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سوپاس و پێزانین

لــە ئامادەکــردن و بــاو کردنــەوەی ئــەم پەرتووکــەدا زۆرکــەس یارمەتیــدەر و هانــدەرم بــوون. 

سوپاســی بــێ پایانــی خــۆم پێشکەشــی یــەک بــە  یەکیــان دەکــەم. لەوانــە: کاک تاهیــر 

مەحمــوودی، ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، هاورێــی 

دێرینــم، کاک خالیــد مەهابــادی، مامۆســتای ســەردەمی پێشــمەرگایەتیم، کاک کاووس عەزیــزی، 

کاک ئەنــوەر کۆهەنســاڵ، هاورێــی خەباتــی ناوشــارم خوشــکە پەریــی رەشــیدیان، کاک ئەمیــن 

ــاڵح  ــەد س ــی کاک محەم ــۆم پێشکەش ــی خ ــز و سوپاس ــەت رێ ــەوێ بەتایب ــی.  دەمه ئیرباهیم

قــادری، ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بکــەم بــۆ تێبینــی 

ــایتی  ــە س ــی ل ــوو وتارەکان ــە هەم ــەم ک ــی دەک ــۆ جانان ــی کاک هەڵ ــەرنجەکانی. سوپاس و س

هەڵــۆی کوردســتاندا بــاو کــردەوە. کاک عەبــدواڵ حیجــاب هەمیشــە بــۆ مــن وەک منوونەیــەک 

لــە مرۆڤــی شۆرشــگێر، خــاوەن هەڵوێســت، دیموکــرات و کەســێک کــە هــەرگاڤ شــتی نوێــی 

لــێ فێــر دەبیــن  ،ئەرکــی پێداچوونــەوە و نووســینی پێشــەکییەکەی وەئەســتۆ گــرت،  سوپاســی 

گەورەیــی دەکــەم.

ــەوەی  ــری ئەرکــی پێداچوون ــەری و کاک ســەلیم زەنجی ــزم کاک فەرهــاد ئەکب ــی بەرێ هاورێیان

کۆتاییــان بەســەر ئــەو بەرهەمــە بەجــێ گەیانــدووە. بــەو بۆنــەوە ســوپاس و پێزانینــی بێپایانــی 

خــۆم پێشکەشــی ئــەو بەرێزانــە دەکــەم کــە ســەرەرای بوونــی کار و ســەرقاڵی زۆریــان، منیــان 

لــە دلۆڤانــی خۆیــان بێبــەش نەکــرد. 

ــەم  ــە دلۆڤانەک ــەژار" و کچ ــەم "ه ــورە نازدارەک ــی ک ــتی جوان ــتی و هەس ــێ خۆشەویس  بەب

"هێڤیــن" ئــەم بەرهەمــە نەدەنــوورسا. ســوپاس بــۆ بوونتــان و بــۆ ئــەوەی شــانازیی ئەوەتــان 

ــوون بکــەم. ــی ئەزم ــێ بەخشــیوم باوکایەت پ

دانەر
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ناساندن

ــە  ــە ل ــەی ک ــرە باس ــەو زنجی ــی ب ــد هەق ــۆز کاک مەجی ــر و دڵس ــا، ژی ــە توان ــری ب ڕووناکبی

دووتوێــی ئــەم پەرتووکــەدا هێناویەتــە گــۆڕێ، لــە ڕوانگەیەکــی زانســتیی تێکــەڵ بــە ســۆز بــۆ 

ڕێبــەری بــە توانــای کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، نەمــر دوکتــۆر عەبدوڕەحــامن قاســملوو، 

ــەوەی  ــۆ ن ــەو ســەرکردەیە کــە ب ــی ئ ــە تایبەمتەندییەکان تیشــکی خســتووەتە ســەر بەشــێک ل

ئێســتا و داهاتــووی گەلەکەمــان بەســوودن. کاک مەجیــد بــە ســپاردنی ئەرکــی پێداچوونــەوە 

و نووســینی پێشــەکی  پەرتووکەکــە بــە مــن، بارێکــی قورســی خســتە ســەر شــانم، بــەاڵم هــەر 

لــەو کاتەشــدا دڵنیاتــری کــردم کــە درێــژەدان بــە ئامانجــە بەرزەکانــی شــەهیدانی کوردســتان 

و لــە ســەروویانەوە، ڕێبەرانــی شــەهیدی دۆزی کوردایەتــی، ئەرکێکــی هاوبەشــی ســەر شــانی 

هەمــوو کوردێکــە. 

لــەم پێداچوونەوەیــەدا، ڕێــگام بــە خــۆ نــەداوە کــە دەســت لــە نــاوەڕۆک و شــێوەی داڕشــتنی 

بابەتــەکان وەردەم، تەنانــەت ئەگــەر لــە هێندێــک شــوێن لــە گــەڵ نووســەر هــاوڕاش 

ــەن  ــە الی ــە ل ــەم ئەرک ــپاردنی ئ ــە  س ــۆم بپارێزم.بۆی ــی خ ــێ الیەنی ــم داوە ب ــم، هەوڵ نەبووب

دۆســتی هێــژام کاک مەجیــدەوە بــە مــن، بــە مانــای ئــەرێ کــردن یــا ڕەدکردنــەوەی نــاوەڕۆک 

ــە  ــە بێجگــە ل ــەم پێشــەکییەی مــن، شــتێک نیی ــەش ئ ــە. بۆی ــا هەڵســەنگاندنی نووســەر نیی ی

ــەکییە.  ــە پێش ــەم کورت ــینی ئ ــرا و نووس ــی خێ پێداچوونەوەیەک

ئــەوەی مــن لــەو دەقــە دا بەدیــم کــرد، نووســەر هەوڵــی داوە کــە گەورەیــی دوکتــۆر قاســملوو 

ــە شــێوەی بەڕێوەبەریــی و تێکۆشــانیدا نیشــان  ــە پۆســتە تەشــکیاتییەکەیدا، بەڵکــو ل نــەک ل

بــدا و بەشــێکی ئــەو ئەزموونــی بەڕێوەبەرییــەش بــۆ بەرەکانــی ئێســتا و داهاتــوو بگوێزێتــەوە.

ئــەم پەرتووکــە، بــە شــێوەی زنجیــرە وتــاری ســەربەخۆ، بــەاڵم لــە هەمــان کاتیشــدا لێکگرێــدراو، 

نــوورساوە. لــە هەمــوو برگــە و تەنانــەت دێــڕی وتارەکانــی ئــەم پەرتووکــە دا، حــەز و وەفاداریی 

بــێ ئــەم ال و ئــەو الی نووســەر بــۆ شــەهیدی هەمیشــە زینــدووی دۆزی کوردایەتــی، د. 

قاســملووی مــەزن دەبینــدرێ.

ــی  ــێوەی بەڕێوەبەری ــوون و ش ــە، بۆچ ــە ڕوانگ ــی داوە ک ــارەدا هەوڵ ــرە وت ــەرلەم زنجی  نووس
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ــتی  ــەڵ زانس ــە گ ــەراورد ل ــە ب ــتی و ب ــرتی زانس ــی بەرین ــە چوارچێوەیەک ــملوو ل ــۆر قاس دوکت

بەڕێوەبەریــی هاوچەرخــدا هەڵبســەنگێنێ. بۆیــەش نووســەر بــە هێنانــەوەی منوونــە لــە 

ــۆدی زانســتی  ــە مێت ــەوەی فاکــت ل ــان، هێنان ــەران و کەســایەتییە ســەرکەوتووەکانی جیه ڕێب

بەڕێوەبــەری و هەڵســەنگاندنی شــێوازی کاری دوکتــۆر قاســملوو لەژێــر ڕووناکیــی ئــەو 

منوونانــەدا، هەوڵــی داوە کــە الیەنــە ئەرێنییەکانــی مودێلــی بەڕێوەبەریــی دوکتــۆر قاســملوو 

ــەوە. ــان بکات ــەر چــاو و زەقی ــە ب بخات

کاک مەجیــد لــەم بەرهەمەیــدا باســی کارەســاتی لەدەســتچوونی دوکتــۆر قاســملوو بــۆ حیزبــی 

دیموکــرات، گەلــی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و هەمــوو بزووتنــەوەی نەتەوایەتــی 

کوردســتان دەکا. چونکــە لــە ڕوانگــەی ئــەوەوە، ڕۆڵــی دوکتــۆر قاســملوو تەنیــا لــە ســکرتێریی 

حیزبــی دیموکراتــدا کــورت نەدەبووەوە،بەڵکــو قاســملوو توانیبــووی لــە ئەنجامــی پێوەندییــە 

ــۆ  ــای ســرتاتێژییی سیاســی ب ــە داڕێژەرێکــی بەتوان ــێ ب ــەوە بب ــی و نێونەتەوەییەکانیی نەتەوەی

بزووتنــەوەی کــورد بــە گشــتی. بۆیــەش شــەهیدکرانی دوکتــۆر قاســملوو نــە تەنیــا زەربەیەکــی 

ــوو  ــۆ هەم ــەورەش ب ــارێکی گ ــو خەس ــەوت، بەڵک ــرات ک ــی دیموک ــە وە حیزب ــوو ک ــورس ب ق

کوردســتان بــوو. 

ــی  ــکەوتنەکانی حیزب ــەنگاندی پیش ــاس و هەڵس ــەر ب ــە ب ــڕای هێنان ــارە، وێ ــرە وت ــەو زنجی ئ

دێمۆکــرات لــە ژێــر ڕێبەرایەتیــی دوکتــۆر قاســملوودا، هەروەهــا تیشــک دەخاتــە ســەر 

زنجیــرە گرفتێــک کــە لــە ڕوانگــەی نووســەرەوە، بــە نەمانــی دوکتــۆر قاســملوو، بــە تایبەتــی 

ــەوە  ــەو ئارێشــانە دەگەرێنێت ــەوە. نووســەر ئ ــی قاســملوویان تەنیوەت هەنۆکــە بەرۆکــی حیزب

بــۆ لێکدانــەوەی بەرژەوەندیخوازانــە و خــۆ بــە ناوەنــد دانانــە لــە بۆچــوون و میراتــەی هــزری 

ــاو و جێگــەی  ــە ن ــە کــە ئێســتا کەڵکــی خــراپ وەرگرتــن ل قاســملوو. ئــەو تەنانــەت پیــی وای

دوکتــۆر قاســملوو لــە کۆمەڵگــەی کوردســتان و لــە الی ئەویندارانــی هــزری قاســملوو کــراوە 

بــە ئەمرازێــک بــۆ مەرشووعیــەت دان بــە قووڵکردنــەوەی ئــەو گرفــت و تەنــگ و چەڵەمانــەی 

ــەڕوون.     ــی ڕووب ــە گەڵ ــازی قاســملوو ل کــە ئێســتا میراتگرانــی ڕێب

ــی  ــدا حیزب ــۆر قاسملووش ــی دوکت ــەردەمی ڕێبەرایەتی ــە س ــە ل ــاکا ک ــکار ن ــەوە ئین ــەر ئ نووس

دیموکــرات تووشــی ئاڵــۆزی و گرفــت بــووە، بــەاڵم لــە ڕوانگــەی نووســەرەوە دوکتــۆر قاســملوو 

ئــەو کێشــە و ئاڵۆزییانــەی بــە شــێوەیەک ڕێبــەری دەکــرد کــە زیانــی کاتیــی ئــەو ڕووداوانــە 
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دەبــوون بــە هــۆی هەســتانەوەیەکی گەورەتــر بــۆ حیزبەکــەی. کــە چــی بــە نەمانــی دوکتــۆر 

ــەم  ــی دا ک ــی جێگرەکان ــە شــێوازی ڕێبەرایەتی ــە ل ــەو توانایی ــە ئ ــی وای قاســملوو، نووســەر پێ

ــووە و حیزبــی دیموکراتیشــی تووشــی الوازی کــردووە.  ڕەنــگ ب

ــی  ــی دیموکرات ــتای حیزب ــی ئێس ــەدا وەزع ــرە وتاران ــەم زنجی ــوەی ئ ــە چوارچێ ــد ل کاک مەجی

دەرســەکانی  زۆری  بەشــێکی  ئەمڕۆکــە  کــە  ناشــارێتەوە  ئــەوەش  و  هەڵســەنگاندووە 

ــتگوێ  ــن، پش ــەی  دەزان ــری ڕێبازەک ــە میراتگ ــان ب ــەوا خۆی ــەوە ک ــەن ئەوان ــە الی ــملوو ل قاس

ــە بەخۆداچوونەوەیەکــی  ــا ب ــە ڕوانگــەی نووســەرەوە ئەمــە نەخۆشــییەکە کــە تەنی خــراون. ل

وردبینانــەوە چارەســەر دەکــرێ کــە تێیــدا پلەوپایــەی تەشــکیاتی بــۆ تۆڵەئەســتاندنەوە، خــۆ 

ــدرێ.  ــە کار نەهێن ــاکان ب ــتنی توان ــا و پەراوێزخس ــێ بنەم ــی ب بەرزکردنەوەیەک

و  بەرنامــە  داڕشــتنی  لــە  قاســملوو  دوکتــۆر  توانــای  بــە  ئامــاژە  وەهــا  هــەر  نووســەر 

بەدامەزراوەییکردنــی قــەوارەی حیــزب دەکا و دامەزراندنــی ئۆرگانەکانــی بەڕێوەبــەری و 

کۆمیســیۆنەکانی حیزبــی بــە یەکێــک لــە بەرهەمەکانــی ڕێبەریــی قاســملوو لــە حیزبــی 

دەزانــێ.  دیموکــرات 

 هەروەهــا ئــەم زنجیــرە باســە، چارەســەری گرفتەکانــی ئەمــڕۆی حیزبــی دیموکــرات بــە 

ــی  ــرن. زمان ــە خــۆ دەگ ــوێ و هاوچەرخــدا ل ــە قاڵبێکــی ن ــازی قاســملوو، ل ــۆ رێب ــەوە ب گەڕان

ڕەخنەگرانــە، بــەاڵم چێکــەر  ”Constructive”ی وتــارەکان یارمەتیــدەرە بۆ تیشــک خستنەســەر 

هێندێــک کۆســپی جیــددی کــە لــە بــەردەم داڕێژەرانــی سیاســەتی ئەمــڕۆی حیزبــی دیموکــرات 

ــی کوردســتاندان.  ــەوەی نەتەوەی و بەگشــتی جوواڵن

ــوو  ــە و هەم ــرە باس ــەم زنجی ــەر ئ ــە س ــت ل ــەرە ڕەوا و دروس ــەنگاندنی ه ــان هەڵس بێگوم

ــتە.  ــەری خۆشەویس ــۆی خوێن ــە الی ت ــەر ل ــا ه ــە تەنی ــی دیک بابەتێک

 عەبدواڵ حیجاب، خەرمانانی 2014
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پێشەکیی دانەر

لەوانەیــە یەکــەم کۆمەڵــە پرســیار کــە لــە الی خوێنــەری کتێبــی " قاسملوو،مانیفیســتی ســیامی 

مرۆڤانــەی رێبــەری" دروســت دەبــێ، ئــەوە بــێ کــە  مەبەســت لــە نووســینی ئــەم کتێبــە چییە؟ 

ڕەنگــە خوێنــەر پاشــان لــە کتێبەکەشــدا بــە دوای ژیاننامــە، یــان بیرەوەرییەکانــی د. قاســملوودا 

ــی  ــی دێموکرات ــتیی حیزب ــکرتێریی گش ــە س ــملوو ب ــۆر قاس ــە دوکت ــەو رۆژەوە ک ــەرێ.  ل بگ

کوردســتانی ئێــران هەڵبژێــردرا، رێبەرایەتــی لــە نــاو بزاڤــی ڕزگاریخوازانــەی ڕۆژهەاڵتــی 

کوردســتاندا یەکێــک لــە جوانرتیــن و پڕواتاتریــن قۆناغەکانــی خــۆی دەســت پــێ کــرد. قاســملوو 

لــە ســەردەمی رێبەرایەتیــی خۆیــدا ئاڵوگۆرێکــی گرینگــی لــە ئاســتی سیاســی، رێکخراوەیــی و 

ــک  ــەدا پێ ــی دەرەوە و ناوچەک ــە جیهان ــەاڵت ل ــوردی ڕۆژه ــەوەی ک ــی جوواڵن پەیوەندییەکان

هێنــا. 

رەمــزی ســەرکەوتنی قاســملوو، پێکهێنانــی هەلومەرجــی گونجــاو بــۆ پاراســتنی پرەنســیبەکان 

ــاو  ــدا بەگشــتی و لەن ــی نەتەوایەتی ــاو بزاڤ ــە ن ــۆر ل ــۆ ئاڵوگ ــەی گونجــاو ب ــی زەمین و پێکهێنان

ــوو. قاســملوو رێبــەری ســەردەمێک بــوو  ــران بەتایبەتــی ب حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئی

کــە کۆمەڵگــەی مرۆڤایەتــی لــە شۆرشــی پێشەســازییەوە بــەرەو شۆرشــی زانیــاری و ســەدەی 

ــە  ــەوە ک ــۆی ئ ــە ه ــەو، بووبوون ــۆبینیی ئ ــاری و ئاس ــت، زانی ــتەوە. زانس ــدن دەگواس راگەیان

پێــش ســەردەمەکەی خــۆی، پێشــبینیی قۆناغــی دیموکراســیی زانســتی بــکا. بۆیــە ئێســتاش 25 

ــی کوردســتان زۆر  ــە رۆژهەاڵت ــەوەی کــە بزاڤــی کــورد ل ــی، ســەرەرای ئ ســاڵ دوای تیرۆرکردن

بــەرەو پێشــەوە چــووە، بــەو حاڵــەش رێبەرانــی بزاڤــی سیاســی لــە رووی پێویســتیی هەڵگرتنــی 

ــەو ئاســتە پێویســتەی  ــی ئاڵوگــۆردا، نەگەیشــتوونەتە ئ ــاو پێکهێنان ــە پێن هەنگاوێکــی دیکــە ل

زانســت و رێبــەری تاکــو گۆرانکارییەکــی بنەڕەتــی لــە دیسکۆرســی سیاســی و ســرتاتێژیی بزاڤــی 

کــورد لــەو بەشــەی کوردســتاندا پێــک بێنــن.

   قاســملوو بزوێنــەری شــەپۆلی فەرهەنگــی رێبەرایەتــی بوو لە کوردســتاندا و توانیــی حیزبێکی 
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ــرتاتێژی،  ــاوەن س ــەربەخۆ و خ ــکەوتوو، س ــرن، پێش ــی مۆدێ ــە  حیزبێک ــی و گرێدراوبکات نەریت

بــە بەرنامــە، بنەمــا ئەخاقــی، بایەخەکانــی ســەردەم و رێبەریــی بەکۆمــەڵ، رێبــەری لــە نــاو 

ــی  ــە رۆژەڤــی بزاڤــی نەتەوایەتی ــی بەکــردەوە بکات خەڵــک وهەروەهــا پرەنســیبەکانی رێبەری

کــورد. 

ــە بەرباســی مێتــۆدی رێبەریــی دوکتــۆر  ــۆ هێنان ــە زنجیــرە وتارێــک ب ــەم پەرتووکــە بریتیی    ئ

ــی  ــەوەی گرینگی ــدا و هەروەهــا بەرزکردن ــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئیران قاســملوو ل

رۆڵــی رێبــەری ، نەمــازە رێبەریــی ئاڵوگۆرخــواز و رێبەریــی ٣60 پلــە لــە هەلومەرجــی 

ئەمــرۆی بزاڤــی نەتەوایەتیــدا. لــەم کتێبــەدا گرینگرتیــن خاڵگەلــی پەیوەندیــدار بــە هونــەری 

ــی  ــن تیورییەکان ــە دوایی ــن ل ــە کەڵکوەرگرت ــۆر قاســملوو ب ــی دوکت ــۆدی رێبەری ــەری و مێت رێب

زانســتی رێبــەری بــاس کــراون. لەژێــر تیشــکی دەرســەکانی ڕێبەرایەتیــی د. قاســملوودا، ئــەو 

تایبەمتەندییانــەی کــە رێبەرێــک دەبــێ هەیــن،     خراونەتــە بــەر بــاس وکاریگەریــی رێبــەری 

ــەر کار دەکــەن، نیشــان دراون.  ــە گــەڵ رێب ــەی کــە ل ــە ســەر ژیانــی خەڵــک و ئەوان ل

   هــەر مرۆڤێــک لــە رەوتــی ژیانــی خۆیــدا، دەتوانــێ لەســەر ژیانــی هــەزاران کــەس شــوێن 

ــە،  ــا ن ــن ی ــە شــوێن دادەنێی ــە داخــوا لەســەر کەســانی دیک ــە ک ــەوەدا نیی ــێ. پرســەکە ل دابن

بەڵکوئــەوەی گرینگــە چۆنیەتیــی شــوێندانانەکەمانە. ئامانجــی ئــەو بەرهەمــە هاوکاریکردنــی 

خوێنەرانــە بــۆ بەهێزکردنــی توانــای رێبەرییــان وهەروەهــا ســەرکەوتنیانە لــە کاروبــاری تایبەتی 

و رێکخراوەییانــدا. ئەگــەر مبانــەوێ نەوەکانــی دوارۆژمــان ســەرکەوتوو بــن و قوربانیــی کەمــرت 

ــە خەبــات و کاری رێکخراوەیــی خۆمانــدا ســەرکەوتوو بیــن، یەکــەم  بــدەن، گــەر مبانهــەوێ ل

ــە:  ــە ئەمەی ــی پەرتووکەک ــەی پەیام ــە. پوخت ــی خۆمان ــتی رێبەری ــی ئاس ــگاو بەهێزکردن هەن

ــورد  ــی ک ــی دیموکراتیکــی گەل ــی و بەرەوپێشــربدنی بزاڤ ــی نەتەوایەت ــاو رزگاری ــات لەپێن خەب

ــوون  ــۆ تێپەرب ــک؛ ب ــاری هەرجــۆرە کێشــە و قەیرانێ ــەرج و قۆناغێکدا،زێدەب ــە هــەر هەلوم ل

ــان پێویســتی بــە رێبەرایەتییــەک هەیــە کــە وەاڵمــی ســەردەم بداتــەوە و بــە کەرەســتەی  لێی

ــی  ــی رێبەرایەتی ــی مێژووی ــەکان ئەرک ــی کێش ــەری و بەرێوەبردن ــەری و چارەس ــتی رێب پێویس

ــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان راپەڕێنــێ. بزاڤــی نەتەوایەتیــی کــورد ل
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 قاســملوو ڕچەشــکێنی خەبــات دژی خەباتــی نەریتــی بــوو. رێبــازی قاســملوو نوێگــەرا، 

پێشــکەوتنخواز، دیموکــرات و خــاوەن بنەماکانــی رێزگرتــن لــە کەڕامەتــی مرۆڤایەتــی و 

ژینگەپارێزییــە.  ئــەم پەرتووکــە پێشکەشــە بــە هەمــوو رێبوارانــی رێــگای قاســملوو و هەمــوو 

ــتان.  ــورد و کوردس ــی ک ــگای رزگاری ــەهیدانی رێ ش

25  ســاڵ دوای کارەســاتی تیــرۆری قاســملوو، ئاســتی وشــیاری و بەرباویی خەباتــی نەتەوایەتی 

ــەاڵم، نەرمرت.بەرینیــی  ــر ب ئاســۆیەکی نوێــی خولقاندووە.ئاســۆیەکی جیاواز،ئاســۆیەکی بەهێزت

ــەر  ــم بەرامب ــە توانیبێت ــەو هیوای ــی و خۆشەویســتی. ب ــە ئاشــتی، نەرم ــڕە ل ــەو ئاســۆیەش پ ئ

بــە شــەهیدان و خەباتکارانــی رزگاری نەتەوەکــەم ئەمەگنــاس بووبــم. هیــوادارم خوێنــەر 

بــە خوێندنــەوەی ئــەم کتێبــە وەاڵمــی خااڵنــەی ســەرەوەی دەســت بکــەوێ و زیاتــر وەدوای 

ئەوســەرەداوانە بــڕوا کــە ئامــاژەم پــێ کــردوون.  

مەجید حەقی
 هێلسینکی 7.201٣.1٣ 
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 قاسملوو رێبەرێک
 کە سیمای مرۆڤانەی بە حیزبێکی نەریتی بەخشی 

لــە رەوتــی خەباتــی نەتەوایەتیــدا رێکخــراو، بڕبــڕەی پشــتی کۆمەڵگەیــە و رێبــەر 

گرینگرتیــن ڕۆڵ لــە ژیــان، هەســتانەوە، گەشەســەندن، پێشــکەوتن و تەنانــەت لــە 

ناوچوونــی رێکخراوەکــەدا دەگێــڕێ. رێبــەر، رێکخــراو لــە "ڕەوشــی وەک خۆیــەوە" 

بــەرەو "ڕەوشــی دڵخــواز" دەبــا و هــەرگاڤ لــە پێنــاوی داهاتوویەکــی چاکــرتدا خەبــات 

دەکا. ڕابــردوو، ســەرەڕای گرنگــی و ئەزموونەکانــی بــۆ داهاتــوو، بــەاڵم شــتێکە کــە بــووە، 

تــێ پەڕیــوە وتــازە ئیــدی هیــچ هێزێکــی مرۆڤــی ناتوانــێ  بیگــۆڕێ یــان بــە شــێوەیەکی 

دیکــە و جیاوازتــر لــەوەی کــە بــووە ســەر لــە نــوێ بیخوڵقێنێتــەوە. بــەاڵم داهاتــوو لــە 

ــڕۆ" رووی دەدەن.  ــە "ئەم ــە ک ــتانەوە هەی ــەو ش ــدی ب ــە و بەشــێکی زۆری پێوەن ڕێدای

تایبەتــدا، دەبنــە   زۆر جــار وتــە یــا تێڕوانینەکانــی رێبەرێــک لــە هەلومەرجێکــی 

ــە  ــۆر قاســملوو ل ــرورای گشــتیدا. دوکت ــوو و بی ــە داهات هــۆی وەرچەرخانێکــی گرنــگ ل

ــا بــە خودموختــاری  وەاڵمــی پرســیارێک کــە داخــوا "قــەوڵ دەدەن کــە کــوردەکان تەنی

)خۆبەرێوەبــەری( ڕازی بــن و داوای شــتی زیاتــر نەکــەن؟" دەڵــێ: "خودموختــاری 

ــە شــێوەی چارەنووســی  ــوو مافــی خۆیان ــە،  نەســڵەکانی داهات ویســتی نەســڵی ئەمڕۆی

خۆیــان دیــاری بکــەن." بزاڤــی نەتەوایەتــی دەبــێ توانایــی ئــەوەی هەبــێ کــە بەشــی 

ــە ناوچــە  ــە دیاریکردنــی چارەنووســی خۆیــان و پێگــەی ئــەوان ل نەوەکانــی داهاتــوو ل

و جیهانــدا شــیکردنەوەی هەبــێ و کۆمەلــگا بــەرەو ئــەو ئامانجــە رێنوێنــی بــکا. بۆیــە 

پرســی "رێبــەری" گرنگرتیــن گوتارێکــە کــە دەتوانــێ لــە ســەر گەشــەکردنی فەرهەنگــی 
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ــێ.  ــوێن دابن ــە ش ــیی کۆمەڵگ ــووری و سیاس ــی، ئاب ــی، کۆمەاڵیەت رێکخراوەی

ــاس  ــرێ، ب ــی دەک ــی سیاس ــان حیزبێک ــراو ی ــی رێکخ ــیامی مرۆڤ ــە س ــاس ل ــک ب کاتێ

لــە دیسکۆرســێکی نــوێ دەکــرێ. بۆیــە دەتوانیــن بڵێیــن کــە دوکتــۆر قاســملوو 

لــە رۆژی هەڵبژێرانییــەوە وەکــو ســکرتێری گشــتی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 

ــا و  ــە توان ــەخ دەدا ب ــە بای ــرد ک ــر ک ــاو حــدکادا جێگی ــە ن ــی ل ــران  پارادایمێکــی نوێ ئێ

ــرۆڤ وەک  ــکەوتنی م ــەندن و پێش ــا گەشەس ــورد، هەروەه ــی ک ــی مرۆڤ بڕوابەخۆبوون

ــێ.  ــک دەزان ــی – دیموکراتی ــەوەی میلل ــە بنەمــای جوواڵن ــاک و ئەندامــی کۆمەڵگــە ب ت

ــی و سیاســی  ــی رێکخراوەی ــی مۆدیل ــە داهێنان ــتی ب ــە ســەردەمانێکدا دەس قاســملوو ل

کــرد کــە لــە روانگــەی زۆر کەســەوە ئــەو مۆدیلــە  یــا "نامومکیــن" بــوو یــا خــود بەهــۆی 

زاڵبوونــی کەشــی ئایدیۆلــۆژی چــەپ بــە تاوانێکی نەبەخــراو دەزانــرا. دوکتور قاســملوو 

بــە شــیانی خــۆی توانیــی ئــەو شــێوە کارە بــکا بــە "مومکیــن" و ناســنامەی حیزبەکــەی 

ــەوە، و  ــا بکات ــی( جی ــەپ و چینایەت ــی و چ چ ــەر) چ نەتەوەی ــی دەوروب ــە حیزبەکان ل

ناســنامەیەکی پــێ ببەخشــی کــە حــدکا هــاوکات لــە گەڵ ئــەوەی کــە دەبێ بــە حیزبێکی 

پێشــکەوتوو و دیموکــرات، دەبــێ بــە حیزبێکیــش کــە بــۆ مافــە نەتەوایەتییەکانــی 

ــە هەمــان کاتیشــدا خەبــات وەدیهێنانــی کۆمەلگایەکــی  گەلــی کــورد خەبــات دەکا و ل

دادپەروەرانــە لــە بیــر نــاکا و ســێ گۆشــەی دیموکراتیکــی مافــی نەتەوایەتــی، یەکســانیی 

ــۆی.  ــی خ ــەی خەبات ــە بناغ ــووری دەکات ــی ئاب ــی و دادپەروەری کۆمەاڵیەت

ــرد  ــی دەک ــملوو رێبەری ــە قاس ــک ک ــەی رێکخراوێ ــیامی مرۆڤان ــی س ــی بنەماکان بەکورت

ــە: بریتیــن ل

بەشداریی کاریگەری ئەندامانی حیزب لە هەموو پرۆسەکانی بڕیارداندا  •

گرنگیــدان بــە گەشەســەندنی تــاک، رێکخــراو و پاراســتنی کەرامەتــی مرۆڤیــی   •

ئەندامــان

نەهێشــتنی ناهەماهەنگیــی نێــوان پێداویســتییە تاکەکەســی و رێکخراوەییەکان   •

لــە رێــگای فۆرمۆلەکردنــی جــۆری پیوەندیــی ئۆرگانەکانــی ســەرەوە و ئۆرگانەکانــی 

خــوارەوە و هەروەهــا ئاســتی داهــات و یارمەتیــی ئەندامــان و بەرپرســان

ــۆگ و  ــی دیال ــە رێ ــتگۆیانە ل ــی راس ــەت پێکردن ــی قەناع ــی مۆدیل رەچاوکردن  •
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ــە،  ــاو کۆمەڵگ ــی ن ــی دژبەرییەکان ــا لەناوبردن ــی و هەروەه ــدووی ناوخۆی ــۆی زین گفتگ

بــەدوور لــە چاوپۆشــی و پەراوێزخســن.

بەچەســپاندنی قەناعەتێکــی وا کــە گەشەســەندنی مــرۆڤ لــە خــودی مرۆڤــەوە   •

دەســت پــێ دەکا، و بــە بــڕوا بەخۆبــوون، خــۆ تاقیکردنــەوە و ســەربەخۆیی تاکــی کــورد، 

ــێ دەدا. ــەیان پ ــاری دەکا و گەش ــەدا دی ــەر و ژینگ ــەڵ دەوروب ــی لەگ پێوەندییەکان

ــازی،  ــرۆ رێبەرس ــە ئەم ــە ک ــاڵ دوای لەدەســتچوونی قاســملوو، روون ــج س بیســت و پێن

بــەو شــێوەیەی کــە لــە بیســت ســاڵی رابــردوودا لــە نــاو حــدکا بــاو بــووە – واتــە ئــەوەی 

ــەر  ــی لەس ــی ئەرێن ــێ، کاردانەوەیەک ــی ب ــی رێکخراوەی ــی فەرمی ــی هەوڵ ــە بەرهەم ک

بەرێوەبەریــدا نەبــووە. بەڵکــو  رێبــەری بەرهەمــی جــۆری بیرکردنــەوە و هەڵســوکەوتی 

کەســی یەکەمــی رێکخــراو یــان رێبــەری رێکخراوەیــە، کــە دەبێتــە هــۆی گەشــەکردن یان 

الوازبوونــی رێکخراوەکــە و جــۆری پێوەندییــە ناوخۆییەکانــی. پێشــکەوتنی کەســایەتیی 

رێبــەری شــوێندانەر لەســەر چارەنووســی تــەواوی رێکخــراو ئــەو ســیام مرۆڤانــەی 

ــەری  ــن ئەکت ــردە گرینگرتی ــدا ک ــی کورت ــە ماوەیەک ــەی ل ــە حیزبەک ــوو ک ــملوو ب قاس

سیاســی و کاریگــەر لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان و سەرانســەی بزاڤــی نەتەوایەتیــدا، بــە 

شــێوەیەک کــە حــدکا بــوو بــە هێزێکــی بــە بانــدۆر لــە نــاو ئۆپۆزســیۆنی سەرانســەریی 

کۆمــاری ئیســامیدا. هــەر ئــەم تایبەمتەندیــەش بــوو کــە کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــی بــۆ 

ئەنجامدانــی تاوانــی 22ی پووشــپەری ســاڵی 1989 لــە ڤیەنــی پایتەختــی ئۆتریــش هــان 

دا.
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قاسملوو و رێبەریی ستراتێژی 

ــە  ــەوە. ل ــا ناکرێت ــەت جی ــەت دەوڵ ــەکان و تەنان ــی حیزب ــە گۆڕان ــە ل ــی کۆمەڵگ گۆڕان

ــی،  ــەکان و گەشەســەندنی کاری رێکخراوەی ــە ســەرکەوتنی حیزب ــە ک کــەس شــاراوە نیی

پێشــکەوتنی میدیایــی و پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتییەکانیــان شــوێن لــە ســەر ئاســتی 

هەســتی بڕوابەخۆبوونــی کۆمەڵگــەی کوردســتان و پێشــکەوتنی کۆمەاڵیەتــی – سیاســی 

ــێ. ــتامنی دادەن ــی نیش و ئابووری

ــای  ــی پەنج ــە دەیەکان ــی ل ــیۆنالیزمی نەریت ــی ناس ــەواری خراپ ــی ئاس ــە لەبەرچاوگرتن ب

ــە ســەر  ــەکان ب ــە ئێرانیی ــە چەپ ــی حیزب ــە کوردســتان و ســێکتاریزم و تاکڕەوی ــی ل زایین

ڕەوتــی گەشەســەندنی بزاڤــی نەتەوایەتیــی کــوردەوە لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتاندا، 

د. قاســملوو لــە ســاڵەکانی ســەرەتای رێبەریــی خۆیــدا، النیکــەم دوو دەســکەوتی 

گرینگــی بــۆ حیزبــی دیموکراتــی کوردســتانی ئێــران وەدی هێنــا کــە ئاســەوارەکانیان  تــا 

ئەمــرۆش لەســەر حیزبــی دیموکراتــی کوردســتانی ئێــران دەبیندرێــن و لــە زۆر بــوارەوە 

ــتای  ــی ئێس ــەی سیاس ــۆی ژینگ ــە بەه ــەی ک ــەو کەموکورییان ــەرەرای ئ ــە، س ــەو حیزب ئ

کوردســتان و ئێــران و هەروەهــا  قەیرانــی رێبــەری )بحــران رهــربی( لــە نــاو بزاڤــی کــورد 

ــارت و  ــە پ ــدا، بەســەریدا ســەپاوە، – ل ــرات بەتایبەتی ــی دیموک ــاو حیزب بەگشــتی و لەن

ــگاو،  ــەم هەن ــملوو وەک یەک ــەوە. قاس ــا دەکات ــتان، جی ــەی کوردس ــی دیک رێکخراوەکان

حیزبــی دیموکراتــی بــەرەو ســەربەخۆیی سیاســی و رێکخراوەیــی رێبــەری کــرد. بــەوەش 

فەلســەفەی باوەربەخۆبــوون، ســەربەخۆیی مرۆڤــی وەک تــاک و وەک بەشــێک لــە 

کۆمەڵگــەی پــەرە پــێ دا کــە پێوەندییەکانــی لەگــەڵ جیهانــی دەرەوە  لــە ســەر بنەمــای 
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ــتی  ــی رەوش ــا ئەخاقییەکان ــوەی بنەم ــە چوارچێ ــی و ل ــااڵی نەتەوایەت ــی ب بەرژەوەندی

ــوو.  ــەکان ب ــی مــرۆڤ و بەهــا مرۆڤانیی ــە کەڕامەت ــن ل سیاســی و رێزگرت

 هەنــگاوی دیکــەی د. قاســملوو لــە کۆنگــرەی شەشــەمی حــدکادا، وەاڵمدانــەوە 

ــە  ــەوکات ل ــووس کــە ئ ــی چارەن ــوو: کــە گــەر بێــت و مافــی دیاریکردن ــەو پرســیارە ب ب

دروشــمی "خودموختــاری"دا خــۆی دەنوانــد، جێبەجــێ کــرا، ئــەرک و رســاڵەتی حیــزب 

چــی دەبێــت و چــۆن کۆمەڵگــە بــەرەو دوامەنزڵــی بەختــەوەری و پێشــکەوتن رێبــەری 

دەکا. هەڵبژاردنــی سۆســیالیزمی دیموکراتیــک وەک ئامانجــی دوارۆژی حیــزب نــە تەنیــا 

ــی  ــی ئەرکێک ــو دیاریکردن ــوو، بەڵک ــە ب ــەو حیزب ــی ئ ــی ســرتاتێژی درێژخایەن دیاریکردن

ــدی  ــا رەهەن ــتان تەنی ــە کوردس ــی ل ــی نەتەوایەت ــەوەی خەبات ــۆ ئ ــوو ب ــش ب ئەمرۆیی

ــان و  ــی ژن ــش وەک پرس ــی و کۆمەاڵیەتییەکانی ــە جڤاک ــت و  پرس ــتیی نەبێ ناسیۆنالیس

نەریتــە کۆنەباوەکانــی کوردســتان هاوشــانی خەبــات بــۆ رزگاریــی نەتــەوە بــەرەو پێــش 

بربدرێــن. هەرچەنــد بەداخــەوە ئــەو رەهەنــدە لــە خەبــات دوای تیــرۆری د. قاســملوو و 

شــەرەفکەندی پەراوێــز خــراوە. هەوڵــی قاســملوو ئــەوە نەبــوو پێوەندییــە کۆنەبــاوەکان 

ــە رەوشــی "مەوجــوود"  ــە شــێوەیەک ک ــەوە، ب ــە وەک خــۆی بهێڵێت ــزێ و کۆمەڵگ بپارێ

ببێتــە بنەمــای پێوەندیــی نێوخۆیــی حیــزب. بــۆ ئــەوەی حیــزب بتوانــێ کوردســتانی بــێ 

ــی  ــە بزاڤــە هــەرە گرنگەکان ــەوە، یەکێــک ل ــر بکەن ــزب کوردســتانی بی ــی حی و ئەندامان

بــۆ خاشــەبەڕکردنی دیــاردەی نێپۆتیــزم )خزمگەرایــی و  بــوو  قاســملوو هەوڵــدان 

ناوچەگەرایــی( لــە نــاو حــدکادا. دیاردەیــەک کــە  لــە ســااڵنی رێبەرییــدا، بەرەبــەرە جێــی 

ــەر  ــەکان - ه ــی توانایی ــاالری و رێبەری ــا شایستەس ــرۆڤ ی ــی م ــە لێهاتووی ــۆی دەدای خ

ــۆنگەی  ــە س ــت ل ــرات راس ــی دیموک ــملوو، حیزب ــەهیدبوونی قاس ــەوە دوای ش بەداخ

نەخۆشــیی نیپۆتیزمــەوە تووشــی نســکۆ و داکشــان هــات و هەلــی گەشەســەندنی لێــی 

ــتێندرایەوە.  ئەس

ــدکادا  ــە ح ــملوودا ل ــۆر قاس ــەردەمی دوکت ــە س ــە ل ــەی ک ــەو دامودەزگایان ــوو ئ هەم

ــەروەردەی کادر و  ــەن و پ ــیارگەلێکی درێژخای ــە پرس ــەوە ب ــۆ وەاڵمدان ــوون، ب دامەزراب

شــارەزا بــۆ بــوارە جۆراوجۆرەکانــی پێوەندیــدار بــە ژیانــی رێکخراوەیــی و ئیداریــی حیزب 

و کۆمەڵگــە بــوون. نزیکبوونــەوەی قاســملوولە پرســەکان نزیکبوونەوەیەکــی ســرتاتێژیک 
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بــوو و مێتــۆدی رێبەریــی ئــەو "رێبەریــی ســرتاتێژی" بــوو. بــە خوێندنەوەیەکــی 

ــە روانگــە  ــە ئەوئەنجامــە کــە ل ــە ســەر سۆســیالیزم"، دەگەین ــە باســێک ل ــرای "کورت خێ

 crafting( قاســملووەوە، کاری رێکخراوەیــی و حیزبــی سیاســی گەشــەکردنی ســرتاتێژییە

strategy(. ســرتاتێژی بریتــی لــە پانێکــە بــۆ داهاتــوو کــە هێــزی خــۆی لــە ئەزموونەکانی 

رابــردوو و خەونەکانــی داهاتــوو وەردەگرێــت.  ســرتاتێژی پانێکــە، کــە ئامانجــە 

ســەرەکییەکانی رێکخــراو و جــۆری هەڵســوکەوتی سیاســی و رێکخراوەیــی پێکــەوە گــرێ 

دەدا. ســرتاتێژییەک کــە بەجوانــی دارێژرابــێ دەبێتــە هــۆی پێشــکەوتن و گەشەســەندن و 

ــەوە.  ــەرز دەکات ــەوەی لێگــەر و چالشــەکان ب ــۆ بەرەورووبوون ــی رێکخــراو ب توانای

دەڵێــن بــۆ ئــەوەی پێشــبینیی داهاتــوو بکــەی، پانــی بــۆ دابرێــژە. بــەو پێیــە قاســملوو لە 

مــاوەی ژیانــی خۆیــدا، وەک رێبەرێــک، کۆمەڵێــک پرســیاری گرنگــی ســرتاتێژیکی هێنایــە 

ــن  ــە  گرینگرتی ــی ل ــە کورت ــان ب ــە وەاڵمدانەوەی ــوردەوە، ک ــی ک ــی نەتەوایەتی ــاو بزاڤ ن

ئەرکەکانــی رێبەرایەتیــی حیزبــی دیموکراتــن:

دیاریکردنــی ئاســۆی بزووتنــەوە و حــدکا لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان و بــە پێــی   .1

ــی  ــیکردنەوەی ئەرکەکان ــزب و ش ــی حی ــی دوورونزیک ــی ئامانجگەل ــەوەش دیاریکردن ئ

ــە. ــرۆی بزاڤەک ئەم

ــە  ــەکان ل ــزب: چاوەروانیی ــی حی ــەی چاالک ــی ژینگ ــبینیی گۆرانکارییەکان پێش  .2

سیاســی ژینگــەی  ســیناریۆکانی  و  داهاتــوو 

ــی  ــووی حیزب ــی داهات ــرتاتێژی و ئامانج ــە س ــدار ب ــتییەکانی پێوەندی هێلەگش  .٣

دیموکراتەوە.واتــە ئــەو ئامانجــە درێژخایەنانــەی حیــزب کــە رێکخــراو بــۆ خــۆی 

بــکات.  دەروەســت 

ــی و سیاســیی  ــی گەشەســەندنی رێکخراوەی ــی بەرنامــەی کورتخایەن دیاریکردن  .4

حیــزب. داڕشــتنی پانــی ئۆپێراتیــڤ بەپێــی رەوشــی ئەمــرۆ و پێشــبینیی ئاڵتەرناتیڤگەلــی 

ــتنیان. ــوو و بەرنامەبۆداڕش ــۆ داهات ــی ب چاالک

گۆڕانــی جــۆری چاالکــی و هەلســوکەوتی حیزبــی و گونجاندنــی چاالکیــی   .5

ــتیی  ــی پێویس ــەکان و لەبەرچاوگرتن ــە درێژخایەن ــرتاتێژی و ئامانج ــەل س ــە گ ــزب ل حی

جۆراوجــۆرەکان.  نــەوە 
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 دواجــار ئامانجــی قاســملوو پێکهێنــان و داڕشــتنی ســرتاتێژییەک بــوو کــە لــەودا شــێوەی 

ــن و هەلومەرجــی  ــەکان و ئامانجــی دواڕۆژ، پێکــەوە گونجــاو ب کار و ســیناریۆ ناوچەیی

ــدا  ــی بڕیاردان ــە رەوت ــرێ و ل ــاو بگی ــدارن لــە بەرچ ــات بەش ــە خەب ــەی ل ــەو نەوان ئ

ــکا. بەشــداریان ب
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قاسملوو بەرزکەرەوەی شیانی رێبەریی بە کۆمەڵ 
وتاری 3

  جــەک وێلــش )Jack Welch( بەرێوەبــەر و مودیــری هەڵبــژاردەی ســەدەی رابــردوو لــە 

الیــەن نەتــەوە یەکگرتووەکانــەوە،  دەڵێــت: "رێبەرێکــم دەوێــت کــە بتوانێــت بــە هێــزی 

ــی خــۆی  ــێ بۆچوونەکان ــێ. بتوان ــە وەجــۆش بێن ــی دیک سەرنجراکێشــی خــۆی، خەڵکان

ــتەوژنۆ  ــدا دەس ــە بەرامبەری ــێ و ل ــکاری نەترس ــە گۆڕان ــە ل ــێک ک ــەوە. کەس ــی بکات ش

دانەنیشــێ." 

ــران  ــە ســەردەمانێک کــە قاســملوو وەک رێبــەری حیزبــی دیموکراتــی کوردســتانی ئێ  ل

ــت دوو  ــە دەس ــتاندا ب ــی کوردس ــە رۆژهەاڵت ــورد ل ــی ک ــی نەتەوایەتی ــردرا، بزاڤ هەڵبژێ

جەمســەری نەریتگەرایــی و الیەنگــری لــە نەریتــی رێبەرانــی پێشــوو و گرێدرانیــان 

ــەو کات و  ــی کوردســتانی ئ ــی دێموکرات ــە شۆرشــی باشــووری کوردســتان، نەمــازە پارت ب

ــی  ــۆڕە ئەمنیەتییەکان ــەوارەی ت ــزم ق ــی توودەئی ــی زاڵ ــری و فەرهەنگ ــا الیەنگ هەروەه

نــاو حیزبێکــی چەپــی نەریتییــەوە دەینااڵنــد. لــە الیەکــی دیکــەوە دروشــمەکان و 

بەرنامــەو پرۆگرامــی حیزبــی دیموکــرات، بەرهەمــی بیــری ســەردەمی کۆماری کوردســتان 

ــە  ــکیاتیی ل ــەربەخۆیی تەش ــزب و س ــی حی ــی گۆڕان ــوو. پرس ــی ب ــەی فیودال و کۆمەڵگ

حیزبــی تــوودە و هەروەهــا پێکهێنانــی ناســنامەیەکی نــوێ و ســەردەمیانە بــۆ حیــزب، 

ئەرکێــک بــوو کــە قاســملوو وەک یەکــەم هەنــگاوی رێبەرایەتیــی خــۆی هەڵــی گــرت و 

نیشــانی دا ئــەو رێبەرێکــە کــە "گۆڕانــی نامومکینــەکان بــۆ ئــەو مومکینــە" و ئــەو نــە 

ــەری. ــوو پڕبەپێســتی وشــەی ڕێب ــک ب ــەر بەڵکــو "رێبەر"ێ ــا بەرێوەب تەنی
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وێلش"یشــدا                                        "جــەک  وتەیــەی  لــەو  بەرێوەبــەر،  و  رێبــەر  نێــوان  جیاوازیــی 

دەبینــدرێ کــە دەڵێــت: " بەرێوەبــەران لــە گۆڕانــکاری دەترســن - و پارێــزەری وەزعــی 

مەوجــوودن و راگرتنــی وەزعــی مەوجــوود بــە گەورەتریــن ســەرکەوتن دەزانــن – بــەاڵم 

رێبــەران هێــزی گۆڕانکارییــان هەیــە و بــۆ رێنوێنیــی کەســانی ژێردەســتیان و نیشــاندانی 

ــادەن." ــە ئام ــوێ هەمیش ــگای ن رێ

مرۆڤێــک کــە بیهــەوێ رێبەریــی کۆمەڵگــە یــان حیزبێــک بــکات دەشــێ لــە چــوار بــواردا 

خــۆی پــێ بگەیەنێــت: پێوەندییــەکان، تــەداروکات، جــۆری روانیــن و رێبــەری. 

قاســملوو لــەو چــوار بــوارەدا خــۆی پێــی گەیانــد، کاری کــرد و لــە هــەرکام لــەو 

ــتەکانی  ــات و کەرەس ــی خەب ــی هەلومەرج ــە لەبەرچاوگرتن ــەو ب ــەی ئ ــەدا کارنام بواران

ــاو  ــە ن ــە ل ــێکی دەگمەن ــە و  کەس ــرۆش، زێڕین ــا ئەم ــورد هەت ــی ک ــی نەتەوەی خەبات

ــە  ــە ل ــی مرۆڤان ــە پێوەندی ــدا، چ ل ــی خۆی ــە پێوەندییەکان ــورددا. قاســملوو ل ــی ک جڤاک

گــەڵ هاوســەنگەران و هاورێیانیــدا، چ لــە گــەڵ خەڵکــی ئاســایی و ناوەنــدە ئەکادمــی 

ــەی  ــەرج و هەڵکەوتەک ــی هەلوم ــی خــۆی بەپێ ــییەکاندا دەیتوان ــتی و دیپلۆماس و زانس

ــڕێ.  ــەری بگێ ــدا دەوری رێب ــەی خۆی ــاو کۆمەڵگەک ــە ن ــێ و ل بگونجێن

ئەوانــەی کــە پێشــمەرگەی ســەردەمی شــەڕی چەکــداری بــوون، لەوانەیــە چــاک 

لەبیریــان بێــت، کاتێــک بنکەکانــی رێبــەری حــدکا بــۆ قەندیــل دەگوێزرانــەوە و 

بنکەکانــی دەفتــەری سیاســی، و فێرگــەی سیاســی - نیزامــی و هەروەهــا شــوێنی ژیــان و 

حەوانــەوەی بنەماڵەکانــی حیزبــی دادەمــەزران، قاســملوو، چەنــدە بــە پــەرۆش بــوو کــە 

هــەر شــتێک لــە شــوێنی خــۆی بێــت و بــە شــێوەیەکی هاوگونــج لەگــەڵ ژیانــی ســەردەم 

ــزب پێــک  ــی حی ــەکان و خەباتکاران ــۆ بنەماڵ ــا و ئاســوودە ب ــی تەن ــە ژیان ــەک ل و وێنەی

بێنــێ. هەروەهــا هەوڵــی دەدا بەپێــی دەرفەتــی ئــەو کاتــەی حیــزب هەمــوو الیەنەکانــی 

ئەولــەکاری، ئاسایشــی کار و ئاســوودەیی ژیانــی پێشــمەرگەکان وەدی بهێنــدرێ. ئــەوکات 

زۆر لــە توندرەوەکانــی چەپــی کۆنەبــاوی ســەردەم، قاســملوو و حیزبەکەیــان بە بــورژوا و 

"ویــا نشــین" تاوانبــار دەکــرد، بــە بــێ ئــەوەی بزانــن قاســملوو ئــەو ژیانــە دەژیــت، کــە 

ئاواتــی بــۆ دەخوازێــت و گونــد و بنکەکانــی حیزبــی بــە شــێوەیەکی دامەزرانــدووە کــە 

النیکەمــی ژیانێکــی تەنایــان بــۆ خەڵــک تێــدا بــێ و کۆمەڵگەیەکــی دڵخــواز دامبــەزرێ.



قاسملوو، مانیفێستی سیامی مرۆڤانەی رێبەری

23

ــی چــەپ و  ــی شــەری ئایدیۆلۆژیگەل ــووە قوربانی ــە بووب ــە کۆمەڵگ ــە ســەردەمێکدا ک ل

ــدڕەو، دۆزینــەوەی هێڵێکــی ناوەراســت کــە لەالیــەک بتوانێــت  راســت و ئیســامی تون

نــرخ و بەهــای هاوبەشــی ئامانجــە نەتەوایەتییــەکان بێــت و لەالیەکــی تــرەوە پرســیارە 

ــەرمانی  ــکردنی س ــی دابەش ــی چۆنیەتی ــەکان وەاڵم بداتەوە،وەاڵم ــی و ئابووریی چینایەت

ــت،  ــی بێ ــا ئامانجــی یەکســانیی کۆمەاڵیەت ــت و هەروەه ــی بێ ــی و کۆمەاڵیەت نەتەوەی

پێویســتی بــە ژیرییەکــی سیاســیی تایبــەت هەیــە. حیزبــی دیموکراتــی کوردســتانی ئێــران 

ــر رێبەرایەتیــی قاســملوودا توانیــی بەشــی کردنەوەیەکــی پێشــکەوتوانە و خەڵــک  لەژێ

ــەی هــەرە زۆری  ــووی زۆرب ــە مەکــۆی یەکگرت پەســەندی روانینــی سیاســیی خــۆی، ببێت

ویســتی خەڵکــی کــورد و لــە نــاو حیزبــی دیموکراتــدا ســیکۆالر، ئایینــی، خواپەرســت و 

کەســانی الئیــک تاکــو پێکــەوە لــە پێنــاو ئامانجێکــی گەورەتــر خەبــات بکــەن.

گرینگــرت لــە هەمــوو ئەوانــەی لــە ســەرەوە ئاماژەیــان پــێ کرا،ئــەوە هونــەری رێبەریــی 

قاســملوو بــوو کــە توانیــی ســێ تایبەمتەنــدی پێشــوو پێکــەوە گــرێ بــدات و یەکەیەکــی 

هاوگونــج ســاز بــکات. هونــەری قاســملوو لــەوەدا بــوو کــە ویســتی گــەورەی خەڵــک لــە 

چوارچێــوەی زمانــی ســادە و ســاکاری ســەردەمدا بێنێتــە بــەر بــاس بــە شــێوەیەک کــە 

جوتیارێکــی نەخوێنــدەوار، بازارییەکــی شارنشــین و کەســێکی ئەکادیمــی ویســتەکانی بــە 

ویســتی خــۆی بزانێــت و بــە تامەزرۆییــەوە گوێیانــش لــێ بگــرێ. 

هــەرکام لــە ئێمــە، لــە مــاوەی ژیانــی خۆمانــدا لەســەر هــەزاران کەســی دیکــە شــوێن 

ــە،  ــا  ن ــە ی ــانی دیک ــەر کەس ــە س ــە کار دەکەین ــە ئێم ــە ک ــەوە نیی ــگ ئ ــن. گرن دادەنێی

گرنــگ چۆنیەتیــی شــوێندانانەکەیە. یەکێــک لــە ئامانجەکانــی قاســملوو لــە بەهێزکردنــی 

ــی  ــی رێبــەری و هەوڵــدان بــۆ گەشەســەندنی ریبەریــی بەکۆمــەڵ، بەهێزکردن توانای

ــەوێ  ــەر مبانه ــوو گ ــی واب ــەو پێ ــوو. ئ ــی حــدکا ب ــای رێبەرایەت ــتی و توان ــی گش رێبەری

جوواڵنەوەیەکــی بەهیزمــان هەبــێ، گــەر مبانهــەوێ لــە خەباتەکەمانــدا ســەرکەوتوو بیــن 

و گــەر مبانهــەوێ ببینــە ســەرچاوەی گۆڕانــکاری لــە کۆمەڵگــەدا، دەبــێ ئاســتی رێبەریــی 

خۆمــان بــەرز بکەینــەوە و لــەو پێنــاوەدا لــە مــاوەی کورتــی رێبــەری خۆیــدا، هەوڵێکــی 

ــک  ــەر رۆژێ ــە "ئەگ ــەوەی ک ــۆ ئ ــوو. ب ــی داهات ــەروەردەی رێبەران ــۆ پ ــی دا ب ــێ وچان ب

ئەنــدام یــان چەنــد ئەندامێکــی رێبەریــی حیزبیــش نەمێنــن، حیزبــی دیموکــرات هــەروا 
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ــەوە".  ــک مبێنێت ــی – دیموکراتی ــەوەی نەتەوەی ــەری جوواڵن ــێ وەک رێب بتوان

ــێک.  ــەر کەس ــوێندانەریی ه ــتی ش ــی ئاس ــۆ دیاریکردن ــە ب ــەری پێوانەیەک ــای رێب توان

ــەش  ــێ، ئاســتی کاریگەریشــی نزمــرتە و بەپێچەوان ــای رێبەرێــک کەمــرت ب هەرچــی توان

کارایــی و شــوێندانەرییەکەی زیاتــر و قووڵــرتە.  شــیانی رێبــەر چ مبانهــەوێ چ نەمانهــەوێ 

ئاســتی کارامەیــی ئێمــە و کارکردی گشــتیی رێکخراو دیار دەکا. ســەرکەوتن و پێشــکەوتن 

لــەو هەالنــەن کــە بــۆ هەمووکــەس هەڵدەکــەون. بــەاڵم بازنــەی ســەرکەوتن لــە ژیانــی 

رێکخراوەییــدا بــە بــێ  رێبەرێکــی توانــا و شــیاو ســنووردارە. نەبوونــی رێبەرێکــی بەتوانــا  

ــەو  ــاش ل ــک ب ــەوە. قاســملوو وەک رێبەرێ ــەم دەکات ــان ک ــەری و ئاســتی نفووزم کاریگ

ــن،  ــەرکەوتوو بی ــیدا س ــی سیاس ــە ژیان ــەوێ ل ــەر مبانه ــی گ ــتبوو و دەیزان ــە گەیش پرس

ــتی  ــوێندانەربین و ئاس ــامنەوێ ش ــەر بش ــن. گ ــا بی ــدا بەتوان ــە رێبەرایەتیکردن ــێ ل دەش

ــی  ــن و ئەنجام ــر بکەی ــان زیات ــووزی خۆم ــێ نف ــێ، دەب ــرت ب ــیامن بەرین ــووزی سیاس نف

هــەر کارێــک گــرێ دراوە بــە هەبوونــی توانایــی رێبەریکردنــی خەڵکانــی دیکــەوە. لــەو 

رووەشــە بــوو لــە مــاوەی ژیانــی خۆیــدا بــۆ پــەروەردەی رێبەرانــی تــازە بــۆ جووالنــەوە 

هەولێکــی بــە وچانــی دەدا و لــە هەوڵــی ســازکردنی گــەڕی رێبــەری لــە نــاو نوخبەکانــی 

ســەردەمی خۆیــدا بــوو. 

ــەر  ــاری دەکات. گ ــەس دی ــی رێکخــراو و تاکەک ــەری هــەرگاڤ ئاســتی کارای شــیانی رێب

ــەر  ــەر رێب ــەرزە و گ ــش ب ــی رێکخراوی ــت، سەرپۆش ــەرز بێ ــەر ب ــی رێب ــتی توانای ئاس

یــان رێبــەری بــێ توانــا بــێ، دەســت و پێــی رێکخراوەکــەش دەبەســتێتەوە. بۆیــە 

ــە شــێوەیەکی رسوشــتی  ــدا ب ــەژە و قەیران ــی ســەرهەڵدانی تەنگ ــە کات رێکخــراوەکان ل

دوای رێبەرانــی نــوێ دەگەرێــن. کاتێــک حیزبێــک تووشــێ هەڵبــەز دابــەزی زۆر دەبــێ، 

گۆڕینــی رێبەرایەتــی ویســتێکی رسوشــتی و نووژەنکردنــەوەی پێویســتییەکی بنگەهینــە. 

هــەروەک چــۆن  ئەگــەر لــە واڵتێکــی دیموکراتیکــدا ســەرۆک کۆمارێــک نەتوانــێ واڵتێــک 

لــە قەیــران دەربــاز بــکات، ســەرۆکی نــوێ هەڵدەبژێــردرێ و لــە واڵتانــی تۆتالیتەریشــدا 

ــی واڵت.   ــی سیســتەمی بەرێوەبەری ــی بنەڕەت ــۆ گۆران ــت ب ــک دێ شــۆرش پێ

بەرزکردنــەوەی ئاســتی رێبــەری تەنیــا رێــگای پێشــکەوتنی حیــزب و رێکخــراوەکان نییــە. 

بــە بــێ بەرزکردنــەوەی ئاســتی گشــتیی رێکخــراو و هێــزی بڕوابەخــۆ و توانــای گشــتیی 
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ــەک  ــە دوڕگەی ــز دەبێت ــی بەهی ــدا، رێبەریەک ــتەکانی خۆی ــوو ئاس ــە لەهەم رێکخراوەک

ــۆ  ــدان ب ــرای هەوڵ ــە قاســملوو وێ ــەردا. بۆی ــەر دژب ــە شــەپۆلی بەرامب ــەک ل ــە دەریای ل

ــوو  ــی داهات ــر و رێبەران ــەروەردەی کادی ــزب و پ ــی حی ــتی رێبەری ــەوەی ئاس بەرزکردن

ــد، کــە ئەمرۆکــە  ــاو حــدکادا دامەزران ــە ن ــەروەردەی گشــتی و سەرانســەری ل ــی پ بنیات

ــە.  ــژەی هەی ــە گۆڕانێکــی زۆر کــەم درێ بەداخــەوە، ب

رێبەرانــی راســتەقینە ئــەو کەســانەن کــە دەتوانــن هێزێکــی گشــتیی جــوواڵن و دینامیکی 

پێشــکەوتن لــە نــاو رێکخراوەکانیــان و خەلــك پێــک بێنــن. ئەمــرۆ یەکێــک لــە گرنگرتیــن 

لێگــەر و چالشــی بــەردەم رێبەرایەتیــی حــدکا ئەوەیــە کــە:

ئاســتی توانــا، پــەروەردە و چۆنیەتــی و کوالیتیــی کادرەکانــی خــۆی لــە هەمــوو   -

ئاســتەکانی ژیانــی حیزبیــدا بــەرز بکاتــەوە و 

خــۆی لــە رێبــەری مرەخــەس بــکا. بــەو واتایــە کــە نەوەیــەک پــەروەردە بــکا   -

کــە بتوانــی بــە بــێ ئەویــش رێبــەری میراتەکــەی بــکا. 

جێبەجێکردنــی ئــەو پێویســتیانە بــە ئاســتی مشــووری رێبەرانــی ئەمــرۆی حیزبــی 

ــەوێ چ  ــملوو دەیانه ــی قاس ــش وەک رێبواران ــە ئەوانی ــەوەی ک ــتی ئ ــرات و ویس دیموک

ــرێ دراوە. ــن، گ ــێ بێڵ ــان بەج ــک دوای خۆی میراتێ



قاسملوو، مانیفێستی سیامی مرۆڤانەی رێبەری

26

هونەری رێبەریی بەها و بایەخەکان  
وتاری 4

مــرۆڤ لــە ناخــی خۆیــدا هەســت بــە گرنگیــی بایــەخ و بەهــاکان دەکات. شــیکردنەوەی 

ــێوەی  ــە ش ــەت ب ــە بەزەحم ــە ک ــەخ بابەتێک ــتەمە. بای ــی ئەس ــەکان کارێک وردی بایەخ

کۆنکرێــت و دیاریکــراو رشۆڤــە دەکــرێ. مــژاری وا کەرەســتەی بیرکردنــەوەن. کەوابــوو 

ــەک  ــەوەی نەتەوەی ــۆ ئ ــە. ب ــەوەی مــژارەکان هەی ــە روونکردن ــری کــراوە پێویســتی ب بی

ســاز بکرێــت، پێویســتامن بــە پێکهێنانــی بەهــا و مــژارە هاوبەشــەکانە. 

بەهــاکان، کۆدەکانــی مانیفیســتی ئەخاقــی رێکخــراون. بایەخــەکان نیشــان دەدەن 

ــەوەی  ــە هــۆی بەرزبوون ــی بەهــاکان دەبن ــە. دیاریکردن ــە چیی ــاوەڕی ب ــە رێکخــراو ب ک

ئــاوات و خۆزگــە و چاوەڕوانییــەکان. ئەگەربایەخــەکان پێشــڤە نەچــن، ئەمــە وا دەکا کــە 

ئەندامانــی رێکخراوەکــە سســتی بکــەن و خۆیــان لــە رێکخــراو و ناوەندی بڕیــاردان دوور 

بگــرن. رێبەریــی بایەخــەکان لــە باوکردنــەوە و وەشــانیان لــە نــاو رێکخراوەکەدا دەســت 

پــێ دەکا. رێبــەر دەبــێ بتوانــێ بنەماکانــی بەهــاکان بناســێ، هەســت بــە پێویســتییان 

بــکات و لــە پێویســتی و گرنگییــان بــگات.  قاســملوو بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەو راســتییە، 

ــۆ  ــوو، ب ــی ناســنامە و بەهــا و کۆدەکانــی هاوبەشــی دیموکــرات ب ــی پێکهێنان ــە هەوڵ ل

ــت و  ــی" بێ ــی "ئەرزش ــری پەیامێک ــدا هەڵگ ــی دیموکرات ــە حیزب ــوون ل ــەوەی ئەندامب ئ

ــەی  ــدا. وت ــی نەتەوایەتی ــە خەبات ــگ ل ــی گرن ــە بەهایەک ــوون ببێت ــش دیموکراتب هەمی

ــێ  ــە دەش ــگیڕیکی دیموکرات ــمەرگە شۆرش ــگێڕە و پێش ــرات شۆرش ــە دیموک ــملوو ک قاس

لــەو روانگەیــەوە ببینــدرێ. 

رێبــەر دوو ئەرکــی لــە نــاو رێکخــراودا لــە ســەر شــانە: یەکــەم دەبــێ هەلــی پێشــکەوتن 
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و ســەرکەوتن بــۆ رێکخراوەکــە پێــک بێنــێ. دووەم، دەبــێ جۆرێــک رێبەرایەتــی بــکات 

کــە هەلــەکان بکاتــە پــردی بــە ئامانــج گەیشــتنی رێکخراوەکــە. بەشــی یەکــەم بەگشــتی 

بــە "ســرتاتێژی" نــاو دەبــردرێ و ئەرکــی دووەم پێــی دەوترێــت "ئەرکەکانــی ئۆپێراتیــڤ" 

یــا ئەرکــی کردەکــی. 

ــیکردنەوەی  ــە ش ــە. وات ــی ناوەرۆکەیان ــای دیاریکردن ــە وات ــەکان ب ــی بایەخ بەرێوەبەری

ئاســۆی رێکخــراو، بەرێوەبەریــی ئامانجــە کولتوورییەکانــی رێکخــراو )ئاســتی ســرتاتێژی(، 

وزەدان بــە ئاســتی ئۆپەراتیڤــی رێکخــراو و جێگرکردنــی بەهــاکان بەکــردەوە و هەروەهــا 

بەنۆرمکــردن یــا داڕشــتنی پێوانــە بــۆ بەهــاکان. لــە چوارچیــوەی ڕێکخراوێکــدا بەهــاکان 

هەروەهــا پرســێکی رێکخراوەیــی و رێکخســتنین. بەهــۆی ئــەوەی کــە بایەخــەکان 

ــە هەســتی  ــان ب ــاکان پێوەندیی ــو کۆمەڵگــەی مرۆڤایەتــی گرینگــن. وات ــی نێ ــۆ تاکەکان ب

تاکەکەســەکانەوە هەیــە. بایەخــەکان وەک ژینــی مــرۆڤ وان کــە زۆرجــار دەبنــە هــۆی 

ــەوە  ــە زانین ــان ب ــکات ی ــێ ب ــە کەســەکە هەســت پ ــەوەی ک ــێ ئ ــی مــرۆڤ بەب رێنوێنی

بڕیاریــان لــە ســەربدا.

ــی  ــێوەی رێبەری ــردار و ش ــارە بەک ــاکان دەکا، ناچ ــی بەه ــە رێبەرایەتی ــەی ک ــەو کەس ئ

خۆشــیدا بچێتــەوە. بەپێچەوانــەی رێبەرانی نەریتی،شــێوازی رێبەری بەهاکان، شــێوازێکی 

بــە کۆمەڵــە. رێبــەری بەهــاکان، رێبەرێکــی خــۆ بــە ناوەنــدزان نییــە و رێبــەری دەکاتــە 

ــاد،  ــە میتینگــی گــەورەی مەهاب پردێــک بــۆ پێکهێنانــی هەســت و بــاوەڕی هاوبــەش. ل

ــە میتینگەکــەدا،  ــۆر قاســملوو ل ــدرا، دوکت ــی ئاشــکرای حــدکا راگەیەن ــەودا چاالکی ــە ل ک

لــە وەاڵمــی خەڵکــدا کــە دروشــمیان دەدا: "بــژی قاســملوو"، داوای لــە خەڵکەکــەدا دەکا 

دروشــمی وا نــەدەن و لــە جیاتــی زەقکردنــەوەی نــاوی ئــەو، دروشــمی "بــژی دیموکــرات 

بــدەن". ئــەو هەروەهــا بــۆ ئــەوەی تاکپەرســتی هــەروەک لــە پێــڕەوی نێوخــۆی 

ــەکان و  ــە بنک ــی ل ــە وێنەکان ــێ، داوا دەکات ک ــووم دەزان ــە مەحک ــووە، ب ــدکادا هات ح

نووســینگەکانی حیزبــی نەدرێــن. ئــەم نەریتــە ئەمڕۆشــی لەگــەڵ بــێ، لــە نــاو بنەماڵــەی 

دیموکراتــدا – هەرچەنــد بــە الوازییــش بــێ – بەرێــوە دەچــێ و کولتــووری تاکپەرســتی و 

گەشەســەندنی دێکتاتــۆری لــە نــاو حیزبــی دیموکراتــدا  جێــگای خــۆی نەکردووەتــەوە و 

دەســەاڵت و ئاڵوگــۆری دەســەاڵت نەبووەتــە شــتێکی بنەماڵەیــی و میراتــی.  
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ــە بەرێوەبەریــی رێکخــراو و دیاردەیەکــی  ــاواز ل بەرێوەبەریــی بایەخــەکان، شــتێکی جی

ــوو  ــە هەم ــی  ب ــاکان پێوەندی ــی بەه ــە. بەرێوەبەری ــراو نیی ــودی رێکخ ــە خ ــاواز ل جی

رێکخراوەکــە و شــێوازی رێبەرییــەوە، ژینگــەی رێکخــراوەوە، کولتــووری هەڵســوکەوتی 

ناوخۆیــی و رووبەدەرەوەیــی رێکخــراوەوە هەیــە و بــە گشــتی هەڵبــژاردەکان، ئامانــج 

ــۆی  ــە ه ــەکان دەبێت ــی بایەخ ــرێ. بەرێوەبەری ــۆی دەگ ــە خ ــراو ل ــی رێکخ و تاکتیکگەل

ــە و  ــەن و وت ــێ بک ــی جێبەج ــی رێبەرایەت ــان ئەرک ــە دڵ و گی ــەران ب ــە رێب ــەوەی ک ئ

بــە  دەروەســتبوون  و  گرێدراوەیــی  هــۆی  دەبێتــە  ئەمــەش  بــێ.  یــەک  کردەیــان 

رێکخراوەکــەوە و هــەرگاڤ لــە کاتــی گۆرانکاریگەلــی رێکخراوەییــدا بــەرەورووی لێگــەر 

و چالــش دەبێتــەوە. رێبــەری بایەخــەکان دەبێتــە هــۆی گۆڕانــی کولتــووری بەرێوەبــەری، 

ــوێ.  ــێوازگەلی ن ــی ش ــان و پێکهاتن ــەران و بەرپرس ــتی رێب ــەکردنی ئاس گەش

کەمــرت کەســێک هەیــە کــە لــە دەیــەی هەشــتای زایینیــدا پێشــمەرگەی دیموکــرات بووبێ 

و دە ســیامی دیموکراتــی نەخوێندبێتــەوە یــا خــود بــە دیــواری بنکــە و مەقەرەکانــەوە 

نەیبینیبــێ. ئــەو دە تایبەمتەندییــە کــە بــە ســیامی دیموکــرات نــارساون، کــۆدی ئەخاقــی 

ــە گــەڵ بێــت، بەهــای گرنــگ و  ــا ئەمرۆشــی ل ــوون، کــە ت ــی دیموکــرات ب و بایەخەکان

جێــی ســەرنجن. قاســملوو وەک داهێنــەری ئــەو بنەمــا ئەخاقــی و تابلــۆ ئێتیکییــە لــە 

نــاو دیموکــرات و بزاڤــی نەتەوایەتیــدا، ئــەو بنەمایانــەی هــاوکات لەگــەل گەشەســەندنی 

رێبەریــی بەهــاکان لــە ژاپــۆن و واڵتانــی ئورووپاییــەوە هێنایــە کوردســتان و بــەو 

شــێوەیە ویســتی ئاســەواری باشــی بەجیهانیبــوون و خــۆ رێکخســن لــە نــاو بزاڤــی کــورد 

دا گەشــە پــێ بــدا. بەداخــەوە ئەمڕۆکــە ئاســەوارێکی کردەکیــی چاالکــی زۆر بــە ســیامی 

دیموکراتــەوە دیــار نییــە و ســەرەرای ئاڵوگــۆری زۆری کۆمەاڵیەتــی، هاتنــە کایــەی 

ــا  ــوێ و گەشــەکردنی گشــتیی کۆمەڵگــەش، دە ســیامکەی دیموکــرات تەنی نەوەیەکــی ن

جاروبــار ئاماژەیــان پــێ دەکرێــت و هــەوڵ بــۆ دەوڵەمەندترکــردن و قووڵرتکردنەوەیــان 

زیاتــر وەک خەونێــک دەچــێ. 

لێکۆلینەوەکانــی زانســتی رێبــەری دەیســەملێنن کــە زۆر لــە تایبەمتەندییــەکان لــە 

هەمــوو بارودۆخێکــدا بــۆ رێبــەر و رێبــەری گرنگــن. یەکــەم ئــەوە کــە رێبــەر دەبــێ جــێ 

بڕوابێــت. دەبــێ وەک قســەکانی خــۆی بژیــت. رێبــەری تەنیــا هەڵســوکەوتی فەرمــی و 
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فەرمانــدان نییــە. رێبــەری جــۆری بوونــی مرۆڤــە. رێبــەری راســتگۆ تەنیــا ئــەوەی  راســتە 

دەیڵــێ و مرۆڤــەکان کاتێــک بــڕوا بــە رێبــەر دەکــەن کــە وتەکانــی وەک دوکتــۆر ســادقی 

شــەرەفکەندی، جێگــرەوەی دوکتــۆر قاســملوو دەڵــێ، "شــکڵێکی مــاددی و دەســتگر بــە 

خۆیــەوە بگرێــت."    

ــەر  ــێ رێب ــتییەکان دەب ــەوە زانس ــوو لێکۆلین ــی هەم ــە بەپێ ــە ک ــی دیک تایبەمتەندییەک

هەیبــێ، ئەوەیــە کــە بزانــێ هێــزی ژێــر رێبەریــی خــۆی بــەرەو کــوێ رێبــەری دەکا. ئەوە 

کــە "واقعبیــن بیــن"، "چــاوەرێ بیــن تــا بزانیــن چــی دەبێــت"، "هەڵوێســتی خۆمــان دوای 

رووداوەکان دەرببڕیــن"، "ســەرمایەگوزاری لەســەر کەســانێک کــە دڵنیــا نیــت، بــۆ حیــزب 

دەبنــە مــاڵ )وای دابنــێ دەبنــە دەروێشــی خــۆت( چــاک نییــە" ... و زاراوەگەلێکــی دیکــە 

کــە بەداخــەوە لــە مودەعیانــی جێنشــینی دوکتــۆر قاســملوو دەبیســرتێن، رێبــەری نییــە 

بەڵکــو دێامگــۆژی و بەفێڕۆدانــی هێــز وتوانــای حیــزب و گەلــە. ســێیەمین تایبەمتەندیــی 

ــەوەی کــە  ــەو دەزانێــت چــی دەکات. بەرل ــە کــە ئ ــەری بایەخــەکان ئەوەی دیکــەی رێب

مبانهــەوێ ســواری پاســێک بیــن، دەمانــەوێ دڵنیــا بیــن لــەوەی کــە شــۆفێرەکە کەســێکی 

ــاوە.  ــەکار نەهێن ــی ب ــان کحول ــبەر ی ــادەی هۆش ــتە و م ــارەزا، تەندوروس ــڕوا، ش ــی ب جێ

جیــا لــەوە دەمانــەوێ بزانیــن کــە پاســەکە بــەرەو کــوێ دەبــات. داخــوا شــارەزای رێ و 

شــوێنی لێخورێــن بەتایبــەت لــە جــادە شــاخاوییەکانی کوردســتاندایە یــان نــە. قاســملوو 

ــزری و  ــی ه ــی میرات ــەش گرنگی ــوو و بۆی ــە ب ــە گرنگ ــێ تایبەمتەندیی ــەو س ــی ئ خاوەن

ــر  ــەوە، زیات ــەو دوور دەکەوین ــرۆری ئ ــژووی تی ــە مێ ــەو هەرچــی ل ــەری ئ شــێوازی رێب

دەردەکەوێــت و لــە نێــو حیزبــی دیموکــرات دا "بــێ قاســملوویی" زیاتــر هەســتی پــێ 

دەکرێــت. 

ــۆ  ــۆی ب ــێ خ ــکات، دەب ــەری ب ــوو رێب ــەرەو داهات ــەی ب ــوێ رێکخراوەک ــک بیه رێبەرێ

رێبەریــی کولتــووری و چانــدی ئامــادە بــکات. بــۆ ئــەوەی بــەو ئامانجــە بگەیــن دەبــێ 

زاراوەی "کولتــوور و چانــد" لــە نــاو رێکخــراودا جــێ بگرێــت و لــە مەیدانــی کــردەوەدا 

ــوکەوتە،  ــی هەڵس ــی چۆنیەتی ــووری رێکخراوەی ــان کولت ــد ی ــدات. چان ــان ب ــۆی نیش خ

شــێوەی کارو چاالکیــی ئەندامانــی رێکخــراوە و ئەندامــان لــەو کولتــوورەدا خۆیــان لــە 

ــی قاســملوودا  ــە ســەردەمی رێبەرایەتی ــەن. ل ــێ دەک ــان هەســت پ ــەی خۆی ــاو بنەماڵ ن
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ــاندەر و  ــی رێنیش ــووری رێکخراوەی ــە کولت ــدار ب ــەکانی پێوەندی ــە باس ــێکی زۆر ل بەش

ــاو  ــە ن ــەری ل ــەی رێب ــرۆ کێش ــدران. ئەم ــی دەبین ــی و کۆمەاڵیەت ــی رێکخراوەی ئایدیال

ــەی  ــی بنەماڵ ــاوەڕی ئەندامان ــی ب ــی جێ ــی بایەخەکان ــە بنەماکان ــە ک ــدکادا لەوەدای ح

دیموکــرات و شــێوەی هەڵســوکەوتی رێبــەران لــە دژایەتــی لــە گــەڵ یەکــرتدان و  حیزبــی 

دیموکــرات لــە نــاو قەیرانــی کولتووریــدا دەژیــت. قەیــران بــەو واتایەیــە کــە زۆر شــتی 

پێوەندیــدار بــە ژیانــی رێکخراوەیــی کــۆن بــوون و پێویســتیان بــە گــۆران هەیــە.  ئامانــج 

ــە  ــەوەی کــە "ناچــار" ب ــکاری بەســەردابێت بەرل ــەوە کــە رێکخــراو گۆران ــەری ئ ــە رێب ل

ــن.  ــکاری بکرێی گۆران

بیســت و پێنــج ســاڵ دوای تیــرۆری دوکتــۆر قاســملوو و هاورێیانــی، ئەمــرۆ لــە 

هەمــووکات زیاتــر حیزبــی دیموکــرات پێویســتی بــە گفتگــۆی دۆزینــەوە، کۆنکرێتکردن و 

شــیکردنەوەی بنەمــا، بەهــا و بایەخەکانــی خــۆی هەیــە. لــە نەبوونــی بەها هاوبەشــەکان 

یــان بــە وتەیەکــی روونــرت لــە قەیرانــی بایەخەکاندایــە کــە حیزبــی دیموکــرات تووشــی 

لێکدابــڕان، پەراوێزخــران و پەراوێزکەوتنــی ئەندامــان، الیەنگــران و چاالکانــی خــۆی بووە.  

ــەردی بناغــەی بەهــا هاوبەشــەکان  ــدا دەبــێ ب ــە بایەخەکان ــدار ب ــە گفتگــۆی پێوەندی ل

ــەوە و  ــدا ببینن ــی کۆمەڵگــە خــۆی تێی ــەی ئەندامان ــن کــە زۆرب ــە شــێوەیەک دابرێژرێ ب

ــۆ  ــە دەوری بەهــا هاوبەشــەکاندا ک ــە ل ــن. کۆمەڵگ ــان بزان ــە بەهــای هاوبەشــی خۆی ب

دەبێتــەوە. بۆیــە دەشــێ جیــا لــە بەهــا تایبەتییــەکان، بەهــا هاوبەشــەکان بدۆزرێنــەوە 

و بەهێــز بکرێــن. ئەمــرۆ جێــی خۆیەتــی بزانیــن داخــوا ئــەو کەشــەی بــە ســەر 

ــا خــود نەریتێکــی  ــە ی ــەخ و بەهاکان ــدا حاکمــە، پرســی بای ــی دیموکرات ریزەکانــی حیزب

ــە؟ ــان ترســناکرتین دیاردەی ــۆڕان" بۆی ــە وشــەی "گ ــەی کەســانێکە ک بەرژەوەندیخوازان
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قاسملوو رێبەرێک بۆ پێگەیاندن 
وتاری 5

ــاو  ــە ن ــە مێــژووی کۆمەاڵیەتیــی خەڵکــی کوردســتاندا رێبەرانــی زۆر دێــن و دەڕۆن. ل ل

ئــەو رێبەرانــەدا منوونــەی زۆرمــان بەدەســتەوە نییــە کــە توانیوبێتیــان لــەو هەلومەرجــە 

ســەختانەی خەباتــی رزگاریخوازانــەدا رێکخراوەکەیــان خۆیــان بــە شــێوەیەک پــێ 

ــن.  ــک ب ــەی خەڵ ــوای زۆرب ــی هی ــژ ســەرکەوتوو و جێ ــی درێ ــە بۆماوەیەک ــن ک بگەیەن

بــەاڵم د. قاســملوو بــەو شــێوەیە لــە کاری خۆیــدا ســەرکەوتوو بــوو. بــە خوێندنــەوەی 

ــی  ــی قاســملوو بۆمــان دەردەکەوێــت کــە فەلســەفەی رێبەری ــۆدی رێبەری شــێوە و مێت

ــی و  ــی کاری تیم ــتوو و دامەزراندن ــەری پێگەیش ــی رێب ــای بارهێنان ــەر بنەم ــەو لەس ئ

بەکۆمــەڵ بــووە کــە ئەمــرۆش ســەرەرای هەمــوو کەندوکۆســپەکانی ســەر رێــگای 

خەبــات و هەمــوو ئــەو رەخنانــەی کــە لەســەر رێبەرایەتیــی حیزبــی دیموکــرات هــەن، 

ــەن.  ــەری دەک ــان رێب ــاوی قاســملوو حیزبەکەی ــە قاســملوو و ن ــە میراتگــری ل ب

 – سیاســی  پلۆرالیزمــی  زیاتــری  هەرچــی  ســەرهەڵدانی  هەلومەرجــی  لــە  ئەمــرۆ 

ــەروا   ــرات ه ــی دیموک ــە حیزب ــە ک ــەک نیی ــچ گارانتیی ــتان، هی ــە کوردس ــی ل کۆمەاڵیەت

ــەن  ــە ه ــراوی دیک ــان و رێکخ ــەوە. کەس ــک مبێنێت ــەرنجی خەڵ ــە و س ــی متامن ــە جێ ب

کــە لەوانەیــە لــە نــاو کۆمەاڵنــی خەڵکــدا بەرفراوانــرت لــە نفــووزی ئیســتای حــدکا جــێ 

خۆیــان بکەنەوە.ئــەوە هەلومەرجــی ســەختە کــە وا لــە مــرۆڤ دەکا باشــرتین راندمانــی 

هەبێــت و بۆیــە هیچــکات لــە مێــژووی حیزبــی دیموکراتــدا، وەک ئێســتا پێویســت بــە 

رێبەرانــی کاریگــەر نەبــووە. لــە ژیانــدا هەرکــەس لــە ئێمــە بــە شــێوەیەک رۆڵــی رێبــەری 
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ــەو وەک  ــی ئ ــۆدی ژیان ــی مێت ــملوو فێربوون ــێوازی قاس ــی ش ــە فێربوون ــت، بۆی دەگێرێ

مرۆڤێــک دەتوانێــت یاریدەرمــان بێــت لــە بەرەوپێشــربدنی خەبــات و گەشــە ســەندنی 

ــردا. ــایەتی خەباتگێ کەس

قاســملوو لــە شــێوەی خەباتــی خۆیــدا رەســاڵەتێکی تایبەتــی هەڵبژاردبــوو. بۆیــە ئەگــەر 

لــە هاورێیــان، هــاوکاران و تەنانــەت رکەبەرانــی قاســملووش پرســیار بکرێــت، وەاڵمــی 

هەموویــان ئــەوە دەبێــت: کــە ئــەو لــە پێنــاو ئامانجەکەیــدا خۆی کــردە قوربانــی. ئەوەی 

کــە قاســملووی لــە زۆربــەی هاوســەنگەران و قوتابییانــی خــۆی جیــا دەکــردەوە، بــڕوای 

قووڵــی بــوو  بــەو بایــەخ و نرخانــە کــە بــۆ خــۆی دای ڕشــتبوون وهەروەهــا ئەو  ئاســۆیە 

بــوو کــە لــە نــاو حیزبەکەیــدا وێنــا کردبــوو. ئــەو رێبەرانــەی کــە بڕوایــان بــە رێبازەکــەی 

خۆیــان هەیــە، گرێدراوتــر و دەروەســرتن بــە ئامانجەکانیــان و لــە کاتــی داڕشــتنی پانــی 

ــە  ــە ک ــەران ئەوەی ــە رێب ــەی زۆر ل ــاوە. کێش ــش چ ــە پێ ــان ل ــەی گەورەی ــدا وێن کارییان

بۆخۆیــان رەســاڵەتێکی تایبەتیــان هەڵنەبــژاردووە. رێبــەر واتــە جوواڵندنــەوەی رێبــواران 

بــۆ یــەک ئامانــج – بــۆ رێگایەکــی روون. 

بــۆ ئــەوەی خەونێــک وەدی بێــت، پێویســت بــە باوەرێکــی قــووڵ و ئیــامن بــەو باوەڕانــە 

ــی  ــاچی تیمێک ــە  تەماش ــێک ک ــەوەن. کەس ــەی جوواڵن ــدەری رێگ ــە رووناکی دەکات ک

ســەرکەوتوویە،رەنگە  پێــی وابێــت کــە لەوانەیــە رەمــزی ســەرکەوتنی ئــەوان بــە بوونــی 

هێندێــک رێنامیــی و کارمەنــدی شــارەزاوە گــرێ دراوە. بــە بــێ ئــەوەی کــە ئــەو شــتانەی 

ئامــاژە پــێ کــرا کەمرەنــگ بکرێنــەوە، بوونــی رێبــەر و رێنوێنێکــی بەهێــز کــە بتوانێــت 

ــدات، ســەرکەوتنی  ــێ ب ــدا گەشــە پ ــاو ئەوان ــە ن ــوون ل ــوون و بڕوابەخۆب وزەی پێکەوەب

ئــەو تیمــەکارە بــۆ درێژخایــەن مســۆگەر نابێــت. ئــەوەی کــە دەبێتــە هــۆی پێشــکەوتنی 

ــاوەڕە  ــەوە ب ــازە. ئ ــە رێب ــاوەڕی قــووڵ ب ــە، ب ــن و کارناســی نیی ــا زانی رێکخســتنێک تەنی

کــە کارســازە، بــاوەرە کــە بەرهەمهێنــەرە. بــڕوای رێبــەران یەکجــار زۆر گرنگــە، چونکــە 

ئەوانــن کــە دەچنــە نــاو خەڵکــەوە.

رێبەرییــە  مێتــۆدە  رێگاکــەی  درێژەدەرانــی  بــۆ  قاســملوو  وانەکانــی  لــە  یەکێــک 

راهێنەرانەکــەی بــوو. رێبــەری لــەو جۆرە، رێگای پێشــکەوتن، ســەرنجدان و کۆنســێنرتێت 

)مترکــز( بــۆ کارایــی هێــزەکان، هەمــوو چاالکییــەکان بــەرەو ئامانــج ئاڕاســتە دەکا. بەبــێ 
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نفــووزی هەســتیاری ڕاهێنــەر، باشــرتین و بەهۆشــرتین کادرەکانیــش ســەرکەوتنێکی 

ئەوتــۆ بەدەســت ناهێنــن. ویســتی ســەرکەوتن دەبــێ لــە کەســایەتیی رێبــەردا بەهێــز 

بێــت و وزە بــە دەوروبەرەکــەی ببەخشــێ. ئەگــەر خوازیــاری  کەمــال نەبــی، لەوانــی تــر 

باشــرت نابــێ. دیاریکردنــی ئامانجێکــی روون وداڕشــتنی هێڵــە ســەرەکییەکانی پێگەیشــن 

ــووە. ــێ هات ــەکان، ئەرکــی هــەر رێبەرێکــی بەمشــوور و ل ــی رۆڵ و رشۆڤەکردن

رەنگــە  لــە بەرچاوتریــن رەخنەیــەک کــە دەکــرێ لــە رێبەرانــی ئەمــرۆی حیزبــی 

دیموکــرات بگیــرێ، ئــەوە بــێ کــە ئــەوان پییــان وایــە، ئامانجەکانــی حیــزب الی 

هەمــووان نــارساون و دوای بڕیارەکانــی کۆنگــرە یــا خــود کۆمیتــەی ناوەنــدی و دەفتــەری 

ــە  ــە هەی ــێوەیەی ک ــەو ش ــارەکان ب ــێ و بڕی ــیکردنەوەیان نەب ــە ش ــت ب ــی پێویس سیاس

دەشــێ جێبەجــێ بکرێــن. هەڵەیــەک کــە بووتــە هــۆی پێکهاتنــی مەودایەکــی زۆر 

نێوانــی ئەندامــان و بڕیاربەدەســتان لــە حدزبــدا. رێبــەر دەبــێ ئامانجەکانــی بەجوانــی 

بــۆ هەمــوو کــەس شــی بکاتــەوە و ئەندامــان لــە بڕیــارەکان ئــاگادار بکاتــەوە. هەمــوو 

ــان  ــارەکان ئەندام ــەفەی بری ــۆ و فەلس ــە ه ــکردن ل ــاردان و باس ــتنێک دوای بڕی دانیش

ــر دەکات و هەســتی هاوبــەش بــەرز دۆکاتــەوە و دوای هــەر کۆبوونەوەیەکــی  ئاگادارت

لــەو چەشــنە ئەندامــان ئامادەتــر و بــە ورەتــر دەبــن بــۆ جێبەجێکردنــی ئەرکەکانیــان. 

ــتەمی  ــی ئەس ــەرەرای هەلومەرج ــدا، س ــی خۆی ــاوەی رێبەری ــە م ــملوو ل ــۆر قاس دوکت

ئــەو کات، بــەردەوام هەوڵــی داوە کــە هــەم ئەندامانــی رێبــەری و هەمیــش ســەرجەم  

ــاگادار بکاتــەوە و  ــاردان ئ ــارەکان و پرۆســەی بری ــە بڕی کادر و پێشــمەرگەکانی حیــزب ل

ــدا.  ــی بڕیاردان ــە رەوت ــکات ل ــداری ب ــۆرگان بەش ــوارەوەی ئ ــتەکانی خ ئاس

ئــەوەی کــە لــە دەورانــی رێبەریــی قاســملوودا بــوو بەهــۆی ســەرکەوتن و پێشــڤەچوونی 

حیزبــی دیموکراتــی کوردســتانی ئێــران، هەســتی زۆر بــۆ پێکهێنانــی سیســتەمی راهێنــان 

و ئــەو سیاســەتانەی بــوو کــە هاوتەریــب بــوون لــە گــەڵ بۆچوونــی زۆرینــە بــۆ ئــەوەی 

هەمیشــە بــۆ کۆمەڵگــە و چارەســەری سیاســی باشــرتین ئاڵتەرناتیڤــی پــێ بێــت. ئەگــەر 

مــرۆڤ بیهــەوێ تەقــە لــە خاڵێــک بــکات، دەبێــت ناوەراســتی ئەوخاڵــە بکاتــە نیشــانە. 

گــەر مــرۆڤ ســیلە لــە خاڵــی ناوەراســت  بگرێــت و تیرەکــە بــە هەڵــە بــروات، دیســانیش 

لــە ئامانجەکــە کەوتــووە. بــەاڵم ئەگــەر هەمــوو ئامانجەکــە نیشــانە بگرێــت، لەوانەیــە 
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تیرەکــەی ســەر بــکات. فەلســەفەی قاســملوو لــە دیاریکردنــی ئامانجــی دوارۆژی حیــزب، 

دروشــمە ســرتاتیژییەکەیدا، قــەوارە و دامودەزگاکانــی حیزبــی نیشــانەکردنی ناوەراســتی 

خاڵەکــە و فۆکۆزکــردن لەســەر ئــەو ئامانجانــە بــوون کــە بــۆ حیــزب ناســنامەخوڵقێنەر 

ــی.  ــۆی دەزان ــی خ ــە بایەخەکان ــە ب ــی کۆمەڵگ ــن و توێژەکان ــوو چی ــی هەم و بەهاکان

ئامانجــی ئــەو بــەرەو دوارۆژ بــوو. 

ــرۆ  ــە ئەم ــێک، ک ــەر و چالش ــت. لێگ ــاو دەچێ ــە ن ــاوەڕوان، ل ــۆ و چ ــێ ئاس ــی ب مرۆڤ

رێبەرانــی دیموکــرات لــە گەڵــی بــێ ئاســۆیی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی بەهیزە کــە بتوانێت 

قاسملووئاســا رەچەلــەک شــکێن و هەرلەوکاتــەدا جێــی ســەرنجی کۆمەاڵنــی خەڵکیــش 

ــا  بێــت. لــەو ســەردەمەدا دەبــێ رێبــەران بــە ئاســۆبینین و بۆچوونــی بەهێــز بــن، دەن

ــانازییەکانی  ــە ش ــە ل ــەر جگ ــەن. گ ــکۆ دەب ــری نس ــەرەو هەڵدێ ــان ب ــی خۆی الیەنگران

تەنگانــەدا  کاتــی  لــە  الیەنگرانیــان  ورەی  بەرزکردنــەوەی  بــۆ  شــتێکیان  رابــردوو 

بەدەســتەوە نەبێــت، بیروبــاوەڕی الیەنگــران لــە کاتــی وادا ناتوانــن لــە بەرامبــەر لێگەڕ و 

چالشــەکاندا خــۆ ڕابگــرن. قارەمانانــی ســەرەکیی خەبــات دەزانــن کــە لەرەوتــی خەباتــی 

ــە دەیانجــار  ــەوان ب ــەاڵم ئ ــن، ب ــدا زۆرجــار بەناچــاری تووشــی شکســت دەب درێژخایەن

خــەون و ئاواتەکانــی خۆیــان لــە بەرچــاوی خۆیــان دەژیێننــەوە تاکــو بتوانــن کۆســپەکانی 

ــان تەخــت بکــەن و بەهێــزو گــوڕەوە بــەرەو ســەرکەوتن بــڕۆن. بەردمی

ئەمــرۆ زۆر پێویســتە رێبەرانــی ئێمــە بــە بۆچوونەکانــی خۆیانــدا بچنــەوە و رێگاکانــی 

ــڤ نەخشــە  ــاس و گفتگــۆ و بەشــێوەیەکی کۆلێکتی ــەر ب ــە ب ــج بخەن ــە ئامان گەیشــن ب

رێــگای ســەرکەوتن دابرێژێــن. بــە تێپەربوونــی کات، گەیشــن بــە ســەرکەوتن یــان 

ــی دموکــرات  ــەوەوە بەســرتاوەتەوە کــە رێبەرانــی حیزب ــوە رێگــەدا بەجــێ مان،ب ــە نی ل

چــۆن دەتوانــن بیروبــاوەڕی سیاســیی خۆیــان بکەنــە هاندەرێکــی بەهێــز و یەکگرتــوو 

بــۆ ئەندامــان و الیەنگرانیــان. دوا قســە ئــەوە کــە گەڕانــەوە بــۆ دواوە و باســی 

ســەرکەوتنەکانی قاســملووکردن بــەس نییــە، دەبــێ بۆخۆمــان پلەکانــی ســەرکەوتن ببڕین 

و بزانیــن نــە ســەرکەوتن هەتــا هەتاییــە و نــە شکســت و دانپێنــان بــە ســەرنەکەوتوویی 

ــەر. ــتی مەرگهێن و شکس
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رێبەری راستەقینە توانای دەوروبەرەکەی بەرز دەکاتەوە
قاسملوو و پەروەردەی کادر

وتاری 6

  لــە پشــت هــەر مرۆڤێکــی بەتوانــاوە، کەســانی بەتوانــای دیکــەی نادیــار هــەن )پەنــدی 

) چینی

ــا  ــە ناوچــوون دامــەزراوە. مــرۆڤ تەنی ــان ل جیهــان لەســەر بنەمــای یاســای ئانرتۆپــی ی

ــی  ــتێ و لەناوچوون ــە رابوەس ــەو دیاردەی ــەر ئ ــە بەرامب ــێ ل ــە دەتوان ــە ک بوونەوەرێک

ــایە  ــەو یاس ــەر ئ ــە س ــەرکەوتن ب ــەوە و س ــگای ئاوەدانکردن ــکا و رێ ــرتۆڵ ب ــۆی کۆن خ

بدۆزێتــەوە. جیهــان بــە دەســتی ئــەو مرۆڤانــە ئــاوەدان دەکرێتــەوە کــە ورەیــان بــەرزە، 

ئاواتەکانیــان لــە ئاســۆی دوورەوە دەفــڕن و مێشــکیان پــەروەردە کــراوە و دڵیــان پــرە لــە 

ــە. ــا و هەڵســووڕیان هەی ــان و دەســتی بەتوان خۆشەویســتیی ژی

ــر  ــدا تووشــی کەندوکۆســپی زۆردەبــێ، کەســانی ژی ــە ژیان ــەر ئــەوەی کــە مــرۆڤ ل لەب

ــگا  ــی ڕێ ــەوڵ دەدەن هاوڕێ ــڕن و ه ــا ناب ــان بەتەنی ــپی ژی ــگای پرکەندوکۆس ــا رێ بەتوان

بــۆ خۆیــان بدۆزنــەوە و لــە توانــای خۆیــان بــۆ یارمەتیــدان و دۆزینــەوەی توانــای 

هاورێیانیــان، کەڵــک وەردەگــرن. بــۆ ئــەوەی ئەوانیــش بەتوانــا و ســەرکەوتوانە رێگاکــە 

ببــڕن. دوکتــۆر قاســملوو رێبەرێــک بــوو لــەو چەشــنە. ئــەو هەوڵــی دا، خەباتــی کــرد بــۆ 

ئــەوەی لــەو رێگایــەدا کەســانێک پــەروەردە بــن، پــێ بگــەن و خەڵکانــی دیکــەش پــێ 

ــن. بگەیەن

قاســملوو هــەروەک لــە وتەکانیــدا لــە ســیمیناری "باســێک لــە ســەر رێبــەری و 
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مودیریــەت و کورتــە مێــژووی رێبەرایەتیــی حیــزب" لــە بەهــاری 1989دا، چەنــد مانــگ 

بــەر لــە شــەهیدبوونی دەردەکەوێــت، کەســێک بــوو کــە رەمــزی ســەرکەوتنی لــە بوونــی 

بەرێوەبەرانــی بەهــۆش و کــۆ کردنــەوەی توانــاکان لــە دەوری خۆیــدا دەزانــی. بــە وتــەی 

ماکیاوێلــی: " یەکــەم شــێوازی بەراوردکردنــی هۆشــی رێبــەر، ســەیرکردنی کەســانی 

دەوروبــەری ئــەو رێبەرەیــە." بــە بــڕوای قاســملوو و رێبەرانــی گــەورە و بەرێوەبەرانــی 

ســەرکەوتوو لــە توانــا و شــارەزایی خەڵکانــی دیکــە ناترســن. بەڵکــو لــەو بروایــەدان لــە 

جیهانێکــدا کــە دەبــێ بــە کەمرتیــن نــرخ زۆرتریــن  دەســکەوت وەدەســت بێنــن، دەبــێ 

تیمێکــی بــە توانــا پێکــەوە بنێــن. 

ــراوە  ــی رێکخ ــە رێبەران ــک ل ــازرگان و یەکێ ــی )Andrew Carnegie( ب ــدرۆ کارنگ ئەن

ــگاوی  ــت: " هەن ــردوودا دەڵێ ــەدەی راب ــەرەتای س ــە س ــکا ل ــی ئەمەری خێرخوازییەکان

ــی  ــۆت، زانین ــایەتیی خ ــتی کەس ــەوەی ئاس ــەپێکردن و بەرزبوون ــاو گەش ــە پێن ــەورە ل گ

ــی  ــەرەڕۆیی، دەتوان ــە س ــان ل ــەڵ و وازهێن ــە کاری بەکۆم ــا ب ــە تەنی ــتییەیە ک ــەو راس ئ

هــەر ئەرکێــک بــە باشــرتین شــێوە بــە ئەنجــام بگەیەنــی". ناوبــراو ئاواتــی ئــەو بــوو کــە 

ــدە  ــووە کــە ئەوەن ــەم گــۆڕەدا  کەســێک ئارامــی گرت ــە ســەر گۆڕەکــەی بنووســن: " ل ل

بەمشــوور بــوو، پشــتی بــە کەســانێک  دەبەســت کــە لــە خــۆی شــارەزاتر بــوون". ئەســڵی 

"داڕشــتنی پــان و بڕیــاردان لــە هەمــوو ئۆرگانەکانــی حیزبیــدا بــە کۆمەڵــە و تاکــڕەوی و 

ســەرەڕۆیی لــە نــاو حیزبــدا جێگــەی نییــە"، کــە لــە پێــڕەوی ناوخــۆی حــدکادا هاتــووە، 

ــاوەڕەی قاســملووە ســەرچاوەی دەگــرت.  ــەو ب ل

بــە چاوخشــاندنێک بــە رەوشــی ســەرکەوتووترین رێکخراوەکانــی جیهــان و رۆژهەاڵتــی 

کــە  بۆمــان دەردەکــەوێ  تەنانــەت رێکخــراوە کوردستانییەکانیشــدا  ناوەراســت  و 

ســەرکەوتن کاتێــک مســۆگەرە کــە رێکخــراو لەجیاتــی پشــت بەســن بــە تاکــە رێبەرێــک، 

ــەکاو  ــچ کاتێــک لەن ــێ. ســەرکەوتن هی ــز و بەکۆمــەڵ ب ــی رێبەرایەتییەکــی بە هێ خاوەن

و بــە شــانس و بەخــت نایەتــە دی. ســەرکەوتووترین رێکخــراوەکان ئــەو رێکخراوانــەن 

کــە رێبەرانیــان لــە توانــا و بەرێوەبەریــی کەســانی شــارەزا و بەتوانــا کەڵــک وەردەگــرن. 

ــە  ــە ک ــرتین رێبەرئەوەی ــوۆر )Fred A. Manske( "باش ــک جۆنی ــد مانس ــەی فرێ ــە وت ب

هاوکارەکانــی وا پــەروەردە بــکا کــە لــە بــواری زانیــاری و توانــاوە لــە خــۆی چاکــرت بــن". 
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جــۆن ماکســوێل )John maxwell( کــە یەکێــک لە بەناوبانگرتین نووســەر و مامۆســتایانی 

رێبەرییــە لــەم پێوەندییــەدا دەڵــێ: "ســەرکەوتنی رێبــەر بەپێــی ئاســتی کەڵکوەرگرتنــی 

لــە توانــای دەوروبەرەکــەی پێناســە دەکرێــت". 

لــە شــێوەی پــەروەردە و هەڵســوکەوتی قاســملوو لەگــەڵ هاورێیانیــدا ئــەو فەلســەفەیە 

بەروونــی بەرچــاو دەکــەوت کــە " ژمــارەی "یــەک" کەمــرت لەوەیــە بــە ســەر "ژمارە"کانــی 

ــی وچ  ــتی رێکخراوەی ــە ئاس ــدا، چ ل ــوو کردەوەیەک ــە هەم ــە ل ــەربکەوێ. بۆی ــردا  س ت

ــە  ــارەزا ل ــانیکی ش ــی داوە کەس ــدا هەوڵ ــی ئەرکەکانی ــەری و جێبەجێکردن ــتی رێب ئاس

ــە رێبــەری دوارۆژ.  ــان بگەیەنــێ تاکــو بــن ب دەوروبــەری خــۆی کــۆ بکاتەوە،پێی

ــی  ــە رۆژهەاڵت ــی ل ــی نەتەوایەت ــەر بزاڤ ــەپاو بەس ــی داس ــۆی هەلومەرج ــرۆ بەه ئەم

ــتان،  ــی کوردس ــی رۆهەاڵت ــاو حیزبەکان ــە ن ــەری ل ــڕوا و رێب ــی ب ــتاندا و قەیران کوردس

ــای شــارەزایان  ــە توان ــن ل ــەڵ و کەڵکوەرگرت ــدا، کاری بەکۆم ــی دموکرات ــەت حیزب بەتایب

و  پێگەیشــتوویی  و  تێگەیشــتوویی  ئاســتی  بەرزبوونــەوەی  ســەرەرای  پســپۆران  و 

شــارەزایی ئەندامانــی کۆمەڵگــە، لــە ئاســتێکی زۆر نــزم و الوازدایــە. مێــژوو، فەرهەنــگ 

و  شــاعیران  زۆربــەی  گلەیــی  نێــن.  بەکۆمــەڵ  کاری  دژی  کــوردی  دابونەریتــی  و 

ــە.   ــورد و رێبەرانیان ــی ک ــوان ریزەکان ــە نێ ــی ل ــی یەکیەت ــە نەبوون ــورد ل ــەرانی ک نووس

ســەرەرای هەمــوو ئەوانــە لــە مێــژووی کــورد و کوردســتاندا کۆمــەڵ و رێکخــراو بەپێــی 

هەلومەرجــی ســەردەمی خــۆی جێــگای تایبەتــی هەیە.ئــەی ئەوانــە کــورد نەبــوون کــە 

بەکەمرتیــن کەرەســتە و ئیمکاناتــەوە، بــە رێبەرایەتیــی ســامیل ئاغــای شــکاک )ســمکۆ( 

ــن  ــۆ چەندی ــرد و ب ــتانیان رزگار ک ــی کوردس ــوری ڕۆژهەاڵت ــەرە زۆری باک ــێکی ه بەش

ســاڵ حکوومەتێکــی ســەربەخۆیان دامەزراند.ئــەوە هــەر بەرهەمــی کاری گرووپــی 

ــدا  ــگ دوای دامەزرانی ــەش مان ــاوەی ش ــە م ــتان ل ــی کوردس ــی دیموکرات ــە حیزب ــوو ک ب

بتوانێــت کۆمــاری کوردســتان دامبەزرێنێــت، و بەرهەمــی کاری گرووپــی بــوو کــە حیزبــی 

دێموکــرات دوای پاشەکەشــەی نزیــک بــە ســی ســاڵ، دیســان توانیــی لــە سەرانســەری 

کوردســتاندا ببێتــەوە هێــزی پێــرەو و بــە رێبەرایەتیــی قاســملوو بــوو کــە ئــەو حیزبــە 

ــە  ــەت و ســەربەخۆ ب ــی دروشــمی پێشــکەوتنخوازانە، ناســنامەیەکی تایب ــە هەڵبژاردن ب

ــت.  ــرات ببەخرێ ــی دیموک حیزب
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هــەروەک لــە پەندێکــی چینیــدا هاتــووە: " پشــتی هــەر مرۆڤێکــی بــە توانــا، کەســانی 

بەتوانــای دیکــەن کــە نابیرنێــن"، لەراســتیدا کاری بەکۆمــەڵ مەرجــی ســەرەکیی هەمــوو 

ســەرکەوتنێکە. 

بیســت و پێنــج ســاڵ دوای قاســملوو، ئەندامەتــی لــە دەســتەی رێبەریــی حیــزب بووەتــە 

ــوە. چالــش و لێگەرێــک  ــە ئاســتی گشــتیدا دابەزی ــەخ و بەهــا، و بەهــای رێبــەری ل بای

کــە ئەمــرۆ لــە بەرامبــەر رێبەریــی حیزبــی دیموکراتــدا هەیــە، ئەوەیــە کــە چــی بکــرێ 

تاکــو شــوێنی ئــەو بایەخانــە بگۆردرێــت و بزانرێــت کــە "پرســیاری ســەرەکی لــە بوونــی 

گرووپەکانــدا نییــە، بەڵکــو پێوەندیــی بــەوەوە هەیــە کــە ئەندامانــی تیمــی بەرێوەبــەری 

گشــتیدا."  ســەرکەوتنی  لــە  بکــەن  بەشــداری  و  بــن  کاریگەرتــر  دەتوانــن  چــۆن 

وەبیرهێنانــەوەی ئــەو راســتییەش جێــی خۆیەتــی کــە بــە وتــەی لینــدون جانســۆن، ســەر 

ــەوە  ــن پێک ــە نەتوانی ــە ک ــەیەک نیی ــچ کێش ــووەکان "هی ــە یەکگرت ــی واڵت ــاری کاتی کۆم

چارەســەری بکەیــن، بــەاڵم زۆر کەمــن ئــەو کێشــانەی کــە بەتەنیایــی و بــە یــەک کــەس 

و الیــەن چارەســەر دەکرێــن.
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گۆڕینی کۆمەڵگە پێویست بە بیرکردنەوەی جیاواز 
دەکات
وتاری 7

نووســەری ئەمەریکایــی زیــگ زیــگار )Zig Giglar( دەڵێــت: " زۆریــی بەهــرەی  

تۆ،رەمــزی ســەرکەوتنی تۆیــە". بــە بۆچوونــی دوکتــۆر قاســملوو، ســەرکەوتنی رێبــەر واتــا 

زۆرتریــن کەڵکوەرگرتنــی هاورێیانــی لــە بەهرەکانــی ئــەو. بۆیــە دوکتــۆر قاســملوو بــۆ 

ئــەوەی بتوانــێ ئاســتی زانیاریــی گشــتی لــە نــاو ئەندامانــی رێبەریــدا بــەرز بکاتــەوە و لە 

الیەکــی دیکــەوە ئاســتی بەشــداری لــە کاری رێبەریــدا بەرفــراوان بــکات، هەوڵــی دا بــە 

دوو شــێوەی ئاســۆیی و ئەســتوونی ئــەو کارە ئەنجــام بــدات: لــە الیــەک بــە جێگرکردنــی 

ــی  ــی حیزب ــڕەوی ناوخۆی ــە پێ ــی ل ــەری سیاس ــدی و دەفت ــەی ناوەن ــی کۆمیت ئەندامان

ــۆ تیمێکــی  ــد کەســییەوە ب ــی چەن ــە بازنەیەک ــی سیاســی ل ــدا ئاســتی بڕیاردان دیموکرات

ــەری  ــی رێب ــی دا ئەرک ــەوە هەوڵ ــی دیک ــرد و لەالیەک ــرت ک ــی بەرفراوان ــن کەس چەندی

ــەی  ــە پرۆس ــەن و ل ــداری بک ــدا بەش ــر تێ ــی زۆرت ــا ژمارەیەک ــی ت ــی تیم ــە کارێک بکات

بڕیاردانــی سیاســی و رێبەریکردنــی جوواڵنــەوەدا خــاوەن دەنــگ بــن. ئــەو بــە پێکهێنانی 

ــە  ــە سیاســییەکان ل ــار و ئەرک ــی بڕی ــە جێبەجێکردن ــی دا ک ــەری سیاســییش، هەوڵ دەفت

نــاو حیزبــدا "نەهادینــە" بــکات. هەروەهــا بــۆ ئــەوەی کــە بازنــەی رێبــەری، بازنەیەکــی 

ــەیەکی  ــێوەی پرۆس ــە ش ــاردان ب ــەی بڕی ــارەزایی پرۆس ــاری و ش ــت، زانی ــراو نەبێ داخ

ــای کەســانی دیکــەش  ــە توان ــدا جــێ بگــرێ، و هەروەهــا ل ــاو حیزب ــە ن ــی ل پەروەردەی

کەڵــک وەربگیرێــت، لــە پێــڕەوی ناوخــۆی حیزبــدا راوێــژکار یــان موشــاویری کۆمیتــەی 
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ــوو،  ــدا نەب ــە بڕیاردان ــی راســتەوخۆیان ل ــد رۆڵ ــە هەرچەن ــران، ک ــاری ک ــش دی ناوەندیی

بــەاڵم ئاڵقەیەکــی بەهێــزی پێوەنــدی  بــوون بــۆ ســووڕانی ئەزمــوون و شــارەزایی 

 Andrew( رێبــەری لــە نــاو کۆمەڵگەیەکــی نەرتیــدا. لــەو پێوەندیــەدا ئانــدرێ کارێنگــی

ــەردی  ــەر ب ــە س ــەوێ ل ــت: "دەم ــە، دەڵێ ــی هەی ــەیەکی سەرنجراکێش Carengie( قس

گڵکۆکــەم بنوورسێــت: لێــرەدا کەســێک خەوتــووە کــە لەبــەر بەپەرۆشــی و خەمخۆریــی، 

ــوون."  ــر ب ــە خــۆی شــارەزاتر و زانات ــە ل ــە کەســانێک دەبەســت ک ــەردەوام  پشــتی ب ب

ــاوا بــوو. ئاواتــی بــەرزی قاســملوو ئ

 )Jessus on Leadership( لــە پەرتووکی مەســیح )C. Gene Wilkes( ســی.جێن والکێــس

لــە روانگــەی رێبەرییــەوە نیشــان دەدات کــە هێــزی رێبــەری تەنیــا پێوەنــدی بــە جیهانــی 

ــی  ــی مێژوویەک ــو خاوەن ــە، بەڵک ــتاکەوە نیی ــی ئێس ــتەمەکانی سیاس ــی و سیس بازرگان

ــە  ــک ب ــە مــاوەی نزی ــرای کــرداری قاســملوو ل ــە هەڵســەنگاندنێکی خێ ــژە. ب دوورودرێ

ــن  ــدا، دەتوانی ــتانی ئیران ــی کوردس ــی دیموکرات ــتیی حیزب ــکرتێری گش ــاڵی س ــت س بیس

بڵێیــن لــە روانگــەی قاســملوویەوە:

تیــم یــان ئــۆرگان بریتییــە لە کەســانێک، کە کۆی گشــتیی ئــەوان، ســەرچاوەکان،   -

ــە ــە تاکەکەس ــر ل ــان زیات ــرورا و تواناکانی بی

کەمکردنــەوەی  هــۆی  دەبێتــە  و  دەکات  زیاتــر  رێبــەر  توانایــی  تیــم   -

ــت. ــاو دەکەوێ ــر بەرچ ــیدا زیات ــە کەس ــە کاری تاک ــز و الوازی ل ــی. هێ کەموکورتییەکان

تیمــەکان دیمەنگەلــی جۆراوجــۆر لــە پێویســتییەکان و رێگاکانــی گەیشــن بــە   -

ــە ئەندامــان  ــەوەی ک ــە هــۆی ئ ــرت نیشــان دەدەن و دەبن ئامانجــە دیاریکــراوەکان روون

هەلــی هەڵبژاردنــی زیاتریــان هەبێــت.

لــە کاری تیمیــدا هەمــوو لــە ســەرکەوتن و شکســتدا بەشــدارن. ئەمــەش   -

دەبێتــە هــۆی پــەروەردەی راســتینی تاکــەکان و ئەندامانــی رێکخراوەکــەش لێــک نزیــک 

دەکاتــەوە. 

ــە هــۆی  ــارساون دەبن ــەکان ن ــە ئۆرگان ــدا ب ــی دیموکرات ــە حیزب تیمــەکان کــە ل  -

بــن. خۆیــان  کاروبــاری  بەرپرســی  رێبــەران  کــە  ئــەوەی 

تیمــەکان بــە شــێوەیەکی ئاســانرت لــە تاکەکــەس دەتوانــن ئەرکەکانیــان جێبەجێ   -
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ــەن بک

قاســملوو لــەو بڕوایــە دا بــوو، ئەگــەر مــرۆڤ بیــەوێ بــە توانــا بــێ و ئــەو کارەی کــە وەک 

"نامومکیــن" دەبینــدرێ، مومکینــی بــکات، دەبــێ لــە ئۆرگانێکــدا رێــک بخرێــت. بۆیــە 

وەک مەرجــی ئەندامەتــی لــە نــاو حیزبــی دیموکراتــدا دەبــێ هەرکەســێک لــە ئۆرگانێکدا 

ــتییە.  ــەاڵم راس ــێ، ب ــایی ب ــەر زۆر ئاس ــە الی خوێن ــژارە لەوانەی ــەم م ــرێ. ئ ــک بخ رێ

تاکەکــەس لــە کێبەرکێیەکەدایــە، بــەاڵم ئــەوە گــرووپ و تیمەکانــن کــە دەیبەنــەوە. 

دوای کارەســاتی تیــرۆری دوکتــۆر قاســملوو و دوکتــۆر ســەعید، بازنەی کۆمیتــەی ناوەندی 

و هەڵبژاردنــی راوێــژکاری کۆمیتــەی ناوەنــدی زۆرتــر بەمەبەســتی مســۆگەرکردنی 

درێژەدانــی ئەندامەتیــی ئەندامانــی ســەرەکیی رێبــەری بــوو. کولتوورێــک کــە قاســملوو 

بــۆ جێبەجێکردنــی دەســەاڵت پێکــی هێنــا، بــووە بــە دیموکراســییەکی ئۆلیگارشــی 

ــەو  ــی ئ ــەرەرای بوون ــەاڵت. س ــەرەکیی دەس ــەی س ــارەی بازن ــەوەی دووب ــۆ هەڵبژاردن ب

ــی  ــە قوتابی ــان ب ــە خۆی ــانێک ک ــی قاســملوودا، بۆچــی کەس ــە رێبەری ــە ل تایبەمتەندییان

قاســملوو دەزانــن، زۆرجــار تــا ئاســتی ســێکتاریزم تاکــرەوی دەکــەن؟ بــە بڕوای نووســەری 

ئــەو دێرانــە لــەو پێوەندیــەدا چەنــد هــۆ هــەن کــە رشۆڤەکردنــی ناوخۆیــی و دەروون 

ــە تێپەڕاندنــی ئــەو کۆســپانەدا: رێکخراوەیــی یاریــدەرە ل

1. خۆویستی

 کــەم کــەس هــەن قبــووڵ بکــەن کــە ناکــرێ هەمــوو کارێــک وهەمووجــارێ بــە تاقــە 

کەســێک بکــرێ. پرســیار ئــەوە نییــە کــە داخــوا دەتوانــی ئــەو کارە بــە تەنیایــی ئەنجــام 

بدەیــت، بەڵکــو کێشــەکە لەوەدایــە کــە کــەی ئەندامانــی ریبــەری دەتوانــن ئــەو راســتییە 

قەبــووڵ بکــەن کــە ئــەوان تاکــە رزگاریــدەری گەلــی کــورد نیــن و تەمەنــی زۆر و ژیانــی 

ــەوان  ــی ل ــەدەی راگەیاندن ــە س ــن ل ــان و تێگەیش ــمەرگایەتی وزەی داهێن ــژی پێش درێ

بڕیــوە. ئانــدرێ کارێنگــی )Andrew Carengie( لــەو پێوەندیــەدا وشــیارمان دەکاتــەوە  

و بــەم شــێوەیە رێبــەران رێنوێنــی دەکات: " هەنــگاوی مــەزن بــۆ گەشــەکردن و 

پێشــکەوتنتان دەبــێ پشــت بــەو راســتییە ببەســتێ کــە لــە جیاتــی تاکــرەوی، دەتوانــن 

بــە یارمەتیــی کەســانی دیکــە، ئەرکەکانتــان جوانــرت جێبەجــێ بکــەن."

ــی،  ــی نەتەوایەت ــی یەکیەتی ــی و وەدیهێنان ــی نەتەوایەت ــی گرنگ ــی ئەرک ــۆ ئەنجامدان  ب
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پێویســتە واز لــە خۆویســتی و تاکــڕەوی و خــۆ بــە مێحــوەر دیــن بهێــرنێ.  رێبەرایەتیــی 

حیــزب دەبــێ هەوڵــی جیــدی بــدات بــۆ ئــەوەی بنەماڵــەی دیموکــرات یــەک بگرێتــەوە. 

2. ترس و هەستنەکردن بە تەناهی

لــە مــاوەی بیســت و پێنــج ســاڵی رابــردوودا زۆر لــە رێبەرانــی حیــزب بــە هــۆی تــرس 

لــە هەڵــە و شکســت و نیگەرانــی لــە مەترســی نەیانتوانیــوە حیزبــی دیموکــرات بەهێــز 

بکــەن و بۆیــە ئۆرگانەکانــی حیــزب لــە جــاران الوازتــرن و نەیانتوانیــوە کادری زیاتــر بــۆ 

رێبــەری چ لــە ئاســتی ئۆرگانەکانــدا و چ لــە ئاســتی رێبەریــی سیاســیدا پــەروەردە بکــەن. 

لێــرەدا راســتیی ئــەو قســەیەی ماکیاوێلــی، سیاســەتوانی ســەدەی شــانزدەمی ئیتالیامــان 

ــی  ــی ئاســتی هــۆش و ژیری ــۆ زانین ــەم شــێواز ب ــی: "یەک ــە وتوویەت ــەوێ ک ــۆ دەردەک ب

ــە  ــەوە". ل ــۆ بوونەت ــدا ک ــە دەوروبەریان ــانێک ل ــن چ کەس ــە بزانی ــە ک ــەران، ئەوەی رێب

کوردەواریــی خۆشــامندا پەندێکــی پێشــینان دەڵێــت: "گــەر دەتــەوێ کەســێک بناســی، 

ســەرەتا دۆســتەکانی بناســە. " 

ــەوەی  ــی لێکدان ــە بەرهەم ــەوەی ک ــت( بەرل ــە تەناهــی )امنی ــرس و هەســتننەکردن ب ت

الواز یــا خــود ئاســتی نزمــی تێگەیشــتنی سیاســی – کۆمەاڵیەتــی بێــت، بەرهەمــی 

ــا  ــدان. تەنی ــەری رێبەری ــە دەوروب ــز ل ــدی پارێ ــەوەی کەســانی الواز و بەرژەوەن کۆبوون

رێبەرانــی خۆڕاگــر دەتوانــن وزەی و هێــزی ئەرێنــی بــە دەوروبــەری خۆیــان ببەخشــن. 

بەواتایەکــی دیکــە رێبەرانــی دوودڵ بــە دوو هــۆ  ســەرناکەون: یــان دەیانــەوێ لەســەر 

هەمــوو شــتێک کــە بەرپرســایەتییان هەیــە، چاوەدێــری بکــەن یــا خــود ترســی ئەوەیــان 

هەیــە لــە الیــەن کەســانێکەوە کــە لــەوان شــارەزاترن، جێگایــان پــێ لێــژ بکــرێ.  هــەر 

ــەکار بێنن،رەنجــی  ــی رێکخــراو ب ــا و لێهاتووی ــە توان ــەی ک ــەو رێبەران ــت، ئ ــک بێ چۆنێ

ــەرەو  ــان ب ــزب و رێکخراوەکەی ــن حی ــدەن، ناتوان ــڕۆ ب ــە بەفی ــاو رێکخراوەک ــی ن چاالکان

ــەرن.  ســەرکەوتن ب

ــە  ــە: ئێم ــوو ک ــەدا ب ــەو بڕوای ــە، ل ــۆرە رێبەران ــەم ج ــەی ئ ــملوو بەپێچەوان ــۆر قاس دکت
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نەتەنیــا دەبــێ هەمــوو هێــزی فیکریــی خۆمــان بــەکار بەریــن، بەڵکــوو دەبــێ لــە هەموو 

تواناییەکانــی دیکــەش کەڵــک وەرگریــن بــۆ ئــەوەی بــە بەرزتریــن ئاســتی رێکخراوەیــی و 

بەهــرە لــە هێــزی مرۆڤــی خۆمــان بگەیــن."

٣. ساویلکەیی

یەکێــک لــە راوێژکارانــی بەناوبانگــی کۆشــکی ســپی جــان گیــگان )John Ghegan( ئــەم 

ــەرلەنوێ  ــێ س ــار ب ــەر بڕی ــە : "ئەگ ــوو ک ــەی داناب ــزی کارەک ــەر مێ ــەی لەس نوورساوەی

ــە  ــەم نوورساوەی ــتم". ئ ــانی تردەبەس ــی کەس ــە یارمەتی ــت ب ــان پش ــک بکەم،دیس کارێ

ــادەن و کاری  ــەرکەوتن ن ــە س ــی ب ــە گرنگ ــان دەدات ک ــێیەم نیش ــی س ــی گرووپ رەوش

رێکخراوەیــی وبەرپرســایەتی بــە جیــدی ناگــرن. ئــەوان لــە رووی ســاویلکەییەوە بڕوایــان 

ــۆ هەندێــک کار دەبــەن. ــا دەســت ب ــە بەتەنی ــە، بۆی ــە ســەرکەوتن نیی ب

رزگاری لــەو جــۆرە کەســانە لــە نــاو رێکخــراودا دەبێتــە هــۆی پێشــکەوتنی سەرانســەریی 

رێکخراوەکــە. ئــەوان تــێ دەگــەن کــە ئاواتەکانیــان لــە تواناکانیــان زیاتــرن. ئــەوان دەزانن 

کــە بــە تەنیایــی بــە ئامانــج ناگــەن، بۆیــە هــەوڵ دەدەن خۆیــان لــە گــەڵ هەلومــەرج 

ــی رێکخــراو و تیمــی جۆراوجــۆر ســەرکەوتن مســۆگەر  ــە پێکهێنان ــەوان ب ــن. ئ بگونجێن

دەکــەن. بــەاڵم هەندیکــی دیکــە تووشــی مەرگەســات دەبــن و قــەت بــە ئامانجەکانیــان 

ناگــەن. کۆنگــرەی چــوار و هەشــتی حیزبــی دیموکــرات و چارەنووســی پێڕەوانــی 

ــزب  ــی حی ــی رێبەری ــن و بەهێزکردن ــێوەی خۆرێکخس ــا ش ــوار و هەروەه ــرەی چ کۆنگ

ــز و ورە و  ــە دوای کۆنگــرەی هەشــتی حــدکا، نیشــانەی هێ ــی ل ــی حیزب و رێکخراوەکان

ئاســۆبینیی دوکتــۆر قاســملوو بــوو و منوونەیــەک بــوو لــە گرنگیــی ئامانــج لــە بەرامبــەر 

ــدا. ــی تاکەکەســی و کورتخایەن بەرژەوەندی

4. تایبەمتەندی

ــی  ــوو بوارەکان ــە هەم ــەروەردە ل ــە پ ــی زۆری ب ــە گرنگییەک ــوو ک ــێک ب ــملوو کەس قاس

ژیانــی حیزبیــدا دەدا. لــە بەرامبــەردا دوای کارەســاتی میکۆنــۆس پــەروەردە و فێرکــردن و 
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بەشــداریی رێکخراوەیــی لــە پێنــاو گەشەســەندنی کولتــووری رێکخســن لــە نــاو حیزبــدا، 

پێگــەی خــۆی لــە دەســت دا. لــە پووشــپەری 2001 کــە بــۆ ئەنجامــی هەندێــک ئەرکــی 

حیزبــی ســەردانی دەفتــەری سیاســیی حــدکام کــرد، پرســیارم لــە یەکێــک لــە ئەندامانــی 

دەفتــەری سیاســیی ئــەو کاتــی حیــزب کــرد کــە بۆچــی هیــچ فێرگەیــەک و پرۆگرامێکــی 

ــینییان  ــی کەمپنش ــە ژیان ــەم  ل ــەوەی ه ــۆ ئ ــراوە، ب ــمەرگە دانەن ــۆ پێش ــی ب پەروەردەی

بەســوود بــێ و هەمیــش حیــزب بــۆ دوارۆژ کادر و رێبــەری پێویســت پــەروەردە بــکات. 

لــە وەاڵمــدا وتــی: "پــەروەردەی ئــەو کەســانە کارێکــی بــێ واتایــە، چونکــە دوای یــەک 

دووســاڵ کــە لێــرە شــت فێربــن، لــە نــاو حیزبــدا نامێنــن و نابنــە مــاڵ بــۆ حیــزب." 

ــی  ــە پێکهێنان ــان ب ــان، بڕوای ــیی خۆی ــی کەس ــرەی تایبەمتەندی ــەس بەگوێ ــک ک هەندێ

ــە ئەندامــان  ــی تەنگــەژەدا روول ــە کات ــا ل ــە تەنی ــە. ئەمان گــرووپ و پەروەردەکــردن نیی

ــن.  ــان دەبین ــتنی پێگەکەی ــۆ پاراس ــدام و رێکخــراو وەک کەرەســتەیەک ب ــەن و ئەن دەک

قاســملوو راســت بــە پێچەوانــە بــوو. لــە بەرامبــەر هــەر لێگەرێــک و بــۆ هــەر ئامانجێــک 

بــە دوای کەســانی شــارەزا و لێهاتــوودا دەگــەڕا. ئــەو پێــی وابــوو: بــە بوونــی هــاوڕێ لــە 

کاروانــی خەباتــی نەتەوایەتیــدا ناچــار نیــت بەتەنیــا ئەرکەکــەت ڕاپەڕێنــی. 

ــەت  ــێ من ــە ب ــانی دیک ــی کەس ــاوکاری و هاوفکری ــە ه ــان ل ــە خۆی ــەی ک ــەو رێبەران ئ

دەزانــن و کەســانی بەتوانــا و شــارەزا لــە رێکخــراو و حیــزب دوور دەخەنــەوە، لەراســتیدا 

ــی،  ــای خۆشــیان دەکێشــن. دەروونناســی ئەمەریکای ــەدەوری توان ــەرز ب ــی ب دیوارێک

دوکتــۆر ئــااڵن فــرۆم )Allan Fromme( لــەو پێوەندییــەدا دەڵێــت: "مرۆڤ بــە هاوکاریی 

کەســانی دیکــە، زیاتــر ســەردەکەوێ، نــەک بــە پشتگوێخســتنیان." ئەمــە راســتییەکە کــە 

ــدا  ــی کوردســتانی ئێران ــی دیموکرات ــاو حیزب ــە ن ــاو کــورد بەگشــتی و ل ــە ن بەداخــەوە ل

بەتایبەتــی، بەهــای پــێ نــەدراوە.

ئێمــە بــۆ گەیشــن بــە ئامانجەکامنــان، پێویســتامن بــە کەڵکوەرگرتــن لــە هەمــوو توانــاکان 

ــاوە،  ــە بەرچ ــان ل ــی خۆی ــا قازانج ــن و تەنی ــە خۆپەرس ــانێک ک ــەت کەس ــە. تەنان هەی

دەتوانــن لــە بەشــداریی گشــتی و توانــای کۆمەڵگــە زیاترســوودمەند بــن. 
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ــی حیزبێــک کــە قاســملوو  ــێ رۆڵ ــا ناتوان ــی دیموکــرات بەتەنی ــە حیزب ــچ بەشــێک ل هی

ــە دوڕگەیەکــی  ــە. ئێمــە ل ــە یەکــرت هەی ــڕێ. ئێمــە پێویســتامن ب ــرد، بگێ ــی دەک رێبەری

ــۆ  ــن. ب ــەاڵم خەباتگێری ــراو، ب ــی لێکداب ــی کۆمەڵگەیەک ــو ئەندام ــن، بەڵک ــڕاودا ناژی داب

ــرات و  ــی دیموک ــن حیزب ــی دەڵێی ــە پێ ــە ئێم ــەوەی ک ــەندنی ئ ــکەوتن و گەشەس پێش

خەباتــی نەتەوایەتــی دەبــێ فێــر بیــن و پشــتیوانی یەکــرت بیــن، دەبــێ پرســەکان رشۆڤــە 

بکەیــن و وەاڵمــی هەڵەکانــی خۆمــان بدەینــەوە. دەبــێ  دیالــۆگ و دانوســتاندن بکەیــن. 

بوێرانــە دان بــە هەڵەکانــی خۆمانــدا بنێیــن، پێشــوازی لــە هەمــوو توانایــەک بکەیــن و 

ســینگامن کــراوە بێــت بــۆ وەرگرتنــی پێشــنیار و بۆچوونــی کەســانی دیکــە. دەبــێ بــە 

ــین و  ــتان ببەخش ــی کوردس ــە خەڵک ــوا ب ــم – هی ــە دروش ــەک ب ــان - ن ــردەوەی خۆم ک

هێــزی ئەرێنــی و بــڕوا لــە ناویانــدا گەشــە پــێ بدەیــن. 

ــە  ــەواو، ن ــڵ ، ت ــە کام ــرات ن ــی دیموک ــی حیزب ــی رێبەری ــە ئەندامان چونکــە هیچــکام ل

ــەدەر و  ــە رادەب ــارەزایی ل ــی و ش ــی لێهاتووی ــە خاوەن ــازن و ن ــێ نی ــە ب ــەربەخۆ، ن س

کاریزمــای دوکتــۆر قاســملوون، بــا بێــن و هــەروەک دوکتــۆر ســەعید لــە بۆنــەی 

ــای خــۆی" کار  ــی توان ــە پێ ــەس ب ــۆر قاســملوو داوا دەکات: "هەرک شــەهیدبوونی دوکت

بــکات. خەبــات بــە بــێ کێشــە ئاڵۆزەکانــی نــاو ریزەکانــی دیموکراتیــش، هــەر ســەخت 

و پــڕ لــە کەندوکۆســپە. کاتــی کایــە و دۆراندنــی هێــز و ســەرمایەی گــەل تــەواو بــووە. 

ــن. ــەک بگری وەرن ی
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قاسملوو - رێبەرێک
 کە بە دوای رێبەرانی دوارۆژدا دەگەڕا

وتاری 8

رێــزدار مســتەفا هیجــری، ســکرتێری گشــتیی حــدکا، لــە گفتگۆیەکــدا باســی هاتنــی خــۆی 

ــەو  ــە ئ ــت: ک ــران دەکات و دەڵی ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات ــی حیزب ــاو ریزەکان ــۆ ن ب

بەرلــەوەی ببێتــە ئەندامــی حیزبــی دیموکــرات،  دوکتــۆر قاســملوو دەناســێ  و دوکتــۆر 

ــە  ــراو ب ــەدا ناوب ــەو کۆنگرەی ــەر ل ــزب. ه ــی حی ــرەی چوارەم ــۆ کۆنگ ــی دەکات ب بانگ

ئەندامەتیــی کۆمیتــەی ناوەنــدی و دواتــر دەفتــەری سیاســیی حــدکا هەڵدەبژێردرێــت. 

هیجــری دوای کارەســاتی میکۆنــۆس کــە لــەودا لــە 17ی ســێپتەمربی 1992دا جێنشــینی 

دوکتــۆر قاســملوو، دوکتــۆر ســەعید شــەرەفکەندی شــەهید دەبێــت، وەک جێگــری 

ســکرتێر ئەرکــی رێبــەری حیــزب واتــە دووەم جێنشــینی دوکتــۆر قاســملوو تــا کۆنگــرەی 

دەی حــدکا بەرێــوە دەبــات و لــە ســاڵی 2006وە تــا ئەمــرۆ ســکرتێری گشــتیی حدکایــە. 

رێبەرانــی بــەرز دوای رێبەرانــی خــاوەن پۆتێنســیال دەگەرێــن و هەرکــە  دۆزییاننــەوە، 

دەیانکەنــە رێبــەری چــاک. دوکتــۆر قاســملوو لــە مــاوەی رێبەرایەتیــی خۆیــدا رەنگــە لــە 

ســەر ســێ کــەس زۆرتریــن ســەرمایەگوزاریی کردبێــت: دوکتــۆر ســەعید شــەرەفکەندی، 

بەداخــەوە دوکتــۆر ســادق  مامۆســتا عەبــدواڵ حەســەنزادە و مســتەفا هیجــری.  

شــەرەفکەندی مــەودای نەبــوو و هــەر ســێ ســاڵ رێبــەری حیــزب بــوو، بــەاڵم لــەو ســێ 

ــازی رێبەرەکــەی،  ــە رێب ساڵەشــدا نیشــانی دا کــە وەک  کەســایەتییەکی باوەڕبەخــۆ و ب

دەکــرێ، هەســتی بــێ قاســملوویی لــە نــاو ریزەکانــی حیزبــدا کــەم بکرێتــەوە و رۆحــی 
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ــەی  ــکرتێرەکەی دیک ــەی دوو س ــرێ. کارنام ــات ببەخ ــزب و خەب ــە حی ــوا و وزە ب هی

ــردوو. ــی بیســت و دووســاڵی راب ــژوو و رووداوەکان ــۆ مێ ــەوە ب حیــزب دەهێڵین

شــتێک کــە گرنگــرت و کەمــرت لــە توانایــی و لێزانینــە، توانایــی ناســینی تواناکانــە. یەکێــک 

ــن بەرپرســایەتییەکانی رێبەرێکــی ســەرکەوتوو ناســینی کەســانی خــاوەن  ــە بنەڕەتیرتی ل

ــە ســەریان  ــەوێ ل ــەر دەی ــەوان کەســانێکن کــە رێب ــی دوارۆژە. ئ پۆتەنســیەل و رێبەران

کار بــکات و بــۆ رێبەریــی داهاتــوو پەروەردەیــان بــکات. ناســینی ئەوانــە کارێکــی زۆر 

ســەخت و ئەســتەمە.

ــاوەی دوای  ــە م ــوو، ل ــا ب ــتی بەتوان ــێکی بەراس ــەوە کەس ــەو بارەی ــملوو ل ــۆر قاس دکت

ــا  ــە ســاڵی 1979ەوە  ت ــران ل ــی کوردســتانی ئێ ــی دیموکرات ئاشــکرابوونی خەباتــی حیزب

1989 کــە دەســاڵی خایانــد، ســەرەرای بوونــی شــەڕی تونــدی چەکدارانــە و بەرێوەبردنــی 

حیــزب لــە رووی سیاســی، ناســنامەیی، بەرنامــە و رێکخســن و دیپلۆماســییەوە، توانیــی 

النیکــەم رێبەرێکــی زۆر بــەوەج و شــیاو بــۆ دوای خــۆی پــەروەردە بــکات. پــەروەردەی 

رێبــەری چــاک وەک دەرهێنانــی زێــڕ لــە کاندایــە، دەبــێ چەندیــن تــۆن خــاک جێبەجــێ 

بکرێــت تــا مســقالێک زێــڕ بدۆزرێتــەوە. بــەاڵم لــە کانــە زێــڕدا مــرۆڤ بــۆ خــاک ناگــەڕێ، 

زێــڕی دەوێ. ئەمــەش راســت شــێوازی پــەروەردەی ئەرێنیــی مرۆڤــە ســەرکەوتووەکانە. 

ــە بەرامبــەر  رێبەرانــی ئەمرۆمــان دەبــێ بــەدوای زێــڕدا بگەڕێــن نــەک خــاک. دەبــێ ل

خراپــەدا، چاکــە بکرێــت. هەرچــی مــرۆڤ زۆرتــر وەدوای توانــای ئەرێنــی و پۆزیتیڤــدا 

بگــەڕێ، زیاتــر دەیدۆزێتــەوە. 

رێبەرایەتیــی بەرپــرس و بەمشــوور،لە گرنگیــی بوونــی کادر و بەرێوەبەری شــیاو تێ دەگا. 

حیزبــە پێشــکەوتووەکانی جیهــان لــە رێــگای رێکخــراوی الوانــی خۆیانــەوە هەمووســاڵێ 

ــی  ــی و بەرێوەبەری ــۆ رێبەرایەت ــی جۆراوجــۆر هــەوڵ دەدەن باشــرتینەکان ب ــە چاالکی ب

ــدەن.  ــێ ب ــایەتییان پ ــەن و بەرپرس ــان بک ــرن، پەروەردەی ــان هەڵبژێ ــی خۆی رێکخراوەی

منوونــەی ئەوجــۆرە رێکخراوانــە الوانــی سۆســیال دیموکــرات و ئەنرتناسیۆنالیســت 

ــە  ــەت ل ــتەکان بەتایب ــە سۆسیالیس ــی حیزب ــەرەزۆری رێبەران ــەی ه ــتە. زۆرب سۆسیالیس

ــێ کــردووە  ــەوە دەســت پ ــی الوان ــە یەکیەت ــان ل ــگای رێبەریی ــی ســکاندیناوی، رێ واڵتان

ــەرزی  ــەی ب ــەرەو لووتک ــوە و ب ــوە بڕی ــان لەوێ ــەروەردەی ریکخراوەیی ــی پ و قۆناغەکان
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بەرپرســایەتی و رێبــەری  ســەر کەوتــوون. هەلکەوتێکــی ســەرنجراکێش لــەو پێوەندییــەدا 

ئەوەیــە کــە دوکتــۆر قاســملوو لــە ســەردەمی کۆمــاری کوردســتاندا بۆخــۆی دامەزرێنەری 

ــە  ــە رێکخراوەک ــەوەی ک ــووە و ســەرەرای ئ ــی کوردســتان ب ــی دیموکرات ــی الوان یەکیەتی

ــەاڵتی  ــتی دەس ــە دەس ــار، ب ــانەوەی کۆم ــتان  و هەڵوەش ــەوەی کوردس دوای داگیرکران

ــوو کــە دوای  ــەک ب ــەاڵم کاریگەریــی لەســەر قاســملوو بەرادەی ــرا، ب ــاو ب ــەوی لەن پەهل

ــاوەڕی نیشــتامنی و نەتەوەیــی  ــە ب ــادار ب رووخانــی کۆمــاری کوردســتانیش هــەروا وەف

مایــەوە و کاتێــک کــە لــە چێکوســلواکی و لــە واڵتێکــی سۆسیالیســتدا بــوو، فەلســەفەی 

ــتان(  ــد )لەهس ــی پۆلەن ــە داگیرکردن ــەوە ک ــۆی ئ ــوو بەه ــەی ب ــر بکەوە"ک ــاواز بی "جی

لــە الیــەن یەکیەتیــی ســۆڤیەتەوە شــەرمەزار بــکات و ڕازی نەبێــت "بــە وەزعــی 

ــرکاری و  ــەاڵم داگی ــکات ب ــووڵ ب ــە چێکوســاڤاکی قب ــران ل مەوجــوود" و ریســکی دەرک

سیاســەتی زۆرەملــی ســۆڤیەت و سۆســیالیزمی ئــەوکات "مەوجــوود" قبــووڵ نــەکات و 

دژی دیکتاتــۆری بوەســتێتەوە. بۆیــە وتەیەکــی بەناوبانگــی هەیــە کــە دەڵێــت: "خراپرتین 

ــۆری چاکــرتە". ــە باشــرتین دیکتات دیموکراســی ل

هەڵبژاردنــی کادر، رێبــەر و بەرێوەبــەر بــە دوو شــتەوە گــرێ دراوە: 1( توانــای رێبــەر لــە 

ــاکان و لێهاتوویــی  ــە ناســینی توان ــەر ل ــای رێب ئاســۆبینی و پێشــبینیی دوارۆژ و  2( توان

هاوکارەکانــی. 

دکتــۆر قاســملوو بــە لەبەرچاوگرتنــی هەســت بــە پێویســتی بــۆ خەباتی ســەردەمی خۆی، 

ســەرمایەکانی مەوجــوود لــە نــاو حیزبەکەیــدا، توانــای خوازیارانــی بەشــداری لــە خەبــات 

و بەرێوەبەریــدا و هەروەهــا ئاســتی دەروەســتبوونی ئــەوان، زۆرتریــن ســەرمایەگوزاریی 

بەتایبــەت لــە ســەر دووکــەس کــرد، کــە بەشــێوەی نەریتــی ئەندامــی حیزبــی دیموکــرات 

نەبــوون و دوایــە هەردووکیشــیان بــوون بــە ســکرتێری گشــتیی حیــزب. 

قاســملوو دەیزانــی کــە بــۆ ئــەوەی کەســێک ببێتە رێبــەر دەبێــت هەندیــک تایبەمتەندیی 

هەبــێ کــە جیــاواز بێــت لــە گشــت و هەروەهــا توانــای ریسکیشــی هەبــێ. بۆخۆشــی 

منوونــەی ئــەو تایبەمتەندییانــە بــوو. رێبــەر دەبــێ دە تایبەمتەنــدی هەبــن تاکــو بتوانــێ 

رێبەرایەتیــی رێکخراوێــک بــکا:

1. کەسایەتی
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ــێ،  ــێ هەیب ــەری دەب ــاری رێب ــان کەســێکی خوازی ــک ی ــە هــەر رێبەرێ ــەم شــت ک یەک

کەســایەتییە. هیــچ شــتێک بــە رادەی کەســایەتیی مــرۆڤ گرنــگ نییــە. کەســێک 

ــە  ــەیە وا دەکا ک ــەو کێش ــرێ. ئ ــێ ناک ــیی ل ــێ، چاوپۆش ــایەتیی هەب ــەی کەس ــە کێش ک

رێبــەر بڕشــتی نەمێنــێ. کێشــەی کەســایەتی و شــێوازی هەڵســوکەوت نابــێ لــە 

ــگای  ــە رێ ــە ل ــی الوازی هــەن ک ــک خاڵ ــوو مرۆڤێ ــن. هەم ــەل بکرێ ــدا تێک ــەڵ الوازی گ

پــەروەردە و خــۆ پەروەردەکردنــەوەوە دەکــرێ الوازتــر بکرێــن یــان نەهێڵرێــن. گــۆڕان 

درێژخایــەن و پێویســتی بــە ســەرمایەگوزاریی زۆر هەیــە. بــەاڵم کەســێک کــە لــە 

رووی کەســایەتییەوە الواز بێــت، لەوانەیــە رێکخراوەکــە تووشــی خەســاری زۆر بــکات. 

رێبــەری خــاوەن کەســایەتی کەســێکی: رووراســت، راســتگۆ، ئەمانەتــدار، بەدیســیپلین، 

خــودان پۆتەنســیەلی فێربــوون، جێــگای متامنــە، هەڵســووڕ و ماندوونەنــاس، ئەرکنــاس، 

ــتگۆیە. ــرداردا  راس ــار و ک ــە رەفت ــتبەرز و ل رەوش

لــە نــاو رێبەرانــی ئێمــەدا زۆر کــەس هــەن کــە: دردۆنگــن لــە بڕیاردانــدا، بەرپرســایەتیی 

کارەکانیــان وە ئەســتۆ ناگــرن، پەیامنشــکێنن و ئــەو بڕیــار و پرەنســیبانەی کــە بۆخۆیــان 

پەســەندیان کــردوون، جێبەجێیــان ناکــەن و لــە کاتــی خۆیــدا کارەکان ئەنجــام نــادەن.

مرۆڤــەکان بــە لەبەرچاوگرتنــی جــۆری پێوەندییــان لە گــەڵ دەوروبەر و ئاســتی پێوەندیی 

ــەوە.  ــکیاتییان دەنارسێن ــی و تەش ــەی سیاس ــی پل ــێ لەبەرچاوگرتن ــە ب ــی ب کۆمەاڵیەت

کەســایەتیی جیــاواز بــەر لــە بەرپرســایەتی و دوای بەرپرســایەتیی، بەتایبــەت لــە رووی 

هەڵســوکەوت لەگــەڵ دەوروبەرەکەیــدا، ئەگــەر پێوەندییەکــە ئەســتوونی بێــت، دەبێتــە 

هــۆی رووخانــی بنەماکانــی بــڕوای کۆمەاڵیەتــی و کەمبوونــی بایەخــی پلەی بەرپرســەکە.

2. شوێندانەری

شــوێندانەری و کارکــردی رێبــەری حاشــا هەڵنەگــرە. هــەر رێبەرێــک دوو تایبەمتەندیــی 

ــە  ــە ل ــی دیک ــێ خەڵکان ــخەرە و دووەم،  دەتوان ــەم، دەستپێش ــە: یەک ــایەتیی هەی کەس

دەوری خــۆی بکاتــەوە. شــوێندانەر بــوون تەنیــا بــەس نییــە، چۆنیەتیــی شــوێندانانەکەش 
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دەرخــەری جــۆر و کەســایەتیی رێبــەرە.  

دوای قاســملوو دینامیزمــی زیندوویەتــی لــە نــاو رێکخراوەکــەدا، بەتایبــەت لــە ئاســتی 

رێبەرایەتیــی حــدکادا، تووشــی الوازییەکــی دڵهەژێــن هاتــووە. رێبەرانــی ئەمــرۆی 

حیــزب کەمــرت بــەدوای لێگــەر و چالشــدا دەگەرێــن و زۆرتــر بــە دوای کەســانی 

ــە  ــەن" و ل ــە بک ــەوان قس ــی ئ ــە دڵ ــو، "ب ــەندە تاک ــەالوە بەس ــان ب ــد و گوێرایەڵی موری

بەرامبــەر ئەوانــدا خۆیــان بــە بچــووک بزانــن. بۆیــە چۆنیەتــی پێــڕەوان و الیەنگرانیــان، 

نیششــاندەری چۆنیەتــی و کەســایەتیی ئەوانیشــە. داخــوا الیەنگرانــی رێبەرانــی ئەمــرۆ 

کەســانێکی داهێنــەر و کاریگــەرن، یــان تەنیــا چەپڵەلیــدەرن و بەڵــێ قوربــان دەکــەن؟

٣.  بۆچوونی ئەرێنی 

بۆچوونــی ئەرێنــی، بەنرخرتیــن ســەرمایەی هــەر مرۆڤێکــە. بــە بــڕوای نووســەری 

 John C.( ــوێل ــان ماکس ــایەتی، ج ــەندنی کەس ــەری و گەشەس ــواری رێب ــی ب بەناوبانگ

Maxwell(  لــە کتێبــی " روانگــەی پۆزێتیــڤ، رەمــزی ســەرکەوتنی تاکەکــەس"، ئــەوەی 

ــە. کێشــەی  ــەوان نیی ــن، لەراســتیدا کێشــەی ئ ــی دەزان ــە کێشــەی خۆیان ــک ب ــە خەڵ ک

ئــەوان بەهــۆی جــۆری هەڵســوکەوتی خۆیانەوەیــە وهــەر ئــەو هەڵسوکەوتەشــە 

ناهێڵــێ لــە کێشــە و ســەختییەکان دەربــاز بــن. کەســێک کــە بەهــۆی جــۆری روانینــی 

ــوێ"  و  ــی ن ــە "هەل ــەکان بکات ــێ هەلومەرج ــەوە، دەتوان ــر بکات ــی بی ــان ئەرێن ــۆ ژی ب

ــا و  ــەوڵ دەدا توان ــت، ه ــی شکس ــێ قبووڵ ــە جی ــاییەوە، ل ــانی ئاس ــەی کەس بەپێچەوان

ــەی کــە  ــەو رێبەران ــە گــەڕ. ئ ــدا بخات ــان و داهێنانــی نوێ ــە بەرهەمهێن شــارەزاییەکەی ل

ــەرن کــە  ــەرەو ئاســۆیەک ب ــان ب ــن رێکخراوەکــەی خۆی ــەوە دەتوان ــر دەکەن ــی بی ئەرێن

بــە کەســانی دیکــە ناکــرێ. هەرچــۆن قاســملوو لــە ئاســتەمرتین هەلومەرجــی سیاســی، 

کۆمەاڵیەتــی، ئابــووری و کولتووریــی بزاڤــی نەتەوایەتیــی کــورددا، حیزبــی دیموکراتــی 

ــدا   کــە  ــە ســەردەمی خۆی کــردە گەورەتریــن و کاریگەرتریــن حیزبــی سیاســی کــورد ل

ــەی دەخــۆن.  ــە میراتەک ــی ل ــرۆش جێگران ئەم
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4. خاکی و خەڵکی بوون

ــێ.  ــی ناب ــێ، الیەنگریش ــۆی رابکێش ــەرەو الی خ ــک ب ــێ خەڵ ــک نەتوان ــەر رێبەرێ ئەگ

تایبەمتەندییانەیــە:  ئــەو  خاوەنــی  بــێ،  خۆشەویســت  خەڵــک  الی  کــە  رێبەریــک 

بایەخــدان بــە خەڵکــی دەوروبــەر، توانایــی تێگەیشــتنی ئــەوان و بڕیــار بــۆ ســازکردنی 

پێوەندییەکــی ئەرێنــی لــە نێــوان مرۆڤەکانــدا. جــۆری هەڵســوکەوتی خەڵکانــی تــر لــە 

ــەوان. رێبەرێکــی  ــەڵ ئ ــە گ ــە ل ــە ئەنجامــی جــۆری هەڵســوکەوتی ئێمەی ــەڵ ئێمــە ل گ

ــە.  ــەو خاڵەی ــاگاداری ئ ــەرکەوتوو ئ س

یەکێــک لــە خاڵــە بەهیزەکانــی کەســایەتیی دوکتــۆر قاســملوو، خۆگونجاندنــی  لــە گــەل 

دەوروبــەر و توانــای پێوەندیکردنــی بــوو بــە کەســانی تــرەوە. مــرۆڤ لــە کاتــی پێوەنــدی 

بــە دوکتــۆر قاســملووەوە هەســتی بــە گەورەیــی و ورەبەخشــین دەکــرد و لــە هەمــووی 

گرنگــرت مــرۆڤ ترســی نەبــوو لــەوەی کــە لێــی نزیــک ببێتــەوە، داوای لــێ بــکا وێنەیەکــی 

لــە گــەل بکێشــێت یــان چــەن قســەیەکی لــە گــەڵ بــکا. چونکــە قاســملوو دەیزانــی کــە 

مرۆڤپــەروەری بەشــێکی گرنــگ لــە ئــەرک و تایبەمتەندیــی رێبەرییــە. 

5. لێهاتووییە دیارەکان

هــەر مرۆڤێــک هەندێــک تایبەمتەندیــی تایبــەت کەســیی هەیــە. یەکێــک لــە ئەرکەکانــی 

رێبــەری لــە کاتــی پــەروەردەی رێبەرانــی داهاتــوودا ســەرنجدان بــە لێهاتوویــی ئــەوان و 

ئەگــەری ســەرکەوتنیان لــە کارەکانیانــدا و بەرەوپێــش بردنــی رێکخراوەکەیــە،  ئــەوەش 

ئەرکێکــی زۆر گرینگــە. ئەمــرۆ بەداخــەوە بەشــێکی زۆر لــە هەڵبژاردنــەکان بەپێچەوانەی 

ئــەوە بــە پێــی ئاســتی نزیکــی وگوێڕایەڵیــی ئــەو کەســانە لــە بەرپرســەکانەوەیە . 

رێبەرانــی ئەمــرۆ بــە دوای کەســانێکدا دەگەرێــن کــە "بــێ دەردی ســەر بــن".

6. رێگای سەملێرناوی رێبەری

ــا  ــت: "تەنی ــش )Archibald MacLeish( دەلێ ــک لی ــی م ــی، ئارچ ــاعیری ئەمەریکای ش

ــەو  ــە ئ ــەی ک ــەو رێبەران ــە." ئ ــەوە ناخۆشــرتە، تاقینەکردنەوەی ــە تاقیکردن ــە ل شــتێک ک

راســتییە دەزانــن، لــە درێــژەی ژیانیانــدا رێــی ســەرکەوتن دەبــڕن. هەرکەســێک شــتێکی 
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ئەزموونکــراو، ئەزمــوون بکاتــەوە،دەدۆڕێ، بــەاڵم رێبەرانێــک کــە لــە تاقیکردنــەوە 

ــواری  ــرت تاونســەند )Robert Townsend( شــارەزای ب برتســێن، قــەد ســەرناکەون. رابێ

بەرێوەبــەری دەڵێــت: "رێبــەران ســنووری تەمــەن، شــوێن، هەڵکــەوت و هەلومەرجــی 

ــەت  ــەرن. تەنان ــە هەمــوو شــوێنێک هــەر رێب ــەوان هەمووجــارێ ل ــەت ناناســن، ئ تایب

لەوانەیــە رێبــەر لــە ئاســتی کارمەندێکــی ســادەدا بێــت، بــەاڵم ئــەوان بەهــۆی 

شــوێندانەرییان بــە ســەر خەڵــک و هەروەهــا پێگــەی کۆمەاڵیەتییانــەوە دەنارسێنــەوە." 

ــش  ــەی رێکخراوەیی ــێ پلەوپای ــدا بەب ــاو خەڵک ــە ن ــز، ل ــاوەڕی بەهێ ــاوەن ب ــواری خ رێب

ــارە.  هــەر دی

7. بڕوا بەخۆ

رێبەرێــک کــە بــڕوای بەخــۆی نەبێــت، ناتوانێــت بــڕوای خەڵک بــۆ الی خۆی رابکێشــێت. 

مرۆڤــەکان بــە شــێوەی رسوشــتی لــە قاســملوو نزیــک دەبوونــەوە و الیەنگرییــان دەکــرد، 

چونکــە بڕوابەخۆبــوون بەشــێک لــە تایبەمتەندیــی قاســملوو و کەســایەتییەکەی بــوو. لــە 

جیهانــدا رێبەرگەلــی بڕوابەخــۆی زۆرهەبــوون کــە هــەر لــەم ســۆنگەیەوە، کۆمەڵگەیــان 

ــی  ــی یەکیەتی ــەروبەندی رووخان ــە س ــێ داوە. ل ــان ل ــەی خۆی ــوێن پەنج ــوە و ش گۆڕی

ســۆڤیەتی پێشــوودا،ئەرتەش کودەتایەکــی دژی گۆرباچــۆڤ، دواییــن ســەرۆکی یەکیەتیــی 

ســۆڤیەت کــرد. 

 ماڵــی ســەرۆکی کۆمــاری رووســیا، بۆریــس یەڵتســین )Boris Yeltsin( بــە تانــک 

گەمــارۆ درابــوو. فەرمانــدە پایەبەرزەکانــی ئەرتــەش فەرمانیــان بــە تانکــەکان دابــوو کــە 

ــر  ــە شــوێنی خــۆی جێگی ــەش ل ــک ئەرت ــەن. کاتێ ــی بک ــە یەڵتســین و هاورێیان ــە ل تەق

ــە  ــە و روو ل ــە چــوو ســەر تانکەک ــەوت و بوێران ــەی دەرک ــە خانووەک ــوو، یەڵتســین ل ب

ــی  ــە دیموکراس ــتیوانی ل ــەوەی پش ــۆ ئ ــوپاس ب ــی: " س ــرد و وت ــە ک ــدەی تانکەک فەرمان

ــە یەڵتســین  ــار بــوو ئــەوان پشــتیوانی ل ــر فەرماندەکــە وتبــووی کــە بڕی دەکــەی". دوات

نەکــەن، بــەاڵم کاتێــک ئــەو بــە بڕوایەکــی قووڵــەوە قســەی کــرد و لێیــان نزیــک بــووە، 

ــە ئەنجامــدا کودەتاکــەی ئەرتــەش  ــێ بکــەن و ل ــان دا پشــتیوانیی ل ســەربازەکان بڕیاری

ــژوو. ــە مێ ــە بەشــێک ل ــوو ب ــی ســۆڤیەتیش ب ــا و یەکیەتی شکســتی هێن
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شــێوازێکی  و  رێبــەرە  گرنگــی  تایبەمتەندییەکانــی  لــە  یەکێــک  بڕوابەخۆبــوون 

بیرکردنــەوەی ئەرێنییــە. گەورەتریــن رێبــەران و کەســانی ســەرکەوتوو ســەرەرای هەمــوو 

کەندوکۆســپەکان بڕوایــان بــە خــۆ هەیــە. بڕوابەخۆبــوون ســەرمایەیەکی گــەورەی رێبەرە 

ــدات.  ــی خۆشــی ب ــە الیەنگران ــە ب ــەو بڕوای ــت ئ ــە دەتوانێ ک

8. خۆدیسیپلینی

تایبەمتەندیــی  بــێ جیــاوازی، خاوەنــی  بــە   هەمــوو رێبەرانــی گــەورەی جیهــان، 

خۆدیســیپلینین. بەداخــەوە بەشــێکی زۆر لــە رێبەرانــی ئێمــە بەجیاتــی خۆدیســیپلینی، 

ــاوازی  ــۆ دەکــەن و جی ــدەی ب ــەن کــە پرۆپاگەن ــەو باوەڕان ــاواز ل خەریکــی ژیانێکــی جی

ــەری  ــوان رێب ــە نێ ــی  ل ــەدا، کەلێن ــەری و بەدەن ــی رێب ــوان ئەندامان ــە نێ ــان ل ــاری ژی ب

و ئەندامانــی حیــزب و بنەماڵــەکان لــە بنکــە و ئۆردووگاکانــدا ســاز کــردووە. هیــچ 

ســەرکەوتنێک لــە ڕێــی "یەک بــان و دووهــەوا"وە دەســتەبەر نابێ. بەهــۆی هەلومەرجی 

کۆمەاڵیەتییــەوە، سیاســەتێک کــە بەشــی ئاشــکرای حیــزب لــە باشــووری کوردســتان تێــی 

ــیپلینی  ــە خۆدیس ــی ئێم ــن رێبەران ــەوە بی ــی ئ ــن چاوەڕی ــە نەتوانی ــووە، لەوانەی کەوت

بەرێــوە ببــەن و ئامــادە بــن نرخــی خۆدیســیپلینی بــدەن. کاتێــک بــاس لــە خۆدیســیپلینی 

ــازاری  ــش و ئ ــا ئێ ــە: ی ــدا نیی ــە بەردەم ــان ل ــگا زیاتری ــەکان دوو رێ ــش مرۆڤ ــە پێ دێت

خۆدیســیپلینی کــە بریتــی بێــت لــە فیــداکاری، رێکوپێکــی و گەشــەکردن قبــووڵ دەکــەن 

یــا خــود ئێــش و ئــازاری پەشــیامنی بەهــۆی لەدەســتدانی هەلــەکان و خۆخەریککــردن 

ــە.  ــی هەی ــدا هەڵبژاردەیەک ــە ژیان ــێک ل ــەوە. هەرکەس ــی خەبات ــتە الوەکییەکان ــە ش ب

دوکتــۆر قاســملوو رێــگای خۆدیســیپلینیی هەڵبــژارد و تەنانــەت شــتێکی بــۆ بنەماڵــەی 

خۆشــی بەجــێ نەهێشــت و هەمــوو میراتەکــەی پێشکەشــی حیزبــی دیموکــرات کــرد. 

9. توانایی پێوەندیی کاریگەر

ــەوەکان دەســەملێنن کــە نزیــک  ــە. لێکۆلین ــی ئێمەی ــە ژیان ــدی بەشــێکی گرنــگ ل پێوەن

ــای  ــە توان ــک ک ــەوە. رێبەرێ ــی پێوەندییەکان ــە خزمەت ــی مــرۆڤ دەکەوێت ــە 70%ی کات ب
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پێوەندیگرتنــی نەبــێ، ناتوانــێ، بەشــێوەیەکی کاریگــەر و شــیاو بۆچوونەکانــی خــۆی بــە 

خەڵــک و دەوروبــەری رابگەیەنــێ. توانــای رێبــەر لــە متامنــەدان بــە خەڵــک یەکســانە لە 

گــەڵ تواناکــەی لــە پێکهێنانــی پێوەندیــدا. هــەردووک تایبەمتەندیــی ســەرەوە پێویســتیان 

ــدی  ــە. پێوەن ــەوە هەی ــەن الیەنگرانیی ــەر و دژکــردەوە لەالی ــەن رێب ــە الی ــە کــردەوە ل ب

کردەوەیەکــی دووالیەنــەی ئەرێنییــە. کاتێــک پێوەندییەکــە یــەک الیەنانــە بێــت، درەنــگ 

یــا زوو ئــەو پێوەندییــە دەمرێــت. قاســملوو لــە هەمــوو ئاســتەکانی پێوەندیــدا چ وەک 

ــە  ــی ل ــەدا دەیتوان ــاو کۆمەڵگ ــە ن ــایی ل ــێکی ئاس ــەر و کەس ــک و چ وەک رێب دیپلۆماتێ

گــەڵ دەوروبەرەکــەی  پێوەنــدی بگــرێ و ئەوەنــدە شــوێندانەر بێــت کــە بــە دوای خۆیدا 

هەســتێکی بەهێــز بەجــێ بێڵێــت. منوونــەی تایبەمتەندیــی د. قاســملوو لــەم بارەیــەوە، 

دەتوانیــن ئامــاژە بــەوە بکەیــن کــە ئــەو گرنگییەکــی تایبەتــی دەدا بــەو کەســانەی کــە 

قســەی بــۆ دەکــردن. کاتێــک گرنگــی بــە کەســێک یــان کۆمەڵێــک دەدرێ کــە قســەیان 

بــۆ دەکــرێ، ئەوانیــش بــە دڵ و گیــان گــوێ دەگــرن. توانــای ســەرنجدان بــەو کەســەی 

ــی  ــە کات ــا ل ــدا الوازن، تەنی ــە پێوەندییەکان ــە ل ــانەی ک ــەو کەس ــەوە، ئ ــە وەاڵم دەدات ک

قســەکردندا ســەرنج دەدەن و کاتــی بیســتنی وەاڵمــی الیەنــی بەرامبــەر ســەرنجیان پــێ 

ــە  ــەت ســەرنج دەدن ــە، تەنان ــان هەی ــی بەتینی ــای پێوەندیگرتن ــە توان ــەی ک نادەن.ئەوان

بزاڤــی جەســتەی ئــەو کەســەی کــە گفتگــۆی لە گــەڵ دەکــەن و بەپێی ئەو هەڵســوکەوت 

دەکــەن. توانــای پێوەندیکــردن بــە هەمــوو خەڵکــەوە، قاســملوو لــە پێوەندیــی خۆیــدا 

ــی  ــەو دەیتوان ــێ. ئ ــەس ببەخش ــوو ک ــە هەم ــانی ب ــی و ئینس ــتی ئارام ــی هەس دەیتوان

لــە گــەڵ هەرکەســێک و بەهــەر ســەلیقەیەکەوە، تێکــەڵ بــێ و گفتگــۆی لــە گــەل بــکا. 

ــی  ــە وێنەکان ــەک چاوخشــاندن ب ــە ی ــۆ، ب ــی گفتگ ــەڵ الیەن ــە گ ــدی چاوبەچــاو ل پێوەن

ــرۆڤ  ــە قســە دەکات، م ــە کەســێک ک ــن ل ــان گوێگرت ــی قســەکردن ی ــە کات قاســملوو ل

ــی  ــە کات ــوو، ل ــدا راســتگۆ ب ــە گفتگــۆی خۆی ــەو ل ــەوەی کــە ئ دەبینێــت کــە بەهــۆی ئ

قســەکردن و گوێگرتنــدا چــاوی لــە چــاوی بەرانبەرەکــەی بــوو. پێکەنینەکــەی قاســملوو 

ــێ.  ــدا بووب ــی پێوەندیگرتن ــە کات ــەو  ل ــی ئ ــاترین تایبەمتەندی ــزە" ئاس ــە "موعج لەوانەی

ئــەو دەیتوانــی بــە بــزەی ســەرلێو و پێکەنینەکــەی، هەســتێکی گــەش بــە بەرامبەرەکــەی 

ببەخشــێ ومرۆڤدۆســتی و ژیانویســتیی خــۆی بــە گوێگرەکانــی بســەملێنێ.
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10. نارازیبوون لە وەزعی مەوجوود

رێبــەران ئــەوەی کــە هەیــە دەبینــن، بــەاڵم زێدەبــاری ئەمــەش،  هۆیەکانیــش دەبینــن. 

رێبــەری راســتەقینە، قــەت بــە رەوشــی بــاو "قانــع" نابــێ. قاســملوو رێبەرێــک بــوو کــە 

ــی  ــی پێشــکەوتن و ســەرکەوتن هەوڵ ــەوەی دەروازەکان ــۆ کردن ــە، ب ــی دیک ــر لەوان زیات

دەدا. ئــەو بــەدوای کردنــەوەی ئاســۆی تــازە و جیهانــی نوێــوە بــوو بــۆ کــورد. قاســملوو 

ــە  ــوو ک ــەوەوە ب ــە دوای ئ ــە ب ــوو و هەمیش ــەی رازی نەب ــی  حیزبەک ــە رەوش ــەت ل ق

بــە کەمرتیــن "نــرخ" زۆرتریــن دەســتکەوت بەدەســت بێنــێ. ناوبــراو ســەرەڕای رەوشــی 

ــەدوای  ــەکان، رۆژل ــەژە ئایدیۆلۆژیی ــداری و تەنگ ــەڕی چەک ــە ش ــدار ب ــی پێوەندی تایبەت

ــر دەکــرد.  ــە، حیزبەکــەی بەهێزت ــە ڕێبەرایەتییەکــی بــێ وێن رۆژ، ب

ناڕازیبــوون لــە وەزعــی مەوجــوود بــە واتــای بۆڵەبــۆڵ و گلەیــی نییــە، بەڵکــو بــە مانــای 

ــدا،  ــاوی گۆڕانکاری ــە پێن ــێ ل ــادە نەب ــە ئام ــە. کەســێک ک ــی ویســتی گۆڕانکاریی بەهێزی

ریســک بــکا، ســەر ناکەوێ.بەداخــەوە، رێبەرانــی پارێــزەری "وەزعــی مەوجــوود"  

 )Raymond Smith( ــد ســمیت ــە. رایمۆن ــە "شــوێنکەوتووی" وەزعەک ــان بوونەت بۆخۆی

ســەرۆکی بێــل ئاتانتیــک دەڵێــت: " بڕینــی رێگایەکــی بــێ کۆســپ و مەترســی و 

یەکدەســت، لەوانەیــە ســەرقاڵت بــکا، بــەاڵم بەدڵنیاییــەوە لــە درێژخایەنــدا هیــچ 

ســوودێکی بــۆ رێکخراوەکــە نابــێ."  رێبەرایەتــی ئێســتاکەی حیزبــی دیموکــرات راســت 

ــکاری  ــکی گۆڕان ــوود و ریس ــی مەوج ــی وەزع ــە گۆڕان ــە ل ــەوە، وات ــەدا ماوەت ــەو خاڵ ل

دەترســێ. چونکــە لەنــاو ئێمــەدا نایابــن ئــەو رێبەرانــەی کــە "ریســکدێر" بــن وهەنــگاوی 

ــرن. ــی هەڵبگ ــی بنەڕەت ــی گۆڕانکاری ــە بۆپێکهێنان بوێران

ــرتە  ــانرت و ئارام ــان ئاس ــازێن، ژی ــۆن دەس ــەی ک ــەڵ کێش ــە گ ــە ل ــانەی ک ــەو کەس ــۆ ئ ب

ــوان  ــی نێ ــەن. جیاوازی ــۆڕان بک ــەوە و  ریســکی گ ــوێ بدۆزن ــە رێگاچــارەی ن ــەوەی ک ل

شــیاوی و کاتــی پێویســت بــۆ باســکردن و گفتگــۆ لەســەر چارەســەری کێشــە کۆنــەکان و 

دۆزینــەوەی رێــگای تــازە بــۆ پێشــکەوتن و گۆڕانــکاری یەکجــار کەمــە. جیاوازییەکــە لــە 
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جــۆری بۆچوونەکاندایــە. دەشــێ رێبەرایەتیــی حیــزب بەجیاتــی قەتیســامن لــە کێشــەی 

کۆنــدا بــە دوای چارەســەری و گۆڕانــدا بگــەڕێ.

قاســملوو بــەو هیوایــە ســەرمایەگوزاریی لــە ســەر رێبەرانــی ئەمــرۆی حیــزب کــرد کــە 

ــەوان  ــەوە. ئ ــزب و جوواڵن ــای حی ــە رێبەرانێکــی ســەرنجراکێش و بەتوان وەک خــۆی ببن

بەراســتی دەتوانــن ئــەو خەونــەی قاســملوو وەدی بێنــن، بەمەرجێــک بزانــن کۆمەڵگــەی 

ئەمــرۆی کوردســتان النیکــەم ٣0 ســاڵ کەمتەمەنــرت لــەو کاتەیــە کــە ئــەوان دەســتیان بــە 

رێبــەری کــرد و پێویســتە فەلســەفە و کولتــووری رێبەریــش بــەو پێیــە بگــۆردرێ.
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رێبەریی داڵن
وتاری 9

ئێــوارەی رۆژێکــی بەهــاری ســاڵی 1985 )1٣64ی ک.هەتــاوی( رادیــۆ بی.بی.ســی 

ــی  ــەوت میوانێک ــە هەڵک ــاو دەکردەوە.ب ــملوودا ب ــۆر قاس ــەڵ دوکت ــە گ ــی ل دیامنەیەک

ــەجدەوە،هەرکە  ــووە س ــتبوو و   چووب ــی دابەس ــژی مەغریب ــوو و نوێ ــان هەب بەتەمەمن

دەنگــی قاســملووی بەرگــوێ کەوت،خێــرا نوێژەکــەی بەتــاڵ کــرد و رادیۆکــەی مــاچ کــرد. 

ــەو کارەی وی شــتێکی زۆر  ــوو، ئ ــی ب ــە کەســێکی زۆر ئایین ــە الی مــن و باوکمــەوە ک ب

ســەیر و سەرســوڕهێنەر بــوو. میوانەکەمــان کــە هەســتی بــە سەرســوڕمانەکەی ئێمــەی 

ــکات".  ــان ب ــازاد م ــت بەراســتی ئ ــە دەتوانێ ــا کەســێکە ک ــی: "قاســملوو تەنی ــرد و وت ک

لــەو کاتــەوە تــا رۆژی بوونــم بــە پێشــمەرگە و دواتــر لــە نزیکــەوە بینینــی قاســملوو لــە 

بنکــەی کــەم ئەندامانــی حــدکادا، زۆر ئەســتەم بــوو بــۆم لــە قســەی  پیرەپیاوەکــە بگــەم. 

ــوو. ــی داڵن" شــتێکی نەنارساوب ــم  "رێبەری ــۆ مــن و هاوتەمەنەکان ــەوکات ب چونکــە ئ

رێبــەری واتــە هونــەری نفــووز لــە دڵ و بــاوەڕی کەســانی دیکــە. ئــەو هونــەرە لــە دڵــی 

ــک  ــێ، رێبەرێ ــە دڵ دەنیش ــەی دڵ ل ــن، قس ــێ دەکات.وەک دەڵێ ــت پ ــەرەوە دەس رێب

ــی زۆر  ــە ســەر ژیان ــدات کار دەکات ــە دەی ــک ک ــە هــەر بڕیارێ ــت ک ــەوە بزانێ دەشــێ ئ

کــەس. "رێبەریــی داڵن" ئەرکێکــی قورســە کــە پێویســتی بــە خۆپێگەیاندنــی بەردەوامــە. 

ئەوروپایییــەکان وتەیەکیــان هەیــە کــە دەڵێــن: "رێبــەران دەخوێنــن و خوێنــەران رێبەری 

دەکــەن". بــۆ "رێبەریــی داڵن" خوێندنــەوە و تێگەیشــن لــە پێویســتیی کۆمەڵگــە و ئــەو 

ــە. قاســملوو کەســێک بــوو کــە  رێکخــراوەی کــە رێبەریــی دەکا، پێویســتییەکی حەیاتیی
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خوێندنــەوە و فێربــوون بووبوونــە بەشــێکی گرنــگ لــە تایبەمتەندیــی. مێشــکی مــرۆڤ 

ــۆ  ــد مێشــکی ب ــی کار دەکا. قاســملووی بیرمەن ــا بەکراوەی ــە، تەنی وەک پەرەشــووت وای

فێربــوون کــراوە بــوو و لــە بوارەکانــی پــەروەردە و رێبــەری، توانــای پێوەنــدی مرۆڤــی 

و مێتــۆد و شــێوازەکانی رێبــەری شــارەزا بــوو و زانیــاری ئــەو بەرهەمــی چەندیــن ســاڵ 

حــەوڵ و تەقــەاڵ بــۆ فێربــوون بەمەبەســتی پێشکەشــکردنی باشــرتین خزمــەت بــە دۆزی 

گەلەکــەی بــوو. 

قاســملوو بۆیــە رێبــەری دڵــەکان بــوو، چونکــە ئــاگاداری چۆنیەتــی هەڵبژاردنــی 

ــۆ  ــەدا تابل ــەو بەهایان ــی ئ ــر رووناکی ــەی و لەژێ ــۆ حیزبەک ــوو ب ــەکان ب ــا و بایەخ بەه

ــاو  ــادە و ب ــێ..." ئام ــی دەب ــی حیزب ــرات" و "کادرێک ــیامی دیموک ــی "س ئەخاقییەکان

ــە  ــی، بوێران ــەی دەزان ــربدنی حیزبەک ــەوە و بەرەوپێش ــێوەی چاککردن ــەو ش ــەوە. ئ کران

ــوو حیزبەکــەی  ــای ئــەوەی هەب ــووەوە و توان ــەرووی ئاســتەنگ و لێگــەرەکان دەب رووب

وێــرای گۆڕانــکاری و نوێگەریــی بــەردەوام گەشــەی پــێ بــدات و لــە حیزبێکــی 

ئەســتوونییەوە بــەرەو رێکخراوێکــی دیموکراتیکــی بــەرێ. 

هاندانــی خەڵــک بــۆ کار و گەشەســەندن بەرهەمــی ئەندێشــەی بەهێــزی رێبــەرە. 

بەداخــەوە لــە مــاوەی بیســت ســاڵی رابــردوودا زۆر لەو کەســانەی لــە رێبەرایەتیــدا بوون 

ــە ســۆنگەی کــەم شــارەزایییەوە،  ــان خــود ل ــە ئەنقەســت ی ــان ب ــی خۆی کــە تواناییەکان

ــان  ــەکان و لەگەشەخســتنی رێکخراوێکــی دیموکراتیــک هەنگاوی ــۆ پەراوێزخســتنی دڵ ب

هەڵگرتــووە. رێبــەر بــۆ ئــەوەی بتوانــێ ژینگەکــەی بناســێ، پێویســت دەکات لــەو 

ســەردەمەدا النیکــەم هەفتەیــی جارێــک لــە دەورو بــەری خــۆی بڕوانــێ و مرۆڤــەکان و 

ــەوان بناســێتەوە. ــەوە و ئ ــی بەســەر بکات هاوکاران

ــان دەدات،  ــرۆڤ ه ــەندن، م ــاک و گەشەس ــی کاری چ ــۆ ئەنجام ــان ب ــی ئەندام هاندان

کاری چــاک بــکات. ئەمــەش دەبێتــە هــۆی گەشەســەندنی تەواویەتــی حیزبــی. پێوەنــدی 

ــە  ــدی دووالیان ــت، پێوەن ــە بێ ــی دووالیان ــێ پێوەندیەک ــدام دەش ــەری و ئەن ــوان رێب نێ

ــی.  ــۆ گەشــەکردنی تاکەکەســی و رێکخراوەی ــە ب ــدەری مرۆڤ یارمەتی

قاســملوو لەبــەر نیازپاکیــی خــۆی، ئاکامــی باشیشــی لــە کار و دیالــۆگ لــە گــەڵ 

دەوروبەرەکەیــدا وەردەگــرت، خــۆ وەنەبــێ قاســملووش بــێ کێشــە و لێگــەر و چالــش 
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بووبــێ، بەڵکــو وەک رێبەرێکــی بــەوەج، دەیزانــی کــە وزەی پۆزیتیــف و ئەرێنــی بــە نــاو 

ــەوە. ــاو بکات ــدا ب ــەری خۆی دەوروب

ــە  ــن ب ــۆ گەیش ــەی دەدا ب ــی دەوروبەرەک ــگاوە یارمەتی ــە دوو رێ ــە ل ــی کارام رێبەرێک

ــاش: ــی ب ئاکام

1. ئامانجەکان بە دروستی بەوان دەناسێنێ و بۆیان شی دەکاتەوە. 

2. لــە پێنــاو گەیشــن بــە ئامانجــی دیاریکــراو، هێنــدەی لــە توانایدایە،ئەندامــان  هــان 

ــان دەکا. دەدا و رێنوێنیی

رۆڵــی رێبــەر زۆر لــەوە گرنگــرتە کــە لــە نــاو ئێمــەدا باســی لێــوە دەکــرێ. ئــەوە رێبــەرە 

دیــاری دەکا کــە دەوروبەرەکــەی لــە چاالکییەکانیانــدا ســەرکەوتوون  یــان نــا. 

ئەرکــی رێبەرێــک کــە بیهــەوێ لــە دڵــی خەڵکــدا بــژی، یارمەتیــدان و هاندانــی ئەندامانی 

رێکخراوەکەیەتــی بــۆ ســەرکەوتن و پێشــڤەچوون. زۆرێک لە رێبەرانی ئەمــرۆ چاوەڕوانی 

ئــەوەن کــە کەســانی دەوروبەریــان کارەکان بــە بــێ کەموکورتــی ئەنجــام بــدەن، ئەمجــار 

بــە بــێ ئــەوەی کــە رێنوێنیــی پێویســت کرابــن.  یــا خــود بڕیارێــک دەدەن و دەســتبەجێ 

بەبــێ ئامادەکردنــی زەمینــەی جێبەجێبوونــی، ئەندامــان و ئۆرگانــەکان ناچــار بــە 

ــە  ــێ ل ــە مناڵێــک کــە هێشــتا ناتوان ــە ب ــەوە وای ــی دەکەن.ئەمــەش وەک ئ جێبەجێکردن

ــدرێ  ــی ب ــەوێ، لێ ــە دەک ــش ک ــە" و کاتێکی ــن:  "رێ بک ــتێ، بڵێ ــۆی رابوەس ــەرپێ خ س

ــی دڵســۆز وا ناکەن.ســەرەتا دارەدارە  ــەت دایباب ــی رێ بکــە! " هەڵب ــم وت ــرێ: "پێ و بوت

بــە مناڵەکــە دەکــەن، تــا بەرەبــەرە خــۆی بــە پێــوە دەگــرێ، تــا دەتوانێــت نەختێــک لــە 

ســەرپێ رابوەســتێ. ئــەوکات دایبــاب لەخۆشــییان هــاوار دەکــەن: "مناڵەکەمــان پێڕەوکــە 

بــوو" و ئینجــا کۆڵێــک مــاچ و هەســتی خۆشەویســتیی خۆیانــی بــە ســەردا دەبارێنــن. 

ــە خۆشــییان  ــەکان ل ــک و باوک ــە رۆیشــن دیســان دای ــە نەختێکــی دیک ــر، ب رۆژی دوات

نازانــن چ بکــەن. بەرەبــەرە بــڕوای مناڵەکــە بــە خــۆی گەشــە دەکا و فێــری رێــگا رۆیشــن 

دەبــێ. مرۆڤــە گەورەســاڵەکانیش وان، دەشــێ لــە ئەنجامــی کارەکانیــان هــان بدرێــن و 

هەڵەکانیــان بــە نیشــانەی فێربوونــی هەنــگاوی داهاتــوو ببیندرێــن، نــەک ببنــە هــۆی 

دەســتبەجێ ســەرکۆنەکردن و پەراوێزخســتنیان.

لــە نــاو حیزبــی کوردیــدا و بــە ئەزموونــی خــۆم، بەتایبــەت لــە نــاو حــدکادا فەرهەنگێکی 
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ــەرکات  ــەوە وه ــەرز دەکرێن ــدا ب ــاو حیزب ــە ن ــەکان ل ــە مرۆڤ ــووە، ک ــی گرت ــاڕەوا جێ ن

ــە  ــان دەدەن ــی فڕێی ــە خێرای ــتەوە ب ــن ئاس ــە بەرزتری ــەران ویســتیان ل ــان و رێب بەرپرس

خــوارێ. بەپێــی ئــەو بۆچوونــە مرۆڤــەکان لــە نــاو رێکخراوەکــەدا ئەوەنــدە پێــش 

دەکــەون تــا دەگەنــە ســنووری ناشایســتەیی. بــە واتایەکــی دیکــە بەپێــی نیــازی جینــاح 

یــان کەســانێک هەندێــک کــەس ئەوەنــدە بــەرز دەکرێنــەوە تــا ئــەوەی کــە لــە روانگــەی 

بەرزکەرەوەکانیــان بــە مەترســی دەبیندرێــن یــان هەڵەیــەک دەکــەن. ئــەوکات ئــەوی بــە 

شــێوەیەک لــە عــەرز دەدەن کــە ئیــرت نەتوانــێ دووبــارە هەســتێتەوە.

قاســملوو لــەو رێبــەرە لێهاتووانــە بــوو کــە دەروەســت بــوو بــە یارمەتــی بــە گەشــەکردن 

و ســەرکەوتنی کەســانی ژێــر رێبەریــی خۆیــەوە. چونکــە هیچــکام لەوانــی بۆخــۆی بــە 

ــەری  ــی. رێب ــۆی دەزان ــەرکەوتنی خ ــە س ــەوان ب ــەرکەوتنی ئ ــی و س ــە نەدەزان هەڕەش

ــە  ــتەکەی ب ــێ، شکس ــەرکەوتوو ناب ــتی س ــێکی ژێردەس ــک کەس ــێکە کاتێ ــرس کەس بەرپ

هــی خــۆی بزانــێ و خــۆی لــە بەرپرســایەتی نەدزێتەوە.پێویســتە کاتێــک کەســێک 

دەردەکــرێ، پەراوێــز دەخــرێ یــا خــود ناچــار دەکــرێ ریزەکانــی حیــزب بەجــێ بێلــێ، 

رێبــەر و بەرپــرس چاوێــک لــە ئاوێنــە بــکات و خۆیشــی لــە ئاوێنــەی ئەخاقــدا ببینــێ و 

بزانێــت داخــوا هــۆی ســەرەکیی پێکهاتنــی ئــەو رەوشــە چــی بــووە. 

گەورەتریــن ئەرکــی رێبــەر هاوکاریکرنــی کەســانی دیکەیــە بــۆ گەیشــن بــە ئامانجــەکان. 

ــراوەکان گەیشــن،  ــاری ک ــە ئامانجــە دی ــن و ب ــک کەســانی ژێردەســتی ســەر کەوت کاتێ

ســەرکەوتنەکە بــۆ هەمووانــە. 

دیاریکردنــی ئامانــج، یارمەتیــدەری  سێگۆشــەی قــەوارەی رێکخراوەکــە، واتــە ئەندامــان، 

ــتی  ــن ئاس ــەیری بەرزتری ــج س ــەوەی ئامان ــۆ دۆزین ــان ب ــە. ئەندام ــان و رێبەران بەرپرس

رێکخراوەکــە دەکــەن، بــەاڵم دوای روونبوونــەوەی ئامانجەکــە ســێ گۆشــە دەبــێ 

ســەراوبن بکرێــت: لــەو کاتــەدا خەڵــک دەبێتــە بەشــی ســەرەوەی ســێ گۆشــە، ئەندامــان 

و کادرەکانــی حیزبــی دەبنــە بەشــی ناوەراســتی ســێ گۆشــە و رێبــەران و کادری رێبــەری 

دەبنــە بەشــی خــوارەوەی ســێ گۆشــەکە. 

دەبێتــە  "بەرپــرس"ەوە  لــە  رێبــەر  بکرێــت،  جێبەجــێ  فەلســەفەیە  ئــەو  کاتێــک 

"وەاڵمــدەر". ئەندامــان لــە گــەڵ رێبــەری و بەرپــرس کار دەکــەن نــەک بــۆ رێبەرایەتــی. 
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وەاڵمدەریــی رێبــەر، واتــا دانــی بەرپرســایەتی بــە ئەندامــان بــۆ ئــەوەی کــە بۆخۆشــیان 

ــن.  ــدەر ب وەاڵم

قاســملوو رێبەرێکــی وەاڵمــدەر بــوو. بۆیــە لــە پێــڕەوی ناوخــۆی حیزبــدا وەاڵمدەربوونــی 

دەفتــەری سیاســیی لــە بەرامبــەر کۆمیتــەی ناوەنــدی و کۆمیتــەی ناوەندیــی لــە بەرامبەر 

کۆنگــرەدا راســت بەپێــێ ئــەو فەلســەفەیە داڕشــتبوو. ئەســڵێک کــە ئەمــرۆ بەکــردەوە 

پێچەوانــە بووەتــەوە و رێبــەران و بەرپرســان نەتەنیــا لــە بەرامبــەری هەڵــە رێکخراوەیــی 

و پرەنســیپیەکانی خۆیانــدا بەرپــرس نیــن، بەڵکــو لــە هەوڵــی ســزادانی کەســانی تــرن و 

کردەوەکانیــان دەخەنــە ژێــر زەڕەبینــی رەخنــەوە. 

ئەندامــان دەبــێ ببنــە بەرپرســی ئەنجامــی بــە کوالیتــەی کارەکانیــان و رێبــەری دەشــێ 

وێــرای پشــتیوانی لــە ئەندامــان، وەاڵمــدەری پێویســتییەکانی ئەوانیــش بێت. بەو شــێوەیە 

بەرپرســایەتییەکان لــە شــوێنی گونجــاوی خۆیــان دەبــن و ئــەو کەســانەی ئەرکــی خۆیــان 

ــن  ــدام گەورەتری ــن ئەن ــەن و بزان ــان بک ــی خۆی ــە گرنگی ــت  ب ــام دەدەن، هەس ئەنج

ســەرمایەی هــەر حیــزب و رێکخراوێکــە. 
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 رێزداری یان خۆشەویستیی گشتی؟
وتاری 10

 باشــرت وایــە رێبــەر رێــزدار بــێ، نــەک خۆشەویســتی هەمــوان. یەکێــک لــە هۆیەکانــی 

هێنانــی لیســتی فیکــس لــە کۆنگرەی هەشــتەمی حیزبــی دیموکراتــی کوردســتانی ئێراندا، 

لــە الیــەن دوکتــۆر قاســملووەوە، ئــەوە بــوو کــە ئــەو لــەو هەلومەرجــەدا هەســتی بــەوە 

ــەرەو  ــر ب ــت خێرات ــت و بتوانێ ــە بێ ــزب کارام ــی حی ــتە رێبەرایەتی ــە پێویس ــوو ک کردب

ــە  ــەی ک ــەو هەلومەرج ــداری و ل ــی چەک ــی خەبات ــە هەلومەرج ــڕوات. ل ــەکان ب ئامانج

ــە، دەبــێ هۆیەکــی زۆر  ــاو کۆمەڵگــەدا هەی ــە هەمــوو هێزێکــی ن ــات پێویســتی ب خەب

بەهێــزی سیاســی و رێکخراوەیــی هەبــێ تاکــو قاســملوو منوونــەی هەڵبژاردنــی حیزبــە 

سۆسیالیســتەکانی باکــوری ئورووپــا لــە کوردســتاندا جێبەجــێ بــکات. حیزبێــک کــە بــە 

وتــەی مامۆســتا عەبــدواڵ حەســەن زادە لــە دیامنــە لــە گــەڵ گۆڤــاری "لڤیــن" دا )2006( 

"جــارێ فرچکــی بــە دیموکراســیەوە نەکراوەتــەوە". 

ــێ و  ــر ب ــرۆڤ فێ ــە م ــاش ل ــێ کاری ب ــێک دەب ــان بەرپرس ــاب ی ــتا، دایب ــەر، مامۆس رێب

ــی" و "شــیرینی" لێــک  ــە رێبەرێکــی وا "تاڵ ــکات. لەوانەی ــێ ب چاوەڕوانــی کاری چــاک ل

ــرێ. ــڤەچوونی ناگ ــی پێش ــەاڵم پێش ــکا، ب ــرۆڤ ب ــی م بداتەوە.چاوەدێری

رێبەرێــک کــە داوای کاری بەنــرخ لە کەســانی ژێردەســتی خــۆی دەکات، دەشــێ لەگەڵیان 

راســتگۆ بێــت و هەمووجــارێ ســتانداردەکانی کار و چاالکــی، بــەرز بکاتــەوە.  بــە بــێ 

ئــەوەی مبهــەوێ بگەڕێمــەوە بــۆ هۆیەکانــی جیابوونــەوەی دوای کۆنگــرەی هەشــت، بــە 

بــڕوای مــن ئــەو کــە ئــەوکات تــازە بووبوومــە پێشــمەرگە، پرســی بەرزکردنــەوەی ئاســتی 
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چاالکــی و کارامەیــی رێبــەری و قــەوارەی حیــزب پێویســتی بــەوە بــوو کــە گۆڕانــکاری 

لــە "تەرکیبــی" رێبەرایەتیــی ئەوکاتــدا پێــک بێــت. لــە کاتێــک کــە پێویســت بــە ئاڵوگــۆر 

دەکات لەوانەیــە رێبــەر خۆشەویســتی خــۆی فیــدای ئامانجێکــی گەورەتــر بکا و ریســکی 

لەدەســتدانی خۆشەویســتیی خــۆی هەڵبژێــرێ.

رێبەرێــک کــە خوازیــاری پێشــکەوتنی حیزبەکــەی بێــت و بیهــەوێ رەوتــی پێشــکەوتنی 

خێراتــر لــە "حاڵەتــی" نۆرمــال بێــت، دەشــێ فیــداکاری بــکا و ئامــادە بــێ کە دۆســتەکانی 

ــزو  ــەوەی رێ ــۆی بەرزبوون ــە ه ــۆی دەبێت ــە بۆخ ــەاڵم ئەم ــدا. ب ــت ب ــە دەس ــی ل خۆش

حورمەتــی رێبــەر لــە الی نەوەکانــی دواتــر.

قاســملوو وێــڕای بەهێــزی لــە ئاڵوگۆڕەکانــدا و جێگەوپێگــەی تایبەتــی، کەســێکی خاکــی 

ــە کــە  ــای خــۆ کــەم بینیــن نییــە. خاکــی بــوون بــەو واتایەی ــە وات بــوو. خاکــی بــوون ب

مــرۆڤ کەمــرت بیــر لــە خــۆی دەکاتــەوە. لــە خۆبایــی بــوون، پێشــی فێربــوون دەگــرێ 

ــەکانی  ــن کێش ــە گەورەتری ــک ل ــەوێ. یەكێ ــیش ناک ــێ پێش ــر نەب ــرۆڤ فێ ــک م و کاتێ

ــاری و  ــە زانی ــردن ب ــوون و قەناعەتک ــی ب ــە خۆبای ــە ل ــی ئێم ــە رێبەرایەتی ــێک ل بەش

شــارەزایی ئێســتاکەیە. ئەمــەش واتــە کۆســپنانەوە لــە بــەردەم هەرجــۆرە گۆڕانکارییەکدا. 

ــە  ــەو نەخۆشــییەوە، وەک ئەســتوونی خێــوەت ل ــە داوی ئ ــەو رێبەرانــەی کــە دەکەون ئ

ــە  ــە ب ــرن و ســەرکەوتنی کەســانی دیک ــدا خــۆ ناگ ــێ تون ــی نەخت ــەر هــەر بایەک هەمب

ــی کەســانی  ــەروەردە و هاندان ــە پ ــان ل ــە خۆی ــان. بۆی ــۆ ســەر خۆی ــن ب مەترســی دەزان

دیکــە دەپارێــزن و نایانهــەوێ لــە هــزر و شــارەزایی کەســانی دیکــە کەڵــک وەربگــرن. 

یەکێــک لــە جیاوازییەکانــی قاســملوو لــە گــەڵ رێبەرانــی ئەمــرۆ لــەوەدا بــوو کــە وای لــە 

کادر ، پێشــمەرگە و دەوروبەرەکــەی دەکــرد کــە هەســت بــە نەخــش و شــیاویی خۆیــان 

ــەران  ــە. رێب ــن مرۆڤ ــە کامڵرتی ــدات ک ــان ب ــێ وا نیش ــرس ناش ــان بەرپ ــەر ی ــەن. رێب بک

دەشــێ لــە پشــتی پــەردەی بەهێــزی، بــێ رکابــەری و توانــای کۆنرتۆلــی خەڵکــی دیکــەوە 

ــەو رەوشــتە  ــن و ئ ــر ب ــە قاســملوو فێ ــوون" ل ــی "خاکــی ب دەربکــەون و دیمەنــی جوان

لەخۆیانــدا پــەروەردە بکــەن. مــرۆڤ حــەزی لەوەیــە کەســانێک لــە دەوری کــۆ ببنــەوە 

کــە قبــووڵ بکــەن کــە ئەویــش وەک مرۆڤێکــی  دیکــە زیانــی بــەر بکــەوێ وپێویســتی بە 

کەڵکوەرگرتــن لــە ئەندێشــە و پێشــنیار بــێ. کەســێک کــە رێــگا بــە بەشــداریی خەڵکانــی 
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دیکــە دەدات، تەمەنــی رێبەرایەتیــی خــۆی درێژتــر دەکاتــەوە و هەرچــی کات بەســەر 

ــی  ــر و ئااڵکەش ــدا بەرزت ــاو رێبوارانی ــە ن ــەی ل ــێ، جێگ ــاز ب ــدا  دەرب ــی فیزیکیی نەمان

شــەکاوەتر دەبــێ

.
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رێبەری چاک، گوێگرێکی هاودڵە
وتاری 11

کاتێــک لــە بــارەی باشــرتین رێبــەرەوە پرســیار لــە خەڵــک بکــەی و لێیان بپرســی باشــرتین 

تایبەمتەندیــی رێبەرێــک کــە قــەت لەبیــری ناکــەن چییــە؟ وەاڵمەکــەی ئــەوە دەبــێ کــە 

ــەی  ــی وت ــە بەپێ ــوو، ک ــە ب ــەو رێبەران ــت. قاســملوو ل ــێ گوێگــری چــاک بێ ــەر دەب رێب

ــدا گوێگرێکــی چــاک  ــی حیزبی ــەکان، کۆنگــرە و کۆبوونەوەکان ــە پلینۆم ــی چ ل هاوڕێیان

بــوو. گوێگــری چــاک وا دەکا کــە رێبــەر خــۆی بــە هاوڕێــی ئــەو کەســانە بزانێــت کــە لــە 

دەوروبەریــدان، و گــوێ لــە قســەکانی دەگــرن. کاتێــک رێبــەر بــەدڵ گــوێ لــە کەســێک 

دەگــرێ کــە رووی قســە لــەوە، هەســت بــە کەســایەتی دەکات و خــۆی بــە "مێحــوەر" 

ــە  ــە رووی ل ــە ک ــەو مرۆڤەی ــی ئ ــە کەڕامەت ــن ل ــای رێزگرت ــە وات ــەش ب ــت. ئەم دەزانێ

رێبــەرە و هەروەهــا رێزگرتنیشــە لــە کەڕامەتــی هەمــوو ئەوانــەی کــە لــە دەوری رێبــەر 

کــۆ بوونەوتــەوە.

مــرۆڤ بەگشــتی دوو گــوێ هەیــە و یــەک زمــان. بۆیــە لــە پێوەندییەکانــدا گوێگرتــن لــە 

قســەکردنیش گرنگــرتە. رێبەرێــک کــە توانــای گوێگرتنــی نەبێــت، توانــای ئەوەشــی نابــێ 

کــە پەیامــی خــۆی بــە گــوێ خەڵــک بگەیەنــێ و تەنانــەت قســەکەرێکی چاکیــش بێــت، 

پەیامەکــەی زۆر لــە بیــری خەڵکــدا نامێنێتــەوە. 

ــی  ــە، گوێگرتن ــی چاالکان ــە: گوێگرتن ــن ل ــدا بریتی ــە پیوەندییەکان ــن ل ــۆر گوێگرت چوارج

ــە.  ــی چێژگران ــە و گوێگرتن ــی رەخنەگران ــە، گوێگرتن هاوداڵن
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گوێگرتنــی چاالکانــە شــێوازێکی پێوەندییەکانــە کــە لــە راوێــژکاری، فێرکاری و چارەســەری 

ــی  ــەو شــتانەی الیەن ــەوەی ئ ــرای دووپاتکردن ــردرێ و گوێگــر وێ ــەکار دەب کێشــەکاندا ب

دیکــە دەلێــت، دڵنیایــی دەدات بــۆ ئــەوەی تێگەیشــتنی هاوبەشــیان هەبــێ لــە بابەتــی 

گفتگــۆ لــە پێنــاو چارەســەری کێشــەکان و وێکگەیشــن لــە پرســەکاندا. 

لــە گوێگرتنــی هاوداڵنــە )Empathic listening( کــە شــێوازێکی گوێگرتــن و وەاڵمدانەوە 

بــە کەســێکی دیکەیــە کــە دەبێتــە هــۆی قووڵبوونــەوەی تێگەیشــتنی هاوبــەش و بــڕوا 

بەیەکــرت. ئــەم تایبەمتەندییانــە بــۆ رێبــەر و کەســانێک کــە لــە ئاســتی بەرپرســایەتیدان 

زۆر گرنگــە بــۆ ئــەوەی هــەم توانایــی گوێگرتنیــان هەبێــت و هــەم بتوانــن بــە 

ــەوە  ــەوە. وەاڵمدان ــەوە و وەاڵمــی شــیاو بدەن ــەوەی گــوێ دەگــرن شــی بکەن ــی ئ جوان

ــی  ــان هەڵ ــەک ســەردەخا ی ــە  گفتگۆی ــە ک ــاژۆی گوێگرتن ــە پێڤ ــراوە ل بەشــێکی جیانەک

ــە: ــن ل ــە برێتی ــی هاوداڵن ــێنێتەوە. ســوودەکانی گوێگرتن دەوەش

گەشەکردنی رێز و حورمەت  -

الیەنەکانی گفتگۆ دەتوانن هەستی خۆیان بە شێوەیەکی جوان دەرببڕن  -

کەمکردنەوەی کێشەکان  -

هاندەری مرۆڤە بۆ ئاڵوگۆری زانیاری  -

دەبێتە هۆی پێکهێنانی کەشێکی هێمن بۆ باسکردن لە پرسە هاوبەشەکان.  -

لــە گوێگرتنــی رەخنەگرانــەدا، ســەرنجی گوێگــر وردبوونــەوە بــۆ تێگەیشــن و لێکدانەوەی 

الیەنــی بەرامبــەر بــۆ ئــەوەی بتوانــێ  لــە روانگەیەکــی رەخنەگرانــەوە وەاڵمــی قســەکەر 

بداتــەوە و دەبێتــە هــۆی ئــەوەی کــە گوێگــر لەبــارەی ناوەرۆکــی قســەکانی قســەکەرەوە 

هەڵوێســت بگــرێ. لــە شــێوازی گوێگرتنــی چێژگرانــەوە کە لــە کولتــووری ئێمــەی کورددا 

بــاوە، بۆمنوونــە گوێگرتــن لــە مۆســیقا، قســەی خــۆش و شــیعر و گۆرانــی نــاو بــربدرێ.

ــا بتوانــێ بەپێــی هەلومــەرج،  ــێ، ت ــە تەکنیکــی گوێگرتــن شــارەزا ب رێبەرێــک دەشــێ ل

هــەرکام لــەو تەکنیکانــە بــەکار ببــا. قاســملوو لــە گفتگــۆ و پێوەندییەکانیــدا ئــەو جــۆرە 

گوێگرتنانــەی دەناســی و و زۆرجــار لــەو کەســانەی کــە لــە نزیکــەوە هەڵســوکەوتیان لــە 

گــەڵ قاســملوو کــردووە، دەبیرسێــت کــە ئــەو گوێگرێکــی ســەیر بــوو. بــۆ "ســەیر" بــوو، 

چونکــە مرۆڤــەکان بۆخۆیــان دەبوونــە "میحــوەری" گفتگــۆکان. گرنگیــی گوێگرتــن گــەر 
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زیاتــر لــە قســەکردن نەبێــت، کەمــرت نییــە، چونکــە بەگوێگرتــن بەوانــە رێبــەر دەتوانێــت 

ســەرنج بداتــە خەڵــک و ببێتــە رێبــەری خەڵکــی.  
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قاسملوو رێبەری گۆڕانخواز و خزمەتگوزار
وتاری 12

هونــەری رێبــەری وەک جوانــی وایــە. مرۆڤ ناتوانــێ رشۆڤەی بکات، بەاڵم کاتێک ســەری 

رێبەرێــک دەکــەی، دەزانــی کــە ئــەو کەســە خاوەنــی ئــەو هونــەر و تایبەمتەندییانەیــە 

یــان نــا. لــەو روانگەیــەوە دەکــرێ رێبــەران بــە ســەر ســێ شــێوازی جیــادا دابــەش بکرێن: 

"رێبەرانــی پاوانخــواز" ئەوانــەی کــە دەیانهــەوێ هەمــوو دەســەاڵتێک لە دەســت خۆیاندا 

بــێ و هەمووشــتێک کۆنــرتۆل بکــەن و لــە پێوەنــدی لــە گــەڵ هەمووشــتێک و بەجیاتــی 

هەمــوو کەســێک بڕیــار بــدەن. ئــەوان هەمیشــە پیویســتیان بەوەیــە کــە رێبــەر مبێننــەوە 

بــۆ ئــەوەی بتوانــن کارێــک بکــەن. "رێبەرانــی خزمەتگــوزار" ئــەو رێبەرانــەن کــە تەنیــا 

کاتێــک رێبــەری قبــووڵ دەکــەن کــە بتوانــن لــەو رێگایــەوە خزمەتێــک بــە خەڵکەیــان 

ــە بەرزکردنــەوەی ئاســتی  ــان ب بکــەن. "رێبەرانــی گۆڕانخــواز" ئــەو کەســانەن کــە بڕوای

ــە  ــوکەوتیان ب ــۆری هەڵس ــە و ج ــان هەی ــتنی هاوڕێیانی ــن و پێگەیش ــی ، تێگەیش کارای

ــن و  ــاش دەبین ــتی ب ــەی خوورەوش ــە وەک منوون ــەو کەس ــی ئ ــە الیەنگران ــێوەیەکە ک ش

پێــڕەوی لــێ دەکــەن.

رابــرت گریــن لیــف )Robert Greenleaf( یەکــەم جــار لە ســاڵی 1987دا تێــۆری "رێبەری 

خزمەتگــوزار"ی داهێنــا. بەپێــی پێناســەی گریــن لیــف، رێبــەر دەشــێ پێویســتی خەڵکــی 

دیکــە بــەر لــە پێویســتییەکانی خــۆی ببینــێ.. رێبــەری خزمەتگــوزار رێــز لــە یەکســانیی 

مــرۆڤ دەگــرێ و لــە رێکخــراودا هــەوڵ دەدات ئەندامانــی رێکخراوەکــە گەشــە بکــەن. 

ــک بیروبۆچــوون  ــی هەندێ ــەر دەشــێ خاوەن ــوزاردا، رێب ــەری خزمەتگ ــێوازی رێب ــە ش ل



قاسملوو، مانیفێستی سیامی مرۆڤانەی رێبەری

69

ــە کەســانی دیکــە. ســەرنجی رێبــەر  ــە ســەرنجدان و رێزگرتــن ل بــێ کــە بریتــی بێــت ل

لــەو شــێوازە لــە رێبەریــدا لــە ســەر هــاوکاران و کەســانێکە کــە پێــڕەوی لــەو دەکــەن و 

لــەو کاتــەدا رێبــەر ویســتەکانی خــۆی لەبیــر دەکات. بــە وتــەی گریــن لیــف، رێبــەری 

ــکات  ــر ب ــە بی ــدا ل ــاو هاورێیانی ــە پێن ــی خــۆی ل خزمەتگــوزار دەشــێ خۆشــی و تەناهی

ــدا  ــی کارکردنی ــتنی پان ــە داڕش ــت و ل ــەر بێ ــدەری رێب ــێ هان ــۆ ناب ــۆ خ ــەت ب و خزم

بەرژەوەندیــی خــۆی لەبەرچــاو بگرێــت، بەڵکــو دەبــێ مەبەســتە ســەرەکییەکەی 

دابینکردنــی بەرژەوەندیــی گشــتی، واتــە بەرژەوەندیــی هــاوکاران و شــوێنکەوتوانی بــێ. 

دوکتــۆر قاســملوو وەک رێبەرێــک، لە تــەواوی قســەکانیدا رووی لە بەرژەوەندیی گشــتی، 

ــە.  ــەرکەوتنی ئەواندای ــەروەردەی کادر و س ــرات، پ ــی دیموک ــی حیزب ــش چوون بەرەوپێ

ــی بنەماڵەکــەی،  ــە جیات ــە وەسیەتنامەکەشــیدا هەمــوو ســامانەکەی ب ــەت ل ــە تەنان بۆی

پێشکەشــی حیزبــی دیموکراتــی کوردســتانی ئێرانــی دەکات.

بەپێچەوانەشــەوە،ئەگەر هەمــوو خەمــی ڕێبــەر بەدەســتەوەگرتنی دەســەاڵت بــێ، 

ــی  ــە حاڵەت ــەری ل ــەوە و رێب ــدا نامێنێت ــەرزی رێبەرایەتی ــتانداردێکی ب ــە س ــەری ل رێب

"بایــەخ و بەهــای" رێبەرییــەوە بدادەبــەزێ بۆ "پۆســتی رێبــەری". ئەدەبیاتێــک کە ئەمرۆ 

ــاو حیزبــی دیموکراتــی کوردســتانی ئێرانــدا جێــی گرتــووە، بەدەســتهێنانی پۆســتە  ــە ن ل

ــەی فەلســەفەی  ــد و کاکڵ ــە ناوەن ــێ خزمەتکــردن ببێت ــە و ئەرکــی رێبەری.دەب ــەک پل ن

رێبــەری. رسوشــتییە کــە دەســەاڵت پێوەندیــی بــە رێبەرییــەوە هەیــە و کاتێــک کەســێک 

بــوو بــە رێبــەر، دەسەاڵتیشــی دەبێــت، بــەاڵم ئــەو دەســەاڵتە تەنیــا کاتێــک رەوایــە کــە 

خزمەتگــوزار بێــت. 

ــن  ــوزار بریتی ــی خزمەتگ ــە رێبەرێک ــەن ب ــملوو دەک ــۆر قاس ــە دوکت ــدی ک دە تایبەمتەن

لــە: گوێگرتنــی هاوداڵنــە، هاودڵــی، چاکســازی، زانیــاری، هێــزی تێگەیانــدن، واتاســازی، 

دووربینــی و داهاتووبینــی، چاوەدێــری، دەروەســتبوون بــە پێشــکەوتن و گەشەســەندن، 

ــتکار  ــتگۆ، دروس ــێکی راس ــملوو کەس ــۆر قاس ــەوە دوکت ــا ل ــراو. جی ــە رێکخ ــکلدان ب ش

ــتەوە  ــە رووی رەوش ــە ل ــوو ک ــێک ب ــوو. کەس ــەی ب ــزی گەلەک ــۆی و هێ ــڕوای بەخ و ب

ــوو و  ــوو، پێشــەنگ ب ــەی ب ــی رۆژان ــات و ژیان ــان، ئامانجــی خەب ئولگــووی پێکــەوە ژی

رێــزی لــە خەڵکانــی دیکــە دەگــرت و هانــدەری گەشەســەندنی توانــای کەســانی دیکــە 
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بــوو. لــە زانســتی رێبەریــدا، ئــەو تایبەمتەندییانــە وەک تایبەمتەندیــی کردەکیــی رێبــەری 

ــە  ــەرکار بکات ــەوەی رێب ــە هــۆی ئ ــە دەبن ــەو تایبەمتەندییان ــن. ئ ــوزار دەبیندرێ خزمەتگ

ــۆر  ــران، دوکت ــاس ک ــە ب ــەی ک ــەو تایبەمتەندییان ــا ل ــەی . جی ــەر و ژینگەک ســەر دەوروب

ــوو.  ــش ب ــەری گۆڕانکاری"خوازی ــی "رێب ــی تایبەمتەندی ــملوو خاوەن قاس

رێبــەری گۆڕانکاریخــواز، کاتێــک خــۆی دەنوێنێــت کــە رێبــەر لــە هەوڵــی بەرزکردنــەوەی 

ــت و  ــەی بێ ــان و رێکخراوەک ــەرکەوتنی هاورێی ــڤەچوون و س ــن و پێش ــتی تێگەیش ئاس

زانیــاری و هەســتی قبوولــی بەرپرســایەتی لــە نــاو هاورێیانــی خۆیــدا بــەرز بکاتــەوە. بــۆ 

ــدا  ــاو کەســان و گرووپەکان ــە ن ــە ل ــەری گۆڕانکاریخــواز پێڤــاژۆی نفــووزی زانیارییان رێب

بــۆ پێکهێنانــی ئاڵوگــۆر و گۆڕانــکاری رەوشــی "مەوجــوود" بــەرەو رەوشــی دڵخوازانــەی 

رێکخــراو تەواوکــەری بازنــەی رێبــەری و خەباتــە. 

چاوخشــاندنێک بــە ســەر هــەوڵ و تەقەالکانــی دوکتــۆر قاســملوو لــە نێــوان کۆنگرەکانــی 

پێنجــەم و شەشــەمی حــدکادا بــۆ پەســەندکردنی سۆســیالیزمی دیموکراتیــک وەک 

ــەوە،  ــەو هەڵبژاردن ــدار ب ــی پێوەندی ــا تێۆریگەل ــزب و هەروەه ــی دوارۆژی حی ئامانج

ــی  ــوو حیزب ــملوو هەم ــرداری قاس ــار و ک ــەن. وت ــملوو دەردەخ ــی قاس گۆرانکاریخوازی

دیموکــرات و رەوتــی خەباتــی نەتەوایەتیــی لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتانی لــە گــەڵ ئاڵوگــۆر 

ــی  ــە بۆچوونەکان ــە کوردســتاندا،زۆر کــەس الیەنگــری ل ــرد و ئێســتاکەش ل ــەرەوروو ک ب

دەکــەن. ئــەم جــۆرە رێبەرییــە، کاتێــک  جێبەجــێ دەبێــت کــە رێبــەران هانــدەر، 

یارمەتیــدەر و پشــتیوانی هاوڕێیانیــان لــە گەیشــن بــە ئامانجەکانیــان بــن و هاوخەباتانــی 

خۆیــان هــان بــدەن تاکــو زیاتــر لــە ســەروو بەرژەوەندیــی تاکەکەســییەوە بیــر بکەنــەوە 

و بۆخۆشــیان لــەم بــارەوە منوونــە بــن. 

وزەدەری،  لە:بەبڕشــتی،  بریتیــن  گۆڕانکاریخــواز  رێبــەری  تایبەمتەندییەکانــی 

سەرنجراکێشــی،  ســەربەرزی،  ،مایــەی  هــزری  توانــای  هاندەری،بەرزکــەرەوەی 

ــدا.  ــاو هاوڕێیانی ــە ن ــە ل ــتی وەفاداریی ــەری هەس ــاوەڕی و پێکهێن ــی ب ــی، جێ بەحورمەت

نفــووزی دڵخــواز دەبێتــە هــۆی ئــەوەی کــە رێبــەر بتوانــێ وەک ســەمبۆلێک لــە وتــە و 

کــرداری هاوگونــج کار بــکات و ببێتــە منوونــەی رەفتــار و کــردار بــۆ الیەنگرانــی. 

ــە  ــی زۆر وێکچــوون. ب ــی تایبەمتەندیگەل ــەری خزمەتگــوزار و گۆڕانکاریخــواز خاوەن رێب
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خوێندنەوەیەکــی خێــرای ئــەو دوو تایبەمتەندییانــە دەردەکەوێ کە رێبەرێــک کە خاوەنی 

ــای قاســملوو  ــی کەســایەتییەکی کاریزماتیکــە.  کاریزم ــێ، خاوەن ــە ب ــەو تایبەمتەندییان ئ

بەهــۆی ئــەوەوە نەبــوو کــە خاوەنــی دەســەاڵتی زۆر بــوو، بەڵکــو دەســەاڵتەکەی بەهۆی 

ــەری  ــی رێب ــوو تایبەمتەندییەکان ــە هەم ــوو ک ــەوە ب ــی کەســایەتییە کاریزماتیکەکەی بوون

ــورد و  ــی ک ــی نەتەوایەتی ــی بزاڤ ــی تەواویەت ــش بردن ــردن و بەرەوپێ ــاو خزمەتک ــە پێن ل

حیزبەکەیــدا خســتە گــەڕ. 

قاســملوو لــە مــاوەی رێبەرایەتیــی خۆیــدا هەســتی یەکســانیی لــە نێــوان خــۆی و 

هاوڕێکانیــدا گەشــە پــێ دەدا، چونکــە بــاوەڕی بە یەکســانی، هانــی دەدا کە یەکســانییش 

لــە سیســتەمی حیزبــی و رێکخراوەییــدا پێــک بێنــی. ئەمــەش یەکێــک لــەو هۆیانەبــوو 

کــە حیزبــی دیموکــرات وەک رێکخراوێکــی "خۆفێــرکار" رەوتــی فێرکــردن و خۆفێرکردنــی 

کــردە بەشــێک لــە پرۆســەی گەشــەکردنی مرۆڤــی رێکخراوەیــی و بەپێچەوانــەی حیزبــە 

چەپــەکان، پــەروەردەی ئایدیۆلۆژیــی لــە نــاو حیزبــدا نەگونجانــد و ئەندامانــی حیزبــی 

تــاک رەهەنــد بــار نەهێنــا. 

ــااڵنی دوای  ــە س ــزب، ل ــەر حی ــم بەس ــتەمی حاک ــراو و سیس ــووری داخ ــەوە کولت بەداخ

ــە  ــەو شــێوازە ل ــە یارمەتیــی ئ ــێ ب قاســملوودا، وای کــرد کــە حیزبــی دیموکــرات نەتوان

ــە  ــرات ل ــی دیموک ــدات و حیزب ــێ ب ــە پ ــدا گەش ــە خۆی ــۆر ل ــووری ئاڵوگ ــەری، کولت رێب

ــز پاشەکەشــەی کــرد و  ــی و خۆپارێ ــەرەو حیزبێکــی نەریت حیزبێکــی گەشــەکردووەوە ب

بەشــی هــەرەزۆری قەیرانەکانــی رێکخراوەیــی و سیاســی نــاو حیزبیــش لــەو کولتــوور و 

ــرێ. ــی دوای قاســملووە ســەرچاوە دەگ ــۆدی رێبەران مێت
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گۆرێنی رێکخراوێکی نەریتی بەرەو رێکخراوێکی  
خۆفێرکار و زانست خوڵقێنەر 

وتاری 13

ــران،  ــتانی ئێ ــی کوردس ــی دیموکرات ــمەکانی حیزب ــرتین دروش ــە سەرنجراکێش ــک ل یەکێ

ــی.  ــملوو داهێنەریەت ــۆر قاس ــە دوکت ــە ک ــە" ی ــی ئێمەی ــەرە گرنگ ــی ه ــراو چەک "رێکخ

بــەو دروشــمە، خۆرێکخســن، فێربــوون و فێرکــردن و هەروەهــا بەرەوپێــش بردنــی 

ــتی  ــرات دەس ــی دیموک ــی و حیزب ــی حیزب ــە ئەرکێک ــوو ب ــە ب ــە ناوکۆمەڵگ ــراو ل رێکخ

کــرد بــە دامەزراندنــی کۆمیســیۆنە جیاوازەکانــی وەک کۆمیســیۆنی سیاســی - نیزامــی و 

ــد.  ــی و هت ــیۆنی ماڵ ــی، کۆمیس ــیۆنی کۆمەاڵیەت کۆمیس

ــە بناغــەی گەشــەکردنی  ــوو ب ــە"، ب   دروشــمی رێکخــراو "چەکــی هــەرە گرنگــی ئێمەی

رێکخراوێکــی خۆفێــرکار و زانســت خوڵقێنــەر دامــەزرا. رێکخــراوی خۆفێــرکار ئــەو 

ــەرز  ــان ب ــی خۆی ــەردەوام تواناییەکان ــێوەی ب ــە ش ــەو ب ــی ئ ــە ئەندامان ــەن ک رێکخراوان

ــتەش هــزری کاری  ــەو مەبەس ــۆ ئ ــەن. ب ــواز بک ــی دڵخ ــە ئاکام ــەوەی ب ــۆ ئ ــەوە ب بکەن

بەکۆمــەڵ لــە نــاو رێکخــراودا گەشــەی پــێ دەدرێــت و ئەندامانــی رێکخــراو لــە جیاتــی 

ــە  ــە ل ــەک ک ــەن. جیاوازیی ــوون دەک ــی فێرب ــری چۆنیەتی ــن" فێ ــە "چــی فێرب ــەوەی ک ئ

ــوو،  ــدا هەب ــی چەپ ــزب و رێکخراوەکان ــرات و حی ــی دیموک ــە حیزب ــەروەردە ل ــوان پ نێ

ئەوەیــە کــە: رێکخــراوە چەپــەکان ئەندامــان و کادیرانــی خۆیــان فێــری ئەوەیــان دەکــرد 

ــی"  ــری "چۆنیەت ــی فێ ــراوە و ئەندامان ــی رێکخ ــی دیموکرات ــن" و حیزب ــی فێرب ــە "چ ک

ــتی کاری  ــی و پێویس ــت، توانای ــە ویس ــدراو ب ــوون گرێ ــی فێرب ــرد و چ ــوون دەک فێرب
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ــوو.  ــەوە ب ــدام و کادری حیزبیی ئەن

رێکخــراوی خۆفێــرکار بــە واتایەکــی دیکــە رێکخراوێکــی زانســت خوڵقێنــە، ئــەو 

ــە  ــی کارێکــی تایبــەت ب ــوێ و داهێنان ــاری ن ــدا زانســت و زانی ــەی کــە  لەوان رێکخراوان

پســپۆران و شــارەزایان نییــە، بەڵکــو جۆرێــک لــە کــردەوەی هەمــە الیەنەیــە و شــێوازێکە 

کــە ئەندامانــی رێکخــراو بەکــردەوە جێبەجێــی دەکــەن. بــە واتایەکــی دیکــە رێکخــراوی 

زانســت خوڵقێــن، رێکخراوێکــە کــە لــەودا هــەر کەســێک مرۆڤێکــی داهێنــەر و زانســت 

ــرو  ــی بی ــەڵ و داهێنان ــۆی بەکۆم ــاس و گفتگ ــدا هــزر، ب ــا رێکخراوێک ــە. لەوەه خوڵقێن

هــزری نــوێ پشــتگیری لــێ دەکــرێ و ئەندامــان هــان دەدرێــن بــۆ فێربــوون و داهێنانــی 

نــوی. 

و  هەیــە  ئایدیاڵیــان  تایبەمتەندیــی  کــە  رێکخراوگەلێکــن  رێکخراوانــە  جــۆرە  ئــەو 

رێکخــراوی ئایدیۆلۆژیــک نیــن. بەڵکــو ئــەوەی هانــدەری ئەندامــان و الیەنگرانــی 

رێکخراوکەیــە، ئارمــان و ویســتی رێکخراوەیــە کــە لــە ســەرووی ئایدیۆلۆجیگەلــی تەســک 

و سێکرتاریســتین. دوکتــۆر قاســملوو بــە هەســتکردن بــەو راســتییە، هەوڵێکــی زۆری دا، 

رێکخــراو و ئۆرگانەکانــی حیزبــی ببنــە رێکخــراوی خۆفێــرکار و زانســت خوڵقێــن، بۆیــە 

ــە دارشــتنی سیســتەمی پــەروەردەی حیزبــی و پێکهێنانــی فەرهەنگــی رێکخراوەییــدا،  ل

کەشــی ئــازد و دیموکراتیکــی فێــرکاری بــە باشــرتین شــێوەی فێربوونــی زانیــوە و 

ــی  ــەی فێرکاری ــەردێری وان ــە س ــەکان بکات ــە فێرکاریی ــی بابەت ــە ناوەڕۆک ــەوەی ک بەرل

ــزب.  ــی حی ــاو رێکخراوەکان ــە ن ــی هێنای ــوون و فێرکاری ــی فێرب ــی، چۆنیەتی حیزب

فێرگــەی  بەشــداریی  قاســملوودا  ســکرتێریی  ســەردەمی  لــە  کــە  کەســانەی  ئــەو 

سیاســی- نیزامــی بــوون، لەوانەیــە چــاک لەبیریــان بێــت، کــە یەکێــک لــە ســەرەتاییرتین 

ــدا،  ــاری کۆمەاڵیەتی ــواری کاروب ــە ب ــەت ل ــوون بەتایب ــە فێرب ــدار ب ــی پێوەندی بابەتەکان

پەروەردەکردنــی پێشــمەرگە بــوو بەگوێــرەی بنەماکانــی دیموکراســی و خۆبەرێوەبــەری، 

کــە ســەرەتا پێشــمەرگەکان بــە شــێوەی هەڵبژاردنــی شــورایی بــۆ کاروبــاری پێوەندیــدار 

بــە جێبەجێکردنــی پێداویســتییەکانی خۆیــان، وەک کاروبــاری تەداروکاتــی، دابەشــکردنی 

نــۆرەی نیگابانــی، بەرنامەکانــی دیکەی پێشــمەرگەکانی بەشــدار لــە دەورەدا. ئــەو منوونە 

ــی  ــی واڵتان ــۆر قاســملوو بەپێــی ئەزموون ــەی کــە دوکت ــەو داهێنان بچووکــە وێنەیەکــە ل
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پێشــکەوتوو لــە رووی خۆبەرێوەبــەری و خۆفێرکارییــەوە، هێنابوویــە  نــاو حیزبــی 

ــران.  ــی کوردســتانی ئێ دیموکرات

ئــەوەی لــە رێکخــراوی خۆفێــرکاردا گرنگــە، گۆڕێنــی جــۆری کــردارە وەک ســەرەکیرتین 

بەشــی فێربــوون. فێربــوون رەوتێکــە کــە لــەودا کــردار و ئەندێشــەی کەســان دەگۆڕێــن و 

تــا بەشــێوەیەکی دیکــە بیــر بکەنــەوە و کرداریــان بــەو شــێوەیە بگــۆردرێ. بــەو شــێوەیە 

لــە رێکخــراوی خۆفێــرکاردا، فێربــوون کاتێــک ســەر دەگــرێ، کــە گۆرانــکاری لــە کــرداری 

ــتەوخۆ  ــێوەی راس ــە ش ــار ب ــە زۆرج ــەم کردەوان ــدرێ. ئ ــەدا ببین ــی ریکخراوەک ئەندامان

دەبیدنرێــن و گەلێــک جاریــش بــە شــێوەی ناراســتەوخۆ هەســت پــێ دەکرێــت. 

ــەڕی  ــەردەمی ش ــوکەوتی وەک س ــەڕ هەڵس ــە م ــرێ، ل ــدکا دەگ ــە ح ــە ل ــار رەخن زۆرج

چەکــداری و ئەوکاتــەی کــە گەورەتریــن هێــزی کوردســتانی بــوو. ئەم قســەیە تا ئاســتێکی 

زۆر راســتە و بەداخــەوە لــەوەڕا ســەرچاوەدەگرێ کــە رێکخــراوی حیزبــی دوای دوکتــۆر 

قاســملوو و شــەرەفکەندی، بەپێــی ســەردەم ئاڵوگۆڕێکــی ئەوتــۆی بــە ســەردا نەهاتــووە. 

رێکخــراوی خۆفێــرکار بــە پێــی ســەردەم  فێــر دەبــێ و هەڵســوکەوتی خــۆی دەگــۆڕێ. 

رێکخــراوی خۆفێــرکار رێکخراوێکــە کــە کــرداری لــە رێــگای زانیــاری و تێگەیشــتنی 

زیاتــرەوە، بەرزتــر دەبێتــەوە و ئاڵوگــۆڕ و ریفــۆرم لــە خۆیــدا پێــک دێنــێ و لــە رێــگای 

ــە هەڵســوکەوتیدا  ــاوێ ول ــۆ دەه ــر پەلوپ ــەدا زیات ــاو کۆمەڵگ ــە ن ــەوە، ل پێوەندییەکانیی

ــرکار و  ــراوی خۆفێ ــە رێکخ ــان ب ــن خۆی ــک دەتوان ــراوەکان کاتێ ــەرکەوتووترە. رێکخ س

زانســت خوڵقێــن بزانــن کــە بەچاکــی  مێــژووی خۆیــان بخوێننــەوە و خوێندنەوەکــەش 

ــان. ــە  چــرای خەباتی بکەن

ــەکان و راســتکردنەوەی  ــی و هەڵ ــەوەی کەموکورت ــاژۆی دۆزین ــی رێکخــراو پێڤ فێربوون

ئەوانــە. فێربوونــی رێکخــراو لــە ســەر بنەمــای بۆچوونی هاوبــەش، هاوفکــری و ئاڵوگۆری 

ــی  ــوو دامــەزراوە. حیزب ــی داهات ــی پێشــوو و رووداوەکان ــر و زانســت و ئەزموونەکان بی

دیموکــرات لــە ســەردەمی قاســملوودا لــە مــاوەی ســااڵنی 1979 بــۆ 1989دا، بــەو پێێــە 

هەوڵــی داوە چەندیــن گۆڕانکاری لــە فەرهەنگــی ریکخراوەیی، هەڵســوکەوت، پەروەردە 

و جــۆری بیرکردنــەوەی سیاســییدا پێــک بێنــێ و ببێتــە خــاوەن ناســنامەی رێکخراوێکــی 

چــاالک و زینــدوو لــە رووی رێکخراوەیــی و گەشــەکردنەوە. ئەمــرۆ بیســت و پێنــج ســاڵ 
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ــی  ــی رێکخراوەی ــە فەرهەنگ ــی ل ــۆڕی بنەڕەت ــن ئالوگ ــملوو، کەمرتی ــۆر قاس دوای دوکت

ــی  ــە رێکخراوەکان ــەوەی ک ــاو ئ ــە پێن ــراوە ل ــن کار ک ــووە و کەمرتی ــک هات ــدا، پێ حیزبی

ــە  ــەوەی ک ــە ئ ــن. بۆی ــت خوڵقێ ــرکار و زانس ــتی خۆفێ ــراوی بەڕاس ــە رێکخ ــی ببن حیزب

پێــی دەڵێــن "داهێنانــی فیکــری" لــە نــاو ریزەکانــی حــدکادا کەمــرت لــە ئاســتی پێویســتە 

ــی  ــە رەوتێک ــرات بووت ــی دیموک ــی حیزب ــە ریزەکان ــارەزایان ل ــەگان و ش ــی نوخب و کۆچ

مەترســیدار لــەم ســااڵنەدا. 
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سەربەخۆیی کلیلی سەرکەوتن و پێشڤەچوونە
وتاری 14

ــن  ــرکار و زانســت خوڵقێ ــە رێکخــراوی خۆفێ ــن مەبەســتی قاســملوو ل ــەوەی بزانی ــۆ ئ ب

ــدەر  ــر یارمەتی ــی  زیات ــرکار و تایبەمتەندییەکان ــراوی خۆفێ ــیکردنەوەی رێکخ ــە، ش چیی

ــێ: دەب

دوای شــەڕی ئێــران -عێــراق، کۆبوونەوەیــەک لــە بنکــەی دەفتــەری سیاســیی حــدکا لــە 

ناوچــەی قەندیــل بــۆ دوکتۆر قاســملوو پێک هێــرنا. لــەو کۆبوونەوەیەدا دوکتۆر قاســملوو 

ــووەکان  ــەوە یەکگرت ــەی 598ی نەت ــی بڕیارنام ــوو دوای قبووڵ ــە ســەر رەوشــی پێکهات ل

ــە  ــک ســیناریۆی دوای شــەڕەکە ک ــەدا، هەندێ ــەو پێوەندیی ــەوە دوا و ل ــەن ئێران ــە الی ل

ــک  ــاس. یەکێ ــەر ب ــە ب ــێ، هێنان ــان بەرەورووب ــە گەڵی ــتان ل ــی کوردس ــە شۆڕش لەوانەی

ــەوە  ــوو ل ــی ب ــملوو بریت ــۆر قاس ــەکانی دوکت ــەکانی قس ــەرە سەرنجڕاکێش ــە ه ــە خاڵ ل

ــزێ و هــەروا  ــەوەی بتوانێــت ســەربەخۆییی خــۆی بپارێ ــۆ ئ ــی دیموکــرات ب کــە "حیزب

ــێ  ــەوە، دەب ــران مبێنێت ــە کوردســتانی ئێ ــی  کــورد ل ــی نەتەوایەتی وەک پێشــڕەوی خەبات

ــفاڵتەکەوە."  ــادە ئاس ــوارەوەی ج ــە خ ــت و نەڕوات ــۆی بپارێزێ ــی خ ــەربەخۆیی سیاس س

مەبەســت لــە جادەکــەش، ئــەو جادەیــە بــوو کــە قــەاڵدزێ و دیانانــی بەیەکــەوە گــرێ 

ــە  ــای کەوتن ــە مان ــەی ب ــوارەوەی جادەی ــۆ خ ــدکا ب ــی ح ــتنەوەی بنکەکان دەدا و گواس

ــراق و دۆڕاندنــی ســەربەخۆیی سیاســیی حیزبــی  ــی عێ ــی هێزەکانــی دەوڵەت ژێرکۆنرتۆڵ

بــوو . ســەربەخۆیی سیاســی و رێکخراوەیــی کلیلــی ســەرکەوتنی رێکخراوێکــی خۆفێرکــەر 

ــە.  و زانســت خوڵقێن
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ــگ  ــێوەی هاوئاهەن ــک و بەش ــە وەک تەواویەتێ ــە ک ــرکار رێکخراوێک ــراوی خۆفێ رێکخ

ــەوە و  ــەرەو پێــش دەروات. رێکخــراوی وا بۆخــۆی رێگاکــەی دەدۆزێت ــر دەبێــت و ب فێ

بەرەوپێــش دەروات. ئەزموونــی کەســانی شــارەزا و خــاوەن بیــر وەردەگــرێ و چاکســازی 

ــرێ، ســەربەخۆیە و  ملکەچــی   ــرتۆڵ ناک ــەس کۆن ــە ک ــدا دەکا. رێکخــراوی وا ب ــە خۆی ل

ــاری دەکا.  ــج و رێبازەکــەی دی ــۆ خــۆی ئامان ــەکان نابــێ و ب دەســەاڵتە دەرەکیی

رێبەرانێــک کــە هەســتی فێربــوون لــە نــاو رێکخراوەکەیانــدا الواز بکــەن و بــە بیانــووی 

ــزب  ــاو حی ــە ن ــاڵ ل ــاڵ" و "دوای دوو س ــە م ــزب نابن ــۆ حی ــە ب ــۆری وەک "ئەوان جۆراج

دەڕۆنــەدەر" رەوتــی رێکخــراوی خۆفێــرکار بــەرەو رێکخراوێکــی داخــراو و چەقیــو دەبــا 

و پێشــکەوتنی ریکخراوەیــی کــپ دەکاتــەوە.  

رێکخــراوی  ئەندامەکانــی.  فێربوونــی  بەرامبــەر  هەســتیارە  خۆفێــرکار  رێکخــراوی 

ــە.  ــۆری فێربوون ــەردەوام پەیج ــوون دەکات و ب ــتیی فێرب ــە پێویس ــت ب خۆفێرکار،هەس

رێکخــراوی خۆفێــرکار وەک مرۆڤێــک پێویســتی بــە گەشــەکردنی خولیای فێربــوون هەیە. 

رێکخراوێــک گــەر هەســت بــکات بــۆ درێــژەدان بــە ژیــان لــە ژینگەیــەک کــە رکەبــەری 

سیاســی و رێکخراوەیــی رۆژ لــە گــەڵ رۆژ لــە زیادبوونــدان دەبــێ، ســەرکەوتوو و جێــی 

ــەو  ــەر ئ ــەڕێ و گ ــدا دەگ ــەدوای فێربوون ــان ب ــێ،  بێگوم ــک ب ــەی خەڵ ــەی زۆرب متامن

نیــازە هەســت نــەکات، هیــچ بیانوویەکــی نییــە بــۆ فێربــوون. رێکخراوێــک کــە داهــات 

ــا خــود  ــەت ی ــەن دەوڵ ــە الی ــە بوودجەیەکــی دیاریکــراو ل ــدراو ب و شــێوەی ژیانــی گرێ

رێکخــراوە ناونەتەوەییەکانــەوە بــێ و هەســت بــە رکەبــەری نــەکات، رێکخراوێــک کــە 

رێبەرایەتییەکــەی لــە بەرامبــەر خەڵــک و ئەندامانیــدا وەاڵمــدەر نەبــێ، لــە زەروورەتــی 

فێربــوون نــاگا و هەوڵــی فێربــوون و پێشــکەوتن نــادا. بۆیــە بــۆ ئــەوەی رێکخــراوەکان 

ــە  ــو بنک ــن تاک ــتەقینەدا بژی ــەری راس ــڕ رکەب ــی پ ــە ژینگەیەک ــێ ل ــن، دەب ــدەر ب وەاڵم

ــرداری  ــەردەوام رەوش و ک ــێ ب ــەوە. رێکخــراو دەب ــاوەدان بکەن ــان ئ ــی خۆی و بنیاتەکان

ــچ  ــر پرســیار و هی ــە ژێ ــەر بەرپرســایەتییەکەیدا بکەوێت خــۆی هەڵســەنگێنێ و لەبەرامب

رێکخراوێــک بــە بــێ هــۆ، پشــتیوانیی لێــی نەکرێــت. لــە کەشــێکی وادایــە کــە رێکخــراو 

ــکا و  ــەروەردە ب ــەوەی، خــۆی پ ــۆ مان ــت ب ــار دەبێ ــت و ناچ ــوون دەکەوێ وەدوای فێرب

ئەنگیــزەی فێربــوون لــە ناوخۆیــدا گەشــە پــێ بــدات.
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رێکخــراوی خۆفێــرکار لــە گــەڵ کێشــەکان ڕانایــەت و هەســتیار و وریایە. هەرکە هەســتی 

بــە کێشــەیەک کــرد، دەســتبەجێ لــە هەوڵــی چارەســەریدا دەبــێ. هــەوڵ دەدات رێــگا 

چارەســەری نــوێ بدۆزێتــەوە و کێشــەکان ناشــارێتەوە. حیزبــی دیموکراتــی کوردســتانی 

ئێــران لــە ســاڵی 199٣بــە دواوە، لــە گــەڵ کێشــەکان ڕاهاتــووە، کــە بەرەبــەرە کێشــەی 

ــەکاندا  ــەر کێش ــە بەرامب ــرد و ل ــتی ناوب ــە رسوش ــد.... ب ــی و هت ــی، ناوچەگەرای جیناح

دەســتەوئەژنۆ مایــەوە و رۆڵــی قوربانیــی گێــڕا. رێکخراوێــک ئەمــە حاڵــی بــێ، هیچــکات 

ناتوانــێ ببێتــە رێکخراوێکــی خۆفێــرکار و خــۆی بــە میراتگــری رێبــازی قاســملوو بزانــێ. 

رێکخــراوی خۆفێــرکار دەبــێ کەرەســەی وشــیاری و خەسارناســی لــە ناوخۆیدا زیــاد بکات 

و هــەرکات هەســتی کــرد کــە کێشــەیەک لــە رێکخراووەکــەدا ســەری هەڵــداوە، هــەوڵ 

ــرکار دەشــێ  ــکات. رێکخــراوی خۆفێ ــات ب ــدا خەب دەدا کێشــەکە بناســێ و لەبەرامبەری

کێشــەکان بناســێ و بــە دۆزینــەوەی مکانیزمــی چارەســەری کێشــەکان رێکخراوەکــە لــە 

هەڵدێــری نەمــان رزگار بکــەن. زۆرجــار وا پێویســتە رێبــەران خۆیــان لــە جــێ ئەندامانــی 

ســادە، خەڵکــی ئاســایی دابنێــن تاکــو خاڵــە الوازەکان بەچــاوی خۆیــان ببینــن. 
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رێکخراوی خۆفێرکار پێویستی بە کادری داهێنەر هەیە
وتاری 15

ــی  ــان و رێبەرایەتی ــە ئەندام ــدا هەوڵێکــی زۆری دا ک ــاوەی رێبەریەکەی ــە م قاســملوو ل

حیــزب، فێــری پێڤــاژۆ و فەرهەنگێکــی نــوێ بــن کــە ئەویــش جێگیرکردنــی فەرهەنگــی 

نــوێ بــوو لــە حیزبــدا. فێربــوون لــە ســەرەتاییەوە بگــرە تــا ئاســتی کادری بــەرز، بەشــێک 

ــەری  ــەردەمی رێب ــە س ــزب ل ــی حی ــزب و کۆنگرەکان ــی حی ــی رێبەری ــە بنەماکان ــوو ل ب

قاســملوودا، منوونــەی فێربوونــی کۆلێکتیــڤ و بەکۆمــەڵ بــوون کــە دوای تیــرۆری ئەو، لە 

هەمــوو کۆنگرەکانــی حیزبــدا جێیــان خاڵییــە. چاوخشــاندنێک بــە راپۆرتەکانــی کۆمیتــەی 

ــرت روون  ــتییە جوان ــەو راس ــزب، ئ ــتەمی حی ــا هەش ــوارەم ت ــرەی چ ــۆ کۆنگ ــدی ب ناوەن

ــە گوزارشــتی سیاســی، سیاســەتێکی پەروەردەیشــی  ــا ل ــەکان جی ــە راپۆرت ــەوە، ک دەکەن

ــی  ــراو و کاری رێکخراوەی ــە رێکخ ــوو ک ــاوەڕی وا ب ــە ب ــدووە، چونک ــدا گونجان ــە خۆی ل

ــی  ــوون و ڕاهێنان ــێ فێرب ــە ب ــە کاوەخــۆ و ب ــە، وەرزشــڤان ناتوانێــت ب وەک وەرزش وای

بــەردەوام و بــێ راوەســتان، بگاتــە لووتکــەی ســەرکەوتن و بڵــێ مــن وەرزشــڤانم.

پێنجــەم"ی خۆیــدا منوونەیــەک  "ئەســڵی  کتێبــی  لــە   )Peter Senge( ســێنج  پیــرت 

ــرکاردا  ــراوی خۆفێ ــەتی رێکخ ــەروەردە و سیاس ــەڵ پ ــە گ ــدی ل ــە پێوەن ــە ل ــەوە ک دێنێت

ــرا  ــوەوە خێ ــاوی کوڵی ــاو ئ ــە ن ــک بخەین ــەر بۆقێ ــێ، گ ــراو دەڵ زۆر سەرنجراکێشــە. ناوب

دەدەپــەڕێ. بــەاڵم گــەر بۆقەکــە لــە قاپێکــی ئــاو دابندرێــت کــە بەرەبــەرە گەرماکــەی 

زیــاد بکــرێ، بۆقەکــە هەســت بــە بەرزبوونــەوەی پلــەی گەرمــای ئاوەکــە نــاکا و 

ــە  ــەی ک ــا ئەوکات ــادات، ت ــان ن ــەدا نیش ــی گەرماک ــەر بەرزی ــش لەبەرامب دژکردەوەیەکی
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ئاوەکــە دەکوڵــی، بۆقەکــە هەســت بــە گەرمــی دەکات، بــەاڵم ئیــرت زۆر درەنگــە، چونکــە 

دەمارەکانــی بۆقەکــە ئەوەنــدە شــل بــوون کــە نەتوانــێ لــە قاپەکــە دەپــەڕێ و لــە نــاو 

ــە  ــە رەنگێکــی وا ل ــن، کێشــەکان ب ــا نەب ــێ. رێکخراوەکانیــش گــەر وری ئاوەکــەدا دەکوڵ

ــای چارەســەرکردنیانیان  ــدی توان ــە ئی ــن ک ــە دەب ــەن و کەڵەک ــە دەک جەســتەیاندا هێان

ــە دەرێ.  ــی برۆن ــی چاالک ــە مەیدان ــێ ل ــێ و دەب نامێن

ــەت  ــی و تەنان ــی، مەدەن ــی سیاس ــەر رێکخراوەیەک ــەرمایەی ه ــن س ــدام گرینگرتی ئەن

ــوون ســەر  ــەوە پرۆســەی فێرب ــان و کادرەکانیی ــگای ئەندام ــە رێ ــە. رێکخــراو ل بازرگانیی

دەخــا. هەرچەنــد تەنیــا فێربوونــی کەســان بــۆ فێربوونــی ریکخــراو بــەس نییــە، بــەاڵم 

ــە  ــی. ل ــان و کادرەکانییەت ــی ئەندام ــرکار فێربوون ــراوی خۆفێ ــتی رێکخ ــی پێویس مەرج

رێکخــراوی خۆفێــرکاردا دەشــێ ئەندامــان بتوانــن تواناییەکانــی خۆیــان بدۆزنــەوە 

ــوو  ــەن. هەم ــرت بک ــان دەوڵەمەن ــان و رێکخراوی ــی خۆی ــدەن و ژیان ــێ ب ــەیان پ و گەش

ــارسێ  ــەی بن ــەر توانایەک ــە گ ــەی شــاراوەیە، ک ــی داهێنەران ــی توانایەک ــک خاوەن مرۆڤێ

و گەشــەی پــێ بدرێــت رێکخــراو لــەو هێزانــە بەهرەیەکــی زۆر دەبــات. هــەرکات 

مرۆڤێــک تواناییەکانــی خــۆی ناســی و دەســتی کــرد بــە گەشــەپێدانیان، بــەردەوام پێــش 

دەکــەوێ و دەبێتــە داهێنــەر و نوێگــەرا. رێکخــراوی خۆفێــرکار لــەو جــۆرە مرۆڤانــە پێــک 

دێ. مرۆڤــی گەشــەکردوو و داهێنــەر بەرزتــر لــە مرۆڤێکــە کــە جارێــک فێربــووە و لــە 

ــو  ــادا، بەڵک ــە خــۆی نیشــان ن ــردەوە ل ــی وا دژک ــوە. مرۆڤ ــراودا چەقی ئاســتێکی دیاریک

چــاالک و خوڵقێنــەرە. ئــەو تەنیــا لــە بەرامبــەر ژینگــەدا دژکــردەوە لەخــۆی نیشــان نــادا، 

ــە پێنــاو ئامانجەکانــی خۆیــدا دەگــۆرێ. ئــەو لەجیاتــی ســازان لــە  بەڵکــو ژینگەکــەی ل

ــێ.  ــە گــەڵ خــۆی دەگونجێن ــی، ژینگەکــەی ل ــەدەری ژینگەی ــەڵ قەزاوق گ

قاســملوو راســت بــەو شــێوەیە هەڵســوکەوتی کــرد. ئــەو چــاوەرێ نەبــوو پێشــرت 

ژینگــە بــە شــێوەیەک بگــۆردرێ کــە بتوانێــت رەخنــە لــە سۆســیالیزمی مەوجــوود 

بگرێــت، چاوەڕێــی گۆرباچــۆڤ نەبــوو کــە سۆســیالیزمی دیموکراتیــک بکاتــە ئامانجــی 

دوارۆژی حیزبەکــەی وهەروەهــا چــاوەرێ ئــەوەش نەبــوو کــە دیموکراســی بێتــە 

ــە نووســینی  ــە چــل ســاڵ ل ــک ب ــا خــود دوای نزی ــی ناوەراســت و ی ناوچــەی رۆژهەالت

ــوو  ــاوەرێ نەب ــەو چ ــت. ئ ــەورە بکرێ ــتی گ ــی ناوەراس ــی رۆژهەاڵت ــازە باس ــەی ت تێزەک
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ــە ســاڵی 2000 ئامانجــی خــۆی بکاتــە  سۆســیالیزمی  کــە سۆسیالیســت ئەنرتناســیۆنال ل

ــە  ــەی ک ــەو چەمکان ــەوێ . ئ ــراوە بک ــەم رێکخ ــوێنی ئ ــەی ش ــا حیزبەک ــک ت دیموکراتی

بــۆ گۆرانــی کۆمەڵگــە پێویســن ئــەو کردنــی بــە کلیلــی رەمــزی ئاواتەکانــی حیزبەکــەی 

ــی  ــوون و بەرەوپێــش بردن ــاو فێرب ــە پێن ــی ل ــی حیزب ــە و رۆتین ــی رۆژان ــڕای خەبات و وێ

حیــزب و کۆمەڵگەکەیــدا تــێ دەکۆشــا. کاتێــک رێکخراوێــک بــوو بــە خاوەنــی رێبــەری 

دەگــۆڕدرێ.  خۆفێرکارەکانــی  مرۆڤــە  رسوشــتی  وەک  رێکخراوەکەیــش  فۆرمــی  وا، 

مرۆڤگەلــی داهێنــەر و خۆفێــرکار، رۆحــی رێکخــراوی خۆفێرکــەرن. مرۆڤــە داهێنــەرەکان 

ژینگــەی بگــۆڕ دەناســن و گۆڕانکارییەکانــی بەردەوامــی ژینگــە لــە پێنــاو ئامانجەکانــی 

رێکخراوەکەیانــدا دەخەنــە گــەڕ. فێربــوون تەنیــا گێڕانــەوە و کۆکردنــەوەی زانیــاری نییــە، 

بەڵکــو بریتییــە لــە گەشــەکردنی تواناییــەکان و  شــارەزابوون لــە چۆنیەتیــی داهێنــان و 

ــە بەرهــەم.  ــی چــاالک و ب ــی رێکخراوێک بنەماکان

 "زانیــاری بــۆ رزگاری"، دروشــمێک بــوو کــە لــە ســەردەمی رێبەریــی دوکتــۆر قاســملوودا 

ــدا  ــی دیموکرات ــاو حیزب ــەش لەن ــدرا و بەوپێی ــەکان دەبین ــە پەروەردەییی ــەر کتێب ــە س ل

ســەرمایەگوزارییەکی زۆر دەکــرا لــە ســەر فێربــوون و خۆفێرکردنــی ئەندامانــی حیــزب، 

فێربوونێــک کــە جیاوازییەکــەی لــە گــەڵ حیزبەکانــی دیکــە لە چۆنیەتیــی فێربوونــدا بوو 

نــەک چــی فێربوونــدا. مرۆڤــی داهێنــەر و خۆفێــرکار لــە کەشــێکی بەردەوامــی فێربووندا 

ــەوە خــۆی  ــوون و زانین ــگای فێرب ــە رێ ــەوە و ل ــر دەکات، تاقــی دەکات ــەو فێ دەژیــت. ئ

دەخولقێنێتــەوە . فێربــوون و داهێنــان ئەرکێکــی پیــرۆزە و ئەمــەش هاندەریەتــی لە کارو 

ــەکان  ــە گۆڕانکاریی ــن چــۆن پێشــوازی ل ــر دەب ــەرەکان فێ ــە داهێن ــدا. مرۆڤ چاالکییەکانی

ــی  ــە مرۆڤ ــدا، ل ــەر گۆڕانکاری ــە بەرامب ــردار ل ــێ وەربگرن.پەرچەک ــان ل ــەن و کەڵکی بک

خۆفێــرکار و داهێنــەر ناوەشــێتەوە. هــەر دیاردەیەکــی نــوێ مرۆڤــی خولیــای فێربــوون 

ناچــار بــە بیرکردنــەوە دەکا و لــە هــەر رووداوێــک شــتێکی تــازە فێــر دەبــێ. 

 پرســگرێکێک کــە ئەمــرۆ لــە بەرامبــەر رێبــەری حیزبــی دیموکراتــدا هەیــە، ئەوەیــە کــە 

چــۆن بتوانــێ لــە پێنــاو پــەروەردە و دروســتکردنی ئەندامگەلێکــی چــاالک و داهێنــەردا 

ــەکردنی  ــژێ. گەش ــەرنجراکێش دابڕێ ــاواز و س ــەتی جی ــا و سیاس ــێ و ئایدی ــگاو بن هەن

ئەندامانــی رێکخــراو و بەرزبوونــەوەی ئاســتی داهێنانیــان، دەبێتــە هــۆی پێشــکەوتن و 
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گەشــەکردنی حیــزب. بــەو شــێوەیە حیزبــی دیموکــرات، لــە حیزبێکــی نەریتییــەوە بــەرەو 

حیزبێکــی نوێخــواز، داهێنــەر و پێشــڕەو هەنــگاو دەنــێ کــە تێیــدا شایستەســاالری کۆدی 

هاوبەشــی بەرەوپێــش بردنــی رێکخراوەکانــی حیزبــی بــێ. 
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فێربوون لە ئەزموون بە واتای مانەوە لە مێژوودا نییە
وتاری 16

ئەزموونــی تــاڵ، بەشــێکی جیانەکــراوە لــە مێــژووی بزاڤــی نەتەوایەتیــی کــورد و نەمــازە 

حیزبــی دیموکراتــی کوردســتانی ئێــران کــە بەهــۆی پێگــەی سیاســی و کۆمەاڵیەتییــەوە، 

هــەرگاڤ لــە هێڵــی پێشــەوەی هێرشــی نەیارانــی گەلــی کــورددا بــووە. لــە دەســتدانی 

ــادق  ــۆر س ــملوو و دوکت ــۆر قاس ــی وەک دوکت ــی بلیمەت ــی رێبەران ــە دوای یەک ــەک ل ی

شــەرەفکەندی، بــووە هــۆی تراومــا و خەســارێکی قووڵــی گشــتی کــە کاری کــردە ســەر 

ــە دەرەوەی  ــەت ل ــزب، تەنان ــی حی ــەی ئەندامان ــتی خەباتگێڕان ــە و هەس ــتی متامن ئاس

واڵتیــش تــا راگەیاندنــی ئاکامــی دادگای میکۆنــۆس لــە 10.4.1997 دا تووشــی لێگــەر و 

ــی حوکمــی  ــە ســەردەمی دوای راگەیاندن ــەت ل ــەدا و تەنان ــوو و لەوماوەی ــش کردب چال

دادگای میکۆنۆســیش زۆربــەی هــەرەزۆری چاالکییــەکان پەرچەکــردار و ریئەکتیــڤ 

بــوون. 

ــەاڵم  ــت. ب ــردووی دەرس وەربگرێ ــی راب ــە ئەزموونەکان ــرکار دەشــێ ل ــراوی خۆفێ رێکخ

ــەدەری  ــتێتەوە. هێنانەبەرباســی لەرادەب ــەوە ببەس ــە ئەزموونەکان ــا خــۆی ب ناشــێ تەنی

ئەزمــوون و دەســتکەوتەکانی رابــردوو، بــە واتــای کاڵفامــی و نەبوونــی پانــە بــۆ داهاتوو. 

رێکخــراوی چــاالک رێکخراوێکــە، کــە زانســت و تێگەیشــتوویی لــە ســەروو ئەزموونــەوە 

دادەنــێ و بــە لێکدانــی زانســت و ئەزمــوون، هەوڵ دەدا زۆرترین دەســکەوت وەدەســت 

ــزب  ــە قازانجــی حی ــرخ و ســنووردارن. ل ــزب زۆر بەن ــی حی ــێ. ســەرچاوە و ئیمکانات بێن

نییــە کــە تەنیــا بــە ئەزموونــە تاڵــەکان و هەڵەکــردن دەرســی ســەرنەکەوتن وەربگــرێ. 
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ئەمجــۆرە دەرســوەرگرتنانە لــە ســەر رێکخــراو زۆر گــران دەکــەون و داهاتــووی حیــزب 

بــەرەو هەڵدێــر و لێکهەڵوەشــان دەبــەن. حیــزب دەشــێ بــە کەڵکوەرگرتــن لــە زانیــاری، 

ــەرکەوتوو  ــژاری س ــۆی ب ــی خ ــران و کادرەکان ــان، الیەنگ ــپۆریی ئەندام ــارەزایی و پس ش

ــاری  ــردووی، بڕی ــی راب ــی ئەزموونەکان ــە لەبەرچاوگرتن ــکات و ب ــاری ب ــوو دی ــۆ داهات ب

گونجــاو و ژیرانــە بــدا. کەڵکوەرگرتــن لــە زانیــاری و شــارەزایی خەڵکانــی دیکــە، رەوتــی 

ــرت  ــی کەم ــی میلل ــی خەبات ــر دەکات و نرخ ــر و خێرات ــزب وردبینانەت ــکەوتنی حی پێش

ــۆی  ــە ه ــارەزا دەبێت ــانی ش ــارەزایی کەس ــوون و ش ــە ئەزم ــن ل ــەوە. کەڵکوەرگرت دەکات

ئــەوەی کــە بڕیــارەکان ریئالیســتانەتر و هاوســاز لــە گــەڵ ئــەو ژینگەیــە بــن کــە حیــزب 

تێــدا چاالکــە. زانســت دەرگاکانــی داهاتوومــان بــۆ دەکاتــەوە و رابــردوو ئەزموونــەکان 

وەبیــر دێننــەوە. کەڵکوەرگرتــن لــەم دووانــە، دەبێتــە هــۆی دەرکردنــی بڕیــاری گونجــاو 

و شــیاو لــە حیزبــدا. 

لــە "کورتەباســیک لــە ســەر سۆســیالیزمی دیموکراتیک" دوکتــۆر قاســملوو بەكەڵکوەرگرتن 

ــی  ــا خەبات ــتان و هەروەه ــووری کوردس ــە باش ــی ل ــی نەتەوایەت ــردووی خەبات ــە راب ل

ــاو کۆمەڵگەیەکــی  ــە پێن ــات ل ــەو ئەنجامــە کــە خەب ــە ئ ــران دەگات ــوودەی ئێ ــی ت حیزب

بەختــەوەر و ســەرکەوتوودا، دەبــێ هــەم خەباتــی نەتەوایەتــی بێــت و هــەم خەباتــی 

کۆمەاڵیەتــی و ئــەو دووانــە پێکــەوە گــرێ دەدات. ئەزموونــی رابــردوو و زانســتی 

ــی  ــەرێگای خەبات ــێ نەخش ــو بتوان ــن تاک ــەو دەبەخش ــوێ ب ــۆبینییەکی ن ــلموو ئاس قاس

ــەر  ــی دەوروب ــوو حیزبەکان ــە هەم ــاواز ل ــران، جی ــتانی ئێ ــی کوردس ــی دیموکرات حیزب

دابرێــژێ و نــرخ و بەهــا سیاســی و ئەخاقییەکانــی حیــزب بکاتــە نــرخ و بەهــای داهاتوو 

ــتاندا.  ــی کوردس ــە رۆژهەاڵت ــوردی ل ــیۆنالیزمی ک ــەفیی ناس ــەی فەلس و بناغ

رێکخــراوی خۆفێــرکار لــە ناوخۆیــدا بــە دوای ســەرچاوەی کێشــەکاندا دەگــەڕێ. زۆرجــار 

کاتێــک رەخنەیــەک لــە سیاســەت یــان بڕیارێکــی حیزبــی دەگیــرێ یــا خــود لــە پێوەنــدی 

لــە گــەڵ کێشــە و پرســەکانی ناوخۆیــی حیزبــدا گفتوگۆیــەک دەکــرێ، رەخنەگرەکــە بــە 

ســاویلکە یــا فریوخــواردوو لــە کەســانی دەزانرێ. رسوشــتی مــرۆڤ وایە کە بــە زۆری پێی 
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خۆشــە هــۆی کێشــە و شکســتەکانی خــۆی بــە فاکتەرگەلــی کۆنرتۆڵنەکــراوی دەرەکییــەوە 

ببەســتێتەوە و ســەرکەوتنەکانیش بــە ئەنجامــی چاالکــی و سیاســەتی حەکیامنــەی خــۆی 

بزانــێ. ئــەم جــۆرە بۆچوونــە دەبێتــە هــۆی ئــەوەی کــە مــرۆڤ لــە دەرەوەی خــۆی دوای 

هــۆی کەموکورتییــەکان بگــەڕێ و خــۆی دوور بزانــێ لــە کەموکورتی. کەســی وا هیچ کات 

بەدروســتی توانایــی و خاڵــە الوازەکانــی خــۆی پــێ لێــک نادرێنــەوە و لــە ئەنجامــدا نابێتە 

ــییەوە  ــەو نەخۆش ــە دەســت ئ ــار ب ــش زۆرج ــی دیموکراتی کەســێکی ســەرکەوتوو. حیزب

دەناڵێنــێ و زۆر جــار کێشــەکان بــە فاکتەرگەلــی دەرەوەی دەســەاڵتی خــۆی و حیزبــەوە 

دەبەســتنەوە و بەرپرســان لــە بەرامبــەر کەموکورتییەکانــدا خۆیــان بــە بەرپرســیار نازانــن. 

ــە دوای ســەرچاوەی کێشــە و  ــاو خــودی حیزبدا،ب ــە ن ــە هیچــکات ل ئەمــەش وا دەکا ک

ــەوە.  ــک نەدەن ــتی لێ ــە دروس ــزب ب ــی حی ــرس و الوازییەکان ــەون و پ ــتەکان نەک شکس

ــوو  ــە هەم ــەوەی ســەرچاوەی کێشــەکان بەرل ــۆ دۆزین ــرکار دەشــێ، ب رێکخــراوی خۆفێ

شــتێ، بــە بــێ دەمارگــرژی، لــە هۆکارگەلــی ناوخۆیــی بکۆڵێتــەوە. لــە رەوشــێکی 

وادایــە کــە حیــزب خاڵــە الوازەکانــی خــۆی دەبینێتــەوە و لــە هەوڵــی چارەســەرکردنیاندا 

ــە  ــکات ل ــێ، هیچ ــۆی نەبین ــی خ ــە الوازەکان ــی و خاڵ ــراو کەموکورت ــەر رێکخ ــێ. گ دەب

ــت، دە و  ــی هەش ــی کۆنگرەکان ــە ئەزموون ــو ل ــێ. هەروەک ــر ناب ــردوو فێ ــی راب ئەزموون

ســێزدەی حیزبــی دیموکراتــدا دەردەکەوێ،رێبەرایەتیــی ئێســتای حیزبــی دیموکــرات لــە 

ــی  ــەی ناوەندی ــی کۆمیت ــووە. راپۆرت ــی وەرگرت ــن ئەزموون ــردوو، کەمرتی شکســتەکانی راب

ــەو  ــدا ئ ــەڵ کێشــە ناوخۆییەکان ــە گ ــدی ل ــە پێوەن ــۆ کۆنگــرەی چواردەهــەم ل ــزب ب حی

ــدی  ــە پێوەن ــە ل ــە ک ــر نیی ــدە بوێ ــزب، ئەوەن ــی حی راســتییە دەســەملێنێ کــە رێبەرایەتی

لــە گــەڵ کێشــە ناوخۆییەکانــدا ســەیری خــۆی بــکات.  کاتێــک رێکخــراو کێشــەکان بــە 

هۆگەلــی دەرەکــی یــان الوەکییــەوە دەبەســتێتەوە، مانــای وایــە کــە کێشــەیەک نابینــێ 

تــا لــە هەوڵــی چارەســەرکردنیدا بــێ و هانــدەر و هۆیەکیــش بــۆ  فێربــوون بــەدی نــاکا. 

حیزبێــک کــە گۆڕانکارییەکانــی نــاو کۆمەڵگــە، نــەوەکان، پرســە کۆمەاڵیەتــی نەبینــێ و 

هــەروا بــە زمانــی رابــردوو قســە بــکات و نەتوانــێ لــە هــۆی شکســتەکانی پێوەندیــدار 

ــاتی  ــەوەی کارەس ــەت یادکردن ــەکان و تەنان ــی هەڵبژاردن ــە کات ــی ل ــۆڕی سیاس ــە مان ب

رێبەرانــی شــەهید ئەزموونــی پێویســت وەربگــرێ،  هیچــکات فێــر نابــێ. چونکــە 
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ــارە  ــەوە. دی ــێ دراســتی بکات ــدا نابین ــە سیاســەتەکانی خۆی ــەک ل هیچــکات کەموکورتیی

کاتێــک کــە بــاس لــە حیــزب دەکەیــن، مەبەســتامن کاروبــاری بەرێوەبــەری و شــێوازی 

ــەکاندا.  ــرس و کێش ــەڵ پ ــە گ ــە ل ــوکەوتی رێبەرایەتیی هەڵس
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گەشەکردنی کاری تیمی دەبێتە هۆی فێربوونی گشتی
وتاری 17

ــێ:  ــتانی ئێران،دەڵ ــی کوردس ــی دیموکرات ــۆی حیزب ــڕەوی نێوخ ــی پێ ــادەی حەوتەم  م

ــە،  ــۆرگان بەکۆمەڵ ــن ئ ــا خوارتری ــەوە ت ــن ئۆرگان ــە بەرزتری ــار ل ــان و بڕی ــتنی پ "داڕش

تاکــڕەوی و ســەرەڕۆیی لــە نــاو حیزبــدا جێگایــان نیــە". ئــەم بەنــدەی پێــڕەوی ناوخــۆی 

حــدکا، لەراســتیدا رێبەرایەتیــی ئــەو حیزبــە ئەرکــدار دەکات بــە پەروەردەکردنــی کاری 

تیمــی و گرووپــی و پێکهێنانــی فەرهەنگــی گرووپــی. رێکخــراوی خۆفێــرکار، فێربوونــی 

ــان دەدات.  ــە ه ــێوە فێربوون ــەو ش ــۆ ئ ــان ب ــان دەکات و ئەندام ــی ئاس ــی و تیم گرووپ

ــی  ــۆگ و گفتگــۆ فێربوون ــە شــێوازەکانی دیال ــن ل ــە کەڵکوەرگرت ــرکار ب رێکخــراوی خۆفێ

گرووپــی لــە نــاو رێکخــراودا گەشــە پــێ دەدات. لــە وەهــا ڕێکخراوێکــدا ئەندامــان دەبــێ 

فێــر بکرێــن کــە چاالکیــی ئــەوان وەک گــرووپ یــان تیمێک،لــە چاالکیــی یــەک یەکــی 

ئــەوان کاریگەرتــرە. گرووپــە هــاوکار و هاوئاهەنگــەکان پێکــەوە فێــری کاری بەکۆمــەڵ 

دەبــن و فێربوونــی ئــەوان هێزێکــی زۆر بــە گەشــەکردن و پێشــڤەچوونی رێکخراوەکــە 

دەبەخشــێ. بــاس وگفتگــۆ دەبێتــە هــۆی ئــەوەی کــە ئەندامــان لــە بیروبۆچوونــی یەکــرت 

ــێ و  ــک دێن ــدا پێ ــی حیزب ــوان ئەندامان ــە نێ ــەش ل ــی هاوب ــۆگ زمان ــن. دیال ــاگادار ب ئ

ــان. هەروەهــا بــاس وگفتگــۆوا دەکا کــە  دەبێتــە هــۆی کەمبوونــەوەی جیاوازیــی نێوانی

ــی  ــر بکــرێ و پێوەندی ــدا ئاڵووێ ــە نێوانیان ــان ل ــی ئەندام ــوون، شــارەزایی و زانیاری ئەزم

نێوانیــان قووڵــرت و بەهێزتــر بــێ. بــۆ ئــەوەی دیالــۆگ بەئــاکام بــگات، دەشــێ، ئەندامــان 

ــن.  ــەکان ب ــداریی دیالۆگ ــراوەوە بەش ــی ک ــە بیرێک ــەدەن و ب ــە ن ــش وەخت ــاری پێ بڕی
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ئەمــەش بــە واتــای دەســتهەڵگرتن نییــە لــە رای خۆیــان، بەڵکــو دەشــێ ئــاگاداری بیروڕای 

خۆیــان بــن وبتوانــن کــە دەربڕینــی بیروبۆچوونــی خۆیانــدا پەلــە نەکــەن. لــەو کاتــەدا 

ئەندامــان ناشــێ دەرهــەق بــە بیروبۆچوونــی خۆیــان حەساســیەتیان نیشــان بــدەن وپێــی 

لــە ســەر بگــرن. بەڵکــو لــە کەشــێکی ئارامدایــە کــە بیــروڕاکان ئاڵوگۆریــان بەســەر دادێ. 

قازانجێکــی دیکــەی ئەوجــۆرە گفتگۆیانــە جــۆری بۆچوونــی ئەندامــان بەرامبــەر یەکــرتە. 

لــە کۆبوونەوەیەکــدا کــە بەرپــرس و ئەندامــان تێــدا بەشــدارن، ئیــدی لــە کاتــی 

دەربڕینــی راوبۆچوونەکانــدا، بەرپــرس و ســەرجەم بەشــدارانی  گفتوگــۆکان وەک یــەک 

و هــاوڕێ و هــاوکاری یەکــرتن . مــرۆڤ لەگــەڵ هــاوکار و هاورێــی خــۆی زۆر راحەتــرت و 

ئاســانرت دەکەوێتــە دیالۆگــەوە تاکــو لــە گــەڵ بەرپــرس یــان کەســانی ژێردەســتی خــۆی. 

ئــەو پرســانە لەوانەیــە زۆر ســادە و ســاکار بێنــە بەرچــاو، بــەاڵم بەکــردەوە زۆر ســەخت 

ــاواز  ــە ئاســتی جی ــان ل ــەکان خۆی ــی زۆر دەکات، چونکــە مرۆڤ ــە ر اهێنان و پێویســتی ب

هەســت دەبینــن و ئــەو نایەکســانییە لــە رووی پلــەی تەشــکیاتی و بەرپرســایەتییەوە، 

ــە رادەبــەدەر و لەوانەیــە تــرس  ــدا پێــک دێنــێ. حورمەتــی ل ــە پێوەندییەکان تەنگــەژە ل

لــە بەرپــرس ببێتــە هــۆی ئــەوەی کــە ئەندامــی ســادە نەتوانــێ ،بــە شــێوەیەکی ئــازاد و 

بــێ تــرس بیــروڕای خــۆی دەربــربێ. بــەاڵم بــۆ ئــەوەی کــە گفتوگــۆکان بــە ئــاکام بگــەن  

ــێ ســەرۆکایەتیی  ــدا نەســووڕێتەوە، کەســێک دەب ــە بازنەیەک ــە هــەروا ل و کۆبوونەوەک

کۆبوونەوەکــە بــکات. مــرۆڤ پێــی خۆشــە لــە ســەر ئــەو شــتەی کــە دەزانــێ بــدوێ و 

ئەمــەش خاڵێکــی ئەرێنییــە، بــەاڵم گــەر ئــەو شــتەی کــە دەیانهــەوێ باســی بکــەن لــە 

ــۆی الی دەدات و  ــگای خ ــە رێ ــە ل ــت، کۆبوونەوەک ــەوە بێ ــی کۆبوون دەرەوەی ئامانج

ئەرکــی بەرێوەبــەری کۆبوونەوەیــە کــە بەشــداران بــەرەو بابەتــی ســەرەکیی کۆبوونــەوە 

رێنوێنــی بــکات. دەشــێ رێــش نــەدرێ  باســەکان بوەســن و هــەوڵ بــدرێ کــە کۆبوونەوە 

بەدەســکەوت بــێ. 

ــی  ــێ بەش ــات(. دەمەتەق ــکردنە )دیب ــەوە باس ــەری پێک ــوون هون ــەی فێرب ــی دیک بەش

پێویســت و تەواوکــەرەوەی دیالۆگــی رێکخراوەییــە. لــە باســکردندا بیروبۆچوونــی جیــاواز 

پێشــکەش دەکــرێ و هەرکەســێک داکۆکــی لــە بیروبۆچوونــی خــۆی دەکات. 

رێکخــراوی خۆفێــرکار دەشــێ لــە گفتگــۆ و باســکردنی نێــوان ئەندامانــی کەڵــک 
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ــێ  ــە پ ــراودا گەش ــاو رێکخ ــی لەن ــی کاری گرووپ ــەدا فێربوون ــەو رێگای ــت و ل وەربگرێ

بــدات. ئــەوکارە دەشــێ بــە رێکوپێکــی و بــە شــێوەی بــەردەوام لــە نــاو رێکخراوەکــەدا 

بکــرێ، بــۆ ئــەوەی کــە تێگەیشــتنی قووڵــرت لــە نــاو رێکخــراودا پێــک بێــت و گرووپــەکان 

ئــاگادار، رەخنەگــر و وریــا پــەروەردە بکرێــن. ئــەو گرووپانــەی کــە پێکــەوە رێکخــراوی 

ــرکار ســاز دەکــەن.  خۆفێ

ــەی  ــە کای ــملوو، هێنان ــۆر قاس ــی دوکت ــۆدی رێبەرایەتی ــانازییەکانی مێت ــە ش ــک ل یەکێ

ئەوجــۆرە باســانە و وەدیهێنانــی بنەماکانــی رێکخــراوی خۆفێــرکار بــوو. لــە نــاو حیزبــدا 

لــە کۆبوونــەوە و باســەکاندا، هیــچ باســێک مــادام لــە چوارچێــوەی ســنووری پاراســتنی 

حورمەتــی مرۆڤــدا بایــێ، ئــازاد بــوو لەومــا حیزبــی دیموکــرات لــە جیاتــی ئــەوەی لــە 

کۆبوونەوەکانــی خۆیــدا بــاس لــە ئایدیۆلۆژییەکــی تایبــەت بــکات، بــاس لــە ئایدێالەکانــی 

پێوەندیــدار بــە خەبــات، جڤــاک و دوارۆژی دەکــرد. ئــەم باســانە بەتایبــەت لــە 

ــی  ــدرێ و نەریتێک ــدا دەبین ــی حیزب ــدی و کۆنگرەکان ــەی ناوەن ــی کۆمیت کۆبوونەوەکان

ــە.  ئەرێنیش
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خوڵقاندنی ئاسۆی هاوبەش
 هێز دەداتە چاالکیی گشتی رێکخراوە

وتاری 18 

یەکێــک لــەو کارانــەی کــە دوکتــۆر قاســملوو لــە حیزبــی دێموکراتــدا دای هێنــا، 

ــاری و  ــوون، زانی ــتی ئەزم ــی ئاس ــە پێ ــەی کادر ب ــوو. پل ــی ب ــەی کادرێت ــی پل دیاریکردن

ــرێ.  ــاری دەک ــدا دی ــتانی ئێران ــی کوردس ــی دیموکرات ــاو حیزب ــە ن ــایەتییەکەی ل بەرپرس

ئەمــەش بەرهەمــی کولتــووری رێکخــراوی خۆفێــرکارە کــە هانــدەری ئەندامانــی خۆیەتــی 

بــۆ بەرزکردنــەوەی ئاســتی ئامانجــی تاکەکەســی و رێکخراوەیــی. بەپێــی مــادەی 

ــەوەی  ــدام "بەرزکردن ــی ئەن ــە ئەرکەکان ــک ل ــدکا، یەکێ ــۆی ح ــڕەوی ناوخ ــی پێ چوارەم

ــە.  ــەی کۆمەاڵیەتی"ی ــی و پێگ ــاری و سیاس ــتی زانی ئاس

ــە پێویســتیی  ــاس ل ــرکار کــرا، ب ــە رێکخــراوی خۆفێ ــاس ل ــە بەشــەکانی پێشــوودا کــە ب ل

ئەندامــی داهێنــەر، شــارەزا و گرووپــە خۆفێــرکارەکان وەک پێویســتی گرنگــی رێکخــراو 

کــرا. داخــوا ئــەو مرۆڤــە داهێنــەر و گرووپــە شــارەزاکان چــۆن دەتوانــن لــە چوارچێــوەی 

رێکخراوێکــی خۆفێــرکاردا کار بکــەن؟ داخــوا ناشــێ رێگایــەک بدۆزرێتــەوە بــۆ ئــەوەی 

مــرۆڤ و رێکخــراو بــن بــە یــەک و لــە قاڵبــی رێکخــراوی فێرکاریــدا کــۆ ببنــەوە. پێــڕەوی 

ناوخۆیــی حــدکا لــە ئەرکــی ئەنــدام بــە "پاراســن و گەشــەپێدانی یەکیەتیــی سیاســی و 

تەشــکیاتیی حیــزب" دەزانــێ. رێکخــراوی خۆفێــرکار ناتوانێــت پێــک بێــت، گــەر بێــت و 

ئامانجــی مرۆڤــە داهێنــەر و زانیــاری خوڵقێنــەکان لــە گــەڵ ئامانجەکانــی رێکخراوەکــە 

وێــک نەکــەون. لــەو وێککەوتنــە و هاوئامانجییــەدا گەشــەکردن و فێربــوون پێــک دێ. 
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ــێ  ــەاڵم بەب ــە دەکات. ب ــەی گەش ــی رێبەرایەتییەک ــە هەوڵەکان ــرکار ب ــراوی خۆفێ رێکخ

هــاوکاری و هاوڕێتیــی ئەندامانــی لێهاتــوو هیــچ رێبەرێــک توانــای ئــەوەی نابــێ، بەتەنیــا 

رێکخراوەکــە گەشــە پــێ بــدات و بەرەوپێشــی بــەرێ. بــە واتایەکــی دیکــە رێکخــراوی 

خۆفێــرکار دەبــێ، ئاســۆی هاوبــەش و تێگەیشــتنی هاوبــەش لــە نــاو ئەندامانــی 

خۆیــدا گەشــە پــێ بــدات بــۆ ئــەوەی ببــێ بــە رێکخراوێکــی خۆفێــرکار. هاوئاســۆیی و 

ــۆرگان  ــدام، ئ ــی ئەن ــە رێکخــراو دەبەخشــێ و ئامانجەکان ــز ب ــەش هێ تێگەیشــتنی هاوب

و تەواوەتــی حیــزب یەکگرتــوو دەکات و ئەنــدام کاتێــک دەتوانــێ لــە پێنــاو یەکیەتیــی 

سیاســی و تەشــكیاتیی حیزبەکەیــدا چــاالک بــێ.

ــی  ــی ماف ــێ لەبەرچاوگرتن ــە ب ــەدا ب ــاو رێکخراوەک ــە ن ــەش ل ــۆی هاوب ــی و ئاس هاودڵ

یەکســانی هەمــوو ئەندامــان و رەچاوکردنــی "یــەک دیســیپلین" کــە لــە پێــڕەوی 

ــەکانی  ــژووی کێش ــی مێ ــە بەدرێژای ــک ک ــتەمە. بەندێ ــی ئەس ــووە، کارێک ــۆدا هات ناوخ

ناوخــۆی حیــزب بــە ئەســتەم جێبەجــێ کــراوە و تەنیــا دژی کەمایەتییــەکان و جیابیرانــی 

ناوحیزبــدا بــووە. لــە کاتــی رەچاوکردنــی یەکســانیی هەڵســوکەوت لــە نێــوان ئەندامانــی 

حیزبیــدا، ئــەو هاودڵییــە دیســیپلینی حیزبــی و چاالکــی هاوبــەش و یەکگرتــوو لــە پێنــاو 

ئامانجەکانیــدا بەهێــز دەکا. لــە کاتێکــی وادایــە کــە ئەندامــان دەتوانــن هەموویــان تەنیــا 

ــەو  ــزب و ئ ــە حی ــێ ل ــیان هەب ــی هاوبەش ــەوە و دیمەنێک ــج بکەن ــەک ئامان ــە ی ــر ل بی

ــان دەســپێرێ. ئەرکانــەی کــە حیــزب پێی

هاودڵــی یــان ئــەوەی لــە ئەدەبیاتــی حیزبــی دیموکراتــدا بــە یەکریــزی نــاو دەبــردرێ، 

ــدەر و  ــە هان ــە دەبێت ــەو یەکریزیی ــە ئ ــرکارە. چونک ــراوەی خۆفێ ــتی کاری ریکخ پێویس

ــە مــاوەی بیســت  پێشــخەری رەوتــی فێربــوون و وەدیهاتنــی ئامانجەکانــی حیزبیــش. ل

ســاڵی رابــردوودا – رەنگــە بەهــۆی ژینگەیــەک کــە بەســەر رێبەرایەتیــی حیزبــی 

ــە  ــرکار ل ــدی رێکخــراوی خۆفێ ــی شــوێنی چان دیموکــرات ســەپێرناوە – چاندێکــی نەریت

ــوون لەســەر  ــووە. لەوەهــا ژینگەیەکــی نەریتیــی رێکخراوەکــەدا، فێرب ــدا گرت ــاو حیزب ن

بنەمــای دژکردەوەیــە. ئەندامــان پێویســتییەک نابینــن بــۆ هاودڵــی لــە فێربوونــدا. 

ــۆی  ــەاڵم بەه ــن. ب ــن، فێردەب ــان دەڵێ ــەکان پێی ــاح و الیەن ــە جین ــەوەی ک ــان ئ ئەندام

ــە رێکخراوەکــەدا مســۆگەر نابــێ و ســەرەرای  نەبوونــی یەکریزیــی فێربوونــی گشــتی ل
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ــێوەی  ــە بەش ــان ک ــان هەنگاوەکانی ــارەزایی زۆری ئەندام ــی و ش ــڕوا و توانای ــی ب بوون

ــێ، پێویســتییەکانی فێربوونــی گشــتی و پەرەپێدانــی  ــە یەکــە ناتوان ــڕاو و دوور ل لێکداب

ــکات. ــەراورد ب ــزب ب ــی حی ــی ئامانجەکان ــاو وەدیهێنان ــە پێن ــان ل کارو چاالکییەکانی

هاودڵــی، یەکریــزی و هاوئاســۆیی تەنیــا بۆچوونێکــی تایبــەت بــە یــەک کــەس و 

گرووپێکــی تایبــەت نییــە، بەڵکــو دەبــێ ببێتــە بۆچوونێکــی گشــتی و هەمــوو ئەندامــان 

ــتییە  ــەڵ و گش ــی بەکۆم ــەوە. ئەرکێک ــۆ بکات ــۆی ک ــەدەوری خ ــزب ل ــی حی و الیەنگران

کــە هەمــوو ئەندامــان بڕوایــان پێیــە و بۆچــوون و سیاســەتە گشــتییەکانی حیــزب وەک 

بۆچــوون و ئامانجــی خۆیــان دەبینــن. یەکریــزی و یــەک ئاســۆیی لەوانەیــە رووبــە ناوخــۆ 

ــۆ  ــی ب ــی و هاوخەبات ــەدەرەوە، وەک یەکیەت ــزی رووب ــێ. یەکری ــە دەرەوە ب ــان روو ب ی

ســەرکەوتن بەســەر دوژمــن و نەیــار و رکەبــەری هاوبــەش و بەرەورووبوونــەوە لــە گــەڵ 

مەترســییەکی جیــدی بەرامبــەر بــە حیــزب، دەکــرێ ناودێــر بکــرێ و هاودڵــی ناوخۆییــش 

بریتییــە لــە وێکگەیشــن و یەکریزیــی رێکخراوەیــی بــۆ بەرزکردنــەوەی ورەی کاری 

ــە ئامانجــە ناوخۆییەکانــی حیــزب.  ــۆ گەیشــن ب هاوبــەش و بەکۆمــەڵ ب

ــی  ــزی و هاودڵی ــی یەکڕی ــە وەدیهاتن ــدا هــۆی ســەرەکییە ل ــە حیزب ــەری کاریگــەر ل رێب

لــە نــاو ئەندامانــدا. رێبەرانــی ســەرکەوتوو کەســانێکن کــە بتوانــن کەســانی جۆراوجــۆر 

لــە ژێــر یــەک ئــااڵی هاوبەشــی ئەندێشــەیی و بیروباوەرێکــی هاوبەشــدا کــۆ بکەنــەوە 

و ئــەو تێگەیشــتنە پێــک بێنــن کــە بوونــی  بیــرورا جیــاواز لــە نــاو حیزبــدا کێشــەیەکی 

بچووکــە و ئــەوەی کــە بایەخــی هەیــە بوونــی هەســت و ئامانجــی هاوبەشــە. رێکخــراوی 

ــرکار  ــەر و خۆفێ ــە کەســانی شــارەزا، داهێن ــەر ل ــێ گ ــێ، ســەرکەوتوو ب ــرکار ناتوان خۆفێ

ــک وەرنەگــرێ.  ــی کەڵ ــزی و هاوخەبات ــاو یەکری ــە پێن ــی چــاالک ل و گــرووپ و تیمەکان

ئولگــوو و رەوشــتی ئەخاقــی و کــردەوەی رێبــەران لە چوارچێــوەی بایەخەکانــدا رێبەران 

رۆڵیکــی گرنــگ دەگێــرن لــە پێکهێنانــی یەکریــزی و کەشــی تەندروســتیی رێکخراوکــەەدا. 

ــک دێ و  ــەکاندا پێ ــا هاوبەش ــوەی بەه ــە چوارچی ــان ل ــۆیی ئەندام ــزی و هاوئاس یەکری

ــەکردن و  ــە گەش ــوێندانەرە ل ــزب ش ــەاڵتدارانی حی ــوکەوتی دەس ــەکان و هەڵس بۆچوون

پێشــڤەچوونی ئــەو بەهایانــەدا.

ــی ئاســۆی  ــی هەڵبژاردن ــەت و تەناهی ــی ئەمنی ــەدا بوون ــەو پێوەندیی ــگ ل خاڵێکــی گرن
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ــان  ــزب ی ــتییەکانی حی ــەتە گش ــە سیاس ــەن ک ــت بک ــان هەس ــەر ئەندام ــە. گ هاوبەش

ئــەوەی لــە ئەدەبیاتــی حیزبــدا پێــی دەوتــرێ یەکیەتیــی سیاســی و تەشــكیاتیی حیــزب، 

کارێکــی "ئیجبــاری" و بــەزۆر بــێ و ئەندامــان و رێکخراوەکانــی حیــزب مەجالیــان نەبــێ 

بــۆ بەشــداری لــە پێکهێنانــی ئاســۆ و تێگەیشــتنی هاوبــەش، هاودڵــی و یەکریــزی حیزبــی 

پێــک نایــەت و ئەمــەش دەبێتــە هــۆی خێرابوونــی هێــزی دوورکەوتنــەوە لــە حیــزب و 

حیــزب لــە گەشەســەندن و پێشــکەوتن دەوەســتێتەوە.

یەکریــزی و هاوئاســۆیی لــە نــاو رێکخــرادا بــە واتــای ئــەوە نییــە کــە ئەندامەکان دەســت 

ــڕن و  ــان رابگ ــی خۆی ــن بۆچوون ــو، دەتوان ــرن، بەڵک ــان هەڵبگ ــی خۆی ــە  بیروبۆچوون ل

لــە رێــگای بۆچوونەکانیانــەوە، بیــر لــە ئامانجــی گشــتی بکەنــەوە و باوەڕیــان پــێ بــێ. 

چونکــە کاتێــک ئامانــج و خەونــەکان هاوبــەش بــن، ئامانجگەلــی کورتخایــەن و جیاوازیی 

بیــرورا ناتوانــن، رێ لــە هــاوکاری و یەکریزیــی حیــزب بگــرن. 

ــەوڵ  ــێ ه ــێ، دەش ــملوو دەزان ــیپەکانی قاس ــری پرنس ــۆی میراتگ ــە خ ــدا ک ــە حیزبێک ل

بــدرێ، تایبەمتەندیــی هۆلۆگــرام )Hologram( لــە پێوەنــدی لــە گــەڵ هاوئاســۆیی پێــک 

بهێنــدرێ. واتــە، بیروبۆچوونــی ئەندامــان لــە روانگــەی گشــتیی حیزبــدا جــێ بکاتــەوە و 

سیاســەتە گشــتییەکانی حیــزب رەنگدانــەوەی بیروبۆچوونــی ئەندامانیــش بــن. هۆلۆگــرام 

ــێوەیەک  ــار دەکات، بەش ــوور تۆم ــەپۆڵی ن ــێوەی ش ــە ش ــەکان ب ــە زانیاریی ــە ک پەڕەیەک

کــە تــەواوەت لــە هەمــوو بەشــەکانی پەڕەکــەدا دەبینــدرێ. بــەو واتایــە کــە گــەر بێــت 

و پــەڕە )زینــگ(ی هۆلۆگرامەکــە بشــکێت و پارچەپارچــە بێــت هــەر پارچەیــەک وەک 

ئەوەیــە کــە هەمــوو زانیارییەکانــی تێــدا تۆمــار کرابێــت و دەکرێــت هەمــوو زانیاریگەلی 

تۆمارکــراو لــە رێ یــەک پارچەوە،دیســان تۆمــار بکرێنــەوە. 

ــی گشــتیدا  ــاو بیروبۆچوون ــە ن ــە رێکخــراوی خۆفێرکاریشــدا هــەر ئەندامێــک خــۆی ل ل

ــەوە  ــتییەکانی حیزب ــەتە گش ــڵ و سیاس ــە هێ ــدراوی ب ــێوەیە گرێ ــەو ش ــەوە و ب دەبینێت

ــە گــەڵ ئامانجەکانــی  ــر دەبــێ. هاوتەریببوونــی ئامانــج و خەونەکانــی ئەندامــان ل زیات

ــە  ــەش ل ــی هاوب ــەخ و بەهاکان ــەش و خــاوەن بای ــڕوای هاوب ــە هــۆی ب ــزب و دەبێت حی

ــی  ــری رێکخراوێک ــە و فیک ــەرەکیی ئەندێش ــتوونگەلی س ــە س ــەش ل ــە ئەم ــدا ک حیزب

ــزب  ــێ وحی ــزی زۆر ناخایەن ــڵە یەکری ــەو ئەس ــێ ئ ــە. بەب ــت خوڵقێن ــرکار و زانس خۆفێ
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ناتوانــێ نــە لــە رابــردوو دەرس وەربگــرێ و نــە هەنگاویــش بــەرەو داهاتــوو هەڵبگــرێ. 

ــە  ــدا رۆژ ب ــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان ــدن و ت ــەدەی راگەیان ــە س ــە ل ــدا ک ــە کۆمەڵگەیەک ل

رۆژ بــە ســەر بەشــی جیــاواز دابــەش دەبــێ و پلۆرالیــزم رەهەنــدی نــوێ دەدۆزێتــەوە. 

حیــزب کاتێــک ســەرکەوتوو دەبــێ کــە ئەندامــان، الیەنگــران، کادر و رێبەرانــی حیــزب 

ــن و  ــەک جەســتە ب ــی هاوبەشــدا وەک ئەندامــی ی ــوەی بەهــا و ئامانجگەل ــە چوارچێ ل

ــات بکــەن. ــەش خەب ــەرەو ئاســۆی هاوب پێکــەوە ب

 



قاسملوو، مانیفێستی سیامی مرۆڤانەی رێبەری

9٥

قاسملوو و کولتووری رێکخراوەیی
 لەناو حیزبی دێموکراتدا  

وتاری19

لــە هەڵســوکەوتی  تێگەیشــن  بابەتەکانــی  گرینگرتیــن  لــە  یەکێــک  كاریگــەری     

ــەدان کــە کاریگــەری باســی هەرەگرنــگ  ــەو بڕوای ــەری ل ــە. شــارەزایانی رێب رێکخراوەیی

ــتی  ــی ئاس ــێ دیاریکردن ــە ب ــی ب ــۆی رێکخراوەی ــە و ئاس ــەوەی رێکخراوەییی ــە لێکدان ل

ــی  ــی دیموکرات ــی وەک حیزب ــی نەتەوایەتی ــە حیزبێک ــەری ل ــە. رێب ــەری، زەحمەت کاریگ

ــواز،  ــی گۆڕانکاریخ ــۆڕ و رێبەران ــی ئاڵوگ ــۆ پێکهێنان ــە ب ــدا، پێگەیەک ــتانی ئێران کوردس

ــن. شکســت و الوازی  ــی دیموکرات ــە چەشــنی حیزب ــی ل ــن ســەرچاوەی حیزبێک گرنگرتی

ــا رادەیەکــی زۆر  بــە الوازی و لێنەهاتوویــی رێبەرایەتیــی  هــەر رێکخراوێــک دەکــرێ ت

ئــەوان  کاریگەریــی  رێبــەران هــۆکاری  تایبەمتەندیــی  تەنیــا  دابــرنێ.  رێکخراوەکــە 

ــەر و هەروەهــا  ــان رێب ــی و هەڵســوکەوتی الیەنگرانی ــی ژینگەی ــە، بەڵکــو هۆکارگەل نیی

ئاســتی  بەرزکردنــەوەی  لــە  رێکخراوەکــەش  ســەردەمی  تایبەتــی  پێویســتییەکانی 

کاریگەریــی ئەوانــدا یارمەتیــدەرن. 

ئــەوەی کــە لــە پێوەنــدی لــە گــەڵ دوکتــۆر قاســملوودا دەکــرێ بــە کورتــی بــاس بکــرێ 

ــەکردنی  ــواری گەش ــە ب ــوو ل ــوێندانەر ب ــی ش ــملوو رێبەرێک ــۆر قاس ــە دوکت ــە ک ئەوەی

شــانازیکردنی  بــە  هەســت  و  هانــدەری  رێکخراوەییــدا،  کولتــووری  و  فەرهەنــگ 

ئەندامــان، دەروەســتی رێکخراوەیــی و  پێوەندییەکانــی رێکخراوەیــدا. بەهــۆی ئــەوەی 

ــدا کــە چاالکیــی  ــی نیوەنهێنی ــە ســەردەمی خەبات کــە ئەندامــان و کادرەکانــی حیــزب ل
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چەکــداری راوەســتاوە، چاالکــی دەنوێنــن، وەک رێبەرانــی خۆجێــی نــاو کۆمەڵگــەکان و 

دەبــێ بــە پێــێ کولتــووری رێکخراوەیــی و هــەروەک لــە پێــڕەوی ناوخۆیــی حیزبیشــدا  

ــە  ــتی ب ــەش پێویس ــەوە. ئەم ــەرز بکەن ــان ب ــی خۆی ــەی کۆمەاڵیەت ــێ پل ــووە دەب هات

ــان دەدا. ــدا نیش ــتەکانی حیزب ــوو ئاس ــە هەم ــی ل ــووری رێکخراوەی ــەروەردەی کولت پ

ــوە،  ــەوە بینی ــردوودا، ئاڵوگــۆری زۆری بەخۆی ــە بیســت و پێنــج ســاڵی راب   کوردســتان ل

کۆمەڵگــەی کــوردی ئەمــرۆ لــە گــەڵ کۆمەڵگــەی 25 ســاڵ لەمەوبــەر جیاوازییەکــی زۆری 

ــە رووی کولتــووری، ئاســتی خوێنــدن و نووســین، جــۆری پیشــە، ئابــووری، پێوەنــدی،  ل

هەڵســوکەوت، پێویســتی، بایــەخ و بەهــاوە هەیــە. بەپێــی ئــەوەش دەشــێ فەرهەنگــی 

ــج ســاڵ  ــە هــی بیســت و پێن ــێ ل ــاواز ب ــی دیموکــرات جی ــی ئەمــرۆی حیزب رێکخراوەی

لەمەوبــەر. بــە بڕوای کامــرۆن کویــن )Cameron K. S Quinn( فەرهەنگی رێکخراوەیی 

بــەش و کۆمپۆنێنتەکانــی فەرهەنگــی رێکخراوەیــی بریتیــن لــە: منوونــەی بەرێوەبــەری، 

رێکخراوەکــە، سیســتەمی خەاڵتکــردن،  ناوخۆیــی  کەشــی  ســرتاتێژییەکان،  بەرنامــە 

رێبــەری و بایەخــە بناغەییەکانــی رێکخــراو. بــۆ ئــەوەی رێکخراوێــک بگــۆردرێ، دەشــێ 

ــال و ئاســۆی دوارۆژی  ــوەی ئایدی ــە چوارچێ ــەوە و ل ــک بدرێن ــەوردی لێ ــەو بەشــانە ب ئ

ــە هەڵبســەنگێرنێن.  رێکخراوەک

کولتــووری رێکخراوەیــی، گرینگرتیــن هــۆکاری بەرزبوونــەوەی ئاســتی رەزامەندیــی 

ئەندامانــە لــە رێکخــراو و رێبەرییەکــەی. پێداگــری لــە ســەر رۆڵــی رێبــەری لــە 

ــە  ــا و بایەخ ــەرەو بەه ــەوان ب ــی ئ ــان و رێنوێنی ــی ئەندام ــین و هاندان ــەر ورەبەخش ب

و  رێکخــراو  گەشــەکردنی  بــۆ  گۆڕانخــواز  رێبــەری  رۆڵــی  بۆیــە  نوێیەکاندایــە. 

بەرەوپێشــچوونی زۆر گرنــگ و بەرچــاوە. رێبــەری دیاردەیەکــی کۆمەاڵیەتییــە کــە 

ــدات و  ــرێ ب ــەوە گ ــە هۆیەکان ــەکان ب ــەوە ئاکام ــە ئاگاداریی ــە مــرۆڤ دەدات ب ــگا ب رێ

هەلومەرجــی دژوار و تێکهەڵپێچــراو بــە شــێوەیەک کــە هەمووکــەس تێــی بــگات شــی 

بکاتــەوە. یەکێــک لــە تایبەمتەندییەکانــی  رێبــەری لــە حیزبێکــی سیاســیدا، پرســی 

ــە رادەی  ــەر، ب ــی رێب ــە رادەی کاریگەری ــەو بۆچوون ــی ئ ــە. بەپێ ــۆری کۆمەاڵیەتیی ئاڵوگ

ــا  ــە ی ــا هەیان ــە رێبەرێکــی بەتوان ئــەو چاوەڕوانییانــەوە بەســرتاوەتەوە کــە الیەنگــران ل

خــود ئــەو ئاســتە ئاڵوگــۆڕەی کــە رێبەرێکــی گۆڕانخــواز وەدیــی دێنــێ. منوونــەی رێبــەری 
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ــەرکەوتووترین  ــێ، س ــەڵ ب ــە گ ــی ل ــا ئەمرۆش ــملوو  ت ــنی قاس ــە چەش ــوازی ل گۆڕانخ

منوونــەی رێبــەری لەنــاو حیزبــی دیموکــرات بــووە. رێبەرانــی گۆڕانخــواز لــە پێکهێنــان 

و گەشەســەندنی فەرهەنگــی رێکخراوەیــی یارمەتیــی رێکخراوەکــە دەدەن. بــۆ ئــەوەی 

ــی  ــەوە، گۆڕانکاری ــەرز بێت ــە شــێوەیەکی تەندروســت  ب ئاســتی کێبەرکــێ و    هەڤڕکــی ب

ــتە.  ــی پێویس ــووری رێکخراوەی کولت

ــە  ــە ب ــرێ ک ــک وەردەگ ــەری کەڵ ــی رێب ــێوازی دیموکراتیک ــە ش ــواز ل ــەری گۆڕانخ رێب

ــە  ــگاو ب ــی هەن ــگای گۆڕانکاری ــە رێ ــی ل ــی رێکخراوەی ــاو فەرهەنگ ــێوەیەکی گونج ش

هەنــگاوی رێکخراوەکــەوە، بەهێــز دەکات و  هێــزی بڕوابەخۆبــوون لــە نــاو ئەندامانــدا 

گەشــە پــێ دەدات. ئــەم شــێوازە چاوەڕوانییەکــی زۆر لــە کادر و بەرپرســان پێــک دێنــێ. 

ــن.  ــەکان وەدی دێن ــە گۆڕانکاریی ــن ک ــەوە ئەوان چونکــە ئ

ــزب  ــی حی ــێ رێبەرایەتی ــە ئاســتی رێبەرییەکــی شــیاوی شــوێندانەر، دەب ــۆ گەیشــن ب ب

ــی گشــتیی ئەندامــان و  ــی و رەزامەندی ــە پێڤــاژۆی فەرهەنگــی ریکخراوەی ســەرنج بدات

چاالکانــی حیزبــی کــە لــە رێــگای پرۆگرامــە پەروەردەییەکانــەوە، شــارەزایی و زانیاریــی 

پێویســت بــە ئەندامــان دەدرێ.  لێکۆلینەوەکانــی بــواری رێبــەری دەســەملێنن کــە 

ــتی  ــزە و ویس ــان، ئەنگی ــتیی ئەندام ــی گش ــراوە و رەزامەندی ــووری رێکخ ــەری کولت رێب

کارکــردن و چاالکیــی ئــەوان بــەرز دەکاتــەوە. چونکــە کولتــووری ڕێکخراوەیــی بــە 

ئاســتی  ئەندامانــەوە  رێــگای ڕەزامەندیــی  لــە  ناڕاســتەوخۆ  شــێوەی راســتەوخۆ و 

کاریگەریــی رێبــەر بەرزتــر دەکاتــەوە. بۆیــە بەرەوپێــش بــردن و گەشــەکردنی زانیــاری 

ــە ســەر  ــزب راســتەوخۆ کار دەکات ــی حی ــەری و کادرەکان ــی ریب و تێگەیشــتنی ئەندامان

ــی.  ــی حیزب ــان و رێکخراوەکان ــزەی ئەندام ــدی و ئەنگی ــتی رەزامەن ئاس
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پێوەندی نێوان شێوازی رێبەری
 و کولتووری رێکخراوەیی

وتاری 20

لــە گەالوێــژی ســاڵی 1988دا دوای ئــەوەی بڕیارنامــەی 598ی نەتــەوە یەکگرتــووەکان لــە 

الیــەن کۆمــاری ئیســامی ئێرانــەوە پەســەند کــرا و ئاگربــەس لەنێــوان ئێــران و عێراقــدا 

راگەیانــدرا. کۆبوونەوەیــەک لــە بنکــەی دەفتــەری سیاســیی حیــزب بــۆ دوکتــۆر قاســملوو 

گیــرا. دوای کۆبوونەوەکــە، دوکتــۆر قاســملوو کــە وتــە و کــردەوەی  منوونەیــی بــوو، لــە 

کاتــی دەرکەوتــن لــە ســاڵۆنی کۆبوونەوەکــەدا، لــە دەرەوەی ســالۆنەکە، پارچــە زبڵێکــی 

کەوتــە بەرچــاو، هەڵــی گرتــەوە. زۆربــەی بەشــدارانی کۆبوونەوەکــە چاویــان لــەم کارە 

ســەمبۆلیکەی وی کــرد و دەوروبــەری ســاڵۆنی غەزاخــۆری و کۆبوونەوەکانــی دەفتــەری 

ــە جیاتــی ئــەوەی بــۆ خــۆی   سیاســی خاوێــن کرانــەوە. بێگومــان قاســملوو دەیتوانــی ل

زبڵەکــە کــۆ بکاتــەوە، کارەکــە بــە پێشــمەرگەکان یــان کەســانی دەوروبــەری بــکا. بــەاڵم 

ئــەو بەکــردەوە و لــە نــاو ریــزی پێشــمەرگەکاندا نیشــانی دا کــە رێبەرێــک دەتوانــێ وەک 

هەمــوو مرۆڤێکــی ئاســایی لــە خەمــی ژینگــەی هاوبــەش و گەشــە ســەندنی فەرهەنگــی 

پاراســتنی پــاک و خاوێنــی بێــت. منوونەیــەک کــە ئەمــرۆ لــە نــاو رێبەرایەتیــی حیزبــدا 

"غایــب"ە. 

ــەری  ــە و رێب ــردی رێکخراوەیی ــی کارک ــە گرنگەکان ــە هۆی ــی ل ــی ریکخراوەی   فەرهەنگ

کلیلــی ســەرکەوتنی حیــزب لــەو بوارەدایــە. بۆیــە ناســینی پێوەندیــی نێــوان رێبــەری و 

فەرهەنگــی رێکخراوەیــی گرنگییەکــی تایبەتــی هەیــە. بــە هــۆی ئــەوەی کــە تــا ئێســتا 
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ــاو  ــە ن ــم بڵێــم، ل ــدا و بەداخــەوە دەتوانـ ــاو حیزبــی دیموکراتــی کوردســتانی ئێران ــە ن ل

ــی  ــتان، پرس ــی کوردس ــی کرێکاران ــە پارت ــە ل ــدا جگ ــەی کوردستانیش ــی دیک حیزبەکان

فەرهەنگــی رێکخراوەیــی بــە شــێوەیەکی پتــەو و ریکوپێــک بــاس و لێکۆلینــەوە و 

پــەروەردەی پێوەندیــداری بــۆ نەکــراوە، پێوەندیــی نێــوان رێبــەری، فەرهەنــگ و چانــدی 

رێکخراوەیــی کەمــرت کەوتووەتــە بــەر پــان و بەرنامــەی کار و چاالکیــی رێکخــراوە 

کوردییــەکان. لێــرەدا بەکورتــی، پێوەندیــی نێــوان شــێوازی رێبــەری و فەرهەنگــی 

ــە  ــەوە ک ــیارە بدەین ــەو پرس ــی ئ ــەوێ وەاڵم ــاس. دەمان ــەر ب ــە ب ــی دەخرێت رێکخراوەی

ــەری،  ــێوازی رێب ــان ش ــە ی ــدی کۆمەڵگ ــە: چان ــەوی دیک ــەر ئ ــە س ــان کار دەکەن کامەی

ــەر  ــوا رێب ــە داخ ــی دیک ــە واتایەک ــی؟ ب ــی رێکخراوەی ــی فەرهەنگ ــۆی گۆڕان ــە ه دەبێت

ــە شــێوازی  ــوورە ک ــەوە کولت ــا خــود ئ ــێ ی ــی بخوڵقێن ــێ فەرهەنگــی رێکخراوەی دەتوان

رێبــەری لــە نــاو رێکخراوێکــدا دیــاری دەکات؟ ژمارەیەکــی زۆر لــە لێکۆلــەران و زانایــان 

بــەو بڕوایــەن کــە ئــەوە توانــای رێبــەرە کــە فەرهەنگــی رێکخراوەکــە دەگــۆڕێ و 

 Edgar H.( ــن ــدگار چێ ــێ. ئێ ــەدا وەدی دێن ــە رێکخراوەک ــوێ ل ــی ن ــەت چاندێک تەنان

ــز  ــەری بەهێ ــە رێب ــە ک ــەو بڕوایەدای ــی ل ــەری دەروونناســی رێکخراوەی Schein(، داهێن

ــە.  ــەی هەی ــە رێکخراوەک ــەت ب ــی تایب ــی کولتوورێک ــای خوڵقاندن توان

کولتــووری رێکخــراوە دەتوانــێ وەک بگۆڕێــک )متغییــر( بــێ کــە لــە الیەکــەوە فاکتــۆری 

کاریگــەری گۆڕانــکاری یــا خــود گۆڕانــکاری دەســتدرێژیکار بێــت. کولتــوور لــە روانگــەی 

بگــۆڕەوە بــەو واتایەیــە کــە دەگــۆڕدرێ و ئاڵوگــۆڕ بەســەر کولتــوور و چانــدی رێکخــراوە 

ــی  ــە واتایەک ــرێ دراوە. ب ــەوە گ ــای رێبەریی ــە توان ــرێ ب ــەش گ ــێ. ئەم ــەدا ب و کۆمەڵگ

ــەوەی  ــە. خوێندن ــی رێکخراوەک ــەر فەرهەنگ ــە س ــە کار دەکات ــەرە ک ــەوە رێب ــە ئ دیک

دیکــە لــەو پێوەندییــەدا ئەوەیــە کــە فەرهەنگــی رێکخراوەیــی بەشــێکی جیانەکراوەیــە 

لــە ســەرتاپای رێکخراوەکــە،  کــە بیرکردنــەوە و هەســتی رێبــەر لەژێــر کاریگەریــی ئــەم 

ــڕەوی  ــزب پێ ــی حی ــی رێبەرایەتی ــرێ. بەشــێکی زۆری ئەندامان ــەدا بیچــم دەگ فەرهەنگ

ــاو  ــە ن ــردوو ل ــی ســااڵنی راب ــۆدی رێبەرایەتی ــە مێت ــە دەکــەن و بۆی ــەم جــۆرە بۆچوون ل

حیزبــدا  کاردانەوەیەکــە لــە هەمبــەر ئاڵوگۆڕەکانــی دەوروبــەردا و پــێ بەپێــی ئەمــەش 

رسوشــتی جیاوازیــی چینایەتــی و هەڵســوکەوتی لەســەرەوە بــۆ خــوارێ، بووتــە ســیامی 
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زاڵــی فەرهەنگــی هەڵســوکەوتی حیزبــی. 

 فەرهەنگــی رێکخراوەیــی بەشــێکە لــە ژینگــەی کۆمەاڵیەتیــی هــەر رێکخراوەیــەک کــە 

ــاو رێکخراوەکــە. کولتــووری  ــە ســەر بەرێوەبەریــی ســەرچاوە مرۆڤییەکانــی ن کار دەکات

رێکخراوەیــی رەنگدانــەوەی ئولگــوو و ئایدیالگەلــی رەوشــتی و ئەخاقیــی نهێنیــی 

رێبەرانــە لــە نــاو رێکخراوەکــەدا. زۆربــەی نووســەران پێیــان وایە کــە کولتوور و ســرتاتێژی 

ــە نــاو رێکخراوەیەکــدا هاوتەریــن. هەندێکــی دیکــەش فەرهەنگــی رێکخراوەیــی بــە  ل

ــراوە  ــی رێکخ ــێ، فەرهەنگ ــک ب ــن. هەرچۆنێ ــە دەبین ــرتاتێژی رێکخراوەک ــی س بەرهەم

بریتییــە لــە هۆکار،هانــدەر، بەهــا، بــاوەڕ، ناســنامە و رشۆڤــەی رووداوە گرنگــەکان کــە 

ــە  بەپێــی ئەزموونــی رێکخراوەکــە شــکڵ دەگــرێ و ئەندامانــی رێکخراوەکــە خۆیانــی ل

گــەڵ دەگونجێنــن. 

ــەری و  ــێوازی رێب ــەر ش ــە س ــە ل ــاو رێکخراوەک ــی ن ــوورە جیاوازەکان ــی کولت  کاریگەی

ــی  ــە فەرهەنگ ــۆر ل ــێ ج ــە س ــاژە ب ــرێ ئام ــاوازە. دەک ــی جی ــی رێکخراوەی بەرێوەبەری

رێکخراوەیــی بکــرێ کــە کاردانەوەیــان لــە ســەر رێکخــراو هەیــە: کولتــووری گرووپیــی 

)هاندەرانــە(، کولتــووری پێشــڤەچوون و داهێنەرانــە و کولتــووری لەبەرچاوگرتنــی پلــە 

ــە  ــای مرۆڤگەرایان ــە ســەر بنەم ــی ل ــک(. فەرهەنگــی گرووپ ــەکان )برۆکراتی رێکخراوەیی

دامــەزراوە و هــەوڵ دەدات ژینگەیەکــی دۆســتانە بــۆ ئەندامانــی رێکخــراوە پێــک بێنــێ. 

لــەو رێکخراوانــەدا کــە خاوەنــی فەرهەنگــی هاندەرانــەن، ژینگــەی کاری رێکخراوەیــی 

ــۆ  ــان دەدەن ب ــرت ه ــرتن و یەک ــتیوانی یەک ــەکان پش ــە و ئەندام ــتانە، دادپەروەران دۆس

بــڕوا بەخۆبــوون و بەشــداری لــە کاروبــار و پێشــڤەچوونی کارەکان. لــە کولتــووری 

ــەپیدان  ــردن و گەش ــک ک ــان، ریس ــۆ داهێن ــن ب ــان دەدرێ ــان ه ــەدا ئەندام داهێنەران

ــەخ  ــر بای ــان زۆرت ــە ئەندامەکان ــوورەدا ک ــەو کولت ــردن. ل ــۆ کارک ــە ب ــدەری ئەندامان هان

ــۆ ریســک کردنــی  ــن ب ــە ســرتاتێژی و ئامانجەکانــی رێکخراوەکــە دەدەن، هــان دەدرێ ب

ــی  ــاو حیزب ــە ن ــرۆ ل ــە ئەم ــک ک ــەردا کولتوورێ ــە بەرامب ــرت. ل ــی نوێ ــر و داهێنان گەورەت

دێموکراتــدا بــاوە، کولتوورێکــە لەســەر بنەمــای ریزبەندیــی قــەوارەکان و لەبەرچاوگرتنــی 

پلــەی رێکخراوەیــی و جێبەجێکردنــی بڕیــارەکان لــە ســەرەوە بــۆ خوارێیــە و بەکــردەوە 

ــی  ــۆ ئۆرگانەکان ــان ب ــی خۆی ــا  راپۆرت ــێ تەنی ــۆ ســەرێ دەب ــە خــوارەوە ب ئەندامــەکان ل
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ســەرەوە بــەرز بکەنــەوە. لــە کولتوورێکــی وادا کــە پێ لە ســەر برۆکراســی و کۆکردنەوەی 

ــەری سیاســی  ــە دەفت ــاردان، وات ــە دەســت ناوەنــدی ســەرەکیی بڕی ــەواو ل دەســەاڵتی ت

– نــەک کۆمیتــەی ناوەندی-دادەگــرێ، گۆڕانــکاری و نەرمینواندن"انعــگاف پژیــری" 

ــن ســەرمایەی  ــە گرینگرتی ــدام نابێت ــوورەدا، ئەن ــەو کولت ــەرە. ل کارێکــی ئەســتەم و وزەب

ــتگوێ  ــەرووترەوە، پش ــەن س ــە الی ــدام ل ــدا ئەن ــە پێوەندییەکان ــە ل ــی و بۆی رێکخراوەی

ــە پرســێکدا،  ــەوە ب ــان پێداچوون ــە، پێشــنیار ی دەخــرێ و زۆر بەدەگمــەن وەاڵمــی رەخن

ــەدی دەکــرێ. ب

ــە هــۆی  ــووری رێکخــراوەدا، دەبێت ــی و کولت ــوان رێبەرایەت ــی نێ ــە پێوەندی تێگەیشــن ل

بەهێزبوونــی کاریگەریــی رێبەرایەتــی. ناســینی شــێوازە جۆراوجۆرەکانــی رێبــەری و 

ــۆڕی  ــی ئاڵوگ ــی و پێکهێنان ــووری رێکخراوەی ــەڵ کولت ــە گ ــێوازانە ل ــەو ش ــی ئ گونجاندن

پێویســت دەبێتــە هــۆی چاالکــی و کاریگەریــی زیاتــری حیــزب. تــا ئێســتا لــە نــاو حیزبــی 

دیموکراتــدا بــە شــێوەیەکی سیســتامتیک و رێکوپێــک لــە پێوەنــدی لــە گــەڵ بگۆڕگەلــی 

کولتــووری و پێوەندیــی نێــوان رێبــەری و کولتــووری رێکخراوەیــی کارێکــی ئەوتــۆ ئەنجام 

نــەدراوە. ئەگــەر جاروبارلــە کۆبوونــەوەکان ئاماژەیــەک بــەو پرســە کرابێــت، ئامــاژەکان 

یــەک رەهەنــدی و تاکەکەســی بــوون. گرنگیــدان بــە پرســی رێبــەری و کولتــووری 

ــزب  ــی حی ــکیاتی و رێکخراوەی ــی تەش ــتی یەکیەتی ــەر ئاس ــە س ــوێن ل ــی، ش رێکخراوەی

ــە دەوری یەکــرت کــۆ دەکاتــەوە.  ــە لێکباوەکــەی دیموکــرات ل دادەنــێ وبنەماڵ

ــگ  ــراو رەن ــەر رێکخ ــە س ــۆر ل ــێوازی جۆراوج ــە ش ــەری ب ــی رێب ــوور و مۆدیلەکان کولت

دەدەنــەوە. بەگشــتی فەرهەنگــی رێکخراوەیــی لــە رێــگای شــکڵدان بــە بایــەخ و 

بڕواکانــی ئەندامانــی نــاو رێکخراوەکــە، رۆلێکــی گرنــگ لــە پێکهێنانــی هەســتی هاوبەش 

و پرۆســەی بەشــداریی ئەندامــان لــە بڕیاراتــی حیزبــی و جێبەجــێ کردنیانــدا دەگێــڕێ. 

هــەروەک لــە ســەردەمی قاســملوودا دەردەکــەوێ، کولتــووری داهێنەرانــە، کاردانــەوەی 

ئەرێنــی بــووە لــە ســەر وزە و گەشــەکردنی رێکخراوەکانــی حیزبــی و گۆڕانــی مۆدیلــی 

رێبــەری لــە رێبەرییەکــی کۆنزەرڤاتیــڤ و پارێــزەری "هەلومەرجــی مەوجــوود" بــۆ 

رێبەرییەکــی گۆڕانخــواز و نوێگــەرا ژینگەیەکــی تــازە لــە نــاو حیزبــی دێموکراتــدا 

دەخوڵقێنــێ. گۆڕانــکاری و گەشــەپیدان، بیرکردنــەوەی نــوێ و ئامادەیــی ریســک کردنــی 
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پێویســتە. کولتــووری نەریتگــەرا و بروکراتیکــی ریشــەدار، کــە مــەودای نێــوان رێبــەری و 

ئەندامانــی زیــاد بەریــن کــردووە، تەنیــا کاری نەرێنــی دەکاتــە ســەر حیــزب و وزەبەکــەی 

ــاد دەکا. ــاکان زی ــە دەســتدانی توان بەفیــڕۆ دەدا و  هێــزی ڕاکــردن لــە ســەنتەر و ل
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رێبەری ئەخالقی
وتاری 21

ــەر  ــی ه ــن و گەیاندن ــە پێشخس ــی ل ــەرەکیی رێبەرایەت ــی س ــی رۆڵ ــە لەبەرچاوگرتن ب

لــە  رێکخراوەکــە  بەشــەکانی  هەمــوو  پێویســتە  ئامانجەکانــی،  بــە  رێکخراوێــک 

ــگای  ــە رێ ــدات ل ــەوڵ ب ــەر ه ــێ رێب ــە دەب ــن. بۆی ــگ ب ــدا هاوئاهەن ــەڵ رێبەرایەتی گ

جۆراوجــۆرەوە بــە لەبەرچاوگرتنــی پێویســتیی کۆمەڵگــە و ئاســتی کولتووریــی جڤــاک و 

تێگەیشــتوویی سیاســیی ئەندامانــی رێکخراوەکــە، زەمینــەی پێشــکەوتنی تاکەکەســی و 

گرووپیــی ئەندامانــی پێــک بێنــێ. هەوڵــی قاســملوو لــە پێنــاو بەرزکردنــەوەی بایــەخ و 

بەهــا هاوبەشــەکان، داهێنانــی رێــگای پێشــکەوتن و گەشــەکردنی حیزبــی دیموکراتــی 

کوردســتان و هەروەهــا روانگــە ئەخاقییەکانــی              لــە پێوەنــدی لــە گــەڵ 

جــۆری خەباتــی سیاســی، دژایەتیــی لــە گــەڵ بارمتەگرتــن، تیــرۆر، بــاوەڕی بــە پلۆرالیــزم، 

ــەڵ  ــە گ ــی ل ــرۆڤ ودژایەتی ــتی م ــە دەس ــرۆڤ ب ــانەوەی م ــەڵ چەوس ــە گ ــی ل دژایەتی

هەرجــۆرە رەگەزپەرســتی و مەزنایخوازییــەک، قاســملووی کردووەتــە "رێبــەری ئەخاقی".

ــی  ــت پ ــەوە دەس ــی رێبەران ــن و جیهانبینی ــۆری تێگەیش ــە ج ــی ل ــی ئەخاق رێبەرایەتی

دەکات. رێبەرایەتیــی ئەخاقــی بنەماکانــی ئەخاقی حیــزب و بەرپرســایەتیی کۆمەاڵیەتی 

و ژینگەیــی ئەندامانــی حیــزب دیــاری دەکات. ئــەو دوو بەشــە لێــک جیــا ناکرێنــەوە و 

دەبــێ بــەردەوام هەوڵــی پەرەپێدانیــان بــدرێ. 

ئــەوەی کــە رێبــەران تــا چ ئاســتێک پێوەندییــان بــە جیهانــی دەوروبەریانــەوە هەیــە و 

ــە گــەڵ لێکۆلینــەوە،  ــە پێوەنــدی ل ــا چەنــدە لێــی تــێ دەگــەن، پۆتانســیەلی ئــەوان ل ت
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ــی ،  ــە لێهاتووی ــە ل ــیەلەش بریتیی ــەو پۆتانس ــەوە. ئ ــدا روون دەکات ــن و پراتیک تێگەیش

ــەران  ــی رێب ــدات. رۆڵ ــێ ب ــەیان پ ــێ گەش ــرۆڤ دەتوان ــە م ــەی ک ــت و روانگایان زانس

بریتییــە لــە رێنوێنــی و پێشــڤەبردن و بەرزکردنــەوەی ئاســتی گەشــەکردنی ئەندامــان لــە 

ــدا.  ــی حیزب ــی ئامانجەکان ــەندن و جێبەجێکردن ــاوی گەشەس پێن

ــەوا بەهــرە  ــێ، ئ ــێ. ئەگــەر وا نەب ــە ب ــێ کاریگــەر  و زۆر کارام ــی دەب ــەری ئەخاق رێب

و توانــای ئەندامــان بــە فیــڕۆ دەڕوا. رێبەرانــی حیزبــی دیموکــرات، دوای دوکتــۆر 

قاســملووش میراتــە ئەخاقییەکانــی وییــان بــەرز راگرتــووە و گەشــەیان پــێ داون. بــەاڵم 

تەنیــا ئەخــاق و رەوشــت بــەس نیــن. رێبــەر دەبــێ لێــزان، کاراش بــێ، مێتــۆدی گونجــاو 

لــە گــەڵ هەلومــەرج هەڵبژێــرێ. رێبەرایەتیــی ئەخاقــی بریتییــە لــە پێنــج شــێواز کــە لــە 

کەســایەتیی دوکتــۆر قاســملوودا دەبینــدران.

بــۆ ئــەوەی رێبەرێــک کارا و بــەرز بــێ، دەبــێ چــوار لــە بەشــی ســەرەکیی رێبەرایەتیــی 

ــج، زانســت،  ــە: ئامان ــن ل ــانە بریتی ــەم بەش ــدا. ئ ــێ ب ــگا و گەشــەیان پ ــێ ب ــی ت ئەخاق

دەســەاڵت و بــڕوا. پێوەندیــی ئــەو چــوار بەشــە وەک پێوەندیــی نێــوان جەســتە و 

ــی و  ــە هــۆی  کەموکورت ــە، دەبێت ــەک لەوان ــە هەری ــا بایەخــدان ب ــە. بەتەنی ــن وای خوێ

ــاردا.  ــە کاروب ــێواوی ل سەرلێش

ــە.  ــەری نیی ــە رێب ــەت ب ــی تایب ــۆد و تایبەمتەندی ــەک میت ــی ی ــک خاوەن ــچ رێکخراوێ هی

بۆیــە هیــچ رێکخراوێــک میتــۆدی رێبەرایەتیــی تایبەتــی نییــە. رێبــەری ئەخاقــی 

ــاو رێکخراوەکــەدا  بەگوێــرەی میتۆدگەلــی گونجــاوەوە، ئاســتی ئەخاقــی و چاالکــی لەن

ــتەماتیک و  ــەندنی سیس ــی گەشەس ــە حاڵ ــەردەوام ل ــانە ب ــەو بەش ــەوە. ئ ــەرز دەکات ب

ــن.  رەوان

ــەوە  ــاو رێکخراوەک ــە ن ــاو ل ــی ب ــتنی ئەخاق ــە تێگەیش ــەری ب ــاوی رێب ــۆدی گونج  میت

گــرێ دراوە. چانــد و فەرهەنگــی رێکخراوەکــە لــە هەمــوو قۆناغێکــی تەمەنیــدا نیشــان 

دەدا. کولتــووری رێکخراوەیــی یەکێــک لــە بەرپرســایەتیگەلی گرنگــی کۆمەاڵیەتیــی 

رێکخراوەیــە و چاالکبــوون و گەشەســەندنی دەبێتــە هــۆی گەشەســەندن و بەرینرتبوونــی 

ــی.   ــە کۆمەاڵیەتییەکان پێوەندیی
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رێبەری ئەخالقی  و کاردانەوەی لە سەر ژینگەی 
ئەخالقیی رێکخراو

وتاری 22

کەشــی ناوهــەر رێکخراوەیــەک زۆر کار دەکاتــە ســەر ئاســتی هەڵســوکەوتی ئەندامــان و 

پێوەندییەکانــی. ژینگــەی ئەخاقیــی حیــزب بریتییە لــە کــرداری هەڵبژێــردراوی ئەندامان 

و هەروەهــا ئــەو کردارانــەی کــە لــە رێــگای پێــڕەوی ناوخــۆ و ئایین نامەکانــەوە پێوەندیی 

ــی  ــی هەلومەرج ــە بەپێ ــەم ژینگان ــەن. ئ ــاری دەک ــی دی ــان و رێبەرایەت ــوان ئەندام نێ

جیــاواز کــردارە ئەخاقییەکانــی ئەندامــان و رێکخــراوە شــی دەکەنــەوە، بــۆ ئــەوەی لــە 

شــوێنی کار و چاالکییەکانیــان لــە رووی پێوەنــدی و هەڵســوکەوتی ئەخاقییــەوە، شــتێک 

بــە شــاراوەیی نەمینــێ. کەوابــوو رێبەرایەتیــی حیــزب لــە جیاتــی ئــەوەی چاوەڕوانیــی 

کــرداری ئەخاقیــی لــە ئەندامــەکان هەبــێ، بەرپــرس و وەاڵمــدەرەوەی کەشــی ئەخاقیی 

رێکخراوەکەیــە. 

مەبەســت لــە "ژینگــەی ئەخاقیــی حیــزب" ئەوەیــە کــە چــۆن کەشــی ناوخۆیــی 

رێکخراوەکــە کار دەکاتــە ســەر کــردەوەی ئەخاقــی و نــا ئەخاقیــی ئەندامــان. ژینگــەی 

ئەخاقــی لــە حیزبــدا شــوێنی ئەرێنــی لەســەر هەڵســوکەوتی ئەندامانــی حیــزب دادەنــێ 

و راســتەخۆ کار دەکاتــە ســەر ئەنگیــزە و هــۆی کار و چاالکیــی ئەندامــان. لــە پێشــەکیی 

بەرنامــە و پێــڕەوی ناوخۆیــی حیزبــی دیموکراتــی کوردســتانی ئێرانــدا هاتــووە: " 

ــە  ــژراوە ک ــەک دارێ ــە ســەر بنەمای ــران ل ــی کوردســتانی ئێ ــی دیموکرات سیاســەتی حیزب

کەرامەتــی مــرۆڤ بــە گرینگرتیــن بەهــای ژیــان دەزانــێ". هەروەهــا مادەکانــی پێنجــەم 
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و شەشــەمی پێــڕەوی ناوخۆیــی حیزبیــش، وێــڕای شــیکردنەوەی مافەکانــی ئەندامــان و 

ــی، شــیکەرەوەی ژینگــەی فەرمیــی ئەخاقیــی حیزبــی دیموکراتیشــە.  دیســیپلینی حیزب

بــەو پێیــە ژینگــەی ئەخاقــی بریتییــە لــە "تێگەیشــتنی هاوبــەش لــەوە کــە چ کردارێــک 

ــەکان  ــە ئەخاقیی ــەڵ پرس ــە گ ــێ ل ــۆن دەش ــتە و چ ــەوە دروس ــەی ئەخاقیی ــە روانگ ل

هەڵســوکەوت بکــرێ." بــە لەبەرچاوگرتنــی جیاوازیــی نێــوان ئــەرک و پلــەی ئەندامــان و 

کادیرانــی حیــزب، لەوانەیــە تێگەیشــتنیان لــە ســەر ژینگــەی ئەخاقیــی حیــزب جیــاواز 

بــێ. ئــەوە رێبەرانــن کــە هەڵســوکەوتەکەیان باشــرتین وێنــەی تێگەیشــن لــە ژینگــەی 

ئەخاقیــی حیزبــە و ژیانــی رۆژانــە، هەڵســوکەوتیان لــە گــەڵ خەڵــک و ژێردەســتانیان، 

ــە.  ــردەوە ئەخاقییەکانیان ــڕی سیاســەت و ک دەرب

خەڵکپــەروەر  ژینگەیەکــی  پێکهێنانــی  هانــدەری  کــە  بــوو  رێبەریــک  قاســملوو 

ــەی  ــی ژینگ ــوو. چوارچێوەکان ــدا ب ــاو حیزب ــە ن ــی ل ــی ئەخاق ــیبی و ئەرکناس و  پرەنس

 ،)Benevolence( ئەخاقــی بــە ســێ رەهەنــد دابــەش دەکرێــن: خۆخوازانــە، خێرخوازانــە

پرەنســیب )ئەرکناســی(. خۆخــواز یــان ئێگۆیســت زۆرتریــن ســەرنجی لــە ســەر قازانــج 

ــە  ــدا ل ــە هەمــوو کارو کردەوەکانــی خۆی و بەرژەوەندیــی تاکەکەســییە و هــەوڵ دەدا ل

ــرێ.  ــاو بگ ــی لەبەرچ ــان الیەنگران ــۆی ی ــیی خ ــی تاکەکەس ــەم بەرژەوەندی ــەی یەک پل

ــی  ــان بەرەچاوکردن ــە کەس ــت ک ــەوە دێ ــای ئ ــە وات ــەروەری ب ــان خەڵکپ ــوازی ی خێرخ

ــەوە.  ــە، دەجووڵێن ــی دیک ــەر خەڵکان ــان لەس ــی بڕیارەکانی ــی و نەرێنی ــی ئەرێن ئەنجام

ئەرکنــاس هــەوڵ دەدات رەفتــاری ئەخاقیــی خــۆی لــە چوارچێــوەی یاســا و بڕیارەکانــدا 

رێــک بخــا. 

جــۆری ژینگــەی ئەخاقیــی رێکخــراو، پێوەنــدی بــە هەڵســوکەوتی رێبــەران و بەرپرســانی 

 )Social Learning Theory( ــی ــی کۆمەاڵیەت ــۆری فێربوون ــە.  تی ــەوە هەی رێکخراوەک

روونــی دەکاتــەوە کــە خەڵــک بە دیتنــی رەفتــاری بڕیــاردەران دەکەنــە ئولگــووی خۆیان. 

بــۆ ئــەوەی کەســێک ببێتــە ئولگــووی خەڵکانــی دیکــە، دەبــێ خاوەنــی تایبەمتەندییەکــی 

جێــی بــڕوا و ســەرنجڕاکێش بــێ. ئــەوان دەبــێ هــەروەک لــە پێــڕەوی ناوخۆیــی حیزبــی 

دیموکراتیشــدا ئامــاژەی پــێ کــراوە، هــەوڵ بــدەن پێگــە ومتامنــەی کۆمەاڵیەتیــی خۆیــان 

ــە بەشــێوەیەکی رسوشــتی  ــاو رێکخراودا،کاریگــەرن، بۆی ــە ن ــەران ل ــەوە. رێب ــەرز بکەن ب
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ــن و  ــی رێکخراوەیی ــی متامنەیەک ــییانەوە، خاوەن ــان سیاس ــكیاتی ی ــەی تەش ــەر  پل لەب

ئەمــەش بەرپرســایەتی و رۆڵیــان قورســرت دەکات. بەهــۆی پێگــەی کۆمەاڵیەتــی، سیاســی 

و تەشــكیاتییانەوە، هەڵســوکەوتیان کاریگەریــی راســتەوخۆی هەیــە لــە ســەر ژینگــەی 

ئەخاقیــی رێکخراوەکــە و جــۆری بــاوەڕی کۆمەاڵیەتیــی ئــەوان. 

تیــۆری گرێــدراوی )Dependency theory( دەیســەملێنێ کــە رۆڵــی تاکــەکان لــە رێــگای 

پێوەندیــی نێــوان بەرپــرس و ئەندامانــی دەســەاڵتداری رێکخراوەکــەوە، شــوێن لەســەر 

ژینگــەی ئەخاقیــی رێکخراوەکــە دادەنــێ.   تاکــەکان لــە رێــگای پێوەنــدی بنەماڵەیــی، 

خزمایەتــی، ناوچەیــی و هەروەهــا بەرژەوەندیــی هاوبەشــەوە،بۆ دابینکردنــی پێویســتییە 

ــران  ــتانی ئێ ــی کوردس ــی دیموکرات ــن. حیزب ــرێ دەدرێ ــک گ ــەکان لێ ــی و گرووپیی کەس

بــە درێژایــی کێشــە ناوخۆیــی و جیابوونــەوە و لێکرتازانەکانــی رابــردوو و کێشــە و 

قەیرانەکانــی ئەمــرۆی، گیــرۆدەی دەســتی نەخۆشــیی پێوەندیــی گرێــدراوی بــووە و تــا 

ئەمرۆشــی لــە گــەڵ بــێ، هێنــدە بوێرنەبــووە، خــۆی لــە دەســتی ئــەو نەخۆشــییە رزگار 

ــە جیاتــی  ــدا ل ــاو حیزبــی دیموکرات ــە ن ــکا. ئەمــەش وای کــردووە کــە پێوەندییــەکان ل ب

ــی و  ــی تاکەکەســی و گرووپ ــە پێوەندی ــر ببن ــک زۆرت ــی و ئۆرگانی ــی رێکخراوەی پێوەندی

ناســیاوی. 

ــی  ــی ئۆرگانیکی ــە، پێوەندیگەل ــی نیی ــی نەرێنی ــا الیەن ــەکان، تەنی ــی پێوەندیی گرێدراوی

بەرپرســان  و  رێبــەران  و  گرێدراویــن  پێوەندیــی  بەرێوەبــەران  و  ئەندامــان  نێــوان 

پێوەندییەکــی گرێدراوییــان هەیــە لــە گــەڵ ئەندامــان و ئۆرگانەکانــی ژێردەســتیان. بۆیــە 

جــێ بڕوابــوون و ســەرنجدان بــە پێوانــە ئەخاقییەکانــی رێکخراوەیــی شــوێن لــە ســەر 

ــۆرگان و  ــە ئ ــەر ب ــان بەرامب ــایەتیکردنی ئەندام ــە بەرپرس ــت ب ــی و هەس ــتی چاالک ئاس

تەواویەتــی حیــزب شــوێن دادەنــێ. ئــەو جــۆرە هەڵســوکەوتە بەشــێکە لــە تایبەمتەندیــی 

ــەری گۆڕانخــواز. رێب

لــە روانگــەی گەورەیــی ئەخاقیــی رێبــەرەوە، رێبــەری ئەخاقــی بــۆ رێنوێنــی ئەخاقیــی 

ئەندامــان و کەســانی ژێردەســتی، چــاو لــە کەســانی دەرەوەی خــۆی دەکا. واتــا ئــەوان 

کەســانێک وەک منوونــەی هەڵســوکەوتی ئەخاقــی هەڵدەبژێــرن کــە بــۆ کۆمەڵگــە منوونە 

بــن و لــە ئاســتی جیهانیشــدا جێــی ســەرنج بــن. کەوابــوو هەڵســوکەوتی ئەخاقیــی رێبەر 
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شــوێندانەرە لــە ســەر ژینگــەی ئەخاقیــی حیــزب و تێگەیشــن و هەلســوکەوتی ئەندامان 

لــە پێوەنــدی لــە گــەڵ ئەخاقــی حیزبــی. 

ــەن  ــوکەوت دەک ــی هەلس ــی ئەخاق ــی رێبەری ــی بنەماکان ــە پێ ــە ب ــەی ک ــەو رێبەران ئ

دەبنــە هانــدەری ئەندامانــی ڕێکخــراو بــۆ بەرەوپێــش بردنــی ژینگــەی ئەخاقیــی حیزب. 

کــرداری رێبــەران، ئاســتی هەســتی هێمنایەتــی و هەلومەرجــی ئەخاقیــی ئەندامــان و 

ئۆرگانەکانــی حیزبــی دیــاری دەکا و دەبێتــە هــۆی گەشەســەندنی راســتگۆیی و متامنــەی 

ــە  ــەت هەی ــی تایب ــە ئۆرگانێک ــتی ب ــرات پێویس ــەی دیموک ــرۆ بنەماڵ ــی. ئەم کۆمەاڵیەت

بــۆ بەرێوەبەریــی بنەماکانــی ئەخــاق لــە ژینگــەی حیزبیــدا. قازانجەکانــی ئــۆرگان یــان 

ــە: ناوەندێکــی وا زۆرن، لەوان

ــە  ــازی ل ــۆی چاکس ــە ه ــی دەبێت ــەی ئەخاق ــاق و ژینگ ــە ئەخ ــەرنجدان ب س  .1

حیزبیــدا. کۆمەڵگــەی 

پــان و بەرنامــەی ئەخاقــی، لــەو هەلومەرجــەی کــە حیــزب تێدایــە یاریــدەدەر   .2

دەبــێ، بنەماڵــەی دیموکــرات لــە دەوری بنەماکانــی ئەخاقــی خــۆی کــۆ ببێتــەوە.

ــی  ــرووپ و تیمەکان ــە کاری گ ــەوەی ک ــۆی ئ ــە ه ــی دەبێت ــەی ئەخاق بەرنام  .٣

بــن. بتەوتــر  پێوەندییەکانیــان  و  بگــرن  بەخۆیــەوە  نــوێ  شــکڵی  حیزبــی 

بەرنامــەی ئەخاقــی  دەبێتــە هــۆی گەشەســەندن و پێشــڤەچوونی ئەندامانــی   .4

حیــزب.

بەرنامــەی ئەخاقــی دەبێتــە هــۆی ئــەوەی کــە رێبــازە پەســەندکراوەکانی   .5

ــەوە. ــرت ببێت ــی قووڵ ــازی حیزب ــە رێب ــڕوا ب ــردەوەکان و ب ــای کاروک ــە بنەم ــزب ببن حی

ــی،  ــی رێکخراوەی ــە گەندەڵی ــگیری ل ــۆی پێش ــە ه ــی دەبێت ــەی ئەخاق بەرنام  .6

حیزبــدا نــاو  لــە  ئیــداری  و  تەشــکیاتی 

بەرنامــەی ئەخاقــی یارمەتیــدەری گەشەســەندنی نــرخ و بەهاکانــی حیزبــە  و   .7

بەرنامــە و ســرتاتێژییەکانی بەهێزتــر و جــێ بڕواتــر دەکا

بەرنامــەی ئەخاقــی دەبێتــە هــۆی پێکهێنانــی تێگەیشــتنێکی ئەرێنــی لــە   .8

خەڵکــەوە. لەالیــەن  حیــزب 

حیزبــی دیموکــرات بــە پێکهێنانــی بەرنامــەی بەرێوەبــەری ئەخــاق، دەتوانــێ ژینگەکــی 
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ئەخاقــی لــە ناو رێکخــراوە حیزبییەکاندا گەشــە پێ بــدات. ئامانجی ســەرەکیی بەرنامەی 

ئەخاقــی، پێکهێنانــی هاوســەنگی لــە نێــوان بنەماگەلــی ئەخاقــی و بایەخگەلــی حیزبــی 

و هەڵســوکەوتی ئەندامــان لــە هەمــوو ئاســتەکانی ژیانــی رێکخراوەییاندایــە. بەرنامــەی 

ئەخاقــی لــە بەهــا، هێــڵ و ئــەو چاالکییانــە پێــک دێ کــە شــوێندانەر بێــت لــە ســەر 

چاکــرت بوونــی هەڵســوکەوتی رێکخراوەیــی. بەرنامــەی ئەخاقــی دەتوانــێ دەورەی 

جۆراوجــۆر و گفتگــۆ و لێکدانــەوەی جۆراوجــۆر لــە خــۆ بگــرێ. 

لــەو پێوەندییــەدا پێویســت بــە داڕشــتنەوەی بنەماگەلــی ئەخاقــی دەکات. بنەماگەلــی 

ئەخاقــی بریتیــن لــە کۆدگەلــی ئەخاقــی، هەڵســوکەوت، هێلەگشــتییەکان و شــێوەکانی 

چارەســەری کێشــەکان. لــە هەلومەرجــی ئەمــڕۆی بزاڤــی نەتەوایەتیــی رۆژهەاڵتــی 

کوردســتاندا، دەکــرێ کۆدگەلــی ئەخاقیــی حیزبــی بــەم شــێوەیەی خــوارەوە بــن:

پابەندبوون بە رێزگرتن لە کەڕامەتی مرۆڤ لە ناوخۆ و دەرەوەی حیزبدا.  .1

رێزگرتن لە یاسا و بنەماکانی پێڕەوی ناوخۆیی حیزب  .2

راستگۆیی لە قسە، کردە و رەفتاردا.  .٣

پاراستنی نهێنی و بەکارنەهێنانی نهێنیی حیزبی بۆ مەبەستی شەخسی.  .4

ــاری حیزبــی و دەروەســتبوون  ــە بەرەوپێشــربدنی کاروب ــە ل بەشــداریی چاالکان  .5

بــە چاالکیگەلــی بەکۆمــەڵ، یارمەتیــی کەســانی دیکــە و دوورەپەرێــزی لــە خۆســەپاندن 

و تاکــڕەوی.

بەرزراگرتنــی  حیــزب،  بــە  بەرامبــەر  بەرپرســایەتی  وهەســتی  وەفــاداری   .6

بەســەر  بەرژەوەندییــە گشــتییەکانی حیزبــی  نەتەوەییــەکان و  بــااڵ  بەرژەوەندییــە 

بەرژەوەندیــی تاکەکەســی، جیناحــی و گرووپــی و بەرگری لــە بایەخەکانی پەســەندکراوی 

دیموکــرات. بنەماڵــەی  هاوبەشــی 

ــۆ  ــاکان ب ــوو توان ــتنی هەم ــی و وەگەڕخس ــی کاری و سیاس ــی ویژدان هەبوون  .7

پەســەندکراوەکان. ئامانجــە  جێبەجێکردنــی 

خۆپاراســن لــە پاڵپێوەنــان و هەاڵواردنــی جیابیران و خۆپاراســن لە ســووکایەتی   .8

و شــکاندنی کەســایەتی ئەندامــان و کەســانی جیابیــر.
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ــە  ــووک ل ــی س ــە زمان ــن ل ــی و خۆپاراس ــتی کۆمەاڵیەت ــی رەوش لەبەرچاوگرتن  .9

کۆمەاڵیەتیــدا. هەڵســوکەوتی 

بــە  دیســیپلینەکە  جێبەجێکردنــی  و  حیزبــی  دیســیپلینی  لەبەرچاوگرتنــی   .10

حیزبیــدا. ئاســتەکانی  هەمــوو  لــە  یەکســانی 

پاراستنی تەندوروستیی رێکخراویی و ژینگەیی   .11

خۆبــواردن لــە هەرجــۆرە هەاڵواردنێــک لــە ســۆنگەی رەگــەز، ناوچــە، زمــان و   .12

زاراوە و بیــرورا و بــاری فیزیکییــەوە.

خۆپاراســن لــە هــەر چەشــنە بەرتیلــدان و خەاڵتێــک لــە ســەر بنەمــای   .1٣

تاکەکەســی. پێوەندیــی 

جیاکردنــەوەی چاالکیــی تاکەکەســی، کات بەســەربردن و کاتــی بنەماڵــە و لــە   .14

ئەرکــی حیزبــی و پێکهێنانــی هاوســەنگی لــە نێوانیانــدا.

بەکارنەهێنانی کەرەستە و دامودەزگای حیزبی بۆ مەبەستی تایبەت.  .15

رێزگرتن و بڕوای بەرامبەر لە نێوان ئەنداماندا.  .16

خۆپاراســن لــە جگەرەکێشــان و مادەهۆشــبەرەکان لــە شــوێنی کارو چاالکیــی   .17

حیزبــی.

ژینگەپارێزی وراگرتنی پاکوخاوینیی شوێنی کار و ژیان.  .18

بنبــاری یــان وەئەســتۆگرتنی بەرپرســیارەتی و وەالمدەربــوون لــە هەمــوو   .19

ئاســتەکاندا.

پاراسن سنووری کەسی و رێزگرتن لە ژیانی تایبەتی خەڵک.  .20

قەدەغەکردنی دانوئەستاندنی تایبەتی لە کاتی بەرێوەبردنی کارو چاالکیدا.  .21

هەوڵدان بۆ بەرزکردنەوەی پلەی زانیاری وپێشکەوتن.  .22

هەوڵدان بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی ڕەزامەندیی خەڵک   .2٣

رێزگرتن لە پلۆلرالیزم و فرەچەشنیی کۆمەڵگە و ریزەکانی حیزب  .24

بڕیــار و  لــە کاتــی جێبەجێکردنــی  بنەماگەلــی ئەخاقــی  لەبەرچاوگرتنــی   .25

ئەرکەکانــدا.
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رابردوو هەمیشە چرای پێشەڕۆژ نییە
وتاری 23

ــۆری  ــە رووی ج ــی و چ ل ــژاردەی سیاس ــە رووی هەڵب ــە چ ل ــوو ک ــێک ب ــملوو کەس قاس

رێبەریکردنــەوە،زۆر بەرهەڵســتی بــاوەڕ و دابونەریتــی کۆنــی کــردووە. زۆرن  ئــەو 

دابونەریتانــەی کــە بەرهەمــی پێوەندیــی ســاکار و ســادەی کۆنــی رێکخراوەییــن و 

ئەمڕۆکــەش لەبــەر ئــەوەی کــە لــە الیــەک پێوەندییــە کۆمەاڵیەتــی و رێکخراوەییــەکان و 

هەروەهــا هەلومەرجــی ژیانــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی گۆڕانکاریــی بنەڕەتیــی بەســەردا 

ــی  ــی و خەبات ــتییە رێکخراوەی ــی پێداویس ــەکان  وەاڵم ــە کۆن ــدی پێوەندیی ــووە، ئی هات

ــن.  هەنووکــە ب

ــە هــەزاران  ــەوە، رۆژان ــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان ــەکان و ت ــە ســایەی تەکنۆلۆژیــی پێوەندیی ل

پرســەجۆراوجۆرەکانی  گــەڵ  لــە  پێوەنــدی  لــە  نــوێ  توێژینــەوەی  و  لێکۆلینــەوە 

پێوەندیــدار بــە خۆرێکخســن و رێکخــراوە بــاو دەکرێنــەوە، کــە دیــارە تاکــو دە پانــزدە 

ســاڵ لەمەوبــەر، بــوار نەبــوو ئــەو هەمــوو زانیارییــە بــاو بکرێتــەوە و بگاتــە دەســت 

ــردوودا، ئاڵوگۆرێکــی  ــە ســی )٣0( ســاڵی راب ــورد. کۆمەڵگــەی کوردســتان ل ــی ک چاالکان

نوێــی سیاســی،  ئەکتەرگەلــی  بینیوە.لــە ســۆنگەی ســەرهەڵدانی  بەخۆیــەوە  زۆری 

بوونــی رایەڵکــەی جۆراوجــۆری پێوەنــدی و هەروەهــا  هەڵبــژاردەی زۆری رێکخراوەیــی 

ــەکان   ــە رێکخراوەیی ــوێنە نەریتیی ــا و رێوش ــە یاس ــێکی زۆر ل ــدی بەش ــییەوە، ئی و سیاس

ــن.  ــدەرەوە نی وەاڵم

ــەوەی  ــاو ن ــە ن ــوون، ئێســتاکە ل ــردوودا وەاڵمــدەر ب ــە راب ــە ل ــەو رێوشــوێنانەی ک زۆر ل
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دووەم و ســێیەمی حیزبــی دیموکراتــدا بــوون بــە بــاوەڕی گشــتی. بــەاڵم بەهــۆی 

 )linear( خێرایــی ئاڵوگــۆرە جیهانییەکانــەوە، چــی دیکــە چاالکییــەکان  هێڵــی ڕاســتەڕۆ

و لــە ســەر بنەمــای ســانرتالیزمێکی بەهێــز نیــن و لەوانەیــە داهاتــوو لــە ســەر رەوتــی 

رابــردوو، مــل نەنــێ. بۆیــە رێبــەران دەشــێ ئەزموونەکانــی رابــردووی خۆیــان ببەنــە ژێــر 

ــردن،  ــەروەردە و فێرک ــۆڕی پ ــی، ک ــی کومیســیۆنە جۆراوجۆرەکان پرســیارەوە. دامەزراندن

زانکــۆ، فێرگــەی سیاســی- نیزامــی و هەروەهــا دامەزراندنــی پێوەندیــی دیپلۆماتیــک و 

داوای ئەندامەتــی لــە سۆسیالیســت ئەنرتناســیۆنال و کردنــەوەی دەفتــەری نوێنەرایەتیــی 

ــەن کــە  ــەو منوونان ــە پاریــس، بەرێبەرایەتیــی قاســملوو هەمــوو ئ حیزبــی دیموکــرات ل

ئــەو رێبــەرە رابــردووی نەکردووەتــە چــرای رێــگای داهاتــوو و یاســاکانی خەباتــی 

رابــردووی تاقــی نەکردووەتــەوە. چونکــە کاتێــک دەکــرێ ئەزموونــی رابــردوو دووپــات 

ــن. ــردارەکان پێشــبینی بکرێ ــەوە و ک ــارە بکرێن ــاردەکان دووب ــە دی ــەوە ک بکرێت

رێبــەران و کادرەکانــی حیــزب، ئەســتێرەکانی ئاســامنی خەبــات و چاالکیــی ئــەو حیزبەن. 

ــی  ــە گۆڕان ــە ل ــی هەی ــن رۆڵ ــاری کاریگــەری خــۆی گەورەتری ــە رەفت ــی حیزب،ب رێبەری

ــر  ــی ژی ــدا.  ئەندام ــی حیزب ــی قازانج ــان و دابینکردن ــمەندیی ئەندام ــت و هۆش هەس

خوازیــاری رێبــەر و بەرێوەبــەری ژیــر و هۆشــمەندە و رێبــەران و بەرێوەبەرانــی 

هۆشــمەند کەســانێکن کــە بتوانــن رسوشــتی هۆشــمەندانەی مــرۆڤ، هــەروەک دوکتــۆر 

ســەعید شــەرەفکەندی دەڵێت،بکەنــە شــکڵی مــادی و دەســتگیر و بزانــن کــە هەرکــەس 

تایبەمتەندیــی خــۆی هەیــە و دەبــێ لــە بەرێوەبردنــی هێــزی مرۆڤیــدا، ســەرنج بدرێتــە 

ــە  ــدا ســەرنجدان ب ــە رێبەریکردنــی هێــزی مرۆڤی ــە جیاوازەکانــی مــرۆڤ. ل تایبەمتەندیی

چــوار هــۆ زۆر گرنگــە: هەڵبژاردنــی دروســتی کەســەکان، دیاریکــردن و روونکردنــەوەی 

ئــەو چاوەڕوانییانــەی کــە رێبــەران لــە کەســانەین هەیــە، هانــدان و پێکهێنانــی ئەنگیــزە 

و ســەرەنجام پێکهێنانــی زەمینــەی گەشــەکردنی تاکــەکان. ئــەو چــوار خاڵــە وەک کلیلــی 

دەرگای ســەرکەوتنی رێکخراوەیــی لــە ئاســتی تاکەکەســی و گرووپیــدان. گــەر کلیلــەکان 

بــە دروســتی بخرێنــە کار، ئاســتی هۆشــمەندیی تاکەکەســی و گرووپــی رێکخــراو گەشــە 

ــە ئەنجامــدا رێکخراوەکەیــش گەشــە دەکا. دەکات و ل

رێبەرانــی گــەورەی وەک قاســملوو لــە جیهانــدا منوونەیــان کەمــە. رێبەرانــی لــەو چەشــنە 
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ــە چەشــنی  ــە. رێبەرانــی ل ــان هەی ــاواز کار دەکــەن و ئامانجــی جیاوازی بــە شــێوازی جی

قاســملوو ســەرەڕای ئــەوەی کــە ئامانجەکانیــان جیــاوازن، بــەاڵم یــەک خاڵــی هاوبەشــیان 

هەیــە: ئــەوان لەدەســپێکی کارەکانیانــدا خۆیــان لــە هەمــوو نەریتــە کۆنبــاوەکان رزگار 

ــی  ــن شۆڕش ــەن. گەورەتری ــوکەوت دەک ــگێرانە هەڵس ــەورە شۆڕش ــی گ ــەن. رێبەران دەک

رێبەرانــی گــەورە هاندانــی الیەنگرانیانــە بــۆ ســەرمایەگوزاری لــە ســەر خۆیــان. 

ــانی  ــمەندن. کەس ــەری هۆش ــەر و بەرێوەب ــاری رێب ــمەند، خوازی ــی هۆش کادر و ئەندام

ــی  ــایەتیی کاریزماتیک ــۆی کەس ــەرەفکەندی بەه ــەعید ش ــۆر س ــمەندی وەک دوکت هۆش

ــە  ــوو ب ــییەکانیدا، ب ــە سیاس ــە و بایەخ ــز، بەرنام ــتنی هێ ــە رێکخس ــای ل ــملوو، توان قاس

ــاوەڕ  ــاو بیروب ــە پێن ــۆی ل ــی خ ــەخاوەمتەندانە گیان ــرات و س ــی دیموک ــی حیزب ئەندام

ــوو،  ــی قاســملوودا بەخشــی. ئەندیشــەی قاســملوو ســادە و سەرڕاســت ب و ئامانجەکان

ــان  ــی ئاس ــانە کارێک ــەو ئەندێش ــی ئ ــە جێبەجێکردن ــە ک ــەوە نیی ــای ئ ــە وات ــەش ب ئەم

ــای  ــی توان ــک خاوەن ــوو مرۆڤێ ــە هەم ــن ک ــڕوا بکەی ــە ب ــانە ک ــەوە ئاس ــەاڵم ئ ــن. ب ب

لەبننەهاتــووە. زۆر ئاســانە بیــر لــەوە بکەینــەوە کــە باشــرتین رێــگای نەهێشــتنی 

کەموکورتیــی کەســێک ئەوەیــە کــە یارمەتیــی بدرێــت تاکــو باشــرت ئەرکەکانــی بەرێــوە 

ــە بەرامبــەر هەمووکــەس  ــە روانگــەی رێبەرییــەوە هەڵســوکەوتی یەکســان ل بەرێــت. ل

ــان  ــی خۆم ــی کردەوەکان ــر وەاڵم ــن و دوات ــک هەڵبژێردرێ ــە هەندێ ــە ک ــانرت لەوەی ئاس

ــە.  ــی زۆر ئارامکەرەوەی ــە شــێوەی نەریت ــەکان و کار ب ــی نەریت ــەوە. جێبەجێکردن بدەین

زانایانــی شۆرشــگێڕ بــەو شــێوەیە هەڵســوکەوت ناکــەن. رێــگای ئــەوان زۆر دژوارە، بــەاڵم 

ــەوەی  ــیپلینی، کۆکردن ــی و خۆدیس ــە رێکوپێک ــتی ب ــە، پێویس ــەو رێگای ــی ئ روونە.بڕین

ســەرنج، بــڕوا و لــە هەمــووی گرنگــرت ویســتی قبووڵــی ئاڵوگــۆرە. 

لــەم ســەردەمەدا پێویســت نــاکات، رێبەرانــی دیموکــرات تیئــۆری نــوێ دابهێنــن، . 

تەنیــا شــتێک کــە پێویســتە، ســەرنجدانە بــە رسوشــتی مرۆڤــەکان و دۆزینــەوەی رەمــزی 

گۆڕینــی توانــا و هۆشــمەندیی ئەوانــە بــە کاروچاالکــی. چالــش و لێگــەری ئــەم بــوارەش 

ــن،  ــە شــێوازی بینی ــە ل ــەو جــۆرە بۆچوون ــە کــە داخــوا چــۆن رێبەرانــی حیــزب ئ ئەوەی

ــزە دەکــەن.  ــدا پراکتی ــە گــەڵ تاکان ــان و هەلســوکەوت ل ــەری و جێبەجێکردنی بەرێوەب
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حەوت وانەی قاسملوو بۆ رێبەرانی داهاتوو 
وتاری 24

هــەر کۆمەڵگەیــەک، هــەر حیــزب و رێکخراوێــک و بنەماڵەیەکــی ســەرکەوتوو لــە یــەک 

تایبەمتەندییەکــدا هاوبەشــن: هەموویــان، خاوەنــی رێبــەر یــان بەرێوەبەرێکــن کــە 

ــە دژوار و  ــە هەلومەرج ــە ل ــک ک ــێ. رێبەرێ ــەری دەزان ــەری و بەرێوەب ــی رێب بنەماکان

هەســتیارەکاندا هەســت بە گۆرانکاریی کەشــو هەوا دەکا و هەوڵ دەدا بە خۆرێکخســن 

و رێکخســتنێکی نوێــی، وێــڕای بەلەمــی رێکخراوەکــەی بــەرەو مەنزڵگــەی خــۆی رێبــەری 

ــری  ــە ئۆکتۆب ــتان ل ــتیی کوردس ــرەی زانس ــی کۆنگ ــوارە خوان ــەوەی ئێ ــە کردن ــکات. ل ب

2012دا خاتــوو کارۆڵ پرۆنهۆبێــر نووســه ری " خولیــا و مه رگــی قاســملووی کــورد'' وتــی: 

"قاســملوو لێــرە نییــە تــا ببینــێ خەونەکانــی بــۆ نەتەوەکــەی وەدی هاتــوون. کۆنگــرەی 

ــی پێشــڤەچوونی  ــوو، قاســملوو خەون ــی قاســملوو ب ــازاد، خەون ــتانێکی ئ ــە کوردس وا ل

بــە واڵتەکەیــەوە دەبینــی و خۆزگــەی دەخواســت گەلەکــەی لــە زانســت و رۆشــنبیریدا 

پێــش بکــەوێ". چیرۆکــی ژیانــی قاســملوو، چیرۆکــی ژیانــی مرۆڤێکــە کــە زۆر هــەوراز 

و نشــێوی بڕیوە.ئەمــەش لــە ســۆنگەی هەندێــک تایبەمتەندیــی وییــەوە بــووە کــە 

توانیویەتــی نــاوی خــۆی لــە ریــزی گــەورە مرۆڤانــی جیهــان وکوردســتاندا تۆمــار بــکات. 

ئەمــەی خــوارەوە حەفــت تایبەمتەندیــی قاســملوون کــە  کردیانــە رێبەرێکــی بــێ هاوتــا 

لــە نــاو بزاڤــی نەتەوایەتیــی کــورددا. لــەو تایبەمتەندییانــەدا مــرۆڤ دەتوانــێ لــە گــەڵ 

بنەماکانــی گــۆڕان و خۆپێگەیانــدن، هەڵگرتنــی بەرپرســایەتی، راســتگۆیی و پشــتیوانیی 

گرووپــی ببینــێ و هەســتی پــێ بــکات:



قاسملوو، مانیفێستی سیامی مرۆڤانەی رێبەری

11٥

بیری داهێنەرانە  .1

 دەسپێشــخەری واتایەکــی بەرینــی هەیــە. دەستپێشــخەری بــە واتــای ئــەوەی کــە 

ــەر  ــە س ــەر ل ــاری رێب ــت و بڕی ــتۆ بگرێ ــە ئەس ــۆی ب ــردی خ ــایەتیی ک ــرۆڤ بەرپرس م

ــەکاوی و  ــتی لەن ــی هەس ــراوە و پێوەرەکان ــات ن ــەکان بنی ــیب و بایەخ ــای پرەنس بنەم

ــە.  ــەری نیی ــەڵ دەوروب ــە گ ــەو ل ــیی ئ ــدی تاکەکەس ــان پێوەن ــی ی ــی رۆح هەلومەرج

ئەلبێــرت ئەنیشــتاین دەڵێــت: "جیهانێــک کــە خوڵقاندوومانــە، بەرهەمــی جــۆری بیــرو 

ئەندێشــەی ئێمەیــە". هیــچ شــتێک لــە داهاتــوودا بــە بــێ بیروئەندێشــەی نــوێ گۆڕانــی 

ــن دەشــێ جــۆری  ــوێ بخوڵقێن ــەران گــەر بیانهــەوێ جیهانێکــی ن ــەت. رێب بەســەردا نای

بیرکردنــەوە زەمینەکانــی بیروئەندێشــەی خۆیــان بگــۆڕن. 80%ی خەڵــک دژکــردەوە 

نیشــان دەدەن. ئــەوان زەحمــەت دەکێشــن تــا کەموکورتییــەک یــان کێشــەیەک چارەســەر 

ــتی  ــی ش ــۆ خوڵقاندن ــەن ب ــە کار دەک ــەرن ک ــی داهێن ــە بیرمەندان ــەوە.  20% دیک بکەن

نــوێ. بیرمەندانــی داهێنــەر لــە پرســیاری " چ شــتێک مومکینــە؟" پێــش دەکــەون. 

ــتێک  ــە چ  ش ــەوە "ک ــەوە دەکەن ــر ل ــان دەدەن، بی ــیۆن نیش ــە رێئاکس ــک ک بیرمەندانێ

هەڵەیــە؟" یــا خــود "چ کەســێک دەبــێ ســزا بدرێــت؟" ئــەوان لــە هەمبــەر ژینگەکەیانــدا 

پەرچەکــردار دەنوێنــن. بــەاڵم بیرمەندانــی لــە چەشــنی قاســملوو بەرینــرت لــە ژینگــەی 

خۆیــان بیــر دەکەنــەوە. رێبەرانــی داهێنــەر ئــاگاداری چــوار تایبەمتەندیــی مــرۆڤ واتــە 

خۆئــاگاداری، ویــژدان، هێــزی خەیــاڵ و ئیــرادەی ســەربەخۆن و هەروەهــا فەلســەفەی 

لــە ژوورەوە تەماشــای دەرەوە کــردن بــە ســەر هەمــوو کــردەوە و هەڵســوکەوتیاندا زاڵــە. 

رێبەرانــی دەستپێشــخەر دەیانهــەوێ لــە ژیانــی خۆیانــدا ببنــە هێــزی داهێنــەر. ئەمــەش 

ــەر  ــاری لەس ــدا بڕی ــی خۆی ــە ژیان ــێ ل ــێک دەتوان ــەر کەس ــە ه ــتێکە ک ــن ش بنەماییرتی

بــدات.

بینینی ئامانجی گەورە  .2

ــەدا  ــرو ئەندێش ــی بی ــە جیهان ــار ل ــەم ج ــدرێ. یەک ــار دەخوڵقێن ــتێک دووج هەمووش

و دووەم جــار لــە پراتیکــدا. ئەندامانــی رێکخراوێکــی ســەرکەوتوو بــۆ خولقاندنــی 
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وێنەیەکــی خەیاڵــی و ئامانجــی دوارۆژ بــۆ هــەر پــان و پرۆژەیــەک، رووداوەکانــی 

ــراودا  ــی دیاریک ــاوی ئامانجێک ــە پێن ــەوان ل ــنەوە. ئ ــان دەنووس ــی خۆی ــووی ژیان داهات

دەژیــن. بەڵکــو بەپێچەوانــەوە لــە رووی ئەندێشــەوە گرینگرتیــن ئەســڵ، بەهــا و 

ــا  ــەو بنەم ــدن ب ــردەوە پابەن ــن و بەک ــان دەناس ــەکان و ئامانجی ــەکان، پێوەندیی بایەخ

ئەخاقیانــەوە. هەڵبژاردنــی رەســاڵەت و ئەرکــی تایبەتــی بەرزتریــن جــۆری خەالقیــەت 

ــە  ــک ک ــگ و چاندێ ــی فەرهەن ــە. خولقاندن ــە رێکخراوەدای ــری مــرۆڤ ل ــی بی و داهێنان

ئامانجــەکان، بیروبۆچــوون و نــرخ وبەهــا هاوبەشــەکان پێکــەوە گــرێ بــدات، دووربینــی 

ــملوون.  ــنی قاس ــە چەش ــەرزی ل ــەری پایەب ــای رێب و بنەم

ئامادەیی بۆ گۆڕان  .٣

رێبەرێــک کــە ئامادەیــی هەیــە بۆپێکهێنانــی گــۆڕان، پێشــوازی دەکات لــە گۆرانــکاری. 

ئــەو ئــاگاداری قۆناغەکانــی گۆڕانــکاری و کاردانەوەیــان لــە ســەر کەســانی ژێردەســتیان 

هەیــە و دەزانــن چــۆن کەســانی دیکــە لــەو گۆڕانکارییــەدا بەشــدار بکــەن. رسوشــتییە 

کــە هەندێــک لــە ئەندامــان و کادیــران بەرەنــگاری گۆڕانــکاری دەبنــەوە، چونکــە 

ــە دەرێ. رێبەرێکــی کارامــە دەزانێــت  ــان بێن ــە قۆزاخەکەی ــان دەکا ل ــکاری ناچاری گۆڕان

چــۆن هاورێیانــی لــە بێدەنگــی و کەشــی ئارامــی خــۆی دەربێنــێ و پــێ بەپێــی خــۆی 

گەورەیــی و رێزیــان پــێ ببەخشــێ. رێبــەری وا یارمەتیــی هاورێیانــی دەدا بــۆ پێکهێنانــی 

تێگەیشــتنی هاوبــەش لــە رابــردوو و هانیــان دەدا تــا هــۆکاری گۆڕانکارییــەکان بزانــن. 

ئەوجــار بــە نیشــاندانی وێنەیەکــی ئەرێنــی لــە داهاتــوو و بــەو چاالکییانــەی کــە هەمــوو 

الیــەک تێیــدا بەشــدار بــن، رێبەرایەتیــی بزاڤەکــە دەکات بــەرەو گــۆڕان و باشــرت بــوون. 

پێکهێنانی ئاسۆی روون  .4

ــرێ  ــی دەوت ــە پێ ــێ ک ــک بێن ــدوو پێ ــی زین ــە ژینگەیەک ــەرە ک ــەرەکی رێب ــی س ئەرک

و  گرێــدراوی  واتــە  رێکخراوەیــی  فەرهەنگــی  و  چانــد  رێکخراوەیــی.  فەرهەنگــی 

دەروەســت بــوون. رێبــەر دامەزرێنەرێکــی بەتوانــای کولتــووری رێکخراوەیــە. ئــەو 
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شــێامی ژینگــەی سیاســی و رێکخراوەیــی حیــزب ســاز دەکات. ئەندامــان و کادیــران هــان 

دەدات بــۆ ئــەوەی چاکــرت بــن لــەوەی کــە هــەن. رێبــەری داهێنــەر دەزانــێ کــە توانــای 

داهێنانــی ژینگەیەکــی بــە لێگــەر و بــە چالــش بــۆ گەشــەکردن و پێگەیاندنــی ئەندامــان 

ــرە.  ــی ت ــا تەکنیکییەکان ــە توان گرنگــرت ل

5.  با خۆمان تێ بگەین، ئینجا چاوەڕوانی تێگەیشن لە خەڵک بکەین

دکتــۆر قاســملوو گوێگرێکــی بــاش بــوو. ئــەو بەرلــەوەی کــە وەاڵم بداتــەوە یــا بەشــداری 

لــە باســێکدا بــکات، تەنانــەت لــە پلینۆمەکانــی حیزبشدا،ســەرەتا گــوێ لــە هەمــوو قســە 

و بیرورایــەک رادەگــرت ئینجــا بیــرورای خــۆی دەردەبــڕی. کاتێــک مــرۆڤ بــە ئامانجــی 

تێگەیشــن لــە قســەی خەڵــک گــوێ دەگــرێ، نــەک بــە نیــازی وەاڵمدانەوەیــان، بناغــەی 

پیوەندییەکــی تەندوروســتی دادەڕێــژێ. کاتێــک مرۆڤــی بەرامبــەر هەســت بــکات کــە 

ــاوەن  ــێکی خ ــە کەس ــۆی ب ــەو خ ــن، ئ ــێ بگەی ــی ت ــت لی ــە هەمووش ــەوێ بەرل دەمانه

ــە.  ــەو کەس ــی ئ ــە کەڕامەت ــە ل ــای رێزگرتن ــەش بەوات ــێ. ئەم ــاوەڕ دەزان ــی ب ــز و جێ رێ

ــن بیروهــزری  ــەوێ و قووڵرتی ــە خــۆی دەردەک ــردن ل ــە رەوشــی بەرگریک ــدا ل ــە ئاکام ل

خــۆی ئاشــکرا دەکات، ئەوجــار هەلومەرجێــک دەخولقێنــێ تــا ئــەو بەربەســتانەی کــە لە 

بــەردەم لێــک گەیشــن و تێگەیشــتندان، نەمێنــن. دلۆڤانــی و بوێریــی دەوێ کــە مــرۆڤ 

ــوان لەیــەک گەیشــن و  ــە نێ ــدات و لێــک تــێ بــگات و بتوانــێ هاوســەنگی ل هــەوڵ ب

وێکگەیشــتندا پێــک بێنــێ.

پێکهێنانی هێزی جەماوەری  .6

کۆکردنــەوەی هێــزی جەمــاوەر، بەرهەمــی رێــگای ســێیەمە. نــەک رێــگای من یــان رێگای 

تــۆ. رێــگا چارەســەری ســێیەم لــە رێــگا چارەســەری هــەردووک الیەنــی بەرامبــەر چاکــرتە. 

هێــزی جەمــاوەری بەرهەمــی رێــز و حورمەتــی  دووالیەنەیــە. بەرهەمــی تێگەیشــن و 

رێزلێنــان لــە جیاوازییەکانــی یەکــرت و لــە چارەســەریی کێشــەکان و بەهرەمەنــد بــوون لــە 

هەلەکانــی هاوبــەش. ئــەو گــرووپ و رێکخراوانــەی کــە هێــزی بەشــداری و هاوکاریکردن 

ــە  ــای تاکەکــەس، ب ــە هــۆی گەشــەپیدانی توان ــێ دەدەن، دەبن ــدا گەشــە پ ــە ناوخۆیان ل
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شــێوەیەک کــە کــۆی هێــزی ئــەوان لــە کــۆی هێــزی یــەک بــە یەکیــان زیاتــر بێ. کەســانی 

وا خۆیــان لــە پێشــێلکردنی مافــی یەکــرت دەپارێــزن. ئــەوان بــە ناچــاری پێکــەوە ناســازێن 

یــا خــود هاوکاریــی یەکــرت ناکــەن، بەڵکــو بیــر لــە هاوکاریــی داهێنەرانــە دەکەنــەوە کــە 

تێیــدا هێــزی ســێیەم، جێــگای هــەردوو هێزەکــەی تــر بگرێتــەوە.

گەشەپێدانی بەردەوام  .7

ــی،  ــی، رۆح ــزی فیزیک ــی هێ ــەپیدانی بەردەوام ــەری، گەش ــی رێب ــە ئەرکەکان ــک ل یەکێ

مەعنــەوی، کولتــووری و ســۆزداریی رێکخراوەکەیــە. ئــەو تایبەمتەندییــە کاتێــک جێبەجێ 

دەکرێــت کــە مــرۆڤ لە ئاســتی تاکەکەســیدا بۆ گەشــەکردن و پــەروەردەی خــۆی هەوڵی 

ــەوەی  ــەردەوام، ژیان ــە هــۆی پێشــکەوتنی ب ــە دەبێت ــەم تایبەمتەندیی ــدا. ئ ــێ وچــان ب ب

رێکخــراو و تاکەکانــی نــاو رێکخراوەکــە و هەروەهــا ناهێڵــێ رێکخراوەکــە وەک گــۆالو 

راوەســتێ و بۆگــەن بــکا. رێبــەر چ مامۆســتا بــێ چ  رێنوێــن، دەشــێ هــەوڵ بــدا کەشــی 

نــاو رێکخراوەکــە،وا بکاتــەوە کــە مەجالــی گەشــەکردن بــە ئەندامەکانــی بــدرێ. 

ــی رێکخراوەکــەی  ــە الی ئەندامان رێبەرێــک کــە ئەرکــی خــۆی جێبەجــێ دەکات، متامن

دروســت دەکا کــە دەتوانــن ئەرکــی خۆیــان بــە جوانــی ئەنجــام بــدەن. رێبــەران 

دەشــێ یارمەتیــی ئەندامــان و کادرەکان بــدەن بــۆ ئــەوەی کــە پرســەکان لــە روانگــەی 

دیکەشــەوە ببیندرێــن. پرســیارێک بخولقێنــن کــە ئەندامــان و کادریــان هــان بدرێــن بــۆ 

فێربــوون. دیــارە کــە رێبەرانــی ســەرکەوتوو و دووربیــن لــە کۆکردنــەوەی پۆتانســیەلی 

ــن،  ــدار ب ــە وزەکان ئامانج ــەوەی ک ــۆ ئ ــۆبین ب ــی ئاس ــەرکەوتوون. رێبەرێک ــدا س مرۆڤی

ــی  ــی دیموکرات ــاو حیزب ــی کومیســۆنەکانی ن ــێ. هــەروەک بەپێکهێنان ــک دێن ــد پێ ناوەن

کوردســتانی ئێــران، قاســملوو دەیوســت ناوەندگەلــی جۆراوجــۆر بــۆ بەرێوەبردنــی 

خەباتــی هەمەالیەنــەی نەتــەوەی کــورد لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتاندا پێــک بێنــێ و وزەی 

ــەرک و ئامانجــی روون  ــی ئ ــەو کومیســیۆنانە خاوەن ــکا. هــەرکام ل ــزە ب ئەندامــان کانالی

بــوون و لــەو چوارچێوەیــەدا ئەندامانــی بەشــەکان بڕیاراتــی خۆیــان دەدا و جێبەجێیــان 

ــەوە  ــێ پێداچوون ــەری دەکات. دەش ــی رێب ــێوازی نوێ ــە ش ــت ب ــرۆ پێویس ــرد. ئەم دەک

بکــرێ بــە شــێوازی رێبــەری و بەرێوەبەریــی رێکخراوەکانــدا وپێکهاتــەی رێبەریــی حیزب 
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ــەوە. ــات، دابرێژرێت ــی خەب ــەوە بەهەلومەرجــی نوێ ــۆ وەاڵمدان ب

بزاڤــی کــورد بــە ســەردەمی قەیرانــی "متامنــە" دا دەربــاز دەبــێ. بۆیــە دەشــێ 

ــزی  ــی هێ ــە و پێکهێنان ــتی متامن ــەوەی ئاس ــەر بەرزکردن ــە س ــرێ ل ــەرمایەگوزاری بک س

لێــک گەیشــن. ئاســتی متامنــە نیشــانەی رادەی متامنەیەکــە کــە ئەندامانــی حیــزب لــە 

ناوخــۆ، بەیەکــرت هەیانــە و بــەو پێیــە لــە گــەڵ دەورەبــەر دەجووڵێنــەوە. رادەی متامنــە، 

بــە زمانێکــی ســادە وەک رادەی حیســابی ماڵــی یــان رادەی داراییەکــە کــە لــە بانــک یــان 

شــوێنێک پاشــکەومتان کــردووە. کاتێــک حیســابە بانکییــەکان بەتــاڵ دەبنــەوە، دەســت 

ــە. بــە هەمــان  ــۆ پاشــکەوتەکان دەبــردرێ، ئیــرت مــرۆڤ خاوەنــی متامنــەی مــادی نیی ب

ــە.  ــی متامن ــۆی لەناوچوون ــە ه ــتیش، دەبێت ــەکەوتی هەس ــەوەی پاش ــێوە بەتاڵکردن ش

ــێ  ــر ت ــانی ت ــا کەس ــن ئینج ــێ بگەی ــان ت ــۆ خۆم ــەرەتا ب ــا س ــی وەک "ب تایبەمتەندیگەل

بگەیەنیــن"، دلۆڤانــی، وەفــاداری بــە قــەوڵ و پەیامنــەکان، راســتگۆیی و دەروەســتبوون 

لــە کاتــی بڕیــاردان و جێبەجێکردنیانــدا، دەبنــە هــۆی بەرزبوونــەوەی پاشــەکەوتی 

هێــزی بڕوامــان. بەپێچەوانــەوە هــەاڵواردن، ناوچەگەرایــی، تایفەگەرایــی و خزمگەرایــی 

ــەوەی رادەی  ــۆی کەمبوون ــە ه ــران دەبن ــان و کادی ــوان ئەندام ــتنە نێ ــاوازی خس و جی

ــە . ــی متامن ــەرهەڵدانی قەیران ــە و س متامن

ــەنگاندنی  ــە و هەڵس ــش وەخت ــار و داوەرێ پێ ــەی بڕی ــتە چاویلک ــەش پێویس ــۆ ئەم ب

ــی  ــتنی ئەندامان ــک گەیش ــتی لێ ــن و ئاس ــدرێ تێگەیش ــەوڵ ب ــە الوە وه ــی بخرێن زەین

ــێ دەکا. ــت پ ــەوە دەس ــە رێبەریی ــەش ل ــدرێ. ئەم ــێ ب ــەیان پ ــە گەش رێکخراوەک
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ــەپ  ــوە. خانــی ل مێــژووی کــورد و کوردســتان رێبــەری کاســیکی زۆری بەخۆیــەوە بینی

ــێخ  ــوو. ش ــەفەوی ب ــایەت،ی س ــە دژی پاش ــدم ل ــەاڵی دم ــی ق ــەری خەبات ــن، رێب زێڕی

ــە  ــەوەی ک ــەرەرای ئ ــوو و س ــری ب ــەوەی نەه ــەرۆکی جوواڵن ــری، س ــدواڵی نەه عوبەی

ــەاڵم  ــوو، ب ــتان ب ــوو کوردس ــی هەم ــە ئامانجــی رزگاری ــوو ک ــورد ب ــەری ک ــەم تەڤگ یەک

دوای نەمانــی رێبــەری جوواڵنەوەکــە، بزاڤــی نەهــری تێــک چــوو. ســامیل ئاغــای ســمکۆ 

کــە بــە باوکــی ناســیۆنالیزمی کــورد لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان نــارساوە، جوواڵنەوەکــەی 

 )William Wallace( بــە نــاوی خۆیــەوە تۆمــار کــراوە. لــە ئاســتی جیهانــدا ویلیــام واالس

ــل  ــتۆن چێرچی ــە. وینس ــەو واڵت ــەربەخۆیی ئ ــۆ س ــوو ب ــکۆتاند ب ــی س ــەری خەڵک رێب

بــە رێبــەری خەبــات و بەرخودانــی لــە شــەڕی دووەمــی جیهانــی دژی ئەڵامنیــای 

ــا  ــارساوە. ماهامت ــەتدا ن ــی سیاس ــە جیهان ــمەندی ل ــی و هۆش ــا زیرەک ــازی و هەروەه ن

گانــدی، رێبــەری خەباتگێــری هیندوســتان بــوو و بــە رێبــەری خەباتــی مەدەنــی و 

ــە  ــە واڵت ــی ئاشــتی ل ــە خەون ــر کینــگ بووب ــن لوتێ ــارساوە. مارتی ــژی ن ــە توندوتی دوور ل

یەکگرتووەکانــی ئەمەریــکا و قــازی محەمــەد بووبــە پێشــەوای کــورد کــە کۆمــاری 

ــارساوە. ــوورخۆر ن ــەت و مش ــی بەحیکم ــد وەک رێبەرێک ــتانی دامەزران کوردس

ــان  ــی وای ــە کاریگەرییەک ــەرکام لەوان ــوون. ه ــەورە ب ــەری گ ــە رێب ــەو لەمان ــەرکام ل ه

هەبــووە کــە شــوێن پەنجەیــان دیــارە لــە ســەر ژیانــی بەملیۆنــان مــرۆڤ. بــەاڵم هــەر 

ئــەو منوونانــە دەتوانــن هەڵخەڵەتێنــەر بــن. ئــەوەی راســتی بــێ لــە ســەدا 99ی رێبــەری 
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نــەک لەســەرەوە بەڵکــو لــە ناخــی خــودی رێکخــراوەوە روو دەدا. هــەر رێکخــراو 

ــی  ــێک ئەندام ــێ و کەس ــەر ب ــەاڵم ئەگ ــە. ب ــەر هەی ــی وەک رێب ــەک کەس ــتی ی بەگش

ــکا؟  ــێ چــی ب ــێ دەب ــەری نەب رێب

ــوێنێک  ــەر ش ــە ه ــێ ل ــێ فێرب ــرۆڤ دەتوان ــە م ــە ک ــەری ٣60 پلەدای ــگای رێب ــە رێ ل

ــی   ــا رێبەری ــێ ت ــر دەب ــرۆڤ فێ ــە. م ــە ســەر رێکخراوەک ــێ ل ــەر ب ــێ کاریگ ــێ، دەتوان ب

بەرپرســان، ئەندامانــی ئاســایی و کادرەکان بــکات. کــە لــە رێــگای یارمەتیدانــی کەســانی 

ــووری  ــە باش ــا ل ــۆن ماندێ ــانی وەک نێلس ــیان دەدەن.   کەس ــی خۆش ــەەو یارمەتی دیک

ئەفریقــا، دوکتــۆر قاســملوو، بیــل کلینتــۆن، ســەرۆکی پێشــووی ئەمەریــکا، کۆفــی عەنــان، 

ــەن.   ــی ٣60 پل ــزی رێبەران ــە ری ــووەکان ل ــەوە یەکگرت ســکرتێری گشــتیی نەت

هەرکەســێک کــە ئاســتی لێهاتوویــی بەرزتــر لــە ئاســتی نێونجیــدا بــێ و لــەو پێنــاوەدا 

ــە کۆنگــرەی ســێیەمی  ــە. هــەروەک بەرل ــەری ٣60 پل ــە رێب ــێ ببێت ــکا، دەتوان ــات ب خەب

حیزبــی دیموکرتــی کوردســتانی ئێــران، قاســملوو ســەملاندی، پێویســت نــاکات بــۆ ئــەوەی 

کەســێک رێبــەر بێــت، ئەندامــی دەســتەی رێبەرایەتیــی یــان کۆمیتــەی ناوەنــدی بێــت، 

بەڵکــو رێبــەری بــاش نەتەنیــا لــەو شــوێنەی کــە هەیــە دەتوانێــت رێبەریــی خەڵــک بــکا، 

بگــرە دەتوانــێ رێبــەری کەســانێک بــکات کــە ئەندامــی دەســتەی بەرێوەبەریشــن. 

لەو بەشەدا بەکورتی بابەتەکانی خوارەوە شی دەکرێنەوە:

تێگەیشتنی هەڵە لە پلەی رێبەری   •

ــە کادری دەرەجــە  ــک ک ــش و لێگەرێ ــن چال ــەڵ بەهێزتری ــە گ ــێ ل بەربەرەکان  •

دەنالێــن بەدەســتییەوە  حیــزب  دووی  و  ســێ 

ئەزموون لە رێبەری و  بەرێوەبەریدا  •

دەستنیشانکردنی نرخ و بایەخەکانی رێبەریی ٣60 پلەیی  •

تێگەیشتنی هەڵە لە پلەی رێبەری

لــە کۆنگــرەی چــواردەی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــدا، کاتێک لــە دوو کاندیدی 

ــەری  ــی رێب ــۆ ئەندامەتی ــان ب ــە بۆچــی خۆی ــم پرســی ک ــەی ناوەندی ــی کۆمیت ئەندامەتی

ــەس  ــە هەمووک ــوو: "چونک ــوڕهێنەر ب ــن سەرس ــۆ م ــان ب ــەن؟ وەاڵمەکەی ــد دەک کاندی
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ــە  ــانەی ک ــەو کەس ــەس ل ــەوەش زۆرک ــن"! بەرل ــەش دەکەی ــد دەکات، ئێم ــۆی کاندی خ

ــن باســی بەرنامــەی  ــە کــە "جــارێ ناتوانی ــەو وتەی ــد کــرد، ب ــەری کاندی ــۆ رێب ــان ب خۆی

سیاســی بکەیــن، تــا نەبیــن بــە ئەندامــی رێبــەری" خۆیــان گەیانــدە ئەندامەتیــی رێبــەری 

و دواتریــش بیــرنا کــە نــە سیاســەتێک گــۆڕدراو و نــەش فەرهەنگێــک. یەکێــک لــەو بــە 

هەڵــە تێگەیشــتنانەی کــە زۆرکــەس لــە رێبــەری هەیانــە، ئەوەیــە کــە ئــەوان پێیــان وایــە 

ــەوەی  ــۆ ئ ــە. ب ــردەوە وا نیی ــەاڵم بەک ــكیاتی". ب ــەی تەش ــت" و "پل ــا "پۆس ــەری وات رێب

کەســێک رێبــەر بــێ، پێویســت نــاکات بەرزتریــن پلــە و پۆســتی تەشــکیاتیی هەبــێ. ئەو 

کەســەی کــە وا بیــر دەکاتــەوە تووشــی بــە هەڵــە تێگەیشــن لــە رێبــەری بــووە. پێوانــەی 

ــا پێشــکەوتن  ــە نــەک شــتێکی دیکــە. رێبــەری، وات ســەرەکیی رێبــەری شــوێندانەر بوون

ــە گــەڵ  و گەشەســەندن. مافــی رێبــەری کاتێــک کــە کەســێک دەبینــدرێ و گفتگــۆی ل

دەکــرێ بەدەســت دێــت. ئەمــە کــە لــە چ ئاســت و قۆناغێکــی رێبەریــدای گــرێ دراوە 

بــە رابــردوو و پێوەندیــی خــۆت و ئــەو کەســەی لــە گەڵــی گفتگــۆ دەکــەی. پۆســت و 

ئاســتی تەشــکیاتی کاریگەریــی کەمــرت لــە پلــەی رێبەریــدا هەیــە. شــوێندانەر بــوون لــە 

ــەی  ــۆ رێبەرییــەوە ســەرچاوە دەگرێــت نــەک پل ــە ئامادەیــی مــرۆڤ ب ســەر خەڵــک، ل

تەشــکیاتییانەوە. رێبــەری هەڵبژاردەیەکــە کــە مــرۆڤ دەیــکات نــەک کورســییەک کــە 

ــۆی  ــەر بەه ــردوودا ه ــااڵنی راب ــە س ــن ل ــە مخاب ــەک ک ــێ. هەڵەی ــەری دادەنیش ــە س ل

ئــەو کورســییەی رێبەرییــەوە بــوو بەهــۆی خولقاندنــی قەیرانــی متامنــە لــە نــاو حیزبــی 

دیموکراتــدا. هەرکەســێک دەتوانــێ ببێتــە رێبەرێــک بــە بــێ ئــەوەی خاوەنــی کورســی 

بێــت. 

ئامانجی هەڵە

زۆرکــەس پێیــان وایــە، کــە کاتێــک پلــە، یــان پۆســتی رێبەرییــان بەدەســت هێنــا، ئــەوکات 

رێبــەری دەکــەن. کەچــی ئەزموونــی ســااڵنی رابــردوو لــە نێو حیزبــی دیموکــرات و زۆر لە 

ریکخراوەکانیــش دەریخســتووە کــە کاتێــک کەســێک بــە تــەواوی خــۆی پــێ نەگەیاندووە 

ــە  ــەری نایکات ــان بەدەســتهێنانی پۆســتی رێب ــژاردن ی ــە، هەڵب ــی نیی و شــارەزایی رێبەری

رێبــەر. کەســانێک کــە بەرلــە ئەندامەتــی لــە ریــزی رێبەریــدا خۆیــان پــێ نەگەیانــدووە 
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و پێیــان وایــە لــە پرۆســەی بڕیاردانەکانــی ریبەریــدا پــێ دەگــەن، لەوانەیــە ببنــە هــۆی 

ــێک  ــەری بەکەس ــتی رێب ــێ پۆس ــرە دەتوان ــراو. کۆنگ ــۆ رێکخ ــراو ب ــی قەرەبوونەک زیان

ببەخشــێت، بــەاڵم ناتوانــێ پلــەی رێبــەری بەکەســێک بــدا. شــوێندانەری دەبێ بەدەســت 

بهێنــدرێ هــەروەک رێبــەری حیــزب و رێکخراویــش دەبــێ بەدەســت بهێنــدری. پۆســت 

و پلــەی ئیــداری تەنیــا هەلێکــە بــۆ هەڵبژێــردراوان. هەلــی ئــەوەی کــە هەڵبــژاردە هێزی 

رێبەریــی خــۆی بســەملێنێت. رێبەرانــی راســتی بــە بــێ بوونــی پلــەی تەشــکیاتییش هــەر 

کاریگــەرن. ئــەوەی کــە پلــەی رێبــەری بــە مــرۆڤ دەبەخشــێ پلــەی تەشــکیاتی نییــە، 

ئــەوە پلــەی رێبەرییــە کــە بایــەخ بــە پلــەی تەشــکیاتی دەدا.

 

بە هەڵە تێگەیشن لە ئەزموون

ــەت  ــە، تەنان ــەری نیی ــی بەرێوەب ــای ئەزموون ــە وات ــاو رێکخراوێکــدا ب ــە ن ــژ ل تەمەنیدرێ

ــەری  ــی رێب ــێ ئامادەی ــە ب ــۆر، ب ــایەتیی جۆراوج ــكیاتی و بەرپرس ــەی تەش ــی پل بوون

ــێ  ــە ب ــەش ب ــەڵ ئەم ــە گ ــەر. ل ــە رێب ــوون ب ــۆ ب ــت ب ــدەدەری کەســان بێ ــێ یاری ناتوان

ــێ  ــە ب ــێک ک ــرێ. کەس ــەری بک ــک رێب ــرێ رێکخراوێ ــت ناک ــی پێویس ــی ئەزموون بوون

ئەزمــوون ببــێ بــە رێبــەری رێکخراوێــک لەوانەیــە وا هەســت بــکات، کــە بــەو 

پێیــەش دەســەاڵتی زیاتــر بــووە. کەچــی کاتێــک کەســێک لــە ئاســتی هــەرە ســەرەوەی 

بەرپرســایەتی رێکخــراودا بــێ، زیاتــر لــە جــاران هەســت بــەوە دەکات کــە پێویســتی بــە 

کارکردنــە ســەر خەڵــک هەیــە و چونکــە هۆیەکانــی دیکــەی رێکخراویــی و ژینگەیــش 

ــەر.  ــی رێب ــۆی کۆنرتۆڵکردن ــە ه دەبن

رێبەری واتە بەرپرسایەتی

ــرس و  ــە بەرپ ــوون ب ــک ب ــە کاتێ ــتوون ک ــێ گەیش ــە وا ت ــە بەهەڵ ــەن ک ــانێک ه کەس

ــتێک  ــچ ش ــەکان و هی ــوو ئازادیی ــی هەم ــە خاوەن ــک دەبن ــی رێکخراوێ ــی یەکەم کەس

ــکات. لەکاتێکــدا مــرۆڤ پــێ بەپێــی بەرزبوونــەوەی  ــاری ب ــۆ دی ناتوانێــت ســنووریان ب

پلــە تەشــکیاتییەکەی ئاســتی بەرپرسایەتیشــی بــەرز دەبێتــەوە و هەرچــی ئاســتی 

ــک  ــت دەدا. کاتێ ــە دەس ــی ل ــی کاروکردەوەش ــر ئازادی ــێ، زیات ــر ب ــایەتی زیات بەرپرس
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ــی  ــا پێ ــێ ی ــە رێکخراوێکــدا بەرپرســایەتی بەدەســت بێن ــێ و ل ــر ب ــەی بەرزت مــرۆڤ پل

ببەخــرێ لــە بەرامبەریــدا چاوەڕوانــی لــەو زیاتــر دەبــێ. رێبەرێــک کــە نەتوانــێ النــی 

کەمــی چاوەڕوانیــی الیەنگرانــی وەدی بێنــێ، ناتوانــێ بــۆ ماوەیەکــی زۆر لــە بیروهــزری 

خەڵکــدا وەک رێبــەر مبێنێتــەوە و دەوروبــەری رۆژان دەژمێــرن بــۆ دوورخســتنەوەی لــە 

ــەاڵت. دەس

  بە هەڵە تێگەیشن لە تواناییەکان

زۆرکــەس بــە هەڵــە لــە پۆتانســیەل و تواناییەکانــی خۆیــان تــێ دەگــەن و پێیــان وایــە تــا 

نەبنــە ئەندامــی رێبــەری یــا خــود کەســی یەکەمــی رێکخــراو ناتوانــن هەموو پۆتانســیەل 

و تواناکانــی خۆیــان ئاشــكرا بکــەن. مــرۆڤ دەشــێ لــە کاروچاالکــی و  کاریگەرییــدا بــەرز 

بێــت، نــەک لــە پلــەی تەشــکیاتی و رێکخراوەییــدا. هــەر مرۆڤێــک هــەوڵ دەدات کــە 

ــەی  ــن پل ــە بەرزتری ــەرج نیی ــت. م ــەوە و شــوێندانەر بێ ــەرز بکات ــی خــۆی ب تواناییەکان

رێکخراوەیــی باشــرتین شــوێن بێــت بــۆ شــوێندانەری و کاریگــەری.

رێبەری ٣60 پلەیی

ــۆی  ــە  بۆخ ــتەمە ک ــک ئەس ــدا، کاتێ ــەر بیروبۆچوونێک ــە بەرامب ــرۆڤ ل ــەرکەوتنی م س

خاوەنــی ئــەو بیروهــزرە نەبــێ. لــە مــاوەی کۆنگرەکانــی 10 تــا 1٣ی حیزبــی دێموکراتــی 

کوردســتانی ئێرانــدا، هەوڵێکــی زۆر درا بــۆ گۆڕانــی ئامانجی دوارۆژی حیزبــی دیموکرات. 

دوای ئــەوەی کــە بــە ئەنجــام نەگەیشــن. عەبــدواڵ حەســەنزادە لــە وتەیەکــدا وتبــووی 

"ئــەو دروشــمە بــە کــەس الناچێــت، چونکــە قاســملوو داینــاوە". بیــری قاســملوو مــەرج 

نییــە بیرێکــی رەهــا و هەتاهەتایــی بێــت، بــەاڵم وتەکــەی بەرێــز حەســەنزادە، نهێنییەکی 

ــدا  ــزب و ریکخراوێک ــە حی ــک ل ــم و ئامانجێ ــەوێ دروش ــە بیه ــێک ک ــۆ کەس ــە. ب تێدای

ــەش  ــت. ئەم ــی بێ ــتای، پێ ــا ئێس ــە ت ــەوەی ک ــرت ل ــی چاک ــێ ئاڵرتناتیڤێک ــت دەب بگۆرێ

ســەرمایەگوزاری لــە ســەر بیروبــاوەڕ و ئامانجــی نوێــی پێویســتە. مــرۆڤ هەرچــی 

ــی  ــر وەک بیروبۆچوون ــکات، زیات ــی خــۆی ب ــە ســەر بیروبۆچوون زیاترســەرمایەگوزاری ل

ــە بیروبۆچوونــی کەســانی  ــە رەوشــێکی وادا، بیروبۆچوونــی مــرۆڤ ل خــۆی دەچێــت. ل
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دیکــە بەجۆشــرت و نزیکــرتە لــە جێبەجــێ بــوون.

رێبەریــی کەســانێک کــە تەمەنێکــی زیاتــر لــە ژیانــی سیاســی و خەباتــی نەریتیــدا بــوون، 

ــە ئامانجێکــی  ــوون. رێبەرێــک کــە ن ــە شــوێندانەر ب ــەری وات ــە. رێب کارێکــی ئاســان نیی

ــدا  ــی نەریتی ــە حیزبێک ــاکا. ل ــێ ن ــی ل ــەس پێڕەوی ــێ، ک ــوێندانەریش ب ــە ش ــێ و ن هەب

هەرچــی مــرۆڤ لــە دەرەوەی بازنەکانــی کۆنــی دەســەاڵتدا بــێ، لەوانەیــە رێــگای 

ــۆر  ــەرەکییەکانی دوکت ــە س ــە چالش ــک ل ــەش یەکێ ــکات. ئەم ــان ب ــەدرێ رێبەریی ــێ ن پ

ــی  ــاو حیزب ــە ن ــە ل ــێوەیەکی چاالکان ــە ش ــتی ب ــە ویس ــەو رۆژەوە ک ــوو ل ــملوو ب قاس

ــەوەی  ــی ئ ــە جیات ــی ب ــی ٣60 پلەی ــە رێبەران ــرێ. بۆی ــتاندا رۆل بگێ ــی کوردس دیموکرات

بڵێــن: "خوازیــاری پلەیەکــم کــە خەڵــک پێڕەویــم لــێ بــکات" دەڵێــن "دەمهــەوێ بگەمــە 

ــێ دەکــەن". ــم ل ــی دیکــە پێڕەوی ئاســتێک کــە کــە خەڵکان

رێبــەری ئەندامانــی رێبەریــی حیــزب یــان ریکخراوێــک یەکێــک لــە گەورەتریــن چالــش 

ــە. زۆربــەی رێبــەران پێیــان خۆشــە رێبــەری بکــەن  و لێگەرەکانــی ریبەرانــی ٣60 پلەیی

بــەاڵم رێبــەری نەکرێــن. زۆربــەی رێبــەران پێیــان خۆشــە کــە بایەخیــان زیاتــر بێــت. کــە 

مــرۆڤ لــە روانگــەی بەرزکردنــەوەی بایەخــی خۆیــەوە بــە پرســی رێبــەری نزیــک بێتەوە 

زۆرتریــن هەلــی هەیــە بــۆ کارکردنــە ســەر خەڵکانــی دیکــە. لــە کاتێکــی وادا ســرتاتێژی 

مــرۆڤ دەبــێ پشــتیوانی لــە تەواوەتــی رێبــەری رێکخــراو و لــە رێــگای ڕاپەڕاندنــی کارە 

ئەرکــە گرنیگــەکان خــۆی لــە هاوکارانــی جیــا بکاتــەوە. بــەو واتایــە کــە بەجیاتــی ئــەوەی 

ــە  ــدات. ک ــە، باشــرتینی خــۆی نیشــان ب ــی کەســانی دیک ــە کەموکورتی ــە ســەرنج بدات ک

ــەوکات  ــدات، ئ ــام ب ــەردەوام ئەنج ــک و ب ــێوەی رێکوپێ ــە ش ــتێک ب ــوو ش ــرۆڤ هەم م

ــزەوە  ــاوی ری ــە چ ــی ب ــەوە و رێبەرایەت ــەرز دەبێت ــراودا ب ــاو رێکخ ــە ن ــەو ل ــی ئ بایەخ

ســەیری دەکات. لــە حیزبێکــی پێشــکەوتوو و بەرپرســدا رێــز لــە کەســانی وادەگیــرێ و 

بــە کەســانی وا بــڕوا دەکــرێ و لــە کاتــی پێویســتدا راوێــژی لــە گــەڵ دەکــرێ. لەوەهــا 

ــت  ــری دەس ــی زیات ــەکە هەل ــت و کەس ــاد دەبێ ــەکە زی ــی کەس ــێکدا کاریگەری رەوش

دەکــەوێ بــۆ رێبەریکــردن.

ــدا.  ــە کارەکانی ــە ل ــدا، یارمەتیــی رێکخراوەی ــە ئەرکەکانی ــەر ل یارمەتیــی ســەرکەوتنی رێب

ــتای  ــە راس ــەکە ل ــا کەس ــە. وات ــی تیم ــەکە ئەندام ــە کەس ــە ک ــای ئەوەی ــە وات ــە ب ئەم
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ــرێ.  ــر بگێ ــی گەورەت ــێ رۆڵێک ــدا کار دەکا و دەتوان ــی تیم ئامانجەکان

کەســانی ســەرکەوتوو ئــەو کارانــە ئەنجــام دەدەن، کــە کەســانی تــر پێیان ناکــرێ. ئەمەش 

ــدەن.  ــام ب ــەت و دژوار ئەنج ــێ کاری زەحم ــانە دەب ــەو کەس ــە ئ ــە ک ــای ئەوەی ــە وات ب

ــش  ــە ئامانجی ــن ب ــرێ و گەیش ــەت هەدەبژێ ــژاردەی زەحم ــرۆڤ هەڵب ــە م ــک ک کاتێ

زەحمــەت بێــت، رێبــەران دەکەونــە پراکتیکــەوە. ئەمــەش بەواتــای ئەوەیــە کــە دەبــێ 

بەرژەوەندییــە شەخســی و تاکەکەســی و گرووپییــەکان بکرێنــە قوربانیــی بەرژەوەنــدی 

گشــتی. 

رێبەرایەتیــی ئەمــرۆی حیزبــی دیموکــرات دەشــێ لــە رەوشــی بەرێوەبەرییــەوە بــەرەو 

ــکا.  ــراوان ب ــۆی بەرف ــتنی خ ــەت و تێگەیش ــێ زێهنی ــۆڕێ. دەش ــۆی بگ ــردن خ رێبەریک

مــادام پێشــرت قاســملوومان هەبــووە، دەبــێ رێوشــوێنی خــوارەوە بــۆ بەرەوپێشــچوون و 

ــرێ: ــزب وەبەرچــاو بگی ــی حێ ــەوەی ئاســتی رێبەری بەرزبوون

بیرکردنەوە لە هەلومەرجی درێژخایەن  •

لێکۆلینەوە لە سەر ئاستی کاریگەریی بڕیارەکان  •

هەوڵدان بۆ دۆزینەوەی رێگای دیکە  •

هەســتەکان،  ورە،  هانــدان،  و  ئەنگیــزە  وەک  بابەتگەلــی  بــە  ســەرنجدان   •

کات دۆزینــەوەی  و  ژینگــە  چاوەڕوانییــەکان، 

دۆزینەوەی کەسانی چاک و کارا و سەرمایەگوزاریکردن  لە سەریان  •

رێبــەران دەبــێ هەمیشــە هــۆکاری گۆڕانــکاری بــن، نــەک بەشــێک لــە   •

ری نــکا ڕا گۆ

ــۆ  ــان دەدا ب ــۆی ه ــی خ ــان و هاوکاران ــدا، هاورێی ــی خۆی ــی رێبەری ــە ژیان ــملوو ل قاس

پێشــکەوتن و دۆزینــەوەی ئەنگیــزەی پێشــڤەچوون و گەشەســەندن. رێبــەری ٣60 پلەیــی 

بــۆ ســەرکەوتن دەبــێ بــە هاوکارەکانــی بســەملێنێ کــە بۆچــی دەبــێ رێــزی لــێ بگیــرێ 

و پەیرەویــی لــێ بکــرێ. رێبــەری ٣60 پلەیــی هاوکاریــی هاوکارانــی دەکا بــۆ ســەرکەوتن 

لــە ئەرکەکانــی خــۆی و ئەواندایشــدا خۆیــان. کاتێــک کاری وا ئەنجــام دەدرێ، نەتەنیــا 

ــە  ــەر نابــێ ل ــە حیــزب کــراوە بەڵکــو رێبــەر خزمەتــی خۆشــی کــردووە. رێب خزمــەت ب
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ــکا و نیشــان  ــا کار ب ــە تەنی ــەودان ب ــی ئ ــر رێبەری ــە ژێ ــە ل ــەو کەســانەی ک ــەر ئ بەرامب

بــدا کــە هۆگــری الیەنگرانــی خۆیەتــی. لــە هەوڵــی ئــەوەدا دەبــێ کــە ژمارەیەکــی زۆر 

لــە کەســانی چاالکــی حیــزب و رێکخراوەکــەی بناســێ. رسوشــتییە کــە لەنــاو حیــزب و 

رێکخراوەکانــدا رکەبــەری و کێبەرکــێ هەیــە بــۆ بەدەســتهێنانی پلەوپایــەی تەشــکیاتی 

ــاو رێکخراوەکــەدا  ــە ن و سیاســی. رێبــەری ٣60 پلەیــی دەشــێ کەشــێکی تەندروســت ل

پێــک بێنــێ، بــۆ ئــەوەی کــە لــە گــەڵ ئــەوەی کــە ركەبــەری )رقابەتــی دەروون حیزبــی( 

لــە نــاو حیزبــدا بپارێــزرێ، کاری تیمییــش پــەرە پــێ بــدرێ. 

رێبــەر تەنیــا کەســێک نییــە کــە بــە شــێوەی ئاســۆیی پێوەنــدی بــە ئەندامــان و 

الیەنگرانییــەوە هەبــێ. رێبــەر دەبــێ هــاوکات لــە گــەڵ رێبەرایەتــی، دۆســت و نزیکــی 

ــە  ــە ل ــاوازی هەی ــت. مــرۆڤ زۆرجــار هەلومەرجــی جی ــەری خــۆی بێ کەســانی دەوروب

پێوەنــدی لــە گــەڵ خەڵکانــی دەوروبــەری خۆیــدا: هــاوکار، هاوتیــم، شــەریک، رەقیــب 

و.... بــەاڵم ئــەوەی کــە خەڵکانــی دیکــە و پێــڕەوان لــە رێبــەران دەیانهــەوێ "دۆســت" 

بوونــە. بــەو واتایــە کــە رێبــەر دەبــێ "دۆســتی" ئەندامــان و الیەنگرانــی خــۆی بــێ نــەک 

ــدا بگــەرێ.  ــە دوای دۆســت لەناویان ــەوەی ب ئ

قاســملوو لــە نــاو پێشــمەرگەکاندا کەســێک بــوو کــە خــۆی لــە سیاســیکاری دەپاراســت و 

وەک یەکێــک لــەوان لــە. لــە ناویانــدا دەردەکــەوت. سیاســەتکردن لــە گــەڵ هاورێیــان و 

هاوکارانــدا دەبێتــە هــۆی نەخۆشــکەوتنی ژینگــەی سیاســی و رێکخراوەیــی. خۆپاراســن 

لــەوم دەردە دەبێتــە هــۆی پێکهێنانــی کەشــێکی تەندروســتی رێکخراوەیــی تاکــو 

تاکــەکان ســەربەخۆ پــەروەردە بکرێــن و ســەرکەوتنی خۆیــان لــە ســەرکەوتنی تەواوەتــی 

رێکخراوەکــەدا ببینــن. کەســانێک کــە لــە نــاو رێکخراوەکــەدا سیاســەت دەکــەن کەســانی 

هەلپەرســن کــە تەنیــا ئامانجیــان دابینکردنــی بەرژەوەندیــی تایبەتــی و گرووپیــی خۆیانە 

و رێکخــراو و کاری رێکخراوەیــی تەنیــا پردێکــە بــۆ گەیشــن بــە ئامانجــە تایبەتییەکانیــان.

ــەوە و  ــا دەکات ــە جی ــی دیک ــە رێبەران ــی ل ــی ٣60 پلەی ــەوەی قاســملوو وەک رێبەرێک ئ

دەیکاتــە رێبەرێکــی تاقانــە، ئەوەیــە کــە قاســملوو هەوڵــی دەدا لــە ســەر دەوروبەرەکەی 

کاریگــەر بــێ و ببێتــە هــۆی ئاڵوگــۆڕ. ئــەوە هەوڵــی قاســملوو و شــوێندانەریی وی بــوو 

کــە ئەمــرۆش رێبوارانــی درێــژەدان بــە رێگاکــەی بــە ئەرکــی خۆیــان دەزانــن. گەیشــن 
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بــە رێبەرێــی ٣60 پلەیــی کارێکــی ئاســان نییــە. ئەمــە ئەرکێکــی قــورس و درێژخایەنــە 

ــە  ــدارە. لەوانەی ــەدا بایەخ ــەو رێگای ــدان ل ــەاڵم هەوڵ ــە دی. ب ــەورۆژێکدا نایەت ــە ش و ل

ــچ  ــەوڵ هی ــێ ه ــە ب ــەاڵم ب ــەن، ب ــواز نەگ ــی دڵخ ــە ئاکام ــەکان ب ــارێ هەوڵ ــوو ج هەم

ــە  ــوارەوە ل ــەی خ ــەو بایەخان ــە ئ ــی ٣60 پل ــە. رێبەران ــت نای ــکەوتێکیش بەدەس دەس

ــن: رێکخــراودا وەدی دێن

دەبنە هۆی پێکهێنانی تیمێکی رێبەریی کارامە  .1

حیزب فێردەکەن کە رێبەران لە هەموو ئاستگەلی تەشکیاتیدا پێویسن  .2

سەرکەوتوویی لە ئاستێک مەرجی رێبەری لە قۆناغی داهاتووە  .٣

رێبەرانــی چــاک لــە ئاســتی ناوەندیــدا بــە واتــای بــوون بــە رێبەرانــی چاکــرت لــە   .4

ئاســتی ســەرەودان

ــن،  ــۆ حیزب ــی پێویســت ب ــی و کوالێتی ــی چۆنیەت ــی خاوەن ــی ٣60 پلەی رێبەران  .5

کــە بریتیــن لــە:

سازگاری ) خۆگونجاندن(  •

هێزی لێکدانەوە  •

پەیوەندی  •

هێمنایەتی  •

رۆحی خزمەتکردن  •

بەهرەمەندی لە سەرچاوەکان  •

توانای فیکری  •

لەسەرخۆبوون  •

هەست بە بەرپرسایەتیکردن.  •

کولتــووری  و  فەرهەنــگ  گەشــەکردنی  بــە  حیــزب  پێشــكەوتنی  و  گەشــەکردن 

ــێ  ــەوە جێبەج ــی کارام ــگای رێبەران ــە رێ ــش ل ــە ئەوی ــرێ دراوەر، ک ــەوە گ رێکخراوەیی

دەکــرێ. ئەمــەش کاتێــک جێبەجــێ دەبــێ کــە حیــزب بەکــردەوە هەنــگاوی پێویســت 

بــۆ گۆڕانکاریــی رێکخراوەیــی و نووژەنکردنــەوەی فەرهەنگــی رێکخراوەیــی هەڵبگــرێ 

و رێبەرانــی داهاتــوو لەســەر بنەمــای بیــری رێبــەری ٣60 پلەیــی پــەروەردە بــکا. 
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قاســملوو رێبــەری حیزبــی دیموکــرات و پــەروەردەکاری ئــەو حیزبــە بــوو. حیزبێــک کــە 

لــە ئەســتەمرتین ســەردەمی کولتــووری، کۆمەاڵیەتــی، سیاســی و ئابووریــی کوردســتاندا، 

ــی وەک قاســملوو  ــە داهاتووشــدا دیســان رێبەران ــێ ل ــکا، دەتوان ــەروەردە ب قاســملوو پ

ــکا.  ــان ب ــەوەی کوردی ــارەگای نەت ــە ب ــکەش ب ــەوە و پێش ــەروەردە بکات پ

کۆتایی


