەیــەی دواییــدا ،بــە دوای دوور بــوون لــە ڕۆژهــەاڵت هەروەهــا کــەم
کردنــەوەی چاالکیەکانیــان لــە رۆژهەاڵتــدا بــۆ خزمــەت کــردن بــە پاراســتنی
ئەزمونــی باشــوور ،هەروەهــا گرفتــی ناوخــۆی لــە دۆخێکــی باشــدا نەبوون.
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وێـڕای ئەوەیکــە شــانازی شــەکاوە ڕاگرتنــی ئــااڵی خەبــات و شۆڕشــیان
لــە ڕێگــەی خەبــات و تیکۆشــانی خۆیــان هەبــوو بــەاڵم وەاڵمــدەرەوەی
دۆخ و ویســتی رۆژهــەاڵت نەبــوون هــەر ئــەوەش ببــووە هــۆی ئــەوەی
ڕەخنەیەکــی زۆریــان بێتــە ســەر.
لــە کۆنفرانســی «داهاتــووی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت وکێشــە
ودەرفەتــەکان» دامــەزراوەی « »MERIدا کــە لــە خەزەڵــوەری ١٣٩٥
هەتــاوی بەڕێــوە چــوو ،بەڕیــز مســتەفا هیجــری ســکرتێری گشــتی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێـران وتەیەکــی پێشــکەش کــرد و لــە بەشــێک لــە
قســەکانیدا ئامــاژەی پێــدا « ئێمــە  ٢٠ســاڵ دانیشــتوین تەنیــا دروشــمامن
داوە ،دەردی دڵــان کــردووە ،کۆمــاری ئیســامی ئــاوا دەمانکــوژی  ،ئــاوا
دەمانچەوســێنتەوە ،مافــی مــرۆڤ پێشــێل دەکات ،کۆمــاری ئیســامی بــەو
گلەیــی و سیاســەتانەی ئێمــە نــە سیاســەتەکانی نێوخــۆی گۆڕیــوە و نــە
سیاســەتی دەرەکیــی گۆڕیــوە»١٧
ئــەم تابلۆیــە لــە نێوخــۆی ڕۆژهەاڵتیشــدا بــەدی دەک ـرا ،بــە جۆرێــک
بێهیوایــی باڵــی بــە سەرهەســتی دەروونــی شــەقامی ڕۆژهەاڵتــدا کێشــا
بــوو .لــە وتارێکــی رۆژنامــەی کوردســتان دا هاتــووە:
«لــە پــاش شــەهید کرانــی کاک دوکتــور ســەعید و دوورکەتنــەوەی
هێــزی پێشــمەرگە لــە مەیدانــی ڕاســتەقینەی خەباتــی خۆیــان ،گەورەتریــن
خەســارو هــۆکار بــوو بــۆ ئەوەیکــە بــەرە بــەرە و هێــدی هێــدی فــەزای
شــار و دێهاتەکانــی کوردســتان لەبــاری دەروونییــەوە بــەرەو دامرکانــدن
بچێــت ،خەڵــک (تــودە) بەپێــی مەســڵەحەت و قازانــج و کەتوارێــک کــە
دەبینــن هەڵســوکەوت دەکــەن و لێرەشــدا بــە تایبــەت پــاش ئەوەیکــە
خاتەمــی بــۆ یەکــەم جــار بــوو بــە ســەرۆک کۆمــاری ئێ ـران دەســتەواژەی
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بــێ نێوەڕۆکــی ئیســاح تەڵەبــی کــورد هاتــە نــاو گۆڕەپانــی ئەدەبیاتــی
سیاســی کــوردەوە١٨».
بــە شــڕۆڤەیەک بــۆ ئــەو بارودۆخــە نالەبــارەی کــە زۆر بــە کورتــی
لــە ســەرەوە ئاماژەمــان پێــدا ئەرکــی حیزبــی دێموک ـرات وەک هێزێکــی
شــوێندانەری خــاوەن ئەزموونــی دامەزرێنــەری کۆمــارو جوواڵنــەوەی
ســااڵنی  ،٤٧_ ٤٦نوێنەرایەتــی گەلــی کــورد دوای ســەرکەوتنی شۆڕشــی
گەالنــی ئێــران ،کــە ڕۆح و هەســتی نەتەوەیــی و پێشــکەوتنخوازی و
فیــداکاری لــە پێنــاو ڕزگاری نیشــتامن تێیدایــە ،دەبــێ ڕێگەچارەیــەک بــۆ
ئــەم بەســتەڵەکەی خەبــات ببینێتــەوە.
تەنانــەت بــە جۆرێــک گەشــەی پــێ بــدات کــە ببێتە هــۆی ســەرکەوتنی
خەبــات « .حیزبــی دێموکـرات دوای خوێندنــەوەی دووبــارەی خۆرهەاڵتــی
نــوێ و ڕاوێــژ و لێکۆڵینەوەیەکــی هەمەالیەنــە ،لــە ســەرەتاکانی ســاڵی
 ١٣٩٤بــەو ئاکامــە گەیشــت کــە کوردســتانی خۆرهــەاڵت بــۆ ئــەوەی لــەو
پەراوێزبــوون و ئــەو ئاسیمیالســیۆنە پڕمەترســییەی کــە لــە ســەریەتی
ڕزگاری بــێ و کــورد لــە پەراوێــزەوە بگەڕێنێتــەوە بــۆ چەقــی خەبــات،
پێویســتی بــە ڕێکخــەر و پشــتیوان هەیــە .ئــەو ڕێکخــەرو پشــتیوانەش
خەباتــی پێشــمەرگە و ئامــادە بوونیەتــی لــە کــۆڕی گەرمــی نیشــتامن و
خەڵکــە تامەزرۆیەکــەی ،خەباتیکــی نــوێ کــە دوایــە لــە الیــەن خەڵکــەوە
بــە ناونیشــانی ڕاســانی خۆرهــەاڵت نــاوزەد ک ـرا ١٩».هــەر بۆیــەش ڕاســان
نەخشــە ڕێگایەکــە ،کــە بــە ڕێگاچــارەی گەلــی کــورد بــۆ ڕزگاری دادەنرێت.
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ڕاسان و هەستانەوە لە بیری دوکتور قاسملوو فێر بووین
دوکتــور قاســملوو« :ئــەم ســێ عامیلــە پێکــەوە واتــە سیاســەتی دروســتی
حیزبەکەمــان ،پشــتیوانی خەڵــک لــە سیاســەتی حیــزب و قارەمانیەتــی
پێشــمەرگە و چۆنیەتــی پێشــمەرگە ،پێکــەوە شــەرتی ســەرەکی ســەرکەوتنی
شۆڕشــی کوردســتانن».
ئــەم دێڕانــەی ســەرەوە وتــەی دوکتــور قاســملووی نەمــرن لــە وتووێژێکــدا
کــە لەگــەڵ ژمــارەی ۱۱ی گۆڤــاری ۲٦ی ســەرماوەز ،لــە ســاڵی ۱۳٦٦ی هەتــاوی
کــردووە .پێــم وایــە باشــرین پێناســە بــۆ ســەرکەوتنی شۆڕشــی کوردســتانن و
بنەمایەکــی بەهێزیشــن بــۆ پێناســە کردنــی ڕاســان .دەتوانیــن بڵێیــن ڕاســان
بەرهەمــی سیاســەتی دروســتی حیزبــی دێموکراتــە بــۆ سەرخســتنی شــۆڕش
لــە رۆژهــەاڵت کــە پێــک دێــت لــە خەباتــی شــار وەک پشــتیوانی خەڵــک و
خەباتــی شــاخ وەک پێشــمەرگە کــە بــە قارەمانێتــی ئەرکــی خــۆی بەڕێــوە
دەبــات.
بۆیــە دەڵێــم ڕاســان سیاســەتی دروســتی حیزبــی دێموکراتــە چونکــە بــە
خوێندنــەوە ،بەرنامەدانــان و جێبەجێــکاری حیــزب تەنانــەت بــە خوێنــی
ڕۆڵەکانــی ئــەو حیزبــە بــووە .بۆیــە دەڵێــم بــە پشــتیوانی خەڵــک چونکــە
دروشــمی ســەرەکی ئــەم جــارە خەباتــی شــار واتــە خەڵــک ،هەروەهــا هــەر
وەکــو دیتــان بــە حــزوری پێشــمەرگە لــە نێوخــۆی واڵت توانــی شــوێنی خــۆی
لــە نێــو دڵــی خەڵــک و هاوکێشــە سیاســییەکاندا بکاتــەوە.
دوای خوێندنــەوەو لێوردبونــەوە بــۆ دیتنــەوەی ڕێگەچــارە بــۆ دۆخــی
چەقبەســتوو پــاش جێگیرکردنــی پێشــمەرگە لــە شــاخەکانی کوردســتان لــە
پەیامــی نــەورۆزی بەڕێــز مســتەفا هیجــری ســکرتێری گشــتی حیــزب لــە
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نــەورۆزی ســاڵی  ١٣٩٥دا کــە ڕاگەیەنـرا کــە دەتوانیــن بــە ســەرەتای خەباتێکــی
شــێلگیرتر بــۆ ڕۆژهــەاڵت بزانیــن.
«پەیامــی ئێمــە لــە جێژنــی نــەورۆزدا ئەوەیــە کــە دەنــگ و توانامــان لــە
شــاخ و شــاردا ڕێکبخەیــن بــۆ پێکهێنانــی هێزێکــی پتــەوی چارەنوسســاز کــە
ژیانێکــی نوێــان بــۆ بنوســێتەوە ،ژیانیکــی دوور لــە ملکەچــی و بــێ مافــی.
حیزبــی دێموکـرات ئــەو تواناییــە لــە نەتــەوەی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــدا دەبینــێ
و لــە زۆرێــک لــە ڕووداوەکانــی ســااڵنی رابــردوودا شــاهێدی نیشــاندانی ئــەو
٢٠
توانایانــە بــووە».
نێوەڕۆکــی ڕاگەیاندنــی ڕاســان لــە کاتێکــی مانــادار واتــە نــەورۆز بــە
مانــای ژیانــەوەو بووژانــەوەو هەســتانەوە لــە شــوێنێکی مانــادار وەک
شــاخەکانی کوردســتان کــە تەنیــا دۆســتی هەمیشــەیی کــورد بوونــە ،هاوارێکــی
شۆڕشــگێرانەیە بــۆ دابینکردنــی « ژیانێکــی دوور لــە ملکەچــی و بــێ
مافــی» بــۆ گەلێکــی چەوســاوە ،بــۆ ڕاســانەوە لــە بەرانبــەر دوژمنانــی گــەل
و داگیرکەرانــی کوردســتان کــە لــە نێــوەڕۆک و لــە جەوهــەردا جیاوازییەکــی
لەگــەڵ هەمــوو شۆڕشــەکانی کــورد بــە درێژایــی مێــژووی ڕابردوومــان نییــە،
چوونکــە جەوهــەری هەمــووی ئــەو شۆڕشــانە دابینکردنــی مــاف و البردنــی
زۆرداری و ناڕەوایــی لــە ســەر کــورد و داگیــرکاری کوردســتان یــا بــە جۆریکــی
تــر گەڕانــەوەی ســەروەرییە بــۆ کــورد لــە کوردســتان .واتــە ئــەوەی ئەمیرخانــی
برادۆســت لــە ســەرهەڵدان و بەرخۆدانــی قــەاڵی دهمــدهم دا کــردی ،ئــەوەی
لــە شۆڕشــی شــێخ عوبەیــدواڵ ڕووی دا ،ئــەوەی ســمکۆی شــکاک داوای دەکــرد،
یــا ئــەو گۆڕانکارییانــەی کــە لــە دروســتبوونی حیزبــی دێموکراتــدا هاتنــە
ئــاراوە ،یــا دامەزراندنــی کۆمــاری کوردســتان و دەســەاڵتی کــورد لــە ســەرەتای
شۆڕشــی گــەالن ،هــەر کامەیــان بــە جۆرێــک ڕاســانی ســەردەمی خۆیــان بــوون،
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چونکــە هەرکامیــان دووبــارە هەســتانەوەیەک بــوون بــە نیســبەت شۆڕشــی
٢١
پێــش خۆیــان».
ڕاســان ســەرەتا خــۆی لــە جێگیرکردنــی هێــزی پێشــمەرگە لــە شــاخەکانی
کوردســتان ،دواتــر حــزوری پێشــمەرگە لــە نێوخــۆی واڵتــدا دەدیتــەوە
ئــەو بابەتــە بــە باشــی لــە الیــەن هێزێکــی خــاوەن ئەزمونــی وەک حیزبــی
دێموکـرات جێبەجــێ کـرا کــە بــووە هــۆی شــڵەژانی ڕێژیــم ،هەڕەشــە کردنــی،
تەنانــەت تریبۆنــی سیاســی و گرنگــی وەک نوێــژی جومعــەی تــاران ببــووە
شــوێنی هەڕەشــەی کاربەدەســتانی ســوپای پاســداران .وێـڕای هۆشــداریدان بــە
حکومەتــی هەرێــم درۆی هەمیشــەییان دووپــات دەکــردەوە کــە ئــەو هێزانــە
ســەر بــە دەوڵەتــی وەک عەرەبســتان و ئیرسائیلــن.
ســەرەڕای ئــەوەی هێزێکــی بــە ئەزمونــی وەک حیزبــی دێموکـرات هەمــوو
ئەگەرەکانــی پێشــبینی کردبــوو ،بــەاڵم بێگومــان هــەروا ئاســانیش نەبــوو
جێبەجــێ کردنــی ئــەو بەرنامەیــە و گەشــەپێدانی ئــەم جووڵەیــە .چونکــە وێڕای
قەبوڵــی گوشــاری سیاســی ،هــەر لــە کاتــی جێگیــر کردنــی هێــزەکان گرفــت بــۆ
حیــزب لــە الیــەن هێزێکــی کوردییــەوە دروســت بــوو کــە بــە خۆشــییەوە زوو
کۆنتــڕۆل کـرا؛ وێـڕای قارەمانــی بــێ وێنەی هێــزی پێشــمەرگە کە بووە بەشــێک
لــە قارەمانێتــی گەلەکەمــان وەک الپەڕەیەکــی زێڕیــن باســی لێدەکرێــت .بــە
دەیــان ئەدیــب بــە هۆنینــەوەی شــێعر و پەخشــان هــاودەردەی و هاوســۆزی
خۆیــان بــۆ ئــەو ڕووداوانــەی کــە تێیــدا کۆمەڵیــک پێشــمەرگە شــەهید بــوون
دەردەبــڕی .بــە مەبەســتی دانپێدانــان بــە هەڵــەو هەروەهــا چارەســەریان بــۆ
داهاتــوو بــەو شــێوەیە لــە ڕاپۆرتــی سیاســی بــۆ کۆنگــرەی  ١٦بــاس لــەو نرخــە
گرانــە ک ـراوە کــە« ،لــەو ئەزمونــە حیــزب تێچــووی گیانــی بەرچــاوی هەبــوو
بــەاڵم ئــەم تێچــووە بەشــێکی زۆری دەگەڕێتــەوە بــۆ نەبوونــی پــەروەردەی
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پێویســت ،کەمتەرخەمــی ژمارەیــەک بەرپــرس و پێشــمەرگە و کۆمەڵێــک
دیــاردەو گوڕانکاریــی نــوێ کــە لــە مــاوەی دوو دەیــەی ڕابــردوو بــەرەوڕووی
کوردســتان بووەتــەوە و پێشــمەرگەکان ئەزمــون و شــارەزایی کەمیــان لــەو
٢٢
بــوارە هەبــوو».
شــایەنی باســە لــە جەولــەی تــری پێشــمەرگە بەتایبەتــی لــە ناوچەکانــی
موکریــان کــە ئەزموونــی بەرپــرس و فەرمانــدە کۆنــەکان تێکــەڵ بــە هێــزی الو
کرابــوو توانــی ســەرکەوتنی بــاش بەدەســت بێنێــت.
هیــچ یــەک لــە ڕووداوە تاڵــەکان کــە بوونــە هــۆی لەدەســت دانــی
ژمارەیــەک پێشــمەرگەی قارەمانــی حیزبــی دێموکــرات لــەو جووڵەیــە ســارد
نەکــردەوە چونکــە حیزبــی دێموکـرات لــە ئەنجامــی هەرکارێکــدا بــە بیروباوەڕ
دەیــکات هــەر ئــەو بــاوەڕە بــە ڕەوایــی خەبامتــان ســەرچاوەی هێــزە کــە ئــەو
بــاوەڕە لــە قســەکانی بەڕێــز کاک مســتەفا هیجــری لــە کۆنفرانســی «داهاتــووی
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت وکێشــە ودەرفەتــەکان» دامــەزراوەی « »MERIدا لــە
خەزەڵــوەری  ١٣٩٥هەتــاوی بــە باشــی دەردەکــەوێ « ،بــاس لــەوە دەکرێــت
کــە کۆمــاری ئیســامی واقعیەتێکــە دەبــێ قەبوولــی بکەیــن .بەڵــێ ئــەوە
دروســتە ،بــەاڵم ئێمــەش وەکــوو هێزێکــی شۆڕشــگێر کــە ئامانجــان ڕزگاری
نەتەوەییــە لــەو ڕێگایــەدا هــەزاران شــەهید و ئــاوارە و دەربەدەرمــان داوە،
چــۆن دەتوانیــن ئــەو واقعیەتــە بگۆڕیــن؟ خــۆ هەمــوو ئــەو حکومەتانــەش
کــە ڕووخــان واقعییــەت بــوون بــەاڵم ئێمــەش وەکــوو کــوردی ڕۆژهــەاڵت
واقعیەتیــن بــەاڵم دەبــێ ئــەو واقعیەتــەی خۆمــان بــە شــێوەیەکی عەمەلــی
پیشــان بدەیــن».
لــە کاتــی نووســینی ئــەو دێڕانــە کــە دوو ســاڵ بــە ســەر ئــەو وتەیــەدا
تێدەپــەڕێ لــە هەمــوو کاتێــک زیاتــر ڕاســتی ئــەو قســانە دەرکەوتــوون.

48

هێزی شوێندانەر لە رۆژهەاڵت دا (ڕاسان)

بــە دەســپێکی ڕاســان لــە کاتێکــی وا دژواردا ئێمــە چەنــد هەنــگاو
لــە پێــش گٶڕانکارییــەکان خســت ،کــە دەبینیــن بــەرەوڕووی چەندیــن
گۆڕانکاریــن و ناڕەزایەتییەکانــی خەڵــک هــەر دێــت و پــەرە دەســتێنن
و گوشــارە نێودەوڵەتییــەکان بــۆ ســەر ئێــران بــۆ پاشەکشــەی ئێــران لــە
سیاســەتە چەوتەکانــی لــە ناوچــەدا زیــاد دەکات ،ئەگــەر ئــەو هەنگاوەمــان
هەڵنەگرتبــا زۆر لــە پــاش دەبوویــن .ئێمــە هەنــگاوی ئامادەکاریــان پێــش
لــە گۆڕانکارییــەکان هەڵگرتــووە ئــەوە خاڵێکــی ئەرێنییــە کــە دەبــێ بــە
لێکدانەوەیەکــی زانســتی ڕاســیونااڵنە هەروەهــا ورد و شــیکارییانە بــۆ داهاتــوو
هەنــگاوی ڕاســان زیاتــر لــە هەمــوو کاتێــک بەهێــز بکەیــن ،چونکــە ڕاســان لــە
سیاســەتی دروســتی حیــزب ڕەنــگ دەداتــەوە و دەتوانــێ شۆڕشــی ئێمــە بــەرەو
پێــش بــەرێ ،ئــەو هیوایــەش لــە نێــو خەڵکــدا هەمــوو ڕۆژێــک زیاتــر دەبێــت.
دوژمــن بــە هەمــوو پیــان و بەرنامەکانیــەوە نەیانتوانیــوە ئەندێشــەی
قاســملوو لــە رۆژهەاڵتــدا بســڕنەوە بەڵکــوو ئێســتاش کــە ئــەو سیاســەتە
حەکیامنــەی حیــزب کــە قاســملووی مــەزن و نەمــر دارێــژەری بــووە ،هەمیشــە
بــۆ الوانــی بــە هەســت و شۆڕشــگێڕ ئیلهامبەخــش و سەرمەشــقی خەبــات
بــووە؛ ئــەو ڕاســتییە لــە هاتنــی پــۆل بــە پۆلــی الوانــی خوێنگــەرم بــۆ نێــو
شــۆڕش بــە باشــی دەبیــرێ هــەر بۆیــە ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت واڵمێکــی زۆر
بەجــێ و پــڕ مانــا بــوو تــا بــە دۆســت و دوژمــن نیشــان بــدات ئــەو ڕێبــازە
هیچــکات بــێ رێبــوار نامێنــێ بەڵکــوو هەمیشــە مەکتەبێکــە بــۆ ئازادیخــوازان
بــۆ تیکۆشــان تــا بتوانــن ئامانجــی شــەهیدان بێننــە دی.
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شەڕەفکەندی لە نێوەڕۆکی ڕاساندا
یەکێــک لــە تایبەمتەندییەکانــی ڕێبەریــی ،دوکتــور قاســملووی نەمــر
گرنگــی پێــدان بــە پێگەیاندنــی ڕێبەریــی حیــزب و کادرەکانــی حیــــزب
بــــوو .لــــە الیــــەک ئــەو بابەتــــە بــــۆ ئاکادێمیســیەن بوونــــی دوکتــور
قاســــملوو دەگەڕێتــــەوە ،لــــە الیەکی دیکــــەوە درک کردن بەو ڕاســتییە
کــە شــــۆڕش پێویســتی بــە ڕاهێنــــان و پــەروەردەی تاکەکانــی هەیــە تــا
بتوانێــت شــــوێندانەر بــن لــە رێکخســــن و رێبــەری کردنــی حیزبــدا.
بــــە ســــرنجدان بــە یەکێــک لــەو کالســــانەی کــــە دوکتــور قاســــملوو
پێــش شــــەهیدبوونی خــــۆی لــــە دوای کۆنگــــرەی هەشــــت لەژێــــر
ناونیشــــانی «مێژوویەکــــی کورتــــی ڕێبەرایەتــــی حیزبــــی دێموکراتــــی
کوردســــتانی ئێـــران» بوویەتــــی کــــە دواتــــر وەک نامیلکــــە لەالیــــەن
حیزبــــەوە چــــاپ کـرا.
دوکتــور قاســملوو بــە شــیکردنەوەیەکی کــــورت بــــۆ مێــــژووی حیــزب
کــە لە چەند قۆناغــی جیــاواز لــە ڕابــردوودا تووشــی نســکۆ و وەســتان
بــووە بــەاڵم بەخۆشــــییەوە ئێســــتا ڕێبەرایەتــی حیــزب لــە قوناخێکدایــە
کــــە دەتوانێ ئێدامــــەکاری هەبێ ،جەخت لــــە ســــەر ئــــەوە دەکاتــەوە
کــــە ئێســــتا ئیرت حیــــزب بــــە ڕادەیەک گەشــــەی کــــردووە و چووەتــــە
پێــش و پێشــکەوتووە کــە ئەگەر بەشــێکی زۆری ڕێبەرایەتیــش نەمێنــێ
دیســــان دەتوانــێ درێــــژە بــە رێبــەری کردنــی شــۆڕش بدات.
نەمــــر دوکتــــور قاســــملوو لــــە کۆتایــــی باســــەکەیدا دەفەرمــــوێ:
«ئەمــــن پێــــم وایــە ئــــەو جــــار ڕێبەرایەتیــی حیزبــــی دێموکــرات
لــــە ئیدامەکاریــــدا بــــەردەوام دەبــــێ .یانــــی ئەگــــەر پــــاش کۆمــــاری
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کوردســــتان لــــە مەهابــــاد بەڕێوەبەرییــــەک نەمــا لــە پاشــــان دیســــان
بڵێیــن لــە پــاش ســــاڵی  ١٣٣٧نەمــا ،هەروەهــا بەتایبەتــی ئــەو  ١٠ســاڵەی
 ١٣٣٩تــــا  ١٣٤٩لــــە واقیعدا ئێمــــە ڕێبەرایەتیامن هــــەر نەبووە ،دەتوانم
بڵێــم کــە زۆر هیــوادارم کــە ئەمجــار ئیــر وای لــێ نایــە .ئەمــن پێــم وایــە
گەورەترین سەرکەوتنی حیزبەکەمان کــــە وەزعێکــــی وای پێکهێنــاوە کــە
ئەگــــەر نــەک دوو بەڵکــــوو چەنــد کــەس لــــەو ڕێبەرایەتییــەدا نەبــن
دیســــان ئــــەو ڕێبەرایەتییــە بــە ڕێبــازی خــۆی درێــژە دەدا و بە کورتی
ئێســــتا ڕێبەرایەتییەکی ئەوتۆمــــان هەیــــە کــــە دەتوانیــــن بــــە هیواوە
بڵێیــــن ڕەنگــــە ئــــەو ڕێبەرایەتییــــە بــێ کە بزووتنــــەوەی گەلی کورد لە
کوردســــتانی ئێرانــــدا دەتوانــــێ بــــە ئامانجەکانــــی خــۆی بگەیەنێ».
دوای شــــەهید بوونــــی دوکتــــور قاســــملوو ئــەو ڕاســــتییە لــە کاتــی
ســکرتێری دوکتــور شــەرەفکەندیدا بــە کــردەوە ســەملێرنا ،هەمــوو هەوڵــــی
دکتور شــــەرەفکەندی بــــۆ ئەوەی بــــە دوژمــــن نیشــان بــــدات ئەگــەر
دوکتــور قاســملوو بــە جەســتەش نەمابــێ ،بــەاڵم بیــر و هــزری دوکتــور
قاســملوو هــەر مــاوە ،ئەویــش بــە بەردەوامیــی شــۆڕش خــۆی دەنوێنــێ.
ئامانجــــی دوژمنانیــش لــە تیــرۆری دوکتــور قاســملوو الوازکردنی شــۆڕش و
لەنێوبردنــی بــوو بــەاڵم بــە هەوڵــی دوکتــور شــەرەفکەندی و رێبەرایەتــی
حیــزب بــە پیشــتوانی کادر و ئەندامانــــی حیــــزب و کۆمەاڵنــــی بەرینــی
خەڵکــــی کوردســــتان بــــۆ بەهێزکردنــــی شــــۆڕش دەبێتە هۆی ئەوەیکە
دوژمــن بــەو ئامانجــــە نــــەگات کــە دوکتــور قاســــملووی بۆ شــەهید کرد.
ئــەو بابەتــە لــە گوتــاری دوکتــور شــەرەفکەندیش زۆر بــە روونــی
ڕەنگــــی داوەتــەوە؛ لــە ڕاپۆرتی سیاســــی کۆمیتەی ناوەنــــدی بۆ کۆنگرەی
نۆیەم )کۆنگرەی دوکتــور قاســملوو( بــەو شــێوەیە ئامــاژە بەو ڕاســتییە
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کـراوە« :ئێســــتا ئــەم قســــانەی ڕێبــەری شــەهید وەک وەســیەت نامەیەک
لــە بەرچاومانــە چ ســەربەرزییەک بۆ ئێمە کادرو پێشــــمەرگەکانی حیــــزب
لــەوە زیاتــر هەیــــە کــە بــە هەمــوو هەســــت و توانامانــەوە تێکۆشــــاوین
ســــەملاندومانە کــــە دوکتــــور قاســــملوو لــــە ڕێکخســــن و قایمکردنــی
حیزبەکەیــــدا ڕەنــج بــە خەســــار نەبــووە چوونکــە ئێمــەی قوتابی ئەو
مەکتەبــە وا پەروەردەکراویــن کــە لــە تێکوشــــان وخەباتــی بەردەوامــدا
شــێلگێر بیــن».
ئــەوەی ئەمــڕۆ لــە ڕاســاندا وەک بەردەوامــی شــــۆڕش و هەســــتانەوە
بــــە هێــــزو وزەیەکــی نــوێ دەبینیــن درێژەدانــی ئــەو ســەربەرزییەیە
کــــە ئێمــــەی قوتابیانــی قوتابخانــــەی دێموکــرات ئەمــــڕۆ لەگۆڕەپانــی
خەباتدا بەردەوامین .هەروەهــــا لــە یەکێــک لــە تۆمــارە ڤیدیۆییەکانــدا
بــۆ پێشــــمەرگەکان کاک دوکتــــور شــــەرەفکەندی زۆر بــــە ڕوونــــی
ئامــاژەی پێــدەدا و دەڵــێ« :دوای شــەهید بوونــی ڕێبــەری گەورەمــان
مامۆســــتای هــــەرە بەرزمــــان دوکتــور قاســملوو بــــوو با وجــودی وەی
حیــــزب ،ئەمــــە بــــۆ خۆمــان ڕەنگــە دە نێــــوی داین ئەمن بۆ خۆم بارها
گوتومــــە نەزانیــــن ،بــــەاڵم دەر حەقیقــــەت مەعنــای ئەوەیــە کــە حیــزب
لــە جێــی خــۆی مــا و ئەزقــەزا ئەو ســاڵ لــە هەمــوو ســاڵێکیش نیشــــانی دا
کــــە بــە مەعنــــای حیزبایەتی کــە زەربەیەکــی ئــاوای لێدەکــەوێ وە لە
مەیــدان دا دەمێنتــەوە بەرعەکــس ئێحساســی مەســــئولیەتی زیاتــــر دەکا
کــــە ئێســــتا ئەو پەرچەمــــەی کــــە دوکتــــور قاســــملوو بــــە دەستییەوە
گرتبــوو بــە نێــوی ئــەو بوو ئێســتا هــــەر کــەس خۆی بــە مەســــئول دەزانێ
کە دەبــــێ هەڵیگــــرێ بــــە مەعنــای ڕووحــــی؛ ئیدامــــەکاری حیزبایەتی
تــازە جێگیــر بــووە جــــا ئەگــــەر پــــاش زەربەیەکی ئــــاوا گــەورە حیزب لە
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جێــی خۆیەتــی پاڵــان دەتوانــم بڵێــم زۆرتریــش وێــک داوە».
هــــۆکاری ســــەرەکی ئامادەکردنــــی حیــزب لــــە الیــــەن دوکتــــور
قاســــملوو بــــۆ ئــــەوەی بتوانــێ لــە هــەر بارودۆخێکــدا بەردەوامــی
بــە شــۆڕش بــدات هەروەهــا گرنگیدانــی دکتــور شــــەرەفکەندی بــــە
بەردەوامــــی شــــۆڕش بــــۆ ئــــەوەی ئــــەو بابەتــە بــــە کــردەوە نیشــــان
بــــدات بــــۆ ئــەوە دەگەڕێتــــەوە کــە حیزبــی دێموکراتــــی کوردســتانی
ئێـــران لــە ژیانــی سیاســــی خۆیــــدا بــــە بلوغێکــی سیاســــی و مێژوویــی
گەیشــتووە کــە هــەر بەردەوام بێت لــــە ســــەر شــــۆڕش و هیچکات لــــەو
هەوڵــە دەســت هەڵنەگرێــت.
بێگومــان دوژمــــن هەمــوو بەرنامــە وپیالنــی بــۆ ئەوەیە کە شــــۆڕش لە
چەقبەســتووییدا بهێڵێتــەوە و الوازی بــکات و دواتــر بــە پڕۆپاگەنــدەی
زۆر لــــە نێــــو خەڵکــــدا نارشینــی بــکات .ئەگــەر ســــەیر بکەیــن ئــــەو
بابەتە ئەمڕۆش بــــە ڕوونــــی دیــــارە و دەبینیــــن چەنــــد لــــە دروســــت
کردنــــی شــــەڕی ڕەوانــــی بــــەرەو پێــــش چــــووە .بــــەاڵم بەردەوامــــی
شــــۆڕش و بەردەوامــــی و ســــووربوون لــــە ســــەر هێڵــــە نەتەوەیــی و
پێشــکەوتنخوازەکان لــە ئێســتادا هەنگاوێکــی گرنگــــە بــۆ پوچەڵکردنەوەی
پیالنەکانــی دوژمــن.
هەســــتانەوەی ئەمجــــارە کــــە بــــە ڕاســــان دەناســــرێت لە ڕاســتای
ئــەو پەیامەدایــە کــە حیزبــی دێموک ـرات بــە قوناغێــک لــە ژیانــی خــــۆی
گەیشــتووە کــە ســەرەڕای هەوڵی زۆری دوژمــن ،هەروەهــا گوڕانــکاری
ناوچــــە و هــۆکاری دەرەکــی و نێوخۆیی ،دەتوانــێ ڕێگایــەک لــە دڵــی
بــــەرددا بــۆ بەردەوامــی گەشــەی شــۆڕش ببینێتــەوە ،چونکــــە هەمــــوو
ئامانجــــی کۆمــــاری ئیســامی لــە تیــرۆری ڕێبــەری کاریگــەر و نەمــــری
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وەک دکتــور قاســــملوو الوازکــردن و لەنێوبردنــــی شۆڕشــــە ،بــــەاڵم دوای
ئــــەو خەســــارە گەورەیــــە بەردەوامــــی شــــۆڕش بەهێزتــــر لــــە جــاران
پیالنەکانــــی دوژمنــی پوچــەڵ کــردەوە.
دوای شــــەهید کرانــــی دوکتــــور شــــەرەفکەندیش بــــۆ ماوەیەکــــی
زەمەنــــی بــــە لەبەرچاوگرتنــــی بەرژەوەنــــدی نەتەوەیــــی ،حیــــزب
چاالکــــی و حــــوزوری پێشــــمەرگەی لــــە نێوخــــۆی واڵت ڕاگــرت بــەاڵم
لــــە بوارەکانــــی دیکــــەدا ڕانەوەســــتا.
دواجاریــــش حیــــزب بە ڕاگەیاندنی ڕاســــان لــە نــــەوروزی1395دا و
لــە شــاخەکانی کوردســتان لــە الیــەن هاوڕێــی بەڕێــز مســتەفا هیجری
ئــەو راســــتییەمان پێدەڵــێ کــە حیزبــی دێموک ـرات خــاوەن س ـراتیژی و
بەرنامــە و پالنــی تۆکمــە و درێژخایەنــە .بۆیــە تیــــرۆری ڕێبەرانــی حیــزب
و چەندین پیالنــــی دیکــــەی دوژمــــن نەیانتوانــــی ئامانجەکانیــان بپێکن،
خەونــی لەنێوبردنــی حیزب و کوژانەوەی بڵێســــەی مەشــــخەڵی خەبــــات
لێیــان پووچــەڵ بوویــەوە.
حیــــزب نــــەک لــــە تێکوشــــان نەوەســــتا بەڵکــــوو لــە نوێگەرایــــی،
هەســــتانەوە ،شــــوێندانەری حیزبــــی دێموکراتــــی کوردســــتانی ئێـــران
جارێکیتــــر لــە ئاســــتی نێونەتەوەیــی و ناوچەیــی و ئێرانــدا کــە هاتــە
نێــــو موعادالتــەوە ئــەوەش هیــوای ســەرکەوتن لــە نێــــو کۆمەاڵنــــی
خەڵکــی گەشــــاندەوە و لــە هەمــــان کاتــدا دوژمنــی توشــــی نائومیــدی و
شــڵەژان کــرد.
کۆنگرەی شــــازدە واتە کۆنگرەی ڕاسانی ڕۆژهــــەاڵت بــە هەنگاوێکــی
دیکــــەی ئــــەو پڕۆســــەیە هەژمــــار دەکرێــــت بــــۆ ڕووبەڕووبونــــەوە
لەگــــەڵ دوژمــن .کەوابــوو پێویســتە زۆر بــە جیــدی و هەمــوو الیەکامن بۆ
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ســەرکەوتنی ئــەو پروســەیە وگەیشــن بــە ئامانجــی ئەســڵیامن تێبکۆشــین
کــە ئەویــش بــە گەشــــەکردن و پەرەپێدانــی ڕاســــان دێتــە دێ.
لــەو ئاراســــتەیەدا ڕاســــان و پەســەندکراوانی کۆنگــرەی شــــازدەش
هەنگاوێکــی گرنــگ و بەجێــن بــۆ نیشــاندانی بەردەوامیــی شــۆڕش بــە
هەمــوو هێزییــەوە کــە دوکتــور قاســملوو و دوکتــور ســــەعید هەوڵیــان بــۆ
دا .پرۆســــەی ڕاســــانیانیش جارێکــی دیکــە نیشــانی دا کــە فەلســەفەی
ڕێبــــازی شــــەهیدان لــە قوواڵیــــی بیر و هــزری ڕۆژهەاڵت جێگیر بــووە
و تــــا ســــەرکەوتنی یەکجــــاری هــــەر بەردەوام دەبێت.
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هەنگاوێکی گرنگ بۆ سەرخستنی ڕاسان
بــۆ بــاس کــردن لــە داهاتــووی ڕاســان دەســپێکردن لــە کۆنگــرەی
شــازدەیەمی حیــزب کــە بــە «کۆنگــرەی ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت» ناودێــر کرابوو
بــە خاڵێکــی پێویســت دەزانــم .نــەک لەبــەر ئەوەیکــە ئــەو کۆنگرەیــە
ئــەو نــاوەی لێنابــوو ،بەڵکــوو لــە بــەر نێوەڕۆکــی کۆنگــرە ،هەروەهــا ئــەو
کاریگەرییــەی کــە لــە ســەر ڕاســان هەیەتــی و دەیبێــت.
«ڕاســان پێویســتی بــە نوێبونــەوەو ســەردەمی بوونــە .ئەوەیکــە ئیـرادە
و بــاوەڕی شۆڕشــگێڕی دەبــێ تێکــەڵ بکرێــت بــە شــێواز و ڕێــکاری
مودێــرن ،ئەوەیکــە چــۆن داواکامنــان ڕێــک بخەیــن و بگەینیــن بــە گــەل
و چــۆن بتوانیــن ئامانجــی ڕاســان بگەیەنیــن .شــۆڕش لــە ســەردەمی نوێــدا
چــۆن بەڕێــوە دەبــردرێ ،جــۆری بیرکردنــەوەی ئێســتای خەڵــک چۆنــە.
چــۆن کاریگــەری بــە ســەر جیلــی نــوێ دروســت دەبێــت .هەمــووی ئەوانــە
پێویســتی بــە ڕێــکاری نــوێ هەیــە؛ ڕێــکار و شــێوازى نوێــش پێویســتی بــە
ســەردەمی بــوون هەیــە.
ڕاســان پێویســتی بــە ناوەندێکــی بڕیــاردەری بــە حیکمــەت و زانــا و
بەمشــوور هەیــە .ڕاســان فورمولــی ئێســتای خەباتــی ئێمــە ،بــەرەوڕووی
زۆر بابەتــی نێوخۆیــی و دەرەکییــە ،بــەرەوڕووی هەمــوو پیالنێکــی دوژمنە.
بــۆ بەردەوامــی و سەرخســتنی پێویســتە ناوەندێکــی بڕیــاردەر ،بڕیارەکانــی
دەربــکات و بــۆ دەرکردنــی هــەر بڕیارێکیــش هــەزار جــار بیــر بکاتــەوە
وێ ـڕای ڕاوێــژ و بیرێکــی نــوێ.
لــە هەمــان کاتــدا ڕێئالیتەیەکــی تــەواو بــە بڕیارەکانــەوە دیــار بێــت و
بتوانێــت لــە هەمــوو ڕەهەندەکانــی خەبــات و تێکۆشــاندا شــارەزا بێــت تــا
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بڕیارەکانــی هەمــوو ناوەنــدەکان وەگــەڕ بخــات .هەروەهــا ئــەو ناوەنــدە
دەبــێ لــە بڕیــاردان خێـراش بێــت».
ئــەو پێداویســتییەی ڕاســان لــە کۆنگرەیەکــدا کــە بتوانــێ ئەرکەکانــی
خــۆی بــە باشــی ئەنجــام بــدات دەهاتــە دی هەروەهــا زۆر بابەتــی
بەڕێوەبــەری بــوون کــە دەبــا گۆڕانکارییەکــی ســەردەمیانەی بــە ســەر
بهاتبــا تــا بتوانــێ لــە بــەرەو پێشــردنی ڕاســان کاریگــەر بێــت.
لەوەیکــە ڕاســان سیاســەتێکی دروســت و بەجێیــە بــۆ سەرخســتنی
شــۆڕش ،گومانێــک نییــە بــەاڵم هــەر بەرنامەیەکــی بــاش دەبــێ میکانیزمــی
پێویســتیش بــۆ جێبەجــێ کردنــی دابنێــت چونکــە بــە بــێ جێبەجــێ کردنــی
بەرنامەکــە چەندیــش بــاش بێــت کامــڵ نییــە ،بــە تایبەتــی لــە ســەردەمی
ئێســتای خیـرای گوڕانکارییــەکان ،هەروەهــا کاریگــەری زانســتیی کارگێــڕی
بــۆ سەرخســتنی ڕاســان دەبــێ میکانیزمێکــی نــوێ بــۆ بەرێوەبردنــی ئــەو
بەرنامــە دابهێرنێــت.
هەروەهــا خســڵەتی پێشــکەوتنخوازی حیزبەکەمــان ئــەوە دەخــوازێ
کــە دەبــێ لــە زانســتی کارگێــڕی بــۆ چارەســەری گرفتــەکان و هەروەهــا
باشــر جێبەجــێ کردنــی بەرنامــەو سیاســەتەکامنان کەڵــک وەرگریــن
بەتایبەتــی ئەگــەر ئــەو سیاســەتە شــێلگیرە لــە ســەر پڕۆســەی ڕاســان و
کاریگــەری لــە ســەر دۆزی ڕەوای گەلەکەمــان بێــت و هیــوای بەدیهێنانــی
ئــازادی نەتــەوە و نیشــتامنی بــەدوادا بێــت.
هــەر لــە وتــەی کرانــەوەی کۆنگــرەدا کــە بــە پەیامــی هاوڕێی تێکۆشــەر
و ماندوونەنــاس شــەهیدی زینــدوو مامۆســتامەال حەســەن شیوەســەڵی
ک ـرا ،کۆنگــرە ئــەو هیوایــەی دا بــە ئێمــە کــە کۆنگــرە کاریگــەری ئەرێنــی
لــە ســەر ڕاســان دەبێــت .مامۆســتا لــە بەشــێکی وتەکانیــدا فەرمویــان «
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خۆشەویســتانم ســەربەرزم ،زۆریــش ســەربەرزم کــە حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران هەڵمەتــی ڕاســان لەژێــر چەتــری دیفاعــدا ،دیفــاع
وەک ئەســڵی مەنتقــی و گونجــاو ڕاگەیانــدووە ،وە ئاوڕێکــی جیــددی و
بەکــردەوەی لــە هەلومەرجــی ئێســتا و هێڵــی جینایەتــکاران و لەشــکری
قرەقوشــی جەمهــوری ئیســامی ئێرانــی داوەتــەوە جگــە لــە حەقیقــەت
شــتێکامن نەوتــووە ئەگــەر بڵێیــن ڕاســان وەرچەرخــان و زەرورەتــی
مێژوویــی و گەڕانــەوەی شــکۆ و ئیعــادەی هەیبەتــی شۆڕشــگێرانەی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێ ـران و ڕاماڵینــی شــەوەزەنگی نائومێــدی و بــێ
ئاســۆیی بــوو ،ریســالەتێک بــوو دلێرانــە ئەنجــام دراوە ئێســتاش ســەرەڕای
ئــەو هەمــوو ئــازارە ،بــا و زریانەبــا ،گەردەولــول و تۆفانانــەی کــە خۆیــان
بــە ســیامی هەیکەلــی برینــداری حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــدا
دەکێشــن حیزبــی ئێمــە لــە ســەر جەماوەریرتکــردن و بەرینــر کــردن و
خەڵکیــر کردنــی ڕاســاندا بــەردەوام ماوەتــەوەو بەردەوامیــش دەمێنێتەوە».
ئــەو وتانــە لــە شۆڕشــگێڕێکی بــێ وێنــەی گەلەکەمــان (کــە ئێســتاش
زامــی کــردەوە تیرۆریســتییەکەی کۆمــاری ئیســامی لــە لەشــی مامۆســتا
ســاڕێژ نەکـراون تەنانــەت دوای کۆنگرەش نەشــتەرگەری بۆ کــەم کردنەوەی
ئازارەکانــی ئەنجــام داوە) وێــڕای ئەوەیکــە هەڵقــواڵوی کانــگای بــاوەڕ
بــە خەباتــی ڕەوای گەلەکەمــان بــوون لــە خســڵەتی پێشــەوا ،قاســملوو،
دوکتــور ســەعیدی هەمیشــە ســادق و ڕێبــازی دێموک ـرات دەچــوون ،دوو
ئەوەنــدەش زانســتی و ڕێئالیتــەی ســەردەمیان پێــوە دیــار بــوو.
لــە وەرزی ڕاســاندا کاتێــک زیاتــر هەســت بــە پێویســتی کۆنگرەیەکــی
وەهــا دەکرێــت کــە ئێمــە ڕاســان نــەک تەنیــا بــە خەباتــی پێشــمەرگە
کــورت ناکەینــەوە بەڵکــوو بــە وەگەڕخســتنی شــار و لێکگرێدانــی خەباتــی
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لــە گــەڵ شــاخ بــە زەرورەتێکــی حاشــاهەڵنەگر دەزانیــن.
«لــەم خەباتــەدا کــە فرەڕەهەنــدە ،ئامادەبــوون بــۆ پێکهێنانــی ئاڵوگــۆڕ
لــە شــێوەی کارو هەڵســووڕان و دەستڕاگەیشــن بــە گونجاوترین شــێوەکانی
خەبــات کــە کــەم تێچووتریــن و پڕدەســکەوترتین ئەنجامــی بــەدواوە بێــت،
گــرێ دراوە بــە خێرایــی گۆڕانــی کۆمەڵــگا .لــە هەمــان کاتــدا لــە بیرمــان
نەچــێ کــە ئامانجــی دوای ئــەم خەباتــە ڕێکخســتنی کۆمەڵگەیــە بــۆ
بــەرەو پێشــردنی خەباتێکــی گشــتگیر و مەدەنــی بەهێــز و شــوێندانەرو
٢٤
تاکتیکەکانــی دیکــە پێویســتە لــە خزمــەت ئــەم ســراتیژییەدا بــن».
لــەو ڕســتانەدا بــاش دەردەکــەوێ کــە دەبــێ میکانیزمــی کاری خۆمــان
بگۆڕیــن ،بــە جۆرێــک کــە ڕەچــاوی چەنــد خاڵــی ســەرەکی لەوانــە دابــەش
کردنــی دەســەاڵت و پێدانــی کار لــە ســەر بنەمــای پســپۆڕایەتی ،هەروەهــا
یاســامەندی و دێموکراتــر کردنــی پێکهاتــەی بەڕێوەبــەری حیــزب بــکات،
کــە ئــەو خااڵنــە بەشــێکی بەرچاویــان لــە ســەر بنەمــای گەاڵلــەی پێکهاتەی
حیــزب پێشــنیار کــراوی کۆمیتــەی ناوەنــدی بــوو؛ کۆنگــرە دوای بــاس و
مناقشــە پەســەند کـران و کەوتــە بــواری جێبەجــێ کردنــەوە.
«هــەر لــەو ســۆنگەیە بــوو کــە پــڕۆژەی گۆڕینــی ســاختار و میکانیزمــی
کار کــردن لــە نێــو حیزبــدا گۆڕانــکاری بــە ســەردا هــات بــۆ ئــەوەی
ڕێبەرایەتییەکــی ســەرکەوتوو و کارا دروســت ببێــت ،بــۆ ئــەوەی بتوانیــن
لــە هەمــوو هێــز و وزەی دەوڵەمەنــدی مرۆڤــی کەڵــک وەرگریــن ،بــۆ
ئــەوەی بتوانیــن کاریگــەر بیــن وەک هێزێکــی شــوێندانەر لــە ڕۆژهەاڵتــدا،
بــۆ ئــەوەی بتوانیــن بەگوێــرەی پســپۆڕایەتی بەشــەکان ،کەســەکان دیــاری
بکرێــن ،بــۆ ئــەوەی بتوانیــن ناوەندەکانــی جیــای شــۆڕش هەماهەنــگ
و بەهێزتــر لــە جــاران کار بکــەن ،لــە کۆتاییــدا هەمــووی ئەوانــەش
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ببنــە ســەکۆی سەرخســتنی ڕاســان کــە ئامانجــی گەلێکــی ژێردەســتە و
٢٥
نیشــتامنێکی داگیرکــراوە».
خاڵێکــی تــری ئــەو گۆڕانکارییانــە ئەوەیــە کە لــە کۆمەڵــگای ڕۆژهەاڵتی
گۆڕانــکاری کــردن ئاســان نییــە و نەبــووە بــە تایبەتــی بەچاوخشــاندنێک
بــە مێــژووی حیزبەکانــی دیکــە باشــر بۆمــان دەردەکــەوی کــە ئــەو
گۆڕانکارییانــە ئەگــەر لە چوارچێوەیەکــی پێشــکەوتنخوازی وەک دێموکرات
زۆر لــەوەی هەیــە ئەســتەمرت دەبــوو.
شــایانی باســە ئێســتا کــە چەنــد مانگێــک بــە ســەر کۆنگــرەدا تێپەڕیــوە
ئاســۆی گۆڕانکارییــەکان رۆژ بــە ڕۆژ زیاتــر خۆیــان دەردەخــەن ،بــە
شــایەدی هەمــووان لــە هەندێــک بەشــدا پێشــکەوتن بــە کارەکانــەوە دیــارە
و لــە بەشــەکانی دیکەشــدا ئەگــەر بــە لەســەرەخۆییش بێــت بەرنامــەی
بــاش بــۆ بــەرەو پێشــکەوتن هــەن کــە کاریگــەری لــە ســەر بوارەکانــی
دیکــەش دادەنــێ.
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ڕاسان و هێز و الیەنە سیاسییەکانی دیکەی ئۆپۆزسیۆن
بێگومــان یەکڕیــزی و هــاوکاری لــە نێــو هێــز و الیەنــە سیاســییەکانی
دیکــەی ئۆپۆزســیۆن وەک بنەمایــەک بــۆ ســەرکەوتنی شــۆڕش دەزانرێــت؛
هەوڵــدان بــۆ پێکهێنانــی ئــەو هاوکارییــە دەبــێ لــە بنەماییرتیــن ئەرکەکانی
هێزیــک بێــت کــە رێبەرایەتــی ڕاســان دەکات .هــەر ئــەو ڕوانگەیــەش بووە
هــۆی ئەوەیکــە هەنــگاوی بــاش بــۆ پێکهێنانــی ناوەنــدی هــاوکاری هێــز و
الیەنــە سیاســییەکانی رۆژهــەاڵت هەڵگیـراون.
بێگومــان ئــەو هەنگاوانــە ئەگــەر لــە ئاســتی چاوەڕوانیشــدا نەبــێ بەاڵم
هەنــگاوی زۆر پیــرۆزن چونکــە گفتوگــۆ و دیالــۆگ لــە نێــوان الیەنەکانــدا و
هەوڵــدان بــۆ دۆزینــەوەی میکانیزمێکــی گونجــاو دەتوانــێ چارەســەرێکی
بــاش بێــت بــۆ نەهێشــتنی گرفتــەکان.
«حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە وەهــا بارودۆخێکــی زۆر
ســەخت و دژواردا ،لــە ژێــر گوشــاری جیاجیــا بــە فیداکردنــی کادری زۆر
بەوەجــی خــۆی و دانــی نرخێکــی زۆر ،توانــی بەشــێک لــەو خەســارانە و
ڕەخنانــەی کــە لــە ســەر بزاڤــی ڕزگاریخــوازی کــورد لــەو بەشــە هەبــوو
بڕەوێنێتــەوە و وا بــکات کــە دووبــارە بابەتــی شــۆڕش لــەو پارچەیــە ببێتــە
بەشــێک لــە هاوکێشــەکان کــە هیــوای زیاتــر لــەو بــوارەدا هەیــە؛ بــەاڵم
ئــەوە بــەو مانایــە نییــە کــە هێــز و الیەنەکانــی تــر یــا ئــەو کەســانەی
کــە لــە دەرەوەی بازنــەی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــدان دەبــێ
لــە دەرەوەی ڕاســان مبێننــەوە یــا ئــەوەی ،ئــەوە تەنیــا ئەرکــی حیزبێکــە و
ئەوانــی تــر دەبــێ ســەیر بکــەن بزانــن دۆخەکــە بــەرەو کــوێ دەڕوا تــا
دوایــی لــە ســەر بابەتــەکان ڕا و بۆچوونــی خۆیــان دەرببــڕن .نابــێ ســەیری
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بەهێــزی یــان الوازی هێــزەکان بکرێــت ،بەڵکــوو دەبێ ســەیری فەلســەفە و
بنەماکانــی ڕاســان بکرێــت ،ئەگــەر لــە چوارچێــوەی بەرژەوەندیــی کــورددا
بێــت کەواتــە بــۆ نەتەوەکەمــان بابەتێکــی بەســوودە و پێویســتە؛ هەمــوو
الیــەک دەبێــت لــە پشــتیوانی و هــاوکاری و هەماهەنگــی لەگــەڵ ئــەو
شۆڕشــە زۆر زۆر زیاتــر هــەوڵ بــدات.
بــاوەڕ ناکــەم هێــز و الیەنێــک هەبێــت کــە بانگەشــەی خەبــات لــە
پێنــاو گەلــی کــورددا بــکات و خــۆی لــە کاراکتــەرە سیاســییەکانی ڕۆژهەاڵت
بزانێــت و بــۆ داخوازیــی گــەل تێبکۆشــێ بــەاڵم لەگــەڵ بنەمــای ڕاســان
و پێویســت بوونــی بــۆ ئــەوڕۆی بزاڤــی گەلەکەمــان گرفتــی هەبێــت یــا
بڵێــت بــۆ ئەمــڕۆی کــورد کــە بــەو شــێوەیە لەژێــر پۆتینــی داگیرکەردایــە
شۆڕشــێکی وەکــو ڕاســان پێویســت نییــە یــا جوواڵنەوەیەکــی وا لــە
دەرەوەی بەرژەوەندیــی کورددایــە .کەواتــە هەمــوو الیەنێــک لــە بەرانبــەر
وەهــا شۆڕشــێکدا خــاوەن ئــەرک و بەرپرســیارەتین.
ئــەو ئــەرک و بەرپرســیارەتییە خــۆی لــە پشــتیوانی و هــاوکاری و
هاوســۆزی بــۆ ڕاســان دەبینێتــەوە ،ئــەوکات ئیــر شــەرەفی بەشــداری لــە
شۆڕشــدا بــۆ هەمــوو الیــەک دەگەڕێتــە و الواز یــا بچــووک یــا گــەورە بــوون
ئــەوە ناگەینێــت کــە لــە دەرەوەی بازنــەی ڕاســاندا مبێنیتــەوە ،بەڵکــوو بــە
گوێــرەی هێــزی هــەر الیــەک هەڵوێســتی شۆڕشــگێڕانە گرتــن و بەشــداری
٢٦
و پشــتیوانی گەورەتریــن کاریگــەری دەبێــت».
هــەر ئــەو روانگەیــەش لــە سیســتمی حیزبــی دێموکــرات ڕەنگــی
داوەتــەوە نــەک بەهێــزی یــا الوازی هێــزەکان بەلکــوو لــە ســەر بنەمــای
ڕێزگرتنــی دووالیەنــە لەگــەڵ هەمــوو هێــزە کوردســتانییەکانی رۆژهــەاڵت
هەڵســوکەوت بــکات.
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«نەخشــە ڕێــگای پێکهێنانــی ئەوتــۆ و ئاڵوگۆڕێکــی ئەوتــۆ ،ئەوەیــە
کــە هەمــوو ئــەو هێزانــەی کــە دەتوانــن لــەم بــوارەدا یارمەتیــدەر بــن
لەژێــر چەمکــی بەرینــی سیاســیدا کۆبکاتــەوە ،هەمــوو ئەوانــەی کــە دژی
ملهۆڕییەکانــی دەســەاڵتی ناوەنــدی ،پەراوێــز خســتنی کــورد ،یــان هــەر
نەتەوەیەکــی دیکــە لــە پێکهاتــەی سیاســی و حەشــیمەتی ئێـران بــە هــەر
ئاییــن و زمــان و کلتورێکــن ،تەنیــا بــەو مەرجــەی دێموکـرات و ئازادیخــواز
بــن ،بۆیــە هەرچەشــنە خۆبەجەمســەر زانیــن و قەتیــس مانــەوە لــە هــەر
١٧
چەشــنە چوارچێوەیەکــی بەرتەســکدا ،دژی ســەرکەوتنی ڕاســانن».
لەهێزیکــی وا نیشــتامنی کــە بــاوەڕی قوڵــی بــە دێموکراســی و
پلۆرالیــزم هەیــە و توانیویەتــی ئایدیــای جیــاواز لەژێــر بەرنامــەی خۆیــدا
بــۆ خزمــەت کــردن بــە نەتــەوە کۆبکاتــەوە ،گوتــار و هەڵســوکەوتی وا کــە
خزمەتــی یەکڕیــزی بــکات چاوەڕوانــی دەکرێــت هــەر ئــەوەش دەبــێ وەک
سیاســەتێک بــۆ داهاتــووی ڕۆژهــەاڵت بــەردەوام بێــت تــا لــەو خەســارانەی
کــە نەبوونــی سیاســەتی وا پێــش هاتــوون پێشــی بگرێــت ،بــەاڵم لــە بیرمــان
نەچێــت کاتێــک ئــەو خۆزگــەو سیاســەتەی حیــزب دێتــە دی کــە هەمــوو
هێــز و الیەنــاکان لــەو ئاراســتەوە هــەوڵ بــدەن.
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چۆن لە هاوکێشە سیاسییەکانی ناوچەدا جێگامان دەبێتەوە
بــە درێژایــی مێــژوو ،یەکێــک لــە فاکتەرەکانــی ســەرنەکەوتنی شۆڕشــی
ڕەوای گەلەکەمــان هەڵکەوتــەی جوغرافیــای کوردســتان بــووە کــە وێ ـڕای
دابــەش بــوون بــە ســەر واڵتانی ناوچــە هەروەهــا بــە گوێــرەی بەرژەوەندی
زلهێزانــی دونیــا و ژێئۆپۆلیتیکــی ناوچــەش نەکەوتۆتــە نــاو هاوکێشــە
ســەرەکییەکان بــۆ ئــەوەی نەتوانــرێ فەرامــۆش بکــرێ.
ئــەوەی لــە سیاســەتی نێودەوڵەتــی هەروەهــا جــۆری سیاســەت و
پشــتیوانی واڵتــان کاریگــەری هەیــە بەرژەوەنــدی ئابــووری و سیاســین
کــە کــورد نەتوانــێ وەک فاکتەرێکــی بەهێــز ئامــادە ببێــت ناشــتوانێ لــە
هاوکێشــەکاندا بەشــدار بێــت ،ڕاســان ئــەو نەخشــەڕێگایەیە کــە پێگــەی
کــورد تێیــدا بەهێــز دەکات ،ئــەوەش کاریگــەری ڕاســتەوخۆی لــە ســەر
بەرژەوەنــدی کــورد لــە هەمــوو بەشــەکان دەبێــت .بــوون بــە بەشــێک لــە
هاوکێشــەکان لەوێــوە درســت دەبێــت.
بەاڵم ئەوە چۆن ڕودەدات؟
«رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بــۆ دنیــا چــۆن گرنگــە ئێرانیــش ئــاوا بــۆ
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت .لــە هــەر ڕوانگەیــەک کــە ســەیری ئێــران
دەکرێــت لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت خاوەنــی هەڵکەوتەیەکــی بێوێنەیــە
لــە باکــوورەوە  ٦٦٠کیلۆمێــر لەگــەڵ دەریــای خــەزەر لــە باشــوورەوە
 ١٣٥٩کیلۆمێــر لەگــەڵ کەنــداو ٦٩٧ ،کیلۆمێــر لەگــەڵ دەریــای عومــان
ســنووری هەیــە ،کۆنرتۆڵــی هەیــە بــە ســەر شــوێنی گواســتنەوەی نزیکــەی
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 ٧٠لەســەدی وزەی جیهــان .لــە الیەکــی دیکــەوە  ١٠/٣هەمــوو نەوتــی
دنیــا لەگــەڵ  ١٥/٨گازی دنیــا لــە ئێرانــە کــە دەکاتــە ڕیزبەنــدی دووهەمــی
دونیــا؛ ئــەوە تەنیــا دوو لــە هــەزاران ســامانیی و دەوڵەمەندیــی بــێ
وێنــەی ســەرچاوەی رسوشــتی و هەروەهــا مرۆڤییــە لــە ناوچەیەکــی وا
٢٧
هەســتیاردا».
لــە الیەکــی دیکــەوە بەکارهێنانــی هەژموونــی بەســەر گروپە شــیعەکان
و بەکارهێنانیــان لــە واڵتانــی ناوچــە توانیویەتــی کــە کاریگــەری نەرێنــی
زۆر لــە ناوچــەدا دروســت بــکات کــە ببێتــە فاکتــەری ئاڵــۆزی لــە ناوچــەدا.
هــەر ئــەو پرســە وای کــردووە کــە ئێ ـران لــە هەمــوو هاوکێشــەکانی
ناوچــە بەشــدار بێــت؛ بنەمــای گوشــاری ئەمریــکا دوای هاتنــەدەر لــە
ڕێککەوتننامــەی بەرجــام لــە ســەر کشــانەوەی ئێ ـران لــەو ناوچانەیــە کــە
هەژموونــی تێــدا هەیــە یەکێــک لــەو خااڵنەیــە کــە ئەمریــکا بــۆی دانــاوە
و دەبــێ جێبەجێــی بــکات ،وەک ســوریە و لوبنــان و عێ ـراق؛ بــەاڵم ئێ ـران
ســەرەڕای ئەوەیکــە خاوەنــی ئــەو کارتانەیــە بــەاڵم لــە هەمــان کاتیشــدا
خاڵــی الوازی هەیــە .ڕاســتە کــە ئێ ـران لــە ژئۆپۆلیتیکــی ناوچــە بــە هــۆی
هەڵکەوتــەی جوغرافــی بەهێــزە بــەاڵم لــە نێوخــۆدا خاوەنــی دەیــان گرفــت
و لــە هەمووشــیان گرنگــر ئابــووری داڕمــاوە واتــە واڵتێــک بــە ئابــووری
داڕمــاو ناتوانــێ ببــێ بــە واڵتــی کاریگــەر لــە ناوچــە بــۆ ماوەیەکــی دوور و
درێــژ یــا ســەقامگیر بێــت؛ بــەردەوام وێـڕای گرفــت بــۆ دابینکردنــی کەشــی
ئابووریــی لەبــار بــۆ واڵت ،لــە الیــەن هاوواڵتیانــی خۆیــەوە دەکەوێتــە بــەر
هێــرش و ئــەوەش لــە هێــز و توانــای سیاســی و ئابــووری کــەم دەکاتــەوە.
ئــەو بابەتــە ئــەم ڕۆژانــە زۆر بەڕوونــی دەبینیــن کــە ناڕەزایەتــی
خەڵــک دەســتی پێکــردووە ئــەو هێــزە مەترســی نەمانــی لــە ســەر دروســت
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بــووە ،بۆیــە هێزێکــی وا هیــچ کات ناتوانــێ ڕۆڵــی زلهێــزی لــە ناوچــەدا بــۆ
ماوەیەکــی درێــژ بگێڕێــت.
دووەم فاکتــەری الوازی ئێـران کــوردە ،کوردســتان ئەلقەی هــەرە الوازی
دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامی ئێرانــە بــۆ منەنــە راســانی ڕۆژهــەاڵت هــەر
چەنــدی بەریــن بکرێتــەوە زیاتــر پرســی کــورد لــە ئاســتی جیهــان و لــە
ئێـران دێنێتــە بــەر بــاس.
ڕاســان بــە چەنــد شــێوە توانیویەتــی ئــەو ئامانجــە بپێکێــت لــە
ئەگــەری بەهێــز بوونــی زیاتــر دەتوانــێ ئــەو ئامانجــە بپێکیــت و لــە
کۆتاییــدا ئــارەزووی دێرینــەی کــورد لــە کوردســتان بێنێتــە دی کــە ئەویــش
هێنانــەدی مــاف و ئازادییەکانــی گەلــی کــوردە.
یەکــەم شــێوە بــە ئامادەبوونــی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان لــە
نێوخــۆی کوردســتان و بەرەنگاربوونــەوەی لەگــەڵ هێزەکانــی کۆمــاری
ئیســامی ،زیــان پێگەیاندنــی توانیویەتــی هەیمەنــەی هێــز و بوونــی
کۆمــاری ئیســامی لــە ناوچــەدا و لــە ئێرانــدا بخاتــە ژێــر پرســیارەوە کــە
بــە بــەردەوام بــوون و بەهێزتربوونــی ڕاســان ئــەو شــکاندنی هەیبەتــە
زیاتــر بــەدی دەکرێــت کــە ئــەم بابەتــە وێـڕای شــڵەژانی کۆمــاری ئیســامی
هەســتی باوەڕبەخۆبــوون دووبــارە بــۆ شۆڕشــی کــوردی دەگەڕێنێتــەوە کــە
ئەمەیــان کاریگــەری لــە ســەر فاکتــەری دووەم دەبێــت.
دووەم ،ڕاســان بــە دروســت کردنــی ئــەو هەســتی بــاوەڕ بەخۆبوونــە،
هەڵگرتنــی تێــزی خەباتــی شــار ،کاریگــەری لــە ســەر بــە جەماوەریرتکردنــی
خەبــات و خرۆشــانی شــار دەبێــت ،کــە هێزی ڕێژیــم بــۆ بەرەنگاربوونەوەی
ڕاســان الواز دەکات .چونکــە بەرەنــگاری لەگــەڵ هێــزی پێشــمەرگەی شــاخ
و خرۆشــانی شــار لــە یــەک کاتــدا ئەســتەمە .بەتایبەتــی کــە بەســتەری
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کوردســتان بــۆ ئــەو هەســتانەوە نەتەوەییــە ئامادەیــە پێــم وایــە حەماســەی
هــاوکاری گەیاندنــی ڕێــک و پێــک و بەرفراوانــی کــوردەکان لــە ئاگــری
تــا ئیــام بــۆ بومەلەرزەلێدراوانــی کرماشــان باشــرین بەڵگەیــە کــە کــورد
ئامادەیــە بــۆ کاتــی پێویســت؛ کاتــی پێویســتیش بەجێگەیاندنــی تــەواوی
ئەرکــی ڕاســان و بەهێــز بوونیەتــی.
ســەرەڕای ئــەوە ،بــە درووســت بوونــی پێشــمەرگەی شــار ،ڕاســان
توانیویەتــی لــە پێگــەی حیــزب لــە نێــو جەمــاوەر کەڵــک وەربگرێــت
کــە ئــەو جــۆرە لــە بەرەنگارییــە بەتایبەتــی لــە نێوخــۆ رێکدەخرێــت و
بــەردەوام دەبێــت و دەتوانــێ جۆرێکــی دیکــە لــە هێــزی ڕاســان بێــت کــە
هــەر دوو ئەرکەکــە بەجــێ دەگەینێــت کــە ئەمــەش کاریگــەری ئەرێنــی
زۆر لــە ســەر بەهێــز بوونــی ڕاســان دادەنێــت.
بــەو دوو شــێوەیە ،بەهێــزی ڕاســان گرفتــی ســەرەکی بــۆ ڕێژیــم
دروســت دەکات کــە ئەگــەر لەگــەڵ گرفتەکانــی دیکــەی ڕێژیــم ئاوێتــە
ببێــت ڕێژیــم زیاتــر لــەوەی هەیــە بــەرەو داڕووخــان دەبــات.
کەواتــە بەجێگەیاندنــی ئەرکی ڕاســان و بەهێزکردنی ڕاســان ڕاســتەوخۆ
کاریگــەری لــە ســەر الوازی ئێـران دەبیــت و ئــەوەش کاریگــەری لــە ســەر
الوازی ئێـران لــە ناوچــە دەبێــت؛ پێــم وایــە ئــەوەش کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت
وەک فاکتەرێکــی هێــز لــە ناوچــە دەهێنێتــە نێــو هاوکێشــەکان.
«گەڕانــەوە بــۆ نێــو هاوکێشــە سیاســییەکان دەبێتــە هــۆى ئەوەىکــە
تــۆش بتــواىن داخــوازەکاىن خــۆت لــە گوڕانکارییەکانــدا بســەپێنى و تەنانەت
ببــی بــە هــۆکارى گوڕانکارییــەکان کــە ئاکامەکــەى دەتوانــێ ئازادکــردىن
٢٩
ڕۆژهــەاڵىت کوردســتان بێــت».
لێــرەدا سیاســەتی حەکیامنــەی دانــەران و ڕێبەرایەتــی ڕاســان
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دەردەکەوێــت کــە توانیویەتــی هەنگاوەکانــی بــوون بــە ڕۆژهەاڵتێکــی
بەهێــز بــۆ کــورد هەڵبگیرێــت کــە کاریگــەری ڕاســتەوخۆی لــە ســەر
بەدەســتهێنانی مــاف و ویســتەکامنان هەیــە .لێــرەدا گەڕانــەوە بــۆ ئــەو
ڕســتەیە لــە بەیاننامــەی دامەزرانــی حیــزب لــە ســاڵی  ١٩٤٥زایینــی
بەپێویســت دەزانــم کــە دەڵــێ « هاونیشــتامنانی بەڕێــز دەبــێ بزانــن
حــەق نــادرێ .حــەق وەردەگیــرێ »،واتــە بــە هێنانــەدی و بەهێزکردنــی
ڕاســان هەنگاوەکانــی حــەق وەرگرتــن هەڵدەگریــن .چونکــە بــۆ حــەق
وەرگرتــن دەبــێ بەهێــز بیــن.
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ڕاسان چۆن دەبێتە هێزێکی شوێندانەر
هــەر وەکــوو لــە باســەکانی پێشــوو هەوڵــان دا بــە وردی شــی
بکەینــەوە کــە ڕاســان بــە هەبوونــی ڕیشــە لــە ناخــی حەقخــوازی
شۆڕشــەکانی پێــش خــۆی بیچمــی گرتــووە و توانیویەتــی ماکــەی ســەردەمی
بــوون و پێشــکەوتنخوازی کــە لەژێــر کاریگــەری هێــزی شــوێندانەری خــۆی
واتــە حیزبــی دێموکــرات وەربگــرێ ،ئێســتا وەک ڕاســتییەکی کاریگــەری
شــۆڕش لــە ڕۆژهەاڵتــدا بێــت ئیــر تەنیــا تیئــوری یــا بەرنامــە نییــە چونکــە
وێـڕای جێبەجێکردنــی چەنــد قۆنــاغ کــە بــە تێچوویەکــی قورسیشــەوە بووە
هیوایەکــی بەهێزیشــە بــۆ داهاتــوو کەواتــە وەاڵمــی ئــەوەی چــی بکەیــن
بــۆ ئــەوەی زیاتــر بەهێــز بێــت؟ بــە پێویســت دەزانــم ،بــێ گۆمــان وەاڵمــی
ئــەو پرســیارە الی یــەک کــەس نییــە بەڵکــوو لــە الی هەمووانــە چونکــە
هەموومــان بــە دانانــی هێــزی فکــری و کــرداری خۆمــان دەتوانیــن هــاوکار
و یاریــدەدەری بەهێــز بوونــی ڕاســان بیــن کــە ڕزگاری نیشــتامنی ئامانجــە.
هەروەهــا خاڵێکــی جەوهەریــش نابــێ لــە بیــر بکەیــن بەتایبەتــی وەک
هێزێکــی خــاوەن ئەزمــوون ئەویــش ئەزمــوون وەرگرتــن لــە خەبــات و
تێکۆشــانی پێشــری خۆمانــە .بێگومــان هــەر شکســتێک کــە لــە مێــژوودا
هەیــە ڕاســتە شکســتە لــە قۆناغــی یەکەمــدا بــەاڵم وانەشــە بــۆ داهاتــوو
کــە ئــەو شکســتە دووبــارە نەکەینــەوە هــەر بۆیــەش دەبــێ ئــەوە یەکێــک
لــە بابەتەکانــی دەوڵەمەندکردنــی ڕاســان بێــت.
ئــەوەی لــە ڕاســاندا خەبــات تەنیــا بــۆ هێــزی پێشــمەرگە دانانێــت
بەڵکــوو ڕەمــزی ســەرکەوتن بــە لێکگرێدانــی خەباتی شــاخ و شــار دەزانێت
واتــە ئەرکــی شــۆڕش بــە ســەر هەمــووان دابــەش دەکات یەکێــک لــەو
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وانانەیــە کــە لــە مێــژوو وەرگی ـراوە.
پێویســتە بــۆ بەهێزکردنــی ڕاســان لــە ئاســتی حیزبــی دێموکــراتڕا
دەســت پــێ بکەیــن .بنەمــای ئــەو بەهێــز بوونــە لــە کۆنگــرەی راســانی
ڕۆژهــەاڵت بــە پەســەندکردنی پێکهاتــەی نــوێ دانـراوە بەجێبەجــێ کردنــی
پەســند کراوانــی کۆنگــرە هەروەهــا کار کــردن بــۆ چــاالک کردنــی هەمــوو
ئــەو دەزگا ســەرەکییانەی کــە لەنێــو حیزبــدا هــەن کاری جێبەجێکردنیــان
لــە ئەســتۆیە هەنــگاوی جیــددی لــەو بــوارەدا هەڵدەگریــن.
ڕاســان خەباتێکــی فرەڕەهەنــدە واتــە تەنیــا یــەک ڕەهەنــدی چەکــداری
یــا مەدەنــی یــا ڕێکخراوەیــی یــا دیپلۆماســی ناگرێتــەوە بەڵکــوو هەمــووی
ئەوانــە دەگرێتــەوە بەهێــز بوونــی هەمــووی ئــەو بوارانــە بــە بەرنامــە
و پالنــی کورتخایــەن ،درێژخایــەن وەک حەڵقەکانــی زەنجیرێکــن کــە لــە
کۆتاییــدا هێــزی شــوێندانەری ڕاســان واتــە حیــزب بەهێــز دەکــەن؛ بۆیــە
نــەک نابــێ الیەنێــک فەرامــوش بکــرێ یــا پشــتگوێ بخــرێ بەڵکــوو بــەرەو
پێشــچوونی هاوتەریبــی هەمــوو الیەنــەکان ڕەمــزی کاریگەربوونــی ڕاســانە.
بــۆ ئــەوەی دیــاری بکەیــن کــە لــە ئاســتی هــەر یــەک لــەو بوارانــە چــی
پێویســتە بــە کەڵکوەرگرتــن لــە هێــزی مرۆیــی حیزبــی دێموکــرات کــە
هێزێکــی دەوڵەمەنــدە دەتوانــرێ هاوکارییەکــی باشــی ئــەو بابەتــە بــکات
کــە ئەمــەش جێبەجــێ کردنــی ڕۆحــی پێکهاتــەی نوێــی حیزبــە واتــە
دابەشــکردنی دەســەاڵت و پســپۆڕایەتی و ڕاوێــژ کردنــە.
هەروەهــا لــە ئاســتی نێوخــۆی رۆژهەاڵتیشــدا وێ ـڕای پتەوتــر کردنــی
هــاوکاری و هاوپەیامنیــەکان ،گفتگــۆی بــەردەوام بــۆ گــەورە کردنــەوەی
خاڵــە هاوبەشــەکان و هەروەهــا دیتنــەوەی ڕێگاچارەســەری بــۆ خاڵــە
ناکۆکەکانــە بێگۆمــان بــە الیــەک ناکــرێ بــەاڵم وەکــوو جێبەجێــکاری ڕاســان
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ئەرکــی حیزبــی دێموک ـرات لــەو بابەتــە قورســر دەبینــم بــەو مانایــە کــە
دەبــێ زیاتــر هــەوڵ بدەیــن لــە بەجێگەیاندنــی راســان و ئــەو ڕەســالەتە
مێژووییــەی کــە لــە ســەر شــامنانە وەکــوو هێزێکــی نەتەوەیــی لــە
ڕۆژهەاڵتــدا.
بێگومــان ئــەوە دەبــێ بــە هــاوکاری هەمــوو هێــزەکان بێتــە دی.
پێموایــە کار کــردن بــۆ زەق کردنــەوەی خاڵــی هاوبــەش و چارەســەری خاڵە
ناکۆکــەکان دەتوانــێ لــە ســەر ڕاســان زیاتــر لــە یــەک نزیکــان بکاتــەوە
چونکــە ڕاســان کــە بەرژەوەنــدی گشــتی نەتــەوەی کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت
لــە بەرچــاو دەگرێــت ناتوانــێ لەگــەڵ هێــز و الیەنەکانــی دیکــە کــە
ئەوانیــش لــەو بــوارەدا هەنــگاو هەڵدەگــرن ناکۆکــی هەبێــت .بەتایبەتــی
لــە بارودۆخــی ئێســتا کــە گۆڕانکارییــەکان زۆر بەخێرایــی دەچنــە پێــش و
دەبــێ هەمیشــە زۆر ئامــادە بیــن.
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وتەی کۆتایی
حیزبــی دێموکــرات وەک پــردی نێــوان شۆڕشــەکانی ڕابــردوو تاکــوو
گەیشــن بــە ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت توانیویەتــی هەســت و بیــری کوردایەتــی
بپارێزێــت .لــەو پێوەندییــەدا حیزبــی دێموکــرات زۆر هــەوراز و لێــژی
بڕیــون و تووشــی زۆر نســکۆ و ســەرکەوتن بــووە ،لــە گــەڵ ئــەوەش تــا
ئێســتا بــە ئامانجەکانــی نەگەیشــتووە .بــۆ گەیشــن بــەو ئامانجانــە دەبــێ
ببــێ بــە هێزیکــی شــوێندانەر کــە لــە هاوکێشــە جیهانــی و ناوچەیــی و
نێوخۆییەکانــدا بخوێندرێتــەوە و گوێــت لــێ بگــرن و حیســاب بــۆ ویســت و
داخوازەکانــت بکــەن .ئــەوەش بــە یەکڕیــزی و یەکیەتــی و بــە یەکگوتــاری
دەکــرێ بــەاڵم بــۆ ئــەوەی ئــەو فۆرمولــە بێتــە دی پێویســتی بــە خەباتــی
بێوچــان و قوربانیــدان و لەخۆبردوییــە کــە ئــەوەش لــە نێوەڕۆکــی ڕاســانی
ڕۆژهــەاڵت خــۆ دەنوێنــێ.
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