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"فاکتەکانهاوئاهەنگلەگەڵتیۆریی 

مننین،وایبەحاڵیفاکتەکان!"
"هێگێل" 
حیزبێکیسیاسییبەپێیڕادەیپێوەندییخۆیلەگەڵکۆمەڵگاولێکدانەوەیلەئاڵوگۆڕەکانینێو
واڵت ،تاکتیکەکانی هەڵدەبژێرێو هیوادارە سیاسەتەکانی تا ڕادەیەکی زۆر ڕەنگدانەوەی
ڕاستییەکانی کۆمەڵگای خۆی بێ .گەیشتن بە هەر ئامانجێک لە پێوەندیی لەگەڵ لێکدانەوەی
بارودۆخیبابەتیی [ئابژێکتیڤ] و زەینیی[سوبژێکتیڤ] واڵت،اڵسەنگیی هیزەکانیدەستەاڵتدارو
یە .گرتن یان گۆڕانی تاکتیکی حیزبێکیش هەر لەم پێوەندییەدا
ئوپۆزیسیۆن لە نێو کۆمەڵگادا 
جۆراوجۆرەو دەتوانێ دوورکەرەوە[دفعی] یان پەیتا پەیتایی ،تێکەڵ بە توندو تیژیی یان

ئاشتیخوازانە ،هەروەها ئاشکارا یاخود نهێنیی و هتد  ...بێ .لەم ڕەوتەدا هیزێک دەتوانێ

کاریگەریی لە کۆمەڵگادا بێ کە بە پێی هەبوونی شانە حیزبییەکان ،کادری ڵێهاتوو ،و توانایی
تەبلیغاتی سیاسیی بتوانێ ئەمرازی پێویست بۆ وەدی هێنانی ئامانجەکانی خۆی تەیار بکات .لە
بێگوومان وتەکان و بڕیارەکانی ئەم حیزبە ناتوانێ ڕەنگدانەوەی لە نێو
نەبوونی ئەم مەرجانە  
کۆمەڵگادا بێ .کاتێک حیزبێک باس لەوە بکات کە خەڵکی گوێ بە قسەیان نادەن و بێ لەبەر
چاوگرتنیئەوانبەپێێبارودۆخێنێوکۆمەڵگاوبەرژوەندییخۆیانبەشدارییلەهەڵبژاردەکانی
کۆماریئیساڵمیی دەکەن،ئەوەنیشاندەریئەمڕاستییە تاڵەیە کە نەیانتوانیووە بەهەرهۆیەک
ییان لە سەر خەڵکی بێ! بە لەبەر چاوگرتنی ئەم ڕاستییە ،ئەم پرسیارە دێتە
بێ ،کاریگەری 
وڕێوشوێنبەخەڵکینیشانبدا،

پێش":ڕۆڵیحیزبێکیسیاسییکەقەرارەپێشەنگیخەڵکبێ 
چیدا یە؟ئایائەمحیزبانەبەهەڵبژاردنیسیاسەتێکیپۆپۆلیستییدەبێبەشوێنڕووداوەکان
لە 
کەون؟ یان بێهەڵویستبمێنەوە ،و بە ترسو دڵەڕاوەکێ لەوەی کە نەکا تووشیهەڵەیەک بن

تەنیا پاشتێپەربوونی ڕووداوەکان دەسبەلێکدانەوەوئاکامبەندییبکەن؟ لەراستیدا ،حیزبێک
کاتێکدەتوانیبڕیاریدرووستبداتکەلەڕەوتیدیارییکردنیدروشمیدوورونزیک ،پاش
کۆکردنەوە و پلەبەندیی زانیاریی و فاکتە پێویستەکان بتوانێ پێوەندیی زنجیرە رووداوەکانی
سیاسیینەبەچەشنێکیجیالەیەک،بەڵکووبەگشتییبەیەکەوەگرێبداتوپاشلێکدانەوەی
ئەمفاکتانەوتەیارکردنیتەواویئەمرازەپیویستەکانئەرکیخۆیبۆدیارییکردنو

ووردی
وەدی هێنانی ئامانجەکانی بخاتە گڕ و خەڵکی بۆ گەیشتن بەم ئامانجانە کۆکاتەوە .ئەگەر لەم
ڕەوتەدا سەرکەوتنی وەدەس  هێنا ،ئەوە خۆی بۆ ڕۆیشتن بۆ قۆناخێکی سەرتر ئامادە دەکات،
بەاڵم کاتێک سەرکەوتوو نەبێ ،ئەمجار پاش پێداچوونەوەیک لەسەر رووداوەکان و دۆزینەوەی
هەڵەکان،تێدەکۆشێئەوکەمایەسییانەقەربووبکاتەوە.لێرەداگرینگهاوئاهەنگیی تیۆرییجووڵە
وتێکۆشانلەگەڵفاکتەدیارییکراوەکانە،نەپێچەوانەکەی،دەناهێگێل"کوتەنیی"وای بە حاڵی ئەو

فاکتانەی کە هاوئاهەنگ لەگەڵ تیۆرییەکانی من نەبن" .

لەمدوایانەدابەبۆنەیدەوریتازەیهەڵبژاردنینوێنەرانیمەجلیسیشورایئیساڵمییئێران"لە
٧ی ڕەشەمەی ١٣٩٤هەتاویی ،گەلێک بیر وباسی جۆڕاوجۆر هاتۆتە ئاراوە ،بەشێک ئەم چەشنە
هەڵبژاردنانە بایکۆت دەکەن و بەشێکیش سەرەرای بە گونجاو زانینی هەڵبژاردن و کرانەوەی
فەزایەک لەم پێوەندییەدا ،جارێ چاوەڕەوانی ڕووداوەکانی ئێران لە یەک مانگ و نیوی داهاتوو
دەکەن تابەڵکوولەساتیئاخردائەگەرمەجالێکما،بتواننبریارێکبدەنیانەدەن!بەوتەیەکی
دیکە ،سەرەرایدێموکراتیکنەبوونیهەڵبژاردنلە ئێران بە درێژایی مێژووی پتر لە سێ دەیە
دەستەاڵتدارییحکومەتیئیساڵمیی ،بەشدارییخەڵکیبەکارێکیگونجاودەزانن،وبەپێیئەوەی
کە خەڵکی کورد هەمیشە بە "تەشخیصی" خۆیان بێ لەبەر چاوگرتنی ویستی حیزبەکان چوونە
سەر سەندووقی دەنگدان و بەشدارییان کردوە ،بایکۆت کردن بە کارێکی شیاو و درووست
نازانن!!؟؟ لە الیەکی دیکەشەوە سەرەرای ئەوەی کە بۆخۆیان بە باشیی دەزانن کەس واڵمی
بریاری ئەوان ناداتەوە ،لە هەڵبژاردەکانی سەرۆک کۆمار و مەجلیسی ئیسالمیی ئێرانیشدا ،لە
قۆناخێکدا کەئیترمەجاڵبۆهەڵوێست گرتننەمابوو ،بەدڵگەورەییەوە فەزاکەیان بۆ هەڵوێست
گرتنیخەڵکێکهەێشتەوەکەبایخێکیانبەهەڵوێستیئەمحیزبانەنەداوە!!؟؟ئەمشێوەبۆچوونانە
تەنیا پێشاندەری دژووازییەکی حاشا هەڵنەگر و پاکانە بۆ بێ ئەرک کردنی خۆیان لە ڕەوتی
هەڵوێستگرتندایە .هەڵویستگرتنیحیزبێکنەبەپێیبەشدارییخەڵکیاننەکردنیان،گوێدان
بە قسەی ئەوان یان نەدانیان ،بەڵکوو بەپێی ئەو بنەواشانەیە کە لە پێوەندیی لەگەڵ سیستێمی

دەسەاڵت و ئامانجەکانی ئەم حیزبە بنەمای سیاسەت و هەڵسوکەوتی ئەوان بە پێی پێرەو
وپرۆگرامی پەسەندکراوی کۆنگرەکەیان پێک دەهێنێ .ئەم چەشنە بۆچوونانە بنەمایەکی
پۆپۆلیستییهەیەکە بەشایدیمێژوو  چلەئاستیئێرانوچلەئاستیجێهانداهەرەسیهێنانە،
نموونەکەی پشتیوانیی جەماوەریی خەڵکی ئالمان و ئیتالیا لە فاشیسم لە دەیەی ٤٠ی سەدەی
ڕابردوو و خەڵکی ئێران لە حکومەتی ئیساڵمیی پاش شۆرشی ڕێبەندانی ٥٧ی هەتاویی و
پشتیوانیکردنیبەشێکلەهیزەچەپەکانیئێرانیوەکو"حیزبیتودەیئێران"وپاشان"سازمانی
فیدائیانی اکثریت" لە ڕژیمی ئیساڵمیی ئێرانە .بە باوەری نووسەری ئەم بابەتە ،هەڵبژاردنی
دروشمەکان و شیوەی سیاسەتی بەشێک لە حیزبەکان نە لە تەبایی لەگەڵ ئاستی بزوتنەوەی
کوردلەڕۆژهەاڵتیکوردستانە ،کەبەدرێژاییدەسەاڵتدارییحکومەتیئیساڵمییکۆڵینەداوەو
لەمدوایانەشداچلەکاتیشەریکۆبانیوهێرشیداعشبۆکوردستانوچلەکاتیشهیدکردنی
نەمرفەرزادوهاورئیان،چبەردەوام لە ساڵرۆژی ترۆرینەمڕ دوکتورقاسملو ئاستیی ئاگایی
نەتەوەیی خۆی نیشان داوە ،بەڵکوو بە پێی بارودۆخی نێوخۆیی و ئابووریی حیزبەکان لە
باشوریکوردستان،نەبوونیپێگەیەکیبەهێزوکەمایەسییکاروچاالکییجیددی لەڕۆژهەاڵتی
کوردستان ،دابڕانەکانی بێپسانەوەی نێوحیزبەکان و دوورکەوتنەوەی بەشێکی زۆر لە کادر و
ئەنەدامەکانیڵێهاتوویان،هەروەهابێکاریگەرییانلەڕووداوەسیاسییەکانیکوردستانە.ئەمخاڵە
نەرێنییانە بۆتە پێوەری پێناسەکردنی ئاستی بزوتنەوەی کورد لە ئێران و هەڵسوکەوت لەگەڵ
کاربەدەستانیتاران!ئەمچەشنەهەڵسوکەوتوزەویوئاسمانبەیەکگرێدانەوەدەتوانێتەنیا
نێشانەی خەمۆکییسیاسییوناتەوانییلەهەڵبژاردندروشمیشیاووسیاسەتیدرووستبێ،

کەبەداخەوەچەپوڕاستوەکوبنێشتەخۆشەیعەقلییەتیسیاسیی دووپات دەکرێتەوە؟بێ
گوومانئەرکیحیزبێکیئوپۆزیسیۆنیلەدەروەیواڵتپێویستەجیاوازییلەگەڵڕێکخراوەیەکی
لەئێراندابێ ونابێ ئەرکیحیزبێکیسیاسیکورد کەخۆیبە

مەدەنیی،فەرهەنگیی وسیاسیی 
بەشێکلەئوپۆزیسیۆنیئێرانیدەزانێوبەشوێنپێکهێنانی"کۆماریکوردستانلەچوارچێوەی
دەوڵەتی فیدراڵی ئێران"دایە بێتە ئاستی ڕێکخراوەیەکی مەدەنیی و فەرهەنگیی نیو واڵت کە لە
چوارچێوەیقانوونیئەساسییئێرانداکاروچااڵکییدەکات،وبەردەوامبەدووپاتکردنەوەیئەم
ڕاستییەکەدەوڵەتیئیرانبەکوردنارووخێپاکانەبۆبێدەستەاڵتییخۆیبکات .
ئەگەرحیزبێکخۆیپێشرۆیخەڵکدەزانێوئااڵهەڵگریدروشمیدیموکراسییوفیدرالیسمبۆ
ئێرانە،بێگوماندەچێتەخانەیحیزبەئوپۆزیسیۆنەکانیئێرانییودەبێهاوئاهەنگلەگەڵئەوان

بۆ ڕووخاندنی ئەم حکومەتە تێبکۆشێ ،بەاڵم ئەگەر تەنیا پێی وایە مەسەلەی کورد مەسەلەی
سەرەکی ئەوە و دەتوانێ لەگەڵ شەیتانیش بۆ چارەسەرکردنی مەسەلەی کورد لە سەر میزی
وتووێژ دانیشێ ولەچوارچێوەیکۆماریئیساڵمیدا بەئامانجەکانیبگات ،باشترەڕاشکاوانەلەم
ڕەوتەدا هەڵوێست بگرێ و تێبکۆشی ببێتە حیزبێکی قانوونی لە چوارچێوەی ئێرانی ئیساڵمیدا.
بەاڵم لە بیرمان نەچێ ئەگەر حیزبێکی فیدرالیخوازی کورد بتوانی لە ئێراندا کار و چااڵکیی
ئەوەلەدووحاڵەتبەدەرنییە،یانناوەرۆکیئەمحیزبەگۆڕاوەیاندیاردەیەک

سیاسییبکات،
بە ناوی حکومەتی ئیساڵمیی ئێران ئیتر بوونی نەماوە .لە الیەکی دیکەش ئەزموونی پارتی و
یەکێتییمانلەکاتیدەستەاڵتدارییسەداملەبیرنەچێکەبەجیاکەوتنەمعاملەلەگەڵدەستەاڵت

و چ یان بەسەر یەک هێنا و چۆن سەدام لە ڕەوتی سیاسەتەکانی خۆی کەڵکی لەم ئاڵۆزییانە
وەرگرت .لێرەدایە ئەم وتە جوانەی خواجە عبداللەی ئەنساریی خۆی بە جووانی دەنوێنێ کە
دەڵێ"نرخیهەرکەسێکلەکارەکەیدایەو"آن ارزی کە میورزی" .

٢٦یبەفرانباری١٣٩٤یهەتاویی



