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- ڕاپۆرتی سیاسیی کومیتەی ناوەندی بۆ کۆنگرەی هەشتەمی حیزب
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کۆنفڕانس

ئێران-ڕێبەرایەتیــی  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی  ناوه ندیــی  کومیتــه ی  ڕاگه یانــدراوی   -
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- ڕاپۆرتــی سیاســیی کومیتــەی ناوەنــدی بــۆ کۆنگــرەی نۆیەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
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- به رنامــه  و پێــڕه وی نێوخــۆی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران-ڕێبەرایەتیــی شۆڕشــگێر 

)په ســەندکراوی کۆنگــره ی نۆیــەم(
- پەیامەکانی کۆنگرەی نۆیەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران-ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێر
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ئاماژەیەک

بەڵگەنامــەکان وەک تۆمــاری بەشــێک لــە ڕووداوەکان ڕۆڵــی گرینگیــان لــە پاراســتنی مێژووی هەر 
نەتــەوە یــان حیــزب و ڕێکخراوێکــی سیاســیدا هەیــە. بەڵگەنامەکان دەتوانن چــرای ڕووناک کەرەوەی 
ــژەران و  ــەران و توێ ــدەری خوێن ــن و یارمەتی ــژووە ب ــەم مێ ــەوە و نووســینەوەی ئ ــەردەم گێڕان ب
هەمــوو ئــەو کەســانە بــن کــە بــە دوای ســەربوردەی نەتەوەیــەک، یــان مێــژووی کار و تێکۆشــانی 
حیــزب و الیەنێکــی سیاســیی تایبەتــدا دەگەڕێــن. بــە واتایەکــی دی بەڵگەنامــە و دێکیۆمێنتــەکان 
بەشــێکن لــە »کۆیــاد«ی هــەر گــرووپ و ڕێکخراوێــک و هــاوکات میراتێکــی مەعنەوییــش بــۆ ئەوانــن.
گرینگــی و بەبایەخ بوونــی بەڵگەنامــە و مێــژووی نووســراوی هــەر حیزبێــک لــە دەرخســتنی 
بۆچــوون و ڕوانگــە و مێــژوو و هەڵوێســتی ئــەم حیزبــە بەنیســبەت پێشــهات و ڕووداوەکان 
و هەروەهــا پێشــاندانی ســووچ و کەلەبەرەکانــی ژیانــی سیاســی و کۆمەاڵیەتیــی ئــەم حیزبــەدا 
دەردەکــەوێ. لەالیەکــی دیکەشــەوە زانیــاری یەکێــک لــە بنەمــا گرینگەکانــی بــوون و دەســەاڵتی هــەر 
ڕەوتێکــی سیاســییە و بەڵگەنامەکانیــش ســەرچاوەی گرینگــی ئــەو زانیارییانــەن بــۆ تێگەیشــتن لــە 

ڕەوتــی سیاســی و مێژوویــی و گۆڕانکارییــە نێوخۆییەکانــی ئــەم ڕەوت و الیەنــە سیاســییە.
ــردوو جێژنــی ٧٥ ســاڵەی دامەزرانــی خــۆی  حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان هاوینــی ســاڵی ڕاب
گــرت. مێــژووی نزیــک بــە هەشــت دەیــە خەباتــی حیزبــی دێموکرات پــڕە لە خاڵ گۆڕان و دەســکەوتی 
سیاســی، داهێنــان و جێخســتنی نــۆڕم و بایەخــی شۆڕشــگێڕی و مەدەنــی و، هــاوکات ئــەم حیزبــە 
بــۆ وەدەســت هێنانی مافەکانــی خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان هێشــتا لــە خەباتێکــی بەردەوام دایــە.
مێــژووی ٧٥ ســاڵ هەبــوون و خەبــات و تێکۆشــانی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ســامانێکی 
لــە  لــە مێــژووی کــورد و بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازیــی نەتــەوەی کــورد  گرینــگ و بەبایەخــە 
ــە  ــەم حیزب ــژووی نووســراوی ئ ــەکان و مێ ــە بەڵگەنام ــی نیشــتمانەکەی. بەشــێکی زۆر ل ڕۆژهەاڵت
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بەهــۆی بارودۆخــی ســەختی ژیانــی سیاســیی حیــزب و ڕەوتــی پــڕ هــەوراز و نشــێوی جوواڵنــەوەی 
ــە. ــزراوە و بەشێکیشــی بەداخــەوە بەردەســت نیی ــان بەباشــی نەپارێ ــاوە، ی کــورد فەوت

ئــەوەی لەبەردەســتی خوێنەردایــە، بەشــێکی بچــووک لــە مێــژووی نووســراوی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانە کــە تەنیــا بەڵگەنامەکانــی پێوندیــدار بــە کۆنگرەکانــی حیزب لەخۆ دەگرێ کە ســەرلەنوێ 

تایــپ و لــە توێــی چەنــد بــەرگ دا چــاپ و بــاڵو کراوەتــەوە.

کۆمیسیۆنی چاپەمەنیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
عەلی بداغی

بەهاری 1400ی هەتاوی
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بەڵگەنامە و دێکیۆمێنتەکانی
کۆنگرەی 1ی حیزبی دێموکراتی کوردستان

حیزبی دێموکراتی کوردستان
ڕاگەیاندنی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان

مەرامنامەی حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆنگرەی 1ی حیزبی دێموکراتی کوردستان
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حیزبی دێموکراتی کوردستان

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە 2٥ی گەالوێــژی ســاڵی 1٣24ی هەتــاوی )1٦ی ئووتــی 194٥( 
لــە شــاری مەهابــاد دامــەزرا.

دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان نوختــە گۆڕانێــک بــوو لــە مێــژووی خەباتــی لەمێژینــەی 
گەلــی کــورد و ســەرەتایەک بــوو لــە پێکهاتنــی ڕێکخــراو و حیزبی سیاســیی پێشــکەوتوو و مۆدێڕندا. 
ــورددا حیزبێکــی  ــەوەی ک ــژووی نەت ــوو مێ ــە هەم ــی کوردســتان ل ــی دێموکرات ــش حیزب چونکــی پێ
پێشــکەوتوو بــە بەرنامەیەکــی پێشــکەوتنخوازانە پێــک نەهاتبــوو. بۆیــەش هــەر لــە ســەرەتاوە بــووە 
جێــی متمانــەی خەڵکــی کوردســتان و پشــتیوانیی هەمــوو چیــن و توێژەکانــی کۆمەڵــی کوردەواریــی 

بــۆ الی خــۆی ڕاکێشــا.

ڕاگەیاندنی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان

)بسم  اللە  الرحمن  الرحیم(
هاونیشتمانان، برایان!

ئاگــری شــەڕی جیهانگیــر کــە بەهــۆی دوژمنانــی ئــازادی و لە ژێرپێنەرانــی دێموکراســی هەڵگیرســا 
بــوو، بــە باســکی بەهێــزی ســەربازانی ئــازای هاوپەیمانانــی گــەورەی ئێمــە کوژایــەوە. دنیــای 
دێموکراســی ســەرکەوت و دنیــای فاشیســتی کــە هــەوڵ دەدا گــەالن و نەتەوەکانــی جیهــان لــە 
ژێردەســتی چەنــد نەفــەر ملهــوڕ و ســەرەڕۆدا یەخســیر بــکا، بەشــێوەیەکی قەتعــی تێــک شــکا و لێــک 
بــاڵو بــوو و هەروەهــا کــە چــاوەڕوان دەکــرا بــۆ ئازادیــی گــەالن و نەتەوەکانــی جیهــان ڕێــگا خــوش 
کــرا. ئەمــڕۆ گەالنــی دنیــا لــە گــەورە و چــووک دەیانهــەوێ لــەو ڕیگایــەی کــە بــەرەو ئــازادی خــۆش 
کــراوە، کەڵــک وەرگــرن و لــەو بەڵێنییانــەی کــە بەهــۆی مەنشــووری مێژوویــی ئەتالنتیکــەوە دراوە 
ــە  ــان ب ــان بەدەســتەوە بگــرن و چارەنووســی خۆی ــاری خۆی ســوود ببینــن و هەڵســوڕاندنی کاروب

مەیــل و ویســتی خۆیــان دیــاری بکــەن.
ــاوی مــاف  ــە پێن ــە ل ــن سەدســاڵە ک ــن، ســاڵەها بەڵکــوو چەندی ــران دەژی ــە ئێ ــە ل ئێمــەی کــورد ک
ودەســەاڵتی نەتەوەیــی و مەحللــی خەباتمــان کــردوە و قوربانیمــان داوە. بەداخــەوە کاربەدەســتانی 
ســەرەڕۆی ئێــران بــە هیــچ جۆرێــک حــازر نەبــوون قســەی حســێبیی ئێمــە قەبــووڵ بکــەن و 
تەنانــەت نەیانهێشــتووە ئێمــە لــەو مافــەش کەڵــک وەربگریــن کــە قانوونــی ئەساســی بــۆ ئەیالەتــەکان 
ــە و بۆمــب و تــۆپ و زینــدان  ــاوە و بــەردەوام واڵمــی ئێمــەی بــە گولل و ویالیەتەکانــی ئێــران داین
ــە  ــەت ل ــە ســەردەمی بیســت ســاڵەی ڕەزاخــان دا تەنان ــی ل ــووە. بەتایبەت ــد و یەخســیری ب و تەبعی
لەبەرکردنــی جلوبەرگیشــدا ئــازاد نەبوویــن. بــە زۆری ســەرنێزە و بەهــۆی ئەفســەرانی دز و 
خائیــن و تااڵنکــەرەوە هەمــوو دارایــی و ژیانــی ئێمەیــان تەفروتونــا کــردوە و چاویــان لــە نامــووس 
و شــەڕەفی ئێمــە بــووە و بــۆ لەنێــو بــردن و خاشــەبڕ کردنــی نەســلی ئێمــە لــە هیــچ نزمــی و 
دڕەندەییــەک خۆیــان نەپاراســتوە. ئاخــر ئێمــەش ئینســانین، ئێمــەش مێــژوو، زمــان و شــوێنەواری 
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خۆمــان هەیــە کــە المــان خۆشەویســتن. بۆچــی دەبــێ مافــی ئێمــە لەژێــر پــێ بنــرێ؟ بۆچــی ناتوانیــن 
ــی  ــە زمان ــان ب ــی خۆم ــادرێ مندااڵن ــگا ن ــن؟ بۆچــی ڕێ ــار بی ــازاد و موخت ــدا ئ ــی خۆمان ــو ماڵ ــە نێ ل
کــوردی پــەروەردە بکەیــن؟ بۆچــی نایەڵــن کوردســتان ویالیەتێکــی خودموختــار بــێ و لەالیــەن 

ــاری کــردوە؟ ــی ئەساســی دی ــدارە بکــرێ کــە قانوون ــەوە ئی ــی ویالیەتیی ئەنجومەن

هاونیشتمانانی بەڕیز! 
ــاف و دەســەاڵتی  ــی م ــۆ وەرگرتن ــێ ب ــە دەب ــرێ. ئێم ــادرێ، حــەق وەردەگی ــن حــەق ن ــێ بزان دەب
نەتەوەیــی و مەحەللــی خۆمــان خەبــات بکەیــن. ئــەم خەباتــە یەکیەتــی و یەکڕەنگیــی پێویســتە، 
ڕێکخــراو و پێشــەنگی پێویســتە. بــۆ ئــەم مەبەســتە پیرۆزەیــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان 
دامــەزراوە و دەســتی بــەکار کــردوە. ئێــوە هاونیشــتمانانی خۆشەویســت، دەبــێ چــاو و گوێــی 
خۆتــان بکەنــەوە و لــە دەوری حیزبــی نەتەوەیــی خۆتــان کۆببنــەوە و لەپێنــاوی وەرگرتنــی مافــی 

ڕەوای نەتەوەیــی خۆتانــدا فیــداکاری بکــەن.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ڕێبــەر و ڕێنوێنــی ئێوەیــە. تەنیــا لەژێــر ئــااڵی ئــەوە کــە نەتــەوەی 
کــورد لــە مەترســیی تەفروتونــا بــوون ڕزگار دەبــێ و هەبــوون و نامــووس و شــەڕەفی نەتەوەیــی 
ــی خــۆی  ــاری نەتەوەی ــدا خودموخت ــی ئێران ــو ســنووری دەوڵەت ــێ لەنێ ــزێ و دەتوان ــی دەپارێ خۆی

وەدەســت بێنــێ.

هاونیشتمانان! 
ئێمــە بێجگــە لــە مافــی ڕەوا و ئینســانیی خۆمــان هیچمــان نــاوێ. دروشــمەکانی ئێمــە لــە بەندەکانــی 

خــوارەوەدا خوالســە کــراون. بیانخوێننــەوە و هەمــوو گەلــی کــورد و فــەرد فەردیــان تــێ بگەیەنــن. 

ئەوە دروشمەکانی ئێمەن:
1- نەتــەوەی کــورد لەنێــو خــۆی ئێرانــدا بــە هەڵســووڕانی کاروبــاری مەحللیــی خــۆی ســەربەخۆ 

و ئــازاد بــێ و لەســنووری دەوڵەتــی ئێرانــدا خودموختاریــی خــۆی وەدەســت بێنــێ.
2- مافــی خوێندنــی بــە زمانــی زگماکــی خــۆی هەبــێ و تــەواوی کاروبــاری ئیــدارەکان بەهــۆی 

زمانــی کوردییــەوە بەڕێــوە بچــێ.
٣- لەســەر بناغــەی قانوونــی ئەساســی، ئەنجومەنــی ویالیەتــی کوردســتان بەزوویــی هەڵبژێــردرێ 

و بــە هەمــوو کاروبــاری کۆمەاڵیەتــی و دەوڵەتــی ڕابــگا و چاوەدێریــان بەســەردا بــکا.
4- کاربەدەستانی دەوڵەت دەبێ بەبێ قسە لە خەڵکی ناوچەکان بن.

٥- دەبــێ لەســەر ئەساســی قانوونێکــی گشــتی لــە نێــوان الدێیــی و خــاوەن موڵکــدا ڕێککەوتنێــک 
پێــک بهێنــرێ و دواڕۆژی هــەردوو ال دابیــن بکــرێ.

٦- حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان تێدەکۆشــێ کــە لــە خەباتــدا بــە تایبەتــی لەگــەڵ نەتەویــی 
ئازەربایجــان و کەمایەتییەکانــی تــر کــە لــە ئازەربایجــان دەژیــن، ئاســۆرییەکان و ئەرمەنییــەکان و 

ــێ. ــەواو پێــک بهێن هیــی دیکــە، یەکیەتــی و برایەتییەکــی ت
٧- حیزبــی دێموکــرات بــە ئامانجــی بــەرەو پێشــبردنی کشــتوکاڵ و بازرگانــی و پەرەپێدانــی 
فەرهەنــگ و لەشســاغی و باشــترکردنی ژیانــی ئابــووری و مەعنەویــی گەلــی کــورد دەســت دەکا بــە 
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ســوودوەرگرتن لــە ســامانەکانی سروشــتی و کانگاکانــی کوردســتان و لــەم ڕێگایــەدا تێدەکۆشــێ.
٨- ئێمــە دەمانهــەوێ تــەواوی گەلەکانــی ئێــران هەلــی تێکۆشــانی بــە ئازادییــان بدرێتــێ  بــۆ 

بەختــەوەری و پێشخســتنی نیشــتمانی خۆیــان.

مەرامنامەی حیزبی دێموکراتی کوردستان
 

فەسڵی یەکەم 
1- ناوی حیزب: حیزبی دێموکراتی کوردستانە.

2- حیــزب لەســەر ئــەم بناغانــە دامــەزراوە: حەقیقــەت، عەداڵــەت، تەمــەدون. هەمــوو نیزامنامــە و 
قانوونەکانــی حیــزب پــاش پەســندکرانی لــە الیــەن کۆنگــرەوە جێبەجــێ دەکرێــن.

٣- قەڵەم و گوڵەگەنم بۆ عەالمەتی حیزب قەبووڵ کراوە.

فەسڵی دووهەم 
4- لــە قۆناغــی ئێســتادا گەورەتریــن ئامانجــی حیــزب بریتییــە لــە ئــەوەی کــە لــە نێــو ســنوورەکانی 
دەوڵەتــی ئێرانــدا، پارێــزگاری لــە مافەکانــی کــورد بــکا و بــۆ جێگیرکردنــی، ڕێگــەی خودموختــاری 
هەڵبژێــرێ. لــە هەمــوو ئــەو ئەیــاالت و ویالیەتانــەدا کــە بــە درێژایــی مێــژوو کوردیــان تێــدا ژیــاوە 
و زەحمەتــی کێشــاوە، هەروەهــا لــە کوردســتان ئەبــێ لەســەر بنچینــەی دێموکراســی، قازانجەکانــی 
کۆمەاڵنــی خەڵــک ڕەچــاو بکــرێ، ئەبــێ بێ گوێدانــە جیاوازیــی میللــی و مەزهەبــی، بــۆ هەڵبژاردنــی 

نوێنــەر بــۆ مەجلیســی شــوڕای میللــی مافــی وەک یەکیــان هەبــێ.
٥_ ئامانجــی حیــزب بریتییــە لــە پەرەپێدانــی دێموکراســی، لەســەر ئــەو بنچینەیــە تێدەکۆشــێ بــۆ 

خۆشــیی مرۆڤایەتــی.
٦_ حیــزب هیــچ دوژمنایەتــی و ناکۆکییەکــی لەگــەڵ حکوومەتــی ناوەنــدی نییــە، بــەاڵم ئەیــەوێ بــە 
ڕێــگای هێمنانــە تێ بکۆشــێ بــۆ گەشــە پێدانی فەرهەنگــی لەشســاغی و کشــتوکاڵی گەلــی کــورد، کــە 
لــە ئەنجامــی دەســەاڵتی چەوســێنەراندا بــە دواکەوتوویــی ماوەتــەوە، بــۆ ئەمــەش داواکاری مافــی 

خودمختاریــی میللییــە.

فەسڵی سێهەم   
٧_ هەمــوو ماڵیــات و عەواریــز بــە شــێوی زەرووری کــۆ دەکرێتــەوە، لەســەر بنچینــەی بوودجــە 

ڕێــک دەخــرێ و دابــەش دەکــرێ.
٨_ یەکەمین هەنگاوی میللی ئەوەیە دەس دەکا بە ئاواکردنەوەی واڵت و پەرەپێدانی ڕێکخراوی 

ئابــووری و سیاســی، لەبــەر ئــەوە زیاتــر لــە ٣0%ی ماڵیاتــی کۆکراوە بە حکوومەتــی مەرکەزی بدا.
9_ ئەبێ هەموو مەئمورانی کیشــوەری و سیاســی و دائیرەکانی کشــتوکاڵ کورد بن. حکوومەتی 
میللــی هەرکاتــێ بــە پێویســتی زانــی ڕاوێژاکارانــی بێگانــە بانــگ دەکا.  هەمــوو کارەکانــی کۆمەاڵیەتی 

و دەوڵەتــی و دادگوســتەری ئەبــێ بــە زمانــی کــوردی بنووســن و بــە بەڕێــوە ببرێن.
10_ حیزب تێدەکۆشــێ بۆ گەشــەپێدانی کشــتوکاڵ ماشــین بکرێ و هەوڵ دەدا ئەو بەروبوومەی 
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جووتیاران بەرهەمی دەهێنن بەباشــی بفڕۆشــرێ.
ئــەو  پاراســتنی لەشســاغیی دێهــات و، نەهێشــتنی  ئاوەدانــی و  بــۆ  تێدەکۆشــێ  11_ حیــزب 

کۆســپانەی لــە ڕیــی هاتوچۆدایــە لــە دێیەکــەوە بــۆ دێیەکــی تــر.
12_ حیــزب بەبــێ جیاوازیــی نەتەوایەتــی و قەومــی و مەزهەبــی حیمایــەت لــە ژیانــی سیاســی و 

ئابــووری و فەرهەنگــی و لەشســاغی هەمــوو زەحمەتکێشــان دەکا کــە لــە کوردســتان دەژیــن.
1٣_ بــە مەبەســتی پەرەپێدانــی زانســت و شارســتانییەت لەنێــو خەڵکــی کوردســتاندا، خوێندنــی 
قۆناغەکانــی ســەرەتایی و ناوەنــدی دەکرێتــە ئیجبــاری و لــە هەمــوو قۆناغەکانــدا ئەبــێ بــە زمانــی 

کــوردی دەرس بخوێنــدرێ.
14_ بــۆ بەرزکردنــەوەی ئاســتی زانیــن و ژیــان و شارســتانییەتی خەڵــک، ژمارەیەکــی زۆر 

ناوەنــدی زانســتی، کتێبخانــە، قەرائەتخانــە، کلــوب، تیاتــر و مەیدانــی وەرزش، دادەمەزرێنــێ.
1٥_ هەمــوو مەئموورانــی کــوردی کــە لــە ئەیــاالت و ویالیاتــی تــردا لــە ئیــدارە و ئەرتەشــدا کار 

دەکــەن، دەبــێ بگەڕێنــەوە کوردســتان.
و  فەرهەنگــی  پێوەندیــی  خــۆی  قازانجەکانــی  چاوگرتنــی  لەبــەر  بــە  میللــی  1٦_حکوومەتــی 
ئابــووری لەگــەڵ دەوڵەتانی تــر، لــە پلــەی یەکەمــدا لەگــەڵ دەوڵەتــی گــەورەی یەکیەتیــی ســوڤییەت، 

دادەمەزرێنــێ.
1٧_ حکوومەتــی ناوچەیــی کوردســتان لــە هەمــوو کۆنفرانســە جیهانییەکانــدا کــە بــۆ ژیانــی 

مرۆڤایەتــی دەبســترێن، بەپێــی ژمــارەی خــۆی داوای بەشــداربوون دەکا.
ــی  ــازی دەرهێنان ــێ کــە ئیمتی ــێ دەســەاڵتی هەب ــاری کوردســتان دەب ــی خودموخت 1٨_ حکوومەت

ــدا بــە هەرکەســێ کــە بیــەوێ. ــرا و دەرنەهێنراوەکانــی کوردســتان ب ــە دەرهێن کان
19_ حکوومەتــی میللــی بــۆ دابینکردنــی پێویســتیەکانی خەڵکــی کوردســتان بــە ڕێــگای هــەرزان و 

ڕەحــەت بەتونــدی دژی ســەلەم و گرانفرۆشــی و موحتەکیــران ڕادەوەســتێ.
ــە  ــە هەمــوو شــارەکاندا کارگ ــەدا و ل ــی کوردســتان ئ ــە ئابووری ــەرە ب ــی پ ــی میلل 20_ حکوومەت
دادەمەزرێنــێ، دەبــێ دەســتی گاڵوی ئیســتعمار لــە ســامانی سروشــتی ئێمــە ببــڕێ، دەبــێ بــۆ 
ــن. ــش بگەیەنی ــە مرۆڤایەتی ــدا ســوود ب ــان کات ــە هەم ــن و ل ــەم ســامانە وەربگری ــان ســوود ل خۆم
21_ دەبــی لــە هەمــوو کاروبــاری سیاســی و ئابــووری و کۆمەاڵیەتیــدا ژنــان وەکــوو پیــاوان مافــی 

وەکــوو یەکیــان هەبێ.
22_ دەبــێ مافــی کەمــە نەتەوەیی یەکانــی کــە لــە کوردســتاندا دەژیــن، وەکــوو ئازەربایجانــی، 

ئەرمەنــی و ئاســووری، بەتــەوای دابیــن بکــرێ.

حیزبی دێموکراتی کوردستان 
سەرماوەزی 1324ی هەتاوی



کۆنگرەی یەک
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کۆنگرەی 1ی حیزبی دێموکراتی کوردستان )خەزەڵوەری 1٣٢٤(

کۆنگــرەی یەکەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە ڕۆژی 2ی خەزەڵــوەری ســاڵی 1٣24 لــە 
شــاری مەهابــاد پێکهــات. لــەو کۆنگرەیــەدا بەرنامــەی 22 مادەیــی پەســند کــرا.

ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی 1 بریتی بوون لە:
1( قــازی محەممــەد، پێشــەوای حیــزب، 2( حاجــی باباشــێخ، ٣( محەممــەد حوســەین خانی ســەیفی 
قــازی، 4( ڕەحمــان زەبیحــی، ٥( مەنــاف کەریمــی، ٦( ســەید محەممــەد ئەییوبیــان )تەهــازادە(،               
خەلیــل   )10 ئیالهــی،  ئەحمــەد   )9 ئیلخانیــزادە،  ئیســماعیل   )٨ ئیلخانیــزادە،  عەبدوڵڕحمــان   )٧
ــی،  ــن موعین ــن، 12( حاجــی مســتەفا داودی، 1٣( محەممەدئەمی ــم ئەحمەدەی خوســرەوی، 11( کەری

14( محەممــەد وەلــی زادە، 1٥( محەممــەد دڵشــاد ڕەســووڵی، 1٦( محەممەدئەمیــن شــەڕەفی،
1٧( ســەید عەبدوڵــال گەیالنــی زادە، 1٨( عومەرخانــی شــکاک، 19( زێڕۆبەگــی هەرکــی، 20( ڕەشــید 

جەهانگیری.

ــە نێــو ئەندامانــی کۆمیتــەی ناوەندییشــدا ئــەم ٥ کەســە وەک هەیئەت ڕەئیســەی حیــزب دیــاری  ل
کــران:

1( قــازی محەممــەد، پێشــەوای حیــزب، 2( حاجــی باباشــێخ، ٣( محەممــەد حوســێن خان ســەیفی 
قــازی، 4( مەنــاف کەریمــی، ٥( محەممەدئەمیــن موعینــی.
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بەڵگەنامە و دێکیۆمێنتەکانی
کۆنگرەی ٢ی حیزبی دێموکراتی کوردستان

بڕیارنامەی کۆنفڕانسەکانی 1 و 2ی حیزبی دێموکراتی کوردستان
کورتەیەک لەسەر کۆنگرەی 2ی حیزبی دێموکراتی کوردستان
به یاننامه ی دووهه مین کۆنگره ی حیزبی دێموکراتی کوردستان

بڕیارنامەکانی کۆنگرەی دووهەمی حیزبی دێموکراتی کوردستان
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 کۆنفڕانسی 1

کۆنفڕانســی یەکەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە بەشــی دووهەمــی بەهــاری 1٣٣4دا، 
پێک هــات. شــوێنی کۆنفڕانســەکە ناوچــە ســەری مەیــدان لــە نیزیــک مەهابــاد بــوو و خوالێخۆشــبوو 
ســەید ڕەســووڵ دیهقــان )ســەید ڕەســوول بابــی گــەورە( میوانــداری بــوو. بەشــدارانی کۆنفرانــس 
20 تــا 2٥ کــەس بــوون و لــە بڕیارەکانــی کۆنفڕانســیش، یەکــەم چەســپاندنی پچڕینــی پێوەنــدی 
ــزب  ــۆ حی ــران و وەدەســت هێنانی ســەربەخۆیی تەشــکیالتی ب ــوودەی ئێ ــی ت ــە حیزب تەشــکیالتی ل

ــەری.  ــی بەڕێوەب ــی کۆمیتەیەک ــش هەڵبژاردن ــوو. دووهەمی ب
لــە عەزیــز یووســفی، غەنــی بلوریــان، ڕەحمەتوڵــاڵ  ئەندامانــی ئــەو کۆمیتەیــە بریتــی بــوون 
شــەریعەتی، عەبدوڵــاڵ ئیســحاقی، عەبدولڕەحمــان قاســملوو، و دوکتــور مەولەوییش وەک موشــاویر 

دیــاری کــرا. 

کۆنفڕانسی ٢

ــە  ــە مانگــی پوشــپەڕی 1٣4٨ )19٦9( ل کۆنفڕانســی دووهەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ل
ــە زۆر  ــەم کۆنفڕانســە ل ــات. ئ ــێ« پێک ه ــاوی »ورت ــە ن ــراق ب ــی ســنووریی کوردســتان عێ گوندێک
بــارەوە فەقیــری و بێ دەرەتانــی پێــوە دیــار بــوو. لــە نێوخــۆی واڵتــەوە هیــچ نوێنەرێکــی تێــدا بەشــدار 
نەکرابــوو، ئەوانــە کــە لــە عێراقیــش دەژیــان و بەشــدارییان لــە ڕاپەڕینــی 4٧-4٦ دا کردبــوو، بەشــی 
ــەی  ــی کۆمیت ــە ســێ ئەندام ــەت ل ــرن. تەنان ــەو کۆنفڕانســە بنێ ــۆ ئ ــەر ب ــوو نوێن ــان نەیانتوانیب زۆری

ناوەندیــش، یەکێکیــان )کاک ئەحمــەد تۆفێــق( نەیتوانیبــوو بەشــدار بــێ. 
بــەو حاڵــەش ئــەو کۆنفڕانــس »هێندێــک هەنــگاوی بــە کەلکــی هەڵێنانــەوە. لەنێوخــۆی حیــزب دا بــە 
نیســبەت ئــەو ئەنــدام و کادرانــەی حیــزب کــە لــە کوردســتانی عێــراق دەژیــان یەکیەتیــی بیروبــاوەڕ 
و بەکــردەوەی نیســبەتەن باشــی پێــک هێنــا. هەروەهــا بەڕێوەبەرایەتییەکــی هەڵبــژارد کــە بــۆ 
ژیاندنــەوەی ڕێکخــراوی حیزبــی لەنێــو ئەندامانــی دەربــەدەر و ئــاوارەی حیــزب دا هەوڵێکــی بــە 

ــی دا«. کەلک
هەروەهــا کۆنفڕانــس ســێ کەســی بەنــاوی »ترمیــم«ی کۆمیتــەی ناوەنــدی وەک ئەندامی کۆمیتەی 
ناوەنــدی هەڵبــژارد کــە بریتــی بــوون لــە: حەســەن ڕەســتگار، محەممەدئەمیــن شێخولئیســالمی 

)مامۆســتا هێمــن( و عەبدوڵــاڵ حەســەن زادە.
لــە بڕیارەکانــی کۆنفڕانســی دوویــەم دا دوو شــتی دیکــەی گرینــگ هەبــوون. یەکــەم ئــەوە کــە 
ــە چەکدارانەکــەی  ــی ڕاپەڕین ــوو موخالیف ــەی کۆنفڕانســەکەی پێک هێناب ــەو ڕێبەرایەتیی ــدە ئ هەرچەن
4٧-4٦ بــوو، بــەاڵم لــەو بارەیــەوە مەســئووالنە جوواڵیــەوە و ڕێــزی بــۆ خەباتــی هاوڕێیانــی 
بەشــدار لــەو ڕاپەڕینــەدا دانــا و بــە حورمەتــەوە نــاوی شــەهیدەکانی هێنــا. تەنانــەت لــەو پێوەندییــەدا 
کۆنفڕانــس پەیامێکــی ڕەخنەگرانەشــی بــۆ خوالێخۆشــبوو بارزانــی و مەکتەبــی سیاســیی پارتــی 
لــەو هەڵوێســتە دەربــڕی کــە پارتــی و  نــارد و ناڕەزایەتیــی  دێموکراتــی کوردســتان )عێــراق( 
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ــش.  ــە پێ ــە گرتیان ــەو ڕاپەڕین ــەر ب ــراق بەرامب ــوردی عێ ــەوەی ک بزووتن
ــڕاس دا بەشــدار  ــە کۆنف ــراو ل ــوو. ناب ــەوە هەب ــەد تۆفیق ــە کاک ئەحم ــی ب ــە پێوەندی بڕیارێکــی دیک
ــەی  ــۆ کۆمیت ــە نامەیەکــی دیکــەدا ب ــۆ کۆنفڕانــس و ل ــەک دا ب ــە نامەی ــەوەش ل ــەاڵم جگــە ل ــوو، ب نەب
ناوەنــدی کشــانەوەی خــۆی لــە ئەندامەتیــی کۆمیتــەی ناوەنــدی  ڕاگەیاندبــوو. کۆنفڕانــس ئــەو دەســت 
ــە کار کێشــانەوەیەی قبــووڵ نەکــرد و کارەکــەی دایــە دەســتی کۆمیتــەی ناوەنــدی کــە قســەی  ل
لەگــەڵ بــکا و ئەگــەر ئیســتعفاکەی وەرنەگرتــەوە، ئــەودەم لــە جیاتــی کۆنفرانســیش لێــی قبــوول بــکا. 

کۆنگرەی ٢ی حیزبی دێموکراتی کوردستان )سەرماوەزی 1٣٤٣(

 کۆنگــرەی 2ی حیزبــی دێموکراتــی کورســتان لــە ســەرماوەزی 1٣4٣ لــە بەرزاییەکانــی گونــدی 
»ســوونێ« لــە باشــووری کوردســتان بەســترا.

دروشمی کۆنگرە بریتی بوو لە »یەکیەتی، خەبات، سەربەخۆیی و دێموکراتی«.

ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی 2 بریتی بوون لە:
1( عەبدوڵــاڵ ئیســحاقی )ئەحمــەد تۆفیــق(، 2( ســدیق ئەنجیــری، ٣( ســولەیمان موعینــی )فایــەق(، 
4( ئەمیــر قــازی، ٥( مــەال ســەید ڕەشــید حوســێنی، ٦( مــەال ڕەحیــم وردی )میــرزا ئەحمــەد(،                 
٧( نەحــو )باپیــر شــکاک(، ٨( عەزیــز یۆســفی، 9( غەنــی بلووریــان، 10( عەبدولڕەحمان شــەرەفکەندی 
وەرزێــڕ،                           حەبیــب   )1٣ ئیمامــی،  کامیــل  ســەید   )12 مەولــەوی،  عەلــی  دوکتــور   )11 )هــەژار(، 

14( دوکتــور ڕەحیــم ســەیفی قازی، 1٥( ســەنار مامــەدی.
لــەو کۆنگرەیــەدا »ســارمەدین ســادق وەزیری«ش لەنێوخــۆی واڵت بــە شــێوەی غیابــی بە ئەندامی 
کۆمیتــەی ناوەنــدی هەڵبژێــردراوە. هەروەهــا غەنــی بلوریــان، عەبدولڕەحمــان شــەرەفکەندی )هەژار( 

و دوکتــور عەلــی مەولــەوی ش هــەر بــە شــێوەی غیابــی هەڵبژێردراون.
لە کۆنگرەی دووی حیزبدا عەبدوڵاڵ ئیسحاقی وەک بەرپرسی یەکەمی حیزب دیاری کراوە.

بــەرز« هەڵبژێــردرا کــە  نــاوی »کۆمیتــەی چاوەدێریــی  بــە  لــەم کۆنگرەیــەدا کۆمیتەیەکیــش 
ئەندامەکانــی بریتــی بــوون لــە:

1( ڕەئــووف مــەال حەســەن )ڕەئوفــی خەیــات(، 2( عەبدوڵــاڵ موعینــی، ٣( ڕەشــید فەالحــی )ڕەشــەی 
قاچاغچــی(، 4( مــەال قــادر الچینــی، ٥( ســەید حاجــی کەڵــەوی، ٦( مــەال کەریــم ساردەکۆســانی،       
٧(مــەال نەجمەدیــن کەوکەبــی، ٨( ســەید تاهیــر ئیمامــی، 9( مســتەفا ئیســحاقی )بــرای ئەحمــەد 
تۆفیــق(، 10( عەبدوڵــال مەولــەوی، 11( ســەید ڕەســووڵ دێهقــان )ســەید ڕەســووی بابــی گــەورە(.
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یه کیه تی، خه بات، سه ربه خۆیی و دێموکراتی
)به یاننامه ی دووهه مین کۆنگره ی حیزبی دێموکراتی کوردستان(

دووهه میــن کۆنگــره ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــه  مانگــی ســه رماوه زی 1٣4٣ی هه تــاوی 
به رامبــه ر نوڤه مبــه ری 19٦4 له ژێــر ســێبه ری ئــااڵی شۆڕشــگێڕانه  و دروشــمی یه کیه تــی، خه بــات، 

ســه ربه خۆیی و دێموکراتــی لــه  نێــوان لووتکه کانــی چیــای زاگــرۆس ده ســتی پێکــرد.
لــه  ســه رەتادا نوێنه رانــی کۆنگــره  پــاش خوێندنــه وه ی ســروودی )ئــه ی ڕه قیــب هه رمــاوه  قه ومــی 
ــر ی  ــه  کــۆت و زه نجی ــه  ل ــی ک ــی و هه وااڵن ــی و کۆیله یه ت ــی دیل ــی ڕۆژان ــۆ بیرەوری ــان( ب کــورد زم
یــه ک  نــاوی  بردنــی  له گــه ڵ  یه خســیرن،  تارانــدا  نۆکه ره کانــی شــا و حکوومه تــی  ئیســتعمار و 
یه کیــان، ڕه شــاش و تفه نگــی پێشــمه رگه  قاره مانــه کان دڵ و ده روونــی ســووتاوی دۆڵ و چیاکانــی 
 زرینگانــده وه  و ڕابــردووی خوێنــاوی و به ربه ره کانیــی پــڕ شــانازی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 

وه بیــر خســتنه وه .
نوێنه رانــی کۆنگــره  کــه  هــه ر کامیــان لــه  جێگایــه ک  لــه  ژێــر مه ترســیی گوللــه  و ســه ره نیزه ی 
دوژمــن  بــه  هــه زار زه حمــه ت و کوێــره وه ری خۆیــان ده ربــاز کردبــوو، بــە »نــاو«  یه کتریــان 
نه ده ناســی، لەهجــه  و بــه رگ و پیشــه یان یــه ک نه بــوو، بــه اڵم هه مــوو تێکــڕا زمــان و ئــاوات و دڵ 

ــوو. ــه ک ب ــان ی و ده روونی
ــی و  ــه  شــێوه یه کی تایبه ت ــن جــار ب ــۆ ئه وه ڵی ــی کوردســتان ب ــژووی خه بات ــه  مێ ــه  ل ــه و کۆنگره ی ئ
ــه   ــس و گاڵوی حکوومه ت ــه  چــاوی پی ــری و ســه ربه رزی دوور ل ــی و ژی ــورج و گۆڵ ــه  گ ــی، ب نهێن
لــه   بڵێیــن هێندێــک  پێویســته   به داخــه وه   هــات.  پێــک  نێوه ڕاســت  به کرێگیراوه کانــی ڕۆژهه اڵتــی 
هــاوەاڵن لــه  به ندیخانــه  بــوون به شــێک لــه  نوێنــه ران لــه  بــه ر فشــار و کۆســپی دوژمنــان نه یانتوانــی 

ــن. ــه  کۆنگــره دا به شــدار ب ل
لــه  الیــه ن  لــک(  فتحنــا  )انــا  ئایه تــی  بــه  تیالوه تــی  کۆنگــره   ده ســتووری  وتوێــژی  ســه ره تا 
ــی  ــه  هاوه اڵن ــک ل ــه  پاشــان یه کێ ــرد و ل ــه ده ر ده ســتی پێک ــکار و کۆڵن ــی خه بات مامۆســتایه کی ئایینی
به ڕێوه بــه ر، مێــژووی 19 ســاڵ خه باتــی خوێنــاوی و پــڕ لــه  ئــازار و جه زره بــه ی ئه ندامانــی حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی بــه  ڕاپۆرتێکــی هه مەالیــه  و به ریــن پێشــکه ش بــه  نوێنه رانــی کۆنگــره  کــرد.

ڕابردووی حیزبی دێموکراتی کوردستان له  کاتی جمهووریی کوردستان
ــه وه ی  ــی نه ت ــی کوردســتان پێچــڕاوه ، دوژمن ــی دێموکرات ــی حیزب ــااڵی خه بات ــه  ئ ــه و ڕۆژه وه  ک ل
کــورد و نه ته وه کانــی تــری ئێرانیانــی داروده ســته ی شــا و ئیســتعمار توانایــی ئه وه یــان نه بــوو 
کــه  ســنگی دیکتاتــۆری و زۆرداری له ســه ر ســینگ و ملــی ئێمــه  داکۆتنــه وه ، به ڵکــوو ناکۆکــی 
و  سیاســی  که مفامیــی  و  دامه زراندنیــدا  هەوەڵــی  لــه  ســاڵی  حیــزب  نێوخــۆی  ناڕێکوپێکیــی  و 
ــاران  ــران و جووتی ــی وەر زێ ــۆ ڕاکێشــانی کۆمه ڵ ــزب ب ــی حی ــه و کات ــی ئ ــی به ڕێوه به ران کۆمه اڵیه تی
و ڕه نجبه رانــی تــری الدێــکان کــه  بــە ئــوردووی بنچینه یــی شــۆڕش ده ژمێردرێــن و هه روه هــا 
هێنانــه  ســه ر کاری ده ره بــه گ و فیئۆداڵــه کان و به شــداربوونیان له نێــو کۆمیتــه ی ناوه ندیــی حیزبــدا 
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و زاڵبوونیــان به ســه ر جووتیــار و ڕه عیــه ت، باعیــس بــوو کــه  حیــزب و نه ته وه که مــان له مــه ر 
ڕێکوپێکــی بناغــه ی شــۆڕش ڕێــگای بێ بیــری و ناله بــاری و اللووتــی بگرێتــه  بــه ر.

ئــوردووی  پشــتیوانی  لــه   کــه   1٣2٥دا  ســاڵی  لــه   کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی  ســه رانی 
شۆڕشــگێڕی وه رزێــر و جووتیــاری بــه ری بــوون، له ســه ر بناغــه ی کۆمه اڵیه تیــی خــۆی پێــی 
نه چه قاندبــوو. هۆیه کانــی بنچینه یــی ئــه و )کایه (یــە بــه  دۆڕاندنــی هــه ل و هه ڵکه وتــی زۆر مێژوویــی 
و پــڕ ده ســکه وت ده چــووه  ســه ر کاڵــی و بێ ته جروبه یــی به ڕێوه بــه ران و پــه روه رده  و قاڵنه بوونیــان 

لــه  نێــو کــۆڕی تێکۆشــان و خه باتــی به رده وامــی حیزبایه تــی بــوو.
و  چڵکاوخــۆر  قــه راری(  و  )قــه وڵ  الیه کــه وه   لــه   ئه ربابه کانــی  و  شــا  وگوڕه شــه ی  هه ڕه شــه  
ــوو و  ــزب کردب ــی حی ــه  ڕابه ران ــر شــوێنه ونکه ی ل ــی ت ــه  الیه ک ــه ری ئیســتعمار، ل ــی به دف نۆکه ره کان

بــه  سه رســورماوی و دامــاوی خۆیــان ته ســلیم بــه  سیاســه تێکی قه زاوقــه در کــرد.
ئــه و بابه تــه  ڕاســت بــوو کــه  ئه گــه ر یارمه تــی و پشــتیوانی له نێــودا نه بایــه،  حکوومه تــی خوێــڕی و 
چڵکاوخــۆری تــاران بــه  دووقۆڵــی له گــه ڵ ئیمپرپالیــزم زووتــر لــه وه ش هێــرش و شــااڵوی بــۆ ســه ر 
ــی  ــی دێموکرات ــا. ســەرانی حیزب ــی کوردســتان دەهێن ــی دێموکرات ــی کوردســتان و حیزب جمهووری
کوردســتان نه ته نیــا لــه و هــه ل و ده رفه تــه  گرینگــه  بــۆ ڕێکوپێکیــی نێوخــۆ و پته ویــی ده وڵــه ت 
و قایمکردنــی بناغــه ی له شــکری چه کــدار و هێــزی پێشــمه رگه  ســوودیان وه رنه گــرت، به ڵکــوو 
ــه   ــا هه تای ــه  بێشــکه ی شــۆڕش هه ت ــوو ک ــۆوه  و پێیان واب ــان داب ــی پاڵی له ســه ر ســه نیری خاترجه م

ئه بــێ به ده ســت وان ڕابــژی.
له الیه کــی تــره وه  ڕابه رانــی »الی تــر« به هــۆی ڕاوێژکــه ره  لێ نه زانه کانیــان وایــان ده زانــی کــه  
ئــه و کۆرپــه  ســاوایه  پێــی هه ڵگرتــوه  و فامــی کراوه تــه وه  و ئه توانــێ مــاف و ژیریــی خــۆی بپارێــزێ، 
بێخه بــه ر لــه وه ی کــه  ئــه و مەلۆتکه یــه  لــه  بێشــکه دا تاســابوو. هەروەکــی خۆشــیان لــە کاتــی پێویســتی 

پشــتگیریدا، پشــتیان لــەو مەلۆتکــە تاســاوە کــرد و خۆیــان خســتە خــەوی کەوروێشــکی.
ــه وه ی  ــش ئ ــن: پێ ــرار بکه ی ــه ی ســه ره وه  پێویســته  به داخــه وه  ئیق ــه و بابه تان به به رچــاو خســتنی ئ
کــه  دوژمنــی خوێــڕی ئاماده یــی پەیــدا بــکا و توانایــی تێکشــکاندنی گه لــی کــوردی هه بــێ، ســه رانی 
حیــزب و کاربه ده ســتانی جمهووریــی کوردســتان مه یدانیــان بــۆ هه ڵکوتانــه  ســه ر نه تــه وه ی کــورد 
ــی خۆمــان  ــۆ قه ڵشــاندن و تێکدان ــه  خۆمــان ب ــان ل ــدا خــۆش کــرد و هۆره ی ــه ت و حیزب ــو ده وڵ له نێ
ســاز کردبــوو، تــا گه یشــته  ڕاده یــه ک کــه  ده ســته وئه ژنۆ لــه  دوژمــن ڕامابوویــن کــه  چیمــان به ســه ر 

ــن. ــێ و کــه ی دووچــاری چه رمه ســه ری و چاره ڕه شــی ده بی ده هێن
لــه  کۆنگــره دا  لێــک دراوه  کــه  که موکورتیــی خه باتــی حیــزب لــه  ڕابــردوو و ده وری حکوومه تــدا 
ئــه وه  بــوو کــه  ســه رانی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان له نێــوان به ره به ره کانیــی )پارلمانتاریــزم( و 
)شۆڕشــی چه کدارانــه (دا دامابــوو، له الیه کــه وه  لــه  مه جلیســی شــۆڕای ئێــران نوێنــه ری هه بــوو کــه  
لــه  تریبــوون نــه ک بــۆ هه ڵگیرســاندن و خۆشــکردنی ئاگــری شــۆڕش له نێــو دڵ و مێشــکی خه ڵــک 
ــی  ــی حیزبه کان ــی پا رله مانی ــووزی خه بات ــه ر ته ئســیر و نف ــه  م ــر ل که ڵکــی وه رنه گــرت، به ڵکــوو زیات

تــاران بــۆ دامرکاندنــی بڵێســه ی شــۆڕش جاروبــار ڕاوێــژ ده کــرا.
تــه واوی ئــه و چــه ک و چواڵنــه ی کــه  ده بوایــه  لــه  خزمه تــی شــۆڕش بــه کار هێندرابایــه  و بــۆ 
پاراســتنی حکوومــه ت و گیــان و ماڵــی نه ته وه که مــان هه ڵســووڕابایه لــه  ڕۆژی پێویســتدا، بێســوود 

و که ڵــک که وتــه  ده ســت حکوومه تــی تــاران و دوژمــن و داگیرکــه ری واڵتمــان.
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دیــاره  حیــزب له ســه ره تای کاردا لــه  کاتــی خــۆی ده یتوانــی کــه  هــه ر دووالی خه بــات، یانــی 
ــه واوی هــه ل و فرســه ته   ــه  ت ــی ل ــری و وریای ــه  ژی ــه  پێــش و ب ــی و چه کــداری وێکــڕا بگرێت پار لمان
پێشــهاتووه کان ســوود وه ربگــرێ و فریــو نه خــوا، بــه اڵم لــه  پێــش ئــه و کاره دا حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتان ئه بوایــه  له شــێکی ســاغ و بیروڕاوێژێکــی تــه واو و شــاره زا و تێبینیــی گرینگــی له مــه ڕ 

نه تــه وه ی خــۆی و دوژمنه کانــی هه بــا.
لــه  دنیــای ئەمــڕۆدا مــرۆڤ ده کــرێ هــه م خــودای بــوێ هــه م خورمــا، بــه اڵم لــه  پێــش ئــه و ئاواتــه دا 
له ســه ری پێویســت و فــه رزه  کــه  خــۆی بناســێ و خــودا و خورمــاش بناســێ، تــا بــه  تامــی شــیرینی 
خورمــا خــۆی لــێ نه گــۆڕێ و به هه ڵــه  نه چــێ و به بردنــی نــاوی خــودا، خــۆی ته فروتوونــا نــەکا و 

خه ڵکیــش به فریــو نه بــا.
کورتــی و که موکۆڕیــی گــه وره ی خه باتــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ئه وه بــوو کــه  لــه  
خه باتــی چه کدارانــه ی ســمکۆ و قــه ده م خێــرو.... هتــد ده رس و سه رمه شــقی وه رنه گــرت و شــێوه ی 
زینــدوو و نه مــری ئــه و قاره مانانــه ی ڕێــگای ڕزگاری و خه باتــی بێ که ڵــک و ســوود هێشــته وه .

له مه ر ته سلیم بوون به  دوژمن و هاتنه وه ی سوپای داگیرکه ر
هه روه هــا کۆنگــره  هاتــه  ســه ر باســی کشــانه وه  و ته ســلیمی بیالقه یــد و شــه رتی حووکمه ته کانــی 
کوردســتان و ئازربایجــان کــه  کاتــی خــۆی حیزبــی دێموکراتــی قه واموســەلتنه  له گــه ڵ زۆر لــه  
کاربه ده ســتان و خــاوه ن بیروباوه ڕپێکراوانــی سیاســی و حیزبــی لــه  تــاران قــه رار و مه داریــان 
به ســتبوو. بــه  چوونــی قه وامولســەڵتنه  بــۆ مســکۆ و کۆبوونــه وه  له گــه ڵ ســتالین و ده ورووبه ره کــه ی 
ئــه وی ڕۆژی بــه  ده لیلــی داتاشــراو برینــی خه ڵکیــان بــه وه  ســاڕێژ ده کــرد کــه  گۆیــا ژێرپیخســتنی 
چاره نــووس و ڕه نــج و کۆێــره وه ری نه ته وه کانــی کــورد و ئازربایجــان بۆتــه  قوربانــی و بەاڵگه ردانی 

ئازادیــی گه لــی چیــن.
له والیشــه وه  حیزبــی تــووده ی ئێــران و ده ســته کانی میللیــی تــر کــه  پێشــوو بــه  زمــان و قه ڵــه م و 
قــه وڵ و قــه رار پشــتیوانییان لــه  بزووتنــه وه ی ڕزگاریخوازانــه ی دوو نه تــه وه ی کــورد و ئازربایجــان 
کردبــوو، ته نانــه ت بــه  جوواڵنــه وه ی ئازادیــی ئێرانیــان نــاو ده بــرد، ویســتیان بــه و ده لیلــه  پڕوپووچانه  
خــۆ حه شــار بــده ن و وه ک که وه کــه  ســه یان لــه  به فــر گرتبــوو، و له شــیان بــه ده ره وه  بــوو و 
ده یاویســت ئــه و ڕاســتییه  بشــارنه وه  کــه  لــه و کاتــه دا تــه واوی هێــزه ی ڕه ش و به دفــه ری شــا و 
ئیمپریالیــزم و دوژمنــه  ســوێندخۆره کان کلکیــان لــه  یــه ک بســتبوو. لــه  تارانــه وه  بــه  دڵنیایــی ڕوویــان 
ــه   ــه و دوژمن ــاری ئ ــه  په الم ــی به ربه ســتی ل ــه  جیات ــش ل ــرده  کوردســتان و ئازەربایجــان و ئه وانی ک
ــه   ــورس و به شــێوه ی تێکده ران ــی ق ــه وە زه ره بات ــه  پشــتی جه به ــه م ل ــا النیک ــه ن وه ی هاوبه شــییه  بک
و ســابوتاژ لــه  دوژمــن بــده ن؛ خۆیــان خســتبووه  گوێــی گا و چوونــه  نێــو خــه وی ســه ره مه رگ و  
بــه و مانایــه  متەقیــان لــه  خۆیــان بــڕێ و هه تــا به نــاوی ناڕه زایــی بــه  بیروبــاوه ڕی شۆڕشــگێڕانه  و 
دێموکراتانه یــان دەر نه بــڕێ. ئــا بــه و جــۆره  لــه و ده مــه وه  تــا ئێســتا شــا و ئیمپریالیــزم و کۆنه په رســت 
و دوژمنانــی هاوبه شــی نه ته وه کانــی ئێرانیــان له ســه ر بزووتنــه وه ی ئازادیخوازانــه ی گه له کانــی 
ئێرانــدا زاڵ کــرد و دواییــش دیتمــان قەوامولســەڵتەنە بــه  ڕیشــی موباره کــی هاوپه یمانــه کان و 

پێده که نــێ. مۆســکۆ_تاران 
خوو و ڕەوشــتی ســه رۆک و ســه رانی ئه و جۆره  حیزبانه  له  مه ڕ ئه و ده ســت ئه و ده ســت کردن 
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بــۆ وه شــاندنی زه ربــه  وخۆخنکانــدن و خــۆ ده خــه و خســتن لــه  کاتــی هه ڵکه وتنــی شۆڕشــگێرانه  لــه  
ــر و  ــژدا ڕووناکت ــای 2٨گه الوێ ــه ی کوده ت ــی ڕه ش و ته نگان ــی ڕۆژان ــوودا یان پاشــه ڕۆژه کانی داهات
ئاشــکراتر وەدی هــات، لێــره دا بــێ جــێ نییــه  کــه  په نــدی ڕووده کــی، شــاعیری مــه زن لــه و بابه تــه وه  
بخه ینــه  بــه ر چــاو کــه  ئه ڵــێ: »هه رکــه  ناموخــت از گذشــت روزگار، هیــچ نامــوزد ز هیــچ آمــوزگار.«

نه خشی شۆڕشگێڕیی پێشەوا بارزانی
پێویســته  بزانیــن کــه  هــه ر لــه و کاتانــه دا بــوو کــه  قه ومــی بارزانــی لــه  کوردســتانی گه رمیــان بــه 
 ڕابه رایه تیــی پێشــه وا بارزانــی مســتەفا  قۆناغــی خه باتــی چه کدارانــه ی خۆیــان بــۆ نێــو کوردســتانی 
ــه وان دژی  ــه  شــانازیی ئ ــڕ ل ــاوی و پ ــه ی خوێن ــه  ته جروب ــه وه ی ک ــاش ئ کوێســتان گوێســتبۆوە. پ
ئیمپریالیزمــی ئینگلیــز و حکوومه تــی شــای بۆگه نیــو و تۆپیــوی عێــراق، لــه  کاتــی پێویســت و 
ته نگانــه دا حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــه کاری نه هێنــا. بارزانیــان بــێ ئــه وه ی چــه ک دانێــن بــه 
 ســه ربه رزی و ژیــری و گــورج و گۆڵــی بــه  کشــانه وه یه کی چه کدارانــه ی شۆڕشــگێڕی بــۆ الی 
یه کیه تیــی شــۆرەوی کــرد، کــه  نه ته نیــا چــه ک و تــه واوی هێــزی حکوومه ته کانــی ئێــران و عێــراق و 
تورکیــە و فڕوفێڵــی ئیســتعمار نه یتوانــی به رهه ڵســتیان بــکا، به ڵکــوو گشــت پســپۆڕه کانی سیاســی 
و جه نگیــی دنیــا لــه  دۆســت و دوژمــن لــه  مــه ر بــه رزی بیروڕاوێــژی چه کدارانــه ی و شۆڕشــگێڕانه ی 

بارزانییــان و پێشــه وا مســتەفا بارزانیــی کۆڵنــه ده ر، ســه ریان تێــدا ســوڕماوه .
بــه و هۆیــه وه  نه ته نیــا ئابــڕوو و شــه ره فی شۆڕشــگێڕانه ی نه تــه وه ی کوردیــان کڕییــه وه ، به ڵکــوو 
تێکۆشــه رانی  هه مــوو  بــۆ  بــوو  ســه ربه رزی  و  به رهه ڵســت  و  مرۆڤایه تــی  مه زنــی  ده ەســێکی 

خه باتــکاری گیتــی.
ئــه و کــرده وه  شــاز و پــڕ لــه  قاره مانیه تیــه  بۆتــه  ئــااڵی ســه ربه خۆیی بیروبــاوه ڕی نه تــه وه ی 
کــورد و بــه و په نــدە قــووڵ و جوامێرانــه  نه تــه وه ی کــورد بــه  دنیــای ڕاگه یانــد کــه  پۆلێکــی سیاســی 
و چه کداریــی یه کگرتــوو و ژیــر و پتــه و له ژێــر ســێبه ری بیروڕاوێــژی مرۆڤێکــی فیکــری و جه نگــی 
و  بــکا  به ره به ره کانــی  ده وڵه مه ندێــک  چۆڵــی  و  پڕچــه ک  له شــکرێکی  له گــه ڵ  نه ته نیــا  ئه توانــێ 
ڕووســوور و ســه ربه رز ســه رکه وێ، به ڵکــوو توانــای ڕووخانــدن و تێکدانــی ئــه و حکوومه تانه شــی 
هه یــه  کــه  بــه  هه مــوو چــه ک و چــۆڵ و تفــاق و پاره یــه ک لــه  الیــه ن ده وڵه تــه  گه وره کانــی ئیســعماریش 

ــن. یارمه تــی بکرێ
بــه اڵم زۆر لــه  ســه رۆک ڕابه رانــی ئه حــزاب و ده ســته  سیاســییه کان کــه  له مــه ڕ به هه ڵەچــوون 
ــه  ڕێبــازی کــرده وه و  عه مه لــی شۆڕشــگێڕانه  و چه کدارانــه   له ســه ر بیروبــاوه ڕی نێوخــو و الدان ل
لــه  ڕۆژ وکاتــی ته نگانــه  و پێویســتدا ده ســته وئه ژنۆ لــه  دوژمــن ڕاده مێنــن، دامــاو و که ســاس 
و به ســته زمان و عه  به ســاو خۆیــان بــۆ گــه ل و حیــزب بێ که ڵــک و ســوود ده هێڵنــه وه.  لێــره دا 
پێویســته  بــه  ســه ربه رزییه وه  بڵێــن کــه  زۆربــه ی ئــه و ها وەاڵنــه ی کــه  لــه  مــاوه ی 1٧ ســاڵی ژیانــی 
ڕابــردووی حیزبمــان خــاوه ن بیــر و ڕاوێژێکــی ژیــر و پتــه و و خــاوه ن مه ســئوولییه ت و ئــه رک و 
ــه و 19  ــاوه ی ئ ــه  م ــوون، ل ــی ب ــی و کوردایه ت ــی مرۆڤایه ت ــی خاوێن ــه م و دڵ ده روونێک خــاوه ن قه ڵ
ــه ی  ــه ر ئه وان ــرد، ه ــاد نه ک ــه  ی ــان ل ــی بارزانیی ــرده وه ی ســه رۆكی فیکری ــر و ک ــدا بی ســاڵه ی خه بات
ئــااڵی یه کیه تــی، خه بــات، ســه ربه خۆیی و دێموکراتیــان لــە ده ســت دوژمــن ڕفانــد و کــۆاڵن بــە 
کــۆاڵن، شــار بــه  شــار، پایته خــت بــه  پایته خــت له ســه ر شــان و شــه پێلکی خوێناویــی خۆیــان 
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ڕاگــرت و پاراســتنیان تــا گه یاندیانــه  ســه ر لووتکــه ی شــاخه کانی زاگــرۆس و لــه  نێــو دڵ و هه نــاوی 
دووهه میــن کۆنگــره ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان به رزیــان کــرده وه .

لــه  نێــو نوێنه رانــی کۆنگــره دا کــه م نه بــوون ئه وانــه ی کــه  لــه  زینــدان و ڕه شــه چاڵه کانی تــاران وەک 
)قــزل قــه اڵ( و )له شــکری 2ی زرێهــی(و )قه ســری قاجــار( جه زربــه  و ئەشــکه نجه  و چه رمه ســەرییان 
کێشــابوو و هــه زاران کۆســپ  و کوێــره وه ری و هه ڕه شــه  وگوڕه شــه ی دوژمــن، ســه ربه رزی و 

ژیــری و بیروبــاوه ڕی مرۆڤایه تــی و کوردایه تــی و وانــی تێــک نەشــکاندبوو.

الدانی کومیته چییه کانی حیزبی تووده ی ئێران
هه روه هــا لــه  کۆنگــره دا کــه م نه بــوون ئــه و نوێنه رانــه ی کــه  بــه  بیــر و کــرده وه ی خۆیــان شــه هیدی 
زینــدووی الدان و به هه ڵه چوونــی ســه ران و ڕابه رانــی تــووده ی ئێــران لــه  ده وری هاتنــه  ســه ر 
کاری حکوومه تــی ڕه شــی )ڕه زم ئــارا( و به ربه ره کانــێ له گــه ڵ دروشــمی میللی کردنــی نــه وت و 
ــه د  ــور محه مم ــران، دوکت ــه  ئێ ــز ل ــووری و سیاســیی ئیســتعماری ئینگلی ــووزی ئاب ــی نف تووڕهه ڵدان
مســەدیق و هــاوڕێ و هاوخەباتەکانــی وی لــە جەبهــەی میلییــان  دەکــرد و  له کاتــی ته نگانــه  و 
گرینگــی مێژوویــی و نه ته وایه تیــدا بــه  دروشــمی چــه وت چه پــه ڵ و ناله بــار ئاوایــان بــه  کورەگــه ی 
ئاشــتیی دوژمنانــی ســوێندخۆری نه ته وه کانــی ئێرانــدا ده کــرد. لــه  کاتــی  گرینگــدا کــه  دوکتــور 
موســەدیق بــۆ به ره به ره کانــێ له گــه ڵ میلیتاریــزم و دیکتاتــۆری لــه  تــەواوی حیــزب و ده ســته کانی 
سیاســی لــه  نێــو مه جلیســی شــوڕای میللیــدا داوای ده کــرد کــه  هه مــوو لــه  ڕێگــه ی خه باتــی نیشــتمان 
ــی  ــه  خه بات ــوون و خــۆ تێکێشــان ل ــی تێکــه ڵ ب ــه  بات ــه  ل ــه و حیزب ــه ی ســه رانی ئ ــه ک بگــرن، زۆرب ی
گشــتیی نه ته وه کانــی ئێــران گوێیــان بــۆ زرمــە وهــۆڕی چه کمــه ی دیکتاتۆریــی ڕه زم ئــارا شــل 
کردبــوو. هــه ر ئــه و الدانــەی  ڕابه رانــی حیزبــی تــوودەی ئێــران لــه  کۆنگــره ی 2ی حیزبــی تــووده  بــه  
که موکورتــی بڕیــاری له ســه ر درابــوو،  بــوو به هــۆی هه ڵوێســتێکی چــه وت و چه پــه ڵ کــه  زۆربــه ی 
ــک هێشــته وه  و غــه در و دوژمنایه تییه کــی  ــان بێســوود وکه ل ــی ئێرانی ــی نه ته وه کان به رهه مــی خه بات
ــه   ــە ل ــه ک ک ــن و خه تای ــرد، به داخــه وه  ده ری بڕی ــان ک ــه وه ی خۆی ــزب و نه ت ــه ڵ حی ــه  گ ــان ل گرینگی
کــه ری شــه یتان هاتنــه  خــوار کــه  ئــاو لــه  ئــاش بڕابــوو، و کودیتــای 2٨ی گه الوێــژ ســه رکه وت، 
هــه ر ئه وده میــش دەیانتوانــی بــه  ژیــری و وریایــی هێــز و تاقه تــی خه بــات خڕکەنــه وه  بــه  گۆڕینــی 
هه ڵوێســت ده ســت بــه  په المــاردان بــۆ ســه ر دوژمــن بکــه ن، بــه اڵم ئــه و وه خته یــش  هه رچه نــد 
به ڕێوه به رانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان له گــه ڵ گه لێــک لــه  کادره کانــی حیزبــی تــووده ی 
ئێــران بــه  هــۆی کۆکردنــه وه ی ئه ســناد و به ڵگــه ی حیزبــی بــۆ نیشــاندانی نادروســتی ڕێــگای 

ــه و دروشــمانه : ــاک له ســه ر ئ ــه وه ی ڕێبازێکــی ڕوون ــردوو و دۆزین ڕاب
1( ته قه اڵ بۆ هێنانه وه  سه ر کاری حکوومه تی میللیی دوکتور محه ممه د موسدیق.

2( ڕه وا و وه ڕووخستنه وه ی میللی بوونی نه وت.
٣( بێالیه نی ئێرانی به  کۆمیته ی ناوه ندی حیزبی توودەی ئێران پێشنیار کرا.

بــه اڵم پێشــنیاره که یان لــه  ژێــر پــێ هاویشــت. هه روه هــا پێشــنیاری به ڕێوه بــه ران و ها وەاڵنــی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــه  مــه ڕ گۆڕیــن و گوێســتنه وه ی ته کنیــک حیزبــی له وه پــاش یانــێ 
تێکه ڵکردنــی ڕێــگای خه باتــی چه کدارانــه  له گــه  ڵ ڕێــگای خه باتــی شــه قامی و پارله مانــی به تایبه تــی 
لــه  واڵتــی کوردســتان و ناوچــه  فــارس وه  پاشــگوێ درا و ده یانه ویســت ســه ر لــه  نــوێ کوێره ڕێــگای 
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پــڕ لــه  هه ڵــه  و گێره شــوێنی کۆنیــان بــۆ حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بڕه نگێننــه وه. لــه و کاتــه دا 
ــه و  ــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانیان ل ــه ش و گیان ــزب، ل ــی حی ــوو کــه  مه ســئووالن و ڕابه ران ب
ڕابه رانــه  جــوێ کــرده وه  و ڕێبازێکــی تــازه  و نوێیــان وه به رچــاوی خه ڵــک خســت و به گوێــی 

ــد کــه  »برامــان برایه تــی و چیغمــان جوودایه تــی.« حیزبــی تــوودەی ئێرانیــان ڕاگه یان

حیزبی دێموکراتی کوردستان و سیاسه تی ده ره وه 
کۆنگــره  بڕیــاری دا حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ده بــێ به باشــی و ژیــری و گــورج و گۆڵــی لــه و 
ته نــگ و  چه ڵه مــه ی سیاســی و ئابووریــی ئێــران و لــه  هه ڵوێســت و وه زعــی تایبه تیــی نه تــه وه ی 
ــه ن، له گــه ڵ  ــه  نیشــتمانییه کانی بێالی ــی له گــه ڵ حکوومه ت ــی نێوه ڕاســت به تایبه ت ــه  ڕۆژهه اڵت کــورد ل
ده وڵه تــه  پێشــکه وتووه کانی گیتــی، پێویســته  که لــک و ســوود وه رگــرێ و لــه و هــه ل و فرســه ته  
مه زنــه  بــۆ ڕزگاریــی نه تــه وه ی کــورد و نه ته وه کانــی تــری ئێــران لــه  هیــچ فیــداکاری و گیانبازییــه ک 

درێغــی نــه کا.
له ســه ر  حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان فــه رز و پێویســته  کــه  بــه  گوێــره ی هه ڵوێســتی تایبه تــی 
خــۆی، شــاڕێیەکی خه باتــی چه کدارانــه  و ڕزگارکه رانــه  بــۆ ئێــران و نه ته وه کانــی بدۆزێتــه وه  و 
به شــێوه یه کی شۆڕشــگێڕانه  بــه  هــاوکاری و هاوخه باتیــی حیــزب و ده ســته  سیاســییه کانی تــری 

ئێــران ڕه عه مه لــی بێنــی.

حیزبی دێموکراتی کوردستان و شۆڕش
کۆنگــره  بــۆی ڕوون بــۆوه  کــه  پێــش گرتنــی ڕێــگای خه باتــی پارله مانتاریــزم و هه ڵبــه ز دابــه زی 
شــه قامی، بێجگــه  لــه وه  کــه  خه ڵکــی ئێــران زیاتــر دووچــاری ســه رکوتی و ملکه چــی و شــل و 
ــردرێ( ســوود و  ــی ده ژمێ ــه  نه ته وه کان ــی موســه لله م ب ــکا )به خەیانه تێک شــه که تی و سه رشــۆڕی ب

ــه . ــی نیی که لک
کۆنگــره  ســه لماندی کــه  ڕێــگای خه باتــی ڕاســته قینه،  ڕێــگای ڕزگاریــی نه ته وایه تــی خه باتــی 
چه کدارانــه  و شۆڕشــگێڕانه یە لــه  دژی ئیســتعماری و چڵکاوخۆرانــی )شــا و حکوومه تــی تــاران( 
و ته فروتووناکردنــی بناغــه ی هه یئه تــی حاکمــه ی ئێــران )ســه رمایه داری و ده ره به گــی گــه وره (.
به ڵــێ ته نیــا ڕێــگای خه باتــی چه کدارانــه  و شۆڕشــگێڕانه ی خوێناوییــه  کــه  له ســه ر بیروڕاوێژێکــی 
ــو خه ڵکــی  ــه  نێ ــی ل ــگ وچه ڵه مــه  و چاره ڕه شــیی حیزبایه ت ــێ ته ن ــه  ده توان ــوێ و تێبینییه کــی ژیران ن
ــران  ــی ئێ ــی نه ته وه کان ــۆ ڕزگاری ــه و و نیشــتمانی ب ــۆی پت ــی ئه وت ــکا. یه کیه تییەک ــه ڕه ت ب ــدا بن ئێران

ته نیــا لــه  نێــو کــوره ی ئاگــری شۆڕشــدا وه دی دێــت.
کۆنگــره  بڕیــاری دا کــه  له ســه ر شــانی ڕابه رانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان فــه رز و پێویســته  
کــه  هه رچــی لــه  توانایاندایــه  بــه  تــه واوی هێــز و بیروڕاوێــژی حیزبایه تــی بــۆ گه یشــتن بــه  ئامانجــی 
مه زنــی نه ته وه کانــی ئێــران، یانــی تێــک و پێکــدان و ڕووخاندنــی ڕێژیمــی بۆگه نیــوی شــایه تی و 
هه ڵوه شــاندن و له نێــو بردنــی یاســا ڕه شــه کانی هه یئه تــی حاکمــه ی تــاران و شــاخ و لــک و پۆپه کانــی 
ــران  ــزب و ده ســته  سیاســییه کانی پێشــکه وتووی ئێ ــه واوی حی ــه  ت ــێ ل ــران ده ب ــه  سه رانســه ری ئێ ل
بگێڕێتــه وه  و داوا بــکا کــه  بــۆ گه یشــتن بــه  ئامانجــی گشــتی کوێره ڕێــگای خه باتــی پارله مانتاریــزم 
کــه  )تــه واوی خەڵــک لێــی ماندووبــوون و پێــی وه ســتاون( تــووڕ هه ڵــده ن و ڕوو لــه  ڕێــگای نوێــی 
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شۆڕشــگێڕانه ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بکــه ن، بــه  دڵ و ده روونێکــی خاوێــن به بیــر و 
هه ســتێکی تــازه  ده ســتی یه کیه تــی و خەبــات بدەنــە دەســتی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان؛ لەمــەڕ 

وەدیهێنانــی یەکیەتییەکــی پتــەوی نیشــتمانی بــۆ ئازادیــی ئێــران و ڕزگاریــی نەتەوەکانــی. 
ــه   ــر به باشــی وه ده ری خســت ک ــگای ت ــک جێ ــر و گه لێ ــا و جه زائی ــه  کووب ــه ی شــۆڕش ل ته جروب
ڕێــگای ســه رکه وتنی شــۆڕش بــه  هانــدان و ڕێکخســتنی چینــی جووتیــار و وەر زێــر و کێشــانی وان 
ــه   ــدی له گــه ڵ چین ــو و په یوه ن ــا و ده شــت و کێ ــه  چی ــه  ل ــااڵی خه باتــی چــه ک و چه کداران ــر ئ ــۆ ژێ ب
زه حمه تکێــش و به شــخوراوه کانی نه ته وایه تییــه . لــه  شــاره کان شــۆڕش ســه ر ناکــه وێ و دەبــه زێ، 
ئۆمێــد و هیــوا به ســتن بــه  خه باتــی ســه ر شــه قامی خه تایه کــی گــه وره  و ڕه نــج به خه ســارییه کی 

زۆری پێوه یــه .
هه روه هــا پێویســته  بزانــدرێ کــه  خــوو و ڕه وشــتی حیزبێکــی سیاســی نــه ک لــه  ڕووی گوفــت و 
گوفتــار به ڵکــوو لــه  مه یدانــی کــرده وه دا نیشــان ده درێ و لــه  ئێــران لــه  مــاوه ی خه باتــی خوێناویــی 
گه لــی ئێــران دژی ئیســتعمار و شــا و نۆکه ره کانــی، ڕێــگای په رله مانتاریــزم بــە ته نیــا ڕێــگای 
خه بــات ده ژمێــردرا، چ بــۆ جه بهــه ی میللــی و چ بــۆ حیزبــی تــوودەی ئێــران وه  چ بــۆ حیــزب و 
ده ســته  سیاســییه کانی تــر، لــه و ڕێگایــه دا ته نیــا جه بهــه ی میللــی بــه  ڕابه رایه تیــی موســەدیق توانــی 
بــه  قــه وڵ و قــه راری خــۆی عه مــه ل بــکا و بیــر و بــاوه ڕی خــۆی بــه دی بێنــێ، له ســه ر ئــه و ڕێگایــه دا 
بــه  حکوومــه ت بــگا و نــه وت میللــی بــکا. هه روه هــا ئیســتعمار و شــا و هه یئه تــی حاکمــه ی تــاران وه  
هانکه هانــك بخــا و نیوه گیانــی بــکا، جەبهــه ی میللــی گه رچــی بــۆ ماوه یــه ک توانــی گه لێــک کاری 
شۆڕشــگێڕانه  بــکا، بــه اڵم توانایــی ڕاگرتــن و پاراســتنی ئــه و هه نــگاوه  بــه رز و شۆڕشــگێڕانه ی 

حکوومەتــی میللیــی دوکتــور موســەدیقی نه بــوو.
گه وره تریــن کۆســپ و به رهه ڵســتی لــه م بابه تــه وه  دووبه ره کــی و ناکۆکــی و الدانــی به ڕێوه به رانــی 
حیزبــی تــوودەی ئێــران له گــه ڵ جوواڵنــه وه ی نه ته وایه تــی ئێــران بــه  ســه رۆکایه تی موســەدیق 
لــه  مــه ڕ  بــوو، ئــه و حیزبــه ی کــه  چه ندییه تیــی  کۆمه اڵیه تییه کــی باشــی پێــک هێنابــوو، بــه اڵم 
چۆنیه تیــی شۆڕشــگێڕانی حیزبــی دامــاو و که ســاس که وتبــوو و لــه  ڕۆژی ته نگانــه  و پێویســتدا 
شــعوور و فامــی دێتنــه وه ی ئــه و ئاڵقــه  زنجیــره ی کــه  به هــۆی وه ده ســتهێنانی ئــه و تــه واوی له شــی 

زنجیره کــه ڕاده کێشــرێ، نه یانبــوو.

مه سه له ی جووتیار و گیروگرفتی ئه رزی
کۆنگــره  له ســه ر وه زعــی ڕه ش و ناکــۆک و ژیانــی ناله بــاری جووتیــار و توێــژه  زه حمه تکێشــه کانی 
الدێ بڕیــاری دا کــه  گۆڕانــی ژیانــی تــاڵ و پــڕ لــه  نه گبه تیــی ئــه وان پێویســته  بــه  بیــر و ڕاوێژێکــی 

تێبینیانــه ی زانســتی چــاره  بکــرێ.
ئــاو و به رهــه م به بــێ هێــزی باســک و کوێره وه ریــی جووتیــار و ئاره قــه ی  زه وی و زار و 
نێوچوانــی وی هیــچ کەلــک و ســوودێکی لــێ وه رناگیــرێ، ده ره به گــی  کــه  نیشــانه ی پاشــکه وتوویی 
ــاوی  ــه  ن ــه رزی کــه  ب ــه ت( ئ ــە ڕێفۆرمــی )ڕواڵ ــدرێ؛ ن ــه ڕه ت را هه ڵقه ن ــه  بن ــێ ل و چاره ڕه شــییه،  ده ب

ــاو. ــه  ڕاوێــژ و ب ــدا کراوه ت ــو ئێران ــه  نێ ــه رزی ل ئیســاڵحانی ئ
ــه  ئێرانــدا  شــێوه یه کی ئاڵــۆز، تێکــدان و هه ڵوه شــاندنی پێوە ندیــی زاڵمانــه ی ئه ربــاب و ڕه عیــه ت ل
ــی  ــاری خه بات ــی ده م ــۆ دامرکاندن ــوو، ب ــاڕازی و ئه ســاڵحخواز پێشــنیار کراب ــی ن به ده ســت تاقمێک
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ــاران و زه حمه تکێشــانی الدێیەکانــی ئێــران، فێئۆدالیــزم و ده ره به گــی  ــه  نێــو جووتی شۆڕشــگێڕانه  ل
گــه وره  کــه  لــه  ئێــران پاڵــی وه پاڵــی حکوومه تــی شــا و ئیســتعمار داوه . وه ختایه کــی ژیــان و 
ــه ک  ــا گەشــته  ڕاده ی ــڵ و به رهه ڵســت کــرد ت ــه  فڕوفێ ــی خــۆی ده مه ترســیدا دی، ده ســتی ب ئاغایەتی
کــه  بــه  یارمه تیــی شــا و ئیســتعمار و بێهێزیــی خه ڵــک توانــی ئــه رک و ته قــه الی ئــه و تاقمــه  بێ که لــک 
و ســوود بــکا و  لــه  زۆربــه ی جێــگاکان نــه  ته نیــا لــه  شــوێنی دانــدراوی خــۆی الی دا،  به ڵکــوو 
بــۆ ســه رکوت کردن و ئاژاوه نانــه وه  لــه  نێــو خــان و ده ره به گه کانــی قەشــقایی و بوێرئەحمــەدی 
و مەمەســەنی لــە فــارس و دووبەرەکــی و تەفرەقــەی سیاســی لــە نێــو خــان و دەرەبەگەکانــی 
کوردســتان و هه روه هــا بــۆ وه  سه رخســتن و الواندنــه وه ی ده ره به گه کانــی زۆڵفه قــاری لــه  زه نجــان 
نه خشــه ی شــه یتانیی خــۆی عه مه لــی بــکا،  بێئــه وه ی کــه  توێــژی جووتیــار بــه  ئاواتــی خــۆی بــگا. لــە 
ــان به ســه ر  ــه  شــێوه یه کی وه پاشــکه وتوو پارچه زه وییه کی ــی ب ــه  که موکورت ــگا کــه  زۆر ب ــدێ جێ هێن
جووتیــاردا دابــه ش کــردوه،  له بــه ر ئــه وه  کــه  خــۆی ئــازاد نییــه  و لــه  ژێــر ســێبه ری حکوومه تێکــی 

ــا. ــارام و به ختیــار و کامــه ران شــک ناب دڵســۆز و نیشــتمانیدا نییــه،  هیــچ دواڕۆژێکــی ئه میــن و ئ
شــێوه یه کی شۆڕشــگێڕانه ، دابه شــکردنی زه وی و زار و له به یــن بردنــی په یوه ندیــی زاڵمانــه ی 
بــه  لێکدانه وه یه کــی  له پێش دایــه،   کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی  بــۆ  کــه   ڕه عیــه ت  و  ئه ربــاب 
لــه  کوردســتان  ســه رزه مینی  بــه  ڕزگاریــی  به ســتراوه ته وه.   نه ته وایه تــی  تێببینییه کــی  و  قــووڵ 
 ده ســت داگیرکــه ر و چه وســێنه ر و گه ڕانــه وه ی زه وی و زار بــۆ خاوه نــی ئه ســڵیی کــه   90% ی 
دانیشــتووانی کوردســتان پێــک دێنــن و  ئــه و 90%ە  ڕه گ و پێســت و لــه ش و خو ێــن و ئێســکی 

ــاوه . ــه وه  ن ــی کوردســتانیان پێک ــی دێموکرات حیزب
حکوومه تێکــی  دامه زراندنــی  به هــۆی  شۆڕشــگێڕ  حیزبێکــی  ته نیــا  کــه   بــڕی  ده ری  کۆنگــره  
دێموکراتــی ڕاســته قینه ی نه ته وایه تــی ده توانــێ ئاســاری زۆڵــم و زۆرداری کــه  هــه زاران ســاڵه  
بــاوه  لــه  به یــن ببــا و؛ جووتیــار و وه رزێــری کــورد خــاوه ن زه وی و زار و، ســه ربه خۆ و ئــازاد و 

به ختیــار بــکا.
ئاغــاوه ت و عه شــیره ته  نیشــتمانپه روه ره کان پێویســته  تــا گه یشــتن بــه  حکوومه تێکــی و نیشــتمانی 
کــورد هه ڵوێســتی خۆیــان به رانبــه ر بــه  ڕێوشــوێنی سیاســی و ئابووریــی حیزبــی دێموکراتــی 
ــات  ــره وه ری کێشــی دێه ــش و کوێ ــی زه حمه تکێ ــه  ئاســت چین ــردار ل ــرده وه  و ک ــه  ک کوردســتان ب
و  شــا  بۆگه نــی  حکوومه تــی  وه رگێرکــه ی  و  نه که نــه  دارده ســت  خۆیــان  و  بکه نــه وه   ڕوونــاک 

ــه . ــوی بێگان ئیســتعماری ڕزی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــه  جیاتــی ئیســالحاتی ئه رزیــی بێجــێ و ڕێــی شــا، شۆڕشــی 
ئــه رزی، یانــی ڕزگاریــی یه کجــاری و پتــه وی  خــودی جووتیــار و ســه رزه مینی بــن پێــی جووتیــار 
و  پڕۆگــرام  لــه   ڕێبــازه   ئــه و  به رچــاو. هه روه کــی  ده خاتــه   دانیشــتووانی کوردســتان  و گشــت 

مه رامنامــه ی حیزبمانــدا بــه  جــۆرێ خــواره وه  ده نوســرێ.
حیزبــی ئێمــه  ســوودی خــۆی لــه وه دا ده زانــێ کــه  لــه  ڕێــگای خه بــات و ڕزگاری کوردســتان لــه  
ــاران  ــی ت ــه  پشــتی حکوومه ت ــه وه  ک ــه روه ر بگیرێت ــی به شــه ڕه ف و کوردپ ــاوه ن مڵکه کان ــان و خ خ
ــه  باوه شــی دایکــی  به تــه واوی بــەر ده ن و بــه  دڵێکــی خاوێــن و بیروبــاوه ڕی کوردانــه وه  خۆیــان ل
ــی  ــی دێموکراتــی کوردســتان، حیزب ــی حیزب ــاڵ وه پاڵ ــژن و پ ــی باوێ ــازی کوردایه ت نیشــتمان و ڕێب
ڕزگاریکــه ر و شۆڕشــگێڕی نه تــه وه ی کــورد بــده ن و ده ســتی خه باتــی ئه ندامانــی حیــزب لــه  ده ســت 
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گــرن و بــۆ ڕووخاندنــی ئیســتعمار و حکوومه تــی تــاران لــه  کوردســتان و سه رتاســه ری ئێــران 
هاوخه باتــی حیزبمــان بــن. جــا بۆیــه  حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان له مــه ڕ ئیســالحاتی ئــه رزی لــه  

کوردســتان به شــێوه یه کی کۆمه اڵیه تــی و زانســتی کوردانــه  هه نــگاو هــه ڵ دێنــێ.
ــه  زه وی و زار و کشــتوکاڵ، دار  ــه  ک ــه و بیروباوه ڕه ی ــی کوردســتان له ســه ر ئ ــی دێموکرات حیزب
ــان و دابه شــینی  ــی ڕه نێوهێن ــورده  و ماف ــه وه ی ک ــی نه ت ــی کوردســتان ماف ــاو و کانی و ده وه ن و ئ
ئــه رز به تایبه تــی لــه  مافــه  تایبه تییــه  هــه ره  گرینگه کانــی حکوومه تــی دێموکراتــی کــورده  کــه  به هــۆی 

ــت. ــی کوردســتانەوە وه ی دێ ــی دێموکرات ــی حیزب به ڕێوه به ران
به شــێوه یه کی  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی  و  نه ته وا یه تــی  حاکمییه تــی  کــه   ئه وکاته یــه  
دادپه روه رانــه ، ئــه رز و ئــاو و زه وی و زار و دار و دارســتان دارســتان داده به شــێت. )مــادده ی٣9_

شه شــه م(. نۆهه م_به شــی  به نــدی 

له مه ڕ ناوه ندییه تی حیزبی
ــی  ــی هــه ل و فرســه ت حیزب ــن و نه بوون ــن و بڕی ــه  به هــۆی فشــار و گرت ــڕی ک ــره  ده ری ب کۆنگ
قانوونــی  مه رکه زییه تێکــی  خــاوه ن  و  بێنــێ  پێــک  کۆنگــره   نه یتوانیــوه   کوردســتان  دێموکراتــی 
هه ڵبــژاردەی کۆنگــره،  یانــی کۆمیتــه ی ناوه نــدی و خــاوه ن قانــوون و یاســای حیزبــی، یانــی پیــڕه و 
و پڕۆگــرام بــێ. هــەر  بــه و بۆنه شــه وه  حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان دووچــاری گه لێــک الدان 
و به هه ڵه چــوون و گێره شــێوێنی ئه ندامــان و هێندێــک لــه  کادره کانــی خــۆی بــووه.  چه پ گــه ری 
و ڕاســت گه ری ســه رده مایه ک ناکۆکــی و ناله بــاری لــه  نێــو حیــزب خســتبۆوە ، ڕابه رانــی حیــزب 
له مــه ڕ گیروگرفــت و ده چــوون لــه  شــوێنی خۆیــان و به نــد نه بــوون لــه  جێگایه کــی تایبه تــی و 
ــر و گوێســتنه وه ی، قۆناغــی  ــۆ ناوچــه ی ت ــه ر ب ــی ڕاب ــه  هاوەاڵن ــک ل ــی هێندێ ــا ده ربازبوون هه روه ه

خه بــات جاروبــار بۆتــه  شــێوه یه کی کاری فــه ردی.
بێجگــه  لــه  که موکــوڕی ســامانی و گیانــی و له شــی حیــزب لــه  الیــه ن دوژمنانــی جۆربه جــۆر 
و ڕه نــگ بــه  ڕه نــگ وه بــه ر شــااڵو و لێــدان دراوه . لــه  الیــه ک ئیســتعمار و حکوومه تــی شــا بــۆ 
تێکشــکاندنی له شــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان زۆربــه ی  فشــاری دڕندانــه ی خــۆی لــه  ڕێــگای 
ــان  ــزه  ڕه شــه کانی خۆی ــه واوی هێ ــن و جاسووســی و.... به ت ــدان و کوشــتن و بڕی ــه ی زین جه زره ب
ویســتوویانه  له شــی حیزبــی ئێمــه  زامــدار و برینــدار و کرمــاوی بکــه ن، لــه  الیه کــی تــره وه  دوژمنانــی 
بیــر بــاوه ڕی حیزبــی بــه  پڕۆپاگه نــده  و درۆ و ده له ســه  و کڕیــن و به هه ڵــه  بردنــی هێندێک )ناســراوی 
ڕووڕه ش(کــه  وه ختــی خــۆی بــه  گرتنێــک ســه ری خۆیــان بــۆ خزمه تــی ســازمانی ئه منیــه ت شــۆڕ 
کــردوه  و  له کاتێکــدا هــه م لــه  تووره که یــان ده خــوارد و هــه م لــه  ئاخــوڕ و گه لێــک کاره ســاتی دیکــه  
ویســتوویانه  گیانــی حیزبــی ئێمــه  دووچــاری مه ترســی و ئــازار و عــه زاب بکــه ن و  بــۆ تێکدانــی 

ڕیــزی حیــزب لــه  هیــچ گیرەشــێوێنییەکی چــه وت و چه پــه ڵ کۆتایــی و درێغییــان نه کــردوه .
ئــه و دوو چه شــنه  دوژمنانــه  گه رچــی لــە دوو الوه  لــه  الیــه ن دوو تاقمــی ناجــۆر لــه  گیــان و له شــی 
حیــزب به ردرابــوون، بــه اڵم مه به ســت و ئامانجــی هه ردووکیــان لــه  نێوبــردن و کوژاندنــه وه ی 
ئاگــری خه باتــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــووه  کــه  ئــه و ئاواتــه ی خۆیــان ده به نــه  بــن گڵ و 

ــر. ــر قه ب ژێ
کۆنگــره  بڕیــاری لێبووریــن و به خشــینی ئــه و تاقمــه  کوردپه روه رانــه ی ده ربــڕی که  ده ســت و دڵ و 
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ده روونــی بیروبــاوه ڕی کوردایه تییــان پــا ک ماوه تــه وه ، بێجگــه  لــه و که ســانەی کــه  لــه  جاسووســی و 
خیانــه ت ده ســتیان ئاڵــووده  کــردوه ، ڕێگــه ی گه ڕانــه وه  و لێبووریــن بــۆ ئــه و ده ســته  کوردپه روه رانــه  
کراوه تــه وه  کــه  پــاش ده ربڕینــی په شــیمانی و هــۆی به هه ڵــه  چوونیــان لــه  کاره ســاته کانی ڕابــردوو، 
بــه دڵ و ده روونێکــی خاوێــن و بیــر وباوه ڕێکــی تــازه  خۆیــان لــه  باوه شــی حیزبــی دێموکراتــی 

کوردســتان باویژنه وه .

مه سه له ی نه ته وایه تی
ــی  ــه  و تێبینییه ک ــی و به رژه وه ندان ــه  شــێوه یه کی تایبه ت ــی ب ــره  له ســه ر مه ســه له ی نه ته وایه ت کۆنگ
حوکــم  له ســه ر  و  به ده ســه اڵت  نه ته وه یه کــی  زۆرداری  و  زۆڵــم  و  نه ته وه گــه ری  دوا.  زانســتی 
له ســه ر نه ته وه کانــی تــری ئێــران )کــه  له مــه ڕ ســه رزه مین و عــه رد هاوبه شــییه کی گرینگیــان هه یــه  
ــن(  ــاکار و ســوننه تی تایبه تی ــاس و ئ ــژوو و خۆوڕه وشــت و لیب ــان خــاوه ن زمــان و مێ و هه رکامی

لــه  مێــژ زه مانــه وه  له ئێــران بــاو و بــه رده وام بــووه .
ئینقالبــی مەشــڕووتییەت ته نیــا مه به ســتی تێکــدان وســه رنخوون کردنی پاشــایه تیی قاجــار نه بــوو، 
به ڵکــوو هه ڵوه شــاندنی ده ســه الت و زۆرداری حکوومه تــی مه رکــه زی یانــی ئاغایه تیــی نه تــه وه ی 
ڕاســته قینه ی  هاوبه شــییه کی  داوای  به ڵکــوو  به رچــاو،  خســته   تــری  نه ته وه کانــی  به ســه ر  زاڵ 
نه ته وه کانــی لــه  نێــو حکوومه تــی تارانــدا ده کــرد )بــۆ ڕێــک و پێــک خســتنی حکوومه تێکــی دێموکراتــی 
هه روه هــا  و...هتــد(،  وجه نگــی  سیاســی  کاروبــاری  مــه ڕ  لــه   نه تــه وه کان  هه مــوو  برایه تیــی  و 
ســه ربه خۆیی نه تــه وه  و قه ومه کانــی ئێــران کــه  بریتیــه  لــه  ئه یالــه ت و ویالیــه ت بــوون به شــێوه یه کی 
گرینــگ خرانــە نێــو قاڵبــی قانوونــه وه ، بــه  نــاوی »قانونــی ئه ساســیی ئێــران«. هه روه هــا مەبه ســت لــه  
ــه  قانوونــی ئه ساســی کــه  به رهه مــی  مافــی هێنانــه  ســه رکاری، ئه نجومه نــی ئه یاله تــی و ویالیه تــی ل
خوێناویــی ئینقالبــی مشــرووتییه ت بــۆ وه دیهێنانــی ئــه و ئاواتــه  مه زنــه ی ســه ره وه  بــوو کــه  لــه  نێــو 

ده وڵه ته کانــی ئه ورووپــادا بــە )AUTONOMIE و AUTODETERMINATION( له قه ڵــه م دراوه . 
پــاش لــه  نێوچوونــی به رهــه م و ســه مه ری ئینقالبــی مه شــرووتیه ت به تایبه تــی دوای کودیتــای 
1299 و هێنانــه  ســه ر ته ختــی پاشــایه تیی )ڕه زاخــان( به ده ســت ئیســتعمار، نه ته نیــا نه ته وه کانــی 
ئازربایجــان و کــورد و عــه ره ب به ڵکــوو، خــودی نه تــه وه ی فارس که  بناغه ی زۆرداری و دیکتاتۆری 
پاشــایه تی لــه  تــاران له ســه ر ســینگی ئــه و دامــه زرا و نه ته وه کانــی تــری ده چه وســانده وه ، دووچــاری 

ڕۆژڕه شــی و که ساســی و زۆڵــم وزۆری کــرد.
شــا و هه یئه تــی حاکمــه ی تــاران کــه  چڵکاوخــۆر و نۆکــه ری ئیســتعمارن، نــه ک گوێــی خۆیــان بــۆ 
ده کار خســتن و وه دیهێنانــی ئــه و به شــه  گرنگــه ی قانوونــی ئه ساســی شــل کردوه،  به ڵکــوو به ته واوی 
ــی  ــاره وه  کۆتاه ــه م ب ــان و ســاخته چی و گێره شــێوه ێنی ل ــچ بۆخت ــه  هی ــڵ ل ــزی ڕه ش و فرڕوفێ هێ
ناکــه ن، ڕوودانــی جوواڵنــه وه ی نه ته وایه تــی کوردســتان و ئازەربایجــان له ســاڵی 24-1٣2٥ بێــزاری 
نیشــاندان و  ده ربڕینــی هه ســت و قینــی نه تــه وه کان دژی دیکتاتوریــی شــا و حکوومه تــی تــاران 
بــوو. بــۆ یه که میــن جــار لــه  ئازەربایجــان و کوردســتان بــه  گوێــره ی قانوونــی ئه ساســی ده ســتیان 
کــرد بــه  وه کارخســتنی ئه نجومه نــی ئه یاله تــی و ویالیه تــی و وه دیهێنانــی مافــی نه ته وایه تــی بــه 
 مانــای )AUTONOMIE( ئۆتۆنۆمــی. بــه اڵم هه مــوو شــاهێد بوویــن کــه  حکوومه تــی شــا و ئیســتعمار 
ــرا و  ــان گی ــاوی و دڕاندانه ی ــه زم و ڕه زمێکــی خوێن ــان چ ب ــی خۆی ــااڵن و خوێنمژی ــۆ پاراســتنی ت ب
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ــه  و شۆڕشــی  ــزی چه کداران ــه  هێ ــه ر ب ــان ســاڵ له مه وب ــه  ده ی ــی ک ــوو مافێکــی نه ته وایه ت حــازر نه ب
ــاری( به ئاشــکرایی  ــی )ئۆتۆنۆمی_خودموخت ــوو،  و  مه به ســتی ماف ــی کراب ــران قانوون ــی ئێ گه له کان

و ڕووناکــی تێــدا گونجێندرابــوو، بیننــه دی.
پێویســته  ســه رنج بــدرێ کــه  حکوومه تــی شــا و ئیســتعمار نــه ک ته نیــا لــه م بابه تــه وه  به ڵکــوو بــۆ 
ــه  قانوونــی ئه ساســی نرخــی پەڕه کایه کیشــی بــۆ قایــل نه بــوون. بــۆ نه موونــه :  به شــه کانی تریــش ل
وه ختایــه ک حکوومه تــی میللــی موســەدیق بــۆ پاراســتنی مافــی گــه ل و حکوومه تــی خــۆی به گوێــره ی 
ــا حه قــی شــایه تیی  ــکا به ڵکــوو ته نی ــی ب ــه  حکوومه ت ــی نیی ــێ: »شــا حه ق ــی ئه ساســی کــه  ده ڵ قانوون
هه یــه  و ســه رۆک وه زیــران لــه  به رانبــه ر مه جلیــس و قانوونــدا لێپرســراوە و  مه ســئوولییه تی 
هه یــه  و شــایه تی مه قامێکــی  ته شــریفاتییه  و تــه واوی وه زیــران له به رامبــه ر ســه رۆك وه زیرانــدا 
ــا  ــاوه ڕ و کــرده وه ی خــۆی وه ده رخســت. هه مــوو دنی ــڵ شــادا«، بیروب ــه  موقاب ــه ک ل مه ســئوولن، ن
شــاهید بوو که  ئیســتعمار و شــا و چڵکاوخۆره کانی چ کاره ســاتێکی خوێناوی وچه وت و چه په ڵیان 

به ســه ر حکوومه تــی میللیــی دوکتــۆر موســەدیق و گه لــی ئێــران هێنــا. 
جــا لێــره دا به باشــی و گرینگــی ڕوون ده بێتــه وه  کــه  هێنانــه  ســه ر کاری حکوومه تێکــی دێموکراتــی 
مافــه  لێــک  دوو  ئــەو  و  ئێــران  نه ته وه کانــی  مافــی  وه دیهێنانــی  بــه   به ســتراوه ته وه   ئێــران  لــه  

ناپســێندرێنه وه .
ئه گــه ر هــات و بــه  چاوێکــی زانســتی کۆمه اڵیه تــی لــه و بابه تــه وه  بڕوانیــن به باشــی ده رده کــه وێ 
کــه  پــاش دامه زرانــی حکوومه تێکــی یه کگرتــووی نه ته وا یه تــی و دێموکراتــی لــه  ئێــران فــه رز و 
پێویســته  کــه  تــه واوی ئــه و هه رێــم و به شــانه ی ئێــران کــه  کــورد و فــارس و ئازەربایجانــی و 
لــه  هاوبه شــیی  بریتییــه   )کــه   نه ته وایه تــی  تایبه تــی  به گوێــره ی هه ڵوێســت و وه زعــی  عه ره بــن، 
زمانــی و مێژوویــی، هاوبه شــیی ژیانــی ئابــووری و کۆمه اڵیه تــی، هاوبه شــیی ســه رزه مین و عــه رد، 
و هاوبه شــیی ئــاکار و ســوننه ت و کار و خه باتــی نه ته وایه تــی...( بــه  سه ربه ســتی و ســه ربه خۆیی 

بێــت. وه دی  نه ته وایه تــی 
هه روه هــا مافــی هه ڵبژاردنــی ژماره یــه ک لــه  نوێنه رانــی ژیــر و تێگه یشــتوو و خــاوه ن بیــر و 
ڕاوێــژی هــه ر نه ته وه یــه ک بــۆ دانانــی پارله مانێکــی خۆواڵتــی و حوکمڕه وایــی نه ته و ایه تــی چ بــه  
نــاوی حکوومه تــی ئۆتۆنۆمــی و چ بــه  نــاوی حکوومه تــی فیدڕاڵیــی یه کگرتــوو، کاروبــاری سیاســی 
و کۆمه اڵیه تــی و فه رهه نگــی و... نه تــه وه ی خــۆی به ڕێوه بــه رێ، هه روه هــا نوێنه رانــی تایبه تــی 
ئــه و نه ته وانــه  لــه  حکوومه تــی مه رکــه زی لــه  پارله مانــی گشــتی نه تــه وه کان به شــدار و خــاوه ن 

ــن. ــی ب مافــی تایبه ت
نه ته وانــه   ئــه و واڵتــه  زۆر  تــه واوی  و  ئێــران  به رزییه تــی  ڕێــگای ڕزگاری و خۆشــبه ختی و 
)کثیرالملــة( بــه  لێکدانــه وه  و حــه ل کردنــی مه ســه له ی میللــی بــه و شــوێن و ڕێبــاز گرنگانــه ی حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتان به ســتراوه ته وه  کــه  لــه  مادده کانــی 4 و٥ ی پڕۆگرامــدا بڕیــاری له ســه ر 

دراوه .
جــا بۆیــه  حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــه  کۆنگــره دا بــۆی ده رکــه وت کــە له مــه ڕ وه دیهێنــان و 
ڕووناک کردنــه وه ی ئــه و حه قیقه تانــه ی ســه ره وه  ده بــێ لــه  تــه واوی حیــزب و ده ســته  سیاســییه کانی 
پێشــکه وتوو لــه  گشــت گه له کانــی ئێــران بگێڕێتــه وه  و داوا بــکا کــه : لــه  پێنــاو پێوه ندییەکــی پتــه و و 
بنه ڕه تــداری نیشــتمانی و تێبینــی و بیــر و ڕاوێژێکــی دنیــا په ســه ند، ده ســتی شۆڕشــێکی چه کدارانــه  
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بده نــه  ده ســت یه کتــر و لــه  ڕێــگای هه ڵوشــاندن و تێــک و پێکدانــی بناغــه ی زۆڵــم و زۆرداری 
ــه ده ن. ــی )شــا( و ئیســتعمار، هــه ل و فرســه ت له ده ســت ن حکوومه تــی ڕه ش و چه په ڵ

دووهه مین کۆنگره ی حیزبی دێموکراتی کوردستان
کومیته ی ناوه ندی 
سه رماوه زی 1343
)نوامبری 1964(

بڕیارنامەکانی دووهەمین کۆنگرەی حیزبی دێموکراتی کوردستان

دووهەمیــن کۆنگــرەی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە نێــو لووتکــە چیاکانــی زاگــڕۆس لــە ژێــر 
بەفــر و بــاران و بۆرانــەوە بــە ریــزی تەقــەی 21 گوللــە و ڕەشــاش، بــە یــادی ئــەو هەڤاڵــە ســەربەرز 
ــو  ــاران« دان، ســکووتی نێ ــی ت ــی »حکومەت ــو ڕەشــەچاڵە بەندیخانەکان ــە نێ و تێکۆشــەرانەی کــە ل
دۆڵ و شــیوەکانی شــکاند و چیــاکان هاودەنــگ لەگــەڵ پێشــمەرگەکانی حیزبمــان بــە یــادی هاوەاڵنــی 
بەدیــل گیراومــان 21 جــار ئەوانیــش وەاڵمیــان بەدەنــگ دانــەوە بــو ناردینــە. دوای ڕاگرتنــی ٥ دقیقــە 
بێدەنگــی بــە یــادی شــەهیدانی ڕێگــەی ئازادیــی کــورد و ڕزگاریــی کوردســتان، ماتەمینێکــی کاتــی 
باڵــی بێدەنگــی بەســەر کۆبوونــەوەی نوێنەرانــی کۆنگــرە داکێشــا و لەپــاش خوێندنــی ســورەتی »انــا 
فتحنــا لــک« لــە الیــەن هاوەڵێکــی نوێنــەر، ســروودی خەباتــی نەتەوەیــی کــورد »ئــەی ڕەقیــب هــەر 

مــاوە قەومــی کــورد زمــان« لــە الیــەن پولێــک نوینــەری کونگــرە خویندرایــەوە.
ئــەو ریــزە مەراســیمە و پێکهاتنــی پرۆگرامــی کۆنگــرە بــە ڕێکوپێکــی هەســت و کوڵ وکــوی هەمــوو 

نوێنەرانــی کۆنگــرەی هێنابــووە جــۆش و کوڵەوە.
لە پاش ڕاپۆرتی کومیتەی ناوەندی، دەستووری کاری کۆنگرە لە الیەن هەئیەتی سەرکردایەتیی 

کۆنگرە ڕاگەیاندرا.
کۆنگــرە لــە ژێــر دروشــمی: یەکیەتــی، خەبــات، ســەربەخۆیی و دێموکراتــی لــە پێنــاوی خەبــات بــۆ 

ئــازدی و ڕزگاریــی کــورد و کوردســتان ئــەو ریــزە مەبەســتە و بڕیارانــەی خــوارەوەی دا:
1( کۆنگرە بە بڕیاری گشتی تەئییدی ڕاپۆرتی کۆمیتەی ناوەندیی کرد.

2( بــە دەنگــی گشــتی تەئییــدی شەشــەمین کۆنگــرەی پارتــی دێموکراتــی کوردســتان و بڕیارەکانــی 
ئــەو کۆنگرەیــەی کــرد.

ــی  ــورج و هەڵســووڕانەی بەڕێوەبەران ــدی سیاســەت و هەڵوێســتی گ ــە ســەر تەئیی ــاری ل ٣( بڕی
ــن.  ــە شۆڕشــی کوردســتانی گەرمێ ــۆ پشــتگیری ل ــی دا ب پێشــووی حزب

ــۆ دەوری  ــی کــرد ب ــی حیزب ــد و بەڕێوەبردن ــری ناوەن ــە گشــتی ســوپاس و تەقدی ــەران ب 4( نوێن
ــە کوردســتانی  دڵســۆز و هەڵســووڕیان بــە یارمەتیــی مــادی و مەعنــەوی و گیانــی، بــە شــۆڕش ل

گەرمێــن.
٥(کۆنگــرە ئــەو ریــزە بڕیاڕانــەی خــوارەوەی لــە مــەر جاســووس و خائینــەکان و دەســتە و 
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دەســتەبەندی و حیــزب ســازەکانی گێرەشــێوێن و ناحــەزی ڕیــزی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
دەکــرد.

الــف_ کۆنگــرە بەیانــی بــەرواری 1٣4٣/٧/12 حیزبــی تەئییــد کــرد لــە نێــو ئــەو بەیانــەدا لــە ژێــر 
عینوانــی »الدان و سەرلێشــێواویی چەنــد خۆپەرســتی ناجوامێــر بــە نــاوی کۆمیتــەی ســاخکەرەوە« 
دەســتەبەندییەکانی دژی حیزبمانی تێدا ناو براوە، مەحکوم کران. وە حوکمی »خائین« ی بەســەر 
زۆربــەی هەڵســوور و بگێڕەکانــی ئــەو تاقــم و دەســتانەدا بــڕی و چەنــد لەوانــی بــە »جاســووس« 

و »بەکرێگیــراو« ناســین.
ب_ هەروەهــا کۆنگــرە ڕەحمــان قاســملوو )عبــاس ئەنــوەری( بــە خائیــن و دزی نێــو حیــزب 
ناســی کــە  پــاش ماوەیــەک دزی و خەیانــەت دەســتی کــرد بــە جاسووســی کردن و هاتوچــۆ و دراو 

ــاران.  ــە »ســاواک«، دەزگای جاسووســی حکومەتــی ت وەرگرتــن ل
ج_ هەروەهــا کۆنگــرە حوکمــی جاسوســی و خەیانەتــی بەســەر چەنــد کەســێک دا کــە ڕۆژانێــک 
ئەندامــی حیــزب بــوون و جاسوســی و خەیانەتیــان بــە ڕێبــازی کوردایەتــی و حیــزب کــردوە. نــاوی 

هەمــوو ئــەو جاســووس و خائینانــە لــە دەفتەرخانــەدا بەنــاوی لیســتی ڕەش دەمێنێتــەوە.
٦( »کۆمیســیۆنی لێبــوردن« بــۆ پێڕاگەیشــتن بــە داوای الداوەکان و لێکۆلێنــەوە لــە ڕادە و ئاســتی 
زەرەریــان بــۆ خەبــات و یەکیەتیــی حیــزب و وەرگرتنــەوەی ئەوانــەی کــە بــە نوســراو پەژیماننامــەی 
خۆیــان بنوســن و »کۆمیســیۆنی لێبــوردن« و کۆمیتــەی چاودێریــی بــەرز قەناعەتــی بــەوە هاتبــی 

کــە ئــەو بــرا الداوانــە عیبــرەت گیــر بــوون، ئــەو برایانــە وەردەگیرێنــەوە.
٧( لەســەر داوای پشــتگیرانەی زۆربــەی نوێنەرانــی کۆنگــرە بڕیــار درا بــە شــێوەی تونــد و 
ــە ناوچــەی کوردســتان و  ــازی و دزی ل ــە ڕێگــری و چەتەب ــدرێ ب ــی ب ــە کــردەوە دوای گــورج و ب
ــاڵ و خوێڕی کــراوی سیاســی  ــدێ دەســتەی بەڕەڵ ــدان و هاودەســتیی هێن ــە هان ســنوورەکان کــە ب
و لــە هێنــدێ جێــگا بــە پێوەنــدی لەگــەڵ »ســاواک«، دەزگای جاسوســیی حکوومەتــی تــاران حاڵــی 
خەڵکیــان پــەرۆش و هێنــدی خاووخێــزان لــە ناوچەکانــی مەریــوان، بانــە، بــۆکان، تورجــان، ســەقز و 
سەردەشــت و مەهابــاد مجبــور بــە کۆچ کــردن لــە الدێ یــەکان ڕا بــۆ شــارەکان کــراون. ئــەوەش بــە 

مەبەســتی وەڕەزکردنــی خەڵکــی کوردســتان لــە چــەک و چەکــداری و شۆڕشــی کــوردە.
کۆنگــرە بڕیــاری دا کۆمیتــەی ناوەنــدی بــە پشــتیوانیی نەتــەوەی کــورد و یارمەتیــی مــادی و 
مەعنەویــی خەڵکــی بەشــەڕەفی کوردســتان و دوســت و ئەندامانــی حیــزب، کوتایــی بــە بــاوی دزی 

ــێ. ــری بێن و ڕێگــری و خانەبگی
هەروەکــی کۆنگــرە تەقدیــری بەڕێوەبەرانــی حیزبــی کــرد بــۆ هەڵوێســتی بەکــردەوە و ئیجرائاتــی 

تونــدی لەســەر دز و ڕێگــرەکان.
٨( کۆمیتــەی ناوەندیــی هەڵبژێــردراوی دووهەمیــن کۆنگــرە پێێ ئەســپێردرا کــە بە ناوی کۆنگرەوە 
ڕیــزە پەیــام و نووســراوەی ناســێنەری شــیعار و ئامانــج و خەباتــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان 
ــی  ــی کوردســتانی، تێکۆشــەری »گەرمێــن«، پارت ــی دێموکرات ــۆ پێشــەوای کوردســتان، بــۆ پارت ب
دێموکراتــی کوردســتانی نەبــەزی ســووریە« و پیــاوە بەدیمــەن و هەڵکەوتووەکانــی کوردپــەروەری 
کوردســتان و شەخســیەتەکانی نیشــتمانی و هێنــدی ســەرۆکی حکوومەتەکانــی بێگانــە ســاز بکــرێ 
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و لــە گــەڵ بەیــان و بڕیاراتــی کۆنگــرە و پرۆگرامــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانیان بــۆ بنێــردرێ.
کوردفرۆشــانەی  هەڵوێســتی  بــە  بەرامبــەر  دەڕبــڕی  ناڕەزایەتــی  و  تووڕەیــی  کۆنگــرە   )9
»مەکتەبــی سیاســیی پێشــوو« و دەرکــراو )ئیبراهیــم ئەحمــەد و دارودەســتەکەی( بــۆ ناحــەزی 
کــردن لەگــەڵ کادرە تێکۆشــەرەکانی حیزبمــان لەســەر داوای دەزگای جاسووســیی حکومەتــی 
تــاران )ســاواک(و پەیمانــی ســێنتۆ بەهــۆی جاسووســانی ناســراو، وەک ســەرهەنگ عیســی پێژمــان، 
ســەرهەنگ مەنســوورپوور، ســەرهەنگ مودەڕیســی و عەبــاس ئــارام و هاتوچــۆی ناوبــراوان بــۆ 
ماوەت،گــردەڕەش، ئیســاوێ و مالومــە و دانــی »حــەق«ی ناحــەزی بــە مامۆســتا ئیبراهیــم ئەحمەدی 
هەاڵتــووی غەزەبــی پێشــمەرگە و نەتــەوەی کــورد کــە وا ئێســتا لــە هوتێلەکانــی تــاران و دەربەنــدی 
شــەمیران و باوەشــی »ســاواک« و »ســێنتو« ســەرخۆش و بەدمەســتی خیانەتەکانیەتــی بــە کــورد.
 هەروەکــی لــە بەیانــی شەشــەمین کۆنگــرەی ســەربەرز و ســەرکەوتووی پارتــی دێموکراتــی 
کوردســتان لــە قــەاڵدزێ دا هاتــوە: »... بەتــەواوی بــۆ کۆنگــرەی شەشــەمی پارتــی دێموکراتــی 
کوردســتان ڕوون بــۆوە کــە )م. س(ی دەرکــراو و زۆربــەی ئەندامانــی کۆمیتــەی ناوەندیــی البــراو 
پێوەندییــان بــە بێگانــەوە هەبــووە و هەیــە و هەمــوو مانگێــک پەنجــا هــەزار )٥0000( دینــار لــە 
بێگانــە بــۆ دوژمنایەتیــی گەلــی کــورد وەردەگــرن... و لــە دواتــردا دەنوســن: »هاوەاڵنــی تێکۆشــەر، 
پێشــمەرگە دالوەر و ڕەشــیدەکانمان ئەم خەیانەتەی )م. س( و زۆربەی زۆری کۆمیتەی ناوەندیی 
دەرکــراو ڕوون بــۆوە و کۆنگــرەی شەشــەمی پارتیمــان لــە کۆبوونــەوەی شــەوی ٥-٧/٦/ 19٦4 بــە 
گشــتی دەنــگ و بڕیــاری  دا بەدرەکردنــی هەریــەک لەمانــەی خــوارەوە: 1- ئیبراهیــم ئەحمــەد و...«.
ــاوی  ــە ن ــدن ب ــۆ خوێن ــۆ دەرەوە ب ــی ب ــرە حیزب ــی و غەی ــدەواری حیزب ــی پۆلێــک خوێن 10( ناردن

حیــزب.
ــا  ــە ت ــڕ پەرۆشــەی ک ــە پ ــەو حاڵ ــزب ل ــەدەری حی ــزب و هێنان ــەی حی ــی ماڵیی ــۆ بەهێزکردن 11( ب
ئێســتا تێیــدا ژیــاوە بڕیــار درا، کۆمیتــەی ناوەنــدی ڕێگــەی مەشــرووع و ڕەوا بدۆزێتــەوە بــۆ وەی 
ــان  ــی ئەندام ــە یارمەتی ــزب بخــا و ب ــزب خــۆ وەســەرووی خــەرج و مەســارفی حی ــی حی ــە داهات ک

ــکا. ــی دامــاوی و پێویســتی مەوجــوود ب ــۆ کات ــرێ پاشــەکەوتێک ب بتوان
ــی  ــە جەبهەکان ــی کوردســتان ل ــی دێموکرات ــۆ هەڵوێســتی سیاســی و شــوێنگەی حیزب ــرە ب کۆنگ
جیهانــی و حکوومەتەکانــی گیتــی بڕیــاری دا کــە سیاســەتی بێالیەنــی و هاودەنگــی لەگــەڵ حکوومەت 
»سەرنەبەســتراوەکان« و ســەربەخۆ بگرێتــە بــەر و لــە هەمــوو هەڵوێســتێکدا ســوود و قازانجــی 

نەتــەوەی کــورد لــە ســەرووی هەمــو مەبەســتەکانەوە بــێ.
1٣( کۆنگــرە ڕێگــەی خەباتــی پارلەمانتاریزمــی هەڵداشــت و خەباتــی شــەقامی بــە هەڵوێســتێکی 
بێ کەلــک و بەفیرۆدانــی هێــزی خەباتــی لێــک داوە، و خەباتــی شۆڕشــگێڕیی چەکدارانــەی لــە ژێــر 
دروشــمی یەکیەتــی، خەبــات، ســەربەخۆیی و دێموکراتــی کــردە چــرای ڕووناکیــی تێکۆشــانی حیزب.
14( لەمــەر مەســەلە و گیروگرفتــی »ئــەرز« و »ئاغــا« و« »ڕەعییــەت«، کۆنگــرە داوا لــە گەلــی 
کــورد و بەتایبەتــی خەڵکــی الدێ یــەکان و وەرزێــران دەکا کــە بــە خەباتــی یەکگرتــوو هەمــوو 
ئــەرزی نیشــتمان و کوردســتان ڕزگار کەیــن و شۆڕشــی ئــەرزی و نەتەوایەتــی لەژێــر دروشــمی 
»یەکیەتــی، خەبــات، ســەربەخۆیی و دێموکراتــی« بکەینــە »یــەک«. ئــەودەم بەپیــێ بڕیــاری کۆنگــرە 
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و مــادەی ســی ونۆهەمی )٣9( پڕوگــرام کــە دەنوســێ: »... حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە ســەر 
ئــەو بیروباوەڕەیــە کــە زەوی و زار و کشــتوکاڵ و دار و دەوەن و ئــاو و کانیــی کوردســتان 
مافــی نەتــەوەی کــوردە و مافــی ڕەنێونــان و دابەشــێنی ئــەرز لــە مافــە تایبەتــە هــەرە گرینگەکانــی 
حکوومەتــی دێموکراتــی کــوردە کــە بەهــۆی بەڕێوەبەرانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانەوە وەدی 
ــە شــێوەیەوکی  ــی کوردســتان ب ــی دێموکرات ــی و حیزب ــی نەتەوایەت ــە حاکمییەت ــە ک ــەو کاتەی دێ. ئ
دادپــەروەری ئــەرز و ئــاو و زەوی و زار دار و دارســتان دادەبەشــیێت و و بــەو پێیــە مەســەلە و 

گیــر و گرفتــی »ئــەرز« جێبەجــێ دەکەیــن.

سەرماوەزی 1343 )نوامبر 1964(
دووهەمین کۆنگرەی حیزبی دێموکراتی کوردستان

کۆمیتەی ناوەندی
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بەڵگەنامە و دێکیۆمێنتەکانی
کۆنگرەی ٣ی حیزبی دێموکراتی کوردستان

کورتەیەک لەسەر کۆنفڕانسی 3ی حیزبی دێموکراتی کوردستان )ئێران( 
بڕیارەکانی کۆنفڕانسی سێهەمی حیزبی دێموکراتی کوردستان )ئێران(
کورتەیەک لەسەر کۆنگرەی 3ی حیزبی دێموکراتی کوردستان )ئێران(

ڕاگەیاندنێک لەسەر کۆنگرەی سێهەمی حیزبی دێموکراتی کوردستان )ئێران(
ڕاپۆرتی کومیتەی ناوەندی بۆ کۆنگرەی سێهەمی حیزب

به رنامه  و پێڕه وی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستان )ئێران(
پەیامەکانی کۆنگرەی سێهەمی حیزبی دێموکراتی کوردستان )ئێران(
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کۆنفڕانسی ٣ی حیزبی دێموکراتی کوردستان )ئێران( )جۆزەردانی 1٣٥٠(

کۆنفڕانســی ٣ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان مانگــی جۆزەردانــی 1٣٥0 لــە شــاری کۆیــە لــە 
باشــووری کوردســتان بەبەشــداریی 29 کــەس بەســترا.

کۆنفڕانســی ســێهەمی حیــزب ئوســوولی حیزبــی پەســند کــرد، ڕێبــازی سیاســیی داڕشــت، بەرنامــە 
و پێــڕەوی نوێــی بــۆ حیــزب پەســند کــرد و کۆمیتــەی ناوەندیــی تــازەی هەڵبــژارد کــە لــە 11 کــەس 

ــوو: پێک هاتب
1( د. عەبدولڕەحمان قاسملوو، 2( عەبدوڵاڵ حەسەن زادە، ٣( کەریم حیسامی، 4( محەممەدئەمین 
ڕەســووڵ   )٧ )هێمــن(،  شێخولئیســالمی  محەممەدئەمیــن   )٦ رەســتگار،  حەســەن   )٥ ســیراجی، 

پێشــنەماز، ٨( ســەید ڕەســووڵ دێهقــان، 9( قــادر وردی، 10( ئەمیــر قــازی، 11( کەریــم حــەداد.

ئەندامانی دەفتەری سیاسیی هەڵبژێردراوی کۆنفڕانسی ٣:
1( د. عەبدولڕەحمــان قاســملوو، 2( عەبدوڵــاڵ حەســەن زادە، ٣( محەممەدئەمیــن ســیراجی، 4( 

کەریــم حیســامی ، ٥( محەممەدئەمیــن شێخولئیســالمی )هێمــن(

بڕیارەکانی کۆنفڕانسی سێهەمی حیزبی دێموکراتی کوردستان

- لەسەر زیندانیانی سیاسی
گیــراوە  ئاخنــدراوان،  سیاســی  زیندانیــی  هــەزاران  لــە  ئێــران  سەرانســەری  بەندیخانەکانــی 
سیاســییەکان نموونــەی ویژدانــی پاکــی گــەل، هەســتی بەربەرەکانیــی میللــەت و جێــی شــەرەف و 
شــانازیی هەمــوو ئینســانێکی دڵســوز و نیشــتمانپەروەرن. ڕێژیمــی شــا بــۆ لــە نێوبردنــی ئــەو ڕوڵــە 

ــاکا. ــغ ن ــچ کردەوەیەکــی نائینســانی درێ ــە هی بەشــەرەفانە ل
کۆنفڕانســی ســێهەمی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان داوا لــە هەمــوو ئینســانێکی بەشــەرەف و 
ــن  ــەک کــە دەتوان ــە هــەر ڕێگای ــەوە و ب ــە هەمــوو هێزیان نیشــتمانپەروەر و ئازادیخــواز دەکا کــە ب
ــن ڕێژیمــی  ــەن، نەیەڵ ــان بک ــاڵ و مندالی ــی م ــراوە سیاســییەکان تێبکۆشــن، یارمەتی ــی گی ــۆ ئازادی ب
ــا هەمــوو  ــێ. ب ــر پ ــە ژێ ــان بخات ــکا و نامــووس و ئابرووی ــێ  ب ــان پ دژی ئینســانی شــا بێحورمەتیی
کــەس بزانــێ کــە خەبــات بــۆ ئازادیــی زیندانیانــی سیاســی خەبــات دژی ڕێژیــم، دژی زۆرداری و 

بــێ عەداڵەتییــە. 
پێکەوە بۆ ئازادیی زیندانیانی سیاسی هەوڵ بدەین.

- لەسەر کوردستانی عیراق   
کۆنفڕانســی ســێهەمی حیزبــی دێموکراتــی کورســتان بەیانــی 11 مارســی 19٧0 بــە ســەرکەوتنێکی 
گــەورەی گەلــی کــورد لــە هەمــوو پارچەکانــی کوردســتان دەزانــێ و لــەو بڕوایە دایــە کــە ئــەم 
ســەرکەوتنە تەئســیرێکی زۆر دەکاتــە ســەر خەباتــی گەلــی کــورد لــە هەموو کوردســتاندا. کۆنفڕانس 
هیــوادارە کــە پەیمانــی دوســتایەتی لەنێــو پارتــی دێموکراتــی کوردســتانی عێــراق و حیزبــی بەعســی 
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ــوو  ــی هەم ــۆ یەکگرتن ــە ئەســاس ب ــێ ب ــێ و بب ــەڕۆژ چەســپاوتر ب ــی سوسیالیســتی دا ڕۆژب عەرەب
نیشــتمانییەکانی عێــراق و جێبەجێ کردنــی هەمــوو بەندەکانــی بەیانــی 11 مــارس بــۆ پێکهێنانــی 

کوردســتانێکی خودمختــار لەنێــو چۆارچێــوەی عێراقێکــی دێموکراتیــک دا.
هەروەهــا کۆنفرانــس هیــوادارە کــە ئــەم پیمانــە ببــێ بــە بــەردی بناخــەی دوســتایەتی نێــوان گەالنــی 

کــورد و عــەرەب و بــەرەی دژی ئیمپریالیســتی لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا بەهێزتــر و پتەوتــر بــکا.
کۆنفرانــس لــەو بڕوایەدایــە کــە ســەرکەوتنی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی عێــراق تیشــک دەداتــە 
ســەر کوردســتانی ئێرانیــش. خەباتــی هاوبەشــی گەلــی کــورد، هەمــوو فڕوفێــل و مانۆڕەکانــی 

ــا. ــرۆ دەب ــی کــورد بەفی ــی گەل ــی خەبات ــو ڕێزەکان ــە نێ دوژمــن کــە خەریکــە دووبەرەکــی بخات
سەرکەوێ خەباتی گەلی کورد لە کوردستانی عێڕاق. 

چەسپاوتر بێ دۆستایەتی گەالنی کورد و عەرەب.

- لەسەر کوردستانی تورکیە
نیزیکــەی نیــو ســەدەیە گەلــی کــورد لــە کوردســتانی تورکیــە لە هەموو مافێکــی نەتەوایەتی، لە زۆر 
ــە ســاڵ های ســاڵە هەمــوو جوواڵنەوەیەکــی  مافــی هاونیشــتمانییش بێبەشــە. کۆنەپەرســتیی تورکی
نیشــتیمانیی گەلــی کــورد بــە تونــدی ســەرکوت دەکا. گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێــران لــە وەزعــی 
بــرا کوردەکانــی تورکیــە ئــاگادارە، چۆنکــە خۆشــی لــە هەمــوو مافێکــی نەتەوایەتــی و تەنانــەت زۆر 

مافــی هاونیشــتمانی و ئینســانییش بێبەشــە.
کۆنفرانســی ســێهەمی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان هوروژمــی دڕندانــەی کۆنەپەرســتانی 
ــی  ــە تێکرای ــورد ب ــی ک ــەکان و گەل ــزە دێموکراتیی ــۆ ســەر هێ ــدا ب ــی دوایی ــد مانگ ــەم چەن ــە ل تورکی
لە یــەک جیــا ناکاتــەوە. خەبــات بــۆ مافــە ڕەواکانــی گەلــی کــورد خەباتــە بــۆ دێموکراســی، هەروەهــا 
خەبــات بــۆ دێموکراســی لــە تورکیــە خەبــات بــۆ دابینکردنــی مافــە نەتەوایەتیەکانــی گەلــی کــوردە.
ســەردەمی زاڵبوونــی شــۆوینیزم و ڕەگەزپەرەســتی بەســەر چــووە. بــە ســەدان و بــە هــەزاران 
ڕووناکبیــر و زحمەتکێشــی نیشــتمانپەروەری کــورد تێگەیشــتوون و هەزارانیــش خەریکــن تێدەگــەن 

کــە گەلــی کــورد لــە کوردســتانی تورکیــە لــە مافەکانــی ســەرەتایی نەتەوایەتیــی خــۆی بێبەشــە.
کۆنفرانــس هاودەردیــی خــۆی بەرامبــەر بــە خەباتــی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی تورکیــە نیشــان 
دەدا و هیــوادارە ئــەو خەباتــە شــان بــە شــانی خەباتــی هێــزە دێموکراتییەکانــی تورکیــە ڕۆژبــەڕۆژ 

ســەرکەوتووتر بــێ و ڕێــگای کۆنەپەرســتی تورکیــە بەربەســت بــکا. 

- لەسەر خەباتی گەلی کورد لە سوریە و لوبنان 
کۆنفرانســی ســێهەمی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان خەباتــی گەلــی کــورد لــە ســووریە بــۆ 
هێنانەدیــی مافــە نەتەوایەتییەکانــی بــە ڕەوا دەزانــێ و داوا لــە حکوومەتــی ســووریە دەکا کــە ڕێــگا 
ــە ســووریە  ــە خەبــات بــۆ دێموکراســی ل ــازادی تێبکۆشــن و ل بــدرێ ڕێکخراوەکانــی کــوردی بــە ئ
بــەدژی ئیمپریالیــزم و دوژمنانــی گەلــی ســووریە دا بەشــدار بــن و بتوانــن مافــە نەتەوایەتییەکانــی 

گەلــی کــورد دابیــن بــکا.
هەروەهــا کۆنفڕانــس پێخۆش بوونــی خــۆی بەرامبــەر بــە سیاســەتی حکوومەتی لوبنــان دەردەبڕێ 
کــە ڕێــگای داوە کــوردی لوبنــان ڕێکخــراوی سیاســیی خویــان دابمەزرینــن و لــە چوارچێــوەی 
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قانوونــدا دیفــاع لــە مافەکانــی خویــان بکــەن.

- لەسەر خەباتی گەالنی ئازادیخوازی جیهان
هەمــوو  خەباتــی  لــە  دەکا  پشــتیوانی  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی  ســێهەمی  کۆنفرانســی 
گەالنــی ئازادیخــواز کــە بــۆ ڕزگاریــی خویــان لەژێــر بــاری زۆرداریــی ئێمپریالیــزم خەبــات دەکــەن. 
ــزم پێکــەوە بەســتراوە  ــی زۆرلێکــراو دژی ئیمپریالی ــی گەالن ــە کــە خەبات ــەو بڕوایەدای ــس ل کۆنفران
و لێــک جیــا ناکرێتــەوە. کۆنفرانــس پشــتی خەباتــی هەمــوو گەالنــی ئاســیا و ئەفریقــا و ئەمریــکای 
التیــن دەگــرێ کــە لــە پێنــاوی ســەربەخۆیی نیشــتمانیان دا هــەول دەدەن و بەتایبەتــی هاودەردیــی 
ــی  ــی دوور و گەل ــە ڕۆژهەاڵت ــا ل ــام و الئــوس و کامودی ــی ویتن ــی گەالن ــە خەبات ــەر ب خــۆی بەرامب
فەلەســتین لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت نیشــان دەدا و بــە هەمــوو هێزییــەوە الیەنگــری دانانــی مافــی 

چارەنووســی ئــەو گەالنــە بــە دەســت خۆیانــە.

کۆنگرەی ٣ی حیزبی دێموکراتی کوردستان )ئێران(

کۆنگــرەی ٣ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان )ئێــران( لــە ڕەزبــەری ســاڵی 1٣٥2 )ســێپتامبری 
19٧٣(دا بــە بەشــداریی 49 ئەنــدام لــە شــاری بەغــدا )پێتەختــی عێــڕاق( بەســترا.

ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی 3 بریتی بوون لە:
1( د. عەبدوڵڕحمــان قاســملوو، 2( عەبدوڵــال حەســەن زادە، ٣( ئەمیــر قــازی، 4( هاشــم کەریمــی،      
٥( ئیسماعیل حاجی، ٦( کەریم حیسامی، ٧( محەممەدئەمین شێخولئیسالمی )هێمن(، ٨( د. حەسەن 
شــەتەوی، 9( ڕەســووڵ پیشــنەماز، 10( محەممــەد ڕەســووڵ حەســەنپوور، 11( محەممەدئەمیــن 
ســیراجی، 12( محەممــەد موهتــەدی، 1٣( د. ســوڵتان ئۆتەمیشــی، 14( ســەالم شــەفیعی، 1٥( کەریــم 

حەداد.

ئەندامانی دەفتەری سیاسیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی 3:
ســیراجی،             محەممەدئەمیــن   )٣ حەســەن زادە،  عەبدوڵــال   )2 قاســملوو،  عەبدولڕەحمــان  د.   )1

ئۆتەمیشــی. ســوڵتان  د.   )٥ حیســامی،  کەریــم   )4
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ڕاگەیاندنێک لەسەر کۆنگرەی سێهەمی حیزبی دێموکراتی کوردستان )ئێران(

لــە مانگــی ڕەزبــەری 1٣٥2دا کۆنگــرەی ســێهەمی حیزبی دێموکراتی کوردســتان بەســترا. زیاتر لە 
پێنــج مانــگ بــوو کــە حیــزب خــۆی بــۆ ئــەم پێشــهاتە گرینگــە ئامــادە دەکــرد. کۆمیتــەی ناوەنــدی پــاش 
لێکدانەوەیەکــی زۆر هاتبــووە ســەر ئــەو بــاوەڕە کــە هەلومەرجــی ئێســتای خەباتــی حیزبەکەمــان 
پێویســتی بــەوە هەیــە کــە کۆنگــرەی ســێهەمی حیــزب بگیــرێ. هەلومەرجێکــی نوێــی خەبــات پێــک 
هاتــوە کــە پێویســتی بــە تەرازبەندیــی تێکۆشــانی ڕابــردووی حیــزب هەیــە. بــە ڕوونکردنــەوەی زۆر 
بەســەرهاتی گرینــگ و تایبەتــی بــە دیاریکردنــی ڕێبــازی سیاســیی دواڕۆژ و ســتراتیژی و تاکتیکــی 
حیــزب هەیــە و هەروەهــا پێویســتە ئۆرگانەکانــی بەڕێوەبەریــی حیــزب لــە کۆنگــرەی حیزبیــدا کــە 
بەرزتریــن ئۆرگانــی حیزبــە، هەڵبژێــردرێ. کۆمیتــەی ناوەنــدی بــۆ ئــەم مەبەســتە کۆمیتەیەکــی 
ئامادەکردنــی هەڵبــژارد و ئــەو کۆمیتەیــە پــاش هــەوڵ و تێکۆشــانێکی بەســوود توانــی لــە ڕۆژەکانــی 

هەوەڵــی مانگــی ڕەزبــەردا کۆنگــرەی حیــزب بانــگ بــکا.
لــە کۆنگــرەدا 49 کــەس لــە نوێنەرانــی ڕێکخراوەکانــی حیزبــی لــە نێوخــۆ و دەرەوەی واڵت 
بەشــدار بــوون. لەنێــو بەشــدارانی کۆنگــرەدا ئەندامــی وا دەبینــرا کــە لــە دامەزرێنەرانــی حیــزب بــوو. 
ئەندامــی ئەوتــۆش دەبینــرا کــە تەنیــا دوو ســاڵ بەســەر ئەندامەتیــی لــە حیزبــدا ڕادەبــرد. عومــری 
بەتەمەنتریــن ئەندامــی کۆنگــرە ٥2 ســاڵ، الوتریــن ئەندامــی کۆنگــرە 20 ســاڵ و تەمەنــی نێونجــی 

بەشــدارانی کۆنگــرە ٣٥ ســاڵ بــوو.
کۆنگــرە بــە ســروودی »ئــەی ڕەقیــب« دەســتی پێکــرد و لــە پاشــان بەشــدارانی کۆنگــرە بــە یــادی 
شــەهیدانی ڕێــگای ڕزگاریــی گەلــی کــورد و گەالنــی ئێــران دەقیقەیــەک بێدەنــگ ڕاوەســتان. ئەمجــار 
یەکێــک لــە ئەندامانــی دامەزرێنــەری حیــزب بەڕەســمی کۆنگــرەی کــردەوە و لــە وتــاری خۆیــدا 
ــە  ــە هەســتی مەســئوولییەت و بــە چەشــنێکی کاریگــەر ل ــە بەشــدارانی کۆنگــرە کــرد کــە ب داوای ل
بەڕێوەبردنــی کاروبــاری کۆنگــرەدا بەشــدار بــن. هاواڵــی بەڕێــز باســێکی کورتــی لــە ســەرکەوتن و 
تێشــکانی مێــژووی حیــزب کــرد و گوتــی: خەباتــی هەمــوو گەلێــک هــەوراز و نشــێو و ســەرکوتن و 
تێشــکانی تێــدا هەیــە، بــەاڵم تێکۆشــەرانی بەڕاســتی نــە بــە ســەرکوتن بایــی دەبــن و نــە بــە تێشــکان 
ناهومێــد. پــاش کردنــەوەی کۆنگــرە هاواڵــی بەڕێــز بەرنامــەی کاری کۆنگــرەی بــەم چەشــنەی 

خــوارەوە خســتە بەرچــاوی بەشــدارانی کۆنگــرە:
ــی  ــەوەی ڕاپۆرت ــی کۆمیســیۆنەکان و خوێندن پەســندکردنی بەرنامــەی کاری کۆنگــرە، هەڵبژاردن
کۆمیتــەی ناوەنــدی و بــاس و لێکۆڵینــەوە و بڕیــاردان لەســەر ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ناوەنــدی، پێشــنیار 
و نــەزەر و خوێندنــەوەی ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ئامادەکردنــی کۆنگــرە و ڕاپۆرتــی کۆمیســیۆنەکان و 

بڕیــاردان لەســەر هــەر کام لــەو ڕاپۆرتانــە و هەڵبژاردنــی کۆمیتــەی ناوەنــدی.
پــاش وتووێژێکــی کــورت کۆنگــرە ئــەم بەرنامەیــەی پەســند کــرد و بــۆ پێشخســتنی کاری کۆنگــرە 
چــوار کۆمیســیۆنی هەڵبــژارد کــە بریتــی بــوون لــە کۆمیســیۆنی بڕیــار و پەیــام، کۆمیســیۆنی برنامــە 

و پێــڕەو، کۆمیســیۆنی ماڵــی و کۆمیســیۆنی پێشــنیار.
ئەمجــار ســکرتێری گشــتیی حیــزب ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ناوەندیــی پێشــکەش کــرد کە دوو ســاعەتی 
خایانــد. ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ناوەنــدی بەدرێــژی باســی هەلومەرجــی دامــەزران و مێــژووی خەبات و 
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تێکۆشــانی حیــزب دەکا و هەروەهــا باســی دامــەزران و تێکچوونــی کۆمــاری دێموکراتی کوردســتان 
دەکا و بەکورتــی هۆیەکانــی ڕووخانــی کۆمــار و پاشەکشــەی جوواڵنــەوەی گەالنــی ئێــران لــە 
ســاڵی 1٣2٥دا ڕوون دەکاتــەوە. ڕاپــۆرت بــە گشــتی قۆناخەکانــی پاشەکشــە و بووژانــەوەی حیــزب 
و ڕووداوە گرینگەکانــی مێــژووی حیــزب بــاس دەکا و ســەرنجێکی تایبەتــی دەداتــە ســەر دوو 
ــە  ــە الدان ل ــەک ب ــە ســەر ی ــرا، ل پێشــهات. یەکــەم، کۆنگــرەی دووهــەم کــە ســاڵی 1٣4٣)19٦4( گی
ڕێبــازی پێشــکەوتووانەی حیزبــی دادەنــێ. دووهــەم، ڕاپەڕینــی چەکدارانــەی ســاڵەکانی 4٧-4٦ کــە 
ڕاپــۆرت هــۆی پێکهاتــن و تێشــکانی لێــک دەداتــەوە و بــە تاقیکردنەوەیەکــی بەنرخــی خەباتــی گەلــی 

کــورد لــە کوردســتانی ئێــران دەزانــێ.
لــە ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ناوەندیــدا تێکۆشــان حیــزب پــاش کۆنفڕانســی ســێهەم )جۆزەردانــی 1٣٥0( 
ــی  ــزب و جێگیربوون ــەوەی حی ــەرەو بووژان ــوێ ب ــە قۆناخێکــی ن ــراوە ب ــۆ دان ــی ب جێگایەکــی تایبەت
ئوســوولی حیزبــی حیســاب کــراوە. هــەوڵ و تێکۆشــانی کۆمیتــەی ناوەنــدی لە ماوەی ئــە 2٧ مانگەدا 
ــی  ــی تێکۆشــانی حیزب ــە گرینکەکان ــە ئەساســییەکانی کار و ئەرک ــی هەڵســەنگاوە و نوخت ــە جوان ب
دیــاری کــراون. ڕاپــۆرت دوای لێکدانەوەیەکــی قووڵــی وەزعــی ئێــران و ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و 
ســیمای سیاســیی نێونەتەوایەتــی و هەلومەرجــی تێکۆشــانی حیــزب، ئەرکــە گرینگەکانــی حیــزب لــە 

داهاتــوودا ڕوون دەکاتــەوە. 
ڕاپــۆرت جارێکــی دیکــە دەیســەلمێنێ کــە ڕێژیمــی دیکتاتۆریــی پاشــایەتی دەرەتانــی هەمــوو جــۆرە 
خەباتێکــی قانوونــی و هیمنانــەی لــە گەالنــی ئێــران بڕیــوە و بۆیــە ڕێگای ئەســڵیی خەبــات بۆ البردنی 
ڕێژیمــی ســەر بــە ئیمپریالیزمــی پاشــایەتی و هەروەهــا بــۆ وەدیهێنانــی دروشــمی ئەساســیی حیــزب 
»دێموکراســی بــۆ ئیــران و خودموختــاری بــۆ کوردســتان« ڕێــگای خەباتــی چەکــدارە و بــە ئەرکــی 
ســەر شــانی حیــزب و بەڕێوەبەرایەتیــی دادەنــێ کــە خۆیــان و کۆمەاڵنــی خەڵــک بــۆ ئــەو چەشــنە 

خەباتــە ئامــادە بکــەن.
پــاش بــاس و لێکۆڵینەوەیەکــی درێــژ و بــە کەلــک ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ناوەنــدی بــە گشــتیی دەنــگ 

لــە الیــەن کۆنگــرەوە پەســند کــرا. 
بەشــدارانی کۆنگــرە بــە چەشــنێکی زۆر کاریگــەر لــە بــاس و پێشــنیار و نــەزەر لەســەر چەشــنی 
خەباتــی داهاتــوودا بەشــدار بــوون و بــە دەیــان پێشــنیاری بەســوود درایــە کۆمیســیۆنی پێشــنیار 
بــۆ ئــەوەی ســەرۆکایەتیی حیــزب پــاش کۆنگــرە لــە هــەوڵ و تێکۆشــانی خۆیــدا بیانخاتــە بــەر چــاو.
ــی  ــرد و ڕاپۆرت ــان جێبەجــێ ک ــی کاری خۆی ــە ڕێکوپێک ــرە ب ــژاردەی کۆنگ کۆمیســیۆنەکانی هەڵب
خۆیــان دا بــە کۆنگــرە. هەمــووی ئــەو ڕاپۆرتانــە دوای بــاس و لێکۆڵینــەوە بــە گشــتیی دەنــگ پەســند 

کــران.
هەروەهــا کۆنگــرە بەرنامــە و پێــڕەوی نێوخــۆی حیــزب پەســندکراوی کۆنفڕانســی ســێهەمی پــاش 

هێندێــک دەســتکاریی پێویســت پەســند کــرد.
لــە دوابەشــی کاری کۆنگــرەدا کۆمیتــەی ناوەندیــی تــازە و جێگرەکانــی بــە هەڵبژاردنێکــی نهێنــی 
ــرا و  ــرە هێن ــە کاری کۆنگ ــی ب ــەوەی پارچــە شــێعرێکی نیشــتمانی کۆتای ــە خوێندن ــردارن ب هەڵبژێ

ــەوە. ــان گەڕان ــۆ شــوێنی کار و تێکۆشــانی خۆی نوێنەرانــی کۆنگــرە ب
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بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

ڕاپۆرتی کومیتەی ناوەندیی
حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ کۆنگرەی سێهەمی حیزب

1_ سەرەتا 
هاوڕێیانی بەڕێز!

لــە کۆنگــرەی ســێهەمی حیزبــی ئێمــەدا دوو دەســتە لــە تێکۆشــەرانی حیــزب ئامــادە نیــن. یەکــەم 
ئــەوە دەســتە تێکۆشــەرانەی کــە لــە درێژایــی خەبــات و ژیانــی حیــزب لــە پێنــاوی ئەســتاندنی مافــی 
ڕەوای گەلی کورددا لە الیەن ڕێژیمی دیکتاتۆری و زۆرداری شــاوە شــەهید کراون. ئەو شــەهیدە 
خۆشەویســتانە بــۆ هەمیشــە لــە ژیــان و خەباتــی حیزبــی ئێمــەدا زینــدوون و یادیــان هەرگیــز لــە بیــر 
ئەندامــان و تێکۆشــەرانی حیــزب و کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان ناچێتــەوە. دەســتەی دووهــەم ئــەو 
تێکۆشــەرانەن کــە یــا لــە زیندانەکانــی ڕێژیمــدا بەنــد کــراون، یــا لەبــەر هەلومەرجــی تایبەتیــی کاری 
حیزبــی نەیانتوانیــوە لــەو کۆنگرەیــەدا بەشــدار بــن. بــەاڵم ئێمــە دڵنیایــن کــە گیانــی ئەوانــەی شــەهید 
کــراون و بیــری ئەوانــەی نەیان توانیــوە لــە کۆنگــرەدا بەشــدار بــن، لێــرەدا ئامــادەن و هانمــان دەدەن 
بــۆ ئــەوی بــە مەســئولییەتێکی زۆرتــرەوە بێ کۆڵــدان و بەزیــن و ماندووبــوون ئەرکەکانــی حیزبــی 
خۆمــان بەجــێ بگەیەنیــن و کۆمەاڵنــی خەلکــی کوردســتانی ئێــران بــەرەو خەباتێکــی ڕێکوپێــک بــۆ 
وەدیهێنانــی ئامانجەکانــی سیاســیی ئــەو حیزبــە بــە ڕێنوێنــی بکەیــن کــە لــە نێــو جەرگــەی کۆمەاڵنــی 

زەحمەتکێشــی کــوردەواری هاتۆتــەدەر.
کۆمیتــەی ناوەنــدی پــاش لێکدانەوەیەکــی زۆر هاتــە ســەر ئــەو بــاوەڕە کــە هەلومەرجــی ئێســتای 
ــرێ. بیســت و  ــی بگی ــرەی حیزب ــە کۆنگ ــە ک ــەوە هەی ــان پێدوایســتیی ب ــی حیزبەکەم ــان و خەبات ژی
ــەدا زۆر پێشــهاتی  ــەو ماوەی ــوە. ل ــدا تێپەڕی ــرەی حیزب ــەم کۆنگ ــی یەک هەشــت ســاڵ بەســەر گرتن
گرینــگ لــە جیهــان و ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و لــە ئێــران و لــە ژیانــی حیزبــی ئێمــەدا ڕووی داوە. 
هەلومەرجێکــی نوێــی خەبــات پێــک هاتــوە کــە پێویســتیی بــە تەرازبەندیی ژیان و خەباتــی ڕابردووی 
حیــزب و بــە ڕوونکردنــەوەی زۆر بــە ســەرهاتی گرینــگ و بــە تایبەتــی دیاریکردنــی ڕێبــازی 
سیاســیی دواڕۆژی حیــزب هەیــە و هەروەهــا پێویســتە ئورگانــی ســەرکردایەتی لــە کۆنگــرەی 
حیزبــدا کــە بەرزتریــن ئۆرگانــی حیزبــە، هەڵبژێــردری. کۆمیتــەی ناوەنــدی هاتــە ســەر ئــەو بــاوەڕە 
کــە پێویســتە لــە هێنــدێ هەلومەرجــی لەبــاری ئێســتای بــۆ بانگکردنــی هەرچــی زووتــری کۆنگــرە 
کەڵــک وەربگیــرێ. چونکــە مێــژووی حیزبــی ئێمــە نیشــانی داوە کــە خەبــات چەنــد هــەوراز و نشــێوی 
ــە  ــن ک ــەوەش بڵێی ــا ئ ــن لەدەســت چــووە. ب ــک لێ وەرگرت ــار بی کەڵ ــی لەب ــە و زۆرجــار دەرفەت هەی
حیزبــی پێشــڕەو، حیزبێــک کــە ڕێکخــراوی لەســەر ئەســڵی ســانتریالیزمی دێموکراتــی دامەزاربــێ، 
ناتوانــێ بــێ گرتنــی کۆنگــرە ئــەو ئەســڵەی بهێنێتــە دی. حیــزب ئۆرگانیزمێکــی زینــدوو کــە هەمیشــە 
لــە گۆڕان دایــە. پێویســتە ئۆرگانیزمیکــی زینــدووش بیــری نــوێ و خوێنــی گەنــج و تیکۆشــەری 
تازەنەفەســی بێتــە نێــو. لــە مــاوەی بیســت و هەشــت ســاڵدا پشــتێک دەگــۆڕدرێ، کۆمــەڵ گۆڕانێکــی 
زۆری بەســەر دی، پێویســتە حیزبیــش پــەرە بســتێنێ. تەنیــا کۆنگــرە وەک بەرزتریــن ئۆرگانــی 
حیــزب، وەک کۆبوونەوەیــەک کــە ســەاڵحییەتی لــە هەمــوو مەرجەعێکــی حیزبــی زیاتــرە، دەتوانــێ 

ئــەو ئەرکــە گرینگــە بخاتــە ســەر شــانی خــۆی و جێبەجێــی بــکا.
دیــارە کۆنفڕانســی ســێهەمی حیــزب کــە دوو ســاڵ لەمەوبــەر گیــرا، هەنگاوێکــی زۆر گرینــگ 
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ــدێ ئەرکــی زۆر ئەساســیی جیبەجــێ  ــی کوردســتاندا هین ــی دێموکرات ــژووی حیزب ــە مێ ــە ل ــوو ک ب
کــرد. کۆنفڕانســی ســێهەم بــوو بــە بناخەیــەک بــۆ یەکخســتنی ڕێزەکانــی حیــزب و کادر و ئەندامــە 
ــڕەوی  ــە و پێ ــردەوە. کۆنفڕانســی ســێهەم بەرنام ــۆ ک ــدا ک ــی لــە دەوری حیزب دڵســۆزەکانی حیزب
تــازەی حیزبــی دانــا و بــەم جــۆرە ڕێــگای بــۆ یەکیەتیــی سیاســی و تەشــکیالتیی حیــزب خــۆش کــرد. 
بــەاڵم لــە ڕاســتیدا کۆنفڕانســی ســێهەم ســەرەتایەک بــوو بــۆ بەســتنی کۆنگــرە و بــە بەختیارییــەوە 
دەبینیــن کــە دوو ســاڵ تێکۆشــانی کۆمیتــەی ناوەنــدی، کادرەکان و ئەندامانــی حیــزب بەفیــڕۆ 

نەچــووە، بــە چەشــنێک کــە توانیمــان کۆنگــرەی ســێهەمی حیــزب بانــگ بکەیــن.
بێگومــان کۆنگــرەی ســێهەمی حیــزب کۆنگرەیەکــی مێژووییــە. چونکــە لــە ســەرەتای بوونــی 
حیزبــەوە کۆنگــرەی ئەوتــۆ نەگیــراوە، بــەاڵم نــەک هــەر لەبــەر ئــەوە کۆنگرەیەکــی مێژووییــە، بەڵکــوو 
لەبــەر ئــەوەش کــە نوختــە گۆڕانێکــە لــە مێــژووی حیزبــدا. قۆناخێکــی دوورودرێــژی لــە ژیانــی 
حیزبەکەمــان بــە گرتنــی ئــەم کۆنگرەیــە کۆتایــی دی و قۆناخێکــی نــوێ دەســت پێــدەکا و حیزبــی 
ــی  ــی زۆر گران ــرە ئەرک ــی خــۆی. کۆنگ ــان و خەبات ــازەی ژی ــی ت ــو پلەیەک ــە نێ ــگاو دەنێت ــە هەن ئێم
ــار  ــکا، بڕی ــی کوردســتان ب ــی دێموکرات ــردووی حیزب ــوو ڕاب ــەراوردی هەم ــێ ب لەســەر شــانە. دەب
لەســەر بەرنامــە و پێــڕەوی حیــزب بــدا و دەبــێ ڕێبــازی سیاســی و ســتراتیژی و تاکتیکــی خەباتــی 
حیــزب دیــاری بــکا و کۆمیتــەی ناوەنــدی، ئۆرگانــی ســەرکردایەتیی حیــزب هەڵبژێــرێ. هەرچەنــد 
ئەرکــی ســەر شــانی کۆنگــرە گرانــە، بــەاڵم ئێمــە دڵنیایــن کــە کۆنگــرە دەتوانــێ ئــەم ئەرکــە مێژووییــە 
ــی  ــە گیانێک ــرە ب ــی کۆنگ ــوو نوینەران ــن هەم ــا دڵنیای ــێ. هەروەه ــەواوی بەجــێ بگەیەن بەباشــی و ت
برایانــەوە و چاوێکــی ڕەخنەگرانــەی خەلــالق تەماشــای تێکۆشــانی کۆمیتــەی ناوەنــدی و کاروبــاری 
ئــەم کۆنگرەیــە دەکــەن و بەڕاشــکاوی بیــروڕای خۆیــان دەردەبــڕن و بــە ڕەخنــە و پێشــنیاری 
دڵســۆزانە و بەکەلــک لــە بەڕێوەبردنــی کاروبــاری کۆنگــرەدا بەشــدار دەبــن و بــەم جــۆرە ئەرکــی 

حیزبیــی خۆیــان بەجــێ دەگەیەنــن.

2_ حیزب لە کۆنگرەی یەکەمەوە هەتا کۆنفرانسی سێهەم
الف_ دامەزرانی

لــە ســەرەتای چەرخــی شــانزدەوە کــە کوردســتان لــە ێــو دەوڵەتــی عوســمانی و ئێرانــدا بــەش کــرا، 
تــا ئێســتا گەلــی کــورد بــۆ پاراســتنی خــۆی وەک نەتەوەیــەک بــۆ وەدەســتهێنانی ئــازادی و مافــی 

دانانــی چارەنووســی خــۆی خەبــات دەکا.
سەرتاســەری ئــەم چەنــد چەرخــە شــاهیدی ڕابــردووی پــڕ کارەســات و خوێناویــی نەتەوەکەمانــە. 
مێــژووی نوێــی نەتــەوەی کــورد لــە ســەرەتای چەرخــی نــۆزدەوە تــا یەکــەم شــەڕی جیهانــی، لــە 
ــاوی  وەدەســتهێنانی ســەربەخۆیی و  ــە پێن ــداکاری و خۆبەخت کــردن ل ــە فی خەباتــی توندوتیــژ و ل
ڕزگاری لــە دەســت زوڵــم و زۆری زۆرداران ئاخنــدراوە. پــاش بڕانــەوەی شــەری یەکەمــی جیهانــی، 
قازانجی ئیمپریالیســتەکان لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت پێدوایســتیی بەوە بوو کە نیشــتمانی نەتەوەی 
کــورد جارێکــی  تــر دابــەش بکــرێ. بــەم جــۆرە کوردســتان بــوو بــە چــوار بــەش و پارچەیەکــی زۆر 
گرنگــی لــە بــاری بەرینــی خــاک و زۆریــی دانیشــتووانیەوە لــە ســنووری سیاســیی حکوومەتــی 
تورکیــەی تــازەدا مایــەوە. پارچــەی دووهەمــی کوردســتانی ئێرانــە. لــە مــاوەی نێــوان دوو شــەڕی 
جیهانیــدا لــە کوردســتانی ئێرانیــش وەک پارچەکانــی تــری کوردســتان چەنــد ڕاپەڕینێــک بەرپــا بــوو 
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کــە زۆر بەتونــدی لەالیــەن حکوومەتــی ڕەزاشــاوە لەنێــو خوێــن و فرمێســکدا ســەرکوت کــران. ئــەم 
وەزعــە هەتــا شــەڕی دووهەمــی جیهانــی بــەردەوام بــوو.

ڕۆڵــە پێشــڕەوەکانی گەلــی کــورد بــە لەبەرچــاو گرتنــی تاقیکردنــەوەی ڕابــردووی خەباتــی 
ــێ  ــە ب ــە ک ــەم نەتیجەی ــر، گەیشــتنە ئ ــی ت ــی گەالن ــە خەبات ــن ل ــە کەڵک وەرگرت ــورد و ب ــەوەی ک نەت
ڕێکخراوێکــی سیاســی کــە بتوانــێ خەباتــی گەلــی کــورد بەڕێــوە بــەرێ، ســەرکەوتن دژوارە. پــاش 
ــەوە  ــی ئ ــک چــوو، دەرەتان ــی ڕەزشــا تێ ــە ڕێژیم ــی 1941( ک ــی 1٣20 )2٥ی ئووت ســێی خەرمانان
پێــک هــات کــە حیــزب و ڕێکخــراوی سیاســی لــە کوردســتانی ئێــران پێــک بــێ. تــا گەالوێــژی 
ســالی 1٣24 دەســتە و ڕێکخــراوی سیاســیی کــوردی جۆربەجــۆر لــە کوردســتان پێــک  هاتــن کــە 
هێندێکیــان لەگــەڵ کوردەکانــی واڵتــی دراوســێش پێوەندییــان هەبــوو. کۆمەاڵنــی ژ.ک )ژیانــی کــورد( 
گرینگترینــی ئــەم ڕێکخراوانــە بــوو کــە کۆمەاڵنــی خەڵکــی لــە دەوری بەرنامەیەکــی ناسیۆنالیســتیدا 
کــۆ کردبــۆوە، بــەاڵم بــۆ بەڕیوەبردنــی خەباتــی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێــران حیزبێکــی 
پێشــڕەو پێویســت بــوو کــە بەرنامەیەکــی پێشــکەتووی هەبــی. حیزبێــک کــە هــەم بتوانــێ گەلــی کــورد 
لــە کوردســتانی ئیرانــدا ڕێــک بخــا و لــە دەوری خــۆی کــۆ بکاتــەوە و هــەم خەباتــی گەلــی کــورد لــە 
گــەڵ خەباتــی گەالنــی سەرانســەری ئێــران گــرێ بــدا و هــەم پشــتیوانیی گەالنــی جیهــان و هەمــوو 
هێــزە دێموکراتیکــەکان بــۆ الی خەباتــی ڕەوای گەلــی کــورد ڕابکێشــی. پێکهاتنــی حیزبێکــی ئەوتــۆ 
ــژی 1٣24  ــە 2٥ی گەالوێ ــە ل ــوو ک ــەم ئامانجــە ب ــی ئ ــۆ بەجێهێنان ــوو. ب ــی ب پێویســتییەکی مێژووی

ــران پێــک هــات. ــە کوردســتانی ئێ )1٦ی ئووتــی 194٥(دا حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ل

ب_ پێکهاتنی کۆماری دێموکراتی کوردستان لە مەهاباد 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ئاواتەکانــی گەلــی کــوردی لــە بەرنامــەی کورتــی خۆیــدا خوالســە 

کردبــۆوە. لــەو بەرنامــەدا گوترابــوو: 
- نەتــەوەی کــورد لــە نێوخــۆی ئێرانــدا بــۆ هەڵســووڕاندنی کاروبــاری مەحەللیــی خــۆی ســەربەخۆ 

و ئــازاد بــێ و لــە ســنووری دەوڵەتــی ئیرانــدا خودموختاریــی خــۆی وەدەســت بێنــێ.
ــە هــۆی  ــدارەکان ب ــاری ئی ــەواوی کارب ــێ و ت ــی خــۆی هەب ــی زگماک ــە زمان ــی ب ــی خوێندن - ماف

ــوە بچــێ. ــوردی بەڕێ ــی ک زمان
- لەســەر بناخــەی قانوونــی ئەساســی ئەنجوومەنــی ویالیەتــی کوردســتان بەزوویــی هەڵبژێــردرێ 

و، بــە هەمــوو کاروبــاری کۆمەاڵیەتــی و دەوڵەتــی ڕابــگا و چاوەدێــری بەســەردا بــکا.
- کاربەدەستانی دەوڵەت دەبێ بەبی قسە لە خەڵکی ناوچەکە بن.

- دەبــێ لەســەر ئەساســی قانوونێکــی گشــتی لــە نێــوان الدێــی و خــاوەن مڵکەکانــدا ڕێککەوتنێــک 
پێــک بهێنــری و دواڕۆژی هــەردوو ال دابیــن بکــرێ.

- حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان تێدەکۆشــێ کــە لــە خەباتــدا بــە تایبەتــی لەگــەڵ نەتــەوەی 
ئازەربایجــان و کەمایەتییەکانــی ترکــە لــە ئازەربایجانــدا دەژیــن، )ئاســووریەکان و ئەرمەنییــەکان و 

ــێ. ــک بهێن ــەواو پێ ــی و برایەتییەکــی ت ــد( یەکیەتی هت
- حیزبی دێموکراتی کوردستان بە ئامانجی بەرەوپێشبردنی کشتوکاڵ و بازرگانی و پەرەپێدانی 
فەرهەنــگ و لەشســاغی و باشــترکردنی ژیانــی ئابــووری و مەعنەویــی گەلــی کــورد دەســت دەکا بــە 
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ســوودوەرگرتن لە ســامانەکانی سروشــتی و کانگاکانی کوردســتان و لەم ڕێگەیەوە تێدەکۆشــێ.
- ئێمــە دەمانــەوێ بــە تــەواوی گەلەکانــی ئێــران هەڵــی تێکۆشــان بــە ئــازادی بدرێ بــۆ بەختەوەری 

و پێشــکەوتنی نیشتمانی خۆیان.
ــە ماوەیەکــی  ــەوە، ل ــورد دەگرێت ــی ک ــی ســەرەکیی گەل ــە ئاواتەکان ــەم بەرنام ــە بەڕاســتی ئ چونک
کەمــدا زۆربــەی دانیشــتووانی کوردســتانی بــۆ الی خــۆی ڕاکێشــا. هەلومەرجــی تایبەتــی و لەبــاری 
ئــەو ســەردەمی هەمــوو ئێــران و کوردســتان کــە بریتــی بــوو لــە پێشــکەوتنی دێموکراســی و 
پاشەکشــەی هێزەکانــی کۆنەپەرســت، ڕێــگای بــۆ پــەرە ئەســتاندنی تێکۆشــانی حیزبــی دێموکراتــی 
ــە هەمــوو ناوچــەی  ــی 1٣24 ل ــا ڕێبەندان ــی ت ــی توان ــوو حیزب ــەوە ب ــوو. ئ کوردســتان خــۆش کردب
مەهابــاد نفــووزی حکوومەتــی کۆنەپەرســتی مەرکــەزی لەنێــو بــەرێ و لــە ڕۆژی دووی ڕێبەندانــی 
1٣24 دا یەکــەم کۆمــاری کوردســتان لــە شــاری مەهابــاد دابمەزرێنــێ. قــازی محەممــەد، پێشــەوای 

ــا و ڕۆڵــەی  هەڵکەوتــووی کــورد بــە ســەرۆک کۆمــاری کوردســتان هەڵبژێــردرا. زان
بــۆ کۆمــاری کوردســتان ڕێــک نەکــەوت هەمــوو کوردســتانی ئێــران ڕزگار بــکا. ئــەو ناوچەیــەی 
کــە لەژێــر دەســەاڵتی حکوومەتــی میللیــی کوردســتاندا بــوو لــە شــاری ســەقزەوە بــەرەو ژوورتــر و 

هەمــوو شــیمالی کوردســتانی ئێرانــی داگرتبــوو و نیزیکــەی میلیۆنیــک خەڵکــی تێــدا دەژیــا.
ــەدا بەشــێکی  ــازدە مانــگ بــوو، بــەاڵم هــەر لەومــاوە کورت ــا ی تەمەنــی کۆمــاری کوردســتان تەنی
گرینــگ لــە ئاواتەکانــی گەلــی کــورد هاتــە دی. گەلــی کــورد چارەنووســی خــۆی بــە دەســت خۆیــەوە 
گــرت، زمانــی کــوردی بــە زمانــی ڕەســمی ناســرا، فەرهەنگــی نەتەوایەتیــی کــورد بەخێرایــی دەســتی 
بــە پەرەئەســتاندن کــرد و بــۆ پەروەردەکردنــی کادر هێندێــک لــە الوان بــۆ دەرەوە نێــردران، چەنــد 
ڕۆژنامــە و گۆڤــاری کــوردی بــە ڕێکوپێکــی بــاڵو کرانــەوە، تیئاتــری کــوردی پێــک هــات، ژنی کوردی 
لــە ژیانــی سیاســی و فەرهەنگیــدا بەشــدار بــوو. »هێــزی میللــی« و ســوپای گەلیــی کوردســتان پێــک 
ــی  ــاری کوردســتان پێوەندی ــا، کۆم ــی زۆردار نەم ــس و ژاندارمەکان ــە پۆلی ــات و شــوینەوارێک ل ه
دۆســتایەتی و هاوکاریــی لەگــەڵ حکوومەتــی میللیــی ئازەربایجــان کــە ماوەیــەک بــوو پێــک هاتبــوو 
دامەزرانــد و بەرەیەکــی بەریــن لــە حیزبــە پێشــکەوتووەکانی ئێــران پێــک هــات کە حیزبــی دێموکراتی 
ــە کۆڵەکانــی بــوو. بەمجــۆرە کوردســتانی ئیــران بــوو بــە بنکــەی ئــازادی و  کوردســتانی یەکێــک ل

جێــی هیــوای ئازادیخوازانــی ئیــران.
ــە  ــەوەی کــورد ل ــی نەت ــەدا نیشــانەی هــاودەردی و هاوکاری ــەو کات ــاری کوردســتان هــەر ل کۆم
هەمــوو پارچەکانــی کوردســتاندا بــوو. کوردســتانی ئیــران تیکۆشــەرانی کــوردی عێــڕاق بــە گشــتی 
ــاوەش  ــە ب ــە و ســووریەی ل ــوردی تورکی ــی ک ــا خەباتکاران ــی و هەروەه ــی بەتایبەت و بارزانییەکان
گــرت. گەلــی کــورد بــە دڵــەوە پێشــوازیی لــەو میوانانــە دەکــرد و ڕێــزی لــێ دەگرتــن. بــەم چەشــنە 
کۆمــاری کوردســتان لــە مەهابــاد بــوو بــە بنکــەی ئــازادی و جێــی هیــوای نەتــەوەی کــورد لــە هەمــوو 

پارچەکانــی تــری کوردســتانیش. 
بــە پەالمارێکــی دڕندانــە و هاوبەشــی ئیمپریالیــزم کــە بە مۆنۆپۆلی بومبای ئەتۆمی پشت ئەســتوور 
بــوو، دەگــەڵ کۆنەپەرســتی ئێــران کــە کۆمــاری کوردســتانی بــە دڕکــی چــاوی خــۆی دەزانــی، 
ئــەم کۆمــارە ســاوایە تێــک شــکا و دەســکەوتە مێژووییەکانــی لەدەســت چــوون. پــاش لەنێوبردنــی 
بنکــە بەهێزەکانــی جوواڵنــەوەی دێموکراتــی و دژی ئیمپریالیســتی لــە ئیرانــدا کــە بریتــی بــوون لــە 
کۆمــاری کوردســتان و حکوومەتــی میللیــی ئازەربایجــان، کۆنەپەرســتی ئێــران توانــی جوواڵنــەوەی 
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ئازادیخــوازی لــە سەرنســەری ئیرانــدا ســەرکوت بــکا. دیســانەکە ڕێژیمــی زۆرداری بەســەر واڵتــدا 
زاڵ بــوو و ئازادییــە دێموکراتیــەکان لەنێــو چــوون. دەســکەوتەکانی کۆمــاری کوردســتان و مافــە 

نەتەواتییەکانــی گەلەکەمــان پێشــێل کــران و ســەردەمێکی ڕەش لــە ئێرانــدا دەســتی پێکــرد.
ڕێژیمــی کۆنەپەرســتی مەرکــەزی پــاش ســەرکەوتنی پەالمارەکــەی لــە کوردســتان و ئازەربایجــان 
دەســتی بــە کوشــتارێکی بەربــاڵو کــرد. بــە پێــی ئەژمــاری ناتــەواو نیزیکــەی 1٥ هــەزار کــەس لــە 
خەباتکارانــی ئازەربایجانــی و کــورد شــەهید کــران. ڕۆژی 10ی خاکەلێــوە 1٣2٦ قــازی محەممــەد، 
ــەری  ــازی کــە نوێن ــی کــورد، براکــەی ســەدری ق ســەرۆکی کۆمــاری کوردســتان و پێشــەوای گەل
مەجلیســی ئێــران بــوو و ئامۆزاکــەی ســەیفی قــازی کــە وەزیــری بەرگریــی کوردســتان بــوو، ئیعــدام 
ــازار  ــە ســەقز و بــۆکان و کوشــتار و ئ کــران. ئێعدامــی ئەفســەرانی هێــزی میللــی و بەگــزادەکان ل
و زینــدان و ئەشــکەنجەدانی ڕۆڵــە بەشــەڕەفەکانی کــورد هــەر بــە تاوانــی ئــەوەی کــە داوای مافــی 
ڕەوای نەتەوایەتــی و ئینســانیی خۆیــان کــردوە، ئەنجامــی شــوومی زاڵبوونــی ڕێژیمــی شــا بەســەر 

کوردســتانی ئێرانــدا بــوو.
کۆمــاری کوردســتان لــە مەهابــاد ئەســتێرەیەکی ڕوونــاک و پڕشــنگداری ئاســمانی تاریــک و 
لێڵــی ســەردەمی درێــژی ژێردەســتیی گەلــی کــورد بــوو. ئــەو ئەســتێرەیە ئاوابــوو، بــەاڵم بــوو بــە 

ــی کــورد. ــی دواڕۆژی گەل ســیمبۆلی خەبات
بەداخــەوە پــاش تێکشــکانی کۆمــاری کوردســتان حیزبــی ئێمــە لــە وەزعێکــی ئەوتــۆدا نەبــوو کــە 
بتوانــێ لــەم پیشــهاتە گرینگــە کــە لــە مێــژووی نەتەوەکەمانــدا ڕووی دا بکۆڵێتەوە. هۆیەکانی شــکانی 
دەر بخــا و دەرســیان لــی وەربگــرێ، تەنانــەت پــاش چەنــد ســاڵیش ئــەو درەتانــەی بــۆ پێــک نەهــات. 
ــا بیرەوەرییــەک لەســەر کۆمــاری  ــە چاپەمەنییــە حیزبیەکانــدا جاروبــار وتــار و لێکوڵینەوەیــەک ی ل
ــە دەورەی دوایــی ڕۆژنامــەی کوردســتان دایە کــە کومیتــەی  ــا ل کوردســتان دەرچــووە، بــەاڵم تەنی
ناوەنــدی هیندێــک لێکدانــەوەی قووڵتــری لەســەر هۆیەکانــی تیکشــکانی کۆمــاری کوردســتان بــاڵو 
کردۆتــەوە. دیــارە کۆمــاری کوردســتان ئــەوە دێنــێ کــە لێکۆلێنەوەیەکــی دوورودرێژتــر و، قووڵتــری 
ــە دواڕۆژدا دەبــێ هــەر جێبەجێــی بــکا؛ بــەاڵم  لەســەر بکــرێ و ئــەوە ئەرکێکــە کــە حیزبــی ئێمــە ل
ــی  ــە بەرچــاوی ئەندامان ــی تیکشــکانی بخات ــە هۆیەکان ــی ک ــە ڕاســت زان ــدی وای ب ــەی ناوەن کۆمیت

کۆنگــرە و هەمــوو حیــزب بــۆ ئــەوەی لــە خەباتــی دواڕۆژی خۆمانــدا دەرســیان لــێ وەربگریــن.
دیــارە هــۆی ئەســڵیی تێکچوونــی کۆمــاری کوردســتان و شــکانی جوواڵنــەوەی ڕزگاریخوازیــی 
گەلــی کــورد لــە ســاڵەکانی 1٣2٥- 1٣24دا کزیــی نێوخــۆی حیــزب و بەڕێوەبەریــی جوواڵنــەوە و 
ــە هەمــوو بارەکانــی ژیانــی حیــزب، سیاســی،  ــە گشــتی ل ــە ب ــەو کزبوون ــوو. ئ ــی ب حکوومەتــی میلل
تەشــکیالتی و ئیدۆلۆژیــدا خــۆی دەنوانــد. بــەاڵم بێگومــان کزبوونــی ســەرۆکایەتیی حیــزب و کۆمــار 
و نەبوونــی کادری تێگەیشــتوو و پێگەیشــتوو کــە پایەیەکــی بــەرزی سیاســییان هەبــێ و بەســەر 
تیئوریکــی زانســتیدا زاڵ بووبــن و لــە مەیدانــی خەباتــدا تاقیکردنــەوەی پێویســتیان وەدەســت 
کەوتبــێ و، بتوانــن خەباتــی گەلەکەمــان بەباشــی بەڕێــوە بــەرن، لــە هەمــووان گرینگتــر بــوو. بێجگــە 
لــە پێشــەوا قــازی و هێندێــک پیــاوی ڕووناکبیــر و لەخۆبــوردوو لەبــەر دواکەوتوویــی پایــەی 
فەرهەنگــی و ئابووریــی کۆمەڵــی کوردەواریــی ئــەو ســەردەمە، هەڵســووڕاندنی کاروبــاری حیــزب و 
کۆمــاری کەوتبــوە دەســتی ئینســانی لێنــەزان و تەنانــەت پاشــکەوتووش. بەداخــەوە تەمەنــی کۆماری 
کوردســتانیش ئەوەنــدە درێــژ نەبــوو کــە لە الوە پێگەیشــتووەکانی وەک لــە بەرنامە خۆیدا دایاننابوو 
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و بــە کــردەوەش ســەلماندبووی، کادر و کاربەدەســتی زانــا و دڵســۆز پــێ بگەیەنــێ. کزبوونــی 
ســەرۆکایەتی. نەبوونــی کادری پێگەیشــتوو بــوو بەهــۆی ئــەوە کــە وەزعــی سیاســی لــە ژوورەوە 
ــی کوردســتان سەروســامانێکی  ــزی میللی ــوو، و هێ ــرا، دەزگای حکوومــەت چەســپاو نەب ــەو نەک پت
ڕێکوپێکــی پەیــدا نەکــرد. زۆر ئینســانی بــێ  بیروبــاوەر و سوودپەرســت کاری زۆر گرینگیــان 
بەدەســتەوە بــوو و تەنیــا پــاش تێکشــکانی کۆمــاری کوردســتان بــوو کــە ســیمای ڕاســتەقینەی ئــەو 
ــاری  ــی کۆم ــەواوی دەزگای حکوومەت ــەوەی ت ــە پاکنەکردن ــەوت ک ــەوت و دەرک کەســانە وەدەر ک

کوردســتان کــە لــە حاڵەتــی شۆڕشــدا بــوو تــا چ ڕادەیــەک بــۆ دواڕۆژی کۆمــار زیانــی هەیــە.
ئــەو  پــاش  کــە  دەردەکــەوێ  لــەوەدا  کوردســتان  کۆمــاری  کاربەدەســتانی  بێ ئەزموونیــی 
هەمــوو تاقیکردنــەوە تاڵــە مێژووییــەی گەلــی کــورد بەدڕێژایــی خەباتــی خــۆی دەســتی کەوتبــوو، 
تــا ڕادەیەکــی زۆر فریــوی قســە و وادە و بەڵێنــی حکوومەتــی کۆنەپەرســتی تارانیــان خــوارد. 
بڕواکردنــی کاربەدەســتانی کۆمــار کــە گۆیــا حکوومەتــی شــا وەزعــی کوردســتان تیــک نــادا و 
ــە  ــوو ک ــە ئاشــکرا ب ــوو. چونک ــەورە ب ــی زۆر گ ــەوژم، هەڵەیەک ــر ت ــە ژێ ــورد ناخات تێکۆشــەرانی ک

ڕێژیمــی شــا بــە خوێنــی ئازادیخوازانــی کــورد تینــوو بــوو.
پاشــکەوتوویی کۆمەڵــی کوردەواریــی ئــەو ســەردەمە ڕێــگای نــەدەدا جوواڵنــەوەی ڕزگاریخوازیی 
گەلــی کــورد قووڵتــر بــێ و ببێتــە هــۆی گۆڕانــی بنەڕەتیــی کۆمەاڵیەتــی. ئــەوە بۆخــۆی یەکێــک لــە 
هۆیەکانــی گۆڕانــی کۆمــاری دێموکراتــی کوردســتانیش بــوو. بەڕاســتیش لــە بــاری کۆمەاڵیەتییــەوە 
جوواڵنــەوە زۆر پێــش نەکەوتبــوو و ماوەشــی نەبــوو پێــش کــەوێ. نــە حیــزب و نە کۆمار دروشــمی 
شۆڕشــگێڕیی وایــان هەڵنەگرتبــوو کــە جووتیــاران یانــی زۆربــەی دانیشــتووانی کوردســتان بــۆ الی 

خــۆی ڕابکێشــێ و بیانکاتــە پشــتیوانی شــێلگیری کۆمــاری مەهابــاد.
تەنیــا بەشــیک واتــە یــەک لــە ســێی کوردســتانی ئێــران ڕزگار کرابــوو. ناوچــەی کرماشــان و ســنە 
هــەر بــە دەســت حکوومەتــی مەرکەزییــەوە بــوون. ئەمــەش لــە بــاری ئابــووری و سیاســییەوە ببــوو 
ــاران دابــوو  بەهــۆی تەســک بوونی مەیدانــی جوواڵنــەوە و ڕێــگای بــە حکوومەتــی کۆنەپەرســتی ت

کــە بەشــی خــوارووی کوردســتان بــکا بــە بنکــەی نیزامــی دژی کۆمــاری مەهابــاد.
ئیرانــدا،  دێموکراتیکەکانــی  هێــزە  لەنێــو  بەکــردەوە  یەکیەتیــی  و  پتــەو  یەکگرتنــی  نەبوونــی 
ــەوەی  ــا جوواڵن ــاری کوردســتان و هەروەه ــی تێکشــکانی کۆم ــی هــەرە گرینگ ــە هۆیەکان ــک ل یەکی
ــەوەی نیشــتمانیی ئازەربایجــان  ــوو. جوواڵن ــە  ســاڵەکانی 1٣24- 1٣2٥دا ب ــران ل سەرانســەری ئێ
و کوردســتان هەرچەنــد بەڕواڵــەت لــە بەرەیەکــی یەکگرتــوودا لەگــەڵ جوواڵنــەوەی سەرانســەریی 
ئێــران جیــا کەوتبــوون، بــەام بــە کــردەوە لــە جوواڵنــەوەی سەرانســەریی ئێــران جیــا کرابووونــەوە 
و ســەرکرادیەتیی ســێ حیــزب، حیزبــی تــودەی ئێــران، حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و فیرقــەی 
دێموکراتــی ئازەربایجــان نەیانتوانــی لــە وەختــی خۆیــدا، واتــە لــە کاتــی پێویســتدا یەکگتــرو یەکپارچــە 
هێزەکانــی خۆیــان بنێرنــە مەیــدان و بەرانبــەر بــە دوژمنــی هاوبــەش، ئیمپریالیــزم و کۆنەپەرســتی 
ئێــران ڕابوەســتن. دوژمــن بــە تاکتیکــی زیرەکانــەی خۆیــەوە توانــی لــە یــەک یەکــی ئــەم حیزبانــە 

زەربــە بوەشــێنێ، هیزەکانیــان بــاڵو بــکا و ڕێــگای خۆپاراســتنیان نەداتــێ.
و  نیشــتمانی  جوواڵنــەوەی  تێکشــکانی  بنەڕەتیــی  هــۆی  کــە  نێوخۆییانــە  هۆیــە  لــەو  بێجگــە 
دێموکراتــی ســەردەمی کۆمــاری کوردســتان بــوو، وەزعــی نێونەتەوەییــش تەئســیریکی زۆری 
هەبــوو. ئیمپریالیســتەکانی ئەمریــکا کــە بــە بوۆمبــای ئەتــۆم پشت ئەســتوور بــوون، پیکــەوە لەگــەڵ 
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هەمــوو  نێــو  لــە  خــۆی  دەســت پەرورەدی  بــەکاری  زۆر  پیــاوی  کــە  ئینگلســتان  ئیمپریالیزمــی 
ــەوە یارمەتیــی دەوڵەتــی کۆنەپەرســتی  ــە هەمــوو هیزیان ــدا هەبــوو، ب دەزگاکانــی حکوومەتــی ئێران
ئێرانیــان دا. بەداخــەوە یەکیەتیــی ســۆڤییەتی کــە پشــتیوانی ئەســڵیی دەرەوەی کۆمــاری کوردســتان 
ــە شــەڕی دووهەمــی جیهانــی ڕزگاری ببــوو و خەریکــی ئاوەدانکردنــەوەی بەشــێکی  بــوو، تــازە ل
بەرینــی واڵتەکــەی خــۆی بــوو کــە وێــران کرابــوو. لەالیەکــی تریشــەوە بــەراوردی چەوتــی وەزعــی 
ــەوە کــە  ــران وەزعــی لەالیــەن کاربەدەســتانی ئەودەمــی ســۆڤییەتەوە ببــوو بەهــۆی ئ سیاســیی ئێ
کۆمــاری کوردســتانی گەمــاڕۆدراو نەتوانــی بــۆ پاراســتنی دەســتکەوتەکانی خــۆی بــە پشــتیوانیی 

ــی ســۆڤییەت پشــت ببەســتێ. ــی یەکیەتی جیدی
کــزی ســەرکردایەتیی حیــزب و نەبوونــی ڕێکخراوەیەکــی ڕیکوپێــک و بەدیســیپلینی حیزبــی، 
نزمبوونــی تێگەیشــتن و بی ئەزموونــی زۆربــەی بەڕێوەبــەران و کادرەکانــی حیــزب لــە کارەســاتی 
پاشەکشــەی جوواڵنــەوەی ڕزگاریخوازیــی گەلــی کــورددا بەتــەواوی دەرکــەوت. حیزبــی شۆڕشــگێر 
ــێ و،  ــکا، خــۆی نەدۆڕین ــە ڕێکوپێکــی پاشەکشــە ب ــێ ب ــە کــە لەوەختــی شکســتدا بتوان ــەو حیزبەی ئ
کادرەکانــی خــۆی بپارێــزێ. نەیەڵــێ ڕێکخراوەکانــی لێــک بپچڕێــن و بەرەبــەرە خــۆی بــۆ دواڕۆژ و 
بــۆ خەباتێکــی هەمــوو الیــی ئامــادە بــکا. بەداخــەوە پــاش تێکچوونــی کۆمــاری کوردســتان وەزع وا 
نەبــوو، ســەرکردایەتیی حیــزب هیــچ بڕیارێکــی نــەدا و ڕێنوێنیــی ئەندامانــی حیــزب و خەڵکــی نەکــرد. 
ــی خــۆی  ــۆ پاراســتنی گیان ــەس ب ــەر ک ــزب و کادرەکان ه ــی ســەرکردایەتیی حی ــەی ئەندامان زۆرب
بــە الیەکــدا خــۆی دەربــاز کــرد. ئەندامانــی حیــزب و پێشــمەرگەی چەکــدار و کۆمەاڵنــی خەڵــک بــێ 
ڕابــەر و بــێ  سەرپەرســت مانــەوە. دوژمــن لــەم وەزعــە کەڵکــی وەرگــرت و بــە هەمــوو هێزیــەوە 
زەربــەی وەشــاند. پاشەکشــەی بــە پــالن و ڕێکوپێکــی بارزانییــەکان نیشــانی دا کــە جوواڵنــەوەی 
ڕزگاریخوازیــی گەلــی کــورد نــەک هــەر توانــای پاشەکشــەیەکی ڕێکوپێکــی هەبــوو، بەڵکــوو توانــای 
ئەوەشــی هەبــوو بەربەرەکانێــی دوژمــن بــکا و تەنانــەت زەربــەی توندیــش لــە دوژمــن بوەشــێنێ.

ج_ سەردەمی بووژانەوەی حیزب 
کۆمــاری کوردســتان ئاواتــی چەنــد ســەد ســاڵەی گەلــی کــورد لەنێــو چووبــوو، زۆر رۆڵــەی 
بەنرخــی میللەتەکەمانــن شــەهید کرابوبــوون، حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ســەرکردەیی خــۆی 
لەدەســت دابــوون، کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان بــۆ کۆمارە خۆشەویســتەکەیان و بۆ ڕۆڵە شــەهید 
کراوەکانیــان داغــدار بــوون، بــەاڵم زۆری پێنەچــوو بنکەیەکــی ناوەندیــی نــوێ لــە ئەندامانــی حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتان پێــک هاتــەوە و یەکــەم ژمــارەی نهێنــی گۆڤــاری »ڕیــگای«ی بــاڵو کــردەوە 
کــە خەڵکــی بــۆ تیکۆشــان و دریــژە پێدانــی ڕێــگای حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان هــان دەدا. گەلــی 
ــی  ــۆ پەرەپێدان ــازە ب ــی دەرەتانیکــی ت ــوو و چاوەڕوان ــەری هەب ــە بەڕێوەب کــورد کــە پێدوایســتیی ب
خەبــات بــوو، پێشــوازییەکی باشــی لــە »ڕێــگا« کــرد و بەرەبــەرە ناهومێــدی و بێ چارەییــی جێــی 
خــۆی داوە بــە هیــوا و دۆزینــەوەی ڕێــگای خەبــات. خەڵــک لێــک نیزیــک دەبــۆوە. ڕێکخراوەکانــی 
حیــزب دەبووژانــەوە، ئــەم وەزعــەش زۆری دەوام نەکــرد. ڕۆژی 1٥ی ڕێبەندانــی ســاڵی 1٣2٧ 
ــە دانشــگای تــاران تەقەیــان لــە شــا کــرد. بــۆ کۆنەپەرســتیی ئێــران و  )چــواری فێوریــەی 1949( ل
ــەو  ــوو، ئ ــی بەدەســتەوە ب ــازی نەوتــی ئێران ــا ئیمتی ــە تەنی ــەودەم ب ــز کــە ئ شــیرکەتی نەوتــی ئینگلی
کارەســاتە بــوو بــە بیانــوو بــۆ لێــدان و ســەرکوت کردنــی جوواڵنــەوەی دێموکراتــی لــە سەرانســەری 
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ئێرانــدا. پەالمارێکــی تونــد لــە کوردســتانی ئێرانیــش دەســتی پێکــرا. زۆر کــەس لــە ئەندامانــی حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتان گیــران و یەکــەم پۆلیــان پــاش تێکچوونــی کۆمــاری کوردســتان لــە دادگای 

لەشــکریی ئێرانــدا بــە چــوار ســاڵ زینــدان مەحکــووم کــران.
بــەاڵم ئیتــر پێشــگیری لــە تێکۆشــانی ڕێکخراوەکانــی حیزبــی هاســان نەبــوو. وێــڕای خەباتــی 
گەالنــی ئێــران بــۆ میللی کردنــی ســامانی نــەوت، خەباتــی گەلــی کوردیــش پــەرەی گــرت. لە ســاڵەکانی 
میللی بوونــی نەوتــدا بەجوانــی دەرکــەوت کــە کۆمــاری دێموکراتــی کوردســتان چ ڕیشــەیەکی قووڵــی 
داکوتــاوە. بــۆ نموونــە لــە هەڵبژاردنــی ســاڵی 1٣٣1دا، یانــی شــەش ســاڵ پــاش تێکچوونــی کۆمــاری 
کوردســتان کاندیــدای حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە مەهابــاد لەگــەڵ ئــەوەدا کــە خەڵکــی ئــەو 
شــارەش نەبــوو و لەگــەڵ ئەوەشــدا کــە لەشــکر و پۆلیــس و ژاندرمێــری و چەنــد کەســێکی بــە 
رێگیــراو هەمــوو هێــزی خۆیــان بــۆ دەرنەچوونــی ئــەم کاندیــدە وەکارخســت، لــە شــار و لــە گونــد 
لــە ٨0 تــا 99 لەســەدی دەنگەکانــی بــۆ داربــوو. لەژێــر تەوژمــی هێزەکانــی کۆنەپەرســت ئــەو 

هەڵبژاردنــە تێــک چــوو و نوێنەرێکیــان لــە تارانــەوە بــۆ مەهابــاد دیــاری کــرد.
حیزبــی ئێمــە لــە ســاڵەکانی ٣0-٣1 دا ئەرکــی بەڕێوبردنــی خەباتــی جووتیارانــی نێــوان مەهابــاد و 
بۆکانــی وەئەســتۆی خــۆی گــرت، خەباتێــک کــە بەرەبەرە بوو بە ڕاپەڕنیکی گشــتیی زەحمەتکێشــانی 
شــار و دی، بــەاڵم تیپــی مەهابــاد لەگــەڵ دەرەبەگــەکان، بــە فەرمانــی شــا ئــەم ڕاپەڕینــەی بــە تانــک 
و تــۆپ ســەرکوت کــرد. زۆر کــەس لــە ئەندامانــی حیــزب و زەحمەتکێشــان کوردســتان کــوژران و 

گیــران و ڕاو نــران و دەبــەدەر کــران.
ســەرەڕای ئــەو هەمــوو تەنــگ و چەڵەمەیــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ڕۆژ بــە ڕۆژ پــەرەی 
دەگــرت، ڕێکخراوەکانــی حیــزب یــەک لــە دوای یــەک لــە شــار و گوندەکانــی کوردســتان دادەمەزران، 
حیــزب ببــوو بــە حیزبیکــی گــەورەی گەلــی کــە پشــتیوانیی کۆمەاڵنــی بەرینــی کوردســتانی ئێرانــی 
بــۆ الی خــۆی ڕاکێشــابوو. ئــەو پشــتیوانییە لــە ڕێفراندۆمێکــدا کــە بــۆ مەحدوودکردنــی دەســەاڵتی 
ــۆ  ــورد ب ــی ک ــوو گەل ــی کوردســتان هەم ــی دێموکرات ــە داوای حیزب ــەوت. ب ــوو، دەرک شــا پێک هاتب
مەحدودکردنــی ئــەم دەســەاڵتە دەنگــی دا و بێزاریــی خــۆی لــە شــا لــە ڕێژیمــی پاشــایەتی دەربــڕی. 
لــە شــاری مەهابــاد کــە پتــر لــە پێنــج هــەزار دەنــگ درابــوو، تەنیــا دوو کــەس لــە شــا و لــە پاشــایەتی 

پشــتیوانییان کردبــوو. 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە مــاوەی خەباتــی گەالنــی ئێرانــدا بــۆ میللی کردنــی نــەوت وەک 
حیزبێکــی پێشــکەتوو ئــەو پــەڕی چاالکیــی نوانــد و لــە خەباتــی گشــتیدا بەشــداریی کــرد. لــە الیــەک 
کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتانی بــۆ ئــەم خەباتــە هــان دەدا و لــە الیەکــی دیکەشــەوە هــەر لــەو کاتــەدا 
ــە دانیشــتووانی کوردســتان  ــری خــۆی ل ــەوەی زیات ــۆ نیزیکبوون ــە ب ــەم بەربەرەکانیی کارەســاتی ئ
کەلکــی وەر دەگــرت و دورشــمەکانی میللــی و دێموکراتــی دەبــردە ناویــان. بــەم جــۆرە حیــزب 
ــدی کوردســتان  ــە زۆر مەڵبەن ــی خــۆی ل ــژی 1٣٣2 ڕیکخراوەکان ــای 2٨ی گەالوی ــا کودیت ــی ت توان

ببووژێنێتــەوە و کۆمەاڵنــی بەرینــی خەڵــک لــە دەوری دروشــمەکانی خۆیــدا کــۆ بکاتــەوە.
حیزبــی تــوودەی ئیــران لــەو ســەردەمەدا بــۆ بووژاندنــەوەی ڕێکخراوەکانــی حیزبــی یارمەتییەکــی 
زۆری دا، ئــەو یارمەتییــە لــە الیــەک بــوو بەهــۆی بەهێزبوونــی ڕیزەکانــی حیــزب و لــە الیەکــی تــر 
پێوەندیــی دۆســتایەتی لەنێــو ئــەو دوو حیزبــەدا بەهێزتــر کــرد. هــەر لــەو سەردەمەشــدا بەتــەواوی 
دەرکــەوت کــە کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتانی ئێــران، حیزبــی دێموکراتی کوردســتان بــە تاقە حیزبی 
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پیشــڕەوی خۆیــان دەناســن. نفووزێــک کــە حیــزب لــە مــاوەی یــەک دوو ســاڵ کاری نیوەنهینــی و 
نیوەئاشــکرادا پەیــدای کــرد، دەری خســت کــە گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێــران بــە تێکــڕای 
وەدوای دروشــمەکانی حیزبــی ئێمــە کەوتــووە و ڕێبــازی سیاســیی ئــەو حیزبــە بــە ڕێــگای خەباتــی 

خــۆی دادەنــێ.
بەداخــەوە جارێکــی تریــش جوواڵنــەوەی دێموکراتــی لــە ئێــران تووشــی تێــک شــکان بــوو. 
چــەوت ڕۆیشــتن و نەبزووتــن و دوورەپەرێزیــی ســەرۆکایەتیی حیزبــی تــودەی ئێــران کــە هێــزی 
ئەساســیی جوواڵنــەوەی دێموکراســی لــە ئیــران بــوو، دوودڵــی و دردۆنگیــی حکوومەتــی موســەدیق 
ــووە  ــەوی گرتب ــاری پەهل ــە دەرب ــەر ب ــە هەڵوێســتێکی نەرمــی بەرانب ــژ ک ــای 2٨ی گەالوێ ــا کودیت ت
پێــش، دەســت لەســەر دەســت دانانــی هێــزە نیشــتمانییەکانی ئێــران لــە دواڕۆژی کودیتــادا، بــوون بــە 
هــۆی ئــەوە کــە کودیتــا زۆر بەئاســانی ســەرکەوت. داخــی گرانتــر ئــەوە بــوو هێزەکانــی دێموکراتــی 
بەتایبەتــی ســەرکردایەتیی حیزبــی تــودەی ئێــران لــەو کودیتایــە و بەرهەمەکانــی ئــەو، دەرســی 
ــی، شکســت  ــەوەی ڕێکخــراوی ئەفســەرانی تودەی ــاش دۆزین ــوو پ ــەوە ب ــرت. ئ پێویســتیان وەرنەگ
لەســەر شکســت بەســەر جوواڵنــەوەی میللــی و دێموکراتــی ئیرانــدا دەهــات. ڕێکخراوەکانــی حیزبــی 
تــودەی ئیــران لێــک پچــڕان. باشــترین کادرەکانــی گیــران یــا ڕێبــازی خەباتیــان بــەردا. بــەرە بــەرە 
ئیبتــکار کەوتــە دەســت ســازمانی ئەمنییــەت، ئیبتکارێــک کــە بــە داخــەوە تــا ئێســتاش بەتــەواوی لــە 

دەســتی دەرنەچــووە.
کودیتــای 2٨ی گەالوێــژی 1٣٣2 کــە بەرهەمــی پالنــی ڕاســتەخۆی دەزگای جاسووســیی ئەمریــکا 
»ســیا« بــوو، حکومەتێکــی ســەر بــە ئیمپریالیــزم و کۆنەپەرســتی بەســەر ئێرانــدا زاڵ کــرد. قانوونــی 
میللی بوونــی نــەوت کــە بەرهەمــی خەباتــی دوور و درێــژی گەالنــی ئیــران بــوو، پێشــێل کــرا و 
ــی  ــزە نیشــتمانی و دێموکراتیکەکان ــردە ســەر هێ ــاری ب ــدی پەالم ــر کۆنەپەرســتی بەتون جارێکــی ت
ئیــران. ڕۆژنامــە وگۆڤــارە ئاشــکراکان داخــراون، شــوێنەوارێک لــە ئازادییە دێموکراتیکــەکان نەماوە، 
هــەزاران ئینســانی بەشــەڕەف کەوتنــە زینــدان و دەربــەدەر کــران و بــە ســەدان کــەس یــان ئێعــدام 

کــران یــا لەژێــر ئەشــکنجەدا شــەهید بــوون.
ناوچــەی کوردســتان و حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانیش لــەو پەالمــارە بێبــەش نەکــران. ســەدان 
ئەندامــی حیــزب گیــران، ئەشــکنجە دران و بــە زیندانــی دوورودرێــژ مەحکــووم کــران. بــەاڵم حیــزب 
پاشەکشــەیەکی ڕێکوپێکــی کــرد  و خەباتــی نهینیــی خــۆی درێــژە پێــدا و دەســتی کرد بــە کۆکردنەوە 

و ڕێکخســتنی ئەندامــەکان و ڕێکخراوەکانــی و پاراســتنیان لەدەســت پۆلیــس.
هەرچەنــد پــاش کودیتــای 2٨ی گەالوێــژ زۆر لــە بەڕیوەبــەران و ئەندامانــی حیــزب گیــران، بــەاڵم 
ــوون  ــر ب ــزب بەهێزت ــی حی ــوو.  ڕیکخراوەکان ــر ب ــر و ڕێکوپیکت ــزب پتەوت ــات و تیکۆشــانی حی خەب
و یەکــەم جــار پــاش ڕووخانــی کۆمــاری کوردســتان ڕۆژنامــەی »کوردســتان«، ئۆرگانــی حیــزب 
بەنهینــی دەرچــوو و لــە سەرانســەری کوردســتاندا بــاڵو کرایــەوە. بــۆ یەکــەم جــار کۆمیتــەی بــەرزی 
ــی  ــە ناوچــەی ســنەش ڕێکخراوەکان ــە ل ــات ک ــک ه ــەی »کوردســتان« پێ ــاوی کۆمیت ــە ن ــی ب حیزب

حیزبیــی دامەزرانــد و خەریــک بــوو لــە ناوچــەی کرماشــانیش تێکۆشــانی خــۆی دەســت پێبــکا.
 پــاش پــەرش و باڵوبوونــەوەی تەشــکیالتی حیزبــی تــودەی ئێــران، هــەم لــە بــەر ئــەوە کــە 
بەڕێوەبەریــی حیزبــی تــودە تووشــی چەوتــی و هەڵەیەکــی زۆر ببــوو و هــەم لــە بــەر ئــەوە کــە لــە 
زۆر جیــگا پۆلیــس لەنێــو ڕێکخراوەکانــی ئــەم حیزبــەدا نفــوزی کردبــوو، کۆمیتــەی »کوردســتان« 
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ــران بپســێنێ. ــودەی ئێ ــی ت ــی تەشــکیالتیی خــۆی لەگــەڵ حیزب ــاری دا کــە پێوەندی بڕی
هەتــا ســاڵی 1٣٣٧ ڕێکخراوەکانــی حیزبــی ئێمــە لــە سەرانســەری کوردســتان خۆیــان لــە پەالمــاری 
پۆلیــس پاراســت، بــەاڵم لــە پائیــزی 1٣٣٨دا بــوو کــە پۆلیــس پەالمارێکــی بەرینــی هێنایــە ســەر 
ــی کورســتان  ــی دێموکرات ــی حیزب ــە ئەندامان ــەس ل ــەی 2٥0 ک ــە. نیزیک ــی ئێم ــی حیزب ڕێکخراوەکان
گیــران و زۆر لــە بەڕێوەبــەران و کادرەکانــی حیزبــی بــە ئێعــدام و حەبســی ئەبــەد و حەبســی 
دوورودرێــژ مەحکــووم کــران. هــۆی ئەساســیی ســەرکەوتنی ئــەو پەالمــارە بوونــی چەشــنی کــۆن 

ــوو. ــدا ب ــە ســەرۆکایەتیی حیزب و ســوننەتیی کاری تەشــکیالتی و دووبەرەکــی ل
هــاودەردی و ئیعتیــرازی ڕێکخراوەکانــی کوردســتان لــە دەرەوەی ئێــران و بیــروڕای گشــتیی 
جیهانــی، توانــی حوکمــی ئیعدامــی ئــەو هاوەاڵنــەی مەحکــووم کرابــوون هەڵوەشــێنێ و لــە دەســتی 

جەلالدانــی ڕێژیــم شــا ڕزگاریــان بــکا.
پــاش شۆڕشــی تەمــووزی 19٥٨ لــە کوردســتانی عێــراق هەلومەرجێکــی زۆر لەبــار بــۆ تیکۆشــانی 
گەلــی کــورد پێــک هــات. ئــەو شۆڕشــە، نــەک هــەر ئاڵقەیەکــی گرینگــی لــەو پەیمانــە پســاند کــە 
نــووری ســەعیدی  بەدەســتی ئیمپریالیــزم گــرێ درابــوو و ڕێژیمکــی زۆرداری وەک ڕێژیمــی 
ــەو وەختەشــەدا ڕێــگای بــۆ خەباتــی هێــزە نیشــتمانییەکان و هەروەهــا  لەنێــو بــرد، بەڵکــوو هــەر ل
ڕێکخراوەکانــی کــوردی خــۆش کــرد و ئیمکانــی ئــەوەی پێــک هێنــا کــە عێــراق ببێتــە بنکەیەکــی 
پتەوتــری دێموکراتــی و دژی ئیمپریالیســتی لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا. دیــارە ئــەم شۆڕشــە 

ــران. ــە کوردســتانی ئێ ــورد ل ــی ک ــی گەل ــووە ســەر خەبات تەئیســریکی زۆریشــی کردب
لــە ئاخــری ســاڵی 1٣42 جارێکــی دیکــەش ڕێکخراوەکانــی حیزبــی ئیمــە بەتونــدی پەالمــار دران، 
دیســانەکە زۆر کــەس لــە ئەندامانــی حیزبــی ئیمــە گیــران و زۆریشــیان مەجبــوور بــوون پەنــا بــۆ 
ــە چەنگــی پیاوەکانــی ســازمانی ئەمنییــەت و ســیاچاڵەکانی  ــان ل ــراق بــەرن و خۆی کوردســتانی عی

ڕیژیمــی شــا دەربــاز بکــەن.
ــی  ــراق ل ســەر کادرەکان و بەڕێوەبەران ــزە نیشــتمانییەکانی کوردســتانی عێ ــوان هێ ــی نێ ناکۆکی
ــری  ــە ئااڵهەڵگ ــاڵی ئیســحاقی ک ــوو. عەبدوڵ ــەر ب ــش کاریگ ــی کوردســتانی ئێرانی ــی دێموکرات حیزب
ڕێبــازی ناسیۆنالیســتی بەرچاوتەنــگ بــوو، لەگــەڵ چەنــد کادرێکــی دیکــە ڕێــک کەوت و بــە یارمەتیی 
بەڕێوەبەرانــی ئــەو ســەردەمەی پارتــی دێموکراتــی کوردســتان و کاربەدەســتانی عێــراق توانــی 
چەنــد کەســێک لــە بەڕێوەبەرانــی حیــزب لــە عێــراق وەدەر نــێ. ئەوانــی تریشــی خســتە ژێــر تــەوژم 
و، ئیمکانــی تیکۆشــان و جوواڵنــەوەی نەدانــێ. بــەم جــۆرە چارەنووســی حیــزب بــۆ ماوەیەکــی 

دوورودرێــژ کەوتــە دەســت عەبدوڵــاڵ ئیســحاقی و دارودەســتەکەی.
لــە ســاڵی 1٣٣9 را هەتــا ســاڵی 1٣49 ســەرۆکایەتیی حیــزب تووشــی وەزعێکــی نالەبــار هاتبــوو، 
بــە چەشــنێک کــە لــە ڕێبــازی پێشــکەوتووانەی حیــزب دوور کەوتبــۆوە. بێجگــە لــە هینــدی لــە 
ڕێکخراوەکانــی حیــزب کــە دژی سیاســەتی چەوتــی ئــەو وەختــە خەباتیــان دەکــرد، حیــزب کەوتــە 
نێــو گەرداوێکــی ئەوتــۆ هــەروا بزانــە ڕابــردووی خــۆی و ئامانجەکانــی دواڕۆژی لــە بیــر بردۆتــەوە. 
زیانــی هەڵســووڕانی ســەرۆکایەتیی ئــەو چەنــد ســاڵەی حیــزب بــۆ هەمــوو ڕێکخراوەکانــی حیزبــی 
بــۆ گشــت جوواڵنــەوەی ڕزگاریخــوازی گەلــی کوردســتانی ئێــران یەکجــار زۆر بــوو، دەتوانیــن 
بڵێیــن کــە ئێســتاش تــا ڕادەیەکــی زۆر تەئســیری نالەبــاری ئــەو ســەردەمە هــەم لــە نــاوەوەی حیــزب 

و هــەم لــە نێــو کۆمەاڵنــی خەڵکــدا هــەر دەبینــرێ.
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سروشتە تایبەتییەکانی ئەم الدانە چ بوون؟
ــزب ڕێگایەکــی بەرچاوتەنگــی ناسیۆنالیســتیی  ــازی سیاســییەوە ســەرۆکایەتیی حی ــاری ڕێب ــە ب ل
گرتــە بــەر، ئــەو ڕێگایــەی کــە لــە زاراوەی »کوردایەتی کــردن«دا خــۆی دەنوانــد، بێ ئــەوەی بخرێتــە 
بەرچــاو کــە حیزبیێکــی شۆڕشــگێڕی وەک حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان دەبــێ خەباتــی خــۆی بــۆ 
ڕزگاریــی نەتەوایەتــی لەگــەڵ خەبــات بــۆ ڕزگاریــی کۆمەاڵیەتیــی زەحمتکێشــان کــە زۆربــەی گەلــی 
کــوردن ڕێــک بخــا، تەنیــا و تەنیــا تەکیــە دەکرایــە ســەر بــاری خەبات بــۆ مافەکانــی نەتەوایەتیی گەلی 
کــورد. هــەروا بزانــە لــە کوردســتان چیــن و تویــژی جیــاواز نییــە، هــەروا بزانــە کــە دەرەبەگایەتــی و 
ســەرمایەدارانی کومپــرادۆری کــورد دوژمنــی جوواڵنــەوەی دێموکراتــی و نیشــتمانیی گەلــی کــورد 

نیــن و قازانجــی خۆیــان لەگــەڵ ڕێژیمــی شــا و ئیمپریالیــزم ڕێــک نەخســتوە.
ئەم ناســیۆنالیزمە بەرچاوتەنگە بارێکی دژی دێموکراتیشــی هەبوو. لەو بەرچاوی ســەرۆکایەتیی 
ئــەو ســەردەمەی حیــزب خــەراپ بــوو. کــەس نەیدەوێــرا لــە نــاوەوەی حیزبــدا نــە باســی دۆســتایەتی 
لەگــەڵ واڵتــە سۆسیالیســتەکان و نــە باســی هــاوکاری لەگــەڵ هێــزە دێموکراتیکەکانــی ئێــران و 
عێــراق بــکا. ئەگــەر کەســێکیش دژی ڕینوێنیــی ســەرۆکایەتیی ئەودەمــی حیــزب بیــر و باوەڕێکــی 

ئەوتــۆی دەربڕیبــا، بــە دوژمــن و زۆڵــە کــورد و نۆکــەر نــاو دەبــرا.
دیــارە ڕێبــازی ناسیۆنالیســتی بەرچاوتەنــگ و سیاســەتی دژی دێموکراتــی ڕێــگای ئەوەیان نەدەدا 
کــە حیزبــی ئیمــە لەگــەڵ ڕێکخراوەکانــی شۆڕشــگێڕی ئێــران هــاوکاری بــکا بــۆ پێکهێنانــی بەرەیەکــی 
یەکگرتــووی دژی ڕێژیمــی شــا تێ بکۆشــێ. لەبــەر ئــەوە لــە مــاوەی ئــەو چەنــد ســاڵەدا حیزبــی ئیمــە 
لــە خەباتــی گەالنــی ئیــران و ڕێکخراوەکانــی نیشــتمانیی ئیــران و تەنانــەت لــە ناســینی واقعییەتــی 
ئێرانیــش دوور کەوتبــۆوە. ئەوەنــدە چووبــووە ژێــر تەئســیری ڕووداوەکانــی کوردســتانی عێــراق 

کــە لــە ڕاســتیدا خەباتــی گەلــی کــورد لــە ئیرانــی لــە بیــر کردبــوو.
نەتیجــەی مەنتقیــی ئــەم وەزعــە وەالنانــی النیکەمــی تیکۆشــانی حیزبــی لەالیــەن ســەرۆکایەتییەوە 
بــوو کــە هەمــوو وەختێــک نیشــانەی ئەوەیــە کــە حیــزب هەیــە و تی دەکۆشــێ و خەبــات دەکا. 
ــۆ  ــا ب ــدا بــوو، تەنی ــە کــە لەژیــر دەســتی ســەرۆکایەتیی حیزب ــە مادیی ــەو هەمــووە ئیمکانات لەگــەڵ ئ
ــاوی ڕۆژنامــەی »کوردســتان«  ــزب دەرنەچــوو. جــارێ هــەر ن ــی حی ــی ناوەندی جارێکیــش ئۆرگان
ــوو.  ــوە دەکا، وەالنراب ــە شــانازیی پێ ــی ئێم ــی کوردســتانە و حیزب ــاری دێموکرات ــی کۆم کــە میرات
هێنــدی باڵوکــراوەش کــە چەنــد ژمارەیــەک دەرچــوون، ئەوەنــدە پایــەی سیاســییان نــزم بــوو کــە 
ــک  ــچ کارێ ــەم دە ســاڵەدا هی ــژوو نەدەوەشــاوە. ل ــی حیزبێکــی شۆڕشــگێڕ و خــاوەن مێ ــە ئۆرگان ل
ــەک  ــک نەهــات و ی ــەک کالســی کادر پێ ــە ی ــۆ نموون ــی نەکــرا. ب ــی کادری حیزب ــۆ پەروەردەکردن ب

ــەوە. ــاڵو نەکرای ــی ب ــی حیزب ــی ئەندامان ــەی زانیاری ــەوەی پای ــۆ بەرزکردن ــەی ب نامیلک
ئوســوولی حیزبــی بەتــەواوی لەژێــر پــێ نرابــوو، لــە ســانتریالیزامی دێموکراتــی کــە پێوەندییەکانــی 
نێــو ســەرۆکایەتی و ئەندامانــی حیــزب دیــاری دەکا، تەنیــا ســانتریالیزمێکی توندوتیــژ کــە شــێوەی 
فەردیــی هەبــوو بەجــی مابــوو. هەمــوو کارێکــی حیزبــی شــێوەی فەردیــی هەبــوو، بڕیــار بەفــەردی 
دەدرا و بەفــەردی جیێبەجــێ دەکــرا، کۆبوونــەوەی حیزبــی بــە مانــای ڕاســتیی خــۆی لەگــۆڕێ 
نەمابــوو، کــەس هەقــی نەبــوو نــەزەری ڕەخنــەی نیســبەت بــە کردەوەکانــی ســەرۆکایەتی هەبــی، 
ڕەخنەگــر تووشــی ئــازار دەبــوو، لــە حیــزب دەردەکــرا، تەنانــەت ئەمــری کوشتنیشــی دەدرا. لەنێــو 

حیزبــدا شــوێنەوارێک لــە دێموکراســی نەمابــوو.
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ئــەم وەزعــە پێوەنــدی لەنێــو ئەندامانــی حیزبیشــدا گۆڕیبــوو. بــە تایبەتــی لەنێــو ئەوانــەی لــە 
بــوون، لەباتــی بەرەنگاربوونێکــی حیزبــی و ئوســوولی شــێوەی  دەورووبــەری ســەرۆکایەتیدا 
پۆلیســی زاڵ ببــوو. ســەرۆکایەتیی ئــەو ســەردەمە بــە هەمــوو هێزیەوە ئەو شــێوەیەی بــاڵو کردەوە.
ئــەم وەزعــە نالەبــارە کــە حیــزب ماوەیەکــی زۆر تووشــی ببــوو و زیانێکــی زۆری گەیانــد و 
جوواڵنــەوەی گەلــی کــوردی لــە کوردســتانی ئیــران وەدوا خســت، ســی هــۆی ئەساســیی هەبــوو:
ــاری سیاســی و  ــە ب ــی بەجــێ هێشــتبوو و ل ــزب ئیران ــە ســەرۆکایەتیی حی ــوو ک ــەوە ب ــەم، ئ یەک
فیکرییــەوە یەکگــر و یەکپارچــە نەبــوو. لــە الیەکــی تریشــەوە ناکۆکــی لەنێــو حیزبــە نیشــتمانییەکانی 
عێراقــدا تەئســیرێکی خەراپــی کــردە ســەر بیروبــاوەڕ و کــردەوەی بەڕێوەبــەران و کادرەکانی حیزب 
و بەرەبــەرە دووبەرەکیــی لەنێــو حیــزب پێک هێنا. نەبوونی ئیمکانی کۆنترۆڵی ســەرۆکایەتی بەهۆی 
ــە بەڕێوەبەرانــی  ــدا بــوو بەهــۆی ئــەوە کــە چەنــد کەســێک ل ــە نێوخــۆی واڵت ــدام و کادرەکان ل ئەن
حیــزب هەمــوو دەســەاڵتی حیــزب لــە دەســت خۆیانــدا کــۆ بکەنــەوە و بــێ پــرس و مەســئوولییەت 

هەمــوو کارێــک بــە نــاوی حیــزب جێبەجــێ بکــەن.
هــۆی تــری ئــەم وەزعــە پشــتیوانیی ســەرۆکایەتیی پارتــی دێموکراتــی کوردســتانی عێــراق لــەو 
ــی  ــە یارمەتی ــەری ب ــە بەڕێوەب ــە بەشــێک ل ــات ک ــک ه ــەوە پێ ــی ئ ــوو. زۆر جــار ئیمکان دەســتەیە ب
کادرەکان و ئەندامانــی حیــزب دەســەاڵتی تاقەکەســی کۆتایــی پــێ بهینــێ و کاروبــاری حیزبــی 
بهێنێتــەوە ســەر ڕێبازیکــی ئوســوولی، بــەاڵم هەمــوو جارێــک پشــتیوانیی ســەرۆکایەتیی پارتــی لــە 

ــە. ــەو هــەوڵ و تەقەلالی ــە کۆســپی ســەرکەوتنی ئ ــوو ب ــال ئیســحاقی دەب عەبدوڵ
هــۆی ســێهەمی ئــەم وەزعــە ڕۆڵــی عەبدوڵــال ئیســحاقی بــوو. ئیســحاقی بــۆ کوتانــی هەمــوو ئــەو 
ــچ  ــە هی ــرت، ل ــی دەگ ــە کارەکان ــان ل ــوو و ڕەخنەی ــان هەب ــی ئەوی ــەزەری موخالیف ــە ن کەســانەی ک
شــێوەیەک نەدەکشــاوە. ئێســتا دەرکەوتــوە کــە تەنانــەت بــۆ بردنەســەری مەبەســتەکانی خــۆی 
ڕاســتەخۆ بڕیــاری کوشــتنی هینــدێ بــرادەری حیزبیــی داوە و چەنــدج اریــش ئــەو بڕیارانــە جێبەجــێ 

کــراون.
کۆتایی هاتنی شــەڕ لە کوردســتانی عێراق و دەرچوونی بەیاننامەی یازدەی مارس هەلومەرجی 

عەینیــی بــۆ کۆتایــی پێهێنانــی ئــەم وەزعــە کــە چەنــد ســاڵ لە حیزبــدا زاڵ بــوو، پێک هێنا.
لــە مــاوەی ئــەم دە ســاڵەدا دوو ڕووداو لــە ژیانــی حیزبــدا پێویســتییان بــە لیکۆڵینەوەیەکــی تایبەتی 
هەیــە: یەکــەم کۆنگــرەی دووهەمــە کــە بەڕێوەبەریــی ئــەو وەختــی بــە ســەرۆکایەتیی ئیســحاقی لــە 
ســاڵی 1٣4٣دا گرتــی. دیــارە کۆنگرەیــەک کــە لــە هەلومەرجێکــی وادا بگیــرێ چــۆن دەبــێ و چــۆن 
دەتوانــێ ئەرکــی خــۆی بەجــێ بگەیەنــێ؟ بەداخــەوە نــە شــێوەی بانگکردنــی ئــەو کۆبوونەوەیــە و 
نــە چەشــنی هەڵســووڕاندن و بەڕێوەبردنــی هیــچ کام ئوســوولی نەبــوون. نوێنەرانــی کۆنگــرە بــە 
چەشــنێک هەڵبژێردرابــوون کــە پێــڕەوی بیروبــاوەڕی ســەرۆکایەتی بــن. زۆر کــەس لەوانــەی هەقــی 
ــە مــاوەی  ــەم هەقــە بێبــەش کــران. هینــدێ کەســیش کــە ل ــە کۆنگــرەدا هەبــوو، ل بەشــداربوونیان ل

کۆبوونــەوەدا بــۆ بەشــداربوون هاتبــوون، بــە زۆری تفەنــگ ڕێــگای بەشــداربوونیان نــەدرا.
بڕیارەکانــی سیاســیی کۆنگــرە لەســەر ڕێبــازی حیــزب، الدانــە لــە ڕێــگای حیزبــی دێموکراتــی 
ــەی نزمــی سیاســی و فەرهەنگــی، بەرنامــەی  ــە پای ــراوە بێجگــە ل کوردســتان. بەرنامەیــەک کــە دان
حیزبێکــی دواکەوتــووی ناسیۆنالیســتە کــە لەگــەڵ ڕابــردووی پێشــکەوتنخوازیی و دێموکراتیــی 
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ــزب  ــە تێکۆشــەرانی حی ــد کەســێک ل ــش لەســەر چەن ــک بڕیاری ــەوێ. هێندی ــک ناک ــە ڕێ ــی ئیم حیزب
ــدا.  ــو حیزب ــی شــێوەی پۆلیســییە لەنێ ــەی زاڵبوون ــە نموون ــراوە ک وەرگی

ڕووداوێکــی تــر کــە جێــگای ســەرنجە، ڕاپەڕینــی چەکداریــی ســاڵەکانی 4٦-4٧ بــوو. وەزعــی 
ــۆ  ــەو فشــارەی کــە ب ــە الیەکــەوە و ئ ــە ســاڵی 1٣4٦ ل ــاوەوەی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ل ن
کادرەکانــی حیــزب دەهــات لــە الیەکــی تــرەوە، هیندێــک لــە بەڕێوەبــەران و کادرەکانــی حیزبــی 
ــەوە کوردســتانی  ــن و بێن ــراق بەجــێ بیڵ دێموکراتــی کوردســتانی ناچــار کــرد کــە کوردســتانی عێ
ئیــران. ڕێژیمــی شــا کەوتــە ترســەوە و هێزێکــی چەکــداری زۆری بــۆ لەنێــو بردنــی ئــەوان تەرخــان 
کــرد. کادر و ئەندامانــی حیــزب بێجگــە لــە دەســت کردنەوە و بەربەرەکانــێ کــردن هیــچ ڕێگایەکــی 
تریــان بــۆ نەمایــەوە. بــەم جــۆرە خەباتــی چەکدارانــە بەســەر هیندێــک لــە کادر و ئەندامانــی حیزبــی 
ــە ڕووی نەخشــەوە دانەندرابــوو و بەپێــی  ــە ل ــە الیــەن ڕیژیمــەوە ســەپێندرا. ئــەو ڕاپەڕین ئیمــەدا ل
لێکدانەوەیەکــی قووڵــی هەلومەرجــی کۆمــەڵ پێشــبینی نەکرابــوو. ڕووداوێــک بــوو کــە کارەســاتی 

ــە گــۆرێ. سیاســیی ڕۆژ هێنابووی
ئــەم ڕاپەڕینــە هــەژدە مانــگ بــەردەوام بــوو و تەئســیریکی زۆری کــردە ســەر کۆمەاڵنــی خەڵکــی 
کوردســتان ئیــران. زۆر هاوەڵــی بەنرخــی حیــزب وەک ســمایلی شــەریفزادە، مــەال ئاوارە، ســولەیمان 
ــەرە  ــە الپ ــک ل ــی ســاڵەکانی 1٣4٧-1٣4٦ یەکێ ــدا شــەهید کــران. ڕاپەڕین ــی تی ــاڵ موعینی و عەبدووڵ
زێرینەکانــی خەباتــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانە و جێگایەکــی تایبەتیــی لــە میــژووی حیزبــی 
ئیمــەدا هەیــە. ئــەم ڕاپەڕینــە لــە هەلومەرجیکــی ئەتــۆدا دەســتی پیکــرد کــە ســەرکەوتنی دژوار بــوو. 
لێکدانەوەیەکــی کورتــی هۆیەکانــی تێکشــکانی ئــەم ڕاپەڕینــە و هەروەهــا دەرســەکانی، هــەم بــۆ 

ڕوونکردنــەوەی میــژووی حیزبەکەمــان و هــەم بــۆ بەڕێوەبردنــی خەباتــی دواڕۆژ بەجێیــە.
راپەڕینــی ســاڵەکانی 4٧-4٦ تێــک شــکا، چونکــە هیــچ ڕێکخراوێکــی ڕێکوپێکی حیزبــی، ڕێکخراوێک 
کــە ئوســوولی حیزبــی تێــدا ڕەچــاو بکــری، بەڕێــوەی نەدەبــرد. ئــەو کادرانــەی کــە ســەرۆکایەتیی 
ڕاپەڕینەکەیــان بەدەســتەوە بــوو، ڕاســتە کــە کۆمیتەیەکــی شۆڕشــگێریان پێــک هینابــوو، بــەاڵم 
بەداخــەوە ئــەو کۆمیتەیــە جــاڕێ زۆر لــەوە دووڕ بــوو کــە شــکڵی ڕێکخراوێکی حیزبێکی شۆڕشــگێڕ 

بەخۆیــەوە بگــرێ.
ــات بەچاکــی  ــازی خەب ــەک کــە ڕیب ــوو، بەرنامەی ــی نەب ڕاپەڕینەکــە بەرنامەیەکــی سیاســیی ڕوون
دیــاری بــکا و کۆمەاڵنــی بەرینــی خەڵکــی کوردســتانی ئیــران بــۆ الی خــۆی ڕابکێشــێ. تەنیــا 
ئەوەنــدە کــە گەلــی کــورد دەیزانــی ئــەو ڕاپەڕینــە بــۆ ئەســتاندنی مافــی خــوراوی ئــەوە، بــەس 
نەبــوو. دیاریکردنــی بەرنامەیەکــی ڕوون کــە داخوازیــی هەمــوو توێژەکانــی کۆمەڵــی بــە وردی تێــدا 

گونجابــێ، ئەرکــی یەکەمــی هەمــوو جوواڵنەوەیەکــی ڕەســەنە.
ڕاپەڕینــی ســاڵی 4٧-4٦ لــە بــارەی سیاســی و عەســکەری و فەننییــەوە کادری زۆر کــەم بــوون. 
بەڕاســتیش بێجگــە لــە چەنــد هەوڵــی تێگەیشــتوو و فیــداکار، کادری ئەتــۆی نەبــوو کــە بتوانــێ 
ڕاپەڕینێکــی بەرینــی چەکــدار بەڕێــوە بــەری. بەداخــەوە ڕاپەڕینەکــە تاقیکردنــەوەی سیاســی و 
عەســەریی زۆر کــەم بــوو. ئــەم بێ ئەزموونییــە بــوو بەهــۆی زۆر هەڵــەی تاکتیکــی و بڕیــاری چەوتی 
ئەتــۆ کــە لــە تێکشــکانی جوواڵنــەوەدا کاریگــەر بــوو. دەتوانیــن تاکتیکــی دیفاعیــی جوواڵنــەوەی 



کۆنگرەی سێ

52

چەکــدار بــە نموونــە بێنیــن. ڕاپەڕینــی چەکــدار دەبــێ تێ بکۆشــێ هەمــوو کاتێــک ئیبتــکاری کــردەوەی 
بەدەســتەوە بــێ، لــە وەختــی پێویســتدا پەالمــار بــدا، زەربــە لــە دوژمــن بوەشــێنێ و نوختــەی زەعفــی 
ــە  ــاع ل ــاری دیف ــە ب ــا بکەوێت ــی چەکــدار ئەگــەر تەنی ــێ. ڕاپەڕین ــی نەدات ــەوە و ئەمان دوژمــن بدۆزێت

خــۆی و خۆپاراســتن، هەلومەرجــی تێکشــکانی خــۆی ئامــادە دەکا.
نموونــەی تــر بەرینتــر نەکردنــی جوواڵنــەوەی چەکــدار لــە چەنــد مەڵبەنــد و خــۆ کۆکردنــەوە لــە 
ــەوە  ــە دوژمــن دەدا کــە بەهاســانی هێــزی خــۆی کــۆ بکات ــگا ب ــەوەش ڕێ ــوو کــە ئ ــد ب یــەک مەڵبەن
و زەربــە بوەشــێنێ. بەرینترکردنــی مەیدانــی جوواڵنــەوە هێــزی دوژمــن پــەڕش و بــاڵو دەکا و 
ئیمکانــی مانــۆڕ بــۆ ڕاپەڕینــی چەکــدار پێــک دێنــی. لــە هــەژدە مانــگ دا ڕاپەڕیــن نەیتوانــی ناوچەیەکی 
ــی  ــدی بەڕێوەبردن ــە بنکــەی ئەساســیی خــۆی  و ناوەن ــکا ب ــێ کــە بی ــازاد و ڕزگارکــراو پێــک بێن ئ
ڕاپەڕیــن. هەروەهــا کزیــی بەڕێوەبەریــی خەباتــی چەکــدار لــەوەدا بــوو کــە پــاش ماوەیــەک هەمــوو 
هیــوای بــە وەرگرتنــی یارمەتــی لــە دەرەوە بــوو و ئەســڵی پشــت بەخــۆ و بــە هێــزی خۆبەســتنی 
ــێ  ــەوێ و بتوان ــە بی ــوو ک ــۆ نەب ــی دەرەوەی ئەت ــچ هێزێک ــەو سەردەمەشــدا هی ــوو. ل ــر کردب ــە بی ل

یارمەتییەکــی بەنرخــی ڕاپەڕینــی چەکــدار بــدا.
بەاڵم هیندێ هەلومەرجی عەینی و لە ئیرادەی بەڕێوەبەری بەدەریش لە تێکشکانی ڕاپەڕینەکەدا 
کاریگــەر بــوون. لــە وەختــی ڕاپەڕینــدا نــەک هــەر لــە کوردســتان بەڵکــوو لــە سەرتاســەری ئیــران 
هەلومەرجــی شــۆڕش ئامــادە نەبــوو. هــەر لەبــەر ئــەوە بــوو کــە پێوەندیــی ڕاپەڕیــن لەگــەڵ 
هێزەکانــی سەرانســەریی ئێــران لــە چوارچێوەیەکــی تەســک دەرنەچــوون و هێــزە نیشــتمانییەکانی 
ــەوە و ڕێژیمــی  ــا مای ــی تەنی ــە تاق ــە ب ــدەن. ڕاپەڕینەک ــە ب ــەم ڕاپەڕین ــی ئ ــی یارمەتی ــران نەیانتوان ئێ
شــا توانــی بەتونــدی لێــی بــداو  لەنێــوی بــەرێ. نەبوونــی پشــتی جەبهەیەکــی بەهێزیــش کــە بتوانــێ 
چــەک و شــتومەک بــە شۆڕشــگێڕان بگەیەنــێ، یەکێــک لــە هۆیەکانــی تێکشــکانی ڕاپەڕینــی 4٧-4٦ 
بــوو. بیجگــە لــەوە ســەرۆکایەتیی جوواڵنــەوەی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی عێراقیــش دوژمنایەتیــی 

ڕاپەڕینەکــەی دەکــرد.
بــەم جــۆرە تێکشــکانی ڕاپەڕینــی ســاڵەکانی 4٧-4٦ جاریکــی تــر هیندێــک ڕاســتیی ســەلماند. 
دەرکــەوت کــە بــێ تئیوریــی شۆڕشــگێڕ و بێ ئــەوەی ئــەو تێئورییــە لــە بەرنامەیەکــی ڕوونــی 
ــو  ــە نێ ــە بەرێت ــەم بەرنامەی ــێ ئ ــە بتوان ــێ ڕێکخراوێکــی شۆڕشــگێڕ ک ــری و ب ــە بک سیاســیدا گەاڵڵ

کۆمەاڵنــی خەڵــک و بیــکا بــە هێزێکــی مــادی، شــۆڕش ســەر ناکــەوێ.
ــەی گۆڕانێکــە  ــە، نوخت ــە. پڕۆســەیەکی پێویســتی مێژوویی ــە ڕێکــەوت نیی شــۆڕش ڕووداوێکــی ب
لــە پەرەئەســتاندنی کۆمەڵــدا. لەبــەر ئــەوە دەبــێ لــە هەمــوو بارێکــەوە ئامــادە بکــرێ. ڕاپەڕیــن کــە 
ــە  شــێوەیەکی تونــدی خ نواندنــی شۆڕشــە، دەبــێ پێــش دەســتپێکردن هەمــوو هەلومەرجــی بخرێت
بەرچــاو و بەتایبەتــی شــەرتەکانی زەینیــی بەباشــی ئامــادە بکرێن. بەبێ النیکەمــی ژمارەیەک کادری 
تێگەیشــتوو و پێگەیشــتوو بەگشــتی و لەوەختــی ڕاپەڕینــدا بەبــێ کادری سیاســی و عەســکەری بــە 

تایبەتــی، ســەرکەوتنی ڕاپەڕیــن دژوارە.
دیــارە پێوەنــدی گرتــن لەگــەڵ هێزەکانــی شۆڕشــگێڕی ژوورەوە و یەکیەتیــی بەکــردەوە لەگەڵیــان 
و هەروەهــا ڕاکێشــانی بیــروڕای گشــتی لــە ژوورەوە و دەرەوەی واڵت زۆر پێویســتە. ڕاپەڕینــی 
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4٧-4٦ هــەژدە مانــگ درێــژەی هەبــوو، بــەاڵم تەنانــەت پــاش تێکشکانیشــی لــە ئێــران و لــە دەرەوە 
کــەم کــەس دەیزانــی کارەســاتێکی ئــاوا گرینــگ لــە کوردســتانی ئێــران ڕووی داوە. هەروەهــا 
تاقیکردنــەوەی زۆر میللەتــان و میللەتــی کوردیــش دەری دەخــا کــە بــێ قایمکردنــی پشــتی جەبهــە، 
بــێ دابینکردنــی ڕێگایــەک کــە ڕاپەڕیــن بتوانــێ پێدوایســتییەکانی خــۆی بەتایبەتــی پێویســتیی 
ــێ.  ــە دەب ــگ و چەڵەم ــە و تووشــی تەن ــە تەنگان ــن دەکەوێت ــکا، ڕاپەڕی ــن ب ــەوێ ڕا  دابی لەشــکری ل
دیــارە دابینکردنــی ڕێــگا بــۆ دەرەوە ناتەبایــی لەگــەڵ پشــت بەخــۆ بەســتن نییــە، ئــەو دوو شــەرتە 

یەکتــر تــەواو دەکــەن.
ڕاپەڕینــی ســاڵی 4٧-4٦ لەگــەڵ ئــەوەش کــە زۆر دەوامــی نەکــرد و تێــک شــکا و زۆربــەی 
بەڕێوەبەرانــی گیانــی خۆیــان لــە ڕێــگای ڕزگاریــی گەلــی کــورد فیــدا کــرد، ئــەو ڕاستییەشــی جارێکــی 
ــی شــا  ــا چ ڕادەیــەک لــە ڕێژیم ــک لــە کوردســتان ت ــە کۆمەاڵنــی خەڵ تــر بەتــەواوی دەرخســت ک

ــن. ــزم دەزان ــە ئیمپریالی ــە ڕێژیمکــی زۆردار و ســەر ب ــە ب ــەو ڕێژیم ــەک ئ ــا چ ڕادەی ــزارن و ت بێ
لــە مــاوەی ئــەو هــەژدە مانگــەدا بەچاکــی ئیســبات بــوو کــە زۆرداریــی ڕێژیمــی شــا و بێزاریــی 
ــەک  ــۆ هەمــوو چەشــنە فیداکاریی ــردوون ب ــێ ک ــە وای ل ــەو ڕێژیم ــی خەڵکــی کوردســتان ل کۆمەاڵن
ئامادە بن و ئازایانە و قارەمانانە بەرەنگاری دوژمن دەبن. هەروەها ڕاپەڕینی 4٧-4٦ ڕاســتییەکی 
تریشــی جارێکــی تــر خســتە بــەر چــاوی شۆڕشــگێڕان و تەنانــەت هەمــوو گەلــی کــورد. دەرکــەوت 
کــە هێــزی ڕێژیــم زۆر لــەوەی کــە ئیدیعــا دەکا کەمتــرە. ئــەو خــاوەن دەســەاڵتە نییــە کــە دەیــەوێ 

لــە بەرچــاوی گەالنــی ئێرانــدا خــۆی بنوێنــێ.

کۆنفڕانسی دووهەم 
پــاش لێکدابڕانــی ئەندامــی بەڕێوبەریــی حیــزب و دوای کووژانــەوەی ڕاپەڕینــە چەکدارەکــەی 
ــەو هەمــوو کــوژران و  ســااڵنی 4٧-4٦ حیزبــی ئێمــە تووشــی وەزعێکــی شــپرزەتر بــوو. بێجگــە ل
ــی  ــدا ڕێکخراوەکان ــە نێوخــۆی واڵت ــا ل ــەک تەنی ــزب کــرا، ن ــی حی ــە ئەندامان ــە ل ــدە ک ــران و تەبعی گی
حیــزب لــە بــەر یــەک چــوون، بەڵکــوو لــە کوردســتانی عێراقیــش ئــەو کادر و ئەندامانــەی لــە 
دەربەدەریــدا دەژیــان پێوەندیــی تەشــکیالتییان لێــک پچــڕا و شــوێنەوارێک لــە ڕێکخــراوی حیزبــی 

نەمایــەوە.
پــاش هــەوڵ و تەقەالیەکــی زۆر هێندێــک لــە کادەرکانــی حیزبــی لــە کوردســتان عێــراق لــە 
2٦ی گەالوێــژی 1٣4٨دا کۆنفڕانســی دووهەمــی حیــزب بەســترا. ئــەو کۆنفرانســە هەرچەنــد لــە 
هەلومەرجــی بێدەرەتانییەکــی زۆردا پێــک هــات، بــەاڵم هێندێــک هەنــگاوی بەکەلکــی هەڵێنانــەوە. لــە 
نێوخــۆی حیزبــدا بــە نیســبەت ئــەو ئەنــدام و کادرانــەی حیــزب کــە لــە کوردســتانی عێــراق دەژیــان، 
یەکیەتیــی بیروبــاوەڕ و کردەوەیەکــی نیســبەتەن باشــی پێــک هێنــا و بەڕێوەبەرایەتییەکــی  هەڵبــژارد 
کــە بــۆ ژیاندنــەوەی ڕێکخــراوی حیزبــی لەنێــو ئەندامانــی دەربــەدەر و ئــاوارەی حیزبــدا هەوڵێکــی 

بەکەلکــی دا.
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 کۆنفڕانسی سێهەم 
پــاش دەرچوونــی بەیاننامــەی 11ی مارســی 19٧0 کــە مانــای ڕاگرتنــی شــەڕ و ســەرکەوتنی 
جوواڵنــەوەی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی عێــراق و هەمــوو هێــزە دێموکراتیەکانــی عێــراق بــوو، و 
هەروەهــا مافــە ڕەواکانــی گەلــی کــوردی بــە شــێوەی ئۆتۆنۆمــی لــە چوارچێــوی کۆمــاری عێراقــدا 
دیــاری دەکــرد، وەزعێکــی لەبــار بــۆ تیکۆشــانی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان پێــک هــات. بێجگــە 
لــەوە دوورکەوتنــەوەی عەبدوڵــال ئیســحاقی و الیەنگرانــی لــە ســەرۆکایەتیی حیــزب و گەڕانــەوەی 
هیندێــک بــرادەری دڵســۆز بــۆ نێــو بەڕێوەبەرایەتیــی حیــزب، ڕێــگای یەکگرتنــەوەی ڕێزەکانی حیزبی 
خــۆش کــرد. لەگــەڵ ئەوەشــدا زۆر تەنــگ و چەڵەمــە هاتنــە پیــش. ســەرۆکایەتی توانــی لــە مانگــی 
جۆزەڕدانــی 1٣٥0دا کۆنفڕانســی حیــزب بانــگ بــکا. زەمینــەی فیکــری و سیاســیی کۆنفڕانســی 
ــە  ــزب نووســرابوو و ل ــڕەوی حی ــەی بەرنامــە و پێ ــوو، گەاڵڵ ــادە بب ــا ڕادەیەکــی زۆر ئام ســێهەم ت
الیــەن ئەندامــان و کادرەکانــی حیزبــەوە باســی لەســەر کرابــوو. »کوردســتان«، ئۆرگانــی ناوەندیــی 
حیــزب چەنــد مانــگ بــوو بــە ڕێکوپێکــی دەردەچــوو و کاری تەشــکیالتیی ڕێکوپێــک بەرەبــەرە 
پــەرەی دەگــرت. کۆنفڕانــس بەتــەواوی ســەرکەوتوو بــوو. بەرنامــەی حیزبــی پەســند کــرد کــە بــۆ 
ماوەیــەک ســتراتیژی و ڕێبــازی حیــزب ڕوون دەکاتــەوە. بەرنامەیــەک کــە لەگــەڵ واقیعــی ژیانــی 
واڵتەکەمــان ڕێــک دەکــەوێ و داخوازەکانــی گەلــی کــوردی بــە کورتــی و ڕوونــی تێــدا کاکڵ کــراوە. 
ــی گەلــە و بــۆ  ــی کۆمەاڵن ــی ئاواتەکان ــی ئــەم بەرنامەیــە وەدیهاتن ــک کــە جێبەجــێ بوون بــە جۆرێ
خەبــات و تێکۆشــان هانیــان دەدا. ئــەم بەرنامەیــە پــاش لێکدانــەوەی قووڵــی وەزعــی کوردســتانی 
ئێــران، قۆناغــی خەباتــی ئیمــڕۆی گەالنــی ئێــران و هەلومەرجــی سیاســی و ئابــووری و کۆمەاڵیەتیــی 
ئێــران و هەروەهــا وەزعــی گشــتیی مەڵبەنــدی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و وەزعــی سیاســی نێــو 
دەوڵەتــان دانــدراوە. بەرنامــەی حیزبــی ئیمــە لەگــەڵ ئەوەشــدا کــە زانســتییە و لێکدانــەوەی قووڵــی 
کۆمەڵــی کوردســتانی ئێرانــی تێدایــە، بــە زمانێکــی ســادەی ئەتــۆ نووســراوە کــە هیندێــک گیروگرفتــی 
زۆر ئاڵــۆزی سیاســی و ئابــووری و کۆمەاڵیەتیــی بــە شــێوەیەکی ڕوون کــە هەمــوو کــەس بتوانــێ 
وەری بگــرێ، هیناوەتــە گــۆڕی. هەروەهــا پێــڕەوی حیزبــی ئیمــە کــە لــە کۆنفڕانســدا پەســند کــرا، 
پێــڕەوی حیزبێکــی دێموکراتییــە کــە ئوســوولی هەڵســووڕانی کاروبــاری نــاوەوەی حیــزب دیــاری 
دەکا. لــە هەلومەرجــی نهێنیــی ئێســتادا ئەوەنــدی کــە زیــان لــە جوواڵنــەوەی یەکگرتنــی ڕیزەکانــی 
حیــزب نــەدا ڕێــگا بــە دێموکراســی لــە نــاوەوەی حیزبــدا دراوە. نوێنەڕانــی کۆنگــرە بــاش دەزانــن کــە 

ئــەو ئوســوولە بەکــردەوەش هــەر جیێبەجــێ بــووە.
کۆنفڕانســی ســێهەم کۆمیتــەی ناوەندەیــی نوێــی حیزبــی هەڵبــژارد و بــەم جــۆرە پــاش چەنــد 

ســااڵن ئۆرگانەکانــی حیزبــی شــێوەی قانوونــی و ئوســوولییان بەخــۆوە گــرت.
بێگومــان کۆنفڕانســی ســێهەم لــە میــژووی حیزبــی ئێمــەدا نوختەیەکــی گــۆڕان بــوو و چەنــد 
ــە هەمــوو شــتێک دوایــی بــە چەنــد دەســتەیی و ســەر  ئەرکــی زۆر گرینگــی جێبەجــێ کــرد. بــەر ل
لێشــێواوی لــە نــاوەوەی حیزبــدا هێنــا و ڕێکخراوێکــی یەکپارچــەی حیزبــی ئەوتــۆی پێــک هێنــا کــە 
ئەمــڕۆ دوو ســاڵ پــاش لــە کۆنفڕانــس لــە کوردســتانی ئێــران و لــە دەرەوەی حیزبــی ئێمــە لــە الیــەن 

ڕێکخراوەکانــی نیشــتمانی و دێموکراتیــەوە بــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ناســراوە.
پاش کۆنفڕانسی سێهەم تێکۆشانی کۆمیتەی ناوەندی هاتە سەر چوار مەسەلەی ئەساسی:

1- یەکخســتنی ڕیزەکانــی حیزبــی لــە بــاری فیکــری و سیاســییەوە لەســەر ئەساســی بەرنامــەی 
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حیــزب.
2- دامەزراندنەوەی ئوسوولی حیزبی یانی تەتبیقی پێڕەو لە هەموو ئۆرگانەکانی حیزبیدا.

٣- هەوڵــدان بــۆ بووژاندەنــەوی ڕێکخراوەکانــی حیزبــی و پێکهێنانــی تەشــکیالتێکی شۆڕشــگێڕ کــە 
بتوانــێ بەرامبــەر بــە ســازمانی ئەمنییــەت خــۆ بپارێــزێ و ببــێ بە ڕێنوێنی خەباتــی کۆمەاڵنی خەڵکی 
کوردســتان دژی ڕێژیمــی شــا بــۆ وەدیهێنانــی دروشــمی ئەســڵیی حیزبەکەمــان کــە دێموکراســی بــۆ 

ئێــران و خودموختــاری بــۆ کوردســتانی ئێرانە.
4- ناســاندنی حیــزب لــە ئیــران و لــە دەرەوە و دامەزراندنــی پێوەندیــی دۆســتایەتی لەگــەڵ 

پێشــکەوتووەکان. نیشــتمانی و  ڕێکخــراو و حیزبــە 
ــە جێبەجێ کردنــی ئەرکــی یەکخســتنی فیکــری و سیاســیی  دەتوانیــن بڵێیــن کۆمیتــەی ناوەنــدی ل
ئەندامانــی حیزبــدا ســەرکەوتوە. کۆمیتــەی ناوەنــدی هــەم لــە ڕێگــەی ڕۆژنامــەی کوردســتان و 
نامیلکــەی »تێکۆشــەر« و باڵوکردنــەوەی کتێبــەوە و هــەم بــە ڕوونکردنــەوەی ڕاســتەوخۆی کادر 
ــە کالســی کادردا هــەم ئەرکــەی جێبەجــێ  ــە تایبەتــی ل ــدا و چ ب ــە کۆبوونەوەکان و ئەندامــەکان چ ل
کــردوە. لەســەر کالســی کادر دەتوانیــن بڵێیــن لەگــەڵ ئــەوەدا کــە ئیمکاناتــی ئێمــە کــەم بــووە، بــەاڵم 
هیــچ برادەرێکــی حیزبــی کــە هەلومەرجــی بەشــداربوونی تێــدا بــووە لــە کالســی کادر بێبــەش 

نەکــراوە.
بــاوەڕی حیزبــدا ڕۆژنامــەی »کوردســتان« وەک ئۆرگانــی  لــە باڵوکردنــەوی بیــر و  دیــارە 
ناوەندیــی حیــزب جێگایەکــی تایبەتــی هەیــە. تــا ئیســتا 2٨ ژمــارەی »کوردســتان« درچــووە، ئــەوە 
زیاتــر لــە دوو ســاڵ و نیــوە »کوردســتان« بــە ڕیکوپیکــی بــاڵو دەبێتــەوە. جاروبــار هێندێــک 
کەنــد و کۆســپی چــاپ و هیتــر دەرچوونــی ڕۆژنامەکەیــان وەدەرەنــگ خســتوە. بــەاڵم خوێنەرانــی 
»کوردســتان« چ لە ئیران و چ لە دەرەوە زۆر چاوەڕوانی نەبوون و هەر گەیشــتووەتە دەســتیان. 
»کوردســتان« نــەک هــەر بیروبــاوەڕی حیزبــی بــاڵو کردۆتــەوە، بەڵکــوو نەخشــی ڕێکخستنیشــی 
بــۆ  باڵوکردنــەوەی »کوردســتان«ەوە  یەکەمــی  لــە ڕۆژی  هــەر  ناوەنــدی  هەبــووە. کۆمیتــەی 
ــی کــورد  ــە خەباتــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و گەل ــران ل ــی ئێ ــی هەمــوو گەالن ئاگادارکردن
لــە کوردســتانی ئێــران، لــەو بڕوایــەدا بــوو کــە »کوردســتان« دەبــی پاشــکۆیەکی فارسیشــی هەبــێ. 
لــە ژمــارەی یــازدەوە ئــەم ئەرکــەش جێبەجــێ کــرا و لــەو وەختــەوە پاشــکۆی فارســیی ڕۆژنامــەی 
کوردســتانیش بــە ڕێکوپێکــی بــاڵو دەکرێتــەوە. بــە شــانازییەوە دەبــی بڵێیــن کــە »کوردســتان« بــە 
پایــەی بــەرزی سیاســی و خەباتــی ئوســوولی موســبەتی هەمــوو الیــی خۆیــەوە جێگایەکــی تایبەتــی 
لەنێــو ڕۆژنامەکانــی دژی ڕێژیــم ئێــران و لــە نــاو چاپەمەنیــی کوردیــدا پەیــدا کــردوە. ئــەوەش بڵێیــن 
ــێ  ــە و بەب ــەرزی هەی ــی کوردیشــەوە جێگایەکــی ب ــە زمان ــاری خزمــەت ب ــە ب کــە »کوردســتان« ل
لەخۆبایــی بــوون دەتوانیــن بڵێیــن یەکێــک لــە باشــترین ڕۆژنامەکانــی کوردییــە. دیارە »کوردســتان« 
کــەم و کورتیشــی زۆرە بەتایبەتــی لــە دوو نوختــەی ئەساســی دەبــی دەســتەی نووســەران زیاتــر 
هــەوڵ بــدا: یەکــەم دەنگوباســی واڵت زیاتــر بــاڵو بکاتــەوە و زیاتــر دەردی دڵــی کۆمەاڵنــی خەڵکــی 
کوردســتان بخاتــە بــەر چــاوی خوێنــەران و لێیــان نیزیکتــر بێتــەوە. دووهــەم، ژمــارەی نووســەرانی 
خــۆی زیاتــر بــکا و وانەبــێ زیاتــر نووســراوەکان هەرهــی دەســتەی نوســەران بــن. دەبــێ ئەندامــان 
و کادرەکان و تەنانــەت الیەنگرانــی حیزبیــش لــە بەرزترکردنــی پایــەی ڕۆژنامەکــە، لــە نیزیکتــر 
کردنــەوەی لــە کۆمەاڵنــی خەڵــک و جالیبتــر کردنــی الپەڕەکانیــدا بەجۆڕێــک کــە کۆمەاڵنــی خەڵــک 
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زیاتــر بــۆ الی خــۆی ڕابکێشــێ، زیاتــر لــە جــاران بەشــداری بکــەن.
هێنانەدیــی ئەرکــی دووهــەم یانــی دامەزرانــەوەی ئوســوولی حیزبــی  و تەتبیقــی پێــڕەو لــە هەمــوو 
ــێ ســەرەوبەرەیی، بێ دیســیپلینی و  ــد ســاڵ ب ــوو. چەن ــی هاســان نەب ــدا کارێک ــی حیزبی ئۆرگانەکان
ــە  ــە ب ــوو ک ــار هێناب ــی وا ب ــی حیزب ــە ئەندامان ــەس ل ــی زۆر ک ــە ئوســوولی حیزب ــەوە ل دوورکەوتن
ــە ئوســوولی حیزبــی  خەیاڵــی خۆیــان حیزبایەتیــان دەکــرد، بــەاڵم ئــەو بەقســە حیزبایەتییــە زۆر ل
ــی  ــی حیزب ــوو ئۆرگانەکان ــە هەم ــەوە ک ــە ل ــە بریتیی ــوو ک ــی دوور ب ــە ســانتریالیزمی دێموکرات و ل
هەڵدەبژێردرێــن. ئەنــدام پەیــڕەوی ڕێکخــراوە و کەمایەتــی پەیــڕەوی زۆربــەی ئەندامانــە لەنێــو 
حیزبــدا، بــۆ هەمــوو ئەندامانــی حیزبــی بەبــێ جیــاواز یــەک دیســیپلین هەیــە و باســکردن و بڕیــاردان 
دەســتە جەمعییــە، بڕیــاری ئۆرگانەکانــی ســەروو لــە الیــەن ئۆرگانەکانــی خــواروو دەبــێ جێبەجــێ 
بکــرێ. کومیتــەی ناوەنــدی هــەم لــە نێوخــۆی و هــەم لەنێــو هەمــوو حیزبــدا بــۆ تەتبیقــی ئــەو 
ئەســاڵنە تێکۆشــاوە، بــەاڵم تەبیعییــە کــە ئوســوول بــە ســاڵ و دوو ســاڵ دانامەزرێتــەوە، ئەوەیــش 
بەتایبەتــی ئەگــەر ماوەیەکــی درێــژ وەالنرابــێ. لەگــەڵ ئەوەشــدا ئــەو ئەســاڵنە بەگشــتی ئێســتا لــە 

ــدا تاڕادەیەکــی زۆر جێگیربــوون و بــە کاری شــێلگیر دەکــرێ کــە بەتــەواوی جێگیــر بــن. حیزب
ــد بناخــەی تەشــکیالتی  ــە هەمــوو ئەرکــەکان گرانتــر بــوو. هەرچەن وەدیهێنانــی ئەرکــی ســێهەم ل
نوێــی حیــزب دامــەزراوە، بــەاڵم جــارێ دووریــن لــەوەی کــە بتوانیــن بڵێیــن ڕێکخراوەکانــی حیــزب 
بووژاونەتــەوە. بــە ڕاســتیش ئــەم کارە کارێکــی ورد و درێژخایەنــە. کاتێکــی زۆر و تێکۆشــانی 
ڕێکوپێکــی دەوێ و لــە هەمــووان گرینگتــر ژیــری و زیرەکــی و تێگەیشــتن و تەجرووبــە بەکارهێنــان 
وپێی پاڵن ڕۆیشتنی دەوێ. تاقیکردنەوە نیشان  دەدا کە شێوەی دامەزراندنی ڕێکخراوی هەستەیی 
باشــترین شــێوەیەکە لەگــەڵ هەلومەرجــی ئێســتای خەباتــی ئیمــە ڕێــک  دەکــەوێ. شــەهیدبوونی 
هاوڕێــی بەنــرخ »قــادر وێــردی«، ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەنــدی جارێکتتــر ئــەو ڕاســتییەی دەرخســت 

کــە نابــێ دوژمــن بــە چــووک و نــەزان دابنێیــن.
ــە تێکۆشــانی  ــێ ل ــێ و دەب ــێ بن ــر پ ــی کاری لەژێ ــێ ئوســوولی نهێن ــی ناب ــچ بەرپرســێکی حیزب هی
ــدی  ــە پێــش. ئەرکــی ئەساســیی کۆمیتــەی ناوەن ــر لەجــاران بچێت ــر و زۆر وریات ــدا زۆر وردت خۆی

ــێ. ــە سەرانســەری کوردســتاندا ب ــی ل ــەوەی تەشــکیالتی حیزب ــێ بووژاندن ــاش کۆنگــرە دەب پ
لــە بەجــێ گەیاندنــی ئەرکــی چــوارەم کــە ناســاندنی حیــزب لــە ئێــران و لــە دەرەوە و دامەزراندنــی 
پێوەندیــی دۆســتایەتی لەگــەڵ ڕێکخــراو و حیزبــە نیشــتمانی و پێشــکەوتووکان بــوو، کۆمیتــەی 
ناوەنــدی ســەرکەوتنی زۆر بــووە. بەرنامــەی ئێمــە بــە زمانەکانــی فارســی و عەڕەبــی و ئینگلیــزی 
وەرگێــڕاوە و چــاپ بــووە و بــۆ دەیــان ڕێکخــراوی پێشــکەوتووی ئێــران و دەرەوە نێــردراوە. لەگــەڵ 
هێندێــک لــە حیزبــە سیاســیەکان پێوەنــدی ڕاســتەوخۆمان دامەزرانــدوە. نوێنــەری حیزبــی ئێمــە 
ــدی لەگــەڵ  ــۆ پێوەن ــدی ب ــەی ناوەن ــووە. کومیت ــدا بەشــدار ب ــە هێندێــک کۆنفڕانســی نێونەتەوایەتی ل

ــی و دەرەوە هەوڵێکــی زۆری داوە. ــی ئێران ڕێکخراوەکان
حیزبیشــدا  چاپەمەنیــی  لــە  زۆرجــار  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی  ناوەندیــی  کۆمیتــەی 
ڕایگەیانــدوە کــە هێــزی ڕێژیمــی شــا لــە نەبوونــی یەکگرتــن و یەکیەتیــی بەکــردەوە لــە نێــو هەمــوو 
ــەی  ــووە کومیت ــدا ب ــە ئیمکانی ــدەی ل ــات دەکــەن. ئەوەن ــە دژی ڕێژیمــی شــا خەب ــە ک ــەو هێزانەدای ئ
ــی داوە.  ــران هەوڵ ــزب و ڕێکخــراوە نیشــتمانییەکانی ئێ ــک خســتنەوەی حی ــک نیزی ــۆ لێ ــدی ب ناوەن
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ــە  ــوو ل ــد بەندێکــی ئەساســیی وەک بەرنامــەی جەبهــەی یەکگرت ــک چەن ــە حیزبێ ــەت وەک تاق تەنان
ڕۆژنامــەی »کوردســتان«دا بــاڵو کردۆتــەوە. ئێمــە ئێســتاش هــەر لــەو باوەڕەدایــن کــە ڕێکخــراوە 
نیشــتمانییەکانی ئێرانــی دەبــێ لەســەر النــی کەمــی بەرنامــە ڕێــک کــەون. هەتــا هەریــەک لــەوان بــە 
ــات دەکا ســەرکەوتن ئەگــەر محــاڵ نەبــێ زۆر دوژوارە. دوژمــن هەمــوو هێــزی خــۆی  ــا خەب تەنی
کــۆ کردۆتــەوە بــە کەلکوەرگرتــن لــە هەمــوو ئیمکاناتــی دەرەوە کــە پشــتیوانی ئیمپریالیســتەکان و 
ئیمکاناتــی ژوورەوە کــە هەمــوو دەزگای ڕێژیمــی پۆلیســی و پشــتیوانی توێــژە کۆنەپەرســتەکانی 
کۆمەڵــی ئێرانــە، هاتۆتــە مەیدانــی بەربەرەکانییــەوە. ئەگــەر هێــزە نیشــتمانییەکان ڕیــک  نەکــەون 
و یەکیەتیــی کــردەوە لــە نێویانــدا پێــک نەیــە، مەترســیی زەربەخواردنیــان زیاتــرە و ئیمکانــی 
ســەرکەوتنیان کەمتــرە. بــەاڵم ڕێککەوتنــی هیــزە نیشــتمانییەکانی ئێــران پــاش چەندیــن ســاڵ لیــک 
دوورکەوتنــەوە و دژی یەکتــر جوواڵنــەوە، وا هاســان نییــە. بۆیــە دەبــێ کومیتــەی ناوەنــدی هــەوڵ 
و تەقەلــالی خــۆی بــۆ نیزیک کردنــەوەی ڕێکخراوەکانــی نیشــتمانیی ئیــران و پێکهێنانــی یەکیەتیــی 

ــدا. ــا ڕادەی دامەزرانــی بەرەیەکــی بەرینــی نیشــتمانی درێــژە پێب ــدا ت ــە نێــو ئەوان ل
و  ســەرنج  و  بناســێنێ  واڵت  دەرەوەی  لــە  ئێمــە  حیزبــی  داوە  هەوڵــی  ناوەنــدی  کومیتــەی 
خۆشەویســتی گەالنــی جیهــان بــۆ الی خەباتــی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێــران ڕابکێشــێ. 
ــە مێژوویــی 2٨ ســاڵەی خۆیــدا هەرگیــز ئــەو هەمــوو پێوەندییــەی  دەتوانیــن بڵێیــن حیزبــی ئێمــە ل
ــارەوە  ــەم ب ــێ ل ــەاڵم دیســانەکە دەب ــە بناســێنێ. ب ــەو ڕادەی ــا ئ ــووە و نەشــیتوانیوە خــۆی هەت نەب
ــاوەڕی حیزبــی ئێمــە و هەروەهــا خەباتــی  ــر و ب ــە هــەر چەشــنێک کــە بی ــر بکــرێ، ب کارێکــی زیات

ڕەوای گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێــران بــە ڕێکو پێکــی بناســێندرێ.

٤- هەلومەرجی ئێستای تێکۆشانی حیزب 

الف_ وەزعی نێونەتەوایەتی 
لــە کۆنگــرەی یەکەمــی حیزبــەوە هەتــا ئێســتا ســیمای سیاســیی نێونەتەوایەتــی جیهــان بەتــەواوی 
گــۆڕاوە. ســەردەمی ئێمــە، ســەردەمی کزبوونــی ئیمپریالیــزم، ســەردەمی بەیەکجــاری لەنێوچوونــی 
ئیستعمار و ڕزگاربوونی نەتەوە زۆرلێکراوەکان و سەردەمی پێشکەوتنی هێزەکانی سۆسیالیستی 
و دێموکراتــی و دژی ئیمپریالیســتییە. لــە مــاوەی 2٨ ســاڵ کــە لــە شــەڕی دووهەمــی جیهانــی 
ــی  ــوە. ژمــارەی ئەندامان ــا ســەربەخۆییان وەرگرت ــە ئاســیا و ئافریق ــەوە ل ــان نەت ــە دەی ــوە، ب تێپەڕی
کۆمەڵــی نەتــەوە یەکگرتــوەکان کــە لــە ٥0 کەمتــر بــووە، گەیشــتۆتە 1٣٧ دەوڵــەت. بێجگــە لــە هینــدێ 

ناوچــەی ئەفریقــا واڵتــی موســتەعمەرەی گرینــگ لــە سەرانســەری جیهانــدا نەمــاوە.
نفــووزی واڵتــە ئیمپریالیســتەکان لــە جیهانــدا ڕۆژ بــە ڕۆژ کزتــر دەبــێ. ئینگیلســتان و فەڕانســە 
و ژاپــۆن و ئیتالیــا و هولەنــد بەگشــتی موســتەعمەرەکانیان لەدەســت داوە و نفووزیــان کــەم 
بۆتــەوە. نفــووزی ئیمپریالیزمــی ئەمریــکاش کــە لــە پــاش شــەڕی دووهەمــی جیهانــی بــوو بــە واڵتــی 
ئیمپریالیســتیی هــەرە بەهێــز و هــەرە دەســەاڵتدار، ڕۆژ بــە ڕۆژ کزتــر دەبــێ. ســەرکەوتنی گەلــی 
کووبــا کــە ئێســتا خەریکــی دروســتکردنی کۆمەڵێکــی سۆسیالیســتیە، ئەمریــکای التینیشــی خســتۆتە 
جوواڵنەوەکــی نەدیتــراو کــە هەتــا چەنــد ســاڵ لەمەوبەر ناوچەی هــەرە باوەڕپێکــراوی ئیمپریالیزمی 
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ئەمریــکا بــوو. ڕووداوەکانــی شــیلی و ئاڕژانتیــن و واڵتانــی دیکــە ئەمریــکای التیــن نیشــان دەدەن 
کــە ئەمریــکا ئیتــر لــە توانایــدا نییــە بەرگــری لــە خەباتــی شۆڕشــگێڕانە و ڕزگاریخوازانــەی گەالنــی 
ئەمریــکای التیــن بــکا. لــە ڕاســتیدا کارەســاتی ڕزگاری لــە ژێردەســتیی ئیســتعمار لــە زۆر واڵتانــی 
جیهانــدا گۆڕانــی قووڵــی کۆمەاڵیەتیــی  دەگــەڵ بــووە. چینــە زۆردار و کۆنەپەرســتەکانی ســەر 
بــە ئیمپریالیــزم کــە لەســەر کاربــوون، دەســەاڵتی سیاســی و ئابوورییــان لەدەســت  داوە و هێــزی 
کۆمەاڵیەتیــی ئەوتــۆ ئازادیــی کردەوەیــان وەدەســت هێنــاوە کــە دەیانــەوێ و ئیمکانیشــیان بــۆ پێــک  
هاتــوە کــە بتوانــن کۆمەڵێکــی پێشــکەوتووتر دروســت بکــەن، کۆمەڵێــک کــە وەاڵمــدەری داخوازەکانی 

ئادەمیــزادی بەشــی ســێهەمی چەرخــی بیســتەم بــێ.
بــەاڵم جیــاوازی لەنێــو ئــەو واڵتانــەی کــە لــە بــاری ئابوورییــەوە پێــش کەوتــوون و واڵتانــی 
پەرەئەســتێن یــەک جــار زۆرە. لــە حاڵێکــدا کــە ســەدان میلیــۆن کــەس لــە ئاســیا و ئەفریقــا و 
ئەمریــکای التیــن لــە پێداویســتیی ســەرەتایی بیێبەشــن، لــە هێنــدێ واڵتــان پایــەی ژیانــی زۆربــەی 
دانیشــتووان بــەرزە و شــتوومەک بــە لێشــاو دەکەێنــەوە دەســت کۆمەاڵنــی خەڵــک. لــە سیاســەتی 
ئێســتای واڵتەکانــی ســەرمایەداری لــە ئورووپــا و ئەمریــکادا هیــچ دیارەدەیەکــی بەرچــاوی ئەوتــۆ 
نابینــرێ کــە نیشــانەی گۆڕانــی ئــەم وەزعــە بــێ. بــە پێچەوانــە میللەتــە هــەژارەکان هــەر دە هــەژاری 
و کوێرەوەریــدا دەژیــن و میللەتــە پێشــکەوتووەکان ڕۆژ بــە ڕۆژ دەوڵەمەندتــر دەبــن. بەڕاســتیش 
ــە  ــەن و ل ــگ پیاســە دەک ــە مان ــی ل ــەوە نوێنەران ــە الیەک ــە ل ــی بەشــەرییەتە ک ــدی و بەدبەختی تڕاژی
الیەکــی تــرەوە چەنــد ســەد میلیــۆن کــەس لــە سەرانســەری دنیــا تێــر نــان  ناخــۆن و تەنانــەت ڕاســت 

ــە برســانیش دەمــرن. و ڕەوان ل
دەگــەڵ ئــەوە، نەتــەوە زۆرلێکراوەکانــی پێشــوو بــەرە بــەرە تەئســیریان لــە داڕشــتنی سیاســەتی 
جیهانیــدا زیاتــر دەبــێ. ئێســتا بەرەیەکــی زۆر بەریــن لــە واڵتەکانــی سۆسیالیســتی و دێموکــرات، لــەو 
واڵتانــەی کــە ســەربەخۆییان وەرگرتــوە، لــە نەتەوەکانــی ئــەو واڵتانــە کــە بــۆ سەربەســتیی خۆیــان 
ــی ئیمپریالیســتی  ــی واڵتەکان ــە دژی سیاســەتی زۆرداری ــەم بەرەی ــوە. ئ ــک  هات ــەن، پی ــات دەک خەب
بەرەبەرەکانــی دەکا، چونکــە بیــروڕای گشــتیی هەمــوو واڵتانــی دەگەڵــە بۆتــە هێزێکــی گرینگــی 
تەنانــەت  و  زۆرلێکــراوەکان  نەتــەوە  کــە  پێــک  هاتــوە  ئەوتــۆ  وەزعێکــی  جیهانــی.  سیاســەتی 
نەتــەوە بچووکەکانیــش پشت ئەســتوور بــە هێــزی خۆیــان بتوانــن لــە هاودەردیــی ئــەم بــەرە دژی 
ــی  ــن. ســەرکەوتنی گەل ــان وەدەســت بهێن ــی خۆی ــە ڕەواکان ــک وەربگــرن و ماف ئیمپریالیســتییە کەل
ویتنــام بەســەر ئیمپریالیزمــی ئەمریــکا، بەهێزتریــن و هارتریــن هێــزی زۆرداردا پــاش چەندیــن 
ســاڵ شــەڕ، نموونەیەکــی تروســکەداری هێــزی گەالنــی جیهانــە. ئــەم ســەرکەوتنە جارێکی تــر ئــەو 
ڕاســتییە مێژووییــەی ســەلماند کــە ئەگەرگەلێــک  بــا بچووکیــش بــێ، بەدڵــەوە و فیداکارانــە بــۆ 
وەدەســتهێنانی ســەربەخۆیی راپــەڕێ و پشــتیوانیی هێــزە پێشــکەوتووەکانی جیهــان بــۆ الی خــۆی 
ڕابکێشــێ، هیــچ هێزێــک لــە وزەیــدا نییــە بیشــکێنێ. ئــەوە بــۆ هەمــوو گەالنــی زۆرلیکــراو و بــۆ گەلــی 

ــش دەرســێکی زۆر بەنرخــە. کوردی
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت لە ماوەی پاش شــەڕی دووهەمی جیهانیدا تووشــی گۆڕانێکی هەمووالیی 
ــە  ــەرز. واڵت ــە گەیشــتۆتە پلەیەکــی زۆر ب ــەم ناوچەی ــی ئ ــی دژی ئیمپریالیســتی گەالن ــووە. خەبات ب
عەڕەبەکانــی ژێردەســت ســەربەخۆییان وەدەســت هێنــاوە، پەیمانــی بەغــداد کــە ســاڵی 19٥٥ لەنێــو 
واڵتەکانــی ئیمپریالیســتی و کۆنەپەرســتیی ئــەم ناوچەیــەدا بەســترابوو، بــە ســەرکەوتنی شۆڕشــی 
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14ی تەمــووزی ســاڵی 19٥٨ ی گەالنــی عێــراق هەڵوەشــا و پاشــماوەکەی کــە پەیمانــی ســەنتۆیە، 
پــاش لێک پچرانــی پاکســتان و پێکهاتنــی کۆمــاری بەنگاڵدیــش بێ ســوود بــووە و بێ تەئســیر بوونــی 
خــۆی نیشــان داوە. زۆر لــە واڵتانــی مەڵبەنــد لــە میســرەوە بگــرە تــا عێــراق و ئەفغانســتان لەژێــر 
دەســەاڵتی ڕێژیمــی پاشــایەتی ڕزگارکــراون. دیــارە واڵتــە ئیمپریالیســتەکان بەتایبەتــی ئیمپریالیزمــی 
ئەمریــکا کــە پــاش شــەڕی دووهەمــی جیهانــی ئینگیلســتانی وەپــاش خــۆی  داوە، دەســتی لــە قازانــج 
و نفــووزی خــۆی هەڵنەگرتــوە. تەنیــا ئەوەیــە کــە ئامانجیــان گــۆڕاوە. لــە ســاڵەکانی پــاش شــەڕی 
دووهەمــی جیهانیــدا ئامانجــە ســراتیژییەکانی واڵتەکانــی ئیمپریالیســتی بەتایبەتــی ئەمریــکا کــە 
سیاســەتی شەڕهەاڵیســێەڕانەیان هەبــوو و دەیانەویســت گەمــارۆی یەکیەتیــی ســۆڤییەت بــدەن، 
ــی  ــەوە کــە درواســێی یەکیەتی ــەر ئ ــە لەب ــە تورکی ــوون. بۆی ــر ب ــان گرنگت ــی ئابووریی ــە قازانجەکان ل
ســۆڤییەت بــوو و ڕیــگای دامەزراندنــی بنکــەی نیزامیــی بــە ئەمریــکا دابــوو، لــە پاڵنــی ســتراتیژیی 
ــارەی  ــە ژم ــەوە ک ــەر ئ ــوو پاکســتان لەب ــدا ب ــەی یەکەم ــە پل ــی نێوەڕاســت ل ــە ڕۆژهەاڵت ــکا ل ئەمری
دانیشــتووانی خــۆی لــە ســەد میلیــۆن  دەدا و بــە ئاڵقــەی پێوەندیــی نێوانــی پەیمانــی ســیتو و 
پەیمانــی بەغــداد داندرابــوو و وەزنەیــەک بــوو بــۆ بەڕێوەبردنــی سیاســەتی ئیمپریالیزمــی ئەمریــکا، 
ــە  ــە ســتراتیژیی ئەمریــکادا بــۆ دیــاری کرابــوو. ئیســتاش ئەمریــکا دەیــەوێ ل جێگایەکــی تایبەتــی ل
ــە دووبەشــی  ــەوە ک ــەر ئ ــرێ. لەب ــک وەربگ ــی هێندوســتان کەل پاکســتان دژی سیاســەتی بێ الیەنی
ــردەوە  ــە ک ــات و پاکســتان ب ــک  ه ــش پێ ــی ســەربەخۆی بەنگاڵدی ــک پچــڕان و دەوڵەت پاکســتان لێ
لەبــاری جوغرافیاییــەوە پێوەنــدی لەگــەڵ پەیمانــی ســیتۆ نەمــا، نرخــی پاکســتان لــە بەرچــاوی 
ئیمپریالیســتەکان هاتــە خــوارێ. بــە دۆزینــەوەی چەکــی ئیســتراتیژیکی و مووشــەکیی ئەنگیــوە 
و دوورهاوێــژ، بنکــە نیزامییــەکان ئەهمییەتــی جارانیــان نەمــاوە. بــەم جــۆرە تورکیــە ئیتــر بــە 
یاریــدەدەری هــەرە گرینگــی ئیمپریالیزمــی ئەمریــکا لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت حیســاب ناکــرێ و 

ــە هێــزی زەربەوەشــاندن ناژمێــردرێ. ئەڕتەشــی تورکیــەش ئێســتا ب
زەخیــرەی نەوتــی ئەمریــکا بــەرەو تەواوبــوون دەڕوا. وادێتــە بــەر چــاو کــە تــا ئاخــری ســەدەی 
بیســتەمیش هیــچ ســەرچاوەیەکی تــری ئینیرژیــی نییــە کــە بتوانــێ جیــگای نــەوت و گاز بگرێتــەوە 
و بەقــەدەر ئەوانیــش ئیقتیســادی بــێ. بەپێــی حیســابی پســپۆڕان لــە ســاڵی 19٨٥ واتــە دوازدە 
ــە  ــەوت ل ــۆن ن ــۆن ت ــێ کــە 2٥00 میلی ــەوە دەب ــۆن پێویســتیان ب ــا و ژاپ ــکا و ئوروپ ســاڵی تر ئەمری
ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتەوە واریــد بکــەن کــە لەمانــە ئەمریــکا بەتەنــێ پێداویســتیی بــە 1000 

میلیــۆن تــۆن دەبــێ.
ئێــران وەک دەوڵەتێــک کــە لــە بــاری جوغرافیاییــەوە بــە ســەر مەڵبەنــدی پــڕ لــە نەوەتــی خەلیجــدا 
ــی  ــوون و نەبوون ــە ب ــدا دەســەاڵتدراوە ک ــە و ڕێژیمیکــی کۆنەپەرســتی وەک ڕیژیمــی شــای تێ زاڵ
خــۆی بــە قازانجــی ئیمپریالیزمــەوە بەســتوە، باشــترین یاریــدەدەری ئیمپریالیزمــی ئەمریــکا لــە 
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتە، بێ ئابــڕوو بوونــی ئیمپریالیــزم لــە بــەر چــاوی گەالنــی واڵتــە عەڕەبیــەکان 
بــە چەشــنێک کــە حکوومەتــە کۆنەپەرســتەکانی عەڕەبیــش ناوێــرن بەئاشــکرا بەســتراوەیی خۆیــان 
بــە ئیمپریالیــزم نیشــان بــدەن لــە الیــەک و، ئامادەبوونــی ڕێژیمــی شــا بــۆ جێبەجێ کردنــی پاڵنەکانــی 
ئیمپریالیــزم بــە تایبەتــی ئیمپریالیزمــی ئەمریــکا لــە الیەکــی تــر، هەروەهــا ئیمکانــی ئابــووری و 
ــان لــێ کــردوە کــە ببــێ بــە بنکــەی هەرەگــەوەری سیاســی و  جوغرافیایــی و ئینســانیی ئیــران وای
عەســکەریی ئیمپریالیزمــی جیهانــی لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و ئاســیای نێوەڕاســتدا. بــەم جــۆرە 
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ئیــران لــە ســتراتیژیی ئیمپریالیزمــی ئەمریــکا دا لــە تورکیــە و پاکســتانیش وەپێشــتر کەوتــوە. کڕینــی 
زیاتــر لــە چــوار میلیــارد دۆالر چــەک لــە ئەمریــکا و ســەدان میلیــۆن دۆالری تــر لــە ئینگلیســتانیش 
لــە الیــەن ڕێژیمــی ئێرانــەوە نیشــانەی ئــەو ڕۆڵــە گرینگەیــە کــە لــە سیاســەتی ئیمپریالیــزم لــە 
ــی ئــەم چەکانــە  ــی نێوەڕاســت بــە ئێــران دراوە. ڕێژیمــی پاشــایەتیی ئێرانیــش بــە کڕین ڕۆژهەاڵت
دەیــەوێ جێــگای خــۆی لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بەهێزتــر بــکا و هێنــدێ ئاواتــی لەمێژینــەی 
مەزنیخــوازی و پان ئێرانیســتیی خــۆی لــە خەلیــج و جێگای تــر بــە زیانــی واڵتەکانــی دراوســێ بێنێتــە 
دی و بتوانــێ نەخشــی ژاندارمــی ناوچــە بەجــێ بهێنــێ و بەرگــری لــە پەرەســتاندنی خەباتــی گەالنــی 
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و ئێــران بــکا. بەڕاســتی ئێــران ئێســتا کلیلــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتە. هاتنــە 
ــکا و واڵتانــی  ــە ئێــران نــەک هــەر قازانجــە نەوتییەکانــی ئەمری ســەر کاری ڕێژیمێکــی نیشــتمانی ل
ســەرمایەداریی تر لــە هەمــوو مەڵبەنــدی خەلیــج دەخاتــە مەترســییەوە و ناچــاری دەکا کــە نــەوت بــە 
نرخــی بازرگانــی، واتــە زۆرگرانتــر لــە ئیســتا بکــرێ، بەڵکــوو ڕێــگا بــۆ ســەرکەوتنی جوواڵنــەوەی 
نیشــتمانی و دێموکراتــی لــە هەمــوو ناوچــەی ڕۆژهــەاڵت و ئاســیای نێوەڕاســت خــۆش دەکا و 
دەبێتــە هــۆی نەهێشــتنی نفــوزی ئیمپریالیــزم لــەم ناوچەیــەدا. بۆیــە ئیمپریالیــزم و کۆنەپەرســتی بــە 
هەمــوو هێزیانــەوە تێ دەکۆشــن نەهێڵــن هیــچ بنکەیەکــی دێموکراتــی و ڕزگاریخــوازی لــەم ناوچەیەدا 
ــرێ.  ــەوەوە ســەرچاوە دەگ ــەر ل ــراق ه ــاری عێ ــەڵ کۆم ــی شــا دەگ ــی ڕێژیم ــێ. دوژمنایەتی ــک ب پێ
کۆمــاری عێــراق لــەم چەنــد ســاڵەدا زۆر هەنــگاوی گرنگــی بەرەوپێــش هەڵێنــاوە. لەمانــە بــە تایبەتــی 
باڵوکردنــەوەی بەیاننامــەی یــازدەی ماڕســی 19٧0 کــە بناخــەی چارەســەرکردنی گیروگرفتــی کورد 
لــە عیــراق دادەنــێ و مافــی خودموختــاری بــە گەلــی کــورد دەدا، میللی کردنــی نەوتــی کەرکــووک، 
دانانــی بناخــەی بەرەیەکــی نیشــتمانیی پێشــکەوتوو، ڕیــگا خۆشــکردن بــۆ ڕێژیمێکــی دێموکراتــی، 
هێنــدێ ئیســالحاتی قووڵــی کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری و بەهیزکردنــی پێوەنــدی دەگــەڵ واڵتانــی 
ــزم و  ــە ئیمپریالی ــن. بۆی ــاو بەری ــن ن ــی، دەتوانی ــەوەی شۆڕشــگێڕی جیهان سۆسیالســتی و جوواڵن
ڕێژیمــی شــا بــە هەمــوو هێــزی خۆیــان لــە هەمــوو ڕێگایــەوە خەریکــن دژی ئــەو بنکــەی دژی 
ــزە کۆنەپەرســتەکانی  ــوو هێ ــەڵ هەم ــەو مەبەســتە دەگ ــۆ ئ ــەن و ب ــاڵن ســاز دەک ئیمپریالیســتییە پ
ناوچــە هــاوکاری دەکــەن. چەســپاوتربوونی یەکیەتــی لەنێــو هێزەکانــی دێموکراتــی و نیشــتمانی 

عێــراق عاملــی هــەرە گرنــگ بــۆ بەرگــری لــە ســەرکەوتنی ئــەم پالنانەیــە.

ب_ وەزعی ئێران
لــە مــاوەی پــاش شــەڕی دووهەمــی جیهانیــدا ئێــران لــە بــاری ئابــووری و کۆمەاڵیەتییــەوە زۆر 
گــۆڕاوە. وەزعــی گشــتیی دینــا ئەوەنــدە خێــرا دەگــۆڕێ کــە نەدکــرا ئێــران لــەم گۆڕانــە خــۆی دوور 

ڕابگــرێ. 
 بــەاڵم ئــەو گۆڕانــەی کــە ئێــران تووشــی بــووە، هێنــدێ سروشــتی تایبەتیــی خــۆی هەیــە. یەکــەم 
ئــەو گۆڕانــە وەاڵمــدەری ئیمکانەکانــی ئابــووری و تەبیعــی و ئینســانیی ئیرانــی نییــە و دەگەڵ هەموو 
پڕوپاگەنــدەی ڕێژیــم، لــە ئێــران ئیســتاش لــە هەمــوو بارێکــەوە واڵتێکــی پاشــکەوتوە. دووهــەم 
ــر  ــێ دەدەن، زیات ــۆ ل ــی ب ــی شــا دەهۆڵ ــی ڕیژیم ــە خزمەتکاران ــە ک ــە خێرای ــی ئابووریی ــەو هەڵدان ئ
ــی  ــرادۆر، جیرەخۆران ــی کومپ ــی بورژوازی ــران و بەتایبەت ــە دەســەاڵتدارەکانی ئێ ــە قازانجــی چین ب
ســەر بــە دەربــار و حکوومــەت بــووە و کۆمەاڵنــی بەرینــی خەڵــک ئێســتاش هــەر لــە هــەژاری 
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و کوێرەوریــدا دەژیــن. ئێســتاش هــەر زۆربــەی خەڵکــی ئیــران نەخوێنــدەوارن و لــە یارمەتیــی 
پزیشــکی و دەرمانــی بێبەشــن. ســێهەم، ئــەو گۆڕانــە بریتییــە لــە خۆشــکردنی ڕیــگای پەرەئەســتاندنی 
ســەرمایەداری. دابەشــکردنی زەوی یــا فرۆشــتنی بــە جووتیــاران، گۆڕینــی تەرکیبــی کۆمەاڵیەتــی 
الدێ، بە مەبەســتری پێکهێنانی بۆرژۆوازیی الدێیە کە لە وردە مالیکەکان و وەرزێڕانی دەوڵەمەند 
پێک هاتــوە. هەروەهــا ڕێژیمــی شــا و ئیمپریالیــزم کــە پشــتیوانی لــە ئەســڵەکانی »شۆڕشــی ســپی« 
دەکــەن، مەبەســتیان بەرینترکردنــی بــازاڕی ســەرمایەداری و پێکهێنانــی بورژوازییــە لــە الدێ کــە 
ــە  ــکا. ل ــە بنکــەی کۆمەاڵیەتــی بــۆ ڕێژیــم و ڕێــگای پەرەئەســتاندنی ســەرمایەداری خــۆش ب ببــێ ب
ســەنعەت و بازرگانــی و بانکداریشــدا مەبەســت هــەر ئامادەکردنــی هە ل ومەرجــی لەبــار بــۆ هەڵدانــی 
ســەرمایەدارییە. دیارە«شۆڕشــی  ســپی« تەقەلالیەکــە بــۆ دروســتکردنی ســەرمایەدارییەکی ئەتــۆ 
کە«پەســند کــراو« بــێ و ئەوەنــدە کــە بگونجــێ ڕق و بیزاریــی کۆمەاڵنــی خەڵــک هەڵنەســتێنێ. بــەاڵم 
تاقیکردنــەوە نیشــانی داوە کــە گرتنەپێشــی ڕیــگای ســەرمایەداری لــە واڵتێکــی پاشــکەوتوودا بەهــەر 
شــکڵ و شــێوەیەک خــۆی بنوێنــێ، لــە ســەردەمی ئێســتادا ڕێگایەکــی چەوتــە و بــە زیانــی کۆمەاڵنــی 

خەڵکــە. 
چــوارەم سروشــتی تایبەتــی ئــەم گۆڕانــە هەوڵدانــە بــۆ زاڵکردنــی پێوەندییەکانــی ســەرمایەداری 
لــە کۆمەڵــی ئیرانــدا. ئــەم پرۆســە هێنــدێ ناتەبایــی لەنێــودا هەیــە. لــە الیەکــەوە گرتنەپێشــی ڕێــگای 
ســەرمایەداری دەبێتــە هــۆی پەرئەســتاندنی بورژوازیــی نیشــتمانی و هەروەهــا چینــی کرێــکار 
کــە بەگشــتی دژی نفــووزی ئابــووری و سیاســی ئیمپریالیزمــن، لــە الیەکی تــرەوە ڕێژیمــی شــا 
ســەرمایەی بێگانــە لــە هەمــوو بنکــە ئابوورییەکانــی واڵتــدا بەهێــز دەکا و ئیمکانــی تایبەتــی بــۆ 
پێک دێنــێ و ئابووریــی واڵت  ڕۆژ بــە ڕۆژ زیاتــر بــە ســەرمایەی بێگانــەوە دەبەســتێتەوە. بــەم جــۆرە 
ســەرمایەی بێگانــە کۆســپێکە لەســەر ڕێــگای پێگەیشــتنی بورژوازیــی نیشــتمانی. ڕاســتە کــە ئێســتا 
ــی  ــە کاتێکــدا واڵتان ــەاڵم ل ــە، ب ــی بەدەســتەوە نیی ــی ئێران کۆنسورســیۆم ڕاســتەخۆ ســەنعەتی نەوت
وەک عێــراق و لیبــی نەوتــی خۆیــان میللــی  دەکــەن، شــا بەڵێنــی دەدا کــە هەتــا بیســت ســاڵی تر 
نەوتــی ئێــران بــەن رخێــک کــە کۆنسورســیۆم دایدەنــێ، پێــی بفرۆشــێ. بەپێــی داوای کۆنسورســیۆم 
ئەوەنــدەش خێــرا نەوتەکــە دەردێنــێ کــە هەتــا ئاخیــری ئــەم چەرخــە چاڵەکانــی نەوتــی ئێــران 
ــی ئیمپریالیســتی،  ــی واڵتان ــە ئابووری ــران بەشــێکە ل ــی ئێ ــی ســەنعەتی نەوت ــن. بەکورت ویشــک دەب
ئیتــر ئابووریــی ئێــران لــە هەلومەرجــی ئێســتادا پێویســتیی بــەو هەمــوو نەوتــە هەیــە یــا نــا، ئــەوە بــۆ 
ڕێژیمــی شــا گرینــگ نییــە. بــەم جــۆرە ڕێژیمــی شــا نــەک هــەر خەیانــەت بــە نەســڵی ئێســتا، بەڵکــوو 
بــە نەســڵەکانی داهاتــووی ئێرانیــش دەکا. دیــارە کــە ئــەم ڕێژیمــە لــە سیاســەتی دەرەوەی خۆیــدا 
پەیــڕەوی لــە ئیمپریالیــزم، بەتایبەتــی ئیمپریالیزمــی ئەمریــکا دەکا. هــەم  لــە پەیمانــی ســەنتۆدا 
ئەندامــە و هــەم پەیمانــی دووقوڵیــی نیزامیــی دەگــەڵ ئەمریــکا هەیــە و هــەزاران موستەشــاری 
ئەمریکایــی بەســەر لەشــکر و پۆلیــس و ژاندرمــری و ئیدارەکانــی ئیــران زاڵــن و پــاش پەســندکرانی 
قانوونــی کاپیتۆالســیۆن پێــڕەوی قانوونەکانــی ئیرانیــش نیــن و ئیــران بــە چــاوی موســتەعمەرە 

تەماشــا دەکــەن. 
پێنجــەم، ئــەم گۆڕانــە ئابــووری و کۆمەاڵیەتییــە، گۆڕانــی جەوهەریــی سیاســیی دەگــەڵ نییــە. لــە 
کاتێکــدا بورژوازیــی نیشــتمانی و چینــە ناونجییــەکان لــە شــار و لــە دێ هێزێکــی زۆری ئابــووری و 
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کۆمەاڵیەتییان پەیدا کردوە و ژمارەی کرێکارانی ســەنعەتی ئێران ســەر لە میلیون دەدا، دەســەاڵتی 
سیاســی هــەر بەدەســت شــا و دەربــار و جیرەخۆرانیەتــی. نــەک هــەر هەمــوو ڕێکخراوەکانــی 
حیــزب و ڕێکخراوەکانــی نیشــتمانی قەدەغــە کــراون، بەڵکــوو کــەس مافــی ئــەوەی نییــە چووکتریــن 
ڕەخنەیــەک لــە ڕیژیمــی شــا بگــرێ. وەزع وای لێ هاتــوە کــە نــەک هــەر هیــچ هێزێکــی سیاســی 
دەرەتانــی قانوونیــی نییــە کــە بــە دژی ڕیژیــم ڕابوەســتێ، بەڵکــوو ناتوانــێ بیروباوەڕێکــی بێجگــە لــە 
بیروبــاوەڕی ڕێژیمــی شــای لەســەر گیروگرفتەکانــی واڵت هەبــێ. زمــان لووســی بــۆ شــا و دەربــار 

لــە چــاو زەمانــی ڕەزاشــا دەقــات پتــر بــووە.
کەمتــر واڵتێــک لــە دنیایــەدا هەیــە کــە دیکتاتۆرییەکــی ئەوەنــدە توندوتیــژی تێــدا دامەزرابــێ. 
ئازادییــە دێموکراتیــەکان شــوێنەواریان نەمــاوە. ئەندامانــی مەجلیســی شــوڕا و ســەنا لــە الیــەن 
شــاوە دیــاری دەکرێــن. هــەر ســێ دەســەاڵتەکە، قانووندانــان، دادخــوازی و بەجــێ گەیانــدن بــە 
دەســت شــا و دەربارەوەیــە. لەشــکر و پۆلیــس و ســازمانی ئەمنیــەت و ژاندارمــری حاکمــی گیــان 

ــن. ــی خەڵک و ماڵ
ڕێژیمــی شــا لــە مــاوەی ئــەو بیســت ســاڵەدا بــۆ پاراســتنی خــۆی ســێ شــێوەی ئەساســی، 
ــم  ــە هەلومەرجــی ئێســتادا ئیســالحاتی ڕێژی ــاوە. ل ــە کار هێن ــرۆری ب ــدە و تێ ئیســالحات، پروپاگان
ــاوە. هــەر ئیســالحاتێک  ــادا نەم ــچ ئیســالحاتێکی دیکــەی دەجانت ــر گەیشــتوە. شــا هی ــە ئاخی ــر ب ئیت
هــەر ئەوەنــدە کەمێــک قــووڵ بــێ، بوونــی ڕێژیمــی شــا دەخاتــە مەترســییەوە. لــە چوارچێــوەی 
ڕێژیمــی شــادا ئیتــر هیــچ ئیســالحاتێکی قــووڵ مومکیــن نییــە. لەبــەر ئــەوە خزمەتکارانــی ڕێژیمــی 
شــا گرانایــی کاری خۆیــان خســتۆتە ســەر پڕوپاگانــدە و تێــرۆر. پڕوپاگانــدە و تەبلیغاتیــش چونکــە 
ئیســالحات دەگۆڕێــدا نەمــاوە، کەمتــر لــە جــاران کاریگــەرە. بەفریوبردنــی کۆمەاڵنــی خەڵکــی ئێــران 
کــە تاقیکردنەوەیەکــی زۆری سیاســییان هەیــە، ئاســان نییــە. لەبــەر ئــەوە ڕێژیمــی شــا چــاری 
ــردوە. بەڕاســتیش  ــن ب ــدام و کوشــتن و بڕی ــردن و شــکنجەدان و ئیع ــۆ زیندانیک ــای ب ــاوە پەن نەم
ئێســتا شــێوەی ئەســڵیی بەربەرەکانیــی ڕێژیمــی شــا دژی ئازادیخوازانــی ئێــران شــێوەی تێــرۆرە. 
ڕێژیمــی شــا بــۆ جێبەجێ کردنــی مەبەســتە دژی گەلییەکانــی خــۆی چ لــە سیاســەتی دەرەوە چ لــە 
سیاســەتی ژوورەوەدا زیاتــر لــە جــاران پێویســتی بــە زۆر و زۆرداری و تێــرۆر هەیــە. ئــەوە بــۆ 
خــۆی نیشــانەی کــزی و بێدەســەاڵتی ڕێژیمــە و دەگەیەنــێ کــە ڕێژیمــی شــا و خزمەتکارانــی لەنێــو 
کۆمەاڵنــی خەڵکــی ئێرانــدا بنکــەی کۆمەاڵیەتییــان نییــە. گەالنــی ئێــران لــە ڕێژیمــی کودیتــا و و لــە 

ــزارن.  حەمەڕەزاشــا بێ
ئــەوەی لەســەر ئێــران بــە گشــتی گوتــرا، لەســەر کوردســتانی ئێرانیــش ڕاســتە. بــەاڵم کوردســتانی 
ئیــران هێنــدێ سروشــتی تایبەتیــی خۆیشــی هەیــە. یەکــەم ئەوەیە کــە هەرچەند کوردســتانی ئێران لە 
بــاری تەبیعــی و ســامانی ژێرزەمینییــەوە زۆر دەوڵەمەنــدە، یەکێــک لــە پاشــکەوتووترین ناوچەکانــی 
ئێرانــە. تەنانــەت ئــەو ئیســالحاتەی کــە بەپێــی »شۆڕشــی ســپی« لــە ناوچەکانــی تــری ئێــران کــراون، 
بەتــەواوی نەگەیشــتوونەتە کوردســتان. بەجۆڕێــک کــە داهاتــی ســەرانەی کوردســتانی ئێــران نیــوەی 

داهاتــی نێونجــی ســەرانەی هەمــوو ئێرانە. 
دووهــەم، ئەوەیــە کوردســتانی ئیــران لــە هەمــوو بــارەوە خراوەتــە ژێــر فشــاری تونــدی سیاســی 
لــە هەمــوو بارێکــەوە بەتــەواوی میلیتاریــزە کــراوە. ســەرنێزەی ئەڕتەشــی شاهەنشــاهی و  و 
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ــن.  ــەوالی کوردســتانی ئیران ــال و ئ ــێ ئەم ــەت دەســەاڵتداری ب ــی ســازمانی ئەمنی مووچەخۆڕان
ســێهەم، زوڵــم و زۆریــی نەتەوایەتــی لــە ڕادەبــەدەری ڕێژیمــی شــایە کــە خــۆی بێ شــەرمانە بــە 
دۆســتی کــورد لــە دەرەوە نیشــان دەدا، بــەاڵم دان بــە بوونــی پێنــج میلیــون کــورد لــە ئێــران دانانــێ. 
ــە مەدەرســەی  ــەوە و ن ــی خــۆی نووســراوە باڵوکات ــە زمان ــێ ب ــە دەتوان ــران ن ــە ئی ــورد ل ــی ک گەل
کــوردی هەیــە. بەکورتــی گەلــی کــورد لــە هەمــوو مافێکــی نەتەوایەتــی بێبەشــە و زۆرداریــی 
نەتەوایەتــی هەمــوو بارێکــی ژیانــی کۆمەڵــی کــوردەواری، ئابــووری، سیاســی و کۆمەاڵیەتیــی 

ــە. ــە بەندیخان ــۆی بۆت ــی کــورد ب ــوە. نیشــتمانی گەل داگرت
ــەر میــژووی دوور و درێــژی  ــە کــە لەب چــوارەم، سروشــتی تایبەتــی وەزعــی کوردســتانی ئێران
خەبــات بــۆ ئــازادی و ڕزگاریــی نەتەوایەتــی، لەبــەر فشــارێکی تونــدی سیاســیی بێوێنــە و هەروەهــا 
ــراق، وشــیاری و تێگەیشــتنی  ــە کوردســتانی عێ ــی کــورد ل ــر تەئســیری دەســکەوتەکانی گەل ــە ژێ ل

سیاســی و هەســتێکی نەتەوایەتــی بەهێــزی تێــدا پەیــدا بــووە.
گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێــران بــە گشــتی لــە ڕێژیمــی دیکتاتۆریــی شــا بێــزارە، ڕقێکــی 
بێ پایانــی لــە سیاســەتی زۆرداریــی ئــەو ڕێژیمــە هەیــە و بــەم جــۆرە بــۆ خەباتێکــی توندوتیــژ 
ئامادەیــە. چونکــە لــە کوردســتانی ئێــران ڕێژیــم بەتــەواوی دڕندەیــی خــۆی دەنوینــێ و ناتەباییەکانــی 
لەوێــدا کۆبوونەتــەوە، بێگومــان یەکێــک لــە ناوچەکانــی هــەرە شۆڕشــگێڕی ئێرانــە و ئێمــە دڵنیایــن 
کــە لــە شۆڕشــی سەرانســەریی ئیرانــدا کــە بــۆ ڕووخاندنــی ڕێژیمــی ســەر بــە ئیمپریالیســتیی شــا 

ــا دەبــێ، ڕۆڵێکــی زۆر گرنــگ دەخاتــە سەرشــانی خــۆی. بەرپ

٥- ئەرکی ئێمە لە هەلومەرجی ئێستادا
کــە ســەردەمی  دەخــا  ئێــران دەرەی  دوایــی خەباتــی گەالنــی  تاقیکردنــەوەی چەنــد ســاڵەی 
ــزە  ــەرە هی ــوە. بەرەب ــی هات ــدا کۆتای ــە ئێران ــی ل ــەوەی نیشــتیمانی و دێموکرات پاشەکشــەی جوواڵن
شۆڕشــگێڕەکانی ئیــران خەریکــن خۆیــان کــۆ دەکەنــەوە و بــۆ خەباتــی دواڕۆژ ئامــادە دەبــن. 
ــارێ  ــردوە، ج ــاڵ نەک ــی بەت ــچ ســەنگەرێکی گرینگ ــارێ هی ــزە، ج ــارێ بەهێ ــی شــا ج ــارە ڕێژیم دی
ــەدا.  ــران ن ــی ئێ ــزە دێموکراتییەکان ــە هێ ــن دەرەتانێــک ب ــەوە هــەوڵ دەدا چووکتری ــە هەمــوو هێزی ب
ــی  ــژ و زاڵبوون ــی توندوتی ــە دیکتاتۆرییەک ــە ل ــە بریتیی ــزی ک تێدەکۆشــێ هەلومەرجــی ئێســتا بپارێ
دەســەاڵتی ڕێژیــم بــە ســەر واڵتــدا و بێبەشــکردنی گەلەکانــی ئێــران لــە هەمــوو مافێکــی سیاســی. 
ڕێژیمــی شــا دەیهــەوێ سیاســەتی بەســتراوەیی خــۆی بــە ئیمپریالیــزم دریــژە پێبدا، وەک داردەســتی 
ئیمپریالیــزم لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت ڕۆڵــی ژاندارمــی دژی جوواڵنــەوەی ڕزگاریخوازانــەی 
هەمــوو مەڵبەندەکــە بەجــێ بگەیەنــێ و مەبەســتەکانی مەزنیخوازانــەی خــۆی بینێتــە دی. بۆیــە 
البردنــی ئــەو ڕێژیمــە و هێنانــە ســەر کاری ڕێژیمێکــی دێموکراتــی نــەک هــەر ئەرکێکــی نیشــتمانی 
و ئازادیخوازیــی ئێرانــە، بەڵکــوو ئەرکێکــی نێونەتەوایەتیشــە. بــەم جــۆرە هێــزە دێموکراتیەکانــی 
ئێــران ئەرکــی خۆیــان نیســبەت بــە هەمــوو گەالنــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بەجــێ دەگەیەنــن. لەبــەر 
ــی دروشــمی ئەســڵیمان کــە  ــە ســەر جێبەجێ کردن ــی ئێمــە دەخرێت ــی تێکۆشــانی حیزب ــەوە گرانای ئ
ڕووخانــی ڕێژیمــی شــا و هێنانــە ســەر کاری ڕێژیمێکــی دێموکراتیــە کــە دێموکراســی بــۆ ئیــران و 
ــە بەجــی گەیاندنــی  خودموختــاری بــۆ کوردســتان ئێــران دابیــن بــکا. کەوابــوو بــۆ بەشــداربوون ل
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ئــەو ئامانجــە مێژووییــە دەبــێ خۆمــان ئامــادە کەیــن. ئەرکــە گرینگەکانــی ئێمــە لــە قۆناخــی ئێســتای 
ــدا کامــەن؟ خەبات

یەکــەم، دەبــێ تێ بکۆشــین یەکتییەکــی فیکــری و سیاســیی پتــەو لەنێــو حیزبــدا پێک بێنین. مەبەســت 
ئــەوە نییــە کــە پێویســتە هەمــوو ئەندامانــی حیــزب لەســەر هەمــوو گیروگرفتەکانــی سیاســی وەک 
یــەک بیــر بکەنــەوە. ئــەوە نــە مومکینــە و نــە قازانجــی بــۆ حیــزب هەیــە. ئەندامانــی حیــزب دەبــێ بــە 
چەشــنێکی خەلــالق فکــر بکەنــەوە، فکــری لێــک جیــاواز لەســەر گیروگرفتەکانــی سیاســی، ئیمکانیــان 
هەبــی بــە شــێوەیەکی دێموکراتــی بەرەنــگاری یەکتــر بــن، هەتــا لــە نەتیجــەدا حیــزب بیروباوەڕێکــی 
سیاســی دەربــڕێ یــا بڕیارێکــی سیاســی بــدا. ئێســتا بەرنامەیەکــی ڕێکوپێکــی حیزبیمــان هەیــە. ئــەم 
ــە دەوری خــۆی  بەرنامەیــە ئــەو بیروبــاوەڕە سیاســییە ئەساســییەیە کــە کادر ئەندامانــی حیــزب ل
ــی  ــی یەکیەتی ــاری دەکا. پێکهاتن ــە دی ــی ئێم ــازی سیاســی و ســتراتیژیی حیزب ــەوە و ڕێب ــۆ دەکات ک
فیکــری و سیاســی بــە دیکتەکردنــی بیروبــاوەڕی یــەک کــەس یــا یــەک ئــۆرگان جێبەجــێ نابــێ. ئێمــە 
لەنێــو حیــزب لــە بەرنگاربوونــی سیاســی دەگــەڵ کادر و ئەندامانــی حیزبــدا تەنیــا شــێوەیەکمان 
هەیــە، ئەویــش شــێوەی قانیع کردنــە. ئەگــەر کادرەکان و ئەندامانــی حیــزب بــەو بیروبــاوەڕە قانیــع 
کــران کــە لــە بەرنامــەدا کاکڵ کــراوە، یەکیەتیــی سیاســی و فیکریــی حیــزب پێــک هاتــوە و ئــەم 
ــی  ــی گەل ــی ئامانجەکان ــەرەو هێنانەدی ــزب بەرەوپێشــە، ب ــی حی ــدەری ئەســڵیی خەبات ــە هان یەکیەتیی
کــوردە کــە حیــزب بەرنامــەی تێکۆشــانی  خــۆی دانــاون. باڵوکردنــەوەی ڕۆژنامــەی ئۆرگانــی 
حیــزب، چاپەمەنیی تــر، دانانــی کالســی کادر و بــاس و وتوویــژ لــە کۆبوونەوەکانــی حیزبیــدا، هەمــوو 
بــۆ ئــەو مەبەســتەیە کــە حیــزب لەســەر گیروگرفتەکانــی سیاســیی گرینــگ یەکپارچــە و یەکدەنــگ 
بــێ. بــەم جــۆرە توانــای جوواڵنــەوەی وەک ئۆرگانیزمێکــی زینــدوو و هێزێکــی پتــەو زیاتــر دەبــی. 
بەجێ گەیاندنــی ئــەم ئەرکــە کاتێکــی زۆر و تێکۆشــانی بێوچانــی دەوێ. لــەم ڕێگایــەدا زۆر چووینــە 
پێــش، بــەاڵم جــارێ کارێکــی زۆریشــمان لــە پێشــە. پێویســتە هەمــوو ئۆرگانەکانــی حیزبــی بەجــێ 
ــدا بــە ئەرکێکــی  گەیاندنــی ئــەم ئەرکــە واتــە دابینکردنــی یەکیەتیــی سیاســی و فیکــری لەنێــو حیزب

ئەساســیی هەمــوو تێکۆشــانی خۆیــان دابنێیــن.
بردنــی بەرنامــە و داخوازەکانــی حیــزب بــۆ نێــو خەڵــک، ڕوونکرنــەوەی کۆمەاڵنــی خەڵــک لەســەر 
ــێ  ــە. ناب ــی ئێمەی ــزب ئەرکێکــی دیکــەی گرینگــی تێکۆشــەرانی حیزب سیاســەت و دروشــمەکانی حی
ــن و  ــک بی ــک نیزی ــی خەڵ ــە کۆمەاڵن ــە کــە ل ــزی ئێمــە لەوەدای ــر بچــێ کــە هێ ــەو ڕاســتییەمان لەبی ئ
خۆشەویســتیی ئــەوان بــۆ الی حیــزب ڕابکێشــین. ئەگــەر کۆمەاڵنــی خەڵــک لــە بەرنامــەی ئێمــە بگــەن 
و لــە ئامانجەکانــی دوور و نیزیکــی حیــزب حاڵــی بــن، هێــزی حیــزب چەنــدە هێنــدە دەبــێ، ڕاســتە 
کــە کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتانی ئێــران ئێمــە بــاش دەناســن و دەزانــن کــە بــۆ ڕزگارکردنــی 
گــەل و بــۆ وەدەســتهێنانی مافــە نەتەوایەتییەکانــی گــەل خەبــات دەکا، بــەاڵم ئەوەنــدە بــەس نییــە. 
پێویســتە جووتیــاری کوردســتان هــەر لــە ئیســتاڕا بزانــێ حیزبــی ئێمــە دەیــەوێ لــە دواڕۆژدا زەوی 
بەخۆڕایــی بداتــێ و لــە هەمــوو بارێکــەوە یارمەتیــی بــدا. پێویســتە کرێــکاری کوردســتان بزانــێ کــە 
حیزبــی ئیمــە بــۆ باشــترکردنی هەلومەرجــی ژیانــی وی تێ دەکۆشــێ، پێویســتە ڕووناکبیــری کــورد 
تێبــگا کــە حیزبــی ئێمــە بــۆ لــە نێوبردنــی نەخوێنــدەواری و بــۆ پێشخســتنی فەرهەنــگ و زانســت لــە 
کوردســتان و بــۆ گەشــەپێدانی میراتــی فەرهەنگیــی نەتەوەکەمــان بەرنامەیەکــی ڕوونــی هەیــە. ئــەو 
وەختەیــە کــە هەمــوو ئــەو چیــن و توێــژە دێموکراتیانــە پشــتیوانییەکی گــەرم لــە حیزبــی ئێمــە دەکــەن 
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و تەنانــەت ئامــادە دەبــن بــۆ بەجــێ گەیاندنــی ئامانجەکانــی خەبــات بکــەن. بــەم جــۆرە کاتێــک کــە 
بەرنامــە و دروشــمەکانی ئەســڵیی حیزبــی ئێمــە بــوون بــە بەرنامــەی تێکۆشــانی سیاســیی کۆمەاڵنــی 
خەڵــک، ئــەو کاتــە هێزێکــی مادیــی بەتوانــای لــێ دەر دەکــەوێ کــە لــە وزەی دایــە هەمــوو کوردســتانی 
ئێــران وە جوواڵنــەوە بخــا. لــە ڕوونکردنــەوەی سیاســەتی حیــزب بــۆ کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان 
ــە  ــۆ ماف ــا ب ــی«، تەنی ــە ســەر »کوردایەت ــان بخەین ــی خۆم ــا گرانای ــێ تەنی ــن. ناب ــێ زۆر ورد بی دەب
نەتەوایەتییەکانــی گەلــی کــورد هــەوڵ بدەیــن و واز لــە داخــوازە کۆمەاڵیەتییەکانــی کۆمەاڵنــی بەرینی 
خەڵکــی کوردســتان بیێنیــن و  گیروگرفتەکانــی گشــتیی ئێرانمــان لەبیــر بچێتــەوە. لەالیەکی تریشــەوە 
ئەگــەر تەنیــا بــە گیروگرفتــی گشــتیی ئێرانــەوە خەریــک بیــن و پێویســتیی خەبــات بــۆ وەدەســتهێنانی 
ــە کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان دوور  ــە بــەر چــاو، ل ــی کــورد نەخەین مافــە نەتەوایەتییەکانــی گەل

دەکەینــەوە و پشــتیوانییان لەدەســت دەدەیــن و دەبیــن بــە دەســتەیەکی بچووکــی دوورەپەرێــز.
خەبــات بــۆ گۆڕانیێکــی قووڵــی کۆمەاڵیەتــی و بــۆ دێموکراســی لــە ئیــران دەگــەڵ خەبــات بــۆ 
وەدیهێنانــی ئاواتەکانــی نەتەوایەتیــی گەلــی کــورد تێکــەاڵوە. ئــەم دوو خەباتــە نــەک هــەر ناتەباییــان 
ــی  ــە خەباتێکــی گشــتین. کۆمەاڵن ــک نەپچــڕاوی تاق ــە، بەڵکــوو لەڕاســتیدا دوو الی لێ ــدا نی ــە نێوان ل
خەڵکــی کوردســتان دەبــێ لــەم ڕاســتییە بگــەن و بزانــن کــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان هــەر 
لــەو کاتــەدا کــە حیزبێکــی کوردســتانییە، حیزبێکــی دێموکراتیشــە و هــەر لــەو کاتــەدا کــە حیزبێکــی 

ــە، حیزبێکــی کوردستانیشــە. دێموکراتی
ئەرکێکــی زۆر گرینگــی دیکــەی ئێمــە بووژاندنــەوە و چەســپاوکردنی تەشــکیالتی حیــزب لــە 
ــگای پێخۆشــبوونە کــە دروشــمی »ڕێکخــراو چەکــی هــەرە  ــە. جێ سەرانســەری کوردســتانی ئێران
گرینگــی ئێمەیــە«، لەنێــو حیزبــی ئیمــەدا بەتــەواوی چەســپاوە. بەڕاســتیش بەڕێوەبردنــی خەباتــی 
شۆڕشــگێر بەبــێ النی کەمــی ڕیکخــراو، یاریکــردن بــە چارەنووســی شۆڕشــە و بەپێچەوانــە بــە 
پێکهاتنــی ڕیکخراوێکــی شۆڕشــگێڕ نیــوەی ئەرکەکانــی شــۆڕش هاتۆتــە دی. ڕێکخــراوی شۆڕشــگێڕ 
دەتوانــێ هەمــوو ئــەو ئەرکانــە بەباشــی جێبەجــێ بــکا کــە قۆناخەکانــی جیــاوازی خەبــات لــە بــەردەم 

ــن. شۆڕشــگێڕانی دادەنێ
کومیتــەی ناوەنــدی پــاش کۆنفرانســی ســێهەم لــە هــەوڵ و تێکۆشــان بــۆ پێکهێنانــی ڕێکخراوەکانــی 
پتــەوی شۆڕشــگێڕ درێخــی نەکــردوە. بــەاڵم دەبــێ ئەوەنــدە بڵێیــن ئــەوەی کــە کــراوە لــە چــاو 
ــۆ  ــان ب ــزی خۆم ــوو هێ ــە دواڕۆژدا هەم ــە پێویســتە ل ــە و بۆی ــرێ، زۆر کەم ــێ بک ــە دەب ــەوەی ک ئ
پێکهێنانــی ڕێکخراوێــک وەکار بخەیــن کــە دەگــەڵ هەلومەرجــی شــێوەی خەباتــی ئێمــە ڕێــک کــەوێ 
و بتوانــێ بەرهەڵســتی پەالمارەکانــی ڕێژیمــی شــا بــکا. دەبــێ لــە ڕابــردووی خەباتــی هەمــوو 
ــەم چەشــنە  ــی ئ ــۆ پێکهێنان ــان ب ــی خۆم ــژووی حیزب ــە مێ ــران و ل ــە ئێ ــی نیشــتمانی ل رێکخراوەکان
ڕێکخــراوە کەلــک وەربگریــن. پێویســتە دەســت لــە شــێوەی کالســیکی دروســتکردنی ڕێکخــراوە کــە 
ــۆ  ــراوی ئەوت ــوێ و نەزان ــن و شــێوەی ن ــە داوی ســازمانی ئەمنیــەت، هەڵگڕی بەهاســانی دەکەوێت
بــەکار بەریــن کــە دەگــەڵ هەلومەرجــی ئێســتای خەبــات و وەزعــی کوردســتانی ئێــران ڕێــک کــەوێ.
ــوو تێکۆشــانی  ــی ئێســتاماندا بناخــەی هەم ــە قۆناخــی خەبات ــراو ل ــی ڕێکخ ــی کەم ــی الن پێکهێنان
دواڕۆژی ئێمەیــە. بــێ ڕێکخــراو کارێکــی گرینگــی سیاســیی ئەتۆمــان پــێ ناکــرێ. ڕێکخراوێکــی 

شۆڕشــگێرمان هەبــێ دەتوانیــن هەمــوو ئەرکێکــی شۆڕشــگێڕانە جێبەجــێ بکەیــن.
گەورەتریــن کەموکورتیــی ئێمــە لــە پێکهێنانــی ڕێکخــراودا کەمبوونــی ژمــارەی کادرەکانی حیزبییە. 
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ــە سیاســەتی  ــێ، ل ــەرز ب ئێمــە کادری حیزبــی ئەوتۆمــان دەوێ کــە پایــەی تێگەیشــتنی سیاســیی ب
حیــزب، ســتراتیژی و تاکتیکــی حیــزب بــاش حاڵــی بــێ، لــە ئوســوڵی کاری تەشــکیالتی شــارەزا بــێ، 
ــی  ــات و ژیان ــە خەب ــێ و ل ــازا ب ــا و ئ ــێ، وری ــەوەی هەب ــی دەگــەڵ دوژمــن تاقیکردن ــە بەربەرەکان ل
ــۆزی  ــە وەزعــی ئاڵ ــێ ل ــێ و بتوان ــە ب ــک نموون ــی خەڵ ــۆ کۆمەاڵن ــزب و ب ــی حی ــۆ ئەندامان ــدا ب خۆی

سیاســیدا ســەربەخۆ بڕیــار بــدا.
خەباتــی دواڕۆژ دوو گیروگرفتــی ئەساســی دەخاتــە بــەر چــاوی حیزبەکەمــان. یەکــەم ئەوەیــە کــە 
خەباتــی دواڕۆژ زۆر وێدەچــێ خەباتێکــی کتوپــڕ نەبــێ کــە لــە ماوەیەکــی کورتــدا کۆتایی بێ، بەڵکوو 
خەباتێکــی درێژخایــەن بــێ کــە ســەبر و حەوســەلەی دەوێ، شــێلگیری و ماندوونەبوونــی دەوێ. 
ئــەم خەباتــە هــەوراز و نشــێوی زۆرە، ســەرکەوتنی تێدایــە و شکستیشــی تێدایــە. شۆڕشــگێڕان پاش 
شکســت مەیدانــی خەبــات چــۆڵ ناکــەن، ســەنگەری خەبــات بەجــێ ناهێڵــن، بەڵکــوو لــە شکســت بــۆ 
ســەرکەوتنی نــوێ دەرس وەردەگــرن. خەباتــی زۆر میللەتی تــر وەک »ویتنام »مــان لــە بــەر چــاوە 
کــە دەیــان ســاڵە چــەک بەدەســت لــە ســەربەخۆیی نیشــتمانی خــۆی دیفــاع دەکا. ئێمــە هیواداریــن 
خەباتــی گەلــی  ئێمــە و گشــت گەالنــی ئێــران زووتــر بــە نەتیجــە بــگا، بــەاڵم وەک حیزبێکــی 
شۆڕشــگێڕ دەبــێ حســێبی خەباتێکــی درێژخایــەن بکەیــن و خۆمــان بــۆ خەباتێکــی ئەوتــۆ ئامــادە 

بکەیــن.
دووهــەم، دیاریکردنــی شــێوەی خەباتــی دواڕۆژی حیزبــە. کومیتــەی ناوەنــدی حیــزب ماوەیەکــە 
کــە شــێوەی خەباتــی چەکــداری بــە شــێوەی ئەساســیی خەباتــی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێــران 
ــەن  ــە الی ــە ل ــەم شــێوە خەبات ــژاردوە. ئ ــەم شــێوەیەمان هەڵنەب ــی  خۆمــان ئ ــە کەیف ــاوە. ئێمــە ب دان
ڕێژیمــی دیکتاتۆریــی شــاوە بەســەر هێــزە نیشــتمانییەکانی ئیرانــدا ســەپێندراوە. لــە ڕاستیشــدا  لــە 
هەلومەرجــی ئێســتا و لــە چوارچێــوەی ڕێژیمــی شــادا هیــچ گۆڕانێکــی قووڵی سیاســی و کۆمەاڵیەتی 
ــگای  ــا یــەک ڕی ــە هەلومەرجێکــدا کــە بــاس کــرا، تەنی ــەم ڕێژیمــەش ل ــە. ڕووخاندنــی ئ مومکیــن نیی
هەیــە ئەویــش شــێوەی خەباتــی چەکــدارە. کومیتــەی ناوەنــدی وا بەبــاش دەزانــێ ئــەم گیروگرفتــە 
بخاتــە بــەر چــاوی کۆنگــرە و پێویســتە کۆنگــرە بیــروڕای خــۆی لەســەر شــێوەی خەباتــی چەکــدار 

دەرببــرێ. بــەاڵم بــە پێویســتی دەزانیــن هێنــدێ الی ئــەم گیروگرفتــە گرینگــە ڕوون بکەینــەوە.
یەکــەم بــە هەڵبژاردنــی شــێوەی خەباتــی چەکــدار ئێمــە واز لــە شــێوەکانی تری خەبــات ناهێنیــن. 
بەپێــی هەلومــەرج و قۆناخــی جوواڵنــەوە لــە هەمــوو شــێوەکانی تری خەبــات کەلــک وەردەگریــن و 

تەنانــەت تەباییــان لــە نێــودا پێــک دێنیــن.
دووهــەم، مەبەســت لــە خەباتــی چەکــدار لــە کوردســتانی ئێــران شــەڕی پارتیزانییــە کــە ئوســووڵ 
و ڕیــگای تایبەتیــی خــۆی هەیــە. ئێمــە لــە ئێرانــدا نــە بــە تەنیایــی الیەنگــری تیئوریــی گەمارۆدانــی 
شــار بــە هــۆی الدێ یــن و نــە بــە تەنیایــی الیەنگــری شــەڕی چریکــی لــە شــارەکانین. پێمان وایــە کــە 
ئــەم دوو شــێوەیەش دەبــێ تەبایییــان لــە نێوانــدا پێــک بــێ. لــە شــارە گــەورەکان دەکــرێ لــە شــەڕی 
چریکیــش کەلــک وەربگیــرێ، لــە کاتێکــدا کــە خەباتــی ئەســڵی دەســت پێــدەکا و ئەمــە بــە تایبەتــی لــە 

کوردســتان بەتــەواوی ڕاســتە.
لــە کارەکانــی خــۆ ئامادەکــردن بــۆ خەباتــی چەکــداردا دەبــێ مەســەلەیەکی تریش بخرێتــە بــەر چاو. 
ئێمــە بەتایبەتــی لــە کوردســتانی ئێــران دەبــێ وریــا بیــن، کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان بــۆ شــێوەی 
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خەباتــی چەکــدار ئامادەییەکــی تایبەتییــان هەیــە. بــەاڵم نابــێ لــەم هەلومەرجــە لەبــارە بــە چەشــنێکی 
نادروســت کەلــک وەربگریــن، ئێمــە لــە هەلومەرجــی ئێســتادا خەباتــی چەکــدار بــە شــێوەی ئەساســیی 
خەباتــی خۆمــان دادەنێیــن و پێشــمان وایە کــە تاقــە شــێوەی مومکیــن بــۆ ڕووخاندنــی ڕێژیمــی شــایە. 
ــی چەکــدارە  ــە، خەبات ــە پێــک نەی ــەم خەبات ــۆ دەســتپێکردنی ئ ــا هەلومەرجــی پێویســت ب ــەاڵم هەت ب
بــە دروشــمی ڕۆژ دانانێیــن. ئــەوە ڕێــگای حیزبێکــی شۆڕشــگێڕە، ڕێــگای ڕیکخراوێکــە کــە هەســت 
بــە مەســئوولییەت دەکا. بــە بــڕوای ئێمــە بــۆ ســەرکەوتنی خەباتــی چەکــدار لــە کوردســتانی ئێــران، 
پێویســتە گەلــی کــورد ئامــادە بکــرێ، النی کەمــی ڕێکخراوێکــی شۆڕشــگێڕی ئەوتــۆ کــە بــاس کــرا 
پێــک بــێ، یەکیەتیــی کــردەوە دەگــەڵ ڕێکخراوەکانــی شۆڕشــگێڕی ئێرانــی کــە لــە خەباتــی چەکــداردا 
بەشــدارن دابیــن بکــرێ و ئــەو گیروگرفتەکانــەی کــە پێوەندییــان بــە کوردســتانی عێراقــەوە هەیــە بــە 
قازانجــی خەباتــی چەکــدار لــە کوردســتانی ئیــران حــەل بکرێــن و یارمەیتــی دەرەوە بــۆ ئــەم خەباتــە 
ــەوەش  ــی ئ ــەاڵم چاوەڕوان ــن، ب ــر بەری ــەم شــەرتانە لەبی ــەک ل ــچ ی ــن هی ــە ناتوانیی ڕابکێشــرێ. ئێم
نابیــن کــە هەمــوو ئــەم شــەرتانە وێکــڕا ســەدی ســەد جێبەجــێ بــن، جــا ئــەوەدەم خەباتــی چەکــدار 
دەســت پێبکەیــن. شــەرتی بنەڕەتیــی ئامادەکردنــی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێــران و پێکهێنانــی 
ڕیکخراوێکــی شۆڕشــگێڕە. ئێســتا دەبــێ هەمــوو هێــزی خۆمــان بــۆ هێنانەدیــی ئــەو ئەرکــە تەرخــان 

بکەین.
دیــارە ئێمــە ئەوەنــدەی پێمــان بکــرێ تێدەکۆشــین هێنــدێ دروشــمی وەک بەڕەســمی ناســاندنی 
ــەو  ــە چوارچێــوی ڕێژیمــی شــادا بەســەر ئ زمانــی کــوردی و ئازادیــی زیندانیانــی سیاســی هــەر ل
ڕێژیمــەدا بســەپێنین. ئــەوە دوورکەوتنــەوە لــە ڕیبــازی گشــتیی خەبــات نییــە کــە البردنــی ڕێژیمــی 
ــگا  ــک، ڕێ ــی خەڵ ــی هەمــوو ڕۆژەی کۆمەاڵن ــۆ داخوازەکان ــات ب شــایە. بەڵکــوو خەباتــی ڕۆژە. خەب
بــۆ خەباتــی درێژخایــەن و  توندوتیــژ خــۆش دەکا و تاقیکردنــەوەی نــوێ دەداتــە دەســت کۆمەاڵنــی 
ــە  ــدێ ل ــن هێن ــک دەتوان ــی ڕێکوپێ ــە خەبات ــان دەکا کــە ب ــع ی ــر قانی ــک و ڕۆژ لەگــەڵ ڕۆژ زیات خەڵ
داخوازەکانیــان بەســەر ڕیژیمــی شــادا بســەپێنن. هەرلــەو کاتــەدا بۆیــان دەردەخــا کــە کۆســپی هــەرە 

گــەورەی ســەر ڕێــگای وەدیهێنانــی ئامانجەکانــی گەلــی کــورد ڕێژیمــی زۆرداریــی شــایە.
دەگــەڵ  هــاوکاری  و  دۆســتایەتی  پێوەندیــی  دامەزراندنــی  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی 
ڕێکخــراوە نیشــتمانییەکانی ئێرانــی بــە ئەرکێکــی گرینگــی خــۆی دەزانــێ و لەســەر ئــەو باوەڕەیــە 
کــە بــۆ ســەرکەوتنی خەبــات، گشــت هێــزە نیشــتمانییەکانی دژی ڕێژیــم دەبــی هەمــوو ئــەو هێزانــە 
لەســەر بەرنامەیەکــی دیاریکــراو ڕێــک کــەون و بــۆ هێنانەدیــی ئــەو بەرنامەیــە تێ بکۆشــن. دیــارە 
پــاش چەندیــن ســاڵێک دوورکەوتنــەوە و دووبەرەکــی کــە لەنێــو هێــزە شۆڕشــگێڕەکانی ئێرانــدا پێــک 
هاتــوە، جێبەجێکردنــی ئــەم ئەرکــە ئاســان نیــە، خەباتێکــی بێوچانــی دەوێ، لــە خۆبووردنــی دەوێ و 
لــە هەمــوو شــتێک گرینگتــر وەاڵنانــی قینەبــەری و لەبەرچاوگرتنــی قازانجــی گشــتیی جوواڵنــەوەی 
گەالنــی ئێرانــی پێویســتە. ئێمــە زۆر جــار گوتومانــە و ئێســتاش دووپاتــی دەکەینــەوە کــە هێشــتنەوە 
ــە  ــی ب ــەوێ یارمەت ــەوێ و نەمان ــدا بمان ــزە نیشــتمانییەکانی ئیران ــو هێ ــی ناکۆکــی لەنێ و درێژەپێدان

مانــەوەی ێێژیمــی شــا دەکا.
ــەو بڕوایەدایــە کــە بــۆ پێکهێنانــی بــەرەی یەکگرتــووی نیشــتمانیی گەالنــی ئێــران  حیزبــی ئێمــە ل
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پێویســت نییــە هەمــوو ڕێکخــراوە سیاســییەکانی بەشــدار، ئیدئۆلــۆژی و بەرنامــەی سیاســی و 
ئامانجەکانــی ســتراتیژێیکیان وەک یــەک بــێ، هــەر حیــزب و ڕێکخراوەیــەک دەتوانــێ ســەربەخۆیی 
ئیدئۆلــۆژی و ڕێکخراوەیــی خــۆی بپارێــزێ و لــە کاروبــاری تەشــکیالتی و تەبلیغاتیــی خۆیــدا 
سەربەســت بــێ. ســەرۆکایەتیی بــەرەی ڕزگاریخوازیــش دەبــێ لــە گشــت بەشــداران پێــک بــێ. 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی لــەو بڕوایەدایــە کــە زۆر دروشــمی هاوبەشــی ئەوتــۆ  هــەن کــە 
دەتوانــن ببــن بــە بناخــە بــۆ دامەزراندنــی بەرەیەکــی بەرینــی دژی ڕێژیمــی شــا و ئیمپریالیــزم. 
حیزبــی ئێمــە جارێکی تــر ئــەو دروشــمانەی خــوارەوە بــۆ دانانــی بناخــەی بــەرەی ڕزگاریخــواز 
پێشــنیار دەکا و بــۆ هەمــوو چەشــنە وتووێژێــک دەگــەڵ هەمــوو ڕێکخراوەکانــی نیشــتمانی و 

دێموکراتیــی ئێــران ئامادەیــە:
- البردنی ڕێژیمی دیکتاتۆری سەر بە ئیمپریالیزم.

- هێنانــە ســەر کاری حکوومەتێکــی دێموکراتــی و نیشــتمانی کــە بەئەنجــام  گەیاندنــی ئامانجەکانــی 
خــوارەوە  بکاتــە بەرنامــەی کاری خــۆی:

- دابینکردنی ئازادییە دێموکراتیەکان بۆ کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران.
- دانی مافی خودموختاری بە نەتەوەکانی زۆرلێکراوی ئێران لە چوارچێوەی ئێراندا.

- داڕشــتنی سیاســەتێکی ئابووریــی نیشــتمانی بــۆ پاراســتنی قازانجــی خەڵــک و پێشخســتنی واڵت 
و بەرزکردنــی پایــەی ژیانــی زەحمەتکێشــان.

- بەئەنجــام گەیاندنــی ئیســالحاتی زەوی لــە سەرانســەری ئێــران بــە چەشــنێک کــە قازانجــی 
جووتیارانــی هــەژار و ناونجــی بپارێــزێ.

- دانانــی هەشــت ســاعەت کاری ڕۆژانــە و دابینکردنــی بیمــەی کۆمەاڵیەتــی بــۆ هەمــوو کرێــکاران 
و زەحمەتکێشــان.

- لە نێوبردنی نەخوێندەواری و بەرزکردنی پایەی فەرهەنگی و زانستی گەالنی ئێران.
- هاتنەدەر لە پەیمانەکانی نیزامی و گرتنەبەری سیاسەتێکی سەربەخۆی دەرەوە.

ــی  ــی دانان ــی ڕزگاریخــوازی و پشــتگرتنی ماف ــوو جوواڵنەوەکان ــری هەم ــاودەردی و الیەنگ - ه
ــان. ــەوەکان بەدەســت خۆی چارەنووســی نەت

- دامەزراندنــی پێوەنــدی دەگــەڵ واڵتــان لەســەر ئەساســی ڕێزگرتنــی یەکتر و ناســینی حاکمییەتی 
نەتەوایەتــی و دەســت تێوەرنــەدان لــە کاروبــاری نــاوەوەی یەکتــر و پێکهێنانی پێوەندیی دۆســتایەتی 

و هاوکاری دەگەڵ واڵتانی دژی ئیمپریالیســتی و سۆسیالســتی. 
ئەوانــە دروشــمەکانی پێشــنیارکراوی ئێمــەن. حیزبــی ئێمــە لــە هیــچ چەشــنە هەوڵدانێــک بــۆ 
دامەزراندنــی پێوەندیــی دۆســتایەتی دەگــەڵ ڕێکخراوەکانــی ئێرانــی تــا ڕادەی پێکهێنانــی بــەرە 
درێخــی نــاکا. دیــارە ئێمــە ئامادەیــن گــوێ لــە هەمــوو پێشــنیارێکی ڕێکخراوەکانــی نیشــتمانیی ئێــران 

ــەوە. ــەوردی بکۆڵین ــان ب ــوو نەزەرێکی ــە هەم ــن و ل بگری
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان وەک حیزبێکــی کوردســتانی ناتوانــێ لــە جوواڵنــەوەی نیشــتمانی 
و دێموکراتیــی گەلــی کــورد لــە پارچەکانی تــری کوردســتان خــۆی دوور ڕاگــرێ. ڕابــردوو و 
دواڕۆژی خەباتــی گەلــی کــورد لــە هەمــوو پارچەکانــی کوردســتان پێکــەوە بەســتراوەتەوە. حیزبــی 
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ئێمــە بــە ئەرکــی سەرشــانی خــۆی دەزانــێ بــە هەمــوو توانایــەوە لــە خەباتــی ڕزگاریخوازیــی گەلــی 
کــورد لــە هەمــوو پارچەکانــی کوردســتان پشــتیوانی بــکا. ئــەو ئەرکــە بــۆ ئێمــە ئەرکێکــی ئوســووڵییە 
و لــە هیــچ هەلومەرجێکــدا نابــێ لــە بیــری بەریــن. بــە شــانازییەوە دەتوانیــن بڵێیــن کــە حیزبــی ئێمــە 
لــە پــاش کۆنفڕانســی ســێهەم تــا ئێســتا لــەم بــارەوە درێخــی نەکــردوە و هەمــوو وەختێکــی قازانجــی 
گشــتیی جوواڵنــەوەی گەلــی کــوردی لــە بــەر چــاو بــووە و لــە خەباتــی گەلەکــەکان لــە هــەوو 

پارچەکانــی کوردســتان دیفاعــی کــردوە.
حیزبــی ئێمــە دەرچوونــی بەیاننامــەی 11 مــارس لــە عێــراق بــە ســەرکەوتنێکی گــەورەی هەمــوو 
گەلــی کــورد دەزانــێ و هیــوادارە کــە هەمــوو بەندەکانــی ئــەم بەیاننامەیــە بێنــە دی و خودموختــاری 
بــۆ کوردســتان عێــراق لــە چوارچێــوی کۆمــاری عێراقــدا ســەقامگیر بــێ. ئــەوە دەبێتــە هــۆی هیــوای 
گەلــی کــورد لــە هەمــوو پارچەکانــی کوردســتان و گومانــی تێــدا نییــە کــە لەبــەر هێنــدێ هەلومەرجــی 
مێژوویــی و سیاســی لەســەر کوردســتانی ئێــران بــە چەشــنێکی تایبەتــی کاریگــەر دەبــێ. بــەم جــۆرە 
ــکا.  ــاری ب ــدا باشــتر ی ــە شۆڕشــی سەرانســەریی ئێران ــی خــۆی ل ــران دەتوانــێ ڕۆڵ کوردســتانی ئی
هــەر لــە بــەر ئەوەشــە کــە ڕێژیمــی شــا بــە هەمــوو هیزەیــەوە تێدەکۆشــێ پێشــگیری لــە جێبەجــێ 
ــزە  ــی هی ــری و واقیعبینی ــی و ژی ــن کــە وریای ــکا. ئیمــە هیواداری ــی بەیاننامــەی 11ی مــارس ب بوون
نیشــتمانییەکانی عێــراق پالنــە ڕەشــەکانی ڕێژیمــی شــا پووچــەڵ بــکا و بــەم جــۆرە بــۆ پەرەپێدانــی 
خەباتــی گەلــی کــورد لــە هەمــوو بەشــەکانی کوردســتان وەزعێکــی لەبــار و پــڕ لــە هیــوا پێــک بــێ. 
ئەرکــی ئەساســیی ئێمــە لــەم بــارەوە پتەوکردنــی پێوەندیــی دۆســتایەتی دەگــەڵ هەمــوو ڕێکخــراوە 
نیشــتمانی و دێموکراتیەکانــی کوردســتانە. گومانمــان نییــە کــە حیزبــی ئێمــە هــەروەک لــە ڕابــردوودا 

ئــەو ئەرکــەی جێبەجــێ کــردوە، لــە دواڕۆژیشــدا لــە بەجــێ گەیاندنــی ئــەم ئەرکــە درێخــی نــاکا.
ــە پێوەندیییەکانــی خــۆی  ــە پــاش کۆنفڕاســی ســێهەم حیزبــی ئێمــە ســەرنجێکی تایبەتیــی داوەت ل
لــە دەرەوەی واڵت و دامەزراندنــی پێوەندیــی دۆســتایەتی و هــاوکاری لەگــەڵ گشــت حیــزب و 
ڕیکخــراوە سیاســییە پێشــکەوتووە گرنیگەکانــی جیهــان. ناســاندنی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان 
لــە مەیدانــی نێونەتەوایەتیــدا، ئاگادارکردنــی جیهــان لــە خەباتــی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێــران 
ــان  ــی ڕەوای گەلەکەم ــۆ خەبات ــان ب ــی جیه ــزە ئازادیخوازەکان ــوو هێ و ڕاکێشــانی پشــتیوانیی هەم
ئەرکێکــی بەرچــاوی کومیتــەی ناوەنــدی بــووە. دەتوانیــن بڵێیــن کــە لــەم بارەشــەوە دەســکەوتمان 
کــەم نەبــووە. نوێنەرانــی حیزبــی ئێمــە لــە چەنــد کۆنفڕانســی نێونەتەوایەتیــدا بەشــدار بــوون و لەگەڵ 
زۆر حیــزب و ڕێکخــراوی سیاســی ڕاســتەوخۆ پێوەندیمــان گرتــوە و زۆر جــار لــەو پێوەندییــە 
پێشــوازییەکی بــاش کــراوە. بــە بیــروڕای ئێمــە ئــەوەی بــۆ ناســاندنی ژیــان و خەباتــی گەلــی کــورد 
و حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان کــراوە وەاڵمــدەری تێکۆشــان و خەباتــی ئێمــە نییــە، لــە دواڕۆژدا 
پێویســتە بــۆ ڕاکێشــانی پشــتیوانیی بیــرڕای گشــتی جیهانــی زۆر زیاتــر لــە ڕابــردوو تێ بکۆشــین. 
چونکــە ئــەم پشــتیوانییە بــۆ خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی ئێمــە نرخێکــی زۆری هەیــە و بێگومــان لــە 

دواڕۆژدا کــە خەباتــی ئێمــە زیاتــر پەردەســتێنێ، نرخــی لــە ئێســتاش زیاتــر دەبــێ.
برایانی خۆشەویست! 

نوێنەرانی بەڕێزی کۆنگرە!
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ــدا نوختەیەکــی گۆڕانــە و دەبێتــە ســەرەتای  ــە مێــژووی حیزبەکەمان  بێگومــان کۆنگــرەی ئێمــە ل
ــە  ــی ئامانج ــۆ هێنانەدی ــک ب ــی ڕیکوپێ ــە تێکۆشــان و خەبات ــڕ ل ــوێ، ســەردەمێکی پ ســەردەمێکی ن
ــر  ــە. تێکۆشــان لەژێ ــە کوردســتانی ئێران ــی  کــورد ل ــەی گەل پیرۆزەکانــی حیــزب کــە ئاواتــی زۆرب
ئــااڵی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان، حیزبــی پێشــڕەوی گەلــی کــورد، حیزبــی پێشــەوا قــازی 
ــا هەمــوو ئەندامانــی حیــزب یــەک دڵ و یــەک پارچــە بــۆ جێبەجــێ  محەممــەد جێــگای شــانازییە. ب
کردنــی دروشــمی ئەســڵیی حیزبەکەمــان، دێموکراســی بــۆ ئێــران و خودموختــاری بــۆ کوردســتانی 
ــە ســەر  ــدا ب ــە سەرانســەری خاکــی کوردســتانی ئیران ــااڵی حیزبەکەمــان ل ــا ئ ــران تێ بکۆشــن. ب ئێ

ــەوە. ــەرزی بلەرێت ب
بژی خەباتی یەکگرتووی گەالنی ئێران دژی ڕێژیمی شا و ئیمپریالیزم.

ســەرکەوتووبێ خەباتــی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێــران لەژێــر ڕێنوێنیــی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردستان.

سەرکەوێ کۆنگرەی سێهەمی حیزبەکەمان.
بــژی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان، ڕێکخــەر و بەڕێوەبــەری خەباتــی کۆمەاڵنــی خەڵکــی 

ئێــران. کوردســتانی 
 ***

به رنامه  و پێڕه وی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستان )ئێران(

ــی چاره نووســی  ــی دانان ــۆ وه ده ســتهێنانی ماف ــازادی و ب ــاوی ئ ــه  پێن ــی کــورد ل ــژه  گه ل ــه  مێ 1( ل
خــۆی خه بــات ده کا. سه راســه ری چه رخــی نــوزده  شــاهیدی  ڕابــردووی خوێناویــی نه ته وه که مانــه . 
لــه  هه مــوو  ئــه و خه باتــه   تــا شــه ڕی دووهه مــی جیهانــی  لــه  ســه ره تایی چه رخــی بیســته مه وه  
پارچه کانــی کوردســتان هــه ر درێــژه ی هه بــووه . لــه  کاتــی به ربه ره کانیــی گه النــی ئازادیخــوازی 
جیهــان به رامبــه ر بــه  کۆنه په ره ســتی و فاشــیزم پێویســتییه کی مێژوویــی په یــدا بــوو کــه  ڕێکخراوێکــی 
ــه م  ــی ئ ــۆ به جێ گه یاندن ــه رێ. ب ــوه  ب ــی کــورد به ڕێ ــی گه ل ــێ خه بات ــێ کــه  بتوان ــۆ پێکب سیاســی ئه وت
مه به ســته  بــوو کــه  گه لــی کــورد لــه  کوردســتانی ئێــران لــه و وه زعــه  له بــاره ی کــه  پــاش بیســت ســاڵ 
دیکتاتوریــی ڕه زاشــا بــۆی هه ڵکه وتبــوو، که لکــی وه رگــرت و »حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان«ی 
پێویســتییه   ئــه و  نه تیجــه ی  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی  پێکهاتنــی  جــۆره   بــه م  دامه زرانــد. 
مێژووییــه  و نیشــانه ی وریایــی و ژیریــی ڕۆڵه کانــی پێشــره وی گه لــی کــورد بــوو. له وده مــه وه  
حیزبــی دێموکراتــی کورســتان کــه  پێشــڕه وترین ڕۆڵه کانــی گه لــی لــه  ڕێــزی خۆیــدا کــۆ کردۆتــه وه ، 

ــه . ڕێنوێــن و ڕێکخــه ری چیــن و توێژه کانــی نیشــتمانی و دژی ئیمپڕالیســتیی کوردســتانی ئێران
ــی کــورددا نوخته یه کــی گــۆڕان بــوو  ــه  مێــژووی گه ل پێكهاتنــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ل
و بــوو بــه  ســه ره تای ســه رده مێکی نــوێ لــه  خه باتــی میلله ته که مانــدا. بــه  ســه رۆکایه تیی حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتان بــوو کــه  نه تــه وه ی کــورد توانــی بــۆ یه کــه م جــار لــه  مێــژووی تــازه ی خۆیــدا 
ــوو   ــه  ســه ر کار کــه  خه ریــك ب ــه  خاکــی کوردســتاندا بهێنێت ــه  به شــێك ل حکوومه تێکــی نیشــتمانی ل
ئاواتــه  مێژوویــی یه کانــی جێبه جــێ بــکا.  ئــه و حکوومه تــه  ته نیــا یــازده  مانــگ ده وامــی کــرد و پــاش 



71

بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

پاشه کشــه ی بزووتنــه وه ی گه النــی ئێــران جارێکی تــر حوکمــی دیکتاتۆریــی نیزامــی و زۆرداری 
به ســه ر هه مــوو کوردســتانی ئێرانــدا زاڵ بــۆوه. بــه اڵم گه لــی کــورد تێکۆشــانی خــۆی نه وه ســتاندوه  

و ئێســتاش هــه ر بــۆ هێنانه دیــی ئامانجه کانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان خه بــات ده کا.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان خاوه نــی بیســت و هه شــت ســاڵ خه باتــی پــڕ لــه  ته نــگ و چه ڵه مــه  
ــه و ماوه یــه دا تاقیکردنــه وه ی  ــه  فیــداکاری و گیانبازییــه . دیــاره  ل ــه  هــه وراز و نشــێو و پــڕ ل و پــڕ ل
زۆرتــر بــووه  و لــه  خه باتــی گه لــی کــورد و گه النــی تــر ده رســی وه رگرتــوه . ئــه و به رنامه یــه  کــه  لــه  
وه زع و حاڵــی نوێــی ئه مــڕۆی جیهــان و ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســت و ئێرانــدا دانــدراوه،  شــه رته کانی 
گۆڕانــی قووڵــی سیاســی و پێشــکه وتنی کۆمه اڵیه تــی و زانســتی و تیکنیکــی لــه  جیهــان و هه روه هــا 
ــه  به رچــاو  ــران ل ــی کوردســتانی ئێ ــران و شــه رته کانی تایبه ت ــی ئێ ــی گه الن قۆناخــی ئێســتای خه بات

ده گرێ.

2( ســه رده می ئێمــه  ســه رده می ڕزگاریــی گه النــی زۆرلێکــراوە لەژێــر زۆرداری ئیمپریالیــزم. 
ســه رده می کــز بوونــی بــه ره ی ئیمپریالیســتی لــه  سه رانســه ری جیهــان، ســه رده می په یدابــوون 
و په ره ئه ســتاندنی سۆســیالیزم و پێشــکه وتنی هێزه کانــی دێموکراتــی و ڕزگاریخــواز لــه  گشــت 
ــی سیاســیی  ــی گۆڕان ــاش شــه ڕی دووهه مــی جیهان ــاوه ی بیســت و هه شــت ســاڵ پ ــه  م ــه . ل واڵتان
ئەوتــۆ پێــک هاتــوە کــە ســیمای سیاســیی جیهانــی گۆڕیــوه . سیســتمی ئیســتیعماری هه ڵوه شــاوه  و 
بێجگــه  لــه  چه نــد واڵتێــک موســته عمه ره  لــه  دونیــادا نه مــاوه . بــه  ده یــان نه تــه وه ی گــه وره  و بچــووک 
مافــی دانانــی چاره نووســی خۆیــان وه ده ســت هێنــاوه  و ده وڵه تــی ســه ربه خۆیان دامه زرانــدوه.  ئــه و 
کاره ســاته  سیاســییه  لــه  زۆر واڵتانــدا گۆڕانێکــی قووڵــی کۆمه اڵیه تیــی ده گــه ڵ بــووه . لــه م واڵتانــه دا 
کۆمه ڵــێ دواکه وتــووی کــۆن لــه  نێــو چــووه  و کۆمه ڵــێ پێشــکه وتووی نــوێ جێــی گرتۆتــه وه.  چینــه  
ــوون، ده ســه اڵتی سیاســییان  ــزم کــه  له ســه ر کار ب ــه  ئیمپریالی زۆردار و کۆنه په رســته کانی ســه ر ب
له ده ســت داوه  و نفــووزی ئابوورییــان که متــر بۆتــه وه  و هێــزی گــه ل و نوێنه رانــی توێژه کانــی  

پێشــکه و تووی کۆمــه ڵ ده ســته اڵتیان به ده ســته وه  گرتــوه .
چینــی ده ره بــه گ و پێوه ندییه کانــی ده ره به گــی لــه  زۆر واڵتانــدا هه ڵوه شــاوه  و ڕێــگا بۆ پێشــکه وتنی 
کۆمــه ڵ لــه م واڵتانــه دا کراوه تــه وه.  بــه  گشــتی ئــه و هێــزه  کۆمه اڵیه تییانــه  کــه  بتوانــن کۆمه ڵــی 
ئاده میــزاد به ره وپێــش هــان بــده ن، ئــازادی کرده وه یــان وه ده ســت هێنــاوه  و ئیمکانیــان بــۆ پێــک 
ــه ی  ــه و واڵتان هاتــوه  کــه  بتوانــن کۆمه ڵێکــی باشــتر، پێشــکه وتووتر و ئینســانیتر دروســت بکــه ن. ئ
کــه  لــه  بــاری ئابوورییــه وه  پێشــکه وتوو بــوون، لــه  ســایه ی ده ســتکه وته کانی زانســت و تیکنیــك کــه  

ــه وه. ــی دانیشــتووانیان به رزبکه ن ــه ی ژیان ــوور و پای ــۆ پێشخســتنی ئاب ــان ب ــی نه دیتراوی ئیمکان
  شۆڕشــی تیکنیکــی ئیمکانێکــی ڕاســته قینه ی پێــك هێنــاوه  بــۆ ئــه وه  هه مــوو واڵتێــك بتوانــی 
دواکه وتوویــی خــۆی له نێــو بــه رێ و ژیانێکــی شــایانی ئاده میــزادی به شــی ســێهه می چه رخــی 
بیســته م کــه  ئێمــه ی تێــدا ده ژیــن، پێــك بێنــێ. بــه اڵم جــارێ لــه  کاتێكــدا کــه  هێنــدێ واڵت توانیویانــه  
پایــه ی ژیانــی زۆربــه ی دانیشــتووانی خۆیــان بــه رز بکه نــه وه  و کۆمه ڵێکــی مه ســره فی دروســت 
بکــه ن کــه  زۆر شــتومه ك بــه  فراوانــی ده که وێتــه  ده ســت کۆمه اڵنــی خه ڵــک، بــه  ســه دان میلیــون 
کــه س لــه  ئاســیا و ئه فریقــا و ئه مریــکای التیــن لــه  وزه یانــدا نییــه  شــتومه کی پێویســتی ســه ره تایی 
بــۆ خویــان دابیــن بکــه ن، ته نانــه ت لــه  هێنــدێ واڵت زۆریــان ڕاســت و ڕه وان لــه  برســان ده مــرن. 
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ئــه وه  یه کێــک لــه  گرینگتریــن ناته باییه کانــی کۆمه ڵــێ ئێســتای مرۆڤایه تییــە. واڵتــه  ئیمپریالیســتیه کان 
ــه  هێــزی ئابــووری و سیاســیی خۆیــان بــۆ پاراســتنی پێوه ندیــی »غه یــره  متســاوی«ی  ئێســتاش ل
ــه وه   ــی نه ت ــی پێشــوو به تایبه ت ــه وه  زۆرلێکراوه کان ــرن. ئێســتاش نه ت ــک وه رده گ ــان که ڵ ــو ده وڵه ت نێ
بچووکــه کان ته ئســیریان لــه  داڕشــتنی سیاســه تی نێــو نه ته وه یه تیــدا زۆر که مــه  و ته نانــه ت زۆر 
جــار مافــه  ڕه واکانیــان لــه  الیــه ن ئیمپریالیســته کانه وه  ده خرێتــه  ژێــر پــێ. بــه اڵم لــه  ئه ساســدا  
پێوه ندیــی ئیســتعماری کــۆن له نێــو چــووه  و به ره یه کــی به رینــی دژی ئیمپریالیســتی لــه  واڵته کانــی 
سۆسیالیســتی و دێموکــرات، لــە واڵتەکانــی تــازه  ڕزگارکــراو، لــه  نه ته وه کانــی ئــه و واڵتانــە کــە بــۆ 
ئازادیــی خۆیــان خەبــات دەکــەن، پێــک هاتــوە  کــه  بۆتــه  هێزێکــی توانــا و بــه  پشــتیوانیی بیــروڕای 
ــۆ  ــه  عامیلێکــی گرینگــی سیاســه تی جیهانــی. وه زعێکــی ئه وت گشــتیی مرۆڤایه تیــی پێشــکه وتوو، بۆت
پێــک هاتــوه  کــه  نه تــه وه  بچووکه کانیــش پشت ئه ســتوور بــه  هێــزی خۆیــان و بــه  که لك وه رگرتــن لــه  
هاوده ردیــی مرۆڤایه تیــی پێشــکه وتوو، بتوانــن مافــه  ڕه واکانــی خۆیــان وه ده ســت بێنــن و بیپارێــزن 

.
٣( لــه  مــاوه ی پــاش شــه ڕی دووهه مــی جیهانــی، ئێــران له بــار ی ئابــووری و کۆمه اڵیه تــی و 
سیاســییه وه  گۆڕانێکــی زۆری به ســه ردا هاتــوه . لــه  ڕاستیشــدا ئێــران نه یده توانــی به تــه واوی لــه  
ــی  ــی ئابووری ــده ری ئیمکان ــه  وه اڵم ــه و گۆڕان ــه اڵم ئ ــرێ، ب ــار بگ ــی خــۆ که ن ــی جیهان ــی قووڵ گۆڕان
و ته بیعەتــی ئێــران نییــه  و ئێــران ئێســتاش هــه ر بــه  واڵتێکیــی دواکه وتــوو حیســاب ده کــرێ. 
بێجگــه  لــه وه  ئــه و گۆڕانــه  زیاتــر بــه  قازانجــی چینــه  ده ســته اڵتداره کان و جیره خۆرانــی ســه ر 
بــه  ده بــار و ده وڵــه ت بــووه  و کۆمه اڵنــی خه ڵــك ئێســتاش هــه ر لــه  هــه ژاری و چاره ڕه شــیدا 
ده ژیــن. زۆربــه ی خه ڵکــی ئێــران، به تایبه تــی لــه  الدێ ئێســتاش هــه ر نه خوێنــده وارن و لــه  یارمه تیــی 
ــی  ــا ڕاده یه کــی زۆر گــۆڕاوه . چین ــی الدێ ت ــی کۆمه اڵیه تی له شســاخی و پزیشــکی بێبه شــن. ته رکیب
ــان  ــگای خۆی ــو چــوون و جێ ــن له نێ ــه  ئه ساســدا وه ک چی ــه وره کان ل ــه  گ ــه گ و خــاوه ن مڵک ده ره ب
داوه  بــه  بورژوازیــی الدێ کــه  لــه  مالیکــه  چووکــه کان و وه رزێرانــی ده وڵه مه نــد پێــک هاتــوە. 
مه به ســتی ڕێژیمــی شــا و ئیمپڕیالیــزم کــە  پشــتیوانیی لــه و گۆڕانــه  کــردوه  و ده یــکا، به رینترکردنــی 
بــازاری ســه رمایه داری و پێکهێنانــی بۆرژوازییــه  لــه  الدێ کــه  لــه  الیه کــه وه  ببــێ بــه  بنکه یه کــی 
کۆمه اڵیه تــی بــۆ ڕێژیــم و لــه  الیه کــی تــره وه  ڕێــگای په ره ســتاندنی ســه رمایه داری خــۆش بــکا. 
ــه  سه نعه تیشــدا ڕێژیــم به شــی خسووســیی بــه  زیانــی به شــی گشــتی به هێزتــر ده کا و بــۆ  ــاره  ل دی
هێنــان و وه کارخســتنی ســه رمایه ی بێگانــه  ده ره تانــی له بــار پێــک دێنــی کــه  لێره شــدا مه به ســت 
ــی  ــه  گشــتی وه ک واڵتێک ــران ب ــه م جــۆره  ئێ ــه  ســه نعه ت دایه . ب ــه ر گه شــه پێدانی ســه رمایه داری ل ه
دواکه وتــوو ڕێــگای پەرەســەندنی ســه رمایه داریی گرتۆتــه  پێــش، ڕێگایــه ك کــه  تاقیکردنــه وه ی 
زۆر واڵتانــی دواکه وتــووی تــر چه وت بوونــی ســه لماندوه  و بــه  ئاشــکرا نیشــانی داوه  کــه  بــه  
ــران  ــی ئێ ــه  ئێســتا کۆنسورســیۆم ڕاســته وخۆ ســه نعه تی نه وت ــه.  ڕاســته  ک ــی خه ڵک ــی کۆمه اڵن زیان
هه ڵناســوورێنێ، بــه اڵم ڕێژیمــی شاهه نشــاهی به رعــۆده  بــووه  کــه  هه تــا بیســت ســاڵی دیکــه  نه وتــی 
ئێــران بــه  کۆنسورســیۆم بفرۆشــێ. هــەر ئێســتا لەســەر داخوازیــی کۆنسۆرســیۆم  ئه وه نــده  خێــرا 
ــه واوی  ــران به ت ــی ئێ ــی نه وت ــا ئاخــری چه رخــی بیســته م  چاڵه کان ــه  وێده چــێ ت ــن ک ــه وت ده ردێن ن
وشــک بــن. به مجــۆره  ڕێژیمــی ئیمپریالیزمــی ئێــران خه یانــه ت بــه  نه ســڵه کانی داهاتــووش ده کا. 
بــازاری واڵته کانــی  نــه وت و  مونۆپۆڵه کانــی ئه ندامــی کۆنسورســیۆم زۆربــه ی ســه رچاوه کانی 
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ــۆدا کۆنسۆر ســیوم  ــه  هه لومه رجێکــی ئه وت ــرە سۆسیالیســتییان به ده ســته وه یه . ئاشــکرایه  کــه  ل غەی
هه مــوو کاتێــک ده توانــێ شــه رته کانی خــۆی کــه  نه تیجــه ی وه زعــی ئابووریــی واڵتانــی هه ره گــه وره ی 
ســه رمایه دارین به ســه ر ئێرانــدا بســەپێنێ. له سیاســه تی ده ره وه دا ڕێژیمــی ئێــران به گشــتی  پێــره وی 
لــه  ئیمپریالیــزم و بــه  تایبه تــی ئیمپریالیزمــی ئه مریــکا ده کا. بێجگــه  لــه  ئه ندامه تیــی په یمانــی ســێنتۆ 
کــه  ده ســته به ندییه کی عه ســکه ری و ئیمپریالیســتی دژی گه النــی ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســته،  ئێــران 
ــه زاران  ــکا به ســتوه  و ه ــی ئه مری ــه  یه کگرتووه کان ــه ڵ واڵت ــی عەسکەریشــی ده گ ــی دوو قۆڵی په یمان

موسته شــاری  ئه مریکایــی به ســه ر له شــکر و پولیــس و ژاندارمریــدا زاڵــن.
لــه  ئێرانــی ئــه وڕۆدا دیکتاتــۆری گه یشــتۆته  ئــه و پــەڕی. شــوێنه واری ئــازادی و دێموکراتــی نەماوە. 
حیزبــی نیشــتمانی و پێشــکەوتووەکان، ســەندیکا و ڕێکخــراوە دێموکراتییەکانــی ســینفی هه مــوو بــه  
غه یره قانوونــی ڕاگه یه نــدراون. ئازادیــی به یــان و باڵوکردنــه وه  نه مــاوه . نوێنه رانیــی مه جلیســی 
شــوڕا و ســه نا لــه  الیــه ن »شــا«وه  دیــاری ده کرێــن. ده ســه اڵتی قانووندانــان و دادخــوازی و 
ــه ت حاکمــی  ــه ش و پۆلیــس و ســازمانی ئه منیی ــی هه مــوو به ده ســت شــاوه یه . ده زگای ئه رت ئیجرائ
گیــان و ماڵــی خه ڵکــن. ئێــران بۆتــه  به ندیخانــه ی هه مــوو ئنســانێکی به شــه رەف و ئازادیخــواز. بــه م 
جــۆره  ناته باییه کــی گرەیــی لــه  نێــو ده ســه اڵتی سیاســیی واڵت و گۆڕانــی ئابــووری و کۆمه اڵیه تــی 
ــه  الیه کــی دیکــه وه   پێــک  ــران ل ــی ئێ ــه  الیه کــه وه و،  گه الن ــی ل ــار و جیره خۆران ــو شــا و ده رب ــه  نێ ل

ــه. ــی کۆمه اڵیه تیی ــی شۆڕشــێکی قووڵ ــگای چاره ســه رکردنی به رپاکردن ــه  ڕێ ــه  تاق ــوه  ک هات

4(  کوردســتانی ئێــران لــه  بــاری ئابــووری و کۆمه اڵیه تییــه وه  ناوچه یه کــی دواکه وتــوه  لــه  نێــو 
واڵتێکــی دواکه وتــودا. لــه  ڕاســتیدا کوردســتانی ئێــران هه رچه نــد لــه  بــاری ته بیعــی و ســامانی ژێــر 
ئه رزییــه وه  ده وڵه مه نــده،  بــەاڵم یه کێــک لــه  پاشــکه وتووترین ناوچه کانــی ئێرانــه . گۆڕانــی ئابــووری 
ــوه .  ــک نه هات ــش پێ ــری ئێرانی ــی ت ــه ت وه ك ناوچه کان ــران ته نان ــه  کوردســتانی ئێ ــی  ل و کۆمه اڵیه ت
وه زعــی ئابــووری و له شســاخی و فه رهه نگیــی زۆربــه ی دانیشــتووانی کوردســتانی ئێــران زۆر 
کــه م گــۆڕاوه. پایــه ی ژیــان زۆر نزمــه . زه حمه تکێشــانی کوردســتان لــه  هــه ژاری و کوێره وه ریــدا .  
دێییه کانــی کوردســتان لــه  یارمه تیــی  پزیشــکی و ده رمانــی و قوتابخانــه  و ئاوه دانــی به تــه واوی 

بێبه شــن. 
کوردســتانی ئێــران ناوچــه ی هــه ره  میلیتاریزه کــراوی ئێرانــه . قانــوون لێــره دا هیــچ مانایه کــی 
ده ســه اڵتێکیان  هه مــوو  ئه منییــه ت  ســازمانی   و  ژاندارمــه ری  و  له شــکر  مووچه خۆرانــی  نییــه . 
ــە  ــی شــا ل ــەوە. رێژیم ــی گرتۆت ــوو کوردســتانی ئێران ــی  هه م ــی نه ته وایه ت به ده ســته وه یه . زۆرداری
نیــوەی دووهەمــی جەرخــی بیستەمیشــدا نایهــەوێ ئێعتــراف بــکا کــە لــە ئێــران نه ته وه یــه ك به نــاوی 
نه تــه وه ی کــورد هه یــه  کــه  به شــێکه  لــه و نه ته وه یــه ی کــه  لــه  واڵته کانــی دراوســێی ئێرانیــش له ســه ر 
خاکــی بــاب و باپیریــان ده ژیــن. مندااڵنــی کــورد ده بــێ هــه ر لــه  منداڵییــه وه  بــه  زمانی فارســی بخوێنن 
ــه  زمانــی کــوردی  ــه وه ی چاپه مه نــی ب ــه  فارســی بدوێــن. باڵوکردن ــه دا ب ــه  قوتابخان و مه جبــوورن ل
نییــه.  مووچه خۆرانــی  قه ده غەیــه . فه رهه نگــی نه ته وایه تیــی گه لــی کــورد ده ره تانــی پێشــکه وتنی 
ده کــرێ.  ســه رکوت  به تونــدی  نه ته وایه تــی  داخوازیــی  که متریــن  نیــن.  کــورد  زۆربه یــان  بــه رز 
ــه  زه مانــی ڕه زاشــاوه  ده ســت پێکرابــوو، ئێســتاش هــه ر  سیاســه تی کردنه فارســی کــورده کان کــه  ل
و  و سیاســی  ئابــووری  ژیانــی  به شــێکی  هه مــوو  لــه   نه ته وایه تــی  زۆرداریــی  هه یــه .  درێــژه ی 
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کۆمه اڵیه تیــدا لــه  کوردســتانی ئێــران به رچــاو ده کــه وێ. کوردســتان کــراوه  بــه  به ندیخانــه ی گه لــی 
کــورد.

٥( بــەم جــۆرە ئیمپریالیــزم و ڕێژیمــی شــا و هاودەســتەکانی لــە کوردســتان دوژمنــی گه لــی 
کــورد و کۆســپی پێشــکه وتنی واڵته که مانــن. خه باتــی گه له که مــان دژی ئه وانه یــه . حیزبــی ئێمــه  
لــه و بڕوایه دایــه  کــه  گه النــی زۆرلێکــراوی ئێرانیــش هــه ر لــه و وه زعــه  دان و دوژمنانــی گه لــی کــورد 
ــران ده گــه ڵ کاربه ده ســتانی  ــی ئێ ــن. حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان گه الن ــی ئێران دوژمنانــی گه الن
ڕزگاریــی  ڕێــگای  کــه   بڕوایه دایــه   لــه و  ئێمــه   حیزبــی  نــاکا.  ته ماشــا  یــه ك  وه ك  شــا  ڕێژیمــی 
ئێــران پێکهێنانــی به ره یه کــی به رینــی یه کگرتــووی دژی ئیمپریالیســتییه  کــه  هێــزه  دێموکراتــی و 
نیشــتمانییه کان و ڕێکخراوه کانــی سیاســی و ســیفیی پێشــکه وتوو له ســه ر ئه ساســی به رنامه یه کــی 
هاوبــه ش لــه  ڕێــزی خۆیــدا کــۆ بکاتــه وه.  حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــه و بڕوایه دایــه  کــه  
ــه  ــران و ماف ــۆ ئێ ــی ب ــی دێموکرات ــزم و دابینکردن ــووزی ئیمپریالی ــر نف ــه  ژێ ــران ل ــی ئێ ــۆ ڕزگاری ب
لــه   و  بڕووخــێ  پاشــایه تی  کۆنه په رســتی  ڕێژیمــی  ده بــێ  کــورد،  گه لــی   نه ته وایه تییه کانــی 
چوارچێــوه ی ئێرانێکــی دێموکراتیــدا حکوومه تــی خودموختــاری کوردســتان دابمــه زرێ کــه  بتوانــێ 

داخوازه کانــی مێژوویــی گه لــی کــورد وه دی بێنــێ .
ــه ،  ــه  کوردســتان کــه  داخوازێکــی درێژخایه ن ــار ل ــی حکوومه تێکــی خودموخت ــۆ پێکهێنان ــات ب خه ب
ده گــه ڵ خه بــات بــۆ جێبه جێ کردنــی هێنــدێ داخــواز لــه  چوارچێــوه ی ڕێژیمــی ئێســتای ئێرانــدا 
ــه  خه باتــی شــێلگیر ئیمکانــی  ــه  کــه  ب ــه و بڕوایه دای ــە.  حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ل ناته بایــی نیی
ــۆ  ــه  هــه ر ئێســتاش ب ــی ئێم ــه وه  حیزب ــه ر ئ ــکا. جــا له ب ــوور بکــرێ پاشه کشــه  ب ــم مه جب ــه  ڕێژی هه ی
هێنانــه دی هێنــدێ داخوازیــی وه ک ئازادیــی زیندانیانــی سیاســی و بەڕەســمی ناســاندنی زمانــی 
کــوردی و .. هتــد خه بــات ده کا و پێی وایــه  کــه  بــه  خه باتــی ڕێکوپێــک ده توانــێ ئــه م داخوازانــه  

به ســه ر ڕێژیمــی شــادا بســه پێنێ.

لــه  پێکهێنانــی حکوومه تــی  بــه  ئامانجــی ئه ســڵیی گه لــی کــورد کــه  بریتییــه   بــۆ گه یشــتن   )٦
خودموختــاری کوردســتان لــه  چوارچێــوه ی ئێرانێکــی دێموکراتیــدا، حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان 
یه کگرتنــی هێــزه  دێمۆکراتــی و نیشــتمانییه کانی ئێــران بــه  شــه رتێکی ئه ساســی داده نــی.  مێــژووی 
2٨ ســاڵ جوواڵنــه وه ی دێموکراتــی لــه  ئێــران به چاکــی ده ری ده خــا کــه  ئیمپریالیــزم و ڕێژیمــی شــا 
لــه  ئێــران لــه  نه بوونــی یه کیه تیــی هێــزه  شۆڕشــگێر و پێشــڕه وه کانی گه النــی ئێــران ئه وپــه ڕی 
که ڵکیــان وه رگرتــوه . لــه  ڕاســتیدا ڕێژیمــی دژی نیشــتیمانی هــه ر بۆیــه  خــۆی ڕاگرتــوه  کــه  به رەیه کــی 
ــوه   ــک به ڕێ ــی خه ڵ ــی کۆمه اڵن ــێ خه بات ــوه  کــه  بتوان ــدا پێــک نه هات ــه  ئێران ــووی شۆڕشــگێڕ ل یه کگرت

بــه رێ.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــۆ پێکهێنانــی ئــه و یه کیه تییــه  هــه م دژی شــووینیزمی ئێرانــی کــه  
ــه  و، هــه م دژی  ــل نیی ــۆ قای ــی ب ــچ مافێکــی نه ته وایه ت ــه وه ی کــورد ده کا و هی ــی نه ت ــه  بوون حاشــا ل
ناســیۆنالیزمی به رچاوته نگــی کــورد کــه  ڕێژیمــی شــا و گه النــی ئێــران لێــک جیــا ناکاتــه وه ، خه بــات 
ده کا. هــه م شــۆوینیزمی ئێرانــی و هــه م ناســیونالیزمی به رچاوته نگــی کــورد هه ردووکیــان دوژمنــی 
دێموکراتــی  حیزبــی  کاته شــدا  لــه و  هــه ر  ئێرانــن.  گه النــی  نیشــتمانیی  یه کگرتنــی جوواڵنــه وه ی 
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کوردســتان لــه و بڕوایه دایــه  کــه  لــه  وه زع و حاڵــی ئێســتادا مه ترســیی گه وره تــر شــۆوینیزمی 
مه زنیخــوازی ئێرانییــه .

لــه   و  کــورد  گه لــی  چــاوی  بــه ر  ده خاتــه   به رنامه یــه   ئــه و  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی   
گشــت دانشــتووانی کوردســتان، کرێــکاران، جووتیــاران، ڕووناکبیــران، بازارییــان و عه شــیره ته  
نیشــتمانپه روه ره کان و لــه  هه مــوو ڕۆڵــه  به شــه ره فه کانی کوردســتان ده گرێتــه وه  کــه  بــۆ وه دیهێنانــی 
به نده کانــی ئــه و به رنامه یــه  تێ بکۆشــن. حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان دڵنیایــه  کــه  یه کیه تــی و 
ــی  ــێ ڕێژیم ــێ و ده ب ــران ده توان ــری ئێ ــی ت ــه ڵ گه الن ــه وه  ده گ ــورد پێک ــی ک ــی شــێلگیری گه ل خه بات
ــه  کــە   ــه  ئیمپریالیزمــی شــا بڕووخێنــێ. ئێســتا لەســه ر شــانی ئه ندامــان و الیه نگرانــی حیزب ســه ر ب
ئــه م به رنامه یــه بەرنــە  نێــو کۆمه اڵنــی گه لــی کــورد و له ســه ری بدوێــن و بیروبــاوه ڕی حیزبــی 

ئێمــه  له ســه ر گیروگرفته کانــی ئابــووری و سیاســی و کۆمه اڵیه تیــی واڵت ڕوون بکه نــه وه .
ــه م به رنامه یــه  بگــه ن و بــه  به رنامــه ی تێکۆشــانی سیاســیی  کۆمه اڵنــی خه ڵــک ده بــێ به تــه واوی ل
ــا و  ــی توان ــه  هێزێکــی مادی ــی ئێمــه  ده بێت ــه  کــه  به رنامــه ی حیزب ــه و کاته دای ــا ل ــن. ته نی ــی بزان خۆیان
ــه ل  ــی گ ــزی بێپایان ــه  هێ ــه  ک ــه و کاته دای ــا ل ــه وه  ده خــا. ته نی ــران وه  جوواڵن ــوو کوردســتانی ئێ هه م
بــۆ به جێ هێنانــی به رنامه که مــان ده جووڵێتــه وه  و ســه رکه وتنی نیهایــی بــۆ نه ته وه که مــان دابیــن 

ده کا.
گه لــی ئێمــه  پشت ئه ســتوور بــه  هێــزی خــۆی لــه و خه باتــه دا لــه  پشــتیوانیی هه مــوو گه النــی ئێــران 
و جیهــان و گشــت هێــزه  دێموکراتــی و نیشــتمانییه کانی دنیــا که لــك وه رده گــرێ. گه لــی کــورد 
ته نیــا نه ته وه یه کــی پــازده  میلیۆنــی ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســته  کــه  لــه  مافــی دانانــی چاره نووســی 
خــۆی بێبه شــه . لــه  کوردســتانی عێــراق به شــێک لــه  گه له که مــان پــاش خه باتێکــی دوورودرێــژ 
مافــی نه ته وایه تیــی بــه  شــکڵی خودموختــاری وه ده ســت هێنــاوه  و خه ریکــی چه ســپاندنی ئــه م 
مافه یــه . تــێ بکۆشــین بــا میلیۆنهــا کــورد لــه  ئێرانیــش لــه  چوارچێــوه ی ئێرانێکــی دێموکراتیــدا مافــی 

ــن. ــاری وه ده ســت بێن خودموخت
ــی  ــدوه  و هێنانه دی ــه دا گونجان ــه و به رنامه ی ــی خــۆی ل ــی کوردســتان ئامانجه کان ــی دێموکرات حیزب
ئــه و ئامانجانــه  ئه رکــی سه رشــانی حکوومه تــی خودموختــاری کوردســتانه  کــه  لــه  چوارچێــوه ی 

ئێرانێکــی دێموکراتیــدا پێــک دێ.

ئامانجه کانی گشتی:
ــران و  ــه  کوردســتانی ئێ ــورده  ل ــی ک ــی پێشــڕه وی گه ل ــی کوردســتان حیزب ــی دێموکرات 1( حیزب
ده گــه ڵ هێــزه  پێشــکه تووه کانی ئێــران دژی ئیمپریالیــزم و ڕێژیمــی کۆنه په رەســتی پاشــایه تی و 
ــه   ــی کــورد ل ــی چاره نووســی گه ل ــی دانان ــران و وه ده ســتهێنانی ماف ــی سه رانســه ری ئێ ــۆ ڕزگاری ب

کوردســتانی ئێرانــدا خه بــات ده کا.
ــه  و پشــتیوانی  2( حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان الیه نگــری ئاشــتی و دۆســتایه تی نێــو میلله تان

ــه . ــان دژی ئیمپریالیزمــی جیهانیی ــی هه مــوو واڵت ــی ڕزگاریخــوازی گه الن خه بات
دادپــه روه ری  کۆمەڵێکــی  پێکهێنانــی  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی  دواڕۆژی  ئامانجــی   )٣

لیســتییه . سۆسیا
4( دروشــمی ســتراتیژیکی حیزبی دێموکراتی کوردســتان پێکهێنانی خودموختاری بۆ کوردســتانە 
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لــه  چوارچێــوه ی ئێرانێکی دێموکراتیدا.
ــک  ــران پێ ــی کوردســتانی ئێ ــوو خاک ــاری کوردســتان لــه  هه م ــی خودموخت ــی میللی ٥( حکوومه ت
دێ. ســنووری کوردســتانی ئێــران بــه  چه شــنێک دیــاری ده کــرێ کــه  ده گــه ڵ شــه رته کانی مێژوویــی 
و جوغرافیایــی و ئابــووری بگونجــێ و ده گــه ڵ ویســتی زۆربــه ی دانشــتووانی ئــه و ناوچه یــه  ڕێــک  

کــه وێ.

هه ڵسووڕاندنی کاروباری ده وڵه تی:
ــۆ هه مــوو  ــه ن ب ــڕۆژه ی ئابووریــی درێژخای ــی پ ــاع و دانان ــاری سیاســه تی ده ره وه ، دیف ٦( کاروب
ئێــران لــه  ســه اڵحییه تی حکوومه تــی دێموکراتــی ئێران دایــه . بێجگــه  لــه وه  هه مــوو ســه اڵحییه تی 
ده ســته اڵتی حکوومه تــی لــه  کوردســتان به ده ســت حکوومه تــی میللیــی خودموختــاری کوردســتانە. 
ــی  ــاری ده وڵه ت ــی کاروب ــه  به ڕێوه بردن ــاری کوردســتان ل ــی خودمەخت ــی میللی ــی حکوومەت نوێنەران

مه رکه زیــدا به شــدار ده بــن .

ــه   ــاری کوردســتاندا هه مــوو ده ســه اڵت به ده ســت خه ڵکه وه ی ــه  حکوومه تــی میللیــی خودموخت ٧( ل
کــه  به هــۆی نوێنه رانــی خــۆی لــه  ئه نجوومه نــی نه ته وایه تیــی کوردســتاندا ئــه و ده ســه اڵته  بــه کار 

دێنــێ.
ــی  ــی میللی ــی حکوومه ت ــی قانووندانان ــن ئۆرگان ــی کوردســتان به رزتری ــی نه ته وایه تی ٨( ئه نجومه ن
ــن. هه مــوو  ــه ن خه ڵکــه وه  هه ڵده بژێردرێ ــه   الی ــی ئه نجومــه ن ل ــاری کوردســتانه . نوێنه ران خودموخت
ــان گه یشــتبێته   ــه ی ته منی ــژاردن و ئه وان ــی هه ڵب ــان گه یشــتبێته  1٨ ســاڵ ماف ــه و کەســانه ی ته مه نی ئ
21 ســاڵ مافــی هه ڵبژێردرانیــان هه یــه . هه ڵبــژاردن گشــتی، وه ک یــه ك، ڕاســته وخۆ و نهێنییــه . ژن 

ــه  هه ڵبــژاردن و هه ڵبژێردرانــدا مافیــان وه ک یه کــه . و پیــاو ل
ئۆرگانه کانــی  به ده ســت  خــوارێ  هه تــا  ســه ره وه   لــه   کوردســتاندا  لــه   ده وڵه تــی  ده زگای   )9
حکوومه تــی میللیــی خودموختــاری کوردســتانه وه یه . هه ڵســووڕاندنی ده زگای ده وڵه تــی له ســه ر 
ئه ساســی ناردنــی کاربه ده ســت لــه  الیــه ن ده وڵه تــی مه رکه زییــه وه  کــه  تــا ئێســتا بــاوه ، هه ڵده وه شــێ.

10( پۆلیــس و ژاندارمــری هه ڵده وه شــێ و لــه  جێــگای وان لــه  کوردســتان هێــزی پێشــمه رگه  
لــه   لــه  جێــگای ئه رته شــی کۆنه په رســتی شاهه نشــاهی له شــکری گــه ل بــۆ دیفــاع  داده مــه زرێ. 

نیشــتمان و ده ســتکه وته کانی گــه ل پێــک دێ.
11( زمانــی کــوردی زمانــی ڕه ســمیی حکوومه تــی میللیــی خودموختــاری کوردســتانه . لــه  هه مــوو 
قۆنا غه کانــی خوێندنــدا فێربــوون بــه  زمانــی کوردییــه  و لــه  ئیداره کانــی ده وڵه تیشــدا ئــه و زمانــه  
به ڕه ســمی بــه کار ده هێنــدرێ. زمانــی فارســی هــه روه ک لــه  ناوچه کانــی تــری ئێــران لــه  حکوومه تــی 
میللیــی خودموختــاری کوردســتانیش زمانێکــی ڕه ســمیی ده وڵه تییــه  و لــه  قوتابخانــه کان پــاش ســاڵی 

چــواری ســه ره تایی، مندااڵنــی کوردســتان وێــرای زمانــی کــوردی ده یخوێنــن.
وه ک  مافیــان  کــورده کان  ده گــه ڵ  کوردســتان  دانیشــتووی  نه ته وایه تیــی  که مایه تییه کانــی   )12
یه کــه . مافــی فه رهه نگییــان دابیــن ده کــرێ و منداڵه کانیــان لــه  قوتابخانــه  ســه ره تاییه کاندا بــه  زمانــی 

زگماکــی خۆیــان ده خوێنــن و مافــی باڵوکردنــه وه ی ڕۆژنامــه  و کتێــب بــه  زمانــی خۆیــان ده بــێ.
1٣( حکوومه تــی میللیــی خودموختــاری کوردســتان ئازادییــه  دێموکراتییــه کان، ئازادیــی به یــان و 
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باڵوکردنــه وه ، دانانــی ڕێکخــراو و ســه ندیکا بــۆ هه مــوو چینه کانــی دێموکراتــی و توێژه کانــی گــه ل 
ته زمیــن ده کا. دانیشــتووانی کوردســتان لــه  هه ڵبژاردنــی کار و جێــگای خۆیانــدا سه ربه ســتن و 

سه ربه ســتیی هاتوچۆیــان هه یــه .
ــه ر  ــه کان به رامب ــازاده  و په یڕه وانــی هه مــوو دین ــان. هه مــوو دینێــک ئ ــه ت و دیــن لێــك جی 14(ده ڵ

قانــوون وەک یەکــن. قانــوون ڕێــگای جیاوازیدانانــی ڕه گــه زی و دینــی نــادا.
1٥( ژن و پیــاو له نێــو خێــزان و له نێــو کۆمه ڵــدا مافــی وه ک یه کیــان هه یــه  و بــۆ کاری وه ك یــه ك 

مووچــه ی وه ك یــه ك وه رده گرن.

ئامانجه کانی ئابووری:
1٦( ڕێبــازی ئه ساســیی پێشــکه وتنی ئابووریــی سه رانســه ری ئێــران و هه روه هــا کوردســتان 
شۆڕشــی  ده ســتکه وته کانی  ده گــه ڵ  بــه  ڕێککه وتــن  و  تــازه   ئوســولی  به پێــی  ســه نعه تی کردن 
زانســتی و تیکنیکــی لــه  جیهان دایــه . دانانــی بناخه یه کــی ئابــووری و کۆمه اڵیه تیــی پێویســت بــۆ 
و  ئێــران  دێموکراتــی  حکوومه تــی  ئه ساســیی  هــه ره   ئه رکه کانــی  لــه   یه کێــک  ســه نعه تی کردن 

میللیــی خودموختــاری کوردســتانه . حکوومه تــی 
1٨( حکوومه تــی میللیــی خودموختــاری کوردســتان به هــۆی به شــی گشــتیی ئابــووری کــه  به شــی 
ئه ساســیی پێشخســتنی ئابوورییــه،  ســه نعه تی پێشــکه وتوو لــه  کوردســتاندا پێــک دێنــێ و ســه نعه تی 
نیشــتمانی و ده ســتکرد کــه  ئێســتا هه یــه  ده پارێــزێ. لــه  ته نیشــت به شــی گشــتیی ئابــووری، به شــی 

ــن. ــدا به شــدار ده ب ــه  ســه نعه تی کردنی واڵت ته عاوه نــی و خسووســیش ل
1٨( ســه رچاوه کانی ژێــرزه وی و هه روه هــا ئــاو و لێــره وار و هه وارگــه  ســامانی هه مــوو خه ڵکــی 
قازانجــی کۆمه اڵنــی خه ڵــک  بــه   میللیــی خودموختــاری کوردســتان  کوردســتانه  و حکوومه تــی 

ــرێ. ــێ وه رده گ ــان ل که لکی
19( زیاترکردنــی به رهه مــی کشــتوکاڵ لــه  ڕێــگای میکانیزه کــردن و به کارهێنانــی شــێوه ی زانســتی 
لــه  کشــتوکاڵدا و دانانــی پــڕۆژه ی به راوکــردن و دروســت کردنــی ســه د، به شــێکی هــه ره  گرینگــی 

سیاســه تی ئابووریــی حکوومه تــی میللیــی خودموختــاری کوردســتانه .
20( حکوومه تــی میللیــی خودموختــاری کوردســتان هــه وڵ ده دا بــۆ گه شــه پێدانی بازرگانیــی 
ــرۆژه   ــه و پ ــه  کوردســتاندا و ئ ــه وه ی که ســب و کار و پیشه ســازی ل نێوخــۆ و ده ره وه  و بووژاندن
په ره ئه ســتاندنی  قازانجــی  بــه   گشــتییه وه   به شــی  الیــه ن  لــه   جێبه جێ کردنیــان  کــه   ئابوورییانــه  
ئابووریــی واڵت نییــه  بــه  به شــی خسووســی ده ســپێردرێن. ئه مــه ش بــه  مه به ســتی که لک وه رگرتــن 

لــه  هه مــوو ســه رچاوه یه کی ئابــووری بــۆ پێشخســتنی واڵتــه .
21( به رزکردنــه وه ی ئایــه ی ژیانــی گــه ل و به تایبه تــی زه حمه تکێشــانی کوردســتان نێورۆکــی 
ئه ساســیی سیاســه تی ئابووریــی حکوومه تــی میللیــی خودموختــاری کوردســتانه  و ئــه م حکوومه تــه  
هه مــوو هێــزه  و ئیمکاناتــی خــۆی بــه کار دێنــێ بــۆ ئــه وه ی هه رچــی زووتــر زۆربــه ی دانیشــتووانی 
کوردســتان کــه  لــه  هــه ژاری و بێ به شــیدا ده ژیــن لــه م وه زعــه  ڕزگار بــکا و ژیانێکــی ئه وتۆیــان بــۆ 

پێــک بێنــێ کــه  شــایانی ئاده میــزادی ئــه م ڕۆژگاره  بــێ.
ــی  ــی کرێ ــه  دی. النی که م ــه ك دێت ــوو جێگای ــه  هه م ــە ل 22( ئه ســڵی هه شــت ســه عات کاری ڕۆژان
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کرێکارانــی دیــاری و بەپێــی خه رجــی ژیــان زیــاد ده کــرێ. ئــه و کرێکارانــه ی کــه  کارێکــی دژواریــان 
هه یــه،  نابــێ لــه  شــه ش ســه عات زیاتــر کار بکــه ن. کرێــکاران و ه ڕه نجبــه ران به رامبــه ر پێشــهاته کانی 
کار و نه خۆشــی و پیــری بیمــه  ده بــن و ئــه و مندااڵنــه ی ته مه نیــان لــه  1٥ ســاڵ کەمتــره  نابــێ کار 

بکه ن.
2٣( زه وی هــی ئــه و که ســه یه  کــه  کاری له ســه ر ده کا. تــه واوی زه ویــی دوژمنانــی گــه ل به ســه ر 
وە زێرانــی بێ زه ویــدا به خوڕایــی دابــه ش ده کــرێ. قیســه کانی ئــه و زه وییانــه  کــه  به ســه ر وه رزێرانــدا 

بــه ش کــراوه  نادرێتــه وه .
بــۆ  بــدا  یارمه تیــی وه رزێــران  پێویســته   میللیــی خودموختــاری کوردســتان  24( حکوومه تــی 
ئــه وه ی بتوانــن ئامــرازی کشــتوکاڵ بــۆ خۆیــان ئامــاده  بکــه ن و به رهه مــی کشــتوکاڵیان بــه  نرخێکــی 
بــاش لــێ بکــرێ و بــۆ مــاوه ی زۆر و بــه  ســوودی کــه م  قه رزیــان بداتــێ. قــه رزی وه رزێــران بــه  
ســوودخۆرانی شــار و الدێ و دوژمنانــی گــه ل نادرێتــه وه . بێــگار لــه  سه رانســه ری کوردســتان 

هه ڵده گیــرێ و هیــچ چه شــنه  سووروســاتێک نامێنــێ.
2٥( حکوومه تــی میللیــی خودموختــاری کوردســتان بایه خێکــی تایبه تــی ده دا بــه  په ره پێدانــی 
ئاژەڵــداری و هەوارگــەکان بەپێــی شــەرتی لەبــار بــە ئاژه ڵــداران ده ســپێردرێن و ڕێــگای زانســتی و 

دروســتی په روه رده کردنــی مه روماڵیــان فێرده کــرێ.

سیاسه تی فه رهه نگی و له شساغی:
2٦( هه مــوو مندااڵنــی کوردســتان، کــچ و کــوڕ تــا 1٥ ســاڵی بــه  ئیجبــاری ده بــێ بخوێنــن و 
ــده وای  ــی نه خوێن ــه  گورجــی خه ریکــی  له نێوبردن ــاری کوردســتان ب حکوومه تــی میللیــی خودموخت
ــی  ــه  پله کان ــدن ل ــه  و خوێن ــی ســه ره تایی له ســه ر حکوومه ت ــه  کوردســتان خه رجــی خوێندن ــێ. ل ده ب
تــری فێربوونــدا به خۆڕاییــه . یارمه تیــی ده وڵــه ت لــه و بــاره وه  قوتابخانــه  ئایینییه کانیــش ده گرێتــه وه .
2٧( حکوومه تــی میللیــی خودموختــاری کوردســتان بــۆ به رزکردنــه وه ی پایــه ی  فه رهه نگیــی 
گــەل دامەزراندنــی بنکــەی فەرهەنگــی و زانســتی وه ك تیئاتــر )نمایــش(ی میللــی و ســینه ما و 

تێ ده کۆشــێ. زانســتگا  و  عالــی  مه دره ســه ی 
2٨( په ره پێدانــی زمــان و ئه ده بــی کــوردی، پشــتیوانی لــه  نووســه ران و زانایانــی کــورد ڕێبــازی 

ــێ. ــاری کوردســتان ده ب ــی خودموخت ــی میلل ــی حکوومه ت داییمــی سیاســه تی فه رهه نگی
29( ڕووناکبیرانــی کوردســتان به پێــی  لێوه شــاوه ییان کاریــان ده درێتــێ. حکوومه تــی میللیــی 
خودموختــاری کوردســتان سیاســه تێکی ئه وتــۆ به رامبــه ر ڕووناكبیــران ده گرێتــه  پێــش کــه  واڵتــی 

خۆیــان به جــێ نه هێڵــن و خزمه تــی نیشــتمانی خۆیــان بکــه ن.
له شســاغیی  پایــه ی  به رزکردنــه وه ی  بــۆ  میللیــی خودموختــاری کوردســتان  ٣0( حکوومه تــی 
هه مــوو گــه ل تێ ده کۆشــێ و وه زعێکــی وا پێــک دێنــێ کــه  هه مــوو خه ڵكــی کوردســتان بتوانــێ 
لــه  یارمه تیــی خۆڕایــی پزیشــکی که لــک وه ربگــرێ و بــۆ نه هێشــتنی ئــه و نه خوشــییانه  کــه  لــه  

پێــده کا. تونــد ده ســت  بــاڵو بوونــه وه ، به ربه ره کانییه کــی  کوردســتاندا 
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سیاسه تی ده ره وه :
٣1( سیاســه تی ده ره وه ی حکوومه تــی دێموکراتــی ئێــران سیاســه تێکی بێالیــه ن و ســه ربەخۆیه  و 
ــر و ناســینی حاکمییه تــی نه ته وایه تــی  ــی یەکت ــان له ســه ر ئه ساســی ڕێزگرتن پێوه ندیــی ده گــه ڵ واڵت
ــی سوسیالیســتی و  ــه ڵ واڵتان ــێ و ده گ ــر داده مه زرێن ــاری یه کت ــه  کاروب ــردن ل و ده ســتدرێژی نه ک
ــی دۆســتایه تی  ــه ، پێوه ندی ــی و دژی ئیمپریالیســتییان هه ی ــه  سیاســه تێکی دێموکرات ــه  ک ــه و واڵتان ئ

پێــک دێنــێ.
٣2( حکوومه تــی دێموکراتــی ئێــران پشــتیوانی لــه  خه باتــی ڕزگاریخوازانــه   و دژی ئیمپریالیســتیی 
گــه الن ده کا و الیه نگــری ئه وه یــه  کــه  هه مــوو نه ته وه یــه ک مافــی دانانــی چاره نووســی خــۆی هه بــێ.
لــه   و  یه کگرتووه کانــدا  نه تــه وه   ڕێکخــراوی  ڕێــزی  لــه   ئێــران  دێموکراتــی  حکوومه تــی   )٣٣
ده ره وه ی ئــه م ڕێکخــراوه  دیفــاع لــه  ئاشــتیی جیهانــی و پێکه وه ژیانــی به ئاشــتی له نێــو گــه الن ده کا 
به بــێ  وتووێــژه وه   ڕێــگای  لــه   نێونه ته وایه تــی  گیروگرفته کانــی  چاره ســه رکردنی  الیه نگــری  و 

زۆره . به کارهێنانــی 
٣4( حکوومه تــی دێموکراتــی ئێــران ده بــێ ببێتــه  بنکــه ی یارمه تــی بــه  خه باتــی ڕزگاریخوازانــه ی 
هه مــوو  بــه   سیاســی  په نــای  و  نێوه ڕاســتدا  ڕۆژهه اڵتــی  لــه   به تایبه تــی  زۆرلێکــراو،  گه النــی 
ئینســانێکی نیشــتمانی و ئازادیخــواز ده دا. هه روه هــا حکوومه تــی میللیــی خودموختــاری کوردســتان 
لــه  هه مــوو هــه ل و ده فه تێــک بــۆ یارمه تیــی برایانــی کــورد لــه  پارچه کانــی تــری کوردســتاندا که لــك 

ــه  هه مــوو کوردێکــی نیشــتمانپه روه ر ده دا. ــای سیاســی ب وه رده گــرێ و په ن

پێڕه وی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستان )ئێران(

به ندی یه که م_ ناو و سروشتی حیزب
1( ناوی حیزب »حیزبی دێموکراتی کوردستان«ە

2( حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان حیزبــی پێشــڕه وی هه مــوو گه لــی کــورده   لــه  کوردســتان 
ئێرانــدا و بــه  تایبه تــی کرێــکاران و جووتیارانــی تێکۆشــه ر و ڕووناکبیرانــی شۆڕشــگێڕ لــه  ڕێــزی 

خۆیــدا کــۆ ده کاتــه وه .
زانســتی  تیئوریــی  لــه   په یــڕه وی  خۆیــدا  تێکۆشــانی  لــه   کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی   )٣

ده کا. کۆمــه ڵ  پێگه یشــتنی 

به ندی دووهەم_ ئه ندامه تیی حیزب
ــه   ــی ک ــی ئێران ــوو کوردێک ــران و هه م ــوو هاونیشــتمانییه کی دانیشــتووی کوردســتانی ئێ 1( هه م

ته مه نــی گه یشــتبێته  1٨ ســاڵ، ده توانــێ ئه ندامــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــێ ئه گــه ر:
_ به رنامه  و پیڕه وی نێوخۆی حیزب په سند بکا.

_  له  یه کێک له  ڕێکخراوه کانی حیزبدا تێ بکۆشێ.
_ مانگانه ی ئه ندامه تی بدا.

_ به  ئینسانێکی نیشتمانپه روه ر و پێشکه وتوو ناسرابێ.
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به ندی سێهه م_ ئه رکه کانی ئه ندامی حیزب
1( ئه رکی ئه ندامی حیزب ئه وه یه  که :

_ بۆ هێنانه دیی ئامانجه کانی حیزب که  له  به رنامه دا هاتوه  تێ بکۆشێ.
_ بــه  هه مــوو هێــز و توانایــه وه  یەکیەتیــی ته شــکیالتی و فیکریــی حیــزب بپارێــزی. بەپێــی پێــڕەوی 

نێوخــۆی حیــزب په  یــڕه وی دیســپلینی حیزبــی بــێ.
_ نهێنییه کانی حیزب بپارێزێ.

_ پایه ی تێگه یشتنی سیاسی و کۆمه اڵیه تیی خۆی به رز بکاته وه .
_ سیاســه تی حیــزب به رێتــه  نێــو کۆمه اڵنــی گــه ل و پێوه ندیــی حیــزب ده گــه ڵ خه ڵــك پته وتــر بــکا 

و لــه  ڕا و تاقیکردنه وه یــان که لــک وه ربگــرێ.

به ندی چواره م_ مافه کانی ئه ندامی حیزب
1( ئه ندامی حیزب مافی ئه وه ی هه یه  که :

_ بۆ هه موو ئۆرگانێکی حیزب هەڵبژێرێ و هەڵبژێردرێ.
_ لــە هەمــوو ئه ندامێــک یــا ئۆرگانێــک لــه  کۆبوونه وه کانــی حیزبــدا یــا بــه  هــۆی  چاپه مه نیــی 

ــه  بگــرێ. ــی ڕه خن حیزب
_ به  هه موو ئۆرگانێکی حیزبی پێشنیار بکا، نه زه ری خۆی بڵێ، یا پرسیاری لێ بکا .

_ له  هه موو ئۆرگانێکی خوارتر بۆ ئۆرگانێکی سه ره وه تر شکایەت بکا.
_ له  دانانی ڕێبازی سیاسیی حیزبدا به شدار بێ .

_ لــه  هه مــوو کۆبوونه وه یه کــی حیزبیــدا کــه  بــه راوردی تێکۆشــانی سیاســی و حیزبیــی ئــه و ده کا 
و ده یــه وێ قــه راری له ســه ر بــدا، ئامــاده  بــێ.

به ندی پێنجه م_ شه رته کانی وه رگرتنی ئه ندام
1( بۆ ئه وه ی ئه ندامێک وه ربگێری ده بێ:

_ دوو ئه ندامی حیزب ناسێنه ری بن.
_ ساڵێک ماوه ی تاقیکردنه وه  ته واو بکا.

_ به هۆی زۆربه ی ئه ندامانی شانه  یا ئۆرگانێکی سه ره وه تر به  ئه ندام وه ربگێرێ.

2( ئه و که سانه  ناتوانن ئه ندامی حیزب بن:
_ خائین به  گه لی خۆ، یا جاسووس بن.

_ ڕه گه زپه رست و کۆنه په رست بن.
_ ئه ندامی حیزبێکی سیاسیی دیکه  بن.

به ندی شه شه م_ سزادانی ئه ندام
ــن و یــا بــه  پێچه وانــه ی پێــڕه وه ی حیــزب  1( ئــه و ئه نداما نــه ی کــه  ئه رکــی خۆیــان به جــێ ناهێن
ده جووڵێنــه وه  ســزا ده درێــن. ســزای حیزبــی بریتییــه  لــه  ســه رکۆنه  بــە دەم، ســەرکۆنە بــه  نووســراو ، 
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ــزب. ــه  حی ئه ســتاندنه وه ی لێپرســراوی، هه ڵپه ســاردن و ده رکــردن ل
مــاوه ی  لــه   هه ڵپه ســێردراو  ئه ندامــی  ســاڵێکه .  ئه نــدام  هه ڵپه ســاردنی  مــاوه ی  زۆرتریــن 

نییــه . حیــزب  ئه ندامــی  مافــی  خاوه نــی  هه ڵپه ســاردنیدا 
2( ســزای حیزبــی بــه  زۆربــه  ی ده نگــه وه  له الیــه ن ئــه و ڕێکخــراوه  حیزبیــه وه  ده درێ کــه  ئه ندامــی 

حیــزب له وێــدا تێ ده کۆشــێ.
٣( مه به ســت لــه  ســزای حیزبــی په روه رده کرانــی ئه ندامــه  و ته نیــا ئــه و کاتــه  ئه نــدام ســزا ده درێ 

کــه  ڕێــگای تــر وه ک ڕەخنــه  و ئامــۆژگاری لــه  چاكکردنــه وه ی ئاکاریــدا کاریگــه ر نه بووبــێ.
4( ئه ندامــی ده رکــراو مافــی ئــه وه ی هه یــه  لــه  ئۆرگانــی ســه ره وه تر داوای پێڕاگه یشــتن بــکا و 

ــرێ. ــۆ کۆنگــره ش بنێ ــه  داوای خــۆی ب ــی هه ی ماف

به ندی حه وته م_ داڕشتنی قه واره ی حیزب
1( ئه سڵی بنه ڕه تی داڕشتنی قه واره ی حیزب سانتڕالیزمی دێموکراتییه .

2( سانتڕالیزمی دێموکراتی به و مانایه یه :
_ هه موو ئۆرگانه کانی حیزبی له  خواره وه  بۆ سه رێ هه ڵدەبژێردرێن.

_ ئۆرگانه کانــی حیزبــی بــه  ڕێکوپێکــی ڕاپۆرتــی تێکۆشــانی خۆیــان هــه م بــه و ئه ندامانــه  کــه  
ده ده ن. ســه ره وه تر  ئۆرگانه کانــی  بــه   هــه م  و  هه ڵیان بــژاردوون 

_ ئه ندام په یڕه وی ڕێکخراو و که مایه تیی ئه ندامان په یڕه وی زۆربه ی ئه ندامانه .
_ له  نێو حیزبدا بۆ هه موو ئه ندامانی حیزب بێ جیاوازی یه ک دیسپلین هه یه .

جێبه جــێ  خــواروو  ئۆرگانه کانــی  له الیــه ن  شــه رت  به بــێ  ســه ره وه   ئۆرگانه کانــی  بڕیــاری   _
ده کــرێ.

ئیمــکان،  به پێــی  خــوارێ  هه تــا  ئۆرگانــه وه   ســه ره وه ترین  لــه   بڕیــاردان  و  باســکردن   )٣
ده ســته جه معییه  )پێکه وه یــه _ هه ره وه زییــه (. فه ردپه رســتی و ته کــڕەوی لــه  حیزبــدا جێــگای نییــه .

به ندی هه شته م _کۆنگره ی حیزب
1( به رزترین ئۆرگانی حیزب کۆنگره یه .

2( کۆنگــره ی حیزبــی هــه ر دوو ســاڵ جارێــک لــه  ئه ندامانــی کۆمیتــه ی ناوه نــدی و بــه  نیســبه تێک 
ــی  ــی حیزب ــان و ڕێکخراوه کان ــوو ئه ندام ــی هه م ــه  نوێنه ران ــی ده کا، ل ــدی دیاری ــه ی ناوه ن ــه  کومیت ک

پێكــدێ.
٣( کۆنگــره ی )فوق العــاده ( له ســه ر داوای کومیتــه ی ناوه نــدی یــا یــه ک له ســێی   هه مــوو ئه ندامانــی 

حیــزب پێک دێ.
4( ئه رک و سه اڵحییه تی کۆنگره  ئه مانه ن:

_ باسی ڕاپۆرتی کومیته ی ناوه ندی ده کا و بڕیاری له سه ر ده دا.
_ ڕێبازی گشتیی سیاسی و ستڕاتیژی و تاکتیکیی حیزب دیاری ده کا.

_ به رنامــه  و پێــڕه وی نێوخــۆی حیــزب داده نــێ و ئه گــه ر بــه  پێویســت بزانــێ ده ســتیان لــێ ده دا 
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و ده یان گــۆڕێ.
_ کومیتــه ی ناوه ندیــی حیــزب هه ڵده بژێــرێ. ئه ندامــی کومیتــه ی ناوه نــدی هــه ر نه بــێ ده بــێ ســێ 

ســاڵ ڕابــردووی ئه ندامه تیــی حیزبــی هه بــێ.

به ندی نۆهه م_کونفرانسی حیزبی
1( کۆنفرانسی حیزب بانگ ده کرێ ئه گه ر: 

_ ئیمکانی به ستنی کۆنگره  نه بێ.
_ گیروگرفتی ئه وتۆ بێته  پێش که  کۆمیته ی ناوه ندی نه توانی چاره سه ری بکا

_ له وه زعێکی ئه وتۆدا کۆنفرانس سه اڵحییه تی کۆنگره ی هه یه .
2( کۆنفرانــس لــه  ئه ندامانــی کومیتــه ی ناوه نــدی و نوێنه رانــی کۆمیته کانــی شــار و شارســتان و 

ئــه و ڕێکخراوانــه  پێكــدێ کــه  ســه ر بــه  کومیتــه ی ناوه ندیــن.

به ندی ده هه م_ کۆمیته ی ناوه ندی
1( کۆمیتــه ی ناوه نــدی لــه  مــاوه ی به ینــی دوو کۆنگــره دا به رزتریــن ئۆرگانــی حیزبیــه  و کاروبــاری 

حیــزب هه ڵده ســووڕێنێ.
2( ئه رک و سه اڵحییه تی کومیته ی ناوه ندی ئه مانه ن:

_ بڕیاره کانی کۆنگره  دێنێته  دی.
_ مه سئووله  له  پێوه ندیی حیزب ده گه ڵ هه موو ڕێکخراو و حیزبه کانی تر.

_ بــۆڕۆی سیاســی و ســکرتێری گشــتیی حیــزب هه ڵده بژێــرێ کــه  به رامبــه ر بــه  کومیتــه ی 
مه ســئوولن. ناوه نــدی 

ــه  خــه رج و دابه شــکردنی  ــاری ده کا و مه ســئووله  ل ــزب دی ــی حی ــه ی ئه ندامان _ نیســبه تی مانگان
داهاتــی حیــزب.

ــه   ــدی ل ــه ی ناوه ن ــره ی کومیت ــی زه خی ــه وه . ئه ندامان ــۆ ده بێت ــک ک ــگ جارێ ــێ ســێ مان ــه ر نه ب _ ه
کۆبوونه وه کانــی کۆمیتــه ی ناوه ندیــدا به شــدار ده بــن و ده نگــی مه شــوه ره تییان هه یــه .

به ندی یازده هه م_ بۆڕۆی سیاسی
1( لــه  مــاوه ی نێــوان دوو کۆبوونــه وه ی کۆمیتــه ی ناوه ندیــدا بــۆڕۆی سیاســی ئه رکــی کومیتــه ی 

ــه . ــه ی ناوه ندیی ــی کومیت ــی بڕیاره کان ــرێ و مه ســئوولی به جێهێنان ــدی وه ئە ســتۆ ده گ ناوه ن
2( بوڕۆی سیاسی ڕاپۆرتی خۆی به  ڕێکوپێکی به  کومیته ی ناوه ندی ده دا.

به ندی دوازده هه م_ ڕێکخراوه کانی حیزب
1( ڕێکخــراوی بنه ڕه تیــی حیــزب شــانه یه . ژمــاره ی ئه ندامانــی شــانه  نابــێ لــه  ســێ کــه س که متــر 

. بێ
2( ڕێکخراوه کانــی حیــزب لــه  ناوچــه  کومیتــه ی ناوچــه ، لــه  شــار، کومیتــه ی شــار و لــه  شارســتان 

کومیتــه ی شارســتان به ڕێــوه ی ده بــا.
ــو  ــه  نێ ــزب ل ــه وه ی سیاســه تی حی ــی شــار و شارســتان باڵوکردن ــی شــانه  و کۆمیتەکان ٣( ئه رک



83

بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

ــاری  ــدی و هه ڵســووڕاندنی کاروب ــه ی ناوه ن ــی کومیت ــی بڕیاره کان ــک و به جێگه یاندن ــی خه ڵ کۆمه اڵن
حیزبییــه .

4( کومیته ی هه موو ڕێکخراوێکی حیزبی له  الیه ن ئه ندامانی ئه و ڕێکخراوه  هه ڵده بژێردرێ.
٥( به رزتریــن ئۆرگانــی هــه ر ڕێکخراوێــک کۆنفرانســی ئــه و ڕێکخراوه یــه  کــه  هــه ر نه بــێ دوو 

ســاڵ جارێــک لــه  نوێنه رانــی هه مــوو ئه ندامانــی ئــه و ڕێکخــراوه  پێــک دێ.

به ندی سێزده هه م_ داهاتی حیزب :
1( داهاتــی حیــزب لــه  مانگانــه ی ئه ندامــان و داهاتــی بنکه کانــی حیــزب و یارمه تیــی دۆســتانی 

ــک دێ. ــزب پێ حی
***

پەیامەکانی کۆنگرەی سێهەمی حیزبی دێموکراتی کوردستان )ئێران(

پەیام بۆ ئەندامانی حیزب 
هاوڕێیانی خۆشەویست!

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی پــاش چەندیــن ســاڵ خەباتــی دژوار و ســەرکەوتن بەســەر کەنــد 
ــی شــا بەســەر  ــزی ڕەشــی ڕێژیم ــی هێ ــە هەلومەرجــی زاڵبوون ــی ل و کۆســپی جۆربەجــۆردا توان
واڵتەکامانــدا کۆنگــرەی ســێهەمی خــۆی لەژێــر دروشــمی »دێموکراســی بــۆ ئێــران و خودموختــاری 
بــۆ کوردســتانی ئێــران«دا پێــک بێنــێ. ئــەم کۆنگرەیــە زۆر ئەرکــی مێژوویــی گرنگــی لــە سەرشــان 
بــوون. ئێســتا بەوپــەڕی شــانازییەوە ڕادەگەیەنیــن کــە کۆنگــرەی ســێهەم ئەرکەکانــی خــۆی بریتــی 
بــوون لــە لێکدانــەوەی ڕابــردووی خەباتــی حیــزب و هەڵســەنگاندنی تێکۆشــانی کۆمیتــەی ناوەنــدی 
ــی ئەنجــام  ــی، بەچاک ــی بەڕێوەبەرایەت ــی ئۆرگان ــزب و هەڵبژاردن ــووی حی ــازی داهات ــی ڕێب و دانان

داوە. بــەم جــۆرە حیزبــی ئێمــە قۆناغێکــی تــازە لــە تیکۆشــانی خــۆی دەســت پێــدەکا.
ئاشــکرایە کــە بەجــێ گەیاندنــی بڕیارەکانــی کۆنگــرە و جێبەجــێ کردنــی ڕێبــازی سیاســیی حیــزب 
ــەدا  ــەم ڕێگای ــە ل ــر ل ــدی زیات ــرەێ. هەرچەن ــزب دادن ــی حی ــوو ئەندامان ــی ئەساســیی هەم ــە ئەرک ب
تێ بکۆشــین و هەرچــی باشــتر ئەرکەکانــی سەرشــانمان بەجــێ بگەیەنیــن، ئەوەنــدە زیاتــر دەتوانیــن 
الیەنگــری و پشــتیوانیی کۆمەاڵنــی گــەل بــۆ الی حیــزب ڕابکێشــین. ئــەودەم بەرنامــەی حیزبــی ئێمــە 

بەرەبــەرە دەبێتــەوە بەرنامــەی هەمــوو خەڵکــی کوردســتان ئێــران.
کۆنگــرەی ســێهەم لــە کاتێکــدا دەبەســترێ کــە ســەردەمی پاشە-کشــەی بزووتنــەوەی دێموکراتــی 
و دژی ئیمپریالیســتیی گەالنــی ئێــران تــەواو بــووە و ســەردەمی یەکخســتنی کۆمەاڵنــی خەڵــک بــۆ 
خەباتێکــی بەرینتــر هاتــوە. لــە هەلومەرجێکــی  وادا ئەندامانــی حیزبــی ئیمە ئەرک و مەســئوولییەتێکی 
قورســیان لەئەســتۆیە. دەبــێ کۆمەاڵنــی هــەراوی خەڵکــی کوردســتانی ئێــران لــە نیزیکــەوە لــە 
ــی کۆنگــرە و لــەو سیاســەتە کــە کۆنگــرە داینــاوە شــارەزا بکــەن. کۆنگــرە دڵنیایــە کــە  بڕیارکەان
ــەن.  ــی ناک ــچ تێکۆشــانێک کۆتای ــە هێ ــە ل ــە  مێژوویی ــەم ئەرک ــی ئ ــۆ بەجێهێنان ــی ب ــی حیزب هاوەالن
گومانــی تێــدا نییــە کــە هاوڕێیانــی حیزبــی ئێمــە ســەرەڕای هەلومەرجــی ڕەشــەکوژی و زەبروزەنــگ 
ــۆ پاراســتنی  ــی ڕێژیمــی شــا، ب ــەت، عەوامفریودان ــەالی ســازمانی ئەمنی و ســەرەڕای هــەوڵ و تەق
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یەکیەتیــی سیاســی و فیکــری و بەهێزکردنــی ڕێکخراوەکانــی حیــزب و پێکهێنانــی پێوەندییەکــی پتــەو 
و قایــم لەگــەڵ کۆمەاڵنــی خەڵــک بــە هەمــوو توانــاوە تێ دەکۆشــن.

هاونیشتمانە بەڕێزەکان!
ساڵو لە خەباتی دژوار بەاڵم شێلگیری خەباتکەرانی حیزبی ئێمە،

 بژی حیزبی دێموکراتی کوردستان، ڕێنوێنی خەباتی خەڵکی کوردستان ئێران.
***

پەیام بۆ گەلی کورد لە کوردستانی ئێران 
هاونیشتمانە بەڕێزەکان!

خەڵکی زەحمەتکێشی کوردستان ئێران!
کۆنگــرەی ســێهەمی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی پــڕ بــەدڵ ســاڵو لــە ئێــوە گەلــی زۆرلێکــراوی 
لێکدانــەوەی وەزعــی  بــە  ئێــران دەکا. کۆنگــرەی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان  کوردســتانی 
نێونەتەوایەتــی و وەزعــی ئیــران و کوردســتانی ئێــران ئەرکەکانــی حیزبــی لــە قۆناخــی ئێســتادا 
دیاری کردوە و ڕێگای چارەســەری گیروگرفتەکانی نیشــان داوە. کۆنگرە داخوازە ئەساســییەکانی 
گەلــی کــوردی لێــک  داوتــەوە و لــە دروشــمی بنەڕەتیــی »دێموکراســی بــۆ ئێــران و خودموختــاری 
بــۆ کوردســتانی ئیــران«دا کورتــی کردوونــەوە. وەدیهێنانــی ئــەو دروشــمە یانــی دابینکردنــی مافــی 
نەتەوایەتــی بــۆ گەلــی کــورد و ڕزگاریــی ئێــران لەژێــر بــاری نفــوزی ئیمپریالیــزم و کۆنەپەرســتیی 

شــا.
ــە پشــتیوانیی  ــک ک ــران، حیزبێ ــە کوردســتانی ئێ ــورد ل ــی ک ــی گەل ــە حیزب ــە وەک تاق ــی ئێم حیزب
ــە  ــی ل ــەورەی مێژووی ــە، مەســئوولیەتێکی گ ــی لەگەڵ ــی کوردســتان ئێران ــی خەڵک ــەواوی کۆمەاڵن ت
ــە  ــکا و ل ــی ب ــی ڕێنوێن ــی ئێمــە بــۆ الی ئامانجەکان ــە کــە گەل ئەســتۆیە. ئەرکــی حیزبــی ئێمــە ئەوەی
ڕێــگای وەدیهێنانــی ئــەو ئامانجانــەدا لــە هیــچ فیداکارییــەک دریــغ نــەکا. بەجــێ گەیاندنــی ئــەو ئەرکــە 
پیــرۆزە بەبــێ بەشــداریی توێــژی هــەراو و بەرینەکانــی گەلــی ئێمــە لــە خەباتــدا، بەبــێ یارمەتــی و 
پشــتیوانیی تــەواوی ئــەوان لــە حیزبەکەیــان، حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ئیمکانــی نییــە. هێــزی 
حیزبــی ئێمــە لــە نیزیکــی و هاوپێوەندیــی ئــەو لەگــەڵ کۆمەاڵنــی خەڵک دایــە و هێــزی جوواڵونــەوەی 
کۆمەاڵنــی خەڵکیــش بــە نــۆرەی خــۆی بــە وریایــی و ڕابەریەتــی دروســتی حیزبــەوە بەســتراوەتەوە.
خەڵکــی کوردســتان ئێــران هەمیشــە حیــزب و خەباتکارانــی حیزبــی بــە باوەشــی گەرمــەوە 
وەرگرتــوەو  لــە بەرامبــەر ڕێژیمــی شــا و نۆکەرەکانیــدا دیفاعــی لــێ کــردوون. گومانــی تێــدا نییــە 
کــە لــە داهاتــوودا و لــە خەباتێکــی توندتــردا کــە لــە پێشــمانە، کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان  لەژێــر 
ــا ســەرکەوتنی یەکجــاری کــۆڵ  ــەوە و هەت ــی کوردســتاندا کۆدەبن ــی دێموکرات دروشــمەکانی حیزب

نــادەن.
یەکیەتیــی گەلــی کــوردو  پێڕەویــی ئــەو لــە سیاســەتی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە الیــەک 
و هاوپێوەندیــی گەلــی کــورد لەگــەڵ گەالنــی ئێــران لــە خەبــات دژی ڕێژیمــی شــادا لــە الیەکی تــر، 
ڕێــگا بــۆ وەدیهێنانــی دروشــمی ئەســڵیی حیزبــی ئێمــە، »دێموکراســی بــۆ ئێــران و خودموختــاری 

بــۆ کوردســتانی ئێــران« خــۆش دەکا.
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بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

هاونیشتمانە بەڕێزەکان!
لــە ڕێــگای دابەزاندنــی دروشــمەکانی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتاندا تێ بکۆشــن و بــۆ جێ بەجــێ 

کردنــی بڕیارەکانــی کۆنگــرەی ســێهەم یارمەتیــی حیــزب س خەباتکەرانــی حیــزب بــدەن. 
ڕێــگای حیزبــی ئێمــە ڕێــگای گەلــی ئێمەیــە. لەژێــر ئــااڵی حیزبــدا کۆوەبــن هەتــا ســەرکەوتنی گــەل 

دابیــن بکــەن.
***

پەیام بۆ گەالنی ئێران 
کۆنگــرەی ســێهەمی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ســاڵوی گەرمــی خــۆی پێشکەشــی بــە 
هەمــوو گەالنــی ئێــران دەکا. گەالنــی زۆرلێکــراوی ئێــران لــە واڵتێکــی فرەگەلــدا کەوتوونــە ژێــر زوڵــم 

ــە هەمــوو مافێکــی نەتەوایەتــی بێبەشــن. و زۆریــی ڕێژیمــی کۆنەپەرســتی پاشــایەتی و ل
ڕێژیمــی شــا هەمــوو داخوازییەکــی نەتەوایەتیــی بــە زینــدان و گوللــە وەاڵم دەداتــەوە. فەرهەنگــی 
کــە  دەســەپێنێ  بەســەردا  بێگانەیــان  فەرهەنگێکــی  و  دەکا  پێشــێل  ئێرانــی  گەالنــی  نەتەوایەتــی 
دەگــەڵ ڕێوشــوێنی نەتەوایەوتــی و چەشــنی ژیــان و ڕێبــازی دژی ئیمپریالیســتیی گەالنــی ئێــران 
ڕێــک ناکــەوێ. ئــەو کارەش بــۆ لەنێــو بردنــی فەرهەنگــی ڕەســەنی نەتەوایەتــی و ســەرگێژکردنی 
کۆمەاڵنــی خەڵــک و دوورخســتەوەی ئــەوان لــە بزووتنــەوەی دێموکراتــی و دژی ئیمپریالیســتی 
دەکا. لــە ڕۆژگاری پاشــایەتیی بنەماڵــەی پەهلەویــدا سیاســەتی توندانــەوەی گەالنــی زۆرلێکــراوی 

ــم. ــران بۆتــە سیاســەتی ڕەســمیی ڕێژی ئێ
ــان  ــە بێبەشــی گەلەکەم ــاش هەســت ب ــە زۆر ب ــی کوردســتان ک ــی دێموکرات ــە، حیزب ــی ئێم حیزب
بــۆ  نەتەوایەتــی و  یەکــەم ڕۆژی دامەزرانیــەوە دژی ســتەمی  لــە  نەتەوایەتــی دەکا،  لــە مافــی 
ســەقامگیرکردنی دێموکراســی خەباتێکــی شــێلیگری کــردوە. کۆنگــرەی ســێهەمی حیزبــی دێموکراتــی 
ــە  ــی ل ــی نەتەوایەت ــە دەســت زۆرداری ــران ل ــی ئێ ــوو گەالن ــی هەم ــۆ ڕزگاری ــات ب کوردســتانی خەب
خەبــات بــۆ دێموکراســی و پێشــکەوتنی کۆمەاڵیەتــی بەجیــا نازانــێ و ئــەم دووانــە بــە دوو الیەنــی 
ــۆ ســەر  ــم ب ــک پەالمــاری ڕێژی ــەوە نیشــانی داوە کــە هەرکاتێ ــێ. تاقیکردن خەباتێکــی گشــتی دادەن
هێــزە دێموکراتیــەکان و بــۆ ســەرکوتکردنی بزوونتــەوەی نیشــتمانی و دژی ئیمپریالیســتی توندوتیــژ 
بــووە، زۆرداریــی نەتەوایەتــی و هێرشــی دڕندانــە بــۆ ســەر گەالنــی زۆرلێکــراوی ئێرانیــش پــەرەی 

گرتــوە. 
گەالنــی زۆرلێکــراوی ئێــران لــە وەزعێکــی وەک یەکــدا دەژیــن. ئامانجــی هاوبــەش ئەوانــی لــە 
ــزە  ــوان هێ ــی لەنێ ــی یەکیەت ــۆ پێکهێنان ــە کــە ب ــەو بڕوایەدای ــەوە. کۆنگــرە ل ســەنگەرێکدا کــۆ کردۆت
نیشــتمانی و شۆڕشــگێڕەکانی هەمــوو گەالنــی ئێــران، پێویســتە هــەم دژی شــووێنیزمی ئێــران کــە 
ــە بوونــی گەالنــی زۆرلێکــراوی ئێــران دەکا و هــەم دژی ناســیونالیزمی بەرچاوتەنــگ کــە  حاشــا ل

ــە بەرچــاو ناگــرێ، خەبــات بکەیــن. دابینکردنــی دیموکراســی بــۆ ئێــران ل
 دامەزراندنــی دێموکراســی لــە ئێــران و ڕزگاری گەالنــی زۆرلێکــراو لەژێــر بــاری زۆلــم و زۆری 
نەتەوایەتــی تەنیــا لــە ڕێــگای خەباتــی یەکگرتــوو و هاوبەشــی هەمــوو گەالنــی ئێــران دژی ڕێژیمــی 

شــا و ئیمپریالیزمــەوە ئیمکانــی هەیــە.
بــۆ پێشــەوە لــە ڕێــگای یەککەوتنــی هێــزە پێشــکەوتووەکانی هەمــوو گەالنــی ئێرانــدا بــۆ دابینکردنی 

دێموکراســی بــۆ ئێــران و مافــە نەتەوایەتییەکانــی گەالنــی زۆرلێکــراوی ئێران. 
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پەیام بۆ ڕێکخراوە دژی ئیمپریالیستیی و دێموکراتیەکانی ئێران
کۆنگــرەی ســێهەمی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ســاڵوێکی گــەرم لــە هەمــوو ڕێکخــراوە 
دژی ئیمپریالیســتی و دێموکراتیەکانــی ئێــران دەکا. کۆنگــرە بەخۆشــحاڵییەوە وەبیــر دەخاتــەوە 
ــی ئۆپۆزیســیۆن  ــووە و ڕێکخراوەکان ــەواو ب ــدا ت ــە ئێران ــەوە ل ــە ســەردەمی پاشەکشــەی بزووتن ک
خەریکــن هێزەکانــی خۆیــان بــۆ بەرەنگاربوونێکــی کاریگەرتــر لەگــەڵ ڕێژیمــی شــا ئامــادە دەکــەن. 
هەلومەرجــی تــازەی خەبــات پێــش هەمــوو شــتێک پێویســتی بــە هاودەنگــی و یەکیەتیــی کــردەوەی 

ــە. ــی ئۆپۆزیســیۆن هەی هێزەکان
کۆنگــرەی ســێهەمی حیزبیــی دێموکراتــی کوردســتان جارێکــی دیکــە ئــەو نــەزەرە دەســەلمێنێی کــە 
هــۆی مانــەوەی ڕێژیمــی شــا نەبوونــی بەرەیەکــی یەکگرتــوو دژی ڕێژیمــە لەنێــو هێزەکانی نیشــتمان 
و دێموکراتیــدا. نەبوونــی هاودەنگــی و یەکیەتیــی کــردەوە لەنێــو هیزەکانــی دژی ڕێژیمــدا بــۆ شــا 
ــە ڕێکخــراوەکان  ــەڵ هــەر کام ل ــا لەگ ــە جیاجی ــێ ک ــک دێن ــە پێ ــەو ئیمکان و دەســتوپێوەندییەکانی ئ
بــەرەوڕوو بــن و زەبــری تونــد و کاریگــەر لــە بزووتنــەوەی گەالنــی ئێــران بوەشــێنن. تاقیکردنــەوەی 
چەنــد ســاڵی دوایــی ڕاســتی ئــەو قســەیە ئیســبات دەکا. ئەرکــی ئەساســیی هێزەکانــی ئۆپۆزیســیۆن 
ــی دەرەجــە دووهــەم و تەکیەکــردن لەســەر  ــی ناکۆکی ــە وەالنان ــە ل ــە هەلومەرجــی ئێســتدا بریتیی ل
دروشــمە بنەڕەتییــەکان کــە لــە ســەرووی هەموویانــەوە ڕووخاندنــی ڕێژیمــی زۆرداری و هێنانــە 

ســەر کاری ڕێژیمێکــی دێموکراتیــە.
کۆنگــرەی ســێهەمی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە هەمــوو ڕێکخراوەکانــی نیشــتمانی و 
ــە کــە بەڕاســتی دژی ڕێژیمــی شــا خەبــات دەکــەن، داوا دەکا  ــەو هێزان ــە هەمــوو ئ دێموکراتیــک، ل
کــە بــە دڵســۆزیەوە بــۆ پێکهێنانــی بەرەیەکــی بەرینــی دێموکراتــی و دژی ئیمپریالیســتی تێ بکۆشــن. 
حیزبــی ئێمــە لــە ئــەو باوەرەدایــە کــە یەکیەتیــی هێــزە نیشــتمانی و پێشــکەوتووەکانی ئێــران ڕێــگا 
بــۆ ڕزگاریــی ئێــران لەژێــر نفــوزی ئیمپریالیزمــی جیهانــی و کۆنەپەرســتی نێوخــۆ خــۆش دەکا و 

دێموکراســی بــۆ ئێــران و مافــی نەتەوایەتــی بــۆ هەمــوو گەالنــی ئێــران دابیــن دەکا.
***

پەیام بۆ زیندانییانی سیاسی 
هاوخەباتە خۆشەویستەکان!

ڕۆڵەکانی بەشەڕەفی گەالنی ئێران!
کۆنگــرەی ســێهەمی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ســاڵوێکی بێ ژمــار بــۆ ئێــوە ڕۆڵەکانــی 
بەشــەڕەف و خەباتکەری گەل دەنێرێ. چەندین ســاڵە ســیاچاڵەکانی ڕێژیمی پاشــایەتی لە باشــترین 
ڕۆڵەکانــی گــەل ئاخنــراون. ڕێژیمــی شــا بــۆ پاراســتنی خــۆی زیاتــر لــە جــاران پەنای بۆ ڕەشــەکوژی 
و شــکنجە و زینــدان بــردوە. هــەزاران کەســی لــە ڕۆڵــە بەنرخەکانــی گــەل و ڕووناکبیــران، کرێکاران، 
جووتیــاران و کاســبکاران خســتۆتە بەنــدەوە و بــە هەمــوو جــۆرە شــکەنجەیەکی بەدەنــی و گیانیــی 
ســەدەکانی نێوەڕاســت شــکەنجەیان دەدا. بــەاڵم زیندانییانــی سیاســی، ئــەو ڕۆڵــە بەشــەڕەف و 
ڕاســتەقینانەی گــەل بەندیخانەکانیــان کردۆتــە قوتابخانــەی خەبــات و لەوێــدا دەرســی خۆڕاگرتــن و 

پایــەداری فێــر دەبــن و باشــتر لــە کڵ دەردێــن.
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ــە  ــی ب ــرێ. یارمەت ــدا بک ــەر ڕێگایەک ــە ه ــی سیاســی ب ــی زیندانییان ــرە یارمەتی ــروڕای کۆنگ ــە بی ب
خاووخێزانیــان و خەباتــی هەمــوو الیەنــی بــۆ ئازادیــی زیندانییانــی سیاســی یەکێــک لــە ئەرکــە 

ئەساســییەکانی هەمــوو هێــزە نیشــتمانی و پێشــکەوتووەکانی ئێرانــە.
کۆنگــرەی ســێهەمی حیزبــی ئێمــە جارێکــی دیکــە بــۆ ئێــوە زیندانییانــی سیاســی، قارەمانانێــک 
ــخ ناکــەن،  ــک درێ ــداکاری و لەخۆبووردنێ ــچ فی ــە هی ــدا ل ــی ئێران ــی گەالن ــگای ئامانجەکان ــە ڕێ ــە ل ک
ســاڵو دەنێــرێ و بەڵێــن دەدا کــە ئێــوە لــە بیــر نەچوونــەوە، بەڵکــوو لــە خەباتــی بــێ ئاشــتبوونەوەدا 

ــازادی.  ــگای ئ ــی ڕێ ــە خەباتکەران ــام دەدەن ب بەشــداران و، ئیله
دڵنیایــن کــە خەباتــی شــێلگیر و یەکگرتــووی هێــزە دێموکراتیەکانــی هەمــوو گەالنــی ئێــران دەرگای 

زیندانــەکان دەشــکێنێ و ئێــوە ڕۆڵــە خۆشەویســتەکان دەگرێتــەوە نێــو باوشــی گــەل.
***

پەیام بۆ گەلی کورد لە کوردستانی عێراق 
گۆنگــرەی ســێهەمی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان_ئێران ســاڵو لــە گەلــی کــورد لــە کوردســتانی 
عێــراق دەکا. گەلــی کــورد لــە عێــراق لــە ئەنجامــی خەباتێکــی دوور و درێــژ و فیداکارییەکــی زۆردا 
ــۆ  ــی نێوەڕاســت ب ــان و ڕۆژهەاڵت ــزە پێشــکەوتووەکانی جیه ــز و خۆشەویســتی هێ ــی ڕێ توانیویەت
الی خــۆی ڕابکێشــی. باڵوبوونــەوەی بەیاننامــەی یــازدەی مــارس کــە مافــە نەتەوایەتییەکانــی گەلــی 
کــوردی عێــراق تــا ڕادەی خودموختــاری تێدایــە، ئاســۆیەکی تــازەی بــۆ گەلــی کــورد لــە کۆمــاری 
عێراقــدا کــردەوە و نموونەیەکــی باشــی ڕێــگای ڕاســتی چارەســەرکردنی مەســەلەی کــوردی 
بەدەســتەوە دا. ئــەو بەیاننامەیــە نــەک هــەر نەتیجــەی خەباتــی درێــژی گەلــی کــورد لــە عێــراق، 
بەڵکــوو نیشــانەی ویســتی هێــزە نیشــتیمانییەکانی کــورد و عەڕەبــی عێراقــە. بێگومــان وەدیهاتنــی 
بەندەکانــی بەیاننامــەی یــازدەی مــارس یارمەتییەکــی زۆر بــە پتەوبوونــی بناخــەی کۆمــاری عێــراق 
دەدا و ڕێــگای دێموکراســی و پێشــکەوتن لــە عێراقــدا هەموارتــر دەکا و عێــراق دەکاتــە بنکەیەکــی 

ــەوی دژی ئیمپریالیســتی. پت
گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێــران بــە هومێدێکــی زۆرەوە دەڕوانێتــە ئاڵوگۆرەکانــی کوردســتانی 
عێــراق، چونکــی دابینبوونــی خودموختــاری بــۆ کوردســتانی عێــڕاق لــە چوارچێــوەی عێراقێکــی 
نــەک هــەر  لــە ســەر ئەساســی یەکیەتیــی هێــزە نیشــتمانی و پێشــکەتووەکان،  دێموکراتیــدا و 
ــری کوردســتان. بەڵکــوو تەئســیرێکی  ــۆ بەشــەکانی ت ــی ب ــاش و سەرمەشــقێک دەب نموونەیەکــی ب

ــێ. ــران دەب ــی ئێ ــی دراوســێ و بەتایبەت زۆریشــی لەســەر واڵتەکان
کۆنگــرەی ســێهەم ســەرکەوتنی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی عێــراق بەئــاوات دەخــوازێ و 
پشــتیوانیی تــەواوی خــۆی لــە تێکۆشــانی هەمــوو هێــزە نیشــتمانی و دێموکراتیەکانــی عێــراق 
دەردەبــڕێ کــە بــە دڵســۆزییەوە بــۆ چارەســەرکردنی هێمنانــە و دێموکراتــی مەســەلەی کــورد 

تێ دەکۆشــێ.
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پەیام بۆ گەلی کورد لە کوردستانی تورکیە
زیاتــر لــە حــەوت میلــون کــورد لــە تورکیە لە ســەر خاکــی باب و باپیرانیان، »کوردســتان« دەژین. 
ــی خــۆی بێبەشــە. ڕێژیمــی کۆنەپەرســتی  ــە هەمــوو مافێکــی نەتەوایەتی ــە ل ــە تورکی ــی کــورد ل گەل
تورکیــە تەنانــەت حاشــا لــە بوونــی کــورد لــە تورکیــە دەکا. بــەاڵم گەلــی کــورد بەپێچەوانــەی 
سیاســەتی تواندنــەوەی کــورد کــە چەندیــن ســاڵە لــە الیــەن دەوڵەتــی تورکیــەوە بەڕێــوە دەبــڕێ و 
ســەڕەڕای زۆرداریــی نەتەوایەتــی و زەبروزەنگێکــی زۆر کــە باڵــی بەســەر کوردســتانی تورکیــەدا 
کێشــاوە، خەباتــی شــێلگیری خــۆی بــۆ وەدەســتهێنانی مافــە نەتەوایەتییەکانــی خــۆی دڕێــژە پــێ دەدا. 
گەلــی کــورد لەوخــە باتــەدا پشــتیوانیی هێــزە شۆڕشــگێڕ و دێموکراتییەکانــی تورکیــەی لەگەڵــە. 
خەباتکــەرە کــوردەکان بەهــەق لــە هەمــوو ئیمکانێکــی ئاشــکرا و نیوەئاشــکرا بــۆ بــەرەو پێشــبردنی 
ئامانجــە نەتەوایەتــی و دێموکراتیــەکان کەلــک وەردەگــرن. بــەاڵم کۆنەپەرســتیی ڕەشــی تورکیــە کــە 
سیاســەتێکی شووینیســتیی دڕندانــەی بەرمبــەر بــە گەلــی کــورد گرتۆتــە بــەر، هەمــوو هێــزی خــۆی 
ــی سەرتاســەری  ــەوەی دێموکراتی ــورد و بزووتن ــی ک ــەوەی نەتەوایەتی ــۆ ســەرکوتکردنی بزووتن ب
ــراون و  ــی کــورد ئاخن ــە بەشــەڕەفەکانی گەل ــە ڕۆڵ ــە ل ــی تورکی ــە وەکار خســتوە. زیندانەکان تورکی
چووکتریــن داخوازیــی نەتەوایەتیــی کــوردەکان بــە زینــدان و گوللــە وەاڵم دەدرێتــەوە. خەباتکەرانــی 
کــورد بــە گوێــرەی ڕێوشــوێنی لەمێژینــەی گەلــی کــورد لــە تورکیــە کــە زۆرجــار دەســتی داوەتــە 

ڕاپەڕینــی بەڕبــاڵو، لــە هەلومەرجێکــی زۆر دژواردا درێــژە بــە خەباتــی خۆیــان دەدەن.
کۆنگــرەی ســێهەمی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــۆ گەلــی کــورد لــە تورکیە و بــۆ خەباتکەرانی 
کــورد کــە وێــڕای نیشــتمانپەروەرانی تورکیــە دژی ڕێژیمــی کۆنەپەرســت خەبــات دەکــەن، ســاڵوێکی 
دڵســۆزانە دەنێــرێ و دڵنیایــە کــە ئــەو خەباتــە ئاخرەکــەی ســەر دەکــەوێ و دێموکراســی بــۆ تورکیــە 

و مافــی نەتەوایەتــی بــۆ گەلــی کــورد لــە تورکیــە دابیــن دەکا.
***

پەیام بۆ گەلی کورد لە سووریە 
زیاتــر لــە نیــو میلیــون کورد لە مەڵبەندە کوردنشــینەکانی ســووریەدا دەژیــن. حکوومەتی ئیئتالفیی 
ســووریە کــە سیاســەتێکی دژی ئیمپریالیســتی شــێلگیرانە گرتۆتــە بــەر، بەرامبــەر بــە گەلــی کــورد لــە 
ســووریە سیاســەتێک بــەکار دێنــێ کــە لەگــەڵ قازانجــی گشــتیی ســووریە ڕێــک ناکــەوێ. کوردەکانــی 
ســووریە نــەک هــەر لــە هەمــوو مافێکــی نەتەوایەتــی بێبەشــن، بەڵکــوو بــە جێبەجێکردنــی قانوونــی 
پشــتێنەی عەڕەبــی )الحــزام عەڕەبــی( دەیــان هــەزار کــەس لــە جووتێرانــی کــورد لەســەر خاکــی بــاب 
و باپیرانیــان دەردەکرێــن و جێگایــان دەدرێ بــە عــەڕەب. کــوردەکان بــەو بیانــووە کــە شناســنامەی 
ســووریەیان نییــە بــەزۆر لــە نیشــتمانی خۆیــان دەردەکرێــن. ئــەو سیاســەتە بەپێچەوانــەی ڕێبــازی 
گشــتیی سیاســەتی نێوخــۆ و دەرەوی ســووریە و پەیماننامــەی ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتووەکانــە 
کــە بــە هیــچ جــۆر لەگــەڵ دۆســتایەتیی لەمێژینــەی گەالنــی عــەڕەب  وکــورد کــە لــە مێــژوودا پێــک 

هاتــوە و  لــە خەباتــی دژی ئیمپریالیســتیی هاوبەشــدا بەهێــز بــووە، ڕێــک ناکــەوێ. 
کۆنگــرەی ســێهەمی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ســاڵو بــۆ گەلــی کــورد لــە ســووریە و بــە 
تایبەتــی بــۆ ئــەو جووتیــارە زەحمەتێکشــانە دەنێــرێ کــە لــە بەرامبــەر ئــەو هەمــوو تــەوژم و بــێ 
ــی  ــە جێبەجێکردن ــی ســووریە دەســت ل ــوادارە کــە دەوڵەت ــەدا خــۆ ڕادەگــرن. کۆنگــرە هی عەداڵەتیی
ئــەو قانوونــە کۆنەپەرســتانەیە هەڵبگــرێ کــە تەنیــا بــە قازانجــی دوژمنانــی هاوبــەش گەالنــی کــورد و 
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عــەرەب تــەواو دەبــێ و جوتیــارە کــوردەکان بهینێتــەوە جێــگای خۆیــان و بەڕەســمی دان بــە بوونــی 
گەلــی کــورد و مافــی نەتەوایەتــی کــوردەکان دابنــێ. 

بێگومــان گەلــی کــورد لــە ســووریە تــا وەدیهێنانــی ئــەو ئامانجانــە دڕیــژە بــە خەباتــی ڕەوای خــۆی 
 دەدا.

***
پەیام بۆ گەلی عێراق

ــراق  ــی عێ ــە گەل ــەوە ســاڵو ل ــە دڵ ــی کوردســتان_ئێران ب ــی دێموکرات ــرەی ســێهەمی حیزب کۆنگ
لــەو ڕێگایــەدا  ئێســتا  تــا  نەتەوایەتییەکانــی خەبــات دەکا و  ئامانجــە  بــۆ وەدیهێنانــی  کــە  دەکا 
ــاوە. سیاســەتێکی دژی ئیمپریالیســتی و دژی کۆنەپەرســتی کــە  دەســکەوتی زۆری وەدەســت هێن
عێــراق لــە مەڵبەنــدی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت گرتوویەتــە بــەر و بەتایبەتــی ڕاوەســتانی عێــراق 
لــە بەرامبــەر سیاســتی مەزنیخــوازی و ئاژاوەچیەتیــی ڕێژیمــی شــادا بۆتــە هــۆی خۆشــحاڵیی 
ــرا و درواســێی  ــی ب ــران ســەرکەوتنەکانی گەل ــی ئێ ــی نێوەڕاســت. گەالن ــی ڕۆژهەاڵت هەمــوو گەالن
عێــراق بــە ســەرکەوتنی خۆیــان دەزانــن و بێگومــان پتەوکردنــی پایەکانــی کۆمــاری عێــڕاق لەســەر 
بناغــەی یەکیەتــی هەمــوو هیــزە نیشــتمانییە پێشــکەوتووەکان و دۆســتایەتیی گەالنــی کــورد و 
عــەرەب، ســەرکەوتنی زۆر گەورەتــر بــۆ خەڵکــی عێــراق وەدەســت دێنــێ. گرتنەپێشــی سیاســەتی 
دژی ئیمپریالیســتی، میللی کردنــی ســەنعەتی نــەوت، هەوڵــدان بــۆ کۆکردنــەوەی هێزەکانــی دژی 
بناخەدانــان  پێشــکەوتوودا،  و  نیشــتمانی  بەرینــی  بەرەیەکــی  لــە  دێموکراتــی  و  ئیمپریالیســتی 
بــۆ چارەســەرکردنی مەســەلەی کــورد بــە شــێوەی هێمنانــە و دێموکراتــی، ئیســالحاتی قووڵــی 
ــە ســەرکەوتنێکن  ــگای ئاڵوگــۆڕی سۆسیالیســتی، هەمــووی ئەوان ــۆ خۆشــکردنی ڕێ ــی ب کۆمەاڵیەت
کــە کۆنەپەرســتیی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و بەتایبەتــی ڕێژیمــی شــا چــاوی پێیــان هەڵنایــە. هــەر لــە 
بــەر ئەوەشــە کــە ڕێژیمــی شــا لەگــەڵ ڕێژیمــە دژەکــوردەکان بەهــەق بــە هەمــوو ئیمکانێکــی ئاشــکرا 
و نیوەئاشــکرا بــۆ ئاژاوەنانــەوە دژی عێــراق لــە هیــچ کردەوەیــەک ناپڕینگێنــەوە و لــە بەکارهێنانــی 

ــزن. ــچ شــێوەیەک دەســت ناپارێ هی
کۆنگــرەی ســێهەمی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی پشــتیوانیی تــەواوی خــۆی لــە خەباتــی گەلــی 
عێــراق دەردەبــڕێ کــە لــە ڕێــگای پتەوکردنــی بناخــەی دێموکراســی و بەهێزکردنــی سیاســەتی دژی 
ئیمپریالیســتیدا هەنــگاو هەڵدێنــێ. کۆنگــرە هیــوادارە کــە یەکیەتــی و هاوکاریــی هێــزە نیشــتمانی و 
ــە بنکەیەکــی  ــراق بکات ــی عــەڕەب و کــورد ، عێ ــی گەل پێشــکەتووەکان و دۆســتایەتی و هاوپێوەندی
دێموکراســی و دژی ئیمپریالســتی و دژی کۆنەپەرســتی لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا و هەمــوو 

نەخشــە و پالنەکانــی ئیمپریالیــزم و نۆکەرەکانــی تێــک بشــکێنێ.
***

پەیام بۆ گەلی فەلەستین
کۆنگــرەی ســێهەمی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ســاڵو لــە گەلــی فەلەســتین دەکا. دۆســتایەتیی 
ــە خەبــات دژی دوژمنــی هاوبەشــدا پــەرەی گرتــوە و پتەوتــر  گەلــی فەلەســتین و گەالنــی ئێــران ل
بــووە. بەڕێکەوتــن نییــە کــە شــای ئێــران هێنــدە دوژمنایەتــی خەباتکەرانــی گەلــی فەلەســتین دەکا. 
لەڕاســتیدا ســەرکەوتنی گەلــی فەلەســتین ســەرکەوتنی گەالنــی ئێرانیــش دەبــێ و یارمەتــی بــە 

ــران دژی ڕێژیمــی شــا دەکا. ــی ئێ پەرەگرتنــی خەباتــی گەالن
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کۆنگــرە پشــتیوانیی تــەواوی خــۆی لــە خەباتــی گەلــی فەلســتین بــۆ ئەســتاندنەوەی خاکــی خــۆی 
لــە داگیرکەرانــی ئیســرائیلی ڕادەگەیەنــێ و لــەو بڕوایەدایــە کــە هەتــا مافــی ڕەوای گەلــی فەلەســتین 

دابیــن نەکــرێ، جێگیربوونــی ئاشــتییەکی هەمیشــەیی لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا ئیمکانــی نییــە.
کۆنگــرەی ســێهەمی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ســاڵو لــە فیداییــە لەگیــان بوردووەکانــی 
فەلەســتین دەکا و هیــوادارە کــە گەلــی فەلەســتین پشت ئەســتوور بــە هێزی خــۆی و بە کەلکوەرگرتن 
لــە پشــتیوانی و یارمەتــی هەمــوو هێــزە پێشــکەوتووکانی مەڵبەنــدی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و 
واڵتانــی سۆسیالیســتی و بیــروڕای گشــتیی جیهــان لــە خەباتــی خۆیــدا ســەرکەوتووبێ و ئامانجــە 

لەمێژینەکانــی گەلــی فەلەســتین وەدی بهێنــێ.
***

پەیام بۆ خەباتکەرانی زەفار
چەندیــن ســاڵە خەباتکەرانــی زەفــار کــە ئێســتا لەژێــر ڕابەرایەتیــی بــەرەی ڕزگاریخوازیــی گەلیــی 
ــە ئیمپریالیزمــی عومــان شــەڕ  ــەدژی ڕێژیمــی زۆردار و ســەر ب ــەوە، ل ــدا کۆبوون ــج و عومان خەلی
ــە شێخ نشــینەکانی خەلیجــدا  ــاک ل ــار وەک مەشــغەڵێکی ڕوون ــی شۆڕشــگێڕانی زەف ــەن. خەبات دەک
دەدرەوشــێتەوە. هەربۆیــە لــە الیــەک ئــەو خەباتــە چەکــدارە پشــتیوانیی هەمــوو هێــزە پێشــکەوتوو و 
دژی ئیمپریالیســتیەکانی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتی بــۆ الی خــۆی ڕاکێشــاوە لــە الیەکــی تــرەوە بۆتــە 
هــۆی ڕق و تووڕەیــی ڕێژیمــە کۆنەپەرســتەکانی وەک ئێــران و عەڕەبســتانی ســعوودی و ئــەردەن.
لــە خەباتکەرانــی زەفــار دەکا و  کۆنگــرەی ســێهەمی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ســاڵو 
ــی  ــی گەالن ــە خەبات ــی ئێم ــڕێ. حیزب ــەوان دەردەب ــی ڕەوای ئ ــە خەبات ــەواوی خــۆی ل پشــتیوانیی ت
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت دژی ئیمپریالیزمــی جیهانــی لێــک بەجیــا نازانــی. ئــەو خەباتــە دژی دوژمنــی 
هاوبــەش و بــۆ دابینکردنــی مافــی دانانــی چارەســەر میللەتــان و پێکهێنانــی ئاشــتی و دۆســتایەتی لــە 
نێــوان گەالنــی مەڵبەنــدی ڕۆژهەاڵتــی نیوەڕاســتە. لــە بــەر ئــەوە حیزبــی ئێمــە بــە چــاوی ڕێزگرتنــەوە 
دەڕوانێتــە خەباتــی گەلــی زەفــار و سیاســەتی دەســت دڕێژکەرانە و کۆنەپەرســتیی ڕێژیمــی شــا کــە 

یارمەتیــی ســوڵتانی عومــان دەدا، بەتونــدی مەحکــووم دەکا.
کۆنگــرەی ســێهەمی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان هیــوادارە لــە داهاتــوودا خەباتــی چەکدارانــەی 
گەالنــی خەلیــج کــە نموونەیەکــی بەرچــاوی شــەڕی چەکدارانــەی گەلــی زەفــارە، بەرینتــر بــێ و 
هاوپێوەندیــی گەالنــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت کــە هۆیەکــی گرنگــی ســەرکەوتنی ئــەو گەالنەیــە زیاتــر 

پتــەو بەهێــز بــێ.
***

پەیام بۆ گەلی کامبوج 
ئیمپریالیزمــی ئەمریــکا بــۆ بردنەپێشــی سیاســەتی خــۆی لــە هیندوچیــن و بەتایبەتــی بــۆ ئــەوەی 
بتوانــێ بەرهەڵســتی گەلــی قارەمانــی ویتنــام بــکا، بــە ســازکردنی کودێتایەکــی نیزامــی ڕێژیمــی ســەر 
بــە ئیمپریالیزمــی لــون نۆلــی لــە کامبــوج هێنایــە ســەر و هێــزە دژی ئیمپریالســتی و شۆڕشــگێرەکانی 
گەلــی کامبــوج کــە بەهیــچ جــۆر ئامــادە نەبــوون پەیــڕەوی لــە سیاســەتی دژی نیشــمانیی لــون نــول 
ــان  ــی کامبوجی ــەرە بەشــی زۆری خاک ــەرە ب ــە و ب ــی چەکداران ــە بەربەرەکانی ــەن، دەســتیان دای بک
ڕزگار کــرد. ئەمــڕۆ ئیتــر هیــچ هێزێــک نییــە بتوانــێ پێشــی پێشــکەوتنی هێــزە شۆڕشــگێڕەکانی 
کامبــوج بگــرێ. فنــوم پیــن پاتەختــی کامبــوج، کەوتۆتــە گەمــارۆی هێزەکانــی گــەل و ئیمپریالیزمــی 
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ئەمریــکا و ڕێژیمــە دەســتنێژەکەی بێجگــە لەتەســلیم بــوون بــۆ ویســت و داخوازیــی گــەل ڕێگایەکیان 
بــۆ نەمــاوە.

گومانــی تێــدا نییــە کــە پــاش تێشــکانی ویتنــام تێشــکانێکی دیکــەش لــە کامبــوج بــۆ ئیمپریالیزمــی 
ئەمریــکا چــاوەڕوان دەکــرێ. گەلــی خەباتکــەری کامبــوج پشت ئەســتوور بــە هێــزی خــۆی لــە 
ــەوێ. ــا ســەرەنجام ســەر دەک ــرات و دژی ئیمپریالیســتیەکانی دنی ــزە دێموک پشــتیوانی هەمــوو هێ
بــۆ گەلــی کامبــوج و  کۆنگــرەی ســێهەمی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ســاڵوێکی گــەرم 
خەباتکەرانــی خەمــری دەنێــرێ و پشــتیوانیی تــەواوی خــۆی لــە خەباتــی ئــەوان دەردەبــڕێ و 
دڵنیایــە کــە نیشــتمانپەرورەرانی کامبــووج کۆتایــی بــە دەســەاڵتی ئیمپریالیــزم و دارودەســتەی لــون 

ــن. ــەو دادەمەزڕێن ــگای ئ ــە جێ ــەل ل ــن و دەســەاڵتی گ ــول دێن ن
***

پەیامی هاودەردی لەگەڵ گەلی شیلی 
کودیتــای نیزامــی لــە شــیلی بــە پشــتیوانیی مونوپوڵەکانــی ئەمریکایــی و دواکەوتووتریــن و 
ڕووخانــد.  ئاڵنــدەی  ســاڵواداۆردا  قانوونیــی  حکوومەتــی  نێوخــۆ،  هێزەکانــی  کۆنەپەرســتترین 
بەڵکــوو  کوشــت،  شــیلییان  بەجەرگــی  و  ئازدیخــواز  هــەر ســەرکۆماری  نــەک  کودیتاچییــەکان 
دەســکەوتەکانی ڕێژیمــی ئێئیالفــی یەکگرتــووی شیلی شــیان لەنێــو بــرد، شــوینەواری ئــازادی و 
دێموکراتییــان نەهێشــت و هــەزاران کەســیان لــە دێموکراتەکانــی شــیلی خســتە بەندیخانــە و لــە 
گرتووخانەکانــدا بەنــد یــا ئێعدامیــان کــردن. شــیلی بۆتــە زیندانێکــی گــەورە بــۆ گەلــی شــیلی و 

ژەنراڵەکانــی ســەر بــە ئیمپریالیزمــی ئەمریــکا بــە ســەر گیــان و ماڵــی خەڵکــدا زاڵ بــوون.
ڕووداوەکانی شــیلی جارێکی دیکە ئەو ڕاســتییەیان ســەلماند کە بۆ پێشــکەوتنی دێموکراســی و بۆ 
هەموارکردنــی ڕێــگای سۆســیالیزم دەبــێ هێزەکانــی کۆنەپەرســت و دژی ئینقالبــی وەتــاق بخرێنەوە 
ــزە کۆنەپەرســتەکان  ــە هی ــی دێموکراســی ب ــن. دان ــەش بکرێ ــووری بێب ــە پێگــەی سیاســی و ئاب و ل

بێبەش کردنــی خەڵــک لــە دێموکراســیەوە. ئــەوە دەرســێکی بەنرخــی ڕووداوەکانــی شــیلییە.
کۆنگــرەی ســێهەمی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان کودیتــای کۆنەپەرســتانە و ئیمپریالیســتی 
بەتونــدی مەحکــووم دەکا و ســاڵو لــە گەلــی شــیلی، لــە خەباتکــەرە کۆڵنــەدەرەکان و لە هەمووی ئەو 
دێموکــرات و نیشــتیمانپەروەرانە دەکا کــە خەباتــی دژواری خۆیــان بــەدژی ڕێژیمــی کۆنەپەرســتی 
ژەنڕاڵــە کودیتاچیــەکان دڕێــژە پــێ دەدەن، کۆنگــرە پشــتیوانی خــۆی لــەوان ڕادەگەینــێ و دڵنیایــە کــە 
خەباتــی یەکگرتــووی هێزەکانــی دێموکراتــی و دژی ئیمپریالیســتیی شــیلی دەرنــگ یــا زوو کۆتایــی 

بــە ڕێژیمــی کودیتاچییــەکان دێنــێ.
***

پەیام بۆ گەلی ئیرلەند
ئیســتعماری ئینگیلــز چەندیــن ســاڵە خەباتــی گەلــی ئیرلەنــدی شــیمالی بــۆ دابینکردنــی مافــی دانانــی 
چارەنــووس بەڕەشــەکوژی و زینــدان و گوللــە وەاڵم دەداتــەوە. گەلــی ئیرلەنــد چەنــد ســاڵە بــۆ دیفــاع 
ــەو ڕێگایــەدا قوربانییەکــی  ــە مافــە نەتەوایەتییەکانــی خــۆی دەســتی داوەتــە خەباتــی چەکــدار و ل ل
زۆری داوە. خەباتــی گەلــی ئیرلەنــد ئــەو ڕاســتییە دەردەخــا کــە لــە واڵتێکــی پێشــکەتووی وەک 
ئینگلســتاندا کــە هێندێــک جــار بــە ناهــەق بــە واڵتێــک نــاو دەبــرێ کــە دێموکراســیەکی نموونــەی تێــدا 
هەیــە، مەســەلەی نەتەوایەتــی بەتــەواوی چارەســەر نەکــراوە و ڕەفتــاری کاربەدەســتانی ئینگلســتان 
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لەگــەڵ گەلــی ئیرلەنــدی شــیمالی فەرقێکــی زۆری لەگــەڵ ڕەفتــاری ئیســتیعمارچییەکانی ئینگلیــز 
لەگــەڵ خەڵکــی موســتەعمەرەکان نییــە. 

کۆنگــرەی ســێهەمی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ســاڵوێکی گــەرم بــۆ گەلــی ئیرلەنــدی شــیمالی 
ــێ و  ــد ڕادەگەیەن ــی ئیرلەن ــی گەل ــی ڕزگاریخوازی ــە خەبات ــەواوی خــۆی ل ــرێ و پشــتیوانیی ت دەنێ

هیــوادارە کــە ئــەو خەباتــە ســەرکەتوو بــێ و داخــوازە نەتەوایەتییەکانــی گەلــی ئیرلەنــد بێنــە دی.
***

پەیام بۆ گەالنی ئاسیا و ئەفریقا و ئەمریکای التین
خەباتــی هاوبەشــی نەتەوەکانــی واڵتانــی ئاســیا و ئەفریقــا و ئەمریــکای التیــن دژی ئیمپریالیزمــی 
جیهانــی لــە ڕیــگای ســەربەخۆیی و ژیانێکــی باشــتردا هەمــوو ئــەو گەالنــەی لــە بەرەیە کــدا کــۆ 
کردۆتــەوە. بزووتنــەوەی ڕزگاریخــوازی جیهانــی ســەدان میلیــۆن کــەس لــە خەڵکــی ئــەو واڵتانــەی 
سیســتمی  خســتوە.  وەجووالنــەوە  دەژیــان،  ئیســتیعماردا  نیــری  لەژێــر  ســەدە  چەندیــن  کــە 
ئیســتیعماری لەبەریــەک هەڵوەشــاوە و بێجگــە لــە ئەفریقــا واڵتێکــی موســتعمەرەی گرنــگ لەدنیــادا 
نەمــاوە. هاوپێوەندییەکــی مــەزن لــە نێــوان نەتەوەکانــی واڵتانــی ئاســیا و ئەفریقــا و ئەمریــکای 
التینــدا پێــک هاتــوە، هێزێکــی بەتوانایــە کــە نەخشــێکی گرینــگ لەدیاریکردنــی سیاســەتی جیهانیــدا 
دیــاری دەکا. بەپێچەوانــەی هــەوڵ و تەقــەالی واڵتانــی ئیمپریالیســتی و ئیســتیعمارگەرانی پێشــوو 
ئــەو هاوپێوەندییــە ڕۆژ بــە ڕۆژ زیاتــر پتــەو دەبــێ و بــە ســەددێکی گرنــگ لــە بەرامبــەر سیاســەتی 

ــردرێ. ــازە ئیســتیعماریی ئیســتعمارگەرانی ئێســتادا دەژمی ت
کۆنگــرەی ســێهەمی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــۆ هەمــوو نەتەوەکانــی ئاســیا و ئەفریقــا و 
ئەمریــکای التیــن چ ئەوانــە کــە ســەربەخۆیی سیاســییان وەرگرتــوە و چ ئەوانــە کــە بــۆ وەدســتهێنانی 

ســەربەخۆیی خەبــات دەکــەن، ســاڵو دەنێــرێ. 
کۆنگــرە هیــوادارە کــە خەباتــی شــێلگیر و هــاودەردی و هاوپێوەندیــی گەالنــی تینــووی ئــازادی و 
ــا  ــی دنی ــکاری و دێموکرات ــەوەی کرێ ــی سۆسیالیســتی و بزووتن ســەربەخۆیی و پشــتیوانیی واڵتان
لــەو خەباتــە، بتوانــێ بەیەکجــاری نفــوزی ئیمپریالیــزم لــەو ســێ قاڕەیــە خاشــەبڕ بــکا و هیــچ جــۆڕە 
ئیمکانێکــی خۆنوانــدن بــە کۆنەپەرســتیی نێوخــۆ، داردەســت و خزمەتــکاری ئیمپریالیــزم نــەدا. بــۆ 
وەدیهێنانــی ئــەو ئامانجــە پێویســتە نەتەوەکانــی ئــەم واڵتانــە لــە خەباتــی خۆیانــدا کەلک وەرگریــن 

لــە تاقیکردنــەوەی یەکتــر بــە یەکێــک لــە ئەرکەکانــی ئەساســیی خۆیــان دابنێــن.
کۆنگــرەی ســێهەمی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ســەرکەوتنی هەمــوو گەالنــی ئاســیا و ئەفریقا 
ــی ســەربەخۆیی  ــووس و پتەوترکردن ــی چارەن ــی  دانان ــی ماف ــۆ دابینکردن ــە ب ــن ک ــکای التی و ئەمری

واڵتەکەیــان تێ دەکۆشــن، بەئــاوات دەخــوازێ.
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بەڵگەنامە و دێکیۆمێنتەکانی
کۆنگرەی ٤ی حیزبی دێموکراتی کوردستان

کورتەیەک لەسەر کۆنگرەی 4ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ڕاپۆرتی سیاسیی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی

ئێران بۆ کۆنگرەی چوارەم
بڕیارنامه ی کۆنگرەی 4ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
پەیامەکانی کۆنگرەی 4ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران،
پەسەندکراوی کۆنگرەی چوارەم



کۆنگرەی چوار

94

کۆنگرەی ٤ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران )ڕێبەندانی 1٣٥٨(

کۆنگــرەی 4ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ڕۆژی ٣0ی ڕێبەندانــی 1٣٥٨ بــە بەشــداریی ٣10 
نوێنــەر لــە ســینەما »ئۆمیــد«ی شــاری مەهابــاد بەســترا.

ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی 4 بریتی بوون لە:
حەســەن زادە،                       عەبدوڵــاڵ   )٣ شــەرەفکەندی،  ســادق  د.   )2 قاســملوو،  عەبدوڵڕحمــان  د.   )1
4( مســتەفا شەڵماشــی، ٥( غەنی بلووریان، ٦( ســەگورد حەبیبوڵاڵ عەباســی، ٧( حەســەن ڕەســتگار،            
ــازی، 12( حەســەن  ــە ق ــی، 11( فەوزی ــادر عەبــدی، 9( مســتەفا هیجــری، 10( حوســەین مەدەن ٨( ق
شیوەســەڵی، 1٣( جەهانگیــر ئیســماعیل زادە، 14( نەویــد موعینــی، 1٥( ئەحمــەد عەزیــزی، 1٦( هاشــم 
کەریمــی، 1٧( ئەبووبەکــر هیدایەتــی، 1٨( جەلیــل گادانــی، 19( ئەمیــر قــازی، 20( ڕەحمــان کەریمــی،           
21( فــاڕووق کەیخوســرەوی، 22( ســەنار مامــەدی، 2٣( کەمــاڵ دەبباغــی، 24( ڕەحیــم ســەیفی 

قــازی، 2٥( ســەید ڕەســووڵ دێهقــان.
ــە کۆنگــرەی 4دا محەممەدئەمیــن شێخولئیســالمی )هێمــن( وەک ئەندامــی ئیفتخاریــی کۆمیتــەی  ل

ناوەنــدی هەڵبژێــردرا.

ئەندامانی دەفتەری سیاسیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی 4:
1( د. عەبدولڕەحمان قاســملوو )ســکرتێر(، 2( عەبدوڵاڵ حەســەن زادە، ٣( ئەمیر قازی، 4( مســتەفا 

شەڵماشــی، ٥( غەنی بلوریان، ٦( د. ســادق شــەرەفکەندی، ٧(جەلیل گادانی.
ئەندامانی ڕاوێژکاری کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی 4:

1( ســەید حەســەن هاشــمی، 2( تەهــا عەتیقــی، ٣( حوســەین ئیبراهیمــی، 4( ڕەحمــان حاجــی 
ئەحمــەدی، ٥( مــەال ڕەحمــان کاژەیــی، ٦( عوســمان ئەســراری، ٧( حەکیــم ڕەزایــی، ٨( فەرەیــدوون 
ــرووزی، 11( ڕەســووڵ پیشــنەماز، 12( حەســەن  ــەب، 10( شــاپوور فی ــا حەق تەڵ ــەران، 9( تەه میت

ــوور. ــدە تالب پ ــێ، 1٥( زوبەی ــز مامل ــی، 14( عەزی ــی ڕەحمان شــەرەفی، 1٣( ســەید عەل

ئەندامانی کۆمیسیۆنی بازڕەسیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی 4:
1( فەتــاح کاویــان، 2( د. موتەلیــب خوســرەوی، ٣( مهەندیــس محەممــەد ئاریایــی، 4( ســەروان 
عەبدوڵــاڵ ئەفشــینی ڕاد، ٥( ســدیق قەوی پەنجــە، ٦( محەممــەد پوورئــازەر، ٧( قــادر شــەهابی، ٨( 
ســەرهەنگ محەممەدڕەســووڵ ڕەبیعــی، 9( ســەرهەنگ ئیــرەج قــادری، 10( عەلــی حەســەنیانی، 11( 

ســەعید ســوڵتانیان.
ماوەیــەک دوای تەواوبوونــی کۆنگــرە بەهــۆی گێچەڵییەکانــی حیزبــی تــوودە جیابوونەوەیــەک 
لــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران دا ڕووی دا. لــە ئەندامانــی کۆمیتــەی ناوەنــدی غەنــی 
بلووریــان، د. ڕەحیــم ســەیفی قــازی، فەوزیــە قــازی، فــاڕووق کەیخوســرەوی، نەویــد موعینــی، 
ئەحمــەد عەزیــزی و محەممەدئەمیــن شێخولئیســالمی )هێمــن( کە ئەندامــی »ئیفتیخاری«ی کۆمیتەی 
ناوەنــدی بــوو، بەیاننامــەی جیابوونەوەکەیــان ئیمــزا کردبــوو. ئــەم گرووپــە کــە بــە تاقمــی حــەوت 
کەســی ناوبانگیــان دەرکــرد، چوونــەوە نێــو ڕیزەکانــی حیزبــی تــوودە و دواتــر هەڵوەشــانی خۆیــان 

ڕاگەیانــد.



95
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ڕاپۆرتی سیاسیی کۆمیتەی ناوەندیی
حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێران بۆ کۆنگرەی چوارەم

1_ پێشەکی

خوشک و برایانی خۆشەویست!
هاوڕێیانی بەڕێز!

ــم بــدەن کــە بەگەرمــی بەخێرهاتنــی هەمــوو ئێــوە نوێنەرانــی کۆنگــرە  پێــش هەمــوو شــتێک ئیزن
بکــەم. بــۆ یەکــەم جــار لــە مێــژووی »حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان »دا نوێنەرانــی ڕێکخراوەکانــی 
ــە کۆنگــرەی حیزبــدا بەشــدارن. هەربۆیــە خــودی پێکهاتنــی  ــە سەرانســەری کوردســتان ل حیــزب ل
وەهــا کۆنگرەیەکــی بەریــن ســەرکەوتنێکی بەرچــاو بــۆ حیزبــی ئێمــە و تەنانــەت بــۆ خەڵکــی 
کوردســتانیش لەقەڵــەم دەدرێ. ئــەم کۆنگرەیــە بەرهەمــی ســی و پێنــج ســاڵ خەبــات و فیــداکاری 
و لــە خۆبوردوویــی و ئاکامــی تێکۆشــانی ســەدان و هــەزاران ڕۆڵــەی بەشــەڕه فی حیزبــی ئێمەیــە.
لــە کۆنگــرەی ســێهەمی حیزبەکەمانــدا کــە شــەش ســاڵ لەمەوبــەر پێک هــات، ئاره زوومــان خواســت 
ــاد،  ــە شــاری مەهاب ــدا و بەشــێوەی ئاشــکرا ل ــە کاتــی خۆی و به ڵێنمــان دا کــە کۆنگــرەی چــوارەم ل
نوێنگــەی خەباتــی گەلــی کــورد، بەڕێــوە ببه یــن. زۆر گیروگرفــت پێشــیان لــه وه گــرت کــه کۆنگــرەی 
چــوارەم لــە کاتــی خۆیــدا بگیــرێ. بــەاڵم ئێســتا ئــەوە ئــارەزووی ئێمــە وەدی هاتــوە و لــە ســایەی 
ســەرکەوتنی ئینقالبــی بەشــکۆی ئێــران، کۆنگــرەی چوارەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
ئێــران، حیزبــی پێشــەوا قــازی محەممــەد، بــە شــێوەی ئاشــکرا لــە شــاری مەهابــاد دەســتی بــە 

کارەکانــی خــۆی کــردوە.

هاوڕێیانی خۆشەویست!
ڕێــگام بــدەن یــاد و بیرەوریــی تێکۆشــەرانی بەنرخــی حیــزب کــە لــە مــەودای نێــوان دوو کۆنگــرە دا 
مــەرگ لــه ئێمــه ی ئه ســتاندوون، بــەرز ڕابگریــن. لــە مــاوەی شــەش ســاڵی ڕابردوودا ئێمــە هاوڕێیانی 
ــدان و ئەشــکه نجەگاکانی  ــە زین ــی پەنجــا ســاڵەی خــۆی ل ــوه ی تەمەن ــز یووســفی کــە نی وەک عەزی
ڕێژیمــی شــادا تێپــەڕ کــرد، شــەهیدانی وەک عوســمان یەزدانپەنــا )جــەالل( و عەبدوڵــاڵ محەممــەدی 
)ســەلیم( کە وەک نوێنەر لە کۆنگرەی ســێهەمدا بەشــدار بوون، و  ژماره یه كی زۆر نیشــتمانپه روه ر 

و پێشــمەرگە لەنێــو وانــدا شــەهیدانی »قاڕنێ »-مــان لەدەســت داوە.
ئێمــە لــە بەرامبــه ر بیرەوەریــی بــەرزی ئــەم هاوڕێیانــە و هەمــوو شــەهیدانی ڕێــگای ئازادیــی ئێران 
و کوردســتان ســەری کڕنــۆش دادەنەوێنیــن و جارێکــی دیکــە پەیمــان نــوێ دەکەینــەوە کــە بە ڕێگای 
ــا ســەرکه وتنی  ــەوە و هەت ــادار بمێنین ــی کوردســتان وەف ــی دێموکرات ــە لەدەســچووەکانی حیزب ڕۆڵ
کۆتایــی، هەتــا ڕیشــەکێش کردنی نفــووزی ئیمپریالیــزم، هەتــا وەدیهێنانــی »دێموکراســی بــۆ ئێــران و 
خودموختــاری بــۆ کوردســتان« و دابینکردنــی ژیانێکــی باشــتر بــۆ زەحمەتکێشــان خەباتــی خۆمــان 
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درێــژە پێ بدەیــن.
هەروەهــا جێــی خۆیەتــی لــە پشــت تریبوونــی ئــەم کۆنگرەیــه وە، ســاڵو بــۆ بنەماڵــەی هه مــوو 
شــەهیدان و ئــەو کەســانە کــە لــە ڕەوتــی دیفــاع لــە ئــازدی و مەوجوودییەتــی گەلــی کــورددا 

کەمئەنــدام بــوون، بنێریــن.
لــە مــەودای نێــوان دوو کۆنگــرەی حیــزب لــە واڵتــی ئێمــەدا ڕووداوی زۆر گرینــگ و ئاڵوگــۆڕی 
بەرچــاو ڕووی داوە. ســاڵێک لەمەبــەر ئــەم ئاڵوگۆڕانــە لەگــەڵ ســەرکەوتنی ئینقالبــی گەالنــی ئێــران 
ــە  ــوێ ل ــی ن ــزراوی شاهەنشــاهی، قۆناخێک ــی بێ ــی ڕێژیم ــەڵ ڕووخان ــه ی خــۆی. لەگ گەیشــتە لوتک
مێــژووی نیشــتمانی ئێمــە دا دەســتی پێ کــرد. هەربۆیــە بەمەبەســتی هەڵســەنگاندنی بارودۆخــی 
شــەش ســاڵی ڕابردوومــان ئــەم ڕاپۆرتەمــان بەســەر دوو بەشــی ســەرەکیدا دابــەش کــردوە. بەشــی 
یەکــەم، پێوەندیــی بــە تێکۆشــانی حیزبــی ئێمــە لــە ســەردەمی پێــش ئینقالبــدا هەیــە. بەشــی دووهــەم، 

تێکۆشــانی حیزبــی ئێمــە لــەدوای ســەرکەوتنی ئینقالبــه وه ده گرێتــه وه.

2/ تێکۆشانی حیزب لە کۆنگرەی سێهەمەوە هەتا ئینقالبی سەراسەریی ئێران 
بەشــی هــەره درێــژی ئــەم ســەردەمە پێوەندیــی بــە تێکۆشــانی کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی ئێمــە 
ــە  ــوو کــە ل ــەو کارە بەنرخــە ب ــە. کۆنگــرەی ســێهەمی حیــزب تەواوکــەری ئ ــە دەرەوی واڵت هەی ل
کۆنفڕانســی ســێهەمدا دەســتی پێ کردبــوو، و بــە ســەرکەوتنەوە تــەواوی کــرد. چونکــە توانــی 

ــژێ. ــزب دابڕێ ــەودوای حی ــۆ تێکۆشــانی لەم ئوســوولێکی ڕاســت و دروســت ب
لەپێشــدا ئــەو کۆنگرەیــە، واتــە کۆنگــرەی ســێهەم، بەرنامــە و پێڕەوێکــی پێشــکەوتنخوازانە و 
وەاڵمــدەری هەلومەرجــی کۆمەڵگــەی کوردســتانی ئێرانــی خســتە ڕوو کــە هیواداریــن بــە هێندێــک 
دەســتکارییەوە لــە کۆنگــرەی چوارەمیشــدا پەســند بکــرێ. پاشــان کۆنگــرەی ســێهەم توانــی هێــزە 
پــەرش و باڵوەکانــی حیــزب، لەژێــر یــه ك ئــااڵدا کۆبکاتــەوە و لەڕاســتیدا کۆتایــی بــەو الدانانــە بێنــێ 
کــە پێشــتر لــە سیاســه تی حیزبــدا دروســت ببــوون، ســەرلەنوێ ڕێبــازی گشــتیی حیزبــی ئێمــە 
بگه ڕێنێتــه وه ســه ر ڕێچکــەی دروســت و ڕێبــازی پێشــکەوتنخوازانەی خــۆی، بــەدوور لــە هــەر 
چەشــنە ناســیونالیزمێکی دەمارگرژانــە، بــەدوور لــە نفــووزی حیــزب و هێزەکانــی دیکــە؛ ســەرەنجام 
کۆنگــرەی ســێهەم ڕه ســمیه تی بــە هەڵبژاردنــی کۆمیتەیەکــی ناوەنــدی بــۆ ڕێبــەری کردنــی حیــزب 

ــد دەســته یی ڕزگار کــرد.  ــی و چەن ــۆزی و پارچەپارچەی ــە ئاڵ ــی ئێمــەی ل بەخشــی و حیزب
بــەاڵم ئەمــە تەنیــا ســەرەتای کار بــوو. لــە دوای کۆنگــرەی ســێهەم، حیزبــی ئێمــە خــۆی لــە 
ــری و سیاســی  ــی فیک ــوو یەکیەتی ــەوە: لەپێشــدا دەب ــی زۆر قورســدا دیت ــک ئەرک ــەر کۆمەڵێ بەرانب
لــە ڕیزەکانــی حیزبــدا پێــک بــێ. حیزبــی ئێمــە لەســەر بنەمــای ماهیەتــی دێموکراتیــک و میللیــی 
ــه ت  ــرێ، بایه خێکــی تایب ــە حیزبــی هەمــوو خەڵکــی کوردســتان دادەن ــەوە کــە ب خــۆی و، بەهــۆی ئ
بــه پێکهێنانــی یەکیەتیــی فیکــری و سیاســی لــە نێوخــۆی حیزبــدا ده دا. پەســندکردنی بەرنامــە و 
پێــڕه وی نێوخــۆ زەمینــەی وەهــا یەکیەتییەکــی لەنێــو حیزبــدا پێک هێنــا. بــەاڵم دەبــوو بــۆ گەیشــتن 
بــە وەهــا یەکیەتیەکــی فیکــری و سیاســی دەســت بــە تێکۆشــانێکی بەربــاڵو بــکا. ئــەم تێکۆشــانە بــە 
باڵوکردنــەوەی ڕۆژنامــەی »کوردســتان« و باڵوکراوەکانــی دیکــەی حیزبــی لــە الیــەک و، خەبــات 
لــە نێوخــۆی حیزبــدا بــە دژی الدانــی سیاســی و ڕەوتــە ناســالمەکان لــە الیەکــی دیکــەوە دڕێــژەی 
هەبــوو. ئــەوه ی بــۆ حیزبــی ئێمــە گرینــگ بــوو و لــە هەلومەرجــی ئێستاشــدا هــەر گرینگــە، لــە 
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قۆناخــی یەکەمــدا پاراســتن و داکۆکــی لــە ســەربەخۆیی ڕێبەریــی حیــزب لــە بڕیاردانــدا و لــە قۆناخــی 
دووهەمــدا شــکڵ بەخشــین بــە ســیمای ئەندامــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــوو، ســیمایەک کــە 

لەگــەڵ هەمــوو ســیما سیاســییەکانی دیکــە جیاوازیــی هەیــه . 
حیزبــی ئێمــە لــە وەدیهێنانــی ئــەم ئەرکــە گرینگــەدا زۆر ســەرکەوتنی بە دەســت هێنــا. بــەاڵم بــەو 
جــۆرەی پێویســتە نەمانتوانــی لــە خەماڵندنــی حیزبــدا، وەکــوو دێموکــرات بــەو ئەندازەیــە کــە دڵخــواز 
بــوو، پێــش بکەویــن. ئــەو ئەرکــە ئێســتاش لەســەر شــانی ئێمەیــە و لەگــەڵ ئــەوەدا کــە لــەم بــوارەدا 
ســەرکەوتنی زیاترمــان بەدەســت هێنــاوە و ئێســتا ئیــدی ســیمای دێموکــرات ڕوون بۆتــەوە، بــەاڵم 

ئێســتاش پێویســتە کــە حیزبــی ئێمــە لــەو پێوەندییــەدا هەنــگاوی کاریگــەری دیکــەش هەڵبێنێتــەوە. 
ئەرکــی دووهــەم کــە کۆنگــرە بــۆ حیزبــی ئێمــەی دانابــوو، زیندووکردنــەوەی ڕێکخراوەکانــی 
حیزبــی لــە نێوخــۆی واڵت بــوو. لــەو بــوارەدا بــاس و خواســێکی زۆر لەنێــو ڕێبــەری حیــزب دا 
لــە حاڵەتــی دەســت پێکردنی خەباتــی  باوەڕەدابــوون  لــەو  هاوڕێیــان  لــە  هێندێــک  درا.  ئەنجــام 
چەکدارانــە بــە دژی ڕێژیمــی شــادا، تەشــکیالتی حیزبــی بۆخــۆی دروســت ده بــێ. بەشــێکی دیکــەش 
لــە هاوڕێیــان لــەو بــاوەڕەدا بــوون کــە بەبــێ دروســت کردنی تەشــکیالتێکی سەراســەریی حیزبــی لــە 
کوردســتان ئیمکانــی ڕێبــەڕی کردنــی هیــچ چەشــنە خەباتێکــی چەکدارانــە نییــە. کۆمیتــەی ناوەندیــی 
ــا کاتێــک کــه تەشــکیالتی حیزبیمــان  ــە کــردەوە هەت حیــزب ســەرەنجام بــەو ئاکامــە گەیشــت کــە ب
ــان و ســەرەڕۆیی  ــە هەلومەرجــی خەفەق ــن. ل ــە دەســت  پێ بکه ی ــی چەکداران ــن خەبات ــێ، ناتوانی نەب
ــە  ــە کوردســتاندا ب ــی ل ــی تەشــکیالتێکی سەراســەریی حیزب ــم محەمــەد ڕەزاشاشــدا پێک هێنان ڕێژی
بــێ وه ڕێخســتنی خەباتــی چەکدارانــە نامومکینــە. هەربۆیــە حیزبــی ئێمــە، پێک هێنانــی النیکەمــی 
ئەرکــە سنووردارەشــدا  ئــەم  لــە جێبەجێ کردنــی  بەداخــەوە  ئەرکــی خــۆی.  کــردە  تەشــکیالتی 
ســەرکه وتنی ئێمــە ناتــەواو بــوو و هەتــا کاتێــک ئینقالبــی ئێــران لــە زســتانی ســاڵی 1٣٥٦ دەســتی 
ــە کوردســتان وه ڕێ بخــا. ماوەیەکیــش هەوڵــی  پــێ نەکــرد، حیــزب نەیتوانــی وەهــا تەشــکیالتێک ل
ئێمــە بــۆ ئــەوە تەرخــان کــرا کــە ڕێکخراوێکــی سیاســی_نیزامی بــە نــاوی »ســیامی« لــە نێوخــۆی 
ــەو کاتــەدا ســەرکه وتنێکمان بــە دەســت  ــەم بوارەشــدا و ل ــدا دورســت بکه یــن کــە بەداخــەوە ل واڵت

نەهێنــا.
لەگــەڵ ئــەوەش تێکۆشــانی کادری ڕێبــەری و ئەندامانــی حیزبــی ئێمــە لــە دەرەوە هــۆکاری 
ســەرەکیی ڕێکوپێک بوونــی سیســتمی حیزبــی و درێژەدانــی خەبــات بــه دژی ســەرەڕۆیی لەنێــو 
کۆمەاڵنــی هــەراوی خەڵکــی کوردســتاندا بــوو. لەخۆبوردوویــی و تێکۆشــانی هاوڕێیانــی ئێمــە لــە 
هەلومەرجــی ســه ختی خەفەقــان و زاڵبوونــی ڕێژیمــی پۆلیســیی شــادا بــووە هــۆی دڕێژەکێشــانی 
ڕێبــازی خەباتــی حیــزب، هەققانیەتــی خەبــات و ئەرکەکانــی گەلــی ئێمــەی بــە دنیــا ناســاند و توانــی 
بــە زیندوویــی و چاالکــی ڕابگــرێ.  لــە نێوخــۆی واڵت  ناوکــی ســەرەکیی تەشــکیالتی حیــزب 
هەربۆیــەش بــوو کــە لــە دوای گەڕانــەوەی ئــەم ڕێبەرییــە لــە دەرەوەی واڵت، ڕێبەریــی حیــزب 
توانــی لــە ماوەیەکــی کەمــدا کۆمەاڵنــی خەڵــک لــە دەوری حیــزب کۆبکاتــەوە و ئــەوان بــۆ خەبــات 

لەپێنــاو وەدیهێنانــی ئامانجــە نیشــتمانییه کاندا تەیــار بــکا.
ــوو کــە  ــە ب ــەو ئەرکان ــە ئێرانییه کانیــش یەکێــک ل هــاوکاری لەگــەڵ ڕێکخــراوە دێموکــرات و میللی
کۆنگــرە بــۆ کۆمیتــەی ناوەندیــی دیــاری کردبــوو. کۆمیتــەی ناوەنــدی هــەر لــە ســەرەتای کارەوە 
هەتــا ئێســتا ئــەم ئەرکــه ی بــە پشــوودرێژییەوە درێــژە داوە و بــە ڕوانگــەی دروســت و بــه دوور لــە 
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الیەنگریــی بێجــێ توانــی پێوەندیــی ســەنگین و ئوســوولی لەگــەڵ زۆر لــە ڕێکخــراوەکان دابمەزرێنــێ. 
لــە ئاکامــی پێــڕەوی لــەم سیاســەتە ئوســووڵییه دا ئێســتا حیزبــی ئێمــە ڕەنگــە تەنیــا ڕێکخــراوی 
سیاســی لــە ئێرانــدا  بــێ کــە لەگــەڵ هەمــوو گــرووپ و حیزبــە پێشــکەوتنخواز و شۆڕشــگێرەکانی 
ئێــران پێوەندیــی هەیــە کــە لەگــەڵ هێندێکیــان ئــەم پێوەندییــە تــا ئاســتی دۆســتایەتی و هاوکاریــی 

دوو الیەنــە چۆتــە پێــش. 
یەکێــک لــەو ئەرکــە گرینگانــە کــە دەبــوو جێ بەجــێ بکــرێ، گه ڕانــەوەی کۆمیتــەی ناوەنــدی و 
ڕێبەڕیــی حیــزب بــۆ نێوخــۆی ئێــران بــوو. لــەو بــوارەدا هەنــگاوی زۆر بــە تایبەتــی لــە دوو ســاڵی 
پێــش ئینقالبــدا هەڵگیرایــەوە. بــەاڵم تەنیــا لــە هاوینــی ســاڵی 1٣٥٧دا بــوو کــە ســەرەنجام کۆمیتــەی 
ناوەنــدی بڕیــاری جیدیــی بــۆ گه ڕانــەوەی ڕێبەریــی حیــزب بــۆ ئێــران دا و ئــەم بڕیــارە لــە پاییــزی 
ســاڵی 1٣٥٧ جێبه جــێ کــرا و زۆربــەی ئەندامانــی کۆمیتــەی ناوەنــدی گەڕانــەوە نێوخــۆی ئێــران. 
ئەندامانــی دیکــەش یەکســەر پــاش شۆڕشــی مانگــی ڕێبەنــدان گەڕانــەوە ئێــران و بــەم جــۆرە کۆچــی 
چەندیــن ســاڵەی ڕێبــەری حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــۆ دەرەوه ی واڵت کۆتایــی هــات.

گەڕانەوەی ڕێبەریی حیزبی ئێمە بۆ نێوخۆی واڵت لەگەڵ هەموو ئەو گیروگرفت و دژوارییانەی 
ــە  ــی ئێمــە دێت ــردووی حیزب ــە تێکۆشــانی ڕاب ــۆوە، خاڵێکــی وەرچەرخــان ل ــەرەوڕوو دەب ــی ب لەگەڵ
ئەژمــار. دەتوانیــن بڵێیــن ئــەم گەڕانەوه یــه بــە شــێوەیەکی گشــتی ســه رکه وتووانه ئەنجــام درا، و 
هەلومەرجێکــی پێــک هێنــا کــە کۆمیتــەی ناوەندیــی ئێمــە بتوانــێ بەڕێوەبردنــی تێکۆشــانی حیــزب لــە 
نێوخــۆی واڵت وەئەســتۆ بگــرێ و وردە وردە حیزبــی ئێمــە ڕۆڵــی ســەرەکیی خــۆی لــە بزوتنــه وه ی 

کوردســتان و سەراســەری ئێرانــدا بگێــڕێ.
بەشــداریی حیزبــی ئێمــە لــە بزووتنــەوەی سەراســەری و بەتایبــەت لــە بردنه پێشــی ئینقالبــی 
ئێرانــدا، کارێکــی ئاســان نەبــوو. قــەوارەی تەشــکیالتی ئێمــە بەهیــچ جــۆر لــە ئاســتی ڕووداوەکانــی 
ڕۆژدا نەبــوو و وەاڵمــدەری ئــەو پێشــوازییه ش نەبــوو کــە خەڵــک لــە مانگەکانــی پێــش ئینقــالب دا، 
لــە ڕێبەریــی حیــزب دا بە مەبەســتی  لــە حیزبــی ئێمەیــان دەکــرد. بەوحاڵــەش تێکۆشــانی ئێمــە 
ــش  ــی پێ ــە ڕۆژەکان ــن ل ــن بڵێی ــژەی کێشــا. دەتوانی ــی، درێ ــی حیزب ــەوەی ڕێکخراوەکان زیندووکردن
ئینقــالب دا بنەمــای النیکەمــی تەشــکیالت دانــدرا و ڕێبــازی حیزبــی ئێمــە بــە خێرایــی لەنێــو کۆمەاڵنــی 
گەلــی کــورددا نفــووزی پەیــدا کــرد. لــە ڕاگەیەندراوێکــدا کــە ڕۆژی ٨ی بەفرانبــاری 1٣٥٧ لەپێوەندی 

لەگــەڵ بارودۆخــی سیاســیی واڵت دا باڵوبــۆوە، حیزبــی ئێمــە گوتبــوی:
مانگرتنــی  ئەوپــەڕی خــۆی. خۆپێشــاندان و  گەلیــی شــا گەیشــتۆتە  »قەیرانــی ڕێژیمــی دژە 
ــی ڕێژیمــی  ــن کۆگاکان ــران دوایی ــی ئێ ــی گەالن ــی میلیۆنی ــی بێ ئەژمــاری کۆمەاڵن گــەورە و فیداکاری
شــایان تواندۆتــەوە و ئــەو ڕێژیمەیــان هێناوەتــە ســەر چــۆک و بــۆ الیەنگرانــی ڕێژیمیــش گومانێــک 
نەماوەتــەوە کــە ســه رده می نیســبەته ن درێــژی ڕێژیمــی شــا  لــە کۆتایــی خــۆی نیزیــک بۆتــەوە.«

لە بەشێکی دیکه ی ئەو ڕاگەیاندراوەدا هاتووە: 
»حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان هــەروەک زۆر جــار ڕایگەیانــدووه، جارێکــی دیکــە ڕایدەگەیه نــێ 
کــە لــە چوارچێــوه ی ڕێژیمــی شــادا و بــە پاراســتنی ئــەم ڕێژیمــە هیچــکام لــە داوا بنەڕەتییەکانــی 
ــی دەســەاڵت  ــی شــا و هێشــتنەوەی جومگەکان ــەڵ ڕێژیم ــه ن. ســازان لەگ ــران وەدی نای ــی ئێ گەالن
لەدەســت ڕێژیمــی شــادا بــە هــەر جۆرێــک و بــە هــەر مەبەســت و ئامانجێک بێ، خیانــەت بە ڕاپەڕینی 
ــی  ــدا گیان ــی گەل ــازادی و بەختیاری ــگای ئ ــە ڕێ ــە ل ــەزاران شــەهیدی بەنرخــە ک ــران و ه ــی ئێ خەڵک
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خۆیــان فیــدا کــردوە. خواســتی گەالنــی ئێــران و یــەک لــەوان گەلــی کــورد ســازان لەگــەڵ ڕێژیمــی 
ــەم ڕێژیمــە  ــە. ئێســتا کاتــی ئــەوە هاتــوە زەبــری کۆتایــی ل ــە، بەڵکــوو نەمانــی ئــەم ڕێژیمەی شــا نی
بــدرێ. لەڕاســتیدا ڕێژیــم زۆر لــەوە الوازتــرە کــە نیشــانی ده دا. بــا هەمــوو پێکــەوە یەکگرتووانــە و 
هاوهەنــگاو ئــەم زەبــرە لەنێوبــه رە لــەم ڕێژیمــە بدەیــن. ئاشــکرایە ڕێژیــم هــەروا بێباکانــە درێــژە بــە 
کوشــتاری خەڵکــی بــێ دیفــاع ده دا، بــۆ گەالنــی ئێــران ڕێگایــه ک جگــە لــە پەنابــردن بــۆ توندوتیــژی 

نامێنێتــەوه«.

3/ تێکۆشانی حیزب لەدوای سەرکه وتنی ئینقالبه وه
 ئەگەرچــی ڕێکخراوەکانــی حیزبــی لــە مانگەکانــی پێــش ئینقــالب تێکۆشــانێکی بەرباڵویــان لــە 
خۆیــان نیشــان دا، بــەاڵم حیزبــی ئێمــە وەک هەمــوو گــرووپ و ڕێکخــراوە سیاســیەکانی دیکــە 
ئامادەیــی تــەواوی بــۆ بەشــداری لــە شۆڕشــی چەکدارانــە لــەدژی ڕێژیمــی شــادا نەبــوو. لــە یەکەمیــن 
ڕۆژەکانــی پــاش ئینقــالب دا، خەڵکــی کوردســتان وەک تــەواوی بەشــەکانی دیکــەی ئێــران بــە 
ــه دار و ئەفســەرانی  چەک کردنــی پاســگاکان خۆیــان چەکــدار کــرد. لەگــەڵ ڕاپەڕینــی ســەرباز و پل
لــە الیەنگرانــی ڕێژیمــی شــا  پادگانــە  ئــەو  پاککردنــەوەی  مەهابــاد و  پادگانــی  لــە  شۆڕشــگێر 
ــداری  ــی چەک ــک، و وردە وردە گرووپ ــو دەســتی خەڵ ــە نێ ــەش کەوت ــەو پادگان ــو ئ ــی نێ چەکوچۆڵ
ــە سەرتاســەری  ــان ل ــی خۆی ــە کــرده وە ڕۆڵ ــی پۆلیــس و ژاندارمــری ب ــن. هێزەکان خەڵکــی پێک هات

ــک.  ــە دەســتی خــودی خەڵ ــە کەوت ــی ناوچ کوردســتان لەدەســت دا، و پاراســتنی ئەمنیەت
پــاش چەندیــن ســاڵ لــە دەســەاڵتی دیکتاتۆریــی ڕەشــی پەهلــەوی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان، 
وەکــوو ڕیکخــراوە نهێنییه کانــی دیکــە دەرەتانــی ئــەوەی بــۆ پێک هــات کــە لــە کەشــی ئــازادی 
سیاســیدا تێکۆشــانی ئاشــکرای خــۆی دەســت پــێ بکاتــەوە. لــە میتینگێکــی ســەت هــەزار کەســی دا 
کــە ڕۆژی 11 ی ڕەشــەمەی 1٣٥٧ لــە شــاری مەهابــاد پێک هــات، حیزبــی ئێمــە تێکۆشــانی ڕەســمیی 
ــی  ــروڕای گشــتیی خەڵک ــی بی ــە ئاگاداری ــد و ئوســوولی سیاســەتی گشــتیی خــۆی ب خــۆی ڕاگەیان

ئێــران گەیانــد. لــە پەیامــی ســکرتێری گشــتیی حیــزب لــه و میتینگــه دا هاتبــوو:
›‹ئێســتا ئیــدی ڕێژیمــی ســەرەڕۆی شاهەنشــاهی ڕووخــاوە، ئینقالبــی بەرینی خەڵکی سەراســەری 
ئێــران ســەرکه وتووە و گەالنــی ئێــران بــە پەشت بەســتن بــە هێــزی یەکگرتــوو و کەموێنــەی خۆیــان، 
ئینقالبێکــی ئەفســانەییان وەڕێ خســتووە. لــە ئاکامــی ئــەو ســەرکه وتنه دایە کــە ئەمــڕۆ ئێمــە دەتوانین 
ــە دام ودەزگاکانــی ڕێژیمــی بێــزراو و کۆنەپەرســتی  ــە مەهابــادی ئازیــز کــە هیــچ شــوێنەوارێک ل ل
ــی  ــی دێموکرات ــی ئاشــکرای حیزب ــەواو، ده ســپێکی خەبات ــی ت ــە ئازادی ــێ نەمــاوە، ب شاهەنشــاهیی ل

کوردســتان ڕابگەیەنیــن.«
حیزبی ئێمە هەمان ڕۆژ ڕایگەیاند:

»پاراســتنی ئازداییــە دێموکراتیکــەکان و پتەوکردنــی کۆڵەکەکانــی ڕێژیمێکــی دێموکراتیــک لــە 
سەرتاســەری ئێــران دا، دەســتەبەری ســەرکه وتنی ئینقــالب و وەدی هێنانــی مافــە نەتەوایەتییه کانــی 
هەمــوو گەالنــی ئێرانــە. بەبــێ هەبوونــی ڕێژیمێکــی دێموکراتیکــی ڕاســتەقینە مافەکانــی گەلــی کــورد 
وەدی نایــەن، و بــە بــێ وەدی هاتنــی مافــی نەتەوایەتیــی گەلــی کــورد ڕێژیــم بــە مانــای واقیعــی خــۆی 

دێموکراتیک نابێ.« 
»ئەگــەر دوژمنانــی ئینقالبــی ئێــران و گەلــی کــورد پێیــان وابــوو کــە بــە لێدانــی تۆمه تــی »تجزیــە 
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طلبی« دەتوانن نەتەوەی کورد مەجبوور بە گرتنی هەڵوێستێکی دیفاعی بکه ن هەتا لە داوای خۆی 
پاشــگه ز بێتــەوە، ئــەوان بــە ســەختی لــە هەڵــەدان. ئێمــە خوازیــاری مافــی دیاریکردنــی چارەنووســی 

خۆمانیــن و لە پێنــاوی وەدی هێنانــی ئــەو مافــەدا بــە هەمــوو هێــزی خۆمــان تێدەکۆشــین.«
ــی  ــزە سیاســی و کۆمەاڵیەتییه کان ــە هێ ــی ئێمــە دەرهــەق ب ــه و په یامــه دا[ سیاســەتی حیزب ]هــه ر ل

ئێران بەم شێوەیە فۆرموولە کرابوو: 
» سیاســەتی ئێمــە ئــەوه نییــە کــە هەرکــەس لەگــەڵ ئێمــە دۆســت نەبــێ بــە دوژمــن بزانیــن، 
بەڵکــوو سیاســەتی ئێمــە ئەوه یــە کــە هەرکــەس دوژمنایەتیمــان نــەکا، بــە دۆســتی خۆمانــی لــه قه ڵــه م 

ده ده یــن.«
ــی  ــی کاتی ــەن دەوڵەتی ــی لەالی ــالب دا هەیئه تێکــی نوێنەرایەت ــاش ئینق ــی پ ــه م ڕۆژەکان ــە یه ک هــەر ل
موهەندیــس بــازرگان بــۆ وتووێــژ هاتــە مەهابــاد. لــە دانیشــتنێک دا کــە بە بەشــداریی نوێنــەری حیزبی 
ئێمــە و بەشــێک لــە نوێنەرانــی گرووپەکانــی دیکــە پێک هــات، داواکانــی خەڵکی کوردســتان خرانەڕوو. 
ســەرەڕای پێداگریــی نوێنــەری حیزبــی ئێمــە بــۆ گونجاندنــی خواســتی ســەرەکیی گەلــی کــورد، 
واتــە خودموختــاری، لــە گەاڵڵــەی هەشــت ماددەیــی داخوازییه كانــدا، بەهــۆی دژایەتیــی زۆرینەیــەک 
ــا  ــەک تەنی ــی کوردســتان ده ناســاند، ن ــەری شــارە جۆراوجۆرەکان ــە نوێن ــە دا خــۆی ب ــەو کات ــە ل ک
ئەســڵی »خودموختــاری« وه ک خواســتی خه ڵکــی کوردســتان قبــووڵ نەکــرا، بەڵکــوو ئــەم خواســتە 
وەک خواســتێکی بــورژووازی ڕه ت کرایــەوە. ئێســتا کــە ســاڵێک لــەو کاتــە تێده پــه ڕێ، دروســتیی 
تێگەیشــتنی ئێمــە لــە واقعییەتــی کوردســتان بەتــەواوی ڕوون بۆتــەوە، چونکــە خودموختــاری بــووە 
بــە داوای ســەرەکیی هەمــوو چین وتوێژەکانــی دانیشــتووی کوردســتان. ســەرنجڕاکێش ئەوەیــە 

ئێســتا هــه ر ئــه و گرووپانــە خودموختارییــان وەک ئەســڵی خۆیــان قبــووڵ کــردوە.
ــەن کۆمیتــەی ناوەندیــی  ــی یەکەمــی ئینقیــالب دا لەالی ــە ڕۆژەکان ــە نامەیەکــی ســەرئاواڵەدا کــە ل ل
حیزبــی ئێمــە وه بــۆ ئیمــام خومەینــی نووســرا و داوا بنەڕەتییه كانــی ئێمــەی تێــدا هاتبــوو، نووســراوە:
ــی، دادپــەروەر و  ــدا ناتوانــێ ڕێژیمێکــی گەل ــە ئێران ــەو باوەڕەدایــن کــە هیــچ ڕێژیمێــک ل »ئێمــە ل
دێموکراتیــک بــێ ئەگــەر نه توانــێ پرســی نەتەوایەتــی کــە یەکێــک لــە کێشــە ســەرەکیییه کانی واڵتــه، 
چارەســەر بــکا. ڕاســتییه كه ی ئه وه یــه کــه لــه ئێــران گەالنــی ژێردەســتە زیاتــر لە نیوه ی دانیشــتووانی 
واڵت پێک دێنــن. خوێنــدن بــە زمانــی دایــک، پاراســتن و پــەرە پێدانــی فەرهەنگــی نەتەوەیــی، هەڵگرتنی 
هەاڵواردنــی ئابــووری و سیاســی و لــە هەمــووی گرینگتــر مافــی دیاریکردنــی چارەنــووس، لــە مافــە 
هــەرە ســەلماوەکانی ئــەم گەالنەیــە. هەڵگرتنــی ســتەمی میللــی لەســەر گــەالن بەپێچەوانــەی ئــەوه کــە 
بەشــێک لــە دوژمنانــی خەڵــک ئیدیعــا دەکــه ن، بــە مانــای هاندانــی ته جزیه ته ڵه بــی نیــە.  بەپێچەوانــەوە، 
دێموکراتیــک دا  ئێرانێکــی  چوارچێــوه ی  لــە  گەالنــه  ئــەم  ڕاســته قینەی  یەکیەتیــی  هێنانــی  وەدی 
دەســتەبەری پاراســتنی یەکیەتــی و ســەربەخۆیی واڵتــە. مەســەلەی نەتەوایەتــی لــە ئێــران هەیــە و 
خــۆ گێل کــردن لــەو مەســەلەیە لــه بایه خــی ئــه و مه ســه له یه کــەم ناکاتــەوە؛ بەپێچەوانــەوە ڕێــگا بــۆ 

کەڵک وەرگرتنــی خراپــی دوژمنانــی ســەربەخۆیی و ئازادیــی ئێــران خــۆش ده كا. 
حه زره تــی ئایه توڵــاڵ! جەنابتــان لــە یــەک ســاڵی ڕابــردوودا نیشــانتان داوە کــە دەتوانــن بــە 
کــە  بووتــه  ئــەو  ببنــەوە.  لەگــەڵ مەســەلەکان ڕووبــەڕوو  ئازایه تییه كــی کەموێنــەوە  بوێــری و 
نــاوی ته جزیه ته ڵه بییــه  و لــە پاشــماوەکانی ڕێژیمــی شــوومی پەهەلەوییــه بشــکێنن و بــە نــاوی 
ــا بــن   ــە مافەکانــی گەالنــی ژێردەســته ی ئێــران بکــه ن. دڵنی مرۆڤدۆســتی و دادپــەروەری داکۆکــی ل
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مێــژوو هەرگیــز وه هــا خزمەتێکــی دره وشــاوه ی ئێــوە لــە بیرنــاکا«.
لــە بــەرە بــەری یەکەمیــن نــه ورۆزی ئینقــالب دا و لەکاتێکــدا کــه خەڵکــی کوردســتان بەپیــل جێژنــی 
بەهــاری ئازادییــەوە دەچــوون، زیــددی ئینقــالب لــە ســنە پیالنێکــی خوێناویــان وەڕێ  خســت. ئــەم 
ــە »ســەفدەری« و  ــه ســنه[ وات ــدی دەســەاڵت ]ل ــوان دوو ناوەن ــە لەنێ ــک وەڕێ خــرا ک ــە کاتێ پیالن
»موفتــی زادە« لەســەر دەست بەســەرداگرتنی بڕێــک چــەک و چــۆڵ کێشــە و ئــاژاوە ســەری هەڵــدا. 
وردە وردە ناکۆکیــی نێــوان کۆمیتەکانــی »ســەفدەری« و »موفتــی زادە« پەرەی گــرت و بــووه 
ــە  ــی ســنە، ب ــە پادگان ــک مــۆرەی بەســتراوە و شــەڕخواز ل ــە. هێندێ ــی چەکداران هــۆی تێکهه ڵچوون
کەڵک وەرگرتــن لــە و ده رفه تــه هاتنــە مەیــدان و تەقەیــان لــە خەڵکــی بێگوناحــی ســنە کــرد. لــە مــاوەی 
نزیــک بــە یــەک حەوتــوودا کــە تێکهەڵچوونەکــە بــەردەوام بــوو، هەمــوو جــۆرە چەکێکــی ســووک و 
قــورس بــە خۆمپــارە و هێلیکۆپتێــر و ڕاکێــت بێ باکانــە لــەدژی خەڵکــی ســنە بەکارهــات. لەئاکامــی 
ئــەم هێرشــە دڕندانه یــه دا دووســەت کــەس لــە دانیشــتووانی خەڵکــی شــاری ســنە و دەوروبــەر 

شــەهید بــوون کــە زۆر لــەوان ژنــان و مندااڵنــی کــەم تەمــەن بــوون.
ســه ره نجام هەوڵــی ڕێکخــراوە سیاســییەکانی کوردســتان و یــەک لــەوان حیزبــی ئێمــە، نێردرانــی 
نوێنەرانێــک لــە ناوەنــدەوە بــە ســەرۆکایەتیی مەرحــووم ئایه توڵــاڵ تاڵەقانــی بووه هــۆی جێگیرکردنی 
ــچ نه خشــێکی  ــە هی ــی ئێم ــا. ئەگەرچــی حیزب ــی ســنە هێن ــە تێکهەڵچوونەکان ــی ب ــەس و کۆتای ئاگرب
ــەم ڕووداوە بەشــێکی گرینگــی  ــه ش ئ ــه و حاڵ ــوو، ب ــی ســنەدا نه ب ــه تێکهەڵچوونەکان شــوێندانه ری ل
ــری  ــرد و شــوێنەواری لەســەر تێکۆشــانی دوات ــەی بۆخــۆی تەرخــان ک ــی ئێم کات و وزەی حیزب

ئێمــە دانــا. ئێمــە لــە ڕۆژی ڕاگەیاندنــی تێکۆشــانی ئاشــکرای حیــزب دا هۆشــدارمان  دا:
ــدرێ  ــەرز بنرخێن ــێ ب ــالب، دەب ــە ســەرکەوتنی ئینق ــە، وات ــەم ســەرکه وتنە گــەورە و مێژوویی »ئ
ــی  ــە دوژمنان ــن چونک ــێ هۆشــیار و له ســه ر هه ســت بی ــەاڵم دەب ــدرێ. ب ــەوڵ ب ــۆ پاراســتنی ه و ب
ئینقــالب واتــە ئیمپریالیــزم و کۆنەپەرســتی ئێســتا بــە تــەواوی تەســلیم نەبــوون و مەیدانیــان چــۆڵ 
نەکــردوە.« ڕووداوەکانــی ســنە دروســتیی پێشــبینی حیزبــی ئێمــەی وه ده ر خســت. ســەرەتای 
مانگــی خاکە لێــوه ی 1٣٥٨ کاتێــک ڕۆژەکانــی 10 و 11 ئــەو مانگــە بــۆ بەڕێوه بردنــی ڕێفڕاندۆمــی 
ئــەو  بەڕێوەبردنــی  ئەگەرچــی  دیاری کــرا،  ئێــران  داهاتــووی  حکومەتــی  جــۆری  دیاریکردنــی 
ڕێفڕاندۆمــە حاڵەتــی غەیــرە دێموکراتیــک هەبــوو )چونکــه لــە ڕاســتی دا خەڵکــی ئێــران لــە ئازادیــی 
ــی  ــوون(، حیزب ــه ش ب ــان بێب ــگای پەســندی خۆی ــی جێ ــی جــۆری حکوومەت ــۆ هەڵبژاردن پێویســت ب
ئێمــە هەوڵێکــی زۆری دا هەتــا لــە زمانــی ڕێبەڕانــی ئینقــالب و دەوڵــەت النیکــەم کۆمەڵێــک بەڵێــن 
له پێوەنــدی لەگــەڵ دابینکرانــی مافــە نەتەوایەتییه کانــی گەلــی کــورد ببیســتێ بــۆ ئــەوەی ئەمــە وەک 
هۆکارێــک بــۆ بەشــداری لــە ڕێفڕانــدۆم دا بــە خەڵکــی کوردســتان نیشــان  بــدا و داوا لــە خەڵــک بــکا 

ــەم ڕێفڕاندۆمــە دا بەشــدار بــن.  ل
هــەر لــەو پێوەندییــەدا ڕۆژی ٨ی خاکەلێــوە، هەیئه تــی نوێنەرایەتیــی حیزبــی ئێمــە چــووە دیــداری 
ســەرۆک وەزیــری دەوڵەتــی  کاتــی، ئاغــای بــازه رگان. لــەم دیدارانــەدا هەیئه تــی نوێنەرایەتیــی حیزبــی 
ئێمــە بــۆ ڕوونکردنــەوەی زێهنیه تــی ڕێبــەری ئینقــالب و کاربەدەســتانی دەوڵــەت گەاڵڵەیەکــی 
ــاری پێشــکەش کــردن کــە بەداخــەوە  ــارەی داواکانــی خەڵکــی کوردســتان و ئەســڵی خودموخت لەب
ســەرنجی پــێ نــەدرا و تەنیــا پــاش شــەڕی ســێ  مانگــە کاتێــک وتووێــژ بــۆ ئاگربــەس دەســتی پێکــرد 
ــدا  ــە ئەســڵی خۆی ــە ل ــەم گەاڵڵەی ــدرا کــە ئ ــە ئێمــە ڕاگەیەن ــەوە ب ــی تایبەتیــی دەوڵەت ــەن هەیئه ت لەالی
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ڕەزامەنــدی ئیمــام خومەینیــی لەســەرە.
نەغــدە  شــاری  لــە  ئاشــتیخوازانەی  میتینگێکــی  ئێمــە  حیزبــی   1٣٥٨ خاکەلێــوەی   ٣1 ڕۆژی 
وه ڕێ خســت. چەنــد ڕۆژ پێــش ئــەوە حیزبــی ئێمــە ڕایگەیاندبــوو کــە ئامانجــی لــە پێکهێنانــی میتینــگ، 
کردنــەوەی دەفتــەری حیــزب و جەختکردنــەوە لەســەر پێوەندیــی دۆســتانە و برایانــەی نێــوان دوو 
گەلــی کــورد و ئــازەری دانیشــتووی نەغــه دە دەبــێ. لــەم کۆبوونەوەیــە دا دەیــان هــەزار کــەس لــە 
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی ئێمــە بەشــدار بــوون کــە لەنێویانــدا هــەزاران ژن و منــداڵ و، زۆر لــە 
برایانــی تورک زمــان دەبینــران. بــەاڵم دواتــر ڕوون بــۆوه کــه زیــدی ئینقــالب کــە لــە کەمیــن دا بــوون 
زۆر پێشــتر خۆیــان بــۆ پیالنێکــی بەریــن بــەدژی هــه ردوو گه لــی کــورد و ئــازەری ئامــادە کــردوه 
و بــە تەقەکــردن لــە بەشــدرانی ئــەم میتینگــە شــەڕێکی ماڵوێرانکــه ر و براکوژیــان وەڕێ خســت کــە 

ئێســتاش شــوێنەواری شــوومی ئــەو شــەڕە پــاک نەبۆتــەوە.
لــەم شــەڕەدا کــە ئاگره كــه ی بەتونــدی لەالیــەن کۆمیتە کانــی ورمــێ و نه غــه ده وه خــۆش دەکــرا، 
ســەدان کــەس لــە دانیشــتووانی کــورد و تورکــی نەغــه دە و شــارەکانی دیکــەی کوردســتان کــە لــە و 
میتینگــەدا بەشــدار بــوون گیانیــان لەدەســت دا و ژمارەیەکــی زۆریــش برینــدار بــوون. دەســتێوەردانی 
هێزەکانــی ئەرتــەش کــە گۆیــا بەمەبەســتی لێک کردنــەوەی الیەنەکانــی ئــەو شــەڕە دەســبەکارببوون 
کێشــەکه ی ئاڵۆزتــر کــرد و یەکــە نێــردراوەکان لەجیاتــی ئــەوە کــە بێالیەنیــی خۆیــان بپارێــزن، 
بەتــەواوی توانــای خۆیــان بــەدژی کــوردەکان جوواڵنــەوە و بەشــی کوردنشــینی شــاری نەغــه دە و 
دێهاتــه گوندنشــینه کانی ده وروبــه ری ئــه و شــارەیان بــە تــۆپ و تانــک و هێلیکۆپتێــر وەبــەر هێــرش 
دا. ئەمــە بــووە هــۆی وێران بوونــی بەشــێکی بەرچــاوی خانووبــه ره و دووکانەکانــی شــاری نەغــه دە 
و ئاوارەبوونــی نزیــک بــە ســێزدە هــەزار کــەس لــە دانیشــتووانی کــوردی ئــەم شــارە کــە ئێســتاش 
پــاش تێپەڕینــی دە مانگــی ڕه بــه ق لــەو ڕووداوە بەشــێک لــەوان هێشــتا نەگەڕاونەتــه وە ســەر مــاڵ  

و موڵکــی خۆیــان.
لــه ســایه ی هەســتی بەرپرســیارێتیی حیزبــی ئێمــە و خۆبــواردن لــە درێژەدانــی شــەڕ و خوێنڕێــژی 
و دان بەخۆداگرتنــی پێشــمەرگەکانی کوردســتان، پــاش پێنــج ڕۆژ لــە تێکهەڵچوونەکانــی نەغــه دە 
گرژییــه کان کۆتایــی هاتــن. بــەاڵم شــەڕی داســەپاوی نەغــه دە پێوەندیــی برایانــەی کــوردەکان 
ــەو مەســەلەیە شــوێنەواری  ــرد و ئ ــار خه وشــدار ک ــی نادی ــۆ ماوەیەک ــه ده ی ب ــی نەغ وئازەرییەکان
نەرێنیــی له ســه ر ڕووداوەکانــی دواتــری ئــه و ناوچەیــه ش بەتایبەتــی لــە شــەڕی ســێ مانگــە دا دانــا.
ڕاســتییەکه ی ئەوەیــە کــە زیــدی ئینقــالب کاردروســتایی پیالنێکــی بەربــاڵوی لــە نەغــه دە کردبــوو. 
ڕەخنەیــەک کــە دەکــرێ لــە ڕێبەریــی حیزبــی ئێمــە و بەتایبەتــی لــە بەرپرســانی ڕێکخــراوی حیزبــی 
ــی  ــه و لەبەرچاونەگرتن ــە هه ڵنه ســه نگاندنی وردی دۆخه ک ــە ب ــە ک ــرێ، ئەوەی ــه دە بگی ــە نەغ ــە ل ئێم
هەمــوو ڕەهەندەکانــی بەڕێوەبردنــی میتینــگ دەرەتانــی ئەوەیــان  دا دوژمنانــی ئینقــالب ئــەو پیالنــە 

بــە ئاســانی جێبەجــێ بکــه ن. 
ــە ڕاگەیەنــە گشــتییەکان بەتایبەتــی  پــاش کۆتایــی هاتنــی شــەڕی نەغــه دە تەبلیغاتێکــی بەربــاڵو ل
ڕادیــۆ و تەله فزیــۆن بــەدژی حیزبــی ئێمــە دەســتی پێکــرد. ئــەو هێــزە ڕەوشــانەی لەپشــتی پــه ردەوە 
بــوون، هەوڵیــان دەدا هەتــا بیــروڕای گشــتی بــەدژی بزوتنەوەی کوردســتان بەگشــتی و حیزبی ئێمە 
بەتایبەتــی، به دبیــن بکــه ن. پیالنگێــڕەکان هەروەهــا کۆتایــی مانگــی پووشــپەڕی  1٣٥٨ تێکهەڵچوونــی 
چەکدارانە یــان لــە شــاری مەریــوان وه ڕێ خســت کــە بــووه هــۆی ئاوارەبوونــی خەڵکــی ئــەو شــارە و 
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چۆڵ بوونــی خەڵکــی شــارەکە. دواتــر لــە مانگــی گەالوێــژدا خەڵکــی ســنە ڕێپێوانیــان بــەره و شــاری 
مەریــوان وەڕێ خســت کــە نیشــانەی هاوپێوەنــدی و پشــتیوانیی خەڵــک لــە داوا ڕه واکانیــان بــوو. 
ســەرەنجام ئــەم ڕەوتــە بەبــێ تێکهەڵچوونــی دیکــە کۆتایــی هــات و پیالنــی دیکــەی زیــدی ئینقــالب 

پووچــەڵ بــۆوە.
لــە ئۆرگانــە ئینقالبییه کانــی  لــە بەشــێک  پاشــماوەکانی ڕێژیمــی شاهەنشــاهی کــە بەداخــەوە 
کوردســتان و ئازەربایجانــی ڕۆژئــاوا جێگیــر ببــوون، بــەردەوام خەریکــی ئاژاوه نانــه وه و پیالنگێــڕی 
ــۆ پێشــێلکردنی  ــان ب ــی پێشــووی ناوچــەی مەهابادی ــە ئاغاکان ــەک ل ــاوەدا ژمارەی ــەو پێن ــوون و ل ب
میللی- دێموکراتیکــەکان  هێــزە  بەرامبــەر  لــە  به ربه ســت  مافــی زەحمەتکێشــان و دروســتکردنی 
بەتایبەتــی حیزبــی ئێمــە چەکــدار کــرد. حیزبــی ئێمــە بەمەبەســتی دیفــاع لــە مافــی زەحمەتکێشــان و 
دەســکه وتەکانی شــۆڕش بڕیــاری دا ئــەو مۆرانــه چــەک بــکا و  پیالنــی زیــدی ئینقالبــی پووچــەڵ 

کــردوە.
پاســگا  ئاوەدانکردنــەوەی  بیانــووی  بــە  ژاندارمــری  و  ئەرتــەش  ســەروبەندەدا  لــەو  هــەر 
ــان کــردە ســەر ناوچــەی مەرگــەوه ڕ و تەرگــەوەڕ  و ســۆمای  ســنوورییەکان هێرشــێکی دڕندانەی
برادۆســت. بــەاڵم ئــەو هێرشــەش لەگــەڵ خۆڕاگــری و بەرەنگاریــی خەڵکــی ناوچــە بــەره وڕوو 
بــۆوە. هێزەکانــی ئەرتــەش و ژاندارمــری بــە ناچــاری بــەره و شــاری ورمــێ پاشەکشــەیان کــرد و 
شــار بــە کــرده وە که وتــە گەمــارۆی خەڵکــەوە. ســەرەنجام داوای خەڵکــی ناوچــە لەپێوەنــدی لەگــەڵ 
ســپاردنی  پاســگاکان بــە که ســانی خۆجێ یــی لەالیــه ن کاربەدەســتانی دەوڵەتــەوە قبــووڵ کــرا کــرا 
و بەم جــۆرە پیالنگێــڕان دانیــان بــە شکســتی خۆیــان دانــا. بــەاڵم ئــه وان ئه مجــاره تاکتیکــی خۆیــان 
گــۆڕی و دەســتیان کــرد بــە چەکدارکردنــی ســەرۆک عەشــیرەت و ئاغــا کۆنەپەرەســتەکانی پێشــوو؛ 

تاکتیکێــک کــە هەتــا ئەمــڕۆ درێــژەی هەیــە.
لــە ڕێکەوتــی 12ی گەالوێــژی 1٣٥٨ کــە هەڵبژاردنــی مەجلیســی خوبــرەگان بەڕێوەچــوو، حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتان بــە شــێوەیەکی جیــددی بەشــداریی لــە هەڵبژاردنــدا کــرد و داوای لــە 
خەڵکیــش کــرد کــە بەشــداری هەڵبژاردنەکــە ببــن. دیــارە لــە ڕوانگــەی ئێمــەوە مەجلیســی خوبــرەگان 
ــاوەڕەدا  ــەو ب ــە ل ــەوەش، ئێم ــەوە. ســەرەڕای ئ ــگای مەجلیســی موئه سیســان بگرێت ــی جێ نەیدەتوان
بوویــن کــە پێویســتە نوێنەرانــی خەڵکــی کوردســتان لــەم مەجلیســەدا کــە یەکێــک لەگرینگریــن 

ــرد، بەشــداربن. ــی پەســند دەک ــژووی واڵت ــی مێ بەڵگەنامەکان
بەلەبەرچاوگرتنــی ئــەوە کــە الیه نــه سیاســییه کانی دیکــه بەپێــی ڕێککەوتنــی پێشــووتر لــە ئوســتانی 
»کوردســتان« کاندیدیــان ناســاندبوو، کۆمیتــەی ناوەنــدی خــۆی لە ناســاندنی کاندیدا لــەو حوزەیە دا 
بــوارد و تەنیــا لــە ئوســتانی »ئازەبایجانــی ڕۆژئــاوا« کــە زۆر لــە دانیشــتووانی تورکزمانــن، دوو 
کــەس لــە ئەندامانــی ڕێبەریــی حیزبــی کاندیــد کــرد. لەگــەڵ ئــەوە کــە تــەواوی گرووپــە سیاســییەکانی 
ناوچــە بەکــرده وە بــەدژی کاندیداکانــی حیزبــی ئێمــە ئیئتالفیــان کردبــوو، هــەردوو کاندیــدای حیزبــی 
ــان  ــی دیکــە له پێشــتر بــوون و زیاتــر لــە ســەت هــەزار دەنگی ــدای گرووپەکان ئێمــە زۆر لــە کاندی
بەدەســت هێنــا و بــەم جــۆرە ســکرتێری گشــتیی حیزبــی ئێمــە وەک نوێنــەری مەجلیســی خوبــرەگان 
ــی ئێمــە جارێکــی  ــی حیزب ــە کاندیدکان ــان ب ــی دەنگــی خۆی ــە دان ــردرا. خەڵکــی کوردســتان ب هەڵبژێ

دیکــە پشــتیوانیی بــێ ئەم الوئــه والی خۆیــان لــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان  نیشــان دا.
ئەگەرچــی بەهــۆی شــەڕی داســەپاوی مانگــی گەالوێــژی ڕابــردوو و ئــەو پیالنانــەی دوژمنانــی 
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ئینقــالب وەڕێیان خســت نوێنــەری ئێمــە نەیتوانــی لــە مەجلیســی خوبــرەگان بەشــدار بــێ، بــەاڵم 
ــە ســەرکەوتنێکی  ــە ب ــی ئێم ــۆ حیزب ــە دا ب ــەو هەڵبژاردن ــە ل ــدای ئێم ــی کاندی بەشــداری و هەڵبژێران
سیاســیی گــەورە دێتــە ئەژمــار، و بــۆ هەمــوو الیــەک ڕوون بــۆوە کــە حیزبــی ئێمــە لەنێــو خەڵکــی 

کوردســتاندا چه نــده خۆشه ویســت و خــاوه ن جێگــه و پێگه یــه.
لــە نیــوه ی دووهەمــی مانگــی گەالوێــژی 1٣٥٨دا بــارودۆخ لــە کوردســتان جارێکــی دیکــە بــەرەو 
ــی »جمهــوری  ــە حیزب ــی ســەر ب ــۆن و ڕۆژنامەکان ــۆ و تەله فزی ــوو ڕادی ــەک ب گــرژی چــوو. ماوەی
ئیســالمی« هێرشــێکی بەڕبــاڵوی تەبلیغاتییــان بــەدژی خەڵکــی کوردســتان و داوا ڕەواکانــی گەلــی 
ــوو.  ــران ده ســت پێ کردب ــه دژی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێ ــر ب ــە هەمــووی زیات کــورد و ل
حیزبــی ئێمــە هــەر ڕۆژە لەالیــەن یەکێــک لــە کاربەدەســتانی دەوڵەتــی و مەزهەبییــەوە له ژێــر نــاو و 
ناتۆرهــی جۆراوجــۆر دەکەوتــە بــەر هێــرش. کۆمەڵێــک تۆمەتــی بێ بنەمــای ســەردەمی پاشــایەتی 
ــوێ وەک سه هیۆنیســم  ــک مۆرکــی ن ــەڵ هێندێ ــی و بێگانه په رســتی هــاوکات لەگ وەک ته جزیه ته ڵه ب
ــا  ــە گۆی ــی ترســناک ناســاند ک ــوو دێوێک ــان وەک ــی ئێمەی ــه ت حیزب ــە ده دران. ته نان ــی ئێم ــە حیزب ل

ــه ده دا.  ــك دن ــی ئاسایشــی خه ڵ ــۆ تێكدان ــه ب هێرشــی چه کداران
ئامانــج لــەم هێرشــە تەبلیغاتیــە بە تــەواوی ڕوون بــوو. هــاوکات لەگــەڵ ئــەم پڕوپاگه نــدا ناڕەوایــە 
ئــەرەش لــە شــوێنی جۆراجــۆری ئێرانــەوە بــەرەو کوردســتان وەڕێ کــەوت. ئاشــکرا بــوو کــە هێــزە 
کۆنەپەرســتەکان و پاشــماوەکانی ڕێژیمــی شــا بــە یارمەتیــی ئیمپریالیــزم خەریکــی خۆئاماده كــردن 

بــۆ خوێنڕشــتن و قەاڵچــۆی خەڵکــی کوردســتانن.
ــرد.  ــەواوی هەســت پێ دەک ــی بەت ــە مەترســیی شــەڕێکی براکوژی ــی ئێم ــی حیزب ــەی ناەندی کۆمیت
هەربۆیــە بــە ئەرکــی خــۆی زانــی لــە نامەیەکــی ســەرئاوه اڵ دا بارودۆخــی مەترســیداری کوردســتان 
بــۆ ئیمــام خومەینــی ڕوون بکاتــەوە و لــەم پێوەندییــەدا بە جیــددی هۆشــداریی بداتــێ. لــەم نامەیــەدا 
پــاش ئامــاژە بــە ڕووداوەکانــی ســنە، نەغــه دە، مەریــوان و ورمــێ، نووســرابوو: »حیزبــی دێموکراتی 
ــاڕەوای بەســتراوەیی  ــی ن ــە و هەڵبەســتنی بوختان ــی، ڕەســه ن و ئێرانیی کوردســتان حیزبێکــی میلل
بــەم حیزبــە خەیانــەت بــە ئینقالبــی ئێــران و بــە خەڵکــی ئێرانە...کارێکــی زاڵمانــە و خائینانەیــە 
ــات  ــاوی خه ب ــی خــۆی به ن ــە نەتەوایەتییه کان ــی ماف ــۆ وەدی هێنان ــە ب ــی ئێم ــەوەی گەل ــەر بزوتن ئەگ
بــه دژی ته جزیه ته ڵه بــی ســەرکوت بکــرێ. بەشــێوەیەکی سروشــتی ئەمــە کارێکــە کــە ڕێژیمــی 
پاشــایەتی ئەنجامــی دەدا و ڕێژیمێکــی ئینقالبــی دەبــێ خــۆی لــە هەنگاوێکــی ئــاوا بــە دوور بگــرێ. 
دەستپێشــخەرانی هێرشــی تەبلیغاتــی بــۆ ســەر حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە هەوڵــی ئــەوەدان 
کــە وا نیشــان بــدەن حیزبــی ئێمــە لــە گەلــی کــورد جودایــە؛ ئێمــە ئیدیعــا ناکەیــن کــە تاکــه نوێنــەری 
هەمــوو خەڵکــی کوردســتانین، بــەاڵم بەبــێ زیــادەڕه وی دەتوانیــن بڵێیــن پشــتیوانی زۆرینــەی خەڵــک 
و زەحمەتکێشــانی کوردســتانمان لەگەڵــە. ئەگــەر کەســێک بیهــەوێ ڕووبــەڕووی حیزبــی دێموکراتــی 
ــەوە.  ــەی خەڵکــی کوردســتان دەبێت ــەڕووی زۆرین ــەوە، بیهــەوێ و نەیهــەوێ ڕووب کوردســتان بێت
ئەگەریــش جیــاواز لەمــه بیــر بکەنــەوە، تووشــی هەڵەیەکــی مەترســیدار و قەره بووهەڵنەگــر دەبنــەوە.
جــۆرە  هیــچ  یــا  گوتــووە  جەنابــت  حه زره تــی  بــە  لەمەیــان  جیــاواز  شــتیکی  کــە  کەســانێک 
زانیارییەکیــان لەبــاره ی دۆخــی کوردســتانەوە نیــە، یــان قین لــەدڵ  و خیانه تــکارن... ئێمــە نامانــەەێ 
ئــەم ڕاســتییە تاڵــە لــە ڕێبــەڕی پایەبــەرزی ئینقــالب بشــاردرێتەوە. ئەگــەر هێــزە زیــدی ئینقالبییــه کان 
لــە هەمــوو الیەکــەوە هێزەکانــی ئەرتــەش بــەرەو کوردســتان بەڕێ دەکــه ن بــۆ ئــه وه ی هێــرش 
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بکەنــە ســەر دەســکەوتە ئینقالبییه كانمــان و چــەک لــە خەڵکــی ئێمــە بکێشــن، دڵنیابــن کــە گەلــی 
ئێمــە و زەحمەتکێشــانی کوردســتان بەشــێوەی یــەک پارچــە و یەکگرتــوو دیفــاع لــە ئینقــالب و 

دەســتکەوتەکانی دەکــه ن. 
بەداخــەوە هیــچ بایەخێــک بــە هۆشــداری حیزبــی ئێمــە نــەدرا و ســەرەنجام ڕۆژی 22ی گەالوێــژ 
پیالنگێــران توانیــان ئاگــری شــەڕ لــە شــاری پــاوە هەڵگیرســێنن، شــەڕێک کــە پــاش چەنــد ڕۆژ 
هەمــووی کوردســتانی گرتــه وه. هــاوکات لەگــەڵ دەســتپێکردنی شــەڕ لــە کوردســتان، ئازادییــە 
دێموکرتیکــه کان لــە تــەواوی ئێــران دا ســنووردارکران و کەوتنــە مەترســییەوە. باڵوبوونــەوەی 
هێندێــک لــە ڕۆژنامــەکان ڕاگیــڕا و هێندێکــی دیکەشــیان بــه تونــدی کەوتنــە بــەر سانســۆڕ. دەفتــەری 
زۆر لــە ڕێکخــراوە میللــی و پێشــکەوتنخوازەکان داخــران  و تەنانــەت لەهێندێــک حاڵــەت دا کەوتنــه 
بــەر هێرشــی گۆپاڵ بەدەســتان. بــەم جــۆرە جارێکــی دیکــە پێوەندیــی ئۆرگانیکــی نێــوان دێموکراســی 

ــوو. ــی ژێردەســتە ئاشــکرا ب ــی گەالن ــە نەتەوایەتییه كان و ماف
کۆمیتــەی ناەندیــی حیزبــی ئێمــە بڕیــاری  دابــوو کــە خــۆی لــە شــەڕی جەبهەیــی ببوێــرێ. هەربۆیــە 
پــاش دیفاعێکــی ســەمبولیک لــە شــاری مەهابــاد و بــۆ پێشــگیری لــە وێران بوونــی شــارەکان 
ــاکان  ــۆ چی ــەک به جێ هێشــت و پاشەکەشــیان ب ــەدوای  ی ــەک  ل پێشــمەرگەکانی ئێمــە شــارەکانیان ی
ــان  ــە شــەڕی جەبهەیــی دا ســەرکه وتنی بەرچاوی ــەش، پێشــمەرگەکانی کوردســتان ل کــرد. بــەو حاڵ
وەدەســت هێنا و بەتایبەتــی لــە کاتــی بەرەنگاریــی دلێرانــەی شــاری ســەقزدا زه بــری گورچووبڕیــان 
لــە ده ســتدرێژیکاران وەشــاند. بــه م چه شــنه شــەڕی دیفــاع لــە ئــازادی و مەجوودییەتــی گەلــی کــورد 

دەســتی پێکردبــوو.
پــاش  هاتنــی ئەرتــەش بــۆ نێــو شــارەکان، کۆنەپەرســتی ڕوخســاری دڕندانــەی خــۆی وەدەر 
خســت. لــە پــاوە، ســەقز، ســنە، مەریــوان و شــارەکانی دیکــە، خەڵخاڵیــی جــەالد خەڵکــی کوردســتانی 
ــوو  ــن ب ــدە دڵتەزێ ــە ســەقز ئەوەن ــی ل ــی خەڵخاڵ ــدام. جنایەت ــاردە ســەر داری ئێع دەســتە دەســتە ن
کــە بیــروڕای گشــتیی دنیــای بــەدژی دەوڵەتــی ناوەنــدی جواڵنــد. ئــەو لــە ســەقز تەنانــەت بەزەیــی 
ــی  ــی ڕاگەیەنەکان ــی درۆزن ــەو وه حشــیگه رییه ی تەبلیغات ــەوە و ئ ــش دا نەهات ــی بێگوناحی ــە مندااڵن ب
ڕێژیــم بەســەر پێشــمەرگەکانیاندا دێنــا، خەڵخاڵــی بۆخــۆی لــە پــاوە، ســەقز، مەریــوان و شــوێنەکانی 
ــە کوردســتان وەکــوو  ــەو پاســدارانەی هاتبوون ــه خەڵكــی بێگوناحــی ئەنجــام دا. ئ دیکــە ده رهــه ق ب
داگیرکه رانــی بێگانــە هەڵســوکەوتیان لەگــەڵ خەڵکــی کوردســتان دەکــرد و بــەم چەشــنە ڕق و 

ــان وەڕێ خســت.  ــە خۆی ــەق ب ــان دەره ــەدەری خەڵکی ــی لەڕادە ب بێزاری
یەکێــک لــە جینایەتــە ترســناکەکانی پاســداران لــە کاتــی شــەڕی ســێ مانگەدا قەتڵوعامــی خەڵکــی 
قاڕنــێ بــوو. ئــەم جینایەتــە تەنیــا لەگــەڵ وەحشــیگه ریی نازییــه کان لــە ئورووپــا و داگیرکاریــی 
ئەمریــکا لــە ڤیه تنــام بــەراورد دەکــرێ. لــە گونــدی قاڕنــێ 4٦ کــەس لە ژنــان و منــدااڵن و پیرەپیاوانی 
بێدیفاعیــان وه بــه ر ده ســڕێژ دا. ئــەم بەنــاو پاســدارانەی ئیســالم تەنانــەت بەزەیییــان بــە مــەالی 
گوندیــش کــە قورئــان بەدەســتەوە لــە بەریــان دەپاڕایــەوە کــە دەســت لــە کوشــتاری خەڵــک هەڵگــرن، 
نەکــرد و ئەویشــیان تیربــاران کــرد. جینایەتــی قاڕنــێ له الیــەک ڕوخســاری ناحــەزی فاشیســتی 
زیــدی ئینقالبــی وەدەر خســت و سیاســەتی دژە گەلــی و پیالنگێڕانــی لەبەرچــاوی خەڵکــی جیهــان 
ڕیســوا کــرد، لەالیەکــی دیکــەوە خەباتگێــڕان و پێشــمەرگەکانی کوردســتانی لــە خۆڕاگــری خۆیانــدا 
شــێلگیرتر و ســوورتر کــرد. ئێســتا ئیــدی خەڵکــی کوردســتان بــە باشــی تێگەیشــتبوون کــە جگــە لــە 
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خۆڕاگــری و به ره نگاریــی جینایەتــکاران و دیفــاع لــە ئــازدی و شــەڕافه ت و مەوجوودیه تــی خۆیــان 
ڕێگایەکــی دیکەیــان لەپێــش نیــە.

ــی خەڵکــی  ــەوەی خۆڕاگری ــە بزووتن ــان ل ــە کوردســتان ڕۆڵێکــی بەرچاوی ــی ل مامۆســتایانی ئایین
کــورددا هەبــوو. لــە کاتــی شــەڕی ســێ مانگەدا زۆربــەی نزیــک بــە تــەواوی مەالکانــی کوردســتان لــە 
پەنــا گەلــی خۆیــان مانــەوە و بــە تێکۆشــانی شــەو و ڕۆژی خۆیــان تەبلیغاتــی ژاراویــی بەدخوازانیان 
ــی  ــە حیزب ــان ب ــی ئێمەی ــران و حیزب ــەدژی کاف ــاد ب ــە جیه ــی کوردســتانیان ب ــە کوشــتاری خەڵک ک

شــەیتان لەقەڵــەم دەدا، پووچــەڵ کــردوە. 
توانیمــان  و  بــوو  ســەرکەوتوو  گشــتی  بەشــێوەیەکی  ئێمــە  حیزبــی  ســەرەتای  پاشەکشــەی 
ــدی هێرشــکەران  ــە هێرشــی تون ــات ل ــەم له ســه ریه ک بەشــی زۆری موهیم ــان و ه ــەم هێزەکانم ه
بپارێزیــن. دیــارە خەڵکــی کوردســتان و زۆربــەی ئەندامــان و کادرەکانــی حیزبــی ئێمــە بــۆ یەکــەم 
جــار لەگــەڵ شــەڕ ئاشــنا  دەبــوون. لــە الیەکــی دیکــەوه، بەرپرســانی پێشــمەرگە به تــه واوی خۆیــان 
بــۆ پاشەکشــەیەکی بەوەخــت ســاز نه کردبــوو. هەربۆیــە پاشەکشــەی ئێمــە لــە شــارەکان هێندێــک 
نه بــوو.  پێویســته ڕێكوپێــك  بــوو و وه ك  دیــار  پێــوه  جــار دەســتپاچه یی و بێ ســەرەوبەره یی 
خەڵکــی ئاســایی شــەڕنەدیتوو لــە ڕۆژەکانــی یەکــەم دا تووشــی تــرس  و دڵەڕاوکــێ و سەرســامی 
بــوون. هەربۆیــە هێندێــک کــه س و بنەماڵەکانیــان بەتایبەتــی دانیشــتووانی گونــدە ســنوورییەکان 
پەنایــان بــۆ واڵتــی عێــراق بــرد. شــتێك کــه بۆخــۆی یەکێــک لــە دەرەنجامــە نەخوازراوەکانــی شــەڕ 
بــوو. بــەاڵم ئــەم دۆخــە لــە ئاکامــی ڕوونکردنــەوەی ئەندامــان و پێشــمەرگەکانی حیــزب و پشــتیوانیی 

ــی بەســەردا هــات.  ــی گۆڕان ــدەکان بەخێرای ــەواوی زەحمەتکێشــانی شــارەکان و گون ت
ــان وەدەســت  ــەرزی خۆی ــک وره ی ب ــە خەڵ ــوو ک ــە دەســپێکی شــەڕ تێنەپەڕیب ــک ل هێشــتا مانگێ
ــەک.  ــە بنکەی ــوو ب ــە شــارەکاندا ب ــک ل ــە ســەنگەرێک و هــەر ماڵێ ــوو ب ــەوە و هــەر گوندێــک ب هێنای
وردە وردە پشــتی جەبهەیەکــی بەهێــز دروســت  بــوو و سەرلێشــێوایی ســەرەتا بــە تــەواوی لەنێــو 
چــوو. لــە مانگــی ڕەزبــەردا هێرشــی پێشــمەرگەکان لەسەراســەری کوردســتاندا بــۆ ســەر مۆڵگــه ی 

پاســداران و پاســگا و پادگانــی شــارەکان دەســتی پێکــردوە.
هێــزە حەماســەخوڵقێنەکانی شــاری قارەمانــی مەهابــاد زەبــری شــکێنەریان لــە ســتوونەکانی 
هێرشــبەران وەشــاند. لەڕاســتیدا شــاری مەهابــاد ببــوو بــە قــەاڵی لەگیران نەهاتــووی گەلــی کــورد؛ 
هــەر کۆاڵنێکــی شــار ســەنگەرێک و هــەر ماڵێکــی شــار پەناگایه کــی پێشــمه رگه بــوو. ژنــان و پیــاوان 
و تەنانــەت مێرمندااڵنــی مەهابادیــش هەمــوو پێشــمەرگە بــوون و کەمتریــن مــەودا و کەمتریــن 
ئــەو دووانــە ئەوه نــدە لێک هااڵبــوون کــە  جیــاوازی لەنێــوان پێشــمەرگە و خەڵکــدا نەمابــوو و 
شەڕهه اڵیســێنه کان چیدیکــە نەیانده توانــی لێکیــان بکەنــەوە چونکــە خەڵــک هەمــووی پێشــمەرگەبوو 

ــوون. ــک ب ــراوه ی خەڵ و پێشــمەرگەکانیش بەشــێکی جیانەک
لێــرەدا نموونەیەکــی ڕوون لــە شــکڵی هــەرە بــەرزی یەکیەتــی خەباتــی سیاســی و نیزامــی دەبینــرا 
و هــەردوو جــۆری خەبــات پێکــەوە گــرێ درابــوون و ببــوون بــە یــەک خەبــات. لەڕاســتیدا ڕەمــزی 

ســەرکه وتنه یــەک لــە دوای یەکەکانــی خەڵکــی مەهابایــش هــەر لــەوەدا بــوو.
وردە وردە ئــەم بارودۆخــە بــە شــێوەی جۆراوجــۆر لــە شــارەکانی بــۆکان، بانــە و ســەقز دووپاتــە 
ــەم شارانەشــدا تووشــی شکســتێکی حاشــاهه ڵنه گر  ــە دەســتدرێژیکاران ل ــوو ک ــۆوە و ئاشــکرا ب ب
بــوون. لــەم ناوچەنەشــدا زۆر زەبــری یــەک لــە دوای یــەک لــە چیــاکان و ڕێگاکانــدا لــە داگیــرکاران 
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درا و ئــەم زەبــرە قورســانە مەیدانــی بــە تــەواوی لــەوان تەنــگ کردبــۆوە.
لــە دواییــن ڕۆژەکانــی شــەڕدا، لەکاتێکــدا هەیئه تێکــی تایبــەت بــۆ پێکهێنانــی زەمینــەی ئاگربــەس 
وتووێــژی دەکــرد، شــاری ســنووریی سەردەشــت کەوتــە بــەر هێرشــی هێزەکانــی ئەرتــەش و 
ــه  ســوپای پاســداران و بــۆ مــاوەی ســێ ڕۆژ بۆمبارانــی هه وایــی و گولله بارانــی زەمینــی زیاتــر ل
بیســت لــه ســه دی خانووبەرەکانــی ئــەو شــارەی بەتــەواوی وێــران کــرد یــا زیانــی زۆری پێگەیانــدن. 
ــوون،  ــدار ب ــوژران و برین ــی سەردەشــت ک ــە دانیشــتووانی بێدیفاع ــەس ل ــان ک ــەم هێرشــەدا دەی ل
بــەاڵم ئــەو کــرده وە وەحشــییانەیە هەرگیــز نەیتوانــی لــە ئیــرادەی خەڵکــی خەباتگێــڕی سەردەشــت 
بــۆ درێژەدانــی خەبــات لەپێنــاوی گەیشــتن بــە ئامانجــە نەتەوایەتییه کانــی گەلــی کــورد کــەم بکاتــەوە 
ــە ســینگی  ــان ب ــی ئێمەی ــی حیزب ــە هەمیشــە خەباتگێڕان ــەر ک ــی دەوروب و سەردەشــت و ناوچەکان
ــووە، هــەروا وەک ســەنگەرێکی لەگیران نەهاتــووی پێشــمەرگه ی کــورد  ــاوەش گرت ــە ب ــەوە ل فراوان

مایــەوە.
وردە وردە ویســتی شــه ڕخوازانه ی بــه دکاران له نێــو ده ســته ی کاربه ده ســتاندا جێــگای خــۆی دا 
بــه بیرۆکــه ی وتووێــژ و دۆزینــەوەی ڕێگاچارەیەکــی سیاســی بــۆ مەســەلەی کوردســتان. ئەرتــەش 
بــە ناچــاری گەڕایــەوە نێــو پادگانــەکان و پاســدارانی واریداتــی جگــە لــە چەنــد شــوێن شــارەکانیان 
بەجێ هێشــت. پێوەندییە ســەرەتاییه کان بەمەبەســتی دەســتپێکردنی وتووێژ دامه زران و ســەرەنجام 
ــی  ــی گەل ــە ســەرکەوتنی سیاســی و نیزامی ــران و شــەڕی ســێ مانگــە ب ــی شــەڕ ڕاگی عەمەلیاتەکان

کــورد کۆتایــی هــات.
شــەڕی ســێ مانگــە بزووتنــەوەی گەلــی کــوردی ئێمــەی چەندیــن فرســەخ بــردە پێــش، لــەو مــاوە 
ــە  ــە ب ــە چۆن ــش ک ــەو پرســیارە دێتەپێ ــرەدا ئ ــات. لێ ــرخ وەدەســت ه ــی بەن ــەدا زۆر ئەزموون کورت
نەبوونــی ئامادەیــی پێشــوو و ئەزموونــی پێویســتی شــەڕ گەلــی ئێمــە ئــاوا بەخێرایــی ســەرکه وت؟

پێویســتە هــۆکاری ئــەم ســەرکه وتنە پێــش هەمــوو شــتێک لــە پشــتیوانیی بێدریغــی خەڵکــی 
کوردســتاندا ببینیــن. گەلــی ئێمــە چ لــە شــار و چ لــە گونــدەکان بــە گیــان و دڵ بەشــداریی لــە 
بزووتنــەوەی خۆڕاگریــدا کــرد. زەحمەتکێشــانی کوردســتان هەرچیه کیــان هەبــوو، بــە ســەخاوەتێکی 
تایبەتــه وە خســتیانە خزمەتــی ئێمــە و پێشــمەرگەکان  و له ڕاســتیدا پشــتیوانیی هەمەالیه نــه ی خەڵــک 
لــە داواکانــی خۆیــان و حیزبــی ئێمــە زۆر زیاتــر لــەوە بــوو کــە ڕێبه ریــی حیــزب چاوەڕوانــی بــوو. 
شانبه شــانی دیفاعــی قارەمانانــەی پێشــمەرگەکان، خەڵکــی شــارەکانی کوردســتان بــە وه ڕێ خســتنی 
خۆپیشــاندان و ڕێپوانــی بەریــن و پێکهێنانــی کۆبوونــەوە و مانگرتــن، پشــتیوانیی تــەواوی خۆیــان 
ــەت بەمەبەســتی  ــی دەوڵ ــە نوێنەران ــەدا ک ــه و پێوەندییان ــد. ل ــە ڕاگەیان ــی ئێم ــە خواســتەکانی حیزب ل
ــان لەســەر  ــگ جەختی موزاکــرە لەگــەڵ خەڵکــی شــارەکانیان دەگــرت، خەڵکــی کوردســتان  یەکدەن
ــە  ــری ل ــەوەی خۆڕاگ ــی بزووتن ــرە ڕێبەران ــۆ موزاک ــا مەرجەعــی گونجــاو ب ــە تەنی ــرد ک ــەوە دەک ئ
شــاخەکانن. بــە تــەواوی ئاشــکرا بــوو کــە هێزێکــی ئەوه نــدە گــەورەی شۆڕشــگێڕانە لــە ناخــی گەلــی 
ئێمەدایــە کــە هاوشــێوەی کەمتــر دەبینــدرێ. خەڵکــی کوردســتان نــەک تەنیــا بــە وشــیاری و ئاگایــی 
ــات، بەڵکــوو بەکــرده وە و جارێکــی دیکــە نیشــانیان دا کــە  ــی خەب ــو مەیدان ــان خســتە نێ ــەواو پێی ت

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــە ڕێبــەری بــێ ڕکابــەری خۆیــان دادەنێــن.
ــە هۆکارەکانــی ســەرکه وتنی  ــەی پێشــمەرگەکانی کوردســتان، یەکێکــی دیکــە ل خۆڕاگریــی دلێران
خەڵــک بــوو. ئــەم خۆراگرییــە لــە دوو ڕوانگــەوە جێــگای ســەرنجە: یەکــەم ئــەوه  کــە دوای تێپەڕینــی 
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ــە مانگــی  ــا. بەچەشــنێک کــە ل ــان وەدەســت هێن ــی ئەزموونی مانگــی یەکــەم پێشــمەرگەکان بەخێرای
ســێهەمی شــەڕدا، لەگــەڵ ئــەو زەبــرە یــەک لــە دوای یەکانــەی لــە هێــزه  ده ســتدرێژکاره کانیان 
وه شــاند، زیانــی گیانیــی خۆیانیــان بــە النیکــەم گەیاندبــوو. دووهــەم ئــەوە کــە ئازایەتیــی و بێباکیــی 
ئەوانیــش بــووه هــۆی ترســی دەســتدرێژیکاران و سەرســووڕمانی دۆســتانمان لــە ئێــران و جیهانــدا. 
تەنانەت تانک و تۆپ و هێلێکۆپتێر و فانتۆمیش نەیانتوانی وره ی بەرزی پێشــمەرگەکان بلەرزێنێ. 
هــۆی ئــەم مەســەلەیەش ڕوونــە، لەکاتێکــدا پاســدارانی فریوخــواردووی غەیرەبوومــی نەیاندەزانــی 
ــۆ  ــان ب ــە کوردســتان و ئەرتەشــییه كانیش حەزێکــی ئەوتۆی ــە چ مەبەســتێک نێردراونەت بۆچــی و ب
شــەڕ لــه خۆیــان نیشــان  نــەدەدا، پێشــمەرگەکانی کوردســتان ئازایانــە لەپێنــاو ئامانجــە نەتەوایەتــی 
و ئینســانییەکانی گەلــی خۆیانــدا و بــۆ دیفــاع  لــە ئــازادی و ســەربەخۆیی ئێــران و دەســکەوتەکانی 
شــۆڕش شــەڕیان دەکــرد. ڕێبەریــی دروســتی حیــزب و گرتنەپێشــی سیاســەتێکی گونجــاو کــە 
وەاڵمــدەری هەلومەرجــی شــەڕی پارتیزانــی بــوو، هــاوکات لەگــەڵ یارمەتیــی کارناســانی نیزامــی کــە 
ــە  ــان ل ــان دەدا، ڕۆڵێکــی کاریگەری ــی حیزبی ــی ڕێبەڕی ــاری شــەڕدا یارمەتی ــی کاروب ــە بەرێوەبردن ل

ســەرکه وتنی گەلــی ئێمــەدا هەبــوو. 
لــە دەورانــی شــەڕی ســێ مانگــەدا کۆڵه کــه ســه ره كییه کانی سیاســه تی حیزبــی ئێمــه بریتــی بــوون 
لــه ئامادەکردنــی ئەندامــان و الیەنگرانــی حیــزب و هەمــوو خەڵکــی کوردســتان بــۆ خۆڕاگرییه کــی 
دوور و درێــژ و یەکخســتنی هەمــوو چیــن وتوێــژە دێموکراتیکەکانی گــەل لە خەباتی ئازدیخوازانەی 
نەتەوایەتیــدا و هــاوکاری لەگــەڵ هەمــوو هێــزە شۆڕشــگێڕەکان کــە کــەم و زۆر لــە ته نیشــت حیزبــی 
ئێمــە لــە تێکهەڵچوونەکانــدا بەشــداربوون؛ شکســت پێــدان و تەریــک خســتنەوەی شه ڕهەڵگیرســێنان 
لەنێــو هەیئه تــی حاکمــەدا  و لەقاودانــی سیاســەتی دژی گەلیــی ئــەوان و ڕاکێشــانی ســه رنجی 
مەســەلەی کوردســتان،  ئاشــتیخوازانەی  زه رووره تــی چارەســەری  بــۆ الی  ئینقــالب  ڕێبه ریــی 
ڕوونکردنــەوەی بیــروڕای گشــتیی خەڵکــی ئێــران و جیهــان و ســەلماندنی هەقانیەتــی خەباتــی گەلــی 
کــورد و ته بلیغــی دۆســتایه تی و برایەتیــی هەمــوو گەالنــی ئێــران ســەرەڕای هەوڵــی کومونیســتەکان 

و مه زهه بییــه تونــدڕه وه کان کۆڵه کــه ســه ره كییه کانی سیاســه تی حیزبــی ئێمه یــان پێک دێنــا.
ــی  ــی بەرهەق ــە خەبات ــران ل ــی سه راســه ری ئێ ــزە دێموکراتیکه کان پشــتیوانیی ڕێکخــراوەکان و هێ
خەڵکــی کوردســتان هۆکارێکــی گرینــگ و هانابەخــش لــەم ســەرکه وتنەدا دێتــە ئەژمــار. کاتێــک 
ــزە کۆنەپەرســتەکان زۆر بەربەســتی  ــۆ ســەر کوردســتان دەســتی پێکــرد، هێ ــەش ب هێرشــی ئەرت
توندیــان بەســەر ڕێکخــراوە دێموکراتیکــەکان و ڕۆژنامەکانــدا ســەپاند. ئەگەرچــی خۆڕاگریــی گەلــی 
ئێمــە زیاتــر پــەره ی ئەســتاند، ئــەو ڕێکخراوانــە و ڕۆژنامــەکان دەرفەتــی زیاتریــان بــۆ گواســتنەوه ی 
ڕاســتییه کان وەدەســت دێنــا. پێــش دەســتپێکردنی وتووێــژەکان لەڕاســتیدا زۆرینــەی ڕێکخــراوە 
میللــی و پێشــکەوتنخوازەکان بــە ئاشــکرا شــەڕی داســەپاو بەســەر گەلــی کوردیــان مەحکــووم 
دەکــرد و خوازیــاری ڕێگاچارەیەکــی ئاشــتیخوازانەی مەســەلەی کوردســتان لــە ڕێــگای وتووێــژەوە 
بــوون. ئەمــەش یارمەتــی بــە دروســت کردنی ژینگەیەکــی تەندروســت و ئامادەکردنــی هەلومەرجــی 

موزاکــرە کــرد.
پشــتیوانیی بیــروڕای گشــتیی نێونه ته وه یــی فاکتەرێکــی هانابەخشــی دیکــە لــە ســەرکه وتنی گەلــی 
ئێمــەدا بــوو. هێــرش بــۆ ســەر کوردســتان بەمەبەســتی ســەرکوتی گەلــی کــورد، ئــەو ئێعدامانــه ی 
تاوانــی  بەتایبەتــی  واریداتــی  پاســدارانی  جینایه ته كانــی  دران،  ئەنجــام  خەڵخاڵییــه وە  لەالیــەن 
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نەبەخشــراوی قاڕنــێ، هەمــوو ئــەم کردەوانــە بیــروڕای گشــتیی جیهانیــان بــەدژی زۆرداران وەڕی 
خســت. ڕاگەیەنــە گشــتییەکان و ڕۆژنامەکانــی زۆر لــە واڵتانــی ئورووپایــی و لەنێــو وانــدا واڵتانــی 
ــروڕای  ــدا بی ــد. له کاتێک ــورد ڕاگەیان ــی ک ــی گەل ــە داوا ڕەواکان ــان ل سۆسیالیســتی، پشــتیوانیی خۆی
گشــتیی دنیــا ئێعدامــی هووه یــداکان و نەســیرییەکانی بەهــەق تەئیــد دەکــرد، کوشــتاری خەڵکــی 
پــاوە، ســەقز، مەریــوان و قاڕنــای کــە تەنیــا گوناحیــان کوردبــوون  بــوو،  بــە شــتێکی پاســاوهەڵنەگر 
دەزانــی. بــەم چەشــنە ئینقالبــی ئێــران کــە ڕۆژێــک ببــووە مایــەی هۆگــری و سەرســووڕمانی خەڵکــی 
دنیــا، لــە ئاکامــی سیاســەتی دژەخەڵکــی و ســەرکوتی بزوتنــەوەی دادخوازانــەی گەلــی کــورددا 

خۆشەویســتیی خــۆی بەخێرایــی لەدەســت دا.
لەگــەڵ ئــەوە کــە لــە کاتــی شــەڕی ســێ مانگــە دا زۆر که موکــوڕی بــه تێکۆشــانی حیزبه که مانــه وه 
دیــار بــوو، ســەرکه وتنێکی مــه زن بــه نســیبی خەڵکــی کوردســتان و حیزبــی ئێمــە بــوو. ئــەم 
ســەرکه وتنە پێــش  ئــەوەی ســەرکه وتنێکی نیزامــی بــێ، ســه رکه وتنێكی سیاســی بــوو. نفــووزی 
ــر بــۆوه و حیزبــی ئێمــە خۆشەویســتییه کی بێوێنــەی لەنێــو  ــە کوردســتان بەرباڵوت حیزبــی ئێمــە ل
چین وتوێژەکانــی گــەل لــە شــار و گونــددا وەدەســت هێنا. تەنانــەت لــه و ناوچانــەی کوردســتاندا 
کــە لــە تێکهەڵچوونەکانــدا بەشــدار نەببــوون و هەتــا کۆتایــی شــەڕیش حیزبــی ئێمــە تەشــکیالتێکی 
ئه وتــۆی لــە و ناوچانــه  نەبــوو، ڕێکخراوەکانــی حیزبــی ئێمــە یەک لەدوای یــەک زینــدوو بوونــەوە. 
لــە ئاســتی ئێرانــدا نفــووزی حیزبــی ئێمــە بەشــێوەیەکی بەرچــاو زیــادی کــرد و ئێســتا حیزبــی ئێمــە 
ــا  ــار. هەروەه ــە ئەژم ــە هێزێکــی گــەورە دێت ــدا ب ــی واڵت ــه وه ی سیاســیی هەمــوو هێزەکان ــە لێكدان ل
پرســتیژی نێونەتەوەیی حیزبی ئێمە چووه ســەر و ئێســتا حیزب و ڕێکخراوە پێشــکەوتنخوازەکانی 

جیهــان و بزوتنەوەکانــی ڕزگاریخــوازی ڕێزێکــی زۆر بــۆ حیزبــی ئێمــە دادەنێــن. 
ــۆ  ــەری 1٣٥٨ی خــۆی ب ــی 20ی ڕەزب ــەک ی ســەرئاواڵەی ڕێکەوت ــە نامەی ــدی ل ــەی ناوەن کۆمیت
گەالنــی ئێــران و حیــزب و ڕێکخــراوە میللــی و پێشــکەوتنخوازو کەســایەتییە میللــی و مەزهەبیەکانــدا 

کــە دەنگدانەوەیەکــی زۆری لــە کوردســتان و سەرانســەری ئێرانــدا هەبــوو، نووســیبووی:
»ئێمــە ئــەم نامەیــە لــە هەلومەرجێکــدا دەنووســین کــە لەڕاســتیدا بێجگــە لــە هێندێــک شــاری 
کوردســتان کــە نائارامییــان تێدایــە، سەراســەری کوردســتان لــە کۆنتڕۆڵــی تــەواوی پێشــمەرگەکانی 
ــش  ــدا زیاتری ــی ئێران ــەم قۆناخــە هەســتیارەی ئینقالب ــی کوردســتان ل ــی دێموکرات ــه. حیزب کورددای
له پێشــوو چارەســەری هەمــوو کێشــەکان و ناکۆکییــه کان بەتایبەتــی مەســەلەی کوردســتان لەڕێــگای 
ئاشــتیخوازانە و وتووێــژەوە بــە زەرووری دەزانــێ و پێداگــره کــه ئــەوە تەنیــا ڕێــگا چارەیــه. 
ــۆ  ــه کوردســتان ب ــی ل ــەوە نەنووســراوە. دۆخــی سیاســی و نیزام ــەی الوازیی ــە پێگ ــە ل ــەم نامەی ئ
حیزبــی ئێمــە ئێســتا لــە هەمــوو کاتێــک لەبارتــرە و پشــتیوانیی خەڵکــی کوردســتان لــە حیزبــی ئێمــە 
ــە شــەڕی براکــوژی دا  ــە کــە ل ــره. لەگــەڵ ئەوەشــدا ئێمــە پێمــان وای ــه هه مــوو کاتێــک زیات ئێســتا ل
بــراوە و دۆڕاوێــک نیــه. ڕاگرتنــی شــەڕ بــە قازانجــی هەمــوو خەڵکــی ئێرانــە و لەپێنــاوی پاراســتنی 

دەســکەوتەکانی ئینقالبیــش دا زەرووره.
لە نامە سەرئاواڵەکەدا چوار مەرج بەشێوەی خوارەوە بۆ ئاگربەس دانرابوون:

ــی  ــەوە و حیزب ــدا بگەڕێندرێن ــە کوردســتان و سەرانســەری ئێران ــەکان ل ــە دێموکراتیی 1/ ئازادیی
دێموکراتــی کوردســتان تێکۆشــانی ئاشــکرای خــۆی ســەر لنــوێ دەســت پێ بکاتەوە.

2/ پاســدارانی غەیــرە بوومــی کــە هــۆکاری ســەرەکیی شــێوان و ناکۆکییــن لــە هەمــوو نوخته كانــی 
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کوردســتان بکشێندرێنه وه.
٣/ ده ســتێوەردانی کاروبــاری نێوخۆیــی ئێــران لــه ئه رتــه ش قه د ه غــه بکــرێ. ئه رتــه ش دەبــێ تەنیــا 

خــۆی بــۆ ئەرکــی پارێــزگاری لــە ســنوورەکان و تەواوه تیــی ئەرزیــی ئێــران تەرخــان بــکا.

4/ زیندانیانی سیاسی ئازاد بکرێن و ئێعدامی خەباتگێرانی ئازادیخواز ڕابگیرێ.
سیاســه تی ئاشــتیخوازانەی حیزبــی ئێمــە لــە پێوەنــدی لەگــەڵ وتووێــژدا، بــێ وەاڵم نەمایــەوه. 
ڕۆژی ٦ی خەزەڵــوەر پەیامــی ئیمــام خومەینــی ڕوو بــە خەڵکــی کوردســتان بــاڵو بــۆوە. ئــەو پەیامــە 
هەنگاوێکــی گرینــگ لەالیــەن ڕێبــەری ئینقالبــی ئێرانــەوە بــۆ چارەســەری کێشــەی کوردســتان بــوو. 
لــەو پەیامــەدا ئیمــام خوازیــاری هەڵگرتنــی ســتەمی سیاســی، ئابــووری و فەرهەنگــی لەســەر گەلــی 
کــورد بــوو. ئیمــام بــە ناردنــی ئــەو پەیامــە بە کــرده وە بوختانــە ناڕەواکانــی دەورانــی شــەڕ دەرهــەق 
بــە بزوتنــەوەی خەڵکــی کوردســتانی ڕەت کــرده وه و کــەش و هه وایەکــی لەبــار بــۆ موزاکــرە ی 
ڕه خســاند. حیزبــی ئێمــە یەکەمیــن هێــزی سیاســی بــوو کــە له ببه یکــی بــە پەیامــی ئیمــام گــوت، 
ــەت  ــە و تەنان ــی ئێم ــی گه ل ــێ، داخوازه کان ــی هه ب ــه ر نیازپاک ــە ئه گ ــی ئێم ــاوەڕی حیزب ــە ب ــه ب چونک

خودموختــاری به تــەواوی لــە چوارچێــوه ی ئــەو پەیامــەدا دەگونجــێ.
دوای کۆمەڵێک پێوەندیی ســەرەتایی، ســەرەنجام ڕۆژی 4ی ســەرماوەز حیزبی ئێمه  ئاگربەســی 
ــەو  قبــووڵ کــرد. پــاش ڕاگەیاندنــی ئاگربــەس لەالیــەن حیزبــی ئێمــەوە الیەنەکانــی دیکــەش هــەر ل

پێوەندییــەدا ڕاگەیاندراویــان دەرکــرد و ئاشــتی و ئارامــی لــە کوردســتان دا جێگیــر بــوو. 
ــەس  ــوو ئاگرب ــرت کــە نەده ب ــە ئێمــە دەگ ــان ل ــی ئێمــە ڕەخنەی ــان و الیەنگران ــە ئەندام بەشــێک ل
ڕابگەیه نیــن و باشــتر وا بــوو هەتــا وەدیهاتنــی خودموختــاری درێــژە بەشــەڕ بده یــن. هەڵوێســتێکی 
ئەوتــۆ لەگــەڵ سیاســەتی ئوســووڵیی حیزبــی ئێمــە ناتەبایــە و زۆرتــر لــە ئێحساســاتەوە ســەرچاوە 

دەگــرێ تــا لــە هەڵســەنگاندنی دروســتی بارودۆخــی سیاســی.
دوای یه که میــن پێوه ندییــه ڕاســته وخۆکان له گــه ڵ هه یئه تــی تایبه تیــی ده وڵــه ت بــۆ کوردســتان 
کــه ڕاســته وخۆ له الیــه ن ئیمــام خومه ینییــه وه ته ئیــد ده کــرا، به مه به ســتی نیشــاندانی نیازپاکیــی 
ــه کان  ــه وه کــه هێــزه ده وڵه تیی ــه و مه رجــه ڕازی بوویــن ئاگربــه س درێــژ بکرێت ــا ب ــه واو ئێمــه ته نی ت
عه مه لیاتــی نیزامــی و کــرده وه ی دنه ده رانــه ڕابگــرن و پاســداره غه یــره بوومییــه کان لــه کوردســتان 
بکشــێندرێنه وه. به داخــه وه ئــه و دوو مه رجــه له الیــه ن ده وڵه تــه وه جێبه جــێ نه کــران و به مجــۆره 
ــه ئارادابوونــی هێندێــک پیــالن بــه دژی خه ڵکــی  ــه ت و ل جیــددی نه بوونــی هه یئه تیــی تایبه تیــی ده وڵ
کوردســتان له نێــو کاربه ده ســتانی ڕێژیمــدا ئاشــکرا بــوو. له گــه ڵ هه مــوو ئــه و دژوارییانــه، ئێمــه 
ئاگربه ســمان بــه قازانجــی خه ڵکــی کوردســتان و ئینقالبــی سه راســه ریی ئێــران ده زانــی، چونکــه 
ــی  ــێ. بۆچوون ــه وه ی ڕێگاچــاره ی سیاســی و ئاشــتیخوازانه پێک دێن ــۆ دۆزین ــار ب ــه که شــی له ب ئه م
ــه کێشــه ی کوردســتان ڕێگاچــاره ی  ــه و پره نســیپه ڕاوه ســتاوه ک ــه هه میشــه له ســه ر ئ ــی ئێم حیزب
نیزامیــی نیــه و ته نیــا له رێــگای بــاس و گفتگــۆ و داننــان بــه مافــه ڕه واکانــی گه لــی کــورد ده توانین ئه و 
ــی  ــه له به رچاوگرتن ــش ب ــه كان و دوای وی ــی تێکهه ڵچوون ــش ڕاگیران ــن. پێ کێشــه یه چاره ســه ر بکه ی
به رژه وه نــدی و داوای خه ڵکــی کوردســتان لــه و قۆناغــه دا زنجیره یــه ك وتووێــژی دوورودرێــژ 
ــدا به شــدار بــوون، به ڕێــوه چــوو.  ــه بزوتنــه وه ی خۆڕاگری ــه کوردســتان ل له نێــوان ئــه و هێزانــه ی ل
ئاکامــی گشــتیی ئــه م گفتگۆیانــه پێکهێنانــی هه یئه تــی نوێنه رایه تیــی گه لــی کــورد بــه ســه رۆکایه تیی 
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ــق/  ــوو. دوو گرووپــی سیاســی، ســازمانی چریکــه فیدائیه کانــی خه ڵ ســه ید عیزه دینــی حوســه ینی ب
شــاخه ی کوردســتان و ســازمانی ئینقالبیــی زه حمه تکێشــانی کوردســتان )کۆمه ڵــه(، ئه گه رچــی 
ئــه و واقعیه ته یــان قبــووڵ نه بــوو کــه حیزبــی ئێمــه ڕێبــه ری بێ ڕکابــه ری بزوتنــه وه ی خۆڕاگرییــه، 
ــی  ــه حیزب ــه دا ل ــه م بزوتنه وه ی ــی ل ــی به رچــاو و بنه ڕه ت ــا کــه ڕۆڵ ــان به وه دان ــه اڵم ســه ره نجام دانی ب
دێموکڕاتــی کوردســتانه و هه ربۆیــه ش حیزبــی ئێمــه وه ک وته بێــژی هه یئه تــی نوێنه رایه تــی لــه 

وتووێــژ له گــه ڵ هه یئه تــی تایبه تیــی ده وڵه تــدا دیــاری کــرا. 
بەداخــەوە هەتــا ئێســتا ئــەم دوو هەیئه تــه تەنیــا یــەک جــار ئەویــش بــۆ مــاوەی کەمتــر لــە یــەک 
ســەعات بەشــێوەی ڕەســمی بــۆ وتووێــژ دانیشــتوون و لــەو یەکەمیــن و ئاخریــن دانیشــتنەدا 
هەیئه تــی تایبەتیــی دەوڵــەت ناڕه زایــی خــۆی ســه باره ت بــه بوونــی دوو الیەنــی سیاســی واتــە 
فیدایــی و کۆمەڵــە ده ربڕیــوه و ئامــادە نەبوونــی دەوڵــەت بــۆ موزاکــرە لەگــەڵ ئەوانــی ڕاگه یانــدووه. 
لــه و کاتــەوە هەتــا ئێســتا لەالیــه ن هەیئه تــی تایبەتیــی دەوڵەتــه وه زۆر جــار پێوەنــدی بــە ڕێبەریــی 
حیزبــی ئێمــەوە گیــراوە، گریگتریــن ئاکامــی ئــەم پێوەندییانــە خســتنە ڕووی پێشــنیاری دەوڵــەت 
لەژێــر نــاوی مــاف و ئەرکەکانــی ناوچــە خودگەردانــەکان بــووە. کەمایەســیی بنەڕەتــی ئــەم گەاڵڵەیــە 
بەڕەســمی نەناســینی بوونــی گەالنــی ژێ دەســتەی ئێــران و ســەرنج نەدان بــە ســتەمی نه ته وایه تــی 

و ڕه هه نــده جۆراوجۆره كانــی ئــه و ســته مه یه.
ئەم گەاڵڵەیە بەمەبەســتی هەڵگرتنی ســتەمی میللی لەڕووی سیاســی و ئابووری و فەرهەنگییەوە  
پێشــنیار نەکــراوە. بەڵکــوو مه به ســت له وێــدا تەنیــا به خشــینی هێندێــک لــه ئیختیاراتــی ئیــدارەی 
نێوخۆیــی بــە ئوســتانەکانە. کەموکوڕیــی دیکــەی ئــەم گەاڵڵەیــە به کاربردنــی چه مکــی ناڕوونــی 
خودگەردانــی بەجێــگای چەمکــی ڕوون و زانســتیی خودموختارییــە. دیــارە هێندێــک خاڵــی ئەرێنــی 
ــە بەڕەســمی ناســینی زمانــی  ــۆ نموون ــەدا وەبەرچــاو دەکــەوێ. ب ــەو گەاڵڵەی ــە ئ ــەاڵم زۆر کــەم ل ب
کــوردی و ئەســڵی ســپاردنی ئینتزاماتــی نێوخۆیــی بــە شــووڕاکان. بــه بۆچوونــی حیزبــی ئێمــە 
ئــەم گەاڵڵەیــە تەنیــا کاتێــک دەتوانــێ ببێتــە بنەمایەکــی گونجــاو بــۆ وتووێــژ کــە بــە پشتبەســتن 
ــراوە،  ــورده وە پێشــنیار ک ــی ک ــی گەل ــی نوێنەرایەتی ــەن هەیئه ت ــە له الی ــی ک ــەی 2٦ ماددەی ــە گەاڵل ب
دەســکاریی بنەڕەتــی بکــرێ. حیزبــی ئێمــە لــەو باوەڕەدایــە  کــە لــە حاڵەتــی نیازپاکــی و مامەڵــه ی 
جیــددی و بەرپرســیارانە و داننــان بــە مافــی خودموختاریــی خەڵکــی کوردســتان، دەتوانیــن بــە 

ــە ڕێــک بکەویــن. ــە هــەردوو گەاڵڵ ــەوە ب پێداچوون
بە باوەڕی ئێمە وەها ڕێککەوتنێک دەبێ ئەم پڕنسیپانه ی خوارەوە لە خۆی بگرێ:

1/ خەڵکــی کوردســتان لــە چوارچێــوی ئیســتقالل و تەواوه تیــی ئەرزیــی کۆمــاری ئیســالمی دا مافــە 
نەتەوایە تییه كانــی خــۆی لــە شــکڵی خودموختاریــدا وەردەگــرێ و ئــەو مافانــە لــە موته میمێکــی 

قانوونــی ئەساســیدا تۆمــار دەکرێــن.
2/ کوردســتانی ئێــران هەمــوو ئــەو ناوچانــە دەگرێتــەوە کــە زۆرینــەی دانیشــتووانیان لــە کــورد 

پێــک دێ.
٣/ کوردســتانی خودموختــار شــووڕایەکی سەراســەریی دەبــێ کــە لــە هەڵبژاردنێکــی نهێنــی، 

هەڵدەبژێــردرێ. هەمە الگیــردا  و  ڕاســتەخۆ  یەکســان، 
4/ شــووڕای سەراســەریی کوردســتان هەیئه تێکــی ئیجرایــی بەمەبەســتی بەڕێوەبردنــی تــەواوی 

کاروبــاری نێوخۆیــی ئابــووری، ئیــداری، کۆمەاڵیەتــی، فەرهەنگــی و ئینتزامــی هەڵدەبژێــرێ.
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٥/ زمانــی کــوردی لــە ســەرزه مینی کوردســتاندا بەڕەســمی دەناســرێ. نامەنووســین له نێــوان 
داموده زگاکانــی ناوچــە بــە زمانــی کــوردی و،  له نێــوان داموده زگاکانــی ناوچــە و داموده زگاکانــی 
دەوڵەتــی ناوەنــدی یــا ناوچەکانــی دیکــە بــه زمانــی فارســی دەبــێ. لــە قوتابخانەکانــی ســەرەتاییدا 
خوێنــدن بــە زمانــی کــوردی دەبــێ و پــاش ســاڵی چوارەمــی قوتابخانە زمانی فارســیش دەخوێندرێ. 

لــە ئاســتی ناوەنــدی و بــەرزدا زمانــی کــوردی لــە خوێندنــی بەشــێک لــە وانه کانــدا بــەکار دەبــرێ.
خودموختــار  ئۆرگانەکانــی  بــە  ئینتزامــی  و  نێوخۆیــی  کاروبــاری  تــەواوی  بەڕێوەبردنــی   /٦

ده کــرێ. قەدەغــە  کاروبــارەدا  لــەم  ئەرتــەش  دەســتێوەردانی  و  دەســپێردرێ 
حیزبــی ئێمــە لــە و باوەڕەدایــە کــە گونجاندنــی پره نســیپەکانی ســەرەوە لــە چوارچێــوه ی کۆمــاری 
ئیســالمیدا بەتــەواوی مومکینــە و نــەک هــه ر بچووکتریــن ناتەبایــی لەگــەڵ تەواوه تیــی ئەرزیــی 
ئێــران نیــە، بەڵکــوو دەبێتــە هــۆی پتەوبوونــی بنەماکانــی یەکیەتیــی گەالنــی ئێــران و ســەربەخۆیی 

نیشــتمانی ئێمــه و کێشــەی کوردســتان بەشــێوەی بنەڕەتــی چارەســەر دەبــێ.
کاتێــک پێش نووســی قانوونــی  ئەساســی بــاڵو بــۆوە، حیزبــی ئێمــە بۆچوونــی خــۆی لــه و بــارەوە 
ڕاگەیانــد و ناڕه زایه تیــی خــۆی له بــاره ی هێندێــک بەشــی ئــەو پێش نووســە کــە پێوەندیــی بــە 
ئازداییــە دێموکراتییــەکان، مافــی گەالنــی ژێــر دەســتە، مافــی ژنــان و جیــاوازی دانانــی مەزهەبیــەوە 

هەبــوو، ده ربــڕی.
لــە ڕۆژەکانــی 11 و 12ی ســەرماوەزی ئەمســاڵ کــە بــۆ بەڕێوەبردنــی ڕێفڕاندۆمــی قانوونــی 
ئه ساســیی کۆمــاری ئیســالمی دیــاری  کرابــوو، کۆمیتــەی ناوەندیــی حیــزب لــە به یاننامه یه کــدا 
ڕایگه یانــد کــه بەلەبــەر چاوگرتنــی ئــەوە کــە نوێنەرانــی خەڵکــی کوردســتان لــە نووســینه وه ی ئــەم 
قانوونــەدا بەشــدار نەبــوون و لــە وه ش زیاتــر لــە قانوونــی  ئه ساســیی تــازەدا هیــچ ئاماژه یــەک 
خودموختــاری  مافــی  و  ئێــران  ژێردەســتە ی  گەالنــی  نەتەوایەتییه کانــی  مافــە  دابین کردنــی  بــە 
نه کــراوە، حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە ڕێفراندۆمــدا بەشــدار نابــێ. لەگــەڵ ئــەوە ش، بــۆ 
ئــه وه کــە ڕێفڕانــدۆم لــە ژینگەیەکــی دێموکراتیکــدا بەڕێــوە بچــێ و ئــەو کەســانه ی دیانــەوێ ده نــگ 
ــدان  ــە ســندووقی دەنگ ــرد ک ــەوە ک ــی ل ــە الیەنگری ــی ئێم ــێ، حیزب ــان هەب ــی دەنگدانی ــده ن دەرفەت ب
ــی دەنگــدان،  ــە بنکەکان ــک ل ــە ســه ر یەکێ ــرش کرای ــک هێ ــەت کاتێ ــدرێ. تەنان ــە کوردســتانیش دابن ل
حیزبــی ئێمــە ئــەو کرده وە یه یــی مەحکــووم کــرد و بەپێچەوانــەی ئوســوولی دێموکراســی و ئازادییــە 

دێموکراتیکەکانــی دانــا.
لــە ڕۆژی یەکەمــی دەنگدانــدا، به مەبەســتی ســەلماندنی  نیازپاکیــی خۆمــان، کۆمیتــەی ناوەنــدی لــە 
تێلێگرافێکــدا بــۆ دەفتــەری ئیمــام ڕایگەیانــد کــە ئەگــەر بێــت و ئیمــام خومەینــی بۆخــۆی ڕابگەیەنــێ 
کــە ئەســڵی خودموختاریــی کوردســتان لــە موته مه مــی قانوونــی  ئەساســی دا دەگونجێنــدرێ، حیزبــی 
ئێمــە لــە ڕێفراندۆمــدا بەشــداری دەکا، و دەنگــی موســبه ت بــە قانوونــی  ئەساســی دەدا. بــەاڵم هەوڵــی 
ــە  ــان، ل ــاره زووی خۆم ــل و ئ ــەی مه ی ــە بەپێچەوان ــەوە و ئێم ــەم مای ــەدا بێ بەره ــەو پێوەندی ــە ل ئێم

بەشــداری لــەو ڕیفڕاندۆمەشــدا بێبــەش بوویــن.
ئێــران  ئیســالمیی  کۆمــاری  ســەرۆک  یەکەمیــن  هەڵبژاردنــی  ئەمســاڵ  ڕێبەندانــی  ٥ی  ڕۆژی 
بەڕێوەچــوو. کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی ئێمــە زۆر بــۆی گرینــگ بــوو کــە بــۆ پاراســتنی کەشــێکی 
لێکگەیشــتن کــە بــە دەســپێکردنی موزاکراتــی کوردســتان دروســت ببــوو، لــەم هەڵبژاردنــەدا بەشــدار 
ــی ســەرۆک  ــۆ هەڵبژاردن ــە قانوونی ئەساســیدا ب ــەی  ل ــەو مەرجان ــەاڵم بەداخــەوە بەهــۆی ئ ــێ. ب ب
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کۆمــار داندرابــوون، هــەر لەســەرەتاوە مافــی هەڵبژێــران لــە زۆرینــەی خەڵکــی کوردســتان کــە 
ســووننی مەزهەبــن، زەوت کرابــوو. هەربۆیــە ئێمــە نەمانتوانــی لــەو هەڵبژاردنــەدا کاندیــد بناســێنین. 
کاتێکیــش بەرنامــەی کاندیداکانــی ســەرۆک کۆمــاری ڕاگەیدنــدران، به له به رچاوگرتنــی ئــەوە کــە 
ئاغــای مەســعودی ڕەجــه وی، بەربژێــری ســازمانی موجاهیدنــی خەڵکــی ئێــران، لــە بەرنامــەی 
خۆیــدا وەدیهێانــی مافــی دیاریکردنــی چارەنووســی گەالنــی ئێرانــی گونجاندبــوو و گەاڵڵــەی 2٦ 
ماددەیــی هەیئه تــی گەلــی کــوردی بــە بنەمایەکــی گونجــاو بــۆ وتووێــژ لەپێنــاو چارەســەری کێشــەی 
کوردســتان قبــووڵ کردبــوو، حیزبــی ئێمــە ڕایگەیانــد کــه لــە هەڵبژاردنــی ســەرۆک کۆماریــدا بەشــدار 
دەبــێ و دەنــگ بــه بــراده ر مەســعود ڕەجــه وی ده دا. بــەاڵم لەپــڕ دیتمــان کــە بــە البردنــی نــاوی ئاغای 
ڕەجــه وی لــە لیســتی کاندیــداکان بــە کــرده وە مافــی هەڵبژاردنیــش لــە ئێمــە زەوت کــرا. بەمجــۆرە لــە 
هەمــوو هەڵبژاردانەکانــی پــاش ســەرکەوتنی هەڵبژاردنــی لــە دوای ئینقــالب، بێجگــە لــە هەڵبژاردنــی 
مەجلیســی خوبــرەگان، ســەرەڕای ویســتی  خۆمــان کــە هەوڵمــان دەدا لەگــەڵ ناوچەکانــی دیکــه ی 
ئێــران هاوهەنــگاو بیــن، بــه هێندێــک هــۆکار لــه هــەرکام لــه و حاڵه تانــه دا کــه بــاس کــرا، لــه  به شــداری 

ــن. ــه ش بووی ــدا بێب ــدۆم و هه ڵبژاردنه کان ــه  ڕیفران ل
لەگــەڵ ئــەوەدا کــە ئێمــە دەنگمــان بــە دوکتــور ئه بولحه ســه نی به نــی ســه در یەکەمیــن ســەرکۆماری 
ئێــران نــەداوە، بــەاڵم داوای لــێ دەکه یــن کــە بــە نیه تــی باشــەوە و بە لێبــڕاوی لەگــەڵ گیروگرفتەکانی 
واڵت و یــەک لــەوان کێشــەی کوردســتان ڕووبــەڕوو بێتــەوە. بێگومــان ئەگــەر ناوبــراو لــە ڕێــگای 
چارەســەری دادپەروەرانــە و ئاشــتییانەی مەســەلەی کوردســتاندا لەســەر بنەمــای دابین کردنــی 
مافــە نەتەوایەتییه کانــی گەلــی کــورد لــە شــکڵی خودموختاریــدا هەنــگاو هەڵێنێتــەوە، حیزبــی ئێمــه  و 

هه مــوو خه ڵکــی کوردســتان لــە جێ بەجــێ کردنــی ئــەم کارەدا پشــتیوانیی لــێ دەکــه ن. 

5/ بارودۆخی سیاسیی ئێستا
ئــەوەی ئێســتا لــە گۆڕەپانــی سیاســەتی نێونەتەوەییــدا ڕاده بــرێ، بریتییه لە گەشەســەندنی خەباتی 
ئازادیخوازانــەی واڵتانــی جیهانــی ســێهەم و الواز بوونــی ئیمپریالیزمــی جیهانــی. ئیمپریالیــزم 
به تایبه تــی ئیمپریالیزمــی ئەمریــکا لەگــەڵ کۆمەڵێــک گیروگرفتــی چارەهەڵنەگــری ئابــووری، سیاســی 
و نیزامــی لــە ئاســتی جیهانــدا بەڕەوڕوویــە. وەخەبــەر هاتنــی واڵتانــی جیهانــی ســێهەم و به تایبەتــی 
لەالیــەن  بەتااڵن بردنــی ســەروەت و ســامانی ژێرزەمینییــان  لــە  پێشــگیری  بــۆ  ئــەوان  هەوڵــی 
کۆمپانیــا فەرەنەتەوەیــە ئیمپریالیســتییه کانم ئیمپریالیزمــی لــە بونبەســتێکی گــەورەی مێژوویــدا 
دانــاوە. پێشــتر کاتێــک ســەرچاوە ئابوورییەکانــی ئیپمریالیــزم دەکه وتنــە مەترســییەوە، ئیمپریالیــزم 
ــدی ســەردەمی  ــە ســەر چــۆک. ئێســتا ئی ــی دەهێنای ــەت لەشکرکێشــی میللەتان ــە هەڕەشــە و تەنان ب
زۆرداری و زۆره ملــی بەســەر چــووە. بااڵنســی هێــز بــە قازانجــی هێــزە پێشــکەوتنخوازەکان و 
گەالنــی ســتەملێکراو، گۆڕانــی بەســەردا هاتــوە و پــاش ئەزموونــی ڤیه تنــام واڵتانــی ئیمپریالیســتی و 
بــە پلــەی یەکــەم ئەمریــکا لــە خۆیــان  ڕانابینــن بەشــێوەی ڕاســتەوخۆ دەســتێوەردانی نیزامــی بکــه ن.
ئاســتی  لــە  گــرژی  زیادبوونــی  ئێســتا  سیاســیی  بارودۆخــی  تایبەتمەندییه کانــی  لــە  یەکێــک 
نێونەتەوەییدایــە. له گــه ڵ ئــه وه کــه بوونــی چه کــه ناوکییــه کان و مه ترســیی هه ڵگیرســانی شــه ڕێکی 
دیکــه ی جیهانــی بــووه هــۆی ئــه وه کــه هــه ردوو زلهێــزی دنیــا له ســه ر ســنووردارکردنی ئــه م 
چه کوچۆاڵنــه ڕێــک بکــه ون، بــەاڵم لــە یــەک ســاڵی ڕابــردوودا لــەدوای ســەرکەوتنی ئینقالبــی ئێــران 
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کــە هاوکێشــەی هێــزەکان لــە ناوچــەی هەســتیاری ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا و لــە ئاکامــدا لــە تــەواوی 
جیهانــدا تێــک چــووە، سیاســەتی کەمکردنــەوەی گــرژی لەگــەڵ گیروگرفــت بــەرەڕوو بۆتــه وە و 
جارێکــی دیکــە کەشــی شــەڕی ســارد لــە پێوەندییــه  نێونەتەوەییەکانــدا زینــدوو بۆتــەوە و دنیــا 

له ســه ر لێــواری دەســتێوەردانی نیزامــی و هەڵگیرســانی شــەڕدایە.
لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت، پــاش ئــەو ســەرکەوتنانە کــە سیاســەتی ئەمریــکا لــە کەمــپ ده یڤیــد بــە 
ــا، ئه مریــکا بەقازانجــی  یارمەتیــی ســادات بــۆ نزیــک کردنــەوەی میســر و ئیســرائیل به ده ســتی هێن
هەنــگاوی  فەلەســتین  گەلــی  بەرژەوه ندییه کانــی  به پێچەوانــەی  و  ئیســرائیل  به رژه وه ندییه کانــی 
جیددیــی هەڵێنایــەوە. ئێســتا لــە دوای ســەرکەوتنی ئینقالبــی ئێــران و تێکچوونــی بااڵنســی هێــز لــە 
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا بەرژەوەندییــە ئابــووری و ســتراتیژییه کانی ئەمریــکا لــە کەنــداوی فــارس 
بــە جیــددی کەوتوونه تــە مەترســییەوە. ئێســتا ئیــدی هەمــوو الیــەک دەزانــن ئەمریــکا دەیــەوێ 
دەســتێوەردانی ڕاســتەوخۆی نیزامــی لــە ئێرانــدا بــکا. دەوڵەتــی کارتێــر زۆرتریــن کەڵکــی تەبلیغاتیــی 
لــە بارمته گیریــزی باڵوێزخانــە ی ئەمریــکا لــە تــاران بەمەبەســتی دنەدانی بیروڕای گشــتیی ئەمریکا و 
ئورووپــا بــەدژی ئینقالبــی ئێــران وه رگرتــوە. تەبلیغاتــی بەربــاڵوی ئەمریــکا لــە سەراســەری جیهانــدا 
ــاوی ئامادەکردنــی زه ینیــی  ــە پێن ــە ئەفغانســتان ل بــە دژی بوونــی ئەرتەشــی یەکیەتیــی ســۆڤیەت ل
بیــروڕای گشــتیی جیهــان بــۆ دەســتێوەڕدانی نیزامــی لــە ناوچــەی کەنــداوی فارســه. ئاشــکرایە کــە 
ئــەو هەمــوو هەڵبــه ز دابــەزە لەبــەر مرۆڤدۆســتی و له پێنــاو ئازادیــی پەنجــا کەســی ئامریکایــی نیــه، 
بەڵکــوو بــە بیانووگرتنــی ئــەم مەســەلەیە  بــۆ داگیرکردنــی نیزامیــی چاڵەکانــی نــەوت، دابینکردنــی 
بەرژوەندییــە ســتراتیژی و سیاســی و نیزامییــه کان لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا و لەنێوبردنــی 

دەســکەوتە مەزنەکانــی ئینقالبــی ئێرانــە.
ــداو  ــی کەن ــە ناوچــەی پڕنەوت ــە دەســتێوەردانی ڕاســتەوخۆی نیزامــی ل ــکا ل ئیمپریالیزمــی ئەمری
ــی ڤیه تنامــه وه ســه ره ڕای هەمــوو  ــەدوای ئەزموون ــە. ل لەگــەڵ زۆر بەربەســتی گــەورە بەرەوڕووی
تەبلیغاتێکــی ژاراوی کــە لــە ئەمریــکا لەبــارەی ئینقالبــی ئێرانــەوە کــراوە، بــۆ بیــروڕای گشــتیی 
ئەمریــکا و جیهــان وەهــا دەســتێوەردانێک بــە ئاســانی هــەزم نابــێ. لــەوەش زیاتــر هــەر جــۆرە 
دەســاتێوەردانێکی نیزامــی لەگــەڵ خۆڕاگریــی هەمــوو گەالنــی ئێــران بــه ره وڕوو دەبێتــەوە. خەڵکێــک 
کــە ئــەم ئینقالبــە حەماسەســازەی ئێرانیــان وەڕێ خســت، وا بــه ئاســانی لــە دەســکەوتەکانی ئینقــالب 
ناگوزەرێــن و ئەگــەر پێویســت بــێ ئێــران دەکەنــە گۆڕەپانــی ئیمپریالیزمــی ئەمریــکا. هۆشــدارەکانی 
یەکیەتیــی ســۆڤیەت بــە دەوڵەتــی ئەمریــکا لــەو پێوەندییــەدا نابــێ بــە کــەم بگریــن و بێگومــان 
هەڵوێســتی یەکیەتیــی ســۆڤیەت بەربەســتێکی گــەورەی دیکەیــە لەســەر ڕێــگای دەســتێوەردانی 

ــە ناوچــەی کەنــداوی فارســدا. نیزامیــی ئەمریــکا ل
لەگــەڵ  لەپێوەنــدی  ئه مریــکا  ئیمپریالیزمــی  دژەگەلیــی  سیاســەتی  ســۆنگەیەوە  لــەو  هــەر 
ڕادەســتکردنەوەی شــای لــە دەســەاڵت الدراو زۆر ئه زموونــی تێدایــە. لەحاڵێکــدا دەوڵەتــی ئەمریــکا 
ئازادیخوازانــی واڵتانــی جۆراوجــۆری پەنــا نــەداوە و ئەوانــی بــۆ واڵتانــی خۆیــان گەڕاندۆتــەوە  و 
بە دەســتی جەالدەکانــی ســپاردوون، ئێســتا ئەمریــکا خــۆ لــە ڕادەســتکردنەوەی شــای جینایەتــکار و 
ــااڵن کــراوە، دەبوێــرێ  ــە »بیت المــال«ی خەڵکــی ســتەملێکراوی واڵت ت ــه ی ل ــەو ئه موال ــەوەی ئ دان
و داوای دادپەروەرانــەی ڕادەســتکردنەوە و دادگایــی کردنــی شــا کــە پشــتیوانیی تــەواوی گەالنــی 

ئێرانــی لەســه ره، پشــتگوێ دەخــا.
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لــە  یەکێــک  جیهانــدا  لــە  دێموکراســی  پێشــکەوتنی  و  دیکتاتــۆرەکان  ڕێژیمــە  ڕووخانــی 
لــە چه نــد ســاڵی ڕابــردوودا زۆر ڕێژیمــی دیکتاتــۆری  تایبەتمەندییه کانــی سیاســەتی جیهانیــە. 
ــن، ئاســیا و  ــکای التی ــە ئەمری ــە ســەرەرۆکان ل ــا و ڕێژیم ــە ئورووپ ــال ل وەک ئیســپانیا و پۆرتوغ
ئەفریقــا ڕووخــاون. گومانــی تێــدا نیــە کــە ئــەم ڕەوتــە مێژووییــە بــەردەوام دەبــێ و کۆتایــی ڕێژیمــە 
ــێ. هــەر ئێســتا  ــدا دێن ــەدووی خۆی ــی نێوەڕاســتیش ب ــە ڕۆژهەاڵت ــی ل ســەرەڕۆکانی دیکــە بەتایبەت
خەڵکــی هێندێــک لــه واڵتانــی عەرەبــی دەســتیان داوه تــە خەباتێکــی لێبڕاوانــە بــەدژی ڕێژیمــە ســەدە 
نێوەڕاســتییه کانی خۆیــان. ئینقالبــی خەڵکــی ئێــران بــۆ گه النــی ئــەم ناوچەیــە نموونــەی هــەره 
بەرچــاو و شــیاوی لێ فێربوونــە. بێگومــان ڕووخانــی ڕێژیمــە ســەرەڕۆ و ســەدە نێوەڕاســتییەکان 
بەگشــتی بااڵنســی هێــز لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بــە قازانجــی گــەالن و بــه زیانــی ئیمپریالیســتەکان 

ــۆڕێ. دەگ
تایبه تییه کانــی  بەرژەونه ندییــه  دابین کردنــی  لەســەر  کــە  ســەرمایەداری  جیهانــی  سیســتمی 
ســەرمایەداران و مۆنۆپۆلــەکان ڕاوســتاوە، لەگــەڵ کۆمەڵێــک گیروگرفتــی چارەهەڵنەگری دیکە وەک 
ئاوســانی بێوێنــه ی دراو، بێکاریــی بــە میلیــۆن کــەس ژن و پیــاو، داڕمانــی ئەخالقــی و فەرهەنگــی 
بەرەوڕوویــە. هەمــوو ئــەو هۆکارانــە گەالنــی واڵتانــی ســەرمایەداری بــۆ هه وڵــدان بــۆ ڕزگاربــوون 
لــه نیزامــی ســەرمایەداری هــان ده دا و بیروبــاوەڕی سۆسیالیســتی لەنێــو زەحمەتکێشــان دا بەهێــز 
دەکا. پێوەندیــی ئابووریــی نێونەتەوەیــی ئێســتا کــە بەرهەمــی سیســتمی ســەرمایەدارییه بــە ئاقــاری 
دابین کردنــی بەرژەوەندیــی مۆنۆپۆلــەکان و بــە زیانــی گەالنــی جیهانــی ســێهەم پەرەدەســتێنێ. 
هەوڵــی واڵتانــی خاوەنــی نــەوت بەمەبەســتی زیادکردنــی نرخــی نــەوت ئەگەرچی هێندێــک ئاڵوگۆڕی 
ــەم چەشــنە  ــە بگــۆڕێ. ب ــەم پێوەندییان ــی نایەکســانی ئ ــوە ماهیەت ــەاڵم نەیتوانی ــردوە، ب دروســت ک
خەبــات لەپێنــاو ڕزگاری لەژێــر دەســەاڵتی ئابووریــی ئیمپریالیزمــی جیهانــی هێشــتا لــه  ســەرلەوحی 

بەرنامــەی واڵتانــی جیهانــی ســێهەم و هەمــوو گەالنــی شۆڕشــگێڕدایە.
بارودۆخــی سیاســیی ئێــران لــه یــه ک ســاڵی پــاش ســه رکه وتنی ئینقالبــدا هێشــتا به تــه واوی 
جێگیــر نه بــووه. دیــارە پەســندکردنی قانوونــی  ئەساســی و هەڵبژاردنــی ســەرۆک کۆمــار ده توانــن 
له ســه  ســه قامگیریی بارودۆخــی واڵت شــوێندانه ر بــن، بــەاڵم ئەمــە بۆخــۆی ناتوانــێ دۆخێکــی گــرژ 

و کۆنتــڕۆڵ هەڵنەگــر  کــە هــه ر ئێســتا لــە واڵتــدا دروســت بــووە، له نێــو ببــا.
یەکێــک لــە گیروگرفتەکانــی بەڕێوەبردنــی کاروباری واڵت، بوونی ناوەندی فرەچەشــنی دەســەاڵت 
و بڕیاردانــە کــە لــەدوای ئینقــالب شــکڵیان گرتــوە. دیــارە ئێمە الیەنگری بە ناوەندی کردنی دەســەاڵت 
لــە دەســتی یــەک کــەس یــا یــەک مەقــام دا نیــن. بــەاڵم بوونــی چه ندیــن ناوەنــدی بڕیــاردان لــە دەســت 
کەســانی نابه رپرســیاردا واڵتــی تووشــی بێ ســەرەوبەرەیی کــردووه و ڕەواڵــی کاروبــاری واڵتــی 

بەگشــتی فەلــەج کردوە.
لــەم پێوەندییــەدا به تایبەتــی پێویســتە ئامــاژە بــە ڕۆڵــی نەرێنیــی توێژێکــی ڕووحانییــه کان بکرێ کە 
که ڵکــی خراپیــان لــه هەلومەرجــی ئینقالبیــی ئێســتا لــە واڵتــی ئێمــەدا وەرگرتــوە و هێندێــک ناوەنــدی 
ــای  ــه توندڕه وه کانــن و توان ــە زۆرتــر ڕووحانیی ــاوە. ئەمان دەســەاڵت و گرووپــی فشــاریان پیک هێن
تێگەیشــتن لــە مەســەلە ئاڵۆزەکانیــان نیــه یــا تەنیــا لــەڕووی دەمارگــرژی و ئێحساســاته وه هێندێــک 
ــەو کەســانە  ــووە. بەداخــەوە ژمــارەی ئ ــەواو ب ــران زۆر گــران ت ــی ئێ ــۆ ئینقالب ــە ب ــار دەدەن ک بڕی
کــەم نیــە. زۆر لــە کاربەدەســتانی ئۆرگانــە هەســتیارەکانی دەوڵــەت، ئەرتــەش، ســوپای پاســداران و 
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هــی دیکــە لەالیــەن ئەوانــەوە پــاوان کــراون و ئەمــە یەکێــک لــە هــۆکاره ســه ره کییه کانی نەبوونــی 
ــی  ــی دیکــەی ئــەم جــۆرە کەســانە و خاڵ ــی نەرێنی ســەقامگیریی سیاســی لــە واڵته که ماندایــه. ڕۆڵ
هاوبەشــی ئــەوان پاوانخوازیــی سیاســییە. ئەمانــە بێجگــە لــە حیــزب و تاقــم و ناوەنــدی دەســەاڵتی 
خۆیــان حــازر نیــن دەرەتانــی تێکۆشــان بــە هیــچ هێزێکــی سیاســی بــدەن و بــه م جــۆرە بــوون بــە 
فاکته رێــک بــۆ ســەرەڕۆیی و دیکتاتــۆڕی. لــە بنــەڕەت ڕا ئــەم عونســوورانە هیــچ دژایه تییه کیــان 
لەگــەڵ کۆکردنــەوەی دەســەاڵت لــە ناوەنــددا نیــە، قســەی ئــەوان ئەوەیــە کــە ده بــێ دەســەاڵت هــه ر 
ــی سیاســی و  ــه دا. پاوانخوازی ــه ده ســت که ســانی دیک ــه ک ل ــه وه، ن ــۆ بکرێت ــدا ک ــه ده ســتی خۆیان ل
حیزبــی کــە بەپێچەوانــەی پره نســیپە ســەرەتاییەکانی دێموکراســییە و نوتفــه ی دیکتاتــۆڕی لــە خۆیــدا 
پــەروردە دەکا، بــۆ ئینقالبــی ئێــران بــە مەترســییه کی هەســت پێکراو لــە قەڵــه م دەدرێ. لــە ڕوانگــەی 
ئێمــەوە خەبــات بــەدژی پاوانخــوازی، خەبــات لــە ڕێــگای دێموکراســی و پاراســتنی دەســکەوتەکانی 

ئینقــالب و خەبــات بــەدژی دیکتاتــۆری و ئیســتبدادە. 
ئۆرگانەکانــی دەوڵــەت و ئەرتــەش و هێــزە ئینتزامییــه کان هێشــتا لــە پاشــماوەکانی ڕێژیمــی شــا 
ــەو جــۆره  ــەوەی ئ ــەوە. مان ــاک نەکراون ــالب پ ــدی ئینق ــی ســاواک و کۆنەپەرســت و زی و مۆرەکان
کەســانە لە پۆســتە هەســتیارەکاندا هەم کۆســپێک لەســەر ڕێگای بردنەپێشــی ئامانجەکانی ئینقالبە، 
هــەم ناوەنــدی پێالنگێریــی زیــددی ئینقــالب لــە ده روونــی ئۆرگانــە دەوڵەتییه کانــدا بەهێــز دەکا. 
گیروگرفتــی سیاســی، ئابــووری و کۆمەاڵیەتیــی ئێســتا دەرفــەت دەداتــە ئــەو کەســانە هه تــا لــە 
نــاوەوەڕا ئینقــالب وەبــەر هێــرش بــدەن، کۆمەاڵنــی خەڵــک لــە ئینقــالب وەرگێــڕن و لــە ئەنجامــدا هێــز 

ــددی ئینقــالب ببه خشــن. ــه زی ــا ب و توان
ــاد  ــەوە زی ــە کێشــە سیاســییەکانی واڵت ئەمــڕۆ کۆمەڵێــک گیروگرفتــی کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری ب
بــووە. ئاوســانی بێ وێنــەی مانگەکانــی ڕابــردوو کــە بەرهەمــی سیاســەتی هەڵــەی ئابــووری یــان لــە 
بنــەڕەت ڕا نەبوونــی هــەر جــۆرە سیاســەتێکی ئابوورییــه؛ ڕاوەســتانی بەرنامەکانــی ئاوەدانکردنــەوە 
و گەشــەپێدانی ئابــووری؛ لەکارکەوتنــی زۆر لــە کارخانــەکان و ... بوونەتــە هــۆی سســتیی ئابووریی 
واڵت. ئــەو مەســەلەیە هەروەهــا بۆتــە هــۆی باڵوبوونــەوەی بێــکاری لــە سەراســەری واڵتــدا و 
ــی  ــە دژواری ــە ک ــره وی کار. لێرەدای ــازاڕی بێ ب ــە ب ــی ناردۆت ــە بێکارەکان ــراوان ل ئەرتەشــێکی بەرف
ژیانــی چین وتوێــژە زەحمەتکێشــەکان بەتــەواوی وه ده ردەکــەوێ. لەحاڵێکــدا کــە زەحمەتێکشــان 
بەهــه ق چاوەڕوانیــی باشــبوونی هەلومەرجــی ئابــووری و کۆمەاڵیەتیــی خۆیانیــان لــه ئینقالبــی ئێران 
هەبــوو، هەتــا ئێســتا تەنیــا لەگــەڵ گیروگرفــت و ســەختی و گرانــی و بێــکاری و هــەژاری بــەره وڕوو 
ــۆن  ــە میلی ــی و ب ــی خۆیەت ــە جێ ــواره دا هــه ر ل ــه و ب ــی ڕێژیمــی شاهەنشــایی ل ــوون. هێشــتا میرات ب
کــەس لــە هاونیشــتمانیانی زەحمەتکێشــی ئێمــە بــه نەخوێنــدەواری و بێبەشــی لــە یارمەتییــە پزیشــکی 

ــه ن. ــان به ســه ر ده ب ــه ک ژی ــه کان و مــاڵ و مه ئوای و دەرمانیی
چارەســەری ئــەو هەمــوو گیروگرفتــە لــە ماوەیەکــی نیســبەته ن کورتــدا کارێکــی ئاســان نیــە. 
بەتایبەتــی بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەوە کــە لــەدوای ئینقالبــەوە چاوەڕوانیــی خەڵــک لــە ئۆرگانەکانــی 
ئینقالبــە  تایبەتمه ندییه کانــی  لــە  یەکێــک  ئــەوە  کــردوە.  زیــادی  قاتیــش  به هــه ق چەنــد  دەوڵــەت 
ــم  ــی ڕێژی ــه سیاســییەکان وەکــوو گۆڕان ــە مەســەلە بنەڕەتیی ــە کــە لەحاڵێکــدا بەشــێک ل خەڵکییه کان
ــە پێشــوو زەق  ــر ل ــه کان زۆر زیات ــووری و کۆمەاڵیەتیی ــە کێشــە ئاب ــەاڵم زۆر ل چارەســەر دەکا، ب
دەکاتــەوە. لــە ڕوانگــەی حیزبــی ئێمــە وه پێــش هەمــوو شــتێک پێویســتە گیروگرفتــە سیاســییە 
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بنەڕەتییــه کان چارەســەر بکرێــن.
ڕەهەنــدی دژە ئیمپریالیســتیی ئینقالبــی ئێــران پێویســتە قووڵتــر بکرێتــەوە. بــۆ ئــەو مەبەســتە دەبێ 
لێبڕاوانــە نفــووزی سیاســی، ئابــووری، نیزامــی و فەرهەنگیــی ئیمپریالیــزم بەتایبەتــی ئیمپریالیزمــی 
ئەمریــکا لــە نیشــتمانی ئێمــەدا ڕێشــەکێش بکــرێ؛ ئــەو ڕێککه وتنــە دووالیه نانــە کــه واڵتــی ئێمەیــان 
دیــل کــردوە هەڵوه شــێنەوە؛ تانوپــۆی بەســتراوەیی ئابووریــی واڵتــی ئێمــە بــە ئابووریــی واڵتانــی 
ئیمپریالیســتی بپســێندرێ و پێداگرانــە بــەدژی نفــووزی سیاســی و فەرهەنگیــی ئیمپریالیــزم خەبــات 
بکــرێ. بەبــێ هەنــگاوی لــەم جــۆرە ئیســتقاللی سیاســیی ئێمــە  و گەشەســەندنی ســەربەخۆیی 

ئابووریــی واڵت و ســەربەخۆیی کرده وه مــان لــە سیاســەتی دەرەوەدا دەســتەبەر نابــێ.
ــە دەســکەوتە گەورەکانــی ئینقالبــی ئێــران وەدیهێنانــی ئازادییــە دێموکراتیکــەکان بــوو.  یەکێــک ل
بەداخــەوە تاقمــە پاوانخــوازەکان وردە وردە ئازادییه کانیــان ســنووردار کــرد و هێندێــک جــار وەک 
ڕۆژەکانــی پێــش شــەڕی ســێ مانگــەی کوردســتان هەتــا ئاســتی لەنێوبردنــی به ته واویــی ئــەو 
ئازادییانــە چوونــە پێــش؛ سانســۆریان لەســەر ڕاگەیەنــە گشــتییه کان بەتایبەتــی ڕادیــۆ و تەلەفزیــۆن 

دانــا. ئــەوەش بمانــه وێ و نەمانــەوێ ئێمــە دەخاتــەوە یــادی ســەرەڕۆیی ســەردەمی پاشــایەتی.
ــە  ــدا، یارمەتــی بــە کەمکردنــەوە ل ــە ئێران وەدیهێنانــی دێموکراســی و ئازادییــه دێموکڕاتیکــه کان ل
گرژیی نێوخۆیی واڵت دەکا. ئەمە دەرفەتی ئەوە بە گرووپە جۆراوجۆرە سیاســییەکان دەدا کە لە 
کاروبــاری واڵتــدا بەشــدار بــن و ڕێگاچارەکانــی خۆیــان بخەنــەڕوو. ئه مــه هه روه هــا حه ساســییه ت 
و دەمارگرژیــی بێ جێــی گرووپــه كان لەنێــو دەبــا و ژینگەیەکــی دروســت  و ئــازاد بــۆ گەشەســەندنی 
هەمــوو توانــاکان پێــک  دێنــێ. گومانــی تێــدا نیــە کــە دابین کردنــی ئازادییــە دێموکراتیکــەکان بــۆ 
هەمــوو گــرووپ و هێــزە سیاســییەکان شــوێنه واری لەســەر ئارامــی و ئەمنیــەت لــە واڵت دادەنــێ. 

وه دیهێنانــی مافــه نه ته وایه تییه کانــی گه النــی ژێرده ســته ی ئێــران کــە زیاتــر لــە نیــوه ی دانیشــتووانی 
ئــەو واڵتــە پێــک  دێنــن چ لــە شــکڵی »خودموختــاری« و چ لــە شــکڵی فێدراتیــودا ڕۆڵێکــی گــەورە ی 
لــە پێکهێنانــی ســەقامگیریی سیاســی لــە واڵتــدا دەبــێ. ڕووداوەکانــی خوزســتان، تورکمه ن ســەحرا، 
بەلووچســتان، ئازەربایجــان و کوردســتان ڕووداوگەلێکــی بەڕێکــەوت و له پــڕ نیــن، ئــەم ڕووداوانــە 
ڕیشــەی قووڵــی میژوویــی و نەتەوەییــان هەیــە. نیســبەتدانی هــەر بزووتنەوەیــەک لــە کوردســتان 
یــان تورکمه ن ســەحرا بــە زیــددی ئینقــالب و لێدانــی بوختانــی بێگانەپەرســتی و ته جزیه ته ڵه بــی 
ــەی  ــە مامەڵ ــی پێویســتی ب ــاکا. چارەســەری مەســەلەی میلل ــی چارەســەر ن ــەوان مەســەلەی میلل ل
ــک  ــا کاتێ ــە هەت ــەوە ک ــارە بکرێت ــە دووب ــەو هەقیقەت ــێ ئ ــە. دەب ــی هەی ــی ئینقالب زانســتی و ئازایەتی
ــی ســەقامگیریی  ــووە، چاوەڕوانی ــدا چارەســەر نەب ــە ئێران ــی ل ــی بەشــێوەی بنەڕەت مەســەلەی میلل
ــەت و  ــێ لەپێشــدا ئەمنی ــرێ دەب ــە دەگوت ــەوە ک ــە. ئ ــی بێهوودەی ــدا چاوەڕوانییه ك ــە واڵت سیاســی ل
ئارامــی بەرقــەرار بــێ پاشــان مەســەلەی میللــی چارەســەر بکــرێ، ڕوانینێکــی هەڵەیــە. بەپێچەوانــەوە 
لەپێنــاوی دروســت کردنی ئەمنیــەت و ئارامــی دا پێویســتە لەپێشــدا مافــە نەتەوایەتییه کانــی گەالنــی 
ــە  ــارام دا دەســت بکــرێ ب ــە که شــێکی ئ ــرێ و پاشــان ل ــی پێدابن ــران بەڕەســمی دان ژێردەســتەی ئێ

چارەســەری بەکــردەوه ی مەســەلەی نەتەوایەتــی.
دیــارە ئێمــە الیەنگــری ئارامــی و ســەقامگیرییه کی سیاســی  نیــن کــە وەک ســەردەمی پاشــایەتی 
ســه رله نوێ نیشــتمانی ئێمــە وەکــوو گۆڕســتانێکی بێدەنــگ لێ بــکا. هێــزە ئینقالبییه کانــی ئێــران 
بەهیچ جــۆر لــە ئاینــدەدا وەهــا ئارامییــه ک قبــووڵ ناکــه ن. ئێمــە الیەنگــری ســەقامگیرییه کی سیاســی 
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لــە کۆمەڵگادایــن کــە بەدەســتی هێــزە ئینقالبــی و خەڵکییه کانــەوە جێگیــر کرابــێ و ئــەو هێزانــە لــە 
دیاریکردنــی ڕەوتــی ئینقالبیــی کۆمەڵــگادا نەخشــی بنەڕەتییــان هەبــێ. 

لــە ڕوانگــەی حیزبــی ئێمــەوە چارەســەری کێشــە ئابــووری و کۆمەاڵیەتییه کانــی زەحمەتکێشــان 
دەبــێ لــە ســەرەوه ی بەرنامەڕێژییــه ئابوورییه کانــدا بــێ. بەشــی زەحمەتکێشــان لــە ئینقالبــی ئێرانــدا 
کــە ڕۆڵــی ســەرەکییان لــە ســەرکەوتن و بردنەپێشــی ئــه و ئینقالبــه دا هەبــووە نابــێ تەنیــا دروشــمی 
جــوان و بریقــەدار بــێ.  پێویســتە هەرچــی زووتــر بۆچارەســەری گیروگرفتەکانــی ئــەوان بەتایبەتــی 
بــۆ هەمــوو زەحمەتکێشــان هەنــگاو هەڵگیرێتــەوە.  نیشــته جێبوون  دابین کردنــی کار و شــوێنی 
هــه ر ئه نــدازه زەحمەتکێشــان ســوود لــە دەســکەوتەکانی ئینقــالب وەربگــرن، بەهەمــان ئەنــدازە 
ــر  ــددی ئینقــالب کەمت ــی تێکۆشــانی زی ــن و دەرەتان ــر دەب ــر و پایەدارت ــی ئینقــالب پتەوت کۆڵەکەکان

دەبێتــەوە.
بێجــێ نیــە لێــره دا هەڵوێســتی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لەبــاره ی ئــەو پیالنانــەی کــە بــەدژی 
ــە  ــی خەریک ــام خومەین ــی ئیم ــی ڕێبەری ــالب و بەتایبەت ــاری ئیســالمی  و دەســکەوتەکانی ئینق کۆم
شــکڵ ده گــرن، ڕابگەیه نیــن. پاشــماوەکانی ڕێژیمــی شــا، عەناســووری کۆنەپەرســت، ســاواکییه کان 
ــکا  ــراون و بەکرێگیراوانــی ئیمپریالیزمــی ئەمری ــە کوردســتان وەدەرنەن ــه واوی ل کــە بەداخــەوە به ت
ــه دژی کۆمــاری  ــای نیزامــی ل ــی کودەت ــڕی و ئامادەکردن ــەش دا خەریکــی پیالنگێ ــە نێوخــۆی ئەرت ل
ئیســالمیین. بــۆ ئــەو مەبەســتەش بــە نیــازن لە کوردســتان لەپێشــدا هێندێک تێکهەڵچوونــی چەکدارانە 
دروســت بکه ن و پاشــان ئەم تێکهەڵچوونانە بکه نه شــەڕێکی سەراســەری له کوردســتان و هەموو 
ــی  ــە الیەکــی دیکــەوە یه که کان ــێ و ل ــەک کۆمــاری ئیســالمی الواز ب ــا له الی ــدا هه ت ــی ئێران ناوچەکان
ئەرتــەش دەرفەتــی جووڵــەی زۆرتــر پەیــدا بکــه ن و ســەرەنجام کودەتاچییــەکان بــە کەڵک وەرگرتــن 
ــە  ــەوە دەســەاڵت بگرن ــگای کودەتایەکــی نیزامیی ــە ڕێ ــن ل ــان پێکــی دێن ــک کــە بۆخۆی ــە بارودۆخێ ل
دەســت. دیــارە ئێمــە لــەو بــاوەڕەدا نیــن کــه کودەتاچییــەکان بــە ئاســانی بتوانــن ســەرکەون، بــەاڵم 
ڕاســتییه که ی ئەوەیــە کــە پیالنگێــڕان بێــکار دانەنیشــتوون. هەربۆیــە لــە حاڵێــک دا لــە هەمــوو هێــزە 
ئینقالبییــه کان دەخوازیــن بەتــەواوی وشــیار بــن، داوا لــە کاربەدەســتان بەتایبەتــی ئیمــام خومەینی و 
ئاغــای دوکتــور به نــی ســەدر دەکەیــن کــە ســه رنجی تــه واو بدەنــە ئــەو پرســە ژیانییــه کــە هەڕەشــە 
ــان  ــە پشــتیوانیی خۆم ــی دیک ــان جارێک ــۆرەی خۆم ــە ن ــە ب ــاری ئیســالمی دەکا. ئێم ــی کۆم ــە مان ل
ــە دەســکەوتەکانی ئینقــالب و ڕێبەریــی ئیمــام خومەینــی ڕادەگەیه نیــن و هۆشــداری دەده یــن کــە  ل
لەگــەڵ هەمــوو هێــزە ئینقالبییــه کان لــە بەرامبــەر پیالنــی دوژمــن و زیــددی ئینقــالب و بەکرێگیراوانــی 

ئیمپریالیــزم بەتــەواوی هێــز ڕادەوســتین و داکۆکــی لــە ئینقــالب دەکەیــن.

6/ تێکۆشانی حیزب لە سەردەمی پاش ئینقالب دا
 لــەدوای ســەرکەوتنی ئینقالبــی ئێــران و ڕاگەیاندنــی تێکۆشــانی ئاشــکرای حیــزب، ژمــارەی 
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی ئێمــە بەخێرایــی زیــادی کــرد و لــە ماوەیەکــی کە مــدا لــە حیزبێکــی 
نهێنیــی چەنــد ســه ت کەســییه وه بــوو بــە حیزبێکــی ئاشــکرای چەندیــن هــەزار کەســی. نوێنەرانــی 
زیاتــر لــە ســی هــەزار کــەس لــە ئەندامانــی ڕەســمیی حیــزب لــه  م کۆنگره یه دا بەشــدارن. ئێســتا ئەگەر 
هەمــوو ئــەو کەســانەش بــاس بکه یــن کــە خۆیــان بــە ئەندامــی حیــزب دەزانــن، ژمــارەی ئەندامانــی 
حیــزب لــە چەنــد ســه ت هــەزار کــەس تێدەپــەڕێ. لەڕاســتیدا یەکێــک لــە کێشــه بنەڕەتییه کانــی 
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تێکۆشــانی حیزبــی ئێمــەش هــەر ئەوەیــە، واتــە نه گونجاویــی قەوارەیەکــی ســنوورداری تەشــکیالتی 
کــە لــە ســەردەمی خه باتــی نهێنــی دا هەمانبــوو له گــه ڵ وەزعیەتــی ئێســتا کــە دەیــان و ســەدان هــەزار 
ــه و مــاوە  ــەو کەســانە ل ــی هەمــوو ئ ــی ئێمــە کــردوە چوونکــە جەزب کردن ــە حیزب ــان ل کــەس ڕووی
کورتــە یــەک ســاڵییەدا کــە له بــه ر ده ســتمان بــوو، نامومکیــن بــوو. تــازە لــەو ماوەیــەدا حیزبــی 
ئێمــە، تووشــی چەندیــن تێکهه ڵچــوون بــووه و شــەڕی ســێ مانگەشــی تێپەڕانــدوه. نه بوونــی کاتــی 
پێویســت لەالیــەک و بەرین بوونــەوەی ڕێکخراوەکانــی حیزبــی لەالیەکــی دیکــەوە، کاری تەشــکیالتی 

ئێمــەی تووشــی گیروگرفتێکــی گــەورە کــردوە. 
ــە هێندێــک  ــردوودا پــاش ته واوبوونــی شــەڕ حیزبــی ئێمــە توانــی کۆتایــی ب ــد مانگــی ڕاب ــە چەن ل
بێ ســەرەوبەره یی تەشــکیالتی بێنــێ، بــەاڵم زۆر لــە گیروگرفتــەکان تائێســتا وەک خۆیان بەردەوامن. 
ــە کاری تەشــکیالتیدا ئەرکــی  ــی کادری سیاســی بکــرێ. ل ــە کەمی ــێ ئامــاژە ب ــەدا دەب ــەو پێوەندیی ل
ســەرەکی دەکەوێتــە ســەر شــانی کادرەکان کــە ئەڵقــەی پێوەندیــی نێــوان ڕێبــەری و کۆمەاڵنــی 
خەڵکــن و سیاســەتی حیــزب بــۆ ئەندامانــی حیــزب دەگوازنــەوە و له ڕێــگای ئەوانــەوە ده یگه یه ننــە 
کۆمەاڵنــی هــەراوی خەڵــک. ئــەو ئەڵقــەی پێوەندییــەش ئێســتا بــه الوازتریــن بەشــی کاری ڕێکخســتنی 
ــی  ــو ڕیزه کان ــە نێ ــوو هاتوون ــی لێهات ــە الوان ــارە ژمارەیەکــی زۆر ل ــار. دی ــە ئەژم ــە دێت ــی ئێم حیزب
حیزبــی ئێمــە کــە هێندێکیــان ئێســتا لــە کۆنگــرەدا بەشــدارن و لــە ڕووی زیادکردنــی ژمــارەی کادری 
سیاســییه وه حیــزب پێشــکەوتنێکی به رچــاوی به خۆیــه وه دیــوه، بــەاڵم ئــەو ژمارەیــەش بەهیــچ جــۆر 
وەاڵمــده ری پێویســتییه کانی ئێســتای حیزبێکــی چەندیــن هــەزار کەســیی وەکــوو حیزبــی ئێمــە نییــە.
لــەدوای ئینقالبــه وه خه ڵكێکــی زۆر بەتایبەتــی خەڵکــی گونــدەکان بــۆ چارەســه ری کاروبــاری 
ڕۆژانــە و گوزەرانــی خۆیــان پەنــا بــۆ ڕێکخراوەکانــی حیزبــی ئێمــە دێنــن. ئەمــە بۆخــۆی نیشــاندەری 
ــی  ــەاڵم الیەن ــێ ڕێــز بــۆ ئــەو متمانه یــه دابنێیــن. ب ــی ئێمەیــە. ئێمــە دەب ــك بــه حیزب متمانــەی خه ڵ
ــداره ی  ــە ئی ــک ل ــە جۆرێ ــردوە ب ــەی ک ــی ئێم ــی حیزب ــە ڕێکخراوەکان ــە ک ــەو کارە ئەوەی ــی ئ نەرێنی
دەوڵەتــی. لــە ئاکامــدا ڕێکخــراوە حیزبییه کانــی ئێمــە بەبــێ ئــەوەی بتوانــن کێشــەکانی خەڵــک 
چارەســەر بکــه ن )چونکــه ئیمکاناتــی پێویســتیان بەدەســتەوە نیــە(، لــە بەجێگەیاندنــی ئەرکــی حیزبــی، 
سیاســی و تەشــکیالتیی خۆشــیان بەجــێ دەمێنــن و کات و وزەی خۆیــان بــۆ کاروبارێــک تەرخــان 
دەکــه ن کــە ئەرکــی یەکەمــی ئــەوان نیــە و ئــەوەش بۆخــۆی یەکێــک لــە هۆکارەکانــی پێشــنەکه وتنی 
ــە  ــی ڕۆژان ــێ وردە وردە کارەکان ــەم کێشــەیە دەب ــۆ چارەســەری ئ ــه. ب ــرای کاری ڕێکخراوه یی خێ
ــە شــار و  ــی شــووڕاکان ل ــەوەش پێکهێنان ــۆ ئ ــە شــووڕاکان بســپێردرێن. ب ــک ب ــی خەڵ و گوزەران

ــه.  ــە ئەرکــە گرینگــە سیاســییەکانی ئێســتای ئێمه ی ــک ل ــی کوردســتان دا یەکێ گوندەکان
بێجگــە لــە پرســەکانی گوزەرانــی خەڵــک، چارەســەری پرســەکانی ڕۆژانــەی خەڵکیــش کات و 
ــە ش هــه ر شــێکی سروشــتیە.  ــی بۆخــۆی ڕاکێشــاوە و ئەم ــی حیزب وزه یەکــی زۆری ڕێکخراوەکان
لــەو دواییانــەدا ئەنجــام دراوە و به ڕێوه بردنــی  ئــەو دابەشــکردنه ی کاری حیزبــی کــە  لەگــەڵ 
کاروبــاری پێشــمەرگەکانی بــە خۆیــان و بەرپرســانی ڕاســتەخۆی هێزەکانــی پێشــمەرگە ســپاردووه، 
تــا ڕادەیــەک ئــەم کێشــەیە چارەســەر بــووە و هیوادارین لە داهاتوودا تــەواوی کاروباری پێوەندیدار 

بــە گــوزەران و ڕۆژانــەی پێشــمەرگەکان لــە ڕێــگای خۆیانــەوە بەڕیــوە ببرێــن.
یەکێــک لــە گیروگرفتــە زۆر گرینگەکانــی تێکۆشــانی حیزبــی ئێمــە الوازیــی کاری تەبلیغاتییــە. 
ئەگەرچــی تێکۆشــانی تەبلیغاتیــی حیزبــی ئێمــە بەمەبەســتی ناســاندنی بەرنامــە و داواکارییه کانــی 
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حیــزب بــە خەڵکــی کوردســتان و سەراســەری ئێــران بەشــێوەیەکی بێوێنــە پــەره ی ئەســتاندوە، 
ــچ جــۆر  ــە هی ــە ب ــی ئێم ــووزی سیاســیی ئێســتای حیزب ــارە و نف ــەڵ قەب ــەو تێکۆشــانە لەگ ــه اڵم ئ ب
یــەک ناگرێتــەوە. لــەم دواییانــەدا ڕۆژنامەکانــی »کوردســتان«، »پێشــەوا«، »هــاواری نیشــتمان«، 
»دەنگــی ژنانــی کوردســتان« و هــی دیکــە بــاڵو بوونــەوە کــە ئەمــە بۆخــۆی دیاردەیەکــی جێــگای 
هیوایــە. بــەاڵم بــاڵو نەبوونــەوەی بەوەختــی ڕۆژنامــەی کوردســتان و ڕۆژنامەکانــی دیکــه ی حیــزب 
لــە الیــەک و نەبوونــی ناوەندێکــی تەبلیغاتــی و پێوەندییــه کان کــه بــە بەردەوامــی و بەشــێوەی 
سیســتماتیک له گــەڵ ڕاگەیەنــە گشــتییه کانی واڵت لەپێوەندیدابــێ، لــە الیەکــی دیکــەوە تەبلیغاتــی 

ــەوە. حیزبــی ئێمــەی کــەم کردۆت
جگــە لــەوەش هێندێــک کەموکوڕیــی دیکــەش لــەڕووی کەیفیەتــی تەبلیغــی سیاســەتەکانی حیزبــه وە 
هەیــە. هێندێــک لــەو وتارانــە کــە بــاڵو ده بنــەوە، ئاســتێکی نزمیــان هەیــە و هێندێکــی دیکەیــان 
ئەســڵه ن پێــڕەوی لــە سیاســەتی گشــتیی حیــزب ناکــەن و ســەرنج نادەنــە ڕوانگــە و هەڵوێســتەکانی 
حیــزب لەپێوەنــدی لەگــەڵ پرســە سیاســییەکان و ڕووداوەکان. بەشــێک لــە بەرپرســانی کۆمیتــە 
شارســتانەکان بەبــێ ســەرنجدان بــە شــوێنه واری نەرێنیــی ئــەو کاره  و بەبــێ ئــەوە کــە زانیاریــی 
ــژ  ــێ، چــەپ و ڕاســت وتووێ ــاز و هەڵوێســتەکانی حیــزب هەب پێویســتیان لەســەر سیاســەت و ڕێب
دەکــه ن، خۆیــان ده كه نــه وتە بێــژی حیــزب و هێندێــک هه ڵوێســت به نــاوی هه ڵوێســتی حیزبــه وه 
ــاوازە. تەنانــەت هێندێــک جــار هەڵ دەکــەوێ کــە  ده گــرن کــە لەگــەڵ سیاســەتی گشــتیی حیــزب جی
ڕوانگــەی بەرپرســانی حیزبــی لەبــارەی ڕووداوێکــی گرینــگ لــه شارســتانێکه وه بــۆ شارســتانێکی 
دیکــه تــه واو جیــاواز یــان تــه واو به پێچه وانــه ی بۆچوونــی کۆمیتــەی ناوەنــدی بــێ. بــەاڵم تــازه 
دەرنــگ بــووە و بۆچوونــه جیاوازه کــە لــە ڕاگەیەنــە گشــتییه کاندا باڵوبۆتــەوە. بەرپرســانی حیزبــی 
کــە لــە هەلومەرجــی ئاشــکرادا تێکۆشــانیان هەیــە و هەڵوێستەکانیشــیان لــە تــەواوی واڵتدا ســەرنجی 
پــێ دەدرێ، پێویســتە لــە وتووێــژ و پێوەندییــان لەگــەڵ ڕاگەیەنــە گشــتییه كان وردتــر بجوڵێنــەوە و 
لــە بنــەڕەت ڕا بــۆ ئــه م کاره ده بــێ لــه ئاینــده دا وا بکه یــن کــە هه ڵوێســته کان هه ماهه نــگ و وێکچــوو 

بــن و پێــڕەوی لــە سیاســەتی گشــتیی حیــزب بکــه ن. 

7/ گرینگترین ئەرکە حیزبییه کانی ئێمە لە داهاتوودا
پتەوکردنــی یەکێتیــی فیکــری و سیاســی لــە دەروونــی حیزبــدا ئەرکێکــی بنەڕەتییــه کــە دەکەوێتــە 
ــارەی مەســەلە  ــارە تــەواوی ئەندامانــی حیــزب لەب ســەر شــانی هەمــوو ڕێکخراوەکانــی حیــزب. دی
سیاســییەکاندا وەک یــەک بیــر ناکەنــەوە و ئامانجیــش ئــەوە نیــە وەک یــەک بیرکەنــەوە چونکــە ئەمــە 
نــە ده کــرێ و نــە بــه قازانجــی تێکۆشــانی حیزبیشــه. مەبەســت لــە وەهــا یەکێتییــه ک ئەســتاندنه وه ی 
داهێنانــی فیکــری لــە ئه ندامانــی حیــزب نیــه. بوونــی بیروبــاوەڕی جیــاواز و مامەڵــەی دێموکراتیــک 
لەگــەڵ بۆچوونــه جیــاوازەکان کلیلــی چارەســەری دروســتی کێشــەکان و هــۆکاری پێشــکەوتنی 
حیزبــە. بــەاڵم ئەندامــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران دەبــێ وەهــا پێــڕەوی لــە بۆچوونــە 
سیاســی و فیکرییه كانــی حیــزب بــکا کــە ئــەو لــە ئەندامــان و الیەنگرانــی حیــزب و الیەنەکانــی دیکــە 
جیــا بکاتــەوە. ناکــرێ کەســێک ئەندامــی حیزبــی دێموکــرات بــێ و لەبــواری فیکــری دا پێــڕەوی لــە 
ــەاڵم زۆر  ــی کوردســتانن، ب ــی دێموکرات ــه ن ئەندامــی حیزب ــه س ه ــک ک ــکا. هێندێ ــە ب ــی دیک حیزبێک
جــار لــە هەڵوێســتە گرینگەکانــدا به تــه واوی پیــڕەوی لــە سیاســەتی حیزبێکــی دیکــە دەکــەن. وەهــا 
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ــەدا  ــی ئێم ــە حیزب ــه ل ــی  ک ــرە حیزب ــی و غەی ــی حیزب ــه کۆمه اڵن ــەو هه ســته ده دات هەڵســوکەوتێک ئ
ــی  ــە حیزب ــه و ل ــەواو  بێ بنه مای ــەم تێگه یشــتنە ت ــارە ئ ــاواز دەکــرێ. دی ــە سیاســەتی جی ــڕەوی ل پێ
ئێمــەدا دەبــێ تەنیــا پێــڕەوی لــەو سیاســەتە بکــرێ کــە ڕێبەریــی حیزبــی ئێمــە بڕیــاری لــە ســەرداوە. 

سیمای سیاسیی دێموکراتێک دەبێ چۆن بێ؟
دێموکــرات ئیمانــی بــە ڕه ســالەتی مێژوویــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران هەیــە و ئــەم 

حیزبــە بــە ڕێکخــەر و ڕێبــەری خەباتــی خەڵکــی کوردســتان دەزانــێ. 
دێموکــرات بەرنامــە و پێــڕه وی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی قبووڵــە و لــە تێکۆشــانی سیاســیی 
خۆیــدا پێــڕەوی لــە سیاســەت و ڕێنوێنییه کانــی ئــەو حیزبــە دەکا و بــۆ پێشخســتنی ئــەو سیاســەتە 

لــە هیــچ چەشــنە فیداکارییــەک درێغــی نــاکا. 
دێموکــرات بەهــەق شــانازی دەکا کــە ئەندامــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان، حیزبــی پێشــەوا 
لــە ڕێــگای ئازادیــی کوردســتان و  قــازی محەمــەد و ســەدان شــەهیدی بەنرخــی دیکەیــە کــە 

سەراســەری ئێرانــدا، گیانیــان بەخشــیوە. 
دێموکرات لە بەســتراوەیی بێزارە هەربۆیە ده یەوێ حیزبەکه ی بە بێ هیچ  جۆرە بەســتراوەییەک 

لە بڕیاردانی خۆیدا تەواو ئازاد و ســەربەخۆبێ. 
شــێلگیرە.  ئەمریــکادا  ئیمپریالیزمــی  بەتایبــەت  ئیمپریالیــزم  دژی  بــە  خەبــات  لــە  دێموکــرات 
ــە بەرامبــەر هــەر جــۆرە دەســتدرێژییەک دەکا و پشــتیوانی خەباتــی  ــە ئیســتقاللی ئێــران ل دیفــاع ل

تــەواوی جیهانــه.  ئازادیخوازانــەی گەالنــی ژێردەســتەی 
دێموکــڕات الیەنگــری ئــازادی و دێموکراســییه. بــاوەڕی قووڵــی بــە دێموکراســی هەیــە و لــە 
ڕەفتــاری خۆیــدا دەرهــەق بــە هێــزە سیاســییەکانی دیکــە و دەرهــەق بــە کۆمەاڵنــی خەڵــک ئیلهــام 

لــەم پره نســیپە وەردەگــرێ. 
ــی  ــۆ گەل ــەم ئامانجــەش ب ــی ئ ــی دەکا، دابین کردن ــی ســتەمی میلل ــۆ هەڵگرتن ــات ب دێموکــرات خەب

ــێ.  ــاری دا دەبین ــووس به شــێوەی خودموخت ــی چارەن ــی دیاریکردن ــە ماف ــورد ل ک
دێموکــرات ناسیۆنالیســتی بەرچاوتەنــگ نیــە؛ ڕێــز بــۆ دۆســتایه تیی نێــوان گەالنــی ئێــران و 

مافەکانــی هەمــوو ئــەو گەالنــه داده نــێ. 
دێموکــرات داکۆکیــکاری مافەکانــی زەحمەتکێشــانە و بــەدژی هــەر جــۆرە چه وســاندنه وه یه کی 

ــات دەکا. ئینســان به  ده ســتی ئینســانەوە خەب
دێموکرات مرۆڤدۆســتە و بایه خێکی زۆر بۆ دۆســتایه تیی نێوان مرۆڤه كان بەبێ لەبەرچاوگرتنی 
نــەژاد و مەزهەبیــان داده نــێ و هــەر جــۆرە ڕەگەزپەرســتی و فاشــیزم و مەزنیخوازییــه ک مەحکــووم 

دەکا. 

ــە ســەر شــان.  ــوودا ئەرکــی قورســی دەکەوێت ــە داهات ــی ئێمــە ل ــی حیزب ــەدا ڕێبەڕی ــەو پێوەندیی ل
بەمەبەســتی پێکهێنانــی یەکیەتیــی فیکــری و سیاســی دەبــێ باڵوکــراوە و ڕۆژنامەکانــی حیــزب 
بەڕێکوپێکــی دەربچــن. بــۆ پــەروردەی سیاســیی کەســەکان پێویســتە کالســی پەروره دەیــی بــۆ 
بارهێنانــی کادر لــە هەمــوو شارســتانەکان و لــه ناوەنــد دابنــدرێ. پێک هێنانــی ســیمیناری حیزبــی، 
کۆنفڕانســی تیئــۆری و زانســتی و ئەدەبییــش دەتوانــێ یارمەتــی بــە گەشــەکردنی سیاســی و 
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خەماڵندنــی یەکیەتیــی فیکریــی ئەندامــان و کادرەکانــی حیــزب بــکا. 
لــەدوای کۆنگــرەی چوارەمــەوە یەکێــک لــە ئەرکــە گرینگەکانمــان ڕێکخســتنی کاری ســامانده هیی 
ــەم  ــووە. ئ ــە سەرانســەری کوردســتان دا ب ــای پره نســیپە تەشــکیالتییه كان ل ــان لەســەر بنەم ئەندام
ئەرکــە زۆر قوورســە و وردبینــی و وزه ی زۆری پێویســته، هەربۆیــە دەبــێ لــە تێکۆشــانی کۆمیتــەی 
ناوه ندیــی  داهاتــوودا و لــە بەرنامەڕێژیــی کاری دەفتــەری سیاســی و ده بیرخانــەدا بایەخێکــی 
تایبەتــی بــە کاری تەشــکیالتی بــدرێ. بەداخــەوە زۆر لــە ئەندامانــی ســادەی حیــزب و تەنانــەت 
بەرپرســانی حیزبــی هێشــتا گرینگیــی کاری تەشــکیالتی هەســت پــێ ناکــەن. بەجێیــە دروشــمی 
بەناوبانگــی حیزبــی ئێمــە واتــە »ڕێکخــراو چەکــی هــەرە گرینگــی ئێمەیــە« جارێکــی دیکــه  دووبــارە 

ــەوە. بکرێت
پێویســتە لــە هەمــوو شارســتانەکاندا ڕێکخــراوی حیزبــی لــە ســەرەوەڕا بــۆ خــوارەوە بەشــێوەی 
ــه ش بکــرێ و ســەالحییەت و  ــه كان و حــه وزەکان داب ــە محه للیی ــەی شارســتان، شــار، کۆمیت کۆمیت
دەســەاڵتی هــەرکام لــەو کۆمیتانــە بەڕوونــی دیــاری بکــرێ. بەتایبەتــی پێویســتە ســەرنجێکی تایبەتــی 
بدرێتــە کاری حــه وزەکان کــە شــانەی ســەرەکیی حیزبــی ئێمــە پێــک دێنــن. هــەر حه وزەیــەک دەبــێ 
کۆبوونــەوەی ڕێکوپێــک و بــە بەرنامــەی پێشــتر داڕێــژراو پێــک بێنــێ و جگــە لــە بــاس و بڕیــاردان 

له پێوەنــدی لەگــەڵ مەســایلی حیزبــی، دەبــێ بەرنامەیەکــی تەعلیماتییــش جێ بەجــێ بــکا. 
ده بــێ تێکۆشــانی حیــزب لــە ڕوانگــەی چەندایەتیــی کار و بەتایبەتــی لــە ڕووی چۆنیه تییــەوە 
ــێ  ــدی دەب ــەی ناوەن ــی کۆمیت ــۆڕی بەســەردابێ. ڕۆژنامەی«کوردســتان« ئۆرگان ــەواوی ئاڵوگ بەت
بــە  پێویســتە  داهاتــوودا  لــە  و  بەشــێوەی ڕێکوپێــک باڵوبکرێتــەوە  النیکــەم حەتــووی جارێــک 
پێکهێنانــی هەلومــەرج و کەرەســته ی پێویســتی وەکــوو چاپخانــە و کادری نووســەر و کادری فەننــی، 

ــەوە.  ــاڵو بکرێت ــە ب بەشــێوەی ڕۆژان
»تێکۆشــەر« باڵوکــراوەی نێوخۆیــی ئێمــەش دەبــێ باڵوکردنــەوەی خــۆی دەســت  پــێ بکاتــەوە. 
ئێســتا زۆر پــرس و گیروگرفــت لــە حیزبــی ئێمــەدا لــە گۆڕێــن کــە پێویســتییان بــە بــاس و لێکدانــەوە 
هەیــە. ئــەم کارەش تەنیــا بــە ده رکردنــی باڵوکراوەیەکــی نێوخۆیــی جێبەجــێ دەبــێ. هەروەهــا 
دانانــی بناخــەی ناوەندێکــی باڵوکردنــەوە بــۆ چــاپ و باڵوکردنــەوەی ئەرکێکــی دیکەیــە کــە لــە 
پێــش ئێمەیــە. چاپــی کتێبــی نووســەران و زانایانــی کــورد بــە زمانــی کــوردی و وەرگێڕانــی کتێبــی 
بەنرخــی زانســتی، سیاســی، هونــەری و ئەدەبــی لــە زمانــی جۆراوجــۆرەوە بــۆ ســەر زمانــی کــوردی 
و باڵوکردنەوەیــان دەتوانــێ یارمەتییه کــی گــەورە بــە گەشەســەندنی فەرهەنگــی میللیــی ئێمــە بــکا. 
ــوه ی  ــان کــە نی ــە ژن ــی ب ــدا جێگایەکــی تایبەت ــی و سیاســیی خۆمان ــە تێکۆشــانی حیزب پێویســتە ل
ــۆ  ــاوان ب ــەواو یەکســان لەگــەڵ پی ــی ت ــزب ماف ــن حی ــن. هــەروه ک دەزان ــن بده ی حەشــیمەت پێک دێن
ژنــان قایلــە، بــەاڵم لەنێــوان قایل بوونــی مــاف هەتــا جێبەجێ کردنــی لــە کۆمەڵــگادا مه ودایەکــی زۆر 

ــو ببــرێ.  ــە وردە وردە لەنێ ــەو مه ودای ــە. دەبــێ ئ هەی
لــە ڕوانگــەی حیزبــی ئێمــەوە هەرچــی زیاتــر ژنــان لــە کاروبــاری کۆمەاڵیەتــی و سیاســی دا 
بەشــدار بــن، کۆمەڵــگا زیاتــر پێــش دەکــەوێ و هەرچــی زیاتــر ژنــان لــە بزووتنــەوەی سیاســی و 
میللــی دا چــاالک بــن، بزوتنەوەکــە پێشــکه وتووتر و شانســی سەرکەوتنیشــی زیاتــر دەبــێ. بەمجــۆرە 
بەشــداری ژنــان لــە هــەر بزووتنەوەیــەک دا تــا ڕادەیەکــی زۆر پێوەرێکــە بــۆ هەڵســەنگاندنی جووڵــە 
لــە شــەڕی ســێ مانگــی ڕابــردوودا  و شۆڕشــگێڕبوونی ئــەو بزووتنەوەیــە. بەشــداریی ژنــان 
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نیشــانده ری گەشــەکردنی دەرکــی سیاســی و خەباتگێڕانــەی ژنانــی کوردســتان تــا ئاســتێکی بــەرزە. 
بــەاڵم ئێمــە خوازیــاری ئــەوە نیــن کــە ژنــان تەنیــا وەک دیکــۆر لــە ڕێکخراوەکانــی حیزبــی ئێمــەدا 
بەشــدارن بــن. بەپێچەوانــەوە ژنانــی ئەندامــی حیزبــی ئێمــە ئەرکــی زۆر قورســیان لەســەر شــانە و 
ــه دژی  ــات ب ــە خەب ــان بــۆ بەشــداری ل ــاو ڕێکخســتنی ژن ــی ماندوویی نەناســانە لەپێن پێویســتە هەوڵ
پاشــکەوتوویی و خوڕافــات و دەمارگرژیــی بێجــێ بــدەن. کەوابــوو لەپێشــدا دەبــێ ژنــان و کچــان 
بــۆ خەبــات پــەروردە و ئامــادە بکرێــن، ئینجــا بەرپرســایەتیی حیزبییــان پــێ بســپێردرێ. بــه ئه نجــام 
گه یاندنــی ئــه م پڕۆســه یه یەکێــک لــە شۆڕشــگێڕانەترین ئەرکەکانــی ڕێکخراوەکانــی حیزبــی ئێمەیــە 
و ئــه وان دەبــێ لــە خەبــات بــەدژی پاشــکه وتوویی وکۆنه پارێزیــی ئەندامــان و الیەنگــران و خەڵکــدا 

ــن. پێشــه نگ ب
بیســت و پێنج ســاڵ ســاڵ درێژەکێشــانی ســەرەڕۆیی ســەردەمی پەهلەوی ئەندامان و کادرەکانی 
ــە نــه وه ی نوێــی الوا دوور کردبــۆوە. بەدرێژایــی ئــەو ماوەیــە حیزبــی  پێشــووی حیزبــی ئێمــەی ل
ئێمــە بەهــۆی نهێنــی بــوون و نەبوونــی ده رەتانــی پێوەندیــی ڕاســتەوخۆ لــه الوان و نــه وه ی گەنــج 
دوور کەوتبــۆوە. لــەو یــەک ســاڵەدا کــە لــە ئینقالبــی ئێــران تێدەپــەڕێ، زۆر لــە الوان ڕوویــان لــە 
حیزبــی ئێمــە کــردوە و دەســتیان داوه تــە خەبــات لــە ڕیزەکانــی حیــزب  و یەکیەتیــی الوان دا. بــەاڵم 
ــدان.  ــی الوان ــە و یەکیەت ــی ئێم ــی حیزب ــە دەرەوه ی ڕیزەکان ــی کوردســتان ل ــەی الوان ئێســتا زۆرین
ڕێکخراوەکانــی حیزبــی ئێمــە دەبــێ بــۆ ڕاکێشــانی الوان کــە ئاینــدەی حیزبــی ئێمــە پێــک دێنــن 
هەوڵێکــی زۆر بــدەن. بــۆ ئــەو مەبەســتە دەبــێ سیاســەت و هەڵوێســتەکانی حیــزب بەجۆرێــک بــاس 
بکرێــن کــە بــۆ الوان بتوانــن لێی تێ بگــه ن و قبووڵــی بکــه ن. زۆر پێویســته کالســی پەروردەیی تایبەت 
ــە هەمــوو شارســتانەکان پێک بــێ. ڕێکخــراوی الوانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی  بــە الوان ل
ــە  ــە و یارمەتییه کــی گــەورەی ب ــه شارســتانه کان تێکۆشــانێکی بەرچــاوی هەی ــک ل ــه هێندێ ــران ل ئێ
حیــزب کــردوە و دەکا. ســەرنجی تایبەتــی بــەم ڕێکخــراوە و بــە پەرســەکانی الوان بەشــێوەی گشــتی 

دەبــێ بەشــێک لــە بەرنامــەی هەمــوو کۆمیتە كانــی حیــزب بــێ.
ــه حیزبــی ئێمــە  ــە ب ــە زەحمەتکێشــان پێــک دێ. بەڕێکــەوت نی زۆربــەی ئەندامانــی حیزبــی ئێمــە ل
دەڵێــن حیزبــی زەحمەتکێشــانی کوردســتان. بــەاڵم ڕێــژه ی کەســانی زەحمەتکێــش لــه به ڕێوه به ریــی 
ــۆ بەشــداریی  ــەروەک ب ــەش دا ه ــەو پێوەندیی ــردرێ. ل ــی دەســت دەبژێ ــە قامەکەکان ــدا ب ئۆرگانه کان
ژنــان لــە خەباتــدا باســمان کــرد، مەبەســت ئــەوە نیــە کــە بــە هــەر جۆرێــک کــە بــووە بەرپرســیاتی 
حیزبــی بــە زەحمەتکێشــان بســپێرین. بەڵکــوو ئامانــج ئەوەیــە کــە زەحمەتکێشــانی ئەندامــی حیــزب بۆ 
وەرگرتــن و ئەنجام دانــی بەرپرســایەتییه کان ئامــادە بکه یــن. زەحمەتکێشــان دەرەتانــی خوێنــدن و 
فێربوونــی زانیاریــی سیاســیان نەبــووە. زۆر لــەوان ئێســتاش نەخوێنــده وارن یــان خوێنده وارییه کــی 
ــۆ  ــان ب ــەروه ردە کردنی ــو حیــزب دا و پ ــە کەســانی زەحمەتکێــش لەنێ ــە.  ســەرنجدان ب ــان هەی کەمی
وەرگرتنــی بەرپرســایەتیی حیزبــی یەکێــک لــە گرینگتریــن ئەرکەکانــی ڕێکخراوەکانــی حیزبــی ئێمەیە. 
ــە بەشــی ســەرەکیی زەحمەتکێشــان  ــدەکان ک ــە گون ــێ ســەرنجی پێویســت بدرێت ــوارەدا دەب ــەو ب ل
لــە وێ دەژیــن. بــە بــاوەڕی ئێمــە کۆنگــرە دەبــێ ئــەم دروشــمە بخاتــه بــه رده م کۆمیتــەی ناوەنــدی  
کــه :«هــەر گوندێــک لــە کوردســتان دەبــێ ببێتــە خاوەنــی ڕێکخــراوی حیزبیــی تایبــه ت بــه خــۆی.«
یەکێک لە کەموکوڕییه کانی حیزبی ئێمە که لەڕاســتیدا هه ر لە ســەردەمی کۆماری خودموختاری 
کوردســتان لــە مەهابــادەوە هەتــا شۆڕشــی ئێــران هەبــووە، ســنوورداربوونی بەســتێنی تێکۆشــانی 
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حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــووە. کادرەکان و بەرپرســانی حیزبــی ئێمــە زۆرتــر خەڵکــی 
ناوچــەی سێگۆشــەی نێــوان مەباهــاد، سەردەشــت و بانــەن و تەشــکیالتی حیزبــی ئێمــە زۆرتــر 
ــا ماکــۆ  ــە قەســری شــیرینەوە هەت ــە ل ــوە. ئێســتا توانیومان ــەرەی گرت ــدی کوردســتان دا پ ــە ناوەن ل
تێکۆشــانی ڕێکخراوەکانــی حیــزب پەرەپــێ بده یــن. ســەرەڕای ئــەوەش لــە داهاتــوودا دەبــێ جنووبــی 
ــە  ــۆ ســەرەوە ل ــە شــنۆ ب ــۆ خــوارەوە و شــومالی کورســتان ل ــە شارســتانی ســنە ب کوردســتان ل
تێکۆشــانی تەشــکیالتی ئێمــەدا ئەولەویه تــی هەبــێ. ئــه م دوو ناوچەیــەدا زیاتــر لــە نیوه ی حەشــیمەتی 
ــۆ  ــە. ب ــان تێدای ــی میللی-دێموکراتیکی ــۆ خەبات ــاش ب ــن و زه مینه یه کــی ب ــران پێک دێن کوردســتانی ئێ
ئــەو مەبەســتە پــەروه ردە کردنــی کادرە محه للیــه کان بــۆ ئــەم دوو ناوچەیــە گرنگییه کــی تایبەتیــی 
ــچ جــۆر  ــراوە بەهی ــەوه ی ک ــەاڵم ئ ــرخ ئەنجــام دراوە. ب ــک کاری بەن ــەدا هێندێ ــەو پێوەندیی ــە. ل هەی

لەگــەڵ ئــەوە کــە دەبــێ لــە داهاتــوودا بکــرێ، بــەراورد ناکــرێ. 
هــەروەک ســەرنج  دەده ن لــە پێــڕەوی نێوخــۆی حیزبــی ئێمــەدا ماددەیــەک لەبــارەی کۆمیســیۆنی 
بازڕەســی زیــاد کــراوە. هەمــوو هاوڕێیانــی بەرپــرس دەزانــن کــە هاوتەریب لەگــەڵ بەرفراوان بوونی 
ڕێکخراوەکانــی حیزبــی، ســکااڵ و داواکاریــی ئەندامــان و الیەنگــران و تەنانــەت کەســانی ئاســایی و 
ڕێکخراوەکانــی حیزبیــش زیــاد دەکا. بۆ پێڕاگەیشــتن بە ســکااڵی ئەندامانــی حیزب لە ڕێکخراوەکانی 
لــه تێکۆشــانی ڕێکخــراوەکان و  لــە که ســه کان و هەروەهــا بەمەبەســتی پرســینه وه  حیزبــی و 
چاوه دێــری بە ســه ر داهــات و خەرجییه کانــی حیــزب، هەڵبژاردنــی کۆمیســیۆنی بازڕەســی لــەم 
کۆنگرەیــەدا بــه زه روور ده زانــرێ و هیواداریــن لــەدوای کۆنگــرە ئــەم کۆمیســیۆنە بــە هەمــوو 
بابه ته کانــی جێگــه ی کێشــەی تەشــکیالتی و ماڵــی و پرســه کانی پێوەندیــدار بــە ســزادانی ئەندامانــی 
ــه وه ی  ــه ر ئ ــگا. له ب ــزب ڕاب ــی حی ــه ســکااڵی خــودی ئەندامان ــه وان و ب ــی ســکااڵ ل ــه حاڵه ت ــزب ل حی
ئــه و کاره هەتــا ئێســتا لــە ئەســتۆی کۆمیتــەی ناوەنــدی بــووه، بــه کــرده وه دەرەتانــی پێڕاگەیشــتن 

بــە زۆر لــە ســکااڵکانمان نەبــووە. 
هەمــوو ئێــوە بەباشــی دەزانــن کــە حیزبــی ئێمــە بێجگــە لــە مافــی ئەندامەتــی و یارمەتیــی الیەنگرانی 
حیــزب ســەرچاوەیەکی دیکــەی داهاتــی نیــە. بــەاڵم ڕەنگــە نەزانــن کــە لــە هەلومەرجــی ئێســتادا بــۆ 
دابینکردنــی تێچــووی تێکۆشــانی حیــزب بەســەختی لــە تەنگانەدایــن. یەکێــک لــە خــووە نامه نتقــی و 
قبووڵنه کــراوه کان ئەوەیــە کــە هەمــوو ڕێکخراوەکانــی حیزبــی بــۆ دابین کردنــی تێچــووی کاره کانــی 
خۆیــان و پێشــمەرگەکان داوا لــە کۆمیتــەی ناوەنــدی دەکــه ن و ســەرنج ناده نــە ئــەوە کــە داهاتــی 
ماڵیــی کۆمیتــەی ناوەنــدی تەنیــا لــە ڕێــگای ڕێکخراوەکانــی حیزبیــەوە دابیــن دەبــێ. کۆمیتــەی 
ــەر  ــە ه ــه ن ک ــووڵ بک ــەم پره نســیپه قب ــێ ئ ــه کان شارســتانەکان  دەب ــدی و ڕێکخــراوە حیزبیی ناوەن
ڕێکخراوێــک دەبــێ له بــاری ماڵییــەوە خــۆی بژیه نــێ و تێچــووی پێشــمەرگەکان لــە ناوچــەی خۆیــدا 
دابیــن بــکا. جگــە لــەوەش، هــەر ڕێکخراوێــک دەبــێ ســەدا بیســتی داهاتــی خــۆی بــە ڕێکوپێکــی  
بەشــێوەی مانگانــە بداتــە به رپرســی گشــتیی ماڵــی. ڕێکخراوەکانــی حیزبــی ئێمــە لــە ســەرەتای 
تێکۆشــانی خۆیانــدا پێویســتیان بــە یارمەتیــی ماڵیــی کۆمیتــەی ناوەنــدی هەبــوو و لــەو ڕوانگەیــەوە 
یارمەتــی بــە زۆر لــە ڕێکخراوەکانــی حیــزب کــراوە.  بــەاڵم ئێســتا هەمــوو ڕێکخراوەکانــی حیــزب 
دەبــێ بەپێــی پره نســیپی ســەرەوە بجوڵێنــەوە. هــەم تێچووه کانــی خۆیــان دابیــن بکــه ن و هــەم 

بیســت لــه ســه دی داهاتــی خۆیــان بەشــێوەی ڕێکوپێــک بــده ن بــە کۆمیتــەی ناوەنــدی. 
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خوشک و برایانی خۆشەویست! 
هاوڕێیانی بەڕێز!

ــه وراز و  ــڕ ه ــی پ ــردوودا ڕێگایه ک ــه شــه ش ســاڵی ڕاب ــە ل ــی ئێم ــەروەک ســه رنج ده ده ن حیزب ه
نشــێوی بڕیــوه و زۆر شکســت و ســەرکەوتنی دیــوه، بــه اڵم هه رگیــز ئــااڵی خەباتــی دانەنــاوە. 
ئێســتا کــە نیشــتمانی ئێمــە بــە هەلومەرجێکــی هەســتیاردا تێدەپــەڕێ، بەرپرســایەتییه کی گــەورە 
کەوتۆتــە سەرشــانی حیزبــی ئێمــە کــە ڕێبەریــی بزوتنــەوەی دێموکراتیکــی خەڵکــی کوردســتان دەکا. 
گومانــی تێــدا نیــە کــە بــەو ئەزموونــەوە کــە حیزبــی ئێمــە لــە مــاوەی ســی و پێنــج ســاڵ مێــژووی 

خۆیــدا کــۆی کردۆتــەوە، بــە باشــترین شــێوە لــە عــۆدەی ئــەم بەرپرســایەتیە دێتــە ده ر. 
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی  کــە  بەرپرســیارێتییه یه  بــەو  هەســت کردن  بــە 
لەپێنــاو چارەســەری ئاشــیخوازانەی مەســەلەی کوردســتان لەســەر بنەمــای دابینکردنــی مافــە 
دیکــە  جارێکــی  ئێمــە  تێدەکۆشــێ.  خودموختــاری  بەشــێوەی  کــورد  گەلــی  نەتەوایەتییه کانــی 
ڕادەگەیەنیــن کــە شان بەشــانی هەمــوو تێکۆشــەرانی کوردســتان دیفــاع لــە دەســکەتەکانی شۆڕشــی 
ــە  ــە ڕێبەریــی ئیمــام خومەینــی و ل ــارەی خۆمــان ل ــن. ئێمــە پشــتیوانیی دووب ــران دەکەی ــی ئێ گەالن
ــەم پشــتیوانییە بەکــرده وە  ــان ڕادەگەیه نیــن و ئامادەیــن ئ سیاســەتی زیــددی ئیمپریالیســتی بەڕێزی

بده یــن. نیشــان 
ئێمــە ئامــادەی هــاوکاری لەگــەڵ تــەواوی هێــز و الیەنــە میللی-دێموکراتیــک و شۆڕشــگێرەکانین 
و ئیمانــی پتەومــان هه یــه کــه پێکهێنانــی بەرەیەکــی فــراوان لــە تــەواوی ئــەو هێزانــە باشــترین 
دەســته بەری پێشخســتنی ئینقالب و پاراســتنی دەســکەوتەکانییه تی. وەها بەره یەک دەتوانێ لەســەر 
بنەمــای ئامانجــە هاوبەشــه کانی خەباتــی هەمەالیەنــە بــەدژی ئیمپریالیــزم و لەســەرەوه ی هەمــووان 
ئیمپریالیزمــی ئەمریــکا و دیفــاع لــە ئازادییــە دێموکراتیکــه کان و دابین کردنــی مافــە نەتەوەیەتییه کانــی 
دابمــەزرێ.  دێ  و  شــار  زەحمەتکێشــانی  بەرژەوەندییه کانــی  پشــتگیریی  و  ژێردەســتە  گەالنــی 
حیزبــی ئێمــە بــاوەڕی لێبڕاوانــەی بــەوە هەیــە کــە وەهــا بەرەیــەک دەتوانــێ هەمــوو ڕیکخــراوە 
ــه کان  ــۆ ڕێکخــراوە مەزهه بیی ــرە ب ــەوە بگ ــزە چەپەکان ــە هێ دژه ئیمپریالیســتی و شۆڕشــگێرەکان ل
بگرێتــە خــۆی. ئێمــە بــە نــۆرەی خۆمــان ئامادەیــن لــە ێنــاو پێک هێنانــی وەهــا بەره یــەک دا هەنــگاوی 
بەکــرده وە هەڵێنینــه وه و هیواداریــن هێزەکانــی دیکــەش لــەو بــوارەدا جووڵــەی پێویســت لــە خۆیــان 
نیشــان بــده ن. ئێمــە پێمــان وایــە کۆکردنــەوەی هێــزە ئینقالبییــه کان و هاوکاریــی نێوانیــان بــەره ی 
دژه  ئیمپریالیســتی لــە واڵتــی ئێمــەدا بەهێــز دەکا و دەرەتانــی پاراســتن و فراوان کردنــەوەی ئازادییــە 
تاکەکەســی و گشــتییه کان پێک دێنــێ و مافــە نەتەوایه تییه کانــی گەالنــی ئێــران لــە چوارچێــوه ی 

ئێرانێکــی ئــازاددا دابیــن دەکا.
ئێمــە ئێســتا بــەرەو هەڵبژاردنــی مەجلیســی شــووڕا دەچیــن. حیزبــی ئێمــە بڕیــاری داوە کــە لــەم 
ــزب  ــی حی ــه واوی هۆگران ــی و ت ــی حیزب ــوو ڕێکخراوەکان ــن هەم ــێ. دڵنیای ــەدا بەشــدار ب هەڵبژاردن
مه یدانــی هەڵبــژاردن بــۆ خەباتێکــی بەربــاڵوی سیاســی بــه کار ده بــه ن. هیواداریــن حیزبــی ئێمــە لــە 

هەڵمەتــی هەڵبــژاردن دا ســەرکەوتنی بەرچــاو بەدەســت بێنــێ.
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ئیــزن بــده ن کۆتایــی بــە ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ناوەنــدی بێنــم. خەڵکــی کوردســتان و دۆســتانی زۆر 
لــە سەراســەری ئێــران بــە هۆگریــی زۆره وه چاویــان لــە کارەکانــی کۆنگــرەی ئێمــە بڕیــوە. چونکــە 
حیزبــی ئێمــە حیزبــی شۆڕشــگێری هەمــوو گەلــی کــورد و ئااڵهەڵگــری خەبــات بــۆ دێموکراســی لــە 
ئێــران و خودموختــاری لــە کوردســتانە و گومانــی تێدانیــە لــە داهاتــوودا خەباتــی خەڵکی کوردســتان 

بــەرەو ســەرکەوتنی نــوێ ڕێبــەڕی دەکا.
سەرکەوێ خەباتی گەالنی ئێران بەدژی ئیمپریالیزم و لەپێناو ئیستقالل و دێموکڕاسی!

ســاڵو لــە خه باتــی خەڵکــی کوردســتان بــۆ دابین کردنــی دێموکڕاســی بــۆ ئێــران و خودموختــاری 
بــۆ کوردســتان!

بژی حیزبی دێموکراتی کورستانی ئێران، ڕێکخه ر و ڕێبەڕی خەباتی خەڵکی کوردستان!
سەرکەوێ کۆنگرەی چوارەمی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێران!

***

بڕیارنامه ی کۆنگرەی ٤ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

ئێمــه  به شــدارانی كۆنگــره ی چواره مــی حیزبــی دێمۆكڕاتــی كوردســتانی ئێــران كــه  بــه  به شــداریی 
ــا ٥ی  ــدان ت ــه رواری ٣0 ڕێبه ن ــه  ب ــزب ل ــی حی ــه  ئه ندامــان و نوێنه ران ــه  چوارســه د كــه س ل ــر ل زیات
ــه   ــه  شــاری مه هابــاد به ڕێــوه  چــوو، وێــڕای دەربڕینــی خۆشــحاڵیمان ل ڕه شــه ممه ی ســاڵی 1٣٥٨ ل
هەلومەرجــی ئــازاد و دیمۆكڕاتیــك كــه  به رهه مــی مەنتیقیــی شۆڕشــی گــه وره ی گه النــی ئێرانــه ، 
جارێكــی دیكــه  په یمــان له گــه ڵ ئــه و شۆڕشــه  نــوێ ده كه ینــه وه  و بەڵێــن دەدەیــن بــۆ به ئه نجــام 
گه یاندنــی ئــه و شۆڕشــه  تــا ئــه و جێگایــه ی لــه  توانامانــدا بــێ، تێ بکۆشــین. ئێمــه  به باشــی لــه وه  
ئاگاداریــن كــه  شــۆڕش تــا گه یشــتن بــه  ســه ركه وتن و بەرهەمدانــەوە ڕێگه یه كــی دوورودرێــژی 

له بــه ره  و بــۆ نەهێشــتنی به ربه ســت و کۆســپەکانی بــه رده م ئــه و ڕێگایــه  ڕایده گه یه نیــن:

1- پشتیوانی له  كۆماری ئیسالمیی ئێران به  ڕێبه رایه تیی ئیمام خومه ینی ده كه ین.
2- بــه  هه مــوو هێــز و توانــای خۆمــان دژی ئیمپریالیزمــی جیهانــی و لــه  ســه ره وویانه وه  ئه مریــكای 

جیهانخــۆر خه بــات ده كه یــن.
٣- داوای ڕاشــكاومان لــه  ئه مریــكا ئەوەیــە شــای پێشــوو كــه  لــه  واڵتــی ئێمــەدا  جینایه تــی زۆری 

كــردووە، هه رچــی زووتــر ڕادەســتی ئێــران بكاتــه وه .
4- بــه  بــاوه ڕی ئێمــه  دابینكردنــی دیمۆكڕاســی، ده ســته به ری به رده وامیــی ژیانــی سیاســی و 

به هێزبوونــی شۆڕشــی ئێــران ده كا.
٥- داوا لــه  كاربه ده ســتانی كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران ده كه یــن به په لــه  پرســی مافــی نه ته وه كانــی 

ئێــران بــه  شــێوه ی ئینســانی و دادپه روه رانــه  چاره ســه ر بكــه ن.
٦- پرســی كوردســتان و دابینكردنــی داوای خودموختــاری ده بــێ بــه  ڕێــگای ئاشــتیانه  چاره ســه ر 

بێ.
٧- ئێمــه  پێكهاتنــی هه یئه تــی نوێنه رایه تیــی گه لــی كــورد بــه  یه كێــك لــه  ده ســكه وته كانی یه كیه تیــی 

نێــوان هێزه كانــی كوردســتان ده زانیــن و پشــتیوانیی لــێ ده كه یــن.
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٨- ئێمــه  خوازیاریــن بكه رانــی دروســتبوونی شــه ڕی نه خــوازراو و داســه پاو به ســه ر خه ڵكــی 
كوردســتان، دادگایــی بكرێــن و ســزا بدرێــن.

9- كوشــتنی به كۆمه ڵــی خه ڵكــی بێتــاوان و بێ دیفاعــی گونــدی قاڕنــێ  یه كێكــه  لــه  كاره ســاته  
ــه   ــه وه  داوا ل ــه  پێداگریی ــژووی هاوچه رخــی جیهــان و ناكــرێ فه رامــۆش بكــرێ. ب ــی مێ قێزه ونه كان
ــن. ــارە کێــن ســزا بدرێ ــه و كاره ســاته  کــە ئاشــكرا دی ــی ئ ــدار ده كه یــن بكه ران به رپرســانی په یوه ندی
ئێــران  شۆڕشــی  دژی  کۆنەپەرســتی  و  به كرێگیــراو  الیه نــه   خائینانه كانــی  پیالنــه   ئێمــه    -10

ده كه یــن. خه بــات  دژیــان  توانــاوه   هه مــوو  بــه   و  ده كه یــن  مه حكــووم 
11- داوا لــه  ده وڵه تــی كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران ده كه یــن ئه ڕتــه ش و كــۆی دامه زراوه كانــی 

ــه وه . ــاك بكات ــی پێشــوو پ ــه  ڕێژێم ــراو و به ســتراوه  ب واڵت لــه  كه ســانی بەکرێکی
12- پێویســته  كرێــكاران و زه حمه تكێشــانی شــار و گونده كانــی ئێــران به شــدار بــن لــه  دیاریكردنــی 
چاره نووســی خۆیــان، بــۆ ئــه وه ی ڕزگار بــن لــه  دۆخــی  ناله بــاری ئێســتایان و ژیانێكــی باشــتریان 

بــۆ ده ســته به ر بكــرێ.
كێشــه ی  بــه   بهێنــرێ  كۆتایــی  شۆڕشــگێڕییه كان  یاســا  جێبه جێ كردنــی  بــه   پێویســته    -1٣
بــه   پێویســت  یارمه تیــی  و  زه وی  بــێ  جووتیارانــی  به رژه وه ندیــی  لــه   زه وی  خاوه نداریه تیــی 

ئابوورییه كانیــان. كێشــه   چاره ســه ركردنی  بــۆ  بكــرێ  جووتیــاران 
ــه  ده وڵه تــی كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران ده كه یــن كه لێــن و كه موكووڕییه كانــی یاســای  14- داوا ل

بنه ڕه تــی بــه  زیادكردنــی ده قــی تەواوکــەر و لكێنــراو چاره ســه ر بــكا.
1٥- پێویســته  ده وڵــه ت بــۆ هه ڵبژاردنــی ئه نجومه نــی شــوڕای میللــی كه شــێكی ئــازاد و دیمۆكڕاتیك 

بڕه خســێنێ تــا گه النــی ئێــران بتوانــن نوێنه رانــی ڕاســته قینه ی خۆیــان بنێرنــه  ئه نجومــه ن.
کۆنگرەی چوارەمی حیزبی دێموکراتی کوردستان
***

پەیامەکانی کۆنگرەی چواری حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

پەیام بۆ حەزرەتی ئایەتوڵاڵ ئەلعوزما ئیمام خومەینی
لــه م کاتانــه دا کــه  لــه  هەلومەرجێکــی ئــازاد و لــه  ئارامــی و نه زمێکــی دڵخــوازدا کۆنگــره ی چواره مــی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــه  شــاری مهابــاد به ڕێــوه  ده چــێ، ئه ندامــان و نوێنه رانــی 
حیــزب هیــوادارن ناســازی و نه خۆشــیی ڕێبــه ری شۆڕشــی ئێــران به زوویــی چاره ســه ر بێــت 
و ئاواتەخــوازن جارێکــی دیکــه  به ڕێزیــان له نێــو خۆیــان و خوشــک و بــرا موســوڵمانه کانیاندا 

بیبیننــه وه  و لــه  ڕینوێنــی و ڕێبه ریــی شۆڕشــگێرانه یان که لــک وه رگــرن.
شۆڕشــی ئێــران کــه  ئاکامــی ڕێبه ریــی شــێلگیرانه ی به ڕێزیــان و لەخۆبوردوویــی   له بڕاننه هاتــووی 
هه مــوو نه ته وه کانــی ئێــران بــوو، بەرهەمــی زۆر گــه وره ی بــووە. ئــه م شۆڕشــه  لــه  چوارچێوه یه کــی 
ــژە بێبەشــەکان  ــن و توێ ــۆ هه مــوو چی ــر و به ره کــه ت ب ــێ و ده بــێ ســەرچاوەی خێ ــدا ده توان به رین
و هەمــوو بزووتنــەوە ئازادیخــوازه کان لــه  نێوخــۆ و ده ره وه ی ئێــران بــێ. یه کێــک لــه  نیشــانه کانی  
ــان، په یامــی مێژوویــی 2٦ی  ــه م شۆڕشــه و ڕێبه ریــی لێوەشــاوەی بەڕێزی پــڕ خێــر و بەرەکەتــی ئ
خه زه ڵــوه ر بــوو کــه کۆتایــی بــە شــه ڕی نه خــوازراوی کوردســتان هێنــا و تیشــکی هیــوای خســتە 
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داڵنــەوە. لــه م په یامــه  مێژوویییــه دا کــه  کۆنگــره ی چواره مــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
بایه خێکــی زۆری بــۆ داده نــێ، به ڕاشــکا وی ئامــاژە بــە بنەبڕکردنــی ســته مە سیاســی، ئابــووری، 
فه رهه نگــی و کۆمه اڵیه تییــەکان کــراوە.  دوای ده رچوونــی ئــه م په یامــه  وا وێده چــوو کــه  پرســی 
مافــە نەتەوایەتییەکانــی گەلــی کــورد چاره ســه ر ده بــێ، بــه اڵم به داخــه وه  خەمســاردیی کاربەدەســتانی 
لــە  کەمتەرخەمــی  هــۆکاری  بوونەتــە  ســەرۆکكۆماری  هه ڵبژاردنەکانــی  بابەتــی  و  پێوەندیــدار 

ــارەدا. جێبەجێ کردنــی ئــەم بڕی
ئێمــه  به شــدارانی ئــه م کۆنگــره  مێژووییــه  چاوەڕوانیــی ئەوەمــان لــه  حەزرەتــی ئیمــام هه یــه  
جارێکــی دیکــەش بڕیــار بــە به رپرســانی پیوه ندیــدار بــدا بــە شــێلگیرییەوە هــەوڵ بــۆ چارەســەری 

ــدەن. پرســی کوردســتان ب
 چاره ســه ری ئــه م پرســە بــه  دڵنیاییــەوە دەبێتــە یه کێــک لــه  گه وره تریــن ده ســکه وته کانی شۆڕشــی 
ــی شۆڕشــی ئێــڕان  ــکا و دوژمنان ــی ئه مری ــی ئێمــه  بــۆ خه بــات دژی ئیمپریالیزم ئێــڕان و ڕیزه کان

پته وتــر ده کا.   
لــه  کۆنگــره ی چواره مــی حیزبــی ئێمــه دا، ڕێبه ریــی به ڕێزیــان بــە گه وره تریــن هۆکاری ســه رکه وتنی 
شــۆڕش دانــدراوە. لــه م کۆنگــره  گه وره یــه دا کــه  نوێنه رانــی زۆربــه ی دانیشــتووانی کوردســتان 
به شــدارن، گه اڵڵه یــه ک په ســند کــراوه  کــه  پــێ لەســەر به رده وامــی شۆڕشــی ئێــران دادەگــرێ. 
ــه   ــه دا  ب ــه وه ی کــورد ل ــڕوای ئێمــه  نه ت ــه  ب ــران کــە ب ــی ئێ ــه  شۆڕشــی مه زن پشــتیوانیی بێ وچــان ل
مافــی خودموختاریــی خــۆی ده گا، وه کــوو ئه رکــی ســه ره کی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 

لەبەرچــاو گیــراوە.
نوێنه رانــی حیزبــی ئێمــه  جارێکــی  دیکــه  ئــەم دڵنیاییــە بــه  حەزرەتــی ئیمــام و هه مــوو نه ته وه کانــی 
ئێــران ده ده ن کــە تــا دواییــن هه ناســه  لــه  پێنــاو یەکیەتیــی  واڵتــی کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران و لــە 

خه بــات دژی ئیمپریالیــزم و دوژمنانــی کۆمــاری ئیســالمی ئێــران بــەردەوام دەبــن.
سه رکه وێ خه باتی دژی ئیمپریالیستی گه النی ئێران!

پایەدار بێ یەکیەتیی نه ته وه کانی ئێران له  چوارجێوه ی مافی وەک یەکدا!
***

په یام بۆ دوکتور ئه بولحه سه ن به نی سه در،
سه رۆک کۆماری واڵتی ئیسالمیی ئێران

هــاوکات له گــه ڵ ده ســتپێکی دەســەاڵتی یه که میــن ســه رۆک کۆماریی ئێــران، چواره میــن کۆنگــره ی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــه  شــاری مهابــاد به ڕێــوه  چــوو. لــه م کۆنگره یــه دا  بــه  
به ره که تــی شۆڕشــی ئێــران و خۆبوردوویــی و گیانبازیــی گەالنــی ئێــران لــه  هەلومەرجێکــی ئــازاد 
و دێموکراتیکــدا کارەکانــی خــۆی بەڕێــوە بــرد. نوێنــه ری ده یــان هــه زار کــه س لــه  ئه ندامانــی حیزبــی 
ــر و  ــی بی ــار و دەربڕین ــه  وت ــه دا ل ــه زن و مێژوویی ــره  م ــه م کۆنگ ــران ل ــی کوردســتانی ئێ دێموکرات
بۆچوونەکانــی خۆیانــدا باســیان لــه  گه وره یــی شۆڕشــی ئێــران  کــرد. یــادی شــه هیدانیان بــه رز 
ڕاگــرت و له گــه ڵ شۆڕشــی پڕشــکۆ په یمانیــان نــوێ کــرده وه . لــه م کۆنگره یــه دا به رنامــه  و پێڕه وێــک 
ــی  ــه ری یئیمــام خومه ین ــه  ڕێب ــران ب ــی شۆڕشــی ئیســالمیی ئێ ــە گه وره ی په ســه ند کــراوە کــە دان ب
دەنــێ هــه ر ئه ندامێکــی حیــزب پێبه نــد بــه  پاراســتنی ئــه م شۆڕشــه  و تەواوەتــی و ســه ربه خۆیی و 

دەســەاڵتی واڵتــی ئازیزمــان کــراوه .
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بــه  کــۆی ده نــگ بــه و ئاکامــه  گه یشــتین کــه  شۆڕشــی ئێــران ئه وه نــده  مــه زن و بەربــاڵوە کــه  
ــران چاره ســه ر  ــی ئێ ــی نه ته وه کان ــووری و کۆمه اڵیه تییه کان ــێ هه مــوو کێشــه  سیاســی و ئاب دەتوان
ــه   ــه وی ل ــه ی په هل بــکا و ئاســه واری نه گبه تیــی نیوســه ده  حکوومه تــی دیکتاتۆریــی زاڵمانــه ی بنه ماڵ
ژیانــی خه لکــی ئێــران بســڕێته وه . به وهۆیــه وه  بڕیارمــان دا ئــه وه ی لــه  توانامانــدا بــێ بــۆ پاراســتن و 
درێــژه ی ئــه م شۆڕشــه  لــه  داهاتووشــدا تێ بکۆشــین و لەگــەڵ ئــەو کاربەدەســتانە بیــن کــه باوەڕیــان  
ــی  ــه کان و خه بات ــه  چاره ســه ری کێشــه  نێوخۆیی ــه  و بەپەرۆشــەوە ل ــی شــۆڕش هه ی ــه  بەردەوامی ب

ــن.  ــان بی دژی ئیمپریالیســتیدا یارمه تیده ری
هه مــوو  چارەســەری  شــۆڕش  ڕێــگای  دروســتی  بەردەوامیــی  هه یــه   بــه وه   باوه ڕمــان  ئێمــه  
کێشــه کان و لــه  ســه ر وو ی ئــه وان پرســە نه ته وایەتییەکانــە. هــه ر بۆیــه  جاریکــی دی هاودەنــگ 
و پێکــەوە لەبەیکمــان بــۆ په یامــە مێژووییەکــەی 2٦ی خه زه ڵــوه ری ئیمــام خومه ینــی گــوت و 

ڕاگه یانــد.  شــۆڕش  ده ســکه وته کانی  پاراســتنی  لەپێنــاو  گیانبــازی  بــۆ  خۆمــان  ئاماده یــی 
  ئێمــه  ده زانیــن کــه  خه بــات دژی مۆرەکانــی ئیمپریالیزمــی جیهانــی و لــە ســه رووی هەمووانــەوە 
ئامریــکا، پێویســتیی یەکیەتــی و هاوفیکریــی بــۆ هه مــوو ئێمــە پێــک هێنــاوه . ئێمــه  ده زانیــن هــه ر 
ــزم و  ــه  ئیمپریالی ــەوە ب ــی بووژان ــه  نێوخــۆی واڵت دەرەتان ــه وه  ل ــی و ڕووبه ڕووبوون جــۆر ناکۆک
به ڕێوه به رانــی ڕێژیمــی ڕووخــاوی پێشــوو بــۆ جێبه جێکردنــی پیالنــه  شــوومه کانیان لــه  نێوخــۆ 
بــه  هه مــوو توانامانــەوە   لێبڕاوانــە بڕیارمــان داوە  بــه و هۆیــه وه   و ده ره وه ی واڵت ده دا. هــه ر 
الیەنگــری چارەســەری ئاشــتییانەی پرســی کوردســتان بیــن و ڕێگــە بــە تێکــدەران بــه  به ڕێوه بــه ران 
و شه ڕهه ڵگرســێنه رانی نێوخــۆ و ده ره وه ی واڵت ئیزنــی تێکــدان و بزاوتــن نه ده یــن. لــه  به رامبــه ردا 
ــه ش و ســوپای  ــی ئه رت ــه  ریزه کان ــه  ل ــارازی ک ــه  که ســانی ن ــن ل ــه  ســه رۆکی حکوومــه ت داواکاری ل
ــه   ــۆزی ل ــی ئال ــان کــردووه ، ده رفه تــی تێکــدان و دووپاتکردن پاســداران و ئۆرگانه کانــی دیکــه  دزه ی

ــه دا.  ــچ به شــێکی دیکــه ی واڵت ن کوردســتان و هی
ئیــداره ی  لــه   نه تــه وه کان  خۆدموختــاری  له ســه ر  کۆمــار  ســه رۆک  به ڕێــز  کردنــی  جه خــت 
ــۆ  ــه  گشــتییه کان ب ــه  ڕاگه یاندن ــن ل ــک وه رگرت ــی که ل ــن و ماف ــازادی ده ربڕی ــاری نێوخــۆ و ئ کاروب
ــگای  ــه  ڕێ ــک ل ــده ری خه ڵ ــارده ر و یارمه تی ــی بڕی ــه وه ی ناوه نده کان ــر و ڕا و که م کردن ــی بی ده ربڕین
ســازکردن و بووژانــه وه ی ئابــووری بــێ ســه ره  و بــه ره ی واڵت، مزگێنــی به ڕێوه بــه ری مه مله کــه ت 
ــۆ  ــن ب ــده وه  ده روانی ــه  ئۆمێ ــه  ب ــه  ئێم ــه  ده دات. هــه ر بۆی ــه  ئێم ــوو ب ــاگا و لێهات ــه  به رپرســانێکی ئ ب

داهاتــوو و ئۆمێدمــان هه یــه  ئــه م پێش بینییــه  به زووتریــن کات ببێتــه  دی. 
به رده وام بێت شۆڕشی یه کیه تی و یه کگرتووی هه موو نه ته وه کانی ئێران.

***
په یام بۆ گەالنی ئێران

کۆنگــره ی چواره مــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ســاڵوی به تینــی پێشــکێش بــە 
گەالنــی ئێــران دەکا. دووســاڵ پێــش ئێســتا گەالنــی ئێــران و حیزبــه  نەتەوەیــی و پێشــکه وتووه کانی 
واڵته که مــان یەکگرتووانــە لــەدژی ڕێژیمــی دیکتاتۆریــی په هلــه وی ڕاپەڕیــن و بــه  فیــداکاری و 
ــه   ــان ب ــی هێن ــه و ڕێژیمــه  نگریســە و کۆتای ــا تێکشــکاندنی ئ ــان هەت ــی خۆی ــەواو خه بات ــی ت گیانبازی

ــدا. ــژه پێ ــه زار و پێنســه د ســاڵه ی پاشــایه تی درێ ــی دووه ڕێژیم
ئازایه تــی و بوێــری گەالنــی ئێــران کــه  بــه  ده ســتی بەتــاڵ لــەدژی بــه  یه کێــک لــه  پۆشــته ترین 
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ــه زاران شــه هیدیان داوه  و  ــه دا ه ــه م ڕێگه ی ــەوان ل ــن. ئ ــزم ڕاپەڕی ــه  ئیمپریالی ــی ســه ر ب ده وڵه ته کان
ســه دان هــه زار کــەس برینــدار بــوون و ئەمــەش ڕێــز و حورمه تــی هه مــوو جیهانیانــی بــۆالی خــۆی 
ڕاکێشــا و بــوو بــۆ دەرســێک بــۆ هه مــوو نه ته وه کانــی بندەســتە کــه  لــه  ژێــر جــه وری ده وڵه ته کانــی 
دژیگەلــی  ده ناڵــن. شۆڕشــی ئێــران بــه  ڕێبه ریــی ئیمــام خومه ینــی بــۆ جارێکــی دیکــه ئــه و  ڕاســتییەی 
ده رخســت کــه  ئه گــه ر میلله تێــک یه کگرتووانــە و یه کده نــگ بــۆ وه دیهێنانــی ئامانجه کانــی خــۆی 

هه ســتێته ســەرپێ، هیــچ هێزێــک لــه  دونیــادا ناتوانــێ پێشــی پێ بگــرێ یــان تێکــی بشــکێنێ. 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ســەبارەت بــە ســه رکه وتنی گەالنــی ئێــران بــه  ســه ر ڕێژیمــی 
به رامبــه ری هه مــوو شــه هیدان و  لــه   و  دەکا  نه ته وانــه   ئــه م  لــە  هه مــوو  پیرۆزبایــی  په هلــه وی 
کــردوه   بــه  شۆڕشــیان  پێشــکێش   واڵته که مــان  خه ڵکــی  کۆمه اڵنــی  کــه   شــۆڕش  که م ئه ندامانــی 

ســه ری کڕنــووش دادەنەوێنــێ. 
ــۆ  ــان ب ــووی خۆی ــی داهات ــه  خه بات ــران ل ــی ئێ ــە کــه  گەالن ــەوەی هەی ــی ئ ــی ئێمــه  چاوەڕوانی حیزب
بنە بڕکردنــی نفــووزی ئیمپریالیســم و لــه  ســه ر وو ی هەموویــان ئیمپریالیزمــی ئه مریــکا، وه کــوو 
ڕابــردوو یه کگرتوویــی هێزه کانــی خۆیــان بپارێــزن و یه کــدڵ و یه کده نــگ لــه  پێنــاو بەرینکردنــەوەی 

شۆڕشــی مه زنــی ئێرانــدا تێ بکۆشــن.
ــه  ســه رده می دیکتاتۆریــی  ــه  نیشــتمانی ئێمــه دا زۆر نەتــەوەی بندەســت دەژیــن کــه  ل ئاشــکرایە  ل
پاشــایه تیدا لــه  هه رجــۆره  مافێکــی نه ته وایەتــی بێبــه ش بــوون. حیزبــی ئێمــه  هیــوادارە شۆڕشــی 
ئێــران کــه  ده ســکه وتی خوێــن و فرمێســک، گیانبــازی و لەخۆبوردووییــی هه مــوو گەالنــی ئێمه یــه،  
ڕێــز لــه  مافــی نەتەوایەتیــی ئــه م گەالنــە بگــرێ و بــه  ده ســته به رکردنیان، یه کگرتوویــی نێــوان 

نه ته وه کانــی ئێــران دابیــن بــکا.
هێرشــی  بــە  ســەبارەت  کــورد    نه تــه وه ی  له گــه ڵ  ئێــران  گەالنــی  هه مــوو  هاوخه مــی  ئێمــه  
هاوینــی ڕابــردووی بەدخــوازان بۆســەر کوردســتان بــه رز ده نرخێنیــن و سپاســی خۆمــان بــه م 
شــێوه  ده رده بڕیــن. ئاواته خوازیــن هاوســۆزی و پێوه نــدی له پســاننه هاتووی گەالنــی ئێــران تاســه ر 

بمێنێتــه وه  و نه ته وه کانــی بــرای ئێمــه  لــه  هه مــوو دۆخێکــدا یــار و خه مخــۆری یه کتــر بــن.
سه رکه وێ خه باتی هاوبه شی گەالنی ئێران دژ به  ئیمپریالیزم!

به هێزبێ شۆڕشی مه زنی ئێران!
***

په یام بۆ نه ته وه ی کورد له  کوردستانی ئێران 
هاونیشتمانانی ئازیز!

کۆنگــره ی چواره مــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــه  گه رمــی ڕێــز و ســاڵوی خــۆی 
ــه   ــه  حیزب ــوه  ل ــە پشــتیوانیی بێدرێغــی ئێ ــوه خه ڵکــی کوردســتان ده کا و ســەبارەت ب ئاراســته ی ئێ
خۆشه ویســته که تان، ســپاس و ڕێــزی بێ کۆتایــی خۆیتــان پێشــکێش دەکا. کۆنگــره ی چواره مــی 
حیــزب بــه  لێکدانــه وه ی  دۆخــی نوێــی نیشــتمانه که مان بــۆ جارێکــی دیکــه  ئامانجــه  نەتەوایەتــی، 
گونجانــدوە.  خۆیــدا  به رنامــه ی  لــه   کــوردی  گەلــی  فه رهه نگییه کانــی  و  سیاســی  کۆمه اڵیه تــی، 
بــێ،  حیــزب  ئه ندامانــی  له ئه ســتۆی  ته نیــا  کــه   نییــه   پرســێک  ئامانجانــه   ئــه م  ده ســته به رکردنی 
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به ڵکــوو ئه مــه  ئه رکێکــی گه وره یــه  کــه  دەکەوێتــە ســه ر شــانی یه ک به یه کــی ڕۆڵــه  دڵســۆزه کانی 
ــی کــورد. گەل

لــه  مێــژووی ٣4 )ســی وچوار( ســاڵه ی خه باتــی حیزبــی ئێمــه دا کۆمه اڵنــی خه ڵکــی کوردســتان 
هه رکاتێکــدا  لــه   و  وه رگرتــوه   ئــا وه اڵوه  باوه شــی  بــه   ئێمه یــان  حیزبــی  خه باتکارانــی  هــه رده م 
پشــتیوان و پاڵپشــتیان بــوون. پشــتیوانیی بێوێنــه ی گەلــی کــورد لــه  بزووتنــه وه ی چه کــداری هاوینــی 
ــه  پاراســتنی مەوجودییــەت و مافــی نەتەوایەتیــی  ڕابردوویــی حیزبــی ئێمــه  کــه  ئامانجێکــی جگــه  ل
گەلــی کــورد نه بــوو، جارێکــی تــر به ڕوونــی ده ریخســت کــه  خه باتــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان 

ــا بــێ. ــه  یارمه تــی و پشــتیوانیی گەلەکــەی دڵنی بــه رده وام ده توانــێ ل

کۆمه اڵنی شۆڕشگێڕی نه ته وه ی کورد!
و  ئێــران  بــۆ  دێموکراســی  دابینکردنــی  له پێنــاو  ئێــوه  و حیزبــه  خۆشه ویســته که تان  خه باتــی 
گه وره شــی  ده ســکه وتی  و  بڕیــوە  هەڵەمووتــی  ڕێگایه کــی زۆر  بــۆ کوردســتان  خودموختــاری 
ــه ر هێرشــی  ــه  به رامب ــان ل ــه ی ئه مســاڵی گەلەکەم ــی دلێران ــه ت خۆڕاگری ــاوه.  به تایب وه ده ســت هێن
دوژمنانــی شۆڕشــی ئێــران، ڕێــزی هه مــوو نه ته وه کانــی دونیــای بــۆ الی خــۆی ڕاکێشــاوە. بــەاڵم 
نابــێ له بیرمــان بچــێ کــه  هێشــتا دروشــمی بنه ڕه تــی حیزبــی ئێمــه  وەدی نەهاتــوە و لــه  ئێســتادا بــۆ 

ــه  پێشــه . ــان ل ــی دوورودرێژم ــاری ڕێگایه ک ــه  دێموکراســی و خودموخت گەیشــتن ب
ــی  ــات و لەخۆبوردووی ــی خه ب ــدا په یمان ــه  حالێک ــی ئێمــه  ل به شــدارانی کۆنگــره ی چواره مــی حیزب
ــه  داهاتــوودا بــه رده وام  له گــه ڵ ئێــوه  نــوێ ده که نــه وه ، دڵنیــان پشــتیوانیی کۆمه اڵنــی گەلــی کــورد ل

هه وێنــی دڵگه رمــی و هیــوای شۆڕشــگێڕانی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ده بــێ.
ئه رکــی ئێمــه  لــه  قۆناغــی داهاتــووی خه بــات، ئه مــه  ده بــێ کــه  هه مــوو پێکــه وه  بــۆ به ره وپێشــچوونی 
تێبکۆشــین و  ئیمپریالیــزم و کۆنه په ره ســتی  بــه   ئێــران دژ  نه ته وه کانــی  خه باتــی سه رانســه ری 
ــه ره  ــورد پ ــه وه ی ک ــزب و نه ت ــی حی ــگای ده ســته به ری ئامانجه کان ــه  ڕێ ــان ل ــی خۆم ــی بێوچان هه وڵ

 پێبده یــن.
و  نەتەوایەتــی  ڕزگاریــی  لەپێنــاو  کــورد  خەڵکــی  کۆمه اڵنــی  لەمێژینــەی  خه  باتــی  بــۆ  ســاڵو 

کۆمه اڵیەتــی!
به هێــز بــێ پێوه نــدی نێــوان تێکۆشــەرانی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان له گــه ڵ نه تــه وه ی کــورد 

لــه   کوردســتانی ئێــران!
***

په یام بۆ حیزب و ڕیکخراوه  میللی و دێموکراتیکه کان له  سه رانسه ری ئێران
کۆنگــره ی چواره مــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــه  ڕۆژه کانــی ســیهه می مانگــی 
لــه  هه رجــۆره  که شــی  لــه  شــاری مهابــاد و دوور  ڕێبه نــدان هەتــا پێنجه مــی مانگــی ڕه شــه مه  
زه بروزه نــگ کــه  ســااڵنێکی دوورودرێــژ  ســێبه ری شــوومی بــه  ســه ر واڵتــی ئازیزمــان ئێرانــدا 

داگرتبــوو، به ڕێــوه  چــوو.
به ڕێوه بردنــی کۆنگره یه کــی وه هــا  گــەورە و بەشــکۆ لــه  دۆخێکــی بــه و شــێوه یه دا،  قه رزبــاری 
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لەخۆبوردوویــی و گیانبازیــی نه تــه وه  قاره مانه کانــی ئێــران و ســه رکه وتنی شۆڕشــی پڕشــکۆی 
نه ته وه که مــان بــه  ڕێبه ریــی ئیمــام خۆمه ینــی و هه روه هــا گیانبــازی و لەخۆبوردوویــی پێشــمه رگه  
ــه  خه ڵکــی تێکۆشــه ری  ــان هــه زار کــه س ل ــی ده ی ــه  خوێن ــی کوردســتانە. شۆڕشــی ئێمــه ب دلێره کان
ئێــران چــۆک بــە گه وره تریــن هێــزی نیزامیــی ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســت دابــدا و نیزامــی زاڵمــی 

پاشــایه تی، ئــەو مه ڵبه نــدەی ئیمپریالیزمــی خوێنخــۆری ئه مریــکا لــه  ناوچــه  له نێــو بــه رێ. 
ئاشــکرایە  کــه  لــه  ســه ره تاییترین ڕۆژه کانــی دامه زراندنــی ده وڵه تــی کۆمــاری ئیســالمی لــه  ئێــران، 
دەســت و پێوەندییەکانــی ئیمپریالیــزم بــه  یارمه تیــی پاشــماوه کانی ڕێژیمــی دزێــوی پاشــایه تی، 
ســاواکییه کان و کۆنه په ره ســته کانی نێوخــۆ بــه  به کارهێنانــی هه رجــۆره  پیالنێــک هــه ر ڕۆژ لــه  
ســووچێکی واڵته که مــان ئاڵۆزییــان ســاز کــردوه،   تاکــوو هه لێــک بــۆ دابه زانــدن و به ڕێوه بردنــی 
کوردســتانی  لــه   کــورد  نه تــه وه ی  نێــوەدا  لــه م  بدۆزنــه وه .  شــه یتانییه کانیان  و  شــووم  پیالنــه  
ئێــران تووشــی خه ســارێکی زۆر بــووه ؛ ڕووداوەکانــی ســنه  و نه غــه ده و هه روه هــا  کاره ســاته  
دڵته زێنه کانــی شــوێنه کانی دیکــه ی کوردســتان، زه نگێکــی مه ترســیدار بــوو بــۆ تێکشــکانی شۆڕشــی 
ئێــران کــه  لێــدرا و پاشــان بــوو بــه  شــه ڕێکی نه خــوازراو و ســه پێندراو بەســەر خه ڵکــی کوردســتاندا 
ــه ی دانیشــتووانی  ــی بێبه زه ییان ــە قه اڵچــۆ کردن ــەوە ک ــێ کەوت ــدی کارەســاتباری ل ــه  زۆر ڕە هەن ک

گونــدی قاڕنــا نموونــه ی دیــاری ئــه و دۆخەیــە.
حیزبــی ئێمــه  لــه  هه مــووی ئــه م پێشــهاتانەدا بــه  وشــیاریی تــەواو ئــه م پیالنه  شــوومانەی لەقاو دەدا 
و بــه  ناردنــی نامــه ی ســه رئاوه اڵ و تێلێگــراف و ناردنــی شــاندی نوێنــه ران، ڕاســتیی ڕووداوەکانــی 
دەگەیانــدە ڕێبــه ری شــۆڕش و به رپرســانی پێوه ندیــدار. بــه اڵم به داخــه وه ، هه وڵــی حیزبــی ئێمــه  و 
هێــزه شۆڕشــگێڕە کانی دیکــه  لــه  به رامبــه ر پیالنه کانــی دژە شــۆڕش کاتییــش بووبــێ ســه رنه که وت. 
ــه ک  و  ــه  الی ــه  شــێلگیرانه که ی حیزبه که مــان ل ــه وه  و هه وڵ ــاره  ئاگادارکردن ــه  ئاکامــی دووب پاشــان ل
هه وڵــی هەمەالیەنــەی حیــزب و ڕێکخــراوه  میللــی و پێشــکه وتووه کانی ئێــران لــه  الیه کــی دیکــه ، 
ــات.   ــک ه ــه  شــه ڕی براکــوژی پێ ــان ب ــی هێن ــۆ کۆتای دوای ماوه یه کــی کــورت به ســتێنی گونجــاو ب
ــی کوردســتان  ــی دێموکرات ــی، حیزب ــوه ری ئیمــام خومه ین ــه  دوای په یامــی مێژوویــی 2٦ی خه زه ڵ ب
ئاگربه ســتی ڕاگه یانــد هه رچه نــد مه رجه کانــی لــه  الیــه ن هێــزه  ده وڵه تییــه کان و ســپای پاســدارانەوە 
ــی خــۆی  ــه  هه ســتی به رپرســایه تی هێزه کان ــه  پشتبه ســتن ب ــی ئێمــه  ب ــه اڵم حیزب جێبه جــێ نەکــرا، ب
لــه  ڕچاوکــردن و جێبه جــێ کــردن و پاراســتنی ئارامیــی ناوچــه  لــه  هیــچ تێکۆشــانێک درێخــی 

نه کــردوه .  
ئێمــه  دڵنیایــن کــه  بــه  پچڕاندنــی ســەرجەم نفــووزی سیاســی، ئابــووری، کومه اڵیه تــی، فه رهه نگــی 
و نیزامیــی ئیمپریالیــزم ده کــرێ بــه  پته وکردنــی دێموکراســی لــه  ئێــران و چاره ســه ری پرســی میللــی 
ــی  ــه  بنه ڕه تییه کان ــه  پای ــک ل ــە یه کێ ــه  کوردســتان ب ــی ل ــا چاره ســه ری پرســی میلل ــن. هه روه ه بگه ی
بــه   لــه  خه باتــی دژ  لــه  ئێــران و یه کگرتوویــی هیــزه  شۆڕشــگێڕە ڕاســتەقینەکان  دێموکراســی 

ئیمپریالیســتی نه ته وه که مــان ده زانیــن. 
ــران دۆســتانه ترین ســاڵوه کانی خــۆی  ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات ــره ی چواره مــی حیزب کۆنگ
پێشــکه ش بــه  هه مــوو هێــزه  میللــی و پێشــکه وتووه کان لــه  سه رانســه ری ئێــران دەکا کــه  لــه  مــاوه ی 
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چه نــد مانگــی ڕابــردوودا هــاوڕێ و یارمه تیــده ری حیــزب و نه ته وه که مــان بــوون و لــه م دۆخــه  
ــزم و کۆنه په رســتان، ســاواکی و  ــه ن ئیمپریالی ــه  الی ــران ل ــه  شۆڕشــی ئێ ــه دا ک هه ســتیاره  مێژوویی
پاشــماوه کانی ڕێژیمــی بێــزراوی پاشــایه تی و ده وڵه تــه  دژه  نه ته وه ییه کانــی ناوچــه  که تووه تــه  بــه ر 
هه ڕه شــه ، لــه  هه مــوو ئــه و حیــزب و ڕێکخراوانــه  داوا ده کا بــۆ به شــداری لــه  بەرەیەکــی به ربــاڵوی 
دێموکراتیــک و دژه  ئیمپریالیســتی، ڕیزه کانــی خۆیــان لــه  به رامبــه ر پیالنه کانــی دژبــه  شــۆڕش، 
پته وتــر و تۆکمه تــر بکــه ن، بەرەیــەک کــه  بتوانــێ هێــزه  شۆڕشــگێڕە راســتەقینەکان لــه  چوارچێــوه ی 
ئابــووری، کۆمه اڵیه تــی،  نفــووزی سیاســی،  پچڕاندنــی ســەرجەم  بــۆ  دیاریکــراو  به رنامه یه کــی 
ــران و چاره ســه ری پرســی  ــه  ئێ ــی دێموکراســی ل ــن کردن ــزم، دابی ــی ئیمپریالی ــی و نیزامی فه رهه نگ
میللیــی نه تــه وه  بندەســتەکان و دابینکردنــی ئاســوودەیی و ژیانــی شــیاو بــۆ زه حمه تکێشــان لــه  

ــکات.  ــوو ب ــدا یه کگرت سه رانســه ری ئێران
ــه م  ــن و ل ــه م به ســتێنەدا ڕاده گه یه نی ــی شــێلگیرانە ل ــۆ هاوکاری ــان ب ــه واوی خۆم ــی ت ــه  ئامادی ئێم
ڕێگایــه  لــه  هیــچ تێکۆشــانێک درێخــی ناکه یــن. ئێمــه ئــەو چاوەڕوانییەمــان  له  حیــزب و ڕێکخراوه کانی 
میللــی و دێموکراتیــک هه یــه  کــه  بــه  هه ڵگرتنــی هه نــگاوی  شــێلگیرانه  ئــه و کۆســپ و کێشــه گه له  کــه  

تــا ئێســتا له ســەر ئــەم ڕێگایــه  بــوون هەڵبگــرن ئــەو ئامانجــە وەدی بێنــن.

سه رکه وی شۆڕشی پڕشکۆی نه ته وه کانی ئێران!
پته وتــر بــێ ڕیــزی هێزه کانــی ڕاســتینی شــۆڕش لــه  گۆڕه پانێکــی به ربــاڵوی دێموکراتیــک و دژه  

ئیمپریالیزمدا.
***

په یام بۆ ئه ندامانی حیزب
هاوڕێیانی به ڕێز، ئه ندامان و کادره  تێکۆشه ره کان!

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران  دوای ســی و چوارســاڵ خه باتــی پــڕ لــه  گیروگرفــت 
بــه  شــێوه ی نیوه ئاشــکرا و له ســه ر  و هه ورازونشــێو توانیویەتــی کۆنگــره ی چواره مــی خــۆی 
کــه  کۆنگــره ی  به خته وه رییــه وه  ڕادەگەیەنیــن  به وپــه ڕی  به ڕێــوه  بــه رێ.  بنه مایه کــی ئوســوولی 
ــی  ــاوه  و لێکدانه وه یه ک ــی خــۆی به جــێ هێن ــه واو ئه رکه کان ــه  ســه رکه وتوویی ت ــزب ب ــی حی چواره م
وردی له ســه ر دۆخــی ئێــران و جیهــان لــه م کاتــه دا کــردوه ، ڕێبــازی سیاســی، تاکتیــک و ســتراتیژی 
ــڕۆی  ــه ڵ پێداویســتییه کانی ئه م ــی به وجــۆره   له گ ــڕه وی نێوخــۆی حیزب ــردوه ، پێ ــاری ک ــی دی حیزب
کۆمه ڵگــەی ئێمــه  هاوئاهه نگــی بێــت ده ســکاری کــردوه  و هه روه هــا ئه ندامانــی نوێــی کومیتــه ی 

ناوه نــدی و کۆمیســیۆنی بازڕەســیی هه ڵبــژاردوه .
نوێنه رانــی ئێــوه  لــه  کۆنگــره ی چواره مــدا کــە ده گه ڕێنــه وه  التــان، هه ڵگــری ڕێــز و ســاڵوی 
به رفراوانــی هه مــوو به شــدارانی کۆنگــره  بــۆ ئێــوه ن و بڕیــار و سیاســه تەکانی حیــزب بــه  ئاگاداریــی 

ئێــوه  ده گه یه نــن.
ــه  بارودۆخێکــدا به ڕێوه چــوو کــه   ــران ل کۆنگــره ی چواره مــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێ
گەالنــی ئێــران ڕێژیمــی 2٥00 ســاڵه ی دیکتاتۆریــی پاشــایه تییان بــۆ هه تاهه تایــە بــه  زبڵدانــی مێــژوو 
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ســپارد؛ حیزبــی ئێمــه  دوای چه نــد مانــگ خه باتــی ئاشــکرا لــه  ئه زموونــی ئه ســته می به رگــری 
ــه ده ر و ئێســتا  ــه  ســەربەرزی هات ــی کــورد ب ــاڵ و نامووســی گەل ــان و م ــەت و گی ــه  مەوجوودیی ل
قۆناغێکــی نوێــی لــه  خه باتــی نیوه ئاشــکرا و نیوه شــاراوه ی ده ســت پێکــردوه . لــه م قۆناغــه  نوێیــه دا 
حیزبــی ئێمــه  ئه رکــی قورســی له ســه ر شــانه  کــه  ڕاپۆرتــی کومیتــه ی ناوه نــدی په ســندی کونگــره ی 

چواره مــدا شــی کراوه تــه وه .
بەڕێوه بردنــی ئــه م ئه رکانــه  و چه ســپاندنی ڕێبــازی سیاســی و ده ســته به رکردنی ئامانجه کانــی 
حیــزب ئه رکــی یــه ک کــه س و دووکــه س یــان یــه ک گــرووپ و دوو گــرووپ نییــه ، ئه مــه  ئه رکێکــی 
ــه   ــێ ب ــه . ده ب ــزب دێموکرات ــی حی ــان و الیه نگران ــه ، ئه ندام ــه  ســه ر شــانی هه مــوو ئێم ــه  ل قورســه  ک
لەخۆبوردوویــی تــه واو، قۆڵــی بــۆ هه ڵماڵیــن، و بــه و شــێوه  کــه  گونجــاو و شــیاوه  سیاســه ت و 
به رنامــه ی حیــزب به رینــه  نێــو کۆمه اڵنــی خه ڵــک، ده بــێ لــه  نزیکــه وه  سیاســه تی حیــزب بــۆ خه ڵکــی 
ــه  به رنامــه ی سیاســی  ــه  شــێوازێک کــه  به رنامــه ی حیزبه که مــان ببێت ــه وه ، ب کوردســتان شــی بکه ین
هه مــوو کۆمه اڵنــی خه ڵــک و  چیــن وتوێــژه  پێشــکه وتووه کانی کۆمه ڵگــە و ئــه وان لــه  ده وری خــۆی 

کــۆ بکاتــه وه . 
ساڵو له  خه باتی ڕه وای ئێوه  ئه ندامانی وه فاداری حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران!

ســه رکه وێ خه باتــی قاره مانانــه ی نه تــه وه ی کــورد لــه  ڕێــگای جێگیربوونــی دێموکراســی لــه  
ئێــران و خودموختــاری لــه  کوردســتان!

به رده وام بێ شۆڕشی سه رتاسه ری نه ته وه کانی ئێران دژ به  ئیمپریالیزم و کۆنه په ره ستی!
***

په یام بۆ پێشمه رگه کانی کوردستان
کۆنگــره ی چواره مــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ڕێــز و ســاڵو ده نێــرێ بــۆ هه مــوو 
پێشــمه رگه  قاره مانه کانــی کوردســتان، ئــه م ڕۆڵــه  به ئه مــه گ و به شــه ره فانه ی نه تــه وه ی کــورد 
ــه  مــاوه ی یــه ک ســاڵی دوای شــۆڕش  ــرا پێشــمه رگه کان ل ــران. خوشــکان و ب و هه مــوو گەالنــی ئێ
ــه  ســه ربازانی  ــان خســت ک ــردوو ده ری ــی ڕاب ــی شــه ڕی ســه پێندراوی هاوین ــه  ڕه وت ــه ت ل و به تایب
بیهــه وێ  کــه   پیالنێــک  هه رجــۆره   له به رامبــه ر  و  ئێرانــن  پڕشــکۆی  شۆڕشــی  لەخۆبــوردووی 
ــه  لەخۆبــوردووی و  ــگادا پەکــی بخــا؛ ب ــوه ی ڕێ ــه  نی ــان ل ــران بشــکێنێ ی شۆڕشــی کۆمه اڵیه تیــی ئێ

ــەدژی ڕاده وه ســتن. ــری ل بوێ
پێشــمه رگه کانی کوردســتان لــه  خه باتــی ڕه وای خۆیــان دژ بــه  پاشــماوه کانی ڕێژیمــی پاشــایه تی 
و پیالنه کانــی ئیمپریالیــزم و نۆکه ره کانــی لــه  ئێــران و بــه  مه به ســتی جێگیربوونــی دێموکراســی 
لــه  ئێــران و خودموختــاری لــه  کوردســتان وەهــا ئازایەتــی و لەخۆبوردوویــی و گیانبازییەکیــان لــه  
خۆیــان نیشــان دا  کــه  بــۆ هه مــوو ئازادیخوازانــی ئێــران بــوون بــه  هه وێنــی دڵگه رمــی و شــانازی.

ــه  پێنــاو به ره وپێشــچوونی شۆڕشــی کۆمه اڵیه تــی  پێشــمه رگه کانی کوردســتان نیشــانیان دا کــه  ل
ئێــران نه ته نیــا وازیــان لــه  هه مــوو مافــه  ماددییه کانــی خۆیــان هێنــاوە، به ڵکــوو ئامــاده ن گه وره تریــن 
ــه ن. تێکۆشــانی ســه رکه وتووی پێشــمه رگهکانی  ــدا بک ــه دا فی ــه م ڕێگای ــان ل ــی خۆی ســه رمایه ی ژیان
کوردســتان   بــۆ پارێــزگاری لــه  گیــان و مــاڵ و نامــووس و شــه ره ف  و مافــی پێشــێلکراوی 
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نه ته وه که یــان و هه روه هــا بــۆ پارێــزگاری لــه  ئــازادی و دێموکراســی بــووه و لــه  ڕاســتیدا ڕه مــزی 
ــەوە. ــە دەگەڕێت ــۆ ئەم سه رکه وتنەکەشــیان ب

گەلــی کــورد و هه مــوو نه ته وه کانــی ئێــران شــانازی بــه  پێشــمەرگەکان، ئــەو ڕۆڵــه  ڕاســته قینانه ی 
گــەل ده کــه ن کــە بــه  توێشــووی خۆیــان و به بــێ هیــچ مــز و مووچــه  و ته نانــه ت به بــێ ئــه وه ی 
چاوەڕوانــی ده سخۆشــی و پێزانینێکیــش بــن، بــە حه وتــوو و مانگه کانــی ســاڵ مــال و زیــدی خۆیــان 
به جــێ هێشــت و چوونەتــە  ســه نگه ری شــه ره ف و شــانازی بــۆ پاراســتنی ئــازادی و دێموکراســی. 
به شــدارانی کۆنگــره  بــه  دڵنیاییــه وه  ده زانــن کــه  خوشــک و برایانــی پێشــمه رگه  و فه رمانــده  
دلێره کانیــان هــه ر وه ک ڕابــردوو لــه  به رامبــه ر هەرچەشــنە پیالنێکــی دژبــه   شــۆڕش و لــەدژی 
ــران،  ــان ئێ ــی نیشــتمانی ئازیزم ــۆ ســه ر خاک ــه کان ب ــه ن بیانیی ــه  الی هەرچه شــنه  ده ســتدرێژییەک ل
ســینگی خۆیــان کردوه تــە قەڵغــان و تادواییــن دڵۆپــی خوێنیــان پارێــزگاری لــه  ئــازادی و ته واوییه تــی 

ده کــه ن. واڵته که مــان  ئه رزیــی 
ســاڵو و ڕێــزی تایبــه ت بــۆ رۆحــی پاکــی پێشــمه رگه  شــه هیده کان و هه مــوو ئــه و پێشــمه رگانه ی 
کــه  هه مووکاتێــک گیــان له ســه ر ده ســت بــۆ خه بــات لــه  ڕێــگای هــه ق و ئــازادی ئازایانــە ڕاوه ســتاون. 

***
پەیام بۆ بنەماڵەی شەهیدان و کەم ئەندامان و

زیاندیتووانی گەلی کورد و ئێران 
خەڵکــی ئێــران دوای ســااڵنێکی دورورێــژ دەســەاڵتی دیکتاتۆریــی پاشــایەتی و  ژیردەســتیی 
ئیمپریالیزمــی پاوانخــواز، ئازایانــە لــەدژی ئــەم ڕێژیمــە ڕاپەڕیــن و لــە مــاوەی ســاڵێک خەباتــی 
حەماســەخوڵقێن لــە بەرامبــەر ڕەگبــاری شێســتیرەکانی ڕێژیمــی دژی گەلیــدا کۆڵیــان نــەدا. لــە 
ئاکامــدا ڕۆژی 22 ڕێبەندانــی 1٣٥٧ هەتــاوی ســەرکەوتووانە دەســتیان بەســەر دواییــن قەاڵکانــی 

دەســەاڵتی ڕێژیمــدا گــرت.
شــۆڕش ســەرکەوت، بــەاڵم بــە چــە نرخێــک؟ بــە نرخــی خوێنــی زیاتــر لــە حەفتــا هــەزار شــەهید و 
دەیــان هــەزار برینــدار و زیاندیتــوو. گەلــی ئێــران ئازادیــی خۆیــان لەژێــر بەنــد و نیــر و یەخســیری 
ئــەو  و  شــەهیدان  لــە خۆبوردوویــی  و  فیــداکاری  قــەرزداری  پەهلــەوی  بەســتراوەی  ڕێژیمــی 
کەمئەندامانەیــە کــە لــە بەرامبــەر ڕەهێڵــەی شێســتیردا ســینگی خۆیــان کــردە قەڵغــان،  لــە تــۆپ و 
تانــگ نەترســان و بــەرەو پیلــی مــەرگ چــوون، یــان کەمئەنــدام بــوون و بــە نرخــی خوێنــی خۆیــان 

ئــازادی و ســەربەخۆیییان بــۆ بەدیــاری هێنایــن.
بــە دوای ســەرکەوتنی شۆڕشــیش،  کۆنەپەرەســتی و دژەشــۆڕش و پاشــماوەکانی ڕێژێمــی 
بێــزراوی پاشــایەتی و بەکرێگیــراوی ئیمپریالیــزم دەســتیان لەســەر دەســت دانەنــا و بــە پیالنگێڕیــی  
دژی ئینســانیی خۆیــان هــەر ڕۆژ و لــە ســووچێکی ئــەم واڵتــە، بــە تایبــەت لــە کوردســتان بشــیوی 
ــۆ  ــی ئێمــە  ب ــی گەل ــە نەبەزەکان ــەدا ڕۆڵ ــەو ڕوودوان ــە جەنگــەی ئ ــەوە. ل ــان نای و شــەڕی براکوژیی
داکۆکــی لــە مــان و مەوجوودییەتــی خۆیــان و پاراســتنی دەســتکەوتەکانی شۆڕشــی گــەورە گەالنــی 
ئێــران، بــە گیــان و دڵ هاتنــە مەیــدان. دیســانەکەش زۆریــان شــەهید بــوون، یــان نقوســتان و 
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کەمئەنــدام بــوون.
ئێمــە لــە ئاســت گەورەیــی فیداکاریــی ئــەو شــەهیدە گیانبازانــە ســەری کڕنــۆش دادەنەوێنین. ســاڵو 
دەنێریــن بــۆ ڕووحــی پاکیــان، سەرەخۆشــی دەکەیــن لــە بنەماڵــەی شــەهیدانی شۆڕشــی ئیســالمیی 
ئێــران لــە سەرانســەری واڵت و شــەهیدانی گەلــی کــورد چ ئەوانــەی لــە ســەردەمی شۆڕشــدا شــەهید 
بــوون، چ ئەوانــەی دوای ســەرکەوتنی شــۆڕش، لــە کاتــی تێکهەڵچوونــەکان شــەڕی داســەپاوی 
کوردســتاندا گیانیــان دانــا و، پەیمانیــان لەگــەڵ نــوێ دەکەینــەوە کــە ڕێــگای شــەهیدانی گەلەکەمــان 
تــا ســەرکەوتنی کۆتایــی و بنەبڕکردنــی نەفــووزی ئیمپریالیــزم، دابینکردنــی دێموکراســی بــۆ ئێــران، 
نەهێشــتنی ســتەمی نەتەوایەتــی و دابینکردنــی ژیــان ئاســوودە و شــایان بــۆ زەحمتکێشــانی ئیــران 

بــەردەوام دەبیــن.
هــەر کاتێــک کەمئەندامــان و زیاندیتــووان دەبینیــن کــە لــە کاتــی شۆڕشــی ئێــران یــان دوای 
ــە  ــە دەســتدانی بەشــێک ل ــە ل ــە دەســتکەوتەکانی شــۆرش و ب ســەرکەوتنی شــۆرش بــۆ داکۆکــی ل
لەشــیان، نموونــەی بەرچــاوی فیــداکاری و لــە خۆبوردوییــن؛ لــە ناخــی دڵەوە خۆمان بــە قەرزداریان 
دەزانیــن، چونکــی نەترســانە لــە پێنــاو وەدیهێنانــی ئامانجەکانــی گەلــی خۆیــان تــا ســنووری مــەرگ 
چوونــە پێشــێ و هیــچ دوور نەبــوو گیانــی خۆیانــی لەســەر دابنێــن و بچنــە نێــو کاروانــی شــەهیدانی 

گەلــەوە.
کۆنگــرەی چوارەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران وێــڕای ڕێزلێنــان لــە کەمئەندامــان و 
زیاندیتووانــی گەلــی کــورد و تــەواوی گەالنــی ئێــران، وەک ســەربازانی فیــداکاری گــەل ناویــان دەبــا.

ساڵو بۆ ڕووحی پاکی شەهیدانی گیان بەختکردووی ئێران!
ساڵو بۆ کەمئەندامان و زیاندیتووانی شۆڕش، ڕۆڵەی ڕاستەقینەی خەڵک!

سەرکەوێ شۆڕشی بەشکۆی خەڵکی ئێران!
***

په یام بۆ نه ته وه ی کورد له  ده ره وه ی ئێران
ــی خــۆی ئاراســته ی  ــزی تایبه ت ــران ڕێ ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات ــره ی چواره مــی حیزب کۆنگ
نه تــه وه ی کــورد لــه  تورکیــه ، عێــراق و ســووریه  ده کا و بــه  چــاوی ڕێــزەوە لــە خه باتــی لــه  مێژینــه ی 

ئــه وان له پێنــاو ده ســته به ری مافــی میللــی ئێحتــرام ســه یر ده کا.
لــه  ســه ره تای دابه شــکردنی کوردســتان لــه  الیــه ن ده وڵه تــه  داگیرکه ره کانــەوە تــا ئێســتا، نه تــه وه ی 
ــاری چاره نووســی خــۆی  ــی دی ــۆ وه ده ســتهێنانی ماف ــه واوی به شــه کانی کوردســتان ب ــه  ت ــورد ل ک
هەوڵــی داوه  و لــه  هــه ر ده رفه تێــک بــۆ به ره وپێشــچوونی خه باتــی خــۆی که لکــی وه رگرتــوه  و لــه م 

ڕێگایــه دا ســه دان و هــه زاران قوربانــی داوه .
ــه  خه باتــی ئه ســته می خــۆی زۆرجــار ســه رکه وتنی به رچــاوی وه ده ســت هێنــاوه  و  گەلــی ئێمــه  ل
ــه   ــی ل ــزم و مووچه خۆران ــه اڵم ئیمپریالی ــه وه ، ب ــک بووه ت ــی خــۆی زۆر نزی ــە ئامانجــه  لەمێژینه کان ل
ــگ  ــه وە ڕێخســتنی پیالنگه لێکــی ڕه نگاوڕه ن ــه  ب ــه  هه مــوو جــار ب ــه  نیشــتمانی کورده کان ــک ک واڵتانێ
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و  کــردوه ،  ســه رکوت  ئازادیخوازه یــان  نه تــه وه   ئــه م  به هه قــی  ئاســن، جووڵــه ی  و  ئاگــر  بــه   و 
کــه   ئه وه یــه   ڕاســتییەکەی  ڕاگرتــوه .  ڕیــگادا  نیــوه ی  لــه   ئێمه یــان  نه تــه وه ی  ده ســتکه وته کانی 
نه تــه وه ی کــورد لــه  هیچــکام لــه  به شــه کانی کوردســتان هێشــتا لــه  ژێــر بــاری ســته می میللــی 
ئــازاد نه بــووه . خه باتــی نه تــه وه ی کــورد لــه  پێنــاو ڕزگاریــی نەتەوەیــی لــه  هه مــوو به شــه کانی 
کوردســتان بــه رده وام درێــژه ی هه یــه . ئێمــه  دڵنیایــن کــه  ئــه م خه باتــه  تــا گه یشــتن بــه  ڕزگاری لــه  

هــه ر چەشــنە چه وســاندنه وه یه ک درێــژه ی ده بــێ.
به شــدارانی کۆنگــره ی چواره مــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ســاڵو و ڕێــز ده نێــرن 
بــۆ  خه باتــی قاره مانانــه ی نه تــه وه ی کــورد لــه  به شــه کانی دیکــه ی کوردســتان و، ســه رکه وتنی 
ئــه م خه باتــه  به رهه قــه  بــه  ئــاوات ده خــوازن. لــه  ئاکامــی ســه رکه وتنی شۆڕشــی سه رتاســه ری 
نه ته وه کانــی ئێــران و تێکشــکاندنی ڕێژیمــی پاشــایه تی، نه تــه وه ی کــورد لــه  کوردســتانی ئێــران بــه  
ئاواتــن کــه  مافــی دیاریکردنــی چاره نــووس لــه  شــێوەی خودموختــاری و لــه  چوارچێــوه ی کۆمــاری 
ئیســالمی ئێرانــدا وه دیبێــت. بێگومــان وەهــا ســەرکەوتنێک دەبێتــە یه کێــک لــه  ده ســکه وته کانی 

نه تــه وه ی کــورد لــه  هه مــوو به شــه کانی کوردســتان.
نه تــه وه ی ئێمــه  پشــتیوانی لــه  خه باتــی ڕەوای براکانــی خــۆی لــه  به شــه کانی دیکــه ی کوردســتان 
ــه  ڕەوتــی خه باتــی خــۆی لەپێنــاو ده ســته به ری مافــی میللــی، پشــتیوانی بێ درێغــی ئــه وان  ده کا و ل

بــه  هه وێنــی دڵگه رمیــی خــۆی ده زانێــت.
سه رکه وتوو بێ خه باتی ڕەوای گەلی کورد!

***
په یام بو نه ته وه ی فه لستین

داگیرکردنــی ســه رزه ویی فه لســتین و ده رکردنــی دانیشــتووانی عه ره بــی ئــەو ناوچانــە لــه  جینایه تــه  
نه به خشــراوه کانی ئیمپریالیزمــی جیهانییــه . لــه  ده ســتپێکی دروســتکردنی ده وڵه تــی داگیرکــه ری 
زایۆنیســتەکانی ســەر بــە ئیمپریالیزمــی جیهانــی بــه  ڕێبــه ری ئه مریــکا، نه تــه وه ی عه ره بــی فه لســتین 
تووشــی چاره نووســێکی تــاڵ بــووه . خۆڕاگــری لــە بارودۆخــی ئاواره بــوون، بێبــه ش بــوون لــه  
ده رفه تــی  نه هێشــتنی  هاوڕه گــه ز،  به ڕوالــه ت  دوژمنانــی  خەیانه تــی  و  ئــازادی  و  ســه ربه خۆیی 
که لــک وه رگرتــن لــه  ســه رزه وییه کانی بــرا عه ره بــه کان بــۆ خه بــات و چوونــە نێــو ســه رزه ویی 
پیالنه کانــی  و  عه ره بــه کان  ده وڵه تــه   کۆنه په رســتی  نوێنه رانــی  خەیانه تــی  فه لســتین،  ســه ره کیی 
دوابه دواتــری حکوومه تــه  عه ره به کانــی ســه ر بــه  ئیمپریالیزمــی جیهانــی و ئه مریــکا، لــه  نیشــانه کانی 

ــی فه لســتین کــراوه .  ــە گەل ــه  کــه دەرهــه ق ب ــه م ســته مه  مێژووییه ی ئ
کاردانــه وه ی سروشــتیی ئــه م جینایه تــه گه وره یــه،  خه باتــی ڕۆڵه کانــی فه لســتین بــۆ وه رگرتنــه وه ی 
ســه رزه وییه  مێژوویییه کــه ی خۆیــان و بن بــڕ کردنــی ده ســه اڵتی زاڵمانــه ی زایۆنیســتی بــوو کــه  
بــەرە بــەرە جووڵــه  و پانتایــی ئــه و کرده وه یــه  به رینتــر بــوو. پشــتیوانیی بزووتنــه وه ی ئازادیبه خشــی 
ــی  ــی خه ڵک ــی خه بات ــی په رەگرتن ــه  هۆکاره کان ــک ل ــە یه کێ ــه وه   شۆڕشــگێڕییه  ب ــه م جوواڵن ــان ل جیه
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ئاواره کــه ی  نه تــه وه   دلێرانــه ی  گشــتگیربوونی خه باتــی  له گــه ڵ  هاوته ریــب  دادەنــرێ.  فه لســتین 
لــه  هیــچ پیــالن و جینایه تێــک دژبــه  ئــه م  فه لســتین، ئیمپریالیزمــی جیهانــی به تایبــه ت ئه مریــکا 
نه تــه وه  قاره مانــه  ده ســتی نه پاراســتوه . نه تــه وه ی فه لســتین لــه م ســااڵنهی دواییــدا چه نــد جــار 

شــاهێدی کاره ســاتگه لێکی ســامناک وه ک کۆمه ڵکوژیــی خوێناویــی »تل زعتــر« بــووه . 
دەســتوپێوەندییەکانی کۆنه په ره ســتی  دنیــای عــه ره ب لــه  میســر و ئــوردۆن و لوبنــان چه نــد جــار 
بــه  دڕه نده تریــن شــیوازه کان هه وڵــی له نێوبردنــی نێوه ڕۆکــی خه باتــی ئــه م نه تــه وه  قاره مانه یــان 
ــه وه  پێشــکه وتووه کانی  ــوو بزووتن ــه وه  و پشــتیوانی هه م ــووی نه ت ــزی له بن نه هات ــه اڵم هێ ــوو. ب داب
جیهــان و واڵتــه  سوسیالیســتییه کان لــه  خه باتــی به هه قــی ئــه وان هه مــووکات پیالنــی زایۆنیســته کان 

و ئیمپریالیزمــی جیهانیــی ده کــرده  بڵقــی ســه رئاو.
هاوته ریــب له گــه ڵ بەهێزبوونــی توانــای خه باتگێــڕی، ئاســتی وشــیاری و تێگه یشــتووی نه تــه وه ی 
فه لســتین چووەتــە ســەرێ. وشــیاری میلله تــی فه لســتین لــه  بێ بایه خکــردن و پووچه ڵکردنــه وه ی 
پیالنــه  شــه یتانییه کانی ئه مریــکا وکــوو سیاســه تی ســوڵحی هه نــگاو بــه  هانــگاوی »کەی ســینجەر« 
و ڕێککەوتەکــەی »که مــپ دیویــد« و سیاســه تی خۆبەدەســتەوەدەرانەی »ســادات« لــه  نیشــانه کانی 

ئــه م تێگه یشــتووییه  بــوو.
ئیمپریالیزمــی ئه مریــکا و زایۆنیســته  داگیرکه ره کانــی ئیســرائیل کــه  لــه  ســه رکوتی شۆڕشــگێرانی 
ــه   ــه . ئێم ــه م نه ته وه ی ــه  ئ ــه ت ب ــڵ و خەیان ــه ی فێ ــە بنک ــان کردووەت ــوون لوبنانی ــز بب فه لســتینی بێهێ
باوه ڕمــان به وه یــه  کــه  ئیمپریالیــزم و به تایبــه ت ئه مریــکا لــه م هه وڵــه  ترســنۆکانەیە ڕیســوا ده بــێ و 

ــن. ــان ســه رفراز و ســه رکه وتوو ده ب ــی خۆی ــه  خه بات ــه م قۆناغــه  ل ــی فه لســتین ل گەل
لــه م ســااڵنه ی دواییــدا زۆربوونــی متمانــه ی سیاســیی بزووتنــه وه ی شۆڕشــگێڕانه ی فه لســتین 
و په راوێزکه وتنــی سیاســه تی زایۆنیســتەکانی داگیرکــه ر دوو فاکتــەری دیــار لــه  ڕه وتــی گشــتی 

خه باتــی فه لســتینییه کان بــووه .
واڵتــی ئێمــه  پێــش لــه  شــۆڕش بــه  بۆنــه ی زاڵبوونــی ڕێژیمــی خۆســپاردووی پاشــایه تی بــە یه کێــک 
ــران  ــی ئێ ــی شۆڕشــی نه ته وه کان ــه  به ره که ت ــەاڵم ب ــرا. ب ــی زایۆنیســتەکان دادەن ــە بەهێزەکان ــه  بنک ل
ــه  ئیمپریالیســت و  ــی دژ ب ــووی هیزه کان ــه اڵی له گیراننه هات ــه    ق ــە گــۆڕاوه  ب ــەم پێگەی ــه  ئێســتادا  ئ ل

زایۆنیســت.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان، حیزبــی پێشــڕەوی گەلــی کــورد بــه  پێکهێنانــی پێوه نــدی دۆســتانه  
ــه وه ی  ــی نه ت ــی خه بات ــە ڕەوای ــی ب ــه وه  پێشــکه وتوو و شۆڕشــگێری فه لســتین ئیمان ــه ڵ بزووتن له گ
ــه  داهاتووشــدا تێده کۆشــێ کــه  ئاســتی هاوکارییه کانــی خــۆی له گــه ڵ  ــە و ل عه ره بــی فه لســتین هەی

ئــه م بزاڤانــه  تــا ڕاده یه کــی به رینــی هــاوکاری و هاوخەباتیــی شۆڕشــگێرانە بباتــه  ســه ر. 
لــه   شــێلگیرانه   ده کا،  خه بــات  نه ته وه یــی  ســتەمی  چاره ســه ری  بــۆ  خــۆی  کــه   کــورد  گەلــی 
خه باتــی نه ته وه یــی فه لســتین بــۆ ده ســته به ری ئــازادی و ســه ربه خۆیی و بنبڕکردنــی زایۆنیســم 
لــه   ته نیــا نوێنــه ری قانوونیــی خۆیــان  بــه  ڕێبه ریــی  لــه  زه وییــه  داگیرکــراوه کان  وئیمپریالیــزم 



139

بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

ده کا. پشــتیوانی  فه لســتین  ڕزگاریــده ری  ڕێکخــراوی 
ســاڵوی گه رمــی به شــدارانی کۆنگــره ی چواره مــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــه  
شــه هیده  قاره مانه کانــی فه لســتین کــه  بــه  گیانبازیــی خۆیــان تەنگیــان بــە زایۆنیســتەکان هەڵچنیــوە.

سه رکه وێ خه باتی ڕزگاریده ری نه ته وه ی فه لستین!
پته وتربێ یه کیه تی و دۆستایه تیی نه ته وه ی فه له ستین و نه ته وه ی کورد!

***
په یام بۆ بزووتنه وه  ڕزگاریده ره کانی جیهان

لــه  ســه رده می ئێمــه دا کــه  ســه رده می تێپه ڕبــوون لــه  ســه رمایه داری بــۆ سۆســیالیزمه ، هــه ر 
ڕۆژێــک کــه  تێده پــه ڕێ خه بــات دژ بــه  ئیمپریالیــزم و لــه  ســه ره وه ی ئیمپریالیزمــی ئه مریــکا بــه  
گوڕتــر ده بــێ و ڕه هه نــدی به رباڵوتــر له خــۆ ده گــرێ. نه تــه وه  چه وســاوه کانی سه رانســه ری جیهــان 
بــۆ ڕزگاری لــه  ژێــر ده ســه اڵتی ئیمپریالیــزم ڕاپەڕیــون. هــه ر ئێســتا ســێ هێــزی بنه ڕه تیــی جیهــان، 
بزووتنــه وه ی ڕزگاریــده ری سه رانســه ری جیهــان، بزاڤــی کرێــکاری لــه  واڵتەکانــی ســه رمایه داری، 
واڵتــه  سۆسیالیســته کان به ره یه کــی به هێــز و نه به زیــان دژبــه  ئیمپریالیســته کان پێــک هێنــاوه  و 
ــان پشــتیوانی ده کــرێ  ــی جیه ــه  ئازادیخوازه کان ــه ن هه مــوو مرۆڤ ــه  الی ــه  ل ــه م هێزان ــی ئ یه کگرتووی
و ڕۆڵیکــی به رچــاوی لــه  خێراکردنــه وه ی البردنــی نفــووزی سیاســی و ئابــووری و نیزامــی و 
فه رهه نگیــی ئیمپریالیــزم لــه  گۆشــه  و که نــاری جیهــان هه یــه  و هاوســه نگیی هێــزه کان بــه  قازانجــی 
حیزبــی  ڕێبه ریــی  بــه   ئێــران  لــه   کــورد  نه تــه وه ی  خه باتــی  گۆڕیــوه .  زوڵملێکــراوه کان  نه تــه وه  
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران پێوه ندییه کــی له پســان نه هاتووی  لەگــەڵ  خه باتــی ڕزگاریخوازیــی 
لــه   نه ته وه کانــی دیکــه  هه یــه ، نه ته وه کانــی ئێــران هه روه هــا گەلــی کــورد بــه  که لــک وه رگرتــن 
پشــتیوانی هه مــوو بزووتنــه وه  ڕزگاریخــوازەکان کــه  ئیمپریالیزمــی ئه مریکایــان تووشــی سه رســامی 

و ته نــگ و چه ڵه مــه  کــردوه .
ــەکان ده کا  ــه وه  ڕزگاریخوازیی ــی هه مــوو بزووتن ــه  خه بات ــه وه ی کــورد به گه رمــی پشــتیوانی ل نه ت
نه ته وه کانــی  یه کگرتــوو و هه مــوو الیه نــه ی  کــه  خه باتــی شــێلگیر و  بــاوەڕی قووڵــی هه یــه   و 
ژێردەســتە لــه  پێوه نــدی له گــه ڵ بــه ره ی جیهانیــی دژبــه  ئیمپریالیســتی ده توانــێ نفــووزی ئیمپریالیــزم 

لــه  سه رانســه ری جیهانــدا بنەبــڕ بــکا.
کۆنگــره ی چواره مــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــۆ هه مــوو نه تــه وه  به شــخوراوه کان 
و بزووتنــه وه  ڕزگاریخــوازەکان کــه  لــه  پێنــاو دابینکردنــی مافــی دیــاری کردنــی چاره نــووس، یــان 
پته وترکردنــی بناغه کانــی ســه ربه خۆیی واڵتــی خۆیــان خه بــات ده کــه ن ســه رکه وتنیان بــۆ بەئــاوات 

دەخــوازێ ســاڵو بــۆ خه باتــی قاره مانانــه ی ئــه وان ده نێــرێ.
بــه   دژ  واڵتــان  هه مــوو  ڕزگاریخوازەکانــی  بزووتــه وه  یه کگرتــووی  بــه ره ی  ســه رکه وێ 

جیهانــی! ئیمپریالیزمــی 
***
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بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
پەسەندکراوی گۆنگرەی چوارەم

بەشی یەکەم: بەرنامەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 

سەرەتا
1_ لەمێــژە گەلــی کــورد لــە پێنــاوی ئــازادی و لــە ڕێــگای وەدەســتهێنانی مافی دانانی چارەنووســی 
خۆیدا خەبات دەکا. سەرانسەری چەرخی نۆزدەهەم شاهیدی ڕابردووی خوێناویی نەتەوەکەمانن. 
ــژەی  ــە هــەروا درێ ــەو خەبات ــی ئ ــا شــەڕی دووهەمــی جیهان ــە ســەرەتای چەرخــی بیســتەمەوە ت ل
هەبــووە. لــە کارەســاتی خەباتــی گەالنــی ئازادیخــوازی جیهــان دژی کۆنەپەرســتی و فاشــیزمدا 
پێویســتییەکی مێژوویــی پێــک هاتبــوو. ئــەوەی ڕێکخراوەیەکــی سیاســیی ئەوتــۆ دابمــەزرێ کــە 
بتوانــێ خەباتــی گەلــی کــورد بەڕێــوە بــەرێ و بــۆ دابینکردنــی ئــەو مەبەســتە بــوو کــە گەلــی 
کــورد لــە کوردســتانی ئێــران لــەو وەزعــە لەبــارە کــە پــاش 20 ســاڵ دیکتاتۆریــی ڕەزاخــان پێــک 
ــی  ــەو جــۆرە دامەزران ــد. ب ــی کوردســتانی دامەزران ــی دێموکرات ــرت و حیزب ــی وەرگ ــوو کەلک هاتب
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بەرهەمــی پێویســتییەکی مێژوویــی و نیشــانەی وریایــی و ژیــری 
ڕۆڵــە پێشــرەوکانی گەلــی کــورد بــوو. لەودەمــەوە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان کــە پێشــڕەوترین 
ڕۆڵەکانــی گەلــی کــوردی لــە ڕیزەکانــی خۆیــدا کــۆ کردۆتــەوە، ڕێنوێــن و ڕێکخــەری خەباتــی 

ــە. ــی و دژی ئیمپرالیســتیی کوردســتانی ئێران نیشــتمانی، دێموکرات
دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــە نوختــە گۆڕانێــک لــە مێــژووی گەلــی کــوردا 
دەژمێــردرێ و ســەرەتای ســەردەمێکی نوێــی خەباتــی نەتەوەکەمانــە. بــە ڕابەرایەتیــی ئــەو حیزبــە 
بــوو کــە نەتــەوەی ئێمــە بــۆ یەکــەم  جــار لــە مێــژووی تــازەی خۆیــدا توانــی حکوومەتێکــی نیشــتمانی 
ــی وەدێ  ــە لەمێژینەکان ــوو ئاوات ــک ب ــە خەری ــە ســەرکار ک ــی کوردســتاندا بهێنێت ــە بەشــێکی خاک ل
بێنــی. ئــەم حکوومەتــە تەنیــا یــازدە مانــگ خــۆی ڕاگــرت و لــە دوای پاشەکشــەی بزووتنــەوەی 
گەالنــی ئێــران جارێکــی دیکــە دیکتاتۆریــی نیزامــی و زۆرداری بەســەر هەمــوو کوردســتانی ئێرانــدا 
ــە خەبــات ســارد نەبوویــەوە بــۆ وەدیهێنانــی ئامانجەکانــی حیزبــی  زاڵ بــوو. بــەاڵم گەلــی کــورد ل

ــە خەباتــی خــۆی دا. دێموکراتــی کوردســتان هــەروا درێــژەی ب
ــەوراز  ــە ه ــڕ ل ــی ســەخت و پ ــی ٣٥ ســاڵ خەبات ــران خاوەن ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات حیزب
ــووە  ــر ب ــاوەدا کارامەت ــەو پێن ــی ئێمــە ل ــە. ئاشــکرایە حیزب ــداکاری و گیانبازیی ــە فی ــڕ ل و نشــێو و پ
ــە  ــە ل ــەم بەرنامەی ــاوە. ئ ــەوەی بەدەســت هێن ــە تاقیکردن ــی دیک ــی کــورد و گەالن ــی گەل ــە خەبات و ل
هەلومەرجــی ئێســتای جیهــان و ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و ئێرانــدا بــە لەبەرچاوگرتنــی ئاڵۆگــۆڕی 
قووڵــی سیاســی و پێشــکەوتنی کۆمەاڵیەتــی و زانســتی و فەرهەنگــی و تیکنیکــی لــە جیهانــدا و 
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هەروەهــا بــە خســتنە بــەر چــاوی قۆناغــی ئێســتای خەباتــی گەالنــی ئێــران و هەلومەرجــی تایبەتیــی 
ــراوە. ــران دان کوردســتانی ئێ

ــی، سیاســی،  ــە پێــش شــۆڕش ســتەمی نەتەوایەت ــە ک ــران میراتگــری وەزعێک 2_ کوردســتانی ئێ
ئابــووری و فەرهەنگــی لــە وێــدا فەرمانــڕەوا بــووە، لە بــاری ئابووری و کۆمەاڵیەتییــەوە ناوچەیەکی 

دواکەتوویــە لەنێــو واڵتێکــی دواکەتــوودا.
هەرچەنــد کوردســتانی ئێــران لەبــاری سروشــتی و ســامانی ژێــر زەوییــەوە دەوڵەمەنــدە، بــەاڵم 

لەڕاســتیدا یەکێــک لــە دواکەوتووتریــن ناوچەکانــی ئێرانــە.
ناوچەکانــی دیکــەی  پلــەی  ناگاتــە  تەنانــەت  ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی کوردســتان  ئالۆگــۆڕی 
ئێرانیــش. وەزعــی ئابــووری، لەشســاغی و فەرهەنگیــی دانیشــتووانی کوردســتانی ئێــران زۆر کــەم 
گــۆڕاوە، پایــەی ژیــان نەزمــە و زەحمەتکێشــانی کــورد لــە هــەژاری و ڕۆژڕەشــیدا دەژیــن، دێیەکانــی 

کوردســتان لــە یارمەتیــی پزشــکی و دەرمانــی بەتــەواوی بێبەشــن.
ــە هەمــوو ناوچەکانــی ئێــران زیاتــر میلیتاریــزە کرابــوو.  ــە ڕێژیمــی شــادا کوردســتانی ئێــران ل ل
قانــوون لــەو ناوچەیــدا هیــچ مانایەکــی نەبــوو. مووچەخۆرانــی ئەرتــەش و ژاندارمــەری و ســازمانی 
ئەمنییــەت هەمــوو دەســتەاڵتێکیان بەدەســتەوە بــوو. ســتەمی نەتەوایەتــی سەرانســەری کوردســتانی 

ئێرانــی داگرتبــوو.
ڕێژیمــی شــا نەیدەویســت دان بــە وە دابنــێ کــە لــە ئێرانــدا گەلێــک بــە نــاوی کــورد هەیــە. مندااڵنــی 
ــە  ــدا ب ــە قوتابخانەکان ــوون ل ــن و ناچــار ب ــی فارســی بخوێن ــە زمان ــوو ب ــەوە دەب ــە منداڵیی ــورد ل ک

فارســی بدوێــن. باڵوبوونــەوەی چاپەمەنــی بــە زمانــی کــوردی قەدەغــە بــوو.
فەرهەنــگ نەتەوایەتیــی کــورد هیــچ چەشــنە دەرەتانێکــی پێشــکەوتنی نەبوو، چووکتریــن داخوازیی 
نەتەوایەتــی بەتونــدی ســەرکوت دەکــرا. سیاســتی کــورد کــردن بــە فــارس کــە لــە ســەردەمی 
ڕەزاخانــەوە دەســتی پێکرابــوو، هــەروا درێــژەی هەبــوو. شــوێنەواری ســتەمی نەتەوایەتــی لــە 
ــدا  ــی کوردســتانی ئێران ــی و فەهەنگی ــووری و سیاســی و کۆمەاڵیەت ــی ئاب هەمــوو بەشــەکانی ژیان

ــە بــەر چــاو. کورســتانی ئێــران ببــوو بــە زیندانــی گەلــی کــورد. دەهات

٣_ ســەردەمی ئێمــە ســەردەمی ڕزگاریــی گەالنــی زۆرلێکــراو لــە ژێــر بــاری ســتەمی ئیمپرالیــزم، 
ــوون و  ــان، ســەردەمی پەیداب ــە سەرانســەری جیه ــەرەی ئیمپرالیســتی ل ــی ب ســەردەمی الوازبوون
ــە هەمــوو  ــی و ڕزگاریخوازەخــوازەکان  ل ــزە دێموکرات ــی سۆســیالیزم و پێشــکەوتنی هێ پەرەگرتن
ــە  ــۆ ل ــدا ئالۆگۆڕێکــی سیاســیی ئەت ــاش شــەڕی دووهەمــی جیهانی ــاوەی ٣٥ ســال پ ــە م ــە. ل واڵتان
جیهانــدا ڕووی داوە کــە ســیمای سیاســی جیهانــی گۆڕیــوە، سیســتمی ئیســتعماری لەبەریــەک 
هەڵوەشــاوە و دەیــان نەتــەوەی گــەورە و بچــووک مافــی دانانــی چارەنووســیان وەدەســت هێنــاوە 

ــدوە. ــی ســەربەخۆیان دامەزران و دەوڵەت
لــەزۆر واڵتــدا ئــەم ڕەوتــە سیاســییە ئاڵۆگۆڕێکــی قووڵــی کۆمەاڵیەتــی لەگــەڵ بــووە، لــەم واڵتانــەدا 

کۆمەڵــی دواکەوتــووی کــۆن لەنێــو چــووە و کۆمەڵێکــی پێشــکەوتووی نــوێ جێــگای گرتوتــەوە.
چینــە زۆردار و کۆنەپەرەســتەکانی ســەر بــە ئیمپرالیــزم کــە لەســەر کار بــوون، دەســتەاڵتی 
سیاســییان لەدەســت دەرچــووە، نفــووزی ئابوورییــان کــەم بۆتــەوە و هێزەکانــی گــەل و نوێنەرانــی 
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ــوە. ــەڵ دەســەاڵتیان بەدەســتەوە گرت ــژە پێشــکەتووەکانی کۆم توێ
ــەک هەڵوەشــاوە و  ــدا لەبەری ــە زۆر واڵتان ــی ل ــی و دەرەبەگایەت ــەگ و پێوەندییەکان ــی دەرەب چین
ڕێــگای پێشــکەوتنی کۆمــەڵ لەوانــدا خــۆش کــراوە، بــە چەشــنێکی گشــتی ئــەو هێــزە کۆمەاڵیەتییانــە 
ــاڵ پێــوە نێــن، ئازادیــی کردەوەیــان زیاتــر بــووە  کــە دەتوانــن کۆمەڵــی مرۆڤایەتــی بــەرەو پێــش پ
ــن کۆمەڵێکــی باشــتر و پێشــکەوتووتر و ئینســانیتر  ــوە کــە بتوان ــۆ پێــک هات ــان ب ــەو دەرەتانەی و ئ

دروســت بکــەن.
ــوون، لەســایەی دەســکەوتەکانی زانســت و  ــەوە پێشــکەوتوو ب ــاری ئابووریی ــەی لەب ــەو واڵتان ئ
ــی  ــی ئابووری ــە هەڵدان ــاوە، توانیویان ــک هێن ــۆ پێشــکەوتن پێ ــان ب ــی بێوێنەی ــە ئیمکانات ــەوە ک تیکنیک
زۆربــەی  ژیانــی  پایــەی  توانیویانــە  واڵت  هێندێــک  کاتێکــدا  لــە  بــەاڵم  بکــەن.  خێراتــر  خۆیــان 
دانیشــتووانی خۆیــان بەرنــە ســەر و کۆمەڵێکــی مەســرەفی دروســت بکــەن کــە زۆر شــتومەک بــە 
فرەوانــی بخاتــە بەردەســتی خەڵــک، بــە ســەدان میلیــۆن کــەس لــە ئاســیا و ئافریقــا و ئامریــکای التیــن 
ناتوانــن پێداویســتییە ســەرەتاییەکانی ژیــان دابیــن بکــەن، تەنانــەت لــە هێندێــک واڵتــدا زۆریــان لــە 

ــە. ــی ئێســتای مرۆڤایەتیی ــی کۆمەڵ ــن ناتەبایەکان ــە گەورەتری ــک ل برســان دەمــرن، ئەمــە یەکێ
واڵتە ئیمپریالیســتییەکان هەر وەک جاران لە دەســەاڵتی ئابووری و سیاســیی خۆیان بۆ ڕاگرتنی 
پەیوەندیــی نابەرامبــەری نێونەتەوەیــی کەلــک وەردەگــرن. هێشــتا نەتــەوە زۆرلێکراوەکانــی پێشــوو، 
بەتایبەتــی نەتــەوە بچووکــەکان تەئســیرێکی زۆر کەمیــان لــە دانانــی سیاســەتی نێونەتەوەیــدا هەیــە 
و تەنانــەت زۆر جــار ڕێدەکــەوێ کــە مافــە ڕەواکانیــان لەالیــەن ئیمپریالیســتەکانەوە پێشــێل دەکــرێ. 
لەگــەڵ هەمــوو ئەوانــەش سیســتمی ئیســتعماری پێشــوو لــە بناغــەدا لەنێــو چــووە و بەرەیەکــی 
بەرینــی دژی ئیمپریالیســتی لــە واڵتانــی سۆسیالیســتی و دێموکــرات، لــەو واڵتانــەی ئــەم دواییانــە 
ــە ڕێــگای ئازادیــدا خەبــات دەکــەن، پێــک  هاتــوە کــە  ڕزگار بــوون و لــە گەالنــی ئــەو واڵتانــە کــە ل
بۆتــە هێزێکــی توانــا و بــە شــتیوانی بیــروڕای گشــتیی جیهــان بۆتــە هۆیەکــی کاریگــەر لــە سیاســەتی 
جهیانیــدا. وەزعیــک پێــک  هاتــوە کــە نەتــەوە بچووکەکانیــش پشت ئەســتوور بــە هێــزی خۆیــان و بــە 
ــان  ــی خۆی ــە ڕەواکان ــە ماف ــان هەی ــی پێشــکەوتوو توانای ــی مرۆڤایەتی ــە هاودەردی ــن ل کەلک وەرگرت

وەدســت بێنــن و بیانپارێــزن.

4_ لــه  مــاوه ی پــاش شــه ڕی دووهه مــی جیهانــی، ئێــران له بــار ی ئابــووری و کۆمه اڵیه تــی و 
سیاســییه وه  گۆڕانێکــی زۆری به ســه ردا هاتــوه . لــه  ڕاستیشــدا ئێــران نه یده توانــی خــۆی لــەو  گۆڕانــە 
قووڵــە بەتــەواوی خــۆ که نــار بگــرێ کــە لــە جیهانــدا ڕووی داوە، بــه اڵم ئــه و ئاڵوگــۆڕەی لــە ئێرانــدا 
ــران ئێســتاش  ــە.  ئێ ــە نیی ــی ئێم ــی و سروشــتیی واڵت ــی ئابووری ــده ری ئیمکانات ڕووی داوە، وه اڵم
ــه و ئاڵوگــۆرە کــە پێــش شــۆڕش  ــه وه  ئ ــوو حیســاب ده کــرێ. بێجگــه  ل ــی دواکه وت ــه  واڵتێکی هــه ر ب
ڕووی داوە زیاتــر بــه  قازانجــی بنەماڵــەی پەهلــەوی و بەکرێگیراوانــی ســەر بــە ئیمپریالیــزم بــووە و 
کۆمه اڵنــی خه ڵــك هــەر وا لــه  هــه ژاری و ڕۆژڕەشــیدا ده ژیــن. زۆربــه ی خه ڵکــی ئێــران، به تایبه تــی 
لــه  الدێ ئێســتاش هــه ر نه خوێنــده وارن و لــه  یارمه تیــی له شســاخی و پزیشــکی بێبه شــن. ته رکیبــی 
کۆمه اڵیه تیــی الدێ تــا ڕاده یه کــی زۆر گــۆڕاوه . ده ره بــه گ و خــاوه ن مڵکــه  گــه وره کان لــه  ئه ساســدا 
وه ک چیــن له نێــو چــوون و جێــگای خۆیــان داوه  بــه  بورژوازیــی الدێ کــه  لــه  وردە مالیکــەکان 
و جووتیارانــی ده وڵه مه نــد پێــک هاتــوە. مه به ســتی ڕێژیمــی شــا و ئیمپڕیالیــزم کــە  پشــتیوانییان 
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لــه و گۆڕانــه  دەکــرد، به رینترکردنــی بــازاری ســه رمایه داری لــە سەرانســەری واڵت و پێکهێنانــی 
ــی  ــه  الیه ک ــم و ل ــۆ ڕێژی ــی ب ــی کۆمه اڵیه ت ــە پێگەیەک ــه ک ببێت ــه  الی ــه  ل ــوو ک ــه  الدێ ب ــه  ل بۆرژوازیی
ــم  ــکا. ئاشــکرایە لــه  سه نعه تیشــدا ڕێژی دیکەشــەوە ڕێــگای په ره ســتاندنی ســه رمایه داری خــۆش ب
به شــی تایبەتــی بــه  زیانــی به شــی گشــتی به هێــز دەکــرد و بــۆ هێنــان و وه کارخســتنی ســه رمایه ی 
بێگانــه  ده ره تانێکــی له بــاری پێــک دێنــا کــه  لێره شــدا مه به ســت هــه ر پەرەپێدانــی ســه رمایه داری 
لــه  ســه نعه تدا بــوو . بــه م جــۆره  ئێــران بــه  گشــتی وه ک واڵتێکــی دواکه وتــوو ڕێــگای پەرەســەندنی 
تــر  دواکه وتــووی  واڵتــی  زۆر  تاقیکردنــه وه ی  کــه   ڕێگایــه ك  پێــش،  گرتبــووە   ســه رمایه داریی 
ــی  ــه  زیان ــە ب ــەم ڕێگای ــی ئ ــه  هەڵبژاردن ــەی دەرخســتوە  و به ئاشــکرا نیشــانی داوه  ک چه وت بوونەک

خه ڵکــه.  
رێژیمــی ئێــران لــە سیاســەتی دەرەوەدا بــە چەشــنێکی گشــتی لــە ئیمپریالیســتەکان و بەتایبەتــی 
ئیمپریالیســتی ئەمریــکاوە پەیــڕەوی دەکــرد. بێجگــە لــە ئەندامەتیــی پەیمانی ســەنتۆ کە دەســتبەندێکی 
ســوپایی و ئیمپریالیســتی دژی گەالنــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بــوو، ئێــران پەیمانێکــی دووقۆڵیــی 
نیزامــی و زۆر پەیمانــی دیکــەی لەگــەڵ واڵتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا بەســتبوو. لــەو رێگایــەوە 

هــەزاران پســپۆڕی ئەمریکایــی بەســەر ئەڕتــەش و پۆلیــس و ژاندەرمێریــدا زاڵ ببــوون.
ڕاســته  کۆنسورســیۆم لــەو دواییانــەدا ڕاســته وخۆ ســه نعه تی نه وتــی ئێــران بەڕێــوە نەدەبــرد، 
ــه  کۆنسورســیۆم  ــران ب ــی ئێ ــەم چەرخــە نه وت ــی ئ ــا کۆتای ــوو کــه  ت ــی داب ــه اڵم ڕێژیمــی شــا بەڵێن ب
ــی هەڵدێنجــا کــە  ــراش نەوت ــدە خی ــی ئیپریالیســتی ئەوەن ــی قازانجــی واڵتان ــۆ دابینکردن بفرۆشــێ. ب
وێدەچــوو تــا کۆتایــی ئــەم چەرخــە چاڵــه  نه وتییەکانــی ئێــران به تــه واوی وشــک بــن. به مجــۆره  
دەکــرد.  داهاتــووش  نه ســڵه کانی  بــه   خه یانه تــی  ئێــران  ئیمپریالیزمــی  بــە  ســەر  ڕێژیمــی 
بــازاری واڵته کانــی  نــه وت و  مونۆپۆڵه کانــی ئه ندامــی کۆنسورســیۆم زۆربــه ی ســه رچاوه کانی 
غەیــرە سۆسیالیســتییان به ده ســته وه یه . ئاشــکرایه  کــه  لــه  هه لومه رجێکــی ئــوادا کۆنسۆر ســیوم 
ئێســتاش ده توانــێ شــه رته کانی خــۆی کــه  دەرخــەری قازانجــی ئابووریــی گەورەتریــن واڵتەکانــی 
ــه و پــەڕی.  ــە ڕێژیمــی شــادا دیکتاتــۆری گه یشــتبووه  ئ ــدا بســەپێنێ. ل ســه رمایه دارین به ســه ر ئێران
شــوێنه وارێک لــە ئــازادی و دێموکراســی نەمابــوو. حیزبــی نیشــتمانی و پێشــکەوتووەکان، ســەندیکا 
و  به یــان  ئازادیــی  کرابــوون.  غه یره قانوونــی  هه مــوو  ســینفی  دێموکراتییەکانــی  ڕێکخــراوە  و 
ــه  الیــه ن »شــا«وه  دیــاری  چاپەمەنــی خرابــووە ژێــر پــێ . نوێنه رانیــی مه جلیســی شــوڕا و ســه نا ل
ده کــران. ده ســه اڵتی قانووندانــان و دادخــوازی و ئیجرائــی هه مــوو به ده ســت شــاوە بــوو . ئه رتــه ش 
ببــوو  ئێــران  و پۆلیــس و ســازمانی ئه منییــه ت بەســەر گیــان و ماڵــی خه ڵکــدا زاڵ کرابــوون. 
بــە زیندانــی هه مــوو ئنســانێکی به شــه رەف و ئازادیخــواز. بــه م جــۆره  ناته باییه کــی گرەیــی لــه  
ــه  نێــو شــا و ده ربــار و  نێــوان ده ســه اڵتی سیاســیی واڵت و ئاڵوگــۆڕی ئابــووری و کۆمه اڵیه تــی ل
ــه  الیه کــی دیکــه وه   پێــک  ــران ل ــی ئێ ــه ک و،  گه الن ــه  الی ــزم و رێژیمــی شــا ل ــی ئیمپریالی جیره خۆران

هاتبــوو  کــه  تەنیــا ڕێــگای چاره ســه رکردنی شۆڕشــێکی قووڵــی  کۆمه اڵیه تــی بــوو.

و  پاشــایەتی  دیکتاتوریــی  ئە الوئەمــالی  بــێ  ئەنجامــی  ئێــران  خەڵکــی  گەلیــی  شۆڕشــی   _٥
بــوو. ئامریــکاوە  ئیمپریالیزمــی  بەتایبەتــی  و  ئیمپرالیــزم  بــە  ڕێژیمــە  ئــەو  بەســتراوەیی 

گەالنــی ئێــران بــو دواییهێنــان بــە ڕێژیمــی دیکتاتــوری و دژی گەلــی و هێنانــە ســەر کاری 
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ڕێژیمێکــی گەلــی و دێموکراتــی و بــۆ خاشــەبڕکردنی نفــووزی سیاســی، ئابــووری ،ســوپایی و 
فەرهەنگــی ئیمپرالیــزم لــە کارەســاتی بەردرێــژ و خوێناویــی شۆڕشــی ئێرانــدا بەشــدار بــوون و بــە 
لەخۆبوردوویــی و فیــداکاری و کوێــرەوەری چاشــتن و بەختکردنــی دەیــان هــەزار شــەهید، ڕێژیمــی 
بێــزراوی پەهلەویــی ســەرنەخوون کــرد. شۆڕشــی دژی زۆرداری و دژی ئیمپریالیســتیی گەالنــی 
ــە  ــژ و چین ــوو توێ ــزە پێشــکەوتووخواز و نیشــتمانییە کان و هەم ــوو هێ ــە بەشــداریی هەم ــران ب ئێ
دێموکراتییــەکان بــە ڕابەرایەتیــی ئیمــام خومەینــی لــە ڕۆژی 22 ڕێبەندانــی 1٣٥٧دا ســەرکەوت و 
ــاری ئیســالمیی  ــەوە پێچــا و کۆم ــە تێک ــۆ هەتاهەتای ــاری ڕێژیمــی 2٥00 ســاڵەی پاشــایەتیی ب تۆم

ــد. دامەزران
شۆڕشــی پرشــکۆی ئێــران بــە ڕووخاندنــی ڕێژیمــی پەهلــەوی نــەک هــەر نیشــتمانی ئێمــەی 
لەژێــر نیــری یەکێــک لــە خوێنخۆرتریــن دیکتاتورییەکانــی جیهــان ڕزگار کــرد، بەڵکــوو  پارســەنگیی 
ــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا بــە قازانجــی هێــزە دژی ئیمپریالیســتی و شۆڕشــگێرەکاندا  هێزەکانــی ل

تێــک دا.
بــە ڕووخانــی ڕێژیمــی پاشــایەتی خەڵکــی ئێــران پــاش ســااڵنی دوورو درێــژی دیکتاتوریــی 
خوێنــاوی ئازادییــان وەدەســت هێنــا و ڕێــگای پێشخســتنی ئامانجەکانــی شــۆڕش، پێشــکەوتنی 
ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی و پێکهێنانــی ژیانێکــی باشــتر بــۆ زەحمەتکێشــانی ئێــران خــۆش کــرا.
ــە. بــاری  ــە گرینگتریــن ڕووداوەکانــی مێــژووی واڵتــی ئێمەی بێگومــان شۆڕشــی ئێــران یەکێــک ل
گەلــی و دژی ئیمپریالیســتیی ئــەو شۆرڕشــە مەودایەکــی بەرینــی داوەتــێ و شۆڕشــی ئێــران 
دەنگدانەوەیەکــی بەربــاڵوی لــە هەمــوو واڵتــان و بەتایبەتــی لــە واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی نیوەڕاســت و 
ــە میراتگــری  ــوو ب ــی، ئێمــە ب ــران واڵت ــووە. پــاش ســەرکەوتنی شۆڕشــی ئێ جیهانــی ســێهەمدا هەب
ناتەبایــی و ناتەواوییەکانــی ڕێژیمــی پەهلــەوی. لــە الیــەک شــۆڕش هێندێــک مەســەلەی گرینگــی 
سیاســیی چارەســەر کــردوون، بــەاڵم لــە الیەکــی دیکــەوە زۆر گیروگرفتــی ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی 
و فەرهەنگــی هاتوونــە بــەر دەمــی شــۆڕش. بەرەوپێــش بردنــی شــۆڕش بێجگــە لــە چارەســەر 
کردنــی ئــەو گیروگرفتانــە بــە بەشــداریی خەڵــک و بەدەســتی خەڵــک و بــە قازانجــی زەحمەتکێشــان 
ناتوانــێ مانایەکــی دیکــەی هەبــێ. گەلــی کــورد بــە چەشــنێکی کاریگــەر لــە شۆڕشــی سەرتاســەریی 
ئێرانــدا بەشــدار بــوو، و ژمارەیەکــی زۆر لــە باشــترین ڕۆڵەکانــی کوردســتان  لــە کارەســاتی 

شۆڕشــدا گیانــی خۆیــان بەخــت کــرد.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــە ڕابــردووی دوورودرێــژی خەباتــی خــۆی دژی ڕێژیمی 
پاشــایەتی ئەرکــی مێژوویــی خــۆی لــە کارەســاتی شۆڕشــدا بەجــێ گەیانــد. هەڵوێســتە شۆڕشــگێڕانە 
و گەلییەکانــی حیــزب لــە کوردســتاندا تەئســیرێکی بەرچاویــان لــە پێکهێنانــی هاودەنگــی لــە نێــوان 
ــدا  ــی سەراســەری ئێران ــەڵ خەڵک ــی کورســتان لەگ ــی خەڵک ــی و دێموکراتی ــەوەی نەتەوایەت بزووتن
هەبــوو و نەقشــی کاریگــەری حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانیان بــۆ هەمــوو گەالنــی ئێــران و تەواوی 

هێــزە نیشــتمانی و پێشــکەوتووخوازەکان ئاشــکرا کــرد.
خەڵکــی کوردســتان بــە بەشــداریی کاریگــەر لــە شۆڕشــی سەرتاســەریی ئێرانــدا بــۆ ڕووخاندنــی 
ڕێژیمــی پاشــایەتی وەدوای ســێ ئامانجــی بنەڕەتــی کەوتبــوون: یەکــەم، بەرین کــردن و قووڵ کردنــی 
بــۆ خاشــەبڕکردنی نفــووزی سیاســی و ئابــووری و ســوپایی و  خەباتــی دژی ئیمپریالیســتی 
فەرهەنگیــی ئیپمریالیــزم و بەتایبەتــی ئیمپریالیزمــی ئامریکا، ئەمجار پێکهێنانی ڕێژیمێکی دێموکراتی 
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لــە ئێرانــدا و ســەرئەنجام البردنــی ســتەمی نەتەوایەتــی و دابینکردنــی مافــی خودمختــاری بــۆ 
کوردســتانی ئێــران.

بــە ڕێبەرایەتــی حیزبــی  لــە یەکــەم مانگەکانــی دوای شۆڕشــی ئێرانــدا، خەڵکــی کوردســتان 
دێموکــرات بــە هــەوراز و نشــیوێکی زۆر تێپەڕیــن و زۆر ســەرکەوتنی بەرچاویــان وەدەســت هێنــا. 
بەرەبــەرە کوردســتان بــوو بــە ســەنگەری ئــازادی و دێموکراســی لــە سەرانســەری ئێرانــدا. هەربۆیــە 
ئیمپریالیزمــی ئامریــکا، پاشــماوەکانی ڕێژیمــی شــا و کۆنەپەرەســتانی نێوخــۆ چەندیــن پیالنیــان 
دژی شۆڕشــی ئێــران و خەڵکــی کوردســتان ڕێک خســت و ســەرنجام بــە شــێواندنی زەینــی ئیمــام 

خۆمینــی، ڕێبــەری شــۆرش توانییــان شــەڕێکی نەخــوازراو بەســەر گەلــی ئێمــەدا بســەپێنن.
خەلكــی کوردســتان بەرامبــەر هێرشــی درندانــەی نیزامــی قارەمانانــە خۆیــان ڕاگــرت و لــە مــاوەی 
ســێ مانگــدا توانییــان ئــەو پیالنــە تێــک بشــکێنن. پشــتیوانیی هەمــوو خەڵکــی کوردســتان بەتایبەتــی 
جووتیــاران و زەحمەتکێشــەکان لــە داخــوازە ڕەواکانیــان، و لــە خۆبوردوویــی پێشــمەرگەکان و 
ڕێبەرایەتیــی دروســتی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و پشــتیوانیی ڕێکخــراوە نیشــتمانی 
و دێموکراتییەکانــی سەرانســەری ئێــران و بیــروڕای گشــتیی جیهــان ئــەو هۆیانــە بــوون کــە 

ســەرکەوتنی خێــرای گەلــی ئێمەیــان پێــک  هێنــا.
حیزبی دێموکراتی کوردســتان ئێســتا لە کوردســتاندا نفووزێکی بێوێنەی هەیە و لەسەرانســەری 
ئێرانیشــدا جێــگای ڕێــزی هەمــوو ئازادیخوازانــە. دروشــمی ســتراتیژیکی حیزبی ئێمە  _دێموکراســی 
بــۆ ئێــران و خۆدموختــاری بــۆ کوردســتانی ئێــران_ بۆتــە دروشــمی ئەساســیی خەڵکــی کوردســتان 
و هێــزە پێشــکەتووخواز و تێگەیشــتووکان لــە سەرانســەری ئێرانــدا پشــتیوانیی لێ دەکــەن. گومــان 
لــەوەدا نییــە کــە خەباتــی گەلــی ئێمــە بــە ڕابەرایەتیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان پێــی ناوەتــە 
ــی ئێمــە بەشــێوەی  ــی گەل ــی داخوازەکان ــوێ، قۆناغیــک کــە ســەرەنجامەکەی دابینبوون قۆناغێکــی ن

خۆدموختــاری لــە چوارچێــوەی ئێرانێکــی دێموکراتیــدا دەبــێ.
ــی زۆرلێکــراوی  ــەودا هەمــوو گەالن ــوەی ئ ــە چواچێ ــی کــە ل ــی ئێرانێکــی دێموکرات ــەاڵم پێکهێنان ب
ئێــران واتــە کــورد، ئازەربایجانــی، تورکەمــەن، بەلــووچ، و عــەرەب بــە مافــە نەتەوایەتییەکانیــان 
بگــەن، پێویســتی بــە یەکیەتیــی و خەباتــی هێــزە شۆڕشــگێرەکان لــە چوارچێــوەی بەرەیەکــی بەرینــی 
دێموکراتــی و دژی ئیمپریالیســتی لــە سەرانســەری ئێرانــدا هەیــە. حیزبــی ئێمــە لــەو باوەڕەدایــە کــە 
البردنــی ســتەمی نەتەوایەتــی لــە واڵتــی فرەنەتــەوەی وەک ئێرانــدا یەکێکــە لــە پایــە ئەساســییەکانی 
خەبــات دژی ئیمپریالیــزم و لەپێنــاوی پێکهێنانــی ڕێژیمێکــی دێموکراتیــدا. هیــچ خەباتێکــی دژی 
ئیمپریالیســتی ناتوانــێ ئوســوولی و شــێلگیر بــێ ئەگــەر دابینکردنــی مافــی نەتەوایەتیــی گەالنــی 
ئێرانــی لەگــەڵ نەبــێ. هــەر وەک هیــچ خەباتێــک بــۆ دێموکراســیش بــە مانــای واقیعــی خــۆی 
ــە بەرنامــەی  ــە بەشــێکی جیانەکــراوە ل ــی ب ــی ســتەمی نەتەوایەت ــێ، ئەگــەر البردن ســەرکەوتوو ناب
خۆیــدا نەنــێ. هــەر بۆیــە بــە خەبــات دژی ئیمپریالیــزم و لەپێنــاوی دێموکراســی و البردنــی ســتەمی 
نەتەوایەتیــدا ســێ الیەنــی تاقــە خەباتێــک پێــک  دێنــن و هەرچەنــد خەبــات دژی ئیمپریالیــزم و 
ــی ســتەمی  ــی البردن ــەاڵم بەکەمگرتن ــەن، ب ــەو خەبات ــە گشــتییەکانی ئ ــاوی دێموکراســیدا الیەن لەپێن
نەتەوایەتــی لــە ئێرانــدا کــە زیاتــر لــە نیــوەی دانیشــتووانی لــە گەالنــی زۆرلێکــراو پێــک  دێ، ڕیــزی 
خەباتکارانــی دژی ئیمپریالیــزم و لەپێنــاوی دێموکراســیدا بێهێــز و دەرەتانــی زیاتــر بــۆ ســەرکەوتنی 

هێزەکانــی دژی شــۆڕش پێــک دێنــێ.
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حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــۆ وەدیهاتنــی یەکیەتیــی هەمــوو هێــزە شۆڕشــگێرەکانی 
ئێــران هــەم دژی شــوینیزمی ئێرانــی کــە کــوردەکان وەک گەلێــک ناناســێ و هیــچ چەشــنە مافێکــی 
نەتەوایەتییــان بــۆ دانانــێ و هــەم دژی ناســیۆنالیزمی بەرچاوتەنگــی کــورد کــە لــە نێــوان دوژمنانــی 
ــەم  ــی و ه ــەم شــوینیزمی ئێران ــات دەکا. ه ــێ، خەب ــاوازی دانان ــدا جی ــی ئێران ــورد و گەالن ــی ک گەل
ناســیونالیزمی بەرچاوتەنگــی کــورد هەردووکیــان دووژمنــی یەکیەتیــی گەالنی ئێرانــن. دیارە حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــەو باوەڕەدایــە کــە لــە هەلومەرجــی ئێســتادا مەترســیی شــوینیزمی 

مەزنیخــوازی ئێرانــی مەترســیی گەورەتــرە.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران پێی وایــە ســەرکەوتنی تــەواو بەســەر ئیمپریالیــزم بــە 
و  شۆڕشــگێر  هێــزە  یەکیەتیــی  بــە  بەســتراوەتەوە  ئامریــکادا،  ئیمپریالیزمــی  ســەرکردایەتیی 
پێشــکەوتووەکانی سەرانســەری ئێــران. هــەر لەبــەر ئــەوەش بــۆ گەیشــتن بــەو ســەرکەوتنە و 
هەڵقەندنــی ڕەگ و ڕیشــەی نفــووزی سیاســی و ســوپایی و ئابووریــی ئیمپریالیــزم و لەنێوچوونــی 
کۆنەپەرەســتیی نێوخــۆ زیاتــر لــە جــاران هەســت بــە پێویســتی پێکهاتنــی بەرەیــەک لــە هەمــوو 
هیــزە نیشــتمانی  و دێموکراتییەکانــی ئێــران دەکا و بــۆ پێکهاتنــی ئــەو بەرەیــە داوا لــە هەمــوو هێــزە 

شۆڕشــگێر و پەیمانــدەرەکان دەکا کــە تێیــدا بەشــدار بــن.
زیاتــر لــە شــەش ســاڵ بەســەر پەســەندکردنی بەرنامــەی پێشــووی حیزبــی ئێمــەدا لەالیــەن 
کۆنگــرەی ســێهەمەوە ڕادەبــرێ. بەرنامــەی ئێســتا کــە لــە کۆنگــرەی چوارمــدا پەســەند کــراوە، 
واڵمــدەری هەلومەرجــی نوێــی واڵتەکەمانــە کــە لــە پــاش شۆڕشــی خەڵکــی ئێــران پێــک  هاتــوە.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بەرنامــەی خــۆی دەخاتــە پێــش چــاوی کوردســتان و 
ڕووناکبیــران،  شــار،  زەحمەتکێشــانی  جووتیــاران،  کرێــکاران،  کوردســتان،  دانیشــتووانی  لــە 
قوتابیــان، خوێنــدکاران، کارمەنــدان، پیشە ســازان، بازاڕییــان ژنــان و الوان داوا دەکا کــە لــە پێنــاوی 
جێبەجێ کردنــی ئــەم بەرنامەیــەدا تێ بکۆشــن. ئەندامــان و الیەنگرانــی حیــزب دەبــێ بەرنامەکــە 
بەرنــە نێــو کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان و بەندەکانــی بــۆ خەڵــک شــی بکەنــەوە. بیــروڕای حیزبــی 

ــەن. ــان بک ــەوە بەی ــی و فەرهەنگیی ــووری و کۆمەاڵیەت ــارەی مەســەلەی سیاســی و ئاب ــە لەب ئێم
پێویســتە کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان لــە بەرنامــەی حیزبــی ئێمــە بــاش تێ بگــەن و لــە ڕیــزی 

پێشــەوی کار و تێکۆشــانی خۆیانــی دابنێــن.
هەروەهــا پێویســتە خەڵکــی بەشــەکانی دیکــەی ئێرانیــش لــە داخــوازە بنەڕەتییە کانــی خەڵکــی 
کوردســتان و حیزبــی ئێمــە شــارەزایی تــەواو پەیــدا بکــەن. ئێســتا حیزبــی ئێمــە بۆتــە گەورەتریــن 
هێــزی سیاســیی کوردســتانی ئێــران و سەرانســەری کوردســتانی ئێرانــی وەجوواڵنــەوە خســتوە. 
ئێســتا دەبــێ هێــزی بێ پایانــی گــەل بــۆ جێبەجێ کردنــی بەرنامــەی حیزبــی ئێمــە بکەوێتــە جوواڵنــەوە 
ــازادا مافــی خودموختاریــی  ــە چوارچێــوەی ئێرانێکــی ئ ــە خەڵکــی کوردســتان ل و میلیونهــا کــەس ل

خۆیــان وەدەســت بێنــن.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ئامانجەکانــی خــۆی لــەم بەرنامەیــەدا گونجانــدوە و 
وەدیهێنانــی ئــەم ئامانجــە لــە ئەســتۆی حکوومەتــی کوردســتانە کــە لــە چوارچێــوەی واڵتــی ئێرانــدا 

دادەمــەزرێ.
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فەسڵی یەکەم: ئامانجە گشتییەکان
1( حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئیــران حیزبــی پێشــڕه وی گه لــی کــورده  لــه  کوردســتانی ئێــران 
ــۆ خاشــەبڕکردنی نفــووزی سیاســی  ــران ب ــزه  پێشــکه تووه کانی سەرانســەری ئێ و شانبەشــانی هێ
ئابــووری و ســوپایی و فەرهەنگیــی ئیمپریالیــزم و پاراســتنی ســەربەخۆیی ئێــران و لەپێنــاوی 
ــات  ــدا خه ب ــی ئێران ــوەی واڵت ــه  چوارچێ ــورد ل ــی ک ــی چاره نووســی گه ل ــی دانان وه ده ســتهێنانی ماف

ده کا.
2( ئامانجی دواڕۆژی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران پێکهێنانی کۆمەڵێکی سۆسیالیســتییە 

کە بناغەکەی لەســەر بنچینەی ڕێوشــوێنی زانســتی دروســتکردنی سۆســیالیزم دامەزرابێ.
٣( دروشــمی ســتراتیژیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان دابینکردنــی دێموکراســی بــۆ ئێــران و 

خودموختــاری بــۆ کوردســتانی ئێرانــە.
4( حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی هەمــوو گــەالن دژی 
ئیمپریالیزمــی جیهانــی بــە ســەرکردایەتیی ئیمپریالیزمــی ئەمریــکا و هەروەهــا لــە خەباتــی دژی 
ــوو  ــی هەم ــوان گەالن ــری ئاشــتی و دۆســتایەتیی نێ ــە زۆردارەکان پشــتیوانی دەکا و الیەنگ ڕێژیم

ــە. واڵتان
          

فەسڵی دووهەم: بنچینەکانی ئەسڵیی خودموختاری
٥( ناوچــەی خودموختــار هەمــوو کوردســتانی ئێــران دەگرێتــەوە. ســنووری جوغرافیایــی ناوچــەی 
خودموختــار بــە لەبــەر چاوگرتنــی هۆیەکانــی نەتەوەیــی و مێژوویــی و ئابــووری و ویســتی زۆربەی 

دانیشــتووانی ئــەم ناوچەیــە دیــاری دەکرێ.
٦( لــە ناوچــەی خودموختــای کوردســتاندا هەمــوو دەســەاڵت بەدەســت خەڵکەوەیــە کــە بەهــۆی 

نوێنەرانــی خۆیــان لــە ئەنجومەنــی نیشــتمانیی ناوچــەی خودموختــاردا بــەکاری دێنــن.
)ســوپا(،  میللــی  و  دیفاعــی  ئابــووری(،  و  سیاســی   ( دەرەوە  پەیوەندییەکانــی  کاروبــاری   )٧
دانانــی بەرنامــەی درێژخایەنــی ئابــووری و سیســتمی دراوی تەنیــا لەژێــر دەســەاڵتی دەوڵەتــی 
مەرکەزی دایە. بێجگە لەو چەند شــتە، ســەاڵحییەتی بەڕێوەبەردنی دەزگای دەوڵەتی لە کوردســتان 
لەژێــر دەســەاڵتی حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان دایە. نوێنەرانــی ناوچــەی خودموختــاری 

ــن. ــدا بەشــدار دەب ــاری دەوڵەتــی مەرکزی ــی کاروب ــە بەڕێوەبەردن کوردســتان ل
٨( ئەنجومەنــی نیشــتمانیی کوردســتان بەرزتریــن ئۆرگانــی قانووندانانــی ناوچــەی خودموختــاری 
کوردســتانە. نوێنەرانــی ئەنجومــەن لــە ڕێــگای هەڵبژاردنــی گشــتی، وەک یــەک، ڕاســتەوخۆ و 
نەهێنییــەوە بــۆ مــاوەی 4 ســاڵ هەڵدەبژێردرێــن. النــی کەمــی تەمــەن بــۆ ئەوانــەی هەڵدەبژێــرن 1٦ 
ســاڵ و بــۆ ئەوانــەی هەڵدەبژێردرێــن 2٥ ســاڵە. ژن و پیــاو لــە هەڵبــژاردن و هەڵبژێرانــدا مافــی وەک 

یەکیــان هەیــە.
9( ئەنجومەنــی نیشــتمانیی کوردســتان، حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان دیــاری دەکا. 
حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان بەرامبــەر بــە ئەنجومەنــی نیشــتمانیی کوردســتان بەرپرســە.
10( ڕاگرتنــی نەزمــی نێوخــوی ناوچــەی خودموختــاری کوردســتان لەســەر بنچینــەی ڕێوشــوێنی 
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ــان  ــاری کوردســتان دیاریی ــی خودموخت ــە ســەرۆکەکانی حکوومەت ــە دەســت پێشــمەرگە ک دەدرێت
ــۆ  ــی دەســتدرێژی ب ــە و حەق ــە ســەربەخۆیی و ســنوورەکانی واڵت ــاع ل ــەش دیف دەکا. ئەرکــی ئەرت

ــە. ــی نیی ــی نێوخۆی ــاری نەزم ڕاگرتن کاروب
11( زمانی کوردی زمانی ڕەسمیی خوێندن و نامەنووسینی ناوچەی خودموختاری کوردستانە. 
خوێنــدن لــە هەمــوو قۆناغەکانــدا بــە زمانــی کوردییــە. زمانــی فارســیش وەک ناوچەکانــی دیکــەی 
ئێــران لــە ناوچــەی خودموختــاری کوردستانیشــدا بــە زمانێکــی ڕەســمیی دەوڵەتــی دەناســرێ و لــە 

قوتابخانەکانــدا پــاش کالســی چوارمــی ســەرەتایی لــە تەنیشــت زمانــی کــوردی دەخوێنــدرێ.
لــە ئێــدارە و دامودەزگاکانــی ناوچــەی خودموختــاری کوردســتاندا زمانــی کــوردی ڕەســمییە. 
نامەنووســینی ئیدارەکانــی ناوچــەی خودموختــاری کوردســتان لەگــەڵ مەرکــەز و ناوچەکانــی 
دیکــەی ئێــران و هەروەهــا لەگــەڵ ئــەو ئیدارانــەی ســەر بــە دەوڵەتــی مەرکەزیــن بــە زمانــی فارســی 

دەبــێ.        

فەسڵی سێهەم: مافەکانی دانیشتووانی ناوچەی خودموختار     
12( حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان ئازادییــە دێموکراتییــەکان، ئازادیــی بیروبــاوەڕ و 
ــکاران و  ــی کرێ ــەکان، یەکیەتییەکان ــزب و ئەنجومەن ــی حی ــی دامەزراندن ــی، ئازادی ــان و چاپەمەن بەی
ــی  ــە هەڵبژاردن ــەکان دابیــن دەکا. دانیشــتووانی کوردســتان ل ــە دێموکراتیی ــاران و ئەنجومەن جووتی

ــازادن. ــدا ئ کار و شــوێنی دانیشــتنی خۆیان
1٣( لــە ناوچــەی خودموختــاری کوردســتاندا بیروبــاوەڕی مەزهەبــی ئــازادە، پەیڕەوانــی هەمــوو 
ــی ڕەگــەزی و مەزهەبــی مەحکوومــە.  ــدا وەک یەکــن. جیاوازیدانان ــەر قانوون ــەکان لەبەرانب مەزهەب
ــرۆزی ئیســالم  ــی پی ــی ئایین ــەوە و پەرەپێدان ــۆ باڵوکردن ــاری کوردســتان ب ــی خودموخت حکوومەت
یارمەتیــی مــاددی و مەعنەویــی پێویســت بــە کۆمەڵــی ڕوحانییەتــی نیشــتمانی و پێشــکەوتوو دەکا.
14( ژن و پیــاو لــە نێــو خێــزان و کۆمەڵــدا مافیــان وەک یەکــە و بــۆ کاریــش وەک یــەک مووچــە 

وەردەگــرن.
ــان  ــی دانیشــتووی کوردســتان لەگــەڵ کــوردەکان مافــی وەک یەکی ــە نەتەوەییەکان 1٥( کەمایەتیی
ــە ســەرەتاییەکاندا  ــە قوتابخان ــان ل ــەوان ڕێــزی لێ دەگیــرێ و منداڵەکانی ــی ئ ــە، مافــی فەرهەنگی هەی
مافــی خوێنــدن بــە زمانــی زگماکیــان هەیــە، کەمایەتییــە نەتــەوەکان حەقیــان هەیــە بــە زمانــی خۆیــان 

چاپەمەنــی بــاڵو بکەنــەوە. 

فەسڵی چوارم: سیاسەتی ئابووری و کۆمەاڵیەتی
ــە ناوچــەی  ــگای بەرنامەداڕشــتنێکی زانســتییەوە ل ــە ڕێ ــووری ل ــی پێشــکەوتنی ئاب 1٦( دابینکردن
خودموختاریــدا لــە ئەســتۆی حکوومەتــی خودمختاری کوردســتانە. بۆ تێهەلێنانــەوەی دواکەوتوویی 
ئابــووری کــە بەرهەمــی ســتەمی نەتەوایەتییــە ، دابەشــکردنی داهاتــی گشــتیی بوودجــە دەبــێ بەشــی 
دانیشــتووانی ناوچــەی خودموختــای کوردســتان بەگوێــرەی دواکەوتوویــی، زیاتــر لــە داهاتــی 

نێونجــی سەرانســەریی واڵت بــێ.
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کوردســتان  هەروەهــا  و  ئێــران  سەراســەری  ئابــووری  پێشــکەوتنی  ئەســڵیی  ڕێــگای   )1٧
ســەنعەتیکردنی واڵت بەپێــی دەســکەوتەکانی زانســت و تێکنولــوژی لــە الیــەک و پێداویســتی و 
ئابــووری و  بنچینەیــی  ئاڵوگۆرێکــی  پێکهێنانــی  لەالیەکــی دیکــە و  ئیمکاناتــی سروشــتیی واڵت 
کۆمەاڵیەتــی کــە بــۆ ســەنعەتی کردن پێویســتە، یەکێــک لــە ئەساســیترین ئەرکەکانــی دەوڵەتــی 

کوردســتانە. خودموختــاری  حکوومەتــی  هەروەهــا  و  مەرکــەزی 
1٨( حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان بەهــۆی بەشــی گشــتیی ئابوورییــەوە کــە بەشــی 
ــە  ــێ و ل ــە کوردســتان دادەمەزرێن ــە، ســەنعەتی پێشــکەوتوو ل ــۆ پێشــکەوتنی ئابووریی ئەساســی ب
ــە تەنیشــت بەشــی گشــتیی ئابــووری  ســەنعەتی خۆواڵتــی و نەتەوایەتییەکانــی پارێــزگاری دەکا. ل

بەشــی هــەرەوەزی و تایبەتیــش لــە ســەنعەتی کردنی واڵتــدا بەشــدار دەبــن.
19( ســەرچاوە ژێرزەمینییــەکان و هەروەهــا ئــاو و لێــرەوار و لەوەڕگــەکان کــە بــە ســامانی 
گشــتی دانــدراون، میللــی دەکرێــن و حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان بــە هاوکاریــی دەوڵەتــی 

مەرکــەزی بــە قازانجــی هەمــوو خەڵکــی ئێــران کەلکیــان لــێ وەردەگــرێ.
20( زیادکردنــی بەرهەمــی کشــتوکاڵی لــە ڕێــگای میکانیزەکــردن و بەکارهێنانــی شــێوەی زانســتی 
لــە کشــتوکاڵدا و داڕشــتنی بەرنامــەی بەراوردکــردن و دروســتکردنی ســەد، بەشــێکی گرینگــی 

ــاری کوردســتانە. سیاســەتی ئابووریــی حکوومەتــی خودموخت
21( حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان بــۆ پەرەپێدانــی بازرگانیــی نێوخــۆ و پەرەپێدانــی 
ــەی کــە  ــڕۆژە ئابووریییان ــەو پ ــک ل ــە کوردســتاندا تێ دەکۆشــی. هێندێ کســب وکار و پیشەســازی ل
ــە قازانجــی پێشــکەوتنی  ــراودا ب ــە قۆناغێکــی دیاریک ــان بەهــۆی بەشــی گشــتییەوە ل جێبەجێ کردنی
ــە هەمــوو  ــن ل ــەوکارە کەلک وەرگرت ــی دەســپێردرین. مەبەســت ل ــە بەشــی تایبەت ــە، ب ــووری نیی ئاب

ــی کوردســتانە. ــۆ پێشخســتنی ئابووری ــی ب ســەرچاوەیەکی ماڵ
کوردســتان  زەحمەتکێشــانی  تایبەتــی  بــە  و  خەڵــک  ژیانــی  پایــەی  بردنــی  بــەرەوژوور   )22
نێوەڕۆکــی ئەســڵیی سیاســەتی ئابووریــی حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتانە و حکوومــەت لــە 
هەمــوو هێــز و توانــای خــۆی بــۆ ڕزگارکردنــی زۆربــەی دانیشــتووانی کوردســتان لــە هــەژاری و 
بێبەشــی و بــۆ دابینکردنــی ژیانێکــی شــیاوی هاوچەرخــی ئێســتا بــۆ ئــەوان، کەلــک وەردەگــرێ. یــەک 
هەنــگاوی گرینــگ لــەو بــارەوە ئامادەکردنــی خانووبــەرەی لەبــار، بەپێــی ڕێوشــوێنی لەشســاغی بــۆ 

زەحمەتکێشــانی شــار و الدێ. 
2٣( ئەســڵی 40 ســاعەت کار لــە حەوتــوودا لــە هەمــوو جێگایــەک دێتــە دی. النی کەمی حەقدەســتی 
ــەڵ چوونەســەرێی خەرجــی  ــرێ و لەگ ــاری دەک ــوزەران دی ــان و گ ــی خەرجــی ژی ــکاران بەپێ کرێ

بەڕێچــوون زیــاد دەکــرێ. 
کرێــکاران بەرانبــەر بــە پێشــهاتەکانی کار و نەخۆشــی و پەککەوتەیــی و پیــری بیمــە دەکرێــن. ئــەو 
مندااڵنــەی تەمەنیــان لــە 1٥ ســاڵ کەمتــر بــێ نابــێ کاریــان پــێ بکــرێ. دەبــێ شــەرتەکانی ئابــووری 

و کۆمەاڵیەتیــی پێویســت بــۆ کەمکردنــەوەی بێــکاری و پاشــان لەنێوبردنــی بێــکاری ئامــادە بکــرێ.
24( زەوی هــی ئــەو کەســەیە کــە کاری لەســەر دەکا. هەربۆیــە دەبــێ لــە شــێوەی ئێســتای 
ماڵکییەتــی زەویــدا کــە بەرهەمــی ئیســالحاتی ئەرزیــی ســەردەمی پەهلەوییــە، ئاڵوگۆڕێکــی گرینــگ بە 



کۆنگرەی چوار

150

قازانجــی جووتیارانــی زەحمەتکێــش و بێ زەویــدا ڕوو بــدا. حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان 
هەمــوو چەشــنە یارمەتییــەک بــە پەرەپێدانــی ئــەو شــیرکەتە هەرەوەزییانــەی کشــتوکاڵی دەکا کــە 

جووتیــاران بــە دڵخــوازی خۆیــان پێکیــان دێنــن.
2٥( حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان دەبــێ یارمەتیــی وەرزێــران بــدا تــا بتوانــن ئامــرازی 
کشــتوکاڵ بــۆ خۆیــان دابیــن بکــەن. هەروەهــا دەبــێ بەرهەمــی کشــتوکاڵیان بــە نرخێکــی بــاش 
لــێ بکــرێ و قــەرزی درێژماوەیــان بــە ســوودی کەمــەوە بداتــێ. جووتیــاران بەرەبــەرە لــە پێشــدا 
بەرامبــەر پێشــهاتەکانی کار و نەخۆشــی و پاشــان بەرامبــەر پیــری و پەککەوتوویــی بیمــە دەکرێــن.
2٦( حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان ســەرنجێکی تایبەتــی دەداتــە ئاژەڵــداری، لەوەڕگــەکان 
بــە شــەرتی لەبــار بــە ئاژەڵــداران دەســپێردرێن و ڕێــگای ڕاســت و زانســتیی ئاژەڵدارییــان فێــر 

دەکــرێ.
و  چۆمــەکان  لێــرەوارەکان،  سروشــتییەکان،  ســەرچاوە  و  ژیــان  موحیتــی  پارێزگاریــی   )2٧
ــدەکان و ماســیی  ــاکان، باڵن ــی چی ــی ڕاوی ــی حەیوان ــە تایبەت ــوان ب ــزگاری حەی دریاچــەکان، و پارێ
چۆمــەکان یەکێــک لــە ئەرکــە گرینگەکانــی حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتانە. هــەر بۆیــە 
دەبــێ لــە ڕاوی بێ ســەرەوبەرەی حەیوانــات و باڵنــدە و ماســی بەتونــدی پێشــگیری بکــرێ و 
ــۆ  ــگای ئاســندا ب ــگا و ڕێ ــازە و دروســتکردنی ڕێ ــی چەشــن و شــوێن و ســەنعەتی ت ــە هەڵبژاردن ل
پارێزگاریــی موحیتــی ژیــان و لــە بەرچاوگرتنــی هاوهەنــگاوی سروشــت دەبــێ وردەکارییەکــی زۆر 

ڕەچــاو بکــرێ و بایەخێکــی پێویســت بــە ڕاگرتنــی بینــا و شــوێنەوارە کۆنــەکان بــدرێ.

فەسڵی پێنجەم: سیاستی فەرهەنگی و لەشساغی
2٨( هەمــوو مندااڵنــی کوردســتان چ کــچ، چ کــوڕ تــا 1٥ ســاڵی دەبــێ بخوێنێــن. حکوومەتــی 
خودموختــای کوردســتان بــۆ لەنێــو بردنــی نەخوێنــدەواری بەپەلــە هەنــگاو هەلدێنــێ. لــە ناوچــەی 
دەزگای  ئەســتۆی  لــە  ســەرەتایی  خوێندنــی  دابینکردنــی خەرجــی  کوردســتاندا  خودموختــاری 
دەوڵەتییــە و خوێنــدن لــە قۆناغەکانــی دیکــەدا بەخۆڕاییــە، یارمەتیــی حکوومەتــی خودموختــار 
لــەو بــارەوە قوتابخانــە ئاینییەکانیــش دەگرێتــەوە. حکومەتــی خودموختــاری کوردســتان خەرجــی 
خوێندنــی مندااڵنــی کرێــکاران، جووتیــاران و هەمــوو زەحمەتکێشــانی کەمداهــات لــە تــەواوی فێرگــە 

پیشــەییەکان و هونەرســتانەکاندا دابیــن دەکا.
ــەل و  ــی گ ــەی فەرهەنگی ــی پای ــۆ بــەرەوژوو بردن ــاری کوردســتان ب ــی خودموخت 29( حکوومەت
دامەزراندنــی بنکــەی فەرهەنگــی و زانســتی و پەروەردەیــی بەدەنــی وەک فەرهەنگســتان، ســینەما و 

تئاتــری میللــی، بنکــەی وەرزشــی، فێرگــە بــەرزەکان و زانســتگاکان هەنــگاو هەڵدێنــێ.
نووســەران  لــە  پشــتیوانی  و  کــوردی  ئەدەبیاتــی  و  زمــان  پێشــکەوتنی  بــە  بایەخــدان   )٣0
حکوومەتــی  فەرهەنگیــی  سیاســەتی  هەمیشــەیی  ڕێبــازی  کــورد  زانایانــی  و  هونەرمەنــدان  و 

دەبــێ. کوردســتان  خودموختــاری 
٣1( ڕووناکبیرانــی کوردســتان دەبــێ بەپێــی لێوەشــاوەیی خۆیــان کاریــان بدرێتــێ. حکوومەتــی 
خودموختــاری کوردســتان سیاســەتێک بەرامبــەر ڕووناکبیــران و پســپۆڕان دەگرێتــە پێــش کــە ببێتــە 
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هــۆی ئــەوەی واڵتــی خۆیــان بەجــێ نەهێڵــن و خزمەتــی نیشــتمانی خۆیــان بکــەن.
٣2( حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان بــۆ بەرەوژووربردنــی پلــەی لەشســاغیی هەمــوو 
بوونــەوە  بــاڵو  لــە کوردســتاندا  نەخۆشــییانەی  ئــەو  بــۆ خاشــەبڕکردنی  و  تێ دەکۆشــێ  گــەڵ 
بەتونــدی خەبــات دەکا و هەلومەرجێــک پێــک دێنــێ کــە هەمــوو خەلكــی کوردســتان بتوانــن لــە 
یارمەتیــی خۆڕایــی پزیشــکی و دەرمانــی کەلــک وەرگــرن. حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان 
بــۆ دامەزراندنــی ئاسایشــگا، شــیرخۆرگە و زایینگــە هەنــگاو هەڵدێنــێ و بــۆ بەخێوکردنــی نقوســتان 

و بەســاڵداچووانی ڕەبــەن و بێ خاوخێــزان بنکــە و بینــای تایبــەت دادەمەزرێنــێ.

فەسڵی شەشەم: سیاسەتی دەرەوە    
لەســەر سیاســەتی دەرەوە کــە لــە ســەاڵحیەتی دەوڵەتــی مەرکەزی دایــە حیزبــی دێموکراتــی 

کوردســتان لەوبــاوەڕە دایــە کــە:
٣٣( دەوڵەتــی مەرکەزیــی ئێــران سیاســەتێکی دەرەوەی بێ الیــەن و ســەربەخۆ بگرێتــە پێــش 
و لەگــەڵ هەمــوو واڵتــان لەســەر بناغــەی ڕێزدانــان بــۆ یەکتــر و ناســینی حاکمیەتــی نیشــتمانی و 
ــە کاروبــاری یەکتــر پەیوەنــدی دابمەزرێنــێ و لەگــەڵ واڵتانــی سۆسیالیســتی و  دەســتێوەرنەدان ل
ــک  ــی دۆســتانە پێ ــە، پێوەندی ــی و دژی ئیمپریالیســتییان هەی ــەی سیاســەتێکی دێموکرات ــەو واڵتان ئ

بێنــێ.
٣4( دەوڵەتــی مەرکــەزی لــە خەباتــی ڕزگاریخوازانــە و دژی ئیمپریالیســتیی گــەالن و مافــی 

دیاریکردنــی چارەنووســی نەتــەوەکان بــە دەســتی خۆیــان پشــتیتوانی بــکا. 
٣٥( دەوڵەتــی مەرکەزیــی ئێــران لەنێــو ڕێکخــراوەی نەتــەوە یەکگرتــووەکان و لــە دەرەوەی ئــەو 
ڕێکخــراوەدا لــە ئاشــتی جیهانــی و پێکەوەژیــان بــە ئاشــتی لــە نێــو گەالنــدا دیفــاع بــکا و الیەنگــری 
چارەســەری گیروگرفتــە نێونەتەوەییــەکان لــە ڕێــگای وتووێــژەوە و بەبــێ بەکارهێنانــی زۆر بــێ.

٣٦( واڵتــی ئێــران دەبــێ ببێتــە بنکەیــەک بــۆ یارمەتــی بــە خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی گەالنــی 
زۆرلێکــراوی جیهــان و بەتایبەتــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و پەنــای سیاســی بــە هەمــوو ئینســانێکی 

ــدا. نیشــتمانپەروەر و ئازادیخــواز ب
لــە چواچێــوەی ئــەو سیاســەتەدا و بــە موافقەتــی دەوڵەتــی مەرکــەزی حکوومەتــی خودموختــاری 
کوردســتان لــە هەمــوو ئێمکاناتێکــی خــۆی بــۆ کۆمــەگ بــە خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی برایانــی کــورد 
لــە واڵتانــی دراوســێدا کەلــک وەردەگــرێ و پەنــای سیاســی بــە هەمــوو کوردێکــی نیشــتمانپەروەر 

دەدا.
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بەشی دووهەم:
پێڕەوی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران   

مادەی یه که م_ ناو و نێوەرۆکی حیزب
1( ناوی حیزب »حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران«ە

ــە کوردســتانی  ــورد ل ــی ک ــی شۆڕشــگێری گەل ــران حیزب ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات 2( حیزب
ــدا  ــی خۆی ــه  ڕێزەکان ــی شۆڕشــگێڕ ل ــاران و ڕووناکبیران ــکاران و جووتی ــی کرێ ــه  تایبه ت ــە و ب ئێران

کــۆ ده کاتــه وه .
٣( حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــه  تێکۆشــانی خۆیــدا په یــڕه وی لــه  تیئوریــی زانســتی 

ــه ڵ ده کا. پێگه یشــتنی کۆم

مادەی دووهەم_ ئه ندامه تیی حیزب
1( هه مــوو هاونیشــتمانییه کی دانیشــتووی کوردســتانی ئێــران و هــه ر کوردێکــی ئێرانــی کــه  
ته مه نــی گه یشــتبێته  1٨ ســاڵ، ده توانــێ ببێتــە ئه ندامــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، بــە 

مەرجێــک:
_ به رنامه  و پیڕه وی نێوخۆی حیزب په سند بکا.

_  له  یه کێک له  ڕێکخراوه کانی حیزبدا تێ بکۆشێ.
_ مانگانه ی ئه ندامه تی بدا.

_ به  ئینسانێکی نیشتمانپه روه ر و پێشکه وتوو بناسرێ

مادەی سێهه م_ ئه رکه کانی ئه ندامی حیزب
1( ئه رکی سەرشانی ئه ندامی حیزبە که :

_ بۆ وەدیهێنانی ئامانجه کانی حیزب که  له  به رنامه دا هاتوه  تێ بکۆشێ.
ــدا. بەپێــی  ــزب هــەڵ ب ــی ته شــکیالتی و فیکریــی حی ــۆ پاراســتنی یەکیەتی ــاوه  ب ــه  هه مــوو توان _ ب

ــێ. ــی ب ــڕه وی دیســپلینی حیزب ــزب په  ی ــڕەوی نێوخــۆی حی پێ
_ نهێنییه کانی حیزب بپارێزێ.

_ پلەی زانیاری و سیاسی و کۆمه اڵیه تیی خۆی بەرێتە سەرێ.
ــز  ــەاڵن بەهێ ــه ڵ کۆم ــزب ده گ ــی حی ــه ل و پێوه ندی ــی گ ــو کۆمه اڵن ــه  نێ ــزب به رێت _ سیاســه تی حی

ــک وه ربگــرێ. ــان که ل ــروڕا و تاقیکردنه وه ی ــه  بی ــکا و ل ب
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مادەی چواره م_ مافه کانی ئه ندامی حیزب
1( ئه ندامی حیزب مافی ئه وه ی هه یه  که :

_ بۆ ئەندامی هەر کام لە ئۆرگانەکانی حیزب هەڵبژێردرێ.
_ لــە هەمــوو ئه ندامێــک یــا ئۆرگانێــک لــه  کۆبوونه وه کانــی حیزبــدا یــا بــه  هــۆی  چاپه مه نیــی 

ــرێ. ــه  بگ ــەوە ڕه خن حیزبیی
_ بــه  هه مــوو ئۆرگانێکــی حیزبــی پێشــنیار بــکا، یــان بیــروڕای خپــی پــێ بڵــێ، یــا پرســیاری لــێ 

بــکا .
_ له  هەر ئۆرگانێک الی ئۆرگانێکی سه ره وه تر شکایەت بکا.

_ له  دانانی ڕێبازی سیاسیی حیزبدا به شدار بێ .
_ لــه  هه مــوو کۆبوونه وه یه کــی ڕێکخــراوی خۆیــدا کــه  تێکۆشــانی سیاســی و حیزبیــی ئــه و 

بــەراورد بــکا و بیــه وێ قــه راری له ســه ر بــدا، بەشــدار بــێ.

مادەی پێنجه م_ شه رته کانی وه رگرتنی ئه ندام
1( بۆ ئه وه ی کەسێک ببێتە ئەندامی حیزب ده بێ:

_ لەالیەن دوو ئه ندامی حیزبەوە بناسێندرێ.
_ شەش مانگ لەژێر تاقیکردنەوەدا بێ.

_ لەالیەن زۆربه ی ئه ندامانی شانه  یا ئۆرگانی بەرەژوورتر به  ئه ندام وه ربگێرێ.

2( ئه و که سانه  خوارەوە ناتوانن ببنە ئه ندامی حیزب:
_ خائینانی گه ل و جاسووسان.

_ ڕه گه زپه رست و کۆنه په رستان
_ ئه ندامانی حیزبە سیاسییەکانی دیکە

مادەی شه شه م_ سزادانی ئه ندام
ــزب  ــڕه وه ی حی ــه ی پێ ــه  پێچه وان ــا ب ــن، ی ــان به جــێ نەگەیەن ــه  ئه رکــی خۆی ــه ی ک ــه و ئه نداما ن 1( ئ
ــە  ــه  ســه رکۆنه  ب ــه  ل ــی بریتیی ــن. ســزای حیزب ــان  ســزا ده درێ ــی ڕادەی تاوانەکەی ــه وه، بەپێ بجووڵێن
دەم، ســەرکۆنە بــه  نووســراوە ، ئه ســتاندنه وه ی لێپرســراوی، هه ڵپه ســاردن و ده رکــردن لــه  حیــزب.
مــاوه ی  لــه   هه ڵپه ســێردراو  ئه ندامــی  ســاڵێکه .  ئه نــدام  هه ڵپه ســاردنی  مــاوه ی  درێژتریــن 

بێبەشــە. حیــزب  ئه ندامــی  مافــی  لــە  هه ڵپه ســێردرانیدا 
2( ســزای حیزبــی لەالیــەن ڕێکخــراوی حیزبیــی هــەر ئەندامێــک و به زۆربــه ی ده نــگ دیــاری 

دەکــرێ.
ــدام ســزا ده درێ کــه   ــا کاتێــک ئه ن ــی ئه ندامــه  و ته نی ــی پێگەیاندن ــه  ســزادانی حیزب ٣( مه به ســت ل

شــێوەی دیکــە وه ک ڕەخنــه  و ئامــۆژگاری لــه  باشــکردنی ئــاکاری ئــەودا کاریگــه ر نەبــێ.
4( ئه ندامــی ده رکــراو مافــی ئــه وه ی هه یــه  لــه  ئۆرگانــی ســه ره وه تر داوای پێڕاگه یشــتن بــکا و 
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دەتوانــێ ئــەو داوایــە بــۆ کۆنگــره ش بنێــرێ.

مادەی حه وته م_ داڕشتنی قه واره ی حیزب
1( ئه سڵی بنه ڕه تیی قه واره ی حیزب سانتڕالیزمی دێموکراتییه .

2( سانتڕالیزمی دێموکراتی به و مانایه یه کە :
_ هه موو ئۆرگانه کانی حیزبی له  خواره وه  بۆ سه رێ هه ڵدەبژێردرێن.

_ ئۆرگانه کانــی حیزبــی ڕاپۆرتــی تێکۆشــانی بــه  ڕێکوپێکــی خۆیــان هــه م بــه و ئه ندامانــه  کــه  
ده ده نــەوە. ســه ره وه تر  ئۆرگانه کانــی  بــه   هــه م  و  هه ڵیان بــژاردوون 

_ ئه ندام په یڕه وی ڕێکخراوەو و که مایه تیی ئه ندامان په یڕەو ی زۆرایەتیی ئه ندامانه .
_ له  نێو حیزبدا بۆ هه موو ئه ندامان بێ جیاوازی یه ک دیسپلین هه یه .

_ بڕیــاری ئۆرگانه کانــی ســه ره وتر دەبــێ  له الیــه ن ئۆرگانه کانــی خوارەوەتــرەوە جێبه جــێ بکــرێ. 
باســکردن و بڕیــاردان لــه  ژوورووتریــن ئۆرگانــه وه  هه تــا خوارووتریــن بــە کۆمەڵــە. فه ردپه رســتی 

و ســەرەڕۆیی لــه  حیزبــدا جێــگای نییــه .

ماددەی  هەشتەم: کۆنگرەی حیزب   
1-بەرزترین ئۆرگانی حیزب کۆنگرەیە.

2-کۆنگــرەی حیــزب هــەر دوو ســاڵ جارێــک لــە ئەندامانــی کۆمیتــەی ناوەنــدی و بــەو ڕادەیــە کــە 
کۆمیتــەی ناوەنــدی دیاریــی دەکا لــە نوێنەرانــی هەمــوو ئەندامــان و ئۆرگانەکانــی حیــزب پێــک دێ.

٣-کۆنگــرەی نائاســایی لــە ســەرداخوازی کۆمیتــەی ناوەنــدی، یــان ســێ یەکێکی ئەندامانــی حیــزب 
بانــگ دەکــرێ.

4- ئەرک و دەسەاڵتەکانی کۆنگرە بریتین.
 - باسی ڕاپۆرتی کۆمیتەی ناوەندی و بڕیار لەسەردانی.

 - دانانی ڕێبازی گشتیی سیاسی، ستراتێژی و تاکتیکی حیزب.
- پەســندکردنی بەرنامــە و پێــرەوی نێوخــۆی حیــزب و ئەگــەر پێویســت بــوو، گۆڕین و دەســکاری 

کردنیان.
- هەڵبژاردنی کۆمیتەی ناوەندی و کۆمیسیۆنی پشکنین.

مادەی نۆهه م_کونفرانسی حیزبی
1( کۆنفرانسی حیزب لە کاتێدا دەبەسترێ کە: 

_ دەرەتانی به ستنی کۆنگره  نه بێ.
_ گیروگرفتێک هاتبێتە گۆڕێ که  کۆمیته ی ناوه ندی نه توانی چاره سه ری بکا.

_ له وه زعێکی وادا کۆنفرانس سه اڵحییه تی کۆنگره ی هه یه .
2( کۆنفرانــس لــه  ئه ندامانــی کومیتــه ی ناوه نــدی و نوێنه رانــی کۆمیته کانــی شــار و شارســتان و 

ڕێکخراوەکانــی ســەر بــە کۆمیتــەی ناوەنــدی پێــک دێ.
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مادەی ده هه م_ کۆمیته ی ناوه ندی
1( کۆمیتــه ی ناوه نــدی لــه  مــاوه ی به ینــی دوو کۆنگــره دا به رزتریــن ئۆرگانــی حیزبیــه  و کاروبــاری 

حیــزب بەڕێــوە دەبا.
2( ئه رک و دەسەاڵتی کومیته ی ناوه ندی بەمجۆرەیە:

_ بڕیاره کانی کۆنگره  جێبەجێ دەکا.
_ مه سئوولی  پێوه ندیی حیزب ده گه ڵ حیزب و رێکخراوەکانی دیکەیە.

_ دەفتــەری سیاســی و ســکرتێری گشــتیی حیــزب هەڵدەبژێــڕێ کــە بەرانبــەر بــە کۆمیتــەی 
بەرپرســن. ناوەنــدی 

_ ڕادەی حەقــی ئەندامەتیــی ئه ندامانــی حیــزب دیــاری ده کا و مه ســئوولی داهــات و دەرچوونــی 
حیزبــە.

_ النیکــەم ســێ مانــگ جارێــک کــۆ ده بێتــه وه . ئه ندامانــی ڕاوێــژکاری کومیتــه ی ناوه نــدی لــه  
هه یــه . مه شــوه ره تییان  ده نگــی  و  ده بــن  به شــدار  ناوه ندیــدا  کۆمیتــه ی  کۆبوونه وه کانــی 

_ کۆبوونەوەی نائاسایی کۆمیتەی ناوەندی لەسەر داوای زۆربەی ئەندامان پێک دێ.

ماددەی یازدەهەم: دەفتەری سیاسی 
ئەرک و دەسەاڵتی دەفتەری سیاسی بەم جۆرەیە:

1( لەمــاوەی نێــوان دوو کۆبوونــەوی کۆمیتــەی ناوەندیــدا دەفتــەری سیاســی ئەرکەکانــی کۆمیتەی 
ناوەنــدی وەئەســتۆ دەگــرێ و مەســئوولی جێبەجــێ کردنــی بڕیارەکانی کۆمیتــەی ناوەندییە.

ــە ڕێکوپێکــی پێــک دێنــێ و ڕاپۆرتــی تێکۆشــانی  2( دەفتــەری سیاســی کۆبوونەوەکانــی خــۆی ب
خــۆی بــە ڕێکوپێکــی دەدا بــە کۆمیتــەی ناوەنــدی. 

ماددەی دوازدەهەم: ئەک و دەسەاڵتی کۆمیسیۆنی پشکنین بەم جۆرەیە:
_ چاوەدێریی جێبەجێکردنی پێڕەوی نێوخۆی حیزب لە هەموو ڕیکخراوە حیزبییەکاندا.

_ چاوەدێریی ڕێکوپێکی ڕێکخراەکانی حیزبی.
_ چاوەدێری داهات و خەرجی ڕیکخراوە حیزبییەکان.

_ ڕاگەیشتن بە شکایەتی ئەندامانی حیزب.
    ماددەی سێزدەهەم: ڕێکخراوەکانی حیزب 

1( بناغــەی ڕێکخــراوی حیزبــی شــانەیە و ژمــارەی ئەندامانــی شــانە نابــێ لــە ســێ کــەس کەمتــر 
بــێ.

2( ڕێکخراوەکانــی حیزبــی لــە ناوچــە، کۆمیتــەی ناوچــە؛ لــە بەخــش، کۆمیتــەی بەخــش؛ لــە شــار، 
کۆمیتــەی شــار و لــە شارســتان، کۆمیتــەی شارســتان بەڕێوەیــان دەبــا.

٣( ئەرکــی شــانە و کۆمیتــەی بەخــش و شــار و شارســتان ڕاگەیاندنــی سیاســەتی حیــزب لــە نێــو 
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کۆمەاڵنــی خەڵــک و جێبەجێکردنــی بڕیارەکانــی کۆمیتــەی ناوەنــدی و بەڕێوەبردنــی کاروبــاری 
حیزبییــە.

4( کۆمیتەی هەر ڕێکخراوەیەک لەالیەن ئەندامانی ئەو ڕیکخراوەوە هەڵدەبژێردرێ.
٥( بەرزتریــن ئۆرگانــی هــەر ڕێکخراوەیــەک کۆنفرانســی ئــەو ڕێکخراوەیــە، کــە النیکــەم دوو ســاڵ 

جارێــک لــە نوێنەرانــی هەمــوو ئەندامانــی حیزبیــی ئــەو ڕێکخراوەیــە پێــک دێ.

  ماددەی چاردەهەم : داهاتی حیزب     
1( داهاتی حیزب بریتییە لە 

_ حەقی ئەندامەتی و داهاتی بنکەی حیزبییەکان و یارمەتیی دۆستانی حیزب.
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بەڵگەنامە و دێکیۆمێنتەکانی
کۆنگرەی ٥ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

کورتەیەک لەسەر کۆنگرەی 5ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ڕاگەیاندنی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

لەسەر پێکهاتنی کۆنگرەی پێنجەم
کۆنگرەی پێنجەم، کۆنگرەی شەهیدان و مەسئوولییەتەکانی ئەندامانی حیزب 

ڕاپۆرتی کۆمیتەی ناوەندی بۆ کۆنگرەی پێنجەمی حیزبی دێموکرات
بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی پەسەندکراوی کۆنگرەی 5
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کۆنگرەی ٥ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
)سەرماوەزی 1360(
)کۆنگرەی شەهیدان(

کۆنگــرەی ٥ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ڕۆژی 1٥ی ســەرماوەزی 1٣٦0 لــە گوندی 
»شــیوەجۆ« لە ناوچەی گەورکایەتیی سەردەشــت بەســترا.

ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی 5 بریتی بوون لە:
1( د. عەبدولڕحمــان قاســملوو، 2( د. ســادق شــەرەفکەندی، ٣( عەبدوڵــاڵ حەســەن زادە، 4( فەتــاح 
کاویــان، ٥( جەلیــل گادانــی، ٦( مســتەفا هیجــری، ٧( مهەندیــس محەممــەد آریایــی، ٨( تەیفــوور 
ــازی، 12( ســەید ڕەســووڵ  ــر ق ــی، 10( مســتەفا شڵماشــی، 11( ئەمی ــی، 9( حوســێن مەدەن بەتحای
عەلــی   )1٦ محەممــەدزادە،  ڕەحیــم   )1٥ ڕەســتگار،  حەســەن   )14 قــادری،  نەبــی   )1٣ دێهقــان، 
مێهرپــەروەر، 1٧( عەبدوڵــال بەهرامــی، 1٨( حەکیــم ڕەزایــی، 19( هاشــم کەریمــی، 20( ســەعید 
کوێســتانی، 21( ئەحمــەد جاویدفــەڕ )هــەژار(، 22( عەزیــز ماملــێ، 2٣( کەمــاڵ دەبباغــی، 24( عەلــی 

کاشــف پوور، 2٥( حەســەن شــەرەفی.

ئەندامانی دەفتەری سیاسیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی 5:
د. ســادق شــەرەفکەندی )جێگــری ســکرتێر(،           قاســملوو )ســکرتێر(، 2(  د. عەبدولڕەحمــان   )1
هیجــری،                    مســتەفا   )٦ کاویــان،  فەتــاح   )٥ شەڵماشــی،  مســتەفا   )4 حەســەن زادە،  عەبدوڵــال   )٣

٧( جەلیــل گادانــی.

ئەندامانی جێگری کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی 5 بریتی بوون لە:
1( ســەید حەســەن هاشــمی، 2( عەلــی کیتابــی، ٣( عەبدوڵــال ئیبراهیمــی، 4( ڕەحیــم بەغــدادی،      
٥( تاهیــر عەلیــار، ٦( شــاپوور فیــرووزی، ٧( غەنــی غەنی پــوور، ٨( بێهــرووز کوردئەحمــەدی.

ئەندامانی ڕاوێژکاری کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی 5 بریتی بوون لە:
1( مــەال ڕەحمــان کاژەیــی، 2( مــەال حەســەن شیوەســەڵی، ٣( غەفــوور هەمزەیــی، 4( هۆمایــوون 

ئــەردەاڵن، ٥( جەعفــەر حامیــدی، ٦( عەزیــز لەحیمــی، ٧( عەزیــم ئەفســەر.
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ڕاگەیاندنی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران لەسەر پێکهاتنی کۆنگرەی پێنجەم

هاونیشتمانە بەڕێزەکان!
گەالنی بەشەڕەفی ئێران!

خەڵکی خەباتگێڕی کوردستان!
هاوڕێیانی خۆشەویست!

دەفتەریــی سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بەخۆشــی و شــانازییەوە ڕادەگەینــێ 
کــە لــە ڕۆژەکانــی 1٥ هەتــا 1٨ مانگــی ســەرماوەزی ســاڵی 1٣٦0 هەتــاوی، لەکاتێکــدا کــە ڕێژیمــی 
دژی گەلیــی خومەینــی لــە هەمــوو الیەکــەوە هێرشــی دڕندانــەی خــۆی بۆســەر کوردســتان توندتــر 
کردبــوو، کوردســتان لەژێــر ڕەهێڵــەی شێســت تیر و بارانــی ڕاکێــت و بۆمبــا و تــۆپ و خۆمپــارەدا 

دەســووتا، کۆنگــرەی حیــزب پێــک هــات و بەســەرکەوتنەوە کۆتایــی بــە کارەکانــی هێنــا.
بەشــدارانی کۆنگــرە کــە بــە زاراوەی جۆربەجــۆر دەدوان و جلوبەرگــی ناوچــەی خۆیــان لەبــەردا 
بوو، لەڕاســتیدا نوێنەری واقعیی خەڵکی کوردســتان لە شــیمالەوە تا جنوب بوون؛ بەاڵم هەموویان 
وەدوای یــەک ئامانجــی پیــرۆز کەوتبــون. لەمــاوەی چــوار ڕۆژ بــاس وتووێــژدا لەســەر هەمــوو 
مەســەلەیەکی گرینــگ بــە شــێوەیەکی یەکجــار دێموکراتــی قســەیان کــرد و لــە هــەر مەســەلەیەکدا 
ــەی ڕەقیب«دەســت پێکــرا.  ــە ســروودی نەتەوایەتیــی »ئ ئاکامــی هاوبەشــیان وەرگــرت. کۆنگــرە ب
پاشــان بــە یــادی شــەهیدانی ڕێــگای ئازادیــی ئێــران و شــەهیدانی ڕێــگای ڕزگاریــی کوردســتان و بــە 
تایبەتــی شــەهیدانی حیزبــی دێموکــرات، دەقیقەیــەک بێدەنگــی ڕاگەیانــدرا. ئەمجــار یەکێــک لەکۆنتریــن 
ئەندامەکانــی حیــزب بەڕەســمی کۆنگــرەی پێنجەمــی حیزبــی کــردەوە  و کۆنگــرە پــاش پەســندکردنی 

بەرنامــەی خــۆی، دەســتی بــەکار کــرد.
کۆنگــرەی پێنجەمــی حیــزب گوێــی لــە ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ناوەنــدی ڕاگــرت و پــاش بــاس و 
وتووێژێکــی پڕنێــوەڕۆک و دێموکراتــی لەســەر کار و تێکۆشــانی کۆمیتــەی ناوەنــدی، ئەم ڕاپۆرتەی 
پەســند کــرد. بــەم جــۆرە کۆنگــرەی پێنجــەم  ڕێبــازی گشــتیی سیاســیی کۆمیتــەی ناوەندیــی تەئییــد 
کــرد و پشــتیوانیی خــۆی لــە سیاســەتی ڕێبەرایەتیــی حیــزب بەرامبــەر بــە ڕێژیمــی کۆنەپەرســتی 
خومەینــی، بەرامبــەر بــە ڕێکخــراوە سیاســییەکانی ئێــران و حیــزب و ڕێکخــراوە کوردســتانییەکان 

و هەروەهــا بەرامبــەر بــە ڕێکخــراوە سیاســییەکانی جیهــان دەربــڕی.
کۆنگــرەی پێنجــەم هــاوکاری و هاوپەیمانیــی حیــزب لەگــەڵ ڕێکخــراوی موجاهیدینــی خەڵقــی ئێران 
ــی  ــۆ خەڵک ــەورە ب ــە ســەرکەوتنێکی گ ــی ب ــو شــوڕای نیشــتمانیی بەرگری ــۆ نێ ــزب ب ــی حی و چوون
کوردســتان و بــۆ خەباتــی یەکگرتــووی هەمــوو گەالنــی ئێــران لەپێنــاوی ڕووخاندنــی ڕێژیمــی 
خومەینیــدا دانــا و پشــتیوانیی خــۆی لــەو هەنــگاوە مێژووییــەی حیــزب و ڕێکخــراوی موجاهیدیــن 

دەربــڕی.
کۆنگــرە بەخۆشــحاڵییەوە هاتــە ســەر ئــەو بــاوەڕە کــە حیزبەکەمــان لــە کاری تەشــکیالتی و 
تەبلیغاتیــدا زۆر ســەرکەوتنی بەرچــاوی وەدەســت هێنــاوە، تەشــکیالتی حیــزب زۆر پتەوتــر و 
ڕێکوپێکتــر لەجــاران بــووە و تەبلیغاتــی حیزبیــش لەمــاوەی نێــوان دوو کۆنگــرەی چــوارەم و 

پێنجەمــدا لەبــاری چەندی وچۆنییــەوە زۆر چۆتــە پێــش و تەئســیری زیاتــر بــووە.
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هەروەهــا کۆنگــرە خۆشــحاڵیی خــۆی لــەوە دەربــڕی کــە لــە پێوەندییەکانــی دەروەدا حیزبــی ئێمــە 
تێکۆشــانی ســەرکەوتووانەی بــووە و هــەر ئێســتا ڕێــز و حورمەتێکــی زۆری لەنێــو کــۆڕ و کۆمــەڵ 

جیهانییەکانــدا و الی هێــزە پێشــکەوتووەکانی دنیــا بەدەســت هێنــاوە.
پــاش پەســندکردنی ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ناوەنــدی، کۆنگــرە باســی ئــەو ئاڵوگۆڕانــەی کــرد کــە 
پێویســت بــوو لــە بەرنامــە و پێــڕوەی نێوخــۆی حیزبــدا بێنــە دی. لــەم بــارەوە کۆنگــرە گوێــی بــۆ 
ڕاپۆرتــی کۆمیســیۆنی بەرنامــە و پێــڕەوی نێوخــۆ گــرت و پــاش باســێکی بەکەلــک بەرنامــە و 

ــرد. ــازەی پەســند ک ــڕەوی ت پێ
دوا ئەرکــی کۆنگــرە هەڵبژاردنــی کۆمیتــەی ناوەندیــی تازە بــۆ بەڕێوەبردنی کاروباری حیزب هەتا 
کۆنگــرەی شەشــەم بــوو. لــە موحیتێکــی یەکجــار دێموکراتیکــدا کــە شــێوەی تایبەتیــی حیزبەکەمانــە، 

کۆنگــرەی پێنجــەم ئەندامانــی ئەســڵی و جێگــری کۆمیتــەی ناوەندیــی هەڵبژارد.
ــە  ــدا کاک عەبدولڕەحمــان قاســملووی ب ــەوەی خۆی ــە یەکــەم کۆبوون ــازە ل ــی ت ــەی ناوەندی کۆمیت
ســکرتێری گشــتیی حیــزب هەڵبــژاردەوە و هەروەهــا جێگــری ســکرتێر و ئەندامانــی دەفتــەری 

سیاســیی هەڵبــژارد.
پەیامــی  نێوخــۆ و دەرەوەی واڵتــەوە چەندیــن  لەالیــەن حیــزب و ڕێکخــراوە سیاســییەکانی 
ــرە  ــا کۆنگ ــرەدا خوێندرانــەوە. هەروەه ــە کۆنگ ــوون کــە بەشــێکیان ل ــۆ کۆنگــرە هاتب ــی ب پیرۆزبای
چەندیــن پەیامــی بــۆ هێــز و ڕێکخراوەکانــی پێشــکەوتوو و شۆڕشــگێڕەکانی کوردســتانی و ئێرانــی 

ــارد. ــەکان ن ــراوە نێونەتەوەییی ــران و ڕێکخ ــی ئێ ــورد و گەالن ــی ک ــۆ گەل ــی و ب و جیهان
کۆنگرە بە وتاری سکرتێری گشتیی حیزب و بە سروودی »ئەی ڕەقیب« دوایی هات.

ــەم  ــوە. ئ ــی ئێمــەدا ب ــژووی حیزب ــە مێ کۆنگــرەی پێنجــەم، بێگومــان ســەرکەوتووترین کۆنگــرە ل
کۆنگرەیــە نوختەگۆڕانێکــی گرینگــە لــە تێکۆشــانی حیزبــی ئێمــە و لــە خەباتــی خەڵکــی کوردســتاندا 

بــۆ دابینکردنــی دێموکراســی بــۆ ئێــران و خودموختــاری بــۆ کوردســتان. 
ــە ڕادیــۆی دەنگــی کوردســتانی ئێرانــەوە و هــەم بــە چاپکــراوی،  ــە دواڕۆژێکــی نزیکــدا، هــەم ل ل
تــەواوی ســەنەد و بەڵگەکانــی کۆنگــرە دەخەینــە بــەر چــاوی هاوڕێیانــی حیزبــی و هاونیشــتیمانیانی 

بەڕێــز و هەمــوو هێــزە سیاســییەکانی ئێرانــی و جیهانــی.
کۆنگــرەی پێنجــەم نیشــانی دا کــە دێموکــرات هــەر لەوکاتــەدا کــە بــە دەســتێک تفەنــگ هەڵدەگــرێ 
و پەالمــاری دوژمنــان بــۆ ســەر کوردســتان بەرپــەرچ دەداتــەوە، بــە دەســتەکەی دیکــەی قەڵەمــی 

هەڵگرتــوە و ڕێبــازی خەبــات و تێکۆشــان بــۆ خەڵکــی تیکۆشــەری کوردســتان دەکێشــێ.

بــا دروشــمی پەســندکراو لــە الیــەن کۆنگــرەی پێنجەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــەوە 
ببــێ بــە دروشــمی ڕۆژی میلیۆنهــا هاونیشــتمانی لــە کوردســتان و تەنانــەت لــە سەرانســەری ئێراندا،

بڕووخێ ڕێژیمی کۆنەپەرست و دژی گەلیی خومەینی و،
 سەرکەوێ خەباتی هێزە شۆڕشگێرەکانی ئێران بۆ هێنانە سەر کاری ڕێژیمکی دێموکراتی.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی

1360/9/23
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بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

کۆنگرەی پێنجەم، کۆنگرەی شەهیدان و
مەسئوولییەتەکانی ئەندامانی حیزب

 
ــدا، کۆنگــرەی پێنجەمــی حیزبــی  ــی ســەرماوەزی 1٣٦0ی هەتاوی لــە ڕۆژەکانــی 1٥ تــا 1٨ مانگ
ــا.  دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران پێــک هــات و بــە ســەرکەوتنەوە کۆتایــی بەکارەکانــی خــۆی هێن
دێموکراتیکــدا  موحیتێکــی  لــە  و  مەســئوولییەتەوە  هەســتی  بــە  وردی  بــە  کۆنگــرە  بەشــدارنی 
لەســەر هەمــوو مەســەلەکان بــاس و وتووێژیــان کــرد و بڕیــاری گونجــاو لەگــەڵ هەلومەرجــی 
ــازەی حیــزب کــە وەاڵمــدەری  ــان دا. بەرنامــە و پێــڕەوی ت ئەمــڕۆی خەباتــی حیــزب و گەلەکەمانی
ئاڵوگۆڕەکانــی ئــەم دواییــەی هەلومەرجــی سیاســی واڵتەکەمانــە لــە الیــەن کۆنگــرەوە پەســند کــرا، 
ــە هەمــوو الیەنەکانــی کار و تێکۆشــانی حیزبەکەمــان  ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ناوەنــدی کــە بــەوردی ل
دەدوێ و ئەرکەکانــی ئەندامــان و الیەنگرانــی حیــزب دیــاری دەکا و نوختــە زەعفەکانــی کاروبــاری 
حیزبــی بەڕاشــکاوی دەستنیشــان دەکا، پــاش بــاس و ڕاوێژێکــی تێروتەســەل بــە پەســندی کۆنگــرە 

گەیشــت.
ئێســتا کــە نوێنەرانــی هەڵبژێــردراوی ئەندامــان و ڕێکخراوەکانــی حیزبــی پــاش بەشــداربوون لــە 
کۆبوونەوەکانــی کۆنگــرەدا گەڕاونــەوە نێــو هاوڕێیانــی حیزبــی و گەیشــتوونەوە مەیدانــی چاالکــی 
و تێکۆشــانی سیاســیی و کۆمەاڵیەتیــی خۆیــان، هێڵــە گشــتییەکان و سیاســەتی حیــزب و ڕێنوێنییــە 
ــە جــاران باشــتر  ــەوە. ل ــان هێناوەت ــەڵ خۆی ــان لەگ ــی حیزبەکەمانی ــرەی پێنجەم ــی کۆنگ بەنرخەکان
لــە مەســئوولییەتی مێژوویــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و ئەرکــی سەرشــانی ئەندامــان و 
الیەنگرانــی حیزبەکەمــان شــارەزا بــوون و ئــاگاداری ئــەو ئاڵوگۆڕانــەن کــە بەســەر دروشــم و 

ــوون. ــدا هات سیاســەتەکانی حیزب
هــەروەک لــە بەرنامــەی حیزبــدا گوتــراوە و زۆرجاریــش لــە نووســراوە و چاپەمەنییەکانــی حیزبــدا 
دووپاتــە کراونــەوە، بەرنامەیــی حیزبــی ئێمــە و بەگشــتی هەمــوو مەســەلەیەکی تێئۆریــک تەنیــا 
ــە بەرنامــەی کار و  ــن و ب ــی ب ــی حاڵ ــک لێ ــی خەڵ ــە هێزێکــی مــادی کــە کۆمەاڵن ــن ب ــە دەب ــەو کات ئ
تێکۆشــانی سیاســیی خۆیانــی دابنێــن. هــەر لەبــەر ئــەو بنەڕەتــە، بڕیــار و ڕێنوێنییەکانــی کۆنگــرەی 
پێنجەمیــش ئەگــەر بەجوانــی و بەتــەواوی نەچنــە نێــو ئەندامــان و الیەنگرانــی حیــزب و لــە ڕێــگای 
ئەوانیشــەوە نەگەنــە نێــو کۆمەاڵنــی بەرینــی خەڵــک، تەنیــا وەک مەرەکەب لەســەر کاغــەز دەمێنێتەوە 
و گەلەکەمــان ســوودێکیان لــێ نابینــێ ... کۆنگرەگرتــن و دانانــی ڕێبــازی سیاســی لەخۆیــدا ئامانــج 

نییــە، بەلکــە وەســیلەیەکە بــۆ گەیشــتن بــە ئامانجــی.
 ئێســتا کێیــە کــە دەبــێ بڕیــار و ڕێنوێنییەکانــی کۆنگــرە بەرێتــە نێــو خەڵــک و هێــزی بێ بڕانــەوەی 
ــرۆزە  ــە پی ــەو ئەرک ــان ئ ــا؟ بێگوم ــەوە بخ ــرە وەجوواڵن ــی کۆنگ ــی بڕیارەکان ــۆ بەجێگەیاندن ــەل ب گ
پێــش هەمــوو کــەس دەکەوێتــە سەرشــانی بەشــدارانی کۆنگــرە، بەتایبەتــی ئەندامانــی ڕێبەرایەتیــی 
هەڵبژێــردراوی کۆنگــرە. ڕێبەرایەتیــی نوێــی حیــزب دەبــێ هەرچــی زیاتــر سیاســەت و ڕێبــاز و 
دروشــم و بڕیارەکانــی کۆنگــرە بــۆ هاوڕێیانــی حیزبــی و کۆمەاڵنــی هــەراوی خەڵــک شــی بکاتــەوە. 
ــزب  ــرە و بەرەوپێشــبردنی سیاســەتی حی ــی کۆنگ ــی بڕیارەکان ــۆ بەجێ گەیاندن ــا ب ــوو توان ــە هەم ب
تێ بکۆشــێ و زیاتــر لــە جــاران خەڵکــی خەباتگێــری کوردســتان لــە دەوری ئــااڵی حیزبەکەمــان 

ــەوە. کۆبکات
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بەشــدارانی کۆنگــرەی پێنجەمیــش بەگشــتی دەبــێ بزانــن ئەگــەر پێــش کۆنگــرە نوێنــەری ئەندامــان 
و ڕێکخراوەکانــی حیــزب بــۆ کۆنگــرە بــوون، ئێســتا بوونــە نوێنــەری کۆنگــرە بــۆ الی تــەواوی 
ئەندامــان و الیەنگــران و دۆســتانی حیــزب و تــەواوی چیــن و توێژەکانــی کۆمــەڵ، دەبــێ هەمــوو 
توانایــان وەکار بخــەن بــۆ ئــەوەی وەک ڕاســپاردەیەکی ئەمیــن و وەک یەکێکــی قســەزان تــەواوی 
ــر  ــدا جێگی ــو حیزب ــرە لەنێ ــەن و ئوســوولی پەســندکراوی کۆنگ ــرە ڕەچــاو بک ــی کۆنگ ڕێنوێنییەکان

ــی. ــی حیزب ــان و هەمــوو هاوڕێیان ــە سەرمەشــقی کار و تێکۆشــانی خۆی بکــەن و بیانکەن
ــگای ڕزگاری  ــە شــەهیدانی ڕێ ــن ل ــان بــۆ ڕێزگرت ــن کۆنگــرەی پێنجەمــی حیزبەکەم وەک دەزانی
ــاوی  ــن، ن ــازی پڕشــانازییەکەیاندا بڕۆی ــە ڕێب ــێ و ب ــر ب ــەوەی هەمیشــە شــەهیدەکانمان لەبی ــۆ ئ ب
ــر هەمــوو بەشــدارانی کۆنگــرە  ــر و زیات ــارە زیات ــەو بڕی ــدراوە. ئ کۆنگــرەی شــەهیدانی لەســەر دان
بەرپــرس و بەرعــۆدە دەکا بــە هەســتی مەســئولییەتێکی زیاتــرەوە لــە بردنەپێشــی سیاســەتی حیزبــدا 
ــی حیــزب و کۆمــەڵ. ــو ئەندامان ــە نێ ــر بەرن ــی کۆنگــرەی شــەهیدان زیات تێ بکۆشــن و ڕێنوێنییەکان

میلیۆنیــی خەڵکــی  بــە کۆمەاڵنــی  پەســندکراوی کۆنگــرە  ئەرکــی گەیاندنــی سیاســەتی  بــەالم 
کوردســتان زۆر لــەوە گەورەتــرە کــە تەنیــا بــە کەمایەتییەکــی بچووکــی ئەندامانــی بەشــدار لــە 
ــی  ــی هاوڕێیان ــە ئەســتۆی یەک یەک ــەو کارە دەکەوێت ــرێ. مەســئوولییەتی ئ ــرەدا جێبەجــێ بک کۆنگ
حیزبــی. ئەندامــان و الیەنگرانــی حیــزب لــە هــەر جێگایــک هــەن دەبــێ بــەوردی ســەنەد و بەڵگەکانــی 
ــۆ کۆنگــرە  ــەو پەیامــەی ب ــازە، ئ ــڕوەی ت ــدی، برنامــە و پێ ــەی ناوەن ــی کۆمیت کۆنگــرە وەک ڕاپۆرت
ــی کار  ــە ڕێنوێنی ــن و بیانکەن ــی ب ــان حاڵ ــەوە، لێی ــی بیخوێنن ــرە ناردوون ــەی کۆنگ ــوون و ئەوان هات
ــی  ــی کۆمەڵ ــە ئەندامان ــر ل ــو مێشــکی ژمارەیەکــی هەرچــی زیات ــە نێ ــان و بیانبەن و تێکۆشــانی خۆی
کــوردەواری. هاوڕێیانــی حیزبــی پێویســتە لەبــارەی کاروبــاری کۆنگــرەوە پرســیار لــە نوینەرانــی 
ــان بۆشــی  ــێ بکــەن ســیمیناریان بــۆ پێــک ببێــن و بڕیارەکانــی کۆنگری ــان ل کۆنگــرە بکــەن و داوای

ــەوە. بکەن
بەڕاشــکاوییەکی  کــردوە،  پەســندی  شــەهیدان  کۆنگــرەی  کــە  ناوەنــدی  کۆمیتــەی  ڕاپۆرتــی 
شۆڕشــگێڕانەوە کەموکۆڕییەکانــی کاری حیزبــی لــە مەیدانــی تێکۆشــانی سیاســی، نیزامــی، ماڵــی و 
کۆمەاڵیەتیــدا دەستنیشــان کــردوە و بێ پــەردە، هەمــوو ناتەواوییەکانــی خســتووەتە ڕوو. کەوابــوو 
نابــێ تەنیــا بــە جارێــێ خوێندنــەوەی بەڵگــە و ســەنەدەکانی کۆنگــرە وازیــان لــێ بێنیــن و وەالیــان 
بنێیــن، دەبــی هەمیشــە لەبــەر دەســتماندا بــن، پێیانــدا بچینــەوە و کەلکیــان لێ وەرگریــن. پێویســتە هەر 
جارناجارێــک چاوێــک بــە بەرنامــە و پێــڕەوی بخشــێنین تــا بزانیــن تێکۆشــانی سیاســیمان بەڕاســتی 
لــە ڕێبــازی گەیشــتن بــە ئامانجەکانــدا و لــە چوارچێــوی ئــەو ڕێوشــوێنەدایە کــە بــۆ کار و تیکۆشــانی 
حیزبــی دیــاری کــراوە یــان نــا؟ بــا ڕۆژێ جارێــک چــاو بــە ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ناوەندیــدا بگریــن بــۆ 
ئــەوەی کەموکووڕییەکانــی کاری حیزبیمــان بێتــەوە بیــر و بــۆ لەنێوبردنیان هــەوڵ بدەین، بۆ ئەوەی 
ئەرکەکانــی سەرشــانمان بێتــەوە بەرچــاو و بزاینــن لــە ڕێــگای  بەجێ گەیاندنیانــدا چ هەنگاوێکمــان 
هاویشــتوە و چ ڕادەیــەک لــە ئامانجەکانمــان نیزیــک بووینــەوە. لــە هەمــووی گرینگتــر ئــەوەی کار 
و کــردەوە و ئــاکار و ڕەفتارەمــان لەگــەڵ ئــەو ئوســوولە ڕێــک بخەیــن کــە لــە کۆنگــرەی مێژوویــی 
شــەهیداندا پەســند کــراوە. بــا دەرســێک لــە شــەهیدی مــەزن »کاک هــەژار«ی نەمــر وەربگریــن کــە 
تەنیــا چــوار ڕۆژ دوای کۆنگــرەی پینجــەم و ڕۆژێــک دوای وەرگرتنــی مەســئوولییەتی قورســی 
کۆمیتــەی ناوەنــدی بەوپــەڕی ســەخاوەت و لەخۆبووردنــەوە گیانــی لەڕێــگای ئامانجیــدا بەخشــی. 
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خۆهەڵکێشــانی تێــدا نییــە ئەگــەر بڵێیــن هەمــوو خەڵکــی کوردســتان و تــەواوی ڕێبوارانــی ڕێــگای 
ــە کۆنگــرەی پێنجــەم و خەباتــی پڕشــکۆی  ــواوە دەڕوانن ــد و هی ــدا بەچــاوی هومێ ــە ئێران ــازادی ل ئ
ئەندامــان و پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان. ســەرنجێک لــەو پەیامانــە کــە بــۆ 
کۆنگــرەی پێنجــەم هاتــوون، نــەک هــەر ئــەو ڕاســتییە بەتــەواوی دەردەخــا، بەڵکــە ئــەوەش نیشــان 
دەدا کــە هێــزە نیشــتمانپەروەر و پێشــکەوتووەکانی دەرەوەی ئێرانیــش بــە چــاوی ڕێــزەوە دەڕواننــە 
خەبــات و تێکۆشــانی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران. بــا تێ بکۆشــین هەمیشــە شــیاوی ئــەو 
ڕێــز و حورمەتــە بیــن کــە بــۆ حیزبەکەمــان دادەنــرێ، هــەوڵ بدەیــن حیزبەکەمــان لــە دواڕۆژیشــدا 
هــەروا جێــگای هومێــدی خەڵکــی کوردســتان و سەرانســەری ئێــران بــێ، بــا بــە خەباتــی بێ وچانمــان 

کاروانــی ئــاوات و ئــارەزووی گەلەکەمــان بگەیەنینــە دوا قۆناغــی ســەرکەوتن.
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

***

ڕاپۆرتی کۆمیتەی ناوەندی بۆ کۆنگرەی پێنجەمی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

سەرەتا 
میوانە بەڕێزەکان، نوێنەرانی تێکۆشەری کۆنگرە، هاوڕێیانی خۆشەویست!

ڕێــگام بــدەن لەالیــەن کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــەوە، بەگەرمــی 
بەخێرهاتنتــان بکــەم و بەختیــاری و ســەرکەوتنتان بــۆ بــە ئــاوات بخــوازم. لــە کۆنگــرەی پێنجەمــی 
حیزبەکەمانــدا جێــگای دەســتەیەک لــە باشــترین ڕۆڵەکانــی گەلــی کــورد و فیداکارتریــن ئەندامانــی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بەتاڵــە. ئەوانیــش ئــەو شــەهیدە ســەربەرز و نەمرانــەن کــە 
لەمــاوەی نێــوان کۆنگــرەی چــوارەم و کۆنگــرەی پێنجەمــی حیزبــدا گیانیــان لەســەر ئامانجیــان داناوە 
و تێکــەڵ بــە کاروانــی دوورودڕێــژی شــەهیدانی ڕێــگای ڕزگاریــی کوردســتان و سەرانســەری 

ئێــران بــوون.
لــە کۆنگــرەی چوارەمــەوە هەتــا ئێســتا نیزیــک بــە دە هــەزار کــەس لــە ڕۆڵەکانــی خەڵکــی خەباتکــەر 
و هەقخــوازی کوردســتان تەنیــا بــە تاوانــی داواکردنــی ســەرەتاییترین مافــی ئینســانیی گەلەکەیــان 
بــە دەســتی جەلالدانــی ڕێژیمــی خومەینــی شــەهید کــراون. لەنێــو شــەهیدانی ئــەم قۆناخــەدا منداڵــی 
لــە دوومانگــە، هەتــا پیــرەژن و پیرەپیــاوی ســەدودە ســاڵە، لــە زەحمەتکێشــان و کاســبکاری شــار و 
الدێ  هەتــا کارمەنــد و مامۆســتا، لــە پێشــمەرگە و ئەندامــی ســاکاری حیزبــەوە تــا دەگاتــە ئەندامانــی 
ــەزن ســەرگورد  ــادی شــەهیدی م ــن. ی ــەوە بەرچــاو دێ ــی حیزب ــی ڕێبەرایەت ــن ئۆرگانەکان بەرزتری
حبیبوڵــال عەباســی، ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەنــدی، شــەهید ســەروان عەبدوڵــال ئەفشــین ڕاد، ئەندامــی 
ــەکان و ســەدان  ــە کادر و بەرپرســە سیاســی و نیزامیی ــان کــەس ل ــەوە و دەی کۆمیســیۆنی لێکۆڵین
کــەس لــە ئەندامانــی تێکۆشــەر و پێشــمەرگەکانی خەباتکــەری حیزبەکەمــان، هەروەهــا بیرەوەریــی 
هــەزران کــەس لــە خەڵکــی شــاری قارەمانــی ســنە، شــاری نەبــەزی ســەقز، شــاری تێک نەشــکاوی 
بانــە و شــاری حەماســەخوڵقێنی مەهابــاد و ســەدان کــەس لــە دانیشــتووانی دێیەکانــی قەاڵتــان، 
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ئیندرقــاش، وســووکەند، خانەگــێ، ســۆفیان، کولیــچ و حەســەن لــۆالن و ســەرووکانی و شــار و 
گوندەکانــی دیکــە کــە لــە ڕێــگای ئامانجــی خەڵکــی بەشــخوراوی کوردســتاندا شــەهید کــراون، بــۆ 

هەتاهەتایــە لــەدڵ  و دەروونــی ڕێــگای ڕزگاریــدا زینــدووە.

خوشک برایانی بەڕێز!
ــات و تێکۆشــان  ــی خەب ــگای ڕزگاری، دڕێژەپێدان ــن لەشــەهیدانی ڕێ  بێگومــان باشــترین ڕێزگرت
بــۆ وەدیهێنانــی ئــەو ئامانجانەیــە کــە ئــەوان گیانــی خۆیــان لەســەر دانــاوە. بــەاڵم بــۆ ئــەوەی 
نــاوی شــەهیدان هەمیشــە لەگــەڵ خەبــات و مێــژووی حیزبەکەمــان تێکــەڵ بــێ و بــۆ ئــەوەی یــادی 
شــەهیدان زیاتــر هانمــان بــدا کــە زۆر بــە هەســتی مەســئوولییەتەوە ئەرکەکانمــان بەجــێ بگەینیــن، 
بــۆ ئــەوەش کۆنگرەمــان کــە نــاوی پیــرۆزی شــەهیدان مەزنــی و بایەخێکــی پتــر بــدا بــە کۆنگرەمــان، 
پێشــنیار دەکەیــن کۆنگــرەی پێنجەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران نــاو بنــرێ »کۆنگــرەی 

شــەهیدان«.

هاوڕێیانی خۆشەویست!
هێشــتا دوو ســاڵ بەســەر کۆنگــرەی چوارەمــی حیزبەکەمانــدا ڕانەبــردوە کــە بــە هــاوکاری و 
تێکۆشــانی بێ دەرێخــی کادر و ئەندامــە تێکۆشــەرەکانی حیــزب توانیومانــە کۆنگــرەی پێنجەمــی 
ــە  ــەو ئاڵوگــۆڕە گرینگان حیــزب پێــک بێنیــن. قۆناخــی گرینــگ و ناســکی خەباتــی گــەالن ئێــران و ئ
کــە لــە پــاش کۆنگــرەی چــوارەم بەســەر وەزعــی سیاســی و کۆمەاڵیەتیــی واڵتەکەمانــدا هاتــوون و 
هەروەهــا ئــەو ڕووداوانــە کــە ژیانــی خەڵکــی  تێکۆشــەری کوردســتان و لــە نێوخــۆی حیزبەکەمانــدا 
ڕوویــان داوە، کۆمیتــەی ناوەندیــی هێنایــە ســەر ئــەو بــاوەڕە کــە پێــش ئــەوەی دووســاڵ بەســەر 
ــۆ بەشــداربوون لەکۆنگــرەی  ــی ب ــی حیزب ــی ڕێکخراوەکان ــێ، نوێنەران ــدا تێپەڕێن کۆنگــرەی چوارەم
پێنجەمــدا بانــگ بــکا. هیواداریــن نوێنەرانــی بەڕێــزی کۆنگــرە بــە هەڵســەنگاندنی وردی هەلومەرجــی 
ــران، زۆر  ــڕۆی ئێ ــە بارودۆخــی سیاســیی ئەم ــەوە ل ــە وردبوون ــان و ب ــی گەلەکەم ئێســتای خەبات
چاالکانــە لــە کارەکانــی کۆنگــرەدا بەشــدار بــن و کارێــک بکــەن کــە کۆنگــرەی پێنجەمــی حیزبەکەمــان 
بەســەرکەوتنەوە بتوانــێ ئــەو ئەرکانــە بەجێبگەیەنــێ کــە قۆناخــی ئێســتای خەبــات لەســەر شــانی 

ئێمــەی دانــاوە.

خۆشک و برا خۆشەویستەکان!
گومــان لــەوەدا نییــە کــە کۆنگــرەی پێنجەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران کــە لــە 
هەلومەرجــی ناســکی ئێســتای واڵتەکەمانــدا دەبەســترێ، لــە مێــژووی ژیــان و خەباتــی حیزبەکەمــان 
و گەلــی کــورد بەتێکڕایــی و تەنانــەت هەمــوو خەڵکــی ئێرانیشــدا بــە ڕووداوێکــی گرنــگ دەژمێــرێ. 
هــەر ئێســتا میلیۆنهــا کــەس لــە خەڵکــی تێکۆشــەر و قارەمانپــەروەری کوردســتان چاوەڕوانــی 
ئاکامەکانــی ئــەم کۆنگرەیــەن. ئێمــە دڵنیایــن کــە کۆنگــرەی پێنجەمــی حیزبەکەمــان ســەرکەوتووانە 
ــگای  ــە مەشــخەڵی ڕێ ــار و ڕێنوێنییەکانــی کۆنگــرە دەبن ئەرکەکانــی خــۆی بەجــێ  دەگەیەنــێ و بڕی

ــەواوی خەڵکــی کوردســتان. ــزب و ت ــی حی ــات و تێکۆشــانی ئەندامان خەب



165

بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

هاوڕێیان!
ــە  ــە نیشــانی دا ک ــی دیک ــرەی چــوارەم جارێک ــە دوو ســاڵی دوای کۆنگ ــک ب ــەوەی نیزی تاقیکردن
خەڵکــی تێکۆشــەری کوردســتان، حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــە ڕێبــەری خەباتــی 
ڕزگاریخوازانــەی خۆیــان دەزانــن و لــە سیاســەت و دروشــمەکانی پێــڕەوی دەکــەن. کۆمەاڵنــی 
خەڵکــی کوردســتان بــە تاقیکرنــەوە و بەوریایــی سیاســیی خۆیــان بۆیــان دەرکەوتــوە کــە ئەو هێزەی 
ــی  ــە ئامانجەکان ــا ســەر، ب ــەوان دەکا و بەکــردەوە و هەت ــە ســوود و قازانجــی ئ ــاع ل بەڕاســتی دیف
ئــەوان وەفــادار دەمێنێتــەوە، حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــە. هەربۆیــەش نــە پڕۆپاگانــدەی 
ژەهڕاویــی دەزگای دڕۆباڵوکردنــەوەی ڕێژیمــی خومەینــی و نــە هــەوڵ و تەقــەالی تێکدەرانــەی 
ــە  ــی تاقم ــە گێرەشــێوێنی و بەدگویی کردن ــو و خۆبەدەســتەوەدەر و، ن ــدێ دەســتەوتاقمی بەزی هێن
سیاســییە بێ مەســئوولییەتەکان نەیاتوانیــوە تۆزقاڵێــک لــە نفــووز و خۆشەویســتیی حیزبــی ئێمــە لــە 
الی خەڵکــی کوردســتان کــەم بکەنــەوە و کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان هــەروا یەکپارچــە لــە پشــتی 

حیزبــی دڵســۆزی خۆیــان ڕاوەســتان.

وەزعی نێونەتەوەیی 
بەشدارانی بەڕێزی کۆنگرە!

پێوەندییەکانــی  توندوتیژبوونــی  ئێســتادا  هەلومەرجــی  لــە  جیهــان  وەزعــی  تایبەتیــی  بــاری 
لــە  نیزامــی  تێکهەڵچوونــی  مەترســیی  کــە  ئاڵــۆز  مەڵبەنــدی  چەنــد  پێکهاتنــی  و  نێونەتەوەیــی 
نێــو دەوڵەتانــدا زیاتــر دەکا، وا دێتــە بەرچــاو کــە ســەردەمی پێکەوەژیانــی بەئاشــتی تووشــی 
ــی  ــەک و واڵتان ــە الی ــی سۆسیالیســتی ل ــو واڵتەکان ــدی لەنێ ــووە و پێوەن ــی زۆر ب تەنگوچەڵەمەیەک
ســەرمایەداری لەالیەکــی دیکــە، بەتایبەتــی لەنێــو یەکیەتیــی ســۆڤییەت و واڵتــە یەکگرتووەکانــی 
ئەمریــکادا خەریکــە دەگەڕێتــەوە ســەر دۆخــی ســاڵەکانی شــەڕی ســارد. ئــەم وەزعــە بۆخــۆی 
ئاکامــی هێنــدێ گۆڕانــە کــە لــە واڵتەکانــی هــەرە پێشــچوو )پیشــرفتە(ی ســەرمایەداری و واڵتەکانــی 

سۆسیالیســتیدا پێــک هاتــووە.
ســەرمایەداری ئێســتا تووشــی بوحرانێکــی قووڵــی ئابــووری بــووە. ئــەم بوحرانــە بەتایبەتــی لــە 
بەشــەکانی هەرەگرینگــی ســەنعەتدا وەک ســەنعەتی قــورس خــۆی دەنوێنــی. بێجگــە لــە ژاپــۆن کــە 
تــا ڕادەیــەک توانیویەتــی خــۆی لــەم بوحرانــە دوور ڕاگــرێ، لــە ئەمریــکا و واڵتانــی ســەرمایەداریی 
ئورووپــا، بەرهەمــی ســەنعەتیی پــۆاڵ و ماشێن ســازیی ئۆتۆمبێــل هاتۆتــە خــۆارێ. لــە گەورەتریــن 
واڵتــی ســەرمایەداری واتــە ئەمریــکا لــە ســاڵی 19٨0دا داهاتــی نەتەوەیــی نەک هەر زیــادی نەکردوە، 

بەڵکــوو لــە ســاڵی 19٧9 کەمتریــش بــووە.
لــە دیاردەکانــی هەرەبەرچــاوی بوحرانــی ســەرمایەداری هەڵوەشــان و تێکچوونــی   یەکێــک 
پێوەندییەکانــی دراوییــە. ئاوســانی دراوی کــە زیاتــر ئاکامــی ڕاســتەوخۆی گرانــی شــتومەکە، هەموو 
واڵتەکانــی ســەرمایەداریی داگرتــوە و ئاڵۆزییەکــی بێ وێنــە لــە بیالنــی ماڵــی و بازرگانیــی دەرەوەی 
زۆر واڵتانــدا پێــک  هێنــاوە. گرانبوونــی نرخــی نــەوت تەوازنــی ماڵیــی زۆر واڵتــی ســەرمایەداری و 
واڵتــی پەرەئەســتێنی تێــک داوە. ئــەم واڵتانــە بــۆ ئــەوەی بتوانــن نــەوت بــە ئەنــدازەی پێویســت واریــد 
ــە  ــە. چونک ــان نیی ــای ئەوەی ــان توان ــەاڵم زۆربەی ــەن، ب ــر بک ــان زیات ــەن، ناچــارن ســادراتی خۆی بک
ڕقەبــەری لــە بــازاری جیهانیــدا زۆر دژوارە. گەڵێــک جــار بــۆ زیادکردنــی ســادراتی خۆیــان ناچــار 
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دەبــن لــە بــازاری جیهانیــدا شــتومەک هەرزانتــر لــە نرخــی واقیعــی بفرۆشــن، کــە ئــەوە دەبێتــە هــۆی 
هانتەخوارێــی بایــی دراوی نەتەوەیــی ئــەوان و لــە ئاکامــدا بایــی دۆاڵر وەک دروای هــەرە بەهێــزی 

ســەرمایەداری دەچێتــە ســەڕی.
ژاپــۆن لەبــەر ئــەوەی کرێــی کرێکارانــی کەمتــرە، دەتوانــێ شــتوومەکی خــۆی لــە بــازاری ئورووپــا 
و ئەمریــکادا هەرزانتــر بفرۆشــێ و بــەم  جــۆرە زەبرێکــی دیکــە لــە ئابووریــی ئــەو واڵتانــە بوەشــێنێ، 
هــەر بــەم شــێوەیەش ژاپــۆن هێرشــێکی بەربــاڵوی ئابووریــی بــۆ بــازاری واڵتەکانــی پەرەئەســتێن 
بــردوە و لــە زۆر واڵتــان توانیویەتــی بەشــێکی گرینــگ لــە بــازاری پێشــووی ئەمریــکا و ئورووپــای 

ڕۆژئــاوا بەدەســتەوە بگــرێ.
ــە  ــە نیشــانەکانی بوحرانــی ســەرمایەدارییە . ژمــارەی بێــکاران ل بێکاریــی نەدیتــراو یەکــی دیکــە ل
واڵتانــی ســەرمایەداریدا ســەر لــە )٣0( میلیــۆن دەدا. گرانــی و بێــکاری پایــەی ژیانی زەحمەتکێشــانی 
واڵتانــی ســەرمایەدارییان خســتۆتە ژێــر تــەوژم  و زۆر گیروگرفتــی کۆمەاڵیەتییــان لــەو واڵتانــەدا 
پێــک هێنــاوە. ناڕازیبوونــی کۆمەاڵنــی خەڵــک لــە واڵتانــی جۆربەجــۆری ســەرمایەداریدا بۆتــە هــۆی 

گۆڕینــی دەســەاڵتی فەرەمانــڕەوا.
لەکاتێکــدا لــە ئەمریــکا دڕندەتریــن بەشــی ســەرمایەداری هاتۆتە ســەر کار و ڕێــگان وەک نوێنەری 
ئەم بەشە سیاسەتێکی دژی زەحمەتکێشانی لە ژوورەوە و دژی پێکەوەژیانی بەئاشتی لە دەرەوە 
گرتۆتــە پێــش، لــە فرانســە و لــە یونــان حکوومەتــی دەســتی چەپــی هاتۆتــە ســەر کار کــە ئامانجــی 
ــی سۆسیالیســت و  ــە. ســەرکەوتنی یەکیەتی ــە کۆمەڵ دای ــی سۆسیالیســتی ل ــی پێوەندییەکان زاڵکردن
کۆمۆنیســتەکان لــە فەرانســە و ســەرکەوتنی سۆسیالیســتەکانی دەســتی چەپــی لــە یۆنــان، هیوایەکــی 

زۆری بــۆ زەحمەتکێشــانی واڵتانــی دیکــەی ســەرمایەداری پێــک هێنــاوە.
بــەاڵم لەالیەکــی دیکــەوە مەترســیی دەســتپێکردنی ســەردەمی شــەڕی ســارد هێنــدی گیروگرفتــی 
زۆر دژواری هێناوەتــە پێــش. سیاســەتی میلیتاریزەکــردن بەتونــدی درێــژەی هەیــە. لــە ســاڵی 
ــە  ــر ل ــە پت ــراوە ک ــی ک ــی چــەک و تەقەمەن ــدا خەرجــی کڕین ــە جیهان ــارد دۆالر ل 19٨0دا ٥٥0 میلی
نیــوەی هــی واڵتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا بــووە، سیاســەتی ڕێــگان کــە ماڵیاتــی لــە ئەمریــکا 
هێناوەتــە خــوارێ و دەســتی مۆنۆپۆلــە مەزنــە ئەمریکاییەکانــی، بەتایبەتــی ئەوانــەی ســەنعەتی چــەک 
دروســتکردنیان لەدەســت دایــە ئــاوەاڵ هێشــتۆتەوە، بۆخــۆی هاندەرێکــی دیکــە بــۆ میلیتاریزەکردنــی 

ــە. ــکا و سەرانســەری جیهان دای ــە ئەمری ــووری ل ئاب
واڵتەکانــی  لەســەر  نەیدەتوانــی  زیادکــردن  چــەک  موســابقەی  و  ســەرمایەداری  بوحرانــی   
سۆسیالیســتی تەئســیر دانەنــێ. بوحرانــی پێوەندییەکانــی ئابووریــی نێونەتەوەیــی لەکاتێکــدا کــە 
پێوەندییەکانی ئابووریی ســەرمایەداری  نێونەتەوەییدا زاڵن، لە ئابووری واڵتانی سۆسیالیستیشــدا 
کاریگــەری بــووە. وەزعــی ئابــووری هێنــدی واڵتانــی سۆسیالیســتی وەک لەهێســتان و ڕۆمانــی 
تووشــی تەنگوچەڵەمــە بــووە. ئــەم دوو واڵتــە نەیانتوانیــوە لــە بیالنــی بازرگانیــی دەرەوەی خۆیــان 
لەگــەڵ واڵتانــی ســەرمایەداریدا تــەوازون پێــک بێنــن. لــە ئاکامــدا ئێســتا چەندیــن میلیــارد دۆالر 
لــە  ئاڵــۆز کــە ئێســتا  قــەرزدارن. وەزعێکــی سیاســیی  بــە واڵتانــی پێشــچووی ســەرمایەداری 
لەهێســتان پێــک هاتــوە، پێــش هەمــوو شــتێک نەتیجــەی هەلومەرجــی خراپــی ئابوورییــە. بێگومــان بــۆ 
ــی سۆسیالیســتیش ناچــارن بەشــێکی  ــی ســەرمایەداری، واڵتەکان بەربەرەکانێ کــردن لەگــەڵ واڵتان

ــی تەرخــان بکــەن. ــۆ دروســتکردنی چــەک و تەقەمەن ــان ب ــی خۆی ــی نەتەوەی گرینگــی داهات
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ئاکامــی کۆمەاڵیەتیــی بوحرانــی ســەرمایەداری لــە واڵتەکانــی جیهانــی ســێهەمدا زیاتــر بەرچــاوە. 
بێــکاری و نەخوێنــدەواری و نەخۆشــی و هــەژاری ئــەو واڵتانــەی داگرتوە کە زۆربەی دانیشــتووانی 
دنیایــان تێــدا نیشــتەجێیە. لەکاتێکــدا بەشــەرییت زۆر ســەرکەوتنی بێوێنــەی لــە زانســت و تەکنیکــدا 
بەدەســت هێنــاوە و بەئاســانی هاتووچــۆی مانــگ دەکا، لــە ســاڵی 19٨0 دا لەواڵتانــی جیهانــی 
ســێهەم پتــر لــە پەنجــا میلیــۆن کــەس برســی بــوون و لــە هێندێــک واڵتــدا چەنــد میلیــۆن کــەس لەبــەر 

کەمبــوون یــان نەبوونــی خواردەمەنــی مــردوون.
بۆمبــای  دروســتکردنی  دەســتوری  ئەمریــکا  کاربەدەســتانی  ڕێــگان  هاتنەســەرکاری  پــاش 
ــان داوە، بۆمبایــەک کــە زیاتــر بــۆ ئینسان کوشــتن دروســت کــراوە و زیانــی ماڵیــی کــەم  نۆترۆنیی
دەگەیەنــێ. زۆر جاریــش بەئاشــکرا قســە لــە ئیمکانــی هەڵگیرســانی شــەڕێکی بەرتەســکی ئەتۆمــی 
لــە ئورووپــای ڕۆژئــاوا بۆتــە هــۆی  دەکــەن. دامەزراندنــی مووشــەکە ئەتۆمییەکانــی ئەمریــکا 
ناڕەزایەتیــی واڵتەکانــی سۆسیالیســتی و کۆمەاڵنــی خەڵکــی واڵتەکانــی ئورووپــای ڕۆژئــاوا. بۆیــە 
لــە زۆر واڵتانــی ئورووپاییــدا خۆپێشــاندانی وا گــەورە لــە دژی سیاســەتی شــەڕخوازانەی ئەمریــکا 

ــڕاوە. ــەی نەبین ــی دووهــەم وێن ــاش شــەڕی جیهانی ــە پ ــە ل ــوە ک وەڕێ کەوت
دەوڵەتــی ڕێــگان خەریکــی بووژاندنــەوەی بنکــە نیزامییەکانــی ئەمریــکا لــە واڵتانــی دیکــەی جیهــان 
نێوەڕاســت، وەک میســر و تورکیەدایــە. ســازکردنی هێــزی  بەتایبەتــی واڵتەکانــی ڕۆژهەاڵتــی 
زەربەتــی خێــرا و کۆکردنــەوەی چــەک و تەقەمەنــی و ســوپایەکی زۆر لــەم ناوچەیــدا نیشــاندەری 
نەقشــەی نیزامــی و سیاســیی زۆر بەربــاڵوی ئیمپریالیزمــی ئەمریــکا لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت دایە. 
ئیمپریالیزمــی ئەمریــکا بەتایبەتــی دەیــەوێ بوونــی ســوپای ســۆڤییەت لــە ئەفغانســتان بکاتــە بیانــوو 

بــۆ دەســتدڕێژی نیزامیــی خــۆی لــە مەڵبەنــدی خەلیجــدا.
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت ئاوێنــەی زۆر وەفــاداری وەزعــی بوحرانــی جیهانــی ســەرمایەدارییە. 
لــە هیــچ نوختەیەکــی دنیــادا ئەوەنــدە ناتەبایــی نێونەتەوەیــی و نەتەوەیــی، سیاســی و ئابــووری 
ــەی  ــج و تەنگ ــی ناوچــەی خەلی ــە کۆنترۆڵکردن ــکا ک ــی ئەمری ــەوە. ئیمپریالیزم ــۆ نەبۆت ــی ک و نیزام
هۆرمــۆزی بــە بناخــەی سیاســەتی خــۆی لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت دانــاوە، خەریکــە شــەبەکەیەکی 
ــێ  ــک بێن ــە ســەرکردایەتیی خــۆی پێ ــا عەرەبەســتانی ســعوودی ب ــە پاکســتانەوە ت ــن ل ــان و بەری پ
ــە مەترســیی  ــەدا ببەســتێ.  بۆی ــەم ناوچەی ــی نیزامــی ل ــن پەیمان ــان چەندی ــەک ی و، ئەگــەر بکــرێ ی
دەســتدرێژیی نیزامیــی ئەمریــکا لــەم مەڵبەنــدەدا زۆر جیددییــە و گومانیــش نییــە کە دەســتدڕێژییەکی 

ــێ. ــەدواوە دەب ــۆ کاڕەســاتی پێشــبینی نەکراوی ب ئەت
گیروگرفتــی هــەرە ئەساســیی سیاســەتی ئەمریــکا لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا  دوژمنایەتیــی 
چارەســەرنەکراو لەنێــو دۆســتەکانی دایە. گەورەتریــن بنکــەی سیاســی و نیزامیــی ئیمپریالیزمــی 
ــی  ــی عەڕەب ــی واڵتەکان ــێ نەوت ــکا بەب ــی ئەمری ــەاڵم ئابووری ــەدا ئیســرائیلە. ب ــەم ناوچەی ــکا ل ئەمری
بەتایبەتــی عەڕەبســتانی ســعوودی هەڵناســووڕێ. ئەمریــکا نــە دەتوانــێ دەســت لــە ئیســرائیل 
هەڵبگــرێ و نــە بۆشــی دەکــرێ واز لــە عەڕەبســتانی ســعوودی بێنــێ. هەتــا ئێســتاش لەگــەڵ 
هەمــوو هــەوڵ و تەقــەالی خۆیــدا نەیتوانیــوە بڕیارەکانــی کەمــپ دیویــد بێجگــە لــە میســر، بــە هیــچ 
واڵتێکــی عەڕەبــی بســەلمێنێ. ناکۆکیــی نێــوان واڵتانــی عەڕەبــی و ئیســڕائیلی داگیرکــەر و بەتایبەتــی 

مەســەلەی فەلەســتین بــە چارەســەرنەکراوی ماوتــەوە.
لــە کاتێکــدا ئەمریــکا و ئیســڕائیل بەشــداری ڕێکخــراوی ڕزگاریخوازیی فەلەســتین لە وتووێژەکانی 
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چارەســەرکردنی مەســەلەی فەلەســتیندا ڕەت دەکەنــەوە، واڵتەکانــی عەڕەبــی ئــەم ڕێکخراوەیــە بــە 
تەنیــا نوێنــەری گەلــی فەلەســتینن دەناســن. ئیســرائیل شــەڕی جنووبــی لوبنانــی دژی شۆڕشــگێڕانی 
ــکا  ــە ئەمری ــی ســەر ب ــە زۆر مــۆرەی دیکــەش وەک ڕێکخــراوی ئەمەل فەلەســتین ســاز کــردوە و ل
کــە لەالیــەن ڕێژیمــی خومەینیشــەوە پشــتیوانیی لــێ دەکــرێ، بــۆ کۆتانــی ڕێکخــراوی ڕزگاریخــوازی 

فەلەســتین کەلــک وەرەگــرێ.
نیشــتمانی ئێمــە ئێــران ناتوانــێ لــە وەزعــی گشــتیی سیاســی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت خــۆی دوور 
ڕاگــرێ. ڕێژیمــی جمهوریــی ئیســالمی لــە سیاســەتی دەرەوەی خۆیــدا سەرلێشــێواوە و هێنــدی 
شــیعاری پــووچ و بەتاڵــی نەبــێ، هیــچ ڕێبازێکــی ڕوونــی بــۆ سیاســەتی دەرەوەی خــۆی دانەنــاوە. 
لەکاتێکدا دروشــمی ئازادکردنی قوودس دەدا، بەنهێنی و بەئاشــکرا چەک و تەقەمەنی لە ئیســرائیل 
و ئەمریــکا دەکــڕێ. لەکاتێکــدا بــە قســە خــۆی بــە پشــتیوانی گەلــی فەلەســتین و دوژمنــی ئیســرائیل 
دادەنــێ، بــە کــردەوە دژی ڕێکخــراوی ڕزگاریخــوازی فەلەســتین دەوەســتێ و ئــەم ڕێکخراویــە و 

بەڕێوەبەرانــی دەکوتــێ.
ڕێبــازی گشــتی سیاســەتی حیزبــی ئێمــە لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و لەجیهانــدا لەمێــژە ڕوونــە. 
ــی فەلەســتین  ــە گەل ــەی ئیســرائیلن و پشــتیوانی ل ــی کوردســتان دژی سیاســەتی داگیرکەران خەڵک
و ڕێکخــراوی ڕزگاریخــوازی فەلەســتین دەکــەن. خەڵکــی کوردســتان وەک هەمــوو گەالنــی ئێــران 
دژی هــەر چەشــنە دەســتدرێژییەکی ئیمپریالیزمــی ئەمریــکا لــە ناوچــەی خەلیــج دان و بەشــبەحاڵی 

خۆیــان بــە هەمــوو هێزیانــەوە دژی دەســتدرێژییەکی ئەتــۆ ڕادەوەســتن.
هەروەهــا حیزبــی ئێمــە موخالیفــی بەســتنی پەیمانــی نیزامــی لــە ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتە 
و پشــتیوانی لــەو واڵتانــە دەکا کــە سیاســەتێکی ســەربەخۆی نیشــتمانییان هەیــە و ســەر بــە هیــچ 

پەیمانێکــی نیزامــی نیــن.
ســەردەمی ئێســتا ســەردەمی ڕزگاریــی گەالنــە. نەخشــی بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازانــەی گــەالن 
لــە جیهانــی ئێســتادا ئەهەمییەتێکــی تایبەتیــی هەیــە. بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازانــەی گەلــی کــورد لــە 
کوردســتانی ئێرانیــش بەشــێکە لــە خەباتــی مێژوویــی نەتــەوە زۆرلێکــراوەکان لــە ڕێــگای ئازادیــدا، 
بەشــێکە لــە بزووتنــەوەی هێزەکانــی سۆسیالیســتی، دێموکراتــی و شۆڕشــگێڕ دژی ئیمپریالیــزم لــە 
سەرانســەری جیهانــدا. سیاســەتی حیزبــی ئێمــە لــە پێوەندییەکانــی نێونەتەوەییــدا لەســەر ئــەو ئەســڵە 
ــەردەوام  ــازە پێشــکەتووانەیە ب ــەم ڕێب ــە لەســەر ئ ــی ئێم ــا ئێســتاش حیزب ــڕاوە و هەت ــە دان گرینگان

بــووە.

وەزعی ئێستای ئێران 
نوێنەرانی بەڕێزی کۆنگرە!

نیشــتمانەکەمان ئێــران تووشــی بوحرانێکــی قووڵــی گشــتی بــووە. قووڵتریــن الیەنــی ئــەم بوحرانــە، 
بوحرانــی ئابوورییــە. بەپێــی ئامــاری ناتــەواو ڕادەی بەرهەمهێنــان لــە مــاوەی ســێ ســاڵی ڕابــردوودا 
نــەک هــەر نەچۆتــە ســەرێ، بەڵکــوو ســەدی ســێ کەمتریــش بۆتــەوە. ئەگــەر ئــەو ڕاســتییەش بخەینــە 
بــەر چــاو کەهــەر لــە مــاوەی ئــەو ســێ ســاڵدا ژمــارەی دانیشــتووانی واڵت نیزیکــەی ســێ میلیــۆن 
زیــادی کــردوە، ئــەودەم قووڵیــی ئــەو بوحرانــە کــە ئێــران تووشــی بــووە باشــتر دەردەکــەوێ. 
ژمارەیەکــی زۆر لــە کارخانــەکان داخــراون و لــە ئاکامــدا هــەزاران بێــکاری تــازە تێکــەڵ بــە لەشــکری 
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گــەورەی بێــکاران بــوون.
ــی  ــە خــوارێ. بەپێ ــەوە و مەســرەفی ســەرانەش هاتۆت ــزم بۆت ــی ن ــی ســەرانە زۆر بەخێرای داهات
ئامــاری ڕەســمی، مەســرەفی گۆشــت لــە ســاڵی ڕابــردوودا زیاتــر لــە ســەدی چــل لــە زەمانــی شــا 
کەمتــر بــووە. کەمبوونــەوەی بەرهەمــی خۆواڵتــی و پێداویســتیی کڕینی کەرەســەی شــەڕ بۆتە هۆی 
زیادبوونــی واریــدات و بــە شــێوەیەک کــە لــە ســاڵی 1٣٥9دا نرخــی واریــدات شــازدە هێنــدی نرخــی 
ســادرات بــووە. لەالیــەک ڕێژیمــی خومەینــی لــە بــاری تەکنیکییــەوە ئیمکانــی زیادکردنــی بەرهەمــی 
نەوتــی نییــە، چونکــە زۆربــەی پســپۆڕەکان واڵتیــان بەجــێ  هێشــتوە، لــە الیەکیــش نرخــی نــەوت لــە 
بــازاری جیهانیــدا هاتۆتــە خــوارێ، لەئەنجامــدا زەخیــرەی ئەرزیــی جەمهــوری ئیســالمی تــەواو بووە. 
بەپێــی بــڕوای هەمــوو خــاوەن نــەزەران لــە دواڕۆژێکــی نیزیکــدا ڕێژیمــی خومەینــی لــە بازرگانــی 
ــکا، تــا  ــێ بــەڕادەی پێویســت ســادر ب ــێ. چونکــە ناتوان دەرەوەدا تووشــی بنبەســتێکی تــەواو دەب
بتوانــێ بــە ئەنــدازەی پێویســتیش واریــد بــکا. هــەر ئێســتا زۆر شــتوومەک دەســت ناکــەوێ و ژیانــی 
کۆمەاڵنــی خەڵکــی ئێــران بۆتــە ژیانێکــی کۆپۆنــی. بــەاڵم لــە دواڕۆژێکــی نیزیکــدا وەزعەکــە خراپتــر 
و ئاڵۆزتریــش دەبــێ و ڕێژیمــی خومەینــش هیــچ وەســیلەیەکی بــۆ چارەســەرکردنی ئــەم گیروگرفتــە 
بەدەســتەوە نییــە. چونکــەی خەزێنــەی دەوڵــەت بەتاڵــە، لــە توانایــدا نییــە خەرجــی هەڵســووڕاندنی  
کاروبــاری وەزارتخانــە و ئیدارەکانــی دەوڵەتــی، بەتایبەتــی خەرجــی ئەڕتــەش و بەســیج و ســوپای 
پاســدران و خەرجــی زیادیــی شــەڕ لەگــەڵ عێــراق و دژی خەڵکــی کوردســتان بــە ڕێکوپێکــی بــدا. 
گرینگتریــن ڕێــگا کــە ڕێژیــم بــۆ چارەســەرکردنی ئــەم گیروگرفتــە هەڵی بــژاردوە، چــاپ ردنــی دراو 
و ئەسکیناســی تازەیــە. بەپێــی ئامــاری بانکــی مەرکــەزی، تەنیــا لــە ســاڵی 1٣٥9دا ئاوســانی دراوی 
)تــورم پولــی( گەیشــتووەتە 4٥ لــە ســەد کــە ڕێکۆردێکــی جیهانییــە. لەڕاســتیدا لــە مــاوەی ســێ ســاڵی 
ڕابــردوودا ئــەو دراوە کــە لەالیــەن بانکــی مەرکەزییــەوە هاتۆتــە بــازار، ســێ چەنــدان زیــادی کــردوە 
و نەتیجــەی مەنفیــی ئــەم کارەش گرانییەکــی نەدیتــراوە. نرخــی هێنــدی شــتوومەک ســێ  هەتــا 
چــوار بەرابــەر چۆتــە ســەرێ، وەزعــی ژیانــی زەحمەتکێشــان کــە پێشــتریش شــپڕزە بــوو، ئێســتا 
خراپتــر بــووە. بێگومــان بــەم شــێوەیە شــوێنەواری بوحرانــی ئابــووری لــە مــاوەی ئــەم زســتانەدا 
ــە هەمــوو  ــدا ل ــی واڵت ــە ئابوورییەکان ــە باســی گیروگرفت ــەواوی دەردەکــەوێ. ل کــە لەپێشــمانە، بەت
شــتێک گرینگتــر ئەوەیــە کــە دەوڵەتــی جەمهــوری ئیســالمی نــە بەرنامەیەکــی ڕوونــی ئابووریــی بــۆ 
چارەســەرکردنی ئــەم بوحرانــە هەیــە و نــە لــە توانای دایــە بەرنامەیکــی ئەوتــۆ دابنــێ. بەڕاســتیش 

تاقیکردنــەوە دەری دەخــا کــە تەنیــا بەرنامــەی ڕێژیمــی خومەینــی، بێ بەرنامەیییــە.
ناتەباییەکانــی  ڕۆبــەڕۆژ  و  داگرتــوە  ئێمەشــی  واڵتــی  ژیانــی  کۆمەاڵیەتیــی  بــاری  بوحــران 
کۆمەاڵیەتــی توندوتیژتــر دەبــن، کاتێــک کرێــکاران و جووتیــاران و بەگشــتی زەحمەتکێشــان واڵت 
تووڕەیــی و بیزاریــی خۆیــان لــە هــەژاری و بێکاریــی و بــێ سەروســامانی دەردەبــڕن، لەگــەڵ 
دەســڕێژی پاســدرانی ژ-٣ بەدەســت بەرەوڕوودەبــن. خومەینــی زۆرجــار گوتوویەتــی کــە ئیقتســاد 

ــێ. ــر ب ــەک هەرزانت ــە کاڵ ــەوە شۆڕشــیان نەکــردوە ک ــۆ ئ ــک ب ــە و خەڵ هــی حەیوان
ــەت دەکا.  ــی هاونیشــتمانیاندا دەخاڵ ــی فەردی ــە ژیان ــە هەمــوو بارێکــەوە ل ــم ل ــەوە، ڕێژی ــە ل بێجگ
هونەر و مووســیقا و وەرزش و تەنانەت شەترەنجیشــی حەرام کردوە. بەتایبەتی مەحدوودکردنی 
ژیانــی کۆمەاڵیەتــی و ئازادیــی فــەردی ژنــان گەیشــتۆتە ئەپــەری. وەزعێکــی ئەتــۆ پێــک هاتــوە کــە 
ــووری و سیاســی و  ــە هەمــوو چاالکــی و تێکۆشــانی ئاب ــن ل ــە ژنان ــران ک ــوەی دانیشــتووانی ئێ نی
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کۆمەاڵیەتــی بێبــەش کــراون.
لــە بــاری فەرهەنگــی و زانســتییەوە ڕێژیمــی خومەینــی هــەوڵ دەدا واڵتــی ئێمــە بگێڕێتــەوە 
ســەدەکانی ڕەشــی  نێونجــی. شــوێنەوارێک لــە فەرهەنــگ و هونــەر  و ئەدەبیــات و فیلــم و مووســیقا 
نەمــاوە. ڕادیــۆ و تەلەویزیــۆن بێجگــە لــە شــینگێڕان و قســەی بێ نێوەۆکی ئاخونــدەکان بەرنامەیەکی 
دیکــەی نییــە. پێوەندیــی فەرهەنگیــی ئێــران لەگــەڵ فەرهەنگــی جیهانــی پچــڕاوە. زانســتگەکان و 

فێرگــە بــەرزەکان لــە سەرتاســەری ئێرانــدا داخــراون.
 نزمیــی ئەخالقــی یەکێــک لــە دیــاردە هــەرە نیگەرانــی هێنەرەکانــی ڕێژیمــی خومەینییــە. فریــودان و 
درۆ تا ڕادەی سیاســەتی ڕەســمیی دەوڵەت چۆتە ســەرێ. خەڵکی کوردســتان کە بە چاوی خۆیان 
وەزعــی واڵت دەبیــن و ئاگایــان لــە چۆنیەتیــی شــەڕ هەیــە، زۆربــاش دەزانــن کــە کاربەدەســتان و 

ڕادیــۆ تەلەویزیــۆن و ڕۆژنامەکانــی دەوڵەتــی چەنــدە درۆ دەکــەن.
ســەپاندنی ئەســڵی »والیت فقیە« بۆتە هۆی ناکۆکیی نێوان مەزهەبەکانی ئیســالم وەک شــیعە و 
ســوننی. هەشــت میلیــۆن ســوننی کــراون بــە هاونیشــتمانیی دەرجــە دووهــەم و ســەدان  هــەزار کەس 
لــە پێڕەوانــی ئایینەکانــی دیکــە )کەمایەتییــەکان( وەک جوولەکــە و مەســیحی و هــی دیکــە خراونەتــە 
ژێــر تەوژمێکــی تونــدی کۆنەپەرســتانە. ئــەم هەمــوو ناکۆکــی و ناتەبایییــەی دەســەاڵتداران و شــەڕ 
لەگــەڵ عێــراق کــە ســاڵێک زیاتــرە دڕێــژەی هەیــە و هەروەهــا شــەڕ دژی خەڵکی کوردســتان کە دوو 
ســاڵ ونیوە بەردەوامــە، هەمــوو نیشــانەی بوحرانــی ڕێژیــم لەالیــەک و بێ دەســەاڵتی کاربەدەســتان 
لــە چارەســەرکردنی ئــەم بوحرانــەدا لەالیەکــی دیکەیــە. وەزعــی ئاڵۆز و چارەســەرنەکراوی سیاســی 
بۆتــە هــۆی توندوتیژتــر بوونــی دووبەرەکــی لەنێــو دەســەاڵتی فەرمانــڕەوادا. پــاش دوورخرانــەوی 
بەنی ســەدر، ناکۆکــی لەنێــو هەڵســوڕێنەرانی جەمهــوری ئیســالمی و کاربەدەســتانی ڕێژیمــدا هــەر 

دڕێــژەی هەیــە.
بێگومــان هەرچــی ناتەبایییەکانــی نێــو کۆمــەڵ  توندتــر بــن و هەرچەندی ڕێژیم لە چارەســەرکردنی 
گیروگرفتــە بنەڕەتییەکانــدا زیاتــر زەبــوون و بێدەســەاڵت بــێ، لــە دواڕۆژدا ئەوەنــدەش ناکۆکــی و 
ــی  ــای ئامادەتربوون ــەش مان ــە ئەم ــێ، ک ــر خــۆی  دەنوێن ــی دەســەاڵتدار پت ــو تاقم ــی لەنێ دووبەرەک

هەلومەرجــی ڕووخانــی ڕێژیمــی زۆرداری خومەینییــە.

هێندێ ڕووداوی گرینگی دوو ساڵی ڕابردوو
خوشک و برا بەڕێزەکان!

ــران و  ــی خۆشەویســتمان ئێ ــدا واڵت ــە مــاوەی کۆنگــرەی چــوارەم و کۆنگــرەی پێنجەمــی حیزب ل
بەتایبەتــی کوردســتان هێنــدێ ڕووداوی گــەورەی بەخۆیــەوە دیــوە. هێشــتا دوو مانــگ بەســەر 
کۆنگــرەی چوارەمــدا ڕانەبردبــوو، ڕێژیمــی کۆمــاری  ئیســالمی کــە لــە پاییــزی ســاڵی 1٣٥٨دا 
ــە پەیامــی 2٦ی  ــی ب ــەوەی هێزەکان ــۆ پشــوو تازەکردن ــۆ ســەقامگیرکردنی دەســەاڵتی خــۆی و ب ب
خەزەڵــوەری خومەینــی شــەڕی پەالماردەرانــەی کوردســتانی ڕاگرتبــوو، ســەرلەنوێ هێرشــی 
کۆنەپەرســتانەی خــۆی بۆســەر خەڵکــی کوردســتان دەســت پێکــردەوە. پەالمــاری ئەمجــارەی 
کۆنەپەرســتی بۆســەر کوردســتان لەگــەڵ هێرشــی دڕندانــەی هاوینــی ســاڵی 1٣٥٨ جیاوازییەکــی 
زۆری هەبــوو. لەپێشــدا گەماورۆیەکــی تونــدی ئابووریــی خســتە ســەر کوردســتان و تەنانــەت 
پێشــی  هاتنــی دەرمانــی نەخۆشــان و شــیری  وشــکی مندااڵنیشــی گرت، بــەو مەبەســتە کــە خەڵکــی 
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قارەمانــی کوردســتان بەچۆکــدا بێنــێ؛ پاشــان کاتێــک تێگەیشــت کە ئــەو کارە دژی گەلییــە چووکترین 
شــوێنەوار لەســەر ورەی بــەرزی کۆمەاڵنــی تێکۆشــەری گەلــی کــورد دانانــێ، بارانــی گوللــە و 
تــۆپ و خۆمپــارە و ڕاکێــت و بۆمبــای بەســەر ژن و منــداڵ و پیــر و پەکەوتــووی شــار و گونــدی 

ــد. کوردســتاندا باران
جموجۆڵــی شــەرخوازانە و ئاژاوەگێڕانــەی هێــزە پەالماردەرەکانــی ڕێژیــم هــەر لــە زســتانی ســاڵی 
1٣٥٨دا دەســتی  پێکردبــوو. هێشــتا ســاڵۆنی کۆبوونەوەکانــی کۆنگــرە چــۆڵ  نەکرابــوو کــە لــە شــیمال 
و جنووبــی کوردســتانەوە خەبــەری پەالمــاری دوژمــن بــە ئێمــە دەگەیشــت. لــە ناوچــەی کامیــاران 
لــە جنــووب وێــڕای گەمــاڕۆی ئابــووری، پەالمــاری نیزامییــش درێــژەی هەبــوو. لــە شــیمالیش لــە 
دەوروبــەری ورمــێ، کۆنەپەرســتان دەیانویســت شۆڕشــگێڕانی کــورد چــەک بکــەن، بــەاڵم هێرشــی 

بەربــاڵو و بێبەزەیــی جەلالدانــی ڕێژیمــی خومەینــی لــە بەهــاری ســاڵی 1٣٥9دا دەســت پێکــرا.
یەکــەم قوربانیــی ئــەو پەالمــارە وەحشــیانەیە شــاری قارەمانپــەروەری ســنە بوو. ســنەی خوێناوی 
ــوو.  ــدا ب ــر و فانتۆم ــارە و هێلیکۆپتێ ــۆپ و خۆمپ ــک  و ت ــی تان ــر ئاگرباران ــەی چــل ڕۆژ لەژێ نیزیک
هــەزارن شــەهید و برینــداری  دا، بــە ســەدان خانــوو بەســەر دانیشــتوانی بێدیفاعــدا ڕووخــان، دەیــان 
و بگــرە ســەدان میلیــۆن تمــەن زیــان و زەرەری ماڵیــی وێکــەوت. بەکورتــی، هەرچــی شــوێنەواری 
ئاوەدانــی و ژیانــی ئادەمیــزادی ســەدی بیســتەمە، لــە نەخۆشــخانە و قوتابخانــە و تەلەفۆنخانــە و 
هــی تــر، هەمــووی بەدەســتی کوندەبــووی نەگبەتــی لەنێــو چــوو. ســەرهەنگ ســەدری، فەرمانــدەی 
بەکرێگیــراوی پادگانــی ســنە بــە خۆڕانانــەوە دەیگــوت: لــە هــەر ســاعاتێکدا چوارســەد وپەنجا گوللــە 

خۆمپــارە بــە شــاری قارەمانانــەوە دەنــێ.
لێــرەدا پێویســتە بگوتــرێ  کاتێــک هێزەکانــی  ڕێژیــم بــە مەبەســتی شەڕهەڵگیرســاندن دەیانەویســت 
بەنێــو شــاری ســنەدا تێپــەڕن و بــەرەو ســەقز بــڕۆن، حیزبــی ئێمــە زۆری هــەوڵ  دا کــە ڕێگایــان 
بــدرێ بــڕۆن بــۆ ئــەوەی شــەڕەکە بچێتــە دەرێــی شــار و خەڵکــی بێدیفــاع نەکــوژرێ و شــارەکەش 
وێــران نەبــێ؛ بــەاڵم بەداخــەوە هێنــدێ دەســتەوتاقمی بێ ئەزمــوون و بێ مەســئوولییەت شــەڕەکەیان 
لەنێــو شــاردا هەڵگیرســاند و کاتێکیــش دوژمــن بــە هەمــوو هێــزی جەهەننەمیــی خۆیــەوە دەســتی 
ــە خەڵــک بکــەن، ڕێگایەکیــان  ــەوە کــە دیفــاع ل بــە کوتانــی شــار کــرد، پێشــمەرگەکانی ئێمــە جگــە ل
بــۆ نەمایــەوە. هەربۆیــەش ئەندامــان و پێشــمەرگەکانی حیــزب دیفاعێکــی یەکجــار قارەمانانەیــان لــە 
شــاری نەبــەزی ســنە کــرد و دە ڕۆژ دوایــی، تــەواوی ئــەو کەســانە کــە الیەنگــری شــەڕی نێوشــار 
بــوون، شــاریان بەجــێ هێشــت. بەداخــەوە لــەو شــەڕەدا زیاتــر لــە بیســت پێشــمەرگەی حیــزب 
شــەهید و دەیــان کەســی دیکەشــیان برینــدار بــوون. بــەاڵم ســەرەئەنجام خەڵکــی شــاری ســنە 
ــەر پاراســتنی  ــە ب ــۆ دەرکــەوت و تێگەیشــتن ل ــان ب ــی ئێمەی ڕاســتی و دروســتیی سیاســەتی حیزب
گیــان و ماڵــی ئــەوان بــوو کــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان خــۆی لــە شــەڕی نێوشــار دەبــوارد.
بــەدوای ســنەدا شــاری نەبــەزی ســەقز و شــاری قارەمانــی بانــە کەوتنــە بــەر هێــرش. ئــەو دوو 
ڕەهێڵــەی  لەژێــر  مانگێــک  لــە  زیاتــر  لەشــکان نەهاتووەش هەرکامــەی  و  شــارە سەرسەخســت 
شێســت تیر و بارانــی تــۆپ و خۆمپــارە و ڕاکێتــی کۆنەپەرســتیدا ژن و پیــاو و پیــر و الویــان بــوو 

ــی. ــی سیاســەتی فاشیســتی ڕێژیمــی خومەین ــە قوربانی ب
ناوچــە  بۆســەر  کۆنەپەرســتی  هێرشــی  کوردســتان،  شــارەکانی  کوتانــی  لەگــەڵ  هــاوکات 
الدێییەکانییــش دەســتی پێکردبــوو. لــە شــیمالەوە تــا جنــووب لــە هەمــوو جێگایــەک ئاگــری شــەڕێکی 
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نــاڕەوا کڵپــەی هەڵ دەســتا و شــار و گونــد و شــاخ و دەشــتی پێکــەوە دەســووتاند. لــە کۆتایــی 
هاوینــی 1٣٥9دا ڕێژیمــی خومەینــی هێرشــی دڕندانــەی خــۆی هێنایــە ســەر شــاری قارەمانــان، 
ــی  ــەل ڕقێک ــی گ ــاوی. کۆنەپەرســتان و دوژمنان ــادی خوێن ــەد، شــاری مەهاب ــازی محەمم شــاری ق
تایبەتییــان لــە خەڵکــی مەهابــاد هەبــوو. ســاڵی 1٣٥٨ لــە شــەڕی مەهابــاددا زەبــری گورچووبڕیــان 
لــە الیــان ڕۆڵــە ئــازا و نەبەزەکانــی کوردســتان لێ درابــوو. هەربۆیــە دەیانویســت ڕقــی خۆیــان بــە 
خەڵکــی قارەمانــی مەهابــاد بڕێــژن. فەرمانــدەی پــادگان بەپانــەوە دەیگــوت دەســتوورمان پــێ دراوە 
کــە مەهابــاد خاپــوور بکەیــن و پیــواز و پەتاتــەی لــێ بچینیــن. لــەو کاتــەوە تــا ئیســتا ســێ جــار و 
هەرجــارەی بــۆ مــاوەی پانــزدە تــا ســێ ڕۆژ شــاری خۆشەویســتی مەهابــاد کەوتۆتــە بــەر تۆپبــاران 
و خۆمپارەبارانــی دوژمنانــی ئــازادی و لــەو ماوەیــەدا زیاتــر لــە هــەزار کــەس لــە خەڵکــی بێدیفــاع و 

ــە تێکۆشــەرانی ڕێــگای ڕزگاری لــەو شــارەدا شــەهید و برینــدار بــوون. دەیــان کــەس ل
ــدە  ــان گەیان ــی خۆی ــی و خوێنخۆری ــی کۆنەپەرســتی دڕندەی ــە ناوچــە  الدێییەکانیشــدا هێزەکان ل
ئەوپــەڕی. لەهــەر جێگایــەک بەرامبــەر بــە هێــزی لەشــکان نەهاتووی پێشــمەرگە خۆیــان پــێ ڕانەگیــرا 
و پاشەکشــەیان کــرد، پەالماریــان بــردە ســەر دێ نشــینە بێدیفاعــەکان و قەاڵچۆیــان تێ خســتن. 
قەاڵتــان و ئیندرقــاش و وســووکەند و خانەگــێ و ســۆفیان و کولیــج و ســەرووکانی و دارەلــەک و 
دەیــان گونــدی دیکــەی کوردســتان شــاهیدی وەحشــیگەری و خوێنڕێژیــی بەنــاو پاســدارانی ئیســالم! 
بــوون. بەکورتــی هیــچ شــارێکی کوردســتان نەمــا کــە بــەر پەالماری کۆنەپەرســتی نەکــەوێ و کەمتر 
دێیــەک لــەو نیشــتمانە پــان بەرینــەدا مــا کــە دەســتی چەپەڵــی دوژمنانــی ئــازادی جینایەتێکــی تێــدا 
نەخوڵقاندبــێ. بــەاڵم خەڵکــی قارەمــان و ئازادیخــوازی کوردســتان بەرامبــەر بــەو هەمــوو پیاوکــوژی 
و دڕندەییــەی دوژمنانــی مرۆڤایەتــی وەک کێوێکــی پۆاڵییــن ڕاوســتان و هیــچ کاتێــک تەســلیمی 
خۆشەویســتانی  نیزیکتریــن  تەرمــی  شــارەکان  خەڵکــی  نەبــوون.  کۆنەپەرســتان  زەبروزەنگــی 
خۆیــان لــە حەوشــەی ماڵەکانیانــدا دەناشــت. بــەاڵم حــازر نەبــوون ســەر بــۆ دوژمــن نــەوی بکــەن. 
فەرمانــدەی پادگانــی مەهابــاد دوای شــەش مانــگ زەبروزەنــگ و تۆپبارانی شــار بەئاشــکرا زەبوونی 
و بێچارەیــی خــۆی دەربــڕی و گوتــی شــەش مانگــە مــن لێــرەم، یــەک نەفــەر مەهابــادی ڕووی 
ــە ڕێــزی  ــدە کاولکراوەکانــی کوردســتانیش تفەنــگ لەســەر شــان ل ــادگان. خەڵکــی گون ــە پ نەکردۆت
پێشــمەرگەدا دیفاعیــان لــە ئازادیــی گەلەکەیــان دەکــرد و دەیانگــوت ئێســتا کەدێیەکانمــان ســووتاوە 

چیمــان  مــاوە لــە دەســتی بدەیــن؟ 
قەاڵچــۆی چەنــد گونــدی کوردســتان نــەک هەر دێنشــینە بەشــەڕەفەکانی چاوترســێن نەکــرد، بەڵکو 
زیاتــر هانــی  دان کــە چــەک بکــڕن و دیفــاع لــە خۆیــان بکــەن تــا بــە دەردی ئیندرقــاش و وســووکەند 
و گوندەکانــی دیکــە نەچــن. بــەو جــۆرە گەلــی کــورد بــە دنیــای نیشــان  دا کــە لــە پێنــاوی ئازدیــدا لــە 

هیــچ جــۆرە فیداکارییــەک درێخــی نــاکا و هەربۆیــەش مافــی ژیانێکــی ئــازاد و سەربەســتی هەیــە.

خوشک و برا بەڕێزەکان!
هــەروەک دەزانــن تەنیــا چەنــد هەفتــە دوای تەواوبوونــی کاروباری کۆنگرەی چــوارەم هەڵبژاردنی 
نوێنەرانــی مەجلســی شــوڕا لــە سەرتاســەری ئێرا نــدا دەســتی پێکــرا. لەگــەڵ ئــەوەی حیزبــی ئێمــە لــە 
الیــەن دەوڵەتــی خومەینییــەوە هەڵوەشــاوە! ناســرابوو، و هەرچەنــد پێشــمان وانەبــوو ئــەو ڕێژیمــە 
ڕێــگا دەدا نوێنەرانــی هەڵبژێــراوی خەڵکــی کوردســتان بچنــە مەجلیــس، دیســان لــەو هەڵبژاردنــەدا 
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بەشــدار بوویــن. هەرچەنــد لــە زۆر شــاری جنووبــی کوردســتان هــەر لــە ســەرەتاوە ڕێژیمــی 
ــە  ــەاڵم ب ــێ. ب ــژاردن پێک بێن ــوو هەڵب ــادە نەب ــە ئام ــەت نیی ــە ئەمنیی ــەوە ک ــووی ئ ــە بیان ــی ب خومەین
ئیقــراری نوێنەرانــی وەزارتــی کیشــوەر کــە بــۆ چاوەدێریــی هەڵبــژاردن هاتبوونــە کوردســتان، 
هەڵبژاردنــی نوێنەرانــی مەجلیــس لــە کوردســتاندا نموونــەی هەڵبژاردنێکــی ســالم و دێموکراتــی 
بــوو. لــەو هەڵبژاردنــەدا کــە خەڵکــی کوردســتان بــۆ یەکــەم جــار دەیانتوانــی بەئــازادی دەنــگ بــدەن 
و نوێنەرانــی خۆیــان هەڵبژێــرن، کاندیداکانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە بەشــی زۆری 
حەوزەکانــی هەڵبژاردنــدا هــەر لــە قۆناخــی یەکەمــدا ســەر کەوتــن و لــە حەوزەکانــی دیکەشــدا 

ــە دەوری دووهــەم. ــزب چوون ــی حی هەمــوو کاندیداکان
هەڵبژاردنــی مەجلیــس دەرفەتێــک بــوو بــۆ ئــەوەی خەڵکــی کوردســتان جارێکــی دیکــە پشــتیوانیی 
خۆیــان لــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران دەرببــڕن. ئەگــەر لــە ســەریەک حیســابی بکەیــن، 
ســەدی هەشــتای خەڵکــی کوردســتان دەنگــی خۆیــان دابــوو بــە کاندیداکانــی حیزبــی ئێمــە. بــەاڵم 
هــەروەک چــاوەڕوان دەکــرا ڕێژیمــی خومەینــی هیــچ ڕێزێکــی بــۆ ڕای خەڵکــی کوردســتان دانەنــا 
و ڕێــگای  نــەدا هیــچ کام لــە نوێنەرانــی هەڵبژێــراوی خەڵکــی کوردســتان بچنــە مەجلیــس. تەنانــەت 
لــە زۆر حــەوەزی هەڵبژاردنیشــدا هــەر لەبــەر ئــەوەی دەیزانــی کاندیداکانــی حیــزب ســەرکەوتوون، 

هەڵبژاردنەکــەی هەڵوەشــاندەوە و بەغەیــرە قانوونیــی! دانــا.
ــەی  ــی باڵیۆزخان ــی کارمەندان ــە بارمتەگرتن ــزی ســاڵی 1٣٥9دا داســتانی ب ــی پایی ــە دواڕۆژەکان ل
ئەمریــکا بــە ئازادکردنــی ئــەوان لــە الیــەن ڕێژیمــی خومەینییــەوە کۆتایــی هــات. کاربەدەســتە 
کۆنەپەرســتەکانی ڕێژیمی ڕیاکاران نیزیکەی 1٥ مانگ خەڵکی ئێرانیان بە مەســەلەی بارمتەکانەوە 
ســەرگەرم کــرد و گرتنــی باڵیۆزخانــەی ئەمریکایــان وەک کردەوەیەکــی دژی ئیمپریالیســتی لەقەلــەم 
 دا. تەنانــەت بێشــەرمییان گەیانــدە ڕادەیــەک کــە ئــەو کارەیــان بــە شۆڕشــێکی گەورەتــر لــە شۆڕشــی 
22 ڕێبەندانــی 1٣٥٧ دانــا. هێنــدێ حیــزب و ڕێکخــراوی هەلپەرســت و خۆبەدەســتەوەدەریش ئــەو 
کارە غەیــرە قانوونییەیــان بــە نیشــانەی دژی ئیمپریالیســت بوونی ڕێژیــم زانــی و زۆریــان بــە بــەژن 
و بــااڵ هەڵگــوت. بەداخــەوە هێنــدێ ڕێکخــراوی شۆڕشــگێڕی ڕاســتەقینەش تووشــی هەڵــە بــوون و 
بێ ئەمالوئــەوال پشــتیوانییان لــەو کارە بێ قانوونییــەی ڕێژیمــی خومەینــی کــرد. ڕێژیــم لــەو جــەوە 
کــە پێکــی هێنابــوو کەلکــی وەرگــرت و توانــی بناخــەی خــۆی پتەوتــر بــکا. قانوونــی ئەساســیی 
کۆنەپەرســتانەی خــۆی بــە تەســویب گەیانــد و پاوانخوازیــی حیزبــی جمهوریــی ئیســالمی، حیزبــی 

گۆپاڵ بەدەســتانی بەســەر گەالنــی ئیرانــدا زاڵ کــرد.
دیپلۆماتەکانــی  بەبارمتەگرتنــی  کــە  بــوو  بــاوەڕەدا  لــەو  ســەرەتاوە  لــە  هــەر  ئێمــە  حیزبــی 
ئەمریکایــی ناتوانــێ نیشــانەی دژی ئیمپریالیســت بوونی ڕێژیــم بــێ و، ئــەوکارە تەنیــا بــۆ فریودانــی 
بیــروڕای گشــتیی خەڵکــی ئێرانــە. ئیمــە پێمان وابــوو ئــەو کارە بەپێچەوانــەی قانــوون و ڕێوشــوێنە 
نێونەتەوەییەکانــە و تەنیــا بەرهەمێــک کــە لێــی وەردەگیــرێ، بی ئیعتیبــار بوونــی ئێــران لــە الی 

ــێ. ــا دەب ــروڕای گشــتیی خەڵکــی دنی بی
ــد ڕێژیمــی  ــی ڕۆژگار ڕاســتی و دروســتیی بۆچوونەکــەی ئێمــەی نیشــان  دا. هەرچەن تێپەڕبوون
خومەینــی لــە پێشــدا بــۆ ئازادکردنــی بارمتــەکان چەندیــن شــەڕتی وەک گەڕاندنــەوی حەمەڕەزاشــا 
ــەوی زیانێکــی  ــا و دوای ئ ــاش 444 ڕۆژ هەراوهوری ــەاڵم ســەرئەنجام پ ــوو، ب ــەی داناب و داراییەک
ــاو شــەیتانی  ــاکاران لەگــەڵ بەن ــی ڕی ــان گەیشــت، ڕێژیم ــاری واڵتەکەم ــە ناوبانــگ  و ئیعتیب زۆر ب
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گــەورە ڕێــک کــەوت و بێ ئــەوەی هیچــکام لــە شــەرتەکانی جێبەجــێ کرابــن؛ بارمتەکانــی ئــازاد کــرد. 
هــەروەک دیتمــان بەبارمتەگرتنــی کارمەندانــی باڵیوزخانــەی ئەمریــکا واڵتــی ئێمــەی تووشــی 
گەمــاڕۆی ئابــووری هێنــا و خەڵکــی هــەژار و نــەداری ئێرانــی لەگــەڵ کەمبــوون و تەنانــەت نەبوونــی 
ــەوەی  ــوو بەهــۆی ئ ــە ب ــەو بەبارمتەگرتن ــرد. ئ ــەرەوڕوو ک ــان ب زۆر شــتومەکی هەرەپێویســتی ژی
نیزیکــەی دوازدە میلیــارد دۆالر زەخیــرەی ئەرزیــی ئێــران دەســتی بەســەردا  بگیــرێ، کــە ڕێژیمــی 

خومەینــی بــە ئازادکردنــی بارمتــەکان تەنیــا چــوار یەکێکــی ئــەو پووڵــەی بــۆ ئــازاد کــرا.

خوشکانی خۆشەویست، برایانی بەڕێز!
لەســاڵی ڕابــردوودا سیاســەتی نەزانانــەی ڕێژیمــی خومەینــی و هەراوهۆریــای بــۆ دەرەوەناردنــی 
ئاکامــی  لــە  ســەپاند.  ئێرانــدا  خەڵکــی  بەســەر  ماڵوێرانکــەری  شــەڕێکی  ســەرئەنجام  شــۆڕش! 
سیاســەتی  ڕاســتەوخۆی  بەرهەمــی  کــە  ئێرانــدا  ســەر  بــۆ  عێــراق  دەوڵەتــی  دەســتدڕێژیی 
مەزنیخوازانــەی ڕێژیمــی خومەینــی  بــوو، هــەزاران کیلۆمیتــر لــە خاکــی نیشــتمانی خۆشەویســتمان 
دەژمیــردرێ  ئابووریــی واڵتەکەمــان  ژیانــی  بــە شــاڕەگی  کــە  ناوچەیــەک  لــە  ئەویــش  ئێــران، 
کەوتــە ژێــر دەســەاڵتی ئەڕتەشــێکی بێگانــەوە. چەندیــن شــار و ســەدان و بگــرە هــەزاران دێ 
ــە خەڵکــی  ــۆن کــەس ل ــە دوو میلی ــر ل ــوون، زیات ــوور ب ــی کوردســتان خاپ ــە خوزســتان و جنووب ل
ناوچــە شــەڕلێدراوەکان ئــاوارەی ناوچەکانــی دیکــەی ئیــران بــوون کــە لەگــەڵ بێ جێــگا و ڕێگایــی 
ــە خەڵکــی ئێــران بەهــۆی  و نەبوونــی پێداویســتییەکانی ژیــان بــەرەوڕوون. دەیــان هــەزار کــەس ل
سیاســەتی چەوتــی کاربەدەســتە کۆنەپەرســتەکانەوە گیانــی خۆیــان لــە دەســت داوە، یــان برینــدار 
و نقوســتان  بــوون و دەیــان میلیــارد دۆاڵر زیانــی ماڵــی، وە ئابووریــی شــپڕزە و بێ بەرنامــەی 

واڵتەکەمــان کەوتــوە.
کۆمیتــەی ناوەندیــی حیــزب چەنــد ڕۆژە دوای  هەڵگیرســانی شــەڕی ئێــران و عێــراق لــە پەیامێکــی 
ــد کــە ئەگــەر  ڕەســمیدا دەســتدڕێژیی دەوڵەتــی عێــراق بۆســەر ئێرانــی مەحکــووم کــرد و ڕایگەیان
دەوڵەتــی مەرکــەزی داخــوازە بنەڕەتییەکانــی خەڵکــی کوردســتان بەڕەســمی بناســێ، حیزبــی ئێمــە 
ــراق وەکار بخــا.  ــەوەی پەالمــاری ئەڕتەشــی عێ ــۆ بەرەنگاربوون ــزی خــۆی ب ــەواوی هێ ــە ت ئامادەی
کۆمیتــەی ناوەنــدی هــەر لەوکاتەشــدا ئاشــکرای کــرد کــە پەالمــاری عێــراق بۆ ســەر ئێــران، بەرهەمی 
ناردنــەدەرەوەی  باســی  کــە هەمیشــە  ئیســالمییە  کۆمــاری  کاربەدەســتانی  سیاســەتی چەوتــی 
شۆڕشــیان کــردوە و خەڵکــی واڵتانــی دراوســێیان لــەدژی دەوڵەتەکانیان هــان  داوە. دیارە نیازپاکیی 
ئێمــە وەک هەمیشــە بــێ وەاڵم  مایــەوە و تەنانــەت ئەنجامــی پێچەوانەشــی هەبــوو. چونکــە دوابــەدوای 
ئــەو پەیامــە هێرشــی هێــزە ســەرکوتکەرەکان بۆســەر کوردســتان توندوتیژتــر بــوو. بەداخــەوە 
هەتــا ئێســتاش ئــەو شــەڕە ماڵوێرانکــەرە دڕێــژەی هەیــە و جــارێ هیــچ ئاســۆیەکی ڕوونیــش بــۆ 
کۆتاییهاتنــی بەرچــاو ناکــەوێ. هۆیەکشــی ئەوەیــە کــە ڕێژیمــی خومەینــی، مانــەوەی خــۆی لــە 
دڕێژەپێدانــی ئــەو شــەڕەدا دەبینــێ و هەربۆیــەش هەمــوو پێشــنیارێکی وتووێــژ و شــەڕڕاگرتن ڕەت 

دەکاتــەوە.
لــە مــاوەی نێــوان دوو کۆنگــرەدا ناکۆکــی و کێشــەی نێــوان جەناحەکانــی دەســەاڵتی فەرمانــڕەوا 
الیــەن  لــە  پینەوپەڕۆکــردن  جــار  چەندیــن  پــاش  ســەرئەنجام  و  ئەســتاند  پــەرەی   ڕۆژبــەڕۆژ 
خومەینییــەوە، ناکۆییەکــە بەتــەواوی کەوتــو ڕوو. خومەینــی کــە لــە پێشــدا وای دەنوانــد کــە گۆیــا 
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لــە کێشــەی نێــوان کاربەدەســتانی ڕێژیمــدا بێالیەنــە، هــەروەک چــاوەڕوان دەکــرا لــە ئاخــر لەحــزەدا 
الیەنــی کۆنەپەرســتترین جەناحــی نیــو دەســەاڵتی فەرمانــڕەوای گــرت و لــە ئاکامــدا بەنــی ســەدر 
لــە مەقامــی ســەرکۆماری وەاڵنــڕا و بــە زەحمــەت توانــی گیانــی خــۆی لــە چنگــی گۆپاڵ بەدەســتانی 

ــکا. حیزبــی جەمهوریــی ئیســالمی ڕزگار ب
کۆمیتــەی ناوەنــدی لــە دواڕۆژەکانــی توندبوونــی ناکۆکیــی نێــوان دەســەاڵتدارانی ئێرانــدا، وێــڕای 
وەبیرهێنانــەوەی هەمــوو سیاســەت و هەڵوێســتە چەوتەکانــی ســەرکۆمار پێشــنیاری بــە بەنی ســەدر 
کــرد، ئێســتا کــە بەهــۆی دیفــاع لــە النی کەمــی دێموکراســی و لەقاودانــی جینایــەت و خەیانەتەکانــی 
حیزبــی پاوانخوازانــەوە بــەو ڕۆژە گەیشــتوە، بــۆ درێژەپێدانــی خەبــات لــە دژی کۆنەپەرســتی و بــۆ 
پاراســتنی گیانــی خــۆی بێتــە کوردســتان، ســەنگەری ئــازادی و ئازادیخوازانــی ئێــران؛ بــەاڵم ئاغــای 
بەنــی  ســەدر ئــەو بانگهێشــتنەی قبــووڵ  نەکــرد و پــاش ماوەیــەک لــە گــەڵ کاک مەســعوود ڕەجــەوی، 

ڕێبــەڕی ڕێکخــراوی موجاهیدینــی خەڵقــی ئێــران بــە فڕۆکەیەکــی ئەڕتەشــی ڕۆیشــتنە فەڕانســە.
ــەواوی  ــی ت ــە ژێرپێنان ــران و ل ــی ئێ ــی ئازادیخوازان ــی بەکۆمەڵ ــردوودا ئیعدام ــە دوو ســاڵی ڕاب ل
ڕێکخــراوە شۆڕشــگێڕەکانی  و  حیــزب  تێکۆشــانی  قەدەخەکردنــی  و  دێموکراتییــەکان  ئازادییــە 
ــەت  ــی  ســەدر و بەڕواڵ ــی بەن ــی دوای وەاڵنان ــوو. بەتایبەت ــژەی هەب ــە دڕێ ــەن ڕێژیم ــە الی ــران ل ئێ
یەکدەســت بوونی دەســەاڵتی فەرمانــڕەوا، کوشــتاری ئازادیخــوازان و تەنانــەت ئێعدامــی تازەالوانــی 
ــج  ــاوەی پێن ــە م ــە ل ــک ک ــە جۆرێ ــەرەی  ئەســتاند، ب ــە چەشــنێکی ســامناک پ ــە 1٥ ســاڵ ب ــر ل کەمت
ــە  ــەس ل ــەزار و پێنســەد ک ــەی دوو ه ــەت نیزیک ــاری ڕەســمیی دەوڵ ــی ئام ــردوودا بەپێ ــی ڕاب مانگ
ــراون. بەداخــەوە  ــدام ک ــی ئیع ــی خومەین ــی ڕێژیم ــە دەســتی جەلالدان ــران ب ــی تێکۆشــەری ئێ الوان
ژمــارەی واقیعیــی ئیعدامکــراوەکان زۆر لــەوەش زیاتــرە و هــەر بۆخۆمــان شــاهیدین کــە هەتــا ئێســتا 
زیاتــر لــە ســەد الوی کوردیــان ئیعــدام کــردوە، بێ ئــەوەی خەبــەری ئیعدامەکەیــان بــاڵو بکرێتــەوە.

نوێنەرانی بەڕێزی کۆنگرە!
بــە بیــروڕای ئێمــە گرینگتریــن ڕووداوی دوو ســاڵی ڕابــردوو ئەوەیــە کــە لــە ئاکامــی سیاســەتی 
کوشــتوبڕ و زەبروزەنگــی ڕێژیمــی خومەینیــدا هێــزە شۆڕشــگێڕەکانی سەرانســەری ئێــران و 
لەســەرووی هەموویانــەوە موجاهیدینــی خەڵــق کێردیــان گەیشــتۆتە ئیســکان و بــۆ دواییهێنــان بــە 
تەمەنــی پــڕ شــەرم و شــوورەیی دیکتاتۆریــی کۆنەپەرســتان دەســتیان داوەتــە خەبــات چەکدارانــە. 
لــە مــاوەی پێنــج شــەش مانگــی ڕابــردوودا هێــزە دێموکراتییــە شۆڕشــگێڕەکان بــە دەیــان زەبــری 
کاریگەریــان لــە پەیکــەری ڕێژیــم داوە، کــە لەوانــەدا دەیــان کــەس لــە ڕێبەڕانــی ڕێژیــم وەک 
ســەرکۆمار، ســەرۆک وەزیــر، ســەرۆکی حیزبــی گۆپاڵ بەدەســتان و ســەرۆکی دیوانــی عالیــی واڵت 
ســەرۆکی ســتادی ئەڕتــەش، وەزیــری شــەڕ و زۆر کــەس لــە ئەندامانــی کابینــە و مەجلیســی 

ــوژراون. شــووڕای کۆنەپەرســتان ک
ئێســتا لــە هەمــوو ناوچەکانــی ئێرانــدا لــە شــار و الدێ بزووتنــەوەی چەکدارانــە بــۆ ڕووخاندنــی 
ڕێژیمــی خومەینــی دەســتی پێ کــردوە و هــەر ڕۆژە ســەرکەوتنێکی تــازە وەدەســت دێنــێ. ئەگــەر 
تــا چەنــد مانــگ لەمەبــەر وا دەهاتــە بەرچــاو کــە حیزبــی ئێمــە و خەڵکــی کوردســتان لــە مەیدانــی 
خەبــات دژی ڕێژیمــی خومەینیــدا تەنیــان، ئەمــڕۆ تــەواوی ئــەو هێزانــە کــە بەڕاســتی شۆڕشــگێڕن 
ــون.  ــە ڕاپەڕی ــەم رێژیم ــەدژی ئ ــە ل ــی خۆشەویســتمان دان، چەکداران ــی ئێران ــری ڕزگارکردن و لەبی
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ئــەم شــانازییەش بــۆ پێشــمەرگەکانی کوردســتان ماوەتــەوە کــە یەکــەم هێــزی ئێرانــی بــوون بەگــژ 
دیکتاتۆریــی کۆنەپەرســتاندا چوونــەوە و ئــااڵی خەباتــی چەکدارانەیــان بــەرز کردۆتــەوە.

ــووە کــە هــەم  ــەوە ب ــی ئ ــەی ڕێژیمــی خومەین بەرهەمــی سروشــتی سیاســەتی چــەوت و نەزانان
لــە نێوخــۆی واڵتــدا و هــەم لــە مەیدانــی نێــو نەتــەوەی دا ئــەو ڕێژیمــە بــە تەنیــا ماوەتــەوە. لــە 
ــی  ــژە دێموکرات ــن و توێ ــزە ڕەســەن و شۆڕشــگێڕەکان و هەمــوو چی ــدا هەمــوو هێ نێوخــۆی ئیران
خومەینییــان  ڕێژیمــی  جەوهــەری  واڵت  زۆرلێکــراوی  گەالنــی  تــەواوی  و  پێشــکەوتووەکان  و 
بــۆ دەرکەوتــوە و لــەوەش زیاتــر تێ گەیشــتوون کــە هــۆی بنەڕەتیــی تــەواوی ئــەو کەموکــوڕی 
و نابەســامانی و مــەرگ و ماڵوێرانییــەی خەڵکــی ئێــران شەخســی خومەینییــە و هــەر بۆیــەش 
یەکپارچــە بــۆ ڕووخاندنــی ڕێژیمــی کۆنەپەرســتان وەخــۆ کەتــوون. لــە دەرەوەی ئێرانیــش بەهــۆی 
سیاســەتی مەزنیخوازانــەی ئاخوندەکانــی نێودەســەاڵتی فەرەمانــڕەوا و لەبــەر پێشــێلکردنی هەمــوو 
ڕیوشــوێنێکی ئینســانی و نێونەتەوەیــی لەالیــەن کاربەدەســتانی ڕێژیمــەوە، دەوڵەتــی خومەینــی 
بەجارێــک لــە پێــش چــاوی بیــروڕای گشــتیی جیهانــی بێــزڕاوە. بەڕاشــکاوی دەتوانییــن بڵێیــن کــە 
ئێســتا هیــچ دەوڵەتێــک لــە دنیــادا نییــە بەڕاســتی حــەز بــە مانــەوەی ئــەو ڕێژیمــە بــکا، یــان کــردەوە 
دژی گەلییەکانــی پەســند بــکا. بەوجــۆرە خومەینــی و دارودەســتەکەی بــە دەســتی خۆیــان ڕێگایــان 
بــۆ ڕووخانــی ڕێژیمەکەیــان خــۆش کــردوە و ئێســتا بــۆ هیــج کــەس گومانــی تێــدا نەمــاوە کــە 

ــان و لەنێوچــوون دەڕوا. ــری ڕووخ ــەرەو هەڵدێ ــی ب ــاری ئیســالمی بەخێرای ــی کۆم دەوڵەت

سیاسەتی حیزب لە ماوەی نێوان دوو کۆنگرەی چوارەم و پێنجەم 
ــەوە بگوتــرێ کــە هــەم پێــش کۆنگــرەی چــوارەم و هــەم دوای  پێــش هەمــوو شــتێک پێویســتە ئ
ئــەو کۆنگرەیــە تــا ئێســتا و هــەم لــە دوای کۆنگــرە پێنجەمیــش تەنیــا ئەســڵێک کــە ڕێبــازی گشــتیی 
سیاســەتی حیزبــی ئێمــە دیــاری  دەکا، ســوود و قازانجــی خەڵکــی کوردســتانی ئێــران و بزووتنــەوەی 
نیشــتمانیی سەرانســەری ئێرانــە. لــە چوارچێــوی ئــەو ئەســڵە گشــتییەدا نوختــە ئەساســییەکانی 
سیاســەتی حیزبــی ئێمــە لــە چــوار ئەســڵی گشــتیدا پوخــت دەبنــەوە کــە پێمان وایــە کۆنگــرەی 
ــەو چــوار  ــە دوای کۆنگــرەش بەگشــتی ل ــە ل ــی ئێم ــش پەســندیان دەکا و سیاســەتی حیزب پێنجەمی

ــە: ئەســڵە پەیــڕەوی دەکا کــە بریتیــن ل
تایبەتــی  بــە  ئیمپریالیــزم  نیزامــی و فەرهەنگیــی  ئابــووری،  نفــووزی سیاســی،  خەبــات دژی 
لــە  دێموکراتییــەکان  ئازادییــە  و  دێموکراســی  دابینکردنــی  بــۆ  خەبــات  ئەمریــکا؛  ئیمپریالیزمــی 
سەرانســەری ئێرانــدا؛ خەبــات بــۆ دابینکردنــی مافــە سیاســی و ئابــووری و کۆمەاڵیەتییەکانــی 
کرێــکاران و جووتیــاران و هەمــوو زەحمەتکێشــانی شــار و الدێ و؛ خەبــات بــۆ وەدەســتهێنانی مافــە 
نەتەواتەتییەکانــی گەالنــی زۆرلیکــراوی ئێــران بەشــێوەی خودموختــاری و لــە چوارچێــوی ئێرانێکــی 

ئــازاد و ســەربەخۆدا.
لەگــەڵ ئــەوەی کــە خەبــات دژی ئیمپریالیــزم گرینگتــر و گشــتیترە و هیــچ کاتێــک نابــێ لــە نــرخ 
ــەو چــوار ئەســڵەی باســمان کــردن لەڕاســتیدا  ــە ئ ــەوەش ک ــە گــەڵ  ئ ــەوە، ل و بایەخــی کــەم بکرێت
چــوار الیەنــی خەباتێکــی گشــتیین، زۆر لەمێــژە کۆمیتــەی ناوەنــدی گەیشــتۆتە ئــەو بڕوایــە کــە 
لــە ئــازادی و دێموکراســی نەهێشــتۆتەوە و  لەبــەر ئــەوەی ڕێژیمــی خومەینــی شــوێنەوارێکی 
ــەوە،  ــۆ نەماوەت ــان ب ــی ئاشــکرا و قانوونیی ــی خەبات ــچ  جــۆر دەرەتان ــە هی ــەکان ب ــزە دێموکراتیی هێ
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ــە هەلو مەرجــی ئێســتادا ئەرکــی ئەساســیی هەمــوو هێــزە سیاســییە پێشــکەوتنخوازەکان خەبــات  ل
ــی  ــە ســەر کاری ڕێژیمێک ــی دێموکراســی و هێنان ــۆ دابینکردن دژی کۆنەپەرســتی و ســەرەڕۆیی ب
دێموکراتییــە. خەبــات بــۆ دێموکراســی لــە بــەر ئــەوە بۆتــە ئەڵقــەی ناوەنــدی خەباتــی ئێســتای گەالنــی 
ئێــران، چونکــە بوونــی ئازادییــە دێموکراتییــەکان، ڕێــگای خەبــات دژی ئیمپریالیــزم و خەبــات بــۆ 
مافــە ئابــووری و کۆمەاڵیەتییەکانــی زەحمەتکێشــان و مافــی خودموختــاری گەالنــی زۆرلێکــراوی 

ــە. ــەو خەباتەی ــی پێشــکەوتنی ئ ــران خــۆش دەکا و زامن ئێ
بەپێچەوانــەی تەبلیغاتــی هێنــدێ تاقمــی بەنــاو دەســتی چەپــی کــە لــە هەلومەرجــی ئێســتادا پشــتی 
ڕێژیمــی جینایەتــکاری خومەینــی دەگــرن و هــەوڵ دەدەن بــۆ ئــەم هەڵوێســتە چەوتــەی خۆیــان 
تیئــۆری داتاشــن، خەبــات دژی ئیمپریالیــزم مەقوولەیەکــی موجــەڕەد نییــە، بەڵکوو مانــا و نێوەڕۆکی 

ڕوونــی خــۆی هەیــە.
مەبەســت لــە خەبــات دژی ئیمپریالیــزم خەبــات بــۆ خاشــەبڕکردنی نفــووزی سیاســی، ئابــووری، 
نیزامــی و فەرهەنگیــی ئیمپریالیزمــە، مەبەســت لــە خەبــات دژی ئیپمریالیزم دابینکردنی ســەربەخۆیی 
سیاســی و پەرەپێدانــی ســەربەخۆیی ئابووریــی واڵتــە. ئــەو مەبەســتەش بــە بەشــداریی کۆمەاڵنــی 
بەرینــی خەڵــک و هێــزە دێموکراتــی و شۆڕشــگێڕەکانیان لــە خەباتــی دژی ئیمپریالیســتیدا پێــک  دێ. 
هیــچ ڕێژیمێــک تەنیــا بــە شــوعاردان لــەدژی ئەمریــکا نابێتــە دژی ئیمپریالیســت. ناکــری ڕێژیمێــک 
بەڕاســتی دژی ئیمپریالیســت بــێ، بــەاڵم وەک ڕێژیمــی خومەینــی، ڕێــگای نــەدا کۆمەاڵنــی ئازادیــی 
ــک  ــرێ ڕێژیمێ ــەن، ناک ــات بک ــەوە دژی ئیمپریالیســت خەب ــوو توانایان ــە هەم ــە ب ــێ ک ــان هەب ئەوەی
بەڕاســتی دژی ئیمپریالیســت بــێ، بــەاڵم وەک ڕێژیمــی خومەینــی بــە هەمــوو هێــز و ئیمکاناتییــەوە 
شۆڕشــگێڕترین و شــێلگێرترین هێزەکانی دژی ئیمپریالیســتی، وەک حیزبی دێموکراتی کوردســتان 
و ســازمانی موجاهیدینــی خەڵــق ســەرکوت بــکا. ناکــرێ ڕێژیمێــک دژی ئیمپریالیســت بــێ وەک 
ــە وەاڵم  ــە گولل ــورد ب ــراوی ک ــی زۆرلێک ــی گەل ــە ڕەواکان ــی داخــوازە نەتەوایەتیی ــی خومەین ڕێژیم
بداتــەوە. ناکــرێ ڕێژیمێــک بەڕاســتی دژی ئیمپریالیســت بــێ  و وەک ڕێژیمــی خومەینــی بــە ڕاونــان 

و گرتــن و ئیعــدام بەرەنــگاری داخــوازە ئابــووری و کۆمەاڵیەتییەکانــی زەحمەتکێشــان بێتــەوە.
ڕێژیمێکی بەڕاســت دژی ئیمپریالیســت ڕێژیمێکی دێموکراتە، پشــتیوانی خەباتی ڕزگاریخوازانەی 
گەالنــی زۆرلێکــراوە و بــۆ وەدیهێنانــی داخــوازە ڕەواکانــی زەحمەتکێشــان هــەوڵ  دەدا. مێــژوو 
نیشــانی داوە و زۆریــش مەنتیقییــە کــە هەمــوو ڕێژێمکــی زۆردار و دژی گەلــی، هەمــوو ڕێژیمێکــی 
کۆنەپەرســت و دیکتاتــۆر چونکــە بەکــردەوە خزمــەت بــە ئیمپریالیــزم دەکا، زوو یــان دەرنــگ 
ــەوە  ــێ خــۆی باوێتــە باوەشــی ئیمپریالیزم ــرێ و ناچــار دەب ــک دەب ــی خەڵ ــە کۆمەاڵن بەتــەواوی ل
و قازانــج و نفــووزی ئیمپریالیســتەکان بپارێــزێ. بۆیــە خەبــات لەپێنــاوی دێموکراســی بــۆ ئێــران، 
خەبــات بــۆ خودموختــاری بــۆ کوردســتان هــەر لەوکاتــەدا خەبــات دژی ئیمپریالیزمیشــە. هیــچ 
هێزێــک و هیــچ ڕێژیمێــک لــە جیهانــی ئێســتادا ناتوانــێ دژی ئیمپریالیســت بــێ، بــەاڵم ڕقــی لــە ئــازادی 
بــێ، دوژمنایەتیــی ڕزگاریــی گەالنــی زۆرڵێکــراو بــکا، هەقــی زەحمەتکێشــان لەژێــر پــێ بنــێ و ڕێــز 
بــۆ مافەکانــی ئینســان دانەنــێ. ڕیژیمێکــی وەک ڕیژیمــی خومەینــی نــەک هــەر دژی ئیمپریالیســت 
نییــە، بەڵکــوو پشــتیوان و یاریــدەدەری ئیمپریالیزمــەوە و بــە هەمــوو ئــاکار و کــردوەی خــۆی ڕێــگا 

بــۆ جێگیربوونــەوەی نفــووزی ئیمپریالیــزم لــە واڵتــی خۆشەویســتمان ئێرانــدا خــۆش دەکا.
سیاســەتی حیــزب بەرامبــەر بــە دەســەاڵتی فەرمانــڕەوا لــە دوای کۆنگــرەی چوارەمیــش لەڕاســتیدا 
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درێــژەی سیاســەتی پێــش کۆنگــرە بــوو. هــەروەک هەمــوو خەڵکــی کوردســتان و زۆربــەی خەڵکــی 
ئێرانیــش ئــاگادارن، کۆمیتــەی ناوەنــدی ئەوەنــدی لــە توانایــدا بــووە هەوڵــی داوە ڕێگا چارەســەرێکی 
ئاشــتیخوازانە بــۆ مەســەلەی کــورد بدۆزیتــەوە و گەلەکەمــان لــە شــەڕ و کێشــە و مــەرگ و 
ماڵوێرانــی بپارێــزێ. هەرچەنــد لــەو ڕێگایــەدا زۆر جــار کەوتۆتــە بەرپــالر و تیروتانــەی دەســتە و 
تاقمــە سیاســییە جۆراوجــۆرەکان، بــەاڵم ڕێبەرایەتیــی حیــزب ئــەو سیاســەتە ئوســوولییەی درێــژە 

پێــداوە و لــە هەمــوو دەرفەتێــک بــۆ وتووێــژ و چارەســەری ئاشــتیخوازانە کەلکــی وەرگرتــوە.
هێشــتا کۆنگــرەی چــوارەم کارەکانــی خــۆی تــەواو نەکردبــوو کــە ســەرکۆماری وەخــت لەســەر 
داوای کۆمیتــەی ناوەندیــی پێــش کۆنگــرە، موافەقەتی خۆی لەســەر چوونی دەســتەیکی نوێنەرایەتیی 
حیــزب بــۆ تــاران و وتووێــژ لەگــەڵ ســەرکۆمار پــێ ڕاگەیاندیــن. کۆمیتــەی ناوەندیــی هەڵبژێــراوی 
کۆنگــری چــوارەم هــەوەڵ کاری ناردنــی دەســتەیەکی نوێنەرایەتــی بــۆ الی ســەرکۆمار بــوو. 
ــدا شــەش ئەســڵی بەناوبانگــی خودموختارییــان خســتە  ــە وتووێژەکانــی خۆیان نوێنەرانــی حیــزب ل
بــەر چــاوی ســەرکۆمار. ئــەو شــەش ئەســڵە بەڕواڵــەت لــە الیــەن ســەرکۆمارەوە پەســندکران. بــەاڵم 
ــر  ــە لەژێ ــالب ک ــووە شــوڕای ئینق ــە بردب ــی ئێم ــەی پێشــنیارکراوی حیزب ــک بەنی ســەدر گەاڵڵ کاتێ

دەســتی ئاخونــدە بەرچاوتەنگەکانــدا بــوو، لــەوێ ڕەت کرابــۆوە.
ســەرنەکەوتنی ســەفەری دەســتەی نوێنەرایەتیــی حیــزب، کۆمیتــەی ناوەندیــی لە هــەوڵ و تەقەالی 
ئاشــتیخوازانە ســارد نەکــردەوە، دیســانیش بــە نامــەی ســەرئاوەاڵ و بــە یاداشــت و بــە هەمــوو 
ڕێگایەکــی موومکینــدا ئامادەیــی خــۆی بــۆ چارەســەری ئاشــتیخوازانەی مەســەلەی کــورد نیشــان  دا. 
کاتێک هەیئەتێکی ســێ کەســی لە الیەن ســەرکۆمارەوە بۆ وتووێژ لەســەر گیروگرفتی کوردســتان 
هاتــە مەهابــاد، ڕێبەرایەتیــی حیزبــی ئێمــە ئەوپــەڕی نیازپاکیــی خــۆی نیشــان دا و تەنانــەت هێــزە 
سیاســییەکانی دیکــەی کوردستانیشــی قانیــع کــرد کــە پێویســتە بــۆ تەقەوەســتاندن ئامادەبــن و لــەو 
دەرفەتــە بــۆ دواییهێنــان بــە شــەڕی کوردســتان کەلــک وەربگــرن. کەچــی، کۆنەپەرســتیی فەرمانڕەوا 

زۆر زوو لەژێــر هەمــوو ئــەو ڕێــگا چارەســەرانە دەر چــوو کــە بۆخــۆی پێشــنیازی کردبــوون.
ماوەیــەک دواتــر، کــە هێشــتا شەخســییەتە دڵســۆز و نیشــتمانپەروەرەکان بــۆ دۆزینــەوەی ڕێــگا 
چارەســەرێک بــۆ مەســەلەی کوردســتان لــە هــەوڵ و تێکۆشــاندا بــوون، لــە تارانــەوە بــە تەلەفــون 
ــە  ــدا ب ــەت حــازرە خودموختاریــی ئیســالمی ب ــکا، دەوڵ ــەر درا کــە ئەگــەر حیــزب موافەقــەت ب خەب
کوردســتان. لــە جوابــی ئــەو پێشــنیارەدا بــە پەســندی دەفتــەری سیاســی، ســکرتێری گشــتیی حیــزب 
لــە میتینگێکــی ٦0 هــەزار کەســیدا لــە شــاری مەهابــاد ڕایگەیانــد کــە گەلــی کــورد ســەدی نــەوەدی 
موســوڵمانە و ئەگــەر خودموختاریــی ئیســالمی بــدرێ بــە کوردســتان، حیزبــی ئێمــە و هەمــوو گەلــی 

کــورد پێشــوازی لێ دەکــەن.
بــەاڵم زۆر بەداخــەوە تــەواوی دڵپاکــی و هــەوڵ تێکۆشــانی ئاشــتیخوازانەی کۆمیتــەی ناوەنــدی لــە 
الیــەن دەوڵەتــی مەرکەزییــەوە بــە نیشــانەی کــزی و بێهێــزی دانــدرا و هیــچ کاتێــک ئامــادە نەبــوو لــە 
ڕێــگای ئەقــڵ و مەنتیقــەوە هەنگاوێــک بــۆ چارەســەرکردنی مەســەلەی کــورد بهاوێــژێ. بەپێچەوانــە 
کاربەدەســتانی ڕێژیــم لێکدالێکــدا داوایــان دەکــرد کــە پێشــمەرگەکان و خەڵکــی کوردســتان بەگشــتی، 
ــە دەســتووریان دەدا  ــەک ک ــدە جێگای ــان گەیان ــەن. کاری ــان تەســلیم بک ــن و خۆی ــان دابنێ چەکەکانی
ســەربازان پۆتینەکانیــان دانەکەنــن هەتــا ئاخــر پێشــمەرگەی کــورد چــەک دەکــەن. حیزبــی ئێمــە زۆر 
جــار کاربەدەســتانی دەوڵەتــی لــە مەترســی و پاشــەڕۆژی ئــەو سیاســەتە چەوتــە ئــاگادار کــردەوە. 
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هــەر لــەو میتینگــەدا کــە باســی  کــرا، ســکرتێری گشــتیی حیــزب لــە الیــەن حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتان و پێشــمەرگە نەبــەزەکان و خەڵکــی کوردســتانەوە بەئاشــکرا ڕایگەیانــد کــە گەلــی کــورد 
هەتــا جێبەجێ بوونــی دروشــمی ئەساســی خــۆی دێموکراســی بــۆ ئیــران و خودموختــاری بــۆ 
کوردســتانی ئێــران چــەک دانانــێ. بــەاڵم کۆنەپەرســتانی پاوانخــواز هەرگیــزا و هەرگیــز گوێیــان بــۆ 
بانگــەوازی ئەقــڵ و مەنتیــق شــل نەکــرد و بەوجــۆرە شــەڕێکیان بەســەر گەلــی کــورددا ســەپاند کــە 

هەتــا ئێســتاش درێــژەی هەیــە.
ئێســتا کــە نیزیــک بــە دوو ســاڵ لــە تازەبوونــەوەی شــەڕی کوردســتان ڕادەبــرێ، ئێمــە لــەو 
بــاوەڕە دایــن کــە تەنیــا ڕێــگا بــۆ چارەســەرکردنی گیروگرفتەکانی کوردســتان و سەرانســەری ئێران 
ــوون و ڕێوشــوێنەکانی  ــە قان ــچ کام ل ــۆ هی ــز ب ــک کــە ڕێ ــە، ڕێژیمێ ــی ڕێژیمــی خومەینیی ڕووخاندن
نێونەتەوەیــی دانانــێ و ڕێــگای هەمــوو جــۆرە خەباتێکــی دێموکراتیکــی و قانوونی بەربەســت کردوە، 
بەشــێوەیەک کــە هیــچ هێزێکــی سیاســی لــە ئێرانــدا دەرەتانــی نییــە بیــروڕای خــۆی لەســەر مەســەلە 
سیاســی و ئابوورییەکانــی ئێــران دەرببــڕێ. ڕێژیمــی خومەینــی بــە سیاســەتە دژی گەلییەکانی خۆی 
ــزە نیشــتمانی و پێشــکەوتنخوازەکانی واڵتــی  ــەواوی هێ ــران و ت ــی هەمــوو خەڵکــی ئێ ــە دوژمن بۆت
ئێمــە بەســەر یەکــەوە دەکوتــێ. هەربۆیــەش ئەرکــی سەرشــانی هەمــوو دەســتەوتاقمە سیاســییەکانی 
کوردســتان و سەرانســەری ئێرانەکــە تــەواوی هێــزی خۆیــان بــۆ وەشــاندنی دوا زەبــر لــە پەیکــەری 
سســت و لەرزۆکــی ڕیژیــم ئامــادە بکــەن و بەیەکجــاری کۆتایــی بەدەورانــی پڕنەگبەتیــی دەســەاڵتی 

کۆنەپەرســتان بێنــن.

بەشدارانی بەڕێزی کۆنگرە!
ئەگــەر بمانــەوێ باســی سیاســەتی حیــزب بەرامبــەر بــە هێــزە سیاســییەکانی نێوخــۆی ئێــران 
ــە کوردســتان وەک کارگ  ــان بێ چــەک کــە ل ــدێ دەســتەوتاقمی چەکــدار ی ــن، بێجگــە لــە هێن بکەی
هەڵتۆقیــون و پــاش ماوەیــەک لەنێــو چــوون، دەتوانیــن تاقمــە سیاســییەکان بــە ســێ دەســتە دابــەش 

بکەیــن.
دەســتەی یەکــەم، ئــەو هێــزە ڕەســەن و مەســئوول و پێشــکەوتنخوازانەن کــە بەکــردەوە دژی 
دیکتاتۆریــی کۆنەپەرســتان خەبــات دەکــەن. دیــارە لــە ڕێــزی پێشــەوەی ئــەو هێزانــەدا ڕێکخــراوی 
موجاهیدینــی خەڵقــی ئێــران دەبینــرێ. دۆســتایەتی و پێوەندیــی ئێمــە لەگــەڵ ئەو ڕێکخراوەیە شــتێکی 
تــازە نییــە. چەندیــن ســاڵ پێــش ڕووخانــی ڕێژیمــی پاشــایەتی، حیزبــی ئێمــە پێوەندیــی دۆســتانەی 
لەگــەڵ موجاهیدیــن هەبــووە و هەتــا ئێســتاش ئــەو پێوەندییــە هــەر لــە گەشــەکرد ن دایە و هیواداریــن 
ــە دواڕۆژێکــی نیزیکــدا دۆســتایەتی و هاوکاریــی نێــوان حیزبــی ئێمــە و موجاهیدینــی خەڵــق پــێ   ل
بنێتــە قۆناخێکــی زۆر پێشــکەوتووتر. لــە زســتانی ڕابــردوودا کاتێــک ســکرتێری گشــتیی حیــزب 
ــەری  ــە نوێن ــد چــاوی ب ــی موجاهی ــووە دەرەوەی واڵت، لەســەر داخــوازی برایان ــە ســەفەر چووب ب
ــن  ــزەدا کرایــەوە. موجاهیدی ــەم دوو هێ ــوان ئ ــی نێ ــە پێوەندی ــازە ل ــی ت ــەوت و الپەڕەیەک ــەوان ک ئ
بــوون کــە ئــەو پیالنــی بێدەنگییەیــان شــکاند کــە لــە الیــەن ڕێژیمــەوە خرابــووە ســەر خەباتــی گەلــی 
کــورد و حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان. ئــەوان بــوون کــە یەکــەم جــار وتووێــژی چاپەمەنیــی 
ســکرتێری گشــتیی حیزبیــان لــە ڕۆژنامــەی خۆیانــدا چــاپ کــرد و دوایــەش لــە زۆربــەی ژمارەکانــی 

»موجاهیــد«دا وتــار و دەنــگ و باســیان لەســەر کوردســتان بــاڵو کــردەوە.
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لــەو کاتــەوە حیزبــی ئێمــە و ڕێکخــراوی موجاهیدیــن لــە پێوەندیــی بــەردەوام دان و لەســەر 
پێوســتیی پێکهێنانــی بــەرەی هاوبــەش و تەنانــەت لەســەر دروشــمە بنەڕەتییەکانــی بــەرەش ڕیــک 
ــەرەی  ــی ب ــو شــوڕای نیشــتمانیی بەرگــری، پێکهاتن ــۆ نێ ــارە چوونــی حیزبــی ئێمــە ب ــوون. دی کەوت

ــەوە. ــک کردۆت ــەش نیزی ــی دیک ــد هەنگاوێک ــی چەن ــزە نیشــتمانییەکانی ئێران ــی هێ بەرین
 یەکــی دیکــە لــەو هێــزە ڕەســەنانە ڕێکخــراوی چریکــە فیداییەکانــی گەلــی ئێرانــە )اقلیــت(. حیزبــی 
ئێمــە لەگــەڵ ئــەو ڕێکخــراوەش پێوەندیــی  نیزیکــی هاوکاریــی هەیــە و لــەم دواییانــەدا حیزبــی ئێمــە 
و ڕیکخــراوی چریکــە فیداییەکانــی نامەیەکــی هاوبەشــیان لەبــارەی پێکهێانــی بــەرەی هاوبەشــەوە 
بــۆ موجاهیدیــن نووســیوە کــە هــەر چــوار ئامانجــە گشــتییەکەی حیزبــی ئێمــەی تێــدا گونجــاوە 
و ئــەوەش نیشــانەی لێکنیزیکیــی هەڵوێســت و بۆچوونــی ئــەو دوو هێــزە سیاســییەیە. بێجگــە 
لــەوەش، لــە مەیدانــی کــردەوەدا پێشــمەرگەکانی حیــزب و ڕێکخــراوی چریکــە فیداییــەکان لــە شــەڕ 

ــە. ــان هەی ــی نیزیکی ــی کوردســتاندا هاوکاری و پێکهەڵپڕژانەکان
لەگەڵ)شــواری متحــد چــپ( و جەبهــەی دێموکراتــی و )گــروە آزادی کار(یــش کــە ســێ ڕێکخــراوی 
شۆڕشــگێڕن و لــە دەســتەی یەکــەم دەژمێردرێــن، حیزبــی ئێمــە پێوەندیــی دۆســتانەی هەیــە و 
ئــەوان هاوکارییەکــی بەکەلکــی چاپەمەنــی و تەبلیغاتــی لەگــەڵ حیزبــی ئێمــە دەکــەن. هەروەهــا 
لەگــەڵ هێنــدێ دەســتەی سیاســیی دیکــە و زۆر شەخســییەتی ئازادیخــواز و نیشــتمانپەروەری 

ــە. ــی دۆســتانەمان هەی ــی پێوەندی ئێران
دەســتەی دووهەم ئەو دەســتە و تاقمە سیاســییانەن کە لە کوردســتاندا تێکۆشــانی چەکدارانەیان 
دژی ڕێژیمــی خومەینــی هەیــە، وەک کۆمەڵــە. بەداخــەوە ئــەو ڕێکخــراوە هەتــا هەنگاوێــک دژی 
ڕێژیــم هەڵدێنێتــەوە، دوو هەنــگاو لــەدژی حیزبــی ئێمــە دەهاوێــژی. هــەروا بزانــە دوژمنایەتیــی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ئەرکــی مێژوویــی و هــەرە گرینگــی ئەوانــە. ڕاســتییەکەی ئەوەیــە 
ــە  ــا ئێســتا بەشــێکی زۆر ل ــە، ت ــەوە نەبووای ــی ئێم ــەن حیزب ــە الی ــەر هەســتی مەســئوولییەت ل ئەگ

ــەوان خــەرج دەکــرا. ــات و ئێنڕژیــی حیــزب بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی ئ ئیمکان
سیاســەتی حیزبــی ئێمــە لەبــارەی ئــەو جــۆرە ڕێکخراوانــەوە ئــەوە بــوو کــە کوردســتان لــە پاوانــی 
ــی  ــش وەک ڕێکخراوێکــی سیاســی هەق ــە و ئەوانی ــەدا نیی ــی دیک ــچ هێزێک ــرات و هی ــی دێموک حیزب
تێکۆشــانی خۆیانیــان هەیــە. بــەاڵم بــۆ ئــەوەی پێوەندییەکــی دروســت و ئوســوولی لەنێــوان حیزبــی 
ــە دوژمنایەتیــی حیزبــی دێموکــرات هەڵگــرن و هێرشــی  ئێمــە و ئەوانــدا هەبــێ، پێویســتە دەســت ل
ــەی  ــۆ ڕای  زۆرب ــز ب ــەوەش ڕێ ــە ل ــزب بوەســتێنن. جگ ــۆ ســەر حی ــان ب ــی خۆی ــی و نیزامی تەبلیغات
دانیشــتووانی کوردســتان کــە پشــتیوانی لــە حیزبــی ئێمــە دەکــەن، دابنێــن و؛ لــە کاروبــاری ئیجرایــی 
کوردســتاندا دەخاڵــەت نەکــەن. بەهەرحــاڵ، ئێمــە خۆمــان بــە دوژمنــی کۆمەڵــە نازانیــن و پێمان وایــە 
ئەگــەر مەســئووالنە بجووڵێنــەوە، دەکــری پێوەندییەکــی ســالم و هاوژیانییەکــی ئاشــتیخوازانە 

لەنێــوان حیــزب و کۆمەڵــەدا پێــک  بــێ.
ــی و بەئاشــکرا  ــە داردەســتی ڕێژیمــی خومەین ــەن بوون ــەو دەســتە و تاقمان دەســتەی ســێهەم، ئ
جوواڵنــەوەی  و  کــورد  گەلــی  میللــی  دێموکراتــی  بزووتنــەوەی  و  ئێمــە  حیزبــی  دوژمنایەتیــی 
شۆڕشــگێڕی سەرانســەری ئێــران دەکــەن، پشــتی جینایەتەکانــی ڕێژیمــی خومەینــی دەگــرن و لــە 
دەرەوەی واڵتیــش ســەرپۆش لەســەر جینایەتەکانــی دادەنێــن و هــەوڵ  دەدەن ئابــڕووی  بــۆ بتاشــن، 
وەک حیزبــی تــوودە، فیداییانــی ئەکســەرییەت و تاقمــی جاشــی حــەوت کەســی. نــەزەری ئێمە ئەوەیە 
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ــژەی  ــک شــەڕی کوردســتان درێ ــا وەختێ ــە و هەت ــە بەوجۆرەی ــک هەڵوێســتی ئەوان ــا کاتێ ــە هەت ک
هەیــە، گەلــی کــورد وەک ڕێکخــراوی سیاســییان تەماشــا نــاکا و بــە ســتوونی پێنجەمــی دوژمنیــان 
ــۆ  ــە جاسووســی ب ــە ســتوونی  پێنجەمــن، چونک ــە کــردەوەش نیشــانیان  داوە ک ــە ب دەناســێ. ئەوان
دوژمــن دەکــەن و زۆرجــار ئەندامــان و الیەنگرانــی حیــزب و پێشــمەرگەیان بەگرتــن داوە کــە 
بەداخــەوە چەنــد کەســێکیان ئیعدامیــش کــراون. دیــارە تەکلیفــی پێشــمەرگەکانی کوردســتان لەگــەڵ 

ــە. جــاش و جاسووســیان ڕوون
لــە هەلومەرجــی ئێســتادا، ئەوانــە لــە کوردســتانی ڕزگارکــراودا هەقــی هیــچ جــۆرە تێکۆشــانیان 
نییــە هــەر لــە جێگایــەک ببینڕێــن بــە جــاش و جاسووســی دەناســرێن و هەر بەو جــۆڕەش ڕەفتاریان 

لەگــەڵ دەکــرێ.

خوشک و برایانی بەڕێز!
سیاســەتی حیزبــی ئێمــە لەســەر پێویســتی پێکهێنانــی بــەرەی هاوبــەش زۆر ڕوونــە. حیزبــی ئێمــە 
لــە کۆنــەوە هەمیشــە داوای پێکهێنانــی بــەرەی کــردەوە. لــە قۆناخــی ئێستاشــدا حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتان بــوو کــە پێــش هەمــوو الیەنەکــی دیکــە لــە 2٧ی خاکەلێــوەی ســاڵی 1٣٥9دا داوای 
ــۆ دروشــمە  ــەت گەاڵڵەیەکیشــی ب ــرد و تەنان ــی دژی ئیمپریالیســتی ک ــەرەی دێموکرات ــی ب پێکهێنان
ئەساســییەکانی بــەرە خســتە بــەر چــاوی ڕێکخــراوە سیاســییە پێشــکەوتنخواز و شۆڕشــگێڕەکانی 

ئێــران.
ئێســتا خۆشــحاڵین کــە ڕابگەیەنیــن هەمــوو هێــزە ڕەســەن و شۆڕشــگێڕەکانی ئێــران لەســەر 
پێویســتی پێکهێنانــی بــەرەی هاوبــەش یەکدەنگــن و لــە ســێ بــارەوە هەلومــەرج بــۆ پێکهێنانــی بــەرە 
ئامادەیــە: یەکــەم ئــەوە کــە هێــزە سیاســییەکانی وەک ســازمانی موجاهیدینــی خەڵــق و حیزبــی 
ــی  ــی ڕێژیمــی خومەین ــۆ ڕووخان ــی گــەل، ب دێموکراتــی کوردســتان و ســازمانی چریکــە فیداییەکان
خەباتیکــی بێ ئەمانیــان دەســت پێکــردوە. دووهــەم ئەوەکــە ئامانجــە بنەڕەتییەکانــی بــەرە، بەکــردەوە 
دیــاری  کــراون کــە بریتیــن لــە خاشــەبڕکردنی نفووزی ئیمپریالیــزم بەتایبەتــی ئیمپریالیزمی ئەمریکا، 
کۆمەاڵیەتییەکانــی  و  ئابــووری  داخــوازە  دابینکردنــی  دێموکراتــی،  ڕێژیمێکــی  هێنانەســەرکاری 
زەحمەتکێشــان و دابینکردنــی مافــە نەتەوایەتییەکانــی گەالنــی زۆرلێکــراوی ئێــران. ســێهەم ئەوەکــە 
زەبروزەنگــی کۆنەپەرســتانەی ڕێژیمــی خومەینــی بەکــردەوە، شــێوەی خەبــات بــۆ ڕووخاندنــی 
ئــەو ڕێژیمــەی دیــاری کــردوە. ڕێژیــم ڕێــگای هەمــوو جــۆرە خەباتێکــی سیاســی و ئاشــتیخوازانەی 
ــە ئەنجامــدا تــەواوی هێــزە شۆڕشــگێڕ و پێشــکەوتنخوازەکانی ئێــران هاتوونــە ســەر  بەســتوە و ل
ــاکارە فاشیســتییەکانی ڕێژیمــی خومەینــی،  ــگای بەرەبەرەکانــی لەگــەڵ ئ ــا ڕی ــاوەڕە کــە تەنی ــەو ب ئ

ڕێــگای خەباتــی چەکدارانەیــە.
لەوانــەش گرینگتــر ئەوەیــە کــە کۆمەاڵنــی بەرینــی خەڵکــی ئێــران نــەک هــەر پێشــوازی لــە پێکهێنانی 
بــەرە دەکــەن، بەڵکــوو بەتونــدی داوا لــە ڕێکخــراوە سیاســییەکان دەکــەن کــە لــە پێکهێنانــی بــەرەدا 
دەســتوبرد بــەکار بێنــن. دەتوانیــن بڵێیــن لــە مێــژووی خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی خەڵکــی ئێرانــدا هیــچ 
کاتێــک هەلومەرجــی پێکهێنانــی بــەرەی هاوبــەش وەک ئێســتا ئامــادە نەبــووە. هەربۆیــەش هیوادارین 
ــی دژی  ــی بەرەیەکــی دێموکرات ــە خاوەن ــدا نیشــتمانی خۆشەویســتمان ببێت ــە داهاتوویەکــی نیزیک ل
ئیمپریالیســتی کــە هەمــوو هێــزە ڕەســەن و شۆڕشــگێڕەکانی ئێــران لــە ڕیــزی خۆیــدا کــۆ بکاتــەوە 



کۆنگرەی پێنج

182

ــە ئێستاشــەوە  و بتوانــێ وەک بەدیلێکــی دێموکراتــی جێــگای ڕێژیمــی خومەینــی بگرێتــەوە. هــەر ل
دڵنیایــن کــە کۆمەاڵنــی خەڵــک لــە سەرتاســەری ئێرانــدا بــە هەمــوو توانایــان لــە بــەرەی هاوبەشــی 

هێــزە نیشــتمانییەکان پشــتیوانی دەکــەن.
ــە پێوەنــدی لەگــەڵ مەســەلەی پێکهێنانــی بــەرەدا پێمــان خۆشــە ســەرنجی بەشــدارانی کۆنگــرە  ل
بــۆ الی دوو مەســەلە ڕابکێشــین: یەکــەم ئــەوە کــە بەنی ســەدر، ســەرکۆماری پێشــووی ئێــران پێــش 
ئــەوەی واڵت بەجــێ بێڵــێ، لــە مەقامــی ســەرکۆماردا داوای لــە کاک مەســعوودی ڕەجــوی، ڕێبــەری 
موجاهیدیــن کــرد کــە شــوڕایەکی بەرگــری پێــک بێنــێ و بەرنامەیەکیشــی بــۆ ئــەو شــوڕایە پێشــنیار 
کــرد. ئێمــە لەبــەر گرینگــی و بایەخێکــی کــە بــۆ دۆســتایەتی و هاوکاریــی موجاهیدینــی خەڵقــی 
دادەنێیــن، پێمــان ڕاســت نەبــوو بەئاشــکرا هەڵوێســتی خۆمــان بەرامبــەر بــەو بەرنامەیــە دەرببڕیــن، 
بــەاڵم هــەر ئــەودەم لــە یادداشــتێکی ڕەســمیدا بــۆ ڕێبەرایەتیــی موجاهیدیــن ڕامانگەیانــد کــە ئێمــە 
بەنی ســەدر نــە وەک ســەرکۆمار دەناســین و نــە بــە ســەرۆکی شــوڕای بەرگریمــان قبووڵــە و نــە 
بەرنامەکەشــی بــە شــتێکی پێشــکەوتووانە دەزانیــن. چونکــە ئــەو بەرنامەیــە داخــوازە ئەساســییەکانی 

گەلــی کــورد و گەالنــی دیکــەی ئێرانــی تێــدا نیــن.
مەســەلەی دووهــەم ئەوەیەکــە وەختێــک کاک مەســعوود ڕەجــەوی لــە پاریــس بەرنامــەی دەوڵەتــی 
کاتــی بــاڵو کــردەوە، ئێمــە لەبــەر ئــەوەی زۆربــەی زۆری داخــوازە بنەڕەتییەکانــی گەالنــی ئێرانمــان 
ــڕی. پێویســتە  ــە دەرب ــە بەرنامەک ــان ل ــرد، زۆر زوو پشــتیوانیی خۆم ــەدی دەک ــەدا ب ــەو بەرنامەی ل
لێــرەدا دووپاتــی بکەینــەوە کــە ئێمــە نــە لــە ڕابــردوودا و نــە لــە ئێســتا و نــە لــە دواڕۆژیشــدا ئامــادە 
نەبوویــن و نابیــن بچینــە نێــو هیــچ بەرەیەکــەوە کــە داخــوازە ئەساســییەکانی خەڵکــی کوردســتانی 

ئیرانــی لــە بەرنامــەی خۆیــدا نەگونجاندبــێ.
پــاش پێوەنــدی وتووێژێکــی زۆر لــە نێــوان ڕێبەرایەتیــی حیزبــی ئێمــە و موجاهیدینــدا ڕۆژی ٥ی 
ــی  ــۆ کاک مەســعوود ڕەجــەوی چوون ــە نامەیەکــی ڕەســمیدا ب ــە ل ــی ئێم ــوەری 1٣٦0 حیزب خەزەڵ
ــە  ــەو شــوڕایە ل ــو ئ ــۆ نێ ــد. چوونــی حیــزب ب ــو شــوڕای میللیــی  بەرگــری پــێ  ڕاگەیان ــۆ نێ خــۆی ب
بــەر دوو مەبەســتی ئەساســی بــوو. یەکــەم ئــەوە کــە هەولومەرجــی ئێســتای خەباتــی گەالنــی 
ــە  ــە مەســەلەی ڕۆژ و تەنەخی کــردن ل ــزە شۆڕشــگێرەکانی کردۆت ــی هێ ــران پێویســتیی یەکگرتن ئێ
وەدیهێنانــی ئــەو یەکگرتنــەدا بــە زیانــی بزووتنەوەی شۆڕشــگێڕانەی ئەمــڕۆی واڵتەکەمانە. دووهەم 
ئــەوە کــە لــە بەرنامــەی دەوڵەتــی کاتیــی کاک  مەســعوود ڕەجەویــدا دروشــمی ئەساســیی حیزبــی 
ــۆ کوردســتان گونجــاوە و ئامانجــە گشــتییەکانی  ــاری ب ــران و خودموخت ــۆ ئێ ئێمــە دێموکراســی ب
بەرنامــەی دەوڵــەت لەگــەڵ سیاســەت و دروشــمەکانی حیزبــی ئێمــە ڕێــک دەکــەون. چوونــی ئێمــە 
بــۆ نێــو شــوڕا هــەم لــە نێوخــۆی کوردســتاندا تەئســیری باشــی لەســەر کۆمەاڵنــی خەوڵــک هەبــوو 
و هــەم لــە دەرەوەی کوردســتانیش لەگــەڵ پێشــوازی گەرمــی تــەواوی ئازادیخوازانــی ئێــران 

بــەرەوڕوو بــۆوە.
بێگومــان هاوکاریــی جیــددی و نیزیکــی دوو هێــزی ســەرەکیی ئۆپۆزیســیۆنی ئێــران، ڕێکخــراوی 
موجاهیدیــن و حیزبــی دێموکــرات دەتوانــێ هــەم لــە یەکخســتنی هێزەکانــی دیکــەی ئۆپۆزیســیۆندا 
تەئســیری باشــی هەبــێ و هــەم خەباتــی خەڵکــی ئێــران بــۆ ڕووخانــی ڕێژیمــی کۆنەپەرســتی 
خومەینــی بەرەوپێــش هــان  بــدا. هیواداریــن چوونــی حیــزب بــۆ نێــو شــوڕای نیشــتمانیی بەرگــری 
ببێتــە ســەرەتایەک بــۆ پێکهاتنــی بەرەیەکــی بەرینــی دێموکراتــی دژی ئیمپریالیســتی و زۆر بەزوویی 
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ــە پەڕشــو باڵوی ڕزگاریــان بــێ. هیــزە ئازادیخوازەکانــی واڵتــی ئێمــە بــۆ هەمیشــە ل

هاوڕێیانی خۆشەویست!
ــووە و  ــەوە ب ــی ئ ــری ئێران ــزە کوردســتانییەکانی غەی ــە هێ ــەر ب ــی ئێمــە بەرامب سیاســەتی حیزب
ــی کــورد لەهــەر بەشــێکی  ــە ســەرکەوتنی گەل ــە ئێم ــێ ک پێمان وایــە لــە دواڕۆیشــدا هەرئــەوە دەب
کوردســتاندا بەســەرکەوتنی بەشــەکانی دیکــەش دەزانیــن. بــەاڵم بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەو ڕاســتییە 
کــە کوردســتان لــە نێــو چــوار واڵتــدا بــەش کــراوە و هــەرکام لــەو واڵتانــە هەلومەرجــی تایبەتیــی 
ــەم  ــێ لەســەر ئ ــزە کوردســتانییەکان دەب ــوان هێ ــدی نێ ــە پێوەن ــن ک ــەو باوەڕەدای ــە، ل ــان هەی خۆی

ــەزرێ: ــەی خــوارەوە دابم بناخان
هیــچ کام لــە هێــزە کوردســتانییەکان دەســت لــە کاروبــاری نێوخۆیــی بەشــێکی دیکــەی کوردســتان 
وەرنــەدەن. هیــچ وەخــت پێوەندییەکــی وا لەگــەڵ یەکێــک لــە دەوڵەتەکانــی فەرمانــڕەوا بەســەر 
ــەو بەشــەی  ــی کــورد ل ــەوەی ڕزگاریخوازانــەی گەل ــە بزووتن ــان ب کوردســتاندا پێک نەهێنــن کــە زی
کوردســتاندا بگەیەنــێ و هــەر کاتێکیــش هێــزە کوردســتانییەکان لــە توانایانــدا بــوو، لەبــاری مــاددی 
و مەعنەوییــەوە یارمەتــی بــە خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی گەلــی کــورد لــە بەشــەکانی جۆربەجــۆری 

کوردســتاندا بگەیەنــن.
دیارە حیزبی ئێمە هەمیشــە بەو ســێ ئەســڵە وەفادار بووە و بەکردەوەش هەنگاوی زۆر گرینگی 
لــەو بــارەوە هەڵێناوەتــەوە. بەخۆشــیەوە بەشــی زۆری هیــزە کوردســتانییەکانی دیکــەش بەپێــی 
توانــا ئــەو ئەســاڵنەیان لەبەرچــاو بــووە. تەنیــا هێزێــک کــە هیــچ وەخــت ڕێــزی بــۆ ئــەو بنەڕەتانــە 
دانەنــاوە و بەتونــدی پێشــێلی کــردوون، پارتــی دێموکراتــی کوردســتانی عێــراق بــە ســەرۆکایەتیی 
بنەماڵــەی بارزانــی بــووە کــە ئێســتا بــە )قیــادە موقــت( بەناوبانگــن. هــەروەک هەموومــان دەزانیــن 
ــان  ــی کــوردی ئێرانی ــی ڕاوی ئازادیخوازان ــی بارزان ــدا، چەکداران ــەال مســتەفا بارزانی ــی م ــە زەمان ل
بــۆ ڕێژیمــی شــا دەکــرد و بــە زیندوویــی یــان مردوویــی خەباتکەرانــی گەلــی کوردیــان تەســلیمی 
ئــەو ڕێژیمــە دەکــردەوە. ئێســتاش هــەر بنەماڵــەی بارزانــی لــە نێوخــۆی خاکــی کوردســتانی ئێرانــدا 
جاشــەتی بــۆ ڕێژیمــی خومەینــی دەکــەن و شــەڕ بــە گەلــی کــورد و حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان 

دەفرۆشــن.
لــە چــوار مانگــی ڕابــردوودا جاشــەکانی قیــادە بــە ســەرۆکایەتیی کوڕەکانــی بارزانــی و هاوکاریــی 
هێــزە ســەرکوتکەرەکانی ڕێژیــم، ئەڕتــەش و پاســدار و جــاش و جاسووســە خۆفرۆشــەکانی تاقمــی 
جاشــی حــەوت کــەس زۆر هێرشــی خائینانەیــان هێناوەتــە ســەر ناوچەکانــی کوردســتان، بەتایبەتــی 
لــە شــیمال بــە دەیــان کــەس لــە خەڵکــی بێدیفاعــی ئــەو ناوچانەیــان کوشــتوە و دەیــان کەســیان لــە 
ــاوی  ــان کــوردی هەڵخەڵەت ــدار کــردوە و دەی پێشــمەرگە قارەمانەکانــی کوردســتان شــەهید و برین
عێراقیشــیان بەدەســتی پێشــمەرگەی کــورد بــە کوشــت داوە. دیــارە ئێمــە بــە دووری نازانیــن کــە 
ــادە بــە هاندانــی ئاغــای گەورەیــان ئیمپریالیزمــی ئەمریــکا بووبــێ،  ئــەو خەیانەتــەی جاشــەکانی قی
ســەرەڕای ئــەوەش کــە توانیویانــە ڕێژیمــی خومەینــی لــە خۆیــان ڕازی بکــەن. ڕێبەرایەتیــی حیزبــی 
ئێمــە لــە مــاوەی چەندیــن ســاڵدا بــۆ خۆپاراســتن لــە شــەڕی کــورد لەگــەڵ کــورد چــاوی لــە کــردەوە 
دژی گەلییەکانــی ســەرۆکایەتیی بنەماڵــەی بارزانــی پۆشــیوە و تەنانــەت جینایەتەکانــی ئەوانیشــی 

لەقــاو نــەداوە.
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بــەاڵم دوای ئــەوەی خۆفرۆشــانی قیــادە، جاشــەکانی ســاواک و ســیا و مووســاد بێشــەرمیی 
خۆیــان گەیانــدە ڕادەیــە کــە لەنێــو جەرگــی خاکــی خۆمانــدا شــەڕمان پــێ بفرۆشــن، ڕێبەرایەتیــی 
حیــزب بڕیــاری دا کــە هەمــوو خیانەتەکانــی کــۆن و نوێــی ســەرکردایەتی بارزانــی بخاتــە بەرچــاوی 
ــەوەی خاکــی کوردســتان  ــۆ پاککردن ــان و بەکــردەوەش ب ــران و جیه ــروڕای گشــتیی خەڵکــی ئێ بی
ئێــران لــە جاشــەکانی بارزانــی هەنــگاو هەڵێنــێ. پێمان وایــە کــە لــە پــاش کۆنگــرەش پێویســتە تەقــەالی 
ئێمــە بــۆ ناســاندنی جەوهــەری خەیانەتکارانــەی ئــەو جاشــانە و وەدەرنانیــان لــە خاکــی پیــرۆزی 
کوردســتان درێــژەی هەبــێ. هیواداریــن هەمــوو کۆمەاڵنــی خەڵکی کوردســتان لە تەواوی بەشــەکانی 
کوردســتان و هەمــوو هێــزە نیشــتمانییەکانیان بــۆ ڕیســواکردن و مەحکوومکردنــی خەیانەتەکانــی 
قیــادە لەگــەڵ حیزبــی ئێمــە و گەلــی کــورد هــاوکاری بکــەن و هەرچــی زیاتــر ڕوخســاری دزێــوی 

ئــەو بەکرێگیراوانــە بخەنــە بــەر چــاوی ئازادیخوازانــی جیهــان .
لەسیاســەتی دەرەوەدا حیزبی ئێمە لە ئوســوولێک پەیڕەوی دەکا کە لەمێژە لە بەرنامەی حیزبدا 
گونجــاوە. خەباتــی شــێلگیر دژی ئیمپریالیــزم، بەتایبەتــی ئیمپریالیزمــی ئەمریــکا بــۆ خاشــەبڕکردنی 
نفــووزی ئیمپریالیزمــی جیهانــی لــە ئێــران و بــۆ دابینکردنــی ســەربەخۆیی سیاســی و گرتنەپێشــی 
سیاســەتێکی ســەربەخۆی ئابــووری لــە مەیدانــی نێونەتەوەییــدا، یەکێــک لــە کۆڵەکــە ئەساســییەکانی 

سیاســەتی دەرەوەی حیزبــی ئێمەیــە.
لــە مــاوەی دوو ســاڵی ڕابــردوودا حیزبــی ئێمــە لــە تێکۆشــانی خۆیــدا بــە هەمــوو توانایــەوە ئــەو 
سیاســەتە دژی ئیمپریالیســتییە ڕاســتەقینەیەی دابەزانــدوە و بەکــردەوە هــەم لــە نێوخــۆی واڵت و 
ــە ڕادەی جیهانیــدا خەباتێکــی بێوچانــی دژی ئیمپریالیزمــی جیهانیــی بەڕێــوە بــردوە. بــەاڵم  هــەم ل
حیزبــی ئێمــە هــەر لەوکاتــەدا هەمــوو تیئۆرییەکــی چەوتــی هەڵخەڵەتێنــەر ڕەت  دەکاتــەوە کــە بــە نــاو 
ــە دێموکراســی  ــێ، شــوێنەوارێک ل ــی دادەمەزرێن ــی دژی گەل ــزم، دیکتاتۆری ــات دژی ئیمپریالی خەب
ناهێڵــێ و هیــزە دژی ئیمپریالیســتییە ڕاســتەقینەکان ســەرکوت دەکا. بــۆ حیزبــی ئێمــە خەبــات 
بــۆ خودموختــاری و خەبــات بــۆ دێموکراســی لەگــەڵ خەبــات دژی ئیمپریالیــزم ســێ الیەنــی تاقــە 
خەباتێکــن. ئەوانــەی کــە خەبــات بــۆ مافــی ڕەوای گەالنــی زۆرلێکــراو و خەبــات بــۆ دامەزڕاندنــی 
ڕێژیمێکــی دێموکراتــی بــە خەباتێکــی الوەیــی دادەنێــن، یــان چــەوت حاڵــی  بــوون، یــان بەئەنقەســت 

خزمــەت بەدوژمنانــی گــەل دەکــەن.
ــدا  ــە سەرانســەری جیهان ــراو ل ــی زۆرلیک ــەی گەالن ــەوەی ڕزگاریخوازان ــە بزووتن ــە ل ــی ئێم حیزب
پشــتیوانی دەکا. ئــەم خەباتــە لەهــەر جێگایەکــی دنیــا و لەالیــەن هــەر گەلێکــی زۆرلێکــراوەوە بــێ، 
لەگــەڵ خەباتــی هەمــوو گەالنــی زۆرلێکــراو لێــک  گرێــدراوە، خەباتێکــی ڕەوا، پێشــکەوتنخوازانە و 
دژی ئیمپریالیســتییە. بۆیــە حیزبــی ئێمــە لەگــەڵ زۆر بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازانــەی ڕۆژهەاڵتــی 
ــەم  ــە و تێ دەکۆشــێ ئ ــی دۆســتانەی هەی ــن پێوەندی ــکای  التی ــا، ئاســیا و ئەمری نێوەڕاســت، ئەفریق

پێوەندییــە ڕۆژبــەڕۆژ پتەوتــر بــێ و زیاتــر پــەرە بســتێنێ.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە ســەرەتای دامەزرانیــەوە دۆســتایەتیی لەگــەڵ یەکیەتیــی 
ســۆڤییەت و پاشــتریش لەگــەڵ هەمــوو واڵتانــی سۆسیالیســتی بــە قازانجــی نەتــەوەی زۆرلێکــراوی 
کــورد زانیــوە و ئێســتاش هــەر لــەو بڕوایەدایــە. بۆیــە حیزبــی ئیمــە هەوڵــی داوە و هەوڵیــش دەدا 
کــە لەگــەڵ هەمــوو واڵتانــی سۆسیالیســتی، لەگــەڵ هەمــوو واڵتانــی دێموکــرات و پێشــکەوتنخواز، کــە 
لــە سیاســەتی جیهانیــدا لــە سۆســیالیزم، دێموکراســی و مافــی ڕەوای گەالنــی زۆرلێکــراو پشــتیوانی 
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دەکــەن، پێوەنــدی دۆســتایەتی و  هاوکاریــی هەبــێ. ڕاوەســتان شانبەشــانی هێــزە شۆڕشــگێڕ 
لــە سیاســەتی  ئیمپریالیســتییەکان  و  هێــزە کۆنەپەرســت  بــە  بەرامبــەر  پێشــکەوتنخوازەکان،  و 

نێونەتەوەییــدا ســتراتیژی حیزبــی ئێمــە لــە مەیدانــی جیهانی دایــە.
حیزبــی ئێمــە تیئوریــی دوو دەســەاڵتی مــەزن و هەروەهــا تیئوریــی تاوانبارکردنــی یەکیەتیــی 
ســۆڤییەت بــە سۆســیال ئیمپریالیــزم ڕەت  دەکاتــەوە و لــەو بڕوایەدایــە کــە ئــەو تیئۆرییانــە بمانــەوێ 
و نەمانــەوێ خزمــەت بــە قازانجــی ئیمپریالیزمــی جیهانــی بــە تایبەتــی ئمپریالیزمــی ئەمریــکا دەکــەن. 
ــێ،  ــگ دەزان ــە گرین ــی سۆسیالســتی ب ــە دۆســتایەتیی واڵتان ــەدا ک ــە هــەر لەوکات ــی ئێم ــەاڵم حیزب ب
پاراســتنی سیاســەتی ســەربەخۆی حیــزب و پاراســتنی ســەربەخۆیی سیاســیی ئێرانیــش بــە بــەردی 

بناخــەی ئوســوولێک دەزانــێ کــە هەمیشــە دەبــێ پەیڕەوییــان لــێ  بــکا.

تێکۆشانی تەشکیالتی 
بەشدارانی بەڕێزی کۆنگرە!

لەمێــژە لەنێــو حیزبــی ئێمــەدا دروشــمێکی مەشــهوور جێــگای خــۆی  کردۆتــەوە کــە دەڵــی: 
»ڕێکخــراوە چەکــی هــەرە گرینگــی ئێمەیــە«. بــا لەنیزیکــەوە نەختێــک لــەو دروشــمە ورد بینــەوە. 
ئەگــەر چاوێــک بــە مێــژووی خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی گەلــی کــورددا بخشــێنین، دەبینیــن کــە 
ــی کــورد شــێخێک، ئاغایــەک، مەالیــەک، یــان ســەرۆک عەشــیرەتێک  زۆربــەی بزووتنەوەکانــی گەل
ســەرکردایەتیی کــردوون. نەتیجــەی ئــەم وەزعــە ئــەوە بــووە کــە هــەر وەخــت ســەرۆکی بزووتنــەوە 
کــوژراوە، مــردوە، فریــو داروە، یــان خەیانەتــی کــردوە، بزووتنەوەکــەش مەحکــووم بــە پاشەکشــە 
ــە  ــۆ دەربازبــوون ل ــەو ســەکردەوە بەســتراونەوە. ب بــووە. چونکــە هەمــوو کارەکان بەوجــوودی ئ
دووپاتەبوونــەوەی ئــەو کارەســاتەیە کــە ئێمــە دەمانــەوێ ســەرکردایەتیی بزووتنــەوەی گەلــی 
کــورد بــە دەســت ڕێکخراوێکــەوە بــێ و لــە چنگــی ســەرکردایەتیی تاکەکەســی ڕزگاریــی بــێ. ئێمــە 
ڕێکخراوێکمــان دەوێ زینــدوو، بەحەرەکــەت و چــاالک، ڕێکخراوێــک کــە بــە وجــوودی هیچــکام 
لــە ئەندامەکانیــەوە ڕانەوەســتابێ. ئەگــەر ڕۆژێــک لــە ڕۆژان خودانەخواســتە نیــوەی ئەندامانــی 
ڕێبەرایەتــی یــان زیاتریشــیان لەنێــو چــوون، ئەوانــەی دەمێننــەوە کارەکان بەڕێــوە بــەرن. تەنانــەت 
ئەگــەر تــەواوی ڕێبەرایەتییەکــەش لەنێــو چــێ، کادرەکانــی خــوارەوە وەک ئۆرگانیزمێکــی زینــدوو 

ڕێبەرایەتییەکــی نــوێ پێــک بێنــن و ڕێگاکــە درێــژە پــێ بــدەن.
ــەو دروشــمە  ــە ئ ــن ک ــێ بزانی ــن، دەب ــان دادەنێی ــی خۆم ــن چەک ــە گرینگتری ــک ڕێکخــراو ب وەختێ
هــەروا لەخــۆڕا نەهاتــوە. نێوەرۆکــی ئــەو دروشــمە لــەوەڕا دێ کــە ئێمــە دەتوانیــن هەرچەشــنە 
چەکێــک بــە پــووڵ بکڕیــن، بــە قــەرز وەربگریــن، لــە دوژمنــی بســتێنین، یــان لــە کەســێک و دۆســتێک 
و واڵتیکــی دیکــە وەری بگریــن. بــەاڵم ڕێکخــراو نەپــووڵ دەکــڕێ، نــە شــتێکە بــە ئەمانــەت وەری 
بگریــن و نــە هیــچ کەســیش دەتوانــێ بمانداتــێ. ڕێکخــراو هەردەبــێ لــە نێــو ئــەو میللەتــە ســەر هەڵبــدا 
ــە مەیدانــی خەباتــدا گەشــە بــکا. تاقیکردنــەوش نیشــانی  داوە کــە ئەگــەر ڕێکخراوەمــان هەبــێ،  و ل
هەمــوو پێویســتییەکی دیکــە وەک چــەک و پــووڵ و هیتــر دەتوانیــن پەیــدا بکەیــن. بــەاڵم زۆریــش 
چــەک و پووڵمــان هەبــێ و ڕێکخراومــان نەبــێ، هیچمــان لەدەســت نایــە. هــەر ئێســتا دەبینییــن لــە 
ــی و نیزامیشــمان  ــووری و کۆمەاڵیەت ــاری ئاب ــە. کاروب ــەک ڕێکخــراوی بەهێزمــان هەی هــەر جێگای
ڕێکوپێکــە. بــە پێچەوانــەش، لەهــەر شــوێنیک ڕێکخــراوی چوســت و چاالکمــان نییــە، هەمــوو کارێکــی 



کۆنگرەی پێنج

186

ئابــووری و نیزامــی و کۆمەاڵیەتیمــان لەدوایــە.
کــە باســی ڕێکخــراو دەکەیــن، مەبەســتمان ڕێکخراوێکــە شــانەبەندی و کۆمیتەبەندیــی ڕێکپێکــی 
هەبــێ، بەرنامــەی کار و تێکۆشــانی هەبــێ ببێتــە ئەڵقەیــەک لــە نێــوان سیاســەتی حیــزب و کۆمەاڵنــی 
خەڵکــدا. ئەگــەر ســەرنجێکی وەزعــی ئێســتای کوردســتان بدەیــن، دەبینیــن کــە ڕێبەرایەتیــی حیزبــی 
ئێمــە لەســەریەک، سیاســەتێکی دروســت و ئوســوولیی هەیــە کــە وەاڵمــدەری قۆناخــی ئێســتای 
خەباتــی گەلەکەمانــە. لــەوال شــەوە کۆمەاڵنــی خەڵــک بــە هەمــوو توانایانەوە پشــتیوانی لەو سیاســەتە 
دەکــەن. بــەاڵم لــە نێــوان سیاســەتی دروســت و ئوســوولیی حیــزب و کۆمەاڵنــی بەرینــی گەلــدا کــە 
ــز  ــا ئێســتاش زۆر بەهێ ــە بەداخــەوە هەت ــە ک ــدی هەی ــەو سیاســتەن، ئەڵقەیەکــی پێوەن پشــتیوانی ئ
ــی و  ــە بەزووی ــە ک ــک هەی ــە ڕێکخراوێ ــە پێویســتمان ب ــە تەشــکیالتە. ئێم ــە پێوەندیی ــەو ئەڵق ــە. ئ نیی
ــێ و  ــی خەڵکــی کوردســتان بگەیەن ــە کۆمەاڵن ــزب ب ــی حی ــی ڕێبەرایەتی ــە هەمــوو بڕیارەکان چاالکان
هــەر بــەو چوســت و چاالکییــەش ویســت و داخوازەکانــی خەڵــک بگەینێتــەوە ڕێبەرایەتــی، تاکــوو 

بتوانــێ سیاســەتەکانی خــۆی بــە چەشــنێکی دروســتتر لەســەر ئــەو داخوازانــە دابنــێ.
لــە  هەبــێ،  کۆبوونەوەیــان  ڕێکوپێکــی  بەرنامــەی  پێویســتە  حیزبــی  شــانەکانی  و  کۆمیتــە 
کۆبوونەوەکانی کۆمیتە و شــانەی حیزبیدا دەبێ مەســەلەی سیاســی ئابووری و کۆمەاڵیەتییەکانی 
ڕۆژ باســیان لەســەر بکــرێ و ڕێــگای چارەســەر بــۆ گیروگرفتــەکان بدۆزێتــەوە. ئۆرگانەکانــی 
حیــزب دەبــێ هەمیشــە خەریکــی خۆفێرکــردن و بەرزکردنــەوەی پلــەی تێگەیشــتنی سیاســیی خۆیــان 
و ئەندامــان و الیەنگرانــی حیــزب بــن. لــە کۆبوونەوەکانــدا دەبــێ لەســەر هەمــوو مەســەلەیەکی 
گرنیــگ بــاس بکــرێ و بڕیــاری بەکۆمەڵــی لەســەر بــدرێ، ئەمجــار بــۆ جێبەجێکردنــی مەســئوولییەت 
بــە یەکێــک لــە ئەندامــان بــدرێ. هــەروەک لــە پێــڕەوی نێوخــۆی حیزبــدا گوتــراوە، کار و بڕیــاری 

ــزرێ. ــڕەوی و تەک پەرســتی خــۆ بپارێ ــە تەک ــێ ل ــە و دەب تاکەکەســی مەحکووم
ئێمــە  حیزبــی  تەشــکیالتی  ئێســتا  هەتــا  چوارەمــەوە  کۆنگــرەی  لــە  دەبینیــن  بەشــانازییەوە 
ــزب  ــوو کادر و بەرپرســەکانی حی ــارەوە سوپاســی هەم ــەو ب ــووە و ل پێشــکەوتنی بەرچــاوی هەب
بەتایبەتــی بەشــی تەشــکیالت دەکەیــن. دیــارە هــەر ئــەم کۆنگرەیــەش بــەو تەرکییــەوە کــە هەیەتــی 
نیشــانەی پێشــکەوتنی کاری تەشــکیالتییە. بــەاڵم بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەو ئەرکــە پیــرۆز و قورســە 
ــێ  ــران دەب ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات ــان خســتۆویەتە سەرشــانی حیزب ــژووی گەلەکەم ــە مێ ک
قبــووڵ بکەیــن کــە ئــەو پێشــکەوتنە بــەس نییــە و ئــەوەی کــراوە لەگــەڵ ئــەوەی دەبــێ بکــرێ، بــۆ 
ئــەوە نابــێ بــەراوردی بکەیــن. ئێســتا بــا کەمێــک باســی ناتەواوییەکانــی کاری تەشــکیالتی بکەیــن 

ــن. ــگاو هەڵێنی ــان هەن ــۆ لەنێوبردنی ــا ب ــوودا بەپێــی توان ــە داهات ــەوەی ل ــۆ ئ ب
یەکێــک لــە ئەســڵە گرینگەکانــی کاری تەشــکیالتی لــە حیزبــی ئێمــەدا ســانتریالیزمی دێموکراتییــە. 
ئــەو ئەســڵە گرنیگــە لــە پێــڕەوی نێوخــۆی حیزبــدا بەجوانــی شــی  کراوەتــەوە. زۆر بەداخــەوە دەبــی 
بڵێیــن تائێســتاش ئــەو ئەســڵە لــە بەشــێکی زۆری ڕێکخراوەکانــی حیزبــدا جێگیــر نەبــووە. لــە هێنــدێ 
جێــگا ســانتریالیزمەکە ئەوەنــدە تونــد گیــراوە کــە شــێوەی فەرماندەرایەتــی بەخۆیــەوە گرتــوە و لــە 
هێنــدێ شــوێنیش دێموکراســییەکە ئەوەنــدە پێشــی بەرەڵاڵکــراوە کــە بەکــردەوە بۆتــە ئەنارشــێزم و 
هەرکــەس هەرکــەس. هەتــا ئێســتاش هەڵبژاردنــی ئۆرگانــەکان لــە خــوارەوە بــۆ ســەرێ، کــە بەشــێکی 
ئەساســی لــە ســانتریالیزمی دێموکراتییــە، نەکەوتۆتــە ســەر ڕێبــازی ئوســوولیی خــۆی. هۆیەکەشــی 
ــە ئەندامانــی حیــزب پێوەندیــی دۆســتایەتی و خزمایەتــی لەگــەڵ  ئەوەیەکــە هێنــدێ جــار بەشــێک ل
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کاروبــاری حیزبــی تێکــەڵ دەکــەن.
بەشــی تەشــکیالت دوای کۆنگــرەی دەبــێ بەتونــدی بــۆ ســەقامگیرکردنی ئەســڵی ســانتریالیزمی 

دێموکراتــی هــەوڵ بــدا و ئــەو ئەســڵە گرینگــە لــە هەمــوو ئۆرگانەکانــی حیزبیــدا جێگیــر بــکا.
یەکــی دیکــە لــە ناتەواوییەکانــی کاری تەشــکیالتی لــە حیزبــی ئێمــەدا کەمبوونــی کادرە. کادر 
بڕبــڕەی پشــتی حیــزب و ئەڵقــەی ئەساســیی نێــوان ڕیبەرایەتــی و ڕیکخراوەکانــی حیزبــە و لــە 
ــدە  ــە ئەوەن ــی ک ــە کادری حیزب ــن مەبەســت ل ــە. ئێســتا بزانی ــی خەڵک ــگای ئەوانیشــەوە کۆمەاڵن ڕێ
بایەخــی بــۆ دادەنێیــن چییــە؟ ئێمــە کادرێکمــان دەوێ کــە پێــش هەمــوو شــتێک ئینســانێکی بــە 
بیروبــاوەڕ و نیشــتمانپەروەر بــێ، ئەمجــار لــە سیاســەت و ســتراتیژی و تاکتیکــی حیــزب بــاش 
شــارەزا بــێ، بتوانــێ پێوەندیــی حیــزب لەگــەڵ کۆمەاڵنــی خەڵــک بەهێــز بــکا، لــە نێــو خەڵکــدا خۆشــناو 
و جێــگای ڕێــز و حورمــەت بــێ، فیــداکاری و لەخۆبووردوییــدا بــۆ ئەندامانــی دیکــەی حیــزب نموونــە 
بــێ، بەشــێک بــێ لــە خەڵــک، لەگــەڵ ئــەوان وەک و ئــەوان بــژی و لــە دەرد و مەرگــی ئــەوان بــاش 
تــێ بــگا، لەکاتــی تەنگانــەدا دەســت و پێــی خــۆی لــێ ون  نەبــێ، بتوانــێ بەربەرکانــی دوژمــن بــکا و 
لەکاتــی لێقەومانــدا ڕیکخراوەکانــی حیــزب لــە پەالمــاری دوژمــن بپارێــزێ، لــە هەلومەرجــی ئێســتادا 
کــە حیزبەکەمــان خەباتــی چەکدارانــەی بەســەردا ســەپاندوە، ئینســانێکی ئــازا بــێ و لــە کاتــی شــەڕ 
و پەالمــاری دوژمنــدا ورە بەرنــەدا و لــە ئاکامــدا بتوانــێ لەکاتــی پێویســتدا ســەربەخۆ بڕیــار بــدا.

لــە مــاوەی نێــوان دوو کۆنگــرەدا توانیومانــە چەندیــن کالســی کادر بکەینــەوە و زیاتــر لە دووســەد 
الوی خوێنگــەرم وەک کادری حیزبــی پــەروەردە بکەیــن. لێــرەدا پێویســتە سوپاســی هەمــوو ئــەو 
هاوڕێیانــە بکەیــن کــە لــە فێرکــردن و پێگەیاندنــی ئــەو الوانــەدا هاوکارییــان کــردوە. بــەاڵم پێویســتە 
ئــەو ڕاســتییەش وەبیــر بێنینــەوە کــە کادری حیزبــی ئێمــە هــەر بەدیتنــی کالس نابێتــەوە کادرێکــی 
تــەواو و تەنیــا لــە مەیدانــی کاری حیزبی دایــە کــە کادر پــێ دەگا و لێوەشــاوەیی خــۆی نیشــان 
دەدا. کالســی کادر هــەر بــۆ ئەوەیــە کــە هێنــدێ ئوســوولی گشــتی تێــدا بــاس بکــرێ و کادرەکان بــۆ 

خۆفێرکــردن و موتــااڵ و ئەزمــوون وەرگرتــن هــان بدرێــن.
کەموکوڕییەکــی دیکــەی کاری تەشــکیالتیمان تێکەڵکردنــی شــێوەی کاری حیزبــی و کاری نیزامــی، 
یــان کاری حیزبــی و کاری ئیدارییــە. ڕێ دەکــەوێ کــە هاوڕێیەکی حیزبی بە شــێوەی فەرماندەیەکی 
نیزامــی دەســتوورێک دەدا و پێی وایــە کــە ئــەو  شــێوەکارە دەتوانــێ لــە بردنەپێشــی کاری حیزبیــدا 
کاریگــەر بــێ. واش دەبــێ ئۆرگانێکــی حیزبــی ڕێنوێنییەکانــی خــۆی تەنیــا بــە بەخشــنامە بــاڵو 
ــە کاتێکــدا هیــچ کام لــەو دوو  دەکاتــەوە و چاوەڕوانیشــە حیــزب نەتیجــەی باشــی لــێ  وەرگــرێ. ل
شــێوەیە لەگــەڵ ئوســوولی کاری حیزبــی بــاش ڕێــک  ناکــەون و ناتوانــن بەرهەمــی باشــیان هەبــێ. 
ــن  ــک بکەی ــو ئەندامــان و کاڕێ ــە نێ ــزب بەرێن ــی و دروشــم و سیاســەتەکانی حی ــەوەی ڕێنوێن ــۆ ئ ب
کــە بــە ئیمــان و بــڕواوە بــۆ جێبەجێکردنــی بڕیارەکانــی حیــزب تێ بکۆشــین، پێویســتە تــێ بگەیــن 
ــێ  ــی ڕاســتەخۆیە. دەب ــدوو و پێوەندی ــران، کاری زین ــان و الیەنگ ــەڵ ئەندام ــی لەگ ــە کاری حیزب ک
لــە نیزیکــەوە لەگەڵیــان دانیشــین، مەســەلەکانیان بــۆ ڕوون بکەینــەوە و ئەوەنــدە ئــەوکارە دووپاتــە 
بکەینــەوە، هەتــا تــێ بگەیــن و قانیــع بــن. لەنێــو حیزبــدا و لەگــەڵ هاوڕێیانــی خۆمــان لــە قانیع کــردن 

بــەوالوە ناتوانیــن شــێوەیەکی دیکــە بــەکار بێنیــن.
دیــارە ئەمــە بــەو مانایــە نییــە کــە هیــچ وەخــت بەخشــنامە نەکەین، یــان ئەگەر ئەندامێــک ئەرکەکانی 
خــۆی بەجــێ نەگەیانــد، لــێ ینەپرســینەوە. مەبەســت هــەر ئەوەیــە کــە پێویســتە شــێوەی قانیع کــردن 
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وەک شــێوەی ئەساســیی کاری حیزبــی ڕەچــاو بکەیــن و شــێوەکانی دیکــە ئەگــەر جاروبــار کەلکمــان 
لــێ وەرگرتــن، لەخزمــەت و لــە چوارچێــوی شــێوەی حیزبییەکــەدا بــن.

ناتەواوییەکــی دیکــەی کاری تەشــکیالتیمان نەبوونــی باڵوکراوەیەکــی تێئورێکــی بــۆ تێگەیاندنــی 
ئەندامانــی حیزبــە. کۆنگــرەی چــوارەم بڕیــاری  دابــوو کە باڵوکــراوەی تێکۆشــەر، نامیلکەی نێوخۆیی 
حیــزب کــە پێــش کۆنگــرە بیســت ژمــارەی لــێ دەرچووبــوو، درێــژە بــە باڵوکردنــەوەی بــدرێ. بــەاڵم 
بەداخــەوە هەلومەرجــی دژواری تێکۆشــان ئــەو دەرەتانــەی نــەدا کــە بەشــی تەشــکیالت ئــەو ئەرکــە 
گرنگــە بەجــێ بگەیەنــێ. هیواداریــن ڕێبەرانــی نوێــی حیــزب لــەدواڕۆژدا دەرکردنــی ئۆرگانێکــی 

تیئۆریکــی بــە ئەرکێکــی خــۆی دابنــێ و بەخێرایــی هەنــگاوی بــۆ هەڵێنێتــەوە.
ئــەو کەموکوڕییانــەی باســمان کــردن، لــە کاروبــاری تەشــکیالتی حیزبــی ئێمــەدا هــەن و بــۆ 
ئــەوەی لەنێویشــیان بەریــن، نابــێ بیانشــارینەوە. بــەاڵم پێویســتە بگوتــرێ کــە هەمــووی ئــەو 
ناتەواوییانــە هێنــدێ هــۆی عەینــی و زەینــی تایبەتیشــیان هەیــە. هــۆی عەینــی ئەوەیــە کــە لەوەتــی 
حیزبــی ئێمــە دەســتی بــە تێکۆشــانی ئاشــکرا کردۆتــەوە، لەگــەڵ شــەڕێکی داســەپاو دەســتەویەخە 
بــووە و ئۆرگانەکانــی حیــزب دەرەتانــی پێوســتیان بــۆ لەنێــو بردنــی ئــەم کەموکوڕییانــە نەبــووە. 
ــدا گەلەکەمــان زۆر فێــری کاری تەشــکیالتی و حیزبــی نەبــووە و وەخــت و  ــەوەش، لەجێ بێجگــە ل
دەرەتانێکــی زیاتــری دەوێ هەتــا پێویســتی و بایەخــی کاری تەشــکیالتی تــێ بــگا. هــۆی زەینییــش 
ــەدا زۆر  ــدێ ناوچ ــە هێن ــی ل ــا ئێســتاش بەتایبەت ــە بەداخــەوە ت ــی کادرە ک ــان کەمبوون ــوون، ی نەب

بەرچــاوە.
لەگــەڵ هەمــووی ئەوانــەش ئێمــە بــە چــاوی هیــوا و هومێــدەوە دەڕوانینیــە دواڕۆژی کار و 
تێکۆشــانی حیزبیمــان و شــانازی بــەو پێشــکەوتنانەوە دەکەیــن کــە هەتــا ئێســتا بەدەســتمان هینــاون. 
ــە کۆنگــرەی پێنجەمــدا  ــە کــە ل ــەو ڕێبەرایەتیی دڵنیایــن کــە هاوڕێیانــی بەرپرســی ئێمــە بەتایبەتــی ئ
هەڵدەبژێــردرێ، بایەخــی پێویســت بــەکاری تەشــکیالتی دەدەن و هەتــا دەگەینــە کۆنگــرەی شەشــەم، 
بەشــی هــەرە زۆری ئــەو ناتەواوییانــەی ئێســتا دێنــە بەرچــاو، لەنێــو دەچــن. بــەاڵم مەســەلەیەکی 
گرنــگ دەخەینــە بەرچــاوی کۆنگــرە و هیواداریــن کۆنگــرەی شــەهیدان بایەخــی تــەواوی پــێ  بــدا و 
داوا لــە ڕێبەرایەتیــی نوێــی حیــزب بــکا کــە بــە توندوتۆڵــی کاری لەســەر بــکا. ئــەوەش مەســەلەی 

بایخــدان بــە دوو توێــژی زۆر گرینگــی کۆمــەڵ، واتــە ژنــان و الوانــە.
چاوخشــاندنێکی ســادە بەتەرکیبــی ئــەم کۆنگرەیــەدا بەئاســانی دەری دەخــا کــە حیزبــی ئێمــە لەنێــو 
ــن،  ــەواوی کۆمەڵ ــوەی ت ــان نی ــدا ژن ــە کاتێک ــە ل ــدا کاری تەشــکیالتیی زۆر کــەم کــردوە. چونک ژنان
نوێنەرانــی ژن لــە دە یەکــی نوێنەرانــی پیــاو تێناپــەڕن. دیــارە بــۆ حیزبێکــی شۆڕشــگێڕ ئــەو دیاردەیە 
زۆر ناتەواوییەکــی گــەورە و تەنانــەت عەیبێکــی گەورەشــە. هەرچــی ژنــان لــە تێکۆشــانی سیاســی 
و کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری کۆمەڵێکــدا زیاتــر بەشــدار بــن، ئــەو کۆمەڵــە پێشــکەتووترە و زیاتــر 
ــەرە پێویســتە خوشــکانی  ــەو کەلەب ــەوەی ئ ــۆ پڕکردن ــێ. ب ــوادار ب ــەدواڕۆژی خــۆی هی ــێ ب دەتوان
ئەندامــی حیــزب زیاتــر خۆیــان مانــدوو بکــەن و پتــر خۆشــکەکان بــۆ الی کار و تێکۆشــانی سیاســی 
و کۆبوونــەوە لــە دەوری حیــزب هــان بــدەن. برایانــی کادر و ئەندامــی حیزبییــش دەبــێ ئــەو 
مەســەلەیە زۆر بەگرینــگ بگــرن و لەپێشــداش لــە خێــزان و کەســوکاری خۆیانــەوە دەســت پێبکــەن 
و ئــەوان هــان بــدەن بێنــە نێــو ڕیزەکانــی حیــزب و پاشــان کاری تەشــکیالتی لەنێــو ژنانــدا وەئەســتۆ 

بگــرن.
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بــە بــەراورد لەگــەڵ کۆنگــرەی چــوارەم بۆمــان دەردەکــەوێ کــە لــە ڕاکێشــانی الوەکان بــۆ الی 
حیزبــدا زۆر چووینــە پێــش. کۆمیتــەی ناوەنــدی لــە پلینۆمــی مانگــی پووشــپەڕی ئەمســاڵدا بڕیــاری 
دا بایەخێکــی زیاتــر بــە ڕاکێشــانی الوەکان بــدرێ و بەخۆشــیەوە لەوبــارەوە هێنــدێ هەنــگاوی 
بەکەلکیــش هاوێــژران، یەکیەتیــی الوانــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لەســەر ڕێوشــوێنی و 
ئوســوولێکی ڕوون پێــک هاتــوە و چاالکانــە دەســتی بــە کار کــردوە، لــە کۆنفڕانســی حیزبیــدا 
ــەاڵم  ــراون. ب ــو الوەکان هەڵبژێ ــی ناوچــە و شارســتان لەنێ ــی کۆمیتەکان ــە ئەندامان بەشــێکی زۆر ل
بــە بــاوەڕی ئێمــە ئەوەنــدە بــەس نییــە. لەبــەر ئــەوەی الوەکانمــان ئەزموونــی کاری تەشــکیالتییان 
زۆر نییــە، پێویســتە لــە دوای کۆنگــرەش بەجیــددی هاوکاریــی نێــوان ڕیکخراوەکانــی حیــزب و الوان 

ــر هــان بدرێــن. ــۆ کار و تێکۆشــانی زیات ــز بکــرێ، الوەکان ڕێنوێنــی بکریــن و ب بەهێ
ئــەم کۆنگرەیــە پێویســتە ئامۆژگاریــی ڕێبەرایەتــی نوێــی حیــزب بــکا کــە چاالکتــر لــە جــاران لەنێــو 
ــۆ  ــان ک ــە دەروی حیزبەکەم ــر ل ــان زیات ــکا. هەرچــی ژن ــدا کاری سیاســی ب خوشــکەکان و الوەکان
ــر  ــدازەش الوەکان زیات ــن و هــەر ئەن ــوادار بی ــزب هی ــە پێشــکەوتنی حی ــن ب ــر دەتوانی ــەوە، زیات ببن

لەنێــو حیزبــدا جــێ بکرێنــەوە، حیزبەکەمــان دواڕۆژێکــی ڕووناکتــری دەبــێ.

هاوڕێیانی خۆشەویست!
وەک هەموومــان دەزانیــن هــەوڵ و تەقــەالی تێکدەرانــەی ڕێبەرایەتیــی حیزبــی تــوودە و ناردنــی 
هێندێــک لــە الیەنگرانــی ئــەو حیزبــە بــۆ نێــو ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
ســەرئەنجام لــە مانگەکانــی دوای کۆنگــرەی چوارەمــدا بــووە هــۆی ئــەوە کــە دەســتەیەکی بچــووک 
لــە کادری ڕێبەرایەتیــی هەڵبژێــراوی کۆنگــرە و چەنــد کەســێکیش لــە ئەندامــان و الیەنگرانــی حیــزب 
ڕیــگای خۆیــان لــە ڕیــگای خەباتکەرانــی گەلــی کــورد و حیزبــی دیموکراتــی کوردســتان جیــا بکەنەوە 
و بــە قەولــی ڕێبەرانــی حیزبــی تــوودە »بگەڕێنــەوە باوەشــی حیزبــی دایــک«. ئەوانــە لــە مێــژووی 

گەلــی کــورد و حیزبــی ئێمــەدا بــە تاقمــی جاشــی حــەوت کەســی ناوبانگیــان دەرکــردوە.
لــە ســەرەتای ئاشــکرابوونی خەیانەتــی ئــەو تاقمــەدا ڕێبەرانــی حیزبــی تــوودە و چڵکاوخۆرانــی 
ڕێژیمــی خومەینــی زۆریــان مەســەلەکە گەورەکــردەوە و وایــان نیشــان دا کــە لەتبوونێکــی گرینــگ 
لــە حیزبــی دێموکراتــی کورســتانی ئێرانــدا ڕووی داوە. تەنانــەت بەشــێک لــە کۆمەاڵنــی دڵســۆزی 
ــەوە بــوون  ــە ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبیــش نیگەرانــی ئ خەڵکــی کوردســتان و بگــرە هێندێــک ل
کــە ئــەو تاقمــە بتوانــن کۆســپێکی گــەورە لەســەر ڕیــگای تێکۆشــانی حیزبەکەمــان دروســت بکــەن، 
ئــەوان لــەوە دەترســان کــە دەوڵەتــی کۆنەپەرســتی خومەینــی هێنــدێ ئیمتیــازی بچــووک بــدا بــەو 
تاقمــە و لــە ئاکامــدا کۆمەاڵنــی خەڵــک تووشــی دوودڵــی  بــکا. بــەاڵم ئێمــە هــەر لــە ســەرەتاوە دڵنیــا 
بوویــن کــە خەڵکــی وشــیار و بێــداری کوردســتان زۆر زوو لــە جەوهــەری خەیانەتــی ئــەوان 
ــی  ــان دەکــەن. چونکــە دەمانزان ــی ئێرانی ــی کــورد و گەالن ــژووی گەل شــارەزا دەبــن و ڕیســوای مێ
ئەوانــە پشــتیان لــە قازانــج و ئامانجــی خەڵکــی کوردســتان کــردوە و خۆیــان لــە باوەشــی ڕێژیمێــک 
هاویشــتوە کــە حــازر نییــە تەنانــەت دان بــە بوونــی گەلــی کوردیــش دابنــی. هەمووشــمان دیتمــان کــە 
ئــەو بۆچوونــەی ئێمــە ڕاســت بــوو، ئەندامــان و الیەنگرانــی حیــزب و تــەواوی خەڵکــی کوردســتان 
زۆر زوو مــۆری خەیانەتیــان بــە نێوچاوانــی ئەوانــەوە نــا و بەکــردەوە تاقمــی حــەوت کەســی 
ــە شــانازیی  ــڕ ل ــازی پ ــە ڕێب ــرازاو ل ــی گــەل و ت ــە کۆمەاڵن ــک ل ــە دەســتەیەکی بچووکــی تەری بوون
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ــەی خەڵکــی کوردســتان. ــەوەی ڕزگاریخوازان بزووتن
ڕەنگــە ئــەو پرســیارە بێتــە پێــش کــە چــۆن بــوو ڕێبەرایەتیــی حیــزب زووتــر هەســتی بــە خەیانەتــی 
ئــەو تاقمــە نەکــرد و لــە ڕیزەکانــی حیــزب وەدەری نەنــان؟ دیــارە ئــەو پرســیارە زۆر بەجێیــە. 
ڕاســتییەکەش ئەوەیــە کــە لەکاتــی بەســترانی کۆنگــرەی چــوارەم و تەنانــەت پێــش کۆنگــرەش 
ــوو  ــەوە ب ــی ئ ــەوەی ڕێبەرایەت ــەاڵم لێکدان ــرا. ب ــێ دەک ــە هەســت پ ــراوی ئەوان ــی گومانلێک جموجۆڵ
ــک  ــۆ خەڵ ــان ب ــەی خۆی ــێ ڕوخســاری خائینان ــکا و نەهێڵ ــە ب ــان پەل ــە دەرکردنی ــزب ل ــە ئەگەرحی ک
دەر بخــەن، ئەوانــە قیافەیەکــی مەزلوومانــە بەخــۆوە دەگــرن و قارەمانێکــی بەدرۆیــان لــێ  دورســت 
دەبــێ. هەربۆیــەش ڕاوســتاین هەتــا بەدەســتی خۆیــان تــەواوی پەردەکانیــان لەســەر ڕووی دزێویان 
وەاڵ دا و خەڵکــی کوردســتان ە نەخشــە و پیالنــی خائینانــەی خۆیــان و نەســیحەتکارەکانیان حاڵــی 
بــوون. ئێســتاش ئێمــە لــەو بــاوەڕە دایــن کــە ڕەنگــە لــەو مەســەلەیەدا تووشــی هیندێــک کەمتەرخەمی 
بووبیــن، بــەاڵم لەســەریەک ئــەو ڕێگایــەی بــۆ ڕیســواکردن و ناســاندنی ئــەو تاقمــە هەڵمــان بــژاردوە، 
ڕیگایەکــی ڕاســت و ئوســوولی بــووە. هەربۆیــەش کاتێــک ســێ  کەســی دیکــە لــە ئەندامانــی کۆمیتــەی 
ــە ڕیــزی خــۆی وەدەری نــان و بــە  ناوەنــدی ڕەگــەڵ ئــەو تاقمــە کەوتــن، گەلــی کــورد زۆر زوو ل

الدەری لــە قەڵــەم دان.

تێکۆشانی تەبلیغاتی
خوشک و برا بەڕێزەکان! 
نوێنەرانی بەڕێزی کۆنگرە!

زۆر بەداخــەوە تــا ئێســتا زۆرکــەس لــە ئێمــە بەوجــۆری پێویســتە گرینگــی بایــەخ بــە کاری 
تەبلیغاتــی نــادەن. لەکاتێکــدا پــاش کاری تەشــکیالتی، تەبلیغــات گرینگتریــن و کاریگەرتریــن بەشــی 
کاری حیزبییــە. لەڕاســتیدا تەشــکیالت بــەو هەمــوو نرخــەوە کــە هەیەتــی، ئەگــەر تەبلیغاتــی دروســت 
و ئوســوولیی لەگــەڵ نەبــێ، دەبێتــە لەشــێکی بێ گیــان و دەرەتانــی پێشــکەوتن و گەشــەکردنی 
نامێنــێ. بەتایبەتــی لــە هەلومەرجــی ئەمــڕۆی خەباتــی گەلەکەمانــدا کــە هەمــوو ئیمکاناتــی تەبلیغاتیــی 
ڕێژیــم دژی هێــزە شۆڕشــگێڕەکانی ئێــران بەتایبەتــی حیزبــی ئێمــە وەکار خــراوە، کاری تەبلیغاتــی 

گرینگــی و پێوســتییەکی تایبەتــی پەیــدا دەکا.
تەبلیغاتــی حیزبــی دەبــێ بیروبــاوەڕ و سیاســەت و ســتراتیژی و تاکتیکــی حیــزب و بڕیارەکانــی 
ڕێبەرایەتــی بەڕێتــە نێــو کۆمەاڵنــی خەڵــک و ئــەوان بــۆ خەبــات لەپێنــاوی وەدیهێنانــی ئامانجەکانــی 
حیزبــدا کــە ئامانجــی هەمــوو خەڵکــی کوردســتانن، بەســیج بــکا. نەخشــە و پیالنــە شــەیتانییەکانی 
ــر  ــووی گرینگت ــە هەم ــدا و ل ــاو ب ــەی لەق ــەوە هەقخوازانەک ــورد و بزووتن ــی ک ــەدژی گەل ــن ل دوژم
تەبلیغاتــی ژەهراویــی دەزگای درۆ باڵوکردنــەوەی ڕێژیــم بەرپــەرچ بداتــەوە و خەڵکــی کوردســتان 

و سەرانســەری ئێــران لەبــاری ڕاســتیی ڕووداوەکان ئــاگادار بــکا.
بــە خۆشــحاڵییەوە دەتوانیــن بڵێیــن تەبلیغاتــی حیزبــی ئێمــە لــە مــاوەی نێــوان دوو کۆنگــرەدا زۆر 
چۆتــە پێــش. هەلومەرجــی دژواری تێکۆشــانی سیاســی و خەباتــی چەکدارانــە دەرەتانــی ئــەوەی پــێ 
نەدەدایــن ڕۆژنامــەی »کوردســتان« بکەینــە ڕۆژانــە و هەفتانــە. جاروبــار وەزعێکــی وا هاتۆتــە پێــش 
کــە »کوردســتان« مانگــی جارێکیــش بــە ڕێکوپێکــی دەرنەچــێ، بــەاڵم لەســەریەک »کوردســتان« 
وەک ڕۆژنامەیەکــی زۆر جیــددی و جێــگای بــاوەڕی کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان بــەردەوام 
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بــاڵو بۆتــەوە و خوێنەرانــی خــۆی لــە چاوەڕوانیــدا نەهێشــتۆتەوە. جێــگای شــانازییە کــە »ڕادیــۆی 
دەنگــی کوردســتان ئێــران« ئــەو بەتااڵیییــەی پــڕ کردۆتــەوە کــە کەمبوونــی چاپەمەنــی پێکــی هێنــاوە. 
ڕادیــۆی دەنگــی کوردســتان لەڕاســتیدا ڕۆژنامەیەکــی وێــژەر )گویا(یــە کــە هەمــوو ڕۆژێ لــە ســەدان 
هــەزار نوســخەدا دەردەچــێ و دەگاتــە هەمــوو شــارێک،  هەمــوو دێیــەک و ســەر بــە هەمــوو ماڵیکــدا 
دەکا. لــەوەش گرینگتــر، خوێنــدەوار و نەخوێنــدەوارەکان کەلکــی لــێ  وەردەگــرێ و کرێــکار لــە 

کارگــە و جووتیــار لــە کێڵگــە و شــوان لــە چیــا و لەوەڕگــە گۆیــی بــۆ دەگــڕن و لێــی حاڵــی دەبــن.
ــەوەی  ــی ســێ نەت ــە زمان ــک ب ــی کوردســتان ئێســتا ڕۆژی ســێ ســەعات و چارەگێ ــۆ دەنگ ڕادی
گــەورەی ئیــران، فــارس و ئازەربایجانــی و کــورد بەرنامــە بــاڵو دەکاتــەوە. بەڕاســتی ڕادیــۆی دەنگی 
کوردســتان ئێــران بــۆ  حیزبــی ئێمــە هەمــوو خەڵکــی کوردســتان جێــگای شــانازییە. ئەمــە یەکــەم 
ــی و  ــی ماڵ ــە ئێمکانات ــە خاکــی کوردســتان و ب ــەک ل ــی کــورددا کــە ڕادیۆی ــژووی گەل ــە مێ جــارە ل
تەکنیکــی خۆواڵتــی و بێ کۆمەکــی خاریجــی دامــەزراوە، ســاڵ و نیویکــە بێ پســانەوە بەرنامــە بــاڵو 
دەکاتــەوە و هــەروا لــە بــەرەو پێشــچوونیش دایە. بەرنامەکانــی ڕادیــۆی دەنگــی کوردســتان ســەرنج 
و ڕەزامەندیــی خەڵکــی کوردســتان و بەشــێکی زۆر لــە خەڵکــی ئێرانیــان بــۆ الی ڕادیــۆ ڕاکێشــاوە. 
هەربۆیــەش هەمــوو ڕۆژێ دەیــان نامــەی ســوپاس و ڕێزدانانــی لــە الیــەن گوێگرەکانیــەوە پــێ دەگا.
لێــرەدا ڕێــگا بــدەن بــە نــاوی هەمــوو بەشــدارانی کۆنگــرەوە لــە زەحمــەت و ماندووبوونــی تــەواوی 
ئــەو کەســانە کــە لــە دانــان و بەڕێوەبردنــی ڕادیــۆدا هاوکارییــان کــردوە، لــە هەمــوو نووســەران و 
وەرگێــران و وێژەرانــی بەرنامەکانــی ڕادیــۆ و لــە هەمــوو ئــەو پێشــمەرگانە کــە شــەو و ڕۆژ ئاگایــان 
لــە ڕادیــۆ هەیــە و وەک گلێنــەی چاویــان پارێــزگاری لــێ دەکــەن، ســوپاس بکەیــن. هیواداریــن 
ڕۆژێــک بــێ کــە موهندیــس و کرێــکار و نووســەر و وەرگێــڕ و وێــژەر و پارێزەرانــی ڕادیــۆ 
کوردســتان بــە هەمــوو خەڵکــی کوردســتان بناســێنن، تــا کۆمەاڵنــی بەئەمــەگ و هەقناســی کــورد، 

بەگەرمــی ئــەو ڕۆڵــە بەنــرخ و دڵســۆزانەیان گوڵبــاران بکــەن.
بــە پێویســت دەزانیــن جارێکــی دیکــە هەمــوو هاوڕێیانــی حیزبی ئێمــە لە هەمــوو گوێگرانی ڕادیۆی 
دەنگــی کوردســتان داوا بکــەن کــە لــە جــاران زیاتــر هــاوکاری لەگــەڵ ڕادیــۆ بکــەن، وتــار و شــێعری 
جوانــی بــۆ بنێــرن و لــە دەنگوباســی ڕووداوەکانــی ناوچــەی خۆیــان ئــاگاداری بکــەن. ئــەوە شــتێکی 
ئوســوولی نییــە کــە هینــدێ لــە ڕێکخــراوەکان تەنیــا دەنگوباســی شــەڕەکان بــۆ ڕادیــۆ دەنێــرن. 
ڕادیــۆ دەبــێ لــە هەمــوو بارێکــەوە ببێتــە ئەڵقــەی پێوەنــدی نێــوان کۆمەاڵنــی خەڵــک لــە کوردســتان 
ــۆ  ــە دەنگوباســی ڕادی ــوێ ل ــا گ ــک تەنی ــە یەکێ ــەر نادروســتە ک ــەوەش ه ــران. ئ و سەرانســەری ئێ
دەنگــی کوردســتان ڕابگــرێ و دوایــە گوێــی نەداتــێ. ئێمــە بــە چــاوی مامۆســتایەک و کەرەســەیەکی 
فێرکــردن ســەیری ڕادیــۆ دەکەیــن. پێویســتە ئەندامــان و الیەنگرانــی حیــزب بــەوردی گــوێ بــۆ 
تــەواوی بەرنامەکانــی ڕادیــۆ بگــرن، ئــەوەی نایزانــن لێــی فێربــن و ئــەوەی دەشــیزانن بینووســن و 

بــۆی بنێــرن، تــا خەڵکــی دیکــە لێــی فێــر بــن.

هاورێیانی خۆشەویست!
لەگــەڵ هەمــووی ئــەو نرخــە کــە بــۆ ڕادیــۆی دەنگــی کوردســتانمان دانــا، نابــێ گرینگیــی نەخشــی 
تەبلیغاتــی ڕاســتەوخۆمان لەبیــر بچــێ. دەبــێ ئــەوەی بزانیــن کــە هیــچ جــۆرە تەبلیغاتێــک ناتوانــێ 
جێــگای تەبلیغاتــی ڕاســتەخۆ و زینــدوو پــڕ بکاتــەوە. لــەو شــێوە تەبلیغاتەدایــە کــە ئێمــە دەتوانیــن 
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بــە زمانــی خەڵــک بدوێیــن و دەرد و مــەرگ و داخوازکانیــان تــێ بگەیــن. هەربۆیــە پێویســتە 
لێپرســراوان و کادرەکانــی حیزبــی هەرچەنــدی بکــرێ زیاتــر بچنــە نێــو خەڵــک و، لەســەر مەســەلە 
سیاســی کۆمەاڵیەتییــەکان قســەیان بــۆ بکــەن و نــەزەر و بیــروڕای ئــەوان بەباشــی وەربگــرن و بــۆ 

ئۆرگانەکانــی ڕێبەرایەتیــی حیزبــی بنێــرن.
لە باری تەبلیغاتییەوە گرنگترین کەموکوریی ئێمە ئەوە بوو کە دەنگمان نەدەگەیشــتە بەشــەکانی 
دیکــەی ئێــران. بەخۆشــیەوە ئێســتا ڕادیــۆ دەنگــی کوردســتان بەشــێکی زۆری ئــەو ناتەواوییــەی پــڕ 
کردۆتــەوە و جگــە لــەوەش، هێنــدی لــە ڕێکخــراوە نیشــتمانپەروەرەکانی سەرانســەری ئێــران، وەک 
ــەو  ــەکان و گرووهــی ئازادیــی کار و شــوڕای »متحــد چــپ« ل ــق، چریکــە فیدایی ــی خەڵ موجاهیدین
بــارەوە زۆریــان یارمەتــی داویــن و دەنگــی ئێمەیــان بــە گەالنــی ئێــران گەیانــدوە کــە بــەو بۆنــەوە 

سوپاســیان دەکەیــن و هیواداریــن ئــەو هاکارییــە لــە دواڕۆژیشــدا هــەروا درێــژەی هەبــێ.

داهات و دەرچوونی حیزب 
نوێنەرانی بەڕێز!

بەشــی ماڵیــی حیزبەکەمــان لــە مــاوەی نێــوان کۆنگــرەی چــوارەم و کۆنگــرەی پێنجەمــدا گۆڕانێکــی 
زۆری بەســەردا هاتــوە. هــەم لــە بەشــی ماڵیــی کۆمیتــەی ناوەندیــدا و هــەم لــە ڕێکخراوەکانــی 
شارســتاندا داهــات و دەرچوونــی حیــزب بــە شــێوەیەکی ڕێکوپێــک خراوەتــە ژێــر چاوەدێــری. 
لــە  زۆر  دەرچوونــی  و  داهــات  دەفتــەری  لــە  لێکۆڵینــەوە،  کۆمیســیۆنی  و  ماڵــی  کۆمیســیۆنی 
ڕێکخراوانەیــان  ئــەو  ماڵیــی  بەشــی  کاروبــاری  کەموکوڕیــی  و  کۆڵیوەتــەوە  ڕێکخراوەکانیــان 

دەستنیشــان کــردوە.
و  ژیــان  گرانایــی  زۆری  هــەرە  بەشــی  حیــزب  خۆشەویســتەکانی  پێشــمەرگە  ئەگەرچــی 
بەڕێوەچوونیــان لەســەر شــانی بــاب و بــرا و خــزم و کەســوکاریانە، بــەاڵم بەشــی ماڵیــی حیزبیــش 
تــا ئێســتا توانیویەتــی ئــەو یارمەتییــە ســەمبۆلیکەی بــۆ پێشــمەرگە لەبــەر چــاو گیــراوە، بــە ڕێکوپێکی 
دابیــن بــکا و تەنانــەت لــە بەهــاری ڕابــردووەوە بەپێــی توانــا یارمەتیــی پێشــمەرگە زیادیشــی کــردوە.
بــەاڵم لەگــەڵ ئــەو پێشــکەوتنەش دەبــێ ئــەو ڕاســتییە بخەینــە بەرچــاو کــە ناتــەواوی و کەموکوڕی 
لە تێکۆشــانی بەشــی ماڵیدا زۆرە. گرینگترین کەموکوڕیی ئەو بەشــە ئەوەیە کە بەشــی هەرەزۆری 
داهاتی لە ســەرچاوەی غەیری حیزبی وەک ماڵیات و زەکات و عەواریز و ئەو جۆرە ســەرچاوانە 
ــە پێــڕەوی نێوخــۆی حیزبــدا  ــە کاتێکــدا ئەوانــە هیچیــان ســەرچاوەی داهاتــی حیزبــی نیــن. ل دێ. ل
ســەرچاوەکانی داهاتــی حیــزب دیــاری کــراون کــە بریتیــن لــە هەقــی ئەندامەتــی، یارمەتیــی ئەندامــان 
و الیەنگــران و دۆســتانی حیــزب و داهاتــی بنکــە و بنتاتەکانــی حیزبــی وەک بنکــەی باڵوکردنــەوە 

و بنکــەی هونــەری.
ــە دواڕۆژی خــۆی  ــوای ب ــێ هی ــە دەتوان ــەو وەخت ــێ لەبیرمــان بچــێ کــە حیزبێکــی سیاســی ئ ناب
لــەو  بــاری ماڵییــەوە لەســەر پێــی خــۆی ڕاوەســتێ، واتــە هەمــوو داهاتەکــەی  لــە  هەبــێ کــە 
ســەرچاوانەوە دابیــن ببــێ کــە بــۆ داهاتــی حیــزب دانــراون. ڕاســتە کــە ئێســتا حیزبــی ئێمــە هێنــدێ 
ــن، وەک خەرجیــی پێشــمەرگە و  ــی ناژمێردرێ ــە خەرجــی حیزب ــدا بــوون کــە ب ــۆ پەی خەرجیشــی ب
ــەو  ــەو فکــرەدا بیــن کــە تەنانــەت ئ مەســەلە کۆمەاڵیەتییــەکان، بــەاڵم بەوحاڵــەش دەبــێ هەمیشــە ل
خەرجانــەش هــەر لــە داهاتــی حیزبــی دابیــن بکەیــن. خــۆ ئەگــەر ئەوانشــمان بــۆ دابیــن نەکــری، بــە 
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هیــچ جــۆر نابــێ خەرجــی کارەکانــی حیزبــی و ژیانــی کادرەکانــی حیــزب بێجگــە لــە داهاتــی حیزبــی 
لــە هیــچ ســەرەچاوەیەکی دیکــەوە دابیــن بکــرێ. وەک دەزانیــن کۆمیتــەی ناوەنــدی گەاڵڵەیەکــی بــۆ 
پێکهێنانــی شــوڕاکانی دێ و ناوچــە و شــار و شارســتان بــاڵو کردۆتــەوە کــە بەپێــی ئــەو گەاڵڵەیــە 
تــەواوی ئــەو داهاتــە غەیــری حیزبییانــە بــە شــوڕاکان دەگــەن، تــا خەرجیــی کاروبــاری کۆمەاڵیەتــی 
بکرێــن. لەوحاڵــەدا تەنیــا ســەرچاوەیەک کــە بــۆ دابینکردنــی خــەرج و موخارجــی کاروبــاری حیزبــی 

دەمێنێتــەوە، داهاتــی حیزبییــە.
هەربۆیــەش کۆمیســیۆنی ماڵیــی کۆمیتــەی ناوەنــدی لــە هاوینــی ڕابــردوودا بــە بەخشــنامە تــەواوی 
ــی  ــە یارمەتی ــە ل ــەم ســاڵەوە بێجگ ــزی ئ ــی پایی ــە هەوەڵ ــە ل ــاگادار کــرد ک ــی ئ ــی حیزب ڕێکخراوەکان
بنەماڵــەی شــەهیدان، هیــچ چەشــنە یارمەتییەکــی ڕێکخــراوەکان نــادا. ئــەو بڕیــارە هەتــا ئێســتا لــە 
بەشــێکی ڕێکخراوەکانــدا جێبەجــێ کــراوە و پێویســتە لــە داهاتــوودا لــە تــەواوی ناوچەکانــی دیکــەش 
جێبەجــێ بکــرێ. جگــە لــەوەش، پێویســتە لــە ســەرەتای 1٣٦1ەوە ڕێکخراوەکانــی شارســتان ســەدی 

بیســتی داهاتــی خۆیــان بــدەن بــە کۆمیتــەی ناوەنــدی.
بــۆ ئــەوەی بەشــی ماڵــی بتوانــێ بــە داهاتــی حیزبــی هەمــوو خەرجەکانــی حیــزب دابیــن بــکا، 
ــی  ــک هەق ــوو مانگێ ــە هەم ــکا ک ــک ب ــی بەشــی تەشــکیالتی کارێ ــە هاوکاری ــە ب ــن ک پێشــنیار دەکەی
ئەندامەتیــی ئەندامانــی حیــزب بــە ڕێکوپێکــی وەر بگــرێ، بەڵگــەی یارمەتــی بــە ڕیکوپێکــی بــدا 
بــە بەشــی ماڵیــی ڕیکخراوەکانــی شارســتان و لــە ڕێــگای کۆکردنــەوەی یارمەتییــەوە بەشــی 
هــەرە زۆری خەرجەکانــی حیــزب دابیــن بــکا. ئــەو کارە، واتــە وەرگرتنــی یارمەتــی لــە دۆســتان و 
الیەنگرانــی حیــزب ئــەو قازانجــە گەورەشــی هەیــە کــە پێوەندیــی نێــوان حیــزب و کۆمەاڵنــی خەڵــک 
ــان  ــک و پێوەندیــی خۆیانی ــو خەڵ ــە نێ ــر بچن ــزب هــان دەدا کــە زیات ــی حی ــر دەکا و ئەندامان بەهێزت
ــدی  ــەی ناوەن ــی کۆمیت ــە کــە کۆمیســیۆنی ماڵی ــر بکــەن. پێشــنیارێکی دیکەمــان ئەوەی لەگــەڵ پتەوت
ســەرچاوەکانی داهاتــی حیزبــی باشــتر وەکار بخــا، بــۆ ئــەەوی لــە دواڕۆژدا ببنــە ســەرەچاوەیەکی 

ــان. ــۆ حیزبەکەم گرینگــی داهــات ب

پێوەندیەکانی دەرەوە
خوشک و برایانی بەڕێز!

لــە بەشــی پێوەندییەکانــی دەرەوەدا پێویســتە بڵێیــن کــە حیزبــی ئێمــە لــە مــاوەی دوو ســاڵی 
لەگــەڵ  ئێســتا حیزبەکەمــان  بەکەلــک هەڵێنێتــەوە.  گــەورە و  توانیویەتــی هەنــگاوی  ڕابــردوودا 
ــی  زۆربــەی بزووتنــەوە ڕزگاریخوازییەکانــی جیهــان و بەتایبەتــی بزووتنــەوەی ڕزگاریــدەری گەل
فەلەســتین و بزووتنــەوەی ئازادیخوازانــەی گەالنــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت پێوەندییەکــی نیزیکــی 
دۆســتایەتی و هاوکاریــی هەیــە. هەروەهــا لەگــەڵ بەشــێکی بەرچــاو لــە ڕێکخــراو و ســەندیکا 
دێموکراتییــەکان و حیزبــە کۆمونیســت و سۆسیالیســتەکانی دەوڵەتــی سۆسیالیســتی و واڵتانــی 
ڕۆژئاوا پێوەندیی دۆســتانەی دامەزراندوە. بەچەشــنێکی گشــتی، حیزبەکەمان توانیویەتی لەماوەی 
ئــەم دوو ســاڵەدا بەهەقــی و ڕەوایــی داخوازەکانــی گەلــی کــورد و بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازانــەی 
خەڵکــی کوردســتان بــە گەالنــی دنیــا بناســێنێ. بەڕاشــکاوی دەتوانیــن بڵێیــن لــە مێــژووی خەبــات و 
تێکۆشــانی گەلەکەمانــدا هیــج کاتێــک گەالنــی جیهــان ئەوەنــدی ئێســتا لــە مەســەلەی کــورد ئــاگادار 
نەبــوون و پشــتیوانییان لــێ نەکــردوە. پێویســتە بگوتــرێ کــە ســەفەری ســاڵی ڕابــردووی ســکرتێری 
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گشــتیی حیــزب بــۆ دەرەوەی واڵت، تەئســیرێکی بەرچــاوی لــە ناســاندنی خەباتــی ڕەوای حیــزب و 
ــدا هەبــووە. گەلەکەمان

هاوڕێیانی خۆشەویست!
حیزبەکەمــان توانیویەتــی لەگــەڵ ئۆرگانــە نێونەتەوەییەکانیــش پێوەندییەکــی بەکەلــک دامەزرێنــێ. 
لــە ئەنجامــی هــەوڵ و تێکۆشــانی حیزبــی ئێمــەدا پارلمانــی ئورووپــا بەڵێنــی داوە مەســەلەی کــورد 
وەک مەســەلەی گەلێکــی زۆرلێکــراو لــە کۆبوونــەوەی داهاتــووی خۆیــدا بێنێتــەوە گــۆڕێ و دیفاعــی 
لــێ بــکا. دەزگای فەرهەنگیــی یۆنیســکۆ بەڵێنــی داوە دوای بەڕەســمی ناســین و دامەزرانــی پێوەندیی 
ڕەســمی، لــە بــاری فێرکــردن و بارهێنانــەوە هەمــوو یارمەتییەکــی گەلــی ئێمــە بــدا. ڕێکخــراوی 
جیهانیــی لێخۆشــبوون )ئەمنیســتی ئینترناســیوناڵ( وەک دەزانیــن لەســەر کوشــتار و گرتــن و 
ڕاونانــی ئازادیخوازانــی کــورد وەدەنــگ هاتــوە و لــە زۆر جێــگا دیفاعــی لــێ کــردوون. ســێ ئۆرگانــی 
پزیشــکیی نێونەتەوەیــی وەک »دوکتــوری بــێ ســنوور«، »یارمەتیــی پزیشــکیی نێونەتەوەیــی« و 
ــد جــار بــە ناردنــی تیمــی پزیشــکی یارمەتیــی نەخــۆش و  ــا ئێســتا چەن »پزیشــکانی جیهانــی« هەت
بریندارەکانــی گەلــی کوردیــان داوە و بڕیاریشــیان وایــە لــە داهاتــوودا ئــەو یارمەتییــە هــەروا دڕێــژە 

بــدەن.
تێکۆشــانی ڕێکخــراوەی حیــزب لــە ئورووپــاش لــەو ماوەیــەدا بەرچــاو بــووە. هاوڕێیانــی ئێمــە لــە 
ــا بــۆ الی حیــزب  ــە کــوردە ئێرانییەکانــی دانیشــتووی ئورووپ ــە بەشــێکی زۆر ل ــا توانیویان ئورووپ
ڕابکێشــن و کۆمیتــە و شــانەی حیزبییــان لــە نێــودا پێــک بێنــن. لەبــاری تەبلیغاتیشــەوە ڕێکخــراوی 
حیــزب لــە ئورووپــا کاری زۆر کــردوە. بۆڵتەنــی ئەخبــاری کوردســتانی لــە فەڕانســە و ســوئید بــە 
ڕێکوپێکــی بــاڵو کردۆتــەوە، لەگــەڵ ڕۆژنامــە و ڕادیــۆ بەناوبانگەکانــی جیهــان پێوەندیــی گرتــوە و 
دەنگوبــاس و ئــاگاداری لەســەر خەباتــی خەڵکــی کوردســتان پــێ گەیانــدوون کــە بەوەخــت باڵویــان 
کردوونــەوە. لــە بــاری یارمەتیــی پزیشــکییەوە ڕێکخــراوی ئورووپــا زۆری هــەوڵ داوە و توانیویەتی 

دەرمــان و کەرەســەیەکی زۆری پزیشــکی کــۆ بکاتــەوە.
کۆمەڵــەی  لەنێــو  بەتایبەتــی  و  ئورووپــا  دانیشــتووی  کوردەکانــی  سیاســیی  تێکۆشــانی  لــە 
خوێندکارانــی کــورد لــە دەرەوەی واڵتیشــدا ڕێکخــراوی حیــزب نەخشــێکی باشــی هەبــووە. کۆمەڵەی 
خوێنــدکاران کــە ئێســتا بۆتــە دوو بــەش، هەردووکیــان لەگــەڵ حیــزب هــاوکاری دەکــەن و حیزبــی 
ئێمــەش تێ دەکۆشــێ لــە داهاتــوودا یەکیــان بخاتــەوە و لــە دوودەســتەیی ڕزگاریــان بــکا. کۆمــکار 
)ڕێکخــراوی کرێکارانــی کــوردی تورکیــە لــە ئورووپــا( کــە ئەنــدام و الیەنگــری یەکجــار زۆری هەیــە، 
پێوەندیــی لەگــەڵ حیزبــی ئێمــە زۆر دۆســتانەیە و لــە هەمــوو بارێکــەوە یارمەتیمــان دەدا. بەجێیــە 
لێــرەدا لــە تێکۆشــانی هاوڕێیانــی ڕێکخــراوی ئورووپــا ســوپاس بکەیــن و ســەرکەوتنی زیاتریــان بــۆ 

بەئــاوات بخوازیــن.
لــە پاییــزی ئەمســاڵدا کۆمیتــەی ناوەنــدی توانیویەتــی ژەماریــک لــە الوە خوێنــدەکارەکان بــە 
بورســی حیزبــی بنێرێتــە دەرەوە و تێکۆشــان بــۆ ناردنەدەرێــی ژمارەیەکــی زیاتــر لــەو الوانــە 
درێــژەی هەیــە. هیواداریــن لــە دواڕۆژیشــدا حیزبەکەمــان بتوانــی زۆر لــە کیــژ و کوڕانــی بەئیمــان و 

ــە دەرەوەی واڵت. ــان بنێرێت ــی گەلەکەم ــر ناســاندنی خەبات ــۆ زیات ــدن و ب ــۆ خوێن شۆڕشــگێڕ ب
 گومــان لــەوەدا نییــە کــە باشــترین ڕێــگا بــۆ ڕاکێشــانی ڕێــز و حورمــەت و پشــتیوانیی بیــروڕای 
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گشــتی خەڵکــی دونیــا بــۆ الی گەلــی کــورد و حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان خەبــات و تێکۆشــانی 
نێوخــۆی ئەندامانــی حیــزب و پێشــمەرگە نەبەزەکانــی کوردســتانە. بــەاڵم نابــێ ئەوەشــمان لەبیــر 
بچــێ کــە ئەگــەر دەنگوباســی فیداکاریــی گەلەکەمــان لــە وەختــی خۆیــدا بگاتــە دەرەوە و بــەوردی 
کاری لەســەر بکــرێ و بــۆ خەڵــک ڕوون بکرێتــەوە، زووتــر و زیاتــر پشــتیوانیی بیــروڕای گشــتی 

جیهانــی بــۆ الی خەباتــی حیــزب و گەلەکەمــان ڕادەکێشــێنێ.

خەباتی هێزی پێشمەرگە 
خوشک و برا بەڕێزەکان!

ــە بزووتنــەوەی میللــی  پێوســت بــە دووپاتەکردنــەوە نییــە کــە هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان ل
 دێموکراتــی ئێســتای گەلــی کــورددا نەخشــێکی گرینــگ و لــە بەربەرەکانــی و بەرپەرچدانــەوەی 
پەالمــاری هێــزە ســەرکوتکەرەکانی ڕێژیمــدا نەخشــی ئەساســیی هەیــە. ئەگــەر بمانــەوێ هۆیەکانــی 
بنەڕەتیــی ســەرکەوتن لــە خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی ئەمــڕۆی گەلەکەمانــدا لێــک بدەینــەوە، دەتوانیــن 
ســێ هۆی ئەساســی دەستنیشــان بکەین: یەکەم سیاســەتی دروســت و ئوســوولیی حیزبەکەمان کە 
دەرکەوتــوە لــە ســەریەک لەگــەڵ پێداویســتییەکانی هەڵومەرجــی ئێســتای خەباتــی گەلەکەمانــدا ڕێــک 
دەکــەوێ و دەتوانــی کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان بــۆ الی خــۆی ڕابکێشــێ. دووهــەم، پشــتیوانیی 
بێ درێــخ و هەمەالیەنــەی خەڵکــی کوردســتان لــە سیاســەت و دروشــمەکانی حیــزب و ســێهەم، 
فیــداکاری و گیانبازیــی ڕۆڵــە لەخۆبووردووەکانــی گەلــی کــورد کــە لــە ڕێزەکانــی پێشــمەرگەدا 

تفەنــگ لەسەرشــان و گیــان لەســەر دەســت بەرامبــەر بــە دوژمــن ڕاوەســتاون.
پێشــمەرگە ئــەو ئینســانە واقعییەیــە کــە لەپێنــاوی بەختیــاری و ڕزگاریــی گــەل و نیشــتمانیدا لــە 
هەموو خۆشــی و ئاســوودەییەکی ژیان گوزەراوە و لە زســتانی ســارد و هاوینی گەرمدا دوور لە 
مــاڵ  و منــداڵ و کەســوکاری لــە ســەنگەری شــەڕەف و پیاوەتیــدا ژیــان بەســەر دەبــا. پێشــمەرگە ئەو 
ڕۆڵــە بەئەمەگــەی خەڵکــە کــە هەمــوو ســەرمایەی ژیانــی بــە ســەخاوەتەوە لــە خزمەتــی ئامانجەکانــی 
گەلــدا وەکار خســتوە، بێ ئــەوەی لــەو ڕێگایــەدا چــاوی لــە حقــووق و پاداش و تەنانەت سوپاســێکیش 
ــی  ــی دێموکرات ــدی حیزب ــوا و هۆمێ ــەی هی ــورد و جێگ ــی ک ــەی چــاوی گەل ــێ. پێشــمەرگە گلێن هەب
کوردســتانی ئێرانــە. هەربۆیــەش زۆر شــتێکی سروشــتییە کــە خەڵکــی کوردســتان هەمــوو ئیمکاناتــی 
ــەوە ســەدی هەشــتای  ــی کەم ــە الن ــەش ب ــی ئێم ــاوە و حیزب ــی پێشــمەرگەدا دان ــە خزمەت ــان ل خۆی

ئیمکاناتــی ماڵیــی خــۆی بــۆ ڕێک وپێک کردنــی کاروبــاری پێشــمەرگە وەکارخســتوە.
ــی و  ــە قارەمانەت ــن جارێکــی دیکــە سوپاســی گەرمــی خۆمــان ل ــە پێویســت دەزانی ــرەدا زۆر ب لێ
گیانبازیــی پێشــمەرگە خۆشەویســتەکان دەڕبڕیــن و ســەرکەوتن و لەشســاغی و بەختەوەریــی 
زیاتریــان بــۆ بەئــاوات بخوازیــن. هــەر بــەو بۆنەیەشــەوە جێــگای خۆیەتــی لــە هێــزی یارمەتیــدەری 
پێشــمەرگە، هێــزی کۆمەکــی و پشــتی جەبهــە، واتــە هێــزی بەرگریــی میللــی پــڕ بــەدڵ ســوپاس 
بکەیــن. لــە شــەڕەکانی کوردســتاندا هێــزی بەرگریــی میللــی نــەک هــەر لــە پشــتی جەبهــەوە یارمەتیــی 
پێشــمەرگەی داوە، بەڵکــوو لــە زۆربــەی مەیدانەکانــی شــەڕدا لــە ڕیــزی هــەرە پێشــەوەی جەبهــەدا 
شانبەشــانی پێشــمەرگە لــە ســەنگەری دیفــاع لــە ئــازادی و ئینســانییەتدا لێوەشــایی خــۆی نیشــان 

 داوە.
جێــگای شــانازییە کــە ئەمــڕۆ هەمــوو خەڵکــی ئێــران بــە چاوی ڕێــز و قەدرزانیەوە ســەیری خەڵکی 
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ــەوە خەڵکــی کوردســتان و  ــی کــورد دەکــەن. ئ خەباتکــەری کوردســتان و پێشــمەرگە بەجەرگەکان
پێشــمەرگە فیــداکارەکان بــوون کــە یەکــەم جــار بەرامبــەر بــە هێرشــی چەنگیزانــەی دەوڵەتــی بەنــاو 
ئیســالمی ڕاوســتاون و هەتــا ئاوەدان بوونــەوەی هەمــوو ســەنگەرەکانی دیکــەی دژی کۆنەپەرســتی 
لــە ئێرانــدا ئــااڵی خەباتــی دژی ئیمپریالیســتییان بــەرز ڕاگــرت. حکوومەتــی دژی گەلیــی خومەینــی 
لــە هەمــوو ناوچەکانــی ئێــران هێرشــی بــردە ســەر مــاف و ئازادییەکانــی خەڵــک و بەبــێ بەزەیــی 
پێشــێلی کــردن. تەنیــا لــە کوردســتان بــوو کــە لوتــی وە چیــای ســەخت و النــی  بێچووشــێرانی کــورد 
کــەوت و ناچــار بــوو پاشەکشــە بــکا. ئــەوە شــاناز ییەکی زۆر گــەوری گەلــی کــورد و پێشــمەرگەکانی 
کوردســتانە و هیواداریــن ئــەو شــانازییە لــە دواڕۆژیشــدا بــە فیــداکاری و لێوەشــاویی پێشــمەرگە 

قارەمانــەکان بپارێــزێ.
شــتێکی کــە بــۆ هەموومــان جێــگای دڵخۆشــییە ئەوەیــە کــە لــە مــاوەی نێــوان دوو کۆنگــرەدا 
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان لەبــاری چەنــدی و چۆنییــەوە بەرەوپێــش چــووە و گۆڕانــی گرینگــی 
بەســەردا هاتــوە. پێشــمەرگەکان هــەم لــە کالســەکانی دەرس و هــەم لــە تاقیکردنــەوەی خۆیــان زۆر 
دەرســی بەنــرخ فێــر بــوون کــە لەخەبــات و تێکۆشــانی خۆیانــدا کەلکیــان لــێ وەرگرتــوون. لەبــاری 
ــات( و  ــە )اطالع ــاگاداری وات ــار و پاشەکشــە و ئ ــدن و پەالم ــی گەیان ــی شــەڕ و یارمەت هونەرەکان
تەداروکاتــەوە کاروبــاری هێزەکانــی پێشــمەرگە زۆر پێــش کەتــوە و زۆر کەموکوڕیــی گــەورە لەنێــو 
چــوون. بــەاڵم بــۆ ئــەوەی هێــزی پێشــمەرگە هــەروا بەرەوپێــش بــڕوا و لــە دواڕۆژ دا باشــتر بتوانــێ 
ئەرکەکانــی خــۆی بەجــێ بگەیەنــێ، پێویســتە زیاتــر و باشــتر لــە کاروبــاری پێشــمەرگە وردبینیــەوە، 

ناتەواوییەکانــی دەستنیشــان بکەیــن و ڕێــگای چارەســەرکردنی گیروگرفتــەکان بدۆزێنــەوە.
 پێــش هەمــوو شــتێک دەبــێ نێوەرۆکــی ئــەو شــەڕە کــە پێشــمەرگەی کوردســتان دەیــکا، دیــاری 
بکــرێ. نابــێ لــە بیرمــان بچــێ کــە پێشــمەرگە لەپێناوی وەدەســتهێنانی ئەو ئامانجانــەی گەلی کورددا 
خەبــات دەکا کــە دوژمنانــی ئــازادی بەئاشــتی حــازر نەبــوون قبووڵیــان بکــەن و بــۆ ســەرکوت کردنی 
داخوازەکانــی گەلــی کــورد پەالماریــان هێنــاوە و شــەڕیان بەســەر خەڵکــی کوردســتاندا ســەپاندوە. 
کەوابــوو، شــەڕی پێشــمەرگە شــەڕە بــۆ دیفــاع لــە ئــازادی، شــەڕە لەپێنــاوی مافێکــی ڕەوادا و لــە 

ئاکامــدا شــەڕە بۆگەیشــتن بــە ئاشــتییەکی ســەربەرزانە و عاداڵنــە.
ــە زۆربــەی ناوچەکانــدا  لەبــاری شــێوەی شــەڕەوە، نابــێ لەبیرمــان بچــێ کــە هەرچەنــد ئێســتا ل
پێشــمەرگەی کوردســتان بەرامبــەر بــە هێــزی ســەرکوتکەری دوژمــن ســەنگەری گرتــوە و ناهێڵــێ 
بســتێک بێتــە پێــش، بــەاڵم بــە چەشــنی ئوســوولی، شــێوەی ئەساســیی شــەڕی ئێمــە شــێوەی شــەڕی 
ــە خۆشــیەوە  ــە کــە ب ــی خــۆی هەی ــوون و ڕێوشــوێنی تایبەتی ــە. شــەڕی پارتیزانیــش قان پارتیزانیی
پێشــمەرگەکانی کوردســتان ڕۆژبــەڕۆژ باشــتر ئــەو ڕێوشــوێنانە فێــر دەبــن و بەکاریــان دەبــەن و 
پێویســت نییــە لێــرەدا باســیان بکەیــن. بــەاڵم پێمــان باشــە لــەو بــارەوە هێنــدێ مەســەلەی گرینــگ 

بێنینــە گــۆڕێ.
لــە شــەڕی پارتیزانیــدا کــە شــێوەی بەربەرەکانیــی گەلێکــی کەم دەڕتــان لــەدژی ئەڕتەشــێکی 
پۆشــتە و پەرداخــی دەوڵەتییــە، پشــتیوان و تەکیــەگای ئەســڵیی پارتیــزان کۆمەاڵنــی خەڵکــن. هــەر 
لەبــەر ئــەوەش پێویســتە پارتیزانــەکان بــە بەرزکردنــەوەی پلــەی تێگەیشــتنی سیاســیی خۆیــان و بــە 
نیزیکبوونــەوە لــە کۆمەاڵنــی خەڵــک و بــە ڕەفتــاری بــاش و ئــاکاری جــوان ڕۆژبــەڕۆژ زیاتــر جێــگای 

خۆیــان لەنێــو ئەوانــدا بکەنــەوە و پتــر پشــتیوانیی خەڵــک بــۆ الی خۆیــان ڕابکێشــن.
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لــەو شــێوە شــەڕەدا ســەرچاوەی ئەســڵیی چــەک و تەقەمەنیــی پارتیــزان، هێــزی دوژمنــە. هەربۆیــە 
پێویســتە پارتیــزان بــەوردی شــوێن و کاتــی دەست وەشــاندن لــە دوژمــن دیــاری بــکا و لــەو کات و 
شــوێنەدا دەســت لــە دوژمــن بەوەشــێنێ کــە بــە زیــان و تەلەفاتێکــی زۆر کــەم و بــە مەســرەف کردنی 
النیکەمــی تەقەمەنــی، زیانــی گــەورە لــە پەالمــاردەران بــدا و چــەک و تەقەمەنییەکــی زۆر وەدەســت 
بێنــێ. لــە هەمــوو حاڵێکــدا پێویســتە پێشــمەرگەی حیــزب وەک پارتیزانێــک ئەوەنــدەی بکــرێ دەســت 

بــە تەقەمەنییــەوە بگــرێ و تەنانــەت بــە هەڵکــەوت نەبــێ چەکەکــەی نەخاتــە ســەر ڕیــز.
ــە.  ــی دوژمن ــزان،ی شــەڕی ماندووکردن ــە شــەڕی پارتی ــێ ک ــان ب پێویســتە هەمیشــە لەبەرچاوم
بۆیــە زۆر وێدەچــێ شــەڕی ئێمــە لــەدژی دەســەاڵتی کۆنەپەرســت و دیکتاتــۆر شــەڕێکی دڕێژخایەن 
ــە  بــێ. کەوابــوو پێشــمەرگە دەبــێ خــۆی بــۆ چەندیــن ســاڵ شــەڕ و بەربەرەکانــی ئامــادە بــکا و ل
پەلەپەلــی بێ جــێ و دانــی تەلەفاتــی زۆر خــۆی بپارێــزێ. نابــێ لەبیرمــان بچــێ کــە یەکێــک لــە 
گرینگتریــن ئەرکەکانــی پارتیــزان پاراســتنی گیانــی خۆیەتــی و ســەرکەوتووترین شــەڕ ئــەو شــەڕەیە 
ــە کــە  ــەوە هەی ــەوکارەش پێویســتی ب ــان هــەر زیانــی نەبــێ. ئ ــر بــێ، ی کــە زیانــی پێشــمەرگە کەمت
پێشــمەرگەکانمان هونــەری پەالمــار و پاشەکشــە و ســەنگەرگرتن و زەبروەشــاندن باشتروباشــتر 

فێــر بــن.
شــەڕی پارتیزانــی زیاتــر شــەڕی مەڵبەنــدە شــاخاوییەکانی ناوچــە الدێییەکانــە. بــەاڵم بــۆ ئــەوەی 
ــە  ــرێ، پێویســتە ل ــک وەربگی ــن کەل ــەری دوژم ــە پەیک ــۆ زەبروەشــاندن ل ــک ب ــوو دەرفەتێ ــە هەم ل
نێــوان شــەڕی چیــا و پێدەشــتەکان و دەستوەشــاندن لــە پێگەکانــی دوژمــن لــە نێــو شــارەکاندا 
ــەوە و شــەڕی  ــە بکرێت ــو شــارەکان جەبه ــدا لەنێ ــچ حاڵەتێک ــەوەێ لەهی ــێ، بێ ئ ــک ب ــی پێ هەماهەنگ
ــە هــۆی  ــەک دەبێت ــو شــار لەالی ــی لەنێ ســەنگەری بکــرێ. چونکــە ســەنگەرگرتن و شــەڕی جەبهەی
وێرانــی شــارەکە و کوژرانــی خەڵکــی بێدیفــاع و، لەالیەکــی دیکــەش کەرەســە و تەقەمەنییەکــی زۆری 
ــە  ــەوەش ئێم ــە ل ــەوە. بێجگ ــڕ بکرێت ــگای پ ــەو جــۆرە شــەڕانەدا جێ ــە ل ــەم وای ــە زۆرک تێ دەچــێ ک
دەبــێ لەنێــوان خەباتــی چەکدارانــە و خەباتــی هێمنانــەی نێــو شــارەکاندا هاوهەنگاویــی ڕێکخســتن 
ــک  ــی خەباتــی خۆمــان کەل ــۆ بەرەوپێش بردن ــە هەمــوو دەرەتانێــک ب ــن ل ــن، تاکــوو بتوانی پێــک بێنی

ــن. وەربگری
بــا نەیشــارینەوە کــە لــە کاتێکــدا پێشــمەرگە بــۆ فیــداکاری و ئازایەتــی نموونەیــە و لــەو بــارەوە 
جێــگای دەســتخۆش و ئافەرینــە، هەتــا ئێســتا لەبــاری نــەزم و دیســیپلینەوە لــە پاشــە. لــە کاتێکــدا 
دیســیپلین و پاراســتنی نــەزم و گوێڕاگرتــن بــۆ دەســتووری بەرپرســانی ســەرەوەتر لــە ڕێزەکانــی 
پێشــمەرگەدا هــەم بــۆ ســەرکەوتنی نەخشــە و گەاڵڵەکانــی شــەڕ و، هــەم بۆپاراســتنی گیانــی 
نهێنی کاریــش  ئێمــەدا  پێشــمەرگەکانی  لەنێــو  کاریگــەرە.  و  بەســوود  زۆر  هۆیەکــی  پێشــمەرگە 
بەوجــۆرەی پێویســتە لەبــەر چاوناگیــرێ، زۆرجــار بینــراوە، کــە پێشــمەرگە پێــش بەجــێ گەیاندنــی 
ئــەو ئەرکــەی پێــی ئەســپێردراوە، مەئموورییەتەکــەی بــۆ کەســانی دیکــە بــاس کــردوە. جــاری واش 
هەبــووە کــە ئــەو زارباڵوییــە بۆتــە هــۆی ئەوەکــە دوژمــن لــە نەخشــەی پێشــمەرگە ئــاگاداری بــێ و 
لــە ئاکامــدا نەخشــەکە ســەرنەکەوێ. بــەم جــۆرە تەوســیە دەکــرێ کــە نهێنــی کاری و دیســیپلین وەک 
دوو ئەســڵی گرینگــی خەباتــی سیاســی و دوو هــۆی کاریگــەری ســەرکەوتنی خەباتــی چەکدارانــە 
هەرچــی زیاتــر لەنێــو ڕیزکانــی پێشــمەرگەدا لەبــەر چــاو بگیرێــن و خوشــک برایانــی پێشــمەرگەلە 

هیــچ حاڵەتێکــدا ئــەو دوو ئەســڵە بــە کــەم نەگــرن.
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کاری سیاســیی نێــو هێــزی پێشــمەرگە و هاودەنگیــی نێــوان بەشــی سیاســی و نیزامــی لــە 
دووســاڵی ڕابــردوودا چۆتــە پێــش، بــەاڵم جــارێ نەگەیشــتۆتە ڕادەی پێویســت. لەوبــارەوە پێویســتە 
بگوتــرێ کــە هێــزی پێشــمەرگە بــۆ جێبەجێ کردنــی ئامانجــە سیاســییەکانی حیــزب دروســت بــووە و 
هــەر وەخــت ئامانجــە سیاســییەکانی وەدی بێــن، هێــزی پێشــمەرگە کاری دیکــەی پــێ دەســپێردرێ. 
کەوابــوو، پێویســتە هەمــوو کردەوەیەکــی نیزامــی لەخزمەتــی ئامانجــە سیاســییەکاندا بــێ و هەمــوو 
ــاگاداری هەیئەتــی ئیجرایــی کۆمیتــەی شارســتان،  ــدا بــە ئ ــە ناوچەکان بڕیارێکــی گرینگــی نیزامــی ل
یــان هەرنەبــێ بــە هاوکاریــی مەســئوولی کۆمیتــە شارســتان بگیــرێ. دیــارە تیکنیکــی عەمەلیــات و 
وردەکاری لــە نەخشــە نیزامییەکانــدا بــە تەنیــا کاری فەرماندەری هێز و بەرپرســەکانی پێشــمەرگەیە 
و بەشــی سیاســی لــەو بــارەوە دەخاڵــت نــاکا. بــەاڵم لەبــەر ئــەوەی هەمــوو شــەڕێک هێنــدێ ئەنجامی 
سیاســیی بەدواوەیــە، پێوســتە پێــش ئەنجامدانــی هــەر عەمەلیاتێکــی نیزامــی، ئاکامــە سیاســییەکانی 

لــە هەیئەتــی ئیجراییــدا لێــک بدرێتــەوە.
تەداروکاتیــش لەنێــو پێشــمەرگەدا جــارێ الوازە و پێویســتە کاری زیاتــر لــە ســەر بکــرێ. زۆرجــار 
ڕێ کەوتوە پێشــمەرگە لە ســەنگەردا شــەو ڕۆژێک نان و ئاوی پێ نەگەیشــتوە. جاری واش بووە 
ــووە، بەوەخــت نەگەیشــتۆتە  ــەوەی لەبەردەستیشــدا ب ــەڵ ئ ــی و کەرەســەی شــەڕ لەگ ــە تەقەمەن ک
ــی  ــارەوە کۆمیتەکان ــەو ب ــن. ل ــان بەجــێ بهێڵ ــگای خۆی ــوون جێ ــدا ناچارب پێشــمەرگەکان و لەئاکام
ــد دەبــێ  حیزبــی ڕەخنەیــان دێتــە ســەر. بەشــی تەداروکاتــی کۆمیتــەی شارســتان و هێــزی مەڵبەن
ــگای خــۆی  ــە جێ ــی پێویســتدا بگات ــە کات ــە هەمــوو شــتێک ل ــێ ک ــودا هەب ــان لەنێ هاوکارییەکــی وای
ــک بکــرێ کــە  ــێ کارێ ــە. دەب ــەکا کــە پشــتی جەبهــەی نیی ــو ســەنگەردا هەســت ن و پێشــمەرگە لەنێ
بەرەبــەرە هاودەنگیــی تــەواو لەنێــوان ڕێکخــراوی »حیــزب و هێــزی پێشــمەرگە«دا پێــک بــێ. 
بەڕاســتی، ئەوکاتــە دەتوانیــن بەتــەواوی هیوامــان بــە ســەرکەوتن هەبــێ کــە هەمــوو پێشــمەرگەکان 
بــە تێگەیشــتنەوە بــۆ جێبەجێکردنــی ئامانجەکانــی حیــزب تێ بکۆشــن و هەمــوو ئەندامانــی حیزبیــش 

خۆیــان بــە پێشــمەرگە بزانــن.
کەموکوڕییەکــی دیکــە کــە بەداخــەوە هێشــتا لەنێــو پێشــمەرگەکاندا بەرچــاو دەکەوێ، بــێ موباالتی 
ــەو  ــان ل ــی گەورەم ــد جــار زیان ــا ئێســتا چەن ــە. هەت ــە ئێشــک گرتن و نیگابانی دای و کەمتەرخەمــی ل
ــی پەلێکــی پێشــمەرگە گەمــارۆ دراو   ــی نیگابان ــەر نەبوون ــە داشکســتان لەب ــوە. ل ــە دی کەمتەرخەمیی
بەداخــەوە 10 قارەمانیــان لــێ شــەهید بــوون. چەنــد جــار ڕێ کەوتــوە گیــراوەکان لــە بێ موباالتــی 
پێشــمەرگە کەلکیــان وەرگرتــوە لــە زیندانــی حیــزب ڕایــان کــردوە، کــە بەختیارانــە بەشــی زۆریــان 

بەهــۆی هاوکاریــی خەڵکــەوە گیراونــەوە.
لەنێــو  نیزامیــش  هونەرەکانــی  و  سیاســی  تێگەیشــتنی  پلــەی  بەرزکردنــەوەی  بــۆ  تێکۆشــان 
پێشــمەرگەدا کەمتــر لــە ڕادەی پێویســتە،. زۆرجــار دەبینــدرێ لــە کاتــی حەســانەوەدا وەختــی 
ــۆ  ــان ب ــە جۆربەجــۆرەکان، ی ــی چەک ــن لەســەر بەکارهێنان ــۆ تەمری ــڕۆ دەچــێ و ب پێشــمەرگە بەفێ
ــەوەش،  ــرێ. جگــە ل ــێ وەرناگی ــی کەلکــی ل ــەی تێگەیشــتنی سیاســی و کۆمەاڵیەت بردنەســەرێی پای
وەرزش و پــەرورەدی بەدەنــی لەنێــو پێشــمەرگەدا زۆر کەمــە دیــارە ئــەوەش بــە کەموکــوڕی یــەک 
لــەکاری پێشــمەرگایەتیدا دەژمێــردرێ. پارتیــزان دەبــێ هەمیشــە لــە وەزعێکــی بەدەنیــی ئەوتــۆ دابــێ 
کــە بتوانــێ چەندیــن ســاعەت کار بــکا، بــە رێــگادا بــڕوا و ئەگــەر پێویســت بــوو غــار بــدا. ئاشــکرایە 

ــە.  ــادا نیی ــی لەتوان ــەروەردەی بەدەن ــێ وەرزش و پ ــەوەش بەب ــە ئ ک
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بەجێیــە ئــەوەش بگوتــرێ کــە هێنــدێ لــە پێشــمەرگەکان کارکــردن بــە پێچەوانــەی شــوغڵی 
پێشــمەرگایەتی دەزانــن و تەنانــەت پێیــان عەیبــە کار بکــەن. بەڕاســتی ئەو بۆچوونە زۆر نادروســتە. 
پێشــمەرگە دەبــێ لەگــەڵ خەڵکــی زەحمەتکێــش کاربــکا، وەک ئــەوان لــە کاروبــاری بەرهەمهێنانــدا 
هــاوکاری بــکا. بەتابیەتــی هــەق وایــە پێشــمەرگەکان ئــەو کاتــەی لــە جەبهــە و لــە مەیدانــی شــەڕدا 
ــەم  ــەوکارە ه ــەن. ب ــان دروســت بک ــۆ بنکەکانی ــوو ب ــان خان ــۆی خۆی ــە ڕەنجــێ شــان و باه ــن ب نی
خۆیــان لــە بێــکاری و ڕەقەپشــت بــوون ڕزگار بکــەن  و هــەم یارمەتییەکیــش بــە حیــزب بگەیەنــن، 
بــۆ ئــەوەی خەرجــی خانــوو دروســت کــردن و ئــەو جــۆرە کارانــە نەکەوێتــە سەرشــانی حیــزب .

هاوڕێیانی خۆشەویست!
لــە مــاوەی پــاش کۆنگــرەی چوارەمــدا حیزبەکەمــان لەبــارەی کاروبــاری پێشــمەرگەوە دوو 
ــە. زۆر  ــی نەخۆشــخانەکانی حیزب ــدن و پەرەپێدان ــەم دامەزران ــووە. یەک ــەورەی هەب دەســکەوتی گ
بەشــانازییەوە ڕادەگەیەنیــن کــە ئێســتا پزیشــکەکانی نەخۆشــخانە بــە ئیمکاناتــی کەمــەوە کــە بەشــی 
زۆری بــۆ خۆیــان پێکیــان  هێنــاوە، ســەختترین عەمەلــی جەڕاحــی بــۆ برینــدار و نەخۆشــەکان 
دەکــەن و هەمــوو مانگێــک چەندیــن پێشــمەرگەی برینــدار و چەندیــن الوی فیــداکار بــە تێکۆشــانی 
دڵســۆزانەی پزیشــکەکان لــە مــردن ڕزگار دەبــن و دەگەڕێنــەوە نێــو ســەنگەری خەبــات. بۆیــە 
جێــگای خۆیەتــی کــە پــڕ بــەدڵ لــە زەحمــت و کوێرەوەریــی تــەواوی ئــەو کەســانە لــە دامەزرانــدن 
و بەڕێوەبردنــی نەخۆشــخانەکاندا هاوکارییــان کــردوە، بەتایبەتــی لــە کار و ماندووبوونــی شــەو و 

ــن. ــی نەخۆشــخانەکان ســوپاس بکەی ــی پزیشــکان و کادری دەرمانی ڕۆژی
ــان  ــەرات هــەروەک هەمووت ــە. موخاب ــی سیســتمی موخابەرات دووهــەم دەســکەوتمان دامەزراندن
دەزانــن بــۆ کاروبــاری خەباتــی چەکدارانــە شــتێکی حەیاتییــە. موخابــەرات لەڕاســتیدا شــاڕەگی 
کاروبــاری چەکدارانەیــە و ئەگــەر ئــەو شــاڕەگە کار نــەکا، تــەواوی بەشــەکانی دیکــەی خەباتــی 
چەکدارانــە تووشــی شــپرزەیی و نابەســامانی دەبــن. زۆر بــە شــانازیی دەزانیــن کــە ئێســتا دەتوانیــن 
دەزگای  کوردســتاندا  گرینگەکانــی  ناوچــە  هەمــوو  لــە  جنــووب  تــا  شــیمالەوە  لــە  ڕابگەیەنیــن 
موخابەراتیــی ئێمــە چاالکانــە کار دەکا و هەمــوو ڕووداوەکانــی شــەڕ و هەمــوو پێدوایســتییەکانی 
پێشــمەرگە لــە زووتریــن کاتــدا بــە دەفتــەری سیاســی حیــزب ڕادەگەیەندرێــن. جگــە لــە شــەبەکەی 
سەرتاســەری، زۆر لــە دەســتە و لکەکانــی پێشــمەرگە لەنێــو خۆیانــدا پێکــەوە بــە بێســیم پێوەندییــان 
ــە زووتریــن کاتــی مومکینــدا دەتوانیــن کۆمــەک و یارمەتــی بــە یەکتــر بگەیەنــن. جێــگای  هەیــە و ل
باســە کــە هەتــا ئێســتا دوو_ســێ کالس بــۆ فێرکردنــی بێســیم دانــراوە و هیواداریــن لــە داهاتووشــدا 
تێکۆشــان بــۆ پەرەپێدانــی موخابــەرات درێــژەی هەبــێ. بــەو بۆنــەوە ڕێــگا بــدەن بــە نــاوی هەمــوو 
ــە تێکۆشــانی بێوچانــی موهەندیــس و هەمــوو کادری بەشــی موخابــەرات  بەشــدارانی کۆنگــرەوە ل

ســوپاس بکەیــن و ڕیــز بــۆ کاری بەکەلــک و بەســوودی ئــەوان دابنێیــن.

خوشک و برا بەڕێزەکان!
ســەرەڕای هەموو هەوڵ و تەقەالی ئێمە و تێکۆشــانی بێوچانی کادری پزشــکیی نەخۆشــخانەکان، 
لــە بریندارەکانمــان کــە برینەکانیــان کاریگــەرە شــەهید دەبــن و  بەداخــەوە دیســانیش هێنــدێ 
هێندێکــی دیکــەش الق ودەســت و ئەندامــی دیکــەی لەشــیان لەدەســت دەدەن. زۆر ناخۆشــە کــە لــە 
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ــەاڵم  ــە. ب ــۆ نقوســتانەکان لەدەســت نای ــان ب ــەوەرە و بەرچاوم هەلومەرجــی شــەڕدا خزمەتێکــی گ
ــەق  ــە لەدەســتمان دێ، دەره ــەک ک ــەگ و یارمەتیی ــەر جــۆرە کۆم ــە ه ــەوەش پێویســتە ل ــەڵ ئ لەگ
بــەو ڕۆڵــە فیداکارانــە درێخــی نەکەیــن، بــەو هیوایــەوە کــە دوای ســەرکەوتنی شــۆڕش، گەلەکەمــان 

بتوانــێ پاداشــی لــە خۆبوردوویــی ئــەو ڕۆڵــە بەنرخانــەی بداتــەوە.
ئەرکێکــی گرینگــی دیکەمــان ڕاگەیشــتن بــە خاووخێزانــی شــەهیدانە. دەبــێ ئــەو ڕاســتییەمان 
لەبیــر بــێ کــە یەکێــک لەئێمــە هــەر ئەنــدازە لــە ڕێــگای گەلەکەیــدا فیــداکاری بنوێنــێ، لەچــاو هــاوڕێ 
ــدا بەخــت  ــگای میللەت ــان لەڕێ ــی خۆی ــە گیان ــان وات ــن ســەرمایەی ژی شــەهیدەکانمان کــە گەورەتری
کــردوە، هــەر لەپاشــە، ئێســتا ئــەو ڕۆڵــە قارەمانانــە کــە ســەریان لــە ڕێــگای بیروباوڕیانــدا دانــاوە، 
ئەرکی ئێمە و هەموومانە کە نەهێڵین کەسوکاریان و بەتایبەتی ژن و منداڵیان هەست بە بێکەسی 
بکــەن. دەبــێ لــە زاری خۆمــان و تەنانــەت پێشــمەرگەکانیش بگرینــەوە بــۆ ژیانــی خاووخێزانــی 

شــەهیدەکانمان.
ــاوی شــەهیدانە  ــەی بەن ــەو یارمەتیی ــاری داوە کــە بێجگــە ل ــدی بڕی ــەی ناوەن ــد مانگــە کۆمیت چەن
دەدرێ بــە بنەماڵــەی شــەهیدان، هەمــوو مانگێــک یارمەتیــی پێشــمەرگە شــەهیدەکان بــدرێ بــە 
ژن منــداڵ و کەســانی ژێــر تەکەفولــی ئــەوان. بەخۆشــیەوە ئــەو بڕیــارە لــە زۆربــەی  ناوچەکانــدا 
جێبەجــێ کــراوە و یارمەتیــی خێزانــی شــەهیدان بــە ڕێکوپێکــی دراوە. بــەاڵم دیــارە ئــەوەی تــا 
ئێســتا بــۆ خێزانــی شــەهیدان لــە دەســتمان هاتــوە زۆر کەمــە. پێویســتە لــە مــەودواش هــەوڵ بدەیــن 
یارمەتــی زیاتریــان پــێ بکــرێ، هەتــا ئــەو ڕۆژەی بەهیــوای خــودا گەلەکەمــان ســەردەکەوێ و 

ــرێ. ــەی شــەهیدان بەوجــۆرەی پێویســتە وەئەســتۆ دەگ ــی بنەماڵ خزمەت

هاوڕێیانی خۆشەویست!
بــۆ ئــەوەی لــە داهاتــوودا کاروبــاری پێشــمەرگە بەرەوپێــش بچــێ، پێشــنیار دەکەیــن لــە هەمــوو 
هێزەکانــدا بەرنامــە بــۆ فێرکــردن و پێگەیاندنــی پێشــمەرگە لەبــاری سیاســی و کۆمەاڵیەتــی و 
ــاری  ــۆ تەشــویق و ســزادانی پێشــمەرگە دی ــرێ. ڕێوشــوێنی ئوســوولێکی ڕوون ب ــەوە دابن نیزامیی
لێ بگــرێ و  نیشــان دەدەن ڕێزیــان  لــە خۆیــان  لێوەشــاوەیی زیاتــر  ئەوانــەی  تاکــوو  بکــرێ،  
کەســانێکیش کــە ئەرکــی خۆیــان بەجــێ ناگەیەنــن ســزا بدرێــن، حیســاب و کیتابــی چــەک و تەقەمەنی 
و ئەمواڵــی پێشــمەرگە بــەوردی ڕابگیــرێ و چاوەدێــری بەســەر مەســرەفی بەڕێ وجێــی موهیمماتــدا 
بکــرێ، لــە هەمــوو بنکەکانــی پێشــمەرگە وەرزش وەک بەرنامــەی کاری ڕۆژانــە بــە ئــەرک دابنــرێ  

و هەمــوو بەیانییــان ماوەیــەک وەرزش ئیجبــاری بــێ.

کاروباری و کۆمەاڵیەتی 
نوێنەرانــی بەڕێــزی کۆنگــرە دەزانــن کــە بەهــۆی هەلومەرجــی تایبەتیــی کوردســتانەوە و لەبــەر 
نەبوونــی هیــچ چەشــنە ئیــدارە و دامودەزگایەکــی دەوڵەتــی لــە ناوچــەی ڕزگارکــراوی کوردســتان، 
بەڕێوەبردنــی کاروبــاری کۆمەاڵیەتــی وەک ئەرکێکــی گرینــگ بۆتــە ســەرباری ئەرکــە سیاســی 
و تەشــکیالتی و نیزامییەکانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران. دەوڵەتــی خومەینــی لــە 
ــی  ــی خەڵک ــی هەڵوەشــاندوە و ڕۆڵەکان ــەواوی ئیدارەکان ــر دەســەاڵتی پێشــمەرگە ت ــی ژێ ناوچەکان
کوردســتان بــۆ چــاری گیروگرفتــە کۆمەاڵیەتییەکانــی خۆیــان لــە جێگایــەک دەگەڕێــن کــە ســکااڵ و 
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شــکایەتی خۆیانــی بــۆ بــەرن. ئــەو جێگایــەش بــۆ خەڵکــی کوردســتان بێجگە لە بنکەکانــی حیزبی ئێمە 
ناتوانــێ شــوێنێکی دیکــە بــێ، چونکــە تەنانــەت لــە ســەردەمی دەســەاڵتی پاشــایەتیی »محەمــەدڕەزا 
ــە،  ــە لێپرســراوانی حیــزب هەبووای شا«شــدا هەرکاتێــک و لەهــەر جێگایــەک ئیمکانــی موڕاجەعــە ب
خەڵکــی کوردســتان بــۆ چارەســەری گیروگرفتەکانیــان نەدەچوونــە الی ژاندارمــە بەرتیلخۆرەکانــی 

ڕێژیــم.
بەشــانازییەوە دەکــرێ بڵێیــن لێپرســراوانی حیزبــی ئێمــە ســەرباری کاروبــاری سیاســیی خۆیــان 
ــووە،  ــە پێــش ب ــەوەش کــە هەمیشــە گیروگرفتەکانــی شــەڕ و پەالمــاری دوژمنیشــیان ل و لەگــەڵ ئ
ــان  ــەن. گوتم ــش ڕابگ ــە مەســەلە کۆمەاڵیەتییەکانی ــی کوردســتان ب ــی خەڵک ــە هاوکاری ــە ب توانیویان
ــەرە  ــۆی ه ــەو بارەشــەوە ه ــورد ل ــی ک ــی گەل ــاوکاری ڕۆڵەکان ــک، بەڕاســتی ه ــی خەڵ ــە هاوکاری ب
ئەساســیی ســەرکەوتنی ئێمــە بــووە. بــۆ دەرکەوتنــی ڕاســتی و دروســتیی ئــەم قســەیەمان ئەوەنــدە 
بەســە کــە بزانیــن لــەو وەختــەوە کــە دەســەاڵتی پێشــمەرگە لــە کوردســتاندا جێگیــر بووە، لــە تەواوی 
ناوچــەی ڕزگارکــراودا دوو ڕووداوی چەتەیــی و ڕێگــری نەبینــراوە، لەگــەڵ ئــەوەی زۆربــەی 
خەڵکــی کوردســتان چەکــی گەرمیــان لەدەســت دایە، لــە مــاوەی ســاڵێکی تــەواودا لــە ناوچــەی پــان 
و بەرینــی مەهابــاد تاقــە ڕووداوێکــی پیاوکوشــتن هەبــووە، ئەوەیــش بــە چەقــۆ نــە بەچەکــی گــەرم. 
بێجگــە لــەوەش لەهــەر جێگایــک دوو یــان چەنــد کــەس بۆچــاری گیروگرفــت و ناکۆکییەکانــی خۆیــان 
چوونــە الی لێپرســراوانی حیــزب و پێشــمەرگە، هــەر دووالی ناکۆکییەکــە هاوکاریــی لێپرســراوانی 
ــەم  ــە ئ ــی مەســئوول دەرنەچــوون. ئێم ــی و پێشــنیاری دڵســۆزانەی هاوڕێیان ــە ڕێنوین ــردوە و ل ک
دیاردەیــە بــە نیشــانەی تێگەشــتوویی و پێگەیشــتوویی ڕۆڵەکانــی گەلــی خۆمــان دەزانیــن و شــانازیی 
پێــوە دەکەیــن. ئێســتا بەڕاشــکاوی دەتوانینــی بڵێیــن کوردســتان ئەمنتریــن و بــێ گیروگرفت تریــن 

ناوچــەی سەرانســەری ئێرانــە.
بــۆ ئــەوەی گیروگرفتــە کۆمەاڵیەتییــەکان لــە ڕێــگای ئوســوولییەوە چارەســەر بکرێــن، حیــزب 
ــی  ــاوە. بەشــی قەزای ــک هێن ــی کارامــە و لێوەشــاوە پێ ــد قازی ــە بەشــداریی چەن ــی ب بەشــێکی قەزای
ــە قانوونــە گشــتییەکانی واڵت، قانوونێکــی تایبەتیشــی بەنــاوی قانوونــی ســزادانی گشــتی  بێجگــە ل
دانــاوە کــە لەگــەڵ داب وشــوێن و گیروگرفتەکانــی کۆمەڵــی کــوردەواری باشــتر ڕێــک دەکــەوێ. کار 
و تێکۆشــانی براکانــی بەشــی قەزایــی جێــگای سوپاســە و هیواداریــن لــە دواڕۆژدا زیاتریــش بتوانــن 
خزمــەت بکــەن. بەپێچەوانــەی ویســتی خۆمــان ئێمــە ناچــار بوویــن زیندانێکــی مەرکــەزی و چەنــد 
زیندانــی ناوچەییــش دروســت بکەیــن. دیــارە ئــەو زیندانانــە زیاتــر بــۆ ڕاگرتنــی ئــەو خائینانــی گــەل 
و ئەڕتەشــی و پاســدارانە کەلکیــان لێ وەردەگیــرێ کــە لــە مەیدانــی شــەڕدا بەدیــل دەگیریــن. بــەاڵم 
ــەوە  ــەکان دەجووڵێن ــەی قانــوون و ڕێوشــوێنە کۆمەاڵیەتیی ــەو کەســانەی بەپێچەوان جاروباریــش ئ

لــەو زیندانانــەدا ڕادەگیرێــن.
گوتمــان بەپێچەوانــەی ویســتی خۆمــان زیندانمــان دروســت کــردوە و بــۆ بەڵگــەی ڕاســتی و 
دروســتیی ئــەم قســەیە ئەونــدە بەســە کــە بزانیــن لــە مــاوەی دوو ســاڵی ڕابــردوودا زیاتــر لــە ٥00 
کەســمان لــەو ســەرباز و دەرەجــەدار و ئەفســەرانە کــە لــە مەیدانەکانــی شــەڕدا بــە چەکــداری بەدیــل 
گیــراون، بــەاڵم جینایەتــی گەورەیــان دەرهەقــی گەلــی کــورد نەکــردوە، بەبــێ گۆڕینــەوە و بێ قەیــد  
شــەرت ئــازاد کــردوە. ئەوانــەش کــە لــە زیندانــدا ڕاگیــراون، هەمــوو ئیمکاناتــی ژیانیــان لەگــەڵ ئــەو 

پێشــمەرگانە کــە چاودێــری زیندانــەکان دەکــەن، وەک یەکــە.
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خۆشک و برا بەڕێزەکان!
هەموومــان دەزانیــن کــە ڕێژیمــی خومەینــی لە هەموو بارێکەوە لەگەڵ تەواوی خەڵکی کوردســتان 
شــەڕ دەکا. ئــەو ڕێژیمــە دژی گەلییــە بــۆ ئــەوەی زوڵــم لــە بــەرەی دواڕۆژی گەلــی کوردیــش بــکا، 
دوو ســاڵە ئیــدارەی پــەروەردە و فێرکــردن کوردســتانی هەڵوەشــاندوە و لــە تــەواوی ئوســتانە 
کوردنشــینەکان لەهــەر جێگایــک دەســەاڵتی جەهەننەمــی خــۆی جێگیــر نەبووبــێ، ڕێــگا نــەداوە، 
مندااڵنــی کــورد دەرگای قوتابخانەیــان لــێ بکرێتــەوە و تیشــکی خوێنــدەواری و زانســتیان لــێ  بــدا. 
بەرامبــەر بــەو سیاســەتە دژی ئینســانییەش حیزبەکەمــان دەســت لەســەر دەســت دانەنیشــتوە و بــە 
هەســتی مەســئوولییەت بەرامبــەر پاشــەڕۆژی مندااڵنــی کوردســتان بــۆ کردنــەوەی قوتابخانــەکان 
دەســتبەکار بــووە. لــە ســاڵی خوێندنــی ٦0- 1٣٥9دا لەهەمــوو ناوچــە ڕزگارکــراوکان بەپێــی توانــا 
بەشــێک لــە قوتابخانــەکان کرانــەوە. بــۆ نموونــە لــە ناوچــەی مەهابــاد ژمــارەی ئــەو قوتابخانانــەی 

بــە هــاوکاری و تێکۆشــانی لێپرســراوانی حیــزب کرابوونــەوە، لــە 140 قوتابخانــە زیاتــر بــووە.
کــردەوە  بــاڵو  کــورد  بــۆ ڕووناکبیرانــی  بانگەوازێکــی  ئێمــە  ڕابــردوودا حیزبــی  لــە هاوینــی 
و داوای لێ کــردن بــۆ کردنــەوەی قوتابخانــەکان و دەرس گوتــن بــە مندااڵنــی کــورد یارمەتــی 
بــدەن. بەخۆشــیەوە خوێنــدەواران و ڕووناکبیــران بــە هەســتی مەســئوولییەتەوە پێشــوازییان لــەو 
بانگــەوازە کــرد. لــە زۆربــەی ناوچــە ڕزگارکــراوەکان کالســی پێگەیاندنــی مامۆســتا )تربیــت معلــم( 
بــە بەشــداریی ژمارەیەکــی زۆر لــە مامۆســتا و ڕووناکبیرانــی بەرپرســی کــچ و کــوڕ پێــک هــات و 

ڕووناکبیــران بــۆ بەجێ گەیاندنــی ئــەو ئەرکــە مێژووییــەی سەرشــانیان ئامادەبــوون.
ئێســتا جێــگای شــانازییە کــە بڵێیــن لــە بەشــێکی یەکجــار زۆری دێیەکانــی ناوچــەی ڕزگارکــراودا 
قوتابخانــەکان کراونــەوە و مندااڵنــی کــورد بــۆ  بەئەســتۆگرتنی مەســئوولییەتەکانی دواڕۆژیــان 
پــەرورەدە دەکرێــن. باشــە ئــەوەش زیــاد بکەیــن کــە کتێبــی کوردیــی کالســی یەکەمــی ســەرەتایی 
ــە خۆشەویســتەکانی کوردســتان.  ــە دەســتی منداڵ ــە بگات ــەم زووان ــن ب ــە چــاپ و هیواداری دراوە ب
بێگومــان حیزبــی ئێمــە لەمــەودواش بــۆ خزمەتــی زیاتــر بــە پەرەپێدانــی فەرهەنــگ و زانســت 
هەنــگاو هەڵدێنێتــەوە و هیواداریــن بــە هاوکاریــی بێدرێخــی ڕووناکبیرانــی بەرپــرس و بەرعــۆدەی 
ــە  گەلەکەمــان ســەرکەوتنی زیاتــر وەدەســت بێنــن. بــەو بۆنەیــەوە ســوپاس و شــانازیی خۆمــان ل
زەحمەتی کۆڕی پەروردە و فێرکردن و لە هەســتی مەســئوولییەتی خوشــک و برا ڕووناکبیرەکان 
بەتایبەتــی لــە مامۆســتایانی قوتابخانــەکان کــە لــەو بــارەوە هاوکاریــی حیزبیــان کــردوە، دەردەبڕیــن.

هاوڕێیانی خۆشەویست!
لــە بەرنامــەی حیزبــی ئێمــەدا گوتــراوە پێویســتە لــە وەزعــی ئێســتا مالکییەتــی زەویــدا بــە قازانجــی 
وەرزێرانــی هــەژار و بــێ زەوی ئاڵوگۆڕێکــی ئەساســی پێــک بــێ. هەرچەنــد لــە پێشــەکیی بەرنامــەدا 
وەدیهێنانــی هەمــوو ئامانجەکانــی حیــزب بــۆ حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان دانــراوە، بــەاڵم 
کۆمیتــەی ناوەنــدی هاتــە ســەر ئــەو بــاوەڕە، ئێســتا کــە بەشــێکی زۆری ناوچــە وەرزێرییــەکان 
لەژێــر دەســەاڵتی پێشــمەرگە دایــە، هــەق نییــە ئێمــە خەڵکــی کوردســتان لــە چاوەڕوانیــدا ڕابگریــن و 
پێویســتە هــەر لــە ئێســتاوە هێنــدێ هەنــگاوی بەکەلــک بــە قازانجــی کۆمەاڵنــی زەحمەتکێشــانی گەلــی 

کــورد هەڵێنێتــەوە.
بــۆ وەدیهێنانــی ئــەو ئامانجــە کۆمیســیۆنی زەوی وزار گەاڵڵەیەکی بۆ چارەســەرکردنی گیروگرفتی 
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ــە  ــدا ب ــە لەجێ ــەو گەاڵڵەی ــد ئ ــاردوە. هەرچەن ــی ن ــی حیزب ــۆ هەمــوو ڕێکخراوەکان ــاوە و ب زەوی دان
هاوکاریــی زۆر کەســی شــارەزا لــە مەســەلە زەوی وزاردا دانــراوە، بــەاڵم لەبــەر گرینگیــی مەســەلەکە 
بەپێویســت دەزانیــن جارێکــی دیکــەش بــەوردی موتــااڵی لەســەر بکــرێ و پــاش پەســندکرانی 
یەکجاریــی لــە بەهــاری ســاڵی 1٣٦1ەوە پیــادە بکــرێ. لــەو بــارەوە بــە ئەرکــی سەرشــانی هەمــوو 
لەگــەڵ  بــەوردی بخوێننــەوە،  ئــەو گەاڵڵەیــە  کــە  بەرپرســانی ڕێکخراوەکانــی حیزبــی دەزانیــن 
هەلومــەرج و وەزعییەتــی زەوی وزار لــە ناوچــەی خۆیانــدا بــەراوردی بکــەن و تێبینیەکانــی خۆیــان 
النیکــەم هەتــا ئاخــری ڕێبەندانــی ســاڵی 1٣٦0 بنێرنــەوە بــۆ کۆمیســیۆنی زەوی وزار لــە دەفتــەری 

سیاســی، بــۆ ئــەوەی لــە ســەرەبەهاری ســاڵی تــازەوە بەتــەواوی ئامــادەی جێبەجێ کــردن بــێ.
ــردوودا  ــاوەی دوو ســاڵی ڕاب ــە م ــە ل ــی ئێم ــە حیزب ــە ک ــەو مەســەلە کۆمەاڵیەتییان ــە ل ــی دیک یەک
کاری لەســەر کــردوون، مەســەلەی ڕێگاوبانــە. بەشــی ڕیــگا ســازکردن لــە مــاوەی ئــەو دوو ســاڵەدا 
ــدا  ــێ ب ــازە ل ــگای ت ــر ڕێ ــی نیزیکــەی ٥00 کیلۆمیت ــی، توانیویەت ــە بوویەت ــە کەمــەوە ک ــەو ئیمکانات ب
توانــا هەوڵێکــی زۆری داوە.  بەپێــی  بــۆ خۆشــکردن و چاالک کردنــەوەی ڕێــگا کۆنەکانیــش  و 
ســەرنجڕاکێش ئەوەیــە لــە هــەر جێگایەکــی کوردســتان کــە حیــزب ڕێگایەکــی تــازەی کێشــاوە، 
کۆمەاڵنــی خەڵــک دەســبەجێ نــاوی جــادەی »دێموکرات«یــان لەســەر دانــاوە. جێــگای خۆیەتــی 
لێــرەدا لــە کار مانــدوو بوونــی موهەندیــس و شــۆفیر و تــەواوی ئێشــکەرانی بەشــی ڕێــگا ســازکردن 
و هەروەهــا لــە کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان کــە لــەو بــارەوە زۆریــان یارمەتیــی حیــزب داوە و 

ــن. ــاوات بخوازی ــۆ بەئ ــان ب ــن و ســەرکەوتنی زیاتری ــان کــردوە ســپاس بکەی هاوکاریی
مەســەلەیەکی زۆر گرنگــی دیکــە کــە کۆمیتــەی ناوەنــدی هەنــگاوی بــۆ هاویشــتوە، مەســەلەی 
شــوڕاکانە. کۆمیتــەی ناوەنــدی لــەو بــاوەڕەدا بــوو کــە وەختێــک ئێمــە داوای خودموختــاری دەکەیــن 
و دەمانــەوێ لــە دواڕۆژدا چارەنووســی خەڵکــی کوردســتان بدرێتــەوە دەســت خۆیــان و بۆخۆیــان 
کاروبــاری واڵتەکەیــان بەڕێوەبــەرن، پێویســتە هــەر لــە ئێســتاوە لــە ناوچــە ڕزگارکراوەکانــدا ئــەو 
ئەســڵە، واتــە ئەســپاردنی کاروبــاری نێوخۆیــی بەدەســتی نوێنەرانــی خەڵــک جێبەجــێ بکەیــن. هــەر 
ئێســتاش لــە زۆربــەی دێیەکانــی ناوچــەی ژێردەســەاڵتی پێشــمەرگەدا شــوڕاکان هەڵبژێــراون و 

چارەســەرکردنی گیروگرفتــە کۆمەاڵیەتییەکانیــان وەئەســتۆ گرتــوە.
بــەاڵم لــەم دواییانــەدا کۆمیتــەی ناوەنــدی بڕیاری داوە بە شــێوەیەکی ئوســوولی تر بــۆ هەڵبژاردنی 
شــوڕاکانی دێ و ناوچــە و شــار و شارســتان هەنــگاو هەڵێنێتــەوە. بــۆ ئــەو مەبەســتە گەاڵڵەیەکیشــی 
بــۆ پێکهێنانــی شــوڕاکان دانــاوە. بــە بــاوەڕی ئێمــە ئەگــەر کۆنگــرەی پێنجــەم پێویســتی پێکهنێانــی 
شــوڕاکان پەســند بــکا، پێویســتە ئامۆژگاریــی ڕێبەرایەتیــی هەڵبژێــراوی کۆنگــرە بــکا کــە پــاش 
تەواوکردنــی ئــەو گەاڵڵەیــە بــە زووتریــن کات لــە سەرتاســەری ناوچــەی ڕزگارکــراوی کوردســتان 
ــگاو  ــۆ هەڵبژاردنــی شــوڕاکانی دێ و ناوچــە و شــار و شارســتان بەخێرایــی هەن ــکا و ب ــادەی ب پی

هەڵێنێتــەوە.
 ئــەو ڕاســتییەمان نابــێ لەبیــر چــێ کــە لــە نێــوان کاری حیزبــی و کاری کۆمەاڵیەتیــدا پێوەندییەکــی 
پتــەوی ئۆرگانیــک هەیــە. هەرچەنــدی کاری حیزبــی لەنێــو خەڵکــدا زیاتــر بکــرێ، ئەوەنــدەش زیاتــر 
ــۆ چارەســەری  ــک ب ــی خەڵ ــە ئەنجامــدا کۆمەاڵن ــزب ڕادەکێشــرێ و ل ــۆ الی حی ــەوان ب ســەرنجی ئ
گیروگرفتــە کۆمەاڵیەتییەکانیــان ڕوو دەکەنــە حیــزب. لــەو الشــەوە هەرچەنــدی حیــزب باشــتر بتوانێ 
بــە کارە کۆمەاڵیەتییــەکان ڕا بــگا، ئەوەنــدەش دەتوانــێ ڕۆڵەکانــی گــەل لــە دوری خــۆی کۆبکاتــەوە. 
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هــەر لــەو کاتــەدا دەبــێ ئەوەشــمان لەبیــر بــێ کــە خەریک بوونــی کادرەکانــی حیزبــی بــە چارەســەری 
ــی و  ــی حیزب ــی ئەرکەکان ــە بەجێگەیاندن ــان ل ــە هــۆی دواکەوتنی ــەوە دەبێت مەســەلە کۆمەاڵیەتییەکان
تەشــکیالتیدا. جــا بــۆ ئــەوەی هــەم کاروبــاری سیاســی و تەشــکیالتیی حیــزب کۆســپی نەیەتــە 
ســەر ڕێــگا و دوا نەکــەوێ و هــەم کاروبــاری کۆمەاڵیەتیــش بەجوانــی بەڕێوەبچــێ، باشــترین 
ــان  ــی خۆی ــک نوێنەران ــوو شــوێنێک خەڵ ــە هەم ــزب ل ــی حی ــکار و هاندان ــە ئیبت ــە ب ــە ک ــگا ئەوەی ڕێ
بــۆ ئەندامەتیــی شــوڕاکانی دێ و ناوچــە و شــار و شارســتان هەڵبژێــرن و لــە ئاکامــدا کاروبــاری 
ــاری  ــی کاروب ــش خەریک ــە دەســتی شــوڕاکان و کادر و بەرپرســەکانی حیزبیی ــی بدرێت کۆمەاڵیەت

سیاســی و تەشــکیالتیی خۆیــان بــن.
حیزبــی ئێمــە هەمــوو کاتێــک ڕێزێکــی تایبەتــی بــۆ هونــەر و هونەرمەنــدان و نووســەران و 
شــاعیران دانــاوە. ئێســتا کــە ڕێژیمــی خومەینــی ڕیــگای پەرەگرتنــی هەمــوو چەشــنە هونەرێکــی لــە 
سەرانســەری ئێرانــدا بەربەســت کــردوە، بــەرەو پێشــچوونی هونــەر لــە کوردســتانی ڕزگارکــراوەدا 
ئەهەمییەتێکــی تایبەتــی هەیــە. حیزبــی ئێمــە بــۆ پێکهێنانــی کــۆڕی تیئاتــر و مۆســیقی هەوڵێکــی 
بەنرخــی داوە و ئــەم کۆڕانــە لــە زۆر شــار و گونــدی کوردســتان بەرنامەیــان گێــراوە. لــە هونــەری 
دروســتکردنی پۆســتەر و پــالکارد و تەنانــەت لــە پەیکەرتاشینیشــدا دەســکەوتی بەنرخمــان هەبــووە. 
ــی کوردســتان زۆر فیلمــی  ــی الوان دێموکرات ــی یەکیەتی ــزب و هاوکاری ــی حی ــە ڕێنوێنی هەروەهــا ب
ــزب  ــی حی ــم هەڵگرتن ــی کوردســتاندا نیشــان دراون. بەشــی فیل ــە گوندەکان ــاش و شۆڕشــگێڕانە ل ب
توانیویەتــی یەکــەم فیلمــی خــۆی لــە وەزعــی ژیــان و خەباتــی گەلــی کــورد ئامــادە بــکا کــە هیواداریــن 
ــە کوردســتاندا.  ــی ل ــم و ســینەمای نەتەوەی ــەری فیل ــۆ پەرەئەســتاندنی هون ــە ســەرەتا ب ــەوە ببێت ئ
بــەو بۆنەیــەوە لــە هەمــوو ئــەو هاوڕێیانــە کــە بــۆ پێشخســتنی هونــەر زەحمەتیــان  کێشــاوە ســوپاس 

دەکەیــن و هیواداریــن لــەکاری خۆیانــدا ســەرکەوتنی زیاتــر و دەســت بێنــن.
ــە  ــی زۆری ب ــدا خزمەتێک ــەم ســێ ســاڵەی دوایی ــان ل ــە حیزبەکەم ــن ک ــێ بڵێی بەشــانازییەوە دەب
پێشخســتنی زمــان و ئەدەبیاتــی کــوردی کــردوە. نــەک هــەر پشــتیوانیی لــە شــاعیران و نووســەرانی 
کــورد کــردوە، بەڵکــوو بــە باڵوکردنــەوەی ڕۆژنامــە و بەیاننامــە و چاپەمەنیــی حیزبــی بــە زمانــی 
کــوردی لەالیــەک ڕووناکبیرانــی فێــری خوێندنــەوە و نووســینی زمانــی کــوردی کــردوە و لەالیەکــی 

دیکەشــەوە زمانەکەمانــی پتــر دەوڵەمەنــد کــردوە و پــەرەی پــێ دراوە.

خوشک و برا خۆشەویستەکان، نوێنەرانی بەڕێزی کۆنگرە!
قۆناخــی  هەلومەرجــی  ئێمــە  کــە حیزبــی  داوە  نیشــانی  ڕابــردوو  تاقیکردنــەوەی دوو ســاڵی 
ــاش ناســیوە و ویســت  ــی ب ــە کوردســتانی ئێران ــورد ل ــی ک ــەی گەل ــی ڕزگایخوازان ئێســتای خەبات
ــان خســتوە کــە  ــاش تێگەیشــتوە. هەمــوو ڕووداوەکان دەری و داخوازەکانــی خەڵکــی کوردســتان ب
حیزبەکەمــان لەهــەر قۆناخێکــی دیاریکــراوی خەباتــدا سیاســەتێکی ئوســوولیی گرتۆتــە پێــش و 
ــە مــاوەی نێــوان دوو  توانیویەتــی دروشــمی گونجــاو لەگــەڵ ئــەو قۆناخــەدا بێنێتــە گــۆڕێ. هــەر ل
کۆنگــرەی چــوارەم و کۆنگــرەی پپێنجەمــدا جارێکــی دیکــە بەتــەواوی دەرکەوتــوە کــە زۆربــەی 
هــەرە زۆری خەڵکــی کوردســتان پشــتیوانی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــن و ئــەوە 
حیزبــە بــە ڕێبەرێکــی لێوەشــاوە و دڵســۆزی خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی خۆیــان دەزانــن. ئێســتا 
ئەرکــی سەرشــانی بەڕێوەبــەران و کادر و ئەندامانــی حیزبــە کــە تێ بکۆشــن ئــەو لێک نیزیکــی 
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ــران  ــی کــورد لــە کوردســتانی ئێ ــی کوردســتان و گەل ــی دێموکرات ــەی نێــوان حیزب و هاوپێوەندیی
بپارێــزن و بەهێزتــری بکــەن.

لــە مێــژووی خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی گەالنــی زۆرلێکــراوی جیهانــدا زۆر کــەم هەڵکەوتــوە 
حیزبێــک بــەو ڕادەیــە جێــگای بــاوەڕ و خۆشەویســتی کۆمەاڵنــی خەڵــک بــێ و بەجــۆرە هێــزی 
بێ پایانــی گەلــی لەپشــت بــێ. ئــەو پشــتیوانییەی گەلــی کــورد لــە حیزبــی ئێمــەی دەکا، پشــتیوانییەکی 
زۆر گــەورە و شانســێکی بەنرخــە کــە بەدەگمــەن بــۆ حیزبێکــی سیاســی ڕێــک دەکــەوێ. نابــێ ڕێــگا 
بدەیــن ئــەو ڕێــز و خۆشەویســتییەی گەلــی کــورد بەرامبــەر بــە حیزبەکەمــان کــەم بێتــەوە. دەبــێ بــە 
هەمــوو توانــاوە پشــتیوانیی خەڵــک لــە حیزبەکەمــان کــە هــۆی ئەساســیی ســەرکەوتنمانە، بپارێزیــن.
ــە  ــەت باشــتریش ل ــە دواڕۆژیشــدا هــەروەک جــاران و تەنان ــە ئەگــەر ل ــەوەدا نیی ــچ گومــان ل  هی
خزمەتــی گەلەکەمانــدا بیــن. ئەگــەر قازانــج و ئامانجــی گەلــی کــورد ڕێنوێــن و ڕێ نیشــاندەرمان 
بــێ. ئەگــەر پێوەندیــی خۆمــان لەگــەڵ خەڵکــی کوردســتان پتەوتــر بکەیــن و بــە فیــداکاری و 
لەخۆبووردوویــی لەڕیــگای چارەســەری گیروگرفتەکانیانــدا تێ بکۆشــین و ئەگــەر سیاســەت و 
دروشــمەکانمان هــەروەک جــاران ئاوێنــەی بااڵنوێنــی داخــوازە ڕەواکانــی خەڵکــی کوردســتان بــن، 

کۆمەاڵنــی گەلــی کــورد هــەروەک ڕابــڕدوو و زیاتــرش پشــتی حیزبەکەمــان دەگــرن.
لەوەشــدا گومــان نییــە کــە هــەر هێزێکــی سیاســی بتوانــێ ســەرنج و پشــتیوانیی زۆربــەی ڕۆڵەکانی 
گــەل بــۆ الی خــۆی ڕابکێشــێ، دەبێتــە جێــگای ڕێــز و خۆشەویســتیی هەمــوو هێــزە پێشــکەوتووەکان 
و تــەواوی شەخســییەتە نیشــتمانپەروەرەکانی ژوورەوە و دەرەوەی واڵت و دۆســت و الیەنگــری 
ــک  ــی خەڵ ــێ و کۆمەاڵن ــی ڕەوا ب ــێ و داخوازەکان ــێ. حیزبێکیــش سیاســەتەکانی ڕاســت ب زۆر دەب
پشــتیوانی بــن و هێــزە دێموکراتــی و پێشــکەوتنخوازەکانی جیهــان و بیــروڕای گشــتیی مرۆڤایەتیــی 

پێشــکەوتووی لــە پەشــت بــێ، ســەرکەوتنی مســۆگەر و شــکان و بەچۆکداهاتنــی بــۆ نییــە.
بــۆ دابینکردنــی شــەرتەکانی ســەرکەوتن تەنیــا یــەک ڕێگامــان لــە پێشــە، ئەویــش بریتییــە لــەوەی 
ئەرکەکانمــان بــاش بناســین و بــە چەشــنێکی شــێلگیر و بێ وچــان لــە پێنــاوی وەدیهێنانیانــدا خەبــات 

بکەیــن. ئەرکــە ئەساســییەکانی حیزبــی ئێمــە لــە قۆناخــی ئێســتای خەباتــی گەلەکەمــان ئەمانــن:
1_  هــەروەک لەپێشــەوە گوتمــان، بەداخــەوە تــا ئێســتاش تەشــکیالتی حیزبــی ئێمــە نەگەیشــتۆتە 
ئــەو ڕادەیــە کــە وەاڵمــدەری ئــەو مەســئوولییەتانە بــێ کــە قۆناخــی ئێســتای خەباتــی گەلــی کــورد لــە 
کوردســتانی ئێــران خســتوونیەتە سەرشــانی. هەرچەنــد بەبــێ خۆهەڵکێشــان دەتوانیــن بڵێیــن حیزبــی 
ئێمــە یەکێــک لــە بەهێزتریــن و ڕێکوپێکتریــن حیــزب و ڕێکخــراوە سیاســییەکانی ئێرانــە، بــەاڵم دەبــی 
قەبووڵــی بکەیــن کــە هێشــتاش زۆر مــاوە بگەینــە ئــەو جێگایــە کــە پێویســتە و هێشــتاش نوختــەی 
زەعفــی هــەرە ئەساســیمان تەشــکیالتە. کەوابــوو، گرینگتریــن ئەرکــی ئێمــە لــە دوای کۆنگــرەش 
هــەروەک جــاران پەرەپێدانــی تەشــکیالتی حیــزب و  بــەرەوژوور بردنــی پلــەی تێگەیشــتنی سیاســیی 

کادر و ئەندامــان الیەنگرانــی حیزبەکەمانــە.
2_ بەرەوپێــش بــردن و پەرەپێدانــی کاری تەبلیغاتــی یەکــی دیکــە لــە ئەرکــە گرینگەکانــی حیزبــی 
ئێمــە لــە قۆناخــی ئێســتادایە. لەڕێــگای تەبلیغاتەوەیــە کــە حیــزب دەتوانــێ بیروبــاوەڕ و سیاســەت 
و دروشــمەکانی خــۆی بەڕێتــە نێــو خەڵــک و، پشــتیوانی کۆمەاڵنــی گــەل بــۆ الی خــۆی ڕابکێشــێ، 
پڕوپاگانــدەی ژەهراویــی دوژمــن بەرپــەرچ بداتــەوە و لــە ئاکامــدا بیروبــاوەڕی خــۆی وەهــا بەرێتــە 
نێوکۆمەاڵنــی خەڵــک کــە ببێتــە هێزێکــی ماددیــی توانــا و گەورەتریــن ســەرکەوتنەکان مســۆگەر بــکا.
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٣_ هەوڵــدان بــۆ خودکەفایــی لــە مەســەلەی ماڵیــدا یەکــی دیکــە لــەو ئەرکــە پیرۆزانەیــە کــە دوای 
کۆنگــرەی پێنجــەم دەکەونــە سەرشــانی ڕێبەرایەتــی و هەمــوو ئۆرگانەکانــی حیــزب. مەبەســت 
لــە خودکەفایــی ئەوەیــە کــە هەمــووی خــەرج و دەرچوونــی حیــزب لــە تەنیــا ســەرچاوەی داهاتــی 
حیزبــی وەک هەقــی ئەندامەتــی و یارمەتیــی ئەندامــان و الیەنگــران و دۆســتانی حیــزب و داهاتــی 
ــدەدەر  ــە عامیلێکــی یاری ــا ب ــن بکــرێ و هەمــوو جــۆرە داهاتێکــی دیکــە تەنی ــی دابی ــی حیزب بنکەکان

دابنــرێ.
4_ بــەرەوژوور بردنــی لێوەشــاوەیی خەباتگێرانــەی هێــزی پێشــمەرگە لــە بــاری چەنــدی و چۆنــی 
)کمــی و کیفی(یــەوە، بەشــێکی دیکــە لــە ئەرکــە گرینگەکانــی حیزبــی ئێمــە پێــک دێنــێ. ڕیبەرایەتیــی 
تــازەی حیــزب دەبــێ بــە هەمــوو توانــاوە بــۆ باشــترکردنی بــاری سیاســی و نیزامــی و تەداروکاتیــی 
هێــزی پێشــمەرگە تێ بکۆشــێ، هــەوڵ بــدا کەرەســتە و تەقەمەنــی پێشــمەرگە باشــتر و پتــر بــێ، تــا 
پێشــمەرگەی کوردســتان باشــتر بتوانــێ لــە ئــازادی و مەوجوودییەتــی گەلەکــەی دیفــاع بــکا. بەپێــی 
توانــا دەبــێ یارمەتیــی پێشــمەرگە زیــاد بکــرێ و بــۆ باشــترکردنی بــەرگ و پێــاڵو و خواردنــی 

پێشــمەرگە هــەوڵ بــدرێ.
مەســەلەکەی زۆر گرینــگ لــە کاروبــاری پێشــمەرگەدا بردنەســەری پلــەی زانســتی سیاســیی 
پێشــمەرگانە. بــۆ ئــەم مەبەســتە لەپێشــدا دەبــێ هــەوڵ  بــدرێ پێشــمەرگە نەخوێنــدەوارەکان فێــری 
نووســین و خوێندنــەوە بکرێــن. بەڕاســتی جێــگای داخــە لــە پەلێکــی پێشــمەرگەدا چەنــد پێشــمەرگەی 
پێشــمەرگەی  دیســان  پەلــە  ئــەو  بــەاڵم  بمێننــەوە،  زۆرێــش  ماوەیەکــی  و  هەبــێ  دیپلۆمەمــان 

ــێ. ــدا ماب ــدەواری تێ نەخوێن
بــۆ ڕاگەیشــتن بــە فێرکردنــی سیاســیی پێشــمەرگەکان و بــۆ ڕێکخســتنی کاری خوێندەوارکردنیــان 
ــۆ هــەر دەســتەیەکی پەنجــا کەســیی پێشــمەرگە کادرێکــی سیاســی  پێشــنیار دەکــرێ هــەر نەبــێ ب
دیــاری بکــرێ کــە تــەواوی وەختــی خــۆی لەگــەڵ پێشــمەرگەکان بەســەر بــەرێ و ئــەم ئەرکــە 

گرینگــە وەئەســتۆ بگــرێ.
٥_  بــۆ بەڕێوەبردنــی کاروبــاری کۆمەاڵیەتــی و خزمەتــی باشــتر بــە خەڵکــی کوردســتان پێویســتە 
بەزوویــی شــوڕا گەلییــەکان لــە هەمــوو ناوچــە و دێ شــار و شــارەدێیەکی ڕزگارکــراو دابمەزرێــن و 
کاروبــاری نێوخۆیــی کوردســتانیان بدرێتــە دەســت. بــۆ ئــەوەش کــە شــوڕاکانی هەڵبژێــراوی خەڵــک 
هێزیکــی ئیجرایــی لــە پەشــت خۆیــان هەســت پێ بکــەن، پێوســتە هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان بــە 

جیــددی هاوکارییــان لەگــەڵ بــکا.
٦_  چارەســەرکردنی گیروگرفتەکانــی زەوی وزار بەوجــۆرە کــە لــە پێشــەوە باســمان کــرد و لــە 
بەرنامــەی حیزبــدا داهاتــوە، وەک ئەرکێکــی فــەوری لــە سەرشــانی ڕێکخراوەکانــی حیزبــی ئێمەیــە. 
پێویســتە لــە هەمــوو ئیمکاناتــی حیزبەکەمــان بــۆ یارمەتــی بــە جووتیارانــی زەحمەتکێــش کــە هێــزی 
ئەساســیی بزووتنــەوەی میللــی دێموکراتــی گەلــی کــوردن، کەڵــک وەربگریــن و بەپێــی توانــا ژیانێکــی 

باشــتریان بــۆ دابیــن بکەیــن.
لــە هەمــوو پێویســتییەکانی ژیانــی   ٧_ ئێســتا کــە ڕیژیمــی خومەینــی خەڵکــی کوردســتانی 
ــگ و  ــی فەرهەن ــۆ پەرەپێدان ــە کــە ب ــی ئێمەی ــەش کــردوە، ئەرکــی سەرشــانی حیزب ــی بێب کۆمەاڵیەت
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برەوپێدانــی ڕێوشــوێنی لەشســاغی بەپێــی توانــا هــەوڵ بــدا. ئــەوە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانە 
ــێ ڕێوشــوێنی  ــە کــە دەب ــی ئێمەی ــێ، حیزب ــی کوردســتاندا ب ــە خەمــی دواڕۆژی مندااڵن ــێ ل کــە دەب
ئوســولی و لەشســاغی فێــری خەڵــک بــکا و حیزبــی ئێمەیــە کــە پێویســتە یارمەتیــی هونەرمەندانــی 

ــۆری کــوردی بکــەن. ــەر و مۆســیقا و فوڵکل ــی هون ــن خزمەت ــەوەی بتوان ــۆ ئ ــدا ب کــورد ب
٨_ هــاوکاری و هەنــگاو ڕێکخســتن لەگــەڵ هێــزە دێموکراتــی و شۆڕشــگێرەکانی سەرانســەری 
ئێــران هۆیەکــی کاریگــەری ســەرکەوتنی خەباتــی گەلەکەمانــە. هەربۆیــەش هەوڵــدان بــۆ هــاوکاری 
و هاودەنگــی لەگــەڵ هێــزە شۆڕشــگێرەکانی ئێــران تــا دەگاتــە ڕادەی پێکهێنانــی بــەرەی هاوبــەش، 
ئەرکێکــی گرینگــی سیاســییە کــە دەکەوێتــە ئەســتۆی ڕێبەرەیەتیــی هەڵبژێــراوی کۆنگــرەی پێنجــەم.
9_گەیاندنــی دەنگــی حەقوازانــەی گەلەکەمــان بــە گەالنــی جیهــان و بــە مرۆڤایەتیــی پێشــکەوتوو، 
ناســاندنی خەباتــی قارەمانانــەی پێشــمەرگەکانی کوردســتان بــە بیــروڕای گشــتیی خەڵکــی دنیــا و 
ڕاکێشــانی یارمەتــی و پشــتیوانیی ڕێکخــراوە بەشەردۆســتە نێونەتەوەییــەکان بــۆ الی خەباتــی گەلــی 
ــی  ــران، یەکێک ــی ئێ ــەی خەڵک ــەوەی ڕزگاریخوازان ــوو بزووتن ــران و هەم ــە کوردســتانی ئێ ــورد ل ک
دیکــە لــەوە ئەرکــە پیرۆزانەیــە کــە ڕێبەرایەتیــی هەڵبژێــراوی کۆنگــرەی پێنجــەم پێویســتە بــە هەمــوو 

توانــاوە بــۆ بەجێگەیاندنیــان تێ بکۆشــێ.
 

خۆشک و برایانی خۆشەویست!
 بێگومــان گرینگتریــن و پێوســتترین ئەرکــی گشــت گەالنــی ئێــران و بــە تایبەتــی هێــزە شۆڕشــگێر 
و ئازادیخــوازەکان و یــەک لــەوان حیزبــی ئێمــە کــە لــە ڕیــزی پێشــەوی خەبات دایــە، لەهەلومەرجــی 
ئێســتادا ڕووخاندنــی ڕێژیمــی زۆردار و کۆنەپەرســتی خومەینییــە. ئێســتا لــە شــوڕای نیشــتمانیی 
بەرگریــدا باشــترین و خەباتگێرتریــن ڕێکخــراوە ڕەســەن و شۆڕشــگێڕەکان کۆبوونــەوە. بەرنامــەی 
دەوڵەتــی کاتــی کــە دەبــێ وەک بەدیلێــک جێــگای ڕێژیمــی خومەینــی بگرێتــەوە، لەســەر یــەک 
بەرنامەیەکــی ڕوون و دێموکراتییــە و دێموکراســی بــۆ ئێــران و خودموختــاری بــۆ کوردســتانیش 

دابیــن دەکا.
شــێوەی خەباتــی چەکدارانــە وەک شــێوەی هــەرە ئەساســی خەبــات لەالیــەن بــە نفووزتریــن 
ڕێکخراوەی سیاســییەکانەوە، وەک حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران و ســازمانی موجاهیدینی 
خەڵــق دیــاری کــراوە. بەڕاســتیش ڕێژیمــی دیکتاتــۆری خومەینــی هیــچ ڕێگایەکــی خەباتــی قانوونی و 
ئاشــتیخوازانەی نەهێشــتۆتەوە و خەباتــی چەکدارانــەی بــەزۆر بەســەر شۆڕشــگێڕانی سەرانســەری 

ئێرانــدا ســەپاندوە.
 ئێســتا »دروشــمی بڕووخــێ ڕێژیمــی خومەینــی« نــەک هــەر دروشــمی هێــزە پێشــکەوتنخواز و 
شۆڕشــگێرەکانە، بەڵکــوو زۆربــەی خەڵکــی ئێــران لــەم دروشــمە پشــتیوانی دەکــەن. هێــزی ڕەســەن 
و شۆڕشــگێڕ لەگــەڵ دەســتە و تاقمــی ئاناڕشیســت کــە کاریــان تەنیــا ڕووخاندنــە، جیاوازیــی 
ــن،  ــی بڕووخێن ــەوێ ڕێژیمــی خومەین ــەک هــەر دەیان ــران ن ــزە شۆڕشــگێرەکانی ئێ ــە هێ ــە؛ بۆی هەی
بەڵکــوو دەیانــەوەی ڕێژیمێکــی دێموکراتیــی لەجێــگا دابنیــن. کەوابــوو، ئــەم هێزانــە تەنیــا ناڵێــن 
بڕووخــێ ڕێژیمــی زۆرداری خومەینــی، بەڵکــوو دەشــڵێن بــژی ڕێژیمــی دێموکراتیــی هەڵقــواڵو لەنێــو 
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جەرگــی کۆمەاڵنــی خەڵکــەوە. بەم جــۆرە ئاســۆی خەبــات ڕوونــە. ئەرکــی هــەرە پێوســتیش دیــارە 
کــە ڕووخاندنــی ڕێژیمــی خومەینــی و هێنانەســەرکاری ڕێژیمێکــی دێموکراتییــە لــە ڕێــگای خەباتــی 

ــەوە. چەکداران
بــە بیــروڕای ئێمــە هــەروەک لــەم ڕاپۆرتــەدا هاتــوە، هەمــوو هەلومەرجێــک بــۆ ڕووخاندنــی ڕێژیــم 
ئامــادە بــووە. ئێمــە دڵنیــان کــە یەکیەتیــی کــردەوە  و هاودەنگیــی نێوان هێــزە ئازادیخوازەکانی ئێران 
دەتوانــێ و دەبــێ ڕێژیمــی خوێنڕێــژی خومەینــی بڕووخێنــێ. حیزبــی ئێمــە لــەو ڕێگایــەدا و هەروەهــا 
لــە ڕێــگای دامەزراندنــی ڕێژیــم دێموکراتــی دواڕۆژدا ئامادەیــە لەگــەڵ تــەوای هێزەکانــی بەڕاســتی 
شۆڕشــگێر و مەســئوول هــاوکاری بــکا و ئەرکــی خــۆی بــە لێوەشــاوەیی بەجــێ بگەیەنــێ. بــەاڵم 
ڕێــگا بــدەن جارێکــی دیکــە ئــەو ڕاســتییە  دوپــات بکەینــەوە کــە حیزبــی ئێمــە لــە هیــچ  هەلومەرجێکــدا 
ئامــادە نییــە لەگــەڵ دەســتەوتاقمە ســەڵتەنەت خوازەکان و لەگــەڵ ئەوانــەی لــە ڕابــردوودا هاوکاریــی 

ڕێژیمــی پاشــایەتییان کــردوە، هاوکاریــی بــکا.
لــە کۆتاییــدا جارێکــی دیکــە بەخێرهاتنتــان دەکــەن و ســەرکەوتنیان بەئاوات دەخوازیــن. هیوادارین 
چاالکانــە لــە بــاس و لێکۆڵینەوەکانــی کۆنگــرەدا بەشــدار بــن و ئــەم کۆنگرەیــە بتوانــێ بریــاری زۆر 
بەکەلــک بەقازانجــی گەلــی کــورد و بزووتنــەوەی دێموکراتــی و دژی ئیمپریالیســتی گەالنــی ئێــران 

دەربکا.
* سەرکەوێ کۆنگرەی پێنجەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، کۆنگرەی شەهیدان.

* ساڵو لە حیزبی دێموکراتی کوردستان، ڕێنوێنی خەباتی
هەحقوازانەی خەڵکی کوردستان.

* ساڵو لە شەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی کوردستان و سەرانسەری 
ئێران، بە تایبەتی شەهیدانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران.

* ساڵو لە گەلی قارەمان کورد و هەموو گەالنی خەباتگێڕی ئێران.
* ساڵو لە پێشمەرگەی کوردستان، خۆبەخت کەری ڕێگای

ئازادیی کوردستان و سەرانسەری ئێران.
* ساڵو لە هێزە دێموکراتی و دژی ئیمپریالیستییەکانی سەرانسەری ئێران.

* سەرکەوێ دێموکراسی بۆ ئێران و خودموختاری بۆ کوردستان.
* بڕووخێ ڕێژیمی دژی گەلی و کۆنەپەرستی خومەینی.

* سەرکەوێ خەباتی هێزە شۆڕشگێرەکانی ئێران بۆ هێنانەسەرکاری ڕێژیمێکی دێموکراتی.
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بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

بەرنامه  و پێڕه وی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
په سندکراوی کۆنگره ی پێنجه م

سه رماوه زی 1360 )دیسامبری 1981(

به شی یه که م: به رنامه ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

سه ره تا:
1_ له مێــژه  گه لــی کــورد له پێنــاوی ئــازادی و وه ده ســتهێنانی مافــی دیاریکردنــی چاره نووســی 
خوێناویــی  ڕابــردووی  شــاهیدی  نۆزده هــه م  چه رخــی  سه رانســه ری  ده کا.  خه بــات  خۆیــدا 
نه ته وه که مانــه . لــه  ســه ره تای چه رخــی بیســته مه وه  تــا شــه ڕی دووهه مــی جیهانــی ئــه و خه باتــه  
هــه روا درێــژه ی هه بــووه . لــه  ســه رده می خه باتــی گه النــی ئازادیخــوازی جیهــان دژی کۆنه په ره ســتی 
ــی  ــێ خه بات ــه  بتوان ــی سیاســی ک ــی ڕێکخراوێک ــۆ دامه زران ــی ب و فاشــیزمدا پێویســتییه کی مێژووی
ــی کــورد  ــه وه  گه ل ــه ر ئ ــرا. هــه ر له ب ــه رێ، هه ســت پێ ده ک ــوه  ب ــی کــورد به ڕێ ــه ی گه ل ڕزگاریخوازان
لــه  کوردســتانی ئێــران لــه و وه زعــه  له بــاره  کــه  پــاش بیســت ســاڵ دیکتاتۆریــی ڕه زاخــان پێــک 

هاتبــوو، که ڵکــی وه رگــرت و حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی دامه زرانــد.
بــه و جــۆره  دامه زرانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ئه نجامــی پێویســتییه کی مێژوویــی و 
نیشــانه ی وریایــی و ژیــری ڕۆلــه  پێشــڕه وه کانی گه لــی کــورد بــوو. لــه و ده مــه وه  حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتان کــه  ڕۆڵــه  شۆڕشــگێڕه کانی گه لــی کــوردی لــه  ڕیزه کانــی خۆیــدا کــۆ کــرده وه ، ڕێنوێــن 
ــه . ــی خه ڵکــی کوردســتانی ئێران و ڕێکخــه ری خه باتــی دێموکراتــی و دژی ئیمپریالیســتیی کۆمه اڵن

دامه زرانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــه  مێــژووی گه لــی کــورددا به  نوختــه  گۆڕانێکی گرینگ 
ــه . بــه  ڕابه رایه تیــی حیزبــی ئێمــه   ده ژمێــردرێ و ســه ره تای قۆناخێکــی نوێــی خه باتــی نه ته وه که مان
بووکــه  نه تــه وه ی کــورد بــۆ یه که م جــار لــه  مێــژووی تــازه ی خۆیــدا توانــی حکوومه تێکــی نیشــتمانی 

لــه  به شــێکی کوردســتاندا بهێنێتــه  ســه ر کار.
ئــه م حکوومه تــه  ته نیــا یــازده  مانــگ خــۆی ڕاگــرت و لــە دوای پاشه کشــه ی بزووتنــه وه ی گه النــی 
ــدا کێشــایه وه .  ــی به ســه ر هه مــوو کوردســتانی ئێران ــی نیزامــی باڵ ــه  دیکتاتۆری ــران جارێکــی دیک ئێ
ــه روا  ــی ه ــی  ئامانجــه  له مێژینه کان ــۆ وه دیهێنان ــۆوه  و ب ــات ســارد نه ب ــه  خه ب ــورد ل ــی ک ــه اڵم گه ل ب

درێــژه ی بــه  تێکۆشــانی خــۆی دا. 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران خاوه نــی ٣٧ ســاڵ خه باتــی پــڕ هــه وراز و نشــێو و پــڕ لــه  
فێــداکاری و گیانبازییــه . ئاشــکرایه  کــه  حیزبــی ئێمــه  لــه و ماوه یــه دا کارامه تــر بــووه  و لــه  خه باتــی 

گه لــی کــورد و گه النــی دیکــه  ده رســی وه رگرتــوه .
ئــه م به رنامه یــه  لــه  هه لومه رجــی ئێســتای جیهــان و ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســت و ئێرانــدا بــه  لــه  
به رچــاو گرتنــی ئاڵوگــۆڕی قووڵــی سیاســی و پێشــکه وتنی کۆمه اڵیه تــی و زانســتی فه رهه نگــی لــه  
جیهانــدا بــه  و ردبوونــه وه  لــه  قۆناغــی ئێســتای خه باتــی گه النــی ئێــران و هه لومه رجــی تایبه تیــی 

کوردســتانی ئێــران دانــراوه .
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ده ســه اڵتی  له ژێــر  زۆرلێکــراو  گه النــی  ڕزگاربوونــی  ســه رده می  ئێمــه   ســه رده می   _2
ــان،  ــه  سه رانســه ری جیه ــی ئیمپریالیســتی ل ــه ره ی ده وڵه تان ــی ب ــزم، ســه رده می الوازبوون ئیمپریالی
ســه رده می په یدابــوون و په ره گرتنــی سۆســیالیزم و ســه رده می پێشــکه وتنی هێــزه  دێموکــرات 
ــدا  ــه  مــاوه ی ٣٧ ســاڵی پــاش شــه ڕی دووهه مــی جیهانی ــه. ل ــه  هه مــوو واڵتان و ڕزگاریخــوازه کان ل
ئاڵوگۆڕێکــی سیاســیی ئه وتــۆ لــه  جیهانــدا ڕووی داوه  کــه  ســیمای سیاســیی جیهانــی گۆڕیــوه . 
مافــی  بچــووک  گــه وره  و  نه تــه وه ی  ده یــان  له به ریــه ک هه ڵوه شــاوه  و  ئیســتیعماری  سیســتمی 

دامه زرانــدوه .  ســه ربه خۆیان  ده وڵه تــی  و  هێنــاوه   وه ده ســت  چاره نووســیان  دانانــی 
ــه م  ــووه . ل ــی کۆمه اڵیه تیشــی لە گــه ڵ ب ــه  سیاســییه  ئاڵوگۆڕێکــی قووڵ ــه م ڕه وت ــدا ئ ــه  زۆر واڵتان ل
ــگای  ــوێ و پێشــکه وتوو جێ ــو چــووه  و کۆمه ڵێکــی ن ــووی پێشــوو له نێ ــێ دواکه وت ــه دا کۆمه ڵ واڵتان
ــه   ــزم ده ســه اڵتی سیاســییان ل ــه  ئیمپریالی ــه  زۆردار و کۆنه په رســته کانی ســه ر ب ــه وه . چین گرتووه ت
ده ســت ده رهاتــوه  و هێــزه  نیشــتمانپه روه ره کان و نوێنه رانــی چیــن و توێــژه  پێشــکه وتووه کانی 

کۆمــه ڵ ده ســه اڵتیان به ده ســته وه  گرتــوه .
ــه ک هه ڵوه شــاوه   ــی له به ری ــی ده ره به گایه ت ــه گ و پێوه ندییه کان ــی ده ره ب ــدا چین ــه ی واڵتان ــه  زۆرب ل
و ڕێــگا بــۆ پێشــکه وتنی کۆمــه ڵ خــۆش بــووه . بــه  چه شــنێکی گشــتی ئــه و هێــزه  کۆمه اڵیه تییانه کــه  
ده توانــن کۆمه ڵــی مرۆڤایه تــی به ره وپێــش  بــه رن، ئازادیــی کرده وه یــان پتــر بــووه  و ده ره تانیــان بــۆ 

پێــک هاتــووه  بــۆ ئــه وه ی کۆمه ڵێکــی باشــتر، پێشــکه وتووتر و ئینســانیتر دروســت بکــه ن.
واڵتانــی پێشــکه وتووی ســه رمایه داری لــه  ســایه ی ده ســکه وته کانی زانســت و تێکنیکــه وه  کــه  
ئیمکانێکــی بێ وێنه یــان بــۆ پێشــکه وتنی ئابــووری پێــک هێنــاوه،  توانیویانــه  هه ڵدانــی ئابووریــی 
خۆیــان خێراتــر بکــه ن. بــه اڵم له کاتێکــدا ئــه و واڵتانــه  توانیویانه  پایــه ی ژیانی زۆربه ی دانیشــتووانیان 
به رنــه   ســه ر، بــه  ســه دان میلیــون کــه س لــه  ئاســیا و ئه فریقــا و ئه مریــکای التیــن ناتوانــن پێداویســتییه  
ســه ره تایییه کانی ژیــان دابیــن بکــه ن و ته نانــه ت لــه  هێنــدێ واڵتــدا زۆر کــه س لــه  برســان ده مــرێ. 

ئه مــه  یه کێــک لــه  گه وره تریــن ناته باییه کانــی کۆمه ڵــی ئێســتای مرۆڤایه تییــه .
ــۆ پاراســتنی  ــان ب ــووری و سیاســیی خۆی ــه  ده ســه اڵتی ئاب ــه  ئیمپریالیســتییه کان ئێســتاش ل واڵت
زۆرلێکراوه کانــی  نه تــه وه   ئێســتاش  وه رده گــرن.  که لــک  نێونه ته وه یــی  نابه رابــه ری  پێوه ندیــی 
پێشــوو به تایبــه ت نه تــه وه  بچووکــه کان ته ئســیرێکی که میــان لــه  دانانــی سیاســه تی نه ته وه ییــدا 
ــه ن ئیمپریالیســته کانه وه  پێشــێل  ــه  الی ــان ل ــه  ڕه واکانی ــه  ما ف ــرێ ک ــه ت زۆرجــار ده بین ــه  و ته نان هه ی
ــه دا هه ڵوه شــاوه  و  ــه  بناغ ــی ئیســتیعماریی پێشــوو ل ــه ش، پێوه ندی ــووی ئه وان ــه ڵ هه م ــرێ، له گ ده ک
به ره یه کــی به رینــی دژی ئیمپریالیســتی لــه  واڵتانــی سۆسیالیســتی و دێموکــرات، لــه و واڵتانــه ی 
تــازه  ڕزگار بــوون و لــە گه النــی ئــه و واڵتانــه  کــه  بــۆ ڕزگاریــی خۆیــان خه بــات ده کــه ن، پێــک هاتــووه  
ــی سیاســه تی  ــه  دانان ــه ر ل ــی کاریگ ــه  عامیلێک ــی بووه ت ــروڕای گشــتیی جیهان ــه  پشــتیوانیی بی ــه  ب ک
بــه  هێــزی  نه تــه وه  بچووکه کانیــش پشت ئه ســتوور  کــه   پێــک هاتــووه   نێونه ته وه ییــدا. وه زعێــک 
خۆیــان و بــه  که لک وه رگرتــن لــه  هاوده ردیــی مرۆڤایه تیــی پێشــکه وتوو بتوانــن مافــه  ڕه واکانــی 

ــان وه ده ســت بێنــن و بیانپارێــزن. خۆی

ســتراتیژیی  لــه   به تایبه تــی  و  نێونه ته وه یــی  لێکدانه وه کانــی  لــه   نێوه ڕاســت  ڕۆژهه اڵتــی   _٣
هه یــه . تایبه تــی  گرینگییه کــی  ئیمپریالیســتییه کاندا  ده وڵه تــه  
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ــا  ــە  که وتووه تــه  ســێ ڕێیانی ســێ قــاڕه ی ئاســیا و ئه فریق ــه م ناوچەی ــه  بــاری جوغرافیایییــه وه  ئ ل
تــه واوی  ئابــووری و ســه رچاوه کانی ژێرزه مینییــه وه  ســه دی شه ســتی  بــاری  لــه   و ئورووپــا. 

ناوچه یــه دا هه ڵکه وتــوه . لــه و  نه وتــی واڵتانــی غه یــره  سۆسیالیســتی  پاشــه که وتی 
ــی نێوه ڕاســت له گــه ڵ یه کیه تیــی ســۆڤییه تی،  ــه ش هاوســنووریی ناوچــه ی ڕۆژهه الت بێجگــه  له وان
یه که میــن و گه وره تریــن واڵتــی سۆسیالیســتی، هه روه هــا دروســتبوونی هێنــدێ ده وڵه تــی دژی 
ئیمپریالیســتی و بوونــی چه نــد بزوونتــه وه ی ڕزگاریخــوازی نیشــتمانی وه ک بزووتنه وه ی فه له ســتین 
ــه   ــی نێوه ڕاســتی ل ــی ڕۆژهه اڵت ــه خ و گرینگی ــده دا بای ــه و مه ڵبه ن ــی کــورد و ... ل ــه وه ی گه ل و بزووتن

حیســاب و لێکدانــه وه ی هێزه کانــی نێونه ته وه ییــدا زیاتــر کــردوه .
ــه وه ی کــه  واڵتانــی ئیمپریالیســتی هه مــوو ئاڵوگۆڕێکــی  ــه  هــۆی ئ ــه م ڕاســتییانه  بووه ت ــه واوی ئ ت
ئــه م ناوچه یــه  بــه وردی بخه نــه  ژێــر چاوه دێــری و به رانبــه ر بــه  هــه ر چه شــنه  ڕووداوێکــی ئــه م 

ناوچه یــه  له ســه ر هه ســت بــن و »عکس العمــل« نیشــان بــده ن. 

4_ ئێــران له مــاوه ی پــاش شــه ڕی دووهه مــی جیهانیــدا له بــاری ئابــووری و کۆمه اڵیه تــی و 
سیاســییه وه  گۆڕانێکــی زۆری به ســه ردا هاتــووه . له ڕاســتیدا ئێــران نه یده توانــی خــۆی لــه و ئالوگــۆڕه  
ــدا ڕووی داوه   ــه  ئێران ــدا هاتــوه . بــه اڵم ئــه و ئاڵوگــۆڕه ی ل ــه  دوور ڕابگــرێ کــه  به ســه ر جیهان قووڵ
بــه  هیچ جــۆر واڵمــده ری ئیمکاناتــی ئابــووری و سروشــتی واڵتــی ئێمــه  نییــه . ئێــران ئێســتاش هــه ر 
بــه  واڵتێکــی دواکه وتــوو ده ژمێــردرێ. ئێســتاش زۆربــه ی  زۆری کۆمه اڵنــی خه ڵــک لــه  هــه ژاری 
و ڕۆژڕه شــیدا ده ژیــن. زۆربــه ی خه ڵکــی ئێــران به تایبــه ت لــه  الدێ هێشــتا نه خوێنــده وارن و لــه 

 یارمه تیــی پزیشــکی و ده رمانــی بێبه شــن.
ــه وره کان وه ک  ــه  گ ــه گ و خــاوه ن مڵک ــۆڕاوه . ده ره ب ــی زۆر گ ــا ڕاده یه ک ــی ت ــی کۆمه اڵیه ت ته رکیب
چینێــک له نێــو چــوون و جێــگای خۆیــان داوه  بــه  بورژوازیــی الدێ کــه  لــه  ورده  مالیکــه کان و 
جووتیــاره  ده وڵه مه نــده کان پێــک هاتــوه . مه به ســتی ڕێژیمــی شــا و ئیمپریالیــزم لــه  پێکهێنانــی ئــه و 
ــه  سه رانســه ریی واڵت و پێکهێنانــی بــورژوازی  ئاڵوگــۆڕه  به رینترکردنــی بــازاڕی ســه رمایه داری ل
ــگای  ــه  الیه کــی دیکــه ش ڕێ ــم و ل ــۆ ڕێژی ــی ب ــه  پێگه یه کــی کۆمه اڵیه ت ــه ک ببێت ــوو کــه  له الی ــه  دێ ب ل
ــی  ــه  زیان ــی ب ــه  سه نعه تیشــدا ڕێژیمــی شــا به شــی تایبه ت ــکا. ل ــی ســه رمایه داری خــۆش ب په ره پێدان
بێگانــه  ده ره تانــی  بــۆ هێنــان و وه کارخســتنی ســه رمایه کانی  به  هێــز ده کــرد و  به شــی گشــتی 
له بــاری پێــک دێنــا، کــه  دیــاره  لێره شــدا مه به ســت هــه ر په ره پێدانــی ســه رمایه داری بــوو. به مجــۆره  
پێــش،  ڕێــگای هه ڵدانــی ســه رمایه داریی گرتبــووه   به گشــتی  ئێــران وه ک واڵتێکــی دواکه وتــوو، 
ڕێگایــه ک کــه  تاقیکردنــه وه ی زۆر واڵتــی دواکه وتــوو چه وت بوونه کــه ی ده رخســتوه  و به ئاشــکرا 

نیشــانی داوه  کــه  به زیانــی کۆمه اڵنــی خه ڵکــه .
ڕێژیمــی حه مه ڕه زاشــا لــه  سیاســه تی ده ره وه دا بــه  چه شــنێکی گشــتی په یــڕه وی لــه  واڵتانــی 
ئیمپریالیســتی به تایبــه ت ئیمپریالیزمــی ئه مریــکا ده کــرد. بێجگــه  لــه  ئه ندامه تیــی په یمانــی ســه نتۆ کــه  
ده ســته به ندییه کی نیزامیــی ئیمپریالیــزم و کۆنه په ره ســتیی دژی گه النــی ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســت 
بــوو، ئێــران په یمانێکــی دووقۆڵیــی نیزامــی و زۆر په یمانــی دیکــه ی له گــه ڵ واڵتــه  یه کگرتووه کانــی 
ئه مریــکا به ســتبوو و لــه و ڕیگایــه وه  هــه زاران ڕاوێژکــە ری ئه مریکایــی به ســه ر ئه رتــه ش و پۆلیــس 

و ژاندارمریــدا زاڵ کردبــوو.



کۆنگرەی پێنج

212

ــه  ئــازادی و دێموکراســی  ــه  ڕێژیمــی شــادا دیکتاتۆریــی گه یشــتبووه  ئه وپــه ڕی، شــوێنه وارێک ل ل
نه مابــوو، حیزبــه  نیشــتمانی و پێشــکه وتووه کان و ســه ندیکا و ڕێکخــراوه  دێموکراتییــه  ســینفییه کان 
هه مــوو قه ده غــه  کرابــوون، ئازادیــی به یــان و باڵوکردنــه وه  خرابــووه  ژێرپــێ، نوێنه رانــی مه جلیســی 
شــوڕا و ســه نا له الیــه ن شــاوه  دیــاری ده کــران، ده ســه اڵتی قانووندانــان و دادخــوازی و ئیجرایــی 
هه مــوو به ده ســت شــا بــوون، ئه رتــه ش و پۆلیــس به ســه ر گیــان و ماڵــی خه ڵکــدا زاڵ کرابــوون و 
ئێــران کرابــوو بــه  زیندانێکــی گــه وره  بــۆ هه مــوو ئینســانێکی به شــه ڕه ف و ئازادیخــواز. بــه م جــۆره  
ــی،  ــووری و کۆمه اڵیه ت ــران و ئاڵوگــۆڕی ئاب ــوان ده ســه اڵتی سیاســیی ئێ ــه  نێ ــی ل ناته باییه کــی گرێ
ــران  ــی ئێ ــه ک و گه الن ــزم له الی ــار و به کرێگیراوانــی ڕێژیمــی شــا و ئیمپریالی ــوان شــا و ده رب ــه  نێ ل
له الیه کــی دیکــه وه  پێکهاتبووکــه  ته نیــا ڕێــگا چاره ســه رکردنی، شۆڕشــێکی قووڵــی کۆمه اڵیه تــی 

بــوو.

٥_ کوردســتانی ئێــران لــه  بــاری ئابــووری و کۆمه اڵیه تییــه وه  ناوچه یه کــی دواکه وتوویــه  لــه  
ــه وه   ــاری سروشــتی و ســامانی ژێرزه مینی ــوودا، ئه گه رچــی کوردســتان له ب ــو واڵتێکــی دواکه وت نێ
ده وڵه مه نــده ، بــه اڵم به وحاڵــه ش یه کێــک لــه  دواکه وتووتریــن ناوچه کانــی ئێرانــه . ئاڵوگــۆڕی ئابــووری 
و کۆمه اڵیه تــی لــه  کوردســتان ناگاتــه  پلــه ی ناوچه کانــی دیکــه ی ئێرانیــش. وه زعــی ئابــووری و 
له شســاغی و فه رهه نگیــی دانیشــتوانی کوردســتانی ئێــران زۆر کــه م گــۆڕاوه ، پایــه ی ژیــان زۆر 
ــی کوردســتان لــه   نزمــه  و زه حمه تکێشــانی کوردســتان لــه  هــه ژاری و بێبه شــیدا ده ژیــن، دێیه کان

یارمه تیــی پزیشــکی و ده رمانــی به تــەواوی بێبه شــن.
لــه  زه مانــی شــادا کوردســتان ناوچــه ی هــەرە میلیتاریزه کــراوی ئێــران بــوو. قانوون له  کوردســتا دا 
ــه ش و ژاندارمــری و ســاواک هه مــوو ده ســه اڵتێکیان  ــی ئه رت ــوو. مووچه خۆران ــچ مانایه کــی نه ب هی

به ده ســته وه  بــوو.
و  کۆمه اڵیه تــی  و  ئابــووری  و  سیاســی  ژیانــی  باره کانــی  هه مــوو  لــه   نه ته وایه تــی  ســته می 
کوردســتان  لــه   ده وڵه تــی  مووچه خۆرانــی  به رچــاو.  ده هاتــه   ئێرانــدا  له کوردســتانی  فه رهه نگــی 
هه موویــان لــه  مه رکــه زه وه  دیــاری ده کــران و گه لــی کــورد هیــچ ته ئســیرێکی لــه  به ڕێوه بردنــی 
کاروبــاری واڵته که یــدا نه بــوو. له گــه ڵ بوونــی ئیمکاناتــی سروشــتی، هیــچ پڕۆژه یه کــی گرینگــی 
ئابــووری و  ســه نعه تی لــه  کوردســتاندا جێبه جــێ نه ده کــرا. هیــچ حیــزب و ڕێکخــراو و ســه ندیکایه کی 
نه ته وایه تیــی  فه رهه نگــی  نه بــوو،  ئــازادی  تێکۆشــانی  ئیمکانــی  ســه ربه خۆ  ســینفیی  و  سیاســی 
کــورد ده ره تانــی پێشــکه وتنی پــێ نــه ده درا، باڵوبوونــه وه ی چاپه مه نــی بــه  زمانــی کــوردی قه ده غــه  
بــوو، مندااڵنــی کــورد لــه  یه کــه م ڕۆژی چــوون بــۆ قوتابخانــه وه  ده بــوو بــه  زمانــی فارســی بخوێنــن 
و ناچــار بــوون لــه  قوتابخانــه دا بــه  فارســی پێکــه وه  بدوێــن. بــه م  جــۆره  کوردســتانی ئێــران کرابــوو 

ــورد. ــی ک ــه ی گه ل ــه  به ندیخان ب

ناله بــاره  و  وه زعــه   ئــه و  سروشــتیی  ئه نجامــی  ئێــران  گه النــی  پڕشــکۆی  ٦_شۆڕشــی 
»عکس العمــل«ی بێ ئه مــال و ئــه والی دیکتاتۆریــی پاشــایه تی و به ســتراوه یی ئــه و ڕێژیمــه  بــه  
بــه   دوایی  هێنــان  بــۆ  ئێــران  گه النــی  بــوو.  ئه مریــکاوه   ئیمپریالیزمــی  به تایبــه ت  و  ئیمپریالیــزم 
ده ســه اڵتی دیکتاتۆریــی پاشــایه تی و بــۆ خاشــه بڕکردنی نفــووزی سیاســی و ئابــووری و نیزامــی 
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و فه رهه نگیــی ئیمپریالیــزم ڕاپه ڕینێکــی به ردرێــژ و خوێناوییــان به رپــا کــرد و ســه ره  نجام پــاش 
ســاڵێک خه بــات و قوربانیــدان بــه  به خت کردنــی گیــان و مــاڵ و به دانــی ده یــان هــه زار شــه هید، 
ــه  22ی ڕێبه ندانــی ســاڵی 1٣٥٧دا تۆمــاری ته مه نــی 2٥00 ســاڵه ی ڕێژیمــی پاشــایه تییان تێکــه وه   ل

پێچــا.
بێگومــان شۆڕشــی خه ڵکــی ئێــران کــه  گه وره تریــن هێــزی ســه ربازیی ئیمپریالیســتی لــه  ناوچــه ی 
ــه  گرنگتریــن ڕووداوه کانــی مێــژووی واڵتــی ئێمه یــه   ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســتدا له نێــو بــرد، یه کێــک ل
و هــه ر له وکاته شــدا ده رســی زۆر به نرخــی بــۆ خه باتکه رانــی ڕێــگای ڕزگاری و ســه ربه خۆیی 
تێــدا بــووه . شۆڕشــی ئێــران نیشــانی دا کــه  هــه رکات میلله تێــک بــه  له خۆبوردوویــی و یه کگرتوویــی 
ــرێ و  ــێ پێشــی پێ بگ ــادا ناتوان ــه  دنی ــک ل ــچ هێزێ ــری ژێرده ســتی بپســێنێ، هی ــه وێ دا و زنجی بیه

ســه ره نجام هه مــوو که ندوکۆســپه کانی ڕێــگای ســه رکه وتن ته خــت ده کا.
ــه وی هه مــوو  ــه ی په هل ئه گه رچــی په نجــا ســاڵ ده ورانــی پــڕ نه گبه تیــی دیکتاتــۆری ڕه شــی بنه ماڵ
ــه ک  ــی حه مه ڕه زاشــا ی ــه  ئیمپریالیزم ــی ســه ر ب ــه  دژی ڕێژیم ــران ل ــی ئێ ــی خه ڵک ــن و توێژه کان چی
خســتبوو، بــه اڵم زۆر به داخــه وه  مــاوه ی کورتــی ڕاپه ڕینــی پڕشــکۆی خه ڵکــی ئێــران ده ره تانــی 
ئــه وه ی بــه  هێــزه  دێموکراتــی و شۆڕشــگێڕه کانی ئێــران نــه دا کــه  به رنامه یه کــی هاوبــه ش بــۆ 
لــه   هیچــکام  کــه   ئــه وه ش  له بــه ر  و  دابڕێــژن  پاشــایه تی  ڕێژیمــی  سیســتمی حکوومه تــی دوای 
ــک لــه  ده وری  هێــزه  نیشــتمانییه کانی ئێــران بــه  ته نیــا لــه  توانایــدا نه بــوو کۆمه اڵنــی به رینــی خه ڵ
ئاخونــدی  کۆمه ڵێــک  بگــرێ،  به ده ســته وه   واڵتــدا  لــه   ده ســه اڵتی سیاســی  و  کۆبکاتــه وه   خــۆی 
ــک ده ســتیان به ســه ر  ــی خه ڵ ــه  هه ســتی مه زهه بی ــن ل ــه  که لک وه رگرت بیرته ســک و کۆنه په ره ســت ب
ده ســکه وته کانی شــۆڕش و به رهه مــی خوێــن و فرمێســکی ڕۆڵه کانــی گه النــی ئێرانــدا داگــرت و 

به ســه ر واڵته که مانــدا ســه پاند. پاوانخوازانــه ی خۆیــان  ده ســه اڵتی 
لــه  ئه نجامــی ئــه م وه زعــه دا شۆڕشــی ئێــران نــاکام مایــه وه و نه یتوانــی هیچــکام لــه  ئــاوات و 
ــه  ئێرانــدا بــه و  چاوه ڕوانییه کانــی کۆمه اڵنــی خه ڵکــی ئێــران وه دی بێنــێ. گه النــی تینــووی ئــازادی ل
ــاڵ به گــژ ئه رته شــی پۆشــته  و په رداخــی ڕێژیمــی ســه ربه  ئیمپریالیزمــی  ــه  ده ســتی به ت مه به ســته  ب
ــۆ هه میشــه   ــک ب ــی، کــه  جارێ ــان کــرده  قوربان ــه  ڕۆڵه کانی ــه  هــه زاران کــه س ل ــه وه  و ب شــادا چوون
نفــووزی سیاســی و ئابــووری و نیزامــی و فه رهه نگیــی ئیمپریالیــزم لــه  ئێرانــدا کۆتایــی پــێ  بهێنــرێ، 
ئازادییــه  دێموکراتییــه کان لــه  سه رانســه ری ئێرانــدا دابیــن بکــرێ، زه حمه تکێشــانی ئێــران کــه  به شــی 
ــووه ،  ــه  ســه رکه وتنی شۆڕشــدا هه ب ــن ته ئســیریان ل ــن و گه وره تری ــه ره زۆری دانیشــتووانی واڵت ه
ــه  ســێبه ری ڕێژیمێکــی  ــران ل ــی زۆرلێکــراوی ئێ ــێ و گه الن ــان ب ــه  هــه ژاری و ڕۆژڕه شــی ڕزگاری ل

ــه ن. ــان بگ ــی خۆی ــی ڕه وای نه ته وایه تی ــه  ماف ــدا ب دێموکراتی
فیداکاریــی  و  خه بــات  به رهه مــی  به ســه ر  ده ســتیان  کــه   پاوانخــواز  کۆنه په ره ســتانی  بــه اڵم 
هیــچ   نــه دا  ڕێگایــان  خه ڵــک  کۆمه اڵنــی  چاوه ڕوانیــی  به پێچه وانــه ی  گرتــوه ،  ئێرانــدا  خه ڵکــی 
یــه ک لــه و ئاواتــه  پیرۆزانــه  وه دی بێــن. خه باتــی دژی ئیمپریالیســتیی ده ســه اڵتی فه رمانــڕه وا لــه  
چوارچێــوه ی هێنــدێ دروشــمی بێ نێــوه ڕۆک ده رنه چــوو. ڕێژیمــی خومه ینــی لــه  کاتێکــدا خــۆی بــه  
دژی ئیمپریالیســت ده زانــێ، ڕه ســه نترین هێزه کانــی دژی ئیمپریالیســتیی واڵت ســه رکوت ده کا. 
له گــه ڵ  پێوه ندیــی  به دزییــه وه   ته بلیغاتییــه کان  ده زگا  پڕوپاگانــدەی  به پێچه وانــه ی  ڕێژیمــه   ئــه و 
ــه ڵ ســه قامگیربوونی ده ســه اڵتی  ــڕێ، له گ ــێ  ده ک ــی ل ــی یه ده ک ــه  و چــه ک و که لوپه ل ئیســرائیل هه ی
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ــه  ســه رده می پاشــایه تی خرانــه  ژێــر پــێ،  کۆنه په ره ســتان ئازادییــه  دێموکراتییــه کان زۆر خراپتــر ل
ــه ژاری و  ــه ڵ ه ــک له گ ــوو کاتێ ــه  هه م ــر ل ــه  زیات ــی ئێم ــی ده ســته نگ و زه حمه تکێشــی واڵت کۆمه اڵن
نــه داری و گرانــی و بێــکاری بــه ره وڕوو بــوون و حکوومه تــی تــازه  هیــچ چه شــنه  هه نگاوێکــی بــۆ 
چاره ســه ری هــه زاران گیروگرفتــی ژیانــی ئــه وان هه ڵنه هێنــاوه ، گه النــی زۆرلێکــراوی ئێرانیــش 
نــه ک هــه ر بــه  مافــی ڕه وای خۆیــان نه گه یشــتن، به ڵکــوو واڵمــی هه مــوو داخوازییه کانیــان بــه  ئاگــر 

ــه وه .  و ئاســن درای
به کورتــی ڕێژیمــی ئێــران بــه  پێچه وانــه ی ئیدیعاکانــی تــه واوی کاروکرده وه کانــی له گــه ڵ قازانــج و 
سیاســه تی واڵتانــی ئیمپریالیســتی یــه ک ده گرێتــه وه  و ڕاســته وخۆ یــان ناڕاســته وخۆ لــه  خزمه تــی 
ئه وان دایــه . ڕێژیمــی خۆمه ینــی وه ک میراتگرێکــی به ئه مــه گ بــۆ ڕێژیمــی حه مه ڕه زاشــا لــه  هه مــوو 

ــد. ــه  ڕێژیمــی پێشــوو تێ په ڕان ــگاوی ل ــن هه ن ــدا چه ندی سیاســه تێکی دژی گه لی
ســه رمایه دارانی  لــه   دیفاعــی  و  ده بــرد  ســه رمایه داری  بــه ره و  ئێرانــی  شــا  ڕێژیمــی  ئه گــه ر 
ــه   ــه  ده کــرد، ده ســه اڵتی دژی گه لیــی خومه ینــی بــه  نــاوی دیــن  و مه زهــه ب دیفــاع ل نێوخــۆ و بێگان
ــێ  ــی ده زان ــه  به شــێکی خودای ــی ســه رمایه داری ب ــی تایبه تی ســه رمایه داری ده کا و خــاوه ن مڵکییه ت
مه جلیــس  و  قانــوون  دیکتاتۆرێــک  ئه گــه ر حه مه ڕه زاشــا وه ک  تــێ وه ردرێ،  ده ســتی  نابــێ  کــه  
و دامــوده زگا ده وڵه تییه کانــی بــه  شــێوه ییه کی غه یره  قانوونــی خســتبووه   ژێــر چه پۆکــی خــۆی، 
خومه ینــی بــاری شــه رعی و قانوونیــی بــه و شــێوه  دیکتاتۆرییــه  داوه  و ملکه چــی بــۆ زه بروزه نگــی 
ــه  ڕێژیمــی پاشــایه تیدا  ــاوه . ئه گــه ر ل ــی دان ــه  ئه رکێکــی ئایین ــی ب کۆنه په ره ســتانه ی دیکتاتۆریــی نوێ
داوای مافــی نه ته وایه تــی بــۆ گه النــی زۆرلێکــراوی وه ک کــورد و ئازه ربایجانــی و عــه ره ب و 
به لــووچ و تورکمــه ن بــه  تــاوان ده زانــرا، لــه  ڕێژیمــی خومه ینیــدا ئێرانیبــوون و دیفــاع لــه  شــانازییه 
مێژووییه کانــی ئێرانیــش بــه  گوناهێکــی گــه وره  و بــه  پێچه وانــه ی فه رمانــی خــودا له قه ڵــه م ده درێ. 
دیکتاتۆریــی نــوێ نــه ک هــه ر هیــچ بیروباوه ڕێکــی موخالیفــی خــۆی ناتوانــێ ته حه مــول بــکا، به ڵکوو 
له گــه ڵ هــه ر بیرێکــی جیــا لــه  بیــری کۆنه په رســتانه ی خــۆی _ باموخالیفیــش نه بــێ_ به تونــدی 
دوژمنایه تــی ده کا. لــه  مــاوه ی که متــر لــه  ســێ  ســاڵ فه رمانڕه وایــی ڕێژیمــی به نــاو ئیســالمیدا، 
لــه  ئازادیخوازانــی  لــه  په نجاوچوارســاڵ ده ورانــی پاشــایه تیی په هلــه وی  خومه ینــی زۆر زیاتــر 

ــدام کــردوه . ــی ئێع ــی هێــزه  دێموکراتییه کان ــران و ئه ندامان ئێ
 خــۆ ئه گــه ر بمانــه وێ باســی کوردســتان بکه یــن دیمه نــی دزێــوی دیکتاتۆریــی نــوێ زۆر باشــتر 
و بێ په رده تریــش ده رده کــه وێ. له گــه ڵ ئــه وه ی گه لــی کــورد وه ک به شــێک لــه  گه النــی ئێــران 
چاالکانــه  لــه  شۆڕشــی سه رتاســه ری واڵتــی ئێمــه دا به شــدار بــوو، هه رچه نــد گه لــی کــورد لــه  
ڕێــگای نوێنه رانــی خۆیــه وه  هه مــوو توانــای خــۆی بــه کار هێنــا بۆئــه وه ی لــه  ڕێــگای ئاشــتی و 
وتووێــژه وه  بــه  النــی که مــی مافــه  ڕه واکانــی بــگا، حکوومه تــی کۆنه په ره ســتی خومه ینــی نــه ک هــه ر 
ــه ، له شــکری  ــه  پێچه وان ــوو ب ــی کوردســتان ڕانه کێشــا، به ڵک ــی خه ڵک ــۆ داخــوازه  به رهه قه کان ــی ب مل

ــی  دا. کێشــایه  ســه ر و ده ســتووری قه تلوعام
ــه ی ئایینــی ئیســالم فتــوای جیهــادی  ــه  پێچه وان ــه ت کار به وه شــه وه  نه وێســتا و خومه ینــی ب ته نان
ــی  ــاوی خه ڵک ــژ و الو و ژن و پی ــی کی ــرد و ڕشــتنی خوێن ــورد ده ر ک ــی موســڵمانی ک ــه دژی گه ل ل

کوردســتانی بــه  حــه اڵل زانــی.
به وجــۆره  ڕێژیمــی  کۆنه په رســت و خوێنمــژی خومه ینــی دوژمنایه تیــی خــۆی له گــه ڵ هه مــوو 
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خه ڵکــی ئێــران، له گــه ڵ هه مــوو ئــاوات و ئامانجه کانــی گــه ل و له گــه ڵ هه مــوو قانــوون و نیزامێکــی 
نێونه ته وه یــی نیشــان  داوه  و شــه ڕێکی ڕانه گه یه نــدراوی لــه دژی تــه واوی هێــزه  نیشــتمانییه کانی 

ئێــران ده ســت پێ کــردوه . 
ــه  ژێــر بــاری  ــه و بڕوایه دایــه  کــه  بــۆ ڕزگاریــی ئێــران ل حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ل
زوڵــم وزۆر و دیکتاتــۆری و بــۆ گێڕانــه وه ی شۆڕشــی ئێــران بۆســه ر ڕێبــازی پێشــکه وتووانه ی 
خــۆی پێویســته  ڕێژیمــی کۆنه په ره ســت و ســه ربه  ئیمپریالیزمــی خومه ینــی بڕووخــێ و لــه  جێــگای 

ــێ.  ــران وه دی بێن ــی خه ڵکــی ئێ ــه و ڕێژیمێکــی دێموکــرات دابمــه زرێ کــه  داخوازه کان ئ
حیزبــی ئێمــه  لــه و بڕوایه دایــه  کــه  پــاش ڕووخانــی ڕێژیمــی خومه ینــی پێویســته  ده ره تــان بــه  
خه ڵکــی ئێــران بــدرێ کــه  بــه  ئــازادی سیســتمی حکوومه تــی جێــگای په ســه ندی خۆیــان هه ڵبژێــرن 
ــێ.  ــك  ب ــازه  پێ ــی ئه ساســیی ڕێژیمــی ت ــی قانوون ــۆ دانان ــه ران )مؤسســان( ب و مه جلیســی دامه زرێن

٧_ بــۆ گه یشــتن بــه  ئامانجــی بنه ڕه تیــی گه لــی کــورد کــه  پێکهێنانــی خودموختــاری لــه  چوارچێوه ی 
ــی و  ــزه  دێموکرات ــی هێ ــران یه کیه تی ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات ــه ، حیزب نیزامێکــی دێموکراتی دای

نیشــتمانییه کانی ئێــران بــه  شــه رتێکی ئه ساســی ده زانــێ. 
بێ به رنامه یــی  تووشــی  دیکــه   ئێــران جارێکــی  ئــه وه ی شۆڕشــی  بــۆ  پێی وایــه   ئێمــه   حیزبــی 
نه بــێ و ده ســکه وته کانی به تــااڵن نه چــن، پێویســته  هــه ر لــه  ئێســتاوه  هێــزه  سیاســییه  به ڕاســتی 
شۆڕشــگێڕه کانی ئێــران له ســه ر به رنامه یه کــی هاوبــه ش بــۆ دواڕۆژی واڵت یــه ک بگــرن و لــه  

کۆببنــه وه .  یه کتــر  ده وری  لــه   یه کگرتــوودا  به ره یه کــی 
لــه   ئێرانــی کــه  حاشــا  ئێمــه  هــه م دژی شــۆوینیزمی  ئــه و یه کیه تییــه  حیزبــی  بــۆ پێکهێنانــی 
ــی و  ــی خومه ین ــه  ڕێژیم ــورد ک ــی ک ــه م دژی ناســیونالیزمی به رچاوته نگ ــورد و ه ــی ک ــی گه ل بوون
گه النــی ئێــران لێــک جیــا ناکاتــه وه،  خه بــات ده کا. هــه م شــۆوینیزمی ئێرانــی و هــه م ناســیونالیزمی 
ــی  ــه دا حیزب ــن. هــه ر له وکات ــی ئێران ــی گه الن ــی یه کیه تی ــان دوژمن به رچاوته نگــی کــورد هــه ر دووکی
ــه  هه لومه رجــی ئێســتادا مه ترســیی گــه وره  شــۆوینیزمی مه زنی خــوازی  ــه و باوه ڕه دایه کــه  ل ئێمــه  ل

ــه .  ئێرانیی
ــه  دوو ســاڵه  کــه  ڕاپه ڕینــی خه ڵکــی کوردســتان  ــر ل حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران زیات
دژی په المــاری دڕندانــه ی ڕێژیمــی خومه ینــی بــه  لێوه شــاوه یی  و کارامه ییــه وه  ڕێنوێنــی ده کا. 
خه بــات و تێکۆشــان و گیانبــازی و قوربانیدانــی ئه ندامــان و الیه نگــران و پێشــمه رگه  قاره مانه کانــی 
حیــزب، نفــووز و خۆشه ویســتیی حیزبــی ئێمــەی  لــه  نێــو کۆمه اڵنــی خه ڵکــدا زۆر زیاتــر لــه  جــاران 
بردووه تــه  ســه ر. حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ئێســتا نــه ک  هــه ر حیزبــی خۆشه ویســتی هه مــوو 
خه ڵکــی کوردســتانی ئێرانــه ، به ڵکــوو جێــگای ڕێــز و خۆشه ویســتیی گه النــی دیکــه ی ئێــران و 

ڕێکخــراوه  پێشــکه وتووخواز و  دژی ئیمپریالیســتییه کانی ئێــران و ده وری ئێرانیشــه . 
دروشــمی ســتراتێژیکیی حیزبــی ئێمــه  »دێموکراســی بــۆ ئێــران و خودموختــاری بــو کوردســتان« 
پێشــکه وتووخوازه کانی  هێــزه   و،  کوردســتان  خه ڵکــی  هه مــوو  بنه ڕه تیــی  دروشــمی   بووه تــه  

ــێ ده کــه ن.  ــش پشــتیوانی ل سه رانســه ری ئێرانی
ــه ن کۆنگــره ی  ــه  الی ــه  په ســه ندکردنی به رنامــه ی پێشــووی حیزبــی ئێمــه  ل ــه  دوو ســاڵ ل نزیــک ب
ــده ری  ــراوه  واڵم ــدا په ســه ند ک ــره ی پێنجه م ــه  کۆنگ ــه  ل ــه ی ئێســتا ک ــرێ. به رنام ــه وه  ڕاده ب چواره م
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هه لومه رجــی نوێــی واڵته که مانــه ، هه لومه رجێــک کــه  پــاش ســه قامگیربوونی دیکتاتۆریــی ڕه شــی 
ــووه . ــک هات ــی پێ خومه ین

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران به رنامــه ی خــۆی ده خاتــه  پێــش  چــاوی خه ڵکــی کوردســتان 
شــارودێ،  زه حمه تکێشــانی  جووتیــاران،  کرێــکاران،  کوردســتان،  دانیشــتووانی  لــه  هه مــوو  و 
بــۆ  ڕووناکبیــران، قوتابیــان، خوێنــدکاران، کارمه نــدان، پیشه ســازان و بازاڕیــان داوا ده کا کــه  
به رنامه کــه   ده بــێ  حیــزب  الیه نگرانــی  و  ئه ندامــان  تێ بکۆشــن،  به رنامه یــه   ئــه م  جێبه جێکردنــی 
به رنــه  نێــو کۆمه اڵنــی خه ڵکــی کوردســتان و به نده کانــی بــۆ خه ڵــک شــی  بکه نــه وه  و بیــروڕای 
حیزبــی ئێمــه  لــه  بــاره ی مه ســه له ی سیاســی و ئابــووری و کۆمه اڵیه تــی و فه رهه نگییه کانــه وه  
بــۆ ئــه وان به یــان بکــه ن. هه روه هــا پێویســته  خه ڵکــی به شــه کانی دیکــه ی ئێرانیــش لــه  داخــوازه  

بنه ڕه تییه کانــی خه ڵکــی کوردســتان و حیزبــی ئێمــه  شــاره زا بــن.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران گه وره تریــن هێــزی سیاســیی کوردســتانی ئێرانــه  و ئێســتا 
ده بــێ تێ بکۆشــین هێــزی بێ پایانــی گــه ل بــۆ جێبه جێ کردنــی به رنامــه ی حیزبه که مــان بکه وێتــه 
 کار. ئه وکاته یــه  کــه  به رنامــه ی حیزبه که مــان ده بێتــه  هێزێکــی ماددیــی توانــا و ده توانــێ مافــه  

ــێ. ــدا وه دی بێن ــه  چوارچێــوه ی ئێرانێکــی دێموکراتی ــی کــورد ل ڕه واکانــی گه ل
گونجانــدوه .  به رنامه یــه دا  لــه م  خــۆی  ئامانجه کانــی  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
وه دیهێنانــی ئــه م ئامانجانــه  لــه  ئه ســتۆی حکوومه تــی خودموختــاری کوردســتانه  کــه  لــه  چوارچێوه ی 

والتــی ئێرانــدا داده مــه زرێ.

   فەسڵی یەکەم: ئامانجە گشتییەکان
1( حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئیــران حیزبــی پێشــڕه وی گه لــی کــورد  لــه  لەنێوبــردن نفــووزی 
سیاســی، ئابــووری و نیزامــی و فەرهەنگیــی ئیمپریالیــزم و پاراســتنی ســەربەخۆیی ئێــران و 
دامەزراندنــی ڕێژیمێکــی دێموکراتیــک و لەپێنــاوی وه ده ســتهێنانی مافــی دانانــی چاره نووســی گه لــی 

ــه  کوردســتانی ئێرانــدا خه بــات ده کا. کــورد ل
2( ئامانجی دواڕۆژی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران پێکهێنانی کۆمەڵێکی سۆسیالیســتییە 

کــە وەاڵمــدەری هەلومەرجــی تایبەتیــی واڵتەکەمان بێ.
٣( دروشــمی ســتراتیژیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان دابینکردنــی دێموکراســی بــۆ ئێــران و 

خودموختــاری بــۆ کوردســتانی ئێرانــە.
4( حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی هەمــوو گــەالن دژی 
ئیمپریالیزمــی جیهانــی بــە تایبەتــی ئیمپریالیزمــی ئەمریکا و دژی ڕێژیمە زۆردار و کۆنەپەرســتەکان 

پشــتیوانی دەکا و الیەنگــری ئاشــتی و دۆســتایەتیی نێــوان گەالنــی هەمــوو واڵتانــە.

فەسڵی دووهەم: بنچینەکانی ئەسڵیی خودموختاری
٥( ناوچــەی خودموختــار هەمــوو کوردســتانی ئێــران دەگرێتــەوە. چوارچێــوەی جوغرافیایــی 
ناوچــەی خودموختــار بــە لەبــەر چاوگرتنــی هۆیەکانــی مێژوویــی، جوغرافیایــی، ئابــووری و ویســتی 

زۆربــەی دانیشــتووانی هــەر کام لــە ئوســتانە کوردنیشــنەکان دیــاری دەکــرێ.
٦( لــە ناوچــەی خودموختــای کوردســتاندا هەمــوو دەســەاڵت بەدەســت خەڵکەوەیــە کــە بەهــۆی 
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نوێنەرانــی خۆیــان لــە شــوڕای نیشــتمانیی کوردســتاندا بــەکاری دێنــن.
٧( کاروبــاری پەیوەندییەکانــی دەرەوە ) سیاســی و ئابــووری(، دیفاعــی و میللــی )ســوپا(، دانانــی 
بەرنامــەی درێژخایەنــی ئابــووری و سیســتمی دراوی لەژێــر دەســەاڵتی دەوڵەتــی مەرکەزی دایــە. 
بێجگــە لەوانــە، ســەاڵحییەتی بەڕێوەبەردنــی دەزگای دەوڵەتــی لــە کوردســتان بەدەســت حکوومەتــی 
خودموختــاری کوردســتانە . نوێنەرانــی ناوچــەی خودموختــاری کوردســتان لــە بەڕێوەبەردنــی 

کاروبــاری دەوڵەتــی مەرکزیــدا بەشــدار دەبــن.
ــاری  ــی ناوچــەی خودموخت ــی قانووندانان ــن ئۆرگان ٨( شــوڕای نیشــتمانیی کوردســتان بەرزتری
کوردســتانە. نوێنەرانــی شــوڕا لــە ڕێــگای هەڵبژاردنــی گشــتی، وەک یــەک، ڕاســتەوخۆ و نەهێنییــەوە 
بــۆ مــاوەی 4 ســاڵ هەڵدەبژێردرێــن. النــی کەمــی تەمــەن بــۆ ئەوانــەی هەڵدەبژێــرن 1٨ ســاڵ و بــۆ 
ئەوانــەی هەڵدەبژێردرێــن 2٥ ســاڵە. ژن و پیــاو لــە هەڵبــژاردن و هەڵبژێرانــدا مافــی وەک یەکیــان 

هەیــە.
دەکا.  دیــاری  کوردســتان  خودموختــاری  حکوومەتــی  کوردســتان،  نیشــتمانیی  شــوڕای   )9
حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان بەرامبــەر بــە شــوڕای سەرتاســەریی کوردســتان بەرپرســە.
10( ڕاگرتنــی نــەزم و پاراســتنی هێمنــی نێوخــوی ناوچــەی خودموختــاری کوردســتان بەپێــی 
قانوونێکــی تایبەتــی دەدرێتــە دەســت هێــزی پێشــمەرگە کــە حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان 
پێکــی دێنــێ. ئەرکــی ئەرتــەش دیفــاع لــە ســەربەخۆیی و ســنوورەکانی واڵتــە و دەســت لــە کاروبــاری 

نەزم ڕاگرتــن و هێمنــی و پاراســتنی نێوخــۆ وەرنــادا.
خودموختــاری  ناوچــەی  نامەنووســینی  و  خوێنــدن  ڕەســمیی  زمانــی  کــوردی،  زمانــی   )11
کوردســتانە. خوێنــدن لــە هەمــوو قۆناغەکانــدا بــە زمانــی کوردییــە. زمانــی فارســیش هــەروەک 
ناوچەکانــی دیکــەی ئێــران لــە ناوچــەی خودموختــاری کوردستانیشــدا زمانێکــی ڕەســمیی دەوڵەتییــە 
ــە تەنیشــت زمانــی کــوردی دەخوێنــدرێ. ــدا پــاش ســاڵی چوارمــی ســەرەتایی ل ــە قوتابخانەکان و ل
زمانــی  کــوردی  زمانــی  کوردســتاندا  ناوچــەی خودموختــاری  دامودەزگاکانــی  و  ئێــدارە  لــە 
و  مەرکــەز  لەگــەڵ  کوردســتان  خودموختــاری  ناوچــەی  ئیدارەکانــی  نامەنووســینی  ڕەســمییە. 
ناوچەکانــی دیکــەی ئێــران و هەروەهــا لەگــەڵ ئــەو ئیدارانــەی ناوچــەی خودموختــار کــە ســەر بــە 

دەوڵەتــی مەرکەزیــن، بــە زمانــی فارســییە.
     

  فەسڵی سێهەم: مافەکانی دانیشتووانی ناوچەی خودموختار     
12( حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان ئازادییــە دێموکراتییــەکان، ئازادیــی بیروبــاوەڕ و 
بەیــان و چاپەمەنــی، ئازادیــی دامەزراندنــی حیــزب و ڕێکخــراوەکان، یەکیەتییەکانــی کرێــکاران، 
ــی  ــە هەڵبژاردن ــەکان دابیــن دەکا. دانیشــتووانی کوردســتان ل ــە دێموکراتیی ــاران و ئەنجومەن جووتی

کار و شــوێنی دانیشــتنی خۆیانــدا ئــازادن.
1٣( لــە ناوچــەی خودموختــاری کوردســتاندا بیروبــاوەڕی ئایینــی و مەزهەبــی ئــازادە، پەیڕەوانــی 
یەکــن. حکوومەتــی خودموختــاری  قانــوون وەک  بــە  بەرانبــەر  ئاییــن و مەزهەبــەکان  هەمــوو 
کوردســتان بــە پەرەپێدانــی مەلبەنــدە ئایینییــەکان و ڕابەرانــی نیشــتمانپەروەر و پێشــکەوتووی 

ــەک دەکا. ــەوی کۆم ــادی و مەعن ــاری م ــی لەب ئایین
14( ژن و پیــاو لــە نێــو خێــزان و کۆمەڵــدا مافــی وەک یەکیــان هەیــە و بــۆ کاری وەک یــەک 
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مووچــەی وەک یــەک وەردەگــرن.
1٥( کەمایەتییــە نەتەوەییەکانــی دانیشــتووی کوردســتان لەگــەڵ کــوردەکان مافیــان وەک یەکــە و 
مافــە فەرهەنگییەکانیــان دابیــن دەکــرێ و مندااڵنیــان لــە قوتابخانــە ســەرەتاییەکاندا مافــی خوێنــدن 
ــی  ــان چاپەمەن ــی خۆی ــە زمان ــە ب ــان هەی ــەوەکان حەقی ــە نەت ــە، کەمایەتیی ــان هەی ــی زگماکی ــە زمان ب

بــاڵو بکەنــەوە. 

فەسڵی چوارم: سیاسەتی ئابووری و کۆمەاڵیەتی
ــە ناوچــەی  ــگای بەرنامەداڕشــتنێکی زانســتییەوە ل ــە ڕێ ــووری ل ــی پێشــکەوتنی ئاب 1٦( دابینکردن
قەرەبووکردنــەوەی  بــۆ  کوردســتانە.  خودمختــاری  حکوومەتــی  ئەســتۆی  لــە  خودموختــاردا 
دواکەوتوویــی ئابــووری کــە بەرهەمــی ســتەمی نەتەوایەتییــە ، دابەشــکردنی داهاتــی گشــتیی بوودجــە 
دەبــێ بــە چەشــنێ دەبــێ کــە بەشــی دانیشــتووانی ناوچــەی خودموختــاری کوردســتان بەپێــی ڕادەی 

ــە داهاتــی نێونجــی سەرانســەریی واڵت بــێ. دواکەوتوویــی، زیاتــر ل
ئێــران و هەروەهــا  1٧( ڕێــگای ئەســڵیی پێشــکەوتنی ئابووریــی کوردســتان و سەراســەری 
کوردســتان ســەنعەتیکردنی واڵت بەپــێ دەســکەوتەکانی زانســت و تێکنیــک لــە الیــەک و پێداویســتی 
ئابــووری  بنچینەیــی  ئاڵوگۆرێکــی  پێکهێنانــی  لەالیەکــی دیکەیــە.  ئیمکاناتــی سروشــتیی واڵت  و 
و کۆمەاڵیەتــی کــە بــۆ ســەنعەتی کردن پێویســتە، یەکێــک لــە بنەڕەتیتریــن ئەرکەکانــی دەوڵەتــی 

مەرکــەزی و هەروەهــا حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتانە.
1٨( حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان بەهــۆی بەشــی گشــتیی ئابوورییــەوە کــە بەشــی 
ــە  ــێ و ل ــە کوردســتاندا دادەمەزرێن ــە، ســەنعەتی پێشــکەوتوو ل ــۆ پێشــکەوتنی ئابووریی ــی ب بنەرەت
ســەنعەتی خۆواڵتی و نەتەوایەتییەکانیش پارێزگاری دەکا. لە تەنیشــت بەشــی گشــتیی ئابوورییەوە 

ــدا بەشــدار دەبــن. ــە ســەنعەتی کردنی واڵت بەشــی هــەرەوەزی و تایبەتیــش ل
19( ســەرچاوە ژێرزەمینییــەکان و هەروەهــا ئــاو و لێــرەوار و لەوەڕگــەکان کــە بە ســامانی گشــتی 
دەژمێردێــن، میللــی دەکرێــن و حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان بــە هاوکاریــی دەوڵەتــی 

مەرکــەزی و بــە قازانجــی هەمــوو خەڵکــی ئێــران کەلکیــان لــێ وەردەگــرێ.
20( زیادکردنــی بەرهەمــی کشــتوکاڵی لــە ڕێــگای میکانیزەکــردن و بەکارهێنانــی شــێوەی زانســتی 
لــە کشــتوکاڵدا و داڕشــتنی بەرنامــەی بەراوردکــردن و دروســتکردنی ســەد، بەشــێکی گرینگــی 

ــاری کوردســتانە. سیاســەتی ئابووریــی حکوومەتــی خودموخت
21( حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان بــۆ پەرەپێدانــی بازرگانیــی نێوخــۆ و بڕەوپێدانــی 
ــەی کــە  ــڕۆژە ئابووریییان ــەو پ ــک ل ــە کوردســتاندا تێ دەکۆشــی. هێندێ کســب وکار و پیشەســازی ل
ــە قازانجــی پێشــکەوتنی  ــراودا ب ــە قۆناغێکــی دیاریک ــان بەهــۆی بەشــی گشــتییەوە ل جێبەجێ کردنی
ئابووریــی واڵت نییــە، بــە بەشــی تایبــەت دەســپێردرین و لــە ڕێــگای دیاریکردنی نرخــی بەرهەمەکان 
و دانانــی ماڵیاتــی دەوڵەتییــەوە ســنوورێک بــۆ پەرەگرتنــی ســەرمایەی تایبەتــی دادەنــرێ. مەبەســت 
لــەوکارە کەلک وەرگرتــن لــە هەمــوو ســەرچاوەکانی ماڵــی بــۆ پێشخســتنی ئابووریــی کوردســتانە.
کوردســتان  زەحمەتکێشــانی  تایبەتــی  بــە  و  خەڵــک  ژیانــی  پایــەی  بردنــی  بــەرەوژوور   )22
نێوەڕۆکــی ئەســڵیی سیاســەتی ئابووریــی حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتانە. ئــەم حکوومەتــە 
هەمــوو هێــز و توانــای خــۆی وەکار دەخــا بــۆ ئــەوەی زۆربــەی دانیشــتووانی کوردســتان کــە لــە 
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هــەژاری و بێبەشــیدا دەژیــن، لــەم وەزعــە ڕزگار بــکا و ژیانێکــی شــیای ئــەم ســەردەمەیان بــۆ دابیــن 
ــار، بەپێــی ڕێوشــوێنی  ــارەوە ئامادەکردنــی خانووبــەرەی لەب ــەو ب ــکا. یەکــەم هەنــگاوی گرینــگ ل ب

ــە.  لەشســاغی بــۆ زەحمەتکێشــانی شــار و الدێی
2٣( ئەســڵی 40 ســاعەت کار لــە حەوتــوودا لــە هەمــوو جێگایــەک دێتــە دی. ئــەو کرێکارانەی کاری 
ــی  ــکاران بەپێ ــی کەمــی حەقدەســتی کرێ ــێ. الن ــر ب ــان کەمت ــێ ســەعاتی کاریی ســەخت دەکــەن، دەب

خەرجــی بەڕێچــوون دیــاری دەکــرێ و لەگــەڵ چوونەســەرێی خەرجــی گــوزەران زیــاد دەکــرێ. 
کرێــکاران بەرانبــەر بــە پێشــهاتەکانی کار و نەخۆشــی و پەککەوتەیــی و پیــری بیمــە دەکرێــن. ئــەو 
مندااڵنــەی تەمەنیــان لــە 1٥ ســاڵ کەمتــر بــێ نابــێ کاریــان پــێ بکــرێ. بــۆ کەمکردنــەوە و پاشــان 

خاشــەبڕ کردنــی بێــکاری دەبــێ هەلومەرجــی ئابــووری و کۆمەاڵیەتیــی پێویســت پێــک بهێنــرێ. 
24( زەوی هــی ئــەو کەســەیە کــە کاری لەســەر دەکا. هەربۆیــە دەبــێ لــە شــێوەی ئێســتای 
ماڵکییەتــی زەویــدا ئاڵوگۆڕێکــی گرینــگ بــە قازانجــی دێ نیشــییانی زەحمەتکێــش و بێ زەویــدا ڕوو 
بــدا. حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان هەمــوو چەشــنە یارمەتییــەک بــە پەرەپێدانــی ئــەو 
شــیرکەتە هەرەوەزییانــەی کشــتوکاڵی دەکا کــە جووتیــاران بــە دڵخــوازی خۆیــان پێکیــان دێنــن و 

ــێ. ــک دێن ــی پێ ــی دەوڵەت ــەی هەرەوەزی ــەش کێڵگ ــە لەوان جگ
2٥( حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان دەبــێ یارمەتیــی وەرزێــران بــدا تــا بتوانــن ئامــرازی 
کشــتوکاڵ بــۆ خۆیــان دابیــن بکــەن. هەروەهــا پێویســتە بەرهەمــی کشــتوکاڵیان بــە نرخێکــی بــاش لــێ 
بکــرێ و بــۆ پەرەپێدانــی کاروبــاری کشــتوکاڵ قــەرزی درێژماوەیــان بــە ســوودی کەمــەوە بداتــێ. 
ــری و  ــە پی ــەر ب ــەر پێشــهاتەکانی کار و نەخۆشــی و پاشــان بەرامب ــە پێشــدا بەرامب ــاران ل جووتی

پەککەوتوویــی بیمــە دەکرێــن.
2٦( حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان ســەرنجێکی تایبەتــی دەداتــە ئاژەڵــداری، لەوەڕگــەکان 
بــە شــەرتی لەبــار بــە ئاژەڵــداران دەســپێردرێن و ڕێــگای ڕاســت و زانســتیی ئاژەڵدارییــان فێــر دەکا.
و  دریاچــەکان،  لێــرەوارەکان،  سروشــتییەکان،  ســەرچاوە  ژیــان،  موحیتــی  پارێزگاریــی   )2٧
پارێــزگاری حەیوانــات بەتایبەتــی حەیوانــی ڕاویــی باڵنــدە و پــێ ڕۆ و ماســی یەکێــک لــە ئەرکــە 
گرینگەکانــی حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتانە. هــەر بۆیــە دەبــێ لــە ڕاوی بێ ســەرەوبەرەی 
حەیوانــات و پێشــگیری بکــرێ و لــە هەڵبژاردنــی جــۆر و جێــگای ســەنعەتی تــازە لــە لێدانــی ڕێــگا 
و ڕێــگای ئاســندا بــۆ پارێزگاریــی موحیتــی ژیــان و لــە بەرچاوگرتنــی هاوهەنــگاوی سروشــت 
وردەکارییەکــی زۆر ڕەچــاو بکــرێ و بایەخێکــی پێویســت بــە پاراســتنی بینــا و شــوێنەوارە کۆنــەکان 

بــدرێ.

فەسڵی پێنجەم: سیاسەتی فەرهەنگی و لەشساغی
2٨( هەمــوو مندااڵنــی کوردســتان چ کــچ، چ کــوڕ تــا 1٥ ســاڵی دەبــێ بخوێنێــن. حکوومەتــی 
خودموختــای کوردســتان بــۆ لەنێــو بردنــی نەخوێنــدەواری بەپەلــە هەنــگاو هەلدێنــێ. لــە ناوچــەی 
دەزگای  ئەســتۆی  لــە  ســەرەتایی  خوێندنــی  دابینکردنــی خەرجــی  کوردســتاندا  خودموختــاری 
دەوڵەتییــە و خوێنــدن لــە قۆناغەکانــی دیکــەدا بەخۆڕاییــە. یارمەتیــی حکوومەتــی خودموختــار 
لــەو بــارەوە قوتابخانــە ئاینییەکانیــش دەگرێتــەوە. حکومەتــی خودموختــاری کوردســتان خەرجــی 
فێرگــە  تــەواوی  لــە  کەمداهــات  زەحمەتکێشــانی  هەمــوو  و  جووتیــاران  کرێــکاران،  مندااڵنــی 
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پیشــەییەکان و هونەرســتانەکاندا دابیــن دەکا و خەرجــی خوێندنــی مندااڵنــی بلیمــەت و هەڵکەوتــووی 
زەحمەتکێشــانی کەمداهــات لــە فێرگــە بەرزەکانێشــدا وەئەســتۆ دەگــرێ.

ــەل و  ــی گ ــەی فەرهەنگی ــی پای ــۆ بــەرەوژوو بردن ــاری کوردســتان ب ــی خودموخت 29( حکوومەت
دامەزراندنــی بنکــەی فەرهەنگــی و زانســتی و پەروەردەیــی بەدەنــی وەک فەرهەنگســتان، ســینەما 
و تئاتــری میللــی، بنکــەی وەرزشــی، فێرگــە بــەرزەکان و زانســتگاکان بەخێرایــی هەنــگاو هەڵدێنــێ.
نووســەران  لــە  پشــتیوانی  و  کــوردی  ئەدەبیاتــی  و  زمــان  پێشــکەوتنی  بــە  بایەخــدان   )٣0
حکوومەتــی  فەرهەنگیــی  سیاســەتی  هەمیشــەیی  ڕێبــازی  کــورد،  زانایانــی  و  هونەرمەنــدان  و 

کوردســتانە.  خودموختــاری 
حکوومەتــی  دەدرێتــێ.  کاریــان  خۆیــان  لێوەشــاوەیی  بەپێــی  کوردســتان  ڕووناکبیرانــی   )٣1
خودموختــاری کوردســتان سیاســەتێک بەرامبــەر بــە ڕووناکبیــران و پســپۆڕان دەگرێتــە پێــش کــە 

بــە دڵگەرمــی و لەخۆبووردنــەوە خزمەتــی نیشــتمانی خۆیــان بکــەن.
ــوو  ــەی لەشســاغیی هەم ــی پای ــۆ بەرەوژووربردن ــاری کوردســتان ب ــی خودموخت ٣2( حکوومەت
بوونــەوە  بــاڵو  لــە کوردســتاندا  نەخۆشــییانەی  ئــەو  بــۆ خاشــەبڕکردنی  و  تێ دەکۆشــێ  گــەڵ 
بەتونــدی خەبــات دەکا و هەلومەرجێــک پێــک دێنــێ کــە هەمــوو خەلكــی کوردســتان بتوانــن لــە 
یارمەتیــی خۆڕایــی پزیشــکی و دەرمانــی کەلــک وەرگــرن. حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان 
بــۆ دامەزراندنــی ئاسایشــگا، شــیرخۆرگە و زایینگــە هەنــگاو هەڵدێنــێ و بــۆ بەخێوکردنــی نقوســتان 

و بەســاڵداچووانی ڕەبــەن و بێ خاوخێــزان بنکــە و بینــای تایبــەت دادەمەزرێنــێ.

فەسڵی شەشەم: سیاسەتی دەرەوە    
لــە سیاســەتی دەرەوەدا کــە لــە ســەاڵحیەتی دەوڵەتــی مەرکەزییــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان 

پێشــنیار دەکا کــە:
)غەیــری موتەعەهیــد( و  بێ الیــەن  ئێــران سیاســەتێکی دەرەوەیــی  دەوڵەتــی مەرکەزیــی   )٣٣
ســەربەخۆ بگرێتــە پێــش و لەگــەڵ هەمــوو دەوڵەتــان لەســەر بنچینــەی ڕێزگرتنــی یەکتــر و ناســینی 
حەقــی حاکمیەتــی نیشــتمانی و دەســتێوەرنەدان لــە کاروبــاری یەکتــر پەیوەنــدی دابمەزرێنــێ و 
لەگــەڵ واڵتانــی سۆسیالیســتی و ئــەو واڵتانــەی کــە سیاســەتێکی دێموکراتی و دژی ئیمپریالیســتییان 

هەیــە، پێوەندیــی دۆســتانە پێــک بێنــێ.
٣4( دەوڵەتــی مەرکــەزی لــە خەباتــی ڕزگاریخوازانــە و دژی ئیمپریالیســتیی گــەالن و مافــی 

دیاریکردنــی چارەنووســی نەتــەوەکان بــە دەســتی خۆیــان پشــتیتوانی بــکا. 
٣٥( دەوڵەتــی مەرکەزیــی ئێــران لەنێــو ڕێکخــراوەی نەتــەوە یەکگرتــووەکان و لــە دەرەوەی ئــەو 
ڕێکخــراوەدا لــە ئاشــتی جیهانــی و پێکەوەژیــان بــە ئاشــتی لــە نێــو گەالنــدا پشــتیوانی بــکا و الیەنگری 

چارەســەری گیروگرفتــە نێونەتەوەییــەکان لــە ڕێــگای وتووێــژەوە و بەبــێ بەکارهێنانــی زۆر بــێ.
٣٦( واڵتــی ئێــران ببێتــە بنکەیــەک بــۆ یارمەتــی بــە خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی گەالنــی زۆرلێکــراوی 
جیهان و بەتایبەتی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت و پەنای سیاســی بە هەموو ئینســانێکی نیشــتمانپەروەر 

و ئازادیخــواز بدا.
ــی  ــەزی حکوومەت ــی مەرک ــاگاداری و پەســندی دەوڵەت ــە ئ ــەو سیاســەتەدا و ب ــوەی ئ ــە چواچێ ل
خودموختــاری کوردســتان لــە هەمــوو ئێمکاناتێکــی خــۆی بــۆ کۆمــەگ بــە خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی 
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تێکۆشــەرانی کــورد لــە واڵتانــی دراوســێدا کەلــک وەربگــرێ و پەنــای سیاســی بــە هەمــوو کوردێکــی 
نیشــتمانپەروەر بــدا.

بەشی دووهەم: پێڕەوی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران   

مادەی یه که م_ ناو و نێوەرۆکی حیزب
1( ناوی حیزب »حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران«ە

ــە کوردســتانی  ــورد ل ــی ک ــی شۆڕشــگێری گەل ــران حیزب ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات 2( حیزب
ئێرانــە و بــه  تایبه تــی کرێــکاران، جووتیــاران و ڕووناکبیرانــی شۆڕشــگێڕ لــه  ڕێزەکانــی خۆیــدا کــۆ 

ده کاتــه وه .
٣( حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــه  تێکۆشــانی سیاســیی خۆیــدا په یــڕه وی لــه  تیئوریــی 

زانســتی پەرەئەســتاندنی کۆمــه ڵ ده کا.

مادەی دووهەم_ ئه ندامه تیی حیزب
ئێرانــی  کوردێکــی  هه مــوو  و  ئێــران  کوردســتانی  دانیشــتووی  هاونیشــتمانییه کی  هه مــوو   )1

ده توانــێ ببێتــە ئه ندامــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، بــە مەرجێــک:
_ ته مه نی له  1٨ ساڵ کەمتر نەبێ.

_ به رنامه  و پیڕه وی نێوخۆی حیزب په سند بکا.
_ به  ئینسانێکی نیشتمانپه روه ر و پێشکه وتوو بناسرێ.

تێبینی:
کوردەکانــی غەیــری ئێرانــی دەتوانــن لــە ڕێکخــراو و ئەنجومەنەکانــی الیەنگری حیزبــی دێموکراتی 

کوردســتانی ئێرانــدا ببنــە ئەندام.

مادده ی سێهه م: شه رته کانی وه رگرتنی ئه ندام
1( بۆ ئه وه ی که سێک به  ئه ندام وه ربگیرێ پێویسته :

- دوو ئه ندامی حیزب ناسێنه ری بن. 
- النی که م شه ش مانگ له ژێر تاقیکردنه وه دا بێ.

- له  الیه ن زۆربه ی ئه ندامانی شانه  یان ئۆرگانێکی به ره وژوورتره وه  به  ئه ندام وه ربگیرێ.
- ئەندامی حیزب و رێکخراوێکی سیاسیی دیکە نەبێ.

مادده ی چواره م: ئه رکه کانی ئه ندامی حیزب
1( ئه رکی سه رشانی ئه ندامی حیزبه  که :

- بۆ وه دیهێنانی ئامانجه کانی حیزب که  له  به رنامه  دا هاتوون تێ بکۆشێ.
- به  هه موو تواناوه  بۆ پاراستنی یه کیه تیی فیکری و ته شکیالتیی حیزب هه وڵ بدا.

- به پێی پێڕه وی نێوخۆ په یڕوه ی دیسیپلینی حیزب بێ.
- له  یه کێک له  ڕێکخراوه کانی حیزبدا تێ بکۆشێ.
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- نهێنییه کانی حیزب بپارێزێ.
- پله ی زانیاریی سیاسی و کۆمه اڵیه تیی خۆی ڕۆژبه ڕۆژ به رێته  سه ر.

- سیاســه تی حیــزب به رێتــه  نێــو کۆمه اڵنــی خه ڵــک و پێوه ندیــی حیــزب له گــه ڵ ئــه وان به هێــز 
ــرێ. ــک وه رگ ــان که ڵ ــروڕا و تاقیکردنه وه ی ــه  بی ــکا و ل ب

- هه قی ئه ندامه تی بدا. 

مادده ی پێنجه م: مه فه کانی ئه ندامی حیزب
1( ئه ندامی حیزب مافی ئه وه ی هه یه :

- به  ئه ندامی هه رکام له  ئۆرگانه کانی حیزب هه ڵبژێردرێ.
- له  هه موو ئه ندامێک یان ئۆرگانێک له  کۆبوونه وه کانی حیزبیدا ڕه خنه  بگرێ.

ــکا، بیــروڕای خــۆی پــێ  ــه  هه مــوو ئۆرگانێکــی حیزبــی پێشــنیار ب ــه  ڕێــگای ته شــکیالتییه وه  ب - ل
بڵــێ، یــان پرســیاری لــێ بــکا.

- له هه ر ئۆرگانێک له  الی ئۆرگانی سه ره وه تر شکایه ت بکا.
- لــه  هه مــوو کۆبوونه وه یه کــی ڕێکخــراوی خۆیــدا کــه  تێکۆشــانی حیزبــی و سیاســیی ئــه و 

بــه راو رد بــکا و بیهــه وێ بڕیــاری له ســه ر بــدا، به شــدار بــێ.

مادده ی شه شه م: سزادانی ئه ندام
1( ئــه و که ســانه ی ئه رکــی خۆیــان به جــێ ناگه یه نــن، یــان بــه  پێچه وانــه ی پێــڕه وی نێوخــۆی 

حیــزب ده بزوونــه وه،  به پێــی تاوانه که یــان ســزا ده درێــن. 
سزای حیزب بریتییه  له : 

- سه رکۆنه  به ده م.
- سه رکۆنه  به  نووسراوه .

- ئه ستاندنه وه ی لێپرسراوی. 
- هه ڵپه ســاردن و ده رکــردن لــه  حیــزب. درێژتریــن مــاوه ی هه ڵپه ســاردن ســاڵێکه . ئه ندامــی 

نییــه . حیــزب  ئه ندامــی  مافه کانــی  خاوه نــی  هه ڵپه ســێرانیدا  مــاوه ی  لــه   هه ڵپه ســێردراو 
ــاری  ــگ دی ــه ی ده ن ــه وه  به زۆرب ــه ر ئه ندامێک ــی ه ــه ن ڕێکخــراوی حیزبی ــه  الی ــی ل 2( ســزای حیزب

ده کــرێ.
ــدام ســزا ده درێ  ــه  ئه ن ــا ئه وکات ــه  و ته نی ــی ئه ندامان ــی پێگه یاندن ــه  ســزادانی حیزب ٣( مه به ســت ل

کــه  ڕێــگای دیکــه  وه ک ڕه خنــه  و ئامــۆژگاری لــه  باشــکردنی ئــاکاری ئــه ودا کاریگــه ر نه بووبــێ.
ــکا و ده توانــێ  ــه  ئۆرگانــی ســه ره وه تر داوای پێڕاگه یشــتن ب ــه  ل 4( ئه ندامــی ده رکــراو هه قــی هه ی

ئــه و داوایــه  بــۆ کۆنگــره ش بنێــرێ.

مادده ی حه وته م: قه واره ی حیزب
1( ئه سڵی بنه ڕه تیی داڕشتنی قه واره ی حیزب سانترالیزمی دێموکراتییه .

2( سانترالیزمی دێموکراتی به و مانایه یه  که :
- هه موو ئۆرگانێکی حیزبی له  خواره وه  بۆ سه رێ هه ڵده بژێردرێ. 
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- ئورگانه کانــی حیــزب بــه  ڕێکوپێکــی ڕاپۆرتــی تێکۆشــانی خۆیــان هــه م بــه و ئه ندامانــه  کــه  
بــه  ئۆرگانــی ســه ره وه تر ده ده نــه وه . بــژاردوون و هــه م  هه ڵیــان 

- ئه ندام په یڕه وی ڕێکخراوه  و که مایه تیی ئه ندامان په یڕه وی زۆرایه تیی ئه ندامانه .
- له  نێو حیزبدا بۆ هه موو ئه ندامان به بێ  جیاوازی یه ک دیسیپلین هه یه .

- بڕیاری ئۆرگانه کانی سه ره وه تر ده بێ له الیه ن ئۆرگانه کانی خواره وه تر جێبه جێ بکرێ.
به کۆمه ڵــه .  ئــۆرگان  خواره وه تریــن  تــا  ئۆرگانــه وه   به رزتریــن  لــه   بڕیــاردان  و  باســکردن   -

نییــه . جێــگای  حیزبــدا  لــه   ســه ره ڕۆیی  و  ته کپه ره ســتی 

مادده ی هه شته م: کۆنگره ی حیزب
1( به رزترین ئۆرگانی حیزب کۆنگره یه .

2( کۆنگــره ی حیــزب هــه ردوو ســاڵ جارێــک لــه  ئه ندامــان و جێگره کانــی کومیتــه ی  ناوه نــدی و بــه  
ڕاده یــه ک کــه  کومیتــه ی  ناوه نــدی دیاریــی ده کا، لــه  نوێنه رانــی هه مــوو ئه ندامانــی حیــزب پێــک  دێ.

هه مــوو  ســێ یه کێکی  یــان  ناوه نــدی،  کومیتــه ی   داخــوازی  له ســه ر  نائاســایی  کۆنگــره ی   )٣
ده کــرێ. بانــگ  حیــزب  ئه ندامانــی 

4( ئه رک و ده سه اڵتی کۆنگره  ئه مانه ن:
- باسی ڕاپۆرتی کومیته ی  ناوه ندی ده کا و بڕیاری له سه ر ده دا.

- ڕێبازی گشتیی سیاسی، ستراتێژی و تاکتیکی حیزب دیاری ده کا.
- به رنامه  و پێڕه وی نێوخۆی حیزب په سه ند ده کا و ئه گه ر پێویست بوو ده سکارییان ده کا.

- ئه ندامانی ئه سڵی و جێگری کومیته ی  ناوه ندی هه ڵده بژێرێ.
ــدی کــه  النی کــه م دووســاڵ  ــه  ناوه ن ــان جێگــری کومیت ــدام ی ــه  ئه ن ــن ببن ــی: که ســانێک ده توان تێبین

ڕابــردووی تێکۆشــانیان لــه  حیزبــدا هه بــێ.

مادده ی نۆهه م: کۆنفرانسی حیزب
1( کۆنفرانسی حیزب له  کاتێکدا ده به سترێ که :

- ده ره تانی به ستنی کۆنگره  نه بێ.
- گیروگرفتێکی وا هاتبێته  پێش که  کومیته ی  ناوه ندی نه توانێ چاره سه ری بکا.

- له  هه لومه رجێکی وادا کۆنفرانس سه اڵحییه تی کۆنگره ی هه یه .
- کۆنفرانــس لــه  ئه ندامانــی ئه ســڵی و جێگــری کومیتــه  ناوه نــدی و نوێنه رانــی کومیته کانــی شــار 

و شارســتان و کومیســیۆنه کانی ســه ر بــه  کومیتــه ی ناوه نــدی پێــک  دێ.

مادده ی ده هه م: کومیتەی  ناوه ندی
1( لــه  مــاوه ی نێــوان دوو کۆنگــره  دا کومیتــه ی ناوه نــدی به رزتریــن ئۆرگانــی حیزبــه  و کاروبــاری 

حیــزب به ڕێــوه  ده بــا.
2( ئه رک و ده سه اڵتی کومیته ی  ناوه ندی به م  جۆره یه :

- بڕیاره کانی کۆنگره  جێبه جێ ده کا.
- مه سئوولی پێوه ندیی حیزب له گه ڵ حیزب و ڕێکخراوه کانی دیکه یه .
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- ده فتــه ری سیاســی و ســکرتێریی گشــتی حیــزب و جێگــری ســکرتێر هه ڵده بژێــرێ کــه  به رامبــه ر 
بــه  کومیتــه ی  ناوه نــدی به رپرســن.

- ڕاده ی هه قــی ئه ندامه تیــی ئەندامانــی حیــزب دیــاری ده کا و مه ســئوولی داهــات و ده رچوونــی 
حیزبه .

- ئاییننامه ی کۆنگره کانی سه ر به  کومیته ی  ناوه ندی په سند ده کا. 
لــه   ناوه نــدی  کومیتــه   جێگــری  ئه ندامانــی  ده بێتــه وه .  کــۆ  جارێــک  ســێ مانگ  النی کــه م   -
کۆبوونه وه کانــی کومیتــه  ی ناوه ندیــدا به شــدار ده بــن و ده نگــی مه شــوه ره تیان هه یــه . کۆبوونــه وه ی 
نائاســایی له ســه ر داوای ده فتــه ری سیاســی، یــان زۆربــه ی ئه ندامانــی کومیتــه ی ناوه نــدی پێــک  دێ.
تێبینــی: کومیتــه ی  ناوه نــدی لــه  کاتــی پێویســتدا ده توانــێ هه تــا نیــوه ی ژمــاره ی ئه ندامانــی ئه ســڵی 

موشــاویر بــۆ خــۆی هه ڵبژێــرێ.

مادده ی یازده هه م: ده فته ری سیاسی
1( لــه  مــاوه ی نێــوان دوو کۆبوونــه وه ی کومیتــه ی  ناوه ندیــدا ده فتــه ری سیاســی ئه رکه کانــی 
کومیتــه ی   بڕیاره کانــی  جێبه جێکردنــی  مه ســئوولی  و  ده گــرێ  وه ئه ســتۆ  ناوه نــدی  کومیتــه ی  

ناوه ندییــه .
ــه  ڕێکوپێکــی پێــک  دێنــێ و ڕاپۆرتــی تێکۆشــانی  ــه ری سیاســی کۆبوونه وه کانــی خــۆی ب 2( ده فت

ــدی. ــه ی  ناوه ن ــه وه ی کومیت ــه  کۆبوون خــۆی ده دا ب

مادده ی دوازده هه م: ڕێکخراوه کانی حیزب
ــه  ســێ کــه س که متــر  1( بناخــه ی ڕێکخــراوی حیــزب شــانه یه . ژمــاره ی ئه ندامانــی شــانه  نابــێ ل

بــێ.
2( ڕێکخراوه کانــی حیــزب لــه  دێ کومیتــه ی  دێ، لــه  ناوچــه  کومیتــه ی  ناوچــه ، لــه  گــه ڕه ک کومیتــه  ی 

گــه ڕه ک، لــه  شــار کومیتــه  ی شــار و لــه  شارســتان کومیتــه ی شارســتان به ڕێوه یــان ده بــا.
٣( ئه رکــی شــانه و کومیته کانــی دێ  و گــه ره ک و ناوچــه  و شاروشارســتان گه یاندنــی سیاســه تی 
حیــزب بــۆ نێوکۆمه اڵنــی خه ڵــک و جێبه جیکردنــی بڕیاره کانــی کومیتــه ی  ناوه نــدی و به ڕێوه بردنــی 

کاروبــاری حیزبییه .
ــه وه   ــی ئه وان ــان نوێنه ران ــه و ڕێکخــراوه  ی ــی ئ ــه ن ئه ندامان ــه  الی ــک ل ــه ر ڕێکخراوێ ــه ی ه 4( کومیت

هه ڵده بژێــرێ.
٥( به رزتریــن ئۆرگانــی هــه ر ڕێکخراوێــک کۆنفرانســی ئــه و ڕێکخراوه یــه  کــه  النی کــه م دوو ســاڵ 

جارێــک لــه  نوێنه رانــی هه مــوو ئه ندامانــی حیزبــی ئــه و ڕێکخــراوه  پێــک دێ.

مادده ی سێزده هه م: داهاتی حیزب
1( داهاتی حیزب بریتییه  له :

- هه قی ئەندامەتیی ئه ندامانی حیزب.
- داهاتی بنکه  و بنیاته کانی حیزب.

- یارمه تیی ئه ندامان و الیه نگران و دۆستانی حیزب.
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بەڵگەنامە و دێکیۆمێنتەکانی
کۆنگرەی ٦ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

کورتەیەک لەسەر کۆنگرەی 6ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ڕاگەیاندنی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

لەسەر پێکهاتنی کۆنگرەی شەشەم
ڕاپۆرتی کۆمیتەی ناوەندی بۆ کۆنگرەی شەشەمی

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
بڕیارەکانی کۆنگرەی شەشەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

کورتە باس )کورتەباسێک لەسەر سۆسیالیزم(
بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی پەسەندکراوی کۆنگرەی شەشەم
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کۆنگرەی ٦ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
)ڕێبەندانی 1362(

)کۆنگرەی کار(

ــدی  ــە گون ــی 1٣٦2 ل ــران ڕۆژی 2ی ڕێبەندان ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات کۆنگــرەی ٦ی حیزب
ــدام پێک هــات. ــە بەشــداریی 2٣0 ئەن ــە باشــووری کوردســتان ب ــە«ی شــینکایەتی ل »گەاڵڵ

ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی 6 بریتی بوون لە:
حەســەن زادە،                    عەبدوڵــاڵ   )٣ شــەرەفکەندی،  ســادق  د.   )2 قاســملوو،  عەبدولڕحمــان  د.   )1
4( فەتــاح کاویــان، ٥( جەلیــل گادانــی، ٦( حەســەن شــەرەفی، ٧( هاشــم کەریمــی، ٨( تاهیــر عەلیــار،                 
9( حەســەن ڕەســتگار، 10( حەســەن شیوەســەڵی، 11( هومایــون ئــەڕدەاڵن، 12( حوســێن مەدەنــی، 
1٣( ڕەحیــم محەممــەدزادە، 14( شــاپوور فیــرووزی، 1٥( د. حوســێن خەلیقــی، 1٦( مســتەفا هیجــری،            
1٧( مســتەفا شەڵماشــی، 1٨( حەکیــم ڕەزایــی، 19( غەفــوور هەمزەیــی، 20( باباعەلــی مێهرپــەروەر، 
21( عەلــی کاشــف پوور 22( عەبدوڵــال بەهرامــی، 2٣( جەهانگیــر ئیســماعیل زادە، 24( کەریــم عەلیــار، 

2٥( نەبــی قــادری.

ئەندامانی دەفتەری سیاسیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی 6:
1( د. عەبدولڕەحمــان قاســملوو )ســکرتێر(، 2( عەبدوڵــال حەســەن زادە )جێگــری ســکرتێر(، ٣( د. 
ســادق شــەرەفکەندی 4( حەســەن ڕەســتگار، ٥( حەســەن شــەرەفی، ٦( هاشــم کەریمــی، ٧( جەلیــل 

گادانــی

ئەندامانی جێگری کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی 6 بریتی بوون لە:
1( ئەبووبەکــر ڕاد، 2( ڕەحمــان ڕەحیمــی )چەکــۆ(، ٣( جەعفــەر حامیــدی، 4( فەتــاح عەبدولــی،      

٥( ســدیق فەڕوخیــان، ٦( مــراد قــادری، ٧( محەممەدئەمیــن مەجیدیــان

ئەندامانی ڕاوێژکاری کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی 6 بریتی بوون لە:
1( ســدیق بابایــی، 2( عەبدوڵــاڵ عیزەت پــوور، ٣( ســەنار مامــەدی، 4( حەســەن ئەییــوب زادە 

)گــۆران(
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ڕاگه یه ندراوی کومیته ی ناوه ندی به بۆنه ی
کۆتاییهاتنی کۆنگره ی شه شه می حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

 
هاونیشتمانه  به ڕێزه کان!
هاوڕێیانی خۆشه ویست!

کومیتــەی  ناوه ندیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران به  خۆشــی و شــانازییه وه  ڕاده گه یه نێ 
کــه  ڕۆژی دووی ڕێبه ندانــی ســاڵی 1٣٦2 لــه  بیره وه ریــی ڕۆژی مێژوویــی دووی ڕێبه ندانــی ســاڵی 
1٣24، ڕۆژی دامه زراندنــی یه کــه م کۆمــاری خودموختــاری کوردســتاندا کۆنگــره ی شه شــه می 
ــی  ــدان کۆتای ــاش هه شــت ڕۆژ کاری شــێلگیرانه ، ڕۆژی ٦ی ڕێبه ن ــرد، پ ــه  کار ک ــزب ده ســتی ب حی

پــێ هــات.
بێگومــان پێکهاتنــی کۆنگــره ی شه شــه می حیزبه که مــان، لــه  هه لومه رجــی ناســکی ئێســتادا کــه  
ڕێژیمــی خومه ینــی ئیدیعــا ده کا به ســه ر کوردســتاندا زاڵ بــووه ، ســه رکه وتنێکی گــه وره ی حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــه. ڕێژیمــی خومه ینــی زۆر له مێــژ بــوو لــه  هه وڵــی تێکدانــی ئــه م 
کۆنگره یــه دا بــوو، لــه  ســه روبه ندی به ســترانی کۆنگره شــدا، هه وڵــی دا بــه  بۆمبارانــی هه وایــی یــان 

ــه  پێکهاتــن و ســه رکه وتنی کۆنگــره  پێشــگیری بــکا. بــه  تــۆپ و خومپــاره  و کاتیوشــا بــاران، ل
ــه رچ  ــان به رپ ــی ڕێژیمی ــه  لێوه شــاوه یی، هێرشــی هه وای ــزب ب ــی حی ــه اڵم پێشــمه رگه  قاره مانه کان ب
دایــه وه  و تۆپخانــه ی ڕێژیمیــان بێده نــگ کــرد، لــه  ئاکامــدا کۆنگــره  کاره کانــی خــۆی بــه  ڕێکوپێکــی 
به ڕێــوه  بــرد و 2٣0 نوێنــه ری ئه ندامانــی حیــزب کــه  لــه  سه رانســه ری کوردســتانه وه  هاتبــوون، 

به رنامــه ی کاری کۆنگــره ی شه شــه میان به تــه واوی بــه  ئه نجــام گه یانــد. 
ــه ی ڕه قیــب‹‹ ده ســتی پێکــرد.  ــه  ســروودی ›‹ئ ــه کان ب ــه ران و میوان ــه  به شــداریی نوێن کۆنگــره  ب
ئه مجــار بــه  یــادی شــه هیدانی ڕێــگای ئازادیــی کوردســتان و سه رانســه ری ئێــران، ده قیقه یــه ک 
ــه وتارێکــی کــورت،  ــه ری کۆنگــره وه  ب ــن نوێن ــه  ته مه نتری ــه ن ب ــه  الی ــدرا، پاشــان ل بێده نگــی ڕگه یه ن

کۆنگــره  به ڕه ســمی کرایــه وه. 
بــه  دوای ئــه وه دا، ســکرتێری گشــتیی حیــزب کاک »دوکتــور عه بدولڕه حمــان قاســملوو« ڕاپۆرتــی 
کومیتــه  ناوه ندیــی پێشــکه ش کــرد. ڕاپۆرتــی کومیتــه  ناوه نــدی بریتــی بــوو لــه  لێکدانــه وه ی وه زعــی 
نێونه ته وه یــی و وه زعــی ئێــران، تێکۆشــانی حیــزب لــه  کۆنگــره ی پێنجه مــه وه  تــا کۆنگــره ی شه شــه م 
و سیاســه تی حیــزب لــه  نێــوان ئــه م دوو کۆنگره یــه دا. کۆنگــره  پــاش ســێ ڕۆژ بــاس و شــیکردنه وه ، 
ڕاپۆرتــی کومیتــه  ناوه ندیــی په ســه ند کــرد و ئــه م ڕاپۆرتــه ی  بــه  پێشــانده ری ڕێــگای خه بــات و 

ــا. تێکۆشــانی دواڕۆژی حیزبه که مــان دان
لــه  دوای ئــه وه  کۆنگــره  بــه  دوورودرێــژی باســی گه اڵڵــه ی خودموختــاری په ســه ندکراوی شــوڕای 
ــی پێویســتی  ــه وه  ڕێنوێنی ــه م باره ی ــرد و ل ــه ی په ســه ند ک ــه م گه اڵڵه ی ــرد و ئ ــی ک نیشــتمانی به رگری

بــه  کومیتــه  ناوه نــدی دا.
ــه ر  ــگ له مه وب ــد مان ــه  چه ن ــرد ک ــی ک ــی نامیلکه یه ک ــره ی شه شــه م باســی نێوه ڕۆک ئه مجــاره  کۆنگ
کومیتــه ی  ئینتشــاراتی  الیــه ن  لــه   سۆســیالیزم‹‹دا  له ســه ر  ›‹کورته باســێک  ســه ردێڕی  له ژێــر 
بــاره ی  لــه   ›‹کورته بــاس‹‹ه   ئــه م  په ســه ندکردنی  پــاش  کۆنگــره   کرابــۆوه .  بــاڵو  ناوه ندییــه وه  
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شــێوه ی بــاس و باڵوکردنــه وه ی نێوه ڕۆکــی ئــه م نامیلکه یــه وه ، ئامۆژگاریــی پێویســتی بــه  کومیتــه ی 
ناوه نــدی دا.

لــه  به شــێکی کاری کۆنگــره دا، به رنامه وپێــڕه وی نێوخــۆی حیــزب خرایــه  بــه ر بــاس و لێکۆڵینــه وه  
و، پــاش هێندێــک ده ســکاری کــه  له گــه ڵ هه لومه رجــی ئێســتای خه باتــی حیزبه که مــان باشــتر ڕێــک 

ده کــه وێ، به رنامه وپێــڕه وی نێوخــۆی حیــزب په ســه ند کرانــه وه . 
هه روه هــا زیاتــر لــه  چــل په یامــی پیرۆزبایــی لــه  الیــه ن حیــزب و ڕێکخــراو و ســه ندیکا و ئه نجومــه ن 
و شه خســییه ته  نیشــتمانپه روه ره کانی ئێرانــی و کوردســتانی و جیهانییــه وه  بــۆ کۆنگــره  هاتبــوون، 

کــه  لــه  کۆنگــره دا خوێندرانه وه.
لــه  پاشــان کۆنگــره ی شه شــه م، کومیتــه ی ناوه ندیــی نوێــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــی 
هه ڵبــژارد. به یانــی ڕۆژی 9ی ڕێبه نــدان، کومیتــه ی  ناوه ندیــی نــوێ لــه  یه کــه م کۆبوونــه وه ی خۆیــدا 
بــه  تێکــرای ده نــگ جارێکــی دیکــه  هــاوڕێ دوکتــور عه بدولڕحمــان قاســملووی بــه  ســکرتێری گشــتیی 

حیــزب هه ڵبــژارده وه.
ئێــواره ی ڕۆژی 9ی ڕێبه نــدان بــه  ئاماده بوونــی هه مــوو نوێنــه ران و میوانــه کان، ئــه و په یامــه  کــه  
لــه  الیــه ن کۆنگــره وه  نێردرابــوون، خوێندرانــه وه  و پاشــان بــه  ســروودی ›‹ئــه ی ڕه قیــب‹‹ کۆتایــی 

بــه  کاروبــاری کۆنگــره ی شه شــه م هێنــرا.
ناوه ندیــدا،  کومیتــەی   دیکــه ی  کۆبوونه وه یه کــی  لــه   کۆنگــره ،  ته واوبوونــی  پــاش  ده ســتبه جێ 

ئه ندامانــی ده فتــه ری سیاســی هه ڵبژێــردران.  جێگــری ســکرتێر و 
کۆنگــره ی شه شــه می حیــزب جارێکــی دیکــه  یه کگرتوویــی و یه کپارچه یــی سیاســی و ته شــکیالتیی 
ڕیزه کانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــی نیشــان  دا و ڕێبــازی داهاتــووی حیــزب و ئه رکــه  

گرنگه کانــی ئه ندامــان و الیه نگرانــی حیزبــی دیاری کــرد. 
پــاش ته واوبوونــی کاری کۆنگــره ، هه مــوو نوێنــه ران، بــه  دڵێکــی پــڕ لــه  هیــوا و ئومێــد و بــه  
ــی  ــی ئه رکه کان ــره  و جێبه جێکردن ــی کۆنگ ــی په یام ــۆ ڕاگه یاندن ــه  ســه رکه وتنه وه  ب ــه و ب ــی پت ئیمانێک

حیزبــی، گه ڕانــه وه  شــوێنی کار و تێکۆشــانی خۆیــان. 
ــی  ــدا، هه نگاوێک ــه وراز و نشــێوی حیزبه که مان ــه  ه ــڕ ل ــی پ ــه  ژیان ــره ی شه شــه م ل ــان کۆنگ بێگوم
گرنگــی مێژوویییــه  به ره وپێــش، بــه ره و وه دیهێنانــی ئاواتــه  پیرۆزه کانــی کۆمه اڵنــی خه ڵــک، بــه ره و 

دابینکردنــی ›‹دێموکراســی بــۆ ئێــران و خودموختــاری بــۆ کوردســتان‹‹. 
پیرۆزه  سه رکه وتنی کۆنگره ی شه شه می حیزبی دێموکرات کوردستانی ئێران، 

بۆ پێشه وه  به ره و وه دیهێنانی بڕیاره کانی کۆنگره  و به ره و سه رکه وتنی گه وره تر. 

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
کومیته ی  ناوه ندی
1362/11/12
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ڕاپۆرتی کومیتەی ناوەندی بۆ کۆنگرەی شەشەم 

خوشک و برایانی خۆشەویست! 
هاوڕێیانی بەڕێز!

لــە کانــگای دڵمــەوە  ئێــران  نــاوی کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی  بــە 
بەخێرهاتنتــان دەکــەم و هیــوام شــادی و خۆشــیی ئێــوە و ســەرکەوتنی کۆنگرەکەمانــە. هەروەهــا بــە 
نــاوی هەموومانــەوە بەخێرهاتنــی گەرمــی میوانــە بەڕێــزەکان ئەکــەم و بــە ئاواتــم بەشــداربوونیان 
لــە کۆنگــرەی شەشــەمی حیزبــی ئێمــەدا ببێتــە هــۆی پتەوتــر بوونــی دۆســتایەتی و هاوکاریــی حیــزب 
و ڕێکخراوەکانمــان. ئــەوە دوو ســاڵە لــە کۆنگــرەی ٥ی حیــزب، کۆنگــرەی شــەهیدان ڕادەبــڕێ. 
ــران و هەروەهــا کوردســتان و  ــی سەرانســەریی ئێ ــەم دوو ســاڵەدا گۆڕانێکــی زۆر بەســەر ژیان ل
بــە تایبەتــی حیزبــی ئێمــەدا هاتــوە. ئەرکــی سەرشــانی کۆنگــرەی ششــەم ئەوەیــە کــە هەمــوو ئــەم 
ئاڵوگۆڕانــە بخاتــە بەرچــاو، بــەوردی لێیــان بکۆڵێتــەوە و سیاســەتی دواڕۆژی حیــزب و ئەرکەکانــی 
ــە مــاوەی بەینــی دوو  ــە پێشــمەرگە و ئەندامانــی ســادەی حیــزب ل ــکا. ژمارەیەکــی زۆر ل دیــاری ب
کۆنگــرەدا شــەهید بــوون و گیانــی خۆیــان لــە ڕێــگای ئازادیــدا بەخت کرد. هێنــدێ لەوانە لە کۆنگرەی 
پێنجەمــی حیزبــدا بەشــدار بــوون. ئــەم قارەمانانــە باشــترین و فیداکارتریــن ڕۆڵەکانــی حیــزب و گــەل 
بــوون. لــەم دوو ســاڵەدا حیزبــی ئێمــەدا، شــەهیدی بەڕیــز ئەندامــی کومیتــەی ناوەنــدی کاک هــەژار، 
فەرمانــدە هێــز وەک کاک حیســامی ئەســعەدی، کاک ئیقبــال کەریــم نیــژاد، کاک قــادری ئیفتخــاری 
و کاک عوســمانی دادخــواە و دەیــان کادری بەنــرخ و مامۆســتای شــۆڕش کــە لــە لێوەشــاوەترین 
ــە  ــە شــەهیدە خۆشەویســتەکانمان ل ــن ل ــوون لەدەســت داوە، شــێوەی ڕیزگرت ــزب ب ــی حی ڕۆڵەکان
پێشــدا ئەوەیــە کــە ڕێگایــان بەرنەدەیــن و تــا گەیشــتن بــەو ئامانجانــە کــە لــە پێناویــدا گیانــی خۆیــان 
ــی  ــا دابینکردن ــن کــە ت ــان ســوێند بخۆی ــە خوێنی ــە تێکۆشــان دەســت هەڵنەگریــن و ب ــدا کــردوە ل فی
دێموکراســی بــۆ ئێــران و خودموختــاری بــۆ کوردســتان خەباتــی خۆمــان درێــژ پــێ بدەیــن. هەروەها 
پێویســتە ڕێــزی بنەماڵــەی شــەهیدان بگریــن و تــا توانامــان هەبــێ لــە هەمــوو بارێکــەوە یارمەتییــان 
بدەیــن، بــە شــێوەیەک کــە هەســت بــەوە بکــەن کــە ئەگــەر خۆشەویســتێکیان لەدەســت داوە، بێکــەس 
نیــن و حیزبــی دێموکــرات کەســوکاری ئەوانــە، بــۆ حیزبــی ئێمــە هــۆی شــانازییە کــە جێــگای 
شــەهیدان بەتــاڵ نەمــاوە. ســەدان الوی دڵپــاک جێــگای شــەهیدەکانیان پــڕ کردۆتــەوە و هەزارانــی 

دیکــەش ئامــادەن چەکــی شــەڕەف هەڵگــرن و ڕێــگای پیــرۆزی شــەهیدانمان درێــژە پێ بــدەن.
شــەهید بــوون بــۆ ئێمــە ئامانــج نییــە، بــەالم تــا کاتێــک بــۆ گەیشــتن بــە ئامانــج کــە ئــازادی 
گەلەکەمانــە پێویســت بــێ گیانــی خۆمــان بەخــت ئەکەیــن، نابــێ یــەک ئانیــش دوودڵ بیــن. هەروەهــا 
لــە کۆنگــرەی شەشــەممەوە ســاڵوێکی بەتیــن پێشکێشــی زیندانیانــی سیاســیی ئێــران دەکەیــن. ســاڵو 
لــە ڕۆڵــە نەبەزانــە دەکەیــن کــە لــە بەندیخانەکانــی دوژمنــدا لــە هەلومەرجێکــی دژوار لــە ژێــر 

ــەوە. ــادار ماونەت ــەل وەف ــە ئامانجــی گ ــدا ب ئەشــکەنجەی دوژمن

هاورێیان! 
پێکهاتنــی کۆنگــرەی شەشــەمی حیــزب لــەم هەلومەرجــەدا لــە دوو بــارەوە گرینگــە: یەکــەم، ئــەو 
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ــا دەکا  ــە ئیدیع ــی ک ــدی درۆی ڕێژیمــی خومەین ــوو پڕوپاگەن ــەڵ هەم ــە لەگ ڕاســتییەی دەردەخــا ک
حوکمــی لــە کوردســتانی ئێرانــدا زاڵ بــووە لــە سەرانســەری کوردســتان کۆنفرانســەکانی حیــزب بــە 
ڕێکوپێکــی بەڕێــوە چــوون. نوێنەرانــی دەیــان هــەزار لــە ئەندامانــی حیــزب لــە شــیمال و جنــووب و 
ناوەنــدی کوردســتانەوە لــەم کۆنگرەیــەدا بەشــدارن. خــۆی پێکهاتنــی ئــەم کۆنگرەیــە ســەرکەوتنی 

بەرچــاوی تێکۆشــانی هەمــوو حیزبەکەمانــە. 
دووهــەم، کۆنگــرەی شەشــەم لــە کاتێکــدا پێــک هاتــوە کــە حیزبــی ئێمــە دەبــێ زۆر گیروگرفتــی 
ــەو ڕاستییەشــمان  ــکا. ئەگــەر ئ سیاســی، تەشــکیالتی، هێــزی پێشــمەرگە و هــی دیکــە چارەســەر ب
لەبیــر بــێ کــە کۆنگــرەی شەشــەم، کۆنگــرەی حیزبێکــە کــە بەڕێوەبــەری خەباتــی کۆمەاڵنــی خەڵکــی 
کوردســتانە، کۆنگــرەی ڕێکخراوەیەکــە کــە زیاتــر لــە هەمــوو هێزێکیدیکــە توانیویەتــی بەرامبــەر 
ڕێژیمــی کۆنەپەرەســتی خومەینــی ڕابوەســتێ، ئــەو کاتــە گرینگیــی کۆنگرەکەمــان زیاتــر خــۆی 
دەنوێنــێ. هــەر بۆیــە بــێ لەخۆبایــی بــوون دەتوانیــن بڵێیــن کــە نــەک هــەر خەڵکــی کوردســتانی ئێران، 
بەڵکــوو هەمــوو خەباتگێڕانــی ڕاســتەقینەی ڕێــگای ئــازادی سەرانســەری ئێرانیــش چاوەڕوانــی 
ــەوەش بەشــدارانی کۆنگــرە ئەرکێکــی زۆر  ــەر ئ ئاکامــی کارەکانــی کۆنگــرەی شەشــەمن. هــەر لەب
قورســیان لەســەر شــانە و دەبــێ بــە مەســؤلیەتی تــەواوە بــۆ ســەرکەوتنی کۆنگــرە هــەوڵ بــدەن. 
ــە کۆنگــرەی »کار« بناســرێ.  ــە ب ــەم کۆنگرەی ــن: ئ ــەی ســەرەوە پێشــنیار دەکەی ــەم هۆیان ــەر ئ لەب
مانــای ئەوەیــە کــە کۆنگــرە دەبــێ بەســەراحەت و ڕێکوپێکــی لەســەر هەمــوو گیروگرفتــەکان بــاس 
بــکا و بڕیــاری پێویســت بــدا. دووهــەم مانــای ئەوەیــە کــە نوینەرانــی کۆنگــرە چاالکانــە و خەلالقانــە 
لــە کاروبــاری کۆنگــرە بەشــدار بــن. ســێهەم مانــای ئەوەیــە کــە کۆنگــرە وەخــت و توانــای خــۆی بــۆ 
چارەســەرکردنی گیروگرفتــە ئەساســی و گشــتییەکانی حیــزب تەرخــان بــکا. کۆنگــرە هــی هەمــوو 
ــە کۆنفرانســەکانی حیزبــی  حیزبــە و هــی یــەک کومیتــە شارســتان نییــە. ئــەو گیروگرفتانــەی کــە ل
شارســتانەکاندا بــاس کــراون، بــەاڵم ئەهەمەتیــان بــۆ گشــت حیــزب هەیــە، دەبــێ لــە کۆنگــرەدا 
ــن و  ــگ نی ــە و گرین ــاری گشــتییان نیی ــە ب ــەی ک ــەو وردە گیروگرفتان ــە ئ ــە پێچەوان ــۆڕێ، ب ــە گ بێن
هــەر ڕێکخراوەیــەک کــە خــۆی دەتوانــێ چارەســەریان بــکا، نابــێ وەختــی کۆنگــرە بگــرن. چونکــە 
ــە  ــەم ڕەواڵ ــارە ڕاپۆرتەکــەش هــەر لەســەر ئ ــاوە، دی ــە کۆنگــرەی کار دان کۆنگــرەی شەشــەممان ب
دەڕوا. بۆیــە لــە ڕاپۆرتــی کۆمیەتــەی ناوەنــدی بــۆ کۆنگــرەش زیاتــر گیروگرفتەکانــی نێــو حیــزب و 

ڕێــگا چارەیــان دەخەینــە بەرچــاو.
هیوادارین کۆنگرە ئەم شێوە بۆچوونە پەسەند بکا و خۆیشی لەسەر ئەم ڕێبازە بڕوا.

1_ وەزعی نێونەتەوەیی
بــاری هــەرە بەرچــاوی وەزعــی نێونەتەوەیــی ئەوەیــە کــە لــەم دوو ســاڵەدا بــەرەو ئاڵــۆزی 
بــاری ئاڵــۆزی  لــە چەنــد الوە خــۆی دەنوێنــێ: بێگومــان گرنگتریــن  ئــەم ئاڵۆزییــە  ڕۆیشــتوە. 
نێونەتەوەیــی بوحرانــی ئابوورییــە. بێــکاری بێ وێنــە، گرانــی و ســەبرتر هەڵدانــی ئابــووری و هاتنــە 
خــواری دینامیزمــی بەرهەمهێنــان و لــە پێــش هەمــوودا و بەتایبەتــی ئاوســانی دەروا.  »تــەوەڕوم« 
نیشــانەکانی ئــەم بوحرانــەن: پێوەندییەکانــی نێــو دراوەکانــی گرینــگ بــە شــێوەیەک تێــک چــووە کــە 
دۆالری ئامریــکا بــە شــێوەیەک دراوی واڵتەکانــی ســەرمایەداری لــە تەنگانــە خســتوە کــە سیســیتمی 
ــە جــاران تێ دەکۆشــێ  ــر ل ــک زیات ــە نەتیجــەدا هــەر واڵتێ ــوە. ل ــی وەمەترســی کەوت ــی جیهان دراوی
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قازانجــە تایبەتییەکانــی خــۆی بپارێــزێ و ڕەقەبــەری لەنێــو واڵتەکانــی ســەرمایەداری ڕۆژ بــە ڕۆژ 
توندتــر ئەبــێ. ئیمپریالیزمــی ئامریــکا وەک واڵتــی بەهێــزی ســەرمایەداری هــەوڵ دەدا لــەم وەزعــە 
بۆحرانییــە بــە ســوودی خــۆی کەڵــک وەربگــرێ، بۆیــە لــەم دواییانــەدا بێ پەرواتــر و دڕەندەتــر بــووە. 
دەســتدرێژی ڕاســتەوخۆی ئامریــکا بــۆ گڕانــادا، دەخالەتــی ڕۆژ بــە ڕۆژ زیاتــری لــە لوبنــان، 
خــۆ ئامادەکــردن بــۆ دەســتدرێژیی نیزامــی لــە خەلیجــی فــارس، هەمــوو نیشــانەی سیاســەتی 
پەالماردەرانــەی ئامریکایــە. ئاڵۆزبوونــی وەزعــی نێونەتەوەیــی لە زۆر جێــگای جیهان، تێکهەڵچوونی 
نیزامیــی پێــک هێنــاوە. لــە ئامریــکای مەرکەزییــەوە بگــرە تــا جنووبــی ئافریقــا و لوبنــان و خەلیــج، 
شــەڕ بەردەوامــە. دیــاردەی نــوێ ئەوەیــە ئەگــەر جــاران شــەڕێکی مەحەللــی لەنیــو دەوڵەتــان ڕووی  
ئــەدا ئیمکانــی پێشــگیری لــە شــەڕ یــا هــەر نەبــی لــە پەرئەســتاندنی هەبــوو، بــەاڵم وادێتــە بەرچــاو 
کــە ئێســتا نــە ڕێکخــراوە نیونەتەوەییــەکان و نــە دەوڵەتــە گــەورەکان بــە ئامــرازی پێشــوو توانــای 
ــگای دوو شــەڕی  ــە کان ــا بووەت ــە چەرخــی بیســتەمدا ئورووپ ــە. ل ــەم شــەڕانەیان نیی وەســتاندنی ئ
ــووە:  ــدا ب ــا پەی ــە ئورووپ ــەوە جارێکــی دیکــەش مەترســیی شــەڕ و ئەمجــارە ئەتۆمــی ل ــی. ئ جیهان
دامەزراندنــی موشــەکی »پیڕشــینگ2« لــە الیــەن ئامریــکاوە لــە واڵتەکانــی ئورووپــای ڕۆژاوا 
بەتایبەتــی لــە ئاڵمانــی ڕۆژاوا و دانانــی موشــەکی »ئێــس ئێــس 20« لــە الیەن یەکیەتیی ســۆڤییەتەوە 
لــە واڵتانــی ئورووپــای ڕۆژهــەاڵت بۆتــە هــۆی ئاڵۆزبوونــی پتــر لــە ڕادەی پێوەندییەکانــی نێــو 
ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژاوا، بەتایبــەت ئامریــکا و یەکیەتیــی ســۆڤیەتی لــە ئورووپــادا. هــەر بۆیــە لــە 
زۆر واڵتــی ئورووپــای ڕۆژاوا جوواڵنــەوەی ئاشــتیخوازانە هەرچــی دەچــێ زیاتــر پەرەدەســتێنی و 
ســەدان هــەزار و بگــرە میلیۆنهــا کــەس بێزاریــی خۆیــان لــە دامەزراندنــی مووشــەکی ئەتۆمــی لــە 
ــی  ــدێ گیروگرفت ــەک و هێن ــە الی ــان ل ــووری جیه ــی ئاب ــا نیشــان دەدەن. تەئســیری بوحران ئورووپ
نێوخۆیــی واڵتانــی سۆسیالیســتی لــە الیەکــی دیکــەوە وەزعــی ئابــووری ئــەم واڵتانەشــی تووشــی 
ــی پێشــکەوتووی  ــە واڵتەکان ــە گشــتی نیســبەت ب ــردوە. حاسڵ بەخشــیی کار ب ــە ک ــگ و چەلەم تەن
ســەرمایەداری نزمــە و کەمبــوودی شــت ومەک هەســت دەکــرێ و هەمــوو ئەوانــە هێنــدێ جار دەبێتە 
هــۆی تێکهەڵچوونــی سیاســی لــەم واڵتانــەدا کــە نموونەکــەی پۆلۆنیایــە. مەنتیقییــە کــە ئیمپریالیســمی 
ئامریــکا هــەوڵ دەدا لــە هەمــوو تێکهەڵچوونێکــی سیاســی لــە واڵتانــی سۆسیالیســتیدا بــە قازانجــی 
خــۆی کەڵــک وەرگــرێ. دیاردەیەکــی هەرەناخۆشــی دوو ســاڵی ڕابــردوو پەرەگرتنــی تێرۆریســمی 
نێونەتەوەییــە. تێرۆریســمی نێونەتەوەیــی چەنــد ســاڵ لەمەوپێــش جــار و بــار خــۆی دەنوانــد، بــەاڵم 
ــە چەشــنێک کــە  ــەرەی ئەســتاندوە ب ــۆ پ ــە شــێوەی ئەوت ــارەوە گرینگــە: یەکــەم ب ــە دوو ب ئێســتا ل
ــی سیاســی  ــان گروهێک ــد و دەســتەیەک ی ــک بان ــەر جارێ ــەم ئەگ ــە. دووه ــەی نیی ــژوودا وێن ــە مێ ل
ــە  ــا ئــەو پــەڕی دەوڵەتێــک بــەدزی و ناڕاســتەوخۆ ل ــدا تێرۆریــان ســاز دەکــرد ی ــە ڕادەی جیهانی ل
ــەک هــەر  ــدا ن ــە تێرۆریســمی نێونەتەوەیی ــان ل ــرۆردا بەشــداردەبوون، ئێســتا بەشــداریی دەوڵەت تێ
ئاشــکرایە بەڵکــوو هێنــدێ لــە دەوڵەتــەکان نایشــارنەوە و تەنانــەت شــانازیی پێوەدەکــەن. بێگومــان 
سەردەســتە و ئااڵهەڵگــری تێرۆریســمی نیونەتەوەیــی ڕێژیمــی دژی ئینســانیی خۆمەینییــە کــە 
ــە هیــچ جینایەتێــک خــۆ ناپارێــزێ. ئێســتا بــۆ بیــروڕای گشــتیی جیهــان بەتــەواوی  لــەم ڕێگایــەدا ل
دەرکەوتــوە بەشــێکی زۆری تێــرۆرەکان لــە ئورووپــا و ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت کــە بــوون بــە 
ــە جمهــوری ئیســالمیی  ــاع، هەمــووی ل ــی هــەزاران ئینســانی بێدیف ــدار بوون هــۆی کــوژران و برین
پێوەندییــە  ئاڵۆزتربوونــی  و  جیهــان  ئابووریــی  بوحرانــی  دەگــرێ.  ســەرچاوە  خومەینییــەوە 
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نیونەتــەوەکان لــە پێــش هەمووانــدا جیهانــی ســێهەمی توشــی تەنگانــە کــردوە. بێجگــە لــەو واڵتانــە 
کــە داهاتێکــی زۆریــان لــە نــەوت دەســت ئەکــەوی، زۆربەیــان لەبــەر کزبوونــی ئابوورییــان لــە 
ڕەقەبــەری تونــدی نێونەتەوەیــی ناتوانــن خــۆ ڕابگــرن و ئابوورییــان ڕۆژ بــە ڕۆژ زیاتــر دەکەوێتــە 
ــکا. بەڕاســتیش  ــی ئیمپریالیزمــی ئامری ــە تایبەت ــەورەکان، ب ــە ســەرمایەدارە گ ــر دەســەاڵتی واڵت ژێ
واڵتــە ســەرمایەدارییە بەهێــزەکان ئەوەنــدە کــە دەتوانــن گیروگرفتــە ئابوورییەکانــی خۆیــان بــە 
زیانــی واڵتانــی جیهانــی ســێهەم چارەســەر دەکــەن. بوحرانــی ئابــووری لــەم واڵتانــەدا دەبێتــە هــۆر 
زۆر گیروگرفتــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی چارەســەر نەکــراو و، کۆمەڵــی پاشــکەوتوویان دەلەرزێنــێ 
و زۆر جــار یارمەتــی دەدا نیزامییــەکان بــە قازانجــی خۆیــان لــەم وەزعــە کەڵــک وەربگــرن و 
کوودێتــا بکــەن و دیکتاتۆریــی نیزامــی لــە واڵتــدا دامەزرێنــن. دیســان هــەروەک ســاڵەکانی پێشــوو، 
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت کانــگای ناتەباییــەکان و جێــگای بەرەنــگار بوونــی قازانجــە جۆراوجۆرەکانــی 
ــە  ــی ل ــد الی ــی فەلەســتین و ئیســرائیل و شــەڕی چەن ــوان گەل ــە نێ ــە. شــەڕ ل ــز و دەوڵەتان زۆر هێ

لوبنــان هــەر درێــژەی هەیــە.
ئیســرائیل بــە پشــتیوانیی ئامریــکا توانیویەتــی وەزعێکــی ئەوتــۆ لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا 
پێــک بێنــێ کــە هێــزی چەکــداری فیداییــە فەلەســتینییەکان لوبنــان بەجــێ بێڵــن. دیــارە لــەم ڕێبــازەدا 
ســووریە نەخشــێکی گرنگــی هەبــوو. ئــەوەی بــە ئیســرائیل جێ بەجــێ نەدەبــوو، بــە ڕێژیمی ســووریە 
ــی ڕێکخــراوی  ــەدی. ئەگــەر ئیســرائیل توان ــە فەلەســتینییە الدەرەکان هات ــدێ ل ــە هــاوکاری هێن و ب
ڕزگاریخــوازی فەلەســتین و الیەنگرانــی لــە بەیــروت وەدەربێنــێ، ڕێژیمــی ســووریە توانــی لــە 
تەرابلــوس لــە شــیمالی لوبنــان ئــەو کارە بــکا. ئێمــە بــەم بۆنــەوە جارێکــی دیکــە هاودەردیــی خۆمــان 
ــەم  ــی ئ ــوەری قانوونی ــوازی فەلەســتین و بەڕێ ــراوی ڕزگاریخ ــی فەلەســتین و ڕێکخ ــەل خەڵک لەگ
ــۆ ســەر فەلەســتینییەکان و  ــان و ب ــۆ لوبن ــە دەســتدرێژی ئیســرائیل ب ــن و ل ڕێکخــراوە ڕادەگەیەنی
هەروەهــا لــە تێکدەریــی ڕێژیمــی ســووریە لــە نێــو موقاومەتی فەلەســتیندا کە مەبەســتی لــە نێوبردنی 
ســەربەخۆیی ڕێکخــراوی ڕزگاریخــوازی فەلەســتینە، بێــزاری خۆمــان بــە تونــدی دەردەبڕیــن. ئێمــە 
هــەر وەک ڕابــردوو لــە مافــی دیاریکردنــی چارەنووســی گەلــی فەلەســتین و مافــی پێکهێنانــی 
دەوڵەتــی ســەربەخۆی بەتــەواوی پشــتیوانی دەکەیــن و ڕێکخــراوی ڕزگاریخــوازی فەلەســتین بــە 
دۆســت و هاوپەیمانــی خۆمــان ئەزانیــن. بەرەبــەرە مەبەســتی ئەســڵیی ئامریــکا و ئیســرائیل لــە 
دەســتدرێژی بــۆ لوبنــان و بــۆ گەالنــی جیهــان بەتــەواوی ئاشــکرا دەبــێ، کــە ئەویــش دابەشــکردنی 
لوبنانــە. ســەیر ئەوەیــە کــە واڵتێکــی عەرەبــی وەک ســووریەە لــە جێبەجێکردنــی ئــەم نەخشــەیەدا 
بەشــدارە و کاربەدســتانی ڕێژیمــی ســووریە نایشــارنەوە کــە الیەنگــری دابەشــکردنی لوبنانــن، 
چونکــە بەشــێکیش وەبــەر ئــەوان دەکــەوێ. ڕێژیمــی ســووریە بــۆ بردنەپێشــی مەبەســتەکانی خــۆی 
لــە لوبنــان هاوکارییەکــی نیزیکــی لەگــەڵ ڕێژیمــی خومەینــی هەیــە، دەاڵڵــی بــۆ دەکا و چەکوچۆڵــەی 
بــۆ دەکــڕێ و پشــتیوانی لــە ئاژاوەچیەتییەکانــی دەکا. بــەم جــۆرە ڕیژیمــی ســووریەش لــە نەخشــی 
تێڕۆریســتیی ڕێژیمــی ڕێژیمــی خومەینــی لــە ڕادەی نێونەتەوەییــدا کەڵــک وەردەگــرێ. لێــرەدا 
سیاســەتی دووڕوویانــەی ئامریــکا جێــی ســەرەنجە: کارگێــڕی ئەســڵیی ئــەم وەزعــە کــە لــە لوبنانــدا 
پێــک هاتــوە ئیمپریالیزمــی ئامریکایــە، بــەاڵم، کاربەدەســتانی ئامریــکا وا دەنوێنــن کــە دەیانــەوێ 
ســەربەخۆیی و یەکپارچەیــی لوبنــان بپارێــزن و گویــا بــۆ ئەوەیــە کــە لەشــکەریان بــۆ لوبنــان 
نــاردوە. هەروەهــا پێویســتە لێــرەدا بــە نەخشــی ڕیاکارانــەی خومەینــی ئیشــارەیەک بکــرێ: ڕێژیمــی 
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ــی  ــی تێرۆریســتی نێونەتەوەی ــەوە و ڕۆڵ ــەرز کردۆت ــوودس«ی ب ــی ق ــی شــیعاری »ئازادی خومەین
بــە ئەســتۆی خــۆی گرتــوە و ئەوەنــدەی پێــی دەکــرێ وەزعــی لوبنــان دەشــێوێنێ و دەبێتــە هــۆی 
کوژرانــی هــەزاران کــەس لــە الوان و خەڵکــی بێتاوانــی شــیعە مەزهەبــی لوبنــان و، دژی ئامریــکا و 
ئیســرائیل شــیعار دەدا، بــەاڵم بــۆ هیــچ کــەس جێــگای شــک نییــە کــە جەمهــوری ئیســالمیی خومەینــی 
ئەگــەر جــاران ناڕاســتەوخۆ  لــە ئیســرائیل چەکــی وەردەگــرت، ئێســتا ڕاســتەوخۆ لــە ئامریــکا 
چــەک وەردەگــرێ. دیــارە ئیمکانــی نییــە ئەمریــکا و ئیســرائیل چــەک بــدەن بــە خومەینــی بــۆ ئــەوەی 
ــی  ــە ڕۆژهەاڵت ــە ل ــکا. بۆیەشــە ک ــە چنگــی ئیســرائیل ڕزگار ب ــراو ل ــە قوودســی داگیرک ــەو چەکان ب
نێوەڕاســتدا کــەس قســەکانی دژی ئامریکایــی و ئیســرائیلیی کاربەدەســتانی ڕێژیمــی خومەینــی بــە 
جیــددی ناگــرێ و هەمــوو ئــەو ڕێژیمــە بــە ئاژاوەگێــڕ و تێرۆریســت و هاوپەیمانــی بەکــردوەی 

ئیســرائیل و ئامریــکا دەناســن. 
وەزعــی ناوچــەی خەلیجــی فــارس ڕۆژ بــە ڕۆژ ئاڵۆزتــر دەبــێ. شــەڕ لــە نێــوان ئێــران و عێراقــدا 
ــک ئاشــتی  ــچ جۆرێ ــە هی ــی و دارودەســتەکەی ب ــە ســی ســاڵە هــەر بەردەوامــە و خومەین ــر ل زیات
ــەی  ــت و عەرەبســتان و ئاژاوەگێڕییەک ــە کوەی ــی ل ــاکاری تێرۆریســتیی خومەین ــەن. ئ ــووڵ ناک قەب
لەنێــو شــێعە مەزهەبەکانــی واڵتانــی خەلیجــدا بــە گشــتی بۆتــە هــۆی مەترســیی هەمــوو گەالنــی ئــەم 
ناوچەیــە، ئــەو خەتــەرەی پێــک هێنــاوە کــە شــەڕی نێــوان عێــراق و ئێــران لــە چوارچێــوەی ســنووری 
ــە خەلیجــدا  ئــەم دوو واڵتــە دەربچــێ و ببێتــە شــەڕێکی ناوچەیــی. ئــەو مەترســییە گەورەیــە کــە ل
پەیــدا بــووە ســەرچاوەکەی دەگەڕێتــەوە بــۆ سیاســەتی بــەزۆر ســادرکردنی »جمهــوری ئیســالمی« 
بــۆ واڵتەکانــی تــر. دەوڵەتــی عێــراق چەنــد جــار بەڕەســمی ڕایگەیانــدوە کــە ئەگــەر ڕێژیمــی خومەینی 
لــە درێژەدانــی شــەڕ ســووربێ، بنکــە نەتەوەییەکانــی ئێــران لــە خەلیــج و بەتایبەتــی لــە جەزیــرەی 

خــارک وێــران دەکا.
عێــراق بــۆ ئــەم مەبەســتە هێنــدێ چەکی پێشــکەوتوو بەتایبەتی، پێنج فرۆکەی ســوپێر ئیســتانداری 
لــە فەرانســە وەرگرتــوە. ڕێژیمــی خومەینــی کــە هەتــا ئێســتا زۆر جــار بــە کــردەوە یارمەتیــی 
ئیمپریالیزمــی ئامریــکای داوە، هەڕەشــە دەکا ئەگــەر بنکــە نەوتییەکانــی ئێــران لــە خــارک بۆمبــاران 
ــج  ــی ناوچــەی خەلی ــچ کەشــتییەک نەوت ــی هی ــش تەنگــەی هورمــۆز دەبەســتێ و نایەڵ ــن ئەوی بکرێ
ــەر  ــی هەڕەشــە دەکا ئەگ ــەڵ خومەین ــگ لەگ ــکاش هەماهەن ــی ئامری ــەرێ. ئیمپریالیزم ــۆ دەرەوە ب ب
تەنگــەی هۆرمــوز ببەســترێ هێــزی نیزامیــی خــۆی لــە ناوچــەی خەلیــج دادەبەزێنــێ و ئــەم تەنگەیــە 
بــەزۆر دەکاتــەوە. بــەم جــۆرە ڕێژیمــی خومەینــی ڕێــگا بــۆ ئیمپریالیســمی ئامریــکا خــۆش دەکا و 
ڕیــگا تەخــت دەکا بــۆ ئــەوەی ئامریــکا بــە ئاواتــی لەمێژینــەی خــۆی بــگا، کــە داگیرکردنــی خەلیجــی 
فارســە. ڕەنگــە دەســتدرێژیی ئامریــکا بــۆ ناوچــەی خەلیــج دەنگدانــەوەی ئەوتــۆی لــە جیهانــدا هەبــێ 
کــە ئــەوەی بــەدوا دادێ لــە چوارچیــوەی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتیش بچێتــە دەرێ. بــەم جــۆرە 
ڕوونــە کــە ئەگــەر وەزعــی نێونەتەوەیــی ئاڵــۆزە، وەزعــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت ئاڵۆزتــرە و لەبــەر 

ڕووناکایــی ئــەم وەزعــەدا دەبــێ وەزعــی ئێــران لێــک بدینــەوە.

2_ وەزعی ئێران
ــی  ــی گەالن ــەک هــەر ئاواتەکان ــرێ و ن ــران ڕادەب ــە ســەرکەوتنی شۆڕشــی ئێ ــج ســاڵ ل ــەوە پێن ئ
ئێــران پــاش شــۆڕش نەهاتــە دی، بەڵکــوو پــاش پێنــج ســاڵ حاکمییەتــی ئاخونــدەکان واڵتەکەمــان 
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تووشــی چارەڕەشــییەکی ئەوتــۆ بــووە کــە لــە مێــژووی ئێرانــدا بێ وێنەیــە. شــەڕ و ســەدان هــەزار 
کــوژراو و برینــدار، میلیۆنهــا ئــاوارە و خەفەقــان و زینــدان و ئەشــکەنجە و ئێعــدام و وێرانــی و قاتــی 
و دەربــەدەری و بێــکاری و گرانــی و کوێــرەوەری و نەبوونــی ئەمنیەتــی فــەردی و کۆمەاڵیەتــی و 
تــرس لــە دواڕۆژ و تــرس لــە بێ حورمەتــی بــە شەخســیەتی ئینســانی، ئەوەیــە دیــاردەی ڕێژیمــی 
ــا نیشــتمانی ئێمــەی تووشــی ســەردەمێکی  ــی نەتەنی ــران. ڕێژیمــی خومەین جمهــوری ئیســالمیی ئێ
ڕەشــی ســەرەڕۆیی کــردوە، بەڵکــوو پــاش پێنــج ســاڵ دەســەاڵتداری، خوێشــی تووشــی بوحرانێکــی 
قــووڵ بــووە کــە لێــی ڕزگاربــوون بــەدی ناکــرێ. ئــەم بوحرانــە هەمــوو بارەکانــی ژیانــی کۆمــەڵ، 
سیاســی، نیزامــی، ئابــووری، فەرهەنگــی، مەزهەبــی و کۆمەاڵیەتــی دەگڕێتــەوە. لــە باری سیاســییەوە 
بوحرانــی ڕێژیمــی خومەینــی ڕۆژ بــە ڕۆژ قووڵتــر دەبــێ. حاکمیەتــی ئاخونــدەکان بۆتــە ڕێژیمێکــی 
زۆرداری ئەوتــۆ کــە پێوەندیــی لەگــەڵ کۆمەاڵنــی خەڵــک بــە ڕادەیــەک لەنێــو کۆمەاڵنــی خەڵکــی ئێران 
هەبــوو کــە لــە مێــژووی ئــەو ڕێژیمانــە کــە پــاش شــۆڕش ســەرکەوتوون بێ وێنــە بــوو. موبالەغــە 
ــەوە پشــتیوانی خومەینــی و  ــە دڵ ــران ب ــەوەدی خەڵکــی ئێ ــە ســەدی ن ــر ل ــە ئەگــەر بڵێیــن کــە پت نیی

دەســەاڵتەکەی بــوون.
بــەاڵم کەمتــر ڕیژیمێکــش لەنێــو کۆمەاڵنــی خەڵــک و تەنانــەت لــە نێــو ئەوانــەدا کــە لــە شۆڕشــدا 
بەشــدار بــوون بــەو خێراییــە نفــوزی خــۆی لەدەســت داوە. دیســانەوە موبالەغــە نییــە ئەگــەر بڵێیــن 
لــە حاڵــی حــازردا کەمتــر لــە ســەدی دەی خەڵــک الیەنگــەری ئــەو ڕێژیمــەن، بــەاڵم نابــێ ئــەو 
ــا دەنگــی خــۆی بــە ڕێژیمــی  ڕاســتییە لەبیربچــێ کــە ئــەو ســەدی دەیــە دەرســەدێک نییــە کــە تەنی
خومەینــی دەدا. ئــەم ســەدی دەیــە ڕێکوپێــک و ڕێکخــراوە، زۆربەیــان چەکــدارن، الوی موتەعەســیبی 
مەزهەبیــن، تــەواوی ئیمکاناتــی دەوڵەتیــان لەبــەر دەســتە و دەزگای تەبلیغیــی ڕێژیــم لــە تەلەڤیزیــۆن 
ــراو بێ وچــان  ــان هــەزاری ئاخونــدی بەکرێگی ــا ڕۆژنامــە زەوتکــراوەکان و دەی و ڕادیــۆوە بگــرە ت
هانیــان دەدەن بــۆ ئــەوەی ڕێژیمــی جمهــوری ئیســالمی بــە هــەر وەســیلەیەکەوە کــە مومکیــن بــێ، 
بپارێــزن و بــۆ وەدیهێنانــی ئامانجەکانــی ڕێژیمــی دژی گەلــی خۆشــیان بــە کوشــتن بــدەن. یەکێــک 
لــە ڕازەکانــی ڕێژیمــی خومەینــی لــە چونیەتیــی ئــەو ســەدی دەیــە دایــە کــە پشــتیوانیی لــێ دەکا. ئــەم 
ــە تەبلیغــات چ  ــە چ ب ــای هەی ــم توان ــی ڕیژی ــە هەمــوو ئیمکانات ــن ل ــک وەرگرت ــە کەڵ ــە ب ســەدی دەی
بــە فریــو و درۆ چ بــە زۆر و کوتــەک دەرســەدێکی دیکــەش بــۆ جێ بەجــێ کردنــی مەبەســتەکانی 
کاربەدەســتانی ڕێژیــم هــان بــدا. هــەر چەنــد دەبــێ بگوتــرێ کــە ئــەم تواناییــە ڕۆژ بــە ڕۆژ کزتــر 

دەبــێ و کۆمەاڵنــی خەڵــک کەمتــر پەیــڕەوی لــە سیاســەتی ڕێژیمــی خومەینــی دەکــەن.
لــە کۆمەاڵنــی  و  گەلــی  بوەتــە ڕێژیمێکــی دژی  بەتــەواوی  ئــەوە ڕێژیمــی خومەینــی  لەگــەڵ 
ــە قســەکانی زۆر جــار  ــەت ل ــم بەتایب ــە قســەکانی کاربەدەســتانی ڕێژی ــەوە. ل ــک دوور کەوتۆت خەڵ
دووپاتکــراوی خــودی خومەینــی بەڕوونــی دەردەکــەوێ کــە ڕێژیمــی جمهــوری ئیســالمی مەترســیی 
ــەوەی  ــۆ ئ ــرێ ب ــک وەردەگ ــک کەڵ ــوو دەرفەتێ ــە هەم ــی ل ــە خومەین ــەر بۆی ــە ســەرە. ه ــی ل جیددی
ــدی.  ــۆ پاراســتنی ڕێژیمــی ئاخون ــردوە ب ــی واڵتیشــی تەرخــان ک ــەواوی ئیمکانات ــدا و ت هوشــدار ب
ــە  ــەم ڕێژیم ــوە ئ ــا ئێســتا نەیانتوانی ــن هەت ــە دژی ڕێژیم ــران ک ــی ئێ ــەوەدی خەڵک ــەر ســەدی ن ئەگ
بڕووخێنــن، لــە پێشــدا هــۆی ئەوەیــە کــە دەســەاڵتی دیکتاتــۆری خومەینــی، بــە زۆر و بــە خەباتــی 
چەکدارانــە نەبــێ ناڕووخــێ و زۆربــەی خەڵکیــش کــە دژی ئــەم ڕێژیمــەن نــە ڕێــک خــراون و نــە 
ئامادەیــی چــەک هەڵگرتنیــان هەیــە. لەبیرمــان نەچــێ خەباتــی چەکــداری لــە شــارەکان ئەگــەر پشــتی 
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ــە  ــێ ل ــە کوردســتان نەب ــە ل ــی ئێســتاش بێجگ ــە ئێران ــێ ســەر ناکــەوێ. ل ــی نەب جەبهــە و گوندەکان
هیــچ جێگایەکــی دیکــە ئــەم ئیمکانــە پێــک نەهاتــوە. لــە شــارەکانیش هــەم دەبــێ فیشــاری ڕێژیمــی 
خومەینــی بگاتــە ئــەو ڕادەیــە تەحەمــول نەکــرێ و ناڕەزایــی بگاتــە ئــەو پــەڕی خــۆی و هــەم دەبــێ 
ڕێکخراوێکــی شۆڕشــگێڕ بتوانــێ بــە باشــترین شــێوە لــەم ناڕەزاییــە کەڵــک وەرگــرێ.  ڕێژیــم بــۆ 
پێشــگیری لــە ئامادەبوونــی هەلومەرجــی ڕووخانــی دەســەاڵتەکەی چەنــد وەســیلەیەکی گرنیگــی 
خســتۆتە خزمەتــی خــۆی. گەورەتریــن پشــت و پەنــای ڕێژیمــی خومەینــی، ئیســتبدادی ڕەش و 
جــەوی تــرس و خەفەقــان و تۆقاندنــی خەڵکــە کــە پێکی هێنــاوە. زینــدان و ئەشــکەنجە و ئیعــدام هــەر 
بەردەوامــن. لــە ســاڵی ڕابــردوودا نیــوەی ئێعدامکراوەکانــی جیهــان لــە الیــەن ڕێژیمــی جمهــووری 
ئیســالمییەوە ئێعــدام کرابــوون. ئــەم جــەوە ئیمکانــی هەمــوو چەشــنە خەباتێکــی غەیــری چەکــداری و 
بەبــێ کارهێنانــی زۆری لەنێــو بــردوە یــا هــەر نەبــێ زۆر مەحــدودی کــردوە و کۆمەاڵنــی خەڵــک تــا 
ڕادەی خەباتــی چەکــداری هــان دەدا. دیــارە شــکاندنی ئــەم جــەوە پــڕ خەفاقانــەش دەتوانــێ ڕێــگا بــۆ 
ڕووخاندنــی ڕێژیــم خــۆش بــکا. بــەاڵم خومەینــی زۆر جــار بــە ســەراحەت ڕای گەیانــدوە کــە تەنانــەت 
یــەک هەنگاویــش پاشەکشــە نــاکا، چونکــی زۆر بــاش دەزانــێ کــە هــەر جــۆرە پاشەکشــەیەک دەبێتــە 
هــۆی ئازادکرانــی هێــزی میلیۆنهــا ئینســان بەتایبەتــی لــە شــارەکاندا و بەخێرایــی ڕێژیمەکــەی 

ــا. بەرەوڕووخــان دەب
لــە ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ناوەنــدی بــۆ کۆنگــرەی پێنجــەم هاتبــوو کــە ڕێژیمــی خومەینــی درۆی تــا 
ڕادەی سیاســەتی ڕەســمیی دەوڵەتــی بردۆتــە ســەرێ، لــەو کاتــەوە دروســت بوونی ئــەم بۆچوونــە 
ــاری  ــران ب ــەوەی کۆمەاڵنــی خەڵکــی ئێ ــە ڕاســتی و ل ــی ل ــوە. ڕێژیمــی خومەین ــەواوی دەرکەوت بەت
ڕاســتی وەزعــی واڵت بزانــن دەترســێ. هەمــوو دنیــا دەزانــێ کــە ڕێژیمــی خومەینــی لــە پەالمــارە 
ســەرنەکەوتووەکانی دژی عێــراق و لــە شــەڕەکانی کوردســتان بــە دەیــان و بگــرە و ســەدان هــەزار 
ــەم ڕێژیمــە باســی کــوژراو و بریندارەکانــی  نەفــەر کوشــتەی داوە. بــەاڵم تەنانــەت یەک جاریــش ئ
ــۆ و تەلەڤیزیــۆن و ڕۆژنامــەکان بەڵکــوو کاربەدســتانی ڕەســمی  ــەک هــەر ڕادی خــۆی نەکــردوە. ن
و غەیــرە ڕەســمیی ڕێژیــم لــە خــودی خومەینییــەوە بگــرە تــا دەگاتــە ئیمــام جومعــەی دوورتریــن 
ــک  ــی خەڵ ــۆ فریودان ــردن ب ــک دەدەن. درۆک ــی خەڵ ــەن و درۆ تەحویل ــران، درۆ دەک شــارەکانی ئێ
ڕەنگــە وەســیلەیەکی کاریگــەر بــێ، بــەاڵم درێژخایــەن نییــە. هــەر بۆیــە 2٥ ســاڵی ویســت بــۆ ئــەوەی 
خەڵــک بڕوایــان بــە ڕێژیمــی شــا نەمێنــێ، تەنیــا پێنــج ســاڵی بــەس بــوو بــۆ ئــەوەی کۆمەالنــی خەڵــک 

ئیمانــی خۆیــان نیســبەت بــە ڕێژیمــی خومەینــی لەدەســت بــدەن. 
ــە هەســتی مەزهەبیــی  وەســیلەیەکی هــەرە گرینگــی دیکــەی ڕێژیمــی ئاخونــدی کەلک وەرگرتــن ل
کۆمەاڵنــی ســاویلکە و نائاگایــە. خومەینــی و دارودەســتەکەی هەمــوو جینایەتەکانــی خۆیــان بــە 
نــاوی ئیســالم تــەواو کــردوە و تــەواو دەکــەن. پێــش شــۆڕش خومەینــی دەیگــوت: »همــە بــا هــم« 
ــاوار دەکا: »اســالم را  ــج ســاڵە ه ــووە. پێن ــا مــن« ب ــە ب ــە مەبەســتی »هم ــە پاشــان دەرکــەوت ک ل
حفــظ کنیــد«، ئێســتا دەرکەوتــوە مەبەســتی »مــرا حفــظ کنیــد« بــووە. ئیســالمی خومەینــی ئێعتبــاری 
نەمــاوە. بەرەبــەرە خەڵکــی ســاویلکە و نائــاگاش وریــا بــوون و تێ گەیشــتوون کــە ئیســالم بــۆ 
خومەینــی وەســیلەیەکە بــۆ پاراســتنی ڕێژیمــە دژی ئینســانییەکەی. بۆیــە ژمــارەی ئەوانــەی کــە 
تووشــی نەخۆشــیی شــەهیدپەروەری بــوون ڕۆژ بــە ڕۆژ کــەم دەبێتــە و جمهووریــی ئیســالمی 

ــکا.  ــی شــەڕ ب ــەی مەیدان ــی 1٣_ 14 ســاڵەش ڕەوان ــەت الوان ــۆی دەکــرێ تەنان ــەدژواری ب ب
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لــە مەیدانــی نێونەتەوەییشــدا ئیســالمی خومەینــی ڕێــزی نەمــاوە. بــۆ گەالنــی واڵتەکانــی ئیســالمی 
کــە  فەقیهــە  ویالیەتــی  حاکیمیەتــی  تەنیــا  ئیســالم  خومەینیــدا  قامووســی  لــە  کــە  دەرکەوتــوە 
ــە نێوخــۆی ئێــران موســڵمانەکان  نموونــەی ڕێژیمــی خوێنمــژ و دژی ئینســانیی ئەمــڕۆی ئێرانــە. ل
ــە  ــوە کــە مەزهــەب ب ــن. دەرکەوت ــی فەقیهــن ســەرکوت دەکرێ ــەوە کــە دژی ویالیەت ــەر ئ ــا لەب تەنی
دەســت خومەینییــەوە تەنیــا وەســیلەی گەیشــتن بــە دەســەاڵت و پاراســتنیەتی. هــەر بۆیــە ئیســالمی 
خومەینــی هێــزی ڕاکێشــەری خــۆی لــە نێــو واڵت و لــە دەرەوە لەدەســت داوە، کــە ئەمــە مانــای لــە 

ــن پاڵپشــتی ڕێژیمــی جمهــوری ئیســالمییە.  دەســتچوونی گرنگتری
دراو وەســیلەیەکی دیکەی پاراســتنی دەســەاڵتی ئاخوندەکانە. هەموو ســامان و ســەرمایەی واڵت 
ــە ئێســتا ســەدەی  ــەی ک ــی جمهــوری ئیســالمی دەکــرێ. ئەوان ــب ســەرفی ڕاگرتن بێ حســێب و کتێ
دەی خەڵكەکەیــان وەک پشــتیوانی ڕێژیــم ڕاگرتــوە و لــە حاکمیەتــی ئاخوندیــدا بــە شــێوەیەک 
بەشــدارن، زۆربەیــان بەکرێگیــراون و بــۆ دراو و بــۆ قازانجــی شەخســی کار دەکــەن. ئەوانــە نەمانــی 
خۆیــان لــە نەمانــی جمهوریــی ئیســالمیدا دەبینــن. بۆیــە بــە چنــگ و ددان ئامــادەن دیفاعــی لێ بکــەن. 
بەرتیلخــۆری و دزی پەرەیەکــی بێ وێنــەی ئەســتاندوە. هــەر بۆیــە ئــەو بنکــە بەنــاو شۆڕشــگێڕییانە 
وەک »بنیــاد مســتضعفین«، »بنیــاد شــهید«، »جهــاد ســازندگی«، »کمیتــە« و هــی دیکــە دووکانێکــن 

کــە قازانجەکــەی دەچێتــە گیرفانــی ئاخونــدەکان و کاربەدەســتانەوە.
ــەوە کــە بــۆ مەبەســتی شــەڕ خــەرج دەکــرێ بەشــێکی  داهاتــی چەنــد میلیاردیــی نــەوت بێجگــە ل
زۆری ســەرفی کڕینــی ویژدانــی خۆفرۆشــان دەکــرێ کــە ئیمانیــان بــە ڕێــگای جمهوریــی ئیســالمیی 
نییــە، بــەاڵم بــۆ دراو ئامــادەن خزمەتــی پێ بکــەن و بیپارێــزن. بێگومــان وەســیلەی بەرچــاو و 

ــۆ پاراســتنی درێژەدانــی شــەڕە. ــی ب کاریگــەری ڕێژیمــی خومەین
ئــەم دواییانــەی  بەردەوامــە. دەنگوباســی  لــە کوردســتان  پێنــج ســاڵە شــەڕ  نزیکــەی  ئێســتا 
تێکهەڵچوونەکانــی پیشــمەرگە و لەشــکەری خومەینــی نیشــان دەدا کــە شــەڕ لــە کوردســتان نــەک 
هــەر نەوەســتاوە بەڵكــوو توندوتیژیــش بــووە. ئێســتا زۆر کــەس لــە کاربەدەســتانی ڕێژیمــش دەزانن 
کــە ئــەم شــەڕە بێهوودەیــە و مەســەلەی کــورد لــە کوردســتانی ئێــران ڕێگاحەللــی نیزامیــی نییــە و 
پایانێکیــش بــۆ شــەڕ لــە کوردســتان بــەدی ناکــرێ. بــەاڵم هــەر وەک شــەڕ لەگــەڵ عێــراق، شــەڕی 
کوردســتانیش کــە ئێســتا زۆر ڕیاکارانــە لــە الیــەن ئاخونــدە دەســەاڵتدارەکانەوە بەئەنقەســت لەگــەڵ 

شــەڕی عێــراق تێکــەاڵو دەکــرێ، وەســیلەیەکە بــۆ درێژەپێدانــی حاکمییەتــی ویالیەتــی فەقیهـــ.
 ئێســتا نیزیــک بــە ســێ ســاڵ و نیــوە شــەڕ لەگــەڵ عێــراق درێــژەی هەیــە. بەپێــی ئامــاری ناتــەواو 
ئــەم شــەڕە نیزیکــی ٦00 هــەزار کــوژراو و برینــداری بــووە کــە لەوانــە پتــر لــە 400 هــەزار نەفــەری 
ئێرانیــن. زیانــی ماڵیــی ئــەم شــەڕە بــۆ ئێــران 1٥0 میلیــارد دۆالر بــەراورد کــراوە. بــە دەیــان شــار 
و ســەدان گونــد وێــران بــووە، هێنــدێ بنکــەی زۆر گرینگــی ئابــووری وەک بنکەکەکانــی ســەنعەتی 
نــەوت زەبرێکــی ئەوتــۆی وێ کەوتــوە کــە وەکار خســتنەوەیان پێویســتی بــە چەندیــن میلیــارد دۆالر 
ســەرمایە هەیــە. زیاتــر لــە دوو میلیــۆن ئــاوارە، دەیــان هــەزار کــەس نقوســتان و دەیــان هــەزاری 
دیکــە دیلــی شــەر، بەرهەمــی ئــەم شــەڕە ماڵوێرانکــەرەن. لەبەریــەک هەڵوەشــانی بنەماڵــەکان، زۆر 
بوونــی نەخۆشــیی ڕەوانــی لــە نێــو شــەڕدیتووەکان، چوونەســەری بێ وێنــەی ئینســانکوژی و زۆر 
ــە داخــەوە تەئســیریان  ــە ب ــەو شــەڕن ک ــدا هەمــوو ئاکامــی ئ ــو شــارە گەورەکان ــە لەنێ ــی دیک تاوان
ــە نێــو ناچــی. شــەڕ ئابووریــی ئێرانــی بەتــەواوی تێــک داوە. ئێســتا  پــاش تەواوبوونــی شــەڕیش ل
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ئابووریــی زەمانــی شــەڕ لــە واڵتــی ئێمــەدا زاڵ بــووە کــە مانــای کەمترکردنــی مەســەرف و لەنێــو 
بردنــی ئــەو خەرجانەیــە کــە بــۆ خزمــەت بــە دانیشــتووان دیــاری کــراون و تەرخانکردنــی بــۆ کڕینــی 
ــی دامــەزراوە،  چــەک و تەقەمەنــی و خەرجــی جۆراوجــۆری جبهەکانــی شــەڕە. سیســتەمی کۆپۆن
شــتومەک دەســت ناکــەوێ، گرانــی و بێــکاری بێــداد دەکا و لــە ئاکامــدا پلــەی ژیانــی زەحمەتکێشــان 
کــە قوربانیــی هــەرە ئەســڵی سیاســەتی شــەڕخوازانەن، دێتــە خــوارێ. شــەڕ لەگــەڵ عێــراق بــۆ 
واڵتــی ئێمــە شــەڕێکی بــێ ئامانجــە. کاربەدەســتانی رێژیمــی خومەینــی هەتــا ئێســتا چەندیــن جــار 
ئامانجەکانــی خۆیــان لــە درێژەپێدانــی شــەڕ لەگــەڵ عێــڕاق گۆڕیــوە، لەســەرەتادا دەیانگوت مەبەســت 
لــەم شــەڕە دیفــاع لــە خاکــی نیشــتمانە، کــە ئەرتەشــی عێــراق لــە خاکــی ئێــران چــووەدەرێ ئیدیعایــان 
کــرد کــە لەشــکەری جمهووریــی ئیســالمی دەبــێ لــە ڕێــگای بەغــداوە بــۆ ئازادکردنــی قــوودس بچــێ. 
ڕاســتی ئەوەیــە کــە شــەڕ لەگــەڵ عێــراق خزمەتــی ئیســرائیلی کــرد کــە توانــی لــەم دەرفەتــە کەلــک 
وەربگــرێ و خاکــی لوبنــان داگیــر بــکا و زەربــەی زۆر توندیــش لــە ڕێکخــراوی ڕزگاریخــوازی 
فەلەســتین بوەشــێنێ. ئاخونــدە دەســەاڵتدارەکان هێنــدێ جــار باســی ئازادکردنــی کەربــەال و نەجــەف 
دەکــەن بــۆ ئــەوەی بتوانــن خەڵکــی نائــاگا فریــو بــدەن و بــۆ مەیدانــی شــەڕیان بنێــرن. جــاری واش 
ــەم  ــارد دۆالر دەکا. لەســەر ئ ــان میلی ــەوە کــە دەی ــی شــەڕ ببژێرێت ــراق زیان ــێ عێ ــن دەب ــە دەڵێ هەی
داوایــەش شــێلگیر نیــن و زۆر جــار لێیــان بیســتراوە کــە ئەگــەر جمهووریــی ئیســالمی لــە عێــراق بێتــە 
ســەرکار داوای زیانــی شــەڕ ناکــەن. بــەاڵم هەموویــان بــە تایبەتــی خــودی خومەینــی کــە لــەم بــارەوە 
ــا  ــراق بڕووخــێ دەن ــێ ڕێژیمــی ئێســتای عێ ــە کــە دەب ــان ئەوەی ــرە، داخوازی ــە گشــتیان کەللەڕەقت ل
شــەڕ تــا ســەرکەوتن درێــژەی دەبــێ. ڕاســتی ئەوەیــە کــە ئامانجــی ئەســڵیی خومەینــی درێژەپێدانــی 
ــۆ  ــی وەســیلەیەک ب ــۆ خومەین ــوە کــە شــەڕ ب ــەواوی دەرکەوت ــە هــەر نەرخێکــە. ئێســتا بەت شــەڕ ب
ــە  ــا ئەوکات ــارەوە خــۆی ئامانجــە و تەنی ــەم ب ــوو شــەڕ ل ــە بەڵک ــی نیی ــە ئامانجــی نیزام گەیشــتن ب
وەک وەســیلەیەک بــەکار دێ کــە مەبەســت پاراســتنی ڕێژیمــی ئاخونــدی بــێ. ڕێژیمــی خومەینــی 
لەنێــو واڵتــدا تووشــی هــەزاران گیروگرفتــی سیاســی و ئابــووری وکۆمەاڵیەتیــی چارەنەکــراوە. 
چونکــە ئــەم گیروگرفتانــە ســەرچاوەیان لــە جەوهــەری ڕێژیــم دایــە. کاربەدەســتانی ڕێژیــم نــە 
دەتوانــن بەرنامەیەکــی پەســەندکراو بــۆ چارەســەرکردنی ئــەم گیروگرفتانــە دابنێــن و ئەگــەر لەســەر 
کاغەزیــش بەرنامەیەکــی ئەوتــۆ دابنێــن، نــە ماهییەتــی ڕێژیــم ڕێگایــان دەدا ئــەم بەرنامەیــە جێبەجــێ 
بکــەن. بۆیــە ئاخونــدەکان بــە درێژەپێدانــی شــەڕ ســەرپۆش لەســەر گیروگرفتەکانــی واڵتــدا دادەنێــن 

و بــە ڕاگەیانــدن و باڵوکردنــی ئــەم بۆچوونــە کــە مەســەلەی ئەســلی شــەڕە،
داخوازەکانــی زەحمەتکێشــان، گەلــە زۆر لێکــراوەکان و ئازادیخــوازان بــە زەبــر و زەنــگ زۆر 
ــی  ــی ڕیزەکان ــەوێ یەکیەتی ــی دەی ــی شــەڕ، خومەین ــە درێژەپێدان ــەوە. ب ــە واڵم دەدەن ــە گولل جــار ب

دەســەاڵتی فەرمانــڕەواش بپارێــزێ.
زۆر جــار بــە ســەراحەت دەڵــێ چوونکــە شــەڕ هەیــە دەبــێ یەکگرتــوو بیــن، دەنــا لەنێــو دەچیــن! 
شــەر بەرهەمــی ڕێژیمــی خومەینیــە، بــەاڵم ئیدامــەی ئــەم ڕێژیمەشــە. شــەڕ و ڕێژیمــی خومەینــی 
لێــک جیــا ناکرێتــەوە، ڕێژیمــی خومەینــی بــێ شــەڕ نــاژی و، شــەڕیش بــێ ڕێژیمــی خومەینــی 
درێــژەی نابــێ. بەخۆڕایــی نییــە کــە خومەینــی شــەڕ بــە نیعمەتــی ئیالهــی دەزانــێ. چوونکــە وەک 
ــدێ مەســەلەی  ــە لــە هێن ــەو کەســانە ک ــی و لەســەر ئ ــس لەســەر موخالیفەکان شمشــیری دێموکلێ
ــوە و،  ــی خۆیشــی ڕاگرت ــەت لەســەر الیەنگران ــە و تەنان ــان هەی ــی ناکۆکیی ــەڵ خومەین ــی لەگ الوەک
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ــو دەچــن. ــا لەنێ ــزن دەن ــان بپارێ ــی خۆی ــی و یەکڕەنگی ــێ دەکا یەکیەت ــان ل داوای
ــەم  ــردوە: یەک ــی ک ــی بنەڕەت ــی تووشــی دوو ناتەبای ــی خومەینی  سیاســەتی شــەڕخوازانە ڕێژیم
خومەینــی بــۆ ئــەوەی ئــەو سیاســەتە دریــژە پێ بــدا، پێویســتی بــە ســەرکەوتن لــە مەیدانــی شــەڕدا 
هەیــە، بــەاڵم وەزعێکــی ئەوتــۆ لــە جبهەکانــدا خوڵقــاوە کــە ئــەوە پتــر لــە دوو ســاڵە بەپێچەوانــەی 
بەجێهێشــتنی دەیــان هــەزار کــوژراو و برینــدار لــە مەیدانــی شــەڕدا، دەســەاڵتی ئاخونــدەکان هیــچ 
چەشــنە ســەرکەوتنێکی بەدەســت نەهێنــاوە. سیاســەتی شــەڕخوازانەی خومەینــی بــە بنبەســت 
گەیشــتوە. لەبــاری نیزامییــەوە ڕێژیــم تووشــی بوحرانێکــی قــووڵ بــووە و هــەروا کــە گوتمــان 
ڕێژیمــی خومەینــی ناتوانــێ کۆتایــی بــە شــەڕ بێنــێ، بــەاڵم ســەرکەوتنیش بــۆی بــەدی ناکــری. 
ــەم گێــژاوە، ڕێژیمــی خومەینــی ماوەیــەک تاکتیکــی شــەڕی لەگــەڵ عێــراق  بــۆ خــۆ ڕزگار کــردن ل
گۆڕیــوە. کاربەدەســتانی ڕێژیــم بــە پێچەوانــەی پڕوپاگنــدەی ڕۆژانــەی خۆیــان کــە بــۆ بەهێــز کردنــی 
ورەی لەشــکەری خۆیــان مزگێنیــی ســەرکەوتنی نیزیکــی دوایــی دەدەن، بــاش دەزانــن ســەرکەوتنی 
ــژاردوە  ــان هەڵب ــە تاکتیکــی شــەڕی ماندووکردنی ــرە، هەربۆی ــە جــاران زۆر دوورت ــۆ ئێســتا ل ئەوت
و پێیان وایــە ئابــووری و هێــزی ئینســانی عێــراق بــۆ ماوەیەکــی زۆر بەرگــە ناگــرن. ئــەم تاکتیــک 
گۆڕینــە دوو مانــای هەیــە: یەکــەم مانــای ئێعترافــی زیمنیــی هەڵســووڕێنەرانی ڕێژیمــە کــە لــە هێرشــە 
گــەورە گــەورە پــان و بەرینەکانــدا کــە شــێوەی شــەڕی خێرایــی برووســکەیی نەخشــەیان بــۆ 
دانرابــوو، ســەرنەکەوتوون. دووهەمیــش مانــای ئەوەیــە کــە ڕێژیمــی خومەینــی ئــەو ڕاســتییەی 
ســەلماندوە کــە شــەڕ درێژخایەنــە، بــەاڵم شــەڕی درێژخایــەن لــە باری مــاددی و ئینســانیەوە خودی 
ڕێژیمــی خومەینــی کــز و الوازیــش دەکا. هیــوای ڕێژیــم بــە بەســیجی گەلــی عێــراق دژی حکومەتــی 
ــە جاشــەکانی  ــراق و ن ــەرزی شۆڕشــی عێ ــاو شــوڕای ب ــی بەن ــە الیەنگران ــوو. ن ــراق پووچــەڵ ب عێ
»قیــادەی موەقــەت« توانیــان بەڵێنییەکانــی خۆیــان بەجــێ بگەیەنــن. لــەوەش گرنگتــر، بــە پێچەوانــەی 
وەعدەکانــی دارودەســتەی قیــادەی موەقــەت گەلــی کــورد نــەک هــەر کوردســتانی عێــراق پشــتیوانیی 
لــە لەشــکەری خومەینــی نەکــرد، بەڵکــوو ئازایانــە و بەحــەق بەرامبــەری ڕاوەســتا. گەیشــتن بــە 
چااڵوەکانــی نەوتــی کەرکــووک کــە بــە ڕواڵــەت یەکێــک لــە هۆیەکانــی کردنــەوەی جبهــە لــە بەشــی 
مەرکــەزی کوردســتان بــوو لــە چوارچێــوەی خەیــاڵ و ئــارەزوو دەرنەچــوو. بێگومــان، هــۆی دیکــەی 
کردنــەوەی ئــەم جبهەیــە بێجگــە لــە درێژکردنــەوەی خەتــی جبهــە بــە مەبەســتی ماندووکردنــی 
عێــراق، زەربــە وەشــاندن لــە جوواڵنــەوەی میللــی_ دێموکراتیکــی خەڵکــی کوردســتانی ئێــران بــوو. 
ڕێژیمــی خومەینــی بــاش دەزانــێ کــە الوانــی سەرانســەری ئێــران چەنــدە لــە شــەڕی دژی خەڵکــی 
کوردســتان بێــزارن، بۆیــە بــە کردنــەوەی جبهەیــی تــازە لــە پروپاگەنــدی خۆیــدا شــەڕی گەلــی 
کــورد لەگــەڵ شــەڕی دژی عێــراق تێکــەاڵو دەکا، بەڵکــوو بــەم جــۆرە بتوانــێ لەشــکری خــۆی دژی 
پێشــمەرگەکانی کوردســتان هــان بــدا. بــەاڵم ڕێژیــم لــەم بارەشــەوە ســەرکەوتوو نەبــوو. پــاش ئــەو 
هەمــوو ئیدیعایــە کــە هەمــوو کوردســتانی بەنــاو پاکســازی کــردوە، تەقــەی پێشــمەرگە لــە هەورامــان 
و دااڵهــۆ، لــە دەوروبــەری کرماشــان و ســنە و شــارەکانی ســەقز و بــۆکان و مەهابــاد، لــە ناوچــەی 
مەریــوان و بانــە و دیوانــدەرە و هەوشــار، لــە مەڵبەنــدی نەغــەدە و پیرانشــار و سەردەشــت و لــە 
شــارەکانی شــنۆ و ورمــێ و دەوروبــەری ســەڵماس و خــۆی و لــە قووتــور دەنــگ دەداتــەوە. تــازە 
ڕێژیــم خەریکــە تــێ دەگا بەنــاو پاکســازی کــە نرخێکــی ئەوەنــدە گرانــی بــۆ دانــا ســوودێکی ئەوتــۆی 
نەبــوو. ئێســتا لەشــکەری خومەینــی لــە کوردســتاندا لــە هەمــوو کاتێکــدا پتــر زەربــەی وێ دەکــەوێ. 
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سیاســەتی ڕێژیــم لــە کوردســتان تووشــی تەنگانــە بــووە. 
ــم  ــە کــە کاربەدەســتانی ڕێژی ــدا ئەوەی ــە سیاســەتی شــەڕخوازانەی خومەینی ــی دووهــەم ل ناتەبای
ســەرچاوەی هەمــوو گیروگرفتەکانــی ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی کــە کۆمەاڵنــی خەڵــک تووشــیان 
بــوون و هەمــوو ڕۆژێ ناچــار بەرەنگاریــان دەبــن، لــە شــەڕدا دەبینــن و هەمیشــە دووپاتــی 
دەکەنــەوە کــە تــا شــەڕ بەردەوامــە ئــەم گیروگرفتانــە چارەســەر ناکرێــن. دیــارە هــەر لــەو کاتەشــدا 
درێژەپێدانــی شــەڕ بــە ئەرکــی هــەرە پیــرۆزی هەمــوو دانیشــتووانی ئێــران دەزانــن. بەرەبــەرە بــەاڵم 
بــە شــێوەیەکی حەتمــی کۆمەاڵنــی خەڵکــی ئێــران تێدەگــەن کــە شــەڕ ماکــەی هەمــوو کوێــرەوەری 
و گیروگرفتەکانیانــە و ئەگــەر بیانــەوێ ئــەم وەزعــە شــپرزە و ناخۆشــە کۆتایــی بــێ، دەبــێ شــەڕ 
ــەم  ــۆ ئ ــەوە، ب ــگای شــەڕخوازی بگرێت ــگای شــەڕ و ئاشــتیخوازی جێ ــێ ئاشــتی جێ بوەســتێ. دەب
مەبەســتە بــە شــێوەیەکی مەنتقــی دەبــێ ئــەو کەســانە کــە شــەڕیان ســاز کــردوە و شــەڕخوازان، 
ــۆ ئــەوەش دەبــێ  ــدا خــودی خومەینــی ال بچــن. ب ــە پێــش هەمووان ــە دەســەاڵتدارانی ئێســتا و ل وات
بــۆ  خەبــات  و  شــەڕ  بــە  کۆتاییهێنــان  و  بکــرێ  ڕیســوا  خومەینــی  شــەڕخوازانەی  سیاســەتی 
ئاشــتیخوازی ببــێ بــە ئەرکێکــی هــەرە ســەرەکی. خەڵکــی کوردســتان دژی شــەڕ و دژی سیاســەتی 
شــەڕخوازانەی ڕێژیمــی خومەینــی شــەڕ دەکــەن. ئــەوە خــۆی بەرزتریــن شــێوەی خەبــات بــۆ 

ئاشــتی و ئاشــتیخوازییە.
ــران،  ــی ئێ ــو خەڵکان ــۆ نێ ــەم شــیعارە ب ــی ئ ــی شــیعاری ئاشــتی و بردن ــڕوای ئێمــە، هەڵگرتن ــە ب ب
دەتوانــێ هــەم کۆمەالنــی میلیۆنــی بەســیج بــکا و هــەم هەلومەرجــی ڕووخاندنــی ڕێژیمــی خومەینــی 
وەک کۆســپی ســەرەکیی ئاشــتی، باشــتر ئامــادە بــکا. بوحرانــی ئابــووری ڕێژیمــی ئاخونــدی هــەر 
بەردەوامــە. ئــەم بوحرانــە ئاکامــی سیاســەتی خــودی ڕێژیمــی خومەینییــە، وەســتانی زۆربــەی 
ــە  ــی ڕادەی خزمەت ــی ســەنعەتی و وەزعــی شــپڕێوی کشــتوکاڵ و نزمبوون ــی بەرهەم هێنان بنکەکان
کۆمەاڵیەتییەکان، کەمبوونی ســادرات، زۆربوونی نەدیتراوی واریدات کە نیشــانەی خوبەســتنەوەی 
ــە  ــاڵ ل ــەری ڕی ــن بەراب ــی و ئاوســانی چەندی ــە، بێ بەرنامەی ــە دەرەوەی ــی واڵت ب ــری ئابووری زیات
پێنــج ســاڵی ڕابــردوودا نیشــانەی ئــەم بوحرانــەن. نەتیجــەی ئــەم بوحرانــە ئابوورییــە بــە تایبەتــی 

زەحمەتکێشــان و کۆمەاڵنــی خەڵکــی تووشــی ژیانێکــی تــاڵ و ســەخت کــردوە.
چەندیــن میلیــۆن بێــکار، گرانیــی بێ وێنــە، ژیانــی کۆپۆنــی، دەســت نەکەوتنــی زۆر شــتومەکی 
ئــەم  ڕۆژانــەی  دیــاردەی  نیوەڕەســمی  بازارێکــی ڕەشــی  پەرەســتاندنی  پێویســتی ســەرەتایی، 

بوحرانــەن. 
هۆیەکانی ئەم بوحرانە دیارن: 

لــە پێــش هەمــوو بوحرانــی ئابــووری ئاکامــی سیاســەتی نادروســتی ئابــووری یــا بێ سیاســەتیی 
ڕێژیمــی خومەینییــە. پــاش پێنــج ســاڵ، کار بەدەســتانی ڕێژیــم نەیانتوانیــوە سیاســەتی ئابووریــی 
واڵت دیــاری بکــەن. ماوەیــەک سیاســەتیان بــەرەو دابەشــکردنەوەی زەوی لەنێــو جووتیــارە هــەژارە 
ــان دەوڵەتــی  ــە بەشــی گشــتی ی ــدا  و میللی کردنــی بازرگانیــی دەرەوە دەڕۆیــی. وات و بێ زەوییەکان
ئابوورییــان بــە باشــتر دادەنــا، بــەاڵم بەرەبــەرە کــە بورژوازیــی تازەپێگەشــتوو لــە ئابــووری واڵتــدا 
ڕۆڵێکــی زیاتــری دەســت کــەوت، بــە یارمەتیــی ئاخونــدە دەســەاڵتدارەکان ڕێــگای پەرەئەســتاندنی 
ســەرمایەداریی خــۆش کــردەوە. لــەم دواییانــەدا ئەگــەر کاربەدەســتانی ڕێژیــم و خــودی خومەینــی 
ئــەم هەمــوو ئیمتیــازە بــە بــازاڕ دەدەن، بێجگــە لــەوەی کــە دەیانهــەوێ ناڕەزامەندیــی سیاســی لەنێــو 
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بــازاڕدا خــاو کەنــەوە، چــرای کەســێک بــە بــورژوازی نیشــان دەدەن و پێــی دەڵێیــن کــە ڕێــگا بــۆ 
پەرەگرتنــی ســەرمایەداری لــە ئێرانــدا ئاوەاڵیــە. بــەاڵم ئــەم بۆرژوازییــە زیاتــر کاری دەاڵڵییە، چونکە 
بەتــەواوی لــە جمهــووری ئیســالمی دڵنیــا نییــە، ئامــادەی ســەرمایەدانان لــە بەشــەکانی بەرهەمهێناندا 
نییــە. هەرچەنــد لــە حاڵــی حــازردا ڕوونــە کــە ڕێژیــم ڕێگای ســەرمایەداری هەڵبژاردوە، بەاڵم هێشــتا 
لەســەر گرتنــە پێشــی سیاســەتێکی ڕوونــی ئابــووری لەنێــو کاربەدەســتاندا هــەر کێشــە هەیــە. شــەڕ 
زۆربــەی داهاتــی نــەوت و بەشــیکی ئەساســی لــە بوودجــەی دەوڵەتــی قــووت دەدا. بەپێــی ئامــاری 
بانکــی مەرکــەزی لــە ســێ بەشــی بوودجــەی گشــتی، بەشــێکی بــۆ شــەڕ خــەرج دەکــرێ، واتــە 1٣0 
میلیــون تمــەن بــۆ چــەک و تەقەمەنــی و پێداویســتیەکانی دیکــەی شــەڕ ســەرف دەبــێ. پاشــماوەی 
داهاتــی نەوتیــش خواردەمەنــی و شــتی زۆر پێویســتی دیکــەی پێ واریــد دەکــرێ. بۆنموونــە هــەر 
لــە ســاڵی 1٣٦2دا جمهووریــی ئیســالمی دوو میلیــۆن تــۆن گەنمــی لــە دەرەوە هێنــاوە و تەنیــا یــەک 
فەقــەڕەش بایــی 200 میلیــۆن دۆالری پەنیــر لــە دانمــاڕک کڕیــوە! واڵتێکــی وەک ئێــران کــە خاکێکــی 
ــی کشــتوکاڵیی دیکــە لــە  ــم و پەنیــر و زۆر بەرهەم ــە، گەن ــن و بــە بەرەکەتیشــی هەی پــان و بەری
دەرەوەڕا دەکــرێ، ئەمجــارە کاربەدەســتانی جمهووریــی ئیســالمی بێ شــەرمانە باســی خودکەفایــی 
دەکــەن! هۆیەکــی دیکــە وەزعــی تێکــەڵ پێکەڵــی و بێنەزمــی ئابووریــی واڵت نەزانینــی کاربەدەســتانە.
ڕاســتی ئەوەیــە کــە بەشــێکی زۆر لــە پســپۆران یــا واڵتیــان بەجێ هێشــتووە یــا لــە مەســئولیەتی 
خۆیان دەرکراون و کارەکان کەوتوەتە دەســت ئینســانی ناشــارەزا و نەزان. تازە پاش پێنج ســااڵن 
ــا  ــێ  پێویســتە دەن ــڕی پســپۆریان پ ــدە دەســەاڵتدارەکان، تێگەیشــتوون کــە کارگێ ــە ئاخون ــدێ ل هێن
ــەت ئابــووری هەڵناســووڕێ. بێگومــان پەرەئەســتاندنی بەرتیل خــۆری،  ــە تایب ــاری واڵت و ب کاروب
دزی، بــازاڕی ڕەش و قاچاخیــش لــە خەراتــر کردنــی وەزعــی ئابــووری بێ تەئســیر نیــن. ئاخونــدە بــە 
دەســەاڵتەکان و دەورووبەریــان ســەدان ڕێــگای شــەرعی و غەیــرە شــەرعی یان دیوەتــەوە بــۆ ئــەوە 
بێ پــەروا داهاتــی واڵتەکەمــان قــووت بــدەن و زۆریــان حســێبی بانکییــان لــە دەرەوە  کردووەتــەوە. 
بەرتیل خــۆری و دزی بۆتــە یەکێــک لــە خاســیەتە هــەرە ئەســڵییەکانی ڕێژیمــی جمهــووری ئیســالمی.
ــە  ــەم وەزع ــۆ پاراســتنی ئ ــن ب ــر بڵێی ــووری و ڕوونت ــی ئاب ــۆ چارەســەرکردنی وەزعــی بوحران ب
کــە مانــای پاراســتنی ڕێژیمــی خومەینییــە، هەڵســووڕێنەرانی ڕێژیمــی خومەینــی ســێ ڕێگایــان 
هەڵبــژاردوە: یەکــەم، زیاترکردنــی فرۆشــی نــەوت تەنانــەت بــە نرخێکــی هەرزانیــش بــێ بــەاڵم هــەوڵ 
و تەقــەالی کاربەدەســتانی ڕێژیــم لــەم بــارەوە زۆر ســەرکەوتوو نەبــووە؛ چونکــە لــە ســێ ســاڵی 
ڕابــردوودا نەیانتوانیــوە پتــر لــە دوو میلیــۆن بۆشــکە نــەوت بفرۆشــن کــە داهاتــی نیونجــی بەینــی ٥0 
تــا ٦0 میلیــۆن دۆالر بــووە. هەلومەرجــی بــازاری جیهانیــی نــەوت و شــەڕ لــە ناوچــەی خەلیجدا ڕێگا 
نــادا ڕێژیمــی خومەینــی زیاتــر لــەم میقــدارە نــەوت بفرۆشــێ. دیــارە دەبــێ مەســەرەفی داخلیــش کــە 
زیاتــر لــە ٦00 هــەزار بۆشــکەیە لــە بەرهەمــی گشــتیی نــەوت کــە ڕۆژانــە 2/٥ تــا 2/٦ میلیــۆن بۆشــکە 
دابیــن بــکا. ڕێــگای دووهەمــی هەڵبژێــراوی ڕێژیــم لــە چاپدانــی دراوی بــێ  پشــتیوانەیە. لێــرەدا 
دەســتی حاکمیەتــی ئاخونــدی ئاوەاڵیــە، بەڕاســتیش ئاخونــدەکان هەمــوو کەمبــوودی خەرجــی نێــو 
واڵتــی، واتــە ڕیاڵــی خۆیــان کــە ڕۆژ بــە ڕۆژ دەچێتــە ســەرێ، لــەو ڕێگایــەوە دابیــن دەکــەن. ئــەم 
کارە دەبێتــە هــۆی ئاوســانی بێوێنــەی دراو »ئەنفالســیون« کــە ئاکامــی بێ  بایــی بوونــی ڕیاڵــە، بــە 
شــێوەک کــە ئێســتا لــە دەرەوەی واڵت هیــچ بانکێــک وەری ناگــرێ. ئاوســانی دراو مانــای گرانییــە کە 
دەبێتــە هــۆی هاتنــە خــواری پایــەی ژیانــی کۆمەاڵنــی خەڵــک و بــە تایبەتــی زەحمەتکێشــان کــە کــە 
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داهاتیــان کەمــە. ڕێــگای ســێهەم، مەحــدود کردنــی مەســرەفە. ئێســتا لــە ئێرانــدا زۆر شــت و مەکــی 
ئەوتــۆ کــە جــاران بــە هاســانی دەســت دەکــەوت، یــا کەمــە یــا هــەر نییــە. مەحدودکردنــی مەســرەفی 
خەڵــک، مەحدودکردنــی واریداتــی زۆر شــتومەک بــە نــاوی ئــەوە کــە دژی شــەرعی ئیســالمە، 
ــە  یــان ئــەوە کــە شــتومەکی لوســکە و لەگــەڵ شــێوەی ژیانــی ئیســالمی ناگونجــێ ئــەوە هەمــوو ل
الیەکــەوە، کەمترکردنــی مەســرەف و نزم کردنــی پایــەی ژیــان لــە ڕێــگای سیســتەمی کۆپۆنــی 
لــە الیەکــی دیکــەوە ڕێــگا بــە کاربەدەســتانی ڕێژیــم دەدا  تــا ڕادەیــەک لــە قووڵتربوونــی هەرچــی 
خێراتــری بوحرانــی ئابــووری پێشــگیری بکــەن. بەکورتــی هــەر ســێ ڕێــگا، واتــە فرۆشــی نەوتی زۆر 
و هــەرزان، چاپکردنــی بــێ پشــتیوانەی ئەســکەناس و، مەحــدود کردنــی مەســرەف، نیشــانەی ئەوەیــە 
کــە ڕێژیمــی خومەینــی لــە چارەســەرکردنی گیروگرفتەکانــی ئابووریــی واڵتــدا زەبــوون و دامــاوە. 
ــوو نەخشــی  ــوو هەم ــن بەڵك ــران نی ــی ئێ ــی دەردی ئابووری ــە دەرمان ــەم ڕێگایان ــە هیچــکام ل چونک
مووســەکەنیان هەیــە و لــە باشــترین حاڵەتــدا ئــەم گیروگرفتانــە بــە زیانــی واڵت و ئابووریــی واڵت و 
زەحمەتکێشــان بــۆ ماوەیەکــی کــورت چارەســەر دەکــەن. بــەاڵم لــە درێژخایەنــدا بوحرانەکــە قووڵتــر 
دەکــەن کــە هەمــوو جــارێ توندتــر و بەرینتــر لــە جــاری پێشــوو ســەر هەڵدێنێتــەوە و تێکهەڵچوونــی 

کۆمەاڵیەتــی پێــک دینــێ.  
زەحمەتکێشــانی ئێــران، بەتایبــەت چینــی کرێــکار کــە جوواڵنــەوەی لــەم پێنــج ســاڵەدا لــە ڕادەی 
ڕووداوەکانــی واڵتــدا نەبــووە و قوربانــی ئەســڵی بوحرانــی ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی بــوو و قانوونــی 
کۆنەپەرەســتانەی کار لــە جمهــووری ئیســالمیدا بۆخــۆی نیشــانەی دوژمنایەتــی ڕێژیــم لەگــەڵ 
خۆیــان  کۆمەاڵیەتییــەکان  و  ئابــووری  داخــوازە  بەرەبــەرە خەریکــن  کرێکارانــە،  داخوازەکانــی 
ڕوونتــر و شــێلگیرانەتر دێننــە گــۆڕێ. فشــاری لــە ڕادەبــەدەری ڕیژیــم و تاقیکردنــەوەی ئــەم چەنــد 
ــوو  ــد هەم ــە. هەرچەن ــڕی و ســەرهەڵێنانەوەی زەحمەتکێشــانی ئێران ســاڵە، هــۆی ئەســڵی خەباتگێ
داخوازێکــی کرێــکاران و زەحمەتکێشــان بــە زینــدان و ئەشــکەنجە و زۆر جاریــش بــە گوللــە و 
ئێعــدام وەاڵم دەدرێتــەوە، بــەاڵم جوواڵنــەوەی یــەک ســاڵی دوایــی نیشــانی داوە کــە قۆناخێکــی نــوێ 
لــە خەباتــی زەحمەتکێشــاندا دەســتی پێکــردوە و جوواڵنــەوەی کرێکاریــی ئێــران خەریکــە هــەم لــە 
ــە ژێــر نفــووزی ئەنجوومەنــە  ژێــر تەئســیری ڕێکخــراوە ئۆپۆرتنیســت و ئاژاوەگێــڕەکان و هــەم ل
کۆنەپەرەســتە بەنــاو ئیســالمیەکان خــۆی ڕزگار دەکا و بێگومــان ڕێــگای شۆڕشــگێڕانە و ئوســولیی 
خــۆی دەبینێتــەوە. ڕێژیمــی کۆنەپەرەســتی خومەینــی تووشــی بوحرانێکــی چارەنەکــراوی فەرهەنگی 
و زانســتیش بــووە. بیــر و بــاوەڕی کۆنەپەرەســتانەی ویالیەتــی فەقیهـــ، فەرهەنــگ و هونــەر و 
زانســت لــە بناخــەوە ڕەت دەکاتــەوە، بــەاڵم هــەر لــەو کاتــەدا بــۆ ڕاگرتــن و پاراســتنی خــۆی، ئــەم 
رێژیمــە پێویســتیی بــە دەســکەوتەکانی زانســت و تەکنیــک هەیــە. ئــەوەش یەکێــک لــە ناتەباییــە 
بەرچاوەکانــی ڕێژیمــی جمهــووری ئیســالمییە کــە لــە زانســت بێــزارە، بــەاڵم بێ کەڵــک وەرگرتــن لــە 

زانســت و تەکنیــک نــە دەتوانــێ کۆمــەڵ هەڵســووڕێنێ و نــە لەشــەڕدا خــۆی ڕادەگــرێ.
ــۆی  ــی ئەوت ــی، هەژارییەک ــی جیهان ــی زانســت و فەرهەنگ ــچ دانان ــە هی ــی پســپۆرەکان و ب البردن
ــەوەی ســاڵەها وەختــی دەوێ.  ــاوە کــە قەرەبوکردن ــە واڵتــی ئێمــەدا پێــک هێن ــەوە ل ــاری فیکریی لەب
کــراوە، زۆر بەشــی هونــەری هــەر قەدەغەیــە و  ئیســالمیدا مەحکــوم  لــە جمهووریــی  هونــەر 
ــەی  ــن پای ــەی مومکی ــن پل ــا نزمتری ــگ بەگشــتی ت ــا فەرهەن ــەم دەدرێ. نەتەنی ــەدژی ئیســالم لەقەڵ ب
هاتۆتەخــوارێ، بەڵکــوو بێ موباڵەغــە دەتوانیــن بڵێیــن کــە ڕێژیمــی ویالیەتــی فەقیهـــ نموونــەی بــێ 
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ــگای  ــەدا جێ ــەم ڕێژیم ــوەی ئ ــە چوارچێ ــگ ل ــە فەرهەن ــە. ن ــە و ســیمبولی دژی فەرهەنگ فەرهەنگیی
هەیــە و نــە ویالیەتــی فەقیهـــ دەتوانــێ لەگــەڵ فەرهەنــگ هاوژیانــی هەبــێ. شــێوەی بەنــاو ئیســالمی 
پەروەردەکردنــی منــدااڵن، واتــە شوشــتنی مێشــکیان کــە بریتیــە لــە تەحریفــی مێــژوو و ڕاســتیەکانی 
زانســت، یەکێــک لــە گەورەتریــن زیانەکانــی ڕێژیمی جمهووریی ئیســالمییە کە بۆ نەســلی داهاتووش 
شــوێنەواری هــەر دەمێنێتــەوە. بــەم چەشــنە ڕێژیمــی خومەینــی وەک ڕێژیــم تووشــی بوحرانــە. ئــەم 
بوحرانــە تیشــکی هاویشــتووەتە وەزعــی نێونەتەوەیــی و ڕێژیمــی خومەینــی لــە نێــو دەوڵەتانــدا تــا 
ڕادەیەکــی زۆر بــە تەنیــا ماوەتــەوە. بیــڕوڕای گشــتی جیهانــی دەســەاڵتی ئاخونــدی بــە ڕێژیمێکــی 
خوێنمــژ و دیکتاتــۆر لەنێــو واڵت و بــە تێرۆریســتی نێونەتەوەیــی دەناســێ. ئــەم ڕێژیمــە چووکتریــن 
ئابــروو و ئیعتبارێکــی لــە الیــەن گەالنــی جیهانــی نەمــاوە. تەنانــەت لەنێــو دەواڵتانیشــدا مونــزەوی 
بــووە و بەتاقــی تەنیــا ماوەتــەوە. ئەگــەر هێنــدێ لــە دەوڵەتــان پێوەندیــی بازرگانیــان لەگــەڵ ڕێژیمــی 
ئاخونــدەکان دامەزرانــدوە، بــە پێچەوانــەی پروپاگەنــدەی درۆی کاربەدەســتانی ڕێژیــم کــە دەیانەوێ 
ئــەوە بــە نیشــانەی چوونەســەری ئیعتبــاری نێونەتەوەیــی جمهووریــی ئیســالمی دابنێــن، تەنیــا لەبــەر 
ئەوەیــە کــە بتوانــن نەوتــی هەرزانــی لێ بکــڕن و شــتومەک و چــەک و تەقەمەنیــی خۆیانــی پــێ 

بفرۆشــن.
ــی  ــرن پێوەندییەکان ــان ناوێ ــە ترســی بیــڕورای گشــتیی واڵتــی خۆی ــەم دەوڵەتانــەش ل ــەت ئ تەنان
دەوڵەتەکانــی  و  دەوڵەتــان  لــە  هێنــدێ  بکــەن.  ئاشــکرا  ئیســالمی  جمهووریــی  لەگــەڵ  خۆیــان 
سۆسیالیســتی و هێنــدێ لــە ڕێکخــراوەکان وەک حیزبــە کۆمۆنیســتەکانیش کــە تــا ســاڵێک لەمەوبــەر 
هیوایــان بــەوە بــوو کــە ڕێژیمــی خومەینــی نەخشــێکی شۆڕشــگێڕانە و دژی ئیمپریالیســتی لــە 
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتی هەبــێ، ئێســتا بۆیــان دەرکەوتــوە کــە ئــەم ڕێژیمــە کۆنەپەرەســت و دژی 
گــەل و ئاژاوەگێــڕ، بــۆ ئاشــتیی جیهانــی جێــگای مەترســییە، هــەر بۆیــەش بــە کــردەوە یاریــدەری 
ــی  ــە مەیدان ــم، ســەرنەکەوتنی ل ــی گشــتیی ڕێژی ــی بوحران ــەردەوام بوون ــە. ب ئیمپریالیزمــی جیهانیی
ناتەباییــە  لەگــەڵ  پێکــەوە  تەنــگ و چەڵەمــە  لــە  کــردن  لــە خــۆ ڕزگار  شــەڕدا و عاجزبوونــی 
چارەنەکراوەکانــی، بــوون بەهــۆی توندوتیــژ بوونــی ناکۆکییــەکان لەنێــو دەزگای دەســەاڵتداردا کــە 
ڕۆژ نییــە بــە شــێوەیەک خۆیــان نەنوێنــن. مەجلیســی خوبــرەگان بــۆ ئــەوە پێک  هــات و ئــەو هەمــوو 
هەرایــەش لەســەری ســاز بــوو کــە جێنشــین بــۆ خومەینــی دابنــێ. پــاش چەندیــن دانیشــتن دەرکــەوت 
کــە دووبەرەکــی لــەو مەجلیســەدا هێنــدە زۆرە کــە ئیمکانــی دانانــی جێنشــین نییــە. مەجلیــس قانوونــی 
نێوەچڵــی میللی کردنــی بازرگانــی دەرەوە و قانوونــی ئیســالمیی ئــەرزی پەســەند دەکا و، شــۆڕای 
نیگاهبان بە دژی ئیســالمیان دادەنێ و ڕەتیان دەکاتەوە، ســەرۆک کۆمار کاربەدەســتێکی پایەبەرز 
دیــاری دەکا، ســەرۆکی مەجلیــس الی دەبــا، ســەرۆک وەزیــر بەرپرســی ڕادیــۆ تەلەڤزیۆنــی الدەبــا، 
ســەرۆک مەجلیــس بــە پشــتیوانی خومەینــی دەیهێنێتــەوە، مەجلیــس چەنــد وەزیــری پێشــنیارکراوی 
ــن.  ــا بێنی ــەی وەه ــە ســەدان نموون ــن ب ــەوە. دەتوانی ــر ڕاســت و ڕەوان ڕەت دەکات ســەرۆک وەزی
ناکۆکــی لەنێــو ئایەتوڵــاڵ گــەورەکان، لەنێــو مەجلیــس و شــۆڕای نیگاهبــان، لەنێــو مەجلیــس و 
ــو خــودی ســوپای  ــو خــودی ئەڕتــەش و لەنی ــو ئەرتــەش و ســوپای پاســداران، لەنێ ــەت، لەنێ دەوڵ
پاســداراندا ڕۆژ بــە ڕۆژ ئاشــکراتر و توندتــر دەبــێ. وەزعێکــی ئەوتــۆ خوڵقــاوە کــە نەســیحەتەکانی 
خومەینیــش تەئســیریان نەمــاوە و کــەس نییــە گوێــی لــە هــاوار و هەڕەشــەی وەلــی فەقیهـــ بــێ، کــە 
پەیتــا پەیتــا دووپاتــی دەکاتــەوە کــە: ئەگــەر یــەک نەگــرن نابــوود دەبــن و ئیســالم تەفرووتونــا دەبــێ، 
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کــە مەبەســتی ئەوەیــە ڕێژیمــی ئاخونــدەکان لەبەیــن دەچــێ.
بــە  فەرمانڕەوایــە.  دەســەاڵتی  نێوخۆیــی  دیاردەکانــی  لــە  دیکــە  یەکێکــی  بێ ســەرووبەرەیی، 
نموونــە »مونتــەزەری« تەنانــەت بەپێــی قانوونــی ئەساســیی ڕێژیمــی جمهووریــی ئیســالمی هیــچ 
مەســئوولیەتێکی رەســمیی نییــە، بــەاڵم لــە ســەرۆک کۆمــارەوە بگــرە تــا فەرماندەرانــی ئەرتــەش و 
ســەرۆکی فــاڵن ئیــدارە دەچــن بــۆ الی و ڕاپۆرتــی کارەکانیــان دەدەنــێ و ئامۆژگاریــی لێ  وەردگرن. 
بێگومــان توندتــر بوونــی ناکۆکییەکانــی لەنێــو دەســەاڵتی حاکمــدا بەنــۆرەی خــۆی تەئســیر دەکاتــە 
ســەر بوحرانــی ڕێژیــم و قووڵتــری دەکا و دەبێتــە هــۆی بەردانــەوەی ورەی لەشــکریانی خومەینــی 
لــە مەیدانــی شــەڕدا. بــە گشــتی ئــەم ناکۆکییانــە عامیلێکــن کــە ڕووخانــی ڕێژیمــی خومەینــی نیزیکتــر 
دەکەنــەوە. لەســەر بــەراوردی وەزعــی ڕێژیمــی خومەینــی دەبــێ لــە دوو بۆچوونــی چــەوت خۆمــان 
بپارێزیــن: بەشــیک لــە ئۆپۆزیســیون، بــە تایبەتــی لــە دەرەوەی واڵت ڕێژیمــی خومەینــی لــە حاڵــی 
ڕووخانــدا دەبینــێ و پێی وایــە کــە بوحرانــی ڕێژیــم لــە مــاوەی نیزیکــدا دەبێتــە هــۆی ڕووخاندنــی 
ئــەم ڕێژیمــە. بەشــێکی دیکــە کــە لــە ڕووخاننــی ڕێژیــم نائۆمیــد بــوون، هاتوونــە ســەر ئــەم بــاوەڕە 
ــن کــە  ــەو بڕوایەدای ــەش ناڕووخــێ. ئێمــە ل ــەم زووان ــا ئێســتا نەڕووخــاوە ب ــم چوونکــە ت کــە ڕێژی
ڕێژیمــی خومەینــی نەیتوانیــوە و ناتوانــێ کــە گیروگرفتەکانــی واڵت چارەســەر بــکا خــۆی لە بوحران 
ــە ڕێژیمێکــی ســەرەڕۆ  ــن ک ــەش دای ــەو بڕوای ــەاڵم ل ــە، ب ــی حەتمیی ــە ڕووخان ــکا، هــەر بۆی ڕزگار ب
هەرچەندیــش کــز بــێ هەرچەندیــش کۆمەاڵنــی خەڵــک لێــی نــاڕازی  بــن، ئەگــەر هێزێکــی شۆڕشــگێڕی 
ئەوتــۆ لــە مەیدانــدا نەبــێ کــە بتوانــێ بــەزۆر بیرووخێنــێ؛ لەخــۆڕا ناڕووخــێ. بۆیــە ئێمــە دەڵێیــن: 
ڕێژیمــی خومەینــی بــەرەو ڕووخــان دەڕوا، بــەاڵم دەبــێ تێ بکۆشــین ئــەو هێــزە بەدەســەاڵتە ســاز 

بکەیــن کــە بتوانــێ زەربــەی دوایــی بوەشــێنێ.
 لــە لێکدانــەوەی وەزعــی دواڕۆژی ئێرانــدا نابــێ نەمانــی خومەینــی لەســەر کار لــە بەرچاو نەگرین. 
ــێ  ــری نەتوان ــەر پی ــە لەب ــە ک ــی بمــرێ و هــەم ئەوەی ــە کــە خومەین ــای ئەوەی ــە هــەم مان ــەم نەمان ئ
کارەکان هەڵســووڕێنێ و البچــێ. بــۆ خۆپاراســتن لــە هــەر چەشــنە خەیاڵ بافییــەک دەبــێ بڵێیــن کــە 
ــە،  ــان و چاوەڕوانــی مەرگــی خومەینــی بــوون کاری شۆڕشــگێڕانە نیی دەســت لەســەر دەســت دان
بــەالم نابــێ ئــەو ڕاســتییەش لەبیــر بکەیــن کــە زۆر جــار دەوامــی ڕێژیمــە دیکتاتــۆرەکان بە وجوودی 
دیکتاتــۆرەوە بەســتراوە. بێ موباڵغــە دەتوانیــن ڕابگەیەنیــن کــە مانــەوەی ڕێژیمــی شاهەنشــاهی 
ئەوەنــدە بــە وجــوودی حەمەڕەزاشــاوە نەبســترابۆوە کــە بــوون و نەبوونــی جمهووریــی ئیســالمی 
بــە وجــوودی شەخســی خومەینییــەوە بەســتراوەتەوە. مەرگــی خومەینــی دەبێتــە هــۆی هەڵوەشــانی 
ــی  ــژ بوون ــم و توندوتی ــو ڕێژی ــی نێ ــزەکان و یەکپارچەی ــی پارســەنگی هێ ــەکان و تێک چوون موعادل
ناکۆکییەکانــی نێوخــۆ؛ هــەر بۆیــەش ڕەنگــە پــاش مەرگــی خومەینــی، ڕێژیمــی جمهووریــی ئیســالمی 
ــە  ــن. هــەر بۆی ــادە دەب ــی باشــتر ئام ــان هەلومەرجــی ڕووخان ــەاڵم بێگوم دەســبەجێ نەڕووخــێ، ب
شــۆڕای نیشــتمانیی بەرگــری وەک تەنیــا ئاڵترناتیڤــی دێموکراتــی دەبــێ خــۆی بــۆ بەرەنگاربــوون 
لەگــەڵ ئاکامەکانــی مەرگــی ئێحتمالیــی خومەینــی ئامــادە بــکا. لەنێــو موخالیفینــی ڕێژیمــی خومەینیــدا 
ــەم  ــی ئێمــە ل ــەزەری حیزب ــا ئێســتا زۆر قســە کــراوە و دەکــرێ. ن ــا ئاڵترناتیــڤ ت ــل ی لەســەر بەدی
بــارەوە ڕوونــە. ئێمــە شــۆڕای نیشــتمانیی بەرگــری بــە تەنیــا ئاڵترناتیڤــی دێموکراتــی دەزانیــن. ئــەم 
ــە  ــە ک ــا پێکهاتەیەک ــەی تەنی ــاری بەرنام ــە ب ــەم ل ــی و ه ــی هێزەکان ــاری تەرکیب ــە ب ــەم ل شــۆڕایە ه
توانــای کــردەوەی شۆڕشــگێڕانەی هەیــە. بوونــی حیزبــی دێموکــرات و ســازمانی موجاهیدینــی 
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خەڵــق لــە شــۆڕادا و هەروەهــا چەنــد ڕێکخــراو و شەخســیەتی بەناوبانگــی ئازادیخــواز، زامنــی 
ڕێبــازی دێموکراتــی شــۆڕای نیشــتمانیی بەرگریــن.

بەڕاســتیش ئێمــە بێجگــە لــەم شــۆڕایە هیــچ بەدیلێکــی دێموکراتــی شــک نابەیــن. ئاڵترناتیڤــی 
شاپەرەســتان کــە ئێســتا نــاوی مەشــروتەخوازانیان لەســەر خۆیــان دانــاوە لەالیــەن مێــژوو و 
شۆڕشــی خوێناویــی گەالنــی ئێرانــەوە ڕەت کراوەتــەوە. ڕێژیــم شاهەنشــاهی یەکجــار بــۆ هەمیشــە 
بەهــۆی شۆڕشــی پێنــج ســاڵی لەمەوبــەری خەڵکــی ئێــران نێــژراوە و چەرخــی مێــژووش بــۆ 
پاشــەوە  ناگەڕێتــەوە تــا پاشــایەتی زینــدووە بکاتــەوە. حیزبــی ئێمــە پاشــایەتی وەک ئانتــی تێــزی 
ــە  ــەوە، چونکــە پاشــایەتی دیکتاتــۆری و ســەرەڕۆیی نەفــی هەمــوو ئازادیی دێموکراتــی ڕەت دەکات
دێموکراتیەکانــە. گەالنــی ئێــران بەوەنــدەش بەفریــو ناچــن کــە شاپەرەســتان و کــوڕی حەمەڕەزاشــا 
دەهۆڵــی دێموکراســی و ســەڵتەنەتی مەشــڕووتە لــێ دەدەن و، ئێــران لەگــەڵ ســوئێد و ئیســپانیا 
و ئینگلیــس لــە یــەک ڕێــز دادەنێــن. تاقیکردنــەوەی مێژوویــی نیشــانی داوە کــە شــا لــە ئێرانــدا 
ئاخرەکــەی هــەر دەبێتــە دیکتاتــۆر. هێندێکیــان دەڵێــن پــاش ڕووخانــی ڕێژیمــی خومەینــی ڕێفرانــدۆم 
دەکەیــن بزانیــن خەڵکــی ئێــران پاشــایەتییان دەوێ یــان جمهــووری. ئێمــە دەڵێیــن شۆڕشــی ئێــران بــە 
دەیــان هــەزار شــەهیدەوە گەورەتریــن ڕێفراندۆمــی مێــژوو بــووە و لــەم رێفارندۆمەشــدا میلیۆنهــا 
ئێرانــی بــە قاتیعیەتــەوە دەنگیــان داوە و پاشــایەتییان مەحکــوم کــردوە. دیســان هــەر تاقیکردنــەوەی 
نیشــانی داوە کــە پاشــایەتی یانــی ســەر بــە ئیمپریالیــزم بــوون. شــا کــە بنکــەی کۆمەاڵیەتــی لەنێــو 
ــە ئیمپریالیزمــەوە  ــۆ پاراســتنی پاشــایەتی ناچــارە خــۆی ب ــۆر و، ب ــەوە دیکتات ــە و دەبێت ــدا نیی واڵت

ــران. ــی لەدەســت دانی ســەربەخۆیی ئێ ــەوەی پاشــایەتی یان ــەم جــۆرە زیندووکردن ببەســێتەوە. ب
 بێجگــە لــەوە ســاڵەهای ســاڵە گەلــی کــورد بــە ڕێبەرایەتیــی حیزبــی دێموکــرات بــۆ خودموختــاری 
خەبات دەکا کە مانای کەمکردنەوەی دەسەاڵتی دەوڵەتی مەرکەزییە. بە پێچەوانە زیندووکردنەوەی 
پاشــایەتی کۆکردنەوەی هەموو دەســەاڵتی واڵت لە چنگی دەوڵەتی مەرکەزی دایە کە ســیمبۆلەکەی 
خــودی شــایە. کەوابــوو جارێکــی دیکــە بــە ڕەســمی لــە کۆنگــرەی شەشــەمی حیزبــەوە ڕادەگەیەنیــن 
کــە پاشــایەتی وەک دیکتاتــۆری، وەک ســەر بــە ئیمپریالیــزم بــوون و، وەک دژ بــوون لەگــەڵ مافــی 
خودموختــاری هەرگیــز قەبــووڵ ناکەیــن و بــە هەمــوو هێزمانــەوە پێشــێ پێ دەگریــن و ڕێــگا 
نادەیــن بــە هیــچ شــێوەیەک و لــە هیــچ شــکڵێکدا زینــدوو بێتــەوە. بــە ڕەت کردنــەوەی ئاڵترناتیڤــی 
شاپەرەســتان نامانــەوێ بڵێیــن کــە هەمــوو بەدیلێکــی ئامریکایــی هــەر لەســەر شاپەرەســتان ســاخ 
بۆتــەوە. زۆر نیشــانە بــە دەســتەوەیە کــە ئامریــکا هــەوڵ دەدا هەمــوو هێزەکانــی ســەر بــە ڕۆژئــاوا 
ــە  ــە ک ــۆ بکاتــەوە. ڕاســتی ئەوەی ــاری دەکا ک ــە خــۆی دی ــدا ک ــا لــە چوارچێوەیەک ــە شــێوەیەک ی ب
ئەگــەر ئیمپریالیزمــی ئامریــکا بەپەلــە لــە جێنشــین بــۆ ڕێژیمــی خومەینــی دەگــەڕێ، دوو هــۆی 
ئەساســیی هەیــە: یەکــەم ئەوەیــە هەرچەنــد سیاســەتی دژی کۆمۆنیســتی ڕێژیــم بــە دڵــی ئامریکایــە 
و لێدانــی حیزبــی تــوودەش بــە ئیمتیازێــک دەزانــێ کــە ڕێژیمــی خومەینــی دەیداتــێ و هەروەهــا لــەم 
دواییانــەدا ڕێژیمــی خومەینــی زۆر هەنــگاوی دۆســتانەی بــەرەو ئامریــکا هەڵێناوەتــەوە، بــەاڵم بــە 
پێچەوانــەی پڕوپاگەنــدەی هێنــدێ لــە ڕاگەیەنــە کۆمەڵییەکانــی ڕۆژئــاوا، کاربەدەســتانی ئامریــکا 
بــاش دەزانــن کــە ڕێژیمــی خومەینــی ســەقامگیر نەبــووە و، بناخــەی لەرزۆکــە و بــە شــکان لــە شــەڕ 
لەگــەڵ عێــراق یــا پــاش مردنــی خومەینــی مومکینــە نەتوانــێ خــۆی ڕاگــرێ و بڕووخــێ و ڕەنگــە لــە 
هەلومەرجــی ئەمــڕۆی ئێرانــدا هێزێکــی ڕادیــکاڵ یــا لــەوەش زیاتــر دژی ئیمپریالیســت وەک شــۆڕای 
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ــری  ــە فیک ــە ئێســتاوە ل ــێ، ل ــر نەب ــەوە غافڵ گی ــۆ ئ ــکا ب ــە ســەر کار. ئامری ــری بێت نیشــتمانیی بەرگ
ئاڵترناتیــڤ دایــە. دووهــەم سیاســەتی ئاژاوەگێڕیــی خومەینــی لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بەتایبەتــی 
ــە ســادرکردنی شــۆڕش  ــش ب ــەر پێ ــە ئەگ ــدوە ک ــکای تێگەیان ــارس ئامری ــان و خەلیجــی ف ــە لوبن ل
لــە الیــەن جمهووریــی ئیســالمییەوە نەگێــرێ مەترســییەکی گــەورە بــۆ زۆر واڵتــی ئیســالمی و 
بەتایبــەت بــۆ ئــەو واڵتانــەی خەلیــج کــە نــەوت ســادر دەکــەن و لــە ئامریــکا نزیکــن پەیــدا دەبــێ و، 
ــە  ــەرەوە. هــەر بۆی ــە خەت ــاوا دەکەوێت ــە واڵتانــی ڕۆژئ ــدێ ل ــکا و هێن قازانجــی ڕاســتەوخۆی ئامری
لــەم دواییانــەدا ئامریــکا خەریکــە دەســت لــە پشــتیوانی ڕێژیمــی خومەینــی هەڵگــرێ و لــە شــەڕی 
ئێــران و عێراقــدا تەنانــەت بێ الیەنیــش نەبــێ خــۆی لــە عێــراق نیزیــک بکاتــەوە. بــەاڵم ئاڵترناتیڤێکــی 
ئەوتــۆ بــە هاســانی بــۆ ئامریــکا ســاز نابــێ. تاقــە هێزێــک بەتەنیایــی لــە ئێرانــدا وجــوودی نییــە کــە 
ــەو کارەی  ــای ئ ــا توان ــەش بەتەنی ــە ئەرت ــکا. ن ــی نەخشــەی ئامری ــە وەســیلەی جێ بەجێکردن ــێ ب بب
هەیــە نــە هیــچ هێزێــک و ڕێکخراوێکــی سیاســی دیکــە بــۆ ئــەم مەبەســتە بــەدی دەکــرێ. لەبــەر ئــەوە 
ــە دەرەوەی واڵت  ــز و دەســتە و شەخســیەتەکانی الیەنگــری خــۆی ل ــکا خەریکــە هەمــوو هێ ئامری
و لەنێــو واڵت و تەنانــەت لەنێــو دەزگای حاکمیشــدا بخاتــە ســەریەک بــەو هیوایــە کــە ئاڵترناڤێکــی 
لــێ دەربێنــێ. بۆیــە نابــێ مەترســیی ئــەم ئاڵترناتیڤــە بــە کــەم بگریــن. کۆســپی هــەرە گــەورەی نێــو 
ــکا زۆری  ــە. ئەمری ــکا شــوڕای نیشــتمانیی بەرگریی ــە ئامری ــی ســەر ب ــە ئاڵترناتیڤ ــەر ب واڵت بەرانب
هــەوڵ دا کــە بەدەســت رێژیمــی خومەینــی هێــزە ســەرەکییەکانی شــوڕا، )حیزبــی دێموکــرات و 
ســازمانی موجاهیدینــی خەڵــق( ســەرکوت بــکا، بــەاڵم ســەرنەکەوت. ئێســتاش هــەر گەورەتریــن 
هێــزی سیاســی نیزامیــی نێــو ئێــران هێزەکانــی ئــەم دوو ڕێکخــراوەن. ئەرکــی سەرشــانی حیزبــی 
ئێمــە و هەمــوو ئەندامانــی شــۆڕا دژایەتــی لەگــەڵ ئاڵترناتیڤــی ئامریکایــی و ســەپاندنی ئاڵترناتیڤــی 
ــە ئەمــری ئەنجــام  ــەر ب ــکا بەرامب ــی ئامری ــکا و دانان ــە ســەر ئامری شــۆڕای نیشــتمانیی بەرگــری ب

دراوە.
ــە ڕێژیمــی  ــەوە ک ــات دەکات ــدوە و جارێکــی دیکــەش دووپ ــرات زۆر جــار ڕاگەیان ــی دێموک حیزب
خومەینــی دەبــێ ڕێژیمێــک دێموکراتــی بــێ کــە لەســەر بناغــەی پلۆڕالیســم دامەزرابــێ و ڕیــز بــۆ 
ئازادییــە دێموکراتییــەکان دابنــێ. هــەر چەشــنە دیکتاتۆرییــەک هــەر نــاو و نیوەڕۆکێکــی هەبــێ، 
ــێ،  ــراوی هەب ــە ئاکامــی زۆر پێشــبینی نەک ــە ڕەنگ ــا، شــەڕێک ک ــۆ الی شــەڕی نێوخــۆ دەب واڵت ب
ــە  ــە ل ــێ کــە بریتیی ــێ سیاســەتێکی دەرەوەی ســەربەخۆی هەب ــی دەب ــاش مەرگــی خومەین ــران پ ئێ
سیاســەتی خــۆ نەبەســتنەوە، پاراســتنی ســەربەخۆیی و ڕێزدانــان بــۆ یەکتــر و دەســت تێوەرنەدان 

ــی دیکــە. ــی واڵتەکان ــاری نێوخۆی ــە کاروب ل
سیاســەتی بێ الیەنــی یانــی پێكهاتنــی تەوازونێــک کــە زامنــی ســەربەخۆیی ئێــران بــێ و  ڕێــگا 
ــکا. سیاســەتی  ــەت ب ــەدا دەخال ــی نیشــتمانی ئێم ــاری نێوخۆی ــە کاروب ــە ل ــەدا ک ــک ن ــچ والتێ ــە هی ب
بێ الیەنــی یانــی سیاســەتی دۆســتایەتی و پێوەندیــی باشــی دراوســێیەتی لەگــەڵ یەکیەتــی ســۆڤییەت 
و لەبەرچــاو گرتنــی واقیعبینانــەی گرنگیــی نــەوت بــۆ واڵتەکانــی ڕۆژئــاوا بــە تایبــەت ئامریــکا 
و ژاپــۆن و چەنــد واڵتــی ئورووپــای ڕۆژئــاوا کــە ئەگــەر نەوتــی ناوچــەی خەلیجیــان پــێ  نــەگا 
ئابوورییــان فەلــەج دەبــێ و دەشــێوێ. نابــێ لەبیربچــێ کــە پێشــگیری لــە ڕۆیشــتنی نەوتــی خەلیــج 
بــۆ دەرەوە تەنیــا بــە زیانــی شــیرکەتە نەوتییــە چەنــد نەتەوەییــەکان نییــە، لەبارێکیشــەوە مومکینــە 
بــە قازانجیشــیان بــێ، چونکــە دەتوانــن لــە جێگایەکــی دیکــە نرخــی نــەوت بەرنەســەرێ، بەڵکــوو ئــەم 
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کارە هەڵســووڕانی ئابووریــی جیهــان وە مەترســی دەخــا، کــە وێدەچــێ ببێتــە هــۆی »عکس العمل«ی 
تونــدی ئامریــکا. ڕاگرتنــی تــەوازون یانــی نەدانــی هیــچ ئیمتیازێــک بــە هیــچ الیەکــی کــە بــە زیانــی 
ئێــران بــێ. لەبەرچاوگرتنــی وەزعــی واقیعــی لــە ناوچــەی خەلیــج یانــی ڕاگەیاندنــی ئــەم ڕاســتییە کــە 
پــاش خومەینــی، ئاڵترناتیڤــی دێموکراتــی کۆتایــی بــە هەڕەشــە و ئاژاوەگێڕیــی خومەینــی دێنــێ و 

کۆســپ ناخاتــە ســەر ڕێــگای هاتوچــۆی کەشــتییە نەوتییــەکان لــە تەنگــەی »هرمــز«دا.

3_ تێکۆشانی حیزب لە کۆنگرەی پێنجەمەوە هەتا ئێستا
کوردســتانی ئێــران لــە دوو ســاڵی ڕابــردوودا مەیدانــی توندتریــن خەباتــی سیاســی و شــەڕ 
بــووە. پــاش کۆنگــرەی پێنجەمــی حیــزب هێرشــی ڕێژیــم بــۆ ســەر کوردســتان هــەر بــەردەوام بــوو، 
بــەاڵم لــەم ماوەیــەدا هێرشــی هــەرە گــەورە لــە پاییــزی ســاڵی 1٣٦1دا بــە مەبەســتی گرتنــی ڕێــگای 
پێشــمەرگەکان،  قارەمانانــەی  بەر هەڵەســتی  ســەرەڕای  پێکــرد.  دەســتی  پیرانشار_سەردەشــت 
ڕێژیمــی خومەینــی کــە هێزێکــی زۆری بــۆ ئــەم هێرشــە ئامــادە کردبوو، تا ســەرەتای زســتانی 1٣٦1 
توانــی ئــەم ڕێگایــە بگرێتــەوە. لــە بەهــارەوە تــا پاییــزی ســاڵی 1٣٦2ش ڕێژیــم ڕێگاکانــی مەهابــاد_ 
ــۆ  ــم ب ــەو کاتەشــەوە هێرشــی ڕێژی ــر کــرد. ل ــی دیکەشــی داگی ــگای فەرعی ــد ڕێ سەردەشــت و چەن
ســەر ناوچــە ئازادکــراوەکان، بــە تایبەتــی ئــەو ڕێگایانــەی بنکــەی پێشــمەرگە و بنکــەی ڕێکخــراوی 
لــێ جێگیــر بــوون هــەر بەردەوامــە. ئێســتا شــەڕ لــە سەرانســەری کوردســتان هــەر درێــژەی هەیــە. 
ڕێژیــم بــە ئامانجــی خەیاڵیــی خــۆی کــە پاکســازی کوردســتان لــە حیــزب و هێــزی پێشــمەرگە 
بــوو نەگەیشــت. بــەاڵم گرتنــەوەی ڕێــگاکان و هێنــدێ ناوچــەی ئازادکــراو لــە الیــەن لەشــکەری 
ــێ  ــی ئێمــە دەب خومەینییــەوە وەزعێکــی تــازەی لــە کوردســتاندا پێک هێنــاوە کــە تێکۆشــانی حیزب
بــە لەبــەر چاوگرتنــی ئــەم وەزعــە لێــک بدرێتــەوە. بــاری تایبەتیــی وەزعــی تــازە ئەوەیــە کــە ســێ 
چەشــنە ناوچــە پێــک هاتــوە: یەکــەم، ئــەو ناوچانــەی کــە هێشــتا بەتــەواوی ئــازادن، دووهــەم، ئــەم 
ناوچانــەی کــە دوژمــن تێیــدا بنکــەی هەیــە، بــەاڵم پێشــمەرگەیش تێیــدا هاتووچــوو ئــەکا. ســێهەم، ئەو 
ناوچانــەی کــە دوژمــن بەســەریاندا زاڵــە کــە زیاتــر شــارەکان و دەورووبــەری بنکــەکان دەگەڕێتەوە. 
ڕێــگا ئەســڵییەکانی بــە ڕۆژ لــە دەســتی دوژمنــدان و هــەر چەنــد بــە شــەو زۆربــەی ئــەم ڕێگایانــە 
لەژێــر چاوەدێــری پێشــمەرگەکان دایە، بــەاڵم بــە شــێوەیەکی گشــتی ترومبیــل ســواری نەمــاوە وەک 
جــاران و پێشــمەرگە و کادرەکانــی حیزبــی بــە پێیــان هاتوچــۆ دەکــەن بــۆ چــوون لــە ناوچەیەکــەوە 
ــی  ــن. هــەم لەشــکەری خومەین ــاز ب ــن دەرب ــن کەمی ــە چەندی ــێ ل ــر و زۆر جــار دەب ــۆ ناوچەیەکیت ب
ئیمکانــی هەیــە هێــرش بەرێتــە ســەر گوندەکانــی ئازادکــراو و هــەم پێشــمەرگە ئیمکانــی هەیــە بچێتــە 
ــدا  ــو گوندەکان ــە زۆر ناوچــە هــەر پێشــمەرگە لەنێ ــد ل ــکا. هەرچەن ــی نیزامــی ب نێوشــار و عەمەلیات
بنکــەی دائیمیــی هەیــە، بــەاڵم لــە هێنــدێ ناوچــەش پێشــمەرگە گەڕۆکــن و بنکــەی دیاریکراویــان نییــە 

و بــە شــێوەیەکی تــەواوی پارتیزانــی دەجووڵێنــەوە.
 وەزعی سیاســی کوردســتانیش گۆڕانی بەســەردا هاتوە. ســەرەڕای ئەوە کە لەشــکەری خومەینی 
ســەرکەوتنی نیزامیــی وەدەســت هێنــاوە، لەبــاری سیاســییەوە دەســکەوتی نەبــووە. زۆربــەی نیزیــک 
ــی نەبــێ جــاش  ــد مەڵبەندێکــی تایبەت ــە چەن ــەن. ل ــی و ڕێژیمەکەی ــک دژی خومەین ــەواوی خەڵ ــە ت ب
ــەر پشــتیوانی  ــەک زۆر باشــە و ه ــک لەســەر ی ــی خەڵ ــاوە. ورەی کۆمەاڵن ــووک م ــاک و ت ــا ت تەنی
حیزبــی دێموکراتــن و بــۆ خەبــات بــۆ داخــوازی ئەساســیی خۆیــان، خودموختــاری ئامــادەن. وەزعــی 
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ــدی هــەر  ــی خەڵکــی شــارەکان لەگــەڵ ڕێژیمــی ئاخون ــە. دژایەتی ــگای هیوای سیاســی شــارەکان جێ
ــی  ــەو ڕاســتییەی بەجوان ــی ئەمســاڵ ئ ــی هاوین ــێ. مانگرتن ــر دەب ــە ڕۆژ توندت ــە و ڕۆژ ب بەردەوام
دەرخســت. ڕێژیــم زۆر تاکتیکــی جۆراوجــۆری بــەکار هێنــا و زۆر فڕوفێڵــی نوانــد، بــەاڵم نەیتوانــی 
خەڵکــی شــارەکانی کوردســتان بــۆ الی خــۆی ڕاکێشــێ. بەکورتــی ڕێژیــم لەبــاری سیاســییەوە لــە 
کوردســتان بەتــەواوی مونزەوییــە و لــەم دوو  ســاڵەدا نــەک هــەر دەســکەوتی بەرچــاوی نەبــوو، 
بەڵکــوو یــەک بــە دوای یەکــدا نەخشــەکانی تووشــی شکســت بــوون. لەبــاری تێکۆشــانی هێــزە 
سیاسیەکانیشــەوە کوردســتان وەزعــی ڕوونتــر بووەتــەوە. تەنیــا حیزبــی دێموکــرات و کۆمەڵــە وەک 
ــە. ڕێکخــراو و گرووهەکانــی دیکــەش چونکــە  ڕێکخــراوی سیاســیی کوردســتانی تێکۆشــانیان هەی
کوردســتان ســەنگەری ئازادیــی ئێرانــە، ناوەنــدی خۆیــان هێناوەتــە کوردســتان، بــۆ ئــەوە لــەوێ ڕا 

بتوانــن لــە بەشــەکانی دیکــەی ئێــران خەباتــی خۆیــان پــەرە پێبــدەن.

ئەلف( تێکۆشانی تەشکیالتی  
تەشــکیالتیمان  تێکۆشــانی  کەموکوڕییەکانــی  پێنجەمــدا  کۆنگــرەی  لــە  لەمەوبــەر  ســاڵ  دوو 
ــی  ــە تەواوی ــی ب ــر نەبوون ــەم، جێگی ــوون: یەک ــدا هاتب ــەی ناوەندی ــی کۆمیت ــە ڕاپۆرت ــەو شــێوەیە ل ب
ــی شــێوەی  ــی. ســێهەم، تێکەڵکردن ــی کادری حیزب ــەم، کەمبوون ــک. دووه ســانتریالیزمی دێموکراتی
کاری حیزبــی لەگــەڵ شــێوەی کاری نیزامــی، یــان کاری ئیــداری. چــوارەم، نەبوونــی باڵوکراوەیەکــی 
تێئۆرێکــی داخلــی. بــا بزانیــن لــە مــاوەی بەینــی دوو کۆنگــرەدا تــا چ ڕادەیــەک توانیومانــە ئــەم 
لــە  زۆر  کۆمەاڵیەتــی  کاری  جێــگا  لــە زۆر  پێنجــەم  کۆنگــرەی  پــاش  البەریــن؟  کەموکوڕییانــە 
ڕێکخراوەکانــی ئێمــەی بەخۆیــەوە مەشــغوڵ کردبــوو. لــە عەمەلــدا کاری تەشــکیالتی لەگــەڵ کاری 
کۆمەاڵیەتــی تێکــەڵ ببــوو و زۆر کــەس لــە کادرەکان ئــەم دوو چەشــنە کارەیــان لێــک نەدەکــردەوە. 
بەڕاســتیش هێنــدێ جــار کــە لــە ناوچەیــەک لەبــەر هێرشــی دوژمــن کاری کۆمەاڵیەتــی ناچــار 
دەوەســتا، کادرە حیزبیــەکان دەســتیان لەســەر دەســت دادەنــا و نەیان دەزانــی چ بکــەن، چونکــە 
ــک  ــی خەڵ ــو کۆمەاڵن ــزب و کاری نێ ــو حی ــە کاری نێ ــی، وات پێشــتر کاری تەشــکیالتی و کۆمەاڵیەت
ــی شــکڵ  ــۆ پێشخســتنی تێکۆشــانی تەشــکیالتی، دیاریکردن ــەم جــۆرە ب ــەوە. ب ــا نەکرابوون لێــک جی
و نیوەڕۆکــی کاری تەشــکیالتی پێویســت بــوو. بــۆ ئــەوەی لــە مــاوەی بەینــی دوو کۆنگــرەدا دوو 
کاری ئەساســی کــراوە: یەکــەم، کۆکردنــەوەی ئــاگاداری لەســەر وەزعــی تەشــکیالتی. پێویســت 
ــی  ــن بەپێ ــا بتوانی ــە ت ــان هەی ــد ئەندامم ــد کادر و چەن ــە و چەن ــد کومیت ــن چەن ــەوردی بزانی ــوو ب ب
ئــەو دەزگا تەشــکیالتییە کــە هەمانــە بەرنامــەی کار دابنێــن. دووهــەم، یەکڕەنــگ کردنــی ڕێوشــوێنی 
تەشــکیالتی بــۆ ئــەوە لــە هەمــوو ناوچەکانــی کوردســتان بــە یــەک شــێوە کاری تەشــکیالتی بکــرێ 
ــەوەی کاری تەشــکیالتی هەڵبژاردنــی  ــە مەبەســتی ڕوونکردن ــێ. ب و ڕێکخراوێکــی یەکپارچــە پێک ب
شــکڵی هەرەبــاش ســێ ڕێــگا هەڵبژێــراوە: یەکــەم، باڵوکردنــەوەوی تێکۆشــەر و بە تایبەتــی نامیلکەی 
ڕێنوێنیــی تەشــکیالتی. دووهــەم، ناردنــی نوێنــەر بــۆ هەمــوو کۆمیتــە شارســتانەکان. ســێهەم، دانانــی 

ــۆ کادرەکان.  کالســی ئامووزشــی ب
لەبــارەی یــەک شــکڵ کردنــی کاری تەشــکیالتییەوە هێنــدێ ســەرکەوتن بەدەســت هاتــوە، بــەاڵم 
دیســان کەموکوڕییەکــی زۆر بەرچــاو دەکــەوێ. زۆر لــە بەرپرســانی حیزبــی بــە تایبەت بەرپرســانی 
ــار دەدەن، زۆر  ــارە ئەوانــن کــە بڕی کومیتــە شارســتانەکان کــە ئەندامــی کومیتــەی ناوەندیــن و دی
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ــە شــێوەی پەســەندکراوی تەشــکیالتی  ــەن و ل ــکاری شەخســی کار دەک ــل و ئیبت ــی مەی ــار بەپێ ج
پەیــڕەوی ناکــەن. لــە ئاکامــدا هێنــدێ جــار ناتەبایــی لەنێــو بڕیارەکانــی ئــەوان و شــێوەی کاری 
پێشــنیارکراو لەالیــەن کۆمیســیۆنی تەشــکیالتەوە پێــک دێ و دەبێتــە هــۆی ئاڵــۆزی و جێبەجــێ 
نەکردنــی ئەرکەکانــی تەشــکیالتی. بۆیــە لەبــاری نێوەڕۆکــی کاری تەشــکیالتییەوە، ســەرکەوتنمان 
بــووە. ئەرکــی هــەرە ئەساســیی تەشــکیالتی حیــزب، بردنــی سیاســەت و بڕیارەکانــی  کەمتــر 
ــەزەری  ــەوەی ن ــک و هێنان ــی خەڵ ــو کۆمەاڵن ــۆ نێ ــگای ڕێکخــراوەوە ب ــە ڕێ ــزب ل ــی حی بەڕێوەبەری
ئەندامــان و خەڵــک بــۆ بەڕێوەرییــە. بــۆ ئــەم مەبەســتە، دەبــێ ئەندامانــی حیــزب ســازماندەیی کرابــن، 
پێوەندییەکانــی تەشــکیالتی لــە ســەرەوە بــۆ خــوارەوە و لــە خــوارەوە بــۆ ســەرەوە ڕوون بــن، 
شــانەبەندی هەبــێ. قانوونێــک کــە بەپێــی ئــەو تەشــکیالتی ئێمــە هەڵ دەســووڕێ، پەیــڕەوی نیوخــۆی 
ــراوە،  ــدی لەســەر ک ــە تەئکی ــە ئەساســیترین ئوســوول ک ــک ل ــڕەوی نێوخــۆدا، یەکێ ــە پەی ــە. ل حیزب
ســانترالیزمی دێموکراتیکــە. بەداخــەوە لــە مــاوەی دوو ســاڵی ڕابــردوودا نەمانتوانیــوە ئــەم ئەســڵە 
بەتــەواوی لــە نێــو حیزبــدا جێگیــر بکەیــن. لــە الیەکــەوە بــێ دیســیپلینی و بێ ئینزباتــی و، لــە الیەکــی 
دیکەشــەوە شــێوە بۆچوونــی تەحەکــووم و دیکتاتــۆری، زەربەیەکــی زۆریــان لــە حیزبــی ئێمــە 
داوە. هێنــدێ کــەس لــە بەرپرســانی حیزبــی لــەو بڕوایــەدان کــە وەزعــی نالەبــاری تەشــکیالتی، لــە 
ــن و  ــە دێموکراتی ــارە ئێم ــە. دی ــەوە بۆچوونێکــی چەوت ــی دێموکراســییە. ئ ــگا ئاکامــی بوون زۆر جێ
لــە قوواڵیــی دڵمانــەوە ئیمانمــان بــە دێموکراســی هەیــە. ئــەو دێموکراســییە کــە ئێســتا لەنێــو حیزبــی 
ئێمــە و لــە کوردســتانی ئێرانــدا هەیــە، شــانازی پێــوە دەکەیــن. بــەاڵم لــە الیەکــی دیکــەوە نابــێ لەبیــر 
بکەیــن کــە کادرەکان و ئەندامانــی حیــزب و خەڵکــی کوردســتانمان ئەگــەر فێــری دێموکراســی 
کــردوە، نەمانتوانیــوە فێــری قاعیــدە و قانوونــی دێموکراســییان بکەیــن. بۆیــە زۆر جــار دێموکراســی 
لەگــەل بێ دیســیپلێنی تێکــەاڵو دەبــێ. لــە کاتێکــدا دێموکراســیی ڕاســتەقینە ئەوەیــە کــە دیســیپلینێکی 
ئــاگا و تــەواوی هەبــێ و لــە هــەر چەشــنە بێ نەزمییــەک خــۆی بپارێــزێ. تــا کاتــی بڕیــاردان دەبــێ 
دێموکراتییەکــی تــەواو فەرمانــڕەوا بــێ، بڕیاردانیــش دەبــێ پــاش لێکدانــەوە بــە کۆمــەڵ بــێ. فــەردی 
نەبــێ یــان ئەگــەر ئیمکانــی پێکهێنانــی کۆبوونــەوە نەبووبــێ، هــەر نەبــێ مەشــوەرەتی لەســەر کرابــێ. 
بــەاڵم پــاش ئــەوە کــە بڕیــار درا، جێبەجێ کردنــی بڕیــارەکان بــۆ هەمــوو کــەس واجبــە. پــاش 
بڕیــاردان دیســیپلین دەبێتــە ئەســاس، یانــی بــە شــێوەیەکی دێموکراتــی بڕیــار دەدەیــن و بەبــی ئەمــال 
ــە  ــێ ب ــێ بب ــێ دێمۆکراســی ناتوان ــی شۆڕشــگێڕ بەب ــن. حیزب ــارەکان بەجــێ دەگەیەنی ــەوال، بڕی و ئ
ــای تێکۆشــانی شۆڕشــگێڕانە لەدەســت دەدا.  ــک و بەبــێ دیســیپلینیش، توان حیزبــی کۆمەاڵنــی خەڵ
ئــەوە کــە گوتــرا پێوەندیــی بــە کارکــردن لــە نێوخــۆی یــەک ئۆرگانــی حیزبیــدا هەیــە، بــەاڵم ڕوونــە 
کــە بەجێ گەیاندنــی دەســتووری ئۆرگانەکانــی ســەرەوە بــۆ ئۆرگانەکانــی خــوارەوە ئیجبارییــە. 
لێــرەدا ئیــدی جێبەجــێ نەکردنــی دەســتوور، بێ دیســیپلینییە و، دژە پەیــڕەوی نێوخــۆ و ئەســڵی 

ــە. ســانترالیزمی دێموکراتیک
 کەمبوونــی کادر لــە هەلومەرجــی ئێســتادا بــە شــێوەی کۆنگــرەی پێنجــەم بەرچــاو نییــە. ئێســتا 
بەپێــی ئامــار، نیزیــک بــە هــەزار کادری حیزبــی بێجگــە لــە هێــزی پێشــمەرگەمان هەیــە. هــەزار کادر 
ــی  ــەت و چۆنیەت ــە کەیفیی ــە دەگۆڕێ دای ــی ئێم ــۆ حیزب ــە ب ــەوەی ئێســتا ک ــە. ئ ــەم نیی ژمارەیەکــی ک
لــە حیزبــدا کادرەکانمــان بــە چەندیــن دەرەجــە دابــەش کــردوە، بــەاڵم ئــەم  کادرەکانــە. ئێمــە 
دابەشــکردنە بەتــەواوی جێــی خــۆی نەگرتــووە. هێنــدێ جــار ڕەنگــە کادر لێوەشــاوەیی سیاســیی 
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زۆر نەبــێ، بــەاڵم چونکــە پســپۆڕیی لــە بەشــێکی تایبەتیــدا هەیــە، دەرەجــەی بەرزتــری حیزبیشــی 
دراوەتــێ. ئێمــە هــەوڵ دەدەیــن هێنــدێ مێعیــار بــۆ کادری دەرەجــە یــەک، واتــە ئەندامانــی کۆمیتــەی 
ناوەنــدی و بەرپرســی کومیتــە شارســتانەکان دیــاری بکەیــن. بــۆ ئــەوە هــەم لــە کۆنگرەی شەشــەم دا 
بــۆ هەڵبژاردنــی ئەندامانــی کۆمیتــەی ناوەنــدی و هــەم لــە دواڕۆژدا بــۆ دیاریکردنــی مەســئولییەت 

بــۆ کادرەکان بەرچاوبــن:
 1_ هــەم لەبــاری بیڕوبــاوەڕ و هــەم لەبــاری کــردەوە و ئــاکارەوە دێموکــرات بــێ و ســیمای 
دێموکراتــی هەبــێ، 2_ لــە سیاســەت و تێکۆشــانی حیزبیــدا شــارەزا بــێ و ئامــادە بــێ ڕادەی 
تێگەیشــتن و زانینــی سیاســی و نەزەریــی خــۆی بەرێتــە ســەرێ، ٣_ مودیرییەتــی هەبــێ، هــەم 
»مــردم«دار بــێ و هــەم قاتیعیەتــی هەبــێ و هــەم لــە کاتــی پێویســتدا بتوانــێ ســەربەخۆ بڕیــار بــدا، 
4_ هــەم لەبــاری سیاســی و هــەم لەبــاری شەخســییەوە ئــازا و نەتــرس بــێ، ٥_ بــۆ گەیشــتن بــە 
ئامانجەکانــی حیزبــی ئامــادەی هەمــوو چەشــنە فیداکارییــەک بــێ و هــەر ئەرکێــک لــە الیــەن حیزبەوە 
پێــی بســپێردرێ، جێبەجــێ بــکا، ٦_ ڕابــردووی حیزبیــی پاکــی هەبــێ، نوقتــە زەعفــی گەورەی نیشــان 
نەدابــێ، ٧_ لەســەرەخۆ بــێ، زوو تێک نەچــێ و تــووڕە نەبــێ و لەتەنگانــەدا خــۆی نەدۆڕێنــێ، ٨_ 
ــی هاوکاریــی هەبــێ  ــەکا، گیان ــێ، تەکــڕەوی ن ــکا، هەڵســووڕ و چــاالک ب ــە مەســئولیەت ب هەســت ب
و حــەز لــە بەڕێوەڕیــی جەمعــی بــکا، 9_ بــۆ حیــزب و دارایــی حیــزب دڵســۆز بــێ، 10_ خۆشــناو 
بــێ، نوقتەزەعفــی ئەخالقــی نەبــێ کــە بــە ئیعتبــاری حیــزب زیــان بگەیەنــێ. ئەگــەر بــۆ هەڵبــژاردن 
ــە  و دیاریکردنــی کادر، لەباتــی پێوەندیــی خزمایەتــی و دۆســتایەتی، مێعیارەکانــی ســەرەوە بخەین
بەرچــاو، ئەوکاتــە لــە مەســەلەی باشــترکردنی چۆنیەتیــی کادردا، هەنگاوێکــی زۆر گــەورە بــەرەو 
پێــش چوویــن. ڕەنگــە بگوتــرێ هەمــوو ئــەو خاســیەتانە بەتــەواوی، بەزەحمــەت لــە وجــوودی یــەک 
 نەفــەردا کــۆ دەبێتــەوە. ئێمــە نەزەرمــان ئەوەیــە کــە خــۆی دانانــی مێعیــار، شــێوەی هەڵبژاردنــی کادر 
باشــتر دەکا، بــەاڵم ئەگــەر یــەک دوو خاســییتەتیش بەتــەواوی بــەدی نەکرێــن، تەئســیرێکی ئەوتۆیان 
ــە  ــە خــوارێ، دوو خاســییەت هــەن کــە ل ــەوە نرخــی خاســییەتەکانی دیکــە ببەین نابــێ. بــەاڵم بــێ ئ
هەلومەرجــی ئێســتادا پتــر لــە هەمــووان پێــی لەســەر دەچەقێنیــن: یەکــەم، بەبیڕوبــاوەڕ و کــردەوە 
دێموکــرات و خاوەنــی ســیمای دێموکرات بــوون و؛ دووهــەم، ئامادەبــوون بــۆ فیــداکاری لــە ڕێــگای 
ــی  ــەر دێموکرات ــی دەســپێردرێ. ئەگ ــە پێ ــک ک ــەر ئەرکێ ــی ه ــزب و جێبەجێ کردن ــی حی ئامانجەکان
ڕاســتەقینە بــێ و ئامادەیــی هەبــێ و بیهــەوێ، دەتوانــێ زۆربــەی خاســییەتەکانی دیکــەش لەخۆیــدا 
ــە هەلومەرجــی ئێســتادا  ــە ل ــە ک ــەوە بڕوای ــە ســەر ئ ــەوە هاتوین ــاش لێکدان ــە پ ــکا. ئێم ــەروەردە ب پ
پەروەردەکردنــی کادر، ئاڵقــەی ئەســڵیی کاری تەشــکیالتیمانە و ئەگــەر بتوانیــن، بەڕاســتی هــەزار 
کادری ئەوتــۆ بــۆ حیزبەکەمــان پــەروەردە بکەیــن کــە خاوەنــی مێعیارەکانــی ســەرەوە بــن، بێگومــان 
لــە کاری تەشــکیالتیماندا زۆر ســەرکەوتوو دەبیــن. بــۆ پەروەردەکردنــی کادر، هــەم دەبــێ کالســی 
دایمــی و ڕیکۆپێکمــان هەبــێ و هــەم چاپەمەنیــی تێئۆرێکمــان هەبــێ کــە بــە شــێوەیەکی سیســتماتیک 
ڕێنوێنــی کادرەکانــی حیزبــی بــکا. دەبــێ ئێعتــراف بکەیــن کــە لــە دوو ســاڵی ڕابــردوودا، هــەم لەبــاری 
بەڕێوەبردنــی کەالســی کادر و هــەم لەبــاری باڵوکردنــەوەی ئۆرگانــی تێئۆرێکــەوە زۆر کــز بوویــن 
و ئــەوەی کــە کردوومانــە، بــە هیــچ جۆرێــک وەاڵمــدەری هەلومەرجــی ئێســتا خەباتــی حیزبەکەمــان 
نەبــووە. چونکــە ئێســتا ســێ چەشــنە ناوچەمــان هەیــە: ئازادکــراو، نیوەئــازاد، ژێرەدەســتی ڕێژیــم. 
پێویســتە بەرنامەیەکــی ورد بــۆ تێکۆشــانی تەشــکیالتی لەهــەر کام لــەم ســێ چەشــنە ناوچــە دابنێیــن. 
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لــەم بارەشــەوە هێنــدێ کاری موســبەت کــراوە، بــەاڵم بەرنامەیــەک کــە دانــراوە، بەتــەواوی جیگیــر 
ــی  ــەوە پێویســتیەتی، ئەرک ــە وەزعــی جوواڵن ــەو شــێوەیە ک ــوە ب ــی نەمانتوانی ــە تایبەت ــووە و ب نەب
ــە  ــە ئێســتاوە دەرکەوتــوە کــە ل ــە ناوچــە ژێردەســتەکان بەجــێ بگەیەنیــن. ل تەشــکیالتیی خۆمــان ل
ناوچــە ژێردەســتەکان و نیوەئازادەکانــدا تەشــکیالتی حیزبــی ئێمــە دەبــێ لەگــەڵ هێــزی پێشــمەرگە 
تێکــەاڵو بــێ و لەگــەڵ پێشــمەرگە لــە هاتوچــۆدا بــێ. لــەم ناوچانــەدا هــەر کادرێکــی حیزبــی لەمــەودوا 
هــەم مەســئوولی سیاســییەوە و هــەم پێشــمەرگە. ڕوونکردنــەوەی بەتــەواوی کاری تەشــکیالتی 
و دانانــی چوارچێوەیەکــی دیاریکــراو بــۆ ئــەم کارە، دەوڵەمەندترکردنــی نێوەرۆکــی تێکۆشــانی 
تەشــکیالتی بــە بردنەســەری چۆنیەتیــی ئــەم تێکۆشــانە و چۆنیەتیــی کادرەکان، باڵوکردنــەوەی بــە 
ڕێکۆپێکیــی ئۆرگانێکــی تێئۆرێــک و دانانــی کالســی ئامووزشــی بــۆ پەروەردەکردنــی کادرەکان، 

ئەرکــە هــەر ئەساســییەکانی دواڕۆژی تێکۆشــانی تەشــکیالتیمانن. 
یەکێــک لــە گیروگرفتــە گرینگەکانــی کۆمەڵــی کــوردەواری، کەمتــر بەشــدارکردنی ژنــان کــە نیــوەی 
دانیشــتووانی کوردســتانن لــە تێکۆشــانی سیاســی و کۆمەاڵیەتی دایــە. لــە مــاوەی ئــەم چەنــد ســاڵەدا 
ژنــان ئازایانــە لــە خەباتــی دواڕۆژی گەلەکەمانــدا بەشــدارن. لەم ڕێگایــەدا زۆر فیداکارییان کردوە و 
لەخۆبوردووییــان نیشــان داوە و یــار و یاریــدەری ئەندامانــی حیــزب و بەتایبەتــی پێشــمەرگەکانمان 
بــوون. ســەرەڕای ئــەوە کــە بەپێــی بەرنامــەی حیــزب، ژن و پیــاو مافــی وەک یەکیــان هەیــە و 
زۆرجاریــش ڕامانگەیانــدوە کــە ڕادەی پێشــکەوتنی هەمــوو جوواڵنەوەیــەک بەســتراوەتەوە بــە 
ــە  ــوە ب ــە نەمانتوانی ــن ک ــراف بکەی ــێ ئێعت ــەاڵم دەب ــەدا، ب ــەم جوواڵنەوەی ــان ل ڕادەی بەشــداریی ژن
شــێوەیەک کــە پێویســتە ژنــان بــۆ الی تێکۆشــانی حیزبــی ڕابکێشــین. هــۆی ئــەم کەموکورییــە لــە 
پێشــدا پاشــکەوتوویی کۆمــەڵ بــە گشــتی و، لــە پاشــان تەعەســووبی بێ جێــی هێنــدێ لــە ئەندامــان 
و بەرپرســانی حیزبــی ســەبارەت بــە تێکۆشــانی ژنــان لەنێــو حیزبــدا و؛ هەروەهــا ئامادەنەبوونــی 

خــودی ژنــان بــۆ بەشــداربوون لــە تێکۆشــانی حیزبی دایــە. 
ــە هەمــوو  ــە ب ــکا ک ــوو ب ــی داهات ــەی ناوەندی ــە کومیت ــە پێویســتە داوا ل کۆنگــرەی شەشــەمی ئێم
توانایــەوە خەریــک  بــێ بەرەبــەرە کۆســپەکانی ســەر ڕێــگای تێکۆشــانی ژنــان لــە نێــو حیزبــدا 
البــەرێ تــا ژنانــی کوردســتان هــەر وەک لێیــان دەوەشــێتەوە، لــە جوواڵنــەوەی میللــی دێموکراتیکــی 
خەڵکــی کوردســتاندا چاالکانــە بەشــداری بکــەن و ببــن بــە هــۆی پێشخســتنی زیاتــری خەباتــە 
ڕەواکەمــان. هەروەهــا بــە ڕاشــکاوییەوە دەبــێ بڵێیــن: ڕاســتە کــە کۆنگــرەی پێنجــەم تەئکیدی لەســەر 
ــدێ ســەرکەوتنمان بەدەســت   ــە هێن ــوو. ڕاســتە ک ــە ڕاکێشــانی الوان کردب ــر ب ــی زیات ئەهەمییەتدان
ــدا  ــو الوان ــە نێ ــان ل ــە تێکۆشــانی خۆم ــوە شــکڵ و نێوەڕۆکــی پێویســت ب ــەاڵم نەمانتوانی ــاوە، ب هێن
بدەیــن. هــەر بۆیــە پێمان وایــە کۆنگــرەی شەشــەمیش پێویســتە لەســەر مەســەلەی الوان پــێ دابگــرێ 
و داوا لــە ڕێبەرایەتیــی تــازەی حیــزب بــکا کــە هەمــوو توانــای بــۆ ڕاکێشــانی هەرچــی زیاتــری 
الوان بــەرەو ڕیزەکانــی حیــزب بــەکار بێنــێ. بــۆ ئــەم مەبەســتە دەبــێ لەالیــەن حیزبــەوە ڕێنوێنیــی 
سیاســی و تەشــکیالتیی پێویســت بــۆ کار و تێکۆشــانی یەکیەتیــی الوانــی دێموکراتــی کوردســتانی 

ئێــران بــدری.
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ب. تێکۆشانی تەبلیغاتی
هاوڕێیانی بەڕێز! 

ــاوەڕ و  ــەم، بیڕوب ــی ئەساســیی لەســەر شــانە: یەک ــە ســێ ئەرک ــی ئێم ــی حیزب دەزگای تەبلیغاتی
بەرنامــە و سیاســەت و بڕیارەکانــی ڕێبەرایەتیــی حیــزب بەرێتــە نێــو کۆمەاڵنــی خەڵــک و ڕوونیــان 
بکاتــەوە. بەرنامــە و سیاســەت و بڕیارەکانــی حیزبەکەمــان ئــەو کاتــە دەبــن بــە هێزێکــی ماددیــی 
توانــا کــە خەڵــک لێیــان حاڵــی بــێ و بیانکــەن بــە بەرنامــە و سیاســەتی خۆیــان. بــە گشــتی دەتوانیــن 
بڵێیــن کــە حیزبــی ئێمــە لــەم بــارەوە ســەرکەوتوو بــووە و کۆمەاڵنــی بەرینــی خەڵکــی کوردســتان 
لــە سیاســەتی حیزبەکەمــان حاڵــی بــوون و پشــتیوانیی لێ دەکــەن. دووهــەم ئەرکــی تەبلیغاتیــی ئێمــە، 
ڕاگەیاندنــی ڕاســتییەکانی کوردســتان و سەرانســەری ئێــران بــە خەڵکــی کوردســتان و گەالنــی 
ئێرانــە. خەڵکــی کوردســتان تەنانــەت گەالنــی ئێرانیــش بڕوایــان بــە حیزبــی ئێمــە هەیــە و دەزانــن کــە 
حیزبــی دێموکراتــی ڕاســتی نەبــێ، پێێــان ناڵــێ. هــەر بۆیــە مەســئولییەتەکەمان لەباری شــیکردنەوەی 
ــی  ــە مەحــدوودە و بەتایبەت ــی ئێم ــارەوە ئیمکانات ــەم ب ــەوە زۆر قورســە. بەداخــەوە ل وەزعــی واڵت
ــە  ناتوانیــن بەباشــی دەنگــی خۆمــان بــە بەشــەکانی دیکــەی ئێــران بگەیەنیــن. ڕێژیمــی خومەینــی ل
ڕاســتگۆیی و تەبلیغاتــی ئێمــە کــە ڕاســتی بــە کۆمەاڵنــی خەڵــک دەڵــێ، زۆر دەترســێ. هــەر بۆیــەش 
بــە هەمــوو هێزیــەوە پاڕازیــت دەخاتــە ســەر بەرنامەکانــی ڕادیــۆ دەنگــی کوردســتان. ســێهەم 
ئەرکــی دەزگای تەبلیغاتــی ئێمــە، خەبــات لەگــەڵ تەبلیغاتــی درۆزنانــە و ســاویلکەفریوانەی دوژمنــە. 
هەروەهــا کــە پێشــتر ئیشــارەمان پێکــرد، یەکێــک لــەو وەســیالنە کــە دوژمــن بەتــەواوی هێزیــەوە 
کەڵکــی لێ وەردەگــرێ، تەبلیغاتــی درۆ بــە مەبەســتی شــێواندنی فیکــر و کزکردنــی ورەی خەڵــک و 
پیشــمەرگەکانی کوردســتانە. ڕیســواکردنی تەبلیغاتــی ڕێژیــم، ئیفشــاکردنی سیاســەتی دژیــی گەلیــی 
ئاخونــدی، بەرپەرچدانــەوەی تەبلیغاتــی درۆزنانــەی دەزگای تەبلیغاتیــی ویالیەتــی فەقیهیــی کــە 
ئەرکێکــی زۆر پێویســتی تەبلیغاتــی حیزبــی ئێمەیــە. بــۆ ڕاگەیاندنــی دەنگــی حیزبەکەمــان، ئێمــە لــە 
پێشــدا لــە ڕادیــۆ دەنگــی کوردســتان کەڵــک وەردەگریــن کە هێشــتا باشــترین و بەهێزترین وەســیلەی 
تەبلیغاتیــی ئێمەیــە. لــە مــاوەی دووســاڵی ڕابــردوودا لەبــەر هێرشــی نیزامیــی ڕێژیمــی خومەینــی، 
ناچــار بوویــن دوو جــار جێــگای ڕادیــۆ ڕادیــۆ بگوێزینــەوە، بــەاڵم ســەرەڕای ئــەوە، ڕادیــۆ ڕۆژێــک 
نەبــێ، ڕانەوەســتاوە و بەرنامەکــەی بــە ڕێکۆپێکــی باڵوکراوەتــەوە. ئــەوە کــە کۆمەاڵنــی میلیۆنیــی 
ــو شارەکانیشــدا  ــەت لەنێ ــۆن و تەنان ــی ڕادی ــی وەخت خەڵکــی کوردســتان هەمــوو ڕۆژێ چاوەڕوان
لەبەرچــاوی پاســداران گــوێ لــە دەنگــی ڕادیــۆ کوردســتان دەگــرن، هــەم جێــگای شــانازییە و 
ــە هەلومەرجــی  ــۆ ل ــر دەکا. بەرپرســانی ڕادی ــۆ زیات ــی ڕادی ــزب و کارگێڕان هــەم مەســئولییەتی حی
دژواردا ئەرکــی خۆیــان بەباشــی بەجــێ گەیانــدوە و ڕادیــۆ کوردســتان لــە بردنــی سیاســەتی 
حیزبــی ئێمــە بــۆ نێــو کۆمەاڵنــی خەڵــک لــە دوو ســاڵی ڕابــردوودا ڕۆڵێکــی زۆر گرینگــی هەبــووە، 
ــێ، تێ بکۆشــین  ــر ب ــن نێوەڕۆکــی بەرنامــەی رادیۆکەمــان باشــتر و جالبت ــێ هــەوڵ بدەی ــەاڵم دەب ب
دەنگــی ڕادیۆکەمــان دوورتــر بــڕوا. ئێســتا ماوەیــە هــەم بەرنامــەی ئــازەری لــە ڕادیــۆ هەڵگیــراوە و 
هــەم بەرنامــە فارســییەکە کورتتــر بۆتــەوە. پێویســتە ئــەم کەموکۆڕییــە هەرچــی زووتــر قەرەبــوو 
بکەینــەوە. ئێســتا جوواڵنــەوەی میللــی دێموکراتیــک خەریکــە لــە ئازەربایجــان دووبــارە دەبووژێتەوە 
و گەالنــی ئێڕانیــش ئێســتا زیاتــر لــە جــاران گــوێ لــە بەرنامــەی فارســیی ڕادیــۆی کوردســتان 
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دەگــرن، بۆیــە دانانــەوەی بەرنامــەی ئازەربایجانــی و درێژکردنــەوەی مــاوەی بەرنامــەی فارســی، 
یەکجــار زۆر پێویســتە. ســەرەڕای هێنــدێ ســەرکەوتن، چاپەمەنیــی حیزبەکەمــان وەاڵمــدەری 
وەزعــی ئێســتامان نییــە. ئەگــەر تــا پــار، ڕۆژنامــەی »کوردســتان«، ئۆرگانــی حیــزب کــەم و زۆر 
بــە ڕێکۆپێکــی دەردەچــوو، ئەمســاڵ هێنــدێ جــار لــە هەلومەرجێکــی زۆر ناســکدا ڕۆژنامــەی 
دەرنەچــووە. دەرنەچوونــی ڕۆژنامــە و چاپەمەنــی بەگشــتی، هــەم هــۆی تێکنیکــی و فەننــی هەیــە و 
دەزگای چاپمــان نەبــوو و، هــەم ژمــارەی نووســەران کەمــن. بەڕاســتی ئــەم وەزعــە جێــگای ڕەخنەیە 
و دەبــێ کومیتــەی ناوەندیــی داهاتــوو لــە هەمــوو بارێکــەوە چارەســەری بــکا. لەگــەڵ ئــەوە کــە ڕادیــۆ 
و چاپەمەنــی، نەخشــێکی هــەرە گرنگیــان لــە تەبلیغاتــی ئێمــەدا هەیــە، تەبلیغاتــی ڕاســتەوخۆ، واتــە 
قســەکردنی ئەندامــان و کادرەکانمــان لەگــەڵ خەڵــک ئەهەمییەتــی تایبەتیــی خــۆی هەیــە و نــە ڕادیــۆ 
و نــە چاپەمەنــی، ناتوانــێ جێــگای بگرێتــەوە. کادرێکــی ئێمــە کــە دەچــێ لــە گوندێــک بــۆ خەڵکــی قســە 
دەکا، هــەم دەتوانــێ سیاســەتی حیزبــی ڕوون بکاتــەوە و، هــەم واڵمــی پرســیارەکانیان بداتــەوە 
ــوو  ــی هەم ــەوە. ئەرک ــزب بینێت ــۆ حی ــک ب ــی خەڵ ــەی کۆمەاڵن ــەزەر و پێشــنیار و ڕەخن ــەم و ن و ه
کادرێکــی دڵســۆزی حیزبــە کــە لەگــەڵ خەڵکــی ســادە دانیشــێ، گــوێ لــە دەردی دڵــی ئــەوان بگــرێ 
و بەســەبر و حەوســەلە وەاڵمــی پرســیارەکان بداتــەوە و نــەزەرە بەنرخەکانیــان بــە ئۆرگانەکانــی 
ســەرەوە ڕابگەیەنــێ. بەداخــەوە هێنــدێ لــە کادرەکانــی ئێمــە تەنیــا ئــەو کاتــە دەچنــە الی خەڵــک کــە 

پێداویســتییان بــە یارمەتیــی خەڵــک هەیــە یــا یارمەتیــی ماڵــی کــۆ دەکەنــەوە.
سیاســەتی حیزبــی ئێمــە نــەک هــەر دروســتە، بەڵکــوو زۆر جــوان کۆمەاڵنــی خەڵــک ڕادەکێشــێ. 
ئەرکــی دەزگای تەبلیغاتیــی ئێمەیــە کــە ئــەم سیاســەتە بــە ڕێکوپێکــی ڕابگەیەنــێ. کومیتــەی ناوەندیــی 

داهاتــوو دەبــێ بایەخێکــی تــەواو بــە تەبلیغــات و کەموکوڕییەکانــی ڕابــردوو قەرەبــوو بکاتــەوە.

ج. داهات و دەرچوونی حیزب
هاوڕێیانی خۆشەویست!

لــە ڕاپۆرتــی کومیتــەی ناوەنــدی بــۆ کۆنگــرەی پێنجەمــدا بــۆ باشــترکردنی وەزعــی ماڵیــی حیــزب، 
ــە موشەخەســی  ــدا ب ــوو. لەوێ ــی ب ــی« ماڵ ــوو. ئەویــش »خودکفای ــاری کراب ئەرکێکــی ئەساســی دی
گوترابــوو کــە لــە بەهــاری ســاڵی 1٣٦1ەوە کومیتــە شارســتانەکان نــەک هــەر دەبــێ لەبــاری 
ماڵییــەوە خودەفــا بــن، بەڵکــوو دەبــێ ســەدی بیســتی داهاتــی خۆشــیان بــدەن بــە کومیتــەی ناوەنــدی. 
بەداخــەوە تــا ئێســتاش وەزعەکــە زۆر کــەم گــۆڕاوە. ژمارەیەکــی زۆر کەم لــە ڕێکخراوەکانی حیزبی 
خودکەفــا بــوون، بــەاڵم بــە هەڵکــەوت نەبــێ هیــچ ڕێکخراوێکــی حیزبــی لەبــاری ماڵییــەوە کۆمەگــی 
ــەوە  ــەی ناوەندیی ــە کومیت ــە ل ــی ئێم ــی حیزب ــدی نەکــردوە. مەســئوولییەتی ماڵی ــەی ناوەن ــە کومیت ب
بگــرە تــا دەگاتــە کومیتــە ناوچــەکان، کاریــان زیاتــر حیســابدارییە. ڕاســتە لــەم بــارەوە کارێکــی بــاش 
کــراوە و هەمــوو حیســابدارەکانی کومیتــە شارســتانەکان ئامــووزش دراون و فێــری ئوســوولی 
حیســابداری کــراون، بــەاڵم بــە نــەزەری ئێمــە کۆمیســیۆنی ماڵیــی حیــزب و بەرپرســانی ماڵــی 
کاریــان تەنیــا وەرگرتــن و خەرجکردنــی دراو نییــە، بەڵکــوو تێکۆشــان بــۆ پەیداکردنــی داهاتــی ماڵــی 
بــۆ حیزبــە، بازڕەســی کردنــی داهــات و خەرجــە لــە تــەواوی بەدەنــەی حیزبــدا، پێشــگیری کردنە لــە 
ــە  ــڕۆ دەدەن. ل ــزب بەفی ــی حی ــەو کەســانەیە کــە ســەرمایە و داهات ــی، ناســاندنی ئ خەرجــی خۆڕای
مــاوەی ئــەم دوو ســاڵەدا میلیۆنهــا تمــەن ســەرمایەی حیــزب بێ خــاوەن ماوەتــەوە و لەنێــو چــووە. 
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زۆر لــە بەرپرســانی حیزبــی کــە ســەاڵحییەتی دراو خەرجکردنیــان هەیــە، بــێ لەبەرچاوگرتنــی 
دواڕۆژی حیــزب و بــێ دەســت پێوەگرتن داهاتــی حیــزب خــەرج دەکــەن.

لــەو پێوەندییــەدا پێویســتە بــە یــەک دیــاردەی زۆر ناشــیرین ئیشــارە بکــرێ: هێنــدێ لــە کومیتــە 
شارســتانەکان پێــش کۆنگــرەی پێنجــەم یارمەتیــی بنەماڵــەی شــەهیدانیان نــەدەدا، بــە بیانــووی ئــەوە 
کــە نیانــە. بــۆ ڕێزدانــان بــۆ بنەماڵــەی شــەهیدان، کومیتــەی ناوەنــدی بڕیــاری دا بۆخــۆی ڕاســتەوخۆ 
شــەهیدانە بدا. هەرچەند کومیســیۆنی کۆمەاڵیەتی لەم دواییانەدا هەوڵێکی باشــی داوە کە شــەهیدانە 
ــە شارســتانەکان  ــدێ کومیت ــەی شــەهیدان، دەردەکــەوێ کــە هێن ــە دەســتی بنەماڵ ــر بگات ڕێک وپێکت
شــەهیدانەیان لــە کومیتــەی ناوەنــدی وەرگرتــوە، بــەاڵم نەیــان داوە بــە بنەماڵــەی شــەهیدان. ئێمــە 
پێمان وایــە ئــەم کارە لــە کەمتەرخەمــی زیاتــر. بەرپرســانی ماڵــی کــە شــەهیدانە بــۆ مەبەســتی دیکــە 
خــەرج دەکــەن، دەبــێ بەتونــدی ســزا بدرێــن. کاری بەرپرســانی ماڵــی، لێکۆڵینەوەیەکــی دووبــارەی 
ــە  پێویســتە، هــەم بــۆ ئــەوە داهــات و خەرجــی حیــزب حســێب و کتێبــی هەبــێ و هــەم بــۆ ئــەوە ل
دواڕۆژدا بەشــی ماڵــی ئەرکەکانــی دیــار بــن. زۆر بەجــێ دەزانیــن کــە بــە نــاوی کۆنگــرە داوا 
ــە کومیتــەی ناوەندیــی داهاتــوو بکەیــن بــە جیــددی ئــەم مەســەلەیە چارەســەر بــکا. کۆمیســیۆنی  ل
ماڵــی داهاتــوو دەبــێ ئەســڵی خودکەفایــی ماڵــی هەمــوو ڕێکخراوەکانــی شارســتانەکان بــە هەدەفــی 
گرینگــی خــۆی دابنــێ. بــۆ ئــەم مەبەســتە پێویســتە بەرنامەیەکــی ڕێکوپێــک دابنــرێ و زەمــان بەنــدی 
بکــرێ. بــۆ بەڕێوەبردنــی ئــەم بەرنامەیــە دەبــێ نــەزم و سیســتمێکی ماڵــی دابنــرێ کــە ســەاڵحییەت 
و مەســئوولییەتی هەمــوو ئۆرگانەکانــی حیزبــی دیــاری بــکا و هــەم بازڕەســیی ماڵــی بــە شــێوەیەکی 
ڕێکوپێــک لــە هەمــوو ئۆرگانەکانــی حیزبیــدا پیــادە بکــرێ. بــۆ پێشــگیری لــە بەفیڕۆچوونــی داهاتــی 

حیــزب باشــترە مەســئولیەتی تەداروکاتــی حیزبیــش بــدرێ بــە کۆمیســیۆنی ماڵــی.

د. تێکۆشانی کۆمەاڵیەتی
لــەو ســێ چەشــنە ناوچەیــە کــە بــاس کــرا، کاری کۆمەاڵیەتــی لــە ناوچــەی ئــازاد هــەر بەردەوامــە، 
لــە ناوچــەی نیوەوئــازاد مەحدوودتــر بــوە و لــە ناوچەکانــی دەســەاڵتی ڕێژیــم تەنیــا جاروبــار کاری 
ــی  ــە دەزگای ئیداری ــان ب ــەر موراجیعــەی دانیشــتووان کــە بڕوای ــی دەکــرێ، ئەویــش لەب کۆمەاڵیەت
ڕێژیمــی خومەینــی نیــە و ناچــن بــۆ الیــان. ئەهەمییەتــی کاری کۆمەاڵیەتــی لە هەلومەرجی ئێستاشــدا 
هــەر دەبــێ لەبــەر چــاو بــێ، تەنانــەت لــەو مەڵبەندانــەش کــە کەوتونەتــە ژێــر دەســەاڵتی دوژمــن، 
بــەاڵم پێشــتر خەڵــک هێنــدێ دەســکەوتی کۆمەاڵیەتیــان هەبــووە، دەبــێ زەحمەتکێشــان هەســت بــەوە 
ــی  ــوون، حیزب ــزب ب ــی حی ــەو دەســکەوتانەی کــە ئاکامــی سیاســەتی کۆمەاڵیەتی ــاع ل بکــەن کــە دیف
دێموکــرات و پێشــمەرگەکانیان هــەر پشــتیوانیانن. بەشــی کۆمەاڵیەتیــی حیــزب لەگــەڵ هەمــوو تەنــگ 
و چەڵەمەیــە کــە تــووش بــووە، توانیویەتــی نەخۆشــخانەکانی شــۆڕش و 2٥ی گەالوێــژ بپارێــزن کــە 
ئێســتاش هــەر جێــگای موراجیعــەی دانیشــتووان و پێشـــمەرگەن. لــەو نەخۆشــخانانە لــە مــاوەی دوو 
ــگای  ــد دەرمان ــە چەن ســاڵی ڕابــردوودا ژمارەیــەک یاریــدەدەری پزیشــکی پــەروەردە کــراون کــە ل
ــە  ــە هاتوچــۆدان. ل ــزی پێشــمەرگە ل ــەڵ هێ ــم لەگ ــان بەدای ــی دیکەی ــەن. ژمارەیەک ــدا کار دەک حیزب
ناوچــەی ســەقز دەرمانگایەکــی دیکــە دانــدراوە کــە پێویســتە لــە هەمــوو بارێکــەوە یارمەتــی بــدرێ 
ــردوودا 4٨9٧4  ــە دوو ســاڵی ڕاب ــە گشــتی ل ــک. ب ــە نەخۆشــخانەیەکی ڕێک وپێ ــێ ب ــەوەی بب ــۆ ئ ب
کــەس بــۆ موعالیجــە چــوون بــۆ نەخۆشــخانە و دەرمانــگاکان کــە لەوانــە 1٧٧4 عەمەلــی جەراحــی 
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کــراوە. تیمــی پزیشــکیی فەڕانســەیی »ئــا. ئێــم. ئــێ« ئێســتاش هــەر کاری پزیشــکیی خــۆی لــە 
نەخۆشــخانەی شۆڕشــدا درێــژە دەدا. ئەگــەر جێگایەکــی موناســب دیــاری بکەیــن، ڕێکخراوێکــی 
گەڕۆکــن.  نەخۆشــخانیەکی  دانانــی  ئامــادەی  جیهــان  پزیشــکانی  بەنــاوی  فەرانســەیی  دیکــەی 
ــی  ــاری پزشــکییەوە یارمەت ــردوودا لەب ــاوەی دوو ســاڵی ڕاب ــش لەم ــی خەڵقی ســازمانی موجاهیدین
ئێمەیــان داوە. لــەم بــارەوە بەجێیــە باســی نەخۆشــخانەی گوێچکــەدەرێ بکــرێ کــە پێرســۆنێلی 
ــۆ زۆر  ــەم دوو ســاڵەدا ب ــاوەی ئ ــە م ــردوە. ل ــان ک ــی ئیدارەی ــە ڕێک وپێک ــن ب پزیشــکیی موجاهیدی
کــەس لــە پێشــمەرگەکانی کەمئەنــدام الق درســت کــراون. ئــەم کارە هــەم درێــژەی هەیــە و جێگــەی 
پێخــۆش بوونــە کــە هێنــدێ لــە الوانــی بــە قابلیەتــی خۆمــان فێــری دروســتکردنی الق بــوون. بێجگــە 
لــەوە کۆمیســیۆنی کۆمەاڵیەتــی زۆر کــەس لــە پێشــمەرگە و کادر و ئەندامانــی حیزبــی بــۆ موعالیجــە 
بــۆ دەرەوە نــاردوە، بەتایبەتــی توانیویەتــی 10 نەفــەر لــە پێشــمەرگە برینــدارەکان بــۆ عەمەلــی 
ــی بەشەردۆســتی  ــی ڕێکخراوەکان ــە یارمەتی ــا ب ــرێ. هەروەه ــۆ فەرانســە بنێ ــی قورســی ب جەڕاحی
جیهانــی و یارمەتیــی بەشــی پێوەندییەکانــی دەرەوە، دەرمــان و کەلوپەلــی پێویســت بــۆ نەخۆشــخانە 
و دەرمانــگاکان هاتــوە و لــەم دواییانەشــدا هێنــدێ جلوبــەرگ بــۆ بنەماڵــە ئــاوارەکان هاتــوە کــە لــە 

نێوانیانــدا دابــەش کــراوە. 
بەشــی قەزایــی لــە ناوچــە ئــازادەکان کاری خــۆی درێــژە پێــدەدا. گواســتنەوەی چەنــد جــاری 
زیندانیــان لــەم دوو ســاڵەدا و دانانــی زیندانــی ژمــارەی 1ی ناوەنــدی، یەکێــک لــە کارە موســبەتەکانی 
ــە  ــوە دەچــێ. ل ــی بەڕێ ــە ڕێکوپێک ــە ئێســتا ب ــەم زیندان ــە ئ ــرێ ک ــێ بگوت ــە. دەب بەشــی کۆمەاڵیەتیی
مــاوەی ئــەم دوو ســاڵەدا لەســەر بڕیــاری کۆمیتــە ناوەنــدی بــە بۆنــەی جۆراوجــۆر، ســەدان 
کــەس لــە زیندانیــەکان ئــازاد کــراون. بەگشــتی ڕەفتــاری حیزبــی ئێمــە لەگــەڵ زیندانیــان نموونــەی 
بەشەردۆســتییە. »کریســتیان ڕۆســتۆکێر«، جێگری ســکرتێری گشــتیی »فیدراســیۆنی نێونەتەوەیی 
ــە چــاوی  ــارەی 1ی ب ــی ژم ــۆ کوردســتان و، زیندان ــردوو هــات ب ــی ڕاب ــە هاوین ــی ئینســان« ک ماف
خــۆی دی، لــە ڕاپۆرتــی خۆیــدا زۆر بــە باشــی باســی ڕەفتــار حیزبــی دێموکــرات لەگــەڵ زیندانیــان 

دەکا. ئــەم ڕاپۆرتــە زۆر بــە پــان و بەرینــی لــە سەرتاســەری جیهانــدا بــاڵو بۆتــەوە. 
بەشــی پەروردەکــردن پێــش هێرشــی ئەمســاڵ 2٥0 مەدرەســەی ئیــدارە دەکــرد کــە ٨ هــەزار 
شــاگردیان هەبــوو. مامۆســتایانی شــۆڕش بــە وەرگرتنــی النی کەمــی یارمەتــی ئامادەبــوون و 
زۆریشــیان ئێســتاش هــەر ئامــادەن لــە هەلومەرجــی ســەختی شــەڕدا دەرس بــە منداڵــەکان بڵێــن. لــە 
دوو ســاڵی ڕابــردوودا بێجگــە لــە کتێبــی یەکەمــی ســەرەتایی کــە بــۆ یەکــەم جــار لــە کوردســتانی 
ئێــران بــە کــوردی لەالیــەن بەشــی پــەروردە و فێرکردنــەوە چــاپ بــووە و پێشــوازییەکی بێ وێنــەی 
ــە  ــن ک ــر چاپ ــەش لەژێ ــەوە. دووی دیک ــش چــاپ و باڵوبوون ــی دووهەمی ــی پۆل ــراوە، دوو کێب لێ ک

ــگای خۆشــحاڵییە. جێ
لــە گونــدە ناوچــە ئــازادەکان، شــوڕاکان کاری کۆمەاڵیەتیــی خۆیــان درێــژە پــێ دەدەن. هەروەهــا 
لــە زۆر دێــی ناوچــەی نیوەئــازاد و تەنانــەت لــە هێنــدێ دیــی ناوچــە داگیرکراویــش شــوڕاکانی 
شــوڕاکانی  بەهێزکردنــی  و  پشــتیوانی کردن  بێگومــان  خۆیانــن.  جێــی  لــە  هــەر  هەڵبژێــردراو 
هەڵبژێــردراو لــە الیــەن حیــزب و بــە تایبەتــی هێــزی پێشــمەرگەوە زۆر پێویســتە، چونکــە شــوڕاکان 
ــە  ــی ئێم ــە حیزب ــن ک ــەم بنکەیەک ــوری ئیســالمیدا و ه ــی جمه ــگای حاکمیەت ــە ڕێ ــەم کۆســپێکن ل ه

ــێ ببەســتێ.  ــێ پشــتیان پ دەتوان
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یەکێکــی دیکــە لــە کارەکانــی کۆمەاڵیەتــی پەرەپێدانــی بەشــی هونــەری، بــە تایبەتــی تێئاتــر و 
ســینەما و موســیقا بــووە. لــەم بــارەوە هێنــدێ تێکۆشــانی بەســوود بــەر چــاو دەکــەوێ، بــە تایبــەت 
ــد تیمــی  ــەن چەن ــە الی ــدا ل ــە گوندەکان ــی و بەرنامــەی موســیقا ل ــدێ شــانۆی خۆماڵ نیشــاندانی هێن
ــی ســینەمایی  ــی کورت ــد فیلم ــەوە، نیشــاندانی چەن ــی الوان ــی یەکیەتی ــی مۆســیقا و تیپ ــر و تیپ تێئات

ــووە. ــو دانیشــتوواندا هەب لەســەر کوردســتان تەئســیرێکی زۆر باشــیان لەنێ
 بەڕیوەبــەڕێ حیزبــی ئێمــە لــە کاتێکــدا ڕێژیمــی خومەینــی بووەتــە ســیمبولی دژایەتیــی فەرهەنــگ 
ــەاڵم زۆر پێویســتە کــە بەشــی  ــدان داوە، ب ــەر و هونەرمەن ــە هون ــی ب ــەر، بایەخێکــی تایبەتی و هون
ــەدا  ــەم زەمینەی ــە ئیمکاناتــی حیــزب ل ــە دواڕۆژدا بەرنامەیەکــی ڕێکوپێکتــری هەبــێ و ل هونــەری ل

کەڵکــی باشــتر و بەســوودتر وەربگیــرێ.

هـ . تێکۆشانی هێزی پێشمەرگە
 چونکــە شــیوەی ئەســڵی خەباتــی خەڵکــی کوردســتان دژی ڕێژیمــی خومەینــی خەباتی چەکدارییە، 
زۆر بەجێییــە کــە بەشــی هــەرە زۆری تێکۆشــانی ئێمــە بــۆ ڕێکوپێــک کــردن و بەهێزکردنــی چەنــدی 
ــزی  ــی هێ ــە خزمەت ــی حیزبیــش ل ــەی ئیمکانات ــی پێشــمەرگەکانمان تەرخــان بکــرێ و زۆرب و چۆنی
پێشــمەرگەدا بــێ. ســەرەڕای ئــەوە کــە لــە مــاوەی دوو ســاڵی ڕابــردوودا ڕێژیمــی خومەینــی 
توانیویەتــی ڕێــگا ئەســڵییەکان و هێنــدێ ناوچــە بخاتــە ژێــر کۆنتڕۆلــی خــۆی، هێــزی پێشــمەرگە بــە 
گشــتی هــەم لــە بــاری چەنــدی و هــەم لــە بــاری چۆنیــەوە پــەرەی ئەســتاندوە و ئەمــرۆ دەتوانیــن 
بڵێیــن پێشــمەرگەی حیزبــی دێموکــرات باشــتر لــە دوو ســاڵ لەمەوبــەر شــەڕ دەکا. کــە دەڵێیــن 
ــەوە، بەڵکــوو مەبەســت  ــی پێشــمەرگە ناگرێت ــا قارەمانەتی ــە تەنی پێشــمەرگە باشــتر شــەڕ دەکا ئەم
ئەوەیــە کــە لــە شــەڕدا شــارەزاتر بــووە، لــە فڕوفیڵــی دوژمــن باشــتر لــە جــاران حاڵــی بــووە، 
هونــەر و تاکتیکــی شــەڕ فێــر بــووە. بــە گشــتی دەتوانیــن بڵێیــن ئێســتا توانایــی کــردەوەی هێــزی 
پیشــمەرگە لــە دوو ســاڵ لەمەوبــەر زیاتــرە. لــە مــاوەی ئــەم دوو ســاڵەدا بــە ســەدان پیشــمەرگەی 
خۆشەویســتمان شــەهید بــوون بــە تایبەتــی چەنــد فەرمانــدەی هێــز و دەیــان ســەرلک و ســەرپەلی 
بەنرخمــان لەدەســت چــوون. بــە شــانازییەوە دەتوانیــن بڵێیــن کــە پێشــمەرگەی حیزبــی دێموکــرات لە 
سەرانســەری کوردســتان لــە ڕیــزی یەکەمــی جبهــەدا بەرامبــەر بــە لەشــکەری خومەینــی ڕاوەســتاوە 

و بەربەرەکانــی کــردوە. 
لــە مــاوەی دوو ســاڵی ڕابــردوودا بــە ســەدان  عەمەلیاتــی نیزامیــی ســەرکەوتوو کــراوە، کــە 
هــەم نیشــانەی شــارەزایی و لێوەشــاوەیی پێشــمەرگە و هــەم نمونــەی ئازایەتــی و قارەمانەتیــی 
لــە  ئامــارەڕا بەڕوونــی دەردەکــەوێ:  لــەو چەنــد  پێشــمەرگەیە. بیالنــی عەمەلیاتــی پێشــمەرگە 
ســەرەتای ســاڵی 1٣٦1ەوە تــا ئاخــری مانگــی ســەرماوەزی 1٣٦2، ٧٣٥ پێشــمەرگەمان شــەهید و 
ــە پێشــمەرگە و کادری  ــەم جــۆرە ژمــارەی شــەهیدانمان ب ــووە. ب ــدار ب ٥٥4 پێشمەرگەشــمان برین
حیزبییــەوە لــە ســەرەتای شــەڕەوە تــا ئێســتا، واتــە لــە مــاوەی ٥ ســاڵی ڕابــردوودا گەیشــتۆتە 1929 
کــەس. دیــارە ژمــارەی شــەهیدانی بێ دیفــاع لــە شــار و گوندەکانــی کوردســتان لــەو پێنــج ســاڵەدا لــە 
بەرابــەری ئــەم ڕەقەمــە زیاتــرە و ســەر لــە 2٥000 نەفــەر دەدا. فیــداکاری و قارەمانەتیــی پێشــمەرگە 
ســەرکەوتنی بێوێنــەی لەگــەڵ بــوە. لــە ســەرەتای 1٣٦1ەوە تــا ئاخــری مانگــی ســەرماوەزی 1٣٦2 
واتــە لــە مــاوەی 21 مانگــدا لەشــکەری خومەینــی لــە کوردســتان 1٨٨20 کوشــتەی بەجــێ هێشــتوە. 
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بەرامبــەر بــە هــەر پێشــمەرگەی شــەهید، دوژمــن 2٥ کوشــتەی داوە. جارێکــی دیکــە دەردەکــەوێ 
کــە هۆشــداری حیزبــی ئێمــە کــە چەندیــن جــار ڕایگەیانــدوە کــە پێشــمەرگەکان کوردســتان دەکەنــە 
گۆڕســتانی دوژمنانــی گەلــی کــورد، قســەیەکی بێ نێــوەڕۆک نییــە. هــەر لــەم ماوەیــەدا 9٧٨ نەفــەر 
لــە لەشــکریانی خومەینــی بــە دیــل گیــراون. هەشــت هێلی کۆپتێــر خراونەتــە خــوارێ، ٥94 ترۆمبێــل 
ســوتێندراوە و 9٥ ترۆمبێل بە ســاغی وەدەســتی پێشــمەرگە کەوتوە. دەســکەوتی هێزی پێشــمەرگە 
لــەم ماوەیــەدا 2٥9٦ تفەنــگ لەوانــە 1٦14 قەبــزەی هــی  9 مانگــی ئەمســاڵە، 1٧ ئارپی جــی، 112 

بێســیمی گــەورە و  و ٦٥4٥2٨ فیشــەکی جۆراوجــۆر بــووە.
ــەی  ــەم دوو ســاڵەدا پێشــمەرگە چ شــەڕێکی ســەخت و قارەمانان ــەم جــۆرە دەردەکــەوێ کــە ل ب
کــردوە، چەنــد فیداکاریــی نواندنــەوە و کوێرەوەریــی دیــوە و چەنــد ســەرکەوتنی گــەورەی بەدەســت 
هێنــاوە. لــە بەڕێوەبردنــی کاروبــاری پێشــمەرگەدا هێنــدەی دیاردەی موســبەت وەبــەر چاو دەکەوێ. 
کۆمیســیۆنی پێشــمەرگە نیزیکــەی ســاڵێکە دەســتی بــە کار کــردوە. ئاییننامــەی پێشــمەرگە ئامــادە 
کــراوە کــە دەبــێ پــاش پەســەندکرانی یەکجــاری لــە تــەواوی هێزەکانــدا پیــادە بکــرێ. لــە بــاری چــەک 
ــارە. یارمەتییەکەشــی  و تەقەمەنــی و جلوبــەرگ و کــەوش، پێشــمەرگە لەســەر یــەک پوخــت و تەی
لــە هاوینــی ئەمســاڵەوە زیــاد کــراوە و بــە ڕێکوپێکــی دەدرێ، هەرچەنــد بەداخــەوە لــەم بــارەوە لــە 

هێنــدێ لــە شارســتانەکاندا کۆتایــی کــراوە. 
ــە کارە هــەرە موســبەتەکانی کۆمیســیۆنی پێشــمەرگە دامەزراندنــی زانکــۆی سیاســی_  یەکێــک ل
نیزامییــە. ئــەو یــەک ســاڵە زانکــۆ بــە ڕێکوپێکــی ئەرکــی خــۆی جێبەجــێ دەکا، کــە بریتییــە لــە 
ئامادەکردنــی پێشــمەرگەی تــازە بــۆ هێــزەکان و فێرکردنــی مودیرییــەت و پــەروەردەی فەرمانــدەر 
لــە ســەرپەلەوە تــا فەرمانــدەری هێــز. لــە مــاوەی ئــەم یــەک ســاڵەدا 49٧ نەفــەر لــە زانکــۆ دەرچــوون 
کــە لەوانــە 4٦4 نەفــەر دەورەی ســەرەتایی و ٣٣ نەفەریــان دەورەی مودیریەتــی و فەرماندەرییــان 
دیــوە. جێــگای شــانازییە کــە لــە زانکــۆدا بێجگــە لــە پێشــمەرگەی حیــزب، مامۆســتایانی شــۆڕش و 
تەنانــەت خەباتگێڕانــی هێنــدێ ڕیکخــراوی شۆڕشــگێڕی ئێرانیــش ئامــووزش دراوە. هەروەهــا زانکــۆ 
بــۆ خوێندەوارکردنــی پێشــمەرگە نەخوێندەوارەکانیــش بەرنامــەی ئەنجــام داوە. هەر پیشــمەرگەیەک 
کــە زانکــۆی خــەالس کــردوە، بــە شــێوەیەکی نێونجــی 2٣ ســەعات ئامووزشــی سیاســی، 1٣2 
ســەعات ئامووزشــی نــەزەری نیزامــی و 40 ســەعات ئاموزشــی عەمەلــی نیزامییــان دیــوە. پێمان وایە 
ــەواو  ــۆ ت ــە پێشــدا زانک ــازە ل ــێ پێشــمەرگەی ت ــردوو دەب ــەک ســاڵی ڕاب ــەر وەک ی ــەودواش ه لەم
بــکا، ئــەودەم چەکــی بدەنــێ. هەروەهــا بەشــی مودیرییــەت و فەرمانــدەری دەبــێ پــەرەی پێبــدرێ. 
ــە  ــە دەســکەوتە گرینگەکانــی ئێمەیــە ل ــە دواڕۆژدا نەخشــی زانکــۆ کــە یەکێــک ل دەبــێ بــە گشــتی ل

پەروەردەکردنــی پێشــمەرگە فەرماندەرانــدا، لــە ڕابــردووش زیاتــر بکەیــن.
ــە هەمــوو هێزەکانــدا دەبینــرێ،   کاروبــاری پێشــمەرگە زۆر کەموکوڕیــی جیددیشــی هەیــە کــە ل
بــەاڵم لــە هێندێکیانــدا زیاتــر بەرچــاوە. زەعفــی فەرمانــدەری نەقســێکی گــەورەی هێزی پێشــمەرگەیە. 
ڕاســتە کــە هێنــدی فەرمانــدەی لێهاتوومــان شــەهید بــوون، بەالم هۆی کزیــی فەرماندەریی هێزەکانی 
پێشــمەرگە تەنیــا ئــەوە نییــە. لــە هەڵبژاردنــی فەرماندەرانــی هێــزدا بێجگــە لــەو مێعیارانــەی کــە بــۆ 
کادرەکانمــان بــاس کــرد، شــارەزایی لــە هونــەر و تاکتیکــی شــەڕیش مێعیارێکــی زۆر گرینگــە. لــەم 
بــارەوە لەنێــو حیزبــدا دژی دوو بیــر و بــاوەڕی چــەوت خەبــات کــراوە: یەکــەم کەمتــر نرخدانــان 
بــۆ هونــەر و تاکتیکــی شــەڕ و تاقیکردنــەوەی خۆمــان و واڵتەکانــی دیکــە کــە ئــەوە زیاتــر لــە الی 
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پێشــمەرگە کۆنــەکان بــاوە. زۆر جــار پێشــمەرگەیەک کــە لەبــەر ئازایەتــی و پــاش وەدەســتهێنانی 
تاقیکردنــەوە بۆتــە ســەرلک یــا فەرمانــدەری هێــز، پێی وایــە ئیــدی پێداویســتیی بــە فێربوونــی تاکتیکــی 
شــەڕ و مودیرییــەت نییــە. بیــر و بــاوەڕی چەوتــی دووهــەم ئەوەیــە کــە هێنــدی کــەس کــە تێئۆریــی 
ــە ئەســاس  ــە ب ــە ئەڕتەشــەکاندا هەی تاکتیکــی شــەڕ و مودیرییــەت و بەتایبــەت بــەو شــێوەیە کــە ل
دەزانــن، بــۆ تاقیکردنــەوەی پێشــمەرگە کــەم نــرخ دادەنێیــن و لــە نێــوان شــەڕی پارتیزانــی لەگــەڵ 

شــەڕی جبهەیــی ئەڕتەشــدا جیــاوازی دانانێــن.
ــاوە و  ــەر م ــەاڵم پاشــماوەیان ه ــوون، ب ــز ب ــدا ک ــو حیزب ــە نێ ــە ل ــاوەڕە چەوت ــر و ب ــەم دوو بی ئ
ــێ  ــێ ڕوون ب ــدەران دەب ــوو فەرمان ــۆ هەم ــێ ب ــە دەب ــی دیک ــرێ. جارێک ــەڵ بک ــان لەگ ــێ خەباتی دەب
کــە پێشــمەرگە ســەربازی ئەڕتەشــی بــێ بیروبــاوەڕ نییــە، پێشــمەرگە دڵخوازانــە هاتۆتــە مەیدانــی 
خەبــات و بــۆ ئامانجــی پیــرۆزی گــەل خەبــات دەکا. لــەوە کــە گوتمــان پێشــمەرگە ســەرباز نییــە نابــێ 
نەتیجەگیــری لــێ بکــرێ کــە پێشــمەرگە دیســیپلینی نییــە، بــە پێچەوانــە دیســیپلینی پێشــمەرگە چونکــە 

ئاگاهانەیــە دەبــێ پتــەو و پۆاڵیــی بــێ.
ــک  ــا عەمەلیاتێ ــز ی ــدەری هێ ــوە کــە ئەگــەر فەرمان ــک هات ــۆ پێ ــزدا وەزعێکــی ئەوت ــدێ هێ ــە هێن  ل
خــۆی لــە ڕیــزی یەکەمــی مەیدانــی شــەڕدا نەبــێ، بــە فەرماندەرێکــی باشــی نازانــن. بەداخــەوە 
ــە  ــدەر پێویســت نیی ــە هــۆی شــەهیدبوونی فەرماندەرانمــان. فەرمان ــەوەش بۆت ــدێ جــار هــەر ئ هێن
ــدەر دانانــی بەرنامــە و بەڕێوەبردنــی عەمەلیاتــی  ــە شــەڕدا بۆخــۆی بەشــدار بــێ. ئەرکــی فەرمان ل
نیزامییــە. فەرمانــدەری بــە کار و کادری حیزبــی بەکەڵــک، ســەرمایەی هــەرە گــەورەی حیزبەکەمانــن 
و نابــێ بێ حیســێب لەدەســتیان بدەیــن. نەبوونــی فەرماندەیەکــی واحیــد یــا هــەر نەبــێ شــوڕایەکی 
فەرمانــدەری بــۆ هەمــوو هێزەکانــی پێشــمەرگە زەعفێکــی دیکــەی کاروبــاری پێشــمەرگەیە کــە 
هــەرە  دەردە  لــە  یەکێــک  بێ ئینزیباتــی  بــکا.  چارەســەری  دەبــێ  داهاتــوو  ناوەندیــی  کومیتــەی 
ئەساســییەکانی هێــزی پێشــمەرگەیە. هــەر چەنــد وەزع بــە گشــتی کەمێــک باشــتر بــووە، بــەاڵم لــە 
هێنــدێ هێــز بێ دیســیپلینی گەیشــتۆتە ئــەو پــەڕی خــۆی و گەورەتریــن زەربــەی لــە کاروبــاری 
ــە  ــێ کــە ب ــوو دابن ــی داهات ــەی ناوەندی ــۆ کومیت ــددی ب ــە جی پێشــمەرگە داوە. کۆنگــرە دەبــێ زۆر ب
قاتعییەتێکــی تــەواوە دژی بێ دیســیپلینی لــە ڕیــزی پێشــمەرگەدا ڕابوەســتێ و ئێســتا کــە ئاییننامــەی 
ــی ئاییننامــەی لەســەر پێشــمەرگە  ــەواوی بەندەکان ــە یەکجــاری پەســەند دەکــرێ، بەت پیشــمەرگە ب

لەهــەر مەقامێــک دابــێ، دەبــێ پیــادە بــکا. 
لەمێــژە بڕیــار دراوە کــە دەســکەوتی شــەڕەکان بــدرێ بەدەســت فەرمانــدەری هێــز و ئــەو لەســەر 
دابــەش کردنیــان بڕیــار بــدا. بــەاڵم بەداخــەوە زۆر جــار دەســکەوت بەبێ ئــاگاداری فەرماندەری هێز 
لــە مەیدانــی شــەڕدا دابــەش دەکــرێ، بێجگــە لــەوە بڕیــار درابــوو کــە ســەدی بیســتی دەســکەوتەکان 
بــۆ ناوەنــدی حیــزب بنێردرێــن. تــا ئێســتا یــەک یــا دوو هێــز نەبــێ کــە هێنــدی شــتیان بــۆ دەفتــەری 
سیاســی نــاردوە، هێزەکانــی دیکــەی کــە دەســتکەوتی زۆریشــیان بــووە، ئــەو بریارەیــان هــەر 
لەبیــر نەبــووە. کەموکوڕییەکــی زۆر بەرچــاوی هێــزی پیشــمەرگە نیشــتمانپەروەری ناوچەیــی یــان 
ــا  ــەری سیاســی ی ــۆ دەفت ــک دەکا ب ــە هێزێ ــزب داوای پێشــمەرگە ل ــدی حی ــە ناوەن ــە. ک ناوچەگەریی
بــۆ ناوچەییەکــی دیکــە، هێنــدێ جــار کومیتــەی شارســتان و فەرمانــدەری هێــز دەیــان بیانــوو  دێنــن 
بــۆ ئــەوەی پیشــمەرگە نەنێــرن. لەپاشــان ئەگــەر موافقەتیــش دەکــەن پێشــمەرگە بنێــرن، بــە ناقایلــی 
ئــەو کارە دەکــەن، زۆر درەنگیــش دەجووڵێنــەوە. بەداخــەوە زۆر جــار ئــەو کەمترخەمییــە بۆتــە 
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هــۆی زیانێکــی گــەورە. نەگەیشــتن یــا درەنگ گەیشــتنی پێشــمەرگە بۆتــە هــۆی پێشــڕەویی دوژمــن. 
لەمــەودوا کــە زیاتــر بــەرەو شــێوەی شــەڕی پارتیزانــی دەڕۆیــن، دەبــێ ئــەم ناوچەگەرییــە لەنێــو 
بچــێ و هــەم پێشــمەرگە ســووکبار بــێ و خێــرا بجووڵێتــەوە و خــۆی بەزوویــی لــە ناوچەیەکــەوە 
بــە پێشــمەرگەی  بگەیەنێتــە ناوچەیەکــی دیکــە. پێشــمەرگەی هەمــوو ناوچەیــەک دەبــێ خــۆی 
ــەوێ بــێ. ناڕێکوپێکــی تەداروکــی هێــزی  ــاری کــەن ل کوردســتان بزانــێ و هــەر جێگایەکــی بــۆ دی
پیشــمەرگەش یەکێــک لــە دەردەکانــی کۆنــی ئێمەیــە. تەقەمەنــی هەیــە، بــەاڵم زۆرجــار درنــگ دەگاتــە 
دەســتی پیشــمەرگەی نێــو ســەنگەر. نــان و خواردەمەنــی هەیــە، بــەاڵم جــاری وابــووە پێشــمەرگە 
ــی  ــەداروکات وەک دەزگایەک ــەوە. ڕێکخســتنی ت ــە ســەنگەردا برســی ماوەت ــە 24 ســەعات ل ــر ل پت
تایبەتــی لەنێــو هێــزی پیشــمەرگەدا یەکجــار زۆر گرینگــە و دەبــێ کۆمیتــەی ناوەندیــی داهاتــوو 

فکرێکــی ئەساســی بــۆ البردنــی ئــەم کەموکوڕییــە بــکا.  
لــە خەباتــی چەکداریــی ئێســتای حیزبــی ئێمــە دژی ڕێژمــی خومەینــی، تەنیــا پێشــمەرگە بەشــدار 
نییــە و هــەزاران هاونیشــتمانیی بەشــەڕەف و زەحمەتکێشــی گوندەکانــی کوردســتان لــە ڕیــزی 
هێــزی بەرگریــدا چەکیــان هەڵگرتــوە و یاریدەریەکــی باشــی هێــزی پێشــمەرگەن. ئەندامانــی هێــزی 
بەرگــری لــەو چەنــد ســاڵەدا لــە زۆر جبهەکانــدا بەشــدار بــوون، فیداکارییــان کــردوە و شــەهیدیان 
داوە. حیزبــی ئێمــە بــۆ خەباتــی چەکداریــی زەحمەتکێشــانی کوردســتان لــە هێــزی بەرگریــدا ڕێزێکــی 
زۆر دادەنــێ. پێمان وایــە لــە دواڕۆژدا لــە هەمــوو ناوچــەکان، تەنانــەت لــە ناوچەکانــی نیوەئــازاد و 
ژێردەســتی دوژمنیشــدا دەبــێ لــە هەمــوو بارێکــەوە یارمەتیــی هێــزی بەرگــری بدەیــن. مەســەلەی 
لــە چوارچێــوەی  بەرگــری  هێــزی  پێوەندییــەدا دەستنیشــان کردنی جێــگای  لــەو  هــەرە گرینــگ 
شــەڕی خەڵکــی کوردســتان دژی ڕێژیمــی خومەینیــدا و ڕێکخســتن و ڕێکو پێک کــردن و فێرکردنــی 
ــە  ــارەوە ب ــەم ب ــێ ل ــوو دەب ــی داهات ــەی ناوەندی ــی. کومیت ــی ئەرکەکانیەت ــی و دیاریکردن ئەندامەکان

جیــددی هەنــگاو هەڵێنێتــەوە.
 یەکیــک لــە زەعفەکانــی ئەساســیی حیــزب ڕوون نەبوونــی پێوەندیــی نێــوان کاری سیاســی و 
نیزامییــە. ســەرەڕای ئــەوەی کــە بــە گشــتی هەمــوو فەرمانــدەران و پێشــمەرگەکان ئەندامــی حیزبــن 
و ســەرەڕای ئــەوەی کــە فەرمانــدەری هێــز ئەندامــی هەیئەتــی ئیجرایــی کومیتــەی شارســتانە، هێندێ 
ــە نێــو تێکۆشــانی سیاســیی حیــزب و کارەکانــی نیزامیــی هێــزی پێشــمەرگەدا هاودەنگــی و  جــار ل
هەماهەنگــی نییــە. لــە کاتێکــدا حیزبــی ئـــێمە گەورەتریــن ڕێــز بــۆ هێــزی پێشــمەرگە دادەنــێ. بــە هیــچ 
شــێوەیەک ڕێــگا نــادا کــە میلیتاریــزم لەنیــو حیزبــدا زاڵ بــێ. هەمــوو پێشــمەرگەکان دەبــێ زۆر بــاش 
ــازی  ــوەی ڕێب ــە چوارچێ ــێ ل تێ بگــەن کــە پێشــمەرگەی حیزبــی دێموکراتــن و هەرچــی دەکــەن ناب
حیــزب دەربچــێ. دەبــێ تێبگــەن کــە بەڕێوەبــەری جوواڵنــەوەی میللیــی_ دیموکراتیکــی خەڵکــی 
کوردســتان کــە ئەوانیــش بەشــێکی جیانەکــراوی ئــەم جوالنەوەیــان، حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانە. 
لــە الیەکــی دیکەشــەوە ڕێکخــراوەکان و بەتایبەتــی بەرپرســانی حیزبــی دەبــێ تێبگــەن کــە ئەرکــی 
هــەر بنەڕەتییــان لــە هەلومەرجــی ئێســتادا بەشــداربوون لــە خەباتــی چەکدارانــەی گەلەکەمانــە. دەبــێ 
ــێ  ــدا دەب ــە هەمــوو وەزعێک ــک ل ــی پیشــمەرگەیە و هەمــوو کاتێ تێبگــەن کــە هــەر ئەندامێکــی حیزب
لەگــەڵ هێــزی پیشــمەرگە بــێ. ڕێکخــراوەکان و کادرەکانــی حیزبــی ئێمــە لــە حاڵــی شــەڕدا ئەگــەر 
لــە مەیدانــی شــەڕدا ئامــادە نەبــن، دەبــێ لــە پێشــمەرگە نیزیــک  بــن و بــە هاودەنگــی و هەماهەنگــی 
لەگــەڵ هێــز، یارمەتیــی تەداروکاتیــی پێشــمەرگە بــدەن. حیزبــی دێموکــرات بــە ئەندامــان و بــە 
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ــە  ــە و، بەشــی پیشــمەرگە ل ــەش نیی ــا ســێ ب ــە حیزبێکــە، دوو ی کادرەکان و پێشــمەرگەکانیەوە تاق
بەشــی ڕێکخــراو جیــا نەکرێتــەوە.

و. پێوەندییەکانی دەرەوە
لــە مــاوە دوو ســاڵی ڕابــردوودا لــە ناســاندنی ژیــان و خەباتــی خەڵکــی کوردســتان و حیزبــە 
بڵێیــن  دەتوانیــن  چوویــن.  پێشــەوە  بــۆ  دیکــەش  گــەورەی  هەنگاوێکــی  خۆشەویســتەکەماندا، 
کــە ئێســتا هــەم لەبــاری ڕێکوپێکــی و هــەم لەبــاری پەرەگرتنــی پێوەندییەکانمــەوە، لــە پلەیەکــی 
بەرزتردایــن. حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، هەوڵــی داوە لەگــەڵ هەمــوو ڕێکخــراوە 
سیاســییە پیشــکەوتوەکان، ســەندیکا کرێکارییــەکان، ئەنجومەنەکانــی دیفــاع لــە مافــی بەشــەر و 
تەنانــەت لەگــەڵ هێنــدێ لــە حکوومەتەکانیــش پێوەنــدی بگــرێ و ســەرنج و یارمەتیــی ئــەوان 
بــۆ الی جوواڵنــەوەی میللی_دێموکراتیکــی کوردســتان ڕابکێشــێ. لــە حاڵیکــدا حیزبــی کــە ئێمــە 
لەگــەڵ دەیــان ڕێکخــراوی سیاســی پێوەندیــی دۆســتانەی دامەزرانــدوە، تەنیــا ژمارەیەکــی کــەم 
لــە حکومەتــەکان ئامــادە بــووون لەگــەڵ حیزبــی ئێمــە پێوەنــدی بگــرن. زۆربــەی حکومەتــەکان 
ــە و  ــی هەی ــی خومەین ــەڵ ڕێژیم ــان لەگ ــی بازرگانی ــان پێوەندی ــان، ی ــەر قازانجــی تەســکی خۆی لەب
یــان ســاف و ســادە چونکــە پێوندیگرتــن لەگــەڵ حیزبــی دێموکــرات هیــچ ســوودێکی بۆیــان نییــە، 
لــە هەمــوو چەشــنە وتووێــژ و چاوپێکەوتنێــک لەگــەڵ نوێنەرانــی حیزبــی ئێمــە خــۆ دەپارێــزن. 
ئــەوەش شــتێکی تەبیعییــە و بەداخــەوە لــە پێوەندییەکانــی دەرەوە لــە سەرانســەری جیهانــدا بــاوە. 
یارمەتیــی ئــەو چەنــد حکوومەتــە ئورووپاییــەش کــە لەگــەڵ حیزبــی ئێمــە پێوەندییــان هەیــە، تــا 
ــدار و  ــی برین ــان، وەرگرتن ــی دەرم ــی بەشەردۆســتانە وەک ناردن ــوەی یارمەتی ــە چوارچێ ئێســتا ل
دانــی بورســی خوێنــدن دەرنەچــوە. پێوەندیــی ئێمــە لەگــەڵ حیزبــە سۆسیالیســتەکان بەتایبەتــی 
حیزبــە سۆسیالیســتە چەپــەکان وەک فەرانســە، یۆنــان و حیزبــە کۆمۆنیســتەکانی ئورووپــای 
ڕۆژئــاوا، ڕۆژ بــە ڕۆژ لــە پەرئەســتاندن دایە. بەشــداریی نوێنەرانــی ئێمــە لــە کۆنگــرەی حیزبــی 
کۆمۆنیســتی فەرانســە لــە زســتانی 1٣٦0، لــە کۆنگــرەی حیزبــی کرێــکاری ئینگلیــز لــە پاییــزی 
1٣٦2دا و هەروەهــا لــە کۆنگــرەی حیزبــی سۆسیالیســتی فەرانســە کــە لــە مانگــی خەزەڵــوەری 
ــەن  ــی ســکرتێری گشــتیی حیزبەکەمــان لەالی ــەو مانگــەدا دەعوەت ــرا و دیســان هــەر ل ئەمســاڵدا گی
ــە  ــارە ل ــن. دی ــی پێوەندییەکانمان ــەی بەرچــاوی پەرەگرتن حیزبــی سۆسیالیســتی ئۆتریشــەوە نموون
زۆر واڵتــان نوێنەرانــی حیزبــی ئێمــە لەگــەڵ حیزبــە سۆسیالیســت و کۆمۆنیســت و دێموکراتــەکان 
دانیشــتنیان هەبــووە. هێنــدێ هەنــگاو بــۆ هــاوکاری لەگــەڵ ئەنتێرناســیۆناڵی سۆسیالیســت هەڵگیراوە 
کــە هیواداریــن نەتیجــەی باشــی هەبــێ. دەبــێ لــە بەشــداریی ســکرتێری گشــتیی حیــزب لــە کۆنگــرەی 
ئامســتردام دا کــە مانگــی خەزەڵــوەری 1٣٦2 لەســەر فەرهەنگــی کــورد و ســتراتێژیی بزووتنــەوەی 
نەتــەوەی کــورد گیــرا، ناوبەریــن. لــە بەهێزکردنــی پیوەنــدی لەگــەڵ حیزبــە کۆمۆنیســتەکانی واڵتــی 
ــاوەی دوو ســاڵی  ــە م ــە ل ــک ک ــن. گۆڕانێ ــش چووی ــەرەو پێ ــەش ب ــی دیک سۆسیالیســتیدا هەنگاوێک
ڕابــردوودا بەســەر واڵتەکەمانــدا هاتــوە، بەرحــەق بوونــی سیاســەتی حیزبــی دێموکراتــی بەجوانــی 
دەرخســت. دەرکــەوت کــە بۆچوونــی ئێمــە لەســەر ڕێژیمــی خومەینــی کــە ڕێژیمێکــی دژی گەلــی و 
بــە کــردەوە بــە یاریــدەدەری ئیمپریالیزمــی ئەمریکامــان دادەنــا، ڕاســت و درووســتە. ئــەم ڕاســتییە 
یارمەتــی پێوەندییەکانــی ئێمــە لەگــەڵ واڵتانــی سوسیالیســتی دەدا، بۆیــە هیواداریــن لــە دوا ڕۆژدا 
ــەزرێ.  ــی سۆسیالیســتی دابم ــە و واڵتەکان ــی ئێم ــوان حیزب ــی دۆســتایەتی لەنێ ــدی ڕێکوپێک پێوەن
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دەســکەوتی گــەورەی ئێمــە لــە دەرەوە، کردنــەوەی دەفتــەری ڕەســمیی حیــزب لــە پاریســە. 
ئێمــە لــەوە خۆشــحاڵین کــە یەکەمیــن ڕێکخــراوی سیاســیی ئێرانــی و کوردســتانی بوویــن کــە 
ــروڕای  ــز و ئێحترامــی بی ــەوە نیشــانەی ڕێ ــن. ئ ــا دابنێی ــە ئورووپ ــە دەفتەرێکــی ڕەســمی ل توانیمان
گشــتیی جیهانییــە بــۆ خەباتــی ڕەوای گەلەکەمــان و حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان وەک حیزبێکــی 
ــەی 2 ســاڵە تێکۆشــانی خــۆی  ــە نزیک ــە ک ــەری ئێم ــەو کاتەشــدا مەســئوولە. دەفت بەدەســەاڵت و ل
دەســت پێکــردوە، لــەم ماوەیــەدا توانیویەتــی پێوەندییەکــی ڕێکوپێک لەگەڵ زۆر ڕێکخراوی سیاســی، 
ــی  ــی، ڕێکخراوەکان ــی دەوڵەت ــۆن، شەخســیەتی سیاســی و مەقام ــۆ، تەلەڤیزی ــووس، ڕادی ڕۆژنامەن
سیاســی و بەشەردۆســتی نێونەتەوەیــی، دابمەزرێنــێ. بــۆ نموونــە لــە مانگــی خاکەلێــوەی 1٣٦2دا 
ــی پشــتیوانی  ــەوەی وەزعــی کوردســتان و داواکردن پەیامــی ســکرتێری گشــتی لەســەڕ ڕوونکردن
سیاســی و یارمەتیــی مــاددی و بیــروڕای گشــتی جیهانــی لەالیــەن دەفتــەری حیــزب لــە پاریســەوە 
ــی و شەخســیەتی سیاســی و ڕێکخــراوی  ــووس و مەقامــی دەوڵەت ــۆ 4٨0 ڕێکخــراو و ڕۆژنامەن ب
نێونەتەوەیــی 42 دەوڵەتــان نێــردراوە. لەســەر داوای حیزبــی ئێمــە کــە لــەو پەیامــەدا هاتبــوو، 
پشــتیوانیی زۆر چاالکانــە لــە خەباتــی خەڵکــی کوردســتان لــە واڵتانــی ئورووپایــی و ئەمریکایــی بــە 
کۆبوونــەوە، خۆپێشــاندان و وتووێــژی ڕۆژنامەیــی و تەلەڤیزیۆنــی ســازبوو. بــە تایبەتــی شــێوەکانی 
پشــتیوانی لــە بەربەرەکانیــی خەڵکــی کوردســتان کــە لــە هێنــدێ پێتەختــی ئورووپــا و ئەمریــکا پێــک 
هــات و زۆر ســەرکەتوو بــوون. لــە هەمــوو ئــەو کۆبوونــەوە و خۆپێشــاندانەدا کــە لــە زۆربەیانــدا 
نوێنــەری حیزبــی ئێمــە ئامــادە بــوون و وتاریــان خوێندنــەوە، لــە خەباتــی خەڵکــی کوردســتان 
پشــتیوانی کــرا. ئــەم تەبلیغاتــی پــان و بەرینــە کــە بــوو بــە هۆی باشــتر و پتر ناســاندنی جوواڵنەوەی 
میللــی دێموکراتیکــی خەڵکــی کوردســتان و حیزبــی دێموکــرات، تــا ئێســتا بێ وێنــە بــووە. هێنــدێ لــە 
ڕێکخراوەکانــی سیاســیی فەرانســە و هەروەهــا چەنــد ئەنجوومەنێــک کــە بــە شــێوەی نیوەڕەســمی 
ســەر بــە دەوڵەتــی فەرانســەن، لەســەر داوای حیزبــی ئێمــە بڕیاریــان داوە لــە بەهاری ســاڵی 1٣٦٣ڕا 
تەبلیغاتێکــی پــان و بەرینتــر لــە پێشــوو بــۆ ڕاکێشــانی پشــتیوانیی بیــروڕای گشــتی و کۆکردنــەوەی 
ــە  ــی 1٣٦2 ل ــە مانگــی خەرمانان ــی ئێمــە ل ــەرن. بەشــداریی حیزب ــۆ کوردســتان بەڕێوەب ــی ب یارمەت
جێژنــی ڕۆژنامــەی »ئومانیتــە«، ئۆرگانــی مەرکــەزی حیزبــی کۆمۆنیســتی فەرانســە لــە شــاری 
پاریــس لــە بــاری تەبلیغاتییــەوە بــۆ ناســاندنی خەباتــی گەلــی کــورد و حیزبەکەمــان زۆر بەســوود 
بــووە. دەفتــەری حیــزب لــە باڵوکردنــەوەی دەنــگ و باســی کوردســتان و بــە تایبەتــی شــەڕە 
گرنگەکانــی هێــزی پێشــمەرگەدا ســەرکەوتوو بــووە و زۆر جــار خەبــەری ســەرکەوتنی بەرچــاوی 
پێشــمەرگە ڕۆژێــک پاشــتر، لــە واڵتانــی جیهــان دەنگــی داوەتــەوە. ئێمــە دڵنیایــن دەفتــەری حیــزب 
ــە جــاران  ــر ل ــر و پوختت ــێ ڕێکوپێکت ــەودوا دەتوان ــوە، لەم ــەوەی زۆری دەســت کەوت ــە تاقیکردن ک
ئەرکەکانــی خــۆی بەجــێ بگەیەنــێ. ڕێکخــراوی ئورووپایــی حیــزب کــە ئێســتا کارەکانــی ڕێکوپێکتــر 
بــوون، بێجگــە لــە هێنانەدیــی ئەرکەکانــی خــۆی، یارمەتییەکــی زۆری کارەکانــی دەفتــەری حیزبــی لــە 
پاریــس داوە و هیواداریــن هەماهەنگــی لــە نێــو دەفتــەری حیــزب لــە پاریــس کــە ســەر بــە دەفتــەری 
سیاســییەوە و یەکێــک لــە ئەندامانــی دەفتــەری سیاســیی حیــزب سەرپەرســتی دەکا و ڕێکخــراوی 

حیــزب لــە ئورووپــا ڕۆژ بــە ڕۆژ زیاتــر بــێ. 
ســاڵێک زیاتــرە کــە ئەنیســتیتۆیەکی فەرهەنگــی و زانســتیی کــورد بەڕەســمی لــە پاریــس دامەزراوە 
کــە ئامانجــی باڵوکردنــەوەی زمــان و فەرهەنگــی نەتــەوەی کــوردە و بەســەرکەوتوویی ئەرکەکانــی 



261

بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

ئەنجــام دەدا. ئێمــە زۆر بەختیاریــن کــە لــە پێکهێنانــی ئەنیســتیتۆی کــورددا بەشــدار بوویــن و 
یارمەتیمــان داوە بــۆ ئــەوەی بتوانــێ ئەرکــی پیــرۆزی خــۆی بەجــێ بگەیەنــێ. هەروەهــا کــە لــە 
ڕاپۆرتــی کۆنگــرەی پێنجەمــدا هاتبــوو، باشــترین ڕێــگا بــۆ ڕاکێشــانی ڕێــز و پشــتیوانیی بیــروڕای 
پەرەپێدانــی  کوردســتان  خەڵکــی  میللی_دێموکراتیکــی  جوواڵنــەوەی  الی  بــۆ  جیهانــی  گشــتیی 
ــێ هــەوڵ  ــەاڵم دەب ــە. ب ــو واڵت ــان لەنی ــی پێشــمەرگە نەبەزەکانم ــزب و خەبات تێکۆشــانی گشــتی حی
بدەیــن ئــەم خەباتــە بەوەخــت و بەدروســتی لــە دەرەوە دەنــگ بداتــەوە و گەالنــی جیهــان لەبــاری 

ــن. ــاگادار بکرێ ــی کوردســتان ئ ڕاســتیی ڕووداوەکان

4_ سیاسەتی حیزب لە ماوەی نێوان دوو کۆنگرەدا
ئــەو ڕێبــازە گشــتییە سیاســییە کــە کۆنگــرەی پێنجەمــی حیزبــی ئێمــە دیاریــی کردبــوو، تــا ئێســتا 
هــەر بەردەوامــە. پێمان وایــە پــاش کۆنگــرەی شەشــەمیش ئــەو سیاســەتە لــە خەتــە ئەساســییەکانی 
ــۆ ئامانجــی ســتراتیژیی  ــات ب ــێ. ئــەم سیاســەتە بریتیــە لــە خەب ــێ هــەر درێــژەی هەب خۆیــدا دەب
حیــزب کــە دابینکردنــی دێموکراســی بــۆ ئێــران و خودموختــاری بــۆ کوردســتانە. لــە چوارچێــوەی 
ئــەم ئامانجــە ســتراتیژییەدا پــاش لێکدانەوەیەکــی ورد، حیزبــی ئێمــە لــە کۆنگــرەی پێنجەمــدا هاتــە 
ســەر ئــەم بڕوایــە کــە هیــچ کام لــە داخــوازە ئەساســییەکانی خەڵکــی کوردســتان لــە چوارچێــوەی 
ڕێژیمــی جمهــوری ئیســالمی خومەینیــدا وەدی نایــە و بــۆ پیادەکردنــی ئــەم داخــوازە ڕەوایانــە، 
ــە  ــک پێویســتە. چونک ــی دێموکراتی ــە ســەر کاری ڕێژیمێک ــی و هێنان ــی خومەین ــی ڕێژیم ڕووخاندن
بــەزۆر نەبــێ ناڕووخــێ. شــێوەی  ڕێژیمــی خومەینــی، ڕێژیمێکــی دیکتاتــۆر و ســەرەڕۆیە  و 
ــەم شــێوە خەباتەمــان  ــە. ئێمــە ئ ــی چەکداریی ــەم ڕێژیمــی خەبات ــی ئ ــۆ ڕووخاندن ــات ب ئەســڵی خەب
کوردســتاندا  بەســەر خەڵکــی  شــێوە خەباتــەی  ئــەم  ڕێژیمــی خومەینــی  بــەاڵم  هەڵنەبــژاردوە، 
ســەپاندوە. بــەاڵم خەباتــی چەکــداری تەنیــا شــێوەی خەبــات نییــە. بــۆ ڕووخاندنــی رێژیمــی خومەینی 
پێویســتی خەباتــی چەکــداری لەگــەڵ هەمــوو شــێوە خەباتێکــی غەیــرە چەکــداری پێکــەوە بچنــە 
پێــش. هەروەهــا خەباتــی چەکــداری دەبــێ هــەم لــە شــار و هــەم لــە الدێ پــەرەی پێبــدرێ. ئێمــە زۆر 
خۆشــحاڵین کــە ئــەو نــەزەرەی ئێمــە هــەر چەنــد کەمێــک درەنگیــش بووبــێ، لــە الیــەن هێنــدی لــە 
دۆســتان و هاوپەیمانانــی ئێمــەوە پەســەند کــراوە و هیواداریــن لــە چەنــد جێــگای دیکــەی ئێرانیــش 

ــەرە بســتێنێ. ــی چەکــداری پ وەک کوردســتان خەبات
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ئێســتا گەورەتریــن هیــزی بەرهەڵســتی چەکــدار بەرامبــەر 
بــە ڕێژیمــی خومەینییــە. حیزبــی ئێمــە لەبــەر سیاســەتی دروســت و ئوســولی بــەاڵم هــەر لــەو کاتــەدا 
پــڕ لــە نەرمشــی خــۆی نفووزێکــی بێ وێنــەی لــە کوردســتان و ئیعتبارێکی بەرچاوی لە سەرانســەری 
ئێرانــدا پەیــدا کــردوە. ســەرەڕای ئــەوە ئێمــە وەک حیزبێکــی واقع بیــن و مەســئوول لــەو بڕوایەدایــن 
کــە بــۆ ڕووخاندنــی ڕێژیــم و بەتایبــەت بــۆ هێنانــە ســەر کاری ڕێژیمێکــی دێموکراتیکــی لــە ئێرانــدا 
ــە.  ــران هەی ــزە شۆڕشــگێر و پێشــکەوتووەکانی ئێ ــی هێ ــی و هاوکاری ــە هاوپەیمان پێداویســتیمان ب
ــزی سیاســی  ــن هی ــق، گەورەتری ــی خەڵ ــەڵ ســازمانی مجاهیدن ــەو ئەساســەش لەگ ــەر لەســەر ئ ه
ــن. لەمــاوەی  ــی لەگــەڵ دەکەی ــی دۆســتایەتیمان بەســتووە و هاوکاری ــران پێوەندی سەرتاســەری ئێ
ســێ ســالی ڕابــردودا کــە هاوکاریــی ئێمــە لەگــەڵ ســازمانی موجاهیدنــی خەڵــق درێــژەی هەبــوو، 
یەکترمان باشــتر ناســیوە و لە ئامانج و مەبەســتەکانی یەکتر و شــێوەی کاری یەکتر گەیشــتووین. 
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بــە بــڕوای ئێمــە حیزبــی دێموکــرات و ســازمانی موجاهیــدن لەســەر ڕووخاندنــی ڕیژیمــی خومەینــی، 
شــێوەی ڕووخاندنــی ئــەم رێژیمــە، هێنانــە ســەر کاری ڕێژیمێکــی دێموکراتــی، دابینکردنــی ئازادییــە 
دێموکراتییــەکان، دابینکردنــی خودموختــاری بــۆ کوردســتان و زۆر مەســەلەی دیکــە نــەزەری 
هاوبەشــیان هەیــە. هــەر بۆیــەش هــاوکاری و هاوپەیمانــی لــە نێــو ئــەم دوو ڕێکخراوە شۆڕشــگێڕەدا 
دەبــێ هــەر درێــژەی هەبــێ. لــەم چەنــد ســاڵەدا لەســەر چەنــد گیروگرفــت کــە زۆربەیــان پێوەندییــان 
بــە شــێوەی کارەوە هەیــە، هــەم لــە شــوڕای نیشــتمانیی بەرگــری و هــەم لــە دەرەوەی شــوڕادا لەنێــو 
حیزبــی دێموکــرات و ســازمانی موجاهیدینــی خەڵقــدا ناکۆکــی پەیــدا بــووە. بــەاڵم هەمــوو جارێــک 
بــە هــاوکاری و نیازپاکیــی هــەردووال ئــەم ناکۆکییانــە چارەســەر کــراون. بــە بــڕوای ئێمــە پێکهاتنــی 
ناکۆکــی بــە تایبەتــی لەســەر شــێوەی بەڕێوەبردنــی کارەکان لەنێــو دوو ڕێکخــراوی جیــاوازدا 
کــە هــەر کام ڕابــردوو و خاســیەتی تایبەتیــی خۆیــان هەیــە، شــتێکی تەبیعییــە. گرنــگ ئەوەیــە کــە 
هــەردوو ڕێکخــراو تێبکۆشــن باشــتر یەکتــر بناســن و هــەر دووال بیانــەوێ پێکــەوە هــاوکاری بکــەن. 

ئــەو کاتــە کۆســپەکان لەســەر ڕێــگای هــاوکاری هــەل دەگێریــن.
 دیسان لەسەر ئەو ئەساسە، حیزبی ئێمە دوو ساڵ و نیوە کە بۆتە ئەندامی شوڕای نیشتمانیی 
بەرگــری. ئێمــە ئەندامەتیــی شــوڕای نیشــتمانیی بەرگریمــان قەبــوڵ کــرد، چونکــە داخــوازی ئەســڵیی 
ئێمــە واتــە دێموکراســی و خودموختــاری لــە بەرنامەکەیــدا گونجاندبــوو. لــە زســتانی 1٣٦0دا پــاش 
دوو مانــگ دانیشــتن و قســەوباس، شــوڕای نیشــتمانیی بەرگــری ســێ بەڵگــەی ئیمــزا کــرد کــە بریتــی 
ــە ســەر کاری  ــە هاتن ــوون ل ــی تێپەرب ــە دەوران ــە ب ــە مەربووت ــەک ک ــارەی ی ــە بەڵگــەی ژم ــوون ل ب
ــە  ــارە 2 ک ــەی ژم ــراوە. بەڵگ ــۆ دان ــی ب ــە ٦ مانگ ــی مەجلیســی موئەسیســان ک ــا پێکهاتن شــوڕاوە ت
پێــڕەوی نێوخــۆی شــوڕا بــوو. بەڵگــەی ژمــارەی ســێ کــە ئەرکەکانــی هەرەفەوریــی شــوڕای لــەم ٦ 
مانگــەدا دیــاری دەکــرد. بــە بــڕوای ئێمــە پەســەندکردنی ئــەم ســێ ســەنەدە هەنگاوێکــی زۆر گرنــگ و 
موســبەت لــە ژیانــی شــوڕادا بــوو. بــە تایبەتــی لــە ســەنەدی ســێهەمدا داخوازەکانــی فەوریــی گەالنــی 
ئێــران فورمولــە کرابــوون و پێمان وایــە هەمــوو ڕێکخراوێکــی پێشــکەوتوو و دڵســۆزی ئێرانــی 
هــەر ئیدئۆلۆژییەکــی هەبــێ، دەتوانــێ ئــەم ســێ ســەنەدە ئیمــزا بــکا. شــیعاری ئەســڵی دێموکراســی 
ــدی ٣ی  ــە بەن ــاوە. ل ــەدا گونج ــەم بەڵگەی ــەواوی ل ــۆ کوردســتان بەت ــاری ب ــران و خودموخت ــۆ ئێ ب
ئــەم بەڵگەیــەدا یەکێــک لــە ئەرکەکانــی دەوڵەتــی کاتــی بــەم جــۆرە هاتــوە: کۆتاییهێنــان بــە شــەڕی 
دژی گەلیــی زیــدی خەڵکــی کوردســتان و ڕاگەیاندنــی خودموختــاری لــە چوارچێــوەی یەکپارچەیــی 

ئــەرزی ئێرانــدا و هەوڵــدان بــۆ لەنێــو بردنــی شــوێنەواری ئــەم شــەڕە. 
پەســندکردنی ئــەم ســێ بەڵگەیــە بیــروڕای شــوڕای لێــک نزیــک کــردەوە، بــۆ ئــەوە نــەزەری 
ئێمــە بەتــەواوی بــۆ هەمــوو کــەس ڕوون بــێ، بەڕەســمی ڕادەگەیەنیــن کــە ئێمــە بێجگــە لــەو ســێ 
ســەنەدە بەرامبــەر بــە مەتنــی هیــچ بەڵگەیەکــی دیکــە ئیلتیزاممــان نییــە و ئەوەنــدە کــە پێوەنــدی بــە 
بەرنامــەی ســەرەتایی شــوڕاوە هەیــە کــە لــە الیــەن ســازمانی موجاهیدینــەوە پێشــنیار کرابــوو، ئێمــە 
تەنیــا نیــوەڕۆک و بــاری گشــتیی ئــەم بەرنامەیەمــان قەبــووڵ کــردوە و بەرامبــەر بــە مەتنــی ئــەم 

بەرنامەیــە یــا یــەک یەکــی بەندەکانــی ئیلتیزاممــان نییــە. 
لــە مــاوەی دوو ســاڵ و نیــوی ژیانــی خۆیــدا، شــوڕای نیشــتمانیی بەرگــری هەنــگاوی زۆر 
گرینــگ و موســبەتی بــۆ ناســاندنی ئامانجەکانــی خــۆی بــە گەالنــی ئێــران و ڕاکێشــانی ڕێکخــراو و 
شەخســییەتەکان هەڵێناوەتــەوە. بــەاڵم شــوڕا تووشــی هێنــدێ گیروگرفتــە کــە دەبــێ چارەســەریان 
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بــکا. بەعزێــک لــەو گیروگرفتانــە لــەوەڕا ســەرچاوە دەگــرن کــە شــوڕا لــە هەلومەرجێکــی تایبەتیــدا لــە 
ڕێککەوتنــی ســازمانی موجاهیدنــی خەلــق لەگــەڵ ئاغــای بەنیســەدر وەک ئالترناتیڤێــک پێــک هاتــوە 
ــە پەســەندکردنی ســێ  ــد ب ــێ. هەرچەن ــی ب ــی خومەین ــر جێنیشــینی ڕێژیم ــوا هەرچــی زوت ــە دەب ک
بەڵگــەی ناوبــراو تــا ڕادەیــەک وەزعــی شــوڕا لــەم بــارەوە گــۆراوە، بــەاڵم مۆرکــی ئــەم ڕێککەوتنــە 
ســەرەتاییەی هــەر پێوەیــە. هێنــدێ دژواریــش لــەوەڕا پەیــدا بــووە کــە ئەندامانــی شــوڕا یەکتریــان 
ــزە  ــی هێ ــدا ســوننەتی هاوکاری ــە ئێران ــە گشــتی ل ــوو. هــەر ب ــان نەکردب نەدەناســی و پێکــەوە کاری
لــە  سیاســییەکانی جۆربەجــۆر زۆر کەمــە. جێگیربوونــی جەوێکــی دێموکراتــی و خۆپاراســتن 
ســەپاندنی ئیدئۆلۆژییەکــی تایبــەت لــە نێــو شــوڕادا ئــەم چەشــنە گیروگرفتانــە ئاســانتر چارەســەر 

دەکا. 
ــاری بکــرێ.  ــی دی ــە جوان ــی خــودی شــوڕا ب ــە کــە ماهییەت مەســەلەیەکی ئەساســیی دیکــە ئەوەی
شــوڕا جبهــە نییــە، پەرڵەمانیــش نییــە، بەڵکــوو بەدیلــە و هــەر وەک بەدیلیــش دەبــێ ســەیر بکــرێ. 
هەروەهــا زۆر پێویســتە کــە شــوڕا نــاو و نیشــانی خــۆی هەبــی. شــوڕا دەبــێ نیشــان بــدا کــە هــی 
یــەک یــا دوو ڕێکخــراو نییــە، نوێنــەری هەمــوو ئــەو ڕێکخــراو و شەخســیاتانەیە کــە ئەندامــی 
شــوران، لــەوەش زیاتــر دەبــێ نوێنــەری میلیۆنهــا ئێرانــی بــێ کــە داخوازییــان ڕووخاندنــی ڕێژیمــی 
خومەینــی و هێنانــە ســەر کاری ڕێژیمێکــی دێموکراتییــە. زۆر گوتومانــە و جارێکی دیکەش دووپاتی 
دەکەینــەوە کــە شــوڕا دەبــێ بــۆ ڕاکێشــانی زۆر توێــژی دیکــەی کۆمەڵــی ئێرانــی هــەوڵ بــدا و بــە 
تایبەتــی بتوانــێ میلیۆنهــا کــەس لــە توێژەکانــی نێونجــی شــارەکان لــە دەوری خــۆی کــۆ بکاتــەوە. بــۆ 
ئــەوە ئاوەاڵکردنــی دەرگای شــوڕا بــۆ هەمــوو ئــەو هێــز و شەخســیاتانەی کــە شاپەرەســت و ســەر 
بــە ئیمپریالیــزم نیــن و دژی ڕێژیمــی خومەینــی خەبــات دەکــەن زۆر پێویســتە. هەرچەنــد شــوڕای 
نیشــتمانیی بەرگــری بــۆ ناســاندنی خــۆی و ئامانجەکانــی لــە مەیدانــی جیهانیــدا زۆر هەنــگاوی 
موســبەتی هەڵێناوەتــەوە، بــەاڵم هێشــتا لــەم بــارەوە کارێکــی زۆر لــە پێشــە، کــە بــە هاوکاریی هەموو 
ئەندامانــی شــووڕا ئەنجــام بــدرێ. بێگومــان یەکێــک لــە گرنگترین و بەســوودترین کارەکانی شــوڕای 
نیشــتمانیی بەرگــری، پەســەندکردنی گەاڵڵــەی خودموختــاری لــە مانگــی خەزەڵــوەری ئەمســاڵ دایە. 
حیزبــی دێموکــرات بــە دوو ســەبەب پێشــنیاری کــرد کــە شــوڕا نێوەڕۆکــی خودموختــاری دیــاری 
بــکا. دیــارە شــوڕا مافــی خودموختــاری بــۆ کوردســتانی وەک ئەســڵێکی پیــرۆز قەبــووڵ کردبــوو، 
ــە  ــوو، ک ــاری هەب ــۆ خودموخت ــان ب ــی خۆی ــی شــوڕا تەفســیری تایبەتی ــە ئەندامان ــەاڵم هــەر کام ل ب

وێدەچــوو لــە دواڕۆژدا شــوڕا تووشــی ناکۆکــی و دوبەرەکــی بــکا.
 هێرشــی پــان و بەرینــی نیزامیــی ڕێژیمــی خومەینــی بــۆ ســەر خەڵکــی کوردســتان و ئــەو 
ڕاســتییەی کــە شــوڕا لــە توانایــدا نەبــوو لــە بــاری نیزامییــەوە یارمەتیــی جوواڵنــەوەی میللــی 
ــوو کــە شــوڕا پشــتیوانیی سیاســیی  ــک هێناب ــەو پێویســتییەی پێ ــدا، ئ ــی کــورد ب دێموکراتیکــی گەل
ــەی خــود  ــەم گەاڵڵ ــە پەســەندکردنی ئ ــا ب ــەم پشــتیوانییەش تەنی ــرێ. ئ ــەوە دەربب ــەم جواڵن خــۆی ل
موختــاری بــۆ کوردســتان دەکــرا خــۆی نیشــان بــدا. شــوڕا پــاش حــەوت مانــگ بــاس و کێشــە 
گەاڵڵــەی خودموختــاری بــۆ کوردســتانی پەســەند کــرد. ئــەم گەاڵڵەیــە جیاوازییەکــی کەمــی لەگــەڵ 
تەرحــی پێشــنیارکراوی حیزبــی ئێمــە هەیــە، بۆیــە ئێمــە پەســەندکردنی ئــەم گەاڵڵەیــە لــە الیــەن 
شــوڕاوە بــە ســەرکەوتنێکی مێژوویــی دەزانیــن. ئەگــەر ســەرنج بدەینــە ســەر تەرکینــی شــوڕا، ئــەو 

ــەوێ. ــر بەرچــاو دەک ــە شــوڕا زیات ــۆ ل ــی ئەوت ــی تەرحێک ــی دەرهاتن ــە ئەهمیەت کات
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بەرگــری مەبەســتی  نیشــتمانیی  لــە ســەرەتای گەاڵڵــەی خودموختاریــدا گوتــراوە: شــوڕای   
دابینکــردن و پتــەو کردنــی هەرچــی زیاتــری حاکمییەتی خەڵك و یەکپارچەیی ئەرزی و یەکگرتوویی 
نیشــتمانیی واڵت و لەبــەر خەباتــی ڕەوای خەڵکــی کوردســتان بــۆ دابینکردنــی دێموکراســی بــۆ 
ئێــران و خودموختــاری بــۆ کوردســتان و لــە پێنــاوی البردنــی ســتەمی دووقــات لەســەر گەلــی 
ــن.  ــە کوردســتاندا ڕادەگەیەنی ــاری ل ــی خودموخت ــۆ دابینکردن ــە ب ــەم گەاڵڵەی ــراوی کــورد، ئ زۆرلێک
بــەم جــۆرە زۆر بەڕوونــی دردەکــەوێ کــە بــۆ یەکــەم جــار ڕێکخــراوی پێشــکەوتوو وەک ســازمانی 
موجاهیدنــی خەڵــق و زۆر ڕێکخــراو و شەخســیەتی بەناوبانگــی دیکــە بــەو نەتیجــەی گەیشــتوون 
کــە پەســەندکردنی گەاڵڵــەی خوموختــاری کوردســتان بــە پێچەوانــەی بیــروڕای دوژمنانــی ئــازادی 
ــران  ــی ئێ ــران، بەڵکــوو بناخــەی یەکیەتی ــی ئێ ــە هــۆی لێک باڵوبوون ــەک هــەر نابێت و مافــی گــەالن ن
ئــازادی و ســەربەخۆیی ئێــران  بــە دڵ و گیــان  پتەوتــر دەکا و گەالنــی ئێــران هــان دەدا کــە 
بپارێــزن. دیــارە لــە هێنانەگۆڕێــی گەاڵڵــەی خودموختــاری کوردســتان و لــە دیفــاع لــەم گەاڵڵەیــەدا 
مەســئولیەتی حیزبــی ئێمــە بــوو. هــەر بۆیــەش بــە شــانازییەوە دەڵێیــن کــە پەســەندکردنی گەاڵڵــەی 
خودموختــاری ســەرکەوتنێکی گــەورە بــۆ حیزبــی دێموکــرات کوردســتانی ئێرانــە. هــەر لەو کاتەشــدا 
پێمــان خۆشــە ئیشــارە بــەو ڕاســتییە بکەیــن کــە بەرپرســانی ســازمانی موجاهیدنــی خەڵــق لــە ماوەی 
ــان  ــان هەبــوو و زەحمەتەکەی ــاری نەخشــێکی بەرچاوی ــەی خودموخت ــژ لەســەر گەاڵڵ بــاس و وتوێ
جێــگای سوپاســە. گەاڵڵــەی پەســەندکراوی دوازدە بەنــدی، هــی شــوڕای نیشــتمانیی بەرگرییــە، هــی 
ــە  ــی ئێم ــی ئەساســی حیزب ــە داخوازەکان ــن ک ــن بڵێی ــەاڵم بەڕاشــکاوی دەتوانی ــە ب ــە نیی ــی ئێم حیزب
لــەو گەاڵڵەیــەدا گونجــاوە. بەپێــی تاقیکردنــەوەی گەلــی کــورد و گەالنــی دیکــە، دەرکەوتــوە کــە 
ــی  ــەم، دیاریکردن ــی یەک ــی گرنگ ــدا ئەساســیە. داخوازی ــی خودموختاریی ــە دابینکردن ــک ل چ داخوازێ
ســنووری ناوچــەی خودموختــاری کوردســتانە. ڕێژیمــی کۆنەپەرەســتی شاهەنشــاهی کوردســتانی 
بــە چــوار ئوســتان دابــەش کردبــوو. لــەم گەاڵڵەیــەدا گوتــراوە: ناوچــەی خودموختــاری کوردســتان، 
ــک  ــا یەکێ ــەک هــەر ئوســتانی کوردســتان کــە تەنی ــە ن ــەوە. وات ــران دەگرێت هەمــوو کوردســتانی ئێ
لــە ئوســتانە کوردنشــینەکانە. دووهــەم دیاریکردنــی ســەاڵحییەتی هــەر کام لــە دەوڵەتــی مەرکــەزی 
دەوڵەتــی  پێشــدا ســەاڵحییەتی  لــە  بەدروســتی  گەاڵڵەیــەدا  لــەم  ئۆرگانەکانــی خودموختــارە.  و 
مەرکــەزی دیــاری کــراوە. کاروبــاری پێوەندییەکانــی دەرەوە، ئەمنیەتــی سەرانســەریی جمهــووری 
و دیفــاع، سیســتمی ماڵــی و ئــەو بەرنامــە ئابوورییانــە کــە ئەهەمییەتــی سەرانســەرییان هەیــە 
ــی ســەاڵحییەتەکان هــی  ــد کــراوە کــە باق ــە پاشــان تەئکی ــی مەرکــزی دان. ل ــە ســەاڵحیەتی دەوڵەت ل
ئۆرگانــی خودموختــارن. لــە بەنــدی 10ی گەاڵڵــەدا هاتــوە کــە ئۆرگانەکانــی خودموختــار دەبــێ لــە 
دەســتتێوەردان لــەو کاروبــارە کــە لــە ســەاڵحییەتی دەوڵەتــی مەرکەزی دایــە خــۆ بپارێــزن و هــەر 
لــەو کاتەشــدا دەوڵەتــی مەرکــەزی لێــی قەدەغــە کــراوە کــە لــەو کاروبارانــەدا دەخاڵــەت بــکا کــە لــە 
ــی نێوخــۆی  ــەت و ئینتیزامات ــارە. ســێهەم، مەســەلەی ئەمنیی ــی خودموخت ســەاڵحییەتی ئۆرگانەکان
ناوچــەی خودموختــاری کوردســتانە. خەڵکــی کوردســتان لــە ژانــدارم و پاســداری واریداتــی بێــزارە. 
چونکــە ئەمانــە ســیمبولی زۆرداریــی ڕێژیمــە دیکتاتــۆر و کۆنەپەرەســتەکانن و هەمــوو کاتێــک 
ئاواتــی ئــەوە بــوو کــە ئەمنییــەت و ئینتیزاماتــی خــۆی بەدەســتەوە بگــرێ. لــەم گەاڵڵەیــەدا گوتــراوە: 
پاراســتنی ئینتیزاماتــی نێوخۆیــی ناوچــەی خودموختــار بــە عــۆدەی ئۆرگانەکانــی خودموختــارە و 
ــە  ــە ناوچــەی خودموختــاری کوردســتان وەک ناوچەکانــی دیکــەی ئێــران هەقــی نییــە ل ئەرتــەش ل
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ــی  ــدا. چــوارەم، مەســەلەی بەڕەســمی ناســینی زمان ــاری ئینتیزاماتــی نێوخــۆ دەســت تێوەرب کاروب
ــوە:  ــەدا هات ــە گەاڵڵ ــی بەڕەســمی بناســرێ. ل ــژە هــەوڵ دەدا زمان ــی کــورد زۆر لەمێ ــە. گەل کوردیی
ــارە و  ــە نێوخــۆی ناوچــەی خودموخت ــدن و نامەنووســین ل ــی ڕەســمی خوێن ــی کــوردی زمان زمان
ــۆ دانیشــتووانی ناوچــە  ــوردی ب ــی ک ــە زمان ــوون ب ــی فێرب ــدا هەق ــی خوێندن ــوو قۆناخەکان ــە هەم ل
بەڕەســمی دەناســرێ. پێنجــەم، مەســەلەی البردنــی پاشــکەوتوویی ئابووریــی کوردســتانە. ئێمــە زۆر 
جــار گوتومانــە کــە کوردســتان ناوچەیەکــی پاشــکەوتوو لەنێــو واڵتێکــی پاشــکەوتوودایە. لــە گەاڵڵەدا 
گوتــراوە: دەوڵەتــی مەرکــەزی دەبــێ لــە داهاتــی گشــتی بەشــێکی زیاتــر بــۆ البردنــی پاشــکەوتووی 
ناوچــەی خودموختــاری کوردســتان تەرخــان بــکا. شەشــەم، دابینکردنــی ئازادییــە دێموکراتیــەکان. 
حیزبــی ئێمــە مبەقووڵــی ئیمانــی بــە دێموکراســی و پاراســتنی ئازادییــە دێموکراتییــەکان هەیــە و بــە 
ــەدا  ــمی ئەســڵیی ئێمــە دێموکراســی بــۆ ئێرانــە. لــە گەاڵڵ ڕێکــەوت نییــە کــە بەشــی یەکەمــی دروشـ
گوتــراوە: هەمــوو مــاف و ئازادییــەکان کــە لــە بەیانییــەی جیهانیــی مافــی ئینســان و مەنشــوورەکانی 
نێونەتەوەییــدا باســیان کــراوە، وەک ئازادیــی بیــر و بــاوەڕ و بەیــان، ئازادیــی چاپەمەنــی، ئازادیــی 
پێکهێنــان و چاالکیــی حیــزب و ڕێکخراوەکانــی سیاســی، ئەنجومەنــەکان، ئازادیــی هەڵبژاردنــی کار 
ــە کوردســتان دەســتەبەر دەکــرێ. هەمــوو دانیشــتوانی  ــگای دانیشــتن و ئازادیــی مەزهــەب ل و جێ
کوردســتان لــە ژن و پیــاو بــێ هەرچەشــنە جیاوازیدانانــی جینســی، نەتەوەیــی، نــەژادی و مەزهەبــی، 

مافــی کۆمەاڵیەتــی، ئابــووری، سیاســی و فەرهەنگیــی وەک یەکیــان هەیــە. 
گوتمــان کــە ئــەم گەاڵڵەیــە هــی حیزبــی ئێمــە نییــە، بــەاڵم دەتوانیــن بڵێیــن کــە یەکێــک لــە باشــترین 
گەاڵڵەکانــی خودموختارییــە کــە تــا ئێســتا پەســەند کــراوە. حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
بەتــەواوی بــە حەقــی خــۆی دەزانــێ کــە بــۆ پیــادە کردنــی بەرنامــەی خــۆی لەبــاری خوموختــاری 
خەبــات بــکا، بــەاڵم دەبــێ ئەوەنــدەش بڵێیــن کــە هێنانەدیــی گەاڵڵــەی شــوڕای نیشــتمانی بەرگــری، 
ــەودوا پشــتیوانی  ــەش لەم ــەر بۆی ــی کوردســتانە. ه ــی ئەســڵیی خەڵک ــی داخوازەکان جێبەجــێ بوون
کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان لــە شــوڕای نیشــتمانیی بەرگــری زیاتــر دەبــێ. بــەو هیوایــە کــە شــوڕا 
و ئەندامانــی بەدڵــەوە بــۆ بردنــی گەاڵڵــەی خودموختــاری بــۆ نێــو کۆمەاڵنــی خەڵکــی ئێــران هــەوڵ 

بــدەن و پــاش هاتنــە ســەر کاری شــوڕا بــۆ پیادەکردنــی لەگــەڵ حیزبــی ئێمــە هــاوکاری بکــەن.

هاوڕێیانی بەڕێز!
پێوەنــدی حیزبــی ئێمــە لەگــەڵ هەمــوو ڕێکخــراوە سیاســییەکانی دژی ڕێژیــم کــە لــە کوردســتان 
تێکۆشــان یــان بنکەیــان هەیــە، لەســەر بناخــەی هــاوکاری دانــدراوە.  ئەوەنــدەش کــە پێمــان کــراوە 
یارمەتیمــان داون. هێنــدێ لــەو ڕێکخراوانــە هێشــتا لەبــاری ڕاســتەقینەی کۆمەڵــی کــوردەواری 
نەگەیشــتون و لــە لێکدانــەوەی خۆیانــدا بەهەڵــە دەچــن و نەخشــی بەڕێوەبەریــی حیــزب بــاش حاڵــی 
ــە،  ــەدا کۆســپێک نیی ــەو ڕێکخراوان ــی ئێمــە لەگــەڵ ئ ــگای هاوکاری ــەوە لەســەر ڕێ ــەاڵم ئ ــوون. ب نەب
ــی و پلۆرالیســمی  ــی دێموکرات ــە دێموکراســی و هاوژیان ــی ب ــی قووڵ ــە ئیمانێک ــی ئێم ــە حیزب چونک
ــێ. ئێمــە  ــە ب ــەم چەشــنە هاوژیانیی ــەی ئ ــێ نموون ــە کــە کوردســتان دەب ــە و پێمان وای سیاســی هەی
هیواداریــن ئــەم ڕێکخراوانــە بەرەبــەرە ڕاســتییەکانی کوردســتانی قووڵتــر لێــک بدەنــەوە و ئێمــەش 

باشــتر بناســن و تــا هاوکاریمــان لــە ڕابــردووش زیاتــر بــێ.
لەنێــو ئــەو ڕێکخراوانــەدا کۆمەڵــە، ڕێکخراوێکــی کوردســتانییە. حیزبــی ئێمــە لــەو بڕوایەدایــە 
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ــدێ کــردەوەی  ــا ئێســتاش هێن ــکا. هەت ــەدا هــاوکاری ب ــە زۆر زەمین ــە ل ــێ لەگــەڵ کۆمەڵ ــە دەتوان ک
هاوبەشــی بەســوود لەگــەڵ کۆمەڵــە ئەنجــام دراوە، بــەاڵم بەداخــەوە بەڕێوەبەرانــی کۆمەڵــە لــە 
الیەکــەوە نایانــەوێ واقعییەتــی کوردســتان بخەنــە بــەر چــاو و هێــز و نفــووزی ڕێکخــراوی خۆیان و 
حیزبــی دێموکــرات بەدروســتی هەڵســەنگێنین. لەالیەکــی دیکەشــەوە لەبــەر پەیڕەوکردنــی لــە هێنــدێ 
تێئۆریــی ویشــک کــە دەیانــەوێ لــە کوردســتان دایبەزێنــن و لەگــەڵ وەزعی ڕاســتەقینەی کوردســتان 
ناگونجــێ، سیاســەتێکی غەیــری دۆســتانەیان بەرامبــەر بــە حیــزب هەیــە و ئــەو سیاســەتەش لەنێــو 
الیەنگەرانــی خۆیــان و خەڵکــدا بــاڵو دەکەنــەوە. بەڕێوەبەرانــی کۆمەڵــە نایانــەوێ ئــەو ڕاســتییە 
قەبــووڵ بکــەن کــە تەبلیغاتــی دوژمنانــە دژی حیزبــی دێموکرات، هەســتی کۆمەاڵنــی خەڵک کە حیزب 
لــە الیــەن خۆشەویســتە برینــدار دەکا و بەکارهێنانــی زۆر نیســبەت بــە زەحمەتکێشــان و زۆرجــار 
وەرگرتنــی دراو بــە تۆپــزی لــە خەڵــک، دەبێتــە هــۆی ئــاژاوە و تێکهەڵچونــی چەکدارانــە. بەداخــەوە 
لــە دوو ســاڵی ڕابــردوودا چەندیــن لێکدانــی ئەوتــۆ پێــک هاتــوە کــە بۆتــە هــۆی شــەهیدبوونی 
دەیــان پێشــمەرگە لــە هــەردووال. حیزبــی ئێمــە وەک ڕێکخراوێکــی سیاســیی مەســئول، دژی هەمــوو 
ــە کوردســتان دژی ڕێژیمــی  ــە کــە ل ــەو هێزەدای ــو هەمــوو ئ چەشــنە تێکهەڵچوونــی چەکــداری لەنێ
خومەینــی خەبــات دەکــەن، چونکــی ئــەم چەشــنە لێکدانــە بــە قازانجــی رێژیمــی خومەینــی و بــە 
ــاوە  ــە هەمــوو توان ــە ب ــێ. بۆی ــەوەی میللی_دێموکراتیکــی خەڵکــی کوردســتان دەزان ــی جوواڵن زیان
هــەوڵ دەدا ناکۆکییــەکان بــە وتووێــژ و بــێ بەکارهێنانــی چــەک چارەســەر بکــرێ. ئێمــە هیواداریــن 
بەڕێوەبەرانــی کۆمەڵــەش مەســئوالنە بجوڵێنــەوە تــا پێشــگیری لــە هەمــوو چەشــنە تێکهەڵچوونێــک 

چەکــداری بگــرێ.

هاوڕێیانی بەڕێز!
یەکێــک لــە ڕووداوەکانــی نێــوان دوو کۆنگــرە، قەدەغەکردنــی »حیزبــی تــودە« و زیندانــی کردنــی 
بەڕێوەبــەران و کادرەکان لــە الیــەن ڕێژیمــی خومەینییــەوە بــوو. دیــارە ئەم کارە لەالیەن دەســەاڵتی 
ئاخوندەکانــەوە چــاوەڕوان دەکــرا و حیزبــی ئێمــەش زۆر جــار پێشــبینیی ئــەم کارەســاتەی کردبــوو. 
وادێتــە بەرچــاو کــە تەنیــا بەرێوەبەرانــی حیزبــی تــودە بــوون کــە بــەو هەمــوو تاقیکردنەوە سیاســییە 
کــە هەیانبــوو لــە جەوهــەر و مەبەســتەکانی ڕێژیمــی خومەینــی حاڵــی نەبــوون. ڕاگەیاندنــی دەفتــەری 
سیاســی کــە لــە ڕۆژی 1٨ی بانەمــەڕی 1٣٦2دا لەســەر ئــەم ڕووداوە بــاڵو بــۆوە، ســەرنجی 
هاونیشــتمانانی بــۆ ســێ مەســەلە ڕاکێشــا. لــە پێشــدا کارنامــەی ڕەشــی بەڕێوەبەریــی حیزبــی 
تــوودەی لــە ســاڵەکانی پــاش ســەرکەوتنی شۆرشــی گەالنــی ئێــران خســتە بەرچــاو و نیشــانی دا کــە 
حیزبــی تــوودە لــەم ماوەیــەدا بــێ ئەمالئــەوال پشــتیوانی لــە هەمــوو کردەوەکانــی کۆنەپەرەســتانە و 
دژی گەلیــی ڕێژیمــی خومەینــی کــردوە. وەک دەنگــدان بــە نیزامــی چاخەکانــی نێونجیــی ویالیەتــی 
فەقیهــی، پەســەندکردنی جینایەتەکانــی ڕێژیــم دژی تــەواوی خەباتگێرانــی ڕێــگای ئــازادی، هەوڵدانــی 
بــۆ ســازکردنی دووبەرەکــی لــە ڕیزەکانــی هێــزە شۆرشــگێرەکاندا، هاندانــی الوانــی نیشــتمانپەروەر 
و الدان لــە ڕێبــازی ڕاســت و دروســتی خەبــات. هەروەهــا هاندانــی ڕێژیــم بــۆ درێژەپێدانــی شــەڕ 
لــە کوردســتان و هەوڵدانــی ســەرنەکەوتوو بــۆ تێکدانــی ڕیزکانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان 
ــە کارنامــەی ڕەشــی حیزبــی  ــاڕەوا بــۆ ڕێبەرانــی حیزبــی ئێمــە بەشــێک ل و ســازکردنی تۆمەتــی ن
ــە ڕاگەیاندنــی دەفتــەری سیاســیدا هاتبــوو ڕێبەرانــی حیزبــی تــوودە بــەو هەمــوو  تــوودە بــوون. ل
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تاقیکردنــەوە و ڕابــردووی سیاســییەوە ئــەو ڕاســتییە ســادەیان دەرک نەکــرد کــە هــەر حیزبێــک بــە 
نرخــی ڕۆژ نــان بخــوا، ئووســول فیــدای تاکتیــک بــکا، ئۆپۆرتۆنیــزم و هەلپەرســتی بکاتــە بناخــەی 
سیاســەتی خــۆی و ماکیاوێلیــزم تــا ڕادەی سیاســەتی ڕەســمیی خــۆی بــەرز بکاتــەوە، دواڕۆژێکــی 
بێجگــە لــە تێکشــاکن و لەدەســتدانی نفــووز و ئێعتبــاری خــۆی لەنێــو کۆمەاڵنــی خەڵکــدا نەبــێ. 
ــەو داوە کەوتــوون کــە بــۆ خەڵکــی دیکەیــان دانابــوو  ڕێبەرانــی حیزبــی تــوودە بــۆ خۆیــان هــەر ل
و ئێســتا بەرانبــەر بــە مێــژوو و گەالنــی ئێــران و ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی خۆیــان محکــووم 
جوواڵنــەوەی  لەگــەڵ  تــوودە  حیزبــی  بەڕێوەبەرانــی  دوژمنایەتیــی  ســەرەڕای  سەرشــۆڕن.  و 
ــی کــردن و ســازکردنی شــانۆی  ــن و زیندان ــی ئێمــە گرت ــی دێموکــرات، حیزب ــی کــورد و حیزب گەل
تەلەڤیزیۆنــی ڕێژیمــی خومەینیــی بەتونــدی مەحکــوم کــرد و ئــەم کارەی بــە نیشــانەی لەنێــو بردنــی 
ــی  ــی حیزب ــد کــە ئەندامان ــی ئێمــە ڕایگەیان ــا. هەروەهــا حیزب ــران دان ــە ئێ ــازادی ل دواشــوێنەواری ئ
تــوودە دەتوانــن پەنــا بــۆ کوردســتان بێنــن و لــە ناوچــە ڕزگارکــراوەکان لــە ئەمــن و ئەمانــدا بــن. 
بەڕاســتیش زۆر کــەس لــە توودییــەکان کــە لــە ژێــر فشــاری ڕێژیمــی خومەینــی ڕایــان کردبــوو و 
پەنایــان بــۆ کوردســتان هێنابــوو، کەڵکیــان لــە یارمەتیــی ڕێکخراوەکانــی ئێمــە وەرگــرت. سیاســەتی 
ئوســوولی و دێموکراتیــی حیزبــی ئێمــە بەرانبــەر بــە ئەندامانــی حیزبــی تــوودە بــە پێچەوانــەی 
سیاســەتی زۆر لــە ڕێکخراوەکانــی دیکــە بــوو کــە تووشــی هەســتی قینەبــەری و تۆڵەئەســتاندنەوە 
بــوون. هــەر بۆیــەش زۆر بــاش لــە الیــەن ئەندامانــی حیــزب و خەڵکــی کوردســتان تەنانــەت هێــزە 
پێشــکەوتووەکانی دەرەوە وەرگیــرا. جارێکــی دیکــە حیزبــی دێموکــرات وەک حیزبێکــی مەســئولی 
ــز  ــد و ڕی ــە سیاســەتێکی ئوســولیی درێژخایــەن دەکا خــۆی نوان سیاســی، حیزبێــک کــە پێــڕەوی ل
ــە دەرەوە واڵت بــۆالی خــۆی ڕاکێشــا. پێمــان  و ئێحترامــی گەالنــی ئێــران و زۆر هێــزی دیکــەی ل
خــۆش بــوو لێــرەدا چەنــد جوملەیــەک لــە ڕۆژنامــەی »راە تــودە« کــە ئۆرگانــی ڕەســمیی حیزبــی 
تــوودە لــە دەرەوەی واڵتــە، بۆتــان بخوێننــەوە: ژمــارەی ٧0 تاریخــی 11ی ســەرماوەزی 1٣٦2، 
»راە تــودە« لــە مەقالەیەکــدا لەســەر مافــی گەلــی کــورد دەنووســێ: »جمهــوری ئیســالمی کــە دەبــوا 
نیــری زۆرداری نەتەوەیــی لــە ئەســتۆی گەلــی کــورد هەڵگــرێ، بێجگــە لــە ســەرکوتکردنی خوێنــاوی، 
ئاوارەیــی، ماڵ وێرانــی و مــەرگ، شــتێکی دیکــەی بــۆ ئــەم گەلــە بــە دیــاری نەهێنــاوە.« هــەروا بزانــە 
»راە تــودە« لــە ڕۆژنامەکانــی »کوردســتان« ڕوونووســی هەڵگرتــوە. »راە تــودە« دەنووســێ: ..... 
ــی کــورد و  ــۆ دابینکردنــی مافــی ڕەوای گەل چارەســەرکردنی ڕاســتەقینەی مەســەلەی نەتەوەیــی ب
گەالنــی دیکــەی نیشــتمانەکەمان کــە مافــی وەرگرتنــی خودموختــاری لــە خاکــی هاوبەشــی هەمــوو 
گەالنــی ئێران دایــە، پتــر لــە جــاران لەگــەڵ چارەنووســی شــۆڕش گــرێ دراوە«. هەروەهــا کــە 
ــەکان لەســەر  ــودە سەدوهەشــتا دەرەجــە ســووڕاوە و ئێســتا تودەیی ــی ت ــن سیاســەتی حیزب دەبین
جمهــووری ئیســالمی و شــەڕ لــە کوردســتان ئــەوەی دووپــات دەکەنــەوە کــە حیزبــی ئێمــە چەنــد 
ســاڵە بــەردەوام ڕادەگەیەنــێ. ئەوانــەی بــە نــاوی حیزبــی تــودە تێکۆشــانی خۆیــان درێــژە پــێ دەدەن، 
ئەوەنــدە ئازایەتیــی سیاســییان نەبــوو کــە سیاســەتی ڕابــردووی خۆیــان مەحکــوم بکــەن و بــۆ 
ــەو  ــۆ ئ ــی زەحمەتکێشــی کوردســتان ب ــە کۆمەاڵن ــێ ل ــەر نەب ــرن و ه ــێ وەربگ ــوو دەرســی ل داهات
سیاســەتە دژی گەلییــە کــە هەیــان بــوو، داوای لێبــوردن بکــەن. ڕاســتە کەســێک لــە مێــژوو دەرس 
ــن و  ــردن و گرت ــان قەدەغەک ــێ. بێگوم ــچ مامۆســتایەک شــتێک فێرب ــە هی ــە ل ــۆی نیی وەرنەگــرێ، ب
دادگاییکردنــی بەڕێوەبــەران و کادرەکانــی حیزبــی تــودە و وەردەرنانــی دیپلۆماتەکانــی ســۆڤییەتی 
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لــە ئێــران، خۆشــخزمەتییەک بــوو کــە ڕێژیمــی خومەینــی بــۆ خۆشــیرین کــردن و تۆڵەکردنــەوەی 
دڵ ئێشــەکانی پێشــوو بــە ئیمپریالیزمــی ئەمریــکای کــرد. هەرچەنــد وادیــارە ئەمریــکا بەوەنــدە ڕازی 

نەبــوو و خزمەتــی زۆرتــر و زیاتــر لــە جمهــوری ئیســالمیی چاوەڕوانــە. 

هاوڕێیانی بەڕێز!
لەمــاوەی هێرشــی ڕێژیمــی خومەینــی بــۆ ڕێــگای پیرانشــار_ سەردەشــتدا دیاردەیەکــی نــوێ 
لــە شــەڕی چەنــد ســاڵەی ئێمــە دژی ڕێژیمــی خومەینــی بەرچــاو کــەوت. براکوردەکانمــان لــە 
کوردســتانی عێــراق هاتنــە یارمەتیمــان و ئازایانــە لــە شــەڕی دژی ڕێژیمــی خومەینیــدا بەشــدارییان 
ــوون. ــدار ب ــان شــەهید و برین ــان پێشــمەرگەی قارەمانی ــد و دەی ــان نوان ــرد، فیداکارییەکــی زۆری ک
دیــارە زۆر جــار لــە مێــژووی نەتەوەکەمانــدا خەباتگێــڕان بــە شــێوەیەکی فــەردی لــە پارچەیەکــەوە 
چــوون بــۆ یارمەتیــی جوواڵنــەوەی پارچەیەکــی دیکــە، بــەاڵم ئەمــە یەکەمجــار بــوو کــە ڕێکخراوێکــی 
سیاســی گــەورەی خــاوەن نفــووز و دەســەاڵت وەک »یەکیەتیــی نیشــتمانی کوردســتان« بڕیــاری 
دەدا کــە لــە خەباتــی ڕەوای خەڵکــی کوردســتانی ئێــران بەشــداربێ. ڕێــگا بــدەن بــە نــاوی حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و هەمــوو خەڵکــی کوردســتانەوە ســاڵوێکی شۆڕشــگێڕانە بــۆ 
یەکیەتیــی نیشــتمانی کوردســتانی عێــراق بنێــرن و پێخــۆش بوونــی خۆمــان لە وریایــی و لێکدانەوەی 
قووڵــی سیاســییان دەرببریــن کــە ڕێژیمــی خومەینــی نــەک هــەر بــە دوژمنــی هەمــوو گەالنــی ئێــران 
و خەڵکــی کوردســتانی ئێــران، بەڵکــوو بــە دوژمنــی هەمــوو گەلــی کــورد لــە کوردســتانی عێــراق و 
تەنانــەت هەمــوو گەالنــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت دادەنێــن. بــا لــە هــاوکاری و هاوســەنگەرییان لــە 
کانــگای دڵــەوە ســوپاس بکەیــن. خەڵکــی کوردســتان و حیزبــی ئێمــە بــۆ دەربڕینــی ئــەو سوپاســە 
لــە پاییــزی پــارەوە نــاوی جوانــی »هێــزی پشــتیوان«یان لەســەر پێشــمەرگەکانی یەکیەتــی دانــاوە. 
هەروەهــا ســوپاس بــۆ حیزبــی سوسیالیســتی کوردســتانی تورکیــە کــە ئەندامەکانــی ئازایانــە 
بــە هەمــوو توانایانــەوە لــە مــاوەی هێرشــی پاییــزی ســاڵی 1٣٦1دا، دژی ڕێژیمــی خومەینــی 
بەشــدارییان کــرد و فیداکارییــان نوانــد. ئەهەمییەتــی بەشــداریی ئــەم دوو ڕێکخــراوە کوردســتانییە 
لــە خەبــات دژی ڕێژیمــی جمهــوری ئیســالمیی خومەینیــدا ئــەو کاتــە زیاتــر بەرچــاو دەکــەوێ کــە 
ــی  ــی دوژمن ــە خزمەت ــەدی ل ــەت وەک جاشــی ئەب ــادەی موەق ــی خوفرۆشــی قی ــن بەڕێوەبەران بزانی
نەتــەوە کــورد، ڕێژیمــی خوێنمــژی خومەینــی دان و لەنێــو خەڵکــی کوردســتانی ئێرانــدا و پێــش 
لەشــکەری خومەینــی دەکــەون، لەگــەڵ پێشــمەرگەی کوردســتان شــەڕ دەکــەن و خەڵکــی بێ دیفــاع 
دەکــوژن. بێگومــان نەتەوەکەمــان بــە جــاش و خۆفــرۆش و ئەبەدییــان دەناســێ و مێــژووش هــەر 
بــە ڕووڕوەشــیان نــاو دەبــا. دیــارە حســێبی ئەوانــە کــە خیانــەت بــە نەتــەوەی کــورد دەکــەن لەگــەڵ 
کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان جودایــە. پێمــان خۆشــە لــەو ڕابیتەیــەدا جارێکــی دیکــە بــە شــێوەی 
ڕەســمی لــە تریبۆنــی کۆنگــرەی شەشــەمەوە ڕابگەیەنیــن کــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
ئێــران لــە خەباتــی نەتــەوەی کــورد لــە تورکیــە و ســووریە دژی زۆرداری و دیکتاتــۆری و لــە 
پێنــاوی دێموکراســی و ودەســتهێنانی مافــە ڕەوا نەتەوەییــەکان پشــتیوانی دەکا و ئامادەیــە یارمەتــی 
خەباتگێڕانــی ڕێــگای ئــازادی گەلــی کــورد لــەم دوو واڵتــەدا بــدا. هەروەهــا حیزبــی ئێمــە هیــوادارە 
کــە گیروگرفتــی کــورد لــە عێــراق لــە ڕێــگای وتووێــژەوە چارەســەر بکــرێ و پــاش ســاڵەها خەبــات 
و فیــداکاری، ئامانجــە لەمێژینیەکانــی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی عێــراق، ئــازادی و خودموختــاری 



269

بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

دابیــن بکــرێ.

خوشک و برایانی بەڕێز! 
هاوڕێیانی خۆشەویست!

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران وەک هێــزی بەڕێوەبــەری جوواڵنــەوەی میللی_دێموکراتی 
لــە  کــە  ئێمــە  لەســەر شــانە. کۆنگــرەی شەشــەمی  ئەرکــی زۆر قورســی  خەڵکــی کوردســتان 
هەلومەرجێکــی ناســکدا پێــک هاتــوە، دەبــێ پــاش لێکدانــەوەی ورد و هەمــوو الیــی تێکۆشــانی 
ڕابــردووی حیــزب و سیاســەتی داهاتــووی حیــزب، ئەرکەکانــی دیــاری بــکا و ڕێنوێنیــی پێویســت 
بــۆ جێبەجــێ کردنــی ئــەم ئەرکانــە بــە کومیتــەی ناوەندیــی داهاتــوو بــدا. ئێمــە دڵنیایــن کــە کۆنگــرەی 
شەشــەم وەک کۆبوونــەوەی نوێنەرانــی هەمــوو ئەندامانــی حیزبەکەمــان بابەشــی مەســئولییەتی 
خــۆی ئەنجــام دەدا و دەبێتــە قوناخێکــی گرنــگ لــە ڕێــگای خەباتــی ٣9 ســاڵەی حیزبەکەمانــدا بــۆ 

ــۆ کوردســتان. ــاری ب ــران و خودموخت ــۆ ئێ ــی دێموکراســی ب دابینکردن
سەرکەوێ کۆنگرەی شەشەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران،

ــی خەڵکــی  ــران، ڕێ پێشــاندەر و ڕێکخــەری خەبات ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات ــە حیزب ســاڵو ل
کوردســتان،

ساڵو لە پێشمەرگە، پارێزەری ئازادی و شەرەفی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان،
ساڵو لە گیانی پاکی شەهیدانی ڕێگای ئازادیی کوردستان و سەرانسەری ئێران،
سەرکەوێ خەباتی یەکگرتووی گەالنی ئێران دژی ئیمپریالیزم و کۆنەپەرەستی،

ســەرکەوێ خەباتــی شــوڕای نیشــتمانیی بەرگــری بــۆ ڕووخاندنــی ڕێژیمــی خومەینــی و هێنانــە 
ســەر کاری ڕێژیمێکــی دێموکراتــی.

***                                            

بڕیارەکانی کۆنگرەی شەشەمی حیزبی دێموکراتی کوردستان

بڕیاری یەکەم: لەسەر ڕاپۆرتی کۆمیتەی ناوەندی
کۆنگــرەی شەشــەمی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران پــاش گوێگرتن لــە ڕاپۆرتی کۆمیتەی 
ناوەنــدی لــە مــاوەی ســێ ڕۆژدا نیوەڕۆکــی ئــەم ڕاپۆرتــەی خســتە ژێــر بــاس و لێکۆڵینــەوە و 

ســەرەنجام بــەم ئاکامانــە گەیشــت کــە:
1_ ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ناوەنــدی لێکدانەوەیەکــی ورد و ڕاســت و واقیعبینانــە لــە وەزعــی سیاســیی 
نێونەتەوەیــی و هەلومەرجــی سیاســی و ئابــووری و کۆمەاڵیەتیــی ئێــران و قوناخــی ئێســتای 

بزوتنــەوەی میللــی_ دێموکراتــی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێرانــە.
ئــەم ڕاپۆرتــە هەروەهــا بــە چەشــنێکی شۆڕشــگێڕانە و بەڕاشــکاوی نوختــە بەهێــز و نوختــە 
و  ڕیــگای چارەســەری کەموکوڕییــەکان  بــەر چــاو و  نێوخــۆی حیزبــی خســتۆتە  الوازەکانــی 

بەرەوپێــش بردنــی هەرچــی زیاتــری حیزبــی نیشــان داوە.
ــە هەمــوو  ــدی پەســەند دەکا و ل ــەی ناوەن ــی کۆمیت ــە کۆنگــرە ڕاپۆرت ــەم هۆیان ــەر ئ 2_ هــەر لەب
ئەندامــان و کادرەکانــی حیزبــی و لــە هەمــوو پێشــمەرگە قارەمانەکانــی کوردســتان و فەرمانــدە 
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لێوشــاوەکانیان داوا دەکا ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ناوەنــدی بــەوردی بخوێننــەوە، نێوەڕۆکەکــەی بــەدڵ 
ــان. ــی خۆی ــی کار و تێکۆشــانی سیاســی و نیزامــی و کۆمەاڵیەتی ــە ڕێنوێن بســپێرن و بیکەن

٣_ هەروەهــا کۆنگــرە لــە کۆمیتــەی ناوەنــدی هەڵبژێــراوی کۆنگــرەی شەشــەم داوا دەکا بــۆ 
باڵوکردنــەوە و ڕاگەیاندنــی هەرچــی باشــتری ڕاپــۆرت و ڕێنوینییەکانــی کۆنگــرە بــە هەمــوو توانــاوە 
ــی هەرچــی  ــەم ماوەیەک ــەوەی ل ــۆ ئ ــی ب ــی حیزب ــە ئۆرگانەکان ــدا ب ــەواو ب ــی ت تێبکۆشــێ و ڕێنوێنی
بکــرێ کورتتــردا ئامــۆژگاری و ڕێنوێنییەکانــی کۆنگــرە ببنــە دەســتووری کار و تێکۆشــان و تەواوی 
کادرەکان و ئەندامــان و الیەنگــران و دۆســتانی حیــزب و بــە گشــتی هەمــوو کۆمەاڵنــی تێکۆشــەری 

خەڵکــی کوردســتانی ئێــران.
4_ کۆنگــرە بــە ئەرکــی ســەر شــانی کۆمیتــەی ناوەندیــی تــازەی دادەنــێ کــە ســەنەد و بەڵگەکانــی 
کۆنگــرەی شەشــەم وەک ڕاپــۆرت و بڕیارنامــە و پەیامــەکان بــە زووتریــن کاتــی مومکیــن بــە 
فارســی و بــە هیندێــک لــە زمانــە زیندووەکانــی دنیــا تەرجومــە بــکا و بیانخاتــە بــەر چــاوی بیــڕوڕای 

گشــتی و هێــزە نیشــتمانپەروەر و پێشــکەوتووەکانی ئێــران و جیهــان.
٥_ کۆنگرە سەرکەوتنی کۆمیتە ناوەندیی نوێ و کادر و ئەندامان و الیەنگران و پێشمەرگەکانی 
حیــزب بــۆ هەرچــی باشــتر بەڕێوەبردنــی بڕیارەکانــی کۆنگــرە و بەتایبەتــی ڕێنوێنییەکانــی ڕاپۆرتــی 

کۆمیتــەی ناوەنــدی بــە ئــاوات دەخوازێ.

بڕیاری دوهەم: لەسەر خەباتی یەکگرتووی گەالنی ئێران 
کۆنگــرەی شەشــەمی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــە داخ و کەســەرێکی زۆرەوە 
دەڕوانێتــە هەلومەرجــی ژیانــی سیاســی و ئابــووری و کۆمەاڵیەتیــی واڵتەکەمــان و هــەر لــەو 
کاتــەدا بــە چــاوی هیــوا و هۆمێــدەوە ســەیری ئاســۆی دواڕۆژی سیاســیی ئێــران دەکا. کۆنگــرە لــەم 

ــە کــە: بڕوایەدای
1_ ئــەوە هێــزی یەکگرتــووی گەالنــی ئێــران بــوو کــە لــە ســاڵەکانی ٥٧_ ٥٦ دا بەگــژ ئەڕتەشــی 
پۆشــتە و پەرداخــی ڕێژیمــی ســەر بــە ئیمپریالیزمــی حەمــە ڕەزاشــادا چــۆوە و لــە مــاوەی ســاڵێکدا 
ــی نێوەڕاســت  توانــی تۆمــاری تەمەنــی یەکێــک لــە زۆردارتریــن ڕێژیمەکانــی مێــژووی ڕۆژهەاڵت

تێکــەوە بپێچــێ.
ــێ ڕێژیمــی  ــێ و دەب ــران دەتوان ــی خەڵکــی ئێ ــووی کۆمەاڵن ــزی یەکگرت ــەش هێ ــەو پێی 2_ هــەر ب
ــە جێــگای ئــەو حکوومەتێکــی دێموکراتــی دابمەزرێنــێ کــە  کۆنەپەرەســتی ئاخونــدی بڕوخێنــێ و ل
ڕێــز بــۆ مافــە سیاســی و ئابــووری و کۆمەاڵیەتییەکانــی چیــن و توێــژە گەلییەکانــی خەڵكــی ئێــران 

دابنــێ و مافــی نەتەوایەتــی گەالنــی زۆرلێکــراوی ئێــران دابیــن بــکا.
٣_ بۆیــە کۆنگــرەی شەشــەمی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لەگــەڵ ســاڵوی بێ پایــان لــە 
قارەمانەتــی و بەربەرەکانیــی خەڵکــی ئێــران لــەدژی دوو ڕێژیمــی دیکتاتۆریی پاشــایەتی و ئاخوندی 
داوا لــە هەمــوو گەالنــی ئێــران دەکا کــە جارێکــی دیکــە یەک پارچــە بێنــە مەیدانــی بەرەنگاربوونــەوە 
و بــۆ هەمیشــە پەڵــەی شــەرمی ڕێژیمــی کۆنەپەرەســتی ویالیەتــی فەقیهــی لــە الپەڕەکانــی مێــژووی 

ئێران بســڕنەوە.
4_ هــەر لــەو کاتــەدا کۆنگــرە داوا لــە بەڕێوەبەڕایەتیــی تــازەی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
ــی خەڵكــی کوردســتان  ــی خەبات ــۆ لێکگرێدان ــردوو ب ــە ڕاب ــر ل ــە داهاتووشــدا زیات ــە ل ــران دەکا ک ئێ
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ــران تێ بکۆشــێ. ــی ئێ ــەی هەمــوو گەالن ــی ڕزگاریخوازان ــەڵ خەبات لەگ
٥_ کۆنگــرە بــە شــانازییەوە ڕادەگەیەنــێ کــە کوردســتان ئــەو ســەنگەرە لــە گیراننەهاتــووەی 
ئــازادی و ســەربەخۆیی ئێــران، هەروەهــا قــورس و قایــم لــە مەیدانــی بەرەبەرەکانــی دژی ڕێژیمــی 
خومەینــی و ئاغــا ئیمپریالیســتەکانیدا ڕاوەســتاوە و کۆمەاڵنــی خەڵکــی ئێــران لــە هــەر ناوچەیەکــی 
واڵتــی خۆشەویســتماندا دەتوانــن بــە یارمەتــی و پشــتگیریی خەڵكــی کوردســتان پشت ئەســتوور بــن.
٦_ کۆنگــرەی شەشــەم لــە شــوڕای نیشــتمانیی بەرگــری وەک تەنیــا ئالترناتیڤــی دێموکراتــی 
پشــتیوانی دەکا و هیــوادارە شــوڕا هەنــگاوی زیاتــر لــە یەکخســتنی کۆمەاڵنــی بەرینــی گەالنــی 
ئێــران بــەدژی ڕێژیمــی خومەینــی هەڵێنێتــەوە و هۆوییەتــی تایبەتیــی خــۆی وەک کــۆگای هێــزە 
ئازادیخــوازە ڕاســتەقینە و ڕەســەنەکانی ئێــران نیشــان بــدا و لــە دوا ڕۆژدا بتوانــێ ئــەو هێــزە 

نیشــتمانپەروەرانەش بــۆالی خــۆی ڕابکێشــێ کــە جــارێ لــە دەرەوەی شــوڕادان.

بڕیاری سێهەم: لەسەر گەاڵڵەی شوڕای نیشتمانیی بەرگری بۆ خودموختاری کوردستان
کۆنگــرەی شەشــەمی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان پــاش بــاس و وتووێژێکــی زۆر لەســەر 
نیوەڕۆکــی گەاڵڵــەی شــووڕای نیشــتمانیی بەرگــری بــۆ خودموختاریــی کوردســتان و یــەک یەکــی 

ــەزەری دا: ــە بەمجــۆرە ن ــەم گەاڵڵەی ــی ئ بەندەکان
1_ کۆنگــرە پەســەند کردنــی ئــەم گەاڵڵەیــە بــە ســەرکەوتنێکی سیاســی شــوڕای نیشــتمانیی 
بەرگــری و یــەک یەکــی ئەندامەکانــی شــوڕا دەزانــێ و هــەر لــەو کاتــەدا پێــی وایــە پەســەند کردنــی 
ئــەم گەاڵڵەیــە نموونەیەکــی بــاش دەداتــە دەســت بــۆ چارەســەری یەکێــک لــە مەســەلە بنەڕەتییەکانــی 
ــی لەســەر  ــی ســتەمی نەتەوایەت ــە لەالبردن ــران کــە بریتیی ــی ئێ ــەوەی شۆڕشــگێڕانەی گەالن بزووتن

گەالنــی زۆر لێکــراوی ئێــران.
مــاف و  لەســەر  بەرگــری  نیشــتمانیی  کــردن و پێ چەقاندنــی شــوڕای  پەســەند  2_ کۆنگــرە 
ئازادییەکانــی خەڵكــی کوردســتان و سەرانســەری ئێــران بــەو جــۆرە کــە لــە بەیاننامــەی جیهانیــی 
مافــی مــرۆڤ و بەیاننامــە نێونەتەوەییەکانــی ســەر بــەم بەیاننامەیــەدا هاتــوە )بەنــدی ٨ی گەالڵــەی 

ــێ. ــە دێموکراســی دەزان ــی شــووڕا ب ــی قووڵ ــە نیشــانەی ئیمان ــاری( ب خودموخت
٣_ بــەم بۆنەیــەوە کۆنگــرە پیرۆزبایــی ئــەم ســەرکەوتنە سیاســییە لە شــوڕای نیشــتمانیی بەرگری 
دەکا و هیــوادارە کــە شــوڕا یەکگرتــوو و یەکپارچەتــر لــە جــاران بــۆ چارەســەرکردنی هەمــوو 
گیروگرفتــە ئەساســییەکانی شۆڕشــی ئێــران ڕێــگای چــارەی ئوســوولی و شۆڕشــگێڕانە بدۆزێتــەوە 

و شــێلگێرانە لــە سیاســەت و بڕیــار و پەســەندکراوەکانی دیفــاع بــکا.
4_ کۆنگــرە پەســەندکردنی ئــەم گەاڵڵەیــە بــە دەســکەوتێکی خەباتــی لەمێژســاڵەی کۆمەاڵنــی 
خەڵکــی کوردســتان و فیــداکاری و گیانبازییەکانــی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان بــە ڕێبەڕایەتــی 
ــە  ــی ل ــەوە پیرۆزبای ــەم بۆنەی ــدا ب ــە کاتێک ــە ل ــێ، بۆی ــران دەزان ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات حیزب
ــی کوردســتان  ــوو کۆمەاڵن ــورد، پێشــمەرگە خۆشەویســتەکان و هەم ــی ک ــی گەل ــە فیداکارەکان ڕۆڵ
ــن هــەر ڕۆژە  ــدا بتوان ــە خەباتــی ســەخت و ڕەوای خۆیان ــە شــێلگیربوون ل ــوادارە کــە ب دەکا و هی

ــن. ــر وەدەســت بێن ســەرکەوتنێکی تازەت
٥_ کۆنگــرەی شەشــەم لــەو بڕوایەدایــە کــە گەاڵڵــەی خودموختاریــی شــوڕای نیشــتمانی بەرگــری 
نــەزەری هاوبەشــی ئەندامانــی شــوڕایە و هەرچەنــد داخــوازە سیاســییەکانی گەلــی کــوردی تێدایــە، 
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بــەاڵم لەگــەڵ بەرنامــەی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بۆ خودموختاری لە هێندێ شــتدا جیاوازیی 
هەیــە. بۆیــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان هــەر لــەو کاتــەدا کــە بــۆ ڕووخاندنــی ڕێژیمــی خومەینــی 
و هێنانــە ســەر کاری ڕێژیمێکــی دێموکراتــی کــە گەاڵڵــەی خودموختاریــی شــوڕای نیشــتمانیی 
بەرگــری پیــادە بــکا خەبــات دەکا، هەقــی بــێ ئەمالوئــە الی خۆیەتــی کــە لــە هەمــووی ڕێــگای سیاســی 
و قانونییــەوە بــۆ پەرەپێدانــی خودموختــاری و گەیاندنــی بــەو پلەیــە کــە لــە بەرنامــەی حیــزب بــۆ 

خودموختاریــدا هاتــوە تێ بکۆشــێ.
ئاشــکرایە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــە هەمــوو توانایــەوە بــۆ وەدیهاتــن و جێبەجــێ 
ــەو  ــە ل ــەوڵ دەدا و ئامادەی ــاری کوردســتان ه ــۆ خودموخت ــەی شــوڕای نیشــتمانی ب ــی گەاڵڵ بوون
ڕێگایــەدا لەگــەڵ هەمــوو ئەندامانــی شــوڕای نیشــتمانیی بەرگــری بــە هەمــوو توانایــەوە هــاوکاری 

بــکا.
٦_ پێویســتە ڕابگەیەنیــن کــە کۆنگــرەی شەشــەم تەنیــا گەاڵڵەی خودموختاریی شــوڕای نیشــتمانی 
قبــووڵ دەکا و حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و خەڵكــی کوردســتان بەرامبــەر بــە نێوەڕکــی 
هیــچ کام لــەو پەیــام و ئاگادارییانــە کــە لــە دەورووبــەری گەاڵڵــەی خودموختاریدا لەالیــەن ئەندامانی 

شــوڕاوە دەرچــوون، بــە موتەعەهیــد نازانێ.

بڕیاری چوارەم: لەسەر نامیلکەی »کورتە باسێک لەسەر سوسیالیزم«
کۆنگــرەی شەشــەمی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە چەنــد کۆبوونــەوەی خۆیــدا 
بــە دڕێــژی لەســەر نیوەڕۆکــی ئــەو نامیلکەیــە کــە لــە گەالوێــژی 1٣٦2دا لەالیــەن کۆمیســیۆنی 
ئینتشــارات و تەبلیغاتــی کۆمیتــەی ناوەنــدی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــەوە لەژێــر نــاوێ 
ــەم  ــژی کــرد. ئاکامــی ئ ــاس و وتووێ ــەوە ب ــاڵو کراوەت ــە باســێک لەســەر سوســیالیزم«دا ب »کورت

ــوو: ــە ئەمــە ب ــڕوڕا گۆڕینەوەی ــاس و بی ب

1_  کۆنگــرە بــە شــێوەیەکی گشــتی نیوەڕۆکــی ئــەم نامیلکەیــە بەتایبەتــی لەبــارەی هەوڵــدان 
ــە  ــە ک ــەو باوەڕەدای ــد دەکا و ل ــی سۆسیالیســتییەوە تەئیی ــی دێموکراتێک ــی کۆمەڵێک ــۆ دامەزراندن ب
ئــەم سیاســەتە هــەم لەگــەڵ ئامانجــی دواڕۆژی حیزبەکەمــان یــەک دەگرێتــەوە، هــەم ســەربەخۆیی 
بڕیاردانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران تەزمیــن دەکا و، هــەم بناخەیەکــی بــاش بــۆ 
دۆســتایەتی لەگــەڵ واڵتانــی سۆسیالیســتی و هەمــوو هێــزە پێشــکەوتووەکانی دنیــا لــە حیزبــی 

ئێمــەدا دادەمەزرێنــێ.
ــرەوە  ــگای شــیکردنەوەی زیات ــە ڕێ ــزب داوا دەکا ل ــازەی حی ــی ت ــە بەڕێوەبەرایەتی ــرە ل 2_ کۆنگ
نیوەرۆکــی ئــەم نامیلکەیــە بەرێتــە نێــو هەمــوو ڕیزەکانــی حیــزب و لــەو بــارەوە یەکیەتیــی فیکــری 

ــێ. ــدا پێک بێن ــو ئەندامان ــە نێ ل
٣_ کۆنگــرە داوا لــە بەڕێوەبەرایەتیــی هەڵبژێــراوی کۆنگــرەی شەشــەم دەکا کــە نامیلکەی »کورتە 
بــاس« پــاش چاوپێداخشــاندنەوە و گونجاندنــی هێندێــک لــە تێبینییەکانــی بەشــدارانی کۆنگــرە، 

جارێکــی دیکــە لــە تیراژێکــی زۆردا بــاڵو بکاتــەوە.
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ــی  ــو ئەندامان ــە نێ ــاس باشــتر بچێت ــی کورتەب ــەوە نیوەڕۆک ــۆ ئ ــە ب ــرە تەوســییە دەکا ک 4_ کۆنگ
ــگای  ــە ڕێ ــەوە و هــەم ل ــر شــی بکرێت ــاوازی زیات ــك، هــەم بەشــەکانی جی ــی خەڵ ــزب و کۆمەاڵن حی
باڵوکردنــەوەی نووســراوە و دانانــی ســیمینار،  کادرەکان و ئەندامانــی حیزبــی بــەوردی لــەو 

ــن. ــاگادار بکرێ ــوون ئ ــاس«دا هات ــە ب ــە »کورت ــە ل ــە ک فیکران

٥_ هــەر لــەو کاتــەدا ئەرکــی سەرشــانی بەڕێوەبەڕایەتــی حیزبــە کــە بەپێــی توانــای بــۆ پتەوکردنــی 
دۆســتایەتی لەگــەڵ واڵتانــی سۆسیالیســتی، هاوپەیمانانــی ســتراتیژێکی حیزبەکەمان تێ بکۆشــێ.

لــە نێوخــۆی واڵتیشــدا ڕێبەرایەتیــی حیــزب دەبــێ هاوکاریــی خــۆی لەگــەڵ ئــەو هێــزە ســەربەخۆ 
و ڕەســەنانە کــە بەختیــاری دواڕۆژی خەڵکــی ئێــران لــە جێگربوونــی سۆســیالیزمدا دەبینــن هەرچــی 

زیاتــر پــەرە پــێ بــدا.
لــە زوڵــم و چەوســاندنەوەی ســەرمایەداری، هەوڵــدان  پــڕ  یەکجــاری سیســتمی  نەفیــی   _٦
بــۆ سیســتمێکی دێموکراتــی سۆسیالیســتی و پاراســتنی ســەربەخۆیی سیاســی و ســەربەخۆیی 

بڕیــاردان، ئەمەیــە سیاســەتی ئوســوولیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران.

بڕیاری پێنجەم: لەسەر ئەرکەکانی دواڕۆژی حیزب
ــران  ــی کوردســتانی ئێ ــی دیموکرات ــۆ کۆنگــرەی شەشــەمی حیزب ــدی ب ــەی ناوەن ــی کۆمیت ڕاپۆرت
ناتەواوییەکانــی نێوخۆیــی حیــزب و گیروگرفتەکانــی ڕێــگای خەباتــی دەستنیشــان کــردوە، ڕێــگای 
ــەو  ــاری کــردوە. ل ــی دواڕۆژی حیزبــی دی ــی نیشــان داوە و ئەرکەکان چارەســەری کەموکۆڕییەکان
پێوەندییــەدا کۆنگــرەی شەشــەمی حیــزب وێــرای پەســەندکردنی ئــەوەی لــە ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی 

ــدا هاتــوە: ناوەندی
1_ داوا لــە تــەواوی کادرەکان و ئەندامــان و الیەنگرانــی حیــزب دەکا کــە بــەوردی ســەرنج بدەنــە 
سیاســەت و ڕێنوێنییەکانــی کۆنگــرە و کۆمیتــەی ناوەندیــی هەڵبژێــراوی کۆنگــرە و؛ هەمــوو توانایــان 
بــۆ بەجــێ گەیاندنــی ئــەو ئەرکانــە کــە لــە کۆنگــرەی شەشــەمدا بــۆ ئەندامانــی حیــزب دیــاری کــراون، 

بخەنــە کار.
2_ کۆنگــرە لــە کۆمیتــەی ناوەنــدی و هەمــوو ئۆرگانەکانــی بەڕێوەبــەری و کۆمیتەکانــی شــار و 
شارســتان و ناوچــەش داوا دەکا بــەوردی چاوەدێــری بەســەر بەڕێوەچوونــی ئەرکەکانــی حیزبیــدا 

بکــەن و دوو ئەســڵی »تەشــویق،  تەنبیــە« لــە حیزبــدا بەچاکــی بەڕێــوە ببــەن.
٣_ کۆنگــرە لــە تێکــڕای الیەنگــران و ئەندامــان و کادرەکان و ئۆرگانەکانــی حیزبــی و ئۆرگانەکانــی 
بەڕێوەبەڕیــش داوا دەکا کــە بــۆ بەڕەوپێشــچوونی هەرچــی باشــتری سیاســەتی حیــزب و بــۆ 
جێبەجێ بوونــی ئەرکــی سەرشــانی هەمــوو کادر و ئەندامانــی حیزبــە هــەوڵ بــدەن، تەشــکیالتی 
حیزبەکەمــان زیاتــر لــە جــاران لــە ســەرەوە بــۆ خــوارێ و لــە خــوارەوە بــۆ ســەرێ وەک ئۆرگانێکــی 

چەســپاو و یەکپارچــە و زینــدوو هەڵســووڕێ.
***                                               
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کورتەباس
د. عەبدولڕەحمان قاسملوو

1. سۆسیالیزم »ئامانجی دواڕۆژی حیزبه که مان«

مه سه له ی »نه ته وه یی« و »کۆمه اڵیه تی«:
یه کــه م پرســیار کــه  دێتــه  پێــش ئه مه یــه  کــه  حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران )ح.د.ک.ئـــ( کــه  
حیزبێکــی »مارکسیســت« یــان »مارکسیست-لێنینیســت« یــان »کامونیســت« و به گشــتی حیزبــی 
چینــی کرێــکار نییــه ، بۆچــی باســی سۆســیالیزم ده کا؟ و اڵمــی ئــه و پرســیاره  ئه وه یــه  کــه : ح.د.ک.ئـــ. 
هــه ر چه نــد حیزبێکــی دێموکراتی-میللییــه ، بــه اڵم هــه ر لــه و کاتــه دا حیزبێکــی پێشــڕه وه . حیزبــی 
پێشــڕه و بــه و مانایــه  کــه  دەیهــه وێ هــاوڕێ له گــه ڵ چاره ســه رکردنی مه ســه له ی نه ته وه یــی و 
دیــاری  لــه   چاره ســه ربکا.  کۆمه اڵیه تیــش  مه ســه له ی  گه له که مــان،  نه ته وه یــی  مافــی  وه رگرتنــی 
به ڵکــوو  جیهــان،  دیکــه ی  نه ته وه کانــی  ئه زموونــی  ته نیــا  نــه ک  ئێمــه   ئامانجــه دا،  ئــه و  کردنــی 

ئه زموونــی ڕابــردووی نه تــه وه ی کوردیشــمان بــه  تایبه تــی له به رچــاو گرتــووه .
ئــه و ئه زموونــه  چییــه ؟ ئــه و ئه زموونــه  کــه  مێــژووی جوواڵنــه وه ی گه لــی کــورد نیشــانی داوه  
ــی  ــه ر حیزبێک ــه رێ، ئه گ ــورد به ڕێوه ب ــی ک ــه وه ی گه ل ــه وێ جوواڵن ــه ی ده یه ــه و حیزب ــه : ئ ــه  ک ئه وه ی
نه ته وه یــی  مه ســه له ی  چاره ســه رکردنی  ته نیــا  واتــه   بــێ،  تــه واو  )نه ته وه یــی(  ناسیۆنالیســتی 
به بــێ  کۆمه اڵیه تــی  گیروگرفته کانــی  الیــه ک  لــه   کــه   ده بــێ  ئــه وه   ئاکامــی  بگــرێ،  له به رچــاو 
چاره ســه رکردن هــه روا ده هێڵێتــه وه  و بــه م جــۆره  وه رگرتنــی مافــی نه ته وه یــی کارێکــی بــێ ســوود 
ده بــێ، له الیه کــی دیکــه  چوونکــه  به هــه ر حــاڵ ناکــرێ گیروگرفتــی کۆمه اڵیه تــی له بیــر بچێتــه وه ، 
به ناچــار حیزبێکــی دیکــه  په یــدا ده بــێ کــه  ته کیــه  ده کاتــه  ســه ر جێبه جــێ کردنــی ئــه و گیروگرفتانــه  

و، بــه م هۆیــه وه  به شــێکی زۆر لــه  زه حمه تکێشــانی کوردســتان بــۆ الی خــۆی ڕاده کێشــێ.
بــۆ نموونــه ، لــه  کوردســتانی عێــراق پــاش شۆڕشــی 14 ی ته مــوز )ژوئیــه ( لــه  ســاڵی 19٥٨، دوو 

ــان گــرت: ــز په ره ی ــی به هێ جه ره یان
مه ســه له کانی  ســه ر  ده کــرده   ته کیــه ی  کــه   عێــراق،  کوردســتانی  دێموکراتــی  پارتــی  یه کــه م- 
ــی  ــی کۆمه ڵ ــژ و چینه کان ــه ڵ پاشــکه وتووترین توێ ــوو له گ ــه م مه به ســته  حــازر ب ــۆ ئ ــی و ب نه ته وه ی
کوردســتانی عێــراق هــاوکاری بــکا و لــه  هــه ر شــێوه یه ک که ڵــک وه رگــرێ و له گــه ڵ هــه ر که ســێک 

دۆســتایه تی بــکا...
ــی  ــه ی ده کــرده  ســه ر گیروگرفته کان ــراق کــه  ته کی ــی شــیوعی )کمونیســت( ی عێ دووهــه م- حیزب

کۆمه اڵیه تــی بــه  مه به ســتی ڕاکێشــانی زه حمه تکێشــان بــۆ الی خــۆی.
ــه   ــن ســه رکه ون و ب ــه  ناتوان ــه و دووان ــه  هیچــکام ل ــه وت ک ــه واوی ده رک ــه  ت ــردا ب ــه  ئاخی ــه اڵم ل ب
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باشــی ڕوون بــۆوه  کــه  چ ئــه و حیزبــه ی زیاتــر بــه  گیروگرفته کانــی نه ته وه یــی بایــه خ ده دا و 
ئــه و حیزبــه ی ته نیــا مه ســه له ی  مه ســه له کانی کۆمه اڵیه تــی کــه م و زیــاد له بیــر ده باتــه وه  و چ 
قۆناغــه دا  لــه م  کــه   کــورد  گه لــی  نه ته وه یــی  مه ســه له ی  و  ده گــرێ  له به رچــاو  کۆمه اڵیه تــی 
ــه  قۆناغــی  ــن ل ــێ، ناتوان ــۆ داده ن ــان بایه خێکــی که متــری ب ــه وه ، ی ــه  له بیرده بات مه ســه له یه کی بنه ڕه تی
ئێســتای خه بــات دا به ڕێوه به رایه تــی جوواڵنــه وه ی گه لــی کــورد به ده ســتەوە بگــرن و بیگه یه ننــه  

ئاخیــری ســه رکه وتن. پلــه ی 
هــه م  کــه   دابنــێ  ئه وتــۆ  به رنامه یه کــی  زانیــوه   پێویســتی  بــه   ســه ره تاوه   لــه   هــه ر  ح.د.ک.ئـــ. 
ــی  ــه م گیروگرفته کان ــکا و، ه ــی حــه ل ب ــا ســه ر مه ســه له ی نه ته وه ی به شــێوه یه کی ئوســوولی و هه ت
کۆمه اڵیه تیــش بخاتــه  به رچــاو و بــۆ چاره کردنیــان تێبکۆشــێ. ئــه م حیزبــه  له کاتــی پێکهاتنیــه وه ، 
ــا ئێســتا،  ــەوه  هه ت ــه  ســاڵی 19٧1ـ ــە وه  حیزبێکــی نه ته وه یــی پێشــڕه و بــوه  و ل ــه  ساڵی194٥ـ ــه  ل وات
ــی«  ــه و دوو مه ســه له یه ی »نه ته وه ی ــی له ســه ر ئه ساســی چاره ســه رکردنی ئ ــه ی به تایبه ت به رنامه ک

و »کۆمه اڵیه تــی« دانــراوه .

ڕاســتیدا  لــه   مه ســه له یه   ئــه م  نێوه رۆکــی  نه ته وه ییــه وه ،  مه ســه له ی  له بــاری 
ئه ســتاندنی مافــی »دانانــی چاره نووس«ـــە.
ئه م مافه  ده کرێ به  چه ند شێوه  جێبه جێ بکرێ:

یه کــه م: بــه  شــێوه ی »ســه ربه خۆیی« )اســتقالل( کــه  شــێوه ی هــه ره  به ناوبانگیه تــی. نه ته وه یــه ک 
کــه  ســه ربه خۆیی وه رده گــرێ، مافــی چاره نووســی خــۆی بــه  تــه واوی دابیــن ده کا.

دووهــه م: شــێوه ی »فیدڕاڵیــزم« واتــه  وه رگرتنــی مافــی نه ته وه یــی لــه  چوارچێــوه ی حکوومه تێکــی 
»فیدڕاڵ« دا.

سێهه م: خودموختاری.

بــه  له نه زه رگرتنــی وه زعــی کوردســتانی ئێــران و وه زعــی تایبه تیــی ئێــران و وه زعــی  ئێمــه  
ــه   ــان وای ــژاردووه  و پێم ــان هه ڵب ــی نێوه ڕاســتدا، خودموختاریم ــه  ڕۆژهه اڵت ــورد ل ــی ک گشــتیی گه ل
ــه  ئێــران دا چاره ســه ر  ــی کــورد ل ــه  وه ده ســت هێنانــی خودموختــاری مه ســه له ی نه ته وایه تــی گه ل ب
ده کــرێ و ، ئــه و کاتــه  ڕێــگا خــۆش ده بــێ بــۆ چاره ســه رکردنی گیروگرفته کانــی کۆمه اڵیه تــی و 

واڵته که مــان. گشــتیی  پاشــکه وتوویی  له نێوبردنــی 
بــه اڵم له بــاری مه ســه له ی کۆمه اڵیه تییــه وه ، بــه  بــڕوای ئێمــه  ڕێــگای چاره ســه رکردنی مه ســه له ی 
کۆمه اڵیه تــی بــه  شــێوه یه کی بنه ڕه تــی، پێکهێنانــی سۆســیالیزمه . ئه ساســی سۆســیالیزم لــه  ڕاســتیدا 
له نێوبردنــی چه وســاندنه وه ی ئینســانه . ح.د.ک.ئـــ. ده یهــه وێ چه وســاندنه وه  لــه  کۆمه ڵــدا به تــه واوی 
له به یــن بچــێ و له بــه ر ئــه وه  پێکهێنانــی سۆســیالیزمی وه ک ئامانجێکــی دواڕۆژ بــۆ کۆمه ڵــی خۆمــان 
له به رچــاوه . که وابــوو قســه ی هێندێــک تاقــم و ده ســته  کــه  ده ڵێــن دروشــمی حیزبــی دێموکــرات 
وه رگرتنــی خودموختارییــه  و له پاشــان کارێکــی دیکــه  نامێنــێ و ده بــێ هه ڵوه شــێ و مه یدانــی 
خه بــات چــۆڵ بــکا، ئه گــه ر غــه ره زی تێــدا نه بــێ، نیشــانه ی نه زانیــه ، چونکــه  پــاش وه رگرتنــی 
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ئاخره کــه ی  کــه   به رنامه که مــان  پیاده کردنــی  بــه   بکه یــن  ده ســت  ده بــێ  تــازه   خودموختــاری، 
دامه زراندنــی سۆســیالیزمه .

سۆسیالیزم له به رچی ئامانجی »دواڕۆژه«؟
له پێشــدا ئــه وه  بزانیــن کــه  بــۆ گه یشــتن بــه  ئامانــج، ده بــێ قۆنــاغ بــه  قۆنــاغ به ره وپێــش بچیــن و 
بــۆ هــه ر قۆناغــه ی دروشــمی تایبه تیمــان هه بــێ. به گشــتی حیزبێکــی سیاســی ســێ جــۆر دروشــمی 

هه یــه :
یه کــه م- »دروشــمی ڕۆژ« کــه  ده کــرێ له ســه ر مه ســه له یه کی دیاریکــراوی زۆر بچــووک بــێ. 
بــۆ نموونــه ، ئه گــه ر لــه  شــاره کان »نــان« یــان »نــه وت« وه ده ســت نه کــه وت، ده توانیــن خه ڵــک 
هــان بده یــن بــۆ ئــه وه ی کــۆ ببنــه وه  و خۆپیشــاندان پێــک بێنــن و داوای »نــان« یــان »نــه وت« 
بکــه ن. شــاگردی مه دره ســه  ده توانیــن هــان بده یــن بــۆ  ئــه وه ی بــه  کۆمــه ڵ وه ڕێکــه ون و داوابکــه ن: 

»مامۆســتاکانیان ته بعیــد نه کرێــن« و دروشــمی دیکــه ی ئــاوا.....
بده ینــه   ئه گــه ر ســه رنج  یــه .  ، دروشــمی »تاکتیکــی«  لــه  دروشــمی ڕۆژ  دووهــه م- درێژتــر 
ــد جــار  ــزب چه ن ــا ئێســتا ، حی ــه وه  هه ت ــاش شۆڕشــی ئێران ــه  پ ــه  ل ــن ک ــزب ، ده بینی تێکۆشــانی حی
ــه دوای  ــه  ب ــوو ک ــک ب ــه ڵ ڕێژێمێ ــاوکاری له گ ــان ه ــه  ســه ره تادا تاکتیکم ــوه : ل ــی خــۆی گۆڕی تاکتیک
ــه  ڕێژێمه کــه ی  ــی و ل ــه  به ڕێوه به رایه تیــی خومه ین ــوه  ســه رکار. ئێمــه  پشــتیوانیمان ل شۆڕشــدا هاتب
ده کــرد و مه ســه له ی خه باتــی چه کــداری لــه  گــۆڕێ نه بــوو. لــه  شــه ڕی ســێ مانگــه دا ده ســتمان 
کــرد بــه  خه باتــی چه کدارانــه  بــه  دژی ڕژێمــی خومه ینــی کــه  لــه  ڕاســتیدا ئــه و شــێوه  خه باتــه  ڕێژیــم 
تاکتیکــی  لــه  شــه ڕی ســێ مانگــه دا، ســه رله نوێ  پــاش ســه رکه وتن  به ســه ری داســه پاندبووین. 
ــۆ  ــی، ده مانه ویســت ب ــی خومه ین ــه  ڕێژێم ــی پشــتیوانی ل ــاره  له جیات ــه م ج ــه اڵم ئ ــۆڕی. ب ــان گ خۆم
ــن. تاکتیکــی  ــژ بکه ی ــه ت وتووێ ــۆ مه ســه له ی کوردســتان، له گــه ڵ ده وڵ ــه ک ب ــگا چاره ی ــه وه ی ڕێ دیتن
»وتووێژ«یــش زۆر درێــژه ی نه کێشــا و ســه رله نوێ شــه ڕی چه کــداری ده ســتی پێکرایــه وه . بــه اڵم 
له گــه ڵ شــه ڕی  ، ده بینیــن کــه  تاکتیکــی شــه ڕی چه کداریــی ئێســتامان  ئه گــه ر ســه رنج بده یــن 
چه کداریــی ســێ مانگــه دا فه رقــی هه یــه : ئــه و کاتــه  ئێمــه  شــه ڕمان ده کــرد بــۆ ئــه وه ی ڕێژێــم ناچــار 
بــه  وتووێــژ بکه یــن، بــه اڵم ئێســتا شــه ڕ ده که یــن بــۆ ئــه وه ی ڕێژێــم بڕوخێنیــن ، چوونکــه  لــه م 
بڕوایه دایــن کــه  هیــچ کام لــه  داخوازه کانــی خه ڵکــی کوردســتان و گه النــی ئێــران، لــه  چوارچێــوه ی 
ڕێژێمــی خومه ینــی دا وه دی نایــه . واتــه  دروشــمی ئێســتای ئێمه : »ڕووخاندنــی ڕێژێمی خومه ینییه ».
لــه و ماوه یــه دا چه نــد قۆنــاغ هاتۆتــه  پێــش و به پێــی هه رکامیــان ،  بــه م جــۆره  ده بینیــن کــه  

داوه . تایبه تیمــان  دروشــمی  و  گۆڕیــوه   تاکتیکمــان 
ســێهه م- لــه  تاکتیــک درێژتــر »ســتراتیژی« یــه . قۆناغــی ســتراتێژیک ماوه یه کــه  کــه  چه نــد قۆناغــی 
تاکتیکــی ده گرێتــه وه . ئێمــه  هــه روه ک ئیشــاره مان پێکــرد ، لــه  چه نــد ســاڵی ڕابــردوودا تاکتیکــی 
خۆمــان چه نــد جــار گۆڕیــوه  ، بــه اڵم دروشــمی ســتراتیژیمان کــه  بریتــی بــوه  لــه : » دێموکراســی بــۆ 
ئێــران و خودموختــاری بــۆ کوردســتانی ئێــران« چ ئــه و کاتــه ی پشــتیوانیمان لــه  ڕێژێمــی خومه ینــی 
ده کــرد، چ لــه  وه ختــی شــه ڕی ســێ مانگــه دا، چ ئــه و ده مــه ی له گــه ڵ کاربه ده ســتانی ده وڵــه ت 
ــه   ــوه ، هــه ر ل ــان هه ڵگرت ــی ڕێژێمم ــه  دروشــمی ڕووخاندن ــن و، چ ئێســتا ک ــژ بووی خه ریکــی وتووێ

ــه .... جێــگای خــۆی بــووه  و هه ی
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که وابــوو، قۆناغــی ســتراتێژیک درێــژه  و موومکینــه  پێنــج هه تــا ده   یــان ته نانــه ت بیســت و پێنــج 
ســاڵ و زیاتریــش بکێشــێ. ئــه وه  به ســتراوه ته وه  بــه  زۆر هــۆ و به تایبه تــی بــه وه  کــه  تــا چ ڕاده یــه ک 
ــه کار  ــه ک تاکتیکــی باشــمان ب ــا چ ڕاده ی ــن و ت ــدا ســه رکه وتوو بووی ــه  قۆناغێکــی تاکتیکــی تایبه تی ل

هێناوه .
به رنامــه ی سیاســی هــه ر حیزبێــک، به گشــتی بــۆ قۆناغێکــی ســتراتێژیک دانــراوه  و به رنامــه ی 

حیزبــی ئێمــه ش هه روایــه .
بــه اڵم بێجگــه  له وانــه ی گوتــرا، هــه ر حیزبێکــی شۆڕشــگێڕ پێــڕه وی لــه  هێندێــک ئوســوولیش ده کا 
کــه  بــۆ دابیــن کردنــی هــه ر کام لــه و ئه ســاڵنه ، موومکینــه  بــه  چه نــد قۆناغــی ســتراتێژیک دا تێپه ڕبــێ.
بــۆ ئێمــه  دامه زراندنــی سۆســیالیزم ئه ســڵێکی زۆر گرینگــه . بــۆ گه یشــتن بــه و ئه ســڵه ش، ئێســتا 

ــورددا، ســێ قۆناغــی ســتراتێژیکمان له به رچــاوه : ــی ک ــی گه ل ــه  ئاســۆی خه بات ل
قۆناغی یه که م- وه ده ست هێنانی خودموختارییه .

ــی سۆســیالیزم،  ــی هه لومه رجــی پیاده کردن ــا پێکهێنان ــاری، هه ت ــی خودموخت ــاش وه دســت هێنان پ
پــاش  هه یه تــی،  ئێســتا  به رنامه یــه ی  ئــه و  بتوانــێ  ح.د.ک.ئـــ.  ئه گــه ر  قۆناغــی دووهــه م...  ده بێتــه  
وه رگرتنــی خودموختــاری لــه  مــاوه ی بیســت و پێنــج ســاڵدا جێبه جــێ بــکا ، ســه رکه وتنێکی مێژوویــی 
یه کجــار گــه وره ی وه ده ســت هێنــاوه . بیســت و پێنــج ســاڵ ئه گه رچــی بــه  نیســبه ت ژیانــی یــه ک 

ئینســان ماوه یه کــی زۆر دێتــه  به رچــاو، لــه  مێــژووی نه ته وه یه کــدا ماوه یه کــی زۆر که مــه .
ــۆ  ــازه  ب ــی به رنامه یه کــی ت ــه  دانان ــن ب ــان ، ده ســت ده که ی ــی به رنامه که م ــه  دوای جێبه جــێ بوون ب
دامه زراندنــی سۆســیالیزم. ئــه وه  قۆناغــی ســێهه مه . دامه زراندنــی سۆســیالیزم بــۆ خــۆی ماوه یه کــی 
زۆری ده وێ. له وانه یــه  ژیانــی دوو یــان ســێ نه ســڵی بــۆ ته رخــان بکــرێ. واڵتــی زۆر پێشــکه وتوو 
لــه  ئورووپــای ڕۆژهه اڵتــدا، وه ک »ئا ڵمانــی دێموکراتــی« یــان » چێکۆســڵۆواکی« کاتێــک ده ســتیان 
ــه   ــه  ســه دان ســاڵ ل ــه وه  ب ــووری و کۆمه اڵیه تیی ــاری ئاب ــه  ب ــی سۆســیالیزم ، ل ــه  دامه زراندن کــرد ب
ــه   ــه واو، وات ــدا سۆســیالیزمی ت ــی ئه وان ــه  واڵت ــه  ل ــن ک ــه اڵم هێشــتاش ناڵێ ــوون، ب ــه  له پێشــتر ب ئێم

ئــه وه ی پێــی ده گوتــرێ: »سۆســیالیزمی پێشــکه وتوو« پیاده کــراوه .
که وابــوو، جێبه جــێ کردنــی ئه ســڵێکی گرینــگ وه ک دامه زراندنــی سۆســیالیزم کــه  بۆخۆمــان 

دیاریمــان کــردوه  و بڕوامــان پێــی هه یــه  ، ســێ قۆناغــی ســتراتێژیکی  پێویســته .
به کورتــی، ئێمــه  لــه  ئێســتاوه ، هــه م دروشــمی ڕۆژمــان کــه  به شــێکه  لــه  تاکتیکمــان و، هــه م 
دروشــمی تاکتیکیمــان کــه  به شــێکه  لــه  ســتراتێژیه که مان و هــه م دروشــمی ســتراتێژیکمان کــه  

له ســه ر ئه ســڵێکی پیــرۆز دانــراوه ، بــه  ڕوونــی دیــاری کــردوه .
ئــه وه   بــه اڵم  کۆمه اڵیه تیــه .  مه ســه له ی  بنه ڕه تــی  چاره ســه رکردنی  سۆســیالیزم،  دامه زراندنــی 
ئامانجــی دواڕۆژه  و ، لــه  قۆناغــی ئێســتای خه باتــدا ناتوانــێ ببــێ بــه  دروشــمی ڕۆژ. ته نانــه ت 
مه ســه له ی دامه زراندنــی سۆســیالیزم، بــه و وه زعــه  ئابــووری و کۆمه اڵیه تــی و فه رهه نگییــه ی ئێســتا 
لــه  کوردســتاندا هه یــه ، ناتوانــێ نــه ک ته نیــا دروشــمی ڕۆژ بــێ، به ڵکــوو لــه  ڕاســتیدا بــۆ قۆناغێکــی 
تاکتیکیــش ناکــرێ باســی له ســه ر بکــرێ.... بــه اڵم هــه ر ئــه وه  کــه  لــه  ئێســتاوه  ڕاده گه یه نیــن:« 
ئامانجــی دواڕۆژی حیزبه که مــان دامه زراندنــی سۆســیالیزمه » ، ڕێبــازی گشــتیی حیزبه که مــان 
بــۆ دواڕۆژ دیــاری کــردوه  و ئاســۆی سیاســه ت و تێکۆشــانه که مان ڕوون کردۆتــه وه . ئه وه شــمان 
دیــاری کــردوه  کــه  لــه  کۆمه ڵــی کورده واریــدا، کــێ پشــتیوانمانه ، له گــه ڵ کام چیــن و توێژێــک ده بــێ 
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و ده توانیــن بچینــه  پێــش. هه روه هــا ڕوونمــان کردۆتــه وه  کــه  لــه  ئێــران و لــه  دنیــادا دۆســت و 
کێــن؟ هاوپه یمانه کانمــان 

2. سۆسیالیزم چییه ؟
لــه   سۆســیالیزم  گــۆڕی  هێنانــه   هــۆی  کــه   کــرده وه   ڕوونمــان  ســه ره تایه ک  وه ک  ئێــره   تــا 
به رنامه که مانــدا چ بــوه  و، کوتمــان کــه : ئێمــه  وه ک حیزبێکــی پێشــڕه و ، سۆســیالیزممان بۆیــه  
ده ســته   فــاڵن  ئــه وه ی  بــۆ  یــان  پێــی خۆشــه ،  خه ڵــک  دروشــمێک  وه ک  هه ڵنه بــژاردوه  چونکــه  
و  ورد  بیرکردنه وه یه کــی  له پــاش  ئێمــه  سۆســیالیزممان  پێشــکه وتوو!«  بڵێــن:«  پێمــان  تاقــم  و 

هه ڵبــژاردووه . قــووڵ  لێکدانه وه یه کــی 
ئێمــه  وه ک حیزبێکــی شۆڕشــگێڕی و واقــع بیــن، تێده کۆشــین به گشــتی، زۆرداریــی نه ته وه یــی 
ده توانــێ  و  خۆیه تــی  چاره نووســی  خاوه نــی  کــه   بــکا  بــه وه   هه ســت  گه له که مــان  و  البه ریــن 
فه رهه نگــی نه ته وه یــی خــۆی پــه ره  پێبــدا. بــه اڵم هــه ر لــه و کاته شــدا، هــه وڵ ده ده یــن لــه  پێــش 
هه مووانــدا ، زه حمه تێکشــانی کوردســتان کــه  زۆربــه ی گه لــی کــوردن، بــه  ئاواتــه  ئابــووری و 
دامه زراندنــی  ئاواتــه ش،  ئــه و  هاتنــی  وه دی  ڕێــگای  کــه   بگه یه نیــن  خۆیــان  کۆمه اڵیه تیه کانــی 

سۆســیالیزمه .

سۆسیالیزم و سه رمایه داری: 
سۆســیالیزم وه ک نیزامێــک کــه  دژی ســه رمایه داریه  هاتۆتــه  مه یــدان و، کاتێــک ئێمــه  ده ڵێیــن: 
ــه وه   ــان ب ــه وه  و بڕوام ــه  ســه رمایه داری ڕه د ده  کەین ــه  ک ــه و مانایه ی ــه وه  ب سۆســیالیزممان ده وێ ئ

هێنــاوه  کــه  ســه رمایەداری وه ک نیزامێکــی کۆمه اڵیه تــی له الیــه ن مێــژووه  مه حکوومــه .
ــێ  ــک ده ب ــی ســه رمایه داری، کاتێ لــه م قســه یه  به هاســانی ده رده کــه وێ کــه  دروشــمی ڕووخاندن
هــه ڵ بگیــرێ کــه  ئیمکانــی دامه زراندنــی سۆســیالیزم وه ک ئه رکێکــی هــه ره  نزیــک پێکهاتبــێ. ئه مــه  
ــه  دروشــمه کانی  ــۆ چــی ئێمــه  ل و اڵمــی هێندێــک ده ســته وتاقمه  کــه  جارجــار ڕه خنه مــان لێده گــرن ب

ــن؟ . ئێســتاماندا دروشــمی دژی ســه رمایه داری ناگونجێنی
دیــاره  ئێمــه  کاتێــک ده ڵێین:«بمــرێ ئیمپریالیــزم« لــه  ڕاســتیدا بــه  دژی ســه رمایه داری دروشــممان 
هه ڵگرتــوه ، چوونکــه  ئیمپریالیــزم سیســتمی جیهانیــی قۆناغــی ئێســتای ســه رمایه داریه . بــه اڵم ئه گــه ر 
ــرێ.  ــاو بگی ــه  له به رچ ــی دیک ــه  جۆرێک ــێ ب ــه  ســه رباری نێوخــۆی کوردســتان، مه ســه له که  ده ب بێین
واتــه  له پێــش دا ده بــێ بپرســین کــه  ئێمــه  لــه  کوردســتاندا بــه  دژی کام ســه رمایه داری ده بــێ دروشــم 

هه ڵبگریــن؟ ئــه و ســه رمایه دارییه  لــه  کوێیــه ؟
موومکینه  ئاوا زانرابێ که  هه ر که س بۆ نموونه  میلیۆنێک تمه نی پاره  هه بێ سه رمایه داره ...

بــه اڵم له بــاری عیلمیــه وه ، ســه رمایه داری مانایه کــی دیکــه ی هه یــه .« مارکــس« کــه  له  شــیکردنه وه ی 
ســه رمایه داریدا هیــچ کــه س نایگاتــێ، ده ڵێ:«ســه رمایه  پێوه ندێکــی کۆمه اڵیه تیــه ». ئــه م ته عریفــه  
ــه  دراو و  ــڕ ل ــی پ ــه وری گیرفان ــه  هــه ر باســی ســه رمایه کرا، ف ــه و که ســانه  ک ــه  له به رچــاوی ئ ڕه نگ
موڵــک وماڵیــان وه بیردێتــه وه ، هێندێــک ســه یربێ. بــه اڵم لــه  ڕاســتیدا، ته نیــا ئــه و کاتــه  ده توانیــن باســی 
ســه رمایه داری بکه یــن کــه  پێوه ندێکــی کۆمه اڵیه تــی تایبه تــی پێکهاتبــێ. واتــه ، له الیــه ک ســه رمایه دار 
هه بــێ و، لــه  الیه کــی دیکــه  کرێــکار و لــه  به ینــی ئــه و دووانــه دا پێوه نــدی چه وســاندنه وه  دامه زرابــێ. 
چه وســاندنه وه  له بــه ر ئــه وه  کــه  کرێــکار خاوه نــی ئامــرازی به رهه مهێنان)وســایل تولیــد( نیــه و، بــه  
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ناچــار هێــزی کاری خــۆی ده فرۆشــێ.
بــه اڵم  لێــک جیــان. هــه ر ســه رمایه دارێک ده وڵه مه نــده ،  که وابــوو، ده وڵه مه نــد و ســه رمایه دار 
هــه ر ده وڵه مه ندێــک ســه رمایه دار نییــه . جــا ئه گــه ر لــه  ڕوانگه یه کــی ئــاوا بڕوانینــه  کوردســتانی 
بــه اڵم ســه رمایه دارێکی ئه وتــۆ  لــه  کوردســتاندا ده وڵه مه نــد هه یــه ،  ئێــران، ده بینیــن کــه  ئێســتا 

ناکــه وێ. وه به رچــاو 
لــه  کوردســتانی ئێســتادا هه ڵگرتنــی دروشــمی دژی ســه رمایه داری پێویســت   ، ئــه وه   له بــه ر 
نــاکا. به تایبه تــی کــه  قۆناغــی ئێســتای خه بــات قۆناغــی میللی-دێمۆکراتییــه  و، ســه رمایه داری لــه  
ــه  داخــوازی  ــه ر ب ــه  به رامب ــدوه  ک ــراوه دا خــۆی نه توان ــوو و ڕێکخ ــی یه کگرت ــه  چینێک کوردســتان ل
میللی-دێموکراتــی ئێمــه  ڕابوه ســتێ. ته نانــه ت بــه  پێچه وانــه ی ئــه وه ، بــۆرژوازی و ورده بــۆرژوازی 
به تایبه تــی له شــاردا کــه  زۆرتــر بــازاڕی و بازرگانــه ، بــۆ خــۆی یارمه تــی خه باتــی گه لــی کــورد 

ده دا و تێیــدا به شــداره .

سۆسیالیزم و کار: 
ئێمــه  سۆســیالیزممان بۆیــه  هه ڵبــژاردوه  کــه  چه وســاندنه وه  له به یــن به ریــن. واتــه  ئــه و ئه ســڵه  
ــۆ  ــه  ســاڵی 1٨٧٥ ب ــا« ل ــه  پڕۆگرامــی گۆت ــه  ل ــه  نووســراوه ی به ناوبانگی:«ڕه خن ــن کــه  ل وه دی بێنی
یه کــه م جــار له الیــه ن »مارکــس« و »ئه نگێلــس« ـــەوه  بــه  کورتــی و بــه  ڕوونــی به یــان کــراوه ، 

ئه ویــش ئه مه یــه  کــه :
ــی ئینســان ، له گــه ڵ ئــه و مه عیــاره  لــه  ســه رمایه داریدا فه رقــی  لــه  سۆســیالیزمدا، مه عیــاری ماف
هه یــه . هه تــا پێکهاتنــی کۆمه ڵــی سۆسیالیســتی، یه کێــک کــه  دراو، کارخانــه ، زه وی و شــتی وای 
هه یــه ، وه زعــی باشــتره  و باشــتر ده ژی، بــه اڵم لــه  کۆمه ڵــی سۆسیالیســتی دا، ئــه و ئیمتیازانــه  
هه مــوو به ره بــه ره  وه الده چــن و ته نیــا یــه ک مه عیــار ده مێنێتــه وه  کــه  ئه ویــش »کار«ە . واتــه : هــه ر 
کــه س به پێــی لێهاتوویــی کاری پــێ ده ســپێردرێ و هــه ر که ســیش به پێــی کاره کــه ی ، حه قــی خــۆی 

لــه  کۆمــه ڵ وه رده گــرێ.
لــه   هه موویــان   ... و  ئاینــی  عه شــیره تی،  ئیرســی،  چینایه تــی،  نــه ژادی،  ئیمتیــازی  که وابــوو، 
سۆســیالیزمدا له به یــن ده چــن. ئێمــه ش سۆســیالیزممان هــه ر بۆیــه  هه ڵبــژاردوه  کــه  ئــه و ئیمتیازانــه  
نه مێنــن و ته نیــا »کار« ببێتــه  مه عیــار، چوونکــه  ئــه وه ی زۆر بــه  عاداڵنه تــر و ئینســانی تــر ده زانیــن.
نییــه  کــه  ته نیــا ده بــێ  بــه و مانایــه   ئــه وه ش وه بیربێنینــه وه  کــه  مه عیاربوونــی کار  بــا  بــه اڵم 
ــێ ســێ شــت له به رچاوبــێ: »ئه نــدازه ی کار« له نه زه ربگیــرێ. بــۆ ئــه وه ی کار ببێتــه  مه عیــار ده ب

یه که م: ڕاده  و چه ندی کار.
دووهه م: چۆنیه تیی کار.

سێهه م: گرینگیی کاره که  بۆ کۆمه ڵ.
بــۆ نموونــه : کاری دوکتۆرێــک له بــاری چۆنیه تییــه وه  لــه  کاری کرێکارێکــی ســاده  به رزتــره . کاری 
ئــه و کرێــکاره  کــه  له بــن ئــه رز خه ڵــووز ده ردێنــێ، لــه  کاری که ســێک کــه  ڕۆژنامــه  ده فرۆشــێ، 
کــه  ئۆرگانێکــی واڵته کــه ی  به رپرســێک  بــه  کاری  بــۆ کۆمــه ڵ گرینگتــره . هه روه هــا ســه باره ت 
به ڕێوه ده بــا، یــان که ســێک کــه  کارخانه یه کــی گــه وره  بــۆ واڵته کــه ی هه ڵده ســووڕێنێ، یــان زانایــه ک 
کــه  ڵێکۆڵینــه وه ی زانســتی ده کا. ئه وانــه  ده بــێ یارمه تــی زیاتریــان پێبــدرێ و ئیمکاناتــی پێویســت بــۆ 
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ــێ. ــک ب ــۆ پێ ــان ب ــی کاره که ی به ڕێوه بردن

سۆسیالیزم و ئابووری:
ئێستا بزانین له  باری ئابوورییه وه  بۆچی سۆسیالیزممان هه ڵبژاردوه ؟

کوردســتانی ئێــران به گشــتی، ناوچه یه کــی پاشــکه وتوو لــه  واڵتێکــی پاشــکه وتوو دایــه . له بــه ر 
بــۆ  ئێمــه   چاره ســه رده کا،  باشــتر  و  زووتــر  ئابــووری  گیروگرفته کانــی  سۆســیالیزم  ئه وه کــه  

هه ڵبــژاردوه . سۆســیالیزممان  واڵته که مــان،  پاشــکه وتوویی  له نێوبردنــی 
سۆســیالیزم ئیمکانــی ئــه وه  ده دا کــه  داهاتــی نه ته وه یــی وه ک گرینگتریــن نیشــانده ری وه زعــی 
ئابــووری هــه ر واڵتێــک، خێراتــر پــه ره  بســتێنێ و ئــه و داهاتــه  عاداڵنه تــر دابــه ش بکــرێ. ئه گــه ر لــه  
واڵتانــی سۆسیالیســتی دا ئــه و سۆســیالیزمه ی، کــه  پێــی ده ڵێــن: »سۆســیالیزمی مه وجــوود« یــان 
ــاک،  ــاک ت ــی ت ــک حاڵه ت ــه  هێندێ ــه  ل ــه  بێجگ ــه وێ ک ــان ده رده ک ــه  به رچــاو، بۆم ــراو« بخه ین »پیاده ک
ــه  ئه گــه ر که متریــن ڕاده ی داهاتــی  ــه . وات ــه  ده ی به گشــتی نیســبه تی داهاتــی خه ڵــک نزیکــه ی یــه ک ب
ــه  مانگــدا  ــا ده  هــه زار تمــه ن ل ــه  هــه زار ت ــک ل ــن، 9٥% ی خه ڵ ــه  مانگــدا هــه زار تمــه ن بگری ــک ل خه ڵ
وه رده گــرن، یــان بــه  جۆرێکــی دیکــه  بڵێیــن: لــه م واڵتانــه دا، داهاتــی زۆربــه ی خه ڵــک لــه  مانگــدا، لــه  
هــه زار تمــه ن که متــر و لــه  ده  هــه زار تمه نیــش زیاتــر نیــه . لــه  حاڵێکــدا لــه  واڵتانــی ســه رمایه داری، 
ئــه و نیســبه ته  زۆر جــار ده گاتــه  یــه ک بــه  هــه زار. واتــه  هــی وا هه یــه  کــه  بــۆ نموونــه  لــه  مانگــدا ســێ 
ســه د دۆالری داهاتــه  و، هــی واش هه یــه  کــه  لــه  به رامبــه ردا مانگهــی ســێ هــه زار دۆالری ده ســکه وت 
ده بــێ و، ژمــاره ی هــه ر دوو ده ســته ، لــه  کۆمه ڵــدا زۆره . که وابــوو، لــه  واڵتــی سۆسیالیســتیدا فــه رق 
ــێ بــێ کــه  ڕۆژێــک  ــه وه  و، ئه گــه ر وای ل ــر ده بێت ــه  ڕۆژ که مت ــه ، ئه گه ریــش هه بــێ ڕۆژ ب ــده  نیی هێن
ئــه و فه رقــه  بگاتــه  یــه ک بــه  پێنــج، ئــه و ده م بــه  ڕاســتی له بــاری داهاتــه وه  جیاوازیه کــی ئه وتــۆ 

نامێنــێ.
دیــاره  نابــێ له بیرمــان بچــێ کــه  ئــه و کاره  لــه  سۆســیالیزمدا ، به ره بــه ره  جێبه جــێ ده بــێ. چوونکــه  
ئه گــه ر له نــه کاو بــێ، زه ره رێکــی زۆر ده گه یه نــێ و لــه  ڕاســتیدا ئــه وه ی کــه  پێــی ده ڵێــن »یه کســانی« 
)ئێگالیتاریســم( ، له ســه ره تادا وه زعێکــی وا پێــک دێنــێ کــه  مانیعــی هاندانــی خه ڵــک ده بــێ بــۆ ئــه وه ی 

کــه  هه مــوو لێوه شــاوه یی و ئیمکاناتــی خۆیــان وه کار بخــه ن.
هه ر له سه ر مه سه له ی داهات، ئیشاره  به  یه ک دوو خاڵی بچووکی دیکه ش بێ که ڵک نیه :

یه کــه م- ئێســتاش لــه  واڵتانــی سۆسیالیســتیدا، هێندێــک حاڵه تــی تایبه تــی، جارجــار ده بینــرێ. بــۆ 
نموونــه : ئیمکانــی هه یــه  لــه  واڵتێکــی سۆسیالیســتیدا یه کێــک لــه  ڕێــگای دزی، یــان قاچاغچیه تییــه وه  
چه نــد میلیــۆن وه ده ســت بخــا، بــه اڵم ئه مــه  هێنــده  گرینــگ نییــه ، چوونکــه  له الیــه ک بــۆ ئــه و چه شــنه  
کارانــه  ســزای زۆر تونــد دانــراوه  و له الیه کــی دیکه شــه وه  ئــه وه  حاڵه تێکــی ئاســایی ئابــووری نیــه  

ــزام ناگــۆڕێ. ــی ئابووریــی نی و ئه ساســی پێوه ندیه کان
دووهــه م- ده بــێ پــێ لــه وه  بنێیــن کــه  جــاری وا هه یــه  لــه  واڵتــی سۆسیالیستیشــدا هێندێــک 
ناعه داڵه تــی ئابــووری دێتــه  به رچــاو. بــۆ نموونــه  ، ئه گــه ر کرێکارێــک له گــه ڵ ژنه کــه ی هــه ردووک 
کاربکــه ن، هــه ر دووکیــان یارمه تــی وه رده گــرن. ژن و پیاوێکــی کرێــکاری دیکــه ش ئه گــه ر هــه ر لــه و 
حاڵــه دا بــن و بــه و فه رقــه  کــه  منداڵێکــی زۆریــان هه بــێ، دیــاره  بــۆ منداڵه کانیــان هێندێــک یارمه تــی 
زیــادی وه رده گــرن، بــه اڵم ئــه و یارمه تیــه  زیادیــه  هێنــده  نیــه  و لــه  نه تیجــه دا، ئــه و داهاتــه  کــه  
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ــا به ســه ر  ــه  ته نی ــه وه  ک ــێ ل ــر ده ب ــه ش ده کــرێ، که مت به گشــتی به ســه ر حــه وت هه شــت که ســدا داب
ــش دێنــێ. ــی پێ ــرێ و ئــه وه  هێندێــک ناعه داڵه ت دوو که ســدا دابــه ش بک

لێره دا ئه م پرسیاره  دێته  پێش که : ئه ی که نگێ کۆمه ڵ یان نیزام به  ته واوی عاداڵنه  ده بێ؟
به پێــی  و  بــکا  کار  خــۆی  لێهاتوویــی  به پێــی  کــه س  »هــه ر  کاتــه ی  ئــه و  کــه :  ئه وه یــه   وه اڵم 

دووره .... زۆر  جــارێ  نیزامــه   ئــه و  بــه اڵم  وه ربگــرێ«.  یارمه تــی  پێداویســتیه کانی 
به گشــتی، ئه گــه ر ڕاده ی هه ڵدانــی داهاتــی نه ته وه یــی لــه  واڵتانــی سۆسیالیســتی و لــه  واڵتانــی 
ئــه م هه ڵدانــه   لــه  واڵتانــی ســه رمایه داریدا  پێکــه وه  هه ڵســه نگێنین، ده بینیــن کــه   ســه رمایه داریدا 
لــه  مــاوه ی بیســت و پێنــج ســاڵدا ســه دی ســێیه ، بــه اڵم لــه  واڵتانــی سۆسیالیســتیدا لــه  ســه دی 
هه شــت زیاتــره . هــۆی ئــه و فه رقــه  ئه وه یــه  کــه  سۆســیالیزم ده توانــێ، به تایبه تــی لــه  ســه ره تای 
دامه زرانیــدا، تــه واوی هێــزی مــاددی و ئینســانی واڵت وه گــه ڕ بخــا و ، له بــه ر ئــه وه  چه وســاندنه وه  
نامێنــێ و خه ڵــک لــه  ڕاســتیدا بــۆ خۆیــان کار ده کــه ن و دڵگه رمــی و تێکۆشــانیان زیاتــره ، بوحرانــی 
ئابوورییــش کــه  لــه  تایبه تییه کانــی ســه رمایه داریه ، لــه  سۆســیالیزمدا نامێنــێ و نابێتــه  کۆســپ و لــه  

ــش ده چــێ. ــر به ره وپێ ــرو زووت ــک خێرات ــدا هه مــوو کارێ ئاکام

3. سۆسیالیزمی مه وجوود
بــه  ڕاشــکاوی ده بــێ پــێ لــه وه  بنێیــن کــه  شــێوه ی هه ڵدانــی سۆســیالیزمی مه وجــوود لــه  واڵتانــی 
سۆسیالیســتیدا بــه  تــه واوی جێــگای ڕه زامه نــدی نییــه  و هێندێــک هه ڵــه  لــه م بــاره وه  کــراون کــه  
ــه   ــه و هه اڵن ــه وه  ســه رچاوه یان گرتــووه . بزانیــن ئ ــه  هــه ڵ و مه رجــی تایبه تــی و عه ینیی ــان ل زۆربه ی

و هــۆی ڕوودانیــان چیــه ؟

سۆسیالیزم له  یه کیه تیی سۆڤیه تی دا: 
»مارکــس« و »ئێنگلــس« لــه  مانیفێســتی حیزبــی کمونیســتدا ده ڵێــن: »پڕۆلیتاریــا نیشــتمانی نییــه ، 
نیشــتمانی پڕۆلیتاریــا هه مــوو جیهانــه ». سۆســیالیزمیش هه رگیــز دیارده یه کــی نه ته وه یــی نه بــوه  
و سیســتمێکی جیهانییــه . »مارکــس« و »ئێنگلــس«  پێشــبینیان ده کــرد کــه  سۆســیالیزم ده بــێ لــه  
پێشــدا لــه  واڵتــی هــه ره  پێشــکه وتووی ســه رمایه داری و ئه ویــش لــه  چه نــد واڵتــدا ســه رکه وێ، بــۆ 

ئــه وه ی ببێتــه  سیســتمێکی جیهانــی.
بــه اڵم مێــژوو قانوونــی تایبه تــی خــۆی هه یــه . تیئۆرییــه ک بــۆ به ره وپێشــچوونی کۆمــه ڵ داده نــرێ، 
بــه اڵم ڕه وڕه وه ی مێــژوو کۆمــه ڵ بــه ره و جێگایه کــی دیکــه  ده بــا، ئه مجــا تێئــۆری ناچــاره  خــۆی 

له گــه ڵ واقعییــه ت ڕێــک بخــا.
ــی  ــه  واڵتێک ــه  پێشــدا ، ل ــی سۆســیالیزم ل ــی دامه زراندن ــه  ئیمکان ــوو ک ــه وه  ب ــژوو ئ ــی مێ هه ڵکه وت
ــه  ڕوســیه دا کــه   غه یــری ئــه وه  پێــک بــێ کــه  »مارکــس« و »ئێنگلــس«  پێشــبینیان ده کــرد، واتــه  ل
دامه زراندنــی سۆســیالیزم  بــۆ  ئاماده یــی  به هیــچ جــۆر  ئابــووری و کۆمه اڵیه تییــه وه   بــاری  لــه  
ــا بــوو، و له تــه واوی  ــه وه ش له بــاری حکوومه تیــه وه  ســه ره ڕۆترین واڵتــی ئورووپ نه بــوو. بێجگــه  ل
مێــژووی خۆیــدا، ڕۆژێــک ئــازادی و دێمۆکراســی به خۆیــه وه  نه دیبــوو. جــا لــه  واڵتێکــی ئــاوادا، 
ــی  ــن« و مارکسیســته کانی دیکــه  ، مه ســه له ی دامه زراندن ــۆ »لێنی ــه ر پێکهــات و ب شۆڕشــی ئۆکتۆب

ــۆڕێ. ــه  گ ــرده وه  هات سۆســیالیزم به ک
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ــی  ــی به ڕێوه به ری ــه  ئه ندامان ــک ل ــه  قســه ی هێندێ ــوا ب ــان ده ب ــوو: ی ــش ب ــان له پێ ــه وان دوو ڕێگای ئ
حیزبــی باڵشــه ویک بکــه ن کــه  ده یانگــوت ده بــێ جــارێ واز لــه  دروســتکردنی سۆســیالیزم لــه  
لــه  چه نــد واڵتــی دیکــه ش ، ده ســت  ڕوســیه دا بێنیــن و هه تــا پێکهاتنــی ئیمکانــی دامه زراندنــی 
ڕابگریــن، یــان وه ک لێنیــن و الیه نگره کانــی تێبکۆشــن سۆســیالیزم لــه و واڵتــه دا دابمه زرێنــن و ئــه و 

ــه دا.... ــی دیک ــه  واڵتان ــی سۆســیالیزم ل ــۆ دامه زراندن ــه  ب ــه  بنک ــه  بکه ن واڵت
بــه اڵم هــه ر وه ک گوتمــان ئــه و واڵتــه  واتــه  ڕووســیه  ، بــه  هیــچ جــۆر ئاماده یــی بــۆ دامه زراندنــی  
ــه  چه نــد واڵتــی  سۆســیالیزم نه بــوو. )چوونکــه  هێندێــک گیروگرفتــی هه بــوون کــه  ســه رمایه داری ل
ــه   ــا ڕاده یه کــی زۆر چاره ســه ری کردبــوون و ل ــه  ئه مریــکای شــیمالیدا له مێــژ بــوو ت ئوروپایــی و ل
پــاش شۆڕشــی ئۆکتۆبــه ر ، لێنیــن و هاوڕێیه کانــی ، تــازه  ده بــوا لــه  ڕووســیه دا چاره ســه ریان بکــه ن 
نه ته وه یــی،  مه ســه له ی  زار،  و  زه وی  مه ســه له ی   ، واڵت  کردنــی  ســه نعه تی  مه ســه له ی  وه ک: 
ــک  ــی خه ڵ ــی کۆمه اڵن ــه ب، مه ســه له ی خوێنده وارکردن ــه  مه زه ــه ت ل ــه وه ی ده وڵ مه ســه له ی جیاکردن

و زۆر مه ســه له ی دیکــه (...
بــا له ســه ر هێندێــک لــه و مه ســه النه  و ڕێــگای چاره ســه رکردنیان و به رهه مــی ئــه و ڕێــگا چارانــه  

که مێــک درێژتــر قســه  بکه یــن:
نوســراوه کانی »لێنیــن« لــه  پــاش ســه رکه وتنی شۆڕشــی ئۆکتۆبــه ر ، به باشــی نیشــان ده ده ن 
کــه  لێنیــن لــه  ســه ره تادا بــه  هیــچ چه شــنێک نــه زه ری ئــه وه  نه بــوو کــه  تاقــه  حیزبێــک ده ســه اڵت بــه  
ده ســته وه  بگــرێ و هه تــا ســاڵی 191٨ ش لــه و بڕوایــه دا بــوو کــه  حیزبــی باڵشــه ویک ده بــێ له گــه ڵ 
حیزبه کانــی دیکــه  هــاوکاری بــکا و بــه  هــاوکاری هه مــووی ئه وانــه ی سۆســیالیزمیان مه به ســت 
بــوو، کۆمه ڵێکــی سۆسیالیســتی دابمه زرێنــێ. بــه اڵم هێندێــک گیروگرفــت هــه ر لــه  ســه ره تاوه  پێــش 
ــه ره  سیســته می تاقــه   ــان به بــاش زانــی به ره ب هاتــن کــه  بــۆ به ربه ره کانــی و چاره ســه رکردنیان وای

ــن. ــی دابمه زرێن حیزب
یه کێک له و گیروگرفتانه  مه سه له ی زه وی و زار بوو:

)کاتێک شۆڕشــی ئۆکتۆبه ر ســه رکه وت، دانیشــتوانی الدێ له  ڕوســیه  واته  »موژیک« وه ک کۆیله  
ــه  ڕاســتیدا  ــوو. ل ــاوی ده رکردب ــه  »ســێڕواژ« ن ــه م کاره  ب وابــوون و له گــه ڵ زه وی ده فرۆشــران. ئ
ماوه یــه ک پێــش شۆڕشــی ئۆکتۆبــه ر ، »ســێڕواژ« به ڕه ســمی هه ڵوه شــێنرابوو، بــه اڵم شــوێنه واری 
هــه ر مابــوو( لــه  ســاڵی 191٨ دا ، ئه وانــه ی کــه  پێیــان ده گوتــن »سۆســیال ڕێوۆلوســیۆنێر« 
)سۆسیالیســتی شۆڕشــگێڕ ( یــان زۆر به کورتــی: ئێس-ئێــڕ )S-R( ، به رامبــه ر بــه  باڵشــه ویکه کان 
ڕاوه ســتان. ئه وانــه  به پێــی نووســراوه کانی لێنیــن، نفووزێکــی زۆریــان له نێــو جووتیارانــدا هه بــوو و 
ڕۆژنامه نووســی ئه مریکایــی به نــاوی »جــان ڕیــد« یــش لــه  کتێبــه  به ناوبانگه کــه ی بــه  نــاوی: »ئــه و 

ده  ڕۆژه ی دنیایــان وه لــه رزە خســت« دا، ئــه م ڕاســتیه ی بــه  جوانــی بــاس کــردوه .
 ، لــه  حکوومه تــدا  به شــدارکردنیان  ڕاکێشــانی جووتیــاران و  بــه  مه به ســتی  به تایبه تــی  لێنیــن 
دروشــمی  که وابــوو  گــۆڕێ.  هێنایــە  »ئێس-ئێڕ«ـــە کانی  له گــه ڵ  باڵشــه ویک  حیزبــی  یه کیه تیــی 
یه کیه تیــی کرێــکاران له گــه ڵ جووتیــاران ، کــه  بــوو بــه  ئه ســڵێکی په ســندکراو له الیــه ن حیزبــی 
»مارکــس«  زه مانــی  لــه   و  گــۆڕێ  هاتــه   ئۆکتۆبــه ردا  شۆڕشــی  له جه ره یانــی  باڵشــه ویکه وه  
و »ئێنگلــس«  دا باســی ئــه م یه کیه تییــه  بــه م شــێوه یه  نه بــوو. دروشــمی وان بریتــی بــوو لــه  
:«پڕۆلێتێره کانــی جیهــان یه کبگرن!«.به هه رحــاڵ، »ئێس-ئێر«ـــەکان لــه  ئاخــردا نه چوونــه  ژێربــاری 
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ــان  ــۆ خۆی ــه ن و ب ــا بک ــوون کودێت ــک ب ــه ت خه ری ــه  ته نان ــژوو ده ریخســتوه  ک ــه  و مێ ــه و یه کیه تیی ئ
ــه وه .  ــر جوواڵن ــی و زووت ــان زان ــه  باڵشــه ویکه کان پێی ــرن. ک ــه  ده ســته وه  بگ ده ســه اڵتی سیاســی ب
)»ئێس-ئێر«ـــە کان ده یانگــوت کــه  لــه  ئۆکتۆبــه ری 191٧ ش دا ، باڵشــه ویکه کان کۆدێتایــان کــردوه  
نــه ک شــۆڕش و ئه وه یــان به تایبه تــی بۆیــه  ده گــوت کــه  لــه  ســه ره تادا شــۆڕش بــه  دانــی کوژراوێکــی 
ــه س  ــد ســه د ک ــه  چه ن ــر ل ــی کۆشــکی زستانییشــدا زیات ــه  گرتن ــه ت ل ــه م ســه رکه وت و ته نان زۆر ک
نه کــوژران. له پاشــان »ئێس-ئێر«ـــە کان داوایــان کــرد ســه رباز و جووتیــاره کان کــه  چه کــدار بــوون، 
بــه  دژی باڵشــه ویکه کان ڕاپــه رن و ئــه و کاتــه  بــوو کــه  هــه ر وه ک گوتمــان ، حیزبــی باڵشــه ویکیش 
ناچــار بــوو ســه رکوتیان بــکا و ده ســه اڵت بــه  تــه واوی بــه  ده ســته وه  بگــرێ. بــه م جــۆره  به ره بــه ره  
مه ســه له ی زاڵبوونــی تاقــه  حیزبێــک و دامه زراندنــی  دیکتاتــۆری پڕۆلیتاریــا لــه  عه مه لــدا هاتــه  

گــۆڕێ(.
هۆیه کــی دیکــه  کــه  جه ره یانــی ســه قامگیربوونی ده ســه اڵتی تاقــه  حیزبــی خێراتــر کــرد، گه مارۆدانــی 
ــا ســاڵی  ــوو، ڕوســیه ی ســۆڤیه تی هه ت ــی ســه رمایه دارییه وه  ب ــه ن واڵتان ڕوســیه ی ســۆڤیه تی له الی
1920 له الیــه ن 14  ده وڵه تــی ســه رمایه داریی ڕۆژئــاواوه  بــه  یارمه تــی دژی شۆڕشــی نێوخــۆ ، 
گه مــارۆ درابــوو. ته نیــا پــاش دوو ســاڵ شــه ڕ و له خۆبوردوویــی گــه وره  بــوو کــه  باڵشــه ویکه کان 
ــی ڕووســیه ی  ــه  ســاڵی 1922 دا، جه مهووریه کان ــه  ل ــر وات ــاش ت ــان ســه رکه ون. دوو ســاڵ پ توانی
ــا و بــه م جــۆره  ئیمکانــی دامه زراندنــی  ســۆڤیه تی یه کتریــان گــرت و یه کیه تیــی ســۆڤیه تییان پێکهێن

سۆســیالیزم لــه  یــه ک واڵتــدا پێکهــات.
بــه اڵم هــه روه ک لــه  پێشــوودا گوتمــان، ئــه م کۆڵه باره  قورســایی چه ند ســه د ســاڵ و پاشــکه وتوویی 
ئیمپراتــۆری ڕووسیه شــی له گــه ڵ بــوو. سۆســیالیزم ده بــوا لــه  پێشــدا مه ســه له ی ســه نعه تی کــردن، 
مه ســه له ی نه خوێنــده واری، مه ســه له ی ئــه رزی، مه ســه له ی میللــی و زۆر گیروگرفتــی کۆمه اڵیه تــی 
و فه رهه نگــی و ئابووریــی دیکــه ش چاره ســه ر بــکا کــه  لــه  هێندێــک واڵتــی ســه رمایه داریدا تــا 
ڕاده یه کــی زۆر چاره ســه ر کرابــوون. هــه ر بۆیــه ش دامه زراندنــی  سۆســیالیزم زۆر بــه  زه حمــه ت 
به ره وپێــش ده چــوو. بــۆ نموونــه ، ته نیــا لــه  ســاڵی 1929 واتــه  دوازده  ســاڵ پــاش شۆڕشــی ئۆکتۆبــه ر 

دابــوو کــه  یه کــه م به رنامــه ی ئابووریــی پێنــج ســاڵه  ده ســت پێکــرا.
لــه  یه کیه تیــی ســۆڤیه ت و  لــه  ســاڵی 1924 دا، به ره بــه ره  وه زع  لێنیــن  پــاش کۆچــی دوایــی 
به تایبه تــی له نێــو حیزبــی کومونیســت )حیزبــی باڵشــه ویک( دا گــۆڕا. »ســتالین« کــه  ده ســه اڵتی 
نــاوی  له ژێــر  نێــو واڵتــدا،  لــه   و  له نێــو حیــزب  لــه  جیاتــی دێموکراســی  به ده ســته وه  گرتبــوو، 
دیکتاتۆریــی پڕۆلیتاریــادا ، دیکتاتۆریه کــی شه خســی خــۆی جێگیــر کــرد. ئه مــه  الدانێکــی زۆر 
ــه   ــا ئێســتاش شــوێنی خــۆی ل ــه  هه ت ــوو ک ــی باڵشــه ویک ب ــازی ڕاســته قینه ی حیزب ــه  ڕێب ــگ ل گرین

هێشــتوه . به جــێ  ســۆڤیه تیدا  یه کیه تیــی 
لــه  زه مانــی  لــه  دیارده کانــی زه مانــی ســتالینه .  به گشــتی له ژێــر پێنانــی دێموکراســی یه کێــک 
ــه روه ک  ــا، ه ــۆری پڕۆلیتاری ــه  نه خشــی دیکتات ــه ده ر ب ــه  ڕاده ب ــی ل ــی دان ــه  گرینگ ــوو ک ســتالین دا ب
ئیشــاره مان پێکــرد ، به ره بــه ره  بــوو بــه  دیکتاتۆریــی حیــزب و دیکتاتۆریــی حیزبیــش بــوو بــه  
ــر  ــه واوی خســتبوه  ژێ ــی باڵشــه ویکی به ت ــه  حیزب ــه  ســتالین، ک ــزب وات ــی ســکرتێری حی دیکتاتۆری

خــۆی. ده ســه اڵتی 
لــه  ســاڵی  بــوو.  لــه  دیارده کانــی نه مانــی دێموکراســی، نه گیرانــی کۆنگــره ی حیزبــی  یه کێــک 
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ــوو  ــوو، هه م ــدوو ب ــن زین ــه  لێنی ــا ســاڵی 1924 ک ــات هه ت ــه ر پێکه ــه  شۆڕشــی ئۆکتۆب ــەوه  ک 191٧ـ
ســاڵێک کۆنگــره ی حیزبــی باڵشــه ویک گیــراوه . لــه و کۆنگــره دا ڕاپۆرتــی کۆمیتــه ی ناوه ندی پێشــکه ش 
کــراوه ، له ســه ر گیروگرفتــه کان بــاس کــراوه  و هه مــوو کــه س بــه  ئــازادی نــه زه ری خــۆی داوه . بــه اڵم 
پــاش کۆچــی دوایــی لێنیــن به ره بــه ره  مــاوه ی نێــوان دوو کۆنگــره  زیاتــر بــوو هه تــا وای لێهــات کــه  
ئاخــر کۆنگــره ی زه مانــی ســتالین واتــه  کۆنگــره ی نــۆزده ، له گــه ڵ کۆنگــره ی هــه ژده ، ســێزده  ســاڵیان 
به یــن بــوو! دیــاره  ســازبوونی شــه ڕی دووهه مــی جیهانییــش لــه و کاره دا بــێ ئه ســه ر نه بــوو بــه اڵم 

ڕاســتی ئه وه یــه  کــه  ڕێزدانــان بــۆ پێــڕه وی نێوخــۆی حیــزب، بــۆ ســتالین بێگانــه  بــوو.
به ڕێوه به ریــی  له گــه ڵ شــێوه ی  کــه   ئه وانــه ی  لــه  زه مانــی ده ســه اڵتداریی ســتالیندا، زۆربــه ی 
ســتالین موافیــق نه بــوون، وه النــران و پــاک کرانــه وه . نموونــه ی زۆر به رچــاوی ئــه و کاره ، کۆمیتــه ی 

حیزبــی باڵشــه ویک لــه  »لێنینگــراد« بــوو کــه  هه مــوو ئه ندامه کانــی له به یــن بــران.
په ره گرتنــی ده ســه اڵتی شه خســی  نێوچوونــی دێموکراســی و  لــه   ئابوورییشــدا،  لــه  مه یدانــی 
ســتالین، بــوو به هــۆی زۆر هه ڵــه  و کــه م و کــووڕی. بــۆ نموونــه  باســی پێکهێنانــی »که ڵخــۆز« 
ــه و کاره  له ســه ر ئه مــری ســتالین ئه نجــام درا و شــوێنێکی گــه وره ی له ســه ر  ــە کان ده که یــن کــه  ئ ـ

وه زعــی ئابووریــی یه کیه تیــی ســۆڤیه تی دانــا.
پــاش ســه رکه وتنی شۆڕشــی ئۆکتۆبــه ر، نــه زه ر ئــه وه  بــوو کــه  زه ویــش وه ک کارخانــه کان میللــی 
ــاری  ــه  واڵتێکــی پاشــکه وتووی وه ک ڕووســیه دا کــه  له ب ــدا ده رکــه وت کــه  ل ــه  دوایی ــه اڵم ل بکــرێ. ب
تێکنیکــی کشــتوکاڵه وه  زۆر له پــاش بــوو، ئــه م کاره  ســه رناکه وێ. له جیاتــی ئــه وه  بێجگــه  لــه  هێندێــک 
جێــگا کــه  ئیمکاناتــی میللــی کردنــی زه وی و پێکهێنانــی شــیرکه تی ده وڵه تــی به نــاوی »ســه وخۆز« 
ئــه م  پاشــان  لــه   به شــبکرێ و  له نێــو جووتیارانــدا  له پێشــدا زه وی  بــوو  ئــه وه   باشــتر  هه بــوو، 
جووتیارانــه  به ره بــه ره  هــان بدرێــن بــۆ ئــه وه ی شــیرکه تی ته عاونــی )که ڵخــۆز( پێکبێنــن. ئه ســڵ 
ئه وه بــوو کــه  جووتیــاران هــان بدرێــن بــۆ ئــه وه ی بــه  مه یلــی خۆیــان و له ســه ر داخــوازی خۆیــان 
ببــن بــه  ئه ندامــی که ڵخــۆز، ئه ویــش کاتێــک ده بــێ کــه  بــاوه ڕ بــه وه  بێنــن کــه  ئه گــه ر بچنــه  نێــو 
که ڵخــۆز، وه زعــی ئابووریــان باشــتر ده بــێ و داهاتێکــی زیاتریــان لــه وه  کــه  لــه  ســه ر زه وی تایبه تــی 

خۆیــان بــه  ته نیایــی کاربکــه ن وه ده ســت ده کــه وێ.
ــان  ــه  زۆری ناچارکــرد کــه  زه ویه کانی ــه و ئه ســڵه ، ســتالین جووتیارانــی ب ــه ی ئ ــه  پێچه وان ــه اڵم ب ب
ــاوه   ــه ر م ــه  ئێســتاش شــوێنه واری ه ــه م کرده وه ی ــه ن. ئ ــه  ســه ریه ک و که ڵخــۆز دروســت بک بخه ن
ــه  قازانجــی  ــی کشــتوکاڵ ب ــت و پێوه ندیه کان ــوه  گیروگرف ــی ســۆڤیه تی هێشــتا نه یتوانی و حکوومه ت
ــه   ــن ک ــه  ده زان ــان هه ی ــه  تاریخــدا ئاگاداریی ــه و که ســانه ی ل ــه واوی ئ ــکا. ت سۆســیالیزم چاره ســه ر ب
زه مانێــک »ئۆکرایــن« بــه  عه مبــاری گه نمــی دونیــا ده ناســرا، بــه اڵم ئێســتا یه کیه تیــی ســۆڤیه تی 
ــی واڵتێکــدا شــێوه   ــه  ئابووری ــکا بکــڕێ... چونکــه  ئه گــه ر ل ــه  ئه مری ــم ل ناچــاره  هه مــوو ســاڵێک گه ن
هه ڵســوڕانێک جێگیــر بــوو هــه روا بــه  ســووک و هاســانی له به یــن ناچــێ و دانانــی شــێوه یه کی تــازه ، 

ــژی پێویســته . ــی دوورودرێ خه باتێک
مه به ســت لــه م باســه دا هــه روه ک لــه  هه وه ڵــدا گوتــرا، ئــه وه  بــوو کــه  نیشــان بده یــن دامه زراندنــی 
سۆســیالیزم لــه  واڵتێکــدا کــه  هه ڵومه رجــی تێــدا ئامــاده  نیــه ، تووشــی چه نــده  ته نــگ و چه ڵه مــه  
ده بــێ و به رهه مــی چه نــده  خراپــی لــێ په یــدا ده بــێ... ئه گــه ر که ســێک وه ک ســتالین توانــی هه مــوو 
ده ســه اڵتێک لــه  یه کیه تیــی ســۆڤیه تی به ده ســته وه  بگــرێ و دێموکراســی ئــاوا له ژێــر پــێ بنــێ،  
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ــا ڕاده یه کــی  ــا لێنیــن بــۆ خۆشــی ت ــه ، ئه گین ــه و ته نــگ و چه ڵه مان هۆیه کــه ی هــه ر ده که وێتــه  ســه ر ئ
ناوه نــدی  کۆمیتــه ی  بــۆ  دواییــدا  کۆچــی  پێــش  لــه   کــه   له نامه یــه ک  و  ناســیبوو  ســتالینی  زۆر 
نووســیویەتی  گوتویــه : بــۆ ســکرتێری حیــزب یه کێــک په یــدا بکــه ن کــه  هه مــوو تایبه تیه کانــی ســتالینی 
له بــاری کاره وه  هه بــێ، بــه اڵم وه ک ئــه و توندوتیــژ نه بــێ! ) لــه م نامه یــه دا کــه  ئه ندامانــی حیــزب 
ــی » خرۆشــۆڤ«  ــا زه مان ــه  ده ســتووری ســتالین شــاردرابۆوه  هه ت ــه و ب هــه ر نه شــیانده زانی هه ی
دا باڵوکرایــه وه ، لێنیــن لــه  رێکه وتــی پێنجــی مارســی 192٣ ده ڵــێ:« .... بۆیــه  پێشــنیار ده کــه م 
ــه   ــه ی ل ــرن و که ســێکی دیک ــه  هه ڵبگ ــه و مه قام ــه وه ی ســتالین ل ــۆ ئ ــه وه  ب ــه ک ببینن ــان ڕێگای هاوڕێی

جێــگا دابنێــن.....«
ــاش  ــی ســۆڤیه تی، زۆرب ــه  ســه رکه وتنه  مه زنه کان ــه ، چاوخشــاندنێک ل ــووی ئه وان ســه ره ڕای هه م
ئــه و  له ســه ر  چوونکــه   بــێ.  سۆســیالیزم  وێنــه ی  بــێ  ســه رکه وتنه کانی  نیشــانده ری  ده توانــێ 
لــه  ئه نجامــی   ، ئــه و هه مــوو ته نــگ و چه ڵه مه یــه   هه مــوو پاشــکه وتووییه ی ڕووســیه و له ســه ر 
ســۆڤیه ت،  واڵتــی  زه حمه تکێشــانی  شۆڕشــگێڕانه ی  هه ســتی  و  تێکۆشــان  و  له خۆبوردوویــی 

یه کیه تیــی ســۆڤیه تی توانیویه تــی بگاتــه  ئــه و جێــگا مه زنــه ی کــه  ده ی بینیــن!....

سۆسیالیزم له  واڵتانی ئورووپای ڕۆژهه اڵت دا:
ــه  »یۆگۆســاڵوی« و »  ــدا ، بێجگــه  ل ــای ڕۆژهه اڵت ــه  ئورووپ ــی ل ــاش شــه ڕی دووهه مــی جیهان پ

ئاڵبانــی«، ده ســه اڵتی سۆسیالیســتی بــه  هاتنــی ئــۆردووی ســوور دامــه زرا.
خۆیــان  ســوور،  ئــۆردووی  ڕاســته وخۆی  یارمه تــی  به بــێ  ئاڵبانــی«،   « و  »یۆگۆســاڵوی« 
بــه اڵم  ئازادکــرا،  ســوور  ئــۆردووی  به هــۆی  ئه گه رچــی  ش  »چێکۆســلۆواکی«  ڕزگارکــرد. 
ــه  ئاکامــی  ئــۆردووی ســوور له پاشــان بــۆ خــۆی کشــاوه  و بــه دوای ئــه ودا، حیزبــی کومونیســت ل
هه ڵبژاردنێکــی ئــازاد، زۆربــه ی ده نگــی هێنــاوه  و ده وڵه تــی پێک هێنــا. »چێکۆســڵۆواکی« ته نیــا 
ــدا حیزبــی کومونیســت له مــاوه ی نێــوان دوو شــه ڕی  ــای ڕۆژهــه اڵت بــوو کــه  له وێ واڵتــی ئورووپ
ــه   ــه اڵم ل ــی تێده کۆشــا. ب ــه  ئاشــکرا وه ک حیزبێکــی قانوون ــوو و ب ــدا، نفووزێکــی زۆری هه ب جیهانی
»ڕۆمانــی« دا ئــه و وه ختــه ی بــه  ده ســتی ئــۆردووی ســوور ئازادکــرا، ژمــاره ی ئه ندامانــی حیزبــی 

کومونیســت نه ده گه یشــته  هــه زار کــه س. »مه جا رســتان« یــش هــه روا بــوو.
ئــه وه ی  هێنایــان  گــۆڕێ،  هاتــه   دامه زراندنــی سۆســیالیزم  کاتێــک مه ســه له ی  لــه و واڵتانــه دا، 
بــێ  لێوه رگــرت،  که ڵکیــان  سۆســیالیزم  نموونــه ی  وه ک  کرابــوو،  ســۆڤیه تیدا  یه کیه تیــی  لــه  
واڵتانــه   ئــه و  مێژوویــی  و  ئابــووری  کۆمه اڵیه تــی،  فه رهه نگــی،  تایبه تیــی  هه ڵومه رجــی  ئــه وه ی 
ــه  هــۆی هێندێــک گیروگرفــت کــه   ــوو ب ــه ی سۆســیالیزم ب ــه م چه شــنه  دامه زراندن له به رچاوبگــرن. ئ

ده که یــن: بــاس  لــه وان  نموونه یــه ک  چه نــد 
ــه  دامه زراندنــی  سۆســیالیزم کــرد، ژمــاره ی دانیشــتوانی   کاتێــک یه کیه تیــی ســۆڤیه تی ده ســتی ب
ده ســه اڵتی  کــه   ده مــه ی  ئــه و  بــه اڵم  تێده پــه ڕی.  کــه س  میلیــۆن  ســه دوحه فتا  لــه   واڵته کــه ی 
ــوو.  ــه س دانیشــتووی هه ب ــۆن ک ــۆ میلی ــه  ن ــه م واڵت ــه  مه جارســتاندا ســه رکه وت، ئ سۆسیالیســتی ل
واڵتێکــی ســه دوحه فتا میلیۆنــی، ئیمکاناتــی ئــه وه ی هه یــه  کــه  هه مــوو ســه نعه تێکی قــورس وه ک 
ســه نعه تی ئاســن و پۆاڵتواندنــه وه ، پێترۆشــیمی، ئه له کترۆنیــک و ته نانــه ت ســه نعه تی ئه تۆمیــش 
بــۆ خــۆی دروســت بــکا. به تایبه تــی کــه  واڵتــی ســۆڤیه ت ئــه و کاتــه  ته نیــا بــوو و له الیــه ن واڵتانــی 
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سه رمایه دارییشــه وه  گه مــارۆی ئابــووری درابــوو. بــه اڵم ئاشــکرایه  کــه  واڵتێکــی نــۆ میلیۆنــی وه ک 
مه جارســتان نه یده توانــی ئــه و هه مــوو ســه نعه ته  قورســه  دروســت بــکا، چوونکــه  نــه  ئیمکاناتــی 
ژێــرزه وی خاکه کــه ی و نــه  هێــزی ئینســانی و نــه  ســه رمایه که ی، ئیجــازه ی ئــه و کاره ی پــێ نــەدەدا. 
ســه ره ڕای ئــه وه ، لــه  ڕووی نموونــه ی یه کیه تیــی ســۆڤیه تییه وه  مه جارســتانیش ده ســتی کــرد بــه وه  
کــه  ســه نعه تی قــورس دروســت بــکاو چه نــد گه اڵڵــه ی لــه م بــاره وه  ده ســت پێکــرد کــه  هــه ر کامــه ی 
چه ندیــن میلیــارد خه رجــی هه ڵگــرت و هه مــوو ئیعتیبــاری ماڵیــی واڵتــی به خۆیــه وه  گــرت و یه کێــک 
ــه   ــان که وتن ــۆ پێداویســته  ســه ره تاییه کانی خۆی ــک ب ــه  خه ڵ ــوو ک ــه وه  ب ــه و کاره  ئ ــی ئ ــه  ئاکامه کان ل

ته نگانــه وه .
باســی مه جارســتان بۆیــه  بــۆ نموونــه  هــات چوونکــه  له چــاو واڵتانــی دیکــه  واڵتێکــی پاشــکه وتوو 
ــای ڕۆژهــه اڵت،  ــرا، هه مــوو واڵتانــی ئورووپ ــه وه  گوت ــه  هه وه ڵ ــه  ڕاســتیدا هــه روه ک ل ــه اڵم ل بــوو. ب
هــه رکام بــه  چه شــنێک تووشــی ته نگانــه  هاتــن. نموونه یه کیــش لــه  واڵتێکــی پێشــکه وتووی وه ک 
چێکۆســڵۆواکی بێنینــه وه : ئــه م واڵتــه  له بــاری کــه وش دروســت کردنــه وه  ، پێشــکه وتووترین واڵت 

و به تایبه تــی زۆر پێشــکه وتووتر لــه  یه کیه تیــی ســۆڤیه تی بــوو.
»باتیــا« کــه  لــه  کوردســتانی خۆمانــدا بــه  »پاتــه » نــاوی ده رکــرد بــوو، کابرایه کــی خه ڵکــی 
چێکۆســڵۆواکی بــوو کــه  کارخانه یه کــی گــه وره ی کــه وش دروســت کردنــی لــه و واڵتــه  دامه زراندبــوو. 
بــه اڵم لــه  ســه ره تای ســاڵه کانی په نجــا دا، هه یئه تێــک لــه  چێکۆســڵۆواکی ڕا چــوون بــۆ مۆســکۆ 
بــۆ ئــه وه ی بزانــن لــه  یه کیه تیــی ســۆڤیه ت کــه وش چــۆن دروســت ده کــه ن، هه تــا ئه وانیــش لــه  
ــی  ــه وه ش ســه یرتر، چــوون نیمکه ت ــه ت ل ــه ن! ته نان ــه وش دروســت بک ــاوا ک ــه ر ئ ــدا ه ــی خۆیان واڵت
بــه و  هــه ر  چێکۆســڵۆواکیش  لــه   هاتــن  و  ئه ندازه گــرت  ســۆڤیه تی  یه کیه تــی  لــه   مه دره ســه یان 
ئه ندازه یــه  نیمکه تیــان دروســت کــرد،  بــه اڵم له دواییــدا، ده رکــه وت کــه  مندااڵنــی چێکۆســڵۆواکی  لــه  
مندااڵنــی ســۆڤیه ت هێندێــک که ڵه گه تتــر و پــان و پۆڕتــرن و لــه و نیمکه تانــه ی یه کیه تــی ســۆڤیه تیدا 

بــه  تــه واوی جێگایــان نه ده بــۆوه  و بــه  ناچــار ئه ندازه که یــان گــۆڕی.
سۆســیالیزمی  الســاکردنه وه ی  لــه   بده یــن  نیشــان  کــه   بــوو  ئــه وه   نموونانــه   لــه و  مه به ســت 
یه کیه تیــی  ده ســتتێوه ردانی  سیاسیشــه وه ،  له بــاری  جێگایــه ک!!..  چ  گه یشــتبوونه   ســۆڤیه تیدا 
ــا«  ــوو. »بێری ــه ده ر ب ــه  ڕاده ب ــه ، ل ــه و واڵتان ــاری نێوخــۆی ئ ــه  کاروب ســۆڤیه تیی زه مانــی ســتالین، ل
کــه  لــه  زه مانــی ســتالین دا به رپرســی »ک،گ،ب« بــوو، بــه  تاوانبارکــردن و ئێعدامــی زۆر کــه س ، 
به زمێکــی وای به ســه ر خه ڵکــی واڵته کانــی سۆسیالیســتیدا هێنــا و وه زعێکــی پۆلیســی وا ناله بــاری 
له نێــو حیزبــه  کومونیســته کانی ئــه و واڵتانــه دا زاڵ کــرد کــه  به ڕاســتی دژی ســه ره تایی تریــن 
ئوســوولی سۆســیالیزم بــوو. لــه  بولغارســتان: »کۆســتۆف«  ) ئه ندامــی ده فتــه ری سیاســی و 
جێگــری ســه رکۆمار( لــه  مه جارســتان :«ڕایــک« )ســکرتێری حیــزب لــه  زه مانــی شــه ڕدا و وه زیــری 
کاروبــاری ده ره وه (، لــه  چێکۆســڵۆواکی: »ساڵنســکی« )ســکرتێری گشــتیی حیــزب( ئێعــدام کــران. 
ســکرتێره  گشــتیه کانی ئێســتای حیزبه  کمونیســته کانی چێکۆســڵۆواکی  و مه جارســتان »هووســاک« 

ــوون. ــدا ب ــه  زیندان ــی ســتالین ل ــه  زه مان ــان ل و »کادار« هه ردووکی
واڵتانــی  لــه   گــه وره   زۆر  ناته بایــی  پێکهاتنــی  به هــۆی  بــوون  گیروگرفتانــه   چه شــنه   ئــه و 
سۆسیالیســتیدا، کــه  لــه  ڕێــگای پێشــکه وتنی سۆســیالیزمدا بــوون بــه  کۆســپ. لــه  مه جارســتان، لــه  
ســاڵی 19٥٦ دا، شــه ڕ و ناکۆکی و کوشــتار ســاز بوو، ئه گه ر له شــکری ســوور ده خاله تی نه کردبا، 
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شــوێنه وارێک لــه  سۆســیالیزم لــه و واڵتــه دا نه ده مــا. لــه  له هســتانیش هــه ر لــه و ســاڵه دا ئاڵۆزیه کــی 
گــه وره  پێکهــات و بــه  زه حمــه ت پێشــگیری لــه  خوێنڕشــتن کــرا. له پاشــان بــۆ چاره ســه رکردنی 
ئــه و گیروگرفتــه ، چــوون »گۆمۆلــگا« یــان کــه  لــه  زینــدان دابــوو هێنــا ده رێ و وه ک قاره مانــی 
میللــی کردیــان بــه  ســکرتێری حیــزب. ماوه یه کــی زۆریشــیان ئیمــکان پێــدا کــه  واڵت به ڕێوه بــه رێ، 
ــرد،  ــۆز ک ــه واوی ئاڵ ــه ی به ت ــه  وه زعه ک ــه  پێچه وان ــا و ب ــچ ســه رکه وتنێکی به ده ســت نه هێن ــه اڵم هی ب
چوونکــه  هــه ر له ســه ر شــێوه ی به ڕێوه بردنــی پێــش ســاڵی 19٥٦، واتــه  زه مانــی ســتالین ده ڕۆیــی. 
ته نــگ و چه ڵه مــه ی ئێســتای »له هســتان«یش هــه ر به رهه مــی ئــه و وه زعــه  ناڵه باره یــه  کــه  لــه  

درێژایــی ئــه و ســااڵنه دا پێکهاتــووه ...
لێــره دا جێگایه تــی کــه  دیســانیش ئــه م ڕاســتیه  دوو پــات بکه ینــه وه  کــه  ناکــرێ تاوانــی ئــه و هه مــوو 
هه ڵه یــه  بــه  ته نیــا بخه ینــه  سه رشــانی ســتالین، به ڵکــوو هــه روه ک گوتــرا ســه رچاوه ی پێکهاتنــی 
ــۆ  ــی، ب ــی و فه رهه نگ ــووری و کۆمه اڵیه ت ــی هه لومه رجــی ئاب ــاده  نه بوون ــه ، له پێشــدا ئام ــه و وه زع ئ
دامه زراندنــی سۆســیالیزم لــه  ڕوســیه دا بــوو، کــه  شه خســیه تی پــڕ لــه  ناته بایــی ســتالینیش ، خــۆی 

یه کێــک لــه  به رهه مه کانــی بــوو...

واڵتانی سۆسیالیستی و دێموکراسی:
ئــه وه ی کــه  له ســه ر گیروگرفــت لــه  واڵتانــی سۆسیالیســتیدا گوتــرا، بــه و مانایــه  نییه  که  سۆســیالیزم 
ــای چاره ســه رکردنی  ــان سۆســیالیزم توان ــاوه ، ی ــچ ســه رکه وتنی به ده ســت نه هێن ــه دا هی ــه و واڵتان ل
نیــه . هــه ر وه ک له ســه ر یه کیه تیــی  لــه  واڵتانــی دیکــه دا گیروگرفــت  یــان  نیــه ،  گیروگرفته کانــی 
ســۆڤیه تی باســکرا، سۆســیالیزم لــه و واڵتانــه دا کــه  دامــه زراوه ، ســه رکه وتنی زۆر گه وره ی وه ده ســت 
هێنــاوه . بــه اڵم ئه گــه ر هه لومه رجــی تایبه تــی ئــه و واڵتانــه  له نــه زه ر بگیرایــه  و الســاکردنه وه ی تێــدا 

ــر. ــوو و گیروگرفتیــش که مت ــر ده ب ــه ، ســه رکه وتن زۆرت نه بوای
ــه   ــان هه ی ــی سۆسیالیســتی، لێوه شــاوه یی ئه وه ی ــه  واڵتان ــه  هــه ر کام ل ــه  ک ــان له وه دانیی ــچ گوم هی
به شــداری  ئــه م کاره ،  بــۆ  بــه اڵم  بــه رن.  له نێــو  دامه زرانــی سۆســیالیزم  ته نــگ و چه ڵه مه کانــی 
هه مــوو خه ڵــک پێویســته  و هــه وه ڵ هه نــگاو ئه وه یــه  کــه ، بــه  خه ڵــک ڕێــگا بــدرێ بــه  ئــازادی نــه زه ری 
خــۆی له ســه ر گیروگرفتــه کان ده رببــڕێ و بیروبــڕوا ئاڵوگــۆڕ بــکا. لێره دایــه  کــه  مه ســه له یه کی 

ــه  گــۆڕێ. ــه  دێموکراســی دێت زۆر ئه ساســی وات
بــۆ ســاده کردنه وه ی ئــه م باســه  باشــتره  کــه  چه نــد به شــی دێموکراســی لێــک جیابکه ینــه وه ، هــه ر 
ــان  ــدی دیالێکتیکیی ــه ش ناکــرێ و هه مــوو به شــه کانی پێوه ن ــه  ئه ساســدا ب ــد کــه  دێموکراســی ل چه ن
پێکــه وه  هه یــه . بــه اڵم بــۆ تێگه یشــتن لــه  ئه ســڵی باســه که ، ئــه م به شــکردنه  پێویســته  کــه  ئێمــه  ناویــان 

ده نێیــن: دێموکراســیی کۆمه اڵیه تــی، دێموکراســیی  ئابــووری و دێموکراســیی سیاســی.
له ســه ر دێموکراســیی ئابــووری، پێشــتر باســمان کــردوه . ئــه و دێموکراســیه  به گشــتی لــه  واڵتانــی 
سۆسیالیســتیدا لــه  واڵتانــی ســه رمایه داری زیاتــره . چوونکــه  داهاتــی نه ته وه یــی عاداڵنه تــر دابــه ش 
ده کــرێ. دیــاره  ئــه و داهاتــه  موومکینــه  کــه م یــان زۆر بــێ. ڕاســته  کــه  کرێــکاری نێونجــی ســۆڤیه تی، 
ئێســتاش پایــه ی ژیانــی ئابــووری لــه  کرێــکاری نێونجــی واڵتانــی ســه رمایه داری پێشــکه وتوو 
نزمتــره ، کــه  ئه مــه  خــۆی هــۆی مێژوویــی هه یــه ، بــه اڵم ئه وه نــده  کــه  هه یــه ، عاداڵنه تــر دابــه ش 

ده کــرێ و ئــه وه  بــه  تــه واوی ڕوونــه .
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له بــاری دێموکراســیی کۆمه اڵیه تیشــدا ، وه زع هــه ر بــه م جۆره یــه . چوونکــه  ئــه و یارمه تیــه ی کــه  
ده وڵــه ت لــه  واڵتانــی سۆسیالیســتیدا بــۆ په روه رده کــردن و بارهێنــان و لــه ش ســاغی و بنه ماڵــه ی 
کــه م داهــات و بنکــه ی گشــتیی فه رهه نگــی و هونــه ری و شــتی وا ته رخانــی ده کا، به ڕاســتی شــتێکی 
ــه   ــردوه  ک ــن ب ــه ی له به ی ــازی ناعاداڵن ــاره وه ، زۆر ئیمتی ــه م ب ــی سۆسیالیســتی ل به رچــاوه  و کۆمه ڵ

له گــه ڵ کۆمه ڵــی ســه رمایه داریدا جێــگای هه ڵســه نگاندن نییــه .
ــۆ  ــره ش دا ب ــه رق ده کا. لێ ــه  ف ــه  ســه ر باســی دێموکراســیی سیاســی، وه زعه ک ــه  ده گه ین ــه اڵم ک ب
ڕوون کردنــه وه ی باســه که ، باشــتره  دێمۆکراســیی سیاســیش بــه  دوو بــه ش بکه یــن: یه کێکیــان 
دێمۆکراســیی فه ردییــه ، واتــه  ئــه وه ی کــه  هــه ر کــه س بتوانــێ ژیانــی تایبه تیــی خــۆی بــه و جــۆره ی 
پێــی خۆشــه  به ڕێوه بــه رێ. بــۆ نموونــه ، لــه  جه مهــووری ئیســالمیدا، ئــه م جــۆره  دێمۆکراســیه  
ئه وه نــده  مه حــدووده  کــه  ته نانــه ت شــێوه ی جــل له به رکردنیــش دیــاری کــراوه . لــه م بــاره وه  لــه  
واڵتانــی سۆسیالیســتیدا به گشــتی ئــه م چه شــنه  مه حــدوود کردنانه یــان نیــه  و، یــان ئه گه ریــش 
هه بــێ، زۆر که مــه . لــه  زه مانــی شۆڕشــی فه رهه نگــی لــه  چیــن دا، هێندێــک لــه و مه حدوودیه تانــه  
هه بــوون و بــۆ نموونــه ، به ســتنی کــراوات قه ده غــه  کرابــوو. هه روه هــا براده رێکــی ئێرانــی کــه  
ــه  واڵتێکــی  ــد ســاڵ له مه وپێــش، به پێــی ده عوه تێــک، ل ــه وه  کــه  چه ن الیەنگــری ئاڵبانــی بــوو، ده گێڕێت
ڕۆژئــاوا ده چــێ بــۆ ئاڵبانــی. کاتێــک ده گاتــه  فڕۆکه خانــه ی »تیرانــا« پێته ختــی ئاڵبانــی، له پێــش 
هه مــوو شــتێکدا، له ســه ر درێژبوونــی مــووی ســه ری، به هانــه ی پێده گــرن و ســه ری ده تاشــن!.. 
بــه  ژیانــی فــه ردی و شه خســی  ئــه م جــۆره  مه حدوودیه تانــه  کــه  پێوه نــدی  ڕه نــگ بــێ ئێســتا 

ئینســانەوە هه یــه ، زۆر کــه م بووبــێ.
که وابــوو ئــه وه ی جێــگای باســه ، دێمۆکراســی سیاســیی گشــتییه  کــه  پێوه نــدی بــه  هه ڵوێســتی 
فــه رد ســه باره ت بــه  ڕێژێــم، بــه  ده وڵــه ت و بــه  حاکمییه تــه وه  هه یــه . ئایــا لــه  واڵتانــی سۆسیالیســتیدا 
ــدا؟ و ئــه م نــه زه ره  لــه  کۆمه ڵــدا  ــێ نــه زه ری خــۆی له ســه ر سیاســه تی حکوومــه ت ب فــه رد ده توان
باڵوبکاتــه وه ؟ ئایــا هیــچ کــه س ده توانــێ لــه  چاپه مه نــی و ڕادیــۆ و ته له ڤزیۆنــدا ڕه خنــه  لــه  حکوومــه ت 
ــن  ــه وه  بنێی ــێ ل ــێ پ ــه  داخــه وه ، ده ب ــه ت ڕابوه ســتێ؟ ب ــه  دژی ده وڵ ــاری سیاســییه وه  ب بگــرێ و له ب
کــه  ئــه و دێمۆکراســیه  لــه  واڵتانــی سۆسیالیســتیدا، بێجگــه  لــه  یۆگۆســاڵوی کــه  هێندێــک ئــازادی تێــدا 
هه یــه  و تــا ڕاده یه کیــش مه جارســتان، وجــوودی نییــه . لــه  حاڵێکــدا لــه  واڵتانــی ســه رمایه داری دا 

ئــه م ئازادییــه  هه یــه .
بــا هــه ر لــه  ئێســتاوه  ڕوونــی بکه ینــه وه  کــه  لــه  واڵتانــی ســه رمایه داریدا ئــه و ئــازادی و دێمۆکراســیه  
به گشــتی کانالیزه کــراوه  و زۆر جاریــش هــه ر لــه  تێئۆریــدا هه یــه  و به کــرده وه  پیاده کردنــی هاســان 
ــه   نییــه . بــۆ نموونــه ، به پێــی قانــوون هه مــوو کــه س مافــی ئــه وه ی هه یــه  ڕۆژنامــه  باڵوبکاتــه وه  و ل
ــی زۆری  ــه ، پاره یه ک ــی ڕۆژنام ــه اڵم ده رکردن ــرێ. ب ــێ ناگ ــه س پێشــی پ ــاره وه  ک ــه م ب ڕاستیشــدا ل
پێویســته  کــه  بــه  هه مــوو کــه س په یــدا نابــێ و ته نانــه ت ڕێکخــراو و ســازمانی سیاســی زۆر 
گــه وره ش بــه  زه حمــه ت ده توانــن ڕۆژنامــه ی خۆیــان بــه  ڕێکــو پێکــی ده ربکــه ن. ســه ره ڕای ئــه وه ، 
هێندێــک ئازادیــی سیاســی بــه  ڕاســتی هه یــه . لــه  هه ڵبژاردنــدا هــه ر کــه س ده توانــێ بــه  ئــازادی ده نگــی 
خــۆی بــدا. نــه زه ری خــۆی لــه  ڕۆژنامــه  و کتێبــدا باڵوبکاتــه وه ، لــه  ڕێکخــراوی سیاســی و ســه ندیکای 
جێــگای په ســه ندی خــۆی ببێتــه  ئه نــدام، ئــازادی هاتوچــووی بــۆ واڵته کانــی ده ره وه  و پێوه نــدی 
ــه   ــه  ناخرێن ــه م جــۆره  کاران ــۆ ئ ــه  و ب ــه ی هه ی ــی دیک ــه ڵ ڕێکخــراوه  سیاســیه کانی واڵتان ــن له گ گرت
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ــێ... ــی ناکــرێ و مه حکــووم ناب ــر چاوه دێــری و زیندان ژێ
ــی سۆسیالیســتیدا  ــه  واڵتان ــزب ل ــی حی ــه ر ئه ندامان ــه  ئه گ ــش ک ــه  پێ ــه و پرســیاره  بێت ــێ ئ ــگ ب ڕه ن
ڕه خنه کانــی خۆیــان بــه  ڕاشــکاوی بڵێــن چ ده بــێ؟ وه اڵم ئه وه یــه  کــه  لــه  نــه زه ر زۆربــه ی ئــه و 
ئه ندامانــه ، ئــه م کاره  وه ک ســه ر لــه  دیــواردان وایــه  و، بــه  تاقیکردنــه وه  ده زانــن کــه  ئه گه رچــی 
مومکینــه  لــه  هه وه ڵــدا بــه  ڕواڵــه ت پێیــان بڵێــن کــه  ئــه و ڕه خنــه  و ڕه خنه گرتنــه  مافــی خۆیانــه ، بــه اڵم 

لــه  یه کــه م هه ڵکه وتــدا بیانویــان پــێ ده گــرن و ســزایان ده ده ن.
هــه روه ک ئیشــاره مان پێکــرد، ئێســتا له نێــو واڵتانــی سۆسیالیســتیدا لــه م بــاره وه  فــه رق هه یــه . لــه  
ــران  ــه  ڕه خنه گ ــم ســه باره ت ب ــه ک وه زع باشــتره  و ڕێژێ ــا ڕاده ی یۆگۆســاڵوی و مه جارســتان دا ت
ئه وه نــده  تونده تیــژی نیشــان نــادا. هیــچ گومــان له وه دانیــه  کــه  ئه گــه ر ئیمــکان بــدرێ خه ڵــک بــه  ئازادی 
ــن و  ــی سۆسیالیســتی باشــتر چاره ســه ر ده کرێ ــی واڵتان ــڕن، گیروگرفته کان ــان ده رب ــه زه ری خۆی ن
سۆســیالیزم نــه ک ته نیــا لــه  مه ترســی ناکــه وێ، به ڵکــوو زۆریــش قازانــج ده کا. لــه  ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی 
ــوه   ــه دا هات ــه و حیزب ــۆ کۆنگــره ی بیســت و چواره مــی ئ ــی کومونیســتی فه ڕانســه  ب ــی حیزب ناوه ندی
که :«بــۆ واڵتانــی سۆسیالیســتیی ئورووپــا، به ره وپێــش چــوون، بۆتــه  هــۆی په یدابوونــی گیروگرفــت 
ــۆ خــۆی  ــه وه ش ب ــه  ئ ــه  ک ــی هه ی ــه  پێشــڕه فتی کۆمه اڵیه ت ــه  پێویســتییان ب ــه و واڵتان ــی.... ئ و ناته بای
ــا پێویســتیان  ــان. هه روه ه ــازه  و جۆربه جــۆری خه ڵکه که ی ــی پێداویســتی ت ــۆی په یدابوون ــه  ه ده بێت
بــه  دێمۆکراســی هه یــه  کــه  لــه  هه مــوو بارێکــه وه  ده توانــێ ڕێــگای چاره ســه رکردنی گیروگرفته کانــی 
مه وجــوود بــێ. دێمۆکراســی مه ســه له ی ئه ساســی بــۆ به ره وپێــش چوونــه . ئــه وه ش ته نیــا بــه  
هێندێــک بڕیــاری ئیــداری جــێ به جــێ نابــێ کــه  لــه و واڵتانــه دا لــه  جیاتــی خه باتــی سیاســی و 
ــوو  ــن. به ڵک ــه ڵ ده رده بڕی ــان له گ ــی خۆمانی ــه واوی دژایه ت ــه  به ت ــرێ و ئێم ــی به کارده هێن ئیدئۆلۆژیک

ــی به ســه ردابێ...« ــی دێمۆکڕات ــی زۆر قووڵ ــی ئاڵوگۆڕێک ــی کۆمه اڵیه ت ــوو ژیان ــێ هه م ده ب
ــی  ــۆ ئه ندامان ــێ جــێ ب ــازی ب ــک ئیمتی ــی سۆسیالیســتیدا هێندێ ــه  واڵتان ــرا، ل ــه ی گوت ــه  له وان بێجگ
پایه بــه رزی حیزبــی و ده وڵه تــی هه یــه  کــه  له گــه ڵ ئوســوولی سۆســیالیزم ڕێــک ناکــه وێ و ده بێتــه  
ــه  به رپرســان  ــه  ک ــه  ئه ساســیه کان ئه وه ی ــه  که موکووڕی ــک ل ــووڕی. یه کێ ــی که موک ــۆی په یدابوون ه
که مــه .  زۆر  خه ڵــک  کۆمه اڵنــی  له گــه ڵ  ڕاســته وخۆیان  پێوه نــدی  حیــزب  به رزه کانــی  کادره   و 
نه تیجــه ی ئــه و وه زعــه ، دوورکه وتنــه وه  لــه  خه ڵکــه  و ئــه وه  تــا ڕاده یــه ک گه یشــتوه  کــه  جــاری 
ئاســایی عاده تــی  کــه  خه ڵکــی  تایبه تــی خۆیــان قســه  ده کــه ن  بــه  شــێوه ی  وا هه یــه  کادره کان 
پــێ نه گرتــووه . ئاشــکرایه  کــه  ئــه و دوورکه وتنــه وه  لــه  خه ڵکــی ئاســایی ئه گــه ر درێــژه ی هه بــێ 

کاربه ده ســتان به ره بــه ره  ســه باره ت بــه  بیــروڕا و داخوازه کانــی گــه ل بێگانــه  ده کا.

4. سۆسیالیزم و هه لومه رجی واڵته که مان
باشــه کانی  بــاره   باســی  له بــاری عه مه لییــه وه   هــه م  و  تێئۆرییــه وه   له بــاری  هــه م  ئێــره   هه تــا 
سۆســیالیزممان کــرد. هێندێــک گیروگرفتــی سۆســیالیزمی مه وجــوود و هۆی ئه و گیروگرفتانه شــمان 
خســته  به رچــاو و لــه  ئاخــردا هاتینــه  ســه ر ئــه وه  کــه  گیروگرفتــی ئه ساســی لــه  سۆســیالیزمی 

مه وجــوود دا نه بــوون  یــان مه حدوودبوونــی دێمۆکراســیی سیاســییه .
ئێســتا ده توانیــن بێینــه  ســه ر باســی ئــه و مه ســه له  گرینگــه  کــه  ئــه و سۆســیالیزمه ی ئێمــه  ده مانــه وێ 
ئــه و  ئایــا  یــان باشــتر ئه وه یــه  کــه  پرســیار بکه یــن:  دایبمه زرێنیــن ، چ جــۆر سۆســیالیزمێکه ؟ 
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ــه  واڵتانــی  ــه وه  ده بــێ کــه  ل ــه واوی عه ینــی ئ ــه وێ دروســتی بکه یــن به ت سۆســیالیزمه ی ئێمــه  ده مان
ــه زراوه ؟ سۆسیالیســتیدا دام

وه اڵمــی ئــه و پرســیاره  زۆر بــه  ڕاشــکاوی ئه وه یــه  کــه : نــا! ئــه وه  له گــه ڵ وه زعــی واڵته که مــان دا 
ناگونجــێ. چوونکــه  ڕاســته که  کۆمه ڵــی کــورده واری پێــی ناوه تــه  قۆناغــی ســه رمایه داری، بــه اڵم 
ــه  پێوه ندیه کانــی ســه رده می ده ره به گایه تــی ڕزگار نه کــردوه . ته رکیبــی  هێشــتا خــۆی بــه  تــه واوی ل
کۆمه اڵیه تیــی واڵته که مــان و ته رکیبــی چینایه تیــی کۆمه ڵــی ئێمــه ، جیاوازیه کــی تــه واوی له گــه ڵ 
له گــه ڵ  و  تایبه تیــن  گه له که شــمان  ســوننه تی  و  فه رهه نــگ  هه یــه .  ســه رمایه داری  کۆمه ڵێکــی 
فه رهه نــگ و ســوننه تی گه النــی دیکــه  فه رقــی هه یــه . بۆیــه  زۆر ڕوونــه  کــه  ئــه و سۆســیالیزمه ی 
ئێمــه  ده مانهــه وێ دایبمه زرێنیــن، ده بــێ له گــه ڵ سۆســیالیزمی یه کیه تیــی ســۆڤیه تی، یــان فه ڕانســه ، 

ــێ. ــی هه ب ــان هــه ر جێگایه کــی دیکــه  فه رق ــام، ی ــان وێتن ی
به له به رچاوگرتنــی هه مــووی ئه وانه یــه  کــه  ئێمــه  ده مانهــه وێ سۆســیالیزمێک دابمه زرێنیــن کــه  
له گــه ڵ هه لومه رجــی تایبه تــی واڵته که مانــدا ڕێــک بکــه وێ. بــه  کوتنــی ئــه و قســه یه  ئێمــه  نــه ک ته نیــا 
تاوانێکمــان نه کــردوه ، به ڵکــوو شــتێکی زۆر جــوان و زۆر ئاســاییمان گوتــوه  و ده بــێ لــه م بــاره وه  
بــۆ هه مــوو ئه ندامــان و الیه نگرانــی حیزبــی ئێمــه  ڕوون بکرێتــه وه  و پێیــان بســه لمێندرێ کــه  ئــه وه  
نــه ک هــه ر هیــچ الدانێکــی لــه  ئوســوول تێــدا نییــه ، به ڵکــوو درێژه پێــدان بــه  خه باتــی ئوســوولیی 

گه له که مانــه . و  حیزبه که مــان 
حیزبــی کومونیســتی فه ڕانســه  لــه  کۆنگــره ی بیســت و چــواره ی خــۆی لــه  زســتانی ســاڵی 19٨2 دا 
ــه  ڕه نگــی فه ڕانســه یی!«  ــی سۆســیالیزم ب ــوو، ئه ویــش »دروســت کردن ــه ک دروشــمی هه ب ــا ی ته نی
واتــه  حیزبێــک کــه  له نێــو گه وره تریــن حیزبــه  کومونیســته کانی ئورووپــای ڕۆژئــاوادا لــه  هه مــووان 
ــه  حیزبــی کومونیســتی یه کیه تیــی ســۆڤیه تی نزیکتــره ، ده یهــه وێ سۆســیالیزمێک دروســت  زیاتــر ل

ــی فه ڕانســه  ڕێــک بکــه وێ. ــکا کــه  له گــه ڵ هه لومه رجــی تایبه تی ب
مه ســه له یه کی زۆر ئه ساســی کــه  لــه  سۆســیالیزمی دامــه زراو به پێــی هه لومه رجــی تایبه تیــی 
واڵته که مــان، ده بــێ له به رچــاو بــێ، مه ســه له ی دێموکراســی و ئازادییــه . گه النــی ئێــران و نه تــه وه ی 
ــازادی  ــه  ئ ــان پێویســتی ب ــه  زۆری ــاون. بۆی ــی ئیســتبدادیدا ژی ــر ڕێژێم ــورد به ســه دان ســاڵ له ژێ ک
ــێ،  ــی ده دات ــن. سۆســیالیزم، نان ــازادی بژی ــه  ئ ــن و ب ــازاد ب ــه وێ ئ ــه  و، ده یانه و دێموکراســی هه ی
خانــووی ده داتــێ، خوێنــدن و لــه ش ســاغی ده داتــێ، بــه اڵم ئینســان ته نیــا بــه  نــان نــاژی. که وابــوو 
لــه  به رامبــه ر ئه وانــه دا، نــه ک ته نیــا نابــێ ئازادیه کــه ی لــێ بســتێنێ، به ڵکــوو به پێچه وانــه  ده بــێ 
ــن  ــێ سۆســیالیزمێک دروســت بکه ی ــێ. ئێمــه  ده ب زۆر زیاتریشــی له ســه رده می ســه رمایه داری بدات
کــه  نــه ک ته نیــا دێموکراســی مه حــدوود نــاکا، به ڵکــوو په ره شــی پێــده دا. »مارکــس« و »ئێنگلــس«  
ــه کان  ــه  چین ــی بورژوایــی ب ــی کۆن ــگای کۆمه ڵ ــه  جێ ــن: »ل ــه  مانیفێســتی حیزبــی کومونیســتدا ده ڵێ ل
و ناته باییــه  چینایه تیه کانیــه وه ، ئێمــه  کۆمه ڵێکمــان ده بــێ کــه  لــه ودا گه شــه کردنی ئازادانــه ی هــه ر 

کــه س، شــه رتی گه شــه کردنی ئازادانــه ی هه مووانــه ».
لــه  پێوه نــدی له گــه ڵ ئــه م ئه ســڵه دایه  کــه  ده بــێ بڵێیــن: الیه نگــری لــه  »دیکتاتۆریــی پڕۆلیتاریــا« کــه  
جارجــار له الیــه ن هێندێــک لــه  ئه ندامانــی حیزبــی دێموکراتــه وه  ده بینــرێ، کارێکــی بــێ قاعیــده  و بــێ 
جێیــه . چوونکــه  له الیــه ک الیه نگــری لــه  دیکتاتــۆری پڕۆلیتاریــا بــۆ ئه ندامــی حیزبێکــی دێموکراتــی- 
میللــی وه ک حیزبــی ئێمــه  بــێ مانایــه  و له الیه کــی دیکــه ش ته نانــه ت ئه گــه ر وه ک مارکسیســت ێکیش 
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ــا وه ک ئه ســڵێکی  ــی پڕۆلیتاری ــه  دیکتاتۆری ــچ جــۆر الیه نگــری ل ــه  هی ــن، ب ــه  مه ســه له که  بکه ی چــاو ل
بــێ ئــه م الو ئــه و ال نابــێ چاولــێ بکــرێ.

حیزبێکــی کومونیســتی گــه وره ی وه ک حیزبــی کومونیســتی فه ڕانســه ، چه ندیــن ســاڵه  بــه  ڕه ســمی 
دیکتاتۆریــی پڕۆلیتاریــای ڕه د کردۆتــه وه  و لــه  کۆنگــره ی بیســت و چواره مــی خۆیــدا کــه  لــه  
ســه ره وه  باســمان کــرد، دیســانیش له ســه ر ئــه و ڕه دکردنه وه یــه  و مه حکوومکردنــی ســتالینیزم بــه  
ڕوونــی و ئاشــکرایی ڕۆیشــتوه . بێجگــه  لــه  حیزبــی کومونیســتی فه ڕانســه ، زۆر حیزبــی کومونیســتی 
دیکــه ش هــه ن کــه  هــه ر لــه و بڕوایــه دان. جــا ئه گــه ر بــه و حاڵــه ، ئه ندامێکــی حیزبێکــی دێموکراتــی-
میللــی الیه نگــری لــه  دیکتاتۆریــی پڕۆلیتاریــا بــکا، ئــه وه  نــاوی »کاســه ی گه رمتــر لــه  ئــاش« نییــه ؟!

باســی  دا  دیکــه ش  لــه  واڵتــه  سۆسیالیســته کانی  و  یه کیه تیــی ســۆڤیه تی  لــه   ئێســتا  ته نانــه ت 
ــه  سه ره تاشــه وه  »مارکــس« دیکتاتۆریــی پڕۆلیتاریــای بــه   ــا نه مــاوه . هــه ر ل دیکتاتۆریــی پڕۆلیتاری
ئامانــج دانه نــاوه ، به ڵکــوو بــه  قۆناغێکــی تێپه ڕبوونــی زانیــوه  کــه  ئه نجامــی:« له نێــو چوونــی هه مــوو 
چینــه کان و پێکهاتنــی کۆمه ڵێکــی بــێ چیــن ده بــێ« )نامــه ی مارکــس بــۆ »یوزیــف وایــت میلیــر« لــه  

پێنجــی ماڕســی 1٨٥2(.
لــه  مانیفێســتی حیزبــی کومونیســتیش دا کــه  لــه  ســاڵی 1٨4٨ باڵوکراوه تــه وه ، »مارکــس« و 
ــا  ــی پڕۆلیتاری ــکار، گه یاندن ــی کرێ ــگاوی یه که مــی شۆڕشــی چین ــس«  نووســیویانه :«.... هه ن »ئێنگل
بــه  مه قامــی چینــی ده ســه اڵتداره ، بــۆ ئــه وه ی لــه  خه بــات لــه  ڕێــگای دێمۆکراســی دا ســه رکه وێ«. 
ــه وره ی  ــی گ ــێ: »خه بات ــس« دا ده ڵ ــی پاری ــه  نووســراوه یه ک له ســه ر »کۆمون ــا مارکــس ل هه روه ه
شۆڕشــگێڕیی بریتیــه  لــه  ئه ســپاردنه وه ی ده ســه اڵتی حکوومــه ت بــه  کۆمــه ڵ، بــۆ ئــه وه ی ئــه و 
ده ســه اڵته  ببێتــه  هێزێکــی زینــدوو و ئه ساســی کۆمــه ڵ. لــه  جیاتــی ئــه وه ی کــه  ببــێ بــه  هێزێــک 
کــه  وه ک که ڵــه وه  به ســه ر ملیــدا بــێ«. لــه و قســانه ، ئــه و ڕاســتیه  ده رده کــه وێ کــه  بــۆ دانه رانــی 

مارکســیزم، نێوه رۆکــی دیکتاتۆریــی پڕۆلیتاریــا ســه ره ڕۆیی نییــه ، به ڵکــوو دێمۆکراســییه .
ــی گشــتی  ــی ســۆڤیه ت دا، باســی حاکمییه ت ــی کمونیســتی یه کیه تی ــره ی بیســته می حیزب ــه  کۆنگ ل
گه لــی کــراوه  و، ئــه م نــه زه ره  تــا ئێســتاش ڕه د نه کراوه تــه وه . لــه  چیــن دا »مائۆتســه تۆنگ« لــه  یه کــه م 
ڕۆژه وه ، لــه  جیاتــی دیکتاتۆریــی پڕۆلیتاریــا، باســی »دیکتاتــۆری دێموکراســی« ده کــرد. لــه  کتێبــه  
به ناوبانگه کــه ی به ناوی«دیکتاتۆریــی دێموکراســی گه لــی«دا، زۆر بــه  کورتــی ده ڵێ:«دیکتاتــۆری 
دژی دوژمنانــی گــه ل و دێموکراســی بــۆ گــه ل«. ئێســتاش لــه  چیــن زیاتــر باســی دێموکراســیی 

سۆسیالیســتی ده کــرێ تــا دیکتاتۆریــی پڕۆلیتاریــا.
ــای  ــه  مان ــه وه  هــه م ب ــێ. ئ ــک ب ــه  دێموکراتی ــن ک ــێ سۆســیالیزمێک دامه زرێنی ــه  ده ب ــوو، ئێم که واب
که ڵکوه رگرتــن لــه  ده ســتکه وته کانی ئابــووری و کۆمه اڵیه تییــه  و، هــه م بــه  مانــای که ڵکوه رگرتــن 
لــه  ئازادیــی فــه ردی و سیاســی و به شــدارکردنی ڕاســته وخۆی کۆمه اڵنــی خه ڵــک لــه  هه ڵســوڕاندنی 
کاروبــاری واڵت دایــه . لــه  سۆســیالیزمی دێموکراتــی دا ، فــه رد نه  له بــاری ئابووری و کۆمه اڵیه تیه وه  
ــی  ــک کــه  سۆســیالیزمی دێمۆکرات ــاری سیاســیه وه ، هاونیشــتمانیی واڵتێ ده چه وســێته وه  و نــه  له ب

تێــدا پێکهاتــووه ، هاونیشــتمانیەکی ئــازاده  و بــه  ئــازادی ده ژی.
ــه وه ،  ــاره ی »سۆســیالیزمی دێمۆکراتــی« دا ڕاســت بکه ین ــه  ب ــره دا پێویســته  کــه  هه ڵه یه کیــش ل لێ
چوونکــه  هێندێــک کــه س له مانــای سۆســیالیزمی دێمۆکراتــی نه گه یشــتوون. ئــه و ڕاســت کردنــه وه ش 
ئه مه یه کــه :« سۆســیالیزمی دێمۆکراتــی« له گــه ڵ »سۆســیال دێموکراســی« فه رقــی هه یــه . سۆســیال 



کۆنگرەی شەش

292

دێموکراســی ڕێبازێکــی ڕێفۆرمیســته  کــه  به نــاوی سۆســیالیزم، ســه رمایه داری ده پارێــزێ و هه ڵــی 
ده ســووڕێنێ، به نــاوی سۆســیالیزم ، کرێــکاران هــان ده دا بــۆ ئــه وه ی ســه رمایه داری قبــووڵ بکــه ن 
و به کورتــی ده یهــه وێ کــه  گیروگرفته کانــی سیاســی و کۆمه اڵیه تــی و ئابووریــی کرێــکاران لــه  
چوارچێــوه ی ســه رمایه داریدا چاره ســه ر بــکا، بــێ ئــه وه ی ئــه و چوارچێوه یــه  تێــک بــدا، لــه  حاڵێکــدا 

سۆســیالیزم به مانــای ڕووخاندنــی ســه رمایه داری به تــه واوی و پێکهێنانــی کۆمه ڵێکــی نوێیــه .
بێجگــه  لــه وه ، سۆســیالیزم بــه  نیــزام و کۆمــه ڵ ده گوتــرێ و سۆســیال دێموکراســی ڕێبــازی 
حیزبێکــی سیاســییه . لــه  ڕاســتیدا وێــک چوونــی وشــه ی »سۆســیالیزمی دێموکراتــی« و » سۆســیال 
ئابــووری«  دێموکراســی« وه ک وێــک چوونــی وشــه ی »ئابووریــی سیاســی« و »سیاســه تی 
یــه . »ئابــووری سیاســی« بــه  زانســتی ئابــووری ده ڵێــن کــه  لــه  قانوونه کانــی گشــتیی ئابــووری 
ده کۆڵێتــه وه . لــه  حاڵێکــدا »سیاســه تی ئابــووری« سیاســه تی دیاریکــراوی حیزبێــک یــان ده وڵه تێــک 

ــه . ــووری دای ــی ئاب ــه  مه یدان ل
ئێمــه  کاتێــک ده ڵێیــن: سۆســیالیزممان ده وێ، ئــه وه  خــۆی به مانــای ڕه دکردنــه وه ی ســه رمایه داری 
ــه ر گوتمان:«سۆســیالیزمی  ــه اڵم ئه گ ــه . ب ــه وه ی سۆســیال دێموکراســی ی ــه  نه تیجــه دا ڕه دکردن و ل
بــه اڵم  ده وێ،  سۆســیالیزممان  هــه ر  دیســان  کــه   ئه وه یــه   مانــای  ده وێ،  مــان  دێموکراتــی« 
ــی  ــه ی ناوه ندی ــی کۆمیت ــدا. ڕاپۆرت ــێ ب ــه ره ی پ ــێ و پ ــه  دێمۆکراسیشــی له گــه ڵ ب سۆســیالیزمێک ک
ئێســتا چه نــد جــار  تــا  کــه   بــۆ کۆنگــره ی بیســت و چواره مــی  حیزبــی کومونیســتی فه ڕانســه  
ئیشــاره مان پێکــردوه ، لــه م بــاره وه  ده ڵێ:«به ره وپێشــچوونێکی دێموکراتــی بــه ره و سۆســیالیزمێکی 
دێمۆکراتــی، کــه  به تــه واوی له گــه ڵ واقعییاتــی واڵتــی ئێمــه  و واقعییاتــی دنیــای ئیمــڕۆ ڕێــک بکــه وێ. 

ئه مــه   ئامانجــی گــه وره ی حیزبــی ئێمه یــه !«.
ــک  ــی هــه ر واڵتێ ــی سۆســیالیزم دا، بێجگــه  لــه وه  کــه  هه لومه رجــی تایبه تی دیــاره  لــه  دامه زراندن

ــرێ: ــه زه ر بگی ــک ئوســوولی گشــتیش پێویســته  له ن ــه  به رچــاو، هێندێ ــێ بخرێت ده ب
یه کــه م- هــه روه ک گوتمــان ، سۆســیالیزم بــه  مانــای له نێوبردنــی چه وســاندنه وه  و پێکهێنانــی 

نیزامێکــه  کــه  لــه ودا »کار« ی ئینســان ئه رزشــی ئه ساســییه .
دووهه م-سۆســیالیزم ئه زموونێکــی مێژووییــه . هــه ر بۆیــه  ده بــێ لــه  دامه زراندنــی دا، لــه  ئه زموونی 
هه مــوو واڵتێــک که ڵــک وه ربگیــرێ بــێ ئــه وه ی هیــچ واڵتێــک به تــه واوی ببێتــه  نموونــه  و هه روه هــا 

بــێ ئــه وه ی ئه زموونــی بــه  نرخــی هیــچ واڵتێــک بکه وێتــه  پشــت گــوێ.
بــۆ نموونــه ، ئێســتا لــه  فه ڕانســه  تاقیکردنه وه یه کــی تــازه  ده ســت پێکــراوه . دیــاره  جــارێ ناتوانیــن 
چــاوه ڕوان بیــن کــه  بــه م زووانــه  کۆمه ڵــی فه ڕانســه  لــه  بنه ڕه تــه وه  تووشــی گــۆڕان بــێ، بــه اڵم 
ــه وه ی  ــه وه  ڕاســت ئ ــاری ئابــووری و کۆمه اڵیه تیی ئێســتا حکوومه تــی سۆسیالیســتیی فه ڕانســه  له ب
ده کا کــه  نــه زه ری حیزبــی کومونیســتی فه ڕانســه یه .... . هــه روه ک گوتــرا، تاقیکردنــه وه ی فه ڕانســه  
هــه م تازه یــه  و هــه م ماوه یه کــی که مــه  ده ســت پێکــراوه ، هــه ر بۆیــه  ناکــرێ جــارێ له ســه ری 
ــه م تاقیکردنه وه یــه دا بــۆ ئێمــه  جێــگای ســه رنجه  و ئه ویــش  حیســاب بکه یــن. ته نیــا یــه ک مه ســه له  ل

ئه مه یــه  کــه : ئه گــه ر ســه رکه وێ، ده بێتــه  نموونه یــه ک لــه  سۆســیالیزمی دێموکراتــی....
لــه  دامه زراندنــی سۆســیالیزمدا، بێگومــان ئه زموونــی یه کیه تیــی ســۆڤیه تی و واڵتانــی ئورووپــای 
ته نیــا  نــه ک  له به رچــاو بگیــرێ و  نــرخ ده بــێ  بــه   ڕۆژهــه اڵت و چیــن وه ک ئه زموونێکــی زۆر 
لــه م بــاره وه  کــه  سۆســیالیزم ده بــێ چــۆن دابمــه زرێ، به ڵکــوو لــه م باره شــه وه  کــه  چــۆن نابــێ 
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ــه  ئاکامــه  له باره کانــی ئــه م ئه زموونــه  مێژووییــه  کــه  گه وره تریــن و  دابمــه زرێ. ئێمــه  ده بــێ هــه م ل
ــن... . ــه  هه ڵه کانــی، خــۆ بپارێزی ــی مرۆڤــه  که ڵــک وه رگریــن و هــه م ل گرینگتریــن ئه زموونــی کۆمه ڵ

5- هه ڵوێستی ئێمه  به رامبه ر به  واڵتانی سۆسیالیستی
بــه ر لــه وه  کــه  بچینــه  ســه ر ئه ســڵی باســه که ، پێویســته  ئاوڕێــک لــه  مێــژووی جوواڵنــه وه ی 

بده ینــه وه . جیهــان  کرێکاریــی 
ئه نتێرناســیۆنالی دووهــه م وه ک ڕێکخــراوی کرێکارانــی جیهــان لــه  ســاڵی 1٨94 لــه  زه مانــی 
ــا 191٨ دا،  ــه  ســاڵه کانی 1914 هه ت ــی ل ــات. له ســه رده می شــه ڕی یه که مــی جیهان ــس دا پێکه ئه نگلێ
ــه  قازانجــی  ــاع ل ــازی دیف ــه  ڕێب ــه  ل ــازی ڕاســته قینه ی خــۆی، وات ــه  ڕێب ــه م ل ئه نتێرناســیۆنالی دووه
نییــه .  ئه نتێرناســیۆنالی کرێــکاران  به ڕاســتی  کــه   دا  نیشــانی  دا و  زه حمه تکێشــانی جیهــان الی 
ــه  سۆسیالیســته کان کــه  ئه ندامــی ئه نتێرناســیۆنالی  ــه  حیزب ــک شــه ڕ هه اڵیســا، زۆر ل چوونکــه  کاتێ
ــۆ بوودجــه ی  ــی و ده نگــدان ب ــه  بــورژوای خۆماڵ ــه  پشــتیوانی ل دووهــه م  بــوون، ده ســتیان کــرد ب
شــه ڕ لــه  واڵتانــی خۆیانــدا. لــه  حاڵێکــدا باڵشــه ویکه کان و ئه نتێرناسیۆنالیســته کانی ڕاســته قینه  
ــه  دژی ڕێژێمــی ســه رمایه داریی  ــێ ب ــکاری هــه ر واڵتێــک ده ب ــی کرێ ــوو کــه  چین ــه وه  ب ــان ئ نه زه ری
ــه  شــۆڤێنیزم و  ــه وه ی کــه  پشــتیوانی ل ــه ک ئ ــی تێبکۆشــێ، ن ــۆ ڕووخاندن ــکا و ب ــات ب ــی خه ب خۆماڵ
ــه وه   ــه  هــۆی ئ ــوو ب ــه ، ب ــه م جیاوازی ــکا... ئ ــی خــۆی ب ــورژوای واڵت مه زنیخــوازی و شــه ڕخوازی ب
کــه  حیزبــی باڵشــه ویک لــه  ئه نتێرناســیۆنال بێتــه ده ر و بــه م جــۆره  ئه نتێرناســیۆنالی دووهــه م  

هه ڵوه شــا. به کــرده وه  
ــی ئه نتێرناســیۆنالی ســێهه م  ــن پێشــنیاری پێکهاتن ــه ر، لێنی ــاش ســه رکه وتنی شۆڕشــی ئۆکتۆب له پ
بــه  جێــگای  بــوو  لــه  ســاڵی 1919 دا دامــه زراو  واتــه  ئه نتێرناســیۆنالی کومونیســتی کــرد کــه  
کۆبوونــه وه ی حیزبــه  کومونیســته کان. مه به ســتی لێنیــن لــه  پێکهێنانــی ئه نتێرناســیۆنالی ســێهه م 
ئــه وه  بــوو کــه  حیزبــه  کومونیســته کان لــه  تاقــه  ڕێکخراوێکــی جیهانیــدا کۆبکاتــه وه  بــۆ ئــه وه ی 
یه کگرتــوو و یه کپارچــه  بــن و هه روه هــا بــۆ ئــه وه ی کــه  دیفــاع لــه  حاکمییه تــی ســۆڤیه تی بکــه ن کــه  

که وتبــوه  بــه ر په المــاری واڵتانــی ســه رمایه داری.
ئه نتێرناســیۆنالی ســێهه م ڕێکخراوێــک بــوو لــه  بــه ره  )جه بهــه ( زیاتــر و ، پتــر وه ک یــه ک حیــزب 
ده چــوو. ئــه و ئه نتێرناســیۆناله ، بیســت و یــه ک ئه ســڵی هه بــوو کــه  هــه ر حیزبێــک ده بــوو بــه  
ئه نــدام، ناچــار بــوو ئــه م بیســت و یــه ک ئه ســڵه ش به تــه واوی قبــوڵ بــکا و پێڕه ویــان لــێ بــکا. 
یه کێــک لــه م ئه ســاڵنه  کــه  ناوبانگــی ده رکردبــوو ئه وه بــوو کــه : »مه عیــاری ئه نتێرناســیۆنالیزم، 
چۆنیه تــی هه ڵوێســت گرتــن به رامبــه ر بــه  واڵتــی ســۆڤیه ته ». واتــه  ئه گــه ر حیزبێــک سیاســه تی 
ــه م  ــێ ئ ــا و ب ــوو په ســند کردب ــا ب ــی سۆسیالیســتی دنی ــا واڵت ــه  ته نی ــه و کات ــه  ئ ــی ســۆڤیه تی ک واڵت
ــه ر  ــه  ئه گ ــه وه دا، وات ــری ئ ــه  غه ی ــوو، ل ــا، ئه نتێرناسیۆنالیســت ب ــڕه وی لێکردب ــاع و پێ ــه وال دیف الو ئ

ڕه خنــه ی هه بــا، ئه نتێرناسیۆنالیســت بــه  حیســاب نه ده هــات.
ئــه م وه زعــه  هه تــا ســاڵی 194٣کــه  ئه نتێرناســیۆنالی ســێهه م  هه ڵوه شــا، هــه ر بــه رده وام بــوو. 
بــه اڵم لــه و ســاڵه دا ڕاگه یانــدرا کــه  به هــۆی لــه  گــۆڕێ دابوونــی شــه ڕ، هــه ر حیزبێکــی کومونیســت 
ده توانــێ سیاســه تی خــۆی ســه ربه خۆ دیــاری بــکا. له پــاش شــه ڕی دووهه مــی جیهانیــش، »ئه نفــۆڕم 
ــه   ــات ک ــه  کومونیســته کاندا پێکه ــو حیزب ــاس« له نێ ــگ و ب ــه وه ی ده ن ــه ری گۆڕین ــا »ده فت ــورۆ« ی ب

ئه ویــش بــه  دوای ڕووداوه کانــی ســاڵی 19٥٦ دا هه ڵوه شــاوه .
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بــه م جــۆره  ئێســتا ماوه یه کــی درێــژه  کــه  هــه ر حیزبێکــی کومونیســت مافــی ئه وه ی هه یه  سیاســه تی 
ــی خــۆی  ــان و واڵت ــی جیه ــه زه ری خــۆی له ســه ر گیروگرفته کان ــکا و ن ــاری ب خــۆی ســه ربه خۆ دی
ده ربــڕێ، به تایبه تــی حیزبــه  کومونیســته کانی ئورووپــای ڕۆژئــاوا ، وه ک حیزبــی کومونیســتی 
ئیتالیــا و فه ڕانســه  و ئیســپانیا کــه  له ســه ر زۆر گیروگرفــت له گــه ڵ واڵتانــی سۆسیالیســتی و 
خۆیانــدا  چاپه مه نیه کانــی  لــه   نه زه ره یــان  ئــه م  و  هه یــه   جیایــان  نــه زه ری  ســۆڤیه تی  یه کیه تیــی 

باڵوده که نــه وه .
ــه زه ری له گــه ڵ حیزبــی کمونیســتی  ــه وه ی هه بــێ کــه  ن جــا ئه گــه ر حیزبێکــی کومونیســت مافــی ئ
ــی- ــاره  ئێمــه  کــه  حیزبێکــی دێمۆکرات ــێ، دی ــه ک نه ب ــی ســۆڤیه تی له ســه ر هه مــوو شــتێک ی یه کیه تی
ــه  و ده توانیــن له ســه ر دامه زراندنــی  سۆســیالیزم و له ســه ر  ــه واوی هه ی ــه و مافه مــان به ت میللیــن، ئ

ــێ. ــان هه ب ــی خۆم ــه زه ری تایبه ت ــی، ن سیاســه تی جیهان
ئاشــکرایه  کــه  یه کیه تیــی ســۆڤیه تی، سیاســه تی ده ره وه ی خــۆی هه یــه  و له ســه ری ده ڕوا، بــه اڵم 
ــران  ــی خه ڵکــی ئێ ــه ی کۆمه اڵن ــروڕای زۆرب ــک له گــه ڵ بی ــه و سیاســه ته  هه مــوو کاتێ ــازی ئ ــا ڕێب ئای
ــه   ــی ســۆڤیه تی، بێجگــه  ل ــێ کــه  یه کیه تی ــه : ئێســتا هه مــوو کــه س ده زان ــۆ نموون ــه وه ؟ ب ــه ک ده گرن ی
ــی دیکــه ، چه کــی وه ک »ئاڕ-پی-جــی« و »کاتیۆشــا« و زۆر چــه ک  کامیــۆن و ماشــێن و که لوپه ل
و ته قه مه نــی دیکــه ی بــه  ڕێژێمــی شــا فرۆشــتبوو. ئه گــه ر ڕێژێمــی شــا، کــه  ڕێژێمێکــی ســه ره ڕۆ و 
پۆلیســی بــوو، ئــه م چه کانــه ی له نێــو واڵت دا به کارهێنابــا، ئــه وه  دژی ئــازادی و داخــوازه  ڕه واکانــی 
گه النــی ئێــران بــوو، ئه گــه ر لــه  ده ره وه ی ئێرانیــش بــه کاری هێنابــا. له بــه ر ئــه وه  کــه  ڕێژێمێکــی 
ســه ر بــه  ئیمپڕیالیــزم بــوو، ببــووه  ژاندارمــی ناوچــه ی ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســت، ئــه وه  دیســان دژی 
ئــازادی و ئازدیخوازیــی گه النــی ناوچه بــوو )هــه ر وه کــوو شــا، ئــه و چه کانــه ی لــه  »زووفــار« 
به کارهێنــا(. جــا ئایــا ئێمــه  وه ک ئێرانیه کــی ئازادیخــواز، حه قمــان نه بــوو کــه  بڵێیــن فروشــتنی ئــه و 

چه کانــه  بــه  ڕێژێمــی شــا، دژی قازانجــی گه النــی ئێــران بــوو؟
ئه رکــی سه رشــانی ئێمــه  ئه وه یه کــه  لــه  پێشــدا لــه  قازانجــی گه لــی خۆمــان دیفــاع بکه یــن. هه روه هــا 
لــه  یه کیه تیــی  لــه  قازانجــی گه له کــه ی ده کا. ئێمــه   لــه  پێشــدا دیفــاع  کــه  یه کیه تیــی ســۆڤیه تیش 
ســۆڤیه تی چاوه ڕوانیــی ئــه وه  ناکه یــن کــه  ئــه و کاره ی ئێمــه  ده بــێ بــۆ خۆمــان بیکه یــن، بۆمــان 

ــدا... ــام ب ئه نج
ــووه  و وا  ــان هه ب ــه و چاوه ڕوانیه ی ــه  تێکۆشــه رانی کوردســتان ئ ــردوودا، زۆر ل ــه  ڕاب به داخــه وه  ل
ــه و ڕاســتیه ی  فێرکرابــوون کــه  ســۆڤیه ته کان  ده بــێ بێــن و ئازادمــان کــه ن. ئێســتا حیزبــی ئێمــه  ئ
بــۆ ئه ندامانــی خــۆی و گه لــی کــورد و گه النــی دیکــه ی ئێــران ڕوون کردۆتــه وه  کــه  ئێمــه  خۆمــان 
ــه ر  ــا ه ــی ســۆڤیه تی ی ــه  یه کیه تی ــن ک ــه وه  بی ــی ئ ــێ چاوه ڕوان ــن. ناب ــازاد بکه ی ــان ئ ــێ واڵته که م ده ب
کــه س و هــه ر جێگایه کــی دیکــه  لــه  ده ره وه دا بــێ و دێموکراســی و خودموختاریمــان بــۆ وه ربگــرێ. 
نابــێ پێمــان وابــێ کــه  یه کیه تیــی ســۆڤیه تی هه رچــی ئێمــه  پێمــان گــوت بــه  قســه مان بــکا، لــه  
ئــه و گوتــی، ئێمــه   ئــه وه  بــێ کــه  هه رچــی  به رامبه ریشــدا هیــچ دۆســتێکیش نابــێ چاوه ڕوانــی 

بکه یــن. به قســه ی 
بخه ینــه   »خومه ینــی«  ئێرانــی  بــه   ســه باره ت  ســۆڤیه تی  یه کیه تیــی  ده ره وه ی  سیاســه تی  بــا 
به رچــاو: به گشــتی لــه  ڕوانگــه ی ســۆڤیه تیه کانه وه  لــه  مــاوه ی چــوار ســاڵی پــاش ســه رکه وتنی 
شــۆڕش سیاســه تیان به رامبــه ر بــه  ڕێژێمــی خومه ینــی سیاســه تێکی ڕاســت و ئوســوولی بــوو، 
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لــه  ڕوانگــه ی ئێمــه وه  کــه  دژی ڕێژێمــی خومه ینــی خه بــات ده که یــن، هــه ر سیاســه تێک  بــه اڵم 
پشــتیوانی لــه م ڕێژێمــه  بــکا، نادروســت و ناخــۆش و غه یــره  ئوســوولی بــوو.

ــه وان ده ڵێــن کــه  ڕێژێمــی شــا، ڕێژێمێــک بــوو  ــه و سیاســه ته  چیــه ؟ ئ ده لیلــی ســۆڤیه تیه کان بــۆ ئ
دژی ســۆڤیه تی و ســه ر بــه  ئه مه ریــکا، ڕێژێمــی خومه ینیــش، ڕاســته  کــه  دژی ســۆڤیه تی بــوو، 
بــه اڵم هــه ر لــه و کاتــه دا دژی ئه مریــکاش بوو)یــان النــی کــه م وه ک شــا ســه ر بــه  ئه مریــکا نه بــوو(، 

که وابــوو پله یــه ک لــه  ڕێژێمــی شــا باشــتره  و بــۆ یه کیه تیــی ســۆڤیه تی زۆر جێــگای په ســنده .
له بــاری سیاســه تی نێونه ته وه ییــه وه ، ڕه نــگ بــێ ئــه م سیاســه ته  ڕاســت بــێ، بــه اڵم ئایــا بــۆ 
ئێمــه ش مه ســه له که  هــه ر ئــاوا چــاو لــێ ده کــرێ؟ بــۆ گه لــی کــورد کــه  مــاوه ی چه نــد ســاڵه  خه ریکــی 
خه باتێکــی تونــد و دوورو درێــژ بــه  دژی ڕژێمــی خومه ینییــه  و، هه مــوو ڕۆژێــک چه ندیــن شــه هید 

لــه م ڕێگایــه دا ده دا، ئایــا سیاســه تی پشــتیوانی لــه و ڕێژێمــه  جێــگای په ســنده ؟ ئاشــکرایه  کــه  نــا!.
ــن  ــێ بکه ی ــن و داوای ل ــان دابنێی ــگای خۆم ــه  جێ ــن ل ــی ســۆڤیه تی ده توانی ــه  یه کیه تی ــوو ، ن که واب
هه ڵوێســتی وه ک ئێمــه  بــێ و نــه  خۆمــان ده توانیــن لــه  جێــگای یه کیه تیــی ســۆڤیه تی دابنێیــن و 

سیاســه تمان وه ک ئــه و بــێ....
پێوه ندیــی  ئه ســتاندنی  پــه ره   دژی  ته نیــا  نــه ک  ئێمــه   کــه   ڕابگه یه نیــن  ئــه وه ش  بــا  هه روه هــا 
ــن  ــه  نی ــی سۆسیالیســتی دیک ــی ســۆڤیه تی و واڵتان ــه ڵ یه کیه تی ــران له گ ــی ئێ ــی و فه رهه نگی بازرگان
ــی  ــه  به تایبه ت ــه و پێوه ندیان ــێ ئ ــێ، ده ب ــدا له ســه ر کارب ــه  ئێران ــک ل ــه  هــه ر ڕێژێمێ به ڵکــوو پێمــان وای
له گــه ڵ یه کیه تیــی ســۆڤیه تی کــه  واڵتــی گــه وره ی دراوســێی ئێرانــه  په ره پێبــدا. ئێــران وه ک واڵتێکــی 
ــه  یه کیه تیــی ســۆڤیه تی بفرۆشــێ و زۆر شــتومه کی  کشــتوکاڵی، ده توانــێ زۆر که ره ســته ی خــاو ب
ســۆڤیه تی  یه کیه تیــی  تڕانزیتــی  ڕێــگای  لــه   ده توانــێ  ئێــران  هه روه هــا  بکــڕێ.  لــێ  ســه نعه تی 
ــاوه  بــۆ  ــه  ئورووپ ــا بگه یه نــێ و ل ــه  ئورووپ ــر ب ــک وه ربگــرێ و شــتومه کی خــۆی زۆر هه رزانت که ڵ
ئێــران بێنــێ. گازی ســووتاندنیش هه روه هــا. ئــه و که ســانه ی پێیــان وایــه  ناردنــی تیمــی فوتبــال لــه  
یه کیه تیــی ســۆڤیه ته وه  بــۆ ئێــران، یــان به شــداربوون لــه  موســابه قه ی شــه تره نج له گــه ڵ تیمــی 
ــاش  ــی ب ــی نێونه ته وه ی ــه  پێوه ندیه کان ــه  ده چــن و ل ــووه ، به هه ڵ ــی شــا ب ــه  ڕێژێم ــی ب ــران، یارمه ت ئێ

حاڵــی نه بــوون.
که وابــوو، دووپاتــی ده که ینــه وه  کــه  ئێمــه  دژی پێوه نــدی ئابــووری و فه رهه نگیــی واڵته کانــی 
سۆسیالیســتی له گــه ڵ ڕێژێمــی خومه ینــی نیــن، بــه اڵم پشــتیوانی سیاســیمان لــه و ڕێژێمــه  پــێ 
ناخۆشــه ، هــه روه ک لــه  زه مانــی شاشــدا ئــه و پێشــوازیه  بــێ وێنانــه ی کــه  لــه  واڵتانــی سۆسیالیســتی 
ــن  ــان ڕازی بکه ی ــی خۆم ــان ده توان ــوون و نه م ــی ب ــگای ناڕه حه ت ــه  زۆر جێ ــۆ ئێم ــرا، ب ــه  شــا ده ک ل
کــه  واڵتێکــی وه ک ڕوومانــی، دوکتــۆرای زانســته کانی کۆمه اڵیه تــی )علــوم اجتماعــی( بــه  حه مــه  
ڕه زا شــا بــدا لــه  حاڵێکــدا ده زانیــن کــه  بناغــه ی هه مــوو زانســته کانی کۆمه اڵیه تــی لــه  واڵتانــی 

سۆسیالیســتیدا : مارکسیزم-لێنینـــزمه !
ــرا، حیزبــی ئێمــه  ده بــێ پێوه نــدی له گــه ڵ  ــه ی کــه  گوت ــه  له به رچاوگرتنــی هه مــووی ئه وان ئێســتا ب

واڵتانــی سۆسیالیســتی چــۆن بــێ؟
وه اڵم ئه وه یــه  کــه  ئــه و پێوه ندییــه  ده بــێ »دۆســتانه » بــێ. واتــه  نــه  دوژمنانــه  وه ک هێندێــک ده ســته 
 و تاقــم کــه  یه کیه تیــی ســۆڤیه تی بــه  سۆســیال ئیمپریالیســت یــان ئیمپریالیســتی تــه واو داده نێــن 
ــه  یه کیه تیــی ســۆڤیه تی دا  ــه و ال وه ک حیزبــی تــووده  کــه  هه رچــی ل ــه م الو ئ ــڕه وی بــێ  ئ ــه  پێ و ن
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ڕویــدا و هــه ر سیاســه تێک له الیــه ن حکوومه تــی ســۆڤیه تی به ڕێــوه  بچــێ، فــه وری قبووڵــی ده کــه ن 
و ته پڵــی بــۆ هه ڵده گــرن!

دۆســتایه تی لــه  ڕوانگــه ی ئێمــه وه  ئــه وه  نیــه  کــه  هه رچــی دۆســته که مان گوتی،بڵێیــن: »به چــاوان!«. 
دیــاره  ئێمــه  ئه گــه ر نــه زه ری جیاوازیشــمان له گــه ڵ ســۆڤیه ت هه بــێ، هه رگیــز دوژمنایه تــی ئــه و 
واڵتــه  ناکه یــن. بــه اڵم مافــی ڕه خنه گرتــن بــۆ خۆمــان هــه ر ڕاده گریــن. ئایــا هه رچــی حیزبــی دێموکرات 
ده یــکا، بــۆ حیزبــی کومونیســتی یه کیه تیــی ســۆڤیه تی جێــگای په ســنده ، هه تــا ئێمــه ش هه رچــی 

ــن؟ ــی بکه ی ــی، قبووڵ ــی ســۆڤیه تی گوت ده وڵه ت
هه مــوو کــه س ده زانــێ کــه  یه کیه تیــی ســۆڤیه تی ده وڵه تێکــی زۆر گــه وره  و بــه  نفــووزه ، ئێمــه ش 
ئێمــه   کــه   ئــه وه   هــۆی  ده بێتــه   ئــه وه   ئایــا  بــه اڵم  بچووکیــن.  نه ته وه یه کــی  بچووکــی  حیزبێکــی 
پێوه ندیمــان له ســه ر ئــه وه  دابنێیــن کــه  هه رچــی ڕادیــۆ مۆســکۆ گوتــی، ئێمــه  بڵێیــن: باشــه ؟! ئه گــه ر 
حیــزب و ڕێکخــراوه ی ئه وتــۆ هــه ن )به تایبه تــی لــه  ڕۆژهه اڵتــدا( وه ک حیزبــی تــووده ی ئێــران، کــه  
هێشــتا هــه ر پێیــان وایــه  هه رچــی ڕادیــۆ مۆســکۆ بڵــێ، ئه وانیــش ده بــێ فــه وری دووپاتــی بکه نــه وه ، 

ئــه وه  نیشــانه ی کــزی و الوازی و ســه ربه خۆنه بوونی ئــه و حیزبانه یــه .
ئێــران، خاوه نــی ســه رمایه یه کی  دێموکراتــی کوردســتانی  کــه  حیزبــی  بچــێ  له بیرمــان  نابــێ 
گه وره یــه ، ئه ویــش هــه ر ئــه و سیاســه ته  ســه ربه خۆیه یه  کــه  گرتویه تــه  پێــش، یه کێــک لــه  ڕه مزه کانــی 
ــه و سیاســه ته  چــه وت  ــووه . ئ ــه م سیاســه ته  ســه ربه خۆیه  ب ــا ئێســتا، هــه ر ئ ــه  هه ت ســه رکه وتنی ئێم
بووبــێ و ڕاســت بووبــێ، ده ســکردی خۆمــان بــووه . چونکــه  پێمــان وایــه  هیــچ کــه س بــه  ئه نــدازه ی 
ــچ کــه س لێوه شــاوه یی  ــه  هی ــه  و هــه ر بۆی ــی کوردســتان شــاره زا نیی ــی کۆمه ڵ ــه  واقعییات خۆمــان ل
بڕیاردانــی لــه  جیاتــی ئێمــه  نییــه . هیــچ ئۆرگانێــک چ هــی واڵتێکــی تایبه تــی و چ نێونه ته وه یــی، حه قــی 
ئــه وه ی نییــه  کــه  له بــاره ی ئێمــه دا به بــێ ئێمــه  بڕیاربــدا، هــه ر وه ک ئێمــه ش ئــه و حه قــه  بــه  خۆمــان 
ــی  ــچ حیزبێک ــک و هی ــچ واڵتێ ــێ قازانجــی هی ــن. ناب ــار بده ی ــه  بڕی ــه  له ســه ر واڵتێکــی دیک ــن ک ناده ی
دیکــه ، بــۆ ئێمــه  ببێتــه  مه عیــار. ته نیــا مه عیــار بــۆ ئێمــه  ده بــێ قازانجــی گه النــی ئێــران و گه لــی کــورد 
بــێ و بــه س،  هیــچ که ســیش لــه  خــودی گه النــی ئێــران و گه لــی کــورد باشــتر ناتوانــێ ئــه م قازانجــه  

دیــاری بــکا...
ــێ  ــی دێموکــرات ناب ــه  کــه  ئێمــه  وه ک حیزب ــه وه ، ئه وه ی ــێ ڕوون ببێت مه ســه له یه کی دیکــه  کــه  ده ب
ــی نێوخــۆی واڵتانــی سۆسیالیســتی تێکــه ڵ بکه یــن و  ــه کان و گیروگرفته کان خۆمــان له گــه ڵ ناکۆکی
بــۆ نموونــه : بــه  ڕه ســمی لــه  به رامبــه ر چیــن دا الیه نگــری لــه  یه کیه تیــی ســۆڤیه تی بکه یــن، یــان 
ــه   ــه اڵم ئه گــه ر جارجــار هاوڕێیه کــی ئێمــه  ل ــه  و شــتی وا... ب ــه  نموون ــۆ خۆمــان بکه ین ــی« ب »ئاڵبان
هێندێــک شــتی سیاســه تی ده ره وه ی یه کیه تیــی ســۆڤیه تی ڕه خنه یه کــی گــرت یــان هێندێــک بــاری ئــه و 
سۆســیالیزمه ی کــه  ئێســتا له وێــدا هه یــه  بــه دڵ نه بــوو، ئــه وه  نابــێ به مانــای »ئانتــی ســۆڤیه تیزم« 
ــه و دوو  ــان »ئانتــی کومونیــزم« )دژی کومونیــزم بــوون( وەربگیــرێ. ئ )دژی ســۆڤیه تی بــوون( ی
شــته  لــه  مێــژه  لــه  حیزبــی ئێمــه دا مه حکــووم کــراوه . هه روه هــا ئه گــه ر که ســێکیش له نێــو حیــزب دا 
لــه  هێندێــک بــاری سیاســه تی ســۆڤیه تی دیفاعــی کــرد، نابــێ بــه وه  تاوانبــار بکــرێ کــه  تووده یــی و 
الده ر لــه  خه تــی حیزبــی ئێمەیــە . ئــه م جــۆره  مــۆر پێوه نــان و بوختــان بــۆ هه ڵبه ســتنانه ، شــێوه یه که  

کــه  به داخــه وه  لــه  الیــه ن حیزبــی تــووده وه  بۆتــه  بــاو!
زۆربــه ی ئــه و نــه زه ره  نادروســتانه  کــه  به تایبه تــی ده رخــواردی الوان دراون و لــه  هێندێــک 
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ــووده ن.  ــی ت ــی حیزب ــاوه ، هــی به ڕێوه به رایه تی ــان پێک هێن ــی فیکری ــه  داخــه وه  ئاڵۆزی ــه دا ب ــه و الوان ل
ــوو  ــه ده ر و هه م ــووده  هاتۆت ــی ت ــی حیزب ــه  مێشــکی به ڕێوه به ران ــه  ل ــی سیاســی الڕێ ک ئه ده بیاتێک
نیشــانده ری »ماکیاڤیلیــزم« و »ئۆپۆرتۆنیــزم« و هه لپه رســتییه ، به داخــه وه  له بــه ر ئه وه کــه  لــه  
له ســه ر  زه حمه تــه ،  زۆر  دیکــه   ڕه ســه نی سیاســی  ئه ده بیاتــی  بــه   پێڕاگه یشــتن  ده ســت  ئێرانــدا 

ــووه . ــه ر ب ــران کاریگ ــی ئێ ــه  الوان ــه واو ل ــه ک نه ســلی ت ــاوه ڕی ی بیروب
بــۆ ئــه وه ی ئــه م بیروبــاوه ڕه  ئۆپۆرتۆنیســتییه  خاشــه بڕ بکــرێ له الیــه ک ئێمــه  ده بــێ لــه م بــاره وه  
ئه رکــی خۆمــان به جــێ بگه یه نیــن و له الیه کــی دیکــه ش ده بــێ هاوڕێیانمــان حاڵــی بکه یــن کــه  
ــب  ــه  حیســابی کتێ ــن ک ــێ فێرب ــن، ده ب ــه ل مارکســیزمی ڕاســته قینه  ئاشــنا ب ــه وێ له گ ــه ر ده یانه ئه گ
و نووســراوه کانی ئه ســڵی خــودی »مارکــس« و »ئێنگلــس« و »لێنیــن« لــه  بیروبــاوه ڕی چه وتــی 
به ڕێوه به رانــی حیزبــی تــوده  و هێندێــک ده ســته  و تاقمــی بچووکــی سه رلێشــێواو جیابکه نــه وه . 
ــگا  ــه ک جێ ــچ کات له ی ــی هی ــۆری عیلم ــه  تێئ ــێ ک ــێ، ده زان ــی هه ب ــڕوای عیلم ــه ر که ســێک بیروب ئه گ
بڕوایــه دا  لــه و  قــه ت  مارکســیزمیش،  دانه رانــی  په ره ده ســتێنێ.  له گــه ڵ ڕۆژ  ڕاناوه ســتێ و ڕۆژ 
نه بــوون کــه  ئــه وه ی ئــه وان دایاننــاوه  وه ک ئایه تــی قورئــان وایــه  و نابــێ ده ســتی لــێ بــدرێ!. ئــه وان 
بــه  ئاشــکرا گوتوویانــه  کــه  مارکســیزم ته نیــا ڕێنوێنــی بــۆ کرده وه یــه ، بــه  دایمیــش لــه  گه شــه کردن 

دایــه .
فه رقــی ئێمــه  له گــه ڵ زۆربــه ی ئــه و ده ســته  و تاقمانــه  ئه وه یــه  کــه ، ئــه وان هه وڵــده ده ن واقعییاتــی 
بــه  که ڵــک  پێچه وانــه  ده مانهــه وێ  بــه   ئێمــه   بخــه ن و  ڕێــک  تێئۆریه که یــان  له گــه ڵ  واڵته که مــان 
وه رگرتــن لــه  تێئــۆری و ئه زموونــی شۆڕشــگێڕانه ی واڵته کانــی دیکــه  و ده رســه کانی جوواڵنــه وه ی 
مێــژووی گه لــی کــورد، تێئۆرییه کــه  بــه  جۆرێــک ڕێکوپێــک بکه یــن کــه  وه اڵمــده ری واقعییه تــی 
نابــێ  لێدانیــش  له به رچه ســپ  ڕێگایــه دا  لــه م  دابــێ.  گه له که مــان  و  واڵته که مــان  لــه   هه ڵقــواڵو 
بترســین. حیزبــی ئێمــه  تــا ئێســتا نیشــانی داوه  کــه  به رچه ســپ لێــدان و بوختــان بــۆ هه ڵبه ســتن لــه  
ســه ر سیاســه ت و ڕێ و شــوێنه که ی ئه ســه ر نــاکا و لــه  داهاتــووش دا ده بــێ هــه ر بــه و سیاســه ته  

درێژه بــدا... .
به کورتــی: حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، الیه نگــری زۆر شــێلگیری سۆســیالیزمه  و بــۆ 

دامه زراندنــی  سۆســیالیزم خه بــات ده کا، بــه اڵم:
یه که م: دامه زراندنی  سۆسیالیزم ئێستا بۆ ئێمه  ئه رکی ڕۆژ نییه .

له گــه ڵ  کــه   دایبمه زرێنیــن، سۆســیالیزمێکه   ده مانهــه وێ  ئێمــه   ئــه و سۆســیالیزمه ی  دووهــه م: 
سۆســیالیزمێکی  ئه وه بــێ،  غه یــری  ئه گــه ر  ڕێکده کــه وێ.  واڵته که مــان  تایبه تیــی  هه ڵومه رجــی 
ده ســکرد و واریداتــی ده بــێ، خه لــالق نابــێ و له وانه یــه  جێــگای په ســندی کۆمه ڵــی کــورده واری 

نه بــێ.
ســێهه م: پێوه نــدی ئێمــه  له گــه ڵ واڵتانــی سۆسیالیســتی، پێوه ندیه کــی دۆســتانه یه . »دۆســتانه » 
بــه  مانــای: نــه  دوژمنایه تــی و نــه  پێــڕه وی کردنــی بــێ ئــه م الو ئــه و ال. ئێمــه  سیاســه تی خۆمــان ، 
بــۆ خۆمــان دیــاری ده که یــن، چونکــه  حیزبێکــی ســه ربه خۆین، چ چــوک و چ گــه وره ، چ بــێ هێزبیــن 

و چ به هێــز، سیاســه تی ســه ربه خۆی خۆمــان ناگۆڕیــن.
ئێمــه  نابــێ لــه وه دا شــکمان هه بــێ کــه  واڵتانــی سۆسیالیســتی لــه  ئه ســڵ دا پشــتیوانی ئێمــه ن و هــه ر 
ــاع ده که یــن.  ــه  مافــی ئینســانی و نه ته وه یــی خۆمــان دیف ده بــێ پشــتیوانی ئێمــه  بــن، چونکــه  ئێمــه  ل
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ئه گــه ر ئیمــڕۆ ئــه م پشــتیوانیه  زۆر به رچــاو نییــه ، بێگومــان لــه دواڕۆژدا ده بێتــه  پشــتیوانیه کی زۆر 
کاریگــه ر. چوونکــه  به ڕاســتی لــه  ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســتدا یــه ک هێــزی شۆڕشــگێڕ هه یــه  کــه  تــا 
ئێســتا پشــتیوانیه کی ئه وتــۆی لــێ نه کــراوه  و ئه ویــش، جوواڵنــه وه ی نه تــه وه ی کــورد به گشــتی 
و جوواڵنــه وه ی میللــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران به تایبه تیــه . ئــه م ڕاســتیه  به داخــه وه  هێشــتا 
هه مــوو  ســه رنجی  و  ده رده کــه وێ  داهاتــوودا  لــه   بێگومــان  بــه اڵم  ده رنه که وتــوه ،  به تــه واوی 
نێوه ڕاســتدا  ڕۆژهه اڵتــی  سیاســه تی  لــه   و  ڕاده کێشــێ  خــۆی  الی  بــۆ  جیهــان  ئازادیخوازانــی 

شــوێنێکی ئه ساســی داده نــێ.
ئێمــه  لــه  خه باتــی درێژخایه نــی نه ته وه که مــان دا، یه کیه تیــی ســۆڤیه تی بــه  دۆســت و هاوپه یمانــی 
ســتراتێژیکی خۆمــان ده زانیــن و هــه ر له ســه ر ئــه و ڕێبــازه  ده ڕۆیــن. ته نانــه ت ئه گــه ر حیزبێکــی 
ناسیۆنالیســتی ته واویــش بوینایــه  )کــه  نیــن!( ، لــه  وه زعــی »ژیئۆپۆلیتیکــی« )جوگرافیایی-سیاســی( 
واڵتــی ئێمــه دا، هــه ر ده بــوا دۆســتایه تیمان له گــه ڵ یه کیه تیــی ســۆڤیه تی وه ک ئه ســڵێک له بــه ر چــاو 

. بێ
که وابــوو ، ئێمــه  ئێســتا ده بــێ خه تــی سیاســی و دروســتی خۆمــان کــه  خه بــات لــه  ڕێــگای 
وه ده ســت هێنانــی دێموکراســی بــۆ ئێــران و خودموختــاری بــۆ کوردســتانی ئێرانــه ، درێــژه  بده یــن 
ــه ک  ــن ن ــه  دڵنیای ــه و کات ــن، ئ ــر بکه ی ــاوه  زیات ــه  ده ســتمان هێن ــدا ب ــه  ئێران ــووزه ی ئێســتا ل ــه و نف و ئ
هه مــوو  و  جیهــان  پێشــکه وتوه کانی  رێکخــراوه   هه مــوو  به ڵکــوو  واڵتانــی سۆسیالیســتی،  هــه ر 

ئازادیخوازانــی واڵتانــی دیکــه ، بــه  شــێلگیری پشــتیوانیمان لــێ ده کــه ن.
***                                                

به رنامه  و پێڕه وی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
پەسندکراوی کۆنگرەی شەشەم

ڕێبەندانی 1362 )ژانوییەی 1984(

به شی یه که م 
بەرنامەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

سه ره تا
ــازادی و وه ده ســتهێنانی مافــی دیاریکردنــی چاره نووســی  ــاوی ئ ــه  پێن ــی کــورد ل ــژه  گه ل 1- له مێ
خوێناویــی  ڕابــردووی  شــاهیدی  نۆزده هــه م  چه رخــی  سه رانســه ری  ده کا:  خه بــات  خۆیــدا 
نه ته وه که مانــه . لــه  ســه رەتای چه رخــی بیســته مه وه  تــا شــه ڕی دووهه مــی جیهانــی ئــه و خه باتــه  
هــه روا درێــژه ی هه بــووه . لــه  ســه رده می خه باتــی گه النــی ئازادیخــوازی جیهــان دژی کۆنه په رســتی 
ــی  ــێ خه بات ــه  بتوان ــی ڕێکخراوێکــی سیاســی ک ــۆ دامه زران ــی ب و فاشــیزمدا، پێویســتییه کی مێژووی
ڕزگاریخوازانــه ی گه لــی کــورد به ڕێــوه  بــه رێ، هه ســت پــێ ده کــرا. هــه ر لــه  بــه ر ئــه وه  گه لــی کــورد 
لــه  کوردســتانی ئێــران لــه و وه زعــه  له بــاره  کــه  پــاش بیســت ســاڵ دیکتاتۆڕیــی ڕه زاخــان پێــک 

هاتبــوو، که ڵکــی وه رگــرت و حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی دامه زرانــد.
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بــه و جــۆره  حیزبــی دێموکڕاتــی کوردســتان ئاکامــی پێویســتییه کی مێژوویــی و نیشــانه ی وریایــی 
و ژیریــی ڕۆڵــه  پێشــڕه وه کانی گه لــی کــورد بــوو. لــه و ده مــه وه  حیزبــی دێموکڕاتــی کوردســتان کــه  
ڕۆڵــه  شۆڕشــگێڕه کانی گه لــی کــوردی لــه  ڕیزه کانــی خۆیــدا کــۆ کردۆتــه وه ، ڕێنوێــن و ڕێکخــه ری 

خه باتــی دێموکڕاتــی و دژی ئیمپریالیســتیی کۆمه اڵنــی خه ڵکــی کوردســتانی ئێرانــه .
دامه زرانــی حیزبــی دێموکڕاتــی کوردســتان لــه  مێــژووی گه لــی کــورددا بــه  نوختــه  گۆڕانێکــی 
گرینــگ ده ژمێــردرێ و ســه ره تای قۆناخێکــی نوێــی خه باتــی نه ته وه که مانــه . بــە ڕێبەرایەتیــی حیزبــی 
ــدا توانیــی حکومه تێکــی  ــازه ی خۆی ــژووی ت ــه  مێ ــۆ یه کــه م جــار ل ــه وه ی کــورد ب ــوو کــه  نه ت ئێمــه  ب
ــازده  مانــگ خــۆی  ــا ی ــه  ته نی ــه م حکوومه ت ــه  ســه ر کار. ئ ــه  به شــێکی کوردســتاندا بێنێت نیشــتمانی ل
ــی  ــی نیزام ــه  دیکتاتوری ــی دیک ــران جارێک ــی ئێ ــه وه ی گه الن ــه دوای پاشەکشــه ی بزووتن ــرت و ل ڕاگ
باڵــی بــه  ســه ر هه مــوو کوردســتانی ئێرانــدا کێشــایه وه،  بــه اڵم گه لــی کــورد لــه  خه بــات ســارد 

ــه  تێکۆشــانی خــۆی دا. ــژه ی ب ــه روا درێ ــی ه ــه  له مێژیینه کان ــی ئامانج ــۆ وه دیهێنان ــۆوه  و ب نه ب
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران خاوه نــی ٣9 ســاڵ خه باتــی پــڕ لــه  هــه وراز و نشــێو و پــڕ 
لــه  فیــداکاری و گیانبازییــه . ئاشــکرایه  کــه  حیزبــی ئێمــه  لــه و ماوه یــه دا کارامه تــر بــووه  و لــه  خه باتــی 
گه لــی کــورد و گه النــی دیکــه  ده رســی وه رگرتــوه . ئــه م به رنامه یــه  لــه  هه لومه رجــی ئێســتای جیهــان 
و ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســت و ئێرانــدا بــە له به رچاوگرتنــی ئاڵوگــۆڕی قووڵــی سیاســی و پێشــکه وتنی 
کۆمه اڵیه تــی و زانســتی و فه رهه نگــی لــه  جیهانــدا و بــه  وردبوونــه وه  لــه  قۆناخــی ئێســتای خه باتــی 

گه النــی ئێــران و هه لومه رجــی تایبه تــی کوردســتانی ئێــران دانــراوه .

2- ســه رده می ئێمــه  ســه رده می ڕزگاربوونــی گه النــی زۆرلێکــراو لــه  ژێــر ده ســه اڵتی ئیمپریالیــزم، 
ســه رده می الوازبوونــی بــه ره ی ده وڵه تانــی ئیمپریالیســتی له سه رانســه ری جیهــان، ســه رده می په یــدا 
بــوون و پەرەگرتنــی سۆســیالیزم و ســه رده می پێشــکه وتنی هێــزه  دێموکــرات و ڕزگاریخــوازکان 
لــه  هه مــوو واڵتانــه . لــه  مــاوه ی ٣9 ســاڵی پــاش شــه ڕی دووهه مــی جیهانیــدا ئاڵوگۆڕێکــی سیاســیی 
ئه وتــۆ لــه  جیهانــدا ڕووی داوه  کــه  ســیمای سیاســیی جیهانــی گۆڕیــوه . سیســتمی ئیســتعماری 
چاره نووســیان  دانانــی  مافــی  بچــووک  و  گــه وره   نه تــه وه ی  ده یــان  و  هه ڵوه شــاوه   له به ریــه ک 

وه ده ســت هێنــاوه  و ده وڵه تــی ســه ربه خۆیان دامه زرانــدوه .
ــه م  ــووه . ل ــی کۆمه اڵیه تیشــی له گــه ڵ ب ــه  سیاســییه  ئاڵوگۆڕێکــی قووڵ ــەم ڕه وت ــدا ئ ــه  زۆر واڵتان ل
واڵتانــه دا کۆمه ڵــی دواکه وتــووی پێشــوو لــه  نێــو چــووه  و کۆمه ڵێکــی نــوێ و پێشــکه وتوو جێــگای 
سیاســییان  ده ســه اڵتی  ئیمپریالیــزم  بــه   ســه ر  کۆنه په رســته کانی  و  زۆردار  چینــه   گرتۆتــه وه . 
له ده ســت ده رهاتــووه  و هێــزه  نیشــتمانپه روه ره کان و نوێنه رانــی چیــن و توێــژه  پێشــکه وتووه کانی 

کۆمــه ڵ ده ســه اڵتیان به ده ســته وه  گرتــوه .
 لــه  زۆربــه ی واڵتانــدا چینــی ده ره بــه گ و پێوه ندییه کانــی ده ره به گایه تــی له به ریــه ک هه ڵوه شــاون 
و ڕێــگا بــۆ پێشــکه وتنی کۆمــه ڵ خــوش بــووه . بــه  چه شــنێکی گشــتی، ئــه و هێــزه  کۆمه اڵیه تییانــه  کــه  
ده توانــن کۆمه ڵــی مرۆڤایه تــی به ره وپێــش بــه رن، ئازادیــی کرده وه یــان پتــر بــووه  و ده ره تانیــان بــۆ 

پێــک هاتــووه  بــۆ ئــه وه ی کۆمه ڵێکــی باشــتر، پێشــکه وتووتر و ئینســانیتر دروســت بکــه ن.
واڵتانــی پێشــکه وتووی ســه رمایه داری لــه  ســایه ی ده ســکه وته کانی زانســت و تیکنیکــەوە کــه  
ئیمکانێکــی بــێ وێنه یــان بــۆ پێشــکه وتنی ئابــووری پێــک هێنــاوه ، توانیویانــە هه ڵدانــی ئابووریــی 
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خۆیــان خێراتــر بکــه ن. بــه اڵم لــه  کاتێکــدا ئه و واڵتانــه  توانیویانه  پایه ی ژیانی زۆربه ی دانیشــتووانیان 
به رنه ســه ر، بــه  ســه دان میلیــۆن کــه س لــه  ئاســیا و ئه فریقــا و ئه مریــکای التیــن ناتوانــن پێداویســتییه  
ســه ره تاییه کانی ژیــان دابیــن بکــه ن و ته نانــه ت لــه  هێنــدێ واڵت دا زۆر کــه س لــه  برســان ده مــرن، 

ئه مــه  یه کێــک لــه  گه وره تریــن ناته باییه کانــی کۆمه ڵــی ئێســتای مرۆڤایه تیــه .
ــۆ پاراســتنی  ــان ب ــووری و سیاســیی خۆی ــه  ده ســه اڵتی ئاب ــه  ئیمپریالیســتییه کان ئێســتاش ل واڵت
زۆرلێکراوه کانــی  نه تــه وه   ئێســتاش  وه رده گــرن.  که ڵــک  نێونه ته وه یــی  نابه رابــه ری  پێوه ندیــی 
ــدا  ــە دانانــی سیاســه تی نێونه ته وه یی ــان ل ــه وه  بچووکــه کان ته ئســێریکی که می پێشــوو به تایبه تــی نه ت
ــه  الیــه ن ئیمپریالیســته کانه وه  پێشــێل  هه یــه  و ته نانــه ت زۆر جــار ده بینــرێ کــه  مافــە ڕه و اکانیــان ل
ده کرێــن. له گــه ڵ هه مــووی ئه وانــه ش پێوه ندیــی ئیســتعماری پێشــوو لــه  بناخــه دا هه ڵوه شــاوه  و 
به ره یه کــی به رینــی دژی ئیمپریالیســتی لــه  واڵتانــی سۆسیالیســتی و دێموکــرات، لــه و واڵتانــه ی 
تــازه  ڕزگار بــوون و لــه  گه النــی ئــه و واڵتانــه  کــه  بــۆ ڕزگاریــی خۆیــان خه بــات ده کــه ن پێــک هاتــووه  
کــه  بــە پشــتیوانیی بیــروڕای گشــتیی جیهانــی بۆتــە عامیلێکــی کاریگــەر لەســەر دانانــی سیاســەتی 
نێونەتەوەییــدا. وەزعێــک پێــک هاتــووە کــە نه تــه وه  بچووکه کانیــش پشت ئه ســتوور به هێــزی خۆیــان 
و به که ڵــک وه رگرتــن لــه  هاوده ردیــی مرۆڤایه تــی پێشــکه وتوو بتوانــن مافــه  ڕه واکانــی خۆیــان 

وه ده ســت بێنــن و بیانپارێــزن.

ســتراتیژیی  لــه   به تایبه تــی  و  نێونه ته وه یــی  لێکدانەوەکانــی  لــه   نێوه ڕاســت  ڕۆژهه اڵتــی   -٣
ــه   ــه م ناوچه ی ــه وه  ئ ــاری جوغرافیایی ــه . له ب ــی هه ی ــی تایبه ت ــه  ئیمپریالیســتییه کاندا، گرینگییه ک ده وڵه ت
که وتۆتــه  ســێ ڕێیانی ســێ قــاڕه  ئاســیا و ئه فریقــا و ئورووپــا. له بــاری ئابــووی و ســەر چاوه  
ژێرزه مینییه کانــه وه  ســه دی شه ســتی تــه واوی پاشــه که وتی نه وتــی واڵتانــی غه یــری سۆسیالیســتی 

هه ڵکه تــووه . ناوچه یــه دا  لــه و 
بێجگــه  له وانــه ش هاوســنووریی ناوچــه ی ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســت له گــه ڵ یه کیه تــی ســۆڤیەتی، 
یه که میــن و گه وره تریــن واڵتــی سۆسیالیســتی هه روه هــا دروســتبوونی هێنــدێ ده وڵه تــی دژی 
بزووتنــه وه ی  وه ک  نیشــتمانی  ڕزگاریخــوازی  بزووتنــه وه ی  چه نــد  بوونــی  و  ئیمپریالیســتی 
ڕۆژهه اڵتــی  گرینگیــی  و  بایــه خ  مه ڵبه نــده دا  لــه و  و...  کــورد  گه لــی  بزووتنــه وه ی  و  فه له ســتین 
نێوه ڕاســتی لــه  حیســاب و لێکدانــه وه ی هێزه کانــی نێونه ته وه ییــدا زیــاد کــردووه . تــه واوی ئــه م 
ڕاســتییانه  بۆتــه  هــۆی ئــه وه  کــه  واڵتانــی ئیمپریالیســتی هه مــوو ئاڵوگۆڕێکــی ئــه م ناوچه یــه  بــه وردی 
بخه نــه  ژێــر چاودێــری و به رامبــه ر بــه  هــه ر چه شــه  ڕووداوێکــی ئــه م ناوچه یــه  له ســه ر هه ســت و 

عه کســولعەمەل نیشــان بــده ن.

ــی و  ــووری و کۆمه اڵیه ت ــاری ئاب ــه  ب ــدا ل ــی جیهانی ــاش شــه ڕی دووهه م ــاوه ی پ ــه  م ــران ل 4- ئێ
سیاســییه وه  گۆڕانێکــی زۆری به ســه ردا هاتــووه . لــه  ڕاســتیدا ئێــران نه یده توانــی خــۆی لــه و ئاڵوگۆڕه  
قووڵــه  کــه  به ســه ر جیهانــدا هاتــوه  دوور ڕابگــرێ. بــه اڵم ئــه م ئاڵوگــۆڕه ی لــه  ئێرانــدا ڕووی داوه، 
بــه  هیــچ جــۆر وه اڵمــده ری ئیمکاناتــی ئابــووری و سروشــتی واڵتــی ئێمــه  نییــه . ئێــران ئێســتاش هــه ر 
بــه  واڵتێکــی دواکه وتــوو ده ژمێــردرێ، ئێســتاش زۆربــه ی زۆری کۆمه اڵنــی خه ڵــک لــه  هــه ژاری 
ــه   ــده وارن و ل ــه  الدێ هێشــتا نه خوێن ــی ل ــران به تایبه ت ــی ئێ ــه ی خه ڵک ــن، زۆرب و ڕۆژڕه شــیدا ده ژی
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ــی بێبه شــن. ــی پزشــکی و ده رمان یارمه تی
ــه وره کان  ــه  گ ــاوه ن مڵک ــه گ و خ ــۆڕاوه . ده رب ــی زۆر گ ــا ڕاده یه ک ــی الدێ ت ــی کۆمه اڵیه تی ته رکیب
وه ک چینێــک له نێــو چــوون و جێــگای خۆیــان داوه  بــه  بۆرژۆوازیــی الدێ کــه  لــه  ورده  مالکــه کان و 
جووتیــاره  ده وڵه مه نــده کان پێــک هاتــوه . مه به ســتی ڕیژیمــی شــا و ئیمپریالیــزم لــه  پێکهێنانــی ئــه و 
ئاڵوگــۆڕه  به رینتــر کردنــی بــازاڕی ســه رمایه داری لــه  سه رانســه ری واڵت و پێکهێنانــی بــۆرژۆوازی 
لــە دێ بــوو، کــه  لــه  الیــه ک ببێتــه  پێگه یه کــی کۆمه اڵیه تــی بــۆ ڕێژیــم و لــه  الیه کــی دیکــه ش ڕێــگای 
ــی  ــه  ژیان ــی ب ــه  سه نعه تیشــدا ڕێژیمــی شــا به شــی تایبه ت ــکا. ل ــی ســه رمایه داری خــۆش ب په ره پێدان
بێگانــه  ده ره تانــی  بــۆ هێنــان و وه کارخســتنی ســه رمایه کانی  به هێــز ده کــرد و  به شــی گشــتی 
له بــاری پێــک دێنــا کــه  دیــاره  لێره شــدا مه به ســت هــه ر په ره پێدانــی ســه رمایه داری بــوو. بــه م 
جــۆره  ئێــران وه ک واڵتێکــی دواکه وتــوو به گشــتی ڕێــگای هه ڵدانــی ســه رمایه داریی گرتبــووه  پێــش. 
ڕیگایــه ک کــه  تاقیکردنــه وه ی زۆر واڵتــی دواکه وتــوو چه وت بوونه وه کــه ی ده رخســتووە و به ئاشــکرا 
ــه  سیاســه تی ده ره وه دا  ــه ڕه زا شــا ل ــی حه م ــه . ڕیژیم ــی خه ڵک ــی کۆمه اڵن ــه  زیان ــه  ب نیشــانی داوه  ک
بــه  چه شــنێکی گشــتی په یڕه ویــی لــه  واڵتانــی ئیمپریالیســتی بــه  تایبه تــی ئیمپریالیزمــی ئه مریــکا 
ئیمپریالیــزم و  نیزامیــی  کــه  ده ســته به ندییه کی  په ێمانــی ســه نتۆ  ئه ندامه تــی  لــه   بێجگــه   ده کــرد. 
کۆنه په رســتی دژی گه النــی ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســت بــوو، ئێــران په یمانێکــی دوو قۆڵیــی نیزامــی 
لــه و ڕێگایــه وه   له گــه ڵ واڵتــه  یه کگرتووه کانــی ئه مریــکا به ســتبوو، و  و زۆرپه یمانــی دیکه شــی 

ــوو. ــدا زاڵ کردب ــس و ژاندارمری ــه ش و پۆلی ــی به ســه ر ئه رت ــژکا ری ئه مریکای ــه زاران ڕاوێ ه
لــه  ڕێژیمــی شــادا دیکتاتــۆری گه یشــتبووه  ئه وپــه ری و شــوێنه وارێک لــه  ئــازادی و دێموکراســی 
نه مابــوو. حیزبــه  نیشــتمانی و پێشــکه وتووه کان و ســه ندیکا و ڕێکخــراوه  دێموکراتییــه  ســیفییه کان 
هه مــوو قه ده غــه  کرابــوون، ئازادیــی به یــان و باڵوکردنــه وه  خرابــووه  ژێــر پــێ. نوێنه رانــی مه جلیســی 
شــووڕا و ســه نا له الیــه ن شــاوه  دیــاری ده کــران. ده ســه اڵتی قانووندانــان و دادخــوازی و ئیجرایــی 
هه مــوو بــه  ده ســت شــاوە بــوون. ئه رتــه ش و پۆلیــس به ســه ر گیــان و ماڵــی خه ڵکــدا زاڵ کرابــوون 

و ئێــران کرابــوو بــه  زیندانیکــی گــه وره  بــۆ هه مــوو ئینســانێکی به شــه ره ف و ئازادیخــواز.
ــووری و  ــران و ئاڵوگــۆڕی ئاب ــوان ده ســه اڵتی سیاســیی ئێ ــی له نێ ــه م جــۆره  ناته باییه کــی گرێی ب
کۆمه اڵیه تــی لــه  نێــوان  شــا و ده بــار و به کرێگیراوانــی ڕێژیمــی شــا و ئیمپریالیــزم له الیــه ک و 
گه النــی ئێــران له الیه کــی دیکــه وه  پێــک هاتبــوو کــه  ته نیــا ڕێــگای چاره ســه رکردنی، شوڕشــێکی 

قووڵــی کۆمه اڵیه تــی بــوو.

٥- کوردســتانی ئێــران لــه  بــاری ئابــووری و کۆمه اڵیه تییــه وه  ناوچه یه کــی دواکه وتوویــه  لــه  نێــو 
واڵتێکــی دواکه وتــوودا. ئه گه رچــی کوردســتان لــه  بــاری سروشــتی و ســامانی ژێرزه مینییــه وه  
ده وڵه مه نــده، بــه اڵم به وحاڵــه ش یه کێــک لــه  دواکه وتووتریــن ناوچه کانــی ئێرانــه . ئاڵوگــۆڕی ئابــووری 
و کۆمه اڵیه تــی لــه  کوردســتان ناگاتــه  پلــه ی ناوچه کانــی دیکــه ی ئێرانیــش. وه زعــی ئابــووری و 
ــان زۆر  ــه ی ژی ــران زۆر کــه م گــۆڕاوه . پای له شســاغی و فه رهه نگیــی دانیشــتووانی کوردســتانی ئێ
نزمــه  و زه حمه تکێشــانی کوردســتان لــه  هــه ژاری و بێبه شــیدا ده ژیــن. دێیه کانــی کوردســتان لــه  

ــه واوی بێبه شــن.  ــه  ت یارمه تیــی پزشــکی و ده رمانــی ب
لــه  زه مانــی شــادا کوردســتان ناوچــه ی هــه ره  میلیاریزه کــراوی ئێــران بــوو. قانوون له  کوردســتاندا 
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ــه ش و ژاندارمــری و ســاواک هه مــوو ده ســه اڵتێکیان  ــی ئه رت ــوو. مووچه خۆران ــچ مانایه کــی نه ب هی
به ده ســته وه  بــوو.

و  وکۆمه اڵیه تــی  ئابــووری  و  سیاســی  ژیانــی  باره کانــی  هه مــوو  لــه   نه یه وایه تــی  ســته می 
فه رهه نگــی لــه  کوردســتانی ئێرانــدا ده هاتــه  به رچــاو. مووچه خۆرانــی ده وڵه تــی لــه  کوردســتان 
هه موویــان لــه  مه رکــه زه وه  دیــاری ده کــران و گه لــی کــورد هیــچ ته ئســیریکی لــه  به ڕێوه بردنــی 
کاروبــاری واڵته که یــدا نه بــوو. له گــه ڵ بوونــی ئیمکاناتــی سرووشــتی هیــچ پرۆژه یه کــی گرینگــی 
ئابــووری و ســه نعه تی لــه  کوردســتاندا جێبه جــێ نه ده کــرا. هیــچ حیــزب و ڕێکخــراو و ســه ندیکایه کی 
ئــازادی نه بــوو. فه رهه نگــی نه ته وایه تیــی  ســه ربه خۆی سیاســی و ســینفی ئیمکانــی تێکۆشــانی 
کــورد ده ره تانــی پێشــکه وتنی پــێ نــه ده درا. باڵوبوونــه وه ی چاپه مه نــی بــه  زمانــی کــوردی قه ده غــه  
بــوو. مندااڵنــی کــورد لــه  یه کــه م ڕۆژی چــوون بــۆ قۆتابخانــه وه  ده بــوو بــه  زمانــی فارســی بخوێنــن 
و ناچاربــوون لــە قۆتابخانــه دا بــه  فارســی پێکــه وه  بدوێــن. بــه م جــۆره  کوردســتانی ئێــران کرابــوو 

ــورد. ــی ک ــه ی گه ل ــه  به ندیخان ب

٦- شۆڕشی پڕ شکۆی گه النی ئێران ئه نجامی سرووشتیی ئه و وه زعه  نالەباره  و عەکسولعەملی 
بــێ ئه مالوئــه والی دیکتاتــوری پاشــایه تی و به ســتراوه یی ئــه و ڕێژیمــه  بــه  ئیمپریالیــزم و بــه  
تایبه تــی ئیمپریالیزمــی ئه مریــکاوه  بــوو. گه النــی ئێــران بــۆ دواییهێنــان بــه  ده ســه اڵتی دیکتاتوریــی 
فه رهه نگیــی  نیزامــی و  ئابــووری و  بــۆ خاشــه بڕ کردنــی ده ســه اڵتی سیاســی و  و  پاشــایه تی 
ئیمپریالیــزم ڕاپه ڕینێکــی به ردرێــژ و خوێناوییــان به رپــا کــرد و ســه رئه نجام پــاش ســاڵێک خه باتــی 
ــه  22ی  شــێلگیر و قوربانیــدان، بــه  به ختکردنــی گیــان و مــاڵ و بــه  دانــی ده یــان  هــه زار شــه هید ل
ــه وه  پێچــا. ــی پاشــایه تییان تێک ــی 2٥00 ســاڵه ی ڕێژیم ــاری ته مه ن ــی ســاڵی 1٣٥٧دا ، تۆم ڕێبه ندان

ــه  ناوچــه ی  ــه  ئیمپریالیزمــی ل ــزی ســه ر ب ــن هێ ــران کــه  گه وره تری بێگومــان شۆڕشــی خه ڵکــی ئێ
ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســتدا لــه  نێــو بــرد، یه کێــک لــه  گرینگتریــن ڕووداوه  مێژووییه کانــی واڵتــی ئێمه یــه 
 و هــه ر لــه و کاته شــدا ده رســی زۆر به نرخــی بــۆ خه باتکا رانــی ڕێــگای ڕزگاری و ســه ربه خۆیی 
تێــدا بــووه . شۆڕشــی ئێــران نیشــانی دا کــه  هــه ر کات میلله تێــک بــه  لــه  خۆبوردوویــی و بــه 
 یه کگرتوویــی بیهــه وێ داو و ز نجیــری ژێرده ســتی بپســێنێ، هیــچ هێزێــک لــه  دنیــادا ناتوانــێ پێشــی 

پــێ بگــری و ســه ره نجام هه مــوو که نــد و کۆســپه کانی ڕێــگای ســه رکه وتن ته خــت ده کا.
په هه لــه وی،  بنه ماڵــه ی  ڕه شــی  دیکتاتوریــی  نه گبه تیــی  پــڕ  ده ورانــی  ســاڵ  په نجــا  ئه گه رچــی 
لــه  دژی ڕیژیمــی ســەر  بــه  ئیمپریالیزمــی حه مــه   هه مــوو چیــن و توێژه کانــی خه ڵکــی ئێرانــی 
ڕه زاشــا یــه ک خســتبوو، بــه اڵم زۆر به داخــه وه  مــاوه ی کورتــی ڕاپه ڕینــی پڕشــکۆی خه ڵکــی ئێــران 
ده ره تانــی ئــه وه ی بــه  هێــزه  دێموکراتــی و شۆڕشــگێڕه کانی ئێــران نــه دا کــه  به رنامه یه کــی هاوبــه ش 
ــه   ــچ کام ل ــه  هی ــه وه ش ک ــه ر ئ ــژن و له ب ــی پاشــایه تی دابڕێ ــی دوای ڕێژیم ــۆ سیســتمی حکوومه ت ب
ــک لــه  ده وری  هێــزه  نیشــتمانییه کانی ئێــران بــه  ته نیــا لــه  توانایــدا نه بــوو کۆمه اڵنــی به رینــی خه ڵ
خــۆی کــۆ بکاتــه وه  و ده ســه اڵتی سیاســی لــه  واڵتــدا به ده ســته وه  بگــرێ، کۆمه ڵێــک ئاخونــدی 
بیرته ســک و کۆنه په رســت بــه  که ڵکوه رگرتــن لــه  هه ســتی مه زهه بیــی خه ڵــک ده ســتیان به ســه ر 
ده ســکه وته کانی شــۆڕش و به رهه مــی خوێــن و فرمێســکی ڕۆڵه کانــی گه النــی ئێــران داگــرت و 

ده ســه اڵتی پاوانخوازانــه ی خۆیــان به ســه ر واڵته که مانــدا ســه پاند.
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ــاوات و  ــه  ئ ــچ کام ل ــی هی ــه وه  و نه یتوان ــاکام مای ــران ن ــه دا شۆڕشــی ئێ ــه و وه زع ــی ئ ــه  ئه نجام ل
ــه  ئێرانــدا بــه و  چاوه ڕوانییه کانــی کۆمه اڵنــی خه ڵکــی ئێــران وه دی بێنــێ. گه النــی تینــووی ئــازادی ل
مه به ســته  بــه  ده ســتی به تــاڵ به گــژ ئه رته شــی پۆشــتە و په رداخــی ڕێژیمــی ســه ر بــه  ئیمپریالیزمــی 
ــۆ هه میشــه   ــک ب ــی، کــه  جارێ ــان کــرده  قوربان ــه  ڕۆڵه کانی ــه  هــه زاران کــه س ل ــه وه  و ب شــادا چوون
ده ســه اڵتی سیاســی و ئابــووری و نیزامــی و فه رهه نگیــی ئیمپریالیــزم لــه  ئێرانــدا کۆتایــی پــێ 
بهێنــرێ. ئازادییــه  دێموکراتییــه کان لــه  سه رانســه ری ئێرانــدا دابیــن بکریــن، زه حمه تکێشــانی ئێــران 
کــه  به شــی هــه ره  زۆری دانیشــتووانی واڵتــن و گه وره تریــن ته ئســیریان لــه  ســه رکه وتنی شۆڕشــدا 
هه بــووه  لــه  هــه ژاری و ڕۆژڕه شــی ڕزگاریــان بــێ و گه النــی زۆرلێکــراوی ئێــران لــە ســێبەری 

ــه ن. ــان بگ ــی خۆی ــی ڕەوا و نه ته وایه ت ــە ماف ــدا ب ــی دێموکراتی ڕێژیمێک
فیداکاریــی  و  خه بــات  به رهه مــی  به ســه ر  ده ســتیان  کــه   پاوانخــواز  کۆنه په رســتانی  بــه اڵم 
خه ڵکــی ئێــران داگرتــووه ، بــه  پێچه وانــه ی چاوه ڕوانیــی کۆمه اڵنــی خه ڵــک ڕێگایــان نــه دا هیــچ 
یــه ک لــه و ئاواتــه  پیرۆزانــه  وه دی بێــن. خه باتــی دژی ئیمپریالیســتیی ده ســه اڵتی فه رمانــڕه وا لــه  
چوارچێــوه ی هێنــدێ دروشــمی بــێ نێــوه ڕۆک ده رنه چــوو. ڕێژیمــی خومه ینــی له کاتێکــدا خــۆی 
بــه دژی ئیمپریالیســت ده زانــێ ڕه ســه نترین هێــزه  دژە ئیمپریالیســتییه کانی واڵت ســه رکوت ده کا. 
ــەڵ  ــدی لەگ ــەوە پێوەن ــە دزیی ــی ب ــدەی ده زگا ته بلیغاتییه کان ــه ی پڕوپاگه ن ــه  پێچه وان ــه  ب ــه و ڕێژیم ئ
ــه ڵ ســه قامگیربوونی  ــرێ. له گ ــێ ده ک ــی ل ــی یه ده کی ــی و که لوپه ل ــە چــەک و تەقەمەن ئیســڕائیل هەی
پاشــایه تی  ســه رده می  لــه   خراپتــر  زۆر  دێموکراتییــه کان  ئازادییــه   کۆنه په رســتان،  ده ســه اڵتی 
خرایــه  ژێــر پــێ. کۆمه اڵنــی ده ســته نگ و زه حمه تکێشــی واڵتــی ئێمــه  زیاتــر لــه  هه مــوو کاتێــک 
له گــه ڵ هــه ژاری و نــه داری و گرانــی و بێــکاری بــه رەوڕوو بــوون و حکوومه تــی تــازه هیــچ 
ــه وان هه ڵنه هێنایــه وه . گه النــی  چەشــنە هەنگاوێکــی بــۆ چارەســەری هــەزاران گیروگرفتــی ژیانــی  ئ
ــوو  ــی هه م ــوو وه اڵم ــان نه گه یشــتن، به ڵک ــی ڕه وای خۆی ــه  ماف ــه ر ب ــه ک ه ــش ن ــراوی ئێرانی زۆرلێک
ــه ی ئیددیعاکانــی  ــه  پێچه وان ــران ب ــه  کورتــی ڕێژیمــی ئێ ــه وه . ب ــه  ئاگروئاســن درای ــان ب داخوازه کانی
ــی ئیمپریالیســتی یــه ک ده گرێتــه وه   ــج و سیاســه تی واڵتان تــه واوی کاروکرده وه کانــی له گــه ڵ قازان
و ڕاســته وخۆ یــان ناڕاســته وخۆ لــه  خزمه تــی ئه وان دایــه . ڕێژیمــی خومه ینــی وه ک میراتگرێکــی 
به ئه مــه گ بــۆ ڕێژیمــی حه مــه ڕه زا شــا لــه  هه مــوو سیاســه تێکی دژی گه لیــدا چه ندیــن هه نــگاوی 
لــه  ڕیژیمــی پێشــوو تێ په ڕانــد. ئه گــه ر ڕێژیمــی شــا ئێرانــی بــه ره و ســه رمایه داری ده بــرد و دیفاعــی 
لــه  ســه رمایه دارانی نێوخــۆ و بێگانــه  ده کــرد، ده ســه اڵتی دژی گه لــی خومه ینــی بــه  نــاوی دیــن و 
ــه  ســه رمایه داری ده کا و خــاوه ن مڵکیه تــی تایبه تــی ســه رمایه داران بــه  به شــێکی  مه زهــه ب دیفــاع ل
خودایــی ده زانــێ کــه  نابــێ ده ســتی تــێ وه ردرێ. ئه گــه ر حه مــه ڕه زا شــا وه ک دیکتاتورێــک قانــوون 
و مه جلیــس و دامــوده زگا ده وڵه تییه کانــی بــه  شــێوه یه کی غه یــره  قانوونــی خســتبووه  ژێــر چۆکــی 
بــۆ  دیکتاتورییــه  داوە و ملکه چــی  بــه و شــێوه   قانوونیــی  بــاری شــه رعی و  خــۆی، خومه ینــی 
ڕێژیمــی  لــه   ئه گــه ر  دانــاوه .  ئایینــی  ئه رکێکــی  بــه   دیکتاتوریــی  کۆنه په رســتانه ی  زه بروزه نگــی 
پاشــایه تیدا داوای مافــی نه ته وایه تــی بــۆ گەالنــی زۆرلێکــراوی ئێــران وه ک کــورد و ئازه ربایجانــی 
و عــه رب و به لــووچ و تورکمــه ن بــه  تــاوان ده زانــرا، لــه  ڕێژیمــی خومه ینیــدا ئێرانــی بــوون و دیفــاع 
لــه  شــانازییه  مێژووییه کانــی ئێرانیــش بــه  گونا هێکــی گــه وره  و بــه  پێچه وانــه ی فه رمانــی خــودا لــه  

ده درێ. قه ڵــه م 
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دیکتاتوریــی ئاخونــدی نــه ک هــه ر هیــچ بیروباوه ڕێکــی موخالیفــی خــۆی ناتوانــێ ته حه مــۆڵ بــکا، 
به ڵکــوو لەگــەڵ هــه ر بیرێکــی جیــا لــه  بیــری کۆنه په رســتانه ی خــۆی بــا موخالیفیــش نه بــێ، به تونــدی 
دوژمنایه تــی ده کا. لــه  مــاوه ی که متــر لــه  پێنــج ســاڵ فه رمانڕه وایــی ڕێژیمــی به نــاو ئیســالمیدا، 
ــه  ئازادیخوازانــی  ــه وی ل ــه  په نجــا و چــوار ســاڵ ده ورانــی پاشــایه تیی په هل ــر ل خومه ینــی زۆر زیات
ئێــران و ئه ندامانــی هێــزه  دێموکراتییه کانــی ئێعــدام کــردوه . خــۆ ئه گــه ر بمانــه وێ باســی کوردســتان 
بکه یــن، دیمه نــی دزێــوی دیکتاتوریــی نــوێ زۆر باشــتر و بێ په رده تریــش ده رده کــه وێ. له گــه ڵ 
ئــه وه ی گه لــی کــورد وه ک به شــێک لــه  گه النــی ئێــران چاالکانــه  لــه  شۆڕشــی سه رتاســه ریی واڵتــی 
ئێمــه دا به شــدار بــوو، هه رچه نــدی گه لــی کــورد لــه  ڕێــگای نوێنه رانــی خۆیــه وه  هه مــوو توانــای 
ــه  ڕێــگای ئاشــتی و وتووێــژەوە بــه  النــی که مــی مافــه  ڕه واکانــی  خــۆی بــه  کار هێنــا بــۆ ئــه وه ی ل
بــگا؛ حکوومه تــی کۆنه په رســتی خومه ینــی نــه ک هــه ر ملــی بــۆ داخــوازه  به رهه قه کانــی خه ڵکــی 
کوردســتان ڕانه کێشــا؛ به ڵکــوو بــه  پێچه وانــه  له شــکری کێشــایه  ســه ر و ده ســتووری قه تڵــی عامــی 
دا. ته نانــه ت کار به وه شــه وه  نه وەســتا و خومه ینــی بــه  پێچه وانــه ی ئایینــی ئیســالم فتــوای جیهــادی 
لــه  دژی گه لــی موســوڵمانی کــورد ده رکــرد و ڕشــتنی خوێنــی کیــژ و الو و ژن و پیــاوی خه ڵکــی 

کوردســتانی بــه  حــه اڵڵ زانــی.
ــوو  ــه ڵ هه م ــی خــۆی له گ ــی دوژمنایه تی ــژی خومه ین ــی کۆنه په رســت و خوێنم ــه و جــۆره  ڕێژیم ب
ــی نیشــان داوه  و  ــوون و نیزامێکــی نێونه ته وه ی ــی گــه ل و له گــه ڵ هه مــوو قان ئــاوات و ئامانجه کان

لــه  دژی تــه واوی هێــزه  نیشــتمانییه کانی ئێــران ئیعالمــی شــه ڕی کــردووه .
ــاری  ــر ب ــران له ژێ ــی ئێ ــۆ ڕزگاری ــه  ب ــه  ک ــه و بڕوایه دای ــران ل ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات حیزب
زۆڵــم و زۆر و دیکتاتــوری و بــۆ گێڕانــه وه ی شۆڕشــی ئێــران بــۆ ســه ر ڕێبــازی پێشــکه وتووانه ی 
خــۆی پێویســته  ڕێژیمــی کۆنه په رســت و ســه ر بــه  ئیمپریالیزمــی خومه ینــی بڕووخــێ و لــه  جێــگای 
ئــه و، ڕێژیمێکــی دێموکراتــی دابمــه زرێ کــه  داخوازه کانــی خه ڵکــی ئێــران وه دی بێنــێ. حیزبــی ئێمــه  
لــه و بڕوایه دایــه  کــه  پــاش ڕووخانــی ڕێژیمــی خومه ینــی پێویســته  ده ره تانــی بــه  خه ڵکــی ئێــران 
بــدرێ کــه  بــه  ئــازادی نێوه ڕۆکــی سیســتمی کۆماریــی دڵخــوازی خۆیــان دیــاری بکــه ن و مه جلیســی 

دامه زرێنــه ران )مؤسســان( بــۆ دانانــی قانوونــی ئه ساســیی کۆمــاری نــوێ پێــک بــێ.

٧- بــۆ گه یشــتی بــه  ئامانجــی بنه ڕەتیــی گه لــی کــورد کــه  پێکهێنانــی خودمختــاری لــه  چوارچێــوه ی 
نیزامێکــی دێموکراتی دایــه ، حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران یەکیەتیــی هێــزە دێموکراتــی 
و نیشــتمانییەکانی ئێــران بــه  شــه رتێکی ئه ساســی ده زانــێ. حیزبــی ئێمــه  پێــی وایــه  بــۆ ئــه وه ی 
شۆڕشــی ئێــران جار ێکــی دیکــه  تووشــی  بــێ به رنامه یــی نه بــێ و ده ســکه وته کانی بــه  تــااڵن 
نه چــن، پێویســته  هــه ر لــه  ئێســتاوه  هێــزه  سیاســییه  به ڕاســتی شۆڕشــگێڕه کانی ئێــران له ســه ر 
ــه  ده وری  ــوودا ل ــه  به ره یه کــی یه کگرت ــه ک بگــرن و ل ــۆ دواڕۆژی واڵت ی ــه ش ب به رنامه یه کــی هاوب

ــه وه . ــۆ ببن ــر ک یه کت
بــۆ پێکهێنانــی ئــه و یه کیه تییــه  حیزبــی ئێمــه  هــه م دژی شــۆوینیزمی ئێرانــی کــه  حاشــا لــه  بوونــی 
گه لــی کــورد ده کا و هــه م دژی ناســیۆنالیزمی به رچاوته نگــی کــورد کــه  ڕێژیمــی خومه ینــی و 
گه النــی ئێــران لــه  یــه ک جیــا ناکاتــه وه  خه بــات ده کا. هــه م شــۆوینیزمی ئێرانــی و هــه م ناســیۆنالیزمی 
ــه و کاتــه دا حیزبــی  به رچاوته نگــی کــورد هــه ر دووکیــان دوژمنــی یه کیه تــی گه النــی ئێرانــن. هــه ر ل
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ــه وره  شــۆوینیزمی مه زنیخــوازی  ــه  هه لومه رجــی ئێســتادا مه ترســی گ ــه  ل ــه  ک ــه و باوه ڕه دای ــه  ل ئێم
ئێرانییــه . حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران زیاتــر لــه  چــوار ســاڵه  کــه  ڕاپه ڕینــی خه ڵکــی 
کارامه ییــه وه   و  لێوه شــاوه یی  بــه   خومه ینــی  ڕێژیمــی  دڕندانــه ی  په المــاری  دژی  کوردســتان 
ڕێنوێنــی ده کا. خه بــات و تێکۆشــان و گیانبــازی و قوربانیدانــی ئه ندامــان و الیه نگــران و پێشــمه رگه  
قاره مانه کانــی حیــزب نفــووز و خۆشه ویســتیی حیزبــی ئێمــه ی له نێــو کۆمه اڵنــی خه ڵکــدا زۆر زیاتــر 
لــه  جــاران بردۆتــه  ســه ر. حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ئێســتا نــه ک هــه ر حیزبــی خۆشه ویســتی 
هه مــوو خه ڵکــی کوردســتانی ئێرانــه،  به ڵکــوو جێــگای ڕێــز و خۆشه ویســتیی گه النــی دیکــه ی ئێــران 
و ڕێکخــراوه  پێشــکه وتنخواز و دژی ئیمپریالیســتیه کانی ئێــران و ده ره وه ی ئێرانیشــه . دروشــمی 
ســتراتیژیکی حیزبــی ئێمــه  »دێموکراســی بــۆ ئێــران خودمختــاری بــۆ کوردســتان« بۆتــه  دروشــمی 
ئێرانیــش  سه رانســه ری  پێشــکه وتنخوازه کانی  هێــزه   و  کوردســتان  خه ڵکــی  هه مــوو  بنه ڕه تیــی 

پشــتیوانیی لــێ ده کــه ن.
ــره ی  ــه ن کۆنگ ــه  الی ــه  ل ــی ئێم ــه ی پێشــووی حیزب ــه  په ســندکردنی به رنام ــه  دوو ســاڵ ل ــر ل زیات
پێنجەمــەوە رادەبــرێ، بەرنامــەی ئێســتا لــە کۆنگــرەی شه شــه مدا په ســند کــراوه  و وه اڵمــده ری 
دیکتاتوریــی  بوونــی  ســه قامگیر  پــاش  کــه   هه لومه رجێــک  واڵته که مانــه .  نوێــی  هه لومه رجــی 
ڕه شــی خومه ینــی پێــک هاتــوو.ه  حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران به رنامــه ی خــۆی ده خاتــه  
ــاران،  ــکاران، جووتی ــوو دانیشــتوانی کوردســتان، کرێ ــه  هه م ــی کوردســتان و ل ــش چــاوی خه ڵک پێ
زه حمه تکێشــانی شــار و دێ، ڕووناکبیــران، قۆتابییــان، خوێنــدکاران، کارمه نــدان، پیشه ســازان و 
ــی  ــێ بکۆشــن. ئه ندامــان و الیه نگران ــه  ت ــه م به رنامه ی ــی ئ ــۆ جێبه جێکردن ــه  ب ــان، داوا ده کا ک بازاڕیی
حیــزب ده بــێ به رنامه کــه  به رنــه  نێــو کۆمه اڵنــی خه ڵکــی کوردســتان و به نده کانــی بــۆ خه ڵــک 
ــاره ی مه ســه له  سیاســی و ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی  ــه  ب ــه وه  و بیــروڕای حیزبــی ئێمــه  ل شــی بکه ن
و فەرهەنگییەکانــەوە بــۆ ئــەوان بەیــان بکــه ن. هه روه هــا پێویســته  خه ڵکــی به شــه کانی دیکــه ی 

ئێرانیــش لــه  داخــوازه  بنه ڕه تییه کانــی خه ڵکــی کوردســتان و حیزبــی ئێمــه  شــاره زا بــن.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران گه وره تریــن هێــزی سیاســیی کوردســتانی ئێرانــه . ئێســتا 
ده بــێ تــێ بکۆشــین هێــزی بێ پایانــی گــه ل بــۆ جێبه جێکردنــی به رنامــه ی حیزبه که مــان بکه وێتــه  
کار، ئــه و کاته یــه  کــه  به رنامــه ی حیزبه که مــان ده بێتــه  هێزێکــی ماددیــی توانــا و ده توانــێ مافــه 

ــێ. ــدا وەدی بێن ــوه ی ئێرانێکــی دێموکراتی ــه  چوارچێ ــی کــورد ل ــی گه ل  ڕه واکان
گونجانــدوه .  به رنامه یــەدا  لــه م  خــۆی  ئامانجه کانــی  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
وه دیهێنانــی ئــه م ئامانجانــه  لــه  ئه ســتۆی حکوومه تــی خودمختــاری کوردســتانه  کــه  لــه  چوارچێــوه ی 

ــدا داده مــه زرێ. ــی ئێران والت

فه سڵی یه که م:
ئامانجه گشتییه کان

1- حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران حیزبــی پێشــڕوه ی خه ڵکــی کوردســتانی ئێرانــه  و 
ــووزی  ــی ده ســه اڵت و نف ــۆ له نێوبردن ــران ب ــزه  پێشــکه وتووه کانی سه رانســه ری ئێ شانبه شــانی هێ
سیاســی و ئابــووری و نیزامــی و فه رهه نگیــی ئیمپریالیــزم و بــۆ پاراســتنی ســه ربه خۆیی ئێــران و 
دامه زرانــی ڕێژیمێکــی دێموکراتــی و لــه  پێنــاوی وه ده ســتهێنانی مافــی دانانــی چاره نووســی گه لــی 
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کــورد لــه  کوردســتانی ئێرانــدا خه بــات ده کا.
2- ئامانجــی دواڕۆژی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران پێکهێنانــی کۆمه ڵێکــی دێموکراتــی 

سۆسیالیســتییه .
٣- دروشــمی ســتراتیژیکی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران دابینکردنــی دێموکراســی بــۆ 

ئێــران و خودمختــاری بــۆ کوردســتانی ئێرانــه .
ــه الن دژی  ــوو گ ــه ی هه م ــی ڕزگاریخوازان ــه  خه بات ــران ل ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات 4- حیزب
ئیمپریالیزمــی جیهانــی به تایبه تــی ئیمپریالیزمــی ئه مریــکا و دژی ڕێژیمــه  زۆردار و کۆنه په رســته کان 

ــه . پشــتیوانی ده کا و الیه نگــری ئاشــتی و دۆســتایه تیی گه النــی هه مــوو واڵتان

فه سڵی دووهه م:
بنچینه کانی ئه سڵی خودمختاری

٥- ناوچــه ی خودمختــار هه مــوو خاکــی کوردســتانی ئێــران ده گرێتــه وه . چوارچێــوه ی جوغرافیایــی 
ناوچــه ی خودمختــاری کوردســتان بــه  له به رچاوگرتنــی هۆیه کانــی جوغرافیایــی و ئابــووری و 

ویســتی زۆربــه ی دانیشــتووانی هــه رکام لــه  ناوچــه  کوردنشــینه کان دیــاری ده کــرێ.
٦- لــه  ناوچــه ی خودمختــاری کوردســتاندا هه مــوو ده ســه اڵت بــه  ده ســت خه ڵکه وه یــه  کــه  بــه  

ــن. ــه کاری دێن ــه رزی کوردســتاندا ب ــه  شــوڕای ب ــان ل ــی خۆی ــۆی نوێنه ران ه
٧- کاروبــاری پێوه ندییه کانــی ده ره وه  )سیاســی و ئابــووری(، دیفاعــی میللــی )ســوپا(، دانانــی 
به رنامــه ی درێژخایه نــی ئابــووری و سیســتمی دراوی له ژێــر ده ســه اڵتی ده وڵه تــی مه رکه زی دایــه . 
بێجگــه  له وانــه  ســه اڵحییه تی به ڕێوه بردنــی ده زگای ده وڵه تــی لــه  کوردســتان به ده ســت حکوومه تــی 
خودمختــاری کوردســتانه . خه ڵکــی ناوچــه ی خودمختــاری کوردســتان وه ک هه مــوو هاونیشــتمانیانی 
ــه   ــه ک ل ــچ چه شــنه  جیاوازیی ــێ هی ــه وه  و به ب ــگای قانوونیی ــه  ڕێ ــدا ل ــه  سه رانســه ری ئێران ــان ل خۆی

ــن. ــدا به شــداری ده ب ــاری واڵت ــی کاروب به ڕێوه بردن
بــه رزی کوردســتان به رزتریــن ئۆرگانــی قانووندانانــی ناوچــه ی خودمختــاری  ٨- شــوورای 
و  ڕاســته وخۆ  یــه ک،  وه ک  گشــتی،  هه ڵبژاردنێکــی  ڕێــگای  لــه   شــوڕا  نوێنه رانــی  کوردســتانه . 
نهێنییــه وه  هه ڵده بژێردرێــن. ژن و پیــاو و لــه  هه ڵبــژاردن و هه ڵبژێرانــدا مافــی وەک یه کیــان هه یــه .

9- شــوڕای بــه رزی کوردســتان حکوومه تــی خودمختــاری کوردســتان دیــاری ده کا. حکوومه تــی 
خودمختــاری کوردســتان به رامبــه ر بــه  شــوڕای بــه رزی کوردســتان به رپرســه .

10- پاراســتنی هێمنــی و نه زمــی نێوخــۆی ناوچــه ی خودمختــاری کوردســتان لــه  ئه ســتۆی 
هێــزی پێشــمه رگه  و ئۆرگانــه  ئینتیزامییەکانــی دیکــه ی خودموختارییــه . ئه رکــی ئه رتــه ش دیفــاع لــه  
ســه ربه خۆیی و ســنووره کانی واڵتــه  و حه قــی نییــه  ده ســت لــه  کاروبــاری پاراســتنی هێمنــی و 

نه زمــی نێوخۆیــی وه ربــدا.
ــە ناوچــه ی  ــداره کان ل 11- زمانــی کــوردی زمانــی ڕه ســمیی خوێنــدن و نامه نووســینی نێــوان ئی
خودمختــاری کوردســتان دایه  و لــه  هه مــوو قۆناخه کانــی خوێندنــدا مافــی خوێنــدن بــه  زمانــی 
کــوردی بــۆ دانیشــتووانی ناوچــه  به ڕه ســمی ده ناســرێ. زمانــی فارســی لــه  ناوچــه ی خودمختــاری 
کوردستانیشــدا هــه ر وه ک شــوێنه کانی دیکــه ی ئێــران زمانــی ڕه ســمییه  و لــه  قۆتابخانه کانــدا له گــه ڵ 
زمانــی کــوردی ده خوێنــدرێ. نامه نووســینی ئیداره کانــی ناوچــه ی خودمختــاری کوردســتان بــۆ 
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مه رکــه ز و ناوچه کانــی دیکــه ی ئێــران و هه روه هــا بــۆ ئیداره کانــی ســه ر بــه  ده وڵه تــی ناوه نــدی لــه  
ناوچــه ی خودمختــاردا، بــه  زمانــی فارســی ده بــێ. هه مــوو دانیشــتووانی غه یــره  کــورد لــه  ناوچــه ی 
خودمختــاری کوردســتاندا بــۆ په ره پێدانــی فه رهه نگــی خۆیــان ئــازادن و مافــی خوێنــدن بــه  زمانــی 

ــه . ــان هه ی خۆیانی

فه سڵی سێهه م:
مافه کانی دانیشتووانی ناوچه ی خودمختار

12- هه مــوو ئــه و مــاف و ئازادییانــه  کــه  لــه  بەیاننامــەی جیهانیــی مافــی مــرۆڤ و په یماننامــه  
نێونه تەوەییه کانــی ســه ر بــه م به یاننامه یــه دا قانــوون، وه ک ئازادیــی عه قیــده  و به یــان، ئازادیــی 
چاپه مه نــی، ئازادیــی پێکهێنــان و تێکۆشــانی حیــزب و ڕێکخــراوه  سیاســییه کان، یه کیه تییــه کان و 
ــە دێموکراتییــه کان، ئازادیــی هه ڵبژاردنــی  شــوڕاکانی کرێــکاری و جووتیــاری و ســینفی، ئه نجومه ن
کار و جێــگای دانیشــتن و ئازادیــی ئاییــن و مه زهــه ب لــه  ناوچــه ی خودمختــاری کوردســتاندا هــه ر 

وه ک هه مــوو ناوچه کانــی دیکــه ی ئێــران ده ســته به ر ده کرێــن. 
هه مــوو دانیشــتوانی کوردســتان بــه  ژن و پیــاوه وه  هــه ر وه ک دانیشــتووانی ناوچه کانــی دیکــه ی 
ئێــران به بــێ هیــچ جیاوازیدانانێکــی جینســی، قه ومــی، ڕه گــه زی و مه زهه بــی لــه  مافــی کۆمه اڵیه تــی 

و ئابــووری و سیاســی و فه رهه نگیــی وه ک یــه ک کەڵــک وه رده گــرن.
1٣- حکوومه تــی خودمختــاری کوردســتان یارمه تیــی په ره پێدانــی ناوه نــده  ئایینیــه کان ده دا و لــه  

بــاری مــاددی ومه عنه وییــه وه  کۆمــه گ بــه  ڕێبه رانــی نیشــتمانپه روه ری ئایینــی ده کا.
14- ژن و پیــاو له نێــو خێــزان و کۆمه ڵــدا، مافــی وه ک یه کیــان هه یــه  و بــۆ کاری وه ک یــه ک 

ــرن. ــه ک وه رده گ مووچــه ی وه ک ی

فه سڵی چواره م:
سیاسه تی ئابووری و کۆمه اڵیه تی

1٥- دابینکردنــی پێشــکه وتنی ئابــووری لــه  ڕیــگای به رنامــه  داڕشــتنێکی زانســتییه وه  لــه  ناوچــه ی 
قه ره بووکردنــه وه ی  بــۆ  کوردســتانه .  خودمختــاری  حکوومه تــی  ئه ســتۆی  لــه   خودمختــاردا 
گشــتیی  داهاتــی  دابه شــکردنی  نه ته وایه تییــه   ســته می  به رهه مــی  کــه   ئابــووری  دواکه وتوویــی 
ــی  ــاری کوردســتان به پێ ــه  به شــی دانیشــتووانی ناوچــه ی خودمخت ــێ ک ــه  چه شــنێک ده ب بووجــه  ب

ڕاده ی دواکه وتوویــی زیاتــر لــه  داهاتــی نێونجــی ســه رانه ی واڵت بــێ.
1٦- ڕێــگای ئه ســڵیی پێشــکه وتنی ئابووریــی کوردســتان و سه رانســه ری ئێــران ســه نعه تی کردنی 
واڵت به پێــی ده ســکه وته کانی زانســت و ته کنیــک لــه  الیــه ک و پێداویســتی و ئیمکاناتــی سرووشــتیی 
واڵت له الیه کــی دیکه وه یــه . پێکهێنانــی ئاڵوگۆڕێکــی بنچینه یــی ئابــووری و کۆمه اڵیه تــی کــه  بــۆ 
ســه نعه تی کردن پێویســته ، یه کێــک لــه  بنه ڕه تیتریــن ئه رکه کانــی ده وڵه تــی مه رکــه زی و هه روه هــا 

حکوومه تــی خودمختــاری کوردســتانه .
1٧- حکوومه تــی خودمختــاری کوردســتان بــه  هــۆی به شــی گشــتیی ئابوورییــه وه  کــه  به شــی 
ــه   ــێ و ل ــه  کوردســتاندا داده مه زرێن ــه ، ســه نعه تی پێشــکه وتوو ل ــۆ پێشــکه وتنی ئابووریی ــی ب بنه ڕه ت
ســه نعه ته  خۆواڵتــی و نه ته وه ییه کانیــش پارێــزگاری ده کا. لــه  ته نیشــت به شــی گشــتی ئابــووری، 
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به شــی هــه ره وه زی و تایبه تییــش لــه  ســه نعه تی کردنی واڵتــدا به شــدار ده بــن.
1٨- ســه رچاوه  ژێرزه مینییــه کان و هه روه هــا ئــاو و لێــره وار و له وه ڕگــەکان کــه  بــه  ســامانی 
هاوکاریــی  بــه   ده کرێــن و حکوومه تــی خودمختــاری کوردســتان  میللــی  ده ژمێردرێــن،  گشــتی 

ده وڵه تــی مه رکــه زی بــه  قازانجــی هه مــوو خه ڵکــی ئێــران که ڵکیــان لــێ وه رده گــرێ.
19- زیــاد کردنــی به رهه مــی کشــتوکاڵ لــه  ڕیــگای میکانیــزه  کــردن و به کارهێنانــی شــێوه ی 
زانســتی لــه  کشــتوکاڵ دا هه روه هــا داڕشــتنی به رنامــه ی به راوکــردن و هه ڵبه ســتنی به نــد، به شــێکی 

ــاری کوردســتانه . ــی خودمخت ــووری حکوومه ت گرینگــی سیاســه تی ئاب
20- حکوومه تــی خو دمختــاری کوردســتان بــۆ په ره پێدانــی بازرگانیــی نێوخــۆ و بره وپێدانــی 
که ســب و کار و پیشه ســازی لــه  کوردســتاندا تــێ ده کۆشــێ. هێندێــک لــه و پــرۆژه  ئابوورییانــه  
بــه  قازانجــی  دیاریکــراودا  قۆناخێکــی  لــه   گشــتییه وه   به شــی  هــۆی  بــه   جێبه جێ کردنیــان  کــه  
پێشــکەو تنی ئابووریــی واڵت نییــه، بــه  به شــی تایبه تــی ده ســپێردرێن و له ڕێــگای دیاریکردنــی نــرخ 
ــی  ــی ســەرمایەی تایبەت ــۆ پەرەگرتن ــەوە ســنوورێک ب ــی دەوڵەتیی ــی ماڵیات ــۆ به رهه مــه کان و دانان ب
داده نــرێ. مه به ســت لــه و کاره  که ڵــک وه رگرتــن لــه  هه مــوو ســه رچاوه یه کی ماڵــی بــۆ پێشخســتنی 

ــی کوردســتانه . ئابووری
کوردســتان،  زه حمه تکێشــانی  به تایبه تــی  و  خه ڵــک  ژیانــی  پایــه ی  بردنــی  بــه ره وژوور   -21
نێوه ڕۆکــی ئه ســڵیی سیاســه تی ئابووریــی حکوومه تــی خودمختــاری کوردســتانه . ئــه م حکوومه تــه  
هه مــوو هێــز و توانــای خــۆی وه کار ده خــا بــۆ ئــه وه ی زۆربــه ی دانیشــتووانی کوردســتان کــه  لــه  
ــۆ  ــه م ســه رده مه یان ب ــکا و ژیانێکــی شــیاوی ئ ــه م وه زعــه  ڕزگار ب ــن، ل هــه ژاری و بێبه شــیدا ده ژی
دابیــن بــکا. یه کــه م هه نــگاوی گرینــگ لــه و باره یــه وه  ئاماده کردنــی خانووبــه ره ی له بــار به پێــی 

ڕێوشــوێنی له شســاغی بــۆ زه حمه تکێشــانی شــار و الدێیــه .
22- ئه ســڵی چــل ســه عات کار لــه  حه وتــوودا لــه  هه مــوو جێگایــه ک دێتــه  دی. ئــه و کرێکارانــه ی 
ــکاران  ــی که مــی هه قده ســتی کرێ ــێ. الن ــر ب ــه  مت ــان ک ــێ. ســه عاتی کاری ــه ن ده ب کاری ســه خت ده ک
گــۆزه ران  خه رجــی  چوونه ســه رێی  له گــه ڵ  و  ده کــرێ  دیــاری  به ڕێوه چــوون  خه رجــی  به پێــی 
پیــری  و  په ککه وته یــی  و  نه خۆشــی  و  کار  پێشــهاته کانی  به رامبــه ر  کرێــکاران  ده کــرێ.  زیــاد 
بیمــه  ده کرێــن. ئــه و مندااڵنــه ی ته مه نیــان لــه  پــازده  ســاڵ که متــر بــێ نابــێ کاریــان پــێ بکــرێ. بــۆ 
که مکردنــه وه  و پاشــان خاشــه بڕکردنی بێــکاری، ده بــێ هه لومه رجــی ئابــووری و کۆمه اڵیه تیــی 

پێویســت پێــک بهێنــرێ.
2٣- زه وی هــی ئــه و که ســه یه که  کاری له ســه ر ده کا . هــه ر بۆیــه  ده بــێ لــه  شــێوه ی ئێســتای 
ــێ زه وی ڕوو  ــه  قازانجــی دێنشــینانی زه حمه تکێــش و ب ــگ ب ــدا، ئاڵوگۆڕێکــی گرین ــی زه وی ماڵیکییه ت
بــدا. حکوومه تــی خودمختــاری کوردســتان هه مــوو چه شــنه  یارمه تییــه ک بــۆ په ره پێدانــی ئــه و 
شــێرکه ته  هه رەوه زیییانــەی کشــتوکاڵ دەکا کــە جووتیــاران بــە دڵخــوازی خۆیــان پێکیــان دێنــن و 

جگــە لەوانــەش کێلگــەی هــەروەزی دەوڵەتــی پێــک دێنــێ.
24- حکوومه تــی خودمختــاری کوردســتان ده بــێ یارمه تیــی وه رزێــڕان بــدا تــا بتوانــن ئامــرازی 
کشــتوکاڵ بــۆ خۆیــان دابیــن بکــه ن. هه روه هــا پێویســته  به رهه مــی کشــتوکاڵیان بــه  نرخێکــی بــاش 
لــێ بکــڕێ و بــۆ په ره پێدانــی کاروبــاری کشــتوکاڵ قــه رزی درێژماوه یــان به ســوودی که مــه وه  
بداتــێ. جووتیــاران لــه  پێشــدا به رامبــه ر بــه  پیشــهاته کانی کار و نه خۆشــی و پاشــان به رامبــه ر بــه  
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ــن. ــه  ده کرێ ــی بیم ــری و په ککه وتووی پی
2٥- حکوومه تــی خودمختــاری کوردســتان ســه رنجێکی تایبه تــی ده داتــه  ئاژه ڵــداری. له وەڕگــه کان 
به پێــی شــه رتی لــه  بــار بــه  ئاژەڵــداران ده ســپێرێ و ڕێــگای دروســت و زانســتیی ئاژه ڵدارییــان فێــر 

ده کا.
و  ده ریاچــه کان  لێــره واڕه کان،  ســه رچاوه  سرووشــتییه کان،  ژیــان،  موحیتــی  2٦-پارێــزگاری 
لــه   بــه  تایبه تــی حه یواناتــی ڕاوی، باڵنــده  و پــێ ڕەو وماســی یه کێــک  پارێزگاریــی حه یوانــات 
بێســه رەوبه ری  ڕاوی  لــه   ده بــێ  هه ربۆیــه   کوردســتانه .  خودمختــاری  حکوومه تــی  ئه رکه کانــی 
حەیوانــات پێشــگیری بکــرێ و لــه  هه ڵبژاردنــی جــۆر و جێــگای ســه نعه تی تــازه  و لــه  لێدانــی 
ــان و له به رچاوگرتنــی هاوهه نگاویــی  ڕێــگا و کێشــانی ڕێــگای ئاســندا بــۆ پارێــزگاری موحیتــی ژی
سرووشــت، ورده کارییه کی زۆر ڕه چاو بکرێ و بایه خی پێویســت به  پاراســتنی بینا و شــوێنه واره  

ــدرێ. ــه کان ب کۆن

فه سڵی پێنجه م:
سیاسه تی فه رهه نگی و له شساغی

ــی  ــن. حکوومه ت ــێ بخوێن ــازده  ســاڵی ده ب ــا پ ــی کوردســتان چ کــچ چ کــوڕ، ت 2٧- هه مــوو مندااڵن
خودمختــاری کوردســتان بــۆ له نێــو بردنــی نه خوێنــده واری به په لــه  هه نــگاو هه ڵدێنــێ. لــه  ناوچــه ی 
ده زگای  ئه ســتۆی  لــه   ســه ره تایی  خوێندنــی  خه رجــی  دابینکردنــی  کوردســتاندا  خودمختــاری 
یارمه تیــی حکوومه تــی خودمختــار  لــه  قۆناخه کانــی دیکــه دا به خۆڕاییــه .  ده وڵه تییــه  و خوێنــدن 
کوردســتان  خودموختــاری  حکوومەتــی  دەگرێتــەوە.  ئایینییەکانیــش  قوتابخانــە  بــارەوە  لــەو 
خەرجیــی مندااڵنــی کرێــکار و جوتیــاران و هه مــوو زه حمه تکێشــانی کــه م داهــات لــه  تــه واوی 
فێرگــه  پیشــه ییه کان و هونه رســتانەکاندا دابیــن ده کا و خه رجــی خوێندنــی مندااڵنــی بلیمــه ت و 
هه ڵکه وتــووی زه حمه تکێشــانی کــه م داهــات لــه  زانســتگه  و فێرگــه  به رزه کانیشــدا وه ئه ســتۆ ده گــرێ.

2٨- حکوومه تــی خودمختــاری کوردســتان بــۆ بــه رەوژوور بردنــی پایــه ی فه رهه نگــی گــەل و   
دامه زراندنــی بنکــه ی فه رهه نگــی و زانســتی و پــه روه رده ی به ده نــی وه ک فه رهه نگســتان، ســینه ما، 
تێئاتــری میللــی، بنکــه ی وه رزشــی، فێرگــه  بــه رزه کان و زانســتگه کان به خێرایــی هه نــگاو هه ڵدێنــێ.

لــه  نووســه ران و  29- بایه خــدان بــه  پێشــکه وتنی زمــان و ئه ده بیاتــی کــوردی و پشــتیوانی 
حکوومه تــی  فه رهه نگیــی  سیاســه تی  هه میشــه یی  ڕێبــازی  کــورد  زانایانــی  و  هونه رمنــدان 

کوردســتانه . خودمختــاری 
ده درێتــی. حکوومه تــی  کاریــان  لێوه شــاوه یی خۆیــان  به پێــی  ٣0- ڕووناکبیرانــی کوردســتان 
خودمختــاری کوردســتان سیاســه تێک به رامبــه ر بــه  ڕووناکبیــران و پســپۆڕان ده گرێتــه  پێــش کــه  

بــه  دڵگه رمــی و لــه  خۆبووردنــه وه  خزمه تــی نیشــتمانی خۆیــان بکــه ن.
ــه ی له شســاغیی هه مــوو  ــی پای ــه ره وژوور بردن ــۆ ب ــاری کوردســتان ب ــی خودمخت ٣1- حکوومه ت
خه ڵــک تــێ ده کۆشــێ و بــۆ خاشــه بڕکردنی ئــه و نه خۆشــییانه ی لــه  کوردســتاندا باڵوبوونــه وه  
به تونــدی خه بــات ده کا و هه لومه رجێــک پێــک دێنــێ کــه  هه مــوو خه ڵکــی کوردســتان بتوانــن لــه  
یارمه تــی خۆڕایــی پزشــکی و ده رمانــی که ڵــک وه رگــرن. حکوومه تــی خودمختــاری کوردســتان بــۆ 
ــی نقۆســتان و  ــۆ به خێوکردن ــێ و ب ــگاو هه ڵدێن ــه  هه ن ــی ئاسایشــگه ، شــیرخۆرگه  و زایینگ دامه زران
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به ســاڵداچووانی ڕه بــه ن و بێ خاووخێــزان بنکــه  و بنیاتــی تایبه تــی داده مه زرێنــێ.

فه سڵی شه شه م:
سیاسه تی ده ره وه 

دێموکراتــی  مه رکه زی دایــه ، حیزبــی  ده وڵه تــی  لــه  ســه اڵحییه تی  کــه   ده ره وه دا  لــه  سیاســه تی 
ــه : ــرێ ک ــێ داده گ ــران پ کوردســتانی ئێ

٣2- ده وڵه تــی مه رکه زیــی ئێــران سیاســه تێکی ده ره وه ی بێالیــه ن )غیــر متعهــد( و ســه ربه خۆ 
بگرێتــه  پێــش و له گــه ڵ هه مــوو ده وڵه تــان له ســه ر بنچینــه ی ڕێزگرتنــی یه کتــر و ناســینی هه قــی 
حاکمییه تــی نیشــتمانی و ده ســت وه رنه دان لــه  کاروبــاری یه کتــر پێونــدی دابمه زرێنــێ و له گــه ڵ 
واڵتانــی سوسیالیســتی و ئــه و واڵتانــه  کــه  سیاســه تێکی دێموکراتــی و دژی ئیمپریالیســتییان هه یــه ، 

پێوه ندیــی دۆســتانه  پێــک بێنــێ.
٣٣- ده وڵه تــی مه رکــه زی لــه  خه باتــی ڕزگاریخوازانــه  و دژی ئیمپریالیســتیی گــه الن و لــه  مافــی 

دانانــی چاره نووســی نه تــه وه کان به ده ســتی خۆیــان، پشــتیوانی بــکا.
لــه  ده ره وه ی  ٣4- ده وڵه تــی مه رکه زیــی ئێــران له نێــو ڕێکخــراوی نه تــه وه  یه کگرتــووه کان و 
ئــه و ڕێکخــراوه  لــه  ئاشــتیی جیهانــی و پێکه وه ژیانــی بــه  ئاشــتی لــه  نێــو گه النــدا، پشــتیوانی بــکا و 
الیه نگــری چاره ســه ری گیروگرفتــه  نێــو نه ته وه ییــه کان لــه  ڕێــگای وتووێــژه وه  بــه  به کارهێنانــی 

زۆر بــێ.
گه النــی  ڕزگاریخوازانــه ی  خه باتــی  بــه   یارمه تــی  بــۆ  بنکه یــه ک  ببێتــه   ئێــران  واڵتــی   -٣٥
هه مــوو  بــە   سیاســی  په نــای  و  نێوه ڕاســت  ڕۆژهه اڵتــی  تایبه تــی  بــه   و  جیهــان  زۆرلێکــراوی 

بــدا.  ئازادیخــواز  و  نیشــتمانپه روه ر  ئینســانێکی 
لــه  چوارچێــوه ی ئــه و سیاســه ته دا بــه  ئــاگاداری و په ســندی ده وڵه تــی مه رکــه زی، حکوومه تــی 
ــه  هه مــوو ئیمکاناتــی خــۆی بــۆ کۆمــه گ بــه  خه باتــی ڕزگاریخوازانــه ی  خودمختــاری کوردســتان ل
هه مــوو  بــه   په نــای سیاســی  و  که ڵــک وه ربگــرێ  دراوســێدا،  لــه  واڵتانــی  کــورد  تێکۆشــه رانی 

ــدا. ــی نیشــتمانپه روه ر ب کوردێک

به شی دووهه م
پێڕه وی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 

ماده ی یه که م: ناو و نێوه رۆکی حیزب
1- ناوی حیزب، حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران.

2- حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران حیزبــی شۆڕشــگێڕی خه ڵکــی کوردســتانی ئێرانــه  و 
به تایبه تــی کرێــکاران، جووتیــاران و ڕووناکیرانــی شۆڕشــگێڕ لــه  ڕێزه کانــی خۆیــدا کــۆ ده کاتــه وه .
٣- حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــه  تێکۆشــانی سیاســیی خۆیــدا لــه  تیئۆریــی زانســتی 

په ره ســەندنی کۆمــه ڵ په یــڕه وی ده کا.

ماده ی دووهه م: ئه ندامانی حیزب
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هه مــوو هاونیشــتمانییەکی دانیشــتووی کوردســتانی ئێــران و هه مــوو کوردێکــی ئێرانــی ده توانــێ 
ببێتــه  ئه ندامــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، بــه  مه رجێــک:

- ته مه نی له  1٨ ساڵ که متر نه بێ.
- به رنامه  و پێڕه وی نێوخۆی حیزب په سند بکا.

- به  ئینسانێکی نیشتمانپه روه ر و پێشکه وتوو بناسرێ.
ــی الیه نگــری حیزبــی  ــه  ڕێکخــراو و ئه نجومه نه کان ــن ل ــی ده توان ــره  ئێران ــی غه ی ــی: کورده کان تێبین

دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــدا ببنــه  ئه نــدام.

ماده ی سێهه م: شه رته کانی وه رگرتنی ئه ندام
بۆ ئه وه ی که سێک به  ئه ندام وه ربگیرێ، پێویسته :

- دوو ئه ندامی حیزب ناسێنه ری بن.
- النیکه م شه ش مانگ له  ژێر تاقیکردنه وه دا بێ.

- له الیه ن زۆربه ی ئه ندامانی شانه یه کی حیزبی یان ئۆرگانێکی به رەوژوورتره وه  وه ربگیرێ.
- ئه ندامی حیزب و ڕێکخراوێکی سیاسیی دیکه  نه بێ.

ماده ی چواره م: ئه رکه کانی ئه ندامی حیزب 
ئه رکی سه رشانی ئه ندامی حیزبە که :

- بۆ وه دیهێنانی ئامانجه کانی حیزب که  له  به رنامه دا هاتوون، تێ بکۆشێ.
- به  هه موو تواناوه  بۆ پاراستنی یه کیه تیی فیکری و ته شکیالتیی حیزب هه وڵ بدا.

- به پێی پێڕه وی نێوخۆ، په یڕه وی دیسیپلینی حیزب بێ.
- له  یه کێک له  ئۆرگانه کانی حیزبدا تێ بکۆشێ.

- نهێنییه کانی حیزب بپارێزێ.
- پله ی زانیاریی سیاسی و کۆمه اڵیه تیی ڕۆژ به  ڕۆژ به رێته  سه ر.

ــه   ــکا و ل ــز ب ــه وان به هێ ــدی له گــه ڵ ئ ــک و پێوه ن ــی خه ڵ ــو کۆمه اڵن ــه  نێ ــزب به رێت - سیاســه تی حی
بیــروڕا و تاقیکردنه وه یــان که ڵــک وه رگــرێ.

- هه قی ئه ندامه تی بدا.

ماده ی پێنجه م: مافه کانی ئه ندامی حیزب
ئه ندامی حیزب مافی ئه وه ی هه یه که :

- به  ئه ندامی هه ر کام له  ئۆرگانه کانی حیزب هه ڵبژێردرێ.
- له  هه موو ئه ندامێک یان ئۆرگانێک له  کۆبوونه وه کانی حیزبیدا ڕه خنه  بگرێ.

ــێ  ــروڕای خــۆی پ ــکا. بی ــی پێشــنیار ب ــوو ئۆرگانێکــی حیزب ــه  هه م ــگای ته شــکیالتیه وه  ب ــه  ڕێ - ل
بڵــێ، یــان پرســیاری لــێ بــکا.

- له  هەر ئۆرگانێک له  الی ئۆرگانی سه ره وه تر شکایه ت بکا.
- لــه  هه مــوو کۆبوونه وه یه کــی ئۆرگانیــی خۆیــدا کــه  تێکۆشــانی حیزبــی و سیاســیی ئــه و بــه راورد 

بــکا و بیهــه وێ بڕیــاری له ســه ر بــدا، به شــدار بــێ.
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ماده ی شه شه م: سزادانی ئه ندام
1- ئــه و که ســانه ی ئه رکــی خۆیــان به جــێ ناگه یەنــن یــان بــه  پێچه وانــه ی پێــڕه وی نێوخــۆی 
ــێ،  ــاری حیــزب ده گه یه ن ــه  ئیعتب ــان ب ــه ک ئه نجــام ده ده ن کــه  زی ــان کرده وه ی ــەوە،  ی حیــزب ده بزوێن

به پێــی ڕاده ی تاوانه که یــان ســزا ده درێــن. ســزای حیزبــی بریتیــه  لــه :
- سه رکۆنه  به  ده م.

- سه رکۆنه  به  نووسراوه .
- ئه ستاندنه وه ی لێپرسراوی.

- هه ڵپه ســاردن و ده رکــردن لــه  حیــزب. درێژتریــن مــاوه ی هه ڵپه ســاردن ســاڵێکه . ئه ندامــی 
نییــه . حیــزب  ئه ندامــی  مافه کانــی  خاوه نــی  هه ڵپه ســێران دا،  مــاوه ی  لــه   هه ڵپه ســێردراو 

2- ســزای حیزبــی له الیــه ن ڕێکخــراوی حیزبیــی هــه ر ئه ندامێکــه وه ، بــه  زۆربــه ی ده نــگ دیــاری 
ده کــرێ.

٣- مەبه ســت لــه  ســزادانی حیزبــی،  پێگه یاندنــی ئه ندامانــه  و ته نیــا ئه وکاتــه  ئه نــدام ســزا ده درێ 
کــه  ڕێــگای دیکــه  وه ک ڕه خنــه  و ئامــۆژگاری لــه  باشــکردنی ئــاکاری ئــه ودا کاریگــه ر نه بووبــێ.

4- ئه ندامــی ده رکــراو هه قــی هه یــه  لــه  ئۆرگانــی ســه ره وه تر داوای پێڕاگه یشــتن بــکا و ده توانــێ 
ئــه و داوایــه  بــۆ کۆنگــره ش بنێــرێ.

ماده ی حه وته م: قه واره ی حیزب
1- ئه سڵی بنه ڕتیی داڕشتنی قه واره ی حیزب سانترالیزمی دێموکراتیه .

2- سانترالیزمی دێموکراتی به و مانایه یه  که :
- هه موو ئۆرگانێکی حیزبی له  خواره وه  بۆ سه رێ هه ڵده بژێردرێ.

کــه  هه ڵیــان  ئه ندامانــه   بــه و  هــه م  تێکۆشــانی خۆیــان  بــه  ڕێکوپێکــی  ئۆرگانه کانــی حیــزب   -
ده ده نــه وه . ئۆرگانــی ســه ره وه تر  بــه   هــه م  و  بــژاردوون 

- ئه ندام په یڕه وی ڕێکخراوه  وکه مایه تیی ئه ندامان په یڕه وی زۆرایه تیی ئه ندامانه .
- له  نێو حیزبدا بۆ هه موو ئه ندامان بێ جیاوازی یه ک دیسیپلین هه یه .

- بڕیاری ئۆرگانه کانی سه ره وه تر ده بێ له  الیه ن ئۆرگانه کانی خواره وه تر جێبه جێ بکرێ.
- باســکردن و بڕیــاردان لــه  به رزتریــن ئۆرگانــه وه  تــا خوارتریــن ئــۆرگان به کۆمه ڵــه . ته کپه رســتی 

و ســه ره ڕۆیی لــه  حیزبــدا جێــگای نییــه .

ماده ی هه شته م: کۆنگره ی حیزب
1- به رزترین ئۆرگانی حیزب کۆنگره یه .

2- کۆنگــره ی حیــزب هــه ر دووســاڵ جارێــک لــه  ئه ندامــان و جێگــره کان و موشــاوێرانی کۆمیتــه ی 
ــی  ــوو ئه ندامان ــی هه م ــه  نوێنه ران ــی ده کا ل ــدی دیاری ــه ی ناوه ن ــه  کۆمیت ــه ک ک ــه  ڕاده ی ــدی و ب ناوه ن
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حیــزب پێــک دێ.
٣- کۆنگــره ی نائاســایی له ســه ر داخوازیــی کۆمیتــه ی ناوه نــدی یــان ســێ یه کــی هه مــوو ئه ندامانــی 

حیــزب بانــگ ده کرێ.
4- ئه رک و ده سه اڵتی کۆنگره  ئه مانه ن:

- باسی ڕاپۆرتی کۆمیته ی ناوه ندی ده کا و بڕیاری له سه ر ده دا.
- ڕێبازی گشتیی سیاسی، ستراتیژی و تاکتیکی حیزب دیاری ده کا.

- به رنامه  و پێڕه وی نێوخۆی حیزب په سند ده کا و ئه گه ر پێویست بوو ده سکارییان ده کا.
- ئه ندامانی ئه سڵی و جێگری کۆمیته ی ناوه ندی هه ڵده بژێرێ.

تێبینــی: که ســانێک ده توانــن ببنــه  ئه نــدام یــان جێگــری کۆمیتــه ی ناوه نــدی کــه  النیکــه م دوو ســاڵ 
ڕابــردووی تێکۆشــانیان لــه  حیزبــدا هه بــێ.

ماده ی نۆهه م: کۆنفرانسی حیزب
1- کۆنفرانسی حیزب له  کاتێکدا ده به سترێ که :

- ده ره تانی به ستنی کۆنگره  نه بێ.
- گیروگرفتی وا هاتبێته  پێش که  کۆمیته ی ناوه ندی نه توانێ چاره سه ری بکا.

- له  هه لومه رجی وادا کۆنفرانس سه اڵحییه تی کۆنگره ی هه یه .
ــی  ــدی و نوێنه ران ــه ی ناوه ن ــی ئه ســڵی و جێگــر و موشــاوێرانی کۆمیت ــه  ئه ندامان 2- کۆنفرانــس ل

ــک دێ. ــدی پێ ــه ی ناوه ن ــی شارســتان و کۆمیســیۆنه کانی ســه ر به کۆمیت کۆمیته کان

ماده ی ده هه م: کۆمیته ی ناوه ندی
1- لــه  مــاوه ی نێــوان دوو کۆنگــره دا کۆمیتــه ی ناوه نــدی به رزتریــن ئۆرگانــی حیزبــه  و کاروبــاری 

حیــزب به ڕێــوه  ده بــا.
2- ئه رک و ده سه اڵتی کۆمیته ی ناوه ندی به م جۆره یه :

- بڕیاره کانی کۆنگره  جێبه جێ ده کا.
- مەسئوولی پێوه ندیی حیزب له گه ڵ حیزبه  و ڕێکخراوه کانی دیکه یه .

- ده فته ری سیاسی و سکرتێر هه ڵده بژێرێ که  به رامبه ر به  کۆمیته ی ناوه ندی به رپرسن.
- ڕاده ی هه قــی ئه ندامه تیــی ئه ندامانــی حیــزب دیــاری ده کا و مه ســئوولی داهــات و ده رچوونــی 

حیزبه .
- ئاییننامه ی نێوخۆیی بۆ کاروباری خۆی و ده فته ری سیاسی داده نێ.
- ئاییننامه ی کۆمیسیونه کانی سه ر به  کۆمیته ی ناوه ندی په سند ده کا.

- النــی کــه م چــوار مانــگ جارێــک کــۆ ده بێتــه وه . ئه ندامانــی جێگــر و موشــاوێرانی کۆمیتــه ی 
ــه .  ــن و ده نگــی مەشــوه رتییان هه ی ــدا به شــدار ده ب ــه ی ناوه ندی ــی کۆمیت ــه  کۆبوونه وه کان ــدی ل ناوه ن
کۆبوونــه وه ی نائاســایی له ســه ر داوای ده فتــه ری سیاســی یــان زۆربــه ی ئه ندامانــی کۆمیتــه ی 

ناوه نــدی پێــک دێ.
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تێبینــی: کۆمیتــه ی ناوه نــدی لــه  کاتــی پێویســتدا ده توانــێ هه تــا نێــوه ی ژمــاره ی ئه ندامانــی ئه ســڵی 
موشــاوێر بــۆ خــۆی هه ڵبژێــرێ.

ماده ی یازده هه م: ده فته ری سیاسی
1- لــه  مــاوه ی نێــوان دوو کۆبوونــه وه ی کۆمیتــه ی ناوه ندیــدا، ده فتــه ری سیاســی ئه رکه کانــی 
کۆمیتــه ی ناوه نــدی وه ئه ســتۆ ده گــرێ و مه ســئوولی جێبه جــێ کردنــی بڕیاره کانــی کۆمیتــه ی 

ناوه ندییــه .
2- ده فتــه ری سیاســی کۆبوونه وه کانــی خــۆی بــه  ڕێکوپێکــی پێــک دێنــێ و ڕاپۆرتــی تێکۆشــانی 

ــدی. ــه ی ناوه ن ــه وه ی کۆمیت ــه  کۆبوون خــۆی ده دا ب

ماده ی دوازده هه م: ڕێکخراوه کانی حیزب
1- بناخــه ی ڕیکخــراوی حیــزب شــانه یه . ژمــاره ی ئه ندامانــی شــانه  نابــێ لــه  ســێ کــه س که متــر 

بــێ.
2- ڕێکخراوه کانــی حیزبــی لــه  دێ کۆمیتــه ی دێ، لــە ناوچــه  کۆمیتــه ی ناوچــه، لــە گــه ڕه ک 
ــا. ــوه  ده ب ــه ی شارســتان به ڕێ ــه  شارســتان کۆمیت ــه ی شــار و ل ــه  شــار کۆمیت ــه ی گــه ڕه ک، ل کۆمیت
٣- ئه رکــی شــانه  و کۆمیته کانــی دێ و گــه ڕەک و ناوچــه  و شــار و شار ســتان، گه یاندنــی 
ــدی و  ــه ی ناوه ن ــی کۆمیت ــی بڕیاره کان ــک و جێبه جێکردن ــی خه ڵ ــو کۆمه اڵن ــۆ نێ ــزب ب سیاســه تی حی

کاروبــاری حیزبییــە . به ڕێوه بردنــی 
4- کۆمیتــه ی هــه ر ڕێکخراوێــک له الیــه ن ئه ندامانــی ئــه و ڕێکخــراوه  یــان نوێنه رانــی ئه وانــه وه  

هه ڵده بژێــردرێ.
٥- به رزتریــن ئۆرگانــی هــه ر ڕێکخراوێــک کۆنفرانســی ئــه و ڕێکخراوه یــه  کــه  النیکــه م دوو ســاڵ 

ــه  نوێنه رانــی هه مــوو ئه ندامانــی حیزبیــی ئــه و ڕێکخراوەیــە  پێــک دێ. جارێــک ل

ماده ی سێزده هه م: داهاتی حیزب
داهاتی حیزب بریتییه  له :

- هه قی ئه ندامه تیی ئه ندامانیی حیزب.
- داهاتی بنکه  و بنیاته کانی حیزب.

- یارمه تیی ئه ندامان و الیه نگران و دۆستانی حیزب.
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بەڵگەنامە و دێکیۆمێنتەکانی
کۆنگرەی ٧ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

کورتەیەک لەسەر کۆنگرەی 7ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ڕاگه یەندراوی کومیته ی ناوه ندیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 

ئێران له  باره ی ته واوبوونی کۆنگره وه 
ڕاپۆرتی سیاسیی کومیتەی ناوەندی بۆ کۆنگرەی حەوتەمی حیزبی

دێموکراتی کوردستانی ئێران
بڕیارنامەی کۆنگرەی حەوتەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

پەیامەکانی کۆنگرەی حەوتەمی حیزبی دێموکراتی کوردستان
به رنامه  و پێڕه وی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

په سەندکراوی کۆنگره ی حەوتەم
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کۆنگرەی ٧ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
)سەرماوەزی 1364(

کۆنگــرەی ٧ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ڕۆژی 2٦ی ســەرماوەزی 1٣٦4 لــە  گونــدی 
»گــەورەدێ« لــە باشــووری کوردســتان پێک هــات.

ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی 7 بریتی بوون لە:
1( د. عەبدوڵڕحمــان قاســملوو، 2( د. ســادق شــەرەفکەندی، ٣( عەبدوڵــاڵ حەســەن زادە، 4( د. 
ــی، ٥( هاشــم کەریمــی، ٦( مســتەفا هیجــری، ٧( حەســەن ڕەســتگار، ٨( حەســەن  حوســەین خەلیق
شــەرەفی، 9( حوســێن مەدەنــی، 10( فەتــاح کاویــان، 11( باباعەلــی مێهرپــەروەر، 12( جەلیــل گادانــی، 
ــازەر، 1٦( ســەید ســەالم  ــاڵ قادری ئ ــر ڕاد، 1٥( عەبدوڵ ــوور، 14( ئەبووبەک ــاڵ عیزەت پ 1٣( عەبدوڵ
عەزیــزی، 1٧( ســدیق بابایــی، 1٨( عوســمان ڕەحیمــی، 19( محەممەدئەمیــن مەجیدیــان، 20( عەلــی 
کاشــف پوور، 21( نەبــی قــادری، 22( عەبدولحەکیــم ڕەزایــی، 2٣( جەعفــەر حامیــدی، 24( حەســەن 

شیوەســەڵی، 2٥( فەتــاح عەبدولــی.

ئەندامانی دەفتەری سیاسیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی 7:
1( د. عەبدولڕەحمــان قاســملوو )ســکرتێر(، 2( عەبدوڵــال حەســەن زادە )جێگــر ســکرتێر(، ٣( د. 
ســادق شــەرەفکەندی 4( حەســەن ڕەســتگار، ٥( مســتەفا هیجــری، ٦( هاشــم کەریمــی، ٧( حەســەن 

شــەرەفی.

ئەندامانی جێگری کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی 7 بریتی بوون لە:
1( کەمــاڵ کەریمــی، 2( ســەرهەنگ ئیــرەج قــادری، ٣( حەســەن ئەییــوب زادە )مامۆســتا گــۆران(، 4( 
عیســمەت عەبــدی، ٥( ســەعدوون عەبباســی، ٦( ڕەحمــان ڕەحیمــی )چەکــۆ(، ٧( شــاپوور فیــرووزی، 

٨( محەممــەد نەزیــف قــادری، 9( مەحمــوود دەشــتی، 10( برایــم الجانــی.

ئەندامانی ڕاوێژکاری کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی 7 بریتی بوون لە:
عومــەر   )4 شــەریفی،  عەبدوڵــال   )٣ شــوجاعی فەرد،  شــاپوور   )2 محەممــەدزادە،  ڕەحیــم   )1

هەمزەیــی. غەفــوور   )٥ شــەریف زادە، 
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ڕاگەیەندراوی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لەبارەی تەواوبوونی کۆنگرەوە

هاونیشتمانیانی بەڕێز!
هاوڕێیانی خۆشەویست!

کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران بەخۆشــی و ســەربەرزییەوە ڕادەگەینێ 
کــە ڕۆژی 2٦ی ســەرماوەزی 1٣٦4، لــە بیرەوەریــی ڕۆژی پیــرۆزی پێشــمەرگە کوردســتاندا، 

کۆنگــرەی حەوتەمــی حیــزب دەســتی بــەکار کــرد و پــاش چــوار ڕۆژ کۆتایــی هــات.
پێکهاتنــی کۆنگــرەی حەوتــەم بەپێــی بەرنامــەی دیاریکــراو، لەهەلومەرجــی دژواری خەباتــی 
ئێســتادا ســەرکەوتنێکی بەرچــاوی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــە و جارێکــی دیکــە دەری 
ــە  ــدا نیی ــە وزەی ــن ل ــە دوژم ــە ک ــرات ڕێکخراوێکــی شۆڕشــگێڕی بەتوانای ــی دێموک ــە حیزب دەخــا ک

ــکا. ــات و تێکۆشــانی ب ــە خەب ــری ل بەرگی
کۆنگــرە بــە بەشــداریی نوێنەرانــی هەمــوو مەڵبەندەکانــی کوردســتانی ئێــران کە لە کۆنفڕانســەکانی 
ــە  ــەوەی ک ــاش ئ ــرد و پ ــێ ک ــب« دەســتی پ ــەی ڕەقی ــە ســروودی »ئ ــوون، ب ــدا هەڵبژێردراب حیزبی
ــادی شــەهیدانی  ــە ی ــەوە، ب ــادی کرای ــی ی ــی حیزب ــن ئەندامان ــە کۆنتری ــک ل ــەن یەکێ بەڕەســمی لەالی

ڕێــگای ئــازادی کوردســتان و سەرانســەری ئێــران یــەک دقیقــە بێدەنگــی ڕاگەیەنــدرا.
ــەی  ــی کۆمیت ــان قاســملوو« ڕاپۆرت ــور عبدالرحم ــزب کاک »دوکت ئەمجــا ســکرتێری گشــتیی حی
ناوەندیــی پێشــکەش کــرد. لــە ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ناوەندیــدا، پــاش لێکدانــەوەی وەزعــی نێونەتەوەیــی 

و نێوخۆیــی ئێــران و کوردســتان، سیاســەت و تێکۆشــانی حیــزب بــە درێــژی بــاس کرابــوو.
کۆنگــرە پــاش دوو ڕۆژ بــاس،  لەالیــەن نوێنەرانــی کۆمیتەکانــی شارســتان و ئۆرگانەکانــی 
دیکــەی حیزبــی، ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ناوەندیــی بەتێکــڕای دەنــگ پەســند کــرد. هەروەهــا کۆنگــرە لــە 
ئاکامــی باســی نوێنەرانــدا بڕیارێکــی گرینگــی پەســند کرد،کــە دەبێتــە ڕێنوێنــی تێکۆشــانی کۆمیتــەی 

ناوەندیــی حیــزب.
بــەداوی ئــەوەدا، کۆنگــرەی حەوتــەم، ئەندامــان و جێگرانــی کۆمیتــەی ناوەندیی حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی هەڵبــژارد. ڕۆژی ٣0 مانگــی ســەرماوەز، کۆمیتــەی ناوەندیــی تــازە بــە تێکــڕای دەنــگ 

هــاوڕێ »دوکتورعبدالرحمــان قاســملوو«ی بــە ســکرتێری گشــتیی حیــزب هەڵبــژاردەوە.
پەیامێکــی زۆری پیرۆزبایــی و دەڕبرینــی پشــتیوانی لــە حیزبــی دێموکــرات لەالیــەن حیــزب و 
ڕێکخــراو و شەخســییەتە دێموکــرات و پێشــکەوتووەکانی کوردســتانی و ئێرانــی و جیهانییــەوە 

هاتبــوو کــە بەشــێکیان لەکۆنگــرەدا خوێندرانــەوە.
کۆنگــرەی حەوتــەم نیشــانەی پتەوتربوونــی یەکگرتوویــی سیاســی و یەکپارچەیــی ڕیزەکانــی 
ــان خســت کــە  ــوو. باســەکانی کۆنگــرە دەری ــران ب ــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێ تەشــکیالتی حیزب
پلــەی سیاســی و زانینــی ئەندامــان و کادر و پێشــمەرگەکانی حیــزب چەنــد بــەرز و جێــگای هیوایــە. 
هەروەهــا پێکهاتــن و بەڕێوەچوونــی کۆنگــرە قابیلییەتــی ڕێکخســتن و بەرنامەداڕشــتنی حیزبــی 

ئێمــەی نیشــان دا.
پێکهاتنــی کۆنگــرەی حەوتــەم لــە هەلومەرجــی دژواری شــەڕدا نیشــان دەدا کــە حیزبــی دێموکــرات 
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چەنــد بــە ئوســوولی خــۆی وەفــادارە و چ ئیمانێکــی قووڵــی بــە دێموکراســی هەیــە.
 کۆنگــرەی حەوتــەم لــە چلەمیــن ســاڵی دامەزراندنــی حیزبــە خۆشەویســتەکەماندا پێــک هــات، بۆیــە 

جێگایەکــی تایبەتــی لەنێــو کۆنگرەکانــی ئێمــەدا هەیــە و بەکۆنگــرەی چــل ســاڵ خەبــات نــاو نــرا.
بێگومــان کۆنگــرەی حەوتــەم قۆناخێکــی گرینگــە لــە خەباتــی چــل ســاڵەی حیزبەکەمــان و دوا 

ــە شــانازییەیە. ــڕ ل ــەم چــل ســاڵە پ ــی ئ ــەڕەی زێڕین الپ
ــە خۆشــیبینی بــە دواڕۆژی خەباتــی خەڵکــی کوردســتان  ــە فەزایەکــی پــڕ ل کۆنگــرەی حەوتــەم ل
بــە ڕێبەرایەتیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــۆ وەدیهێنانــی دێموکراســی بــۆ ئێــران و 

خودموختــاری بــۆ کوردســتاندا کۆتایــی هــات.
پیرۆز بێ کۆنگرەی حەوتەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران!

بۆ پێشەوە بەرەو وەدیهێنانی بڕیارەکانی کۆنگرەی حەوتەم!

کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
30ی سەرماوەزی 1364

***

ڕاپۆرتی سیاسیی کۆمیتەی ناوەندی
بۆ کۆنگرەی حەوتەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

)ئەم ڕاپۆرتە لەالیەن کاک د. عەبدولڕەحمان قاسملووەوە پێشکێش کرا(

سەرەتا
هاوڕێیانی بەڕێز!

بــە نــاوی کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بەخێرهاتنتــان دەکــەم 
و هیــوادارم کۆنگــرەی حەوتەمــی حیزبەکەمــان کــە لــە قۆناغێکــی گرینــگ لــە خەباتــی خەڵکــی 
کوردســتان و گەالنــی ئێرانــدا پێــک هاتــووە ســەرکەتوو بــێ. بێگومــان هەمــوو نوێنەرانــی کۆنگــرە 
ــی  ــە پێش خســتنی کارەکان ــە ل ــەوە هــەوڵ دەدن و چاالکان ــزب بەدڵ ــرەی حی ــۆ ســەرکەوتنی کۆنگ ب

ــن. ــرەدا بەشــدار دەب کۆنگ
کەمتــر لــە دوو ســاڵ لــە کۆنگــرەی شەشــەمی حیــزب ڕادەبــرێ و جێــگای شــانازییە کــە حیزبــی 
ئێمــە لــە هەلومەرجــی زۆر دژواردا بــە ڕێکوپێکــی کۆنگرەکانــی خــۆی دەگــرێ. ئەمــە نیشــانەی 
زینــدوو و چاالک بوونــی حیزبەکەمانــە. هەروەهــا نیشــانەی ئەوەیــە کــە حیزبــی ئێمــە بــە تێکڕایــی 
ئیمانێکــی قوڵــی بــە دێموکراســی هەیــە. لــە مانگێــک لــە مەوبــەرەوە کۆنفرانســەکانی حیزبــی لــە ناوچە 
جیاوازەکانــی کوردســتان پێــک هاتــوون و نوێنەرانــی خۆیان بۆ کۆنگــرەی حەوتەم هەڵبژاردووە. بۆ 
حیزبــی دێموکــرات وەک ڕێکخــراوی هــەرە چاالکــی نێوخــۆی ئێــران جێــگای شــانازییە کــە لە وەختی 
ــۆ ڕێکخراوەیەکــی  ــەم کارە ب ــێ. ئ ــی خــۆی پێــک  دێن ــی کۆنگرەکان ــە شــێوەیەکی دێموکرات ــدا ب خۆی
ڕێبــەری جوواڵنــەوە کــە خەباتــی چەکــدار بەڕێــوە دەبــا نــەک هــەر لــە ئێــران بەڵکــوو لــە مێــژووی 
نوێــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاستیشــدا کــەم وێنەیــە. بەتایبەتــی ئەگــەر ئــەم ڕاســتییە بخەینــە بەرچــاو کــە 
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ڕێژیمــی خومەینــی یەکێــک لــە زۆردارتریــن و دڕندەتریــن ڕێژیمەکانــی مێــژووی ئادەمیــزادە ئەمجــار 
دەردەکــەوێ کــە ڕاوەســتان بەرامبــەر بــەو ڕێژیمــە و پێکهێنانــی بێ وچانــی کۆنگرەکانــی حیزبــی چ 

ســەرکەوتنێکی گەورەیــە.
 ئەم ســەرکەوتنە بەخۆڕایی دەســت نەکەوتووە، بەڵکوو ئاکامی خەباتێکی شــێلگیر و توندوتیژ و 
خوێناوییــە. لەکۆنگــرەی شەشــەمەوە تــا ئێســتا حیزبــی ئێمــە بــە ســەدان ڕۆڵــەی لــە ڕێــگای ئازادیــی 
گەلــی کــورد و هەمــوو گەالنــی ئێرانــدا بەخــت کــردووە. لەنێــو ئــەم شــەهیدانەدا ڕۆڵــەی بەنــرخ و 
لێهاتــوو، ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندیــی، کاک »عەبدوڵــاڵ بەهرامــی« و کاک »ســەرگورد کەریــم 
ــان« و  ــی، کاک »ســەدیق فەڕوخی ــەی ناوەندی ــاڵ دەباغــی« جێگــری کۆمیت ــار« و کاک »کەم عەلی
ــە شارســتان،  ــەب« و بەرپرســانی کۆمیت موشــاویری کۆمیتــەی ناوەندیــی، کاک »تەهــا  حــەق تەڵ
کاک »ڕەحمــان ســۆفی زادە«، کاک »ســەید کامیــل حەیــدری« و فەرماندەرانــی هێــز وەک »فەقــێ 
عەبدوڵــاڵ« و کاک »محەممــەد ئەمیــن بــارام میــرزا )چرچــە( و کاک »ئیبڕاهیــم شــێخاڵی« و کاک 
»عومــەر قەیتــەران« بەرچــاو دەکــەون. لەالیــەن کۆنگــرەی حەوتــەوە ســاڵو دەنێرین بــۆ گیانی پاکی 
هەمــوو شــەهیدانی حیزبــە خۆشەویســتەکەمان، هەمــوو شــەهیدانی ڕێــگای ئازادیــی کوردســتان و 
ــە جــاران پەیمان بەســتمان دەکا کــە  ــر ل ــی شــەهیدە بەڕێزەکانمــان زیات ــران. خوێن سەرانســەری ئێ
تــا گەیشــتن بــە ئامانجــی بــەرزی دێموکراســی و خودموختــاری خەباتــی خۆمــان درێــژە پێ بدەیــن.
هەروەهــا لەالیــەن کۆنگــرەی حەوتەمــەوە ســاڵوێکی گەرمــی شۆڕشــگێڕانە دەنێریــن بــۆ هەمــوو 
زیندانییانــی سیاســیی ئێــران و بەتایبەتــی ڕۆڵــە نەبەزەکانــی دێموکــرات کــە لــە بەندیخانەکانــی 
ڕێژیمــدا ئازایانــە بەرامبــەر بــە ئــازار و ئەشــکەنجەی جەلالدانی خومەینی ڕاوەســتان و بەربەرەکانی 

دەکــەن و بــە ئامانجــی حیزبەکەیــان، بــە دێموکراســی و خودموختــاری وەفــادارن.
ــەرە  ــەوە قۆناخــی ه ــاری نیزامیی ــە لەب ــرێ ک ــدا دەگی ــە لەکاتێک ــی ئێم ــی حیزب ــرەی حەوتەم کۆنگ
دژواری خەباتــی چەکدارانەمــان بەجــێ هێشــتوە و توانیومانــە بــە جێگیرکردنــی شــێوەی پارتیزانــی 
ئیبتــکاری شــەڕ بەدەســتەوە بگریــن. ئاکامــی شــەڕەکانی یەک ســاڵی ڕابــردوو نیشــان دەدا کــە 
لەمــەودوا هێــزە چەکدارەکانــی ڕێژیــم پتــر لــە جــاران زەربــە دەخــۆن و هێــزی پێشــمەرگە دەرەتانــی 

زەبروەشــاندنی ڕۆژبــەڕۆژ زیاتــر دەبــێ.
تەشــکیالتیی  و  سیاســی  یەکیەتیــی  کــە  دەگیــرێ  لەکاتێکــدا  حەوتــەم  کۆنگــرەی  هەروەهــا 
ــر بــووە، ڕێکخــراوەکان و هێــزی پێشــمەرگە یــەک دڵ و یەکپارچــە  ڕیزەکانــی حیزبەکەمــان پتەوت
لــە دەوری بەرنامــە و لەژێــر دروشــمەکانی حیزبــدا کۆبوونەتــەوە، ســیمای دێموکــرات، ســیمای 
هەمــوو حیزبەکەمانــە و بەگشــتی حیــزب لــە هەمــوو چەشــنە الدەرانــی سیاســی پــاک بۆتــەوە. 
خەتــە گشــتییەکانی ڕێبــازی سیاســیی حیزبەکەمــان، کــە لەالیــەن هەمــوو کۆنفرانســەکانی حیزبییــەوە 

پەســند کــراون، نیشــانەی ئــەم یەکیەتییــە بێ وێنەیــەن.
کۆنگــرەی حەوتــەم لەبــاری سیاســییەوە باشــتر و ڕێــک و پێکتــر ئامــادە کــراوە. نوێنەرانــی کۆنگرە 
قســەکەری ڕاســتەوخۆی کۆنفڕانســەکانن کــە بــە چەشــنێکی دێموکراتــی هەڵبژێــردراون. هەروەهــا 
کۆنفڕانســەکان بڕیارنامەکانــی خۆیــان بــۆ کۆنگــرە نــاردووە و بــەم جــۆرە نێوەرۆکــی کاری کۆنگــرە 
هــەم دەوڵەمەندتــرە و هــەم تیشــک دانەوەی چاالکیــی هەمــوو ئەندامــان و کۆنفڕانســەکانی حیزبییــە.

کۆنگــرەی حەوتــەم کۆنگــرەی یوبیلییــە کــە لــە چلەمیــن ســاڵی پێکهاتنــی حیزبەکەمانــدا دەگیــرێ 
و دوا الپــەڕی زێڕینــی مێــژووی چــل ســاڵ خەبــات و تێکۆشــانە و لەنێــو کۆنگرەکانــی ئــەم چەنــد 
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ســاڵەی دواییــدا جێــگای تایبەتیــی هەیــە. بۆیــەش کۆمیتــەی ناوەنــدی پێشــنیار دەکا کــە کۆنگــرەی 
حەوتــەم نــاو بنێیــن »کۆنگــرەی چــل ســاڵ خەبــات«.

1- چاوخشاندنێک بەسەر وەزعی نێونەتەوەیی دا 
لەسیاســتی جیهانیــدا خەتــە گشــتییەکانی لێکدانــەوەی کۆنگــرەی شەشــەم وەڕاســت گــەڕاون. 
لەوکاتــەدا بوحرانــی ئابــووری، کــە لــە بێکاریــی بێوێنــە، گرانــی و ســەبرتربوونی هەڵدانــی ئابــووری 
و تێکچوونــی سیســتمی دراویــدا خــۆی دەنوانــد، پێکــەوە لەگــەڵ بوحرانــی سیاســی و نیزامــی 
ســەرمایەداری، بــاری تایبەتیــی هــەرە گرینگــی وەزعــی نێونەتەوەیــی بــوون کــە لــە زۆر ناوچــەش 
تێــک هەڵچوونــی نیزامییــان پێــک هێنابــوو. بــەاڵم هێنــدێ دیــاردەی تــازە هــەن کــە بەجێیــە ئیشــارەیان 

پــێ بکــرێ.
ــە  ــەو بەشــە ل ــکا، هەڵوێســتی ئ ــە ئەمری ــار ل ــە ســەرۆک کۆم ــگان« ب ــد ڕێ ــەوی »ڕۆناڵ هەڵبژاردن
مۆنوپۆلەکانــی ئەمریــکای بەهێزتــر کرد کە سیاســەتی کۆنەپەرســتانە و مەزنی خوازانەیان ناســراوە. 
ئــەم سیاســەتە لــە ئەمریــکای مەرکــەزی، لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و لــە ئورووپــا بەتــەواوی 
بەرچــاوە، کــە لــە ئەمریــکای مەرکــەزی بە داگیرکردنی »گرینادا« و هەڵدان بۆ دەســتدرێژیی نیزامی 
ڕاســتەخۆ بــۆ ســەر »نیکاراگــووا« و لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بــۆ پشــتیوانی کردن لەسیاســەتی 
داگیرکەرانــەی ئیســرائیل و دژایەتــی لەگــەڵ جوواڵنــەوەی ڕزگاریخوازانــەی گەالنــی ئــەم ناوچەیــە 
و لــە ئورووپــا بــە چاندنــی مووشــەکی ئەتۆمــی لــە واڵتەکانــی ئورووپــای ڕۆژئــاوادا خــۆی دەنوێنــێ. 
مەبەســت لــە ئیســراری »ڕێــگان« بــۆ جێبەجــێ کردنــی گەاڵڵــەی سیســتمی دیفاعــی، کــە بــە شــەڕی 
ئەســتێرەکان ناوبانگــی دەرکــردووە و تەنیــا لێکۆلێنــەوە لــەو سیســتەمە چەندیــن میلیــارد دۆالر 
خــەرج هــەڵ دەگــرێ، قورســترکردنی پارســەنگی تــەرازووی چەکــی ئەتۆمــی بــە قازانجــی ئەمریــکا 
و بــە زیانــی یەکیەتیــی ســۆڤیەتیە. ئــەو گۆڕانــەی کــە لــە ڕێبەرایەتــی یەکیەتیــی ســۆڤیەتدا پێک هاتــوە، 
هــەم لەبــاری سیاســەتی نێوخــۆی ئــەم واڵتــە و هــەم لەبــاری سیاســەتی دەروەیــدا تەئســیر دادنــێ 
و هەرچەنــد هەمــوو بارەکانــی ئــەم گۆڕانــە جــاڕێ بــە تــەواوی خۆیــان نەنوانــدە، بــەاڵم بێگومــان لــە 
دواڕۆژدا شــوێن لەســەر هەڵوێســتی ســوڤیەتی بەرامبــەر بــە هەمــوو گیروگرفتەکانــی نێونەتەوەیــی 
دادنــێ. بەتایبەتــی چــاوەڕوان دەکــرێ لــە ئورووپــا و لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوڕاســت شــوێنەواری ئــەم 
گۆڕانــە پتــر لــە هەمــوو ناوچەیەکــی دیکــە خــۆ بنوێنــێ. بەپێــی ڕێوڕەســمێک کــە لــە یەکیەتیــی 
ســۆڤیەتدا هەیــە ئــەم گۆڕانــە بــە ڕۆژێــک پێــک نایــە و بێگومــان کۆنگــرەی بیســت و حەوتەمی حیزبی 
کۆمۆنیســتی یەکیەتیــی ســوڤیەتی، کــە مانگــی ڕەشــەمەی ئەمســاڵ دەگیــرێ، خەتــە ئەســڵییەکانی ئــەم 
سیاســەتە دیــاری دەکا. ئــەوەی هــەر ئێســتا بەرچــاوە چاالکتربوونــی سیاســەتی دەروەی ســوڤیەت 
لــە هەمــوو ناوچەکانــی جیهان دایــە. هەروەهــا چــاوەڕوان دەکــڕێ سیاســەتی دەرەوی ســۆڤیەتی لــە 

دواڕۆژدا تووشــی هینــدێ گۆڕانــی گرینگتریــش بــێ.
لــە سیاســەتی نێونەتەوەییــدا میحــوەر، پێوەندیــی نێــوان یەکیەتیــی ســۆڤیەت و ئەمریکایــە. بــەاڵم 
ڕۆژبــەڕۆژ ئورووپــای ڕۆژئــاوا و ژاپــۆن و چیــن و هەروەهــا بەشــێکی زۆر لــە واڵتانــی بێالیــەن لــە 
ئاســیا و لــە ئەمریکایــی التیــن لــە سیاســەتی جیهانیــدا نەخشــیان زیاتــرە دەبــێ. بــە تایبەتــی، نەخشــی 
ــرا  ــدا زۆر خێ ــی ڕەوتــی سیاســتی نێونەتەوەیی ــی و دیاریکردن ــە پاراســتنی ئاشــتیی جیهان گــەالن ل

دەچێتــە ســەرێ.
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لــە مەســەلەی پاراســتنی ئاشــتیی جیهانیــدا پێوەندیــی نێــوان ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژئــاوا و بەتایبەتــی 
بــە  ئیشــارەیەک  پێویســتە  لێــرەدا  هەیــە.  ئەساســیی  ڕۆڵــی  ئەمریــکا  و  ســۆڤیەت  یەکیەتیــی 
ــی  ــە یەکگرتوەکان ــی ســۆڤیەت و واڵت ــەورە، یەکیەتی ــی گ ــی دوو دەوڵەت ــی بەڕێوەبەران چاوپێکەوتن
ئەمریــکا »گارباچــۆف« و »ڕێــگان« بکەیــن کــە لــە ڕۆژەکانــی دوایــی مانگــی خەزەڵــوەری ئەمســاڵدا 
پێــک هــات. ئێمــە ئــەو چەشــنە چاوپێکەوتنانــە بــە قازانجــی ئاشــتیی جیهانــی دەزانیــن. وتووێــژ 
ــە تەئســیریان  ــەدا ک ــەو دەوڵەتان ــوو ئ ــو هەم ــا لەنێ ــەدا و هەروەه ــە گەورەی ــەم دوو دوڵەت ــو ئ لەنێ
لەســەر سیاســەتی جیهانــی زۆرە دەتوانــێ پێشــگیری لــە شــەڕی ئەتۆمــی بــکا، کــە ئێســتاش هــەر 

ــە. ــۆ مرۆڤایەتیی ــەزن ب مەترســییەکی م
ڕێژیمــی خومەینــی پێــش پێکهاتنــی دیــداری »گارباچۆف« و »ڕێگان« هەراســان ببوو. هۆیەکشــی 
دیــارە، چونکــە کاربەدەســتانی جەمهــوری ئیســالمی زۆر بــاش تێگەیشــتوون کــە ئــەو دوو دەوڵەتــە 
ــە  ــی ســۆڤیەت ل ــن. یەکیەت ــی ناڕازی ــی خومەین ــە ڕێژیم ــاواز ل ــۆی جی ــەر ه ــەر کام لەب ــە ه گەورەی
ڕێژیمی خومەینی ناڕازییە چونکە ڕێژیمکی دژی کۆمونیســتییە و شــان بە شــانی ئەمریکا یارمەتی 
بــە هێزەکانــی چەکــداری ئەفغانــی دژی یەکیەتیــی ســۆڤیەت و کۆمــاری دێموکراتی ئەفغانســتان دەدا. 
بــە درێژەدانــی شــەڕ دژی عێــراق و سیاســەتی مەزنیخوازانــەی بــۆ داگیرکردنــی واڵتەکانــی دیکــە و 
بردنــە ســەری تێرۆریــزم تــا ڕادەی سیاســەتی ڕەســمیی دەوڵەتــی، ڕێژیمــی خومەینــی بۆتــە هــۆی 
ئــەوە کــە زۆر دەوڵەتــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بەتایبەتــی دەوڵەتەکانــی عەڕەبــی، لــە جــاران زیاتــر 
لــە ئیمپریالیــزم نیزیــک بنــەوە. لەڕاســتیدا ڕێژیمــی خومەینــی زۆر لــە مەبەســتەکانی ئەمریــکای لــە 
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا وەدی هێنــاوە و بــە دڕێژەدانــی شــەڕەکە ئاکامەکــەی کڕینــی کەرەســتەیەکی 
ــە و،  ــە فرۆشــتنی نەوت ــارس و پێداویســتییەکی یەکجــار زۆر ل ــە ناوچــە خەلیجــی ف زۆری شــەڕ ل

خەریکــە »ئۆپێــک« )ڕێکخــراوی ئــەو واڵتانــە کــە نــەوت ســادر دەکــەن( هەڵدەوەشــێنەوە.
لەگــەڵ هەمــوو ئــەو خزمەتانــە کــە ڕێژیمــی خومەینــی پێــی کــردەوە، ئەمریــکا لێــی ناڕازییــە، چونکــە 
ترســی ئــەوەی هەیــە شــەڕی ئێــران و عێــراق بکێشــرێتە واڵتەکانــی دیکــەی خەلیــج و قازانجــی 
»تەوســعەخوازیی«  سیاســەتی  بەگشــتی  بخــا.  وەمەترســی  ئەمریــکا  ئابووریــی  و  ســتراتیژی 
خومەینــی ئەمریــکای ترســاندووە و پەرەئەســتاندنی ئیســالمی بونیادگــەرا )بنئــاژۆ( کــە بــۆ واڵتانــی 
وەک میســر، تورکیــە، پاکســتان و هــی دیکــە جێــگای مەترســییە، کاربەدەســتانی واشــینگتۆنی 
ــووە  ــی بەکــردەوە دەرکەوت ــگاو کــردووە، دۆســتەکانی تووشــی ســەرگێژە کــردووە و بەتایبەت تەن
کــە واڵتەکانــی پێشــکەوتووی ڕۆژئــاوا بەرامبــەر بــە ڕفاندنــی تەیــارە، بارمتەگرتــن و بۆمــب دانــان 

بێچــارە و زەبوونــن و کارێکــی ئەوتۆیــان پێ ناکــرێ.
لەگــەڵ ئــەوەش هیــچ کام لــەو دوو دەوڵەتــە گەورەیــە پێــی خــۆش نییــە تەعادولــی ئێســتای 
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت تێــک بچــێ و وەزع لــەم ناوچەیــەدا ئاڵۆزتــر بــێ. بۆیــە لەهەلومەرجــی 
ئاســاییدا ئیحتیمالــی دەســتدرێژیی نیزامــی هیــچ کامیــان بــەدی ناکــرێ. ئەوە لەســەر ئێرانیش ڕاســتە، 
بەتایبەتــی ئەگــەر ئــەو ڕاســتییە بخەینــە بەرچــاو کــە ئێــران ئەفغانســتان نییــە و لەبــاری ســتراتیژیی 
نیزامــی و هەروەهــا لەبــاری سیاســی و ئابوورییــەوە واڵتێکــی کلیلیــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتە. 
هــەر بۆیــە لــە چاوپێکەوتنــی »گارباچــوف«- »ڕێــگان«دا ئەگــەر باســی ئێرانیــش کرابــێ، ڕەنگــە نــە 
بڕیارێــک لەســەر دواڕۆژی ئێــران درابــێ و نەدەکــرێ بڕیــاری ئەوتــۆش بــدرێ. ناکــرێ تەئســیری 
سیاســەتی جیهانــی بەگشــتی و سیاســەتی دوو دەوڵەتــی گــەورە گوێیــان نەدرێتــێ، بــەاڵم دواڕۆژی 
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ــەو پەڕەکــەی  ئێــران و هەمــوو ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت لەپێشــدا خــودی گــەالن دیاریــی دەکــەن. ئ
دەکــرێ و پێویســتە، عامیلــی دەرەوە وەک عامیلێکــی الوەکــی لەبەرچــاو بگیــرێ. لە چارەســەرکردنی 
ــی  ــە واڵتان ــووب، وات ــوان شــیمال و جن ــی نێ ــە پێوەندی ــەخ دەدرێ ب ــدا بای ــە ئابوورییەکان گیروگرفت
پێشــکەوتووی ســەنعەتی و واڵتەکانــی جیهانــی ســێهەم و شــێوەی ئــەم پێوەندییــە لــە درێژخایەنــدا 
ســیمای ئابووریــی جیهــان دیــاری دەکا. گیروگرفتــی ســەرەکی لێــرەدا بوونــی پێوەندیــی نابەرابــەری 
ئابــووری لەنێــو واڵتانــی ســەنعەتی و واڵتانــی پەرەئەســتینە. ئــەم شــێوە پێوەندییــە واڵتانــی جیهانــی 

ســێهەم هــەر لــە هەژاریــدا ڕادەگــرێ و واڵتانــی پێشــکەوتووی ســەنعەتی دەوڵەمەندتــر دەکا.
لەبــاری سیاســییەوە خەبــات دژی هەمــوو چەشــنە زۆردارییــەک لــە هەمــوو عامیلێکــی دیکــە زیاتــر 
هانــدەری گۆڕانــی سیاســیی جیهانــی ئەمڕۆیــە. نێوەڕۆکــی ئــەم خەباتــە لــە هێنــدێ جێــگا جوواڵنــەوە 
بــۆ البردنــی زۆرداریــی نــەژادی )ئەفریقــای جنووبــی( یــا زۆرداریــی مەزهەبییــە )لوبنــان(، بــەاڵم لــە 
زۆر واڵتــان خەبــات بــۆ وەدەســتهێنانی مافــی چارەنــووس و بــۆ البردنــی ســتەمی نەتەوایەتــی لــە 

بەشــەکانی هــەر گرینگــی خەبــات بــۆ ڕزگاریــی ئادمیــزاد لــە ســەردمی ئێســتادایە.
خەبــات بــۆ ئــازادی و ئازادییــە دێموکراتییــەکان و خەبــات بــۆ دابینکردنــی مافــی ئادەمیــزاد، واتــە 
خەبــات بــۆ دێموکراســی لەسەرانســەری جیهانــدا  بەپێــی هەلومەرجــی هــەر واڵتێــک بەشــێوەی 
جۆراجــۆر هــەر بەردەوامــە. بێگومــان لەنێــوان خەبــات بــۆ دێموکراســی و خەبــات بــۆ دابینکردنــی 
مافــی چارەنووســدا پێوەنــدی ئۆرگانیــک و دیالکتیکــی هەیــە. لــە زۆربــەی واڵتــە پێشــکەوتووەکانی 
ســەرمایەداریدا، کــە ئازادییــە دێموکراتیکــەکان تــا ڕادەیەکــی زۆر دابین کراون و مافی چارەنووســی 
گــەالن هاتۆتــە دی، خەباتــی کرێــکاران و زەحمەتکێشــان لــە پێنــاوی مافــە ئابــووری و کۆمەاڵیەتییــە 
ڕەواکانیانــدا و بــۆ البردنــی ڕێژیمــی ســەرمایەداری، واتــە خەباتــی چینایەتــی، نێوەڕۆکــی ئەســڵیی 
بەربەرەکانــی کۆمەاڵنــی خەڵکــە کــە ئەمــەش خــۆی بەشــێکە لــە خەباتــی جیهانــی بــۆ سۆســیالیزم. 
لــە هێنــدێ واڵتــی دیکــەی ســەرمایەداریدا هێشــتا مەســەلەی نەتەوایەتــی چارەســەر نەکــراوە وەک 
»ئیرلەنــد« لــە بریتانیــا و »باســک« لــە ئیســپانیا، بۆیــەش خەبــات بــۆ البردنی زۆرداریــی نەتەوایەتی 

لــەم واڵتانــەدا هــەر بەردەوامــە.
یەکێــک لــەو ناوچانــە کــە بوونــە ناوەنــدی خەباتــی ڕزگاریخوازانــە، ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتە. ئــەم 
ــن  ــەوە و چەندی ــان نەت ــە دەی ــە و هــەم ب ــووری و ســتراتیژییەوە گرینگ ــاری ئاب ــە هــەم لەب ناوچەی
مەزهەبــی جیــاوازی تێــدا بــەدی دەکرێــن. بۆیــەش ئــەم ناوچەیــە مەیدانــی تێک هەڵچوونــی زۆر هێــزی 
نێونەتەوەیــی و نێوخۆییــە. ڕەنگــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت لــە دواڕۆژیشــدا بــۆ ماویەکــی زۆر هــەر 
جێــگای کێشــە و خەباتــی توندوتیــژ بــێ. تــا ئەوکاتــە مافــی چارەنووســی نەتــەوە زۆرلێکــراوەکان 
بەتایبەتــی گەلــی فەلەســتین و گەلــی کــورد لــەم ناوچەیــەدا بەتــەواوی دابیــن نەکــرێ و گەالنــی ئــەم 

ناوچەیــە لــە دێموکراســی کەلــک وەرنەگــرن، ئــەم وەزعــە هــەر بــەردەوام دەبــێ.
لە ڕادەی جیهانیدا خەبات لەنێوان ئاشــتی و شــەڕ، خەبات لەنێوان سۆســیالیزم و ســەرمایەداری، 
زەحمەتکێشــان و چەوســێنەران، لەنێــوان جوواڵنــەوەی ڕزگاریخــوازی و زۆرداریــی نەتەوایەتــی، 
ــۆری و پاراســتنی  ــوان دێموکراســی و دیکتات ــوان یەکســانیی ڕەگــەزی و ڕەگەزپەرســتی، لەنێ لەنێ
ــۆ  ــات ب ــدا خەب ــەر گۆشــەیکی جیهان ــە ه ــە. ل ــە، بەردەوام ــەم ماف ــزاد و پێشــێلکردنی ئ ــی ئادەمی ماف
یەکێــک لــەو ئامانجانــە بەپێــی هەلومەرجــی واڵت و ناوچــە زیاتــر خــۆی دەنوێنــێ و ئامانجــی 

ئەســڵیی خەباتــە.
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هەرچەنــد ئــەم خەباتــە پــان و بەرینــە بــۆ البردنــی زۆرداری و بــۆ ئــازادی و یەکســانی هــەوراز و 
نشــێوی زۆرە، بــەاڵم لەدرێژخایەنــدا هــەر بەرەوپێــش دەچــێ و ســەرکەوتنی تــازە وەدســت دێنــێ. 
ــە ئەمریــکای التیــن، ئامادەبوونــی هەلومــەرج بــۆ ڕووخانــی  ڕووخانــی دیکتاتۆرییــە نیزامییــەکان ل
هێنــدێ دیکتاتــۆری دیکــە لــە ئاســیا و پەرەئەســتاندنی جوواڵنــەوەی ڕزگاریخوازانــەی گەالنــی 

زۆرلیکــراو، نیشــاندەری ئــەو ڕاســتییەن.

2- لێکدانەوەی وەزعی ئێران 
لــە نێوخــۆی ئێرانــدا بوحرانــی ئابــووری و سیاســی و نیزامــی و کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگــی 
بەردەوامــە. ڕێژیمــی خومەینــی نــەک هــەر نەیتوانیــوە بوحرانــی ئابــووری، بنبەســتی نیزامــی، 
ــکا، بەڵکــوو  ــم چــارە ســەر ب ــو جەرگــەی ڕێژی ــی نێ ــە سیاســییەکانی واڵت و ناکۆکییەکان گیروگرفت
هیــچ بەرنامەیەکیشــی بــۆ ئــەم کارە بــۆ دواڕۆژ نییــە و چوارچێــوی تەســکی بیرکردەنــەوەی 
ناتەباییــە  وەزعــە،  ئــەم  نــادا.  پــێ  ئەوتۆشــی  بەرنامەیەکــی  داڕشــتنی  ڕێــگای  کۆنەپەرســتانە 
کۆمەاڵیەتییــەکان توندوتیــژ دەکا و پاشــکەوتوویی و هەژاریــی فەرهەنگیــش دەگەیەنێتــە ئەوپــەڕی 
ــەزۆر  ــی پســپۆڕ ل ــی فەرهەنگــی و عیلمــی و نەبوون ــدی پاشــکەوتوویی و هەژاری خــۆی. ئێســتا ئی
بارەکانــی چاالکــی کۆمەاڵیەتیــدا بۆتــە کۆســپێکی گــەورە بــۆ چارەســەرکردنی گیروگرفتــەکان و 
ڕێژیمــی دامــاو و زەبــوون کــردووە. لەبــەر ئــەم هۆیانــە بێگومــان ڕێژیــم گەیشــتووەتە نوختەیــەک 
کــە دەبــێ هێنــدێ گــۆڕان لــە نێوخــۆی و سیاســەتی خۆیــدا پێــک بێنــێ، بەجۆرێــک کــە جەوهــەری 
ڕێژیــم نەگــۆرێ و هەبوونــی ڕێژیمیــش وە مەترســی نەخــا، بەپێچەوانــە بــۆ ماوەیەکــی زیاتــر ڕێژیــم 

ــزی. بپارێ
ــدا نیشــاندەری  ــد مانگــەی دوایی ــەم چەن  زۆر کاروکــردەوە و قســەکانی کاربەدەســتانی ڕێژیــم ل
ئــەو ڕاســتییەن کــە سیاســەتی ڕێژیــم شکســتی خــواردوە و ڕێژیــم لــەوە زیاتــر ناتوانــێ بــە تەرکیبــی 

کۆنــی خــۆی درێــژە بــە ژیانــی بــدا.
ڕێژیــم ماوەیەکــە شــێوە ڕەفتارێکــی فریودەرانــەی بەڕواڵــەت نەرمتــر بەرامبــەر بــە ئۆپۆزیســیونی 
خەڵــک بەڕێــوە دەبــا و گرتــن و زیندانی کردنــی و ئێعــدام لــە جــاران کەمتــرە. ئێســتا ڕێژیم سیاســەتی 
ڕووی خۆشــی گرتۆتــە پێــش. لــە کوردســتانیش ئــەم گۆڕانــە بەرچــاوە. تەنانەت ڕەنگــە ئەنجوومەنی 
ئەیالەتــی و ویالیەتــی ســاز بــکا بــۆ ئــەوە بەخەیاڵــی خــۆی وەاڵمــی داخوازیــی خودموختــاری 
بداتــەوە. ئەگــەر جــاران سیاســەتی ڕێژیــم ئــەو بــوو کــە زەبروزنــگ واڵت ئیــدارە بــکا، ئێســتا کــە بۆی 
دەرکەوتــووە توندوتیــژی بەتەنیــا بەرهەمــی باشــی نییــە، لــە الیەکــەوە زەبروزەنگەکــە هــەر دڕێــژە 
پــێ دەدا، بــەاڵم لــە چوارچێوەیەکــی تەســکتر لەجارانــدا، یــا بــە شــێوەیەکی شــاراوەتر لــە جــاران، و 
لەالیەکــی دیکەشــەوە وا دەنوێنــێ کــە هــەر نەبــێ بەڕواڵــەت ڕێــز و حوڕمەتــی بــۆ بیــروڕای خەڵــک 
ــەو چوارچێوەیەدایــە کــە کۆمــاری ئیســالمیی دیاریــی کــردووە. هــەر  هەیــە، بــەاڵم ئەمــەش هــەر ل
لــە ئێســتاوە دەکــرێ بڵێیــن کــە لــە بــەر دوو هــۆی ئەساســی ئــەم گۆڕانــە گیروگرفتەکانــی واڵت و 
تەنانــەت تەنــگ و چەڵەمەکانــی ڕێژیمــی جمهووریــی ئیســالمیش چارەســەر نــاکا: یەکــەم- هــەروەک 
ڕابــردوو، ڕێژیــم پێــی ناکــرێ بەرنامەیەکــی ڕێکوپێــک دابنــێ، چونکــە نەیتوانیــوە و ناشــتوانێ 
ــی  ــی تەبای ــی فەقیه ــەڵ فەلســەفەی ویالیەت ــەم لەگ ــە ه ــێ ک ــک بێن ــۆ پێ ــی ئەوت سیســتمێکی دەوڵەتی
هەبــێ و هــەم لەگــەڵ ژیانــی مودێڕنــی ســاڵەکانی دوایــی ســەدەی بیســتەم. دووهــەم- تەنانــەت 
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ئەگــەر بەرنامەیەکــی ئەوتــۆش یــا بەرنامەیەکــی نیوەچڵیــش دابنــرێ، لــە دابەزاندنــی ئــەو بەرنامەیــە 
و لــە جێبەجــێ کردنیــدا، ڕێژیــم تووشــی تەنــگ و چەڵەمەیەکــی زۆر دەبــێ. چونکــە سیاســەتی گشــتی 
و ئــەو قانــوون و ئەســاڵنەی ڕێژیــم پێڕەوییــان لــێ دەکا و هەروەهــا بوونــی ناوەنــدی دەســەاڵت 
ــە  ــە دی. بەمجــۆرە ل ــە قازانجــی واڵت بێت ــەک ب ــچ بەرنامەی ــادەن هی ــگا ن و قازانجــی جۆراجــۆر ڕێ
دواڕۆژدا هیــچ ڕێگاچارەیەکــی دیکــە بــۆ ڕێژیــم نامێنــێ، بێجگــە لــەوە کــە بەرەبــەرە خــۆی لەگــەڵ 

واقییعەتــی ئێســتای ئێــران و جیهــان تەتبیــق بــدا.
نیزامــی ئابووریــی ڕێژیمــی ئێســتای ئێــران ســەرمایەدارییە و بیهــەوێ و نەیهــەوێ ئــەم ڕێژیمــە 
بــە ســەرمایەداریی جیهانییــەوە بەســتراوە کــە گەیشــتۆتە ســەردەمی شۆڕشــی زانســتی و تەکنیکــی 
و بەرەوپێــش چوونــی بێوێنــەی تێکنۆلــۆژی بەتایبەتــی ئەلەکترۆنیــک و کامپیوتێــر. ڕووبینــای ئــەم 
نیزامــە ئابوورییــە ئێســتا لــە ئێرانــدا ڕێژیمێکــی پاشــکەوتووی ســەدەکانی نێونجییــە کــە لەگــەڵ 

ژێربینــای ســەرمایەداریی مودێــڕن ناتەبایــی هەیــە.
ــا چ ئەندازەیــەک و چەنــد بەوەخــت خــۆی لەگــەڵ  ــم بەســتراوەتەوە بــەوە ت ــی ڕێژی ــە مان کەوات
ســەرمایەداری تەتبیــق دەدا تــا بتوانــێ بــۆ ماوەیەکــی درێژتــر خــۆی بپارێــزێ. ئەگــەر ئــەوە نــەکا، 
لــە ماوەیەکــی کورتــدا تەنیــا ڕووخــان چاوەڕوانیەتــی. یەکێــک لــە کۆســپەکانی ئەســڵی خۆتەتبیقدانــی 
ڕێژیــم لەگــەڵ واقعییــەت شەخســی خومەینییــە کــە ئەمــە خــۆی لــە ناتەبایییــە چارەســەرنەکراوەکانی 
ڕێژیمــە. لــە الیەکــەوە خومەینــی کۆڵەکــەی هــەرە قایمــی ڕێژیمــی ویالتــی فەقیهــە و بــە الچوونــی 
ــی لەســەر  ــا خومەین ــی دیکەشــەوە ت ــێ و، لەالیەک ــاری ئیســالمی لــەرزۆک دەب ــەو بناخــەی کۆم ئ
کارە ڕێژیــم ناتوانــێ خــۆی لەگــەڵ واقعییــەت تەتبیــق بــدا و هــەر ئــەم ڕاســتییە بــۆ خــۆی ڕووخانــی  

ڕێژیــم خێراتــر دەکا.
لەبــاری نیزامییشــەوە لــە تاکتیکــی ڕێژیمــدا لــە دوو بــارەوە گــۆڕان بەرچــاو دەکــەوێ: »ڕێژیــم ئەو 
تاکتیکــە تازەیــەی بــە کەیفــی خــۆی هەڵنەبــژاردەوە بەڵکــوو بــە ســەریدا ســەپاوە و پــاش تێکشــکانی 
ــە  ــەوت ک ــم »چارەنووسســاز« دەرک ــی کاربەدەســتانی ڕێژی ــە قەول ــەورەی ب ــن هێرشــی گ چەندی
ئــەم هێرشــە گەورانــە ســەر ناکــەون و ڕێژیمیــش لەمەوپــاش لــە توانایــدا نییــە یــەک لــە دوای 
یــەک هێرشــی گــەورە ســاز بــکا، چونکــە کۆمەاڵنــی خەڵکــی ئێــران لــە شــەڕ ماندووبــوون و ئامــادە 
ــە حاکمییەتــی ئاخونــدەکان بەکوشــتن بــدەن. بۆیــە بەناچــار  نیــن وەک جــاران خۆیــان بــۆ دیفــاع ل
کارگێڕانــی ڕێژیــم ماوەیــەک تاکتیکــی شــەڕی مەحدوودیــان گرتــە پێــش. ئێســتا بەکــردەوە ڕێژیمــی 
خومەینــی شــەڕی پارتیزانــی، واتــە »جەنــگ و گوریــز« لەگــەڵ دەوڵەتــی عێــراق دەکا. هەرئــەم 
ــی  ــۆی هەڵبژاردن ــوو بەه ــی شــەڕ، ب ــۆ درێژەپێدان ــران ب ــی ئێ ــی خەڵک ــە ئامادەنەبوون ــەش، وات هۆی
تاکتیکــی »عێــراق کردنــی« شــەڕ. ڕێژیمــی خومەینــی لــە جنــووب دیلــە جەنگییەکانــی عێراقــی 
ــراق.  ــۆ شــەڕکردن لەگــەڵ عێ ــش لەشــکری خــۆی دەخــا ب ــەوان وەپێ ســازمان داوە و بەئاشــکرا ئ
هــەر ئــەو شــێوەیەش لــە جەبهــەی شــیمالی، واتــە کوردســتان، بەڕێــوە دەبــا و چەکدارەکانــی قیــادە 
وەک لەشــکری بەکرێگیــراو بــۆ شــەڕ ڕەوانــە دەکا. زۆر بــە ڕاشــکاویش ڕادەگەیەنــێ کــە مەبەســتی 
ئازادکردنــی عێــراق بــە دەســتی عێراقییانــە، کــە مانــای بەشــەڕدانی عێراقییــان دژی یەکتــرە. بــەاڵم 
شــەڕی مەحــدوود نــە توانیــی هێــزە چەکدارەکانــی عێــراق مانــدوو بــکا و نــە ورەی لەشــکری 
خومەینیــی بــەرز کــردەوە. بۆیــە ئێســتا پــاش ســاڵێک کاربەدەســتانی جمهووریــی ئیســالمی دیســان 
کەوتوونــە فیکــری هێرشــی گــەورە، یــان وردتــر بڵێیــن، ســاڵێکە تــێ دەکۆشــن خۆیــان ئامــادە دەکــەن 
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بەڵکــوو بتوانــن دیســان هێرشــێکی گــەورە بــۆ ســەر عێــراق بکــەن.
ڕەت  ناکــەوێ،  ڕێــک   واقعییــەت  لەگــەڵ  کــە  ئیســالمی،  کۆمــاری  هەڵوێســتەکانی  لــە  یەکێــک 
کردنــەوەی ئاشــتییە. ڕێژیمــی ئاخونــدی بــە هیــچ شــێوەیک حــەز بــە ئاشــتی نــاکا و شــەرتی ئەتــۆ 
ــران  ــکا، ئاکامــی وەک ســەرکەوتنی ئێ ــان ب ــراق قبووڵی ــۆ پێکهاتنــی ئاشــتی دادەنــێ کــە ئەگــەر عێ ب
لــە شــەڕدایە. مانــای دانانــی شــەڕتی ناماقــووڵ درێژەپێدانــی شــەڕە. لــەو پێوەندییەشــدا شەخســی 
خومەینــی نەخشــی ســەرەکیی هەیــە. ئەمــڕۆ نــەک هــەر زۆربــەی زۆری خەڵکــی ئێــران، بەڵکــوو زۆر 
ــە  ــدێ ل ــەت هێن ــە. تەنان ــە کارگێڕانــی ڕێژیمیــش تــێ گەیشــتوون کــە دەڕێژەدانــی شــەڕ بێهوودەی ل
پیــاوە دینییەکانــی پلەبەرزیــش ناڕاســتەوخۆ دژایەتیــی خۆیــان لەگــەڵ شــەڕخوازی دەڕبڕیــوە. بــەاڵم 
دیســان بەرپرســان  و کاربەدەســتانی ڕەســمی، کــە دژی شــەڕن، لــە ترســی خومەینــی ناوێــرن 
بیــروڕای خۆیــان دەرببــڕن. دیــارە خومەینــی لەســەر دڕێژەپێدانــی شــەر هــەڕ ســوورە و وێدەچــێ 

تــا شەخســی خومەینــی خــاوەن دەســەاڵت بــێ ئاشــتی دەســت نەکــەوێ.
وەزعــی ئابــووری کۆمــاری ئیســالمی هــەر بوحرانییــە. ســەرچاوی ئەســڵیی داهاتــی ڕێژیــم هــەر 
نەوتــە کــە هــەم مەســرەفی ئەرزیــی ڕێژیــم لــە دەرەوە دابیــن دەکا و هــەم خەرجــی ڕیاڵــی بــۆ 
ــی  ــە چاپکردن ــاوە، وات ــەکاری هێن ــا ئێســتا ب ــم هەت ــە ڕێژی ــە ک ــی واڵت. دوو وەســیلەی دیک نێوخۆی
دراوی بــێ پشــتیوانە و هێنانەخوارێــی مەســرەفی کۆمەاڵنــی خەڵــک ناتوانــن لەمــەودوا تەئســیرێکی 
ئەوتۆیــان هەبــێ. چاپکردنــی لــە ڕادەبــەدری دراو دەبێتــە هــۆی ئاوســانی زیاتــر و بایــی ڕیــاڵ 
ــی شــتوەمەکی مەســرەفییە کــە هــەر  ــر بوون ــەم کارەش گرانت ــە خــوارێ. نەتیجــەی ئ دیســان دینێت
ئێســتاش بەســامە. هەرچەنــد ئامــاری ورد لــە ســەر زیادکردنــی نەغدینــە بەدەســتەوە نییــە و زۆر 
لــە ئامارەکانــی جمهــووری ئیســالمی ئێــران دەســتیان تێــوەرداوە، بــەاڵم دیســان هــەر ئامــارە 
ناتەواوەکانیــش ڕەوتــی ئابووریــی واڵت بەڕوونــی نیشــان دەدەن. لەســاڵی 1٣٥٨ ەوە تــا 1٣٦٣، 
نەغدینــە، واتــە دراوی کاغــەزی کــە کەوتۆتــە بــازار، چــوار جــار زیــادی کــردووە و لــە شــتێک زیاتــر 
لــە 2٥0 میلیــارد تمەنــەوە بۆتــە هــەزار میلیــارد تمــەن و ئەگــەر بــەم خێراییــە، واتــە ســاڵی ســەدی ٣2 
چووبێتــە ســەڕێ، بێگومــان ســاڵی 1٣٦4 لــە پێنــج بەرابــەری ســاڵی 1٣٥٨ زیاتــر بــووە و لــە ڕەقمــی 

هــەزار و سێســەد میلیــارد تمــەن تــێ پەڕیــوە.
ــە ســەر هەمــوو ئابووریــی واڵت  ــار ل ــرای ئاوســانی دروای شــوێنەواریی زۆر نالەب هەڵدانــی خێ
دادەنــێ. بەتایبەتیــی کــە ئــەم ئاوســانە ئاکامــی پەرەئەســتاندنی خێــرای ئابــووری نییــە بەڵکــوو 
ــێ پشــتیوانە چــاپ  ــەوە ب ــەن دەوڵەت ــە لەالی ــەو دراوە ک ــەی ئ نەتیجــەی ڕاســتەخۆی شــەڕە. زۆرب
دەکــرێ و دەخرێتــە بــازاڕ بــۆ خەرجــی دەزگای دەوڵەتــی، هێــزە چەکــدارەکان، ئەڕتــەش و پاســدار 
و بەســیج، بــەکار دێ. لەڕاســتیدا کەمایەســیی بوودجــە پــڕ دەکاتــەوە کــە بــۆ ســاڵی 1٣٦٥ لەالیــەن 
ســەرۆک وەزیــری ڕێژیمــەوە بــە 40 تــا ٥0 میلیــارد تمــەن بــەراوەرد کــراوە. دیــارە دەوڵــەت بەنــاو 
ــە  ــەو دراوەی ل ــەاڵم بانکــی مەرکــەزی ئ ــەرز وەردەگــرێ، ب ــە ق ــە بانکــی مەرکــەزی ب ــەو دراوە ل ئ

کــۆێ بــوو بێجگــە لــەوە کــە ئەســکیناس چــاپ بــکا و بیــدا بــە دەوڵــەت؟
ئاوســانی دراوی بایــی تمــەن دێنێتــە خــواڕێ و لەئاکامــدا هەرچــی لــە دەرەوەڕا واریــد دەبێ گرانتر 
دەکــەوێ و ئەمــە لەکاتێکــدا کــە ئەرزیــش بەزەحمــەت دەســت دەکــەوێ، دەبێتــە هــۆی ئــەوە کــە هــەم 
ــان و  ــرازی بەرهەمهێن ــێ ئام ــر بتوان ــە ســەرمایەداران، کەمت ــی، وات ــەم بەشــی تایبەت ــەت و ه دەوڵ
ــە دەرەوە  ــاو ل ــا کشــتوکاڵ و کەرەســتەی خ ــرازی ســەنعەتی و هەروەه ــی ماشــێن و ئام بەتایبەت
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ــۆر  ــێ تراکت ــەون و کشــتوکاڵیش ب ــە کار دەک ــەکان ل ــە کارخان ــەم جــۆرە بەشــێکی زۆر ل ــڕن. ب بک
و کۆمبایــن و ماشــێنی دیکــە دەمێنێتــەوە و بەرهەمهێنانــی ســەنعەتی کشــتوکاڵ تووشــی کەســادی 
ــە  ــەوەش بخەین ــەر ئ ــی ئەگ ــە ســەڕێ. بەتایبەت ــەڵ ڕۆژ دەچێت ــکاران ڕۆژ لەگ ــارەی بێ ــێ و ژم دەب
بەرچــاو کــە بێجگــە لــە الوان، کــە ســاڵی پتــر لــە یــەک میلیۆنیــان دێنــە بــازاڕی کار، خەڵکــی الدێــش 
لەبــەر وەزعــی نالەبــاری ئابــووری و نائەمنــی هێرشــیان بــۆ شــارە گــەورەکان هێنــاوە و لەشــکری 
بێــکاران زیــادی کــردووە. دوو میلیــۆن ئــاوارەی شــەڕ و یــەک میلیــۆن و نیــو ئەفغانیــش دەبــێ 
باوێینــە ســەر ژمــاری بێــکاران. هەمــوو ئــەو لەشــکرە چەنــد میلیۆنییــە عاتــڵ و باتــڵ کەوتــوون، بــەاڵم 
هەرچەنــد کەمیــش بــێ، مەســرەف دەکــەن بێ ئــەوەی هیــچ چەشــنە بەرهەمێکیــان هەبــێ. هەربۆیــە 
زیادکردنــی ژمــارەی بێــکاران لــەالی خۆیــەوە عامیلێکــی دیکــەی چوونــە ســەریی ئاوســانی دراوییــە.
لەالیەکــی دیکــەوە ئاوســان دەبێتــە هــۆی گرانیــی شــتومەک و نــزم بوونــەوەی پایــەی ژیانــی 
زەحمەتکێشــان. لــە ســاڵی 1٣٥٧ەوە تــا ســاڵی 1٣٦٣ بەپێــی ئامــاری ڕەســمی )کــە بــازاری ڕەش و 
بــازاری ئــازادی وەال نــاوە و زیاتــر نرخــی شــتومەکی کۆپۆنــی لەبەرچــاو بــووە( نرخــەکان بەگشــتی 
ســێ جار زیادیان کردوە. ئەگەر ســاڵی 1٣٦4 یش حیســاب بکەین و نرخی ڕاســتەقینەی شــتومەک 
و خزمەتــەکان و کــرێ خانــوو و هــی دیکــە بێنینــە گــۆڕێ، دەردەکــەوێ کــە لــە ســەردەمی حــەوت 
ســاڵەی دەســەاڵتی ڕێژیمــی جمهــووری ئیســالمیدا نرخــەکان پتــر لــە چــوار تــا پێنــج جــار زیادیــان 
کــردووە. ئاکامــی ڕاســتەوخۆی ئــەم وەزعــە هاتنەخوارێــی پایــەی ژیانــی کۆمەاڵنــی خەڵــک بەگشــتی 
ــاڵو  ــا ســاڵی 1٣٦٣ ب ــە هەت ــاری ڕەســمی ک ــەر ئام ــە. ئەگ و زەحمەتکێشــانی شــار و دێ بەتایبەتیی
کراوەتــەوە بــە ئەســاس دابنێیــن بــۆ ئــەوەی وەزعــی ســاڵی 1٣٦4 دیــاری بکەیــن، ئــەم ڕەقەمانەمــان 

دێنــە دەســت:
ســاڵی 1٣٥٨ داهاتــی مانگانــەی نێونجــی خێزانێکــی شــاری 4290 تمــەن بــووە کــە لــە ســاڵی 
لــە ســاڵی 1٣٦4دا دەبــێ گەیشــتبێتە ٦4٣0 تمــەن،  بــەو شــێویە  1٣٦2دا بۆتــە ٥٧٨0 تمــەن و 
ــە ســاڵی  ــە ل ــەم جــۆرە خێزان ــدا کــە خەرجــی ئ ــوی ســاڵی 1٣٥٨. لەکاتێک ــەر و نی ــەک بەراب ــە ی وات
ــە ســاڵی  ــەم شــێوەیە ل ــە ســاڵی 1٣٦2 گەیشــتۆتە 92٨0 تمــەن و ب ــووە و ل 1٣٥٨دا 4400 تمــەن ب
ــە ســاڵی 1٣٥٨دا  ــووە. ل ــر ب ــەر زیات ــە ســێ بەراب ــە ل ــەن، وات ــێ گەیشــتبێتە 1٣420 تم 1٣٦4دا دەب
خێزانێکــی نێونجیــی شــاری خەرجــی مانگانــەی 110 تمــەن لــە داهاتــی زیاتــر بــووە. مانــای ئەوەیــە 
کــە کەمایەســی بوودجــەی مانگانــەی 110 تمــەن بــووە، بــەاڵم لــە ســاڵی 1٣٦4دا ئــەم کەمایەســییە 
گەیشــتۆتە ٦990 تمــەن کــە لــە نتیجــەدا ئــەم خێزانــە بــۆ قەرەبووکردنــەوی کەمایەســی بوودجــەی 

ــژی. ــردا ب ــە هەلومەرجێکــی خراپت ــر بکــڕێ ل خــۆی ناچــارە شــتی کەمت
خێزانێکــی نێونجیــی گونــدی حاڵــی باشــتر نییــە. لــە کاتێکــدا لەســاڵی 1٣٥٧ تــا 1٣٦4 داهاتــی دوو 
بەرابــەر بــووە، خەرجــی چــوار بەرابــەر چۆتــە ســەر و کەمایەســیی بودجــەی مانگانــەی لــە ســاڵی 
1٣٦4دا گەیشــتۆتە 4٦00 تمــەن. ئــەم وەزعــە هــەم نیشــانەی حاڵــی شــپرزی کشــتوکاڵی ئێرانــە و 

هــەم یەکێــک لــە هۆیەکانــی کۆچکردنــی وەرزێــران بــۆ شــارەکان دستنیشــان دەکا.
بــەم جــۆرە دەرەتانــی هێنانەخوارێــی مەســرەفی کۆمەاڵنــی خەڵکیــش نەمــاوە. چونکــە مەســرەف 
گەیشــتۆتە النیکەمــی و لــەوە زیاتــر بێتــە خــوارێ ڕەنگــە ببێتــە هــۆی بەرهەڵســتی خەڵــک، بەتایبەتــی 
زەحمەتکێشــان و مووچەخــۆران و، ناتەباییەکانــی کۆمەاڵیەتــی توندوتیژتــر بــکا کــە لــە هەلومەرجــی 
ئێســتادا بــە قازانجــی ڕێژیــم نییــە. بۆیــە نــە بــۆ باشــترکردنی بــاری ئابــووری کــە لــە وەزعــی ئێســتادا 
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ــاد کردنــی  ــەوەی شــپرزەتر نەبــێ زی ــۆ ئ ــۆ پاراســتنی وەزعــی مەوجــوود و ب ناگونجــێ، بەڵکــوو ب
داهاتــی نــەوت دەرمانــی ئەســڵییە. هەرچەنــد ئــەم سیاســەتە بەپێچەوانــەی ئیددیعــای کاربەدەســتانی 
ڕێژیــم، کــە باســی خودکەفایــی دەکــەن ڕۆژ بــە ڕۆژ ئابووریــی ئێــران زیاتــر بەســتراوە دەکا. 
بــەاڵم زیــاد کــردن و تەنانــەت دابینکردنــی داهاتــی ئێســتای نەوتیــش هاســان نییــە و چەنــد کۆســپی 
لەبــەرە. ڕێژیمــی خومەینــی بــۆ زیاترکردنــی داهاتــی نــەوت دوو ڕێــگای هەیــە: یــان دەبــێ نــەوت پتــر 
بفرۆشــێ یــان دەبــێ نرخــی نــەوت بەرێتــە ســەرێ. بــەاڵم بــازاری جیهانــی ئێســتا پــڕە لــە نــەوت. 
بۆیــە ڕێژیمــی خومەینــی ئیمکانــی فرۆشــی نەوتــی زیاتــری نییــە. لەبــەر زۆربوونــی نــەوت لــە بــازار 
نرخەکشــی هاتۆتــە خــواڕێ. بێجگــە لــەوە نرخــی نەوتــی ئێــران تەنانــەت لــە نرخــی جیهانییــش 
نزمتــرە، چونکــە بردنــی نەوتــی ئێــران لــە خەلیجــەوە بــە کەشــتییە نەوتکێشــەکان پــڕ لــە مەترســییە. 
ــەم  ــە کــە ل ــر ئەوی ــە ســەرێ. لەهەمــووان گرینگت ــە خەرجــی بیمــەی کەشــتییەکانیش چۆت هــەر بۆی
ــەوری  ــدەری هــەرە گ ــە بەن ــرەی خــارک ک ــی جزی ــە بۆمباران ــردووە ب ــراق دســتی ک ــەدا عێ داوییان
ســادرکردنی نەوتــە. هەرچەنــد نەوتــی ئێــران هــەر دەچێتــە دەرێ، بــەاڵم میقــداری کەمتــرە. ســاڵی 
19٨4 لــە ئۆپێــک بەشــی ئێــران بــۆ ســادرکردنی ڕۆژانــە دوو میلیــۆن و ســێ ســەد هــەزار بۆشــکە 
دیــاری کرابــوو، بەرهەمــی ئێــران لــەو ســاڵەدا دوو میلیــۆن و چــوار ســەد و پەنجــا هــەزار بۆشــکە 
بــوو. لــەوە ٧00 هــەزار بۆشــکەی کــە لــە نێوخــۆی ئێرانــدا مەســرەف دەبــوو و یــەک میلیــۆن و ٧٥0 
ــە یــەک  هــەزار بۆشــکەی ســادر دەکــرا. بــەاڵم ئێســتا ئێــران بــەردەوام توانــای ســادرکردنی پتــر ل

میلیــۆن بۆشــکەی لــە ڕۆژدا نییــە.
بــە ئیعترافــی »مووســەوی« ســەرۆک وەزیــری ڕێژیــم لــە حــەوت مانگــی ســاڵی هەوەڵــی 1٣٦4دا 
کۆمــاری ئیســالمی تەنیــا ســەدی ٦1ی داهاتــی پێشــبینی کراوی نەوتــی وەدســت کەوتــووە کــە 
دەکاتــە ٥ میلیــارد و ٣40 میلیــون دۆالر. ئەگــەر وەزع هــەر بــەم چەشــنە بچێتــە پێــش، واتــە ئێــران 
بــێ وەســتان ڕۆژانــە یــەک میلیــۆن بۆشــکە نــەوت ســادر بــکا و نرخــی نەوتیــش لــە بــازاری جیهانیــدا 
نەیەتــە خــوارێ، داهاتــی ئەرزیــی دەوڵەتــی جەمهــوری ئیســالمی، کــە بــۆ ســاڵی 1٣٦4 پــازدە میلیــارد 
دۆالر پێشــبینی کــراوە ناگاتــە دە میلیــارد دۆالریــش. دیــارە ئەگــەر بۆمبارانەکانــی عێــراق هــەر 
بــەردەوام بــن، وەزعــی ئابــووری ئێــران لــەوەش ئاڵۆزتــر دەبــێ و ڕێژیــم نــە دەتوانــێ وەزعــی 
ــۆ جەبهــەی  ــێ چــەک و تەقەمەنــی و کەرەســتەی پێوســت ب ئابووریــی حــازر بپارێــزێ و نەدەتوان
شــەڕ بکــرێ. کاربەدســتانی ڕێژیــم هەڕەشــە دەکــەن کــە ئەگــەر بێــت و بەنــدەری خــارک خاپــوور 
ــەر وا  ــوز دادەخــەن. ئەگ ــەی هورم ــکا، تەنگ ــەوت ســادر ب ــێ ن ــاری ئیســالمی نەتوان ــرێ و کۆم بک
دابنێیــن کــە ڕێژیمــی خومەینــی لەبــاری نیزامییشــەوە ئیمکانــی ئــەو کارەی هەبــێ، لــە هەمــوو واڵتێــک 

زیاتــر زەرەر لەخــۆی دەدا وەزعــی ئابووریــی بــە تــەواوی فەلــەج دەبــێ.
بەپێــی بــەراوردی پســپۆڕەکانی نیزامیــی ڕۆژئــاوا، خەرجــی شــەڕ لەگــەڵ عێــراق و دژی خەڵکــی 
کوردســتان لــە ســاڵی 19٨4ی زایینیــدا 1٣ میلیــارد و ٣00 میلیــۆن دۆالر بــووە. لــە ســاڵی 1٣٦4دا، 
کــە 9 مانگــی ســاڵی 19٨٥یــش دەگرێتــەوە، بێگومــان ئــەم ڕەقەمــە زیاتــرە. بــەم جــۆرە، ئەگــەر 
کاربەدەســتانی ڕێژیمــی خومەینــی هەمــوو داهاتــی نەوتیــش بــۆ شــەر خــەرج بکــەن، دیســان النیکــەم 
ڕێژمــی  وەزیــری  بێ جێــن. »مووســەوی«، ســەرۆک  دۆالر  میلیــون  میلیــارد و سێســەد  ســێ 
ــە ســەرێ، کــە  ــۆ ســاڵی 1٣٦٥ پێشــبینی دەکا کــە خەرجــی شــەڕ ســەدی 12/٥ دەچێت ــی ب خومەین
ئەگــەر دابنێیــن لــە ســاڵی 1٣٦4دا هــەر بــە ئەنــدازەی ســاڵی 19٨4 بــۆ شــەڕ خــەرج بکــرێ ئەوکاتــە 
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ــرە،  ــە خەرجــی ڕاســتەقینە کەمت ــە ســاڵی 1٣٦٥دا خەرجــی پێشــبینی کراوی شــەڕ، کــە بێگومــان ل ل
دەگاتــە 1٥ میلیــارد دۆالر کــە ڕێژیــم بەهیــچ چەشــنێک ناتوانــێ دابینــی بــکا.

بــۆ نیشــاندانی جەوهــەری دژی گەلــی و دژی ئینســانیی ڕێژیمــی خومەینــی بەجێیــە ئــەم دوو 
ــە ســاڵی ڕابــردوودا ڕۆژانــە ٣٦ میلیــۆن دۆالر، کــە بــە نرخــی  ڕەقەمــە پێکــەوە بــەراورد بکەیــن: ل
ئاوەدانــی،  لەکاتێکــدا بوودجــەی  کــراوە،  تمــەن، خرەجــی شــەر  ڕەســمی دەکاتــە ٣٦0 میلیــۆن 
فێرکــردن، لەشســاغی، خزمەتــەکان، کشــتوکاڵ، ڕێــگا دروســت کــردن و ئــاو و کارەبــای ئوســتانی 
کوردســتان، واتــە ســنە، کــە بــۆ ســاڵی 1٣٦٥ تەرخــان کــراوە، ڕۆژانــە لــە دوو میلیــۆن تمــەن کەمتــرە. 
یــان بــە گوتنێکــی دیکــە، ڕێژیمــی دژی ئینســانی و شــەڕخوازی خومەینــی ڕۆژێ تەقریبــەن دە تمــەن 
لــە داهاتــی هــەر کام لــە دانیشــتووانی سەرانســەری ئێــران دەدزێ و خەرجــی دەکا. بــەاڵم ڕۆژی 
تمەنێــک بــۆ دابینکردنــی پێدایســتییە هــەرە زەوورییەکانــی هــەر یــەک لــە دانیشــتووانی کوردســتان 
خــەرج نــاکا. ڕێژیمــی خومەینــی بــۆ بەکوشــت دانــی الوانــی ئێــران و کوشــتاری گەلــی کــورد دراوی 

هەیــە، بــەاڵم بــۆ ئاوەدانکردنــەوی کوردســتان نییەتــی.
ــە  ــەوەی هەی ــی ئ ــێ خەیاڵ ــاڵ دەبین ــە بەت سەرپەرســتی ســازمانی بەرنامــە و بوودجــە کــە خەزان
ــوو  ــۆ ســاڵی داهات ــکا. ب ــن ب ــک کەمایەســیی بوودجــە دابی ــە خەڵ ــادی ل ــی خەراجــی زی ــە وەرگرتن ب
دەیهــەوێ شــەش هێنــدەی ســااڵن ماڵیــات وەربگــرێ. بــەاڵم دانانــی ئــەم بەرنامەیــەش وەک زۆر لــە 
بڕیارەکانــی کارگێڕانــی جەمهــوری ئیســالمی بــێ موتــااڵ و بــێ بناخەیــە. لەکاتێکــدا لــە زۆر واڵتــان 
ماڵیــات تــا ٥0 لــە ســەدی بەرهەمــی ناخالیســیی نەتەوەیــی دابیــن دەکا، لــە ئێــران ئــەم ڕەقەمــە 
ناگاتــە ســەدی حەوتیــش. بێجگــە لــەوە ئێســتا لەســەر ماڵیــات کێشــەیەکی زۆر لەنێــو ئاخوندەکانــدا 
هەیــە. هێندێکیــان، کــە خۆشــیان بــە پســپۆڕ دەزانــن و هێندێکــی دیکــەش کــە زۆر بەنفــووزن، لــەو 
بڕوایــەدان کــە ئەســڵەن لــە ئیســالم دا خــەراج وەرگرتــن هــەر مانــای نییــە و خومــس و زەکات کافییــە. 
یەکێــک لــەم پســپۆڕانە کــە وتووێژێکــی لــە ڕۆژنامــەی »کیهــان تهــران« دا چــاپ کــراوە دەڵــێ: 
»لــە ئیســالمدا شــتێک بەنــاوی سیاســەتی دراوی و ماڵــی نییــە و بێجگــە لــەوە لــە ئیســالمدا شــتێک 
بەنــاوی ماڵیــات نییــە. بــەاڵم بۆچــی دەڵێیــن کــە سیاســەتی دراوی و سیاســەتی ماڵــی، کــە بەشــێکن 
ــی  ــە جەوهــەری سیاســەتی پووڵ ــە؟ چونک ــە ئیســالمدا نیی ــاوا ل ــی ڕۆژئ ــە سیاســەتەکانی ئابووری ل
ــە سیاســەتی  ــەر ســوودە، بۆی ــاش ه ــە و ڕیب ــە ئیســالمدا حەرام ــا ل ــە ڕیب نرخــی ســوودە و چونک
دراوی لــە ئیســالمدا مانــای نییــە. بــەاڵم سیاســەتی ماڵیشــمان نییــە، چونکــە جەوهــەری سیاســەتی 
ماڵــی ماڵیاتــە، کــە ئەویشــیان لــە ئیســالمدا نییــە. جــا لــەم وەزعــەدا دەوڵەتــی مووســەوی دەیهــەوێ 

بەشــێکی زۆر لــە کەمایەســیی بوودجــەی خــۆی بــە وەرگرتنــی ماڵیــات دابیــن بــکا!
وەزعــی خراپــی ئابووریــی ئێــران لــە بیالنــی بازرگانیــی دەرەوەشــدا بــە تــەواوی خــۆی دەنوێنــێ. 
لــە ســاڵەکانی 1٣٦2 تــا 1٣٦٣دا بەشــی نــەوت لــە ســادراتی ئێــران لــە نێــوان 9٧ تــا 99 لەســەد 
ــران  ــی ئێ ــی ئیســالمی، بەســتراوەیی ئابووری ــی جمهوری ــەوی ئیددیعــای کارگێڕان ــووە. بەپێچەوان ب
بــە نــەوت ئێســتا لــە هەمــوو کاتێــک زیاتــرە و ئەگــەر نــەوت ســادر نەکــرێ، وەزعــی ئابــووری 
بەتــەواوی تێــک  دەچــێ. لــە شــەش مانگــی یەکەمــی ســاڵی 1٣٦4دا بایــی واریداتــی ئێــران ٣٥ هێنــدەی 
بایــی ســادراتی غەیــری نەوتــی بــووە. واریداتــی ئێــران لــە دوو چەشــنە شــتومەکی ســەرەکی پێــک 
هاتــوە:« یەکــەم چــەک و تەقەمەنــی و بەگشــتی کەرەســتەی شــەڕ، دووهــەم خواردەمەنــی. ئێــران 
ئێســتا زۆر لــە جــاران زیاتــر گەنــم، برینــج، گۆشــت و پەنیــر واریــد دەکا. ســاڵ بــە ســاڵیش لــە بــەر 
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شــپرزەبوونی وەزعــی ئابووریــی نێوخــۆی و زیادکردنــی ژمــارەی دانیشــتووان، ڕادەی واریداتــی 
خواردەمەنــی دەچێتــە ســەر. بــۆ نموونــە وەزیــری کشــتوکاڵی جمهووریــی ئیســالمی پێشــبینیی کــرد 
وە کــە لەباتــی ٧00 هــەزار تــۆن واریداتــی برینــج لــە ســاڵی 1٣٦٣ دا، ســاڵی 1٣٦4 ئێــران تەنیــا ٥00 
هــەزار تــۆن برینــج واریــد دەکا. بــەاڵم هــەر لــە شــەش مانگــی یەکەمــی ئەمســاڵدا، ئێــران 4٦٥ هــەزار 
تــۆن برینجــی لــە دەرەوە کڕیــوە و ئەگــەر وەزع هــەر بــەم ڕەوتــە بــڕوا، واریداتــی برینــج ســەر لــە 
٨00 تــا 900 هــەزار تــۆن دەدا. گەنــم و گۆشــت و ڕۆن و خواردەمەنیــی دیکــەش هــەر دەبــێ زیاتــر 
ــن  ــە دەڵێ ــی ئیســالمی ک ــەی کاربەدەســتانی جمهووریی ــای دیک ــەم شــێوەیە ئیددیع ــرێ. ب ــد بک واری

واڵت بــەرەو خودکەفایــی دەڕوا، جارێکــی دیکــە وەدرۆ دەخرێتــەوە.
فەلســەفەی  لــە  کــە  ئابــووری  ناهەماهەنگیــی  و  نادروســت  سیاســەتی  شــەڕ،  درێژەپێدانــی 
ویالیەتــی فەقیهـــ ســەرچاوە دەگــرێ. ئاشــنابوون بــە گیروگرفتــە ئابوورییــەکان و نەبوونــی توانــای 
ــۆز کــردووە کــە بێگومــان قووڵتریــن  ــان ئاڵ بەرنامەداڕشــتن بەچەشــنێک وەزعــی ئابووریــی ئێرانی
بــاری بوحرانیــی ڕێژیــم، کــە جومهووریــی ئیســالمی بــەرەو هەڵدێــر دەبــا هــەر بوحرانــی ئابوورییــە.
لەگــەڵ بوحرانــی سیاســی، کــە مانــای ئەوەیــە تاقمــی دەســەاڵتدار ناتوانــێ بەشــێوەی کــۆن 
کاروبــاری واڵت هەڵســووڕێنێ و دەســەاڵتی خــۆی بپارێــزێ و لەگــەڵ بنبەســتی نیزامــی، بەمانــای 
ئــەوە کــە ڕێژیــم نــە ئیمکانــی ئــەوەی هەیــە لــە شــەڕدا ســەرکەوێ و نــە بۆشــی دەکــرێ کۆتایــی بــە 
شــەڕ بێنــێ، و لەگــەڵ وەزعــی ئاڵــۆزی ئابــووری، کــە نــە بەرنامــە و نــە توانــای چارەســەرکردنی 
هەیــە، ناتەبایــی کۆمەاڵیەتــی ڕۆژ بــە ڕۆژ پتــر پــەرە دەســتێنی و توندوتیــژ دەبــێ، کــە ئەمــە بۆتــە 
هــۆی ناڕەزایەتیــی بێوێنــەی کۆمەاڵنــی خەڵــک و بەتایبەتــی زەحمەتکێشــان. زۆر مانگرتنــی گــەورە 
و چکۆلــە لــە کارخانــەکان، ئەویــش لەژێــر زۆرداریــی ڕێژیمــی ئیســتبدادیدا، نیشــانەی پەرەگرتنــی 
ئــەم ناڕەزایییــەن. ئــەم ناڕەزایییــە بوحرانــی سیاســی قووڵتــڕ و وەزعــی ئابــووری ئاڵۆزتــر دەکا و 
کۆســپ دەخاتە ســەر ڕێگای سیاســەتی شــەڕخوازانەی ڕێژیم. هەروەها هەژاری و پاشــکەوتوویی 
فەرهەنگــی و زانســتییش لــە ڕادەبــەدەرن کــە بێگومــان هەڵســوڕاندنی کاروبــاری ڕێژیــم و وەزعــی 

ئابــووری دوژوارتــر دەکــەن.
ــی پێویســت  ــدێ ڕێفۆرم ــرێ هێن ــۆی نەک ــەر ب ــە ئەگ ــووە ک ــک کەوت ــە گێژاوێ ــم ل بەمجــۆرە ڕێژی
لەنێــو خۆیــدا پێــک بێنــێ بــۆ ئــەوەی بتوانــێ ماوەیەکــی دیکــە خــۆ ڕابگــرێ، لــە ڕێــگای زەبــروزۆرەوە 
دەڕووخــێ. هەرچەنــد خــودی ئــەو ڕێفۆرمانــەش ئەگــەر بێنــە دی، لــە دواڕۆژدا زەمینــەی ڕووخانــی 
ــگاو  ــم یــک هەن ــی، ڕێژی ــی دەڵ ــم خــۆش دەکــەن و بەڕاســتی هەروەهــا کــە شەخســی خومەین ڕێژی
پاشەکشــە بــکا بــەرەو ڕووخــان ڕۆیشــتووە. بــەاڵم تەئســیری ئــەو قســەیە ئــەوە نییــە کــە ڕێژیــم 

ئیمکانــی پێکهێنانــی هیــچ چەشــنە ڕێفۆڕمێکــی لــە نێــو خۆیــدا نییــە.

3- سیاسەتی دەرەوەی کۆماری ئیسالمی
سیاســەتی دەرەوەی ڕێژیم درێژەی سیاســەتی نێوخۆیەتی، کە مەبەســتی پێکهێنانی ئیمپراتوریی 
بەنــاو ئیســالمی لــە ڕێــگای ســادرکردنی بەزۆریــی شۆڕشــی ئیســالمی و بەکارهێنانــی تیرۆریــزم 
ــی  ــە پێوەندییەکان ــی ل ــی ئوســووڵ و ڕێوڕەســمی دیپلۆمات ــر پێنان ــان و لەژێ ــە سەرانســەری جیه ل
نێونەتەوەیی دایــە. ئەمــە پێکــەوە لەگــەڵ دژیگەلــی بــوون و ســەپاندنی ســەرەڕۆیی ســەدەکانی 
لەمەیدانــی  ڕێژیمــی خومەینــی  کەوتنــەوی  تەریــک  هــۆی  بوونــە  نێوخــۆی واڵت،  لــە  نێونجــی 
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سیاســەتی جیهانیــدا. هێنــدێ دەوڵەتــی دوور لــە ناوچــەی ڕۆژهــەاڵت وەک نیکاراگوئــە و چەنــد 
ــەت سیاســەتی دژی ئەمریکایــی کۆمــاری ئیســالمی پەســند  دەوڵەتــی ئەفریقایــی نەبــن، کــە بەڕواڵ
دەکــەن، بــەاڵم لەڕاســتیدا دەیانــەوێ کەڵکــی ئابــووری لــە هــاوکاری لەگــەڵ ڕێژیمــی خومەینــی 
وەربگــرن، زۆربــەی زۆری دەوڵەتانــی ڕۆژئــاوا و ڕۆژهــەاڵت )سۆسیالیســتی و جیهانــی ســێهەم( 

ــە. ــە و هیچــی دیک ــی دیپلۆماســی و ئابووریی ــی پێوەندی ــا مەبەســتیان ڕاگرتن تەنی
کــە  دەکــەن  هــاوکاری  ڕێژیــم  لەگــەڵ  بەئاشــکرا  دەوڵــەت  دوو  نێوەڕاســت  ڕۆژهەاڵتــی  لــە 
»ســووریە« و »لیبــی«ن. ســووریە تەنیــا بــۆ ڕووخاندنــی دەســەاڵتی حاکــم لــە عێــراق و بــۆ 
وەرگرتنــی نەوتــی خۆڕایــی )یــەک میلیــون تــۆن( و نەوتــی هــەرزان) پێنــج میلیــون تــۆن(، هــاوکاری 
ڕێژیمــە. دەنــا نــە سیاســەتی نێوخــۆ و نــە سیاســەتی دەرەوەی حیزبــی بەعــس لەگــەڵ فەلســەفەی 
ویالیەتــی فەقیهـــ ڕێــک ناکــەوێ. حیزبــی بەعــس حیزبێکــی غەیــرە مەزهەبییــە و خــۆ بــە الیەنگــری 
سۆســیالیزم و یەکیەتیــی عەرەبــی دادەنــێ، لەکاتێکــدا ڕێژیمــی خومەینــی نیزامێکــی مەزهەبــی 
تونــدرەوە و سۆســیالیزم ڕەت دەکاتــەوە و دژی یەکیەتیــی عەرەبییــە و داوای یەکیەتیــی ئیســالمی 
دەکا. ســووریە پشــتی ڕێکخــراوی »امــل« لــە لوبنــان دەگــرێ. ڕێژیــم دژی ڕێکخــراوی »امــل« و 
الیەنگــری دەســتەی »املــی ئیســالمی« و »حیــزب اللە«ییــە. ناکۆکــی لەنێــوان کۆمــاری ئیســالمی 
و ســووریەدا ڕۆژبــەڕۆژ لــە لوبنــان ئاشــکراتر دەرەکــەوێ. ســووریە لەگــەڵ یەکیەتیــی ســوڤیەتی 
پێوەندیــی نیزیکــی هەیــە، لەکاتێکــدا کۆمــاری ئیســالمی نیســبەت بــەم واڵتــە هەڵوێســتی دوژمنانەیــە. 
ســووریە لــە »ئــۆردۆن« نیزیــک بۆتــەوە. لەکاتێکــدا ڕێژیمــی خومەینــی ئــۆردۆن بــە یاریــدەدەری 
عێــراق و دوژمنــی خــۆی دادەنــێ. ئەگــەر لێــک نیزیــک بوونــەوەی ســووریە و ئــۆردەن ببێتــە هــۆی 
الچوونــی ناکۆکییەکانــی نێــوان ســووریە و عێراقیــش، ئــەو کاتــە ڕێژیمــی خومەینــی لــە ڕۆژهەاڵتــی 
نێوەڕاســتدا بــە تــەواوی تەریــک دەبێتــەوە. زۆربــەی ئــەو ناکۆکییانــە لەنێــوان کۆمــاری ئیســالمی و 
»لیبی »شــدا هــەن: بێجگــە لــەوە کــە لیبــی سیاســەتی دژی شــیعەگەری هەیــە، کــە لەگــەل سیاســەتی 
خومەینــی لــە لوبنــان بــە هیــچ جۆرێــک یــەک ناگرێتــەوە، بۆیــە ڕێککەوتنەکــەی کۆمــاری ئیســالمی 
لەگــەڵ لیبــی هــەر تاکتیکییــە و دوژمنایەتــی لەگــەڵ عێــراق و شــیعاری دژی ئەمریکایــی و دژی 

ســەهیونیزمیی ڕێژیــم بوونــە هــۆی ئــەم هاوکارییــە.
بــە  یارمەتییــەک  هەمــوو  و  دەکا  شــەڕ  ئەفغانســتان  لەگــەڵ  ناڕاســتەخۆ  ئیســالمی  کۆمــاری 
ــدی  ــە ئەفغانســتان و زۆر مەڵبەن ــی ئەفغانســتان دەدا، دژی سیاســتی ســۆڤیەتی ل حیزبوڵاڵهییەکان
دوژمنایەتــی  یەکیەتیــی ســۆڤیەتی  لەگــەڵ  بۆیــە  و  جیهانییــە، دژی کۆمۆنیــزم و سۆســیالیزمە 
بنەڕەتیــی هەیــە. پــاش ســەرکوت کردنــی حیزبــی تــوودە و وەدەرنانــی دیپلۆماتەکانــی ســۆڤیەتی، 
ڕۆیشــتنی پســپۆڕە تیکنیکییەکانــی ســۆڤیەتی لــە هاوینــی ئەمســاڵدا، پێوەنــدی لەگــەڵ یەکیەتیــی 
ســۆڤیەت خراپتریــش بــووە. تەنانــەت پێوەندییەکانــی ئابووریــی دوو واڵتیــش گەیشــتوووتە ڕادەی 

ــان. هــەرە نزمــی خۆی
هەرچەنــد پێوەنــدی ئابووریــی ڕێژیمــی خومەینــی لەگــەڵ تورکیــە زۆر لــە زەمانــی شــا بەرینتــرە، 
بــەاڵم لــە الیەکــەوە لــە نفــووزی بیروبــاوەڕی تونــدی مەزهەبــی، کــە لــە الیــەن کۆماریی ئیســالمییەوە 
پشــتیوانیی لــێ  دەکــرێ، لــە نێــوان دانیشــتوانی خۆیــدا دەترســێ، و بەربەرەکانیــی لەگــەڵ دەکا. 
لەالیەکــی دیکەشــەوە وەک هاوپەیمانــی ئەمریــکا ڕێــگای داوە دەســتە و تاقمــی شاپەرســت لــە خاکــی 
تورکیــە دژی ڕێژیمــی خومەینــی تێکۆشــانیان هەبــێ.  هەروەهــا تورکیــە لەگــەڵ عێــڕاق پێوەندیــی 
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ئابــووری و سیاســی و دۆســتانەی هەیــە. لــە ســەریەک ناکــرێ تورکیــە بــە دۆســتی کۆمــاری 
ئیســالمی دابنێیــن. هەڵوێســتی ڕێژیــم بەرامبــەر بــە پاکســتانیش دۆســتانە نییــە.

ڕێژیــم پێنــج ســاڵە لەگــەڵ عێــراق شــەڕ دەکا و لــە چەنــد مانگــی دواییــدا دوژمنایەتیــی خــۆی 
بەرامبــەر بــە دەوڵەتەکانــی عەڕەببــی خەلیــج نیشــان داوە و هەڕەشــەی نیزامییــان لــێ دەکا. هەروەها 
لەگــەڵ زۆربــەی دەوڵەتــە عەڕەبییەکانــی دیکــە وەک میســر و ئــۆردۆن و مەراکیــش و یەمەنــی 
شــیمالی، بــە ئاشــکرا دوژمنایەتــی دەنوێنــێ. بەکورتــی کۆمــاری ئیســالمی نــە لەنێــو دراوســێیەکانی 
خۆیــدا دۆســتێکی هەیــە و نــە لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا هاوپیمانێکــی جێــی بــاوەڕ. لە سەرانســەری 
جیهانیشــدا واڵتێکــی چــووک یــا گــەورە بــەدی ناکــرێ کــە ئەگــەر هەبوونــی کۆمــاری ئیســالمی 
بکەوێتــە مەترســییەوە، ئامــادە بــێ لــە دەرەوەڕا یارمەتیــی بــدا. بــەم جــۆرە ڕێژیــم وەک لــە نێوخــۆی 

واڵتــدا بنکــەی کۆمەاڵیەتیــی زۆر کــز بــووە، لــە دەروەش بــە تاقــی تەنیایــە و دۆســتی نییــە.

4- وەزعی کوردستانی ئێران 
لــە کوردســتان هــەر سیاســەتی کۆنەپەرســتانەی پێشــووە. بەپێچەوانــەی  سیاســەتی ڕێژیــم 
نفــووز  کوردســتاندا  خەڵکــی  کۆمەاڵنــی  لەنێــو  نەیتوانیــوە  ڕێژیــم  خــۆش،  ڕووی  هەڵوێســتی 
ــووە.  ــۆ ســاز نەب ــی ب ــی کۆمەاڵیەتی ــچ بنکەیەک ــە و هی ــر تەریک ــک پت ــوو کاتێ ــە هەم ــکا و ئێســتا ل ب
ــی شــارەکان  ــی خەڵک ــە سەرانســەری کوردســتان و دژایەتی ــارەی جاشــەکان ل ــەوەی ژم کەمبوون
ــەزۆر  ــە ب ــردوە ب ــی دەســتی ک ــە ڕێژیمــی خومەین ــەو ڕاســتییەن. بۆی ــم نیشــاندەری ئ ــەڵ ڕێژی لەگ
چەکدارکردنــی خەڵکــی هێنــدێ لەگونــدەکان کــە ئامــادە نیــن هاوکاریــی لەگەڵ بکەن. بەشــدارنەبوونی 
خەڵکــی کوردســتان لــە شانۆســازیی هەڵبژاردنــی ســەرۆک کۆماردا نموونەیەکــی تــازەی دژایەتیــی 

یەکپارچــەی شــار و گوندەکانــی کوردســتان لەگــەڵ کۆمــاری ئیســالمییە.
ڕێژیمــی خومەینــی لــەم دواییانــەدا، ژمــارەی بنکــە نیزامییەکانــی خــۆی زیــاد کــردووە. ئێســتا 
تەقریبــەن هیــچ گوندێــک لــە کوردســتاندا نەمــاوە کــە بنکــەی ڕێژمــی تێــدا نەبــێ. ژمــاری ئــەم 
ــە ٣000 دەدا.  ــم لەسەرانســەری کوردســتاندا ســەر ل ــی هەڵســووڕێنەرانی ڕێژی ــە ئیعتراف ــە ب بنکان
بــەاڵم عەمەلیاتــی ســەرکەوتووانەی هێــزی پێشــمەرگە نیشــان دەدا کــە ڕێژیــم نەیتوانیــوە لەبــاری 

ــێ. ــە ســەر کوردســتاندا زاڵ ب ــەوە ب نیزامیی
ئەگــەر لــە سەرانســەری ئێــران زۆربــەی خەڵــک لــە ڕێژیمــی خومەینــی ناڕازیــن، لــە کوردســتان 
خەڵــک بــە گشــتی لــە کۆمــاری ئیســالمی بێزارن. ئەگەر لە ناوچەکانی دیکەی ئێــران ئەم ناڕەزایەتییە 
جــارێ زۆر چاالکانــە خــۆی نانوێنــێ، لەکورســتان دژایەتــی لەگــەڵ ڕێژیــم بــە توندتریــن شــێوە، واتــە 
شــەڕی چەکدارانــەی خــۆی دەردەخــا و بەحــەق کوردســتان بۆتــە ســەنگەری ئازادیــی سەرانســەری 
ئێــران. کوردســتان لــە مــاوەی دوو ســاڵی ڕابــردوودا بەتاقــی تەنیــا بەرامبــەر بــە ڕێژیمــی خۆمەینــی 
ڕاوەســتاوە و لــە ڕادەی سەرانســەریی ئێرانــدا هیــچ بەربەرکانییەکــی چەکدارانــەی جیــددی نەبــووە. 
تەنانــەت ئــەو ڕاســتییەش دەبــێ بگوتــرێ کــە هیــچ کام لــە ڕێکخراوەکانــی ئۆپۆزیســیۆن، ڕێبەرایەتیی 
مانگرتنەکانــی کرێــکاران لــە کارخانەکانــی بەدەســتەوە نییــە و ئــەم مانگرتنانــە زۆرتــر بــە ئیبتــکاری 

خــودی کرێــکاران بەڕێــوە دەچــن.
لــەم دواییانــەدا دەنــگ و باســی پەرەئەســتاندنی خەباتــی چەکدارانــە لــە بەلووچســتان بــاڵو 
دەبێتــەوە، بەشــێوەیک کــە کاربەدەســتانی جومهووریــی ئیســالمی ئیــدی ناتوانــن سەرپۆشــی لەســەر 
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دابنێــن. ئەوانــەی کــە جــاران پێیــان دەگوتــن قاچاقچــی، ئێســتا بــە ئاشــکرا ناویــان بۆتــە »دژی 
شــۆڕش«، واتــە شۆڕشــگێڕ و بــە ئیعتیرافــی ئیمــام جومعەی زاهیدان ئەم خەباتــە چەکدارانەیە باری 
سیاســیی هەیــە و دژی ڕێژیمــە. بێگومــان تیکۆشــەرانی بەلــووچ بــەر لــە هەمــوو شــتێک بــۆ ئــازادی 
ــن شۆڕشــگێڕانی  ــە هیواداری ــەوڵ دەدەن. ئێم ــووچ ه ــی بەل ــی گەل ــە ڕەواکان ــی ماف ــۆ دابینکردن و ب
گەلــی بەلــووچ لــەم وەزعــە کەڵــک وەربگــرن و بــە ڕێکخســتنی ڕیزەکانیــان، ڕێبەرایەتیــی خەباتــی 
چەکدارانــە بەئەســتووە بگــرن و لــە دواڕۆژدا زەبــری توندتــر لــە ڕێژیــم بوەشــێنن. هەروەهــا ئێمــە 
ــە  ــە ســەنگەرێکی دیک ــە ببێت ــاش کوردســتان، بەلووچســتان خەریک ــەر پ ــە ئەگ ــە ک ــان ئەوەی هیوام
بــۆ ئــازادی سەرانســەریی ئێــران، گەالنــی زۆرلێکــراوی دیکــەی ئێرانیــش وەک ئازەربایجانــی و 
ــۆ  ــدا ب ــە خەباتــی گشــتیی گەالنــی ئێران ــا درەنــگ ل ــکار دانەنیشــن و زوو ی تورکمــەن و عــەڕەب بێ

ــە بەشــدار بــن. دێموکراســی و بــۆ دابینکردنــی مافــە نەتەوایەتیکانــی خۆیــان چاالکان
و  شــەڕخوازانە  سیاســەتی  گەیشــتنی  بنبەســت  بــە  و  ئابــووری  بوحرانــی  داکوتانــی  ڕیشــە 
جومهــووری  ڕێژیمــی  لــە  خەڵــک  کۆمەاڵنــی  بێزاریــی  و  ناڕەزایــی  بێوێنــەی  پەرەئەســتاندنی 
ئیســالمی، بوحرانــی سیاســیی قووڵتــر کــردووە و ناتەباییەکانــی ڕێژیمــی خســتۆتە ڕوو، لــەم بــارەوە 
دیاردەیــەک جێــگای ســەرنجە. ئەویــش بریتییــە لــە وەزعــی شەخســی خومەینــی، کــە لــە ســەرەتای 
شۆڕشــی ئێرانــەوە، دوو نەخشــی ســەرەکیی وەئەســتۆ گرتبــوو. یەکــەم هــەرکات ڕێژیــم دەمەترســی 
ــوو ســەدان هــەزای و  ــەوەی هەب ــی ئ ــا و توانای ــەکار دەهێن ــووزی خــۆی ب ــی نف دەکــەوت، خومەین
بگــرە میلیۆنهــا کــەس لــە الیەنگرانــی خــۆی بینێتــە نێــو مەیــدان بــۆ ئــەوەی پشــتیوانی لــە شەخســی 
ئــەو و سیاســەتەکەی بکــەن. ئەمــە تەنیــا لەیــەک دوو ســاڵی پــاش ســەرکەوتنی شۆڕشــدا دەگونجــا و 
دەزگای تەبلیغاتیــی ڕێژیــم بــە شــانازییەوە هەمــوو جــارێ ئیشــارەی بــە خەڵکــی هەمیشــە ئامــادە لــە 
مەیــدان )مــردم همیشــە در صحنــە( دەکــرد. بــەاڵم ئەوکاتــە بــە ســەر چووە و هەرچەنــد ئاخوندەکانی 
دەورووبــەری خومەینــی وەک« خامنەئــی« و »ڕەفســنجانی« زۆر جــار هەڕەشــە دەکــەن کــە ئەگەر 
فــاڵن کار جێبەجــێ نەبــێ، ئیمــام لــە خەڵــک داوا دەکا بڕژێنــە نێــو کــۆاڵن و شــەقامەکان، بۆخۆشــیان 
بــاش دەزانــن کــە تــازە کۆمەاڵنــی بەرینــی خەڵــک بــە قســەی خومەینــی ناکــەن. بۆیــەش و بــۆ 
ئــەوەی بــە ئاشــکرا پاشــماوەی ئابــڕووی نەچــێ، چەنــد ســاڵە خومەینــی داوایەکــی ئەتــۆی لــە خەڵــک 
نەکــردووە. دووهــەم نەخشــی خومەینــی ئــەوە بــوو کــە هــەرکات لەنێــو ئاخوندەکانــی دەســەاڵتدار و 
تاقمــی حوکمــداردا بەگشــتی ناتەبایــی پێــک  دەهــات، بــۆ خــۆی ڕاســتەوخۆ نێوبێژیــی دەکــرد و هــەر 
الیەکــی گرتبــا، الیەکــی دیکــە مەیدانــی بەجــێ دەهێشــت یــا بێدەنــگ دەبــوو. ئــەم ڕۆڵــەی خومەینیــش 
خەریکــە تــەواو دەبــێ. هەڵبژاردنــی ســەرۆک کۆمــار و دیاریکردنــی ســەرۆک وەزیــر نموونەیەکــی 
ــە  ــەری مەجلیســدا ب ــە وەاڵمــی 1٣٥ نوێن ــی ل ــوو. خومەین ــی ب ــەم دەســەاڵتیی خومەین بەرچــاوی ک
ئاشــکرا داوای کــرد کــە نوێنــەران دەنگــی خۆیــان بــدەن بــە »حوســین مووســەوی«. بــەاڵم زیاتــر 
لــە ســێ یەکــی نوێنەرانــی مەجلیســی ئیســالمی، کــە گشــتیان بــە پەســندکردنی شەخســی خومەینــی 
ــەدا کــە لەڕاســتیدا ئەمــە ڕاوەســتان دژی خومەینــی  هەڵبژێــردراون، دەنگیــان بــە »مووســەوی« ن
بــوو. شــێوەی باڵوکردنــەوەی خەبــەری هەڵبژاردنــی »مونتەزیــری« بەجێنیشــینیی خومەینــی، کــە 
بــە شــەرمەزاری و خۆپارێزیــی ڕێژیــم لەالیــەن ئیمــام جومعــەی قەزوینــەوە ڕاگەیەنــدرا، خــۆی 
ــە  ــاڵکان ل ــە ئایەتوڵ ــە. زۆر ل ــدە گەورەکان دای ــو ئاخون ــی لەنێ ــی دووبەرەک نیشــانەی توندوتیژبوون
مەشــهەد و لــە قــوم، هێنــدێ جــار بەئاشــکرا و لــە مەزگەوتــدا، دژایەتیــی خۆیــان لەگــەڵ جێنشــینیی 
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»مونتەزیــری« دەربڕیــوە. ئەمــەش هــەم نیشــانەی بوونــی ناتەبایــی لــە نێوخــۆی دەزگای حاکمــە و 
هــەم نموونەیەکــی دیکــەش لــە کــەم دەســەاڵتی و لەنێــو چوونــی پاشــماوەی نفــووزی خومەینییــە. 
ئەگــەر کار گەیشــتۆتە جێگایــەک کــە بەشــێک لــە ئاخونــدەکان لــە کار و کــردەوەی خومەینــی 
ناڕازیــن، دیــارە دەبــێ کۆمەاڵنــی خەڵــک بــە تێکرایــی چەنــد لــە خومەینــی و ڕێژیمەکــەی بێــزار بــن؟ 
ــە  ــان دەوێ؛ ل ــزارن، ئاشــتی و ژیانی ــە شــەڕ وکوشــتار بێ ــران ل ــی ئێ ــە: گەالن ئەمــەش زۆر مەنتقیی
بێــکاری، گرانــی، دەربــەدەری بێــزارن و ژیانێکــی لێوەشــاوەی ئادەمیــزادی دواســاڵەکانی چەرخــی 
بیســتەمیان دەوێ، لــە ئــازار و ئەشــکەنجە و زینــدان بێــزارن و ئازادییــان دەوێ؛ لــە تازیەگێــڕان و 
ــان دەوێ و  ــزارن و شــادی و خۆشــی و فەرهەنگی ــێ فەرهەنگــی بێ ــەت خــواردن و ب خــەم و خەف
لەهەمــووان زیاتــر، لــە ڕێژیمــی خومەینــی بێــزارن، کــە ماکــەی شــەڕ و کوێــرەوەری و دەربــەدەری 

و ئەشــکەنجە و زینــدان و ئیعدامــە و ڕێژیمێکــی دێموکراتییــان دەوێ.
دیاردەیەکــی تــازەی دیکــە ئەوەیــە کــە دژایەتــی لەگــەڵ ڕێژیــم و شەخســی خومەینــی لــەو الیــان 
ئایەتوڵاڵکانــەوە لەنێــو جەناحەکانــی دەســەاڵتی حاکمــدا ئیــدی ئاشــکرا بــووە و ناکــرێ سەرپۆشــی 
ــە و  ــەو ڕەخن ــی« وئ ــار »خامنەی ــۆ ســەرۆک کۆم ــس ب ــی مەجلی ــەی نوێنەران ــرێ. نام لەســەر دابن
توانجــەی تێیــدا بــوو، لەگــەڵ قســەکانی ئایەتوڵــاڵ »ڕوحانــی« لــە مەزگەوتــی »محەممــەد«ی قــوم کــە 
بەئاشــکرا دژایەتیــی خــۆی لەگــەڵ هەڵبژاردنــی »مونتەزیــری« بــە جێنیشــینیی خومەینــی دەربڕیــوە، 
نیشــاندەری ئــەو ڕاســتییەن. بــەم جــۆرە ڕێژیــم لــە مــاوەی تەمەنــی حــەوت ســاڵەی خۆیــدا هەرگیــز 
ــز وەک  ــەش هەرگی ــووە. بۆی ــی نەب ــی نێوخۆی ــی و ناتەبای ــڕۆ تووشــی بوحــران و ناکۆک وەک ئەم

ئەمــڕۆ لــە هەڵوەشــان و تێکچــوون نیزیــک نەبۆتــەوە.
لێکدانــەوە دەری دەخــا کــە سیاســەتی کۆنەپەرســتانە و دژی گەلیــی ڕێژیمــی خومەینــی هــەر 
بەردەوامــە و جەوهــەری ئــەو ڕێژیمــەش نەگــۆڕاوە. ڕوونــە کــە لەچوارچێــوەی ڕێژیمــی خومەینیــدا 
نــە دێموکراســی دەگونجــێ و نــە خودموختــاری. بۆیــە حیزبــی ئێمــە لەســەر شــیعاری ڕووخاندنــی 
ڕێژیــم، کــە یەکــەم جــار کۆنگــرەی پێنجــەم پەســندی کــردووە، هــەر ســوورە. نــە هێنــدێ ڕێفۆڕمــی 
ئیجبــاری و نــە سیاســەتی خەڵک بەفریوبــەر و ڕووی خــۆش هیچیــان جەوهــەری ڕێژیمــی خومەینــی 
ناگــۆڕن و هــەر شــیعاری ڕووخاندنــی کۆمــاری ئیســالمییە کــە نێوەڕۆکــی هەڵوێســتی حیزبــی 

دێموکــرات بەرامبــەر بــە ڕێژیــم دیــاری دەکا.

5- هەڵوێستی حیزب بەرامبەر بە هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆن
هەڵوێســتی حیزبــی دێموکــرات بەرامبــەر بــە ڕێکخــراو و هێــز و شەخســییەتە ئازادیخوازەکانــی 
ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانــی هیــچ فەرقــی نەکــردووە و حیزبــی ئێمــە هــەر وەک ڕابــردوو ئامادەیــە لەگــەڵ 
هەمــووان هاوکاریــی بــکا، بــە شــەرتێک دژی خومەینــی خەبــات بکــەن و بــۆ گەڕاندنــەوەی ڕێژیمــی 
پاشــایەتی تێ نەکۆشــن. شــێوەی خەباتیــش لێــرەدا تەئســیر ناکاتــە ســەر هەڵوێســتی حیزبــی ئێمــە. 
هەمــوو شــێوەکانی خەبــات لــە چەکدارانــەوە بگــرە تــا بەربەرەکانیــی ئاشــتیخوازانەی مەنفــی، بەپێــی 

توانــای هــەر هێزێکــی ئۆپۆزیســیۆن هــەر کام لــە وەخــت و جێــگای خۆیــدا بەســوودە.
ــی  ــە شــوڕای نیشــتمانیی بەرگری ــی ئێم ــد حیزب ــە هەرچەن ــرێ ک ــەدا پێویســتە بگوت ــەم پێوەندیی ل
بەجــێ هێشــتووە، بــەاڵم ئێســتاش ئامادەیــە لەگــەڵ ســازمانی موجاهیدیــن هاوکاریــی عەمەلــی هەبــێ. 
ــراوی سیاســی  ــی هــەر دوو ڕێکخ ــە کــە ڕێبەرایەتی ــک ئیمکانــی هەی ئــەم چەشــنە هاوکارییــە کاتێ
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ــە کوردســتان تێکۆشــانیان  ــە ل ــەش ک ــەو ڕێکخــراوە ئێرانییان ــەون. ئ ــک ک ــدێ خــاڵ ڕێ لەســەر هێن
هەیــە، دەتوانــن ئەگــەر بیانــەوێ، هاوکاریــی لەگــەڵ حیــزب بکــەن. ئەگــەر نەشیانویســت دەبــێ بــۆ 
هێنــدێ ئوســوولی هاتوچــۆ لــە کوردســتان کــە لەالیــەن حیزبــی ئێمــەوە پێشــنیار کــراون، ڕێــز 
دابنیــن. هەروەهــا ئــەو ڕێکخراوانــە هــەر نەبــێ لــە شــەڕی ئێســتای نێــوان حیــزب و کۆمەڵــەدا دەببــێ 
بێالیــەن بــن. مافــی ڕەخنــە و دەربڕینــی بیروبــاوەڕ لەســەر ئــەم شــەڕە جێــگای ڕێــزە، بــەاڵم هەر کام 
لــەو ڕێکخراوانــە لــە شــەڕدا بەکــردەوە یارمەتیــی کۆمەڵــە بــدا، هەڵوێســتی حیزبــی ئێمــەش بەرامبــەر 

بــەو دەگــۆڕێ.
پــاش دەرچوونــی حیــزب لــە شــوڕای نیشــتمانیی بەرگــری، مەســەلەی پێکهێنانــی بەرەیەکــی 
ــە مەســەلەی ڕۆژ.  ــی و پێشــکەوتنخوازدا بۆت ــی دێموکرات ــوو هێزەکان ــوان هەم ــن لەنێ ــان و بەری پ
بــەرەی دێموکراتــی و دژی ئیمپریالیســتی، کــە حیزبــی ئێمــە پێشــنیاری دەکا، دەتوانــێ هەمــوو هێــزە 
ڕەســەنەکانی کۆماریخــوازی واڵت کــە دژی ڕێژیمــی خومەینــی خەبــات دەکــەن لــە ڕیزەکانــی خۆیــدا 
کــۆ بکاتــەوە. بەرنامــەی ئــەم بەرەیــە بریتــی دەبــێ لــە ڕووخاندنــی کۆمــاری ئیســالمی و هێنانــە ســەر 
ــی  ــران و بەڕێوەبردن ــی: ســەربەخۆیی ئێ ــی ئامانجەکان ــۆ وەدیهێنان ــی ب ــی دێموکرات کاری ڕێژیمێک
سیاســەتی خۆنەبەســتەوە، دێموکراســی و ئازادییــە دێموکراتییــەکان، دابینکردنــی مافــی نەتەوایەتیــی 
ــوازە  ــی داخ ــی و جێبەجــێ کردن ــا فیدرال ــاری ی ــران بەشــێوەی خودموخت ــراوی ئێ ــی زۆرلێک گەالن

ئابــووری و کۆمەاڵیەتییەکانــی زەحمەتکێشــان.
لــە پێکهێنانــی ئــەم بەرەیــەدا پێویســتە چەنــد مەســەلە لــە بەرچــاو بگیرێــن: بەرەیەکــی ئەوتــۆ لــە 
ماوەیەکــی کورتــدا پێــک نایــە و دەبــێ زەمینــەی بــۆ ئامــادە بکــرێ. ئــەو ئامادەکردنــە هــەم وەختــی 
دەوێ و هــەم تێکۆشــان. ئــەم بەرەیــە یەکگرتنێکــی کورتمــاوە نییــە. بەڵکــوو جەبهەیەکــە کــە بــۆی 
هەیــە داخوازییەکانــی لــە قۆناغێکــی ســتراتیژیدا جێبەجــێ بــکا. جەبهــە تەنیــا بــۆ ڕووخاندنــی ڕێژیمــی 
خومەینــی پێــک نایــە، بەڵکــوو ئامانجــی دروســتکردنی ئێرانێکــی دێموکراتییــە، بۆیــە پــاش هاتنــە ســەر 
ــردەوە دەســەاڵتی سیاســی  ــە ک ــوو ب ــک ناچــێ، بەڵک ــە تێ ــە جەبهەی ــی ئ ــی دێموکرات کاری ڕێژیمێک

بەدەســتەوە دەگــرێ و بەرنامــەی خــۆی پیــادە دەکا.
هــەر هێزێکــی سیاســی کــە بیهــەوێ بێتــە نێــو جەبهــە، بێجگــە لــە بەرنامــە بەجێیــە دوو ئەســڵیش 
قبــووڵ بــکا: یەکــەم- پاوانخــواز نەبــێ و تــێ نەکۆشــی هەژمۆنیــی خــۆی بــە ســەر جەبهەدا بســەپێنێ. 
تاقیکردنــەوە دەری خســتووە کــە هــەر بۆچوونێکــی ئەوتــۆ لــە هەلومەرجێکــی وەک ئێســتای ئێرانــدا 
ــە  ــران ب ــۆ دواڕۆژی ئێ ــی ب ــی دێموکرات ــەم- پلۆرالیزم ــێ. دووه ــە دەب ــی جەبه ــی تێکچوون بەرهەم
ئەساســی ڕێژیمێکــی دێموکراتــی دابنــێ. هــەر چەشــنە دیکتاتۆرییــەک پــاش ڕووخانــی ڕێژیمــی 
خومەینــی دەبێتــە هــۆی شــەڕی نێوخــۆ لــە ئێرانــدا. شــەڕێکی ئەوتــۆ ســەربەخۆیی و یەکپارچەیــی 
ئێران دەخاتە مەترســییەوە. تەنیا ڕێگای پاراســتنی ئێران لە شــەڕی نێوخۆ و لەتبوون، دابینکردنی 

دێموکراســی و پلۆرالیزمــی سیاســییە.
هەڵوێســتی ئێمــە بەرامبــەر بــە ڕێکخــراوە کوردســتانییەکان هیــچ گۆڕانێکــی بەســەردا نەهاتــووە. 
ئێســتاش حیزبــی ئێمــە پشــتیوانیی خــۆی لــە خەباتــی نەتــەوەی کــورد لــە هەمــوو پارچەکانــی 
لــە  بــۆ وەدســتهێنانی مافــی ڕەوای نەتەوایەتیــی خــۆی دەردەبــڕێ. حیزبــی ئێمــە  کوردســتان 
ــەر  ــە دواڕۆژیشــدا ه ــوردی داوە و ل ــوو شۆڕشــگێڕانی ک ــی هەم ــا یارمەتی ــی توان ــردوودا بەپێ ڕاب

لەســەر ئــەم سیاســەتە بــەردەوام دەبــێ.
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هەرچەنــد قیــادەی مووەقــەت جــار جــار بەپێــی مەســڵەحەتی کاتیــی، خــۆی لەشــەڕ لەگــەڵ ئێمــە 
دەپارێــزێ. بــەاڵم هەڵوێســتی ئوســوولیی حیزبــی ئێمــە بەرامبــەر بــە قیــادە نەگــۆڕاوە و تــا لــە خاکــی 
ئێرانــدا لەگــەڵ ڕێژیــم دژی پێشــمەرگە شــەڕ بکــەن، بــە دوژمنیــان دادەنێیــن و هەروەهــاش لەگەڵیــان 
دەجووڵێینــەوە. دیــارە ئێمــە شــەڕ بــە قیــادە نافرۆشــین و پێشــمان خۆشــە کــە شــەڕمان لەگــەڵ نــەکا، 
ــادە  ــەوە دەرکەوتــووە هــەر کات قی ــە تاقیکردن بــەاڵم ناشــبێ فریــوی سیاســەتی کاتــی بخۆیــن و ب

خــۆی بــە بەهێــز دەزانــێ زەربەمــان لــێ دەدا و هــەرکات کزبــوو، الیەنگــری تەقەوەســتاندنە.

6- سیاسەتی نێونەتەوەیی حیزب 
حیــزب لەســەر سیاســەتی ئوســوولیی خــۆی لــە مەیدانــی نێونەتەوەییــدا هــەر بەردەوامــە. خەبــات 
و  زۆرلێکــراو  گەالنــی  ڕزگاریخوازانــەی  بزووتنــەوەی  لەگــەڵ  هــاوکاری  و  ئیمپریالیــزم  دژی 
ــە سیاســەتی خۆنەبەســتنەوە  ــاوا و پشــتیوانی ل ــی ڕۆژئ ــراوە پێشــکەوتنخوازەکانی واڵتەکان ڕێکخ
و دۆســتایەتی لەگــەڵ واڵتانــی سۆسیالیســتی لــە پێــش هەمووانــدا یەکیەتیــی ســۆڤیەتی، نێوەرۆکــی 

ــە.  ــی دێموکرات ــی حیزب سیاســەتی نێونەتەوەی
حیزبــی ئێمــە پشــتیوانیی سیاســیی و ماددیــی هەمــوو ئــەو هێــزە دێموکراتییــە پێشــکەوتنخوازانە 
قبــووڵ دەکا کــە ئامادەیــی یارمەتــی و هاوکارییــن، بــێ ئــەوەی شــەرتی ئەوتــۆ دابنێــن کــە ناتەبایــی 

لەگــەڵ ســەربەخۆیی بڕیاردانــی حیــزب هەبــێ. 
گەلــی زۆرلێکــراوی کــورد یەگجــار زۆر پێدایســتیی بــە دۆســت و یاریــدەدەر هەیــە، بۆیــە حیزبــی 
ئێمــە هــەوڵ دەدا ســەرنج و پشــتیوانیی بیــروڕای گشــتیی جیهانــی و هەمــوو ئــەو ڕێکخــراوە 
سیاســییە بەشەردۆســتانە بــۆ الی خــۆی ڕاکێشــێ کــە دیفــاع لــە ئــازادی و مافــی ئادەمیــزادی گەالنــی 
زۆرلێکراویــان لــەال گرینگــە. بــەاڵم هــەر لــەو حاڵــەدا حیزبــی دێموکــرات بــە هیــچ چەشــنێک ئامــادە 
نییــە لــە بەرامبــەر هیــچ یارمەتییەکــدا قــاز لــە ســەربەخۆیی و ســەربەخۆیی بڕیاردانــی خــۆی بێنــێ.
ــۆ  ــەی ب ــی دیک ــگاوی گرینگ ــد هەن ــرات چەن ــی دێموک ــا ئێســتا حیزب ــرەی شەشــەمەوە ت ــە کۆنگ ل
پتەوکردنــی دۆســتایەتی لەگــەڵ هێــزە پێشــکەوتنخوازەکان و واڵتــە سۆسیالیســتییەکان هەڵێناوتــەوە 
کــە بەرەبــەرە بەرهەمیــان دەردەکــەوێ. هەلومەرجــی ئێــران و دەرەوی ئێــران زۆر لــە جــاران 
لەبارتــر بــووە، بــۆ ئــەوەی لەمــەودوا پشــتیوانیی سیاســی و مــاددی لــە دەرەوەی واڵت ســەبارەت 
ــر بــێ.  ــی کــورد و حیزبــی دێموکــرات ڕۆژ بــە ڕۆژ زیات ــی دێموکراتیکــی گەل بەبزووتنــەوەی میلل

 
هەڵوێستی حیزب سەبارەت بە شوڕای نیشتمانیی بەرگری

هاوڕێیان!
ڕۆژی پێنجــی خەزەڵــوەری 1٣٦0، حیزبــی ئێمــە لــە نامەیەکــی ڕەســمیدا بــۆ ئاغــای »مەســعوود 
ڕەجــەوی« چوونــی خــۆی بــۆ نێــو شــووڕای نیشــتمانیی بەرگــری ڕاگەیانــد. هەروەهــا کــە لــە 
ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ناوەنــدی بــۆ کۆنگــرەی پێنجەمــدا، هاتــووە، چوونــی حیزبــی دێموکــرات بــۆ نێــو 
شــوڕا لەبــەر دوو مەبەســتی ئەساســی بــوو: یەکــەم  ئــەوە کــە بەبیــروڕای حیزبــی ئێمــە یەکگرتنــی 
هێــزە شۆڕشــگێڕەکانی ئێــران بــۆ ڕووخاندنــی ڕێژیمــی خومەینــی پێویســتییەکی مێژووییــە و 
دووهــەم ئــەوە کــە لــە بەرنامــەی شــوڕادا دروشــمی ســەرەکیی حیزبــی ئێمــە، دێموکراســی بــۆ ئێــران 
و خودموختــاری بــۆ کوردســتان گونجابــوو. هــەر لــەو ڕاپۆرتــەدا گوترابــوو: » بێگومــان، هاوکاریــی 
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جیــددی و نیزیکــی دوو هێــزی ســەرەکیی ئۆپۆزیســۆنی ئێــران، ڕێکخــراوی موجاهیدیــن و حیزبــی 
دێموکــرات دەتوانــێ هــەم لــە یەکخســتنی هێزەکانــی دیکــەی ئۆپۆزیســۆندا تەئســیری باشــی هەبــێ و 
هــەم خەباتــی خەڵکــی ئێــران بــۆ ڕووخاندنــی ڕێژیمــی کۆنەپەرســتیی خومەینــی هــان  بــدا. هیــوادارم 
چوونــی حیــزب بــۆ نێــو شــوڕای نیشــتمانیی بەرگــری ببێتــە ســەرەتایەک بــۆ پێکهێنانــی بەرەیەکــی 
بەرینــی دێموکراســی دژی ئیمپریالیســتی و زۆر بەزوویــی هێــزە ئازادیخوازەکانــی واڵتــی ئێمــە بــۆ 

هەمیشــە لــە پەرشــوباڵوی ڕزگاریــان بــێ.
لــە مــاوەی نیزیــک بــە چــوار ســاڵ ئەندامەتیــی حیزبــی دێموکــرات لــە شــوڕادا، پێوەنــدی حیــزب 
لەگــەڵ شــوڕا و  موجاهیدینــی خەڵــق تووشــی هــەوراز و نشــێوێکی زۆر بــوو. لــەم ماوەیــەدا 
بەڕێوەبەریــی حیزبــی ئێمــە بــە ســەبر و حەوســەلەیەکی زۆرەوە پێکــەوە لەگــەڵ هێندێ لــە ئەندامانی 
دیکــەی شــوڕا تێکۆشــاوە شــوڕا دێموکراتیــزە بکــرێ، هۆوییــەت و شەخســییەتی ســەربەخۆ پەیــدا 
بــکا، بەرنامــەی خــۆی ئیســالح و تەکمیــل بــکا بەشــێوەیەک کــە بتوانــێ مەبەســت و داخوازەکانــی 
زۆربــەی توێــژ و چینەکانــی کۆمــەڵ دەرببــڕێ و بەرەبــەرە شــوڕا بگــۆڕدرێ بــە بەرەیەکــی بەریــن. 
پەســندکردنی ســێ بەڵگــەی گرینــگ لــە ڕەشــەمەی ســاڵی 1٣٦0دا و پاشــان گەاڵڵــەی خودموختاریــی 
کوردســتان بــە پێشــنیاری حیزبــی، ئاکامــی هاوفیکــری و هاوکاریــی حیزبــی ئێمــە لەگــەڵ ئەندامانــی 

شــوڕا بەتایبەتــی ســازمانی موجاهیدیــن بــوو.
لــە مــاوەی بەشــداریی حیــزب لــە شــوڕای نیشــتمانیی بەرگریــدا، بۆچوونــی نادێموکراتــی و 
پاوانخوازیــی ســازمانی موجاهیدیــن ئاشــکراتر خــۆی نوانــد. حیزبــی ئێمــە ئــەم ســازمانەی باشــتر 
قبوواڵندنــی  و  شــوڕا  دێموکراتیزەکردنــی  بــۆ  درێژخایــەن  هەوڵدانێکــی  کــە  تێگەیــی  و  ناســی 
واقعییەتــی کوردســتان و سەرانســەری ئێــران بــە ســازمانی موجاهیدیــن پێویســتە. هەربۆیــش بــە 
هیــوای ئــەوە کــە بــە هاوکاریــی ئەندامانــی دیکــەی شــوڕا گیانــی هــاوکاری و جــەوی دێموکراتــی 
لەشــوڕادا ســەرکەوێ، بــۆ شــوڕایی کردنــی شــوڕا تێدەکۆشــا. لــەو ماوەیــەدا کــە حیزبــی ئێمــە 
ــدی و  ــەی ناوەن ــەن کۆمیت ــە نووســینی نامــەی ڕەســمی لەالی ــدێ جــارە ب ــوو هێن ئەندامــی شــوڕا ب
دەفتــەری سیاســییەوە و هێنــدێ جاریــش بەهــۆی نوێنەرانــی خــۆی لە شــوڕادا، زۆر دۆســتانە نەزەر 
و ڕەخنــەی خــۆی لەســەر چاالکیــی شــوڕا و بەتایبەتــی ئــاکار و کــردەوەی ســازمانی موجاهیدیــن 
ڕاگەیانــد. بەداخــەوە لەباتــی ئــەوەی شــووڕا، ڕێکخــراو و هێــز و شەخســییەتی زیاتر لــە دەوروبەری 
خــۆی کــۆ بکاتــەوە، لــە بــەر سیاســەتی پاوانخوازانــەی موجاهیدیــن و شــێوە نادێموکراتییەکانیــان 
ــن  ــوو، و ســازمانی موجاهیدی ــە شــوڕا شەخســییەتی ســەربەخۆی نەب ــەوە ک ــەر ئ ــا لەب و هەروەه
هەوڵــی دەدا شــووڕا بــکا بــە وەســیلەیەک بــۆ جێبەجێکردنــی مەبەســتە ســازمانییەکانی خــۆی، 
هێنــدێ شەخســییەت و ڕێکخــراو شــوڕایان بەجــێ هێشــت و بەکــردەوە پێشــگیری لــەوەش کــرا کــە 

ــە نێــو شــوڕا. ڕێکخــراو و شەخســییەتی دیکــە بێن
لەبــەر هەمــوو ئــەو هۆیانــە لــە مانگــی گەالێــژی ســاڵی 1٣٦٣دا کۆمیتــەی ناوەندیــی حیــزب 
نامەیەکــی ڕەســمیی بــۆ شــوڕا نووســی کــە هــەر لەســەرەتای پاییــزی ئــەو ســاڵەدا لــە الیــەن 
نوێنــەری حیزبــەوە پێشــکەش بەکۆبوونــەوەی شــوڕا کــرا. لــەم نامەیــەدا هێنــدێ پێشــنیار هاتبــوون 
کــە مەبەســتیان دێموکراتیــزە کردنــی شــوڕا، ڕزگارکردنــی شــوڕا لــە ژێــر نفــووزی یــەک ســازمان 
و دانــی شەخســییەتی ســەربەخۆ بــە شــوڕا، داڕشــتنی بەرنامــەی هاوبــەش و ڕوون بــۆ ڕووخانــی 
ڕێژیمــی خومەینــی و گۆڕینــی بەرنامــەی شــوڕا بــوو، بــە شــێوەیەک کــە داخــوازە سیاســی و 
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کۆمەاڵیەتییەکانــی هەمــوو توێــژ و چینــە بێبەشــەکان و هەروەهــا مافــی نەتەوایەتیــی هەمــوو گەلــە 
ــان  ــان، بێگوم ــە پەســند کراب ــی ئێم ــەر پێشــنیارەکانی حیزب ــەوە. ئەگ ــران بگرێت ــی ئێ زۆرلێکراوەکان
شــوڕا هەنگاوێکــی گرینگــی دیکــە بــەرەو پێــش دەچــوو. بــەاڵم نــەک هــەر ئــەم پێشــنیارانە پەســند 
ــی  ــووڵ کردن ــە قەب ــد ک ــەوەدا ڕایگەیان ــەم کۆبوون ــە یەک ــەر ل ــوو بەرپرســی شــوڕا ه ــران، بەڵک نەک

ــی شــوڕا.  ــە هــۆی تێکچوون ــرات دەبێت ــی دێموک پێشــنیارەکانی حیزب
بــا لێــرەدا بەکورتــی ئیشــارەیەک بــە پێشــنیارە ئەســڵییەکانی کۆمیتــەی ناوەندیــی حیــزب بکەیــن: 
»چــاو خشــاندنەوە بــە بەرنامــە و بەڵگەکانــی شــوڕادا و ئیســالح و تەکمیــل کردنیــان، دێموکراتیــزە 
کردنــی پێوەندییەکانــی نێوخــۆی شــوڕا و البردنــی هەمــوو شــێوەیەکی نادێموکراتــی، پێوەنــدی گرتن 
لەگــەڵ ڕێکخراوەکانــی دیکــە بــۆ ڕاکێشــانیان بــۆ نێــو شــوڕا و هەڵوێســتی شــوڕا کــە دەبــێ لەســەر 
ئــەو ئەســڵە دامەزرابــێ کــە هــەر کــەس دوژمنایەتــی لەگــەڵ شــوڕا نــەکا بــە دۆســت بزانــرێ، دیــارە 
ــی  ــی گەالن ــی نەتەوایەتی ــی، ناســینی ماف ــی خومەین ــی ڕێژیم ــە شاپەرســتەکان و الیەنگران ــە ل بێجگ
زۆرلێکــراوی ئێــران بەشــێوەی خودموختــاری یــا فیدڕاڵــی، بــێ لــە بەرچــاو گرتنــی ئــەوە کــە ئێســتا 
ئــەم گەالنــە بــۆ ئــەم مەبەســتە چاالکانــە خەبــات دەکــەن یــا نــا؛ البردنــی شــوێنەواری ئیدئۆلۆژییەکــی 
دەستنیشــان کــراو کــە بــە ســەر شــوڕادا ســەپاوە، دانانــی ئۆرگانــی چاپەمەنــی و ڕادیــۆ بــۆ شــوڕا و 
دیاریکردنــی ڕێــگا و چۆنیەتیــی ڕووخاندنــی ڕێژیمــی خومەینــی لــە الیــان شــوڕاوە«؛ ئەم پێشــنیارانە 

بــوون کــە بــە نــەزەری بەرپرســی شــوڕا پەســند کردنیــان دەبــوو بەهــۆی تێکچوونــی شــوڕا.
ــە کۆبوونەوەکانــی شــوڕادا باســی پێشــنیارەکانی  ــە باتــی ئــەوەی ل ــە بــەر ئــەوەش بــوو ل هــەر ل
حیزبــی دێموکــرات بکــرێ، مەســەلەی دەســکردی وتووێــژی حیزبــی ئێمــە لەگــەڵ ڕێژیمــی خومەینــی 

کــرا بــە بیانــوو بــۆ ئــەوەی پێشــنیارەکانی حیزبــی ئێمــە بەرپــەرچ بدرێنــەوە.
هەروەهــا کــە دەزانــن هیــچ چەشــنە وتووێژێــک لەنێــوان حیزبــی دێموکــرات و ڕێژیمــی خومەینیــدا 
لــە  لــە مانگــی گەالوێــژی 1٣٦٣ دا چاوپێکەوتنێــک  پێــک نەهاتــووە. لەســەر نوێنەرانــی ڕێژیــم 
یەکێــک لــە ناوچــە ڕزگارکراوەکانــی کوردســتان لەگــەڵ نوێنەرانــی دەفتــەری سیاســی حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتان ســاز بــوو. لــەم چاوپێکەوتنــەدا هیــچ وتووێژێــک لەســەر داخوازەکانــی 
خەڵکــی کوردســتان، کــە بریتییــە لــە دێموکراســی و خودموختــاری، نەکــرا و نوێنەرانــی ئێمــە تەنیــا 
شــەرتەکانی دەســتپێکردنی وتووێژیــان هێنایــە گــۆڕێ، بــەو شــێوەیە کــە لــە »کوردســتان«ی ژمــارە 
ــە ناردنــی  ــەم چاوپێکەوتنــەش کاربەدەســتانی ڕێژیمــی خومەینــی ب ــەوە. پــاش ئ 99دا بــاڵو کراوەت
پەیــام و تەنانــەت بــە نووســی نامــەش داوای دووپاتکردنــەوەی دانیشــتن لەگــەڵ نوێنەرانــی حیزبــی 
ــەدی، پێشــنیارەکانی  ــژ نەهاتبوون ــۆ وتووێ ــان کــرد، بــەاڵم چونکــە شــەرتەکانی حیــزب ب دێموکراتی

ــەوە. ــم ڕەد دەکران ڕێژی
پێمــان خۆشــە جارێکــی دیکــە ئیشــارە بــە چەند مەســەلە کــە پێوەندییان بە وتووێــژ لەگەڵ دەوڵەتی 
مەرکەزییــەوە هەیــە بکەیــن. حیزبــی ئێمــە لــە ســەرەتاوە لــەو بڕوایــەدا بــووە کــە گیروگرفتەکانــی 
کوردســتان ڕێــگا چارەســەرکردنی نیزامــی نییــە و ئــەم گیروگرفتانــە لــە دوا لێکدانــەوەدا دەبــێ بــە 
وتووێــژ چارەســەر بکــرێ. کەوابــوو حیزبــی ئێمــە هەرگیــز ئەســڵی وتوویــژی ڕەد نەکردۆتــەوە و 
هــەر دەوڵەتێکــی مەرکەزیــی ئەوتــۆ لــە ســەرکار بــێ کــە بیهــەوێ دڵســۆزانە و بەشــێوەیەکی جیــددی 
لەســەر داخوازیــی خودموختــاری وتووێــژ بــکا، حیزبــی دێموکــرات ئامادەیــە لەگەڵــی بکەوێتــە 

وتووێــژ.
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لــەم  پێوەندییــەدا جارێکــی دیکــە ڕادەگەیەنیــن کــە حیزبــی دێموکــرات لــە الیەکــەوە حیزبێکــی 
ســەربەخۆیە و ســەربەخۆ بڕیــار دەدا و، لەالیەکــی دیکەشــەوە نوێنــەری زۆربــەی زۆری خەڵکــی 
کوردســتانە و ئــەو حەقــە بــە خــۆی دەدا کــە لەســەر داخــوازە ڕەواکانــی خەڵکــی کوردســتان وتووێــژ 
بــکا. ناکۆکــی لەنێــوان حیزبــی دێموکــرات و موجاهیدیــن لەســەر بەزیــان و بەقازانــج بوونــی وتووێــژ 
لەگــەڵ ڕێژیمــی خومەینــی نەبــوو. حیزبــی دێموکــرات چەندیــن جار ڕایگەیاندووە کــە لە چوارچێوەی 
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمیدا هیــچ کام لــە داخــوازە ســەرەکییەکانی بزووتنــەوەی شۆڕشــگێڕانەی 
کوردســتان، دێموکراســی بــۆ ئێــران و خودموختــاری بــۆ کوردســتان وەدی نایــە. بۆیــەش وتووێــژ 
لەگــەڵ ئــەم ڕێژیمــە بێهوودەیــە. ناکۆکــی لــە ســەر ئــەوە بــوو کــە ســازمانی موجاهیدیــن ئیددیعــای 
دەکــرد کــە حیزبــی دێموکــرات مافــی وتووێــژی نییــە. نوێنــەری حیزبــی ئێمــە لــە شــوڕادا ڕوونــی 
ــە  ــەوەی شۆڕشــگێڕانەی کوردســتان ب ــی بزووتن ــرێ مەســئوولییەتی بەڕێوەبردن ــە ناک ــردەوە ک ک
عــۆدەی حیزبــی دێموکــرات بــێ، هەمــوو ئیمکاناتــی مــاددی و سیاســیی ئــەم بزووتنەوەیــە حیــزب 
دابینــی بــکا، شــەڕی چەکدارانــە دژی ڕێژیمــی خوێنمــژی خومەینــی حیــزب بەڕێــوەی بــەڕێ، بــەاڵم 
ــێ و  ــزب ب ــە حی ــە مەســئوولییەت ب ــێ. وات ــە شــوڕا ب ــردن ب ــان نەک ــردن ی ــار لەســەر وتووێژک بڕی
ســەاڵحییەت بــە شــوڕا. دیــارە حیزبــی دێموکــرات نەیدەتوانــی و ناشــتوانێ ئــەم بۆچوونــە پەســند 

بــکا.
هەروەهــا حیزبــی ئێمــە لــەو بڕوایەدایــە کــە لــە هەمــوو جوواڵنەوەیەکــی چەکدارانــە و لــە قۆناخێــک 
لــە قۆناخەکانــی خەباتــدا دەکــرێ لــە وتووێــژ وەک شــێوەیەکی خەبــات کەڵــک وەربگیــرێ. مێــژووی 
چــل ســاڵی ڕابــردوو دەیــان نموونــەی ئەوتــۆ لــە زۆر واڵتــان بەدەســتەوە دەدا. بۆیــە دەکــرێ 
نوێنەرانــی بزووتنەوەیەکــی چەکدارانــەی شۆڕشــگێڕ تەنانــەت لەگــەڵ ڕێژیمێکیــش وتووێــژ بکــەن 

کــە بــۆ ڕووخاندنــی هــەوڵ دەدن. 
بــا ئــەوەش بڵێیــن کــە حیزبــی دێموکــرات بــە ڕێبــازی ئوســووڵی خــۆی پابەنــدە. کاتێــک وتووێــژ 
بــە دروســت و بــە مەســڵەحەت بزانــێ، وەک شــێوەیەکی خەبــات کەڵکــی لــێ  وەردەگــرێ، و نــە بــە 
ــگای ڕاســتیی خــۆی  ــە ڕێ ــەو ڕێکخــراو، ل ــان ئ ــەم ی ــە ســازکردنی ئ ــە هەنگام ــە ب ــا و ن هەراوهوری
النــادا. لــەم حــەوت ســاڵەدا زۆر کــەس ئەوەیــان لەگــەڵ حیزبــی ئێمــە تاقــی کردۆتــەوە و ویســتوویانە 
بــە هــەرای تەبلیغاتــی و دانــی شــیعار، حیزبــی ئێمــە چاوترســێن بکــەن و ناچــاری بکــەن ڕێبــازی 
ئوســوولیی خــۆی بەربــدا، بــەاڵم ســوودی نەبــووە. حیزبــی دێموکرات حیزبێکی مەســئوولی سیاســی 
و خــاوەن ئوســوولە و بەرامبــەر بــەو شــێوە هەراوهوریایــە وەک چیاکانــی کوردســتان قایــم و پتــەو 

ڕادەوەســتێ.
ــژ  ــووە، هەنگامەیەکــی تەبلیغاتــی کــە ســازمانی موجاهیدیــن لەســەر وتووێ ئەمجــارەش هــەروا ب
ــە شــێوەیەکی ناشــییانە و دەســکرد لەســەر حیزبــی دێموکراتــی ســازکرد چووکتریــن تەئســیری  ب
لەســەر سیاســەتی هەڵبژێــراو و تاقیکــراوی حیزبــی نەبــووە. کاتێــک بەڕێوەبەریــی حیــزب هاتە ســەر 
ئــەو بڕوایــە کــە هــەرا ســازکردن لەســەر وتووێــژ تەنیــا بیانوویــە و ســازمانی موجاهیدیــن بڕیــاری 
داوە ئیــدی لــە شــوڕادا لەگــەڵ حیزبــی دێموکــرات هاوکاریــی نــەکا و بــۆ ئــەو مەبەســتە ئامادەیــە 
ئاییننامــەی شــوڕا و ســادەترین ئوســوولی دێموکراســیش لەژێــر پــێ بنــێ، بەباڵوکردنــەوەی بەیانێک 

لەالیــەن دەفتــەری سیاســییەوە حیزبــی ئێمــە شــوڕای بەجــێ هێشــت.
دەفتــەری سیاســی حیــزب لــە ڕاگەیاندنــی خــۆی لــە ڕۆژی 10ی بانەمــەڕی 1٣٦4دا ئیشــارە بــەوە 
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دەکا کــە دەرگای هەرجــۆرە هاوکارییــەک و تەنانــەت وتووێژێــک لــە چوارچێــوەی شــوڕادا بــە 
تــەواوی لەســەر حیــزب داخــراوە. چونکــە ســازمانی موجاهیدیــن ڕۆژیــک پێــش ئــەوەی نوێنەرانــی 
حیزبــی ئێمــە بگەنــە پاریــس، بەپەلــە کۆبوونــەوەی شــوڕای پێــک هێنــا و نووســراوەیەکی پــێ پەســند 
کــرد کــە لــە »ئۆلتیماتــۆم« دەچــوو. ڕوون بــوو کــە حیزبــی دێموکــرات نەیدەتوانــی ئــەو ئۆلتیماتۆمــە 
ئیمــزا بــکا کــە ســەربەخۆیی حیزبــی لەنێــو دەبــرد. بۆیــە لــە ڕاگەیاندنــی دەفتــەری سیاســیدا هاتــووە: 
هــەروەک بەرچــاو دەکــەوێ تێپەڕبوونــی زەمــان و بەتایبەتــی ئــەو گیروگرفتانــە کــە لــەم دواییانــەدا 
لەنێو ڕێبەرایەتیی ڕێکخراوەی موجاهیدینی خەڵکی ئێراندا ، وەک هەڵســووڕێنەری ئەســڵیی شــوڕا، 
ڕوویــان داوە، کــە نــە کــەس لێیــان تــێ دەگا و نــە پاکانەشــیان بــۆ دەکــرێ، هیــوای هەمووانــی بــەوە 
لەنێــو بــرد کــە موجاهیدیــن شــێوەکانی سێکتاریســتی خۆیــان وەال بنێــن، بــە ســینگێکی فراوانــەوە 
لەگــەڵ گیروگرفتەکانــی نێــو شــوڕا بــەرەڕوو بــن، ســەربەخۆیی و نەرمیــی پێویســت نیشــان بــدەن 
و حــازر بــن هۆوییەتێکــی ســەربەخۆ بــدەن بــە شــوڕا و لەڕێــگای گۆڕینــی سیاســەت و شــێوەکانی 
غەیــری دێموکراتــی و پاوانخوازانــەوە، شــووڕا دێموکراتیــزە بکــەن. هــەر بۆیــە حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتان ئێــران بــە پێچەوانــەی ویســتی دڵــی خــۆی، بــە ئەندامەتیــی خــۆی لــە شــوڕادا کۆتایــی 
دێنــێ و بەرپرســایەتیی لێــک باڵوبوونــی شــوڕا، ڕاســتەخۆ بــە هــی ڕێکخــراوی موجاهیدینــی خەڵــک 
دەزانــێ و بــە پێچەوانــەی نــەزەری ئــەو ڕێکخــراوە لــەو باوەڕەدایــە کــە پــاش هاتنەدەرێــی حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتان، وەک یەکێــک لەپایەکانــی ئەســڵی شــوڕا، نــە تەنیــا شــوڕا بەهێــز نابــێ، 
ــە  ــوو نیشــان دەدا ک ــێ. داهات ــدا نامێن ــی خــۆی لەگۆڕێ ــای واقیعی ــە مان ــدی شــوڕایەک ب ــوو ئی بەڵک
ئــەو ئەندامانــەی کــە لــە شــوڕای نیشــتمانیی بەرگریــدا مــاون، ئەوانــە کــە باوەڕیــان بــە ســەربەخۆیی 
نــەزەر و هاوکاریــی دێموکراتــی هەیــە، تــا چ ڕادەیــەک دەتوانــن هاوکاریــی خۆیــان لەگــەڵ ڕێکخراوی 

موجاهیدینــی خەڵکــی ئێــران درێــژە پــێ بــدەن.
لەگــەڵ دەرچــوون و پــاش دەرچوونــی حیــزب لــە شــوڕا، چەنــد ڕێکخــراو و شەخســییەتیش 
شــوڕایان بەجــێ هێشــت. ئێســتا تاقــە شەخســییەتێک و تاقــە ڕێکخراوێکــی چــووک لــە شــوڕادا 
مــاون کــە بێگومــان ئەگــەر بیانــەوێ هۆوییەتــی خۆیــان بپارێــزن، زوو یــا دەرنــگ لەشــوڕا دێنــەدەر. 
ــەوالی ســازمانی  ــێ ئەم الوئ ــڕەوی ب ــوو پێ ــو شــوڕا هەم ــەی نێ ڕێکخــراو و شەخســییەتەکانی دیک

موجاهیدینــن.
بیالنــی چاالکیــی حیزبــی دێموکــرات لەنێــو شــوڕادا لەچەنــد بــارەوە بــە قازانــج بــوو: حیزبــی 
ئێمــە لــەم ماوەیــەدا توانــی هــەم خــۆی باشــتر بەگەالنــی ئێــران و ڕێکخــراوە ئێرانییــەکان لــە نێوخــۆ 
و دەرەوەی واڵت بناســێ و هــەم دروشــمی خودموختــاری بەرێتــە نێــو ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانــی، 
بەشــێوەیەک کــە ئەمــڕۆ هــەر ڕێکخراوەیەکــی ئۆپۆزیســۆنی ئێرانــی کــە بــۆ ڕووخاندنــی ڕێژیمــی 
خومەینــی تــێ بکۆشــێ و پــاش ڕووخاندنــی ئــەو ڕێژیمــەش بیهــەوێ لــە هەڵســووڕاندنی کاروبــاری 
واڵتــدا بەشــدار بــێ، ناچــارە بەرامبــەر بــە دروشــمی خودموختــاری و حیزبــی دێموکــرات هەڵوێســت 
بگــرێ. هەروەهــا، حیزبــی ئێمــە لــەم ماوەیــەدا لەگــەڵ بیروبــاوەڕ بۆچوونــی زۆر ڕێکخــراو و 
شەخســییەت و بەتایبەتــی ســازمانی موجاهیدیــن لــە نیزیکــەوە ئاشــنا بــوو، کــە ئەمــە لــە دواڕۆژدا 

بــۆ گرتنــی هەڵوێســت بەرامبــەر بــەو هێزانــە گرینگــە.
تاقیکردنــەوەی چەنــد ســاڵ ئەندامەتیــی شــوڕا بــۆ حیزبــی ئێمــە زۆر بەنرخــە. لــە داهاتــوودا 
ــە  ــە، ک ــی حیزب ــە گرینگەکان ــە ئەرک ــک ل ــی دژی ئیمپریالیســتی یەکێ ــێ بەرەیەکــی دێموکرات پێکهێنان
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دەبــێ هەوڵــی بــۆ بــدا. ئەمجــارە حیــزب تاقیکردنــەوەی شــوڕای نیشــتمانیی بەرگریــی پێیــە و زۆر 
ــە.  ــە جــاران بــۆ ئــەم ئەرکــە ئامادەیــی هەی باشــتر ل

ــە ســاڵی 1٣٦0دا کارێکــی  ــو شــووڕا ل ــۆ نێ ــان ب ــە کــە چوونم ــەو بڕوایەدای ــدی ل ــەی ناوەن کۆمیت
دروســت بــوو. ڕنگــە لــە بــەر نەناســینی ســازمانی موجاهیدیــن کەمێــک پەلەمــان کردبــێ و باشــتر 
دەبــوو ئەگــەر هێنــدێ لــە گیروگرفتــە ســەرەکییەکانمان پێشــتر لەگــەڵ ســازمانی موجاهیدیــن 
ــا. هەروەهــا دەرچوونــی حیــزب لــە شــوڕا بــە کردەوەیەکــی بەجــێ و ئوســوولیی  چارەســەر کردب
ــی و خەڵکــی کوردســتان  ــی حیزب ــن کــە هەمــوو ڕێکخراوەکان ــن و بەخۆشــییەوە ڕادەگەینی دادەنێی
ئــەو کارەی ڕێبەرایەتیــی حیزبیــان پــێ دروســت و ڕەوا بــوو و بــە تــەواوی پشــتیوانی یــان لــێ کــرد. 
هیواداریــن کۆنگــرەش سیاســەتی حیــزب بەرامبــەر بــە شــوڕا و ســازمانی موجاهیدیــن پەســند بــکا.

سیاسەتی حیزب بەرامبەر بە کۆمەڵە 
هاوڕێیان!

ئــەوە دە مانگــە ڕێکخــراوی سەرلێشــێواوی کۆمەڵــە شــەڕێکی نێوخۆیــی لــە کوردســتان بەســەر 
حیزبــی ئێمــەدا ســەپاندووە، شــەڕێک کــە ئێســتاش بەردەوامــە. نوختــە گۆڕانێکــی پێوەنــدی لەنێــوان 
حیزبــی دێموکــرات و کۆمەڵــە، پیالنــی ناجوامێرانە و جینایەتکارانــەی بەڕێوەبەرانی ئەم ڕێکخراوەیە 
ــی  ــردەوە دژی ئێنســانییەی بەڕێوەبەران ــەو ک ــوو. ئ ــان ب ــە هەورام ــی 1٣٦٣ ل ــە شەشــی ڕێبەندان ل
ــەکان  ــە تێکهەڵچوون ــا ئەوکات ــەم ت ــوو: یەک ــدا ب ــازەی تێ ــاری ت ــە دوو ب ــی کۆمۆنیســتی کۆمەڵ حیزب
ناوچەیــی بــوون و، هەرچەنــد ڕاســتەخۆ لــە سیاســەتی ئاژاوەگێڕانــی کۆمەڵــەوە ســەرچاوە دەگــرت، 
بەڕواڵــەت ڕێبەرانــی کۆمەڵــە وای نیشــان دەدا کــە لــەم تێکهەڵچوونانــەدا دەخاڵەتــی ڕاســتەوخۆی 
ــدان  ــی شەشــەمی ڕێبەن ــەاڵم پیالن ــۆ دەکــرد. ب ــە دەخالەتێکــی ئەوت ــێ، حاشــای ل ــا هــەر نەب ــە، ی نیی
ڕاســتەخۆ لەالیــەن ڕێبەریــی حیزبــی کۆمۆنیســتی کۆمەڵــەوە دارێــژڕا و بەرێــوە چــوو و تــا ئێســتاش 
ڕێبەرایتــی کۆمەڵــە شــانازیی پێــوە دەکا. دووهــەم- ئــەم ڕێبەرییــە دەیزانــی کــە بەپێــی بڕیــاری 
حیزبــی دێموکــرات ئەگــەر ئەمجــارە ئــەوان لــە ناوچەیەکــی کوردســتان شــەڕ ســاز بکــەن، ئــەم 
ــەم بڕیــارە بــوو کــە پیالنــی  ــاگاداری تــەواو ل شــەڕە سەرانســەری کوردســتان دەگرێتــەوە و بــە ئ
شەشــی ڕێبەندانیــان بەڕێــوە بــرد. واتــە مەبەســتیان لــەم پیالنــە ســازکردنی شــەڕی سەڕانســەری 
لــە کوردســتان بــوو و هیچــی دیکــە. بڕیارەکانــی کۆنگــرەی چوارەمــی کۆمەڵــە و دوا پلینۆمــی 
ئــەم ڕێکخــراوە دەری خســت کــە بەڕێوەبەرانــی کۆمەڵــە لەمێــژ بــوو بڕیــاری ســازکردنی شــەڕی 
سەرانســەری لەگــەڵ حیزبــی دێموکراتیــان داوە. کارێــک کــە بــە کــردوە لــە دوای ٦ی ڕێبەنــدان 

جێبەجێیــان کــرد.
هــۆی ئەساســی ئــەم بڕیــارە لــە لێکدانــەوەی چەوتــی ڕێبەرایەتیــی کۆمەڵــە لــە وەزعــی کوردســتان 
لەســەر  گۆشــە  ســێ  داتاشــراوی  تیئۆریــی  لێکدانەوەیــە  ئــەم  جەوهــەری  دەگــرێ.  ســەرچاوە 
کورســتانە کــە ئیددیعــا دەکا: لــە کوردســتان ســێ هێــز لــە مەیدانــن و هــەر کامیــان نوێنــەری 
ئێرانــە. حیزبــی دێموکــرات  بۆرژۆوازیــی  نوێنــەری  ئیســالمی  چینێکــی کۆمەاڵیەتیــن. کۆمــاری 
نوێنــەری بۆرژۆوازیــی کوردســتانە، ڕێکخــراوی کۆمەڵــەش نوێنــەری چینــی کرێــکاری کوردســتانە. 
بــە بیــروڕای ڕێبەرانــی کۆمەڵــە بۆرژۆوازیــی نێوخــۆی کوردســتان و نوێنەرەکــەی مەترســییان بــۆ 
ــەی  ــە نامیلک ــە ل ــەری سیاســیی کۆمەڵ ــی دەفت ــەر ئەندامێک ــە مەوب ــرە. ســێ ســاڵ ل ــا زیات پڕۆلیتاری
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نێوخۆیــی کۆمەڵــەدا نووســیبووی: »دەبــێ بــە هەمــوو هێــزەوە زەربــەی هەرچــی کاریتــر لــە حیزبــی 
ــەر  ــە بەرامب ــە ل ــد ناوچ ــا چەن ــەک ی ــێ لەدەســتدانی ی ــەو کاتەشــدا ناب ــەر ل ــن و ه ــرات بدەی دێموک

ــن«. ــگ دابنێی ــە گرین ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمیدا ب
بــە کورتــی، ڕێبەرانــی کۆمەڵــە لەمێــژە نەزەریــان ئەوەیــە کــە شــەڕ دژی حیزبــی دێموکــرات لــە 
شــەڕ دژی کۆمــاری ئیســالمی واجبتــرە. واتــە تیئوریــی چــەوت و دوور لــە واقعییەتــی ســێ گۆشــە، 

بــەردی بناغــەی سیاســەتی کۆمەڵــە بەرامبــەر بــە حیزبــی دێموکراتــە.
ــا  ــەوە. تەنی ــەرچ بدەین ــە، بەرپ ــە ئەساســەوە چەوت ــە ل ــەو تیئوریی ــن ئ ــە پێویســت نازانی ــرەدا ب  لێ
ــە  ئەوەنــدە دەڵێــن کــە نــە بوڕژۆوازیــی کــورد لەکوردســتاندا بــەو شــێوەیە پــەرەی ســەندووە و ن
ــە  ــێ. بێجگ ــان هەب ــی خۆی ــەک ڕێکخــراوەی تایبەتی ــەر ی ــە ه ــک ک ــای ســەنعەتی، بەجۆرێ پڕۆلیتاری
ــی  ــی و هــەم کــردەوەوە، حیزب ــی چینایەت ــاری بەرنامــەی سیاســی و هــەم تەرکیب ــە ب ــەوە هــەم ل ل
ــە و بــە حــەق نوێنــەری زەحمەتکێشــان  دێموکــرات شۆڕشــگێرترین ڕێکخــراوی کوردســتانی ئێران
و  بــۆڕژۆوازی  وردە  ڕێکخراوێکــی  پۆلپۆتیــش  کۆمەڵــەی  کوردستانیشــە.  گوندەکانــی  و  شــار 
ســەر لێشــێواوە و تەنیــا ڕیســالەتێکی کــە وەئەســتۆی گرتــووە، ئاژاوەگێــڕی و تێکدانــی ڕیزەکانــی 

ــووە. ــی کوردســتان ب ــی خەڵک ــی دێموکراتی ــەوەی میلل بزووتن
هــۆی ئــەوە کــە کۆمەڵــە پارەکــە شــەڕی سەرانســەریی ســازکرد، نــەک زووتــر، ڕوونــە: پێشــتریش 
هێنــدێ تێکهەڵچوونــی چەکدارانــە لــە نێــوان حیــزب و کۆمەڵــەدا پێــک  دەهــات، بــەاڵم لــە بــەر ژیــری 
و وریایــی حیزبــی ئێمــە پــەرەی نەگــرت و لــە چوارچێــوەی یــەک یــا دوو ناوچــە مایــەوە. تــا دوو 
ــی  ــۆ دابینکردن ــر ب ــە زیات ــی ک ــوو و ئەندامان ــە ڕێکخراوێکــی کوردســتانی ب ــەر کۆمەڵ ســاڵ لەمەوب
دێموکراســی و وەرگرتنــی مافــی گەلــی کــورد ڕوویــان لــە کۆمەڵــە کردبــوو، ئامــادە نەبــوون دژی 
حیزبــی دیموکــرات چــەک هەڵگــرن، چونکــە دەیانزانی حیزبی خۆشەویســتی گەلــی کوردە و زۆربەی 
زۆری خەڵکــی کوردســتان پشــتیوانیی لــێ دەکا. بــەاڵم دوو ســاڵ لەمەبــوەر کۆمەڵــە بــوو بــە بەشــێک 
لــە حیزبــی بەنــاو کۆمۆنیســتی ئێــران کــە دەســەاڵتەکەی بــە دەســت ســەهەندییەکانەوەیە، واتــە 
کەســانێک کــە لــە هەلومەرجــی کوردســتان شــارەزا نیــن و ئــەوەی لە چەنــد کتێبــدا خوێندوویانەتەوە 
دەیانــەوێ لەکوردســتان دایبەزێنــن. بەکورتــی، کوردســتانیان کــردووە بــە ئازمایشــگای تیئورییەکــی 
ــگای  ــچ جێ ــە هی ــە و ل ــەوان تایبەتیی ــی ئ ــەاڵم کۆمۆنیزم ــن کۆمۆنیســت، ب ــان دەڵێ ــۆ خۆی ــی. ب خەیاڵ
دیکــەی جیهــان نموونــەی دەســت ناکــەوێ. ڕاســتی ئەوەیــە، ناکــرێ کۆمۆنیســتیان پــێ بگوتــرێ و 
هیــچ کۆمۆنیســتێکی ڕاســتەقینە و ڕێکخراوەیەکــی کۆمۆنیســتیش بــە حیزبــی کۆمۆنیســتیان دانانــێ. 
بەڕاســتیش حیزبــی کۆمۆنیســتی کۆمەڵــە دیاردەیەکــی ســەیرە، خــۆی بــە حیزبــی چینــی کرێــکاری 
ــە  ــران، ک ــدە ســەنعەتییەکانی ئێ ــە ناوەن ــە شــاخەکانی کوردســتان، دوور ل ــەاڵم ل ــێ، ب ــران دەزان ئێ

چینــی کرێکارانــی لێیــە، پێــک هاتــووە و لــە نێــو کرێکارانــی ئێرانیشــدا چووکتریــن نفــووزی نییــە.
ســالێک پــاش پێکهاتنــی حیزبــی کۆمۆنیســت ســەهەندییەکان بــە لێکدانــەوەی خۆیــان زەمینەیــان 
بــۆ ســازکردنی شــەڕ دژی حیزبــی دێموکــرات بــە لەبــار زانــی. پێیــان وابــوو وەختــی ئــەوە هاتــووە 
کــە بــە خەیاڵــی خۆیــان بەڕێوەبردنــی بزووتنــەوەی شۆڕشــگێڕانەی گەلــی کــورد لــە دەســت حیزبــی 
دێموکــرات دەڕبێنــن. پێیــان وابــوو بــەوە کــە ناوچــە ڕزگارکــراوەکان لەبــەر هێرشــی ڕێژیــم تەســکتر 
بــوون، ئیمکانــی دەربڕینــی پشــتیوانیی خەڵکــی کوردســتان لــە حیزبــی دێموکــرات کەمتــر بــووە. بۆیــە 
ــزب شــەڕ  ــان هــان دا لەگــەڵ پێشــمەرگەکانی حی ــی کۆمەڵەی چەکــدارە ســاویلکە و هەڵخەڵەتاوەکان
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بکــەن، ئەویــش بــە نــاوی شــەڕی چینایەتــی، شــەڕی پڕۆلیتاریــا دژی بــۆرژۆوازی.
ــاری  ــە ب ــوو ل ــان واب ــە کــە شــەڕەکەیان ســازکرد، پێی ــی کۆمۆنیســتی کۆمەڵ ــی حیزب بەڕێوەبەران
ــەی  ــد زەرب ــە چەن ــن ب ــان دەتوان ــی خۆی ــە خەیاڵ ــرن و ب ــرات بەهێزت ــی دێموک ــە حیزب ــەوە ل نیزامیی
ــی  ــەوەی چەوت ــە لێکدان ــەوەش دیســان هــەر ل ــاڵو بکــەن. ئ ــەرش و ب ــی دێموکــرات پ نیزامــی حیزب
ــی  ــەو هەمــوو ئیمکان ــی ب هەلومەرجــی کوردســتانەوە ســەرچاوە دەگــرێ. ئەگــەر ڕێژیمــی خومەین
مــاددی و ئینســانییەوە نەیتوانیــوە حیزبــی دێموکــرات تێــک بشــکێنێ، چــۆن ڕێکخراوێکــی چووکــی 
الدەر و تــازە پێهەڵگرتــوو بــە چەنــد ســەد چەکــداری سەرلێشــێواوەوە دەرەقەتــی حیزبــی دێموکــرات 
دێ؟ حیزبێــک کــە چــل ســاڵە تاقیکردنــەوەی هەیــە و کۆمەاڵنــی بەرینــی خەڵکــی کوردســتان بــە دڵ و 
گیــان پشــتیوانیی لــێ دەکــەن. بــەاڵم لــە دوا لێکدانــەوەدا وێدەچــێ لــە بــەر ئــەو هۆیانــە کــە ئیشــارەیان 
پێکــرا، ســەهەندییەکان ڕیســاڵەتی ئەوەیــان پــێ ئەســپێردرابێ کــە بزووتنــەوەی میللــی- دێموکراتیــی 
خەڵکــی کوردســتان لەنێــو بــەرن، یــا هــەر نەبــێ کــزی بکــەن. کــێ ئــەو ڕیســالەتەی پــێ ئەســپاردوون، 
جــارێ بــە تــەواوی ڕوون نییــە. بێگومــان لــە دواڕۆژدا دەردەکــەوێ! جێــگای سەرســورمان و 
داخــە کــە هێنــدێ ڕووناکبیــری کــورد، کــە لەبــەر کوردســتانی بوونــی کۆمەڵــە چوونەتــە نێــو ئــەم 
ــەوە و  ــێ لێکدان ــاک و ب ــد کەســی نیازناپ ــی دەســتی چەن ــە ئاڵەت ــن ب ــەن بب ــووڵ دەک ڕێکخــراوە، قب
ــەوان دژی شۆڕشــی کوردســتان جێبەجــێ دەکــەن و تەنانــەت هێنــدێ  ــەوە پیالنەکانــی ئ فیکرکردن

گەنجــی نائاگاهــی کــەم تاقیکردنــەوەش بــۆ ئــەم شــەڕە هــان دەدەن! 
ئاکامی ئەم شــەڕە بە شــێوەی خوارەویە: بەشــی شــیمالی و ناوەندی کوردســتان لە چەکدارەکانی 
کۆمەڵــە پاکســازی کــراوە و تــازە نابــێ ڕێــگاش بــدرێ بــۆ ئــەم دوو مەڵبەنــدە بگەڕێنــەوە. لــە 
ناوچــەی هەورامــان و دااڵهــۆش دەرکــراون و تەنیــا لــە ناوچــەی نێــوان مەریــوان و ســەقز و 
ــی  ــان تەحویل ــان خۆی ــە ی ــی کۆمەڵ ــە کادر و ئەندامان ــی زۆر ل ــەن. ژمارەیەک ــدا هاتوچــۆ دەک بۆکان
ڕێژیــم داوتــەوە یــا دانیشــتوون. کۆمەڵــە لــە بــاری نیزامــی و سیاســییەوە تووشــی بوحــران بــووە 
ــەت دەبــێ.  ــەت ل ــە ســەر سیاســەتی پێشــوو بــڕوا، هەڵدەوشــێتەوە و ل کــە بێگومــان ئەگــەر هــەر ل
ــوون  ــزار ب ــی بێ ــەواوی لێ ــک بەت ــی خەڵ ــەوە و کۆمەاڵن ــک ماوەت ــاری سیاســییەوە تەری چونکــە لەب
و لــە بــاری نیزامییشــەوە نیــوەی زیاتــری چەکدارەکانــی خــۆی لــە دەســت داوە و پاشماوەکەشــی 

ــە خــوارێ. ورەی یەکجــار هاتۆت
بەمجــۆرە هەرچەنــد ســەرکەوتنی بەدەســت هاتــوو لەشــەڕ لەگــەڵ کۆمەڵــەدا واڵمــدەری هێــز 
ــەم شــەڕەدا  ــە، بــەاڵم بەگشــتی ل ــە حیــزب نیی ــک ل ــای حیزبــی دێموکــرات و پشــتیوانیی خەڵ و توان
کۆمەڵــە هــەم لــە بــاری سیاســی و هــەم لــە بــاری نیزامییــەوە تووشــی شکســت بــووە، بەتایبەتــی 
کــە ئەمــڕۆ ئیــدی گەنجــەکان ئامــادە نیــن ببــن بــە چەکــداری کۆمەڵــە و کــەم کــەس هەیــە جێــگای 

کــوژراوەکان و ڕۆیشــتووەکان بگرێتــەوە.
ــە بــوون و  ــد هەڵ ــی ئێمــە تووشــی چەن ــی حیزب ــەدا ڕێکخراوەکان ــە مــاوەی شــەڕ لەگــەڵ کۆمەڵ ل

ــە ســەرە کــە پێویســتە باســیان بکــرێ. ــد ڕەخنەشــیان ل هەروەهــا چەن
ــاری سیاســییەوە، ئەندامــان و  ــە ب ــی شارســتانەکان ل ــی ئێمــە و ڕێکخراوەکان ــی حیزب ڕێبەرایەتی
پێشــمەرگەکانیان بــۆ شــەڕ لەگــەڵ کۆمەڵــە ئامــادە نەکردبــوو. لەحاڵێکــدا کۆمەڵــە حیزبــی ئێمــەی بــە 
دوژمــن دادەنــا و بەتایبەتــی لــە دوو ســاڵی دواییــدا لــە هەمــوو بارێکــەوە خــۆی بۆ شــەڕ دژی حیزبی 
دێموکــرات ئامــادە دەکــرد، حیــزب لــە تێکۆشــانی سیاســی و تەبلیغاتیــی خۆیــدا کۆمەڵــەی بــە دوژمــن 
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دانەدەنــا و تەنانــەت زۆرجاریــش هاوکاریــی لەگــەڵ دەکــرد و گیانــی هــاوکاری لەگــەڵ کۆمەڵــەی لــە 
ڕیزەکانــی خۆیــدا بــاڵو دەکــردەوە. بۆیــە کاتێــک شــەڕی سەرانســەری ســاز بــوو، کۆمەڵــە لــە بــاری 
سیاســی و تەنانــەت نیزامییشــەوە خــۆی بــۆ ئــەم شــەڕە ئامــادە کردبــوو، بــەاڵم حیــزب ئامادەیــی 
نەبــوو. یەکێــک لــە هۆیەکانــی ئــەوە کــە لــە ســەرەتادا ڕێکخراوەکانــی ئێمــە زەربەیــان وێ کــەوت، 

هــەر ئــەوە بــوو.
ــێ  ــە ب ــوو ک ــان واب ــا و پێی ــەم دادەن ــە ک ــان زۆر ب ــە کۆمەڵەی ــی ئێم ــە بەرپرســانی حیزب ــدی ل هێن
ئامادەیــی و بــێ داڕشــتنی بەرنامــەی ورد، ئیمکانــی ئــەوە هەیــە زەبــری زۆر تونــد لــە کۆمەڵــە بــدرێ. 
بــە داخــەوە ئەمــەش هێنــدێ جــار ئاکامــی بــۆ ڕێکخراوەکانــی حیزبــی ئێمــە گــران تــەواو بــوو. ڕاســتی 
ئەوەیــە کــە کۆمەڵــە نــە ئــەوە بــوو کــە خــۆی باســی دەکــرد و نــە ئــەوەش بــوو کــە بــە کــەم  یــا بــە 
هیچــی بگریــن. بەخۆشــییەوە پــاش چەنــد تاقیکردنــەوەی تــاڵ، ئێســتا بەڕێوەبەریــی ئێمــە لــە بــاری 

چەنــدی و چۆنییــەوە لــە هێــزی کۆمەڵــە بــە وردی ئــاگادارە. 
بەڕێوەبەریــی حیزبــی ئێمــە لــە ســەرەتادا لــە لێکدانــەوەی سیاســەتی کۆمەڵــەدا خۆشــبینیی زیاتــر 
ــە  ــە کــرد ک ــی کۆمەڵ ــی بەڕێوەبەران ــە قســە خۆشــەکان و درۆکان ــڕوای ب ــە ڕادەی نیشــان دا و ب ل
هــەر لــەو حاڵەشــدا پیالنــی شەشــی ڕێبەندانیــان ئامــادە دەکــرد. ئێســتا بــە تــەواوی دەرکەوتــووە کــە 
بەپێچەوانــەی ئیددیعــاکان بەڕێوەبەرانــی کۆمەڵــە بڕوایــان بــە هیــچ ئوســووڵێکی شۆڕشــگێڕانە نییــە 
و ئەخالقــی سیاســیش بۆیــان بێگانەیــە و لــە هەلپەرســتی و پەیمانشــکێنیدا دەســتێکی بااڵیــان هەیــە.
بەڕێوەبەریــی حیــزب نابــێ هەرگیــز وا فیکــر بکاتــەوە کــە هەمــوو ڕێکخراوەکانــی دیکــەش وەک 
نــاکا. هــەر  حیزبــی دێموکــرات خــاون ئوســووڵە و ئەخالقــی سیاســیی هەیــە و پەیمانشــکێنی 
ڕێکخراوێکــی دیکــە کــە هاوکاریشــی لەگــەڵ دەکــرێ دەبــێ بــە شــێوەیەک بناســرێ کــە لەڕاســتیدا 

ــن. ــا خۆمــان هەی ــێ ی ــە بەشــێوەیک کــە پێمــان خۆشــە هەب ــە، ن هەی
هەڵوێســتی ئێســتامان بەرامبــەر بــە کۆمەڵــە هــەر ئەوەیــە کــە بەڕێوەبەریــی حیــزب لــە پــاش 
ــاری  ــە ب ــە ل ــەوە و ن ــاری نیزامیی ــە ب ــە ل ــەوێ ن ــە نامان ــەوە دستنیشــانی کــردووە. ئێم ٦ی ڕێبەندان
سیاســییەوە کۆمەڵــە لەنێــو بەریــن، ئێمــە دەمانــەوێ  کۆمەڵــە ئــەوەی کــە بــۆ خەڵکــی کوردســتان 
بەگشــتی و زۆر لــە هێــزە سیاســییەکان ڕوونــە، قبــووڵ بــکا. شــەرتەکانی ئێمــەش بــۆ ئاگربــەس و 

ــە ســەر ئــەو ئەســڵە دانــدراون. وتووێــژ هــەر ل
کۆمەڵــە تەنیــا ئاگربەســتی دەوێ بــۆ ئــەوەی هەناســە تــازە بکاتــەوە و هێــزە پــەڕش و باڵوەکانــی 
خــۆی ڕێــک بخاتــەوە و لــە دەرەتانێکــی دیکــەدا دیســان لــە پشــتەوە خەنجــەر لــە حیزبــی دێموکــرات 
ــەر  ــرات ه ــی دێموک ــەوان حیزب ــۆڕاوە و ئ ــە نەگ ــی کۆمەڵ ــی بەڕێوەبەران ــە خــۆ بۆچوون ــدا. چونک ب
ــاوێ. ئێمــە لەگــەڵ  ــا ئاگربەســمان ن ــەاڵم ئێمــە تەنی ــن. ب ــە دوژمــن و هێزێکــی دژەشــۆڕش دادەنێ ب
ــە.  ــگا بــۆ هاوکاریی ــە وتووێــژ خــۆش کردنــی ڕێ ئاگربــەس وتووێژیشــمان دەوێ. مەبەستیشــمان ل
بۆیــە داوامــان ئەویــە کــە بەڕێوەبەریــی کۆمەڵــە دان بــەوەدا بنــێ کــە حیزبــی دێموکــرات حیزبێکــی 
شۆڕشــگێڕە. مەســەلەش زۆر ســادەیە کۆمەڵــە ئیعتــراف بــەوە دەکا کــە لــە کوردســتاندا شــۆڕش 
هەیــە و بۆخۆشــی وەک هەمــوو خەڵکــی کوردســتان دەزانــێ کــە حیزبــی دێموکــرات وەک هێــزی 
ئەســڵی لــەم شۆڕشــەدا بەشــدارە. نەتیجــەی مەنتیقــی ئــەو دوو ئیعترافــە ئەوەیــە کــە حیزبــی 

دێموکــرات هێزێکــی شۆڕشــگێڕە.
ئەگــەر حیزبــی ئێمــە ئیســراری هەیــە کۆمەڵــە ئیعتــراف بــە شۆڕشــگێربوونی بــکا بــەو مانایــە نییــە 
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ــێ.  ــە شــاهیدینامەی شۆڕشــگێڕبوونی بدەن ــی کۆمەڵ ــە بەڕێوەبەران ــە ک ــەوە هەی ــە پێداویســتیی ب ک
ــژوو  ــورد و مێ ــی ک ــە گەل ــی شۆڕشــگێڕانەیە، ل ــی چــل ســاڵ خەبات ــە خاوەن ــرات ک ــی دێموک حیزب
شــاهیدنامەی شۆڕشــگێڕبوونی خــۆی وەرگرتــووە. بۆیــە ڕاگەیاندنــی ئــەو ڕاســتییە لــە الیــەن 
ــەاڵم  ــە. ب ــی عەینیی ــە واقعییەتێک ــڕاف ب ــا ئیعت ــرات شۆڕشــگێڕە، تەنی ــی دێموک ــە حیزب ــەوە ک کۆمەڵ
ــوان  ــە نێ ــوو ل ــی داهات ــگای تێکهەڵچوونەکان ــە ســەر ڕێ ــە کۆســپێک ل ــە کــە دەبێت قازانجیشــی ئەوەی

حیــزب و کۆمەڵــەدا، دوژمنایەتــی ال دەبــا و دەرگای هاوکاریــی دواڕۆژ دەکاتــەوە.
کۆمەڵــە پــاش پیالنــی ٦ی ڕێبەنــدان بەڕواڵــەت ئاشــتیخواز بــووە. هەرچــی دەڕوا باشــتر تێــدەگا 
کــە بەرامبــەر بــە دژایەتیــی کۆمەاڵنــی خەڵــک و زەبــری پێشــمەرگەکانی حیــزب بەرگــە ناگــرێ، بۆیــە 

لــەم دواییانــەدا، ڕۆژ بــە ڕۆژ، هــاوار و پاڕانــەوەی بــۆ ئاشــتی زیاتــر بــەرز دەبێتــەوە...
لــەوە کــە لــە کۆنگــرەی شەشــەمی حیــزب بڕیــار درا و لــە پلینۆمــی کۆمیتــەی ناوەندییشــدا 
دووپــات کرایــەوە کــە ئەگــەر ئەمجــارە کۆمەڵــە ئاژاوەگێــڕی بــکا و شــەڕ ســاز بــکا، شــەڕەکە 
دەبێتــە سەرانســەری، دەبــوو بەڕێوەبەرانــی کۆمەڵــە تێگەیشــتبان کــە حیزبــی دێموکــرات حیزبێکــی 
مەســئوولە، قســەی خۆڕایــی نــاکا و ئەگــەر قســەیەکی کــرد، تــا ســەر بەڕێــوەی دەبــا. بۆیــە دەبــوا 
لــە ســازکردنی پیالنــی ٦ی ڕێبەنــدان خــۆ بپاڕێــزن. ڕەنگــە ئەمــڕۆ بەرپرســانی حیزبــی کۆمۆنیســتی 
کۆمەڵــە حاڵــی بــوون کــە بەرەنگاربــوون لەگــەڵ حیزبــی دیموکــرات مانــای چییــە. بــەاڵم ئێســتا کــە 
شــەڕی سەرانســەرییان بــە ســەر حیزبــی دێموکراتــدا ســەپاندووە دەبــێ تــێ بگــەن کــە بــە کەیفــی 
ئــەوان ڕۆژێــک ئاگربــەس بشــکێنن و شــەڕ ســاز بکــەن و بــۆ بەیانیــش کــە کەوتنــە تەنگانــە، داوای 

ئاگربــەس بکــەن، بــۆ ئــەوە بتوانیــن خۆیــان بــۆ ســازکردنی پیالنێکــی دیکــە ئامــادە بکــەن.
شــەرتەکانی حیزبــی دێموکــرات هــەر ئــەوەن کــە ڕاگەیەنــدراون. نــە هەراوهوریــای هێنــدێ وردە 
ڕێکخــراوە و نــە پاڕانــەوەی کۆمەڵــە بــۆ ئاشــتی، ناتوانــن هەڵوێســتی دروســت و ئوســوولیی حیزبــی 
ــی  ــێ و هەروەهــا کــە گەل ــۆ ســاز ب ــوو شــەڕێکی ئەوت دێموکــرات بگــۆڕن. ئێمــە پێمــان خــۆش نەب
کوردیــش پێــی خــۆش نەبــوو و ئێســتاش بــاش دەزانــێ کــە حیزبــی دێموکــرات نەیدەویســت دژی 
کۆمەڵــە شــەڕ بــکا و کۆمەڵــە ئــەو شــەڕەی بــە ســەر حیزبــدا ســەپاندووە. بۆیــەش زۆربــەی زۆری 
ــە  ــە سیاســەتی حیزبــی دێموکــرات بەرامبــەر بــە کۆمەڵ ــی کــورد ئێســتا پشــتیوانی ل کۆمەاڵنــی گەل
دەکــەن. قســەی دوایــی ئێمــە ئەوەیــە کــە تــا درەنــگ نەبــووە بەڕێوەبەرانــی کۆمەڵــە واقعییەتــی 
کوردســتان قبــووڵ بکــەن. بــۆ ئــەوەی ڕێــگا بــۆ ئاشــتی و هــاوکاری لــە نێــوان حیــزب و کۆمەڵــەدا 
خــۆش بکــرێ، دەنــا ڕۆژێــک دێ بــۆ قبــووڵ کردنــی شــەرتەکانی حیزبــی دێموکراتیــش دەرنــگ دەبێ.

هاوڕێیان! 
ــان  ــد کــە پێی ــی دەســتەی حــەوت کەســی ڕایانگەیان ــە ئەندامان ــەک ل ــەر، ژمارەی ــەک لەمەوب ماوەی
خۆشــە بگەڕێنــەوە نێــو حیــزب. کۆمیتــەی ناوەنــدی لــەو بڕوایەدایــە کــە ئــەوان دەتوانیــن بگەڕێنــەوە 
ــە  ــەر ب ــان هــەم بەرامب ــە پێشــدا پێویســتە هەڵوێســتی خۆی ــەاڵم، ل ــەوە. ب ــان دەگرێت ــزب وەری و حی
چاالکیــی ڕابــردووی خۆیــان و هــەم بەرامبــەر بــە سیاســەتی ئەوکاتــەی دەســتەی حــەوت کەســی، 
کــە دوژمنایەتیــی لەگــەڵ بزووتنــەوەی میللــی- دێموکراتیکــی خەڵکــی کوردســتان بــوو، ڕوون 
بکەنــەوە و هــەم سیاســەتی ئێســتای حیزبــی دێموکــرات و بەرنامــە و پێــڕەوی نێوخۆیــی، بــەو 
شــێوەیە کــە کۆنگــرەی شەشــەم پەســندی کــردوە، قبــووڵ بکــەن. ئەمجــار حیــزب ماوەیەکیــان بــۆ 
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دیــاری دەکا. ئەگــەر لــەم ماوەیــەدا نیازپاکــی و دڵســۆزیی خۆیــان بەکــردەوە نیشــان دا، ئــەو کاتــە 
فــەرد، فــەرد  بــە ئەندامــی حیزبیــان وەر دەگرێتــەوە. ئــەم بۆچوونــە لــە دوو بــارەوە دروســتە: لــە 
الیەکــەوە، هەســتی تۆڵەئەســتاندنی تێــدا نییــە و حیزبــی دێموکــرات وەک حیزبێکــی مەســئوولی 
ســینگ فــراوان، ڕێــگا لــە هیــچ هاونیشــتمانییەکی دڵســۆز ناگــرێ کــە خزمــەت بــە حیــزب و خەڵــک 
بــکا.  لەالیەکــی دیکەشــەوە ناکــرێ حیــزب وەریــان بگرێتــەوە، بــی ئــەوەی بزانــێ هەڵوێســتیان 
بەرامبــەر بــە کــردەوەی ڕابــردووی خۆیــان و سیاســەتی ئێســتای حیــزب چییــە. یــا دەســبەجێ بیــان 
گەڕێنێتــەوە نێــو ڕیزەکانــی خــۆی، بــێ ئــەوەی ماوەیەکــی ئەزمــوون و تاقیکردنەوەیــان بــۆ دابنــێ.

هاوڕێیانی بەڕێز! 
ــران و  ــووزی ئۆپۆزیســیۆنی ئێ ــی بەنف ــران هــەم وەک هیزێک ــرات کوردســتانی ئێ ــی دێموک حیزب
ــە هەلومەرجــی ئێســتای  ــی کوردســتان ل ــی- دێموکرات ــەوەی میلل ــەری بزووتن ــەم وەک بەڕێوەب ه
واڵتــدا، بەرپرســایەتییەکی مێژوویــی لەســەر شــانە. کۆنگــرەی حەوتــەم وەک بەرزتریــن ئۆرگانــی 
حیــزب بێگومــان ئەرکەکانــی ســەرەکیی خەباتــی دواڕۆژی حیــزب و هەمــوو خەڵکــی کوردســتان بــە 

وردی دیــاری دەکا. بــەاڵم هێنــدێ ئەرکــی ســەرەکی لــە ئێســتاوە بەرچــاون: 
دەبــێ تــێ بکۆشــین شــێوەی شــەڕی پارتیزانــی بەتــەواوی لــە هەمــوو هێــز و ڕێکخراوەکانــی 

حیزبیــدا جێگیــر بــێ و چۆنیەتیــی شــەڕکردنی هێــزی پێشــمەرگە بچێتــە ســەڕی.
دەبــێ کاری تەشــکیالتی ڕێکوپێکتــر و چاالکیــی ڕێکخراوەکانــی حیزبــی لــە بــاری چۆنییــەوە 

پتەوتــر بکەیــن.
دەبــێ هــەوڵ بدەیــن جوواڵنــەوەی شۆڕشــگێڕی میللــی- دێموکراتیکــی خەڵکــی کوردســتان و 
خەباتــی حیــزب و پێشــمەرگە قارەمانەکانــی حیــزب لــە ڕادەی نێــو نەتەوەییــدا باشــتر بناســرێ.
دەبــێ خەبــات بکەیــن بــۆ دانانــی بناخەی هــاوکاری لەگەڵ ڕێکخراوە کۆماریخوازەکانی پێشــکەتوو 

و دێموکــرات بــۆ ئامادەکردنــی هەلومەرجی ڕووخاندنی ڕێژیمی خۆمەینی.

سەرکەوێ کۆنگرەی حەوتەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران!
ساڵو لە کادر و ئەندامانی حیزب، ڕۆڵەکانی تێکۆشەری گەل! 

و  کوردســتان  ئازادیــی  ڕێــگای  خەباتگێڕانــی  حیــزب،  قارەمانەکانــی  پێشــمەرگە  لــە  ســاڵو 
ئێــران!  سەرانســەری 

سەرکەوێ خەباتی یەکپارچەی گەالنی ئێران بۆ هێنانە سەر کاری ڕێژیمێکی دێموکراتی! 
سەرکەوی خەباتی خەڵکی کوردستان لەپێناو خودموختاری! 

بڕووخێ ڕێژیمی کۆنەپەرستی کۆماری ئیسالمی! 
سەرکەوێ خەباتی یەکگرتووی گەالنی جیهان دژی زۆرداری و ئیمپریالیزم!

بژی حیزبی دێموکرات، ڕێکخەر و ڕێبەری خەباتی خەڵکی کورستان! 
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کۆنگــرەی حەوتەمــی حیزبــی دێموکراتــی کورســتانی ئێــران کــە لــە ڕۆژی 2٦ی ســەرماوەز، 
ڕۆژی پێشــمەرگە کورســتاندا کاروبــاری خــۆی دەســت پــێ کــرد، لــە کۆبوونــەوەی پێش نیــوەڕۆی 
ڕۆژی 29/ 1٣٦4/9 دواڕۆژی کاری کۆنگــرەدا ئــەم بڕیارنامــەی خــوارەوەی بــە تێکــڕای دەنــگ 

پەســند کــرد.
1- کۆنگــرەی حەوتــەم ڕاپۆڕتــی کۆمیتــەی ناوەندیــی کــە بــۆ مــاوەی دوو ڕۆژ کەوتــە بــەر بــاس 

و لێکۆڵینەوەیەکــی قــووڵ و ڕەخنەگرانــە و کارســاز پەســند دەکا.

داخــوازە  لــە  کام  هیــچ  ئیســالمیدا  کۆمــاری  ڕێژیمــی  چوارچێــوەی  لــە  ئــەوەی  بــەر  لــە   -2
بنەڕەتییەکانــی خەڵکــی کوردســتان »دێموکراســی بــۆ ئێــران و خودموختــاری بــۆ کوردســتان« 

ئێــران« پەســند دەکاتــەوە. نایــە، کۆنگــرە دروشــمی »بڕووخــێ کۆمــاری ئیســالمیی  وەدی 

٣- کۆنگــرە هاتنەدەرێــی حیــزب لــە شــوڕای نیشــتمانی بەرگــری بــە کارێکــی دروســت و بەجــێ 
دەزانــێ و هەڵوێســتی کۆمیتــەی ناوەندیــی بەرامبــەر بــە »ســازمان مجاهیدیــن خەلقــی ئێــران« 
پەســند دەکا و لــە پاراســتنی ســەربەخۆیی و ســەربەخۆ بڕیــاردان لــە هەمــوو هەلومەرجێــک و لــە 

ــدی پــێ دادەگــرێ. ــەر هەمــوو حیــزب و ڕێکخراوێکــدا بەتون بەرامب

4- کۆنگرە سیاســەتی ئاژاوەگێڕانەی ڕێبەرانی ســەر لێشــێوای کۆمەڵە بە هۆی ســەرەکیی شــەڕ 
ــە  ــە و حیــزب دەزانــێ و هەڵوێســتەکانی ڕێبەرایەتیــی حیــزب بەرامبــەر بــە کۆمەڵ ــە نێــوان کۆمەڵ ل
ــە لەســەر  ــراوی کۆنگــرە حەوتمیــش ئەوەی ــی هەڵبژێ ــە ڕێبەران ــەواوی پەســند دەکا و داوای ل ــە ت ب
چەســپاندنی ئــەو ئەســاڵنە کــە بــۆ پێکهاتنــی ئاشــتییەکی بــەردەوام لــە نێــو حیــزب و کۆمەڵــەدا دیاری 
کــراون، پــێ دابگــرێ و تــا قبــووڵ کردنــی واقعییەتــی کوردســتان لــە الیــەن کۆمەڵــەوە بەرامبــەر بــە 

ئاژاوەگێڕییەکانــی کۆمەڵــە بەتونــدی ڕابوەســتێ.

٥- کۆنگــرە هەڵوێســتی مەســئووالنەی کۆمیتــەی ناوەنــدی بەرامبــەر بــە ڕێکخــراوە سیاســییەکانی 
ئێرانــی بەتــەواوی بــە دروســت دەزانــێ و هــەر لــەو کاتــەدا بــە ئەرکــی ڕێبەرایەتیــی تــازەی حیــزب 
دادەنــێ کــە بــۆ پتەوکردنــی دۆســتایەتی و هــاوکاری لەگــەڵ هێــزە نیشــتمانپەروەرەکان درێــژە بــە 

تێکۆشــانی خــۆی بــدا.

ــو ڕێکخــراوە  ــە نێ ــەرەی دێموکراتــی و دژی ئیمپریالیســتی ل ــی ب ــەم پێکهێنان ٦- کۆنگــرەی حەوت
ــە ڕێبەرایەتیــی حیــزب دەکا  پێشــکەوتووکانی ئێرانــدا بــە پێویســتییەکی مێژوویــی دەزانــێ و داوا ل

ــەو ڕێگایــەدا هــەوڵ بــدا و دەست پێشــخەر بــێ. کــە ل
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 ٧- بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەو ڕاســتییە کــە ژنــان نیــوەی کۆمەڵــن، کۆنگــرە داوا لــە ڕێبەرایەتیــی 
لــە بزووتنــەوەی  بــۆ چاالکترکردنــی نەخشــی ژنــان  بــاش و گونجــاو  حیــزب دەکا بەرنامــەی 

حەقخوازانــەی خەڵکــی کوردســتاندا دابنــێ.

٨- کۆنگــرە ڕاکێشــانی هەرچــی بەرباڵوتــری الوان بــۆ نێــو ڕیزەکانــی حیــزب و هێــزی پێشــمەرگە 
بــە ئەرکــی هەمــوو کادر و ئەندامانــی حیــزب دادەنــێ و بــە ڕێبەرایەتیــی دەســپێرێ کــە ڕێوشــوێن 

و بەرنامــەی پێویســت بــۆ بەجــێ گەیاندنــی ئــەم ئەرکــە دیــاری بــکا.
پەرەپێدانــی کاری  بــۆ  کــە  دادەنــێ  ئەرکــی سەرشــانی ڕێبەرایەتیــی حیــزب  بــە  9- کۆنگــرە 
تەبلیغاتــی زیاتــر تــێ بکۆشــێ و لــەو ڕێگایــەدا بــۆ بەهێزکردنــی ڕادیــۆی دەنگــی کورســتان ئێــران و 
بەرباڵوترکردنــی چاپەمەنــی و دانانــی شــێوەیەکی ڕێکوپێکــی باڵوکردنــەوەی چاپەمەنــی هــەوڵ بــدا. 

پیالنــی کۆچــی زۆرەملــی و کاول  لــە  بەرگــری  بــۆ  لــە ڕێبەرایەتــی دەکا  داوا  10- کۆنگــرە 
کردنــی گوندەکانــی کوردســتان و لەقاودانــی ئــەو جینایەتــەی ڕێژیمــی خومەینــی و بــۆ ڕاکێشــانی 
پشــتیوانیی بیــروڕای گشــتی و جیهانــی بــەرەو مەحکــووم کردنــی ئــەو نەخشــە دژی ئینســانییە 

هەنــگاو هەڵێنێتــەوە.
 

11- کۆنگــرە سیاســەتی دەرەوەی ڕێبەرایەتیــی حیــزب بەتــەواوی پەســند دەکا و لەســەر هەوڵــدان 
لەگــەڵ حیــزب و ڕێکخــراوە پێشــکەوتووەکانی جیهــان و  بــۆ پتەوکردنــی پێوەندیــی دۆســتانە 

ــێ دادەگــرێ. ــی سۆسیالیســتی پ ــی لەگــەڵ واڵتان ــەوەی ڕزگاریخــوازی و بەتایبەت بزووتن

12- کۆنگــرە هەوڵــدان بــۆ باشــتر ناســاندنی ژیــان و خەباتــی خەڵکــی کوردســتان بــە گەالنــی دنیــا 
بــە ئەرکێکــی گرینگــی ڕێبەرایەتــی دادەنــێ و داوا دەکا کــە بەشــی پێوەندییەکانــی دەرەوە بەهێزتــر 

بکرێ.
***
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پەیامەکانی کۆنگرەی حەوتەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

پەیام بۆ: ئەندامانی حیزب 
کۆنگــرەی حەوتەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران )کۆنگــرەی چــل ســاڵ خەبــات( 
ســاڵوی شۆڕشــگێڕانەی خــۆی بــۆ هەمــوو ئەندامــان و الیەنگرانــی حیــزب بــەڕێ دەکا و لــە خەباتــی 
ســەخت و دوژوار و پــڕ لــە هــەوراز و نشــێویاندا ســەرکەوتنیان بــۆ بــە ئــاوات دەخــوازێ. لــە 
مــاوەی ئــەو چــل ســاڵی ڕابــردوودا، تێکۆشــەرانی حیزبــی ئێمــە لــە هەمــوو هەلومەرجێکــدا ئەرکــی 
شۆڕشــگێڕانەی خۆیــان لــە خەبــات دژی دیکتاتــۆری و زۆرداریــدا بــە جــێ گەیانــدووە. هەربۆیــەش 
تێکۆشــەرانی دێموکــرات جێــگای خۆیــان لــە نێــو دڵــی هەمــوو کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتاندا 

ــدا. ــە سەرانســەری ئێران ــزی ئازادیخــوازان ل ــگای ڕێ ــە جێ ــەوە بوون کردۆت

هاوڕێیانی خۆشەویست!
کۆنگــرەی حەوتەمــی حیزبەکەتــان کــە لــە هەلومەرجــی ناســکی ئێســتای واڵتەکامانــدا بەســتراوە، 
هەمــوو مەســەلە سیاســییەکانی ئەمــڕۆی ئێــران و کوردســتان خســتۆتە بــەر بــاس و لێکۆڵینــەوە و 
تــەواوی ئەرکەکانــی ئەندامانــی حیزبــی لــە قۆناخــی تــازەی خەباتــدا دەستنیشــان کــردوە. نوێنەرانــی 
ئێــوە لــەو کۆنگــرەدا چاالکتــر لــە هەمــوو کۆنگرەکانــدا لــە داڕشــتنی ســتراتیژی و تاکتیکــی خەباتــی 
ــی باســەکانی  ــوەڕۆک کردن ــڕ نێ ــە پ ــان ل ــۆرەی خۆی ــە ن ــەم قۆناخــەدا بەشــداربوون و هــەرکام ب ئ

کۆنگــرەدا نەخشــی کاریگەریــان هەبــوو.
ــات و  ــەی خەب ــو جەرگ ــوە و نێ ــو ئێ ــەوە نێ ــوە دەگەڕێن ــردراوی ئێ ــی هەڵبژێ ــە نوێنەران ئێســتا ک
ــی  ــی بڕیارەکان ــەوە. جێبەجــێ کردن ــان دێنن ــی کۆنگــرە لەگــەڵ خۆی ــار و ڕێنوێنییەکان کارەکان؛ بڕی
کۆنگــرە دەکەوێتــە سەرشــانی هەمــوو ئەندامانــی حیــزب و تــەواوی الیەنگــران و دۆســتانی حیزبــە 
لــە قۆناخــی داهاتــووی  خەباتگێڕەکەمــان. بەشــدارانی کۆنگــرە دڵنیــان کــە هاوڕێیانــی حیزبــی 
ــە خەبــات بــۆ وەدیهێنانــی دروشــمەکانی  خەباتیشــدا هــەروەک ڕابــردوو و تەنانــەت چاالکتریــش ل
حیــزب و ئامانجەکانــی گەلــی کــورد و لــە ســەرووی هەموویانــەوە » دێموکراســی بــۆ ئێــران و 
خودموختــاری بــۆ کوردســتان«دا فیــداکاری دەنوێنیــن و شــانازیی زیاتــر بــۆ خۆیــان دەخۆلقێنــن.
ــرە و  ــی کۆنگ ــی بڕیارەکان ــۆ بەجــێ گەیاندن ــو دەســت ب ــە نێ ــەوە و دەســت ل ــان پێک ــا هەمووم ب
هەمــوو ئەرکــە حیزبییەکانمــان دەســت بــەکار بیــن. بــا گیانــی پاکــی هــاوڕێ شــەهیدەکانمان و دڵــی 
هــاوڕێ زیندانییەکانمــان کــە لــە پێنــاوی ئامانجەکانــی گەلــدا گیــان و ئــازادی خۆیــان لەدەســت داوە، 
شــاد بکەیــن و بــە خەباتــی بێوچانمــان ئاســۆی ڕزگاری و بەختیــاری ڕۆژ بــە ڕۆژ ڕوونتــر و 

ــەوە. نیزیکتــر بکەین
***

پەیام بۆ: پێشمەرگەکانی کوردستان 
ســاڵوی  شۆڕشــگێڕانەترین  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی  حەوتەمــی  کۆنگــرەی 
ــگای  ــەی ڕێ ــان بەختکەران ــە گی ــی کوردســتان، ئــەو ڕۆڵ خــۆی پێشکەشــی پێشــمەرگە قارەمانەکان
دێموکراســی و خودموختــاری دەکا، کــە لــە مــاوەی ٧ ســاڵی خەباتــی خوێنــاوی، بــەاڵم قارەمانانــە 
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ــەدا  ــەو ڕێگای ــردوە و ل ــان ک ــان دیفاعی ــی گەلەکەی ــە مان ــە ل ــان دا، لێبڕاوان و شۆڕشــگێڕانە گەلەکەم
حەماســەیان خوڵقانــدوە و گیانبازییــان نوانــدوە.

ــان  ــەوە ژێردەســتەکانی جیه ــوو نەت ــران و هەم ــی ئێ ــوو گەالن ــۆ هەم ــاوی پێشــمەرگە ب ــڕۆ ن ئەم
ناوێکــی ئاشــنا و پیــرۆزە، پێشــمەرگە جێــی ڕێــز و حووڕمەتــی هەمــوو خەڵکــی کوردســتان و 
تــەواوی ئازادیخــوازان و ئەویندارانــی ڕێــگای دێموکراســی و ئازادییــە. پێشــمەرگە ئــەو تێکۆشــەرە 
نیشــتمانپەروەرەیە کــە ئامادەیــە لــە پێنــاو ڕزگاریــی گــەل و نیشــتمان و وەدیهێنانــی ئامانجەکانــی دا 
ــە مــاوەی ٧ ســاڵی  گەورەتریــن ســەرمایەی ژیانــی، کــە گیانیەتــی، بــە ســەخاوەتەوە بەخــت بــکا. ل
و  شۆڕشــن  فیــداکاری  ســەربازانی  داوە  نیشــانیان  کوردســتان  پێشــمەرگەکانی  ڕابــردوودا، 
لــە بەرامبــەر هەمــوو پیالنێکــی خائینانــە و جینایەتکارانــەی دوژمنــدا بەبڕشــتانە ڕاوەســتاون و 
ــی شۆڕشــگێڕانەی  ــدوە. بەربەرەکانی ــران خوڵقان ــی ئێ ــی کــورد و هەمــوو گەالن ــۆ گەل شــانازییان ب
ــی مافــی پێشــێلکراو  ــی کــورد و وەدیهێنان ــە شــەڕەف و نامووســی گەل ــاع ل ــۆ دیف پێشــمەرگەکان ب
و ئامانجــە لــە مێژینەکانــی گــەل، ڕەمــزی خۆشەویســتی پێشــمەرگە لــە نێــو کۆمەاڵنــی خەڵکــی 

کوردســتان و هەمــوو گەالنــی ئێران دایــە.

پێشمەرگە قارەمانەکان!
لــە مــاوەی ٧ ســاڵ شــەڕی خوێنــاوی و نابەرامبــەر لــە دژی کۆنەپەرســت ترین حکوومەتــی 
حاکــم  کۆنەپەرســتانی  پەیکــەری  لــە  تەزێنتــان  دوژمــن  و  گورچووبــڕ  زەبــری  زۆر  جیهانــدا 
وەشــاندوە، ســەدان حەماســە و قارەمانەتیتــان نوانــدوە و ســەرکەوتنی یەکجــار زۆرتــان وەچنــگ 
هێنــاوە. هــەر لــەو کاتەشــدا زۆر هاوســەنگەری بەنــرخ و شۆڕشــگێڕی ئێــوە لــە شــەڕی ڕەوامانــدا 
شــەهید بــوون. بــەاڵم بەخۆشــییەوە ئــەو خوێن بەخشــین و قوربانیدانــەی ئێــوەی لــە درێژەپێدانــی 
ــگای شــەهیدانمان  ــەوە و هــەروا شــێلگیرانە ڕێ ــە، دڵســارد نەکردۆت ــرۆزەی گرتووتان ــگا پی ــەم ڕێ ئ

ــێ داوە. ــژە پ درێ
پێشــمەرگەی کوردســتان دەبــێ بــە درێژەدانــی خەبــات، بــە ئاکار و کردوەی شۆڕشــگێڕانە، بە ڕێز 
و حوڕمــەت گرتنــی گەلێــک، کــە ســەبارەت بــە ڕزگاریــی ئــەو چەکــی هەڵگرتــوە، بــە وەبەرچاوگرتنــی 
ــە شــەهیدان و خەڵکــی  ــەر ب ــە بەرپەرســی بەرامب ــە هەســت ب هەمــوو ئوســوولێکی خەڵک پەســند، ب
کوردســتان، هــەروا دڵــی خەڵکــی کوردســتان بکاتــە النــەی خــۆی. ڕەفتــاری شۆڕشــگێرانەی ئێــوە 
بەرامبــەر بــە خەڵکــی کوردســتان دەســتەبەری ڕاکێشــانی خۆشەویســتی و پشــتیوانیی خەڵــک بــۆ 

الی پێشــمەرگەیە.
لــە تریبونــی کۆنگــرەی حەوتەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــەوە ســاڵو دەنێریــن بــۆ 
ــی دا ڕاوەســتان و  ــەر لەشــکریانی خومەین ــە بەرامب ــادا ل ــە ســەرما و گەرم ــە ل ــەو پێشــمەرگانە ک ئ
ــرن.  ــران ڕابگ ــورس و گ ــات دژی کۆنەپەرســتی ق ــن ســەنگەری خەب ــی نەناســن. هیواداری ماندووی
بەفیــداکاری و لــە خۆبوردوییــەوە کوردســتان وەک ســەنگەری پۆاڵییــن و قــەاڵی خەباتــی دژی 

ــزن. ــە جــاران بپارێ ــزم باشــتر ل کۆنەپەرســتی و ئیمپریالی
***



کۆنگرەی حەوت

350

پەیام بۆ: زیندانییە سیاسییەکان 
ــران ســاڵوی گــەرم و شۆڕشــگێڕانەی  کۆنگــرەی حەوتەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێ
پێشکەشــی ئێــوە زیندانییــە سیاســییەکانی ئیــران دەکا کــە کۆڵنەدەرانــە بەرامبــەر بــە جەلالدانــی 
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمیدا ڕاوەســتاون و ئــازار و ئەشــکەنجەی ڕوحــی و لەشــی شــوێنی لەســەر 

ورەتــان دانەنــاوە.
کۆنگرەی حەوتەمی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە هەلومەرجێکدا دەگیرێ کە ڕێژیمی 
کۆمــاری ئیســالمی کوردســتانی کردۆتــە مەیدانــی ڕمبازێنــی خــۆی و ئێعدامــی ئازادیخوازانیــش 
هــەروا درێــژەی هەیــە. بــەاڵم خەڵکــی تێکۆشــەری کوردســتان و ئەندامــان و پێشــمەرگەکانی حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران شۆڕشــگێڕانە لــە بەرامبــەر ئــەم هوروژمــەدا ڕاوەســتان و لــە مافــی 

خۆیــان دیفــاع دەکــەن.
زیندانییــە سیاســییەکان، چ لــە ســەردەمی حکوومەتــی پاشــایەتی و چ لــە ســەردەمی ئێســتادا 
هەمیشــە نموونــەی فیــداکاری و سەرمەشــقی خۆڕاگــری بــوون. بەربەرەکانیی ئــەوان لە زیندانەکانی 
ڕێژیــم دا نــووری هیــوا و هومێــدی لــە دڵــی ئازدیخوازانــدا هەڵگیرســاندوە. ئــەوان چوونــە پــای دار، 
ئەشــکەنجە کــران و ســینگیان بــە گوللــەی دوژمنانــی ئــازادی پێکــراوە، بــەاڵم هەرگیــز تەســلیم 

نەبــوون و ســەریان بــۆ کۆنەپەرســتان دانەنوانــدوە.
ئێــوە تێکۆشــەرانی ڕێــگای ڕزگاریــی گەالنــی ئێــران بــە خۆڕاگریــی شۆڕشــگێڕانەتان ورەتــان بــە 
دوژمــن بــەرداوە و حەماســە و شــانازیی ئــەو شۆڕشــگێڕانەی گەلتــان وەبیــر هێناوەتــەوە کــە تــا 
دواهەناســە لــە ســەر ئامانــج و ڕێبــازی خۆیــان ســوور بــوون. ئەگــەر ئێــوە لــە زیندانەکانــی ڕێژیــم دا 
ــە  ــی کوردســتانیش چەکداران ــەن، خەڵک ــات دەک ــژوودا خەب ــی مێ دژی کۆنەپەرســت ترین حکوومەت
خەباتــی پیــرۆزی خۆیــان بــۆ وەدەســت هێنانــی دێموکراســی و خودموختــاری و پســاندنی زنجیــری 
کۆیلەتــی درێــژە پــێ دەدن. خەبــات و خۆڕاگریــی قارەمانــان نێــو زیندانــەکان و دەرەوەی زینــدان، 
ســەرئەنجام ڕێژیمــی کۆنەپەرســتی کۆمــاری ئیســالمی گــۆڕ دەکا و دەســتی بەهێــزی گەالنــی 
ئێــران دەرگای زیندانــەکان دەشــکێنێ و خەڵکــی ئێــران ڕۆڵــە خۆڕاگــر و تێکۆشــەرەکانیان گوڵبــاران 

دەکــەن.
ساڵوی دووبارە لە خۆڕاگری و بەربەرەکانیی شۆڕشگێڕانەتان

***
پەیام بۆ: بنەماڵەی شەهیدان 

کۆنگــرەی حەوتەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ســاڵو و ڕێــز و قەدرزانینــی خــۆی 
پێشکەشــی بنەماڵــەی شــەهیدانی کوردســتان دەکا. هەروەهــا ســاڵو لــە گیانــی پاکــی شــەهیدە 
ســەربەرزەکانی کوردســتان و بەتایبەتــی شــەهیدانی قۆناخــی تــازەی خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی 
ــازی و  ــەی گیانب ــە نموون ــان دا بەخشــیوە و بوون ــگای ئامانجی ــە ڕێ ــان ل ــە گیانی ــان دەکا ک گەلەکەم

فیــداکاری.
چــل ســاڵ خەبــات و تێکۆشــانی حیزبــە شۆڕشــگێڕەکەمان پــڕە لــە هــەوراز و نشــێو و کەنــد 
ــە  ــک ل ــی کۆمەڵێ ــە خوێن ــڕ حەماســەیە ب ــەو چــل ســاڵە پ ــژووی ئ ــی مێ ــد و هەمــوو الپەرەکان و لەن
ــران شــانازیی  ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات ــورد نووســراون. حیزب ــی ک ــی گەل باشــترین ڕۆڵەکان
بــەو ڕابــردووە پــڕ لــە کارەســاتە و بــەو خوێنــە ڕەنگینانــەوە دەکا کــە لــە پێنــاوی وەدیهێنانــی 
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داخوازەکانــی خەڵکــی کوردســتاندا چیــا و چــۆڵ و دەشــت و دۆڵــی واڵتــە خۆشەویســتەکەمانیانی 
ــردوە. ــن ک ڕەنگی

حیزبــی ئێمــە لەمێــژە خەبــات لــە پێنــاوی ئامانجــی شــەهیدان و دڕێژەپێدانــی ڕێــگای ئەوانــی بــە 
باشــترین ڕێــگای ڕێزدانــان بــۆ ئــەو خۆشەویســتانە دانــاوە. دروشــمی حیزبــی دێموکــرات بەرامبــەر 
بــە شــەهیدان هــەر ئەوەیــە کــە یــان ســەرکەوتن لــە وەدیهێنانــی ئامانجــی شــەهیداندا، یــان ســەردانان 

لــە ڕێــگای گەیشــتن بــەو ئامانجــە پیرۆزانــەدا.
بنەماڵــەی شــەهیدان  و  کەســوکار  لــە خۆبووردوویــی  و  فیــداکاری  بــە  کۆنگــرە  بەشــدارانی 
دەنــازن. ئەوانــن کــە خۆشەویســتترین خۆشەویســتانی خۆیانیــان لــە ڕێــگای ســەرکەوتنی شۆڕشــی 
ــاش شــەهیدبوونی  ــن کــە زۆر جــار پ ــی، ئەوان ــە قوربان ــەی خەڵکــی کوردســتاندا کردۆت هەقخوازان
تــا  تێکۆشــان  و  کــۆڕی خەبــات  ناردۆتــە  دیکەیــان  ئازیزەکانیــان خۆشەویســتێکی  لــە  یەکێــک 

ســەنگەرەکەی چــۆڵ نەبــێ و تفەنگەکــەی نەکەوێتــە زەوی.
گەلێــک خاوەنــی ئــەم ڕووحیــە شۆڕشــگێڕانەیە بــێ، ســەرکەوتنی لــە خەبــات دا مســۆگەرە و 
دوژمنــی هەرچەنــدە زاڵــم و زۆرداریــش بــێ، ســەرئەنجام بەرامبــەر بــە لێبــڕاوی و ئیــرادەی پتــەو 
ــە بەچــۆک دادێ. حیزبــی ئێمــە ئاســۆی ســەرکەوتن ڕوون دەبینــێ.  و لەشــکان نەهاتووی ئــەو گەل
ــا  ــە ســەر گڵکــۆی شــەهیدە ســەربەرزەکانمان بەرپ ــەو ڕۆژە کــە جێژنــی ســەرکەوتن ل ــوای ئ بەهی
دەکەیــن و ڕێــز و سوپاســی خۆمــان، ئــەو جــۆرەی پێویســتە، بەرامبــەر بــە بنەماڵــە و کەســوکاریان 

ــن. دەردەبڕی
کۆنگــرەی چــل ســاڵ خەبــات ڕێزگرتــن لــە بنەماڵــەی شــەهیدان و ڕاگەیشــتن بــە گیروگرفتەکانیــان 
لــە هەمــوو هەلومەرجێکــدا بــە ئەرکــی سەرشــانی هەمــوو تێکۆشــەرانی حیــزب و و تــەواوی 
کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان دەزانــێ و داوای لــە هەمــووان ئەوەیــە کــە هەرچــی زیاتــر ڕێــز بــۆ 
ــداری و هەقناســیی  ــەم جــۆرە ئەمەگ ــن و ب ــەو خۆشەویســتە خۆشەویســت لەدەســت داوانە دابنێ ئ

خۆیــان بەرامبــەر بــە شــەهیدە نەمــرەکان نیشــان بــدەن.
***

پەیام بۆ: خەڵکی کوردستان 
خەڵکی تێکۆشەری کوردستان!

کۆنگــرەی حەوتەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران گەرمتریــن ســاڵوی شۆڕشــگێڕانە 
پێشکەشــی ئێــوە خەڵکــی خەباتگێــڕی کوردســتان دەکا کــە لــە مــاوەی ٧ ســاڵی ڕابــردوودا بــە 
هەمــوو تواناتانــەوە شــان بــە شــانی تێکۆشــەرانی حیزبــی ئێمــە لــە شۆڕشــەکەماندا بەشــدار بــوون.
و  ئێــران  و  جیهــان  ئێســتای  بارودۆخــی  لێکدانــەوی  بــە  حیزبەکەمــان  کۆنگــرەی حەوتەمــی 
کوردســتان جارێکــی دیکــەش لــە ســەر درێژەدانــی خەبــات بــۆ وەدیهێنانــی داخــوازە کۆمەاڵیەتــی، 
ســتراتیژیی  دروشــمی  لــە  کــە  کوردســتان،  خەڵکــی  سیاســییەکانی  و  ئابــووری  فەرهەنگــی، 
دەنوێنــێ  خــۆی  کوردســتان«دا  بــۆ  ئێــران و خودموختاریــی  بــۆ  حیزبەکەمــان »دێموکراســی 
ــا ئەرکــی نیشــتمانی و  ــە بــە تەنی ــدان بــۆ گەیشــتن بــەو داخــوازە ڕەوایان پێــی داگــرت. دیــارە هەوڵ
شۆڕشــگێڕانەی پپێشــمەرگەکان و ئەندامــان حیزبــی نییــە، بەڵکــوو ئەرکــی یــەک یەکــی ڕۆڵەکانــی 
خەڵکلــی کوردستانیشــە. ئەوانیــش دەبــێ چاالکانــە دژی ڕێژیمــی کۆنەپەرســتی کۆمــاری ئیســالمی، 
کــە دوژمنــی هەمــوو مــاف و قازانــج و ئامانجەکانــی گەالنــی ئێرانــە، خەبــات بکــەن و لێبڕاوانــە 
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ــە پێشــمەرگە فیداکارەکانــی کوردســتان و حیزبــە خۆشەویســتەکەیان درێــژە  پشــتیوانیی خۆیــان ل
پــێ بــدەن.

مێــژووی ٧ ســاڵ خەباتــی پــڕ لــە هــەوراز و نشــێوی گەلەکەمــان ئــەو ڕاســتییەی ســەڵماندوە 
کــە خەڵکــی کوردســتان بــە دڵــەوە لەگــەڵ جوواڵنەوەکەیانــن. هەرچەنــد لــەم ڕێگایــەدا تووشــی 
دەربــەدەری، ماڵوێرانــی، ئــازار و ئەشــکەنجە و کوشــتار بــوون، بــەاڵم ورەیــان بەرنــەداوە و 
ڕەفتــاری فاشیســتیی دەســەاڵتدارانی حاکــم بــە ســەر ئێرانــدا نەیتوانیــوە ئــەوان لــە ئــەو ڕێــگا پیــرۆزە 

دوور بخاتــەوە.

کۆمەاڵنی خەباتگێڕی خەڵکی کوردستان!
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، حیزبــی خۆشەویســتی گەلــی کــورد، لــە مــاوەی ٧ ســاڵی 
ڕابــردوودا لەگــەڵ هــەوراز و نشــێوێکی زۆر بــەرەوڕوو بــووە، بــەاڵم هەمــوو جــارێ بــە پشــتیوانیی 
ئێوە زەحمەتکێشانی کوردستان ئەو هەوراز و نشێوانەی بڕیوە و توانیویەتی قۆناخە سەختەکانی 
ڕیــگای خەبــات یــەک بــە دوای یەکــدا بــە ســەرکەوتنەوە بەجــێ بێڵــێ. خۆڕاگــری و بەربەرەکانیــی 
پێشــمەرگەکان و خەڵکــی کوردســتان لــە مــاوەوی چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا نیشــانەی زیندووبوونــی 
خەباتەکەمــان و نیشــانەی شــێلگیر بوونــی گەلەکەمــان لــە پێنــاوی وەدیهێنانــی دێموکراســی و 
خودموختــاری، نیشــانەی شــەکاوە ڕاگرینــی ئــااڵی ئــازادی لــە کوردســتان ســەنگەری ئازادیخوازانە.
ــن  ــەوە ســاڵو دەنێری ــی کوردســتانی ئیران ــی دێموکرات ــی حیزب ــرەی حەوتەم ــی کۆنگ ــە تریبوون ل
بــۆ ئێــوە خەڵکــی خەباتگێــڕی کوردســتان، پشــتیوانانی ڕاســتەقینەی جوواڵنــەوە کــە ســەختییەکانی 
خەباتتــان قەبــووڵ کــردوە. قوربانیتــان داوە بــەاڵم وەک کــەژ و چیاکانــی کوردســتان لــە بەرامبــەر 
پەالمــاری فاشیســتانەی دوژمنانــی ئازادیــدا ڕاوەســتان، و بــە یەکیەتــی و یەکپارچەیــی، پیالنەکانــی 

دوژمنتــان پووچــەڵ کردۆتــەوە.

خەڵکی تێکۆشەری کوردستان!
ــان لەگــەڵ  ــران بەڵێنت ئێمــە بەشــدارانی کۆنگــرەی حەوتەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێ
ــی  ــوە کۆمەاڵن ــن. پشــتیوانیی ئی ــێ بدەی ــژە پ ــا ســەرکەوتن درێ ــە ت ــەم ڕێگای ــەوە کــە ئ ــوی دەکەین ن
خەڵکــی کوردســتان لــە داهاتووشــدا دەبێتــە هــۆی دڵگەرمــی و هیــوا و هۆمێــدی تێکۆشــەرانی حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران. ئەرکــی سەرشــانی ئێــوە خەڵکــی کوردســتان لــە قۆناخــی ئێســتادا 
ئەوەیــە یەکیەتــی و یەکپارچەیــی خۆتــان بپارێــزن، ڕیزەکانتــان پتەوتــر بکــەن و بــە وشــیارییەکی 

پتــرەوە بەرهەڵســتی پیالنــە ڕەنگاورەنگەکانــی ڕێژیــم بــن. 
ئەرکــی هەمــوو ئێمــەش لــە قۆناخــی داهاتــووی خەبــات دا ئەوەیــە کــە پێکــەوە بــۆ بەرەوپێــش 
بردنــی خەباتــی سەرانســەریی گەالنــی ئێــران دژی ئیمپریالیــزم و کۆنەپەرســتی تــێ بکۆشــین و لــە 

ــاوە هــەوڵ بدەیــن.  ڕێــگای وەدیهێنانــی ئامانجەکانــی حیــزب و گەلــی کــورددا بــە هەمــوو توان
بە ئاواتی سەرکەوتن.

***
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پەیام بۆ: گەالنی ئێران
لــە کاتێکــدا ڕێژیمــی دژی گەلیــی کۆمــاری ئیســالمی، دژایەتــی لەگــەڵ ژیانــی ئینســانیی ئێــوە 
دەکا و لــە کاتێکــدا دیکتاتــۆری و خەفەقــان باڵــی بــە ســەر واڵتەکەمانــدا کێشــاوە و هــەر دەنگێکــی 
نــاڕازی بــەو پــەڕی بێ ڕوحمیییــەوە لــە گــەروودا خەفــە دەکــرێ، ڕۆڵــە قارەمانەکانــی گەلــی کــورد 
بــە ڕێبەریــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان قــورس و قایــم لــە بەرامبــەر ئــەو ڕێژیمــە دیکتاتــۆرەدا 
ڕاوەســتان و بــە خۆیــن دیفــاع لــە ئــازادی و مافــە دێموکراتییەکانــی هەمــوو گەالنــی ئێــران دەکــەن.
پێکهاتنــی کۆنگــرەی حەوتەمــی حیــزب لــەم هەلومەرجــە ناســک و دوژوارەدا نیشــانەی زیندوویــی 
خەباتــی گەلــی کــورد و ســووربوونی حیــزب لەســەر تەمرینــی بەردەوامــی دێموکراســییە. ئێمــە 
ــاوا گرینگــی  ــی ئ ــی کــورد ئەرکێکــی مێژووی ــە گەل ــن ک ــەوە دەکەی ــرە شــانازیی ب بەشــدارانی کۆنگ
لەســەر شــانە و ڕۆڵێکــی پیــرۆزی بــۆ خەبــات لــە ڕێــگای ڕزگاریــی سەرانســەری ئێرانــدا پــێ 
ســپێردراوە. هــەر لــەو کاتەشــدا چاوەڕوانیــن دەســتی هاوخەباتــی بــۆ درێــژ بکــەن و هێــز و توانــای 
هەمــوو ئازادیخوازانــی ئێــران کــۆ ببێتــەوە و ڕووبارێکــی ئەوەنــدە بەتەوژمــی ڕق و تووڕەیــی 

ــێ. ــەوە هەڵقەن ــە بن ــەکاران ل هەســتێ کــە بتوانــێ کۆشــکی جینایەت

ڕۆڵە ئازادیخوازەکانی گەالنی ئێران!
 بــۆ هەمووتــان ڕوونــە کــە ڕزگاریــی بەخۆڕایــی دەســت  ناکــەوێ و قوربانیــدان و خــۆ بەختکردنــی 
دەوێ. ڕێژیمــی خوێنمــژ و دیکتاتــۆر لــە خــۆڕا ناڕووخــێ و پێویســتە هەمــوو توانــاکان یــەک 
ــی  ــران و بەختەوەریــی هەمــووان پێکــەوە تــێ بکۆشــین. گەل بخەیــن و بەتێکڕایــی بــۆ ڕزگاریــی ئێ
کــورد مــاوەی نیزیــک بــە حــەوت ســاڵە بــە ســەربەرزییەوە لــە بەرامبــەر هێرشــی پــان و بەرینــی 
ــە ئــازادی دێموکراســیی سەرانســەری ئێــران کــردوە  کۆمــاری ئیســالمیدا ڕاوەســتاوە و دیفاعــی ل
ــی ڕێژیمــی  ــۆ ڕووخاندن ــەاڵم ب ــاوە. ب ــە باشــترین شــێوە ئەرکــی سەرشــانی خــۆی بەجــێ هێن و ب
ســەرەڕۆی جومهووریــی ئیســالمی هەمــوو گەالنــی ئێــران وەک گەلــی کــورد بــە چاالکــی بێنــە 
مەیدانــی خەبــات و بــە هــەر شــێوەیەک بۆیــان دەکــرێ لــە دژی کۆمــاری ئیســالمی ڕاوەســتن. 
هەروەهــا پێویســتە هــاوکاری بــۆ گەلــی کــورد درێــژ بکــرێ و یارمەتــی مــاددی و مەعنەویــی پــێ 
بکــرێ و ڕێــگا نــەدرێ لــەو بەربەرەکانییــە قورســەدا بــە تەنیــا بمێنێتــەوە. بەهیــوای ئــەو ڕۆژەی بــە 
هــاوکاری و برایەتیــی هەمــوو گەالنــی ئێــران ڕێژیمی کۆنەپەرســتی کۆماری ئیســالمی بڕووخێندرێ 
و ڕێژیمێکــی دێموکراتــی لــە ئێرانــدا دامــەزرێ و مافــە نەتەوەیــی و کۆمەاڵیەتییەکانــی هەمــوو 

گەالنــی ئێــران دابیــن بکرێــن.
***

پەیام بۆ حیزب و ڕێکخراوە پێشکەوتووەکانی ئیران
کۆنگــرەی حەوتەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە کاتێکــدا دەگیــرێ کــە خەباتێکــی 
دژوار لــە کوردســتانی قارەمــان دا بەڕێــوە دەچــێ و ڕۆژ نییــە دەیــان ڕۆڵــەی لەخۆبــوردووی گەلــی 
ــە پێنــاوی دێموکراســی و خودموختاریــدا گیانــی خۆیــان بەخــت نەکــەن. ئێمــە بەشــدارانی  کــورد ل
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کۆنگــرەی حەوتەمــی حیزبــە خۆشەویســتەکەمان ئاســۆی خەبــات زۆر ڕوون دەبینیــن و ئەگــەر هێــز 
و توانــای هەمــوو شۆڕشــگێڕان یــەک بگرێتــەوە، گومــان لــەوەدا نییــە کــە زۆری پــێ ناچــێ کۆشــکی 

زۆرداری دەڕووخــێ. 
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی کەڵکێکــی زۆری لــە پــڕش و باڵویــی هێزە پێشــکەوتووەکان وەرگرتوە 
ــدا، پێویســتە  ــە شــوورەیی خــۆی ب ــڕ ل ــی پ ــە تەمەن ــژە ب ــی درێ ــدی نەتوان ــم چی ــەوەی ڕێژی ــۆ ئ و ب
هەموومــان لــە بەرەیەکــی یەکگرتــودا کــۆ بینــەوە. ئێســتا کاتــی ئــەوە هاتــوە کــە دەســت لــە ناکۆکیــی 
الوەکــی هەڵگریــن و هێــزی تــەواوی شۆڕشــگیڕانی ئێــران بــۆ بەرەبەرەکانــی لەگــەڵ ڕێژیمــی 

دیکتاتــۆری کۆمــاری ئیســالمی یــەک بخەیــن.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، لــە تریبونــی بەرزتریــن ئۆرگانــی خۆیــەوە وێــڕای ســاڵوی 
شۆڕشــگێڕانە دەســتی هــاوکاری و هاوخەباتــی بــۆ هەمــوو ئــەو حیــزب و ڕێکخراوانــە درێــژ 
ــژە  ــن و توێ ــران و مافــی چی ــی بندەســتی ئێ ــازادی، دێموکراســی، مافــی گەالن ــگ ئ ــە تەن دەکا کــە ب
ــەوە. ــە هەلومەرجــی دژواری واڵتەکەمــان دەکەن ــر ل ــەوە بی ــە دڵ ــەوەن و ب زەحمەتکێشــەکانی ئێران
حیزیــە  کۆنگــرەی  بەشــدارانی  دڵســۆزانەی  بانگــەوازی  بــە  پێویســت  وەاڵمــی  هیواداریــن 
شۆڕشــگێڕەکەمان بدرێتــەوە و جموجۆڵێکــی بەرچــاو لــە پێنــاوی یەکیەتیــدا دەســت پــێ  بــکا. گومــان 
لــەوەدا نییــە کــە تەنیــا زامنــی ڕووخانــی ڕێژیــم و هاتنــە ســەرکاری ڕێژیمێکی دێموکراتــی، یەکگرتنی 

ــە. ــزە پێشــکەوتوو و شۆڕشــگێڕەکانی ئێران هەمــوو هێ
بە هیوای سەرکەوتنی ئازدیخوازانی ئێران بە سەر ڕێژیمی سەرەڕۆی کۆماری ئیسالمیدا. 

***
پەیام بۆ: گەلی کورد لە هەموو بەشەکانی کوردستان 

کۆنگــرەی حەوتەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ســاڵوی شۆڕشــگێڕانە پێشکەشــی 
ــۆ  ــات ب ــە خەب ــە هەمــوو بەشــەکانی کوردســتان دەکا و ســەرکەوتنیان ل ــورد ل ــی ک ــی گەل ڕۆڵەکان

ــاوات دەخــوازێ. ــدا بەئ ــی کۆمەاڵیەتی ــی و دادپەرەوەری ــازادی و بەختەوەری ــردن ئ دابینک
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێــران هەمیشــە پشــتیوانی 
خەباتــی گەلــی کــورد لــە پارچەکانــی کوردســتان بــۆ وەدەســتهێنانی مافــە نەتەوایەتییــە ڕەواکانــی 
بــوون و بەپێــی توانــا یارمەتیــی پتەوبــوون و بەرەوپێشــچوونی ئــەو خەباتەیــان داوە. حیزبــی ئێمــە 
لــەو بڕوایەدایــە کــە ســەرکەوتن خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی گەلــی کــورد لــە هەمــوو بەشــەکانی 
کوردســتاندا لــە الیــەک پێویســتی بــە هاوکارییەکــی پتــەو لەگــەڵ هێــزە پێشــکەوتووەکانی هــەرکام 
ــە الیەکیــش پێویســتییەکی  ــدا دەژی و، ل ــان تێ ــەوەی کوردی ــە نەت ــە کــە بەشــێک ل ــە هەی ــەو واڵتان ل

حاشــا لێنەکــراوی بــە هاودەریــی گەلــی کــورد لــە بەشــەکانی دیکــەی کوردســتاندا هەیــە.
حیزبەکەمــان هەمیشــە هەوڵــی داوە کۆمەاڵنــی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێــران بــۆ هــاودەردی 
لەگــەڵ خەباتــی خەڵکــی بەشــەکانی دیکــەی کوردســتان هــان بــدا و خەڵکــی کوردســتانی ئێرانیــش 
ــوە.  ــان زانی ــە مەســەلەی خۆی ــی کوردســتانیان ب ــوو پارچەکان ــە هەم ــورد ل هەمیشــە مەســەلەی ک
گەلەکەمــان لــەو ڕێگایــەدا بەکــردوەش هەنــگاوی هەڵێنــاوە و لــە هــەر دەرفتێکــدا  بــۆی ڕەخســابێ، 

یارمەتیــی بــە خەباتگێڕانــی هەمــوو پارچەکانــی کوردســتان گەیانــدوە.
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کۆنگرەی حەوتەمی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران هیوادارە بزووتنەوەی هەحقخوازانەی 
ــی سەرانســەری  ــی کوردســتان لــە هەمــوو پارچەکانــی دا ڕۆژ بــە ڕۆژ زیاتــر لەگــەڵ خەبات خەڵک
گەالنــی ئێــران و عێــراق و تورکیــە و ســووریە لــە پێنــاوی ئــازادی و دێموکراســی و ســەربەخۆییدا 
ــە جــاران  لێــک گــرێ بــدرێ. هــەر لــەو کاتەشــدا ئاواتەخــوازە بەشــەکانی نەتــەوەی کــورد زیاتــر ل
پێوەندیــی هــاوکاری و هــاودەردی لــە نێــوان خۆیانــدا پتــەو بکــەن و هــەر کاتێــک بــە پێویســت زانــرا، 

یارمەتیــی مــاددی و مەعنــەوی بــە یەکتــر بگەیەنــن.
لــە هەلومەرجــی ئێســتادا ، کــە گەلــی ئێمــە لــە کوردســتانی ئێــران لــە خەباتێکــی ســەخت و بێوچــان 
لــە پێنــاوی ڕووخاندنــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی و دابیــن کردنــی ئــازادی و ســەربەخۆیی 
ــە کــە خەڵکــی  ــە هــەق چاوەڕوان ــۆ کوردســتان دایە، ب ــاری ب ــران و وەدەســتهێنانی خودموخت ــۆ ئێ ب
بەشــەکانی دیکــەی کوردســتان پشــتیوانیی لــێ بکــەن و هــاودەردی لەگــەڵ دەرببڕن. ئــەو هاودەردی 
ــز و  ــر دەکا و هێ ــدا دڵگەرمت ــی ڕەوای خۆیان ــە خەبات ــران ل و پشــتیوانییە تێکۆشــەرانی کــوردی ئێ

توانــا و ورەیەکــی زیاتریــان بــۆ بــەرەو پێشــبردنی ئــەو خەباتــە پــێ دەدا.
بەهیــوای هــاودەردەی و هاوخەباتییەکــی هەرچــی زیاتــر لــە نێــوان هەمــوو بەشــەکانی گەلــی 

کــورد دا. 
***

پەیام بۆ: حیزب و ڕێکخراوە دێموکرات و پێشکەوتووەکانی سەرانسەری جیهان 
کۆنگــرەی حەوتەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئیــران ســاڵوی شۆڕشــگێڕانەی خــۆی 
پێشکەشــی هەمــوو حیــزب و ڕێکخــراوە دێموکــرات و پێشــکەوتووەکان لــە سەرانســەری جیهانــدا 
دەکا و ســەرکەوتنی ئــەوان لــە خەبــات بــۆ دابینکردنــی و ســەقامگیرکردنی ئــازادی و دێموکراســی 

ــاوات دەخــوازێ. ــە ئ ــدا ب و دادپەروەریــی کۆمەاڵیەتی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران کــە خــۆی لــە ڕیزی ڕێکخــراوە دێموکرات و پێشــڕەوەکانی 
جیهانــدا دەبینــێ، مــاوەی چــل ســاڵە لــە پێنــاوی وەدیهێنانــی ئامانجی پیــرۆزی ئازادی و دێموکراســی 
ــە باشــترین کادر و  ــا ئێســتا هــەزاران کــەس ل ــەدا ت ــەو ڕێگای ــێ دەکۆشــێ و ل ــدا ت و خودموختاری
ئەندامەکانــی بەخــت کــردوە. بەســتنی کۆنگــرەی حەوتــەم لــە هەلومەرجێکــدا، کــە گەلەکەمــان لەگــەڵ 
دوژمنێکــی زۆردار و کۆنەپەرســت دەســتە و یەخەیــە و هــەر ڕۆژە ژمارەیــەک لــە ڕۆڵەکانــی دەکا 
بــە قوربانــی، نیشــانەی ئۆگریــی تــەواوی حیزبــی ئێمــە بــە دێموکراســی لــە نێــو ڕیزەکانی دایــە. هــەر 
ئەوەشــە کــە هیــچ هەلومەرجێکــی ســەخت و دژواری خەبــات نەیتوانیــوە ببێتــە کۆســپی ســەر ڕێــگای 

پێکهێنانــی ڕێکوپێکیــی کۆنگــرە و کۆنفڕانســەکانی حیزبــی.
حیزبــی دێموکــرات شــانازی بــە پێوەندیــی دۆســتانە و هاوڕێیانــەی خــۆی لەگــەڵ بەشــێکی زۆر لــە 
حیــزب و ڕێکخــراوە پێشــکەوتووەکانی جیهانــەوە دەکا هیــوادارە ئــەو دۆســتایەتی و هاوخەباتییــە 

لــە داهاتووشــدا ڕۆژ بــە ڕۆژ و ســاڵ بــە ســاڵ زیاتــر گەشــە بــکا و پــەرە بســتێنێ.
زۆر لــە هێــزە نیشــتمانپەروەرەکان لــە سەرانســەری جیهانــدا بەشــێوەی جۆراوجــۆر پشــتیوانیی 
خۆیــان لــە بزووتنــەوەی شۆڕشــگێڕانەی گەلــی کــوردی ئێــران لــە ژێــر ڕێبەڕایەتیــی حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــدا دەربڕیــوە. بــەاڵم ئــەو پشــتیوانی و هاوپێوەندییــە هێشــتا نەیتوانیــوە 
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وەاڵمــدەری بارســتایی ڕاســتەقینەی ئــەو خەبــات و بەربەرەکانییــە بــێ کــە حیزبەکەمــان ڕێبەڕایەتیی 
دەکا. بۆیــە ئاواتەخوازیــن لــە الیــەک حیزبەکەمــان بتوانــێ لــە داهاتــووودا باشــتر و زیاتــر مەســەلەی 
ڕەوای گەلەکەمــان بــە گەالنــی جیهــان بناســێنێ و لــە الیەکــی دیکــەش ڕێکخــراوە دێموکــرات و 
پێشــکەوتووەکان و حیزبــە کۆمۆنیســت و سۆسیالیســت و کرێکارییــەکان پشــتیوانیی مــاددی و 
ــێ  ــەرە پ ــە پ ــی ئێم ــی کوردســتان و حیزب ــەی خەڵک ــی ڕزگاریخوازان ــە خەبات ــان ل ــی خۆی مەعنەوی

بــدەن.
بــە هیوایــی پتەوتربوونــی هەرچــی زیاتری پێوەندی خەباتگێڕانەی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 

ئێران و  هەموو هێزە شۆڕشــگێڕ و پێشــکەوتووەکان لە سەرانســەری جیهاندا.
***

پەیام بۆ: بیروڕای گشتیی جیهانی و ڕێکخراوە بەشەردۆستەکان
نیزیکــەی حــەوت ســاڵە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی شــەڕێکی نەخــوازراوی بــە ســەر گەلــی کــورد 
لــە کوردســتانی ئێرانــدا ســەپاندوە. تاوانــی ئــەم گەلــە هــەژارە تەنیــا ئەوەندەیــە داوای ســەرەتاییترین 
مافــی ئینســانیی خــۆی دەکا. لــەم ماوەیــەدا خەڵکــی کوردســتان زەرەر و زیانێکــی زۆری گیانــی و 
ماڵییــان لــێ کەوتــووە و جینایەتێکــی لەڕادەبــەدەر زۆریــان درحــەق کــراوە. هــەزاران کەســی بــێ 
دیفــاع بەکۆمــەڵ قەاڵچــۆ کــراون، ســەدان ڕۆڵــەی گەلــی کــورد لــە بێ دادگاکانــی کۆمــاری ئیســالمیدا 
ــە  ئیعــدام کــراون، هــەزاران خێــزان هەمــوو ژیانــی خۆیــان لەدەســت  داوە، هــەزاران الوی کــورد ل
ــا  ــوون ی ــاوارە ب ــورد ئ ــی ک ــراون و هــەزاران خێزان ــی و شــکەنجە ک ــدا زیندان ســیاچاڵەکانی ڕێژیم
ــە  ــە هێرشــی بەربــاڵوی نیزامــی ل ــۆ ناوچــە دوورەکان. ســەرەڕای هەمــوو ئەمان ــەوە ب گوێزراونەت
تــەواوی ئــەم ماوەیــەدا درێــژەی هەبــووە و هــەر ئێســتا کوردســتانی ئێــران بەتــەواوی میلیتاریــزە 
کــراوە و نیزیکــەی ســێ هــەزار پێگــەی نیزامیــی ڕێژیمــی تێــدا دامــەزراوە. هەمــووی ئەمانــەش 
نەیانتوانیــوە گەلــی کــورد بەچــۆک دابێنــن و دەســتی پــێ لــە خەبــات هەڵگــرن. جوواڵنــەوەی گەلــی 
کــورد بــە ڕێبەڕیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــەو پــەڕی توندوتیژییــەوە درێــژەی هەیــە و تــا 
وەدەســتهێنانی مافــە ڕەواکانــی ئــەو گەلــەش هــەر درێــژەی دەبــێ. بەســترانی کۆنگــرەی حەوتەمــی 

حیزبەکەمــان لــەم هەلومەرجــە ناســکەدا نیشــانەی چاالکــی و زیندوویــی خەباتــی گەلەکەمانــە.
ئــەوەی لــە هەمــوو شــتێک زیاتــر جێــگای داخــە ئەوەیــە کــە لــە ڕادەیەکــی زۆر کەمــدا نەبــێ 
ــە  ــە هــەژارە نەکــراوە. خەڵکــی کوردســتان پێویســتییان ب ــەم گەل ــۆ ل ــا ئێســتا پشــتیوانییەکی ئەوت ت
یارمەتیــی مــاددی و مەعنــەوی هەیــە و ئەرکــی سەرشــانی هەمــوو ئینسان دۆســتان ئەوەیــە بــە 
دڵســۆزییەوە بــە هانانــی ئــەم گەلــە هــەژارەوە بێــن. داودەرمــان، خورادەمەنــی، جلوبــەرگ و هەمــوو 
پێداویســتییەکانی ژیــان بــەو ئــاوارە کوردانــە بگەیەنــن کــە هیــچ ڕێکخراوێکــی نێونەتەوەیــی تــا ئێســتا 
یارمەتیــی کاریگــەری پــێ نەکــردوون و بەکورتــی دەکــرێ بڵێیــن دنیــا لــە بیــری خــۆی بردوونــەوە.
 ئێمــە بەشــدارانی حیزبــی دێموکراتــی کورســتانی ئێــران بەڵێــن دەدەیــن باســکی پۆاڵیینــی گەلــی 
ــە بەرامبــەر سیاســەتی ژینۆســایدی کۆمــاری ئیســالمیدا و چاوەڕوانیشــین بیــروڕای  کــورد بیــن ل
گشــتیی جیهانــی، و بەتایبــەت ڕێکخــراوە بەشەردۆســتەکانی جیهــان، بــە یارمەتیــی مــاددی و 
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مەعنــەوی لــە پشــت ســەرمان ڕاوەســتاون، تــا گەلێکــی چەندیــن میلیۆنــی چــی دیکــە نەبێتــە قوربانیــی 
ــکار. سیاســەتی هێندێــک ئاخونــدی جینایەت

بــە ئاواتیــن بانگــەوازی بەحەقمــان هەرچــی زووتــر لــە دڵــی ئینسان دۆســتاندا جــێ بگــرێ و بــەم 
زوانــە شــاهیدی ســەرنجی ئینســانی و دڵســۆزانەی هەمــووان بیــن.

***
پەیام بۆ: ئەو حیزب و ڕێکخراوە و شەخسییەتە ئێرانی

کوردستانی و خاریجییانەی کە پەیامی پیرۆزبایییان بۆ کۆنگرە ناردوە
بــە بۆنــەی بەســتنی کۆنگــرەی حەوتەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــەوە دەیــان حیــزب 
و ڕێکخــراوە و شەخســییەتی کــورد و ئێرانــی و بێگانــە پەیامــی پیرۆزباییــان بــۆ کۆنگــرەی بــەڕێ 
کــردوە. ئــەوان لــە پەیامــی خۆیانــدا پشــتیوانیی خۆیــان لــە خەباتــی خەڵکــی کوردســتان ئێــران 
ــی دێموکراســی و  ــوە و دابینبوون ــران دەربڕی ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات ــی حیزب ــە ڕێبەرایەتی ب

خودموختــاری بــە مافــی بــێ ئەم الوئــەوالی گەلــی کــورد و هەمــوو گەالنــی ئێــران زانیــوە.
کۆنگــرەی حەوتەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران وێــڕای ســاڵوی شۆڕشــگێڕانە، 
ــراو و شەخســییەتانە دەکا و پشــتیوانیی  ــەو ڕێکخ ــوو ئ ــزی خــۆی پێشکێشــی هەم ســوپاس و ڕێ
ــان لەگــەڵ  ــران و هاوپێوەندیی ــە کوردســتانی ئێ ــی کــورد ل ــەی گەل ــە شۆڕشــی هەقخوازان ــەوان ل ئ
شۆڕشــگێڕانی کــورد بــە نیشــانەی ڕەوایــی داخوازەکانــی خەڵکــی کوردســتان و ڕێــز و حورمەتــی 
بیــروڕای گشــتیی ئێرانــی و جیهانــی بــۆ خەباتگێڕانــی ڕێــگای دێموکراســیی ئێــران و خودموختــاری 

ــێ. کوردســتان دەزان
بێگومــان ئــەو پشــتیوانییە تەئســیری لەبــار لەســەر ورەی شۆڕشــگێڕانەی کادر و ئەندامانــی 
حیزبــی دێموکــرات و پێشــمەرگەکانی کوردســتان دادەنــێ و زیاتــر لــە جــاران ئــەوان بــۆ درێژەپێدانی 
ــی ڕێژیمــی کۆنەپەرســتی کۆمــاری ئیســالمی و ســەقامگیربوونی  ــا ڕووخان ــات و تێکۆشــان ت خەب

حکوومەتێکــی دێموکــرات لــە ئێرانــدا هــان دەدا. 
ــە ڕادەی  ــر ل ــە ڕۆژ زیات ــی کوردســتان ڕۆژ ب ــی خەڵک ــی ڕەوای کۆمەاڵن ــە خەبات ــە ک ــەو هیوای ب
جیهانیــدا دەنــگ بداتــەوە و ڕیــز و خۆشەویســتی و پشــتیوانی بیــروڕای گشــتی جیهانــی و حیــزب 
ــۆ الی خــۆی ڕابکێشــێ. ــدا ب ــە ڕادەی جیهانی و ڕێکخــراوە و کــۆڕ و کۆمــەڵ و شەخســییەتەکان ل

***
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به رنامه  و پێڕه وی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
پەسندکراوی کۆنگرەی حەوتەم

 سەرماوەزی 1364 )ژانوییەی 1985(

به شی یه که م 
بەرنامەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

سه ره تا
ــازادی و وه ده ســتهێنانی مافــی دیاریکردنــی چاره نووســی  ــاوی ئ ــه  پێن ــی کــورد ل ــژه  گه ل 1- له مێ
خوێناویــی  ڕابــردووی  شــاهیدی  نۆزده هــه م  چه رخــی  سه رانســه ری  ده کا:  خه بــات  خۆیــدا 
نه ته وه که مانــه . لــه  ســه رەتای چه رخــی بیســته مه وه  تــا شــه ڕی دووهه مــی جیهانــی ئــه و خه باتــه  
هــه روا درێــژه ی هه بــووه . لــه  ســه رده می خه باتــی گه النــی ئازادیخــوازی جیهــان دژی کۆنه په رســتی 
ــی  ــێ خه بات ــه  بتوان ــی ڕێکخراوێکــی سیاســی ک ــۆ دامه زران ــی ب و فاشــیزمدا، پێویســتییه کی مێژووی
ڕزگاریخوازانــه ی گه لــی کــورد به ڕێــوه  بــه رێ، هه ســت پــێ ده کــرا. هــه ر لــه  بــه ر ئــه وه  گه لــی کــورد 
لــه  کوردســتانی ئێــران لــه و وه زعــه  له بــاره  کــه  پــاش بیســت ســاڵ دیکتاتۆڕیــی ڕه زاخــان پێــک 

هاتبــوو، که ڵکــی وه رگــرت و حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی دامه زرانــد.
بــه و جــۆره  حیزبــی دێموکڕاتــی کوردســتان ئاکامــی پێویســتییه کی مێژوویــی و نیشــانه ی وریایــی 
و ژیریــی ڕۆڵــه  پێشــڕه وه کانی گه لــی کــورد بــوو. لــه و ده مــه وه  حیزبــی دێموکڕاتــی کوردســتان کــه  
ڕۆڵــه  شۆڕشــگێڕه کانی گه لــی کــوردی لــه  ڕیزه کانــی خۆیــدا کــۆ کردۆتــه وه ، ڕێنوێــن و ڕێکخــه ری 

خه باتــی دێموکڕاتــی و دژی ئیمپریالیســتیی کۆمه اڵنــی خه ڵکــی کوردســتانی ئێرانــه .
دامه زرانــی حیزبــی دێموکڕاتــی کوردســتان لــه  مێــژووی گه لــی کــورددا بــه  نوختــه  گۆڕانێکــی 
گرینــگ ده ژمێــردرێ و ســه ره تای قۆناخێکــی نوێــی خه باتــی نه ته وه که مانــه . بــە ڕێبەرایەتیــی حیزبــی 
ــدا توانیــی حکومه تێکــی  ــازه ی خۆی ــژووی ت ــه  مێ ــۆ یه کــه م جــار ل ــه وه ی کــورد ب ــوو کــه  نه ت ئێمــه  ب
ــازده  مانــگ خــۆی  ــا ی ــه  ته نی ــه م حکوومه ت ــه  ســه ر کار. ئ ــه  به شــێکی کوردســتاندا بێنێت نیشــتمانی ل
ــی  ــی نیزام ــه  دیکتاتوری ــی دیک ــران جارێک ــی ئێ ــه وه ی گه الن ــه دوای پاشەکشــه ی بزووتن ــرت و ل ڕاگ
باڵــی بــه  ســه ر هه مــوو کوردســتانی ئێرانــدا کێشــایه وه،  بــه اڵم گه لــی کــورد لــه  خه بــات ســارد 

ــه  تێکۆشــانی خــۆی دا. ــژه ی ب ــه روا درێ ــی ه ــه  له مێژیینه کان ــی ئامانج ــۆ وه دیهێنان ــۆوه  و ب نه ب
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران خاوه نــی 41 ســاڵ خه باتــی پــڕ لــه  هــه وراز و نشــێو و پــڕ 
لــه  فیــداکاری و گیانبازییــه . ئاشــکرایه  کــه  حیزبــی ئێمــه  لــه و ماوه یــه دا کارامه تــر بــووه  و لــه  خه باتــی 
گه لــی کــورد و گه النــی دیکــه  ده رســی وه رگرتــوه . ئــه م به رنامه یــه  لــه  هه لومه رجــی ئێســتای جیهــان 
و ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســت و ئێرانــدا بــە له به رچاوگرتنــی ئاڵوگــۆڕی قووڵــی سیاســی و پێشــکه وتنی 
کۆمه اڵیه تــی و زانســتی و فه رهه نگــی لــه  جیهانــدا و بــه  وردبوونــه وه  لــه  قۆناخــی ئێســتای خه باتــی 

گه النــی ئێــران و هه لومه رجــی تایبه تــی کوردســتانی ئێــران دانــراوه .
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2- ســه رده می ئێمــه  ســه رده می ڕزگاربوونــی گه النــی زۆرلێکــراو لــه  ژێــر ده ســه اڵتی ئیمپریالیــزم، 
ســه رده می الوازبوونــی بــه ره ی ده وڵه تانــی ئیمپریالیســتی له سه رانســه ری جیهــان، ســه رده می په یــدا 
بــوون و پەرەگرتنــی سۆســیالیزم و ســه رده می پێشــکه وتنی هێــزه  دێموکــرات و ڕزگاریخــوازکان 
لــه  هه مــوو واڵتانــه . لــه  مــاوه ی 41 ســاڵی پــاش شــه ڕی دووهه مــی جیهانیــدا ئاڵوگۆڕێکــی سیاســیی 
ئه وتــۆ لــه  جیهانــدا ڕووی داوه  کــه  ســیمای سیاســیی جیهانــی گۆڕیــوه . سیســتمی ئیســتعماری 
چاره نووســیان  دانانــی  مافــی  بچــووک  و  گــه وره   نه تــه وه ی  ده یــان  و  هه ڵوه شــاوه   له به ریــه ک 

وه ده ســت هێنــاوه  و ده وڵه تــی ســه ربه خۆیان دامه زرانــدوه .
ــه م  ــووه . ل ــی کۆمه اڵیه تیشــی له گــه ڵ ب ــه  سیاســییه  ئاڵوگۆڕێکــی قووڵ ــەم ڕه وت ــدا ئ ــه  زۆر واڵتان ل
واڵتانــه دا کۆمه ڵــی دواکه وتــووی پێشــوو لــه  نێــو چــووه  و کۆمه ڵێکــی نــوێ و پێشــکه وتوو جێــگای 
سیاســییان  ده ســه اڵتی  ئیمپریالیــزم  بــه   ســه ر  کۆنه په رســته کانی  و  زۆردار  چینــه   گرتۆتــه وه . 
له ده ســت ده رهاتــووه  و هێــزه  نیشــتمانپه روه ره کان و نوێنه رانــی چیــن و توێــژه  پێشــکه وتووه کانی 

کۆمــه ڵ ده ســه اڵتیان به ده ســته وه  گرتــوه .
 لــه  زۆربــه ی واڵتانــدا چینــی ده ره بــه گ و پێوه ندییه کانــی ده ره به گایه تــی له به ریــه ک هه ڵوه شــاون 
و ڕێــگا بــۆ پێشــکه وتنی کۆمــه ڵ خــوش بــووه . بــه  چه شــنێکی گشــتی، ئــه و هێــزه  کۆمه اڵیه تییانــه  کــه  
ده توانــن کۆمه ڵــی مرۆڤایه تــی به ره وپێــش بــه رن، ئازادیــی کرده وه یــان پتــر بــووه  و ده ره تانیــان بــۆ 

پێــک هاتــووه  بــۆ ئــه وه ی کۆمه ڵێکــی باشــتر، پێشــکه وتووتر و ئینســانیتر دروســت بکــه ن.
واڵتانــی پێشــکه وتووی ســه رمایه داری لــه  ســایه ی ده ســکه وته کانی زانســت و تیکنیکــەوە کــه  
ئیمکانێکــی بــێ وێنه یــان بــۆ پێشــکه وتنی ئابــووری پێــک هێنــاوه ، توانیویانــە هه ڵدانــی ئابووریــی 
خۆیــان خێراتــر بکــه ن. بــه اڵم لــه  کاتێکــدا ئه و واڵتانــه  توانیویانه  پایه ی ژیانی زۆربه ی دانیشــتووانیان 
به رنه ســه ر، بــه  ســه دان میلیــۆن کــه س لــه  ئاســیا و ئه فریقــا و ئه مریــکای التیــن ناتوانــن پێداویســتییه  
ســه ره تاییه کانی ژیــان دابیــن بکــه ن و ته نانــه ت لــه  هێنــدێ واڵت دا زۆر کــه س لــه  برســان ده مــرن، 

ئه مــه  یه کێــک لــه  گه وره تریــن ناته باییه کانــی کۆمه ڵــی ئێســتای مرۆڤایه تیــه .
ــۆ پاراســتنی  ــان ب ــووری و سیاســیی خۆی ــه  ده ســه اڵتی ئاب ــه  ئیمپریالیســتییه کان ئێســتاش ل واڵت
زۆرلێکراوه کانــی  نه تــه وه   ئێســتاش  وه رده گــرن.  که ڵــک  نێونه ته وه یــی  نابه رابــه ری  پێوه ندیــی 
ــدا  ــە دانانــی سیاســه تی نێونه ته وه یی ــان ل ــه وه  بچووکــه کان ته ئســێریکی که می پێشــوو به تایبه تــی نه ت
ــه  الیــه ن ئیمپریالیســته کانه وه  پێشــێل  هه یــه  و ته نانــه ت زۆر جــار ده بینــرێ کــه  مافــە ڕه و اکانیــان ل
ده کرێــن. له گــه ڵ هه مــووی ئه وانــه ش پێوه ندیــی ئیســتعماری پێشــوو لــه  بناخــه دا هه ڵوه شــاوه  و 
به ره یه کــی به رینــی دژی ئیمپریالیســتی لــه  واڵتانــی سۆسیالیســتی و دێموکــرات، لــه و واڵتانــه ی 
تــازه  ڕزگار بــوون و لــه  گه النــی ئــه و واڵتانــه  کــه  بــۆ ڕزگاریــی خۆیــان خه بــات ده کــه ن پێــک هاتــووه  
کــه  بــە پشــتیوانیی بیــروڕای گشــتیی جیهانــی بۆتــە عامیلێکــی کاریگــەر لەســەر دانانــی سیاســەتی 
نێونەتەوەییــدا. وەزعێــک پێــک هاتــووە کــە نه تــه وه  بچووکه کانیــش پشت ئه ســتوور به هێــزی خۆیــان 
و به که ڵــک وه رگرتــن لــه  هاوده ردیــی مرۆڤایه تــی پێشــکه وتوو بتوانــن مافــه  ڕه واکانــی خۆیــان 

وه ده ســت بێنــن و بیانپارێــزن.

ســتراتیژیی  لــه   به تایبه تــی  و  نێونه ته وه یــی  لێکدانەوەکانــی  لــه   نێوه ڕاســت  ڕۆژهه اڵتــی   -٣



کۆنگرەی حەوت

360

ــه   ــه م ناوچه ی ــه وه  ئ ــاری جوغرافیایی ــه . له ب ــی هه ی ــی تایبه ت ــه  ئیمپریالیســتییه کاندا، گرینگییه ک ده وڵه ت
که وتۆتــه  ســێ ڕێیانی ســێ قــاڕه  ئاســیا و ئه فریقــا و ئورووپــا. له بــاری ئابــووی و ســەر چاوه  
ژێرزه مینییه کانــه وه  ســه دی شه ســتی تــه واوی پاشــه که وتی نه وتــی واڵتانــی غه یــری سۆسیالیســتی 

هه ڵکه تــووه . ناوچه یــه دا  لــه و 
بێجگــه  له وانــه ش هاوســنووریی ناوچــه ی ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســت له گــه ڵ یه کیه تــی ســۆڤیەتی، 
یه که میــن و گه وره تریــن واڵتــی سۆسیالیســتی هه روه هــا دروســتبوونی هێنــدێ ده وڵه تــی دژی 
بزووتنــه وه ی  وه ک  نیشــتمانی  ڕزگاریخــوازی  بزووتنــه وه ی  چه نــد  بوونــی  و  ئیمپریالیســتی 
ڕۆژهه اڵتــی  گرینگیــی  و  بایــه خ  مه ڵبه نــده دا  لــه و  و...  کــورد  گه لــی  بزووتنــه وه ی  و  فه له ســتین 
نێوه ڕاســتی لــه  حیســاب و لێکدانــه وه ی هێزه کانــی نێونه ته وه ییــدا زیــاد کــردووه . تــه واوی ئــه م 
ڕاســتییانه  بۆتــه  هــۆی ئــه وه  کــه  واڵتانــی ئیمپریالیســتی هه مــوو ئاڵوگۆڕێکــی ئــه م ناوچه یــه  بــه وردی 
بخه نــه  ژێــر چاودێــری و به رامبــه ر بــه  هــه ر چه شــه  ڕووداوێکــی ئــه م ناوچه یــه  له ســه ر هه ســت و 

عه کســولعەمەل نیشــان بــده ن.

ــی و  ــووری و کۆمه اڵیه ت ــاری ئاب ــه  ب ــدا ل ــی جیهانی ــاش شــه ڕی دووهه م ــاوه ی پ ــه  م ــران ل 4- ئێ
سیاســییه وه  گۆڕانێکــی زۆری به ســه ردا هاتــووه . لــه  ڕاســتیدا ئێــران نه یده توانــی خــۆی لــه و ئاڵوگۆڕه  
قووڵــه  کــه  به ســه ر جیهانــدا هاتــوه  دوور ڕابگــرێ. بــه اڵم ئــه م ئاڵوگــۆڕه ی لــه  ئێرانــدا ڕووی داوه، 
بــه  هیــچ جــۆر وه اڵمــده ری ئیمکاناتــی ئابــووری و سروشــتی واڵتــی ئێمــه  نییــه . ئێــران ئێســتاش هــه ر 
بــه  واڵتێکــی دواکه وتــوو ده ژمێــردرێ، ئێســتاش زۆربــه ی زۆری کۆمه اڵنــی خه ڵــک لــه  هــه ژاری 
ــه   ــده وارن و ل ــه  الدێ هێشــتا نه خوێن ــی ل ــران به تایبه ت ــی ئێ ــه ی خه ڵک ــن، زۆرب و ڕۆژڕه شــیدا ده ژی

ــی بێبه شــن. ــی پزشــکی و ده رمان یارمه تی
ــه وره کان  ــه  گ ــاوه ن مڵک ــه گ و خ ــۆڕاوه . ده رب ــی زۆر گ ــا ڕاده یه ک ــی الدێ ت ــی کۆمه اڵیه تی ته رکیب
وه ک چینێــک له نێــو چــوون و جێــگای خۆیــان داوه  بــه  بۆرژۆوازیــی الدێ کــه  لــه  ورده  مالکــه کان و 
جووتیــاره  ده وڵه مه نــده کان پێــک هاتــوه . مه به ســتی ڕیژیمــی شــا و ئیمپریالیــزم لــه  پێکهێنانــی ئــه و 
ئاڵوگــۆڕه  به رینتــر کردنــی بــازاڕی ســه رمایه داری لــه  سه رانســه ری واڵت و پێکهێنانــی بــۆرژۆوازی 
لــە دێ بــوو، کــه  لــه  الیــه ک ببێتــه  پێگه یه کــی کۆمه اڵیه تــی بــۆ ڕێژیــم و لــه  الیه کــی دیکــه ش ڕێــگای 
ــی  ــه  ژیان ــی ب ــه  سه نعه تیشــدا ڕێژیمــی شــا به شــی تایبه ت ــکا. ل ــی ســه رمایه داری خــۆش ب په ره پێدان
بێگانــه  ده ره تانــی  بــۆ هێنــان و وه کارخســتنی ســه رمایه کانی  به هێــز ده کــرد و  به شــی گشــتی 
له بــاری پێــک دێنــا کــه  دیــاره  لێره شــدا مه به ســت هــه ر په ره پێدانــی ســه رمایه داری بــوو. بــه م 
جــۆره  ئێــران وه ک واڵتێکــی دواکه وتــوو به گشــتی ڕێــگای هه ڵدانــی ســه رمایه داریی گرتبــووه  پێــش. 
ڕیگایــه ک کــه  تاقیکردنــه وه ی زۆر واڵتــی دواکه وتــوو چه وت بوونه وه کــه ی ده رخســتووە و به ئاشــکرا 
ــه  سیاســه تی ده ره وه دا  ــه ڕه زا شــا ل ــی حه م ــه . ڕیژیم ــی خه ڵک ــی کۆمه اڵن ــه  زیان ــه  ب نیشــانی داوه  ک
بــه  چه شــنێکی گشــتی په یڕه ویــی لــه  واڵتانــی ئیمپریالیســتی بــه  تایبه تــی ئیمپریالیزمــی ئه مریــکا 
ئیمپریالیــزم و  نیزامیــی  کــه  ده ســته به ندییه کی  په ێمانــی ســه نتۆ  ئه ندامه تــی  لــه   بێجگــه   ده کــرد. 
کۆنه په رســتی دژی گه النــی ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســت بــوو، ئێــران په یمانێکــی دوو قۆڵیــی نیزامــی 
لــه و ڕێگایــه وه   له گــه ڵ واڵتــه  یه کگرتووه کانــی ئه مریــکا به ســتبوو، و  و زۆرپه یمانــی دیکه شــی 

ــوو. ــدا زاڵ کردب ــس و ژاندارمری ــه ش و پۆلی ــی به ســه ر ئه رت ــژکا ری ئه مریکای ــه زاران ڕاوێ ه
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لــه  ڕێژیمــی شــادا دیکتاتــۆری گه یشــتبووه  ئه وپــه ری و شــوێنه وارێک لــه  ئــازادی و دێموکراســی 
نه مابــوو. حیزبــه  نیشــتمانی و پێشــکه وتووه کان و ســه ندیکا و ڕێکخــراوه  دێموکراتییــه  ســیفییه کان 
هه مــوو قه ده غــه  کرابــوون، ئازادیــی به یــان و باڵوکردنــه وه  خرابــووه  ژێــر پــێ. نوێنه رانــی مه جلیســی 
شــووڕا و ســه نا له الیــه ن شــاوه  دیــاری ده کــران. ده ســه اڵتی قانووندانــان و دادخــوازی و ئیجرایــی 
هه مــوو بــه  ده ســت شــاوە بــوون. ئه رتــه ش و پۆلیــس به ســه ر گیــان و ماڵــی خه ڵکــدا زاڵ کرابــوون 

و ئێــران کرابــوو بــه  زیندانیکــی گــه وره  بــۆ هه مــوو ئینســانێکی به شــه ره ف و ئازادیخــواز.
ــووری و  ــران و ئاڵوگــۆڕی ئاب ــوان ده ســه اڵتی سیاســیی ئێ ــی له نێ ــه م جــۆره  ناته باییه کــی گرێی ب
کۆمه اڵیه تــی لــه  نێــوان  شــا و ده بــار و به کرێگیراوانــی ڕێژیمــی شــا و ئیمپریالیــزم له الیــه ک و 
گه النــی ئێــران له الیه کــی دیکــه وه  پێــک هاتبــوو کــه  ته نیــا ڕێــگای چاره ســه رکردنی، شوڕشــێکی 

قووڵــی کۆمه اڵیه تــی بــوو.

٥- کوردســتانی ئێــران لــه  بــاری ئابــووری و کۆمه اڵیه تییــه وه  ناوچه یه کــی دواکه وتوویــه  لــه  نێــو 
واڵتێکــی دواکه وتــوودا. ئه گه رچــی کوردســتان لــه  بــاری سروشــتی و ســامانی ژێرزه مینییــه وه  
ده وڵه مه نــده، بــه اڵم به وحاڵــه ش یه کێــک لــه  دواکه وتووتریــن ناوچه کانــی ئێرانــه . ئاڵوگــۆڕی ئابــووری 
و کۆمه اڵیه تــی لــه  کوردســتان ناگاتــه  پلــه ی ناوچه کانــی دیکــه ی ئێرانیــش. وه زعــی ئابــووری و 
ــان زۆر  ــه ی ژی ــران زۆر کــه م گــۆڕاوه . پای له شســاغی و فه رهه نگیــی دانیشــتووانی کوردســتانی ئێ
نزمــه  و زه حمه تکێشــانی کوردســتان لــه  هــه ژاری و بێبه شــیدا ده ژیــن. دێیه کانــی کوردســتان لــه  

ــه واوی بێبه شــن.  ــه  ت یارمه تیــی پزشــکی و ده رمانــی ب
لــه  زه مانــی شــادا کوردســتان ناوچــه ی هــه ره  میلیاریزه کــراوی ئێــران بــوو. قانوون له  کوردســتاندا 
ــه ش و ژاندارمــری و ســاواک هه مــوو ده ســه اڵتێکیان  ــی ئه رت ــوو. مووچه خۆران ــچ مانایه کــی نه ب هی

به ده ســته وه  بــوو.
و  وکۆمه اڵیه تــی  ئابــووری  و  سیاســی  ژیانــی  باره کانــی  هه مــوو  لــه   نه یه وایه تــی  ســته می 
فه رهه نگــی لــه  کوردســتانی ئێرانــدا ده هاتــه  به رچــاو. مووچه خۆرانــی ده وڵه تــی لــه  کوردســتان 
هه موویــان لــه  مه رکــه زه وه  دیــاری ده کــران و گه لــی کــورد هیــچ ته ئســیریکی لــه  به ڕێوه بردنــی 
کاروبــاری واڵته که یــدا نه بــوو. له گــه ڵ بوونــی ئیمکاناتــی سرووشــتی هیــچ پرۆژه یه کــی گرینگــی 
ئابــووری و ســه نعه تی لــه  کوردســتاندا جێبه جــێ نه ده کــرا. هیــچ حیــزب و ڕێکخــراو و ســه ندیکایه کی 
ئــازادی نه بــوو. فه رهه نگــی نه ته وایه تیــی  ســه ربه خۆی سیاســی و ســینفی ئیمکانــی تێکۆشــانی 
کــورد ده ره تانــی پێشــکه وتنی پــێ نــه ده درا. باڵوبوونــه وه ی چاپه مه نــی بــه  زمانــی کــوردی قه ده غــه  
بــوو. مندااڵنــی کــورد لــه  یه کــه م ڕۆژی چــوون بــۆ قۆتابخانــه وه  ده بــوو بــه  زمانــی فارســی بخوێنــن 
و ناچاربــوون لــە قۆتابخانــه دا بــه  فارســی پێکــه وه  بدوێــن. بــه م جــۆره  کوردســتانی ئێــران کرابــوو 

ــورد. ــی ک ــه ی گه ل ــه  به ندیخان ب

٦- شۆڕشی پڕ شکۆی گه النی ئێران ئه نجامی سرووشتیی ئه و وه زعه  نالەباره  و عەکسولعەملی 
بــێ ئه مالوئــه والی دیکتاتــوری پاشــایه تی و به ســتراوه یی ئــه و ڕێژیمــه  بــه  ئیمپریالیــزم و بــه  
تایبه تــی ئیمپریالیزمــی ئه مریــکاوه  بــوو. گه النــی ئێــران بــۆ دواییهێنــان بــه  ده ســه اڵتی دیکتاتوریــی 
فه رهه نگیــی  نیزامــی و  ئابــووری و  بــۆ خاشــه بڕ کردنــی ده ســه اڵتی سیاســی و  و  پاشــایه تی 
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ئیمپریالیــزم ڕاپه ڕینێکــی به ردرێــژ و خوێناوییــان به رپــا کــرد و ســه رئه نجام پــاش ســاڵێک خه باتــی 
ــه  22ی  شــێلگیر و قوربانیــدان، بــه  به ختکردنــی گیــان و مــاڵ و بــه  دانــی ده یــان  هــه زار شــه هید ل
ــه وه  پێچــا. ــی پاشــایه تییان تێک ــی 2٥00 ســاڵه ی ڕێژیم ــاری ته مه ن ــی ســاڵی 1٣٥٧دا ، تۆم ڕێبه ندان

ــه  ناوچــه ی  ــه  ئیمپریالیزمــی ل ــزی ســه ر ب ــن هێ ــران کــه  گه وره تری بێگومــان شۆڕشــی خه ڵکــی ئێ
ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســتدا لــه  نێــو بــرد، یه کێــک لــه  گرینگتریــن ڕووداوه  مێژووییه کانــی واڵتــی ئێمه یــه 
 و هــه ر لــه و کاته شــدا ده رســی زۆر به نرخــی بــۆ خه باتکا رانــی ڕێــگای ڕزگاری و ســه ربه خۆیی 
تێــدا بــووه . شۆڕشــی ئێــران نیشــانی دا کــه  هــه ر کات میلله تێــک بــه  لــه  خۆبوردوویــی و بــه 
 یه کگرتوویــی بیهــه وێ داو و ز نجیــری ژێرده ســتی بپســێنێ، هیــچ هێزێــک لــه  دنیــادا ناتوانــێ پێشــی 

پــێ بگــری و ســه ره نجام هه مــوو که نــد و کۆســپه کانی ڕێــگای ســه رکه وتن ته خــت ده کا.
په هه لــه وی،  بنه ماڵــه ی  ڕه شــی  دیکتاتوریــی  نه گبه تیــی  پــڕ  ده ورانــی  ســاڵ  په نجــا  ئه گه رچــی 
لــه  دژی ڕیژیمــی ســەر  بــه  ئیمپریالیزمــی حه مــه   هه مــوو چیــن و توێژه کانــی خه ڵکــی ئێرانــی 
ڕه زاشــا یــه ک خســتبوو، بــه اڵم زۆر به داخــه وه  مــاوه ی کورتــی ڕاپه ڕینــی پڕشــکۆی خه ڵکــی ئێــران 
ده ره تانــی ئــه وه ی بــه  هێــزه  دێموکراتــی و شۆڕشــگێڕه کانی ئێــران نــه دا کــه  به رنامه یه کــی هاوبــه ش 
ــه   ــچ کام ل ــه  هی ــه وه ش ک ــه ر ئ ــژن و له ب ــی پاشــایه تی دابڕێ ــی دوای ڕێژیم ــۆ سیســتمی حکوومه ت ب
ــک لــه  ده وری  هێــزه  نیشــتمانییه کانی ئێــران بــه  ته نیــا لــه  توانایــدا نه بــوو کۆمه اڵنــی به رینــی خه ڵ
خــۆی کــۆ بکاتــه وه  و ده ســه اڵتی سیاســی لــه  واڵتــدا به ده ســته وه  بگــرێ، کۆمه ڵێــک ئاخونــدی 
بیرته ســک و کۆنه په رســت بــه  که ڵکوه رگرتــن لــه  هه ســتی مه زهه بیــی خه ڵــک ده ســتیان به ســه ر 
ده ســکه وته کانی شــۆڕش و به رهه مــی خوێــن و فرمێســکی ڕۆڵه کانــی گه النــی ئێــران داگــرت و 

ده ســه اڵتی پاوانخوازانــه ی خۆیــان به ســه ر واڵته که مانــدا ســه پاند.
ــاوات و  ــه  ئ ــچ کام ل ــی هی ــه وه  و نه یتوان ــاکام مای ــران ن ــه دا شۆڕشــی ئێ ــه و وه زع ــی ئ ــه  ئه نجام ل
ــه  ئێرانــدا بــه و  چاوه ڕوانییه کانــی کۆمه اڵنــی خه ڵکــی ئێــران وه دی بێنــێ. گه النــی تینــووی ئــازادی ل
مه به ســته  بــه  ده ســتی به تــاڵ به گــژ ئه رته شــی پۆشــتە و په رداخــی ڕێژیمــی ســه ر بــه  ئیمپریالیزمــی 
ــۆ هه میشــه   ــک ب ــی، کــه  جارێ ــان کــرده  قوربان ــه  ڕۆڵه کانی ــه  هــه زاران کــه س ل ــه وه  و ب شــادا چوون
ده ســه اڵتی سیاســی و ئابــووری و نیزامــی و فه رهه نگیــی ئیمپریالیــزم لــه  ئێرانــدا کۆتایــی پــێ 
بهێنــرێ. ئازادییــه  دێموکراتییــه کان لــه  سه رانســه ری ئێرانــدا دابیــن بکریــن، زه حمه تکێشــانی ئێــران 
کــه  به شــی هــه ره  زۆری دانیشــتووانی واڵتــن و گه وره تریــن ته ئســیریان لــه  ســه رکه وتنی شۆڕشــدا 
هه بــووه  لــه  هــه ژاری و ڕۆژڕه شــی ڕزگاریــان بــێ و گه النــی زۆرلێکــراوی ئێــران لــە ســێبەری 

ــه ن. ــان بگ ــی خۆی ــی ڕەوا و نه ته وایه ت ــە ماف ــدا ب ــی دێموکراتی ڕێژیمێک
فیداکاریــی  و  خه بــات  به رهه مــی  به ســه ر  ده ســتیان  کــه   پاوانخــواز  کۆنه په رســتانی  بــه اڵم 
خه ڵکــی ئێــران داگرتــووه ، بــه  پێچه وانــه ی چاوه ڕوانیــی کۆمه اڵنــی خه ڵــک ڕێگایــان نــه دا هیــچ 
یــه ک لــه و ئاواتــه  پیرۆزانــه  وه دی بێــن. خه باتــی دژی ئیمپریالیســتیی ده ســه اڵتی فه رمانــڕه وا لــه  
چوارچێــوه ی هێنــدێ دروشــمی بــێ نێــوه ڕۆک ده رنه چــوو. ڕێژیمــی خومه ینــی له کاتێکــدا خــۆی 
بــه دژی ئیمپریالیســت ده زانــێ ڕه ســه نترین هێــزه  دژە ئیمپریالیســتییه کانی واڵت ســه رکوت ده کا. 
ــەڵ  ــدی لەگ ــەوە پێوەن ــە دزیی ــی ب ــدەی ده زگا ته بلیغاتییه کان ــه ی پڕوپاگه ن ــه  پێچه وان ــه  ب ــه و ڕێژیم ئ
ــه ڵ ســه قامگیربوونی  ــرێ. له گ ــێ ده ک ــی ل ــی یه ده کی ــی و که لوپه ل ــە چــەک و تەقەمەن ئیســڕائیل هەی
پاشــایه تی  ســه رده می  لــه   خراپتــر  زۆر  دێموکراتییــه کان  ئازادییــه   کۆنه په رســتان،  ده ســه اڵتی 
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خراپــه  ژێــر پــێ. کۆمه اڵنــی ده ســته نگ و زه حمه تکێشــی واڵتــی ئێمــه  زیاتــر لــه  هه مــوو کاتێــک 
له گــه ڵ هــه ژاری و نــه داری و گرانــی و بێــکاری بــه رەوڕوو بــوون و حکوومه تــی تــازه هیــچ 
ــه وان هه ڵنه هێنایــه وه . گه النــی  چەشــنە هەنگاوێکــی بــۆ چارەســەری هــەزاران گیروگرفتــی ژیانــی  ئ
ــوو  ــی هه م ــوو وه اڵم ــان نه گه یشــتن، به ڵک ــی ڕه وای خۆی ــه  ماف ــه ر ب ــه ک ه ــش ن ــراوی ئێرانی زۆرلێک
ــه ی ئیددیعاکانــی  ــه  پێچه وان ــران ب ــه  کورتــی ڕێژیمــی ئێ ــه وه . ب ــه  ئاگروئاســن درای ــان ب داخوازه کانی
ــی ئیمپریالیســتی یــه ک ده گرێتــه وه   ــج و سیاســه تی واڵتان تــه واوی کاروکرده وه کانــی له گــه ڵ قازان
و ڕاســته وخۆ یــان ناڕاســته وخۆ لــه  خزمه تــی ئه وان دایــه . ڕێژیمــی خومه ینــی وه ک میراتگرێکــی 
به ئه مــه گ بــۆ ڕێژیمــی حه مــه ڕه زا شــا لــه  هه مــوو سیاســه تێکی دژی گه لیــدا چه ندیــن هه نــگاوی 
لــه  ڕیژیمــی پێشــوو تێ په ڕانــد. ئه گــه ر ڕێژیمــی شــا ئێرانــی بــه ره و ســه رمایه داری ده بــرد و دیفاعــی 
لــه  ســه رمایه دارانی نێوخــۆ و بێگانــه  ده کــرد، ده ســه اڵتی دژی گه لــی خومه ینــی بــه  نــاوی دیــن و 
ــه  ســه رمایه داری ده کا و خــاوه ن مڵکیه تــی تایبه تــی ســه رمایه داران بــه  به شــێکی  مه زهــه ب دیفــاع ل
خودایــی ده زانــێ کــه  نابــێ ده ســتی تــێ وه ردرێ. ئه گــه ر حه مــه ڕه زا شــا وه ک دیکتاتورێــک قانــوون 
و مه جلیــس و دامــوده زگا ده وڵه تییه کانــی بــه  شــێوه یه کی غه یــره  قانوونــی خســتبووه  ژێــر چۆکــی 
بــۆ  ملکه چــی  دیکتاتورییــه  داوە و  بــه و شــێوه   قانوونیــی  بــاری شــه رعی و  خــۆی، خومه ینــی 
ڕێژیمــی  لــه   ئه گــه ر  دانــاوه .  ئایینــی  ئه رکێکــی  بــه   دیکتاتوریــی  کۆنه په رســتانه ی  زه بروزه نگــی 
پاشــایه تیدا داوای مافــی نه ته وایه تــی بــۆ گەالنــی زۆرلێکــراوی ئێــران وه ک کــورد و ئازه ربایجانــی 
و عــه رب و به لــووچ و تورکمــه ن بــه  تــاوان ده زانــرا، لــه  ڕێژیمــی خومه ینیــدا ئێرانــی بــوون و دیفــاع 
لــه  شــانازییه  مێژووییه کانــی ئێرانیــش بــه  گونا هێکــی گــه وره  و بــه  پێچه وانــه ی فه رمانــی خــودا لــه  

ده درێ. قه ڵــه م 
دیکتاتوریــی ئاخونــدی نــه ک هــه ر هیــچ بیروباوه ڕێکــی موخالیفــی خــۆی ناتوانــێ ته حه مــۆڵ بــکا، 
به ڵکــوو لەگــەڵ هــه ر بیرێکــی جیــا لــه  بیــری کۆنه په رســتانه ی خــۆی بــا موخالیفیــش نه بــێ، به تونــدی 
ــاو ئیســالمیدا،  ــی ڕێژیمــی به ن ــه  حــەوت ســاڵ فه رمانڕه وای ــر ل ــاوه ی که مت ــه  م ــی ده کا. ل دوژمنایه ت
ــه  ئازادیخوازانــی  ــه وی ل ــه  په نجــا و چــوار ســاڵ ده ورانــی پاشــایه تیی په هل ــر ل خومه ینــی زۆر زیات
ئێــران و ئه ندامانــی هێــزه  دێموکراتییه کانــی ئێعــدام کــردوه . خــۆ ئه گــه ر بمانــه وێ باســی کوردســتان 
بکه یــن، دیمه نــی دزێــوی دیکتاتوریــی نــوێ زۆر باشــتر و بێ په رده تریــش ده رده کــه وێ. له گــه ڵ 
ئــه وه ی گه لــی کــورد وه ک به شــێک لــه  گه النــی ئێــران چاالکانــه  لــه  شۆڕشــی سه رتاســه ریی واڵتــی 
ئێمــه دا به شــدار بــوو، هه رچه نــدی گه لــی کــورد لــه  ڕێــگای نوێنه رانــی خۆیــه وه  هه مــوو توانــای 
ــه  ڕێــگای ئاشــتی و وتووێــژەوە بــه  النــی که مــی مافــه  ڕه واکانــی  خــۆی بــه  کار هێنــا بــۆ ئــه وه ی ل
بــگا؛ حکوومه تــی کۆنه په رســتی خومه ینــی نــه ک هــه ر ملــی بــۆ داخــوازه  به رهه قه کانــی خه ڵکــی 
کوردســتان ڕانه کێشــا؛ به ڵکــوو بــه  پێچه وانــه  له شــکری کێشــایه  ســه ر و ده ســتووری قه تڵــی عامــی 
دا. ته نانــه ت کار به وه شــه وه  نه وەســتا و خومه ینــی بــه  پێچه وانــه ی ئایینــی ئیســالم فتــوای جیهــادی 
لــه  دژی گه لــی موســوڵمانی کــورد ده رکــرد و ڕشــتنی خوێنــی کیــژ و الو و ژن و پیــاوی خه ڵکــی 

کوردســتانی بــه  حــه اڵڵ زانــی.
ــوو  ــه ڵ هه م ــی خــۆی له گ ــی دوژمنایه تی ــژی خومه ین ــی کۆنه په رســت و خوێنم ــه و جــۆره  ڕێژیم ب
ــی نیشــان داوه  و  ــوون و نیزامێکــی نێونه ته وه ی ــی گــه ل و له گــه ڵ هه مــوو قان ئــاوات و ئامانجه کان

لــه  دژی تــه واوی هێــزه  نیشــتمانییه کانی ئێــران ئیعالمــی شــه ڕی کــردووه .
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ــاری  ــر ب ــران له ژێ ــی ئێ ــۆ ڕزگاری ــه  ب ــه  ک ــه و بڕوایه دای ــران ل ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات حیزب
زۆڵــم و زۆر و دیکتاتــوری و بــۆ گێڕانــه وه ی شۆڕشــی ئێــران بــۆ ســه ر ڕێبــازی پێشــکه وتووانه ی 
خــۆی پێویســته  ڕێژیمــی کۆنه په رســت و ســه ر بــه  ئیمپریالیزمــی خومه ینــی بڕووخــێ و لــه  جێــگای 
ئــه و، ڕێژیمێکــی دێموکراتــی دابمــه زرێ کــه  داخوازه کانــی خه ڵکــی ئێــران وه دی بێنــێ. حیزبــی ئێمــه  
لــه و بڕوایه دایــه  کــه  پــاش ڕووخانــی ڕێژیمــی خومه ینــی پێویســته  ده ره تانــی بــه  خه ڵکــی ئێــران 
بــدرێ کــه  بــه  ئــازادی نێوه ڕۆکــی سیســتمی کۆماریــی دڵخــوازی خۆیــان دیــاری بکــه ن و مه جلیســی 

دامه زرێنــه ران )مؤسســان( بــۆ دانانــی قانوونــی ئه ساســیی کۆمــاری نــوێ پێــک بــێ.

٧- بــۆ گه یشــتی بــه  ئامانجــی بنه ڕەتیــی گه لــی کــورد کــه  پێکهێنانــی خودمختــاری لــه  چوارچێــوه ی 
نیزامێکــی دێموکراتی دایــه ، حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران یەکیەتیــی هێــزە دێموکراتــی 
و نیشــتمانییەکانی ئێــران بــه  شــه رتێکی ئه ساســی ده زانــێ. حیزبــی ئێمــه  پێــی وایــه  بــۆ ئــه وه ی 
شۆڕشــی ئێــران جار ێکــی دیکــه  تووشــی  بــێ به رنامه یــی نه بــێ و ده ســکه وته کانی بــه  تــااڵن 
نه چــن، پێویســته  هــه ر لــه  ئێســتاوه  هێــزه  سیاســییه  به ڕاســتی شۆڕشــگێڕه کانی ئێــران له ســه ر 
ــه  ده وری  ــوودا ل ــه  به ره یه کــی یه کگرت ــه ک بگــرن و ل ــۆ دواڕۆژی واڵت ی ــه ش ب به رنامه یه کــی هاوب

ــه وه . ــۆ ببن ــر ک یه کت
بــۆ پێکهێنانــی ئــه و یه کیه تییــه  حیزبــی ئێمــه  هــه م دژی شــۆوینیزمی ئێرانــی کــه  حاشــا لــه  بوونــی 
گه لــی کــورد ده کا و هــه م دژی ناســیۆنالیزمی به رچاوته نگــی کــورد کــه  ڕێژیمــی خومه ینــی و 
گه النــی ئێــران لــه  یــه ک جیــا ناکاتــه وه  خه بــات ده کا. هــه م شــۆوینیزمی ئێرانــی و هــه م ناســیۆنالیزمی 
ــه و کاتــه دا حیزبــی  به رچاوته نگــی کــورد هــه ر دووکیــان دوژمنــی یه کیه تــی گه النــی ئێرانــن. هــه ر ل
ــه وره  شــۆوینیزمی مه زنیخــوازی  ــه  هه لومه رجــی ئێســتادا مه ترســی گ ــه  ل ــه  ک ــه و باوه ڕه دای ــه  ل ئێم
ئێرانییــه . حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران زیاتــر لــه  چــوار ســاڵه  کــه  ڕاپه ڕینــی خه ڵکــی 
کارامه ییــه وه   و  لێوه شــاوه یی  بــه   خومه ینــی  ڕێژیمــی  دڕندانــه ی  په المــاری  دژی  کوردســتان 
ڕێنوێنــی ده کا. خه بــات و تێکۆشــان و گیانبــازی و قوربانیدانــی ئه ندامــان و الیه نگــران و پێشــمه رگه  
قاره مانه کانــی حیــزب نفــووز و خۆشه ویســتیی حیزبــی ئێمــه ی له نێــو کۆمه اڵنــی خه ڵکــدا زۆر زیاتــر 
لــه  جــاران بردۆتــه  ســه ر. حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ئێســتا نــه ک هــه ر حیزبــی خۆشه ویســتی 
هه مــوو خه ڵکــی کوردســتانی ئێرانــه،  به ڵکــوو جێــگای ڕێــز و خۆشه ویســتیی گه النــی دیکــه ی ئێــران 
و ڕێکخــراوه  پێشــکه وتنخواز و دژی ئیمپریالیســتیه کانی ئێــران و ده ره وه ی ئێرانیشــه . دروشــمی 
ســتراتیژیکی حیزبــی ئێمــه  »دێموکراســی بــۆ ئێــران خودمختــاری بــۆ کوردســتان« بۆتــه  دروشــمی 
ئێرانیــش  سه رانســه ری  پێشــکه وتنخوازه کانی  هێــزه   و  کوردســتان  خه ڵکــی  هه مــوو  بنه ڕه تیــی 

پشــتیوانیی لــێ ده کــه ن.
ــره ی  ــه ن کۆنگ ــه  الی ــه  ل ــی ئێم ــه ی پێشــووی حیزب ــه  په ســندکردنی به رنام ــه  دوو ســاڵ ل ــر ل زیات
پێنجەمــەوە رادەبــرێ، بەرنامــەی ئێســتا لــە کۆنگــرەی شه شــه مدا په ســند کــراوه  و وه اڵمــده ری 
دیکتاتوریــی  بوونــی  ســه قامگیر  پــاش  کــه   هه لومه رجێــک  واڵته که مانــه .  نوێــی  هه لومه رجــی 
ڕه شــی خومه ینــی پێــک هاتــوو.ه  حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران به رنامــه ی خــۆی ده خاتــه  
ــاران،  ــکاران، جووتی ــوو دانیشــتوانی کوردســتان، کرێ ــه  هه م ــی کوردســتان و ل ــش چــاوی خه ڵک پێ
زه حمه تکێشــانی شــار و دێ، ڕووناکبیــران، قۆتابییــان، خوێنــدکاران، کارمه نــدان، پیشه ســازان و 
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ــی  ــێ بکۆشــن. ئه ندامــان و الیه نگران ــه  ت ــه م به رنامه ی ــی ئ ــۆ جێبه جێکردن ــه  ب ــان، داوا ده کا ک بازاڕیی
حیــزب ده بــێ به رنامه کــه  به رنــه  نێــو کۆمه اڵنــی خه ڵکــی کوردســتان و به نده کانــی بــۆ خه ڵــک 
ــاره ی مه ســه له  سیاســی و ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی  ــه  ب ــه وه  و بیــروڕای حیزبــی ئێمــه  ل شــی بکه ن
و فەرهەنگییەکانــەوە بــۆ ئــەوان بەیــان بکــه ن. هه روه هــا پێویســته  خه ڵکــی به شــه کانی دیکــه ی 

ئێرانیــش لــه  داخــوازه  بنه ڕه تییه کانــی خه ڵکــی کوردســتان و حیزبــی ئێمــه  شــاره زا بــن.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران گه وره تریــن هێــزی سیاســیی کوردســتانی ئێرانــه . ئێســتا 
ده بــێ تــێ بکۆشــین هێــزی بێ پایانــی گــه ل بــۆ جێبه جێکردنــی به رنامــه ی حیزبه که مــان بکه وێتــه  
کار، ئــه و کاته یــه  کــه  به رنامــه ی حیزبه که مــان ده بێتــه  هێزێکــی ماددیــی توانــا و ده توانــێ مافــه 

ــێ. ــدا وەدی بێن ــوه ی ئێرانێکــی دێموکراتی ــه  چوارچێ ــی کــورد ل ــی گه ل  ڕه واکان
گونجانــدوه .  به رنامه یــەدا  لــه م  خــۆی  ئامانجه کانــی  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
وه دیهێنانــی ئــه م ئامانجانــه  لــه  ئه ســتۆی حکوومه تــی خودمختــاری کوردســتانه  کــه  لــه  چوارچێــوه ی 

ــدا داده مــه زرێ. ــی ئێران والت

فه سڵی یه که م:
ئامانجه گشتییه کان

1- حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران حیزبــی پێشــڕوه ی خه ڵکــی کوردســتانی ئێرانــه  و 
ــووزی  ــی ده ســه اڵت و نف ــۆ له نێوبردن ــران ب ــزه  پێشــکه وتووه کانی سه رانســه ری ئێ شانبه شــانی هێ
سیاســی و ئابــووری و نیزامــی و فه رهه نگیــی ئیمپریالیــزم و بــۆ پاراســتنی ســه ربه خۆیی ئێــران و 
دامه زرانــی ڕێژیمێکــی دێموکراتــی و لــه  پێنــاوی وه ده ســتهێنانی مافــی دانانــی چاره نووســی گه لــی 

کــورد لــه  کوردســتانی ئێرانــدا خه بــات ده کا.
2- ئامانجــی دواڕۆژی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران پێکهێنانــی کۆمه ڵێکــی دێموکراتــی 

سۆسیالیســتییه .
٣- دروشــمی ســتراتیژیکی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران دابینکردنــی دێموکراســی بــۆ 

ئێــران و خودمختــاری بــۆ کوردســتانی ئێرانــه .
ــه الن دژی  ــوو گ ــه ی هه م ــی ڕزگاریخوازان ــه  خه بات ــران ل ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات 4- حیزب
ئیمپریالیزمــی جیهانــی به تایبه تــی ئیمپریالیزمــی ئه مریــکا و دژی ڕێژیمــه  زۆردار و کۆنه په رســته کان 

ــه . پشــتیوانی ده کا و الیه نگــری ئاشــتی و دۆســتایه تیی گه النــی هه مــوو واڵتان

فه سڵی دووهه م:
بنچینه کانی ئه سڵی خودمختاری

٥- ناوچــه ی خودمختــار هه مــوو خاکــی کوردســتانی ئێــران ده گرێتــه وه . چوارچێــوه ی جوغرافیایــی 
ناوچــه ی خودمختــاری کوردســتان بــه  له به رچاوگرتنــی هۆیه کانــی جوغرافیایــی و ئابــووری و 

ویســتی زۆربــه ی دانیشــتووانی هــه رکام لــه  ناوچــه  کوردنشــینه کان دیــاری ده کــرێ.
٦- لــه  ناوچــه ی خودمختــاری کوردســتاندا هه مــوو ده ســه اڵت بــه  ده ســت خه ڵکه وه یــه  کــه  بــه  

ــن. ــه کاری دێن ــه رزی کوردســتاندا ب ــه  شــوڕای ب ــان ل ــی خۆی ــۆی نوێنه ران ه
٧- کاروبــاری پێوه ندییه کانــی ده ره وه  )سیاســی و ئابــووری(، دیفاعــی میللــی )ســوپا(، دانانــی 
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به رنامــه ی درێژخایه نــی ئابــووری و سیســتمی دراوی له ژێــر ده ســه اڵتی ده وڵه تــی مه رکه زی دایــه . 
بێجگــه  له وانــه  ســه اڵحییه تی به ڕێوه بردنــی ده زگای ده وڵه تــی لــه  کوردســتان به ده ســت حکوومه تــی 
خودمختــاری کوردســتانه . خه ڵکــی ناوچــه ی خودمختــاری کوردســتان وه ک هه مــوو هاونیشــتمانیانی 
ــه   ــه ک ل ــچ چه شــنه  جیاوازیی ــێ هی ــه وه  و به ب ــگای قانوونیی ــه  ڕێ ــدا ل ــه  سه رانســه ری ئێران ــان ل خۆی

ــن. ــدا به شــداری ده ب ــاری واڵت ــی کاروب به ڕێوه بردن
بــه رزی کوردســتان به رزتریــن ئۆرگانــی قانووندانانــی ناوچــه ی خودمختــاری  ٨- شــوورای 
و  ڕاســته وخۆ  یــه ک،  وه ک  گشــتی،  هه ڵبژاردنێکــی  ڕێــگای  لــه   شــوڕا  نوێنه رانــی  کوردســتانه . 
نهێنییــه وه  هه ڵده بژێردرێــن. ژن و پیــاو و لــه  هه ڵبــژاردن و هه ڵبژێرانــدا مافــی وەک یه کیــان هه یــه .

9- شــوڕای بــه رزی کوردســتان حکوومه تــی خودمختــاری کوردســتان دیــاری ده کا. حکوومه تــی 
خودمختــاری کوردســتان به رامبــه ر بــه  شــوڕای بــه رزی کوردســتان به رپرســه .

10- پاراســتنی هێمنــی و نه زمــی نێوخــۆی ناوچــه ی خودمختــاری کوردســتان لــه  ئه ســتۆی 
هێــزی پێشــمه رگه  و ئۆرگانــه  ئینتیزامییەکانــی دیکــه ی خودموختارییــه . ئه رکــی ئه رتــه ش دیفــاع لــه  
ســه ربه خۆیی و ســنووره کانی واڵتــه  و حه قــی نییــه  ده ســت لــه  کاروبــاری پاراســتنی هێمنــی و 

نه زمــی نێوخۆیــی وه ربــدا.
ــە ناوچــه ی  ــداره کان ل 11- زمانــی کــوردی زمانــی ڕه ســمیی خوێنــدن و نامه نووســینی نێــوان ئی
خودمختــاری کوردســتان دایه  و لــه  هه مــوو قۆناخه کانــی خوێندنــدا مافــی خوێنــدن بــه  زمانــی 
کــوردی بــۆ دانیشــتووانی ناوچــه  به ڕه ســمی ده ناســرێ. زمانــی فارســی لــه  ناوچــه ی خودمختــاری 
کوردستانیشــدا هــه ر وه ک شــوێنه کانی دیکــه ی ئێــران زمانــی ڕه ســمییه  و لــه  قۆتابخانه کانــدا له گــه ڵ 
زمانــی کــوردی ده خوێنــدرێ. نامه نووســینی ئیداره کانــی ناوچــه ی خودمختــاری کوردســتان بــۆ 
مه رکــه ز و ناوچه کانــی دیکــه ی ئێــران و هه روه هــا بــۆ ئیداره کانــی ســه ر بــه  ده وڵه تــی ناوه نــدی لــه  
ناوچــه ی خودمختــاردا، بــه  زمانــی فارســی ده بــێ. هه مــوو دانیشــتووانی غه یــره  کــورد لــه  ناوچــه ی 
خودمختــاری کوردســتاندا بــۆ په ره پێدانــی فه رهه نگــی خۆیــان ئــازادن و مافــی خوێنــدن بــه  زمانــی 

ــه . ــان هه ی خۆیانی

فه سڵی سێهه م:
مافه کانی دانیشتووانی ناوچه ی خودموختار

12- هه مــوو ئــه و مــاف و ئازادییانــه  کــه  لــه  بەیاننامــەی جیهانیــی مافــی مــرۆڤ و په یماننامــه  
نێونه تەوەییه کانــی ســه ر بــه م به یاننامه یــه دا قانــوون، وه ک ئازادیــی عه قیــده  و به یــان، ئازادیــی 
چاپه مه نــی، ئازادیــی پێکهێنــان و تێکۆشــانی حیــزب و ڕێکخــراوه  سیاســییه کان، یه کیه تییــه کان و 
ــە دێموکراتییــه کان، ئازادیــی هه ڵبژاردنــی  شــوڕاکانی کرێــکاری و جووتیــاری و ســینفی، ئه نجومه ن
کار و جێــگای دانیشــتن و ئازادیــی ئاییــن و مه زهــه ب لــه  ناوچــه ی خودمختــاری کوردســتاندا هــه ر 

وه ک هه مــوو ناوچه کانــی دیکــه ی ئێــران ده ســته به ر ده کرێــن. 
هه مــوو دانیشــتوانی کوردســتان بــه  ژن و پیــاوه وه  هــه ر وه ک دانیشــتووانی ناوچه کانــی دیکــه ی 
ئێــران به بــێ هیــچ جیاوازیدانانێکــی جینســی، قه ومــی، ڕه گــه زی و مه زهه بــی لــه  مافــی کۆمه اڵیه تــی 

و ئابــووری و سیاســی و فه رهه نگیــی وه ک یــه ک کەڵــک وه رده گــرن.
1٣- حکوومه تــی خودمختــاری کوردســتان یارمه تیــی په ره پێدانــی ناوه نــده  ئایینیــه کان ده دا و لــه  
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بــاری مــاددی ومه عنه وییــه وه  کۆمــه گ بــه  ڕێبه رانــی نیشــتمانپه روه ری ئایینــی ده کا.
14- ژن و پیــاو له نێــو خێــزان و کۆمه ڵــدا، مافــی وه ک یه کیــان هه یــه  و بــۆ کاری وه ک یــه ک 

ــرن. ــه ک وه رده گ مووچــه ی وه ک ی

فه سڵی چواره م:
سیاسه تی ئابووری و کۆمه اڵیه تی

1٥- دابینکردنــی پێشــکه وتنی ئابــووری لــه  ڕیــگای به رنامــه  داڕشــتنێکی زانســتییه وه  لــه  ناوچــه ی 
قه ره بووکردنــه وه ی  بــۆ  کوردســتانه .  خودمختــاری  حکوومه تــی  ئه ســتۆی  لــه   خودمختــاردا 
گشــتیی  داهاتــی  دابه شــکردنی  نه ته وایه تییــه   ســته می  به رهه مــی  کــه   ئابــووری  دواکه وتوویــی 
ــی  ــاری کوردســتان به پێ ــه  به شــی دانیشــتووانی ناوچــه ی خودمخت ــێ ک ــه  چه شــنێک ده ب بووجــه  ب

ڕاده ی دواکه وتوویــی زیاتــر لــه  داهاتــی نێونجــی ســه رانه ی واڵت بــێ.
1٦- ڕێــگای ئه ســڵیی پێشــکه وتنی ئابووریــی کوردســتان و سه رانســه ری ئێــران ســه نعه تی کردنی 
واڵت به پێــی ده ســکه وته کانی زانســت و ته کنیــک لــه  الیــه ک و پێداویســتی و ئیمکاناتــی سرووشــتیی 
واڵت له الیه کــی دیکه وه یــه . پێکهێنانــی ئاڵوگۆڕێکــی بنچینه یــی ئابــووری و کۆمه اڵیه تــی کــه  بــۆ 
ســه نعه تی کردن پێویســته ، یه کێــک لــه  بنه ڕه تیتریــن ئه رکه کانــی ده وڵه تــی مه رکــه زی و هه روه هــا 

حکوومه تــی خودمختــاری کوردســتانه .
1٧- حکوومه تــی خودمختــاری کوردســتان بــه  هــۆی به شــی گشــتیی ئابوورییــه وه  کــه  به شــی 
ــه   ــێ و ل ــه  کوردســتاندا داده مه زرێن ــه ، ســه نعه تی پێشــکه وتوو ل ــۆ پێشــکه وتنی ئابووریی ــی ب بنه ڕه ت
ســه نعه ته  خۆواڵتــی و نه ته وه ییه کانیــش پارێــزگاری ده کا. لــه  ته نیشــت به شــی گشــتی ئابــووری، 

به شــی هــه ره وه زی و تایبه تییــش لــه  ســه نعه تی کردنی واڵتــدا به شــدار ده بــن.
1٨- ســه رچاوه  ژێرزه مینییــه کان و هه روه هــا ئــاو و لێــره وار و له وه ڕگــەکان کــه  بــه  ســامانی 
هاوکاریــی  بــه   ده کرێــن و حکوومه تــی خودمختــاری کوردســتان  میللــی  ده ژمێردرێــن،  گشــتی 

ده وڵه تــی مه رکــه زی بــه  قازانجــی هه مــوو خه ڵکــی ئێــران که ڵکیــان لــێ وه رده گــرێ.
19- زیــاد کردنــی به رهه مــی کشــتوکاڵ لــه  ڕیــگای میکانیــزه  کــردن و به کارهێنانــی شــێوه ی 
زانســتی لــه  کشــتوکاڵ دا هه روه هــا داڕشــتنی به رنامــه ی به راوکــردن و هه ڵبه ســتنی به نــد، به شــێکی 

ــاری کوردســتانه . ــی خودمخت ــووری حکوومه ت گرینگــی سیاســه تی ئاب
20- حکوومه تــی خو دمختــاری کوردســتان بــۆ په ره پێدانــی بازرگانیــی نێوخــۆ و بره وپێدانــی 
که ســب و کار و پیشه ســازی لــه  کوردســتاندا تــێ ده کۆشــێ. هێندێــک لــه و پــرۆژه  ئابوورییانــه  
بــه  قازانجــی  دیاریکــراودا  قۆناخێکــی  لــه   گشــتییه وه   به شــی  هــۆی  بــه   جێبه جێ کردنیــان  کــه  
پێشــکەو تنی ئابووریــی واڵت نییــه، بــه  به شــی تایبه تــی ده ســپێردرێن و له ڕێــگای دیاریکردنــی نــرخ 
ــی  ــی ســەرمایەی تایبەت ــۆ پەرەگرتن ــەوە ســنوورێک ب ــی دەوڵەتیی ــی ماڵیات ــۆ به رهه مــه کان و دانان ب
داده نــرێ. مه به ســت لــه و کاره  که ڵــک وه رگرتــن لــه  هه مــوو ســه رچاوه یه کی ماڵــی بــۆ پێشخســتنی 

ــی کوردســتانه . ئابووری
کوردســتان،  زه حمه تکێشــانی  به تایبه تــی  و  خه ڵــک  ژیانــی  پایــه ی  بردنــی  بــه ره وژوور   -21
نێوه ڕۆکــی ئه ســڵیی سیاســه تی ئابووریــی حکوومه تــی خودمختــاری کوردســتانه . ئــه م حکوومه تــه  
هه مــوو هێــز و توانــای خــۆی وه کار ده خــا بــۆ ئــه وه ی زۆربــه ی دانیشــتووانی کوردســتان کــه  لــه  
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ــۆ  ــه م ســه رده مه یان ب ــکا و ژیانێکــی شــیاوی ئ ــه م وه زعــه  ڕزگار ب ــن، ل هــه ژاری و بێبه شــیدا ده ژی
دابیــن بــکا. یه کــه م هه نــگاوی گرینــگ لــه و باره یــه وه  ئاماده کردنــی خانووبــه ره ی له بــار به پێــی 

ڕێوشــوێنی له شســاغی بــۆ زه حمه تکێشــانی شــار و الدێیــه .
22- ئه ســڵی چــل ســه عات کار لــه  حه وتــوودا لــه  هه مــوو جێگایــه ک دێتــه  دی. ئــه و کرێکارانــه ی 
ــکاران  ــی که مــی هه قده ســتی کرێ ــێ. الن ــر ب ــه  مت ــان ک ــێ. ســه عاتی کاری ــه ن ده ب کاری ســه خت ده ک
گــۆزه ران  خه رجــی  چوونه ســه رێی  له گــه ڵ  و  ده کــرێ  دیــاری  به ڕێوه چــوون  خه رجــی  به پێــی 
پیــری  و  په ککه وته یــی  و  نه خۆشــی  و  کار  پێشــهاته کانی  به رامبــه ر  کرێــکاران  ده کــرێ.  زیــاد 
بیمــه  ده کرێــن. ئــه و مندااڵنــه ی ته مه نیــان لــه  پــازده  ســاڵ که متــر بــێ نابــێ کاریــان پــێ بکــرێ. بــۆ 
که مکردنــه وه  و پاشــان خاشــه بڕکردنی بێــکاری، ده بــێ هه لومه رجــی ئابــووری و کۆمه اڵیه تیــی 

پێویســت پێــک بهێنــرێ.
2٣- زه وی هــی ئــه و که ســه یه که  کاری له ســه ر ده کا . هــه ر بۆیــه  ده بــێ لــه  شــێوه ی ئێســتای 
ــێ زه وی ڕوو  ــه  قازانجــی دێنشــینانی زه حمه تکێــش و ب ــگ ب ــدا، ئاڵوگۆڕێکــی گرین ــی زه وی ماڵیکییه ت
بــدا. حکوومه تــی خودمختــاری کوردســتان هه مــوو چه شــنه  یارمه تییــه ک بــۆ په ره پێدانــی ئــه و 
شــێرکه ته  هه رەوه زیییانــەی کشــتوکاڵ دەکا کــە جووتیــاران بــە دڵخــوازی خۆیــان پێکیــان دێنــن و 

جگــە لەوانــەش کێلگــەی هــەروەزی دەوڵەتــی پێــک دێنــێ.
24- حکوومه تــی خودمختــاری کوردســتان ده بــێ یارمه تیــی وه رزێــڕان بــدا تــا بتوانــن ئامــرازی 
کشــتوکاڵ بــۆ خۆیــان دابیــن بکــه ن. هه روه هــا پێویســته  به رهه مــی کشــتوکاڵیان بــه  نرخێکــی بــاش 
لــێ بکــڕێ و بــۆ په ره پێدانــی کاروبــاری کشــتوکاڵ قــه رزی درێژماوه یــان به ســوودی که مــه وه  
بداتــێ. جووتیــاران لــه  پێشــدا به رامبــه ر بــه  پیشــهاته کانی کار و نه خۆشــی و پاشــان به رامبــه ر بــه  

ــن. ــه  ده کرێ ــی بیم ــری و په ککه وتووی پی
2٥- حکوومه تــی خودمختــاری کوردســتان ســه رنجێکی تایبه تــی ده داتــه  ئاژه ڵــداری. له وەڕگــه کان 
به پێــی شــه رتی لــه  بــار بــه  ئاژەڵــداران ده ســپێرێ و ڕێــگای دروســت و زانســتیی ئاژه ڵدارییــان فێــر 

ده کا.
و  ده ریاچــه کان  لێــره واڕه کان،  ســه رچاوه  سرووشــتییه کان،  ژیــان،  موحیتــی  2٦-پارێــزگاری 
لــه   بــه  تایبه تــی حه یواناتــی ڕاوی، باڵنــده  و پــێ ڕەو وماســی یه کێــک  پارێزگاریــی حه یوانــات 
بێســه رەوبه ری  ڕاوی  لــه   ده بــێ  هه ربۆیــه   کوردســتانه .  خودمختــاری  حکوومه تــی  ئه رکه کانــی 
حەیوانــات پێشــگیری بکــرێ و لــه  هه ڵبژاردنــی جــۆر و جێــگای ســه نعه تی تــازه  و لــه  لێدانــی 
ــان و له به رچاوگرتنــی هاوهه نگاویــی  ڕێــگا و کێشــانی ڕێــگای ئاســندا بــۆ پارێــزگاری موحیتــی ژی
سرووشــت، ورده کارییه کی زۆر ڕه چاو بکرێ و بایه خی پێویســت به  پاراســتنی بینا و شــوێنه واره  

ــدرێ. ــه کان ب کۆن

فه سڵی پێنجه م:
سیاسه تی فه رهه نگی و له شساغی

ــی  ــن. حکوومه ت ــێ بخوێن ــازده  ســاڵی ده ب ــا پ ــی کوردســتان چ کــچ چ کــوڕ، ت 2٧- هه مــوو مندااڵن
ــه  ناوچــه ی  ــێ. ل ــگاو هه ڵدێن ــه  هه ن ــده واری به په ل ــی نه خوێن ــۆ له نێوبردن ــاری کوردســتان ب خودمخت
ده زگای  ئه ســتۆی  لــه   ســه ره تایی  خوێندنــی  خه رجــی  دابینکردنــی  کوردســتاندا  خودمختــاری 
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ده وڵه تییــه  و خوێنــدن لــه  قۆناخه کانــی دیکــه دا به خۆڕاییــه . یارمه تیــی حکوومه تــی خودمختــار لــەو 
بــارەوە قوتابخانــە ئایینییەکانیــش دەگرێتــەوە. حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان خەرجیــی 
مندااڵنــی کرێــکار و جوتیــاران و هەمــوو هه مــوو زه حمه تکێشــانی کــه م داهــات لــه  تــه واوی فێرگــه  
پیشــه ییه کان و هونه رســتانەکاندا دابیــن ده کا و خه رجــی خوێندنــی مندااڵنــی بلیمــه ت و هه ڵکه وتــووی 

ــه  به رزه کانیشــدا وه ئه ســتۆ ده گــرێ. ــه  زانســتگه  و فێرگ زه حمه تکێشــانی کــه م داهــات ل
2٨- حکوومه تــی خودمختــاری کوردســتان بــۆ بــه رەوژوور بردنــی پایــه ی فه رهه نگــی گــەل و   
دامه زراندنــی بنکــه ی فه رهه نگــی و زانســتی و پــه روه رده ی به ده نــی وه ک فه رهه نگســتان، ســینه ما، 
تێئاتــری میللــی، بنکــه ی وه رزشــی، فێرگــه  بــه رزه کان و زانســتگه کان به خێرایــی هه نــگاو هه ڵدێنــێ.
لــه  نووســه ران و  29- بایه خــدان بــه  پێشــکه وتنی زمــان و ئه ده بیاتــی کــوردی و پشــتیوانی 
حکوومه تــی  فه رهه نگیــی  سیاســه تی  هه میشــه یی  ڕێبــازی  کــورد  زانایانــی  و  هونه رمنــدان 

کوردســتانه . خودمختــاری 
ده درێتــی. حکوومه تــی  کاریــان  لێوه شــاوه یی خۆیــان  به پێــی  ٣0- ڕووناکبیرانــی کوردســتان 
خودمختــاری کوردســتان سیاســه تێک به رامبــه ر بــه  ڕووناکبیــران و پســپۆڕان ده گرێتــه  پێــش کــه  

بــه  دڵگه رمــی و لــه  خۆبووردنــه وه  خزمه تــی نیشــتمانی خۆیــان بکــه ن.
ــه ی له شســاغیی هه مــوو  ــی پای ــه ره وژوور بردن ــۆ ب ــاری کوردســتان ب ــی خودمخت ٣1- حکوومه ت
خه ڵــک تــێ ده کۆشــێ و بــۆ خاشــه بڕکردنی ئــه و نه خۆشــییانه ی لــه  کوردســتاندا باڵوبوونــه وه  
به تونــدی خه بــات ده کا و هه لومه رجێــک پێــک دێنــێ کــه  هه مــوو خه ڵکــی کوردســتان بتوانــن لــه  
یارمه تــی خۆڕایــی پزشــکی و ده رمانــی که ڵــک وه رگــرن. حکوومه تــی خودمختــاری کوردســتان بــۆ 
ــی نقۆســتان و  ــۆ به خێوکردن ــێ و ب ــگاو هه ڵدێن ــه  هه ن ــی ئاسایشــگه ، شــیرخۆرگه  و زایینگ دامه زران

به ســاڵداچووانی ڕه بــه ن و بێ خاووخێــزان بنکــه  و بنیاتــی تایبه تــی داده مه زرێنــێ.

فه سڵی شه شه م:
سیاسه تی ده ره وه 

دێموکراتــی  مه رکه زی دایــه ، حیزبــی  ده وڵه تــی  لــه  ســه اڵحییه تی  کــه   ده ره وه دا  لــه  سیاســه تی 
ــه : ــرێ ک ــێ داده گ ــران پ کوردســتانی ئێ

٣2- ده وڵه تــی مه رکه زیــی ئێــران سیاســه تێکی ده ره وه ی بێالیــه ن )غیــر متعهــد( و ســه ربه خۆ 
بگرێتــه  پێــش و له گــه ڵ هه مــوو ده وڵه تــان له ســه ر بنچینــه ی ڕێزگرتنــی یه کتــر و ناســینی هه قــی 
حاکمییه تــی نیشــتمانی و ده ســت وه رنه دان لــه  کاروبــاری یه کتــر پێونــدی دابمه زرێنــێ و له گــه ڵ 
واڵتانــی سوسیالیســتی و ئــه و واڵتانــه  کــه  سیاســه تێکی دێموکراتــی و دژی ئیمپریالیســتییان هه یــه ، 

پێوه ندیــی دۆســتانه  پێــک بێنــێ.
٣٣- ده وڵه تــی مه رکــه زی لــه  خه باتــی ڕزگاریخوازانــه  و دژی ئیمپریالیســتیی گــه الن و لــه  مافــی 

دانانــی چاره نووســی نه تــه وه کان به ده ســتی خۆیــان، پشــتیوانی بــکا.
لــه  ده ره وه ی  ٣4- ده وڵه تــی مه رکه زیــی ئێــران له نێــو ڕێکخــراوی نه تــه وه  یه کگرتــووه کان و 
ئــه و ڕێکخــراوه  لــه  ئاشــتیی جیهانــی و پێکه وه ژیانــی بــه  ئاشــتی لــه  نێــو گه النــدا، پشــتیوانی بــکا و 
الیه نگــری چاره ســه ری گیروگرفتــه  نێــو نه ته وه ییــه کان لــه  ڕێــگای وتووێــژه وه  بــه  به کارهێنانــی 

زۆر بــێ.
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گه النــی  ڕزگاریخوازانــه ی  خه باتــی  بــه   یارمه تــی  بــۆ  بنکه یــه ک  ببێتــه   ئێــران  واڵتــی   -٣٥
هه مــوو  بــە   سیاســی  په نــای  و  نێوه ڕاســت  ڕۆژهه اڵتــی  تایبه تــی  بــه   و  جیهــان  زۆرلێکــراوی 

بــدا.  ئازادیخــواز  و  نیشــتمانپه روه ر  ئینســانێکی 
لــه  چوارچێــوه ی ئــه و سیاســه ته دا بــه  ئــاگاداری و په ســندی ده وڵه تــی مه رکــه زی، حکوومه تــی 
ــه  هه مــوو ئیمکاناتــی خــۆی بــۆ کۆمــه گ بــه  خه باتــی ڕزگاریخوازانــه ی  خودمختــاری کوردســتان ل
هه مــوو  بــه   په نــای سیاســی  و  که ڵــک وه ربگــرێ  دراوســێدا،  لــه  واڵتانــی  کــورد  تێکۆشــه رانی 

ــدا. ــی نیشــتمانپه روه ر ب کوردێک

به شی دووهه م
پێڕه وی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 

ماده ی یه که م: ناو و نێوه رۆکی حیزب
1- ناوی حیزب، »حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران«ە.

2- حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران حیزبــی شۆڕشــگێڕی خه ڵکــی کوردســتانی ئێرانــه  و 
به تایبه تــی کرێــکاران، جووتیــاران و ڕووناکیرانــی شۆڕشــگێڕ لــه  ڕێزه کانــی خۆیــدا کــۆ ده کاتــه وه .
٣- حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــه  تێکۆشــانی سیاســیی خۆیــدا لــه  تیئۆریــی زانســتی 

په ره ســەندنی کۆمــه ڵ په یــڕه وی ده کا.

ماده ی دووهه م: ئه ندامانی حیزب
هه مــوو هاونیشــتمانییەکی دانیشــتووی کوردســتانی ئێــران و هه مــوو کوردێکــی ئێرانــی ده توانــێ 

ببێتــه  ئه ندامــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، بــه  مه رجێــک:
- ته مه نی له  1٨ ساڵ که متر نه بێ.

- به رنامه  و پێڕه وی نێوخۆی حیزب په سند بکا.
- به  ئینسانێکی نیشتمانپه روه ر و پێشکه وتوو بناسرێ.

ــی الیه نگــری حیزبــی  ــه  ڕێکخــراو و ئه نجومه نه کان ــن ل ــی ده توان ــره  ئێران ــی غه ی ــی: کورده کان تێبین
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــدا ببنــه  ئه نــدام.

ماده ی سێهه م: شه رته کانی وه رگرتنی ئه ندام
بۆ ئه وه ی که سێک به  ئه ندام وه ربگیرێ، پێویسته :

- دوو ئه ندامی حیزب ناسێنه ری بن.
- النیکه م شه ش مانگ له  ژێر تاقیکردنه وه دا بێ.

- له الیه ن زۆربه ی ئه ندامانی شانه یه کی حیزبی یان ئۆرگانێکی به رەوژوورتره وه  وه ربگیرێ.
- ئه ندامی حیزب و ڕێکخراوێکی سیاسیی دیکه  نه بێ.

ماده ی چواره م: ئه رکه کانی ئه ندامی حیزب 
ئه رکی سه رشانی ئه ندامی حیزبە که :
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- بۆ وه دیهێنانی ئامانجه کانی حیزب که  له  به رنامه دا هاتوون، تێ بکۆشێ.
- به  هه موو تواناوه  بۆ پاراستنی یه کیه تیی فیکری و ته شکیالتیی حیزب هه وڵ بدا.

- به پێی پێڕه وی نێوخۆ، په یڕه وی دیسیپلینی حیزب بێ.
- له  یه کێک له  ئۆرگانه کانی حیزبدا تێ بکۆشێ.

- نهێنییه کانی حیزب بپارێزێ.
- پله ی زانیاریی سیاسی و کۆمه اڵیه تیی ڕۆژ به  ڕۆژ به رێته  سه ر.

ــه   ــکا و ل ــز ب ــه وان به هێ ــدی له گــه ڵ ئ ــک و پێوه ن ــی خه ڵ ــو کۆمه اڵن ــه  نێ ــزب به رێت - سیاســه تی حی
بیــروڕا و تاقیکردنه وه یــان که ڵــک وه رگــرێ.

- هه قی ئه ندامه تی بدا.

ماده ی پێنجه م: مافه کانی ئه ندامی حیزب
ئه ندامی حیزب مافی ئه وه ی هه یه که :

- به  ئه ندامی هه ر کام له  ئۆرگانه کانی حیزب هه ڵبژێردرێ.
- له  هه موو ئه ندامێک یان ئۆرگانێک له  کۆبوونه وه کانی حیزبیدا ڕه خنه  بگرێ.

ــێ  ــروڕای خــۆی پ ــکا. بی ــی پێشــنیار ب ــوو ئۆرگانێکــی حیزب ــه  هه م ــگای ته شــکیالتیه وه  ب ــه  ڕێ - ل
بڵــێ، یــان پرســیاری لــێ بــکا.

- له  هەر ئۆرگانێک له  الی ئۆرگانی سه ره وه تر شکایه ت بکا.
- لــه  هه مــوو کۆبوونه وه یه کــی ئۆرگانیــی خۆیــدا کــه  تێکۆشــانی حیزبــی و سیاســیی ئــه و بــه راورد 

بــکا و بیهــه وێ بڕیــاری له ســه ر بــدا، به شــدار بــێ.

ماده ی شه شه م: سزادانی ئه ندام
1- ئــه و که ســانه ی ئه رکــی خۆیــان به جــێ ناگه یەنــن یــان بــه  پێچه وانــه ی پێــڕه وی نێوخــۆی 
ــێ،  ــاری حیــزب ده گه یه ن ــه  ئیعتب ــان ب ــه ک ئه نجــام ده ده ن کــه  زی ــان کرده وه ی ــەوە،  ی حیــزب ده بزوێن

به پێــی ڕاده ی تاوانه که یــان ســزا ده درێــن. ســزای حیزبــی بریتیــه  لــه :
- سه رکۆنه  به  ده م.

- سه رکۆنه  به  نووسراوه .
- ئه ستاندنه وه ی لێپرسراوی.

- هه ڵپه ســاردن و ده رکــردن لــه  حیــزب. درێژتریــن مــاوه ی هه ڵپه ســاردن ســاڵێکه . ئه ندامــی 
نییــه . حیــزب  ئه ندامــی  مافه کانــی  خاوه نــی  هه ڵپه ســێران دا،  مــاوه ی  لــه   هه ڵپه ســێردراو 

2- ســزای حیزبــی له الیــه ن ڕێکخــراوی حیزبیــی هــه ر ئه ندامێکــه وه ، بــه  زۆربــه ی ده نــگ دیــاری 
ده کــرێ.

٣- مەبه ســت لــه  ســزادانی حیزبــی،  پێگه یاندنــی ئه ندامانــه  و ته نیــا ئه وکاتــه  ئه نــدام ســزا ده درێ 
کــه  ڕێــگای دیکــه  وه ک ڕه خنــه  و ئامــۆژگاری لــه  باشــکردنی ئــاکاری ئــه ودا کاریگــه ر نه بووبــێ.

4- ئه ندامــی ده رکــراو هه قــی هه یــه  لــه  ئۆرگانــی ســه ره وه تر داوای پێڕاگه یشــتن بــکا و ده توانــێ 
ئــه و داوایــه  بــۆ کۆنگــره ش بنێــرێ.
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ماده ی حه وته م: قه واره ی حیزب
1- ئه سڵی بنه ڕتیی داڕشتنی قه واره ی حیزب سانترالیزمی دێموکراتیه .

2- سانترالیزمی دێموکراتی به و مانایه یه  که :
- هه موو ئۆرگانێکی حیزبی له  خواره وه  بۆ سه رێ هه ڵده بژێردرێ.

کــه  هه ڵیــان  ئه ندامانــه   بــه و  هــه م  تێکۆشــانی خۆیــان  بــه  ڕێکوپێکــی  ئۆرگانه کانــی حیــزب   -
ده ده نــه وه . ئۆرگانــی ســه ره وه تر  بــه   هــه م  و  بــژاردوون 

- ئه ندام په یڕه وی ڕێکخراوه  وکه مایه تیی ئه ندامان په یڕه وی زۆرایه تیی ئه ندامانه .
- له  نێو حیزبدا بۆ هه موو ئه ندامان بێ جیاوازی یه ک دیسیپلین هه یه .

- بڕیاری ئۆرگانه کانی سه ره وه تر ده بێ له  الیه ن ئۆرگانه کانی خواره وه تر جێبه جێ بکرێ.
- باســکردن و بڕیــاردان لــه  به رزتریــن ئۆرگانــه وه  تــا خوارتریــن ئــۆرگان به کۆمه ڵــه . ته کپه رســتی 

و ســه ره ڕۆیی لــه  حیزبــدا جێــگای نییــه .

ماده ی هه شته م: کۆنگره ی حیزب
1- به رزترین ئۆرگانی حیزب کۆنگره یه .

2- کۆنگــره ی حیــزب هــه ر دووســاڵ جارێــک لــه  ئه ندامــان و جێگــره کان و موشــاوێرانی کۆمیتــه ی 
ــی  ــوو ئه ندامان ــی هه م ــه  نوێنه ران ــی ده کا ل ــدی دیاری ــه ی ناوه ن ــه  کۆمیت ــه ک ک ــه  ڕاده ی ــدی و ب ناوه ن

حیــزب پێــک دێ.
٣- کۆنگــره ی نائاســایی له ســه ر داخوازیــی کۆمیتــه ی ناوه نــدی یــان ســێ یه کــی هه مــوو ئه ندامانــی 

حیــزب بانــگ ده کرێ.
4- ئه رک و ده سه اڵتی کۆنگره  ئه مانه ن:

- باسی ڕاپۆرتی کۆمیته ی ناوه ندی ده کا و بڕیاری له سه ر ده دا.
- ڕێبازی گشتیی سیاسی، ستراتیژی و تاکتیکی حیزب دیاری ده کا.

- به رنامه  و پێڕه وی نێوخۆی حیزب په سند ده کا و ئه گه ر پێویست بوو ده سکارییان ده کا.
- ئه ندامانی ئه سڵی و جێگری کۆمیته ی ناوه ندی هه ڵده بژێرێ.

تێبینــی: که ســانێک ده توانــن ببنــه  ئه نــدام یــان جێگــری کۆمیتــه ی ناوه نــدی کــه  النیکــه م دوو ســاڵ 
ڕابــردووی تێکۆشــانیان لــه  حیزبــدا هه بــێ.

ماده ی نۆهه م: کۆنفڕانسی حیزب
1- کۆنفرانسی حیزب له  کاتێکدا ده به سترێ که :

- ده ره تانی به ستنی کۆنگره  نه بێ.
- گیروگرفتی وا هاتبێته  پێش که  کۆمیته ی ناوه ندی نه توانێ چاره سه ری بکا.

- له  هه لومه رجی وادا کۆنفرانس سه اڵحییه تی کۆنگره ی هه یه .
ــی  ــدی و نوێنه ران ــه ی ناوه ن ــی ئه ســڵی و جێگــر و موشــاوێرانی کۆمیت ــه  ئه ندامان 2- کۆنفرانــس ل

ــک دێ. ــدی پێ ــه ی ناوه ن ــی شارســتان و کۆمیســیۆنه کانی ســه ر به کۆمیت کۆمیته کان



373

بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

ماده ی ده هه م: کۆمیته ی ناوه ندی
1- لــه  مــاوه ی نێــوان دوو کۆنگــره دا کۆمیتــه ی ناوه نــدی به رزتریــن ئۆرگانــی حیزبــه  و کاروبــاری 

حیــزب به ڕێــوه  ده بــا.
2- ئه رک و ده سه اڵتی کۆمیته ی ناوه ندی به م جۆره یه :

- بڕیاره کانی کۆنگره  جێبه جێ ده کا.
- مەسئوولی پێوه ندیی حیزب له گه ڵ حیزبه  و ڕێکخراوه کانی دیکه یه .

- ده فته ری سیاسی و سکرتێر هه ڵده بژێرێ که  به رامبه ر به  کۆمیته ی ناوه ندی به رپرسن.
- ڕاده ی هه قــی ئه ندامه تیــی ئه ندامانــی حیــزب دیــاری ده کا و مه ســئوولی داهــات و ده رچوونــی 

حیزبه .
- ئاییننامه ی نێوخۆیی بۆ کاروباری خۆی و ده فته ری سیاسی داده نێ.
- ئاییننامه ی کۆمیسیونه کانی سه ر به  کۆمیته ی ناوه ندی په سند ده کا.

- النــی کــه م چــوار مانــگ جارێــک کــۆ ده بێتــه وه . ئه ندامانــی جێگــر و موشــاوێرانی کۆمیتــه ی 
ــه .  ــن و ده نگــی مەشــوه رتییان هه ی ــدا به شــدار ده ب ــه ی ناوه ندی ــی کۆمیت ــه  کۆبوونه وه کان ــدی ل ناوه ن
کۆبوونــه وه ی نائاســایی له ســه ر داوای ده فتــه ری سیاســی یــان زۆربــه ی ئه ندامانــی کۆمیتــه ی 

ناوه نــدی پێــک دێ.
تێبینــی: کۆمیتــه ی ناوه نــدی لــه  کاتــی پێویســتدا ده توانــێ هه تــا نێــوه ی ژمــاره ی ئه ندامانــی ئه ســڵی 

موشــاوێر بــۆ خــۆی هه ڵبژێــرێ.

ماده ی یازده هه م: ده فته ری سیاسی
1- لــه  مــاوه ی نێــوان دوو کۆبوونــه وه ی کۆمیتــه ی ناوه ندیــدا، ده فتــه ری سیاســی ئه رکه کانــی 
کۆمیتــه ی ناوه نــدی وه ئه ســتۆ ده گــرێ و مه ســئوولی جێبه جــێ کردنــی بڕیاره کانــی کۆمیتــه ی 

ناوه ندییــه .
2- ده فتــه ری سیاســی کۆبوونه وه کانــی خــۆی بــه  ڕێکوپێکــی پێــک دێنــێ و ڕاپۆرتــی تێکۆشــانی 

ــدی. ــه ی ناوه ن ــه وه ی کۆمیت ــه  کۆبوون خــۆی ده دا ب

ماده ی دوازده هه م: ڕێکخراوه کانی حیزب
1- بناخــه ی ڕیکخــراوی حیــزب شــانه یه . ژمــاره ی ئه ندامانــی شــانه  نابــێ لــه  ســێ کــه س که متــر 

بــێ.
2- ڕێکخراوه کانــی حیزبــی لــه  دێ کۆمیتــه ی دێ، لــە ناوچــه  کۆمیتــه ی ناوچــه، لــە گــه ڕه ک 
ــا. ــوه  ده ب ــه ی شارســتان به ڕێ ــه  شارســتان کۆمیت ــه ی شــار و ل ــه  شــار کۆمیت ــه ی گــه ڕه ک، ل کۆمیت

٣- ئه رکــی شــانه  و کۆمیته کانــی دێ و گــه ڕەک و ناوچــه  و شــار و شار ســتان، گه یاندنــی 
ــدی و  ــه ی ناوه ن ــی کۆمیت ــی بڕیاره کان ــک و جێبه جێکردن ــی خه ڵ ــو کۆمه اڵن ــۆ نێ ــزب ب سیاســه تی حی

کاروبــاری حیزبییــە . به ڕێوه بردنــی 
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4- کۆمیتــه ی هــه ر ڕێکخراوێــک له الیــه ن ئه ندامانــی ئــه و ڕێکخــراوه  یــان نوێنه رانــی ئه وانــه وه  
هه ڵده بژێــردرێ.

٥- به رزتریــن ئۆرگانــی هــه ر ڕێکخراوێــک کۆنفرانســی ئــه و ڕێکخراوه یــه  کــه  النیکــه م دوو ســاڵ 
ــه  نوێنه رانــی هه مــوو ئه ندامانــی حیزبیــی ئــه و ڕێکخراوەیــە  پێــک دێ. جارێــک ل

ماده ی سێزده هه م: داهاتی حیزب
داهاتی حیزب بریتییه  له :

- هه قی ئه ندامه تیی ئه ندامانی حیزب.
- داهاتی بنکه  و بنیاته کانی حیزب.

- یارمه تیی ئه ندامان و الیه نگران و دۆستانی حیزب.
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بەڵگەنامە و دێکیۆمێنتەکانی
کۆنگرەی ٨ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

کورتەیەک لەسەر کۆنگرەی 8ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ڕاگه یاندراوی کومیته ی ناوه ندیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی

ئێران له  باره ی ته واوبوونی کۆنگره وه 
ڕاپۆرتی سیاسیی کومیتەی ناوەندی بۆ کۆنگرەی هەشتەمی

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
بڕیارنامەی کۆنگرەی هەشتەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

به رنامه  و پێڕه وی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
په سەندکراوی کۆنگره ی هه شته م
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کۆنگرەی ٨ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
)بەفرانباری 1366(

کۆنگــرەی ٨ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ڕۆژی 2٨ی بەفرانبــاری 1٣٦٦ لــە شــاری ســلێمانی 
لــە باشــووری کوردســتان پێک هــات.

ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی 8 بریتی بوون لە:
1( د. عەبدولڕەحمــان قاســملوو، 2( د. ســادق شــەرەفکەندی، ٣( حەســەن شــەرەفی، 4( مســتەفا 
هیجــری، ٥( دوکتــور حوســەین خەلیقــی، ٦( باباعەلــی مێهرپــەروەر، ٧( ســەید ســەالم عەزیــزی،       
٨( فەتــاح عەبدولــی، 9( حەســەن شیوەســەڵی، 10( برایــم الجانــی، 11( ســەید مەنســوور فەتاحــی،  
12( محەمەدنەزیــف قــادری، 1٣( جەعفــەر حامیــدی، 14( تەیمــوور مســتەفایی، 1٥( ســەید ڕەزا 
هەمزەیــی،                غەفــوور   )1٨ قادری ئــازەر،  عەبدوڵــال   )1٧ شــەریفی،  عەبدوڵــال   )1٦ دروودگــەر، 

19(  مەحمــوود دەشــتی

ئەندامانی دەفتەری سیاسیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی 8:
د. ســادق شــەرەفکەندی )جێگــری ســکرتێر(،           قاســملوو )ســکرتێر(، 2(  د. عەبدولڕەحمــان   )1

٣( مســتەفا هیجــری 4( حەســەن شــەرەفی، ٥( باباعەلــی مێهرپــەروەر
* دوای شــەهیدبوونی د. قاســملوو، د. شــەرەفکەندی جێــی ئــەوەی وەک ســکرتێری گشــتی 

گرتــەوە و ســەید ســەالم عەزیــزی وەک ئەندامــی دەفتــەری سیاســی هەڵبژێــردرا.

ئەندامانی جێگری کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی 8 بریتی بوون لە:
1( ســدیق فیــرووزی، 2( محەممــەد عەلــی عینایەتــی، ٣( ســەید ئەحمــەد حوســێنی، 4( مســتەفا 

مەولــوودی، ٥( عومــەر حەمیــدی، ٦( عەبدوڵــاڵ ئیبراهیمــی، ٧( ڕەحمــان ڕەحیمــی )چەکــۆ(.

ئەندامانی ڕاوێژکاری کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی 8 بریتی بوون لە:
ــاڵ عیزەت پــوور، 2( ئەحمــەد نســتانی، ٣( ســەید ڕەســووڵ ســەیدئەحمەدی، 4( شــاهۆ  1( عەبدوڵ

حوســێنی، ٥( کاوە بەهرامــی.
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ڕاگه یاندراوی کومیته ی ناوه ندیی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران له  باره ی ته واوبوونی کۆنگره وه 

هاونیشتمانانی به ڕێز!
هاوڕێیانی خۆشه ویست!

کومیتــه ی ناوه ندیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران به  خۆشــی و شــانازییه وه  ڕاده گه یەنێ 
کــه  کۆنگــره ی هه شــته می حیــزب لــه  ڕۆژی 2٨ـــی به فرانبــاری 1٣٦٦ـــدا ده ســتی بــه کار کــرد و، پــاش 
ــی  ــاری کوردســتاندا کۆتای ــی کۆم ــی پێکهاتن ــرۆز، ڕۆژی بیره وه ری ــی پی ــه 2ی ڕێبه ندان ــج ڕۆژ، ل پێن

بــه  کاره کانــی خــۆی هێنــا.
پێکهاتــن و به ڕێوه چوونــی کۆنگــره ی هه شــتەمی حیــزب هــه م نیشــانه ی توانایــی حیزبه که مــان لــه  
هــه ل و مه رجــی دژواری ئێســتادایه  و، هــه م ئــه م ڕاســتییه ش جارێکــی دیکــه  ده رده خــا کــه  حیزبــی 

ئێمــه  ئیمانێکــی قووڵــی بــه  دێموکراســی و ئوســوولی دێموکراتیــی نێوخۆیــی هه یــه .
لــه  پێکهاتنــی  دیــاره  ڕێژیمــی خومه ینــی و به کرێگیراوانــی زۆریــان هــه وڵ دا کــه  پێشــگیری 
ــک  ــن و زه برێ ــاگادار ب ــگای کۆنگــره،  ئ ــه  وه خــت و جێ ــێ ل ــا هــه ر نه ب کۆنگــره ی هه شــته م بکــه ن، ی
بوه شــێنن. بــه اڵم وریایــی به ڕێوه به ریــی حیــزب پیالنه کانــی دوژمنــی پووچــه ڵ کــرده وه  و کۆنگــره  
لــه  وه ختــی خــۆی و لــه  جێــگای ئامــاده  کــراودا پێــک هــات و هه مــوو ئه رکه کانــی خــۆی بــه  ئه نجــام 

گه یانــد.
مه ڵبه نده کانــی  هه مــوو  لــه   حیزبــی  کۆنفرانســه کانی  کۆنگــره ،  پێــش  مانــگ  دوو  بــه   نیزیــک 
کوردســتاندا بــه  ڕێکوپێکــی به ڕێــوه  چووبــوون و، نوێنه رانــی خۆیــان بــۆ کۆنگــره ی هه شــته م 
ئــه و  هه ڵبژێــراوی  نوێنه رانــی  هه مــوو  بەشــداریی  بــه   هه شــته م  کۆنگــره ی  بــوو.  هه ڵبــژارد 
کۆنفرانســانه، بــه  ســروودی ئــه ی ڕه قیــب ده ســتی پێ کــرد و پــاش ئــه وه  کــه  بــه  یــادی شــه هیدانی 
ڕێــگای ئازادیــی کوردســتان و سه رانســه ری ئێــران یــه ك ده قیقــه ی بێ ده نگیــی پاراســت، بــه  ڕەســمی 

کرایــه وه  و ده ســتی بــه کار کــرد.
لــه  ســه رەتای کاری کۆنگــره دا ســکرتێری گشــتیی حیــزب، هــاوڕێ دوکتــور عه بدولڕه حمــان 
قســملوو ڕاپۆرتــی کومیتــه ی ناوه ندیــی پێشــکه ش کــرد. لــه  پاشــان کۆمیســیۆنه کانی به ڕێوه به ریــی 
کاره کانــی نێوخۆیــی کۆنگــره  دیــاری کــران. ئینجــا  نوێنه رانــی کۆنگــره  بــه  دوورودرێــژی له ســه ر 
ڕاپۆرتــی کومیتــه ی ناوه نــدی قســه یان کــرد و لــه  ئاکامــدا ڕاپۆرته که یــان بــه  تێکــڕای ده نــگ په ســەند 
ــی  ــه  ڕینوێن ــه  ده بێت ــرد ک ــی په ســەند ک ــی پڕنێوه رۆک ــره  بڕیارنامه یه ک ــه دا کۆنگ ــه  دوای ئه م ــرد. ب ک
ــه  به شــێکی دیکــه ی  ــی. ل ــی حیزب ــدی و هه مــوو ڕێکخــراو  و ئۆرگانه کان ــه ی ناوه ن تێکۆشــانی کومیت
کاره کانــی کۆنگــره دا، له ســه ر پێشــنیاری کۆمیســیۆنی به رنامــه  و پێــڕه وی نێوخــۆ، نوێنه رانــی 
کۆنگــره  له ســه ر پێویســتیی گۆڕینــی چه نــد به نــد لــه  به رنامــه  و پێــڕه وی نێوخــۆ بیــروڕای خۆیــان 
ده ربــڕی و ئه مــه  بــوو بــه  هــۆی ئــه وه  کــه  هێندێــک لــه  به نده کانــی به رنامــه  و ئه ساســنامه  بــه  پێــی 

هه لومه رجــی ئێســتای خه بــات ده ســتیان تــێ وه ردرێ.
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کۆنگــره  لــه  دواییــن به شــی کاره کانــی خۆیــدا، کومیتــه ی ناوه ندیــی حیزبــی هه ڵبــژارد کــه  تــا 
کۆنگــره ی داهاتــوو به رپرســی به ڕێوه بردنــی تێکۆشــانی هه مووالیــی حیزبه که مــان ده بێ.کومیتــه ی 
ناوه ندیــی تــازه ی حیــزب لــه  یه که میــن کۆبوونــه وه ی خــۆی کــه  لــه  ڕۆژی ٣ـــی ڕێبه ندانــی 1٣٦٦ـــدا 
پێــک هــات، هــاوڕێ دوکتــور عه بدولڕه حمــان قاســملووی بــه  تێکــڕای ده نــگ بــه  ســکرتێری گشــتیی 
و جێگــری  ده فتــه ری سیاســی  ئه ندامانــی  هه روه هــا  ناوه نــدی  کومیتــه ی  هه ڵبــژارده وه .  حیــزب 

سکرتێریشــی دیــاری کــرد.
 بــه  بۆنــه ی پێکهاتنــی کۆنگــره ی هه شــته م لــه  الیــه ن ڕێکخراوه و شه خســیه ته  پێشــکه وتنخوازه کانی 
کوردســتانی و ئێرانــی و واڵته کانــی ده ره وه ، ده یــان په یامــی پیرۆزبایــی بــۆ کۆنگــره ی هه شــته م 
به گشــتی  په یام نێــره کان،  خوێندرانــه وه.   کۆنگــره دا  کاری  جه ریانــی  لــه   زۆربه یــان  کــه   هاتبــوو 
پشــتیوانیی خۆیــان لــه  خه باتــی ڕه وای گه لــی کــورد لــه  کوردســتانی ئێــران ده ربڕیبــوو و، لــه  
په یامه کانیــان ڕا به ڕوونــی ده رده کــه وت کــه  حیزبــی ئێمــه  لــه  جیهانــدا تــا چ ئه نــدازه  بــه  شۆڕشــگێڕ 

و دێموکــرات ناســراوه .
ــه رزی  ــی ب ــە نیشــاندەری پله یه ک ــەم کۆنگرەی ــره ی هه شــته م و باســەکانی ئ ــی کۆنگ به ڕێوه چوون
کۆنگــره   بــوو.  حیــزب  پێشــمه رگه کانی  و  کادر  نوێنه رانــی  یانــی  کۆنگــره   ئه ندامانــی  سیاســیی 
ئوســوولی بوونی خــۆی لــه  هه مــوو بڕیاره کانیــدا بــه  ڕوونــی ده رخســت و، نیشــانی دا کــه  کۆنگــره ی 
حیزبێکــه  کــه  هــه م دێموکراتــه  و هــه م شۆڕشــگێڕ. هیــچ گومانــی تێــدا نییــه  کــه  بڕیاره کانــی کۆنگــره ی 
هه شــته م شــوێنێکی زۆر له بــار  له ســه ر تێکۆشــانی دواڕۆژی حیــزب داده نێــن و، بــه م کۆنگره یــه  
قۆناغێکــی گرینگــی تــازه ی خه باتــی حیــزب بــۆ وه دیهێنانــی ئامانجــی دێموکراســی بــۆ ئێــران و 

خودمختــاری بــۆ کوردســتان ده ســت پــێ ده کا.
لــه  کۆتاییــدا، به شــداران لــه  کۆنگــره ی هه شــته م بــه و هه ســته وه  کــه  ئه رکــی ســه ر شــانی خۆیــان 
ســه باره ت بــه  بردنــی بڕیاره کانــی کۆنگــره  بــۆ نێــو ڕیزه کانــی حیــزب به تایبه تــی و، کۆمه اڵنــی 
ــه ره و شــوێنی کار  ــن، ب ــه  ئه نجــام بگه یه ن ــه و جــۆره  کــه  پێویســته  ب خه ڵکــی کوردســتان به گشــتی ب

ــه وه . ــان گه ڕان و تێکۆشــانی خۆی
پیرۆز بێ پێکهاتنی کۆنگره ی هه شته می حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران.
سەر که وێ خه باتی گه لی کورد بۆ وه ده ستهێنانی خودمختاری و دێموکراسی.

کومیته ی ناوه ندیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
4ی ڕێبه ندانی 1366
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ڕاپۆرتی سیاسیی کومیتەی ناوەندی
بۆ کۆنگرەی هەشتەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

سەرەتا
هاوڕێیانی بەڕێز!

ڕێــگام بــدەن بــە نــاوی کومیتــەی ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــەوە بەخێرهاتنــی 
هەمــوو نوێنەرانــی کۆنگــرەی هەشــتەم بکــەم. ئاواتــم ئەوەیــە کــە کۆنگــرەی هەشــتەمی حیزبەکەمــان 
وەک کۆنگرەکانــی پێشــوو ســەکەوتوو بــێ. هیــواردارم کــە هەمــوو نوێنــەران چاالکانــە و دڵســۆزانە 
بــۆ ســەرکەوتنی کۆنگــرە بــۆ ئــەوەی کۆنگــرە بتوانــێ ئەرکەکانــی خــۆی بــە باشــی بەجــێ بگەیەنــێ 

هــەوڵ بــدەن.
بــە  حیزبــی  ڕیکخراوەکانــی  جیاوازەکانــی  ناوچــە  کۆنفرانســەکانی  کۆنگــرە،  پێکهاتنــی  پێــش 
ڕیکوپێکــی بەڕێــوە چــوون. ئــەو کۆنفرانســانە هــەم پێشــنیار و نــەزەر و ڕەخنــەی خۆیــان بــۆ 
کۆنگــرە نــاردوە و هــەم نوێنەرانــی خۆیــان بــۆ ئــەم کۆنگرەیــە هەڵبــژاردوە. لەگــەڵ هەمــوو هــەوڵ 
ــە مەبەســتی  ــگای کۆنفرانســەکان ب ــە کات و جێ ــوون ل ــۆ ئاگادارب ــی ب ــەالی ڕێژیمــی خومەین و تەق
زەربــە لێدانیــان، بــە خۆشــییەوە هەمــوو کۆنفرانســەکان بــێ هیــچ ڕووداوێکــی دڵتەزێــن تــەواو بــوون 
و، بــە هــۆی وریایــی و بایــەخ دان بــە نهێنیــکاری لــە الیــەن ئۆرگانەکانــی بەرپرســەوە، نەخشــەکانی 

ــەوە. ــم پووچــەڵ کران ڕێژی
دوو ســاڵ لــە کۆنگــرەی حەوتــەم تــێ دەپــەڕی. دوو ســاڵی دیکــە هاتۆتــە ســەر مێــژووی خەباتــی 
شــێلگیرانە و قارەمانانــەی حیزبەکەمــان. کۆنگــرەی هەشــتەم لــە کاتێکــدا دەگیــرێ کــە لــە دوو ســاڵی 
ڕابــردوودا زۆر زەبــەی تونــدی نیزامــی لــە ڕێژیــم دراوە و زۆر ســەرکەوتنی سیاســیی وەدەســت 

هاتوە.
بــەاڵم ئــەو ســەرکەوتنانە نرخــی گرانیشــی دراوەتــێ. بــە ســەدان پێشــمەرگەی قارەمــان شــەهید 
و برینــدار بــوون، کەتوونــە بەندیخانەکانــی ڕێژیــم و، ئەشــکەنجە و تیربــاران کــراون. بــە هــەزاران 
ڕۆڵــەی ئــازا وەک کادر و پێشــمەرگە لــە سەرانســەری کوردســتان لــە هەلومەرجێکــی دژواردا بــۆ 
بەڕێوەبردنــی سیاســەتی حیــزب زەحمەتیــان کێشــاوە و فیداکارییــان کــردوە. هەمــوو ئۆرگانەکانــی 
حیزبــی لــە ڕێکخــراوی ناوچــەوە بگــرە تــا کومیتــەی ناوەنــدی و دەفتــەری سیاســی بــۆ ســەرکەوتنی 
ــە گشــتی وەک پشــتیوانی هــەرە  ــارە خەڵکــی کوردســتانیش ب ــێ کۆشــاون. دی ــزب ت سیاســەتی حی

باوەڕپێکــراوی حیزبــی دێموکــرات بــە  حــەق لــەو ســەرکەوتنانەدا بەشــدار بــوون.
لــە شــەهیدانی خۆشەویســتمان پێویســتە ڕۆڵــەی نەبــەز و فیداکار کاک »حەکیــم ڕەزایی« ئەندامی 
کومیتــەی ناوەنــدی، کاک »ســەید جەمیــل حوســێنی« بەرپرســی کومیتــەی شارســتانی هەوشــار، 
کاک »ڕەحیــم مەحمــوودی« بەرپرســی کومیتــەی شارســتانی پیرانشــار، کاک »خەلیــل زەرعــی« 
فەرمانــدەری هێــزی داڵەهــۆ، کاک »خــدر خــدری« فەرەمانــدەی هێــزی پێشــەوا نــاو بەریــن. لــە الیەن 
کۆنگــرەی هەشــتەمەوە ســاڵو دەنێریــن بــۆ گیانــی پاکــی هەمــوو شــەهیدانی نەمــری حیزبەکەمــان و 
گشــت شــەهیدانی ڕێــگای ئازادیــی کوردســتان و سەرانســەری ئێــران. پەیمــان نــوێ دەکەینــەوە کــە 
هەتــا ســەرکەوتنی یەکجــاری بەســەر ڕێژیمــی خومەینییــدا و هەتــا وەدەســتهێنانی دێموکراســی و 
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خــود موختــاری ڕێگایــان بــەر نەدەیــن. 
بــا لــە الیــەن کۆنگــرەوە ســاڵوێکی گــەرم پێشکەشــی هەمــوو زیندانییانــی ڕێــگای ئازادیــی ئێــران 
بکەیــن. بــە تایبەتــی ســاڵو بنێریــن بــۆ زیندانییانــی لەخــۆ بــوردووی دێموکــرات کــە ئەشــکەنجە 
و ئــازاری بەکرێگیراوانــی ڕیژیمــی خومەینــی نەیتوانیــوە ویســتی پۆاڵیینیــان تێــک بشــکێنێ و، 
هەلومەرجــی دژی ئینســانیی بەندخانەکانــی کۆمــاری ئیســالمییدا بــە ڕێبــازی حیزبەکەمــان، ڕیبــازی 

دێموکراســی و خودموختــاری، وەفــادار ماونەتــەوە. 
هەروەهــا ســاڵو لــە هەمــوو کادر و پێشــمەگە کانــی حیزبــی دەکەیــن کــە لــە خەبــات دژی ڕێژیمــی 
خوێن مــژی خومەینییــدا برینــدار بــوون و یــەک یــان چەنــد ئەندامــی خۆیــان لەدەســت داوە. ڕێــگام 
بــدەن لــەم پێوەندییــەدا ســاڵوی تایبەتــی کۆنگــرەی هەشــتەم پێشکەشــی ڕۆڵــەی نەبــەز و لێهاتــوو 
و خۆشەویســت، ئەندامــی کومیتــەی ناوەنــدی و فەرمانــدەی هێــزی گیاڕەنــگ، کاک حەســەنی 
شیوەســەڵی بکــەم و هیــوا دەرببــڕم کــە زۆری پــێ نەچــێ بگەڕێتــەوە نێــو جەرگــەی مەیدانــی خەبات. 
کۆنگــرەی هەشــتەم، لــە کاتێکــدا پێــک هاتــوە کــە زۆر ئەرکــی قــورس و گرینگ کەوتۆتە سەرشــانی 
حیزبەکەمــان. دۆســت و دوژمــن چاوەڕوانــی ئاکامــی کارەکانــی کۆنگــرەن. بــا هەمــوو پێکــەوە بــە 
دڵــەوە هــەوڵ بدەیــن کۆنگــرەی هەشــتەم کۆنگرەیەکــی بــە تــەواوی ســەرکەوتوو بــێ و، دۆســتان 

شــاد و دوژمنــان خەمبــار بــکا.

1- وەزعی نێونەتەوەیی
لە حاڵی حازر لە مەیدانی سیاسەتی جیهانییدا هێندێ دیاردەی نوێ بەرچاو دەکەون:

ــی  ــی مــەزن، یەکیەتی ــی دوو دەوڵەت ــە پێوەندییەکان ــژی ل ــۆزی و توندوتێ ــن ســاڵ ئاڵ ــاش چەندی پ
ــەم  ــەرەو باشــتربوون ڕۆیشــتوون. ئ ــە ب ــەو پێوەندییان ــەوە دوو ســاڵە ئ ــکادا، ئ ســۆڤیەتی و ئەمری
باشــتربوونە لــە هــەر الوە هــۆی جیــاوازی هەیــە. بێ گومــان هــۆی ســەرەکیی ئــەم گۆڕانــە سیاســەتی 
ــە پێوەندییەکانــی دەرەوەشــدا ڕەنگــی داوەتــەوە.  تــازەی بەڕێوەبەریــی یەکیەتیــی ســۆڤیەتییە کــە ل
ئــەم سیاســەتە، ئوســوولی تر و نەرم تــر لــە جارانــە، بــە شــێوەیەکی جیــددی هــەوڵ دەدا مەترســیی 
ــە نێوخــۆی  ــەرەو دێموکراســی ل ــۆڕان ب ــەرێ. هەرچــی گ ــی لەســەر بەشــەریەت الب شــەڕی جیهان
ــاری ئاشــتیخوازی و پاراســتنی  ــە سیاســەتی دەرەوەشــیدا ب ــە پێــش، ل یەکیەتیــی ســۆڤیەتدا دەچیت

ئاشــتیی جیهانــی زیاتــر لــە جــاران خــۆی دەنوێنــێ.
لــە کۆمەڵــی ســۆڤیەتییدا هێنــدێ گــۆڕان پێــک هاتــوە کــە لە مێژووی حەفتا ســاڵەی واڵتی ســۆڤیەتدا 
بێ وێنەیــە. ئــەم گۆڕانــە هەمــوو الیەنەکانــی ژیانــی کۆمــەڵ: سیاســی، ئابــووری، کۆمەاڵیەتــی و 
فەرهەنگــی دەگرێتــەوە. بــە هــەق قســە لــە شــۆڕش لــە نێــو شۆڕشــدا دەکــرێ. جەوهــەری ئــەم 
گۆڕانــە لــە یــەک مەســەلەدا گەاڵڵــە دەکــرێ. ئەویــش پــەرە پێدانــی دێموکراســییە بــە مەبەســتی 

ــدا. ــاری واڵت ــە کاروب ــک ل بەشــدار کردنــی هەرچــی زیاتــری کۆمەاڵنــی خەڵ
چــوار ســاڵ لەمــەو بــەر کاتێــک لــە کۆنگــرەی شەشــەمی حیزبــدا پێشــنیار کــرا کــە لــە بەرنامــەی 
حیزبــی ئێمــەدا بنووســی ئامانجمــان سۆســیالیزمی دێموکراتییــە، هێنــدێ کــەس پێیــان وابــوو هێنانــی 
وشــەی دێموکراســی بــێ ئێعتبارکردنــی سۆســیالزمە. هــەر بۆیەیــش باســێکی زۆر ورد لەســەر 
نامیلکــەی »کورتــە باســێک لەســەر سۆســیالیزم » پێــک هــات. بــە خۆشــییەوە کۆنگــرەی شەشــەم 
هــەم سۆســیالیزمی دێموکراتــی و هــەم »کورتــە باس«ـــی پەســەند کــرد. چــوار ســاڵ پــاش کۆنگرەی 
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شەشــەم زۆر لــەو بیروڕایانــە کــە لــە »کورتــە باس«ـــدا هاتبــوون لــە الیــەن بەڕێوەبەرانــی یەکیەتیــی 
ســۆڤیەت و شەخســی میخائیــل گارباچــۆف دووپــات کرانــەوە. بــا دوو نموونــە بخەینــە بەرچــاو: لــە 
مانگــی گەالوێــژی 1٣٦2دا لــە »کورتــە باس«ـــدا هاتــوە: »هیــچ گومــان لــەوەدا نییــە کــە هــەر کام لــە 
واڵتانــی سۆسیالیســتی، لێوەشــاوەیی ئەوەیــان هەیــە تەنــگ و چەڵەمەکانــی دامەزرانــی سۆســیالیزم 
لــە نێــو بــەرن. بــەاڵم بــۆ ئــەم کارە بەشــداریی هەمــوو خەڵــک پێویســتە و، هــەوەڵ هەنــگاو ئەوەیــە 
کــە بــە خەڵــک ڕێــگا بــدرێ بــە ئــازادی نــەزەری خــۆی لەســەر گیــر و گرفتــەکان دەرببــڕێ و 
بیروبــڕوا ئاڵوگــۆڕ بــکا. لێرەدایــە کــە مەســەلەیەکی زۆر ئەساســی واتــە دێموکراســی دێتــە گــۆڕێ.«
ــە هەلومەرجــی  ــا ل ــڕۆ تەنی ــی: »ئەم ــل گارباچــۆف دەڵ ــدا میخائی ــی ســەرماوەزی 1٣٦٦ـ ــە مانگ ل
ئەوپــەڕی چاالکیــی ئازادانــەی عونســووری بەشــەری و پــەرە پێدانــی هەرچــی زیاتــری شــێوە 
دێموکراتییــەکان دا کــە لــە تایبەتمەندییەکانــی سۆســیالیزمن، دەتوانیــن جوواڵنــەوەی پەرەئەســتێنی 
خۆمــان بــەرەو پێــش بەریــن. جەوهــەری سیاســەتی حیزبــی ئێمــە لــە دەوری تــەوەرەی قــووڵ کــردن 

و پــەرە پێدانــی بەشــداریی هەرچــی زیاتــری خەڵــک لــە کاروبــاری واڵتــدا دەســووڕێتەوە.«
لــە کورتــە باســدا گوتــراوە: »ئەگــەر ئیمــکان بــدرێ خەڵــک بــە ئــازادی نــەزەری خۆیــان دەرببــڕن، 
گیــر و گرفتەکانــی واڵتانــی سۆسیالیســتی باشــتر چارەســەر دەکرێــن و سۆســیالیزم نــەک تەنیــا لــە 

مەترســی ناکــەوێ، بەڵکــوو زۆریــش قازانــج  دەکا.«
میخائیــل گارباچــۆف دەڵــی: »دێموکراســی بــە ئەنــدازەی هــەوا بــۆ ئێمــە پێویســتە.« و درێــژە دەدا: 
»کاتێــک ئێمــە دێموکراســیی سۆسیالیســتی پــەرە پــێ دەدیــن، بــەرەو پێشــی دەبەیــن و، تواناکــەی 
ــی  ــەوەی هەڵەکان ــات کردن ــە دووپ ــۆ خۆپاراســتن ل ــن دەســتەبەرمان ب ــن، گرینگتری ئاشــکرا دەەکەی

ڕابــردوو پێــک هێنــاوە.«
ئێمــە ئەگــەر ئیشــارە بــە گــۆڕان لــە یەکیەتیــی ســۆڤیەتییدا دەکەیــن نــە لەبــەر ئەوەیــە کــە لەخۆبایــی 
بیــن و بڵێیــن: بزانــە ئێمــە تەنانــەت زووتــر لــە بەڕێوەبەرانی ســۆڤیەتیش بەو نەتیجەیە گەیشــتبووین! 
بەڵکــوو لەبــەر ئەوەیــە کــە: یەکــەم، نیشــان بدەیــن کــە لێکدانــەوەی حیزبــی ئێمــە لە وەزعــی واڵتەکانی 
سۆسیالیســتی دروســت بــوو و، ئــەو کەســانە لــە هەڵــەدا بــوون و لــە هەڵــەدان کــە پێیــان وایــە ئێمــە 
لــە باتــی لێکدانــەوە و بڕیاردانــی ســەربەخۆ دەبــێ الســای حیــزب و ڕێکخــراوە سیاســییەکانی 
یــەک یــا چەنــد واڵتــی دەرەوە بکەینــەوە و، هەرچــی لــە الیــەن بەڕێوەبەرانــی ئــەو واڵتانــە گوتــرا، 
بێ ئەمــال و ئــەوال وەری بگریــن و بیکەیــن بــە بناغــەی بیروبــاوەڕ و سیاســەتی حیزبەکەمــان. 
بۆیــە ئێســتاش کــە زۆر گۆڕانــی پێکهاتــوو لــە واڵتــی ســۆڤیەتدا بــە دڵــەوە پەســەند دەکەیــن، نابــێ 
لــە لێکدانــەوەی ڕەخنەگرانــە بەرامبــەر بــە ڕەوتــی ڕووداوەکان لــەم واڵتــە و گشــت واڵتەکانــی 
سۆسیالســتییدا چــاو بپۆشــین. دووهــەم، گــۆڕان لــە یەکیەتیــی ســۆڤیەتییدا زۆر گرینگــە. چونکــە هــەم 
شــوێن دادەنێتــە ســەر سیاســەتی نێونەتەوەیــی و، هــەم چونکــە یەکیەتیــی ســۆڤیەتی گەورەتریــن 
واڵتــی سۆسیالســتییە، لەســەر ڕەوتــی سۆســیالیزم لــە سەرانســەری جیهانیشــدا شــوێنەوار دادەنــێ. 
بێجگــە لەمانــە، لــەم بارەشــەوە گرینگــە کــە یەکیەتیــی ســۆڤیەتی دراوســێی گــەورەی واڵتــی ئێمەیــە 
و، لــە ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا کــە ئێمــە تێیــدا دەژیــن، نەخشــێکی زۆر گرینگــی هەیــە. 
دیــارە ئێمــە خۆشــحاڵین کــە سۆســیالیزمی مەوجــوود کــە ئەوەنــدە جێــگای ڕەخنــە بــوو خەریکــە 
بــەرە بــەرە سۆســیالیزمی دێموکراتیــک دەڕوا کــە ئامانجــی دواڕۆژی حیزبــی ئێمەشــە. بــەم شــێوەیە 

هێــزی ڕاکێشــەری سۆســیالیزم گەلێــک زیاتــر دەبــێ. 



کۆنگرەی هەشت

382

حیزبــی کۆمۆنیســتی یەکیەتیــی ســۆڤیەتی بــۆ دامەزراندنــی سۆســیالیزمی دێموکراتــی ڕێگایەکــی 
ــی،  ــی و دەوڵەت ــی ســوننەتیی حیزب ــی، ئۆرگانەکان ــان دەزگای بوروکرات ــە پێشــە. بێ گوم ــژی ل درێ
ئامــادە بوونــی کۆمەاڵنــی خەڵــک و کۆمەڵــی ســۆڤیەتی بــۆ تەمرینــی دێموکراســی و، هێنــدێ کۆســپی 
دیکــەش لەســەر ڕێــگا هــەن. هەروەهــا دێموکراســی ئــەو کاتــە ســەر دەکــەوێ کــە باشــتر کردنــی 
هەلومەرجــی ئابووریــی واڵت و باشــتر بوونــی ژیانــی کۆمەاڵنــی خەڵکیــش لەگــەڵ خــۆی بــە دیــاری 
بێنــێ. ســەرەڕای ئەوانــە، ئــەم کارە مەزنــە کــە لــە یەکیەتیــی ســۆڤیەتییدا دەســتی پــێ کــراوە لەگــەڵ 
ــگای  ــان ڕێ ــەش بێ گوم ــە و، بۆی ــی هەی ــەواوی تەبای ــە ت ــی ئاخــری ســەدەی بیســتەم ب داخوازەکان
ســەرکەوتنی خــۆش کــراوە. لــە الیەکــەوە باشــترکردنی وەزعــی سیاســی، ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی 
ــە الیەکــی دیکــەوە پــەرە پێ دانــی دێموکراســی  بەبــێ ســەقامگیرکردنی دێموکراســی ناگونجــێ و، ل
ــە خــواری  ــە هێنان ــە کــە ئەمــە خــۆی ب ــە باشــتر کردنــی وەزعــی ئابووریــی واڵت هەی پێویســتیی ب
خەرجــی نیزامــی و زیادکردنــی بوودجــەی ئــاوەدان کردنــەوەی گــرێ دراوە. چونکــە یەکیەتیــی 
ســۆڤیەتی لــە هەمــوو کاتێــک زیاتــر پێوســتیی بــە ئاشــتی و پێکــەوە ژیــان بــە ئاشــتی هەیــە. 
بۆیــە گــۆڕان لــە یەکیەتیــی ســۆڤیەتییدا لــە سیاســەتی نێونەتەوەییــدا لــە هەلومەرجێکــی لەبــاری 
ــەدا،  ــەم پێوەندیی ــاوە. ل ــک هێن ــی پێ ــی نێونەتەوەی ــر و گرفتەکان ــە گی ــک ل ــۆ چارەســەرکردنی گەلێ ب
گرینگتریــن ڕێککەوتــن، البردنــی چەکــی مــەودا نێونجیــی ئاتۆمیــی دوو دەوڵەتــی مەزن لــە ئورووپای 
ــە  ــکا ل ــی ســۆڤیەتی و ئەمری ــی ســەرۆکەکانی یەکیەتی ــە چاوپێکەوتن ــە ل ــە،  ک ــاوا و ڕۆژهەاڵت ڕۆژئ

مانگــی ســەرماوەزی ئەمســاڵدا لــە واشــینگتۆن ئیمــزا کــرا.
لــەو کاتــەوە کــە ڕێــگان ســەرۆکۆمارە، نیشــاندرەی هەڵوێســتی بەشــی  سیاســەتی ئەمریــکا 
هــەرە پەالمــاردەر و هــەرە دژی دێموکراســیی دەســەاڵتدارانی ئەمریکایــە. ئەگــەر ئێســتا ڕێــگان 
ئامــادە بــووە لەگــەڵ یەکیەتیــی ســوڤیەتی ڕێــک کــەوی، لەبــەر ئەوەیــە کــە سیاســەتی نــەرم و 
کــراوەی گارباچــۆف، کــە لــە نێــو بیــروڕای گشــتیی ئەمریــکادا نفووزێکــی زۆری پەیــدا کــردوە، 
مەیدانــی مانــۆڕی لــێ بەرتەســک کــردوە و، هەروەهــا لەبــەر ئەوەیــە کــە لــە ســاڵی 19٨٨ دواســاڵی 
ســەرۆککۆماریی ڕێگانــە و دەیهــەوێ پــاش ئــەو هەمــووە ڕیســواییە کــە کارەســاتی ئێران-کۆنتــرا 
بــە ســەری هێنــاوە، هــەر نەبــێ ناوێــک و یادگارێکــی بــاش بەجــێ بێڵــێ. بۆیــە تــێ دەکۆشــێ بگاتــە 
ڕێککەوتنێکــی گرینــگ لەســەر البردنــی چەکــی ئاتۆمــی لەگــەڵ یەکیەتیــی ســۆڤیەتی و، تەنانــەت پێــی 
خۆشــە ئــەم ڕێککەوتنــە ئەوەنــدە گرینــگ بــێ کــە نــاوی »مێژوویــی« لەســەر دابنــرێ. ڕێککەوتنێکــی 
ســەرەکیی ئەوتــۆ بێ گومــان ڕێــگا بــۆ گەلێــک ڕێککەوتــن و  هاوکاریــی دیکــە لــە نێــو دەوڵەتــی 

ــدا خــۆش دەکا. مەزن
ــاردەی  ــە پێوەندییەکانــی نێــوان واڵتەکانــی سۆسیالســتی و ســەرمایەدارییدا هێنــدێ دی  ئەگــەر ل
لەبــار بەرچــاو دەکــەوێ، لــە پێوەندیــی ئابووریــی شــیمال و جنــووب، واتــە واڵتــە پێشــکەوتووەکانی 
ســەنعەتی و واڵتەکانــی جیهانــی ســێهەمدا وەزعێکــی نالەبــار بــەدی دەکــرێ. بێجگــە لــە هێنــدێ 
حاڵەتــی بــە هەڵکــەوت، بــە گشــتی وەزعــی ئابووریــی واڵتەکانــی جیهانــی ســێهەم بــەرەو شــپرزەیی 

دەڕوا و، مــەودای نێــوان شــیمال و جنــووب گەورەتــر دەبــێ. 
لــە ســاڵی 19٨4 داهاتــی ســەرانەی 20 واڵتــی دەوڵەمەنــدی جیهــان لــە ســەرەوەی 10 هــەزار 

دۆالر بــووە. لــە کاتێکــدا هیــی ٧0 واڵت کەمتــر لــە ٥00 دۆالر واتــە 20 جــار کەمتــر بــووە.
داهاتــی نێونجیــی ســەرانەی ئەمریکایــی ٦٨ جــار لــە هیــی هێندوســتانی زیاتــر بــووە و، جیــاوازی 
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ــە ســاڵی  ــوە. ل ــێ پەڕی ــە 20 هــەزار دۆالر ت ــان، ل ــن داهاتــی ســەرانە و نزم ترینی ــوان بەرزتری ــە نێ ل
ــن /  ــکای التی ــە ئەمری ــا / ٦٥0 و، ل ــە ئەفریق ــە ئاســیا / 410، ل ــی ســەرانەی نێونجــی ل 19٨٥، داهات
1٧00 دۆالر بــووە. لــە کاتیکــدا ئــەم داهاتــە لــە واڵتەکانــی پێشــکەتوو 10 تــا 1٥ هــەزار دۆالر بــووە. 
ــە  ــە ل ــدا ک ــە حاڵێک ــا ل ــووە(. هەروەه ــە ســاڵی 19٨4دا 1920 دۆالر ب ــران ل ــە ئێ ــی ســەرانە ل )داهات
مــاوەی دوو ســااڵندا، واتــە لــە ســاڵی 19٨2 تــا ســاڵی 19٨4، داهاتــی ســەرانەی ئەمریــکا 22٨٣ 
دۆالر، کانــادا 144٧ دۆالر، ژاپــۆن 1٣12 دۆالر، ئوســتورالیا ٦٦4 دۆاڵر، ئاڵمانــی دێموکراتــی ٣٦٥ 
دۆالر، چیکوســلۆواکی ٣4٥ دۆالر زیــادی کــردوە، لــە واڵتانــی هــەرە گرینگــی جیهانــی ســێهەم وەک 
ئەندۆنێــزی، ســوودان، پاکســتان، هێندوســتان، ئیتیۆپــی، بەنگالدێــش، زەئیتــر و تانزانیــا یــا داهاتــی 
ســەرانە وەک خــۆی مــاوە یــا کەمتــر بۆتــەوە. بــە کورتــی، واڵتانــی پێشــکەتوو دەوڵەمەندتــر دەبــن 

و، واڵتانــی جیهانــی ســێهەم هەژارتــر. 
دیاردەیەکــی زۆر جێــی نیگەرانــی ئەوەیــە کــە واڵتەکانــی جیهانــی ســێهەم هــەر ئێســتا زیاتــر لــە 
1200 میلیــارد دۆالر بــە بانکەکانــی نێونەتەوەیــی و واڵتەکانــی پێشــکەتوو قــەرزدارن و بــە هیچ جۆر 
ئیمکانــی ئەوەیــان نییــە ئــەو قــەرزە لــە وەختی خۆیــدا بدەنەوە. تەنانەت ناتوانن ســوودی قەرزەکەش 
بــە ڕێکوپێکــی ببژێــرن. بێجگــە لــە وەزعــی ئابووریــی شــپرزە، هــۆی دیکــەی چوونەســەری ڕادەی 
ئاوســانی دراو )تــورم(، سیســتمی دراویــی ســەرمایەدارییە کــە بــە زیانــی واڵتانــی جیهانــی ســێهەمە. 
ئــەم سیســتمە لەســەر بناغــەی نرخــی دۆالر دامــەزراوە. دیــارە ئــەو واڵتانــە  کــە دراویــان بەهێــزە و 
بــە تایبەتــی ئەمریــکا، لــەم وەزعــە باشــترین کەلــک وەردەگــرن. لــە ڕاســتییدا ئەمریــکا دۆالری کــردوە 
بــە داردەســتێک بــۆ فشــار هێنــان بۆســەر واڵتانــی دیکــە و، بــە تایبەتــی واڵتەکانــی جیهانــی ســێهەم، 

کــە زۆربەیــان ئیمکانیــان نییــە ئــەرز )دۆالر( بــە ئەنــدازەی پێویســت وەدەســت بێنــن.
بــە کورتــی، ناتەبایــی لەمێژینــەی بەشــەریەت لــە نێــو دوو بەشــی جیهانــدا هــەر لــە جێــگای 
ــە کاتێکــدا ئادەمیــزاد لــە الیەکــەوە ئەســتێرەکانی ئاســمان داگیــر دەکا، ســەدان میلیــۆن  خۆیەتــی. ل
کــەس ئیمکانــی تێرخواردنیــان نییــە و، برســییەتیی ڕاســتەخۆ ژیانــی دەیــان میلیۆنــی خســتۆتە 

مەترســییەوە.
دیــارە ناتەبایــی سیاســی، ئابــووری، کۆمەاڵیەتــی و، چارەســەر نەکردنــی گیــر و گرفتەکانــی 
نێونەتەوەیــی لــە هێنــدێ واڵتانــدا ســەرچاوەی ئــاژاوە و تێکەڵچوونــە، وەک کامبــوج، ئەفغانســتان، 
ــرە، ســوودان، ئەفریقــای جنووبــی. هەڵبــەت، هەلومەرجــی تایبەتــی هــەر  ــان، فەلەســتین، ئەریت لوبن
کام لــەو جێگایانــە لێــک جیــاوازە، بــەاڵم یــەک الیەنــی هاوبــەش لــە هەمووانــدا بــەدی دەکــرێ، ئەویش 
خەبــات بــۆ دێموکراســی یــا وەدەســتهێنانی مافــی دانانــی چارەنووســە. بێ گومــان گشــت ئــەو گیــر و 
گرفتانــە چارەســەر دەکرێــن، ئەگــەر ئــازادی دابیــن بکــرێ و مافــی چارەنووســی گەالنــی زۆرلێکــراو 

بناســرێ و، دەوڵەتانــی بێگانــە واز لــە دەســتێوەردان لــە کاروبــاری ئــەم مەڵبەندانــە بێنــن.
 بێجگــە لــەوە هێنــدێ ناوەنــدی ئــاژاوەش دەســتکردی هێزەکانــی دەرەوەیــە. وەک سیاســەتی هــان 
دانــی کۆنتــراکان لــە الیــەن دەوڵەتــی ڕێگانــەوە لــە ئەمریــکای مەرکــەزی و، تەقــەالی ئاژاوەگێــڕی لــە 
الیــەن کۆمــاری ئیســالمییەوە لــە میســر و تورکیــە و توونــس و پاکســتان و ئەفغانســتان و چەنــد 
ــاوە.  ــاوی ســادرکردنی شۆڕشــی ئیســالمی کــە بارودۆخێکــی تایبەتــی پێــک هێن ــە ن واڵتــی دیکــە ب
هێنــدێ کــەس لــە پیــاوە سیاســییەکان و ڕۆژنامەنووســانی ڕۆژئــاوا کــە لێکدانەوەیــان لەســەر 
دیاردەکانــی جیهانــی ســێهەم زۆر قــووڵ نییــە، گەیشــتوونە ئــەو نەتیجەیــە کــە جوواڵنەوەیەکــی پــان 
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و بەرینــی ئیســالمیی بنەڕەتــی پەیــدا بــووە کــە ڕۆژ بــە ڕۆژ زیاتــر پــەرە دەســتێنێ. پێشــیان وایــە 
ــە ئێــران لــە زۆر واڵتــی  مەترســیی ئــەوە هەیــە کــە ئیســالم بــە شــێوەی ویالیەتــی فەقیهــی وەک ل
دیکــەش ســەر کــەوێ. ئــەم لێکدانەوەیــە لــە گــەڵ واقعیــەت ڕیــک ناکــەوێ، چونکــە: یەکــەم، لــە ئێرانــدا  
شــیعەگەرایی بنەڕەتــی ســەرکەوتوە کــە لــە زەمانــی ســەفەوییەوە لــەم واڵتــەدا ڕیشــەی داکوتــاوە و، 
لــە ویالیەتــی فەقیهـــ، هــەوڵ دان بــۆ پێکهێنانــی ئیمپراتۆریــی مەزهەبــی، شــەهیدپەروەری، سیلســیلە 
مەراتبــی تونــدی مەزهەبــی، خــۆ بــە مەزڵــووم نیشــان دان، عــەزاداری و ئیمــان بــە هاتنــی ئیمامــی 
زەمانــدا خــۆی دەنوێنــێ. ئــەم وەزعــە لــە هیــچ واڵتێکــی دیکــەی دنیــادا بەرچــاو ناکــەوێ. تەنانــەت 
لــە عێــراق و یەمەنــی شــیمالییش کــە 40 تــا ٥٥ لەســەدی دانیشــتووانیان شــیعە مەزهەبــن هەرگیــز 
وەزعێکــی ئەوتــۆ نەهاتۆتــە پێــش. دووهــەم، جوواڵنــەوەی شــیعەگەری لــە ئێرانــدا تەنیــا بــاری 
مەزهەبــی نییــە. نێوەرۆکــی ئــەم شــیعەگەرییە ناســیۆنالیزمێکی  توندوتیــژە کــە دەیهــەوێ واڵتەکانــی 
ئیســالمی بــە نــاوی ئیســالم و بــۆ مەبەســتە ناسیۆنالیســتییەکانی خــۆی داگیــر بــکا. ســێهەم، ئەگــەر 
ــە هێنــدێ واڵت وەک توونــس و میســر و تورکیــە جوواڵنــەوەی ئیســالمی پــەرەی گرتــوە دەبــێ  ل
ــە کــە ڕێژیمــی  ــە لوبنان ــا ل بزانیــن کــە ئەمــە ئــەو ئیســالمە نییــە کــە خومەینــی ئااڵهەڵگریەتــی. تەنی
خومەینــی بــە کەلکوەرگرتــن لــە هەلومەرجــی شــەڕ لــەم واڵتــەدا توانیویەتــی بنکەیەکــی بەرچــاوی 
چەکــدار ســاز بــکا. لــە واڵتەکانــی دیکــە جوواڵنــەوەی ئیســالمی نــە زەمینــەی پەرەئەســتاندنی وەک 
ئێــران هەیــە و نــە وەدوای مەبەســتەکانی خومەینــی کەوتــوە، نــە وەک ویالیەتــی فەقیهــی خومەینــی 
شــەڕخواز و دڕندەیــە. جوواڵنــەوە لــەم واڵتانــەدا بــاری سیاســی هەیــە و، زیاتــر ڕاپەڕینێکــە دژی 
هــەژاری و بێ عەداڵەتــی و دیکتاتــۆری لــە الیەکــەوە و، دژی زاڵبوونــی سیاســەت و فەرهەنگــی 
ڕۆژئــاوا لــە الیەکــی دیکــەوە. واتــە دژکردەوەیەکــە بەرامبــەر بــە ناتەباییەکانــی چارەســەر نەکــراوی 
ــەم وەزعــە  ــدا. ڕێژیمــی خومەینییــش ل ــر سەرپۆشــی دین سیاســی و ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی لەژێ
کەلــک وەردەگــرێ و ســاڵێ ســەدان میلیــۆن دۆالر بــۆ هاندانــی موســوڵمانەکان لــە سەرانســەری دنیا 
و بــە تایبەتــی لــە واڵتەکانــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و شــیمالی ئەفریقــا تەرخــان دەکا. بێ گومــان 
ئەگــەر ســەرەچاوەکە وشــک بــێ و، ڕێژیمــی خومەینــی بڕووخــێ، ئــەو کاتــە جوواڵنــەوەی بــە نــاو 
ئیســالمی بــە شــێوەی ئەمــڕۆ بــەرە بــەرە دادەمرکــێ. چونکــە لــە الیەکــی دیکــە، ئێســتا بــۆ زۆر لــە 
گەالنــی واڵتانــی ئیســالمی دەرکەوتــوە بــە نــاوی ئیســالم چــی بەســەر گەالنــی ئێــران هێنــاوە. بۆیــان 
ــە وەزعــی  ــڕ و تێرۆریســتە. کەوات ــاژاوە گێ ــژ و ئ ــی شــەڕخواز و خوێن م ــە خومەین ــوە ک دەرکەوت
ــە دەرەوەڕا  ــر دەســتکردە و ل ــە بەرچــاو، زیات ــاژاوە دێن ــدی ئ ــە ئێســتا وەک ناوەن ــگا ک ــدێ جێ هێن

هــان دراوە.
دیســان هــەر ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و بــە تایبەتــی خەلیجــی فارســە کــە بۆتــە نوقتــەی 
هــەرە ئاڵــۆزی پێوەندییەکانــی  نێونەتەوەیــی. خەلیــج کــە زیاتــر لــە حــەوت ســاڵە لــە مەیدانــی 
شــەڕی نێــوان ئێــران و عێراقــە، ڕەنگــە لــە دواڕۆژدا ببێتــە مەیدانــی شــەڕی نێونەتەوەیــی و، هــۆی 
تێکچوونــی وەزعــی مەوجــوودی گشــت ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت. خەلیــج لــە دوو بــارەوە 
گرینگیــی تایبەتــی هەیــە: یەکــەم، ســەرچاوەی بەشــێکی زۆر بەرچــاوی نەوتــی جیهانــە و ماشــینی 
ــە نەوتــی واڵتانــی خەلیــج هەڵ دەســووڕێ. دووهــەم، خەلیــج  ئابووریــی زۆر واڵتــی پێشــکەوتوو ب
ناوچەیەکــی ســتراتێژیی گرینگــە. هــەر هێزێــک تەنگــەی هورمــوز لــە خەلیجــدا بــە تــەواوی کۆنتــرۆڵ 
ــێ و،  ــە دەســتەوە دەب ــاری خەلیجــی ب ــی کەن ــەی واڵتان ــی زۆرب ــووری و نیزامی ــکا، گــەرووی ئاب ب



385

بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

ــە  ــارس ل ــی خەلیجــی ف ــە. کۆنترۆڵ ــەم واڵتان ــە ســەر ئ ــە بخات ــێ تەوژمێکــی سیاســیی بێ وێن دەتوان
الیــەن هــەرکام لــە دەوڵەتــە مەزنەکانــەوە قازانجــی ئابــووری و ســتراتێژیی واڵتەکــەی دیکــە دەخاتــە 
مەترســییەوە و، هــەر بۆیــەش خەلیــج لــە بــاری ئابــووری و ســتراتێژیکییەوە لــە گشــت سیاســەتی 

جیهانییــدا جێگایەکــی گرینگــی هەیــە.
ماوەیەکــە سیاســەتی شــەڕخوازانەی ڕێژیمــی خومەینــی کــە بــە ڕواڵــەت دژی ئەمریکایــە، بۆتــە 
هــۆی هێانــی هێــزی دەریایــی ئەمریــکا و واڵتەکانــی دیکــەی »ناتــۆ« بــۆ نێــو خەلیــج و بــەم جــۆرە 
ــکادا  ــی ئەمری ــاری ئیســالمی و ئیمپریالیزم ــوان سیاســەتی کۆم ــە نێ ــەک ل ــردەوە هەماهەنگیی ــە ک ب
پێــک هاتــوە. ئێســتا کێشــەی خەلیــج گرینگتریــن و ئاڵۆزتریــن کێشــەی نێونەتەوەییــە کــە ئاکامەکــەی 

شــوێن دەخاتــە ســەر سیاســەتی گشــتیی نێونەتەوەیــی.
ســەرەڕای هەمــوو ئــەم گیــر و گرفتانــە، دوو ڕەوتــی زۆر بەرچــاو لــە سیاســەتی جیهانییــدا بــەدی 
دەکــرێ: یەکــەم، ڕەوتــی ئاشــتی خوازانەیە کــە البردنــی چەکــی ئاتۆمیــی مــەودا نێونجــی لــە ئورووپــا 
ســەرەتایەکی گرینگیەتــی. وا دێتــە بەرچــاو کــە پــاش ســاڵی 19٨٨، بــە ســەقامگیر بوونــی سیاســەتی 
نــوێ لــە یەکیەتیــی ســۆڤیەتی و گۆڕانــی ســەرکۆماری ئەمریــکا، هەلومەرجێکــی لەبارتــر بــۆ چوونــە 
ــەزن،  ــی م ــوان دوو دەوڵەت ــە نێ ــەر ل ــەک ه ــی ئاشــتی ن ــۆڕێ. ڕەوت ــە گ ــی ئاشــتی بێت پێشــی ڕەوت
بەڵکــوو لــە زۆر جێــگای دیکــەش خــۆی دەنوێنــێ و گەلێــک دەوڵــەت کــە جــاران ناکۆکــی لــە نێوانیانــدا 
دەبــوو بــە هــۆی تێکەڵچوونــی نیزامــی، ئێســتا ڕوویــان لــە وتووێــژ کــردوە. وەک یەکیەتیی ســۆڤیەتی 
و چیــن، هێندوســتان و پاکســتان، واڵتەکانــی ئەمریــکای مەرکــەزی و هیــی دیکــە. بیــروڕای گشــتی 
لــە واڵتەکانــی ڕۆژئــاوادا دەوڵەتەکانــی ئــەم واڵتانــە هــان دەدا بــۆ ئــەوەی لــە بردنــە پێشــی ڕەوتــی 

ئاشــتییدا چاالک تــر بەشــداری بکــەن.
دووهــەم، ڕەوتــی دێموکراتیــزە بوونــە. ئــەم ڕەوتــە ئێســتا بۆتــە ڕەوتێکــی جیهانــی، کــە لــە مــاوەی 
دوو ســاڵی ڕابــردوودا لــە ئەمریــکای التیــن )پانامــا و هائیتــی(، لــە ئاســیا )فیلیپیــن و کــورەی 
جنووبــی( و، لــە ئەفریقــا )ســوودان( هەنگاوێکــی دیکــەش چۆتــە پێــش. هەرچەنــد ئــەم ڕەوتــە کۆســپی 
زۆر لەســەر ڕێگایــە و، تووشــی زۆر تەنــگ و چەڵەمــەش دەبــێ و، وەک نموونــەی فیلیپیــن نیشــان 
دەدا لــە ئیمکانیــدا نییــە گیــر و گرفتەکانــی سیاســی و ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی بــە زوویــی چارەســەر 
بــکا، بــەاڵم لەگــەڵ هەمــوو ئەوانــە، دێموکراســی بۆتــە ئامانجێکــی جیهانــی و، دێموکراتیــزە کــردن 
ــە  ــی سۆسیالیستییشــدا بۆت ــە واڵتەکان ــوو ل ــە، بەڵک ــە »ســەرمایە« زاڵ ــەدا ک ــەو واڵتان ــەر ل ــەک ه ن

ڕەوتێکــی هــەرە گرینگــی ســەردەمی ئێســتا.

2- شەڕ و سیاسەتی دەرەوەی کۆماری ئیسالمی 
مــاوەی نــۆ ســاڵە شــەڕ بۆتــە تایبەتمەندییەکــی جیانەکــراو لــە جەوهــەری کۆمــاری ئیســالمی، بــە 
ــە. کۆمــاری ئیســالمی  ــە فیکــردا نای ــێ شــەڕ هــەر ب ــەی کۆمــاری ئیســالمی بەب شــێوەیەک کــە وێن

شــەڕخواز و شەڕســازکەرە و، شــەڕ الیەنــی هــەرە بەرچــاوی ســیمای کۆمــاری ئیســالمییە.
لــە پێشــدا شــەڕ دژی جوواڵنــەوەی دێموکراتیــی خەڵکــی کوردســتان دەســتی پــێ کــرد. بــەاڵم بــۆ 
ــە سیاســەتی  ــە، ب ــوو. بۆی ــی نەب ــەم شــەڕە کاف ــدی ئ شــەڕخوازیی کاربەدەســتانی ڕێژیمــی  ئاخون
ئاژاوەگێڕانــەی خۆیــان عێراقیــان بــۆ هێــرش کــردن بۆســەر ئێــران هــان دا و ئــەم شــەڕەیان ســاز 

کــرد کــە ئێســتا ئــەوە هەشــتەمین ســاڵە لــە نێــوان ئێــران و عێراقــدا درێــژەی هەیــە.
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ئــەم شــەڕە پــاش شــەڕی دووهەمــی جیهانــی، شــەڕی هــەرە وێرانکــەر و، هەرە خوێنــاوی و، هەرە 
درێــژی کالســیکییە کــە ڕووی داوە. تەنیــا ئێــران زیاتــر لــە یــەک میلیــۆن کــوژراو و برینــدار و ســێ 
میلیــۆن ئــاوارەی هەیــە. دەیــان شــاری گــەورە و بچــووک و ســەدان گونــد و هــەزاران قوتابخانــە و 
نەخۆشــخانە و کارخانــە و کارگا وێــران بــوون. خەســارەتی شــەڕ هــەر لــە ئێــران زیاتــر لــە  200 
ــە  ــە بــاری دڵیەزێنییــەوە کەمتــر ل میلیــارد دۆالر بــەراورد دەکــرێ. شــوێنی ڕەوانیــی ئــەم شــەڕە ل
کوشــتار و وێرانییەکــەی نییــە. ســەدان هــەزار بنەماڵــەی بێ سەرپەرســت مــاون و زۆر بنەماڵــە بــە 
تــەواوی لێــک هەڵوەشــاون. هەســتی بــە کارهێنانــی زۆر )خشــونت( لــە نێــو کۆمەاڵنــی خەڵــک و بــە 
تایبەتــی الوەکانــدا بەهێزتــر بــووە. پێوەندییەکانــی ئینســانی تایبەتــی زەمانــی ســوڵح تێــک چــوون. 
کۆمــەڵ تووشــی گەلێــک نەخۆشــیی کۆمەاڵیەتــی بــووە کــە نــە لــە ئەژمــار دێــن و، نــە دەکــرێ بــە 

ڕەقــەم باســیان بکــەی. بــەاڵم شــوێنەواریان دەیــان ســاڵ پــاش شــەڕیش هــەر دەمێنێتــەوە.
ــەم شــەڕە شــەڕێکی  ــەوە، ئ ــی ئێران ــی خەڵک ــەی کۆمەاڵن ــە ڕوانگ ــە ل ــە ک ــر ئەوەی دەردی گەورەت
بێ مانــا و بێ ســوودە. نــە شــەڕێکە کــە مەبەســتی ڕزگاریــی گەلێکــی تێــدا بــێ و، نــە شــەڕێکە 
ــی سیاســەتی کۆنەپەرســتانە  ــژە پێدان ــەم شــەڕە درێ ــێ. ئ ــە نیشــتمان پێــک هاتب ــاع ل ــەر دیف کــە لەب
یەکــەم،  دەبــا:  بەڕێــوە  ســەرەکی  مەبەســتی  ســێ  و،  ئیســالمییە  کۆمــاری  مەزنی خوازانــەی  و 
ــگای شــەڕەوە شۆڕشــی ئیســالمی،  ــە ڕێ ــن ل ــەدان کــە هێشــتا هــەر دەتوان ــەو بڕوای ــدەکان ل ئاخون
یــان لــە ڕاســتییدا فەلســەفەی ویالیەتــی فەقیهیــی خۆیــان بــۆ واڵتانــی دیکــە ســادر بکــەن. پێیــان وایــە 
ــان کــران بــە موســوڵمان،  ــە ســەرەتای ئیســالمدا بــە زۆری شمشــیر خەڵکــی گەلێــک واڵت ئەگــەر ل
ئێســتاش دەکرێ ئیســالمی خومەینی بە تۆبزی بەســەر گەالنی دیکەدا بســەپێندرێ. دووهەم، شــەڕ 
سەرپۆشــێکە کــە لەســەر گیــر و گرفتــە چارەســەر نەکراوەکانــی واڵت دانــراوە و، ئامرازێکــی زۆر 
لەبــارە بــۆ شــاردنەوەی بوحرانــی ئابــووری، کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگــی و، ناتەباییەکانــی نێوخــۆی 
ڕێژیــم. ســێهەم، شــەڕ وەســیلەیەکە بــۆ پاراســتنی دەســەاڵتی ئاخونــدەکان. هــەر ئۆپۆزیســیۆنێکی 
سیاســی بــە نــاوی ئــەوە کــە شــەڕە و »وحــدت کلمــە« پێویســتە و، وەختــی هێنانــە گــۆڕی داخوازیــی 
ــی  ــی کۆمەاڵن ــرێ و، هــەر جوواڵنەوەیەک ــە، ســەرکوت دەک ــووری نیی ــی و ئاب سیاســی، کۆمەاڵیەت
خەڵــک دژی ســەرەڕۆیی ڕێژیــم بــە ئاگــر و ئاســن واڵم دەدرێتــەوە. واتــە ئەگــەر شــەڕ بــۆ گەالنــی 
ئێــران بەاڵیەکــی مــاڵ وێرانکــەرە، بــۆ دەســەاڵتی ئاخونــدی دیارییەکــی زۆر بەنرخــە. بۆیــە خومەینــی 
خۆێن مژتریــن دەســەاڵتداری ئــەم چەرخــە بــە ڕاشــکاوی دەڵــی: »شــەڕ نیعمەتــی خودایــە« و، بــە 

دایــم داوا دەکا کــە تەنــدووری شــەڕ گــەرم ڕابگیــرێ.
بــۆ گــەرم ڕاگرتنــی تەنــدووری شــەڕ و، ناردنــی الوەکان بــۆ جەبهــە ڕیژیمــی خومەینی دوو شــێوە 
بــە کار دەهێنــێ: کەلکوەرگرتــن لــە هەســتی مەزهەبــی و نەزانیــی الوان شــێوەی یەکەمــە. کۆمــاری 
ئیســالمی لــە ســەرەتای شــەڕەوە تــا ئێســتا لەســەر ئــەم شــێوەیە بەردەوامــە. خومەینــی بــە الوانــی 
بەســیجی بەڵێنــی دەدا کــە چ بکــوژن و چ بکوژرێــن هــەر ســەرکەوتوون. ئەگــەر بکوژرێــن دەچــن 
ــی  ــی ڕۆیشــتوون. ڕۆژنامەکان ــەرەو ســەرکەوتنی دوای ــوژن ب ــن بک ــەر دوژم ــۆ بەهەشــت و، ئەگ ب
ڕێژیــم قســەکانی ئاخونــد »بەهەشــتی« دووپــات دەکەنــەوە کــە دەیگــوت: »بەســیجییەکان باڵنــدەی 

لــە خوێنــدا شــەاڵڵن و، جێگایــان لــەم  دنیایــەدا نییــە.«
بێجگــە لــەوە، کاربەدەســتانی ڕێژیــم چەندیــن ســاڵە ئیددیعــا دەکــەن کــە ســەرکەوتنی یەکجــاری 
نیزیکــە. بــەاڵم ئــەم ســەرکەوتنە نــەک هــەر خــۆی نانوێنــێ، بەڵکوو بە پێچەوانە، ئێســتا پــاش زیاتر لە  
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حــەوت ســاڵ شــەڕ لــە هەمــوو کاتێــک دوورتــر دێتــە بەرچــاو. هەرچــی مــاوەی شــەڕ درێژتــر دەبــێ، 
هاندانــی الوانیــش بــە نــاوی بەهەشــت و ســەرکەوتنی دوایــی دژوارتــر دەبــێ. بۆیــە ڕێژیــم ناچــارە 
بــۆ ناردنــی  الوان بــۆ جەبهــەکان پەنــا بــۆ شــێوەی دووهــەم بــەرێ کــە بریتییــە لــە زۆر بــە کارهێنان. 
ــدارەکان کــە  ــی ســەربازی، کارمەنــدی ئی قوتابیــی مەدرەســەکان کــە جــارێ نەگەیشــتوونە تەمەن
تەمەنــی ســەربازییان لەمێــژە بەجــێ هێشــتوە، خەڵکــی گونــدەکان کــە بــۆ نێــو شــارەگەورەکان 
کۆچیــان کــردوە و بــێ کارن، کــە لەشــکرێکی چەنــد میلیۆنیــن، پــۆل پــۆل کــۆ دەکرێنــەوە و بــە زۆر 

بــەرەو مەیدانــی شــەڕ دەنێردرێــن.
شکســت بــە دوای شکســتدا، ڕێژیمــی ئاخوندیــی ناچــارە کــردوە کــە چەندیــن جــار تاکتیکــی شــەڕی 
خــۆی بگــۆڕێ. نــە چەندیــن هێرشــی بەربــاڵوی شــەپۆلی ئینســانی کــە دەیــان هــەزار کوژراویــان 
لــە مەیدانــی شــەڕدا بەجــێ هێشــت و، نــە تاکتیکــی مانــدوو کردنــی عێــراق کــە مــاوەی ســێ ســاڵە 
درێــژەی هەیــە ســوودێکی ئەوتۆیــان بــۆ ڕێژیــم نەبــووە. بۆیــە ئێســتا ڕێژیمــی خومەینــی پەنــای بــۆ 
تاکتیکــی عێراقــی کردنــی شــەڕ بــردوە. واتــە دەیهــەوێ شــەڕی دژی حکوومەتــی عێــراق بــە خەڵکــی 
عێــراق بــکا و، چونکــە ئۆپۆزیســیۆنی عەرەبــی لــە عێراقــدا کــزە، هەمــوو هیواکــەی بــە جوواڵنــەوەی 
گەلــی کــورد لــە عێراقــە. بۆیــەش لــە ڕادیــۆ و تەلەویزیــۆن و چاپەمەنییەکانیــدا بــە پــان و بەرینــی 
ــا  ــە. هەت ــەوە چیی ــەم جوواڵن ــکا کــە ئامانجــی ئ ــی ب ــەوەی دیاری ــێ ئ ــراق دەکا، ب باســی کــوردی عێ
بۆشــی بکــرێ نیشــانی دەدا کــە کوردســتانی عێــراق لەژێــر ســەرکردایەتیی قــەرارگای ڕەمــەزان و، 
بــۆ هێنانــە ســەر کاری کۆمارێکــی ئیســالمی لــە عێراق دایــە کــە هــەوڵ دەدا. هەمــوو ئــەو باســەش 
لەســەر کوردســتانی عێــراق لــە حاڵێک دایــە کــە ڕێژیمــی ئاخونــدی بــە دڕندانەتریــن شــێوە پەالمــار 

دەباتــە ســەر کوردەکانــی »خــۆی«، یانــی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێــران.
ــە  ــە ب ــاوە ک ــەوە نەم ــوای ب ــم هی ــە ڕێژی ــە ک ــای ئەوەی ــی شــەڕ، مان ــی کردن ــەاڵم تاکتیکــی عێراق ب
هێــزی خــۆی بتوانــێ شــەڕ درێــژە پــێ بــدا. هەروەهــا بــە مانــای ئەوەیــە کــە بــە پێچەوانــەی تەبلیغاتــی 

هەمــوو ڕۆژەیــان هیــوای ســەرکەوتنی نیزامیــی یەکجــاری بەســەر عێراقیــان لەدەســت داوە.
ــەوە کــە چیــی دیکــە الوانــی  ــە شــەڕی نێوخــۆی بــە دژی عێــراق، بێجگــە ل  کۆمــاری ئیســالمی ل
بــە هاســانی بــۆ بەســیج ناکــرێ و، ورەی زۆربــەی ئەوانــەش کــە دەنێردرێنــە مەیدانــی شــەڕ زۆر 
لــە خوارێیــە، خاڵێکــی کــزی دیکەشــی هەیــە، ئەویــش بریتییــە لەمــە کــە ئێســتا زەخیــرەی چــەک و 
تەقەمەنیــی ڕێژیمــی شــا بنــی هاتــوە و چەکــی پێشکەوتووشــی وە ک جــاران بــە هاســانی دەســت 
ناکــەوێ. هێنــدێ لــە دەوڵەتــان کــە پێشــتر بــە ئاشــکرا و بــە نهێنــی چەکیــان پــێ دەفرۆشــت، ئێســتا 
ــک  ــە ڕێژیمێ ــی  چــەک ب ــەم کارە بکــەن. یان ــرن ئ ــان ناوێ ــی خۆی ــروڕای گشــتیی واڵتەکان ــەر بی لەب
بفرۆشــن کــە لــە الی هەمــوو کــەس لــە سەرانســەری دنیــادا بــە ڕێژیمێکــی شــەڕخواز و تێرۆریســت 
ناســراوە. لــە بــازاڕی ڕەشــیش وا دیــارە، هەمــوو چەکێــک دەســت ناکــەوێ. ئەوانــەش کــە دەســت 
دەکــەون چەنــد جــار گرانتــرن. بێجگــە لەمــە، وەزعــی تەداروکاتــی »لۆجێستیکی«ـــی ڕێژیمیــش کــز و 
شــپرزەیە. نــەک هــەر چــەک و تەقەمەنــی بــە وەختــی خــۆی و بــە ئەنــدازەی پێویســت ناگاتــە دەســتی 
هێزەکانــی ڕێژیــم، بەڵکــوو گەلێــک جــار ســەرباز و بەســیجی تەنانــەت نانیــان نییــە بیخــۆن و زۆر 
ــد بوودجــەی  ــەن. هــەر چەن ــی کوردســتان ڕاســتەوخۆ ســواڵ دەک ــە گوندەکان ــە ل ــراوە ک جــار دیت
ڕەســمیی شــەڕ ســاڵ بــە ســاڵ زیاتــر دەبــێ، بــەاڵم دیســانیش دەســتی دەوڵــەت هــەر کورتــە و، زۆ لە 
پێداویســتییەکانی جەبهــەی بــۆ دابیــن  ناکــرێ، چونکــە داهاتــی دەوڵــەت لەبــەر هەرزانتربوونــی نــرخ 



کۆنگرەی هەشت

388

و هەروەهــا لەبــەر نزم بوونــەوەی ڕادەی ســادراتی نــەوت، زۆر هاتۆتــە خــوارێ. درۆ و دەلەســەی 
ڕێژیــم لەســەر دروســت کردنــی چەکــی پێشــکەوتوو، ژێردەریایــی، مینــی تایبەتــی، فڕۆکــەی مۆدێــرن 
و مووشــەک و شــتی وا زیاتــر بــۆ بەرزکردنــەوەی ورەی نزمــی چەکدارەکانییەتــی، دەنــا پســپۆڕە 

نیزامییەکانــی بێگانــە گاڵتــە بــەو ئیددیعایانــە دەکــەن.
بن بەســتی نیزامیــی ڕێژیــم تەکمیــل و تــەواوە: لــە الیــەک ســەرکەوتن مومکیــن نییــە، چونکــە ڕێــگا 
بــۆ پێشــەوە بەربەســت کــراوە. لــەم الشــەوە، پاشەکشــە بــە مانــای لەژێرنانــی فەلســەفەی کۆمــاری 
ئیســالمی و خۆش کردنــی ڕێــگای ڕووخانــە. بۆیــە پاشەکشــە ئەگــەر مەحاڵیــش نەبــێ، زۆر دژوارە.
ئەم جارە ڕێژیمی ئاخوندی کەوتۆتە بن بەســتێکی سیاســییش. بڕیاری ژمارە ٥9٨ـــی ئەنجومەنی 
ــوو  ــەوەی هەم ــۆ پشــت ســنوورەکان و، گۆڕین ــە داوای تەقەوەســتاندن و پاشەکشــە ب ئاســایش ک
دیلــەکان دەکا، کاربەدەســتانی کۆمــاری ئیســالمی هەراســان کــردوە. لــە نەتــەوە یەکگرتوەکانــدا زۆر 
بــە دەگمــەن هەڵ کەوتــوە کــە پێنــج دەوڵەتــی گــەورەی ئەندامــی هەمیشــەیی ئەنجومەنی ئاســایش بەم 
شــێوەیە لەســەر گیــر و گرفتەکانــی ئــاوا گرینــگ یەکگــر و یەکدەنــگ بــن. ئێســتا ڕێژیمــی خومەینــی 
لــە مەیدانــی سیاســەتی جیهانییــدا تــاک و تەریــک ماوەتــەوە. لــە دوو دۆســتەکەی ڕۆژهەاڵتــی 
ــا  ــەوە. تەنی ــوێ کردۆت ــراق ن ــەڵ عێ ــی خــۆی لەگ ــی ئێســتا الی داوە و، پێوەندی نێوەڕاستیشــی، لیب
ســووریەیە کــە بــە ڕواڵــەت پشــتیوانیی خــۆی لــە ڕیژیمــی ئێــران هــەر درێــژە پــێ دەدا.  بــەاڵم بــە 
کــردەوە ڕۆژ بــە ڕۆژ لــە کۆمــاری ئیســالمی دوورتــر و لــە عێــراق نیزیکتــر دەبێتــەوە. بــەم چەشــنە، 
واڵتەکانــی عەرەبــی، ئێســتا دژی کۆمــاری ئیســالمی لــە جــاران یەکگرتووتــرن و، زیاتــر پشــیوانی لــە 
عێــراق دەکــەن کــە بــە ئاشــکرا ڕای گەیانــدوە بڕیــاری ژمــارە ٥9٨ـــی ئەنجومەنــی ئاسایشــی قەبووڵــە. 
سیاســەتی شەڕفرۆشــتنی ڕێژیــم بــە واڵتەکانــی خەلیــج و بــە تایبەتــی کوەیــت و عەرەبســتانی 
ســعوودی وەزعێکــی ئەوتــۆی پێــک هێنــاوە کــە خەلیجــی فــارس بــە تــەواوی لــە بــاری نیزامییــەوە 
لــە ڕێژیــم تەنــراوە، پــاش ئــەو هەمــوو هەڕەشــەیە کــە کاربەدەســتانی ڕێژیــم کردیــان، ئێســتا هێــزە 
چەکدارەکانــی کۆمــاری ئیســالمی تەنیــا ئەوەیــان لەدەســت دێ کــە میــن بچێنــن و، جاروباریــش لــە 

دوورەوە دەســتێک بوەشــێنن.
ڕاســتی ئەوەیــە کــە ڕێژیمــی خومەینــی بــۆ یەکــەم جــار لــە مێــژووی خۆیــدا هــەم لــە بــاری سیاســی 
و هــەم لــە بــاری نیزامییــەوە بــە تونــدی گەمــارۆ دراوە و ئاڵقــەی ئــەم گەمارۆیــە ڕۆژ بــە ڕۆژ 
دەبێتــەوە. داوێــک کــە خومەینــی بــۆ خەڵکــی دیکــەی دانابــوو بــۆ خــۆی تێــی کەوتــوە و کەســیش 

نییــە بــە هــاواری بــگا. 
ــکا  ــەوەی لەگــەڵ ئەمری ــۆ ئ ــد ســاڵی ڕابــردوودا هەوڵێکــی زۆری دا ب ــە چەن کۆمــاری ئیســالمی ل
واتــە »شــەیتانی گــەورە« پێوەندیــی دۆســتایەتی دابمەزرێنــێ. دەرکــەوت کــە چەندیــن جــار بــە 
میلیــۆن دۆالر هــەم لــە ئەمریــکا و هــەم لــە ئیســڕائیل چــەک و تەقەمەنیــی کڕیــوە. لــەم دواییانــەدا 
ــووە  ــادە ب ــم ئام ــە ئیســڕائیل ڕێژی ــی ل ــی چــەک و تەقەمەن ــەر وەرگرتن ــە بەرامب ــوو کــە ل ئاشــکرا ب
ڕێــگا بــدا پێنــج هــەزار جوولەکــە لــە ئێرانــەوە بــۆ ئیســڕائیل کــۆچ بکــەن. پــاش وتووێژێکــی نهێنیــی 
ــەاڵم  ــرد. ب ــاران ک ــۆ ت ــگان ســەفەرێکی ب ــەن« موشــاویری پێشــووی ڕێ ــەک فارل ــژ، »م دوورودرێ
ناکۆکــی لــە نێــوان دوو باڵــی ڕێژیــم بــە ســەرۆکایەتیی مونتەزیــری و ڕەفســەنجانی بــوو بــە هــۆی 
ئــەوە کــە هاتنــی »مــک فارلــەن« ئاشــکرا بــێ و، پێوەنــدی لەگــەڵ ئەمریــکا کــە ئــەم جــارە بــە 
ئاگاداریــی شەخســی خومەینــی بــوو ســەر نەگــرێ. هەمــوو ئــەم ڕووداوانــە، نیشــانەی بەرچــاوی 
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دووڕوویــی و ڕیاکاریــی ڕێژیمــی خومەینییــە،  کــە لــە کاتێکــدا دروشــمی بمــرێ ئەمریــکا و بمــرێ 
ئیســڕائیلی بــە ئاســمان گەیانــدوە، لــە بنــەوە لەگــەڵ هــەر دوو ئــەم دەوڵەتــە کەیــن و بەینــی هەیــە، 

موعامەلەیــان لەگــەڵ دەکا و، ئامادەیــە دۆستایەتییشــان لەگــەڵ دابمەزرێنــێ.
ــە بــاری  ــدا تەریــک ماوەتــەوە، ل ــە مەیدانــی جیهانیی ــە بــاری سیاســییەوە ڕێژیــم ل بــەاڵم ئەگــەر ل
ئابوورییــەوە، پێوەندییەکــەی لەگــەڵ هێنــدێ واڵت پــەرەی گرتــوە. هۆیەکشــی ئەوەیــە کــە کۆمــاری 
ئیســالمی گرینگتریــن شــتومەکی ســادراتی خــۆی کــە نەوتــە لــە هەمــوو کــەس هەرزانتــر دەفرۆشــێ. 
لــێ  زۆری  نەوتێکــی  ژاپۆنییــش  و  ئەمریکایــی  نەوتییەکانــی  شــیرکەتە  تەنانــەت  بۆیــەش  هــەر 
دەکــڕن. ئەگــەر دەوڵەتــی وەک دەوڵەتــی تورکیــەش کــە نــە نەوتــی هەیــە و نــە ئــەرزی کافــی، بایــی 
ــە ســەرێ،  ــد جــار بردۆت ــردوودا چەن ــە ســااڵنی ڕاب بازرگانیــی خــۆی لەگــەڵ کۆمــاری ئیســالمی ل
هۆیەکــەی هــەر ئەمەیــە. بێجگــە لەمــە کۆمــاری ئیســالمی کــە ئیمکانــی ســادر کردنــی نەوتــی خــۆی 
ــی  ــر کردنــی هاوکاری ــێ، دەســتی کــردوە بــە بەرینت لــە ناوچــەی خەلیجــەوە لــە مەترســییدا دەبین
ئابــووری و بازرگانیــی خــۆی لەگــەڵ یەکیەتیــی ســۆڤیەتی بــە مەبەســتی ناردنــە دەرەوەی نــەوت 
و گاز لــە شــیمالەوە و، هەورەهــا بــۆ دەرهێنانــی نەوتــی بەشــی خــوارووی دەریــای خــەزەر. 
واڵتەکانــی سۆسیالســتیی ئورووپــای ڕۆژهــەاڵت و چینــی گەلییــش کــە پێویســتییان بــە نــەوت 
هەیــە و ئەرزشــیان ئەوەنــدە نییــە کــە بتوانــن نەوتەکــە لــە بــازاڕی ئــازاد بــە دۆالر بکــڕن، لەســەر 
بناغــەی ئەســڵی گۆڕینــەوەی شــتومەک بــە شــتومەک، واتــە نــەوت بەرامبــەر بــە شــتومەکی دیکــە، 
بازرگانیــی خۆیــان لەگــەڵ ئێــران پــەرە پــێ دەدەن. بــەاڵم لەگــەڵ ئــەوە ئامــادە نیــن لــە سیاســەتی 

ــەن. ــاری ئیســالمی پشــتیوانی بک ــی و شــەڕخوازانەی کۆم دژی دێموکرات

3- وەزعی ئێران 
سیاســەتی کاربەدەســتان لــە دوو ســاڵی ڕابــردوودا، کۆمــاری ئیســالمی بــەرەو قووڵتــر کردنــی 
بوحرانــی گشــتیی ڕێــژم، بــەرەو توندتــر کردنــی ناتەباییەکانــی نێوخــۆی نیزامــی ویالیەتــی فەقیهــی 
هــان داوە. نــەک هــەر گیــر و گرفتــە کۆنــەکان چارەســەر نەکــراون، بەڵکــوو گەلێک تەنــگ و چەڵەمەی 

دیکــەش پەیــدا بــوون کــە ڕێژیمــی خومەینییــان زیاتــر لــە جــاران لــە تەنگانــە خســتوە.
گشــت الیەنەکانــی ئــەم قەیرانــە گشــتییە بــە شــێوەیەکی ئۆرگانیــک پێکــەوە بەســتراونەتەوە. 
بن بەســتی سیاســەتی نیزامیــی ڕێژیــم کــە لەســەر درێــژە پێ دانــی شــەڕ بناغــە کــراوە، وەزعــی 
ئابووریــی واڵتــی شــپرزەتر کــردوە و، بێ داهاتــی و دەســکورتیی ڕێژیمیــش بــە نــۆرەی خــۆی بۆتــە 
ــی  ــی شــەڕدا. قەیران ــە مەیدان ــی کۆمــاری ئیســالمی ل ــە ســەرەکییەکانی بێ دەرەتانی ــە هۆی ــک ل یەکێ
ئابــووری و درێــژە پێ دانــی شــەڕ ڕێــگا نــادەن هیــچ کام لــە دەیــان گیروگرفتــی گرینگــی کۆمەاڵیەتــی 
وەک گرانــی و بــێ کاری و بێ خانوویــی و بێ مەدرەســەیی و بێ پزیشــک و دەرمانــی و هیــی دیکــە 
ــەرە  ــر پ ــە ڕۆژ زیات ــدی ڕۆژ ب ــە ڕێژیمــی ئاخون ــک ل ــی خەڵ ــە ئاکامــدا ناڕەزای ــن. ل چارەســەر بکرێ
دەســتێنێ و، هــەر ســێ الیەنەکانــی بوحــران، ئابــووری و نیزامــی و کۆمەاڵیەتــی، ناتەباییەکانــی 

نێوخــۆی ڕێژیــم توندوتیژتــر دەکــەن کــە لــە نێــو دەســەاڵتی حاکمیشــدا دەنــگ دەداتــەوە.
ئاوڕدانەوەیــەک بــۆ ســەر هێنــدێ ڕەقــەم و ئامــار هــەم وەزعــی بوحرانــی ئابــووری و هــەم 

بێ بەرنامەیــی و ســەرگەردانیی دەوڵــەت لــەم مەیدانــەدا بــە ئاشــکرا دەردەخــا.
لــە ســاڵی 1٣٦٥ـــدا هەڵدانــی ئابــووری ژێــر ســیفر بــووە. مانــای ئــەم قســەیە ئەوەیــە کــە بەرهەمــی 
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ســاڵی 1٣٦٥ نەگەیشــتۆتە ڕادەی ســاڵی 1٣٦4، ئــەوە لــە کاتێک دایــە کــە ژمــارەی دانیشــتووانی ئێران 
لــەم یــەک ســاڵەدا یــەک میلیــۆن و نیــو زیــادی کــردوە. نیــوەی حەجمــی ســەنعەتیی واڵت نووســتوە 
و کار نــاکا. زۆر لــە کارخانــەکان ئامــرازی پێویســت، کەرســتەی خــاو و ئەفــرادی پســپۆڕیان نییــە 
و لــەکار کەوتــوون. بــە قســەی وەزیــری ســەنعەتی قــورس، گشــت بەرهەمــی ئــەو کارخانانــەش کــە 

بــە نیــوە کار دەکــەن بــۆ جەبهــەی شــەڕ تەرخــان کــراوە.
ــوە  ــم نەی توانی ــاش 9 ســااڵن هێشــتا ڕێژی ــە. پ ــەر بەردەوام ــی کشــتوکاڵ ه ــی درێژخایەن بوحران
سیاســەتی خــۆی لــە مەســەلەی زەوی بــە ڕوونــی دیــاری بــکا. دەیــان هــەزار هێکتــار زەویــی 
بێ کەلــک ماونەتــەوە و کــەس نایان کێڵــێ. بێجگــە لــەوە کەمبــوودی ئامــرازی پێویســت وەک کۆمبایــن، 
تراکتــۆر و تەنانــەت ســووتەمەنی لــە الیــەک و ڕواەنەکردنــی الوان بــۆ جەبهەکانــی شــەڕ لــە الیەکــی 
دیکــە، کشــتوکاڵی لــە وەســائیلی بەرهەمهێنــان و  هێــزی کار بێ بــەش کــردوە. داهاتــی نەوتیــش کــە 
دیــارە لەبــەر پڕبوونــی بــازاڕی جیهانــی، هێرشــی عێــراق بۆســەر کەشــتییە نەوتکێشــەکان و، هاتنــە 

خــواری نرخــی نــەوت کــەم بۆتــەوە.
 لــە ســاڵی 1٣٦٥ـــدا کۆمــاری ئیســالمی توانیویەتــی ڕۆژانــە لــە باتــی میلیۆنێــک و حەوســەد هــەزار 
بۆشــکە کــە پێش بینــی کرابــوو، تەنیــا میلیۆنێــک و سێســەد هــەزار بۆشــکە نــەوت ســادر بــکا. بــەم 
شــێوەیە داهاتــی چاوەڕوان کــراوی 1٨ میلیــارد دۆالری لــە نــەوت لــە ســاڵی 1٣٦٥ـــدا لــە ٨ میلیــارد 

دۆالر کەمتــر بــووە.
هەرچەنــد بــۆ ســاڵی 1٣٦٦ بەرنامــە دانــراوە کــە ڕۆژانــە میلیــۆن و نیوێــک بۆشــکە نــەوت ســادر 
بکــرێ، بــەاڵم ڕووداوەکانــی خەلیجــی فــارس نیشــانیان دا کــە ڕەنگــە ئەمســاڵ ڕادەی ســادراتی 

نــەوت لــە پــار زیاتــر نەبــێ.
لــە وەزعێکــی ئابووریــی ئەوتۆدایــە کــە مەجلیــس بوودجــەی 4000 میلیــارد ڕیاڵیــی ســاڵی 1٣٦٦ـــی 
پەســەند کــردوە. بــە پێــی ئــەم بوودجەیــە داهاتــی دەوڵــەت 2٦٥٥ میلیــارد ڕیــاڵ بــەراورد کــراوە کــە 
دیــارە وەک جــاران لــە واقعیــەت دوورە. ســەرەڕای ئــەوە هــەروەک دەبینیــن دیســان 1٣44 میلیــارد 
ڕیــاڵ کەســریی بوودجــە هەیــە کــە دەبێتــە ٣4%ی هەمــوو بوودجــە و زیاتــر لــە ٥0%ی داهاتــی 
بوودجــە. گومانــی تێــدا نییــە کــە کەســریی بوودجــەی ڕاســتەقینە زۆر لــەم ڕەقەمــەش زیاتــرە. بــە 
پێــی ئامــاری ڕەســمی لــە مــاوەی پێنــج  ســاڵدا واتــە لــە ســاڵی 1٣٦2ەوە تــا ســاڵی 1٣٦٦ کەســریی 

بوودجــەی دەوڵــەت ٣400 میلیــارد ڕیــاڵ بــووە.
دەوڵەتــی کۆمــاری ئیســالمی لــە چەندیــن شــێوە بــۆ قەرەبووکردنــەوەی کەســریی بوودجــە کەلکــی 
وەرگرتــوە کــە بریتیــن لــە ماڵیــات و، داهاتــی نــەوت و، خەرجــی پاشــەکەوت و، فرۆشــی دارایــی و، 
چاپــی دراو. لەبــەر فەلســەفەی کۆمــاری ئیســالمی و ئــەو ڕاســتییە کــە هێنــدێ لــە ئاخونــدەکان تەنیــا 
خومــس و زەکات بــە شــەرعی دەزانــن و هەروەهــا لەبــەر نــزم بوونــەوەی داهاتــی کۆمەاڵنــی خەڵــک، 
ــە داهاتــی  ــەو ماڵیاتــەش کــە ل ئیمکانــی وەرگرتنــی ماڵیاتــی زیاتــر نەمــاوە. تەنانــەت بــە کــردەوە، ئ
دەوڵەتــدا پێش بینــی کــراوە بــە تــەوای وەرناگیــرێ. وەرگرتنــی مانگانــە و باجــی ڕنگاوڕەنگیــش 
ــادی  ــە و جیه ــە جەبه ــی ب ــاوی یارمەت ــە ن ــش ب ــی زەحمەتکێ ــە خەڵک ــی مەدرەســە و ل ــە قوتابییان ل
ماڵــی دەردێکــی ئەوتــۆ چارەســەر نــاکا. داهاتــی نــەوت بــەو شــێوەیە کــە باســمان کــرد نــەک هــەر 
ئیمکانــی زیــاد کردنــی زۆر کەمــە، بەڵکــوو ڕەنگــە ئەوەنــدەش نەبــێ کــە لــە بەرنامــەدا دانــراوە. 
پاشــکەوتە ئەرزییەکانــی زەمانــی پێــش شۆڕشــیش کــە ســەریان لــە چەندیــن میلییــارد دەدا، ســەرفی 
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کڕینــی چــەک و تەقەمەنــی و خواردەمەنــی بــووە. دارایــی شــا و شاپەرســتانیش وەک بنکــەی 
ئابــووری و خانــوو و زەوی و کەرســتەی مــاڵ کــە دەســتیان بەســەردا گیــرا بــوو لــە الیــەن بونیــادی 
موســتەزعەفین، بونیــادی شــەهیدان و ئۆرگانــە جۆراوجۆرەکانــی دیکــە فرۆشــراوە و خــەرج کــراوە. 
تەنیــا ڕێگایەکــی ســەرەکی کــە ڕێژیمــی خومەینــی، بەبــێ ئــەوەی ســەرنج بداتــە ئاکامــە پــڕ لــە 
زیانەکــەی بــۆ ئابووریــی واڵت، هەڵی بــژاردوە، بریتییــە لــە چاپــی دراو. لــە ســاڵی 1٣٥٣ هەتــا 1٣٦٥ 
واتــە لــە مــاوەی 12 ســااڵندا ئەسکیناســی مەوجــوود لــە بــازاڕ 1٣ هێنــدە واتــە هــەر ســاڵەی %24 
ــی بەرهەمــی ســەنعەتی و،  ــە، هەڵدان ــەم زیادکردن ــە ســاڵی 1٣٥٧ ئ ــەر ل ــەاڵم ئەگ ــادی کــردوە. ب زی
ــە  ــی ســەنعەتی هاتۆت ــەم هەڵدان ــاش 1٣٥٧ ه ــە پ ــووە، ل ــەڵ ب ــری شــتومەکی لەگ ــۆڕی خێرات ئاڵوگ
خــوارێ و، هــەم بــازاڕ کەســاد بــووە و ئاڵوگــۆڕی شــتومەک ئــەو خێراییــەی جارانــی نەمــاوە. بــە 
ــەوەی خەرجــی  ــوو کردن ــە قەرەب ــەم هەمــوو دراوە کاغەزیی ــی ئ ــە چاپ ــی، یەکــەم مەبەســت ل کورت
شــەڕ و خەرجەکانــی ئاســایی دەوڵــەت بــووە. چــاپ کردنــی دروای بێ پشــتیوانە دیــارە هــۆی 
ــە، کــە ئەمــەش خــۆی هــۆی ســەرەکیی گرانییــە. گرانییــەک کــە ئێســتا  ســەرەکیی ئاوســان )تورم(ـ
ڕێژیــم بــۆ خــۆی بــە تــەواوی پێــی لــێ دەنــێ و، بــە خەیاڵــی خــۆی بــۆ چارەســەر کردنــی ســزا یــا 
»تعزیر«یشــی بــۆ دانــاوە. کــە ئاشــکرایە ئــەم کارە ناتوانــێ پێشــی گرانــی بگــرێ. چونکــە هۆیەکانــی 
ــن،  ــەی دراوی ب ــە ئاکامــدا ئاوســانی بێ وێن ــووری و، ل »گرانــی« کــە شــەڕ، وەزعــی شــپرزەی ئاب
هــەر لــە جێــگای خۆیانــن. لــە واقیعــدا ئەگــەر کەســێک بەرپرســی گرانیــی بەســامی ئێســتا بــێ، هــەر 
ــی  ــە سیاســەتی ئابووری ــەوە، ل ــە ل ــازاڕی. بێجگ ــدار و میوەفرۆشــی ب ــە دووکان ــە ن خــودی دەوڵەت
دەوڵەتــدا هێنــدێ دیــاردەی ســەرنج ڕاکێشــەر هەیــە کــە یارمەتیــی گرانتــر بوونــی شــتومەک دەدەن. 
بــۆ نموونــە دەوڵــەت ئــەرزی ئــازاد بــە »بەشــی تایبەت«ـــی بازرگانیــی دەرەوە دەفرۆشــێ. بەشــی 
ــە دەرەوەڕا دەیهێنــی، دەبــێ ئەوەنــدە گــران بفرۆشــێ کــە هــەم  تایبەتییــش ئــەو شــتومەکەی کــە ل
قەرەبــووی گرانیــی نرخــی ئــازادی ئــەرز بکاتــەوە، هــەم سوودێکیشــی دەســت کــەوێ. ئەمــەش خــۆی 
یەکێــک لــە هۆیەکانــی ئاوســان و گرانییــە. هــەر چەنــد کاربەدەســتانی ڕێژیــم ئاوســانی ســااڵنە بــە 
20 تــا ٣0% دادەنێــن، بــەاڵم لــە واقیعــدا ڕەقەمەکــە لەمــە زیاتــرە. هێنــدێ لــە نوێنەرانــی مەجلیســی 

ئیســالمی لــەو بڕوایــەدان کــە هەڵدانــی ســااڵنەی ئاوســان دەگاتــە 4٥ تــا ٥0%.
لە ســاڵی 1٣٦4دا نیســبەتی ســادراتی غەیری نەوتی بە واریدات ٣% و لە ســاڵی 1٣٦٥ـــدا کە هەم 
ســادراتی غەیــری نەوتــی هێندێــک زیــادی کــردوە و هــەم واریــدات هاتۆتــە خــوارێ، ئــەم نیســبەتە 
گەیشــتۆتە ٧/٥% واتــە بــە پێچەوانــەی هــەرا و هوریــای قســەکەرانی ڕێژیــم لەســەر »خودکەفایــی«، 

ئابووریــی واڵت لــە کۆمــاری ئیســالمییدا هــەروەک زەمانــی شــا بــە نــەوت بەســتراوەتەوە.
تایبەتــی  بــە  و  خەڵــک  کۆمەاڵنــی  زۆربــەی  ژیانــی  پلــەی  ڕابــردوودا  ســاڵی   9 مــاوەی  لــە 
زەحمەتکێشــانی نــزم بۆتــەوە. کرێــکاران و کارمەندانــی دوڵــەت واتــە مووچەخــۆران لەبــەر ئاوســانی 
بێ وێنــەی دراو زیاتــر هەســت بــە دژوارتــر بوونــی بەڕێچــوون دەکــەن. ڕۆژنامــەی »کیهــان« 
ڕێکەوتی 2٧ـــی گەالوێژی 1٣٦٦ دەنووســێ: »پێوانەی حەقدەســت و کرێی ڕاســتەقینەی ســەرانەی 
نیزیــک بــە ٦00 هــەزار کــەس لــە مووچەخۆرانــی کارگەکانــی گــەورەی ســەنعەتی لــە پایــەی 100 
ــدا گەیشــتوە.«  ــە ســاڵی ٦٦ـ ــە ٥0 ل ــدا و کەمتــر ل ــە ســاڵی ٦1ـ ــە ٧٥ ل ــدا بــە کەمتــر ل ــە ســاڵی ٥٨ـ ل
»کیهــان« هەروەهــا دەنووســێ: »ســامانی خاوەن-ســەرمایەکان لــە بەشــی تایبەتــی هێنــدە زیــادی 
کــردوە و، لــە بەرامبــەردا داهاتــی نێونجیــی مووچــە خۆرانــی دەوڵــەت بــە گشــتی ئەوانــەی کــە 
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داهاتــی ســابیتیان هەیــە لــە نیــوەش کەمتــر بۆتــەوە.« »کیهــان« دەستنیشــان دەکا کــە هــەر لــە ســاڵی 
ــە بازرگانــە  ــدا ٥0 میلیــارد تمــەن داهاتــی بازرگانیــی دەرەوە بــە نەســیبی ٥ هــەزار کــەس ل 1٣٦٥ـ
زلــەکان بــووە کــە داهاتــی نێونجیــی هــەر کامیــان 10 میلیــۆن تمــەن بــووە. بــەم جــۆرە بــە پێچەوانــەی 
ئیددیعــای کاربەدەســتانی ڕێژیــم بــە ڕوونــی دەردەکــەوێ کــە لــە کۆمــاری ئیســالمییدا، دەســەاڵت بــە 
دەســت ســەرمایەدارانی گــەورە و پشــتیوانە ئاخوندەکانیانەوەیــە. ئاکامــی سیاســەتی ئابووریــی ئــەو 
ــدا  ــە الیەکــی دیکــەی کۆمەڵ ــە الیــەک و، هــەژاری و بێ بەشــی ل توێژەیــە کــە ســەرمایە و ســامان ل

کــۆ دەکاتــەوە.
ــە نەتیجــەدا ژمــارەی بــێ کاران بــە شــێوەیەکی  نەدیتــراو دەچێتــە ســەرێ. ڕێژیــم تەنانــەت بــە  ل
بەســیج کردنــی الوان بــۆ جەبهــەی شــەڕ نەی توانیــوە ژمــارەی لەشــکری بــێ کاران کــەم بکاتــەوە. 
بێ کارییــش ماکــەی فەســادە، بۆیــە لــە نێــو الوانــدا مــەوادی موخــەدر بــە پــان و بەرینــی بــاڵو 
ــەرە دەســتێنێ. دزی و پیاوکــوژی و  ــم، فەحشــا پ ــەوە. لەگــەڵ هەمــوو زوهــد فرۆشــیی ڕێژی دەبێت
ڕێگــری گەیشــتۆتە ئــەو پــەڕی خــۆی و، بــە کورتــی فەســاد نیشــانەیەکی بەرچــاوی ســیمای کۆمــاری 

ئیســالمییە.
ــر  ــە ڕۆژ زیات ــی، ڕۆژ ب ــە، تێکــەاڵو لەگــەڵ فشــاری سیاســی و کۆمەاڵیەت ــە ئابووریی ــەم تەوژم ئ

ــراز هــان دەدا. ــزاری و ئێعت ــی بی ــۆ دەربڕین ــک ب ــی خەڵ کۆمەاڵن
ــزە ڕەســەنەکانی کۆمــەڵ  ــی هێ ــە خەبات ــوە پێــش ب ــم نەی توانی سیاســەتی ســەرکوتکەرانەی ڕێژی
بگــرێ. لــە دوو ســاڵی ڕابــردوودا خەباتــی چەکدارانــە لــە بەلووچســتان پــەرەی گرتــوە و هــەر 
بەردەوامــە. هەروەهــا لــەم ماوەیــەدا شــاهیدی زۆر خۆپیشــاندان، مانگرتــن و شــێوەی جۆراوجــۆری 
ــە  ــد و کارخان ــدێ شــار و گون ــە هێن ــن. ل ــدی بووی ــک دژی ڕێژیمــی ئاخون ــی بێزاریــی خەڵ دەربڕین
ــکا و،  ــم ب ــی پاشەکشــە بــە ڕێژی ــی خــۆی توانیویەت ــک بــە یەکگرتووی ــە و مەدرەســە، خەڵ و کارگ

داخوازەکانــی خــۆی بــە ســەریدا بســەپێنێ.
داڕێــژراو،  پێشــدا  لــە  بێ بەرنامــەی  دەربڕینانــە،  بێــزاری  ئــەم  زۆربــەی  بەداخــەوە  بــەاڵم 
بێ بەڕێوەبــەری ئــاگا و شــارەزا پێــک دێــن. بۆیــە ڕێژیــم ئیمکانــی هەیــە ئــەم جموجۆاڵنــە لــە 
چوارچێوەیەکــی تەســکدا ڕابگــرێ و، ڕێــگا نــەدا پــەرە بســتێنن. بێ گومــان، کۆمەاڵنــی خەڵــک هــەر 
بــەو نیســبەتە کــە ناڕەزایییــان دەچێتــە ســەر، تاقــی کردنەوەیەکــی زیاتریشــیان لــە مەیدانــی خەباتــدا 
دەســت دەکــەوێ و، لــە دواڕۆژدا بــە ئاگایــی و تێگەیشــتنی سیاســیی قووڵتــرەوە دێنــە مەیدانــی 
خەبــات. داخوازەکانــی ئــەم بێــزاری و ئێعتــراز و مانگرتنانــە هەرچــی کــەم و چووکیــش بــێ، 
پشــتیوانی لــێ کــردن، هــان دان و پــەرە پێ دانیــان ئەرکــی ئەســڵیی هەمــوو ڕێکخراوێکــی شۆڕشــگێڕ 
لــە سەرانســەری ئێرانــە. ڕاســتە کــە خەباتــی چەکدارانــە شــێوەی ئەســڵیی خەبــات بــۆ ڕووخاندنــی 
ــەک بەلووچســتان  ــا ڕادەی ــە کوردســتان و ت ــە ل ــە بێجگ ــەم شــێوە خەبات ــە داخــەوە ئ ــە و، ب ڕێژیم
ــات  ــەرە پێ دانــی هەمــوو شــێوەکانی خەب ــوە، بــەاڵم پ ــدا پــەرەی نەگرت ــە بەشــەکانی دیکــەی ئێران ل
و گــرێ دانیــان بــە خەباتــی چەکدارانــەوە لــە داهاتــوودا ئەرکێکــی گرینگــی شۆڕشــگێڕانەیە کــە 

وەدی هاتنــی هەلومەرجــی البردنــی ڕێژیمــی خومەینــی ئامــادە دەکا.
ــو  ــە نێ ــی ل ــی ناکۆک ــر بوون ــردوو توندت ــی دوو ســاڵی ڕاب ــەرە بەرچاوەکان ــاردە ه ــە دی ــک ل یەکێ
دەســەاڵتدارانی ڕێژیم دایــە. وەزعــی بوحرانیــی نێوخــۆی واڵت، بن بەســتی شــەڕ و، تــاک و تەریــک 

ــە نێوخــۆی دەزگای حاکمــدا ڕەنــگ دەداتــەوە. ــە مەیدانــی سیاســەتی جیهانییــدا ل مانــەوە ل
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لــە الیــەک کۆمــاری ئیســالمی نەی توانیــوە وەک نیزامیــک ســەقامگیر بــێ و، لــە الیەکــی دیکــەش 
کاربەدەســتانی ڕێژیــم لــە چارەســەر کردنــی گیــر و گرفتــە گرینگەکانــی واڵتــدا زەبــوون و بێ چارەن. 
بــەرە بــەرە کێشــەی باڵەکانــی ڕێژیــم تونــد و تیژتــر دەبــێ  و ئاشــکراتر خــۆی دەنوێنــێ. داداگایــی و 
ئێعــدام کردنــی مهــدی هاشــمی کــە خۆشەویســتی بــن باڵــی مونتەزیــری بــوو و، بــۆ خــۆی ناوەندێکــی 
دەســەاڵتی ســاز کردبــوو، تەنانــەت دژی هاتنــی »مــەک فاڕلــەن« لــە تــاران خوپیشــاندانی پێــک هێنــا، 
ــە ناوندەێــک  ــوو ببــێ ب هەروەهــا هەڵوەشــاندنەوەی حیزبــی جومهــووری ئیســالمی کــە خەریــک ب
بــۆ دژایەتــی لەگــەڵ زۆر کار و کــردوەوەی دەوڵــەت، لــەم پێوەندییــەدا چەنــد نمموونــەی بەرچــاون.
ئێســتا دوو بەرەکــی ڕوونتــر خــۆی دەنوێنــێ. لــە الیــەک مونتەزیرییــە کــە بــە ڕواڵــەت بــە جێنشــینی 
خومەینــی دانــراوە و نفــووزی لــە نێــو ئاخوندەکانــدا کــەم نییــە. لــە الیەکیــش هاشــمیی ڕەفســەنجانییە 
ــم خســتۆتە  ــە دەســەاڵتی ڕێژی ــەرە ب ــداری ه ــزی سیاســی و چەک ــە ســپای پاســدارانی وەک هێ ک
ژێــر نفــووزی خــۆی. بــە هــۆی براکەشــی ڕادیــۆ و تەلەویزیــۆن کۆنتــرۆڵ دەکا. لــە مەجلیســدا کــە 
بــە قســەی خومەینــی ئۆرگانــی هــەرە گرینگــی کۆمــاری ئیســالمییە، خــاوەن دەســەاڵتە و، دەریــش 
دەکــەوێ کــە لــە شەخســی خومەنییــش لــە هەمــوو ئاخونــدە بەناوبانگەکانــی دیکــە نیزیکتــرە. دیــارە 
ــەم دوو  ــو ئ ــە نێ ــە ل ــدە کاربەدەســتانی دیک ــەاڵم ئاخون دەســتە و تاقمــی چووکــی دیکــەش هــەن. ب
ــا بــە نهێنــی یەکێــک هەڵ دەبژێــرن و، ئەگــەر بیــروڕای خۆیــان دەرناخــەن  تاقمــەدا بــە ئاشــکرا و ی
هــەم لەبــەر ئەوەیــە کــە جــارێ شەخســی خومەینــی لــە مەیدان دایــە و هــەم لەبــەر ئەوەیــە کــە 
چاوەڕوانــن بزانــن کامەیــان دەرەتانــی ســەرکەوتنی زیاتــرە. هەڵوەشــاندنەوەی حیزبــی جومهــووری 
ئیســالمی و، ئێعدامــی مهــدی هاشــمی و، بــە تایبەتــی گۆڕینــی وەســیەت  نامــەی خومەینــی کــە 
وێ دەچــێ بــە زیانــی مونتەزیــری و بــە قازانجــی ڕەفســەنجانی بــێ، بێ گومــان بــۆ دەســتەکەی 

ڕەفســەنجانی دەســکەوتن. بــەاڵم ناکــرێ ئــەم دەســکەوتانە بــە دوا ســەرکەوتن دابنێیــن.
هەڵوێســتی خومەینــی لــە زیــاد و کــەم کردنــی نیســبەتی هێــزی ئــەم دوو دەســتەیەدا تەئســیری 
زۆرە. ئەگــەر خومەینــی چەنــد ســاڵ لەمــەو بــەر »مونتەزیــری« بــە جێنشــینی ڕەســمیی خــۆی 
دیــاری کردبــوو، ئێســتا لــەم بــارەوە دوودڵ بــووە. لــە الیەکــەوە بــۆی دەرکەوتــوە کــە مونتەزیــری 
ئــەو شەخســییەتە نییــە کــە بتوانــێ کۆمــاری ئیســالمی ئیــدارە بــکا. بــەاڵم لــە الیەکــی دیکــەش 
ــد کەســێکی وەک  ــە وێ دەچــێ چەن ــە. بۆی ــش هاســان نیی هەڵوەشــاندنەوەی جێنشــینی مونتەزیریی
هاشــمیی ڕەفســەنجانی، خامنەیــی، مشــکینی و ئەحمــەدی خومەینــی پێکــەوە لەگــەڵ مونتەزیــری لــە 
الیــەن خومەینییــەوە دیــاری کرابــن، کــە لــە دواڕۆژدا و، بــۆ ئــەوە کــە مونتەزیــری بــە تەنیــا نەبێتــە 

جێنشــین، پێکــەوە ببــن بــە »هئیــت فقهــا«.
ڕاســتی ئەوەیــە کــە ناتەبایــی لــە نێــو دەزگای دەســەاڵتداردا زۆر تونــدە و، بێ گومــان بــە نەمانــی 
خومەینــی خــۆی باشــتر نیشــان دەدا. بۆیــەش مەســەلەی جێنشــینی خومەینــی چارەســەر نەکــراوە 
و، ئەگەرچــی ئێمــە لــەو بڕوایــەدا نیــن کــە پــاش خومەینــی کۆمــاری ئیســالمی دەســبەجێ دەڕووخــێ، 
بــەاڵم دەکــرێ بڵێیــن کــە بێ خومەینــی ڕێــگا بــۆ ڕووخانــی ڕێژیمەکــەی خــۆش دەبــێ. چونکــە 
ــە،  ــە الچوون ــژووەوە مەحکــووم ب ــەن مێ ــە الی ــە ئەساســدا کۆمــاری ئیســالمی ل ــەوە کــە ل بێجگــە ل
ــوو  ــەو هەم ــی ئ ــۆ چارەســەر کردن ــی ب ــی و بێ کیفایەت ــەر بێ بەرنامەی ــی لەب جێنشــینەکانی خومەین
ــان لەســەر زۆر مەســەلەی ســەرەکیی  ــە بیروڕای ــەوە ک ــەر ئ ــە پێشــیانە و، لەب ــە ل ــە ک ــر و گرفت گی
واڵت لێــک دوورە، ناتوانــن پێکــەوە حوکمــداری بکــەن و ئاخرەکــەی دەکەونــە گیانــی یەکتــر و، بــەم 
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جــۆرە یارمەتــی دەدەن کــە ناتەباییەکانــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی هــەر چــی زووتــر بتەقنــەوە.

4- وەزعی کوردستان 
کوردســتانی ئێــران ئێســتا مەیدانــی دوو شــەڕە: شــەڕ دژی خەڵکــی کوردســتان و، شــەڕ لەگــەڵ 
عێــراق. پــاش نــۆ ســاڵ شــەڕ، بــە کوشــت دانــی پتــر لــە 40 هــەزار کــەس لــە چەکدارانــی خــۆی و 
خــەرج کردنــی چەندیــن میلیــارد تمــەن، ڕێژیمــی خومەینــی لــە بــاری سیاســییەوە لــە کوردســتاندا 
ســەرکەوتنی وەدەســت نەهێنــاوە. لــە بــاری نیزامییشــەوە بــە ئامانجــی خــۆی کــە بریتییــە لــە 
ســەرکوتکردنی یەکجاریــی جوواڵنــەوەی گەلــی کــورد نەگەیشــتوە. کوردســتان ئێســتاش بەرامبــەر 

ــی دەکا. ــە بەربەرەکان ــم و ئاگاهان ــم قای ــە ڕێژی ب
لــە بــاری سیاســییەوە، ڕێژیمــی ئاخونــدی بــە تــەواوی تــاک و تەریکــە و، نەی توانیــوە بنکەیەکــی 
کۆمەاڵیەتــی لــە نێــو کۆمەڵــی کوردەوارییــدا بــۆ خــۆی ســاز بــکا. خەڵکــی کوردســتان لــە کۆمــاری 
ــژی  ــە خۆپیشــاندان و، نوێ ــک بەرێت ــە زۆر و هەڕەشــە خەڵ ــارە ب ــم ناچ ــزارە و، ڕێژی ئیســالمی بێ
ڕۆژی جومعــە و شــتی وا. یــان بــە ناویــان تۆمــاری پشــتیوانی لــە خــۆی ســاز بــکا. بــەاڵم تەنانــەت 
بــە زۆریــش ڕێژیــم پێــی نەکــراوە کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان ناچــار بــکا لــە شانۆســازییە پەیتــا 
پەیتکانیــدا بەشــداری بکــەن. لــە ڕاســتییدا، هیــچ چیــن و توێژێکــی تایبەتــی لــە کوردســتاندا بەرچــاو 

ناکــەوێ کــە بــە دڵــەوە ئامادەیــی خزمــەت کــردن بــە کۆمــاری ئیســالمی بــێ. 
ئەگــەر لــە ســەرەتای شۆڕشــدا هێنــدێ کەســی ســاویلکە بــە قســەی کاربەدەســتانی ڕێژیمــی 
ــە ئێســتا نیســبەتی  ــوون. بۆی ــی ب ــە ڕاســتی حاڵ ــوون، ئێســتا ئەوانیــش ل ــو چووب ــە فری ــی ب خومەین
هەمــوو ئــەو کەســانە کــە دڵخوازانــە جاشــەتی یــا جاسووســی بــۆ ڕێژیــم دەکــەن ناگاتــە یــەک 
لــە ســەدی دانیشــتووانی کوردســتان. ئەمــە گەورەتریــن ســەرکەوتنی سیاســیی جوواڵنــەوەی 

دێموکراتیــی نــۆ ســاڵی ڕابــردوو لــە کوردســتانە.
بــە کورتــی، لەگــەڵ هەمــوو ئــەو پڕوپاگەنــدە پــووچ و بێ نێوەرۆکــەی کــە ڕێژیمــی خومەینــی بــە 
نــاو بــۆ دیفــاع لــە خەڵکــی کوردســتانی عێــراق دەیــکا. سیاســەت و هەڵوێســتی بەرامبــەر بــە نەتــەوەی 
کــورد بــە گشــتی و، گەلــی کــوەرد لــە کوردســتانی ئێــران بــە تایبەتــی بــە تــەواوی دوژمنانەیــە و، 

ئامــادە نییــە چووکتریــن داخوازیــی ڕەوای کۆمەاڵنــی کوردســتان قەبــووڵ بــکا.

5- تێکۆشانی حیزب 
ئەلف- سیاسەتی حیزب بەرامبەر بە هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆن 

ئــەو سیاســەتەی کــە کۆنگــرەی حەوتەمــی حیــزب بەرامبــەر بــە هێزەکانــی ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانــی 
دیاریــی کردبــوو، لــە نێــوان دوو کۆنگــرەدا بەڕێــوە  چــووە، ئێســتاش هــەر بە دروســت و ئوســوولیی 
دەزانیــن. پــاش کۆنگــرەی حەوتــەم پلینۆمــی کومیتــەی ناوەنــدی بڕیــاری دا کــە جارێکــی دیکــە 
لەگــەڵ »ســازمانی موجاهیدینــی خەڵــق« پێوەنــدی بگیــرێ. مەبەســت ئــەوە بــوو کــە نــەکا لەگــەڵ 
ئــەو ســازمانە تووشــی تێکەڵچوونــی چەکدارانــە بیــن، دەنــا دەمان زانــی کــە هــاوکاری کــردن لەگــەڵ 
موجاهیدیــن زۆر دژوارە. لــە الیــەن بەڕێوەبەریــی حیزبــەوە نامــە بــۆ موجاهیدیــن نووســرا و، 
داوای چــاو پێ کەوتنیــان لــێ کــرا بــۆ ئــەوەی شــێوەی پێوەندییەکانمــان ڕوون کەینــەوە. ســازمانی 
موجاهیدیــن پــاش دوو مانــگان ناڕاســتەخۆ و، بــە دەم، نــەک بــە نووســین، واڵمــی بــۆ ناردینــەوە کــە 
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بــە دوو مــەرج ئامادەیــە نوێنــەری خــۆی بــۆ دانیشــتن لەگــەڵ حیزبــی  ئێمــە بنێــرێ: یەکــەم، حیــزب 
ــاکا. دووهــەم، حیــزب دەبــێ  دەبــێ ڕابگەیەنــێ کــە هیــچ کات لەگــەڵ ڕێژیمــی خومەینــی وتووێــژ ن
بــە ڕســمی و بــە ئاشــکرا هەڵوێســتی یەکیەتیــی نیشــتمانیی کوردســتان بەرامبــەر بــە موجاهیدیــن 
مەحکــووم بــکا. ئاشــکرایە کــە دانانــی ئــەم مەرجانــە لــە الیــەن ســازمانی موجاهیدینــەوە بــە مانــای 

ڕەت کردنــەوەی پێشــنیاری حیــزب بــۆ چــاو پێ کەوتنــی نوێنەرانــی دوو ڕێکخــراو بــوو.
ــە  ــدا هێرشــیان هێناوەت ــی خۆیان ــە دەزگا تەبلیغاتییەکان ــن جــار ل ــن چەندی ــەوە موجاهیدی ــەو کات ل
ســەر حیزبــی ئێمــە. بــەاڵم ئێمــە لــەو بڕوایەدایــن کــە نــە وەختــی ئەوەمــان هەیــە و، نــە دروستیشــە 

کــە هێــز و توانــای خۆمــان خەســاری کێشــە لەگــەڵ موجاهیدیــن بکەیــن.
هەڵوێســتی حیزبــی ئێمــە بەرامبــەر بــە کۆمەڵــە نەگــۆڕاوە. جێــگای دڵخۆشــییە کــە کۆنفرانســەکانی 
حیزبــی بــە تێکڕایــی سیاســەتی حیزبیــان بەرامبــەر بــە کۆمەڵــە تەئیــد کــردوە و، داوایــان لــە کۆنگــرە 
ئەوەیــە تــا ئــەو کاتــە کۆمەڵــە شــەرتەکانی حیــزب قەبــووڵ نــەکا -کــە مانــای ڕێزدانــان بــۆ ویســتی 
کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان و پێکهێنانــی ئاشــتییەکی بــەردەوام لــە نێــوان هــەر دوو ڕێکخــراوە- 

حیــزب هەڵوێســتی خــۆی نەگــۆڕێ.
کۆمەڵــە ئێســتا لــە دوو بــارەوە تووشــی وەزعێکــی نالەبــار بــووە: هــەم بەشــێکی بەرچــاو لــە 
هێــزی چەکــداری خــۆی لەدەســت داوە و لــە کۆمەاڵنــی خەڵــک لــە زۆر ناوچــەی کوردســتان دوور 
کەوتووەتــەوە و، ئــەم ڕەوتــەش هــەر بەردوامــە و، هــەم ناتەبایــی ئیدئۆلۆژیــک و ســەر لێ شــێواویی 
سیاســی لــە نێوخــۆی حیزبــی بــە نــاو کۆمۆنیســتی کۆمەڵــەدا زیاتــر لــە جــاران خــۆ دەنوێنــێ. ئێمــە 
لــەو بڕوایەدایــن کــە بــەردەوام بوونــی حیــزب لەســەر هەڵوێســتی ئوســوولیی خــۆی، وەزعــی کۆمەڵە 
لەمــەش کــە هەیــە شــپرزەتر دەکا و دەیهێنێتــە ســەر ڕێبــازی قەبــووڵ کردنــی واقعیەتــی کوردســتان.
ڕێکخــراو و شەخســییەتەکانی دیکــەی ئێــران، چــەپ یــا دێموکراتــی و کۆماریخــواز، هــەر کامیــان 
لەگــەڵ کــردوون و  ئێمــە هــاوکاری  بــوون، حیزبــی  ئێمــە  لەگــەڵ حیزبــی  ئامــادەی هــاوکاری 
ــە  ــە و، ل ــدا نیی ــە سیاســەتی ئێران ــە شــوێنێکیان ل ــەن ک ــش ه ــدێ ڕێکخراوی یارمەتییشــی داون. هێن
ــەوە و،  ــاڵو کەن ــەک ب ــار نامیلکەی ــە جــار ج ــا ئەوەی ــان تەنی ــە کاری ــن. ئەوان ــدا دەژی ــم و خەیاڵ وەه
ــە سیاســەتی  ــە ل ــای هێندێــک قســەی بێ ســەرەوبەرە، بەشــێوەیەکی زۆر نائوســوولی ڕەخن ــە پەن ل
حیزبــی ئێمــەش بگــرن. ئێمــە کارمــان بــەو ڕێکخراوانــە نەبــووە و، لێیــان گەڕاویــن و، خۆمــان بــە 

ــردوە. ــک نەک ــە خەری ــەم چەشــنە ڕێکخراوان ــەوە ب واڵم دان
 نیســبەت بــە حیزبــی تــوودە و ســازمانی فیداییانــی خەڵــق »ئەکســەرییەت«، هەڵوێســتی حیزبــی 
ــا  ــە کۆنگــرەی شەشــەمدا دیــاری کــراوە. بۆیــەش ت ئێمــە هــەر ئــەو هەڵوێســتە ئوســوولییەیە کــە ل
ئێســتا حیــزب هیــچ چەشــنە هاوکارییەکــی لەگــەڵ ئــەم دوو ڕێکخــراوە نەکــردوە. کومیتــەی ناوەندیــی 
فیداییانــی خەڵــق »ئەکســەرییەت«، چەندیــن جــار نامــەی بــۆ بەڕێوەبەریــی حیــزب نووســیوە. 
بــەاڵم چونکــە مەرجەکانــی ئێمەیــان بەجــێ نەهێنــاوە، بــۆ وتووێــژ و هــاوکاری پێوەندییــان لەگــەڵ 
نەگیــراوە. ئێســتاش ئەگــەر ئــەم ڕێکخــراوە بەڕاســتی دەیهــەوێ لەگــەڵ حیزبــی ئێمــە پێوەندیــی 
دۆســتانە دابمەزرێنــێ و هــاوکاری بــکا، ڕێــگای هــەر ئەوەیــە کــە مەرجەکانــی ڕەوای حیزبــی 
ئێمــە، کــە لــە »کوردستان«ـــی ژمــارە 99دا هاتــوون، قەبــووڵ بــکا و ڕایــان بگەیەنــێ. بەخۆشــییەوە 
بــە کۆنگــرەی هەشــەتم ڕادەگەیەنیــن کــە »ســازمان فدائیــان خلــق« کــە لــە »ئەکســەرییەت« جیــا 
بوونــەوە، شــەرتەکانی ئێمەیــان قەبــووڵ کــرد و وێــڕای ڕەخنــە لــە هەڵەکانــی خۆیــان نیســبەت 
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ــە  ــا و ل ــش ن ــی دێموکراتی ــە حیزب ــان ســەبارەت ب ــی خۆی ــە هەڵەکان ــان ل ــی پێی ــە ڕێژیمــی خومەین ب
ــان لەگــەڵ دەکا. ــی ئێمــەش ئێســتا هاوکاریی نەتیجــەدا حیزب

ــچ کام  ــدا هی ــوەی ڕێژیمــی خومەینیی ــە چوارچێ ــە ل ــەوە ک ــات دەکەین ــەو ڕاســتییە دووپ دیســان ئ
و خودموختــاری  ئێــران  بــۆ  کوردســتان: »دێموکراســی  ســەرەکییەکانی خەڵکــی  داخــوازە  لــە 
بــۆ کوردســتان« نایەتــە دی. بۆیــەش دروشــمی ڕووخانــی ئــەم ڕێژیمــە و هێنانــە ســەرکاری 
ــەم دروشــمەیە  ــی ئ ــۆ وەدیهێنان ــە. ب ــی ئێمەی ــی ئێســتاش هــەر شــیعاری حیزب ڕێژیمێکــی دێموکرات
کــە بەڕێوەبەریــی حیــزب تێکۆشــانی خــۆی بــۆ پێکهێنانــی بەرەیەکــی بەرینــی دێموکراتــی لــە هەمــوو 
هێــز و ڕێکخــراو و شەخســییەتە نیشــتمان پەروەرەکانــی سەرانســەری ئێــران درێــژە پــێ دەدا. 
حیزبــی ئێمــە لــە دوو ســاڵی ڕابــردوودا بــۆ پێکهێنانــی بەرەیەکــی ئەوتــۆ لەگــەڵ زۆر لــە هێــز 
ــا  ــەاڵم هەروەه ــش. ب ــە پێ ــش چۆت ــد هەنگاوی ــوە و چەن ــی گرت ــی پێوەندی و شەخســییەتەکانی ئێران
کــە لــە کۆنگــرەی حەوتەمــدا گوتــرا، پێکهێنانــی بــەرە وختێکــی زۆر و تێکۆشــانێکی بێ وچانــی 
دەوێ. ئێمــە هیواداریــن کــە کــەم کــەم هەمــوو الیەنگرانــی دێموکراســی و ســەربەخۆیی لــە ئێــران 
تێ بگــەن کــە پێکهێنانــی بەرەیەکــی بەرینــی دێموکراتــی و بــە بەرنامەیەکــی ڕوون و پەســەندکراو لــە 
الیــەن کۆمەاڵنــی خەڵکــی سەرانســەری ئێرانــەوە، ئەرکێکــی پێویســت و مێژووییــە. کۆنفرانســەکانی 
حیزبــی، بــە گشــتی هەوڵدانــی حیــزب بــۆ پێکهێنانــی بەرەیەکــی ئەوتۆیــان تەئیــد کــردوە و، بۆیــەش 

ــدا. ــێ ب ــژە پ ــێ تێکۆشــانی خــۆی درێ ــوو دەب ــی داهات ــەدا بەڕێوەبەری ــەم پێوەندیی ل

ب- سیاسەتی نێونەتەوەیی حیزب 
ئوســوولیی  نێونەتەوەییــدا، سیاســەتی  پێوەندییەکانــی  لــە  ڕابــردوودا  لــە دوو ســاڵی  حیــزب 
خــۆی واتــە تێکۆشــان بــۆ پــەرە پێ دانــی هــاوکاری لەگــەڵ هەمــوو هێــزە پێشــکەوتن خواز و دژی 
ــر  ــراو و، پتەوت ــی زۆرلێ ک ــەوەی ڕزگاری خــوازی گەالن ــی بزووتن ــە تایبەت ئیمپریالیســتییەکان و، ب

ــژە پــێ داوە. ــی سۆسیالســتی درێ ــی دۆســتایەتی لەگــەڵ واڵتان کردن
نوێنەرانــی حیزبــی ئێمــە لــە دەیــان کۆنگرەی حیزبە کۆمۆنیســت و سۆسیالیســت و دێموکراتەکاندا 
بەشــدارییان کــردوە. بــۆ یەکــەم جــار نوێنــەری حیزبــی ئێمــە وەک تەنیــا ڕێکخراوێکــی کوردســتانی 
لــە کۆنگــرەی ئەنتەرناســیۆنال- سۆسیالیســت لــە لیمــا پێتەختــی پیــرۆ لــە ئەمریــکای التیــن بەشــدار 
بــوو. هەروەهــا بــۆ یەکــەم جــار چەنــد حیزبــی کۆمۆنیســت بــە ڕەســمی بانگهێشــتنیان لــە حیزبــی 

ئێمــە کــردوە کــە بــۆ کۆنگرەکانیــان نوێنــەر بنێــرێ.
لــە دوو ســاڵی ڕابــردوودا پێوەندیــی حیزبــی ئێمــە لەگــەڵ حیزبــە کۆمۆنیســتەکانی واڵتانــی 
سۆسیالســتییش هــەر بــەردەوام بــووە. ئێمــە تێکۆشــانی خۆمــان بــۆ باشــتر کردنــی ئــەم پێوەندییانــە 
هــەر درێــژە پــێ داوە و، دەتوانیــن بڵێیــن کــە هەنگاوێــک چووینــە پێــش. بــەاڵم جــارێ ئــەو پێوەندییــە 
کــە ئێمــە پێمــان خۆشــە لــە نێومانــدا دابمــەزرێ پێــک  نەهاتــوە. ئەوەنــدە دەتوانیــن بڵێیــن کــە ئــەوە 
ــە  ــدێ ل ــە هێن ــن. ل ــە نی ــە پەل ــدا زۆر ب ــی پێوەندییەکان ــەرە پێ دان ــە پ ــی سۆسیالســتین کــە ل واڵتەکان
ــی  ــە تایبەت ــی سۆسیالســتی ب ــە واڵتان ــە ل ــە پێویســتە ڕەخن ــراوە ک ــەوە ک کۆنفرانســەکاندا باســی ئ
یەکیەتیــی ســۆڤیەتی بگیــرێ کــە دۆســتایەتی لەگــەڵ کۆمــاری ئیســالمی  دەکا. لــە پێشــدا دەبــێ 
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بگوتــرێ کــە یەکیەتیــی ســۆڤیەتی دراوســێی ئێرانــە و، لەگــەڵ هــەر حکوومەتێکــی لــە ئێرنــدا لەســەر 
کار بــێ ناچــارە وەک دوو دەوڵــەت پێوەندیــی سیاســی و بازرگانــی دابمەزرێنێ. ئەوە جێگای ڕەخنە 
نییــە. ڕەخنــەی ئێمــە ئەوەیــە کــە لــە واڵتانــی سۆسیالســتی و لــە یەکیەتیــی ســۆڤیەتییدا بــۆ ناســاندنی 
خەباتــی خەڵکــی کوردســتان و پشــتیوانی لــەم خەباتــە هیــچ ناکــرێ، هیچــی لەســەر نانووســرێ و 
ناگوتــرێ، کــە ئــەوە لــە الیــەن واڵتێکــی سۆسیالســتییەوە بــە نــاڕەوا دەزانیــن. بــەاڵم هــەم سیاســەتی 
یەکیەتیــی ســۆڤیەتی بــە گشــتی و، هــەم هەلومەرجــی سیاســیی ناوچــە لــە گۆڕان دایــە و، خەباتــی 
ئێمــەش درێژخایەنــە. بۆیــە ئێمــە لــەو بڕوایەدایــن کــە زۆری پــێ ناچــێ دۆســتایەتیی حیزبــی ئێمــە 
و حیزبــە کۆمۆنیســتەکانی واڵتانــی سۆسیالیســتی پتەوتــر دەبــێ و، پێوەندییەکانمــان زیاتــر پــەرە 
دەســتێنن و، بەســوودتر دەبــن. نابــێ لــە بیرمــان بچــێ کــە جــاری وا هەیــە دۆســت هیچــت بــۆ نــاکا 

بــەاڵم هــەر دۆســتە و، جــاری واش هەیــە دوژمــن هێنــدێ شــتت بــۆ دەکا، بــەاڵم هــەر دوژمنــە.
بــە شــانازییەوە دەتوانیــن بڵێیــن کــە حیزبــی ئێمــە لــە مەیدانــی نێونەتەوەییــدا لــە نێــو ڕێکخراوەکانی 
ئێرانــی و کوردســتانییدا وەک هێزێکــی دێموکــرات و شۆڕشــگێڕ و، لــە بــاری سیاســییەوە بەرپــرس 
ناوبانگــی دەرکــردوە. دەیــان پەیــام کــە بــۆ کۆنگــرەی هەشــتەم هاتــوە و نێوەرۆکــی ئــەو پەیامانــە، 
دەگەیەنــێ کــە حیزبــی  دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە دەرەوەی واڵتــدا ناســراوە و ڕێــزی بــۆ 
دادەنــرەی. بــەاڵم هێشــتا بیــروڕای گشــتیی جیهانــی لــە بەربەرەکانیــی ئازایانــەی خەڵکــی کوردســتان 
و، بــاری ڕاســتیی جوواڵنــەوە وەک بزووتنەوەیەکــی بەرینــی گەلــی، دێموکراتــی و، شۆڕشــگێڕ بــە 

چاکــی ئــاگادار نەکــراوە و، لــەم بــارەوە کارێکــی زۆرمــان لــە پێشــە.
هەروەهــا لەگــەڵ هەمــوو گیــر و گرفتێــک پێــش هاتــوە و، لەگــەڵ وەزعــی ئاڵــۆزی ناوچــەی 
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و، بــەردەوام بوونــی شــەڕی نێــوان ئێــران و عێــراق و، گەمــارۆ دانــی 
کوردســتان لــە بــاری جوغرافیایــی و سیاســییەوە، حیزبــی ئێمــە بــە شــانازییەوە ســەربەخۆیی خــۆی 
ــە پاراســتنی  ــراق نیشــانی دا ک ــە عێ ــران و ل ــە ئێ ــردوو ل ــی دوو ســاڵی ڕاب پاراســتوە. ڕووداوەکان
ســەربەخۆیی لــەم هەلومەرجــەدا چەنــد دژوارە بــەاڵم لەگــەڵ ئــەوەش حیزبــی ئێمــە لــەم بــارەوە زۆر 
ســەرکەوتوو بــووە. لــە دواڕۆیشــدا پاراســتنی ســەربەخۆیی حیزبەکەمــان دەبــێ یەکێــک لــە ئەرکــە 

گرینگەکانــی بەڕێــوە بــەری بــی.

ج- پێوەندی لەگەڵ ڕێکخراوەکانی کوردستانی 
هەڵوێســتی حیزبــی ئێمــە بەرامبــەر بــە ڕێکخــراوە کوردســتانییەکان هــەر دۆســتانەیە.  حیزبــی ئێمە 
هــەر وەک جــاران لــە هەمــوو پارچەکانــی کوردســتان پشــتیوانی لــە بزووتنــەوەی میللی-دێموکراتیی 
گەلــی کــورد دەکا و، هــەروەک ڕابــردوو ئامادەیــە یارمەتیــی هێــزە دێموکــرات و شۆڕشــگێڕەکانی 

کــوردی بــدا.
لــە  مــاوەی دوو ســاڵی ڕابــردوودا لــە نێــوان حیزبــی ئێمــە و پارتی  دێموکراتی کوردســتانی عێراق 
»قیــادە«دا هیــچ چەشــنە تێکەڵچوونێــک نەبــووە کــە جێــگای دڵخۆشــییە. بــە بــڕوای ئێمــە وەختــی 
ئــەوە هاتــوە کــە بەڕێوەبەرانــی پارتــی دان بــە سیاســەتی چەوتــی پێشــووی خۆیــان بەرامبــەر بــە 
گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێــران و حیزبــی ئێمــە بنێــن و، پەشــیمانیی خۆیــان لــە ســازکردنی شــەڕ 
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دژی هێــزی پێشــمەرگەی ئێمــە دەرببــڕن و ئەمــە بــە ئاشــکرا ڕابگەیەنــن.
 حیزبــی ئێمــە هــەر لــەو کاتــەدا کــە پشــتیوانیی خــۆی لــە خەباتــی گەلــی کــورد لــە تورکیــە 
ڕادەگەیەنــێ، سیاســەتی تێــرۆری ئەندامانــی ڕێکخراوەکانــی پێشــکەتووی کــوردی وەک حیزبــی 
سۆسیالیســتی کوردســتانی تورکیــە لــە الیــەن پارتــی کرێکاریــی کوردســتان )پ.ک.ک( و لــە ئورووپا 
ــە  ــووم دەکا. ئێم ــە مەحک ــی کوردســتانی تورکی ــە گوندەکان ــداڵ ل ــا کوشــتاری ژن و من و، هەروەه
پێمــان وایــە تێرۆریــزم ڕەنگــە بــۆ ماوەیەکــی کــورت لــە بــاری پڕوپاگەنــدەوە قازانجــی هەبــێ، 
ــی کــورد کــە جوواڵنەوەیەکــی  ــەی نەتەوەی ــەوەی ڕزگاریخوازان ــە بزووتن ــدا ب ــە درێژخایەن ــەاڵم ل ب

ــێ. ــان دەگەیەن ــی و ئینســانییە زی دێموکرات
هاوڕێیانی بەڕیز!

زۆربــەی زۆری خەڵکــی  توانیویەتــی  کــە  دێموکراتییــە  و  بەرنامەیەکــی ڕوون  ئێمــە  حیزبــی 
کوردســتان لــە دەوری خــۆی کــۆ بکاتــەوە. دەتوانیــن شــانازی بــەوە بکەیــن کــە لــە الیــەک ڕێبــازی 
دێموکراتیــی ڕاســتەقینە لــە نێــو ڕیزەکانــی حیزبــی  ئێمــەدا بە تەواوی ســەرکەوتوە و لە الیەکی دیکە 
حیزبەکەمــان وەک ڕێکخراوێکــی شۆڕشــگێڕ، دێموکــرات و خــاوەن ئەزمــوون ناوبانگــی دەرکــردوە. 
ئێســتا ئەرکــی گرینگــی هەمــوو ئۆرگانەکانــی حیزبــی، پتەوتــر کردنــی ڕیزەکانــی تەشــکیالتی و، 
بردنــە ســەری دیســیپلینی ئاگاهانــەی حیزبییــە. هەمــوو ئەندامێکــی حیزبــی دەبــێ بەرامبــەر بــە 
حیــزب و گــەل زیاتــر لــە جــاران هەســت بــە مەســئوولییەت بــکا. حیــزب دەبــێ خــۆی بــۆ بەرەنــگار 

بــوون لەگــەڵ هەمــوو ڕووداو و گۆڕانێــک ئامــادە بــکا.
حیزبــی دێموکــرات دەبــێ خاوەنی تەشــکیالتێکی شۆڕشــگێڕیی ئەوتۆ بێ کــە بتوانێ لە وەدیهێنانی 
ئامانجــی بــەرزی حیــزب، دێموکراســی بــۆ ئێــران و خودموختــاری بــۆ کوردســتاندا ئەرکــی خــۆی بــە 

باشــترین شــێوە بەجێ بگەیەنێ.
سەر کەوێ کۆنگرەی هەشتەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران!

سەر کەوێ خەباتی قارەمانانەی گەلی کورد بۆ وەدیهێنانی خودموختاری!
ــە  ــی و هێنان ــی ڕێژمــی خومەین ــۆ ڕووخاندن ــران ب ــی ئێ ــووی گەالن ــی یەکگرت ســەر کــەوێ خەبات

ســەر کاری ڕێژیمێکــی دێموکراتــی!
ساڵو لە کادر و ئەندامان و پێشمەرگەکانی نەبەزی حیزبی دێموکرت!

ساڵو  لە حیزبی  دێموکراتی کوردستانی ئێران، ڕێکخەر و ڕێبەری خەباتی خەڵکی کوردستان!
***
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بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

بڕیارنامەی کۆنگرەی هەشتەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

ــڕای پەســەندکردنی یەکدەنگــی  ــران وێ کۆنگــرەی هەشــتەمی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێ
ــاری دەکا، لەســەر  ــا کۆنگــرەی داهاتــوو دی ڕاپۆرتــی کومیتــەی ناوەنــدی کــە ئەرکەکانــی حیــزب ت

ئــەم خااڵنــەش پــێ دادەگــرێ.

بڕیارە گشتییەکان لەسەر گیروگرفتەکانی نێونەتەوەیی
1- درێژەدانــی شــەڕی ماڵ وێرانکــەری ئێــران و عێــراق لــە الیــەن ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمییەوە، 
مەحکــووم دەکــرێ. حیزبــی دێموکــرات الیەنگــری ئەوەیــە کــە بڕیــاری ژمــارە ٥9٨ـــی ئەنجومەنــی 
ــر  ــوێ جێگی ــە ن ــی دراوســێ دا ســەر ل ــو گەالن ــە نێ ــە دی و، ئاشــتی و دۆســتایەتی ل ئاســایش بێت

ببێتــەوە.
2- مافــی گەلــی فەلەســتین لــە دیاریکردنــی چارەنووســی خــۆی و پێکهێنانــی دەوڵەتێکی ســەربەخۆ 
لــە خاکــی نیشــتمانی خۆیــدا مافێکــی ڕەوا دێموکراتییــە. لــەم پێوەندییــەدا ڕاپەڕینــی کۆمەاڵنــی خەڵکــی 
ــی  ــگای هــاودەردی و پشــتیوانییە. حیزب ــان جێ فەلەســتین لەســەر خاکــی نیشــتمانە داگیرکراوەکەی
دێموکــرات »ڕێکخــراوی ڕزگاریخــوازی فەلەســتین« وەک نوێنــەری ڕاســتەقینەی داخوازەکانــی 

گەلــی فەلەســتین دەناســێ.
٣- خەڵکــی ئەفغانســتان مافــی ئــەوەی هەیــە بــە ئــازادی چارەنووســی خــۆی دیــاری بــکا. بــۆ ئــەم 
ــێ و، هــەم هــاوکات لەگــەڵ  مەبەســتە پێویســتە هــەم ئەرتەشــی ســۆڤیەتی، ئەفغانســتان بەجــێ بێڵ
ئــەوە، دوڵەتــە ســەرمایەدارییەکانی ڕۆژئــاوا بــە تایبەتــی ئەمریــکا و، دەوڵەتــە کۆنەپەرســتەکانی 
ناوچــە لــە یارمەتــی دان و پشــتیوانی کردنــی تاقمــە چەکدارەکانــی  دژی حکوومــەت دەســت هەڵگرن.
4- ڕەوتــی چارەســەر کردنــی گیــر و گرفتــەکان لــە ڕێــگای ئاشــتی خوازانەوە لــە ئەمریــکای التیــن 
ــۆ  ــکا ب ــی ئەمری ــی پشــتیوانییە و، سیاســەتی دەســت درێژکەرانەی دەوڵەت ــە هەمــوو بارێکــەوە جێ ل

کاربــاری نێوخــۆی نیکاراگوئــە و واڵتانــی دیکــەی ئــەم ناوچەیــە مەحکوومــە.
ــان  ــە یەکجاریی ــی ب ــو بردن ــە نێ ــی هەمــوو چەشــنە چەکێکــی ئەتۆمــی و شــیمیایی و، ل ٥- البردن
پێوســتییەکی مێژووییــە. هــەر لــەم پیوەندییــەدا، ڕەوتــی ئاشــتی و ســوڵحی جیهانــی بــە گشــتی تەئیــد 

دەکــرێ.
٦- ڕەوتــی دێموکراتــی کردنــی دەســەاڵتی سیاســی کــە لــە هێندێــک واڵتــی جیهانــی ســێهەمدا 
وەبەرچاو دەکەوێ، وەک دیارەدیەکی گرینگی دوا ســاڵەکانی چەرخی بیســتەم جێگای پشــتیوانییە.
دیکــەی سۆسیالیســتییدا  واڵتانــی  و  ســۆڤیەت  یەکیەتیــی  لــە  کــردن  دێموکراتــی  ڕەوتــی   -٧
ــی  ــار هــەم لەســەر گەشــەکردنی سۆســیالیزم و، هــەم لەســەر ڕەوت ــان شــوێنێکی زۆر لەب بێ گوم
ــرەی  ــە کۆنگ ــە ل ــرات ک ــی دێموک ــەدا، حیزب ــەم پێوەندیی ــێ. ل ــی دادەن گشــتی سیاســەتی نێونەتەوەی
ــەوە و  ــا ناکرێت ــە دێموکراســی جی ــەی سۆســیالیزم ل ــەم بڕوای ــە ســەر ئ ــەوە هاتۆت شەشــەمی خۆی
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دێموکراســی بــە سۆســیالیزمەوە کامــڵ دەبــێ، جارێکــی دیکــە »سۆســیالیزمی دێموکراتی«ـــی وەک 
ســەنتێزی دێموکراســی و سۆســیالیزم تەئیــد دەکا.

لەسەر پێوەندییەکانی دەرەوەی حیزب 
٨- بــە لــە بەرچــاو گرتنــی سیاســەتی حیــزب ســەبارەت بــە پێویســتیی »بڕیاردانــی ســەربەخۆ« و، 
بــە ڕاگرتنــی هەڵوێســتی ئوســوولیی ڕەخنەگرانــە، بــۆ پــەرە پــێ دان و پتــەو کردنــی پێوەندیــی حیــزب 
لەگــەڵ حیــزب و ڕێکخــراوە پێشــکەوتن خوازەکانی جیهــان بــە گشــتی و، واڵتانــی سۆسیالســتی بــە 

تایبەتــی، هەوڵــی بــەردەوام بــدرێ.
9- لــە پێوەنــدی لەگــەڵ ڕێکخراوەکانــی کوردســتانی: سیاســەتی پشــتیوانی لــە بزووتنــەوەی 
میللی-دێموکراتیــی نەتــەوەی کــورد و، یارمەتــی دانــی هێــزە دێموکــرات و شۆڕشــگێڕەکانی کــورد 
تەئیــد دەکــرێ. کۆنگــرە بــە بەڕێوەبەرایەتیــی حیــزب دەســپێرێ کــە: بــە لــە بەرچــاو گرتنــی ئەســڵی 

ــدا. ــر ب ــارەوە هەوڵێکــی پت ــەم ب ــیاندا، ل ــاری نێوخۆیی«ـ ــە کاروب »دەســتێ وەرنەدان ل

لەسەر ڕێژیم و شێوەی بەربەرەکانی لەگەڵ ڕێژیم 
10- لە چوارچێوەی ڕێژیمی خومەینییدا هیج کام لە داخوازە سەرەکییەکانی خەڵکی کوردستان، 
یانــی دێموکراســی بــۆ ئێــران و خودموختــاری بــۆ کوردســتان بــەدی ناکــرێ. بۆیــە دروشــمی حیــزب 
کــە بریتییــە لــە »ڕووخاندنــی ئــەم ڕێژیمــە و هێنانــە ســەرکاری ڕێژیمێکــی دێموکراتــی«، هــەر لــە 

جێــی خۆیەتی.
11- خەباتــی چەکدارانــە شــێوەی ئەســڵیی خەبــات بــۆ ڕووخاندنــی ڕێژیمــە. بــەاڵم پــەرە پێ دانــی 
هەمــوو شــێوەکانی دیکــەی خەبــات و، گرێ دانیــان بــە خەباتــی چەکدارانــە، وەدی هاتنــی هەلومەرجــی 

ڕووخانــی ڕێژیــم ئامادەتــر دەکا.

لەسەر پێکهێنانی بەرە 
12- پێکهێنانــی بەرەیەکــی دێموکراتــی، ئەرکێکــی پێویســت و مێژووییــە. هــەر بۆیــە هەوڵدانــی تــا 
ئێســتای حیــزب بــۆ پێک هاتنــی بــەرە تەئیــد دەکــرێ و، بــە پێویســت دەزانــرێ کــە ئــەو هەوڵدانــە لــە 

داهاتووشــدا درێــژەی پــێ بــدرێ.

***
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بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

به رنامه  و پێڕه وی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
په سەندکراوی کۆنگره ی هه شته م

به شی یه که م:  بەرنامەی حیزبی دیموکراتی کوردستان

سه ره تا
1- له مێــژه  گه لــی کــورد لــه  پێنــاوی ئــازادی و وه ده ســت هێنانــی مافــی دیاریکردنــی چاره نووســی 
خوێناویــی  ڕابــردووی  شــاهیدی  نۆزده هــه م  چه رخــی  سه رانســه ری  ده کا.  خه بــات  خۆیــدا 
نه ته وه که مانــه . لــه  ســه ره تای چه رخــی بیســته مه وه  تــا شــه ڕی دووهه مــی جیهانــی ئــه و خه باتــه  
هــه روا درێــژه ی هه بــووه . لــه  ســه رده می خه باتــی گه النــی ئازادیخــوازی جیهــان دژی کۆنه پەرســتی 
ــی  ــێ خه بات ــه  بتوان ــی ڕێکخراوێکــی سیاســی ک ــۆ دامه زران ــی ب و فاشــیزمدا، پێویســتییه کی مێژووی
ڕزگاری خوازانــه ی گه لــی کــورد به ڕێــوه  بــه رێ، هه ســت پــێ ده کــرا. هــه ر له بــه ر ئــه وه  گه لــی کــورد 
لــه  کوردســتانی ئێــران لــه و وه زعــه  له بــاره  کــه  پــاش بیســت ســاڵ دیکتاتۆریــی ڕه زاخــان پێــک هاتبوو 

که لکــی وه رگــرت و لــه  2٥ـــی گه الوێــژی 1٣24دا حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی دامه زرانــد.
بــه و جــۆره ، دامه زرانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ئاکامــی پێویســتییه کی مێژوویــی و، 
نیشــانه ی وریایــی و ژیریــی ڕۆڵــه  پێشــڕه وه کانی گه لــی کــورد بــوو. لــه و ده مــه وه  حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتان کــه  ڕۆڵــه  شۆڕشــگێڕه کانی گه لــی کــوردی لــه  ڕێزه کانــی خۆیــدا کــۆ کردۆتــه وه  ڕێنوێــن 

و ڕێکخــه ری خه باتــی دێموکراتــی و دژی ئیمپریالیســتیی کۆمه اڵنــی خه ڵکــی کوردســتانی ئێرانــه .
ــی  ــه  گۆڕانێک ــه  نوخت ــورددا ب ــی ک ــژووی گه ل ــه  مێ ــموکراتی کوردســتان ل ــی دێـ ــی حیزب دامه زران
گرینــگ ده ژمێــردرێ و، ســه ره تای قۆناغێکــی نوێــی خه باتــی نه ته وه که مانــه . بــه  ڕێبه رایه تیــی حیزبــی 
ــه  مێــژووی تــازه ی خۆیــدا توانــی حکوومه تێکــی  ئێمــه  بــوو کــه  نه تــه وه ی کــورد بــۆ یه کــه م جــار ل
نیشــتمانی لــه  به شــێکی کوردســتاندا بهێنێتــه  ســه ر کار. ئــه م حکوومه تــه  ته نیــا یــازده  مانــگ خــۆی 
ڕاگــرت و، لــه  دوای پاشه کشــه ی بزووتنــه وه ی گه النــی ئێــران جارێکــی دیکــه  دیکتاتۆریــی نیزامــی 
باڵــی به ســه ر هه مــوو کوردســتانی ئێرانــدا کێشــایه وه . بــه اڵم گه لــی کــورد لــه  خه بــات ســارد نەبــۆوە 

و، بــۆ وه دیهێنانــی ئامانجــه  له مێژینه کانــی هــه روا درێــژه ی بــه  تێکۆشــانی خــۆی دا.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران خاوه نــی 42 ســاڵ خه باتــی پــڕ لــه  هــه وراز و نشــێو و، پــڕ 
لــه  فیــداکاری و گیانبازییــه . ئاشــکرایه  کــه  حیزبــی ئێمــه  لــه و ماوه یــه دا کارامه تــر بــووه  و لــه  خه باتــی 
ئێســتای  لــه  هه لومه رجــی  به رنامه یــه   ئــه م  کــورد و گه النــی دیکــه  ده رســی وه رگرتــوه .  گه لــی 
ــی سیاســی  ــۆڕی قووڵ ــی ئاڵوگ ــاو گرتن ــه  به رچ ــه  ل ــدا، ب ــی نێوه ڕاســت و ئێران ــان و ڕۆژهه الت جیه
ــه  قۆناغــی  ــه وه  ل ــه  وردبوون ــدا و، ب ــه  جیهان ــی ل ــی و زانســتی و فه رهه نگ و پێشــکه وتنی کۆمه اڵیه ت

ــراوه . ــران دان ــی کوردســتانی ئێ ــران و هه لومه رجــی تایبه ت ــی ئێ ــی گه الن ئێســتای خه بات
ده ســه اڵتی  له ژێــر  زۆرلێ کــراو  گه النــی  بوونــی  ڕزگار  ســه رده می  ئێمــه   ســه رده می   -2
ئیمپریالیــزم، ســه رده می ســه رکه وتنی دێموکراســی لــه  سه رانســه ری جیهــان، ســه رده می په یــدا 
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بــوون و په ره گرتنــی سۆســیالیزم و، ســه رده می پێشــکه وتنی هێــزه  دێموکــرات و ڕزگاری خــوازه کان 
لــه  هه مــوو واڵتانــه . لــه  مــاوه ی 4٣ ســاڵی پــاش شــه ڕی دووهه مــی جیهانییــدا ئاڵوگۆڕێکــی سیاســیی 
ئه وتــۆ لــه  جیهانــدا ڕووی داوه  کــه  ســیمای سیاســیی جیهانــی گۆڕیــوه . سیســتمی ئیســتێعماری لــه  
به ریــه ک هه ڵوه شــاوه  و، ده یــان نه تــه وه  گــه وره  و بچــووک مافــی دانانــی چاره نووســیان وه ده ســت 

هێنــاوه  و ده وڵه تــی ســه ربه خۆیان دامه زرانــدوه .
لــه  زۆر واڵتانــدا ئــه م ڕه وتــه  سیاســییه ، ئاڵوگۆڕێکــی قووڵــی کۆمه اڵیه تییشــی له گــه ڵ بــووه . 
ــوێ و پێشــکه وتوو  ــی ن ــو چــووه  و، کۆمه ڵێک ــه  نێ ــووی پێشــوو ل ــی دواکه وت ــه دا کۆمه ڵ ــه م واڵتان ل
ــوه   ــه  زۆردار و کۆنه په رســته کان ده ســه اڵتی سیاســییان له ده ســت ده رهات ــه وه . چین ــگای گرتۆت جێ
و، هێــزه  نیشــتمانپه روه ره کان و نوێنه رانــی چیــن و توێــژه  پێشــکه وتووه کانی کۆمــه ڵ ده ســه اڵتیان 

به ده ســته وه  گرتــوه .
لــه  زۆربــه ی واڵتانــدا چینــی ده ره بــه گ و پێوه ندییه کانــی ده ره به گایه تــی لــه  به ریــه ک هه ڵوه شــاون 
و ڕێــگا بــۆ پێشــکه وتنی کۆمــه ڵ خــۆش بــووه . بــه  چه شــنێکی گشــتی، ئــه و هێــزه  کۆمه اڵیه تییانــه  کــه  
ده توانــن کۆمه ڵــی مرۆڤایه تــی به ره وپێــش بــه رن، ئازادیــی کرده وه یــان پتــر بــووه  و ده ره تانیــان بــۆ 

پێــک هاتــوه  بــۆ ئــه وه ی کۆمه ڵێکــی باشــتر، پێشــکه وتووتر و، ئینســانی تر دروســت بکــه ن.
واڵتانــی پێشــکه وتووی ســه رمایه داری لــه  ســایه ی ده ســکه وته کانی زانســت و تیکنیکــه وه  کــه  
ئیمکانێکــی بێ وێنه یــان بــۆ پێشــکه وتنی ئابــووری پێــک هێنــاوه ، توانیویانــه  هه ڵدانــی ئابووریــی 
خۆیــان خێراتــر بکــه ن. بــه اڵم لــه  کاتێکــدا ئه و واڵتانــه  توانیویانه  پایه ی ژیانی زۆربه ی دانیشــتووانیان 
به رنــه  ســه ر، بــه  ســه دان میلیــۆن کــه س لــه  ئاســیا و ئەفریقــا و ئه مریــکای التیــن ناتوانــن پێداویســتییه  
ســه ره تاییه کانی ژیــان دابیــن بکــه ن و، ته نانــەت لــه  هێنــدێ واڵتــدا زۆر کــه س لــه  برســان ده مــرن! 

ئه مــه  یه کێــک لــه  گه وره تریــن ناته باییه کانــی کۆمه ڵــی ئێســتای مرۆڤایه تییــه .
ئابــووری و سیاســیی خۆیــان  لــه  ده ســه اڵتی  ئێســتاش  پێشــکه وتووه کان،  واڵتــه  ســەنعه تییه  
نه تــه وه   ئێســتاش  وه رده گــرن.  که لــک  نێونه ته وه یــی  نابه رابــه ری  پێوه ندیــی  پاراســتنی  بــۆ 
دانانــی  لــه   ته ئســیرێکی که میــان  نه تــه وه  بچووکــه کان  تایبه تــی  بــه   پێشــوو  زۆر لێ کراوه کانــی 
ــه ن  ــه  الی ــان ل ــه  ڕه واکانی ــدرێ کــه  ماف ــه ت زۆر جــار ده بین ــه  و، ته نان ــدا هه ی سیاســەتی نێونه ته وه یی
ــی ئیســتێعماری پێشــوو  ــه ش پێوه ندی ــن. له گــه ڵ هه مــووی ئه وان ئیمپریالیســته کانه وه  پێشــێل ده کرێ
لــه  بناغــه دا هه ڵوه شــاوه  و، به ره یه کــی به رینــی دژی ئیمپریالیســتی لــه  هێزه کانــی سۆسیالیســت 
و دێموکــرات، لــه و واڵتانــه ی ســه ربەخۆییان وه ده ســت هێنــاوه  و، لــه  گه النــی ئــه و واڵتانــه  کــه  
ــی  ــروڕای گشــتیی جیهان ــه  پشــتیوانیی بی ــه  ب ــوه  ک ــک هات ــه ن پێ ــات ده ک ــان خه ب ــی خۆی ــۆ ڕزگاری ب
ــه وه   ــوه  کــه  نه ت ــک پێــک هات ــدا. وه زعێ ــی سیاســەتی نێونه ته وه یی ــه  دانان ــه  عامیلێکــی کاریگــه ر ل بۆت
بچووکه کانیــش پشــت ئه ســتوور بــه  هێــزی خۆیــان و بــه  که لکوه رگرتــن لــه  هاوده ردیــی مرۆڤایه تیــی 

ــزن. ــن و بیانپارێ ــان وه ده ســت بێن ــی خۆی ــه  ڕه واکان ــن ماف پێشــکه وتوو بتوان
لــه  ســتراتێژیی  بــه  تایبه تــی  و،  نێونه ته وه یــی  لێکدانه وه کانــی  لــه   نێوه ڕاســت  ٣- ڕۆژهه اڵتــی 
ده وڵه تــه  ئیمپریالیســتییه کاندا، گرینگییه کــی تایبه تــی هه یــه . لــه  بــاره ی جوغرافیاییــه وه  ئــه م ناوچه یــه  
که وتۆتــه  ســێ ڕێیانه ی ســێ قــاڕه ی ئاســیا و ئەفریقــا و ئورووپــا. لــه  بــار ی ئابــووری و ســه رچاوه  
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ژێرزه مینییه کانــه وه  ئــه م ناوچه یــه  زۆر ده وڵه مه نــده  و زیاتــر لــه  نیــوه ی تــه واوی پاشــه که وتی 
ــوه . ــه ڵ  که وت ــه دا ه ــه و ناوچه ی ــا ل ــی دنی نه وت

ــی ســۆڤیه تی  ــه ڵ یه کیه تی ــی نێوه ڕاســت له گ ــه ش، هاوســنووریی ناوچــه ی ڕۆژهه اڵت ــه  له وان بێجگ
گه وره تریــن واڵتــی سۆسیالیســتی، هه روه هــا دروســت بوونــی هێنــدێ واڵتــی ســه ربه خۆ و، بوونــی 
چه نــد بزووتنــه وه ی ڕزگاری خــوازی نیشــتمانی وه ک بزووتنــه وه ی فه له ســتین و بزووتنــه وه ی 
گه لــی کــورد و ... لــه و مه ڵبه نــده دا بایــه خ و گرینگیــی ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســتیان لــه  حیســاب و 

لێکدانــه وه ی هێزه کانــی نێونه ته وه ییــدا زیــاد کــردوه .
تــه واوی ئــه م ڕاســتییانه  بۆتــه  هــۆی ئــه وه  کــه  ده وڵه تەکانــی گه لێــک لــه  واڵتــان هه مــوو ئاڵوگۆڕێکــی 
ئــه م  ناوچه یــه  بــه  وردی بخه نــه  ژێــر چاو دێــری و، به رامبــه ر بــه  هه رچه شــنه  ڕووداوێکــی ئــه م 

ناوچه یــه  له ســه ر هه ســت بــن و دژکــرده وه  نیشــان بــده ن.
4- ئێــران لــه  مــاوه ی پــاش شــه ڕی دووهه مــی جیهانییــدا لــه  بــاره ی ئابــووری و کۆمه اڵیه تــی 
و سیاســییه وه  گۆڕانێکــی زۆری به ســه ردا هاتــوه . لــه  ڕاســتییدا ئێــران نه ی دەتوانــی خــۆی لــه و 
ئاڵوگــۆڕه  قووڵــه  کــه  به ســه ر جیهانــدا هاتــوه  دوور ڕابگــرێ. بــه اڵم ئــه م ئاڵوگــۆڕه ی لــه  ئێرانــدا 
ڕووی داوه ، بــه  هیــچ جــۆر واڵمــده ری ئیمکاناتــی ئابــووری و سروشــتیی واڵتــی ئێمــه  نییــه . ئێــران 
ئێســتاش هــه ر بــه  واڵتێکــی دواکه وتــوو ده ژمێــردرێ! ئێســتاش زۆربــەی زۆری کۆمەاڵنــی خەڵــک 
لــە هــەژاری و ڕۆژە ڕه شــییدا ده ژیــن! به شــێکی زۆر لــه  دانیشــتووانی ئێــران بــه  تایبه تــی لــه  الدێ 

هێشــتا هــه ر نه خوێنــده وارن و لــه  یارمه تیــی پزیشــکی و ده رمانــی بێ به شــن.
ــه گ و خــاوه ن مڵکــه  گــه وره کان  ــا ڕاده یه کــی زۆر گــۆڕاوه . ده ره ب ته رکیبــی کۆمه اڵیه تیــی الدێ ت
وه ک چینێــک لــه  نێــو چــوون و، جێــگای خۆیــان داوه  بــه  بورژوازیــی الدێ کــه  لــه  ورده  مالیکــه کان 
ــۆڕه   ــه و ئاڵوگ ــی ئ ــه  پێکهێنان ــی شــا ل ــوه . مه به ســتی ڕێژیم ــک هات ــده کان پێ ــاره  ده وڵه مه ن و جووتی
به رینتــر کردنــی بــازاڕی ســه رمایه داری لــه  سه رانســه ری واڵت و پێکهێنانــی بــۆرژوازی لــه  دێ بــوو، 
ــه  الیه کــی دیکــه ش ڕێــگای په ره پێدانــی  ــه  الیــەک ببێتــه  پێگه یه کــی کۆمه اڵیه تــی بــۆ ڕێژیــم و ل کــه  ل
ســه رمایه داری خــۆش بــکا. لــه  سه نعه تیشــدا، ڕێژیمــی شــا به شــی تایبه تــی بــه  زیانــی به شــی 
گشــتی به هێــز ده کــرد و بــۆ هێنــان و وه کار خســتنی ســه رمایه کانی بێگانــه  ده ره تانــی له بــاری پێــک 
دێنــا، کــه  دیــاره  لێره شــدا مه به ســت هــه ر په ره پێدانــی ســه رمایه داری بــوو . بــه م جــۆره ، ئێــران وه ک 
واڵتێکــی دواکه وتــوو بــه  گشــتی ڕێــگای هه ڵدانــی ســه رمایه داری گرتبــوه  پێــش، ڕێگایــه ک کــه  تاقــی 
ــه  ئاشــکرا نیشــانی داوه   ــه ی ده رخســتوه  و، ب ــوو چــه وت بوونه ک ــی دواکه وت ــه وه ی زۆر واڵت کردن

کــه  بــه  زیانــی کۆمه اڵنــی خه ڵکــه .
واڵتانــی  لــه   په یڕه ویــی  گشــتی  چه شــنێکی  بــه   ده ره وه دا  سیاســه تی  لــه   پاشــایه تی  ڕێژیمــی 
کــه   ســه نتۆ  په یمانــی  ئه ندامه تیــی  لــه   بێجگــه   ده کــرد.  ئه مریــکا  بــه  تایبه تــی  ســه رمایه داری 
نێوه ڕاســت  ڕۆژهه اڵتــی  دژی گه النــی  کۆنه په رســتیی  و  ئیمپریالیــزم  نیزامیــی  ده ســته به ندییه کی 
بــووه، ئێــران په یمانێکــی دوو قۆڵــی نیزامــی و زۆر په یمانــی دیکه شــی له گــه ڵ واڵتــه  یه کگرتووه کانــی 
ئه مریــکا به ســتبوو و لــه و ڕێگایــه وه  هــه زاران ڕاوێژکــه ری ئه مریکایــی به ســه ر ئه رتــه ش و پۆلیــس 

و ژاندارمرییــدا زاڵ کردبــوو.
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ــازادی و دێموکراســی  ــه  ئ ــه ڕی، شــوێنه وارێک ل ــۆری گه یشــتبووه  ئه وپ ــه  ڕێژیمــی شــادا دیکتات ل
نه مابــوو؛ حیزبــه  نیشــتمانی و پێشــکه وتووه کان و  ســه ندیکا و ڕێکخــراوه  دێموکراتییــه  ســینفییه کان 
هه مــوو قه ده غــه  کرابــوون؛ ئازادیــی به یــان و باڵوکردنــه وه  خرابــووه  ژێــر پــێ؛ نوێنه رانــی مه جلیســی 
شــووڕا و ســه نا لــه  الیــه ن شــاوه  دیــاری ده کــران؛ ده ســه اڵتی قانووندانــان و دادخــوازی و ئیجرایــی 
هه مــوو به ده ســت شــاوه  بــوو: ئه رتــەش و پۆلیــس به ســه ر گیــان و ماڵــی خه ڵکــدا زاڵ کرابــوون و 

ئێــران کرابــوو بــه  زیندانێکــی گــه وره  بــۆ هه مــوو ئینســانێکی به شــه رەف و ئازادیخــواز.
بــه م جــۆره  ناته باییه کــی گرێیــی لــه  نێــوان ده ســه اڵتی سیاســیی ئێــران و ئاڵوگــۆڕی ئابــووری و 
ــه  الیــه ک و  ــار و به کرێگیراوانــی ڕێژیمــی شــا و ئیمپریالیــزم ل ــه  نێــوان شــا و ده رب کۆمه اڵیه تــی، ل
گه النــی ئێــران لــه  الیه کــی دیکــه وه  پێــک هاتبــوو کــه  ته نیــا ڕێــگای چاره ســه ر کردنــی، شۆڕشــێکی 

قووڵــی گه لــی بــوو.
٥- کوردســتانی ئێــران لــه  بــاره ی ئابــووری و کۆمه اڵیه تییــه وه  ناوچه یه کــی دواکه وتوویــه  لــه  
نێــو واڵتێکــی دواکه وتــوودا. ئه گه رچــی کوردســتان لــه  بــار ی سروشــتی و ســامانی ژێرزه مینییــه وه  
ئاڵوگــۆڕی  ئێرانــه !  ناوچه کانــی  دواکه وتووتریــن  لــه   یه کێــک  حاڵــه ش  بــه و  بــه اڵم  ده وڵه مه نــده ، 
پلــه ی ناوچه کانــی دیکــه ی ئێرانیــش. وه زعــی  نا گاتــه   لــه  کوردســتان  ئابــووری و کۆمه اڵیه تــی 
ئابــووری و له شســاغی و فه رهه نگیــی دانیشــتووانی کوردســتانی ئێــران زۆر کــه م گــۆڕاوه،  پایــه ی 
ژیــان زۆر نزمــه  و زه حمه تکێشــانی کوردســتان لــه  هــه ژاری و بێ به شــییدا ده ژیــن. دێیە کانــی 

کوردســتان لــه  یارمه تیــی پزشــکی و ده رمانــی بــه  تــه واوی بێ به شــن.
له  زه مانی شــادا کوردســتان ناوچه ی هه ره  میلیتاریزه  کراوی ئێران بوو. قانوون له  کوردســتاندا 
ــه ش و ژاندارمــری و ســاواک هه مــوو ده ســه اڵتێکیان  ــی ئه رت ــوو. مووچەخۆران ــچ مانایەکــی نه ب هی

به ده ســته وه  بــوو.
و  کۆمه اڵیه تــی  و  ئابــووری  و  ژیانــی سیاســی  بواره کانــی  هه مــوو  لــه   نه ته وایه تــی  ســته می 
فه رهه نگــی لــه  کوردســتانی ئێرانــدا ده هاتــه  به رچــاو. مووچه خۆرانــی ده وڵه تــی لــه  کوردســتان 
هه موویــان لــه  مه رکــه زه وه  دیــاری ده کــران و گه لــی کــورد هیــچ ته ئســیرێکی لــه  به ڕێوه بردنــی 
کاروبــاری واڵته که یــدا نه بــوو. له گــه ڵ بوونــی ئیمکاناتــی سروشــتی، هیــچ پرۆژه یه کــی گرینگــی 
ئابــووری و ســه نعه تی لــه  کوردســتاندا جێبه جــێ نه ده کــرا. هیــچ حیــزب و ڕێکخــراو و ســه ندیکایه کی 
ئــازادی نه بــوو. فه رهه نگــی نه ته وایه تیــی  ســه ربه خۆی سیاســی و ســینفی ئیمکانــی تێکۆشــانی 
کــورد ده ره تانــی پێشــکه وتنی پــێ نــه ده درا، باڵوبوونــه وه ی چاپه مه نــی بــه  زمانــی کــوردی قه ده غــه  
بــوو، مندااڵنــی کــورد لــه  یه کــه م ڕۆژی چــوون بــۆ قوتابخانــه وه  ده بــوو بــه  زمانــی فارســی بخوێنــن 
و ناچــار بــوون لــه  قوتابخانــه دا بــه  فارســی پێکــه وه  بدوێــن. بــه م جــۆره  کوردســتانی ئێــران کرابــوو 

بــه  بەندیخانــه ی گه لــی کــورد.
٦- شۆڕشــی پــڕ شــکۆی گه النــی ئێــران ئاکامــی سروشــتیی ئــه و وه زعــه  ناله بــاره  و، دژکــرده وه ی 
بێ ئــه م ال و ئــه والی دیکتاتۆریــی پاشــایه تی و به ســتراوه یی ئــه و ڕێژیمــه  بــه  ئیمپریالیزمــی ئه مریــکاوه  
بــوو. گه النــی ئێــران بــۆ دوایــی هێنــان بــه  ده ســه اڵتی دیکتاتۆریــی پاشــایه تی و بــۆ خاشــه بڕ کردنــی 
به ردرێــژ  ڕاپه ڕینێکــی  ئیمپریالیــزم  فه رهه نگیــی  و  نیزامــی  و  ئابــووری  و  سیاســی  ده ســه اڵتی 
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بــه   پــاش ســاڵێک خه باتــی شــێلگیر و قوربانیــدان،  و خوێناوییــان به رپــا کــرد و، ســه رئه نجام 
به خت کردنــی گیــان و مــاڵ و بــه  دانــی ده یــان هــه زار شــه هید لــه  22ی ڕێبه ندانــی ســاڵی 1٣٥٧ـــدا، 

ــی 2٥00 ســاڵه ی ڕێژیمــی پاشــایه تییان تێکــه وه  پێچــا. تۆمــاری ته مه ن
ــه  ناوچــه ی  بێ گومــان شۆڕشــی خه ڵکــی ئێــران کــه  گه وره تریــن هێــزی ســه ر بــه  ئیمپریالیزمــی ل
ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســتدا لــه  نێــو بــرد، یه کێــک لــه  گرینگ تریــن ڕووداوه  مێژووییه کانــی واڵتــی 
و  ڕزگاری  ڕێــگای  خه باتکه رانــی  بــۆ  به نرخــی  زۆر  ده رســی  کاته شــدا  لــه و  هــه ر  ئێمه یــه  و، 
ســه ربه خۆیی تێــدا بــووه . شۆڕشــی ئێــران نیشــانی دا کــه  هــه ر کات میلله تێــک بــه  له خــۆ بوردوویــی 
و یه کگرتوویــی بیهــه وێ داو و زنجیــری ژێرده ســتی بپســێنێ، هیــچ هێزێــک لــه  دنیــادا ناتوانــێ 
ــگای ســه رکه وتن ته خــت ده کا. ــد و کۆســپه کانی ڕێ ــوو که ن ــرێ و، ســه رئەنجام هه م ــێ بگ پێشــی پ

ئه گه رچــی په نجــا ســاڵ ده ورانــی پــڕ نه گبه تیــی دیکتاتۆریــی ڕه شــی بنه ماڵــه ی په هلــه وی، هه مــوو 
ــه ک  ــی حه مه ڕه زاشــا ی ــه  ئیمپریالیزم ــی ســه ر ب ــه دژی ڕێژیم ــی ل ــی ئێران ــی خه ڵک ــن و توێژه کان چی
خســتبوو، بــه اڵم زۆر به داخــه وه  مــاوه ی کورتــی ڕاپه ڕینــی پڕشــکۆی خه ڵکــی ئێــران دەرەتانــی 
ئــەوەی بــە هێــزە دێموکراتــی و شۆڕشــگێڕەکانی ئێــران نــه دا کــه  به رنامه یه کــی هاوبــه ش بــۆ 
سیســتمی حکوومه تیــی دوای ڕێژیمــی پاشــایه تی دابڕێــژن و، له بــه ر ئــه وه ش کــه  هیــچ کام لــه  
ــک لــه  ده وری  هێــزه  نیشــتمانییه کانی ئێــران بــه  ته نیــا لــه  توانایــدا نه بــوو کۆمه اڵنــی به رینــی خه ڵ
خــۆی کــۆ بکاتــه وه  و، ده ســه اڵتی سیاســی لــه  واڵتــدا به ده ســته وه  بگــرێ، کۆمه ڵێــک ئاخونــدی 
بیرته ســک و کۆنه په رســت بــه  که لکوه رگرتــن لــه  هه ســتی مه زهەبیــی خەڵــک دەســتیان بەســەر 
دەســکەوتەکانی شــۆڕش و بەرهەمــی خوێــن و فرمێســکی ڕۆڵه کانــی گه النــی ئێــران داگــرت و، 

ســه پاند. واڵته که مانــدا  به ســه ر  خۆیــان  پاوان خوازانــه ی  ده ســه اڵتی 
لــه  ئاکامــی ئــه و وه زعــه دا شۆڕشــی ئێــران نــاکام ما یــه وه  و، نه یتوانــی هیــچ کام لــه  ئــاوات و 
ــه  ئێرانــدا بــه و  چاوه ڕوانییه کانــی کۆمه اڵنــی خه ڵکــی ئێــران وه دی بێنــێ. گه النــی تینــووی ئــازادی ل
مه به ســته  بــه  ده ســتی به تــاڵ به گــژ ئه رته شــی پۆشــته  و په رداخــی ڕێژیمــی ســەر  بــه  ئیمپریالیزمــی 
ــۆ هه میشــه   ــک ب ــی، کــه  جارێ ــان کــرده  قوربان ــه  ڕۆڵه کانی ــه  هــه زاران کــه س ل ــه وه  و ب شــادا چوون
ده ســه اڵتی سیاســی و ئابــووری و نیزامــی و فه رهه نگیــی ئیمپریالیــزم لــه  ئێرانــدا کۆتایــی پــێ 
بهێنــدرێ، ئازادییــه  دێموکراتییــه کان لــه  سه رانســه ری ئێرانــدا دابیــن بکرێــن، زه حمه تکێشــانی ئێــران 
کــه  به شــی هــه ره  زۆری دانیشــتووانی واڵتــن و، گه وره تریــن ته ئســیریان لــه  ســه رکه وتنی شۆڕشــدا 
ــه  ســێبه ری  ــران ل ــان بــێ و گه النــی زۆرلێ کــراوی ئێ ــه  هــه ژاری و ڕۆژڕه شــی ڕزگاریی هه بــووه ، ل

ــه ن. ــان بگ ــی خۆی ــی ڕه وای نه ته وایه تی ــه  ماف ــدا ب ڕێژیمێکــی دێموکراتیی
فیداکاریــی  و  خه بــات  به رهه مــی  به ســه ر  ده ســتیان  کــه   پاوان خــواز  کۆنه په رســتانی  بــه اڵم 
خه ڵکــی ئێرانــدا گرتــوه، بــه  پێچه وانــه ی چاوه ڕوانیــی کۆمه اڵنــی خه ڵــک ڕێگایــان نــه داوه  هیــچ یــه ک 
لــه و ئاواتــه  پیرۆزانــه  وه دی بێــن. خه باتــی بــه  نــاو دژی  ئیمپریالیســتیی ده ســه اڵتی فه رمانــڕه وا لــه  
چوارچێــوه ی هێنــدێ دروشــمی بێ نێــوه ڕۆک ده رنه چــووه . ڕێژیمــی خومه ینــی لــه  کاتێکــدا کــه  خــۆی 
بــه  دژی ئیمپریالیســت ده زانــێ ڕه ســه نترین هێــزه  دژی ئیمپریالیســته کانی واڵت ســه رکوت ده کا. 
ئــه و ڕێژیمــه  بــه  پێچه وانــه ی پڕوپاگانــدای ده زگا ته بلیغاتییه کانــی بــه  دزییــه وه  پێوه نــدی له گــه ڵ 
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ئیســڕائیل و ئه مریــکا دامه زرانــدوه  و چــه ک و ته قه مه نــی و که لوپه لــی یه ده کییــان لــێ ده کــڕێ. 
لــه   له گــه ڵ ســه قامگیربوونی ده ســه اڵتی کۆنه په رســتان، ئازادییــه  دێموکراتییــه کان زۆر خراپتــر 
ئێمــه   زه حمه تکێشــی واڵتــی  و  ده ســته نگ  کۆمه اڵنــی  پــێ.  ژێــر  پاشــایه تی خراونــه   ســه رده می 
ــوون و،  ــه رەوڕوو ب ــێ کاری ب ــی و ب ــه داری و گران ــه ژاری و ن ــه ڵ ه ــک له گ ــوو کاتێ ــه  هه م ــر ل زیات
حکوومه تــی تــازه  هیــچ چه شــنه  هه نگاوێکــی بــۆ چاره ســه ری هــه زاران گیــر و گرفتــی ژیانــی 
ئــه وان هه ڵ نه هێناوه تــه وه . گه النــی زۆرلێ کــراوی ئێرانیــش نــه ک هــه ر بــه  مافــی ڕه وای خۆیــان 

نه گه یشــتوون، به ڵکــوو و اڵمــی هه مــوو داخوازه کانیــان بــه  ئاگــر و ئاســن دراوه تــه وه .
ڕێژیمــی خومه ینــی وه ک میراتگرێکــی بــه  ئه مــه گ بــۆ ڕێژیمــی پاشــایه تی لــه  هه مــوو سیاســەتێکی 
دژی گه لییــدا چه ندیــن هه نــگاوی لــه  ڕێژیمــی پێشــوو تێ په ڕانــدوه . ئه گــه ر ڕێژیمــی شــا ئێرانــی 
ــه  ده کــرد. ده ســه اڵتی  ــه  ســه رمایه دارانی نێوخــۆ و بێگان ــرد و دیفاعــی ل ــه ره و ســه رمایه داری ده ب ب
دژی گه لــی خومه ینــی بــه  نــاوی دیــن و مه زهــه ب دیفــاع لــه  ســه رمایه داری ده کا و خــاوه ن مڵکیه تــی 
تایبه تیــی ســه رمایه داران بــه  به شــێکی خودایــی ده زانــێ کــه  نابــێ ده ســتی تــێ وه رد رێ. ئه گــه ر 
حه مه ڕه زاشــا وه ک دیکتاتۆرێــک قانــوون و مه جلیــس و دامــوده زگا ده وڵه تییه کانــی بــه  شــێوه یه کی 
ــه و شــێوه   ــی ب ــاری شــەرعی و قانوون ــی ب ــر چۆکــی خــۆی، خومەین ــی خســتبوە ژێ ــره  قانوون غه ی
دیکتاتۆرییــه  داوه  و، ملکه چیــی بــۆ زه بــر و زه نگــی کۆنه په رســتانه ی دیکتاتــۆری بــه  ئه رکێکــی 
ئایینــی دانــاوه . ئه گــه ر لــه  ڕێژیمــی پاشــایه تییدا داوای مافــی نه ته وایه تــی بــۆ گه النــی زۆرلێ کــراوی 
ئێــران وه ک کــورد و ئازه ربایجانــی، عــه ره ب و به لــووچ و تورکەمــه ن بــه  تــاوان ده زانــرا، لــه  
ــن شــێوه   ــه  توندتری ــی ب ــدا له گــه ڵ هــه ر چه شــنه  داخوازییه کــی ڕه وای نه ته وایه ت ڕێژیمــی خومه ینیی

دژایەتــی ده کــرێ.
دیکتاتوریــی ئاخونــدی نــه ک هــه ر هیــچ بیروباوه ڕێکــی موخالیفــی خــۆی ناتوانــێ ته حه ممــول 
ــا موخالفیــش نه بــێ-  ــه  بیــری کۆنه په رســتانه ی خــۆی -ب ــا ل ــکا، به ڵکــوو له گــه ڵ هــه ر بیرێکــی جی ب
بــه  تونــدی دوژمنایه تــی ده کا. لــه  مــاوه ی که متــر لــه  نــۆ ســاڵ فه رمانڕه وایــی ڕێژیمــی بــه  نــاو 
ئیســالمییدا، خومه ینــی زۆر زیاتــر لــه  په نجــا و چــوار ســاڵ ده ورانــی پاشــایه تیی په هلــه وی لــه  

ئازادی خوازانــی ئێــران و ئه ندامانــی هێــزه  دێموکراتییه کانــی ئێعــدام کــردوه .
ــه  کوردســتان، دیمه نــی دزێــوی دیکتاتۆریــی نــوێ زۆر باشــتر و بێ په رده تریــش ده رده کــه وێ.  ل
له گــه ڵ ئــه وه ی گه لــی کــورد وه ك به شــێک لــه  گه النــی ئێــران چاالکانــه  لــه  شۆڕشــی سه رتاســه ریی 
واڵتــی ئێمــه دا به شــدار بــوو، هه رچه نــد گه لــی کــورد لــه  ڕێــگای نوێنەرانــی خۆیــەوە هەمــوو توانــای 
ــی  ــه  ڕه واکان ــی ماف ــه  النی که م ــژه وه  ب ــگای  ئاشــتی و وتووێ ــە ڕێ ــەوەی ل ــۆ ئ ــا ب ــە کار هێن خــۆی ب
بــگا، حکوومه تــی کۆنه په رســتی خومه ینــی نــه ک هــه ر ملــی بــۆ داخــوازه  به رحه قه کانــی خه ڵکــی 
ــه  له شــکری کێشــایه  ســه ر و ده ســتووری قه تڵی عامــی  ــه  پێچه وان کوردســتان ڕانه کێشــا، به ڵکــوو ب
دا، ته نانــه ت کار به وه شــه وه  نه وێســتا و خومه ینــی بــه  پێچه وانــه ی ئایینــی ئیســالم فتــوای جیهــادی 
ــاوی خه ڵکــی  ــژ و الو و ژن و پی ــی کی ــی موســوڵمانی کــورد ده رکــرد و ڕشــتنی خوێن ــه دژی گه ل ل
کوردســتانی بــه  حــه اڵڵ زانــی، ئێســتا نــۆ ســاڵه  شــه ڕ دژی کۆمه اڵنــی خه ڵکــی کوردســتان درێــژه ی 
ــه وره .  ــه  ســه ربازخانه یه کی گ ــراوه  و بۆت ــزه  ک ــه  میلیتاری ــه  شــێوه یه کی بێ وێن ــه . کوردســتان ب هه ی
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ــه   ــه دا ل ــه م ماوه ی ــه زراوه . ل ــه  سه رانســه ری کوردســتان دام ــم ل ــی ڕێژی ــه ی نیزامی ــه زار بنک ســێ ه
پێنــاوی دیفــاع لــه  شــه ره ف و ئــازادی، حیزبــی دێموکــرات پتــر لــه  چــوار هه زار و، خه ڵکی کوردســتان 
نزیــک بــه  په نجــا هــه زار شــه هیدیان داوه ، بــه اڵم بزووتنــه وه ی دێموکراتیــی گه لــی کــورد ئێســتاش 
ــدی ڕاوه ســتاوه  و به ربه ره کانیــی خــۆی  ــه  زۆرداریــی ڕێژیمــی ئاخون ــه ر ب ــه  به رامب ــم و ئاگاهان قای
ــی خــۆی  ــی دوژمنایه تی ــه و جــۆره  ڕێژیمــی کۆنه په رســت و خوێن مــژی خومه ین ــێ ده دا. ب ــژه  پ درێ
ــی  ــوون و نیزامێکــی نێونه ته وه ی ــی گــه ل و، له گــه ڵ هه مــوو قان ــاوات و ئامانجه کان له گــه ڵ هه مــوو ئ

نیشــان داوه  و لــه دژی تــه واوی هێــزه  نیشــتمانییه کانی ئێــران ئێعالمــی شــه ڕی کــردوه . 
ــه  ژێــر بــاری  ــه و بڕوایه دایــه  کــه  بــۆ ڕزگاریــی ئێــران ل حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ل
زوڵــم و زۆر و دیکتاتــۆری و، بــۆ گێڕانــه وه ی شۆڕشــی ئێــران بــۆ ســه ر ڕێبــازی پێشــکه وتووانه ی 
خــۆی، پێویســته  ڕێژیمــی کۆنه په رســت و دژی گه لیــی خومه ینــی بڕووخــێ و لــه  جێــگای ئــه و، 
ڕێژیمێکــی دێموکراتــی دابمــه زرێ کــه  داخوازه کانــی خه ڵکــی ئێــران وه دی بێنــێ. حیزبــی ئێمــه  لــه و 
ــدرێ  ــران ب ــی ئێ ــه  خه ڵک ــان ب ــی پێویســته  ده ره ت ــی خومه ین ــی ڕێژیم ــاش ڕووخان ــه  پ ــه  ک بڕوایه دای
کــه  بــه  ئــازادی نێوه رۆکــی سیســتمی کۆمــاری دڵخــوازی خۆیــان دیــاری بکــه ن و مه جلیســی 

ــێ. ــک ب ــوێ پێ ــاری ن ــی ئه ساســیی کۆم ــی قانوون ــۆ دانان ــه ران )مؤسســان( ب دامه زرێن
٧- بــۆ گه یشــتن بــه  ئامانجــی بنه ڕه تیــی گه لــی کــورد کــه  پێکهێنانــی خودموختــاری لــه  چوارچێــوه ی 
نیزامێکــی دێموکراتیی دایــه . حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران یه کیه تیــی هێــزه  دێموکراتــی و 
نیشــتمانییه کانی ئێــران، بــه  شــه رتێکی ئه ساســی ده زانــێ. حیزبــی ئێمــه  پێــی وایــه  بــۆ ئــه وه ی 
شۆڕشــی ئێــران جارێکــی دیکــه  تووشــی بێ به رنامه یــی نه بــێ و ده ســکه وته کانی بــه  تــااڵن نه چــن، 
پێویســته  هــه ر لــه  ئێســتاوه  هێــزه  سیاســییه  به ڕاســتی شۆڕشــگێڕەکانی ئێــران له ســه ر به رنامه یه کــی 
هاوبــه ش بــۆ دواڕۆژی واڵت، یــه ک بگــرن و لــه  به رەیه کــی یه کگرتــوودا لــه  ده وری یه کتــر کــۆ 

ببنــه وه .
بــۆ پێکهێنانــی ئــه و یه کیه تییــه ، حیزبــی ئێمــه  هــه م دژی شــۆوینیزمی ئێرانــی کــه  حاشــا لــه  بوونــی 
گه لــی کــورد ده کا و هــه م دژی ناســیۆنالیزمی به رچــاو ته نگــی کــورد کــە ڕێژیمــی خومەینــی و 
گەالنــی ئێــران لێــک جیــا ناکاتــەوە، خەبــات دەکا. هــەم شــۆوینیزمی ئێرانــی و هــەم ناســیۆنالیزمی 
بەرچــاو تەنگــی کــورد هــه ر دووکیــان دوژمنــی یه کیه تیــی گه النــی ئێرانــن. هــه ر لــه و کاتــه دا حیزبــی 
ئێمــه  لــه و باوەڕه دایــه  کــه  لــه  هه لومه رجــی ئێســتادا مه ترســیی گــه وره ، شــۆوینیزمی مه زنی خــوازی 

ئێرانییــە.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران زیاتــر لــه  هه شــت ســاڵه  کــه  ڕاپه ڕینــی خه ڵکــی کوردســتان 
دژی په المــاری دڕندانــه ی ڕێژیمــی خومه ینــی بــه  لێوه شــاوه یی و کارامه ییــه وه  ڕێنوێنــی ده کا. 
خه بــات و تێکۆشــان و گیانبــازی و قوربانــی دانــی ئه ندامــان و الیه نگــران و پێشــمه رگه  قاره مانه کانــی 
حیــزب، نفــووز و خۆشه ویســتیی حیزبــی ئێمــەی  لــه  نێــو کۆمه اڵنــی خه ڵکــدا، زۆر زیاتــر لــه  جــاران 
ــوو  ــی خۆشه ویســتی هه م ــه ر حیزب ــه ک ه ــی کوردســتان ئێســتا ن ــی دێموکرات ــه  ســه ر. حیزب بردۆت
خه ڵکــی کوردســتانی ئێرانــه  به ڵکــوو جێــگای ڕێــز و خۆشه ویســتیی گه النــی دیکــه ی ئێــران و 
ڕێکخــراوه  پێشــکه وتن خواز و دژی ئیمپریالیســتییه کانی ئێــران و ده ره وه ی ئێرانیشــه . دروشــمی 
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بــۆ کوردســتان- بۆتــه   ئێــران و خودموختــاری  بــۆ  ئێمــه  -دێموکراســی  ســتراتێژیکی حیزبــی 
دروشــمی بنه ڕه تیــی هه مــوو خه ڵکــی کوردســتان و، هێــزه  پێشــکه وتن خوازه کانی سه رانســه ری 

ئێرانیــش پشــتیوانیی لــێ ده کــه ن.
 چــوار ســاڵ لــه  په ســەندکردنی به رنامــه ی پێشــووی حیزبــی ئێمــه  لــه  الیــه ن کۆنگره ی شه شــه مه وه  
ڕاده بــرێ. به رنامــه ی ئێســتا کــه  لــه  کۆنگــره ی هه شــته مدا په ســەند کــراوه  و اڵمــده ری هه لومه رجــی 
پێــک  ڕه شــی خومه ینــی  دیکتاتۆریــی  دامه زرانــی  پــاش  کــه   هه لومه رجێــک  نوێــی واڵته که مانــه . 

هاتــوه .
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران به رنامــه ی خــۆی ده خاتــه  پێــش چــاوی خه ڵکــی کوردســتان 
و لــه  هه مــوو دانیشــتووانی کوردســتان؛ کرێــکاران، جووتیــاران، زه حمه تکێشــانی شــار و دێ، 
ڕووناکبیــران، قوتابییــان، خوێنــدکاران، کارمه نــدان، پیشه ســازان و بازاڕیــان، داوا ده کا کــه  بــۆ 
ــه   ــێ به رنامه ک ــزب ده ب ــی حی ــێ بکۆشــن. ئه ندامــان و الیه نگران ــه  ت ــه م به رنامه ی ــی ئ جێ به جــێ کردن
به رنــه  نێــو کۆمه اڵنــی خه ڵکــی کوردســتان و، به نده کانــی بــۆ خه ڵــک شــی بکه نــه وه  و، بیــروڕای 
فه رهه نگییه کانــه وه   و  کۆمه اڵیه تــی  و  ئابــووری  و  مه ســه له  سیاســی  بــاره ی  لــه   ئێمــه   حیزبــی 
بــۆ ئــه وان به یــان بکــه ن. هه روه هــا پێویســته  خه ڵکــی به شــه کانی دیکــه ی ئێرانیــش لــه  داخــوازه  

بنه ڕه تییه کانــی خه ڵکــی کوردســتان و حیزبــی ئێمــه  ئــاگادار بکرێــن.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران گه وره تریــن هێــزی سیاســیی کوردســتانی ئێرانــه  کــه  
زۆربــه ی زۆری خه ڵکــی کوردســتان پشــتیوانیی لــێ ده کــه ن. ئێســتا ده بــێ بــه  دڵ و بــه  گیــان تــێ 
ــه و  ــه  کار. ئ ــی به رنامــه ی حیزبه که مــان بکه وێت ــۆ جێبه جــێ کردن ــی گــه ل ب ــزی بێ پایان بکۆشــین هێ
کاته یــه  کــه  به رنامــه ی حیزبه که مــان ده بێتــه  هێزێکــی ماددیــی توانــا و، ده توانــێ مافــه  ڕه واکانــی 

ــێ. ــدا وه دی بێن ــوه ی ئێرانێکــی دێموکراتیی ــه  چوارچێ ــی کــورد ل گه ل
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ئامانجه کانــی خــۆی لــه م به رنامه یــه دا گونجانــدوه . وه دی 
ــه  چوارچێــوه ی  ــه  ئه ســتۆی حکوومه تــی خودموختــاری کوردســتانه  کــه  ل ــه  ل ــه م ئامانجان هێنانــی ئ

واڵتــی ئێرانــدا داده مــه زرێ.

به شی دووهه م: به رنامه ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

فه سڵی یه که م:
ئامانجه گشتییه کان

1- حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران حیزبــی پێشــڕه وی خه ڵکــی کوردســتانی ئێرانه  و، شــان 
ــه  نێــو بردنــی ده ســه اڵت و نفــووزی  بــه  شــانی هێــزه  پێشــکه وتووه کانی سه رانســه ری ئێــران بــۆ ل
ــران  ــۆ پاراســتنی ســه ربه خۆیی ئێ ــزم و، ب ــی ئیمپریالی ــووری و نیزامــی و فه رهه نگی سیاســی و ئاب
ــی چاره نووســی  ــی دانان ــاوی وه ده ســتهێنانی ماف ــه  پێن ــی و، ل ــی دێموکرات ــی ڕێژیمێک و دامه زراندن

گه لــی کــورد لــه  کوردســتانی ئێرانــدا، خه بــات ده کا.
2- ئامانجــی دواڕۆژی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران پێکهێنانــی کۆمه ڵێکــی دێموکراتیکــی 
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سۆسیالیستییه .
٣- دروشــمی ســتراتیژیکی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران دابینکردنــی دێموکراســی بــۆ 

ئێــران و خودموختــاری بــۆ کوردســتانی ئێرانــه .
ــه ی هه مــوو گــه الن دژی  ــه  خه باتــی ڕزگاری خوازان ــران ل 4- حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێ
ئیمپریالیزمــی جیهانــی بــه  تایبه تــی ئیمپریالیزمــی ئه مریــکا و، هه روه هــا دژی ڕێژیمــه  زۆردار و 
کۆنه په رســته کان پشــتیوانی ده کا و، الیه نگــری ئاشــتی و دوســتایه تیی گه النــی هه مــوو واڵتانــه .

فه سڵی دووهه م: 
بنچینه کانی ئه سڵیی خودموختاری

٥- ناوچــه ی خودموختــار هه مــوو خاکــی کوردســتانی ئێران ده گرێتــه وه . چوارچێوه ی جوغرافیایی 
ناوچــه ی خودموختــاری کوردســتان بــه  لــه  به رچــاو گرتنــی هۆیه کانــی جوغرافیایــی و ئابــووری و 

ویســتی زۆربــه ی دانیشــتووانی هــه ر کام لــه  ناوچــه  کوردنشــینه کان دیــاری ده کــرێ.
ــه  ــه  ب ــه  ک ــه  ده ســت خه ڵکه وه ی ــوو ده ســه اڵت ب ــاری کوردســتاندا هه م ــه  ناوچــه ی خودموخت ٦- ل

ــه  شــۆڕای بــه رزی کوردســتاندا بــه کاری دێنــن. ــان ل  هــۆی نوێنه رانــی خۆی
)ســپا(،  میللــی  دیفاعــی  ئابــووری(،  و  )سیاســی  ده ره وه   پێوه ندییه کانــی  کاروبــاری   -٧
ده وڵه تــی  ده ســه اڵتی  له ژێــر  دراوی  سیســتمی  و،  ئابــووری  درێژخایه نــی  به رنامــه ی  دانانــی 
کوردســتان  لــه   ده وڵه تــی  ده زگای  به ڕێوه بردنــی  ســه الحییه تی  له وانــه ،  بێجگــه   مه رکه زیی دایــه . 
به ده ســت حکوومه تــی خودموختــاری کوردســتانه . خه ڵکــی ناوچــه ی خودموختــاری کوردســتان 
وه ک هه مــوو هاونیشــتمانانی خۆیــان لــه  سه رنســه رای ئێرانــدا لــه  ڕێــگای قانوونییــه وه  و به بــێ هیــچ 

لــه  به ڕێوه بردنــی کاروبــاری واڵتــدا به شــدار ده بــن. چه شــنه  جیاوازییــه ک 
٨- شــۆڕای بــه رزی کوردســتان به رزتریــن ئۆرگانــی قانــوون دانانــی ناوچــه ی خودموختــاری 
و،  ڕاســته وخۆ  یــه ک،  وه ک  گشــتی،  هه ڵبژاردنێکــی  ڕێــگای  لــه   شــۆڕا  نوێنه رانــی  کوردســتانه . 
ــه . ــان هه ی ــی وه ک یه کی ــدا ماف ــژاردن و هه ڵبژێران ــه  هه ڵب ــاو ل ــن. ژن و پی ــه وه ، هه ڵ ده بژێردرێ نهێنیی

9- شــۆڕای بــه رزی کوردســتان حکوومه تــی خودموختــاری کوردســتان دیــاری ده کا. حکوومه تــی 
خودموختــاری کوردســتان به رامبــه ر بــه  شــۆڕای بــه رزی کوردســتان به رپرســه .

10- پاراســتنی هێمنــی و نه زمــی نێوخــۆی ناوچــه ی خودموختــاری کوردســتان لــه  ئه ســتۆی 
ــه   ــاع ل ــه ش، دیف ــه . ئه رکــی ئه رت ــی دیکــه  خودموختاریی ــه  ئینتیزامییه کان ــزی پێشــمه رگه  و ئۆرگان هێ
ســه ربه خۆیی و ســنووره کانی واڵتــه  و حه قــی نییــه  ده ســت لــه  کاروبــاری پاراســتنی هێمنــی و 

نه زمــی نێوخۆیــی وه ربــدا.
ــه  ناوچــه ی  ــداره کان ل 11- زمانــی کــوردی زمانــی ڕه ســمیی خوێنــدن و نامه نووســینی نێــوان ئی
خودموختــاری کوردســتان دایه  و لــه  هه مــوو قۆناغه کانــی خوێندنــدا مافــی خوێنــدن بــه  زمانــی 
کــوردی بــۆ دانیشــتووانی ناوچــه  بــه  ڕه ســمی ده ناســرێ. زمانــی فارســی لــه  ناوچــه ی خودموختــاری 
کوردستانیشــدا هــه ر وه ک شــوێنه کانی دیکــه ی ئێــران زمانــی ڕه ســمییه  و لــه  قوتابخانه کانــدا له گــه ڵ 
ــۆ  ــاری کوردســتان ب ــی ناوچــه ی خودموخت ــدرێ. نامه نووســینی ئیداره کان ــی کــوردی ده خوێن زمان
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مه رکــه ز و ناوچه کانــی دیکــه ی ئێــران و هه روه هــا بــۆ ئیداره کانــی ســەر  بــه  ده وڵه تــی ناوه نــدی لــه  
ــێ. ــی فارســی ده ب ــاردا، به زمان ناوچــه ی خو دموخت

ــی  ــۆ په ره پێدان ــاری کوردســتاندا ب ــه  ناوچــه ی خودموخت ــورد، ل ــری ک ــوو دانیشــتووانی غه ی هه م
ــه . ــان هه ی ــی خۆیانی ــه  زمان ــدن ب ــی خوێن ــازادن و ماف ــان ئ ــی خۆی فه رهه نگ

فه سڵی سێهه م:
مافه کانی دانیشتووانی ناوچه ی خودموختار

ــه  به یاننامــه ی جیهانیــی مافــی مــرۆڤ و په یماننامــه   12- هه مــوو ئــه و مــاف و ئازادییانــه ی کــه  ل
نێونه ته وه ییه کانــی ســه ر بــه م به یاننامه یــه دا هاتــوون، وه ک ئازادیــی عه قیــده  و به یــان؛ ئازادیــی 
چاپه مه نــی؛ ئــازادی پێکهێنــان و تێکۆشــانی حیــزب و ڕێکخــراوه  سیاســییه کان، یه کیه تییــه کان و 
ــه  دێموکراتییــه کان؛ ئازادیــی هه ڵبژاردنــی  شــۆڕاکانی کرێــکاری و جووتیــاری و ســینفی، ئه نجومەن
کار و جێــگای دانیشــتن و، ئازادیــی ئاییــن و مه زهــه ب لــه  ناوچــه ی خودموختــاری کوردســتاندا هــه ر 

ــن. ــران ده ســته به ر ده کرێ ــه ی ئێ ــی دیک ــوو ناوچه کان وه ک هه م
هه مــوو دانیشــتووانی کوردســتان بــه  ژن و پیــاوه وه  هــه ر وه ک دانیشــتووانی ناوچه کانــی دیکــه ی 
ئێــران به بــێ هیــچ جیاوازی دانانێکــی جینســی، قه ومــی، ڕه گــه زی و مه زهه بــی لــه  مافــی کۆمه اڵیه تــی 

و ئابــووری و سیاســی و فه رهه نگــی، وه ک یــه ک که لــک وه رده گــرن،
1٣- لــه  ناوچــه ی خودموختــاری کوردســتاندا دیــن لــه  ده وڵــه ت جودایــه ، بــه اڵم حکوومه تــی 
خودموختــار یارمه تیــی ناوه نــدە ئایینییــه کان ده دا و، لــه  بــاری مــاددی و مه عنه وییــه وه  بــه  ڕێبه رانــی 

ــی ڕاده گا. نیشــتمانپه روه ری ئایین
ــه ک  ــۆ کاری وه ک ی ــه  و، ب ــان هه ی ــی وه ک یه کی ــدا ماف ــزان و کۆمه ڵ ــو خێ ــه  نێ ــاو ل 14- ژن و پی

ــه ک وه رده گــرن. مووچــه ی وه ک ی
        

فه سڵی چواره م:
سیاسه تی ئابووری و کۆمه اڵیه تی

1٥- دابینکردنــی پێشــکه وتنی ئابــووری لــه  ڕێــگای به رنامــه  داڕشــتنێکی زانســتییه وه  لــه  ناوچــه ی 
قه ره بووکردنــه وه ی  بــۆ  کوردســتانه .  خودموختــاری  حکوومه تــی  ئه ســتۆی  لــه   خودمختــاردا 
گشــتیی  داهاتــی  دابه شــکردنی  نه ته وایه تییــه   ســته می  به رهه مــی  کــه   ئابــووری  دواکه وتوویــی 
بوودجــه  بــه  چه شــنێک ده بــێ کــه  به شــی دانیشــتووانی ناوچــه ی خودموختــاری کوردســتان بــه  پێــی 

ڕاده ی دواکه وتوویــی زیاتــر لــه  داهاتــی نێونجیــی ســه رانه ی واڵت بــێ.
ســه نعه تی  ئێــران  و سه رانســه ری  کوردســتان  ئابووریــی  پێشــکه وتنی  ئه ســڵیی  ڕێــگای   -1٦
کردنــی واڵت بــه  پێــی دســکه وته کانی زانســت و ته کنیــک لــه  الیــه ک و، پێداویســتی و ئیمکاناتــی 
سروشــتیی واڵت لــه  الیه کــی دیکه وه یــه . پێکهێنانــی ئاڵوگۆڕێکــی بنچینه یــی ئابــووری و کۆمه اڵیه تــی 
ــه زی و  ــی مه رک ــی ده وڵه ت ــن ئه رکه کان ــه  بنه ڕه تی تری ــک ل ــردن پێویســته ، یه کێ ــۆ ســه نعه تی ک ــه  ب ک

هه روه هــا حکوومه تــی خودموختــاری کوردســتانه .
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ــه وه  کــه  به شــی  ــه  هــۆی به شــی گشــتیی ئابووریی ــاری کوردســتان ب 1٧- حکوومه تــی خودموخت
ــه  ــێ و ل ــه  کوردســتاندا داده مه زرێن ــه ، ســه نعه تی پێشــکه وتوو ل ــۆ پێشــکه وتنی ئابووریی ــی ب بنه ڕه ت
ــووری،  ــه  ته نیشــت به شــی گشــتیی ئاب ــزگاری ده کا. ل ــش پارێ ــی و نه ته وه ییه کانی  ســه نعه ته  خۆواڵت

ــن. ــدا به شــدار ده ب ــی واڵت ــه  ســه نعه تی کردن به شــی هــه ره وه زی و تایبه تیــش ل
1٨- ســه رچاوه  ژێرزه مینییــه کان و هه روه هــا ئــاو و لێــڕه وار و له وه ڕگــه کان کــه  بــه  ســامانی 
گشــتی ده ژمێردرێــن، میللــی ده کرێــن و، حکوومه تــی خودموختــاری کوردســتان بــه  هاوکاریــی 

ده وڵه تــی مه رکــه زی بــه  قازانجــی هه مــوو خه ڵکــی ئێــران که لکیــان لــێ وه رده گــرێ.
19- زیادکردنــی به رهه مــی کشــتوکاڵ لــه  ڕێــگای میکانیــزه  کــردن و بــه کار هێنانــی شــێوه ی 
زانســتی لــه  کشــتوکاڵدا، هه روه هــا داڕشــتنی به رنامــه ی به راوکــردن و هه ڵبه ســتنی به نــد، به شــێکی 

ــاری کوردســتانه . ــی خودموخت ــی حکوومه ت ــی سیاســه تی ئابووری گرینگ
20- حکوومه تــی خودموختــاری کوردســتان بــۆ پــەرە پێ دانــی بازرگانیــی نێوخــۆ و بــڕه و پێدانــی 
که ســب و کار و پیشه ســازی لــه  کوردســتاندا، تــێ ده کۆشــێ. هێنــدێ لــه و پــڕۆژه  ئابوورییانــه  کــه  
جێبه جــێ کردنیــان بــه  هــۆی به شــی گشــتییه وه  لــه  قۆناغێکــی دیاریکــراودا بــه  قازانجــی پێشــکه وتنی 
بــۆ  نــرخ  دیاریکردنــی  ڕێــگای  لــه   و  تایبه تــی ده ســپێردرێن  به شــی  بــه   نییــه ،  ئابووریــی واڵت 
به رهه مــه کان و دانانــی ماڵیاتــی ده وڵه تییــه وه ، ســنوورێک بــۆ په ره گرتنــی ســه رمایه ی تایبه تــی 
ــۆ پێش خســتنی  ــی ب ــوو ســه رچاوه یه کی ماڵ ــه  هه م ــن ل ــه و کاره  که لکوه ر گرت ــرێ. مه به ســت ل داده ن

ئابووریــی کوردســتانه .
تایبه تــی زه حمه تکێشــانی کوردســتان،  بــه   پایــه ی ژیانــی خه ڵــک و  بــه ره و ژووربردنــی   -21
نێوه رۆکــی ئه ســڵیی سیاســه تی ئابووریــی حکوومه تــی خودموختــاری کوردســتانه . ئــه م حکوومه تــه  
هه مــوو هێــز و توانــای خــۆی وه کار ده خــا بــۆ ئــه وه ی زۆربــه ی دانیشــتووانی کوردســتان کــه  لــه  
هــه ژاری و بێ به شــییدا ده ژیــن، لــه م وه زعــه  ڕزگار بــکا و، ژیانێکــی شــیاوی ئــه م ســه رده مه یان 
بــۆ دابیــن بــکا. یه کــه م هه نــگاوی گرینــگ لــه و باره یــه وه  ئاماده کردنــی خانووبــه ره ی له بــار بــه  پێــی 

ــه . ــۆ زه حمه تکێشــانی شــار و الدێی ڕێوشــوێنی له ش ســاغی ب
22- ئه ســڵی چــل ســه عات کار لــه  حەوتــوودا لــه  هه مــوو جێگایــه ک دێتــه  دی. ئــه و کرێکارانــه ی 
کاری ســه خت ده کــه ن ده بــێ ســه عاتی کاریــان که متــر بــێ. النی که مــی حه قده ســتی کرێــکاران 
گــوزه ران،  خه رجیــی  له گــه ڵ چوونه ســه ری  و  ده کــرێ  دیــاری  به ڕێوه چــوون  خه رجــی  به پێــی 
ــری،  ــی و پی ــه  پێشــهاته کانی کار و نه خۆشــی و په ککه وتووی ــه ر ب ــکاران به رامب ــرێ. کرێ ــاد ده ک زی
بیمــه  ده کرێــن. ئــه و مندااڵنــه ی ته مەنیــان لــه  پــازده  ســاڵ که متــر بــێ نابــێ کاریــان پــێ بکــرێ. بــۆ 
ــی  ــووری و کۆمه اڵیه تی ــێ هه لومه رجــی ئاب ــێ کاری، ده ب ــی ب ــه وه  و پاشــان خاشــه بڕ کردن که مکردن

پێویســت پێــک بهێنــرێ.
ــه  شــێوه ی ئێســتای  ــێ ل ــه  ده ب ــه ر بۆی ــه  کاری له ســه ر ده کا. ه ــه و که ســه یه  ک ــی ئ 2٣- زه وی هی
مالکییه تــی زه وییــدا، ئاڵوگۆڕێکــی گرینــگ بــه  قازانجــی دێ نشــینانی زه حمه تکێــش و بــێ زه وی ڕوو 
ــه و  ــی ئ ــه ره  پێ دان ــۆ پ ــه ک ب ــاری کوردســتان هه مــوو چه شــنه  یارمه تیی ــدا. حکوومه تــی خودموخت ب
شــیرکه ته  هه ره وه زییانــه ی کشــتوکاڵ ده کا کــه  جووتیــاران بــه  دڵخــوازی خۆیــان پێکیــان دێنــن و، 
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ــێ. ــک دێن ــی پێ ــی ده وڵه ت ــه ش کێڵگــه ی هه ره وه زی ــه  له وان جگ
24- حکوومه تــی خودموختــاری کوردســتان ده بــێ یارمه تیــی وه رزێــران بــدا تــا بتوانــن ئامــرازی 
کشــتوکاڵ بــۆ خۆیــان دابیــن بکــه ن. هه روه هــا پێویســته  به رهه مــی کشــتوکاڵیان بــه  نرخێکــی بــاش 
لــێ بکــڕێ و بــۆ پــه ره  پێ دانــی کاروبــاری کشــتوکاڵ قــه رزی درێژماوه یــان بــه  ســوودی که مــه وه  
بداتــێ. جووتیــاران لــه  پێشــدا به رامبــه ر بــه  پێشــهاته کانی کار و نه خۆشــی و، پاشــان به رامبــه ر بــه  

ــن. ــه  ده کرێ ــی بیم ــری و په ککه وته ی پی
ئاژه ڵــداری.  ده داتــه   تایبه تــی  ســه رنجێکی  کوردســتان  خودموختــاری  حکوومه تــی   -2٥
له وەڕگــه کان بــه  پێــی شــه رتی له بــار بــه  ئاژه ڵــداران ده ســپێرێ و ڕێــگای دروســت و زانســتیی 

ده کا. فێــر  ئاژه ڵدارییــان 
ده ریاچــه کان  لێــڕه واره کان،  سروشــتییه کان،  ســه رچاوه   ژیــان،  موحیتــی  پارێزگاریــی   -2٦
و پارێزگاریــی حه یوانــات بــه  تایبه تــی حه یواناتــی ڕاویــی باڵنــده ، پــێ ڕۆ و ماســی، یه کێــک لــه  
ــه  ڕاوی بێ ســه ره وبه رەی  ــه  ده بــێ ل ئه رکه کانــی حکوومه تــی خودموختــاری کوردســتانه . هــه ر بۆی
حه یوانــات پێشــگیری بکــرێ و، لــه  هه ڵبژاردنــی جــۆر و جێــگای ســه نعه تیی تــازه  و لــه  لێدانــی ڕێــگا 
و کێشــانی ڕێــگای ئاســندا بــۆ پارێزگاریــی موحیتــی ژیــان و لــه  به رچــاو گرتنــی هاوهه نگاویــی 
سروشــت، ورده کارییه کــی زۆر ڕه چــاو بکــرێ و بایه خــی پێویســت بــه  پاراســتنی بینــا و شــوێنه واره  

کۆنــه کان بــدرێ.

فه سڵی پێنجه م:
سیاسه تی فه رهه نگی و له ش ساغی

2٧- هه مــوو مندااڵنــی کوردســتان چ کــچ، چ کــوڕ، تــا پــازده  ســاڵی ده بــێ بخوێنــن، حکوومه تــی 
خودموختــاری کوردســتان بــۆ لــه  نێــو بردنــی نه خوێنــده واری بــه  په لــه  هه نــگاو هه ڵ دێنێتــه وه . 
ــه  ئه ســتۆی  ــاری کوردســتاندا دابینکردنــی خه رجــی خوێندنــی ســه ره تایی ل ــه  ناوچــه ی خودموخت ل
حکوومه تــی  یارمه تیــی  بــه  خۆڕاییــه .  دیکــه دا  قۆناغه کانــی  لــه   خوێنــدن  و  ده وڵه تییــه   ده زگای 
خودموختــاری  حکوومه تــی  ده گرێتــه وه ،  ئایینییه کانیــش  قوتابخانــه   بــاره وه ،  لــه و  خودمختــار 
ــه   ــاران و هه مــوو زه حمه تکێشــانی که م داهــات ل ــکاران و جووتی کوردســتان خه رجــی مندااڵنــی کرێ
تــه واوی فێرگــه  پیشــه ییه کان و هونه رســتانه کاندا، دابیــن ده کا. خه رجــی خوێندنــی مندااڵنــی بلیمــه ت 
وه ئه ســتۆ  به رزه کانیشــدا  فێرگــه   و  زانســتگه   لــه   که م داهــات  زه حمه تكێشــانی  هه ڵکه وتــووی  و 

ده گــرێ.
2٨- حکوومه تــی خودموختــاری کوردســتان بــۆ بــه رەو  ژووربردنــی پایــه ی فه رهه نگیــی گــه ل 
فه رهه نگســتان،  وه ک  به ده نــی  پــه روه ده ی  و  زانســتی  و  فه رهه نگــی  بنکــه ی  دامه زراندنــی  و 
ســینه ما، تێئاتــری میللــی، بنکــه ی وه رزشــی، فێرگــه  بــه رزه کان و زانســتگەکان بــه  خێرایــی هه نــگاو 

هه ڵ دێنێتــه وه .
29- بایــه خ دان بــه  پێشــکه وتنی زمــان و ئه ده بیاتــی کــوردی و پشــتیوانی لــه  نووســه ران و 
حکوومه تــی  فه رهه نگیــی  سیاســه تی  هه میشــه یی  ڕێبــازی  کــورد،  زانایانــی  و  هونه رمەنــدان 
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کوردســتانه . خودموختــاری 
٣0- ڕووناکبیرانــی کوردســتان بــه  پێــی لێوه شــاویی خۆیــان، کاریــان ده درێتــێ. حکوومه تــی 
خودموختــاری کوردســتان سیاســه تێک به رامبــه ر بــه  ڕووناکبیــران و پســپۆڕان ده گرێتــه  پێــش کــه  

ــه ن. ــان بک ــی نیشــتمانی خۆی ــه وه  خزمه ت ــی و له خــۆ بوردن ــه  دڵگه رم ب
٣1- حکوومه تــی خودموختــاری کوردســتان بــۆ بــه ره و ژووربردنــی پایــه ی له ش ســاغیی هه مــوو 
ــه وه   ــاڵو بوون ــه  کوردســتاندا ب ــه و نه خۆشــییانه ی ل ــی ئ ــۆ خاشــه بڕ کردن ــێ ده کۆشــێ و ب ــک ت خه ڵ
ــه   ــن ل ــات ده کا و، هه لومه رجێــک پێــك دێنــێ کــه  هه مــوو خه ڵکــی کوردســتان بتوان ــه  تونــدی خه ب ب
یارمه تیــی خۆڕایــی پزیشــکی و ده رمانــی که لــک وه رگــرن. حکوومه تــی خودموختــاری کوردســتان 
ــی  ــو کردن ــۆ به خێ ــه وه  و، ب ــگاو هه ڵ دێنێت ــی ئاسایشــگه ، شــیرخۆرگه  و زایینگــه  هه ن ــۆ دامه زراندن ب

ــێ. ــی داده مه زرێن ــی تایبه ت ــه  و بنیات ــزان بنک ــه ن و بێ خاووخێ نه قوســتان و به ســااڵچووانی ڕه ب

فه سڵی شه شه م:
سیاسه تی ده ره وه 

لــه  ســه اڵحییه تی ده وڵه تــی مه رکه زیی دایــه ، حیزبــی دێموکراتــی  لــه  سیاســه تی ده ره وه دا کــه  
ــه : ــرێ ک ــێ داده گ ــه وه  پ ــران له ســه ر ئ کوردســتانی ئێ

٣2- ده وڵه تــی مه رکه زیــی ئێــران سیاســه تێکی ده ره وه ی بێ الیــه ن )غیــر متعهــد( و ســه ربه خۆ 
ــی  ــر و ناســینی حەق ــی یه کت ــه ی ڕێزگرتن ــان له ســه ر بنچین ــوو ده وڵه ت ــه ڵ هه م ــش و له گ ــه  پێ بگرێت
حاکمیەتــی نیشــتمانی و دەســت وەرنەدان لــە کاروبــاری یەکتــر پێوه نــدی دابمه زرێنــێ و، له گــه ڵ 
واڵتانــی سۆسیالیســتی و ئــه و واڵتانــه  کــه  سیاســه تێکی دێموکراتــی و دژی ئیمپریالیســتییان هه یــه ، 

پێوه ندیــی دوســتانه  پێــک بێنــێ.
٣٣- ده وڵه تــی مه رکــه زی لــه  خه باتــی ڕزگاری خوازانــه  و دژی ئیمپریالیســتیی گــه الن و لــه  مافــی 

دانانــی چاره نووســی نه تــه وه کان بــه  ده ســتی خۆیــان، پشــتیوانی بــکا.
٣4- ده وڵه تــی مه رکه زیــی ئێــران لــه  نێــو ڕێکخــراوی نه تــه وه  یه کگرتــووه کان و لــه  ده ره وه ی 
ــکا  ــدا پشــتیوانی ب ــو گه الن ــه  نێ ــه  ئاشــتی ل ــی ب ــه وه  ژیان ــی و پێک ــه  ئاســتی جیهان ــه و ڕێکخــراوه  ل ئ
و، الیه نگــری چاره ســه ری گیــر و گرفتــه  نێونه ته وه ییــه کان لــه  ڕێــگای وتووێــژه وه  به بــێ بــه کار 

ــێ. ــی زۆر ب هێنان
گه النــی  ڕزگاری خوازانــه ی  خه باتــی  بــه   یارمه تــی  بــۆ  بنکه یــه ک  ببێتــه   ئێــران  واڵتــی   -٣٥
هه مــوو  بــە   سیاســی  په نــای  و،  نێوه ڕاســت  ڕۆژهه اڵتــی  به تایبه تــی  و  جیهــان  زۆرلێ کــراوی 

بــدا. ئازادی خــواز  و  نیشــتمانپه روه ر  ئینســانێکی 
ــی  ــی مه رکــه زی، حکوومه ت ــاگاداری و په ســەندی ده وڵه ت ــه  ئ ــه و سیاســه ته دا  ب ــوه ی ئ ــه  چوارچێ ل
خودموختــاری کوردســتان لــه  هه مــوو ئیمکاناتــی خــۆی بــۆ کۆمــه ک بــه  خه باتــی ڕزگاری خوازانــه ی 
هه مــوو  بــه   په نــای سیاســی  و،  که لــک وه ربگــرێ  دراوســێدا  لــه  واڵتانــی  کــورد  تێکۆشــه رانی 

ــدا. کوردێکــی نیشــتمانپه روه ر ب
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به شی سێهه م:
پێڕه وی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

ماده ی یه که م: ناو و نێوه رۆکی حیزب
1- ناوی حیزب »حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران«ـە.

2- حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران حیزبــی شۆڕشــگێڕی خه ڵکــی کوردســتانی ئێرانــه  و بــه  
تایبه تیــی کرێــکاران، جووتیــاران و ڕووناکبیرانــی شۆڕشــگێڕ لــه  ڕیزه کانــی خۆیــدا کــۆ ده کاتــه وه .

٣- حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــه  تێکۆشــانی سیاســیی خۆیــدا لــه  تێئۆریــی زانســتیی 
په ره ئه ســتاندنی کۆمــه ڵ په یــڕه وی ده کا.

 
ماده ی دووهه م: ئه ندامانی حیزب

هه مــوو هاونیشــتمانییەکی دانیشــتووی کوردســتانی ئێــران و هه مــوو کوردێکــی ئێرانــی ده توانــێ 
ببێتــه  ئه ندامــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــه  مه رجێــک:

- ته مه نی له  1٨ ساڵ که متر نه بێ.
- به رنامه  و پێڕه وی نێوخۆی حیزب په سەند بکا.

- بە ئینسانێکی نیشتمانپه روه ر و پێشکه وتوو بناسرێ.
تێبینی:

حیزبــی  الیه نگــری  ئه نجومه نه کانــی  و  ڕێکخــراو  لــه   ده توانــن  ئێرانــی  غه یــری  کورده کانــی 
ببنــه  ئه نــدام. ئێرانــدا  کوردســتانی  دێموکراتــی 

ماده ی سێهه م: شه رته کانی وه رگرتنی ئه ندام
بۆ ئه وه ی که سێک به  ئه ندام وه ربگیرێ پێویسته :

- دوو ئه ندامی حیزب ناسێنه ری بن.
- النی که م شه ش مانگ له ژێر تاقی کردنه وه دا بێ.

ژوورتــره وه   بــه ره و  ئۆرگانێکــی  یــان  حیزبــی،  شــانه یه کی  ئه ندامانــی  زۆربــه ی  الیــه ن  لــه    -
وه ربگیــرێ.

- ئه ندامی حیزب و ڕێکخراوێکی سیاسیی دیکه  نه بێ.

ماده ی چوارم: ئه رکه کانی ئه ندامی حیزب
ئه رکی سه رشانی ئه ندامی حیزبه  که :

- بۆ وه دیهێنانی ئامانجه کانی حیزب که  له  به رنامه دا هاتوون تێ بکۆشێ.
- به  هه موو تواناوه  بۆ پاراستنی یه کیه تیی فیکری و ته شکیالتیی حیزب هه وڵ بدا.

- به  پێی پێڕه وی نێوخۆ، په یڕه وی دیسیپلینی حیزب بێ.
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- له  یه کێک له  ئۆرگانه کانی حیزبدا تێ بکۆشێ.
- نهێنییه کانی حیزب بپارێزێ.

- پله ی زانیاریی سیاسی و کۆمه اڵیه تیی خۆی به رێته  سه ر.
ــه   ــکا و ل ــز ب ــه وان به هێ ــدی له گــه ڵ ئ ــک و پێوه ن ــی خه ڵ ــو کۆمه اڵن ــه  نێ ــزب به رێت - سیاســه تی حی

بیــروڕا و تاقــی کردنه وه یــان که لــک وه ربگــرێ.
- حه قی ئه ندامه تی بدا.

تێبینی:
ئــه و که ســانه ی پشــتیوانی لــه  سیاســه تی حیــزب ده کــه ن و له گــه ڵ حیــزب پێوه ندیــی ته شــکیالتییان 

هه یــه ، بــه اڵم هه مــوو ئه رکه کانــی ئه نــدام به جــێ ناگه یه نــن، بــه  الیه نگــری ته شــکیالتی ده ناســرێن.

ماده ی پێنجه م: مافه کانی ئه ندامی حیزب
ئه ندامی حیزب مافی ئه وه ی هه یه  که :

- بــه  ئه ندامــی هــه ر کام لــه  ئۆرگانه کانــی حیــزب هه ڵبژێــردرێ بــه  شــه رتێک کــه  مه رجه کانــی 
ــێ. ــدا ب ــەی  تێ ــه و ئۆرگان ــی ئ ــۆ ئه ندامه تی پێویســتی ب

- له  هه موو ئه ندامێک یان ئۆرگانێک له  کۆبوونه وه کانی حیزبییدا ڕه خنه  بگرێ.
- لــه  ڕێــگای ته شــکیالتییه وه  بــه  هه مــوو ئۆرگانێکــی حیزبــی پێشــنیار بــکا، بیــروڕای پــێ بڵــێ، یــان 

پرســیاری لــێ بــکا.
- له  هه ر ئۆرگانی سه ره وه تر شکایه ت بکا.

- لــه  هه مــوو کۆبوونه وه یه کــی ئۆرگانیــی خۆیــدا کــه  تێکۆشــانی حیزبــی و سیاســیی ئــه و بــه راورد 
بــکا و بیهــه وێ بڕیــاری لــه  ســه ر بــدا، به شــدار بــێ.

ماده ی شه شه م: سزادانی ئه ندام
1- ئــه و که ســانه ی ئه رکــی خۆیــان به جــێ ناگه یه نــن یــان بــه  پێچه وانــه ی پێــڕه وی نێوخــۆی 
ــێ  ــاری حیــزب ده گه یه ن ــه  ئێعتب ــان ب ــه ک ئه نجــام ده ده ن کــه  زی ــان کرده وه ی ــه وه ، ی حیــزب ده بزوون

ــه : ــه  ل ــزب بریتیی ــن. ســزای حی ــان ســزا ده درێ ــی ڕاده ی تاوانه که ی ــه  پێ ب
- سه رکۆنه  به ده م.

- سه رکۆنه  به  نووسراوه .
- ئه ستاندنه وه ی لێپرسراوی.

- هه ڵپه ساردن.
- گۆڕینی پله ی ئه ندامه تی به  الیه نگری ته شکیالتی.

- ده رکردن له  حیزب.
تێبینی:

هه ڵپه ســێراندا،  مــاوه ی  لــه   هه ڵپه ســێراو  ئه ندامــی  ســاڵێکه .  هه ڵپه ســاردن  مــاوه ی  درێژتریــن 
ــی  ــردووی حیزبی ــاوه ی هه ڵپه ســاردن ڕاب ــاش م ــه اڵم پ ــه . ب ــزب نیی ــی ئه ندامــی حی ــی مافه کان خاوه ن
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ــرێ. ــه  به رچــاو ده گی ــۆ ل ب
ــه  الیــه ن ڕێکخــراوی حیزبــی هــه ر ئه ندامێکــه وه  بــه  زۆربــه ی ده نــگ دیــاری  2- ســزای حیزبــی ل

ده کــرێ.
٣- مه به ســت لــه  ســزادانی حیزبــی، پێگه یاندنــی ئه ندامانــه  و، ته نیــا ئــه و کاتــه  ئه نــدام ســزا ده درێ 

کــه  ڕێــگای دیکــه ، وه ک ڕه خنــه  و ئامــۆژگاری، لــه  باشــکردنی ئــاکاری ئــه ودا کاریگــه ر نه بووبــێ.
4- ئه ندامــی ده رکــراو حه قــی هه یــه  لــه  ئۆرگانــی ســه ره وه تر داوای پێڕاگه یشــتن بــکا و، ده توانــێ 

ئــه و داوایــه  بــۆ کۆنگــره ش بنێــرێ.

ماده ی حه وته م: قه واره ی حیزب
1- ئه سڵی بنه ڕه تیی داڕشتنی قه واره ی حیزب سانترالیزمی دێموکراتییه .

2- سانترالیزمی دێموکراتی به و مانایه یه  که :
- هه موو ئۆرگانێکی حیزبی له  خواره وه  بۆ سه رێ هه ڵ ده بژێردرێ.

- ئۆرگانه کانــی حیــزب بــه  ڕێکوپێکــی ڕاپۆرتــی تێکۆشــانی خۆیــان هــه م بــه و ئه ندامانــه  کــه  
ده ده نــه وه . ســه ره وه تر  ئۆرگانــی  بــه   هــه م  و  هه ڵیان بــژاردوون 

- ئه ندام په یڕه وی ڕێکخراوه  و، که مایه تیی ئه ندامان په یڕه وی زۆرایه تیی ئه ندامانه .
- له  نێو حیزبدا بۆ هه موو ئه ندامان و بێ جیاوازی، یه ک دیسیپلین هه یه .

- بڕیاری ئۆرگانه کانی سه رتر ده بێ له  الیه ن ئۆرگانه کانی خوارتره وه  جێ به جێ بکرێ.
- بــاس کــردن و بڕیــاردان لــه  به رزتریــن ئۆرگانــه وه  تــا خوارووتریــن ئــۆرگان بــه  کۆمه ڵــه . 

ته ک پەرســتی و ســه ره ڕۆیی لــه  حیزبــدا جێــگای نییــه .

ماده ی هه شته م: کۆنگره ی حیزب
1- به رزترین ئۆرگانی حیزب کۆنگره یه .

2- کۆنگــره ی حیــزب هــه ر ســێ ســاڵ جارێــک لــه  ئه ندامــان و جێگــره کان و موشــاویرانی کومیتــه ی 
ــی  ــی هه مــوو ئه ندامان ــه  نوێنه ران ــی ده کا ل ــدی دیاری ــه ی ناوه ن ــه  کومیت ــه ک ک ــه  ڕاده ی ــدی و، ب ناوه ن

حیــزب پێــک دێ.
هه مــوو  یه کــی  ســێ  یــان  ناوه نــدی،  کومیتــه ی  داخوازیــی  له ســه ر  نائاســایی  کۆنگــره ی   -٣

ده کــرێ. بانــگ  حیــزب  ئه ندامانــی 
4- ئه رک و ده سه اڵتی کۆنگره  ئه مانه ن:

- باسی ڕاپۆرتی کومیته ی ناوه ندی ده کا و بڕیاری له سه ر ده دا.
- ڕێبازی گشتیی سیاسیی ستراتیژی و تاکتیکیی حیزب دیاری ده کا.

- به رنامه  و پێڕه وی نێوخۆی حیزب په سەند ده کا و، ئه گه ر پێویست بوو ده سکارییان ده کا.
- ئه ندامانی ئه سڵی و جێگری کۆمیته ی ناوه ندی هه ڵ ده بژێرێ.

تێبینی:
کــه  النی کــه م دوو ســاڵ  ناوه نــدی  یــان جێگــری کومیتــه ی  ئه نــدام  ببنــه   که ســانێک ده توانــن 
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لــه  حیزبــدا هه بــێ. تێکۆشــانیان  ڕابــردووی 

ماده ی نۆهه م: کۆنفرانسی حیزب
1- کۆنفرانسی حیزب له  کاتێکدا ده به سترێ که :

- ده ره تانی به ستنی کۆنگره  نه بێ.
- گیر و گرفتێکی وا هاتبێته  پێش که  کومیته ی ناوه ندی نه توانێ چاره سه ری بکا.

- له  هه لومه رجێکی وادا، کۆنفرانس سه اڵحییه تی کۆنگره ی هه یه .
2- کۆنفرانــس لــه  ئه ندامانــی ئه ســڵی و، جێگــر و، موشــاویرانی کومیتــه ی ناوه نــدی و، نوێنه رانــی 

کومیته کانــی شارســتان و، کۆمیســیۆنه کانی ســەر  بــه  کومیتــه ی ناوه نــدی پێــک دێ.

ماده ی ده هه م: کومیته ی ناوه ندی
1- لــه  مــاوه ی نێــوان دوو کۆنگــره دا کومیتــه ی ناوه نــدی به رزتریــن ئۆرگانــی حیزبــه  و کاروبــاری 

حیــزب به ڕێــوه  ده بــا.
2- ئه رک و ده سه اڵتی کومیته ی ناوه ندی به م جۆره یه :

- بڕیاره کانی کۆنگره  جێ به جێ ده کا.
- مه سئوولی پێوه ندیی حیزب له گه ڵ حیزب و ڕێکخراوه کانی دیکه یه .

کــه   - ده فتــه ری سیاســی و، ســکرتێری گشــتیی حیــزب و، جێگــری ســکرتێر هه ڵ ده بژێــرێ 
به رپرســن. ناوه نــدی  کومیتــه ی  بــه   به رامبــه ر 

- ڕاده ی حه قــی ئه ندامه تیــی ئه ندامانــی حیــزب دیــاری ده کا و، مه ســئوولی داهــات و ده رچوونــی 
حیزبه .

- ئایین نامه ی نێوخۆیی بۆ کاروباری خۆی و ده فته ری سیاسی داده نێ.
- ئایین نامه ی کۆمیسیۆنه کانی سەر  به  کومیته ی ناوه ندی په سەند ده کا.

- النی کــه م ســاڵێ ســێ جــار کــۆ ده بێتــه وه . ئه ندامانــی جێگــر و موشــاویرانی کومیتــه ی ناوه نــدی 
هه یــه .  مه شــوه ره تییان  ده نگــی  و  ده بــن  به شــدار  ناوه ندییــدا  کومیتــه ی  کۆبوونه وه کانــی  لــه  
کۆبوونــه وه ی نائاســایی له ســه ر داوای ده فتــه ری سیاســی، یــان زۆربــه ی ئه ندامانــی کومیتــه ی 

ناوه نــدی پێــک دێ.
تێبینی:

ئه ســڵی  ئه ندامانــی  نیــوه ی ژمــاره ی  پێویســتدا ده توانــێ هه تــا  لــه  کاتــی  ناوه نــدی  کومیتــه ی 
بــۆ خــۆی هه ڵ بژێــرێ. موشــاویر 

ماده ی یازده هه م: ده فته ری سیاسی
1- لــه  مــاوه ی نێــوان دوو کۆبوونــه وه ی کومیتــه ی ناوه ندییــدا ده فتــه ری سیاســی ئه رکه کانــی 
کومیتــه ی ناوه نــدی وه ئه ســتۆ ده گــرێ و، مه ســئوولی جێ به جــێ کردنــی بڕیاره کانــی کومیتــه ی 

ناوه ندییــه .
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2- ده فتــه ری سیاســی کۆبوونه وه کانــی خــۆی بــه  ڕێکوپێکــی پێــک دێنــێ و، ڕاپۆرتــی تێکۆشــانی 
خــۆی ده دا بــه  کۆبوونــه وه ی کومیتــه ی ناوه نــدی.

ماده ی دوازده هه م: ڕێکخراوه کانی حیزب
1- بناغه ی ڕێکخراوی حیزب شانه یه . ژماره ی ئه ندامانی شانه  نابێ له  سێ که متر بێ.

2- ڕێکخراوه کانــی حیــزب لــه  دێ کومیتــه ی دێ، لــه  ناوچــه  کومیتــه ی ناوچــه ، له  گــه ڕه ک کومیته ی 
گــه ڕه ک، لــه  شــار کومیتــه ی شــار و، لــه  شارســتان کومیتــەی شارســتان به ڕێوه یــان ده با.

٣- ئه رکــی شــانه  و کومیته کانــی دێ و گــه ڕه ک و ناوچــه  و شــار و شارســتان، بردنــی سیاســه تی 
و،  ناوه نــدی  کومیتــه ی  بڕیاره کانــی  جێ به جێ کردنــی  و،  خه ڵــک  کۆمه اڵنــی  نێــو  بــۆ  حیــزب 

به ڕێوه بردنــی کاروبــاری حیزبییــه .
ــه  الیــه ن ئه ندامانــی ئــه و ڕێکخــراوه ، یــان نوێنه رانــی ئه وانــه وه   4- کومیتــه ی هــه ر ڕێکخراوێــک ل

هه ڵ ده بژێردرێــن.
٥- به رزتریــن ئۆرگانــی هــه ر ڕێکخراوێــک کۆنفرانســی ئــه و ڕێکخراوه یــه  کــه  النی کــه م ســاڵێ 

جارێــک لــه  نوێنه رانــی هه مــوو ئه ندامانــی حیزبیــی ئــه و ڕێکخــراوه  پێــک دێ.

ماده ی سێزده هه م: داهاتی حیزب
داهاتی حیزب بریتییه  له :

- حه قی ئه ندامه تیی ئه ندامانی حیزب.
- داهاتی بنکه  و بنیاته کانی حیزب.

- یارمه تیی ئه ندامان و الیه نگران و دۆستانی حیزب.
***
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بەڵگەنامە و دێکیۆمێنتەکانی
کۆنگرەی ٩ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

کورتەیەک لەسەر کۆنگرەی 9ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ڕاگه یاندراوی کومیته ی ناوه ندیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی

ئێران له  باره ی ته واوبوونی کۆنگره وه 
ڕاپۆرتی سیاسیی کومیتەی ناوەندی بۆ کۆنگرەی نۆیەمی حیزبی

دێموکراتی کوردستانی ئێران
بڕیارنامەی کۆنگرەی نۆیەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

به رنامه  و پێڕه وی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
په سەندکراوی کۆنگره ی نۆیەم

پەیامەکانی کۆنگرەی نۆیەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
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کۆنگرەی ٩ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
)سەرماوەزی 1370(
)کۆنگرەی قاسملوو(

کۆنگــرەی 9ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ڕۆژی ٣0ی ســەرماوەزی 1٣٧0 لــە گەڵــی بــەدران 
لــە ناوچــەی »ناوچیــای«ی باشــووری کوردســتان پێک هــات.

ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی 9 بریتی بوون لە:
حەســەن   )4 هیجــری،  مســتەفا   )٣ حەســەن زادە،  عەبدوڵــال   )2 شــەرەفکەندی،  ســادق  د.   )1
ــەروەر، ٧( ڕەحمــان ڕەحیمــی )چەکــۆ(، ــی مێهرپ ــی، ٦( باباعەل شیوەســەڵی، ٥( د. حوســەین خەلیق
٨( مســتەفا مەولــوودی، 9( غەفــوور هەمزەیــی، 10( حەســەن شــەرەفی، 11( محەممەدعەلــی 
عینایەتــی، 12( فەتــاح عەبدولــی، 1٣( محەممەدنەزیــف قــادری، 14( عەبدوڵــاڵ شــەریفی، 1٥( ســەید 

ــی، 1٨( شــاهۆ حوســێنی،  ــال ئیبراهیم ــزی، 1٦( مەنســوور فەتاحــی، 1٧( عەبدوڵ ســەالم عەزی
19( مەحموود دەشتی.

ئەندامانی دەفتەری سیاسیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی 9:
1( د. ســادق شــەرەفکەندی )ســکرتێر(، 2( مســتەفا هیجــری )جێگــری ســکرتێر(، ٣( حەســەن 

شــەرەفی، 4( باباعەلــی مێهرپــەروەر، ٥( عەبدوڵــال حەســەن زادە.
* پــاش شــەهیدبوونی د. ســادق شــەرەفکەندی و فەتــاح عەبدولــی لــە 2٦ی خەرمانانــی 1٣٧1ی 
هەتــاوی، مســتەفا هیجــری وەک ســکرتێر و عەبدوڵــاڵ حەســەن زادە وەک جێگــری ســکرتێر دیــاری 
کــران. کاک ســەید ســەالم عەزیــزی بــوو بــە ئەندامــی دەفتــەری سیاســی و دوو لــە جێگــرەکان 

)عومــەر حەمیــدی و ئیبراهیــم الجانــی( بــوون بــە ئەندامــی ئەســڵیی کۆمیتــەی ناوەنــدی.

ئەندامانی جێگری کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی 9 بریتی بوون لە:
1( ئیبراهیــم ســاڵحی ڕاد )الجانــی(، 2( حەســەن قــادرزادە، ٣( محەممــەد شــەهرەوان، 4( لوقمــان 
مێهفــەر، ٥( ســەید ڕەســووڵ ســەیدئەحمەدی، ٦( کاوە بەهرامــی، ٧( ســەید ئەحمــەد حوســێنی، ٨( 

عومــەر حەمیــدی.

ئەندامانی ڕاوێژکاری کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی 9 بریتی بوون لە:
1( ســەید ئیبراهیــم هاشــمی، عومــەر باڵەکــی، ســەیدڕەزا دروودگــەر، ئەحمــەد پادگانــی، تەیمــوور 

مســتەفایی.
***
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ڕاگەیەندراوی کۆمیتەی ناوەندی
بەبۆنەی تەواوبوونی کۆنگرەی نۆیەمی حیزب، کۆنگرەی قاسملوو 

ئەندامان و الیەنگرانی حیزب دێموکراتی کوردستانی ئێران!
خەڵکی تێکۆشەری کوردستان!

گەالنی بەشەرەفی ئێران!

کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران بەخۆشــحاڵی و شــانازییەوە  ڕادەگەینێ 
کــە ئێــوارەی ڕۆژی شــەممۆ ڕێکەوتــی ٣0 ســەرماوەزی ســاڵی 1٣٧0ی هەتــاوی بەرامبــەر بــە 21ی 
ــی  ــران، حیزب ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات ــی حیزب ــرەی نۆهەم ــی کۆنگ دیســامبری 1991ی زایین
قــازی و قاســملوو و هــەزاران شــەهیدی ســەربەرزی ڕێــگای دێموکراســیی ئێــران و خودموختاریــی 
کوردســتان کاروبــاری خــۆی دەســت پــێ کــرد. ئــەم کۆنگرەیــە کــە یەکەمیــن کۆنگــرەی پــاش 
لەدەســت دانی ڕێبــەری شــەهیدی حیزبەکەمــان دوکتــور قاســملووی مــەزن بــوو، پێشــکەش بــە یــادی 
ئــەو گــەورە پیــاوە نــاودارە کــرا. نــاوی پــڕ ناوبانگــی قاســملووی لەســەر دانــرا و هــەر بۆیــەش لــە 
شەوزســتان، واتــە شــەوی »یەلــدا« دا کــە شــەوی لــە دایک بوونــی ئــەو ڕێبــەڕە لەدەســت چووەیــە 

دەســتی بــە کار کــرد.
ســەرەتای کاروبــاری کۆنگــرە بــە ســروودی نەتەوایەتیــی »ئــەی ڕەقیــب« دەســتی پــێ کــرد 
و پاشــان بــۆ ڕێزگرتــن لــە یــادی شــەهیدانی ڕێــگای ڕزگاری دەقیقەیــەک بێدەنگــی ڕاگەیەنــدرا. 
بــەدوای ئــەوەدا تێکۆشــەری خۆشەویســتی کۆمەاڵنــی گەلــی کــورد کاک حەســەنی شیوەســەڵی 
ــاری  ــە وت ــد. هــاوڕێ شیوەســەڵی ل ــە وتارێکــی کــورت دا بــە ڕەســمی کرانــەوە کۆنگــرەی ڕاگەیان ل
خۆیــدا وێــڕای پیرۆزبایــی لــە ئەندامانــی کۆنگــرە، داوای لــە هەمــوو هاوڕێیانــی کــرد کــە چاالکانــە 
لــە باســەکانی کۆنگــرە دا بەشــداربن و ئــەو کارەی بــە زامنــی ســەرکەوتنی کۆنگــرە و بەرهــەم دار 

ــا. ــی دان ــی بڕیارەکان بوون
بــەدوای کرانــەوەی ڕەســمیی کۆنگــرەدا هاوڕێــی تێکۆشــەر دوکتــور ســەعید، ســکرتێری گشــتیی 
حیــزب ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ناوەندیــی پێشــکەش بــە کۆنگــرە کــرد. ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ناوەنــدی 
ســاڵی  چــوار  ئاڵوگۆڕەکانــی  لــە  وردی  لێکۆڵێنەوەیەکــی  خایانــد  ســەعاتی  دوو  لــە  زیاتــر  کــە 
ڕابــردووی جیهــان و وەزعــی نێوخــۆی ئێــران لەپــاش کۆنگــرەی هەشــتەم و بەتایبەتــی دوای 
مەرگــی خومەینــی و هەلومەرجــی خەباتــی دژوار، بــەاڵم ڕەوا و بەرحەقــی گەلــی کــورد و حیزبــی 
ــەر  ــی بەرامب ــران خســتبووە بەرچــاو و سیاســەت و هەڵوێســتی حیزب ــی کوردســتانی ئێ دێموکرات
ــی  ــە خەبات ــان ب ــک پێوەندیی ــران و جیهــان کــە بەجۆڕێ ــی کوردســتان و ئێ ــە هەمــوو ئاڵوگۆڕەکان ب

ڕزگاریخوازانــەی گەلەکەمانــەوە هەیــە نیشــان دابــوو.
لــە بەشــێکی دیکــەی کاروبــاری کۆنگــرەدا چەنــد کۆمیتەیــک بــۆ هەڵســووڕاندنی بەشــێک لــە 
کاروبــاری کۆنگــرە و ئامادەکردنــی بەڵگەنامــەکان، هەڵبژێــران. لەوانــە کۆمیتــەی بەرنامــە و پێــڕەوی 

ــژاردن. ــەی هەڵب ــار و کۆمیت ــەی بڕی ــام و کۆمیت ــەی پەی نێوخــۆ، کۆمیت



کۆنگرەی نۆ

422

کۆنگــرەی قاســملوو لــە مــاوەی ســێ ڕۆژدا باســێکی ورد و تێروتەســەل و بەرهــەم داری لەســەر 
ڕاپۆرتــی سیاســیی کۆمیتــەی ناوەنــدی و کار و تێکۆشــانی حیــزب لــە چــوار ســاڵی ڕابــردوودا کــرد 
ــی شــانازییە  ــرد. جێ ــەی پەســند ک ــەو ڕاپۆرت ــگ ئ ــرای دەن ــە تێک ــی باســەکان ب ــاش تەواوبوون و پ
کــە بگوتــرێ ئەگەرچــی باســی دێموکراتــی و ئــازاد، سروشــتێکی هاوبەشــی هەمــوو کۆنگــرە و 
کۆنفڕانــس و کۆبوونەوەکانــی حیزبــە، بــەاڵم باســەکانی کۆنگــرەی نۆهــەم لــە هەمــووان زیاتــر 
ڕاشــکاوی و ڕەخنــەی داهێنــەر و پێشــنیاری بنیاتنەریــان تێــدا بــەدی دەکــرا و هەربۆیــەش شــوێنێکی 

ــا. یەکجــار لەباریــان لەســەر چوونەســەری نێوەڕۆکــی بڕیــار و پەســندکراوەکانی کۆنگــرە دان
دوای پەســندکرانی ڕاپۆڕتی کۆمیتەی ناوەندی نۆرە گەیشــتە ســەر ڕاپۆرتی کۆمیتە فەرعییەکانی 
کۆنگــرە. کۆمیتــەی بڕیــار لــە ڕاپۆرتــی خــۆی دا چەندیــن بڕیــاری بەجێــی خســتە بەڕچــاوی ئەندامانی 
کۆنگــرە کــە لــە باســێکی ورد و بەســووددا هەموویــان پەســند کــران و چەنــد بڕیارێکــی دیکەشــیان 
پێــوە زیــاد کــرا. کۆمیتــەی بەرنامــە و پێــڕەوی نێوخــۆش لــە ڕاپۆڕتــی خۆیــدا ئاڵوگۆڕەکانــی بەرنامــە 
و پێــڕەوی پێشکەشــی بەشــدارانی کۆنگــرە کــرد کــە ئــەو بەشــەش پــاش بــاس و لێکۆڵێنــەوە و 

پێشــنیاری ئاڵوگــۆڕی دیکــە بــە تێکــڕای دەنگــەکان پەســند کــرا.
لــە دوابەشــی کاری کۆنگــرەدا کۆمیتــەی هەڵبــژاردن ڕاپۆڕتــی کاروبــاری خــۆی پێشــکەش کــرد و 
پاشــان لــە هەڵبژاردنێکــی ئــازاد و دێموکراتیکــدا ئەندامانــی ئەســڵی و جێگــری کۆمیتــەی ناوەندیــی 
تــازە هەڵبژێــران و بەمجــۆرە دوای شــەش ڕۆژ کاری بــەردەوام و داهێنــەر و پــڕ بەرهــەم کۆنگــرەی 

نۆیەمــی حیــزب، کۆنگــرەی قاســملوو بــە ســەرکەوتنی تــەواوەوە کۆتایــی بــە کاروبارەکانــی هێنــا.
شــایانی باســە کــە کۆمیتــەی ناوەندیــی هەڵبژێــراوی کۆنگــرەی نۆیــەم لــە یەکەمیــن کۆبوونــەوەی 
خۆیــدا هاوڕێــی تیکۆشــەر دوکتــور ســەعیدی بــە تێکــڕای دەنــگ بــە ســکرتێری  گشــتی هەڵبــژارد 
کــە ســەرکەوتنی زیاتــری لــە بەڕێوەبردنــی ئــەو ئەرکــە قــورس و پیــڕۆزەدا بــۆ بەئــاوات دەخــوازێ.
ڕۆژی هەینــی، ڕێکەوتــی شەشــی بەفرانبــار نوێنەرانــی کۆنگــرە لــە کاتێــک دا هەمــوو وجوودیــان 
ئیمــان بــە ڕێبــازی حیــزب و هیــوا بــە ســەرکەوتنی ڕێبازەکەیــان بــوو، بــۆ بەڕێوەبردنــی ئــەرک و 

ڕاســپاردەکانی کۆنگــرەی قاســملوو گەڕانــەوە جێــگای کار و تێکۆشــانیان.
ــە هەمــوو تێکۆشــەرانی حیــزب و هەمــوو  ســەرکەوتنی کۆنگــرەی نۆیــەم، کۆنگــرەی قاســملوو ل

ڕۆڵەکانــی گەلــی کــورد پیــرۆز بــێ!
ســەرکەوێ خەباتــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــۆ وەدیهێنانــی دێموکراســی و 

خودموختــاری!
پتەوتــر بــێ هاوکاریــی نێــوان هێــزە نیشــتمانپەروەرەکانی ئێــران بــەرەو پێکهێنانــی بەرەیەکــی 

پێشــکەوتنخواز! دێموکراتیــی 
بڕووخێ ڕێژیمی دیکتاتۆر و کۆنەپەرستی ئاخوندی!

کۆمیتەی ناوەندیی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
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بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

ڕاپۆرتی سیاسیی کۆمیتەی ناوەندی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
بۆ کۆنگرەی نۆیەم 

سەرەتا
هاوڕێیانی بەڕێزی بەشداری کۆنگرە!

کۆمیتــەی ناوەنــدی ســاڵوێکی گەرمتــان پێشــکەش دەکا و هیــوادارە کۆنگرەکەمــان کۆنگرەیەکــی 
ســەرکەتوو و پــڕ بەرهــەم بــێ.

ــەدا، لەالیــەک هێندێــک ئاڵوگــۆڕێ قــووڵ و  ــە مــاوەی نێــوان کۆنگــرەی پێشــوو و ئــەم کۆنگرەی ل
ــان  ــە شــێوەیەکی حاشــا هەڵنەگــر ڕاســتەوخۆ، ی ــان داوە کــە ب ــدا ڕووی ــە وەزعــی جیهان ــاڵو ل بەرب
ــران  ــن. لەالیەکــی دیکــەش هــەم ئێ ــاوە و دادەنێ ــە دان ناڕاســتەوخۆ، شــوێنیان لەســەر وەزعــی ئێم
بــە گشــتی و هــەم خۆمــان بەتایبەتــی لەگــەڵ چەندیــن ڕووداوی گرینــگ بــەرەوڕوو بوویــن کــە 
بــۆ نموونــە لــە ئێرانــدا دەتوانیــن کۆتایــی هاتنــی شــەڕ لەگــەڵ عێــراق و مردنــی خومەینــی و، لەنێــو 

ــن. ــاو بەری ــر ن ــور قاســملووی نەم ــان دوکت ــەری هەڵکەوتووم ــدا لەدەســت دانی ڕێب خۆمان
جیــا لەمانــە، هــەروەک دەبینیــن ، هەلومەرجــی ناوچەیــی ئێســتا کــە ئــەم کۆنگرەیــەی تێــدا پێــک  
ــێ شــوێنی  ــەدا دەتوان ــووی کار و تێکۆشــانی ئێم ــە داهات ــە ل ــک ناســکە ک دێ، هەلومەرجێکــی گەلێ

ــێ. ــەر و چارەنووسســاز دابن کاریگ
ــە  ــی حیزبەکەمان ــرەی نۆیەم ــە کۆنگ ــە ک ــەم کۆنگرەی ــە ئ ــەوە ک ــۆی ئ ــە ه ــە بوون ــووی ئەمان هەم
بــە یەکێــک لــە گرینگتریــن کۆنگرەکانــی حیــزب بزانیــن. بــەاڵم پێــش ئــەوەی بچینــە نێــو باســەکان، 
ئیجــازە بــدەن ســەرەتای کارەکەمــان وەک هەمیشــە بــە یــادی شــەهیدانی ڕێــگای ئــازادی دەســت پــێ 

بکەیــن کــە لەنێــو ئەوانــدا دوو دەســتە جێــگا و مەقامێکــی تایبەتییــان بــۆ ئێمــە هەیــە:
یەکــەم- شــەهیدانی ســوورخەاڵتی حیزبــە شۆڕشــگێڕەکەمان لــە مــاوەی نێــوان دوو کۆنگــرەدا، کــە 
بــە فیداکردنــی گیانــی خۆیــان حیزبەکەمــان و بزووتنەوەکەمــان و گەلەکەمانیــان زینــدوو ســەربەرز 
ڕاگــرت، لــە ســەرەوەی هەمــووان: شــەهیدی پایەبــەرز دوکتــور قاســملوو، ســکرتێری گشــتیی 
حیــزب؛ کاک عەبدوڵــاڵ قادری ئــازەر، ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەنــدی و بەرپرســی ڕێکخــراوی حیــزب 
لــە دەرەوەی واڵت و کاک ســەدیق فیــرووزی، ئەندامــی جێگــری کۆمیتــەی ناوەنــدی و بەرپرســی 

کۆمیتــە شارســتانی کرماشــان.
دووهــەم- ئــەم هاونیشــتمانانە کــە دەســت وپێ بەندکــراو و ئەشــکنجەدراو لــە زیندانەکانیشــدا 
دڵــی بەرێوەبەرانــی ڕێژیمــی کۆنەپەرســت و دژی گەلــی ئاخوندییــان و لەرزیــن خســتبوو، هــەر 
بۆیــە ژمارەیەکــی چەنــد هــەزار کەســییان پــاش قبووڵــی بڕیارنامــەی شــووڕای ئەمنییــەت ســەبارەت 
بــە ڕاگرتنــی شــەڕ لــە عێــراق و بەتایبــەت لــە ئاخــری هاوینــی و ســەرەتای پاییــزی ٦٧ دا لــە 

قەاڵچۆکردنێکــی دڕندانــەی کەم وێنــە بەدەســت جەلالدانــی ڕێژیــم مەزلوومانــە شــەهید کــران.
شــەهیدانی ڕێــگای ڕزگاری مەشــخەڵی ڕووناکیــدەری ڕێــگای خەباتــن. یــادی ئــەوان و ڕێزگرتــن 
لــەوان وەک ئەرکێکــی شۆڕشــگێڕانە هانمــان دەدا کــە دەســت لــە ئامانجــە پیرۆزەکانیــان بەرنەدەیــن 
و، درێــژەدەری بەوەفــای ڕێــگای پــڕ لــە ســەروەرییان بیــن. بۆیــە کۆمیتــەی ناوەنــدی پێشــنیار دەکا 
کــە شــەهیدی مــەزن دوکتــور عەبدولڕحمــان قاســملوو وەک نموونــە و نوێنــەری هەرەبــەرزی 
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شــەهیدەکانمان، نــاوی لەســەر ئــەم کۆنگرەیــە دابنــرێ و کۆنگــرەی نۆیــەم کــە لــە ســاڵڕۆژی 
ــە »کۆنگــرەی قاســملوو« بناســرێ. ــە کار دەکا، ب ــی قاســملووی نەمــردا دەســت ب لەدایک بوون

- نەمری بۆ گیانی شەهیدانی ڕێگای ئازادی!
- ساڵو لە زیندانییانی سیاسی!

ــە بنەماڵــەی دڵســووتا و ســەربەرزی شــەهیدان و زیندانییانــی سیاســی، کــە بەشــێکی  - ســاڵو ل
ــەوە! ــەوان دەگرێت ــان ئ ــری ڕۆڵەکانی ــی و خەباتگێ زۆری لەخۆبوردووی

وەزعی نێونەتەوەیی
ــای ڕۆژهــەاڵت  ــی »سۆسیالســتی«ی ئورووپ ــی ســۆڤیەت« و واڵتان ــە »یەکیەتی ــی وەزع ل گۆڕان
بێ گومــان گرینگتریــن ڕووداوی ئــەم چەنــد ســاڵەی دوایــی لــە جیهان دایــە. هەوڵــی ڕێبەرایەتیــی 
ــی ســۆڤیەتی  ــی کۆمەڵ ــۆ دێموکراتی کردن ــە ســەرۆکایەتیی »گۆرباچــۆف« ب ــی ســۆڤیەت ب یەکیەتی
و، پێکهێنانــی ئاڵوگۆڕێکــی کاریگــەر لــە وەزعــی ئــەو واڵتــە لەژێــر دروشــمی »گالسنۆســت« و 
»پڕۆســتۆریکا« کــە لــە ڕاپۆرتــی کۆنگــرەی هەشــتەم دا ئیشــارەمان پــێ کردبــوو، ڕەنگدانەوەیەکــی 
خێــرا و چاوەڕواننەکــراوی لــە هەمــوو واڵتانــی ئورووپــای ڕۆژهــەاڵت بــەدواوە بــوو. بــە جۆڕێــک 
کــە حکوومەتــی حیزبــی کۆمۆنیســت  لــەو واڵتانــەدا یــەک بــە دوای یــەک لەســەر کار الچــوون. هەتــا 
ــە خــودی یەکیەتیــی ســۆڤیە تیش دا  پــەرەی گــرت و نــەک هــەر کۆتایــی بــە  ســەرەنجام ئاگرەکــە ل
دەســەاڵتدارەتیی حیــزب کۆمۆنیســت لەوێــش دا هێنــا، بەڵکــوو بــوو بــە هــۆی لێک هەڵوەشــانی ئــەو 

یەکیەتییــە. 
لــە زۆربــەی ئــەو واڵتانــەدا ئاڵوگــۆڕەکان بــە شــێوەیەکی کــەم وزۆر ئــارام و بــێ توندوتیــژی بــە 
ئەنجــام گەیشــتن. لــە هێندێکیشــان دا وەک »ڕۆمانــی« بــە شــێوەی شــۆڕش و خوێنڕێــژی بەڕێــوە 

چــوون.
لــەو ئاڵوگۆڕانــەدا، ئاڵمانــی ڕۆژهــەاڵت هــەر بــە یەکجــاری لــە جوغرافیایــی سیاســیی ئورووپــا پــاک  
کرایــەوە و وەســەر ئەڵمانــی ڕۆژئــاوا کــەوت. بەمجــۆڕە دوو بەشــی ئەڵمــان 4٥ ســاڵ پــاش شکســتی 
ئاڵمــان لــە شــەڕی دوویەمــی جیهانیــدا ســەرلەنوێ یەکیــان گرتــەوە و، واڵتــی تاقانــەی »ئاڵمان«یــان 
پێــک هێنــاوە کــە چ لــە بــاری جەمعییــەت )ئەگــەر کۆمــاری فیدراتیــوی ڕووســیە وەالبنێیــن( و چ لــە 
ــای ئێســتایە.  ــی ئورووپ ــن واڵت ــووری و پێشــکەوتوویی ســەنعەتییەوە، بەهێزتری ــای ئاب ــاری توان ب
مەســەلەیەک کــە بــە لەبەرچاوگرتنــی پێشــینەی مێژوویــی ئاڵمــان لەوانەیــە وێــڕای لێک هەڵوەشــانی 

یەکیەتیــی ســۆڤیەت لــە داهاتــووی ئورووپــا و دنیــادا شــوێنێکی بەرچــاو دابنــێ.
بــە  بیروبۆچــوون ســەبارەت  لــە  بەگشــتی  لــە واڵتانــی سوسیالیســتی و  ئاڵوگــۆڕ  جەریانــی 
ــاوە.  ــان دان ــی جیه ــارەوە شــوێنی بەرچــاوی لەســەر وەزع ــە زۆر ب ــا ئێســتا ل »سۆســیالیزم«دا ت
ــر، قووڵتــر و، بەرباڵوتــر دەبــێ. ــە ســاڵەکانی داهاتــوودا بێ شــک گەلێــک ڕوونت شــوێندانانێک کــە ل
ــا بەینــی دوو  ــە هــۆی ئــەوە کــە دابەش بوونــی دونی ــە بوون ــە بــاری سیاســییەوە ئــەو ئاڵوگۆڕان ل
بــەرەی »غــەرب« و »شــەرق« یــان »ســەرمایەداری« و »سۆسیالیســتی« بــە شــکڵ و مانــای 
پێشــووی خــۆی نەمێنــێ و، دەورەی شــەڕی ســارد، یانــی دووبەرەکیــی سیاســی لەنێــوان ئــەم 
دوو بەرەیــەدا کۆتایــی پــێ بــێ. سیاســەتی یەکیەتیــی ســۆڤیەت کــە لــە ڕابــردوودا لــە جیهەتــی 
بەرپەرچ دانــەوەی دایمیــی سیاســەتی »غــەرب« و لــە ســەرەوەی هەمــووان »ئەمریــکا« دابــوو، 
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بەتایبــەت لــەم یــەک دوو ســاڵەی دواییــدا پێــش لێک هەڵوەشــانی دا پتــر لــە جیهەتــی هــاوکاری و خــۆ 
ــووە. ــەرب و سیاســەتەکانی داب ــەڵ غ ڕێکخســتن لەگ

لە ئاکامی ئەو وەزعەدا تا ئێســتا چەندین شــەڕ و کێشــە و گیروگرفت لە ناوچە جۆڕاوجۆڕەکانی 
جیهــان یــان بــە یەکجاریــی کۆتاییــان پــێ هاتــووە و چارەســەر کــراون، یــان تــا ڕادەیەکــی زۆر لــە 

چارەســەرکران نیزیــک بوونەوە.
لــە ســایەی ئــەو ئاڵوگۆڕانــەدا گەلێــک مەســەلەی ســتراتیژیکی کەوتوونــە ژێــر پرســیار و لــە جێگای 
ئــەوان مەســەلەی تــازە و پرســیاری تــازە هاتوونــە گــۆڕێ. بــۆ نموونــە بــەدوای هەڵوەشــانی پەیمانی 
نیزامــی »وەڕشــەو«دا ئەمــڕۆ پەیمانــی »ناتــۆ«ش تــا ڕادەیەکــی زۆر مانــای وجوودیــی خــۆی 
لەدەســت داوە و ئەگەریــش بمێنــێ بێ گومــان دەبــێ لــە مەبەســتەکان و بەرنامەکانیــدا ئاڵوگۆڕێکــی 
بنەڕەتــی پێــک بــێ. هەروەهــا گرینگیــی ســتراتیژیکی هێندێــک جێــگا لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا بــە 
ناچــار حیســابێکی دیکەیــان لەســەر دەکــرێ: وەک »تورکیــە« کــە بــە چــاوی ئەندامــی گرینگــی 
»ناتــۆ« و پێــش جەبهەیەکــی بەرگــری لــە بەرامبــەر یەکیەتیــی ســۆڤیەت و دنیایــی سۆسیالیســتی 
چــاوی لــێ کــراوە، یــان »ئێــران« کــە تــا ئێســتا لــە بەینــی نفــووزی یەکیەتیــی ســۆڤیەت لــە شــیمال و 

دنیــای غــەرب )بەتایبــەت ئەمریــکا( لــە جنــووب ڕاگــری جــۆرە پارســەنگێک بــووە.
لەســەریەک، ئێســتا لــە سیاســەتی نێونەتەوەیــی و لــە پێوەندیــی نێودەوڵەتانــدا شــابەیتی هەمــوو 
قســە و باســێک »ســوڵح و ئاشــتییە«. ئەگەر وا دابنێین کە شــەڕی ســارد و دابەشــبوونی دونیا بە 
دوو بــەرەی شــەرق و غــەرب پێکهێنــەر و هانــدەری ئەســڵی ســازبوون و ســەرهەڵدانی گیروکێشــە 
و خوێنڕێــژی لــە ناوچــە جۆراوجۆرەکانــی دنیــادا بــووە، کۆتایی هاتنــی شــەڕی ســارد ئــەم هیوایــە 
پێــک دێنــی کــە پەنــا بــردن بــۆ شــەڕ و، شــێوەی توندوتیژیــی زۆردارانــە چ لــە ناکۆکییەکانــی بەینــی 
واڵتانــدا و، چ لــە گیروگرفتــە نێوخۆییەکانــی ئــەو واڵتانــەدا وەال بنــرێ و، زیاتــر ڕێــگای هێمنانــە و 

ئاشــتیخوازانە و وتوویــژ بگیرێتــە پێــش.
لــەم پێیــەدا وا دێتــە بەرچــاو کــە یەکێــک لــە دیــاردە بەرچاوەکانــی وەزعــی تــازە لــە دنیــادا درانــی 
نەخــش و جێگایەکــی گرینگتــر بــە »ڕێکخــراوی  نەتــەوە یەکگرتــووەکان« بــێ. ئــەم ڕیکخــراوە لــە 
ڕەوتــی چارەســەرکردنی گیروگرفتەکانــی جیهانیــدا ئێســتا زیاتــر و کاریگەرتــر لــە جــاران دەســتی 
دەبینــرێ و، دانــی جایــزەی ســوڵحی نوبیلــی ســاڵی 19٨9 بــە »هێــزی پارێــزەری ئاشــتی«ی ئــەو 

ڕیکخــراوە خــۆی شــوێنەوارێکە لــەم دیاردەیــە.
ئاشــکرایە کــە ئــەم دیاردەیــە ئاکامــی لێــک نیزیک بوونــەوە و هاوکاریــی شــەرق و غــەرب، یانــی لــە 
ڕاســتیدا یەکیەتیــی ســۆڤیەت و ئەمریــکا بــووە.  چونکــە ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان بــۆ هــەر 
بڕیارێــک کــە بیــدا و، بــۆ هــەر کردەوەیــەک کــە بیهــەوێ ئەنجامی بــدا ناچارە ئیجــازە و ئیمکاناتەکەی 
ــە نێــوان دوو الیەنــی  ــە ئەندامانــی خــۆی وەربگــرێ. بۆیــە هــەر کاتێــک ناکۆکــی و دووبەرەکــی ل ل
ــەت  ــوەکان و بەتایب ــەوە یەکگرت ــووزی ڕێکخــراوەی نەت ــی بەنف ــە ئەندامان ــەرە ل ــان دوو ب ــز، ی بەهێ
لــە شــووڕای ئەمنیەتــی ئــەو ڕیکخــراوەدا تونــد بــووە، ئــەم ڕێکخــراوەش دەســتی بەســتراوە و، لــە 
مەیدانــی نێوبژی کــردن کــەم وزۆر وەالنــراوە. بەپێچەوانــە، کاتێــک هــەر دوو ال لەســەر مەســەلەیەک 
پێــک هاتــوون و سیاســەتیان لێــک نزیــک بــووە، هەلومــەرج بــۆ هاتنــە مەیدانــی ڕێکخــراوی نەتــەوە 
یەکگرتوەکانیــش فەراهــەم کــراوە و ئیمکاناتــی پێویســتی بــۆ ســەرکەوتن لــە کارەکەیــدا پــێ دراوە. 
ــەت هەڵوێســتێکی یەکپارچــەی  ــت دا شــووڕای ئەمنی ــە مەســەلەی کۆوەی ــە: دیتمــان کــە ل ــۆ نموون ب
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گــرت و، بەکــردەوە وای نیشــان دا کــە بڕیارەکانــی دەبــێ بەهــەر قیمەتێــک بەڕێــوە بچــن. لــە 
حاڵێکــدا تــا ئێســتا لــە چەندیــن مەســەلەی دیکــەدا وەک کێشــەی ئیســرائیل و فەلەســتین، یــان تورکیــە 
و قیبریــس بڕیارەکانــی بــە ئاشــکرا وەک پــەڕە کاغەزێکــی بێ نــەرخ فــڕێ دراون و، شــووڕای 

ئەمنییەتیــش بێدەنگــەی لــێ کــردووە و جموجۆڵێکــی لــە خــۆی نیشــان نــەداوە.
بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەم راســتییانە، ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــوەکان بــۆ ئــەوە کــە لــە داهاتــووی 
نیزیکــدا جێــگای خــۆی لــە کاروبــاری جیهانیــدا - بــەو جــۆرە کــە ئێســتا لێــی چــاوەڕوان دەکــرێ- 
قایم تــر و کاریگەرتــر بــکا، ڕێگایەکــی درێــژ و پڕکەندوکڵــۆی لەپێشــە. چوونکــە هــەر بــەو ئەندازەیــە 
کــە دووبەرەکــی لەنێــوان هێــزە بەنفووزەکانــی ئەندامــی  ڕێکخــراو دەبێتــە هــۆی تەنگەبەربوونــەوەی 
مەیدانــی تێکۆشــانی ئــەو ڕیکخــراوە، لــە نەبوونــی پارســەنگی نێــو هێزەکانیشــدا بەســتراوەیی 
ڕێکخــراو بــە یــەک دەوڵــەت و یــەک هێــزی گــەورە )وەک ئەمریــکا( دەتوانــێ لــە ئیعتیبارەکــەی وەک 

ڕێکخراوێکــی جیهانیــی ســەربەخۆ و بێ الیــەن کــەم بکاتــەوە.
هــەر لــەم زەمینەیــەدا، هێندێــک مەســەلە هــەن کــە ڕیکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــوەکان بــۆ ئــەوەی 
لــە داهاتــوودا بتوانــێ ببێتــە ئــەو شــتەی لیــی چــاوەڕوان دەکــرێ پێویســتە وەاڵمێکــی موناســیبیان 

پــێ بداتــەوە بــۆ نموونــە:
مافــی تایبەتیــی پێنــج دەوڵەتــی: ئەمریــکا، شــووڕەوی، چیــن و فەرانســە و ئینگلیــس لــە شــووڕای 
ئەمنیــەت ئــەو ڕێکخــراوە کــە لــە حەقــی »وێتــۆ«دا خــۆ دەنوێنــێ و لــە هەلومەرجــی تایبەتیــی پــاش 
شــەڕی دووهەمــی جیهانیــدا پێیــان دراوە، لــە هەلومەرجــی دنیــای ئەمــڕۆ و داهاتــوودا ڕۆژبــەڕۆژ 
پتــر ناڕەوابوونــی خــۆی دەردەخــا. چونکــە ئەگەریــش پێویســت بــێ بــە  هێندێــک واڵتــی گــەورەی 
دنیــا مافێکــی تایبەتــی لــە نــەزەر بگیــرێ ڕوون نییــە کــە هێندێــک واڵتــی وەک ئەڵمــان، ژاپــۆن، 

هێندوســتان، ئیتالیــا و... بۆچــی نابــێ خاوەنــی ئــەم مافــە بناســرێن؟
ــان شــێوەی  ــی ڕێکخــراو، ی ــوان ئەرکەکان ــە نێ ــەک ل ــی جــورە ناتەباییی ــە، بوون ــی دیک نموونەیەک
دیــارە  یەکگرتــوەکان  نەتــەوە  ڕێکخــراوی  لەالیــەک  ئەرکانەدایــە:  ئــەو  بــارەی  لــە  بۆچــوون 
لــە دەوڵەتانــی ئەنــدام پێــک هاتــووە و، شــووڕای ئەمنییەتــی ئــەو ڕێکخــراوە وەک »دانــەر« و 
»پارێــزەر«ی یاســاکان و ڕێوشــوێنی نێونەتەوەیــی )نێودەوڵەتــان( دەناســرێ. لەالیەیکــی دیکــە، 
ــەر گــەالن و مافەکانیشــاندا ئەرکــی لەســەر شــانە و،  ــە بەرامب ــەوە یەکگرتــوەکان ل ڕێکخــراوی نەت
بەیاننامــەی مافــی مــرۆڤ و کۆمیســیۆنی تایبەتــی مافــی مــرۆڤ لــەو ڕێکخــراوەدا نیشــاندەری ئــەو 

ئەرکــەن.
ســەرەڕای ئەمــە، لــە کــردەوەی ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتوەکانــدا پارســەنگێک لەنێــوان ئــەو دوو 
ئەرکــە یانــی ئەرکــی پاراســتنی یاســای نێونەتەوەیــی )نێودەوڵەتــان( و ئەرکی پاراســتنی مافی مرۆڤ 
نابینــرێ و، بەگشــتی وا دێتــە بەرچــاو کــە ئەرکــی دوویــەم فیــدای ئەرکــی یەکــەم دەکــرێ: ڕێکخراوی 
نەتــەوە یەکگرتــوەکان دەوڵەتــی هــەر واڵتێــک بــە نوێنــەری قانوونــی و مەشــرووعی خەڵکــی ئــەو 
واڵتــە دەناســێ و بــەو بەهانەیــە کــە مافــی ئــەوەی نیــە دەســت لە کاروبــاری نێوخۆیی واڵتــان وەربدا 
– مەگــەر لــە هێندێــک حاڵەتــی زۆر کــەم وێنــەدا- ســەرنجێکی ئەتــۆ بــە وەزعــی ئــەو دەوڵەتــە لــە 
نێــو خاکــی خۆیــدا و، بــە شــێوەی ڕەفتــاری ئــەو دەوڵەتــە لەگــەڵ خەڵکــی واڵتەکــەی نــادا، هەرچەنــدە 
ئــەو دەوڵەتــە لــە ڕێگایەکــی مەشرووعیشــەوە دەســەاڵتی بەدەســتەوە نەگرتبــێ و بــە ڕێزدانــان بــۆ 
مافــی مــرۆڤ و لــە ڕێگایەکــی مەشــرووعەوە حاکمییەتــی خــۆی بەســەر خەڵکــی واڵتەکەیــدا بــەکار 
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ــاع  ــۆ دیف ــووەکان ب ــەوە یەکگرت ــە ڕێکخــراوی نەت ــک ک ــی ڕۆژێ ــە نەتیجــەدا، پێشــبینی کردن ــا. ل نەب
لــە ئــازادی مافــە ئینســانییەکانی خەڵکــی واڵتێــک هــەر بــەو جــۆرە لێبڕاوانــە هەڵوێســت بگــرێ کــە 
ســەبارەت بــە داگیرکردنــی کۆوەیــت لەالیــەن عێراقــەوە گرتــی جــارێ دوورە، هەرچەنــد لــەم چەنــد 
ســاڵەی دوایــی و بەتایبــەت لــە جەریانــی ئاڵۆزیــی وەزع لــە کوردســتانی عێراقــدا بەرەبــەرە فیکــری 
پێویســتی دەخاڵەتــی نێونەتەوەیــی لەســەر مەســایلی ئینســانی لــە کاروبــاری نێوخــۆی واڵتیکــدا 

پــەرەی گرتــووە.
پێکهاتنــی ئاڵوگــۆڕ لــە واڵتانــی سۆسیالیســتی پێشــوودا پتــر لــە هەمــوو شــتێک دەبــێ وەک 
ســەرکەوتنی دێموکراســی چــاوی لــێ بکــرێ. لەڕاســتیدا، ڕەوتــی دێموکراتــی بــوون کــە بەتایبــەت 
لــەم دە ســاڵەی دوایــی لــە دونیــادا ڕووی لــە گەشــە کــردن بــووە، لووتکــەی ســەرکەوتنەکەی لــەو 

ئاڵوگۆڕانــەدا دەبینــرێ.
ــە  ــێ ل ــکا دەتوان ــەوە ب ــەودا هــەر کــەس هەســت ب ــە ل ــک ک ــی فەزای ــی پێکهاتن »دێموکراســی« یان
ــەزەر و  ــدا و، بزانــێ کــە ن ــەزەر ب ــازادی ن ــە ئ ــدا ب ــان و چارەنووســی خــۆی و واڵتەکەی ــارەی ژی ب
هەڵوێســتەکانی لــە بەڕێوەچوونــی کاروبــاری واڵتەکەیــدا جێــگا و شــوێنیان هەیــە و حیســابیان 
لەســەر دەکــرێ. ئەمــەش بەگشــتی لــە ڕێــگای بــاوەڕ پێهێنــان و ڕێزدانــان بــۆ هێندێــک مــاف و ئازادی 
بــۆ هەمــوو دانیشــتووانی واڵت دابیــن دەبــێ کــە گرینگترینیــان  بریتیــن لــە ئازادییــە دێموکراتییــەکان 
وەک ئازادیــی دەربڕینــی بیروبــڕوا، ئازادیــی نووســراوە و چاپەمەنــی، ئازادیــی پێکهێنــان یــان 
بەشــداری کــردن لەهــەر ڕێکخراوێکــی سیاســی، کۆمەاڵیەتــی ، فەرهەنگــی، ســینفی و...دا، ئازادیــی 
مەزهــەب، ئازادیــی هەڵبژاردنــی شــێوەی ژیانــی شەخســی و تایبەتــی، ئازادیــی هەڵبژاردنــی جێــگای 

نیشــتەجێ بــوون و کار، ئازادیــی هاتووچــۆ و... هتــد.
نەبوونــی ئــەم ئازادییانــە لــە واڵتانــی سۆسیالیســتیدا هــۆی هــەرە ئەساســیی گیروگرفــت و 
کەموکووڕییەکانــی ئــەو واڵتانــە بــوو. هەربۆیــە داوای دێموکراســیی هێــزی بزوێنــەر و کاریگــەری 
ــی  ــی، قووڵ ــات. لەڕاســتیدا گیروگرفت ــە بەســەریاندا ه ــوو ک ــە ب ــەو ئاڵوگۆڕان ــووی ئ ــی هەم پێکهاتن
ئابــووری کــە ئەمــڕۆ وەک مەســەلەی هــەرە دژواری واڵتانــی سۆسیالیســتی پێشــوو بــاس و 
ــک خەڵکــی  ــە کاتێ ــی دێموکراســییە. چونک ــر ئاکامــی نەبوون خواســی لەســەر دەکــرێ، خــۆی زۆرت
واڵتێــک لەژێــر ســێبەری دیکتاتــۆری و زەبروزەنگــدا بژیــن، بەرەبــەرە خۆیــان جیــا لــە حکوومــەت 
ــراو هەســت پــێ دەکــەن. ئەمــە  دەبینیــن و، ســەبارەت بــە کاروبــاری واڵت خۆیــان بێگانــە و وەالن
دەبێتــە هــۆی ئــەوە کــە بەدڵــەوە لــە کاروبــاری واڵتــدا بەشــداری نەکــەن. بــە وتەیەکــی دیکــە: 
بەرهەمــی بێــگاری و کۆیلەیەتــی ئەگەریــش لــە ســەرەتادا بــۆ ماوەیــەک موســبەت بــە نــەزەر بــگا، 
گومانــی تێــدا نییــە کــە ســەرەئەنجام لــە درێژخایەنــدا غەیــری زیــان و زەرەر شــتێکی دیکــە نابــێ.
یەکێــک لــە ئاکامەکانــی ســەرکەوتنی دێموکراســی لــە واڵتانی سوسیالیســتیی پێشــوودا دەرکەوتنی 
ئــەم ڕاســتییەیە کــە: حکوومەتــی ئیدیۆلۆژیــک« یانــی حکوومەتێک کە لەســەر بناخــەی بیروبڕوایەکی 
یــەک  لەگــەڵ دێموکراســی و ئوســوولی دێموکراتــی  دامەزرابــێ  تایبەتــدا  فیکــری و مەزهەبــی 
ناگرێتــەوە. چونکــە ناچارکردنــی هەمــوو خەڵکــی واڵت بــە گونجــان لــە چوارچێوەیەکــی بیــروڕای 
ــرە و  ــی حاشــا هەڵنەگ ــە واقعیەتێک ــوون ک ــی جۆراوجــۆر ب ــزم« یان ــراودا  لەگــەڵ »پلورالی دیاریک

پایــەی هــەرە ئەساســیی بیروبــڕوا بــە دێموکراســییە ناتەبایــی هەیــە.
ــی سۆسیالیســتیی پێشــوودا گەشــەکردن و  ــە واڵتان ــۆر ل ــی ئاڵوگ ــە بەرهەمەکان ــە ل ــی دیک یەکێک
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پەرەگرتنــی مەســەلەی میللــی و هەســتی نەتەوایەتییــە کــە ئەمــڕۆ لــە دوو شــکڵی جیــاوازدا خــۆی 
ــێ. دەنوێن

شــکڵی یەکــەم جیابوونــەوە و لــەت لــەت بوونــە. نموونــەش یەکیەتیی ســۆڤیەت کە لەودا مەســەلەی 
میللــی و داخــوازی بــە دەســتەوەگرتنی چارەنــووس لەنێــو کۆمارەکانــی پێکهێنــەری ئــەو یەکیەتییــەدا 
وەک هەوێنــی وەجموجۆڵ خســتنی کۆمەاڵنــی خەڵــک، بــوو بەهــۆی لێک هەڵوەشــانی. هــەروەک 
دیتمــان لــە پێشــدا ســێ کۆمــاری کەنــار دەریــای باڵتیــک )لیتوانــی- لیتۆنــی- ســتۆنی( بــە تــەواوی 
ــەرە  ــا. پاشــان 12 کۆمارەکــەی دیکــەش بەرەب ــان وەدەســت هێن ــەوە و ســەربەخۆیی خۆی جیابوون
بــەم جیهەتــەدا ڕویشــتن و ئێســتا وەزعێــک پێــک هاتــووە کــە ئەگەریــش هێندێــک گیروگرفتــی گــەورە 
بەتایبــەت مەســایلی ئابــووری و دیفاعــی و چەکــی ئەتۆمــی، ژمارەیــەک لــەو کۆمــارە جۆراوجۆرانــە 
ناچــار بــکا جــۆرە هاوکارییــەک بــە شــکڵی واڵتانــی هاوقازانج )مشــترک المنافع( یان »کنفدراســیون« 
ــان وەک  ــەوارە و کارکردی ــدا ق ــەرار بکــەن، لەهەرحاڵ ــدا بەرق ــی خۆیان ــە بەین ــان شــکڵێکی دیکــە ل ی

واڵتێکــی ســەربەخۆ دەبــێ.
لە یوگوساڵویشــدا داوای جیابوونەوە و ســەربەخۆیی بەشــەکانی پێکهێنەری ئەو واڵتە، هەروەک 
ــی »سیربســتان« و »کرۆواســی« شــکڵی شــەڕێکی قوورســی  ــەت بەین ــن ماوەیەکــە بەتایب دەبیننی
نێوخۆیــی بەخۆیــەوە گرتــەوە. لــە چەنــد واڵتــی دیکــەی ئورووپایشــدا مەســەلی جیابوونــەوە کــەم و 

ــە. زۆر لەگۆڕی دای
شــکڵی دووهــەم بــە پێچەوانــەی شــکڵی یەکــەم، یەکگرتنــەوە و کەوتنــە ســەر یەکــە. هــەروەک 
ئیشــارەی پێکــرا تــا ئێســتا دوو بەشــەکەی ئاڵمــان )شــەرقی و غەربــی( کەوتوونــە ســەریەک. ئــەم 
کارە لــە »یەمەن«یشــدا بــە ئەنجــام گەیشــتووە و لــە هێندێــک جێــگای دیکەشــدا ســەرەتای ڕەوتــی 

ــەدی دێ. ــەرە ب ــەوە خەریکــە بەرەب یەکگرتن
بــەم جــۆرە جوغرافیایــی سیاســیی جیهــان بــەرەو ئــەوە دەڕوا کــە بــە لێک هەڵوەشــانی هێندێــک 
واحیــدی سیاســی و پێکــەوە نووســانی هێندێــک واحیــدی دیکــەش تووشــی ڕادەیــەک ئاڵوگــۆڕ بــێ. 
مەســەلەیەک کــە لەســەرەتادا لەالیــەن واڵتانــی بەهێــزی دونیــا و بەتایبــەت واڵتانــی پێشــکەوتووی 
ســەنعەتیی ئورووپــای ڕۆژئــاوا پشــتیوانی لــێ دەکــرا، بــەاڵم ئێســتا تــا ڕادەیــەک بــە نیگەرانییــەوە 
چــاوی لــێ دەکــەن. چونکــە هەســت دەکــەن کــە ئــەم ڕەوتــە لەوانەیــە واڵتەکانــی ئەوانیــش تووشــی 
پارچــە پارچــە بــوون و شــەڕ و کێشــەی نێوخۆیــی بــکا. توندوتیژیــی زیــاد لــە ئەنــدازەی هەســتی 
میللییــش کــە هــەر ئێســتا لــە زۆر واڵتــی ڕۆژئــاوا و ڕۆژهەاڵتــی ئورووپــادا گەیشــتۆتە ڕادەی 
ســەرهەڵدان و پەرەگرتنــی هەســتی شۆوینیســتی و فاشیســتی، یەکێکــە لــە هۆیەکانــی ئــەو نیگەرانییــە 

و وەک مەترســییەکی گــەورە بــۆ داهاتــووی دێموکراســی چــاوی لــێ دەکــڕێ.
ــە واڵتانــی سۆسیالســتیی پێشــوودا ڕەنگــە بــۆ  ــی بــەدوای ئاڵۆگــۆڕ ل پەرەگرتنــی مەســەلەی میلل
هێندێــک کەســی ناشــارەزا ســەیر و نائاســایی بێتــە بەرچــاو. چونکــە واڵتانــی سۆسیالســتی هەمیشــە 
ئیددیعایــان ئــەوە بــوو کــە مەســەلەی میللییــان لەنێــو خۆیــان لــە ڕیــگای ئوســوولی و عادالنــە بــە 
تــەواوی چارەســەر کــردووە. بــەاڵم بوونــی ئــەو قەیرانــە و ئاڵۆزییانــە دەری خســت کــە ئیددیعــای 
ــدا زۆر بــێ  ــە هێندێــک خاڵ ــە ل ــد مومکین ــەدا هەرچەن ــەو واڵتان ــی ل چارەســەرکردنی مەســەلەی میلل

بناغــە نەبــێ، بەگشــتی وەک زۆر لــە ئیددیعاکانــی دیکەیــان لــە واقعییــەت بــە دوورە. 
ئاڵوگۆڕەکانــی واڵتانــی سۆسیالیســتیی  مانــای  نێــوەڕۆک و  لــە  بــەوردی  ئەگــەر  لەڕاســتیدا، 
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پێشــوو بڕوانیــن بۆمــان دەردەکــەوێ کــە ئــەم خۆنواندنــەی توندوتیژیــی هەســتی نەتەوایەتــی لــەو 
ــەر  ــە ئەگ ــی دێموکراســی. چونک ــە دیاردەکان ــە ل ــەدا شــتێکی سروشــتی و ئاســایییە و یەکێک واڵتان
دێموکراســی بەمانــای بایەخ پێــدان و ڕێزدانــان بــۆ نەخــش و شەخســییەتی فــەردی و وەک وەاڵنانــی 
بیروبۆچوونێــک بزانیــن کــە پێــی وایــە فــەرد دەتوانــێ دەســت لــە هەمــوو شــتێکی شەخســی بشــوا 
ــەری  ــی جۆراوجــۆری پێکهێن ــن کــە بۆچــی گەالن ــێ دەگەی ــەودەم ت ــەوە، ئ ــدا بتوێنێت ــو کۆمەڵ و لەنێ
واڵتانــی سۆسیالیســتیی پێشــوو ئێســتاکە هەســت بــە شــنەبای ئــازادی و دێموکراســی دەکــەن، 
ــدا  ــە خۆیان ــەوە و ب ــوێ دەژێن ــووە و، خەریکــن ســەر لەن ــە لەشــدا وەگــەڕ کەوت ــان ل ــی تازەی خوێن

ــەوە. دەچن
بــە وتەیەکــی دیکــە، ئەگــەر ئینــکاری هۆوییــەت و شەخســییەتی تایبەتیــی تاقــە فەردێــک کارێکــی 
غەیــرە واقعــی بــێ، ڕوونــە کــە ئینــکاری هۆوییــەت و شەخســییەتی تایبەتیــی کۆمەڵێــک لــە ئەفرادیــش 
ــەو  ــوو ئ ــی هەم ــە لەبەرچاوگرتن ــە. ب ــرە واقیعیی ــدازە غەی ــا چ ئەن ــن ت ــک دێن ــەوە پێ ــەل و نەت ــە گ ک
ــوو بەگشــتی  ــای ســاڵەکانی داهات ــە پێــش کــە: دنی ــەم پرســیارە دێت ــاس کــران، ئێســتا ئ ــەی ب خااڵن
چ جــۆرە دونیایــەک دەبــێ؟ ئایــا بێ ئیعتبــار بوونــی کۆمۆنیــزم و سۆســیالیزمی مەوجــوود دەبێتــە 
هــۆی ئــەوە کــە ڕێــگای ژیانــی ئینســان و کۆمەڵگــەی ئینســانی ڕووناکتــر و بــێ کەندوکڵۆتــر بــێ؟ ئایا 
بــە تێکچوونــی بــەرەی سۆسیالیســتی دونیــای داهاتــوو دونیایەکــی بــێ دووبەرەکــی دەبــێ و ئاشــتی 
و هێمنایەتــی بــاڵ بەســەر هــەر چــوار گۆشــەی جیهانــدا دەکێشــێ؟ ئایــا دێموکراســی هــەروەک 
ئــارەزوو دەکــرێ دەتوانــێ لــە جیهانــدا ســەقامگیر بــێ و ژیانێکــی بەختەوەرانــە بــۆ مــرۆڤ دابیــن 

بــکا؟
ئاشــکرایە کــە وەاڵمــی ڕوون و تــەواو بــەم پرســیارانە و زۆر پرســیاری دیکــەی لــەم بابەتــە 
کارێکــی ناموکینــە، هەرچەنــد هەرکــەس و هــەر الیــەک بەگوێــرەی بۆچوونــی خــۆی مومکینــە 

نەزەرێکــی لەســەریان هەبــێ.
لــە سەرانســەری جیهانــدا هەرچەنــد  لەســەریەک، دەتوانیــن بڵێیــن کــە ئاشــتی و هێمنایەتــی 
ــە جــارێ مەودایەکــی  ــەم ئاوات ــا گەیشــتن ب ــە کــە هەت ــەاڵم ڕاســتی ئەوەی ــرۆزە، ب ئاواتێکــی زۆر پی
درێــژ لــە پێشــە. چونکــە ســوڵح یــان شــەڕ و، هێمنــی یــان ئــاژاوە شــتێک نیــن کــە تەنیــا لەســەر مەیــل 
ــاواز  ــەرەی جی ــی دوو ب ــە هاندان ــان ب ــز، ی ــی گــەورە و بەهێ ــد حکوومەت ــا چەن ــەک ی و داخــوازی ی
ــە واقعییەتەکانــی ژیانــی ئینســان و کۆمەڵگــەی ئینســانییەوە ســەرچاوە  ــە ل پێــک بێــن. ئــەم دیاردان
دەگــرن. بــە وتەیەکــی ڕوونتــر، ئــەم شــتانە لــە ئەســڵدا بەرهەمــی ڕازی بــوون یــان نەبــوون و، 
هەســت بــە بەختــەوەری کــردن یــان نەکردنــی ئەفــرادی ئینســانی و گەالنــی ئــەم دونیایــەن، نــەک 
ئاکامــی پێکهاتــن یــان نەهاتنــی دوو یــا چەنــد دەوڵــەت و حکوومــەت. هەتــا ئــەو کاتــەی ناعەداڵەتیــی 
جۆراوجــۆری سیاســی و ئابــووری لــە دونیــادا بمێنــێ، هاتــا ئــەو کاتــەی چەوســاندنەوە بــە شــێوەی 
ڕنگاوڕەنــگ درێــژی هەبــێ و تــا ئــەو کاتــەی مەودایەکــی زۆری هــەژاری و بێدەرەتانــی لەالیــەک و 
دەوڵەمەنــدی و زیادەخــوازی لەالیەکــی دیکــە لێــک جیــا بکاتــەوە، دیــارە ئــاژاوە و شــەڕ و کێشــەش 

هــەر ســەرهەڵ دەدا.
ئورووپــا و، بەتایبــەت ئورووپــای ڕۆژئــاوا بــە تێکچوونــی بــەرەی سۆسیالیســتی و هەڵوەشــانی 
پەیمانــی »وەڕشــەو« ڕەنگــە هەســت بــەوە بــکا کــە مەترســی شــەڕێکی ئەتۆمــی، یــان غەیــرە 
ــە ئاشــتی چاوەڕوانیەتــی. بــەاڵم ئاگــری  ئەتۆمیــی گــەورەی لەســەر الچــووە و داهاتوویەکــی پــڕ ل



کۆنگرەی نۆ

430

ــادا هەاڵیســاوە نیشــان دەدا  ــی ئورووپ ــو جەرگ ــە لەنێ ــە ماوەیەک شــەڕ و کێشــەی یوگوســاڵوی ک
کــە بناخــەی ئــەو هەســتە چەنــدە لەرزۆکــە. بێجگــە لــەوەش خــۆ ئورووپــا هەمــوو دونیــا نیــە و بــە 

ــێ. ــادا مســۆگەر ناب ــە سەرتاســەری دونی ــادا ئاشــتی ل ــە ئورووپ ســەقامگیربوونی ئاشــتی ل
بــۆ نموونــە چلــۆن هەتــا مەســەلەی فەلەســتین چارەســەر نەکــراوە، گەلــی فەلەســتینی خــاک 
زەوتکــراو، ژێردەســت کــراو، و دەرکــراو لــە نیشــتمان و، ئــاوارە لــە واڵتــان دەتوانــێ دابنیشــێ و دڵ 

بــە ســوڵح و ئاشــتی جیهانــی خــۆش بــکا؟
گەلێکــی 2٥-20 میلیۆنیــی وەک گەلــی کــورد کــە لــە مافــی هــەرە ســەرەتاییەکانی بێبــەش کــراوە 
و، تەنانــەت بەشــێوەی جۆراوجــۆر ئینــکاری مەوجوودییەتیــش دەکــرێ لــە هێمنایەتــی و ئارامشــێک 
کــە وەزعــی ئــەو هــەر بــەم جــۆرە بهێڵیتــەوە چ دڵخۆشــییەکی دەتوانــێ هەبــێ و ئــەو بەنــاو هێمنــی 

و ئارامشــە بــۆ ئــەو لەگــەڵ ئارامشــی قەبرســتان چ فەرقێکــی هەیــە؟
دیــارە ئــەو خااڵنــە کــە وەک نموونــە بــۆ ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت ئێشــارەیان پــێ کــرا تەنیــا 
بەتایبەتــی ئــەم ناوچەیــە نیــن و، لــە ڕادەی جیهانیــدا هــەم لــە ئاســیا و هــەم لــە ئەفریقــا و لــە 

ئەمریــکای التیــن کــەم و زۆر هــەن.
ئەمــڕۆ گرینگتریــن و لــە هەمــان کاتــدا پــڕ داخ و دەردتریــن مەســەلە لــە جیهانــدا مەســەلە نەبوونــی 
هیــچ پارســەنگێک لەنێــوان دابەش  بوونــی هــەژاری و دەوڵەمەندی دایــە: لەحاڵێکــدا بەشــێکی کــەم لــە 
خەڵکــی دونیــا خاوەنــی زۆربــەی زۆری ســەروەت و ســامانی گشــتی جیهانیــن، بەشــێکی هەرەزۆری 
لــە ڕووتــی و هەژارییەکــی یەکجــار دڵتەزێنــدا دەژیــن. ئــەم جیاوازییــە کــە ئەمــڕۆ بــە جیــاوازی 
ــی برســی(  ــۆ واڵتان ــووب ب ــر و جن ــی تێ ــۆ واڵتان ــاوی دەرکــردووە )شــیمال ب ــووب ن شــیمال و جن

ســەرەڕای ئــەو هەمــوو قســە و باســەی لــە ســەری دەکــرێ، ســاڵ بــە ســاڵ پتــر دەبــێ.
جــا لــە وەزعێکــدا کــە دەوڵەومەنــد )یانــی کەمایەتییەکــی بچــووک لــە دنیــادا( بــە ئاهەنگێکــی تونــد 
ــا(  ــی دنی ــەی زۆری خەڵک ــی زۆرب ــر )یان ــەر فەقی ــە بەرامب ــر و، ل ــە ڕۆژ دەوڵەمەندت ــرا ڕۆژ ب و خێ
هــەر بــەو ئاهەنگــە ڕۆژ بــە ڕۆژ فەقیرتــر دەبــن، هیــوا بــە ئاشــتی و ســوڵح و برایەتــی لەنێــو هەمــوو 
ــە و بــەرەی شــیمال، یانــی واڵتانــی پێشــکەوتوو و دەوڵەمەنــدی  ــدا چ مانایەکــی هەی خەڵکــی جیهان
ــن ســاڵمەتی و ئەمنیەتــی  ــۆن دەتوان ــی هــەژاری و برســیەتیدا چل ــەر تۆفان ســەرمایەداری لەبەرامب
خۆیــان بپارێــزن؟ لەڕاســتیدا پەرەگرتنــی هەســتی شۆوینســتی و فاشیســتی لــە واڵتانــی ئورووپاییــدا 
کــە وەک مەترســییەک ئیشــارەی پــێ کــرا و، زۆرتــر شــکڵی بێــزاری دەربڕیــن لــە بێگانــەی بەخۆیــەوە 
گرتــوە تــا ڕادەیەکــی زۆر دەبــێ وەک بەرهەمــی ئــەو جیاوازییــە گەورەیــە چــاوی لــێ بکــرێ. چونکــە 
هــەژاری بۆتــە هــۆی ئــەوە کــە خەڵکێکــی زۆر لــە واڵتانــی خویانــەوە ڕوو لــەو واڵتانــە دەوڵەمەندانــە 

بکــەن بــەم جــۆرە ژمــارەی »پەنابەریــی ئابــووری« لەوانــدا ڕۆژ بــە ڕۆژ بەرنــە ســەرتر.
ــە  ــا ب ــەاڵم ئینســان تەنی ــە. ب ــەوا وای ــەی ئینســانی وەک ه ــی کۆمەڵگ ــۆ ژیان ــارە ب دێموکراســی دی
هــەوا نــاژی و نــان و ئاویشــی دەوێ. وەزعــی ئابووریــی خــراپ و ڕۆژ بــە ڕۆژ ڕوو لــە  خراپتــری 
ئەمریــکای التیــن کــە بەتایبــەت لــەم دەســاڵەی دواییــدا دێموکراســی وەک هیــوا و پەنایەکــی گــەورە 
لەنێویانــدا تــا ڕادەیەکــی بەرچــاو جێگیــر بــووە، نیشــان دەدا کــە دێموکراســی هەرچەنــد مەرجێکــی 
زۆر پێویســت بــۆ ژیانــی بەختەوەرانــەی ئینســانە، بــەاڵم تەنیــا مــەرج نییــە و، دێموکراســیی سیاســی 
ــدا  ــە ڕادەی جیهانی ــەک واڵت و چ ل ــە ی ــی چ ل ــی کۆمەاڵیەت ــووری و عەداڵەت ــێ دێموکراســی ئاب بەب

ناتوانــێ هەمــوو بۆشــاییەکانی ژیــان پــڕ بکاتــەوە.
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ئەمــڕۆ، خەڵکــی واڵتانــی ئورووپــای ڕۆژهــەاڵت کــە تــازە لەدەســت دیکتاتۆریــی »سۆســیالیزمی 
مەجــوود« ئــازاد بــوون، دیــارە هەســت بــە ئــازادی و شــادییەکی گــەورە دەکــەن. بــەاڵم تێپەڕبوونــی 
زەمــان بەرەبــەرە پێیــان نیشــان دەدا کــە لەژێــر زەرق و بەرقــی ســەرمایەداریی واڵتانــی دێموکراتــی 
ــا خەڵکــی  ــا چ ئەندازەیــەک ناعەداڵەتــی و کەم وکــوڕی شــاردراوەتەوە. ب ئورووپــای ڕۆژئاواشــدا ت
بێــکاری، گرانــی، بێ مەســکەنی و،  لەگــەڵ دەردی  پێشــوو  ئازادبــووی واڵتانــی سۆسیالیســتیی 
لــە زۆر پێداویســتی و ئیمــکان بــەرەڕوو  بەگشــتی بێبەشــی، یــان کەم بەشــییەکی تێک شــکێنەر 
ــان  ــە ئەفــرادی کۆمەڵەکەی ــە بــۆ بەشــێک ل ــەو پێداویســتی و ئیمکانات بــن- لەحاڵێکــدا کــە دەبینیــن ئ
بــە زیــادەوە هەیــە- ئەوجــار تــێ دەگــەن کــە گەیشــتن بــە شــتێکی پێویســت و پێــرۆزی وەک 
دێموکراســی لەگــەڵ گەیشــتن بــە هەمــوو ئــاوات و داخــوازەکان فەرقــی هەیــە و، دەردی ژیــان بــە 
هــەژاری و بێ ئیمکانــی -یــان کــەم ئیمکانــی- لــە کۆمەڵێکــی دەوڵەمەنــد و پڕئیمکانــدا لــە دەردی 

ژیــان لــە کۆمەڵێکــی بــە گشــتی هــەژار و کــەم ئیمــکان دا ئەگــەر پتــر نەبــێ کەمتــر نییــە!
ــاری سیاســی و  ــە ب ــی خــۆێ چ ل ــب و کەم وکوڕییەکان ــرۆ »سۆســیالیزمی مەوجــوود« عەی ئەم
چ لــە بــاری ئابوورییــەوە دەرخســتووە و ئەمــە دیــارە شــتێکی زۆر باشــە. بــەاڵم قــەزاوەت کاتێــک 
بــاش دەکــرێ کــە عەیــب و کەم وکوڕییەکانــی »ســەرمایەداریی مەوجــوود« یــش باشــتر دەرکــەون.
بەڕاســتی، ئێســتا کــە ئــەو هەمــوو هیوادارییــە بــە ئاشــتی و هێمنــی جیهانــی دەردەبــڕدڕێ، کــێ 
دەتوانــێ بەدڵنیاییــەوە بڵــێ: لــە نەمانــی دووبەرەکــی و شــەڕی ســاردی بەینــی سۆســیالیزم و 
زیاتــر  بەشــی  ڕفاندنــی  بــۆ  کێبەرکــێ  لــە  سروشــتەکەی  کــە  ســەرمایەداری  ســەرمایەداریدا، 
ــی شــەڕێکی  ــر، پەیدابوون ــی توندوتیژت ــی دووبەرەکییەک ــە هــۆی پێکهاتن ــووە بۆخــۆی نابێت پێک هات
ســارد یــان گەرمــی دیکــە لــە دنیــا بــۆ نموونــە بەینــی ســێ قوتبــی هــەرە بەتوانــای ئەمریــکا و 

ئورووپــا و ژاپــۆن دا...؟!

ئێران
هێشــتا چەنــد مانگێــک لــە کۆنگــرەی هەشــتەمی ئێمــە تێ نەپەڕیبــوو، یانی لە بەهاری ســاڵی 1٣٦٧دا 
بوویــن کــە بەرەبــەرە شــوێنەواری بێ هێزیــی ئیــران بــۆ درێژەدانــی شــەڕ لەگــەڵ عێــراق دەرکــەوت. 
بێ ســەرەوبەریی  و  بەپەلــە  پاشەکشــەی  و،  گــەورە  زنجیرەیــەک شکســت  بــە  بێ هێزییــە  ئــەو 
ــە ناوچــەی ســنوورییەکانی  ــە بەرەکانــی شــەڕ وەک »فــاو« و »مەجنــوون« و، هێندێــک ل ئێــران ل
کوردســتان بەئاشــکرا خــۆی نوانــد و ســەرەئەنجام بوونــە هــۆی ئــەوە کــە ئێــران لــە ڕۆژی 2٧ی 
پووشــپەری ٦٧دا بەقبوولــی بڕیارنامــەی ژمــارە ٥9٨ شــووڕای ئەمنییەتــی ڕێکخــراوی نەتــەوە 
یەکگرتــوەکان پــێ لــە شکســتی خــۆی بنــێ. ئــەو بڕیارنامەیــە کــە داوای تەقەوەســتانی فەوریــی شــەڕ 
و دەســت پێکردنــی وتووێــژی بــۆ چارەســەرکردنی کێشــەکە دەکــرد، نیزیکــەی ســاڵێک دەبــوو کــە 
ــەی جۆراوجــۆر  ــە بەهان ــە ب ــا ئەوکات ــران ت ــەاڵم ئێ ــوو. ب ــەوە دەرچــوو ب ــەن شــوڕای ئەمنییەت لەالی
ڕەدی کردبــووە. بۆیــە، قبووڵ کردنــی لــە نــاکاوی ئــەو بڕیارنامەیــە لەالیــەن ئێرانــەوە، بەئاشــکرا بــە 
مانــای شکســت و قبوولــی ناکامــی لــە ســەرکەوتن بــە ســەر عێــراق دا بــوو. خومەینــی بۆخۆشــی بــە 
گوتنــی ئــەوە کــە قبووڵــی تەقەوەســتاندن بــۆ ئــەو بەمانــای خواردنــەوەی جامــی ژەهــرە، شکســت و 

ناچاریــی خــۆی بەڕوونــی دەربــڕی.
بەدوایــی تەقەوەســتان، هێــزی ســوڵحی ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــوەکان بــۆ چاودێــری لــە 
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ســنوورەکان جێگیــر کــرا و، وتووێــژی بەینــی ئێــران و عێــراق بــە نێوبژایەتیــی ڕیکخــراوی نەتــەوە 
یەکگرتــوەکان دەســتی پــێ کــرد. بــەاڵم ئــەو وتووێــژ بەکــردەوە بــە ئاکامێکــی ئەتــۆ نەگەیشــت. هەتــا 
بەهــاری ســاڵی ٦9 کــە بــە ناردنــی نامەیــەک لەالیــەن ســەرۆک کۆماری عێراقــەوە بــۆ ڕەفســەنجانی، 
جەریانەکــە پێــی لــە قۆناغێکــی تــازە نــا. بــە هێرشــی عێــراق بــۆ کۆوەیــت لــە هاوینــی ٦9دا جەریانــی 
ئاشــتیی ئێــران و عێــراق ڕەوتێکــی خێــرای بەخۆیــەوە گــرت. ســەرۆک کۆماری عێراق کە دەیەویســت 
لــەو وەزعــەدا بەهــەر جۆرێــک هەیــە خەیاڵــی لەالیــەن ئێرانــەوە ئاســوودە بــێ، ســەرەئەنجام دەســتی 
لــە داخوازەکانــی هەڵگــرت و ڕایگەیانــد کــە ســەرلەنوێ ئەســڵی پەیمانــی 19٧٥ی »الجزایــر« قبــووڵ 

دەکاتەوە.
بــەاڵم، ســەرەڕای چەندیــن دیــدار و وتووێــژ بەینــی کاربەدەســتانی پایەبــەرزی دوو واڵت و، 
ئەنجامــی هێندێــک کار وەک کشــانەوەی هێــزی عێــراق لــە ناوچە ســنوورییەکانی ئێران و ئازادکرانی 
زۆربــەی ئەســیرانی شــەڕ لــە هــەر دووک الوە، وەزعــی تایبەتیــی عێــراق کــە بەبۆنــەی داگیرکردنــی 
ــە دامەزراندنــی پێوەندییەکــی  خاکــی کۆوەیــت بــۆی پێک هاتبــوو، بــوو بــە هــۆی ئــەوە کــە ئیــران ل
گــەرم تــا ڕادەیــەک ســڵ بــکا و، لــە نەتیجــەدا دوو حکوومــەت لــە نیزیکایەتــی لەگــەڵ یەکتــردا نەتوانــن 

زۆر بچنــە پێــش.
کاتێــک شــەڕ دژی عێــراق بــە ســەرۆکایەتیی ئەمریــکا دەســتی پــێ کــرد ،حکوومەتــی عێــراق 
ــران وەک پاڵپشــت  ــە ئێ ــی دا ل ــی خــۆی، هەوڵ ــری و بەربەرەکانێ ــای خۆڕاگ ــۆ بردنەســەرێی توان ب
و پشــتیوانێک کەڵــک وەربگــرێ و، تــا ئــەو جێگایــەی بــۆی دەگونجــێ پێــی ئێــران بکشــێتە نێــو 
مەیــدان. لــە بەرامبــەردا حکوومەتــی ئێــران ئەگەرچــی بــە قســە و بــە دروشــم جــۆرە هاودەردییەکــی 
ــە  ــراق ل ــۆ ماوەیــەک ویســتی ئەگــەر بکــرێ حکوومەتــی خوێن لەبەرچــووی عێ ــەت ب ــد و، تەنان نوان
تێکشــکانی یەکجــاری بپارێــزێ بــۆ ئــەوەی پاشــان بتوانــێ بــە مەیلــی خــۆی ئــەو حکوومەتــە بێ هێــزە 

ــەوە گــرت. ــی بەخۆی هەڵســووڕێنی، لەســەریەک حاڵەتــی بــێ الیەن
پــاش تەواوبوونــی ئــەو شــەڕە و شکســتی نیزامیــی عێــراق، ڕێژیمــی ئێــران وا تێگەیشــت کــە 
حکوومەتــی ســەدام حوســین توانــای خۆڕاگــری و مانــەوەی نەمــاوە. هەر بۆیە بەئاشــکرا پشــتیوانیی 
خــۆی لــە بزووتنــەوەی خوێناویــی شــیعە مەزهەبەکانــی جنــووب دەربــڕی و بــە شــێوەیەکی بەربــاڵو 
دەســتی بــە باڵوکردنــەوەی خەبــەری ئــەو بزووتنەوەیــە و هەروەهــا ڕاپەڕیــن لــە کوردســتانی 
عێــراق کــرد )هەرچەنــد تێ دەکۆشــا نــاوی »کورد«نەبــا!(. ســەرکوت کرانی ئــەم جموجۆاڵنــە لەالیــەن 
عێراقــەوە و تاوانبارکردنــی حکوومەتــی ئێــران بــە دەخاڵــەت لــەو جموجۆاڵنــەدا بووبــە هــۆی ئــەوە 
کــە نێــوان ناخۆشــیی بەینــی دوو حکوومــەت پــەرە بگــرێ. تــا ئــەو جێگایــە کــە حکوومەتــی ئێــران 
نــەک هــەر لــە دانــەوەی ئــەو فڕۆکــە عێراقییانــەی لەکاتــی شــەڕدا پەنایــان بــۆ ئێــران بردبــوو خــۆ 
بپارێــزێ، بەڵکــوو بــە کەلک وەرگرتــن لــەو وەزعــە تایبەتییــە کــە بــۆ عێــراق پێک هاتــووە بەجیــددی 

لــە هەوڵــی ئەســتاندنی غەرامەتێکــی زۆر قــورس لــە عێراقــدا بــێ.
ــەاڵم بەگشــتی  ــە. ب ــی دوو حکوومــەت ئێســتاش هــەر بەردەوام ــوان ناخۆشــیی بەین بەمجــۆرە نێ
ڕەوتــی ڕووداوەکان لــە عێــراق بــوو بــە هــۆی ئــەوە کــە ڕێژیمــی ئێــران، ســەرەڕای شکســت خواردن 
ــە  ــدا خــۆی ب ــە نیهایەت ــراق، ل ــی عێ ــی حکوومەت ــە ڕووخاندن ــەوە ل ــاکام مان ــی شــەر و ن ــە بەرەکان ل
ســەرکەوتوو نــاو بــەرێ و، ئــەوە کــە لــە دواییــدا بــە ســەر عێــراق هــات، وەک ســەرکەوتنێک بۆخــۆی 

لــە قەڵــەم بــدا.
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بەهەرحــاڵ، لــە هاوینــی ٦٧دا شــەڕ لەگــەڵ عێــراق کۆتایــی پــێ هــات و ئێرانێکــی وێرانــی لــێ 
هاتــە دەر. واڵتێکــی شــپرزە، دەســتەویەخەی هــەژاری و بێــکاری و گرانــی و دەیــان دەردی دیکــە، 

ــدا. ــی نێونەتەوەیی ــە مەیدان ــوو ل ــاوارە و نەقوســتانی شــەڕ و، تەریک کەوت ــۆن ئ ــە میلی ــی ب خاوەن
ڕێژیمەکەیــان  عومــری  دڕێژەدانــی  و  دەســەاڵت  پاراســتنی  بــۆ  ئاخونــدەکان  وەزعــەدا،  لــەو 
ڕێگایەکیــان گرتــە بــەر کــە بەگشــتی لــە دوو الیەنــی بــە ڕواڵــەت جیــاواز و ناتەبــا، بــەاڵم لەنێوەڕۆکــدا 

تەبــا، خــۆی نوانــد:
الیەنــی یەکــەم بریتــی بــوو لــە توندوتیژکردنــی سیاســەتی ســەرکوت و زەبروزەنــگ لــە نێوخــۆی 
واڵتــدا، بــەو مەبەســتە کــە خۆیــان لــە مەترســیی دژایەتــی و بەرهەڵســتکاری نێوخــۆ تــا ئــەو جێگایەی 
دەگونجــێ بپارێــزن. کوشــتاری بەکۆمەڵــی زیندانییانــی سیاســی بەتایبــەت لــە هاویــن و پاییــزی 
ســاڵی 1٣٦٧دا دیاردەیەکــی هــەرە بەرچــاوی ئــەو سیاســەتە بــوو. ژمــارەی تــەواوی ئــەو زیندانییــە 
سیاســییانەی بــە دڕندەییەکــی کەم وێنــەوە لــە هەمــوو ڕێکخــراوە سیاســییەکان کوشــتار کــران و لــە 
ڕۆڵــە هــەرە بەنرخەکانــی ئێــران بــوون هەتــا ئێســتاش ڕوون نەکراوەتــەوە، بــەاڵم گومانــی تێــدا نییــە 

کــە ئــەو ژمارەیــە خــۆی لــە چەنــد هــەزار کــەس دەدا.
سیاســەتی لەنێوبردنــی موخالیفــان تەنانــەت بــۆ دەرەوەی واڵتیــش پەل وپــۆی هاویشــت و ڕێژیــم 
ــەت  ــوەدا بەتایب ــەو نێ ــە ل ــا ک ــد ســەرکەوتنی بەرچــاوی بەدەســت هێن ــوارەدا بەداخــەوە چەن ــەم ب ل
ــازەر،  ــاڵ قادری ئ ــی بەنرخمــان عەبدوڵ ــور قاســملوو و هاوڕێ ــی ئێمــە دوکت ــەری مەزن ــرۆری ڕێب تێ
لــە پاشــان »غــواڵم کشــاوەرز« و »ســەدیق کەمانگــر« لــە کۆمەڵــە و، دوکتــۆر کازم ڕەجــوی لــە 
ســازمانی موجاهیدیــن و، دوکتور«ســیروس ئیالهــی« لــە ســازمانی ســەڵتەنت خوازیی درەفــش 
کاویانــی و، »عەبدولڕەحمــان بروومەنــد« لــە هاوکارانــی نیزیکــی دوکتــور بەختیــار و، ســەرئەنجام 

خــودی دوکتــور شــاپوور بەختیــار لــەم چەنــد مانگــەی دواییــدا دەتوانیــن نــاو بەریــن. 
الیەنــی دووهەمــی سیاســەتی کارگێرانــی ڕێژیــم بریتــی بــوو لــە دڵداری دانــەوە و دڵگەرم کردنــی 
خەڵک کە بەپێی شــێوەی ئاخوندەکان لە پۆششــێکی زۆر ڕیاکارانە و پڕ لە دروشــمی بێ نێوەڕۆک 
و وەعدی بەتاڵدا بەڕێوە چوو. لەو هەراوهوریا تەبلیغاتییەدا باس لە »بازســازی« و »ســازندگی« 
ــم و  ــی ڕێژی ــوون و خۆداکوتان ــردوو دەورەی جێگیرب ــەوە دە ســاڵی ڕاب ــەن ئاخوندەکان ــوو. لەالی ب

لەبەرامبــەر دە ســاڵی داهاتــووی دەورەی »ســازندگی« ناونــرا.
ئــەم ئیدیعایــە کــە ئێســتاش شــابەیتی ئیددیعاکانــی کاربەدەســتانی ڕێژیمــە لــە ســەرەتادا لەگــەڵ 
ــان  ــێ لێن ــردوو، پ ــە ڕاب ــن ل ــە ڕەخنەگرت ــوو ل ــی ب ــی یەکــەم بریت ــوو: خاڵ ــی دیکــە تێکــەڵ ب دوو خاڵ
لــە هێندێــک هەڵــە و چەوتــی لــە کار و کــردەوەدا. ئــەو ڕەخنەگرنتــە بەرەبــەرە پــەرەی گــرت و 
ــی و  ــری، خامنەی ــم وەک مونتەزی ــی ڕێژی ــوان دەمڕاســتە دەرەجــە یەکەکان ــە لەنێ ــات ک ــێ ه وای ل
ڕەفســەنجانیدا کێبەڕکێــی لــێ پەیــدا بــوو. بــە جۆرێــک کــە هــەر کام هەوڵــی دەدا بــە ڕەخنەگرتنێکــی 
ڕاشــکاوانەتر دەســتی خــۆی لــە بەشــداری لــەو هەڵــە و چەوتییانــەدا بشــواتەوە و جێــگای خــۆی لــە 
دەســەاڵتدارێتیی داهاتــوودا قایمتــر بــکا. بــەاڵم ئــەو ڕەوتــە زۆری نەکێشــا، چوونکــە خومەینــی بــە 
تووڕەییــەوە هاتــە مەیــدان و بــە پێ هەڵگوتــن بــە تــەواوی ئــەوەی کــراوە، مســتێکی تونــدی لــە دەمــی 

ڕەخنەگــران دا.
خاڵــی دووهەمیــش تێکۆشــان بــۆ هاتنــەدەر لــە تەریک کەوتوویــی بــوو لــە ڕیــگای ســازکردنی 
پێوەندیــی دیپلۆماتــی و سیاســی لەگــەڵ واڵتانــی دیکــە. بــەاڵم ئــەو هەوڵــەش بــە دەرچوونــی حوکمــی 
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کوشــتنی »ســەلمان ڕوشــدی«، نووســەری ئینگلیســیی کتێبــی »ئایەتــە شــەیتانییەکان« لەالیــەن 
خومەینییــەوە تــا ڕادەیەکــی زۆر پێشــی بەربەســت کــرا.

 ئاکامــی بەرچــاوی ئــەم دەورەیــە لــە ژیانــی ڕێژیمــی ئاخونــدی پــاش کۆتایی هاتنــی شــەڕ لەگــەڵ 
ــی  ــە بەرهەم ــری ک ــی مونتەزی ــوو. وەالنان ــی ب ــری لەجێنشــینیی خومەین ــی مونتەزی ــراق، وەالنان عێ
ناکۆکیــی تونــد لەنێــوان ئاخونــدە دەســەاڵتدارەکاندا بوو قۆناخێکی گرینگ لــە ژیانی ڕێژیم ئاخوندیدا 
بــە حیســاب دێ. چونکــە بــە الچوونــی مونتەزیــری لەنێــو کەســانی دەوروبــەری خومەینــی دا هیــچ 
ــێ وەک  ــە بتوان ــێ ک ــەرز ب ــدە ب ــی ئەوەن ــی پلەیەک ــەوە خاوەن ــاری مەزهەبیی ــە لەب ــا ک کەســێک نەم

مەرجەعــی تەقیلــد و »وەلــی فەقیــە« لــە جێــگای خومەینــی  دابنیشــێ.
ســەرەنجام لــە بەهــاری ســاڵی 1٣٦٨دا )14ی جۆزەردانــی 1٣٦٨( خومەینــی مــرد و، ڕێژیمــی 

ــی. ــە کــە ئێســتا هەیەت ــەم شــکڵ و قەوارەی ــی ئ ــە خاوەن ــوو ب ــدی ب ئاخون
بەدوای مردنی خومەینی دا »خامنەیی« کە سەرۆک کۆمار بوو، لەالیەن مەجلیسی خوبرەگانەوە 
بــە جێنشــینی خومەینــی دیــاری کــرا. ئــەم دیاری کردنــە کــە لــە ناچارییــەوە بــوو، بــە ئاڵوگۆڕێکــی 
گرینــگ لــە سیســتەمی حکوومەتــی ئاخونــدی دا دەژمێــردرێ. چونکــە خامنەیــی لەبــاری مەزهەبییــەوە 
ــوو،  ــرە. کەواب ــە خوارەوەت ــەش ل ــد پل ــە بەڵکــوو چەن ــددا نیی ــە ڕادەی مەرجەعــی تەقلی ــەک هــەر ل ن
ــودەزگای  ــە دام ــە. هەربۆیەشــە ک ــی زۆر بێ مانای ــی عینوانێک ــۆ خامەنەی ــە« ب ــی فەقی ــی »ول عینوان
تەبلیغاتیــی ڕێژیــم زۆرتــر بــە نــاوی »وەلــی ئەمــری موســوڵمانان و ڕێبــەری شوڕشــی ئیســالمی« 
و شــتی وا نــاوی دەبــا هەتــا وەلیــی فەقیــە. لەڕاســتیدا »وەلــی فەقیــە« لیباســێک بــووە کــە تەنیــا بــۆ 
ــەرزدا  ــەی هەرەب ــە پل ــەوە ل ــاری مەزهەبیی ــەم لەب ــی ه ــە خومەین ــوو. چونک ــی درواب ــااڵی خومەین ب
بــوو، هــەم لەبــاری سیاسیشــەوە، دیــارە بــە ڕێبــەری شۆڕشــی دژی شــا و دامەزرێنــەری ڕێژیمــی 
ــری  ــی مونتەزی ــەدوای وەالنران ــی ب ــە تایبەت ــی و، ب ــاش خومەین ــەاڵم پ ــردەرا. ب ــش دەژمێ ئاخوندیی
هــەروەک پێشــتر ئیشــارەی پــێ کــرا کەســێک کــە خاوەنــی هــەردووی ئــەم تایبەتمەندییانــە بــێ لــە 
ــاری سیاســییەوە  ــە لەب ــدن ک ــی تەقلی ــی مەرجەع ــدە پایەبەرزەکان ــەک ئاخون ــوو: لەالی ــدا نەب مەیدان
لــە دامــودەزگای حکوومەتــی بــەدوورن و، تەنانــەت هێندێکیــان بەئاشــکرا بــێ مەیلیــی خۆیــان 
بەرامبــەر بــە سیســتەمی ویالیەتــی فەقیهــی دەردەبــڕن. لەالیەکــی دیکــەش موریدەکانــی خومەینیــن 
کــە هەرچەنــد لەبــاری سیاســی و حکوومەتییــەوە ڕەنگــە لێزانــی و مەیلــی حکوومەت کردنیــان زیاتــر 

بــێ، لەبــاری پلــەی مەزهەبییــەوە لــە ڕادەیەکــی ئەوتــۆ دانیــن.
ئــەم وەزعــە بــۆ ڕێژیمــک کــە مەزهــەب و حکوومــەت نــەک هــەر پێکــەوە گــرێ دەدا، بەڵکــوو 
دەیــەوێ بــە تــەواوی بیانکاتــە یــەک، دیــارە وەزعێکــی نائاســاییە و بــەوە بناغــەی مەشــرووعییەتی 
لــە نــەزەر خۆشــیەوە دەخاتــە ژێــر پرســیار. لــە درێــژەی عومــری ڕێژیمــی ئاخوندیــدا ئــەم ناتەباییــە 
بەبــێ  شــک یەکێــک لــە هۆیەکانــی لەرزۆ ک بوونــی دایمــی دەبــێ. چونکــە کــەس ناتوانــێ دەســتەبەری 
ئــەوە بــکا کــە نــەزەری ڕێبەریــی سیاســی هەمیشــە لەگــەڵ نــەزەری ڕێبەریــی مەزهەبــی یــەک 

بگرێتــەوە.
لــە هەلومەرجــی ئێســتادا، وەزعــی حکوومەتــی »جەمهــوری ئیســالمی« دەتوانیــن لە چەنــد خاڵێکی 

گشــتیدا کــورت بکەینەوە:
لەبــاری نێوخۆییــەوە، وا وێدەچــێ کــە فشــار و زەبروزەنــگ بــۆ تەنگەبەرکردنــی چواچێــوی ژیانــی 
ئاســایی و دەخاڵــەت لــە ژیانــی شەخســی و تایبەتــی خەڵکــدا تــا ڕادەیــەک لــە جیهەتــی کەم بوونــەوە 
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دابــێ. بــەاڵم فشــاری سیاســی هــەروەک جــاران زۆرە و دیکتاتــۆری هــەر بەردەوامــە. ڕێژیــم 
ئیجــازەی دەڕبڕینــی بیروبــڕوای جیــا لــە بیروبــڕوای دیاری کــراوی خــۆی نــادا و، هەرجــۆرە کردەوە 
و تەنانــەت بۆچوونێکــی غەیــری بۆچوونــە ئاخوندییەکانــی خــۆی توندتریــن شــێوە ســەرکوت دەکا و 
ســزا دەدا. ڕەفتــار لەگــەڵ موهەندیــس بــازرگان و هاوبیرانــی کــە تەنیــا دەیانــەوێ لــە چوارچێــوەی 
ــن  ــڕن، ڕوونتری ــە دەربب ــەزەری ڕەخنەگران ــک ن ــدا هێندێ ــی ئەساســیی خــودی ڕێژیم ــاو قانوون بەن

نموونــەی بەرگیــری لــە هــەر جــۆرە ئازادییەکــی سیاســی و واقیعییــە.
ــی زۆر  ــەت گرینگییەک ــە ڕواڵ ــە سەرپەرســتیی ڕەفســەنجانی ب ــاری ئیســالمی ب ــی کۆم حکوومەت
ــی واڵت و باشــترکردنی ژیانــی خەڵــک دەدا:  ــی شــپڕزەی ئابووری بــە سەروســامان دان بــە وەزع
بەرنامــەی ئابووریــی ٥ ســاڵە، وردە ســەرنج دانێک بــە عامیلــی لێزانــی و پســپۆری بــۆ ئەفــرادی کار 
پێ ئەســپێردراو لــە بەرامبــەر پێوانــەی مەکتەبــی بوونــدا، تێکۆشــان بــۆ هێنانــەوەی ســەرمایەداران 
و هەروەهــا ئەفــرادی پســپۆڕی ئێرانــی کــە ئێرانیــان بەجــێ  هێشــتووە و لــە دەرەوە دەژیــن، 
ــەت، هاندانــی  ــی داهــات و دەرکەوتــی دەوڵ ــزان کردن ــی بودجــەی و می ــۆ ڕێکوپێک کردن ــدان ب هەوڵ
ســەرمایەی داخڵــی و خاریجــی بــۆ کەوتنــە کار و هێندێکــی دیکــە لــەم بابەتانــە، چەنــد دیاردەیەکــی 

ئــەم سیاســەتەن.
بــەاڵم ڕاســتی ئەوەیــە کــە ســەرەڕای ئــەو هەواڵنــە و هەمــوو هەراوهوریــا و تەبلیغاتێــک کــە لــەم 
بارەیــەوە دەکــرێ، ســەرکەوتنێکی بەرچــاو لــەو بــوارەدا دەســت نەکەوتــووە: بێــکاری و گرانــی و 
کەمبوونــی پێدوایســتییەکانی ژیــان هــەروەک جــاران دەردێکــی گشــتییە، لــە سیســتەمی کۆپێنــی 
بەکــردەوە شــتێکی ئەوتــۆ نەمــاوە و بــە البردنــی »سوبســید« لــە ســەر هێندێــک پێداویســتیی ژیانــی 
ڕۆژانــە، نرخــەکان بــە شــێوەیەکی کەم وێنــە چوونــە ســەر، ئاوســانی پووڵــی هــەر لــە جێــگای 
خۆیەتــی و نرخــی بەرابەریــی پووڵــی ئێــران بەرامبــەر بــە پووڵــە موعتەبەرەکانــی دنیــا نــەک هــەر 

نەچۆتــە ســەر بەڵکــوو بــەرەو خوارتریــش هاتــووە.
ڕێژیــم بەتایبــەت پــاش مردنــی خومەینــی هەوڵــی داوە و دەدا کــە لــە تەریک کەوتنــەوە بێتــە دەر 
ــەو  ــەاڵم ئ ــی. ب ــی دابمەزرێن ــی دیپلۆمات ــان پێوەندی ــەڵ دەوڵەت ــا لەگ ــی دنی ــی دەوڵەتاکان و، وەک باق
ــش  ــک ڕووداوی ــە گەیشــتووە و هێندێ ــە نەتیج ــی زۆر ب ــا ڕادەیەک ــەت ت ــە ڕواڵ ــد ب ــە هەرچەن هەوڵ
ــدا ســاز  ــە بەدوای ــراق و شــەڕێک ک ــەن عێ ــت لەالی ــی کۆوەی وەک مەســەلەی دەست بەســەر داگرتن
بــوو و وەزعێــک کــە بــۆ عێــراق هاتــە پێــش؛ یارمەتییەکــی زۆریــان بــە ڕێژیمــی ئێرانــدا، دیســان بــە 
کــردەوە بەرهەمێکــی ئەوتــۆی بەتایبــەت لەبــاری ئابوورییــەوە بــۆ ڕێژیــم نەبــووە. چونکــە لەالیــەک 
ــای  ــازاری هەراوهوری ــەوەی ب ــۆی ئ ــە ه ــە بۆت ــدەکان، ک ــی ئاخون ــی نێوخۆی گێرەوکێشــە و ناکۆکی
ــە  ــەاڵم ل ــەت شۆڕشــگێڕانە و دژی ئیســتکباری ب ــە ڕواڵ ــی دروشــمی ب ســاویلکە هەڵخەڵەتێن و دان
ئەســڵدا بەتــاڵ و بێ نێــوەرۆک هــەر گــەرم بــێ، کۆســپێکی گــەورەی ســەر ڕێــگای ئــەم مەبەســتەیە. 
بــۆ نموونــە حکوومەتــی ڕەفســەنجانی ســەرەڕای ئــەو مەیلــە ئاشــکرایەی بــۆ دامەزرانــی پێوەنــدی 
لەگــەڵ ئەمریــکا هەیەتــی هێشــتا نەیتوانیــوە لــەم بــارەوە بــە ئــاوات بــگا. لەالیەکــی دیکەشــەوە واڵتانی 
ــە  پێشــکەوتووی ســەنعەتی هێشــتا ئامــادەی ئــەوە نیــن ســەرمایەی گــەورە بــۆ ماوەیەکــی درێــژ ل
ئێرانــدا وەکار بخــەن. چونکــە لــە ســەقامگیربوونی درێژخایەنــی ڕێژیــم و فــەزای پێویســت بــۆ 

ئــەوەی ســەرمایەکانیان ســوودهێنەر بــێ دڵنیــا نیــن.
ئێستا، ئەم پرسیارە دێتە پێش کە ئێمە لەسەریەک داهاتووی ڕێژیم چۆن دەبینین؟
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 هــەروەک ئیشــارە کــرا ڕێژیمــی ئاخوندیــی ئێــران وا دەنوێنــێ کــە بــە یەکجاریــی ســەقامگیر بــووە 
و، لــە هەمــوو ڕێگایەکــەوە هــەوڵ دەدا ســەقامگیربوونی خــۆی بە دنیا بســەلمێنێ. لەبــاری فیکرییەوە 
ئاخونــدەکان بەتایبــەت پــاش بێ ئیعتباربوونــی سۆســیالیزمی مەوجــوود هەلیــان بــۆ هــەڵ کەوتــووە 
و، دەیانــەوی بــە هەزارویــەک وەســیلە بســەلمێنن کــە »ئیســالم«، ئەویــش ئیســالمی ویالیەتــی 
ــدی هــەژاران  ــوا و هومێ ــەی هی ــدەری ئینســان و مای ــا چەکــی ڕزگاری ــەوان، ئەمــڕۆ تەنی فەقیهــی ئ
و چەوســاوانی دنیایــە. بــەاڵم بناخــەی ئــەم ئیددیعایــە گەلێــک لەرزۆکــە، هەرچەنــد پەرەگرتنــی 
ــدەکان  ــوای ئاخون ــە وەک پاڵپشــتی هی ــی موســوڵماندا لەوان ــە واڵتان ــی ئیســالمی ل ــک جەریان هێندێ
بکەوێتــە بەرچــاو، چونکــە ئاڵوگــۆڕی واڵتانــی سۆسیالیســتی، هــەروەک پێشــتریش ئیشــارەی پــێ 
کــرا، ئــەم ڕاســتییەی دەرخســتووە کــە حکوومەتــی ئیدئۆلۆژیــک بەگشــتی، لەبــەر ئــەوە کــە لــە 
ئەساســدا دیکتاتــۆری و دژی دێموکراســی دەبــێ، لەگــەڵ واقعییاتــی دنیــای ئەمــڕۆ کــە پەرەگرتنــی 
دێموکراســی و ڕێزدانانــی ڕۆژبــەڕۆژ زیاتــر بــۆ ئــازادی و مافــی مرۆڤــە، یــەک ناگرێتــەوە. بــە 

وتەیەکــی دیکــە حکوومەتــی ئیدئۆلۆژیــک شــتێکە پێچەوانــەی ڕەوتــی زەمــان.
بێجگــە لەمــە، بــڕوای مەزهەبــی لــە ئەســڵدا شــتێکی ڕووحــی و غەیــرە ماددییــە. هەربۆیــە ناتوانــێ 
وەاڵمــدەری ئــەو هەمــوو گیروگرفتانــەی ژیانــی مادییــی خەڵکــی ئەمــڕۆی دنیا بێ. دین مەســەلەیەکی 
شەخســییە و، هیــچ دینێــک چ ئیســالم و چ دینــی دیکــە لــە دنیــای پــڕ پێــچ و خەمــی ئەمــڕۆدا ناتوانــێ 
ــە جۆراوجــۆرەکان سیاســی و  ــوو الیەن ــە هەم ــک ل ــاری واڵتێ ــی کاروب ــرازی بەڕێوەبردن وەک ئام
نیزامــی و ئابــووری و دیپلۆماســیدا کاریگــەر بــێ لەڕاســتیدا خەڵکــی چەوســاوە و هــەژار بــە تایبــەت 
لــە واڵتانــی پاشــکەوتووی دونیــادا مومکینــە لــە ســەرەتادا لــە ڕووی ناچــار و نائاگاهییــەوە ڕوو لــە 
حکوومەتــی مەزهەبــی وەک پەنایــەک بــۆ ڕزگاربــوون لــە پاشــکەوتوویی و هــەژاری و ژێردەســتی 
ــۆ گەیشــتن  ــان ب ــەو جــۆرە حکوومەتەی ــی ئ ــە بێ توانای ــەک ک ــاش ماوەی ــان پ ــەاڵم بێ گوم ــەن. ب بک
بــە ئامانــج و ئاواتانــە ماددییەکانیــان بــۆ دەرکــەوت، بەرەبــەرە ســارد دەبنــەوە و لێــی دەکشــێنەوە. 
هاتنــە ســەر کاری ڕێژیمــی ئاخونــدی لــە ئێرانــدا و، ئــەو وەزعــە نالەبــارە کــە لــە بــاری ئــازادی و 
ــاوە، باشــترین  ــک هێن ــی پێ ــی ئێران ــۆ خەڵک ــەوە ب ــووری و کۆمەاڵیەتیی ــی ئاب دێموکراســی و وەزع

بەڵگــە و نموونــە بــۆ ئــەم ڕاســتییەن.
مەســەلەی دیکــە کــە ڕێژیــم بــۆ ســەقامگیرکردنی خــۆی، ئێســتا زۆری پێــوە مانــدووە و هەڵبــەت 
پڕوپاگاندەیەکــی بەرباڵویشــی لەبارەیــدا وەڕێ خســتووە، باشــترکردنی وەزعــی ئابووریــی واڵت و 
ژیانــی خەڵکــە. بــەاڵم گومانــی تێــدا نییــە کــە لــەم بوارەشــدا ســەرکەوتنی ڕێژیــم لــە نیهایەتــدا ناتوانــێ 

لــە ســنوورێکی کــورت تــێ بپــەڕێ. ئەمــەش بــە چەنــد هــۆ:
یەکەم- دێموکراسی کە بە مانای بەشداریی خەڵکی واڵت لە کاروباری واڵت دایە بناخەی هەموو 
پێشــکەوتنێک و، مەرجــی هــەرە ئەساســی بــۆ بەرەوپێش چوونــی ئابووریــی واڵتــە. لــە حکوومەتــی 
دیکتاتــۆری دا کــە خەڵــک خــۆی بــە جیــا لــە حکوومــەت هەســت پــێ دەکا و دڵخۆشــییەکی بــە نەخــش 
و جێــگای تایبەتــی خــۆی لــە کاروبــاری واڵتــدا نییــە، دیــارە کــە کارکــردن و بەرهەرم هێنــان شــکڵی 
ــەو شــپرزەییەی  ــی سۆسیالیســتی و ئ ــی واڵتان ــەوە دەگــرێ. ئەزموون ــە خۆی ــگاری و ناچــاری ب بێ
لەبــاری ئابوورییــەوە تووشــیان هاتــووە، نەخشــی بــوون یــان نەبوونــی دێموکراســی لــە مەیدانــی 
تێکۆشــانی ئابووریــدا زۆر بــاش نیشــان دەدا. هــەروەک دەبینیــن هەاڵتــن لــە ئێــران هــەر بەردەوامــە 
و، هــەر ئێســتا بــە میلیــۆن ئێرانــی ئــاوارە و کۆچکــردوو هــەن کــە لەنێویانــدا هەڵبــژاردەی پســپۆڕان 
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و کارلێهاتووانــی ئێــران دەبینرێــن. بــەاڵم بەهــۆی نەبوونــی ئــازادی و وجــووودی فــەزای تەنــگ و 
نەفەس بــڕی مەزهەبــی دەراوێکــی ڕوون بــۆ هاتنــەوەی خۆیــان بــۆ واڵت نابینیــن. جــا کــە وەزع ئــاوا 
بــێ، ڕێژیــم بناخــەی وەگەرخســتنی چەرخــی ســەنعەتی و ئابووریــی واڵت و گەشــەپێدانی زانســت 

و تێکنیــک لەســەر چ شــتێک دەتوانــێ دابنــێ؟
دووهــەم- نێوەرۆکــی بیروبۆچوونــی ڕێژیــم لــە مەســەلەی ئابووریــدا ســەرمایەدارییەکی زۆر 
کاتێــک  عاداڵنەیــە.  پێک هێنانــی کۆمەڵێکــی  گــەورەی  خــۆی کۆســپی  ئەمــە  کــە  پاشــکەوتوانەیە 
حیزبوڵاڵهییەکی وەک »ئەلویری«، ڕەئیســی کۆمیســیۆنی بەرنامە و بوودجەی مەجلیســی شــوڕای 
ئاخونــدی بــە ڕاشــکاوی دەڵــێ کــە: » ئێمــە بەهــۆی گیروگرفتــی شــەرعی و ئیســالمی ئیمکانــی 
دابــەش کردنــی عاداڵنــە ســەروەتمان لــە واڵتــدا نییــە )کەیهــان هەوایــی: ژمــارە 910 – ســەرماوەزی 
1٣٦9( چلــۆن دەتوانیــن چاوەڕوانــی ئــەوە بیــن کــە ڕێژیمــی ئاخوندیــی ئێــران وەزعــی ژیانــی خەڵــک 
بــە شــێوەیەکی بەرچــاو بــەرەوە باش بــوون بــەرێ و، عەداڵەتــی ئابــووری لــە ئێرانــدا بەرقــەرار بــکا؟
چوونەســەری بێ وێنــەی جەمعییەتــی ئێــران کــە بەرهەمــی بــێ بەرنامەیــی و تێنەگەیشــتوویی 
ڕێژیــم لــە واقعیایتــی دنیایــی ئەمڕۆیــە، یەکێــک لــە گەورەتریــن گیروگرفتەکانــی ڕێژیــم لەســەر 
ڕێــگای سەروســامان دان بــە وەزعــی ئابووریــی واڵتــە. ئــەم زیادبوونــە لەڕادەبــەدەرەی جەمعییــەت 
کــە ئەگــەر پێشــی پــێ نەگیــرێ دەبێتــە هــۆی ئــەوەی لەهــەر 21 ســاڵدا جەمعییەتــی واڵت دووبەرابــەر 

بــێ، بەحــەق نــاوی »تەقینــەوەی جەمعییەتــی« لەســەر دانــراوە.
ســێهەم- پێشــتریش ئیشــارەمان کــرد کــە ڕێژیــم بــۆ پێک هێنانــی جموجۆڵێــک لــە وەزعــی ئابووریدا 
هیوایەکــی زۆری بەیارمەتیــی واڵتانــی دیکــە بەتایبــەت واڵتانــی گــەورەی ســەرمایەداری بەســتووە، 
چ لــە ڕێــگای وەرگرتنــی قــەرز و، چ لــە ڕێــگای وەکارخســتنی ســەرمایە و بەکرێ گەرتنــی پســپۆری 
خاریجییــەوە. بــەاڵم هــەروەک گوتمــان ئەمــەش تــا ئێســتا لــە چوارچێوەیەکــی تەنــگ نەچۆتــە دەرێ 
و لــە داهاتووشــدا بەهەرحــاڵ هیوایەکــی زۆری ناکــرێ پــێ ببەســترێ. چونکــە ســەرمایەی خاریجــی 
بــۆ ئــەوەی لــە واڵتێکــدا وەکار بکــەوێ پێــش هەمــوو شــتێک دەبــێ دڵنیــا بــی کــە حکوومــەت 
ــە  بوونــی مــاوەی لەگەڕدابوونــی دەســتەبەر کــراوە. ئەمــەش ئەمــڕۆ  ســەقامگیر بــووە و، درێژخای

مەرجێــک نییــە کــە لــە حکوومەتــی ئیرانــدا هەبــێ.
ســەرنجدان بەوانــەی گوتــرا دەری دەخــا کــە بەکورتــی ئــەو ڕێژیمە نە ئێســتا بەتەواوی ســەقامگیر 
بــووە و، نــە لــە داهاتووشــدا ئیمکانــی ســەقامگیربوونی تــەواوی هەیــە. چونکــە ڕێژیــم ناچــارە 
بەگوێــری نێوەڕۆکەکــەی هەمیشــە لــە بەینــی دوو ســنووردا لــەڕزۆک و دەستەوەســتان بمێنیتــەوە: 
ــە حکوومەتێکــی ئاســایی، یانــی حکوومەتێــک کــە  ــدا بــێ کــە ببێت ــە هەوڵ ــم ل لەالیــەک ناچــارە بەدای
بــە واقیعبینییــەوە بڕوانێتــە مەســایلی پڕکەندوکڵــۆی دنیــای ئەمــڕۆ و بەشــێوەی تــازە و عیلمــی 
ــۆ  ــەم کارەدا ســەرکەوێ. ب ــێ ل ــەاڵم ناتوان ــکا. ب ــە چارەســەر ب ــەم زەمان ــی ئ ــە ئاڵۆزەکان گیروگرفت
ــە ئەمەشــی  ــەوە ک ــی خــۆی بکات ــە دەســت و پێ ــی ل ــێ قەیدوبەنــدی مەزهەب ــم دەب ــەم کارە ڕێژی ئ
بــۆ ناگونجــێ، چونکــە مانــا و مەشــرووعییەتی خــۆی کــە مەزهەبی بوونــە لــە دەســت دەدا و، 
بەکــردەوەش بــە دایــم لەالیــەن ئەوانــەوە کــە ئااڵهەڵگرانــی بیروبۆچوونــی ویشــکی مەزهەبیــن و، بــە 
ئیددیعــای خۆیــان پێڕەوانــی وەفــادار و بەئەمەگــی ڕیــگای »ئیمــام خومەینــی«ن لەژێــر فشــاردایە. لــە 
الیەکــەی دیکــەش ئەگــەر هــەر بــە ڕێــگای خومەینیــدا بــڕوا، ڕوونــە کــە بەتــەواوی لــە واقعییــات دوور 
کەتووەتــەوە و، بیهــەوێ و نەیهــەوێ غەیــری دەستەوەســتانی و تێک ڕووخــان ســەرەنجامێکی نابــێ. 
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ــی گەیشــتوون و تێ دەگــەن. ــی حکوومــەت بێ گومــان تێ ئەمــەش ڕاســتییەکە کــە کارگێڕان
ئەم لەرزۆکی و بێ لەنگەرییە لە پەیکەری ڕێژیمدا کە لەهەموو کار و کردەوە و هەڵویستەکانیدا 
خــۆی دەنوێنــێ، بۆتــە هــۆی ئــەوە کــە ڕێژیــم لــە ترســێکی دایمیــدا بــژی. ڕاگرتــن و بەهێزکردنــی 
ــە  ــە ڕۆژ زیاتــری ســوپای پاســدران ســەرەڕای خەرجێکــی یەکجــار زور و گیروگرفتێکــی ل ڕۆژ ل
ڕادەبــەدەر کــە بــۆ ڕێژیــم هەیەتــی، دیاردەیەکــی بەرچــاو لــەو نیگەرانــی و ترســە دایمییەیــە. چونکــە 
ــە بەرامبــەر ئەرتەشــێک دا چــاو لــێ دەکا کــە لێــی دڵنیــا نییــە و  ڕێژیــم »ســوپا« وەک پارســەنگ ل

ناشــتوانێ دڵنیــا بــێ.
ئێســتا ڕێژیمــی ئاخونــدی هەتــا کەنگــێ دەتوانــێ بــەم وەزعــەوە خــۆی لەســەر پــێ ڕابگــرێ؟ 

پرســیارێکە کــە دواڕۆژدا دەبــێ وەاڵمــی بداتــەوە!

کوردستان 
بەســەردا  ئەوتــۆی  ئاڵوگۆڕێکــی  پێشــتر  چــاو ٣ ســاڵ  لــە  بەگشــتی  وەزعــی »کوردســتان« 
نەهاتــووە. دیــارە تەواوبوونــی شــەڕ لەگــەڵ عێــراق کــە کوردســتان یەکێــک لــە مەیدانــە ئەســڵییەکانی 
بــوو، بۆتــە هــۆی ئــەوەی قورســایی وێرانــی و کوشــتاریش کــە بەرهەمــی ئــەوە شــەڕە بــوو، 
ــە  ــەت ل ــە هەمــوو بارێکــەوە بەتایب ــم کــە ل ــەاڵم ڕێژی لەســەر شــانی خەڵکــی کوردســتان ال بچــێ. ب
بــاری ئابــووری و بەرنامــە داڕشــتنی ئابوورییــەوە وەزعیکــی شــپرزی هەیــە هەنگاوێکــی بەرچــاوی 
ــەوە.  ــە لەکوردســتان هــەڵ نە هێناوەت ــی و کەم وکووڕیی ــەو هەمــوو وێران ــەوەی ئ ــۆ قەرەبووکردن ب
لەســەریەک، خراپیــی وەزع لــە کوردســتان دەبــێ وەک دیاردەیــەک لــە خراپیــی وەزعــی گشــتی لــە 
سەرانســەری ئێرانــدا چــاوی لــێ  بکــرێ. بــەاڵم ڕێژیــم بێجگــە لــە شــەڕی ئێــران و عێــراق، بوونــی 
جوواڵنــەوەی شۆڕشــگێڕانەی کوردستانیشــی کردووەتــە بەهانــە بــۆ بێ مەســئوولییەتەکانی خــۆی 

ســەبارەت بــە کەم وکوڕییەکانــی کوردســتان.
کوردســتان ئێســتاش هەروەکــوو پێشــوو بەتــەواوی میلیتاریــزە کــراوە، سەرانســەری کوردســتان 
بــە هــەزاران پایــەگا و بنکــەی نیزامــی تەنــراوە. بێجگــە لــە فشــاری نیزامــی، ڕێژیــم بــۆ ســەپاندنی 

دەســەاڵتی خــۆی لــە کوردســتان لــە زۆر مەیدانــی دیکەشــدا هــەوڵ دەدا و خــۆ مانــدوو دەکا: 
ناوەنــدی  و  داپۆشــیوە  و جاســووی  ئیتیالعاتــی  گــەورەی  تۆڕێکــی  بــە  کوردســتانی  ڕێژیــم 
ڕەنگاوڕەنــگ وەک: ئیــدارەی ئیتالعــات، ئیتالعاتــی ســوپا، زیــدی ئیتیالعاتــی ئەرتــەش و هێــزی 
ــگای خــۆی  ــە جێ ــۆری خــۆی ل ــە ن ــداری و... هــەر کامــەی ب ــەری سیاســیی فەرمان ئینتیزامــی، دەفت

پیالن گێڕانــن.  و  ســیخوڕی  خەریکــی 
ــە: ســازمانی  ــی ڕێژیم ــی دایمی ــە هەوڵەکان ــک ل ــارە یەکێ ــەب، دی ــی مەزه ــە چەک ــن ل کەڵک وەرگرت
ئومــووری  ئیســالمییەکان،  ئەنجوومەنــی  جومعــەکان،  ئیمــام  دەفتــەری  ئیســالمی،  تەبلیغاتــی 
تەربییەتــی لــە مەدرەســەکان، شــوڕای ئیســالمی لــە گونــدەکان و... تێکــڕا بەبــێ وەچــان هــەوڵ 
دەدەن بــۆ بێ ڕەنــگ کردنــی هەســتی میللــی لــە کوردســتان و بــۆ پتەوکردنــی بناخــەی فیکرییەکانــی 
ڕێژیــم بیروبــڕوای مەزهەبــی هەرچــی زیاتــر پــەرە پــێ بــدەن. پێک هێنانــی ناوەندێکــی تایبەتــی بــە 
نــاوی ناوەنــدی گــەورەی ئیســالمی غەربــی واڵت )مرکــز بــزرگ اســالمی غــرب کشــور( لــە ئوســتانی 
ئازەربایجانــی غەربــی و ئوســتانی کوردســتان و بەشــێک لــە شــارە سوننی نیشــینەکانی ســەر 
ــەو  ــە. ئ ــەم مەیدانەدای ــم ل ــە کارە ئەســڵییەکانی ڕێژی ــک ل ــەران( یەکێ ــە ئوســتانی کرماشــان )باخت ب
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ناوەنــدە کــە ئاخوندیــک بــە نــاوی »موســەوی« سەرپەرســتیی دەکا و لەهــەر شــارەش دەفتەرێکــی 
ــازی بچــووک وەک  ــی هێندێــک ئیمتی ــاوە، بەدان ــە سەرپەرســتیی ئاخوندێکــی شــیعە مەزهــەب دان ب
ــە بــاری  یارمەتییەکــی کەمــی مانگانــە تێ دەکۆشــی فەقــی و مەالکانــی کوردســتان کــە زۆربەیــان ل
ماڵییــەوە موحتاجــن بەســتراوە بــە خــۆی بــکا. مەبەســتە لــە شــوڕای ڕووحانییەتیــش کە لە شــارەکان 
و لەژێــر چاوەدێریــی ئــەو ناونــدە پیــک هاتــووە تەنیــا دڵخــوش کــردن و فریودانــی فەقــی و مەالکانــی 
ــە بەڕەســمی  ــەو شــوڕایانە ک ــە ئ ــە. چونک ــی بەوان ــی ڕواڵەت ــی عینوانێک ــگای دان ــە ڕی کوردســتان ل
ــچ دەســەاڵتێکی  ــردەوە هی ــە، بەک ــی خەڵک ــی و ئایینی ــی کۆمەاڵیەت ــە گیروگرفت ــان ڕاگەیشــتن ب کاری

ئیجرایییــان نییــە. 
بێجگــە لەوانــە، ڕێژیــم بــە جیــددی خەریکــی ســازکردنەوە و ڕەواج دانــەوەی »شــێخایەتی« و 
ــۆ ڕاکێشــانی ســۆفی و  ــی ب ــە و خانەقاکان ــگا تەکی ــە زۆر جێ ــە کوردســتانە و ل ــەری« ل »خەڵیفەگ

موریــد ئــاوەدان کردۆتــەوە.
لەســەریەک، ڕیژیــم لــە هەمــوو ڕێگایەکــەوە بــۆ ڕاگرتــن و پاراســتنی پاشــماوەی پێوەندییەکانــی 
پێونــدی و داب و ڕەســم و  ئــەو  دەدا،  هــەوڵ  پاشــکەوتووانەی کۆمەڵــی کوردســتان  کــۆن و 
ڕێوشــوێنانە کــە لەگــەڵ نێوەرۆکــی پاشــکەوتووانەی خــودی ڕێژیــم یــەک دەگرنــەوە و ڕێژیــم 
پێــی وایــە دەتوانــێ وەک چەکێــک لــە بەرامبــەر بزووتنــەوەی شۆڕشــگێڕانە و پێشــکەوتنخوازانەی 
کوردســتاندا کەڵکیــان لــێ  وەرگــرێ. دەرەبەگایەتــی و سیســتمی عەشــیرەتی یەکێــک لــەو شــتانەیە 
کــە ڕیژیــم کارێکــی زۆری لەســەر دەکا و تەنانــەت تێ دەکۆشــێ عەشــیرەتی وا زینــدوو بکاتــەوە و 

ــاوە. ــان نەم ــژە شــوێنەوارێکی ئەتۆی ــە لەمێ ــدان ک ــە مەی بیان هێنێت
جێــگای ســەرنجە کــە دام ودەزگای ڕێژیــم لــەم جموجۆڵــەی خــۆی لــە کوردســتاندا شــەڕی 
زێڕینگەرییەکشــی لەنێــو خۆیــدا وەڕێ خســتوە کــە لــە ڕاســتیدا نیشــاندەری دابەش کردنــی کار 
و نموونــەی ئەوپــەری ڕیــاکاری و دەغەڵبازییــە. ئەویــش بریتییــە لــەوە کــە فەرماندارییــەکان و 
ئیدارەکانــی ڕەســمیی دەوڵەتــی زۆرتــر خۆیــان پشــتیوان و الیەنگــری دەوڵەمەندەکانــی بــازار و 
دەرەبەگــە گــەورەکان نیشــان دەدەن و، لــە بەرامبــەردا ســوپا و ئیتالعاتــی ســوپا خۆیــان لــە پەشــتی 
هــەژاران و زەحمەتکێشــان و جووتیــاران و عەشــیرەتی بچــووک و کەم ئیمــکان دەنوێنــن. بــەم 
جــۆرە مەبەســتیان ئەوەیــە کــە لــە هەمــوو چین وتوێژەکانــی کۆمەڵــی کــورردەواری کەســانێکی 

ــرن. ــردا ڕابگ ــەر یەکت ــە لەبەرامب ــەم گەل ــی ئ ــەرن و ڕۆڵەکان ــو ب ــر بەفری هەرچــی زیات
ــی ڕێژیــم بــۆ بەرەبەرکانــی لەگــەڵ  ــە مەیدانەکانــی جموجۆڵ مەیدانــی فەرهەنگــی یەکێکــی دیکــە ل
بــە  ڕێــگادان  ئەدەبــی،  و  فەرهەنگــی  ناوەنــدی  هێندێــک  ســازکردنی  کوردســتانە:  بزوتنــەوەی 
باڵوبوونەوەی هیندێک چاپەمەنی بە زمانی کوردی و پێک هێنانی هێندێک کۆبوونەوە و کۆنفرانس 
نموونەیــەک لــەو کارانــە کــە مەبەســتی ئەســڵیی ڕیژیــم لــەو کارانــە جیاکردنــەوە و بەتاڵ کردنــەوەی 
ــا ڕادەی  ــان ت ــی و نیشــتمانییەکان و بچووک کردنەوەی ــە داخــوازە میلل ــەوەی کوردســتان ل بزووتن
هیندێــک داخوازیــی بچووکــی فەرهەنگــی و ئابوورییــە. بــەاڵم ڕێژیــم لــەو مەیدانەشــدا ســەرکەوتنێکی 
بــە دەســت نەهێنــاوە. چونکــە خەڵکــی کوردســتان ئــەو پاشەکشــەی ڕێژیــم بــە دەســکەوتێکی خەباتــی 
خۆیــان و بزووتنــەوە ڕەواکەیــان دەزانــن و ئەمــەش هانیــان دەدا کــە زیاتــر لــە دەوری ئــااڵی 

بزووتنەوەکەیــان کــۆ ببنــەوە.
ســەرەڕای هەمــووی ئەمانــە، بزووتنــەوەی شۆڕشــگێڕانەی کوردســتان بــە ڕیبەرایەتیــی حیزبــی 



کۆنگرەی نۆ

440

ئێمــە هــەروا بەربــاڵو و بەگــوڕ درێــژەی هەیــە. ئەمــەش دیــارە هــەر لەوکاتــەدا کــە بەرهەمــی 
ــی گشــتی خەڵکــی کوردســتانە، خــۆی لــە دڵگەرم کــردن و هاندانــی خەڵکــی  پشــتیوانی و الیەنگری
کوردســتاندا بــۆ ڕاوەســتان لــە بەرامبــەر ڕێژیمــدا شــوێنی ڕاســتەخۆی هەیــە. لــە ئاکامــدا، ئەمــڕۆ 
کوردســتان لــە بــاری سیاســییەوە هــەروەک پێشــوو ســەنگەری  پتــەوی دژایەتــی و بەرەبەرەکانــی 
لەگــەڵ ڕێژیــم ماوەتــەوە و ڕێژیــم نەیتوانیــوە هیــچ پێگەیەکــی بەرچــاوی سیاســی و کۆمەاڵیەتیــی 
تێــدا بۆخــۆی پەیــدا بــکا. ڕاســتییەک کــە هــەر جــار ناجارێــک و لــە هیندێــک هەڵومەرجــی تایبەتیــدا 

ــێ. ــی و بەئاشــکرایی خــۆی دەنوێن زۆر بەزەق

وەزعی حیزب 
مــاوەی نێــوان کۆنگــرەی هەشــت و ئــەم کۆنگرەیــە، لــەم 10-12 ســاڵەی دوایــی تێکۆشــانی حیزبــی 

دێموکراتــدا بێ گومــان بــە گرینگتریــن دەورەی ژیانــی حیــزب بــە حیســاب دێ.
یەکەمیــن ڕووداوی گرینگــی پــاش کۆنگــرەی هەشــت جیابوونــەوەی دەســتەیەک بــوو لــە حیــزب 
ــان لەســەر خــۆ  ــاوی »حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران- ڕێبەرایەتیــی شۆڕشــگێڕ« ی کــە ن
دانــا، بــەاڵم چ لەنێــو حیــزب و چ لەنێــو کوردســتاندا بــە گشــتی بــە نــاوی »الدەر« ناســراون 
و دەناســرێن. پێکهێنــەر و بەڕێوەبــەری جەریانــی »الدەر« کەســانێک بــوون کــە لــە کۆنگــرەی 
هەشــتدا ســەرەڕای ئەنواعــی نەخشــە و پیالنــی غەیــرە ئوســوولی و ناجوامێرانــە شکســتیان خــوارد 
ــاری ســاڵی  ــە ســەرەتای بەه ــا ســەرەنجام ل ــان. هەت ــدا نەم ــی ئەســڵیی حیزب ــە بەڕێوەبەرایەتی و ل
٦٧دا بــە یارمەتیــی دوژمنانــی حیــزب و یــەک لــەوان ڕیکخــراوی موجاهیدینــی ڕەجــەوی و، بــە 
هاندانــی فورســەت تەڵەبانەی هێندێــک ڕێکخــراوی دیکــە، بەیاننامەیەکــی پڕوپــوچ و سەرانســەر درۆ 
و دروشــمیان باڵوکــردەوە و جیابوونــەوەی خۆیــان ڕاگەیانــد. فەزایەکــی ئاڵــۆز و پــڕ هەراوهەنگامــە 
کــە لــە دەوری ئــەم جیابوونــەوە الدەرانەیــە وەڕێ کــەوت، دیــارە بــوو بەهــۆی ئــەوە کــە ژمارەیەکــی 
کەمیــش لــە کادر و پێشــمەرگەی بــە بیروبــڕاو فریــو بخــۆن و لەگــەڵ ئەوانــە بکــەون. بــەاڵم بەگشــتی 
هــەروەک ئێســتا پــاش نیزیکــەی 4 ســاڵ زۆر بەباشــی دەرکەوتــووە ئەساســی جەریانــی الدەر 
تێکەاڵوێــک بــوو لــە »ئاش بەتــاڵ« و »مەقام خــوازی«. یانــی بەشــێکیان کەســانێک بــوون کــە ورە و 
توانــای درێژەدانــی خەباتیــان لــە ڕێزەکانــی حیزبــدا نەمابــوو، بــەاڵم ئەوەندەیــان ئازایەتیــی ئەخالقــی 
ــە و ڕۆیشــتن.  ــان کــردە بەهان ــی الدەری ــا جەریان ــڕن. هەت ــەم ڕاســتییە دەربب ــرن ئ ــووە کــە بوێ نەب
ــە بــوون کــە تەنانــەت هێشــتا مانگێکــی تــێ  ژمارەیــەک لەوانــە ئەونــدە بــۆ خــۆ دەربازکــردن بەپەل
نەپەڕیبــوو ڕیــگای هەاڵتــن بــۆ ئورووپــا، یــان تەســلیم بوونــەوە بــو ڕیژیمــان گرتەبــەر. بەشــەکەی 
ــۆ  ــۆ گەیشــتن ب ــە ســەرەتاوە ب ــەزۆرزان و مەقام خــواز بــوون کــە هــەر ل دیکــەش ژمارەیــەک خۆب
عینــوان و مەقــام ڕوویــان لــە حیــزب و جوواڵنــەوە کردبــوو. بــەاڵم ئێســتا کــە دەیانــدی لــە حیزبــی 
ــرێ،  ــی و شۆڕشــگێڕی لەبەرچــاو دەگی ــۆ پێ ئەســپاردنی مەســئوولییەت کارلێهاتووی ــدا ب دێموکرات
نــەک ئیددیعــای بــێ نێــوەڕۆک و ڕەفتــاری عەوام هەڵخەڵەتێــن، خۆیــان ناچــار دەدی بــڕۆن و دوکان 

لــە جێگایەکــی دیکــە بکەنــەوە!
دیــارە پیالنــی الدەران لەکاتــی خۆیــدا گیروگرفتێکــی ناخۆشــی بــۆ حیــزب پێــک هێنــا و، هیزێکــی 
بەرچــاوی حیزبــی بــە پووچەڵ کردنــەوەی خۆیــەوە خەریــک کــرد. بــەاڵم لە هەڵســەنگاندنێکی گشــتیدا 
مەســەلەکە دەبــێ زۆرتــر وەک پاک بوونــەوەی حیــزب چــاو لــێ بکــرێ. ڕادیــۆی دەنگــی کوردســتان 



441

بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

ــن  ــە چەندی ــە ڕۆیشــتنی کەســانێک ک ــی: ب ــاڵوی کــردەوە گوت ــە ڕۆژی 1٣٦٧/1/٧ ب ــدا ک ــە وتارێک ل
ســاڵە لەنێــو حیزبــدا بێجگــە لــە باندبــازی و گێرەشــێوێنی و دڵســاردکردنەوەی کادر و پێشــمەرگە، 
هێندێــک کــردەوەی غەیــری ئەخالقــی و غەیرەئینســانی کارێکــی دیکەیــان نەبــووە، حیزبــی ئێمــە 
بەهێزتــر دەبــێ و، توانــای جووالنــەوەی تێکۆشــانی دەچێتــە ســەڕێ«. ڕەوتــی ئــەم ٣ ســاڵ و چەنــد 
مانگــە دەری خســت کــە ئــەم پێشــبینییە تــا چ ئەنــدازە ڕاســت بــوو و، ڕۆیشــتنی الدەران تــا چ ڕادە 
بــە قازانجــی حیــزب و لــە خزمــەت درێــژەی بزووتنــەوەی شۆڕشــگێڕانەی کوردســتاندا بــوو. چونکــە 
هــەروەک ئیشــارەی پــێ کــرا جەریانــی الدەر نیشــانی دا کــە بەگشــتی جەریانێکــی ئــاش بەتاڵییــەوە 
و، جیــا لەوانــە کــە تەســلیمی رێژیــم بوونــەوە، ئــەوەی دیکــە و لــە پێشــدا ڕێبەرایەتیــی بەنــاو 

شۆڕشــگێڕەکەی، ڕووی لــە ئورووپــا و لــە ئۆردوگاکانــی پەناهەندەییــە.
ــدا کۆتایی پێهاتنــی شــەڕی نێــوان ئێــران و عێــراق  ــە ژیانــی حیزب دووهەمیــن ڕووداوی گرینــگ ل
بــوو. لــە 2٧ی پووشــپەری ســاڵی ٦٧دا ئێــران ڕایگەیانــد کــە بڕیارنامــەی ٥9٨ی شــوڕای ئەمنییــەت 
قەبــووڵ دەکا. ئــەو بڕیارنامەیــە یــەک ســاڵ پێشــتر ســەبارەت بــە تەقەوەســتان دەرچــوو بــوو، بــەاڵم 
ــژ  ــەوەدا ڕۆژی 29ی گەالوێ ــە دوای ئ ــوو. ب ــی خــۆی الداب ــە قەبووڵ کردن ــە ل ــەو کات ــا ئ ــران هەت ئێ
تەقەوەســتانی ڕەســمی بــە ئەنجــام گەیشــت و، چەنــد ڕۆژ دواتــر وتوێــژ بــۆ پێکهاتــن و ئاشــتی 
لەنێــوان دوو حکوومــەت لەژێــر چاوەدێریــی ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتوەکانــدا دەســتی پــێ کــرد.
خەڵکــی  ڕەزامەنــدی  جێــگای  نەیدەتوانــی  شــەڕ  کۆتایی هاتنــی  دیــارە  گشــتی،  بەشــێوەیەکی 
کورســتان و حیزبــی ئێمــە نەبــێ. چونکــە ئــەو شــەڕە بێ مانایــە بــۆ هــەر دوو واڵت و بەتایبــەت بــۆ 
کوردســتان غەیــری وێرانــی و کوشــتار و ئاوارەیــی هێــچ بەرهەمێکــی نەبــوو. هــەر بۆیــەش دەفتەری 
ــرد خۆشــحاڵ بوونی  ــەوە دەری ک ــەم بۆن ــە دەســتبەجێ ب ــدا ک ــە ڕاگەیەندراوێک ــزب ل سیاســیی حی
خــۆی دەربــڕی. بــەاڵم لــە عەینــی کاتــدا دەبــێ پــی لــەم ڕاســتییە بنێیــن کــە ئــەو ڕووداوە بــۆ خەڵکــی 
کوردســتان و ڕیزەکانــی حیــزب نیگەرانییەکیشــی لەگــەڵ بــوو. چونکــە ســوڵحی ئیحتیمالــی لەنێــوان 
دوو دەوڵەتــدا لەوانەبــوو لەســەر ئەساســی پەیمانــی ســاڵی 19٧٥ی »الجزایــر« بگــرێ، کــە ئەمــەش 
لــە واقیعــدا بــە مانــای هاوکاریــی دوو دەوڵــەت  بــۆ لەژێــر فشــارنان و بەرتەنگ کردنــەوەی مەیدانــی 
تێکۆشــان ڕێکخــراوە کوردســتانییەکان دەبــوو. بیرەوەریــی تاڵــی خەڵکــی کوردســتان هــەم لــە عیــراق 
ــە ڕەوا و بەجــێ نیشــان دەدا.  ــەی ب ــەم نیگەرانیی ــی ســاڵی 19٧٥ ئ ــە ئاش بەتاڵ ــران ل ــە ئێ ــەم ل و ه
هــەر بۆیــە ئەرکــی حیزبــی دێموکــرات وەک حیزبێکــی شۆڕشــگێڕ و بەئەزمــوون لــەو هەلومەرجــەدا 
بریتــی بــوو لــە دوو شــتی ئەساســی: یەکــەم دڵنیاکردنــی خەڵکــی کوردســتان لــەوە کــە ئاش بەتاڵــی 
ســاڵی 19٧٥ لــە کوردســتان و بەتایبــەت لــە حیزبــی دێموکراتــدا بــە هیــچ جــۆر دووپــات ناکرێتــەوە. 
دوویــەم- بیرکردنــەوە و لیکۆڵینــەوە بەمەبەســتی ئامادەکردنــی حیــزب و جوواڵنــەوە لــە بەرامبــەر 
وەزعــی پێشــبینی کــراوی داهاتــوو و، بــۆ ئــەو هەلومەرجانــەی لــەم پێوەندییــەدا مومکیــن بــوو، پێــک 

بێــن.
لــەم پێیــەدا، بێجگــە لــە ڕاگەیەنــدراوی دەفتــەری سیاســی کــە ئیشــارەی پــێ کــرا، ســکرتێری 
گشــتیی حیــزب لــە پەیامــی 2٥ی گەالویــژی ئــەو ســاڵدا گوتــی: بەپێچەوانــەی نــەزەری هێندێــک کــەس 
کــە پێیــان وایــە جارێکــی دیکــە مێــژوو دژی گەلــی کــورد وەکار کەوتــووە ئێمــە لــەو بڕوایەدایــن کــە 
ــە پێــش هەمووانــدا جوواڵنــەوەی  ئاســۆی خەبــات لــە ســااڵنی پێشــوو ڕوونتــرە. گرینــگ ئەوەیــە ل
دێموکراتــی کوردســتان ڕیزەکانــی خــۆی پتەوتــر بــکا و ئامادەیــی بەرەنگاربوونــەوەی هەرچەشــنە 
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ڕووداوێــک بــێ«. ســکرتێری گشــتیی حیــزب پاشــان گوتــی: »بــا بایــەخ بــە هیــزی بێ پایانــی گەلــی 
کــورد بدەیــن، لــە خۆمــان و خەباتــی خۆمــان دڵنیــا بیــن و وەک عامیلێکــی ســەربەخۆ لــە مەیدانــی 

سیاســەتدا خــۆ بنوێنیــن.«
ســەرەنجام، ســکرتێری گشــتی پەیامەکــەی خــۆی بەم جــۆرە کۆتایــی پــێ هێنا: »حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئیران چڵ و ســێ ســاڵ تاقیکردنەوەی خەباتی ســەخت و خویناویی هەیە. حیزبی ئێمە 
ئامادەیــە ئــەم خەباتــە تــا ســەرکەوتنی دوایــی و تــا وەدەســت هێنانی دێموکراســی و خودموختــاری 
درێــژە پــێ بــدا. هیــچ هێزیــک نییــە بتوانــی خەباتــی حیزبەکەمــان بوەســتێنێ. حیزبــی ئێمــە توانــای 
ئــەوەی هەیــە هەمــوو کۆســپێکی ســەر ڕێــگای خــۆی البــەرێ و بــە پشــتیوانیی کۆمەاڵنــی میلیۆنیــی 
خەڵکــی کوردســتان و هەمــوو گەالنــی ئێــران گەلــی کــورد بــە ئامانجــە مێژووییەکانی خــۆی بگەیەنێ.
ــار« ســکرتێری گشــتیی  ــز دێکوی ــۆ »پیرێ ــدا ب ــە نامەیەک ــزب ل ــا، ســکرتێری گشــتیی حی هەروەه
ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــوەکان لــە تاریخــی 19٨٨/٨/٣ ڕایگەیانــد: »بــە تەواوبوونــی شــەڕ لــەن 
ێــوان ئێــران و عیــراق شــەڕ لــە واڵتــی ئێمــەدا بــە یەکجــاری کۆتایــی پــێ نایــە. خەباتــی چەکدارانــەی 
بــۆ  و خودموختــاری  ئێــران  بــۆ  دێموکراســی  وەدیهێنانــی  مەبەســتی  بــە  کوردســتان  خەڵکــی 
کوردســتان هــەروا درێــژی هەیــە. ئێمــە لــەو کاتــەدا کــە وەک حیزبێکــی بەرپــرس پشــتیوانیی خۆمــان 
لــە کۆتایــی پێهاتنــی کێشــەی نێــوان ئێــران و عێــراق ڕادەگەنیــن، بەڕاشــکاوی دەڵێیــن کــە شــەڕ لــە 
واڵتــی ئێمــەدا کۆتایــی پــێ نەهاتــووە و ئاشــتی تەنیــا کاتێــک هەمــوو ئێــران و ســنوورەکانی ئێــران 

و عێــراق دەگرێتــەوە کــە داخوازەکانــی خەڵکــی کوردســتان وەدی بێــن.«
و  لێبڕاوانــە  کاتــدا  عەینــی  لــە  و  ئوســوولی  هەڵوێســتی  ڕوونــی  بــە  نموونەیــە،  چەنــد  ئــەم 
شۆڕشــگێڕانەی حیزبــی ئێمــە لــەو هەلومەرجــەدا دەگەیەنــێ. هەڵوێســتێک کــە بناخــەی لەســەر بــڕوا 
و دڵنیایــی بــە ورەی بــەرزو یەکگرتوویــی کادر و پێشــمەرگەکانی حیــزب و، پشــتگیری و پشــتیوانیی 
خەڵکــی قارەمانــی کوردســتان دانرابــوو. ئاکامەکشــی مەوجوودییەتــی ئێســتامان و چۆنیەتیــی 

ــن. ــوە دەکەی ــە شــانازیی پێ ــە ک وەزعــی ئەمرۆمان
ئــەم هەڵوێســتە بەجــێ و شۆڕشــگێرانە حیزبــی ئێمــە لــەو کاتــەدا و، لــە دریــژەی ئــەم ٣ســاڵەی 
ــک  ــێ کــە لەگــەڵ هەڵوێســت و کــردەوەی هێندێ ــک باشــتر خــۆی دەنوێن ــەت کاتێ ــردوودا بەتایب ڕاب
ــرد، هەڵســەنگێندرێ:  ــەڕ دەک ــای ک ــی دونی ــان گوی ــی ئیدیعای ــە دەنگ ــە ک دەســتە و ڕێکخــراوی دیک
وەک موجاهیدینــی ڕەجــەوی کــە پــاش کــردەوەی هەڵنەســەنگێندراو و خــۆ بەکوشــت دەرانەی 
»فروغــی جاویــدان« بــە تــەواوی خۆیــان لەژێــر پەردەیەکــی بێ ڕەنــگ و بێ دەنگــدا شــاردەوە، 
یــان ئــەو ڕێکخراوانــە کــە نــەک هــەر لــە ڕیــگای هەاڵتــن بــۆ ئورووپــا و پەنابــردن بــۆ ئوردوگاکانــی 
پەناهەندەیــی لــە عێــراق ڕێــگای ئاش بەتاڵێکــی واقعیییــان گرتەبــەر، بەڵکــوو هەوڵیــان دا بــە ئەنواعــی 
بەهانــەی بەنــاو »تیئۆریــک« ئــەو ئــاش بەتاڵــە تەوجیهیــش بکــەن و وە ک دووربینیــی سیاســی و 

ــدەن! ــات دەرخــواردی خەڵکــی ب ــەن و زانســتییانەی خەب بەرنامــەی درێژخای
ســێیەمین ڕووداو کــە گرینگتریــن و لــە عەینــی کاتــدا ناخۆشــترین ڕووداو لــە ژیانــی حیــزب 
لــە مــاوەی نێــوان کۆنگــرەی هەشــتەم و ئــەم کۆنگرەدایــە، کارەســاتی شــەهیدبوونی ســکرتێری 
گشــتیی حیزبەکەمــان بــوو. ڕێبــەری مــەزن و مامۆســتای زانــا و خۆشەویســتمان دوکتــور قاســملوو 
لەگــەڵ هاوڕێــی بــەوەج و هەڵکەوتــوو کاک عەبدوڵــاڵ قــادری ئــازەر، ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەنــدی 
ــە شــاری  ــە ڕۆژی 22 پووشــپەڕی 1٣٦٨ ل ــە دەرەوەی واڵت ل ــزب ل و بەرپرســی ڕێکخــراوی حی
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»ڤییــەن« پێتەخەتــی ئۆتریــش شــەهید کــران. تێرۆریســتەکان مەئموورانــی ڕێژیمــی ئاخونــدی بــوون 
کــە بەڕواڵــەت وەک نوێنــەری ڕەســمی بــۆ دیــدار و وتووێــژ لەگــەڵ دوکتــور قاســملوو و کاک 

عەبدوڵــال قادری ئــازەر هاتبــوون.
ئــەم زەبــرە گەورەیــە دیــارە سەرتاســەری پەیکــەری حیزبــی وەلەرزیــن خســت، بــەاڵم بەخۆشــی 
و شــانازییەوە، لــە ســایەی یەکگرتوویــی و هەســت بــە مەســئوولییە ت کردنی گشــتیدا زۆر خێــرا 
خۆمــان گرتــەوە و، لــە مەیدانــی خەبــات و تێکۆشــاندا هــەروەک پێشــتر قــورس و قایــم پێمــان 

ــەوە. داکوتای
ــە ورە، شــێلگیر  ــەرم و ب ــرە قورســە دڵگ ــەو زەب ــاش ئ ــو پ ــەی دوو ســاڵ و نێ ــە نیزیک ــڕۆ ک ئەم
ــات و تێکۆشــانی  ــردوو، بەرنامــەی خەب ــە ڕاب ــەوە ب ــڕای پێداچوون ــەوە و وێ ــوو کۆبووین و یەکگرت
ــەواوی ئــەو  ــن لــە ت ــن؛ جێــگای خۆیەتــی: لەپێشــدا سوپاســێکی گــەرم بکەی داهاتوومــان دادەڕێژی
شەخســییەت و ڕێکخــراو و حیــزب و دەوڵەتانــە کــە هاودەردییــان لەگــەڵ نواندیــن و لەو هەلومەرجە 
ناســکەدا بــۆ خۆڕاگرتــن و درێژەدانــی ڕێــگا هانیــان دایــن. لــە پاشــان حەقمانــە شــانازی بکەیــن بــە 
ــەو  ــە پشــتگیرییەکی پت ــدا و ب ــە خەممان ــە بەشــداری ل ــە ب ــورد ک ــی بەهەســت و ئەمەگناســی ک گەل

ــە دەرێ. ــەو تاقیکرنەوەیــە ســەرکەوتوو بێین یارمەتیــی دایــن ل
بــۆ ئــەو الیەنــەش کــە خۆمــان دەگرێتــەوە، باشــترە ئیشــارە بــە دەرســێکی ڕێبــەری شــەهیدمان 
بکەیــن. شــەهیدی گەورەمــان دوکتــور قاســملوو لــە ئاخریــن کۆبوونــەوەی خــۆی لەگــەڵ ژمارەیــەک 
ــژووی  ــوەی 1٣٦٨دا باســێک لەســەر مێ ــە مانگــی خاکەلێ ــزب ل ــەی ســەرەوی حی ــی پل ــە کادرەکان ل
بەڕێوەبەرایەتیــی حیــزب دەکا و قامــک لەســەر خاڵێکــی گرینــگ دادەنــێ. مامۆســتای لێزانمــان نیشــان 
 دەدا کــە یەکێــک لــە کەم وکوڕییەکانــی ژیانــی چــل و چەنــد ســاڵەی حیــزب بریتــی بــووە لــە پچڕانــی 
چەنــد جــارەی هــەودای تێکۆشــانی حیــزب، بــە هــۆی نەمــان یــان لــە مەیــدان چوونەدەرێــی زۆربــەی 
بەڕێوەبەرایەتییەکــەی. ئینجــا وەزعــی حیــزب لــە هەلومەرجــی تــازەدا دەخاتــە بــەر نــەزەر و دەڵــێ: 
»ئێســتا دەتوانیــن ئومێــدەوار بیــن ئەگــەر بەشــێکی زۆری ئــەم ڕێبەرایەتییــەش نەمێنــێ کــە ئــەوە 
ــە  ــە ل ــم وای ــکا، پێ ــێ بــێ کــە نەتوانــێ کار ب ــا تەمەنــی وای ل ــێ، ی ــا شــەهید ب شــتێکی سروشــتییە ی
ڕێبەرایەتــی حیزبــی دێموکراتــدا ئیدامــەکاری هــەر بــەردەوام دەبــێ.« ســەرەنجام قاســملووی زانــا 
هــەروەک لەنێــو دەڵــێ خۆیــدا هەســتی بــە شــتێک کردبــێ دەڵــێ: »ئەمــە گەورەتریــن ســەرکەوتنی 
حیزبەکەمانــە کــە وەزعێکــی وای پێــک هێنــاوە کــە ئەگــەر نــەک دوو بەڵکــوو چەنــد کــەس لــەو 
ڕێبەرایەتییــەدا نەمێنــن دیســان ئــەو ڕێبەرایەتییــە بــە ڕێبــازی خــۆی درێــژە دەدا...«. ئێســتا کــە ئــەم 
ــە  ــۆ ئێم ــە چ ســەربەرزییەک ب ــە بەرچاومان ــەک ل ــەری شــەهید وەک وەســیەت نامەی قســانەی ڕێب
ــەوە تێ کۆشــاوین  ــوو هەســت و توانامان ــە هەم ــە ب ــر ک ــەوە زیات ــزب ل کادر و پێشــمەرگەکانی حی
ــج بەخەســار نەبــووە  ــدا ڕەن ــە ڕێکخســتن و قایم کردنــی حیزبەکەی بســەلمێنین دوکتــور قاســملوو ل
و بۆچــوون و تێگەیشــتنەکەی لەســەر ئێمــە وەک شــاگردان و پەروەردەکراوەکانــی خــۆی هەڵــە 

نەبــووە؟!
ــدا زۆرمــان قســە لەســەر  ــی خۆی ــە لەکات ــە: ئێم ــی شــەهید بوونەک ــەاڵم لەســەر ئەســڵی جەریان ب
کــردووە و الیەنــە جۆراوجۆرەکانمــان تــا ئــەو جێگایــەی لەتوانامانــدا بــووە هەڵســەنگاندووە. بۆیــە 
دووپات کردنــەوەی هەمــووی ئەوانــە لێــرەدا بــە پێویســت نازانیــن غەیــری دوو خــاڵ نەبــێ کــە وەک 

هەڵــە لــە بۆچــوون و کردەوەمانــدا ئیشــارەیان پــێ دەکەیــن: 
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یەکــەم هەڵــە لــە بۆچوونمــان ســەبارەت بــە ڕێژیمــی ئاخوندیــدا بــوو. ئێمــە پێمــان وابــوو کــە 
ــە  ــێ هاتبێت ــە کوردســتان، ئێســتا دەب ــراق و 9 ســاڵ شــەڕ ل ــاش ٨ ســاڵ شــەڕ لەگــەڵ عێ ــم پ ڕێژی
ســەر ئــەو بــاوەڕە کــە کاتــی ئــەوە هاتــووە چاوێــک بــە هەڵوێســت و کردەوەکانــی ڕابــردووی خۆیــدا 
بخشــێنێتەوە و، بــۆ چارەســەرکردنی گیروگرفتــە نێوخۆییەکانــی واڵت کــە یەکێــک لــە گرینگترینیــان 
مەســەلەی شــەڕی کوردســتانە ڕێگایەکــی ئوســوولی بگرێتەبــەر. بــەم بۆچــوون و بڕوایــەوە بــوو کــە 
ئێمــە پێشــنیاری ڕێژیم مــان بــۆ دیــدار و وتووێــژ لەســەر داخوازەکانمــان قەبــووڵ کــرد و لەڕاســتیدا 
لــە داو کەوتیــن. لەحاڵێکــدا هــەر لــەو کاتــەدا ڕێژیــم بــە دڕندەییەکــی بێ وێنــە خەریکــی کوشــتاری 
زیندانییانــی سیاســی بــوو و، بــە کــردەوە نیشــانی دەدا کــە کــزی و بێ هێزیــی گشــتی خــۆی 
ــوو  ــەوە قەرەب ــاوی موخالیفەکانی ــی دەســەاڵتەکەی و ســەرکوتی خوێن ــگای توندوتیژترکردن ــە ڕێ ل

دەکاتــەوە.
دوویەمیــن هەڵــە لــە کــردەوە و شــێوی ڕەفتارمانــدا بــوو کــە دەتوانیــن نــاوی کەمتەرخەمییەکــی 
تــەواوی لەســەر دابنێنیــن. چونکــە بــۆ دیــدار لەگــەڵ بەنــاو نوێنەرانــی ڕێژیــم نــەک هــەر هیــچ 
ئیقدامێکــی ئەمنییەتیــی ئەتــۆ ئەنجــام نەدرابــوو بەڵکــوو بــو هەوڵــدان بــۆ نهێنــی ڕاگرتنــی هەرچــی 
زیاتــری ئــەو دیــدارە، لەڕاســتیدا ڕێــگا بــۆ بەرێوەبردنــی هەرچــی ئاســانتری پیالنەکــە لەالیــەن 

تێرۆریســتەکانی ڕێژیمــەوە خــۆش کرابــوو.
بەهەرحــاڵ ڕێژیمــی ئاخونــدی بــەم جینایەتــە جارێکــی دیکــەش بەڕوونــی نیشــانی دا دیــارە 
ــادا  بەنرخێکــی زۆر گــران بــۆ ئێمــە کــە نێوەڕۆکــە پاشــکەوتووانە و دژی گەلییەکــەی ڕێــگای پــێ ن
هیــچ کام لــە داخــوازە ئەساســییەکانی ئێمــە، یانــی دێموکراســی و خودموختــاری قەبــوول نــکا. لــە 
نەتیجــەدا هەڵوێســتی ڕاســت لــە بەرامبەریــدا بریتییــە لــە خەباتــی شــێلگیر بــۆ بەچۆک داهێنــان و لــە 

ــەس... ــی و ب ــدان بەدەرکردن مەی

ڕوانگە و ڕێباز 
هاوڕێیانی بەڕێز!

دوو پایــەی ئەساســیی بیروبــڕوای حیزبــی دێموکــرات بریتیــن لــە دێموکراســی و مافــی میللــی کــە 
ــردوودا  ــە ڕاب ــە ل ــەم دوو پایەی ــە کــە ئ ــن. ڕاســتیی ئەوەی ــە دروشــمە ئەســڵییەکەماندا خــۆ دەنوێن ل
ــەن  ــەت لەالی ــوون، بەتایب ــر پرســیار و هێرشــدا ب ــەی جۆراوجــۆر لەژێ ــە بەهان ــەوە ب ــە زۆر الیەن ل
ئەوانــەوە کــە خۆیــان بــە پێــڕەوی مارکســیزم- لینینیــزم نــاو دەبــرد. چونکــە ئــەوان هەمیشــە لەالیەک 
دێموکراســییان نــەک بــە ئەســڵێکی گشــتی بەڵکــوو بــە دیاردەیەکــی چینایەتــی زانیــوە و، لەجیاتــی 
دێموکراســی، لەژێــر ئــااڵی دیکتاتۆریــی پڕۆڵیتاریــا، یانــی دیکتاتۆریــی چینــی کرێــکار بــە ســەر 

چینەکــەی دیکــەدا کــە »بــۆرژوازی« بــێ »ســینەزەنی«یان کــردووە.
کردنــی چارەنــووس«  دیــاری  بــە »مافــی  بڕوایــان  بەڕواڵــەت  هەرچەنــد  دیکــەش  لەالیەکــی 
دەربڕیــوە، بــەاڵم بــە کــردەوە ئــەو ئەســڵەیان هەمیشــە تابیعــی هێندێــک ئەســلی دیکــە وەک گرینگیــی 
خەباتــی دژی ئیمپریالیســتی، یــان پێویســتی بــە گرینگتــر زانینــی مەســڵەحەتی چینــی کریــکار و 
قازانجــی بــەرەی نێونەتەوەیــی سۆســیالیزم و شــتی دیکــە لــەم بابەتــە دانــاوە و، بەمجــۆرە لــە 
دژی مافــی دیاری کردنــی چارەنــووس و ئــەو هێزانــەی داوای ئــەو مافەیــان کــردووە هەڵوێســتیان 

ــووە. گرت
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بــەاڵم هــەروەک لــە بەشــی نێونەتەوەییــدا ئیشــارەمان پێ کــرد قەیرانەکانی واڵتانی سۆسیالیســتی، 
ــە  ــەی بیروبۆچــوون ســەبارەت ب ــە زەمین ــەت ل ــە بەتایب ــۆڕە گەوران ــەو ئاڵوگ ــۆی ئ ــوون بەه ــە ب ک
سۆســیالیزم دا، ســەلماندیان کــە ئــەو جــۆرە قســە و بەهانانــە تــا چ ئەنــدازە دوور لەڕاســتین. 
ــچ کەســێکی  ــەن هی ــە لەالی ــن ک ــدی شــتێک نی ــڕۆ ئی ــی ئەم ــی میلل ــە نەتیجــەدا دێموکراســی و ماف ل
واقیعبینــەوە ئینــکار بکرێــن، مەگــەر کەســانێک کــە دەیانــەوێ جێگەی » ئەســحابی کەهــف« بگرنەوە. 
بــەاڵم بوونــی ئەســحابی کەهــف- کــە ڕەنگــە لەهەمــوو زەمانانــدا هەبن-ناتوانــێ ڕەوتــی مێــژوو و 

پێشــکەوتنی کۆمەڵــی ئینســانی بگــۆڕێ.
کەوابــوو، بەڕاشــکاوی دەتوانییــن بڵێیــن ح.د.ک.ا ئەمــڕۆ حیزبێکــە لەبــاری بناخــەی فیکرییــەوە 
لەهەمــوو کاتێــک قایمتــرە. ئــەم بناغــە فیکرییــە پتــەوە هەڵبــەت یەکێــک لــە هۆیەکانــی خۆشەویســتیی 
حیــزب لــەالی کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتانە، بــەاڵم خۆشەویســتی و نفــووزی حیــزب کــە بەڕاســتی 
زۆربــەی هــەرە زۆری خەڵکــی کورســتان دەگرێتــەوە و تەنانــەت بــۆ دوژمنانیــش حاشــا هەڵنەگــرە، 

بێجگــە لــەوە هــۆی دیکەشــی هــەن:
یەکێــک لــەو هۆیانــە خەتــی ڕوونــی سیاســی و، هەڵوێســتی موناســیب و بەجــێ لــە قۆناغــە  
جۆراوجۆرەکانــی خەبــات و بزووتنەوەدایــە. ئەگــەر بمانــەوێ تایبەتمەندییەکانــی هەڵوێســت گرتن و 
بڕیاردانــی حیــزب لــە چەنــد وشــەدا بەکورتــی بەیــان بکەیــن، دەتوانیــن بڵێیــن کــە ئــەو تایبەتمەندییانــە 
بریتیــن لــە ســەربەخۆیی تــەواو لــە بڕیــاردان، واقیعبینــی، دانــی گرینگیــی دەرەجــە یــەک بــە نــەزەر 
ــوەی مەســڵەحەتی نیشــتمانی و،  ــە چوارچێ ــک، دەرنەچــوون ل ــی خەڵ و قازانجــی گشــتیی کۆمەاڵن

ــە گرتــن و دەڕبڕینــی هەڵوێســت دا. ســەرەنجام ئازایەتــی و ڕاشــکاوی ل
ــە  ــان ل ــە شــێلگیری و مانەوەم ــی ئێم ــووزی حیزب ــەی خۆشەویســتی و نف ــی دیک ــی گرینگ هۆیەک
ــادار  ــە وەف ــەو دروشــمانەی داومان ــووە. ئێمــە بەکــردەوە نیشــانمان داوە کــە ب ــدا ب ــی خەبات مەیدان
بوویــن و، لەجیاتــی ئــەوە کــە لــە کاتــی دژواردا وەک زۆر ڕێکخــراوی دیکــە ڕێــگا بەردەیــن و 
مەیــدان چــۆڵ کەیــن، خۆمــان لەگــەڵ هەلومــەرج ڕێــک خســتووە و، لــە هەلومەرجــی جۆراوجــۆردا 

ــێ داوە. ــژە پ ــێ پســانەوە درێ ــان بەشــێوەی جۆراوجــۆر و ب ــی خۆم خەبات
هەمــووی ئــەو تایبەتمەندییانــە بوونــە هــۆی ئــەوە کــە حیزبــی ئێمــە لــە ســەتحی ئێــران و، بەگشــتی 
لەنێــو هێــزە سیاســییەکانی واڵتــدا گەلێــک باشــتر بناســرێ و جێــگای خــۆی زیاتــر بکاتــەوە. ئەمرۆ لە 
داخــوازە ئەساســییەکانی ئێمــە، جیــا لــە دێموکراســی کــە بۆتــە داخوازێکــی گشــتی، خودموختاریــش 
تــا ڕادەیەکــی بەرچــاو هەقانییــەت و پێویســتیی خــۆی ســەلماندووە. لەڕاســتیدا پێوەندیــی ئۆرگانیکــی 
دێموکراســی و خودموختــاری ڕۆژ بــە رۆژ پتــر بــۆ هێزەکانــی ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانــی دەردەکــەوێ. 
بــەم مانایــە کــە ئەگــەر خودموختــاری لەالیــەک تابیــع و بەرهەمــی دێموکراســی لــە واڵت دایــە و لــە 
واقیعــدا دەبــێ وەک شــکڵی پیادەکــراوی ئــەو دێموکراســییە گشــتییەی واڵت لــە کوردســتاندا بزانــرێ 
ــاری  ــەوە و پاراســتنی خودموخت ــدا زامــن و دەســتەبەری مان و، ئەگــەر دێموکراســیی گشــتی واڵت
وەک حقووقــی دێموکراتیکــی خەڵکــی کوردســتانە، لــەم الشــەوە خودموختــاری کوردســتان و )لــە 
ــەوە و  ــن و دەســتەبەری مان ــێ زام ــران( دەتوان ــەی ئێ ــی دیک ــە میللییەکان ــی گشــتیدا ناوچ ڕادەیەک
ــز«  ــەری »تمرک ــاری بەرگری ک ــە خودموخت ــێ. چونک ــدا ب ــە واڵت پاراســتنی دێموکراســیی گشــتی ل
یانــی کۆبوونــەوەی دەســەاڵتێکی زۆر لــە مەرکەزدایــە، کــە ئــەم »تمرکــز«ە ئامــراز و هاندەرێکــی 
زۆر پــڕ لــە مەترســییە بــۆ تەنگەبــەر کردنــەوەی ڕوژبــەڕۆژ زیاتــری چوارچێــوەی دێموکراســی و 
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جێگیرکردنــەوەی دیکتاتــۆری.
بــە وتەیەکــی دیکــە، لــە هەلومەرجــی ئێرانێکــی دێموکراتیــدا کــە نیهــادە دێموکراتییــەکان وەک 
حیــزب و ڕێکخــراوی سیاســیی بەهێــز و بەنفــووز، ســەندیکاکان، کۆمەڵــەی جۆراوجــۆری ســینفی 
ــاری بێ گومــان وەک نیهادێکــی  ــد هێشــتا ســاز و ســەقامگیر نەبــوون خودموخت و فەرهەنگــی... هت
زۆر گرینگــی پارێــزەری دێموکراســی و وەک کۆســپ لــە ڕێــگای گەڕانــەوەی دیکتاتۆریــدا دەتوانــێ 

شــوێنی کاریگــەر دابنــێ.
هــەر لــە پێوەنــدی لەگــەڵ مافــی میللیــدا، ئێســتا بەرەبــەرە و لێرەولــەوێ هێندێــک قســە لــە بــارەی 
سیســتەمی فیــدڕاڵ بــۆ ئیرانــی داهاتــوو هاتۆتــە گــۆڕێ: ئــەم بۆچوونــە دیــارە فــرە گەل بوونــی ئیــران 
ــدا  ــە ســەتحی تــەواوی ئێران ــی ل لەبەرچــاو دەگــرێ و لەســەریەک بــۆ چارەســەری مەســەلەی میلل
سیســتەمی فیــدڕاڵ لــە جیاتــی خودموختــاری پێشــنیار دەکا. نــەزەری ئێمــە لــەم بــارەوە ئەوەیــە کــە: 
ئــەم بۆچوونــە جــارێ لــە ســەرەتای هاتنەگۆڕێــی خۆی دایــەوە، هێشــتا بــە پایــە و پلەیەکــی ئەوتــۆ 
نەگەیشــتووە کــە پێویســت بــکا ئیمــە لــە ئێســتاوە هەڵوێســتێکی تــەواوی لەســەر بگریــن. ســەرەڕای 
ئەمــە، دەتوانیــن ئەوەنــدە بڵێیــن کــە: ئێمــە دیــارە ئێــران بــە واڵتێکــی فــرە گــەل دەناســین و بــۆ هەمــوو 
گەالنــی ئیــران گەیشــتن بــە مافــی میللــی خۆیــان وەک مافێکــی بــێ ئەمالوئــەوال چــاو لــێ دەکەیــن. 
بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەم ڕاســتییە ئەگــەر تــا ئێســتا خودموختاریمــان بــە تەنیــا بــۆ کوردســتان 
ــەری هەمــوو  ــل و نوێن ــە وەکی ــووە کــە نەمان ویســتوە خۆمــان ب ــەوە ب ــەر ئ پێشــنیار کــردووە، لەب
گەلەکانــی دیکــەی ئێــران بناســێنین و لــە جیاتــی ئــەوان بڕیــار بدەیــن. بــەاڵم ئەگــەر لــە داهاتــوودا 
فیکــری سیســتەمی فیــدڕاڵ لەنێــو ڕێکخــراوە سیاســییە پێشــکەوتووەکانی ئێرانــی و لەنێــو بیــروڕای 
گەالنــی ئێرانــدا پــەرە بگــرێ و ببێتــە جێگــەی قبووڵــی گشــتی، ئاشــکرایە کــە حیزبــی دێموکــرات بــە 
تــەواوی پشــتیوانیی لــێ دەکا. چونکــە حیزبــی ئێمــە 12 ســاڵ بــەر لــە ئێســتا لــە پەیامێکــی ڕەســمی بــۆ 
خومەینیــدا سیســتەمی فیدڕاڵیــی بــۆ چارەســەری مەســەلەی نەتەوایەتــی لــە ئێــران بــە سیســتەمێکی 

موناســیبتر دانــاوە.
ــەو تایبەتمەندییانــەی ئیشــارەیان پــێ کــرا: یانــی قایم بوونــی بناغــەی فیکــری، خۆشەویســتی و  ئ
ــی  ــو خەڵکــی کوردســتاندا و، ســەرەنجام ناســرانی شەخســییەتی تایبەتــی و، ڕەوابوون نفــووز لەنێ
داخوازەکانــی حیــزب لــە الی هیــزە سیاســییەکانی ئێــران، هەڵبــەت مەیدانێکــی گــەورە و ڕوانگەیەکــی 
پــڕ لــە هیــوا و هومێــد لــە پێــش ئێمــە دادەنێــن. بــەاڵم دیــارە کــە هــەر لــەو کاتــەدا ئــەرک و 

مەســئوولییەتێکی زۆر گەورەشــمان دەخەنــە ســەر شــان.
بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەم ڕاســتییە، بــە پێویســتی دەزانیــن لــەم هەلــە کەڵــک وەربگریــن و، ڕێبــازی 
داهاتوومــان لــە خاڵــە ئەساســییەکانی خۆیــدا جارێکــی دیکــە بەڕوونــی دیــاری بکەیــن و لەســەری 

ســاغ ببینــەوە. ئــەم خاڵــە ئاساســییانە بریتیــن لــە: 

هەڵوێست سەبارەت بە ڕێژیم 
لــە پێشــدا بــا ئــەوە بڵێیــن کــە ڕێژیمــی دەســەاڵتدار لــە ئێــران دیــارە خــۆی بــە کۆمــاری ئیســالمی 
نــاو دەبــا، بــەاڵم هیــچ شــتێکی ئــەو ڕێژیمــە وەک سیســتەمی کۆمــاری ناچــێ. چوونکــە ڕوونــە کــە 
سیســتەمی ویالیەتــی فەقیهـــ لەگــەڵ سیســتەمی کۆمــاری، یانــی دەســەاڵتدارەتی جەمــاوەر ناتەبایــی 
هەیــە و، خەڵــک لــە دیاری کردنــی ئــەو بەنــاو فەقیهــە، مــاوەی مانــەوەی لــە دەســەاڵتدارەتیدا، و لــە 
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بڕیاردانەکــەی هیــچ نەخشــێکیان نییــە. ئــەم ڕێژیمــە لەڕاســتیدا نیزامــی دەســەاڵتدارەتیی توێژێکــی 
تایبەتــی لــە کۆمەڵــی ئێرانــە کــە دەتوانیــن لەســەریەک بــە توێــژی ئاخونــد نــاوی بەریــن.

هەڵوێســتی ئێمــە ســەبارەت بــە ڕێژیمــی ئاخونــدی لەمــەو بــەدواش هــەر هەمــان هەڵوێســتی تــا 
ــە: »تێکۆشــان بــۆ ڕووخاندنــی ئــەم ڕێژیمــە.« ئێســتامانە کــە بریتییــە ل
سەبارەت بەم هەڵوێستە، لێرەدا پێویستە ئیشارە بە دوو خاڵ بکەین:

یەکــەم  ئێمــە لــە گرتنــی ئــەو هەڵوێســتەدا پتــر نێوەرۆکی ڕێژیمان لەبەرچاوە. لەڕاســتیدا وجوودی 
گێــرە وکێشــە و کێبەڕکێــی دایمــی لەنێــوان ئاخوندەکانــدا بۆتــە هــۆی ئــەوە کــە بەتایبــەت لــە دەرەوە 
ــێ و، جــۆرە  ــدا بب ــو ڕێژیمــدا پەی ــدرەو« لەنێ ــن« و »تون ــی دوو دەســتەی »واقیعبی ــە بوون ــڕوا ب ب
هیوایــەک بــە ســەرکەوتنی دەســتەی واقیع بیــن و گۆڕانــی ڕێژیــم لــە جیهەتــی دێموکراتی بوونــدا 
پێــک بــێ. بــەاڵم بــە بــڕوای ئێمــە ئــەم  بۆچوونــە بــۆ ئــەوە نابــێ کــە دڵــی پــێ خــۆش بکــەی. چونکــە 
ئاخوندەکان لە بنەڕەتدا لەســەر چوارچێوە و، لە خاڵە ســەرەکییەکانی جەوهەری دژی دێموکراتیی 
ڕێژیمەکەیــان هیــچ جــۆرە ناکۆکییەکیــان نییــە و، کێشــەکەیان تەنیــا لەســەر بەدەســتەوە گرتنــی 
ــۆ  ــە بەهەرحــاڵ مەیدانێکــی چــووک ب ــەم کێشــە و ناتەبایی ــد ئ ــرە و بــەس، هەرچەن دەســەاڵتی زیات
وردە خۆنواندنێکــی بەڕواڵــەت ئازایانــە پێــک دێنــێ و ڕێژیــم تــا ئەندازەیــەک بــەرەو الوازبــوون دەبــا. 
بــە وتەیەکــی دیکــە، ئێمــە پێمــان وایــە کــە هەرچەنــد ڕێژیــم مومکینــە لەژێــر فشــاری واقعییەتــەکان و 
لــە هێندێــک هەلومەرجــدا ناچــار بــێ بەرەبــەرە جــۆرە پاشەکشــەیەک بــکا، دیســانیش نێوەرۆکەکــەی 
کــە بەتــەواوی پاشــکەوتووانە و دژی دێموکراتییــە، ئیجــازەی پــێ نــادا تــا ئــەو کاتــەی مــاوە داخــوازە 

ئەساســییەکانی ئێمــە کــە داخــوازی دێموکراتــی و پێشــکەوتووانەن وەدی بێنــێ.
دووهــەم- مەبەســت لــە ڕووخــان، بەگشــتی بریتییــە لــە الچــوون و نەمــان بــە هــەر شــێوەیەک بــێ. 
یانــی مەبەســت ئــەوە نییــە کــە ئــەو ڕیژیمــە تەنیــا لــە ڕێــگای شــەڕ و خەباتــی چەکدارانــەوە دەکــرێ 
بڕووخــێ و بــەس. لەڕاســتیدا، هەرچەنــد ڕەنگــە ئەمــڕۆ بڕێــک دوور لــە واقیــع بــە نــەزەر بــگا، 
بــەاڵم ســەرەڕای هەمــوو هەوڵێکــی ڕێژیــم بــۆ مانــەوە و خۆڕاگرتــن، کــەس ناتوانــێ بەدڵنیایییــەوە 
ئیددیعــا بــکا کــە لــە داهاتووشــدا ئیمکانــی لێک هەڵوەشــان و نەمانــی ڕێژیمــی ئاخونــدی بەهــۆی 
ــە، هــەر  ــدا پێک نای ــەر شــەپۆلی بەرهەڵســتکاریی گشــتی خەڵکــی ئێران ــە بەرامب ــران ل خــۆ پێ ڕانەگی
بەوجــۆرە کــە رێژیمــی شــا لــە ئێرانــدا ڕووخــا، یــان، زۆربــەی ڕێژیمەکانــی ئورووپــای ڕۆژهــەاڵت 

لــەم یــەک دوو ســاڵەی دواییــدا ڕووخــان.

شێوەی خەبات 
ــە  ــەش دێنێت ــی ئێم ــارە دەســبەجێ مەســەلەی شــێوەی خەبات ــم دی ــی ڕێژی هەڵوێســتی ڕووخاندن

گــۆڕێ:
ئێمــە لــە چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا شــێوەی ئەســڵیی خەباتمــان بــە دژی ڕێژیمــی ئاخونــدی شــێوەی 
چەکدارانــە بــووە. ئاشــکرایە کــە ئێمــە ئــەم شــێوەیەمان بــە دڵخــوازی خۆمــان هەڵ نەبــژاردوە. 
ــی  ــە وتەیەک ــەدا ســەپێندراوە. ب ــەوە بەســەر ئێم ــەن ڕێژیم ــە لەالی ــە شــێوەیەکە ک ــە، ئەم بەپێچەوان
ــن و  ــوا تەســلیم بی ــان دەب ــدا ی ــەی ڕێژیم ــەر ســەرکوت و کوشــتاری دڕندان ــە بەرامب دیکــە، ئێمــە ل
واز لــە داخوازەکانمــان بێنیــن یــان ڕابوەســتین. ئێمــە لــە توانــای خەڵکــی کوردســتاندا ورە و هێــزی 
ڕاوەســتان لەبەرامبــەر ڕێژیمــان بــەدی کــردوە، ئەزموونــی ئــەم ســااڵنەی ڕابــردووش نیشــانی دا 
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کــە بۆچوونەکەمــان لــەم بارەیــەوە هەڵــە نەبــووە.
 لــە هەلومەرجــی ئێستاشــدا، ئێمــە بــە ســەربەرزییەوە، لــە خۆمانــدا و لــە خەڵکــی قارەمانــی 
کوردســتاندا ئیمــکان و توانــای درێژەدانــی خەباتــی چەکدارانــە دەبینیــن. بۆیــە ئێمــە ئــەم شــێوەیە بــە 
ورەیەکــی بــەرزەوە هــەر درێــژە پــێ دەدەیــن و بــە هێــزی خەباتگێــڕی پێشــمەرگەی خۆمــان گەلێــک 
شــانازی دەکەیــن. بــە وتەیەکــی دیکــە، ئەگــەر هێندێــک کــەس یــان ڕێکخــراوە هــەن کــە یــان بەهــۆی 
ــێ  ــی و ب ــۆ تەوجیهــی بێ توانای ــان لەڕاســتیدا ب ــە و، ی ــی چەکداران ــوون بەشــێوەی خەبات ــڕوا ب بێ ب
ئیمکانــی خۆیــان ئــەم شــیوەیە ڕەد دەکەنــەوە و تەنانــەت تیئۆڕیشــی بــۆ دادەتاشــن، هیــچ دەلیلێــک 
نییــە بــۆ ئــەوەی ئێمــەش وازی لــێ بێنیــن و مەیدانــی ئــەم شــێوە خەباتــە بــەرز، بــەاڵم دژوارە لــە 

بەرامبــەر ڕێژیمــی کوشــتار و ســەرکوتدا چــۆڵ بکەیــن.
دیــارە پێداگرتنــی ئێمــە لەســەر درێژەدانــی خەباتــی چەکدارانــە بــە هیــچ جــۆڕە بــەو مانایــە نییــە 
کــە ئێمــە شــێوەکانی دیکــەی خەبــات بــە کــەم دەگریــن و بەڕێوەیــان نابەیــن. بەپێچەوانــە، ئێمــە 
هــەروەک لــە ڕابردووشــدا بــە دایــم گوتومانــە هیــچ شــێوەیەک ڕەد ناکەینــەوە و، نەزەرمــان ئەوەیــە 
کــە بــۆ ڕووخاندنــی ڕێژیــم پێویســتە لــە هەمــوو شــێوەکانی خەبــات کەلــک وەربگیــرێ، چ لەالیــەن 
خۆمانــەوە و چ لەالیــەن باقیــی هێزەکانــی دژ بــە ڕێژیمــی ئاخوندییــەوە. مەســەلە تەنیــا ئەوەیــە 
ــا و ئیمکانــات بــۆ پێوانــی ئــەو  کــە هــەر هێزێــک بــە پێــی قاعیــدە، ڕیگایــەک دەگرێتــە بــەر کــە توان
ــن.  ــگاش بەناچــار جۆراوجــۆر دەب ــات جۆراوجــۆرن ڕێ ــە ئیمکان ــەوە ک ــەر ئ ــە. جــا لەب ــە هەی ڕێگای
تەنانــەت لەوانەیــە یــەک هێزیــش لــە هەلومەرجێکــی تایبەتیــدا ئیمکانــی بــۆ یــەک شــێوە خەبــات هەبــێ، 
بــەاڵم بــە گۆڕانــی هەلومەرجــدا   یــان ئــەو ئیمکاناتــە لــە کەمــی بــدا، یــان هــەر نەمێنــێ.  لــە ئــاکام دا 
سروشــتییە کــە ئــەو هێــزەش توانــا و ئیمکاناتــی خــۆی لــە ڕێڕەوێکــی دیکــەدا وەگــەڕ بخــا کــە لەگــەڵ 

هەلومەرجــی نــوێ یــەک دەگرێتــەوە.

پێویستیی بەرە
پێکهاتنــی بــەرە بــە مانــای وەســەریەک کەوتنی ئیمکاناتــی جۆراوجــۆری هێزەکانــی ئۆپۆزیســیۆنی 
ئێرانــی، پێکەوەگرێدانــی شــێوە جۆڕاوجۆرەکانــی خەبــات بــۆ بەربەرەکانــی لەگــەڵ ڕێژیــم ئەرکێکــی 
ئەساســییە کــە بەداخــەوە تــا ئێســتا بــە ئەنجــام نەگەیشــتووە، هەرچەنــد قســەی زۆری لەســەر کراوە 
و هەوڵــی زۆری لــە زۆر الوە – یــەک لــەوان ئێمــە- بــۆ دراوە. پێک نەهاتنــێ بەرەیەکــی دێموکراتــی 
پێشــکەوتنخواز گەلێــک هــۆی هەبــوون کــە هێندێــکان بــە عینوانــی کۆســپی ســەر ڕێــگا ئێســتا ئیــدی 
نەمــاون. چ لەبــەر ئــەوە کــە لــە ئەساســدا غەیــرە واقیعــی بــوون و، چ لەبــەر ئــەوە کــە هەلومــەرج 
گــۆڕاوە و وەک جــاران نەمــاوە. بــەاڵم لــە بەرامبــەردا هەلومەرجــی تــازە کۆســپی تازەشــی لەگــەڵ 

خۆیــی هێناوەتــە ســەر ڕیــگای پێکهاتنــی بــەرە.
ــەدا ناگونجــێ.  ــەم ڕاپۆرت ــەرە ل ــی ب ــی پێک نەهاتن ــوو هۆیەکان ــردن و شــیکردنەوەی هەم ــاس ک ب

ــن: ــەدا ئیشــارە بکەی ــەم پێوەندیی ــی ســەرەکی ل ــەک دوو خاڵ ــە ی ــن ب ــەاڵم لەســەریەک، دەتوانی ب
لــە نــەزەر ئێمــەوە، بناخــەی بەرەیەکــی وا کــە داخــوازە دێموکراتییەکانــی ئێمــە دابیــن بــکا دەبــێ 
لــە هێزەکانــی چــەپ و دێموکــرات »جەمهــوری خــواە« پێــک بــێ. بــەاڵم ئــەو دوو هیــزە هەتــا ئێســتا 

هــەر کامــەی لەگــەڵ کەم وکوڕیــی تایبەتیــت خۆیــان بــەرەوڕوو بــوون:
ــد  ــوون: یەکــەم گێرەوکێشــەی تون ــی دوو نەخۆشــیی گــەورە ب ــی چــەپ هەمیشــە خاوەن هێزەکان
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و بەردەوامــی نێوخۆیــی کــە بۆتــە هــۆی پەڕش وبــاڵوی و لــەت لــەت بوونــی پەیتــا پەیتایــان. 
دووهــەم بەســترانەوە لــە چوارچێــوی تەنگەبــەری ئیدئۆلۆژییەکــی ویشــک و کتێبیــدا، کــە بۆتــە هــۆی 

ــی سیاســی.  ــە واقعیات ــەت ل ــی کۆمــەڵ و بەتایب ــە واقعییات ــان ل دوورکەوتنەوەی
کەم وکوریــی دێموکراتەکانیــش ئــەوە بــوو کــە بەکــردەوە خاوەنــی حیــزب و ڕێکخــراوی سیاســیی 
ئەتــۆ نەبــوون کــە  لــە دورەی یەکتــر کۆیــان بکاتــەوە. لــە نەتیجــەدا زۆرتــر لــە ئەفراد و شەخســییەتی 
تەنیــا یــان جەماعەتــی مەحفەلیــی بچــووک پێک هاتــوون کــە ئەمــە نــە پێک هێنانــی بــەرەی لەگەڵیــان 
زۆر دژوارە کــردووە بەڵکــوو تەنانــەت لــە بــە حیســاب هێنانی ئــەوان وەک هێزیــش شــک و گومانــی 

ــاوە. پێک هێن
ــەرەو  ــەک ب ــا ئەندازەی ــرا، ئێســتا ت ــێ ک ــەی ئیشــارەیان پ ــەم کەم وکوڕییان ــە ئ ــاو ک ــە بەرچ وادێت
چارەســەرکران دەچــن: لــە الیــەک هێزەکانــی چــەپ بــە هــۆی ڕووداوەکانــی واڵتانــی سۆسیالیســتی 
تووشــی زۆر ئاڵوگــۆڕی فیکــری و ڕێکخراوەیــی بــوون، بەجۆڕێــک کــە دەتوانیــن بڵێیــن ئــەو 
ئاڵوگــۆڕەی بەســەر هێزەکانــی چەپــی ئێرانیــدا هاتــووە ڕەنگــە کەم وێنــە بــێ. لەڕاســتیدا هیزەکانــی 
چەپــی ئێرانــی پێــش پێک هاتنــی ئاڵوگۆڕەکانــی واڵتانــی سۆسیالیســتی بەکــردەوە تووشــی بن بەســت 
ــە  ــوو ک ــەک ب ــی سۆسیالیســتی وەک دەرگای ــی واڵتان ــوون و، ئاڵوگۆڕەکان و سەرلێ شــێواوی هاتب

ــەوە! ــان کرابێت ــەو بن بەســتەدا بۆی ل
لەالیەکی دیکەش وا وێدەچێ کە دێموکراتی غەیرە چەپ بەرەبەرە خەریکن خاڵە ئەساسییەکانی 
پێویســت بــۆ ئــەوەی وەک خاڵــی هاوبــەش ببێتــە هەوێنــی کۆبوونەوەیــان، دیــاری دەکــەن و، بــەم 

جــۆرە بــۆ پێک هێنانــی ڕێکخــراو یــان رێکخراوەکانــی تایبەتــی خۆیــان هەنــگاو هەڵ دێننــەوە.
هەمــووی ئەمانــە، هیــوای پێکهاتنــی بەرەیەکــی دێموکراتــی پێشــکەوتنخوازی لــە داهاتوویەکــی 
نــە هێنــدە دووردا زیاتــر کــردووە، کــە لــەم ڕێگایــەدا ئێمــەش دیــارە وەک هەمیشــە هەوڵــی خۆمــان 

دەدەیــن.
بــە بــڕوای ئێمــە، یەکێــک لەپێویســتییەکانی ســازبوونی بــەرە، پێک هاتنــی فەزایەکــی دێموکراتییانــە، 
ســاغ و بــەدوور لــە شــەڕ و جنێــو لەنێــو هێزەکان دایــە. بــەش بەحاڵــی خۆمــان ئێمــە هەمیشــە لــەم 
بــارەوە خۆمــان بــە بەرپــرس زانیــوە و لــەم چەنــد ســاڵەی ڕابــردوودا تــا ئــەو جێگایــەی لــە دەســتمان 
هاتــووە تێکۆشــاوین لــە وەاڵمــی ئەنواعــی هێرشــی تەبلیغاتــی و جنێــو و بوختــان بــۆ ســەر خۆمــان 
کــە بەداخــەوە کەمیــش نەبــوون! ڕیــگای لەســەرەخۆیی و حەوســەلە بگرینــە پێــش و ئاوەکــە ڵێڵ تــر 

نەکەین.
بەخۆشــییەوە هەســت پــێ دەکەیــن کــە ئــەم سیاســەتە تــا ڕادەیەکــی بەرچــاو ڕاســتی و دروســتیی 
خــۆی دەرخســتوە و، دەبینیــن کــە نــەک هــەر لەپێوەنــدی لەگــەڵ ئێمــەدا، بەڵکــوو بــە گشــتی لەنێــو 

هەمــوو ڕیکخراوەکانــدا بــەرە بــەرە خەریکــە جێگــەی خــۆی دەگــرێ.
لەمــاوەی نێــوان کۆنگرەکانــی هەشــتەم و ئــەم کۆنگرەیــەدا ئێمــە هــەودای پێوەندیــی خۆمــان لەگەڵ 
ــە  ــەم ڕێکخــراوە ل ــۆی پشــتیوانیی ئ ــە ه ــوو ب ــژ ب ــە لەمێ ــت( ک ــق )اکثری ــی خەڵ ڕێکخــراوی فیداییان
ڕێژیمــی ئاخونــدی پســابوو، ســەر لەنــوێ گــرێ داوەتــەوە. لەگــەڵ کۆمەڵــەش نــەک هــەر کۆتاییمــان 
بــە شــەڕ هێنــاوە، بەڵکــوو بەینــی خۆمــان و ئــەوان وەزعەکەمــان تــا ڕادەیەکــی زۆر ئاســایی 
ــی  ــی پێک هێنان ــەش خەریک ــی هاوب ــک خاڵ ــارەوە لەســەر هێندێ ــک ب ــە هێندێ ــەت ل ــەوە، تەنان کردۆت

جــۆرە هاوکاریییەکیشــین.
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هیواداریــن ئــەو بــاس و خواســانەی ئێســتا لەنێــو حیزبــی کۆمۆنیســتی ئێــران لــە گــۆڕێ دان، 
ببنــە هــۆی ئــەوە کــە بتوانیــن لــە داهاتــوودا لەگــەڵ کۆمەڵــە )کــە خــۆی بــە شــاخەی کوردســتانیی 
ئــەو حیزبــە نــاو دەبــا( بناخــەی هێندێــک هاوکاریــی سیاســییش بەتایبــەت ســەبارەت بــە مەســایلی 

ــژن. کوردســتان دابڕێ
یەکێکــی دیکــە لــە پێویســتییەکانی پێک هاتنــی بــەرە بریتییــە لــە پێکــەوە دانیشــتن و ئاڵوگــۆڕی 
بیروڕا لەنێوان هێزە سیاســییەکان و، گرتنی هەڵوێســتی هاوبەش ســەبارەت بە هێندێک مەســەلەی 
سیاســی. لــەم مەیدانەشــدا دەتوانیــن بڵێیــن کــە حیزبــی ئێمــە بەتایبــەت لــەم چەنــد ســاڵەی دواییــدا 
چاالکییەکــی باشــی هەبــووە و، بــە ئەرکــی خۆمــان دەزانیــن کــە ئــەم ڕێوشــوێنە نــەک هــەر درێــژە 

بدەیــن بەڵکــوو تــا ئــەو جێگایــەی دەکــرێ پــەرەی پــێ بدەیــن. 
پێویســت بــە گوتــن نــاکا کــە ئێمــە کاتێــک باســی بــەرەی دێموکراتــی پێشــکەوتنخوازانە دەکەیــن 
مەبەســتمان ئەوەیــە کــە ئــەو بەرەیــە تەنیــا لــەو هێزانــە پێــک بــێ کە بــڕوای تەواویان بە دێموکراســی 
بــە مانــای واقیعیــی خــۆی هەیــە و، بــۆ بەرەوپێــش بردنــی کۆمەڵــی ئێــران لــە بــوارە جۆراوجۆرەکاندا 
ڕوانگــە و بەرنامەیەکــی وایــان هەیــە کــە لەگــەڵ دنیــای پێشــکەوتووی ئەمــڕۆ یــەک بگرێتــەوە. 
ــە  ــەڕەزا شــا نیشــانی دا ک ــە دژی دەســەاڵتی حەم ــران ب ــی ئێ ــی شۆڕشــی گشــتیی خەڵک ئەزموون
پێکــەوە بــوون بــە شــێوەی« همــە بــا هــم« ئەگــەر لەســەر بناغەیەکــی پتــەو و لــە چوارچێوەیەکــی 
ڕوون و دیاریکــراودا دانەمــەزرێ؛ لەوانەیــە نــەک هــەر بــە ئامانجەکانــی نــەگا، بەڵکــوو ئاکامەکــەی 
شــتێکی زۆر خراپتــر لــە ئــاو بێتــەدەر. کەوابــوو، ئێمــە ناتوانیــن لەگــەڵ ڕێکخراێــک هــاوکاری و 
هاوپەیمانــی بکەیــن، یــان بچینــە نێــو بەرەیــەک کــە پشــتیوانی لــە خودموختــاری کوردســتان و 

ــەکا. ــران ن ــە دابین کردنــی داخــوازە میللیەکانــی گەالنــی ئێ بەگشــتی ل
هەروەهــا، بــۆ نموونــە ئێمــە دژی هــاوکاری و بــەرە پێک هێنــان لەگــەڵ ســەڵتەنەت خوازەکان نیــن 

و ئەمــەش بــە چەنــد دەلیــل:
 یەکــەم ســەڵتەنەت لــە ئەســڵدا شــتێکی غەیــرە دێموکراتییــە. چونکــە ئەگــەر دێموکراســی بــە مانــای 
ئەوەیــە کــە بڕیــاردەر لــە بــارەی هەمــوو مەســایلی ئەساســیی واڵتــدا خەڵکــی ئــەو واڵتــەن، ڕوونــە 
کــە ســەڵتەنەت لــە بــەر ئــەوەی کــە لــە دەرەوی چوارچێــوەی ئیــرادە و بڕیــاری خەڵکــدا قــەرار 

دەگــرێ جەوهەرێکــی غەیــرە دێموکراتیــی هەیــە.
دووهــەم، پێشــینەی مێژوویــی ئێــران و وەزعــی تایبەتــی ئــەو مەڵبەنــدەی ئێمــە تێیــدا دەژیــن بەهیــچ 
جــور جێــگا بــۆ بــڕوای ســەڵتەنەت بەبــێ حکوومەت کــردن ناکاتــەوە، هەرچەنــد تــازە ئەمــەش خــۆی 
جێــگای پرســیارە کــە لــە ســەڵتەنەتێکی حکوومــەت نــەکا و هیــچ کارە بــێ، چ فایدەیەکــی بــۆ واڵت 

هەیە؟!
لەڕاســتیدا ئیددیعــای خــودی ســەڵتەنەت خوازەکانیش کــە ســەڵتەنەت وەک پارێــزەی یەکیەتیــی 
ــەوێ ســەڵتەنەت  ــە دەیان ــە ک ــای ئەوەی ــە مان ــران دەناســێن ب ــی ئێ ــی ئەزری نیشــتمانی و تەواوییەت

ــزێ؟ ــەرزی دەپاری ــی ئ ــی و تەواوییەت ــۆن یەکیەت ــا چڵ ــکا؛ ئەگین ــەت ب حکووم
ســێیەم ئیددیعــای پاراســتنی تەواوییەتــی ئــەرزی و یەکیەتیــی نیشــتمانی لەڕاســتیدا بەهانەیەکــە 
بــۆ ســەڵتەنەت و ســەڵتەنەت خوازەکان کــە خودموختــاری و، بەگشــتی داخــوازە میللییەکانــی گەالنــی 
ئێــران کــە داخوازێکــی هــەرە دێموکراتییــە پێــی ڕەد بکەنــەوە و هــەر هەوڵێــک لــەم بارەیــەوە وەک 

ڕابــردوو ســەرکوت بکــەن.



451

بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

چــوارەم- بــە لەبەرچاوبوونــی ئەوانــەی ئیشــارەیان پــێ کــرا، خەڵکــی ئێــران بــە گشــتی تــا ئێســتا 
النیکــەم دووجــار کــە ئیمکاناتــی دەربڕینــی نــەزەری خۆیــان هەبــووە، بەڕوونــی نیشــانیان داوە کــە 
ســەڵتەنەت بەتــەواوی ڕەد دەکەنــەوە. یــەک جــار لــە ســاڵی ٣2 لــە زەمانــی حکوومەتــی نیشــتمانیی 
دوکتــور موســەدیق دا و، ئەمجــارەی ئاخــرەش لــە شۆڕشــی پڕشــکۆی ســاڵی ٥٧دا. کەوابــوو ئەگــەر 
ئێســتا لەجیاتــی ســەڵتەنەت، حکوومەتێکــی دیکتاتۆریــی پاشــکەوتوو لــە ئێرانــدا لەســەر کارە، ئەمــە 
ــی دژی  ــۆ ڕێژیم ــا ب ــارن ســەرلەنوێ پەن ــران ناچ ــی ئێ ــە خەڵک ــە ک ــە نیی ــەو مانای ــچ جــۆر ب ــە هی ب

دێموکراتــی و پاشــکەوتووی ســەڵتەنەتی بەرنــەوە!
لــە مەیدانــی تێکۆشــان بــۆ پێکهێنانــی بــەرە و هاوکاریــی هێزە دێموکــرات و پێشــکەوتن خوازەکانیدا 
پێویســتە ئیشــارە بــە خاڵێکــی ئەساســیی دیکــەش بکــرێ کــە بریتییــە لەگرینگیــی لێک نیزیــک بوونەوە 
و هاوخەباتــی ڕیکخــراوە سیاســییەکانی ناوچەیــی، یانــی ئــەو ڕیکخــراوە سیاســییانەی بــە وێنــەی 
حیزبــی ئێمــە نوێنــەری بیروبــڕوا و داخوازەکانــی گەالنــی ژێــر ســتەمی میللــی وەک ئــازەری، 
بەلــووچ، تورکمــەن و عــەرەب لــە ئیــران دان. لــەم بارەیــەوە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
بــە لەبەرچاوگرتنــی پێشــینەی درێــژ و ئەزموونــی زۆری خەباتــی خــۆی بێ گومــان ئەرکێکــی 
ــۆ  ــا ئیمکاناتــی پێویســتی ب گــەورەی لەســەر شــانە، کــە دەبــێ بەڕێــوەی بــەڕێ و، بەگوێــرەی توان
تەرخــان بــکا. ئاشــکرایە کــە ئەمــە بەهیــچ جــۆر بــە مانــای پێک هێنانــی جەبهەیــەک لــە بەرامبــەر گەلــی 
بــرای فارســدا نییــە. گەلــی فارســیش وەک گەالنــی دیکــە ئێــران هەمیشــە لەژێــر ســتەمی حکوومەتــە 

دیکتاتۆرییەکانــی مەرکەزیــدا بــووە و ئــازادی دێموکراتییەکانــی پێشــێل کــراون.

هەڵوێست سەبارەت بە مەسەلەی کورد 
ڕیکخــراوە  لەگــەڵ  پێوەنــدی  لــە  بریتییــە  ئێمــە  تێکۆشــانی  گرینگەکانــی  مەیدانــە  لــە  یەکێــک 

کــورد. مەســەلەی  چارەســەرکردنی  بــۆ  نێونەتەوەیــی  تێکۆشــانی  و،  کوردســتانییەکان 
ئــەم الیەنــە لــە ئــەرک و تێکۆشــانی ئێمــە لەوانــە لــە نــەزەر هێندێــک کەســەوە لەگــەڵ دروشــمی 
ئێمــە کــە خودموختــاری لــە چوارچێــوی ئێران دایــە ناتەبــا بنوێنــێ. بۆیــە قامــک دانــان لەســەر چەنــد 

خاڵێکــی ئەساســی لــەم پێوەندییــەدا بــە پێویســت دەزانیــن:
بەپێــی  و،  ئازادیخــوازە  شۆڕشــگێڕی  حیزبێکــی  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
نێوەڕۆکەکــەی دژی هــەر جــۆرە زوڵــم و زۆر و چەوســاندنەوە و ئیســتیعمارێکە، و الیەنگــری 
شــێلگیری ئــازادی و مافــی ئینســانیی گەالنــی هەمــوو جیهانــە. کەوایــە بــۆ حیزبێــک کــە بــۆ نموونــە 
الیەنگــری لــە مافــی ڕەش پێســتەکانی ئەفریقــای جنووبــی یان مــاف و ئازادییەکانــی گەالنی ئەمریکای 
التیــن وەک ئەســڵێک چــاو لــێ دەکا، شــتێکی زۆر  سروشــتییە ئەگــەر ســەبارەت بــە ئــازادی و مافــە 
ئینســانییەکانی بــرا کوردەکانــی خــۆی لــە هەمــوو پارچەکانــی کوردســتان هەســت بــە هــاودەردی 

بــکا و، خــۆی بــە بەرپــرس و ئەرکــدار بزانــێ.
لەســەر ئــەم ئەساســە، حیزبــی ئێمــە هەمیشــە هەوڵــی داوە لەگــەڵ ڕێکخراوە سیاســییەکانی هەموو 
بەشــەکانی کوردســتان تــا ئــەو جێگایــەی دەســتی پــێ ڕا دەگا پێوەندیــی دۆســتانە دابمەزرێنــێ و 

بەپێــی ئیمــکان هاوکاریــی بــکا.
بناغــەی ئــەو پێوندییــە و هاوکارییــە دۆســتانەیەش لەســەر دوو خاڵــی ئەساســی دانــراوە کــە 

ــە: ــن ل بریتی
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یەکــەم، ڕێکخراوەکانــی هــەر بەشــێک لــە کوردســتان لــە جەریانــی خەباتــی خۆیانــدا بۆخۆیــان بــە 
لەبەرچاوگرتنــی هەلومەرجــی سیاســی کۆمەاڵیەتــی واڵتەکەیــان ڕێبــازی کار و تێکۆشــانیان دیــاری 
دەکــەن و، لــە پێوەندییــە سیاسییەکانیشــدا تەنیــا بۆخۆیــان بڕیــار دەدەن. بــەاڵم لەســەر هەمووانــە 
ــەی  ــە بەشــەکانی دیک ــورد ل ــەوەی ک ــج و مەســڵەحەتی بزووتن ــە قازان ــان ب ــەن زی ــک نەک ــە کارێ ک

کوردســتاندا بگەیەنــێ.
ــە  ــای خۆپاراســتن ل ــە مان ــوان ڕیکخــراوە کوردســتانییەکان ب ــی دۆســتانەی نێ دووهــەم، پێوەندی
دەخاڵــەت لــە کاروبــاری یەکتــردا و پێویســتی ڕێزدانانــی تــەواو بــۆ ســەربەخۆیی بڕیاردانــی هــەر 

ــە. ــزب و ڕێکخراوەیەک حی
بەخۆشــییەوە هەســت پــێ دەکەیــن کــە ئــەم خاڵــە کــە تــا ئێســتا لەالیــەن ئێمــەوە بــە شــێلگیرییەکی 
ــر  ــزە سیاســییەکانی کوردســتاندا جێگی ــو هەمــوو هێ ــر لەنێ ــە ڕۆژ پت ــوە چــووە، ڕۆژ ب ــەواو بەڕێ ت
دەبــێ. ئەمــەش دیــارە هۆیەکــی ئەساســی بــووە بــۆ ئــەوەی بتوانیــن بەخۆشــییەوە ڕابگەیەنیــن کــە 
ئێمــە بەش بەحاڵــی خۆمــان ئەمــڕۆ ئیــدی لەگــەڵ هیــچ هێزێکــی سیاســیی کوردســتانی شــەڕ و نێــوان 
ناخۆشــیمان نییــە و، زۆر بــە هیوایــن کــە لــە داهاتــوودا پێوەنــدی دۆســتی و هــاوکاری لەگــەڵ ئــەو 

هێزانــە پلــە بــە پلــە بەرزتــر بکەیــن.
بەشــێکی دیکــە، تێکۆشــان بــۆ مەســەلەی کــورد لــە ڕادەی جیهانــی و نێونەتەوەیی دایــە. لــەم 

مەیدانەشــدا ئێمــە دوو خاڵــی ئەســڵیمان وەک ڕێنوێــن لەبــەر چــاوە:
یەکــەم، تێکۆشــانی هێــزە سیاســی و خەباتگێڕەکانــی کوردســتان لەســەر خاکــی کوردســتان 
ــازادی و مافەکانــی  ــدا الیەنێکــی دیکــەی خەبــات لەپێنــاوی ئ ــە ڕادەی جیهانی ــدان ل الیەنێــک و هەوڵ
گەلــی کــورددان. ئــەم دوو الیەنــە هەرکامــەی خاوەنــی جێگــەی تایبەتیــی خۆیانن و بەهیچ شــێوەیەک 
نابــێ وا بیــر بکرێتــەوە کــە یەکێکیــان دەتوانــێ جێــگای ئــەوی دیکــە بگرێتــەوە. بــە وتەیەکــی دیکــە 
خەبــات لــە نێوخــۆی کوردســتان و خەبــات لــە ڕادەی نێــو نەتەوەییــدا وەک دوو پایــەی یــەک 
پەیکــەرە وان کــە نەبوونــی هــەر کامیــان لەنگــی لــە ڕاوەســتانی ئــەو پەیکــەرەدا پێــک دێنــێ و، لــە 

ــا و هاولەنگــەر بــن. نەتیجــەدا پێویســتە  کــە ئــەو دوو پایــە پێکــەوە هاوت
دووهــەم، ئامانجــی هــەر تێکۆشــانێکی نێونەتەوەیــی بــۆ مەســەلەی کــورد دابین کردنــی مافــی 
چارەنووســە بــۆ کــورد. ئەمــە بــەو مانایــە کــە کــوردی هــەرکام لــە بەشــەکانی کوردســتان ئــازاد بــن 
و بتوانــن لەبــارەی چارەنووســی خۆیانــدا بــەو شــێوەیە کــە پێیــان خۆشــە بڕیــار بــدەن، نــەک ئــەوە 
کــە لــە دەرەوە تەکلیفیــان بــۆ دیــاری بکــرێ و مەیــل و مەســڵەحەتی بەشــێک بــە ســەر بەشــەکانی 

دیکــەدا بســەپێندرێ.
بــەم بێروبۆچوونــە، ئێمــە تێکۆشــانی هاوبــەش بــە مەبەســتی ناســاندنی مەســەلەی کــورد و، 
ڕاکێشــانی ســەرنجی بیــروڕای گشــتیی جیهــان بــۆ ئــەو مەســەلەیە بــە ئەرکێکــی پیــرۆز دەزانیــن و 
هەمیشــە هەوڵمــان داوە و دەیدەیــن کــە بەگوێــری ئیمکاناتــی خۆمــان بەرپرســانە ئــەم ئەرکــە بەڕێــوە 

بەریــن.
لــەم پێوەندییــەدا، پێوســتە ئیشــارە بــەم ڕاســتییە بکــرێ کــە تێرۆرکرانــی دوکتــور قاســملوو 
هەرچەنــد بــۆ حیزبــی ئێمــە کارەســاتێکی دڵتەزێــن بــوو، بــەاڵم هــەر لــەو کاتــەدا بــوو بــە هــۆی ئــەوە 
کــە نــاوی کــورد لــە ڕادەی نێونەتەوەییــدا دەنگێکــی گــەورە بداتــەوە و مەســەلەی کــورد بــۆ بیــروڕای 
گشــتیی جیهــان زۆرتــر بناســرێ. بــە دوای ئەویشــدا ڕووداوەکانــی عێــراق لــە ســاڵی میالدیــی 
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ڕابــردوودا بەگشــتی و، ڕاپەڕینــی گشــتی لــە کوردســتانی ئــەو واڵتــە بەتایبــەت، شــتێک بــوون کــە 
مەســەلەی کوردیــان بــە شــێوەیەکی چاوەڕوان نەکــراو لەدنیــادا گــەورە کــردووە و، هێنایانــە ڕیــزی 
مەســەلە هــەرە گرینگەکانــی نێونەتەوەیــی. بەجۆڕێــک کــە ئەمــڕۆ ئیــدی مەســەلەی کــورد لــە دنیــادا 
زۆرزۆر باشــتر لــە پێشــوو ناســراوە. ئێســتا، بیــروڕای گشــتیی جیهــان لــە ڕێگــەی ڕاگەیەنــەرە 
گشــتییەکانەوە گەلێــک پتــر و بەرباڵوتــر کــورد دەناســێ و، بــاوەڕی بــە ڕەوابوونــی داخوازەکانــی و 
پێویســتیی یارمەتیدانــی پەیــدا کــردووە. ئەمــەش ڕوونــە کــە ئەگــەر مەســەلەی فەلەســتین بــەو ڕەوتــە 
کــە ئێســتا پەیــدای کــردووە و، بــەو هیوایــە کــە بــۆ چارەســەرکرانی پێک هاتــووە، حــەل بکــرێ، 
مەســەلەی کــورد لــە ســەرەوەی هەمــوو گیروگرفتەکانــی دیکــەی ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت 
ــەدوا پاڵپشــتی گرینــگ و  ــەوەی ئیمــە لەمەوب ــۆ بزووتن ــەم ڕاســتییانە بێ گومــان ب قــەرار دەگــرێ. ئ
بەهێــز دەژمێردرێــن و، هــەر بۆیــە پێویســتە لــە بەرنامــەی کاری ئێمــەدا ســەرنجی تایبەتییــان پــێ 

بــدرێ و ئیمــکان و توانــای پێویســتیان بــۆ تەرخــان بکــرێ.

سەرەنجام 
هاوڕێیانی بەڕێز!

ئامانجــی ئێمــە گەیشــتن بــە دێموکراســی و، ژیانــی ئــازاد لــە ئێرانێکــی دێموکراتی دایــە. زۆر جێــگای 
خۆشــییە کــە دەبینیــن ئەمــڕۆ لــە ئیرانــدا ئــەم ئامانجــە بۆتــە ئامانجێکــی گشــتی و، ڕەوابوونەکــەی 
ــان  ــی دژی ئیمپریالیســتی، ی ــی خەبات ــەردەی جۆراوجــۆری وەک گرینگتربوون ــر پ ــە لەژێ چــی دیک
خەباتــی چینایەتــی و شــتی وا ناشــاردرێتەوە و ئینــکار ناکــرێ. بــەاڵم ئێمــە لەنێو هێزە سیاســییەکانی 
ئێرانــدا دەتوانیــن بڵێیــن کــە لــە پێشــەنگە شــێلگیرەکانی بەرزکردنــی ئــااڵی دێموکراســی بوویــن و، 
لەمێــژ ســاڵە ســەرەڕای گەلێــک بەرهەڵســتکاری و کەندوکۆســپ، لێبڕاوانــە لــە ڕێــگای دێموکراســی ا 
خەباتمــان کــردووە، لەبەرچاوگرتنــی مەســەلەیەکی گرینــگ لــەم پێوەندییــەدا چ بــۆ خۆمــان و چ بــۆ 

هێــزە سیاســییە بەرهەڵســتکارەکانی دیکــەی ئێــران بــە پێویســت دەزانیــن:
دێموکراســی دیــارە شــتێکی بەنــرخ و نیعمەتێکــی زۆر گەورەیــە. بــەاڵم هیــچ شــتێکی بەنــرخ 
هــەرزان دەســت ناکــەوێ و هاســان ڕاناگیــرێ. ئێمــە دەبــێ بزانیــن کــە: چــۆن دەتوانیــن بــەو 
دێموکراســییە بگەیــن؟ چــۆن دەتوانیــن ئەگــەر پێــی گەیشــتین ڕای بگریــن و بیپارێزیــن و ســەرەنجام 

ئــەو دێموکراســییە کــە پێــی گەیشــتووین و دەیپارێزیــن چ نێوەرۆکێکــی هەیــە؟
ــە  ــە دێموکراســی ل ــێ ک ــەو ڕاســتییەمان لەبەرچــاو ون ب ــێ ئ ــوو شــتێکدا ناب ــش هەم ــە پێ ــە ل ئێم
ئیرانــدا، لــەم هەلومەرجــە تایبەتییــەدا کــە هەســتی پــێ دەکەیــن و دەی بینیــن و بــە بوونــی ئــەو 
ڕێژیمــە تایبەتییــەوە کــە ئێســتا دەســەاڵتی بەدەســتەوەیە، تەنیــا بــە قســە و دروشــم و بــە پاڕانــەوە 
وەدەســت ناکــەوێ. بــۆ گەیشــتن بــە دێموکراســی خەباتــی شــێلگیر و دژوار پێویســتە، ســازماندەری 
ــە نێوخــۆی  ــی و ڕێکوپێکــی پێویســتە، تێکۆشــان ل ــی بەرنامــە لەگــەڵ یەکگرتووی و تەشــکیالت، یان
واڵت و پێوەنــدی ڕاســتەخۆ لەگــەڵ خەڵکــی واڵتــدا پێویســتە. هــەر بۆیەیــە کــە حیزبــی ئێمــە ویــڕای 
ــی و  ــەوەی ڕێبەرایەت ــم لەســەر مان ــی خــۆی، دای ــی ڕیزەکان ــۆ ڕێکوپێکــی و یەکگرتووی ــدان ب هەوڵ
خەبات کــردن لەنێــو خۆیــی واڵتــدا پێــی داگرتــوە. لــە کاتێکیشــدا کــە ئەمــەی دژوار هەســت پــێ 
کــردوە، لەجیاتــی ئــەوەی بەتــەواوی دوور کەوێتــەوە، لــە جێــگای زۆر نیزیــک یانــی لــە پەنــای واڵت 

جێگیــر بــووە.
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ــەو  ــی ئ ــن، ڕاگرتن ــە دێموکراســی بگەی ــدا ب ــە ئێران ــە پاشــان دەبــێ بزانیــن کــە ئەگــەر ڕۆژێــک ل ل
دێموکراســییە پێویســتیی بــو زۆر نیهــادی دێموکراتــی وەک ئەنواعــی حیــزب و ڕێکخــراو و کۆمەڵــی 
سیاســی، ســینفی، فەرهەنگــی و... هتــد هەیــە کــە بتوانــن لــە بەرامبــەر هــەر هەوڵێــک بــۆ گەڕانــەوەی 
دیکتاتــۆری و ســەرەڕۆییدا ڕابوســتن. لــەم پێوەندییــەدا بەرگیــری لــە »تمرکــز« یانــی بەرگیــری لــە 
کۆبوونــەوەی دەســەاڵت لــە یــەک جێــگادا یەکێــک لــە کاریگەرتریــن ئامرازەکانــی دەســتەبەرکردنی 
دێموکراســییە و، هەمــوو دێموکراســی خوازانی ڕاســتەقینەی ئێرانــی پێویســتە بــە »فیدرالیــزم« یــان 

»خــود موختــاری« لــەم ڕوانگەشــەوە چــاو لــێ بکــەن.
وەک  دێموکراســی  لەڕاســتیدا  هەبــێ.  واقیعیــی  نێوەڕۆکــی  دەبــێ  دێموکراســی  ســەرەنجام، 
هەوایەکــی ئــازاد وایــە کــە بــۆ بەرگیــری لــە خنکانــی ئەفــراد پێویســتە. بــەاڵم ئینســان تەنیــا بــە 
هــەوا نــاژی و نانیشــی دەوێ. بۆیــە ئــەو دێموکراســییەی دەمانــەوێ لــە ئێرانــدا پێــی بگەیــن دەبــێ 
 غەیــری ئــازادی، بەرابــەری و یەکســانی، یــان بــە وتەیەکــی دیکــە عەداڵەتــی کۆمەاڵیەتییــش تــا ئــەو 
جێگایــەی دەکــرێ دابیــن بــکا. لەســەر ئــەم ئەساســە، هــەوڵ دەدەیــن لــە بەرنامــەی هــەر بــەرە، یــان 
یەکگرتنێــک دا بــۆ گەیشــتن بــە دێموکراســی لــە ئێرانــدا پێــک دێ و ئێمــە تێیــدا بەشــدار دەبیــن ئــەو 
ــراون و  ــاوەڕی ڕەســەنی سۆسیالیســتی« ناوب ــە »بیروب ــدا ب ــە بەرنامــەی حیزبەکەمان ئامانجــەی ل
ــن. ــان لەســەر دادەنێ ــن. جــا هــەر ناوێکی ــن، بگونجێ ــی کۆمەڵیەتیی ــە دابین کــەری عەداڵەت پێمــان وای

هاوڕێیانی خەباتگێڕ!
ئێمــە ئیمــکان و زەمینــەی ئەوەمــان هەیــە لــە تــەواوی ئــەو خااڵنــەدا کــە ئیشــارەیان پــێ کــرا 
کار بکەیــن و کاریگــەر بیــن. گومانــی تێــدا نییــە کــە لــە ئێرانیشــدا ئاواتــی دێموکراســی ســەرەنجام 
وەدی دێ. خەڵکــی کوردســتان تــا ئێســتا نرخێکــی زۆریــان لەپێنــاوی ئــازادی و دێموکرســیدا داوە 
و، شــانازییەکی گەورەیــە بــۆ ئێمــە کــە لــە مەوبــەدواش هــەروەک ڕابــردوو، ڕێبوارێکــی وەفــادار و 

کۆڵنــەدەری ئــەم ڕیگایــە بیــن.
هیواداریــن الوانــی کوردســتان، ئەوانــە کــە بڕوایــان بــە دێموکراســی و مافــە ئینســانییەکانی گەلــی 
کــورد هەیــە و، بێجگــە لــەوەش، ئامادەیــی و ورەی خەبات کــردن لــە خۆیانــدا دەبینیــن، ڕۆژبــەڕۆژ 
پتــر ڕوو لــە حیزبــی ئێمــە بکــەن و توانایــی و زانایــی و لێوەشــاویی خۆیــان لــە خزمەتــی گەلــە زوڵــم 

لێکــراو و هەقخوازەکەیــان و، نیشــتمانە ژێــر دەســت و پێشــێل کراوەکەیاندا وەکار بخــەن.

سەرکەوێ کۆنگرەی نۆهەم- کۆنگرەی قاسملوو!
شانازی بۆ حیزبی دێموکرات، ڕێبەر و ڕێکخەری خەباتی ئازادیخوازانەی کوردستانی ئێران!

لــە بەرابــەر ڕێژیــم  بــەرەو پێک هێنانــی بەرەیەکــی دێموکراتیــی پێشــکەوتنخواز  بــۆ پێشــەوە 
ئاخوندیــدا! کۆنەپەرســتی  و  دیکتاتــۆر 

سەرکەوێ خەباتی ڕەوای گەلی قارەمانی کورد لەپێناوی مافە ئینسانییەکانی خۆیدا!
***
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بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

بڕيارنامەی کۆنگرەی نۆیەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

کۆنگــرەی نۆیەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، کۆنگــرەی قاســملوو کــە لەنێــوان 
ڕۆژەکانــی ٣0ی ســەرماوەز تــا ٥ی بەفرانبــار 1٣٧0ی هەتاویــدا پێــک هــات، بەتێکــرای دەنــگ ئــەم 

بڕیارنامــەی پەســند کــرد:

هاوکاری لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆن 
کۆنگــرە پــێ لەســەر ئــەوە دادەگــرێ کــە پێوەنــدی و  هــاوکاری و ئاڵوگــۆڕی بیــروڕا لەگــەڵ حیــزب 
ــی بەرەیەکــی  ــۆ پێکهاتن ــی پێویســت ب ــر بکــرێ و هەوڵ ــران پتەوت ــی ئێ و ڕێکخــراوە دێموکراتییەکان

دێموکراتیــی پێشــکەوتنخواز بــدرێ.
لــەو پێوەندییــەدا کۆنگــرە داوا دەکا جێگایەکــی تایبەتــی بــۆ هــاوکاری لەگــەڵ حیــزب و ڕێکخــراو 

و شەخســییەتە سیاســییەکانی ســەر بــە گەالنــی زۆرلێکــراوی ئێــران دابنــرێ.

تێکۆشان لە دەرەوەی واڵت 
پێوەندیــی لەگــەڵ حیــزب و ڕێکخــراو و شەخســییەت و کۆڕوکۆمەڵــە سیاســییەکانی دەرەوەی 
واڵت یەکێــک لــە ئەرکەکانــی هــەر حیزبێکــی سیاســی بــە جیــددی و بەرپرســە. هــەر بۆیــە حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران پێویســتە هــەوڵ و تەقــەالی خــۆی لــەو مەیدانــە دا پــەرە پــێ دەدا و 

ئیمکاناتــی زیاتــر بــۆ تێکۆشــان لــە دەرەوەی واڵت وەکار بخــا.
لــەو پێوەندییــەدا ڕاکێشــانی ســەرنج و پشــتیوانیی بیــروڕای گشــتیی جیهانــی و کۆڕوکۆمەڵــە 
نێونەتەوەییــەکان بــۆ الی مەســەلەی کــورد جێگایەکــی تایبەتــی هەیــە. کۆنگــرە لــە ڕێبەرایەتیــی 
تــازەی حیــزب داوا دەکا لــەو بــوارەدا زیاتــر تــێ بکۆشــێ و لەگــەڵ هێــزە سیاســییەکانی دیکــەی نێــو 

بزووتنــەوەی کــورد بــۆ ئــەو مەبەســتە هاوکاریــی پێویســت بــکا.

سیاسەتی تازەی تورکیە
کۆنگــرەی نۆیەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان خۆشــحاڵە کــە پــاش نیزیــک بــە حەفتــا 
ــی  ــە ئاکام ــە ل ــەو واڵت ــە، ئێســتا کاربەدەســتانی ئ ــە تورکی ــورد ل ــی ک ــە بوون ــردن ل ســاڵ حاشــا ک
ئاڵوگۆڕەکانــی جیهانــدا دان بــە بوونــی النیکــەم 12 میلیــۆن کــورد لــە تورکیــە دادەنێــن و لــە ڕادەی 

مافــە فەرهەنگییەکانــی بــرا کوردەکانــی ئــەو واڵتــەدا هێندێــک هەنــگاو هــەڵ دێننــەوە.
کۆنگــرە وێــڕای پێشــوازی لــەو گۆڕانــە گرینگــە لــە سیاســەتی دەوڵەتــی تورکیــەدا هیــوادارە ئــەو 
ــە  ــە نەتەوایەتیی ــە ماف ــە ب ــە کوردســتانی تورکی ــی کــورد ل ــێ و گەل ــەردەوام ب ــا ســەر ب ــە هەت ڕەوت

ڕەواکانــی خــۆی بــگا.
ــە  ــورد ل ــەوەی ک ــو بزووتن ــوادارە ڕێکخــراوە سیاســییەکانی نێ ــرە هی ــەدا کۆنگ ــەو پێوندیی ــەر ل ه
تورکیــە لــەو هەلــە لەبــارە کەلــک وەربگــرن و بــۆ وەدەســت هێنانی مافەکانــی گەلــی کــورد لــەو 

واڵتــە دا چاالکانــە و ژیرانــە تــێ  بکۆشــن.
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سیاسەتی سەوداگەرانەی ئوتریش 
دووســاڵ و نیــوە پــاش تێــرۆری ناجوامێرانــەی ڕێبــەری حیزبەکەمــان دوکتــور عبدالڕحمــان 
قاســملوو و هــاوڕێ عەبدوڵــاڵ قادری ئــازەر، نوێنــەری حیــزب لــە ئورووپــا بە دەســتی بەکرێگیراوانی 
ڕێژیمــی ئاخونــدی، هێشــتا دەوڵەتــی ئوتریــش ڕێــگای نــەداوە عامیالنــی ئەســڵیی ئــەو جینایەتــە 

ســامناکە بــەو جــۆرە کــە پێویســتە بــە دنیــا بناســێندرێن.
کۆنگــرەی نۆیەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، کۆنگــرەی قاســملوو لــە کاتێــک دا 
هەمــوو  لــە  دەکا،  مەحکــووم  پێوەندییــەدا  لــەو  ئوتریــش  دەوڵەتــی  کاســبکارانەی  سیاســەتی 
ــەوەی  ــۆ ئ ــە ب ــەو دەوڵەت ــە ســەر ئ ــر بخەن ــە بەشەردۆســتەکان داواکارە فشــاری زیات کۆڕوکۆمەڵ
تێرۆریســتەکانی کۆمــاری ئیســالمی بێ پــەردە و بــە ڕاشــکاوی بــە دنیــا بناســێنێ و عامیالنــی 
ئەســلیی ئــەو جینایەتــە کــە بێجگــە لــە کاربەدەســتانی ڕێژیمــی ئاخونــدی کەســێک نیــن، لەقــاو بــدا.

کۆنفڕانسی نێونەتەوەیی بۆ چارەسەری مەسەلەی کورد 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران زۆر لەوەپێــش لــە ڕیکخــراو و کۆڕوکۆمەڵــە جیهانییەکانــی 
داوا کــردووە کــە هــەرکات کۆنفڕانســێک بــۆ ئاشــتی لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا پێک هات مەســەلەی 

کوردیــش لــە دەســتووری کاری خۆیــدا دابنێ.
ئێســتا کــە کۆنفڕانســی ئاشــتیی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت تەنیــا بــۆ چارەســەری ناکۆکییەکانــی 
نێــوان واڵتانــی عەڕەبــی و ئیســرائیل تەرخــان کــراوە، کۆنگــرە بــە جیــددی لــە ڕێکخــراوی نەتــەوە 

ــێ. ــک بێن ــورد پێ ــۆ چارەســەری مەســەلەی ک ــووەکان داوا دەکا کۆنفڕانســێک ب یەکگرت
ئاشــکرایە کە لە کۆنفڕانســێکی وادا پێویســتە جگە لە نوێنەرانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان، 
نوێنەرانــی بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازانــەی کــورد لــە هەمــوو بەشــەکانی کوردســتاندا و هەروەهــا 

نوێنەرانــی هەمــوو ئــەو واڵتانــە کــە کوردســتانیان لەنێوانــدا دابــەش کــراوە، بەشــداربن.

دێموکراتی کردن
ــەوە  ــای گرتۆت ــی دنی ــە واڵتان ــا ئێســتا بەشــێکی زۆر ل ــە ت ــەڵ ک ــی کۆم ــی کردن ــی دێموکرات ڕەوت
تووشــی  ڕۆژهەاڵتــی  ئورووپــای  واڵتانــی  و  پێشــوو  شــووڕەویی  گــەورەی  واڵتــی  بەتایبەتــی 

ئاڵوگۆڕێکــی قــووڵ کــردووە، یەکێــک لــە دیــاردە گرینگەکانــی ئەمــڕۆی دنیایــە.
کۆنگــرە وێــڕای پشــتیوانی لــەو ڕەوتــە دنیاگــرە، هیــوادارە بزووتنــەوەی دێموکراتــی کــردن 
ڕۆژبــەڕۆژ لــە دنیــا و بەتایبەتــی لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا پــەرە بگــرێ و ســەرەنجام کۆمەڵگــەی 

ــکا. ــۆڕی ڕزگار ب ــۆری و مله ــم  و زۆر و دیکتات ــە دەســتی زوڵ ــی ل جیهان

مافی مرۆڤ
ســەرەڕای پەســندکرانی بەیاننامەیەکــی جیهانــی بــۆ دیفــاع لــە مافــی مــرۆڤ کە زۆربــەی دەوڵەتانی 
ئەنــدام لــە ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتووەکانــدا ئیمــزا کــردووە، تــا ئێســتاش مافەکانــی مــرۆڤ لــە 
ــە  ــان ل ــۆرەکان خۆی ــە دیکتات ــن. دەوڵەت ــدی پێشــێل دەکرێ ــدا بەتون ــی جیهان بەشــێکی زۆری واڵتان
پشــت ســەنگەری »دەســت تێوەرنــەدان لــە کاروبــاری نێوخــۆی واڵتــان« حەشــار داوە و بێ پــەروا 

مافــی ئینســانیی هاونیشــتمانەکانیان دەخەنــە ژێــر پــێ.
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کۆڕوکۆمەڵــە  دەکا  داوا  ئینســانییە  دژی  سیاســەتە  ئــەو  مەحکووم کردنــی  وێــڕای  کۆنگــرە 
نێونەتەوەییــەکان و پێــش هەموویــان ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان لەســەر پێشــێل کرانی 
مافــی مــرۆڤ لــە واڵتــە دیکتاتــۆر لێدراوەکانــدا وەدەنــگ بێــن و بــە دەخاڵەتــی نێونەتەوەیــی پێشــی 

ســەرەڕۆیی حکوومەتــە دیکتاتــۆرەکان بگــرن.

مەسەلەی نەتەوایەتی لە جیهان دا
کۆنگــرەی نۆیەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان خۆشــحاڵە کــە دەبینــێ مەســەلەی نەتەوایەتــی 
لــە ڕادەی جیهانــی و بەتایبەتــی لــە واڵتانــی سۆسیالیســتیی پێشــوودا گــەورە بۆتــەوە و گرینگــی و 
بایەخــی خــۆی نیشــان داوە. ئــەوە کــە نەتەوەکانــی جیهــان هەرجــارەی لــە جێگایەک بە ســەربەخۆیی 
دەگــەن، یــان پــاش لــەت لــەت بوونێــک کە ئاکامی دەســت تێوەڕدانی دەســەاڵتە بێگانەکانە ســەرلەنوێ 

یــەک دەگرنــەوە، نیشــانەی ئــەو واقعییەتەیــە.
کۆنگــرە وێــڕای پشــتیوانی لــەو ڕەوتــە جیهانییــە هیــوادارە کــە گەشــەکردن و پەرەئەســتاندنی، لــە 
دواڕۆژێکــی نیزیــک دا لــە ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتیش دا گەالنــی زۆرلێکــراوی ئــەم ناوچەیــە 

بــە مــاف و ئازادییەکانــی خۆیــان بگەیەنــێ.

مەسەلەی فەلەستین 
بــە  ســەدەیە  نیــو  بــە  نیزیــک  مــاوەی  کــە  ئیســرائیل  و  عەڕەبــی  واڵتانــی  نێــوان  کێشــەی 
چارەســەرنەکراوی ماوەتــەوە، تــا ئێســتا بۆتــە هــۆی هەڵگیرســانی چــواڕ شــەڕی گــەورە لــە ناوچــەی 

ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت دا و زۆر جــار مەترســیی بــۆ ئاشــتیی جیهانییــش پێــک هێنــاوە.
 جێــگای خۆشــحاڵییە کــە ســەرەنجام دوو الیەنــی ئــەو کێشــەیە بــەوە ڕازی بــوون بــۆ چارەســەری 
ناکۆکییەکانیــان پێکــەوە لەســەر مێــزی وتوووێــژی ئاشــتیخوازانە دابنیشــن. کۆنگــرە لەکاتێکــدا 
ــە چارەســەری ئاشــتیخوازانەی ئــەو مەســەلەیە دەکا، هیــوادارە وتووێژەکانــی ئاشــتی  پێشــوازی ل
بگەنــە چارەســەری یەکجاریــی ناکۆکییەکانــی نێــوان عــەڕەب و ئیســرائیل و دابین بوونــی مافــە 

ــی زۆرلێکــراوی فەلەســتین. ــی گەل ڕەواکان
لــەو پێوەندییــەدا کۆنگــرە هەڵوێســتی سەرســەختانەی ئیســرائیل کــە بەئاشــکرا بڕیارنامەکانــی 242 
و ٣٣٨ی ئەنجومەنــی ئاسایشــی ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان دەخاتــە ژێــر پــێ، بــە کۆســپی 

ســەر ڕێــگای دابین بوونــی ئاشــتی دەزانــێ.

چەکەکانی کوشتاری بەکۆمەڵ 
کۆنگــرەی نۆیــەم پشــتیوانی لــەو هەنگاوانــە دەکا بــۆ کەم کردنــەوەی چەکــە نێونجییــە ئەتۆمییــەکان 
هاوێژراون و ڕێککەوتننامەکانی نێوان ئەمریکا و شــووڕەویی پێشــوو لەوبارەیەوە بە دیاردەیەکی 

لەبــار و بەکەلــک دادەنێ.
ــۆ  ــەالی خــۆی ب ــی داوا دەکا هــەوڵ و تەق ــە کۆمەڵگــەی جیهان ــرە ل ــەدا کۆنگ ــەو پێوەندیی  هــەر ل
لەنێوبردنــی هەمــوو جــۆرە چەکێکــی کوشــتاری بەکۆمــەڵ پــەرە پــێ بــدا و لــەو ڕێگایــەوە مەترســیی 

کارەســاتێکی ئینســانی لەســەر مرۆڤایەتــی کــەم بکاتــەوە.



کۆنگرەی نۆ

458

لەسەر ئاپارتاید
ــی  ــک واڵت ــە هێندێ ــان ســاڵ ل ــاوەی دەی ــۆ م ــە ب ــد( ک ــی )ئاپارتای ــی ڕەگەزایەت سیاســەتی جیاوازی

ئەفریقایــی دا بەڕێــوە دەچــوو بــۆ کۆمەڵگــەی جیهانــی پەڵەیەکــی شەرم وشــوورەیی بــوو.
ــی خۆشــحاڵییە کــە لــە چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا بناخــەی ئــەو سیاســەتە دژی ئینســانییە  جێگای
بەتــەواوی لــەق بــووە و پــاش ئازادبوونــی زیمبــاوێ و نامییبــا لــە ئەفریقــای خــوارووش ئاڵوگۆڕێکــی 
بنەڕەتی بەســەر سیاســەتی حکوومەتی سپی پێســتانی ئەو واڵتەدا هاتووە و ڕێگا بۆ کۆتایی هێنانی 

یەکجاریــی بــە حکوومەتــی »ئاپاڕتایــد«، خــۆش بــووە.
کۆنگــرە ئاواتەخــوازە ئــەو ڕەوتــە هەتــا ســەر درێــژەی هەبــێ و لــە پاشــەڕۆژێکی نیزیکــدا پەڵــەی 

شــەرمی جیــاوازی ڕەگەزایەتــی لــە داوێنــی مرۆڤایەتــی پــاک بێتــەوە.

نەزمی نوێی جیهانی
ــی شــەڕی ســارد و ســەرەنجام  ــی دەوران ــە جیهــان دا و کۆتایی هاتن ــی کــردن ل ــی دێموکرات ڕەوت
ئاڵوگۆڕەکانــی واڵتانــی سۆسیالیســتی تــا ڕادەیەکــی زۆر مرۆڤایەتییــان لــە مەترســیی هەڵگیرســانی 
ــان  ــوان دەوڵەت ــەورەی نێ ــی گ ــی و بەگشــتی شــەڕ و پێک هەڵپڕژان ــەری ئەتۆم شــەڕێکی ماڵوێرانک

ڕزگار کــردووە.
ــە نەزمــی  ــوادارە ل ــە دەردەبــڕێ، هی ــەو دیاردەی ــەم لەکاتێکــدا خۆشــحاڵیی خــۆی ل کۆنگــرەی نۆی
نوێــی جیهانیــدا هەمــوو گەالنــی جیهــان و مــاف و ئازداییەکانــی خۆیــان وەدەســت بێنــن و پێوەندیــی 
نێــوان دەوڵەتــان بــە جۆڕێــک ڕێــک بخــرێ کــە جارێکــی دیکــە کێشــە و ناکۆکییــە ناوچەیــی و 
ــە ڕادەی تەقینەوەیــەک کــە مرۆڤایەتــی لەگــەڵ مەترســیی مەرگــی بەکۆمــەڵ و  ــەکان نەگەن جیهانیی

ــکا. ــەرەوڕوو ب ــی و لەنێوچــوون ب ماڵوێران
***

به رنامه  و پێڕه وی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
په سەندکراوی کۆنگره ی نۆیەم

به شی یه که م: بەرنامەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

سه ره تا
1- له مێــژه  گه لــی کــورد لــه  پێنــاوی ئــازادی و وه ده ســت هێنانــی مافــی دیاریکردنــی چاره نووســی 
خوێناویــی  ڕابــردووی  شــاهیدی  نۆزده هــه م  چه رخــی  سه رانســه ری  ده کا.  خه بــات  خۆیــدا 
نه ته وه که مانــه . لــه  ســه ره تای چه رخــی بیســته مه وه  تــا شــه ڕی دووهه مــی جیهانــی ئــه و خه باتــه  
هــه روا درێــژه ی هه بــووه . لــه  ســه رده می خه باتــی گه النــی ئازادیخــوازی جیهــان دژی کۆنه پەرســتی 
ــی  ــێ خه بات ــه  بتوان ــی ڕێکخراوێکــی سیاســی ک ــۆ دامه زران ــی ب و فاشــیزمدا، پێویســتییه کی مێژووی
ڕزگاری خوازانــه ی گه لــی کــورد به ڕێــوه  بــه رێ، هه ســت پــێ ده کــرا. هــه ر له بــه ر ئــه وه  گه لــی کــورد 
لــه  کوردســتانی ئێــران لــه و وه زعــه  له بــاره  کــه  پــاش بیســت ســاڵ دیکتاتۆریــی ڕه زاخــان پێــک هاتبوو 

که لکــی وه رگــرت و لــه  2٥ـــی گه الوێــژی 1٣24دا حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی دامه زرانــد.
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بــه و جــۆره ، دامه زرانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ئاکامــی پێویســتییه کی مێژوویــی و، 
نیشــانه ی وریایــی و ژیریــی ڕۆڵــه  پێشــڕه وه کانی گه لــی کــورد بــوو. لــه و ده مــه وه  حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتان کــه  ڕۆڵــه  شۆڕشــگێڕه کانی گه لــی کــوردی لــه  ڕێزه کانــی خۆیــدا کــۆ کردۆتــه وه  ڕێنوێــن 

ــه . و ڕێکخــه ری خه باتــی دژی زۆرداری و شۆڕشــگێڕانەی کۆمه اڵنــی خه ڵکــی کوردســتانی ئێران
ــی  ــه  گۆڕانێک ــه  نوخت ــورددا ب ــی ک ــژووی گه ل ــه  مێ ــموکراتی کوردســتان ل ــی دێـ ــی حیزب دامه زران
ڕێبه رایه تیــی  بــه   نه ته وه که مانــه .  خه باتــی  نوێــی  قۆناغێکــی  ســه ره تای  و،  ده ژمێــردرێ  گرینــگ 
حیزبــی ئێمــه  بــوو کــه  گەلــی کــورد بــۆ یه کــه م جــار لــه  مێــژووی تــازه ی خۆیــدا توانــی حکوومه تێکــی 
نیشــتمانی لــه  به شــێکی کوردســتاندا بهێنێتــه  ســه ر کار. ئــه م حکوومه تــه  ته نیــا یــازده  مانــگ خــۆی 
ڕاگــرت و، لــه  دوای پاشه کشــه ی بزووتنــه وه ی گه النــی ئێــران جارێکــی دیکــه  دیکتاتۆریــی نیزامــی 
باڵــی به ســه ر هه مــوو کوردســتانی ئێرانــدا کێشــایه وه . بــه اڵم گه لــی کــورد لــه  خه بــات ســارد نەبــۆوە 

و، بــۆ وه دیهێنانــی ئامانجــه  له مێژینه کانــی هــه روا درێــژه ی بــه  تێکۆشــانی خــۆی دا.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران خاوه نــی 4٦ ســاڵ خه باتــی پــڕ لــه  هــه وراز و نشــێو 
ــووه  و  ــر ب ــه دا کارامه ت ــه و ماوه ی ــه  ل ــی ئێم ــه  حیزب ــه . ئاشــکرایه  ک ــداکاری و گیانبازیی ــه  فی ــڕ ل و، پ
لــه  خه باتــی گه لــی کــورد و گه النــی دیکــه  ده رســی وه رگرتــوه . ئــه م به رنامه یــه  لــه  هه لومه رجــی 
ئێســتای جیهــان و ڕۆژهه التــی نێوه ڕاســت و ئێرانــدا، بــه  لــه  به رچــاو گرتنــی ئاڵوگــۆڕی قووڵــی 
ــه   ــه وه  ل ــه  وردبوون ــدا و، ب ــه  جیهان سیاســی و پێشــکه وتنی کۆمه اڵیه تــی و زانســتی و فه رهه نگــی ل

قۆناغــی ئێســتای خه باتــی گه النــی ئێــران دانــدراوه .
2- ســه رده می ئێمــه  ســه رده می ڕزگار بوونــی گه النــی زۆرلێ کــراو له ژێــر ده ســه اڵتی ئێســتیعمار 
و ئیمپریالیــزم، ســه رده می ســه رکه وتنی دێموکراســی و ســەردەمی گەشــەکردنی هێــزه  دێموکــرات 
و ڕزگاری خــوازه کان لــه  جیهان دایــە. لــه  مــاوه ی 4٦ ســاڵی پــاش شــه ڕی دووهه مــی جیهانییــدا 
ئاڵوگۆڕێکــی سیاســیی ئه وتــۆ لــه  جیهانــدا ڕووی داوه  کــه  ســیمای سیاســیی جیهانــی گۆڕیــوه . 
سیســتمی ئیســتێعماری کــۆن لــه  به ریــه ک هه ڵوه شــاوه  و، ده یــان نه تــه وه  گــه وره  و بچــووک مافــی 

دانانــی چاره نووســیان وه ده ســت هێنــاوه  و ده وڵه تــی ســه ربه خۆیان دامه زرانــدووه .
ــۆ  ــی کۆمه اڵیه تییشــی له گــه ڵ بــووه . ب ــه  سیاســییه ، ئاڵوگۆڕێکــی قووڵ ــه م ڕه وت ــدا ئ ــه  زۆر واڵتان ل
ــۆ  ــگا ب ــەر یــەک هەڵوەشــاوە و ڕێ ــە ب ــی ل ــی دەرەبەگایەت ــی دەرەبــەگ و پێوەندییەکان نموونــی چین
پێشــکەوتنی کۆمــەڵ خــۆش بــووە. بەچەشــنێکی گشــتی ئــەو هێــزە کۆمەاڵیەتییانــە کــە دەتوانــن 
کۆمەڵــی مرۆڤایەتــی بەرەوپێــش بــەرن، ئازادیــی کردەوەیــان پتــر بــووە و دەرەتانیــان بــۆ پێــک 

ــەن. ــی باشــتر، پێشــکەوتووتر و ئینســانیتر دروســت بک ــەوەی کۆمەڵێک ــۆ ئ ــووە ب هات
و  تیکنیــک  و  زانســت  ده ســکه وته کانی  ســایه ی  لــه   ســه رمایه داری  پێشــکه وتووی  واڵتانــی 
پێــک هێنــاوه ، توانیویانــه   ئابــووری  بــۆ پێشــکه وتنی  مودیرییەتــەوە کــه  ئیمکانێکــی بێ وێنه یــان 
هه ڵدانــی ئابووریــی خۆیــان خێراتــر بکــه ن. بــه اڵم لــه  کاتێکــدا ئــه و واڵتانــه  توانیویانــه  پایــه ی ژیانــی 
زۆربــه ی دانیشــتووانیان به رنــه  ســه ر، بــه  ســه دان میلیــۆن کــه س لــه  ئاســیا و ئەفریقــا و ئه مریــکای 
التیــن ناتوانــن پێداویســتییه  ســه ره تاییه کانی ژیــان دابیــن بکــه ن و، ته نانــەت لــه  هێنــدێ واڵتــدا 
زۆر کــه س لــه  برســان ده مــرن! ئه مــه  یه کێــک لــه  گه وره تریــن ناته باییه کانــی کۆمه ڵــی ئێســتای 

مرۆڤایه تییــه .
واڵتــه  ســەنعه تییه  پێشــکه وتووه کان، ئێســتاش لــه  توانــای ئابــووری و سیاســیی خۆیــان بــۆ 



کۆنگرەی نۆ

460

زۆر  نه تــه وه   ئێســتاش  وه رده گــرن.  که لــک  نێونه ته وه یــی  نابه رابــه ری  پێوه ندیــی  پاراســتنی 
لێ کراوه کانــی پێشــوو بــه  تایبه تــی نه تــه وه  بچووکــه کان ته ئســیرێکی که میــان لــه  دانانــی سیاســەتی 
ــه ن دەســەاڵتە  ــه  الی ــان ل ــه  ڕه واکانی ــه  ماف ــدرێ ک ــه ت زۆر جــار ده بین ــه  و، ته نان ــدا هه ی نێونه ته وه یی
گەورەکانــەوە پێشــێل ده کرێــن. له گــه ڵ هه مــووی ئه وانــه ش پێوه ندیــی ئیســتێعماری پێشــوو لــه  
بناغــه دا هه ڵوه شــاوه  و، هێزێکــی گــەورەی  دژی ئیمپریالیســتی لەوانــە کــە خاوەنــی بیروبــڕوای 
ــه و  ــاوه  و، ل ــه ی ســه ربەخۆییان وه ده ســت هێن ــه و واڵتان ــن، ل ڕەســەنی سۆسیالیســتی و دێموکراتی
گه النــە  کــه  بــۆ ڕزگاریــی خۆیــان خه بــات ده کــه ن پێــک هاتــوه  کــه  بــه  پشــتیوانیی بیــروڕای گشــتیی 
جیهانــی بۆتــه  عامیلێکــی کاریگــه ر لــه  مەیدانــی سیاســەتی نێونه ته وه ییــدا. وه زعێــک پێــک هاتــووه  کــه  
ــه  هاوده ردیــی  ــن ل ــه  که لک وه رگرت ــان و ب ــه  هێــزی خۆی ــه وه  بچووکه کانیــش پشــت ئه ســتوور ب نه ت

ــزن. ــن و بیانپارێ ــان وه ده ســت بێن ــی خۆی ــه  ڕه واکان ــن ماف ــی پێشــکه وتوو بتوان مرۆڤایه تی
ســتراتێژیی  لــه   بــه  تایبه تــی  و،  نێونه ته وه ییــەکان  لێکدانــه وه   لــه   نێوه ڕاســت  ڕۆژهه اڵتــی   -٣
ناوچه یــه   ئــه م  جوغرافیاییــه وه   بــاره ی  لــه   هه یــه .  تایبه تــی  گرینگییه کــی  گــەورەکان  دا  ده وڵه تــه  
که وتۆتــه  ســێ ڕێیانه ی ســێ قــاڕه ی ئاســیا و ئەفریقــا و ئورووپــا. لــه  بــار ی ئابــووری و ســه رچاوه  
ژێرزه مینییه کانــه وه  ئــه م ناوچه یــه  زۆر ده وڵه مه نــده  و زیاتــر لــه  نیــوه ی تــه واوی پاشــه که وتی 

نه وتــی دنیــا لــه و ناوچه یــه دا هــه ڵ  که وتــووه .
بێجگــه  له وانــه ش، هاوســنووریی ئــەم ناوچەیــە له گــه ڵ یه کیه تیــی شــورەویی پێشــوو، و هه روه هــا 
دروســت بوونــی هێنــدێ دەوڵەتــی ســه ربه خۆ و، بوونــی چه نــد بزووتنــه وه ی ڕزگاری خــوازی 
دژکردەوەیەکــی  کــە  مه ڵبه نــده دا  لــه و   ... و  فه له ســتین  و  کــورد  بزووتنــه وه ی  وه ک  نیشــتمانی 
سروشــتی بــۆ تەقســیمی ئیســتێعماری ناوچەکــە و سیاســەتەکانی ئیســتێعمار و و ئیمپریالیــزم لــەو 
ــی  ــه وه ی هێزه کان ــه  حیســاب و لێکدان ــی نێوه ڕاســتیان ل ــی ڕۆژهه اڵت ــه خ و گرینگی ــدەدان، بای مەڵبەن

نێونه ته وه ییــدا زیاتــر کــردووه .
ــه م   ــی ئ ــوو ئاڵوگۆڕێک ــەکان هه م ــه  دەســەاڵتە مەزن ــه وه  ک ــه  هــۆی ئ ــه م ڕاســتییانه  بۆت ــه واوی ئ ت
ناوچه یــه  بــه  وردی بخه نــه  ژێــر چاو دێــری و، به رامبــه ر بــه  هه رچه شــنه  ڕووداوێکــی ئــه م ناوچه یــه  

له ســه ر هه ســت بــن و دژکــرده وه  نیشــان بــده ن.
4- ئێــران لــه  مــاوه ی پــاش شــه ڕی دووهه مــی جیهانییــدا لــه  بــاره ی ئابــووری و کۆمه اڵیه تــی 
و سیاســییه وه  گۆڕانێکــی زۆری به ســه ردا هاتــووه . لــه  ڕاســتییدا ئێــران نه یدەتوانــی خــۆی لــه و 
ــدا  ــه  ئێران ــه و ئاڵوگــۆڕه ی ل ــه اڵم ئ ــووه  دوور ڕابگــرێ. ب ــدا هات ــه  کــه  به ســه ر جیهان ئاڵوگــۆڕه  قووڵ
ڕووی داوه ، بــه  هیــچ جــۆر واڵمــده ری ئیمکاناتــی ئابــووری و سروشــتیی واڵتــی ئێمــه  نییــه . ئێــران 
ئێســتاش هــه ر بــه  واڵتێکــی دواکه وتــوو ده ژمێــردرێ! ئێســتاش زۆربــەی زۆری کۆمەاڵنــی خەڵــک 
لــە هــەژاری و ڕۆژە ڕه شــییدا ده ژیــن! ئێســتاش به شــێکی زۆر لــه  دانیشــتووانی ئێــران بــه  تایبه تــی 

لــه  الدێ نه خوێنــده وارن و لــه  یارمه تیــی پزیشــکی و ده رمانــی بێ به شــن.
ته رکیبــی کۆمه اڵیه تــی لــە الدێ تــا ڕاده یه کــی زۆر گــۆڕاوه . ده ره بــه گ و خــاوه ن مڵکــه  گــه وره کان 
وه ک چینێــک لــه  نێــو چــوون و، جێــگای خۆیــان داوه  بــه  بۆرژوازیــی الدێ کــه  لــه  ورده  مالیکــه کان 
ــه و  ــی ئ ــه  پێکهێنان ــوه . مه به ســتی ڕێژیمــی حەمــەڕەزا شــا ل ــک هات ــده کان پێ ــاره  ده وڵه مه ن و جووتی
ئاڵوگــۆڕه  به رینتــر کردنــی بــازاڕی ســه رمایه داری لــه  سه رانســه ری واڵت و پێکهێنانــی بــۆرژوازی 
لــه  دێ بــوو، کــه  لــه  الیــەک ببێتــه  پێگه یه کــی کۆمه اڵیه تــی بــۆ ڕێژیــم و لــه  الیه کــی دیکــه ش ڕێــگای 
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ــه  زیانــی  ــه  سه نعه تیشــدا، ڕێژیمــی شــا به شــی تایبه تــی ب ــکا. ل په ره پێدانــی ســه رمایه داری خــۆش ب
به شــی گشــتی به هێــز ده کــرد و بــۆ هێنــان و وه کار خســتنی ســه رمایه کانی بێگانــه  ده ره تانــی 
له بــاری پێــک دێنــا، کــه  دیــاره  لێره شــدا مه به ســت هــه ر په ره پێدانــی ســه رمایه داری بــوو . بــه م 
جــۆره ، ئێــران وه ک واڵتێکــی دواکه وتــوو بــه  گشــتی ڕێــگای هه ڵدانــی ســه رمایه داری بێ هەوســاری 
گرتبــوه  پێــش، ڕێگایــه ک کــه  تاقیکردنــه وه ی زۆر واڵتــی دواکه وتــوو چــه وت بوونه کــه ی ده رخســتوه  

و، نیشــانی داوه  کــه  بــه  زیانــی زۆربــەی کۆمه اڵنــی خه ڵکــه .
واڵتانــی  لــه   په یڕه ویــی  گشــتی  چه شــنێکی  بــه   ده ره وه دا  سیاســه تی  لــه   پاشــایه تی  ڕێژیمــی 
کــه   ســه نتۆ  په یمانــی  ئه ندامه تیــی  لــه   بێجگــه   ده کــرد.  ئه مریــکا  بــه  تایبه تــی  ســه رمایه داری 
نێوه ڕاســت  ڕۆژهه اڵتــی  دژی گه النــی  کۆنه په رســتیی  و  ئیمپریالیــزم  نیزامیــی  ده ســته به ندییه کی 
بــووه، ئێــران په یمانێکــی دوو قۆڵــی نیزامــی و زۆر په یمانــی دیکه شــی له گــه ڵ واڵتــه  یه کگرتووه کانــی 
ئه مریــکا به ســتبوو و لــه و ڕێگایــه وه  هــه زاران ڕاوێژکــه ری ئه مریکایــی به ســه ر ئه رتــه ش و پۆلیــس 

و ژاندارمرییــدا زاڵ کردبــوو.
ــازادی و دێموکراســی  ــه  ئ ــه ڕی، شــوێنه وارێک ل ــۆری گه یشــتبووه  ئه وپ ــه  ڕێژیمــی شــادا دیکتات ل
نه مابــوو؛ حیزبــه  نیشــتمانی و پێشــکه وتووه کان و  ســه ندیکا و ڕێکخــراوه  دێموکراتییــه  ســینفییه کان 
هه مــوو قه ده غــه  کرابــوون؛ ئازادیــی به یــان و باڵوکردنــه وه  خرابــووه  ژێــر پــێ؛ نوێنه رانــی مه جلیســی 
شــوڕا و ســه نا لــه  الیــه ن شــا و دەســت وپێوەندییەکانیەوه  دیــاری ده کــران؛ ده ســه اڵتی قانووندانــان 
و دادخــوازی و ئیجرایــی هه مــوو به ده ســت شــاوه  بــوو: ئه رتــەش و پۆلیــس به ســه ر گیــان و ماڵــی 

خه ڵکــدا زاڵ کرابــوون و ئێــران کرابــوو بــه  زیندانێکــی گــه وره  بــۆ هه مــوو ئینســانێکی ئازادیخــواز.
بــه م جــۆره  ناته باییه کــی بنەڕەتــی لــه  نێــوان ده ســه اڵتی سیاســیی ئێــران و ئاڵوگــۆڕی ئابــووری 
و کۆمه اڵیه تــی، لــه  نێــوان شــا و ده ربــار و به کرێگیراوانــی ڕێژیمــی شــا و ئیمپریالیــزم لــه  الیــه ک و 
گه النــی ئێــران لــه  الیه کــی دیکــه وه  پێــک هاتبــوو کــه  ته نیــا ڕێــگای چاره ســه ر کردنــی، شۆڕشــێکی 

قووڵــی گه لــی بــوو.
٥- کوردســتانی ئێــران لــه  بــاره ی ئابــووری و کۆمه اڵیه تییــه وه  ناوچه یه کــی دواکه وتوویــه  لــه  
نێــو واڵتێکــی دواکه وتــوودا. ئه گه رچــی کوردســتان لــه  بــار ی سروشــتی و ســامانی ژێرزه مینییــه وه  
و  ئابــووری  ئاڵوگــۆڕی  ئێرانــه !  ناوچه کانــی  دواکه وتووتریــن  لــه   یه کێــک  بــه اڵم  ده وڵه مه نــده ، 
ئابــووری و  پلــه ی ناوچه کانــی دیکــه ی ئێرانیــش. وه زعــی  نا گاتــه   لــه  کوردســتان  کۆمه اڵیه تــی 
له شســاغی و فه رهه نگیــی دانیشــتووانی کوردســتانی ئێــران کــه م گــۆڕاوه،  پایــه ی ژیــان زۆر نزمــه  
ــه  هــه ژاری و بێ به شــیدا ده ژیــن. دێیە کانــی کوردســتان زۆر کــەم  و زه حمه تکێشــانی کوردســتان ل

ــەکان ڕادەگا. ــە پزشــکی و ده رمانیی ــە  یارمه تیی دەســتیان ب
کوردســتان لــه  زه مانــی شــادا ناوچــه ی هــه ره  میلیتاریزه کــراوی ئێران بوو. قانوون له  کوردســتاندا 

هیــچ مانایەکــی نه بــوو. ئه رتــه ش و ژاندارمــری و ســاواک هه مــوو ده ســه اڵتێکیان به ده ســته وه  بــوو.
و  کۆمه اڵیه تــی  و  ئابــووری  و  ژیانــی سیاســی  بواره کانــی  هه مــوو  لــه   نه ته وایه تــی  ســته می 
فه رهه نگــی لــه  کوردســتانی ئێرانــدا ده هاتــه  به رچــاو. بەرپرســانی ئەســڵیی ده وڵه تــی لــه  کوردســتان 
هه موویــان لــه  مه رکــه زه وه  دیــاری ده کــران و گه لــی کــورد هیــچ شــوێنێکی لــه  به ڕێوه بردنــی 
کاروبــاری واڵته که یــدا نه بــوو. له گــه ڵ بوونــی ئیمکاناتــی سروشــتی، هیــچ پرۆژه یه کــی گرینگــی 
ئابــووری و ســه نعه تی لــه  کوردســتاندا جێبه جــێ نه ده کــرا. هیــچ حیــزب و ڕێکخــراو و ســه ندیکایه کی 
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ئــازادی نه بــوو. فه رهه نگــی نه ته وایه تیــی  ســه ربه خۆی سیاســی و ســینفی ئیمکانــی تێکۆشــانی 
کــورد ده ره تانــی پێشــکه وتنی پــێ نــه ده درا، باڵوبوونــه وه ی چاپه مه نــی بــه  زمانــی کــوردی قه ده غــه  
بــوو، مندااڵنــی کــورد لــه  یه کــه م ڕۆژی چــوون بــۆ قوتابخانــه وه  ده بــوو بــه  زمانــی فارســی بخوێنــن 
ــه   ــوو ب ــه م جــۆره  کوردســتان کراب ــن. ب ــه وه  بدوێ ــه  فارســی پێک ــه دا ب ــه  قوتابخان ــوون ل و ناچــار ب

ــە ئێرانــدا. بەندیخانــه ی گه لــی کــورد ل
٦- شۆڕشــی پــڕ شــکۆی گه النــی ئێــران ئاکامــی سروشــتیی ئــه و وه زعــه  ناله بــاره  و، دژکــرده وه ی 
بــه   ئــه و ڕێژیمــه   بــە دژی دیکتاتۆریــی پاشــایه تی و به ســتراوه یی  ئــه والی خەڵــک  بێ ئــه م ال و 
ــه  ده ســه اڵتی دیکتاتۆریــی پاشــایه تی و بــۆ  ــان ب ئیمپریالیزمــەوە بــوو. گه النــی ئێــران بــۆ دوایی هێن
ــزم ڕاپه ڕینێکــی  ــی ئیمپریالی ــووری و نیزامــی و فه رهه نگی ــی ده ســه اڵتی سیاســی و ئاب بەربەرەکانی
به ردرێــژ و خوێناوییــان به رپــا کــرد و، ســه رئه نجام پــاش ســاڵێک خه باتــی شــێلگیر و قوربانیــدان، 
بــه  به خت کردنــی گیــان و مــاڵ و بــه  دانــی ده یــان هــه زار شــه هید لــه  22ی ڕێبه ندانــی ســاڵی 

ــه وه  پێچــا. ــی 2٥00 ســاڵه ی ڕێژیمــی پاشــایه تییان تێک ــاری ته مه ن ــدا، تۆم 1٣٥٧ـ
ــه  ناوچــه ی  بێ گومــان شۆڕشــی خه ڵکــی ئێــران کــه  گه وره تریــن هێــزی ســه ر بــه  ئیمپریالیزمــی ل
ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســتدا لــه  نێــو بــرد، یه کێــک لــه  گرینگ تریــن ڕووداوه  مێژووییه کانــی واڵتــی 
و  ڕزگاری  ڕێــگای  خه باتکه رانــی  بــۆ  به نرخــی  زۆر  ده رســی  کاته شــدا  لــه و  هــه ر  ئێمه یــه  و، 
ســه ربه خۆیی تێــدا بــووه . شۆڕشــی ئێــران نیشــانی دا کــه  هــه ر کات خەڵکــی واڵتێــک بــه  له خــۆ 
بوردوویــی و یه کگرتوویــی بیانهــه وێ داو و زنجیــری ژێرده ســتی بپســێنن، هیــچ هێزێــک لــه  دنیــادا 
ڕێــگای ســه رکه وتن  که نــد و کۆســپه کانی  و، ســه رئەنجام هه مــوو  بگــرێ  پــێ  پێشــی  ناتوانــێ 

ته خــت ده کــەن.
چیــن  هه مــوو  په هلــه وی،  بنه ماڵــه ی  ڕه شــی  دیکتاتۆریــی  نه گبه تیــی  پــڕ  ده ورانــی  ئه گه رچــی 
زۆر  بــه اڵم  خســتبوو،  یــه ک  شــا  حه مــه ڕه زا  ڕێژیمــی  لــه دژی  ئێرانــی  خه ڵکــی  توێژه کانــی  و 
بــۆ  به رنامه یه کــی هاوبه شــیان  هێــزە دێموکراتــی و شۆڕشــگێڕەکان  ئــەوەی  لەبــەر  به داخــه وه  
لــه   کــه  هیــچ کام  ئــه وه ش  له بــه ر  نەبــوو، و  پاشــایه تی  سیســتمی حکوومه تیــی دوای ڕێژیمــی 
ــک لــه  ده وری  هێــزه  نیشــتمانییه کانی ئێــران بــه  ته نیــا لــه  توانایــدا نه بــوو کۆمه اڵنــی به رینــی خه ڵ
خــۆی کــۆ بکاتــه وه  و، ده ســه اڵتی سیاســی لــه  واڵتــدا به ده ســته وه  بگــرێ، کۆمه ڵێــک ئاخونــدی 
بیرته ســک و کۆنه په رســت بــه  که لک وه رگرتــن لــه  هه ســتی مه زهەبیــی خەڵــک دەســتیان بەســەر 
دەســکەوتەکانی شــۆڕش و بەرهەمــی خوێــن و فرمێســکی ڕۆڵه کانــی گه النــی ئێــران داگــرت و، 

ســه پاند. واڵته که مانــدا  به ســه ر  خۆیــان  پاوان خوازانــه ی  ده ســه اڵتی 
لــه  ئاکامــی ئــه و وه زعــه دا شۆڕشــی ئێــران نــاکام ما یــه وه  و، نه یتوانــی هیــچ کام لــه  ئــاوات و 
ــه  ئێرانــدا بــه و  چاوه ڕوانییه کانــی کۆمه اڵنــی خه ڵکــی ئێــران وه دی بێنــێ. گه النــی تینــووی ئــازادی ل
مه به ســته  بــه  ده ســتی به تــاڵ به گــژ ئه رته شــی پۆشــته  و په رداخــی ڕێژیمــی شــادا چوونــه وه  و 
بــه  هــه زاران کــه س لــه  ڕۆڵه کانیــان کــرده  قوربانــی، کــه  جارێــک بــۆ هه میشــه  ده ســه اڵتی سیاســی 
و ئابــووری و نیزامــی و فه رهه نگیــی ئیمپریالیــزم لــه  ئێرانــدا کۆتایــی پــێ بهێنــدرێ، ئازادییــه  
دێموکراتییــه کان لــه  سه رانســه ری ئێرانــدا دابیــن بکرێــن، زه حمه تکێشــانی ئێــران کــه  به شــی هــه ره  
هه بــووه ،  شۆڕشــدا  ســه رکه وتنی  لــه   ته ئســیریان  گه وره تریــن  و،  واڵتــن  دانیشــتووانی  زۆری 
لــه  هــه ژاری و ڕۆژڕه شــی ڕزگار بــن و گه النــی زۆرلێ کــراوی ئێــران لــه  ســێبه ری ڕێژیمێکــی 



463

بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

دێموکراتییــدا بــه  مافــی ڕه وای نه ته وایه تیــی خۆیــان بگــه ن.
بــه اڵم کۆنه په رســتانی پاوان خــواز کــه  ده ســتیان به ســه ر به رهه مــی خه بــات و فیداکاریــی خه ڵکــی 
ئێرانــدا گرتــوه ، بــه  پێچه وانــه ی چاوه ڕوانیــی کۆمه اڵنــی خه ڵــک ڕێگایــان نــه داوه  هیــچ یــه ک لــه و 
ئاواتــه  پیرۆزانــه  وه دی بێــن. خه باتــی بــه  نــاو دژی  ئیمپریالیســتیی ده ســه اڵتی فه رمانــڕه وا لــه  
چوارچێــوه ی هێنــدێ دروشــمی بێ نێــوه ڕۆک ده رنه چــووه . ڕێژیمــی ئاخونــدی لــه  کاتێکــدا کــه  خــۆی 
بــه  دژی ئیمپریالیســت نــاو دەبــا، هێــزه  دژی  ئیمپریالیســته کانی واڵت ســه رکوت ده کا. له گــه ڵ 
ســه قامگیربوونی ده ســه اڵتی کۆنه په رســتان، ئازادییــه  دێموکراتییــه کان زۆر خراپتــر لــه  ســه رده می 
پاشــایه تی خراونــه  ژێــر پــێ. کۆمه اڵنــی ده ســته نگ و زه حمه تکێشــی واڵتــی ئێمــه  زیاتــر لــه  هه مــوو 
کاتێــک له گــه ڵ هــه ژاری و نــه داری و گرانــی و بێــکاری بــه رەوڕوو بــوون و، حکوومه تــی تــازه  
هه نگاوێکــی کاریگــەری بــۆ چاره ســه ری هــه زاران گیــر و گرفتــی ژیانــی ئــه وان هه ڵ نه هێناوه تــه وه . 
گه النــی زۆرلێ کــراوی ئێرانیــش نــه ک هــه ر بــه  مافــە ڕه وای ڕەواکانیــان نه گه یشــتوون، به ڵکــوو 

ــه وه . ــه  ئاگــر و ئاســن دراوه ت ــان ب و اڵمــی هه مــوو داخوازه کانی
دیکتاتوریــی ئاخونــدی نــه ک هــه ر هیــچ بیروباوه ڕێکــی موخالیفــی خــۆی ناتوانــێ ته حه ممــول 
ــا  ــی کۆنه په رســتانه ی خــۆی -ب ــه  بیروبۆچونێک ــا ل ــی جی ــه ر بیروبۆچوونێک ــه ڵ ه ــوو له گ ــکا، به ڵک ب
موخالفیــش نه بــێ- بــه  تونــدی دوژمنایه تــی ده کا. لــه  مــاوه ی ســێزدە ســاڵ فه رمانڕه وایــی ڕێژیمــی 
کۆمــاری ئیســالمییدا، ئــەم ڕێژیمــە زۆر زیاتــر لــه  په نجــا و چــوار ســاڵ ده ورانــی پاشــایه تیی 

په هلــه وی لــه  ئازادی خوازانــی ئێــران و ئه ندامانــی هێــزه  دێموکراتییه کانــی ئێعــدام کــردوه .
لــه  کوردســتان، دیمه نــی دزێــوی دیکتاتۆریــی نــوێ زۆر ئاشــکراتر و بێ په رده تریــش دیــارە. 
له گــه ڵ ئــه وه ی گه لــی کــورد وه ك به شــێک لــه  خەڵکــی ئێــران چاالکانــه  لــه  شۆڕشــی سه رتاســه ریی 
ئێــران دا به شــدار بــوو، هه رچه نــد گه لــی کــورد لــه  ڕێــگای نوێنەرانــی خۆیــەوە هەمــوو توانــای 
خــۆی بــە کار هێنــا بــۆ ئــەوەی لــە ڕێــگای  ئاشــتی و وتووێــژه وه  بــه  النــی  که مــی مافــه  ڕه واکانــی 
بــگا، حکوومه تــی کۆنه په رســتی ئاخونــدی نــه ک هــه ر ملــی بــۆ داخــوازه  به رحه قه کانــی خه ڵکــی 
ــی  ــه  له شــکری کێشــایه  ســه ر و ده ســتووری قه تڵو عام ــه  پێچه وان ــوو ب کوردســتان ڕانه کێشــا، به ڵک
دا، ته نانــه ت کار به وه شــه وه  نه وێســتا و خومه ینــی بــه  پێچه وانــه ی ئایینــی ئیســالم فتــوای جیهــادی 
ــی  ــاوی خه ڵک ــر و الو و ژن و پی ــی پی ــرد و ڕشــتنی خوێن ــورد ده رک ــی موســوڵمانی ک ــه دژی گه ل ل
کوردســتانی بــه  حــه اڵڵ زانــی، ئێســتا دوازدە ســاڵه  شــه ڕ دژی کۆمه اڵنــی خه ڵکــی کوردســتان 
ــه  میلیتاریــزه  کــراوه  و بۆتــه  ســه ربازخانه یه کی  ــه . کوردســتان بــه  شــێوه یه کی بێ وێن درێــژه ی هه ی
گــه وره . هــەزاران بنکــه ی نیزامیــی ڕێژیــم لــه  سه رانســه ری کوردســتان دامــه زراون . لــه م ماوه یــه دا 
حیزبــی دێموکــرات پتــر لــه  چــوار هــه زار و، خه ڵکــی کوردســتان نزیــک بــه  په نجــا هــه زار شــه هیدیان 
لەپێنــاو دیفــاع لــە شــەرەف و ئازادیــدا داوه ، بــه اڵم بزووتنــه وه ی شۆڕشــگێڕانەی گه لــی کــورد 
هــەروا به رامبــه ر بــه  زۆرداریــی ڕێژیمــی ئاخونــدی ڕاوه ســتاوه  و به ربه ره کانیــی خــۆی درێــژه  
ــه ڵ  ــی خــۆی له گ ــدی دوژمنایه تی ــژی ئاخون ــی کۆنه په رســت و خوێن م ــه و جــۆره  ڕێژیم ــێ ده دا. ب پ
ــاوات و ئامانجه کانــی گــه ل و، له گــه ڵ هه مــوو قانــوون و نیزامێکــی نێونه ته وه یــی نیشــان  هه مــوو ئ

ــدوە .  ــران شــه ڕی ڕاگەیان ــزه  نیشــتمانییه کانی ئێ ــه واوی هێ ــه دژی ت داوه  و ل
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــه و بڕوایه دایــه  کــه  بــۆ ڕزگاریــی ئێــران له  ژێــر باری زوڵم 
و زۆر و دیکتاتــۆری پێویســته  لــە جێــگای حکوومەتــی کۆنه په رســت و دژی گه لیــی ئاخونــدەکان 
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سیســتمێکی حکوومەتیــی دێموکراتیــک دابمــه زرێ کــه  ئامانجــە ڕەواکانــی خه ڵکــی ئێــران وه دی 
ــه   ــان ب ــدی پێویســته  ده ره ت ــی ئاخون ــی ڕێژیم ــاش نەمان ــه  پ ــه  ک ــه و بڕوایه دای ــه  ل ــی ئێم ــێ. حیزب بێن
خه ڵکــی ئێــران بــدرێ کــه  بــه  ئــازادی نێوه رۆکــی سیســتمی کۆمــاری دڵخــوازی خۆیــان دیــاری بکــه ن 
و مه جلیســی دامه زرێنــه ران )مؤسســان( بــۆ دانانــی قانوونــی ئه ساســیی کۆمــاری نــوێ پێــک بــێ.

لــه   خودموختــاری  پێکهێنانــی  کــه   کــورد  گه لــی  بنه ڕه تیــی  ئامانجــی  بــه   گه یشــتن  بــۆ   -٧
ــزه   ــی هێ ــران یه کیه تی ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات ــه . حیزب ــی دێموکراتی  دای ــوه ی نیزامێک چوارچێ
دێموکراتــی و نیشــتمانییه کانی ئێــران، بــه  شــه رتێکی ئه ساســی ده زانــێ. حیزبــی ئێمــه  پێــی وایــه  
نه بــێ و  بێ به رنامه یــی  تووشــی  دیکــه   ئێــران جارێکــی  دێموکراتیــی  بزووتنــەوەی  ئــه وه ی  بــۆ 
ده ســکه وته کانی بــه  تــااڵن نه چــن، پێویســته  هــه ر لــه  ئێســتاوه  هێــزه  سیاســییه  به ڕاســتی دێموکــرات 
و پێشــکەوتنخوازەکانی ئێــران له ســه ر به رنامه یه کــی هاوبــه ش بــۆ دواڕۆژی واڵت، یــه ک بگــرن و 

لــه  به رەیه کــی یه کگرتــوودا لــه  ده وری یه کتــر کــۆ ببنــه وه .
بــۆ پێکهێنانــی ئــه و یه کیه تییــه ، حیزبــی ئێمــه  هــه م دژی شــۆوینیزمی ئێرانــی کــه  حاشــا لــه  بوونــی 
گه لــی کــورد ده کا و هــه م دژی ناســیۆنالیزمی به رچاوته نگــی کــورد کــە دیکتاتۆڕیــی مەرکــەزی و 
خەڵکــی ئێــران لێــک جیــا ناکاتــەوە، خەبــات دەکا. شــۆوینیزمی ئێرانــی و ناســیۆنالیزمی بەرچاوتەنگی 
کــورد هــه ر دووکیــان دوژمنــی یه کیه تیــی گه النــی ئێرانــن. هــه ر لــه و کاتــه دا حیزبــی ئێمــه  لــه و 
باوەڕه دایــه  کــه  لــه  هه لومه رجــی ئێســتادا مه ترســیی گــه وره ، شــۆوینیزمی مه زنی خــوازی ئێرانییــە.

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران زیاتــر لــه  دوازدە ســاڵه  ڕاپه ڕینــی خه ڵکــی کوردســتان دژی 
په المــاری دڕندانــه ی ڕێژیمــی ئاخونــدی بــه  لێوه شــاوه یی و کارامه ییــه وه  ڕێبــەری ده کا. خه بــات و 
ــزب،  ــی حی ــران و پێشــمه رگه  قاره مانه کان ــان و الیه نگ ــی ئه ندام ــازی و قوربانیدان تێکۆشــان و گیانب
نفــووز و خۆشه ویســتیی حیزبــی ئێمــەی  لــه  نێــو کۆمه اڵنــی خه ڵکــدا، زۆر زیاتــر لــه  جــاران بردۆتــه 
ــی  ــوو خه ڵک ــی خۆشه ویســتی هه م ــه ر حیزب ــه ک ه ــی کوردســتان ئێســتا ن ــی دێموکرات  ســه ر. حیزب
کوردســتانی ئێرانــه  به ڵکــوو جێــگای ڕێــز و خۆشه ویســتیی گه النــی دیکــه ی ئێــران و ڕێکخــراوه  
پێشــکه وتن خواز و دژی ئیمپریالیســتییه کانی ئێــران و ده ره وه ی ئێرانیشــه . دروشــمی ســتراتێژیکی 
حیزبــی ئێمــه  -دێموکراســی بــۆ ئێــران و خودموختــاری بــۆ کوردســتان- بۆتــه  دروشــمی بنه ڕه تیــی 
هه مــوو خه ڵکــی کوردســتان و، هێــزه  پێشــکه وتن خوازه کانی سه رانســه ری ئێرانیــش پشــتیوانیی 

لــێ ده کــه ن.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ئــەم به رنامه یــە خــۆی ده خاتــه  پێــش چــاوی خه ڵکــی 
کوردســتان و لــه  هه مــوو دانیشــتووانی کوردســتان؛ کرێــکاران، جووتیــاران، زه حمه تکێشــانی شــار 
بازاڕیــان، بەگشــتی  و دێ، ڕووناکبیــران، قوتابییــان، خوێنــدکاران، کارمه نــدان، پیشه ســازان و 
ئەفــڕادی نیشــتمانپەروەری هەمــوو چیــن و تویــژەکان داوا ده کا کــه  بۆ وەدیهێنانــی ئامانجەکانی ئه م 
به رنامه یــه  تــێ بکۆشــن. ئه ندامــان و الیه نگرانــی حیــزب ده بــێ به رنامه کــه  به رنــه  نێــو کۆمه اڵنــی 
بــاره ی  لــه   بیــروڕای حیــزب  بکه نــه وه  و،  بــۆ خه ڵــک شــی  به نده کانــی  خه ڵکــی کوردســتان و، 
بکــه ن.  به یــان  ئــه وان  بــۆ  فه رهه نگییه کانــه وه   و  کۆمه اڵیه تــی  و  ئابــووری  و  مه ســه له  سیاســی 
بنه ڕه تییه کانــی خه ڵکــی  لــه  داخــوازه   ئێرانیــش  به شــه کانی دیکــه ی  پێویســته  خه ڵکــی  هه روه هــا 

ــن. ــاگادار بکرێ ــی ئێمــه  ئ کوردســتان و حیزب
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران گه وره تریــن هێــزی سیاســیی کوردســتانی ئێرانــه  کــه  



465

بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

ــێ  ــان ت ــه  گی ــه  دڵ و ب ــێ ب ــە دەب ــه ن. بۆی ــێ ده ک ــه ی زۆری خه ڵکــی کوردســتان پشــتیوانیی ل زۆرب
بکۆشــین هێــزی بێ بڕانــەوەی گــه ل بــۆ گەیشــتن بــەو ئامانجانــەی لــە به رنامــه ی حیزبه که مانــدا 
هاتــوون، بکه وێتــه  کار. ئــه و کاته یــه  کــه  به رنامــه ی حیــزب ده بێتــه  هێزێکــی ماددیــی بەتوانــا و، 

ده توانــێ مافــه  ڕه واکانــی گه لــی کــورد لــه  چوارچێــوه ی ئێرانێکــی دێموکراتییــدا وه دی بێنــێ.
گونجانــدوه .  به رنامه یــه دا  لــه م  خــۆی  ئامانجه کانــی  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
لــه   کــه   کوردســتانه   خودموختــاری  حکوومه تــی  ئه ســتۆی  لــه   ئامانجانــه   ئــه م  وه دی هێنانــی 

داده مــه زرێ. ئێرانــدا  واڵتــی  چوارچێــوه ی 

فه سڵی یه که م:
ئامانجه گشتییه کان

1- حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران حیزبــی پێشــڕه وی خه ڵکــی کوردســتانی ئێرانــه  و، 
شــان بــه  شــانی هێــزه  پێشــکه وتووه کانی سه رانســه ری ئێــران دژی نفــووز و دەســەاڵتی سیاســی و 
ئابــووری و نیزامــی و فه رهه نگیــی ئیمپریالیــزم و، بــۆ پاراســتنی ســه ربه خۆیی ئێــران و دامه زراندنــی 
ڕێژیمێکــی دێموکراتــی و، لــه  پێنــاوی وه ده ســت هێنانی مافــی دانانــی چاره نووســی گه لــی کــورد لــه  

کوردســتانی ئێرانــدا، خه بــات ده کا.
2- ئامانجــی دواڕۆژی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران پێکهێنانــی کۆمه ڵێکــی دێموکراتیکــی 

سۆسیالیستییه .
٣- دروشــمی ســتراتیژیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران »دێموکراســی بــۆ ئێــران و 

خودموختــاری بــۆ کوردســتانی ئێرانــه« .
4- حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــه  خه باتــی ڕزگاری خوازانــه ی گــه الن جیهــان بــۆ 
ڕزگاری و بــەدژی ڕێژیمــە زۆردار و کۆنەپەرســتەکان پشــتیوانی دەکا و، الیه نگــری ئاشــتی و 

واڵتانــه . هه مــوو  گه النــی  دوســتایه تیی 

فه سڵی دووهه م: 
بنچینه کانی خودموختاری

٥- ناوچــه ی خودموختــار هه مــوو خاکــی کوردســتانی ئێران ده گرێتــه وه . چوارچێوه ی جوغرافیایی 
ناوچــه ی خودموختــاری کوردســتان بــه  لــه  به رچــاو گرتنــی هۆیه کانــی جوغرافیایــی و ئابــووری و 

ویســتی زۆربــه ی دانیشــتووانی هــه ر کام لــه  ناوچــه  کوردنشــینه کان دیــاری ده کــرێ.
ــه  ــه  ب ــه  ک ــه  ده ســت خه ڵکه وه ی ــوو ده ســه اڵت ب ــاری کوردســتاندا هه م ــه  ناوچــه ی خودموخت ٦- ل
 هــۆی نوێنه رانــی خۆیــان لــه  شــوڕای بــه رزی کوردســتاندا و لــە ڕێــگای ئۆرگانەکانــی حکوومەتــی 

خودموختــارەوە بــه کاری دێنــن.
٧- کاروبــاری پێوه ندییه کانــی ده ره وه  )سیاســی و ئابــووری(، دیفاعــی میللــی )ســپا(، دانانــی 
به رنامــه ی درێژخایه نــی ئابــووری و، سیســتمی دراوی له ژێــر ده ســه اڵتی ده وڵه تــی مه رکه زی دایــه . 
به ده ســت  کوردســتان  لــه   ده وڵه تــی  ده زگای  به ڕێوه بردنــی  ســه اڵحییه تی  له وانــه ،  بێجگــه  
حکوومه تــی خودموختــاری کوردســتانه . خه ڵکــی ناوچــه ی خودموختــاری کوردســتان وه ک هه مــوو 
هاونیشــتمانانی خۆیــان لــه  سه رنســه رای ئێرانــدا لــه  ڕێــگای قانوونییــه وه  و به بــێ هیــچ چه شــنه  
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جیاوازییــه ک لــه  به ڕێوه بردنــی کاروبــاری واڵتــدا به شــدار ده بــن.
٨- شــوڕای بــه رزی کوردســتان به رزتریــن ئۆرگانــی قانوون دانانــی ناوچــه ی خودموختــاری 
و،  ڕاســته وخۆ  یــه ک،  وه ک  گشــتی،  هه ڵبژاردنێکــی  ڕێــگای  لــه   شــوڕا  نوێنه رانــی  کوردســتانه . 
ــه . ــان هه ی ــی وه ک یه کی ــدا ماف ــژاردن و هه ڵبژێران ــه  هه ڵب ــاو ل ــن. ژن و پی ــه وه ، هه ڵ ده بژێردرێ نهێنیی

9- شــوڕای بــه رزی کوردســتان حکوومه تــی خودموختــاری کوردســتان دیــاری ده کا. حکوومه تــی 
خودموختــاری کوردســتان به رامبــه ر بــه  شــوڕای بــه رزی کوردســتان به رپرســه .

10- پاراســتنی هێمنــی و نه زمــی نێوخــۆی ناوچــه ی خودموختــاری کوردســتان لــه  ئه ســتۆی 
ــه   ــاع ل ــه ش، دیف ــه . ئه رکــی ئه رت ــی دیکــه  خودموختاریی ــه  ئینتیزامییه کان ــزی پێشــمه رگه  و ئۆرگان هێ
ســه ربه خۆیی و ســنووره کانی واڵتــه  و حه قــی نییــه  ده ســت لــه  کاروبــاری پاراســتنی هێمنــی و 

نه زمــی نێوخۆیــی وه ربــدا.
ــه  ناوچــه ی  ــداره کان ل 11- زمانــی کــوردی زمانــی ڕه ســمیی خوێنــدن و نامه نووســینی نێــوان ئی
خودموختــاری کوردســتان دایه  و لــه  هه مــوو قۆناغه کانــی خوێندنــدا مافــی خوێنــدن بــه  زمانــی 
کــوردی بــۆ دانیشــتووانی ناوچــه  بــه  ڕه ســمی ده ناســرێ. زمانــی فارســی لــه  ناوچــه ی خودموختــاری 
کوردستانیشــدا هــه ر وه ک شــوێنه کانی دیکــه ی ئێــران زمانــی ڕه ســمییه  و لــه  قوتابخانه کانــدا له گــه ڵ 
ــۆ  ــاری کوردســتان ب ــی ناوچــه ی خودموخت ــدرێ. نامه نووســینی ئیداره کان ــی کــوردی ده خوێن زمان
مه رکــه ز و ناوچه کانــی دیکــه ی ئێــران و هه روه هــا بــۆ ئیداره کانــی ســەر  بــه  ده وڵه تــی ناوه نــدی لــه  

ناوچــه ی خو دموختــاردا، بــه  زمانــی فارســییە.
ــی  ــۆ په ره پێدان ــاری کوردســتاندا ب ــه  ناوچــه ی خودموخت ــورد، ل ــری ک ــوو دانیشــتووانی غه ی هه م

ــه . ــان هه ی ــی خۆیانی ــه  زمان ــدن ب ــی خوێن ــازادن و ماف ــان ئ ــی خۆی فه رهه نگ

فه سڵی سێهه م:
مافه کانی دانیشتووانی ناوچه ی خودموختار

ــه  به یاننامــه ی جیهانیــی مافــی مــرۆڤ و په یماننامــه   12- هه مــوو ئــه و مــاف و ئازادییانــه ی کــه  ل
نێونه ته وه ییه کانــی ســه ر بــه م به یاننامه یــه دا هاتــوون، وه ک ئازادیــی بیروبــاوەڕ و دەربڕیــن ؛ ئازادیــی 
چاپه مه نــی؛ ئــازادی پێکهێنــان و تێکۆشــانی حیــزب و ڕێکخــراوه  سیاســییه کان، یه کیه تییــه کان و 
ــه  دێموکراتییــه کان؛ ئازادیــی هه ڵبژاردنــی  شــوڕاکانی کرێــکاری و جووتیــاری و ســینفی، ئه نجومەن
کار و جێــگای دانیشــتن و، ئازادیــی ئاییــن و مه زهــه ب لــه  ناوچــه ی خودموختــاری کوردســتاندا هــه ر 

وه ک هه مــوو ناوچه کانــی دیکــه ی ئێــران ده ســته به ر ده کرێــن.
هه مــوو دانیشــتووانی کوردســتان بــه  ژن و پیــاوه وه  هــه ر وه ک دانیشــتووانی ناوچه کانــی دیکــه ی 
ئێــران به بــێ هیــچ جیاوازی دانانێکــی جینســی، قه ومــی، ڕه گــه زی و مه زهه بــی لــه  مافــی کۆمه اڵیه تــی 

و ئابــووری و سیاســی و فه رهه نگــی، وه ک یــه ک که لــک وه رده گــرن،
1٣- دیــن لــه  ده وڵــه ت جودایــه ، بــه اڵم حکوومه تــی خودموختــاری کوردســتان یارمه تیــی ناوه نــدە 
ئایینییــه کان ده دا و، لــه  بــاری مــاددی و مه عنه وییــه وه  بــه  ڕێبه رانــی نیشــتمانپه روه ری ئایینــی 

ڕاده گا.
ــه ک  ــۆ کاری وه ک ی ــه  و، ب ــان هه ی ــی وه ک یه کی ــدا ماف ــزان و کۆمه ڵ ــو خێ ــه  نێ ــاو ل 14- ژن و پی

ــه ک وه رده گــرن. مووچــه ی وه ک ی
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فه سڵی چواره م:

سیاسه تی ئابووری و کۆمه اڵیه تی
1٥- دابینکردنــی پێشــکه وتنی ئابــووری لــه  ڕێــگای به رنامــه  داڕشــتنێکی زانســتییه وه  لــه  ناوچــه ی 
قه ره بووکردنــه وه ی  بــۆ  کوردســتانه .  خودموختــاری  حکوومه تــی  ئه ســتۆی  لــه   خودمختــاردا 
گشــتیی  داهاتــی  دابه شــکردنی  نه ته وایه تییــه   ســته می  به رهه مــی  کــه   ئابــووری  دواکه وتوویــی 
ــێ کــه  به شــی دانیشــتووانی ناوچــه ی  ــه  چه شــنێک ده ب ــەوە ب ــی مەرکەزیی ــەن دەوڵەت بوودجــه  لەالی
خودموختــاری کوردســتان به پێــی ڕاده ی دواکه وتوویــی زیاتــر لــه  داهاتــی نێونجیــی ســه رانه ی 

ــێ. واڵت ب
ســه نعه تی  ئێــران  و سه رانســه ری  کوردســتان  ئابووریــی  پێشــکه وتنی  ئه ســڵیی  ڕێــگای   -1٦
کردنــی واڵت بــه  پێــی دســکه وته کانی زانســت و ته کنیــک لــه  الیــه ک و، پێداویســتی و ئیمکاناتــی 
سروشــتیی واڵت لــه  الیه کــی دیکه وه یــه . پێکهێنانــی ئاڵوگۆڕێکــی بنچینه یــی ئابــووری و کۆمه اڵیه تــی 
کــه  بــۆ ســه نعه تی کردن پێویســته ، یه کێــک لــه  بنه ڕه تی تریــن ئه رکه کانــی ده وڵه تــی مه رکــه زی و 

هه روه هــا حکوومه تــی خودموختــاری کوردســتانه .
1٧- حکوومه تــی خودموختــاری کوردســتان به هــۆی به شــی گشــتیی ئابوورییــه وه  کــه  به شــی 
ــه  ــێ و ل ــه  کوردســتاندا داده مه زرێن ــه، ســه نعه تی پێشــکه وتوو ل ــۆ پێشــکه وتنی ئابووریی ــی ب بنه ڕه ت
ــووری،  ــه  ته نیشــت به شــی گشــتیی ئاب ــزگاری ده کا. ل ــش پارێ ــی و نه ته وه ییه کانی  ســه نعه ته  خۆواڵت

ــن. ــدا به شــدار ده ب ــی واڵت ــه  ســه نعه تی کردن ــش ل به شــی هــه ره وه زی و تایبه تی
1٨- ســه رچاوه  ژێرزه مینییــه کان و هه روه هــا ئــاو و لێــڕه وار و له وه ڕگــه کان کــه  بــه  ســامانی 
گشــتی ده ژمێردرێــن، میللــی ده کرێــن و، حکوومه تــی خودموختــاری کوردســتان بــه  هاوکاریــی 

ده وڵه تــی مه رکــه زی بــه  قازانجــی هه مــوو خه ڵکــی ئێــران که لکیــان لــێ وه رده گــرێ.
19- زیادکردنــی به رهه مــی کشــتوکاڵ لــه  ڕێــگای میکانیزه کــردن و به کارهێنانــی شــێوه ی زانســتی 
به شــێکی  به ربەنــد،  هه ڵبه ســتنی  و  به راوکــردن  به رنامــه ی  داڕشــتنی  هه روه هــا  کشــتوکاڵدا،  لــه  

ــاری کوردســتانه . ــی خودموخت ــی حکوومه ت گرینگــی سیاســه تی ئابووری
20- حکوومه تــی خودموختــاری کوردســتان بــۆ پەرەپێدانــی بازرگانیــی نێوخــۆ و بــره و پێدانــی 
که ســب و کار و پیشه ســازی لــه  کوردســتاندا، تــێ ده کۆشــێ. هێنــدێ لــه و پــڕۆژه  ئابوورییانــه  کــه  
جێبه جــێ کردنیــان بــه  هــۆی به شــی گشــتییه وه  لــه  قۆناغێکــی دیاریکــراودا بــه  قازانجــی پێشــکه وتنی 
بــۆ  نــرخ  دیاریکردنــی  ڕێــگای  لــه   و  تایبه تــی ده ســپێردرێن  به شــی  بــه   نییــه ،  ئابووریــی واڵت 
داده نــرێ.  تایبه تــی  په ره گرتنــی ســه رمایه ی  بــۆ  ماڵیاتــەوە ، ســنوورێک  دانانــی  به رهه مــه کان و 
ــی بــۆ پێش خســتنی ئابووریــی  ــه  هه مــوو ســه رچاوه یه کی ماڵ ــه و کاره  که لک وه ر گرتــن ل مه به ســت ل

کوردســتانه .
21- بردنەســەرێی پایــه ی ژیانــی خه ڵــک و بــه  تایبه تــی زه حمه تکێشــانی کوردســتان، نێوه رۆکــی 
ئه ســڵیی سیاســه تی ئابووریــی حکوومه تــی خودموختــاری کوردســتانه . ئــه م حکوومه تــه  هه مــوو 
هێــز و توانــای خــۆی وه کار ده خــا بــۆ ئــه وه ی زۆربــه ی دانیشــتووانی کوردســتان کــه  لــه  هــه ژاری 
ــن  ــۆ دابی ــه م ســه رده مه یان ب ــکا و، ژیانێکــی شــیاوی ئ ــه م وه زعــه  ڕزگار ب ــن، ل و بێ به شــییدا ده ژی
بــکا. یه کــه م هه نــگاوی گرینــگ لــه و باره یــه وه  ئاماده کردنــی خانووبــه ره ی له بــار به پێــی ڕێوشــوێنی 
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ــه . له ش ســاغی بــۆ زه حمه تکێشــانی شــار و الدێی
22- ئه ســڵی چــل ســه عات کار لــه  حەوتــوودا لــه  هه مــوو جێگایــه ک دێتــه  دی. ئــه و کرێکارانــه ی 
کاری ســه خت ده کــه ن ده بــێ ســه عاتی کاریــان که متــر بــێ. النی که مــی حه قده ســتی کرێــکاران 
گــوزه ران،  خه رجیــی  له گــه ڵ چوونه ســه ری  و  ده کــرێ  دیــاری  به ڕێوه چــوون  خه رجــی  به پێــی 
زیــاد ده کــرێ. کرێــکاران به رامبــه ر بــه  پێشــهاته کانی کار و نه خۆشــی و په ککه وتوویــی و بێــکاری 
ــێ  ــان پ ــێ کاری ــێ ناب ــر ب ــازده  ســاڵ که مت ــه  پ ــان ل ــه ی ته مەنی ــه و مندااڵن ــن. ئ ــه  ده کرێ ــری، بیم و پی
بکــرێ. بــۆ که م کردنــه وه  و پاشــان خاشــه بڕ کردنــی بێــکاری، ده بــێ هه لومه رجــی ئابــووری و 

کۆمه اڵیه تیــی پێویســت پێــک بهێنــرێ.
ــه  شــێوه ی ئێســتای  ــێ ل ــه  ده ب ــه ر بۆی ــه  کاری له ســه ر ده کا. ه ــه و که ســه یه  ک ــی ئ 2٣- زه وی هی
مالکییه تــی زه وییــدا، ئاڵوگۆڕێکــی گرینــگ بــه  قازانجــی دێ نشــینانی زه حمه تکێــش و بــێ زه وی ڕوو 
بــدا. حکوومه تــی خودموختــاری کوردســتان هه مــوو چه شــنه  یارمه تییــه ک بــە په ره پێدانــی ئــه و 

ــن. ــان دێن ــان پێکی ــه  دڵخــوازی خۆی ــاران ب ــه ی کشــتوکاڵ ده کا کــه  جووتی شــیرکه ته  هه ره وه زییان
24- حکوومه تــی خودموختــاری کوردســتان ده بــێ یارمه تیــی وه رزێــران بــدا تــا بتوانــن ئامــرازی 
کشــتوکاڵ بــۆ خۆیــان دابیــن بکــه ن. هه روه هــا پێویســته  به رهه مــی کشــتوکاڵیان بــه  نرخێکــی بــاش 
لــێ بکــڕێ و بــۆ په ره پێدانــی کاروبــاری کشــتوکاڵ قــه رزی درێژماوه یــان بــه  ســوودی که مــه وه  
بداتــێ. جووتیــاران لــه  پێشــدا به رامبــه ر بــه  پێشــهاته کانی کار و نه خۆشــی و، پاشــان به رامبــه ر بــه  

پیــری و په ککه وته یــی بیمــه  ده کرێــن.
2٥- الوان ســەرمایەی دواڕۆژی واڵتن، بۆیە حکوومەتی خودموختاری کوردســتان ســەرنجێکی 
تایبەتــی دەداتــە پێگەیانــدن و پــەروەردە کردنــی الوان و هەمــوو ئیمکاناتێکی پەروردەیی و فێرکاری 

و تەفریحیــی ســالمیان بــۆ پێــک دێنێ.
ئاژه ڵــداری.  ده داتــه   تایبه تــی  ســه رنجێکی  کوردســتان  خودموختــاری  حکوومه تــی   -2٦
له وەڕگــه کان بــه  پێــی شــه رتی له بــار بــه  ئاژه ڵــداران ده ســپێرێ و ڕێــگای دروســت و زانســتیی 

ده کا. فێــر  ئاژه ڵدارییــان 
ده ریاچــه کان  لێــڕه واره کان،  سروشــتییه کان،  ســه رچاوه   ژیــان،  موحیتــی  پارێزگاریــی   -2٧
و پارێزگاریــی حه یوانــات بــه  تایبه تــی حه یواناتــی ڕاویــی باڵنــده ، پــێ ڕۆ و ماســی، یه کێــک لــه  
ــه  ڕاوی بێ ســه ره وبه رەی  ــه  ده بــێ ل ئه رکه کانــی حکوومه تــی خودموختــاری کوردســتانه . هــه ر بۆی
حه یوانــات پێشــگیری بکــرێ و، لــه  هه ڵبژاردنــی جــۆر و جێــگای ســه نعه تیی تــازه  و لــه  لێدانــی ڕێــگا 
و کێشــانی ڕێــگای ئاســندا بــۆ پارێزگاریــی موحیتــی ژیــان و لــه  به رچــاو گرتنــی هاوهه نگاویــی 
سروشــت، ورده کارییه کــی زۆر ڕه چــاو بکــرێ و بایه خــی پێویســت بــه  پاراســتنی بینــا و شــوێنه واره  

کۆنــه کان بــدرێ.

فه سڵی پێنجه م:
سیاسه تی فه رهه نگی و له ش ساغی

2٨- هه مــوو مندااڵنــی کوردســتان چ کــچ، چ کــوڕ، تــا پــازده  ســاڵی ده بــێ بخوێنــن، حکوومه تــی 
ــه   ــه  هه نــگاو هه ڵ دێنێتــه وه . ل ــه  نێــو بردنــی نه خوێنــده واری بــه  په ل خودموختــاری کوردســتان بــۆ ل
ناوچه ی خودموختاری کوردســتاندا دابینکردنی خه رجی خوێندنی ســه ره تایی له  ئه ســتۆی ده زگای 
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ــه و  ــار ل ــه . یارمه تیــی حکوومه تــی خودمخت ــه  قۆناغه کانــی دیکــه دا بەخۆڕایی ده وڵه تییــه  و خوێنــدن ل
بــاره وه ، قوتابخانــه  ئایینییه کانیــش ده گرێتــه وه ، حکوومه تــی خودموختــاری کوردســتان خه رجــی 
خوێندنــی مندااڵنــی کرێــکاران و جووتیــاران و هه مــوو زه حمه تکێشــانی که م داهــات لــه  تــه واوی 
بلیمــه ت و  دابیــن ده کا. خه رجــی خوێندنــی مندااڵنــی  پیشــه ییه کان و هونه رســتانه کاندا،  فێرگــه  
هه ڵکه وتــووی زه حمه تكێشــانی که م داهــات لــه  زانســتگه  و فێرگــه  به رزه کانیشــدا وه ئه ســتۆ ده گــرێ.
29- حکوومه تــی خودموختــاری کوردســتان بــۆ بــه رەو  ژووربردنــی پایــه ی فه رهه نگیــی گــه ل و 
ــی وه ک فه رهه نگســتان، ســینه ما،  ــه روه ده ی به ده ن ــی و زانســتی و پ ــه ی فه رهه نگ ــی بنک دامه زراندن
ــۆ  ــه وه و ب ــگاو هه ڵ دێنێت ــه رزه کان و زانســتگەکان هه ن ــی، بنکــه ی وه رزشــی، فێرگــه  ب ــری میلل تێئات

کۆکردنــەوە و پاراســتنی کەلەپــووری کــوردی تێ دەکۆشــێ .
٣0- بایــه خ دان بــه  پێشــکه وتنی زمــان و ئه ده بیاتــی کــوردی و پشــتیوانی لــه  نووســه ران و 
حکوومه تــی  فه رهه نگیــی  سیاســه تی  هه میشــه یی  ڕێبــازی  کــورد،  زانایانــی  و  هونه رمەنــدان 

کوردســتانه . خودموختــاری 
حکوومه تــی  ده درێتــێ.  کاریــان  خۆیــان،  لێوه شــاویی  به پێــی  کوردســتان  ڕووناکبیرانــی   -٣1
خودموختــاری کوردســتان سیاســه تێک به رامبــه ر بــه  ڕووناکبیــران و پســپۆڕان ده گرێتــه  پێــش کــه  

بــه  دڵگه رمــی و له خــۆ بوردنــه وه  خزمه تــی نیشــتمانی خۆیــان بکــه ن.
هه مــوو  له ش ســاغیی  پایــه ی  بردنەســەرێی  بــۆ  کوردســتان  ٣2- حکوومه تــی خودموختــاری 
ــه وه   ــاڵو بوون ــه  کوردســتاندا ب ــه و نه خۆشــییانه ی ل ــی ئ ــۆ خاشــه بڕ کردن ــێ ده کۆشــێ و ب ــک ت خه ڵ
ــه   ــن ل ــات ده کا و، هه لومه رجێــک پێــك دێنــێ کــه  هه مــوو خه ڵکــی کوردســتان بتوان ــه  تونــدی خه ب ب
یارمه تیــی خۆڕایــی پزیشــکی و ده رمانــی که لــک وه رگــرن. حکوومه تــی خودموختــاری کوردســتان 
ــی  ــو کردن ــۆ به خێ ــه وه  و، ب ــگاو هه ڵ دێنێت ــی ئاسایشــگه ، شــیرخۆرگه  و زایینگــه  هه ن ــۆ دامه زراندن ب

نه قوســتان و به ســااڵچووانی ڕه بــه ن و بێ خاووخێــزان بنکــه  و بنیاتــی تایبه تــی داده مه زرێنــێ.

فه سڵی شه شه م:
سیاسه تی ده ره وه 

دێموکراتــی  مه رکه زی دایــه ، حیزبــی  ده وڵه تــی  لــه  ســه اڵحییه تی  کــه   ده ره وه دا  لــه  سیاســه تی 
کوردســتانی ئێــران له ســه ر ئــه وه  پــێ داده گــرێ کــه :

٣٣- ده وڵه تــی مه رکه زیــی ئێــران سیاســه تێکی ده ره وه ی بێ الیــه ن )غیــر متعهــد( و ســه ربه خۆ 
بگرێتــه  پێــش و له گــه ڵ هه مــوو ده وڵه تــان له ســه ر بناخــەی ڕێزگرتنــی یه کتــر و ناســینی حەقــی 
حاکمیەتــی نیشــتمانی پێوه نــدی دابمه زرێنــێ و، له گــه ڵ واڵتانــی پێشــکەوتنخواز و دێموکــرات و ئــەو 

واڵتانــە کــە ڕێــز بــۆ مافــی مــرۆڤ دادەنێــن ، پێوه ندیــی دوســتانه  پێــک بێنــێ.
ــه  و دژی ئیمپریالیســتی و دژی زۆرداریــی  ــه  خه باتــی ڕزگاری خوازان ٣٣- ده وڵه تــی مه رکــه زی ل

گــه الن و لــه  مافــی دانانــی چاره نووســی نه تــه وه کان بــه  ده ســتی خۆیــان، پشــتیوانی بــکا.
٣٥- ده وڵه تــی مه رکه زیــی ئێــران لــه  نێــو ڕێکخــراوی نه تــه وه  یه کگرتــووه کان و لــه  ده ره وه ی 
ئــه و ڕێکخــراوه  لــه  ئاســتی جیهانــی و پێکــه وه  ژیانــی بــه  ئاشــتی لــه  نێــو گه النــدا پشــتیوانی بــکا و، 
الیه نگــری چاره ســه ری گیــر و گرفتــه  نێونه ته وه ییــه کان لــه  ڕێــگای وتووێــژه وه  به بــێ بــه کار هێنانــی 

زۆر بــێ. مەگــەر لــە کاتێکــدا کــە کۆمەڵگــەی نێونەتەوەیــی بەپێویســت بزانــێ.
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گه النــی  ڕزگاری خوازانــه ی  خه باتــی  بــه   یارمه تــی  بــۆ  بنکه یــه ک  ببێتــه   ئێــران  واڵتــی   -٣٦
زۆرلێ کــراوی جیهــان و به تایبه تــی گەالنــی ڕۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســت و، په نــای سیاســی بــە  هه مــوو 

ئینســانێکی نیشــتمانپه روه ر و ئازادی خــواز بــدا.
ــی  ــی مه رکــه زی، حکوومه ت ــاگاداری و په ســەندی ده وڵه ت ــه  ئ ــه و سیاســه ته دا  ب ــوه ی ئ ــه  چوارچێ ل
ڕزگاری خوازانــه ی  خه باتــی  بــه   کۆمــه ک  بــۆ  خــۆی  ئیمکاناتــی  لــه   کوردســتان  خودموختــاری 
تێکۆشــه رانی کــورد لــه  واڵتانــی دراوســێدا که لــک وه ربگــرێ و، په نــای سیاســی بــه و کــوردە 

نیشــتمانپەروانە کــە داوای پەنابەرێتــی دەکــەن بــدا.

به شی دووهەم:
پێڕه وی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

ماده ی یه که م: ناو و نێوه رۆکی حیزب
1- ناوی حیزب »حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران«ـە.

2- حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران حیزبــی شۆڕشــگێڕی خه ڵکــی کوردســتانی ئێرانــه  و بــه  
تایبه تیــی کرێــکاران، جووتیــاران و ڕووناکبیرانــی شۆڕشــگێڕ لــه  ڕیزه کانــی خۆیــدا کــۆ ده کاتــه وه .

 
ماده ی دووهه م: ئه ندامانی حیزب

هه مــوو هاونیشــتمانییەکی دانیشــتووی کوردســتانی ئێــران و هه مــوو کوردێکــی ئێرانــی ده توانــێ 
ببێتــه  ئه ندامــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــه  مه رجێــک:

- ته مه نی له  1٨ ساڵ که متر نه بێ.
- به رنامه  و پێڕه وی نێوخۆی حیزب په سەند بکا.

- بە ئینسانێکی خۆشناو و نیشتمانپه روه ر و پێشکه وتوو بناسرێ.
تێبینی:

کــورده غەیــرە ئێرانییــەکان ده توانــن لــه  ڕێکخــراو و ئه نجومه نه کانــی الیه نگــری حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانی ئێرانــدا ببنــه  ئه ندام.

ماده ی سێهه م: شه رته کانی وه رگرتنی ئه ندام
بۆ ئه وه ی که سێک به  ئه ندام وه ربگیرێ پێویسته :

- دوو ئه ندامی حیزب ناسێنه ری بن.
- النی که م شه ش مانگ له ژێر تاقیکردنه وه دا بێ.

- ئه ندامی حیزب و ڕێکخراوێەی دیکه  نه بێ.
- لــه  الیــه ن زۆربــه ی ئه ندامانــی شــانه یه کی حیزبــی، یــان ئۆرگانێکــی بــه ره و ژوورتــره وه  بــە 

ــرێ. ــدام وه ربگی ئەن
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ماده ی چوارم: ئه رکه کانی ئه ندامی حیزب
ئه رکی سه رشانی ئه ندامی حیزبه  که :

- بۆ وه دیهێنانی ئامانجه کانی حیزب که  له  به رنامه دا هاتوون تێ بکۆشێ.
- به  هه موو تواناوه  بۆ پاراستنی یه کیه تیی سیاسی و ته شکیالتیی حیزب هه وڵ بدا.

- به پێی پێڕه وی نێوخۆ، په یڕه وی دیسیپلینی حیزب بێ.
- له  یه کێک له  ئۆرگانه کانی حیزبدا تێ بکۆشێ.

- نهێنییه کانی حیزب بپارێزێ.
- پله ی زانیاریی سیاسی و کۆمه اڵیه تیی خۆی به رێته  سه ر.

ــه   ــکا و ل ــز ب ــه وان به هێ ــدی له گــه ڵ ئ ــک و پێوه ن ــی خه ڵ ــو کۆمه اڵن ــه  نێ ــزب به رێت - سیاســه تی حی
بیــروڕا و تاقیکردنه وه یــان که لــک وه ربگــرێ.

- حه قی ئه ندامه تی بدا.
تێبینی:

لــه  سیاســه تی حیــزب ده کــه ن و پێوه ندیــی ته شــکیالتییان له گــه ڵ  ئــه و که ســانه ی پشــتیوانی 
ته شــکیالتی  بــه  الیه نگــری  ناگه یه نــن،  به جــێ  ئه نــدام  ئه رکه کانــی  بــه اڵم هه مــوو  حیــزب هه یــه ، 

ده ناســرێن.

ماده ی پێنجه م: مافه کانی ئه ندامی حیزب
ئه ندامی حیزب مافی ئه وه ی هه یه  که :

- بــه  ئه ندامــی هــه ر کام لــه  ئۆرگانه کانــی حیــزب هه ڵبژێــردرێ بــه  شــه رتێک کــه  مه رجه کانــی 
ــێ. ــدا ب ــەی  تێ ــه و ئۆرگان ــی ئ ــۆ ئه ندامه تی پێویســتی ب

- له  هه موو ئه ندامێک یان ئۆرگانێک له  کۆبوونه وه کانی حیزبییدا ڕه خنه  بگرێ.
- لــه  ڕێــگای ته شــکیالتییه وه  بــه  هه مــوو ئۆرگانێکــی حیزبــی پێشــنیار بــکا، بیــروڕای پــێ بڵــێ، یــان 

پرســیاری لــێ بــکا.
- له  هه موو ئۆرگانێک لەالی ئۆرگانی سه ره وه تر شکایه ت بکا.

- لــه  هه مــوو کۆبوونه وه یه کــی ئۆرگانیــی خۆیــدا کــه  تێکۆشــانی حیزبــی و سیاســیی ئــه و بــه راورد 
بــکا و بیهــه وێ بڕیــاری له ســه ر بــدا، به شــدار بــێ.

ماده ی شه شه م: سزادانی ئه ندام
1- ئــه و که ســانه ی ئه رکــی خۆیــان به جــێ ناگه یه نــن یــان بــه  پێچه وانــه ی پێــڕه وی نێوخــۆی 
ــێ  ــاری حیــزب ده گه یه ن ــه  ئێعتب ــان ب ــه ک ئه نجــام ده ده ن کــه  زی ــان کرده وه ی ــه وه ، ی حیــزب ده بزوون

ــه : ــه  ل ــزب بریتیی ــن. ســزای حی ــان ســزا ده درێ ــی ڕاده ی تاوانه که ی ــه  پێ ب
- سه رکۆنه  به ده م.

- سه رکۆنه  به  نووسراوه .
- ئه ستاندنه وه ی لێپرسراوی.

- هه ڵپه ساردن.
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- گۆرینی پله ی ئه ندامه تی به  الیه نگری ته شکیالتی.
- ده رکردن له  حیزب.

تێبینی:
هه ڵپه ســێراندا،  مــاوه ی  لــه   هه ڵپه ســێراو  ئه ندامــی  ســاڵێکه .  هه ڵپه ســاردن  مــاوه ی  درێژتریــن 
ــاوه ی  ــاش م ــه اڵم پ ــه . ب ــوون نیی ــادەی پێنجــەم دا هات ــە م ــە ل ــزب ک ــی ئه ندامــی حی ــی مافه کان خاوه ن
هه ڵپه ســاردن ڕابــردووی حیزبیــی بــۆ لــه  به رچــاو ده گیــرێ و دەکــرێ بــە نــەزەری ئۆرگانــی خــۆی 

بەرپرســیارەتیی پــێ بــدرێ.
ــه  الیــه ن ڕێکخــراوی حیزبــی هــه ر ئه ندامێکــه وه  بــه  زۆربــه ی ده نــگ دیــاری  2- ســزای حیزبــی ل

ده کــرێ.
ــدام ســزا ده درێ  ــه  ئه ن ــه و کات ــا ئ ــه  و، ته نی ــه  ســزای حیزبــی، پێگه یاندنــی ئه ندامان ٣- مه به ســت ل
کــه  ڕێــگای دیکهــی ، وه ک ڕه خنــه  و ئامــۆژگاری، لــه  باشــکردنی ئــاکاری ئــه ودا کاریگــه ر نه بووبــێ.

4- ئه ندامــی ده رکــراو حه قــی هه یــه  لــه  ئۆرگانــی ســه ره وه تر داوای پێڕاگه یشــتن بــکا و، ده توانــێ 
ئــه و داوایــه  بــۆ کۆنگــره ش بنێــرێ.

ماده ی حه وته م: قه واره ی حیزب
1- ئه سڵی بنه ڕه تیی داڕشتنی قه واره ی حیزب سانترالیزمی دێموکراتییه .

2- سانترالیزمی دێموکراتی به و مانایه یه  که :
- هه موو ئۆرگانێکی حیزبی له  خواره وه  بۆ سه رێ هه ڵ ده بژێردرێ.

- ئۆرگانه کانــی حیــزب بــه  ڕێکوپێکــی ڕاپۆرتــی تێکۆشــانی خۆیــان هــه م بــه و ئه ندامانــه  کــه  
ده ده نــه وه . ســه ره وه تر  ئۆرگانــی  بــه   هــه م  و  هه ڵیان بــژاردوون 

- ئه ندام په یڕه وی ڕێکخراوه  و، که مایه تیی ئه ندامان په یڕه وی زۆرایه تیی ئه ندامانه .
- له نێو حیزبدا بۆ هه موو ئه ندامان و بێ جیاوازی، یه ک دیسیپلین هه یه .

- بڕیــاری ئۆرگانه کانــی ســه رەوەتر ده بــێ لــه  الیــه ن ئۆرگانه کانــی خوارەوەتــره وه  جێ به جــێ 
بکــرێ.

به کۆمه ڵــه .  ئــۆرگان  خوارووتریــن  تــا  ئۆرگانــه وه   به رزتریــن  لــه   بڕیــاردان  و  باســکردن   -
نییــه . جێــگای  حیزبــدا  لــه   ســه ره ڕۆیی  و  ته ک پەرســتی 

ماده ی هه شته م: کۆنگره ی حیزب
1- به رزترین ئۆرگانی حیزب کۆنگره یه .

2- کۆنگــره ی حیــزب هــه ر ســێ ســاڵ جارێــک لــه  ئه ندامــان و جێگــره کان و موشــاویرانی کومیتــه ی 
ــی دیکــەی  ــی ئه ندامان ــه  نوێنه ران ــی ده کا ل ــدی دیاری ــه ی ناوه ن ــه  کومیت ــه ک ک ــه  ڕاده ی ــدی و، ب ناوه ن

حیــزب پێــک دێ.
ــی  ــان دوو لەســێی کۆمیتەکان ــدی، ی ــه ی ناوه ن ــی کومیت ــره ی نائاســایی له ســه ر داخوازی ٣- کۆنگ

شارســتان و مەڵبەنــد و کۆمیتــە و کۆمیســیۆنەکانی ســەر بــە دەفتــەری سیاســی بانــگ ده کــرێ.
4- ئه رک و ده سه اڵتی کۆنگره  ئه مانه ن:

- باسی ڕاپۆرتی کومیته ی ناوه ندی ده کا و بڕیاری له سه ر ده دا.
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- ڕێبازی گشتیی سیاسیی ستراتیژی و تاکتیکیی حیزب دیاری ده کا.
- به رنامه  و پێڕه وی نێوخۆی حیزب په سەند ده کا و، ئه گه ر پێویست بوو ده سکارییان ده کا.

- ئه ندامانی ئه سڵی و جێگری کۆمیته ی ناوه ندی هه ڵ ده بژێرێ.
تێبینیی 1:

1- کۆمیتــەی ناوەنــدی لەکاتــی پێویســت دا هەقــی هەیــە ئەوپەڕەکــەی بــە ئەندازەی نیــوەی ژمارەی 
ــرەدا  ــە کۆنگ ــەوە ل ــی دەنگدان ــە هەق ــزب ڕاســتەوخۆ ب ــی حی ــە ئەندامان ــی ئەســڵیی خــۆی ل ئەندامان

بەشــدار بــکا. ئــەو کەســانە لــە کۆنفڕانســەکان دا خۆیــان بــۆ نوێنەرایەتیــی کۆنگــرە کاندیــدا ناکــەن.
تێبینیی 2:

کــه  النی کــه م دوو ســاڵ  ناوه نــدی  یــان جێگــری کومیتــه ی  ئه نــدام  ببنــه   که ســانێک ده توانــن 
لــه  حیزبــدا هه بــێ. ئەندامەتییــان  ڕابــردووی 

ماده ی نۆهه م: کۆنفرانسی حیزب
1- کۆنفرانسی حیزب له  کاتێکدا ده به سترێ که :

- ده ره تانی به ستنی کۆنگره  نه بێ.
- گیروگرفتێکی وا هاتبێته  پێش که  کومیته ی ناوه ندی نه توانێ چاره سه ری بکا.

- له  هه لومه رجێکی وادا، کۆنفرانس سه اڵحییه تی کۆنگره ی هه یه .
2- کۆنفرانــس لــه  ئه ندامانــی ئه ســڵی و، جێگــر و، موشــاویرانی کومیتــه ی ناوه نــدی و، نوێنه رانــی 
کومیته کانــی شارســتان و، مەڵبەنــد و کۆمیتــە و کۆمیســیۆنه کانی ســەر  بــه  کومیتــه ی ناوه نــدی 

پێــک دێ.
٣- ڕادەی نوێنەرانــی ئــەو کۆمیتــە و کۆمیســیۆنانە لەالیــەن کۆمیتــەی ناوەندییــەوە دیاری دەکرێ، 
بــەاڵم لــە هــەر حاڵــدا دەبــێ ژمــارەی نوێنەرانــی هەڵبژێــراو لــە ژمــارەی ئەندامانــی ئەســڵی و جێگــر 

و مشــاویرانی کۆمیتــەی ناوەنــدی زیاتــر بــێ.

ماده ی ده هه م: کومیته ی ناوه ندی
1- لــه  مــاوه ی نێــوان دوو کۆنگــره دا کومیتــه ی ناوه نــدی به رزتریــن ئۆرگانــی حیزبــه  و کاروبــاری 

حیــزب به ڕێــوه  ده بــا.
2- ئه رک و ده سه اڵتی کومیته ی ناوه ندی به م جۆره یه :

- بڕیاره کانی کۆنگره  جێ به جێ ده کا.
- مه سئوولی پێوه ندیی حیزب له گه ڵ حیزب و ڕێکخراوه کانی دیکه یه .

کــه   - ده فتــه ری سیاســی و، ســکرتێری گشــتیی حیــزب و، جێگــری ســکرتێر هه ڵ ده بژێــرێ 
به رپرســن. ناوه نــدی  کومیتــه ی  بــه   به رامبــه ر 

- ڕاده ی حه قــی ئه ندامه تیــی ئه ندامانــی حیــزب دیــاری ده کا و، مه ســئوولی داهــات و ده رکەوتــی 
حیزبه .

- ئایین نامه ی نێوخۆیی بۆ کاروباری خۆی و ده فته ری سیاسی داده نێ.
- ئایین نامه ی کۆمیسیۆنه کانی سەر  به  کومیته ی ناوه ندی په سەند ده کا.

- النی کــه م ســاڵێ ســێ جــار کــۆ ده بێتــه وه . ئه ندامانــی جێگــر و موشــاویرانی کومیتــه ی ناوه نــدی 
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ــه  کۆبوونه وه کانــی کومیتــه ی ناوه ندییــدا به شــدار ده بــن و ده نگــی مه شــوه ره تییان هه یــه .  ل
تێبینی:

ئه ســڵی  ئه ندامانــی  نیــوه ی ژمــاره ی  پێویســتدا ده توانــێ هه تــا  لــه  کاتــی  ناوه نــدی  کومیتــه ی 
بــۆ خــۆی هه ڵ بژێــرێ. موشــاویر 

ماده ی یازده هه م: ده فته ری سیاسی
1- لــه  مــاوه ی نێــوان دوو کۆبوونــه وه ی کومیتــه ی ناوه ندییــدا ده فتــه ری سیاســی ئه رکه کانــی 
کومیتــه ی ناوه نــدی وه ئه ســتۆ ده گــرێ و، مه ســئوولی جێ به جــێ کردنــی بڕیاره کانــی کومیتــه ی 

ناوه ندییــه .
2- ده فتــه ری سیاســی کۆبوونه وه کانــی خــۆی بــه  ڕێکوپێکــی پێــک دێنــێ و، ڕاپۆرتــی تێکۆشــانی 

خــۆی ده دا بــه  کۆبوونــه وه ی کومیتــه ی ناوه نــدی.

ماده ی دوازده هه م: ڕێکخراوه کانی حیزب
1- بناغه ی ڕێکخراوی حیزب شانه یه . ژماره ی ئه ندامانی شانه  نابێ له  سێ که متر بێ.

2- ڕێکخراوه کانــی حیــزب لــه  دێ کومیتــه ی دێ، لــه  ناوچــه  کومیتــه ی ناوچــه ، له  گــه ڕه ک کومیته ی 
گــه ڕه ک، لــه  شــار کومیتــه ی شــار و، لــه  شارســتان کومیتــەی شارســتان و لــە مەڵبەنــد کۆمیتــەی 

ــا. ــان ده ب ــد به ڕێوه ی مەڵبەن
٣- ئه رکــی شــانه  و کومیته کانــی دێ و گــه ڕه ک و ناوچــه  و شــار و شارســتان، بردنــی سیاســه تی 
و،  ناوه نــدی  کومیتــه ی  بڕیاره کانــی  جێ به جێ کردنــی  و،  خه ڵــک  کۆمه اڵنــی  نێــو  بــۆ  حیــزب 

به ڕێوه بردنــی کاروبــاری حیزبییــه .
ــه  الیــه ن ئه ندامانــی ئــه و ڕێکخــراوه ، یــان نوێنه رانــی ئه وانــه وه   4- کومیتــه ی هــه ر ڕێکخراوێــک ل

هه ڵ ده بژێردرێــن.
٥- به رزتریــن ئۆرگانــی هــه ر ڕێکخراوێــک کۆنفرانســی ئــه و ڕێکخراوه یــه  کــه  النی کــه م ســاڵێ 

جارێــک لــه  نوێنه رانــی هه مــوو ئه ندامانــی حیزبیــی ئــه و ڕێکخــراوه  پێــک دێ.
تێبینــی: لــە هەلومەرجــی تایبەتیــدا کۆمیتــەی ناوەنــدی دەتوانــێ شــێوەی گونجــاوی دیکــە بــۆ 

ڕێکخــراوی حیــزب پەســند بــکا.

ماده ی سێزده هه م: داهاتی حیزب
داهاتی حیزب بریتییه  له :

- حه قی ئه ندامه تیی ئه ندامانی حیزب.
- داهاتی بنکه  و بنیاته کانی حیزب.

- یارمه تیی ئه ندامان و الیه نگران و دۆستانی حیزب.
***
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پەیامەکانی کۆنگرەی نۆیەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 

پەیام بۆ خانمی میتران 
خانمی بەڕێز خاتوو دانیەل میتران 

لەگەڵ پاکترین ساڵو و ڕێز
خزمــەت و کارە ئینســانی و مرۆڤ دۆســتانەکانی ئێــوە بەگشــتی و، بەتایبەتــی هــاودەردی و 
یارمەتیــی خێرخوازانەتــان دەرهــەق بــە گەلــی زۆرلیکــراوی کــورد، بەشــدارانی کۆنگــرەی نۆیەمــی 
ــە  ــاوەڕە ک ــەو ب ــە ســەر ئ ــرەی قاســملوو«ی هێنای ــران »کۆنگ ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات حیزب
ــە بەرچاوتریــن داب و نەریتــە نەتەوەییەکانیــان، ئەمەگناســی و سوپاســی خۆیــان  بەپێــی یەکێــک ل

ــی« بکــەن. ــان »فڕانســی لیبێرت ــر چاوەدێریت ــوە و ڕێکخــراوی ژێ پێشکەشــی ئێ
گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێــران دا کــە زۆر جــار کەوتۆتــە بــەر ئۆگــری و ســەرنجی تایبەتیــی 
ئێــوە، بــە چــاوی ڕێــز و ئافەرینــەوە دەڕوانێتــە هەوڵ و تەقەالی ئینسان دۆســتانەتان و، بەپێچەوانەی 
هەمــوو چەشــنە کارشــکێنییەک کــە دەخرێتــە ســەر ڕێــگای تێکۆشــانی مرۆڤ دۆســتانەی بەڕێزتــان، 

هیــوادارە لــە دواڕۆژیــش دا هــەروا ســەرچاوەیەکی خزمــەت و کاری بەنــرخ و ئینســانی بــن.
لەگەڵ ڕێز

***
پەیام بۆ دوکتۆر کووشنێر 

بەڕێز دوکتور کووشنێر، وەزیری ڕاوێژکاری کاروباری ئینسانیی دەوڵەتی فەڕانسە 

لەگەڵ ساڵوی گەرم و دڵسۆزانە! 
ڕابــردووی دوورودرێــژی ئێــوە لــە پێشــکەش کردنی خزمەتــە ئینســانییەکان دا چ لــە چوارچێــوەی 
ڕێکخــراوە پزیشــکییەکان و چ لــە قالیبــی پشــتیوانیی مەعنــەوی لــە زۆرلێکــراوان و بێ بەشــانی 
ناوچــە جۆڕاوجۆرەکانــی جیهــان دا لەپێــش چــاوی ئینســانە ئــازادە و مرۆڤ دۆســتەکان شــاراوە 

نییــە.
کاری ئینسان دۆســتانەی بەڕێزتــان بەگشــتی و، بەتایبەتــی ئامادەبوونــی بەوەخــت و کاریگەرتــان 
لــە کوردســتان و لــە پەنــای برینــدارن و ئــاوارە و بێ بەشــانی کــورد، لــە الیەکــەوە ئێــوەی لــە 
وەزعــی ڕاســتەقینەی گەلــی کــورد و ڕاســتییەکانی کوردســتان شــارەزا کــردووە، لەالیەکــی دیکــەوە 
ســیمای ئینســانی و ئینسان دۆســتانەی ئێــوەی لــە دڵــی نەتــەوەی بێبــەش کــورددا کێشــاوەتەوە، 
بەجۆڕێــک کــە ئێســتا نــاوی »کووشــنێر« و ســیمای ئینســانییەکەی بــۆ خەڵکــی کوردســتان بەهــەق 

نــاو و ســیمایەکی ئاشــنان.
بەشــدارانی کۆنگــرە نۆیەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، »کۆنگــرەی قاســملوو« 
ــان بــۆ ناســاندنی کەســایەتیی  ــە هــەول و تەقــەالی بــێ درێغت ــان ل ئەمەگناســی و قەدرزانینــی خۆی
ئێــران و وەفاداریــی  لــە  کــورد  لەگــەڵ گەلــی  لــە هاودەردیتــان  بەتایبەتــی  کــورد و  نەتــەوەی 
بێ خەوشــیان بــە دۆســتی لەمێژینــەی خۆتــان و ڕێبــەڕی شــەهیدی ئێمــە دوکتورعبدولڕەحمــان 



کۆنگرەی نۆ

476

قاســملووی نەمــر، دەردەبڕیــن و لەش ســاغی و تەمەن درێــژی و ســەرکەوتنی زیاترتــان بــۆ بەئــاوات 
دەخوازیــن.
لەگەڵ ڕێز

***
پەیام بۆ خانمی دوکتور وێبێر 

خانمی بەڕێز دوکتور فلۆرانس وێبێر!
پەیامی گەرمی ئێوە بە نوێنەرایەتیی ڕێکخراوی یارمەتییە پزیشکییە نێونەتەوەییەکان 

))A.M.I ســەبارەت بــە دەڕبڕینــی دۆســتایەتی و هاوپێوەندیــی لەگــەڵ گەلــی کــورد و حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، بــوو بــە مایــەی دڵخۆشــیی بەشــدارانی کۆنگــرەی نۆیەمــی حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، »کۆنگــرەی قاســملوو«. هــاوکاری و یارمەتــی و هاودەردیــی 
لــە  کــە  ئیمــە  حیزبــی  لەگــەڵ  نێونەتەوەییــەکان  پزیشــکییە  یارمەتــی  ڕێکخــراوی  لەمێژینــەی 
هەلومەرجێکــی دژواردا دەســتی پــێ کــردووە و قۆناخــی ســەختی بەجــێ هێشــتوون، نیشــانەیەکی 
ئاشــکرای نیــازی مرۆڤ دۆســتانە و شــێلگیر و ئازایەتیــی بێ وێنــەی ئێــوە لــە کاروباری ئینســانی دایە. 
ــی دێموکراســی  ــۆ وەدیهێنان ــی خــۆی ب ــە خەبات ــژە ب ــڕاوی درێ ــە لێب ــی کــورد کــە ب ــن گەل هیواداری
و گەیشــتن بــە مافــە نەتەوایەتییەکانــی خــۆی دەدا، هــەروا بەشــی لــە هــاوکاری و یارمەتــی و 
ــە کەلــک وەردەگریــن و سوپاســی تایبەتیــی  ــەم دەرفەت پشــتیوانیی ڕێکخــراوی ))A.M.Iدا هەبــێ. ل
خۆمــان دەرهــەق بــە ئێــوە و ئــەو دۆســتە خۆشەویســتانەی دیکــە کــە لــە بەشــی کوردســتانیی 

)A.M.I(دا دڵســۆزانە یاریــدەی ئێمەیــان داوە و دەیــدەن، دەردەبڕیــن.
لەگەڵ ڕێز

***
پەیام بۆ دوکتۆر گڕانژۆن 

بەڕێز دوکتور بێرنارد گڕانژۆن، جێگری ڕێکخراوی پزیشکانی جیهان!
لەگەڵ ساڵوێکی زۆر 

ــرەی  ــران، »کۆنگ ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات ــی حیزب ــرەی نۆیەم ــۆ کۆنگ ــان ب ــی جەنابت پەیام
قاســملوو« بــوو بــە مایــەی خۆشــحاڵی و دڵگەرمیــی بەشــدارانی کۆنگــرە. هاودەردیــی بێ خەوشــی 
ئێــوە لەگــەڵ گەلــی کــورد و بەتایبەتــی هاوکاریــی بێ دریغتــان لەگــەڵ حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێــران شــیاوی ڕێــز و ئافەرینــە. بەشــدارانی کۆنگــرە نــرخ بــۆ ئــەو یارمەتــی و هاوکارییــە دادەنێــن 

و بــە چــاوی ڕێــزەوە ســەیری دەکــەن.
پێوەندییــە  ئــەم  و  هەبــێ  درێــژەی  هــەروا  ئینسان دۆســتانەیە  یارمەتییــە  ئــەو  هیواداریــن، 
ڕۆژبــەڕۆژ پتەوتــر بــێ. بــۆ ئیشــکەرانی ڕێکخــراوی پزیشــکانی جیهــان و بەتایبەتــی شەخســی 
خۆتــان ســەرکەوتنی زیاتــر لــە پێشــکەش کردنی خزمەتــە مرۆڤدۆســتانە و ئینســانییەکان دا بەئــاوات 
دەخوازیــن. تکایــە ئەمەگناســی و سوپاســی تایبەتیــی ئێمــە بــەو دۆســتە خۆشەویســتانە کــە لــە 

بەشــی کوردســتانیی )M.D.M(دا یارمەتیــی ئێمەیــان داوە، ڕابگەیەنــن. 
لەگەڵ ڕێزی تایبەتی

***
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پەیام بۆ گەلی کوردی هەموو پارچەکانی کوردستان
کۆنگــرەی نۆیەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، »کۆنگــرەی قاســملوو« ســاڵوی 
شۆڕشــگێرانە خــۆی پێشکێشــی ڕۆڵــە تێکۆشــەرەکانی گەلــی کــوردی هەموو پارچەکانی کوردســتان 
دەکا و ســەرکەوتنیان لــە خەبــات بــۆ وەدەســت هێنانی مافــە نەتەوایەتییەکانیــان دا بەئاوات دەخوازێ.
حیزبــی ئێمــە لــە درێژایــی تەمەنــی پــڕ لــە خەبــات و تێکۆشــانی خــۆی دا هەمیشــە یــار و پشــتیوانی 
ــە پارچەکانــی دیکــەی کوردســتان دا بــووە، تــێ کۆشــاوە  خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی گەلــی کــورد ل
سیاســەتی پتەوکردنــی دۆســتایەتی و هــاوکاری لەگــەڵ هێــزە خەباتگێڕەکانــی کوردســتان هەرچــی 
دادەگرێتــەوە.  لەســەر  پێــی  نۆیەمیــش  کۆنگــرەی  کــە  ئەســڵێک  بــەڕی،  بەڕێــوە  بەرپرســانەتر 
بزووتنــەوەی  کــە  ئێســتا دا  هەلومەرجــی  لــە  ئەســڵە  ئــەو  بەڕێوەبردنــی  و  وەبەرچاوگرتــن 
ڕزگاریخوازانــەی گەلەکەمــان لــە هەمــوو پارچەکانــی کوردســتان ڕۆژبــەڕۆژ زیاتر گەشــە دەســتێنێ 
و لــە ڕادەی جیهانییــش دا مەســەلەی کــورد بــە شــێوەیەکی کەم وینــە هاتۆتــە گــۆڕێ، بایــەخ و 

ــە. ــی هەی ــی تایبەت گرینگییەک
دۆســتایەتی، هاوپێوەنــدی و هاوهەنگاویــی نێــوان هێــزە خەباتگێڕەکانــی کــورد، هــەم لــە ڕادەیــەی 
ــی کــورد و  ــۆ گەل ــێ ب ــی دا دەتوان ــە ڕادەی جیهان ــە دەرەوەی کوردســتان و ل کوردســتان و هــەم ل
بزووتنــەوە ڕەواکــەی گەلێــک کارســاز و پڕدەســکەوت بــێ. باوەش گرتنــەوەی خەڵکــی کوردســتانی 
ــاوکاری  ــەم ســاڵ دا و ه ــە بەهــاری ئ ــراق ل ــی کوردســتانی عێ ــرا ئاوارەکان ــۆ خۆشــک و ب ــران ب ئێ
لەنێــوان  برایەتییــە  پێوەنــدی و  ئــەم  کــە  ئــەوان نیشــانی دا  لەگــەڵ  و هاودەردیــی بێ وێنەیــان 
دانیشــتووانی پارچەکانــی کوردســتان دا تــا چ ڕادەیەکــە. ئێمــە لــە هەلومەرجێــک دا دەژیــن کــە زۆر 
ئاڵوگــۆڕی گــەورە و گرینــگ بــە قازانجــی ڕزگاریــی گــەالن ڕوویــان داوە و چــاوەڕوان دەکــرێ ڕوو 
بــدەن. تــا ئێســتا زۆر لــە نەتــەوە ژێردەســتەکان لــە ئاکامــی ئــەم ئاڵوگۆڕانــە و لــە نەتیجــەی هــەوڵ و 
خەباتــی شۆڕشــگێڕانەیان دا توانیویانــە ڕزگاریــی خۆیــان وەدەســت بێنــن یــان لــە ویســت و داخــوازە 

ڕەوا و لەمێژینەکانیــان نیزیــک ببنــەوە.
بــا ئێمــەش پشــت ئەســتوور بــە هێــز و توانــای لەبڕان نەهاتــووی خۆمــان و دڵگــەرم و دڵخــۆش 
بــەو وەزعــە لەبــارەی بــە قازانجــی دێموکراســی و مافــی مــرۆڤ لــە دنیــادا پێــک هاتــووە، لەمەیدانــی 
ــی  ــەرەو وەدیهێنان ــر ڕاوەســتین و ب ــازادی و ڕزگاری دا قورســتر قایمت ــۆ ئ ــات و تێکۆشــان ب خەب

ئامانجــە ڕەوا پیرۆزەکانمــان ڕۆژبــەڕۆژ پتــر هەنــگاو هەڵێنینــەوە. 
***

پەیام بۆ گەالنی ئێران 
گەالنی ئازادیخوازی ئێران! 

کۆنگــرەی نۆیەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، »کۆنگــرەی قاســملوو« ســاڵوی 
گەرمــی برایانەتــان پێشــکێش دەکا و بەئاواتــی ئەوەیــە کــە هــەوڵ و خەباتــی هەمــوو الیەنەمــان 
کۆتایــی بــە تەمەنــی ڕێژیمــی کۆنەپەرســت و ماف پێشــێلکەری ئاخونــدی بێنــێ و، داری ئــازادی و 

ــەر. ــدا بێنێتەب ــە ئێران دێموکراســی ل
حیزبــی ئێمــە خــۆی بــە ســەربەرز دەزانــێ کــە بــە درێژایــی زیاتــر لــە 4٦ ســاڵ خەبــات و تێکۆشــان 
ــی و  ــەوالی یەکیەت ــێ ئەمالوئ ــری ب ــم الیەنگ ــورددا بەدای ــی ک ــە ئینســانییەکانی گەل ــاوی ماف ــە پێن ل
هاوخەباتیــی گەالنــی ئێــران بــووە و بــۆ ڕەخســاندنی هەلومەرجــی لێک نیزیک بوونــەوە تــێ کۆشــاوە. 
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پێوەندیــی دۆســتانەی دوو گەلــی کــورد و ئــازەری لــە ســەردەمی دوو حکوومەتــی خودموختــاری 
ئازەربایجــان و کوردســتان دا ڕاســتیی ئــەو ئیدیعایــە نیشــان دەدا.

کۆنگــرەی نۆیەمــی حیــزب جارێکــی دیکــە پــێ لەســەر ئــەو ڕاســتییە دادەگرێتــەوە کــە بەبــێ خەباتی 
بەکــردەوە و هاوبەشــی هەمــوو ئازادیخوازانــی ئێــران، ســەرکەوتن بەســەر ڕێژیمــی خوێنمــژی 
ئاخونــدی دا کارێکــی ئاســان نییــە. بۆیــە بــە هــاوکاری و هاوخەباتیــی گەالنــی ســتەم لێکراو و 

ماف خــوراوی ئیــران گرینگییەکــی تایبــەت دەدا. 

گەالنی خەباتگێڕی ئێران!
وەک دەبینــن لــە یــەک دوو ســاڵی ڕابــردوودا دنیــا ئاڵوگۆڕێکــی زۆر بنەڕەتیــی تێــدا پێــک هاتــووە 
و ســیمای سیاســیی جیهــان گەلێــک گــۆڕاوە. تایبەتمەندیــی هــەرە ئەساســیی ئــەو ئاڵوگۆڕانــە بریتییــە 
ــی  ــی گەالن ــی و هەســتی نەتەوایەتی ــەوەی مەســەلەی میلل ــی دێموکراســی و زەق بوون ــە پەرەگرتن ل

ژێردەســت و ســتەم لێکراو.
لــە ســایەی ئاڵوگۆڕەکانــی دنیــای سۆسیالیســتی و لێک هەڵوەشــانی یەکیەتیــی ســۆڤیەتی دا، ئێســتا 
دەنگــی گەالنــی ئازادبــووی ئــەو واڵتــە و هــاواری مافی بە دەســتەوەگرتنی چارەنــووس دەوروبەری 

ئێرانــی داگرتووە.
لــە هەلومەرجێکــی ئــاوادا ئاخونــدە دەســەاڵتدارەکان نــەک هــەر بەشــێوەی هەمیشــەیی گویــی 
لــە  بەڵکــوو توندوتیژتــر  ئاخنیــوە،  ئێــران  لــە بیســتنی دەنگــی ڕزگاریخوازیــی گەالنــی  خۆیــان 
ــر ســێبەری  ــی ژێ ــوە. لەئێران ــە هەڵماڵی ــۆ ســەرکوتی هــەر دەنگێکــی ئازادیخوازان ــان ب پێشــوو قۆڵی
ــن و  ــی دا دەژی ــاری قورســی ســتەمی نەتەوایەت ــر ب ــی زۆرلێکــراو هــەروا لەژێ ــدەکان دا گەالن ئاخون
ئیمکانــی کەلک وەرگرتــن لــە ســەرەتاییترین مافــە سیاســی و فەرهەنگییەکانــی خۆیانیــان نییــە.

بــە ســەرنج دان بــەو دەرفەتــە لەبــارە کــە لــە ڕادەی جیهانــی و نێونەتەوەیــی دا بــە قازانجــی 
ــە  ــەوە ک ــی ئ ــە لەبەرچاوگرتن ــووە، ب ــک هات ــەالن پێ ــی گ ــی ئینســانی و نەتەوایەتی ــی ماف دابین کردن
لەمێــژە لــە کوردســتان وەک ســەنگەرێکی پتــەوی ئــازادی و دێموکراســی خەباتێکــی پــان و بەرینــی 
ڕزگاریخوازانــە لــە گۆڕێ دایــە، کۆنگــرەی نۆیەمــی حیــزب بانگــەواز بــۆ هەمــوو ڕۆڵە تێکۆشــەڕەکانی 
ــە پێشــوو بێنــە کــۆڕی خەبــات و  گەالنــی ژێرســتەمی ئێــران دەنێــرێ کــە زیاتــر و هەمەالیەنەتــر ل
ــەدا حیزبــی دێموکراتــی  ــەم پێی ــەو ڕادەیــەی دەگونجــێ یەکگرتــوو بکــەن. ل ــا ئ ــان ت ڕیزەکانــی خۆی
کوردســتانی ئێــران بــە بــاوەڕ بــەو ئەســڵە کــە گەالنــی ئێــران بــە هــاوکاری و هاوخەباتیــی یەکتــرە 
ــدا زاڵ بــن و  ــر بەســەر ڕیژیمــی کۆنەپەرســت و دژی گەلیــی ئاخوندی ــن هەرچــی زووت کــە دەتوان
نیزامــی دڵخــوازی خۆیــان دامەزرێنــن، پێشــوازی لــە هــەر چەشــنە یەکگرتنێکــی گەالنــی ئێــران بــە 
مەبەســتی خەباتێکــی هاوبــەش لــە پێنــاوی گەیشــتن بــە ئــازادی و مافــە ئینســانییەکانیان دا دەکا 
و ئامادەیــی خــۆی بــۆ هەرجــۆرە هــاوکاری و هاوخەباتییەکــی ئوســوولی و شۆڕشــگێڕانە لــەم 

ــێ. ــەدا ڕادەگەیەن ڕێگای
کۆنگــرەی نۆیەمــی حیزبــی دێموکــرات، »کۆنگــرەی قاســلموو« جارێکــی دیکــەش ســاڵوی خەبــات 
و شــۆڕش بــۆ گەالنــی ئێــران دەنێــرێ و ســەرکەوتنیان لــە خەبــات و تێکۆشــانی ڕزگاریخوازانــە دا 

بــۆ بەئــاوات دەخــوازێ.
***
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پەیام بۆ حیزب و ڕێکخراوە پێشکەوتنخوازەکانی ئێران 
ــری قاســملوو«  ــران، »کۆنگ ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات ــی حیزب ــرەی نۆیەم بەشــدارانی کۆنگ
ســاڵوی گەرمــی خۆیــان پێشکەشــی هەمــوو »حیــزب و ڕێکخــراوە خەباتگێڕ و پێشــکەوتنخوازەکانی 
ئێــران دەکــەن کــە لــە ڕیــزی پێشــەوەی خەبــات بــۆ گەیشــتن بــە ئــازادی و دێموکراســی دا تێکۆشــانی 

خۆیــان درێــژە دەدەن.
بزووتنــەوەی دێموکراســی و ئازدایخــوازی لــە جیهــان و بەتایبــەت لــە ناوچــەی ئێمــە دا پێــی 
ناوەتــە قۆناخێکــی تــەواو نــوێ. هەموومــان ڕەوتــی ڕووداوە پەیتــا پەیتاکانــی واڵتانــی سۆسیالســتیی 
ــی  ــۆ باق ــە ب ــۆڕە قوواڵن ــەو ئاڵوگ ــی ئ ــا و نێوەڕۆک ــە مان ــن ک ــردووە و دەزانی ــب ک پێشــوومان تاقی

ــە ئــازادی چ بــوو. واڵتانــی بێبــەش ل
ڕێکخــراوە و شەخســییەتە دێموکــرات و پێشــکەوتنخوازەکانی ئێرانــی دەبــێ قبــووڵ بکــەن کــە لــە 
ــی کــورد  ــی گەل ــە میللییەکان ــەت و تایبەتمەندیی ــکاری مەوجوودیی ــای ئەمــڕۆدا ئین هەلومەرجــی دنی
و گەالنــی دیکــەی ئێــران لــە واقیع بینــی بــە دوورە. فەرهەنــگ و مێــژووی ئێــران موڵــک و میراتــی 
هاوبەشــی هەمــوو گەالنــی ئێرانــن و بــە هیــچ  جــۆڕ نابــێ بکرێتــەوە بەهانــە لــە دەســت الیەنێــک دا بــۆ 

پێشــێل کردنی مــاف و بەشــی الیەنەکانــی دیکــە.
 بــە وتەیەکــی ڕوونتــر، هــەر یەک پارچەیــی و یەکگرتنێــک لــە چواڕچێــوی ئێــران دا کاتێــک مانــا دەدا 
و ســەقام  دەگــرێ کــە لــە ڕووی مەیــل و داخــوازی گەالنــی پێکهێنــەری ئێــران بــێ، نــەک لــە ڕێــگای 
ناچارکــردن و داســەپانەندوە. ئەگینــا لەگــەڵ ســەرەتاییترین ئوســوولی دێموکراتــی ناتەبایــی دەبــێ 

و هــەر بۆیــە لــە شــتێکی ڕواڵەتــی و بێ نێــوەڕۆک و بێ داهاتــوو تــێ ناپــەڕێ.
ــە پاشەکشــە  ــار ب ــەرە ناچ ــۆرەکان بەرەب ــان دیکتات ــی جیه ــە زۆر واڵتان ــە ل ــک دا ک ــڕۆ لەکاتێ ئەم
بــوون و بێ ئــەوەی بوێــرن خوێنــی هاونیشــتیمانیانیان بڕێــژن، تەســلیمی نــەزەر و ویســتی خەڵکــی 
واڵتەکانیــان دەبــن، ئاخونــدە کۆنەپەرســتەکانی زاڵ بەســەر ئێــران دا نــەک هــەر نایانــەوێ هیــچ 
پاشەکشــەیەکی واقیعــی لــە بەرامبــەر ویســت و داخــوازە دێموکراتییەکانــی کۆمەاڵنــی خەڵــک دا 
ــڵ  ــدەن. فێ ــژە ب ــگای جۆراوجــۆرەوە تــێ دەکۆشــن فشــار و ســەرکوت دەرێ ــە ڕێ بکــەن، بەڵکــوو ل
لــە ڕێژیمــی  ئینســانی  نیشــاندانی ســیمایەکی  بــۆ  تەڵەکەکانــی ڕەفســەنجانی و دەوڵەتەکــەی  و 
ئاخونــدی نــەک هــەر نابــێ هیــچ حیــزب و ڕێکخراوەیەکــی ڕووناک  بیــن و پێشــکەوتنخواز تووشــی 
ــە لێبڕاوانــەوە  ــە ئاخوندانەی ــکا، بەڵکــوو پێویســتە هەمــوو ئــەو فرت وفێڵ ــی و بەهەڵەچــوون ب دوودڵ
و بــە شــێوەیەکی ئوســوولی و شۆڕشــگێڕانە پووچــەڵ بکرێنــەوە. شــتێکی ئاشــکرایە ڕێژیمــی 
کۆمــاری ئیســالمی بــەو نێــوەڕۆک و بۆچوونــەوە کــە هەیەتــی قــەت ئامــادە نابــێ مــل بــۆ ویســت 
و داخــوازە ڕەوا و پێشــکەوتنخوازەکانی خەڵــک ڕابکێشــێ و ڕێــگای قانوونــی و دێموکراتییانــە بــۆ 

حکوومەت کــردن بگرێتــە پێــش.
و  نیشــتمانپەروەر  هێــزە  بەکــردەوەی  خەباتــی  پێویســتیی  ئەوتــۆدا  هەلومەرجێکــی  لــە   
پێشــکەوتنخوازەکانی ئێرانــی بــەدژی ئــەو ڕێژیمــە ســەرەڕۆ و کۆنەپەرســتە زیاتــر لــە هــەر کاتێــک 
هەســت پــێ دەکــرێ. بۆیــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران دووپاتــی دەکاتــەوە کــە بــۆ 
بەرەبەرەکانــێ جیــددی و بەکــردەوە لەبەرامبــەر فشــار و زەبروزەنــگ و درێــژەی دەســەاڵتی 
ــۆ  ــرات ب ــی دێموک ــەدا حیزب ــەم پێی ــن. ل ــەک بخرێ ــاکان ی ــز و توان ــوو هێ ــدی دا پێویســتە هەم ئاخون
پێکهێنانــی بەرەیەکــی دێموکراتیکــی و پێشــکەوتنخواز ئامادەیــە لەهــەر کارێــک کــە لــە توانــای دا بــێ 
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کەلــک وەربگــرێ، چاوەڕوانیــی لــە هەمــوو حیــزب و ڕێکخــراوە شۆڕشــگێڕ و پێشــکەوتنخوازەکان 
و شەخســییەتە ســەربەخۆ و دێموکراتەکانــی ئێرانیــش ئەوەیــە کــە بــە دڵ فراوانییــەوە هەنــگاوی 

ــەم مەبەســتە هــەڵ بگــرن. ــۆ ئ پێویســت ب
ئــەو ڕێژیمــە  نێــوەرۆک و پێشــینەی کاروکــردەوەی ڕێژیمــی ئاخونــدی نیشــانی دەدەن کــە 
بەهیــچ جــۆر ئامــادە نابــێ بەپێــی هەڵبژاردنێکــی ئــازاد و دێموکراتیــک ڕیــگا بــۆ هاتنــە ســەر کاری 
ــا ڕێــگا بــۆ بەچــۆک داهێنانــی درێــژەدان بــە خەباتــە و  حکوومەتێکــی قانوونــی خــۆش بــکا و، تەنی
بــەس. خەباتیــش دیــارە شــکڵ و شــێوەی جۆڕاوجــۆری هەیــە. ئێمــە لەســەر ئــەو باوەڕەیــن هــەر 
ــێ یەکێــک  ــات و هەلو مــەرج و ڕوانگــە و بۆچوونــی خــۆی دەتوان ــز و ســازمانەی بەپێــی ئیمکان هێ
ــە ڕوانگــەی ئێمــەوە هــەوڵ دان بــۆ ڕووخاندنــی ڕێژیمــە،  ــە هەڵبژێــرێ. مــەرج ل ــەو شــێوە خەباتان ل
نــەک شــکڵ و شــێوەی خەبــات. کەوابــوو بــا ڕێــز بــۆ هەمــوو شــێوەکانی خەبــات دابنێیــن و هــەوڵ 

ــن. ــک وەربگری ــی کەل ــی و مەکان ــی وەزعییەتــی زەمان ــە باشــترینیان بەپێ ــن ل بدەی
بەهیوای پێکهاتنی بەرەیەکی دێموکراتی پێشکەوتنخواز.

***
پەیام بۆ زیندانییە سیاسییەکان 

ڕۆڵە زەنجیرکراوەکانی گەالنی ئێران!
بەشــدارانی کۆنگــرەی نۆیەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، »کۆنگــرەی قاســملوو« 
ــوە تێکۆشــەران  ــرادەی لەشــکان نەهاتووی ئێ ــە ئی ــەر ب ــرن و بەرامب ــۆ دەنێ ــن ســاڵوتان ب گەرمتری

ســەری ڕێــز دادەنوێنــن.
لــە کاتێــک دا کــە ئێــوە لــە ســیاچاڵەکانی ڕێژیمــی دژی گەلــی ئاخونــدی دا بەهیــوای گەیشــتن 
بــە ئــازادی و دێموکراســی، لــە چاوەڕوانیــی ڕووخانــی دیکتاتۆریــی ئاخونــدی دا بــە ئەشــکەنجە 
دێموکراتــی  حیزبــی  ڕۆڵەکانــی  کوردســتان،  شۆڕشــگێڕانی  پێ دەکەنــن،  ئەشــکەنجەگەران  و 
لــە چیــا ســەربەرەزەکانی کوردســتان کۆنگــرەی نۆیەمــی حیزبەکەیــان،  کوردســتانی ئێرانیــش 
کۆنگــرەی قاســملوو پێــک دێنــن و قۆناغێکــی تــازە لــە ڕێــگای گەیشــتن بــە ئاواتــە پیرۆزەکانیــان دا 
دەســت پــێ دەکــەن. بەشــدارانی کۆنگــرە هەلومەرجــی ئەمــڕۆی دنیــا و ناوچــە و واڵتەکەمــان 
ــۆری  ــی دیکتات ــەی ڕێ خۆشــکەری پاشەکشــە و لەنێوچوون ــەو ئاڵوگــۆڕە لەباران ــەوە، ئ لێــک دەدەن
و زۆرداریــن دەست نیشــان دەکــەن، بــە چــوار ســاڵ خەبــات و تێکۆشــانی حیزبەکەیانــدا دەچنــەوە، 
شــێوەی هەرچــی باشــتری بــەرەو پێش بردنــی خەبــات لــە هەلومەرجــی لەبــاری ئەمــڕۆی دنیــادا و 
ئــەو ئــەرک و بڕیارانــەی بــۆ توندوتیژترکردنــی خەبــات و بەچــۆک داهێنانــی ڕێژیمــی دیکتاتۆریــی 

ــدی پێویســتن، ســاخ دەکەنــەوە. ئاخون
ــی  ــی پێشــکەوتنخواز کــە کۆنگــرە پێ ــی بەرەیەکــی دێموکرات ــۆ پێکهێنان ــدان ب ــە و هەوڵ ــەم کاران ئ
لەســەر دادەگــرێ بــە هەنگاوێکــی گرینــگ لــە ڕێــگای تێک شــکاندنی دیکتاتۆری و وەدیهێنانــی ئازادیی 
ــە تاســەوە  ــە سیاســییەکان ب ــوو زیندانیی ــە هەم ــەک ک ــن، ئازادیی ــە دەژمێردرێ هاونیشــتمانیانی ئێم
چاوەڕوانیــی دەکــەن. هــەر لــەم پێیــەدا حیزبــی ئێمــە، لەقاودانــی جینایەتەکانــی ڕێژیــم دەرحــەق بــە 
زیندانییــە سیاســییەکان، پشــتیوانی لــە ویســت و داخوازەکانــی ئــەوان و لــە ئازادبوونیــان و هەروەها 
هان دانــی خەڵــک بــۆ هاودەنگــی و هاوپێونــدی لەگــەڵ تێکۆشــەرە بەندکــراوەکان و بنەماڵــەی ئەوانــی 

هەمیشــە بــە ئەرکێکــی گرینــگ و پیــرۆزی خــۆی زانیــوە.
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خەباتگێڕانی زەنجیرکراو!
ئێمــە هــەر لــەو کاتــەدا کــە ڕێــز بــۆ خۆڕاگــری و ئیــرادەی لەشــکان نەهاتووتان دادەنێیــن، دڵنیاتــان 
دەکەیــن کــە هاودەنگیــی نێوخــۆ و دەرەوە لەگــەڵ ئێــوە و، فشــار بــۆ ســەر ڕێژیمــی ڕەفتــار 
فاشیســتیی ئاخونــدی ڕۆژبــەڕۆژ لــە پەرەئەســتاندن دایە. بیــروڕای گشــتیی جیهانــی و کۆڕوکۆمەڵــە 
بەشەردۆســتەکان بــەردەوام کۆمــاری ئیســالمی ســەبارەت بــە جینایــەت و بەدڕەفتــاری لەگــەڵ ئێــوە 
ــەم ڕێژیمــە حازربــووە  مەحکــووم دەکــەن و، بــۆ ئازادکردنــی ئێــوە لەژێــر فشــار دەنێــن. ئەگــەر ئ
ڕێــگا بــە نوێنەرانــی کۆمیســیونی مافــی مــرۆڤ و کۆمیتــەی خاچــی ســوور بــدا کــە ســەر لــە 
ــە ئاســتی  ــەو ڕاســتییەوە ســەرچاوە دەگــرێ کــە کۆمــاری ئیســالمی ل ــدەن ل ــران ب ــی ئی زیندانەکان
نێونەتەوەییــدا کەوتۆتــە ژێــر فشــار و مرۆڤایەتیــی پێشــکەوتنخواز بەرامبــەر بــە جینایەتەکانــی ئــەو 

ــە و بێــزاری دەردەبــڕێ. ڕێژیمــە ڕۆژبــەڕۆژ پتــر دەنگــی ڕەخن
ــە  ــی بگات ــی بەزووی ــی ئێران ــوو ئازادیخوازان ــەی هەم ــی قارەمان ــەوڵ و خەبات ــە ه ــان ئەوی ئاواتم

ئــاکام، نەمانــی دیکتاتــۆری و جێگیربوونــی دێموکراســی وەدی بێنــێ.
***

پەیام بۆ بنەماڵەی شەهیدان
ــک دا  ــرەی قاســملوو« لەکاتێ ــران، »کۆنگ ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات ــرەی نۆیەمــی حیزب کۆنگ
ــێ، ســاڵوی گەرمــی  بەرامبــەر بــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی حیــزب و گــەل ســەری ڕێــز دادەنوێن

شۆڕشــگێڕانەی خــۆی پێشکەشــی بنەماڵــە بەڕێزەکانیــان دەکا.
مێــژووی حیزبــە خەباتگێرەکەمــان کــە پڕاوپــڕە لــە شــانازی و ســەرەوەری، الپەڕەکانــی بــە 
خوێنــی باشــترین و بەوەفاتریــن ڕۆڵەکانــی ئــەم ئــاو خاکــە نووســراوەتەوە. ئــەو ئیعتیبار و پرســتێژە 
بــەرزەی ئەمــڕۆ حیزبەکەمــان و بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازانــەی گەلەکەمــان  هەیانــە، بەشــێکی 
بەرچــاوی بەرهەمــی خوێنــی شــەهیدە ســەربەرزەکانمانە. کەواتــە بنەماڵــەی شــەهیدان حەقیانــە بــەو 

ــازن. شــانازی و ســەربەرزییانەوە بن
ئەرکــی سەرشــانی هەمــوو تێکۆشــەرانی گەلــی کــوردە کــە ژیانــی خەباتگێڕانــەی شــەهیدان بکەنــە 
سەرمەشــقی ژیانیــان و، لــە خەبــات و لەخۆبووردوویــی ئــەوان ئیلهــام وەرگــرن و ئــەوە بزانــن کــە 
بــە فەرمــوودەی دوکتــور قاســملووی نەمــر باشــترین پــاداش بــۆ شــەهیدان درێژەدانــی ئــەو ڕێگایەیە 
کــە ئــەوان بــە خوێنــی خۆیــان نەخشــاندوویانە. هیواداریــن داری ئــەو خەباتــە شــێلگیرانە هەرچــی 
زووتــر بێتــە بــەر و، زۆر نەکێشــێ لەســەر گــۆڕی شــەهیدانمان جێژنــی ئــازادی و وەدیهاتنــی ئــەو 
ئامانجانــە بگریــن کــە شــەهیدان لــە پێناویــان دا گیانیــان، یانــی گەورەتریــن ســەرمایەی ژیانیــان 

کردۆتــە قوربانــی.
کۆنگرەی نۆیەم ڕێزگرتن لە بنەماڵەی شەهیدان و پێڕاگەیشتنیان لە باری ماددی و مەعنەوییەوە 
بــە کەلک وەرگرتــن لــە هەمــوو ئیمکانێــک بــە ئەرکــی ئەساســیی حیــزب و هەمــوو کۆمەاڵنــی خەڵکــی 
کوردســتان دەزانــێ و هیــوادارە کــە لــەم بــارەوە هیــچ درێغییــەک نەکــرێ. بەڕێوەبردنــی ئــەو ئەرکــە 
نیشــتمانییە نیشــاندەری ئەمەگناســیی ئێمــە بەرامبــەر بــە شــەهیدە ســەربەرزەکانمانن و وەفاداریمــان 

بــە ئامانجــە بــەرزو پیرۆزەکانیانە.
***



کۆنگرەی نۆ

482

پەیام بۆ ئاوارە و پەنابەرە ئێرانییەکان!
ــرەی قاســملوو« ســاڵوێکی  ــران، »کۆنگ ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات ــی حیزب ــرەی نۆیەم کۆنگ
شۆڕشــگێڕانە پێشکەشــی ئــەو خۆشــک و بــرا هاوواڵتیانــە دەکا کــە لــە دەربــەدەری و دوورە واڵتــی 

هــاواری گــەل و واڵتــە لــە ئــازادی بێ بەشــەکەیان دەردەبــڕن.
دیکتاتــۆری و سیاســەتی دژی گەلییانــەی ڕێژیمــی ئاخوندیــی ئێــران لــە مــاوەی دەســەاڵتدارەتییە 
ڕەشــەکەی دا بــە جۆرێــک ژیانــی لــە خەڵکــی واڵتەکەمــان تــاڵ کــردووە کــە ســەدان هــەزار و بگــرە 
بــە میلیــۆن کــەس ناچــار بــە بەجــێ هێشــتنی ئێــران و گرتنــە پێشــی ژیانــی ئاوارەیــی و پەنابــەری 

کــردووە.
حیزبــی ئێمــە چاوەڕوانیــی لــە هەمــوو ئــەو هاوواڵتیانــەی ناچــار بــە ژیــان لــە هەنــدەران کــراون 
ــی  ــە واڵتان ــەی ل ــەرج و ئیمکانات ــەو هەلوم ــە ل ــە و زانایان ــی چاالکان ــە کەلک وەرگرتن ــە ب ــە، ک ئەوەی
ــی  ــی گەالن ــدی و ناســاندنی داخــوازە ڕەواکان ــۆ ڕیســواکردنی ڕێژیمــی ئاخون ــە ب دێموکــرات دا هەی

ئێــران قۆڵــی هیمــەت هەڵماڵــن.
بەخۆشــیەوە خوشــک و بــرا ئێرانییەکانــی دەرەوەی واڵت لــە بــواری لــە قاودانــی سیاســەتە 
دژی گەلییەکانــی ڕێژیمــی ئاخونــدی بەرامبــەر بەخەڵکــی واڵتەکەمــان بەگشــتی و لــە زەمینــەی 
ــرات دا  ــی دێموک ــران و حیزب ــی کوردســتان ئێ ــی شۆڕشــگێڕانەی خەڵک ــەڵ خەبات ــدی لەگ هاوپێوەن
بەتایبەتــی تــا ئیســتا زۆر هەنــگاوی بەکەلکیــان هاویشــتووە. هــاودەردی لەگــەڵ حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانی ئێــران و خەڵکــی کوردســتان لەکاتــی شــەهیدبوونی شۆڕشــگێڕی مەزنــی ئێرانــی، 
ڕێبــەڕی هەڵکەوتــووی کــورد و ســکرتێری گشــتیی حیزبەکەمــان دوکتــور قاســملووی نەمــردا 

باشــترین نموونەیــە.
لــە تریبوونــی کۆنگــرەوە  هــەر بۆیــە بەشــدارانی کۆنگــرەی قاســملوو بــە دەرفەتــی دەزانــن 
جاڕێکــی دیکــە ســوپاس و ڕێــزی خۆیــان بەرامبــەر بــە هاوخەباتــی و هاوپێوەندیــی خوشــک و بــرا 
ئێرانییەکانــی دوور لــە واڵت )لــە کــورد و غەیــری کــورد( ڕابگەیەنــن و ئاواتەخــوازی ســەرکەوتنی 
ڕۆژبــەڕۆژ زیاتریــان لــە بەڕێوەبردنــی ئەرکــی پیــرۆزی ڕاکێشــانی ســەرنج و پشــتیوانیی بیــروڕای 

گشــتیی جیهــان بــۆ الی خەباتــی دژ بــە دیکتاتۆریــی گەالنــی ئێــران بــن.
بەئاواتــی ڕۆژێــک کــە خەبــات و تێکۆشــانی شۆڕشــگێڕانەمان بــە ئــاکام بــگا، ئێــران لــە ســتەم و 
بێ بەشــی و دیکتاتــۆری پــاک بێتــەوە و نیشــتمانەکەمان دەســتەمالنی بووکــی ئــازادی و بەختــەوەری 

. بێ
***

پەیام بۆ خەڵکی کوردستان 
خەڵکی خەباتگێری کوردستان!

ــن  ــران، »کۆنگــرەی قاســملوو« گەرمتری ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات کۆنگــرەی نۆیەمــی حیزب
ســاڵوتان پێشــکەش دەکا و، بــۆ خەبــات و خۆڕاگریــی کەم وێنەتــان لــە بەرامبــەر دەســەاڵتی ڕەشــی 

ئاخونــدی دا ســەری کڕنــۆش دادەنوێنــێ.
1٣ ســاڵ بزووتنــەوەی شۆڕشــگێڕانە لــە کوردســتان ئــەو ڕاســتییەی بەتــەواوی دەرخســتوە کــە 
کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان یــار و پشــتیوانی بێ ئەمالوئــەوالی جوواڵنەوەکەیانــن و هیــچ کەنــد و 
کۆســپێکی وەک: زینــدان، ئەشــکەنجە، ئێعــدام ، ماڵوێرانــی و دەربــەدەری و... ناتوانــێ لــەو هەڵوێســتە 
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شۆڕشــگێڕانەیە دووریــان بخاتــەوە.
ــراق و  ــی کوردســتانی عێ ــرا کوردەکان ــی بەهــاری ئەمســاڵی خوشــک و ب کارەســاتی ئاوارەبوون
یارمەتیــی هەمــوو الیەنــەی ئێــوە بــەوان، جارێکــی دیکــە ئــەو ڕاســتییەی دەرخســت کــە گەلــی کــورد 
ــەن  ــە سەرشــان و، لەالی ــی یەکجــار قورســی کەوتۆت ــەوەدا بارێک ــەڵ ئ ــران لەگ ــە کوردســتانی ئێ ل
ــووە،  ــی و ... ب ــووری، کۆمەاڵیەت ــی سیاســی، ئاب ــان گیروگرفت ــەوە تووشــی دەی ــی ئاخوندیی ڕێژیم
دیســان ئاشــنا بە ئەرکە ئینســانی و نەتەوایەتییەکانی خۆیەتی و لەهەر کات و ســاتێک کە پێویســت 
ــەو پێشــوازییە  ــا. ئ ــوە دەب ــەوە بەڕێ ــە دڵســۆزی و فیداکاریی ــە ب ــەو ئەرکان ــۆی بگونجــێ، ئ ــێ و ب ب
گــەرم و گــوڕەی کــە ئێــوە لــە خۆشــک و بــرا ئاوارەکانتــان کــرد، بــوو بــە مایــەی ســەرفیرازی. بــەم 
ــان  ــن و بەســۆزترین ســاڵوی خۆیانت ــزب، گەرمتری ــرەی نۆیەمــی حی بۆنەشــەوە بەشــدارانی کۆنگ
پێشــکێش دەکــەن و بــۆ ئــەو هەمــوو لەخۆبوردوویــی و هەســت بــە بەرپرســایەتییە کــە هەتانــە 

ئەوپــەڕی ڕێــز و ئیحتــڕام دادەنێــن.

کۆمەاڵنی تێکۆشەری خەڵکی کوردستان!
بــە لەبەرچاوگرتنــی هەلومەرجــی ئێســتای جیهــان و ناوچــە بەتایبەتــی ئــەو ئاڵوگۆڕانــەی بــە 
قازانجــی ئــازادی و دێموکراســی و دابین بوونــی مافــی گەالنــی پێــک هاتــوون و چــاوەڕوان دەکــرێ 
ــران دا  ــدی زاڵ بەســەر ئێ ــە ڕێژیمــی ئاخون ــەو ڕاســتییە ک ــە هەســت کردن ب ــا ب ــن، هەروەه ــک بێ پێ
ــزب  ــی حی ــرەی نۆیەم ــە، کۆنگ ــەی نیی ــی ئێم ــە داوا ڕەواکان ــی هیچــکام ل ــی قبوول ــا و زەرفییەت توان
ــەو ڕێژیمــە پــێ دادەگــرێ. ئاشکراشــە  ــە مەبەســتی ڕووخاندنــی ئ ــات ب ــە خەب لەســەر درێــژەدان ب
کــە درێــژەدان بــە خەباتێکــی شۆڕشــگێڕانە و گەیشــتن بــە مافــە ڕەواکانــی گــەل بەبــێ بەشــداریی 

ــێ. ــن ناب ــک مومکی ــی خەڵ ــەی کۆمەاڵن هەمەالیەن
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە مــاوەی ســااڵنی ڕابــردوو و لــە بڕینــی ئــەو ڕێــگا 
ســەخت و دوژوارەدا کــە گرتوویەتــە بــەر، تووشــی زۆر هەورازونشــێو و کەندوکۆســپ بــووە. زۆر 
پیالنــی ڕەنگاوڕەنگــی بــۆ داڕێــژراوە و لــە جەریانــی خەبــات دا گەلێــک زەبــری قورســی وێ کەوتــوە. 
بــەاڵم هــەروەک دیتوومانــە هەمــوو جــارێ بــە پشــتیوانیی بێ درێغــی ئێــوە کەندوکۆســپەکانی ســەر 
ــات و تێکۆشــانی خــۆی داوە.  ــە خەب ــژەی ب ــە پێشــوو درێ ــر ل ــگای تەخــت کــردووە و لێبڕاوانەت ڕێ
ئــەو بەردەوامییــە لــە خەبــات دا نیشــانەی زیندووبوونــی هەســتی خەباتگێڕانــە و وەفادارمانــەوە بــە 

ڕێــگا و ڕێبــازی شــەهیدانە.
لــە  کــە حیزبــی دێموکــرات  بەڵێنییــە دووپــات دەکاتــەوە  ئــەم  ئێســتاش کۆنگــرەی قاســملوو 
داهاتــووش دا هــەروەک ڕابــردوو ســوارچاکی مەیدانــی خەبــات و کۆڵنــەدان بمێنێتــەوە و هیــچ 
کەندوکۆســپ و هەلومەرجێــک نەتوانــێ ئــەو مەیدانــەی پــێ چــۆڵ بــکا. بێ گومــان دڵنیابوونــی ئێمــە 
لــە درێژەدانــی خەبــات لــە دڵگەرمــی بــە پشــتیوانیی مــاددی و مەعنەویــی ئێــوەوە ســەرچاوە دەگــرێ. 

ــن. ــە نەچووی ــەدا بەهەڵ ــەو بۆچوون ــە کــە ل لێشــمان ڕوون
ــی  ــە، یان ــەو جوواڵنەوەی ــزی ئ ــەوە و باســێکی بەهێ ــەڵ جوواڵن ــان لەگ ــە پێوەندیت ــە ک ــەو هیوای ب

ــێ. ــر ب ــەڕژ پتەوت پێشــمەرگە ڕۆژب
جارێکــی دیکــە سوپاســی گەرمــی هەمــوو بەشــدارانی کۆنگرەتــان پێشــکەش دەکەیــن و پەیمــان 

تــازە دەکەینــەوە کــە ئــااڵی خەبــات تــا ســەرکەوتن هــەر شــەکاوە ڕابگریــن.
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ســەرکەوتن بــۆ  گەلــی قارەمــان و خەباتگێــڕی کــورد و، نەمــان و سەرشــۆڕی بــۆ ڕێژیمــی 
ئاخونــدی. کۆنەپەرســتی 

***

پەیام بۆ کادر و پێشمەرگە و ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
لــە تریبوونــی کۆنگــرەی نۆیەمــەوە کــە بــە کۆنگــرەی »قاســملوو« ناودێــر کــراوە گەرمتریــن 
ســاڵوی شــۆڕش و خەبــات پێشکەشــی ئیــوە کادر و پێشــمەرگەو و ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی 
بــە  بەرامبــەر  ئێــران دەکەیــن و ڕێوڕەســمی ڕێزلێنــان و قەدرزانیــن  دێموکراتــی کوردســتانی 

ــن. ــزب بەجــێ دەگەیەنی ــازی حی ــە ڕێب ــان ب ــی پتەوت ــداکاری و ئیمان فی

هاوڕێیانی خەباتگێڕ!
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــە گرتنــی کۆنگــرەی نۆیەمــی خــۆی پێــی لــە قۆناخێکــی 
ــی  ــان ئێســتا توانیویەت ــە حیزبەکەم ــگای شــانازییە ک ــاوە. جێ ــان و تێکۆشــانی خــۆی ن ــە ژی ــازە ل ت
ــە  ــە چاوەڕوانییەکانــی خەڵکــی شۆڕشــگێڕی کوردســتان بــێ و ب وەدیهێنــەری بەشــێکی بەرچــاو ل
کارزانــی و لێوەشــاویی ڕێبەڕایەتیــی خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێران دا 
ــەی  ــڕۆ مای ــران ئەم ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات ــەر کوردســتان و حیزب ــە ئەگ ــکا. ئاشــکرایە ک ب
هیــوای ئازادیخوازانــی سەرانســەری ئێــران و چقڵــی چــاوی دوژمنانــی مــاف و ئازادییەکانــی گەلــی 
ــوە و ئاکامــی پشــتیوانیی بێ درێغــی  ــی ئێ ــات و تێکۆشــانی بێ وەچان کــوردن، ئەمــە بەرهەمــی خەب

خەڵکــی ئەمەگناســی کوردســتان لــە ئێوەیــە.
ــا و  ــەوەی وەزعــی دنی ــەر ڕووناکایــی لێکدان کۆنگــرەی نۆیەمــی حیــزب، کۆنگــرەی قاســملوو لەب
ناوچــە و ئــەو بارودۆخــە لەبــارەدا کــە بــە قازانجــی دێموکراســی و خەباتــی ڕزگاریخوازانەی گەالنی 
بن دەســت لەگۆڕێ دایــە، هەروەهــا بــە هەڵســەنگاندنی الیەنــە جۆربەجۆرەکانــی تێکۆشــانی حیــزب لــە 
چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا، زۆر ئەرکــی گرینگــی خســتۆتە سەرشــانی ئەندامــان و الیەنگرانــی حیــزب. 
دیــارە جێبەجێ کردنــی ئــەو ئەرکــە جۆربەجۆرانــە لــە خزمــەت وەدیهێنانــی ئامانجــی پیرۆزمان دایــە 
ــەو  ــە کوردســتان دا. ئ ــاری ل ــران و خودموخت ــە ئێ ــی دێموکراســی ل ــە جێگیرکردن ــێ ل ــی ب ــە بریت ک
ئامانجــە پیــرۆزەی هەتــا ئێســتا هــەزاران ڕۆڵــەی حیــزب بــەو پــەڕی لەخۆبوردوییــەوە لــە پێنــاوی دا 
ــە ســەرەوەیان دا ڕێبەڕانــی حیــزب گــەورە پیاوانــی  ــان بەخشــیوە کــە ل ــان کــردووە و گیانی خەباتی

مێــژووی گەلەکەمــان قــازی و قاســملوو دەبینرێــن.
بــا کۆنگــرەی قاســملووش سەرفەســڵێکی دیکــە بــێ لــە هــەوڵ و تێکۆشــانی شۆڕشــگێڕانەمان 
و هاندەرمــان بــێ بــۆ ئــەوەی بــە وزەی زیاتــر و ورەی پتەوتــر درێــژەدری بەوەفــای ڕێبــازی 

قاســملوو بیــن.
ــی کوردســتانی  ــی دێموکرات ــی حیزب ــان و الیەنگران ــۆ کادر و پێشــمەرگە و ئەندام ســەرکەوتن ب
ئێــران کــە بــە خەباتــی شــێلگیرانە و لەخۆبوردوویــی کەم وێنــە ســەری حیزبەکەیــان و گەلەکەیانیــان 
بــەرز ڕاگرتــووە و گەلێــک الپــەڕی پــڕ لــە شــانازییان لــە مێــژووی خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی گەلــی 

کــورددا تۆمــار کــردووە.
***
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بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

بەڵگەنامە و دێکیۆمێنتەکانی
کۆنگرەی ٩ی حیزبی دێموکراتی

کوردستانی ئێران - ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێڕ

کورتەیەک لەسەر کۆنفڕانسی 4ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران- ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێر

بڕیارنامەی کۆنفڕانسی چوارەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران- ڕێبەڕایەتیی شۆڕشگێڕ

کورتەیەک لەسەر کۆنگرەی 9ی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران - ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێڕ

ڕاگه یاندراوی کومیته ی ناوه ندیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران-ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێر له  باره ی ته واوبوونی کۆنگره وه 

ڕاپۆرتی سیاسیی کومیتەی ناوەندی بۆ کۆنگرەی نۆیەمی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران-ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێڕ

بڕیارنامەی کۆنگرەی نۆیەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران- ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێڕ

به رنامه  و پێڕه وی نێوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران-ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێڕ )په سەندکراوی کۆنگره ی نۆیەم(

پەیامەکانی کۆنگرەی نۆیەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران-ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێر
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کۆنفڕانسی ٤ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێر

)هاوینی 1367(

کۆنفڕانســی 4ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ڕۆژی ٨ی پووشــپەڕی 1٣٦٧ لــە شــاری ڕانیــە 
لــە باشــووری کوردســتان بەســترا.

ئەندامانــی ڕێبەریــی هەڵبژێــردراوی کۆنفڕانســی 4ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
)ڕێبەرایەتیــی شۆڕشــگێڕ(

1( جلیــل گادانــی، )ســکرتێری گشــتی(، 2( حەســەن رەســتگار )جێگرســکرتێر(، ٣( هاشــم کەریمــی، 
ــاڵ  ــی، ٨( کەم ــی کاشــفپوور، ٧( عوســمان ڕەحیم ــی، ٦( عەل ــان، ٥( حوســێن مەدەن ــاح کاوی 4( فەت
کەریمــی، 9( ســەدیق بابایــی، 10( ســەید برایــم کەریمــی، 11( شــاپوور فیــرووزی، 12( نەبــی قــادری، 
1٣( عومــەر شــەریف زادە، 14( ئەبووبەکــر ڕاد، 1٥( ســەرهنگ ئیــرەج قــادری، 1٦( موزەفــەر میتــران، 

1٧( شــاپوور شــوجاعی فەڕ 

ئەندامانی دەفتەری سیاسیی هەڵبژێردراوی کۆنفڕانسی 4:
ا( جلیل گادانی،2( حەسەن رەستگار، ٣( فەتاح کاویان، 4( حوسێن مەدەنی ٥( نەبی قادری.

ئەندامانی جێگری کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنفڕانسی 4 بریتی بوون لە:
خــدر  مــەال   )4 ٣( محەممەدخــان مروەتــی،  2( ڕەحیــم ســاڵح زادە،  ئێراندوســت،  فەیســەڵ   )1

عومــەرزادە، ٥( مــراد مهربــان،  ٦( ئەمیــر قــادری .

ئەندامانی ڕاوێژکاری کۆمیتەی ناوەندیی هەڵبژێردراوی کۆنفڕانسی 4 بریتی بوون لە:
1( عوسمان فەتاحی، 2( ڕەشاد حوسێنی، ٣( نەجمە دین زۆرئەسنا 

4( بەهادور ئازەری )شکاک( 
***
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بڕیارنامەی کۆنفڕانسی چوارەمی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران-ڕێبەڕایەتیی شۆڕشگێڕ

1- ڕاپۆرتی ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێڕ بۆ کۆنفڕانس بە تێکڕایی دەنگ پەسند کرا.
ــە ڕێبەرایەتیــی  2- دەگــەڵ تەئییــدی ڕاگەیەنــدراوی دە ماددەیــی ڕێبەرایەتیــی شۆڕشــگێڕ، داوا ل

ــدراو تێ بکۆشــێ. ــی ڕاگەیەن ــری خاڵەکان ــی زیات ــۆ بەجێ گەیاندن ــن ب ــوو دەکەی داهات
٣- بەلەبەرچاوگرتنــی هەلومەرجــی گشــتی لــە ئێــران و الوازیــی ڕۆژ لــە ڕۆژ زیاتــری ڕێژیــم لــە 
ــە دژی  ــی چەکداران ــی خەبات ــڕای بەهێزکردن ــووری، سیاســی و نیزامــی، وێ ــی ئاب هەمــوو بوارەکان
ڕێژیــم، پتەوکردنــی تەشــکیالتێکی شۆڕشــگێڕانە کــە وەاڵمــدەری ئــەم هەلومەرجــە بێ، پێویســتییەکی 
بنەڕەتییــە. بــۆ کۆنفڕانــس داوا دەکا، ڕێبەرایەتیــی هەڵبژێــردراوی کۆنفڕانســی گرینگییەکــی تــەواو 
بــدا بــە تەشــکیالت کــە بتوانــێ ئەرکەکانــی خــۆی لــە هەمــوو کات و بوارێــک دا بــە تــەواوی بەڕێــوە 

بــەڕێ.
ــا کۆنفڕانــس ڕای دەربــڕی کــە پێویســتە بەشــی پــەروەردە واتــە »آمــوزش« لــە پــاڵ  هەروەه
بەشــی تەشــکیالت بۆ پەروەردەکردنی کادر و پێشــمەرگە و بەشــی نەهێنیی تەشــکیالت دابمەزرێ.
4- بــۆ پێگەیاندنــی پەروەردەکردنــی ژنــان و الوان لەنێــو ڕیزەکانــی پێشــمەرگەدا کەمتەرخەمــی 
زۆر کــراوە، داوا دەکەیــن بەڕێوەبەریــی حیــزب بــۆ ئــەو مەبەســتە گرینگــە بەرنامــەی دروســت و 

عەمەلیــی بــۆ داهاتــوو هەبــێ.
٥- کۆنفڕانــس بڕیــاری خائینانــەی شــەڕی براکووژیــی فڕاکســیۆنی شــەڕەفکەندی- قاســملوو 
مەحکــووم دەکا و داوا دەکا ڕێبەرایەتیــی داهاتــوو هەمــوو هــەوڵ و تێکۆشــانی خــۆی لــە دەرەوە و 
ژوورەوەی واڵت بــەکار بێنــێ بــۆ پێشــگیری لــە شــەڕ، لــە هەمــان کات دا کۆنفڕانســی ڕادەگەیەنــێ 
بەرپرســایەتیی هەرچەشــنە ڕووداوێکــی دڵتەزێــن لــە ئەســتۆی ســەرانی فڕاکســیۆنە و فڕاکســیۆن و 

بەڕێوەبەرانــی بڕیــار لــە بەرامبــەر مێــژوو و گەلــی کــورددا بەرپرســن.
ــە  ــوو کادر و پێشــمەرگەکان ب ــی هەم ــە هاوکاری ــزب پێویســتە ب ــووی حی ــی داهات ٦- ڕێبەرایەتی
شــێوەیەکی گونجــاو هــەوڵ بــدا ئــەو کادر و پێشــمەرگانەی کــە تــا ئێســتا لــە الی فڕاکســیۆن 
ماونــەوە لەســەر سیاســەتە چەوتەکانــی فڕاکســیۆن ڕوون بکاتــەوە و داوایــان لــێ بــکا بگەڕێنــەوە 

ــران. ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات ــزی حیزب ــو ڕی نێ
٧- کۆنفڕانــس ڕاگەیاندنــی ئاگربەســی یەکالیەنــەی ڕێبەڕایەتیــی شۆڕشــگێڕی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانی ئێران لەگەڵ کۆمەڵە پەســند دەکا و بە هەنگاوێکی دروســت و بە قازانجی جوواڵنەوە 

میللــی- دێموکراتیکــی گەلــی کــوردی دەزانێ.
٨- کۆنفڕانس لە هەلومەرجی ئێستادا ئیمکانی پێکهاتنی بەرەیەکی دێموکراتی دژی ئیمپریالیستی 
نابینــێ، بۆیــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران کــە بــۆ وەدەســت هێنانی دێموکراســی بــۆ ئێــران 
ــەرە  ــەی ب ــی زەمین ــا پێکهاتن ــێ تێبکۆشــێ هەت ــات دەکا، دەب ــۆ کوردســتان خەب ــاری ب و خودموخت
دەگــەڵ هەمــوو ئــەو هێزانــەی کــە بــۆ ڕووخانــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی و هێنانــە ســەرکاری 

ڕێژیمێکــی دێموکراتــی خەبــات دەکــەن، هــاوکاری و یەکیەتیــی بەکــردەوەی هەبــێ.
9- کۆنفڕانــس شــەڕی کۆنەپەرســتانەی ئێــران و عێــراق مەحکــووم دەکا و ڕێژیمــی کۆمــاری 
کۆنفڕانــس  هەروەهــا  دەزانــێ،  وێرانکارەیــە  شــەڕە  ئــەم  درێژەدانــی  بەرپرســی  بــە  ئیســالمی 
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لــە تێکۆشــانی نێونەتەوەیــی و بڕیارنامــەی ژمــارە ٥9٨ی ئەنجومەنــی ئاســایش ســەبارەت بــە 
دەکا.  پشــتیوانی  ئــەم شــەڕە  کۆتایی پێهێنانــی 

10- کۆنفڕانــس پشــتیوانیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران-ڕێبەڕایەتیــی شۆڕشــگێڕ 
و گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێــران لــە ڕاپەڕینــی گەلــی فەلەســتین لــە خاکــی داگیرکــرا و 
جوواڵنــەوەی ئــەم گەلــە بــە ڕێبەڕایەتیــی ڕێکخــراوی ڕزگاریخــوازی فەلەســتین ڕادەگەیەنــێ و 

کــردەوەی ســەرکوتکەرانەی ڕێژیمــی ئیســرائیل بــە تونــدی مەحکــووم دەکا.
11- کۆنفڕانــس بــە ڕێبەرایەتیــی داهاتــووی حیزبــی ئەســپارد بــۆ ناســاندنی جوواڵنــەوەی میللــی-
دێموکراتــی گەلــی کــورد بــە گەالنــی جیهــان و ڕاکێشــانی ســەرنج و پشــتیوانیی بیــروڕای گشــتی لــە 

دەرەوەی واڵت بــە پێــی ئیمــکان هەنــگاو هەڵێنــێ.
12- کۆنفڕانــس بــە تێکــڕای دەنــگ بــۆ هەنگاویــی مێژوویــی و تێکۆشــانی تــا ئێســتای ڕێبەرایەتیــی 

شۆڕشــگێڕ ڕێــز دادەنــێ و درێژەدانــی سیاســەتە دروســتە بــە ڕێبەرایەتیــی داهاتــوو دەســپێڕێ.
1٣- کۆنفڕانــس لەســەر بەڕێوەچوونــی حیــزب بــە شــێوەی ســانتڕیالیزمی دێموکراتیــک پــێ 

لــە دەرەوەی حیــزب تەوســییە دەکا. دادەگــرێ و پەرەپێدانــی دێموکراســی 
***

کۆنگرەی ٩ی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
)ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێڕ(

)هاوینی 1369(

کۆنگــرەی 9ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان )ڕێبەڕایەتیــی شۆڕشــگێر( ڕۆژی 21ی گەالوێــژی 
1٣٦9 لــە »قــەاڵ ســەیدە« لــە باشــووری کوردســتان بەڕێوەچــوو.  

ئەندامانــی کۆمیتــەی ناوەندیــی هەڵبژێــردراوی کۆنگــرەی 9ی حیزبــی دێموکراتی کوردســتان-
ڕێبەرایەتیــی شۆڕشــگێر بریتی بــوون لە:

ــر ســکرتێر(، ٣( فەیســەل ئیراندۆســت،       ــل گادانی)ســکرتێر(، 2( حەســەن ڕەســتگار )جێگ 1( جەلی
ــادری، ٨( ســەرهەنگ  ــی ق ــاڵ کەریمــی، ٧( نەب ــرووزی، ٦( کەم 4( هاشــم کەریمــی، ٥( شــاپوور فی
ئیــرەج قــادری، 9( ئەبووبکــر ڕاد، 10( فەتــاح کاویــان، 11( عوســمان ڕەحیمــی، 12( حوســێن مەدەنی، 

1٣( خالیــد حەســن پوور، 14( موزەفــەر میتــەران، 1٥( ســەعید بــەگ زادە 

ئەندامانــی دەفتــەری سیاســیی هەڵبژێــردراوی کۆنگــرەی 9ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان 
)ڕێبەرایەتیــی شۆڕشــگێر( بریتــی بــوون لــە:

1( جەلیل گادانی، 2(حەسەن رەستگار، ٣( هاشم کەریمی، 4( فەتاح کاویان، ٥( نەبی قادری

ئەندامانــی جێگــری کۆمیتــەی ناوەندیــی هەڵبژێــردراوی کۆنگــرەی 9ی حیزبــی دێموکراتــی 
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کوردســتان )ڕێبەرایەتیــی شۆڕشــگێر( بریتــی بــوون لــە: 
1( مــەال خــدر عومــەرزادە )دۆڵەگەرمــی(، 2( محەممەدخــان مروەتــی، ٣( فەتــاح ڕێحانــی، 4( هاشــم 

ڕۆستەمی 

ئەندامانــی ڕاوێــژکاری کۆمیتــەی ناوەندیــی هەڵبژێــردراوی کۆنگــرەی 9ی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتان )ڕێبەرایەتیــی شۆڕشــگێر( بریتــی بــوون لــە:

1( ئەمیــر قــادری، 2( ئەحمــەدی حەســەن نەجات )حاجــی گــواڵوی، ٣( ســیروان حەفیــدی، 4( مــراد 
ئەحمــەدی، ٥( ســەید ئیبڕاهیــم کەریمــی 

***

ڕاگەیەندراوی کۆمیتەی ناوەندی بەبۆنەی
بەڕێوەچوونی کۆنگرەی نۆهەمی حیزبەوە

هاونیشتمانە بەڕێزەکان!
خەڵکی خەباتگێڕی کوردستان!

ئەندامان، کادر و پێشمەرگە قارەمانەکانی حیزب!
بــە خۆشــحاڵییەوە ئاگادارتــان دەکەیــن کــە کۆنگــرەی نۆیەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
ئیــران، بــە بەشــداریی هەمــوو نوێنەرانــی هەڵبژێــردراوی ئــۆرگان و ڕێکخراوەکانــی حیــزب لە نێوخۆ 
و دەرەوەی واڵت، لــە ڕۆژی 21ی گەالوێــژدا پێک هــات و دوای حــەوت ڕۆژ، بــە ســەرکەوتنەوە 

کۆتایــی بــە کارەکانــی خــۆی هێنــا.
بــە  گەالوێــژ  یەکشــەممە، 21ی  بەیانیــی ڕۆژی  کۆنگــرە، ســەعات 9ی  کۆبوونــەوەی  یەکــەم 
ســروودی نەتەوایەتیــی »ئــەی ڕەقیــب« دەســتی بــە کار کــرد. پاشــان بــە مەبەســتی ڕێزگرتــن لــە 
یــادی شــەهیدانی ئێــران و کوردســتان، بەتایبــەت شــەهیدە ســەربەرزەکانی حیــزب کــە لــە ڕێــگای 
ــی چەوســاوەی خۆمــان دا شــەهید بــوون،  ــی- دێموکراتییەکانــی گەل ــە مافــە میلل ــاع ل ــازادی و دیف ئ
دەقەیــەک بێدەنگــی پارێــزرا. ئەوجــار ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ناوەنــدی لەالیــەن هاوڕێــی تێکۆشــەر کاک 

ــەوە. ــەوە خوێندرای ــی، ســکرتێری گشــتیی حیزب ــل گادان جەلی
لێکدانــەوەی وەزعــی جیهــان، بەتایبــەت ئاڵوگــۆڕی ئــەم دواییانــە لــە واڵتــی یەکیەتیــی ســۆڤییەت 
ــی نێوەڕاســت، شــیکردنەوەی  ــاس لەســەر وەزعــی ڕۆژهەاڵت ــای ڕۆژهــەاڵت، ب ــی ئورووپ و واڵتان
هەلومەرجــی ئێســتای ئێــران و کوردســتان و تێکۆشــانی حیــزب لەنێــوان کۆنفڕانســی چــوارەم تــا 
ــەش دا  ــج ب ــە پێن ــە ل ــوو ک ــان پێک هێناب ــەی ناوەندیی ــی کۆمیت ــی ڕاپۆرت ــەم، نێوەرۆک ــرەی نۆه کۆنگ

ئامــادە کرابــوو.
نوێنەرانــی بەشــداری کۆنگــرە، لــە فەزایەکــی دێموکراتــی و لــە مــاوەی ســێ ڕۆژدا ڕاپۆرتەکەیــان 

خســتە بەربــاس و لێکۆڵینــەوە. 
هەڵســەنگاندنی کار و تێکۆشــانی ڕێبەرایەتــی و ئۆرگانــە ناوەندییــەکان، دەست نیشــان کــردن 
نوختــە الوازییــەکان، تەئییــدی کارە موســبەتە بەڕێوەچــووەکان و هێنانەگــۆڕی پێشــنیار و بۆچوونی 
چــاک و بەکەڵــک لــەو پێوەندییــەدا، بەشــێکی بەرچــاوی بەرنامــەی کاریــی کۆنگرەیــان بــۆ تەرخــان 
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کرابــوو. بێگومــان ئــەو بۆچــوون و پێشــنیارانە شــوێنەواری بەرچاویــان لەســەر تێکۆشــان، ڕێبــازی 
سیاســی و هەڵویســتی حیــزب لــە داهاتــوودا دەبــێ. پــاش کۆتایی هاتنــی ئــەو بەشــە لــە باســەکانی 

کۆنگــرە، ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ناوەنــدی بــە هیندێــک تێبینــی و ئیســالحەوە پەســند کــرا.
دوای پەســندکرانی ڕاپۆرتەکــە کۆنگــرە بــە بــاس لەســەر هیندێــک ئاڵوگــۆڕی پێشــنیارکراو لەالیــەن 
کۆمیتــەی پێــڕەو و پڕۆگــرام، لــەو بەڵگــە بنەڕەتییــەی حیــزب دا، کاری خــۆی درێــژە پــێ دا. نوێنــەران 
هەڵســووڕاوانە لــەو باســەش دا بەشــدارییان کــرد، بــە وردی بیــروڕای خۆیــان لەســەر ئــەو خااڵنە کە 
پێــی دا چوونــەوە و ئاڵوگۆڕیــان تێــدا پێشــنیار کرابــوو، دەربــڕی و هەرکامیــان دوای شــیکردنەوەی 

پێویســت پەســند کــرد.
پەســندکردنی بڕیارنامــەی پێشــنیارکراوی کۆمیتــەی بڕیارنامــە، بەشــێکی دیکــەی کاری کۆنگــرە 
بــوو کــە بــە بەشــداریی هەڵســووڕاوانەی نوێنــەران بەڕێوە چــوو. ئەوجار کۆنگــرە کاری هەڵبژاردنی 
ئەندامانــی ئەســڵی و جێگرەکانــی کۆمیتــەی ناوەندیــی دەســت پــێ کــرد و ئەندامانــی ڕێبەرایەتیــی 

نوێــی حیــزب هەڵبژێــردران.
ڕادەیەکــی زۆر پەیــام لەالیــەن حیــزب و ڕێکخــراو و شەخســییەتە سیاســییە جیهانــی، ئێرانــی 
ــوان باســەکان دا  ــە لەنێ ــرە گەیشــتبوون ک ــی کۆنگ ــەی ئامادەکردن ــە کۆمیت و کوردســتانییەکانەوە ب
خوێندرانــەوە، هەروەهــا پەیامەکانــی کۆنگــرە، کــە لەالیــەن کۆمیتــەی پەیامــەوە ئامــادە کرابــوون، لەو 

ماوەیــەدا خرانــە بــەر بیــروڕای بەشــداران و پەســند کــران.
کۆنگــرە ســەعات 10ی بەیانیــی ڕۆژی حەوتــەم بــە ســروودی »ئــەی ڕەقیــب« کۆتایــی بــە 
کارەکانــی خــۆی هێنــا و نوێنــەران دوای بەشــداری کــردن لــە ڕێوڕەســمێکی جێــژن دا کــە بەبۆنــەی 

کۆتایی هاتنــی کۆنگــرەوە پێک هاتبــوو، گەڕانــەوە شــوێنی تێکۆشــانی خۆیــان.

کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێڕ
29ی گەالوێژی 1369ی هەتاوی

***

ڕاپۆرتی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران - ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێڕ بۆ کۆنگرەی نۆیەم

)21- 28ی گەالوێژی 1369(

هەڤااڵنی تێکۆشەر!
ئەندامانی بەڕێزی کۆنگرە!

میوانە خۆشەویستەکان!
ــە الیــەن دەفتــەری سیاســی و کۆمیتــەی ناوەندییــەوە پــڕ بــەدڵ  خــۆم بــە بەختیــار دەزانــم کــە ل
بەخێرهاتنــی میوانــە بەڕێــزەکان بکــەم و بــۆ نوێنەرانــی کۆنگــرە، بــۆ هەرچــی باشــتر بەڕێوەبردنــی 

ــاوات بخــوازم. ئەرکــی پێ ئەســپێردراویان، ســەرکەوتن بەئ
جێــگای خۆیەتــی لــەم کاتــە مێژووییــەدا کــە کاری کۆنگــرەی نۆیەمــی حیــزب دەســت پێــدەکا، 
ــزب کــە  ــەت شــەهیدانی حی ــە تایب ــران و کوردســتان، ب ــادی هەمــوو شــەهیدانی ســوورخەاڵتی ئێ ی
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ــان  ــاوی ڕزگاریــی گــەل و نیشــتمان دا گیانــی خۆی ــە پێن ــا ئێســتا ل ــە کۆنفڕانســی چوارەمــەوە هەت ل
ــەرز،کاک  ــادی شــەهیدانی پایەب ــەوە ی ــە ســەرووی هەمووان ــە ســەخاوەتەوە بەخــت کــردووە و ل ب
عوســمان فەتاحــی و کاک ڕەشــاد حوســێنی، ئەندامانــی موشــاویری کۆمیتــەی ناوەنــدی ڕێــز بگریــن 
و بــۆ جارێکــی دی دەگــەڵ ئــەو شــەهیدە نەمرانــە پەیمــان و بەڵێــن تــازە بکەینــەوە کــە هەتــا ســەر 

بــە ئامانجــی پیرۆزیــان وەفــادار بمێنینــەوە.
بــە پێویســت دەزانــم ڕێــز و حورمەتــی خۆمــان پێشکەشــی هەمــوو ئــەو بەندییــە سیاســییانە بکەیــن 
ــازار  ــر ئەشــکەنجە و ئ ــە ژێ ــاری ئیســالمی دا ل ــکاری کۆم ــە چاڵەڕەشــەکانی ڕێژیمــی جینایەت ــە ل ک
دان، بــەاڵم لــە بەرامبــەر پارێزەرانــی کۆنەپەرســتیدا بەچۆکــدا نایــەن و هــەروا لــە ســەر بیروبــاوەڕ 

و ئامانجــە پیرۆزەکانیــان ســوور ماونەتــەوە.
زۆر بەجێیــە لــەم دەرفەتــە گرینگــەدا ڕێــز و ســاڵوی خۆمــان پێشکەشــی بنەماڵــەی شــەهیدان و 
کۆمەاڵنــی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێــران و هەمــوو گەالنــی ئێــران بکەیــن کــە لــەم هەلومەرجــە 
دژوارەدا بــە خەبــات دژی ســەرەڕۆیی و چەوســانەوە درێــژە دەدەن. هەروەهــا جێــگای خۆیەتــی 
ســاڵو بنێریــن بــۆ هەمــوو ئــەو ڕۆڵــە ئــازا و بوێرانــە کــە لــە ڕیــزی حیــزب و ڕێکخــراوە خەباتــکار 
ــان  ــەی حیزبەکەم ــدام و کادر و پێشــمەرگە دلێران ــەو ئەن ــۆ ئ ــی ب ــە تایبەت و شۆڕشــگێڕەکان دان، ب
ــە  ــی ئامانجــی ل ــۆ وەدیهێنان ــەوە ب ــەڕی لەخۆبوردوویــی و فیداکاریی ــازدە ســاڵە بەوپ کــە مــاوەی ی
مێژینــەی گەلەکەمــان خەباتیــان کــردوە و دژواریــی ڕێــگای خەبــات نەیتوانیــوە شــوێن لەســەر ورەی 

پۆاڵییــن و ئیمانــی پتەویــان دابنــێ.

هەڤااڵنی تێکۆشەر!
کۆنگــرەی نۆیەمــی حیزبەکەمــان لــە هەلومەرجێکــی ناســک دا پێــک هاتــووە. ئــەوە مــاوەی یــازدە 
ســاڵە کــە گەالنــی ئێــران و یــەک لــەوان گەلــی کــورد کەوتوونــە ژێــر زەخــت و زۆرییەکــی ئەوتــۆ 
ــی  ــە ئاکامــی سیاســەتە دژی گەل ــراوە. ل ــەدا نەدیت ــەم واڵت ــد ســەد ســاڵەی ئ ــژووی چەن ــە مێ ــە ل ک
و دژی ئینســانییەکانی ڕێژیــم، ئێــران لــە هەمــوو بوارێکــدا تووشــی قەیــران و بن بەســت بــووە. 
ئابــووری، ســەنعەت و کشــتوکاڵ لەبەیــن چــووە، فەرهەنــگ و داب و نەریتــی گــەالن لــە مەترســیی 
لەنێوچوون دایــە. بێــکاری، گرانیــی شــت ومەک، پەرەئەســتاندنی فەســاد و ئێعتیــاد واڵتــی داگرتــووە، 
ئاســەوارێک لــە مــاف و ئازادییــە دێموکراتییــەکان نەمــاوە و دێوەزمــەی دیکتاتــۆری و ســەرەڕۆیی 
باڵــی بەســەر واڵت دا کێشــاوە. ئــەوە لــە حاڵێک دایــە کــە شــەپۆلی ئازادیخــوازی و دێموکراســی بەتیــن 
و تەوژمێکــی کەم  وێنــەوە ســەری هەڵــداوە و ڕێژیمــە دیکتاتــۆرەکان یــەک لــە دوای یــەک تێــک 
دەڕووخێــن و گەالنــی ژێــر دەســەاڵتیان بــە ئــازادی و بەختــەوەری دەگــەن. ســەردەمی داگیرکردنــی 
ــر  ــە ســایەی زانســت و تیکنیکــەوە مــرۆڤ ڕۆژ لەگــەڵ ڕۆژ خێرات ــێ کــردووە و ل ــەزا دەســتی پ ف
بــەرەو ژیانێکــی بەختەوەرانــە هەنــگاو دەنــێ، بۆیــە کاتــی ئــەوە هاتــووە کــە زۆر زیاتــر لــە ڕابــردوو 
ــی  ــدەکان و تێکڕووخاندن ــی دەســەاڵتی نگریســی ئاخون ــۆ لەبەین بردن ــرەوە ب ــە ئیمانێکــی پتەوت و ب
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی بــە ئەرکــی پیرۆزمــان هەســتین و بــۆ گەیشــتن بە ئازادی و سەربەســتی 

لــە هیــچ چەشــنە فیداکارییــەک درێــغ نەکەیــن.
لــە ڕووناکایــی ئــەم ڕاســتییانە دایــە کــە ئەندامانــی بەشــدار لــەم کۆنگریــەدا بــە ئەرک وەخۆگرییەکی 
و  کۆنگــرە  کاری  بەرەوپێشــبردنی  لــە  تــەواوەوە  بەرپرســایەتییەکی  بــە  هەســت  بــە  و  زیاتــر 
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ڕوونکردنــەوەی هەرچــی باشــتری ڕێــگای خەبــات بەشــداری بکــەن. مێــژوو ئەرکێکــی زۆر گرینگــی 
خســتۆتە ســەر شــانمان و جێــگای خۆیەتــی کــە هەموومــان بــۆ بەڕێوەبردنــی ئــەم ئەرکــە پیــرۆزە 

ــاوە تێ بکۆشــین. ــە هەمــوو توان ب
جارێکــی دیکــەش ســەرکەوتنی هەمــوو ئێــوە هاوســەنگەرانی ڕۆژانــی دژواری خەبــات بەئــاوات 

دەخــوازم.

هاوڕێیانی تێکۆشەر!
لــە کۆنفرانســی چوارەمــی حیــزب، بــە تایبــەت لــە یەک ســاڵی ڕابــردوو وە تــا ئێســتا، ئاڵوگۆڕێکــی 
چاوەڕواننەکــراو لــە جیهانــدا پێــک هاتــووە و وەزعێکــی ئەوتــۆ هاتۆتــە پێــش کــە لــە هێندێــک بــارەوە 
پێداچوونــەوە بــە ســەر بۆچوونــەکان و پێکهێنانــی هێندێــک ئاڵوگــۆڕ لــە تاکتیکەکانــی حیزبــدا 

پێویســتییەکی ئاشــکرایە.
بێگومــان، بــە هــۆی پێشــکەوتنی ســەنعەت و تێکنۆلــۆژی، کۆمەڵــی مرۆڤایەتــی لــە ســەردەمی 
ــە  ــەدا بێت ــەم جیهان ــە هــەر گۆشــەیەکی ئ ــەوە کــە ئاڵوگــۆڕەکان ل ــدە لێــک نزیــک بۆت ئێســتادا ئەوەن
ــە وەزعــی نێونەتەوەیــی و  ــە ســەرنجدان ب ــە ســەر باقیــی شــوێنەکانی گیتــی. بۆی پێــش، کار دەکەن
ــازی  ــن و ڕێب ــان دەدا هەڵوێســتی دروســت بگری ــەوەی ڕووداوەکان یارمەتیم ــەوە و لێکدان لێکۆڵین

ــن. ــان هەڵبژێری ــی دواڕۆژم ــۆ خەبات درووســتتر ب
بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەو ڕاســتییانەیە کــە دەبــێ ســەرەتای باســەکەمان بــە لێکدانــەوەی وەزعــی 

نێونەتەوەیــی دەســت پێ بکەیــن، هەرچەنــد لێکدانەوەیەکــی ئەوتــۆ ناتوانــێ بــێ کەموکــووڕی بــێ.

1- وەزعی جیهان
دوای تێکشــکانی ئاڵمانــی نــازی و ژاپــۆن لــە شــەڕی دووهەمــی جیهانــی و هاتنەســەرکاری 
حیزبــە کۆمۆنیســتەکان لــە واڵتانــی ئورووپــای ڕۆژهــەاڵت و دامەزرانــی سۆســیالیزم لــە واڵتانــە، 
دابەشــکرانی واڵتــی ئاڵمــان بــە دوو بەشــی ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژئــاوا و،  وەڕێکەوتنــی شــەپۆڵێکی 
بەتەوژمــی ڕزگاریخــوازی لــە سەرانســەری جیهانــدا کــە لــە ئاکامــدا زۆر واڵتــی موســتەعمەرە 
بــە ســەربەخۆیی گەیشــتن و لــە ئەساســدا ســەرەتای لــە نێوچوونــی سیســتمی موســتەعمەراتی 
ــە مــاوەی  ــە ل ــن(، ک ــەکان )متفقی ــە هاوپەیمان ــوان واڵت دەســتی پێکــرد، هــاوکاری و دۆســتایەتیی نێ
شــەڕدا، بــە تایبەتــی لــە بــاری نیزامییــەوە بــەو پــەڕی خــۆی گەیشــتبوو، جێــگای خــۆی دا بــە 
ڕقەبــەری و دژایەتییــەک کــە ڕۆژ بــە ڕۆژ توندوتیژتــر دەبــوو. بــە چەشــنێک کــە ئەگــەر تــا ماوەیــەک 
پێشــتر لــە زۆربــەی بەشــەکانی جیهــان ئاگــری شــەڕێکی گــەورە و خوێنــاوی دەیگرفانــد و واڵتــی 
ــە  ــی ســەرمایەداری ب ــوان واڵتان ــە نێ ــژ ل ــی توندوتی ــرد، ئەمجــارە شــەڕێکی تەبلیغاتی ــوور دەک خاپ
ســەرکرادیەتیی ئەمریــکا لــە الیــەک و واڵتانــی سۆسیالیســتی بــە ســەرۆکایەتیی یەکیەتیــی ســوڤیەت 
لــە الیەکــی دیکــەوە دەســتی پێکــرد. ئــەم شــەڕە تەبلیغاتــی یــە کــە لــە هەمــوو بــوارەکان دا دەچــووە 

پێــش و مــاوەی نزیــک بــە چــل ســاڵ درێــژەی کێشــا، بــە شــەڕی ســارد نــاوی دەرکــردوە.
دوای تەواوبوونــی شــەڕی جیهانــی، هــەم واڵتانــی سۆسیالیســتی و هــەم واڵتانــی ســەرمایەداریی 
ئورووپــا و هەروەهــا ژاپــۆن، بــۆ قەرەبووکردنــەوەی ئــەو زەرەر و زیانــە گەورانــەی کــە لــە بــاری 
ئابــووری، ســەنعەتی، کشــتوکاڵ و... ەوە وێیــان کەوتبــوو، بــە هەمــوو توانــاوە دەســت بەکار بــوون.
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دەوڵەتانــی ئورووپــای ڕۆژئــاوا بــۆ بازســازیی واڵتەکەیــان لــە الیــەک بــە هــۆی ئــەوە کــە ئەمریــکا 
بــە هەمــوو هێــز و توانــاوە لــە پێشــیان بــووە و، توانییــان لــە تێکنۆلۆژیــی پێشــکەوتوو و ســەرچاوە 
ئابوورییەکانــی ئــەو واڵتــە گــەورە و بەهێــزە کەڵــک وەرگــرن و، لــە الیەکــی دیکەشــەوە لەبــەر 
ــاری تەکنیــک و ســەنعەتەوە  ــە ب ــان پێــش دەســتپێکردنی شــەڕیش ل ــە خۆی ــەو واڵتان ــەوەی کــە ئ ئ
لــە واڵتانــی ڕۆژهــەاڵت پێشــکەوتووتر بــوون و هەروەهــا لەبــاری هێــزی ئینســانیی پســپۆڕەوە 
زۆر لــە ســەرتر بــوون، توانییــان زۆر بەخێرایــی بەرنامەکانــی بازســازی لــە هەمــوو بوارەکانــدا بــە 

ســەرئەنجام بگەیەنــن.
کاری بازســازیی ئاڵمانــی ڕۆژئــاوا بــۆ جیهانــی ســەرمایەداری بەگشــتی و بــۆ ئەمریــکا بــە تایبەتــی 
زۆر گرینــگ بــوو، بۆیــە لــە بەرنامــەی ئابووریــی ئەمریــکا بــۆ ئاوەدانکردنەوە و بازســازیی ئابووری 
و ســەنعەتیی ئورووپــا، کــە لــە ژێــر نــاوی »طــرح مارشــال«دا بەڕێــوە چــوو، پــووڵ و ســەرمایەیەکی 
یەکجــار زۆر ڕژایــە ئــەو واڵتــە و دامــودەزگای ســەنعەتیی ئەمریــکا بــۆ یارمەتیدانــی ئاڵمــان وەکار 

کــەوت. ئــەو بەرنامــە گەورەیــە لــە ئەساســدا بــە دوو مەبەســتی ســەرەکی بەڕێوەچــوو:
  یەکــەم ئــەوە کــە ئاڵمــان پــێ بــە پێــی زیندووکردنــەوەی ئابــووری و ســەنعەتی خاپوورکــراوی 
ــە  ــا )ک ــی فەڕانســە و بریتانی ــە واڵتان ــدا ب ــی شــەڕ ب ــارد دۆالر غەرامەت ــێ ســەدان میلی خــۆی بتوان
لــە شــەڕ دژی ئاڵمــان زەرە و زیانێکــی زۆر قورســیان وێ کەوتبــوو، ئەوانیــش دەبــوا قەرزەکانــی 
خۆیــان کــە لــە مــاوەی شــەڕدا کەوتبــووە ســەریان بدەنــەوە بــە ئەمریــکا( و دووهــەم بــۆ ئــەوەی کــە 
ئاڵمانــی ڕۆژئــاوا وەک نموونەیــەک »لــە کارامەتــر بوونــی سیســتمی ســەرمایەداری بەرامبــەر بــە 

سۆســیالیزم« لــە بەرامبــەر ئاڵمانــی ڕۆژهــەاڵت ڕابگــرن. 
لــە هەمــوو  ئــەو بەرنامانــە دەزگا تەبلیغاتییەکانــی ڕۆژئــاوا  هــاوکات دەگــەڵ بەڕێوەچوونــی 
بوارێکــەوە کارزاری تەبلیغاتیــی خۆیــان لــەدژی یەکیەتیــی ســۆڤییەت و باقــی واڵتانــی سۆسیالیســتی 
ــە  ــی سۆسیالیســتی بێجگ ــەاڵم واڵتان ــێ دەدا. ب ــان پ ــر پەرەی ــش زیات ــش و ڕۆژ بەڕۆژی ــردە پێ دەب
لــەوەی کــە هێزێکــی ئابــووری بەتوانــای وەک ئەمریکایــان لــە پشــت نەبــوو، گەورەترینیــان کــە 
یەکیەتیــی ســۆڤییەت بــوو، لــە مــاوەی چــوار ســاڵ شــەڕدا زیاتــر لــە هەمــوو واڵتــە هاوپەیمانــەکان 
ــی  ــە هەمــوو واڵتان ــر ل ــە بۆخــۆی زیات ــە چەشــنێک ک ــوو، ب ــان بب ــی و زەرەر و زی دوچــاری وێران
ئورووپایــی پێویســتی بــە یارمەتیــی ئابــووری و ســەنعەتی هەبــوو. دیــارە لــە بــاری هێــزی پســپۆڕ 
و ئەفــرادی لێــزان و شــارەزای ســەنعەت و ئابوورییشــەوە لــە بــەراورد لــە گــەڵ واڵتانــی ئورووپــای 
ڕۆژئــاوا لــە پاشــتر بــوو. لــە ئاکامــدا، کاری بازســازی لــەو واڵتــە و لــە باقیــی واڵتانــی ئورووپــای 

ڕۆژهــەاڵت دەگــەڵ زۆر تەنــگ و چەڵەمــە ڕووبــەڕوو بــوو.
بێجگــە لــەو هۆیانــەی باســیان کــرا، هێندێــک فاکتــۆری گرینگــی دیکــەش هاتنــە کایــەوە کــە بوونــە 

هــۆی داوکەتنــی ئــەو واڵتانــە:
دوای تــەواو بوونــی شــەڕ، ســتالین بــە پێچەوانــەی ئوســوولی سۆســیالیزم، بــۆ هەرچــی زیاتــر 
پەرەپێدانــی دەســەاڵتی تاکەکەســیی خــۆی و  بــە بیانــووی لەنێوبردنــی دژی شــۆڕش، ڕۆژبــەڕۆژ 
ــی  ــچ ئۆرگانێکــی حاکمییەت ــچ کــەس و هی ــە چەشــنێک کــە هی ــۆری ڕۆیشــت ب ــەرەو دیکتات ــر ب زیات
سۆسیالیســتی دەســەاڵت و ســەاڵحییەتێکی ئەوتۆیــان بەدەســتەوە نەمــا. شــووڕاکانی کرێــکاران و 
جووتیــاران، کــە دەبــوو بەحــەق نوێنگــەی بیروبــاوەڕی کرێــکاران و زەحمەتکێشــانی واڵت و جێــگای 
ڕەنگدانــەوەی ویســت و داخوازیــان بووبــان و، ئــەو ئۆرگانانــە بیانتوانیبــا نەخشــی موســبەتی 
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خۆیــان لــە بەڕێوەبردنــی واڵت دا بەجــێ بگەیەنــن، هەمــوو دەســەاڵت و ســەاڵحییەتێکیان لــێ 
ئەســتێنداریەوە و بەکــردەوە لــە حاکمییــەت وەالنــران. ئازادیــی دەڕبڕینــی بیــروڕا خرایــە ژێــر پــێ و 
هــەر چەشــنە ڕەخنــە و ئێعترازێــک بــە زینــدان و ئەشــکەنجە و ئێعــدام واڵم دەدرایــەوە. تیربارانــی 
بــە کۆمەڵــی ژمارەیەکــی یەکجــار زۆر لــە ئەندامانــی پایەبــەرزی حیزبــی کۆمۆنیســت، نموونەیــەک 
لــەو سیاســەتە زیانبــارە بــوو کــە بــە دەســتووری ســتالین بەڕێــوە دەچــوو. لــە مــاوەی ســاڵەکانی 
فەرمانڕەوایــی ســتالین دا وەزعێکــی ئەوتــۆ بــە ســەر واڵتــی پــان و بەرینــی یەکیەتیــی ســۆڤیەت 
ــە ترســی پۆلیســی  ــرا ل ــر کەســێک دەیوێ ــە کەمت ــوو ک ــای ڕۆژهــەاڵت دا زاڵ بب ــی ئورووپ و واڵتان
ئەمنیەتــی ســەر هەڵێنــێ. دیــارە لــە هەلومەرجێکــی ئــاوادا نەوعێــک سســتی و بێحاڵــی بەســەر 
کۆمەاڵنــی خەڵــک دا دێ، خەالقییەتــەکان دەمــرن و، ســەر ڕاگرتــن و خۆپاراســتن، قازانــج پەرەســتی 

ــەرە دەســتێنن و پەرەشــیان ئەســتاند. ــی پ و زۆر نەخۆشــیی دیکــەی کۆمەاڵیەت
وەاڵنانــی دێموکراتیــزم لــە زۆربــەی کاروبــاری بەڕێوەبردنــی واڵتــدا، لــە ژێرپێنانــی شــێوەی 
هەڵبژاردنــی ئازادانــە و داســەپاندنی ئەفــرادی بــێ ســەاڵحییەت بــە ســەر ئۆرگانــە جۆراوجۆرەکانــی 
دەوڵەتــی و نێودەوڵەتــی، پــەرە پێدانــی بۆرۆکراســی و، دانــی زۆر ئیمتیــازی نابەجــێ بــە ڕێبەرانــی 
حیزبــی و دەوڵەتــی، بەڕێوەبردنــی بەرنامــەی نادرووســتی ئابــووری، بــە تایبــەت لــە بــواری کشــت 
ــە  ــی کۆلخــۆز و ســوخۆزەکان ب ــەی کۆلیکتیویزاســیۆن و پێکهێنان ــی بەرنام ــادە کردن و کاڵ دا، پی
شــێوەیەکی تــەواو زۆرەملــی و بــە زەبــر و زەنگێکــی لــە ڕادەبــەدەر، کــە بــۆ مــاوەی چەنــد ســاڵ بــوو 
بەهــۆی هاتنــە خــواری ڕادەی بەرهەمــی دەغــڵ و دان و پەرەئەســتاندنی قاتــی و قــڕی، گوێنــەدان 
بــە ویســت و داخــوازی کۆمەاڵنــی خەڵــک لــە الیــان کاربەدەســتانی دەوڵــەت و بەرپرســانی حیزبــی 
کۆمۆنیســت هــەم لــە بــاری سیاســی و کۆمەاڵیەتــی و هــەم لــە بــاری پێویســتییەکانی ژیانــەوە، 
باڵوکردنــەوەی ئامــاری بــە درۆ ســەبارەت بــە دەســکەوتەکان لــە هەمــوو بارێکــەوە، پەنــا بــردن بــۆ 
تەبلیغــات و وەڕێخســتنی جێــژن و ڕێوڕەســم بــە بیانــووی جۆراوجۆر و بێ بڕانــەوە، جێبەجێکردنی 
مەســەلەی میللیــی گەالنــی یەکیەتیــی ســۆڤیەت بــەو جــۆرەی کــە لــە ئوســوولی سۆســیالیزم و 
یاســای بنەڕەتــی واڵت دا هاتــووە و لــە هێندێــک بــوارەوە پێشــێلکردنی مافــی میللــی- دێموکراتیکــی 
ــە نەتــەوە و گەلــەکان، وەک گەالنــی کۆمارەکانــی لێــواری دەریــای باڵتیــک و تاتــارەکان  هێندێــک ل
و وردە میللییەتــی دیکــە، یــەک لــەوان کــوردەکان و دوور خســتنەوەیان لــە نیشــتمانی خۆیــان 
)گەلــی تاتــار بــە هــاوکاری دەگــەڵ ئاڵمــان تاوانبــار کرابــوو(، ڕەفتــاری نالەبــار و خۆبەزلزانانــەی 
کاربەدەســتە ڕووســەکان لــە گــەڵ خەڵکــی کۆمارەکانــی غەیــر ڕووس و، هەرورەهــا خەرجــی زۆر 
قورســی نیزامــی، کــە بەشــی زۆری بــۆ درووســتکردنی چەکــە ئەتۆمییــەکان تەرخــان دەکــرا، ئەوانــە 
و زۆر هــۆی گــەورە و بچووکــی دیکــە دەســتیان دایــە دەســتی یــەک و واڵتــی یەکیەتیــی ســۆڤیەتیان 

بــەرەو  گیرگرفــت و قەیــران ڕاکێشــا.
پێشــێلکراوی  ئوســوولی  زیندووکردنــەوەی  ئاڵ وگــۆڕ و  مەیلــی  بــە دوای مردنــی ســتالین دا، 
سۆســیالیزم، یــەک لەوانــە دێموکراســی، لــە نێــو کۆمەڵــی شــۆڕەوی و گەالنــی ئــەو واڵتــە بــەرە بــەرە 
خــۆی دەنوانــد، هەتــا جێگایــەک کــە خۆرشــچۆف مەیــل و ئارەزووەکــەی تەقانــدەوە و بــە ئاشــکرا 
ڕایگەیانــد کۆمەڵــی شــوڕەوی  پێویســتی بــە ئاڵ وگــۆڕ و زیندووکردنــەوەی دێموکراســی هەیــە. 
بــەاڵم بــە زۆر هــۆ، یــەک لــەوان بەڕهەڵســتیی ستالینیســتەکان، کــە هەمــوو ئۆرگانەکانــی حاکمییــەت 
و لــە حیزبــی کۆمۆنیســت دا بــە دەســەاڵت بــوون و هەروەهــا نەبوونــی بەرنامەیەکــی ڕوون و 
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دیاریکــراو لــە الیــان خڕۆشــچۆفەوە، ئــەم حەرکەتــە بــێ ئــاکام مایــەوە.
بــە دوای ئــەودا برێژنێــف بەڕێوەبەریــی واڵتــی بــە دەســتەوە  گــرت و  بــۆ ماوەیەکــی دوورودرێــژ 
پێشــی هــەر چەشــنە ئاڵوگۆڕێکــی گــرت و بــەم جــۆرە زەمینــەی توندوتیژتربوونــی بنبەســت و 

قەیــران لــە زۆربــەی بوارەکانــی ژیــان و تێکۆشــانی گەالنــی یەکیەتیــی ســۆڤیەتی  ئامــادە کــرد.
کاتێــک گورباچــۆف هاتــە ســەکار، یەکیەتیــی ســۆڤیەت بێجگــە لــە بــواری ســەنعەتی، نیزامــی 
و ئەتۆمــی و فەزایی یــەوە، لــە زۆربــەی بوارەکانــی تێکنۆلــۆژی، ســەنعەت و کشــت کاڵــەوە، لــە 
ــەو  ــۆ چــارە ســەرکردنی ئ ــوو. ب ــاوا وەدوا کەوتب ــی ســەرمایەداریی ڕۆژئ ــی واڵتان ــکا و باقی ئەمری
وەزعــە و قەرەبووکردنــەوەی ئــەم دواکەوتوویییــە و ڕزگارکردنــی کۆمەاڵنــی خەڵــک، بــە تایبــەت 
کرێــکاران و زەحمەتکێشــان، لــە سســتی و بێحاڵــی و هاندانیــان بــۆ بەشــداریکردنی چاالکانەتــر لــە 
هەڵســووڕاندنی کاروبــاری واڵت و بردنەســەری چۆنیەتــی و چەندیەتیــی )کیفیــت و کمیــت( بەرهــەم 
ــا  ــەکان و کۆلخــۆز و ســوخۆزەکان، گورباچــۆف، گالسنۆســت )علنیــت(ی هێن ــە کارگــە و کارخان ل

یــە کایــەوە. 
ڕزگاربوونــی ڕاگەیەنــە گشــتییەکان لــە ژێــر سانســۆڕ، ئازادبوونــی دەربڕینــی بیروبــاوەڕ و 
ڕەخنــە گرتــن لــە کاربەدەســتانی حیزبــی و دەوڵەتــی، وەالنانــی شــێوەی هەڵبژاردنــی زۆرەملــێ و 
فەرمایشــی و دامەزرانــەوەی شــێوەی ئــازاد و دێموکراتیــک لــەم بــارەوە لــە کارخانــە و دامــەزراوە 
و شــوێنی  زیندووکردنــەوەی زۆر ڕێ  و،  دا  نیوەدەوڵەتــی  و  دەوڵەتــی  بنیاتەکانــی  و  بنکــە  و 
دێموکراتیکــی دیکــە، کــە لــە ســەردەمی فەرمانڕەوایــی ســتالین دا پێشــێل کرابــوون، و دوای ئەویــش 
ئــەو وەزعــە هــەروا دڕێــژەی کێشــا، پێویســتییەکی حاشــاهەڵنەگر بــوون کــە دەبــوو بــۆ هێنانــەدەری 
واڵت لــە بنبەســت و قەیــران لــە ســەرڕا بێنــەوە کایــەوە. ئــەوە بەرنامەیــەک بــوو کــە لــە ژێــر نــاوی 
گالسنۆســت هاتــە گــۆڕ و، دەکــرێ بڵێیــن گوڕوتینێکــی تــازەی هاویشــتە نێــو دڵــی خەڵــک بــە 
ــکاران و  ــەکان و کرێ ــاوە سیاســی ی ــووس، پی ــر و ڕۆژنامەن ــژی نووســەر و ڕووناکبی ــەت توێ تایب

ــدان.  ــە مەی ــی هێنای زەحمەتکێشــان و زۆربەیان
گورباچــۆف دوای ماوەیــەک بەرنامەیەکــی دیکــەی لــە ژێــر نــاوی پریســترویکا هێنــا گــۆڕێ. 
مەبەســتی ئــەو لــە  ئامادەکــردن و بەڕێوەبردنــی ئــەم بەرنامەیــە بازســازیی واڵت لــە هەمــوو 
ــە  ــەوە، ل ــاری ئابووریی ــە ب ــوو. ل ــەوە ب ــی و سیاســی ی ــووری، ســەنعەتی، کۆمەاڵیەت ــی ئاب بوارەکان
ــی سەرانســەری واڵت  ــە کارخانەکان ــکاران ل ــوان کرێ ــە نێ ــی پێشــبڕکێ ل ــە پێک هێنان پێشــدا قســە ل
بــۆ باشــترکردنی چۆنیەتــی و چەندیەتیــی بەرهــەم و دانــی دەرســەدێک لــە داهاتــی کارگــە و 
ــە »ڕکــود« ڕزگار  ــی واڵت ل ــەوە ئابووری ــەم ڕێگای ــوو ل ــوو هەتاک ــکارەکان ب ــە کرێ ــەکان ب کارخان
کــەن، بــەاڵم بەرەبــەرە مەســەلەکە شــکڵێکی دیکــەی بەخۆیــەوە گــرت و گەیشــتە ئــەو جێگایــەی کــە 
بــاس لــە ئابووری«متکــی« بــە بــازار، زیندووکردنــەوەی »مالکیــت خصوصــی« و ڕێــگا کردنــەوە 
بــۆ ســەرمایەدارە خاریجییــەکان بــۆ ســەرمایەدانان لــە یەکیەتیــی ســۆڤیەت و دابەشــکردنی زەوییــە 
دەوڵەتی یــەکان لــە نێــو جووتیــاران و شــتی دیکــەی لــەم بابەتــە هاتۆتــە گــۆڕ. بــە خۆڕایــی نییــە کــە 
ــی  ــج و بەرژەوەندی ــە دژی قازان ــە دەگــرن و ب ــە ڕەخن ــەم بەرنامەی ــکاران ل ــگا، کرێ ــک جێ ــە هێندێ ل

ــن. ــی دەزان خۆیان
ڕەنگدانــەوەی بەرنامەکانــی گالسنوســت و پرۆســترویکا لــە نێــو گەالنــی جۆراوجــۆری یەکیەتیــی 
ســۆڤیەت دا بــوو بــە هــۆی ئــەوە کــە زۆر گیروگرفتــی چارەســەرنەکراوی میللــی و نەتەوایەتــی ســەر 
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هەڵدەنــەوە. ڕووداوەکانــی ئازەربایجــان و ئەرمەنســتان بــە تایبــەت نیشــانیان دا کــە بــە پێچەوانــەی 
ــە  ــە ب ــەو واڵت ــی ل ئوســوولی سۆســیالیزم و یاســای بنەڕەتــی یەکیەتیــی ســۆڤیەت، مەســەلەی میلل
تــەواوی چارەســەر نەکــراوە و ئێســتا، کــە تــەوژم و فشــاری ســەرەڕۆیی و دیکتاتۆریــی ســتالینی 
لــە ئــارادا نەمــاوە، هەمــوو گیروگرفتــەکان ســەریان هەڵداوەتــەوە و دەوڵەتــی شــۆڕەوییان دەگــەڵ 

تەنــگ وچەڵەمەیەکــی زۆر ڕووبــەڕوو کــردووە. 
دیــارە بێجگــە لــەو هۆیانــەی باســیان کــرا و بێجگــە لــەو گیرگرفتانەی کە لە بــوارە جۆراوجۆرەکان 
دا بەرۆکــی کۆمەڵــی یەکیەتیــی ســۆڤیەتیان گرتــووە، لــە پێوەنــدی دەگــەڵ مەســەلەی ئازەربایجــان 
ــارەی  ــەو کۆم ــاری ئ ــە کاروب ــاری ئیســالمی ل ــی کۆم ــی ڕێژیم ــێ  دەســتێوەردان و تەبلیغات دا دەب
یەکیەتیــی ســۆڤیەت و یارمەتیدانــی ئاخونــدەکان بــە زیندووکردنــەوە و تیــن و تەوژمێکــی تــازە دان 
بــە هەســتی ئایینیــی خەڵــک، وەک فاکتۆرێکــی دواکەوتووانــە لــەم بــارەوە لــە بــەر چــاو بگیــرێ. بەاڵم، 
کاتێــک کــە ئاخونــدەکان هەســتیان بــەوە  کــرد کــە مەســەلەکە ڕیشــەی لــە هەســتی نەتەوایەتییــش 
دایــە، تاڕادەیــەک پاشەکەشــەیان کــرد. چونکــە پەرەئەســتاندنی بیروباوەڕێکــی ئەوتــۆ لــە ئێــران 
دەتوانــێ خەڵکــی ئــەم دیــوی ئازەربایجــان بشــڵەژێنێ و ئــەوەش شــتێک نییــە کــە کارگێڕانــی ڕێژیمــی 
کۆنەپەرســتی کۆمــاری ئیســالمی پێیــان خــۆش بــێ، کارگێڕانێــک کــە  خۆیــان هەڵگــری بیــر و 
بــاوەڕی شــووینیزمی فارســن و بــە چەکــی مەزهــەب لــە دژی هەمــوو مافێکــی ڕەوای گەالنــی دیکــە 

بەربەرەکانــی دەکــەن.
تەنانــەت  نەتەوایەتــی  بــواری  لــە  ئازەربایجانیــش  کۆمــاری  داخــوازی خەڵکــی  ئێمــە  حیزبــی 
ســەربەخۆیش و، هەروەهــا زیندووکردنــەوەی ئوســوول و پڕنســیپەکانی دێموکراتیــک لــەو واڵتــە 
بــە شــتێکی ڕەوا دەزانــێ، بــەاڵم کاتێــک ئــەم داخوازانــە ڕەنگــی شــووینیزم بــە خــۆوە بگــرن و بــە 
ــن  ــێ وەرگیــرێ ناتوان ــان ل ــی دیکــە کەڵکی ــۆ ســەر مافــی گەالن ــۆ دەســتدرێژی ب هــەر بیانوویــەک ب

ــن . ــگای پەســندی ئێمــە ب جێ
دژکــردەوەی خەڵکــی کۆمارەکانــی لێــواری دەریــای باڵتیــک، واتــە؛ ئەســتوونی و لیتوانــی و لتوونــی 
لــە بەرامبــەر بەرنامەکانــی گورباچــوف دا دەگــەڵ هەڵوێســتی باقیــی خەڵکەکانــی دیکــەی واڵتــی 
ســۆڤیەت جیاوازیــی هەیــە. ئــەو ســێ کۆمــارە کــە پــاش شــکانی ئاڵمــان لــە شــەڕی یەکەمــی  جیهانــی 
توانیبوویــان بــە ســەربەخۆیی بگەنــەوە، دوای ڕێککەوتنــی ئیســتالین و هیتلێــر لــە ســەر مەســەلەی 
لێهســتان، حــازر بــوون وەک ســێ کۆمــاری جیاجیــا دەگــەڵ یەکیەتــی ســۆڤیەت کــەون، بــەو مەرجــە 

کــە بتوانــن دوای وەالچوونــی مەترســی فاشــیزم، ســەربەخۆیی واڵتەکانیــان وەدەســت بێننــەوە.
ــەوالی  ــال و ئ ــێ ئەم ــی ب ــووە ئاکام ــە دا پێکهات ــەو کۆماران ــە ئێســتا ل ــی ک ــەر حــاڵ، وەزعێک  بەه
ــە  ــە ســەردەمی دیکتاتۆریــی ئیســتالین دا بەڕێــوە چــوون و ل ئــەو سیاســەتە نادرووســتانەیە کــە ل
ســاڵەکانی دواییــش دا درێژەیــان پــێ درا. دەگــەڵ ئــەوەش کــە جیابوونــەوە و ســەربەخۆیی مافــی 
ئــەو گەالنەیــە، بــەاڵم بێگومــان جێبەجێ بوونــی ئــەم مەبەســتە گیرگرفتێکــی زۆری لــە ســەر ڕێگایــە 

چوونکــە:
ــد ناخالصــی ملــی«ی یەکیەتیــی ســۆڤیەت دا  ــە »تولی ــە بەشــی لیتوانــی ل ــە حاڵێکــدا کــە بــۆ وێن ل
1/٥ لــە ســەدە، لــە بــواری گاز و نەوتــەوە دەکــرێ بڵێیــن بــە تەواوەتــی بــە یەکیەتیــی ســۆڤیەتەوە 
بەســتراوەتەوە، نەوتێکــی وا هــەرزان کــە هــەر تۆنــەی بــە ســێ ڕۆبــڵ بــۆی تــەواو دەبــێ. بــە کورتــی 
لیتوانــی لــە بــاری ماشــێن، تراکتــۆر و، »فلــزات« ی جۆراوجــورەوە 100% لــە بــاری »انــرژی« یــەوە 
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9٧% و لــە بــاری شــەکر و قەنــدەوە ٥٨% بــە یەکیەتیــی ســۆڤیەت »متکــی« یــە یەکیەتیــی ســۆڤیەتیش 
٧٥%ی کەرەســەی تەلەویزیــۆن و،  ٣0% »قطعــات یدکــی« تراکتــۆر لــە لیتوانــی واریــد دەکا. 

بێجگــە لەوانــەش بچــووک بوونــی ئــە کۆمارانــە لــە بــاری خــاک و حەشــیمەتەوە و، دامرکانــەوەی 
پشــتیوانیی دەرەوە، لــەو فاکتۆرانــەن کــە ڕاســتەوخۆ تەئســیریان کردۆتــە ســەر ئــەم مەســەلە. بــەاڵم 
ــە لەبەرچــاو  ــێ ب ــەن کــە دەب ــەو واڵتان ــی ئ ــەوە گەالن ــە، دیســانیش ئ ــەو هۆیان ســەرەڕای هەمــوو ئ

گرتنــی بەرژەوەندیــی واڵتەکانیــان، چارەنووســی خۆیــان دیــاری بکــەن. 
واڵتانــی ئورووپــای ڕۆژهــەاڵت، هەمــوو پێکــەوە و هــەر یەکــەش بــە تەنیــا، تایبەتمەندیــی خۆیــان 
ــە بــەراورد  ــەوە ل ــە بــاری ئابووریــی، ســەنعەت و کشــت و کاڵ ــەوە کــە ئەوانیــش ل ــە. بێجگــە ل هەی
دەگــەڵ واڵتانــی ســەنعەتیی ڕۆژئــاوا دواکەتــوون، هاتنــە ســەر کاری نیزامــی سۆسیالیســتی لــە 
ــە پشــتیوانی ڕاســتەخۆی ئەرتەشــی شــوڕەوی بــووە و  ــە یوگوســاڵوی( ب ــان دا )بێجگــە ل هەمووی
ــە خەڵکەکــە  ــی حاکمییەتــی سیاســی ل ــۆ دیاریکردن ــەودا ب ــووە کــە ل ــا والتێــک ب چکوســڵەواکی تەنی
ــووە ســەر کار.  ــک هاتب ــەی خەڵ ــی زۆرب ــە ڕەزامەندی ــی کومونیســت ب ــوو و حیزب ــگ وەرگێڕاب دەن
لــە هەمــوو ئــەو واڵتانــە، بــە زاڵبوونــی سیاســەتی غەڵەتــی ئابــووری کــە بــە الســاکردنەوەی 
یەکیەتیــی ســۆڤیەت بــە ســەریان دا ســەپێندرا و بــە ســەرکوت و زەبــر و زەنــگ کــە لــەم بــوارەدا 
بــەکار هێنــرا و هەروەهــا بــە هــۆی پێشــێلکرانی دێموکراســی و پەرەئەســتاندنی بۆروکراســی، 
ــە  ــوو ب ــە کومونیســتەکانی گــرت و ب ــۆ کــە ســەرەئەنجام بەرۆکــی حیزب پێشــهاتی وەزعێکــی ئەوت

ــوو. ــە، شــتێکی ئاســایی ب ــەو واڵتان ــی زۆر ل ــاڵ و گۆڕێک ــۆی ئ ه
ڕاپەرینــی بەشــێکی بەرچــاو لــە خەڵکــی مەجارســتان لــە ســاڵی 19٥٦ بــە ڕێبەرایەتــی ئیمیرناگــی 
و ســەرکوتکرانی ئــەم ڕاپەڕێنــە لــە الیــان ئەرتەشــی ســۆڤیەتەوە و، ســەرهەڵدانی بزووتنــەوەی 
دێموکڕاســیخوازی لــە چیکوســڵەواکی )کــە بــە »بەهــاری پــڕاگ« نــاوی دەرکــرد( بــە ســەرکردایەتیی 
ئەلیکســاندر دۆبچێــک و بزووتنــەوەی »همبســتگی« لــە لێهســتان، لــە ڕاســتی دا زەنگــی خەتــەر 
ــی ســۆڤیەت،  ــی یەکیەتی ــەت ڕێبەران ــە تایب ــە کومونیســتەکان، ب ــی حیزب ــە ڕێبەران ــوون کــە دەبوای ب
وشــیار بانــەوە و بــۆ چارەســەرکردنی گیروگرفتــەکان ئێقــدام بکــەن. بــەاڵم، بــە پێچەوانــە سیاســەتی 
ڕابــردوو هــەروا درێــژەدرا و گیرگرفتــەکان کەوتنــە ســەر یــەک و کار گەیشــتە جێگایــەک کــە ئەگــەر 

گورباچۆفیــش نەهاتبــا مەیــدان، ئــەو ناکۆکــی و دژایەتییانــە هــەر دەتەقینــەوە. 
ئــەوە دەبوایــە بــۆ هەڵگرانــی بیروبــاوەڕی سوسیالیســتی و الیەنگرانــی ئــەم نیزامــی کۆمەاڵیەتــی- 
ئابوورییــە جێگــەی داخ بایــە - جێگــەی داخیشــە - کــە بــۆ وێنــە چەنــد ســاڵ دوای دامەزرانــی 
سیســتمی سۆسیالیســتی لــە ئاڵمانــی دێموکراتیــک، ڕێبەرانــی ئــەم واڵتــە بــە کێشــانی دیوارێــک لــە 
نێــوان دوو بەشــەکەی بێرڵیــن دا وایــان نیشــان دا کــە لــە ترســی ســەرڕێژکردنی بیروبــاوەڕی 
ســەرمایەداری و پێشــگیری کــردن لــە هەاڵتنــی خەڵکــی بەشــی ڕۆژهــەاڵت بــۆ ڕۆژئــاوا ئــەو کارەیــان 
کــردوە. لــە حاڵێــک دا، بــە بــڕوای ئێمــە دەبــوو شــتەکە بــە پێچەوانــەی بووایــە. چونکــە لــە ئەســڵ دا 
ئــەوە سۆســیالیزمە کــە نیزامێکــی دادپــەروەرە و ئەگــەر هەمــوو ئەســڵە پیرۆزەکانــی لــە ســەر 
ــە ترســی  ــە ل ــوو کــە دەبوای ــەوە جیهانــی ســەرمایەداری ب ــان، ئ ــوە چووب ــان بەڕێ بارودۆخــی خۆی
وەگەڕکەوتنــی یاســای »ئۆســموز« لــە بــواری بیروبــاوەڕی سیاســی و کۆمەاڵیەتییــەوە لــە دەوری 

خــۆی پەرژیــن بکێشــێ، نــەک واڵتێکــی سۆسیالیســتی!
ــە واڵتانــی ئورووپــای  ــە کۆمونیســتەکان ل ــە تــەواوی حیزب ــە کورتــی، ئێســتا زۆربــەی نزیــک ب ب
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وا  لێهســتان،  و  مەجارســتان  هێندێــک واڵت، وەک  لــە  و  کەوتــوون  دەســەاڵت  لــە  ڕۆژهــەاڵت 
دێتــە بەرچــاو کــە گەڕانــەوە بــۆ الی »ئابــووری متکــی بــە بــازاری ئــازاد« لــە گــۆڕێ دایــە و 
تەنانــەت لــە یەکیەتیــی ســۆڤیەتییش  یاســای »انحصاری«بوونــی دەســەاڵتی حیزبــی کۆمونیســت 
ــری  ــەی هەڵگ ــەت ئەوان ــزب و ڕێکخــراوە سیاســییە جۆراوجــۆرەکان، تەنان هەڵوەشــاوەتەوە و حی
بیروبــاوەڕی سەرمایەداریشــن، ئــازاد کــراون. هێندێــک لــە ڕێبەرانــی حیزبــە کۆمونیســتەکانی ئــەو 
واڵتانــە کەتوونــە زینــدان و چاوەڕوانــی موحاکەمــەن و هێندێکیــش ڕێبەرایەتیــی حیزبەکانیــان هەروا 

ــووە.  ــە کــردەوە نەخشــی ئۆپۆزیســیۆنیان وەئەســتۆ گرت ــەاڵم ب ــە دەســتەوە مــاوە، ب ب
لــە ڕۆمانــی کــە دیکتاتــۆری و حکوومەتــی تاکەکەســی لــە گشــت واڵتەکانــی دیکــە بەهێزتــر بــوو، 
وەزعــی ژیانــی کۆمەاڵنــی خەڵــک بــە گشــتی و کرێــکاران و مووچەخــۆران بــە تایبەتــی، خــراپ تــر 
و بۆرۆکراســی و فەســاد  پەرەگرتووتــر بــوو، هــەم ڕاپەڕینەکــە خوێنــاوی بــوو  وهــەم دژایەتیــی 

ڕاســتەوخۆ دەگــەڵ سۆســیالیزم هاتــە کایــەوە.
لــە ئاڵمــان بــە تێک ڕووخانــی دیــواری بێرڵیــن، لەپــڕ تێکــەڵ بوونــەوە و  یەکگرتنــەوەی دوو بەشــی 
ــە  ــاوا ل ــی ڕۆژئ ــە کــە ئاڵمان ــەم ڕاســتی ی ــی ئ ــە لەبەرچاوگرتن ــە گــۆڕ. ب ــاوا و ڕۆژهــەاڵت هات ڕۆژئ
بــاری ئابــووری و ســەنعەتییەوە بەهێزتــر و لــە بــاری ژمــارەی حەشــیمەتەوە لــە ئاڵمانــی ڕۆژهــەاڵت 
زۆرتــرە، بێ گومــان ڕێژیمێکــی کــە بەســەر ئاڵمانــی یەکگرتــوو دا زاڵ دەبــێ، ڕێژیمــی ســەرمایەداری 
دەبــێ، بــەو تێبینییــە کــە ڕەنگــە هێندێــک لــە بنکــە و بونیاتــە سۆسیالیســتییەکان بــۆ ماوەیــەک هــەر 

وەک خۆیــان بمێننــەوە. 
ئــەو  الیــە،  هــەردووک  دانیشــتوانی  زۆربــەی  ویســتی  کــە  ئاڵمــان،  دوو  یەکگرتنــەوەی  بــە 
مەترســیییەش نابــێ لەبەرچــاو نەگیــرێ کــە فکــری تۆڵــە ئەســتاندنەوە دیســان ســەر هەڵداتــەوە و بــۆ 
جارێکــی دیکــەش میلیتاریــزی ئاڵمــان زینــدوو ببێتــەوە. لــە نێــو واڵتانــی ســەرمایەداری بــە تایبــەت 
فەڕانســە و لــە واڵتانــی ئورووپــای ڕۆژهــەاڵت، لێهســتان و، هەروەهــا یەکیەتیــی ســۆڤیەت لــەم 
بــارە زیاتــر هەســت بــە مەترســی دەکــەن. چونکــە زۆرتــر لــە هەمــوو واڵتانــی دیکــە لــە دوو شــەڕی 
یەکــەم و دووهەمــی جیهانــی دا زەرەر و زیانیــان وێکەتــووە. کاتێــک ئــەم مەترســیێیە باشــتر هەســت 
پــێ دەکــرێ کــە بزانیــن نێئــو نازییــەکان لــە مێــژ ســاڵە تێکۆشــانی خۆیــان دەســت پــێ کردۆتــەوە 
و هەرچەنــد جــارێ  هێزێکــی گــەورە نیــن، بــەاڵم ئەگــەر هــەل و مەرجــی لەباریــان بــۆ هەڵبکــەوێ، 
دەتوانــن لــە ماوەیەکــی کورتــدا خۆیــان بەهێــز بکــەن. چونکــە پەرەئەســتاندنی ئــەم بیروبــاوەڕە نــژاد 

پەرســتی و دژی ئینســانییە بەداخــەوە لــە نێــو هێندێــک لــە خەڵکــی ئاڵمــان دا زەمینــەی هەیــە. 
بێجگــە لــە یەکگرتنــەوەی دوو ئاڵمــان، ئێســتا ماوەیەکــە مەســەلەی »ئورووپایەکــی یەکپارچــە« ش 
کەوتۆتــە نێــو کــۆڕ و کۆمەڵــە ئورووپاییــەکان لــە هــەردووک بەشــدا. ئەگــەر دیاردەیەکــی ئەوتــۆ بێتە 
دی، بــە تایبــەت ئەگــەر یەکیەتیــی ســۆڤیەت و یــا ئاڵمانیــش تێــدا بەشــدار بــن، ئورووپــای یەکگرتــوو 
دەتوانــێ ببێتــە بەهێزتریــن واحیــدی ئابــووری – سیاســی لــە تــەواوی جیهــان دا. بۆیــە ســەیر نییــە 
کــە ئەمریــکا بــەو کارە دڵخــۆش نەبــێ، بریتانیــاش کــە بێجگــە لــەوەی پێوەندییەکــی تایبەتــی لەگــەڵ 
ئەمریــکا هەیــە، و کەمتــر لــە فەڕانســە هەســت بــە مەترســی نــاکا، تــا ئێســتا موافقەتــی دەگــەڵ  ئــەو 
مەســەلەیە نەکــردوە. ئــەوەش جێــگای ســەرنجە کــە فەڕانســە بــۆ ئــەوەی ئاڵمــان نەبێتــە تاکــە هێــزی 
ســەرەکی و بەتوانــا لــە ئورووپــای یەکگرتــوودا، لــە ئەندامەتیــی یەکیەتیــی ســۆڤیەت پشــتیوانی دەکا، 

هەرچەنــد ئــەم نــەزەرە بــە شــێوەیەکی ئاشــکرا و ڕاســتەوخۆ ڕانەگەیەنــدراوە.
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چاوپێکەوتنــی  ئاکامــی  و  شــۆڕەوی  دەرەوەی  سیاســەتی  لــە  پرۆســترویکا  ڕەنگدانــەوەی 
ســەرۆکۆمارەکانی ئەمریــکا و شــوڕەوی لــە زۆر بــواران دا بۆتــە هــۆی ئاڵوگۆڕێکــی بەرچــاو. 
چوونــەدەری ئەرتەشــی ســوور لــە ئەفغانســتان، هەوڵدانــی ئــەو دوو گــەورە هێــزە بــۆ دۆزینــەوەی 
ڕێــگای هێمنانــە بــۆ چارەســەرکردنی شــەڕ و کێشــە لــە زۆر جێــگای جیهــان، بڕینــی پشــتیوانی لــە 
هێندێــک لــە ڕێژیمــە دیکتاتــۆرەکان و ئەنجامــی ڕێفۆڕمــی سیاســی لــەو واڵتەنــە، لەنێوبردنــی چەکــە 
مــەودا نێونجــی و کــەم کردنــەوەی چەکــە ســتراتیژیەکان  و دەســت پێکرانــی هــاوکاری لــە نێــوان 
ئــەو دوو واڵتــە لــە بــواری تیکنۆلــۆژی و تەحقیقاتــی فەزایــی و... لــەو ئاڵوگۆڕانــەن کــە هەتــا دوو- 

ســێ ســاڵ لەمــەو پێــش بــە هیــچ جۆرێــک چــاوەڕوان نەدەکــران. 
ــای  ــە یەکیەتیــی ســۆڤیەت و ئورووپ ــا ئێســتا ل ــەی کــە هەت ــەو ئاڵوگۆڕان ــە پێوەندیــی  دەگــەڵ ئ ل

ــێ: ــە بەرچــاو ب ــوون، پێویســتە دوو مەســەلەمان ل ــک هات ڕۆژهــەاڵت پێ
1-  گرینگتریــن فاکتــۆر لــە هــەر چەشــنە ئــاڵ و گۆڕێــک دا، بــە تایبــەت لــە ســەرکەوتن یــا 
یــان  گــەل  ڕزگاریخوازنــەی  بزووتنەوەیەکــی  یــان  شۆڕشــێک،  و  ڕاپەڕیــن  هــەر  تێکشــکانی 
نەتەوەیــەک دا، کۆمەاڵنــی خەڵکــن. کەوابــوو نابــێ پێمــان وابــێ ئــەوە تەنیــا گورباچــۆف بــووە کــە 
بۆتــە هــۆی پێشــهاتنی ئــەو گۆڕانکارییانــە و ئەگــەر ئــەو نەبــا، هیــچ شــتێک نەدەبــوو. بــە پێچەوانــە،  
چ گۆرباچــۆف هاتبــا و چ نەهاتبــا، درەنــگ یــا زوو ئــەم ئــاڵ و گۆڕانــە هــەر دەهاتنــە پێــش. دیــارە 
نەخشــی گورباچۆفیــش کــە بۆتــە هــۆی وە پێــش خســتن و خێراتــر بــەرەو پێشــبردنی ئــەو بەرنامانــە 

ــرێ.  ــۆ دا بن ــرێ و بایخــی خــۆی ب ــدەر« وەبەرچــاو بگی ــی » یاری ــێ وەک عامیلێک دەب
ئــەم ڕاســتی یــە لــە هەمــوو ڕووداوەکانــی جیهــان دا درووســتیی خــۆی نیشــان داوە. دیــارە 
پشــتیوانی یــان دژایەتــی، دەســتێوەردان یــان نێوبــژی کردنــی گــەورە هێزەکانــی جیهانیــش لــەم 
ــی  ــرێ. ســەرکەوتنی خەڵک ــێ بک ــاوی ل ــک چ ــێ وەک عامیلێ ــە و دەب ــارەوە تەئســیری خــۆی هەی ب
ویتنــام بــە ســەر کــۆی هێزەکانــی ئەمریــکا، دەوڵەتــی دژی گەلــی و ســەرکوتکەری ســایگۆن و 
هاوپەیمانەکانیــان، کــە لــە ســەریەک زیاتــر لــە 1/٥ نیــو میلیــون نەفــەر بــوون، لــەم بــارەوە باشــترین 
نموونەیــە. ئــەو ســەرکەوتنە پێــش هەمــوو شــتێک ئاکامــی لەخۆبوردوویــی بــێ وێنــەی ســوپای 
ڕزگاریــدەری »قیــەت کۆنگــە« و کۆمەاڵنــی خەباتــکاری خەڵکــی ئــەم واڵتــە بــوو. بــەاڵم یارمەتیــی 
بێ دریغــی یەکیەتیــی ســۆڤیەت و چیــن بــە تایبــەت لــە بــواری تەداروکاتــی نیزامــی و چــەک و 
تەقەمەنییــەوە و پشــتیوانی مەعنەویــی خەڵکەکانــی پێشــکەوتنخواز و دادپــەروەری جیهانیــش، دەبــێ 

ــرێ.  ــێ بک ــان ل ــە چاوی ــۆکاری گرینگ وەک دوو ه
2- چ ئــاکام و ســەرەئەنجامی بەرنامەکانــی گۆرباچــۆف زیندووکردنــەوەی ســەرمایەداری لــە 
یەکیەتیــی ســۆڤیەت و واڵتانــی ئورووپــای ڕۆژهــەاڵت بــێ  و -کــە لــە زۆربــەی واڵتانــی ئورووپــای 
تــازەدان« بــە  لــە خزمــەت گەشــە پێدان و » خوێنــی  ڕۆژهــەاڵت وا بــووە- چ ئــەم بەرنامانــە 
نیزامێکــی  وەک  سۆســیالیزم،  کــە  ناگــۆڕن  واقعییەتــە  لــەم  شــتێک  هیــچ  بــن،  سوســیالیزم دا 
دادپــەروەری کۆمەاڵیەتــی، تەنیــا ڕێــگای لەبەیــن بــردن و خاشــەبڕکردنی هەرچەشــنە چەوســانەوە 
و بــێ عەداڵەتییــەک لــە کۆمــەڵ دایــە. بۆیــە زۆر دروســتمان گوتــوە ئەگــەر بڵێیــن ئــەوە شــێوە 
ــەک سۆســیالیزم  ــووە، ن ــەڕوو ب ــران و شکســت ڕووب ــەڵ قەی ــە گ ــە ل ــە ک سۆســالیزمی ســتالینی ی
ــای  ــی ئورووپ ــازەی واڵتان ــی ت ــەوەش کــە گۆرباچــۆف و ڕێبەران ــای ڕاســتەقینەی خــۆی. ئ ــە وات ب

ڕۆژهــەاڵت بــەرەو کام ال دەڕۆن، ئــەم ڕاســتی یــە خەوشــدار نابــێ. 
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هەرچەنــد ڕێبەرانــی حیزبــی کۆمونیســت و دەوڵەتــی شــۆڕەوی بەرامبەر بە گشــت ئــەو ڕووداوانە 
کــە لــە نێــو خــۆی واڵتــی یەکیەتیــی ســۆڤیەت و ئورووپــای ڕۆژهــەاڵت هاتوونــە پێــش، بــە نەرمــی 
و لــە ســەرەخۆیی جوواڵنــەوە تــا ئــەو جێگایــەی بۆیــان لــوا بــێ خۆیــان لــە توندوتیــژی پاراســتووە 
ــکا   ــەردا ئیمپریالیزمــی ئەمری ــە بەرامب ــەوە، ل ــادار ماونەت ــان وەف ــی خۆی ــان و بەڵێنییەکان ــە پەیم و ب
لــە زۆر بــارەوە بــە سیاســەتی مڵهۆڕانــە  و دەســتدڕێژکەرانەی خــۆی دڕێــژەی داوە: یارمەتیــدان 
بــە موجاهیــدە کۆنەپەرســتەکانی ئەفغانــی و دابەزاندنــی هێــزی چەکــدار لــە پانامــا و گرانــادا و 
ــەی  ــەوان، نموون ــی چــەک و چــۆڵ ب ــۆج و دان ــی کامب ــی دژی دەوڵەت ــە هێزەکان پشــتگیری کردنی ل
بەرچــاوی ئــەم سیاســەتەن. ئــەو کارانــە بەهــەر بیانوویــەک و بەهــەر مەبەســتێک بەڕێــوە چووبــن، 
بێجگــە لــە دەســتێوەردان و دەخاڵەتێکــی ئاشــکرا لــە کاروبــاری واڵتانــی دیکــە و پێشــێلکردنی 
حاکمییەتــی میللیــی ئــەو واڵتانــە لــە الیــان ئیمپریالیزمــی ئەمریــکاوە، ناتوانــێ ناوێکــی دیکــەی هەبــێ. 
بێجگــە لەوانــەش دەبــێ ئەوەشــمان لەبەرچــاو بــێ لــە حاڵێکــدا کــە پەیمانــی وەرشــەو بــەرەو کــزی 

دەچــێ، ئەمریــکا و هاوپەیمانەکانــی لــە فکــری بەهێزکردنــی پەیمانــی ناتــۆ دان.
ئێســتا کــە بــاس لــە ســەر ئــاڵ و گــۆڕەکان لــە واڵتانــی سۆسیالیســتی دا لــە گــۆڕێ دایــە، جێــی 
گشــتی  هەڵبژاردنــی  لــە  ســەرکەوتنی ساندی نیســتەکان  هۆیەکانــی  کــورت  هەرچەنــد  خۆیەتــی 

واڵتەکەیــان )نیکاراگوئــە(دا بخرێنــە بەرچــاو: 
ئــەو فاکتۆڕانــەی کــە لــەم مەســەلەدا نەخشــی ســەرەکییان هەبــوو، یەکــەم گەمارۆدانــی ئــەو 
واڵتــە لــە بــاری ئابــووری یــەوە لــە الیــان ئیمپریالیزمــی ئەمریــکاوە بــوو، گەمارۆیــەک کــە هــەر لــە 
ســاڵەکانی ســەرەتای هاتنــە ســەرکاری ساندی نیســتەکانەوە هەتــا تەواوبــوون و ڕاگەیەندرانــی 
ئاکامــی هەڵبژاردنەکــە، بــە تونــدی درێــژەی هەبــوو و فشــارێکی زۆری خســتبووە سەرشــانی 
کۆمەاڵنــی خەڵــک، بــە چەشــنێک کــە ڕادەی ئاوســانی دراو لــە ســاڵ دا گەیشــتبووە ٣00%، بۆیــە 
زۆربــەی ئــەو کەســانەی کــە بــە قازانجــی ســاندی نیســتەکان دەنگیــان نــەدا لــە بــەر ئــەوە نەبــوو کــە 
لــە دەســت حیــزب و دەوڵەتــی ســاندی نیســت وەزاڵــە هاتــوون، بەڵکــوو بــۆ ئــەوە بــوو کــە بتوانــن 
فشــاری ئابــووری و نیزامــی لــە ســەر خۆیــان کــەم کەنــەوە. دووهــەم، ئــەو وەزعــەی کــە لــە واڵتانــی 
ــە  ــی نیکاراگوئ ــی خەڵک ــە کۆمەاڵن ــک ل ــروڕای هێندێ ــە ســەر بی ــوو ل ــەاڵت پێکهاتب ــای ڕۆژه ئورووپ
ــک  ــە و هێندێ ــوو، ئەوان ــەواو ب ــی ســاندی نیســتەکان ت ــە قازانجــی نەیاران ــا و ب ــی دان شــوێنی خراپ
عاملیــی الوەکــی دیکــە بوونــە هــۆی ئــەوە کــە ســاندی نیســتەکان لــە هەڵبــژاردن دا شکســت بخــۆن.
یەکێکــی دیکــە لــە ئاکامەکانــی تەواوبوونــی ســەردەمی شــەڕی ســارد، هەســتانی شــەپۆڵێکی بــە 
هێــزی دێموکراســیخوازی لــە جیهــان دا و بــە ئاخرگەیشــتنی تەمەنــی هێندێــک لــەو ڕێژیمــە دێکتاتــۆر 
و ســەرەڕۆیانەیە کــە بــە کەڵک وەرگرتــن لــە دژایەتیــی نێــوان ڕۆژهــەالت و ڕۆژئــاوا، هەبوونــی 
خۆیــان پاراســتووە. پێکهاتنــی ڕێفــۆرم لــە هێندێــک واڵت، بــۆ نموونــە لــە شــیلی و فلیپیــن وەالچــوون 
یــان کەمکردنــەوەی دەســەاڵتی ڕێژیمــە دیکتاتــۆرەکان لــەو واڵتانــە، تــا ڕادەیەکــی بــەر چــاو ئاکامــی 

ئــەم ڕاســتی یــە بــوون.
بــە ســەربەخۆیی گەیشــتنی نامیبیــا لــە ســاڵی ڕابــردوودا لــەو ڕووداوە گرینگانــە بــوو کــە لــە 
لــە هەڵوێســتی  ئەفریقــا هاتــە پێــش. پاشەکشــەی ڕێژیمــی ڕەگەزپەرســتی ئەفریقــای جنووبــی 
دەســتدرێژکەرانەی خــۆی لــە پێــش هەمــوو شــتێک دا ئاکامــی بــێ ئەمالو ئەوالی خەباتێکــی لێبڕاوانە 
ــە بــواری چەکدارانــە  و هەمــوو الیەنــەی خەڵکــی ســتەملێکراوی نامیبیــا بــوو. خەباتێــک کــە هــەم ل
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و جەمــاوەری یــەوە بــۆ ماوەیەکــی دوور و دڕێــژ ئیدامــەی هەبــوو و هــەم لــە بــواری سیاســی لــە 
ڕادەی نێوخــۆی واڵت و جیهــان دا ژیرانــە بەڕێــوە چــوو و پشــتیوانیی بیروبــاوەڕی گشــتی خەڵکــی 
جیهــان و یارمەتیــی بــەرەی پێشــکەوتنخواز لــە خەباتــی ئــەو گەلــە و، هەروەهــا هــەوڵ و تێکۆشــانی 
ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان و سیاســەتی تــازەی گــەورە هێزەکانــی جیهانیــش، هەریەکــەی 

بــەش بــە حاڵــی خــۆی و بــە تێکڕاییــش لــەم بــارەوە تەئســیریان هەبــوو.
شــەڕ و کێشــەی نێوخۆیــی لــە واڵتانــی ئانگــۆال، ئیتیۆپــی و کامبــۆج بــەرەو ئــەوە دەچــێ کــە 
ــە  و شــەڕ و کێشــەکەیان  ــەو واڵتان ــەرکام ل ــارە ه ــرێ. دی ــژەوە چارەســەر بک ــگای وتوووێ ــە ڕێ ل

تایبەتمەندیــی خۆیــان هەیــە:
لە ئانگۆال، هەر لە ســەرەتای تێکشــکان و چوونەدەری ئیســتعماری پورتەغال و هاتنە ســەرکاری 
ڕێکخــراوی شۆڕشــگێڕی مەپــال و ڕاگەیەندنــی سیســتمی سۆسیالیســتی لــەم واڵتــە بــە پشــتیوانیی 
ــە  ــا، کــە هــەر ل ــا، ڕێکخــراوی یۆنیت ــای ڕۆژهــەاڵت و کووب ــی ئورووپ یەکیەتیــی ســۆڤیەت و واڵتان
ڕۆژی دەســت پێکردنــی شــەڕی ڕزگاریخوازانــەی خەڵکــی ئانگــۆالوە، واڵتانــی ســەرمایەداری و 
چیــن لــە بەرامبــەر مەپــالدا پشــتیوانی یــان لــێ کــردوە و، لــە دژی مەپــال و دوایــەش لــە دژی 

دەوڵەتــی ناوەنــدی، کــە مەپــال پێکــی هێنــاوە، ڕاوەســتاوە.
 هەرچەنــد بــە پێــی ئــەو بەڵێنییانــەی کــە دوو گــەورە هێــزی جیهــان، ئەمریــکا و شــۆڕەوی، 
ــەو  ــوق گەیشــتوون و ل ــە تەواف ــە ســەریان ب ــرە و کێشــانە ل ــەم چەشــنە گێ ــۆ چارەســەرکردنی ئ ب
پێوەندی یــەدا دەوڵەتــی کووبــا بەشــێکی زۆر لــە ســەربازەکانی خــۆی بردۆتــەدەر و، هەرچەنــد 
ڕێژیمــی ئەفریقــای جنووبــی ڕایگەیانــدوە کــە لــە دەســتێوەردان لــە کاروبــاری ئانگــۆال و پشــتیوانی 
کــردن و یارمەتیــدان بــە یۆنیتــا دەســت هەڵدەگــرێ و، ئەگــەر چــی ئەمریکاش بە ڕواڵــەت بەڵێنی یەکی 
ــەم جــۆرە دەردەکــەوێ کــە  ــە، ب ــژەی هەی ــەاڵم هێشــتاش شــەڕ هــەروا درێ ــەم چەشــنەی داوە، ب ل
ئیمپریالیزمــی ئەمریــکا و هاوپەیمانەکانــی، بــە پێچەوانــەی قــەول و بەڵێنییەکانیــان، هــەروا لــە ژێرەوە 
ــەوەی  ــای ئ ــی  توان ــە تەنیای ــا ب ــە، یۆنیت ــەر وا نەبوای ــە ئەگ ــی دەدەن. چونک ــەو ڕێکخــراوە یارمەت ب
نەبــوو لــە بەرانبــەر هێزەکانــی دەوڵەتــی ناوەنــدی دا درێــژە بــە بەربەرەکانــی بــدا، بــا لــە نێــو کۆمەڵــی 

ئانگــۆالدا پێگەشــی هەبــێ.
 لــە ئیتتیۆپــی مەســەلەکە بەتــەواوی جیاوازیــی هەیــە. لــەو واڵتــە ئازادیخوازانــی ئیرتیــرە بــۆ 
وەدەســتهێنانەوەی ســەربەخۆیی نیشــتمانەکەیان، کــە لــە دوای تێکشــکانی هێــزە کانــی ئیتالیــای 
فاشیســت و دەرکردنیــان لــە ئیتیۆپــی و ئیریتــرە، لــە الیــان حەبەشــە)ئیتیۆپیی ئێســتا( وە داگیــر 
ــەرەی  ــە ب ــی ســۆڤیەت ل ــال سالســی دا یەکیەتی ــە ســەردەمی پاشــایەتی های ــەن. ل ــات دەک ــرا، خەب ک
ڕزگاریخوازیــی ئیریتــرە پشــتیوانی دەکــرد، بــەاڵم بــە دوای کوودیتــای هایــال مەریــەم و ڕاگەیاندنــی 
حکوومەتێکــی بــە نــاو سۆسیالســتی و لــە ڕاســتی دا دیکتاتــۆری لە جــل و بەرگێکی دیکەدا، یەکیەتیی 

ســۆڤیەت پشــتی لــە بزووتنــەوەی گەلــی ئیریتــرە کــرد و چــووە یارمەتــی دەوڵەتــی ناوەنــدی.
 بــە بــڕوای ئێمــە خەباتــی ڕزگاریخوازیــی ئیرتیــرە لــە پێنــاوی ئازادکردنی نیشــتمانی داگیرکراویان 
دا خەباتێکــی پیــرۆزە و سۆسیالیســت بــوون یــا سۆسیالیســت نەبوونــی دەوڵەتــی ناوەندییــش 

ناتوانــێ شــتێک لــە مەســەلەکە بگــۆڕێ.
کامبۆجیــش تایبەیمەندیــی خــۆی هەیــە: لــە الیــەک دەوڵەتــی ناوەنــدی ڕاوەســتاوە، کــە پــاش 
تێکڕووخانــی ڕێژیمــی پۆلپــۆت، بــە پشــتیوانیی دەوڵەتی ویتنام هاتە ســەرکار بــۆ قەرەبووکردنەوەی 



کۆنگرەی نۆ/ ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێڕ

502

ئــەو وێرانــکاری یانــەی پۆلپۆتییــەکان بــە ســەر واڵتیانــدا هێنابــوو بــە هەمــوو توانــاوە تێکۆشــاوە. 
لــە الیەکــی دیکەشــەوە، دارودەســتەی پۆلپــۆت و الیەنگرانــی شــازادە ســیهانۆک و ڕێکخــراوی 
ــە  ــە، کــە ل ــەو هێزان ــاوە. ئ ــدی پێــک هێن ــی ناوەن ــە دژی دەوڵەت ــان ل ــی، بەرەیەکی ــەرەی میلل ــاو ب بەن
بــارەی ژمــارەوە پۆلپوتــی یــەکان بەهێزترینیانــن، هــەر لەســەرەتاوە لــە الیــان چیــن و ئەمریــکاوە 
پشــتیوانی یــان لــێ کــراوە. لــە هەمــوو بارێکــەوە یارمەتییــان دراوە و تەنانــەت توانیویانــە کورســی 
نوێنەرایەتیــی کامبــۆج لــە ڕێکخــراوی نەتەوەیەکگرتــووەکان بــۆ خۆیــان ڕابگــرن. ئــەوە لــە حاڵێــک 
دایــە کــە هەمــوو خەڵکــی جیهــان و ئەوانــەی بــەردی دێموکڕاســیخوازی لــە ســینگان دەدەن، بــاش 
دەزانــن کــە پۆلپۆتییــەکان لــە مــاوەی چەنــد ســاڵ حاکمییەتــی دژی ئینســانی خۆیــان دا چ بەاڵیەکیــان 
بەســەر خەڵکــی ئــەو واڵتــە هێنــاوە و چەندەیــان جینایــەت کــردوە. بــەاڵم دیــارە کاتێــک بەرژەوەندیــی 
خۆیــان و مەســەلەی ســات و ســەودا دێتــە گــۆڕ، هەمــوو جینایەتێــک چاوپوشــی یان لــێ دەکــرێ و 

لەبیــری دەبرێنــەوە! 
بــە بــڕوای ئێمــە هەڵوێســتی دەوڵەتــی کامبــۆج ســەبارەت بــە چارەســەرکردنی  و کۆتایــی پێهێنــان 
بــە شــەڕی نێوخۆیــی و هەروەهــا هەڵوێســتی ئــەو دوەڵەتــە بەرامبــەر بــە پۆلپۆتییەکان، هەڵوێســتێکی 
درووســتە و نابــێ جارێکــی دیکــە بــە کەســانێک ڕێــگا بــدرێ لــەم واڵتــە لــە دەســەاڵت دا بەشــداری 

بکــەن کــە دەســتیان بــە خوێنــی زیاتــر لــە یــک میلیــۆن نەفــەر لــە هاوواڵتیانــی خۆیــان ســوورە.
واڵتانــی  گشــتییەکانی  ڕاگەیەنــە  ئەفغانســتان  لــە  شــۆڕەوی  ئەرتەشــی  چوونــەدەری  دوای 
ســەرمایەداری هــەرا وهووریایەکــی وایــان وەڕێ خســت کــە زۆر کــەس پێیــان وابــوو هەربینــا 
ــە ســەرکار.  ــک ڕووخــا و ئۆپۆزیســیۆنی کۆنەپەرســت هاتن ــە تێ ــەو واڵت ــی ئ ــی دێموکڕاتیک دەوڵەت
بــەاڵم بــە پێچەوانــەی ئــەو هــەرا هوریــا و هاتــە هاتــەوە، بــە پێچەوانــەی چاوەڕوانیــی پشــتیوانانی 
ئۆپۆزیســیون و تەنانــەت دۆســتانی دەوڵەتــی ئەفغانســتان! هێــزی چەکــداری ئەو واڵتــە، بە یارمەتیی 
ــەم  ــک بشــکێنی و ب ــی ئۆپۆزیســۆن تێ ــی هێرشــە پەیتاپەیتاکان ــەت، توان ــری دەوڵ ــی الیەنگ کۆمەاڵن
ــە هێــزی گــەل بــێ،  ــا ڕێژیمێــک پشــت گــەرم ب ــەت ی ــدا کــە ئەگــەر دەوڵ جــۆرە بەڕوونــی نیشــان ب
دەتوانــێ لــە بەرامبــەر هەرچەشــنە پیالنێکــی دوژمنــان دا ڕابوەســتێ و لــە مــان و مەوجوودیەتــی 
خــۆی دیفــاع بــکات. ئــەوە لــە حالێکــدا بــووە کــە، هــەروەک پێشــتر بــاس کــرا، ئیمپریالیزمــی ئەمریــکا 

ــی دەدا.  ــە ئۆپۆزیســیۆن یارمەت ــگای پاکســتانەوە هــەروا ب ــە ڕێ ڕاســتەوخۆ و ل
بەرامبــەر  لــە  بەربەرەکانــی  لــە  ئەفغانســتان  دێموکراتیکــی  دەوڵەتــی  ئێســتا  هەتــا  هەرچەنــد 
ئۆپۆزیســیۆنی کۆنەپەرســت دا ســەرکەوتوو بــووە، بــەاڵم هێشــتاش مەترســیی بــە دەســەاڵت 
گەیشــتنی کۆنەپەرســتیی ڕەش لــە ســەر ئــەم واڵتــە وەال نەچــووە. ئەگــەر بێتــو ڕۆژێــک ئــەو 
ئۆپۆزیســیۆنە بتوانــی بێتــە ســەر حوکــم، ناوەندێکــی دیکــەی کۆنەپەرســتیی پێــک دێ کــە زۆر لــە 

ڕێژیمــی دژی گەلــی و دژی ئیســانیی کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران خــراپ تــر دەبــێ.
ئەوەش پێویســتە بگوترێ کە هەرچەند دەوڵەت بۆ تەواوکردنی شــەڕ و گەڕاندنەوەی هێمنایەتی 
بــۆ واڵت زۆر هەنــگاوی هەڵێناوەتــەوە و تەنانــەت نــاوی حیــزب و ڕێژیمەکەشــی گۆڕێــوە، بــەاڵم 

شــەڕ و کێشــەکە هــەروا بەردەوامــە.
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جیهانی سەرمایەداری 
ئــەو وەزعــەی کــە لــە واڵتانــی ئورووپــای ڕۆژهــەاڵت و یەکیەتیــی ســۆڤیەت هاتــە پێــش لــە دوو 
ــەوەی کــە  ــەر ئ ــە ب ــی ســەرمایەداری: یەکــەم ل ــە هــۆی شــادی و خۆشــحاڵی واڵتان ــوو ب ــارەوە ب ب
ــە  ــا ئــەو جێگایــەی ل ــە دژی سوســیالیزم. بۆیــە ت دەرفەتێکــی لەباریــان بــۆ ڕەخســا بــۆ تەبلیغــات ل
ــان  ــان و بەرینی ــی پ ــە گشــتییەکانیانەوە تەبلیغاتێک ــی و ڕاگەیەن ــگای چاپەمەن ــە ڕێ ــات ل دەســتیان ه
ــەو  ــا و ب ــازی سوسیالیســتییان کوت ــان سوســیالیزم و ڕێب ــا توانی ــوارەدا هەت ــەم ب وەڕێخســت و، ل
ــاش  ــەم، ب ــەن. دووه ــەر دەیک ــرد و ئێســتاش ه ــان ک ــە قازانجــی ســەرمایەداری تەبلیغاتی ــەش ب پێی
دەیانزانــی کــە پێشــهاتنی ئــەو وەزعــە، ئەگــەر بــۆ واڵتانــی سوسیالیســتی گیروگرفتێکــی زۆری 
پێکهێنــاوە و لەگــەڵ تەنــگ و چەڵەمەیەکــی زۆری ڕووبــەڕوو کــردوون، بــۆ ئــەوان، بــە تایبــەت 
لەبــاری ئابوورییــەوە، زۆر بــە قازانجــە. لــە ڕاســتییش دا، ئــەو وەزعــە بەکــردەوە بــوو بەهــۆی 
ــووری کــە  ــی ئاب ــی قەیران ــەت دواکەوتن ــەکان و، تەنان ــە گیروگرفت ــی بەشــێکی بەرچــاو ل وەالچوون
خەریــک بــوو لــە هێندێــک لــە واڵتانــی ســەرمایەداری ســەری هەڵــدەدا. بۆیــە ئێســتا کــە مەســەلەی 
بازســازیی ئابــووری و ســەنعەتی لــە ئورووپــای ڕۆژهــەاڵت و یەکیەتیــی ســۆڤیەت هاتۆتــە گــۆڕێ، 
ــی ســەرمایەداری  ــی واڵتان ــە هاوکاری ــە پێویســتیان ب ــەم بەرنامان ــی ئ ــۆ بەڕێوەبردن ــە ب ــەو واڵتان ئ
هەیــە و النیکــەم بــۆ مــاوەی چەندیــن ســاڵ ســێبەری قەیرانــی ئابــووری لــە ســەر زۆربــەی واڵتانــی 
ســەرمایەداری الدەچــێ  و ئــەو واڵتانــە دەتوانــن هــەر نەبــێ بــۆ ماوەیــەک نەفەســێکی ڕاحــەت 

ــدەن. ــش پێب ــان ڕەونەقی ــووری و ســەنعەتیی خۆی ــاری ئاب ــەت کاروب بکێشــن و تەنان
لــە نێــو واڵتانــی ســەنعەتیی ســەرمایەداری، بێجگــە لــە بریتانیــا کــە وەزعێکــی زۆر لەبــاری نییــە، 
ئەوانــی دیکــە، بــە هێندێــک جیاوازییــەوە دەکــرێ بڵێیــن؛ لــە ســەریەک لــە وەزعێــک دان کــە بــە پێــی 
ــە  ــەت دۆســتانە و ل ــە هــۆی پێشــبڕکییەکی بەڕواڵ ــە کــە ب ــەو مانای ــدار«. ب دەگوتــرێ »تعــادل ناپای
ــە نێــوان »بــازاڕی هاوبــەش«  ــە بــاری ئابوورییــەوە ل ســەرەخۆ، بــەاڵم لەڕاســتیدا توندوتیــژ کــە ل
ــی  ــوو واڵتان ــە هەم ــی ک ــەک و، ڕەقابەتێک ــە الی ــە ل ــاوا هەی ــای ڕۆژئ ــی ئورووپ ــی واڵتان ــەڵ باقی لەگ
ســەنعەتیی ئورووپــای ڕۆژئــاوا لەگــەڵ ئەمریــکا و بەتایبــەت ژاپــۆن هەیانــە، لەالیەکــی دیکــەوە، 
بێگومــان ناتوانــێ هــەروا بــێ گیــرو گرفــت بچێتــە پێــش. چونکــە بمانهــەوێ و نەمانهــەوێ، لــەو 
پێشــبڕکییەدا هێندێــک هــەر بەجێدەمێنــن و ئــەم » تعــادل ناپایــدار«ە تێــک دەچــێ. بــەاڵم هــەروەک 
ئــەم  تێکچوونــی  ڕۆژهــەاڵت،  ئورووپــای  و  شــوڕەوی  دواییانــەی  ئــەم  ڕووداوەکانــی  گوتــرا، 

»تعــادل«ەی  بۆماوەیــەک وەدوا خســتووە. 
بــە چاوخشــاندنێک بــە ســەر وەزعــی دۆالری ئەمریــکا لــە بەرامبــەر دراوە بەهێزەکانــی واڵتانــی 
ســەرمایەداری، بــە تایبــەت لــە بەرامبــەر یەنــی ژاپــۆن و ماڕکــی ئاڵمــان لــە مــاوەی دوو ســاڵی 
ڕابــردوودا بۆمــان دەردەکــەوێ کــە ئــەو واڵتــەش، بەتایبــەت لــە بەرامبــەر ژاپــۆن دا وەزعێکــی باشــی 
نییــە، بــە چەشــنێک کــە »کســری موازنــە«ی بازرگانیــی ئەمریــکا دەگــەڵ ژاپــۆن لــە ســاڵ دا گەیوەتــە 
میلیاردهــا دۆاڵر. ئــەم کەســرییە هــەروا دەچێتــە ســەر و بەپێــی ئامارێــک کــە مانگانە بانکــی ناوەندیی 
ئەمریــکا بــاڵوی دەکاتــەوە ، جاروبــار نەبــێ، هەمــوو مانگێــک بــە قازانجــی ژاپــۆن زیــاد دەبــێ و لــە 
ئــاکام دا بــەو پێیــە بایــی دۆالر بەرامبــەر بــە دراوی واڵتانــی ســەنعەتیی ســەرمایەداری، بەتایبــەت 

بەرامبــەر بــە مــاڕک و یــەن هــەروا دێتەخــوار.
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 بێجگە لەوەش ژمارەی ئەو شــیرکەت و کۆمپانیانەی کە لە ئەمریکا دێنە ڕیزی وەرشکســتانەوە 
ســاڵ دەگەڵ ســاڵ لە زیادییە.

بــە بــڕوای هێندێــک لــە کارشناســانی ژاپۆنــی، ئابــووری و ســەنعەتی ئەمریــکا دوچــاری نەخۆشــیی 
سســتی و بێحاڵــی بــووە، بــەاڵم ئــەوە بــەو مانایــەش نییــە کــە ئیــدی کاری ئەمریــکا تــەواو بــووە! 
چونکــە هێشــتاش ئــەم واڵتــە لــە بــاری ئابــووری، ســەنعەتی، کشــتوکاڵ و تێکنۆلــۆژی یــەوە، 
ــۆن و ئاڵمــان  ــی«ی ژاپ ــد ناخالــص مل ــە حاڵێکــدا کــە »تولی ــە ل ــۆ وێن ــە. ب ــی جیهان ــن واڵت بەهێزتری
تــازە لــە تریلیۆنێــک و هــی شــوڕەوی لــە دوو تریلیــۆن تێپەڕیــون، هــی ئەمریــکا ئــەو چەنــد ســاڵە 

ــۆن دۆالری بەجــێ هێشــتووە! ســنووری چــوار تریلی
نابــێ ئەوەمــان لــە بیــر بچــێ کــە بەشــێکی بەرچــاوی ئــەو گیروگرفتانــەی کــە بــە تایبــەت لــە 
بــواری بازرگانیــی دەرەوەدا بەرۆکــی ئەمریکایــان گرتــووە لــەوە ســەرچاوە دەگــرێ کــە ئەمریــکا 
ناچــارە بــۆ لەگــەڕ نەکەوتنــی دام و دەزگای ســەنعەتیی ژاپــۆن و هێندێــک واڵتــی دیکــە دەروازەی 
بازاڕەگانــی خــۆی بــە قازانجــی ئــەو واڵتانــە ئاواڵــە ڕابگــرێ. دیــارە ئــەوە تەنیــا یەکێــک لــە هۆیەکانــە 
و هــەرزان تــەواو بوونــی شــتوومەکی ژاپــۆن بــۆ کڕیــاری ئەمریکایــی و...ش لــەم بــارەوە تەئســیری 

خۆیــان هەیــە. 
ــکا دەبــێ ئەوەشــمان لەبەرچــاو بــێ کــە یەکــەم، بەشــێکی  ــە پێوەندیــی لەگــەڵ ئابووریــی ئەمری ل
زۆری هەمــوو بەرهەمەکانــی ئــەو واڵتــە لــە بــازاڕی نێوخۆیــی دەفرۆشــرێن. مانایەکــی ئــەو ڕاســتییە 
ــر  ــکا زۆر کەمت ــن ســەنعەتی ئەمری ــۆن دەکــرێ بڵێی ــەڵ ژاپ ــەراورد دەگ ــە ب ــە ل ــۆ وێن ــە ب ــە ک ئەوەی
نیــازی بــە بــازاڕی دەرەوە هەیــە. دووهــەم ئەوەیــە کــە ســەرمایەداریی ئەمریــکا لــە ڕێــگای شــیرکەتە 
گــەورە »فــرا ملی«یەتییەکانــەوە لــە زۆربــەی واڵتانــی جیهــان پنجــی داکوتــاوە و بەشــێکی بەرچــاو 

لــە داهاتــی زۆربــەی واڵتانــی ســەرمایەداری، تەنانــەت هــی ژاپۆنیــش، دەگەرێتــەوە بــۆ ئەمریــکا. 
پەرەئەســتاندن و گەشــەکردنی بەردەوامــی ئابــووری و ســەنعەتی ژاپــۆن کــە لــە چەنــد ســاڵ 
دوای تــەواو بوونــی شــەڕی دووهەمــی جیهانییــەوە دەســتی پێکــردوە و هــەروا درێــژی هەبــووە، 
بێجگــە لــە هێندێــک تایبەتمەندیــی خەڵکــی ئــەو واڵتــە، ڕیشــەی لــەم ڕاســتییانەش دایــە: ئەگــەر بێیــن 
و لــە بــاری  کۆمەاڵیەتــی و پێوەندییەکانــی بەرهەمهێنانــەوە ژاپــۆن لەگــەڵ باقــی واڵتانــی ســەنعەتیی 

ســەرمایەداری لــە بەریــەک دانێیــن دەبینیــن کــە :
 1- هێــزی کار لــەو واڵتــە بــە شــێوەیەکی بەرچــاو هەرزانتــرە، واتــە ڕادەی »حەقدەســت و 

مووچەیەکــی کــە کرێکارانــی ژاپۆنــی وەریدەگــرن، لەخوارتــرە.
2- هەرچەنــد بەپێــی قانــوون، مانگرتنــی کرێــکاران لــە ژاپــۆن بەڕەســمییەت ناســراوە، بــەاڵم 
ناوەندیــی  کــە شــوڕای  بگــرن  مــان  بــە شــەرتێک دەتوانــن  ئەندامــی ســەندیکایەک  کرێکارانــی 
ســەندیکاکانی واڵت ئیجــازە بــدا و، چونکــە بــە دەگمــەن هەڵدەکەوێ زۆربەی نوێنەرانی ســەندیکاکان 
لــە ســەر داخوازێکــی ئــاوا یــەک دەنــگ بــن، لەئــاکام دا مانگرتــن  و خۆپیشــاندان لــە ژاپــۆن زۆر بــە 

کەمــی دێتــە پێــش.
 ٣- پەرەپێدانــی شــێوەیەک لــە کار کــە بــە »کار لــە جێــگای ژیــان« نــاوی دەرکــردوە و بــۆ 
ئــەم شــێوە کارە زیاتــر لــە ژنــان کەلــک وەردەگیــرێ. بــەو مانایــە کــە کابانــی مــاڵ، دەگــەڵ ئــەوەی 
کاروبــاری بنەماڵەکــەی جێبەجــێ دەکا، هــەر لــە ماڵــە خــۆی بــە شــێوەی حەقدەســت وەرگرتــن بــۆ 
کارخانەیەکیــش کار دەکا. دیــارە لــەم چەشــنە کارەدا کــە وەک عامیلێکــی ســەرەکی نابــێ چــاوی لــێ 



505

بەڵگەنامەی کۆنگرەکانی حیزبی دێموکرات

بکــرێ، شــتێک بەنــاوی بیمــە و مەرەخەســی و... لــە ئــارادا نییــە. 
بێجگــە لــەو هۆیانــە کــە باســیان کــرا، کــە لــە ســەریەک دەبنــە هــۆی هــەرزان تەواوبوونــی بەرهەمــە 
ســەنعەتییەکان، موودیرییەتــی درووســت، بەرنامەڕێژیــی بەجــێ و کەڵــک وەرگرتــن لــە تکنیکــی 

مۆدێــڕن و کارامــە، لــە پێشــکەوتنی ئابووریــی ژاپۆنــدا نەخشــی گرینگیــان هەبــووە. 
شــتێکی دیکــەش کــە لــەم پێوەندییــەدا نابــێ چاوپۆشــی لــێ بکــرێ ئەوەیــە کــە ژاپــۆن، بەپێچەوانــەی 
ئەمریــکا و شــوڕەوی نــە قورســایی بــاری درووســتکردن و ڕاگرتنــی چەکــی ئەتۆمــی لــە سەرشــان 
ــی دیکــە »تعهد«ێکــی  ــە واڵتان ــۆ کۆمــەک کــردن ب ــەوە ب ــاری ئابــووری و نیزامیی ــە ب ــە ل بــووە و ن
هەبــووە. ئــەو مەســەلەیە لــە پێوەندیــی لەگــەڵ ئاڵمانیــش دا دروســتە. لە حاڵێکدا ئەمریکا و شــوڕەوی 
هەمــوو ســاڵێ بــە میلیاردهــا دۆالریــان خەرجــی چەکــی ئەتۆمــی کــردوە و میلیاردهــا دۆالریشــان 
وەک یارمەتیــی ئابــووری و نیزامــی داوە بــە هاوپەیمانەکانیــان. ئــەم فاکتــۆرەش بــە نۆبــەی خــۆی 

لــە چوونــە پێشــی ئابووریــی ژاپــۆن و ئاڵمــان دا شــوێنەواری باشــی دانــاوە. 
ســەبارەت بــە پێوەندیــی ئابــووری و تێکنۆلــۆژی نێــوان ئەمریــکا و ژاپــۆن پێوســتە ئــەوەش 
بگوتــرێ کــە زۆربــەی »اختــراع«ە کان، بەتایبــەت لــە بــواری ئیلیکترۆنیــک و کامپیۆتێــردا، لــە 
ــە  ــەو« اختراع«ان ــە ئەساســی ئ ــە ل ــەو دەزگا و ماشــێنانەی ک ــەی ئ ــەاڵم زۆرب ــن، ب ــکا دەکرێ ئەمری
درووســت دەکرێــن هــی ژاپۆنــن. هۆیەکشــی دوو شــتن: یەکــەم؛ هــەروەک پێشــتر باســکرا، هێــزی 
کار لــە ژاپــۆن هەرزانتــرە و دووهــەم؛ لەســەر یــەک ژاپۆنییــەکان بــۆ دابەزانــدن و کەلک وەرگرتــن 

ــرن. ــراع«ەکان بەکارت ــە »اخت ل
ــی  ــە کورتــی ئیشــارەیەکی پێکــرا، گەشــەکردن و پەرەئەســتاندنی ئابووری هــەروەک پێشــتریش ب
ژاپــۆن، زیاتــر لــە هەمــوو واڵتانــی ســەنعەتی بــە بازاڕەکانــی جیهانــەوە بەســتراوەتەوە، بــە چەشــنێک 
کــە ئەگــەر ماوەیەکــی کــورت دەروازەی ئــەو بازاڕانــەی لــێ داخــرێ، وەزعــی زۆر شــپڕێو دەبــێ. 

لــە ســەریەک پارســەنگی پێوەندییــە بازرگانییــەکان لــە ڕادەی جیهــان دا هــەروا بــە قازانجــی 
واڵتانــی ســەرمایەداری و بــە زیانــی واڵتانــی جیهانــی ســێهەم دەچێتــە پێــش. واڵتانی ســەرمایەداری، 
ــەڕۆژ نرخــی  ــە، ڕۆژب ــرۆڵ دای ــر کۆنت ــە ژێ ــەواوی ل ــە ت ــان ب ــی جیهانی ــن بازاڕەکان کــە دەکــرێ بڵێی
شــتوومەکی خۆیــان دەبەنــە ســەر و بــەم پێیــەش لــە نرخــی ئــەو کااڵ و کەرەســتانەی کــە لــە واڵتانــی 
جیهانــی ســێهەم دا دێنــە ئــەو بازاڕانــە و زۆربەیــان کەرەســتەی خــاون، کــەم دەکەنــەوە. لــە ئــاکام دا، 
ــێ و  ــر دەب ــەڕۆژ زیات ــی » پەرەئەســتێن« ڕۆژب ــی ســەنعەتی لەگــەڵ واڵتان ــوان واڵتان فاســیلەی نێ
ئــەو فاســیلەیە بەشــێوەی تەســاعودی زیــاد دەکا. کار گەیوەتــە جێگایــەک کــە واڵتانــی وەک برێزیــل، 
ئاڕژانتیــن و میکزیــک، کــە لــە واڵتانــی نیــوە ســەنعەتیی جیهــان و ســەنحەتیی جیهانــی ســێهەم بــە 
ــە ژێــر بــاری قــەرزی واڵتانــی ســەرمایەدارییەوە کــە ئــەوە مــاوەی  حیســێب دێــن، وەهــا کەوتوون
چەنــد ســاڵە نەیانتوانیــوە تەنانــەت لــە عــۆدەی دانــی ســوودی ئــەو قەرزانــەی کــە لــە ســەریەک ســەر 
لــە ســەدان میلیــارد دۆاڵر دەدا بێنــە دەر - دانــەوەی ئەســڵی قــەرزەکان هــەر بــۆ بــاس کــردن نابــێ! 
بێجگــە لــە واڵتانــی خــاوەن نــەوت، کــە هێندێکیــان وەک واڵتانی عــەڕەب زۆر دەوڵەمەنــدن، واڵتانی 
ڕۆژهەاڵتــی ئاســیا لــە بــەراورد دەگــەڵ واڵتانــی ئەفریقــا و ئەمریــکای التیــن، وەزعێکــی باشــتریان 
هەیــە. هێندێــک لەوانــە، وەک تایــوان، ســەنگاپوور و هۆنــگ کۆنــگ، بەتایبــەت کــورەی جنووبــی، لــە 
بــاری ئابــووری و ســەنعەتییەوە تــا ڕادەیەکــی بەرچــاو چوونــە پێــش، بــە جۆرێــک کــە بــە تایبــەت 
لــە بــواری »صنایــع مصرفی«یــەوە لەگــەڵ ژاپــۆن بەربەرەکانــی دەکــەن. دیــارە ئــەم بەربەرەکانییــە 
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هــەم لــە  بوارێکــی بەرتەســک دایــە و هــەم شــتومەکێکی کــە ئــەو واڵتانــە دەیڕێژنــە نێــو بازاڕەکانــی 
جیهانــەوە، لــە بــاری چۆنیەتییــەوە، لــە پلەیەکــی نزم تــر دان. بــەاڵم چونکــە هــەرزان تــر تــەواو دەبــن، 
تــا ڕادەیەکــی بەرچــاو جێــگای خۆیــان لــە بــازاڕەکان دا کردۆتــەوە و، هیــچ دوور نیــە ئــەو بەاڵیــەی 

بــە ســەر ســەنعەتی ژاپــۆن بێنــن کــە ژاپــۆن بەســەر ســەنعەتی زۆربــەی واڵتانــی ڕۆژئــاوای هێنــا.
یارمەتیــی ئابــووری و ســەنعەتی و دانانــی ســەرمایە لــە الیــەن واڵتانــی ســەرمایەداری لــەو بەشــە 
ــۆ بەرەوپێشــچوونی  ــان ب ــە ڕێگای ــە ســەرەکییانەن ک ــەو هۆی ــزی کاری هــەرزان ل ــان و هێ ــە جیه ل
واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی ئاســیا خــۆش کــردوە. تایبەتمەندیەکانــی خەڵکــی ئــەم واڵتانــە، وەک وردی و 
بــەردەوام بــوون لــە ســەر کار و ئــەرک وەخۆگــری و هەروەهــا پێوەندییــە کۆمەاڵیەتییەکانیــش لــەم 

بــارەوە تەئســیری خۆیــان هەبــووە وهەیــە.
ــە  ــان ل ــاس کــران، وەزعــی جیه ــە ب ــەو شــتانەی ک ــی هەمــوو ئ ــەر چاوگرتن ــە ب ــە ل ــی، ب ــە کورت ب

ســااڵنی داهاتــوودا ئــاوا چــاوەڕوان دەکــرێ:
-لــە ئاکامــی ڕێککەوتنەکانــی ئەمریــکا و شــوڕەوی، چەکــە ئەتۆمییــەکان، ئەگــەر بــە تەواوییــش لــە 

بەیــن نەبرێــن، کــەم دەکرێنــەوە و هــەر بــەم پێیــەش مەترســی شــەڕی ئەتۆمــی کەمتــر دەبێتــەوە. 
-ئابووریــی واڵتانــی ســەرمایەداری ڕۆژئــاوا و ژاپــۆن )النیکــەم بــۆ ماوەیــەک( زیاتــر گەشــە دەکا 

و پەرەدەســتێنێ 
-بەشــێکی بەرچــاو لــەو گیروگرفتــی ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی واڵتانــی ئورووپــای ڕۆژهــەاڵت و 
یەکیەتیــی ســۆڤیەت چارەســەر دەکرێــن. بــەاڵم زۆری پێناچــێ گیروگرفتی دیکە، وەک چوونەســەری 
نرخــی پێداویســتییەکان و ســەرهەڵدان و پەرەئەســتاندنی بێــکاری، دێنــە گــۆڕێ - هــەر لــە ئێســتاوە 

شــوێنەواری ئــەم دوو مەســەلە بەرچــاو دەکــەوێ.
-هەرچــی زەمــان دەچێتــە پێــش، »فاصلــە«ی نێــوان واڵتانــی ســەنعەتی )ڕۆژئــاوا و ڕۆژهــەاڵت( 
لەگــەڵ واڵتانــی »پەرەئەســتێن« زیاتــر دەبــێ و ئــەو ڕەوتــە کــە بــە شــێوەی »تصاعــدی« دەچێتــە 
پێــش، دەبێتــە هــۆی ئــەوە کــە واڵتانــی جیهانــی ســێهەم نەتوانــن خۆیــان بگەیەننــەوە واڵتانــی 
ســەنعەتی و ڕۆژ بــە ڕۆژ لەگــەڵ تەنــگ و چەڵەمەیەکــی زیاتــر دەســت بــە یەخــە بــن. مەســەلەیەکی 
دیکــەش کــە بۆتــە ســەرباری دەردەکانــی ئــەو واڵتانــە، زیادبوونــی حەشــیمەتە، بــە چەشــنێک کــە لــە 
هێندێــک واڵتــی ئاســیایی و ئەفریقایــی، زیادبوونــی حەشــیمەت لــە ســاڵدا گەیوەتــە ٣/٥ % ســەد، ئــەوە 

لــە حاڵێکدایــە کــە ئــەم ڕەقەمــە لــە واڵتانــی ســەرمایەداری بــە دەگمــەن دەگاتــە %1.
ڕێژیمــە  لــە  هێندێــک  دەکــرێ  چــاوەڕوان  دێموکراســیخوازی،  شــەپۆلی  -پەرەئەســتاندنی 

بــڕۆن. لیبڕالیزاســیۆن  بــەرەو  یــان  البچــن  کار  لەســەر  یــان  دیکتاتــۆرەکان 
- بــە کەمبوونــەوە یــان بڕانــی پشــتیوانیی یەکیەتیــی ســۆڤیەت و واڵتانــی ئورووپــای ڕۆژهــەاڵت 
لــە بزووتنــەوە ڕزگاریخوازییــەکان، ئــەم بزووتنەوانــە پــێ بــە پێــی وەزعــی تــازە لــە ســتراتیژی و 

تاکتیکەکانیانــدا هێندێــک ئاڵوگــۆڕ پێــک دێنــن.
-بــە هــۆی ئــەو ئاڵوگۆڕانــەی کــە لــە یەکیەتیــی ســۆڤیەت و واڵتانــی ئورووپــای ڕۆژهــەاڵت 
هاتونــە پێــش و بــە هــۆی تەبلیغاتێکــی پــان و بەریــن کــە لــە الیــەن دەزگا تەبلیغاتییەکانــی واڵتانــی 
ســەرمایەداری لــەم بــارەوە بــە شــێوەیەکی بەربــاڵو دەســتی پێکــراوە و ڕۆژ بــە ڕۆژیــش پــەرەی 
پێــدەدرێ، بزووتنــەوە کرێکارییــەکان بــۆ ماوەیــەک پاشەکشــە دەکــەن، بــەاڵم دوای ئــەوە کــە ئــەو 
شــەپۆلە ڕابــرد و وەزعەکــە هاتــەوە ســەر بارودۆخــی خــۆی، ســەر لــە نــوێ و بــە هێزێکــی زیاتــر 
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ــەوە. وەگــەڕ دەکەون
- برســیەتیی بەشــێک لــە خەڵکــی جیهــان بەتایبــەت لــە ئەفریقــا، ئەگــەر کەمیــش بێتــەوە، خاشــەبڕ 
ناکــرێ. چونکــە بــۆ چارەســەرکردنی ئــەم مەســەلەیە هەنــگاوی ئەساســی هەڵنەگیــراوە و یارمەتیــی 
ــان دەکات و بــۆ ماوەیــەک لــە چنــگ  واڵتانــی دیکــە بــەو خەڵکــە برســییە هــەر بەشــی نانــە زگیی
برســیەتی ڕزگاریــان دەکا. چوونەســەری ڕادی حەشــیمەتیش لــەو واڵتــە برســییانە هەرچــی زیاتــر 

ئــەو مەســەلەیە توندوتیژتــر دەکا.
- پەرەئەســتاندنی ڕۆژ لە ڕۆژ زیاتری ســەنعەت و باڵوبوونەوەی بنکە و بونیاتە ســەنعەتییەکان 
لــە زۆربــەی واڵتانــی ســەنعەتی و نیوەســەنعەتیی جیهــان مرۆڤایەتــی لــە گــەڵ مەترســییەکی دیکــە 
ڕووبــەروو کــردوە و ئەویــش »آلودگــی محیــط زیســت«ە. هەرچــی »آلودگــی هــوا« زیاتــر دەبــێ، 
جەنگــەڵ و لێــڕەوارەکان بــە هــۆی بارانــی ئەســیدی زیاتــر لەبەیــن دەچــێ و لەبەینچوونــی ئەوانیــش 
ــەوەی ڕادەی  ــان و کەمبوون ــگای ژی ــە هــۆی ئالوودەبوونــی  زیاتــری جێ ــدا دەبێت ــە خۆی بۆخــۆی ل
بــاران. مەترســییەکی کــە ئــەم وەزعــە پێکــی هێنــاوە بۆتــە هۆی ئــەوە کە لە زۆر واڵتــان بزووتنەوەی 

دیفــاع لــە موحیتــی زیســت پێکهاتــووە و ڕۆژ بــە ڕۆژیــش پەرەدەســتێنێ.

2- وەزعی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست 
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست بە هۆی ئەوە کە: 

- لە نێوان سێ قاڕڕەی ئاسیا و ئورووپا و ئەفریقا هەڵکەتووە،
- لە باری نەوت و زۆر سەرچاوەی ژێرزەمینیی دیکەوە دەوڵەمەندە،

- دراوسێی دیوار بە دیواری یەکیەتیی سۆڤیەتە،
- چەنــد جێــگای گرینگــی ئــاوی وەک کاناڵــی ســوئێز، بــاب المنــدب، تەنگــەی هورمــوز، بوســفور و 

داردانیــل لــەو مەڵبەنــدە هەڵکەوتــوون.
- ژمارەیەکــی زۆر گــەل و نەتــەوەی جۆراجــۆر بــە ڕەگــەز و ئایینــی جیــاوازەوە تێیــدا نیشــتەجێن. 
یەکێــک لــە گرینگتریــن ناوچــە ســتراتیژیکەکانی جیهــان بــە حســێب دێ و بۆیــە بــە درێژایــی مێــژوو، 
بــە تایبــەت لــە چەرخــی بیســتەم دا، زۆرکــەم ڕووی ئاسایشــی بەخۆیــەوە دیــوە و هەرچەنــد ســاڵ 

جارێــک شــەڕ و کوشــت و کوشــتاری لــێ ســازبووە. 
تووشــی  ناوچەیــە  ئــەم  فەلەســتین،  لــە  ئیســرائیل  دەوڵەتــی  دروســتبوونی  پــاش  بەتایبــەت 
ــد جــار  ــا ئێســتا چەن ــەک کێشــەی عــەرەب و ئیســرائیل، کــە هەت ــە الی ــووە. ل ــر ب ئاڵۆزییەکــی زۆرت
بۆتــە هــۆی تێکهەڵچوونــی زۆر قورســی نیزامــی، هــەروەک ژیلەمۆیــەک وایــە کــە هەمیشــە مەترســیی 

ــرێ.  ــێ دەک هەڵگیرســانەوەی شــەڕی ل
لــە الیەکــی دیکەشــەوە ، ڕێکخــراوە خەباتــکار و شۆڕشــگێرکانی فەلەســتینی لــە مــاوەی زیاتــر لــە 
چــل ســاڵی ڕابــردوودا بــۆ ڕزگاریــی نیشــتمان و گەیشــتن بــە مافــی میللیــی خۆیــان گەلێــک فیــداکاری 
و لــە خۆبوردووییــان لەخــۆ نیشــان داوە و لــەم ڕێگایــەدا بــە هــەزران نەفــەر قوربانییــان داوە، 
بــەاڵم بــە هــۆی پشــتیوانیی هەمــوو الیەنــەی ئیمپریالیــزم لــە دەوڵەتــی ئیســرائیل، هێشــتا ئــەم گەلــە 

بەشــخوراوە نەیتوانیــوە بــە ئامانجــی پیــرۆزی بــگا.
ڕاپەڕینــی کۆمەاڵنــی خەڵکــی فەلەســتین، کــە دوو ســاڵ و چەنــد مانگــە دەســتی پێکــردوە و هــەروا 
درێــژەی هەیــە، دوڵەتــی ئیســرائیلی لــە هەمــوو بارێکــەوە دەفشــار نــاوە بــە چەشــنێک کــە ســەرەڕای 
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زەبروزەنگێکــی کــە هێــزە چەکدارەکانــی ئیســرائیل لــە دژی ئــەم خەڵکــە ڕاپەڕیــوە بــەکاری دێنــن و 
ســەرەڕای ئــەوە کــە هەتــا ئێســتا بــە ســەدان کــەس بــە دەســتی ئــەو هێزانــە کــوژراون، ئــەم ڕاپەڕینــە 
جەماوەرییــە، کــە بــە »انتفاضــە« نــاوی دەرکــردوە، ڕۆژ بــە ڕۆژ بەتیــن و تەوژمێکــی زۆرتــرەوە 

دەچێتــە پێــش.
 بزووتنــەوەی »انتفاضــە« بێجگــە لــەوەی کــە ڕێژیمــی ئیســرائیلی دەگــەڵ تەنــگ و چەڵەمەیەکــی 
ــۆ الی خــۆی ڕاکێشــاوە. هێشــتا  ــروڕای گشــتیی خەڵکــی جیهانیشــی ب ــەڕوو کــردوە، بی زۆر ڕووب
ماوەیەکــی زۆر لــە دەســتپێکردنی ئــەم بزووتنەوەیــە تــێ نەپەڕیبــوو کــە شــوڕای میللیــی فەلەســتین 
دامەزرانی دەوڵەتی ســەربەخۆی فەلەســتینی ڕاگەیاند. ئەم دەوڵەتە کە لە دەرەوی واڵت پێکهاتووە 
لــە ماوەیەکــی کــورت دا لــە الیــەن زۆربــەی واڵتانــی ئەندامــی ڕێکخــراوی نەتەوەیەکگرتووەکانــەوە 

بەڕەســمییەت ناســراوە.
بەربەرەکانیــی دلێرانــەی دانیشــتوانی ناوچــە داگیرکراوەکانــی فەلەســتین و دەنگدانــەوەی لــە 
دەرەوەی واڵت و ســەرکەوتنە سیاســییەکانی دەوڵەتــی فەلەســتین، ســەرەئەنجام بۆتــە هــۆی ئــەوە 
ــە  ــکار، بێن ــی کرێ ــی حیزب ــەت ڕێبەران ــە تایب ــی ئیســرائیل، ب ــە کاربەدەســتانی دەوڵەت ــە بەشــێک ل ک
ســەر ئــەو بــاوەڕە کــە بــۆ چارەســەرکردنی هێمنانــەی مەســەلەی فەلەســتین مــل ڕابکێشــن. دیــارە 
لــەم نێــوەدا، سیاســەتی هاودەنگــی شــوڕەوی و ئەمریــکاش لــە ســەر نــەرم کردنــی هەڵوێســتی 

ــرێ. ــەر چــاو بگی ــە ب ــک ل ــێ وەک عامیلێ ــژی ئیســرائیلییەکان دەب توندوتی
 بــە کورتــی، ســەرەڕای هەمــوو تێهەڵچوونــەوە و کەڵەوەکێشــیەکی کــە کاربەدەســتانی دەوڵەتــی 
ئیســرائیل دەیکــەن و ســەرەڕای ئــەوەش کــە هــەر جارناجارێــک هێــزی هەوایــی ئــەو دەوڵەتــە 
هێــرش دەکاتــە ســەر قــەرارگا و پێگەکانــی ڕێکخــراوە فەلەســتینییەکان، بێگومــان گەلــی قارەمانــی 

ــە ئامانجــی خــۆی دەگا. ــا زوو، ســەردەکەوێ و ب ــگ ی فەلەســتین درەن
لوبنــان، وەک بەشــێک لــە ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت، لــە ڕاســتی دا باشــترین نموونــە 
بــاری  لــە  دایــە.  بــوارەکان  لــە گشــت  ناوچــە  دژایەتیییەکانــی  و  ناکۆکــی  هەمــوو  نوێنگــەی  و 
ستراتیژیکیشــەوە، لەبــەر ئــەوەی لەســەر لێــواری دەریــای مەدیتەرانــە هەڵکەوتــووە، گرینگتریــن 
نوختەیــە. لــەم واڵتــە چکۆڵــەدا چەنــد میللیەتــی جۆراوجــۆر بــە داب و نەریــت و ئایینــی جیــاوازەوە 
دەژیــن: عەڕەبــەکان، کــە زۆربــەی حەشــیمەتەکە پێــک دێنــن، بەشــێکیان شــیعەن و بەشــێک ســوننی. 

ــە. ــان هەی ــە خۆی ــەت ب ــی تایب ــە ئایین ــەکان ک ــن و درووزیی ــە مەســیحی مەزهەب ــەکان، ک ماڕوونیی
پــاش چوونــەدەری ئیســتعماری فەڕانســە و بــە ســەربەخۆیی گەیشــتنی ئــەم واڵتــە، حاکمییەتــی 
سیاســی بــە شــێوەیەکی تــا ڕادەیــەک بەرچــاو  دێموکراتیــک لــە نێــو میللیەتــەکان دابــەش کــرا، بــەم 
جــۆرە کــە پۆســتی ســەرۆک کۆمــاری درا بــە مەســیحییەکان، ســەرۆک وەزیریــی بــە موســوڵمانە 

ســوننییەکان و ســەرۆکایەتیی مەجلیــس درا بــە موســوڵمانە شــیعەکان.
ــی  ــە ژیان ــرات ب ــی دێموک ــە واڵتان ــەک ل ــان وەک نموونەی ــە ســی ســاڵ، لوبن ــر ل ــاوەی زیات ــۆ م ب
هێمانــەی خــۆی درێــژەی دا، بــەاڵم بەداخــەوە بەرەبــەرە ناکۆکــی ســەری هەڵــدا. ڕیشــە ی ئــەم 
ناکۆکــی یــە لــە ئەســاس دا دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەر دوو شــت؛ یەکــەم، ئــەوە کــە مەســیحییەکان دەکــرێ 
بڵێیــن زۆرتریــن بەشــی ئابووریــی واڵتیــان بەدەســتەوە گرتبــوو، بــەاڵم موســوڵمانە شــیعەکان 
کــە حەشــیمەتیان بــە شــێوەی جیاجیــا هــەم لــە مەســیحییەکان زۆرتــرە و هــەم لــە موســوڵمانە 
ــەم، مەســیحییەکان،  ــان. دووه ــی خــراپ دا دەژی ــە وەزعێک ــەوە ل ــاری ئابووریی ــە ب ســوننییەکان، ل
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هەرچەنــد کەمایەتیــش بــوون، بــەاڵم لــە بــاری سیاسییشــەوە لــە هەمــووان بــە هێزتــر بــوون و 
ــوو. ــە دەســتەوە ب ــان ب ــی حکوومەتیی ــەی پۆســتە گرینگەکان زۆرب

ــان و نیشــتەجێ بوونیــان لــە   هاتنــی ژمارەیەکــی بەرچــاو لــە ئاوارەکانــی فەلەســتینی بــۆ لوبن
جنووبــی ئــەو واڵتــە مەســەلەکەی ئاڵۆزتــر کــرد. دەســتێوەردانی ئیســرائیل لــە کاروبــاری جنــووب و 
پەیــدا بوونــی ڕێکخــراو و دەســتە و تاقمــی جۆراوجــۆر و دامەزرانــی بنکــە و قــەرارگای ســازمانە 
فەلەســتینییەکان لــە زۆر شــوێنی ئــەو واڵتــە و هێرشــی نیزامیــی ئیســرائیل و داگیرکردنــی بەشــێک 
ــە قازانجــی  ــە ناوچــەی جنــووب و هەروەهــا دەســت تێوەردانــی واڵتانــی  عەرەب)هــەر یەکــەی ب ل
خــۆی( وەزعێکــی وای پێکهێنــا کــە ئاگــری شــەڕی نێوخۆیــی لــە نێــوان مەســیحییەکانی و موســوڵمانە  
شــیعەکان و جــار جاریــش موســوڵمانانی ســوننی و دەرووزییــەکان، لــە هەمــوو الیەکــەوە هەاڵیســا، 
ئاورێــک کــە ســەرئەنجام ڕێکخــراوە فەلەســتینییەکانیش گرتــەوە. لــەو شــەڕ و ئاژاوانــە دا زۆر کــەم 
وا هەبــوو کــە بەرەیــەک یــان چەنــد بــەرەی بــە تــەواوی جیــاواز بــەدی بکرێــن. چونکــە هــەرکام لــەو 
میللەتانــە و هــەرکام لــە موســوڵمانە شــیعە و ســوننییەکان و دەرووزییــەکان زۆرجــار هەڵوێســتیان 

گۆڕیــوە و هەرجــارەی لــە الیــەک دژی الیەکــی دیکــە شــەڕیان کــردوە. 
ــلەی ئاخوندەکانیــش لــە لوبنــان پەیــدا بــوو  و  دوای ســەرکەوتنی شۆڕشــی ئێــران، ســەر و کەلـ
ئەوانیــش هەتــا ئــەو جێگایــەی لــە دەســتیان هاتــووە بــۆ خۆشــکردنی ئــاوری ئــەو شــەڕە هەوڵیــان 
ــو موســوڵمانە شــیعەکان دا، ڕانەوەســتاون.  ــە نێ ــەت ل ــە تایب ــەوە، ب ــاژاوە نان ــە ئ داوە و ســاتێک ل
ئێســتا ماوەیەکــە لــە نێــوان ســازمانی ئەمــەل کــە ســەر بــە ســووریەیە و ڕێکخــراوی »حــزب اللــە« 

کــە ســەر بــە کۆمــاری ئیســالمییە و هەردووکیــان شــیعەن، شــەڕێکی خوێنــاوی بەردەوامــە.
ــەم موســوڵمانە شــیعەکان شــەڕ و  ــدا و ه ــو خۆیان ــەم مەســیحییەکان لەنێ ــی، ئێســتا ه ــە کورت ب
ناکۆکییــان لەبەیــن دایــە و هــەم هەمــوو الیــەک لــە دژی یەکتــر ڕاوەســتاون. نێوبژیکردنــی واڵتانــی 
عــەڕەب و کــۆڕ و کۆمەڵــە نێونەتەوەییەکانیــش هەتــا ئێســتا فایدەیەکــی ئەوتــۆی نەبــووە و وێــش 
ناچــێ ئــەم ئاگــرە بــەم زووانــە بکوژێتــوە. بۆیــە بەداخــەوە دەبــێ بڵێیــن کــە مەترســیی پارچەپارچــە 

بــوون و تەنانــەت دابــەش بوونیــش هەڕەشــە لــەو واڵتانــە دەکا.

3- وەزعی ئێران
 خومەینی، دوای دە ساڵ جینایەت و کوشت و کوشتار و بێ ئەوەی کە لە شەڕی کۆنەپەرستانە 
و لــە » صــدور انقــالب«ە کــەی دا ســەرکەوتنی وەدەســت هێنابــێ، مــرد و ڕێژیمەکــەی بــە دنیایــەک 
گیروگرفــت، واڵتەکەمانــی بــە نیوەوێرانــی و بــێ ســەرو ســامانی و گەالنــی ئێرانــی بــە برســیایەتی 

و بــێ دەرەتانییــەوە بەجــێ هێشــت.
دوای مردنــی خومەینــی، ئاخونــدەکان بــۆ داپۆشــینی هەموو ئــەو گیروگرفتانەی کە وەک میراتێکی 
شــووم بۆیــان بــە جــێ مــاوە و بــۆ ئــەوەی کــە پێــش بــە جم وجۆڵــی خەڵــک بگــرن، بــە سیاســەتی 
کوشــت و بــڕ  و زەبروزەنــگ، کــە دوای قبووڵکرانــی ئاگربــەس و پێــش مەرگــی خومەینــی دەســتیان 
ــە  ــی بەندیی ــە کۆمەڵ ــی ب ــرد. ئێعدام ــان ک ــش توندوتیژتری ــرە زۆری ــان دا و بگ ــوو، درێژەی ــێ کردب پ

سیاســییەکان لــە هەمــوو بەندیخانەکانــی سەرانســەری واڵت بەرهەمــی ئــەم سیاســەتە بــوو.
ــە ســەرکاری  ــە هاتن ــە ب ــد ک ــان دەنوان ــی ئیمپریالیســتی وای ــەت واڵتان ــە تایب ــان، ب ــەی واڵت زۆرب
ڕەفســەنجانی و بوونــی بــە ســەرۆک کۆمــار سیاســەتی زەبــروو زەنــگ تــەواو دەبــێ، ڕێژیــم بــەرەو 



کۆنگرەی نۆ/ ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێڕ

510

نەرمتربــوون هەنــگاو دەنــێ، یــان هــەر نەبــێ دەســتدرێژیی ڕێژیــم بــۆ ســەر ژیانــی »خصوصــی«ی 
کــە ســەرمایەدارە  ئــەوەی  بــۆ  پێکــدێ  ئەوتــۆ  دا وەزعێکــی  ئــاکام  لــە  دەبێتــەوە  کــەم  ئەفــراد 

ــەن.  ــران دا ســەرمایەگوزاری بک ــە ئێ ــەوە ل ــە دڵنیایی ــن ب ــەکان بتوان خاریجیی
دیــارە واڵتانــی ســەرمایەداری هەروەهــا بــە خۆڕایــش کیســەیان بــۆ ڕەفســەنجانی هەلنەدرووبــو 
و هەڵیــان نــەدرووە، چونکــە بــە چاوخشــاندنێک بــە ســەر ڕووداوەکانــی یــازدە ســاڵی ڕابــردوودا بــە 
ڕوونــی بۆمــان دەردەکــەوێ هــەر لــە قســەکردنی ئــەو ئاخونــدە لــە زانســتگەی تەورێــز و داخرانــی 
ئــەو زانســتگە و ڕووداوەکانــی خوێناویــی زانســتگەی تــاران و باقــی شــارەکانەوە بگــرە هەتــا ئــەو 
ــەوە و هیرشــێک  ــە هەمــوو ئاژاوەنان ــم، ل ــدە پۆســتی ســەرۆک کۆماریــی ڕێژی ڕۆژەی خــۆی گەیان
ــران و  ــی ئێ ــکار و دژی ئیمپریالیســتەکان و ســەرکوتی گەالن ــۆ ســەر حیــزب و ڕێکخــراوە خەبات ب
هەمــوو وێرانــکاری و جینایەتێــک دا نەخشــی ســەرەکی بــووە و هیــچ پیالنێــک نەبــووە کــە دەســتی 
ئــەو کابرایــەی تێــدا نەبووبــێ. بۆیــە، ئەگــەر بڵێیــن پشــتیوانی ناڕاســتەخۆ، زۆرجاریــش ڕاســتەخۆی 
بڵیندگــۆ تەبلیغاتــی و کــۆڕو کۆمەڵــە ئیمپریالیســتییەکان لــەو ئاخونــدە هــەروا شــتێکی بــە خۆڕایــی 

نییــە و ئــەو »هەویــرە زۆر ئــاو دەبــا!« شــتێکی درووســتمان گوتــووە.
ــی ئەساســی  ــد گیروگرفت ــم ، لەگــەڵ چەن ــە ســەرۆک کۆمــاری ڕێژی ــوو ب ــک ڕەفســەنجانی ب کاتێ

ــە:  بــەرەوڕوو بــوو کــە بــە کورتــی بریتیــن ل
1- خــراپ بوونــی وەزعــی واڵت لــە گشــت بوارەکانــی ئابــووری، کۆمەاڵیەتــی و سیاســییەوە و، 

ناڕەزایەتیــی کۆمەاڵنــی بەرینــی خەڵــک لــە چەنــگ گرانــی و دژوارییەکانــی ژیــان. 
2- بازســازیی بنکە و بونیاتە ســەنعەتی و کشــتوکاڵییەکان و ئاوەدانکردنەوەی شــار و شــارۆچکە 

و گونــدە وێرانکراوەکان. 
ــە  ــی بەشــێکی بەرچــاو ل ــم و ناڕەایەتی ــی ڕێژی ــو باڵەکان ــە نێ ــی ل ــی ناکۆکــی و دژایەت ٣- هەبوون
ڕووحانییــەت بــە تایبــەت لــە پلەکانــی ســەروودا، ســەبارەت بــە هەڵبژاردنــی خامنەیــی بــە جێنشــینی 

خومەینــی و کردنــی بــە » وەلــی فقیــە«.
4- بێزاریــی خەڵکــی جیهــان لــە ڕێژیــم بــە هــۆی کــردەوە تیرۆریســتییەکانی لــە دەرەوەی ئێــران 

و ئــەو جینایەتانــەی لــە نێوخۆیــی واڵت کردوونــی و هتــد. 
ڕەفســەنجانی بــۆ چارەســەرکردنی ئــەم وەزعــە نالەبــارە لــە هەمــوو بــوارەکان دا دەســت بــە کار 
بــوو،  بــەاڵم لــە هــەر بوارێــک دا تووشــی تەنــگ و چەڵەمەیەکــی ئەوتــۆ هاتــووە کــە یــان لــە نیــوە 
ــەدا  ــی دیک ــە دەرفەتێک ــێ ل ــوو بتوان ــردوە تاک ــەک پاشەکشــەی ک ــۆ ماوەی ــان ب ــدا وەســتاوە و ی ڕێ

بەختــی خــۆی تاقــی بکاتــەوە.
هەوەڵیــن هەنگاوێــک کــە ڕەفســەنجانی و هاوکارەکانــی بــۆ بەنــاو  بازســازیی هەڵیــان هێنایــەوە 
داڕشــتنی گەاڵڵەیەکــی ٥ ســاڵەی ئابــووری بــوو کــە پــاش چەنــد مانــگ بــاس لەســەرکردن و 
دەســتێوەردانی و ســەروبن کــردن لــە مەجلیســی ڕێژیــم بــە »تصویب«یــان گەیانــد. لــەم گەاڵڵەیــەدا 
بێجگــە لــەو »اعتبــارات«ەی کــە دەبــێ ڕێژیــم لــە ڕیــگای فرۆشــی  نەوتــەوە دابینــی بــکا و ســەر لــە 
200 میلیــارد دۆالر دەدا، مەبلەغــی 2٨ میلیــارد دۆاڵریــش بــۆ وەرگرتنــی قــەرز لــە ســەرمایەدارانی 

دەرەوە لــە نــەزەر گیــراوە. 
ــە  ــگای« صــادرات«ەوە ل ــە ڕێ ــە ل ــک ک ــی ئەرزێ ــە بەراوردکردن ــە حیســابێکی ســەرقامکان و ب ب
ــر  ــە زیات ــەو ڕاســتییە ک ــی ئ ــە لەبەرچاوگرتن ــەوێ و ب ــم دەک ــگ ڕێژی ــەم ٥ ســاڵەدا وەچن ــاوەی ئ م
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ــە کــەم  ــێ ل ــم بتوان ــن؛ ئەگــەر ڕێژی ــە، دەڵێی ــگای فرۆشــی نەوتەوەی ــە ڕێ ــم ل ــی ڕێژی ــە 90 % داهات ل
بوونــەوەی داهاتــی خــۆی پێشــگیری بــکا و ئــەو میزانــە، کــە ســااڵنە بــە ئێعتڕافی وەزیــری »معاون و 
فلــزات« ئــەو پەڕەکــەی 12 میلیــارد دۆالرە هــەروا ڕاگــرێ و لــەو ٥ ساڵەشــدا تەنانــەت حەوتوویــەک 
»صــادرات» ی نــەوت ڕانەوەســتێ . کــۆی داهاتــی ڕێژیــم لــەم ماوەیــەدا دەبێتــە نزیــک ٦0 میلیــارد 
دۆالر. ئــەوە لــە کاتێــک دا کــە هــەم داهــات بــە دژواری بــۆ دابیــن کردنــی پێویســتی یەکانی گشــتی، 
وەک کااڵ ئەساســییەکان، دەرمــان، دیفاعــی و... بــەش دەکا! *)بڕواننــە پەراوێــزی ئاخــری ئــەم 

بەشــە لــە الپــەڕەی ٥9( ئاخونــدەکان باقــی ئــەو پووڵــە لــە کــۆی دێنــن؟
بێجگــە لــەوەش، ئــەو 2٨ میلیــاردەی کــە بــۆ وەرگرتنــی قــەرز لــە ســەرمایەدارە خاریجییــەکان، لــە 
نــەزەر گیــراوە، هەتــا ئێســتا هــەروا لــە چوارچێــوی قســەدا ماوەتــەوە. چونکــە هێشــتا ســەرمایەدارە 
خاریجیــەکان، لەبــەر نەبوونــی هەلومەرجــی لەبــار نەیانوێــراوە قــەرە لــە قــەرەی ڕێژیــم بــدەن. ئــەوە 
کــە ژاپۆنییەکانیــان حــازر دەبــن 900 میلیــۆن دۆالر بابەتــی خەســارەت بــدەن بــە ئاخونــدەکان بــۆ 
ئــەوەی خۆیــان لــە شــەریکایەتیی درووســتکردنی »مجتمــع بــزرگ پتروشــیمی«ی ئێــران دەرباوێــن، 
ــێ  ــە خــەرج ل ــووە ک ــران ب ــدە وێ ــە ئەوەن ــەو کارخانەگەورەی ــە ئ ــە ک ــەر ئەوەی ــە ب ــر ل ــەر زۆرت ئەگ
کردنــی بــە خۆڕاییــە و پێیــان وا بــووە کــە داهاتەکــەی ناتوانــێ قەرەبــووی خەرجــە کان بکاتــەوە، 

هــەر نەبــێ بەشــێکیش لــە بــەر نەبوونــی هەلومەرجــی لەبــار لــە ئێــران بــە شــێوەیەکی گشــتییە.    
کاربەدەســتانی ڕێژیــم بــۆ وەرگرتنــەوەی ئــەو پوواڵنــەی کــە لــە ســەردەمی شــادا لــە بانکەکانــی 
ــارد  ــەک میلی ــەو ی ــۆ ئەســتاندنەوەی ئ ــە بلووکــە کــراون، و هەروەهــا ب ــوون و دوای ــکا دانراب ئەمری
دۆالڕی کــە شــا بــە قــەرز دابــووی بــە شــیرکەتێکی فەڕانســەیی، زۆریــان هــەوڵ داوە و تــا ئیســتا 
توانیویانــە لــە ســەریەک 1/٥ میلیــارد لــە ئەمریــکا و جێیەکیــش ٣٥0 میلیۆن دۆالر لە فەڕانســەییەکان 

وەرگرنــەوە.
 ئاخونــدەکان بــە کەلــک وەرگرتــن لــەو پوواڵنــە و لــەو 900 میلیــۆن دۆالرەی کــە لــە ژاپۆنییــەکان 
وەریــان گــرت توانیــان بــۆ مــاوەی یــەک دوو مانــگ هێندێــک نرخــی پێویســتییە ســەرەکییەکانی 
ژیانــی خەڵــک بێننــە خــوار و بــە شــێوەیەکی کاتــی فەرحانییــەک بخەنــە واڵت. بــەاڵم وەزعەکــە زۆری 
نەخایەنــد و هێنــدەی پــێ نەچــوو نرخــی هەمــوو شــتێک چــووە ســەر تەنانــەت لــە جارانیــش تێپــەڕی.
ئێســتا لە بەراورد دەگەڵ نرخی دۆالر، پووڵی ئێران نیســبەت بە ســاڵەکانی ســەرەتای دەســەاڵتی 
ئاخونــدەکان بیســت بەرامبــەر هاتۆتەخــوار و، بــە لەبــەر چاوگرتنــی ئــەم ڕاســتییە کــە لــە مــاوەی ئــەو 
دەســاڵەدا »دســتمزد پایــە«ی کرێــکاران تەنیــا 40% چۆتــە ســەر و »حقــوق«ی مانگانــەی کارمەنــدان 
ــەوە،  ــش کراوەت ــەت کەمی ــۆڕاوە و تەنان ــە، نەگ ــی ســابیتیان هەی ــەو کاســانەی داهاتێک ــوو ئ و هەم
تێگەیشــتن لــە وەزعــی ژیانــی کۆمەاڵنــی هــەژار و دەســت تەنگــی کرێــکاران و کارمەنــدکان کارێکــی 
دژوار نییــە. هاندانــی کۆمەاڵنــی هــەژاری خەڵــک بــۆ »قناعت«کــردن و کەمتــر خــواردن تەنیــا شــتێک 

بــووە کــە لــەم بــارەوە لــە دەســتی ئاخونــدەکان هاتــووە.
کاری ئاوەدانکردنــەوەی واڵت و بازســازیی بنکــە و بونیاتــە ســەنعەتییەکان تــا ئــەو جێگایــەی 
پێویســتی بــە هێنانــی کەرەســەی جوراوجــۆر لــە دەرەوەڕا نەبــووە تــا ڕادەیــەک چۆتەپێــش، بــەاڵم 
لــەم بــارەوە الیەنــی نیزامــی و تەبلیغاتــی مەســەلەکە زۆرتــر لەبەرچــاو گیراوە هەتا نیــازی ئابووریی 
واڵت و پێویســتییەکانی خەڵــک. ئــەو بەشــانەش کــە پێویســتیان بــە هێنانــی کەرەســتە لــە دەرەوەی 

واڵت ڕا هەبــووە زۆرکــەم پێشــڕەفتیان کــردوە.
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بــە گشــتی هێشــاش زیاتــر لــە 40% ی کارخانــەکان هــەروا داخــراون و ئەوانــەش کــە کار دەکــەن 
لــە باشــترین حاڵــەت دا دەتوانــن ٥0 لــە ســەدی »ظرفیــت« و توانــای بەرهەمهێنانــی خۆیــان وەگــەر 
بخــەن. بۆیــە ڕادەی بێــکاران، تەنانــەت دوای دەســت بــە کاربوونــی ڕێژیــم بــۆ بەڕێوەبردنــی بــە نــاو 
بەرنامــەی ٥ ســاڵەش، هــەروا چۆتــە ســەر. بــەم پێیــە، بــە لەبــەر چاوگرتنــی ژمــارەی ئــەو کەســانەی 
ــر  ــان وەگی ــازاڕی کار و کاری ــە ب ــی دەورەی دەبیرســتان و زانســتگە هاتوون ــە دوای تەواوکردن ک
نەکەوتــووە و ئاوارەکانــی شــەڕ)کە هێشــتا بەشــێکی بەرچاویــان نەیانتوانیــوە بچنــەوە ســەر مــاڵ و 
حاڵــی خۆیــان( دەکــرێ بڵێیــن زیاتــر لــە ٥ میلیــۆن نەفــەر بێــکار لــە ئێــران هــەن. ئــەوە بێجگــە لــەو 

1/٥ -2 میلیــۆن ئــاوارەی ئەفغانییەیــە کــە لــە ڕاســتی دا دەبــێ وەک بێــکار چاویــان لــێ بکــرێ.
تــازە  و  ســەرمایەدارەکان  لــە  بچــووک  ژمارەیەکــی  کــە  ئاوادایــە  مەرجێکــی  هەلــو  لــە 
بەســەرداکوتووەکانی ســەر بــە ئاخونــدەکان وەک زەروو خوێنــی خەڵــک دەمــژن، کاری تــااڵن 
و بــڕۆی ئــەم جەماعەتــە گەیوەتــە جێگایــەک کــە تەنانــەت دەنگــی ڕۆژنامەکانــی ســەر بــە ڕێژیــم، 
ــە  ــووە و ڕۆژ نی ــات« و » ڕســاڵت« و...*دەرهات ــان«، »اطالع ــوری اســالمی«، »کیه وەک »جمه
بەرپرســانی ئــەو ڕۆژنامانــە هــاواری ڕەخنــە و ئیعتیڕازیــان بــەرز نەبێتــەوە و داوا لە کاربەدەســتانی 
ــەک  ــە ڕێگای ــەم تااڵنچییان ــە دژی ئ ــی ل ــەم وەزعــە و بەربەرەکان ــۆ چارەســەریی ئ ــم نەکــەن ب ڕێژی

بدۆزنــەوە.
ئــەو هــەرا وهوریــا تەبلیغاتییــەش کــە ئاخونــدەکان هــەر جــار نــا جارێــک بــۆ بەڕێوەبردنــی بەنــاو 
قانوونــی بەربەرەکانــی لــە دژی گرانفرۆشــان و »محتکــران« ســازی دەکــەن، هیــچ ئاکامێکــی 
ــە شــێکیش  ــە و ب ــان دەســتیان تێدای ــدەکان بۆخۆی ــە ئاخون ــە الیەکــەوە بەشــێک ل نەبــووە چونکــە ل
لــەو ســەرمایەدارە گەورانــەی ســەر بــە ئاخوندەکانــن و لــە الیەکــی دیکەشــەوە گرانــی و »احتــکار« 
ئاکامــی بــێ ئــەم ال وئــەالی کەمبوونــی »عرضــە« و زۆربوونــی »تقاضــا« یــە و بــە تەبلیغــات و 

هەڕەشــە و گوڕەشــە، یــان بــە زەبروزەنــگ و تەنانــەت بــە ئێعدامیــش چــاری ناکــرێ. 
پەرەئەســتاندنی بێــکاری و زاڵ بوونــی ســەرکوت و زەبــرو زەنــگ، بــە تایبــەت لــە نێــو الوەکانــدا 
بۆتــە هــۆی زۆر لــە نەخۆشــییە کۆمەاڵیەتییەکانــی وەک دزی، فەســاد، و »اعتیــاد«. زۆربــەی ئــەو 
الوانــە لــە بــەر بــێ دەرەتانــی دەکەونــە داوی قاچاخچییەکانــی تریــاک و هێرۆئیــن، یــان دەگــەڵ 
دەســتە وتاقمــی دز و ماڵبــڕان دەکــەون. بــە پێــی بــەراوردی »کارشــناس«ە کانــی نیوخــۆی ڕێژیــم، 
زۆر لــە مێــژە ژمــارەی ئــەو کەســانەی موعتــادی تریــاک و هیروئیــن بــوون لــە یــەک میلیــۆن 

ــوە. تێپەڕی
لێــرەش دا، بەرنامــەی ئاخونــدەکان کــە بــە شــێوەی ئێعدامــی بــە کۆمەڵــی »قاچاقچیــان مــواد 
مخــدر« بەڕێــوە دەچــێ و هەتــا ئێســتا ژمارەیەکــی یەکجــار زۆر بــەم تاوانــە ئێعــدام کــراون، 
ئاکامێکــی ئەوتــۆی نەبــووە. چونکــە، لــە الیەکــەوە، ئەگــەر نەڵێیــن زۆربــەی ئــەو کەســانەی بــە 
تایبــەت لــە یەکســاڵی ڕابــردووەوە بــەم تاوانــە بــە دەســت ڕێژیــم کــوژراون، دەتوانیــن بڵێیــن النیکــەم 
بەشــێکی بەرچاویــان لــە موخالیفەکانــی ڕێژیــم بــوون. لــە الیەکــی دیکــەوە، هەتــا ســەرەچاوەی ئــەو 
نەخۆشــییە کۆمەاڵیەتییــە، کــە ڕیشــەی ئابووریــی هەیــە ولــە لەشــکری بێــکاران »تغذیــە« دەکا، 
وشــک نەکــرێ، ڕۆژبــە ڕۆژ ئــەم نەخۆشــییە زیاتــر پــەرە دەســتێنێ. بێجگــە لــەوەش، هــەروەک لــە 
ــان  ــدەکان بۆخۆی ــە ئاخون ــرەش دا بەشــێک ل ــرا، لێ ــاس ک ــکار« دا ب ــی، و »احت ــە دەگــەڵ گران ڕابیت
ــە کوردســتان  ــە تایبــەت ل ــە سەرانســەری واڵت، ب ــە ل ــە. ئــەو کارە دژی مرۆڤایەتیی دەســتیان تێدای
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پــەرەی پێــدەرێ، بــۆ ئــەوەی توێــژی الوەکان لــە تێکۆشــان و خەباتــی سیاســی دوور خەنــەوە. دەنــا 
ئەگــەر بێجگــە لــەوە شــتێکی دیکــە بایــە، بــەو هەمــوو زەبروزەنگــە کــە هەتــا ئێســتا بــە کار هێنــراوە، 

ــا.  ــەم نەخۆشــییانە نەماب دەبــوو ئاســەوراێک ل
هــەروەک لــە پێشــدا بــاس کــرا، خراپیــی وەزعــی ئابووریــی واڵت و گرانیــی کەرەســتە و پێویســتییە 
ســەرەتایییەکانی ژیان، کۆمەاڵنی کرێکاران، خەڵکی هەژار و کارمەندان و ئەو کەســانەی داهاتێکی 
ــە  ــران ب ــی ئێ ــە کۆمەڵ ــەوە ک ــە هــۆی ئ ــەم وەزعــە بۆت ــر فشــارەوە. ئ ــە خســتۆتە ژێ ســابیتیان هەی
گشــتی، بــە خێرایــی بــەرەو پۆالڕیزەبــوون بچــێ. بــەو مانایــە کــە ســەرمایەدار و هەمــوو ئــەو چیــن 
و توێژانــەی کۆمــەڵ کــە لــە ڕێــگای دزی، گرانفرۆشــی، »احتــکار« و بازرگانــی بــێ ســەرەوبەرە  و 
ــاوە، و هەمــوو  ــە ڕێــگای قاچاخــی تریــاک و هێرۆئیــن و...ەوە پووڵێکــی زۆریــان وەســەر یــەک ن ل
دام دەزگای ڕێژیــم بــە خێڵــی ئاخونــد و دەســت و پێوەنــدەکان و پاســدارە ســەرکوتکەرەکانەوە 
کەوتوونــە الیــەک و کرێــکاران و زەحمەتکێشــان و کۆمەاڵنــی هــەژار و بێ دەرتان و مووچەخۆرانی 
پلــەی خــوارووی دەزگا دەوڵەتــی و نیــوە دەوڵەتییــەکان و زۆربــەی هــەرە زۆری توێــژی ڕووناکبیــر 
و الیەنگرانــی ســازمانە سیاســییە خەباتــکار و شۆڕشــگێڕەکان، کەتوونەتــە الیەکــی دی. دیــارە ئــەم 
پۆالڕیــزە بوونــە هێشــتا بــە تەواوەتــی شــکڵی نەگرتــووە و ماوەیەکــی دەوێ کــە بــە تــەواوی شــکڵ 
بگــرێ. دیاردەیەکــی دیکــە کــە لــەم بــارەوە زۆر بەرچــاوە ئەوەیــە کــە بەشــێکی زۆر لــە هەژارانــی 
»حاشیەنیشــین«ی شــارە گــەورەکان ئەوانــە کــە بــە داخــەوە لــە بــاری ئاگاهیــی چینایەتــی و 
سیاســییەوە لــە کۆمەڵــی ئێــران دا زۆر دواکەتــوو بــوون و هەتــا چەنــد ســاڵ لەمەوپێــش بەهێزتریــن 
پێگــەی کۆمەاڵیەتیــی ڕێژیمیــان پێــک دێنــا، ئێســتا ماوەیەکــە تــا ڕادەیەکــی بەرچــاو لــە ڕێژیــم بــڕاون، 
ــە  ــەم بەشــە ل ــەوە. خۆپێشــاندانەکانی دانیشــتوانی ئ ــی دوور دەکەون ــر لێ ــش زیات ــە ڕۆژی و ڕۆژ ب
خەڵکــی شــاری تــاران لــە چەنــد مانگــی ئاخــری ســاڵی ڕابــردوودا بەڕوونــی ئــەو ڕاســتییە دەردەخــا.
بێجگە لەوەش، هێشتاش پێگەی سەرەکیی ڕێژیم لە نێو خەڵکی گوندەکان لە زۆربەی بەشەکانی 
ئێــران، بێجگــە لــە کوردســتان، هــەروا بەهێــزە. بەداخــەوە، هێــزە خەباتــکار و شۆڕشــگێرەکانی 
ــی دا  ــازدە ســاڵەی دوای ــەم ی ــەم ل ــەوی و ه ــەی پەهل ــە ســەردەمی دەســەاڵتی بنەماڵ ــەم ل ــران، ه ئێ
ســەبارەت بــەو بەشــە گرینگــە لــە کۆمەڵــی واڵت و بــۆ خەبــات لــە دژی کۆنەپەرســتیی پاشــایەتی 
و مەزهەبــی و بــۆ کێشــانی ئــەو بەشــە بــۆ ڕیــزی خەبــات هەوڵێکــی ئەوتۆیــان نــەداوە. بەپێچەوانــە، 
ــان  ــە قازانجــی خۆی ــە ســەردەمی دەســەاڵتی شــادا، و چ ئێســتا، کۆنەپەرســتانی دەســەاڵتدار ب چ ل

کەڵکیــان لــێ وەرگرتــوە.
لــە  تێرۆریســتیەکانی خۆیــان  کــردەوە  ئاســەواری  بــۆ شووشــتنەوەی  فێڵبــازەکان،  ئاخونــدە 
ــد مانگــی  ــە چەن ــەت ل ــە تایب ــان، ب دەرەوەی واڵت ڕاکێشــانی بیــرڕای گشــتیی جیهــان بــۆ الی خۆی
ڕابــردووەوە، بــە تونــدی وەخــۆ کەوتــوون. بەربوونــی چەنــد نەفەر لــە بارمتەگیراوەکانــی ڕۆژئاوایی 
لــە لوبنــان بــە نێوبژیــی ڕێژیــم و لــە الیــەن تاقمەکانــی ســەر بــە ئاخوندەکانــەوە تەنیــا بــەو مەبەســتە 
ئەنجــام دراوە و هەرچەنــد دەزگا تەبلیغاتییــە ئیمپریالیســتییەکان لــەم بــارەوە زۆر بــە قازانجــی 
کۆمــاری ئیســالمی تەبلیــغ دەکــەن، بــەاڵم هێشــتاش خەڵکــی جیهــان بــە گشــتی و خەڵکــی ئورووپــا 
بــە تایبەتــی، زۆر دژی ئاخونــدەکان و ڕێژیمەکەیانــن. هەڵوێســتی خەڵکــی ئورووپایــی لــە بەرامبــەر 
ڕاپۆرتــی گالیــن دۆپــۆل، کــە لــە بناخــەوە بــە قازانجــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی ئامــادە کرابــوو، 
لــە قاودانــی ئــەو ڕاپۆرتــە لــە الیــەن هێندێــک ڕۆژنامــە و گۆڤارەکانــی ئورووپــا و ئەمریــکا و ڕەخنــە 
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و ئیعتیــرازی بەشــێک لــە کۆروکۆمەڵــە بەشەردۆســتەکانی جیهــان، بەڕوونــی دەرخســت کــە خەڵکــی 
جیهــان ئــەو ئاخوندانــە و ڕێژیمەکایانــی بــاش ناســیوە و تەنانــەت ڕاپۆرتــی نوێنــەری ڕەســمی 

کۆمیســیۆنی مافــی مرۆڤــی ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتووەکانیــش ناتوانــێ بــە الڕێیــان دا بــەرێ.
ــرۆری  ــی شــەیتانی و تێ ــی ئایات ــوای کوشــتنی ســەلمان ڕوشــدی، نووســەری کتێب مەســەلەی فت
ژمارەیــەک لــە ڕێبەرانــی ئۆپۆزیســۆن وەک حمیــد بهمنی)ســەر بــە ڕێکخــراوی توفــان( لــە ئۆتریــش، 
دوکتــۆر قاســملوو و عەبدوڵــاڵ قــادری ئــازەر و دوکتــۆر فاضــڵ مەحمــوود ڕەســول )عێراقــی( لــە 
ئۆتریــش، غــواڵم کشــاوەرز و ســەدیق کەمانگــر) لــە ڕێبەرانــی حیزبــی کۆمۆنیســتی ئێــران( لــە 
قیبیــرس و عێــراق، دوکتــۆر کازم ڕەجــوی لــە ســویس و هەروەهــا کوشــتنی ژمارەیەکــی دیکــە 
لــە موخالیفانــی ڕێژیــم و ســەر بــە ڕێکخراوەکانــی سیاســی دیکــە، وەزعێکــی ئەوتــۆی بــۆ ئــەم 
ڕێژیمــە لــە بەرامبــەر بیروبــاوەڕی کۆمەاڵنــی خەڵکــی جیهــان پێکهێنــاوە کــە بــەم زووانــە هەرچەشــنە 
پاکانەیــەک بــۆ ئــەم ئاخونــدە پیاوکــوژ و خوێــن ڕێژانــە جگــە لــە بەدناوکردنــی ئــەو جــۆرە کــەس و 

ــێ.  ــە فایدەیەکــی دیکــەی ناب دامودەزگایان
بــە کورتــی ئــەوە کــە تــا ئێســتا کاربەدەســتانی واڵتانــی ســەرمایەداری حــازر نەبــوون ئــەو جۆرەی 
ئاخونــدەکان چاوەڕوانــی دەکــەن لــە ئێرانــی ژێــر دەســەاڵتی کۆماری ئیســالمی دا ســەرمایە گوزاری 
بکــەن، ئەگــەر بەشــێکی لەبــەر فەراهــەم نەبوونــی هەلومەرجــی پێوســت لــە بــاری ئەمینەتــی واڵتــەوە 

بووبــێ، بــە شێکیشــی بــە هــۆی بێزراویــی ئــەم ڕێژیمــە لــە ڕادەی جیهانــی دا بــووە.
بێجگــە لــە هەمــوو ئــەو شــتانەی کــە باســیان کــرا، شــەڕ و کێشــەی نێــو باڵەکانــی ڕێژیمیــش دەبــێ 
وەک واقعییەتێــک لــە بەرچاوبگیــرێ. هەرچەنــد بەشــێک لــەو گێرەوکێشــەیە ڕواڵەتییــە و هیــچ دوور 
ــی  ــە فێڵبازی ــارەوە و ب ــە زۆر ب ــان ل ــوان خۆی ــە نێ ــە دابەشــکردنی نەخــش ل ــدەکان ب ــە کــە ئاخون نی
سروشــتی خۆیــان دەســت بدەنــە شــانۆگەری و »شــەری زێڕینگــەڕی«، بــەاڵم بێگومــان بەشــێکیش 
ــەڵ دارو  ــام« لەگ ــرو خــط ام ــی »پی ــە ئاخوندەکان ــرێ ک ــەوە ســەرچاوە دەگ ــە دژایەتییەک ڕاســتە ل
دەســتەی ڕەفســەنجانی هەیانــە. هێرشــی ڕۆژنامەکانــی ســەر بــە باڵــی »خــط امــام« بــە ڕاوێژکەریــی 
ــەروا  ــێ ه ــە ســەلمان ڕوشــدی« ناتوان ــوون ل ــە »خــراپ ترب ــی ب ــار و تاوانبارکردن ســەرۆک کۆم
شــتێکی لــە خۆڕایــی و شــانۆگەری بــێ. هــۆی ئــەو گێرەوکێشــەیە بێجگــە لــە شــەڕی دەســەاڵت و 
شکســتی ڕێژیــم لــە بوارەکانــی جۆراوجــۆر، بــە تایبــەت لــە شــەڕی ماڵوێرانکــەری هەشــت ســاڵەدا، 
ڕیشــەی لــە بیــرو بــاوەڕی بەشــێک لــە ئاخوندەکانیــش دا هەیــە، ئــەو بەشــەی کــە ســەرەڕای هەمــوو 
تەنــگ و چەڵەمەیەکــی کــە خومەینــی و فتواکانــی بــۆی خوڵقانــدوون، هێشــتاش لــە ســەر ئــەو 

بــاوەڕەن کــە دەبــێ فتواکانــی »ئیمــام« بــە تــەواوی بەڕێــوە بچــن.
ــی  ــی هاودەســتەکانی فتواکان ــن کــە ڕەفســەنجانی و باقی ــە بەرچــاو بگری ــەو ڕاســتییە  ل کاتێــک ئ
خومەینــی ســەربارەت بــە حەرامبوونــی قــەرز وەرگرتــن لــە واڵتانــی دەرەوە، ســوودی بانکــی، 
پێشــگیری کــردن لــە حامیلــە بوونــی ژنــان، و دژایەتیــی هەتــا ســەر لــە گــەڵ »شــەیتانی گــەورە« 
و تەنانــەت وتووێــژ کــردن دەگــەڵ دەوڵەتــی عێــراق و... لــە ژێــر پــێ دەنێــن، زۆر سروشــتییە کــە 

ــی دەســەاڵتدار ڕابوەســتن. ــە دژی باڵ ــان ب ــە و الیەنگرەکانی ــەو باڵ ســەرکردەکانی ئ
دیــارە بەشــێکی دیکــەی ناڕەزایەتیــی ئــەو باڵــە لــە ڕێژیــم و هەروەهــا ئەوانــەی کــە لــە دەرەوەی 
ڕێژیمــن، وەک »ئایەتوڵــاڵ مونتــەزری« دەگەڕێتــەوە ســەر ئــەو وەزعــە نالەبــار و نابەســامانەی 
کــە بــە هــۆی یــازدە ســاڵ زەبروزەنــگ و وێرانــکاری لــە الیــەن ئاخوندەکانــەوە بەســەر کۆمەاڵنــی 
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خەڵــک دا هاتــووە. ئــەوە کــە کەســانی وەک بــازرگان، بــە هەمــوو »موحافیــزەکاری«ی خۆیانــەوە، 
یــان لــەو دواییانــە 90 نەفــەر لــە کۆنــە وەزیــر و ئەمیرانــی ئەرتــەش و کاربەدەســتانی بەناوبانگــی 
ئێــران تەنانــەت لــە ژێــر شمشــێری ئاخونــدەکان دا، نامــەی ســەرئاوەڵە بــۆ ســەرۆک کۆمــار، یــان بــۆ 
وەلــی فقیــە » دەنووســن، لــە  دەســت بــێ عەداڵەتــی و زەبروزەنــگ شــکایەت دەکــەن و داواکاری 

ڕێــگا چارەیــەک دەبــن، دیــارە دەبــێ وەزعــی ڕێژیــم و کۆمەاڵنــی خەڵــک چــۆن بــێ! 
بــەاڵم، ئاخونــدەکان کــە بــۆ چــارە ســەرکردنی ئــەو وەزعــە هیچیــان لــە دەســت نایــە. هــەروەک 
ئەویــش  بــوون.  تــازە  شــانۆگەرییەکی  دەســتەوداوێنی  بــووە،  ڕەوشــتیان  و  خــوو  هەمیشــە 

اســالمی«یە. »حجــاب  مەســەلەی  توندوتیژکردنــی 
هــەروەک بــاس کــرا، یەکێــک لــە گیروگرفتەکانــی ڕێژیــم، بــە تایبــەت لــە بــاری ڕازیکردنــی 
ســەرمایەدارە خاریجییەکانــی بــۆ دانانــی ســەرمایە لــە ئێــران، مەســەلەی دڕێژەکێشــانی وەزعییەتــی 
ــە ســەر  ــی ئێمــە ل ــی حیزب ــا ئێســتا هــەروا بەردەوامــە . تەحلیلەکان ــە ئاشــتییە کــە هەت ــە شــەڕ- ن ن
بۆچــوون و هەڵوێســتی ڕێژیــم لــەم بــارەوە، هــەر لــە جێــگای خۆیەتــی. ئاخونــدەکان و لــە ســەرووی 
هەموویانــەوە، خومەینــی ئــەو شــەڕەیان بــۆ ئــەوە دەســت پــێ نەکــرد کــە هــەروا ســووک و هاســان 
ــان  ــز و توانای ــە تۆســقاڵێک هێ ــەوەی ک ــەر ئ ــەاڵم لەب ــن. ب ــێ بێن ــی پ ــرن و کۆتای ــێ هەڵگ دەســتی ل
ــە  ــدا دەچــن، ب ــان  تێ ــان و ڕێژیمەکەی ــدەن خۆی ــژەی ب ــەر چــی دی دڕێ ــی ئەگ ــوو و دەیانزان نەماب
ناچــار ئاگربەســیان قبــووڵ کــرد. مــل ڕاکێشــانی ئاخونــدەکان بــۆ ئــەو کارە، کــە هەمــوو شــتێکیان 
لــە پێنــاوی دا لــە دەســت دابــوو، ئەوەنــدە تــاڵ بــوو کــە خومەینــی خــۆی وەک خواردنــەوەی جامــی 

ژەهــر نــاوی بــرد.
ئێســتاش پــاش تێپەڕبوونــی نزیــک بــە دوو ســاڵ لــە »ژەهــر خواردنــەوەی« خومەینــی و دوای 
ئــەو هەمــوو مانــۆڕ و هــەڕو گیفــەی کــە ســەرکردەکانی ڕێژیــم دەســتیان دابوویــە، وا دەردەکــەوێ 
کــە ســەرەئەنجام، ڕەفســەنجانی بــۆ وتوووێــژ  لــە بــارەی دامەزراندنــی ئاشــتی حــازر بــووە لــە گــەڵ 
ســەرۆک کۆمــاری عێــراق چاویــان پێــک بکــەوێ. مانــای مــل ڕاکێشــانی ڕەفســەنجانی بــۆ ئــەم کارە 
لــە الیــەک ســەرکەوتنێکە بــۆ دەوڵەتــی عێــراق کــە هــەر لــە ســەرەتاوە خوازیــاری شــتێکی وا بــوو لــە 
الیەکــی دیکەشــەوە شکســتێکی دیکەیــە بــۆ ئاخونــدەکان، چونکــە هــەروەک پێشــتر ئیشــارەی پێکــرا، 
ــە، فتوایــەک کــە لەســەر  ــە ژێرپێنانــی بــێ ئــەم الو ئــەوالی »فتــوای«ی خومەینــی ی ئــەو کارەش ل
هیــچ و خۆڕایــی ســەدان هــەزار کەســی لــە ســەر بــە کوشــت چــوو و بــوو بەهــۆی خاپووربوونــی 

بەشــێکی بەرچــاو لــە هــەر دوو واڵت. 
ــە نێــو دوو واڵتــی ئێــران و عێــراق، ڕەنگــە ماوەیەکــی دیکــەی پــێ بچــێ،  دامەزراندنــی ئاشــتی ل
النیکــەم لــەم بــارەوە کــە مەترســی شــەڕێکی ماڵوێرانکــەری دڕێژخایــەن لەســەر گەالنــی ئــەو دوو 
واڵتــە وەال دەبــا، دەبــێ جێگــەی خۆشــحاڵی هەمــوو مرۆڤێکی ئاشــتیخواز و بەشەردۆســت بێ. بەاڵم 
ئــەوە کــە لــە هەلومەرجــی دوای وەدیهاتنــی ئاشــتی، دەبــێ حیزبــی ئێمــە، وەک هێزێکــی بەشــدار لــە 
بزووتنــەوەی گەلەکەمــان لــە کوردســتانی ئێــران، چ تاکتیکێــک هەڵبژێــرێ و بەرنامــەی بــۆ داهاتــوو 
چ دەبــێ، ئــەوە ئەرکێکــە کــە ڕێبەرایەتیــی حیــزب لــە بەرچــاوی بــووە، و دەبــێ بەرنامەشــی بــۆی 

هەبــێ. 
ئەگــەر ڕەفســنجانی بتوانــێ بــە بــێ ئــەوەی ئیمتیازێکــی بەرچــاو بــدا پەیمانــی ئاشــتی لەگــەڵ 
عێــراق ببەســتێ، دەتوانــێ ئــەو ڕێککەوتنــە وەک ســەرکەوتنێکی گــەورە بۆخــۆی لــە قەڵــەم بــدا، 
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چونکــە هەرنەبــێ بــاری قورســی خەرجــی شــەڕ لــە سەرشــانی ڕێژیمەکــەی کــەم دەکاتــەوە و 
یەکێــک لــە کۆســپەکانی ســەر ڕێــگای ســەرمایە گوزاریــی ســەرمایەدارە خاریجییــەکان وەال دەبــا. 
دیــارە ڕەفســەنجانی بــە مەرجێــک دەتوانــێ ئــەو کارە بــە ســەرکەوتنێک دابنــێ کــە لــە وتوووێــژدا 
ئیمتیازێکــی ئەوتــۆ بــە الیەنەکــەی دیکــە نــەدا و زۆر لــە هەڵوێســتەکانی پێشــووی خــۆی پاشەکشــە 
نــەکا. لــە غەیــری ئــەم حاڵەتــەدا دەگــەڵ بەرهەڵســت و دژایەتیــی توندوتیــژی »خەتــی ئیمامییــەکان« 

ــازە.  ــە گیروگرفتێکــی ت ــۆ دەبێت ــەڕوو دەبــێ و ئەوەشــی ب ڕووب
بــە کورتــی، بــە لەبەرچاوگرتنــی هەمــوو ئــەو ڕاســتییانەی خرانــە بەرچــاو، دەتوانیــن وەزعــی 

ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی بــەم جــۆرە خۆالســە بکەینــەوە؛
- وەزعــی ئابــووری و ســەنعەت و کشــتوکاڵ دەکــرێ بڵێیــن لــە مــاوەی نزیــک بــە دوو ســاڵ دوای 

شــەڕدا تەفاوەتێکــی ئەتــۆی نەکردوە.
- داهاتــی ڕێژیــم لــە بــاری ئــەرزی خارجییــەوە هــەر بەشــی کڕینــی پێداویســتییە ئەساســییەکانی 

ژیانــی خەڵــک و هێنانــی کەرەســەی نیزامــی و چــەک و چــۆڵ دەکا.
و  کارمەنــدان  توێــژی  و  زەحمەتکێشــان  و  کرێــکار  چینــی  تایبــەت  بــە  خەڵــک  کۆمەاڵنــی   -
ــوون و  ــە هات ــی شــتوومەک وەزاڵ ــە دەســت گرانی ــی، ل ــرە دەوڵەت ــی و غەی ــی دەوڵەت مووچەخۆران

لــە ڕێژیــم ڕۆژبــەڕۆژ زیاتــر دەبــێ.  ناڕەزایەتی یــان 
بنکــە و بونیاتــە دەوڵەتییــەکان دا  لــە  ئیــداری، بەرتیــل دان و بەرتیــل خــواردن  - فەســادی 
پەرەی ئەســتاندوە و نەخۆشــییە کۆمەاڵیەتییــەکان وەک دزی و »اعتیــاد« و فەســاد بــەو پــەڕی 

خــۆی گەیشــتووە.
-بەرنامــە بازســازی بــە تایبــەت لــە بــەر نەبوونــی »اعتبــارات«ی ئــەرزی خاریجــی لــە زۆربــەی 
ــی  ــی ڕێژیم ــاری گیروگرفتەکان ــەش ب ــەم دوایییان ــەرزەی ئ ــەوە. بوومەل ــەروا ماوەت بەشــەکان دا ه

ئەوەنــدی دیکــە قــورس کــردوە.
- سەرمایەگوزاریی خارجییەکان هێشتا لەچوارچێوەی قسە تێنەپەڕیوە.

-  ناکۆکیی نێو باڵەکانی ڕێژیم هەروا درێژەی هەیە. 
- لە ڕادەی جیهانی دا ئاخوندەکان و ڕێژیمەکەیان تا ڕادەیەکی زۆر لە ئینزوادا ماونەتەوە.

- بزووتنــەوەی میللــی- دێموکراتیکــی گەلــی کــورد لــە کوردســتان هــەروا درێــژەی هەیــە و ڕێژیــم 
ــان  ــا ئێســتا دەی ــەوەی کــە هەت ــاوە و دەگــەڵ ئ ــەکاری هێن ســەرەڕای هەمــوو زەبروزەنگێــک کــە ب
هــەزار کەســی لــە هێزەکانــی خــۆی بــە کوشــت داوە و هــەزاران پێگــە و دەیــان قــەرارگا و پادگانــی 

تــازەی لــەم ناوچەیــە دانــاوە، نەیتوانیــوە ئــەم بزووتنەوەیــە ســەرکوت بــکا.
- لــەم دوایییانــە جوواڵنــەوەی خەڵکــی بەلووچســتانیش ســەری هەڵــداوە و هەرچەنــد دەزگا 
قاچاخــی  مەســەلەی  دەگــەڵ  جوواڵنەوەیــە  ئــەم  داوە  هــەوڵ  زۆریــان  ڕێژیــم  تەبلیغاتییەکانــی 
»مــواد مخــدر« گــرێ بــدەن، و ســەرەڕای ئــەوە کــە هێزێکــی گــەورەی نیزامــی بــۆ ســەرکوتی ئــەو 

جوواڵنــەوەش تەرخــان کــراوە، بــەاڵم جوواڵنــەوە کــە هــەروا درێــژەی هەیــە.
لــە هەلومەرجێکــی ئاوادایــە کــە کاربەدەســتانی ڕێژیــم ڕێــگا چارەیــەک شــک نابــەن بێجگــە لــەوەی 
هەرچــی زیاتــر پەنــا بــۆ زەبروزەنــگ و کوشــت و کوشــتار بــەرن. چونکــە لــەو ڕاســتییە بــاش حاڵیــن 
کــە ئەگــەر دەرفەتێــک بــەو خەڵکــە وەزاڵــە هاتــووە بــدرێ، لــە ماوەیەکــی کورتــدا ســێبەری ڕەشــی 

ئــەو ڕێژیمــە لــە ســەر خۆیــان الدەبــەن.
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ــو  ــە نێ ــی ل ــی و دژایەت ــی ناکۆک ــی داوە، هەبوون ــم یارمەت ــەوەی ڕێژی ــە مان ــە ب ــە ک ــی دیک هۆیەک
ئۆپۆزیســیۆن بــە گشــتی و ئۆپۆزیســیۆنی شۆڕشــگێڕ بــە تایبەتییــە. لــە حاڵێــک دا کۆنەپەرســتانی 
حاکــم لــە کاتــی حەســتەم و پڕمەترســی دا و وەختێــک مەســەلەی مــان و نەمانــی ڕێژیمەکەیــان دێتــە 
گــۆڕ، لێکــڕا پشــتی یــەک دەگــرن و بــە هەموویــان بەرهەڵســتی دوژمنانــی خۆیــان دەبنــەوە، حیــزب و 
ڕێکخــراوە خەباتــکار و شۆڕشــگێڕەکان هەتــا ئێســتا نەیانتوانیــوە لەســەر بەرنامەیەکــی هاوبــەش بــۆ 
ڕووخانــی ڕێژیــم ڕێــک کــەون و ئــەوە شــتێکە کــە هەتــا ئەمــڕۆ دەزگای کۆنەپەرســتی بــە قازانجــی 

خــۆی کەڵکــی لــێ وەرگرتــووە.
بێجگــە لــەوەش، ڕێکخــراوە خەباتــکار و شۆڕشــگێڕەکانی سەرانســەری هەتــا ئێســتا نەیانتوانیــەوە 
کۆمەاڵنــی وەزاڵەهاتــووی خەڵکــی ئێــران، بــە تایبــەت کرێــکاران و زەحمەتکێشــانی واڵت ڕێــک 
خــەن و بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی یەکجــاری دەگــەڵ ڕێژیــم ئامادەیــان کــەن و تــا ئــەو کاتــەی ئــەو 
دوو مەســەلەیە، واتــە ناکۆکــی و دژایەتیــی نێــو ئۆپۆزیســیۆنی خەباتــکار و شۆڕشــگێڕ کۆتایــی پــێ 
ــرن و کاری  ــەک نەگ ــم ی ــی ڕێژی ــۆ ڕووخان ــەش ب ــی هاوب ــە ســەر بەرنامەیەک ــان ل ــە و زۆربەی نەی
ڕێکخســتن و ســازماندانی کۆمەالنــی خەڵــک جێبەجــێ نەکــرێ، ڕێژیمــی کۆنەپەرســتی کۆمــاری 

ئیســالمی هــەروا بــە ژیانــی خــۆی درێــژە دەدا.
نابــێ ئــەو ڕاســتییە لــە بیــر کەیــن کــە بــە گوێــری یاســای پەرەئەســتاندنی کۆمــەڵ، بــۆ تێــک 
ڕووخانــی هــەر ڕێژیمێــک دوو مــەرج پێویســتن: یەکــەم ئــەوە کــە دەســەاڵتی حاکــم بــۆ حاکمییــەت 
ــە دەســت دابــێ و دووهــەم ئــەوە کــە خەڵکەکــە چــی  بــە ســەر خەڵکەکــەدا هێــز و توانــای خــۆی ل
دی حــازر نەبــن لــە ژێــر دەســەاڵتی ڕێژیــم دا بمێننــەوە. لێــرەدا تــا ئــەو جێگایــە دەگەڕێتــەوە ســەر 
مەرجــی یەکــەم، ڕێــگا بــۆ تێــک ڕووخانــی ڕێژیــم تــا ڕادەیەکــی زۆر ئامادەیــە، بــەاڵم هەتــا مەرجــی 
ــن و ســازماندهی  ــک نەخرێ ــوو ڕێ ــە هات ــی وەزاڵ ــە کۆمەاڵن ــە، وات ــەواوی وەدی نەی ــە ت ــەم ب دووه

نەکرێــن، ڕێژیــم هــەروا لەخــۆڕا ناڕووخــێ.
***

کیهان، شمارە 13860، شنبە 26 اسفند 1368، صفحە 3 
* وزیــر معــادن و فلــزات: ... مهنــدس محلوجــی، وزیــر معــادن و فلــزات، در ایــن ســمینار بــا تاکیــد 
ــدارد)!!(،  ــد سیاســی ن ــە مشــکلی در بع ــران هیچگون ــوری اســالمی ای ــە درحــال حاضــر جمه براینک
افــزود: عمــدە مشــکل، مشــکل اقتصــادی اســت کــە خوشــبختانە توســط مســئولین جهــت حــل و فصــل 

و هدایــت آن بــە ســوی یــک آینــدە »روشــن گام اساســی برداشــتە شــدە اســت.
بگفتــە وی کل درآمــد نفتــی کشــور از حداکثــر 12 میلیــارد دالر در ســال تجــاوز نمیکنــد کــە 
ایــن میــزان کفــاف مایحتــاج عمومــی از قبیــل تامیــن کاالهــای اساســی، دارو، دفاعــی و نیــز تامیــن 
هزینەهــای الزم بــرای کشــاورزی، ڕاهســازی، صنعــت و معــدن تاسیســات و پاالیشــگاەهای را 

نمی دهــد...
»هەشتا لە سەدی خەڵک لە ژێر خەتی هەژاری دا دەژین...« 

)کەیهان 2/1٨/٦٨(
» ٥ میلیــۆن نەفــەر ڕۆژانــە ٦ تمــەن داهاتیــان هەیــە. ســێ میلیــۆن بنەماڵــە جێــگای ژیانــی باشــیان 
نییــە و ســێ لــە یەکــی حەشــیمەتی تــاران لــە خراپتریــن وەزع لــە بــاری مەســکەنەوە دەژیــن.« 

)کەیهــان 1٦/٦٨/٥( 
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ــە  ــوە بچن ــە ســاڵەکانی ٦٥ و ٦٦دا نەیانتوانی ــا 14 ســاڵە ل ــی ٥ ت ــە مندااڵن ــەر ل ــۆن نەف »ســێ میلی
قوتابخانــە« )کەیهــان 1٥/ ٥/ ٦٨(

4- وەزعی کوردستان 
دوای دابەشــکرانی کوردســتان لــە نێــوان ئێــران و عوســمانی لــە ســاڵی 1٥14ی زاینیــی دا، 
ــداوە، بــەاڵم ئــەو ڕاپەڕینانــە  ــە شــوێنێکی کوردســتان ڕاپەڕینێــک ســەری هەڵ ــا بەینێــک ل هــەر بەین
بــە هاوکاریــی دوو دەوڵەتــی بەهێــزی ناوچــە و ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت، ئێــران و عوســمانی، 
زۆرجاریــش ڕاســتەخۆ لەالیــەن یەکێــک لەوانــەوە ســەرکوت کــراون. لــە ســەدەی نۆزدەهــەم دا 
کــە بیروبــاوەڕی نەتەوایەتــی لــە جیهانــدا پــەرەی  ئەســتاندبوو، کوردەکانــی ئێــران و عوســمانییش 
بــە گەیشــتن بــە سەربەســتیی و ســەربەخۆیی پەیتــا پەیتــا ڕادەپەڕیــن. سەرانســەری ئــەو چەرخــە 
پــڕە لــە ڕووداوی خوێنــاوی کــە هــەر جــارەی لــە شــوێنێکی کوردســتان هاتوونــە پێــش و لــە الیــەن 
دەوڵەتــە ناوەندییەکانــەوە بــێ بەزەییانــە ســەرکوت کــراون. بەرهەڵســتی دڕێژخایەنــی بابانــەکان و 
ــی  ــدزی و ڕاپەڕین ــەد ڕەوان ــی میرمحەمم ــە دژی عوســمانی، ڕاپەڕین ــان ل ــن شــەڕی گەورەی چەندی
شــێخ عوبەیدوڵــاڵی شــەمزینی و بەدەرخانییــەکان نموونەهایەکــی بەرچــاون لــە خەباتــی ئــەم گەلــە 

ــە مافــی نەتەوایەتــی. ــاو ڕزگاری و گەیشــتن ب ــە پێن ل
شکســتی ئیمپراتۆریــی عوســمانی لەشــەڕی یەکەمــی جیهانیــدا و تێــک ڕووخــان و دابــەش دابــەش 
بوونــی ئــەو ئیمپراتۆڕییــە ئەگــەر بــە قازانجــی زۆر لــە گەالنــی ناوچــە و بــە ســەربەخۆیی گەیشــتنیان 
ــە  ــوو. چونکــە ب ــە دواوە ب ــژی ب ــی و توندوتی ــی کــورد بەشــمەینەتی و کۆیلەی ــۆ گەل ــوو، ب ــەواو ب ت
هاتنــە ســەرکاری کەمالیســتەکان تەنانــەت ئــەو مــاف و ئیمتیــازە بچــووک و بەرتەســکانەش کــە ئــەم 
گەلــە لــە ســەردەمی ئیمپراتۆریــی عوســمانی دا هەیبــوو لــە دەســتی چــوو و تەنانــەت قســە کــردن 
ــە  ــورد ل ــی ک ــە کەســیایەتیی میللی ــەک ک ــرا و کار گەیشــتە جێگای ــە ک ــش قەدەغ ــی کوردیی ــە زمان ب

تورکیــەی تــازە، حاشــای لــێ  کــرا و نــاوی کــورد گــۆڕا و کــرا بــە »تورکــی کێــوی«!
دوای دابڕانــی بەشــێکی زۆر لــە واڵتانــی ژێــر دەســەاڵتی عوســمانی و پێکهاتنــی چەندیــن دەوڵەتــی 
ــەو  ــەوە و ئ ــا کرای ــێ جی ــەم جــارە کوردســتان دوو بەشــی دیکــەی ل ــەدا، ئ ــەم ناوچەی ســەربەخۆ ل
بەشــانە خرانــە ســەر دەوڵەتەکانــی تــازە پێکهاتــووی عێــراق و ســووریە ، بۆیــە بەڕاشــکاوی 
ــە ســەر کــوردەکان )هەروەهــا ئاســۆری و  ــە ڕاســتیدا ئیمپراتووڕیــی عوســمانی ب ــن ل دەکــرێ بڵێی

ــەکان( دا ڕووخــا. ئەرمەنیی
بــە دوای ئــەم دابەشــکردنەش دا، دیســانیش کــوردەکان لــە بەشــەکانی کوردســتان بــۆ وەدەســت 
هێنانــی مافــی نەتەوایەتــی و گەیشــتن بــە ئــازادی و سەربەســتی، دەســتیان لــە خەبــات هەڵنەگــرت. 
شۆڕشــی شــێخ ســەعیدی پیــران و شۆڕشــی خۆیبــوون و ڕاپەڕینــی دێرســیم لــە کوردســتانی 
ــە  ــارزان ل ــای ســمکۆ و شۆڕشــی ب ــوود بەرزنجــی و ســمایل ئاغ ــی شــێخ مەحم ــە، ڕاپەڕین تورکی

ــەم ڕاســتییەن. ــە ئێــران بەڵگــەی حاشــا هەڵنەگــری ئ عێــراق و پێکهاتنــی کۆمــاری کوردســتان ل
ئــەو هۆیانــەی کــە لــە تێکشــکانی ڕاپەڕینەکانــی گەلــی کــورد لــە تــەواوی مێــژووی خەباتــی ئــەو 

گەلــە بــۆ گەیشــتن بــە ســەربەخۆیی و ئــازادی دا نەخشــی بنەڕەتییــان هەبــووە بریتیــن لــە:
- دواکەوتوویــی کوردســتان لــە بــاری سیســتەمی ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی لــە بــەراورد دەگــەڵ 

دراوســێکانی لــە قۆناخــە جۆراوجۆرەکانــی پەرەئەســتاندنی کۆمەڵــدا.
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- زاڵبوونــی سیســتمی عەشــیرەتی و دەرەبەگایەتــی بەســەر واڵت و لــە ئــاکام دا بەســەر دەزگای 
ڕێبەرایەتیــی ڕاپەڕینــە کان دا و لــە پەراوێــزدا مانــەوەی کۆمەاڵنــی خەڵــک، کۆمەاڵنێــک کــە لــە 

ــە. ــان هەی ســەرکەوتنی هــەر ڕاپەڕیــن و شۆڕشــێک دا نەخشــێکی گرینگی
- هەبوونــی ناکۆکــی و دژایەتــی لــە نێــوان ســەرۆک عەشــیرەتەکان بــە چەشــنێک کــە قــەت واهــەڵ 
نەکــەوت کــە هەموویــان یــەک دەنــگ بــن و بــە قازانجــی ڕاپەڕینــەکان پشــتی یەکتــر بگــرن، بەڵکــوو 
ــە دژی  ــەوە ب ــە ســەرەتای ڕاپەڕین ــەر ل ــان ه ــان، ی ــەر پاراســتنی دەســەاڵت و قازانجــی خۆی ــە ب ل

هەســتاون یــان لــە نیــوەڕێ دا پشــتیان تــێ کــردوە و پاڵیــان وەدوژمــن دا.
- بەرتەســک مانــەوەی ڕاپەڕینــەکان لــە بەشــێکی بچــووک لــە پارچەیــەک لــە کوردســتان و بــێ 

الیــەن مانــەوەی زۆربــەی خەڵکــی کوردســتان لــە کاتــی پێویســت دا.
- هەڵکەوتنــی کوردســتان لــە نێــوان واڵتانێــک کــە کوردیــان تێدایــە و دووربوونــی لــە دەریــا کــە 
ــە  ــن ل ــگا و نەتوان ــە دەرەوەی کوردســتان ڕاب ــن دەســتیان ب ــەکان نەتوان ــەوە ڕاپەڕین ــە هــۆی ئ بۆت

دەرەوەڕا یارمەتی یــەک وەدەســت بێنــن.
گرێنەدرانــی خەباتــی گەلــی کــورد دەگــەڵ خەباتــی گەالنــی دیکــەی ئــەو واڵتانــەی کــە بەشــێک لــە 
کوردســتانیان خراوەنــە ســەر. ئــەو مەســەلەیە زیانێکــی زۆری بــەم گەلــە گەیانــدوە و هــەر جارێــک 
کــە خەباتگێڕانــی کــورد بــۆ وەدەســتهێنانی مافــی ڕەوای گەلەکەیــان ڕاپەڕیــون، نەک لەو هەرچەشــنە 
ــەوە، بگــرە زۆرجاریــش دەگــەڵ  ــان بێ بــەش ماون ــی واڵتەکەی ــی گەالن ــەن باقی ــە الی پشــتیوانییەک ل

دژکــردەوەی نەیارانەیــان ڕووبــەڕوو بــوون. 
ڕووخانــی  ســەروبەندی  لــە  تایبــەت  بــە  ناوچــە،  کۆنەپەرســتیی  و  ئیمپریالیــزم  دژایەتیــی   -
ویســت  لەگــەڵ  جیهانــی،  یەکەمــی  شــەڕی  تەواوبوونــی  پــاش  و  دا  عوســمانی  ئیمپڕاتۆڕیــی 
وداخوازەکانــی گەلــی کــورد، فاکتۆرێــک بــووە کــە هەمــوو جــارێ لــە ســەر تێکشــکانی بزووتنەوەکان 
تەئســیری زۆر خراپــی هەبــووە. شکســتی ڕاپەڕینــی شــێخ مەحمــوود و کۆمــاری کوردســتان دوو 

نموونــەی بەرچــاو لــەم ڕاســتییەن.
- لــە بزووتنەوەکانــی ئــەم دوایییانــەش دا، دوبەرەکــی لــە نێــوان حیــزب و ڕێکخــراوە سیاســییەکان 

کــە تــا ڕادەیەکــی بەرچــاو تەئســیری زیانبــاری لــە ســەر بزووتنــەوەکان هەبــووە.
ئەوانــە و هێندێــک فاکتــۆری دیکــە هەتــا ئێســتا بوونەتــە هــۆی ئــەوە کــە خەباتــی لەمێژینــەی ئــەم 
ــان و  ــڕۆی جیه ــی ئەم ــی وەزع ــە لەبەرچاوگرتن ــەاڵم ب ــەگا. ب ــک ن ــە ئاکامێ ــە ب ــر چەپۆکەی ــە ژێ گەل
پەرەئەســتاندنی شــەپۆلی بــە تەوژمــی ئــازادی و دێموکراســی و هەروەهــا بــە لەنەزەرگرتنــی ئــەم 
ڕاســتییە کــە دابیــن کردنــی مافــی میللــی – دێموکراتیکــی گەالنــی ژێردەســتە بــە قازانجــی نەتەوەکانی 
فەرمانڕەوایــە و بێجگــە لــەوەش ئێســتا مەســەلەی کــورد خەریکــە الیەنــی نێونەتەوەیــی بەخۆیــەوە 
دەگــرێ و دەکــرێ بڵێیــن زۆربــەی گەالنــی جیهــان و ناوچــە ڕەوابوونــی داخوازەکانــی ئــەم گەلەیــان 
ســەلماندوە و هەروەهــا بــە لەبــەر چاوگرتنــی ئــەم ڕاســتییەش کــە  زۆربــەی بەشــەکانی کوردســتان 
بزووتنــەوەی شۆڕشــگێڕانە لــە ئارادایــە، ئاســۆی ڕزگاریــی ئــەم گەلــە تــا ڕادەیــەک ڕووناکتــر 

بۆتــەوە.
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 ه- وەزعی کوردستانی ئێران 
کوردســتانی ئێــران، لــە بــاری تەرکیبــی کۆمەاڵیەتــی و پێوەندیەکانــی بەرهەمهێنانــەوە، تەفاوەتێکــی 
ئەتــۆی دەگــەڵ باقیــی بەشــەکانی واڵت نیــە. هەرچەنــد ڕادەی پێشــکەوتنی ســەنعەت و تێکنۆلــۆژی لە 
هێندێــک بەشــەکانی دیکــەی ئێــران زۆر لــە کوردســتان لەپێشــترە. بێجگــە لــەوەش، هەلومەرجێکی کە 
ئێســتا لــە بــاری وەزعــی نابەســامانی ئابــووری، گرانیی شــتوومەک، پەرەئەســتاندنی نەخۆشــییەکانی 
کۆمەاڵیەتــی وەک فەســادی ئیــداری، باڵوبوونــەوەی ئێعتیــاد بــە تریــاک و هێرۆئیــن و فەســاد، 
زەبروزەنــگ بــێ قانوونــی و خراپیــی وەزعــی ژیانــی کۆمەاڵنــی خەڵــک بــە گشــتی و کرێــکاران و 
زەحمەتکێشــان و کارمەندانــی دەوڵــەت بــە تایبەتــی، و ڕەواجــی بــازاڕی ڕەش و »احتــکار« و زۆر 
شــتی دیکــە، هــەروەک بەشــەکانی دیکــەی واڵت وایــە ، بگــرە خراپتریشــە. بــەاڵم، لــە بــەر ئــەوەی کــە 
لــە کوردســتان بزووتنەوەیەکــی شۆڕشــگێڕانە لــە ئارادایــە، لــە نێــوان ئــەم بەشــە لــە ئێــران دەگــەڵ 
بەشــەکانی دیکــە جیاوازیەییەکــی بەرچــاو هەیــە، بزووتنەوەیــەک کــە ســەرەڕای هەمــوو کەنــد 
وکۆســپێکی کــە لــە ســەر ڕێیەتــی و ســەرەڕای ئــەوە کــە ڕێژیــم بــۆ الوازکــردن و تێــک شــکاندنی لــە 
هیــچ پیالنێــک و جینایتێــک خــۆی نەپاراســتووە، هــەروا درێــژەی هەیــە و بۆیــە هێشــتاش کوردســتان 

لــە الیــان هەمــوو ئازادیخوازانــی ئێرانــەوە وەک مەکۆیەکــی هۆمێــد و هیــوا چــاوی لــێ دەکــرێ.
 ئــەوە ڕاســتە کــە ڕێژیــم لــە بــاری نیزامیــەوە ســەرکەوتنی زۆری وەدەســت هێنــاوە، بــەاڵم 
ــۆی  ــەوە ب ــووە و ڕاگەرتنەکەشــی ل ــەواو ب ــۆی ت ــورس ب ــە نرخێکــی یەکجــار ق ــەو ســەرکەوتنە ب ئ
ســەنگین ترە. دانانــی  هــەزاران پێگــە و بنکــەی نیزامــی دامەزراندنــی دەیــان پــادگان و قــەرارگا لــە 

ــەم ڕاســتییەن. ــە،  نیشــانەی ئ ــەم ناوچەی سەرانســەری ئ
دوای ئــەوە کــە خومەینــی نزیــک بــە دوو ســاڵ لەمەوپێــش ئاگربەســی قبــووڵ کــرد، نیگەرانــی لــە 
ــدا، چونکــە خەڵکەکــە لــەوە دەترســان  نێــو کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان کــەم و زۆر ســەری هەڵ
کــە نــەکا بــە کۆتایــی پێهاتنــی شــەڕ لــە نێــوان ئێــران و عێــراق بزووتنــەوەی حەقخوازانــەی خەڵکــی 
کوردســتانیش تووشــی شکســت بــێ. بــەاڵم دوای ماوەیــەک بــە وەرگەڕکەوتنــەوەی چاالکییەکانــی 
هێــزی پێشــمەرگە، ئــەم نیگەرانییــە تــا ڕادەیەکــی بەرچــاو وەال چــوو ورەی خەڵــک بــەرز بــووەوە، 

هــەروەک جــاران، یارمەتیــدان بــە پێشــمەرگەکانیان درێــژە پــێ دا. 
لــە ڕابیتــە لەگــەڵ هێزەکانــی ڕێژیــم بــە گشــتی، دوو دیــاردە ســەرنج ڕاکێــش: یەکــەم، ئــەوە کــە بــە 
هــۆی درێژەکێشــانی شــەڕ لــە کوردســتان و دەکــرێ بڵێیــن، بــە شــێکیش بــە هــۆی ڕوون بوونــەوەی 
ماهییەتــی ڕێژیــم و ڕەوابوونــی داخوازەکانــی جوواڵنــەوە، بــە کرێگیراوانــی ڕێژیــم نــە ڕووحیــەی 
ــەوە کــە  ــە حــازرن وەک ڕابــردوو، بــۆ ڕێژیــم خــۆ بەکوشــت دەن. دووهــەم ئ ــان مــاوە و ن جارانی
ــان هــۆی  ــاوە. بێگوم ــان دان ــان چەکی ــان بۆخۆی ــراون ی ــان چــەک ک ــە جاشــەکان ی بەشــێکی زۆر ل
ئــەم ئاڵوگــۆڕەش ئەوەیــە کــە کاربەدەســتانی ڕێژیــم پێیــان وایــە کارێکیــان بــەو جاشــانە نەمــاوە و 
ــان  ــە گەلەکەی ــاوەڕە کــە ســەرەڕای پشــتکردن ل ــەم ب ــە ســەر ئ جاشــەکانیش ســەرەئەنجام هاتوون
ــە بــاری ماددیشــەوە شــتێکیان وەگێــر نەکەوتــووە،  و خیانــەت کــردن بــە بزووتنــەوە و تەنانــەت ل
لــە حاڵێــک دا لــە بــاری مەعنەوییــەوە هەمــوو شــتێکیان لــە دەســت داوە، دیــارە کاربەدەســتانی 
ڕێژیــم بــۆ بەربەرەکانــی لــە دژی بزووتنــەوەی کوردســتان ڕایەڵکەیەکــی جاسووســیی بەهێزیــان بــە 
تایبــەت لــە گونــدەکان و لەژێــر چاوەدێــری ئیــدارەی ئیتیالعاتــی ســوپای پاســداران پێکهێنــاوە و بــۆ 
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کوردســتانی کردنــی شــەڕ لــە ســەربازە کــوردەکان زۆرتــر کەڵــک وەرەدەگــرن .
هێندێــک  بــاری کشــتوکاڵ و خەدەماتــەوە  لــە  خــۆی  بــۆ الی  ڕاکێشــانی خەڵــک  بــۆ  ڕێژیــم 
کاری کــردوە. دانــی قــەرزی درێژخایــەن بــە ســوودێکی کــەم و فرۆشــتنی تراکتــۆر و کۆمبایــن 
ــە  ــۆ بەشــێکی بەرچــاو ل ــەوە ب ــاوی خواردن ــی ئ ــەرق و لوولەکێش کردن ــاران، کێشــانی ب ــە جووتی ب
گونــدەکان، قیرەتاوکردنــی زۆربــەی ڕێــگا ئەســڵییەکان و خیزڕێژکردنــی ڕێــگا فەرعــی یــەکان، 
فرۆشــتنی زەوی بــە خەڵکــی کــەم داهــات بــۆ دروســت کردنــی خانووبــەرە لەشــارەکان، دامەزراندنــی 
کارگــەی فــەڕش چنیــن لــە هێندێــک لــە گونــدەکان، دەســتگرتن و یارمەتیدانــی  هێندێــک کــەس بــۆ 
دانانــی کارخانــەی بچووکــی جووجەکەشــی و گاوداری، لــەو کارانــە بــوون کــە لــە بــەراورد دەگــەڵ 

ــر ئەنجــام دراون. ــە کوردســتان زیات ــران ل بەشــەکانی دیکــەی ئێ
ــر  ــووە و زۆرت ــی کوردســتان ب ــە خەڵک ــەت ب ــر خزم ــە کەمت ــەو کاران ــم ل دیــارە مەبەســتی ڕێژی
مەبەســتی سیاســی و نیزامــی لــە بەرچــاو بــووە ویســتوویەتی و دەی هــەوێ بــەم کارانــە ســەرنجی 
ــی کوردســتان دا  ــو خەڵک ــە نێ ــی ل ــەی کۆمەاڵیەت ــۆ الی خــۆی ڕاکێشــێ و پێگ ــک ب ــی خەڵ کۆمەاڵن
ــە ئاشــکرا  ــی خەڵکــی کوردســتان  زۆر جــار ب ــەش کۆمەاڵن ــەو حاڵ ــەاڵم ب ــێ. ب ــک بێن ــۆ خــۆی پێ ب
ناڕەزایەتیــی خۆیــان لــە ڕێژیــم دەربڕیــوە و لــە شــار و شــارۆچکەکان خۆپێشــاندانیان دژی ڕێژیــم 

بەڕێــوە بــردوە.
ــە  ــە ن ــە نیشــان دەدەن ک ــی دیک ــان و گەالن ــی خۆم ــەوی دێموکراســی گەل ــەوەی بزووتن تاقیکردن
کاری پێشــمەرگایەتی بــە تەنیــا و نــە ناڕەزایەتــی و ڕاپەڕینــی ســازمان نــەدراوی کۆمەاڵنــی خەڵــک، 
ناتوانــن تەئســیرێکی »قاطع«یــان لــە ســەرکەوتن و بــە ئەنجــام گەیاندنــی بزووتنــەوەدا هەبــێ. 
بۆیــە حیزبــی ئێمــە دەبــێ پــێ بــە پێــی درێژەدانــی خەباتــی چەکدارانــە، بــۆ ســازماندانی کۆمەاڵنــی 
خەڵکیــش چاالکییەکــی زۆرتــر لــە خــۆی نیشــان بــدا و هــەر لــەم پێوەندیــی دا دەبــێ بــۆ ڕێکخســتنی 

ــەوە. ــگاوی پێویســت هەڵێنێت الوان و ژنانیــش هەن
ــی  ــەوەی بیروبۆچوون ــەر ئ ــە ب ــەوەن ل ــەی بەشــداری بزووتن ــەو هێزان ــی دیکەشــەوە، ئ ــە الیەک ل
جیاوازیــان هەیــە، پێویســتە و دەبــێ لــە ســەر هێندێــک خاڵــی هاوبــەش ڕێــک کــەون و ناکۆکییــەکان 
لــە ڕێــگای هێمنانــەوە و وتوووێــژەوە چارەســەر بکــەن. شــەڕی کۆمەڵــە و حیزبــی ئێمــە زیانێکــی 
گــەورەی بــە جوواڵنــەوەی میللــی- دێموکراتیکــی کوردســتانی ئێــران گەیانــد. هەروەهــا مەیلــی 
پاوانخــوازی و خۆبەزەلزانــی و کــردەوەی غەیــرە دێموکراتیکــی حیــزب لــە پێوەندیــی دەگــەڵ هێــز و 
ڕێکخراوەکانــی دیکــەی ئێرانــی تەئســیری خراپیــان لــە ســەر بزووتنــەوەی خەڵکــی ئێمــە دانــا. ئەمــە 
و چەنــد هــۆی دیکــە کــە لــە ڕاگەیەنــداروی دە مادەیــی ٦٧/1/1 دا هاتــوون، حیزبــی ئێمــەی گەیانــدە 

ئــەو ئەنجامــە کــە فڕاکســیۆنی شــەڕفکەندی- قاســملوو وەال  بنــێ.
بــۆ ئــەوەی ئاوڕێکمــان بــۆ دواوە دابێتــەوە و دروســتیی ڕێبازەکانمــان دەستنیشــان کردبــێ، 

ئیشــارە بــە دوو مەســەلەی گرینــگ پێویســتە:
1- ئێمــە دوو ســاڵ و چەنــد مانــگ پێــش ئێســتا ڕامانگەیانــد کــە سیاســەتی وتووێژخوازانــەی ئــەم 
جەماعەتــە زیــان بــە جوواڵنــەوەی گەلەکەمــان دەگەیەنــێ و هیــچ ئاکامێکــی بــۆ گەلــی کــورد تێــدا 
بــەدی ناکــرێ. چونکــە ئــەو ڕێژیمــە، ڕێژیمێکــی کۆنەپەرســت و دژە گەلییــە و لــە ناوەرۆکــی دا نیــە 
و نــەک هــەر ناتوانــێ مافــی گــەالن دابیــن بــکا، بەڵکــوو ناتوانــێ هیــچ جــۆرە ئازادییــەک بــە کۆمەاڵنــی 
خەڵکــی ئێــران بــدا. بــەاڵم جەماعەتــی شــەڕەفکەندی- قاســملوو لــە پــاش جنێودان و تۆمــەت و هەراو 
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ــەوە دەمراســتەکانی الدەران  ــدوە: »ئ ــان گەیان ــردەوە و ڕای ــەم مەســەلەیان ڕەد ک ــای زۆر ئ هوری
بــوون ویســتوویانە و دەیانویســت وتوووێــژ بکــەن. زۆری نەخایەنــد دوکتــۆر قاســملوو، ڕێبــەری 
ئــەو جەماعەتــە لــە ئۆتریــش لــە ســەر میــزی »وتووێــژ« بــە دەســتی تیرۆریســتە جینایەتکارەکانــی 
ــد  ــە، ڕایانگەیان ــەم جەماعەت ــەو ڕووداوە، ســەرکردەکانی ئ ــاش ئ ــڕۆر کــرا. پ کۆمــاری ئیســالمی تێ
کــە بەڵــێ سیاســەتەکەیان درووســتە و ئاخرەکــەی پێویســتە لەگــەڵ حکوومەتــی ناوەنــدی وتووێــژ 
ــێ، ناشــارەزابوونی  ــەر ســافی و ســاویلکەیی نەب ــە ئەگ ــەم جــۆرە تێگەیشــتن و بۆچوون ــرێ!! ئ بک

تــەواو لــە سیاســەت دەگەیەنــێ.
2- حیزبــی ئێمــە دوو و ســاڵ و چەنــد مانگــە پێــش ئێســتا لــە باڵکراوەیەکــی کــورت دا ڕایگەیانــد 
کــە شــەڕ دەگــەڵ کۆمەڵــە بــە زیانــی جووالنەوەیــە و لــەو ڕێکەوتــەوە)2/1 /٦٧( شــەڕ لــە گــەڵ 
کۆمەڵــە ڕادەگــرێ. لــە دوایــش دا کۆمەڵــە وەاڵمــی موســبەتی دایــەوە. دیســان هــات و هــاوار و جنێــو 
و ناتــۆرە لــە ڕادیــۆ »بــەدەڵ« باڵوکرایــەوە و ڕۆژنامەکەیــان نووســی کــە ئــەوە خوێنــی پێشــمەرگە 
قارەمانــەکان بــە کۆمەڵــە دەفرۆشــن و نــاوی حیــزب بــۆ ســازمانی موجاهیدیــن هەرزانفــرۆش 

دەکــەن و...
پــاش هەمــووی ئــەو فڕوفیشــااڵنە و قســە قەبــە و بــێ نێوەرۆکانــە دیتمــان کــە ســەر ئەنجــام 
هێندێــک هاتنــە ســەر عەقــڵ و خۆیــان بــە شــەرم و فیشــاڵەوە ئاگربەســیان لەگــەڵ کۆمەڵــە ڕاگەیانــد 

ــارد. ــەوەی کــورد!!، مەســعوود ڕەجــەوی ن ــی جوواڵن و پەیامــی سەرەخۆشــیان بۆ«دوژمن

هاوڕێیان! 
ئەو جەماعەتە دوو ساڵ و چەند مانگ شەڕێکی ناڕەوایان دژی حیزبی ئێمە، حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران، دەســت پــێ کــردوە. حیزبــی ئێمــە هــەر لــە ڕۆژی هەوەڵــەوە ڕایگەیانــد کــە ئــەو 
شــەڕە بــە قازانجــی کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران و لەخزمــەت بەرژەوەندیــی ئــەو ڕێژیمــە دایــە. 
ســەرەڕای ئەمــە کــە هەمــوو حیــزب و ڕێکخــراوە ئێرانییــەکان و کوردســتانییەکان ئــەم شــەڕەیان 
مەحکــووم کــردوە و داوایــان لــەو جەماعەتــە کــردوە ئــەو شــەڕە ڕابگــرن، بەداخــەوە تــا ئێســتاش 
دەســتیان لــەو کــردەوە زیانبــار و خیانەتکارانەیــە هەڵنەگرتــووە، هەرچەنــد ئێمــە هەمیشــە هەوڵــی 

خۆمــان بــۆ نەمانــی ئــەو شــەڕە داوە.
 لــە ســاڵی ڕابــردوو و بەهــاری ئەمســاڵ لــە الیــەن دۆســتانی گەلــی کــورد و جوواڵنــەوە هێندێــک 
هەوڵــی خێرخوازانــە بــۆ تەواوکردنــی شــەڕ و لیکنزیــک بوونــەوەی حیزبــی ئێمــە و فراکســیۆن 
درا، بــەاڵم بــە داخــەوە لــە بــەر خۆبەزلزانیــی ســەرکردەکانی ئــەو جەماعەتــە و بەهــۆی بۆچوونــە 

چەوتەکانیــان ئــەو هەواڵنــە بــێ ئــاکام مانــەوە.
سیاســەتی ئوســوولیی حیزبــی ئێمــە هەروەکــوو لــە کۆنفڕانســی چــوارەم دا دەســت نیشــان کــراوە، 
هاوکاریــی بەکــردەوە لەگــەڵ هەمــوو هێــزە خەباتــکار و دێموکرات و شۆڕشــگێڕەکانە لە چوارچێوی 
کوردســتان و لــە ڕادەی ئێرانــدا. هــەر بۆیــە سیاســەتی الدەرانــەی جەماعەتــی شــەڕەفکەندی نابــێ 
کار بکاتــە ســەر سیاســەتی ئوســوولی حیزبەکەمــان و بــە ڕووداوی ناخــۆش، هەرچەنــد دڵتەزێنیــش 
بــێ، لــەم سیاســەتە ئوســوولییانە الڕێمــان کا. ئاڵوگۆڕەکانــی ســەردەمی ئێســتا خێراتــر لــە جــاران 
ــەو  ــە پێویســتە ئ ــی ئێم ــە حیزب ــووە. بۆی ــۆڕ پێکهات ــی پێشــوودا ئاڵوگ ــە بۆچوونەکان ــن و ل ــک دێ پێ
ئاڵوگۆڕانــە بــە وردی بخاتــە بەرچــاو و بــە قازانجــی گەلەکەمــان کەڵکــی لــێ وەربگــرێ. هەرجــۆرە 
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دەمارگرژییــەک بــۆ ئــەم یــا ئــەو بیروبــاوەڕەی تایبەتــی لــە بەرژەوەندیــی گەلەکەمــان دا نیــە. 
پێوانــە بــۆ دۆســتایەتیی پێویســتە لــە ســەر ئــەم بنەڕەتــە دابمــەزرێ کــە ئــەم الیەنــە چەنــدە بــڕوای 
ــی ئێمــە  ــەدا، حیزب ــەم بۆچوون ــی ئ ــەر ڕووناکای ــە ب ــە. ل ــی کــورد هەی ــی گەل ــە دێموکراســی و ماف ب
پێویســتە هەمــوو هەوڵــی خــۆی بــدا- هەروەکــوو تــا ئێســتا هەوڵــی داوە- شــەڕ و کێشــە و ناکۆکیــی 
ــە ڕێــگای هێمنانــەوە چارەســەر بــکا. بــۆ لێــک نزیکردنــەوەی هێــز و  نێــو الیەنەکانــی بزووتنــەوە ل
ڕێکخــراوە کوردســتانییەکانی ئێــران تێبکۆشــێ و بــە یەکیەتیــی بەکــردەوە و بــۆ لێــک نزیکردنــەوەی 

حیــزب و ڕێکخــراوە ئێرانییەکانــی هــەوڵ بــدا.

چەند ڕوانگەیەک 
بــە لەبەرچاوگرتنــی نێوەڕۆکــی ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ناوەنــدی بــۆ کۆنگــرەی نۆهــەم و لێکدانــەوەی 
هەمــوو الیەنــەی مەســەلە گرینگەکانــی ئێســتای جیهــان، ئێــران و کوردســتان، بــە تایبەتــی سیاســەت 
و تێکۆشــانی نێوخــۆی حیــزب لــە مــاوەی دوو ســاڵی ڕابــردوودا و ســەرنجدان بــە کــۆی ڕەخنــە و 
پێشــنیارەکانی کــە لــە کۆنفڕانســەکانی حیزبیــدا هاتوونــە گــۆڕێ، ئێمــە دەبــێ بــۆ قەرەبووکردنــەوەی 
کەموکووڕییەکان و بردنە پێشــی کاروباری حیزبی لە داهاتوودا لە ســەر ئەساســی ڕاگەیەندراوی 
10 مادەیــی نــەورۆزی ٦٧ و بــاوەڕی قــووڵ بــە پێــڕەو و پڕۆگرامــی حیــزب بــۆ جێبەجێکردنــی ئــەم 

خااڵنــەی ژێــرەوە هەوڵــی پێویســت بدەیــن و بــە ئەرکــی ســەرەکیی خۆمانیــان دابنێیــن.
1- لــە پێوەندیــی دەگــەڵ بــاوەڕی قووڵــی حیزبــی ئێمــە بــە ئەســڵی »ڕێکخــراو چەکــی هــەرە 
گرینگــی ئێمەیــە«، دەبــێ زۆر لــەوە زیاتــر هێــزی خۆمــان بــۆ پەرەپێدانــی تەشــکیالت لــە نێــو 
کۆمەاڵنــی خەڵــک بــە تایبەتــی لــە نێــو کرێــکاران و زەحمــەت- کێشــانی شــار و اڵدێ و ڕووناکبیــران 
بــە مەبەســتی جەماوەریکردنــی خەباتــی گەلەکەمــان تەرخــان بکەیــن و لــە پەنــا کاری تەشــکیالتیدا 
ــە  بــە هەمــوو توانــاوە بــۆ پێگەیانــدن و پەروەردەکردنــی کادر و پێشــمەرگە و ئەندامانــی حیــزب ل

ــەوە تــێ بکۆشــین. ــاری سیاســی و نیزامیی ب
2- حیزبــی ئێمــە ســەرەڕای ئــەوە کــە بــە خەباتــی چەکدارانــە درێــژە دەدا، ئــەم خەباتــە بــە تەنیــا 
شــێوەی خەبــات نازانــێ و بۆیــە تێدەکۆشــێ زیاتــر لــە جــاران دەگــەڵ شــێوەکانی دیکــەی خەبــات 
لێکیــان گــرێ بــدا، تــا بــە هەڵســەنگاندنی هێــزی خۆیــی و دوژمــن، بتوانــێ بــە هــەر شــێوەیەکی 

ــک وەرگــرێ. ــی دوژمــن کەڵ ــە مەبەســتی الوازکردن ــی ب ــی بەربەرەکان ــۆ پەرەپێدان گونجــاو ب
٣- بــە هــۆی ئــەوە کــە هەلومەرجــی خەبــات دژوارتــر لــە جارانــە، پێویســتە گرینگییەکــی زیاتــر بــە 

تەبلیغــات بــدرێ، ڕێــگای ئــەوەش بەهێزترکردنــی چاپەمەنــی و ڕادیــۆ دەنگــی کوردســتانە.
4- یەکێــک لــە خاڵــە الوازەکانــی بزووتنــەوەی گەلەکەمان لە دەرەوەی واڵت  کزبوونی تەشــکیالت 
و تەبلیغــات بــووە. ئەرکــی سەرشــانی ڕێبەڕایەتیــی داهاتــووی حیزبــە کــە گرینگییەکــی تایبەتــی بــە 

پەرەپێدانــی تەتشــکیالت و تەبلیغــات لــە دەرەوەی واڵت بــدا.
٥- ئەزموونــی یــازدە ســاڵەی تەمەنــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی بەپێچەوانــەی سیاســەتی 
فێڵبازانــەی، نیشــانی داوە کــە ماهییەتــی کۆنەپەرســتانە و دژی گەلیــی ئــەو ڕێژیمــە نەگــۆڕدراوە و 
ناگــۆڕێ. هــەر پاشەکشــەیەک و هەرچەشــنە هیوایــەک بــە ســازان دەگــەڵ ڕێژیــم، جگــە لــە پێکهاتنــی 
گومــان و دوو دڵــی ئاکامێکــی دیکــەی نابــێ. هــەر بۆیــە دروشــمی »ڕووخانــی ڕێژیمی کۆنەپەرســتی 
کۆمــاری ئیســالمی« لــە جەوهــەری ســتراتیژی بزووتنــەوەی سەرانســەری و وەدیهاتنــی ئــەو 
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ئامانجــە لــە گرێــوی یەکیەتیــی بەکــردەوەی هێــزە خەباتــکار و شۆڕشــگێڕەکانی واڵت دایــە.
٦- حیزبــی ئێمــە لــە پێوەندیــی دەگــەڵ هــەر هێزێکــی سیاســی ئێرانــی کــە بەکــردەوە بیروبــڕوای 
دێموکراتیکــی هەبــێ و بــڕوای بــە دیاریکردنــی مافــی چارەنووســی گەالن بە شــێوەیەک لە شــێوەکان 

هەبــێ، وەک دۆســتی ســتراتیژیکی خــۆی چــاوی لــێ دەکا.
ــات  ــی هەلومەرجــی خەب ــەت چلۆنایەتی ــە تایب ــدا و ب ــە جیهان ــۆڕی بەرچــاوی سیاســی ل ٧- ئاڵوگ
لــە کوردســتان و ئەزموونــی خەباتــی دوور و درێــژی گەلەکەمــان ئــەو پێویســتییەمان بــە ڕوونــی 
ــە  ــورد ب ــۆ ناســاندنی مەســەلەی ک ــان ب ــزە کوردســتانییەکانی تێکۆشــانی خۆی ــە هێ نیشــان دەدا ک
بیــروڕای گشــتیی جیهــان پــەرە پــێ بــدەن و بەکــردەوە لــە نێــوان خۆیانــدا هاوکاریــی پێوســت بکــەن. 
حیزبــی ئێمــەش لــەم بــوارەدا بــە هەســت بــە بەرپرســایەتی دەبــێ ئەرکــی خــۆی بەڕێــوە بــەڕێ و بــۆ 

پێکهێنانــی ئۆرگانیزمێکــی کارامــەی کــوردی لــە دەرەوەی واڵت هەنــگاو هەڵگــرێ.
ــی  ــە تایبەت ــو خــۆدا ب ــە نێ ــزە کوردســتانییەکان ل ــی هێ ــی و هاوئاهەنگی ــد یەکگرتووی ٨- هەرچەن
ــە  ــان ل ــی هەڵوێســت گرتنەوە پێم ــە ڕۆژی هەوەڵ ــەر ل ــە ه ــە و ئێم ــە قۆناخــی ئێســتادا زۆر گرینگ ل
ســەر ئــەوە داگرتــووە، بــەاڵم فراکســیۆنی شــەڕخواز لــە مــاوەی دوو ســاڵی ڕابــردوودا بــە کــردەوە 
شــەڕی بــە ســەردا ســەپاندووین و هەتــا ئێســتا حــەوت کادر و پێشــمەرگەی لــێ شــەهید کردوویــن. 
ــە بڕیارنامــەی پلینۆمــی پێنجــەم دا  ــە ل ــە ک ــەی بۆچــوون و هەڵوێســتی بەرپرســانەی ئێم بەپێچەوان
ــە  ــاو پلینۆمــی خۆیــان ل ــە ئاخریــن بەن ڕەنگــی داوەتــەوە، ئــەو تاقمــە تێکــدەر و شــۆڕش شــێوێنە ل
ــە و شــەڕخوازانەی  ــردوو سیاســەتی خیانەتکاران ــە ڕاب ــوەی ئەمســاڵ دا ئاشــکراتر ل مانگــی خاکەلێ

خۆیــان دەرخســت. 
حیزبــی ئێمــە وەک هەمیشــە لــە تــەواوی ئــەو هێــز و شەخســییەتانە کــە کــورد، یــان دۆســت 
و دڵســۆزی کــوردن داوا دەکا بــۆ مەحکــووم کردنــی کــردەوەی شــەرخوازانەی ئــەو تاقمــە و 

تەواوکردنــی شــەڕی خۆماڵــی، شــێلگیرانە هــەوڵ بــدەن.
9- لــە خاڵــی حەوتــی الپــەڕەی حەفتــای ئەســنادی کۆنفڕانســی چــوارەم دا »توصیــە« کرابــوو؛ » 
دەبــێ بــۆ ڕێکخســتنی ژنــان و الوان لــە نێــو حیــزب دا هەوڵــی پێویســت بــدرێ«. بــۆ ئــەم مەبەســتە 
هێندێــک هەنــگاو هەڵهێندراوەتــەوە، بــەاڵم کافــی نەبــووە. پێویســتە لــەم بــارەوە هەوڵــی زیاتــر بــدرێ.
10- بزووتنــەوەی میللــی- دێموکڕاتیکــی کوردســتان گوڕوتینــی خــۆی لــە دەریــای بــێ پایــان 
هێــزی کۆمەاڵنــی خەڵکــی کــورد وەردەگــرێ. هێــزە شۆڕشــگێڕەکان لــە کوردســتان، هاوپەیمانانــی 
ڕێکخــراە  هەمــوو  و  ئێــران  چەوســاوەی  و  ژێردەســتە  گەالنــی  و  کــوردن  گەلــی  سروشــتی 
پێشــکەوتنخواز و شۆڕشــگێڕەکان پاڵپشــتی »بالقــوە« و »بالفعــل«، واڵتانــی سوسیالیســتی و ئــەو 
واڵتانــەی باوەڕیــان بــە مافــی دیاریکردنــی چارەنووســی گەالنــی ژێردەســتە هەیــە، بزووتنــەوە 
ڕزگاریخوازەکانــی نەتەوایەتــی و جوواڵنــەوە کرێکارییــەکان و هەروەهــا حیــزب و ڕێکخــراوە 
ــە ڕادەی  ــەو شەخســییەتانەی کــە الیەنگــری مافــی مرۆڤــن، ل پێشــکەوتنخواز و دێموکڕاتــەکان و ئ

جیهانیــدا وەک دۆســتان و یاریدەدەرانــی بزووتنــەوەی گەلــی کــورد دەژمێردرێــن.

هاوڕێیانی تێکۆشەر!
 جێــگای خۆیەتــی کــە جارێکــی دیکــەش دەگــەڵ شــەهیدانی ســوورخەاڵتی حیــزب و گەلەکەمــان، 
دەگــەڵ بنەماڵــەی شــەهیدان و کۆمەاڵنــی ئەمەگناســی گەلــی کــورد پەیمــان و بەڵێنــی خۆمــان 
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ــان،  ــە ســتەم لێکراوەکەم ــزب و گەل ــرۆزی حی ــی ئامانجــی پی ــا وەدی هێنان ــە هەت ــەوە ک ــازە کەین ت
تێکڕووخانــی دام و دەزگای ڕێژیمــی دژی گەلــی کۆمــاری ئیســالمی و هێنانــە ســەرکاری ڕێژیمێکــی 
دێموکراتیــک لــە ئێــران و دابینکردنــی خودموختــاری بــۆ کوردســتان، هــەروا شــێلگیرانە بــە خەباتــی 

حەقخوازانــەی خۆمــان درێــژە بدەیــن.

بڕووخێ ڕێژیمی دژی گەلی و کۆنەپەرستی کۆماری ئیسالمی،
بەرقەرار بێ دێموکراسی لە ئێران و خودموختاری لە کوردستان،
پتەوتر بێ خەباتی هاوبەشی گەلی کورد و هەموو گەالنی ئێران،

پتەوتر بێ یەکیەتی بەکردەوەی هەموو هێزە خەباتکار و شۆڕشگێڕەکان،
ساڵو لە گیانی شەهیدانی ڕێگای ئازادی و دێموکراسی،

ساڵو لە زیندانییە سیاسییەکان و بنەماڵەی شەهیدان،
ساڵو لە کادر پێشمەرگە و ئەندامانی حیزب،

ساڵو لە کۆمەاڵنی ئەمەگناسی گەلی کورد لە کوردستانی ئێران،
بژی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران.

***

بڕیارنامەی کۆنگرەی نۆهەمی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران- ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێڕ

لــە ڕێکەوتــی ٦9/٥/21 کۆنگــرەی 9ی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، ڕێبەرایەتیــی 
شۆڕشــگێڕ پێک هــات و لــە مــاوەی ٧ ڕۆژان دا کارەکانــی خــۆی بەڕێــوە بــرد و لەســەر ئــەو چەنــد 
خااڵنــەی خــوارەوە بڕیــاری  دا و هەروەهــا چەنــد خاڵیشــی وەکــوو تەوســییە بــۆ کۆمیتــەی ناوەندیــی 

ــە گــۆڕێ و دەست نیشــانی کــرد. ــوو هێنای داهات

ــۆ  ــدی ب ــەی ناوەن ــی کۆمیت ــی ڕاپۆرت ــد تێبین ــی دەنــگ و بەچەن ــە تێکڕای 1- بەشــدارانی کۆنگــرە ب
ــان پەســند کــرد. کۆنگرەی

2- ڕێبەرایەتیــی داهاتــوو پێویســتە پێوەندیــی نێوخۆیــی و دەرەوەی خــۆی بــە پێــی ئــەو ئەســڵەی 
خــوارەوە تەنزیــم بــکا. بزووتنــەوەی میللــی دێموکراتیکــی کوردســتان گوڕوتینــی خــۆی لــە دەریــای 
بێ پایانــی هێــزی کۆمەاڵنــی خەڵــک وەردەگــرێ، هێــزە شۆڕشــگێڕەکان لــە کوردســتان هاوپەیمانانــی 
ئێــران و هەمــوو ڕێکخــراوە  کــوردن و گەالنــی ژێردەســتە و چەوســاوەی  سروشــتیی گەلــی 
پێشــکەوتنخواز و شۆڕشــگێڕەکان پاڵپشــتی »بالقــوە« و »بالفعــل »ی ئــەو بزووتنــەوەن، واڵتانــی 
سۆسیالیســتی و ئــەو واڵتانــەی باوەڕیــان بــە مافــی دیاریکردنــی چارەنووســی گەالنــی ژێردەســتە 
هەیــە، هەروەهــا بزووتنــەوە ڕزگاریخوازەکانــی نەتەوایەتــی و جوواڵنــەوە کرێکارییــەکان و حیــزب 
و ڕێکخــراوە پێشــکەوتنخواز و دێموکراتــەکان و ئــەو شەخســییەتانەی کــە الیەنگــری مافی مرۆڤــن 
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وەک دۆســتان و یاریدەدەرانــی بزووتنــەوی گەلــی کــورد دەژمێردرێــن.
٣- ئەزموونــی یــازدە ســاڵ تەمەنــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئێســالمی نیشــانی داوە کــە ماهییەتــی دژی 
گەلیــی ئــەو ڕێژیمــە نەگــۆڕدراوە و ناگــۆڕێ. هــەر بۆیــە دروشــمی ڕووخانــی ئــەو ڕێژیمــە لەجێــی 
ــڕ و شۆڕشــگێڕەکان  ــزە خەباتگێ ــە یەکیەتــی بەکــردەوە لەگــەڵ هێ ــوو ب خۆیەتــی و ڕێبەریــی داهات

پێویســتە لــەو بــوارەدا هەنــگاو هەڵهێنێتــەوە.
4- یەکیەتــی بەکــردەوەی هەمــوو ڕێکخــراوە خەباتگێــڕ و دێموکراتــە ئێرانــی و کوردســتانییەکان 
بــۆ ڕووخاندنــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئێســالمی و وەدی هێنانــی ئامانجەکانــی گەالنی ئێــران زەروورەتی 
مێژووییــە. وێــڕای تەئیــدی تێکۆشــانی تائێســتای حیــزب لــەو ماوەیە دا، پێشــنیار دەکــرێ ڕێبەرایەتیی  
ــە  ــەو هێزان ــەوەی ئ ــی و لێــک نزیک کردن ــگای یەکیەت ــاوە لەڕێ ــەڕی توان ــوو لەمــەودواش بەوپ داهات
هەنــگاوی جیــددی هەڵبگــرێ و بــە کۆمیتــەی ناوەندیــی داهاتــوو ســەالحییەت دەدرێ ئەگەر زەمینەی 

پێک هاتنــی بــەرە رەخســا، هەنــگاوی پێویســتی بــۆ هەڵهێنێتــەوە. 
لــە و ڕابیتەیــەش دا لەگــەڵ ئــەو ڕێکخراوانــە دا کــە پێوەنــدی نییــە، بــەو مەرجانــە کــە باوەڕیــان بــە 

دێموکراســی و مافــی نەتەوایەتیــی گەلــی کــورد هەبــێ، پێوەندییــان لەگــەڵ بگــرێ.
٥- بــە ســەرنج دان بــەو ئەســڵە کــە پێویســتە مەســەلەی کــورد هەرچــی زیاتــر لــەڕادەی جیهانــی دا 
بێتــە گــۆڕێ، پێویســتە ڕێبەرایەتیــی داهاتــووی حیــزب لەپێوەنــدی لەگــەڵ ئــەو مەســەلە هەوڵــی 
زیاتــر بــدات و بــە پەرە پێــدان و بەهێــز کردنــی تەشــکیالت و تەبلیغاتــی حیــزب لــە دەرەوەی واڵت 
و بــە پێوەندی گرتــن  لەگــەڵ ڕێکخــراوە پێشــکەوتنخوازەکان و کۆڕوکۆمەڵــە بەشەردۆســتەکان 

بزووتنەوەکەمــان بــە بیــروڕای گشــتیی جیهانــی زیاتــر بناســێنێ.
٦- ئــاڵ و گــۆڕی بەرچــاوی سیاســی لــە جیهــان دا بەتایبەتــی چلۆنایەتیــی هەل ومەرجــی خەبــات لــە 
کوردســتاندا و ئەزموونــی خەباتــی دوور و درێــژی گەلەکەمــان ئــەو زەروورەتــە نیشــان دەدا کــە 
پێویســتە هێــزە کوردســتانییەکان تێکۆشــانی خۆیــان بــۆ ناســاندنی مەســەلەی کــورد بــە بیــروڕای 
ــی پێویســت  ــارەوە هەوڵ ــێ لەم ب ــی داهاتــووی حیــزب دەب ــدەن، ڕێبەرایەتی گشــتیی جیهــان پەرەپێ ب
بــۆ نزیکایەتــی لەگــەڵ ئــەو ڕێکخراوانــە بــدا و بــۆ پێک هێنانــی ئۆرگانیزمێکــی کــوردی لــە دەرەوەی 

واڵت هەنــگاو هەڵبگــرێ.
ــرێ  ــد دەک ــی شــەرەفکەندی تەئیی ــەر جەماعەت ــە بەرامب ــی ل ــا ئێســتای ڕێبەرایەت ٧- سیاســەتی ت
و پێویســتە ڕێبەرایەتیــی داهاتــوو بــۆ کۆتایــی پێ هێنانــی شــەڕی خۆماڵــی لەســەر ئــەو سیاســەتە 
بــڕوا و هەوڵــی زیاتــر بــدا و هەروەهــا لــەو بــوارەش دا هــەوڵ بــدرێ پشــتیوانیی ڕێکخــراوەکان بــۆ 

هەڵوێســتی حیــزب جەلــب بکــرێ.
ــە  ــێ ل ــی هەل ومەرجــی ئێســتای واڵت دەب ــە لەبەرچاوگرتن ــزب ب ــووی حی ــی داهات ٨- ڕێبەرایەتی
هەمــوو شــێوەکانی خەبــات وەک خەباتــی چەکــداری و سیاســی و دیپلۆماســی و جەمــاوەری کەڵــک 

وەرگــرێ.
***
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بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران )ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێڕ( 

پەسندکراوی کۆنگرەی نۆیەم 
)گەالوێژی 1369، ئووتی 1990(

بەشی یەکەم 
سەرەتا!

1- لەمێــژە گەلــی کــورد لــە پێنــاوی ئازادیــی وەدەســت هێنانی مافــی دیاری کردنــی چارەنووســی 
خۆی دا خەبات دەکا. سەرانسەری چەرخی نۆزدەیەم شاهیدی ڕابردووی خوێناویی نەتەوەکەمانە. 
ــژەی  ــەروا درێ ــە ه ــەو خەبات ــی ئ ــی جیهان ــا شــەری دوویەم ــە ســەرەتای چەرخــی بیســتەمەوە ت ل
ــی گەالنــی ئازادیخــوازی جیهــان دژی کۆنەپەرســتی و فاشــیزم دا،  هەبــووە. لــە ســەردەمی خەبات
پێویســتییەکی مێژوویــی بــۆ دامەزرانــی ڕێکخراوێکــی سیاســی کــە بتوانــێ خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی 
گەلــی کــورد بەڕێــوە بــەرێ هەســت پــێ دەکــرا. هــەر لەبــەر ئــەوە گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێــران 
لــەو وەزعــە لەبــارە کــە پــاش بیســت ســاڵ دیکتاتۆریــی ڕەزاخــان پێک هاتبــوو، کەڵکــی وەرگــرت و، 

لــە 2٥ گەالوێــژی 1٣24 دا حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی دامەزرانــد.
بــەو جــۆرە، دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ئاکامــی پێویســتییەکی مێژوویــی و 
نیشــانەی وریایــی و ژیریــی ڕۆڵــە پێشــڕەوکانی گەلــی کــورد بــوو. لــەو دەمــەوە حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتان کــە ڕۆڵــە شۆڕشــگێڕەکانی گەلــی کــوردی لــە ڕیزەکانــی خــۆی دا کــۆ کردۆتــەوە، ڕێنوێــن 

و ڕێکخــەری خەباتــی دێموکراتــی دژی ئیمپریالیســتیی کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتانی ئێرانــە.
دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە مێــژووی گەلــی کــورددا بــە نوختەگۆڕانێکــی گرینگ 
ــە. بــە ڕێبەرایەتیــی حیزبــی ئێمــە  دەژمێــردرێ و ســەرەتای قۆناغێکــی نوێــی خەباتــی نەتەوەکەمان
ــە  ــە مێــژووی خــۆی دا توانیــی کۆمارێکــی نیشــتمانی ل بــوو کــە نەتــەوەی کــورد بــۆ یەکــەم جــار ل
بەشــێکی کوردســتان دا بێنێتــە ســەر کار. ئــەم حکوومەتــە تەنیــا یــازدە مانــگ خــۆی ڕاگــرت و، لــە 
دوای ســەرکوتی بزووتنــەوەی گەالنــی ئێــران جارێکــی دیکــە دیکتاتۆریــی نیزامــی بەســەر هەمــوو 
کوردســتانی ئێــران دا زاڵ بــووە. بــەاڵم ســەرەڕای ئەوەیــش گەلــی کــورد لــە خەبــات نەوەســتا و بــۆ 

وەدیهێنانــی ئامانجــە لەمێژینەکانــی هــەروا درێــژەی بــە تێکۆشــانی خــۆی  دا. 
ــە هــەوراز و نشــێو و،  ــڕ ل ــی پ ــی 44 ســاڵ خەبات ــران خاوەن ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات حیزب
ــە  ــووە و ل ــر ب ــەدا کارامەت ــەو ماوەی ــە ل ــی ئێم ــە حیزب ــە. ئاشــکرایە ک ــداکاری و گیانبازیی ــە فی ــڕ ل پ
خەباتــی گەلــی کــورد و گەالنــی دیکــە دەرســی وەرگرتــووە. ئــەو بەرنامەیــە لــە هەلومەرجــی ئێســتای 
جیهــان و ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و ئێــران دا، بــە لەبەرچــاو گرتنــی ئاڵوگــۆڕی قووڵــی سیاســی 
ــە قۆناغــی  ــەوە ل ــە وردبوون ــان دا و ب ــە جیه ــی و زانســتی و فەرهەنگــی ل و پێشــکەوتنی کۆمەاڵیەت

ــراوە.  ــران دان ــی کوردســتانی ئێ ــران و هەلومەرجــی تایبەتی ــی ئێ ــی گەالن ئێســتای خەبات
2- ســەردەمی ئێمە، ســەردەمی پەرەئەســتاندنی دژایەتی لەگەڵ نفووزی ئیمپریالیزم و ســەردەمی 
ــەوە  ــرۆڤ، پەرەئەســتاندنی ویســتی دێموکراســی خوازی و بزووتن ــەوە و پێشــکەوتنی م وریابوون
نەتەوایەتــی و کۆمەاڵیەتییــەکان، ســەرەتای هاتنــە گۆڕێــی بیــری گۆڕانــکاری لــە شــێوەی دابەزاندنــی 
سۆســیالیزم دایە. لــە مــاوەی چــل و پێنــج ســاڵی دوای شــەڕی دوویەمــی جیهانــی ئاڵوگۆڕێکــی 
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ــوە. سیســتەمی ئیســتعماری  ــی گۆڕی ــە جیهــان دا ڕووی داوە کــە ســیمای جیهان ــۆ ل سیاســیی ئەوت
لەبەریــەک هەڵوەشــاوە، دەیــان نەتــەوەی گــەورە و بچــووک مافــی دانانــی چارەنووســیان وەدەســت 

هێنــاوە و دەوڵەتــی ســەربەخۆیان دامەزرانــدووە. 
لــە زۆر واڵتــان دا ئــەم ڕەوتــە سیاســییە، ئاڵوگۆڕێکــی قووڵــی کۆمەاڵیەتیشــی لەگــەڵ بــووە. لــەم 
ــگای  ــوێ و پێشــکەوتوو جێ ــو چــووە و کۆمەڵێکــی ن ــووی پێشــوو لەنێ ــی دواکەوت ــەدا کۆمەڵ واڵتان
گرتۆتــەوە. چینــە زۆردار و کۆنەپەرســتەکان دەســەاڵتی سیاســییان لــە دەســت دەرهاتــووە و 
هێــزە نیشــتمانپەروەرەکان و نوێنەرانــی چیــن و توێــژە پێشــکەوتووەکانی کۆمــەڵ دەســەاڵتیان 
بەدەســتەوە گرتــووە. لــە زۆربــەی واڵتــان دا چینــی دەرەبــەگ و پێوەندییەکانــی دەرەبەگایەتــی 
لەبەریــەک هەڵوەشــاون و ڕێــگا بــۆ پێشــکەوتنی و کۆمــەڵ خــۆش بــووە. بــە چەشــنێکی گشــتی، ئــەو 
هێــزە کۆمەاڵییەتیانــە کــە دەتوانــن کۆمەڵــی مرۆڤایەتــی بــەرەو پێــش بــەرن، ئازادیــی کردەوەیــان پتــر 
بــووە و دەرەتانیــان بــۆ پێــک هاتــووە بــۆ ئــەوەی کۆمەڵێکــی باشــتر، پێشــکەوتووتر و ئینســانی تر 
دروســت بکــەن. واڵتانــی پێشــکەوتووی ســەرمایەداری لــە ســایەی دەســکەوتەکانی زانســت و 
ــی  ــە هەڵدان ــاوە، توانیویان ــووری پێک هێن ــۆ پێشــکەوتنی ئاب ــان ب ــی بێ وێنەی ــە ئیمکانێک ــەوە ک تێکنیک
ئابووریــی خۆیــان خێراتــر بکــەن. بــەاڵم لــە کاتێــک دا ئــەو واڵتانــە توانیویانــە پایــەی ژیانــی زۆربــەی 
ــن  ــکای التی ــا و ئەمری ــە ئاســیا و ئەفریق ــەس ل ــۆن ک ــە ســەدان میلی ــە ســەر، ب دانیشــتووانیان بەرن
ناتوانــن پێداویســتییە ســەرەتاییەکانی ژیــان دابیــن بکــەن و تەنانــەت لــە هێندێــک واڵت دا زۆر کــەس 

ــە گەورەتریــن ناتەباییەکانــی کۆمەڵــی ئێســتای مرۆڤایەتییــە.  ــە برســان دەمــرن! ئەمــە یەکێــک ل ل
واڵتانــی ئیمپریالیســتی، ئێســتاش لــە دەســەاڵتی ئابــووری و سیاســیی خۆیــان بــۆ پاراســتنی 
پێوەندیــی نابەرابــەری نێونەتەوەیــی کەڵــک وەردەگــرن. ئێســتاش نەتــەوە زۆرلێکراوەکانــی پێشــوو 
ــە و  ــی دا هەی ــی سیاســی نێونەتەوەی ــە دانان ــان ل ــەکان تەئســیرێکی کەمی ــەوە بچووک ــی نەت بەتایبەت
ــن.  ــەن ئیمپریالیســتەکانەوە پێشــێل دەکرێ ــان لەالی ــدرێ کــە مافــە ڕەواکانی ــەت زۆرجــار دەبین تەنان
لەگــەڵ هەمــووی ئەوانــەش پێوەندیــی ئێســتعماریی پێشــوو لــە بناغەدا هەڵوەشــاوە و خەبات بە دژی 
ئیمپریالیــزم بــە شــێوەی جۆربەجــۆر بەڕێــوە دەچــێ. بــەاڵم ئــەو ئاڵوگۆڕانــە کە بەهۆی پرۆســترۆیکا 
لــە شــووڕەوی و واڵتانــی ئورووپــای ڕۆژهــەاڵت هاتوونەتــە ئــاراوە و دەســتەبەربوونی فەزایەکــی 
هێمنانــە لــە ئاســتی جیهانــی و گەشــەی ڕەوتــی دێموکراســیخوازی و جوواڵنــەوەی کرێکاریــی 
واڵتانــی ســەرمایەداری، هێــزە دێموکــرات و ئاشــتیخوازە بەشەردۆســتەکانی واڵتانــی جیهــان و 
بزووتنــەوە ڕزگاریخوازەکانــی نەتەوایەتــی وەزعێکــی وایــان پێک هێنــاوە کــە نەتــەوە بچووکەکانیــش 
هیــوادارن کــە پشت ئەســتوور بــە هێــزی خۆیــان و بــە کەڵک وەرگرتــن لــە هاودەردیــی مرۆڤایەتیــی 

پێشــکەوتوو بتوانــن بــۆ وەدەســت هێنانی مافــە ڕەواکانــی خۆیــان ســوورتر بــن. 
ســتراتیژیی  لــە  بەتایبەتــی  و  نێونەتەوەیــی  لێکدانەوەکانــی  لــە  نێوەڕاســت  ڕۆژهەاڵتــی   -٣
دەوڵەتــە ئیمپریالیســتییەکان دا، گرینگییەکــی تایبەتــی هەیــە. لــە بــاری جوغرافیاییــەوە ئــەم ناوچەیــە 
کەوتووەتــە ســێ ڕێیانی ســێ قــاڕەی ئاســیا، ئەفریقــا و ئورووپــا، لــە بــاری ئابــووری و ســەرچاوە 
ژێرزەمینییەکانــەوە ئــەم ناوچەیــە زۆر دەوڵەمەنــدە و زیاتــر لــە نیــوەی تــەواوی پاشــەکەوتی نەوتــی 

ــەو ناوچەیــەدا هەڵکەوتــووە.  ــا ل دنی
بێجگــە لەوانــەش، هاوســنووریی ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت لەگــەڵ یەکیەتیــی ســۆڤیەت واتە 
یەکەمیــن واڵتــی دامەزرێنــەری سیســتەمی سۆسیالیســتی، هەروەهــا دروســت بوونی هێنــدی واڵتــی 
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ســەربەخۆ و بوونــی چەنــد بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازیــی نیشــتمانی وەک بزووتنــەوەی فەلەســتین 
و بزوتنــەوەی نەتەوەیــی کــورد و... لــەو مەڵبەنــدەدا بایــەخ و گرینگــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتیان لــە 

حیســاب و لێکدانــەوەی هێزەکانــی نێونەتەوەیــی دا زیــاد کــردووە.
تــەواوی ئــەم ڕاســتییانە بۆتــە هــۆی ئــەوە کــە واڵتانــی ئیمپریالیســتی هەمــوو ئاڵوگۆڕێکــی ئــەم 
ناوچەیــە بــە وردی بخەنــە ژێــر چاوەدێــری و بەرامبــەر بــە هــەر چەشــنە ڕووداوێکــی ئــەم ناوچەیــە 

لەســەر هەســت بــن و دژکــردەوە نیشــان بــدەن.
4- ئێــران لــە مــاوەی پــاش شــەڕی دوویەمــی جیهانــی دا لــە بــاری ئابــووری و کۆمەاڵیەتیــی 
و سیاســییەوە گۆڕانێکــی زۆری بەســەر دا هاتــووە. لــە ڕاســتیدا ئێــران نەیدەتوانــی خــۆی لــەو 
ئاڵوگــۆڕە قووڵــە کــە بەســەر جیهــان دا هاتــووە دوور ڕابگــرێ. بــەاڵم ئــەم ئاڵوگــۆڕەی لــە ئێــران دا 
ــران  ــە. ئێ ــە نیی ــەم واڵت ــووری و سروشــتیی ئ ــی ئاب ــچ جــۆر وەاڵمــدەری ئیمکانات ڕووی داوە بەهی
ئێســتاش هــەر بــە واڵتێکــی دواکەوتــوو دەژمێــردرێ. ئێســتاش زۆربــەی زۆری کۆمەاڵنــی خەڵــک 
لــە هــەژاری و بێبەشــی دا دەژیــن. بەشــێکی زۆر لــە دانیشــتووانی ئێــران بەتایبەتــی لــە الدێ هێشــتا 
ــی الدێ  ــی کۆمەاڵیەتی ــی بێبەشــن. تەرکیب ــی پزشــکی و دەرمان ــە یارمەتی ــدەوارن و ل ــەر نەخوێن ه
ــو چــوون و  ــک لەنێ ــەورەکان وەک چینێ ــە گ ــەگ و خــاوەن مڵک ــۆڕاوە. دەرەب ــا ڕادەیەکــی زۆر گ ت
جێــگای خۆیــان داوە بــە بۆرژۆوازیــی الدێ کــە لــە وردە مالیکــەکان و جووتیــارە دەوڵەمەنــدەکان 
ــی  ــۆڕە، بەرینترکردن ــەو ئاڵوگ ــی ئ ــە پێکهێنان ــزم ل ــی شــا و ئیمپریالی ــووە. مەبەســتی ڕێژیم پێک هات
کــە  بــوو،  دێ  لــە  بــۆرژۆوازی  پێک هێنانــی  و  لــە سەرانســەری واڵت  ســەرمایەداری  بــازاری 
لــە الیــەک ببێتــە پێگەیەکــی کۆمەاڵیەتــی بــۆ ڕێژیــم و لــە الیەکــی دیکــەش، ڕێــگای پەرەپێدانــی 
ســەرمایەداری خــۆش بــکا. لــە ســەنعەتیش دا، ڕێژیــم شــا بەشــی تایبەتــی بــە زیانــی بەشــی گشــتی 
بەهێــز دەکــرد و بــۆ هێنــان و وەکارخســتنی ســەرمایەکانی بێگانــە دەرەتانــی لەبــاری پێــک دێنــا، کــە 
ــارە لێــرەش دا مەبەســت هــەر پەرەپێدانــی ســەرمایەداری بــوو. بەمجــۆرە ئێــران وەک واڵتێکــی  دی
دواکەوتــوو بەگشــتی ڕێــگای هەڵدانــی ســەرمایەداریی گرتبــووە پێــش، ڕێگایــەک کــە تاقیکردنــەوەی 
زۆر واڵتــی دواکەوتــوو چەوت بوونەکــەی دەرخســتووە و بــە ئاشــکرا نیشــانی داوە بــە زیانــی 

ــی خەڵکــە.  کۆمەاڵن
واڵتانــی  لــە  پێڕەویــی  گشــتی  چەشــنێکی  بــە  دەرەوەدا  سیاســەتی  لــە  پاشــایەتی  ڕیژیمــی 
ئیمپریالیســتی بەتایبەتــی ئیمپریالیزمــی ئەمریــکا دەکــرد. بێجگــە لــە ئەندامەتیــی پەیمانــی ســەنتۆ 
کــە دەســتەبەندییەکی نیزامیــی ئیمپریالیــزم و کۆنەپەرســتیی دژی گەالنــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت 
بــوو، ئێــران پەیمانێکــی دوو قۆڵیــی نیزامــی و زۆر پەیمانــی دیکەشــی لەگــەڵ واڵتــە یەکگرتووەکانــی 
ئەمریــکا بەســتبوو و لــەو ڕێگایــەوە هــەزاران ڕاوێژکــەری ئەمریکایــی بەســەر ئەرتــەش و پۆلیــس 
و ژاندارمێــری دا زاڵ کردبــوو.  لــە ڕێژیمــی شــادا دیکتاتــۆری گەیشــتبووە ئەوپــەڕی، شــوێنەوارێک 
لــە ئــازادی و دێموکراســی نەمابــوو، حیزبــە نیشــتمانی و پێشــکەوتووەکان و ســەندیکا و ڕێکخــراوە 
دێموکراتییــە ســینفییەکان هەمــوو قەدەغــە کرابــوون، ئازادیــی بەیــان و باڵوکردنــەوە خرابــووە ژێــر 
پــێ، نوێنەرانــی مەجلیســی شــووڕا و ســەنا لــە الیــەن شــاوە دیــاری دەکــران، دەســەاڵتی قانووندانــان 
و دادخــوازی و ئیجرایــی هەمــوو بەدەســت شــاوە بــوو، ئەرتــەش و پۆلیــس بەســەر گیــان و ماڵــی 
خەڵــک دا زاڵ کرابــوون و ئێــران کرابــوو بــە زیندانێکــی گــەورە بــۆ هەمــوو ئینســانێکی بەشــەرەف 

و ئازادیخــواز. 
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ئابــووری  ئاڵوگــۆڕی  و  ئێــران  لەنێــوان دەســەاڵتی سیاســیی  گرێیــی  ناتەباییەکــی  بەمجــۆرە 
ــەک و  ــە الی ــزم ل ــی ڕێژیمــی شــا و ئیمپریالی ــار و بەکرێگیراوان ــوان شــا و دەرب ــە نێ ــی ل کۆمەاڵیەت
گەالنــی ئێــران لــە الیەکــی دیکــەوە پێک هاتبــوو کــە تەنیــا ڕێــگای چارەســەرکردنی، شۆڕشــێکی 

دێموکراتیکــی خەڵکــی بــوو. 
ــو  ــە لەنێ ــەوە ناوچەیەکــی دواکەوتووی ــووری و کۆمەاڵیەتیی ــاری ئاب ــە ب ــران ل ٥- کوردســتانی ئێ
واڵتێکــی دواکەوتــوودا. ئەگەرچــی کوردســتان لــە بــاری سروشــتی و ســامانی ژێرزەمینییــەوە 
دەوڵەمەنــدە بــەاڵم بەوحاڵــەش یەکێــک لــە دواکەوتووتریــن ناوچەکانــی ئێرانــە. ئاڵوگــۆڕی ئابــووری 
و کۆمەاڵیەتــی لــە کوردســتان ناگاتــە پلــەی زۆربــەری ناوچەکانــی دیکــەی ئێرانیــش، وەزعــی 
ــەی  ــران زۆر کــەم گــۆڕاوە. پای ــی دانیشــتووانی کوردســتانی ئێ ــووری، لەشســاغی و فەرهەنگی ئاب
ژیــان زۆر نزمــە و زەحمەتکێشــانی کوردســتان لــە هــەژاری و بێبەشــی دا دەژیــن. زۆربــەری 
ــوون.  ــەش ب ــەواوی بێب ــی بەت ــی پزیشــکی و دەرمان ــە یارمەتی ــی کوردســتان ل هــەرەزۆری دێیەکان
لــە زەمانــی شــادا کوردســتان ناوچــەی میلیتاریزەکــراوی ئێــران بــوو. بەڕێوەچوونــی قانــوون لــە 
ــی ئەرتــەش و ژاندارمــری و ســاواک هەمــوو  ــوو. دەزگاکان ــۆی نەب کوردســتان ئاســەوارێکی ئەوت

دەســەاڵتێکیان لــە دەســت خــۆدا ڕاگرتبــوو. 
ســتەمی نەتەوایەتــی لــە هەمــوو بارەکانــی ژیانــی سیاســی و ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگــی 
لــە کوردســتانی ئێــران دا بەوپــەڕی خــۆی گەیشــتبوو. کاربەدەســتانی دەوڵەتــی لــە کوردســتان 
هەموویــان لــە مەرکــەزەوە دیــاری دەکــران و گەلــی کــورد هیــچ تەئســیرێکی لــە بەڕێوەبردنــی 
کاروبــاری واڵتەکــەی دا نەبــوو. لەگــەڵ بوونــی ئیمکاناتــی سروشــتی، هیــچ پڕۆژەیەکــی گرینگــی 
ئابــووری و ســەنعەتی لــە کوردســتان دا جێبەجــێ نەدەکــرا. هیــچ حیــزب و ڕێکخــراو و ســەندیکایەکی 
ســەربەخۆی سیاســی و ســینفی ئیمکانــی تێکۆشــانی ئــازادی نەبــوو. فەرهەنگــی نەتەوایەتیــی کــورد 
دەرەتانــی پێشــکەوتنی پــێ نــەدەدرا، باڵوبوونــەوەی چاپەمەنــی بــە زمانــی کــوردی قەدەغــە بــوو، 
ــن و  ــی فارســی بخوێن ــە زمان ــوو ب ــەوە دەب ــۆ قوتابخان ــە یەکــەم ڕۆژی چــوون ب ــی کــورد ل مندااڵن
ناچــار بــوون لــە قوتابخانــەدا بــە فارســی پێکــەوە بدوێــن. بەمجــۆرە کوردســتانی ئێــران کرابــوو بــە 

بەندیخانــەی گەلــی کــورد. 
٦- ڕاپەڕینــی چەکدارانــەی ســاڵەکانی 4٧-4٦ لــە کوردســتان شــوێنەواری تایبەتیــی خــۆی لەســەر 
ــا و دەســت پێکردنی حەرەکەتــی چەکداریــی ســیاهکەل  ــران دان کوردســتان و باقیــی شــوێنەکانی ئێ
ــوو  ــی، ســەرەتایەکی ڕچەشــکێن ب ــە شــێوی چریک ــە ب ــەو خەبات ــە ســاڵی 49دا و پەرەســەندنی ئ ل
بــۆ شۆڕشــی پــڕ شــکۆی گەالنــی ئێــران، کــە ئەویــش ئاکامــی سروشــتیی ئــەو وەزعــە نالەبــارە و 
دژکــردەوەی بێ ئەمالوئــەوالی دیکتاتۆریــی پاشــایەتی و بەســتراوەیی ئــەو ڕێژیمــە بــە ئیمپریالیــزم، 
بەتایبەتــی ئیمپریالیزمــی ئەمریــکاوە بــوو. گەالنــی ئێــران بــۆ دوایی هێنــان بــە دەســەاڵتی دیکتاتــۆری 
پاشــایەتی و خاشــەبڕکردنی دەســەاڵتی سیاســی و ئابــووری و نیزامــی و فەرهەنگــی ئیمپریالیــزم 
ــی شــێلگیر و  ــاش ســاڵێک خەبات ــرد و ســەرەنجام پ ــا ک ــان بەرپ ــژ و خوێناویی ــی بەردرێ ڕاپەڕینێک
قوربانیــدان، بــە بەخت کردنــی گیــان و مــاڵ و بــە دانــی دەیــان هــەزار شــەهید لــە 22 ڕێبەندانــی ســاڵی 

1٣٥٧دا تۆمــاری تەمەنــی 2٥00 ســاڵەی ڕێژیمــی پاشــایەتییان تێکــەوە پێچــا.
ــە ناوچــەی  ــە ئیمپریالیزمــی ل ــزی ســەر ب ــن هێ ــران کــە گەورەتری بێگومــان شۆڕشــی خەڵکــی ئێ
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت دا لەنێــو بــرد، یەکێــک لــە گرینگتریــن ڕووداوە مێژووییەکانــی واڵتــی ئێمەیــە 
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ــگای ڕزگاری و ســەربەخۆیی  ــی ڕێ ــۆ خەباتکەران ــەش دا دەرســی زۆر بەنرخــی ب ــەو کات ــەر ل و ه
تێــدا بــووە. شۆڕشــی ئێــران نیشــانی دا کــە هــەرکات میللەتێــک بــە لەخۆبوردوویــی و یەکگرتویــی 
بیــەوێ داو و زنجیریــی ژێردەســتی ببپســێنێ، هیــچ هێزێــک لــە دنیــادا ناتوانــێ پێشــی پــێ بگــرێ و 

ســەرەنجام هەمــوو کەندوکۆســپەکانی ڕێــگای ســەرکەوتن تەخــت دەکا. 
ئەگەرچــی ٥4 ســاڵ دەورانــی پــڕ نەگبەتیــی دیکتاتۆریــی ڕەشــی بنەماڵــەی پەهلــەوی هەمــوو چیــن 
و توێژەکانــی گەالنــی ئێرانــی لــە دژی ڕێژیمــی ســەر بــە ئیمپریالیزمــی حەمەڕەزا شــا یەک خســتبوو، 
بــەاڵم بەداخــەوە، ســەرکوت کردنی بێ وەچانــی هێــزە شۆڕشــگێڕەکان بــە هــۆی حکوومەتــی شــا لــە 
الیــەک و مــاوەی کورتــی ڕاپەڕینــی پڕشــکۆی خەڵکــی ئێــران دەرەتانــی ئــەوەی بــە هێــزە دێموکراتــی 
و شۆڕشــگێڕەکانی ئێــران نــەدا کــە بەرنامەیەکــی هاوبــەش بــۆ سیســتەمی حکوومەتــی دوای 
ــە  ــران ب ــزە نیشــتمانییەکانی ئێ ــە هێ ــچ کام ل ــە هی ــەوەش ک ــەر ئ ــژن و لەب ــی پاشــایەتی دابڕێ ڕێژیم
ــە دەوری خــۆی کــۆ بکاتــەوە و دەســەاڵتی  ــک ل ــای دا نەبــوو کۆمەاڵنــی بەرینــی خەڵ ــە توان ــا ل تەنی
سیاســی لــە واڵت دا بەدەســتەوە بگــرێ، کۆمەڵێــک ئاخونــدی بیرتەســک و کۆنەپەرســت کــە تاقمێکیان 
بەکرێگیراوانــی دەربــار بــوون، بــە کەڵک وەرگرتــن لــە هەســتی مەزهەبیــی خەڵــک دەســتیان بەســەر 
دەســکەوتەکانی شــۆڕش و بەرهەمــی خۆێــن و فرمێســکی ڕۆڵەکانــی گەالنــی ئێــران  داگــرت و 

دەســەاڵتی پاوانخوازانــەی خۆیــان بەســەر واڵت دا ســەپاند. 
لــە ئاکامــی ئــەو وەزعــەدا شۆڕشــی ئێــران بــەالڕێ دا بــرا و نەیتوانــی هیــچ کام لــە ئــاوات و 
چاوەڕوانییەکانــی کۆمەاڵنــی خەڵکــی ئێــران وەدی بێنــێ. گەالنــی تینــووی ئــازادی لــە ئێــران دا بــەو 
مەبەســتە بەدەســتی بەتاڵ بەگژ ئەرتەشــی پۆشــتە و پەرداخی ڕێژیمی ســەر بە ئیمپریالیزمی شــادا 
چوونــەوە و بــە هــەزاران کــەس لــە ڕۆڵەکانیــان کــردە قوربانــی، کــە جارێــک بــۆ هەمیشــە دەســەاڵتی 
سیاســی، ئابــووری و نیزامــی و فەرهەنگیــی ئیمپریالیــزم لــە ئێــران دا کۆتایــی پــێ بهێنــدرێ، ئازادییــە 
ــە سەرانســەری ئێــران دا دابیــن بکرێــن، کرێــکاران و زەحمەتکێشــانی ئێــران کــە  دێموکراتییــەکان ل
بەشــی هــەرەزۆری دانیشــتووانی واڵتــن و گەورەتریــن تەئســیریان لــە ســەرکەوتنی ڕاپەڕیــن دا 
ــوەی  ــە چوارچێ ــران ل ــراوی ئێ ــی زۆرلێک ــی و گەالن ــان ب ــەداری ڕزگاری ــەژاری و ن ــە ه ــووە، ل هەب

ڕێژیمێکــی دێموکراتیــک دا بــە مافــی ڕەوای نەتەوایەتیــی خۆیــان بگــەن. 
بــەاڵم کۆنەپەرســتانی پاوانخــواز کــە دەســتیان بەســەر بەرهەمــی خەبــات و فیداکاریــی خەڵکــی 
ئێــران  داگرتــووە، بەپێچەوانــەی چاوەڕوانیــی کۆمەاڵنــی خەڵــک ڕێگایــان نــەداوە هیچ یــەک لەو ئاواتە 
پیرۆزانــە وەدی بێــن. خەباتــی بەنــاو دژی ئیمپریالیســتیی دەســەاڵتی فەرمانــڕەوا لــە چوارچێــوەی 
ــە کاتێــک دا کــە خــۆی بــە دژی  هێندێــک دروشــمی بێ نێــوەڕۆک دەرنەچــووە، ڕێژیمــی خومەینــی ل
ئیمپریالیســت دەزانــێ، هێــزە دژی ئیمپریالیســتیەکانی واڵت ســەرکوت دەکــرد و دەرکــەوت کــە ئــەو 
ڕێژیمــە بەپێچەوانــەی پڕوپاگانــدەی دەزگا تەبلیغاتییەکانــی بەدزییــەوە پێوەندیــی لەگــەڵ ئیســرائیل 
و ئەمریــکا دامەزراندبــوو، چــەک و تەقەمەنــی و کەلوپەلــی یەدەکیــی لــێ دەکریــن و ئــەو سیاســەت 

و پێوەندییانــە تــا ئێســتاش لــە الیــەن دەســەاڵتدارانی کۆنەپەرســتییەوە درێژەیــان هەیــە. 
بــە هاتنــە ســەرکاری ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی بــۆ بەدەســتەوەگرتنی دەســەاڵت لــە الیــەن 
ئاخوندەکانــەوە، ئازادییــە دێموکراتییــەکان زۆر خراپتــر لــە ســەردەمی پاشــایەتی خرانــە ژێــر پــێ. 
کۆمەاڵنــی دەســتەنگ و زەحمەتکێشــی واڵت زیاتــر لــە هەمــوو کاتێــک لەگــەڵ هــەژاری و نــەداری 
و گرانــی و بێکاریــی بــەرەوڕوو بــوون و ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی هیــچ چەشــنە هەنگاوێکــی بــۆ 
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چارەســەری هــەزاران گیروگرفتــی ژیانــی ئــەوان هەڵنەهێناوەتــەوە. گەالنــی زۆرلێکــراوی ئێرانیــش 
نــەک هــەر بــە مافــی ڕەوای خۆیــان نەگەیشــتوون بەڵکــوو وەاڵمــی هەمــوو داخوازەکانیــان بــە ئاگــر 
و ئاســن دراوەتــەوە. بــە کورتــی هەمــوو کردەوەکانــی ڕێژیمــی ئاخونــدی بەپێچەوانــەی ئیدیعاکانــی 
لەگــەڵ سیاســەتەکانی واڵتانــی ئیمپریالیســتی هاوئاهەنگــە و بــە شــێوەیەکی ناڕاســتەوخۆ لــە خزمەت 

ئەوان دایــە. 
ڕێژیمــی خومەینــی وەک میراتگرێکــی بەئەمــەگ بــۆ ڕێژیمــی پاشــایەتی لــە هەمــوو سیاســەتێکی 
دژی گەلــی  دا چەنــد هەنــگاوی لــە ڕێژیمــی پێشــوو تێپەڕانــدووە. ئەگــەر ڕێژیمــی شــا ئێرانــی بــەرەو 
ســەرمایەداری دەبــرد و دیفاعــی لــە ســەرمایەدارانی نێوخــۆ و بیگانــە دەکــرد، دەســەاڵتی دژی گەلــی 
خومەینــی بــە نــاوی دیــن و مەزهــەب و دیفــاع لــە ســەرمایەداری دەکا و خــاوەن مڵکایەتیــی تایبەتیــی 
ســەرمایەداران بــە بەشــێکی خودایــی دەزانــی کــە نابــێ دەســتی تــێ وەردرێ. ئەگــەر حەمــەڕەزا شــا 
وەک دیکتاتۆرێــک قانــوون و مەجلیــس و دامــودەزگا دەوڵەتییەکانــی بــە شــێوەیەکی غەیــرە قانوونــی 
خســتبووە ژێــر چۆکــی خــۆی، خومەینــی بــاری شــەرعی و قانوونیــی بــەو شــێوە دیکتاتۆرییــە داوە 

و ملکەچــی بــۆ زەبروزەنگــی کۆنەپەرســتانەی دیکتاتۆریــی بــە ئەرکێکــی ئایینــی دانــاوە. 
هــەروەک لــە ڕێژیمــی پاشــایەتی دا داوای مافــی نەتەوایەتــی بــۆ گەالنــی زۆرلێکــراوی ئێــران 
ــە  ــرا، ل ــە تاوانێکــی گــەورە دەزان ــووچ و تورکمــەن ب وەک کــورد و ئازەربایجانــی و عــەڕەب و بەل
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمیش دا لەگــەڵ هەرچەشــنە داخوازێکــی ڕەوای نەتەوایەتــی بــە توندتریــن 
شــێوە دژایەتــی دەکــرێ. دیکتاتۆریــی ئاخونــدی نــەک هــەر هیــچ بیروباوەڕێکــی موخالیفــی خــۆی 
ناتوانــێ تەحەمــوول بــکا، بەڵکــوو لەگــەڵ هــەر بیرێکــی جیــا لــە بیــری کۆنەپەرســتانەی خــۆی - بــا 
موخالیفیــش نەبــێ – بــە تونــدی دوژمنایەتیــی دەکا. لــە مــاوەی پتــر لــە یــازدە ســاڵ فەرمانڕەوایــی 
کۆمــاری ئیســالمی ئــەم ڕێژیمــە زۆر زیاتــر لــە پەنجــا و چــوار ســاڵ دەورانــی پاشــایەتیی پەهلــەوی 

ــە ئازادیخوازانــی ئێــران و ئەندامانــی هێــزە دێموکراتییەکانــی ئێعــدام کــردووە.  ل
لــە کوردســتان دیمەنــی دزێــوی دیکتاتۆڕیــی ڕەشــی مەزهەبــی زۆر باشــتر و بێ پەردەتریــش 
ــە شۆڕشــی  ــە ل ــران چاالکان ــی ئێ ــە گەالن ــی کــورد وەک یەکێــک ل ــەوەی گەل دەردەکــەوێ. لەگــەڵ ئ
ــگای  ــە ڕێ ــە ســەرەتای شــۆڕش دا ل ــی کــورد ل ــد گەل ــوو، هەرچەن سەرتاســەریی واڵت دا بەشــدار ب
نوێنەرانــی خۆیــەوە هەمــوو توانــای خــۆی بــەکار بــردووە بــۆ ئــەوەی لــە ڕێــگای ئاشــتی و توێــژەوە 
بــە النی کەمــی مافــە ڕەواکانــی بــگا، حکوومەتــی کۆنەپەرســتی کۆمــاری ئیســالمی نــەک هــەر ملــی 
بــو داخــوازە بەرحەقەکانــی خەڵکــی کوردســتان ڕانەکێشــا، بەڵکــوو بەپێچەوانــە لەشــکری کێشــایە 
ســەر و دەســتووری قەتلــی عامــی دا. تەنانــەت کار بەوەشــەوە نەوەســتا و خومەینــی فتــوای 
ــژ و الو  ــی کی ــرد و ڕشــتنی خوێن ــورد دەرک ــراوی موســوڵمانی ک ــی زۆرلێک ــە دژی گەل ــادی ل جیه
ــی  ــازدە ســاڵە شــەڕ دژی کۆمەاڵن ــی. ئێســتا ی ــە حــەاڵڵ زان ــاوی خەڵکــی کوردســتانی ب و ژن و پی
ــە میلیتاریــزە کــراوە و بۆتــە  ــە. کوردســتان بەشــێوەیەکی بێ وێن خەڵکــی کوردســتان درێــژەی هەی
ســەربازخانەیەکی گەورە. هەزاران بنکەی نیزامیی ڕێژیم لە سەرانســەری کوردســتان دا دامەزراوە. 
خەڵکــی کوردســتان لــەم ماوەیــەدا لــە پێنــاوی ئــازادی و دابین کردنــی مافــی نەتەوایەتیــی زیاتــر لــە 
پەنجــا هــەزار شــەهید داوە کــە زیاتــر لــە چــوار هــەزاری کادر و پێشــمەرگەی حیزبــی دێموکراتــی 
ــەن ڕێژیمــی  ــە الی ــی کوردســتانی کردنی شــەڕی کوردســتان ل ــوون. ســەرەڕای پیالن کوردســتان ب
کۆپەرســتی دەســەاڵتدارەوە، بزووتنــەوەی میللــی- دێموکراتیکــی گەلــی کــورد ئێســتاش شــێلگیر و 
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ئاگاهانــە بەرامبــەر بــە زۆرداریــی ڕێژیمــی ئاخونــدی ڕاوەســتاوە و بەربەرەکانیــی خــۆی درێــژە پــێ 
دەدا. بەمجــۆرە ڕێژیمــی کۆنەپەرســت و خوێنڕێــژی کۆمــاری ئیســالمی دوژمنایەتیــی خــۆی لەگــەڵ 
ــی نیشــان  ــوون و نیزامێکــی نێونەتەوەی ــەڵ هەمــوو قان ــەل و لەگ ــی گ ــاوات و ئامانجەکان هەمــوو ئ
ــی و داســەپاندنی شــەڕ بەســەر  ــۆ ســەرکوتی ئۆپۆزیســیۆنی ئێران ــە ب ــەو ڕێژیم ــی ئ داوە. هەوڵدان
گەلــی کــورددا و درێژەدانــی ئــەو شــەڕە و هەروەهــا پێکهێانــی زەمینــەی شــەڕی ئێــران و عێــراق 
بــە مەبەســتی »صــدور انقــالب اســالمی« و پێکهێنانــی ئیمپراتۆرییەکــی ئیســالمی دڵخــوازی خــۆی، 

ماهییەتــی شــەڕخوازانە و دژی گەلــی خــۆی بــە دنیــا ســەلماند. 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــەو بڕوایەدایــە کــە بــۆ ڕزگاریــی گەالنــی ئێــران لەژێــر 
بــاری زوڵــم و زۆر و دیکتاتــۆری پێویســتە ڕێژیمــی کۆنەپەرســت و دژی گەلیــی کۆمــاری ئیســالمی 
بڕووخــێ و لــە جێــگای ئــەو ڕێژیمێکــی دێموکراتــی دابمــەزرێ کــە مافــی نەتەوایەتیــی گەالنــی ئێــران 
ــدرێ  ــران ب ــی ئێ ــە گەالن ــان ب ــێ. پێویســتە دەرەت ــان وەدی بێن ــە ڕەســمی بناســێ و داخوازەکانی ب
کــە بــە ئــازادی نێوەرۆکــی سیســتەمی کۆمــاری داخــوازی خۆیــان دیــاری بکــەن و مەجلیســی 

دامەزرێنەرانــی )مؤسســان( بــۆ دانانــی قانوونــی ئەساســیی کۆمــاری نــوێ پێــک بــێ. 
٧- بــۆ ڕاپەڕاندنــی کۆمەاڵنــی خەڵــک بــە مەبەســتی ڕووخاندنــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی 
و هێنانــە ســەرکار و ســەقامگیر کردنــی ڕێژیمێکــی دێموکراتــی لــە ئێــران دا حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانی ئێــران یەکیەتیــی هێــزە شۆڕشــگێر و دێموکــرات و خەباتگێڕەکانــی ئێرانــی بە مەرجێکی 
هــەرە گرینــگ دەزانــی و پێویســتە هــەر لــە ئێســتاوە ئــەو هێزانــە لەســەر بەرنامەیەکــی هاوبــەش بــۆ 

دواڕۆژی واڵت یــەک بگــرن و لــە بەرەیەکــی یەکگرتــوودا لــە دەوری یەکتــر کــۆ ببنــەوە. 
بــۆ پێکهێنانــی ئــەو یەکیەتییــە، حیزبــی ئێمــە هــەم دژی شــۆوینیزمی ئێرانــی کــە حاشــا لــە بوونــی 
گەلــی کــورد دەکا و هــەم دژی ناســیۆنالیزمی بەرچاوتەنگــی کــورد کــە ڕێژیمــی خومەینــی و گەالنــی 
ئێــران لــە یــەک جیــا ناکاتــەوە، خەبــات دەکا. هــەم شــۆوینیزمی ئێرانــی و هــەم ناســیۆنالیزمی 
بەرچاوتەنگــی کــورد هــەر دووکیــان دوژمنــی یەکیەتیــی گەالنــی ئێرانــن. هــەر لــەو کاتــەدا حیزبــی 
ئێمــە لــەو باوەڕەدایــە کــە لــە هەلومەرجــی ئێســتادا مەترســیی گــەورە، شــۆوینیزمی مەزنیخــوازی 

ئێرانییــە.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران زیاتــر لــە یــازدە ســاڵە کــە بزووتنەوەی خەڵکی کوردســتان 
دژی پەالمــاری دڕندانــەی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی بەڕێــوە دەبــا. دروشــمی حیزبــی ئێمــە لــەو 
قۆناغــەدا- دێموکراســی بــۆ ئێــران و خودموختــاری بــۆ کوردســتان- بۆتــە دروشــمێکی بنەڕەتیــی 
زۆربــەی خەڵکــی کوردســتان و هێــزە پێشــکەوتن خوازەکانی سەرانســەری ئێرانیــش پشــتیوانیی لــێ 
دەکــەن. لــە »کۆنگــرەی هەشــتەم« و بەتایبــەت بەدوایــی ئــەو کۆنگــرەدا فڕاکســیۆنی شــەڕەفکەندی- 
قاســملوو لە پێوەندی لەگەڵ درێژەدانی سیاســەتی ڕاســت ئاژۆیانە و الدەرانە ســەبارەت بە ئامانجە 
دژی ئیمپریالیســتی و دێموکراتییەکانــی خەڵکــی ئێــران و درێژەدانــی سیاســەتی ســازان لەگــەڵ 
ــی  ــێ لەبەرچاوگرتن ــی و بەب ــە پێشــێل کردنی دێموکراســیی نێوخۆی ــاری ئیســالمی، ب ــی کۆم ڕێژیم
نــەزەری نوێنــەران، زۆر جێــگای بەرنامــە و پێــڕەوی نێوخۆیــی حیزبیــان جەعــل و دەســتکاری 
کــرد. ڕێبەرایەتیــی شۆڕشــگێڕی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، دوای هەڵوێســت گرتن لــە 
بەرامبــەر ئــەو سیاســەتانە لــە کۆنفڕاســی چــوارەم دا شــوێنە دەســتکاری کراوەکانی خســتە بەرچــاوی 

نوێنــەران کــە دوای بــاس و وتووێــژی پێویســت ئیســالح کــرا. 
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حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بەرنامــەی خــۆی دەخاتــە پێــش چــاوی خەڵکی کوردســتان، 
ئەرکــی ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی بەرنامەکــە بەرنــە نێــو کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان و 
بەندەکانــی بــۆ خەڵــک شــی بکەنــەوە و بیــروڕای حیزبــی ئێمــە لــە بــارەی مەســەلە سیاســی، ئابووری 
و کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگییەکانــەوە بــۆ ئــەوان بــاس بکــەن. هەروەهــا پێویســتە خەڵکــی بەشــەکانی 
دیکــەی ئێرانیــش لــە داخوازەکانــی خەڵکــی کوردســتان و حیزبــی ئێمــە ئــاگادار بکرێــن. حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە هەمــوو دانیشــتووانی کوردســتان داوا دەکا بــۆ جێبەجێ کردنــی 
ئــەم بەرنامەیــە تێبکۆشــن. حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران هێزێکــی پێشــکەوتن خواز و 
ــان  ــەدڵ و بەگی ــێ دەکــەن. پێویســتە ب ــەی خەڵکــی کوردســتان پشــتیوانیی ل ــردووە کــە زۆرب بەڕاب
کار.  بکەوێتــە  حیزبەکەمــان  بەرنامــەی  جێبەجێ کردنــی  بــۆ  گــەل  بێ پایانــی  هێــزی  تێبکۆشــن 
ئەوکاتەیــە کــە بەرنامــەی حیزبەکەمــان دەبێتــە هێزێکــی ماددیــی بەتوانــا و دەتوانــێ مافــە ڕەواکانــی 

گەلــی کــورد لــە چوارچێــوەی ئێرانێکــی دێموکراتــی دا وەدی بێنــێ. 
بەرنامەیــەدا گونجانــدووە.  لــەم  ئامانجەکانــی خــۆی  ئێــران  حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
وەدیهێنانــی ئــەم ئامانجانــە لــە ئەســتۆی حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتانە کــە لــە چوارچێوەی 

ــەزرێ. ــک دا دادەم ــی دێموکراتی ئێرانێک

بەشی دوویەم:
بەرنامەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران )ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێر( 

فەسڵی یەکەم: 
ئامانجە گشتییەکان 

1- حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران حیزبــی پێشــڕەوی خەڵکــی کوردســتانی ئێرانــە و شــان 
بــە شــانی هێــزە پێشــکەوتووکانی سەرانســەری ئێــران و کوردســتان بــۆ لەنێوبردنــی هــەر چەشــنە 

نفــووزی ئیمپریالیــزم و دامەزراندنــی ڕێژیمێکــی دێموکراتــی لــە ئێــران دا تێدەکۆشــێ. 
2- حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئیــران لــە پێنــاوی وەدەســت هێنانی مافــی دیاری کردنــی 

چارەنــووس بــۆ گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێــران دا خەبــات دەکا.
٣- ئامانجی دواڕۆژی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران پێکهێنانی کۆمەڵێکی سۆسیالیستییە. 
ــەو قۆناغــەدا  ــران ل ــە کوردســتانی ئێ ــی کــورد ل 4- بــۆ چارەســەری مەســەلەی نەتەوایەتیــی گەل
و  ئێــران  بــۆ  دێموکراســی  دابین کردنــی  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی  دروشــمی 

کوردســتانە.  بــۆ  خودموختــاری 
٥- حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە خەباتــی ئازادیخوازانــەی هەمــوو گــەالن دژی 
ــۆر و کۆنەپەرســتەکان پشــتیوانی دەکا و  ــە دیکتات ــا دژی ڕێژیم ــی و هەروەه ــی جیهان ئیمپریالیزم

الیەنگــری ئاشــتی و دۆســتایەتیی نێــوان گــەالن و نەتەوەکانــی جیهانــە. 

فەسڵی دوویەم:
بنچینەکانی ئەسڵیی خودموختاری 

٦- ناوچــە خودموختــار هەمــوو خاکــی کوردســتانی ئێــران دەگرێتــەوە. چوارچێــوەی جوغرافیایــی 
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فەرهەنگــی،  جوغرافیایــی  هۆیەکانــی  لەبەرچاوگرتنــی  بــە  کوردســتان  خودموختــاری  ناوچــەی 
نەتەوایەتــی و ئابــووری و ویســتی زۆربــەی دانیشــتووانی هــەر کام لــە ناوچــە کوردنشــینەکان 

ــاری دەکــرێ.  دی
٧- لــە ناوچــەی خودموختــاری کوردســتان دا هەمــوو دەســەاڵت بــە دەســت خەڵکەوەیــە کــە بەهۆی 

نوێنەرانــی خۆیــان لــە شــوڕای بــەرزی کوردســتان دا بــەکاری دێنن. 
دانانــی  )ســپا(  میللــی  دیفاعــی  ئابــووری(  پێوەندییەکانــی دەرەوە )سیاســی و  کاروبــاری   -٨
بەرنامــەی درێژخایەنــی ئابــووری و سیســتەمی دراوی لەژێــر دەســەاڵتی دەوڵەتــی مەرکەزی دایــە. 
بێجگــە لەوانــە ســەاڵحییەتی بەڕێوەبردنــی دەزگای دەوڵەتــی کوردســتان بەدەســت حکوومەتــی 
خودموختــاری کوردســتانە. خەڵکــی ناوچــەی خودموختــاری کوردســتان وەک باقیــی هاونیشــتمانان 
لــە ڕێــگای قانوونییــەوە و بــێ  هیــچ چەشــنە جیاوازییــەک لــە ئۆرگانیزمــی دەوڵەتــی مەرکــەزی دا بــۆ 

بەڕێوەبردنــی کاروبــاری واڵت بەشــدار بــن. 
9- شێوەی بەڕێوەبردنی کاروباری ناوچەی خودموختاری کوردستان شوڕاییە. 

شــوڕای بەرزی کوردســتان بەرزترین ئۆرگانی قانووندانانی ناوچەی خودموختاری کوردســتانە 
و لــە ئاســتی دانیشــتووانی کوردســتان واڵمــدەرە. نوێنەرانــی شــوڕا لــە ڕێــگای هەڵبژاردنێکــی 
گشــتیی وەک یــەک، ڕاســتەوخۆ و نهێنییــەوە هەڵدەبژێردرێــن. ژن و پیــاو لــە هەڵبــژاردن و لــە 

ــە.  ــان هەی ــران دا مافــی وەک یەکی هەڵبژێ
10- شــوڕای بەرزی کوردســتان حکوومەتی خودموختاری کوردســتان دیاری دەکا. حکوومەتی 

خودموختاری کوردســتان بەرامبەر بو شــوڕای بەرزی کوردســتان بەرپرســە. 
11- پاراســتنی هێمنــی و نەزمــی نێوخۆیــی ناوچــەی خودموختــاری کوردســتان لــە ئەســتۆی 
هێــزی پێشــمەرگە و ئۆرگانــە ئینتزامییەکانــی دیکــەی خودموختارییــە کــە لــە هاوکاریــی هێــزی 
ــە ســەربەخۆیی و ســنوورەکانی  ــاع ل ــەش دیف ــک وەردەگــرن. ئەرکــی ئەرت ــش کەڵ ــی میللیی بەرگری
ــدا.  ــی واڵت وەرب ــی و نەزمــی نێوخۆی ــاری پاراســتنی هێمن ــە کاروب ــە دەســت ل ــی نیی ــە و حەق واڵت
لــە  ئیــدارەکان  نێــوان  »موکاتبــات«ی  و  خوێنــدن  ڕەســمیی  زەمانــی  کــوردی  زمانــی   -12
لــە هەمــوو قۆناغەکانــی خوێنــدن  دا مافــی خوێنــدن  ناوچــەی خودموختــاری کوردســتان دایە و 
ــە ناوچــەی  ــی فارســی ل ــۆ دانیشــتووانی ناوچــە بەڕەســمی دەناســرێ. زمان ــوردی ب ــی ک ــە زمان ب
ــە قوتابخانــەکان لەگــەڵ زەمانــی  ــە پۆلــی چوارەمــی ســەرەتایی ڕا ل خودموختــاری کوردســتان دا ل
کــوردی دەخوێنــدرێ. نامەنووســینی ئیدارەکانــی ناوچــەی خودموختــاری کوردســتان بــۆ مەرکــەز 
و ناوچەکانــی دیکــەی ئێــران و هەروەهــا بــۆ ئیدارەکانــی ســەر بــە دەوڵەتــی ناوەنــدی لــە ناوچــەی 

ــێ.  ــی فارســی دەب ــە زمان ــاردا ب خودموخت

فەسڵی سییەم: 
مافەکانی دانیشتووانی ناوچەی خودموختار

1٣- هەمــوو ئــەو مــاف و ئازادییانــە کــە لــە بیاننامــەی جیهانیــی مافــی مــرۆڤ و پەیماننامــە 
نێونەتەوەییەکانــی ســەر بــەم بیاننامەیــەدا هاتــوون، وەک ئازادیــی عەقیــدە و بەیــان، ئازادیــی 
چاپەمەنی، ئازادی پێکهێنان و تێکۆشانی حیزب و ڕێکخراوە سیاسییەکان و هەروەها سەندیکاکان، 
دێموکراتییــەکان،  ئەنجومەنــە  ســینفی،  و  جوتیــاری  و  کرێــکاری  شــوڕاکانی  و  یەکیەتییــەکان 
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ئــازادی هەڵبژاردنــی کار و جێــگای دانیشــتن و هاتوچــۆ و ئازادیــی ئاییــن و مەزهــەب لــە ناوچــەی 
ــن.  ــران دەســتەبەر دەکرێ ــەی ئێ ــی دیک ــوو ناوچەکان ــەروەک هەم ــاری کوردســتان دا ه خودموخت

هەمــوو دانیشــتووانی کوردســتان بــە ژن و پیــاوەوە هــەروەک دانیشــتووانی ناوچەکانــی دیکــەی 
ئێــران بەپێــی هیــچ جیاوازی دانانێکــی جینســی، قەومــی، ڕەگــەزی و مەزهەبــی لــە مافــی کۆمەاڵیەتــی 

و ئابــووری و سیاســی و فەرهەنگــی وەک یــەک کەڵــک وەردەگــرن. 
14- لــە حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان دا هــەروەک حکوومەتــی ناوەنــدی دیــن لــە دەوڵەت 

جودایە. 
1٥- ژن و پیــاو لەنێــو خێــزان و کۆمــەڵ دا مافــی وەک یەکیــان هەیــە و بــۆ کاری وەک یــەک 

مووچــەی وەک یــەک وەردەگــرن. 
1٦- هەمــووی دانیشــتووانی غەیــرە کــورد لــە ناوچــەی خودموختاری کوردســتان دا بۆ پەرەپێدانی 

فەرهەنگــی خۆیــان ئــازادن و مافــی خوێنــدن بــە زەمانــی خۆیانیان هەیە. 

فەسڵی چوارەم: 
سیاسەتی ئابووری و کۆمەاڵیەتی 

1٧- دابین کردنــی پێشــکەوتنی ئابــووری لــە ڕێــگای بەرنامەداڕشــتنێکی زانســتییەوە لــە ناوچــەی 
قەرەبووکردنــەوەی  بــۆ  کوردســتانە.  خودموختــاری  حکوومەتــی  ئەســتۆی  لــە  خودموختــاردا 
دواکەوتوویــی ئابــووری کــە بەرهەمــی ســتەمی نەتەوایەتییــە، دابەش کردنــی داهاتــی گشــتیی بودجــە 
ــی ڕادەی  ــاری کوردســتان بەپێ ــە بەشــی دانیشــتووانی ناوچــەی خودموخت ــێ ک ــە چەشــنێک دەب ب

ــە داهاتــی نێونجــی ســەرانەی واڵت بــێ.  دواکەوتوویــی زیاتــر ل
1٨- ڕێــگای ئەســڵیی پێشــکەوتنی ئابووریــی کوردســتان و سەرانســەی ئێــران ســەنعەتی کردنی 
ــی سروشــتیی  ــەک و پێداویســتی و ئیمکانات ــک لەالی ــی دەســکەوتەکانی زانســت و تیکنی واڵت بەپێ
واڵت لــە الیەکــی دیکەوەیــە. پێکهێنانــی ئاڵوگۆڕێکــی بنچینەیــی ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی کــە بــۆ 
ســەنعەتی کردن پێویســتە، یەکێــک لــە بنەڕەتیتریــن ئەرکەکانــی دەوڵەتــی مەرکــەزی و هەروەهــا 

حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتانە. 
19- حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان بەهــۆی بەشــی گشــتیی ئابوورییــەوە کــە بەشــی 
بنەڕەتــی بــۆ پێشــکەوتنی ئابوورییــە، ســەنعەتی پێشــکەوتوو لــە کوردســتان دا دادەمەزرێنــێ و لــە 
ســەنعەتی خۆواڵتــی و نەتەوەییەکانیــش پارێــزگاری دەکا و پــەرەی پــێ دەدا. لــە تەنیشــت بەشــی 
ــن.  ــە ســەنعەتی کردنی واڵت دا بەشــدار دەب ــش ل ــەرەوەزی و تایبەتیی ــووری، بەشــی ه گشــتیی ئاب
20- ســەرچاوە ژێرزەمینییــەکان و هەروەهــا ئــاو و لێــڕەوار و لەوەڕگــەکان کــە بــە ســامانی 
گشــتی دەژمێردەرێــن، میللــی دەکرێــن و حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان بــە هاوکاریــی 

دەوڵەتــی مەرکــەزی و بــە قازانجــی هەمــوو خەڵکــی ئێــران کەلکیــان لــێ وەردەگــرێ. 
21- زیادکردنــی بەرهەمــی کشــتوکاڵ لــە ڕێــگای میکانیــزە کــردن و بەکارهێنانــی شــێوەی زانســتی 
لــە کشــتوکاڵ دا، هەروەهــا داڕشــتنی بەرنامــەی بەراوکــردن و هەڵبەســتنی بەنــد، بەشــێکی گرینگــی 

سیاســەتی ئابووریــی حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتانە. 
22- حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان بــۆ پەرەپێدانــی بازرگانیــی نێوخۆیــی و بڕەوپێدانــی 
ــە  ــە ک ــڕۆژە ئابوورییان ــەو پ ــدێ ل ــە کوردســتان دا، تێدەکۆشــێ هێن کەســب و کار و پیشەســازی ل
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ــە قازانجــی پێشــکەوتنی  ــراودا ب ــە قۆناغێکــی دیاریک ــان بەهــۆی بەشــی گشــتییەوە ل جێبەجێ کردنی
ئابووریی واڵت نییە، بە بەشــی تایبەتی دەســپێردرێن و لە ڕێگای دیاریکردنی نرخ بۆ بەرهەمەکان 
و دانانــی ماڵیاتــی دەوڵەتییــەوە، ســنوورێک بــۆ پەرەگرتنــی ســەرمایەی تایبەتــی دادەنــرێ. مەبەســت 
لــەو کارە کەڵک وەرگرتــن لــە هەمــوو ســەرچاوەیەکی ماڵــی بــۆ پێشخســتنی ئابووریــی کوردســتانە.
2٣- بەرەوژووربردنــی پایــەی ژیانــی خەڵــک بەتایبەتــی کرێــکاران و زەحمەتکێشــانی کوردســتان 
نێوەڕۆکــی ئەســڵیی سیاســەتی ئابــووری حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتانە. ئــەو حکوومەتــە 
هەمــوو هێــز و توانــای خــۆی وەکار دەخــا بــۆ ئــەوەی زۆربــەی دانیشــتووانی کوردســتان کــە 
ــەم وەزعــە ڕزگار بــکا و ژیانێکــی شــیاوی ئــەم ســەردەمەیان  ــە هــەژاری و بێبەشــی دا دەژیــن، ل ل
ــار بەپێــی  ــەرەی لەب ــەوە ئامادەکردنــی خانووب ــەو بارەی ــگاوی گرینــگ ل ــکا. یەکــەم هەن ــۆ دابیــن ب ب

ــە. ڕێوشــوینی لەشســاغی بــۆ زەحمەتکێشــانی شــار و الدێی
24- ئەســڵی چــل ســاعەت کار و دوو ڕۆژ پشــوودان لــە حەوتــوودا لــە هەمــوو جێگایــەک 
دێتــە دی. ئــەو کرێکارانــەی کاری ســەخت دەکــەن دەبــێ ســەعاتی کاریــان کەمتــر بــێ. النی کەمــی 
ــە ســەرێی  ــەڵ چوون ــرێ و لەگ ــاری دەک ــی خەرجــی بەڕێوەچــوون دی ــکاران بەپێ حەقدەســتی کرێ
خەرجــی گــوزەران زیــاد دەکــرێ. کرێــکاران بەرامبــەر بــە پێشــهاتەکانی کار، نەخۆشــی و بێــکاری 
و پەککەوتوویــی و پیــری بیمــە دەکرێــن. ئــەو مندااڵنــەی تەمەنیــان لــە پــازدە ســاڵ کەمتــر بــێ نابــێ 
کاریــان پــێ بکــرێ. هەروەهــا مەرەخســیی پێــش منداڵ بــوون و دوای منــداڵ بــوون بــۆ ژنــان دابیــن 
دەکــری. بــۆ کەم کردنــەوە و خاشــەبڕکردنی بێــکاری دەبــێ هەلومەرجــی ئابــووری و کۆمەاڵیەتیــی 

پێویســت پێک بهێنــدرێ. 
2٥- لــە شــێوەی ئێســتای مالکییەتــی زەوی دا دەبــێ ئاڵوگۆڕێکــی قــووڵ بــە قازانجــی دێ نشــینانی 
زەحمەتکێشــان و بــێ زەوی پێــک بــێ و بەپێــی بژێــوی ســەرانەی بنەماڵــەی زەویــان دەدرێتــێ. 
حکوومەتــی خودموختاریــی کوردســتان هەمــوو چەشــنە یارمەتییــەک بــۆ بڕەوپێدانــی ئــەو شــیرکەتە 
هەرەوەزییانــەی کشــتوکاڵ دەکا کــە جوتیــاران بــە دڵخــوازی خۆیــان پێکیــان دێنــن و جگــە لەوانــەش 

کێڵگــەی هەرەوەزیــی دەوڵەتــی پێک دێنــێ. 
2٦- حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان دەبــێ یارمەتــی وەرزێــران بــدا تــا بتوانــن ئامــرازی 
کشــتوکاڵ بــۆ خۆیــان دابیــن بکــەن. هەروەهــا پێویســتە بەرهەمــی کشــتوکاڵییان بــە نرخێکــی بــاش 
لــێ بکــرێ و بــۆ پەرەپێدانــی کاروبــاری کشــتوکاڵ قــەرزی درێژماوەیــان بــە ســوودی کەمــەوە 
ــە پێــش دا بەرامبــەر بــە پێشــهاتەکانی کار و نەخۆشــی و پاشــان بەرامبــەر بــە  ــاران ل بداتــێ. جوتی
ــە  ــات و... ب ــی سروشــتی وەک ســێاڵو و ئاف ــن. زەرەر و زیان ــە دەکرێ ــی بیم ــری و پەککەوتووی پی

ــەوە.  ــوو دەکرێن ــار قەرەب ــی خودموخت ــی حکوومەت یارمەتی
2٧- حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان ســەرنجێکی تایبەتــی دەداتــە ئاژەڵــداری. لەوەڕگــەکان 
بەپێــی شــەرتی لەبــار بــە ئاژەڵــداران دەســپێرێ و ڕێــگای دروســت و زانســتیی ئاژەڵدارییــان فێــر 

دەکا. 
دەریاچــەکان،  لێــڕەوارەکان،  سروشــتییەکان،  ســەرچاوە  ژیــان،  موحیتــی  پارێزگاریــی   -2٨
پارێزگاریــی حەیوانــات بەتایبەتــی حەیواناتــی ڕاویــی باڵنــدە، پێــڕۆ و ماســی، یەکێــک لــە ئەرکەکانــی 
ــات  ــە ڕاوی بێ ســەرەوبەرەی حەیوان ــێ ل ــە دەب ــەر بۆی ــاری کوردســتانە. ه ــی خودموخت حکوومەت
پێشــگیری بکــرێ و لــە هەڵبژاردنــی جــۆر و جێــگای ســەنعەتیی تــازە و لــە لێدانــی ڕێــگا و کێشــانی 



کۆنگرەی نۆ/ ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێڕ

538

لەبەرچاوگرتنــی هاوهەنگاویــی سروشــت،  ژیــان و  پارێزگاریــی موحیتــی  بــۆ  ئاســن دا  ڕێــگای 
وردەکارییەکــی زۆر ڕەچــاو بکــرێ و بایەخــی پێویســت بــە پاراســتنی بینــا و شــوێنەوارە کۆنــەکان 

بــدرێ. 

فەسڵی پێنجەم: 
سیاسەتی فەرهەنگی و لەشساغی 

29- هەمــوو مندااڵنــی کوردســتان چ کــچ، چ کــوڕ، تــا پانــزدە ســاڵی دەبــێ بخوێنــن. حکوومەتــی 
خودموختــاری کوردســتان بــۆ لەنیوبردنــی نەخوێنــدەواری بەپەلــە هەنــگاو هەڵدێنێتــەوە. لــە ناوچەی 
ــە ئەســتۆی دەســتگای  ــی ســەرەتایی ل ــی خەرجــی خوێندن ــاری کوردســتا ن دا دابین کردن خودموخت
دەوڵەتییــە و خوێنــدن لــە قۆناغەکانــی دیکــەدا بەخۆڕاییــە. یارمەتیــی حکوومەتــی خودموختــار 
کوردســتان  خودموختــاری  حکوومەتــی  دەگرێتــەوە.  ئایینییەکانیــش  قوتابخانــە  بــارەوە  لــەو 
خەرجــی مندااڵنــی کارێــکاران و جوتیــاران و هەمــوو زەحمەتکێشــانی کەم داهــات لــە تــەواوی 
ــی شــەهیدان و  ــی مندااڵن ــن دەکا. خەرجــی خوێندن فێرگــە پیشــەییەکان و هونەرەســتانەکان دا دابی
کەم ئەندامانــی شــۆڕش، مندااڵنــی بلیمــەت و هەڵکەوتــووی زەحمەتکێشــانی کەم داهــات و هەروەهــا 
ــە زانســتگە و فێرگــە بەرزەکانیــش دا وەئەســتۆ دەگــرێ.  ــی دواکەوتــوو و بێ سەرپەرســت ل مندااڵن
ــەل و  ــی گ ــەی فەرهەنگی ــی پای ــۆ بەرەوژووربردن ــاری کوردســتان ب ــی خودموخت ٣0- حکوومەت
ــی وەک فەرهەنگســتان، ســینەما،  ــەروەردی بەدەن ــی و زانســتی و پ ــەی فەرهەنگ ــی بنک دامەزراندن
تیئاتــری میللــی، بنکــەی وەرزشــی، فێرگــە بــەرزەکان و زانســتگەکان بە خێرایی هەنــگاو هەڵدێنێتەوە. 
نووســەران  لــە  پشــتیوانی  و  کــوردی  ئەدەبیاتــی  و  زمــان  پێشــکەوتنی  بــە  بایەخــدان   -٣1
حکوومەتــی  فەرهەنگیــی  سیاســەتی  هەمیشــەیی  ڕێبــازی  کــورد،  زانایانــی  و  هونەرمەنــدان  و 

کوردســتانە.  خودموختــاری 
دەدرێتــێ. حکوومەتــی  کاریــان  لێوەشــاوەیی خۆیــان  بەپێــی  ٣2- ڕووناکبیرانــی کوردســتان 
خودموختــاری کوردســتان سیاســەتێک بەرامبــەر بــە ڕووناکبیــران و پســپۆڕان دەگرێتــە پێــش کــە 

ــەن.  ــان بک ــی نیشــتمانی خۆی ــەوە خزمەت ــی و لەخۆبوردن ــە دڵگەرم ب
٣٣- حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان بــۆ بەرەوژووربردنــی پایــەی لەشســاغی هەمــوو 
باڵوبوونــەوە  کوردســتان دا  لــە  نەخۆشــییانەی  ئــەو  خاشــەبڕکردنی  بــۆ  و  تێدەکۆشــێ  خەڵــک 
بــە تونــدی خەبــات دەکا و هەلومەرجێــک پێک دێنــێ کــە هەمــوو خەڵکــی کوردســتان بتوانــن لــە 
یارمەتیــی خۆڕایــی پزیشــکی و دەرمانــی کەڵــک وەربگــرن. حکوومەتــی خودموختــاری کوردســتان 
بــۆ بەخێوکــردن  بــۆ دامەزراندنــی ئاسایشــگە، شــیرخۆرگە و زایینگــە هەنــگاو هەڵدێنێتــەوە و 
و پێگەیاندنــی مندااڵنــی بێ سەرپەرســت و هەروەهــا بــۆ پێڕاگەیشــتن بــە ژیانــی کەم ئەنــدام و 

بەســاڵداچووانی ڕەبــەن و بێ دەرەتــان بنکــە و بنیــادی تایبەتــی دادەمەزرێنــێ. 
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فەسڵی شەشەم: 
سیاسەتی دەرەوە 

دێموکراتــی  مەرکەزی دایــە، حیزبــی  دەوڵەتــی  لــە ســەاڵحییەتی  کــە  دەرەوەدا  لــە سیاســەتی 
کوردســتانی ئێــران لەســەر ئــەوە پــێ دادەگــرێ کــە: 

٣4- دەوڵەتــی مەرکەزیــی ئێــران سیاســەتێکی دەرەوەی غەیــرە موتەعەهیــد و ســەربەخۆ بگرێتــە 
پێــش و لەگــەڵ هەمــوو دەوڵەتــان لەســەر بنچینــەی ڕێزگرتنــی یەکتــر و ناســینی حەقــی حاکمییەتــی 
نیشــتمانی و دەســت تێوەرنەدان لــە کاروبــاری یەکتــر پێوەندیــی دابمەزرێنــێ و لەگــەڵ واڵتانــی 
سۆسیالیســتی و ئــەو واڵتانــە کــە سیاســەتێکی دێموکراتــی و دژی ئیمپریالیســتییان هەیــە، پێوەندیــی 

ــێ.  دۆســتانە پێک بێن
٣٥- دەوڵەتــی مەرکــەزی دەبــێ لــە خەباتــی ڕزگاریخوازانــە و دژی ئیمپریالیســتیی گەالنــی و 

مافــی دیاری کردنــی چارەنووســی نەتــەوەکان بەدەســتی خۆیــان پشــتیوانی بــکا. 
٣٦- دەوڵەتــی مەرکەزیــی ئێــران لەنێــو ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــوەکان و لــە دەرەوی ئــەو 
ڕێکخــراوە و لــە ئاشــتیی جیهانــی و پێکەوەژیانــی بــە ئاشــتی لەنێــو گــەالن دا پشــتیوانی بــکا و 
الیەنگــری چارەســەری گیروگرفتــە نێونەتەوەییــەکان لــە ڕێــگای وتووێــژە بەبــێ بەکارهێنانــی زۆر 

بــێ. 
٣٧- واڵتــی ئێــران ببێتــە بنکەیــەک بــۆ یارمەتــی بــە خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی گەالنــی زۆرلێکراوی 
جیهان و بەتایبەتی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت و پەنای سیاســی بە هەموو ئینســانێکی نیشــتمان پەروەر 

و ئازادیخــواز بدا. 
لــە چوارچێــوەی ئــەو سیاســەتەدا بــە ئاگاداریــی دەوڵەتــی مەرکەزیــی حکوومەتــی خودموختاریــی 
کوردســتان لــە هەمــوو ئیمکاناتــی خــۆی بــۆ کۆمەگ بە خەباتی ڕزگاریخوازانەی تێکۆشــەرانی کورد 
لــە واڵتانــی دراوســێ دا کەڵــک وەربگــرێ و پەنــای سیاســی بــە هەمــوو کوردێکــی نیشــتمان پەروەر 

 . بدا

بەشی سییەم: 
پێڕەوی نێوخۆیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 

)ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێڕ( 

ماددەی یەکەم: ناو و نێوەرۆکی حیزب 
1- ناوی حیزب »حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانە«.

2- حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئیــران حیزبــی پێشــڕەوی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئێرانــە 
و کرێکاران، جوتیاران و زەحمەتکێشــانی شــار و دێ، ڕووناکبیرانی شۆڕشــگێڕ و پێشــکەوتن خواز 

و نیشــتمان پەروەرانی کوردســتان لــە ڕیزەکانــی خــۆی دا کــۆ دەکاتــەوە. 
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زانســتیی  تیئۆریــی  لــە  خــۆی دا  تێکۆشــانی  لــە  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی   -٣
دەکا.  پێــڕەوی  کۆمــەڵ  پەرەئەســتاندنی 

ماددەی دوویەم: ئەندامانی حیزب 
هەمــوو دانیشــتوویەکی کوردســتانی ئێــران و هەمــوو کوردێکــی ئێرانــی دەتوانــێ ببێتــە ئەندامــی 

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــە مەرجێــک: 
- تەمەنی لە 1٨ ساڵ کەمتر نەبێ. 

- بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆیی حیزب پەسند بکا. 
- بە ئینسانێکی نیشتمان پەروەر و پێشکەوتوو بناسرێ. 

ماددەی سێیەم: شەرتەکانی وەرگرتنی ئەندام 
بۆوەی کەسێک بە ئەندام وەربگیرێ پێویستە: 

- دوو ئەندامی بە سابیقەی حیزب ناسێنەری بن. 
- النیکەم ساڵێک لەژێر تاقیکردنەوە و پەروەردەکردن دا بێ.

- لە الیەن زۆربەی ئەندامانی شانەیەکی حیزب یان ئۆرگانێکی بەرەوژوورترەوە وەربگیرێ. 
- ئەندامی حیزب و ڕێکخراوەیەکی سیاسیی دیکە نەبێ. 

ماددەی چوارەم: ئەرکەکانی ئەندامی حیزب: 
ئەرکی سەرشانی ئەندامانی حیزبە کە: 

- بۆ وەدیهێنانی ئامانجەکانی حیزب کە لە بەرنامەدا هاتوون، تێبکۆشێ. 
- بە هەموو تواناوە بۆ پاراستنی یەکیەتیی فیکری و تەشکیالتیی حیزب هەوڵ بدا. 

- بەپێی پێڕەوی نێوخۆ، پێڕەوی دیسیپلینی حیزب بێ. 
- لە یەکێک لە ئۆرگانەکانی حیزب دا تێبکۆشێ. 

- نهێنییەکانی حیزب بپارێزێ. 
- پلەی زانیاریی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی خۆی بەرێتە سەر.

ــە  - سیاســەتی حیــزب بەرێتــە نێــو کۆمەاڵنــی خەڵــک و پێوەندیــی لەگــەڵ ئــەوان بەهێــز بــکا و ل
ــک وەربگــرێ. ــان کەڵ ــروڕا و تاقیکرنەوەی بی

- حەقی ئەندامێتی بدا.
تێبینی: 

ــەڵ  ــەن و لەگ ــزب دەک ــە سیاســەتی حی ــەاڵم پشــتیوانی ل ــن، ب ــزب نی ــەو کەســانەی ئەندامــی حی ئ
ــری تەشــکیالتی دەناســرێن. ــە الیەنگ ــە، ب ــی تەشــکیالتییان هەی ــزب پێوەندی حی

ماددەی پێنجەم: مافەکانی ئەندامی حیزب 
- ئەندامی حیزب مافی ئەوەی هەیە کە: 

- بە ئەندامی هەرکام لە ئۆرگانەکانی حیزب هەڵبژێردرێ.
- لە هەموو ئەندامێک یان ئۆرگانێک لە کۆبوونەوەکانی حیزبی دا ڕەخنە بگرێ. 
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- لــە ڕێــگای تەشــکیالتییەوە بــە هەمــوو ئۆرگانێکــی حیزبــی پێشــنیار بــکا، بیــروڕای خــۆی پــێ بڵــێ 
یــان پرســیاری لــێ بــکا. 

- لەهەر ئۆرگانێک لە الی ئۆرگانی سەرەوەتر شکایەت بکا. 
- لــە هەمــوو کۆبوونەوەیەکــی ئۆرگانیــی خــۆی دا کــە تێکۆشــانی حیزبــی و سیاســیی ئــەو بــەراورد 

بــکا و بیــەوێ بڕیــاری لەســەر بــدا، بەشــدار بــێ.

ماددەی شەشەم: سزادانی ئەندام 
1- ئــەو کەســانەی ئەرکــی خۆیــان بەجــێ ناگەیەنــن، یــان بەپێچەوانــەی پێــڕەوی نێوخۆیــی حیــزب 
ــی  ــێ، بەپێ ــزب دەگەیەن ــاری حی ــە ئیعتب ــان ب ــە زی ــەک ئەنجــام دەدن ک ــان کردەوەی ــەوە، ی دەبزوون

ڕادەی تاوانەکەیــان ســزا دەدرێــن. ســزای حیزبــی بریتییــە لــە: 
- سەرکۆنە بە دەم. 

- سەرکۆنە بە نووسراوە.
- ئەستاندنەوەی لێپرسراوی. 

- هەڵپەساردن.
- دەرکردن لە حیزب 

تێبینی: 
درێژتریــن مــاوەی هەڵپەســاردن ســاڵێکە. ئەندامــی هەڵپەســێراو لــە مــاوەی هەڵپەســێران دا خاوەنی 
مافەکانــی ئەندامــی حیــزب نییــە. بــەاڵم پــاش مــاوەی هەڵپەســاردن ڕابــردووی حیزبیــی لــە بەرچــاو 

دەگیرێ.
2- ســزای حیزبــی لــە الیــەن ڕێکخــراوی حیزبیــی هــەر ئەندامێکــەوە بــە زۆربــەی دەنــگ دیــاری 

دەکــرێ. 
ــدام ســزا دەدرێ  ــا ئەوکاتــە ئەن ــە ســزادانی حیزبــی، پێگەیاندنــی ئەندامانــە و تەنی ٣- مەبەســت ل
کــە ڕێــگای دیکــە وەک ڕەخنــە و ئامــۆژگاری، لــە بــاش کردنــی ئــاکاری ئــەودا کاریگــەر نەبووبــێ. 
4- ئەندامــی دەرکــراو حەقــی هەیــە لــە ئۆرگانــی ســەرەوەتر داوای پێڕاگەیشــتن بــکا و دەتوانــێ 

ئــەو داوایــە بــۆ کۆنگــرەش بنێــرێ. 

ماددەی حەوتەم:  قەوارەی حیزب
1- ئەسڵی بنەڕەتیی داڕشتنی قەوارەی حیزب سانترالیزمی دێموکراتییە.

2- سانترالیزمی دێموکراتی بەو مانایەیە کە: 
- هەموو ئۆرگانێکی حیزبی لە خوارەوە بۆ سەرێ هەڵ دەبژێردرێ.

کــە  ئۆرگانانــە  بــەو  خۆیــان  تێکۆشــانی  ڕاپۆرتــی  ڕێکوپێکــی  بــە  حیــزب  ئۆرگانەکانــی   -
دەدەنــەوە. ســەرەوەتر  ئۆرگانــی  بــە  هــەم  و  هەڵیان بــژاردوون 

- ئەندام پێڕەوی ڕێکخراوە و کەمایەتیی ئەندامان پێڕەوی زۆرایەتیی ئەندامانە. 
- لەنێو حیزب دا بۆ هەموو ئەندامان و بێ جیاوازی یەک دیسیپلین هەیە. 

- بڕیاری ئۆرگانەکانی سەرتر دەبێ لەالیەن ئۆرگانەکانی خوارەوترەوە جێبەجێ بکرێ. 
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بەکۆمەڵــە.  ئــۆرگان  خوارووتریــن  تــا  ئۆرگانــەوە  بەرزتریــن  لــە  بڕیــاردان  و  باســکردن   -
نییــە. جێــگای  حیــزب دا  لــە  ســەرەڕۆیی  و  تەک پەرســتی 

 
ماددەی هەشتەم: کۆنگرەی حیزب 

1- بەرزترین ئۆرگانی حیزب کۆنگرەیە.
2- کۆنگــرەی حیــزب هــەر دوو ســاڵ جارێــک لــە ئەندامــان و جێگــرەکان و موشــاویرانی کۆمیتــەی 
ــی  ــوو ئەندامان ــی هەم ــە نوێنەران ــی دەکا ل ــدی دیاری ــەی ناوەن ــە کۆمیت ــەک ک ــە ڕادەی ــدی و ب ناوەن

حیــزب پێــک دێ. 
٣- کۆنگــرەی نائاســایی لەســەر داخــوازی کۆمیتــەی ناوەنــدی یــان ســێ یەکــی هەمــوو ئەندامانــی 

حیــزب بانــگ دەکــرێ.
4- ئەرک و دەسەاڵتی کۆنگرە ئەمانەن:

- باسی ڕاپۆرتی کۆمیتەی ناوەندی دەکا و بڕیاری لەسەر دەدا. 
- ڕێبازی گشتیی سیاسی، ستراتیژی و تاکتیکیی حیزب دیاری دەکا. 

- بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆیی حیزب پەسند دەکا و ئەگەر پێویست بوو دەسکارییان دەکا.
- ئەندامانی ئەسڵی و جێگری کۆمیتەی ناوەندی هەڵدەبژێرێ. 

تێبینــی: کەســانێک دەتوانــن ببــن بــە ئەنــدام یــان جێگــری کۆمیتــەی ناوەنــدی کــە النیکــەم ٣ ســاڵ 
ئەندامــی حیــزب بووبــن.

 
ماددەی نوێەم: کۆنفڕانسی حیزب 

1- کۆنفڕانسی حیزب لە کاتێک دا دەبەسترێ کە:
دەرەتانی بەستنی کۆنگرە نەبێ.  -

گیروگرفتی وا هاتبێتە پێش کە کۆمیتەی ناوەندی نەتوانێ چارەسەری بکا.   -
لە هەلومەرجێکی وادا، کۆنفڕانس سەاڵحییەتی کۆنگرەی هەیە.  -

ــی  ــدی و نوێنەران ــی ئەســڵی و جێگــر و موشــاویرانی کۆمیتــەی ناوەن ــە ئەندامان 2- کۆنفڕانــس ل
ــدی پێــک دێ.  ــە کۆمیتــەی ناوەن کۆمیتەکانــی شارســتان و کۆمیســیۆنەکانی ســەر ب

ماددەی دەیەم: کۆمیتەی ناوەندی 
1- لــە مــاوەی نێــوان دوو کۆنگــرەدا کۆمیتــەی ناوەنــدی بەرزتریــن ئۆرگانــی حیزبــە و کاروبــاری 

حیــزب بەڕێــوە دەبــا. 
2- ئەرک و دەسەاڵتی کۆمیتەی ناوەندی بەم جۆرەیە:

- بڕیارەکانی کۆنگرە جێبەجێ دەکا. 
- مەسئوولی پێوەندیی حیزب لەگەڵ حیزب و ڕێکخراوەکانی دیکەیە.

- دەفتــەری سیاســی و ســکرتێری گشــتیی حیــزب و جێگــری ســکرتێر هەڵ دەبژێــرێ کــە بەرامبــەر 
بــە کۆمیتــەی ناوەندی بەرپرســن.

- ڕادەی حەقــی ئەندامەتیــی ئەندامانــی حیــزب دیــاری دەکا و مەســئوولی داهــات و دەرچوونــی 
حیزبــە. 
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- ئاییننامەی نێوخۆیی بۆ کاروباری خۆی و دەفتەری سیاسی دادەنێ.
- ئاییننامەی کۆمیسیۆنەکانی سەر بە کۆمیتەی ناوەندی پەسند دەکا. 

- النیکــەم چــوار مانــگ جارێــک کــۆ دەبێتــەوە. ئەندامانــی جێگــر و موشــاویرانی کۆمیتــەی ناوەندی 
لــە کۆبوونەوەکانــی کۆمیتــەی ناوەنــدی دا بەشــدار دەبــن و دەنگی مەشــوەرەتییان هەیە. 

ــەی  ــی کۆمیت ــەی ئەندامان ــان زۆرب ــەری سیاســی، ی ــەوەی نائاســایی لەســەر داوای دەفت کۆبوون
ــک دێ.  ــدی پێ ناوەن

تێبینــی1: کۆمیتــەی ناوەندیــی لــە کاتــی پێویســت دا دەتوانــێ هەتــا نیــوەی ژمــارەی ئەندامانــی 
ئەســڵی موشــاویر بۆخــۆی هەڵبژێــرێ. 

تێبینــی2: کۆمیتــەی ناوەندیــی لــە کاتــی پێویســت و بەگوێــرەی هەلومەرجــی تایبەتــی دەتوانــێ بــۆ 
بەرەوپێش بردنــی کاروتێکۆشــانی حیزبــی ئاڵوگــۆڕ لــە شــێوەی ئۆرگانیزمــی حیــزب دا پێــک بێنــێ.

 
ماددەی یازدەهەم: دەفتەری سیاسی 

1- لــە ماوەیــەی نێــوان دوو کۆبوونــەوەی کۆمیتــەی ناوەنــدی دا دەفتــەری سیاســی ئەرکەکانــی 
کۆمیتــەی  بڕیارەکانــی  جێبەجێ کردنــی  مەســئوولی  و  دەگــرێ  وەئەســتۆ  ناوەنــدی  کۆمیتــەی 

ناوەندییــە.
ــی تیکۆشــانی  ــێ و ڕاپۆرت ــی پێک دێن ــە ڕێکوپێک ــی خــۆی ب ــەری سیاســی کۆبوونەوەکان 2- دەفت

ــدی.  ــەی ناوەن ــەوەی کۆمیت ــە کۆبوون خــۆی دەدا ب

ماددەی دوازدەیەم: ڕێکخراوەکانی حیزب 
1- بناخــەی ڕێکخــراوی حیــزب شــانەیە. ژمــارەی ئەندامانــی شــانە نابــێ لــە ســێ کــەس کەمتــر 

بــێ. 
2- ڕێکخراوەکانــی حیــزب لــە دێ کۆمیتــەی دێ، لــە ناوچــە کۆمیتــەی ناوچــە، لە گــەڕەک کۆمیتەی 

گــەڕەک، لــە شــار کۆمیتــەی شــار و لــە شارســتان کۆمیتەی شارســتان بەڕێوەیــان دەبا.
٣- ئەرکــی شــانە و کۆمیتەکانــی دێ و گــەڕەک و ناوچــە و شــار و شارســتان، بردنــی سیاســەتی 
حیــزب بــۆ نێــو کۆمەاڵنــی خەڵــک و جێبەجــێ کردنــی بڕیارەکانــی کۆمیتەی ناوەنــدی و بەڕێوەبردنی 

کاروبــاری حیزبییە. 
ــەوە  ــی ئەوان ــان نوێنەران ــەو ڕێکخــراوە، ی ــی ئ ــەن ئەندامان ــک لەالی ــەر ڕێکخراوێ ــەی ه 4- کۆمیت

هەڵ دەبژێــردرێ. 
٥- بەرزتریــن ئۆرگانــی هــەر ڕێکخراوێــک کۆنفڕانســی ئــەو ڕێکخراوەیــە کــە النیکــەم ســاڵی 

جارێــک لــە نوێنەرانــی هەمــوو ئەندامانــی حیزبیــی ئــەو ڕێکخــراوە پێــک دێ.

ماددەی سێزدەیەم: داهاتی حیزب 
داهاتی حیزب بریتییە لە: 

- حەقی ئەندامەتیی ئەندامانی حیزب.
- داهاتی بنکە و بنیاتەکانی حیزب. 

- یارمەتیی ئەندامان و الیەنگران و دۆستانی حیزب. 
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پەیامەکانی کۆنگرەی نۆ                            هەمی
حیزبی  دێموکراتی کوردستانی ئێران - ڕێبەرایەتی شۆڕشگێڕ 

پەیام بۆ گەالنی ئێران
خــۆی  شۆڕشــگێڕانەی  ســاڵوی  ئێــران،  کوردســتانی  حیزبی دێموکراتــی  نۆهەمــی  کۆنگــرەی 
پێشکەشــی هەمــوو گەالنــی ئێــران دەکا و ســەرکەوتنیان لەخەبــات  بــۆ ڕووخاندنــی ڕێژیمــی 

دەخــوازێ.  بەئــاوات  ئێســالمی  کۆمــاری  کۆنە پەرەســتی 
گەالنــی ئێــران بــاش ئــاگادارن کــە گەلــی کــورد نزیــک بەیــازدە ســاڵە بەتاوانــی داواکردنــی 
مافــی چارەنووســی خــۆی واتــە خودموختــاری لەئێرانێکــی ئــازاد و دێموکراتێــک دا، کەوتووەتــە 
بــەر هێرشــی دڕندانــەی ڕێژیمــی کۆنەپەرەســتی کۆمــاری ئێســالمی و بــە ناڕەواتریــن شــێوەکانی 

ســەردەمی ئێســتا ســەرکوت دەکــرێ.
حیزبــی  دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران وەک پێشــڕەوی گەلی کــورد، بەشــانازی دەزانــێ کەپــاش 
ــااڵی خەباتــی کوردســتانی کــە  ــەو ســەردەمە، ئ 11ســاڵ دەســەاڵت داریی خوێنڕێژتریــن ڕێژیمــی ئ

جێــگای هیــوا و ئومێــدی هەمــوو ئازادیخــوازان و خەباتگێڕانــی ئێرانــە، شــەکاوە ڕاگرتــووە.
جینایەتەکانــی ڕێژیــم لەسەرانســەری ئێــران و دەرحــەق بەگەالنــی دیکــەی ئەم واڵتــە بەگشــتی 
لەمافــە  شــوێنەوارێک  هیــچ  شــەڕلێدراوە  لەم واڵتــە  ئێســتا  شــاراوەنین.  کــەس  لەبەرچــاوی 
ــی  ــرێ. کوژران ــە دەک ــک خەف ــە و ئیعترازێ ــی هەرچەشــنە ڕەخن ــرێ و دەنگ ئینســانییەکان بەدی ناک
ــی  ــاوارە بوون ــووری و ســەنعەتییەکان، ئ ــە ئاب ــەی بونیات ــی زۆرب ــەس، وێران بوون ســەدان هەزار ک
میلیۆنهــا کــەس لــە هاونیشــتمانان، قەیرانــی هەمەجــۆرە، بەکورتــی، بەرهەمــی سیاســەتی درێــژەدان 

بەشــەڕی ماڵ وێرانکــەر لەگــەڵ عێــراق بــوون.

گەالنی ئازادیخوازی ئێران!
خەباتــی گەلــی کــورد بــۆ وەدەســت هێنانی مافــە ڕەواکانــی خــۆی لەخەباتــی گەالنــی سەرانســەری 
نییــە.  جیــا  دێموکراتیــک  حکومەتێکــی  ودامەزرانــی  ئــازادی  وەدەســت هێنانی  لەپێنــاوی  ئێــران، 
ڕووداوەکانــی ئێــران لەســااڵنی ڕابــردوودا جارێکــی دیکــە دەری خســت کــە پێش مــەرج بــۆ ڕووخانــی 
ڕێژیمــی کۆمــاری ئێســالمی و هێنانەســەرکاری حکومەتێکــی دێموکراتــی، یەکیەتــی و هاوخەباتیــی 
بــە کــردەوە لەمیدانــی خەبــات دایــە. بــا پێوەنــدی و هــاو خەباتــی هێــزی بێ ســنووری گەالنــی ئێــران، 
پتەوتربــێ و ڕێژیمــی کۆنەپەرەســتی کۆمــاری ئێســالمی بڕووخێنــێ و ئــازادی و دێموکراســی 

ــێ. ــاری بێن به دی
***
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پەیام بۆ خەڵکی کوردستان 
خەڵکی خەباتگێڕ و خۆڕاگری کوردستان!

ئێــران ســاڵوی شۆڕشــگێڕانەی خــۆی  کۆنگــرەی نۆهەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
پێشــکەش بەئێــوەی بەڕێــز دەکا کەلەمــاوەی 11ســاڵی ڕابــردوودا شۆڕشــگێڕانە شان بەشــانی 
ئەندامــان و پێشــمەرگەکانی حیــزب لــە بەرەوپێش بردنــی ئەرکەکانــی بزووتنــەوە و بــۆ گەیشــتن بــە 

مافــە نەتەوەیــی و ئینســانییە کان هەوڵتــان داوە. 
و  مــاف  هەمــوو  ئێــران،  لەکورســتانی  کــورد  گەلــی  پێشــڕەوی  حیزبــی  وەک  ئێمــە  حیزبــی 
داخوازییەکانــی ئێــوەی لەبەرنامــەی خــۆی دا گونجانــدووە، سیاســەتەکانی لەپێنــاو وەدیهاتنــی ئــەو 
مــاف و داخوازییانــەدا دیــاری کــردووە. ئەندامــان و پێشــمەرگەکانی حیــزب هەمــوو توانــای خۆیــان 
بەکارهێنــاوە و تەنانــەت گیانیــان بــۆ ئــەو مەبەســتە تەرخــان کــردووە کــە ئــەو ئامانجانــە وەدیبێنــن. 
بــەاڵم ئــەوە تەنیــا ئەرکــی ئــەوان نەبــووە و نییــە، بەڵکــوو پشــتیوانی و هاوکاریــی هەمــوو الیەنــەی 
ــاری کۆنەپەرەســتی ئێســالمی دا نیشــانتان  داوە  ــاوەی دەســەاڵتداریی کۆم ــوەش- هــەروەک لەم ئێ
ئێســالمی   کۆمــاری  هەیــە.  بزووتنــەوەدا  ســەرکەوتنی  و  لەبەرەوپێش چــوون  گرینگــی  ڕۆڵێکــی 
ــە. دەســەاڵتدارە کۆنەپەرەســتەکانی  ــەواوی مافەکانتان ــە و پێشــێلکەری ت ــی یەک یەکــی ئێوەی دوژمن
کۆمــاری ئێســالمی لەمــاوەی زیاتــر لــە 11ســاڵ دا نیشــانیان داوە کەبێجگــە لەگرتن و لێدان و کوشــتن 
و ڕووتاندنــەوە هیــچ دیارییەکــی دیکەیــان بۆخەڵــک پێ نییــە و ئێســتا کــە پــاش ئــەو مــاوە درێــژە، 
لەنێــو قەیرانــە ئابــووری و کۆمەاڵیەتییــەکان دا نوقــم بــوون و هــەزاران گیروگرفتیــان کەوتۆتــە 
ســەرڕێ، بــا هەمــوو پێکــەوە ئەرکــی مێژوویــی خۆمــان بەجــێ بگەیەنیــن و بەیەکگرتووییــەوە بــۆ 

بەرەوپێش بردنــی خەباتــی سەرانســەریی دژی ڕێژیمــی کۆمــاری ئێســالمی تێ بکۆشــین.

هاوواڵتیانی خۆشەویست!
ئەزموونــی خەباتــی گــەالن ئــەو ڕاســتییەی نیشــان داوە کــە هــەرکات کۆمەاڵنــی خەڵــک لــەدژی 
ــان  ــەو چەشــنە حکومەتانەی ــەی دەســەاڵتی ئ ــون، پای ــەت کارەکان ڕاپەڕی ڕێژیمــە ســەرەڕۆ و جینای
تێک ڕووخانــدووە. کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان لــەو قۆناغــە ناســکەدا دەبــێ بــە خەباتــی ئێعتــرازی 
و تێکۆشــان بــە دژی ڕێژیــم لەهەمــوو بــوارەکان دا، مەیدان بە دەســەاڵت دارە ســەرەڕۆکانی کۆماری 
ئێســالمی تەنــگ  بکــەن و تــا ڕووخاندنــی ئــەو ڕێژیمــە و هێنانــە ســەرکاری ڕێژیمێکــی دێموکراتــی 

درێــژە بــە خەبــات بــدەن.
هەروها بە ســەرنج بەو ئەســڵە کە شــەڕی نێوخۆیی زۆرترین و گەورەترین زیان بە بزووتنەوەی 
ــەر  ــە بەرامب ــەدەری کوردســتان ل ــێ پێویســتە خەڵکــی تێکۆشــەر و کۆڵن ــان نەگەیەن ڕەوای گەلەکەم
هەمووجــۆرە الدان و گێرەشــێوێنی یەک کــە دژی قازانــج و بەرژەوەندیــی گەلەکەمانــە هەڵوێســت  

بگــرن و عامیالنــی درێژەدانــی شــەڕ و ناکۆکــی لەنێــو بزووتنــەوەی کوردســتان دا ڕیســوا بکــەن.
***
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پەیام بۆ ڕێکخراوە سیاسییەکانی ئێرانی و کوردستانی 
لــە هەل ومەرجێکــی ناســک و دژواردا لــە کوردســتان  کــە شــەڕی 11 ســاڵەی دژی گەلی یەکانــی 
کۆمــاری ئێســالمی دژی گەلــی کــورد بەردەوامــە و لەحاڵێــک دا مقاومەتــی قارەمانانــەی خەڵکــی 
کوردســتان بۆگەیشــتن بــە ئامانجەکانیــان هــەروا درێــژەی هەیــە، حیزبــی ئێمــە کۆنگــرەی نۆهەمــی 

خــۆی بەڕێــوە بــرد.
کۆمــاری ئێســالمیی ئێــران، پــاش یــازدە ســاڵ دەســەاڵتداری کــە لــەو ماوەیــەدا بێجگــە لەماڵوێرانــی 
و بەکوشــت دان و لەنێوبردنــی ســەدان هــەزار کــەس لــە ڕۆڵەکانــی واڵت، دیارییەکــی دیکــەی 
بــۆ گەالنــی ئێــران نەبــووە، لــە هەمــوو بوارێــک دا لەگــەڵ قەیــران ڕووبــەڕوو بــووە و توانــای 
خۆدەربازکردنــی لەوقەیرانانــە نییــە و بەتایبــەت کــە گــەالن و زەحمەتکێشــانی ئێرانیــش ئێســتا 
چاالکانەتــر لەجــاران هەنگاویــان لەمەیدانــی خەبــات نــاوە، بــەاڵم ســەرەڕای هەمــوو ئەوانــەش 
ئاخونــدەکان بیــر لەخۆدەربازکــردن لەوهەمــوو گیروگرفتانــە دەکەنــەوە کــە ڕێژیمەکەیــان گەیاندۆتــە 
ــی و  ــی نزیک ــەوان هێشــتۆتەوە، نەبوون ــۆ ئ ــەی ب ــەو ئیمکان ــە ئ ــگ ک ــە. مەســەلەیەکی گرین هەڵدێرگ
یەکگرتوویــی هێــزە سیاســییەکانی ئێرانــە. ئێمــە بەپێویســتی دەزانیــن جارێکــی دیکــە ئــەو مەســەلەیە 
دەست نیشــان کەینــەوە کــە تەنیــا یەکیەتیــی بەکــردەوە و هەوڵــدان بــۆ پێک هێنانــی بەرەیەکــی بەریــن 
لەهێــزە پێشــکەوتووەکانی ئێرانــی وکوردســتانییە کــە دەتوانــێ هێــزی بەتوانــای خەڵــک وەگــەڕ بخــا 

و کۆمــاری ئێســالمی بــۆ هەمیشــە گــۆڕ بــکا. 
لــە وەزعێکــی ئــاوادا بزووتنــەوەی کوردســتان کــە لێبڕاوانەتــر لەپێشــوو بــە بەربەرەکانێــی  خــۆی 
لــە بەرامبــەر ڕێژیمــی کۆمــاری ئێســالمی دا درێــژە دەدا، بەهــۆی نەبوونــی هەســتی بەرپرســایەتی و 
خۆبەزلزانــی لەالیــەن جەماعەتــی شــەرەفکەندییەوە ئــەو بزووتنەوەیــە تووشــی کۆســپێکی گــەورە 
هاتــووە. ئــەو جەماعەتــە بــە درێژە دانــی شــەڕ دژی حیزبــی ئێمە، لەڕێــگای الوازکردنــی جوواڵنەوەدا 
ــەو ڕاســتییەیە  ــەوە. بڕیارەکانــی دواییــن پلینۆمــی ئەوتاقمــە بەڵگەیەکــی ڕوونــی ئ ــگاو هەڵدێنێت هەن
کــە ئــەوان لەســەر درێژە دانــی ئەوشــەڕە کــە هــەر رۆژ کەلێنــی گەورە تــر لەبزووتنــەوەدا پێک دێنــێ 
بــە واقعیەتەکانــی بزووتنــەوە دا بێنــن. ئێمــە درێژە دانــی سیاســەتی  ســوورن و ئامادەنیــن دان 
ئۆســوولیی پێشــوومان ســەبارەت بــە مەســائیلی نێوخۆیــی بزووتنــەوە بەتایبــەت بەرامبــەر بــە 

مەحکــووم کردنــی شــەڕی نێوخۆیــی بــە ئەرکــی خۆمــان دەزانیــن. 
ئێمــە هیواداریــن بــە وەبیرهێنانــەوەی ئاکامــە باشــەکانی ڕاوەســتاندنی شــەڕ لەگــەڵ کۆمەڵــە، 
ئێــوەش هەمــوو هەوڵــی خۆتــان بــدەن و ئــەو جەماعەتــە لەژێــر فشــار بنێــن تــا واز لــە سیاســەتی 

ــە قازانجــی کۆمــاری ئێســالمیە. ــا ب ــە تەنی ــن ک شــەڕخوازانەیان بێن

دۆستان!
ڕێژیمــی کۆنەپەرەســت و جینایەتــکاری کۆمــاری ئێســالمی لــە درێــژە سیاســەتی تیرۆریســتی بــۆ 
ــەی  ــی کاشــف پوور، ئەندامــی کۆمیت ــی تێکۆشــەر کاک عەل ــی خــۆی، هاوڕێ ــی موخالفین ــە نێوبردن ل
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ناوەندیــی حیزبەکەمانــی شــەهید کــردوە. ئیمــە داوا دەکەیــن هەمــوو ڕێکخــراوە شۆڕشــگێڕ و 
خەباتگێــڕەکان، یەک دەنــگ و یەکگرتــوو بــە لەقاودانــی کــردەوە دژی ئینســانییەکانی ڕێژیــم هەرچــی 

زیاتــر ئــەو ڕێژیمــە تێرۆریســت پەروەرە لــەالی بیــروڕای گشــتیی جیهــان ڕێســوا بکــەن.
***

پەیام بۆ بنەماڵە و کەسوکاری شەهیدانی کوردستانی ئێران
بنەماڵە بەڕێزەکانی شەهیدانی سوورخەاڵتی کوردستان!

لەتریبونــی کۆنگــرەی نۆهەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، حیزبــی شۆڕشــگێڕی ئێــوە 
و هەمــوو کۆمەاڵنــی ڕاپەڕیــوی خەڵکــی کوردســتانەوە جوانتریــن ســاڵوتان پێشــکەش دەکەیــن 
و هیواداریــن ئــەو ئامانجــە پیرۆزانــەی ڕۆڵەکانــی ئێــوە گیانیــان بــۆ بەخــت کــرد، بــە هــەوڵ و 
تێکۆشــانی شــێلگیرانەی ڕێبوارانــی ڕێــگای ئازادیــی کۆمەاڵنــی چەوســاوەی گەلەکەمــان وەدی بــێ 
ــاو دراوە بەســەر  ــان ئ ــی گەلەکەم ــی باشــترین خەباتگێڕان ــە خوێن ــە ب ــازادی ک و ســێبەری داری ئ

ــان بکشــێ. واڵتەکەم

بەڕێزان!
ڕۆڵەکانــی ئێــوە لــە ڕێگایەکــی پیــرۆز واتــە لەپێنــاوی خەبــات بــۆ ڕزگاریــی گەلەکەمــان دا شــەهید 
ــی کوردســتان تێگەیشــتبوون،  ــووی خەڵک ــی ڕەنج دیت ــی کۆمەاڵن ــە دەرد و ژانەکان ــەوان ل ــوون. ئ ب
کۆمەاڵنــی  چەوســانەوەی  و  هــەژاری  کردبــوو،  بێ عەداڵەتــی  و  نابەرابــەری  بــە  هەســتیان 
زەحمەت کێــش و چەوســاوەی گەلەکەیــان بــە چــاو دیتبــوو و زوڵــم  و ســتەمی دەســەاڵت دارە 
ســتەمکارەکان لەســەر کۆمەاڵنی خەڵکیان دەرک کردبوو. هەربۆیەش بەوپەڕی تواناوە دژی ســتەم 
ــی  ــگای ئامانجــە پیرۆزە کان ــی  شــیرینی خۆشــیان لەڕێ ــی وەســتان و ســەرەنجام گیان و بێ عەداڵەت
خەڵکــی کوردســتان دا کــە لــە بەرنامــەی پێشــکەوتووانەی حیزبەکەمــان دا ڕەنــگ دەدەنــەوە بەخــت 
کــرد. ئــەوان لەنێــوان ژیانــی ژێردەســتانە و مەرگــی ســەربەرزانە، مەرگــی ســەربەرزانەیان لەڕێــگای 
ــی کــورددا هەڵبــژارد و بــە فیــداکاری و خەباتــی بێوچــان بەڵگــەی  ــی ڕەوای گەل تێکۆشــان بۆماف
ــەم جــۆرە  ــرد. ب ــار ک ــان دا تۆم ــی جیه ــژووی گەالن ــە مێ ــان ل ــی گەلەکەمانی ــی و خەباتگێڕی زیندووی
لــە بەرامبــەر گــەل و مێــژوودا، بوونــە  وێــڕای بەڕێوەبردنــی ئەرکــی شۆڕشــگێڕانەی خۆیــان 
سەرمەشــقی خەبــات و خۆڕاگــری و خوێنــی وان بــۆ ئێمــە و هەمــوو ڕۆڵەکانــی گــەل بــوو بــە 

ــاک دەکا. ــان ڕوون ــی داهاتووم ــگای خەبات ــە ڕێ مەشــخەڵێک ک

خۆشەویستان!
ئــەو ڕیگایــەی جگەرگۆشــە و ئازیزەکانــی ئێــوە ڕچەیــان شــکاند و پێیــدا ڕۆیشــتن هەرگیــز 
بێ ڕێبــوار نامێنێتــەوە. هــەر ئێســتا تێکۆشــەرانی حیــزب لــە مەیدانــە جۆراوجۆرەکانــی بزووتنــەوەی 
ــە شــەهیدەکانمان درێــژە  ڕزگاریخوازانــەی کوردســتاندا شــێلگیرانە خەبــات دەکــەن و ڕێــگای ڕۆڵ
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دەدەن. ئێمــە جارێکــی دیکــەش لــە بەرامبــەر ئێــوە و گەلــی چەوســاوەمان دا پەیمــان دووپــات 
دەکەینــەوە کــە ڕێــگای شــەهیدان درێــژە بدەیــن و تــا ڕادەی بەختکردنــی گیــان بــۆ وەدیهێنانــی ئــەو 
ــن  ــرد. بەڵێ ــدا بەخــت ک ــان لەپێناویان ــە شــەهیدەکان گیانی ــە تێ بکۆشــین ک ــە پیرۆزان ــج و ئاوات ئامان
دەدەیــن نەهێڵیــن مەیدانــی خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی گەلەکەمــان چــۆڵ بــێ و دڵنیاتــان دەکەیــن کــە 
ــە هیممەتــی  ــران ب ــە خۆشەویســتەکەمان، حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێ ــااڵی خەباتــی حیزب ئ

ــێ. ــە شــەکانەوەدا دەب ــی کــورد ل شۆڕشــگێڕەکانی گەل
بەڕێز بێ یادی هەموو شەهیدە سوورخەاڵتەکانی کوردستان.

***

پەیام بۆ ئەندامان و کادر و پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ــن  ــران گەرمتری ــی کوردســتانی ئی ــی دێموکرات ــی حیزب ــرەی نۆهەم ــە کۆنگ ــی بەشــدار ل نوێنەران
ســاڵوی شۆڕشــگێڕانە ی خۆیــان پێشــکەش بــە ئێــوە ئەندامــان، کادر و پێشــمەرگەکانی حیــزب 
دەکــەن کــە لــە مــاوەی یــازدە ســاڵ دەســەاڵتی ڕەشــی کۆمــاری جینایەتــکاری ئیســالمی دا بەوپــەڕی 
بــۆ بەئەنجام گەیاندنــی ئەرکــە پیرۆزەکانتــان هەوڵتــان داوە  فیــداکاری و  لەخۆبووردووییــەوە 
و لــە هیــچ گیان بازییــەک لــەو ڕێگایــەدا خۆتــان نەپاراســتووە. لەگــەڵ دیفــاع لــە مافەکانــی گەلــە 
بەشــخوراوەکەتان، خۆشەویســتیی حیزبتــان لــە دڵــی کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان دا گەیاندووەتــە 

ــەڕی خــۆی.  ئەوپ
هاوڕێیــان، نۆهەمیــن کۆنگــرەی حیزبەکەمــان لــە هەلومەرجێکــی ناســکی مێژوویــی دا گیــرا و بــۆ 
دیاریکردنــی ســتراتێژی و تاکتیکەکانــی ئــەم دەورە تازەیــە لە خەباتــی گەلەکەمان، بە لەبەرچاوگرتن 
و لێکدانــەوەی ئاڵ وگۆڕەکانــی دوو ســاڵی ڕابــردووی جیهــان، هاتنــە گــۆڕێ، وەزعییەتێکــی نــوێ لــە 
ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت، تەواو بوونی شــەڕی ٨ ســاڵەی ئێران و عێراق و نزیک بوونەوەی 
تەواویــان بــۆ گەیشــتن بــە ئاشــتی هەروەهــا وەزعــی ئێســتای جوواڵنــەوەی کوردســتان ئەرکێکــی 

گرینگــی لەسەرشــان بــوو.
بەشــداریی چاالکانــەی هاوڕێیانتــان لــە کۆنگــرە دا بەجێ هێنانــی ئــەو ئەرکــەی ئاســان کــرد و بــە 
دەست نیشــان کردنی خاڵــە بنەڕەتییەکانــی سیاســەت و بەرنامــەی حیــزب لــە ئاســت پێویســتییەکانی 
ئــەم قۆناخــە لــە خەباتــی گەلەکەمــان، چرایەکــی ڕوونــی وەپێــش کاروانــی خەباتگێڕانــی کوردســتان 
ــران و  ــۆ ئێ ــی دێموکراســی ب ــۆ وەدیهێنان ــگای خەباتمــان ب ــدەری ڕێ ــە ڕووناکی خســتووە کــە دەبێت

خودموختــاری بــۆ کوردســتان.
لــەو پێوەندییــەدا ئەرکــی ئێــوەش گەلێــک  گرینگتــر لــە جارانــە. ئێــوە دەبــێ وەک ئاڵقــەی پێوەندیــی 
ــو خەڵکــی کوردســتان دا تێ بکۆشــن  ــە جــاران لەنێ ــر ل ــک زۆر زیات ــوان حیــزب و کۆمەاڵنــی خەڵ نێ
و بــە ڕوونکردنــەوەی پتــر لەســەر مافــی نەتەوایەتــی و داخوازییــە ئابــووری و کۆمەاڵیەتییەکانیــان 
ــات  ــەن. شــێوەکانی خەب ــر بک ــی کوردســتان زیات ــی خەڵک ــۆ ڕێکخســتنی کۆمەاڵن ــان ب ــی خۆت هەوڵ
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ڕێگــەی  تەنیــا  کــە  کوردســتان  خەڵکــی  چین وتوێژەکانــی  وەگەڕخســتنی  بــۆ  و  یەک خەنــەوە 
بەچۆک داهێنانــی دوژمنانمانــە، تــەواوی هێــزی خۆتــان وەگەڕخــەن.

کۆنگــرە بەدڵنیایــی بــە ســەرکەوتن، جارێکــی دیکــەش ڕێــز بــۆ هەوڵ وتێکۆشــانتان دادەنــێ و 
ــرێ. ــۆ دەنێ ســاڵوتان ب

***

پەیام بۆ بەندییە سیاسییەکان
بەندییە سیاسییە خۆڕاگر و خەباتگێڕەکان! 

بەوپــەڕی  ئێســالمی دا  کۆمــاری  کۆنەپەرەســتی  ڕێژیمــی  بەندیخانەکانــی  لەنێــو  کــە  ئێــوە 
ــەو  ــن و هــەر ل ــەوە ئەشــکەنجە دەکرێــن و تابــی بەئێش تریــن زەجــر و ژان و دەرد دێن بێ ڕوحمیی
کاتــەدا ســەری بەرزتــان لــە بەرامبــەر زۆردار و جەلــالدان دا نــەوی ناکــەن و وەفــادار مانــەوە 
بەئــاوات و ئامانجــە بــەرز و پیرۆزەکانــی گــەل و بــە چۆکداهێنانــی کۆنەپەرەســتان لــە بەربەرەکانــی 

ــۆ ئێمــە هــاوڕێ و مایــەی فەخــر وشــانازی بــوون و هــەن.  و موقاومەتــی خۆتــان دا دەبینــن، ب
حیزبــێ ئێمــە کــە تــا ئێســتا یەکێــک لــە ئامانــج و مەبەســتەکانی ئازادیــی ئێــوە بــووە، دیســان و بــۆ 
جارێکــی دیکــەش لــە کۆنگــرەی نۆهــەم دا پەیمــان نــوێ دەکاتــەوە کــە بــۆ گەیشــتن بــەو مەبەســتەش 
هــەروەک هەمــوو ئاواتەکانــی گەلــی چەوســاوە و زۆرلێکراومــان، بــەردەوام تێبکۆشــێ و لــە هــەر 
دەرفەتێــک بــۆ گەیاندنــی دەنگــی ئازادیخوازیــی ئێــوە کــە لەپێنــاوی دا بەنــد کــراون، کەڵــک وەرگــرێ. 
ــی  ــەروودا خنکاندن ــۆ لەگ ــاری ئێســالمی ب ــی دڵڕەشــانی کۆم ــی ڕێژیم ــەر بەکرێگیراوان ــڕۆ ئەگ ئەم
هــاواری ئازادیخــوازی لــە خوڵقاندنــی هیچ چەشــنە جینایەتێک خۆ ناپارێزن و زیندانە بەســامەکانیان 
لــە الوی ئــازادە و ئازادیخــواز و شۆڕشــگێڕی بەبیروبــاوەڕ جمــەی دێ، ئەمــڕو ئەگــەر دەســتە 
دەســتە کیــژ و کوڕانــی ئــەم ئــاو و خاکــە لــە بەرامبــەر جووخــەی ئێعــدام دا ڕادەگیرێــن و تیربــاران 
دەکرێــن، ئەمــڕۆ ئەگــەر دیکتاتۆریــی ڕەشــی ئاخونــدان باڵــی بەســەر واڵتــە پیرۆزە کە مانــدا کێشــاوە، 
لــە کوردســتان، قــەاڵی سەربەســتان دا هــاواری ڕزگاری و ماف ویســتی هــەروا بــەرزە و ڕۆڵــە 
ئــازا و فیداکارەکانــی کــورد نەیــان هێشــتووە و ناهێڵــن ئاخونــدە جینایەتــکارەکان بــە ویســتی دڵــی 
ناپاکیــان کــە ســەرکوت کردنــی بزووتنــەوەی ڕەوا و بەحەقــی ئــەم گەلــە بێبەشــەیە بگــەن. بێگومــان 
ئــەو ڕۆژە دوور نییــە کــە جامــی ســەبری کۆمەاڵنــی ڕەنــج چێشــتووی خەڵکــی سەرانســەری ئێــران 
ــی   ــە ڕێ و گەالن ــەاڵی ســتەم و کۆنەپەرەســتی بکەوێت ــەری ق ــێ و شــەپۆلی تێک ڕووخێن ــژ ب لێوڕێ
ــە  ــان ک ــاوات و ویســتە بەرزەکانی ــە ئ ــی ب ــە بەتایبەت ــی ئێم ــی کــورد و حیزب ــران بەگشــتی و گەل ئێ

یەکێــک لــەوان ئازادیــی ئێوەیــە، بگــەن.
ــەڵ  ــان لەگ ــی خۆی ــزب هاوپێوەندی ــان و کادر و پێشــمەرگە کانی حی ــەش ئەندام ــی دیک ــۆ جارێک ب

ــۆ دەخــوازن. ــان ب ــی ئازادیت ــن و ئاوات ــز ڕادەگەیەن ــوەی بەڕێ ئێ
***
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پەیام بۆ ڕێکخراوە و شەخسییەتە سیاسی و بەشەردۆستەکان
ــە کوردســتان،  ــی نێوە ڕاســت، ل ــە شــوێنێکی حەساســی ڕۆژهەاڵت ــە هەل ومەرجێکــی ناســک و ل ل
حیزبــی ئێمــە، حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران کــە چل وپێنــج ســاڵە بــۆ مافــە ئینســانییەکانی 
گەلــی کــورد بەپێــی ڕاگەیەنــدراوی مافی مــرۆڤ کــە ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتــووەکان دەری کردووە 
و بــۆ وەدی هێنانــی مافــی دیاری کردنــی چارەنــووس بــە شــێوەی خودموختــاری لــە چوارچێــوەی 

ئێرانێکــی دێموکراتیــک  دا خەبــات دەکا، نۆهەمیــن کۆنگــرەی خــۆی بەڕێوەبــرد.
لەســەرەتای ســەرکەوتنی شۆڕشــی دژی پاشــایەتی لــە ئێــران ئــەو چاوەڕوانییــە دەکــرا، لەڕێگــەی 
هێمنانــە و وتووێــژەوە لەگــەڵ دەســەاڵت دارانی جێگــری ڕێژیمــی دیکتاتــۆری پاشــایەتی مافــە 
ــەی  ــی ئاشــتی خوازانە و هێمنان ــەاڵم بەداخــەوە، نییەت ــن. ب ــی خۆمــان بەدەســت بێنی نەتەوایەتییەکان
حیزبــی ئێمــە، کــە داخــوازە ڕەواکانــی خەڵکــی کوردســتانی دەخســتە بــەردەم دەســەاڵت دارانی 
کۆمــاری ئێســالمی، بــە شــەڕێکی داســەپاو و وێرانکــەر واڵم درایــەوە، کــە تــا ئێســتا زیاتــر لــە پەنجــا 

هــەزار کــەس لــە  دانیشــتووانی کوردســتان لــەم شــەڕە نەخــوازراوە دا شــەهید بــوون.
بێ ئەمالوئــەوالی  مافــی  نەتەوایەتییــەکان،  و  ئینســانی  مافــە  وەدەســت هێنانی  ئــەوەی  لەبــەر 
هــەر گەلێکــی ژێرســتەمە، حیزبــی ئێمــە توانــی خۆڕاگــر و بــە دڵنیاییــەوە بزووتنــەوەی میللــی- 

دێموکراتیکــی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی ئیــران دا بەرەوپێــش بــەرێ.
ئێســتا 11ســال لــە فتــوای جیهــادی خومەینــی دژی خەڵکــی کوردســتان تێدەپــەڕی، گەلــی کــورد بــە 
دڵنیایــی پتــرەوە لــە بەرامبــەر ڕێژیمــی دژی ئینســانی و تێرۆریســت پەروەری کۆمــاری ئێســالمی، 
لەپێنــاو وەدەســت هێنانی مافــە ڕەواکانــی خــۆی لــە کوردســتانی ئێــران بەشــێوە جۆراوجۆرەکانــی 

سیاســی و نیزامــی درێــژە بەخەبــات دەدا.
لەوەهــا هەل ومەرجێکــی گرینــگ و ناســک لەخەباتــی گەلەکەمــان، کۆنگــرەی نۆهەمــی حیزبــی 
ئێمــە لەگــەڵ پێشــکەش کردنی ســاڵوی شۆڕشــگێڕانەی خــۆی، لــە  هەمــوو ئەوکەســانەی کــە دڵیــان 
بــۆ ئــازادی لێــدەدا و ڕێــز لــە  ڕاگەیەنــدراوی جیهانیــی مافی مــرۆڤ دەگــرن داوا دەکا بــە پشــتیوانی 
مەعنــەوی و یارمەتــی ئینساندۆســتانە بــۆ درێژە دانــی ڕێگەکەمــان یارمەتیمــان بــدەن و ئیجــازە 
نــەدەن چارەنووســی ئــەم گەلــە بەشــخوراوە کــە تــا ئێســتا لــە هیــچ فیداکارییــەک بــۆ وەدەســت هێنانی 
ئــازادی و دێموکراســی درێغــی نەکــردووە لەبیــر بچێتــەوە و ئامانــج و ئاواتەکانــی گەلێکــی تینــووی 

ئــازادی بــە فیــڕۆ بچــن.
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