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د.ياسين سةردةشتى

     قازي محةمةد لةو سَي رَيطةيةى لة بةردةميدا بوو سةربةخؤيي 

كوردستاني هةلَبذارد

    دةرثةِراندني ئةحمةد تؤفيق ثالني حزبي تودة و دكتؤر قاسملو بوو

لةكؤمارى  باس  كة  دةكةينةوة  بابةتةكةمان  دةروازةى  ثرسيارة  بةم 
تةعامولى  سةردةمةو  ئةو  كةشوهةواى  ئَيوة  مةهابادة،  و  كوردستان 
و  كوردستان  ئةودةمى  توَيذةكانى  و  سةركردةكان  لةنَيوان  سياسى 

مةهاباد ضؤن راظة دةكةيت؟
و  جيهانى  دووةمى  جةنطى  هةَلطيرساندنى  كة  ئاشكراية   
شا  رةزا  ديكتاتؤرى  دةسةاَلتى  روخاندنى  و  ئَيران  داطيركردنى 
و هةَلوةشاندنةوةى ئةرتةش و دةزطا سةركوتكةرةكانى ديكةى 
هةروةها  و  لةئَيران  نوَيى  هةلومةرجَيكى  ثةهلةوى،  رذَيمى 
رؤذهةاَلتى كوردستاندا هَيناية ئارا كة زةمينةى بؤ كاروضاالكى 
شارى  و  موكريان  لةناوضةى  بةتايبةتى  كرد،  تةخت  سياسى 
و  شورةويى  راستةوخؤى  دةسةاَلتى  هؤيةى  بةو  كة  مةهاباددا 
لةطةَل  سنوريشى  هاتوضؤى  هةروةها  لَينةبو،  بةريتانييةكانى 
باش  هاندةرَيكى  ئةمةش  ئاوةاَلبوو،  كوردستاندا  باشورى 
حيزبى  وةك:  كورديى  رَيكخراوَيكى  ضةند  دامةزراندنى  بؤ  بوو 
»ذ.ك«  كورد  ذيانةوةى  كؤمةَلةى  ثاشتر  و  كوردستان  ئازاديى 

مافة  و  ئازاديى  بةديهَينانى  ئامانجيان  كة 
و  فاشيزم  دذايةتى  و  نةتةوةييةكان 
سةردةمى  نالةبارةكانى  ئاسةوارة  هةموو 
ثةهلةوى  رةزا  رةطةزثةرستى  ديكتاتؤرى 

بوو.
بةو  لةئَيران  كورد  طةلى  ضةشنة  بةم 
رزطارى  نةتةوةيى  لةناوبردنى  لة  طؤِرانة 
سود  هةوَليدا  ثَيداهاتةوةو  ئاهَيكى  بوو، 
لةو دةرفةتة وةربطرَيت كة هاتؤتة كايةوة 
جةنط  هاتنى  كؤتاي  لةثاش  بةهيوابوو  و 
هاوثةيمانان  فاشيزم،  لةطؤِرنانى  و 
سةبارةت  خؤيان  بةَلَينانةى  ئةو 
زؤردارى  نةهَيشتنى  و  طةالن  بةئازادى 
رَيطرتن  و  سةردةستةكان  نةتةوة 
ميليتاريستة  رذَيمة  لةسةرهةَلدانةوةى 
هارو دِرندةكان جَيبةجَى بكةن و لةجيهان 
سيستمَيكى  بؤ  مؤدَيلَيك  ناوضةكة  و 
بناغةى  لةسةر  كة  كايةوة  بَيتة  سياسى 
و  دةسةاَلت  دابةشكردنى  و  ديموكراتى 
رةطى  و  دامةزرابَيت  سياسى  بةشداريى 
و  كؤمةاَليةتى  و  نةتةوةيى  ضةوسانةوةى 
سايةشدا  لةو  و  بكات  ريشةكَيش  ئابورى 
طةلى كورد بةئازادى و مافة رةواكانى خؤى 
خؤى  مةرزوبومى  و  خاك  لةسةر  و  بطات 
بةشَيوةيةكى ئازاد و سةربةست بذى و جارَيكى ديكة دوضارى 
لةسةردةمى  كة  نةبَيتةوة  رةطةزى  ثاكتاوى  و  رةشةكوذى 

رةزاثةهلةويدا بة بةرباَلوى ئةنجامدرا.
ملمالنَيى  توندى  دةسثَيكردنى  و  جةنط  هاتنى  كؤتاي  ثاش 
بةريتانياو  و  لةاليةك  شورةويى  بةتايبةتى  زلهَيزةكان  نَيوان 
خؤى  كاريطةرى  ملمالنَيية  ئةو  ديكةوة  لةاليةكى  ئةمةريكاش 
دةيانويست  ئةمريكاية  و  بةريتانيا  هةرضى  هةبوو.  ئَيران  لةسةر 
سةركوتكةر  رؤذئاواطةرايى  و  ديكتاتؤرى  سيستمى  هةمان 
بؤ  خؤيان  ثَيطةيةكى  بكةنة  ئَيران  و  سةرثَى  بخةنةوة  لةتاراندا 
لةوالشةوة  شورةويى.  يةكَيتى  بةرذةوةندييةكانى  دذايةتى 
حكومةتى  سةر  فشارخستنة  لةثَيناو  مانؤِر  كةوتبوة  شورةويى 
باوةشى  بةرةو  بداتةوةو  لةبةرذةوةندييةكانى  ئاوِرَيك  تا  تاران 
رؤذئاوا مل نةنَيت. لةم بوارةشدا شورةويى هةوَلى قؤستنةوةى 
مةسةلةى  طرنطترينيان  كة  دةدا  ئَيرانى  الوازييةكانى  خاَلة 
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ضونكة  لةئَيران.  بوو  نةتةوايةتى  و  ضينايةتى  سةختى  سيستمى 
دةسةاَلتدارانى ئَيران و حكومةتة يةك لةدوا يةكةكانى ساَلةكانى 
قؤرخكةرةكان  بااَلدةستة  ضينة  بة  ثاش جةنطيش سةر  و  جةنط 
ستةمى  كَيشةى  ضارةسةرى  بؤ  بةرنامةيةكيان  هيض  و  بوون 
نةتةوايةتى طةالنى بندةستى ئَيران و هةروةها بَيدادى ئابورى و 

كؤمةاَليةتى و ضينايةتى نةبوو.
سياسى  رَيبةرايةتى  روداوانة  ئةم  بةرةوثَيشضونى  لةميانةى    
ثاشتر  و  ديموكرات  فيرقةى  شورةويى،  بةثاَلثشتى  ئازةر  طةلى 
دامةزراند،  ئازةربايجانيان  ديموكراتى  خودموختارى  حكومةتى 
كة  كوردستان  رؤذهةاَلتى  باكورى  هةرَيمى  كة  لةوكاتةشدا 
بؤ سةقز و سةردةشت  ئاراسةوة  لة  ناوضةى موكريانة و »هةر 
طؤِرانكاريية  بةهؤى  مةهابادة،  ناوةندةكةى  دةطرَيتةوة« 
سةرلةنوَى  لةسؤنطةى  و  رةزاشا  سةردةمى  كارطَيِرييةكانى 
ئَيران،  ئوستانةكانى  بةِرَيوةبةرايةتى  شَيوةى  داِرشتنةوةى 
ئازةربايجانى  دةطوترا   ثَيى  و  ئازةربايجان  سةر  خرابووة 

خؤرئاوا. 
لةكوردستانى  كورد  سياسى  رَيبةرانى  هةلومةرجةدا  لةم   
موكريان، لةسةرو هةموشيانةوة ثَيشةواى هةميشة زيندوو قازى 
بندةستى  بضنة  يةكةم:  بوون،  رَيطةدا  سَى  لةبةردةم  موحةمةد 
لةحكومةتةكةى  بةشَيك  ببنة  و  ديموكرات  فيرقةى  رَيبةرانى 
ئازةربايجان  ميللى  ئةنجومةنى  لة  كورسييةك  بةضةند  و  تةبرَيز 
ئازةرى  رَيبةرايةتى  دةستى  بازيضةى  ببنة  و  بن  رازى 
بوةستن  طؤِرانكاريانة  ئةو  شورةويخوا. دووةم: هةوَلبدةن دذى 
هةيئةتى  و  تازةكار  شاى  رةزا  محةمةد  تةختى  قوربانى  ببنة  و 
سَييةم:  لةئَيران.  رؤذئاوا  بةرذةوةندييةكانى  و  تاران  حاكمةى 
هةوَلى  و  بطرن  خؤياندا  كوردبونى  و  سةربةخؤيى  لةسةر  ثَى 
بةدةستةوةطرتنى دةسةاَلتى ميللى لةو بةشةى كوردستاندا بدةن 
كَيشةى  ضارةسةركردنى  ذَيربارى  بهَيننة  ناوةندى  حكومةتى  و 

نةتةوايةتى و ديموكراتيزةكردنى ئَيران.
و  دامةزراند  يان  كوردستان«  ديموكراتى  »حيزبى  هةربؤية   
دروشمى »ديموكراتى بؤ ئَيران و خودموختارى بؤ كوردستان«يان 
لة  كورد  طةلى  سياسى  رَيبةرانى  لَيرةشةوة  بةرزكردةوة، 
مةهاباد رَيطةى سَيهةميان هةَلبذارد و لة 2ى رَيبةندانى 1324ى 
ديموكراتى  ميللى  »جمهوريةتى  دامةزراندنى   جاِرى  هةتاويدا 
سياسى  سةركردايةتى   كة  بِريارةى  ئةو  دا،  كوردستان«يان 
ئازةرى و تةنانةت شورةوييةكانيش ئاواتيان بؤ دةخواست و لة 

ناخةوة حةزيان ثَيدةكرد.
ئةزمونى  دووةمين  كوردستان  جمهوريةتى  راستيدا  لة    
هاوضةرخ  مَيذووى  لة  كوردة  طةل  نةتةوايةتى  حوكمِرانيةتى 
ويةكةمين ئةزمونة لة رؤذهةاَلتى  كوردستان كةلة ماوةى تةمةنى 

كةمتر لة ساَلَيكدا دةسكةوتى بَيوَينةى بؤ كورد هَينايةدى. 
تَيكِراى  مَيذوونوسة  رةسةنةكان بةضاوَيكى جيا لة    بةطشتى  
نةتةوايةتييةكةى  دةسةاَلتة  دةِرواننة  ئازةربايجان  حكومةتةكةى 
كورد  لة مةهاباد، دةسةاَلتة  كوردييةكة  دةسةاَلتَيكى  ميللىليبراَل 
بةرقةرار  تَيدا  ئايينى   و  ئازادى سياسى  باش  تارادةيةكى  بوو،  
بة  هةستى  مةهاباددا   دةسةاَلتةكةى   سايةى   لة  خةَلكى   بوو، 
لةو  هَيندَيك  بةشَيوةيةك  دةكرد،  وَينة  كةم  ئارامييةكى  و  هَيمنى 
رووةوة زَيدةرؤييان  كردووةو  نوسيويانة »طورط و مةِر ثَيكةوة 

ئاوى خواردؤتةوة«. 
سايةى  لة  سياسى  و  مةزهةبى  و  نةتةوةيى  ستةمى       
فةرمانِرةوايةتى كوردى هةَلطيرا، سةركوتى سياسى و دةمكوت 
هةمووكةس  ثَينةدةكرا،  هةستى  جمهوريةتةكة  نةيارانى  كردنى 
لة  كةسَيك  تةنها  ساَلةدا  ئةو  لةماوةى  كةضى  ضةكداربوون 

مةهاباد كوذراوة كةئةويش سةركردايةتى كورد لَيى بةرثرسيار 
بوارة  لة  جمهوريةت  سودمةندانةى  كارة  ئةو  هةموو  نيية، 
ثرشنطدارى  رووى  ئةنجاميدان  خةَلكةكة  ذيانى  جياوازةكانى 
لة  كوردستانن  ديموكراتى  حيزبى  دةسةاَلتدارَيتى  قؤناغةى  ئةو 

مةهاباد و دةوروبةرى.
محةمةد  قازى  كة  لةبيربضَيت  ئةوةمان  نابَيت  ترةوة  لةاليةكى   
نوَيى  مؤدَيلَيكى  كوردستان،  يان  جمهوريةت  سةرؤكى 
سةركردايةتى سياسى كورد بوو، ئةو نةك وةك شَيخ عوبةيدواَلى 
خاوةن  و  تةريقةتى  شَيخَيكى  ثيران  سةعيدى  شَيخ  و  نةهرى 
و  عةشيرةت  سةرؤك  سمكؤش  وةك  نة  بوو،  موريد  خانةقاو 
خاوةنى دةستة ضةكدارى خَيَلةكى بوو. لةراستيدا قازى محةمةد 
ناوبانطى  و  كؤمةاَليةتى  ثلةوثايةى  و  زانايى  و  لَيهاتويى  بةهؤى 
بضَيتة  كة  رةخسا  بؤ  هةلةى  ئةو  بنةماَلةكةى  تَيكؤشةرانةى 

بةرزترين لوتكةى دةسةاَلتدارَيتى. 
ئةم  رؤذهةاَلت  لةكوردستانى  جارة  يةكةمين  هةربؤية   
سةرؤكة  و  ئاغا  و  خان  و  مةيدان  بَيتة  سةركردايةتيية  نؤرمة 
خَيَلةكييةكانى وةك حةمةرةشيدخانى بانةو عومةرخانى شكاك و 
تةنانةت مةال مستةفا بارزانيش سةرى بؤ دانةوَينن و بةطةورةى 

خؤيانى ثةسةند بكةن.
 ديارة كةسانَيكى وةك قةرةنى ئاغاى مامش و مام عةزيزى كوِرى 
دةسةاَلتدارَيتى  نوَييةى  فؤرمة  ئةو  ديبوكرى  ئةسعةد  ئةمير  و 
كورديان بؤ قوت نةدةضو، ئةوان ثَييان وابوو ئةو فؤرمة نوَييةو 
بةهؤى  كؤمةاَليةتى  ثايةى  ثلةو  ثةرةطرتنى  و  سياسى  ضاالكى 
ثَيشةوا  بة  ئيرةييان  هةر  نةك  بةوةش  شورةوييةكانة،  ثاَلثشتى 
لة  بةَلكو  دةكرد،  كتوثِرى  و  خَيرا  دةركةوتنى  و  محةمةد  قازى 
بةردةوامبونى  وابوو  ثَييان  دةسَلةمانةوةو  دةسةاَلتةكةشى 
و  كؤمةاَليةتى  ثايةى  ثلةو  بةزيانى  ئايندةدا  لة  دةسةاَلتة  ئةو 
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بةرذةوةندييةكانيان دةشكَيتةوة. هةربؤية بةشَيك لةو سةرخَياَلنة 
مةال  وةك  مةزهةبى  كةسَيكى  ضةند  و  لةبازرطانان  هَيندَيك  و 
سةركردايةتيية  لةو  ثشتطيرى  نةبون  ئامادة  مةنطوِريش  خةليلى 

نوَيية و سةركردايةتييةكةى بكةن.
كاتى  بةشَيوةيةكى  ناضاربوون  لةوانةشى  هَيندَيك  تةنانةت    
ثشتى ثَيشةواو دةسةاَلتةكةى بطرن، لةبنةوة بةهؤى ثةيوةندييان 
خؤيان  ثاشةكشةى  هَيَلى  ئةمريكييةكانةوة  ئينطليزو  و  بةتاران 
مسؤطةر كردبو، ئةوةش ناتةباييةكى قوَلى لة ريزةكانى طةلى كورد 
و دووروييةكى الى هَيندَيك لةرَيبةرايةتى حيزبى و سةركردةيى 
ثَيكهَينا بوو، ناتةواوييةكى وا كة لةطةَل تَيكِراى فاكتةرة هةرَيمى و 
نَيودةوَلةتى ونَيوخؤييةكانى ديكةدا، بناغةى كؤمارى مةهاباديان 
بنكوَلكردو دواجار ثَيشةواى بَينةواى كورديان ناضاركرد لةثَيناو  
ثاراستنى خةَلكى مةهاباد و رَيطرتن لةوَيرانكردنى شارةكة بةثةلة 
دةستةودامَينى  بِرواو  شاهةنشاييةوة  ئةرتةشى  بةثيرى  خؤى 
كة  بَيت  ضوار  لةشكرى  فةرماندةى   هومايؤنى«  »سةرتيث 
نةيةَلَيت  خَيَلةكانى دذ بةكؤمار بضنة نَيو مةهاباد و لةشكر خؤى 
ئةو هةنطاوة بنَيت. ئةوةبوو لة سةرماوةرزى 1325دا دواى ثَينج 
ساَل ئةرتةش طةِرايةوة شارى مةهاباد و كؤمارة كوردييةكةش 
كؤنةثةرستى  بااَلدةستى  و  زلهَيزةكان  ملمالنَيى  بةقوربانى  بوو 

ئَيرانى و ناتةبايى نَيوخؤ.
بةسةر  ئاَلوطؤِرَيك  ض  ترى  هاوِرَييانى  و  ثَيشةوا  شةهيدبونى  دواى    
رَيبةرايةتى  هات؟  رؤذهةاَلت  لة  كوردى  بزافى  و  كورد  كؤمةَلطاى 
حيزبى ديموكرات ضؤن توانى جَيطاى كةسَيتى كاريزماتيكى ثَيشةوا ثِر 

بكةنةوة؟ 
ئَيران  لةشكرى  طةِرانةوةى  و  كوردستان  كؤمارى  روخاندنى   
و  ديموكراتى  جواَلنةوةى  لة  مةزنى  طورزَيكى  مةهاباد  بؤ 
طةالنى  نةتةوةيى  تَيكؤشانى  و  خةبات  و  لةئَيران  ئازاديخوازى 
بندةست، بةتايبةتى كورد لةواَلتدا وةشاند و زةمينةى طةِرانةوةى 
دةستيثَيكردةوة،  سياسى  سةركوتى  و  ناوةند  ديكتاتؤريةتى 
سياسى  رَيبةرايةتى  وَيزةى  كةوتنة  تاران  دةسةاَلتدارانى 
ديموكراتى  حيزبى  سةركردايةتى  بةرضاوى  بةشَيكى  و  كورد 
دادطاى  و  سَيدارة  شوَين  لةضةندين  و  هةَلواسى  كوردستانيان 
سةرثَيييان دامةزراند، كةوتنة طرتن و راوةدونانى ئازاديخوازانى 

كورد و زيندانييةكانيان لَى ثِر كردن.

لَيدةكرا  ئةوةيان  طومانى  دوورخستةوةكة  ئةوانةيان  هةموو   
سةربازى  رذَيمَيكى  و  بوبن  محةمةد  قازى  و  كؤمار  اليةنطرى 

سةركوتكةريان لة مةهاباد دامةزراند.
توشى  كوردى  جواَلنةوةى  لةناكاوة  مةنفيية  طؤِرانة  ئةم    
هةَلوةشا،  بةتةواوةتى  ديموكرات  حيزبى  كرد،  مةزن  قةيرانَيكى 
ئةوانةشى لةكوشتن و طرتن و دورخستنةوة رزطاريان ببو، يان 
لةضاالكى  وازيان  و  دانيشتون  خؤيان  لةماَلى  ياخود  هةاَلتبون 
سياسى و نةتةوةيى هَينابوو، ثاشماوةى نةسلى يةكةمى حيزبى 
ديموكرات طةشتبونة ئةو بِروايةى كة لة سايةى ئةو هةلومةرجة 
ناتوانرَيت  كؤماردا  روخاندنى  ثاش  نَيودةوَلةتييةى  و  نَيوخؤيى 

كار بؤ تَيكؤشانى سياسى و نةتةوايةتى بكرَيت.
 لةاليةكى ترةوة ئةو فةزاى سةركوت و توندوتيذيةى دةسةاَلتى 
كورد  طةنجانى  و  الوان  بؤ  خوَلقاندى،  لةكوردستان  ناوةندى 
و  ببون  ثةروةردة  ئازاديدا  لةسةردةمى  ئةوانةى  نةدةضو،  قوت 
دةكردن  بَيزارى  ئةرتةش  شؤظَينيستةكانى  فةرماندة  رةفتارى 
طوم  لةبةرضاو  كورديان  سةركردةكانى  هةَلواسينى  ديمةنى  و 
نةبوون  ملكةضكردن  ئامادةى  دةستةية  ئةم  هةربؤية  دةبوو، 
ئةوةى  بؤ  وةربطرن  دةرفةتَيك  هةر  لة  سود  ئامادةبوون  و 
نؤكةرو  و  ناوةندى  رةطةزثةرستى  دةسةاَلتى  دذى  سةرلةنوَى 
دةستثَيبكةنةوةو  نهَينى  سياسى  تَيكؤشانى  ضَلكاوخؤرةكانى، 
حيزبى ديموكرات زيندو بكةنةوة، الوة زيندوكةرةوةكانى حيزبى 
عةزيزى  ئيسحاقى،  عةبدواَل  سوَلتانيان،  »رةحيم  ديموكرات: 

يوسفى، عوبةيدواَلى ئةيوبيان« بوون. 
جموجوَل  كةوتنةوة  كؤمار  روخاندنى  ثاش  ساَلَيك  ئةمانة    
لة  يةكَيك  بةاَلم  راطةياندةوة،  حيزبيان  دامةزراندنةوةى  و 
كةموكورتييةكانى ئةم قؤناغة نةبونى سةركردايةتييةكى تؤكمةو 
ئةو بؤشايية بوو كة لةبةينضونى رَيبةرانى »نةسلَى«ية كةمى حيزب 
ئةندامانى  قةيرانة  لةم  بؤ رزطاربون  دروستى كردبوو، هةربؤية 
رَيبةرايةتى نوَى بِريارياندا ثةنا بؤ حيزبى تودةى ئَيران بةرن، ئةو 
حيزبى تودةيةى كة لةسةرةتادا ئاوِرى لةو رَيبةرايةتيية نةدايةوة، 
نةوتى  ثةرةطرتنى جواَلنةوةى خؤماَليكردنى  لةطةَل  ثاشتر  بةاَلم 
و  لةكوردستان  ئاوِر  هةر  نةك  بِرياريدا  تودةش  حيزبى  ئَيران، 
حيزبة ديموكراتةكةى بداتةوةو هاوكارييان بكات، بةَلكو هةوَليدا 
و  لةرووى سياسى  و  بكاتة شانةيةكى خؤيى  ديموكرات  حيزبى 
تَيكؤشانى  و  ماندوبون  و  بدات  طرَى  بةخؤيةوة  تةشكيالتييةوة 
دذ  هةَلوَيستة  و  ناجَيطير  سياسةتة  راذةى  بخاتة  كورد  الوانى 

بةيةكةكانى  خؤى لة تاران.
بووة  و  طةياند  ديموكرات  بةحيزبى  مةزنى  زيانَيكى  ئةوةش   
تةسليمكردنى  و  كورد  نةتةوايةتى  خواستى  ثاشةكشةى  هؤى 
ئااَلى نةتةوايةتى بةذمارةيةك كؤلكة ماركسيستى و شؤفَينيستى 
راستةقينة  رةهةندة  لة  هؤ  زؤر  لةبةر  ئةوانةى  لةتاران،  فارس 
ئةوةش  نةدةطةيشتن.  كورد  كَيشةى  مَيذوييةكانى  و  سياسى 
كورد  ديموكراتى  الوةكانى  رَيبةرة  تا  رةخساند  زةمينةيةكى 
ئةويش  ضةث  بةرةو  دووربكةونةوةو  نةتةوايةتى  لةتَيكؤشانى 

بةشَيوازة تودةيية شورةويخوازةكةى ملبنَين.
  كارةكةى ئَيوة لةسةر »ئةحمةد تؤفيق« كارَيكى شاز و جَيطاى رَيزة بؤ 
مَيذووى كورد، بةِراى ئَيوة »ئةحمةد تؤفيق« لةبزافى كوردى رؤذهةاَلت 
خاوةن ض ثَيطةيةكة؟ رؤَلى ئةم كةسايةتيية لةضركةساتةكانى روخاندنى 

كؤمار ضؤن هةَلدةسةنطَينيت؟ 
تؤفيق  ئةحمةد  تَيكؤشانى  و  لةذيان  تابةقوَلى  بؤخؤشم  من   
وَينةيةكى  نةيارةكانيدا،  نوسراوى  كاريطةرى  لةذَير  نةمكؤَليوة، 
شَيواوم لةو كةسايةتيية وةرطرتبو، تةواو وةك ئاغايةكى دَلرةقى 
سةرخوانى  حازرخؤرى  دَلسؤزو  بةكةسانى  دذ  و  خؤثةرست 

   عةبدواَلى ئيسحاقى »ئةحمةد تؤفيق« ثَيشمةرطةي كوردستان
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جَيطةى  ئةوةش  ثَيشضاو،  دةهاتة  مستةفام  مةال  رازاوةى 
مَيذوونوس  جار  هَيندَيك  دةطونجَيت  ضونكة  نيية.  سةرسوِرمان 
بةهؤى سةرضاوةى ناراست و زانيارى هةَلبةستراوةوة بةهةَلةدا 
لَيكؤَلينةوةم لة ذيان و خةباتى  بضَيت، بةاَلم ثاش ئةوةى وردتر 
ئةو كةسايةتيية كرد، ناراستى هَيندَيك لةو سةرضاوانةو نةزةرى 

ثَيشوى خؤشم بؤ دةركةوت.
عةبدوالى  كة  دةيسةلمَينن  مَيذووييةكان  بةَلطة  بةهةرحاَل،     
ئيسحاقى »ئةحمةد تؤفيق« كوردَيكى نةتةوةثةروةرى ئازاديخواز 
و مرؤظَيكى تَيكؤشةرى دَلسؤز و راستطؤ و دَلثاك و دةسثاك و 
خةمخؤرى طةلةكةى بووة، هةموو ذيانى لةثَيناوى نةتةوةكةى و 
ئازادى كورد و دذى دوذمنانى طةلةكةى و ناثاكان بةختكردووة، 
تةنانةت ثاش طرتن و ئةشكةنجةدانيشى لةاليةن بةعسيية فاشستة 
خؤى  تَيكؤشانى  و  رابردوو  لة  مويةك  هَيندةى  عةرةبةكانةوة، 

ثةشيمانى دةرنةبِرى و سةربةرزانة روبةِروى مةرط بووةوة.
طومناوى   قارةمانى  ثَيشمةرطةيةكى  »ئةحمةدتؤفيق«  لةراستيدا   
زيندوكردنةوةى  بؤ سةرلةنوَى  زؤريدا  هةوَلَيكى  نةتةوةكةيةتى، 
تَيكؤشا  زؤر  رادةيةكى  تا  ثاشتر  ديموكراتى كوردستان،  حيزبى 
بؤ ئةوةى ثشتيوان بؤ ئةو حيزبة ثةيدا بكات و لةذَير باَلى حيزبى 
بَينَيتةدةر و بيرى كوردستانى شؤِرشطَيِرانة لةناوحيزبدا  تودةى 
بةرَيتةثَيش، نةك هةرئةوة، بةَلكو ئةحمةد تؤفيق يةك لةو رابةرة 
لةهَيزة  بةرةيةكى  دامةزراندنى  خولياى  كة  كوردة  كةموَينانةى 
سياسى و رَيكخراوةكانى سةراسةرى كوردستانى لةسةردا بوو 

و كارى بؤ دةكرد.
   ئةحمةد تؤفيق لةو الوانة بوو كة لةسايةىضاالكيية سياسييةكانى 
كؤمةَلةى »ذ.ك« و ثاشتر كؤمارى ميللى كوردستاندا ثةروةردة 
كة  بوو  بةسةرةوة  براطةورةى  كاريطةرى سةيد محةمةدى  ببو، 
بوو. روخاندنى كؤمار  ئةفسةر  ديموكراتدا  ثَيشمةرطةى  لةهَيزى 
و لةسَيدارةدانى رَيبةرانى و طرتن و زيندانيكردنى براطةورةكةى 
بةدذى  ئةستورى  رقَيكى  و  كرد  ئةحمةددا  لةدَلى  قوَلى  برينَيكى 
كوردستان  داطيركةرةوةى  و  كوردكوذ  شاهةنشاهى  رذَيمى 
روخاندنى  بةسةر  ساَلَيك  لة  كةمتر  هةربؤية  دروستكرد.  لةال 
كؤماردا تَيثةِرى بوو كة لةطةَل ضةند الوَيكى خوَينطةرمدا حيزبى 
ميتنطةكانى  و  خؤثيشاندان  تةواوى  لة  ذياندةوةو  ديموكراتيان 
سةردةمى ثةرةطرتنى بزافى ميللى ديموكراتيكى بةرةى نيشتيمانى 
فاشيزمةكان  دةربارضيية  و  شاهةنشاهى  رذَيمى  دذى  ئَيرانيدا 

جةماوةريان ئاراستة كرد و هاتنة مةيدان.
»ئةحمةد  بة  دذ  كريم حسامى  كاك  و  قاسملو  دكتؤر  دذايةتييةكانى    
تؤفيق« بةِراى ئَيوة ئةنجامى رةنطدانةوةى دوو ئايدؤلؤذى ضةث و راست 
ض  بارزانى  مةالمستةفا  و  ثارتى  اليةنةكان؟  دةسةاَلتخوازى  يان  بوو 

رؤَلَيكيان لةم ناوةندةدا هةبوو؟ 
  طومانى تَيدا نيية كة كةسايةتى ئةحمةد تؤفيق لةنوسين و لَيدوانة 
بةدناوكردنيش  جار  هَيندَيك  و  شَيواندن  توشى  جياوازةكاندا 
باش  كة  كةسانَيكةوةن  لةاليةن  نوسينانة  لةو  هَيندَيك  بؤتةوة، 
ئاطادارى هةَلسوِران و تَيكؤشانى ئةو كةسايةتيية نةبوون، هَيندَيك 
حيزبيانةن  كاديرة  لةو  بةشَيك  و  سياسى  نةيارانى  لةوانةش 
نةتةوايةتى  بزافى  نَيو  ناكؤكييةكانى  ثةيدابوونى  ثاش  كة 
ئةحمةد  دةرثةِراندنى  بؤ  قؤَليان  عَيراق  بندةستى  كوردستانى 
راثؤرتةكانى  لَيهةَلماَلى،  ديموكرات  حيزبى  لةرَيبةرايةتى  تؤفيق 
بةدناوكردنى  بةناهةق  لة  بةدناوة  دةزطا  ئةو  رؤَلى  ساواكيش 
ئةحمةد تؤفيق دا دةردةخةن، جطةلةوةى كة شيوعييةكانى عَيراق 

و تودييةكانى ئَيرانيش لةو بوارةدا رؤَلى خؤيان هةبووة.
هاوِرَى  و  تؤفيق  ئةحمةد  نَيوان  ناكؤكييةكانى  بة  سةبارةت      
حيزبييةكانى وةك عةبدولرةحمانى قاسملؤ و كةريمى حيسامى و 
ئةوانةى دواى بةستنى كؤنفرانسى سَييةمى حيزب رَيبةرايةتييان 
ئةو  راستة  هةبوون،  جؤر  جؤراو  هؤكارى  دةست  طرتة 

كةسايةتييانة هةريةكةيان تايبةتمةندى خؤيان هةبووة و شَيوازى 
رةوتى  بةاَلم  بووة،  جياواز  لةيةكترى  كاركردنيان  بيركردنةوةو 
ديموكراتى  حيزبى  نالةبارةى  هةلومةرجة  ئةو  و  روداوةكان 
و  ناكؤكى  بؤ  طؤِرى  جياوازيانةى  و  تايبةتمةندى  ئةو  تَيكةوت 
روداوى  لةدواى  ناكؤكيانة  ئةو  سةرةتاى  توند.  ناتةباييةكى 
موسةددةق  دكتؤر  حكومةتةكةى  روخاندنى  و   1332 طةالوَيذى 
و رؤَلى مةنفى حيزبى تودة دةستثَيدةكات. ثاش طرتنى ئةندامانى 
رَيبةرايةتى حيزبى تودة و دانثَيدانانةكانيان بةخةتابارى و كارى 
حيزبى  سةركردايةتى  كؤميتةى  شورةويى،  بؤ  سيخورييان 
حيزبى  لةطةَل  خؤى  ثةيوةندى  بِرياريدا  كوردستان  ديموكراتى 

تودة ببضِرَيت و سةربةخؤ كارى خؤى بكات.
 هةر لةو ماوةيةدا ئةحمةد تؤفيق سةردانى باشورى كوردستان 
شيوعييةكان  و  ثارتى  نَيوان  ملمالنَيى  طةرمةى  لةوَى  دةكات، 
بوو، رَيبةرايةتى شيوعييةكانى عَيراق لةو دةمةدا لةدةست ضةند 
نةتةويي  و  كؤنةثةرست  بةحيزبَيكى  ثارتييان  كة  بوو  عةرةبَيكدا 
لةقةَلةمدةدا. ديارة ئةو مةسةلةية كاريطةرى فيكريى خؤى لةسةر 
عةبدواَلى ئيسحاقى هةبوو كة هةرلةوَى ناوى »ئةحمةد تؤفيق«ى 

وةك ناوى حيزبى بؤخؤى دانابوو.
رذَيمى  روخاندنى  و  عَيراق  طةالوَيذى  14ى  شؤِرشى  ثاش    
قاسم،  بةرَيبةرايةتى  عَيراق  كؤمارى  دامةزراندنى  و  ثاشايةتى 
بينى  بةخؤيةوة  لةناكاوى  طؤِرانَيكى  لةعَيراق  سياسى  فةزاى 
كوردى  نةتةوايةتى  شةثؤلى  ثةرةسةندنى  طرنطترينيان  كة 
ثاشتر  و  كورد  طةلى  بةمافةكانى  نوَى  حكومةتى  داننانى  ثاش 
ضاالكيية  دةسثَيكردنى  و  بارزانى  مستةفاى  مةال  طةِرانةوةى 
سياسييةكانى ثارتى ديموكراتى كوردستان و رَيكخراوى »كاذيك« 
مستةفا  مةال  بة  ئةحمةد  بةردةوامى  ثةيوةندى  و  نزيكى  بوو. 
فيكرى  لةسةر  خؤيان  شوَينى  تر  هَيندةى  كاذيك  ئةندامانى  و 
بةضاوَيكى  بكاتةوةو  بير  كوردستانيانة  وايانلَيكرد  داناو  ئةحمةد 
كة  خؤبةماركسيزانانةى  و  كؤمؤنيست  ئةو  نةِروانَيتة  دؤستانة 
نةتةوايةتييان بةشةرمةزارى ناودةبرد و كَيشةى طةلى كورديان 

ثَى مةسةلةيةك نةبوو.
    هةر لةو ماوةيةدا بوو كة عةبدولرةحمان قاسملو بِريارى حيزبى 
دةشكَينَيت و ثةيوةندى بةحيزبى تودة دةطرَيتةوة، لةسةردانَيكيدا 
ثاش  دةطيرَين،  سمايل  بةناوى  ئامؤزايةكى  لةطةَل  تاران  بؤ 
لةكوردستان  تازة  كة  ساواك  دةزطاى  بؤماوةيةك،  بةربونيان 
سةر  بؤ  سةرتاسةرى  هَيرشَيكى  و  لَيدان  بؤ  كار  دادةمةزرَيت  

حيزبى ديموكراتى كوردستان دةكات. 

ئةحمةد تؤفيق لةو الوانة بوو كة لةسايةىضاالكيية 

سياسييةكانى كؤمةَلةى »ذ.ك« و ثاشتر كؤمارى 

ميللى كوردستاندا ثةروةردة ببو، كاريطةرى سةيد 

محةمةدى براطةورةى بةسةرةوة بوو كة لةهَيزى 

ثَيشمةرطةى ديموكراتدا ئةفسةر بوو. روخاندنى كؤمار 

و لةسَيدارةدانى رَيبةرانى و طرتن و زيندانيكردنى 

براطةورةكةى برينَيكى قوَلى لةدَلى ئةحمةددا كرد و 

رقَيكى ئةستورى بةدذى رذَيمى شاهةنشاهى كوردكوذ و 

داطيركةرةوةى كوردستان لةال دروستكرد.
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 ثَيش ئةوةى ثةالمارةكة  دةستثَيبكات سمايلى قاسملو كة ناوى 
»حوسَين«ى لةخؤى نابوو، لةطوندى »نَيزةرؤ«ى بانة دةكةوَيتةوة 
داوى ساواكةوة، ناوبراو بةهؤى هاندانى تودةييةكانى زيندانةوة 
كة  ئامؤزاى  عةبدولرةحمانى  لة  توِرةبوونى  بةهؤى  يان  بَيت 
بةجَينةهَيناوة،  بةَلَينةكةى  داوةو  دةرةوةى  ناردنة  بةَلَينى  ثَيشتر 
هةرضى هةيةو نيية لةسةر تةشكيالتى حيزبى ديموكرات دةيداتة 
ثةالمارةكةيان  زانياريانة  ئةو  وةرطرتنى  ثاش  ئةوانيش  ساواك، 
دةكةن  ئامادة  طورزَيك  بؤ  خؤيان  تاكو  دوادةخةن  ماوةيةك 
لةخةزةَلوةرى  ئةوةشيان  بكات،  ريشةكَيش  لةبنةوة  حيزب  كة 
قِرانى«  »حيزبى  ناوى  ساَلة  ئةو  هةربؤية  دى،  بؤهاتة  1338دا 

ضووة سةر.
بؤ  كورد  ثةنابةرانى  شااَلوى  ساواك،  ثةالمارةكةى  ثاش     
ئةو  يةكةمى  خةمخؤرى  دةستيثَيكرد،  كوردستان  باشورى 
تؤفيق« بوو كة دةبواية جَيطاو رَيطةو  لةوَى »ئةحمةد  ثةنابةرانة 
نان و حةوانةوةيان بؤ دابين بكات، هةلومةرجَيكى وا كة دؤخةكةى 
سةركردةيى  كؤميتةى  ئةندامانى  كردبوو.  ئاَلؤز  نالةبارو  تةواو 
حيزب لةباشورى كوردستان تةنيا »ئةحمةد تؤفيق«يان مابوةوة. 
لةطةَل  ئةوروثا،  ضوبوة  ثَيشتر  كة  قاسملو  عةبدولرةحمانى 
تودةييةكان  بةغداد،  هاتنة  تودة  حيزبى  لةرَيبةرانى  ذمارةيةك 
زيندو  بؤ  كار  و  وةرطرن  هةلومةرجةكة  لة  سود  دةيانويست 
كردنةوةى تةشكيالتةكانى خؤيان لةئَيران بكةن، لةو رووةشةوة 
دةيانويست سود  لةو تودةييخوايانةى كورد بكةن بؤ كشانةوةى 
حيزبى ديموكراتى كوردستان بؤ ذَير ركَيفى حيزبى تودة. بؤ ئةم 
مةبةستةش دةرثةراندنى ئةحمةد تؤفيق و بَيكاريطةركردنى لةناو 
عةبدولرةحمانى  بوو،  تودة  حيزبى  ثيالنَيكى  حيزبدا  ئةندامانى 
قاسملؤ و كةريمى حيسامى دةبواية  جَيبةجَيكةرى ئةو ثيالنة بن، 
ئةوان لة بةغداوة  بيريان لةدةركردنى بةياننامةيةك كردةوة كة 
كةسَيكى  تؤفيق وةك  ئةحمةد  ديموكراتةوة  بةناوى حيزبى  تَييدا 
بة  ثةيوةندى  تةنيا  ملمالنَيية  ئةم  بناسَينن،  لةحيزب  دةركراو 
و  ديموكرات  حيزبى  كارى  مةيدانى  ضونكة  نةبوو،  ئَيرانةوة 
لةوَيش  كوردستان.  باشورى  و  عَيراق  ثةِريبونةوة  ئةندامةكانى 
توندوتيذيدا  لةوثةِرى  سياسييةكان  جياوازة  هَيزة  ملمالنَيى 
ثارتى  بنكوَلكردنى  هةوَلى  لةبنةوة  عَيراق  شيوعييةكانى  بوو. 
رَيطة  تةشكيالتييةوة  لةرووى  دةيانويست  دةداو  ديموكراتيان 
نةتةوايةتى  باَلى  بارزانى و  لةثةرةسةندنى بطرن. مةال مستةفاى 

شيوعييةكان،  مانؤِرى  رووبةروبونةوةى  بؤ  كةوتنةخؤ  ثارتى 
قرتاند  باَلى هةمزةيان  ثَيكردو  ثارتييةوة دةستيان  لةنَيو  لةثَيشدا 
مستةفا  مةال  ثاشتر  ثارتى،  سكرتَيرى  كراية  ئةحمةد  ئيبرايم  و 
بة  دذ  ثيالنَيك  بة  تؤفيق  ئةحمةد  بة  دذ  تودةييةكانى  ثالنةكةى 
كورد و كوردايةتى داية قةَلةم. ضونكة بؤخؤى ئومَيدَيكى طةورةى 
ئةحمةد  كوردانةى  دَلسؤزى  و  بزؤز  و  ضاالك  بةرَيبةرايةتى 
تؤفيق بوو و نةيدةخواست جَلةوى ئةو حيزبة بكةوَيتةوة دةستى 
تودة، هةربؤية مةال مستةفا راستةوخؤ بةقازانجى ئةحمةد تؤفيق 
نةك  هةَلوةشاندةوةو  تودةى  حيزبى  ثيالنةكةى  و  مةيدان  هاتة 
بةَلكو  كرد،  و حيسامى  قاسملؤ  لة  راستةوخؤى  هةِرةشةى  هةر 
بؤخؤى هةستا ضووة بةغدا و سةرةتا قاسملؤ و ثاشتر حيسامى 

لةعَيراق وةدةرنا.
 زؤرجار هةوَلدراوة بةدةر لةثةرةسةندنى هةلومةرجة مَيذووييةكة 
نَيو  ناكؤكييةكانى  هةروةها  و  هةَلسوِران  و  ئاكار  جياوازى 
هَيندَيك  لَيكبدرَيتةوة،  كوردستان  ديموكراتى  حيزبى  رَيبةرايةتى 
بَى وردبوونةوة يةكسةر تؤمةتى بةرضاوتةنطى و راستِرةوى و 
بةستراوةييان خستؤتة ئةستؤى ئةحمةد تؤفيق و عةبدولرةحمانى 

قاسملؤشيان بة سةربةخؤخواز و ضةثَيكى نموونةيى داناوة.
ناكرَى،  لةسةر  قةزاوةتى  بةئاسانى  هَيندة  مةسةلةكة  لةراستيدا   
ديموكرات  حيزبى  نالةبارةى  ضةشنة  بةو  لةهةلومةرجَيكى 
نةبوونى  ئاوارةيةو  ئةو هةموو  بةبوونى  لةباشورى كوردستان، 
فةزايةكى سالم، سةربةخؤيى حيزبى كارَيكى سةخت بوو، هةرضى 
هاوسةنطةرى  و  هةماهةنطى  و  دؤستايةتى  بوو  تؤفيق  ئةحمةد 
باشورى  نةتةوةيييةكانى  رَيكخراوة  و  مستةفا  مةال  لةطةَل 
كوردستانى وةك ثارتى و كاذيك ثَى بةجَى نةبوو، لةبةرامبةردا 
هاوسةنطةرييان  و  هاوكارى  هاوبيرانيان،  حيسامى  و  قاسملؤ 
بوو.  ثَىراست  رادمنيشدا  و  كةيانورى  و  كامبةخش  لةطةَل 
بؤ  شؤِرشطَيِرانة  ضةكدارانةى  بةخةباتى  بِرواى  تؤفيق  ئةحمةد 
سةربةخؤيى كوردستان و روخاندنى رذَيمى شاهةنشاهى هةبوو، 
بةرذةوةندييةكانى  بة  ببةسترَيتةوة  خةباتة  ئةو  نةبوو  مةرجيش 
رؤذئاوا  سةرمايةدارةكانى  دةوَلةتة  بة  دذ  و  شورةويى  يةكَيتى 

بَيت. 
قازى  كةسايةتى  كاريطةرى  لةذَير  ثَيشتر  كة  تؤفيق  ئةحمةد   
ثَيشمةرطانةو  كارى  ثةرةسةندنى  بةهؤى  ثاشتر  بوو،  محةمةددا 
بةشدايكردنى حيزبى ديموكرات لةسةنطةرى كوردايةتى شؤِرشى 
ئةيلولدا، ئةحمةد زياتر كةوتبوة ذَير كاريطةرى كةسايةتى سمايل 

ئةحمةد تؤفيق كة ثَيشتر لةذَير كاريطةرى 

كةسايةتى قازى محةمةددا بوو، ثاشتر بةهؤى 

ثةرةسةندنى كارى ثَيشمةرطانةو بةشدايكردنى 

حيزبى ديموكرات لةسةنطةرى كوردايةتى 

شؤِرشى ئةيلولدا، ئةحمةد زياتر كةوتبوة ذَير 

كاريطةرى كةسايةتى سمايل خانى سمكؤ و مةال 

مستةفا و رَيبةرة جةنطاوةرةكانى كورد



95 ذمارة )4( نيسانى 2010

خانى سمكؤ و مةال مستةفا و رَيبةرة جةنطاوةرةكانى كورد.
و  نيية  كةموكورتى  بَى  تؤفيق  ئةحمةد  كةسايةتى  لةراستيدا    
لَيطرتنن،  رةخنة  شايةنى  حيزبييةكانيشى  و  سياسى  بؤضونى 
وةك  دةطونجَيت  حيزبةكةيدا  نةيارانى  لةطةَل  هةَلسوِرانى 
رَيكخراوة  و  حيزب  حيزبييةكانى  رَيبةرة  زؤربةى  يان  تةواو 
رةخنة  ناوضةكة  و  رؤذهةاَلت  بندةستى  طةالنى  سياسييةكانى 
هةموو  ثةسةندكردنى  بؤ  ثاساو  نابَيتة  ئةوة  بةاَلم  هةَلبطرَيت، 
ئةو هةواَلنةى بؤ بةدناوكردنى ئةو كةسايةتيية لةاليةن نةيارانى 
ديموكراتى  حيزبى  رَيبةرايةتى  لةوة  جطة  دراوة،  سياسييةوة 
مَيذوويى  وردو  خوَيندنةوةيةكى  هةر  نةك  تؤفيق  ئةحمةد  ثاش 
لةسةردةمى  حيزبةكةيان  ذيانى  قؤناغةى  ئةو  بؤ  زانستيانةى 
ئةحمةد تؤفيق دا نيية، بةَلكو بَى ثاساوَيكى شياو ئةو قؤناغةيان 

كة نزيكةى دةيةيةكة لةمَيذووى حيزبةكةيان سِريوةتةوة.
كة  تَيداية  ثرشنطدارى  الثةِرةى  قؤناغة  ئةو  لةكاتَيكدا   
لةشؤِرشى  رؤذهةاَلتة  كوردى  بةشدارى  درةوشاوةترينيان 
نةتةوةيى  طيانى  بوذاندنةوةى  و  كوردستان  باشورى  نةتةوةيى 
داطيركراوةكانى  بةشة  لةنَيوان  نةتةوةيية  هةماهةنطى  و 

كوردستاندا. 
   وَيِراى ئةوةش هَيشتا مةسةلةى تةسليمبوون بةو لَيكدانةوةيةى 
»ئةحمةد تؤفيق«ى بة راست و »قاسملؤ«ى بة ضةث لةقةَلةمداوة 
تةواو ضةسثاو نييةو مةسةلةيةكى رَيذةيية، ضونكة هةر ئةوكاتةى 
تؤفيق«يان  »ئةحمةد  كاذيك  رَيبةرايةتى  ئةندامانى  لة  بةشَيك 
بةضةث ئةزانى، كةيانورى و بةشَيك لة رَيبةرايةتى حيزبى تودة، 
ديارة  دةكرد.  نَيوزةد  منحرف«  و  »ناسيؤناليست  بة  قاسملؤيان 
حيزبة سياسييةكان  رَيبةرايةتى  نَيو  ملمالنَييةكى  و  ناكؤكى  هيض 
ناكؤكةكان  اليةنة  دةستةو  دةسةاَلتخوازيى  خواستى  بوونى  بَى 
طوتارَيكى سياسى  ض  دةسةاَلتخوازيية  ئةو  بةاَلم  ناضَيت،  بةِرَيوة 
لةثَيناو ض ئامانجَيكدا هةَلثةى دةسةاَلتَيتى  و فكرى دةطرَيتة خؤو 
ئةوةيان  دةسةاَلت،  بة  طةيشتن  بؤ  بةر  دةطرَيتة  ئامرازَيك  ض  و 

جَيطةى بايةخة.
هةتاويدا،  ضلةكانى  دةيةى  يةكةمى  لةنيوةى  هةر  ئاشكراية    
ديموكرات  حيزبى  رَيبةرايةتى  نَيو  ناكؤكييةكانى  دووجار 
ناتةبايى و جيابونةوةو دابِرانيان لَيكةوتؤتةوة: يةكةميان بةناوى 
 ،1362 ثوشثةِرى  لةكؤتايى  كوردستان«  رزطارى  »كؤمةَلةى 
ديموكراتى  حيزبى  ساخكةرةوةى  »كؤميتةى  بةناوى  دووةميش 

كوردستان« لة خةرمانانى 1362دا.
   ئةم  جيابونةوةو دابِرانانة لة هةلومةرجَيكى مَيذووييدا قةوما 
كة  سكرتَيرةكةى  و  سياسى  مةكتةبى  نَيوان  ناكؤكييةكانى  كة 
سةرؤكى  بارزانى  مستةفا  مةال  طةَل  لة  بوو  ئةحمةد  ئيبراهيم 
مةال  الوازكردنى  بؤ  سياسى  مةكتةبى  بوو،  لةطةرمةيدا  ثارتى 
مستةفا رؤَليان لةم جيابونةوةو دابِرانانةدا هةبوو، مةال مستةفاش 
بةهةموو توانايةوة ثشتى ئةحمةدى دةطرت دذ بةنةيارة شةخسى 
و سياسى و حيزبييةكانى. بةثَيى بةَلطةيةكى ساواك، مةال مستةفا 
ثاش شةِرة بةناوبانطةكةى ثَيرس و ئةو قارةمانيةتييةى ئةحمةد 
كردبوو،  سةرسام  بارزانييةكانى  و  نواندبوى  شةِرةدا  لةو 
ئيسحاقيم  عةبدواَلى  وةك  كةسَيكى  ضةند  »ئةطةر  طوتويةتى: 
بةدةست  كوردستان  بؤ  سةربةخؤيى  توانيبوم  ئَيستا  تا  هةباية 

بهَينم«. 
   شايةنى باسة لة تَيكِراى ئةو ناكؤكى و جيابونةوةو دابِرانانةى 
رَيبةرايةتى  لةسةردةمى  كوردستان  ديموكراتى  حيزبى  نَيو 
ئةحمةد تؤفيق دا، وَيِراى ضةكداربونى اليةن و دةستة ناكؤكةكان، 
كةضى طوللة لة تفةنطى هيض دةستةيةكةوة ئاراستةى ئةوى ديكة 
و  رامان  شايستةى  ئةوةش  تَيثةِرى،  خوَينِرشتن  بَى  نةكراو 

بايةخدانة و ثَيويستة ئيستَيكى لةسةر بكرَيت.
 دواى لةناوضونى ئةحمةد تؤفيق سياسةتى حيزبى ديموكرات رووى كردة 
ض ئاقارَيكى نوَيوة؟ جياوازى لةطةَل سةردةمى ثَيشوو ضؤن و ضى بوو؟ 

ثاشان جواَلنةوةكانى 1967 كة ضةكدارانة بوو ضؤن هةَلدةسةنطَينيت؟ 
دةستةبةندييانةى  و  دابِران  ئةو  مةنفييةكانى  ئاكامة  لة  يةكَيك    
و  دةرةكى  دةستَيوةردانى  زيادبوونى  ديموكرات  حيزبى  نَيو 
و  هةماهةنطى  لةدةستدانى  و  سياسيى  سةربةخؤيى  الوازى 
يةكطرتويى ريزةكانى تةشكيالتى حيزب و كةمبونةوةى ثرسَيذى 
باَلة  ثةيوةندييةكانى  هاوكَيشةى  طؤِرانى  ثاش  بوو.  سياسيى 
و  كوردستان  لةباشورى  نةتةوةيى  جواَلنةوةى  جياوازةكانى 
بةرةوثَيشةوةضونى  خَيرا  و  دامةزراندن  بؤ  زةمينةخؤشبون 
لةباشور  كوردستان  شؤِرشى  سةركردايةتى  ثةيوةندييةكانى 
بةرذَيمى شاهةنشاهى و ئاوةاَلبونى دةستى ساواك و سيخوِرانى 
حيزبى  رَيبةرايةتى  لَيدانى  بؤ  ساواك  ثيالنةكانى  لةناوضةكة، 

ديموكرات و ئيفليج كردنى بةخةستى دةستى ثَيكرد. 
بؤ   1365 بةهارى  لة  تؤفيقى  ئةحمةد  بارزانى  مستةفا  مةال    
»سةديقى  ئةوة  ثاش  دورخستةوة،  توركيا  عَيراق-  سنورةكانى 
ثَيشمةرطةكانى  كادرو  سةر  بؤ  فشار  شوَينةونكراو  ئةنجيرى« 
ثَيكرد.  دةستى  شؤِرش  دةسةاَلتى  ذَير  ناوضةى  لة  ديموكرات 
ئةحمةد  رَيبةرايةتى  قؤناغى  كردارى  بةشَيوةيةكى  لَيرةشةوة 
تؤفيق كؤتايى دَيت و قؤناغَيكى نوَى دةستثَيدةكات كة فرة ئاَلؤز 

و نالةبارة.
مابونةوة  كة  ديموكرات  حيزبى  رَيبةرايةتييةى  لةو  بةشَيك   
داواى  ئامادةنةبون  ثَيكهَيناو  كةسييان   »21« سةركردايةتييةكى 
دوور  و  بكةن  جَيبةجَى  كوردستان  شؤِرشى  سةركردايةتى 
تيشكى  لةذَير  ئةمانة  بةَلكو  دابنيشن،  ئَيران  سنورةكانى  لة 
شؤِرشطَيِرةكانى  ضةكداريية  جواَلنةوة  و  »ماويزم«  رَيبازى 
بطةِرَينةوة  بِريارياندا  سَييةمدا  جيهانى  واَلتانى  ثةرةطرتوى 
ناوضة كوردنشينةكانى رؤذهةاَلتى كوردستان و  جواَلنةوةيةكى 
دةزطا  لة  توند  طورزَيكى  لَيدانى  مةبةستى  بة  ضةكدارانة 
ئيمثرياليزمى  نؤكةرى  شاهةنشاهى  رذَيمى  سةركوتكةرةكانى 
ئةوةى  بؤ  بِرةخسَينرَيت  هةلومةرج  و  بوةشَينن  ئةمريكايى 
كوردستان بكرَيتة ثَيطةيةكى شؤِرشطَيِرانة بؤ خةباتى ضةكدارى 
شارةكان  طةمارؤدانى  و  ئَيرانى  ماوييةكانى  هَيزة  هةموو 
لةطوندةكانةوة  بةثشتبةستن بةهَيزى جوتيارانى شؤِرشطَيِر و تا 

روخانى رذَيمى ثةهلةوى نةوةستن.
حيزبى  شؤِرشطَيِرى  »كؤميتةى  نا  خؤى  ناوى  دةستةية  ئةم    
»تيشك«ةوة  بةناوى  باَلوكراوةيةكيان  و  ديموكراتى كوردستان« 
َلدا  قؤ  سَى  بةسةر  ثَيشمةرطةييان  سةد  هَيزَيكى  باَلوكردةوةو 

دابةشكردو رةوانةى كوردستانى بندةستى ئَيرانيان كردنةوة.
  شايةنى باسة، ثاش ثةرتبونى جواَلنةوةى كوردستانى عَيراق بؤ 
باسكى جةاللى  ثاَلدانةوةى  و  »مةاليى« و »جةاللى«  باسكى  دوو 
لة   بارةطاكانيان  بنكةو  دامةزراندنى  عَيراقةوةو  بةحكومةتى 
»بةكرةجؤ«ى نزيك شارى سلَيمانى، ئةم باسكة هةوَلَيكى زؤريدا 
ثاشماوةكانى حيزبى ديموكرات بةالى ئةم جواَلنةوةدا رابكَيشَيت 
تا  كردبوو  دةرةوة  ئَيرانييةكانى  ماويية  بة  ثةيوةنديشى  و 
كارئاسانييان بؤ بكةن بَينة عَيراق و لةوَيوة رةوانةى كوردستان 

و ئَيرانيان بكةنةوة.
  لةراستيدا بةَلَينى هاوكارى حكومةتى عَيراقيشيان لةم رووةوة 
كة  بوو  ئةوة  مةبةستى  عَيراقة  حكومةتى  هةرضى  وةرطرتبو، 
بةكارتى  يارى  دةتوانَيت  شاهةنشا  وةك  ئةويش  بيسةلمَينَيت 
»جةاللى«شة  باسكى  هةرضى  بشَلةذَينَيت،  ئَيران  و  بكات  كورد 
شؤِرشى  جةبهةى  ثشتى  سةر  كاربكةنة  بوون  خوازيار 
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 كوردستان و سةركردايةتى مةال مستةفا بارزانى الواز و  بَيكاريطةر 
لةم سةروبةندةدا بوو »د.رادمنش«ى سكرتَيرى حيزبى  بكةن، هةر 
تودةو عةبدولرةحمانى قاسملؤ و كةريمى حيسامى خؤيان طةياندة 
بةغداد و دواى  ئةوةى  لةطةَل ذمارةيةك لةئةندامانى  سةركردايةتى 
كؤميتةى شؤِرشطَيِرى حيزبى ديموكرات دانيشتن، زانيارى ورديان 
هةوَلياندا  و  وةرطرت  ئاراستةى جواَلنةوةكةيان  و  مةبةست  لةمةِر 
بةمةبةستى سةرنةطرتنى هاوكاريى و هةماهةنطى ئةو جواَلنةوةية 
بوون،  ئَيرانييةكان  ماويية  كة  تودة  حيزبى  ئينقالبى  سازمانى  و 
و  هةَلِرشت  جواَلنةوةكة  رَيبةرانى  بؤ  زةوةنديان  زؤرو  بةَلَينَيكى 
طفتانةى  لةو  يةك  هيض  بَيئةوةى  هَيشتياننةوة  ضاوةِرَييدا  لةخانةى 

خؤيان بَيننة دى. 
سةرانى  لةاليةن  زانياريانة  ئةو  دةكرَيت  ئةوة  ضاوةِرَيى  بطرة   
طةيشتبَيتةوة  ناراستةوخؤ  و  راستةوخؤ  بةشَيوةيةكى  تودةوة 
دةزطا  بؤ  جواَلنةوةيةى  ئةو  لةباربردنى  ئةوةش  ساواك،  دةزطاى 
ئاكامةكةشى  ئاسانكرد.   شاهةنشاهى  رذَيمى  سةركوتكةرةكانى 
ثَيشمةرطةكانى كؤميتةى  كادرو  لةقارةمانترين  ثؤلَيك  بةتَيداضونى  
شؤِرشطَيِرى حيزبى ديموكرات كؤتايى هات. لةراستيدا رَيبةرايةتى 
ئةو كؤميتةية كةوتنة هةمان ئةو هةَلةيةوة كة جيظاراى شؤِرشطَيِر لة 
ثؤليظيا تَييكةوت، ئةويش نةرةخساندنى زةمينةى شؤِرش و نةبونى 
كؤمؤنيستةكانى  و  شورةويى  دذايةتى  جوتياران،   ضينى  ثاَلثشتى 
سةر بة دةوَلةتة لةهةمبةر ثةرةطرتنى نفوزى ماوييةكان، نةخوَيندنةى 
وردى هَيزى دوذمن و تواناى سةركوتكارى رذَيمى شاهةنشاهى و 
مةنفييةى  هةَلوَيستة  ئةو  وَيِراى  كةوتن.  ئيحساسات  بةدواى  زياتر 
طرتيانة  جواَلنةوة  لةو  كوردستان  شؤِرشى  سةركردايةتى  كة 
و  جةاللى  باسكى  بةثيالنى  جواَلنةوةكةيان  ئةوان  ضونكة  بةر، 
بةبةرذةوةندييةكانى خؤيان  لةبةرذةوةندى حكومةتى عَيراق و دذ 

دةزانى. 
شةوباش  خةليل  و  موعينى  سولةيمانى  وةك  ئةوانةشى  هةربؤية   
سمايلى  وةك:  و  ئَيران  نةضوبونةوة  كة  تةلةب  حةق  هاشمى  و 
بةدةستى  هتد،  ئاوارة...  مةال  و  موعينى  عةبدواَلى  و  شةريفزادة 
سةركردايةتييةوة  ئةو  لةاليةن  نةكوذرابوون،  جاش  و  ذاندرام 

لةنَيوبران.
هيض  كةئَيران  سةلماندى   1347-1346 سااَلنى  جواَلنةوةى   
ئيديعايان  دةسةاَلتدارانى  كة  نيية  ئارامة  دورطة  ئةو  كاتَيك 
دامودةزطاى  روبةرووبونةوةى  ئةطةرى  كة  سةلماندى  دةكرد، 
بةردى  ئةوةش  و  نيية  مةحاَل  كارَيكى  شاهةنشاهى  سةركوتكةرى 
جياوازةكانى  لةناوضة  ديكة  ضةكدارييةكانى  جواَلنةوة  بؤ  بناغةى 
جطة  رةخساند،  ضريكةكانةوة  لةاليةن  ثاشتر  لةقؤناغَيكى  و  ئَيران 
و  سيمبول  بوونة  موعينى  ئاوارةو  و  شةريفزادة  ناوةكانى  لةوةى 

لةشيعر و دةقة ئةدةبييةكاندا رةنطياندايةوة.
طةالنى  شؤِرشى  سةردةمى  تا  سَييةم  كؤنطرةى  لةدواى  ض  رةسمى  مَيذووى 
ض  توشى  رؤذهةاَلت  كوردستانى  سياسى  كةشوهةواى  ئَيوة  بةِراى  ئَيران، 

بؤشاييةك ئةبَيتةوةو ضؤن هةَلدةسةنطَينن؟ 
روخاندنى  تاكو  لةعَيراق  ثاشايةتى  رذَيمى  لةدواى  هؤيةى  ئةو    
بيست  ماوةى  بؤ  واتة   »1358-1338« لةئَيران  ثاشايةتى  رذَيمى 
ساَل، رَيبةرايةتى حيزبى ديموكراتى كوردستان مةيدانى كاركردنى 
توندى  بة  واَلتة  ئةو  روداوةكانى  هةربؤية  عَيراق،  بؤ  طواسترايةوة 
ئةو  كاروضاالكييةكانى  رةوتى  ثةرةسةندنى  لةسةر  كاريطةرى 
دواى  قؤناغةى  ئةم  دةتوانرَيت   رووةشةوة  لةم  هةبوو،  حيزبة 
يةكةميان  بةش:  دوو  بكرَيتة   1347-1346 جواَلنةوةكةى  شكستى 
لةكوردستانى  هةَلطيرساندنةوةى شةِر  بؤ  ئةو جواَلنةوةية  لةدواى 
عَيراق، واتة »1337-1353«، ئةوى ديكةيان لةدواى رَيككةوتننامةى 
ئةلجةزائيرةوة تا سةركةوتنى شؤِرشى طةالنى ئَيران، واتة »1353-

.»1358
شؤِرشطَيِر  كؤميتةى  ماوييةكةى  جواَلنةوة  شكستى  لةراستيدا   
لةنَيوضونى  بة  دا،  ديموكرات  حيزبى  لةثةيكةرى  مةزنى  طورزَيكى 
و   مرؤيى  تواناى  ثَيشمةرطةكانى،  و  لةكادير  مةزن  بةشَيكى 
توشى  مابونةوة  ئةوانةى  خوارو  هاتة  ثلة  دوا  تا  تةشكيالتى 
»حيزب  و  بوون  كةموَينة  سةرطةردانييةكى  و  ثةرشوباَلوى 
طؤِرى  بارودؤخةكةى  رادةيةك  تا  ئةوةى  بوو.  ديكة  قِرانَيك«ى 
و  كوردستان  شؤِرشى  نَيوان  1348ى  ئادارى  رَيككةوتننامةى 
حكومةتى عَيراق و داننان  بةخودموختارى كوردستانى عَيراق بوو 
لةاليةن دةسةاَلتدارانى حيزبى بةعس لةبةغداد، ضونكة بةراطةياندنى 
دى  هاتة  ئاوةاَل  تارادةيةك  هةلومةرجَيكى  رَيككةوتننامةية  ئةو 
حيسامى  و  قاسملؤ  وةك  تودةييةكانى  كوردة  ئةندامة  تَييدا  كة 
ثةرشوباَلوةكانى  لةكاديرة  بةشَيك  توانييان  و  بةغدا  طةِرانةوة 
لةدةورى   سيراجييةوة   حةمةدةمينى  لةرَيطةى  ماوييةكة  جواَلنةوة 
فيكرى  ئاراستة  بةو  و  خؤيان  بةرَيبةرايةتى  كؤبكةنةوةو  خؤيان 
ديموكرتى  حيزبى  توانييان  هَينابويان  خؤيان  لةطةَل  سياسييةى  و 
و  شاهةنشاهى  رذَيمى  روخاندنى  رَيكبخةنةوةو  كوردستان 
دؤستايةتى  و  ئَيران  كوردستانى  بؤ  خودموختارى  بةديهَينانى 
دروشم  وةك  ئيمثرياليزميان  دذايةتى  و  سؤسياليست  واَلتانى 
تؤفيقيان  ئةحمةد  دةركردنى  بِريارى  قؤناغةدا  لةم  هةر  هةَلطرت، 
ناوبراو  بةكوشتنى  باَلوكردةوةو  »كوردستان«دا  لةرؤذنامةى 
بةتةواوى  بةعس،  رذَيمى  جةالدةكانى  بةدةستى  دواتر  مانط  ضةند 
كؤتايى بة ملمالنَى و ناكؤكيية كؤنةكةى دوو قوتبة سةرةكييةكةى 
بؤ  هةماهةنط  و  يةكدةست  كؤميتةيةكى  و  هات  ديموكرات  حيزبى 
تؤفيق  ئةحمةد  اليةنطرانى  سةردةمى  ئاراو  هاتة  نوَى  رَيبةرايةتى 

لةو حيزبةدا ثَيضرايةوة. 
سةردةمى  ديموكراتى  حيزبى  ثَيشمةرطةكانى  لة  بةشَيك  بطرة   
لةاليةن  ئةمِرؤيانة  حيزبى  هاوِرَييانى  بةبةرضاوى  تؤفيق  ئةحمةد 
كةسَيك  ئةوةى  بَى  دةكرانةوة  ئَيران  رادةستى  بةعسةوة  رذَيمى 
خؤيانيان  يان  بدةن  بؤ  هةوَلَيكيان  نوَيية  رَيبةرايةتيية   لةو  هةبَيت 

تَيبطةيةنن.
كة  كوردستان  ديموكراتى  حيزبى  نوَيى  رَيبةرايةتى  بةهةرحاَل   
ثاش كؤنفرانسى سَييةم ثاشكؤى »ئَيران«يان بؤ ناوى حيزبةكةيان 
د.قاسملؤ  فراوانةى  تارادةيةك  ثةيوةنديية  ئةو  بةهؤى  طَيِرايةوة، 
بةاليةن و هَيزة سياسيية ضةثةكانةوة هةيبوو توانييان بناغةيةك بؤ 
ثةيوةندييةكى باش بؤ حيزبةكةيان بَيننة ئاراو هةوَلياندا لةنَيوخؤى 
كوردستانى ئَيرانيشدا تةشكيالتى حيزبى ببوذَيننةوةو لةو رووةوة 
ضةند ئةندامَيكيشيان لة سنة و بانة لةاليةن هَيزة سةركوتكةرةكانى 
ئةم  بةاَلم  كران،  تيرباران  دواوةو  خرانة  شاهةنشاهى  دةوَلةتى 
رَيككةوتننامةى  بةهؤى  نةخاياند  زؤرى  بؤثَيشةوةضونة  و  هةوَل 
ئةلجةزائيرةوة ئاستةنطَيكى طةورةى هاتة ثَيش، ضونكة بةعسييةكان 
ثَيهَيناو  كؤتايى  لةعَيراق  ديموكراتيان  حيزبى  كاروضاالكى  ئازاديى 
جؤرة  تةنانةت  و  داخستن  بةروودا  ئَيران«يان   - »عَيراق  سنورى 
ئةو  رَيبةرايةتى  ئةندامانى  هاتوضؤى  سةر  خستة  سانسؤرَيكيان 
ثاشةكشةيةكى  ئةمةش  دةرةوة.  بةدنياى  ثةيوةندييان  و  حيزبة 

ئاشكراى بؤ حيزب لةطةَل خؤيدا هَينا.
 لةكاتَيكدا هةلومةرجى ئَيران و نارةزايةتييةكانى طةالنى ستةمديدةى 
شاهةنشاهى  دِرةكةى  و  شؤظَينيست  رذَيمة  بة  دذ  واَلتة  ئةو 
بوو   ثةرةسةندندا  لة   ضاوةِرواننةكراو  بةخَيراييةكى  ثةهلةوى 
بةرةو  شؤِرشَيكى بةرفراوانى ئاشكرا ملى دةنا. شايةنى باسة هةر 
لة دووةمين ئةو قؤناغةى باسكرا، ناكؤكى كةوتة نَيوان رَيبةرايةتى 
لة  د.قاسملؤ  تودةوة،  حيزبى  رَيبةرايةتى  و  ديموكرات  حيزبى 
ئةوروثاى  ذيانى  و  تودة  حيزبى  لةنَيو  درَيذ  ئةزمونَيكى  ئةنجامى 
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ئابورى  و  تَيؤريى  قوَلبونةوةى  و  رؤذهةاَلت 
كةوتبووة  دروستبوو،  لةال  ئايدؤلؤذى  و  سياسى  طؤِرانَيكى  خؤى، 
رةخنة لةشَيوة ذيانى سياسى و ئابورى واَلتانى سةر بةشورةويى 
حيزبى  هةَلسوِرانى  و  سياسى  لةشَيوةكارى  طازندةى  رةخنةو  و  
سؤسيال-ديموكراتى  بةرةو  زياتر  ئةو  دةستثَيكردبوو،  تودة 
»كةيانورى«  كة  توندِرةو  باَلى  كة  تودةش  حيزبى  دةِرؤيى، 
رابةرةكةى  ميانِرةو كة  بةباَلى  توانيبوى شوَين  رَيبةرايةتى دةكرد، 
»د.رادمنش« بوو لَيذبكات و خؤى بسةثَينَيت، لةقاسملؤ و هاوبيرانى 
كةوتبونة تةقة و بةسةختى بةربةرةكانَييان دةكرد، تا دوايةكةى بة 
ناتةبايى و دوركةوتنةى د.قاسملؤ لةرَيبةرايةتى كةيانورى و حيزبى 
ئَيران  طةالنى  شؤِرشى  دواى  ناتةباييةى  ئةو  ثَيهات،  كؤتايى  تودة 

بةئاقارَيكى توندوتيذدا تَيثةِرى.
 دووةمين لَيكترازان لةنَيو ريزةكانى »ح.د.ك« لةكؤنطرةى ضوار دَيتة ئاراوة، 

هؤكارةكانى ئةمة ضؤن دةستنيشان دةكةن؟ 
روخاندنى  و  ئَيران  طةالنى  شؤِرشى  سةركةوتنى  ديارة  وةك 
رذَيمى ثاشايةتى ثةهلةوى لةكؤتايى 1357دا، هةلومةرجى ئَيران و 
ئازاديخوازى  رَيكخراوةيى  جواَلنةوةى  بةوةى  طؤِرى،  كوردستانى 
كة  بوذايةوة  بةرادةيةك  كوردستاندا  ثارضةيةى  لةو  نةتةوةيى  و 
نةتةوايةتييةكانى  مافة  وةديهَينانى  بؤ  نوَيى  قؤناغَيكى  سةرةتاى 

طةلى كورد هَيناية كايةوة.
 رَيبةرايةتى و كاديرةكانى حيزبى ديموكرات لةعَيراق و ئةوروثاوة 
خؤيان طةياندةوة كوردستانى ئَيران و ثاش سى و دوو ساَل ذيانى 
بينييةوة  اليةنطرانياندا  و  كةس  و  دؤست  لةنَيو  خؤيان  ئاوارةيى  
و  ئَيران  بؤ  ديموكراتى  بؤ  خؤى  خةباتى  ئاشكرا  بةشَيوةيةكى  و 

خودموختارى بؤ كوردستان راطةياند.
لة  رَيبةرايةتييةكةى  و  تودة  حيزبى  سةروبةندةشدا  لةو  هةر    
ئةوروثاى خؤرهةاَلتةوة   طةِرانةوة  ئَيران  و   سةرلةنوَى  ضاالكى  
ئةوةدا  لةهةوَلى  و  دةستثَيكردةوة  رَيكخراوةييان  و  سياسى 
و  طةشةكردن«  ناسةرمايةدارى  »رَيطاى  تَيزى  لةسايةى  بوون 
تاكتيكى »كؤكردنةوةى تةواوى هَيزة ديموكرات و  بة  بةثشتبةستن 
تيشكى  لةبةر  و  ئيمام خومةينى«يةوة  لةثشتى  ثَيشكةوتوخوازةكان 
دروشمى  بةبةرزكردنةوةى  سؤسياليستى،  بلؤكى  بةرذةوةندى 
و   ثايةى سياسى  فراوانكردنى شؤِرش«  قوَلكردنةوةو  »ضةسثاندن، 
نفوزى  كؤمةاَليةتى لةدةستضوى ضةند ساَلةيان قةرةبوو بكةنةوة.

سةربةخؤ   رَيكخراوَيكى  لةكوردستان  نةدا  هةوَلى  تودة  حيزبى   
شَيوازة  هةمان  رَيبةرايةتييةكةى  و  حيزبة  ئةو  بةَلكو  دابمةزرَيت، 
حيزبى  راكَيشانةوةى  لةسةر  طرةويان  و  طرتبووةبةر  كؤنةكةيان 
ضةترى  ذَير  بؤ  دةكرد  رَيبةرايةتييةكةى  و  كوردستان  ديموكراتى 
لةطةَل  مامةَلة  سةربةخؤ  رَيكخراوَيكى  وةك  ئامادةنةبون  و  تودة 
حيزبى ديموكرات بكةن. لةم قؤناغةشدا فراوانبونةوةى جةماوةرى 
رَيبةرايةتى  و  كةيانورى  رَيبةرى،  د.قاسملؤى  و  ديموكرات  حيزبى 

بَيتاقةتكردبوو. تودةى 
بَيكاريطةركردنى  و  دةرثةِراندن  بؤ  هةوَلةكانيان  كاتَيك  هةربؤية   
بؤ  ثيالنطَيِران  كةوتنة  هةربؤية  نةبوو،  سةركةوتوو  د.قاسملؤ 
وك  كةسانَيكةوة  لةرَيطاى   ديموكرات   حيزبى  كةرتكردنى 
بريقةدارةكانى  دروشمة  بة  كة  هاوةاَلنيةوة«  و  بلوريان  »غةنى 
هاوبيرانى  و  قاسملؤ  طةر  وابوو  ثَييان  و  هةَلخةَلةتابون  تودة 
جةماوةرةكةى  و  دةست  بطرنة  حيزب  جَلةوى  و  بكةن  بَيكاريطةر 
دةكةن  مسؤطةر  بؤخؤيان  دةسةاَلت  كؤبكةنةوة،  خؤيان  لةدةورى 
ضارةسةركردنى  رَيطاى  نةخشةيةكى  دةكةنة  »خودطةردانيش«  و 
ستةمى نةتةوايةتىو ثَيكةوة هةَلكردن لةطةَل باَلى توندِرةوى ئايينى 

دةسةاَلتبةدةست لة تاران.
  ديارة ثيالنى حيزبى تودة بؤ جيابونةوةى »تاقمى حةوت نةفةرة« 
بةناوى »حيزبى ديموكراتى كوردستان- ثةيِرةوى كؤنطرةى  ضوار« 
تةبةرى  ئيحسان  و  كةيانورى  د.قاسملؤ،  ديموكراتةكةى  حيزبى  لة 
ئةو  هاتةدى.  بؤيان  طةالوَيذةوة  عةلى  لةرَيطةى  ناوةو  ثَيدا  دانيان 
تاقمةى لةئةنجامى ثوضةَلبونةوةى  خةونةكانيان  و خؤشخةياَلييان 
و  بكةن  بَيكاريطةر  د.قاسملؤ  حيزبةكةى  نةيانتوانى  تودة،  بةحيزبى 
ناوو  بةَلكو   بةدةستنةهَينا،  جةماوةرييان  شةرعيةتَيكى  هةر  نةك 
لةبةرضاوى خةَلكةكة سوك  لةدةستداو  ناوبانطى سياسى خؤشيان 
ئامادةنةبوون  تارانيش  دةسةاَلتدارانى  ثاشتر  ئةوانةى  بوون، 

رايانطرن و كةوتنة بةر طورزى ثاسدارانى ئينقالب.
  ئَيوة وةك مَيذوونوسَيك ثاش ئةم دابِرانانة كة لةناو حيزبى ديموكراتدا 
بؤضى  دذدازيانة  و  دذايةتى  ئةم  ئةمِرؤ  تاكو  لةسةرةتا  هةر  روويانداوة، 

دةطةِرَينيتةوة؟ 
نَيو  جيابونةوةكانى  و  ثةرتبون  بة  سةبارةت  راشكاوانة  طةر 
بَلَيين كة كؤمةَلَيك  حيزبى ديموكراتى كوردستان بدوَيين، دةتوانين 
ئةو  وَيِراى  ثةرتبونانةوةن.  ئةو  لةثشت  بابةتى  و  خؤيى  هؤكارى 

بةشَيك لة ثَيشمةرطةكانى حيزبى 

ديموكراتى سةردةمى ئةحمةد 

تؤفيق بةبةرضاوى هاوِرَييانى حيزبى 

ئةمِرؤيانة لةاليةن رذَيمى بةعسةوة 

رادةستى ئَيران دةكرانةوة 

بَى ئةوةى كةسَيك هةبَيت لةو 

رَيبةرايةتيية  نوَيية هةوَلَيكيان بؤ 

بدةن يان خؤيانيان تَيبطةيةنن.
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 راستييةى كة ئةو دياردةية تةنيا ثةيوةندى بةحيزبى ديموكراتةوة 
و  ئَيرانى  سياسيية  حيزبة  رَيكخراوو  سةرجةم  بةَلكو  نيية، 
ناوضةكة  لةواَلتانى  سياسيشيان  دةسةاَلتى  بةوانةى  كوردييةكان، 
طرتؤتةدةست لةمَيذووى خؤياندا كةم و زؤر لةطةَل ئةو دياردةيةدا 
توشى  جار  ضةندين  وةربطرين  هةركامَيكيان  و  بونةتةوة  رووبةِرو 
بةتايبةتى  لَيجيابؤتةوة،  جياوازيان  تاقمى  دةستةو  و  بون  ثةرتبون 
ئةو رَيكخراوو حيزبانةى لةرووى ستراكضةرى بونيادى و سروشتى 

ذيانييةوة هاوشَيوةى حيزبى ديموكرات بوون.
    سةرةتا ثَيويستة درك بةو راستيية بكةين كة حيزبى ديموكرات 
وةك حيزبَيكى نةتةوةيى ديموكراتخواز و ئازاديخواز لةماوةى تةمةنى 
لةهةلومةرجَيكى  ساَلى  شةست  لة  زياتر  خؤيدا،  لة63ساَلةى  زياتر 
نهَينى  بةشَيوةيةكى  و  نائازاد  فةزايةكى  لةسايةى  ناسروشتىو 
درَيذةى بةتَيكؤشانى داوة، رَيبةرايةتى ئةو حيزبة زياتر لة شةست 
ساَلة لةدةرةوةى مةيدانى هةَلقواَلوو راستةقينةى خؤيدا بةشَيوةيةكى 
و  يةكةم  كؤنطرةى  تةنيا  كؤنطرة   14 لةكؤى  دةطوزةرَينَى.  ئاوارة 
ضوارةمى لةو مةيدانة هةَلقواَلوةى خؤيدا ئازادانة بةستووة، هةربؤية 
لةو رةوتة ذيانة ناسروشتى و نائاسايية ثِرئاستةنط و تةنطوضةَلةمة 
و ثيالنطَيِرييةى  رووبةِروى بؤتةوة، دياردةى ثةرتبوون و ثةيدابونى 

دذوارى لةنَيو ئةو حيزبةدا شايةنى روودانة.
لةثَيناوى  ملمالنَى  و  جياواز  بيرى  و  ناكؤكى  دياردةى  بوونى    
رَيكخراوة  و  حيزب  تَيكِراى  لةنَيو  خؤضةسثَينى  و  دةسةاَلت 
ئةو  بةاَلم  ئاسايية،  مةسةلةيةكى  كؤمةاَليةتييةكان  و  سياسى 
بؤ  طونجاوى  و  دروست  ميكانيزمَيكى  طةر  ملمالنَيية  ناكؤكى 
نةدؤزرَيتةوة و لةفةزايةكى ئازادو تةواو ديموكراتدا طةنطةشةى 
لةبارةوة نةكرَيت  و بةئاراستةو ئاقارَيكىئةرَينىو عةقاَلنيدا دور 
زؤر  نةكات،  تةى  خؤى  رَيطاى  دةستَيوةردان  و  لةخؤثةرستى 
ئاسايية شتى زؤر الوةكى ئةو ملمالنَييانة بؤ ناتةباى و دووبةرةكى 
و هةروةها دوذمنايةتييةكى توند و لةئاشتى نةهاتوو بطؤِرَيت كة 
تةنانةت سةنطةرلةيةكتر طرتنيش  و  ثةرتبون و دذوارى  غةيرى 

رَيطايةكى ديكةى لةبةردةمدا نةمَينَيتةوة.
 نةبونى ئةو ميكانيزمة وادةكات ثاش كؤنطرةكان رَيبةرايةتييةك 
بَينة سةركار كة نةلةاليةن هةموو ئةندامان و كادرانى حيزبةكةوة 
جَيطاى قبوَلكردنةو نة ئةو رَيبةرايةتييةش بةيةك ضاو دةِروانَيتة 
خوارةوةى خؤى، بةَلكو ثاداشتى اليةنطرانى رةهاى خؤى دةكات 
طومانى  كة  دةتؤرَينَيت  كةسانَيكيش  و  دةكاتةوة  نزيكيان  و 
دةنطى  لةكؤنطرةدا  كة  لَيدةكات  جيابيرى  ياخود  اليةنطرنةبوون 
بَيئاطا  لةرَيطا  دةطونجَيت  يان  لَيطرتووة  رةخنةى  يان  ثَينةداوة 
ديارة  وةرطرتبَيتةوة،  بةساردى  ساَلوَيكى  يان  كةوتبَيت  ثَيشى 
تؤران و دَلرةنجان بؤ طؤشةطيرى و ثاشتر وازهَينان يان دابِران 

و جيابونةوة مل دةنَيت.
ضونكة  نةبووة،  ديموكراتدا  لةحيزبى  ميكانيزمة  ئةو  لةراستيدا    
كؤمؤنيستييةكان  حيزبة  كةهاوشَيوةى  حيزب  ستراكضةرى  هةم 
كة  ديموكراتيك«  »سةنتراليزمي  ئةسَلى  بة  كاركردن  هةم  بووةو 
بووة،  الواز  زؤر  ديموكراتييةكى  و  توند  ئَيجطار  مةركةزيةتَيكى 
ئةو  ذيانى  نائازادى  و  ناسالم  فةزاى  نهَينى  خةباتى  هةروةها 
ئةستةم  بةوشَيوةى  ميكانيزمَيكى  هاتنةكايةى  ئةطةرى  حيزبة 

كردووة.
لةقؤناغى  بيركردنةوة  شَيوازى  و  سياسى  هزرى  رةوتى  ديارة 
ئايديا  و  بؤضون  بةكاريطةرى  ديموكراتدا  حيزبى  ذيانى 
ئاسايية  هاتووة،  بةسةردا  طؤِرانى  ناوضةكة  باوى  سياسييةكانى 
ناكؤك  دةستةبةندى  و  باَل  ئايديانةدا  ئةو  كاريطةرى  لةسايةى 
ئةو  بؤخؤضةسثاندن  حيزب  دةسةاَلتخوازةكانى  ياخود  بَيتةئارا، 
رَيبةرايةتى  ثلةى  نةيانطةيةنَيتة  طةر  و  بطرنةخؤ  ئايديانة  هزرو 

ئةوا ثةرتبونى خؤيان راطةيةنن. 
 وةك دةزانين حيزبى ديموكرات وةك حيزبَيكى نةتةوةيى و ليبراَل 
روخاندنى  ثاش  دامةزرا،   قازييةوة  ثَيشةوا  لةاليةن  مةدةنى  و 
كؤمار ئةم حيزبة بووة شانةيةكى حيزبى تودة و تودةييانةو ضةث 
حيزب  دا  تؤفيق  ئةحمةد  رَيبةرايةتى  لةسايةى  ثاشتر  دةِرؤيى، 

لةخؤى  تودةييةكانى  وةرطةِراو  شؤِرشطَيِر  نةتةوايةتى  بةرةو 
دابِراند، ثاش ئةوة بةرةو »ماويزم« و دواتر ضةثى ديموكرات و 

ثاشتر سؤسيال ديموكرات. 
ساتةوةختانةدا  لةو  دذوارييةكان  و  ثةرتبون  بةشَيكى  هةربؤية   
ثةرتبونانة  ئةو  كةمجار  ئةطةرضى  بووة،  لةبارتر  رودانيان  ئةطةرى 
ئايدياو رةوتة  بةو  زيندوو و ضاالك سةبارةت  ئاكامى مشتومِرَيكى 

سياسييانة هاتونةتة ئارا، بةاَلم بَيكاريطةريش نةبوون.
يةكَيكة  ناوضةكة  سياسييةكانى  رَيكخراوة  و  حيزب  كاريطةرى    
لةسةر  شوَينى  مةنفى  بةشَيوةيةكى  سةرةكيانةى  فاكتةرة  لةو 
حيزبة  ئةو  داناوة،  ديموكرات  حيزبى  جيابونةوةكانى  و  دذوارى 
وةك رَيكخراوَيكى كوردى ئَيرانى تارادةيةكى زؤر لةذَير كاريطةرى 
بووة،  كوردييةكاندا  و  ئَيرانى  سياسيية  رَيكخراوة  لة  هَيندَيك 
سياسى  نةيتوانيوة سةربةخؤيى  زؤرجار  كة  ئةوتؤ  بةِرادةيةكى 
ئةم  خةباتيشى  ئاوارةيى  و  نهَينى  هةلومةرجى  بثارَيزَيت،  خؤى 
يةكَيكة  تودة  حيزبى  بؤنموونة  زَيدةتركردووة،  دةستَيوةردانةى 
نةك  جياوازةكاندا  لةقؤناغة  مةنفيانة  زؤر  ئَيرانيانةى  حيزبة  لةو 
ديموكراتدا  لةنَيوحيزبى  ثةرتبونى  و  دووبةرةكى  زةمينةى  هةر 
زةقكردؤتةوة،  حيزبدا  لةنَيو  دزَيويشى  بةَلكو  خؤشكردووة، 

موجاهيدينى خةلقى ئَيران بةهةمان شَيوة.
كوردستانى  سياسييةكانى  رَيكخراوة  هَيزو  جطةلةوةى  ئةمةو   
عَيراق لةو رووةوة بَيكاريطةر نةبوون، بؤنموونة ثشتطيرى مةال 
ثشتطيرى  تودةييةكان،  دةركردنى  و  تؤفيق  ئةحمةد  لة  مستةفا 
لةجيابونةوةى  جةاللى  باسكى  دواتر  و  سياسى  مةكتةبى 
»كؤمةَلةى رزطارى« و »كؤميتةى شؤِرشطَيِرى حيزبى ديموكرات«. 
لةبةرامبةر  نةفةرة«  حةوت  »تاقمى  و  ثارتى  دؤستايةتى  دواتر 
هاوثةيمانى يةكَيتى نيشتيمانى و رَيبةرايةتى د.قاسملؤدا، تةنانةت 
كوردستانى  سياسييةكانى  هَيزة  دواييةشدا  بةم  ثةرتبونةى  لةو 

باشور بَيكاريطةر نةبوون.
و  ثةرتبون  هاندةرى  شاراوانةى  فاكتةرة  لةو  ديكة  يةكَيكى 
دذوارييةكانى نَيو حيزبى ديموكرات بوون، بريتيية لة رؤَلى دةزطا 
سيخوِرييةكانى دةوَلةتى ئَيران لةهةردوو سةردةمى ثةهلةوى و 
فةرمانِرةوايةى  دوو سيستمة  ئةو  ئاشكراية  ئيسالميدا،  كؤمارى 
ناساندووةو  خؤيان  دوذمنى  وةك  ديموكراتيان  حيزبى  ئَيران 
بؤ  بةر  طرتؤتة  رَيطايةكيان  هةموو   ، واَلت  دةرةوةى  لةناوةوةو 

الوازكردن و لةناوبردنى ئةو دوذمنةيان
و  ئةندام  وتيرؤرى  لةكوشتن  جطة  شَيوازانة  لةو  يةكَيك   
نَيو  ناكؤكييةكانى  ثشكؤى  باوةشَينكردنى  سةركردةكانيان، 
ثةرتبونةكانيةتى  و  دذوارى  و  دووبةرةكى  هاندانى  و  حيزب 
رذَيمدا  لةئاستى  نةتوانَيت  و  بخوات  خؤى  لةنَيوخؤيدا  حيزب  تا 
لةدَلى  نائومَيدى  لَيبِرةوَيتةوةو  جةماوةرةكةشى  سةربةرزبكاتةوةو 
اليةنطرانيدا بضَينَيت. ديارة ئةحمةد تؤفيق يةك لةوانة بوو كة زؤربةى 

جار داخى خؤى لةو دةستَيوةردانانةى ساواك دةربِريوة.
مةسةلةى  ضةند  دةتوانرَيت  هؤكارة سةرةكييانة  لةم  جطة  ديارة     
لةكات و ساتى جياوازدا  يان زؤر  ثَيبدرَيت كة كةم  ئاماذةيان  ديكة 
ملمالنَيى  وةك:  خؤشكردووة،  دذوارييانة  ئةو  بؤ  زةمينةيان 
نةسَلةكان، قةيرانى رَيبةرايةتى لَيزان و كارا، بؤشايى فيكرى، تةنانةت 
هةرَيمطةرايى و شارضَيتيش، بةاَلم ئةمانة بةثلةى كةم بايةختر دَين 

لةو فاكتةرانةى لةثَيشةوة قسةيان لةبارةوة كراوة.
و  دذوارى  ئةم  هؤكارى  دياريكردنى  بؤ  ثَيويستة  ئَيمة  بةِراى     
دياريكراوى ذيانى حيزبدا بةشَيوةيةكى  قؤناغَيكى  لةهةر  دذايةتيانة 
سياسى،  مَيذوويى،  كؤَلينةوةيةكى  لةرَيطةى  و  سةربةخؤ 
بةوة  ئاماذة  و  رونبكرَيتةوة  بةوردى  شيكارييةوة  سؤسيؤلؤذى 
بةشى  باسكران  فاكتةرانةى  لةو  كام  قؤناغةدا  لةو  كة  بدرَيت 
شَيريان لةو ناكؤكيانة بةردةكةوَيت، ثاشتر بةشَيوةيةكى طشتطير 

تَيكِراى قؤناغةكان ئةنجامطيرييان لةبارةوة بكرَيت.
 )8،9،10( ذمارة  لة  »رؤذةف«  طؤظارى  لة  فارسي  زماني  بة  هاوكات  بابةتة  ئةم 

بآلوكراوةتةوة.
***




