چهند سهرنج و خو ندنهوەيهک بۆ کت بی:

پارتی سۆسياليستی کورد ـ پاسۆک  ١٩٧٥ـ١٩٩١

هه ۆ بهرزنجهيی ٢٠١٩/٤/١٤

کت بی :پارتی سۆسياليستی کورد ـ پاسۆک ) ١٩٧٥ـ  ... (١٩٩١ل کۆ ينهوەيهکی م ژوويی سياسييه.
پ شهکی ،پ.ی.د.ياسين سهردەشتی چاپی يهکهم ٢٧٢....٢٠١٨،ﻻپهڕە و نزيکهی  ٣٤به گهنامهی دانسقه .نووسينی:
زانا فهق
لهدەرەوەی مهودای وتار و بابهتی سياسی حيزبايهتی دا ,بۆيهکم جار کاک "کاوە ئهمين" به بابهت کی زانستی لهسهر
پاسۆکی نووسيوە .بهناونيشانی" ناسيۆناليزمی کوردی ،خهبات بۆ دەو هت کی نهتهوەيی ،کاوە ئهمين ٢٠٠٦/کوردستان".
ئهم کارەی ئ ستای کاک زانا فهق لهسهر پاسۆک ،وەک ماجستهرنامه له زانکۆی سل مانی پ شکهشکراوە ،به دووەم
سهرچاوە و ههوڵ دادەنرێ ،وەک کار کی زانستی و بهرههمی قوتابييهکی زانکۆ .هه بهت ل رەدا ج ی ڕ ز کی زۆرە،
دەستخۆی له کاک زانا بکهم ،بۆ هه بژاردنی ئهم بابهته بۆ ماستهرنامهکهی .گرنگييهکه لهوەدايه ،بهتايبهت ﻻو کی
گهرميانی،نزيک گڕی نهوته تا نکراوەکهی کهرکووک ،بابهت کی وا تايبهت و قورس و ههستيار و پڕ له سهختی و کهم
سهرچاوەی هه بژاردووە ،که بهجۆر ک له جۆرەکان م ژووی ڕووداوەکانی دوای ڕاپهرين و ميديای ب ڕوحمی کوردی،
خ را و دوور له بهرپرسيار تی و لهبهرچاوگرتنی م ژووی هاوچهرخ ،لهبيری کردووە.
ئاخر کهس ک نهزان پاسۆک به چ نانهسکی و زەحمهت و ئهرک گرانييهک ،ت کۆشانی کردووە ،وا سهرپ ی سهيری ئهم
کار و حا هته دەکات .به م ئهوانهی خۆيان سووتهمهنی ئهم خهباته سهختهن ،و وردتر و بهويژدانتر و ئهق نيتر،
خو ندنهوەی بۆ ڕووداوەکان و م ژووی سهردەم دەکهن ،باشتر بايهخ بهم کارە دەدەن و پ يان وايه ،ئهوەی کراوە ،نهک
ههر شت کی ئاساييه ،به کو ئهوپهڕی مايهی شانازيشه.
کارەکهی کاک زانا ماندووبوون و پهرۆش و د سۆزييهکی ب شوماری پ وە ديارە ،مهگهر ههر ئهو توانيب تی سهراسۆيی و
سۆراخی ئهرشيف و بهسهرکردنهوە و پهيوەنديگرتن لهگهڵ هاوبيرانی پاسۆک دا به گرانی و سهختييه بکات .هاوکات
سهر بهسهر دەيان سهرچاوەی جۆراوجۆردا شۆڕ بکاتهوە ،تاوەکو سهرەداوی باس کی ل ڕوون دەب تهوە .هۆکارەکهش له
پلهی يهکهمدا ،لهو وە سهرچاوەی گرتووە ،حيزب کی وەک پاسۆک بۆی نهکرا ،خاوەنی ئهرشيف کی پار زراو ب ت و

تۆماری م ژوو و ڕووداو و هه و ستهکانی لهخۆ گرتب ت ،ـ ئهمهش هۆوهۆکاری خۆی ههيه ـ تاوەکو کهسان کی وەک
کاک زانا ،بتوانن بۆ کارەکهيان پشتی پ بهستن و سوودی ل وەرگرن.
کات ک ،بهندە ههوا ی لهخۆبووردوويی و پهرۆشی بهردەوام و گرتنه ئهستۆی ئهم کارە سهخته و لهبهرچاوگرتنی ئهم ڕ گا
پ چه پ چهی کاک زانام بيست ،زۆر خۆشحاڵ بووم.
ساتهوەخت کيش کاک زانا بۆ يارمهتی و پرسيارکردن و چاوپ کهوتن و هاوکاری  ،پ وەندی پ وە کردم ،ب يهک و دوو
بههانايهوە چووم و ههو م دا ،مه ۆيهکی جوان و دروست و دوور له گيانی حيزبايهتی و ش واندنی ڕاستی بخهمه سهرت
خهرمانی کارەکهی .تاوەکو ئهم ههنگاوە ب ته سهرەتايهکی باش و پ ويست بۆ ئهو م ژووەی پاسۆک ،ب ڕتووش بهدر ژايی
تهمهنی خۆی نهخشاندوويهتی .بهڕاستی کارەکهی کاک زانا ،ج ی دەسخۆشی و پيرۆزبايی ل کردنه.
ل ئهم ههموو ڕاستی و ستايش و ڕ ز و خۆشهويستييه ،بۆ کارەکهی کاک زانا .ناکاته ئهوەی ڕ گر ک ههب ت لهبهردەممان
دا ،ههندێ ڕەخنه و و باری سهرنج لهسهر ئهم کارە بههادارەی نووسهر دەربڕين .تا ئ ستاش بهدەگمهن نهب ت،کاری
سهڕومڕی ب کهل ن لهﻻيهن کهسهوە،پ شکهش نهکراوە .هاوکات،دەبڕينی ڕەخنه و باری سهرنج و ت بينی،مۆتيڤگهل کن،
بۆ باشترکردنی ههنگاوەکانی ئايندە و فروانکردنی ئاسۆی بيرکردنهوە ،پ شکهشکردنی کاری پوختهتر.
لهڕاستيدا نازانم ل کۆ ينهوەی زانستی ،تا چهند خو ندکار ناچار دەکات چی ئامادە بکات و چۆن هه سوکهوت بکات؟ ياخود
گهرەکه چی بنووس و چی ب !؟  ..ل ئهوە باش دەزانم کهوا م ژوو و ڕاستی دە ن ،چ ڕەوای ههق نييه مندا ی دايک
و باوک ک ،به زۆردارەکی ياخود مهبهست و له نهزانييهوە ،بدرێ به باوک و دايک کی ب گانه!.
بۆيه وا لهبهرەوە له ڕ ی شهنوکهوکردنی ماستهرنامهکهی کاک زاناوە ،تهواوی سهرنجهکانم به چهند فاکت ک ،دەخهمه
بهرچاو و ڕوونکردنهوەيان لهسهر دەدەم .بهو هيوايهی کاک زانا ،به د کی فراوانهوە و کار کی سوودبهخش بۆ ئايندەی
خۆی ل م قبووڵ بکات .خو نهری ه ژاش زياتر بهڕاستييه م ژووييهکان ئاشنا ب ت ،ئهو ڕاستی و ههقيقهتانهی کهموزۆر
تهپوتۆزی هه مهت کی ب ويژدانانهی چهواشهکاريی و ش واندنيان لهسهر نيشتووە ،تاوەکو ،وەک ئهوەی که ههن نهخڕ نه
بهردەست و چاو.

کاک زان له کت بهکهيدا ،شۆرشی ١٧ی تهمموزی سا ی  ١٩٥٨له ع راق دا ،کردۆته پاشخانی ماستهرنامهکهی .لهکات کدا
نووسهر لهسهر پارت کی نهتهوەيی وەک " پارتی سۆسياليستی کوردـ پاسۆک"ی خاوەن فهلسهفه و ستراتيژ کی ديا و
ڕوون و گهشی بيری نهتهوايهتی نووسيويهتی.
سهرەتا:
١ـ بهرگی کت بهکه جگه لهناونيشانی کارەکه ،نهخشهيهکی کوردستانی لهسهرە و لهتهک ئارم کی پاسۆک دا .لهڕاستيدا
ئارمهکه هی پارتی سۆسياليستی کورد ـ پاسۆک نييه .ئهو پارتهی کاک زانا ل کۆلينهوەی لهسهر کردووە ،به کو ئارمی
"پارتی سهربهخۆيی ديموکراتی کوردستان"ە .که له کۆنگرەی يهکهمی پاش دامهزراندنی پاسۆکهوە له دوای ڕاپهڕينهکهی
سا ی ١٩٩١وە ،بووە ناو و ئارمی حيزبی ناوبراو .ههق نهبوو کاک زانا بکهو ته ئهم هه هيهوە ،چونکه باسهکهی ئهويش
باس له پاسۆک له ن وان  ١٩٧٥ـ  ١٩٩١دا دەکات.
٢ـ تو ژينهوەکه له  ٣بهش پ کهاتووە .کهچی نووسهر هاتووە وەک سهرەتا و پ شخان ،ئهوەی ناسراوە به شۆرشی ١٧ی
تهمووزی  ١٩٥٨له عيراق دا ،کردۆته پاشخان و زەمينهی ل کۆ ينهوەکهی لهسهر بيری نهتهوەيی کورديی و له
چوارچ وەی پاسۆک دا .لهکات کدا بۆ نموونه ،دەبوو له کۆنت س کی وا م ژوويی دا حيزبی " هيوا ،ژ .ک ياخود خۆيبون"
بکاته پ شخانی کارەکهی .چونکه شۆڕشی  ١٤تهمووز ڕووداو که لهچوارچ وەی دەو هت کی داگيرکهردا ،بهناوی ع راق
ڕووی داوە .ع راقيش چ ئهوسا و چ به ئ ستاشهوە ،يهک که له دەو هته داگيرکهرە سهرسهختهکانی کورد و کوردستان و
پاسۆک ئهم قهوارە سياسييه زۆ هکهی قهبووڵ نهبووە و بههی کوردی نهزانيوە و بۆ ت کشکاندنی خهباتی کردووە.

پاسۆک نهک باوەڕی بهو شۆرشه نهبووە و نييه ،لهوەدا که چ پهيوەندييهکی به دروست بوونيهوە نييه ،به کو خودی
ع راقيش به داگيرکهر و دوژمن دەزانی .کهواته گهڕانهوە بۆ گر دانی سهرهه دانی بزاڤی نهتهوە و کۆمه هيهکی
نهتهوەيی وەک " کاژيک" و پاشان حيزب کی سياسی وەک "پاسۆک" بهشۆڕشی تهمووزەوە ،هه هيهکی کوشندەيه.
٣ـ له ﻻپهڕە /ل  ٦٥دا ،کات باس له بهرنامهی بهرەی کوردستانی پاسۆک دەکات،گوايه بهس پ شکهشی کۆمه هی کردووە.
لهڕاستيدا ئهو بهرنامهيه خرايه بهردەم ههموو ه ز و ﻻيهنهکان.
٤ـ له ل  ١٠٣باس لهوە دەکات ،پاسۆک تا دوای ڕاپهڕينی  ١٩٩١کۆنگرەی نهبهستووە .هه بهت ههلومهرج و ژينگهيهکی
لهبار له ڕووی خوديی و بابهتييه ،نهڕەخسا ،تا پاسۆک بتوان کۆنگرەی خۆی بگرێ .کۆنگرە نهگرتن لهترس و له
ب باويرييهوە نهبووە،بگرە له نهبوونی زەمينهوە بووە .بۆيهکا دەبينين له کورتترين ساتهوەختی دوای ڕاپهڕينی ١٩٩١دا و
لهس بهری ئازاديدا ،پاسۆک يهکهم حيزب بوو له کوردستان،ههمان سا ی ، ١٩٩١به شهش مانگ دوای ڕاپهڕين کۆنگرەی
خۆی بهست .پاشان ئهوە ههر تهنها پاسۆک نييه ،کۆنگرە نهبهستب ت  ،ی .ن .کوردستانيش و ههندێ ﻻيهنيش بۆيان
نهلوابوو کۆنگرە بگرن.
٥ـ له ل  ١٠٤دا باس له کۆنگرە و گۆڕينی ناوی "پارتی سۆسياليتی کوردـ پاسۆک" بۆ "پارتی سهربهخۆيی ديموکراتی
کوردستان ـ پاسۆک " و گۆڕينی دروشمهکهی له "کوردستان کی ئازاد...گهل کی يهکسان"ەوە دەکات بۆ "کورستان کی
سهربهخۆ ...گهل کی ئازاد"  .بنۆڕە خا ی يهکهم.
٦ـ له ل  ١٢٢دا باس له گۆڤاری سهربهخۆيی دەکات .سهربهخۆيی ڕۆژنامه بوو .تهنيا ئا ی سووری کوردايهتی و
چريکهی ئازاد دوو گۆڤار بوون پاسۆک دەری دەکردن.
 ٧ـ له ل  ١٣٢دا باس له داخوازييهکانی پاسۆک دەکات بۆ ئازادکردنی خو ندکارە عهرەبه گيراوەکان .ژمارەکانی هه هی
ت دايه ڕاستييهکهی بهم ش وەيهيه:
ئازادکردنی  ٢٠خ زانی ی .ن .ک ،ئازادکردنی  ٢٠خ زانی حشع  ،ئازادکردنی  ٢٠پ .د .ک ،ئازادکردنی  ٢٠خ زانی
حسک ،ئازادکردنی  ١٠خ زانی کۆمه ه و ئازادکردنی  ١٠خ زانی پاسۆک .جا بنۆڕن هيچ حيزب ههيه
لهدەستکهوتدا،کهمترين بهش بۆ خۆی هه گرێ و دان ؟!.ئهم خا ه شايانی ئهوە بوو ،نووسهر تيشک کی زياتری بخاته
سهر،چونکه تاقانه و ب و نه و تژی له مانا و بههای بهرزی کوردايهتييه .ههر نهب ت ،پاسۆک داوای ئازادکردنی کهسوکاری
هاوڕێ کۆمهنيستهکانيشی کردووە.
 ٨ـ له ل  ١٤٤دا باس له دروستبوونی بهرەی جوقد دەکات .له زمانی مﻼزم مهنسوورەوە دەنووس  " :گوايه پاسۆک
ئامادە بووە ،ب ته ئهندام له جوقد دا ،به م ئهوان حسابيان بۆ نهکردووە و پشتگو يان خستووين".
ئهم باسه زۆرلۆژيکی نايهته بهرگوێ و هيچ به گهيهک لهم ڕووەوە نييه ،سهرەتا چونکه جوقد يهک تی ل دەرچ  ،ئهوانی
تر ههمووی ه زی عهرەبی و کهس و دووکهسی چايخانهکانی ديمهشق بوون .بهوەرگرتنی ههر کهس و ﻻيهک نهک ههر
ڕازيبوون،بگرە پاداشيشيان دەدا .له ﻻيهکی ديکهوە ،هيچ خا کی هاوبهشی ن وان ئهوان و پاسۆک نهبووە .بۆيه پاسۆک
باوەڕی بهو خڕبوونهوەيه نهبوو .لهکات کدا پاسۆک بۆ بوونه ئهندام له جوددا ،که له ه زە کوردستانييهکانی پ .د .ک،
حشع و حسک پ کهاتبوو ،ئهمانه هاوسهنگهر و دۆست و هاوپهيمانی سهر گۆڕەپانی کوردستانی پاسۆک بوون .به
پار زەوە و لهوپهڕی ناچاريدا ب ته ئهندام ،ئهويش دوای ت پهڕبوونی  ٢ساڵ بهسهر تهمهنی جوددا .جود له  ١٩٨٠دا
دامهزرا ،پاسۆک  ١٩٨٢دوای سهرهه دانی ک شهکانی لهگهڵ ی .ن .ک دا و ئهق ت و سياسهتی پاوانخوازی يهک تی،
ئينجا چووە ناو بهرەوە به پار زەوە .واته گهر يهک تی تهنگی پ هه نهچنييايه ،پاسۆک نهشدەبووە ئهندامی جود ،چونکه
پاسۆک جهختی لهسهر يهک تی ڕيزەکان و دروستکردنی بهرەی کوردستانی و سازدانی کۆنگرەی نهتهوەيی دەکردەوە،
نهک سهنگهربهندی دژ بهﻻيهنهکانی سهر گۆڕەپانهکه .ئهو دوو بهرەيه له بنهڕەتدا سهنگهربهنديی بوون .يهک تی له پارتی
و پارتی له يهک تی .وەک به گهش بۆ ن ت و مهرام و ئامانجی پاسۆک ،له  ١٩٧٦و  ١٩٨٠و  ١٩٨٣و ١٩٨٦دا به
پرۆژەوە بۆ يهکڕيزيی ديالۆگی لهگهڵ ﻻيهنهکان و بهرەی جوددا کردووە .جا بيه نهرە بهر چاوت ،چ لۆژيک ک
دەيسهلم ن  ،کهوا پاسۆک بچ ته ناو جوقدەوە ،که بهرەيهکی تهواوی ع راقی بوو.

 ٩ـ له ل  ١٥١دا له پهڕاو زی باسکردنی ک شهکانی يهک تی و پاسۆک دا ،باس له شهڕی مامهخهﻻن دەکات .ل رەدا دوو
هابير)ب ستون و فارس( ی پاسۆک بهدەستی يهک تی کوژراون ،نهک پاسۆک له يهک تی کوشتب  .پاشان بهسهر ناوی
ب ستون دا ،ت دەپهڕێ و پهراو ز کی دوورودر ژ بۆ فارس دەکاتهوە .گوايه گوناحی فارس ئهوە بووە پ شمهرگهيهکی
شۆڕشی ئهيلوول و نزيک لهڕەوانشاد فهتاح ئاغا بووە .ئهوجا له زمانی مﻼزم مهنسورەوە ،جار کی ديکه باس لهوە
دەکات ،يهک تی گومانيان لهوە بووە ،فارس بهعسييه و هاتووە خوال خۆش بوو نهوشيروان مستهفا بکوژێ.
بهڕاستی هه بهستی ئهم چيرۆکه ههر له هونهری ئهق ی يهک تی د ت .چونکه فارس له شارباژ ر و نهوشيروان مستهفای
خوال خۆش بوو له توژە ه و ناوزەنگ ،فارس چۆن چۆنی دەتوان پﻼنی کوشتنهکه ج بهج دەکات؟! .لهوەش زياتر،
دەبوو يهک تی به گه بدات به پاسۆک لهمهڕ ئهم شتهوە .پاسۆک دەب ت ل پ چنهوە له هاوبيرەکانی بکات ،به د نييايشهوە
دەيکرد ،نهک ه ز کی تر .يهک تی لهو زياتر چ ماف کی نييه دەستخاته ناو کاروباری حيزب تر و چارەنووسی هاوبير کی
پاسۆک بخاته مهترسييهوە .کهچی بهداخهوە نابهرپرسانه د ت و فارس دەکوژێ؟؟!!.
ڕەنگه پاسۆکيش لهسهر دەيان ئهندام و بهرپرسی يهک تی ت بينی و گومانی ههبوو ب ت .جا ئايا دەب ت پاسۆک ئهوانه
بگرێ و بکوژێ ،وەک يهک تی کردی!؟.
کاک زانا ل رەدا نهيتوانيوە ،ب ﻼيهنی بپار زێ و له چوارچ وەی کارە زانستييهکهيدا بم ن تهوە .به کو جۆرە پاساو ک له
ڕ ی ئهو چيرۆکه هه بهستراوانهوە بۆ کارەکهی يهک تی د ن تهوە .ئاخر ئهو ورته و چيرۆکانهی يهک تی باسی دەکات،به
پ وەری زانستی ناخو ندر تهوە و مندا ی سهر ب شکهش دەزان وانييه .ههرچهند له ﻻپهڕەکانی ديکه،نووسهر باس له
گ چهڵ و شهڕفرۆشتنه بهردەوامهکانی يهک تی به پاسۆک دەکات .ل شههيدکردنی ب ستون و فارس ،که سهرەتا و خا ی
بنهڕەتييه ،دروست نايخاته بهردەم خو نهر و تهم کی گومان و ناڕوونی بهسهرەوە ج د ت .پاشان نووسهر خۆی بۆ
فاکته گرنگهکانی ئهم سياسهی يهک تی ماندوو ناکات .به باوەڕی من ئهم سهرەتا تا ه ،هۆکار کی گرنگی پهکخستنی پاسۆک
و ه نانه دی دروشم و ئاواتهکانی بوو.
هه بهت چ ئهو ڕۆژە و چ ئ ستاش ،بهههر بيانوويهک ب ت کوڕی کورد بهکوشتدان و کوشتن،ج ی شانازی نهبووە و
ناب ت .پاسۆک که مهفرەزەکهی يهک تی لهبری تۆ هی خو نی دوو هاوبيرەکهی گرتبوو ،داوايان ل يان کرد بوو ،وەک
بارمته ﻻی پاسۆک بن ،تاوەکو سهرکردايهتی يهک تی  ،ڕوونکردنهوە لهسهر ڕووداوەکان دەدەن .به م بهداخهوە،
يهک تييهکان دەست دەکهن به تهقه و دەرئهنجام ئهوەی نهدەبوو ڕووبدات ،ڕووی دا .شايانی ئاماژە پ دانه ،له کوژراوەکانی
ناو يهک تيدا هاوبيری پاسۆک )فهرهاد( ههبوو.
١٠ـ له ل  ١٥٢دا له زمانی فوئاد ڕەوەند ناو کهوە ،باس لهوە دەکات ،گوايه سا ی  ١٩٨١له ناوچهکانی شارباژ ڕ
پ شمهرگهی پاسۆک چاوساغيان بۆ هاتنهخوارەوەی پ شمهرگهی پارتی کردووە.
بهڕاستی ئهم باسه نهدەبوو ،لهو کت بهدا ج ی ب تهوە ،چونکه پ شمهرگهکانی پارتی ههم خه کی ئهو ناوچهيهبوون و ههميش
به ڕ کهوتنی ن وان پارتی و يهک تی هاتبوونه ناوچهکه .يهک تيش مافی ههبوو بچ ته ناوچهکانی بادينان.ئهمهش بهپ ی
ڕ کهوتنی مهسعوود بارزانی و جهﻻل تا هبانی بوو له سهرەتای ههشتاکان له ديدار کيان دا له لهندەن لهسهری ر ک
کهوتبوون .ئهوەی ڕاستی مهسهلهکهيه ،پارتی له زۆر شو ندا ڕازی نهدەبوو ،پ شمهرگهی پاسۆکيان لهگهڵ دا ب ت و
زۆرجار بهج يان دەه شتن ،لهبهرخاتری ڕاگرتنی پهيوەندييهکهيان لهگهڵ يهک تيدا.ئهو دەم يهک تی بهس ڤيتۆی لهسهر
پاسۆک ههبوو .ديارە خودی خوال خۆش بوو مام جهﻻل،بهگشتی هه و ست کی نهرم و ئهر نی ههبووە بهرامبهر به
پاسۆک،ل دەرو شهکانی ديکه ،که بهگژ ئهرز و ئاسمان دا دەچوون توندبوون.
هۆکار بۆ دەرپهڕاندنی پاسۆک له ناوچهی سل مانی بهدەستی يهک تی زۆرە ،ههر له هه گيرسانی شهڕی ع راق و ئ رانهوە،
پهيوەندی به ل شاوی خه ک به پ شمهرگهوە ،چاوهه نههاتن به تا با دەستی ر کخستن و مهفرەزەکانی پاسۆک له شاری
سل مانی ـ که يهک تی به قه ی خۆی دەزانی و بانگاشهی ئهوەی دەکرد حاکمی گۆڕەپانهکهيه ـ ،ئهنجامدانی چاﻻکی گهورە
له ڕووی چۆنايهتيهوە و گهل هۆوهۆکاری ديکهش .ئهم باسه ج د ين بۆ دەرفهت کی تر.
١١ـ له ل  ١٥٦و  ١٥٧دا جار کی تر باس لهوە دەکات ،پاسۆک له بهرەی جوددا ،بهياننامهی ناڕەزايی دژ به سياسهتی
جود دەرکردووە .جار ک لهبهر ئهوەی بزوتنهوەی کورد به بهش ک له بزوتنهوەی ع راقی و ع راقيش به هی عهرەبی و

دژ به کۆلۆنياليزم و زايۆنيزم دادەن ن  .جار کی تر له  ١٩٨٣دا بهرەی جود بانگاشهی شهڕ دژی يهک تی دەکهن و پاسۆک
دژ دەوست تهوە و بهياننامه دەردەکات.
به ی پاسۆک زۆر بهپار زەوە چووبووە ناو جودەوە ،وەک تاکتيک کی سهربازی لهناو جوددا بوو ،بۆ خۆپاراستن له
ه زەکانی يهک تی و شهڕی به کۆمه ی دەو هتی ع راق و ڕژ مهکهی .دەنا لهڕووی فکر و ستراتيژەوە،لهتهک بهش کی
زۆری ههرس ﻻيهنهکهدا ،ئاسمان و ر سمان ن وانيان بوو.
 ١٢ـ کاک زانا له ل  ١٦١ـ  ١٦٢دا ،به دەستپاکانه ئاماژە به پ شوازييهکانی پاسۆک بۆ ههو هکانی حشع بۆ ئاشتهوايی
دەکات .ئهمهش به گهيهکی تری زيندووی ،ن ت پاکی و باوەڕی بهرزی پاسۆک بۆ پاراستنی يهک تی و تهبايی ن وان
ه زەکان دەسهلم ن .له سهخترين ڕۆژەکانی ناکۆکی پاسۆک لهگهڵ ﻻيهنهکان،ديسان پاسۆک بهوپهڕی باوەڕ و
قهناعهتهوە،جهختی لهسهر يهکڕيزيی و تهبايی و يهکگرتنی ﻻيهنهکان کردۆتهوە .ئهم م ژووە گهش و ديارە،به ههنييهی
خهباتی پاسۆک و باوەڕی کوردايهتييهوە.
 ١٣ـ له ل  ١٦٦ـ  ١٦٨دا ،لهسهر هه و ست و سياسهتی پاسۆک بهرامبهر بهشهڕی يهک تی و ر کهوتنيان لهگهڵ ڕژ می
بهعس دا ،زۆر شت دە  .من بۆ دەستنيشانکردن و نيشاندانی جياوازی بيرکردنهوە و هه و ست و نووسينهوەی م ژوو،
تهنها ئاماژە به دوو نووسينی خوال خۆشبوو نهوشيروان مستهفا و ش خ محهمهد شاکهلی دەکهم و هه سهنگاندنهکه بۆ
خو نهر بهج د م:
" ئازاد مستهفا کهوته نووسينی بهيان و وتار دژی يهک تی له بواری موهاتهراتی سياسيدا بۆڕی ههموو ئهوانهی پ ش
خۆيدا" نهوشيروان مستهفا ،پهنجهکان يهکتر دەشک نن،ل ٢١٠
" لهکاتی دانيشتنهکانی ن وان ئ مه و ی.ن.ک  ،سهرکردايهتی ی .ن .ک داوايان ل کردين ناوەندگيريی بکهين له ن وان
ی.ن.ک و پاسۆک،بۆ ئاشتبووەيان،چونکه ی.ن.ک دەيويست له وتار و بهياننامهکانی پاسۆک ڕزگاريان ب ت،که له
دژيان دەياننووسی ،لهبهر ئهوەی پاسۆک له ڕووی نووسين و بهياننامهوە زۆر بهتوانا بوون ".چاوپ کهوتن لهگهڵ
ش خ محهمهد شاکهلی و لهبيرەوەرييهکانی خۆشيدا" له بزووتنهوە وە بۆ حزبی سۆسياليستی کوردستان ١٩٧٦ـ، "١٩٩٣
دا ئاماژەی بهم خا ه کردووە.
 ١٤ـ له ل  ١٩٩دا ،باس لهوە دەکات که ئازووقه و پ داويستی پاسۆک لهﻻيهن يهک تييهوە دابين کراوە .ئهم خا ه زۆرجار
ل رەولهوێ باسکراوە و دەکرێ .ڕاستييهکهی بهش کی هی ئهوەيه که پاسۆک وەک ه ز ک زۆری پ ئابڕوومهندانهترە و
شانازی پ وە دەکات ،کۆمهک و يارمهتی له جهماوەر و پارت کی کوردی وەرگرێ ،تاوەکو له سهرچاوە گوماناوييهکان!!.
هاوکات ديو کی تری ئهم مهسهله بريتييه لهوەی ،پاسۆک بڕوای بهوە نهبوو ،ئهويش شان بهشانی پ شمهرگهی چهند
ﻻيهن کی تر ،پ شمهگهيهک يان دووانی خۆی له خا کی گومرگدا دابن و بهشی خۆی ببات ،ـ ئهگهرچی پارە ههم
خۆشهويست و ههميش گرنگه بۆ حيزب و حيزبايهتی ـ به کو دەيقهب ند به بڕەک يارمهتی دياريکراو.
١٥ـ له ل  ٢٠٠ـ  ٢٠٦جار کی تر باس له پهيوەندييه ئا ۆزەکانی ن وان يهک تی و پاسۆک دەکاتهوە تا ڕووداوەکهی
پشتئاشان،که دەست بهسهر بارەگا و ئهرشيڤی پاسۆکدا گيرا ..لهوەش زياتر ،کات بارەگای پاسۆک و يهک تی له قه چواﻻن
نزيکی يهک دەبن و لهسهر بارەگای پاسۆک ئا ی کوردستان بهرزکراوەتهوە ،خوال خۆشبوو مام جهﻻل ههڕەشه و گوڕەشه
لهسهر ئا ی کوردستان له پاسۆک دەکات .کاک زانا ،لهدوای درک پ کردن و ههستکردن و بينينی ئهو ههموو ڕاستييانه
و زانينی خودی گهوههری ک شهکان ،تاوان و گوناحهکه لهبهرامبهر پاسۆک و يهک تيدا به کراوەيی دەه هوە،ههروەک
ئهوەی ئهو دوو ه زە له هه ه و گوناحهکان دا،وەک يهک بن .ههرنهب ت له ل کۆ نهوەکهيدا ،ئهم دژايهتييه کو رانه و
ناپ ويستهی بهردەوامی يهک تی بۆ پاسۆک ،ناکاته فاکت ک بۆ نهمانی پاسۆک ،ياخود گرتنبهری سياسهت کی ديکه له ﻻيهن
پاسۆکهوە،ناگ ڕ تهوە به ڕيشهی ک شه سهرەکييهکان .ئاخر له هاوک شهی پهيوەنديی و ک شهی ن وان پاسۆک و يهک تی دا،
بارستاييهکان هاوسهنگ نين،به کو ک شهکه ﻻی يهک تی بوو ،ئهوان وا بيريان دەکردەوە ،ئهوەی لهگه ياندا نهب ت،دژيانه.
ياخود يهک تی ههرچی بکات ،له شهڕ و ئاشتی ،دەب ت ئهوانهی دەووروبهری بۆی بسهلم نن و لهدووی بڕۆن .ئهمهش بۆ
پاسۆک سهخت بوو.
 ١٦ـ بۆ ئهوەی به پشوويهکی ئارامهوە و به لۆژيک کی دروست و ميتۆد کی زانستانهوە،خو ندنهوە بۆ سهرجهم ڕوودا و
پ شهاتهکان و خودی م ژووی پاسۆک بکهين ،دەپرسين ئايا ئهگهر پاسۆک ک بتوان باشترين پهيوەندی لهگهڵ حيزب کی

وەک حشع دا ڕابگرێ،لهگهڵ حسک دا نيوە ت کهڵ ب ت ،لهگهڵ پارتيشدا،بهههمان ش وە ،پهيوەندييهکی تهندروستی ههب ت!،
ئهی بۆ ناتوان و گهرەکی نييه ،لهتهک ه ز کی وەک يهک تيدا ،لهدەڤهری خۆی پهيوەندييهکی ساغ همی ههب ت!؟.
پ موايه وە می ئهم پرسيارە ،کهموزۆر خو نهری زيت و بهديقهت ،له دووتو ی ماستهرنامهکهی کاک زانا و خهرمانی
ديکۆم نت و نووسراوی پاسۆک و خه کانی تردا ههستی پ دەکات و هه ی دەه نج ن ت.
 ١٧ـ پاسۆک ،وەک کاک ئازاد دەنووس  " :بهتهمهن منداڵ،به ژمارە کهم،به قهبارە بچووک،به ئيمانياتی سفر،ب
ئهزموون،دەوران دەورمان دوژمن و ناحهز" ،خاوەنی نووسرا و ب کراوەی زۆروزەبهند بوو،که کاريگهريی گهورەيان
لهسهر جهماوەر ههبوو .بهداخهوە دەزگای راديۆی نهبوو،تا دەنگی بگاته ههر شو ن کی کوردستان .دۆستهکانيشی بهتابهتی
پارتی ،ههرگيز دەرفهتيان نهدەدا ،تاکه بهياننامهيهک ،با لهسهر جهژنی نهتهوايهتی نهورۆزيش بوايه ،له ئيزگهکهيانهوە
بخو ندر تهوە .ل پاسۆک توانی به ميتۆد و ش وازی ديکه ،دەنگ و ڕەنگی خۆی ،جگه له ب وکردنهوەی ب وکراوەکانی،
له ڕ گای پۆستهرەکانی دروستی دەکرد و دروشمهکانی لهسهر ديوارەکان لهناو شار و شو نه ئازادکراوەکان ،هه يان
دەواسی و دەياننووسی  .ئهم چاﻻکييهش کاريگهرييهکی بهه ز و زو ی دروست کرد بوو .بۆيهکا ههق بوو ،کاک زانا
ئهم ﻻيهنهشی له خهباتی پاسۆک له بير نهچوبايه.
١٨ـ دەبوو کت بی ناوبراو ،ههندێ و نه و پۆستهری پاسۆکی لهخۆ بگرتايه .چونکه ئهو دوو توخمهش مانا و سيمبۆ ی
گهورە و بههادار دەنو نن .چونکه و نهکان بۆخۆيان بۆ خو نهر دەدو ن.
 ١٩ـ کاک زانا لهوە ئاگادارە،پاسۆک له ناوەوە و دەرەوەی کوردستانيش بهتايبهت ،ههو ی بهردەوام و زۆری بۆ پ که نانی
بهرەيهکی کوردستانی سهرتاسهری ،لهن وان ه ز و ﻻيهنهکانی ههموو پارچهکانی کوردستاندا دەدا .چهندين کۆبوونهوە له
سويد و ئه مانيا و دانيمارک بۆ ئهم ئامانجه کراوە .بهندە وەک نو نهری پاسۆک له چهندين کۆبوونهوەدا به ئامادە بوونی
کاک ئهميری قازی وەک پارت سهربهخۆيی کوردستان ،کاک عهدنان موفتی وەک نو نهری سۆسياليست و کاک جهليل
گادانی وەک نو نهری حيزبی ديموکراتی کوردستان /شۆڕشگ ران و سهﻻح بهدرەدين و چهندان کی تر ئامادە بوون.
پ شتريش کاک ئازاد و کاک ئهميری قازی که داينهمۆی هه سوڕ نهری ئهم بيرۆکهيه بوون ،چهندين کۆبوونهوەيان ئهنجام
داوە .چونکه بهرەی کوردستانی ،که پاسۆک ﻻيهن کی پ که نهری بوو ،تهنها لهن وان ه زەکانی باشوور و بۆ باشووری
کوردستان بوو .ل پاسۆک گهورەتر دەيڕوانييه دۆزە نهتهوايهتييهکه .بۆيهکا توانا و وزەيهکی زۆری بهخشی بۆ ه نانه
کايهی بهرەی کوردستانی سهرتاسهری .چهند پرۆژە و بهرنامهيهک گه ه کران و تۆڕی پهيوەندی به ﻻيهنه کوردی و
کوردستانييهکانهوە فراوان کرا .بهداخهوە ڕووداوەکان ه ندە به خ رايی هاتن و ت پهڕين ،ئهم ئاواته بهدروستی نههاته دی.
بهداخهوە ئهم ستراتيژە پيرۆز و گرنگهش له سياسهتی پاسۆک ،نووسهر له بهرههمهکهی ئاماژەی پ نهداوە.
٢٠ـ کهماسييهکی زەقی ئهم کارە،لهودايه ،پهيڕە و پڕۆگرامی پاسۆک،وەک گرنگترين به گهنامه و دۆکۆم نت،که ههموو
هزر و فهلسهفه و ستراتيژ و تاکتيکی پاسۆکی ت دا بهرجهسته بووە ،چ خو ندنهروەيهکی بۆ نهکراوە و له هيچ ڕەههند و
کۆنت کس کی فيکری و م ژوويی و سياسی و کۆمه يهتييهوە،کاک زانا هيچ قسهيهکی لهسهری نهکردووە .له کات کدا
پهيڕەوپرۆگرام ناسنامهی ههرە دياری حيزبه و خاوەنی کارەکتهر و بهها و تايبهتمهندييهکی خۆيهتی.ديارە بۆ پارت کی
نهتهوەيی لهو ههلومهرجهی ئهوسهردەمهی کوردستان دا،چ ه ز ک نهبوو ،بو ری ئهوەی ههب ت لهدەرەوەی خولگهی
مارکسايهتی و خهباتی کر کاری داوای فشهمافی ئۆتۆنۆمی قسهيهکی تری لهکايهی سياسهتی کوردی دا پ شکهش کرد ب
و ڕاگهياند ب ت .ئهوە تهنها پاسۆکه هه گری  ،بيری جياواز ،ستراتيژ کی تر ،ڕ باز کی ب سازش ،بانگاشهيهکی ديکه
و ناسنامهيهکی جودا له کۆی ئهو ت ز و بهرنامانهی ديکهی حيزب و ﻻيهنهکان بوو.

ماوەتهوە ب م ،ئهم چاوپ داخشانه خ رايهی من ،بهم کارە ناوازەيهی کاک زانادا ،ڕەنگه ل رە و لهوێ شتگهل کم بهسهردا
ت پهڕی ب ت ،ياخود بهکورتی ئاماژەم پ دا ب ت و ههند کيش ههر بۆ در ژنهکردنهوەی باسهکان ،زۆر لهسهريان
نهڕۆيشتووم .دەب ت جار کی تريش جهخت له کارە زەحمهتهکهی کاک زانا بکهمهوە و دەستی ماندووبوونی دەگووشم.
دەزانم بهپهرۆش بوو ،بۆ بهدەسته نانی سهرچاوەی زۆر و گهيشتن به ڕاستييهکان .لهو خهرمانه پهرشوب وەی پاسۆک
ههيهتی ،له نووسراو و نهنووسراو و گ ڕانهوەی هاوبيران و گهواههکانی ڕووداوەکان و بيرەوەی وکهسانی هاوسهردەمی
پاسۆک و دۆکۆم نتهکان، ،کاک زانا توانيويهتی به ش وەيهکی سهرسووڕه نهرانه ،ئهم کارە زانستييهی ل بهرههم به ن ت.

ئهم کۆمه ه سهرنجهی منيش ،ههر دەب ته مه ۆيهکی تر بۆسهر خهرمانی م ژووی پاسۆک و ئهم بهرههمه نازدارەی زانا
فهقی .ئهو م ژووەی به خو نی د سۆزترين کهسانی نيشتمان تۆمار کراوە و به ڕەنجی خۆنهويستانه و خهباتی ب پسانی
ت کۆشهرانی ی کوردايهتی هاتۆته بهرههم و به هزر و قه هم و لوولهی تفهنگ له خزمهتی بهرجهستهکردنی ناسنامهی
کوردبوون دا ،ههموو توانايهکی خۆی خستۆته گهڕ .تا ئ ستاش له فۆڕم کی تری دەرەوەی حيزبايهتيدا،در ژە به خهبات
بۆ "کوردستان کی ئازاد،گهل کی يهکسان" دەدات.
بهواتايهکی تر ،بهو هيوايهی سهرنجهکانم ،بۆ کارەکانی ئايندەی کاک زانا و چاپهکانی داهاتووی ئهم بهرههمه ،بهسوود
بشک نهوە.
*********

